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¿"ונ ַֹח ָמ ָˆ‡ ≈חן בּ¿ ≈עינ≈ י ה'"  -הלכה למע˘ה!

פרשת נח ,תשע"ח
הנה מצינו בתורתינו הקדושה ,שכתוב בה פסוקים
מפורשים על צדיקים שזכו למציאת חן בעיני ה'
יתברך .והשאלה היא ,מה צריך לעשות במיוחד כדי
למצוא חן בעיני ה'?
ועוד שאלה ,הרי קיימא לן )שבת קנו (.שאין מזל
לישראל ,כלומר ,הכל תלוי במצוות ועבירות  -לא
במזל ולא כלום .ומאידך ,מפורש בגמרא )מו"ק כח,(.
בנים ,חיים טובים ופרנסה  -לא הזכויות קובעות,
אלא המזל .ויש להבין ,וכי כחו של המזל גדול יותר
מכחן של הזכויות ,התפלות ,עמל התורה והיראה?!
אם כן מה כוונת הדברים?
ועוד שאלה נוספת ,הרי מיסודות האמונה ,שהכל
משמים בהשגחה פרטית .וכן מיסודות האמונה,
שהכל תלוי במצוות ועבירות ,אז כיצד זה ניתן
"לשחק" על ידי המזל ,ולשנות דברים לשבט או
לחסד? הרי "אין עוד מלבדו" והשגחה פרטית הם
כח עצום וגדול של אמונה ,וכיצד המזל נכנס כאן
לתמונה? וצריך עיון בזה!
ויתכן לבאר ולחדש חידוש גדול בענין המזל,
שבאמת הכל נעשה בהשגחה פרטית משמים ,ואת
הכל קובע ה' יתברך בלבד ,והכל תלוי בזכויות
הגדולות שעושה כל אחד ואחד ,ובזה עיקר האמונה,
שהכל תלוי במצוות ועבירות ,אלא שלפעמים גם
המזל קובע ,והמזל עצמו אף הוא בהשגחה פרטית
משמים.
ועל ידי חידוש זה נרויח יסוד נפלא וחשוב
בעבודת ה' יתברך ,שגם המזל הינו בהשגחה פרטית,
אלא שבדרך כלל ההשגחה על האדם  -לטובה או
לרעה חס ושלום  -תלויה במצוות ועבירות ,אולם
לעתים על פי חשבונות שמים הדבר תלוי במציאת
חן שיש לו לפני ה' יתברך ,וכאמור.
וכדי להבין את הענין ,נביא כמה דוגמאות :אדם
שיש לו הרבה זכויות על מעשים טובים שעשה,
אולם דא עקא שהוא בעל גאוה ,אדם כזה ה' יתברך
שונא אותו )עי' סוטה ד ,(:ואין לו מציאת חן בעיני ה'
יתברך .וכן כל מי שכועס ,מורידין אותו מגדלותו )עי'
פסחים סו ,(:משום שאין לו מציאת חן בעיני ה' יתברך.
ומאידך ,הדן את חבירו לכף זכות ,דנין אותו לכף
זכות ,כלומר ,בשמים אוהבים אותו ,ויש לו מציאת
חן )עי' שבת קכז .(:וכן המעביר על מידותיו ,מעבירין כל

פשעיו )ר"ה יז ,(.משום שיש לו מציאת חן בעיני ה' ,ויש
לו "מזל טוב".
וכעת על ידי חידוש זה נבין את דברי חז"ל
הקדושים בכמה מקומות בש"ס .לדוגמא ,מובא
בגמרא יומא )כב ,(:על שאול המלך ע"ה שנכשל
בעבירה אחת ונדחה ,ואילו דוד המלך ע"ה נכשל
בשתי עבירות ולא עלתה לו לרעה ,והוסיף רבינו
חננאל )שם(  -מפני שמצא חן בעיני אלקים ,ע"ש.
ומכאן ראיה לכך שכאשר יש מציאת חן בעיני ה'
יתברך ,אין העוונות קובעים .וכן בגמרא ראש השנה
)יח ,(.מובא שעל אביי ורבה ,שהיו מזרעו של עלי
הכהן ,נגזר עליהם למות בצעירותם ,ועם כל זאת
רבה חי ארבעים שנה משום שעסק בתורה ,ואילו
אביי חי ששים שנה משום שמלבד שעסק בתורה,
הוא עסק גם בגמילות חסדים .והנה גם מכאן ראיה
שמציאת חן נקבעת בשמים על פי החסד שאדם
עושה ,ועל פי חשבונות שמים .וכן בגמרא כתובות
)סז ,(.מובא על נקדימון בן גוריון שהיה עוזר הרבה
מאד לעניים ,ואף על פי כן נענש בעונש של עניות
נורא ואיום ,ומדוע? משום כדבעי ליה למיעבד לא
עבד ,כלומר ,היה יכול לעשות יותר ולא עשה ,ולכן
לא היה עליו מציאת חן ,ולא היה לו "מזל טוב",
ומשום כך נענש ,מבהיל! וכן בגמרא מועד קטן )יז,(.
מובא על אותו תלמיד חכם שמחמת שמועות רעות
שיצאו עליו נידהו רב יהודה ,וכשבא לבית המדרש
כדי שיתירו לו את נדויו ,אמר רבי יהודה הנשיא
לרבי אמי שיעיין בדינו ויראה אם אפשר להתיר לו,
וכשרצה רבי אמי להתיר לו ,בדיוק אז הגיע לבית
המדרש ר' שמואל בר נחנמני ,שלא היה בבית
המדרש מזה שנים רבות ,וטען טענה נגד אותו היתר,
ומחמת כן אמר רבי זירא" :שמע מינה ,לא מיבעי
למישרא ליה" ,ופירש רש"י – לכך הזדמן שהגיע רבי
שמואל בר נחמני לבית המדרש בדיוק עכשיו ,דלאו
מזליה למישריה ליה ,והיינו שלא היה לאותו תלמיד
חכם מזל ,כלומר מציאת חן מה' יתברך ,ולכן לא זכה
שיתירו לו את נידויו ,ע"ש .וכן בגמרא תענית )כא,(:
מובא על אבא אומנא שהיה רופא ,וכשהיה מקיז
דם ,היו לו הנהגות מיוחדות ,הוא היה מקיז דם גם
לנשים  -בצניעות גדולה! ומאברכים לא היה לוקח
כסף על הטיפול ,אלא אדרבא היה מסייע בעדם.
ועל כך קיבל שכר גם בעולם הזה ,ובכל יום משמים
היו דורשים בשלומו יותר מאביי ורבא .וזה בבחינת

מציאת חן במעשים טובים .וזה בעצם "מזל טוב"
הנקבע בהשגחה משמים  -לא לפי התורה והמצוות,
אלא לפי מציאת חן בעיני ה' יתברך .ויתכן שיהיה
לאדם מזל טוב משום שעשה מעשה נורא לטובה ,או
משום שיש לו סבא קדוש ,או משום שזה פרעון חוב
על גלגול קודם ,והעיקר שאסור לחשוב חס ושלום
שהמזל אינו משמים ונעשה מעצמו ,אלא הכל בידי
שמים בלבד )ברכות לג.(:
וישנן כמה הסגולות למציאת חן ,וכגון האומר בכל
בוקר באמירת הקרבנות את הפסוק "ושחט אותו",
שאז בשמים זוכרים לו באותה שעה את עקידת יצחק
)עי' מד"ר ויקרא( .וכן האומר פסוקי דזמרא בכוונה ,זוכה
לעולם הבא )שבת קיח .(:וכן כל האומר שירת הים בכל
בוקר בכוונה ,מוחלין לו על כל עוונותיו )משנ"ב בסי' נא
ס"ק יז( .ועל אחת כמה וכמה מי שיש לו מידת הענוה
הטהורה ,שעליה נאמר )משלי ג ,לד(" :וְ לַ ֲענָ וִ ים יִ ֶתּן ֵחן",
שהעניו כולם אוהבים אותו )מסילת ישרים ס"פ כב( ,וכאשר
רוח הבריות נוחה הימנו ,גם רוח המקום נוחה הימנו
)אבות פ"ג מ"י(.
בסיכום :ישנו אדם שהוא תורני מאד ובעל מצוות
כרימון ,עוסק בתורה ,אוכל מאכלים המעוטרים
אך ורק בהכשרים ובבדצי"ם מיוחדים מאד ואף
מניח תפלין רבינו תם ,ויתכן שבשמים לא אוהבים
אותו ,ואין לו מציאת חן ,וזאת משום שהוא אדם
כעסן ,או בעל גאוה ,או שחסר לו אהבת ישראל
באמת ,או שחסר לו שלום בית .וכשאין מציאת חן
בשמים ,ממילא מגיעים הצרות ,חס ושלום .וצריך
הוא לדעת שבשמים לא מרוצים ממנו ולא אוהבים
אותו ,ועליו להתחזק ,להתקדם ,ולעשות את רצון ה'
יתברך בלבד .וכן אשה ,מצד אחד היא אמנם מהדרת
בדיני טהרת המשפחה והפרשת חלה ,ואף מתמידה
באמירת פרקי תהלים תמידין כסדרן ,אולם מאידך
היא גם "מהדרת" באופנה ,ומתנהגת בחוסר צניעות,
עם חמותה היא אינה מסתדרת ומרימה את קולה על
בעלה  -בשמים לא אוהבים את זה ,וממילא אין לה
מציאת חן בעיני ה' יתברך ,ולכן היא מרבה בתפלה
ועדיין אינה נענית.
ויש לדעת תמיד ,אם עדיין יש יסורים ובעיות
קשות ,סימן הוא שבשמים לא מרוצים ,וצריך
להתקדם ,וההצלחה בדרך !...והלואי שנזכה לכך.
וזהו "וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן וגו'" – הלכה למעשה!

 1על נח מפורש בפסוק )בראשית ו ,ח(" :וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵ י ה'" .על
אברהם אבינו ע"ה מפורש בפסוק )בראשית יח ,יט(" :כִּ י יְ ַד ְע ִתּיו וגו'",
ופרש"י לשון חיבה .על משה רבינו ע"ה מפורש בפסוק )שמות לג ,יז(
את ֵחן ְבּ ֵעינַ י וגו'".
"כִּ י ָמ ָצ ָ
 2ופירש רש"י )שם( ,על ידי תפלה וזכות ,משתנה מזלו לטובה ,ע"ש.
 3וביארו התוספות )שם ד"ה אלא( ,שלפעמים משתנה על ידי המזל ,ע"ש.
 4וכגון תפלה ,צדקה ועמל תורה.
 5והמושג "מזל טוב" ,פירושו מציאת חן בעיני ה' יתברך ,ואף
כאשר אין לו מצוות .והמושג "מזל רע" ,פירושו שחסר מציאות חן
בעיני ה' יתברך ,ואף כאשר יש לו הרבה מצוות.
 6כלומר ,שבאמת הכל משמים ואין מקרה ,אין טבע ,אין פגעי
הזמן ,אין השפעה של מזג האויר ואין כלום ,אלא יש רק השגחת ה'
יתברך על כל הבריאה כולה ,ועל כל אחד ואחד באופן אישי ממש.
 7יוצא איפוא ,שבדרך כלל הכל מכוון על פי המצוות והעבירות,
ואין מזל לישראל )כמבואר בגמרא שבת קנו ,(.כלומר ,התפלות והזכויות
קובעות את הכל ,אולם לפעמים בהשגחת ה' יתברך התפלות
והזכויות אינן קובעות מאומה ,אלא קובעת המציאת חן על אותו
אדם מה' יתברך ,בבחינת מלאך טוב שמליץ עליו )עי' פרש"י שבת נג.(:

 8ומפורש כן בגמרא )ברכות ה ,(:שהחמיץ יינו של רב הונא ,מחמת
עבירה שעשה ,ע"ש .וכן מפורש בגמרא )ב"ב צח (.היין ,המזל של
בעליו גורם – והיינו הך .וכן מפורש בגמרא )מנחות מא ,(.בזמן דאיכא
ריתחא ,ענשין ,כלומר ,בזמן שיש כעס בשמים על פלוני ,מענישים
אותו גם על ביטול מצוות עשה ,כמו ציצית ,ע"ש .כלומר אין לו
מציאת חן בעיני ה' יתברך ומזלו לרעה.
 9ומפורש במשנ"ב )סי' תרו ס"ק ח בשעה"צ( ,אפילו על המזידות ,ע"ש.
 10וזו בעצם כוונת התוספות )במו"ק כח ,(.שלפעמים משתנה על
ידי המזל ,כלומר ,שלפעמים בשמים מעדיפים מציאת חן יותר
מהמצוות ,והבן!
 11ומבואר שם בתוספות )ד"ה רבה( ,שבאמת גם רבה עסק בגמילות
חסדים ,אלא שלא עסק כמו אביי ,ע"ש.
 12לאביי היתה דרישת שלום כל ערב שבת קודש ,ולרבא כל
ערב יום הכפורים.
13
וזה בבחינת צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו – לפי מעשיהם )עי' תענית
יא .(.וכן בבחינת רשע שהשעה משחקת לו )עי' ברכות ז.(:
 14ומפורש בפסוק )מלכים א' יא ,יד(" :וַ יָּ ֶקם ה' ָשׂ ָטן לִ ְשׁמֹה" .וכן מובא
בספר הקדוש בן איש חי )ש"ש פ' וירא סי' א( ,שבערב שבת יש בבית

שטן מיוחד .ומאידך ,מובא בגמרא )גיטין נב ,(.על שני שכנים שהיו
מתקוטטים תמיד כל ערב שבת קודש ,ועשו שלום על ידי שהזדמן
שם רבי מאיר .וכנראה שזכו לכך על ידי שהיה להם מציאת חן.
ואילו לשלמה המלך ע"ה עם כל מעשיו העצומים  -שבנה את בית
המקדש  -לא היה לו "מזל טוב ,וה' שלח שטן לקלקל לו ,כי היה
חסר שם מציאת חן ,נורא ואיום!
ובזוהר הקדוש )נשא דף קלד ,(.מובא שהכל תלוי במזל ואפילו ספר
תורה שבהיכל ,ע"ש .ובפירוש "מתוק מדבש" הנפלא האריך שעל
ידי הכוונה נוזל ויורד שפע מהעולמות למעלה ,וזה נקרא "מזל",
ע"ש .ומכאן שהעיקר לדעת שהכל בהשגחת ה' יתברך בלבד.
"חן וְ כָ בוֹד יִ ֵתּן ה'" ,כלומר ,למצוא חן
ומפורש בפסוק )תהלים פד ,יב(ֵ :
בעיני אנשים ולקבל מהם כבוד ,זה מה' יתברך .ובדרך כלל אין מזל
לישראל )שבת קנו ,(.והעיקר תפלות וזכויות )פרש"י שם( ,אולם לפעמים
המזל קובע על ידי ה' יתברך ,כפי רצונו ,כאשר מוצא חן בעיניו,
ולהיפך ,להיפך!
 15ורבינו מרן החיד"א זיע"א אומר" :וְ נ ַֹח ָמ ָצא ֵחן וגו'" –נח אותיות
חן – והיינו כשאדם נח לבריות באמת ,ומקדש שם שמים ,יש עליו
חן .וכן "כבוד ה'" בגימטריא "חן" –  – 58והיינו ,כשעושה אדם כבוד
לה' יתברך ,הוא מוצא חן בעיני ה' יתברך.
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חברים יקרים ואורחים חשובים והרבנים היקרים שלנו .כולם חברים טובים,
מזכים את הרבים ,משפיעים תורה .תודה רבה לה' שזכינו להגיע לחג הסוכות
הקדוש הזה ,אחרי שזכינו לחודש אלול לעשות תשובה וסליחות וראש השנה
וכיפור וחג הסוכות ,צילא דמהימנותא עילאה .מורי ורבותי ,שתי שמחות יש
לנו בחג הסוכות.
שׂ ֵמ ַח" )דברים טז,
ית ַאָ 
שמחה ראשונה ,כתוב בתורה" :וְ ָשׂ ַמ ְח ָתּ ְבּ ַחגֶּ  ...וְ ָהיִ ָ
יד-טו( .איך שמחים? כתוב בהלכה בשולחן ערוך ובגמרא ,לאכול בשר ולשתות
יין ,אדם בחג הסוכות אוכל בשר ושותה יין מקיים מצוה .מי שישתה משקאות
קלים או כבדים אין לו מצוה ,אולי אפילו יש לו עבירה .משקאות כבדים
שעושים לאדם יצר הרע ,חריפים כמו וודקה כמו ויסקי זה לא בריא ,ואסור
לשתות .אבל יין" ,וְ יַ יִ ן יְ ַשׂ ַמּח לְ ַבב ֱאנוֹשׁ" )תהלים קד ,טו( מצוה לשתות .אכילת בשר
מצוה לאכול .אדם אוכל בחג הסוכות בשר ושותה יין מקיים מצות "ושמחת
בחגך" .ואחרי הכל זה מצוה חומרית ,מצוה גופנית ,זה לא מצוה רוחנית.
ויש עוד מצווה ,וזו השמחה  -שהבשר והיין הם רק אמצעי עבורה .שאדם
יש לו ישוב דעת וטוב לו והגוף רגוע הוא זוכה להגיע להשגות ,זוכה להגיע
לשמחה אמיתית.
מה השמחה הגדולה? מורי ורבותי ,קראנו היום בהלל" :זה היום עשה
ה' נגילה ונשמחה בו" .מה זה "בו"? "נגילה ונשמחה בו"? המדרש אומר )שיר
השירים רבה פר' א ,סי' ב; מובא ברבינו יונה ברכות לא( ,משל למה הדבר דומה? למלכה שבעלה
המלך והחתנים והבנים נסעו למקום רחוק ,מדינת הים .אני לא אוהב להגיד
"חוץ לארץ" ,המילה "חוץ לארץ" צריכים להוריד מהפה שלנו ,זה לא מעלה
"חוץ לארץ" ,למדינת הים .נסעו למדינת הים ואמרו לה" :גברת ,מלכה ,בנייך
חזרו" אמרה להם" :נו ,בני חזרו ,מי נהנה מזה? נשותיהם!" .אמרו לה" :גברת,
החתנים חזרו" אמרה להם" :מי נהנה מזה? נשותיהם! הכלות נהנות ,הבנות
נהנות" .כשאמרו לה" :גברת ,המלך החזר!" "או ,המלך חזר .המלך הוא שלי,
המלך הוא בעלי" .זה קיום הפסוק "נגילה ונשמחה בו" ,כלומר עם כל השמחה
החומרית ,עם כל השמחה הגשמית ,כל השמחה של אכילה ושתיה זה בקטנה,
זה לא העיקר .מה השמחה הגדולה? מורי ורבותי ,מי שזוכה להגיע להבנה,
להרגשה שאני לומד תורה כאילו אני אוכל בשר ,לומד תורה כאילו אני שותה
יין ,עושה מצוות כזו שמחה גדולה ,כזו עליה גדולה יש לו .זה העבודה הגדולה.
בחג הסוכות זכינו לראות ענני כבוד ,איך ה' דואג לנו ,איך ה' אוהב אותנו,
איך ה' מציל עלינו במדבר ארבעים שנה בצילא דמהימנותא עילאה .מה
התוצאה? אתה מתלהב בתפלה ,מתלהב בעבודת ה' ,אתה דואג לעצמך להגיע
להשגות של התמדה בתורה .אומר רבינו יונה בשם מדרש שיר השירים רבה:
"נגילה ונשמחה בו" ,לא בבשר ,לא ביין .שאני יודע יש בורא לעולם והכל
מהשמים והכל ה' עושה והכל לטובה .עם זה אתה חי כל הזמן ,כל מעשיך
מה דעת התורה? מה ההלכה? איך צריכים להתנהג? אוי ואבוי לנו שבן אדם
מתרגש ומתלהב מהחומריות ,מאכילה ומשתיה ,ואילו במצוות הוא נעשה
כבד.
וּבזָּ ָהב" )בראשית
אברהם אבינו כתוב עליו להיפך" :וְ ַא ְב ָר ָהם כָּ ֵבד ַבּ ִמּ ְקנֶ ה ַבּכֶּ ֶסף ַ
יג ,ב( .בכסף ובזהב הוא היה כבד ,אבל בעבודת ה'" :וַ יַּ ְשׁכֵּ ם ַא ְב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר"
)בראשית יט ,כז( .רבותי ,זה העבודה הגדולה של חג הסוכות שאדם מקבל על עצמו
לכל השנה כולה "אני מתרגש ,אני מתלהב בעבודת ה'".
כתוב ב"שמע ישראל"" :וּלְ ָע ְבדוֹ ְבּכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם" )דברים יא ,יג( .גברים בתורה
ובקדושה ,נשים בצניעות .איזה השגות ,איזה לבוש ,הכל לפי ההלכה ,איזה
קדושה וטהרה לגברים ,איזה הפרדה מלאה באירועים ,בשמחות ,בשיעורים,
בבתי כנסת ובכל מקום ומקום .כמה שיותר רואים על הגברים קדושה וטהרה,
רואים את הצניעות איך היא בולטת וניכרת .רואים כל בעל על אשתו איך היא
מקפידה על הצניעות כמה שיותר ,על הבנות על האשה כמה שיותר להדר
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ולהחמיר.
מורי ורבותי ,זה הקו של מרן הרב עובדיה שלימד אותנו וחיזק אותנו כל
הזמן – צניעות וקדושה בזה להחמיר ,לא בכשרויות ,לא בהלכות שבת ,לא
בדברים שאפשר בפשטות להקל עליהם .קראתי אמש ,בחמש בבוקר קמתי
מתוך געגועים ל"יביע אומר" חלק י"א ,חמש בבוקר אמרתי אני אקום ללמוד,
וקראתי תשובה על מעלית אוטומטית בשבת .איזה פלפולים ,איזה מקורות,
איזה יסודות ,איזה 'פסיק רישא' מדברנן ,לא ניחא ליה ,לא אכפת ליה ,ואפשר
להתיר להקל לרדת בשבת לעלות לרדת .זה לא הצד החזק ביהדות לעלות
עשר קומות ובקושי הוא נושם והוא נעשה חולה .אל תחמיר אומר רבינו ,אל
תחמיר בזה ,תעלה במעלית! תחמיר בהתמדה בתורה ,שקידה בלימוד התורה,
בהשכמה לתפלה ,תחמיר שהבנות שלך ואשתך איזה מעלות בצניעות ,איזה
דרגות ,איך אתה שומר על הקדושה ,בזה תחמיר כמה שיותר .בזכות נשים
צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים )מדרש רבה שמות פר' א ,סי' יב( ,זו עבודה גדולה,
תחמיר בעוד דבר.
מורי ורבותי ,הלילה ,מי האורח שלנו הלילה? משה רבינו היה אמש .הלילה
אהרן הכהן .הלל אומר לכל יהודי" :הוי" מה זה "הוי"? תהיה! "מתלמידיו של
אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום" )אבות פ"א מי"ב( .אהרן הכהן ,אומר רש"י,
מקדש שם שמים .רש"י אומר את זה על אהרן הכהן ,לא על רבי מאיר בעל
הנס ,כידוע יש עליו כזה סיפור .הוא שמע איש אחד משביע את אשתו" :את
לא חוזרת הביתה עד שלא תריקי בפנים של הכהן הגדול" .מה עושה אהרן
הכהן? הולך לבית שלה" :שלום גברת ,כואב לי העיניים .את יכולה לשים לי
רוק?" .זה רוק של אשה זה היה סגולה כעין תרופה" .תגידי לבעלך ששמת
לכהן רוק על העיניים" .אהרן הכהן ,מורי ורבותי ,אוהב שלום ורודף שלום.
מה זה "רודף"? אומר רש"י ,משנה דברים .בא לראובן" :ראובן ,מה יש לך עם
שמעון? שמעון מצטער על מה שהיה ,כואב לו" .בא לשמעון" :שמעון ,ראובן
אומר שהוא לא התכוון" .משנה דברים ,מורי ורבותי .אוהב שלום ,רודף שלום,
מוכן להתבזות כדי לקדש שם שמים.
בזה מובן למה כתוב "הוי מתלמידיו"? מה העניין של "תלמידיו"? הוי "כמו
אהרן" ,הוי "חסיד של אהרן"" .תלמידיו" מה העניין? רבותי ,מי שזוכה להיות
תלמיד הוא זוכה להשגות .תלמיד אין לו השכלה .אני תלמיד ,אני קטנצ'יק .כל
ההצלחה של בני התורה ,של כל אדם ואדם ,תמיד אומר לעצמו" :אני בגדר
תלמיד .מה אמרו גדולי ישראל אני עושה .אין לי השכלה ,אין לי חכמה ,שום
דבר ,רק תלמיד לפני גדולי הדור"" .על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון".
מי שזוכה להגיע להשגה הזו ,למחשבה הזאת ,קורא לעצמו" :אני תלמיד",
מה הרווח שלו? הוא יודע "אני תלמיד של אהרן הכהן ,אוהב שלום ,רודף
שלום ,לא דואג לעצמו לשום דבר ,רק לקדש שם שמים" .מה אתה שומע
עליו? קידוש ה' .מה אתה שומע עליו? סיפורי קדושה .מה אתה שומע עליו?
עבודת ה' .אתה לא שומע דברים ולא חששות ,שום כלום! זה ,רבותי ,העבודה
הגדולה שלנו.
"עטרת חכמים" ,הישיבה שלנו ,חולון ,תל גיבורים ,מורי ורבותי ,חולון,
תל גיבורים ,פה העבודה הגדולה שלנו להרבות תורה .תל גיבורים העבודה
להרבות יראת שמים ,תל גיבורים העבודה להרבות תלמידים ,תלמידים
שיודעים לזכות את הרבים ,שיודעים לקדש שם שמים ,שיודעים להרבות
תורה בכל מקום .ראשי קהילות ,איזו עבודה ,יושבים פה ,רבנים שכולם
חברים שלי .כל אחד יש לו קהילה שמזכה ,מקרב ,מחזק ,בונה ,מה אני שומע
עליהם? רק קדושה ,רק ענוה ,רק יראת שמים .אתה שומע כאלה דברים כמה
יש סיפוק ,כמה יש שמחה .אני לפני שנה מרוב שהיה לי כאב על איזה משהו,
על מישהו ,אמרתי לאברכים למעלה" :רבותי ,אם אני אשמע חס ושלום על
תלמיד אחד שעושה חילול ה' ,אני רוצה למות" .ככה אמרתי להם למעלה.
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מה?! "אני רוצה למות" .מה אני צריך לחיות? יגידו" :זה הרב שלו? זה מה
שיצא ממנו?!" .רבותי ,מי שחולה ,לא מת .לא לדאוג ,מתפלל .מי שעושה
עבירות יכול למות ,מי שעושה חילול ה' יכול למות .מי שנגזר עליו בראש
השנה ,גם אם הוא יהיה בריא כמו שור ,הוא יכול למות.
מה יכול לגרום לבטל את הדינים ולהביא חסדים ,לבטל את הגזירות
הקשות? תגיד ,אתה מקדש שם שמים? כל אחד בבית שלו עם אשתו איזה
שלום בית ,איזה חינוך הבנים ,שכל אבא ואמא מקפידים על הבנים כולם בני
תורה ,חינוך תורני על טהרת הקודש .בפרט ,הורים יקרים ,לפני החתונה,
אסור לתלמידים ,אסור לילדים ,אסור לבחורים שיהיה להם לא אופניים ,לא
טלפון ,לא עבודה ,לא חוץ לארץ )מדינת הים( ,רק תורה! תעשו כפיים לתורה,
רבותי ,כפיים לתורה ,רק תורה! אוי אוי אוי" .אשריכם אשריכם אשריכם
תלמידים חכמים" .רק תורה! כשיהיה חתן הוא ישאל את הרב שלו אם מתאים
לו טלפון ,מתאים לו אופניים ,מתאים לו עבודה? כל עוד שאין חתונה רק
תורה .זה העבודה הגדולה.
בנות ,איזה בנות ,איזה בנות ,איזה לבוש ,איזה בגדים .לא צמודים ,שיעור
אסוף ,לא שטויות של הרחוב ,שום דבר! רק קדושה וצניעות וקידוש ה' .את
זה מקבלים בתל גיבורים בעירנו חולון ,מורי ורבותי .על זה נאמר בהלל" :זה
היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" .שמחים בה' ,לא בבשר וביין .ה' מה הבאת
לנו? איזה תורה ,איזה הנהגות ,איזה קדושה .אנחנו תלמידים של אהרן הכהן,
תלמידים של גדולי ישראל ,תלמידים של התורה .לא זזים מהתורה כחוט
השערה .מוכנים למות כל יום למען התורה .ככה אדם יוצא מכיפור ,מסוכות
לכל השנה .רבותי ,כמה כחות ,כמה עוצמה.
צריכים לבוא להתייעץ עם הרבנים .הרב אליהו ,ברוך ה' ,יש לו הרבה
השגות בחינוך ילדים ,בחינוך תורני לצעירים ,בשלום בית .לבוא להתייעץ עם
אלו שמבינים ועוסקים בקודש .מה נרוויח? נרוויח לטפל ,לתת הנהגות נכונות
שכולנו נזכה ליראת שמים ,זה העבודה הגדולה.
ברוך ה' בחולון ,אצלנו ,שכולם תלמידים של מרן זה מה שמרן חיזק אותנו,
מרן לימד אותנו ,ההתמדה בתורה סוד ההצלחה ,יראת שמים כתר לראשנו.
רבותי ,ארבע מילים ,אמרתי את זה בחודש אלול בסליחות ,שרים" :אם אפס
רובע הקן" .לאיזה דרגה הגיע אברהם אבינו? מה פירוש "עטרו בעצים ואשו".
מה זה "עטרו"? לקח אותו לעקידה עשה לו עטרה .עם מה עשה לו עטרה?
איזה כתר איזה מגבעת? לא! בעצים .מהעצים עשה לו עטרה לראשו" .חמודי,
יצחק שלי ,חמודי ,אתה עוד מעט קורבן לה'" .עשה לו עטרה .והוא בא נכנס
לעקידה ,יצחק אבינו ואשו ,האש לידו .איזה חינוך ,איזה חינוך .איזה קבלה
אברהם אבינו ויצחק אבינו שבאים לעקידה בכזה עוצמה ,בכזה כח .מאיפה
הכחות האלה ,רבותי? מאיפה? זה "נגילה ונשמחה בו" .כשיש תורה ,כשיש
קדושה ,כשכולנו תלמידים ,זה התוצאות.
ברוך ה' אני מקווה שנמשיך הלאה .הרב אליהו תמיד "תשע"ח – תהא שנת
עטרת חכמים"" .עטרת חכמים" ,השנה הזו גם בגשמיות שכל אחד יתמוך
בתורה ,יעזור לתורה ,יעשה הוראת קבע ,ישלים את עצמו כמה שיותר .גם
מה שאמר הרב אליהו ,היות וגדולי הדור ביקשו להיות מנוי על עיתון "הדרך".
להיות מנוי לכבוד ה' ,לכבוד התורה ,וגם "עטרת חכמים" מבחינה רוחנית.
ההנהגות של הישיבה שלנו ,איזה יראת שמים ,איזה כובד ראש ,איזה צניעות,
איזה דיבורים חזקים ,איזה עבודה של אמונה ,אמונה בהשגחה פרטית בכל
רגע ורגע ,לשמוע את זה וללמוד את זה ולקיים את זה.
אני חושב ,רבותי ,יש לי עצה טובה .אני שומע בתור איש ציבור בכיפור היה
לי כמה שאלות כאלה .משפחות חרדיות שיש במשפחה בעיות של חרדות,
חרדיות ויש חרדות ופחדים .יש להם פחד לצום בכיפור .הם צריכים לאכול
בכיפור .אנשים אתה רואה אותם בריאים וחזקים ,אבל יש להם דמיונות,
חלומות ,מחשבות ,חששות ,חרדות ,דיכאונות .אני יש לי סגולה ,רבותי ,הערב,
זכינו לכבוד ה' יתברך .אני מודה לה' שהספר "אמונה מעשית" שהרב אליהו
עשה עליו הגהה טוב טוב וכמה אברכים עשו הגהה ,גם חבושה עבר על זה,
יצחק בני ,יצחק היקר ,העניו והצנוע שערך את הכל .אני חושב שהספר הזה
זה קמיע לביטול החרדות ,ביטול הדיכאונות .מי שיתעמק בזה הרבה ויעשה
לעצמו תרגילים של אמונה ,תרגילים של השגחה פרטית ,תרגילים של כבוד
שמים ,תרגילים של "נגילה ונשמחה בו" ,סגולה גדולה ,רבותי ,ללמוד את זה
שנה ושנתיים ולפעול לפי זה ,אין חרדות ,אין פחדים ,אין חלומות .יש רק
ביטחון בה' יתברך ,כח האמונה ,מורי ורבותי.
אני מודה לה' יתברך שזכינו להגיע לערב הקדוש הזה ,גם על החג ,גם על
"נגילה ונשמחה בו" ,גם על הספר שלי הקטן ,אני מודה לה' על כל תומכי
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התורה שתומכים בנו ומחזיקים בנו ,שיהיה לכל עם ישראל ,כל חיילי ישראל,
כל כחות הביטחון שנים טובות ,הצלחה רבה ,וכל בחורי הישיבה שלנו בעירנו
חולון הם פאר של המדינה ,כולנו חיים בזכות בחורי היקרים שלנו .כפיים
לבחורי הישיבות שלנו ,רבותי .הם הם העיקר .שיהיה לכולם ברכה והצלחה
וחיים טובים ,כבוד שמים בעולם ,גאולה שלימה בקרוב ,קיבוץ גלויות ,תחית
המתים ,מלך המשיח "וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְמּלוּכָ ה" )עובדיה א ,כא( ,ונזכה להרבות תמיד
כמו תלמידיו של אהרן הכהן אהבה ואחוה ושלום ורעות ,אמן ואמן.

„ברי מרן
הר‡˘ל"ˆ רבינו

יˆח˜ יוסף
˘ליט"‡

כבוד הרבנים החשובים שנמצאים כאן ,בראשם ידידי הרב הגדול ,מעוז
ומגדול ,מקים עולה של תורה ,הגאון רבי חיים רבי ה' ישמרהו ויחייהו ,הקדוש
ברוך הוא יחזק אותו וירפאהו שיאריך ימים ושנים עד מאה ועשרים וימשיך
עוד להגדיל תורה ולהאדירה ויעשה עוד כהנה וכהנה.
כבוד כל הרבנים .אני לא מכיר את כולם ושמותיהם ,אז כל אחד שיהיה לפי
כבודו וכפי מעלתו .הגבאים הנכבדים ,קהל קדוש ,מורי ורבותי.
אני עכשיו מגיע משני מקומות שהיה אירוע חשוב .בתל ציון )זה ליד ירושלים ,אם
אתם מכירים( ,היה שם חלוקת תעודות "ועתה כתבו לכם" שעשו לכבודו של מרן
האבא זכר צדיק לברכה .משם הלכתי לתל אביב ,ל"יד אליהו" ,היו שם אלפי
אנשים פרס על שמו של מרן זכר צדיק לברכה .אמרתי להם כמה הדבר מסמל,
כמה זה נכון לעשות בחול המועד פרס על שמו של מרן ,בתל אביב וגם בתל
ציון שהייתי שם היום ,כי אני זוכר מה זה היה בשביל מרן חול מועד .אני מדבר
אתכם על לפני חמישים שנה ,שישים שנה ,כשהיינו ילדים קטנים ,משך שנים
רבות עד שהוא נהיה רב ראשי לישראל .מה הוא היה עושה בחול המועד? הוא
היה בורח מהבית ,הולך לבית כנסת "צופיוף" ,יושב שם ולומד בהתמדה .אהב
ללמוד "חקרי לב"" ,תורת חסד מלובלין" ,היה מנגן ניגונים ,היה שר והיה יושב
ולומד .לכן ,אמרתי להם כמה זה דבר טוב שמחלקים פרס על שמו של מרן
דוקא בימי חול המועד.
יש בירשולמי )שבת פט"ו( ,לא ניתנו שבתות וימים טובים לעם ישראל אלא כדי
שיעסקו בתורה .משך השנה אדם טרוד בעבודה שלו ,להביא טרף לביתו ,יש
לו שעה ללמוד בקושי ,אבל בחגים ,בשבתות אין שום תירוצים ,יש חופש ,ואז
ישב בבוקר אחרי התפלה ילמד קצת ,ילך לבית לאכול ,יחזור בחזרה" ,יֵ לְ כוּ
ֵמ ַחיִ ל ֶאל ָחיִ ל" )תהלים פד ,ח( ,ילכו משיעור תורה לשיעור תורה .ככה ימלא ימלא,
הרבה מצברים ימלא.
יש בירושלמי )ברכות פ"ט( ,אמר רבי סימון העושה תורתו עתים הרי זה מפר
תּוֹר ֶת) "תהלים קיט ,קכו( .מה פירוש? אדם
"עת לַ ֲעשׂוֹת לַ ה' ֵה ֵפרוּ ָ
ברית ,שנאמרֵ :
שהולך כל יום לשיעור תורה שעה שעתיים לשיעור תורה ,לא טוב ,מפר ברית.
"עת לעשות לה'"? "הפרו תורתך" .כך כתוב בירושלמי .ודאי את תמהים פלא
פלאים .יש לנו גמרא בשבת )לא ,(.תחילת דינו של אדם "קבעת עתים לתורה?".
מיד שואלים את האדם האם הלכת לשיעורי תורה? קבעת עתים לתורה? לא
שואלים אותו איפה שירתת וזה ,לא מעניין אותם בשמים .האם קבעת עתים
לתורה או לא? זאת אומרת ,באים לאדם בתביעה תקבע עתים לתורה .אומר
לך רבי סימון ,מי שקובע עתים לתורה מפר ברית .מביא פסוק" :עת לעשות ה'
הפרו תורתך" )שם( .איך זה מסתדר הירושלמי הזה עם הגמרא שלנו?
השל"ה הקדוש הוא מקשה את הקושיא הזו ,והוא מתרץ .יש אדם ילמד
שיעור תורה כל יום יבוא למנחה וערבית ,ישב שעה ללמוד קבוע כל יום
שנים ,אבל זהו לא יותר מזה .עכשיו חול המועד יש לך זמן .תבוא מוקדם לבית
הכנסת ,תבוא לעוד שיעור ,תקבע עם איזה אברך חברותא תשב תלמד איתו,
יש לך זמן .אדם יצא לפנסיה ,די גמרנו ,ששים ושבע ,שבעים ,יצא לפנסיה .לך
לבית כנסת ,לך לבית המדרש שב ותלמד .לא ,הוא קובע עתים לתורה ,עושה
תורתו עתים .יש לו שעה ביום לומד תורה וזהו לא יותר .זה נקרא "מפר ברית",
המשך בעמוד הבא <
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המשך <
"עת לעשות לה'" ,וזהו ,לא יותר" ,הפרו תורתך".
צריך לקבוע עתים לתורה .כל זמן פנוי שיש לאדם חגים ,שבתות ,כמה אדם
יכול להרוויח בלימוד בשבתות .חוץ ממה שהמעלה של לימוד תורה בשבת ,כפי
שכותב הבן איש חי זה פי אלף .אני לא יודע אם הוא מתכוון ממש פי אלף ,אולי
פי תשע מאות ,לאו דוקא ,הוא מתכוון להגיע שזה מעלה פי כמה וכמה מאשר
לימוד של ימי החול .כמה אדם יכול לנצל את הימים האלו של החורף ,ליל שבת
זה לילה ארוכה ,אדם יכול לשבת וללמוד .אם הוא לא יכול ללמוד לבד ,יש לו
איזה אברך שכן ,בחור ישיבה ,שניים ושלושה אנשים יתאספו ביניהם בבית ,ישבו
ולימדו ,ישתו כוס קפה עד שעה שתיים בלילה.
אצלנו בישיבה ב"חזון עובדיה" ,בהתחלת הישיבה ,אני הרגלתי את הבחורים
אצלנו בליל שבת ללמוד הלכה .היה ביניהם הרב רבי אברהם ישראל ,הוא היה
אז תלמיד אצלנו בישיבה ,כן ,והוא היה יושב בליל שבת ולומד .מה לומד? "יחוה
דעת"" ,יביע אומר" .אז לא היה "חזון עובדיה" ,היה "יחוה דעת" ו"יביע אומר".
"יביע אומר" אז לא כל אחד יכול ללמוד "יביע אומר" ,זה כמה אפשר? רבי חיים ה'
ישמרהו ויחייהו היה בחור צעיר ,שבע עשרה ,שמונה עשרה ,ואני זוכר אותו יושב
ב"נתיב בנימין" בבין הזמנים יושב ולומד "יביע אומר" .כל אחד יכול ללמוד "יביע
אומר"? זה ספר קשה הספר הזה .אמרתי לו שילמד "יחוה דעת" .הוא היה יושב
בליל שבת עד שעה מאוחרת ,שתיים בלילה .הצעתי לו כל תשובה תחזור עליה
ארבע פעמים .אל תתקדם תשובה הבאה ,עוד הפעם ,עוד הפעם ,ארבע פעמים,
תמשיך תשובה הבאה .ככה ישב ולמד ולמד ,והוא בקי ,בקי ,אתם מכירים אותו
שהוא בקי בהלכה ,בן פורת יוסף.
הלימוד של ליל שבת ,בפרט בחורף ,אדם יכול הרבה הרבה להרוויח ,ולבד
הוא ירדם ,הוא ירדם ,יפטפט ,מרבה דברים מרבה חטא )אבות פ"א מי"ז( .בשביל מה?
שיקבע איזה חברותא איזה משהו או לארגן שיעורי תורה .אפשר לארגן כל מיני
קבוצות קבוצות ישבו ולימדו.
לא רק לגברים ,אסור להזניח את הנשים .גם הנשים צריכים לארגן להם חוג
לנשים אפשר בליל שבת ,ביום שבת ,אחרי שגמרו את הכל ישבו כמה נשים עם
איזה רבנית אחת תבוא ותגיד להם דברי מוסר ודברי הלכה .הרי אין הבדל בינינו
לבין הנשים בכל הלכות שבת – דיני קידוש ,דיני הבדלה ,דיני הסעודות ,דיני
בורר ,דיני בישול ודיני טוחן .יש הבדל בין איש לבין אשה? מי מטפל במטבח?
האשה בדרך כלל .הבעל לומד תורה ,לא בטלן .מי עושה סלט? האשה .האם מותר
לעשות סלט במכשיר ה'סלייסר' או אסור? האם מותר להשתמש בקוצץ ביצים או
אסור? מי צריך לדעת את זה? האשה .היא מוזגת את האוכל לכל בני המשפחה.
היא מחפשת משהו ככה בשר טוב להביא לראש המשפחה .יש כאן בורר? אין כאן
בורר? באיזה אופן? היא צריכה ללמוד את ההלכות .זה טעות שהרבה מקומות
מזניחים את הנשים ולא עושים להם חוגים ולא שום דבר ,זה טעות .צריך ללמד
את הנשים שיבואו רבניות ,יקחו ספר ,יכינו את השיעור .יגידו גם לנשים" ,כֹּה
ת ַ
ֹאמר לְ ֵבית יַ ֲעקֹב" )שמות יט ,ג( ,אלו הנשים )רש"י שם(.
העיקר לנצל את הזמן הזה של החורף ללימוד התורה כמה שאפשר .כבר
דיברתי פעמים קודמות פה .לימוד הגמרא הוא חשוב ,אבל בעלי בתים שאין
להם זמן יותר משעתיים שלוש שילמדו הלכה .אם הם רוצים ,ילמדו הלכה עם
המקורות ,זה כן ,אבל הלכה למעשה .בחור ישיבה ,אברך ,יש לו כל היום הזמן.
לפני צהריים ,אחרי צהריים ,סדר שלישי .ילמד גמרא ,ודאי שילמד גמרא ,מה
ילמד רק הלכות? אבל אדם בעל הבית שלומד כותב הדרישה ,אם אין לו יותר
משלוש ללמוד ,ילמד כל הזמן הלכה.
לפני כמה שנים הזדמן לי להיות בחיפה בבית כנסת "הגדול" ,יש שם כיפה של
אשכנזים .התפללתי שם מנחה .בין מנחה לערבית יש להם מנהג טוב לאשכנזים
הם עושים דף יומי בין מנחה לערבית .אצלנו הספרדים ,לא כולם ,מנחה וערבית
"וַ יִּ ְב ַרח יַ ֲעקֹב" )הושע יב ,יג( ,הולכים מיד לבית ,אבל הם עושים שיעור באמצע.
התפללתי מנחה ,נשארתי איתם לשיעור ,לא יפה שאני אברח .שלושים בעלי
בתים אשכנזים ,בעלי עסקים ,עוזבים את הכל ,באים כל יום לומדים דף יומי.
למדו אז מסכת סנהדרין סוגיה של "רודף" .מי שרודף אחר חברו להורגו ,האם
מותר להצילו ,להרוג אותו ,לפגוע בו? מדובר על יהודי ,לא על מחבל .מחבל שבא
לדקור ,בא להרוג ,צריך להרוג אותו שלא יחזור חי ,בשום פנים ואופן .ככה צריך
להיות .אבל יהודי ,על זה הגמרא דנה ,הגמרא דנה האם מותר להורגו או אסור
להורגו ,יכול להציל אותו באחד מאיבריו?
זו סוגיה קצרה יש תוספות שמן ,לא לומדים תוספות אלה בעלי בתים ,גמרא
ורש"י .גמרו מהר את הגמרא .מסתכלים בשעון עוד לא הגיע זמן ערבית" .כבוד
הרב ,תאמר כמה דברים עד שיגיע זמן ערבית" .מה אני יכול להגיד להם ,מסתכלים
לי בשעון עם 'סטופר' ,אסור לי גם להאריך ,צריך להגיד בדיוק" .רבותי ,אשאל
אתכם כמה שאלות בהלכה .נראה מה אתם יודעים" .כמו מבחן כזה .אדם שלא
מרגיש טוב בשבת ,הולך כל חמש דקות לשירותים .רוצה ללמוד "אור החיים" על
התורה ,הרמב"ן על התורה ,ללמוד "חזון עובדיה" עם כל המקורות ,עונג שבת.
אבל כל חמש דקות שירותים .איך אפשר? יש פתרון .יקח לחם ,יפרוס אותו דק
דק ,ישים אותו על הפלטה ,הפוך בה והפוך בה ,בשבת ,ויעשה אותו צנימים.
יאכל פרוסה או שתיים ,בדוק ומנוסה זה מבריא אותו .האם מותר לעשות בשבת

צנימים או אסור? אני שואל אותם בחיפה .אומר לי" :אמא שלי ככה היתה עושה,
סבתא שלי היתה ככה עושה" .תגיד לי מה ההלכה ,כמה פוסקים דיברו בזה .כמה
כתב בשו"ת "שואל ומשיב" של הרב נתנזון ,הרב שלמה קלוגר" ,תורת אמת" של
הרב ברדוגו ,כמה כתב על זה "רב פעלים" ,כמה כתבו על זה אחרוני זמננו .תגיד
וּמ ְשּׂמֹאלָ ם" )שמות יד ,כב(.
ימינָ ם ִ
חוֹמה ִמ ִ
מה ההלכה .שום בדבר" .וְ ַה ַמּיִ ם לָ ֶהם ָ
יש לי דגים במקרר ,מבושלים מאתמול .הרי על פי הקבלה טוב לאכול בכל
סעודות שבת דגים ,לא רק בסעודה שלישית .ראשונה ,שניה ושלישית לאכול
מעט דג .יש לו דגים במקרר עם קצת רוטב ,רוצה להוציא את זה מהמקרר,
לשים את זה על הפלטה ,לחמם את זה עד שיהיה היד סולדת בו ולאכול .האם
מותר בשבת או אסור בשבת? נשאר לו מהחמין של הבוקר ,והחמין עם קצת
רוטב ,ואפילו צף הרוטב .רוצה לקחת את זה ,לא קרוש ,צף ,לקחת את זה לשים
את זה על הפלטה ולחמם את זה בשבת שיהיה יד סולדת בו .מותר או אסור?
אני שואל אותם .רבותי ,שום הלכה הם לא ידעו מה ההלכה .איך עושים כוס תה
בשבת כלי שני ,כלי שלישי ,קודם המים ,זה נקרא צובע לא נקרא צובע? אני
עושה קידוש בשבת .יש יין לבן ,מיץ ענבים צהוב .צריך שיהיה אדום לכתחילה
"אל ֵתּ ֶרא יַ יִ ן כִּ י יִ ְת ַא ָדּם" )משלי כג ,לא( .האם מותר להוסיף קצת יין אדום על זה? זה
ַ
נקרא צובע או לא נקרא צובע? יש לי כוס מים .אני רוצה לשים על זה קצת פטל.
האם זה נקרא צובע ,לא נקרא צובע? יש צביעה במשקים ,אין צביעה במשקים?
אני שואל שאלה ,עוד שאלה ועוד שאלה .הם התביישו כבר .אמרתי" :רבותי,
אתם רואים .יצר הרע מקנא בכם .אתם בעלי בתים ,עובדים כל היום ,עוזבים את
הכל ובאים עייפים ,יושבים וקובעים עתים לתורה .אשריכם ואשרי חלקכם .הוא
מקנא בכם יצר הרע ,והוא מבקש תישארו עמי ארצות .תלמדו גמרא סנהדרין,
זבחים ,גיטין ,קידושין .מה הם צריכים גיטין ,קידושין ,מה הם דיינים? אבל תלמדו
דברים כאלו ,העיקר תישארו עמי ארצות .לא תדעו מה מותר ומה אסור" .אין בור
ירא חטא ולא עם הארץ חסיד" )אבות פ"ב ,מ"ה( .אדם שלא יודע הלכות ,אדם שהוא
בור ועם הארץ בטוח שיכשל בהלכות על ימין ועל שמאל .זה לא אני אומר את זה.
כך כותב הגאון רבי יהונתן אייבשיץ בספרו "יערות דבש" שמי שלא למד ארבע
פעמים הלכות שבת ,אני מבטיח לו שיכשל באיסורי שבת .מי מאיתנו יכול להגיד,
רבותי ,שלמדנו ארבע פעמים הלכות שבת? פעם אחת לא למדנו ,ארבע פעמים?
מי יכול דבר כזה להגיד.
אבל זה מוסר השכל .אם ככה ,צריך ללמוד את ההלכות האלו ,וזה השבת.
בשבתות זה הזמן ללמוד את ההלכות .יש כאן בחורי ישיבות ,יש כאן אברכים,
ליל שבת תקדישו את זה בעיקר ללימוד ההלכה .כל השבוע אתם לומדים את
הגמרא ,מפלפלים ,ספרי למדנות ,זה חשוב .אסור לאדם להיות שטחי ,צריך
לפלפל .וכי מרן לא פלפל? תראו שו"ת "חזון עובדיה" חלק א' ,איזה פלפולים
יפים יש שם .עכשיו יצא "יביע אומר" חלק י"א .יש שם תשובות שהרב כתב אותן
בצעירותו לפי התאריכים .אי אפשר להבין איך הרב פלפל .יש שם תשובה ארוכה
בנושא קנין דרבנן ,האם מועיל לדאורייתא או לא? איזה פלפול יש שם ,כל הש"ס,
מדהים מדהים.
הרב גם פלפל ,צריך לפלפל ,אבל צריך גם ללמוד הלכה למעשה .בשבתות,
ליל שבת ,יום שבת ,תקבעו חברותא .חברותא בלימוד ההלכה למעשה .כל אחד
מה שלבו חפץ .יש אחד רוצה ללמוד "רב פעלים" .כשהיינו בחורים ,מרן היה
אומר לי בליל שבת תקבע חברותא .היינו גרים בתל אביב ,בשדרות רוטשילד.
הייתי מביא איזה חברותא שהיה גר ליד "הבימה" ,אשכנזי אחד ,יושבים ולומדים
"רב פעלים" .הוא אשכנזי ,היום הוא ראש כולל ,תלמיד חכם חשוב .והיינו לומדים
"רב פעלים" על הסדר .זה מרן הדריך אותנו ללמוד בליל שבת תשובות ,ללמוד
בליל שבת דינים של הלכה.
לכן ,תתחזקו בלימוד ההלכה .זה ימים טובים ,חול המועד ,זה נועד בשביל
הדברים האלו ,נועד בשביל התורה הקדושה .אני מברך את כל בחורי הישיבה
שנמצאים כאן ,האברכים היקרים ,בני הישיבה ,ציבור בעלי הבתים שקובעים
עתים לתורה ,אשריכם ואשרי חלקכם ,את כולכם אני מברך שיהיה לכם חג שמח,
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות ,הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה
ולברכה ,אשריכם שאתם מחזיקים מקום של תורה.
המקום של הרב חיים רבי ,ה' ישמרהו ,הכולל אברכים פה זה מקום של תורה.
הוא היה מהראשונים כאן בחולון שהקים עולה של תורה .לכן ,מי שעוזר לו
אשריו ואשרי חלקו .אני מברך אותו שלכולם בריאות איתנה ונהורא מעליא ,וגם
את הרב יאריך ימים ושנים ,ימשיך עוד לזכות את הרבים עד מאה ועשרים ויעשה
עוד כהנה וכהנה.
כבודו יודע אצל האשכנזים מתחילים להיות מנהיג בגיל תשעים .יש לכבודו
עוד זמן .בגיל תשעים מתחילים .אריכות ימים ושנים עד מאה ועשרים ,נזכה
כולנו לגאולה שלימה במהרה בימינו ,אמן ואמן.
הרב אליהו ,אני צריך לשמוע לו ,הוא ביקש שאני אברך את מחזיקי האברכים.
אשריכם ואשרי חלקכם .זה יששכר וזבולון .אתם לומדים ומקבלים שכר כמו
שהוא מלמד .חצי חצי .לא שזה יורד ממנו .הוא מקבל שכר מלא ,אבל אתם
מקבלים חצי .אשריכם ואשרי חלקכם ,תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

˜הל ההמונים במעמ„:

