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דעת ז נים
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמ ְצ ָריִ ם ,מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר :שלח לו יין [ישן] שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו"
ש ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹ ְ ׂ
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְּכזֹאת ֲע ָ ׂ

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

(מגילה טז):

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

גיליון מס' 213 :פרשת :משפטים

העבודה הקשה ביותר בעולם!...
עבודת השם הרי היא עבודה קשה מאד ,ויש להתנהג
בה באחריות מלאה ,כל רגע ורגע .ובעבודת השם צריך
שיהיה שלמות הלב ממש ,ופסוק מפורש הוא “ּולְ ָע ְבדֹו
ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם” ,כלומר ,שכל הלב יהיה לכבוד ה’ יתברך ,הן
בתפלה והן בקיום המצוות ,כל רגע ורגע .ובעצם זו עבודה
קשה מאד ,ומכיון שגם בעבודת החומר ,שהיא עבודה של
יגיע כפים ,קשה מאד לעשות מסירות נפש מכל הלב ,בא
הפסוק הנ”ל ללמדינו שצריך לעבוד את ה’ יתברך עם
כל הכח ,ובמסירות נפש עם כל הלב ממש ,יותר מכל
העבודות החומריות שבעולם ,וזו חובה קדושה להרגיש
כן בעבודת השם .ונמצא שבאמת יש לדעת ולהבין ,שמכל
הלב ,היינו להרגיש השקעה גדולה ואמיתית מכל הלב,
וכמובן שיש לעשות הכל באופן מעשי ממש ,ומכל הלב.

פסוק מפורש בפרשת השבוע
ֹלקיכֶ ם,
כתוב בפרשתינו (כג ,כה)“ :וַ ֲע ַב ְד ֶּתם ֵאת ה’ ֱא ֵ
ימיָך ,וַ ֲה ִסר ִֹתי ַמ ֲחלָ ה ִמ ִּק ְר ֶּבָך”,
ּוב ַרְך ֶאת לַ ְח ְמָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
ֵ
ונשאלת השאלה ,מדוע פתח הפסוק בלשון רבים וסיים
בלשון יחיד? אלא ללמדינו שאמנם כולם מתפללים ,כולם
שומרים שבת וכולם עובדים את ה’ יתברך ,אולם לא כולם
עושים כן באותה מידה ,שהרי ישנם אנשים המרגישים
בתפלתם שמחה והתלהבות ,כוונה וישוב הדעת להפליא,
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

שקלים שבת קודש כ"ה שבט תשע"ח ( 10פברואר )2018

המסקנה הנכונה של ימי השובבי"ם
פרשת משפטים ,תשע”ח
אנחנו עומדים כעת לקראת סיומם של ימי השובבי”ם.
וצריך לעיין ולהבין ,מהו תוקף עבודת ה’ ,וכיצד יוצאים
מימים קדושים אלו לשנה כולה ,וזוכים על ידם להתחזק
ביראת שמים ,ולהתקדם בעבודת ה’.
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ועושים בכל יום הכנה גדולה לפני התפלה ,כדי שלא תצא
תקלה ,כלל ועיקר .וכן בשמירת שבת קודש ,מרגישים
עליהם מעין עולם הבא ,ורואים כיצד הם נזהרים בדיבור
חול ,כיצד הם מתלהבים בשירי שבת קודש ובדברי תורה
על שלחן שבת ,וכיצד כל דקה בשבת קודש מכוונת
ומנוצלת אצלם ,על הצד הטוב ביותר .ולכן הפסוק
ימיָך” ,בלשון יחיד ,כלומר,
“ּוב ַרְך ֶאת לַ ְח ְמָך וְ ֶאת ֵמ ֶ
מסייםֵ ,
כגודל ההשקעה שלך בעבודת ה’ ,כך השכר ,כך הברכה,
וכך גם הרגשת ההנאה הרוחנית בעבודת ה’ יתברך .וזו
מתנה משמים ,המקבל מי שמשקיע הרבה מאד בתפלה
ובמצוות.

כך ציוה ה’ יתברך את יעקב אבינו ומשה
רבינו ע”ה
ומצינו בפרשתינו ,שגם משה רבינו נתבקש מה’ יתברך
להתאמץ ולכוין מאד בעבודת ה’ יתברך .שהרי כתוב
ֹאמר ה’ ֶאל מ ֶֹׁשהֲ ,עלֵ ה ֵאלַ י ָה ָה ָרה ,וֶ ְהיֵ ה ָׁשם”,
(כד ,יב)“ :וַ ּי ֶ
ולכאורה המלים “והיה שם” אינן מובנות ,משום שאם ה’
מצוה את משה לעלות להר ,אם כן בודאי שהוא יהיה שם
אחר שיעלה ,מדוע צריך לצוותו להיות שם? אלא הכוונה
היא ,שה’ מצוה את משה רבינו ע”ה :תעלה להר סיני,
ותתאמץ מאד במחשבה ותרגיש שאתה שם ,שאתה בהר
סיני ושאתה מתקרב אל ה’ יתברך .וכנראה שזו ההכנה
לקבלת התורה של משה רבינו ע”ה ,כדי לקבל את לוחות
האבן ,התורה והמצוה ,שהכל ניתן למשה מסיני .וזו
“עלֵ ה ֵאלַ י ָה ָה ָרה,
ההכנה הגדולה ,ועבודת ה’ הרצופה ֲ -
ׁשם” .וכן מצינו אצל יעקב אבינו ע”ה בפסוק (בראשית,
וֶ ְהיֵ ה ָ
ֹלקים ֶאל יַ ֲעקֹב ,קּום ֲעלֵ ה ֵבית ֵאל ,וְ ֶׁשב ָׁשם
ֹאמר ֱא ִ
לה ,א)“ ,וַ ּי ֶ
וגו’” ,מה דורש ה’ יתברך מיעקב אבינו ע”ה במלים אלו
“וְ ֶׁשב ָׁשם”? ביאר הרמב”ן ,לפנות מחשבתו לדבקה באל,

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
ע”ש .כלומר ,שאפילו מיעקב אבינו ע”ה שהוא מרכבה
לשכינה ,עדיין דורשים ממנו דבקות בה’ יתברך .ומכאן
על תוקף עבודת ה’ יתברך ,שהיא עבודה גדולה מאד.
וזה בעצם כוונת הפסוק (דברים יא ,יג)ּ“ :ולְ ָע ְבדֹו ְּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם”,
איזו עבודה שהיא בלב? זו תפלה (תענית ב ,).כלומר ,עבודת
ה’ גדולה מאד ,מאד ,מאד.

תרגיל קשה בעבודת השם
כולנו יודעים שבתפלת העמידה יש חובה על כל
אחד להרגיש שהוא עומד לפני ה’ יתברך .וכן יש חובה
להתאמץ שלא לחשוב מחשבה זרה ,כלל ועיקר ,ובפרט
בברכת האבות (ועי’ משנ”ב בביאה”ל ר”ס קא) .וכן יש חובה להזהר
שלא לפתוח את העיניים בתפלת העמידה ,אלא לעצום
את העיניים או לעיין בסידור .ומי שלא נזהר בזה ,אינו
זוכה לראות פני שכינה בצאת נפשו (משנ”ב בסי’ צה סק”ה) ,וזה
ידוע ומפורסם .אך רואים באמת חידוש נוסף בעבודת ה’
יתברך ,לא רק בתפלת העמידה ,אלא גם בפסוקי דזמרה,
והיינו שלא יסמוך לאחוריו ,כלומר ,שלא ישען ,שלא
יפשוט רגליו ,ושלא ירכיבם זו על זו ,כלומר ,שלא יניח
רגל על רגל ,אלא ישב באימה וכבוד (עי’ בספר היראה לרבינו יונה,
והובא להלכה במשנ”ב שם ,ובא”ח פרשת יתרו) .ולפי זה ,יתכן שמכח תוקף
עבודת ה’ יתברך ,אסור להביט בפסוקי דזמרא לצדדים,
משום שהעושה כן מורה על חוסר באימה ויראה ,וחוסר
בכבוד שמים ,וזה בעצם תוקף עבודת ה’ .ולפי זה ,יש
להתאמץ ולהתחזק בזמן אמירת הברכה ,וכיוצא בזה,
שלא להביט מי נכנס ומי יוצא ,ולא להביט על השעון כדי
לראות מה השעה ,ולא להתעסק עם עצמו בעניין אחר.
בבחינת “והיה שם” ,ובבחינת “ושב שם” .וזה בעצם תוקף
“ּבכָ ל לְ ַב ְבכֶ ם”.
עבודת ה’ ְ

1

המרכז :רח' החי'ם  4תל-גיבורים ,חולון | טל'  | 03-5011150פקס'  | 03-5011125ת.ד 6215 .חולון | info@haravrabi.co.il | www.haravrabi.co.il

>

המשא המרכזי

המסקנה הנכונה של ימי השובבי"ם
>

תרגיל קשה עוד יותר בעבודת השם

חז”ל הקדושים (ברכות מז ).מזהירים אותנו שלא יזרוק
אדם מפיו ברכה ,ופירש רש”י ,שלא למהר ,משום שנראה
עליו כמשאוי .ומבואר בגמרא שם ,לדוגמא בעניית אמן,
שלא להחסיר את האות אל”ף או את האות נו”ן ,והכל
על דקדוק האותיות בלבד .וכן בגמרא (שם טו ,):כל הקורא
קריאת שמע ומדקדק באותיותיה ,מצננים לו גיהנם.
ומבואר שם בגמרא כמה דוגמאות בזה ,ואחת מהן היא
שלא לבלוע אותיות בקריאת שמע ,ומשמע מכאן שזהו
העיקר ,ההיגוי והדקדוק הנכון ,שהרי הכוונה אינה
מעכבת .והרמ”א (או”ח ס”ס סא) הוסיף ללמד אותנו ,שגם
בקריאת התנ”ך צריך לדקדק באותיות היטב ,כמו בקריאת
שמע ,ע”ש .ועל אחת כמה וכמה שיש לדקדק בקדיש
ובברכות הנהנין .ובעוונותינו הרבים ,רואים אנו לפעמים
איך שאנשי תורה שהם חזנים ,ואינם מדקדקים כלל,
וממש בולעים אותיות ,וזה פלא פלאות! ובעצם זהו החלק
הגדול והקשה בעבודת ה’ ,הרבה יותר מהכוונה ,ואף
לפני הכוונה .וכמובן שלמדנו בגמרא (מגילה ג ,).שאת טעמי
המקרא קיבלנו בהר סיני ,ורש”י שם קורא לטעמי המקרא,
הנגינות הקרויים טעמים .ולשון הגמרא “פיסקי טעמים”,
כלומר ,את הידיעה היכן להפסיק ,כבר קיבלנו בהר סיני.
והמרגיש באמת שהוא עומד לפני ה’ ,ממילא קל לו מאד
לדקדק ,להפסיק ולהשלים כל מלה ומלה ואותיותיה (ועי’
יבי”א ח”ה ס”ס כח) .ויתכן שזה הטעם שהמליץ הרא”ש באורחות
חיים ,לסגור את העיניים בזמן אזכרת שם שמים ,כדי
לכוין בשלמות ממש ,וכגון בפסוק הראשון של קריאת
שמע (או”ח סי’ סא ס”ה) .וכך היה נוהג רבינו הקדוש ע”ה (עי’
ברכות יג .):ובהקדמה לספר לב אליהו מסופר ,שהסבא מקלם
זיע”א לימד את התלמידים ,שגם כשהעיניים פתוחות לא
רואים כלום .וזו עבודת ה’ עצומה ,וזה בעצם עבודת ה’
של ימי השובבי”ם.
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ורבינו הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעאך זיע”א
הלכות שבת) עורר בזה ,שאם בקידוש לא שמעו המסובים
את סיום המלה האחרונה של ברכת “בורא פרי הגפן” ,או
את סיום המלה האחרונה של ברכת “מקדש השבת” ,לא
יצאו ידי חובת קידוש ,ע”ש .וזה מתאים לגמרא (ברכות מז,).
שבעניית אמן אין להחסיר את האות אל”ף או את האות
נו”ן ,ע”ש.
וזכינו לעשות בעירנו חולון שיעורי תורה לחזנים,
על צורת הביטוי וההיגוי הנכון ,וכיצד יש להפסיק בין
מלה למלה ,וכיצד יש להדגיש את הנקודה שבאות אחת
שבמלה .וזו חובה קדושה יותר מהטעמים שבספר תורה,
שהרי חוסר ניגון במלה מסוימת ,אינו גורם למשמעות
אחרת ,ויוצאים ידי חובה ,אולם חוסר דקדוק בקריאת
התורה או בתפלה ,הרי הוא גורם לשינוי משמעות המלה,
ולכן יש להזהר בזה מאד .וזו עבודת השם ,וזה קשה כמו
עבודה קשה באמת.

(בספרו

עוד חלק חזק בעבודת השם
דבר נוסף שקשור מאד בעבודת השם ,הוא לכוין
למסור את נפשו על קידוש השם .ויש לדעת שזו אינה
סתם חסידות ,אלא חובה קדושה במשמעות התפלה,
ובאמירת קריאת שמע כשאומר “ה’ אחד” (כמבואר במשנ”ב
סי’ סא סק”ג) .וכן באמירת “אליך ה’ נפשי אשא” בנפילת
אפיים ,מפרש רש”י ,אכוון לבי .ובזוהר הקדוש מוסיף,
שיש לכוין עד כדי מיתה על קידוש השם .וכן בעמידה
באמירת “למען שמו ,באהבה” ,כידוע .וכן במנחה בשבת
באמירת “ועל מנוחתם יקדישו את שמך” ,מבואר בספר
הקדוש בן איש חי ,שיש כאן סוד גדול למסור את נפשו
על קידוש השם .וכן יש לכוין באמירת “יהא שמיה רבא”,
לדעת רבינו האר”י ז”ל ,והובא בשומר אמונים (מאמר פתחו

שערים פי”ב) .וכן יש לכוין בכל ברכה באמירת “מלך העולם”
(עי’ בסידור הרש”ש באריכות) ,ובעוד כמה מקומות ,כידוע .וכל זה
הוא בעצם עבודת ה’ ,להמחיש לעצמו באמת כאילו הוא
מת לכבוד ה’ יתברך ,וכאילו הוא נשרף על קידוש השם,
וההלוויה מתקדמת היום ,עם מודעות ברחובות המורים
על המקום והזמן ...וכידוע מרבינו הקדוש זיע”א בספר
התניא (ליקוטי אמרים פכ”ה) ,שכל איש ישראל מוכן ומזומן
למסור את נפשו על קדושת השם ,ע”ש .והרגיל לחשוב
כן בכל יום ,אשריו ,ומקבל שכר על כך כאילו הוא מת על
קידוש השם (זוה”ק פ’ חיי שרה דף קכד.).

המסקנה הסופית
וכל זה הוא הכנה למסקנה של ימי השובבי”ם ,שעיקרם
לשמור על הקדושה ,ובעיקר על קדושת העיניים ושמירת
הפה מנבלות פה ולשון הרע .ובעצם זו עבודה קשה
מאד ,ומי שהגיע לדרגה זו של כוונה בתפלה ,בזהירות
גדולה מלהביט בזמן התפלה על עוברים ושבים ,וכן מוסר
נפשו על קידוש השם ,אז בודאי שיהיה לו קל לשמור
על העיניים ברחוב ,משום שיצר הסקרנות ברח ממנו.
ואם נזהר בעבודת ה’ מלהביט בצבור בבית הכנסת בזמן
אמירת פסוקי דזמרא ,על אחת כמה וכמה שיש לו להזהר
מלהביט ברחובות אנה ואנה ,שזה איסור גמור ,כל רגע
ורגע של “ולא תתורו” ,ושל “קדושים תהיו” .ויוכל על ידי
כך להגיע לדרגת עובד ה’ כזה שלוקח מסקנות יסודיות
מימי השובבי”ם ,להיות קדוש באמת וטהור ,ולהיות
מתלמידי רב הקדושים רב יוסף ורב ששת שסימו את
עיניהם ,כדי להגיע לדרגה שלא להביט חוץ לארבע אמות
(עי’ נדה כד .ופרש”י ובמנחות קי .ופרש”י) .וזו המסקנה הנכונה של ימי
השובבי”ם ,והלואי שנזכה לכך.
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שלום וברכה מורי ורבותי!
אנו נמצאים בימים האחרונים לפני ההילולא הגדולה המרכזית
והמסורתית ,אותה הילולא שנועדה מדי שנה לקרב רחוקים ולחזק
קרובים בכל הנוגע להתפתחותם והתנשאותם של מוסדות התורה
והחסד “עטרת חכמים” בראשותו ובנשיאותו של אבינו רועינו מורנו
הרב חיים רבי שליט”א.
בימים כאלו ניתן לחלק את הבאים להילולא לפחות לשלושה חלקים:
החלק השלישי ,הוא אותם המגיעים לבלות ערב באווירה נינוחה,
סעודה מיוחדת מול תזמורת משובחת ,כאשר בכדי להצדיק זאת
רוכשים כרטיס הגרלה או שניים.
החלק השני ,אלו שמגיעים במטרה לחזק את עולם התורה ולהיות
לאחיעזר ולאחיסמך למוסדות התורה ולעומד בראשם .וכל זאת במטרה
של להיות הזבולון המחזיק והמוחזק על ידי יששכר ,לקיום החזון “עץ
חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר”.
והחלק הראשון ,הוא אותו חלק עם אותם אנשים המגיעים לאירוע
לא כאורחים כי אם כמארחים .הם אותם שחשוב להם להגיע לערב
מתחילתו ועד סופו ,להביא כמה שיותר חברים ובני משפחה לערב
המיוחד הזה ,ובמהלך האירוע כולו הם יהיו דרוכים ומוכנים לכל תרחיש
שידרוש את מעורבותם – אם זה בסיוע בהושבת האורחים ובמציאת
מקום למאחרים ,ועל הכל בעזרה וסיוע להוספת חיילים למשמרת
הקודש‘ ,שבט זבולון’ .הם לא יהססו מלהזמין לאירוע את הדוד הישיש
ואת הבוס בעבודה ,ובמהלך האירוע הם גם ינעימו את שהותו בכל דרך.
ובזן הזה הייתי רוצה להתמקד במאמרנו הנוכחי.

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

“גדול המעשה יותר מן העושה” ,אמרו חכמינו זכרונם לברכה
ט’ ע”א) .וכוונתם היא שהמזכה את חברו במעשה טוב ,זוכה הוא עצמו
לעשייה טובה עוד יותר ,כי הרי את מעשה חברו כבר יש בידו כי הוא זה
שהביאו לכך .אולם ,מעבר לזה יש לו גם את הזכות בה זיכה את חברו.
לאמור ,לחבר יש רק את המעשה הטוב שעשה ,ואילו לו יש גם את
המעשה הטוב שעשה החבר וגם את הזכות לזכות אדם מישראל לעשות
מעשה נאצל שכזה.
ובזה מסביר המדרש תנחומא (ויחי י”א) את הקדמת זבולון ליששכר
בברכות ,למרות שיששכר היה העמל בתורה ,וזבולון “בסך הכל”
המחזיק אותו כלכלית .וזאת משום“ ,שגדול המעשה יותר מהעושה”.
במילים אחרות :יכול להיות אדם שיעלה לבימת הכבוד ויזכה
לתשואות הקהל על תרומתו הנכבדה ,בעוד שמי שהוביל אותו לכך
וזיכה אותו בזכות זו ועודנו יושב בין הקהל ,ולמרות כל מחיאות הכפיים
הסוערות הוא זה שזוכה בשכר הגדול יותר .מה שאומר שבעצם כל
מה שאנו רואים על גבי בימת הכבוד ובחיים בכלל ,אין אלו הדברים
האמיתיים להם מגיע הכבוד והיקר ,וזאת משום שבעלי היקר והכבוד
האמיתיים מסתתרים בין הקהל ,ולפעמים אפילו בעמדת השירות
הניצבת בכניסה לאולם או בעמדות המתנות...
נזכרתי בזה ,לאחר שהייתי אמור להזכיר במאמר זה את מורנו הגאון
הרב צמח מאזוז שליט”א על הברקה מוסרית בה האיר את עינינו
בלומדי תחת שבטו בישיבה הקדושה כסא רחמים .הבנתי שאני אמור
לצרף לשמו את התואר הרבני אותו הוא נושא ,ומיד קפץ למול עיניי
התואר אותו כותבים עליו בחיבה חבריי בוגרי הישיבה הקדושה בלשון:
“מנהלה הרוחני של ישיבת כסא רחמים” .ואז אמרתי שבמבט שטחי יש

(ב”ב
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כאן חוסר צדק היסטורי בכל הנוגע לעבודת הקודש של רמי המעלה,
כדוגמת מורנו הרב צמח שליט”א.
בכדי להבהיר את הדברים אני צריך לסבר את אזניכם או ליתר דיוק –
את מבטכם ,בהקמתה ,ביסוסה ותפעולה של האימפריה התורנית “כסא
רחמים” בארץ ישראל.
הישיבה ומוסדותיה מונים אלפי לומדים ואולי עשרות אלפי בוגרים,
מאות אנשי צוות ,ותחתיה עשרות שלוחות וסניפים אשר חלקם סמוכים
על שולחנה גם כלכלית .בכל המערכת הזו ישנו רק אדם אחד שהוא
האחראי על המחיה ועל הכלכלה ,ישנו אדם אחד שעל כתפיו רובץ
גירעון החודש הזה ויתרת החודש הבא ,ישנו אדם אחד שרק אותו
היה צורך לשכנע להעביר את ההילולא המרכזית והשנתית אל “גני
התערוכה” ,משום שרק הוא היה חרד ,מטבע הדברים ,לאפשרות לסיים
הילולא בגירעון במקום ביתרת זכות .האדם הזה הוא הגאון הרב צמח
מאזוז שליט”א.
רוב רובם של הנהנים מתורתו של מרן ראש הישיבה הגאון האדיר
רבינו מאיר מאזוז שליט”א ומתורתם של מאות תלמידיו ותלמידי
תלמידיו ,כשבראשם הגאון המפורסם רבי משה לוי זצ”ל ,אינם מכירים
במחולל המהפכה ,אינם יודעים אפילו להגות את שמו של הרב צמח
נכון .מבחינתם ,לו ידעו ,הוא עוד אחד מהצוות המנווט את דרכה של
הישיבה .אולם ,בפועל ,הוא המושך בחוטים והוא הכתף העיקרית
למסע האדיר הזה.
מסופקני אם קוראנו הנאמנים היו מכירים בגדלותו של מרן ראש
הישיבה ,אלמלא הרב צמח שנתן לה בית .בוגרי הישיבה לדורותיהם,
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גם אילולא עברו בשיעור א’ בישיבה קטנה תחת ידו הנטויה של הרב
צמח ,היו ועודם חבים לו את חייהם ואת עתידם הרוחני ,כי בלעדיו קשה
להאמין שמשהו מהאימפריה הזו היה קיים.
הרב צמח ימשיך להלך בצילו של אחיו הגדול מרן ראש הישיבה
שליט”א ובמידת מה אף בצילם של תלמידיו ,אולם הוא הכח המניע
והוא ה’מעשה’ האמיתי לכל המעשים אשר נעשים על ידם.
במבט שטחי זה נראה שחבריי בוגרי הישיבה ,מנסים לחפות על
תפקידו הרשמי של הרב צמח ולקראתו מנהלה הרוחני של הישיבה,
כביכול הוא זה שאחראי על אורחותיהם והנהגותיהם של הלומדים,
וכאילו המדובר הוא במשגיח של הישיבה הקדושה ולא במי שנושא את
משאה על כתפיו יום יום ושעה שעה.
על המבט שטחי זה רציתי להתלונן .התארים “מנהל רוחני” או “רו”מ”
[=רב ומנהל] באו לחפות כביכול על התוכן הרעוע במילים “מנהלה של
הישיבה” ,או “הנושא את כלכלתה על כתפיו” ,בעוד שבפועל “גדול
המעשה יותר מן העושה” .מי שיכול במשך שנים להעפיל למרומי
העשייה ולהישאר בצל ,ברור שהוא האדם לו חבים כולנו את חיינו
הרוחניים ,בדיוק בשל אותם אחוזים בהם בשלנו באימפריה שהקים .כל
“כלומר” ברש”י שגורם לנו לשבת עם בני הכולל ולהבין מדוע גם כאן
הבעיה היא לשונית ולא “סתם” הבנה שאותה בא רש”י לשלול ,נזקפת
לזכותו ובאה מכחו.
אולם ,במבט מעמיק יותר ,אכן זהו “מנהלה הרוחני” האמיתי של
הישיבה ,כי בניהולה של ישיבה אין גשמיות  -יש רוחניות בלבד .וכל
תבן ומספוא לחמור הנושא את עגלתו של שליח הישיבה ,הרי הם כלים
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רוחניים לחפצי קודש ,לא פחות מהשרפים והאופנים שבמראה יחזקאל.
ברור לי שגם מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט”א ,לו יקרא
את המאמר הנוכחי ,יניף ידו בביטול ויתייחס לדברים כמי שלא מתארים
נכון את המתרחש .אולם ,זהו חלק מהתכונה של המעשה שגדול יותר
מן העושה .הוא פשוט משתכנע שמקומו אכן בצל ,והזכויות העצומות
ניתנות לעושים הגדולים ,אותם אשר נמצאים בחזית המערכה.
בחרתי ל מקד את ה מאמר בגאון הרב צמח מאזוז שליט”א ,משום
שהוא הדוגמא היחידה שניתן להביא מבלי לחוש לפגיעה בכבודו חלילה.
כל תלמיד חכם אחר הנושא בעול ,היה יכול להישמע כזן של סוג ב’ או
ברירת מחדל ,אשר מנסים לרומם את רוחו בדברי שבח ופאר שכאלה.
אולם ,הגאון הרב צמח אשר הינו בן לגדול הדורות הגאון הקדוש הרב
מצליח מאזוז זיע”א ,ואשר זכה כבר בראשית שנות העשרים לחייו לחבר
חיבורים תורניים מופלאים ,ואשר העמיד תלמידים הרבה ,ברור לכולם
שלא זכה להרים את האימפריה הזו מתוך רצון לחפש תעסוקה ומתוך
רוח אתגרית .לכולם ברור שכל הפעילות בהקמתה ובתפעולה של
האימפריה האדירה הזו לא פגעה ברמתו הרוחנית כמלוא נימה ,ולהיפך.
יתכן שיכל לחבר ספרים נוספים ולהתמקד בשטחים אחרים ,לו לא
היה עולה של הישיבה הקדושה נתון על כתפיו .אולם ,הספרים הרבים
אשר חוברו על ידו תלמידיה ובוגריה והשטחים הרבים בהם לא הניחו
אבן שלא הפכו ,כולם שייכים לו ורשומים על שמו בטאבו השמימי.
בהילולות שלנו אנחנו בעצם יונקים את הכחות וההשראה מהגאונות
והאומץ אותם הנחיל הרב צמח  -כביכול מבלי משים  -לקטנים שכמונו.
גם בכל הפעילויות שלנו הוא ניצב כמעשה ,מה שמעניק לו עוד זכויות
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שבעולם הזה הוא עוד לא מכיר בהן .אולם בתר שיפולי גלימתו אזלינן
[=אחר שיפולי גלימתו אנו הולכים] ,ומאורו אנו שואבים.
הסוג א’ של משתתפי ההילולא הקרובה ,הם אלו שהולכים להיות
“הרב צמח” של הדור הבא .הם אלו שהולכים להיות במקביל גם
הזבולון הקודם ליששכר ,והם אלו שעליהם נאמר “גדול המעשה יותר
מהעושה”.
אולי נצטרך לחפש אותם באחרוני השולחנות ,אולי הם בכלל לא
ימצאו מקום ישיבה ,אבל המערכת תסבוב סביבם ,ובזכותם נזכה לגדולי
ישראל של הדור הזה והבא.
אבינו רוענו מורנו הרב חיים רבי שליט”א ,יכל “לבזבז” את זמנו אך
ורק בלימוד התורה הקדושה ,ולהשאיר את האימפריות הרוחניות שבנה
ואת זיכוי הרבים הכובש לאחרים עם “זמן מיותר” יותר .אולם בהנהגתו
ובנטילת האחריות על כולנו ,הוא בעצם מלמד על החובה והזכות להיות
אותו מעשה דגול שיודע לקבל אחריות גם על עתידם של האחרים.
יזכה ה’ יתברך את נשואי מאמרנו שליט”א להמשיך ולהיות אור גדול
לכולנו עוד רבות בשנים ,ויזכו יחד עם הסובבים אותם להמשיך ולהרים
את קרן התורה בארץ ובעולם בבריאות איתנה ונהורא מעליא .ונזכה
כולנו ללכת באורחותיהם ולדבוק בדרכם ,ובדרכם של כל המעשים
“מצוקי ארץ” אשר עליהם תבל ,אמן.
וברוכים תהיו!
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כולם חייבים לשלם מס ביטוח למען התורה!

שאלה :ביום שני כ"ז שבט תשע"ח ,יתקיים בעזרת ה' יתברך הכנס של ישיבת "עטרת חכמים" .והשאלה
הנשאלת היא ,מדוע מחיר הכניסה לאירוע עולה כל כך יקר  ₪ 91 -לחודש ולמשך שנה  - ₪ 1092הרי זה מחיר
מופקע ומוגזם ,המיועד רק לעשירים ,ואילו אנחנו פשוטי העם הרוצים לזכות לבוא ולהשתתף ,איננו יכולים
לעמוד בזה ,מה עושים?
תשובה :זו אינה שאלה יפה! הרי כל בעלי ההוראות קבע הקבועים שלנו ,שיש להם הוראת קבע של ₪ 100
לפחות ,זכאים לבוא ולהשתתף וליהנות מהאירוע ,ויהיו שם מתנות ,הפתעות ,ושמחה של תורה ,יחד עם גדולי
ישראל.
וכן הקונה כרטיס הגרלה בסך  ₪ 91לחודש ,מקבל כרטיס כניסה לאירוע ,כידוע .כמובן שאין לנו עניין להזמין
אנשים לסעודה בלבד ,כדי שיבואו רק לאכול ולשתות ולשמוע שירים ,את זה ניתן לעשות גם במקומות אחרים,
לנו יש עניין לכבד ,להוקיר ולשמח את מחזיקי ואוהבי התורה באופן מעשי ,והיינו שרואים עליהם את ההתלהבות
והשמחה לתרום לכבוד התורה ,ולכבוד את האברכים היקרים והחשובים שלנו ,העוסקים בתורה ומזכים את
הרבים ,ומביאים ברכה בעולם .לאנשים כאלו שהם מחזיקי התורה באמת ,במסירות ובאהבה ,מגיע לבוא לכנס
הגדול .ומפורש בגמרא (עירובין פו ).על רבינו הקדוש ועל רבי עקיבא ,שהיו מכבדים את העשירים ,מפני שהיו בעלי
חסד ,ע"ש .והחסד הגדול והצדקה הגדולה ביותר בעולם ,זה החזקת התורה .וזה יותר מכל הקופות והצדקות,
כידוע (רבינו הגרי"ש אלישיב זיע"א).
וכידוע לכולם מה היה כאן בחולון לפני ארבעים שנה ,מניין פועלים ,נוער שובב וצעירים מסכנים .והראשון
בקודש שנתן אור ,שמחה וקדושה בעירנו ,הוא בית המדרש "בית דוד" בראשותו של רבינו ראש העיר הגאון רבי
יצחק זילברשטיין שליט"א ,ואחריו בקודש הוא בית הכנסת סודאי ,ואחריו בקודש עוד מקומות ,ואחריהם הלא
הוא בית המדרש "עטרת חכמים" ,בשכונת תל גיבורים חולון .וכולנו חייבים לשלם מס ביטוח למען התורה ,ומשם
להילולא.
ועוד ,שלומדי התורה בהתמדה ,מביאים שפע ,ברכה וחסד לעולם ,וכולנו חיים בזכותם .ולכן כולנו חייבים מן
הדין לתמוך בהם ,וזה ממש ביטוח חיים המונע מחלות ,סכנות ,מיתות משונות ותאונות דרכים ,רחמנא ליצלן.
והיום יש ביטוח מתים ,והיינו שאם ימות ,ואם יהיה חולה ואם ,ואם ,ואם ...רחמנא ליצלן!
תומכי ומחזיקי התורה ,הרי הם שותפים בתורה ,וכל הסגולות שבתורה ,הרי הם חלים גם על תומכי התורה,
ומחזיק תורה הרי הוא כלומד תורה ,כיששכר וזבולון .ולכן מחזיק תורה קם אף הוא בתחיית המתים ,ומחזיק תורה
יש גם לו את סגולת התורה של אגוני מגנא ואצולי מצלא (עי' יבי"א ח"ז דף רלז) ,ומה צריך יותר מזה!?...
כולנו מוזמנים להגיע בעזרת ה' יתברך לכנס ההילולא בשמחה ,ולהחזיק תורה .ברוכים הבאים בשם ה'!
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מכירת כלב מאולף

שאלה :יש לי כלב מאולף ורצוני למכרו,
האם הדבר מותר?
תשובה :מפורש בגמרא (ב"ק פג ,).שאסור
לגדל כלב ,אלא אם כן הוא קשור בשרשרת.
וישנה גם קללה על מי שמגדל כלב .ואפילו
שאינו כלב רע ,אסור לגדלו ,משום שאנשים
מפחדים ממנו ,מפני שאינם יודעים שהוא
אינו כלב רע (עי' מהרש"א שבת סג .).ובפרט כלב
שמטנף את רשות הרבים ,שזה עוון חמור
מאד מאד על בעליו.
ועל כל פנים ,מותר למכרו ולהתפטר
ממנו ,ואין כאן איסור של "לפני עיור",
משום שניתן לשמרו על פי ההלכה .ובפרט
שהוא כלב מאולף ,והוא שקט ועדין (ועי' יבי"א
ח"ב סי' טו) .וכידוע ,שיעקב אבינו ע"ה שלח
לעשו מנחה של פרות ,חמורים וגמלים ,ולא
שלח לו כלבים ,וזאת כדי שלא ישתמש בהם
לדברים רעים (ועי' שו"ע יו"ד סי' קנא ס"ה).
למעשה ,מותר לגדל בעל חי טמא ,שאינו
מזיק כמובן ,וכגון תוכי או קוף ,וכיוצא בזה.
והעיקר שאין נגרם על ידו נזק כלל ועיקר,
וזה מצוין (ועי' כה"ח יו"ד סי' קיז ס"ק ה).

הפרשת חלה על ידי "רבנית" רפורמית

שאלה :האם מותר לנשים לעשות כנס
הפרשת חלה על ידי "רבנית" רפורמית?
תשובה :אסור בהחלט! ואסור לקרוא
לה "רבנית" ,ולא כלום .שהרי אלו אין להם
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אמונה בשלמות בתורת ה' יתברך ,ויש לברוח מהם
כבורח מן הנחש ,ולהפריש אותם מקהל ישראל.
וכידוע ,פסק מרן רבינו הדול זיע"א ,שאסור לתרום
צדקה לבית כנסת של רפורמים ,רחמנא ליצלן.

הפרשת חלה מלחם שהתחייב בשיעור
חלה ,אלא שכעת אין בו שיעור

שאלה :אשה שאפתה חלות לכבוד שבת קודש
במשקל שני קילו קמח מלא ושכחה להפריש
חלה ,ולאחר שבני הבית אכלו קילו אחד ,נזכרה
שלא הפרישה חלה ,האם צריך להפריש חלה ממה
שנשאר ,שהרי כעת כבר אין שיעור חלה?
תשובה :בודאי שחובה להפריש חלה ,שהרי
היה כאן בתחילה שיעור של הפרשת חלה ,ולכן
התחייבה העיסה בהפרשת חלה ,וחיוב זה אינו
נפקע לעולם .ואף אם נשאר כזית לחם בלבד ,יש
חובה להפריש חלה כלשהו ,ורק אחר כך להמשיך
לאכול (ועי' פמ"ג מש"ז סי' תס סק"א).
ולעניין אם להפריש חלה בברכה ,יש לעיין ,שהרי
במציאות כעת אין שיעור חלה ,ויתכן שאי אפשר
לברך .אולם מאידך ,בתחילה היה כאן חיוב חלה,
ואסור לאכול בלי להפריש חלה ,אם כן מדוע לא
לברך .ויש קצת ראיה מדין מנין בבית הכנסת ,בתפלה
או בספר תורה .שאם באמצע קריאת התורה והתפלה,
או באמצע קדיש ,יצא איש אחד וכעת אין מנין ,הדין
הוא שממשיכים ולא מפסיקים ,משום שבתחילה היה
כאן חיוב (ועי' יבי"א ח"ז סי' כ) .וכן בנדון דידן ,היה חיוב חלה,
ונשאר חיוב חלה ,ולכן חובה להפריש חלה ,וממילא
גם חובה לברך ,ועדיין צריך עיון.

"הוכח תוכיח" בגבאי המזלזל
במגיד שיעור
שאלה :גבאי מסוים המזלזל בשיעור תורה ,וצועק
וגוער במגיד שיעור ,האם מותר לצבור לשתוק ולא
למחות ,כאשר הדבר חוזר ונשנה מספר פעמים?
תשובה :אסור לצבור לשתוק ,וחובה למחות
באותו גבאי ,וסכנה מרחפת על השומעים ושותקים
(ועי' ב"מ פד .):וחובה קדושה להזמין את הגבאי לדין
תורה ,ולהוכיח אותו כדת משה וישראל .וכידוע
שישנה מחלקה בגיהנם ומחלקה בגן עדן ,המיוחדת
לגבאים.

אמירת קדיש בישיבה
שאלה :סנדק שהיה באבל על אחד מקרוביו,
ומבקש לומר את הקדיש לאחר הברית ,כשהוא
יושב והתינוק בין ברכיו ,והוא טוען שעושה כן לשם
שמים ,מה הדין?
תשובה :הקדיש חמור יותר מהקדושה (עי' משנ"ב
סי' קט סק"ד) ,ועם כל זאת בעת הקדיש ,הצבור עונים
מיושב ,ורק אותו אחד שאומר את הקדיש עומד.
ואמנם נכון שיש להשוות את רגליו בעת אמירת
הקדיש כאילו הן אחת (הל"ע ח"א דף צב) ,עם כל זה
כשהוא יושב סנדק ,הרי הוא כמקטיר קטורת (עי'
ברמ"א יו"ד סי' רסה סי"א) .ולכן כאשר הוא מתרגש מהמצוה,
והוא זקן וכדומה ,שקשה לו לקום ,אז יתכן שמותר
לו לומר קדיש בישיבה ,ועדיין צריך עיון.
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שליט"א

שהעולה לתורה יקרא את עלייתו
שאלה :האם יש עניין שהעולה לתורה יקרא את
קטע עלייתו?
תשובה :היה עדיף שיקרא בעצמו ,ומצוה בו יותר
מבשלוחו .ולכן כשהחזן קורא בתורה ,גם העולה
חייב לקרוא לעצמו בלחש ,ולא ישמיע לאזניו (עי' או"ח
סי' קמא ס"ב) .אולם עם כל זה ,היום שנוהגים שהחזן הוא
הבעל קורא ,והוא מכין היטב את הקריאה ,ממילא
יש לכבדו שתמיד הוא יקרא בתורה לכולם ,והעולה
לתורה יניח לו לקרוא ,ויתנהג בענוה ובצניעות ,וזה
מצוין (ועי' משנ"ב סי' קמא סק"ח).

צניעות בגינה הצבורית
שאלה :אשה נשואה עם ילדים קטנים ,המטיילים
ומשתעשעים במשחקים ונדנדות בגן צבורי ,האם
זה צנוע?
תשובה :עצם הטיול עם הילדים ,הוא דבר מצוין
ומיוחד במינו ,ואמא העושה כן ,היא אמא לתפארת.
אולם יש לאמא להזהר להתנהג בצניעות כמה
שיותר ,ושלא תשמיע את קולה במקום צבורי ,לא
לשחק ולא להתנהג בקלות ראש .ומסתבר שלשחק
במשחק הנדנדה ,שעולים ויורדים בו ,אין זה מדרכי
הצניעות של בת ישראל .ומפורש בגמרא (סנהדרין יט,).
לא תלך אשה בשוק ובנה אחריה ,מחשש תקלה .וכן
גנאי הוא לבנות ישראל שיסתכלו עליהן האנשים
(שם כ .בתד"ה נשים) ,ע"ש .ובדיני צניעות וקדושה ,יש
להחמיר כמה שיותר.
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