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פרשת האזינו תשע"ט

סוד ההצלחה
סוד ההצלחה של בן תורה, של עובד ה', של אדם 
עצה  לבקש  הוא  להצליח  שרוצה  מי  כל  של  חכם, 
טובה. והוא סוד ההצלחה! כאשר מפעילים את הרגש 
לפי  לא  זה  כי  תקלות,  יוצא  אז  והפרסום,  והכבוד 
השכל ולא לפי דעת התורה, ולכן בכלל אין הצלחה 
ויש בעיות. וחז"ל הקדושים מלמדים אותנו )סוטה מט.(, 
אין דעת אלא תורה. כלומר, כאשר יש דעת תורה, יש 
הצלחה. וזה בבחינת: "ּוְתׁשּוָעה ְּבֹרב יֹוֵעץ" )משלי כד, ו(. 

כלומר, על ידי עצות טובות, זוכים לישועה.

מה דעת התורה?
לדוגמא, "ֹלא ִתֹּקם ְוֹלא ִתֹּטר" )ויקרא יט, יח(, זה איסור 
ולפי השכל העקום  כך.  כל פעם שחושב על  תורה 
)מסילת  והנקמה מתוקה מדבש  לנקום,  צריך  והפשוט, 
ישרים פי"א(. ודעת התורה, תורת ה' יתברך, שיש כאן 

איסור תורה ונזק גדול לכל הצדדים. והשותק ומוותר 
נקמה  לא  ואין  פח:(,  )שבת  עולבים"  ואינם  "ונעלבים 
ולא נטירה בלב, הרי זה עצות טובות לפתור בעיות 
ולהתקדם בחיים ולזכות באמת לשנה טובה ומבורכת 
ולהרויח מצוות כל רגע ורגע. ולהיפך, להיפך, רחמנא 

ליצלן.
תשמע  אם  סקי"ג(,  ג  סי'  )חו"מ  הסמ"ע  מרבינו  וידוע 
לעצתי, לא תשב אצל הקהל בשום דין, )משום( שפסקי 
ופסקי הלומדים הם שני הפכים, עיין  הבעלי בתים 
שם. כלומר, מי שאין לו דעת תורה, השכל שלו עובד 

ממש להיפך מהתורה, והתוצאות בהתאם.

דעת התורה קובע!
לעשות  בתורה  וכתוב  לפנינו,  הסוכות  חג  הנה 
סוכה "ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )ויקרא כג, מג(. וכן, 
בחג הפסח "ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמֹּצת" )שמות יג, ו(. וכן, 
בחג שבועות, חג קבלת התורה: "ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות 
ַלה' ֱאֹלֶקיָך" )דברים טז, ט(. ולמדנו מכאן שהחיזוק הגדול 
מביאים  שהחגים  הוא  הקדושים  מהחגים  שמקבלים 
לנו כח להתחזק כל השנה. חג הסוכות מלמד אותנו 
מלמד  הפסח  חג  העיקר.  לא  זה  קובע,  לא  שהבית 
אותנו שהלחם לא קובע, זה לא העיקר. וחג שבועות 
מלמד אותנו שהשינה לא קובעת. וכאשר עושים הכל 
על פי דעת התורה, מקבלים כוחות מעל השכל ומעל 

הטבע.

קבלת התורה או הקרבת קרבן?
הקרבת  על  אומר  פינחס  בפרשת  והפסוק 
הקרבנות: "ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם" )במדבר כח, 
ל(. ולא כתוב "שעיר עזים אחד חטאת". ללמד אותנו 
שעל ידי קבלת התורה, לימוד התורה מכפר על הכל 

יותר מהקרבנות.

עוזב את הטפל ועוסק בעיקר
חג הסוכות נקרא גם "חג האסיף", שכן בחג הסוכות 
של  והשעורים  החיטים  קציר  את  מהשדות  אוספים 
הקיץ ומכניסים לאוצר, ורואים שפע ועושר וברכה 
לבעלי  מתאסף  ויצהר  תירוש  הדגן,  וכן,  גדולה. 
השדות והפרדסים, והשפע והברכה והעושר והכבוד 
באותו  והנה,  ורגע.  רגע  כל  בעיניים  ורואים  נמצא 
הזמן עוזבים את הבית הקבוע, צא מדירת קבע ושב 
בדירת עראי )עיין סוכה ב.( כדי לדעת ולהרגיש מה עיקר 

ומה טפל, מה עראי ומה קבע.

"אם ה' לא ישמור עיר, שוא שקד שומר"
שהשמירה  הסוכות  חג  במצוות  להרגיש  וזוכים 
הבית  החזק,  הבית  בזכות  לא  זה  עלינו  וההשגחה 
בית  בחלונות,  סורגים  עם  בית  "פלדלת",  דלת  עם 
פנים  בטיחות  של  ותקשורת  אזעקה  מערכת  עם 
וחיצון, אלא יושב ואוכל וישן בדירת עראי ומרגיש 
שה' יתברך שומר עליו כל רגע ורגע. וזה ממש נגד 
השכל וההגיון והרגש המשפחתי של הבית. ויש כאן 
תרגיל גדול של אמונה בהשגחת ה' יתברך. וזה כמובן 
מביא כוחות לעצות טובות יום יום בבית, בעבודה, 
וכיצד  להתנהג  כיצד  ומקום  מקום  ובכל  בשווקים 
להסתדר עם בין אדם לחבירו על הצד הטוב ביותר.

השמים והארץ לא משנים את תפקידם, ואתה כן?!
וזה היסוד הגדול של פרשת "האזינו". ה' יתברך 
אשר  הארץ,  ואת  השמים  את   – עדים  שני  לוקח 
ומצוות.  מעידים עלינו כאשר אנחנו שומרים תורה 
האלה  שהעדים  הפרשה,  בתחילת  רש"י  ומפרש 
קיימים לעולם, והעדים האלה יבואו ויתנו שכרם – 
גשם מהשמים בשפע, פירות וירקות מהארץ, ברכה 
"ניצבים"  וכן, בסוף פרשת  ולהיפך, להיפך.  גדולה. 
)דברים ל, יט(: "ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ". 

האם  בראשית.  במעשה  להתבונן  רש"י,  ומפרש 
לעולם? האם הארץ  מידתה מלהאיר  השמש שינתה 
שינתה מידתה מלהצמיח חיטה ושעורה, לחם לאכול 
ובגד ללבוש? והעדים האלה אין להם שכר ולא עונש, 
יתברך. אנחנו,  ה'  רצון  זאת עושים בנאמנות  ובכל 
עם ישראל, שמקבלים שכר עצום על הכל, על אחת 

כמה וכמה!

אבל לי יש יצר הרע!
ולכאורה הרי זה בטבע של השמים והארץ לעשות 
כן, ומה זה דומה לבני אדם כמונו שיש עלינו השפעה 
של הרגש והשכל והפרסום והתאווה והתשוקה? וזה 

שאלה יפה וחזקה!

טבע של יהודי הוא לקיים תורה ומצוות!
ולארץ,  לשמים  דומה  האדם  יותר!  חזק  והתירוץ 
אשר הם, על פי הטבע, עושים הכל. מה ה' יתברך 
הגופני שלנו,  פי הטבע  דורש מהם? כך האדם, על 
הכל כפוף לתורה בשלמות. ואם שומרים על עצמנו 
מאיתנו  דורש  שלנו  הגוף  של  הטבע  אז  ברוחניות, 
כמו השמים והארץ לקיים תורה ומצוות, ממש ככה! 
תעשה  לא  שס"ה  איברים,  רמ"ח  כנגד  עשה  רמ"ח 
כנגד שס"ה ימים ושס"ה גידים )עיין מכות כג:(. הטבע של 
הגוף, כשלא קלקלו אותו, דורש תמיד לקיים תורה 
התורה  דעת  פי  על  ורגע  רגע  כל  ולחיות  ומצוות 

בלבד.

רפואת הנפש על ידי דעת תורה
רחמנא  נפשית,  התעללות  שעבר  מי  לדוגמא, 
ליצלן, פגעו בו וביזו אותו, והוא פצוע קשה בנפש 
זמן רב, וכל מיני טיפולים ותרופות ורופאים לבעיות 
בנפש עדיין לא עזרו והוא לא חזר לעצמו, ועדיין לא 
משלים עם מצבו ומרגיש עצבות ודיכאון ושברון לב, 
יקח טיפול אחד של דעת התורה, טיפול תורני,  לו 
טיפול רוחני, טיפול כזה יכול להוציאו לגמרי מהכאב 
אמונה  של  יסודי  טיפול  דהיינו,  שבנפש.  הקשה 
בהשגחת ה' יתברך עם תרגילים מתאימים בחיי יום 
ולומד  יום. וכאשר הכל על פי דעת התורה ושומע 
ומבין על ידי סמכות תורנית שעוזר לו באופן מעשי 

לחשוב מחשבה של אמונה שהגוף שלנו על פי הטבע, 
ממצבו  ויצא  כזה  יסודי  טיפול  מאד  לו  מתאים  אז 

הקשה.
ֵּגָהה".  ֵייִטב  ָׂשֵמַח  "ֵלב  כב(:  יז,  )משלי  בפסוק  ומרומז 
ופרש רש"י שהשמח בחלקו פניו מאירין, עיין שם. 
אמונה,  של  תוצאה  הוא  השמחה  כי  לכך,  והסיבה 
ִאיׁש  "רּוַח  יד(:  )יח,  במשלי  הפסוק  וכן  התרופה.  וזה 
ופירש רש"י, המקבל בשמחה הכל,  ַמֲחֵלהּו".  ְיַכְלֵּכל 
מתרפא מדאגה, עיין שם. וזה עצות תורניות לנשמה 
בריאה בגוף בריא. וזה שנת תשע"ט – לחפש תמיד 
עצות טובות על פי התורה. והשנה תהיה באמת טובה 

לכולנו.

תרי"ג עצות לחיים טובים ומאושרים בגוף ובנפש
)משלי  מהפסוק  דורשים  קג.(  )כתובות  הקדושים  חז"ל 
וההלכות  שהעצות  ַמְרֵּפא",  ֲחָכִמים  "ּוְלׁשֹון  יח(:  יב, 

עיין  לטובה,  הגוף  על  ושומרים  מרפאים  שבתורה 
שם. ודוגמא מעשית מחיי היום יום – הנזהר בשמירת 
לא  בריאות.  לעיניים  זוכה  הרבים,  ברשות  העיניים 
רק מכח הקדושה של המצוה המאירה בעיניים, אלא 
פי  על  העיניים,  של  המציאות  מעשי.  באופן  גם 
חולשה  אין  אז  בעיניים,  אין סקרנות  הטבע, כאשר 
הרואה  סא:(,  )שם  בגמרא  ומפורש  בעיניים.  וכאבים 
אוכל משובח ולא אוכל ממנו, סכנה, עיין שם )והובא 

להלכה בכה"ח יור"ד סי' קטז ס"ק קנא(.

אסורה  תאווה  שזו  סיגריות,  מלעשן  הנזהר  וכן, 
של  מהתורה  עשה  במצות  הנזהר  ועוד,  ומזיקה. 
"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך" )ויקרא יט, יח( ומצות לא תעשה מהתורה 
של "ְוֹלא ָתתּורּו" )במדבר טו, לט; ועיין בספר החינוך מ"ע תיח ומל"ת 
שפז(. והנזהר בזה מרויח בריאות בגוף, בנפש ובנשמה, 

וזוכה לקיים "ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמֹאד ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם" )דברים ד, טו(.
וכן, האיסור לשתות יין ולהשתכר, כמו שמסופר 
בתורה על נח שנעשה שיכור. והרי לשתות יין ביום 
זוכה  וגם  עבירה,  זה  להשתכר  אבל  מצוה,  זה  טוב 
מצוות  שתרי"ג  נמצא  גופו.  בריאות  על  לשמור 
לנפש  לנשמה,  טובות  עצות  תרי"ג  הם  שבתורה 
)שבת קה:( על הכעס, שכל  וכן מפורש בגמרא  ולגוף. 
ובגמרא  זרה,  עבודה  כעובד  בעיניך  יהיה  הכועס 
)קידושין מא.( מוסיפים חז"ל הקדושים, שנחלש גופו על 

ידי הכעס, עיין שם.

תתן לבך תמיד לעצות הטובות הללו
מחזק  "האזינו",  פרשת  השבוע,  בפרשת  והפסוק 
אותנו מאד להתנהג כך: "ִׂשימּו ְלַבְבֶכם ְלָכל ַהְּדָבִרים 
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֵמִעיד ָּבֶכם ַהּיֹום" )דברים לב, מו(. ומפרש רש"י, 
צריך אדם שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים לדברי 
תורה, עיין שם. וכמובן, יש כאן ציווי ה' לכוון "ַעל 
ְלָבֶבָך" )שם ו, ו( תמיד בכל דיני התורה. אבל יש כאן 
רמז נוסף, שצריך לחשוב תמיד על עצות טובות של 
יום,  יום  – בהנהגה, בהשקפה, בהלכה, בחיי  התורה 
לקיים  זוכה  ואז  בלבד.  התורה  פי  על  הכל  לעשות 
טובות  עצות  הם  אלו  התורה  וקיום  התורה,  את 
לנפש, לגוף ולנשמה, וזוכים בזה לשלמות בגשמיות 

וברוחניות.
ערב חג הסוכות, כאשר עושים הכל על פי התורה 
– ההכנות לחג, קניות וסידורים ועזרה בבית, וזהירות 
בכיבוד הורים ולשמח את כולם על פי התורה, הרי 
זה מצוות ומעשים טובים אין סוף, ועל הכל קידוש 
ה' גדול כל רגע ורגע, והלואי שנזכה לכך, אמן ואמן.

המשא המרכזיתהיה שנת עצות טובות
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"
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אהבה ללא תנאים – א'
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל
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שלום וברכה, מורי ורבותי!
שמעתי מבעל המעשה, שהיה אצלי וסיפר שכשהוא היה בחור ישיבה, הגיע אליו אדם 
מהשכונה שהוא גר בה ושאל אותו "היכן אלוקים היה בשואה?". הבחור אומר לי: "לא 
היתה לי תשובה, אבל הגעתי לאחר מכן לישיבה וניגשתי לאחד המלמדים ושאלתי אותו: 
'כבוד הרב, היכן האלוקים היה בשואה?'". המלמד החל לצעוק עליו: "אפיקורוס! רשע! 

איך אתה בכלל מדבר?! אתה לא סומך על אלוקים שהוא יודע מה שהוא עושה?!".
 הבחור נבהל, נשבר מכך נפשית, ובאותה שבת החליט שנמאס לו מהיהדות. הוא 
לקח סיגריה, יצא לרחוב וחיפש פינה ברחוב שבה הוא יוכל לעשן בשבת, כי מהיום הזה 

הוא הולך לפרוק עול.
 בדרך, תוך כדי חיפוש אחר מקום מסתור לעשן, הוא רואה אדם מבוגר הולך ברחוב. 
הם מסתכלים אחד על השני, והמבוגר אומר לו: "אתה מוכן להתלוות אלי?". הוא אומר 
לו: "כן". הוא מתלווה למבוגר הזה, והמבוגר אומר לו: "קוראים לי 'משה'. איך קוראים 
לך?". אמר לו הבחור את שמו. אמר לו המבוגר: "בוא נלך יחד, יש איזה שכונה מרוחקת 

שאני אמור להגיע אליה, ונהנה יחד בדרך".
 לאחר שיחה סתמית קצרה, הבחור נפתח למבוגר ואומר לו: "כבודו, תדע לך שיש 
לי בכיס סיגריה, ואני הולך לעשן אותה היום פעם ראשונה". שאל אותו: "מה קרה?". 
סיפר לו: "שאלתי את הרב שלי שאלה והוא הרים עלי צעקות". המבוגר מעביר נושא 
ואומר לו: "אלו בגדים יפים יש לך, מהיכן אתה קונה את הבגדים היפים הללו?". אמר לו 
הבחור: "כבודו, מה הקשר בגדים יפים? אני אומר לך שאני הולך לעשן סיגריה בשבת, 
אתה אומר לי שהבגדים שלי יפים?". והמבוגר ממשיך: "תשמע, יש לך חולצה יפה, אתה 
נראה מדהים, היכן אתה לומד?". אמר לו את שם הישיבה. -"ומה אתה לומד בישיבה?". 
אמר לו מה הוא לומד. התחיל לדבר איתו בלימוד בנושא שהוא לומד. והוא שואל שאלה, 
והבחור עונה לו איזה 'זנב של תשובה', והמבוגר מחמיא לו: "איזו תשובה יפה! איזה 

מדהים! תענוג לשמוע אותך!".
 במהלך כל הדרך המבוגר לא מדבר איתו מילה אחת על כך שהוא רוצה לעשן סיגריה 
בשבת. והבחור מחכה ש'כבודו' יאמר לו איזה משהו בעניין. הוא רואה לפניו אדם מבוגר 
הדור פנים עם זקן, וחושב בלבו: "לא מפריע לך שאני רוצה לעשן?". וההוא לא אומר 
מילה בנושא. לבסוף, הם הגיעו למקום שאותו מבוגר היה צריך להגיע אליו, והוא אומר 

לבחור: "שבת שלום, היה נחמד איתך, כל טוב", ונפרדים.
 באותה שבת הבחור כבר לא עישן סיגריה...

 יום הראשון הגיע, והבחור יושב ולומד עם החברותא שלו בבוקר, ותוך כדי לימוד הוא 
מרגיש שמישהו מתיישב לידו. הוא מסתכל ורואה את המבוגר ההוא שבשבת הלך איתו 
יחד. הוא מתלהב מהמחווה, וקורא בקול: "משה, מה העניינים? איזה יופי שבאת לבקר 
אותי". איך שהוא אומר: "משה, מה העניינים?", הוא מקבל מרפק מהחברותא שלו לתוך 
הצלעות. שואל אותו: "מה קרה?!" אומר לו החברותא: "מה אתה קורא לו 'משה'?! זה 

הגאון הגדול הרב משה צדקה שליט"א ראש ישיבת 'פורת יוסף'!"...
 הבחור בהלם, מחוויר ומסמיק חליפות, והוא אומר: "סליחה, הרב משה! לא הכרתי 
את הרב! הלכנו ברחוב יחד בשבת ולא ידעתי שזה כבוד הרב". אומר לו הרב: "זה בסדר, 
בוא איתי יחד למלמד שכך דיבר איתך, היכן הוא נמצא?". הם נכנסים יחד לחדר של 
המלמד, והרב משה פונה למלמד: "תגיד לי, כבוד הרב, ה' כל כך רחמן, כל כך טוב, היכן 
הוא היה בשואה?". המלמד הבין שקרה כאן משהו, עשו כביכול קנוניה נגדו. התחיל 
ערב  "באותו  לי:  אומר  המעשה  בעל  הבחור  לרעוד.  התחיל  שאפילו  ונראה  לגמגם, 
קינאתי בקורח. אמרתי: 'איזה כיף לקורח שהאדמה פערה את פיה ובלעה אותו, הלואי 
שזה יקרה לי עכשיו". ואז הוא אומר שהמלמד עומד כולו רוטט מול הרב משה צדקה, 
והרב משה צדקה אומר לו: "בחור שואל אותך כזו שאלה, אתה צועק עליו?! הוא שואל 
אותך איפה אלוקים היה בשואה, התפקיד שלך לענות לו או להרים עליו צעקות? תראה 

לאיפה יכולת לדרדר אותו!".
משום  ורק  אך  זה  ומצוות,  תורה  שומר  היום  "זה שאני  היום:  לי  אומר  הזה   הבחור 
שבדרך נס, כשיצאתי מהישיבה, מי שעמד מולי היה הרב משה צדקה וניהל איתי שיחה 

כל כך יפה ומחזקת".
 "ֲחֹנְך ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה" )משלי כב, ו(. כולנו מכירים את 
הסיפורים על תימן, על מרוקו, על איראן, ועל כל המקומות היפים בעולם, שבהם לימדו 
ילדים באלימות איך להתנהג. היו שמים בתימן אבן מתחת לסנטר של ילד, ואומרים 
לו: "אם האבן הזו נפלה, סימן שהרמת את הראש מהספר", ואז היה מגיע המחנך עם 

מקל וחובט בו.
 אנחנו לא יכולים לומר שהחינוך שם לא היה טוב, החינוך היה מצוין. אבל כנראה 

שהיו שני הבדלים בין החינוך שלנו לחינוך שלהם.

 ההבדל הראשון – שהם יכלו להכות ילד ותוך כדי הכאה לגרום לו לחוש עד כמה 
הם אוהבים אותו. אנחנו לא בכזו רמה, והילדים שלנו לא בכזו רמה, ולכן ברגע שחבטנו 
בילד והוא חושש שאולי אנחנו שונאים אותו, הרסנו את החיים שלו וממילא את החיים 

שלנו.
 ההבדל השני – לילד בתימן לא היה להיכן לברוח. המקסימום היה לעבור מ"כותב 
מארי יחיא" ל"לכותב מארי יחיאל". לא מצא חן בעיניו כאן, עבר את הכביש למורי 
השני. בדור שלנו זו לא כך, כי בתוך המוסד ומחוצה לו הוא יכול למצוא את החברים 
הבעייתיים, את השכונות הבעייתיות, המכשירים הטמאים, ויכול להידרדר כהנה וכהנה.

 זה אומר שהדור שלנו הוא לא דור של "גם" חום ואהבה, אלא דור של "רק" חום 
ואהבה. וזו הסיבה שדוגמא אישית, חום ואהבה ותפלה הם שלושה דברים שמרכיבים 
את החינוך כל אחד מהם ב-100%. זה לא 100% שמתחלקים ל-33.3%. 100% חום ואהבה, 
100% תפלה ו-100% דוגמא אישית. כל טעות ולו הקטנה ביותר שתהיה באמצע, זו תהיה 

אך ורק אשמתנו.
 אבא מדהים שהכרתי, נשאל על ידי הבן שלו שלומד ב'ישיבה קטנה', וחצי מהחברים 
שלו בגילאי העשרה הראשונים כבר לכאורה מעשנים. והבן שואל: "אבא, מה תהיה דעתך 
עלי אם אעשן סיגריות?". אמר לו: "אני אוהב אותך באותה מידה אם תעשן סיגריות ואם 
לא". ואז האבא המדהים הזה אמר לו: "יותר מזה, אם תהיה צדיק או רשע, אני אוהב אותך 
באותה מידה בדיוק. ויותר מזה, אם תהיה עבריין ותסתובב עם דגל של 'פלסטין', אני 
אוהב אותך באותה מידה בדיוק. ברור שאני לא רוצה שתעשה משהו כזה, אבל אני גם לא 

רוצה שלא תעשה את זה בגלל שתחשוש 'אולי אבא לא יאהב אותי'".
 ילד שיודע שאבא שלו אוהב אותו בגלל שהוא קיבל מאה במבחן, הוא "יודע שאבא 
שלו לא אוהב אותו", כי אבא שלו אוהב אותו עם תנאים. אהבה לא יכולה להיות לעולם 

עם תנאים.
 בדיוק כמו שבפרשת "כי תצא" חז"ל מלמדים אותנו )סנהדרין ק"ז ע"א( שהנושא אשת 
יפת תואר סופו לשנאתה וסופו שיצא לו ממנה בן סורר ומורה. וזו לא קללה של הקדוש 
ברוך הוא, כי ה' לא אומר לאדם "מותר לך להתחתן" ולאחר מכן מקלל אותו... אלא ה' 
אומר, אם לקחת אשה מבלי שיש לך שום קשר אמיתי אליה, אין לקשר הזה קיום )עי' ל' 

רש"י בכי תצא "סופו לשנאותה", ובמק"א הארכנו(.

 עם ישראל נכנס לעזה, מחסל מחבלים, פתאום מצאה חן בעיניך בתו של מחבל... 
למה היא מצאה חן בעיניך? רק בגלל החיצוניות שלה. אם זה רק בגלל החיצוניות, אין 
את  לא  עצמך,  את  אוהב  אתה  'אינטרס',  לך  כשיש  'אינטרס'.  לך  יש  אהבה.  ביניכם 
רעייתך. אם אתה אוהב את עצמך ולא את רעייתך, על כרחך שאתה עתיד לשנאתה. כי 
רק בזמן שאהבתך לעצמך אינה מתנגשת באהבתך לרעייתך, "אהבתך לכאורה" לרעייתך 
אדם  של  לשנאה. וסופו  תתהפך  כבר  היא  הראשונה  בהתנגשות  אולם  מעמד,  תחזיק 
ששונא את רעייתו שיצא ממנו בן סורר ומורה, כי אין אפשרות אחרת. בן שרואה את 

אביו ואמו שונאים, יצא "סורר ומורה". 
את  ששומע  בעל  שליט"א,  מאזוז  מאיר  הרב  הגאון  הישיבה  ראש  מרן  אומר  היה 
רעייתו מקללת והוא מחזיר לה קללות, הבן שלו אומר: "שניכם צודקים. אתה אמרת לה 
שהיא 'אתון', היא אמרה לך שאתה 'חמור'. שניכם צודקים. אני משליך את שניכם ולא 

רוצה לשמוע מכם ומדרככם".
 בדיוק באותה מידה, ילד שיודע שההורים שלו אוהבים אותו משום שהביא מבחן עם 
ציון מאה, הוא אומר: "בעצם אבא שלי לא אוהב אותי, הוא אוהב את הכבוד והמבחן של 
המאה, הוא רוצה להתגאות בי. אבא שלי אוהב אותי בתנאי ש... אז האהבה הזו היא לא 

אהבה אמיתית".
 זה גם מה שגורם לילדים לנסות את ההורים שלהם בניסיונות הקשים והכבדים ביותר. 
ילד שמסתפק אם אבא שלו אוהב אותו או לא, יעשה את השטויות החמורות ביותר בכדי 
שאבא שלו "יוכיח" לו שהוא אוהב אותו באמת. וככל שהאבא יכאב יותר ויכעס יותר, 

הילד יאמר: "הנה, אבא שלי שונא אותי!".
 נאלץ לסיים כאן את המאמר בגלל מגבלת התווים אותם אני מורשה להעמיס על 
העשרה  לגילאי  הנושא  את  נחריף  ואף  נמשיך  הבא  בשבוע  אולם  זו,  מכובדת  במה 
ולישישים יותר, תמתינו להפתעות... ועז אז, ננצל יחד את ימי החגים החופש והנופש 
לחטוף רגעים של אושר עם ילדינו, להעניק להם את מנות החום והאהבה הדרושות להם 
כל כך. למלא את בלוני החמצן שלהם לחודשים הבאים, מה שיעניק להם את הכחות 
יהודית  נחת  לכולנו  ומה שיעניק  והבגרות בהצלחה.  הנעורים  גיל  לצלוח את משברי 

אמיתית מכל יוצאי חלצינו, באהבה ואחווה שלום ורעות הנחשקים כל כך, אמן.
וברוכים תהיו!

"קול עטרת" - 03-3048888
ואתה מחובר - מכל מקום בכל זמן גם בשידור חי!
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להכניס גוי או כלב לסוכה
גוי או כלב  האם זה נכון שאסור להכניס  שאלה: 
לסוכה, ואם מכניסים האושפיזין מקללים אותו? ומה 

הדין אם יש משפחה שמכניסים גוי או כלב לסוכה?
עובדיה  בחזון  רבינו  מרן  נכון.  לא  זה  תשובה: 
ה'  קידוש  גם  שזה  ובפרט  דבריהם,  דחה  סוכות 
כשנכנס גוי לסוכה וכו'. וכן, כלב. מה שנכנס בסלון, 
מותר בסוכה. ואופניים לא נכנס לסלון, אולי למחסן, 
תדורו",  כעין  "תשבו  מכניסים.  לא  לסוכה  גם  ולכן 
אמרו חז"ל )סוכה כח:(. להשתדל תמיד לקדש שם שמים, 

ולא להיפך.

מתנה לרעייתו לכבוד הרגל
שאלה: עד כמה צריך אברך להשקיע עבור רעייתו 

לצורך מתנה לכבוד החג )שבועות, סוכות, פסח(?
תשובה: מצוה לשמחה כפי הענין וכפי ממונו )ועיין 
החיים,  כף  לדעת  קשה,  ואם  תקכט(.  ס"ס  בביאה"ל  משנ"ב 

יקנה נעליים, עיין שם. ולמעשה, עדיף שהאשה תקנה 
לעצמה מה שרוצה ברשות בעלה וזה מצוין.

מעמיד לסכך הסוכה
שאלה: אדם שעשה סכך כשר אבל המעמיד שלו 
רובו גידולו מן הקרקע וחלק אין גידולו מן הקרקע, 

כגון דיקט מברזל, האם הסוכה כשרה?
תשובה: בדיעבד מועיל גם במעמיד ברזל. ובנידון 
דידן שרובא כדת וכדין, ומסתברא שזה לא יפול בלי 

המעמיד ברזל, וגם זה דומה לפסל היוצא מן הסוכה 
ושפיר דמי, זה מועיל )ועיין בהלכות סוכה סי' תרל"א ס"ז(.

כוונה בעת הישיבה בסוכה
שאלה: מה צריך לכוון בזמן הישיבה בסוכה?

תשובה: יש כוונות על פי הקבלה, שבעניותי אינני 
מבין בזה, כמו אורות מקיפים וכו'. והכוונות הפשוטות:

זכר לענני כבוד – לכוון שהיינו במדבר 40 שנה א( 
ועננים היו מגינים עלינו מהשרב ומהחורף. וזה מצות 

עשה כל רגע ורגע )ויקרא כג, מג(.
לכוון גלות מכפרת עוון )סנהדרין לז:(. כל רגע שאינו ב( 

בבית ולא נח כמו בבית, הרי זה גלות ומכפר עוונות.
להרגיש ביטחון גדול בה' יתברך, שהרי בסוכה אין ג( 

דלת "פלדלת" ולא סורגים, וה' יתברך שומר עלינו, 
"סוכת שלומו".

"ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים" )ויקרא כג, מב( – לכוון כל ד( 
וגם כאשר  רגע מצות עשה מהתורה לשבת בסוכה. 
קוראים לו לחצר, יזמין אותם לסוכה, ולא יצא מהסוכה 

אפילו לרגע אחד. והכל כפי האפשרות.
ונאה לאורח שלנו כל ה(  להכין מושב כסא מכובד 

ערב – אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד. 
ולכוון ולספר כל יום סיפור מהתורה על האורח הקדוש 
שלנו. ומורנו הגאון הצדיק רבינו שריה דבליצקי זיע"א, 
כשזכיתי לקבל פני שכינה בסוכתו לפני 40 שנה, היה 
על  מונח  גדול  ופתק  בתורה  ועוסק  בסוכה  יושב 

השולחן ועליו כתוב: "זכר לענני כבוד".

התעסקות בזמן הברכה
בשמים  על  הברכה  בזמן  מותר  האם  שאלה: 
למשמש כדי שיהיה ריח חזק, וכן האם מותר לפתוח 
המכסה מהקופסא של הריח בזמן הברכה כדי שיהיה 

ריח חזק?
בזמן  במלאכה  להתעסק  אסור  כידוע,  תשובה: 
)שעה"צ שם  )שו"ע ס"ס קפג( ואפילו בברכות דרבנן  הברכה 
סקמ"א(. וזה לא רק בגלל שההתעסקות מבטלת הכוונה, 

אלא גם בגלל שנראה כמברך בדרך עראי )עיין משנ"ב ס"ס 
קצא(. נכון, ניתן להקשות קושיא חזקה מדין האומנין 

)סי'  המשנ"ב  ורבינו  האילן.  בראש  מלאכה  שעושים 
סג סקי"ט( הניח השאלה בצריך עיון גדול. ומרן רבינו 

הגדול זיע"א )ביבי"א ח"ט דף כ ודף קעח( מיקל בזה קצת כפי 
הצורך, וכמו לנגב ידיים כשמברך "אשר יצר" וכיוצא 
ומסתברא שכוונת מרן רבינו הגדול  עיין שם.  בזה, 
זיע"א על אדם עובד ה' באמת שהעסק הפשוט לא 

מפריע לו בכוונה של המלים שמוציא בפניו, והבן.
לא  בבשמים,  למשמש  לא  הברכה  בזמן  בסיכום: 
לפתוח את קופסת הבשמים, לא להסתכל מה השעה 
ולא לכפתר את בגדיו ולא להסתכל בטלפון לראות 
מי התקשר אליו, כי זה מבטל הכוונה ויש כאן חשש 

לחילול ה', ופשוט.



המשך מעמ' 1 <<<

עטרת זקנים

גדלותו של מרן זצ"ל בתורה, ובקיאותו בעשרות אלפי ספרי הקודש, היא מן 
המפורסמות. הוא זכה לכך, מאחר שניצל באופן מעורר השתאות את כל זמנו, 
דקה דקה, שניה שניה, ללימוד התורה. במשך כל ימי חייו לא משה התורה 
מפיו, וזמנו היה יקר עליו כנפשו ממש. הן בזמן גדולתו, על אף שהיה טרוד 

בהנהגת הציבור, והן בימי בחרותו, מתוך עניות נוראה.
לגדל  נאלץ  עד שהוא  בביתו,  רב  כה  היה  העוני  נישואיו  לאחר  לדוגמא, 
את משפחתו ההולכת וגדלה בחדר קטן כל כך, שלא הייתה אפשרות להכניס 
לשם גם שולחן וכסאות וגם לפתוח את המיטות בו זמנית. מרן זצ"ל העתיק 
את משכנו פעמים רבות: ירושלים, מצריים, פתח תקווה, ירושלים, תל אביב, 
ושוב ירושלים, אך בכל מקום ובכל מצב ניצל את זמנו אך ורק ללימוד התורה 
ייסורים  מתוך  תורה  למד  האחרונים  בחודשיו  אף  הרבים.  ריו  ספ ולכתיבת 

קשים ומרים.
לפניכם כמה עובדות מאלפות על התמדתו העצומה של מרן זצ"ל:   

התמדה עצומה
בתלמוד תורה, עת השתובבו חבריו ופרקו את מרצם במשחקים, היה הילד 
עובדיה יוסף יושב ושוקד על תלמודו. אך הוא לא הסתפק בזאת, רצונו היה 
שגם אחרים יתעלו בתורה, והיה מושך עמו מדי פעם את אחד החברים מתוך 

משחקיו, ומעודדו לחזור איתו על הנלמד בכיתה.
בגיל 12 החל מרן ללמוד בישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה בירושלים. 
במשך 12 שנים רצופות שם לילות כימים ללימוד הש"ס והפוסקים, ולא ביטל 
מזמנו אפילו שנייה אחת. סיפר מרן זצ"ל, כי את בקיאותו בתנ"ך -אשר היה 
יודע בעל פה כידוע- רכש בחמש דקות של ההפסקה בין סדר הלימוד לתפילת 
מנחה... חבריו באותם הימים מספרים, שאף בזמן הארוחות היה מקפיד להביא 
איתו דף גמרא, והיה לומד בזמן הארוחות. לעיתים תכופות היה עושה סיום 

מסכת, סיום מיוחד על הלימוד שלמד תוך כדי הארוחות.

ובלכתך בדרך
הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, ומרן זצ"ל, היו צועדים רגלית 
וגם  העתיקה,  בעיר  הישיבה  אל  ישראל  בית  שבשכונת  ביתם  מ בוקר  בכל 
חוזרים רגלית מהישיבה לביתם. כל הדרך היו הם משננים את לימודם, ובכל 

יום היו מספיקים לשנן דף גמרא בהלוך ודף גמרא בחזור...
כמו כן מספר הרה"ג שלום כהן שליט"א, ראש ישיבת פורת יוסף: "אני זוכר 
את מרן זצ"ל בנערותו, הולך בשוק הערבים וגמרא בידו, היה מסתכל כמה 
שורות בספר, ואחר כך חוזר עליהם בעל פה, שוב מעיין בספר וחוזר על זה 

בעל פה...".
סיפר לי שכנו של מרן בתקופה שהיה אברך צעיר, שכאשר מרן היה ממתין 
לאוטובוס )קו 3( הוא היה שקוע בריכוז עצום בספר שבידו, ואף לא היה מרגיש 
לו בהגיעם  והיו צופרים  נהגי האוטובוס הכירוהו  הגיע לתחנה.  שהאוטובוס 
לתחנה. וגם כשהיה מאכיל את ילדיו, היה מניח ספר פתוח על השיש, מסתכל 
בספר, ניגש לילדיו להאכיל אותם, שוב רץ לעיין בספר, וממשיך להאכיל את 

ילדיו.
וכך סיפר מרן בערוב ימיו: "כשהייתי צעיר, הייתי בא כל ליל שבת אחרי 
ביד  גמרא  לי  היתה  שיושבים,  ועד  שמסדרים  עד  קידוש.  לעשות  התפילה 
בינתיים עד  גומר עמוד, שני עמודים, שלושה עמודים, כמה שיכול,  והייתי 
עמוד,  ועוד  עמוד  גומר  הייתי  ימצא',  מי  חיל  'אשת  עליכם'  'שלום  שיגידו 

גמרות שלמות גמרתי בצורה הזאת".

לימוד לאור הירח
באחד הלילות איחר הנער הרך להגיע לבית הוריו, ולא שמעו בני הבית את 
ולאור הלבנה שהייתה במלואה  הנער על מדרגת החצר,  דפיקותיו. התיישב 

שינן את תלמודו עד לאור הבוקר...
כאשר העוני היה רב בבית, רצה האב שגם בנו עובדיה יעזור לו לפרנס את 
המשפחה, נתן לו שק סוכר והניחו בשוק למכור את הסוכר. בלילה חזר העילוי 
עם שק ריק. שאלו אביו: "והיכן הכסף?", ענה הבחור המתמיד: "אני ישבתי 
ולמדתי, ולא שמתי לב מי בא ולקח את הסוכר". ראה האב שאין בנו עובדיה 

מתאים לעבודה, עזבו לנפשו והניחו ללמוד תורה כחפצו.
באחד הימים עברה הישיבה ללמוד בבית הכנסת "סילוורה", בגלל פרעות 
ימים. אך  ל-10  בימים טרופים אלו עשו הבחורים לעצמם חופשה  הערבים. 
מרן זצ"ל לא היה אצלו מושג של נופש כלל וכלל בכל ימי חייו, ולכן הוא 
נשאר לבדו בבית הכנסת, והחל ללמוד בהתמדה רבה מסכת בבא קמא, כאשר 

חזרו הבחורים מחופשתם, מצאוהו אוחז כבר בדף צ"ט. כך ניצל את זמנו עד 
שהספיק ללמוד 98 דפי גמרא בימים מועטים...

שבת בספרייה
הנץ  עם  להתפלל  כדי  הבוקר  באשמורת  לקום  זצ"ל  מרן  נהג  שישי  ביום 
החמה, לאחר התפילה היה מסתגר בספרייה הממוקמת בבית הכנסת "שושנים 
לדוד", שבשכונת בית ישראל בירושלים, והיה לומד ספרי שאלות ותשובות 
)שו"ת( בהלכה ברציפות, במשך כל שעות היום עד לכניסת השבת. גבאי בית 

הכנסת שחשש שמא יקח הבחור הצעיר מן הספרים יקרי הערך לביתו, סירב 
להרשות לו לשבת בספרייה שעות רבות כל כך, ורק לאחר הפצרות מרובות 
וסמוך  ינעל את דלת הספרייה מבחוץ,  )הגבאי(  נעתר לבקשתו, בתנאי שהוא 
לכניסת השבת יפתח לו את הדלת, כדי שיצא לקבלת שבת ולתפילת ערבית. 
פתח  ולא  בספרייה,  ולומד  היושב  הבחור  את  הגבאי  אחד שכח  שישי  ביום 
את הדלת בכניסת השבת. באותו יום, היה גם השקדן הצעיר שקוע בתשובה 
מעניינת, עד שלא הבחין שכבר נכנסה השבת. בנתיים כבר הציבור התפלל 
ערבית והלך לביתו. כשהבחין הצעיר בכך, החל דופק בחזקה על הדלת במשך 
שעה ארוכה, עד שקול הדפיקות הגיעו לאוזני השכנים, שהלכו מיד לביתו של 
הגבאי, שבא במרוצה ופתח את הדלת לעילוי הצעיר, ובפיו בקשת סליחה על 
כך ששכח לפתוח את הדלת. בעקבות מאורע זה החליטה הנהלת בית הכנסת, 
שלא לנעול יותר את דלת הספרייה בפני העילוי הצעיר, והותר לו להיכנס 

לשם בכל עת שיחפוץ.

ספר בהשאלה ליומיים
שח מוכר ספרים בחנות ותיקה לספרי קודש בירושלים: "לפני שנים רבות 
בא אלי נער צעיר, וביקש ממני ספר יקר ערך שלא היה מצוי כל כך בחנויות 
הספרים. כששמע את מחירו הגבוה של הספר, וראה שאין בכוחו לשלם מחיר 
זה, ביקש ממני להשאיל לו את הספר ליומיים, הסכמתי לכך. לאחר יומיים 
היה משאיל ממני  כן לעתים קרובות,  היה עושה  ומאז  לי את הספר,  השיב 
ספרים, ומחזיר אותם כעבור יומיים. פעם אחת כשהחזיר לי את אחד הספרים 
שאלתיו: "מה אתה כבר יכול לעשות בספר במשך יומיים?". השיב לי אותו 
הנער: "כיוון שאיני יכול לקנותו, והספר נחוץ לי מאד, ישבתי במשך יומיים 
אלו ולמדתי את כל הספר בעל פה מתחילתו ועד סופו, עכשיו שהספר מונח 
בראשי, שוב איני זקוק לספר". סיים אותו מוכר ספרים את סיפורו: "אותו 
נער לא היה אחר אלא העילוי של ישיבת "פורת יוסף" באותם הימים, אשר 
לימים נעשה לאחד מגדולי הדור, הלא הוא הגאון מרן רבינו עובדיה יוסף...".

לימוד בזמנים מיוחדים
את  בספריו  לראות  מעניין  זמנים:  יודעת  אינה  זצ"ל  מרן  של  התמדתו 
התאריכים והזמנים לכתיבת התשובות. כך למשל, אנו מוצאים בשו"ת יביע 
אומר )ח"ז סימן נד( תשובה שנכתבה ב"מוצאי יום הכיפורים תשמ"ח", זמן שכולם 
עייף  היה  ספק  ללא  זצ"ל  ומרן  לנוח,  והולכים  והתפילות,  מהצום  עייפים 
בתפילות  כנחל  דמעות  להוריד  רגיל  שהיה  כיוון  כיפור,  במוצאי  שבעתיים 

ווידוי יום הכיפורים, אך הוא לא הלך לנוח, אלא ישב וכתב תשובה בהלכה.
מתוך עיון בפרוטוקולים אשר בבית הדין בפתח תקווה, מהתקופה בה מרן 
זצ"ל היה חבר בית הדין שם, הבחין הראשון לציון, הרה"ג משה שלמה עמאר 
שם  מצא  הרב  זמנים.  לא  בזמנים  הדין  בית  בענייני  עסק  שמרן  שליט"א, 
מתואר,  בפרוטוקול  ניסן",  י"ג  חמישי,  "יום  התאריך  את  הנושא  פרוטוקול 
שביום זה הגיעו בני זוג להתגרש. אין ספק, שדיין אחר היה דוחה את הדיון 
עד לאחר הפסח, שהרי בלילה עורכים בדיקת חמץ, ולמחרת, זה ערב שבת 
וערב פסח וההכנות רבות. אבל כשהבחין מרן זצ"ל שהעניין דחוף, ויפה שעה 
אחת קודם לסדר את הגירושין, כתב החלטה בכתב ידו, להזמין למחרת את 
הצדדים עם העדים לבירור השמות. ואכן למחרת, ערב שבת וערב פסח, הגיע 
מרן זצ"ל לבדו לבית הדין, ערך הסכם גירושין בין בני הזוג, קיבל את העדים 
לבירור השמות, וסידר להם את הגט. בהיות ו"הספרא דדיינא" )כותב הפרוטוקולים( 
לא היה ביום זה, מרן כתב את הפרוטוקול בכתב ידו. מתוך הפרוטוקול נראה, 

שמרן זצ"ל לא עזב את בית הדין לפני השעה שלש-ארבע אחר הצהריים...
מעניין לעניין באותו עניין נציין, כי פעם בא יהודי בערב חג הפסח בשעות 
הצהריים לביתו של מרן זצ"ל, בזמן שההכנות רבות לעריכת ליל הסדר וטיפול 
אותו  הגיב  לפניו.  ועשרות ספרים פתוחים  וראהו שקוע בתלמודו,  בילדים, 
האיש בהתפעלות: "איך אפשר ללמוד בשעה כזו?!". נענה מרן והשיב לו: "מה 
אתה מתפעל ממני? עליך להתפעל מהרבנית, שמוכנה ליטול על עצמה את כל 

עול הבית, ולאפשר לי ללמוד בלי הפרעה!". שלי ושלכם שלה הוא.

 סיפורי מופת על שקידתו העצומה
 של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בתורה

מאת: ניר ברי


