שבת הגדול שלום ומבורך!
"ו ְּל ָא ִביו ׁ ָש ַלח ְ ּכזֹאת ֲעשָׂ ָרה ֲחמ ִֹרים נֽ ֹשְׂ ִ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" (מגילה טז):

תל-אביב
ירושלים
חיפה
באר שבע

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

בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א
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הכל בידי שמים – והעיקר להרבות כבוד שמים
חז"ל אומרים (ברכות לג" ):הכל בידי שמים ,חוץ מיראת
שמים" .כלומר ,כל תולדות האדם ,חכם או טיפש,
עני או עשיר ,גבור או חלש ,הכל נגזר מהשמים.
וכמובן שזה כולל כל צורכי הגוף הגשמיים בריאות,
כבוד ,אושר ,פרסום ,תפקיד ,משרה ,שררה ,חתן,
כלה ,שלום בית .חוץ מיראת שמים! דהיינו רוחניות,
תורה ,מצוות ,בעל תשובה ,זה בידי אדם (עיין נידה טז.):
וזה כלל גדול באמונה .הכל בידי שמים משמע הכל
הכל .חוץ מיראת שמים! אך ורק רוחניות בידי האדם
(עיין מגילה כה .בתד"ה הכל).
ורואים כאן כלל גדול חזק כמו ברזל ,שהכל בידי
ה' יתברך .וכמובן שעושים השתדלות ,אלא שזה
מוכרח לעשות אבל לא מוכרח שיועיל.

הכרח ההשתדלות
וידוע מהרמב"ן (פרשת וישב) הגזרה אמת והחריצות
שקר .ובעל אמונה גדול משתדל קצת .ובעל
אמונה קטן משתדל הרבה .ובהר סיני בקבלת
התורה ,ענו כולם ואמרו "ּכֹל ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' נַ ֲע ֶׂשה
וְ נִ ְׁש ָמע" (שמות כד ,ז) .ואנחנו בידי ה' יתברך.
כל צורכי הגוף זה בידי שמים ,וקיום התורה
והמצוות ,בידיים שלנו .ללמוד וללמד לשמור
תֹורה אֹור"
ולעשות ולקיים .בבחינת "נֵ ר ִמ ְצוָ ה וְ ָ
ׁש ַמת ָא ָדם" (שם כ ,כז)
(משלי ו ,כג) בידיים שלנו " .נֵ ר ה' נִ ְ
בידי ה' יתברך (עיין מד"ר פרשת תצוה).

תפקידים ציבוריים  -מהשמיים
התוצאות של הבחירות לממשלה שיהיו השבוע
ניסן תשע"ט) הכל בידי ה' יתברך .תפקיד ראש ממשלה,
שרים וסגנים ,מנהלים ועובדים,וכל צוות עובדי
ציבור ועובדי מדינה ,עובדי עיריה ועובדי תברואה,
והאחראים על צינורות המים שבמדינה .הכל נקבע
מהשמים בלבד (עין ברכות נח.).
והחידוש כאן ,שאפילו תפקיד קטן מאד ,הכל
בהשגחה מהשמים ,מי יהיה אחראי לעשות (עיין
מהרש"א ב"ב צא.):
וכאשר יש לנו זכויות ,זוכים לקבל אנשים טובים
העוזרים לתושבים בעין טובה ובלב רחום וחנון,
והכל מהשמים .וכשאין זכויות חס ושלום ,אז
מקבלים עונשים מהשמים ,ונותנים את התפקידים
בידי אנשים קשים ,ומסכנים התושבים.

(ד'

תפקידים רוחניים  -תלוי בנו
ומאידך ,תפקידים אשר יש בהם תועלת רוחנית
כמו חיזוק היהדות ,תקציבים למוסדות תורה ,זה
תלוי בתושבים שעושים מאמץ גדול לשיתוף פעולה
ולהרים יד ולהצביע למען התורה והמצוות .ויש בזה
כבוד שמים וחיזוק הדת וגם קידוש השם כאשר
תושבים רבים במדינה ,הרימו יד למען התורה
והמצוות.
ומסכנים האנשים שבחרו בהרמת יד בעבור פלוני
ואלמוני ,כאשר באמת הגשמיות אך ורק בידי ה'
יתברך.
וכמה שמחים ומאושרים אוהבי התורה באמת,

המרכז :רח' החי'ם  4תל-גיבורים ,חולון

אשר הרימו יד להצביע לחיזוק הדת ,לחיזוק כבוד
התורה .והם שותפים בכל העשיה שעושים במשך
השנים למען התורה ,עבור שבע מליון תושבי ארץ
הקודש .וזכות הרבים דבר גדול מאד מאד (עיין שו"ע
סימן פט סעיף ו).

ביאור דברי רבינו יונה
ובזה מובן היטב דברי רבינו יונה
מאות שנה בספרו שערי תשובה שער ג אות קסח) האומר ,כאשר גדולי
ישראל וחכמי התורה נאספים יחד למען התורה.
למען חיזוק הדת .חובה קדושה לכולנו להצטרף.
ומי שלא מצטרף הרי זה חילול השם ואין לו חלק
לעולם הבא ,עיין שם.
וזה מובן לנו היטב ,כי זה תפקיד שלנו לקדש שם
שמים .ולעורר ולחזק ולהרים יד למען התורה ולא
להיות אדיש ,ולא לגרום למחלוקות ולחילול השם
וקנאה ושנאה וכיוצא בזה .ואוי לנו ביום הדין.
וידוע דבריו הקדושים של רבינו החפץ חיים זיע"א
(בספר מכתבים ומאמרים דף צו) "כל הדת תלויה במקצת בעלי
תורה שנמצאים בישראל" .ולמדנו מכאן שאסור
להיות אדיש .ואסור לזלזל בענין הבחירות לממשלה,
כי יש הרבה גופי תורה שתלויים בזה.
ואדרבה להתלהב ולהתרגש ולהשפיע כמה שיותר.
נכון שהכל בידי שמים ,אבל העיקר להרבות כבוד
שמים כמה שיותר ,שלא נהיה חס ושלום בבחינת
יה" (משלי ז ,כו) ,דהיינו עוצם עיניו
צּומים ּכָ ל ֲהרּוגֶ ָ
"וַ ֲע ִ
וסוגר פיו ,והיהדות בסכנה (עיין פרש"י סוטה כב.).
(מגדולי הראשונים לפנים שבע

בידי האדם לטהר אפילו טומאה של גוי
ויתכן בזה לבאר את המאמר הגדול שבזוהר הקדוש
בפרשת השבוע .וכידוע שרבינו החפץ חיים זיע"א
היה ממליץ לתלמידיו לקרוא כל שבוע את המוסר
שבזוהר הקדוש בפרשה.
בפרשת מצורע יש אחת עשרה מצוות עשה ,ואחד
מהם זה מצות עשה של נגע צרעת בקירות הבית.
להרוס את הבית לגמרי .ורש"י מוסיף בשם המדרש
שיש בזה גם תועלת לישראל ,שהגויים היו מטמינים
זהב בקירות הבית .וזה לטובת ישראל שיקחו את כל
המטמוניות ,עיין שם.
ובזוהר הקדוש (תזריע דף נ ).מוסיף לבאר שהגויים היו
בונים בית ,ומזכירים ֵׁשם של עבודה זרה ,ויש בבית
רוח טומאה ומזיק ליושבים .והצרעת זה סימן שבית
זה עשו אותו לשם עבודה זרה .וחובה להרוס אותו
כליל.
ומכאן לומד הזוהר הקדוש ,מי שבונה בית ,צריך
להזכיר בפה ממש שבונה בית לכבוד ה' יתברך .ואז
יהיה סייעתא דשמיא ,וה' יתברך מביא קדושה בבית
זה .ויש בו הצלחה לדיירים שם ,עיין שם.
וכך עשינו בסייעתא דשמיא בבנין עטרת חכמים
בעיר הקודש חולון ,בזמן יציקת הביטון (בשנת תשנ"ז)
בכל המקומות ,אמרנו תפילות וסליחות ותחנונים.
ובעזרת ה' בזכות הציבור היקר אוהבי תורה ,נזכה
להוסיף בקרוב עוד ארבע קומות לכבוד ה' יתברך.
ובית מדרש כזה נקרא מקדש מעט (עיין מגילה כט.).
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*לנוהגים  40דק' 18:31
"לכה דודי לקראת כלה ,פני שבת נקבלה"

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א
ישוב דברי הזוהר הקדוש

ולכאורה ,אם ה' יתברך מביא לנו את ארץ הקודש
יׁש ְב ֶּתם
אֹותה וִ ַ
"ּוב ִּתים ְמלֵ ִאים ּכָ ל טֹוב"" .וִ ִיר ְׁש ֶּתם ָ
ָ
ָּבּה" ,אז למה צריך להפריע לנו מה שחושבים
הגויים ,הרי ה' יתברך יכול לבטל את כל הטומאה
מהבתים ברגע אחד .כי אחרי הכל זה ארץ הקודש,
"ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה" .וכי יש כח לגויים
להזיק לנו בטומאה שלהם.
ועוד ,מסתברא כל הבתים של הגוים היה בהם
טומאה בעשייה ,וכי בכולם היה נגע צרעת?
ויתכן ליישב שבאמת זה תלוי בדיירים ,בתושבים
היהודים הנכנסים לבתים כאשר מכוונים ואומרים,
אני נכנס לבית גדול בארץ הקודש ,ומכוון לקדש את
הבית ברמ"ח עשה ושס"ה ל"ת .אז זה כמו חנוכת
הבית .והמזיקין בורחים ומתבטלים לגמרי ,ואז אין
נגע צרעת ואין טומאה ואין כלום.
אבל כאשר נכנסים לארץ הקודש ולבית שנבנה כאן,
ולא מכוונים ולא מתאמצים לקדש בו שם שמים,
אז הטומאה עדיין קיימת ויכולה להזיק .ויש צורך
להרוס את הכל ולבנות מחדש.
כלומר יש ביהודי כח גדול של כוונה לשם שמים,
לשם קדושה .ובזה לבטל את כל המרעין בישין .וזה
בבחינת אתערותא דלתתא.
ובזוהר הקדוש מאריך בהרבה מקומות ,שעל ידי
הכוונה להרבות כבוד שמים ,זוכים לישועות גדולות
(עיין בזוה"ק פנחס דף רל.):

שבת הגדול
וזה בעצם ההפטרה של שבת הגדול .שהנביא מלאכי
"חזְ קּו ָעלַ י
מעורר אותנו ואומר בשם ה' יתברךָ ,
ִּד ְב ֵריכֶ ם" (מלאכי ג ,יג) ,כלומר ,עם ישראל דיברו ואמרו
משפט קשה שאסור לחושבו וכל שכן לאומרו .שלא
לחשוב שהרשעים טוב להם ,והרשעים לא נענשים.
ואדרבה להיפך ,על ידי עמל תורה ויראה ,נבין
ונשכיל כיצד לחיות בעולם הזה.
והנביא מוסיף שבזמן הגאולה ,יום בוער כתנור.
ופירש רש"י הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה" ,וְ ֵאין
נִ ְס ָּתר ֵמ ַח ָּמתֹו" (תהלים יט ,ז) זה שמש של שבת הגדול.
"וְ אֹור ַה ַֽח ָּמה יִ ְהיֶ ה ִׁש ְב ָע ַתיִ ם" (ישעיה ל ,כו) שבע כפול
שבע כפול שבע שזה שלש מאות ארבעים ושלש,
והכל ישרף! ורק לומדי התורה ינצלו.
כי אש התורה חזק יותר מהאש של השמש .ומי
שעושה כל מעשיו על פי התורה ,זוכה לכך.
והנביא ישעיה (פרק מג ,ב) מוסיף "ּכִ י ֵתלֵ ְך ְּבמֹו ֵאׁש ֹלא
ִתּכָ וֶ ה וְ לֶ ָה ָבה ֹלא ִּת ְב ַער ָּבְך" ,ופירש רש"י זה אש של
הנביא מלאכי ,שהעוסקים בתורה ויודעים להרבות
כבוד שמים .ועליהם אמר הנביא ירמיה (פרק כג ,כט)
"הלֹוא כֹה ְד ָב ִרי ּכָ ֵאׁש נְ ֻאם ה' ּוכְ ַפ ִּטיׁש יְ פ ֵֹצץ ָסלַ ע".
ֲ
וזה בעצם התפקיד שלנו להתחזק באמונה שהכל
מהשמים ולעשות תמיד השתדלות להרבות כבוד
שמים וזה עושה רעש גדול בשמים ,ולהרבות עם
כולם אהבה ואחוה שלום ורעות .בניסן נגאלו ובניסן
עתידין להגאל .אמן ואמן.
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי
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ראש הכולל

תורה בחולון זקחוולקוןלזךק!
לם העולם התורה ב

סדות עטרת חכמים
סדות עטרת חכמים
ו
מ
ים ומצילים אתים ומצילים את מו
תומכ

האימפריה הגדולה בלב הע
מוסדות עטרת חכמ
בראשות הגאון הרב חיים ר
נמצאת בסכנת קריסה וכולנו מתגייסב
נמצא

"בזכותיה
"בזכותיה
דמרן

דמרן
עננו"

ש
"
ח
נו

עננו"

ת
ר
ו
8
.
2
הראשל"צ הרה"ג

הגאון הרב ציון בוארון שליט"א
הגאון הרב דוד יוסף שליט"א
הגאון הרב שמעון בעדני שליט"א
הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א

המקובל הרב דב קוק שליט"א
הגאון הרב דוד יוסף שליט"א

הגאון הצדיק הרב משה אבוחצירא שליט"א
הגאון הרב ציון בוארון שליט"א

אנו מזמינים או

להיות שותף פעיל בגיוס חבריך ו
להיו
דמרן לה
"בזכותיהצלחת גיוס ההמונים ,לטובת
להצ
דמרן

"בזכותיה

עננונ"
יחד
עננו"
שמור
על
קול
הת
יחד
בתור
ונזכה להיות שותפים ונזכ

לכבוד חג הפסח חג הגאולה
לכב
למוסדות ויציאת מצרים
למוה
גדול
לברכה וישועה ע"י ל
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ו
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צחק יוסף שליט"א
ר' י

המקובל הרב דב קוק שליט"א

כל שמות התורמים
יובאו לברכה בפני מורנו הגאון הרב חיים רבי שליט"א ואברכי הכולל .כל התורם סך 00
יצחק יוסף שליט"א והגאון הרב דוד יוסף שליט"א על ציונו של אביהם מרן רבינו עובדיה יוסף כל
זיע"א,שמות
הת
הגאון הג
ציונם של
יצחק יוסף ש
מרן הסטייפלר זיע"א מרן הרב שך זיע"א ומרן הרב שטיינמן זיע"א ,הרב הצדיק רבי משה
אבוחציר
משה כהן שליט"א על ציונו של זקן המקובלים הרב כדורי זיע"א ,הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א,ציונם
מר
הגאוןשלהרב
מתחייבים בע"ה ובל"נ לאור אישורם והתגייסותם של גדולי ישראל לתפילתם וברכתם על שמות משה כהן
של
התורמים ,או
מתחייבים בע
השמות ושלא תהינה מניעות אחרות)

הראשל"צ הרה"ג

הגאון הצדיק הרב משה אבוחצירא

שליט"א

"
ח

צחק יוסף שליט"א
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מקומות קבועים בבית הכנסת
שאלה :בית הכנסת קטן,שאין הרבה מקום,
ובשבת קודש באים אורחים נוספים ויושבים
על מקומות של אנשים קבועים .האם מותר
להקים אותם?
תשובה :אסור לבייש אנשים בבית
הכנסתובפרט שזה בפני רבים ,וצריך לוותר
ולהרשות להם לשבת ולהמשיך להתפלל.
וכמובן שיש מצוה על הגבאים להכין הרבה
כסאות מפלסטיק בצידי בית הכנסת עבור
האורחים .וכאשר אין מקום ,והאורחים
יושבים בכסאות של אנשים קבועים ,אסור
להקים אותם.
ומי שבא מאוחר ,יתפלל בעמידה וזה
מגיע לו (ועיין יבי"א ח"ז סימן כג) .וידוע על אנשים
שהפסיקו לבוא לבית הכנסת בגלל שביזו
אותם והקימו אותם בבית הכנסת.
העיקר להזהר מלעשות מחלוקת בבית
הכנסת .ומי שמוותר מכל הלב לאורחים,
גם כשהם לא מהעדה שלו ,הרי זה מקיים
מצוות הכנסת אורחים ,וגם מקדש שם
שמים ,והתפילה שלו עולה מיד לשמים,
ואשריו ואשרי חלקו (ועיין כה"ח סימן רפד ס"ק ו).
ברכה בעילום שם
שאלה :אספתי כסף ותרומות עבור "עטרת
חכמים" ,ואין לי את כל השמות לברכה.

www.aterett.co.il

האם ברכה כללית של הרב שליט"א מועילה
לכולם?
תשובה :בודאי .משה רבינו בירך את מרים
מבלי להזכיר את שמה .וזה תופס (ברכות לד ).כי
זה בפניו (משנ"ב ס"ס קטז).
וגם בנידון שלנו ,עצם הדבר שהאברכים
היקרים והרבנים ,מכוונים ומברכים בתפילה
את כל תומכי ומחזיקי "עטרת חכמים" ,זה
עולה למעלה בשמים ,וזה מצוין.
ומפורש בגמרא (ב"ב קטז" ).ילך לחכם ויבקש
עליו רחמים" ,ובנימוקי יוסף שם פירש,
חכם המחזיק ישיבה .ועצם התרומה עבור
בית המדרש לתורה שווה מליונים .ובפרט
מחזיקי האברכים בעין טובה ,יתברכו בכל
הברכות שבתורה.
דיבורים שאחרי הבחירות
שאלה :האם מותר לדבר על נציגי ציבור
שנבחרו לכנסת ,לאחר הבחירות ,על דברים
שפורסמו ברבים?
תשובה :אסור בהחלט! לאחר הבחירות תם
הטקס ,ואין שום היתר לעורר את הנשכחות.
זה סתם לשון הרע ,ויתכן שזה גם הוצאת
שם רע ,ועדיף לשבח אותם ולהתפלל
עליהם שיצליחו לקדש שם שמים ולחזק את
הדת .בין הספרדים ובין האשכנזים.
וכידוע אי אפשר לסמוך על היתר של אפי

שו"ת ממורנו הרב שליט"א

תלתא ,כי פרסום בתקשורת נעשה בלי
בדיקה ,וחבל להכשל בלשון הרע.
ומרומז בכרפס שאוכלים בליל הסדר,
כרפ"ס ראשי תיבות ,כלל ראשון פה סגור.
ומפורש במשנה (אבות פרק ב) שיש זכות גדול
בשמים לעוסקים עם הצבור ,עיין שם.
לאכול בפסח אצל משפחה
שאלה :האם כדאי להחמיר בפסח שלא
לאכול אצל קרובים ומשפחה בגלל הזהירות
מחמץ?
תשובה :אצלנו הספרדים לא נהגנו בזה.
ואדרבה באים לבקר ולכבד את ההורים ואת
האחים הגדולים וקרובי המשפחה ,ואוכלים
ושמחים ואומרים דברי תורה .וזה מצוין.
ובפרט לנו הספרדים ,אנחנו סוברים שאין
חוזר וניעור .אז גם אם היה חשש ,הרי זה
בטל מלפני הפסח.
ויותר יש חשש להחמיר וליזהר במצוות של
פסח דהיינו שמחת החג ,שמחה לאשתו
ומשפחתו ,חיזוק באמונה בהשגחה פרטית,
ביטול לגמרי של כעס וגאווה .וזה העיקר.
זכיתי לדרוש בלווין במוצאי שבת קודש
תזריע תשע"ט .וכשיצאתי עם מרן הראשון
לציון שליט"א במעלית ,אמר לי שהוא מכיר
איש מסוים שמחמיר מאד בפסח באכילה
ובחוזר ונעור ,וההתנהגות שלו בין אדם
לחבירו ,נורא ואיום...

מושגים !
שח הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ''ל
(שיחות הרב פינקוס  -חנוכה עמ' כ''א'' ,תפארת שמשון''  -בראשית עמ' שע''ה)

בפרשת וישלח מסופר על המאבק בין יעקב לעשו ,מאבק זה נמשך לאורך
כל הדורות.
וכתוב שם (לב ,כד) ''ויאבק איש עמו'' ,ומבארים חז"ל (חולין צ"א ע"א) ''שעלה אבק
רגליהם עד כסא הכבוד'' .וכמות האבק שהעלו היתה כה גדולה ,עד שהיא
נשארה בעולםבמשך ששת אלפי שנים.
בסוף אותו מאבק כתוב (לב ,כה) "וירא כי לא יכול לו ,ויגע בכף ירכו ,ותקע כף
ירך יעקב בהיאבקו עמו''  -יעקב גבר לחלוטין על שרו של עשו מלבד כף
הירך .ולכן יעקב אבינו צולע על יריכו עד בא השמש (שם לא) עד ביאת גואל
צדק במהרה בימינו אמן.
מבואר ,איפוא ,כי גם לאחר המאבק בין יעקב לשרו של עשו עם ישראל בני
יעקב נותרו בשלימותם עד לקץ הימים .היכן בכל אופן טמון חסרון או פגם
כלשהו בעם ישראל?ברגליים! בהן הם סובלים מאיזושהי צליעה קלה .והדבר
כמובן ,אומר דרשני.
והנה כתוב בזוהר הקדוש ''ויגע בכף ירכו  -אלין אינון תמכין דאורייתא'',
הרגלים הם תומכי הגוף ,ותומכי התורה הם הרגלים של התורה של עם
ישראל .ומאחר ונתבאר שהגוף בריא ורק הרגליים חולות ,נמצינו למדים
לכאורה שבית המדרש מתנהל כדבעי אלא שישנה בעיה עם המשכורת ...זהו
דבר הפלא ופלא.
וכי הבעיה של כלל ישראל נעוצה בתומכי התורה ובהם בלבד?! אדרבה ,לפום
ריהטא המציאות נראית ממש הפוכה :הרי בדורנו אנשים תורמים הון עתק
להחזקת תורה .אנשים בונים ישיבות ובתי מדרשות ,ואף תומכים ב''כוללים''.
היכן ,איפוא ,ניכרת הפגיעה ב''תמכין דאורייתא''?
אלא שהמושג ''תומכי תורה'' פירושו הבסיס והיסוד עליו עומדת התורה .או
בלשון אחר ,אדם שהתורה ''יושבת'' עליו ,על לבו.

אכן ,ישנם בדורנו יהודים צדיקים ובעלי חסד גדולים התורמים כסף רב לעולם
התורה ,אך נדמה שרק מתי מעט מתוכם חשים אחריות לקיום התורה.
והראיה ,עבור ישיבה במצב קשה יתרום יהודי  ,₪ 100ואילו עבור קניות לביתו
יוציא  2,500ש"ח.
מדוע? ההבדל נעוץ בעובדה כי כלפי בני ביתו  -אשתו וילדיו  -חש האדם
שהאחריות למחייתם רובצת על כתפיו ,ואילו הישיבה הרי איננה באחריותו
האישית...
זהו איפוא הפגם שנוצר בכלל ישראל מכח ''ויגע בכף ירך יעקב''  -אין אף אחד
המרגיש שקיום התורה בישראל נמצא באחריותו האישית.
מהי אחריות לתורה?
זאת ניתן ללמוד ממעשה המסופר על אשה אשר חיה לפני כמאה שנה ,שהיתה
נשואה לחייט עני ואם לששה בנים.
באותה תקופה היו בבית המדרש שלשה ''פרושים'' שישבו ולמדו כל היום,
בעוד שאחרים דאגו להם למזון.
אותה אשה עניה היתה פורסת את כיכר הלחם שלה לאחד עשר פרוסות
במקום שמונה פרוסות ,כיון שהרגישה שמחובתה ואחריותה לפרנס את לומדי
התורה .ועל כן היתה מחלקת את ככר הלחם שלה שווה בשווה בין משפחתה
לבין שלשת הפרושים שלמדו בבית המדרש.
זוהי דוגמא לתחושת אחריות אמיתית לתורה ,ולאדם שהוא בגדר ''תמכין
דאורייתא''.
בענין זה טמונה הצליעה שלנו! לו היינו חשים אחריות לתורה ,היינו יודעים
שכשם שמוטל עלינו לפרנס את משפחתנו ולשלם חשבונות טלפון וחשמל
וכדומה ,כך חובה עלינולהחזיק ישיבות ולומדי תורה.
זוהי אחת מההוצאות החיוניות שלנו.
ולו היינו מתנהגים כך  -היה המשיח בא'' ,עד בא השמש''.

