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ברשות מרן שליט"א ,ברשות מרנן ורבן גדולי ישראל ,קהל קדוש,
בעצם קשה מאד ,וגם לא דרך ארץ לדבר פה עכשיו.
כתוב במדרש רבה 'איכה' נמצא גם בירושלמי ראש השנה "שמואל תני לה בשם רב שמואל בר
אמי אימתי המלכות גוזרת גזירה ומצלחת בשעה שישראל משליכים דברי תורה לארץ דכתיב
וצבא תינתן על התמיד בפשע אין צבא אלא מלכויות" בזמן שישראל משליכין דברי תורה לארץ
אז צבא -מלכויות גוזרין גזירה ומצלחת ובהמשך כתוב במדרש "אם השלכת דברי תורה לארץ
מיד הצליחה המלכות" כתוב פה "מיד הצליחה המלכות " היסוד תמיד בחטא הרי לא משלמים
מיד אבל פה כתוב במדרש מיד הצליחה המלכות מה זה משמעות הלשון משליכים דברי תורה
לארץ כתוב פה משמעות מיוחדת לא כתוב שלא קיימו כתוב פה ביטוי משליכים דברי תורה
לארץ כביכול זור קים אותם על הרצפה רחמנא ליצלן זה משמעות של ביזיון התורה
זה לא סתם ביזיון התורה ,ביזיון התורה-משליכין דברי תורה לארץ רחמנא ליצלן ,ויש בזה שם
עוד ביאורים לא כאן המקום ,במשליכין דברי תורה לארץ זה חילול ה' נורא ,הגמ' אומרת
בקידושין דף מ" .אין מקיפין בחילול ה'" למאן דאמר אחד לא עושים כחנוני רש"י מפרש
"נפרעים מיד" ,נדמה שמה שנעשה פה בארץ ובמיוחד בתקופה האחרונה בכל השנים
מאז ,היינו צריכים ללכת בבכי ברחובות ,היו יודעים היו קורעים קריעה! מה לא שמענו פה
בשבע שמונה החודשים האחרונים משליכין דברי תורה לארץ,
למה זה קורה? מרן הראש ישיבה אמר פה דברים מפחידים זה בא לעורר אותנו כולנו כמה
שצריכים להתחזק בלימוד תורה ביגיעה בתורה בירא''ש ובתפילה אנחנו כולנו הרי שמענו פה
מילים שצריכים כולנו להיהפך לאנשים אחרים ,אבל מה הסיבות? איך רבי אלחנן כותב בכמה
מקומות מחפשים סיבו ת בעניני העולם ,זה בא רואים ממש בד בבד ,מיד שנהיה החמרה,
החמרה חמורה במשליכים דברי תורה לארץ אז בדיוק ממש כלשון המדרש "מיד המלכות גוזרת
ומצלחת"
מיד רואים ממש בחוש בד בבד שניהם הולכים יחד ,מיד המלכות גוזרת ומצלחת,
כתוב ברבינו יונה בשער השלישי באות קצ"ז "האיש אשר ישמע את דברי בני אדם" כמה דברים
"או יושב בסוד משחקים בוזים תורה ומצוות ,ויודע כי הם סרבים וסלונים ".מפרשים אנשים שלא
ישמעו יוכיח ויוכיח ולא ישמעו בקולו "ואם יוכיחם לא יקשיבו אל דבריו" אז הוא חושב "ישים יד
על פה" זה הרי לא יועיל "גם זה ייענש ,כי לא יענה כסילים כאיולתם ,פן יאמרו כי הוא כמו הם ,וכי
הודה על דבריהם אף כי יתחיב לענות ולגער בהם לתת גדל לתורה ולמצוות אשר בזו לעגו להם",
מה רבינו יונה פה אומר ישנו חיוב תוכחה הוא מבאר מקודם באריכות תוכחה ומחאה ,אומר
רבינו יונה פה מדובר במקום שהמחאה לא תואיל כלום המחאה לא תעזור אבל זה חיוב לא של
תוכחה להוציא את השני מחטא
זה חיוב של תוכחה ומחאה לתת גדל לתורה ולמצוות "חייב לענות ולגעור בהם"
אם אדם יישב ברחוב וישמע שמחרפים ומגדפים את אביו רחמנא ליצלן הוא ישתוק?! מה יגידו
אם רואים בן שמחרפים את אביו לנגד עיניו והבן עומד ככה ושותק "נתחייב לעמוד" הוא חייב
להגיד תשובה אבל נדייק ברבינו יונה למה באמת זה נקרא ,הוא אומר ככה ואני אומר ככה,
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רבינו יונה מוסיף נדייק בלשונו "ולגעור בהם" אם אתה תגיד כך ואני אגיד כך ואני לא גוער בך זה
גם כן חפצא של ביזיון אדם ישב וידבר לפי המושגים הפשוטים שלנו אדם יחרף ויגדף בצורה
נוראה את אבא שלו ,הוא יגיד זה לא ככה והוא לא צועק עליו הוא לא מעיר לו הוא שותק לו ,הוא
אומר לא ככה ,זה עצמו חפצא של ביזיון ולכן רבינו יונה אומר יש חיוב מיוחד של מחאה לגעור
בהם לתת גדל לתורה ולמצוות,
מורי ורבותי זה לא קל לומר אבל יש חיוב לומר ,אם אני יעבור על ידם ואני אתן לו את הכלים,
את הכלים הגדולים את הכוחות כדי לחרף ולגדף ,לא שהוא מצד עצמו ,אני נתתי כוחות לאדם
לאנשים קשה לקרוא להם בכלל אנשים לא איש בכלל או בהמות או חיות ,ואני יוצר להם כלים
שע"י יוכלו יותר לחרף ולגדף את אבא איזה בן זה? והבן הזה שנתן את הכלים ואת האפשרויות
לחרף ולגדף את אביו וכשצועקים על אבא שלו הוא אומר 'לא דרך ארץ זה אבא שלי' כמה
צביעות יש בגערה הזאת אתה נותן לו את הכלים לחרף ולגדף אבל למעשה כדי לצאת ידי חובת
האבא אתה צועק ,האבא יגיד לו תשמע ,כזו גערה אל תגער אותה בכלל אתה הגורם אתה נותן
את הכלים אתה רוצה להרגיע את המצפון שלך אתה נותן גערה על כבוד האבא,
אם ישראל משליכים דברי תורה לארץ מלכות גוזרת ומצלחת ,אבל הכאב הוא נוראי מי הוא
הנותן את הכח למשליכים דברי תורה לארץ.
מעמד שהוא כבוד התורה שזוכים לו הערב כש יש ביזיון תורה ברבים ובפרסום עלינו לעשות
מעמד של כבוד התורה בפרסום וברבים.
רבינו יונה כותב בשערי תשובה שער השלישי אות קמ''ז "בהתהדר החכמים ובתתם עליונים,
דבריהם נשמעים ,וילוו עליהם העם כולו" רבינו יונה מדקדק זה לא מספיק ישנו מצב שדבריהם
נשמעים צריכים "ילוו עליהם" לא רק אם אומרים לך תשמע ,ואחר כך משאירים לבד "וילוו
עליהם" ,לא מספיק לשמוע לקול רבותינו ילוו עליהם-לא להשאיר אותם לבד.
ומוסיף כמה מעלות "רבים מישני הלבבות יעורו משנתם בראותם הדר כבוד התורה ,ויכירו
מעלתה ,ויבוא חשקה בלבבם ,ויהיה עסקם בה לשם יתעלה ולעבדו בלבב שלם ".זו היא המסקנא
ב"ה אנחנו זוכים בשנים האחרונות ,ראינו את רבותינו שיחיו איתנו לאורך ימים טובים ,באיזה
הדר כבוד התורה שזכינו בשנים האחרונות ,אומרים שדורות לא היה כזה דבר.
מה החיזוק שלנו הגדול ביותר אומר רבינו יונה "רבים מישני הלבבות יעורו משנתם בראותם הדר
כבוד התורה ,ויכירו מעלתה ,ויבוא חשקה בלבבם ",איזה חשקה-לשמה כתוב פה דבר מחודש
רבינו יונה אומר שהכח של הדר כבוד התורה מסוגל להפוך את האדם להביא חשק לא לתורה
לשם כבוד (כמו שבהתחלה הוא דן צד כזה) תורה לשמה! "יבוא חשקה בלבבם ,ויהיה עסקם בה
לשם יתעלה ולעבדו בלבב שלם" ,יה"ר שננצל את הערב הזה הערב הקדוש הזה שזוכים ב"ה
לשבת עוד פעם בראשותו של רבינו הגדול שליט"א לאורך ימים טובים ובראשות כל גדולי
ישראל ,אנחנו בראותנו הדר כבוד התורה אז יתעוררו ישני הלבבות ויבוא חשקה בלבבם לצאת
מכאן עם חשק התורה עם חשק לשבת וללמוד ליגיעת התורה להתמדה לעמל ,לעמל התורה,
החזו"א כותב "כל סגולת התורה נאמרו על עמלה" כל הסגולות ומעלות התורה זה על מי שעמל
בתורה מי שמעמיק בתורה מי שמתייגע על התורה.
נצא הערב עם התעוררות להתחזק בלימוד יבוא חשק התורה בליבנו יה"ר שיבוא חשק התורה
ללמוד ללמוד להגות בתורה ובמוסר ובירא"ש ונזכה לקבל משיח צדקנו במהרה בימינו  .אמן.
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