פרשת חוקת  -תשע"ח
לימוד התורה הקדושה מתוך הכרה בקדושתה
"זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' לאמר"( ,י"ט ,ב') .יש לדקדק שלכאורה היה
ראוי לומר "זאת חוקת הפרה" ,שהלא החוק אינו אלא פרשת פרה אדומה
ולא כל התורה כולה ,וא"כ למה נכתב "זאת חוקת התורה" .ונראה שפרשת
פרה אדומה יש בה רמז לכל התורה כולה ,שכשם שפרה אדומה מטמאת
טהורים ומטהרת טמאים ,כך גם התורה הקדושה היא מחד גיסא מטהרת
טמאים  -שעל ידי לימוד התורה נטהר האדם מטומאתו ,אך מאידך יש
בכוחה גם לטמא טהורים ,וכמבואר בגמ' (תענית ז' ע"א) שהלומד תורה שלא
לשמה נעשית לו התורה עצמה לסם המוות ,וביאור העניין ,שדווקא אם
האדם לומד את התורה מתוך הכרה בקדושתה ושהיא תורת ה' ,אז הוא נטהר
ומתקדש על ידי לימוד התורה ,אבל אם הוא לומד את התורה כ'סטודנט'
בעלמא שמתעניין רק ביופי חכמת התורה ,אז תחת שיהא נטהר מלימוד
התורה ,נעשית לו התורה כסם המוות והוא נטמא על ידה.
ובגמ' ביומא (ע"ב ע"ב) איתא על לימוד התורה" ,זכה נעשית לו סם חיים ,לא זכה
נעשית לו סם מיתה" ,והרי מפורש להדיא בגמ' שצריך 'זכייה' כדי שהתורה
תחייה את האדם ,ולא כל מי שלומד תורה זוכה להיטהר ולקבל חיים
מהתורה ,אלא רק מי שלומד את התורה כראוי – מתוך יראת שמים הוא
זוכה לקבל חיים מהתורה .וזהו מה שאנו מבקשים בברכת התורה "ונהיה
אנחנו וצאצאינו וכו' כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה" ,והיינו שלא
נהיה רק לומדי התורה אלא נהיה גם "יודעי שמך" – כי שניהם תלויים זה
בזה ,ומי שאין לו יראת שמים והוא לומד את התורה כחכמה בעלמא ולא
כדבר ה' ,אינו מתעלה על ידי לימוד התורה .ועוד יש לפרש בזה באופן אחר
על דרך הפשט ,שפרה אדומה יצאה ללמד על התורה כולה ולהורות שכשם
שפרה אדומה היא חוק ואי אפשר לנו להבינה בשכל אנוש ,כך גם כל דיני
התורה הם בגדר חוק וטעמי הדינים סתומים מאיתנו ,ואע"פ שישנם הרבה
דינים בתורה שיש להם טעם והגיון שכלי ,וכן גם הרמב"ם במורה נבוכים
והחינוך ועוד קדמונים פירשו את דיני התורה עפ"י טעם ושכל ,מ"מ עדיין
מכלל חוק לא יצא ,שהמפרשים פירשו רק "טעם" בעלמא ,ולא את "הטעם"
 בה"א הידיעה ,וליוצר בראשית ישנם אלפי טעמים בכל מצוה ועבירה ,ולאשייך לבן אנוש בעולם הזה להבין את "הטעם" של דיני התורה ,וכמו שנאמר
(ישעיהו נ"ה ח') "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי".

אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה
"זאת התורה אדם כי ימות באוהל"( ,י"ט י"ד) .ידוע מה שפירשו חז"ל על פסוק
זה (ברכות ס"ג ע"ב) "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה",
והרמב"ם (פ"ג מהלכות ת"ת הי"ב) האריך בביאור הדבר וכתב וז"ל "אין דברי תורה
מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן ,ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך
אכילה ושתיה ,אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן
שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה ,אמרו חכמים דרך רמז ,זאת התורה אדם כי
ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלי החכמים",
עיי"ש .וביאור הדברים שכדי שהתורה תתקיים אצל האדם ,צריך האדם
'להמית' את גופו ולא לדאוג לצרכי גופו[ ,פרט לצרכיו ההכרחיים המוכרחים לו כאמצעי
לעבודת השי"ת] ,אלא ישים את מבטו והשקעתו רק בחייו הרוחניים – בלימוד
התורה שזהו החיים האמיתיים .ופעם הגיע אדם אחד להגה"ק מהרי"ל
דיסקין זי"ע ,והביע את צערו לפניו על שלקח לבתו חתן מתמיד ויגע
בלימוד התורה ,אך עכשיו התברר לו שאינו בעל כישרון ,והשיב לו הגה"ק
מהרי"ל זי"ע ,שמעלת לימוד התורה מתוך הדחק אין הכוונה רק ללימוד
התורה בלא פרנסה ובלא אמצעים גשמיים ,אלא הכוונה גם מתוך 'דחק
כשרון' ,ומי שלומד בלא כשרון ומתאמץ להבין ולהתגבר על הקשיים בהבנת
הסוגיות ,זוכה לסייעתא דשמיא מיוחדת ,ואם ימשיך בדרך זו יזכה להיות
מגדולי ישראל ממש .ובשעה שנפטר רבינו החזון איש זצ"ל ,שאלו את פי
מרן הגרי"ז זצ"ל איך הגיע החזון איש לגדלות כזאת ,והשיב מרן זצ"ל
שהחזון איש פשוט יגע ועמל בתורה בכל כוחו ,וכל אחד שיעשה כהחזון
איש ויעמול בתורה בכל כוחו ,יזכה להגיע לדרגות כאלו.

כוחם של תלמידי חכמים להציל את כל בית ישראל

"והזה הטהור על הטמא" בלשון יחיד ,שהזאה אחת יכולה לטהר רק אדם
אחד ,והוקשה לו שלכאורה מכאן מוכח שלא כפי הדין
שבהזאה אחת יכולים לטהר אפילו מאה טמאים [אם המים נגעו בכולם ,וכמבואר ברמב"ם
פ"י מהלכות פרה ה"ח] ,ועל כך השיב לבסוף רבי יהושע בן קבסוי ,שמאוצרה של
יבנה למד שמה שאמרו חכמים שטהור אחד מזה אפילו על מאה טמאים
הוא דין אמת ,ולכן בהכרח יש לפרש דיוק לשון הפסוק שנאמר "על הטמא"
 בלשון יחיד ,באופן אחר .אולם צריך ביאור מה שייכות יש כאן לאוצרהשל יבנה ,ובפרט שממשמעות לשון התוספתא שאמרו "מאוצרה של יבנה
למדתי" משמע שהוא למד כן על ידי שהתבונן באוצרה של יבנה ,וצ"ב מה
שייכות יש לאוצרה של יבנה ללמדנו הלכה זו .ונראה לפרש בזה ,דהנה
בגמ' בגיטין (נ"ו ע"ב) מבואר שכאשר נפגש רבי יוחנן בן זכאי עם אספסיינוס
קיסר ,הציע לו הקיסר שיבקש ממנו דבר והוא ימלא בקשתו ,ורבי יוחנן בן
זכאי ביקש "תן לי יבנה וחכמיה" ,ומבואר בזה שרבי יוחנן בן זכאי ידע
שאע"פ שהקבוצה הזאת של חכמי ישראל היא קבוצה קטנה בכמות ביחס
לכל עם ישראל ,מ"מ השפעתם רבה מאוד על כל עם ישראל ,ואם הם יינצלו
יהא בזה הצלה לכל עם ישראל – כי חכמי ישראל משפיעים על כל העם כולו,
ובכולם להקים מחדש את כל יהדות ישראל.
ולפי"ז יש לפרש שזהו מה שאמר רבי יהושע בן קסוי "מאוצרה של יבנה
למדתי שטהור אחד מזה אפילו על מאה טמאים" ,והיינו ממאורע זה
שביבנה – שרבי יוחנן בחר לבקש מהקיסר להציל את חכמי ישראל עבור
הצלת עם ישראל ,למד רבי יהושע כמה גדול כוחו של יחיד שיש ביכולתו
לטהר אפילו מאה טמאים ,שהרי זה היה טעמו של רבי יוחנן שהעדיף את
יבנה וחכמיה על פני כל ישראל – כי חכמי ישראל יש להם כח להשפיע
השפעה עצומה לטהר את כל ישראל.
(במשנה פרה פי"ב)

ביאור חטא מי מריבה
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני
ישראל ,לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם"( ,כ' י"ב) .הנה
התורה הקדושה לא פירשה מה היה חטאם של משה ואהרן במי מריבה,
ורש"י פירש בזה שחטאם היה שהיכו את הסלע ולא דיברו אליו בשם
המפורש וכמאמר הקב"ה "ודיברתם אל הסלע" ,שאילו היו מדברים אל
הסלע והיה מוציא מימיו ,היה הקב"ה מתקדש לעיני העדה ,שהיו אומרים
ומה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דבורו של
מקום ,קל וחומר אנו" .אכן יש להבין א"כ מה הייתה דעת משה ואהרן
שהיכו את הסלע במטה ולא דיברו אליו .ונראה ,שמשה רבינו ידע שאם
ישתמש בשם המפורש כדי לשנות את הטבע עבור עם ישראל ,יגדל עליהם
מאוד התביעה אם יחטאו אח"כ – כיון שהחוטא לאחר גילוי שכינה התביעה
עליו רבה מאוד ,וכיון שהכיר את עם ישראל שהם עלולים לחטוא וכמוש"כ
(דברים ט' כ"ד) "ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם" ,לכן העדיף להכות את
הסלע עם המטה[ ,ולמד ממה שכבר אמר לו הקב"ה – בפרשת בשלח להכות את הסלע ולהוציא
מים ,שגם ע"י הכאת הסלע יכול לצאת מים] ,כדי להפחית את חומר התביעה על עם
ישראל ,וכל כוונתו הייתה לשם שמים ,אבל הקב"ה דקדק עמו כחוט
השערה ,כיון שמצד שני אם היה מוציא מים על ידי דיבור ,היה שמו הגדול
מקדש שמו של הקב"ה יותר בעיני העם ,ומחזק בזה את אמונתם של
ישראל .ולפי דברינו יבואר תוכן העונש שנגזר על משה ואהרן שלא יביאו
את בני ישראל אל הארץ ,כי כיון שהם סברו שאין ראוי להתנהג עם ישראל
בהנהגה ניסית ובאופן של השגחה גלויה ,א"כ לפי שיטתם הם כבר לא היו
יכולים להכניס את ישראל לארץ ישראל ,כי כדי להיכנס לארץ ישראל היו
מוכרחים לראות ניסים גלויים ,וכפי שאכן עשה הקב"ה נס גלוי מיד בכניסת
עם ישראל לארץ ישראל ,שחומת יריחו נפלה ע"י תקיעות שופר בדרך
ניסית ממש .אמנם הרמב"ם בשמונה פרקים (סוף פ"ד ,והובא ברמב"ן כאן) פירש שחטאו
של משה רבינו היה מה שהראה כעסו לעיני העם באומרו "שמעו נא
המורים" ,כי מאחר שכל העם היו מתבוננים בכל תנועותיו ,התחלל שם
שמים כשראו שאדם קדוש כמוהו כועס לפני עדת בני ישראל ,ולכן נענש
בעונש נורא כל כך ,כי עוון חילול ה' הוא עוון נורא .והדברים מבהילים כמה
ת"ח צריך להיזהר שלא לגרום חילול ה' במעשיו ,שאם רואים אצלו מעשה
שאינו הגון למדים ממנו ומתחלל ש"ש ,ואין לך דבר חמור כחילול ה'.

"והזה הטהור על הטמא"( ,י"ט ,י"ט) .בתוספתא בדמאי
פרק ג' ה"ד) איתא" :אמר רבי יהושע בן קבסוי ,כל ימי הייתי קורא מקרא זה והזה
עומק הדין על כל רגע בחיי האדם
הטהור על הטמא  -טהור אחד מזה על טמא אחד ,ולא מצאתי אלא באוצרה
של יבנה בלבד ,ומאוצרה של יבנה למדתי שטהור אחד מזה אפילו על מאה "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני
טמאים" ,ע"כ .וביאור הדברים ,שרבי יהושע בן קבסוי דייק ממה שנאמר ישראל"( ,כ ,י"ב) .נראה בביאור הכתוב ששני תביעות נפרדות נאמרו כאן,
(פ"א הי"ד ,והובא בירושלמי דמאי

האחד "יען לא האמנתם בי" ,וזהו תביעה על עצם הדבר שלא עשו כדבר ה',
והתביעה השנית" ,להקדישני לעיני בני ישראל" ,וזהו תביעה נוספת שהיו
יכולים לקדש שם שמים ולא עשו כן ,ולא נתבעו רק על עצם הפעולה אלא
גם על הקידוש ה' שהיה יכול להיווצר אם היו מאמינים בקב"ה .וכעי"ז
פירש הגר"א את לשון התנא באבות (פ"ג מ"א) "ולפני מי אתה עתיד ליתן דין
וחשבון – לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה" ,ופירש הגר"א ש"דין" הוא על
העבירה עצמה ,ו"חשבון" הוא תביעה נוספת על מה שלא קיים מצווה בזמן
זה שעשה עבירה .ועומק הדין הוא נורא ואיום ,והקב"ה נתן לאדם חיים
כדי להשתמש בהם לעבודת השי"ת ולא לבזבז אותם אפילו לא לרגע אחד,
ולבסוף יתבע הקב"ה את האדם על כל רגע בחייו שנתבזבז ולא השתמש בו
לעבודת השי"ת .וידוע שבשעה שהיה הגאון רבי נפתלי טרופ זצ"ל חולה
מסוכן ,קיבלו על עצמם תלמידיו  -בני הישיבה בראדין ללמוד סכום מסוים
של שעות לזכות רבי נפתלי ,וכל אחד קיבל על עצמו סכום שונה ,ובאו
להקדוש החפץ חיים וביקשו ממנו שייתן גם הוא זמן מלימודו לזכותו של
רבי נפתלי ,והשיב להם החפץ חיים שעליו לחשוב בדבר ולשקול בדעתו
כמה הוא יכול לתת ,שכל זמני היום מלאים אצלו בעבודת השי"ת ,ולמחר
באו אליו בשנית ,ואמר להם שהוא מוכן להוסיף דקה (מינוט) אחת של חיים,
והוסיף שברגע אחד יכולים לפעול הרבה לאין שיעור.

מעלת הלבוש היהודי הנבדל מדרך מלבושי הגויים
"וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב"( ,כ"א ,א') .ופירש"י "יושב הנגב  -זה
עמלק ,ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען ,כדי שיהיו ישראל מתפללים
להקב"ה לתת כנענים בידם והם אינם כנענים ,ראו ישראל לבושיהם
כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען ,אמרו נתפלל סתם ,שנאמר אם נתון

תתן את העם הזה בידי" ,ע"כ .ויש להבין למה באמת העמלקים לא שינו
את מלבושם גם כן להיות ככנענים ,והרי הם ביקשו להידמות לכנענים ,וא"כ
למה לא הסוו את עצמם לגמרי גם במלבושם .ופירש בזה הרה"ק מהר"א
מבעלז זי"ע ,שהעמלקים הבינו שהלבוש מגדיר את מהות האדם ,ואם הם
ישנו את לבושם אזי הם ייהפכו באמת לכנענים וכבר לא יהיו עמלקים ,ועד
כדי כך הם לא הסכימו לעשות – לאבד את אישיותם ועצמותם .והוכיח מזה
הרה"ק זי"ע ,כמה עלינו להיזהר שלא לשנות מהלבוש היהודי ללבוש של
גויים ,כי הלובש מלבוש גויים הרי הוא מאבד את עצמותו ואישיותו כיהודי
ח"ו ,וכן שמעתי מפי רבינו החזו"א זצ"ל שהפליג במעלת מי שמשנה בגדיו
לבגדים שניכר עליהם שהם בגדים יהודים השונים מבגדי הגויים או
החופשיים .ובשעתו כשהממשלה עמדו לגזור שנלבש בגדי עכו"ם ,פסק
הגר"א שהוא בייהרג ואל יעבור( ,אלא שנשמט בשעתו מהדפוסים על ידי הצנזורא שאסרו לפרסמו).

מעלת עריכת חשבון הנפש בכל יום
(ב"ב ע"ח ע"ב)

"על כן יאמרו המושלים באו חשבון"( ,כ"א ,כ"ז) .ואמרו חז"ל
"המושלים  -אלו המושלים ביצרם ,בואו חשבון  -בואו ונחשב חשבונו של
עולם ,הפסד מצוה כנגד שכרה ,ושכר עבירה כנגד הפסדה ,תבנה ותכונן -
אם אתה עושה כן ,תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא" ,וכו' .וידוע מה
שהרחיב בזה ה"מסילת ישרים" ,שמכאן מוכח שהעצה היחידה למשול על
היצר הוא רק על ידי חשבון הנפש ,אבל אם האדם לא יפקח על עצמו ולא
יעשה חשבון עם נפשו ,אז יצרו יתגבר עליו ח"ו .ואשרי מי שחי בחשבון,
ואינו הולך לישון עד שעושה חשבון הנפש על כל מעשיו בכל יום ,ובזוה"ק
הפליגו מאוד במעלת אותם שחיים את חייהם בחשבון  -שיש להם מקום
מיוחד בגן עדן ,והם נקראים בתואר "מארי דחושבנא".

תוכן דברי עדות העד אשר העיד בבית רבינו שליט"א בשבוע שעבר

בשבוע שעבר כבר הבאנו בקצרה אודות השליח המיוחד שנשלח להודו ע"י
רבינו שליט"א ,ודבריו אשר העיד על המתרחש בחדרי הגילוח בבתי עבודה
זרה אשר בהודו .יצויין ,כי השליח אשר שלחו רבינו להודו ,נבחר לאחר
קפידה רבה  -ולאחר בירור אחר בירור .מלבד מה שנתברר דייקנותו של
השליח עד להפליא ,נבחר השליח כראוי לכך גם משום שהוא רגיל במדינת
הודו ,ובקי בצורת אופי חייהם ותרבותם ויודע איך לדובבם ולהוציא מהם
פרטים לפי אופן הדיבור הרגיל אצלם בלא להחשידם .בנוסף השליח הנ"ל כבר
נשלח להודו לפני י"ד שנים לבדוק את המציאות הנעשית בבתי עבודה זרה
בהודו ,והוא בקי כבר מלפני י"ד שנה בדרכי הגילוח שלהם ,ואשר לכן נבחר
כראוי לכך  -לצאת לשליחות הגדולה לברר את השאלות ששלח רבינו עמו.
כאן המקום להדגיש ,כי הנושא הרחב הזה שייך לכל בני היהדות החרדית ,וגם
אותם שמנהגם על פי רבותיהם לאסור ללבוש פאה נכרית ,מ"מ מצוי אצלם
שימוש ב"תוספות שער" לבנותיהם ,או לשימוש לחולים ה"י ,ועוד ,וצריך בזה
זהירות שמקור השער לא יהיה מבתי העבודה זרה שבהודו .ולהלן הבאנו תוכן
דברי העדות בקצרה ממש[ ,ונכללו בו כמה דברים חדשים שלא היו ידועים עד כה
על פי העדויות שנמסרו לפני י"ד שנה ,כגון הימצאות צורות הצלמים בחדרי הגילוח,
וכן גם עדות ברורה על כוונת הספרים במלאכתם ,וכן פרטים נוספים על כוונת
המתגלחים בפעולת הגילוח ,וכפי שיובא לקמן].

א] סיבת הגילוח' :שאלתי פעמים רבות 'מדוע את באה לכאן'? נעניתי :כי זה
מקום קדוש .שאלתי :מדוע את מגלחת את השיער? נעניתי :אני נותנת את
השיער שלי לאליל ,כי האליל רוצה את השיער .שאלתי :מדוע הוא רוצה את
השיער? הם השיבו שיש להם אמונה שפעם היה סיפור  -ישנן כמה גירסאות
לסיפור אבל זו הגירסה היותר שגורה  -שהיה אליל שישב בהתבודדות ולא זז
שנים ,והוא קיבל מכה בראש וירד לו גוש של בשר ושיער ,הגיעה איזו אלילה
עם שיער מכובד ,ראתה את אותו אליל מסכן שחסר לו שיער ,ומיד היא גילחה
את השיער שלה ונתנה אותו לאליל .ומקובל אצלם שמאותו היום האליל אוהב
את השיער יותר מהכל ,ומי שנותן לו את השיער יקבל את כל הישועות.
'כמה פעמים ניסיתי להתל בהם עם שאלות שונות ,כדי לבדוק אולי אקבל
תשובה אחרת ,אבל כולם ענו לי את אותה תשובה :אני נותן את השיער שלי
לאליל .המשיבים באנגלית השתמשו תמיד בשני המילים שפירושם מנחה או
קרבן' .את אותה תשובה קיבלתי גם מהכומר הראשי במקום .ישבנו אצלו בחדר
ושאלנו את השאלות ,מדוע אנשים מספרים את השיער ,והוא השיב את אותה
תשובה .הוא גם סיפר את אותה אגדה שהם מאמינים בה ,עם האליל שקיבל
מכה וכו' ,זו התורה שלהם ועל פיה הם נוהגים.
ב] הנהגתם בחדר הגילוח' :בתוך חדרי התגלחת ישנם צורות הצלמים על
הקירות ,חלק מהספרים גם הניחו מעל מקום התספורת שלהם תמונה קטנה
של האליל[ .אין אצלם הבדל בין פסל לתמונה .יש שם גם כאלו שמציירים את האליל] .חדר התגלחת
עצמו מקודש בעיניהם ,לפני כניסתם אליו הם מורידים את הנעליים,
ובכניסתם הם קדים.
ג] הנהגתם בשעת הגילוח' :המתגלחים חוזרים ואומרים במשך כל זמן
התספורת את שמו של אחד האלילים .הספרים אומרים בתחילת המשמרת
תפילה הכוללת את שמו של האליל ,ובזה הם נכנסים לעשייה לשם האליל.
ד] אודות הספרים' :הספרים הם רק מכת מיוחדת הנקראת 'נאיבראמינים' .יש
את כת ה'בראמינים' שהם הכוהנים לע"ז ,והם נחשבים הרמים ביותר שם ,אך
הכת הזו של הספרים נקראת 'נאיבראמינים' ,והם כת מיוחדת של כהנים

המשרתים את האליל אך הם הכהנים הפחותים משאר הכהנים ,והתפקיד
שלהם להיות שליחים של האליל לעשות את התגלחת למתגלחים .שאלתי
עשר או חמש עשרה ספרים במקומות שונים שהגעתי ,וכולם אומרים שהם
שליחים של האליל לעשות את העבודה הפיזית של הגילוח .רבינו שליט"א
חקר אצל העד האם משלמים לספרים ,והעד השיב שאכן משלמים להם .עוד
שאל רבינו אם הספרים מדברים משהו בשעה שמסתפרים ,והשיב העד
שבשעת פעולת הגילוח אין הספרים מדברים ,כי הם צריכים לשים לב
לתספורת ,שהיא אומנות גדולה ,לספר ללא פצעים וכו'.
ה] השער לאחר הגילוח' :הם אמרו לי שמבחינתם ברגע שהשער מתנתק
מהראש הם נתנו את זה לאליל ,ולפי דמיונם המשובש ,האליל קיבל את השער
ונתרצה בו לצורך מטרותיו מיד מרגע ניתוק השער ,ולאחר מכן כבר נתקיים
רצון האליל ,ולא מעניין אותם מה יעשו עם השער אח"כ .חלקם יודעים
שמוכרים את השיער ,והם אומרים שהמכירה הזו נותנת לאגודה שמנהלת את
בית הע"ז אפשרות לבנות עוד ,לתת להם אוכל בחינם ,לפתח את המקום ,וכו'.
ו] כמויות השער מבתי העבודה זרה בהודו' :לבית העבודה זרה הגדול שלהם
בטירופאטי ,מגיעים עשרות מיליון אנשים בשנה ,אנשים נשים וטף מכל
הגילאים ,ושליש עד חצי מהעולים למקום מגלחים את שערותיהם.
התברר לי ,שכל הנשים בהודו מורידות את השיער הארוך שלהם בין פעם
לארבע פעמים בחיים שלהן ,זאת אומרת שמתוך כמיליארד מאמיני ההינדו
בהודו ,חצי מהם נשים ,נמצא שחצי מיליארד מורידות את השיער מספר
פעמים בחייהן ,תחשבו לבד באיזו כמות מדובר .אפשר להבין לבד שהשיער
ההודי צריך להיות רוב מוחץ של השיער העולמי שנסחר.
ז] שיווק השער לעולם' :אני קיבלתי מאחד הסוחרים בהודו דוגמא של שיער
שקוראים לו "שיער ברזילאי" .הוא הסביר לי שזה בעצם אחד הסוגים של
השיער ההודי ,כי גם בהודו יש סוגים שונים ורמות שונות של שיער ,יש כאלה
שגרים בדרום ,יש כאלה בצפון ,ויש את המוסלמים שכבשו אותם וכו' ,ואחד
מהסוגים קוראים לו "שיער ברזילאי" ,זה יותר עדין ויותר דק .מה שהבנתי
מהמומחים שם ,שלפי שיטות העיבוד של היום ,אפשר לקחת את השיער
ההודי הרגיל ולהפוך אותו לכל איכות ,שייראה כמו שיער מכל מדינה אחרת,
עכ"ד העד.
***
מיד לאחר נעילת האסיפה ,כאשר התפרסם בעולם התורה אסיפת הרבים
ועדות העד ,התעוררו ב"ה אנשים רבים לחקור ולדרוש היטב בבתיהם שלא
נכשלו ח"ו בהכנסת שער מהודו לבתיהם – בפיאות או בתוספות שער וכדומה,
ובמקביל נכנסו מומחים לעובי הקורה לחקור ולבדוק איך ניתן למצוא פתרון
הוגן לפקח ולעקוב אחר מקור השער שאינו מהודו ,לתת מענה לציפיית הציבור
הממתינים לפיתרון המתאים עפ"י כללי ההלכה בפיקוח צמוד שיעקוב משעת
גזיזה ולאורך כל תהליך הייצור ,כדי לוודא שאין בשער חשש איסור תקרובת
עבודה זרה.
עפ"י הוראת רבינו שליט"א ,נשים אשר רוכשות פאה סינטטית אצל פאנית
שמוכרת גם פאה טבעית הנמצאת בחשש איסור עבודה זרה ,לא ישלמו באופן
שיהא צורך לקבל עודף ,היות שעבודה זרה תופס דמיו ,והדמים הנמצאים ביד
הפאניות המוכרות שער עבודה זרה אסור בהנאה ,ולכן יש לשלם בצ'ק או
במחיר מדויק במעות .כמו כן אין ליהנות מהכסף הנמצא ביד הפיאנית שעובדת
בפיאות שיש בהם חשש איסור עבודה זרה ,היות שעבודה זרה תופס דמיו.

חלקים מתוך דברי החיזוק שנאמרו לאחר ה'שיעור כללי' בישיבת לייקווד
במסע החיזוק ההיסטורי של מרן רבינו שליט"א לארה"ב לפני כשבועיים
כשבאים כאן ללייקווד ,רואים מקום תורה נפלא  -א געוואלדיגע זאך.
השפעתה של ישיבת לייקווד התפשטה בכל העולם כולו .הראש ישיבה מרן
הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל הניח את היסוד ומזה נתפשט הלאה ,והישיבה
נעשתה 'טופח על מנת להטפיח' בכל העולם כולו .אמנם כדי להעמיד כזה
מקום תורה צריך סייעתא דשמיא ,שכן כדי לבנות מקום תורה אי אפשר על
ידי כסף ואמצעים בלבד אלא צריך סייעתא דשמיא ,וכמבואר במשנה
באבות ברבי יוסי בן קיסמא שאמר "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם
איני דר אלא במקום תורה" ,וידוע להקשות בזה מדוע סירב רבי יוסי בן
קיסמא לקבל את כל הכסף והזהב שבעולם ,והרי אם יקבל את כל הכסף
והזהב שבעולם הוא יוכל בכסף זה לבנות מקום תורה חדש – ולגור במקום
תורה ,וידוע להכריח מזה שכדי להעמיד מוסדות תורה אי אפשר לבוא עם
כסף בלבד אלא צריך סייעתא דשמיא .וגם בענייננו אי אפשר לכל אחד
לנסות לעשות כמעשה ר' אהרן קוטלר זצ"ל ולהעמיד כזה מקום תורה,
אלא צריך לזה סייעתא דשמיא אשר זכה לה הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל.
בני תורה צריכים להכיר בערך קדושת התורה .התורה היא למעלה מהכל,
התורה הייתה מונחת בקדשי הקדשים כדי להראות לנו את גודל קדושתה,
"אין לנו שיור רק התורה הזאת" ,כל שאר הקדושות שנשארו לנו כמו כותל
המערבי וכדומה אינם מגיעים לקדושת התורה .כל בן תורה יש לו מצד
אחד זכות גדולה שזכה להיות בן תורה ,אבל מאידך גיסא יש לו חוב גדול
והקב"ה תובע ממנו יותר בכל שטחי החיים ,הן בתפילות והן בברכות הן
בעסק ובעמל התורה ,מפני שהוא ממשרתי המלך .וזהו מה שנאמר במלכים
(א' ,ח-נט) "משפט עבדו ומשפט עמו ישראל" ,והרי שישנם שני משפטים שונים,
משפט אחד ל"עבדו" והיינו לבני התורה שבכל דור שהם עבדי ה' ומשרתיו,
ועוד משפט הוא לשאר העם – "עמו ישראל" ,כי משפט בני התורה הוא
משפט מסוג אחר לגמרי – שהקב"ה תובע מהם יותר על כל הנהגותיהם.
ושמעתי מפי רה"י הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל שחזר בהתפעלות על לשון
הרמב"ם (בפ"ג מהלכות ת"ת ה"ג) שכתב וז"ל "מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר
בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה
וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה' עכ"ל ,ואמר רבי אהרן זצ"ל
שמבואר כאן דבר נורא ,שאפילו מי שמאבד לילה אחד מלימוד התורה ,כבר
אינו יכול לזכות לכתר תורה ,וכדי לזכות לכתר תורה צריך לבנות "שרשרת
של תורה" ,וכמו שבשרשרת שמחוברת ע"י חוליות ,אם תתנתק חוליה
אחת ,השרשרת תאבד את כל קיומה ,כן גם התורה הקדושה כל קניינה אצל
האדם הוא אך ורק על ידי רציפות של יום ולילה כל החיים ,אבל בלא זה
מתנתק החיבור ונופל הכל ,וצריך להתחיל שוב מחדש את בנין התורה.
אנו יודעים ומאמינים באמונה שלמה ,שכל הקיום של עם ישראל הוא אך
ורק בזכות לימוד התורה של בני התורה .וזהו סוד הדבר שהקב"ה בחר את
הכהנים לברך את ישראל ,כי אע"פ שבאמת כוחה של ברכת כהנים אינה
מצד הכהנים אלא מפני שהקב"ה גזר שהם יברכו ,וכמו שביאר הרמב"ם (פט"ו
מהלכות נשיאת כפים הלכה ו-ז) ,ואם היה גוזר הקב"ה על אחרים שיברכו היה להם
אותו כח השפעה ,מ"מ בחר הקב"ה דווקא בכהנים כדי להדגיש שהשפע של
כל עם ישראל מגיע דרך הכהנים  -שהם בני התורה ומשרתי ה' ,ושלא
יחשבו שכלל ישראל הם המפרנסים את שבט לוי והכהנים בתרומות
ומעשרות ,אלא אדרבה להפך ,כל השפע של עם ישראל בא דרך הכהנים
שהם עבדי ה' ומשרתיו ועל ידיהם בא השפע לכל ישראל.
בתורה"ק מצאנו ציווי מיוחד לבני לוי להעביר תער על כל בשרם ,וכמו
שנאמר (במדבר ח' ז') "וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו
תער על כל בשרם" ,ובפשוטו הדבר תמוה מדוע ציווה הקב"ה לגלח את
הלוויים ולבזותם כמצורעים בשעה שבחר בהם מכל ישראל ,והרי תגלחת
היו עושים רק למצורע ,ולמה ציווה ה' לבזות את משרתיו הלווים
ובפשוטו נראה לבאר בזה ,שהציבור היו
כמצורעים( .ועיי"ש בפירש"י).
מסתכלים על הלויים כ'שנורערס' מאחר שהם לא קיבלו נחלה בארץ
ישראל ,ולא היה להם מקור פרנסה מעצמם ,וכמוש"כ (דברים י"ח א' ב') "לא יהיה
לכהנים הלווים חלק ונחלה עם ישראל ,ה' הוא נחלתו" ,וכל פרנסתם באה
להם ממתנות כהונה שקיבלו מישראל ,ומטבעם של דברים היה מעמדם
מזולזל כ"שנוררעס" (מקבצי נדבות) או כ"פרזיטים" שחיים על חשבון אחרים,
ולכן ציווה השי"ת לגלח אותם כמצורעים קודם שנתקדשו להיות משרתי
ה' ,כדי שלא יהא אכפת להם שום ביזוי כאן בעולם הזה ביודעם את גודל
השכר המוכן להם בעולם הבא .וזהו לימוד גדול לבני התורה דזמנינו שהם
השבט לוי שבכל דור ודור וכמבואר ברמב"ם (פי"ג מהלכות שמיטה ויובל הלכה י"ג),
שלפעמים יש קשיים מבית ומחוץ ,ואין להם להתפעל מכלום אלא לדעת
את גודל השכר המוכן לבני תורה לעתיד לבוא ,ומתוך כך להסכים אף להיות
כמצורעים המנודים מסביבתם .ושמעתי פעם מפי הגאון רבי יחזקאל
אברמסקי זצ"ל לבאר מה שאמר משה רבינו לעדת קרח (במדבר ט"ז ט') "המעט

מכם כי הבדיל אתכם אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם
אליו לעבוד את עבודת משכן ה' ולעמוד לפני ה' לשרתם" ,שמשה רבינו
טען לעדת קרח מה לכם לחפש 'שטעלע' (משרה) ,והרי עצם הדבר שהקב"ה
הבדיל אתכם מכל ישראל לדרגת שבט לוי ,זהו השטעלע הגדולה ביותר,
שבני לוי הם משרתי ה' ובני התורה ,והם מחזיקים את כל העולם כולו בזכות
ובכוח התורה ,ואין חשיבות גדולה מזו ,ומה להם לחפש עוד 'שטעלע' חוץ
מעצם הדבר שהם בני תורה משבט לוי .והוסיף הגר"י אברמסקי זצ"ל
שזהו הוראה לתלמידי חכמים שבכל דור שהם שבט לוי ,שאם זוכים ללמוד
בכולל כל ימי חייהם בלא שום משרה ,ראוי להם לשמוח מאוד בגורלם שזכו
לשבת בכולל וללמוד ,ולא לחפש משרה חשובה בישיבה או בכולל ,אלא
לדעת שעצם מה שהם לומדים בכולל זהו המשרה הגדולה ביותר ,שהרי כל
בית ישראל קיימים וחיים בזכות מה שהם לומדים את התורה הקדושה.

ב
אנחנו חיים בתקופה קשה .בגמ' בסנהדרין (צ"ח ע"ב) מבואר שרבי יוחנן אמר
"ייתי ולא איחמיניה" ,והיינו שרוצה לקבל פני משיח אבל אינו מוכן לקבל
את הייסורים של חבלי משיח .ולכאורה הדבר תמוה מאוד ,שהלא רבי יוחנן
עצמו היה בעל ייסורים גדול ,שעשרה בנים שהיו לו ,נפטרו כולם בחייו ,וכי
לא היה יכול לסבול אף את הייסורים שבחבלי משיח .ושמעתי בזה מפי
הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל בשם הג"ר איצלה מפטערבורג זצ"ל ,שכוונת
רבי יוחנן אינו לייסורים גשמיים אלא לייסורים רוחניים ,שלא היה יכול
לסבול את החילול ה' הנורא המתחולל בזמן חבלי משיח ,שבתוך ארץ
ישראל שעיני ה' אלוקיך בה נכנסו שונאי ה' ושולטים שם ,ומחללים שמו
הגדול בפרהסיה .וסיפר לי כ"ק האדמו"ר בעל "אביר יעקב" מסדיגורה
זצ"ל שבדרכו לארץ ישראל פגש את הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל וסיפר
לו שהוא עושה את דרכו לארץ ישראל .הגה"ק רבי אלחנן זצ"ל נחרד ואמר
לו "תאמין לי שאני לא מסוגל לעלות לארץ ישראל ,אם אני יראה את
החילול שבת בתוך היכל המלך בארץ ישראל אני לא יוכל לסבול את גודל
הצער" ,וכן הגה"ק מהרי"ל דיסקין זי"ע ואע"פ שהיה גר בסמיכות ממש
לכותל המערבי ,מ"מ לא הלך להתפלל בכותל המערבי מרוב צער על חילול
כבודו יתברך ,ופעם אחת היה בדרכו לכותל המערבי ,ולפתע התמוטט
והרגיש שאינו יכול לסבול את גודל הצער של חילול ה' במקום החורבן,
וחזר למקומו ,ובוודאי שרבי יוחנן שאין לנו השגה בגודל קדושתו ,לא היה
יכול לסבול צער כזה ולכן אמר "ייתי ולא יחמיניה" .הקב"ה דורש מאתנו
בזמן כזה להשתתף בצער השכינה .ידוע מה שכתב השל"ה הקדוש (מסכת
שבועות ח”א כט ע”ב) שאם היינו משיגים חלק אחד מאלף מצער השכינה לא היינו
יכולים להכניס בליבנו שום שמחה ,ובפרט בזמנינו שהם פושטים ידם בתוך
היכל קדשו – בכותל המערבי שהוא קודש הקדשים ,והם נותנים חלקים
ממנו לרפורמים שיעשו ליצנות מהקב"ה בפרהסיה ,ואין לנו מושג מהו גודל
חילול ה' הנורא .הקב"ה בוודאי ממתין לראות מה עם ישראל עושים
בשביל כבודו יתברך ,הקב"ה ממתין לראות מי מוחה למען כבוד שמו,
וצריכים אנו לראות שלא יתבע אותנו הקב"ה בתביעה " -על כבודי לא
מחיתם"" .מאויבי תחכמני מצוותיך" .צריכים אנו ללמוד מהמסירות נפש
של ממשלת הכופרים כדי להעבירנו על הדת ,ולהשתמש במידת מסירות
נפש זו לצד הקדושה .בעוה"ר איננו מוחים כראוי ,וכשמתבוננים בדברי
הגמ' בשבת (נ"ה ע"א) רואים כמה פחד ואימה צריך לפחד שמא אין אנו מוחים
כראוי על מעשה הרשעים ,דבגמ' שם מבואר שבשעת החורבן היו צדיקים
גמורים שקיימו את כל התורה כולה ,ורצה הקב"ה להצילם ולהרוג רק את
הרשעים בלבד ,אולם מידת הדין תבעה להרוג גם את הצדיקים מפני שהיו
יכולים למחות ברשעים ולא מיחו ולכן ראויים הם להיות נידונים כמו
הרשעים ,והשיב הקב"ה למידת הדין ואמר" ,גלוי וידוע לפני שאם מיחו
בהם לא יקבלו מהם" ,ומידת הדין השיבה לפני הקב"ה "ריבונו של עולם,
אם לפניך גלוי ,להם מי גלוי" ,והיינו שאע"פ שהקב"ה יודע האמת שהמחאה
לא הייתה מועלת ,מכל מקום הצדיקים לא היו יכולים לדעת אם מחאתם
תועיל ,ולכן היה להם למחות ,וקיבל הקב"ה את טענת מידת הדין ,וחזר בו
וגזר להענישם ,וכמ"ש "אל תחמלו זקן בחור ובתולה טף ונשים תהרגו
למשחית" ,והיינו שיהרגו את כולם בין צדיקים ובין רשעים ,ומבואר שם
בגמ' שמעולם לא חזר בו הקב"ה ממידה טובה לרעה חוץ מפעם זו שהיה
לצדיקים למחות אע"פ שבאמת לא היה מועיל – כיון שעכ"פ הם לא ידעו
שלא הייתה מחאתם מועלת .אני זוכר שבשעת המלחמה כשנהרגו בכל
יום רבבות אנשים נשים וטף ,בלא להבחין בין צדיק לרשע ,היה מו"ר הגה"צ
רבי משה שניידער זצ"ל אומר שאין אנו יודעים עד היכן מגיע עומק הדין,
ואולי הקב"ה תובע את הצדיקים על מה שלא מיחו ולא עשו מספיק למען
כבוד שמים ולכן אין הקב"ה מבחין בין צדיק לרשע ומעניש את הצדיקים
בעונש הרשעים ,וכמבואר בגמ' בשבת נ"ה שבזמן החורבן נענשו הצדיקים

בעונש הרשעים כיון שלא מיחו .וכל אחד צריך לעשות ככל יכולתו נגד
הגזירות שגוזרים נגד ה' ותורתו ,נגד מה שמחללים שכינת עוזו בפרהסיה.
צריך אימה ופחד מאימת הדין" ,ממשפטיך יראתי" ,מה נענה ביום הדין
כשהקב"ה יתבע ששתקנו ולא מחינו בקול גדול למען כבוד שמו ,צריכים
אנו לבדוק היטב האם נוכל ביום הדין לומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה"?
ובעוה"ר כאן באמריקה אין שומעים קול מחאה ,הרבה יהודים באמריקה יש
להם שפע וכל אחד חי לעצמו באושר ויש לו מה לאכול ולשתות ולנוח ,ואין
רוצים לחשוב על צער השכינה בארץ ישראל שמגרשים אותה ומבזים
אותה .איננו יודעים למי לפנות לעזרה" ,אין לך יום שאין קללתו מרובה
משל חבירו" .בקיצור נמרץ – הם רוצים לעקור את התורה .בעוה"ר הם
נותנים חינוך לשמונים אחוז מילדי ישראל של עקירת שם שמים עד שאינם
יודעים גם לומר שמע ישראל ,וזהו עיקר מטרתם של הפושעים בארץ
ישראל – לעקור שם שמים מהעולם ,וזהו הניסיון האחרון שאנחנו עוברים
עכשיו בדור האחרון לפני ביאת משיח צדקינו .שמעתי מפי מרן הגרי"ז
זצ"ל בשם אביו הגר"ח זצ"ל שכל תכלית הקמת המדינה אינו כפי שאנשים
חושבים שהם רצו את עצם המדינה ,אלא כל מטרתם הוא לעקור את
האמונה והתורה מעם ישראל ,והקמת המדינה אינה אלא היכי תמצי כדי
להעבירנו על הדת רח"ל ולעשות מעם ישראל "עם ככל העמים וגוי ככל
הגויים" .והוסיף הגרי"ז זצ"ל ואמר" ,הכל ידע האבא זצ"ל ,שבעים שנה
לפני הקמת המדינה הוא כבר ידע את כוונתם בהקמת המדינה ,ולא זו בלבד
אלא הוא גם ידע שיהיו רבנים שיסכימו עם הציונים ויעודדו את הקמת
המדינה ,והוסיף שאביו לא ידע כן בנבואה אלא בכוח דעת תורה ,וסיים מרן
זצ"ל ואמר" ,והיום אע"פ שהדבר נתקיים לעינינו מ"מ עדיין ישנם הרבה
אנשים שאפילו את ההווה אינם רואים".
צריכים אנו לדעת שרק כאשר אנחנו נכיר שאין לנו שום יכולת בכוחות
עצמינו להביא את גאולתינו ורק הקב"ה בלבד יושיענו אז נזכה לגאולה.
וזהו מה שנאמר בתהלים "מאין יבוא עזרי"" ,מאין" – כשנגיע להכרה שאין
לנו מהיכן להשיג ישועה בכוחות עצמינו ,רק אז "יבוא עזרי" – רק אז הקב"ה
ישלח את ישועתו ויחיש את ביאת משיח צדקינו ,אבל כל זמן שחושבים
שאפשר לקחת גאולה או ישועה לבד בכוחות הזרוע ,אין משיח צדקינו יכול
לבוא .וזהו הטעם שאנו צריכים לסבול כל כך הרבה חבלי משיח ,כי כל

זמן שלא נגיע להכרה ש"מאין" – רק הקב"ה יכול להושיע ,אז לא נוכל לזכות
לישועה ,ורק לאחר שעם ישראל יראו עין בעין שאין לנו שום אפשרות
להשיג שום ישועה בכוחות הטבע אז נזכה לגאולה העתידה.
הקב"ה הביא אותנו לחיות בדור כזה  -בשלב האחרון קודם ביאת משיח,
ומשל למה הדבר דומה ,לאחד שצריך ללכת דרך ארוכה מלאה בסכנות,
וכבר הלך כמעט את כל הדרך ולא נשאר לו לעבור אלא מעט ,בוודאי שאין
לו להתייאש דווקא בסוף אלא עליו להתחזק שעבר כבר כמעט את הכל
ולא נשאר לו אלא מעט ,וגם אנחנו הרי עברנו כל כך הרבה צרות ורדיפות
במשך כל שנות גלותינו ,ואנו נמצאים כבר ממש בסוף ,וצריכים אנו
להמשיך לצפות לביאת משיח ולא להתייאש בשלב האחרון ,אלא להתפלל
לקב"ה שייתן לנו את הכוחות לעמוד בתקופות הקשות הללו שעם ישראל
צריכים לעבור לפני ביאת משיח.
אנחנו חיים בדור האחרון קודם ביאת משיח ,וזהו דורו של עמלק .על הדור
הזה נאמר הפסוק "מלחמה לה' בעמלק מדור דור" – ופירש בתרגום יונתן
שם ש"דור דור" בא לרבות גם דורו של משיח שזהו הדור שאנחנו חיים בו
עכשיו .דווקא בדור הזה שהוא קודם ביאת משיח מתגבר כוחו של עמלק
ביותר ,והטעם בזה ברור  -כי מאחר שהקב"ה עומד למחות תיכף את עמלק
לאחר ביאת משיח צדקינו ,לכן כוחות הטומאה של עמלק מנסים להתגבר
ביותר ו'לפעול' ח"ו לפני שהקב"ה יאבד אותם מהעולם .עמלק מניח את
כל עיקר כוחותיו בארץ ישראל כיון שהוא מכיר את הקדושה של ארץ
ישראל ,ולכן מלחמת ה' בעמלק הוא רק בארץ ישראל וכמו שנאמר "והיה
בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויבך מסביב בארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך נחלה
לרשתה תמחה את זכר עמלק" ,ועלינו מוטלת החובה למחות ולנהל
מלחמת ה' בעמלק .כל הכוח של עמלק הוא רק על ידי רפיון בלימוד
התורה ,וכמו שדרשו חז"ל (ילקוט שמעוני רס"א) על הפסוק "וילחם עם ישראל
ברפידים"' - ,כיון שרפו ידיהם מן התורה בא עמלק' ,וזהו חובתינו בעת
הזאת – להרבות בלימוד התורה ביתר שאת.
החובה מוטלת עלינו לעשות ככל יכולתינו במלחמת ה' בעמלק ,ורק אם
אנחנו נמלא את חובותינו כראוי ,אז נזכה שהקב"ה ימחה את עמלק .יעזור
הקב"ה שאנו נעשה את חלקינו בחובתינו במחיית עמלק ,ואז נזכה לראות
במפלת עמלק ,ולקבל פני משיח במהרה בימינו בקרוב.

עובדות והנהגות על מרן הגאון האדיר רבי פנחס עפשטיין זצ"ל
נלקט מתוך הספר החדש "מתורתו של רבי פנחס" אשר יצא לאור בימים אלו
לרגל הופעת הספר החדש "מתורתו של רבי פנחס" אשר יצא עתה לאור עולם
לאחר השקעה של שנים רבות ,ובו אוצר בלום וליקוט נרחב מכל דברי תורתו
והנהגתו ותולדותיו של מרן הגאון האדיר רבי פנחס עפשטיין ראב"ד ירושלים
זצ"ל ,ואשר הובא בו לראשונה דברים ששמע רבינו שליט"א מהגאון האדיר
רבי פנחס עפשטיין זצ"ל שלא היו ידועים מעולם ,הננו להביא לתועלת הציבור
מה ששמע וראה רבינו אצל הגאון האדיר רבי פנחס זצ"ל ,וכפי המופיע בספר
הנ"ל .כבר קודם הופעת הספר לאור עולם ,נכנס המחבר לרבינו שליט"א לקבל
הסכמתו ,ורבינו שליט"א חתם לו על מכתב ברכה והסכמה יחד עם שאר חברי
הבד"ץ ,אשר נכתב בו" :הן נודע ביהודה ובישראל גדול שמו ,של האי תנא
ירושלמאה הגאון האדיר המפורסם רבינו הגדול הגר"פ עפשטיין זצ"ל ראב"ד
מקודש פעיה"ק ,אשר מאור תורתו האיר וזרח לארץ ולדרים ,ובקדושתו גונן
והציל על ירושלים עיה"ק עשרות בשנים בכהנו כראב"ד בפעיה"ק להורות
כדת וכהלכה ולערוך מלחמה וקרב נגד פורצי גדר ומפירי דת ותורה ,וביותר
אשר עסק בתורה ברוב יגיעה ודחקות והיא שעמדה לו" ...והנה רבינו שליט"א
היה מקורב אצל מרן הגאון האדיר רבי פנחס עפשטיין זצ"ל והיה נכנס ובא
אצלו לשאול שאלות בהלכה( ,ורגיל רבינו לדבר בהתפעלות עצומה על גודל התמדתו שלא היה
מאבד רגע אחד מלימוד התורה) ,ובשנים האחרונות כשנודע לרבינו שליט"א על כתיבת
הספר ,עודד וחיזק את העורכים שימשיך במפעליו עד שייצא הספר לאור
חביבות מיוחדת נודעת לו לרבינו שליט"א אצל הגאון האדיר רבי
עולם.
פנחס זצ"ל .בזמן הפולמוס ההלכתי שניהל רבינו שליט"א בצעירותו אודות בני
הודו ,שלח לו הגאון רבי פנחס זצ"ל מכתב מיוחד בו הוא משבחו על פעולותיו,
ומבקש ממנו להמשיך ולהוסיף עוד בפעולות ומחאות "כאשר פסקת כבר",
וז"ל המכתב "ב"ה יום ג' אך טוב מ"ח שנת אור הישר ירושלים לסדר לא תקח
אשה לבני וכו' כבוד ידידנו הרב הגאון המפורסם ,חריף ובקי רבי משה שליט"א.
אחר דרישת שלומו הטוב ,קיבלתי היום את קריאתו בעניין בני הודו ועד
"כחש" ,ויישר כוחו ומשה שפיר קאמר ,ובטח כבר ראה את אשר יצאנו חלוצים
כבר בשבוע העבר לבטלם ולשברם .וקריינא דאגרתא להווי פרוונקא להוסיף
עוד בפעולות ומחאות כאשר פסקת כבר ,וד' יתן לו כח ועוז לעמוד בפרץ בכמה
עונות המהרסים והמחזיקים בידם וחונפים אותם ואין סומכין על מעשה  ...וכת
דילהון .בכל רגשת תודה וברכה כברכת אברהם אבינו ,פנחס בהגר"י זצ"ל
עפשטיין ראב"ד פעיה"ק" ,עכ"ל .ולהלן הבאנו כמה וכמה פסקי הלכה ועובדות
אשר ראה או שמע רבינו שליט"א אצל הגאון רבי פנחס זצ"ל ,המועתקים מתוך
הספר החדש "מתורתו של רבי פנחס" ,ותשוח"ח למחבר הספר על שמסר את
רשותו לפרסם הדברים.

א] כאשר באו חברה בע"מ לחתום על שטר מכירת חמץ ,ומחמת היותה חברה
לא היה ידוע מי הוא הבעלים המורשה לחתום על שטר מכירה ,הורה הגאון
האדיר רבי פנחס עפשטיין זצ"ל שמי שיש לו זכות חתימה על הצ'קים וגם
חותם בפועל ,הוא יחתום על ההרשאה למכירת חמץ.
ב] שמעתי מהגאון האדיר רבי פנחס עפשטיין זצ"ל שמי שחיסר ולא שמע
אפילו תיבה אחת מקריאת התורה ,אין צריך לשוב ולשמוע את כל הקריאה,
אלא די בכך שישמע את מה שהחסיר אפילו אם החיסרון הוא בתחילת
הקריאה ,משום שבקריאת התורה יכול לצאת יד"ח למפרע.
ג] במכונות לייצור שוקולד שמתקלקלות במים רותחים ואי אפשר להגעילם
אלא בשוקולד נמס ,נוהגים ב"עדה החרדית" על פי הסכמת הגאון רבי פנחס
עפשטיין זצ"ל ,שאם כבר יצרו בהם טריפות לא ניתן להכשירם ,אבל אם יצרו
בהם דברים שהם כשרים לפי דעות אחרות אלא שאינם כשרים לדידן ,סומכים
להגעילם בקקאו נמס ,ותחילה מנקים בניקיון יבש את כל החריצים והסדקים,
ואח"כ מגעילים בקקאו את כל תהליך הייצור ,ומשאירים אותו כ"ד שעות פנוי,
ואח"כ מה שיוצא בתחילת הייצור לא משתמשים בו ,ומה שיוצא אח"כ עושים
תחילה מריר ואח"כ חלבי ,ומכשירים אותם לימות השנה בלבד ולא לפסח.
ד] הגאון רבי פנחס עפשטיין זצ"ל החמיר שיש לבדוק בדגים כל דג ודג ,ולא
לסמוך על רוב ,שכן התורה הצריכה דווקא בדיקה ובירור על פי סימנים דווקא
כדי להבדיל בין הטמא לטהור.
ה] דיברתי פעם עם הגאון רבי פנחס עפשטיין זצ"ל על "היתר עיסקא כללי",
והיה לו בזה כמה הערות ,אבל חזר ואמר שמי שסומך על "היתר עיסקא כללי"
אין ספק שמותר ,שכך הורו גאוני הדור זצ"ל.
ו] פעם אחת התכונן הגאון רבי פנחס זצ"ל לנסוע לבית חרושת כדי לערוך שם
בדיקה על ענייני כשרות ,אך נודע לו שבבית החרושת יודעים על בואו ,ולא חס
על טרחתו וביטל את הנסיעה ,וקבע לעצמו יום אחר לנסיעה לבקר באופן
פתאומי כשבעלי בית החרושת אינם מוכנים לבואו.
ז] שמעתי מידידי הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל בשם הגאון רבי פנחס
עפשטיין זצ"ל ,שעד תקופת המהרש"א כל ספרי הראשונים והאחרונים
נתחברו עפ"י רוח הקודש ,ומתקופת המהרש"א והילך ,רק אותם הספרים
שהתקבלו בכלל ישראל הם הספרים שנתחברו עפ"י רוח הקודש .והוסיף עוד
שספר שיש לו 'חזקה' ג' פעמים ,והיינו שנדפס ואוזל מהשוק עד שחוזר ונדפס
פעם שניה ושלישית ,זהו סימן שהספר נתקבל בבית ישראל – והרי זה הוכחה
שהספר נכתב עפ"י רוח הקודש .ובשעה שהדפיסו את ספרו של הגאון רבי
פנחס זצ"ל פעם שלישית ,הוא היה שרוי בשמחה עצומה.

