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 תענית אסתר

ברשות הרבנים, כמידי שנה אנחנו עושים את ההתכנסות הזאת ביום 

תענית אסתר. אע"פ שיש אומרים שהיארצייט האמתי בשנה מעוברת 

אבל יש חיבור מיוחד ביו מו"ר הרצי"ה זצ''ל לבין  ,באדר ראשון

א יהיום ה המשמעות של תענית אסתר ושל פורים בכלל. תענית אסתר

שנקהלו היהודים לעמוד על נפשם. זה לא זכר לתענית יום העל שם 

שהתענו בשעתו על שלושה ימים שאסתר בקשה להתענות. שמה זה 

תענית אסתר זה זכר לאותו יום שנקהלו היהודים  .היה בחודש ניסן

ולכן יש אומרים שגם מה שאסתר בקשה מאנשי  .לעמוד על נפשם

ים האלה לא יעברו "וימי הפורכנסת הגדולה לקבוע את ימי הפורים 

זה לא רק על מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם" )אסתר ט, כ''ח( 

יום י"ד וט"ו. זה בעצם כולל גם את התענית אסתר שהוא חלק מימי 

אלא זה  ,כמו שאר התעניות למה שהיה וןכריהפורים. לא תענית של ז

ואולי גם על זה נאמר  .חלק מימי הפורים שהיהודים קבלו על עצמם

 ,זכה להיכרות אתוששלא יעברו מתוך היהודים. הרצי"ה זצ"ל, כל אחד 

דרגה דיליה. כמו שהגמרא אומרת  זכה לפוםלהשפעה ממנו, כל אחד 

מהאומה שלו. אסתר  יאעל אסתר, שכל אחד היה נדמה לו שאסתר ה

הייתה אישיות רב גוונית שהצליחה להשפיע גם על כאלה וגם על 

הרצי"ה זצ"ל היה לו גוונים שונים, אבל  כאלה. ובכל זאת, אע"פ שגם

הגוון הכי אמתי שלו, אין ספק שזה מה שהוא עשה מתוך בית המדרש 

 הזה. 

 העברת התורה ע"י רב לתלמיד

. כאיזרבן יוחנן בן בפרקי אבות כתוב בפרק שני חמישה תלמידים היו לו ל

. לעומת זאת הגמרא לפי הנוסח במשנה, חמישה תלמידים, זה הכל

שהיה יושב בצילו  כאיזרבן יוחנן בן אומרת, אמרו על  )כו, א(בפסחים 

רבים כ"כ אנשים שבאו רש"י שם  מפרששל היכל ודורש כל היום כולו. ו

אז היו יושבים גם במקום  ,לשמוע אז לא היה מקום בתוך בית המדרש

ישה אחר שזה צילו של אותו המקום. בפרקי אבות שהיו לו רק חמ

אותה  ?אומרת שהוא היה ממלא אולמותבפסחים הגמרא ותלמידים 

 הגמרא אומרת. )צ''ז, א(סנהדרין בשאלה מקשים המפרשים על הגמרא 

שאין בן דוד בא עד שיתמעטו התלמידים. ב"ה אנחנו בדור כזה שמייחלים 

ומצפים בכל רגע לבן דוד שיבוא ויש ב"ה ריבוי כזה גדול של תורה שספק 

כה בעבר. אז מה הפשט במה שחז"ל אומרים אין בן דוד בא אם היה כ

עד שיתמעטו התלמידים? ב"ה יש לנו הרבה לומדי תורה. אבל גדר של 

תלמיד זה כבר דרגה נוספת. אפילו התורה כותבת על משה רבינו שהוא 

את ידו על יהושע בן נון בגלל שהוא היה מאוד מקושר  היה צריך לסמוך

הושע למלחמת עמלק אז כתוב בפסוק "בחר ה שלח את ישאליו. וכשמ

מכאן חז"ל לומדים שיהיה  וצא הלחם בעמלק" )שמות יז, יט( לנו אנשים

כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. דווקא בתוך מלחמת עמלק שמה חז"ל 

אומרים לנו את הדגש הזה. שאם אנחנו יוצאים על סמך מה שמשה 

סתם בגלל שמשה הרים זה לא  .אז ישראל נוצחים, רבינו מרים את ידו

''כ וכידיים שמחזיקים את הלוחות.  אלו היואת היד אלא בגלל ש

כשיש ידיים שמחזיקים את הלוחות אז כשמרימים אותם אז במכילתא. 

ועל זה כתוב בפסוק  .זה גורם לשעבוד הלב של ישראל וישראל נוצחים

לא ימיש "שהיה צריך דווקא מישהו כזה שהתורה מעידה עליו שהוא 

הוא לא היה סתם תלמיד חכם שזה מעלה  לג, יא(. " )שמותמתוך האוהל

עצומה, הוא היה מחובר למשה רבינו בשיא החיבור שיכול להיות. כפי 

שהגמרא אומרת איך אדם יכול להידבק בקב"ה, ידבק בתלמידי חכמים. 

הגדול שבכולם היה יהושע בן נון. זה מה שכתוב בפרקי אבות. מבחינת 

חמישה תלמידים. זה שהוא נתן שיעורים  והי בן יוחנן בן זכאיהאמת, לר

והרבה לומדי תורה באו לשמוע, זה עדיין לא הופך את כולם לדרגה של 

יחס בין יהושע לבין משה רבינו. אותו דבר אין בן דוד בא עד שיתמעטו 

התלמידים. יש ריבוי של לומדי תורה ב"ה, אבל חז"ל שמים דגש על דרגה 

בור אמתי. הרצי"ה זכה שבאמת כל עוד יותר גדולה. שהחיבור יהיה חי

אחד נדמה לו כאילו הוא מאומתו. אבל את התלמידים שהוא העמיד זה 

 אלה שלמדו אצלו פה בישיבה.
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 יחס לתורה ולת''ח

" )שמות לד, כט( ואח''כ משה רבינו שם לא ידע כי קרן עור פניומשה ו"

עד השעה שהוא היה צריך ללמד תורה. שמה הכירו גם  על פניו מסווה

את משה רבינו ממש בזיו פניו. אבל ההתגלות של משה רבינו לא בזמן 

שהוא לימד תורה זה היה דרגה אחרת. היה נותן את המסווה על פניו. 

שלמדו מעט מן המרובה אצל ללמוד בבחינת זכינו שהרבה דברים יש 

כולם לעניות דעתי זה היחס לתורה הרצי"ה. בהנהגות שלו, הראשון ל

והיחס לת"ח. אני זוכר שבאחת הפעמים שהיה ויכוח לפני יום 

העצמאות. ויכוח שהיום הוא ויכוח למדני כבר לא למעשה. כבר הכריעו 

בלמעשה. כן לברך או לא לברך על ההלל. אז הרצי"ה בבית המדרש 

של  הקודם היה מניח תפילין במקום שאיפה שהיום הקומה השנייה

הספרייה ששם הייתה הספריה בשעתו. וכשהוא עולה במדרגות להוריד 

את התפילין אז הוא שמע שני תלמידים חשובים מאוד שהתווכחו אם 

מי שאמר להגיד בברכה זה כן בסדר או לא בסדר, כל מיני צדדים לפה 

ולפה. הרצי"ה קרא להם אליו לספרייה והוא אמר להם תדעו לפני 

מוד, ביזוי ת"ח זה מדאורייתא, ברכה לבטלה זה שאתם מתווכחים בלי

דרבנן. אתם כ"כ מתלהטים עכשיו בוויכוח, זה נכון, אבל צריך גם לדעת 

את היחס. הרצי"ה זה לא היה רק הדרכה. זה היה תוכו כברו. הוא לא 

אמר דבר שהוא לא חי אותו. יש ביטוי בפרקי אבות, הוא היה אומר. זה 

 וא עצמו זה היה חלק מהאמירה שלו. לא שהוא אמר מימרא. אלא שה

 תוכו כברו 

לא כתוב בפרקי אבות מי אמר  " )אבות ג, טו(,הכל צפוי והרשות נתונה"

את זה. אומר שם הרמב"ם בפירוש המשניות, ראוי הדברים שיאמרו ע"י 

רבי עקיבא. לפי איך שמכירים, עד כמה שאפשר להכיר את האישיות 

עקיבא אמר את זה. וככה בכל  יבר ,עקיבא, אומר הרמב"ם בישל ר

הזמנים בזמן שהמסווה לא היה על פניו. תמיד תוכו כברו. מותר להעיר 

אפילו בשמחת פורים. יש אנשים מועטים אולי שהשמחה שלהם היא 

בעצם מסכה. אצל הרצי"ה זה לא היה מסכה. הכל היה גלוי. תוכו כברו. 

שולחן אז הוא האמירה וההתנהגות והדרך. ובזמן שצריך לדפוק על ה

ידע גם לעשות את זה. אע"פ שבמהותו הוא היה כמו שכתוב בגמרא על 

 ר' עקיבא, צנוע ומעלי.

 מתאים לדורו צדיק 

בעל השרידי אש, שהכיר את הרצי"ה בשנים עברו, הוא היה לו תלמיד 

בשוויץ, לרב ויינברג, שהוא המליץ לו לבוא ללמוד פה בישיבה. הוא כתב 

את עינו עליו בגלל שהוא יתום מגיל צעיר. אבל מכתב לרצי"ה שישים 

הוא מכנה שם את הרצי"ה במכתב, צנוע ומעלי. ובע"פ הוא אמר לאחד 

הצדיקים בכל הדורות היו תמיד מתהלכים הרבנים, הרב ויינברג אמר, 

ה בכל מיני דברים. בצידי הדרכים. הם לא היו נכנסים לעובי הקור

הרצי"ה עם כל המצדקות שלו, ודווקא משום כך, במקום שהיה צריך גם 

להתריע, במקום שהיה צריך להתרות, הוא ידע לעשות את זה ברמ"ח 

 איבריו ושס"ה גידיו. 

 

 חיבור נכון לתורה

באחת הפעמים שהיו אצלו בתפילה בקבלת שבת, ואז היה קצת 

ה תקופה שהיו מתפללים אתו הפסקה בין קבלת שבת לערבית. הי

ואצלו בבית. ובדר"כ אז הוא היה לומד חומש עם האור החיים. באחת 

שניים "הפעמים משום מה הוא הביא משהו בשם הרב חיים מוולוז'ין. 

והרבה  )אבות ג, ג(. שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב ליצים

שואלים, אם לא מדברים דברי תורה, למה זה נהפך למושב ליצים? האם 

לא יכול להיות שכרגע הם לא לומדים אבל הם עוסקים במשהו רציני? 

חז"ל אומרים בפרקי אבות, לא. אם זה לא תורה, אז זה ליצנות. אז הוא 

אמר בשם הרב חיים מוולוז'ין, ראיתי אח"כ שזה כתוב קצת יותר בקיצור 

בפירוש רוח חיים על פרקי אבות. הדגש במשנה זה על שניים שיושבים 

ואין ביניהם דברי תורה. יכול להיות שהם עוסקים בדברים מאוד רציניים. 

אבל לפעמים יכול להיות ח"ו שהתורה עצמה נהיית מין מושב ליצים 

כזה. כשיושבים אבל אין ביניהם. אין את החיבור של אחד שומע לשני. 

חיבור שאחד מתייחס לקושייה או לתירוץ שמישהו שאומר דבר אין את ה

. זה מה שאומרת המשנה. כשיש יחס אמתי אז לא מגיעים ממנושונה 

למצב שזה יחשב כמושב ליצים. זה נכון שבהדרכה אישית שהרצי"ה 

לתלמידים מיוחדים היה לפעמים מקרים מיוחדים שהוא היה מתיר 

מרת, ולא עוד אלא שמטפשין, ללמוד בלי חברותא. אע"פ שהגמרא או

אבל כפי שמופיע בספר המצויין של הרב אביהוא שוורץ ע"פ ירושלמי 

אז הוא והרב חרל"פ היו מתירים לפעמים שחלק מהזמן ללמוד ביחידות 

 בבל, ע"ש.ויש חילוק בזה בין א"י ל מבלי לחשוש ולא עוד אלא שמטפשין.

 צניעות בהנהגה

לא כמו טעות העולם שצניעות נתנה )משלי יא, ב(.  "את צנועים חכמה"

ק לנשים. צניעות זה מידה בנפש. זה גם לגברים, זה גם לבחורים. רבינו ר

יונה כותב שיש צניעות בלבוש ויש גם צניעות בדיבור. אבל יש גם צניעות 

של הנהגה. לא בראוותנות. כמו שהגמרא אומרת על ר' עקיבא, צנוע 

ומעלי. הרצי"ה הכניס לתלמידים הרבה מהמושג הזה. מה זה המושג 

צניעות. הצניעות זה לא ביטוי, זה לא מילה חופפת  האמתי של

לבטלנות, ח"ו. הרי כל מחיית עמלק בזמן שמואל ואילך היא התאפשרה 

ע"י מה ששמואל אמר לשאול "אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל 

אתה". זה הייתה טעות של שאול המלך. כששמואל באה למנות את 

חמדת ישראל הלא לך  כלמי שאול למלך אז כתוב ששמואל אמר לו "ל

אומר רש"י, למי כל חמדת ישראל )שמואל א' ט, כ( ולכל בית אביך" 

הכוונה היא על המלכות. וכבר אז שאול אמר לו, "אנכי מקטני שבטי 



3 

 
 

זאת אומרת, השורש של להכות את עמלק לא יכול לבוא  )שם( ישראל"

 כשאדם ממעט מערך עצמו יותר מידי ממה שהוא באמת.

במשלי שכל המפרשים על פורים מצטטים את הפסוק הזה.  יש פסוק

. כתוב במדרש בספר שמות. על מי אמר  )משלי יט, כה( "לץ תכה"

הכוונה היא על עמלק. דהיינו התכונה של  ,שלמה המלך, לץ תכה

"עמלקות" זה הזלזול. לא רק שהוא מזלזל באחרים, אלא שהוא מזלזל 

אומר שם רש"י,  אשית כה, לד(.)בר גם בעצמו. "ויבז עשו את הבכורה"

זה שהוא אמר בכורה זה עבודה כזאת שיכולים להתחייב עליה מיתה, 

אני לא צריך לגשת אליה. למה אני צריך להסתכן. הביזוי העצמי גורם 

לבן אדם לבזות לא רק את עצמו, אלא גם לאבד את היחס לדבר הגדול 

כל מחיית עמלק שהוא עוסק, ובפרט בין לומדי תורה. חז"ל אומרים, ש

בזמן פורים הוא בא ע"י אותם השבטים שבלטה בהם מידת הצניעות. 

 רחל תפסה פלך של שתיקה. אסתר הייתה כמוה "אין אסתר מגדת"

כשם וכתוב,  " )אבות א, יז(.לא מצאתי לגוף טוב משתיקה" )אסתר ב, כ(.

שהקול יפה לבשמים, כך הוא קשה ליין. פירוש, יש גמרא ביומא 

ומרת שחמרא וריחני פיקחי. יש מציאות של חכמה שהגמרא א

שלפעמים באה ע"י התיקון של הגוף. ובגלל שהקול הוא קשה ליין, יין 

מסמל יותר את מידת השתיקה. את מידתה של רחל ואסתר שתפסו 

ולכן באותו הדור תקנו שהשמחה  ",את ההנהגה של "אין אסתר מגדת

, והוא תיקון . ע"י שתיקההיא צריכה להתבטא דווקא בבישומי ע"י היין

ע"י ההדבקות במידותיה של רחל ואסתר. אולי זה מה שמרדכי  הגוף.

פעמיים מרדכי אמר לה החרש  .אמר לאסתר "אם החרש תחרישי"

תחרישי. הכוונה היא, שבסעודה הראשונה של אסתר בקשה לשבת עם 

אומרים  .המן אז כתוב שהיא לא בקשה דבר, היא המשיכה את השתיקה

אסתר שתקה בפעם הראשונה, כדי שלא  חז"ל במסכת מגילה, למה

היא רצתה  . )מגילה טו, ב(.יאמרו בני ישראל אחות יש לנו בבית המלך

שיתפללו. אז השתיקה שלה היא לא הייתה שתיקה של פסיביות. היא 

הייתה שתיקה כמו שהרב הנזיר היה אומר שלפעמים בשתיקה אומרים 

מידה טובה, אבל  יותר מאשר בדיבור. אז אמר לה מרדכי, שתיקה היא

לא החרש תחרישי, בפעם השנייה. יש שעות שאדם צריך לצאת מגדר 

 הצניעות הטבעית שלו וגם לדבר. 

בלימוד הזה של דברים שזכינו ללמוד גם ממה שהרצי"ה אמר ולפעמים 

גם מדברים שהוא לא אמר, הוא מלווה את התלמידים שלו עד היום. יש 

ת, כשנתקלים באיזה בעיה פעמים שהרבה מהתלמידים זוכרים באמ

באיזה עניין ציבורי או אפילו פרטי, שואלים את עצמם את השאלה, מה 

 היה אומר הרצי"ה? איך הוא היה מגיב? 

. הזכרנו בעבר דעתיה ברביה עד ארבעין שנין )ע"ז ה, ב(לא קאי איניש על 

מכתב של הרב יצחק הוטנר שהוא שלח לרצי"ה זצ"ל שהחליט לבוא 

פה בארץ שהוא מבקש ממנו שיתפלל עליו שיצליח. ואז להקים ישיבה 

הוא אומר לו שעד היום חשבתי שלא קאי איניש על דעתו של רבו עד 

עד ארבעים שנה אתה תוכל  ,ארבעים שנה, הכוונה היא שאל תתייאש

להבין. אבל מי שזוכה להבין קודם אז הוא זוכה. הוא כותב במכתב 

האמתית היא צריכה הפנמה שהיום הוא רואה שזה לא כך. שההבנה 

גדולה שרק אחרי הרבה שנים לפעמים אדם יורד לסוף דעתו של רבו. 

וכך כתוב בהקדמה בשו"ת של הרב משולם איגרא שהיה בן דורו של 

החת"ס שבאחת הפעמים הוא קרא לתלמידים והרים איתם כוסית יין 

ושאלו אותו על מה, הוא אמר להם,  היום ירדתי אחרי ארבעים שנה 

סוף דעתו של רבי. על זה הוא כינס את התלמידים כדי לשמוח בזה ל

 שהוא זכה לרדת לסוף דעתו של רבו. 

 פורים ונצח

נצח זה תמיד ביטוי  .פורים לא עתיד להתבטל. "תשועתם היית לנצח"

)שמואל א' טו, כט(  לדבר תמידי בלי הפסק. "וגם נצח ישראל לא ישקר"

מידת הנצח נאמרה שם ע"י שמואל הנביא דווקא בזמן של מלחמת 

ת עמלק. שמה היא באה לידי ביטוי הנצחיות. אומר המאירי במסכ

הוריות, נצח ישראל לא ישקר יש מפרשים שהכוונה על הקב"ה. המאירי 

מר פירוש נוסף. נצח ישראל לא ישקר הכוונה היא על הנבואה. מוסיף או

המאירי, שמשה רבינו ביקש שלא תשרה שכינה, שלא תהיה נבואה על 

אוה"ע. והקב"ה שעה לבקשתו של משה רבינו. והנבואה היא זו 

שמבליטה בין שאר הדברים האחרים את ייחודו של עמ"י על אוה"ע. 

טו, אבל זה עם שתמיד מחובר לנבואה. שזה עם שיש לו נצחיות כפשו

במלחמת עמלק קשור לנבואה שלכן הקב"ה שלח את שמואל לשאול 

לצוות אותו ע"פ נביא שצריך למחות את עמלק. אם לא נביאים הם אז 

בני נביאים הם. וזה הכוח של חג הפורים. פורים לא עתיד להתבטל וגם 

וחה של הנבואה. נצח ישראל לא ישקר. הכוח של פורים הוא בא ע"י כ

וזה מה שאמר שמואל לשאול המלך. נצח ישראל לא ישקר. אותה 

היא נבואה שהיא תמיד  )בראשית מט, י( נבואה שלא יסור שבט מיהודה

תהיה. תמיד תהיה מלכות לישראל. המלכות שזכה בה שאול היא 

מלכות שהיא הייתה רק מלכות לשעה. אבל נצח ישראל, הנבואה על 

 ודה הוא דבר תמידי שלעולם לא יפוג. לא יסור שבט מיה

 עין טובה

שמענו פעם מהרצי"ה פירוש חדש ומקורי. שאלו את אחד החכמים, 

במה זכית לאריכות ימים? הוא אמר להם שלא הסתכלתי בפני רשע. 

מה פירוש לא הסתכלתי בפני רשע. אמר הרצי"ה ואני לא זוכר אם זה 

יו, הוא תמיד ראה את בשמו או בשם מישהו אחר. גם כשהיה רשע לפנ

הנקודה הטובה הפנימית שיש בו. הוא לא הסתכל על הרשעות גם 

, צריכים )תהילים צז, י( במקום שהיא קיימת. נכון ש"אוהבי ה' שנאו רע"

לשנוא את הרע. אבל לראות בכל אדם את הדבר שקיים בו רק הוא 

י מכוסה. הוא לפני ולפנים. הגמרא אומרת שגם עמ"י שחטא בזמן מרדכ

ואסתר הם לא עשו אלא לפנים. מסביר המהר"ל בכמה מקומות שכל 
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חטא בישראל הוא תמיד נמצא במקרה. הוא לא מצד עצם הצורה שלו. 

הוא מצד החומר, לא מצד הצורה. כמו שיש ביטוי בגמרא שאחד אמר 

לבנו תתברך מחכמים מסוימים מפני שהם אנשים של צורה. אנשים של 

. אלא שהתוכן שלהם, פיהם וליבם שווים, צורה זה לא רק הדרת פנים

 )מגילה יב, א(. תוכם כברם. על זה אומרת הגמרא, עמ"י עשו רק לפנים

זה לא היה ביטוי למה שבאמת קיים בפנים. ידוע ההסבר של הרמב"ם 

שהרמב"ם כותב למה מועיל כפייה בגט, מפני ש"אלוקים עשה את 

יד שלם. רק יש דברים הרצון הפנימי הוא תמ )קהלת ז, כט( האדם ישר"

שמסיטים את האדם לפעמים לצדדים, הכפייה לא יוצרת רצון חדש. 

 הכפייה עוזרת לבן אדם לחזור למקום שלו. 

וזה הפשט לכאורה במה שהגמרא אומרת שלעתיד לבוא יבואו אוה"ע 

ויגידו למה לא כפית עלינו הר כגיגית כמו שעשית לבני ישראל? אומר 

שציוויתי אתכם כן קיימתם? מה השאלה להם הקב"ה, שמא מצוות 

פה? לצעירנו גם לפעמים לא אנחנו מקיימים את כל התרי"ג מצוות 

ובכל זאת הקב"ה כפה. אז מה הדגש שבע מצוות לא קיימתם, אז לכן 

הפירוש הוא, מפני שעל שבע  ?לא שייך לכוף אתכם על תרי"ג מצוות

נח זה המצוות  מצוות, כך כותב רבינו ניסים גאון, שבע מצוות בני

השכליות שבלעדיהם א"א לבני אדם להיות במקום אחד. על זה אומר 

הקב"ה, כלום שבע מצוות, מי שחסר לנו את היושר הבסיסי אז אין דין 

שע"י הכפייה אנחנו יוצרים אצלו רצון חדש. עמ"י שלא עשו רק לפנים, 

שאלוקים עשה את האדם ישר. שהמהות האמתית שלהם והרצון 

כן לעשות את רצון הבורא מועיל הכפייה כדי שיתמידו בכך.  שלהם הוא

אבל כפייה לא מועילה במקום שחסר הישרות הבסיסית. כפייה לא 

 יוצרת רצון חדש. 

 הדור קבלוה

כל מה שאומר הרמב"ם  (או"ח בסימן קפ"ה)אומר החת"ס בתשובות 

שלכן מועיל כפייה, זה רק מזמן הפורים ואילך. מפני שבפורים ואילך 

כתוב שם הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. ואומר רש"י שזה היה מאהבת 

הנס. אז באותו דור שקיבלו את התורה מאהבת הנס, מאז ואילך קיים 

תי של דברי הרמב"ם שהכפייה מועילה מפני שזה גילוי על הרצון האמ

כל יהודי ויהודי. אבל לפני שהגיעו עמ"י לדרגה של פורים, לדרגה של 

הדור קיבלוה בימי אחשוורוש מאהבת הנס, לא שייך לומר את הדברים 

של הרמב"ם. כך אומר דבר נפלא החת"ס. והמיוחד בדבר זה התשובה 

הזו של החת"ס, היא תשובה שהוא כתב אותה ביום הפורים. כך כותב 

נתגלה לי היום ביום הפורים הקדוש הזה". יש מעין זה שם החת"ס "

בתשובות רע"א במקום אחר. שהוא כותב תשובה למישהו בהלכה, 

תשובה קצרה. והוא כותב לו, אני כותב לך את זה ביום הפורים בזמן 

שאני עסוק בסעודה, אז לכן אני לא יכול להאריך ואני מקצר בתשובה. 

לו ביום הפורים. שאז ראו בגילוי  החת"ס כותב שהנקודה הזאת נתגלתה

ולא רק מבפנים שזה המהות של עמ"י. על זה אמר הרצי"ה לא 

 הסתכלתי בפני רשע, לא לראות את הרשע. 

אמר לנו פעם הרב זוסמן בשם הרב חרל"פ. יש צדיקים שיכולים לראות 

מי שהוא  ,את הבן אדם, מה טוב, מה לא טוב. אבל הדרגה היותר גדולה

תר גדול. זה מי שיודע להסתכל עמוק בתוך הלב של היהודי צדיק עוד יו

ולראות את נקודות האור שמסתתרות גם אחרי לפעמים מסכים 

 שמסתירים את הטוב. "עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו"

זכותו של רבינו זצ"ל תגן עלינו על כל ישראל. נמשיך  )תהילים לז, י(

 ית המדרש, להרבות תורה בישראל.להידבק במידותיו, לגדל את ב

בספר המיוחד "אור לנתיבתי" הדפיסו כמה איגרות של הרצי"ה. ושם 

רואים שהרצי"ה ידע מתי לשתוק אבל הוא ידע גם מתי להגיב ואיך 

ה להגיב. בסוף הספר הוא כותב מכתב על מישהו שקצת קיטר וסליח

על הביטוי "אין תועלת מעשית מהת"ת שלכם". ועל זה הוא כותב לו 

מכתב שלם. היו כבר אנשים שקדמוך באומרם, מה הועילו לנו רבנן? 

אבל כנסת ישראל נמשלת ללבנה שמגדילה תורה ומאדירה אותה 

בנצח חיינו. ועאכ"ו בחכמת התורה. ויש גם תועלת מעשית בעבודת 

וך והגידול של רבנים ומחנכים וסופרים, התורה שלנו. שהפיתוח והחינ

בעלי תפקידים דתיים מתוך רמת לימוד תורתית ואינטליגנציה רוחנית 

גבוהה, הם תופסים מקום ומשמשים בהדרת הדור וכיוונונו ההיסטורי. 

ומה שכתבת כי אין תועלת למדינה מלימודכם כי אינכם מעלים ע"י כך 

בדבריך ממש. כי תרומתם  את הרמה האינטלקטואלית של היישוב, אין

והשפעתם של אנשי רוח ומוסר היא בוודאי מעלה את הרמה של היישוב 

וכו'. הוא מוסיף עוד כל מיני דברים, הנקודה הבסיסית בתוכם שלכן 

הבאתי את זה היא התלמידים ששומרים על התורה. ששקידתם 

הגדולה בתורה היא לא מתוך לחץ חיצוני אלא מתוך נהירה פנימית 

להבות של חשק ורצון עצמי, מתוך  הכרה ברורה והתמסרות נפש והת

אידיאלית. והם הם המצוינים ברמתם במרצם ובאופיים, והם אלה 

מהווים נכסים לאומיים מדרגה ראשונה לעמ"י ולתקומתו כולה. הם 

מרוממים את הרוח ומגבירים את המורל בכל נחיצותו החילונית שלא 

ת עצמית. בעז"ה שהקב"ה יזכה את בניתוק ולא בריחוק אלא בשייכו

כולנו להגדיל תורה ולהאדירה ושרוחו ומשנתו של הרצי"ה זצ"ל תעמוד 

לנו ולכל תלמידי הישיבה, לכל הרבנים, לכל כלל ישראל. שנתבשר 

בשורות טובות ישועות ונחמות ונקמות בעז"ה במהרה בקרוב.

 


