
ש עשרות אלפי מתים! מאות “ב ובאיטליה וספרד ואיראן ימ“שאו עיניכם וראו מה הולך בארה”
אלפי חולים, ומי מדבר על מערכת בריאות לקויה וחסרת ישע, שממזמן קרסה להם למול עיניים 

אלוקיך מראשית עד אחרית שנה, אין ‘ אבל בארץ הקודש, ארץ אשר עיני הדומעות ולב שומם, 
 יתברך‘ נתונים מעט אופטימיים מה •“ ד מכל הצרה שמתרחשת בעולם“אחוז אחד בס

תרשו לי לדבר אתכם רגע אחד, ולהודות לכל רבבות 
קוראינו היקרים מהארץ ומחוצה לה, על התגובות 
החמות והנלהבות שאנו מקבלים מכם כל פעם שיוצא 
גיליון לאוויר העולם. את התגובות, לפעמים איננו 
מספיקים לקרוא באותו היום ולו בגלל העומס הרב, 
ולכן חשוב להדגיש שאנו קוראים כל תגובה שלכם, 

 וגם לאחר זמן. 
אחת התגובות שראיתי לנכון להתייחס אליה, היא על 
כך שבגיליון מדובר תמיד על כיצד נתמגן וכיצד 
נתמודד עם הנגיף המסוכן, אבל דבר אחד לא אמרנו, 
הכיצד אנו, עם ישראל, במדינה כה פשוטה וכה קטנה 

 ולמרות זאת אין הנגיף שולט בארצנו.
לדבר זה יש הסבר ניסי ולא טבעי. זה לא דבר שגרתי 
ולא דבר של מה בכך, שאו עיניכם וראו מה הולך 

ש עשרות אלפי “ ב ובאיטליה וספרד ואיראן ימ “ בארה 
מתים! מאות אלפי חולים, ומי מדבר על מערכת 
בריאות לקויה וחסרת ישע, שממזמן קרסה להם למול 
עיניים דומעות ולב שומם. תבינו שמערכת בריאות 
קורסת הכוונה היא, שבשעה זו מחליטים את מי 
להנשים, האם אתה הבחור המתוק בן השבע עשרה, או 
את האישה בת השישים, ולבסוף מחליטים שהבחור 

 קודם לה, והיא כנראה תלך לעולם שכולו טוב.
אלוקיך מראשית עד אחרית ‘  עיני ה ” בארץ הקודש,  

יתברך שומר על עם ישראל והוא מראה ‘  ה “,  שנה 
לאומות העולם שאנו בניו בחיריו שלא יאונה לנו כל 
פגע רע ממה שקורה בעולם. החולים מתמעטים מיום 
ליום ויורדים לעשרות חולים, המתים לצערינו לא 
בקצב נורא ואיום. וכאן חובה להזכיר שכל נשמה 
ונשמה חשובה כעולם מלא, ואין כאן חלילה לזלזל 
במספר שהוא ככלום. והדבר המפתיע ביותר זהו 

החולים שמחלימים מדובר על החלמה של למעלה 
מארבע מאות חולים כל יום, זה אומר פי שניים ויותר 

 מסך הנדבקים בכל יום.
וגם מה שדברו שמכונות ההנשמה בתוך חודש יגמרו, 
גם זה לא קרה. וגם שדברו שלא יהיה מקום בבתי 
החולים, אז הנה ברוך השם בקושי נצלנו שליש מן 

 המיטות המיועדות לחולים.
קוראים יקרים, זה לא עדכון של משרד הבריאות. זה 
עדכון של משרד האמונה והשגחה פרטית של עם 
ישראל. נתונים אלו באו בכדי להראות לעם ישראל 

יתברך איתנו בכל רגע ורגע, בכל שניה ושניה ‘  שה 
ובכל מקרה שלא יבוא. הוא תמיד מוכן להכל. הוא לא 
צריך לסחור בדיקות מעבדה, ולא צריך להכין מיטות 
אשפוז ולהביא מכונות הנשמה מרחבי העולם. הוא 
פשוט מחכה ליום הזה שהוא יצטרך לעזור לעם 
ישראל, ולהראות להם שהוא אוהב אותם, ודואג לכל 

 “.אבינו אב הרחמן המרחם רחם נא עלינו”מחסוריו. 

 מאת: 
 דניאל חביב אלפסי

 מבית העלון הפופולארי
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הארץ0 ולרוב מגיע למשפחות אשר בחלקם 

 יושבים בבידוד או חולים רח"ל.
ניתן להצטרף לאלפי הקוראים הנהנים מידי כמה 
ימים מחיזוקים מיוחדים דרשות וראיונות על נגיף 

 הקורונה מהזווית התורנית. 
 כתובת המייל להרשמה:

alon7148454@gmail.com 
 אנא הפיצו זאת לכל קרוביכם ומכירכם

 הודעה חשובה:

 250-4578757 –י וכל ענייני הגיליון“לתרומות להגדלת החיזוק בעמ בס"ד



כאשר בתי המדרשות מסוגרים על מנעול ובריח, והישיבות 

כמדבר שממה בעקבות נגיף הקורונה המשתולל בחוצות, דבר 

שלא ידעה האומה כולה כאן בארץ הקודש ובכל העולם כבר 

כמאה שנה. בנוסף למאות נפטרים ואלפי חולים, אימה 

וחשיכה בעולם כולו. ועכשיו במה עלינו להתחזק וכיצד 

ההסתכלות הנכונה על תקופה זו, וגם דברי חיזוק לבני התורה 

עם פתיחת זמן קיץ ומסר בתקופה קשה זו לתומכי עולם 

התורה, על כל זה ועוד יוצא מרן הראש"ל הגרי"צ יוסף 

שליט"א במכתב נדיר ומיוחד, בו הוא מביע את צערו ומבכה 

על סגירת דלתות בתי הכנסיות ובתי המדרשות, הגם שהדבר 

מוכרח ונעשה לטובתינו לצורך שמירת הבריאות, "נתקיים בנו 

אוי להם לבנים שגלו מעל שלחן אביהם, משל לעבד שבא 

למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו, אנו מצטערים על 

 כך" כלשון הראש"ל הגרי"צ יוסף.   

על התובנות שמוכרחים להסיק ממשבר הקורונה, כותב 

הראש"ל: "כולנו צריכים לעשות חשבון נפש על מה ה' עשה 

זאת, צריך לחשוב מה ה' רוצה מאתנו, למה נגזר עלינו 

ולמה גורשנו בבושת בפנים מבתי כנסיות ובתי מדרשות,  כך, 

אמנם אף אחד לא יודע חשבונות שמים, אבל צריך לתקן כל 

מה שרואים לא בסדר, צריכים להתחזק בקדושת בית הכנסת 

ולהימנע מדיבורים בטלים וליצנות לשון הרע ורכילות, להימנע 

מביטול תורה ולא להפסיק באמצע הלימוד, וכמובן שכל אחד 

צריך לעשות חשבון נפש פרטי ויחשוב במה צריך להתחזק 

ויתחזק". בהמשך המכתב מוסיף הראש"ל שאע"פ שסגרו את 

בתי המדרש, כל אחד יהפוך את הבית שלו לבית מדרש. יפתח 

 ספר וילמד, יתחזק בלימוד תורה תפילה ובתחנונים.

ל הוסיף שיש לכל בני התורה לנהוג לשמור סדרי זמן “הראש

קיץ כמתכונתם כל אחד בביתו, ולא לאבד ח"ו את כל 

ההתעלות שהשיגו והתחזקו ברוחניות במשך זמן חורף בהיכלי 

 הישיבות הקדושות, ובשכר זה נזכה להינצל מכל צר ומשטין. 

בעקבות המצב הכלכלי המוסיף להיות קשה מיום ליום 

בעקבות משבר הקורונה, פונה הראש"ל בשולי האיגרת לכל 

תומכי עולם התורה בכלל שבתקופה כזו מעלת החזקת התורה 

כפולה ומכופלת, אפילו שהבחורים לא מתכנסים ללמוד 

בצוותא, באומרו כי לימוד התורה בהתמדה בימים אלו בבתים 

שכרו גדול לאין ערוך כי "לפום צערא אגרא", ו"טוב אחד 

בצער ממאה שלא בצער" ועל כן כל המסייעים ללימוד התורה 

בימים אלו יראו בעז"ה ברכה בכל מעשי ידיהם, אורך ימים 

 ושנות חיים.

את המכתב חותם הראש"ל בברכת רפואה שלימה במהרה 

לכל החולים שבעז"ה יהיו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, 

וכל הבריאים הקב"ה יתמיד בריאותם שלא יחלו ח"ו, ונשמע 

ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות, גאולה שלימה 

 במהרה בימינו אמן.
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המכתב המיוחד נכתב במענה לפנייתו של רבה של 

שכונת רמת שלמה הגאון רבי מתתייהו דייטש שביקש 

מזקן הפוסקים הגר"מ שטרבוך שליט"א לכתוב תשובה 

מפורטת בנושא הטעון והמתגלגל בימים אלו בבתי 

הרבנים, מה הם הכללים להתיר למסור למשטרה את 

 מפירי תקנות הממשלה בנושא השמירה מנגיף הקורונה.

במכתב שאלתו כותב רבה של שכונת רמת שלמה: 

"שוכט"ס לרבינו הגדול, גאון ישראל, פוסק הדור, שר 

התורה, מרן רבי משה שטרנבוך שליט"א הראב"ד 

דפיעה"ק ת"ו. ביראת הכבוד וחרדת קודש הנני בזה 

לחלות פני מרן שליט"א להאיר לנו הדרך נלך בה, מה 

יש  נו הרב  שנשאלתי הרבה לעת הזאת. לצערי

מתחכמים ועושים דין לעצמם שאין צורך בתקנות 

הרופאים, למרות שאין להם דעת הרופאים שמסכמת 

לדעתם, אשר על כן רבים השואלים אם מותר למסור 

אותם לשלטונות להענישם על כך, וכמובן שאין 

מדובר אלא אחרי שהוזהרו באזהרה שאם לא יחזרו 

 בהם ויצייתו להוראות אז מבקשים למוסרם".

במכתבו מביא הרב דייטש 'מעשה רב' בו היה נוכח 

בכלי ראשון בהיותו אצל בעל ה"מנחת יצחק" זי"ע: 

דכירנא לפני רבות בשנים הציעו שאלה כעין זה לרבינו 

הגדול מו"ר מרן הגאב"ד המנחת יצחק זי"ע אם מותר 

למסור לשלטונות אלו המסכנים עוברי דרך על ידי אי 

זהירות בהנהגתם בכלי רכב, ופסק בסכינא חריפא שאם 

התרו בהם התראת בי"ד מותר למוסרם לערכאות, 

והשאלה אם בנידון דידן זהו רק היתר או גם חיוב 

למוסרם שלא תתפשט המגיפה, ונקווה שרבינו 

שליט"א יואיל בטובו להאיר לנו ההלכה בזה כדרכו 

 בקודש".

במענה לשאלתו של רבה של שכונת רמת שלמה 

כותב הגאון רבי משה    הגאון רבי מתתיהו דייט 

שטרנבוך תשובה הלכתית ארוכה, ובה הוא קובע 

כללים בנידון, ומורה כי יש להבחין בין הוראות 

כמו חולה   -שבהפרתם יש סכנה מוחשית וממשית  

מאומת המסתובב בין אנשים שדינו כרודף גמור, 

לשאר תקנות המועילות להסרת המגיפה אך לא נתקנו 

אלא לשמירה והרחקה יתרה למנוע צד נזק בספק 

ספיקא, ]כמו הטלת סגר מוחלט בימים מסוימים וכדו'[ 

בהם אין להתיר באופן גורף ויש לשאול שאלת רב בכל 

 מקרה לגופו.

בדבריו מדגיש הגר"מ שטרנבוך, כי כל אחד חייב 

אך יחד עם זאת ההיתר  לשמור את תקנות הרופאים,  

למסור לשלטונות אינו גורף, וכי בכל מקרה יש לשאול 

 שאלת חכם לאחר הצגת שלל המקרים.

את מכתבו פותח זקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך 

בהקדמה כללית על דיני מסירה: "לכבוד ידידינו הגאון 

הגדול רבי מתתיהו דייטש שליט"א, רב שכונת רמת 

שלמה פעיה"ק ת"ו, ובעמח"ס נתיבות אדם, אחדשה"ט 

וש"ת, קיבלתי מכתב שאלתו אם יש למסור לשלטונות 

מי שאינו שומר את תקנותיהם במגפת "קורונה", כדי 

שיענישו בדיניהם כמשפטם, באשר הניסיון מוכיח 

 שרבים נדבקו בכך כשלא שמרו את התקנות.

"קודם שאכתוב לו בפירוט על שאלתו בניד"ד, 

אקדים תחילה הקדמה קצרה, דנידון זה להתיר למסור 

את חבירו לשלטונות כדי שיקנסוהו בממונו, הוא נידון 

חמור מהחמורות שבחמורות ממש, וכמפורש בשו"ע 

 י'( שהמוסר אין לו חלק -)חו"מ סי' שפ"ח סעי' ט'  
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וכמה כשמוסרו   לעולם הבא, ועל אחת כמה 

למשטרה על מנת שיקנסוהו דחמיר טפי, שהרי בזה 

הוא נחשב גם כהולך לערכאות, וזהו עוון פלילי 

 מהחמורות שבחמורות והרי הוא מרים יד בתורת משה".

"לעומת זאת, מי שמסכן את הרבים חייבים למוסרו 

לשלטונות לאחר שמתרים בו, ואם אפשר להם מוטב 

שיזהירוהו תחילה על ידי בי"ד או על ידי הרב דמתא, 

)שלפעמים בהתראה בעלמא אינו מאמין שבאמת 

ימסרוהו(, ואם בכל זאת הוא מתעקש בדרכו ואינו 

מקבל את ההתראה, או שאי אפשר להתרות בו, דינו 

כרודף שחייבים למוסרו לשלטונות כדי שיכפוהו שלא 

יסכן את רבים, וכל זה ג"כ רק לאחר שמקבלים היתר 

מרב מובהק שיש בזה סכנה לרבים, דאל"ה נתת תורת 

כל אחד בידו, וכל אחד ימסור חבירו לשלטונות על ידי 

 החלטתו ושיקול דעתו שהדבר נידון כסכנה.

בהמשך מכתבו כותב כי הגדרת העניין מסורה אך 

ן  ולא "לראשי השלטו ורק לידי בעלי ההוראה 

החופשיים" כלשונו: "כלל הדבר בזה אינו נקבע ח"ו לפי 

החלטת ראשי שלטון החופשיים שאין להם השגה 

בכללי דיני התורה, והגע עצמך, הרי הם לבד משנים 

את תקנותיהם מזמן לזמן, והיאך יתכן שייקבעו דיני 

איסור מוסר לפי רגע שינוי החלטתם, ובוודאי אין 

הדבר תלוי אלא בדעת תורה, ובכל מקרה יש לקבל 

 היתר מרב מובהק אם נחשב בגדר "מזיק את הרבים".

"הן אמת שתקנות כיוצא באלו נתקבלו בכל העולם 

כולו, ובוודאי אף אנו שומרים את כלל הרחקות 

הרופאים בעניינים אלו, אבל משום זה לא נחרוץ דינו 

של העובר על כל תקנה שהוחלטה על דעתם בלבד 

כ"מזיק את הרבים", ובפרט שיש מהתקנות שלא נתקנו 

אלא כשמירה והרחקה יתרה, ויש לדון כל מקרה 

 לגופו".

בשלב זה של מכתבו, עובר זקן הפוסקים לקבוע 

כללים ברורים להלכה למעשה במפירי הוראות משרד 

הבריאות לשמירה והגנה מנגיף הקורונה: "להלכה 

למעשה נראה, שמי שיש לו סימני המחלה, וכל שכן 

אם ידוע בבירור שחלה במחלה, ויוצא להסתובב בין 

אנשים, מצווה להתרות בו מיד, ואם אינו מקבל 

ההתראה או שאי אפשר להתרות בו, דינו כרודף 

 שחייבים למוסרו לשלטונות כדי למנוע היזק הרבים.

"אבל בכל שאר התקנות, הכל תלוי לפי העניין, ואין 

לכל אחד להכריע בזה לפי שיקול דעתו מהו בגדר 

"סכנה" על פי דין תורה, אלא יש לשאול ולקבל היתר 

מתלמיד חכם ובעל הוראה מובהק, וחלילה להסתמך 

בזה על שמועות בעלמא, או על הקשת מקרה למקרה 

 בלא קבלת היתר מפורש מבעל הוראה מובהק.

"באופן שניכר שיש פירצה בעיר, ורבים אין שומרים 

על תקנות ההרחקה שנתברר לפי דברי הרופאים שהם 

מועילים לצמצם את המגיפה, מוטל על רבני העיר 

לפעול ולטכס עצה היאך לגרום לציבור לשמור היטב 

על התקנות בלא שום פירצה, ובמקום הצורך יש לבתי 

הדין להטיל קנסות וכיוצ"ב לאחר התראה כדין תורה, 

אך לא ירעו ולא ישחיתו לעבור בחטא חמור דמסירה 

 בלא שיקול דעת בכל מקרה לגופו".

את מכתבו מסכם הראב"ד במילים קצרות: "סוף דבר, 

דין מוסר אינו תלוי בדין תקנת המדינה, אלא בהכרעת 

חכמי התורה מהו בגדר רודף, ויש לדון בכל מקרה 

לגופו, ובעוה"ר רבים מדמים שההחלטה אם נקרא רודף 

או לא, נעשה תלוי בשיקול הדעת של החופשיים ראשי 

השלטון כאן רח"ל, וזהו גופא חילול השם שאין כמוהו, 

וכמו שכתב הגר"א )חו"מ סימן כ"ו( שכל מי שמניח 

דייני ישראל והולך לפני העכו"ם, הרי הוא כופר בקב"ה 

 ובתורה, שנאמר כי לא כצורינו צורם ואויבינו פלילים.

"בעוונתינו הרבים, היום בימות המשיח רבו המסיתים 

רח"ל, ומצווה לפרסם שאנו שומרים את תקנות 

ההרחקות בענייני תקנת הבריאות, אבל כשנוגע להקל 

כמו איסור מסירה אין אנו מתחשבים בהם כלל, אלא 

בגדולי ההוראה בלבד, ועל פיהם נלך שזהו רצון הבורא 

 ית"ש.

"ועל הכל ראוי לזכור, שאף שאנו מצווים מן הדין 

להיזהר באזהרות הרופאים, אסור להסיח דעת שעיקר 

הישועה תלוי בבורא ית"ש, ורק על ידי ביטחון 

ותחנונים אליו יתברך יום יום, יגן ויושיע את בניו 

 מצרה.

"ואני מקצר במקום שיש עוד להאריך, ובאתי רק 

להעיר, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית וגו', הנני 

 המצפה לרחמי שמים מרובים"

וכאן, בחתימת המכתב המיוחד ניצבת חתימת יד 

 קודשו של מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א
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 לימוד תשב"ר בעת הזאת  

המצב כעת הוא שיש סכנה שהציבור יהיה ביחד, ולכן 

הילדים לא לומדים בחדרים, וגם בישיבות אי אפשר ללמוד 

 בהיכלי הישיבות כמו שצריך, וחסר תורה, חסר זכות התורה.   

אבל בעזרת השם יש תכניות ויש תקוה בקשר לישיבות 

שזה יסתדר בצורה שאפשר יהיה להמשיך ללמוד בלי 

סכנה, וגם בחדרים יכול להיות שיהיה אולי איזה עצה 

 שיוכלו להמשיך ללמוד בחדרים, אבל בינתיים אי אפשר.  

וזה חסר, ראשית הבעיה היא מה יהיה עם הילדים, 

שנמצאים בבית ולא לומדים, וחוסר הלימוד מוריד את 

 המדרגה שלהם. אבל זה חסר גם לכל כלל ישראל!   

 מלמדי תינוקות מצדיקי הרבים  

מצינו בגמרא )ב"ב ח, ב( שמלמדי תינוקות נקראים 

מצדיקי הרבים, והם מזכי הרבים, רבי בחיידר שמלמד 

ילדים הוא מצדיק הרבים, מזכה הרבים, כי הוא מחנך כיתה 

 רבים.    –עם הרבה ילדים ומזכה אותם, וכיתה זה ציבור 

ובנוסף לזה גם כל ילד בפני עצמו, כשהוא גדל הרי הוא 

ממשיך הלאה ללמוד ונכנס לישיבה קטנה ולישיבה גדולה 

וממשיך בכולל, וכל ההמשך הזה הוא מכוח היסוד שקיבל 

מהמלמד, והמלמד הוא המזכה את כל התורה של הילד, וכל 

מה שעתיד הילד ללמוד במשך החיים שלו זה מכוח המלמד 

 ושייך גם לו.   

וכתוב בחובות הלבבות )שער אהבת השם פ"ו( שמי 

שמזכה אחרים ומשפיע עליהם, כל הזכויות של המושפעים 

ובניהם וצאצאיהם שייכים למשפיע, וכגון ילד שקיבל 

השפעה וגדל ונעשה תלמיד חכם בתורה, ואחר כך יש לו 

משפחה וילדים שגם הם מושפעים ממנו, כל המעשים 

 הטובים של הילדים שייכים למשפיע הראשון, למלמד!   

לכן מלמדי תינוקות נקראים מצדיקי הרבים ואין לשער 

 את גודל הזכות שלהם. אבל עכשיו זה חסר.   

וביותר הרי אמרו )שבת קיט, ב( אין העולם מתקיים אלא 

בשביל הבל תינוקות של בית רבן, כל קיום העולם הוא 

בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, בזכות לימוד 

תורתם, אפילו שהם קטנים ואינם חייבים כלל ללמוד, כי 

הם לפני בר מצוה ולאו בני חיובא, אף על פי כן התורה 

שלהם מעמידה את העולם, והעולם קיים בזכות תורתם, ומי 

מלמד אותם? המלמד! נמצא שהמלמד הוא מצדיק הרבים 

ומקיים את כל העולם.   לכן מצדיקי הרבים זה זכות גדולה 

 מאד. 

 גודל החיוב   –כגודל הזכות   

אבל זה גם חיוב גדול מאד, וכמו שכתב רבינו יונה בשערי 

תשובה )ג, טז( כי לפי גודל המצוה יגדל עונש מי שיחדל 

לעשותה, והיינו שכל דבר שהוא מצוה גדולה, אם לא 

מקיימים אותה זה חטא יותר חמור, והביא ראיה לזה משתי 

מצוות: הא' מצות מילה, שאם אדם לא מל, עונשו כרת, 

למרות שאינו עושה כלום וזה רק שב ואל תעשה, אבל כיון 

שהמילה היא מצוה גדולה מאד שדוחה שבת ונכרתו עליה 

שלוש עשרה בריתות )נדרים לא, ב( לכן יש כרת על 

ביטולה אפילו שאינו עושה שום מעשה, וגם מצות קרבן 

פסח, מי שלא הקריב קרבן פסח עונשו כרת, מפני שזו 

מצוה גדולה מאד. וכך גם מצדיקי הרבים, לפי גודל הזכות 

 שבזה, אם יכולים ולא עושים זה דבר חמור מאד.

 הקשר עם התלמידים בתקופה זו  

אבל עכשיו אי אפשר לזכות את הרבים בצורה הרגילה, 

מפני הסכנה שיש בזה, וצריכים למצוא עצה איך להמשיך 

 את הזיכוי הרבים ולהיות מצדיקי הרבים.   

ולמשל אפשר דרך הטלפון לדבר עם התלמיד, ללמוד עם 

התלמיד בטלפון, לימוד שמעניין, שהתלמיד ייהנה מזה, או 

לעמוד בקשר עם ההורים ולתת הדרכה להורים מה שהם 

 ילמדו עם הילדים שלהם בבית.   

    

ללחוץ להרפות או לשכנע את הילד בכדי ללמוד בימים אלו? 
מה עדיף ללמד ובאיזו צורה? מעלתם וזכותם של מלמדי 

התינוקות בימים אלו, ועוד פנינים מיוחדים למורים 
 מרתק •ולמלמדים 
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יש הרבה צורות שאפשר להמשיך את הזיכוי הרבים אפילו 

בלי החיידר, כמובן זה לא אותו הדבר כמו בחיידר, אבל זה גם 

 כן הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, והוא אותה הזכות.   

וכאמור יש תקוה בעזרת השם שאפשר יהיה להחזיר את 

החדרים, שימצאו איזה עצה שיוכלו להמשיך ללמוד בחדרים 

בלי סכנה, אבל עדיין לא ידוע איך, וגם בישיבות, זה יותר קל, 

וכבר יש תקוה גדולה מאד עם תכנית איך להחזיר את הלימוד 

 בישיבות בלי סכנה, יש תקוה שהכל יסתדר.   

 קיום העולם בזכות עסק התורה  

אבל העיקר הוא לדעת את החשיבות של הבל תינוקות של 

בית רבן, לימוד תורה של ילדים, וגם כל לימוד התורה, 

שבזכות זה העולם קיים, כמו שכתוב )ירמיה לג, כה( "אם לא 

בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", היינו שאם 

לא היה לימוד התורה יום ולילה, לא היו שמים וארץ, וכן 

האריך הנפש החיים )ד, יא ועוד( שאם היה רגע אחד בלי עסק 

 התורה בכל העולם, מיד היה העולם נחרב חס ושלום.   

ועסק התורה נקרא לא רק כשלומדים, אלא גם מה שהוא 

הכשר לצורך התורה, כגון מה שצריכים לנוח כדי ללמוד, שזה 

גם כן עסק במצוה, כמו שמצינו בשלוחי מצוה שפטורין מן 

הסוכה, וגם בלילה הם ישנים חוץ לסוכה, ופירש המרדכי 

)סוכה תש"מ( הטעם בזה "משום דכשנחים וישנים בלילה 

להנאתן יכולין לעסוק למחר טפי והוי הכל בכלל עוסק 

במצוה", והיינו מפני שכאשר הם ישנים חוץ לסוכה, הם נחים 

יותר טוב, ויוכלו מחר לעשות יותר  טוב את המצוה שהם 

חייבים, וכיון שעל ידי זה תתקיים המצוה יותר טוב, נקראים 

 בזה עוסקים במצוה 

וכן כתב הרמב"ם )הלכות דעות ג, ג( שמי שישן לשם שמים 

כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם הוא עובד השם בשנתו, וגם 

השינה שלו היא עבודת השם, אפילו השינה, שהיא בשב ואל 

תעשה, נחשבת לו כעבודת השם, וכן כל מה שהוא לצורך 

 עבודת השם וצורך תרי"ג מצוות נקרא עבודת השם.   

וכאמור החידוש בתינוקות של בית רבן, שהם עצמם עדיין 

קטנים ואינם חייבים ללמוד כלל, שאין איסור ביטול תורה 

לקטנים אם אינם לומדים, אבל כשהם לומדים זו זכות גדולה 

 מאד שהעולם קיים בזכותם!   

והמלמדים הם מצדיקי הרבים, שמלמדים כיתה של ילדים, 

ואפילו ללמד ילד אחד, הרי האחד הזה, המלמד נותן לו אהבת 

תורה, ואחר כך הוא נעשה בעל משפחה וכל הילדים שלו וכל 

הצאצאים שלו עוסקים בתורה בזכות המלמד, והמלמד יש לו 

את זכות התורה של הצאצאים של הילד הזה, ואחר כך יהיה 

עוד דור, וכל הדורות שאחרי זה כולם ממשיכים ועוסקים 

בתורה בזכות המלמד, ויש לו את הזכויות של כל המשפחות 

 האלה.   

וגם על משה רבינו אמרו חז"ל )אבות ה, יח( משה זכה וזיכה 

את הרבים זכות הרבים תלוי בו, וזכות הרבים תלוי בו פירושו 

שכל המעשים הטובים של הרבים שנעשו מכוחו שייכים לו 

ונזקפים לזכותו, כמו שאמרו שם להפך על ירבעם בן נבט 

שחטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו, והיינו שכל 

החטאים שעושים אלו שהם גרם להם, נזקפים לחובתו ונחשב 

 כמו שהוא חוטא, כי הוא גרם את החטאים.   

ואילו משה רבינו, כיון שהוא זיכה את כלל ישראל בתורה, 

כל התורה והמעשים הטובים שעושים כלל ישראל עד סוף כל 

הדורות שייכים לו, ומשה רבינו זוכה ומקבל עוד ועוד עולם 

 הבא בשביל המעשים הטובים של כלל ישראל.   

ואף שמשה רבינו בודאי לא חסר לו עולם הבא, אבל אין 

סוף לתענוגי העולם הבא, ומשה רבינו זוכה לעוד ועוד תענוגי 

 העולם הבא בזכות מה שהרבים עושים מכוחו.   

וזוהי מעלת מצדיקי הרבים שאין סוף לזכויות שלהם בעולם 

הבא, וגם בעולם הזה הם זוכים לחיים טובים ומאושרים, 

פירותיהן בעולם הזה, כמו שאמרו )פאה א, א( אלו דברים 

שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה וכו' ותלמוד תורה כנגד 

כולם, ומי שמזכה את הרבים בתורה הרי כל התורה שלומדים 

מכוחו שייכת לו, וזוכה בה לפירותיהן בעולם הזה, לחיים 

טובים ומאושרים בעולם הזה מלבד הקרן הקיימת לו לעולם 

 הבא.   

 המשך זיכוי הרבים בימים אלו  

אבל צריכים להשתדל להמשיך בזה גם עכשיו, שאי אפשר 

ללמד בחדרים, אבל כמו שכבר אמרנו אפשר דרך הטלפון, או 

לשלוח דפי לימוד שיוכלו ללמוד בהם, להמשיך כמה שאפשר 

את זיכוי הרבים בתורה לתלמידים, כל אחד ואחד, כל מלמד 

להמשיך את הזיכוי הרבים, ואין לשער את הזכות בזה.   

ובחובות הלבבות )אהבת השם פ"ו( כתב "וראוי לך אחי לדעת 

כי זכויות המאמין, אפילו אם יהיה מגיע אל התכלית הרחוקה 

בתיקון נפשו לאלוקים יתברך, ואילו היה קרוב למלאכים 

במידותם הטובות ומנהגיהם המשובחים והשתדלותם בעבודת 

הבורא ואהבתם הזכה בו, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם 

אל הדרך הטובה ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, 

 שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים".   

היינו שאפילו אם יהיה אדם עם כוחות עצומים כמו מלאך 

ויעשה מעשים טובים עם כל כוחותיו העצומים, זה לא מגיע 

לזכויות של מזכה הרבים, כי מזכה הרבים אין לשער את 

זכויותיו, שיש המון מעשים טובים של כל הציבור שאדם יחיד 

לא שייך שיעשה אותם בעצמו, אבל אם הוא מזכה הרבים הרי 

זה כמו שהוא עושה בעצמו ויש לו את הזכויות האלה 

 לפירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.   

וכאמור בעיקר למעשה צריכים להמשיך לעמוד בקשר עם 

הילדים, שימשיכו ללמוד הלאה, בצורה מעניינת, שיהיה להם 

טעם בלימוד הזה, וזוהי הזכות הגדולה מאד, להמשיך את 

 הזיכוי הרבים של מצדיקי הרבים.
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