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ישמחו השמים ותגל הארץ

ס"ת  את  שמוציאים  שלפני  שלנו,  המנהג  ידוע 
מההיכל אומרים "ישמחו השמים ותגל הארץ ויאמרו 
בגוים ה' מלך". וצריך הסבר מה קשור הפסוק הזה 

להוצאת ס"ת? 

תנאי  עשה  העולם,  את  ברא  הקב"ה  שכאשר  אלא 
עם השמים והארץ, אמר להם: אם עם ישראל יקבלו 
את התורה - מוטב, ואם לאו - העולם יהפוך לתוהו 
ובוהו. השמים יגמרו והארץ תיחרב והעולם ייהרס, 
והארץ  השמים  כאשר  ולכן  דבר.  שום  ישאר  ולא 
ועומדים  ההיכל,  את  פותחים  ישראל  שעם  רואים 
לקרות בתורה, אז "ישמחו השמים" אנחנו לא כלים 
מלך,  ה'  בגוים  ויאמרו  נשארים.  אנחנו  ונגמרים, 
וגם הגוים וכל העולם כולו שמחים, כאשר עומדים 
לקרות בתורה, כי יודעים שכל העולם כולו עומד אך 

ורק בזכות התורה. 

חיל התורה מנע אלפי חללים

הרב יעקב גלינסקי זצ"ל סיפר שאחרי מלחמת ששת 
הנצחון  לכבוד  מסיבה  לאיזה  אותו  הזמינו  הימים, 
וכל  ואלופים,  קצינים  מיני  כל  שם  הביאו  הגדול. 
אחד ואחד שם דיבר ואמר מה הקבוצה שלו עשתה 
והביאו  הימים1.   ששת  במלחמת  הניצחון  למען 
לשם גם את הרב גלינסקי, כדי שיהיה גם איזה רב 
שידבר. וכשהזמינו אותו אמרו לו: כבוד הרב, תבוא, 
הצלחת  למען  עשו  שלך  הישיבה  בחורי  מה  תדבר 
המלחמה?! ואז קם הרב וסיפר להם את מה שכולם 
ידעו, שבאותם ימים של לפני מלחמת ששת הימים, 

1. אנחנו לא היינו פה בארץ, אבל ידוע שבזמן מלחמת ששת הימים היה פחד איום ונורא, כל יום היו מביאים ברדיו את דבריו של נשיא מצרים שהוא מאיים לזרוק 
את היהודים לים, וכל מיני הפחדות כאלה, וישראל לא ידעה מה לענות להם, מה להגיד, אין לנו כוחות. והם התאחדו ביחד, מצרים, ירדן, סוריה. כמו שכתוב: 

"ַוִּיְהיּו ְלִיְׂשָרֵאל ַּבָּתֶוְך ֵאֶּלה ִמֶּזה ְוֵאֶּלה ִמֶּזה" )יהושע ח, כב(, עם ישראל היה באמצע והם כולם מקיפים מסביב.

באו הרבה אלופים לרב שך זצ"ל, ואמרו לו: אנחנו 
לצאת  מסוגלים  לא  שלך  הישיבה  שבחורי  יודעים 
אנחנו  אבל  נשק,  לשאת  יודעים  לא  הם  למלחמה, 
כל  של  ההערכות  לפי  אחד:  דבר  מכם  מבקשים 
המומחים, עלולים להיות ח"ו שלושים אלף חללים, 
יחפרו  לפחות  הישיבות  שבחורי  מבקשים  ולכן 
שיעשו  אביב,  תל  מרכז  בתוך  מקום  באיזה  קברות 
כשהרב  חללים.  אלף  לשלשים  העלמין'  'בית  אותו 
שך שמע את זה, התחיל לבכות, אמרו לו: כן, זה לא 
וב"ה  זו מציאות ככה אומרים כל המומחים.  חלום, 
בסוף מה היה? ב"ה לא היו לא שלושים ולא עשרים 
וחמישים  מאות  שש  בערך  היו  אלף,  עשר  ולא 
650 חללים,  חללים. הלב שלנו כואב כמובן גם על 
כי כל יהודי ויהודי שקול עולם שלם, אבל מצד שני 
לא  הגדולים  שהחששות  גדולה  שמחה  יש  היתה 

התממשו.

 29,350 שחסכנו  גרם  מי  גלינסקי:  הרב  להם  אמר 
חללים? האם חיל האוויר?! האם חיל הים?! זה רק 
וכמו שאומר  בזכות לימוד תורה שלמדו בישיבות. 
הפסוק )תהלים קכב, ב( "עומדות היו רגלינו בשעריך 
ירושלים". והגמרא במסכת מכות )דף י' ע"א( דורשת, 
במלחמה,  ומנצחות  רגלינו  היו  עומדות  מה  בזכות 
בזכות הישיבות שהיו בירושלים שהיו עוסקים בהם 
רק  ועיר.  עיר  בכל  ישיבות  היו  לא  )בזמנו  בתורה 
יותר מאוחר, בימי בית שני(. אמר להם הרב: כל אחד 
מכם משתבח, מה הציל כל חיל, ומה עשה, אבל אני 
חסך  הקב"ה  שלנו,  תורה  לימוד  שבזכות  משתבח 

מאתנו רבבות חללים.

חוזה עם סעיף אחד

שיחתו של מורנו הגאון הגדול הרב צמח מאזוז שליט"א
גליון יג אדר א' תשפ"ב
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הקב"ה מדבר על החוזה שבין עם ישראל להקב"ה, 
יש לנו ההתחייבות של הקב"ה ושל עם ישראל. כמה 
סעיפים הקב"ה מבקש מאתנו? סעיף אחד. הפסוק 
מצוותי  ואת  תלכו  בחוקתי  "אם  בפרשה:  הראשון 
מתחייב  הקב"ה  ומה  זהו.  אותם".  ועשיתם  תשמרו 

בחקתי,  בפרשת  תסתכלו  בתמורה? 
יותר מעשרה פסוקים שבהם  יש שם 

הקב"ה מבטיח ברכות נפלאות.

אתם עכשיו עוד ילדים צעירים, אבל 
בעזרת ה' תגדלו ותתחתנו, וכשתרצו 
לקנות דירות, תשבו ותעשו 'חוזה' בין 
ובין הקונה. מה כתוב בחוזה?  המוכר 
דירה,  לקונה  לתת  מתחייב  המוכר 
של  והגודל  השטח  מה  בה,  יש  מה 
וכן ע"ז הדרך כל מיני דברים  הדירה, 
וכן  לקנות.  הקונה  שמחפש  נוספים 
מה מתחייב הקונה לשלם, מה המחיר, 
מתי משלם, עד איזה תאריך ישלם, אם 
יעבור מה הקנס שהוא מקבל. שלושה 
תנאים  מלאים  דפים  ארבעה  או 
ותנאים ותנאים. מה זה מתחייב, ומה 

זה מתחייב.

הייתי  מה הכוונה אם בחוקתי תלכו? 
על  לשמור  היא  שהכוונה  להבין  יכול 
מצוות התורה. אבל רבותינו אומרים: 
בהמשך  כתוב  שהרי  נכון,  לא  זה 
מה  אז  תשמרו.  מצוותי  ואת  הפסוק: 
הכפל: אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי 
לכן  כפילויות.  אין  בתורה  תשמרו? 
אם  הפסוק  שכוונת  אומרים  רבותינו 
בחוקתי תלכו - שתהיו עמלים בתורה.

כל  ישב  אחד  אנשים,  שני  יש  אם 
היום בבית הכנסת וקרא תהילים, והשני ישב בבית 
ולא  חזר  פעם  ועוד  הבין,  ולא  גמרא  ולמד  הכנסת 
את הקטע  ועד שהבין  וניסה,  חזר  פעם  ועוד  הבין, 
של  שהשכר  נאמר  האם  שלם.  יום  לו  לקח  הזה, 
שניהם שווה? טעות! מי שהתייגע שכרו גדול יותר, 

כי הקב"ה אוהב את עמלה של תורה.

היו שני בחורים שישבו בביהמ"ד ולמדו. בחור אחד 
היה פקח וחכם, והבחור השני היה קצת קשה הבנה 

2. התורה כבדרך אגב מכניסה לנו כאן באמצע עצות איך נכון לעשות, לא תחכו עד שהאויב יבוא ויכה בכם, אלא אתם תלכו ותרדפו אחריהם, "ורדפתם את 
אויביכם". ככה היה במלחמת ששת הימים והיתה הצלחה ב"ה. אבל במלחמת יום הכיפורים היה להיפך. ישבו וחיכו עד שבא האויב, ורק אח"כ התחילו להילחם 
בו כדי שלא יחדור ויכנס יותר פנימה והיו אבידות כבדות, התורה מחמדת אותנו שלא עושים ככה, וזה הברכה כאן, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב. 

והיה חוזר ומתאמץ וחוזר. בסוף היום הלכו שניהם 
ישבתי  אני  החכם:  הבחור  לו  אמר  חיים,  לחפץ 
הזה   ובזמן  דפים,  חמשה  ארבעה  ללמוד  הספקתי 
חבר שלי למד בסה"כ דף אחד. תראה את ההבדל. 
לא  שלך  החבר  טעית.  סליחה,  הרב:  לו  אמר  אבל 
דפים!  מאה  למד  אלא  אחד.  דף  למד 
לו איך הרב אומר ככה? הרי הוא  אמר 
עוד נמצא בדף ב?! השיב לו הרב: אמת, 
אבל רבותינו אומרים: טוב אחד בצער 
למד  אמנם  הוא  בצער.  שלא  ממאה 
נחשב  זה  ולכן  בצער.  אבל   - אחד  דף 
אבל  דפים.  מאה  למד  שהוא  כאילו 
אתה למדת שלושה ארבעה דפים - לא 
בצער. השכר שלכם רחוק כרחוק מזרח 

ממערב!!! זה שכרו של העמל התורה!

בחקותי  אם  התורה  לנו  נותנת  ומה 
שפע  לנו  מבטיחה  התורה  תלכו? 
גשם,  לנו  יתן  בעתם",  גשמיכם  "ונתתי 
השבוע,  במשך  לא  בעתו  יהיה  והגשם 
רביעיות  ובלילי  שבתות  בלילי  אלא 
ומסתובבים  הולכים  לא  שאנשים 
לא  אחד  אף  ואז  אלו,  בזמנים  ברחוב 
נפגע מהגשם הזה. "ונתנה הארץ יבולה 
ועץ השדה יתן פריו" - יש שפע, פירות, 
ירקות, פרי האדמה, פרי העץ. שפע כ"כ 
גדול. "והשיג לכם דיש את בציר ובציר 
ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע 
לכם  יהיה   - בארצכם"  לבטח  וישבתם 

בטחון ושלוה בארץ.

משפחה גדולה - ברכה גדולה!

"והשמדתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא 
תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם 
רבבה  מכם  ומאה  מאה  חמשה  מכם  ורדפו  לחרב2. 
ירדופו". וכך בהמשך כל הפסוקים מלאים בברכות: 
אתכם".  והרביתי  אתכם  והפריתי  אליכם,  "ופניתי 
יש היום חושבים איך לעשות משפחה "מסודרת" - 
המוטעית  לדעתם  ילדים.  הרבה  בה  שאין  משפחה 
משפחה קטנה זו משפחה מוצלחת. אבל התורה לא 
'והפריתי  זו ברכה,   - 'והרביתי אתכם'  אומרת ככה, 

רבותינו אומרים: 
טוב אחד 

בצער ממאה 
שלא בצער.               

הוא אמנם 
למד דף אחד 

- אבל בצער.             
ולכן זה נחשב 

כאילו שהוא 
למד מאה 

דפים. אבל אתה 
למדת שלושה 

ארבעה דפים 
- לא בצער. 

השכר שלכם 
רחוק כרחוק 

מזרח ממערב!!!        
זה שכרו של 
העמל התורה
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לכאורה  לי  יגידו  גדול.  יהיה  ישראל  שעם  אתכם', 
באמת זה קשה, משפחה גדולה זה קשה, אבל באמת 

הקב"ה נותן להורים כוחות.

לא  אבל  ילדים.  ברוכת  משפחה  וגידלנו  זכינו  ב"ה 
כשהנכדים  בפ"י  רואה  אני  היום  כבד.  עול  הרגשנו 
באים לעשות שבתות אצלנו, ואני רואה איך ההורים 
רצים אחרי הילד הזה ואחרי הילד הזה, ואני רואה 
ראיתי  לא  בעבר  למה  התבוננתי  אח"כ  הקושי.  את 
היה  שהחינוך  בגלל  זה  אלא  הזה?  הקושי  את 

נתן  והקב"ה  ההורים,  עלינו 
שלא  דשמיא  סייעתא  לנו 
היום  אבל  קושי.  להרגיש 
הנכדים  של  החינוך  שזה 
עלינו  מוטל  לא  כבר  וזה 
לכן  ההורים,  כתפי  על  אלא 
להורים הקב"ה לא נותן להם 
להרגיש את הקושי. זה הכח 
האדיר  הכח  הקב"ה,  של 

והנורא.

החברה משפיעה

מאד  האדם  של  החברה 
משפיעה. אפילו אחרי מאה 
היא  ההלכה  שנה,  ועשרים 
יד  על  צדיק  קוברים  שלא 
עלמין  בבתי  ולכן  רשע. 
הערים(  בכל  )לא  בישראל 
לשומרי  חלקה  מסדרים 
מחללי  של  וחלקה  שבת, 
שבת. מקפידים על זה שלא 
יד  על  שבת  שומר  לקבור 

מחלל שבת. 
יהודי  אחד  חבר  איזה  היה 
יצחק  לו  קראו  שמים  ירא 
לו  קראו  )ובארץ  חדאד 
אדם  באמת  להב(,  יצחק 
טוב, והילדים שלו היו בלי 
נפטר  כלום.  בלי  כיפה, 
בליל ראשון של פסח בחול 
המועד, הלכתי להלויה כי 
חששתי שהחברא קדישא 
ככה  המשפחה  את  יראו 
אולי  כזה  פרוע  ראש  עם 

יבינו שגם האבא מחלל שבת, ויקברו אותו בחלקה 
של מחללי שבת, וזה צער לנפטר שיקבר שמה ליד 
ע"ה  רחל  כשהסבתא  זוכר  עוד  )אני  שבת,  מחללי 
נפטרה, הסבא אמר לאבא, לך עכשיו לבית העלמין 
אז חיפשתי  ידה(  ותראה מי השכנים, מי אלו שעל 
את החברה קדישא שמה, ואמרתי להם אתם יודעים 
שהיהודי הזה שומר שבת, היהודי הזה אחרי שיצא 
לפנסיה היה כל היום יושב ולומד, אמרו לי כן את זה 
אנחנו יודעים, אמרתי אם אתם יודעים ושמרתם לו 

חלקה במקום של שומרי שבת בסדר.

מכתבו של רבנו למשפחת המנוח יצחק חדאד )שהזכירו רבנו בסוף השיחה(
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רבנו מ טס  השבועות  חג  לאחר  שנה  ידי 
רבנו  ששהה  הפעמים  באחת  לצרפת. 
בצרפת, ניגש אליו יהודי אחר תפלת ערבית 
והתחיל לדבר עמו בצרפתית. הרב אינו מבין 
כל כך את השפה הצרפתית, וביקש מהמלוה 
לרב  אמר  המלוה  דבריו.  את  שיתרגם  שלו 
שהיהודי הזה מבקש ברכה לשלום בית. הרב 
ענה לו: "אם כואבת לך הרגל אתה רק מבקש 
שבנוסף  או  שלמה?  לרפואה  מהרב  ברכה 
לכך אתה הולך לרופא, ועושה צילום, ולוקח 
הוא  ניתוח?"  עורכים  גם  ואולי  תרופות, 
הדברים  כל  את  עושה  שהוא  שבודאי  השיב 
"ובשלום  הלשון:  בזה  לו  אמר  הרב  האלה. 
בית אתה חושב שמספיק ברכה וזהו? שלום 
שכואבת!  מהרגל  חשוב  פחות  לא  זה  בית 
ברגע  בבית.  לחיות  איך  ללמוד  צריך  אתה 
שאשתך פגעה בך, אמרה לך מילה הכי קשה 
שיכולה להיות, אני אוסר עליך לענות. כמה 
אל  גיבור,  תהיה  אל  זה.  את  תבלע  מר,  שזה 
אתה  איך  לענות,  יודע  אתה  איך  לה  תראה 
יודע לדבר, אלא תשתוק. מחר או מחרתיים 
אשתך  עם  תשב  יירגעו,  כשהרוחות  בבוקר, 
בעדינות  אותה  ותשאל  ועוגה  קפה  כוס  על 
תבקש  ככה,  לדבר  לה  שגרם  לה  עשית  מה 
אם  שלך.  הטעות  איפה  לך  שתסביר  ממנה 
עליך,  צעקה  שהיא  בשעה  לה  תענה  לא 
על  ותתחרט  נפש  חשבון  תעשה  היא  בודאי 
מה שאמרה, בודאי היא תאמר לעצמה שהיא 
כשאתה  ולכן  יפה,  לא  אליך  דיברה  באמת 
מדבר איתה למחרת על מה שהיה, אז תמצא 
אותה שהיא כבר התחרטה על מה שאמרה. 
לא  להבא  תיזהר  גם  והיא  אותך  תבין  היא 
לומר עוד מילים דומות, ואז תזכו בעזרת ה' 
לחיות טוב. וכי העיקר הברכה?! ברכה יכולה 

להיות בתוספת למעשים". כך סיים הרב את 
דבריו.

לצרפת, ש שוב  הרב  נסע  מכן  לאחר  נה 
לאחר  הכנסת.  בית  באותו  ודרש 
ואמר תודה רבה על  יהודי אחד  הדרשה בא 
עצה  איזה  תמה,  הרב  לו.  נתן  שהרב  העצה 
שעברה  שבשנה  לרב  הזכיר  והוא  לו?  נתתי 
הוא דיבר איתו על השלום בית שלו ונתן לו 

את העצה הזו.

הכנסת ו בבית  שהיה  לציבור  פנה  הוא  אז 
ואמר: "רבותי, נישאתי לפני כארבע שנים, 
משנה בערך לאחר הנישואין חיי הפכו להיות 
של  שנים  לי  שהיו  הרגשתי  כלענה,  מרים 
דבר  כל  על  הסתכסכנו  ואשתי  אני  מוות. 
וכן  ואני מחזיר לה  – היא עוקצת אותי  קטן 
הלאה עד שהמריבות הגיעו עד לב השמים. 
שנה שעברה, בדיוק באותו היום שהרב היה 
האחרון  היום  שזה  החלטנו  ואשתי  אני  כאן, 
למחרת  שיום  ותכננו  ביחד,  חיים  שאנחנו 
ואז  גט.  לתת  כדי  לרבנות  הולכים  אנחנו 
פגשתי את הרב וביקשתי ברכה לשלום בית, 
שיהיה  הנכונה  העצה  את  לי  אמר  הרב  ואז 
לאשתי  ואמרתי  הביתה  חזרתי  בבית.  שלום 
שדיברתי עם הרב, וסיפרתי לה מה הוא אמר 
לי. אמרתי לה שאולי כדאי לנסות בדרך הזו. 
הרי לא אני ולא היא היינו מעונינים להתגרש, 
זה רק בלית ברירה. הרי אף אחד לא מעונין 
להיות גרוש ולחפש אחר כך איזה גרושה או 
אחר  יבוא  מי  לדעת  אפשר  אי  וגם  אלמנה, 
לכן  מהראשון.  גרוע  יותר  יהיה  זה  אולי  כך, 
הוא  שנה"  "עברה  לנסות".  הסכימה  אשתי 
מספר, "ואני אומר לכם: ברוך ה', לאחר שלש 
השנה  היתה  זו  המוות,  את  שהרגשתי  שנים 

הראשונה שחרגשתי חיים מאושרים!". 
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