"ואולך אתכם קוממיות"

 -בקומה זקופה

גליון מס'  | 70פרשת נח | א' בחשון ה'תשס"ח

גליון מיוחד לזכרו של מו"ר

הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל
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מנהיג לדור

אוי לה לספינה שאבד קברניטה
"ואלישע רואה ,והוא מצעק :אבי ,אבי ,רכב ישראל ופרשיו"
(מלכים ב' ב').
בחג הסוכות ,עלה מעל ראשינו לשמי מרומים – אבינו ,מורנו
ורבנו ,מרן הגאון הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זי"ע.
ואנו ,כאלישע הנביא בשעה שראה את רבו אליהו הנביא
עולה בסערה השמיימה ,זועקים פעמיים בלב מר ונשבר
– אבינו ,אבינו.
אבינו ,פעם ראשונה ,מפני שרבנו הקים עולה של תורה בדור
הבנים הגדל בארץ האבות .רבנו ,שעוד בהיותו ר"מ צעיר
בישיבת מרכז הרב ,הטעים את ראשוני בני 'דור הכיפות
הסרוגות' את טעמו של הלימוד ב'עיון' .לימד אותם להקשות
ולתרץ ,לחדש סברות אמיתיות ולפלפל ב'קצות' מוקשה.
ובהמשך כראש ישיבה היה זה רבנו ,שחזר ושינן בכל שיחותיו
את חשיבות הלימוד בישיבה ,ההתמדה ,הגדלות בתורה
וקבלת המסורה מגדולי התורה מדור לדור " -מימיהן של
אבותינו לא פרשה ישיבה מהם ...אברהם אבינו זקן ויושב
בישיבה היה( "...יומא כ"ח) ,רבותינו הם "מעתיקי השמועה"
(הרמב"ם בפירוש המשניות) ,היו ציטוטיו הקבועים .לעיתים
בדרך חידוד הוסיף  -כל יהודי צריך להיות תלמיד חכם,
וגם ...רב צריך להיות תלמיד חכם.
כך היה רבנו לאבינו ,שהרי אב הוא החוליה המקשרת בינינו
לדורות קודמים ,ורבנו הוא שהנחיל לתנועת 'תחיית הקודש'
את הבסיס ההלכתי והלמדני הרחב ,המסור למשה מסיני.
ומכוח זה  -אבינו ,פעם שנייה .רבנו היה למנהיג הציבור .הוא
שהקים דור שמחדש ממקור הקודש ,ידע להורות לדור דרך
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בבעיות הציבוריות המתחדשות ,דרך הרואה במדינה ובחיים
המתחדשים בה בשורה של קודש ,ולכן כה חשוב שהיא תהא
כפופה לתורה.
ועתה ,משנסתלק רבנו  -מה עלינו לעשות?
"ויקח את אדרת אליהו אשר נפלה מעליו ,ויכה את המים
ויאמר :איה ה' אלוקי אליהו ...ויחצו הנה והנה ויעבור
אלישע" (מלאכים ב' ב')" .ותחיית המתים באה על ידי
אליהו זכור לטוב ,אשר באדרתו צפון כוח הקודש לשפוך רוח
נבואה ,ולעשות פלאות בצעקת איה ה' אלוקי אליהו" (אורות
הקודש ,ש"א) .כלומר ,לכאורה מהצדיק המסתלק נשאר רק
דומם ,כאליהו שהשאיר אדרת .אולם באמת במפעליו של
הצדיק הלוא גנוזים כוחות חיים גדולים של קשר לה' -
תורתו ומעשיו שהשאיר בעולם ,ומי שמחפש אותם כאלישע
הצועק לה' אלוקי אליהו ,ימצאם וימשיך את דרכו.
לנו ,מערכת העלון ,השאיר רבנו אחריו דומם  -העלון שלפניכם,
שהיה השופר להפיץ את דברי תורתו בשנה וחצי האחרונות.
אולם ,באמת כוח חיים גדול גנוז בעלון ,כוח של הפצת תורה
ורעיונות של קודש .אנו מתפללים לה' ,שנזכה ללכת בדרכו
של רבנו ונמשיך בהפצת דרכו ודרך גדולי תלמידיו.
בעלון זה ,הכרזנו על 'ביטול מלאכה' ,השבתנו את המדורים
הקבועים ,וכולו עוסק בפנים הרבות והשונות של רבנו זצ"ל.
תנועת 'תחיית הקודש' מיסודו של מרן הראי"ה זצ"ל ,כבר
ידעה משברים רבים ,אולם בטוחים אנו בה' אשר דיבר טוב
על ישראל ,שהיא תמשיך ותפרח ותעלה מעלה מעלה" .חיים
עד העולם".
המערכת.
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הרב דב ליאור

שליט"א

רב העיר קרית ארבע וראש הישיבה

מנהיג לדור
ערב אחד לפני שתכננתי לעזוב את הישיבה ,ר‘ אברום תפס אותי לשיחה
שיחה אחת ,שהיתה לי עם רבנו הרב אברהם שפירא זצ“ל לפני
למעלה מחמישים שנה ,השפיעה על חיי בצורה משמעותית
ביותר .ומעשה שהיה כך היה :כשהגעתי לישיבת מרכז הרב,
הישיבה היתה עדיין בחיתוליה ,ולא היו בה שיעורי גמרא
מסודרים ,מלבד שיעור כללי שהרב נתן רענן זצ“ל (חתנו של
מרן הראי“ה זצ“ל) היה נותן ,ושיעור קצר מר‘ אברום.
לאחר תקופה קצרה ב‘מרכז‘ הייתי ב‘משבר‘ ,וחשבתי לעבור
לישיבת סלבודקה ,שבה למדו כמה מחברי שהיו איתי במסגרת
עליית הנוער .הלכתי להיבחן בישיבת
סלבודקה ,אולם ערב אחד לפני שתכננתי
לעזוב את הישיבה ,ר‘ אברום תפס אותי
לשיחה ודיבר איתי על ההבדלים בין
הישיבות מבחינת החשיבה וההסתכלות
האמונית המיוחדת שישיבת מרכז הרב
מעניקה לתלמידיה ,וכך למרות שמבחינות
אחרות היו מספר דברים שבישיבת
סלבודקה היה לי יותר טוב ,שכנע אותי
הרב להישאר במרכז הרב .אין ספק שאם
הייתי הולך לשם ,כיום כל דרכי התורנית
היתה שונה לחלוטין.
כשנבחר הרב לכהונת הרב הראשי
לישראל ,שמחנו כולנו שהרבנות
הראשית צועדת בדרכם של הרצי“ה ושאר תלמידי הרב
קוק זצ“ל ,שחוו את פעמי הגאולה בדורינו ,וראו את מדינת
ישראל כאתחלתא דגאולה .בהמשך כהונתו הרב ביוזמתו
הכניס אותי לוועדת הבחינות של הרבנות הראשית ,וכמובן
שהיינו קשורים גם בנושא המאבק על שלימות הארץ ,לאחר
שהרב ביחד עם הרב אליהו שליט“א הקימו את ‘איחוד
הרבנים למען ארץ ישראל‘ ,כאשר התגלו החולשות ביחס
להסגרת ארץ ישראל.
ברור ,שאצל הרב הישיבה היתה נקודה מרכזית בחייו .מתוך
גדלותו העצומה בתורה ,הוא חינך את התלמידים שכל עיקרה
של הישיבה הוא לגדל תלמידי חכמים .הרב תמיד היה קורא:
'תורה'' ,תורה'' ,תורה' .דרבון הבחורים לשקוד בעולמה של
תורה ולעלות במעלותיה ,היה הנקודה העיקרית בהדרכה
ובחינוך שלו.
אולם ,הרב לא רק חינך בתוך הישיבה ,אלא גם הטביע את
רישומו בהדרכת הציבור בנושאים הקובעים את צביון מדינת
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ישראל כמדינה יהודית .מעל הכל ,בתחום הציבורי הרב
היה הסמכות הרוחנית העליונה ,שנתנה את הגוון ההלכתי
למהלכים של הציבור שלנו ביחס להתיישבות בארץ וביחס
למאבק נגד הנסיגות הנובעות מחולשות הנהגת המדינה
הנוכחית .מפעם לפעם היו מתקיימות ישיבות בביתו ,בהם
דנו בסוגיות ציבוריות ולאומיות אלו  -איך להתייחס? כיצד
להגיב? ומה לפרסם? והרב ניווט את הדברים בעוז ובגבורה.
הרב קיים כפשוטו את המאמר "לא תגורו" ,ותמיד אמר את
האמת האלוקית ואת דרכה של תורה
בסוגיות הללו.
בייחוד התבלטה דרכו זו ,בעת שעלתה
הסוגיא שברחוב נקראת "סירוב פקודה",
אבל למעשה אצלנו זה לא נקרא סירוב
פקודה ,כפי שהרב אמר שזוהי דעת תורה
ואסור לנו לתת יד לחוק שהמלכות
גוזרת ,אם הדבר נוגד את תורתנו
הקדושה ,שהרי אצלנו התורה היא
מעל כל החוקים ,ואפילו אם אדם עלול
להישפט וייאסר ,אסור לו לעבור חלילה
על דבר תורתנו הקדושה .הרב חזר ופרסם
מספר פעמים כרוזים בנושא ,וכמובן
שכל איחוד הרבנים עמד מאחוריו ותמך
בו .יתכן שאילו לפני כשנתיים כאשר הגלו את תושבי גוש
קטיף היה כל הציבור שומר התורה והמצוות נשמע להוראות
הרבנים "שאסור לתת יד לכך" ,יכול להיות שהאסון הגדול
היה נמנע ,אך היות ולצערנו הרב קמו אנשים והתריסו נגד
דעת תורה ,אירע הגירוש.
כרגע ,לאחר האבידה הגדולה עם הסתלקותו של הרב,
העתיד קצת לוטה בערפל .עדיין לא סיימנו את ימי
השבעה ,אבל אין לי ספק שהארגון החשוב שהרב הקים -
"איחוד הרבנים למען ארץ ישראל" ,ארגון שמאחד רבנים
רבים חייב להמשיך .עם ישראל צמא ורוצה לשמוע את
דבר ה' ,ולמרות שהגדול הזה הסתלק מאיתנו ,וודאי לנו
שהקב"ה לא יטוש את עמו .אני מקווה שיבואו אנשים
שימשיכו את דרך חינוכו והדרכתו של הרב ,בחיזוק כושר
עמידתנו על משמר הארץ ומשמרת זהותה היהודית של
המדינה ,כדי שעם ישראל לא יישאר כצאן אשר אין לו
רועה ,ובעז"ה נעשה ונצליח!
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הרב דוד חי הכהן שליט"א

רב קהילת ‘אורות התורה‘ בת ים וראש הישיבה

רכב ישראל ופרשיו
זכורים לי עדיין תפילות הימים הנוראים ,כאשר עמד בשורה אחת עם מורנו הרב
צבי יהודה זצ“ל השרוי כולו במרומים מצד אחד ,ור‘ אברום בוער כלפיד אש שעוד
מעט עולה בסערה השמיימה.
בחג הסוכות ,חג ענני הכבוד ,שבאו בזכותו של אהרון הכהן,
ירד ענן כבד על מחנה ישראל כאשר נגנז מאתנו הכהן הגדול
של הדור  -רבנו הרב אברהם אלקנה
שפירא זכר צדיק וקדוש לברכה.
ר‘ אברום( ,כפי שכולנו כינינו
בחיבה) ,היה ממשיך ישיר של אהרון
הכהן  -במאור הפנים המיוחד שלו,
שהצטרף לגדלותו העצומה בתורה
וביראת שמים .גדלות זו נראתה
במיוחד בתפילה ,שהיתה אצלו
בבחינת עבודת הכהנים במקדש.
זכורים לי עדיין תפילות הימים
הנוראים לפני ארבעים שנה ,כאשר
עמד בשורה אחת עם מורנו הרב צבי יהודה זצ“ל והיתה עיני
מרצדת במבט בין שני הגדולים העומדים לפני ד‘ :ר‘ צבי יהודה
השרוי כולו במרומים מצד אחד ,ור‘ אברום בוער כלפיד אש
שעוד מעט עולה בסערה השמיימה .ומכאן לשנים האחרונות
כאשר הכהן הגדול מלא אהבת ישראל שעיניו קורנות תמיד
באהבה ושמחה ,נדרש ככהן משוח מלחמה לצאת למלחמה על
ארץ הקודש והוא החלוץ ההולך לפני המחנה.
באסיפות הרבנים שהיו בביתו ,תמיד ניהל בחכמה ובפקחות
שאין כמוה את ראשי העם בנחת ובמידה ,בלי עצבנות או
רוגז שהיו יכולים לשרור בשעה קשה כל כך .אך טבעי היה
הדבר ,שכל הרבנים וראשי ישיבות ישבו לפניו ,צמאים למוצא

פיו .ההרגשה של כל הרבנים שכל מילה שלו נשאבת ִמי ָם של
תורה ואמונה ,והכל נמצא בדבריו  -ש“ס ופוסקים ,ראשונים
ואחרונים ,מעשיהם של גדולים,
הבנה בעומק הנפש וסיבת מעשיהם
של ראשי ממשלות ושרים בישראל
ותפיסה פסיכולוגית מעמיקה בהלך
רוחם של נשיאי העמים ויועציהם,
גרמה לכולם לבטל את דבריהם מול
מילה אחת שיצאה מפיו.
אם לישיבה ולתלמידיה הרבים היה
בבחינת אב ורב גם יחד ,הרי לכלל
ישראל היה מנהיג שאין לו תחליף,
מנהיג שאימתו ויראתו עם אהבתו
והערצתו מוטלים על כולם.
כמה נאים למורנו הגדול ,קריאתו של אלישע הנביא בשעת
עלייתו של אליהו רבו “ -אבי אבי רכב ישראל ופרשיו“ .הרכב
נושא את הנוסעים על גביו ,והפרש הוא המנהיג ומתווה
הדרך למרכבה .מרכבת ישראל איבדה עם פטירתו את כוח
התורה העצום שעליו נשענה ,ואת מי שהנהיג אותה בשעותיה
הגורליות .לכסף ולזהב יש תחליף ,אולם חכם שאבד לישראל
אין לנו חליפתו ואין לנו תמורתו.
כולנו תפילה לאבינו שבשמים ,שלא יטוש את עמו ולא תהיה
עדת ד‘ כצאן ללא רועה ,וזכות רבנו זצ“ל תפעל למעננו רבות
יותר ממה שפעל בחייו.
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הרב אליהו בן–דהן שליט"א
מנכ“ל בתי הדין הרבניים

הרה“ג אברהם שפירא זצ“ל ובתי הדין הרבניים
בדבריו אלו ,ביכה כבוד הרב את המציאות הקשה בימינו ,כאשר בכל יום
מתגרשים עשרות זוגות ובתים רבים נהרסים
לא זכיתי לכהן כמנהל בתי הדין הרבניים ,בתקופה בה כיהן
מורנו ורבנו הרה“ג אברהם אלקנה שפירא זצ“ל כדיין .בכל
זאת ,ברצוני לספר מספר נקודות ,שידועות לי על רבנו כדיין:
פעם סיפר לי מו“ר הרב שפירא זצ“ל ,כי בדורות קודמים נהגו
הדיינים מסדרי הגיטין
לצום ,בכל יום בו סידרו
גט .הוסיף הרב שפירא זצ“ל
 אם הייתי צם בכל יום בוסידרתי גט ,אזי כל חיי היו
עוברים עלי בצום .בדבריו
אלו ,ביכה כבוד הרב את
המציאות הקשה בימינו,
כאשר בכל יום מתגרשים
עשרות זוגות ובתים רבים
נהרסים ,מציאות שלא
הייתה קיימת בעבר.
עניין שני הזכור לי הוא נושא
החיוב הכספי בתשלומי
הוצאות הדיון ,למתדיינים
שלא הופיעו לדיונים ,או
מכל סיבה אחרת .נושא זה
אינו פשוט כל כך מבחינה
הלכתית ,ולכן כבוד הרב
עמל על כך רבות ,וכתב הקדמה ארוכה לתקנות הדיון החדשות,
בהן ביסס כבוד הרב את ההיתר ההלכתי לגבות תשלומי הוצאות
מהמתדיינים ,בגין העדרויות מדיונים או מסיבות אחרות.

עניין שלישי  -כולם מזכירים לשבח את עבודתם המשותפת
של שני הרבנים הראשיים לישראל הרב שפירא זצ“ל והרב
אליהו שליט“א ,יבדלח“א .הרב אליהו שליט“א כיהן בשנותיו
הראשונות כדיין בבית הדין בבאר-שבע ,ורק אחרי מספר שנים
הוא עבר לכהן כדיין בבית
הדין בירושלים ,יחד עם
הרב שפירא זצ“ל ,אשר היה
אב בית הדין באותו הרכב.
כעבור זמן ,מונה הרב אליהו
שליט“א לכהן כדיין בביה“ד
הרבני הגדול ,מספר שנים לפני
הרב שפירא זצ“ל ,שכשמּונה
לכהן כדיין בביה“ד הרבני
הגדול ,הוא שובץ בהרכבו
של הרב אליהו שליט“א.
עפ“י הנוהג בבית הדין
הגדול ,יו“ר ההרכב נקבע
על פי ותק הכהונה .כיון
שכך ,יו“ר ההרכב היה צריך
להיות הרב אליהו שליט“א.
אולם ביום הדיונים ,קם
הרב אליהו שליט“א ופינה
את כסא היו“ר עבור הרב
שפירא זצ“ל .ידוע לי כי היו דיינים בביה“ד הגדול ,שבאו
בטענות על צעד זה ,אולם הוא לא ויתר ואמר ,שבשום פנים לא
ישב כיו“ר בהרכב בו יכהן כדיין רגיל הרב שפירא זצ“ל.
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הרב מנחם בורשטין* שליט"א
ראש מכון פוע“ה

מהי “אבן השתייה“?
הרב רצה להדגיש לי כי פוסק חייב להבין את חשיבות מנהגי הבית ומסורת
האבות ולא לזלזל בהם ,אך מצד שני ניתן להוסיף ולהחמיר
לפני שנים ,כחלק מהלימוד המעשי של הלכות שבת שנלמדו
אז בישיבת “מרכז הרב“ ,חשבתי שיש צורך בפתרון טכנולוגי,
בדרך גרמא ,לבעיה המפורסמת של פתיחת מקרר בשבת .לאחר
התייעצות עם הרב ישראל רוזן ,נכנסתי לראש הישיבה ,הרב
אברהם שפירא זצ“ל ,לשמוע את הכוונתו המעשית בנושא.
פרשתי בפניו את הצדדים השונים בסוגיה ,הרב התעניין
בדברים ,דן איתי בשאלות ונראה שקיבל את הסברות שהעליתי.
בסופו של דבר ,לאחר דיון ארוך שאלתי אותו“ :אז מה לנהוג
למעשה?“ שאלני הרב“ :ומה נהגו אצלכם בבית? הרי מבית
של תלמיד חכם הינך בא“ .השבתי לו שאבי היה פותח את
המקרר רק כשהמנוע עבד .ענה הרב“ :אם כך נהגו אצלכם
בבית ,למה צריך לשנות?“ .לאחר זמן מה ניגש אלי הרב ושאל
אותי“ :איך עובד מכשיר הגרמא במקרר שלכם?“ השבתי לו:
“הרי הרב אמר לא להכין מכשיר כזה?“ ענה לי הרב“ :אני לא
אמרתי לא להכין“.
בשבילי המעשה הזה היה לימוד גדול ,הרב רצה להדגיש לי כי
פוסק חייב להבין את חשיבות מנהגי הבית ומסורת האבות
ולא לזלזל בהם ,אך מצד שני ניתן להוסיף ולהחמיר ,אך בלי
לחשוב שהדורות הקודמים היו פחות טובים.
קשה לי מאוד לחשוב על מורנו ורבנו בלשון עבר ,אך הצורך
להביא את מורשתו הגדולה לדורות הבאים הביאני לשבת
ולחשוב על עומק גדלותו .ניתן לומר שהרב היה אומן השילובים.
היתה לו את היכולת הנדירה לשלב בין דברים מנוגדים בצורה
קיצונית ,מצד אחד היה ראש ישיבה שאמון על הפלפול ומאידך
דיין שצריך לפסוק בצורה חותכת .מצד אחד היה נושא דגל
המסורת והקפדה על מנהגים ,ומאידך ,חדשן בעל יצירתיות
מדהימה [מנושאים של ניתוחי מתים ,קביעת רגע המוות
והיתרי עגונות ועד לחידושים בנושא היתר המכירה] .מצד אחד
גאון עצום שכונה על ידי גדולי דורו "הרב הגאון ,המפורסם,
זך השכל" ,ומצד שני ניחן בענווה גדולה [עמדנו בחרדת קודש
ליד דלתו ,והחיוך וההלצה שלו אפשרו לנו להיכנס ולעמוד
במחיצתו] .מצד אחד תכונות של סלע יצוק במעשיו ועמדות

ברורות בנושא עם ישראל וארץ ישראל ,ומאידך סבלנות אין
קץ לשמיעת הדעות השונות בדרך לבירור.
בסוכות ,ביום ההלוויה ,כשהתפללתי "הושע נא אבן השתייה",
התחלתי לבכות .חשתי כי "אבן השתייה" נלקחה מאיתנו .כאבן
השתייה ,רבנו שהיה סלע מוצק בתורתו ואִ פְשר לנו לשתות מים
אדירים ברצונו העצום ללמד ,להנחות ולהסביר ,לשבת ולענות
בסבלנות לכל הפונים אליו.
ואז חשבתי איך ניתן להגיע לשילוב המופלא הזה .מובן שכדי
לקבל יכולת הכרעה הלכתית כזו צריך ידע אדיר הנובע
משקידת לימוד עצומה של עשרות שנים ,זיכרון פנומנאלי
שניחן בו ,סקרנות אישית מדהימה וניסיון של שנים רבות.
אך לידע העצום שנצבר בגלל ארבע תכונות אלו צריך להוסיף
גם את נושא גדלות המידות שהיו לרב שהתבטאו גם בענווה
ומאור פנים לכל אדם.
בהלוויה היה ברור לנו שהאבידה גדולה וצריך לקרוע קריעה,
אך מלבד הבעיה של קריעה בחול המועד (שרק האשכנזים
הנוהגים כמנהג פולין קורעים) ,צריך להגדיר מהו “רבו מובהק“
שעליו קורעים .הבעיה היא שהרב בעצמו אמר פעמים רבות
שבימינו כשעיקר לימוד התורה הוא מספרים ,יש בעיה להגדיר
רבו מובהק.
לאחר מחשבה והתייעצות הלכתית ,חשבתי כי ברור שהיה רבנו
המובהק“ .רב מובהק“ אינו רק מלמד את החומר היבש ,אלא
בונה בך את דרכי הפסיקה .כשהיינו שואלים את הרב בנושא
מסוים ,ראינו את אומנותו לתת לנו את הפרופורציה לדברים,
לא רק את הצדדים ההלכתיים השונים ,אלא גם את החיוך,
הקריצה ,המבט המכוון והתיבול במעשִֹייה ,שמהם לומדים
לא פחות ומהם בונים דרכי חשיבה ובניין אישיות של פסיקה
הלכתית .בכל שאלה ההרגשה היתה של שיוף אישי ,הבנתי
שלימוד מספרים הוא חשוב אך לא בעל משמעות מכרעת ,זו
היתה המשמעות של “רבו מובהק“ ומכאן החלל האדיר שנוצר
בחסרונו .זוהי “אבן השתייה“  -שממנה הושתת עולמנו התורני
והציבורי  -הריני כפרת משכבו.

* תקציר מתוך שיעור לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו * .תודתנו נתונה לידידיה הכהן

&§µ¸£
צוות אשחר & ותקין וספריית בית אל

מתאבלים מרה

על פטירתו של מורנו ורבנו ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל לשעבר

הרב הגאון הגדול

אברהם אלקנה כהנא שפירא

זצוק”ל.

בנחמת ציון וירושלים ננוחם

שבת משוש לבנו!
עם הסתלקותו של מורנו ורבנו,
גאון הדור האמיתי

תנועת קוממיות אבלה

מרן הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא

על הסתלקותו לשמי מרומים של
שר התורה
מורה דרכנו ,עמוד האש ההולך לפני המחנה

נעקר האילן הגדול שבצילו חסינו ,המעין הטהור
שממימיו שתינו,
אש התורה מסיני שבאורה התחממנו

מרן הגאון

זכר צדיק וקדוש לברכה

מי ייתן לנו תמורתו!
ח"כ אורי אריאל
יו"ר סיעת האיחוד הלאומי-מפדל

הרב אברהם אלקנה כהנא

שפירא זצ“ל

בהליכתנו בדרכיו
בשמיעתנו לגדולי התורה  -גדולי תלמידיו
ננוחם
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הרב יעקב ניסן רוזנטל שליט"א
אב"ד חיפה

הרב הראשי לישראל  -פוסק לדור ולדורות
דברים מתוך הספדו של הרב יעקב ניסן רוזנטל שליט“א אב“ד חיפה:
מתוך קינה בתשעה באב:
“תורה תורה חיגרי שק ,התפלשי בעפרים
אבל יחיד עשי לך ומספד תמרורים“...
הדברים מתאימים על
הגאון ר' אברום ,עליו ניתן
לומר את הפסוק“ :שבת
משוש ליבנו נהפך לאבל
מחולינו “.חג הסוכות שהוא
חג השמחה הפך לאבל .ויש
כאן אבל כפול :על הגאון
ר' אברום שאיננו ,וגם על
עצם התורה שניטלה ממנו,
כמבואר במסכת כתובות
(י“ז) שכשנפטר תלמיד חכם
נחשב הדבר כנטילת התורה.
אני מכיר את ר' אברום
כבר  07שנה .בזמנו אנחנו
הצעירים היה לנו ענין
להתפלל ב'זכרון משה'
כדי ללוות את ר' אברום
ולשוחח עימו בדברי תורה,
ואחרי שלושים שנה הוא הזכיר לי את דברינו בלימוד
מאותה תקופה.
ר' אברום היה נחשב מהעילויים הגדולים של אותה תקופה.
אותם עילויים הפיצו חידושי תורה ,חידושיו של ר' אברום
היו בחריפות מיוחדת ואנחנו הלומדים הצעירים היינו

מזהים לבד שאלו החידושים שלו .היינו אומרים :ר' אברום
שפירא=שפיר קאמרת ,טוב אמרת.
לבד מאהבת התורה הגדולה שהיתה לו ,הוא אהב גם
את ציון וירושלים ,את
ארץ ישראל ,וצריך להדגיש
אהב גם את מדינת ישראל
שהיא ראשית צמיחת
גאולתנו.
הדרך הנכונה היא הדרך
של ר' אברום.
ר' אברום עולה למעלה
המלאכים
בשלמות.
שמחים בבוא אליהם
נפש נקי וצדיק .בקבלת
התורה כתוב עליונים ששו
ותחתונים עלזו ,אבל כאן
אצלנו עליונים ששים אבל
אנחנו בוכים על האבידה
הגדולה הזאת.
ר' אברום היה יהודי
ירושלמי ,עם הצניעות של
ירושלים ,וצריך לשמור על הצניעות והפשטות הזאת.
יש ללמוד מהנפטר לחיות בגדלות ,באהבת ישראל ובפשטות
של אנשי ירושלים.
לך בשלום ותנוח בשלום .תבקש עלינו שתהיה לנו שנה
טובה ...בביאת המשיח במהרה בימינו אמן.

יתומים היינו ואין אב
בית קדומים אבל בתוך כל בית ישראל
על הסתלקותו של

מרן הרה“ג אברהם אלקנה שפירא

זצ“ל

מנהיגה של הציונות הדתית מזה חצי יובל ,לוחם מלחמתה של תורה ושל ארץישראל ,תוך
אמירה ברורה שאסור לכל מאן דהוא ,בין חייל בין אזרח ,לגרש יהודים מארץ ישראל.
ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל.
מי ייתן ונזכה אנו ,צאן מרעיתו ,להמשיך בדרכו דרך ה’ ולפעול למען בניינה של ארץ ישראל.

דניאלה וייס
ראש המועצה
וכל בית קדומים

ª·£¸£µª¸¯¢ª°¢©££¸£©¢¶§°´¢¢ ¢®¢¢
¬¶¡¸¶ ¡«¶·¬£«§¶¢¶µ£°¶£¡¢ª£
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©¢¶£¸¢«ª£°¸¥¸²ª££®·¡£µ³¶§¥¶¬ª
התורה העם והארץ!
אישיותו וכוח תורתו היו לנו לדגל במאבקינו הבלתי מתפשר למען
©§pp£®ª·¢§§¸·¢££®¬£§µª¡£¯§§¢
¸«§ª·£¶§££§´§ª¶·¨£¸£®¸£«¥®§«£µ¬¢£¢ª§²
ננוחם.
ציון וירושלים
בבנין
p«§¸¬¢¸§§¥¸£ª£
§¸
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הרב איתן אייזמן שליט"א
ראש רשת נועם – צביה

הרב הראשי לישראל  -פוסק לדור ולדורות
הרב מסר נפשו ,כפשוטו ,כדי להתיר עגונות .הוא ישב עם פושעים כבדים ,תוך
כדי סיכון חייו ,כדי לדלות מהם ידיעות שיסייעו לו להתיר עגונות
פעם הגיע אישה לבית הדין ,ואמרה בפני הדיינים לבעלה
 גירשתני .במקרה זה ,ההלכה היא שהאישה נאמנת (שו“עאהע“ז י“ז).
אולם ,המקרה נראה לדיינים מוזר .ישבו הדיינים נבוכים,
והתלבטו האם להאמין לה .אחד הדיינים היה הראשל“צ הגאון
הרב עובדיה יוסף שליט“א ,שאמר מיד  -תקראו לר‘ אברום
שפירא.
נכנס הרב ,ושמע את הבעיה.
ניגש הרב לאישה ושאלה תגידי
לי ,בזמן שהתחתנת עשית שבעה
סיבובים מסביב לבעלך ,כאשר
התגרשת כמה סיבובים עשית?
ענתה לו האישה  -שלושה .אמר
הרב  -תודה רבה ,לא התגרשת
מעולם ,שהרי אין מנהג כזה .כך
הציל הרב בפקחותו את בית הדין
ממבוכה.
זוהי דוגמא לחכמת החיים
המיוחדת של הרב ,אולם כדיין
הרב לא הסתפק רק בחכמתו
ובגדולתו העצומה בתורה ,אלא
גם מסר נפשו ,כפשוטו ,כדי להתיר
עגונות .הרב ישב עם פושעים כבדים ,תוך כדי סיכון חייו ,כדי
לדלות מהם ידיעות שיסייעו לו להתיר עגונות.
כך בגיל שבעים ,כשהוא ידוע כרב מתמיד ולמדן גדול ,ראש
ישיבה מובהק ,ואחד מגדולי תלמידי החכמים והדיינים
שבדור ,התמנה רבנו לרב ראשי לישראל .בתפקיד זה נחשף הרב
לתחומים חדשים ורחבים .כדרכו בבית הדין ,גם ברבנות ,נכנס
הרב לעובי פסקי ההלכה בכל כוחו התורני ,תעוזתו הגדולה
ומסירות נפשו.
אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא מערכת הכשרות .הרב
הקים יחד עם עמיתו הראשל“צ הגאון הרב מרדכי אליהו
שליט“א מערכת כשרות למופת .הם העמידו בראשה את הרב
איסר קלונסקי שליט“א ,ומתחתיו הרבה ראשי אגפים שניהלו
את המערכת מבחינה מעשית בצורה מופתית ,וגם אספו חומר
הלכתי הנוגע למוצרים השונים אותם צריך היה להכשיר .אולם
בסוף ,הרב ועמיתו ייבדל לחיים ארוכים הגר“מ אליהו צללו
אישית לעומק הסבך ההלכתי ,והם שקיבלו את ההחלטה לגבי
כל מוצר.
באותם ימים ,לא היה מוצר אחד שעליו כתוב ‘באישור הרבנות

הראשית לישראל‘ ,כולל המוצרים הרבים המיובאים מחוץ
לארץ ,שהרבנים הראשיים לא עמדו מאחוריו באופן אישי.
היתה בכך מסירות נפש אדירה מצד הרב על נושא הכשרות,
שהרי הרב עמד בראש מערכות מרובות  -כיהן כראש ישיבה
גדולה ,נשיא בתי הדין ורב ראשי לישראל ,ובכל זאת הקדיש
המון המון זמן לצלול לפרטי הפרטים של אלפי אלפי מוצרים
ולהכריע לגבי כשרותם.
זוהי גדלות ומסירות נפש עצומה,
מפני שהרב נזקק להכרעותיו לא רק
לידע הלכתי אדיר ,אלא גם לידע
מקצועי רב במערכות מודרניות
המתחדשות כל הזמן .לדוגמא:
כיום ,בשביל לייצר דגים ,שולחים
מפעלי הדגים אונייה ללב הים.
האונייה שואבת לתוכה מרחבי הים
כמות אדירה של דגים ,והמכשור
שבתוכה מסנן את מין הדגים
הרצוי ופולט חזרה לים את שאר
מיני הדגים .באונייה חותכים את
הדגים ,שוטפים ,מנקים ואורזים,
וכך שבה האונייה ליבשה כאשר
הדגים בקרבה ארוזים כ‘פילה‘ ללא
קשקש וסנפיר .אין אפשרות לשלוח משגיח כשרות על האונייה
ללב הים ,מפני שהאוניות מפליגות לחצי שנה .לכן ,כדי לבדוק
את סוג הדג ,משתמשים בבדיקה בשם ‘אלקטרו פורסיס‘ -
בדיקה אלקטרונית מסויימת .עלתה השאלה  -האם בדיקה זו
מועילה להכשיר את הדג? הרבנים הראשיים דאז הכריעו שכן.
על פסיקה זו מסתמכים כיום גופי כשרות בעולם כולו.
כך הניחו רבנו יחד עם עמיתו הגר“מ אליהו שליט“א
בפסיקותיהם ההלכתיות העמוקות והיסודיות תשתית הלכתית
לדורות .אולם רבנו לא רק פרץ דרך בתחום הכשרות ,בנוסף
לכך היו לרב שורה של פסיקות הלכתיות יסודיות לדורות רבים,
הבולטים והידועים שבהם :ההכרה בעדה האתיופית כחלק
מעם ישראל בצירוף הדרישה מהם ל‘גיור לחומרא‘ (שנועדה
מבחינה הלכתית להקל עליהם) ,קביעת רגע המוות המוחי כרגע
הקובע להשתלות ועוד .כך ,בגדלותו בתורה ובמסירות נפשו
הפך רבנו לפוסק לדור ולדורות.
הכותב שימש כמנכ“ל הרבנות הראשית לישראל בעת שרבנו
כיהן כרב ראשי.

קומי אורי
בקרוב יצא גליון מיוחד ומורחב של הירחון "קומי אורי" על מו"ר הרב אברהם אלקנה שפירא זצוק"ל.
מי שיש לו סיפור ,שיחה וכד' מפיו של הרב שפירא מוזמן לשלוח למערכת בהקדם.
ניתן להזמין מראש גליון זה וכן לעשות מנוי שנתי בעלות של  100ש"ח בלבד.
כתובתינו:
kumiori@gmail.com 02-9974424

“שומרון קול תתן“
מועצה אזורית שומרון מתאבלת מרה
ומבכה את מותו של

הרה“ג אברהם אלקנה שפירא
שהלך לבית עולמו.

זצ“ל

“ומחה ה’ אלוהים דמעה מעל כל פנים“

בנצי ליברמן ראש המועצה
מליאת המועצה ועובדיה

מוסדות אור תורה סטון
ראשי המוסדות,
ההנלה ,המורים והתלמידים

מתאבלים מרה

על מותו של הרב הראשי וראש ישיבת מרכז הרב

הרב הגאון

אברהם אלקנה כהנא שפירא

זצ”ל.

בנחמת ציון וירושלים ננוחם
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הרב חיים שטיינר שליט"א
ר“מ בישיבות מרכז הרב ואביב התורה

מגאוני הדור בהלכה ובהנהגה
לפני פינוי ימית תובב"א ,הגיע הרב לימית ,ישב לילה שלם עם צוות הרבנים ששהו
בעיר ,והורה להם מה מותר ומה אסור לפי ההלכה באופן ההתנגדות לפינוי.
מיום עמדו על דעתו ועד ליומו האחרון למד רבנו בהתמדה
עצומה ש“ס ופוסקים:
בילדותו בת“ת “עץ-חיים“ אשר בחצר חורבת ר‘ יהודה
החסיד ,משם המשיך בישיבה קטנה “תפארת צבי“ ,ואחר-כך
ב“ישיבת חברון“ בראשות הרב ר‘ משה מרדכי אפשטיין ,אשר
קירב אותו במיוחד .רבנו התחבב מאוד על גדולי הדור הקודם,
ביניהם :מרן הרב צבי יהודה ,הרב ר‘ איסר זלמן מלצר ,החזון
אי“ש ,הרב הרצוג ,הגרי“ז סולובייצ‘יק ועוד.
למעלה משישים שנה לימד הרב אלפי תלמידים בישיבת
“מרכז הרב“ ,מתוכן עשרים וחמש שנה כראש הישיבה .הרב
שימש בדיינות שנים רבות .בהיותו כבן שבעים נבחר לרב
הראשי לישראל ולאב בית הדין הגדול בירושלים והמשיך
להרביץ תורה ברבים.
במקביל לעיסוקו המתמיד בהלכה ,הנהיג ביד רמה את
הציבור הדתי לאומי באופן כללי ובאופן פרטי .אחד הנושאים
המרכזיים בהם עסק היה שמירה על ריבונות ישראל בכל שטחי
ארץ ישראל .רבנו התנגד באופן נחרץ לפינוי כלשהו משטחי
ארץ ישראל .לפני פינוי ימית תובב“א ,הגיע הרב לימית ,ישב
לילה שלם עם צוות הרבנים ששהו בעיר ,והורה להם מה מותר
ומה אסור לפי ההלכה באופן ההתנגדות לפינוי.
אחרי פינוי ימית הקים הרב את ‘איחוד רבני ישראל‘  -גוף
המקיף מאות רבנים ומתכנס מדי פעם להחליט בנושאים
העומדים על הפרק .אחת ההחלטות המרכזיות של גוף זה,
שהשפיעה מאוד גם במישור המעשי ,ומנעה בין השאר את

פינוי תל רומידה בחברון  -פורסמה כתשובה לשאלה של חייל
בשירות מילואים .בהחלטה זו נאמר:
“בתשובה לשאלתך על דעת תורה בעניין השתתפותך במסגרת
שירות מילואים לעזור בפינוי אדמות ומבנים ביש“ע ובגולן,
הננו להודיע דעתנו:
כיוון שנפסק ע“י רוב הרבנים בארץ ,שיש איסור לפנות
שטחים בארץ-ישראל ולמסרן לגויים ,לפי מה שכתב הרמב"ן
[ספר המצוות מצוות עשה ד'] ,וכן פסקו לאחרונה בכנס
רבנים ,שנכחו בו יותר מאלף רבנים וראשי ישיבות ,וכן פסקו
גם ברבנות הראשית הקודמת וגם במועצה שקדמה לה .הרי
ככל איסור תורה אסור ליהודי לקחת חלק בכל מעשה של
סיוע לפינוי ,כפי שנפסק ברמב"ם [הלכות מלכים ג'] ,שגם אם
המלך ציווה לעבור על דברי תורה אין שומעין לו".
הרב אברהם שפירא ,הרב שאול ישראלי ,הרב משה צבי נריה
בכרוז מאוחר יותר ,בחתימתם של עשרות רבנים נוספים הובהר
עוד" :גם מחנה צבאי קבוע הוא יישוב יהודי לכל דבר .עקירתו
ועזיבתו ביד גויים ,הרי הן בכלל עקירת יישוב בארץ ישראל
האסור לפי הדין .ועל כן במענה לשאלה ,ברור ופשוט שאסור
לכל יהודי לקחת חלק בכל מעשה של סיוע לפינוי יישוב ,מחנה
או מתקן ,וכפי שנפסק ברמב"ם [הלכות מלכים ג' ט'] ,שגם
אם המלך ציווה לעבור על דברי תורה אין שומעים לו".
חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו ,ולאורו נמשיך ונלך.

"

הרב אליקים לבנון שליט"א
רב הישוב אלון מורה וראש הישיבה

ובתורה אתה עמל
עמל התורה היה חלק בלתי נפרד מהלימוד .בצעירותו ,עת חבש את ספסל בית
המדרש של ישיבת חברון ,העיד על עצמו שלא הכיר בישיבה אלא את הספסל
והסטנדר שלו ,מבלי לפנות ימין ושמאל
“הגאונות היא מחוברת לעולם ,ממתנה ועבודה“ (אדר היקר
עמוד כ“ג) .את המתנה אשר ירדה משמים על מו“ר הגאון הרב
אברהם א .כהנא שפירא זצ“ל ,יכול היה כל בר בי רב לראות,
ביכולת הניתוח ,ביכולת ההסברה ,בחריפות הסברא ,בחקירות
המעמיקות ועוד ועוד .אולם ,החלק הנוסף ,העבודה ,זה החלק
הנסתר יותר באישיות הגדולה של מו“ר .עמל התורה היה חלק
בלתי נפרד מהלימוד .בצעירותו ,עת חבש את ספסל בית המדרש
של ישיבת חברון ,שהעיד על עצמו שלא הכיר בישיבה אלא את
הספסל והסטנדר שלו ,מבלי לפנות
ימין ושמאל .ועד זקנה ושיבה ,כאשר
המשיך ללמוד ,גם בעת חולשה.
“עמלות בתורה“ ,כך נקרא מאמר
הפתיחה לספרו “מנחת אברהם“ ח“ב.
שלושה פרקים במאמר :הראשון,
עמלות בתורה  -הדרך לקבלת פני
שכינה .השני ,עמלות בתורה המביאה
לאורה של תורה ,והשלישי ,עמלות
בתורה מתוך דביקות בנותן התורה.
עמל התורה ,מבאר מו“ר זצ“ל ,היא
ההליכה לבית כנסת רחוק כדי לקבל שכר הליכה ,או כדי לבקר
חולה אשר שכינה מעל מיתתו .על ידי העמל “מכשיר האדם את
עצמו להסיר החומריות ולהידבק בתורה ולהתקשר בקשר עליון
לאורייתא“ .לכן דרשו חכמים על הפסוק“ :אם בחוקותי תלכו -
שתהיו עמלים בתורה“ .כי ההליכה בחוקות ה‘ היא העמל ללכת
לקראת שכינה .על ידי כך זוכה האדם לא רק בידיעת התורה
אלא בדבקות בו יתברך .אחר כך עובר מו“ר הרב זצ“ל לבאר

איך זוכים לאור התורה על ידי העמל .בעת שקיבלו ישראל את
התורה היה משה רבנו ע“ה בעצמו מלמד את אהרון ,את בניו,
את הזקנים ,ואח“כ את כל ישראל .כי אינו דומה הלומד מפי
משה רבנו ללומד מפי אחרים ,מפני שמשה קיבל מפי הגבורה
ובנוסף לידיעת התורה היה מעביר ללומדים גם את אור התורה.
מכאן לפרק השלישי ,דבקות בנותן התורה .הרב מזכיר בדבריו
את הירושלמי על אותו תלמיד שהיה לרבי מאיר ,שהיה מטהר
את השרץ ומטמאו מאה פעמים .אמר עליו רבי יעקב שתלמיד
זה “קטוע מהר סיני“ כלומר ,מנותק
מנותן התורה .לכל שלוש היסודות
הללו מביא מו“ר הרב זצ“ל ראיות
והסברים בבקיאות עצומה מגמרות
בבלי וירושלמי ,מדרשים ,פרשנים
ואף מסיפורים על גדולי ישראל.
את כל המעלות הללו ראינו במו“ר הרב
זצ“ל .עמל התורה ושמיעת הדברים
מפיו היו נותנים לנו את ההרגשה של
אור התורה ,בנוסף לידיעה ולהבנה,
והיתה תורה זו מקרבת אותנו לשכינה,
כיום נתינתה מהר סיני ,בבחינת “תורה שיש עימה בית אב“ .אור
תורה זה הופיע גם בשנות המאבקים הגדולים על העם והארץ ,עת
עמד כצור סלע והודיע דעתו ,דעת תורה ,בבהירות וללא חת ,בקול
צלול ,ובכך סילק הרבה מחשכים אשר דבקו בתלמידים “קטועים
מהר סיני“ .עתה צריכים אנו להתכנס ולרכז את כל הכוחות
השייכים לשכינה ,למתן תורה ,ולהאיר בהם את החושך אשר ירד
לעולם עם הסתלקותו של הכהן הגדול .יאיר ה‘ את עינינו.

תושבי היישוב בית אל בתוך כלל עם ישראל
מבכים את אבדתו של
מו“ר הרה“ג

אברהם אלקנה כהנא

נפלה עטרת ראשנו
ביחד עם כל בית ישראל אנו כואבים את
הסתלקותו של מרן שר התורה מו“ר

שפירא זצ“ל

ראש ישיבת מרכז הרב ולשעבר הרב הראשי
לישראל.

ראש ישיבת מרכז הרב ,הרב הראשי לישראל.

אנו תפילה
כי יחד עם שאר תלמידיו
נדע להמשיך את דרכו
בתחומי העשייה בכלל
ובנין הארץ בפרט.

תנועת אריאל

המועצה המקומית בית אל

הרה“ג אברהם אלקנה כהנא שפירא זצוק“ל
תחומנו למשפחה.

על האור הגדול שכבה
שקבע
שלו היה העוז והגבורה להלחם
מלחמתה של תורה
לשמור על שלמות הארץ
שהיא לנו מורשה
הגאון הגדול
מרן הגאון מרן
הגדול

אלקנה שפירא
ברהם שפירא
הרב אאלקנה
ברהם

זצ“ל

כואבים ודואבים ראשיה מחנכיה
ומנהליה של
אם ישיבות בני עקיבא בכפר הרא“ה
ושולחים תנחומים למשפחה האבלה
ולישיבת מרכז הרב,
שממנה צמחה ואותה הצמיחה,
שאיבדה קברניטה

כספינה שאבד קברניטה
אבלים אנו עם כל בית ישראל
על הסתלקותו של
מו“ר הגאון

הרב אברהם אלקנה כהנא

שפירא זצ“ל

גדול הדור בתורה ובהנהגת הציבור.

בית אלון מורה
מוסדות בית המדרש
וישיבת אלון מורה
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הרב אברהם ישראל סילבצקי* שליט"א
ר“מ בישיבת מרכז הרב

מלאך ה‘
כאשר ניסו פעם לדחות אחד משיעוריו כיון שלא היה בקו הבריאות ,התבטא
 “מדוע אין מבינים שהשיעור זה הבריאות שלי ,שהתורה היא החיים שלי“כמה קשה הכתיבה על מורי זקני מרן הגאון רבי אברהם כהנא
שפירא הריני כפרת משכבו זצוק“ל ,ימים ספורים אחר עלייתו
לישיבה של מעלה .שבעתיים קשה הכתיבה במספר שורות
מועט ,המחייבת התמקדות בנושא אחד ,אף שגדלותו של
מורנו ורבנו זצוק“ל ואישיותו מלאת ההוד וההדר ,רבת גוונים
היתה וכללה פנים רבות.
בגמרא (ברכות מ“ב) מובא
שלאחר הלווייתו של רב,
כשלתלמידיו עלה ספק
בעניין קביעות מקום
לברכת המזון ולא ידעו את
ההלכה ,קם רב אדא בר
אהבה וקרע קריעה נוספת
בבגדו ,אמר “ -נח נפשיה
דרב“ .ככל שמתרחק הזמן
מהסתלקות הרב ,הרגשת
החלל והחסרון הגדול רק
מתעצמת ותחושת חוסר
האונים והיתְמּות תופסת
מקום יותר ויותר .כתיבה
זו היא בבחינת קריעה
ראשונה ,אף שנכונו עבורנו
קריעות רבות.
“כי שפתי כהן ישמרו דעת
ותורה יבקשו מפיהו כי
מלאך ה‘ צבאות הוא,
אם דומה הרב למלאך ה‘
יבקשו תורה מפיו“ (מו“ק
י“ז) .יסודות רבים טמונים
בדמיון זה שבין הרב
למלאך ה‘ ,אולם נדמה כי
בעצם הגדרת המלאך ותפקידו מצוי התנאי ההכרחי לבקשת
התורה מפיו של הרב .מלאך ,כשליח ה‘ ,מסור כל כולו למטרה
אחת לשמה נוצר ,ללא פניות וללא נגיעות אישיות – “שאין
מלאך עושה שתי שליחויות“ (בראשית רבה נ‘) .אם דומה הרב
למלאך ה‘ ,כולו קודש למסירת התורה מדור לדור ללא כל
חשבון אחר ,יבקשו תורה מפיו.
כמה פעמים שמענו ממו“ר שהיה חוזר ומדגיש ,כי הצירוף
שבין רב ותלמיד הינו הרבה מעבר לגדר הפשוט של “ושננתם
לבניך“ ,ויוצר הוא מושג חדש של ‘מסירת התורה‘ (ראה דרך
החיים למהר“ל תחילת מסכת אבות ובפירוש החסיד יעב“ץ
שם)‘ .מסירת התורה‘ איננה מצטמצמת בהעברת ידע גרידא,
מדובר בחיבור נפשי פנימי עמוק ,בקישור לסיני .בכך באר
מו“ר את מאמר הגמרא (תמורה ט“ז) ,שנשתכחו מיהושע בן
נון שלש מאות הלכות ונולדו שבע מאות ספיקות ,רק משום

המחשבה שאין לו צורך עוד במשה רבנו .לא כוח הזיכרון של
יהושע נחלש ,הסביר מו“ר זצוק“ל ,כי אם החיבור הנפשי
הפנימי של יהושע אל רבו .בזה טמון ההבדל שבין לימוד תורה
מכל אדם ,לבין בקשת התורה מרב הדומה למלאך ה‘ .דרך
הרב הדומה למלאך שכולו קודש למסירת התורה ,מתחברים
תלמידיו לכל מוסרי התורה
שבכל הדורות ,והרי הוא
בכלל “מעתיקי השמועה“
(כלשון הרמב“ם בהלכות
תלמוד תורה פרק א‘
ובפירוש המשנה) ,עד משה
רבנו ע“ה.
ניתן לכתוב ובעז“ה עוד
יכתבו ,סיפורים רבים
והנהגות של מורנו ורבנו
זצ“ל ,על גאונותו האדירה,
צדקותו ,שליטתו בכל
מכמני התורה וכוחו
בפסיקת ההלכה ובהנהגה,
אולם בשלוש מילים היה
מורנו ורבנו זצ“ל – מלאך
ה‘ צבאות .מו“ר זצ“ל
מסר את נפשו ואת מאודו
למסירת התורה ,לגדל את
אלפי תלמידיו לתורה,
משום שכל מהותו כמלאך
ה‘ צבאות היתה מסירת
התורה ,פשוטו כמשמעו.
כאשר ניסו פעם לדחות
אחד משיעוריו כיון שלא
היה בקו הבריאות ,התבטא
 “מדוע אין מבינים שהשיעור זה הבריאות שלי ,שהתורההיא החיים שלי“ .פעם כאשר שוחח עמי בענייני השיעורים
והדיבור בלימוד עם התלמידים ,אמר וציוה שוב ושוב בזה
הלשון “ -צריך למסור את הנפש על הישיבה!“ .כל מעייניו
של מורנו ורבנו זצוק“ל היו נתונים למסירת התורה לדורות
הבאים ,את כל כוחותיו מסר על דבר זה וכל עמלו האדיר
בתורה כל השנים היה בבחינת “לומד על מנת ללמד“ .עדיין
מהדהדות באוזני דבריו של מורנו ורבנו זצ“ל על מיטת חוליו
בבית החולים ,כאילו אין מסביבו רופאים ומכשירים והוא
אוחז בידי ולוחש באוזני “ -קח אותי לישיבה ,קח אותי
לישיבה“.
ביום ראשון של חג הסוכות איבדנו את גדול מעתיקי השמועה
בדורינו ,את הקשר החי שלנו לסיני .רבנו הגדול ,הדומה למלאך
ה‘ צבאות ,עלה בסערה השמיימה ,מי ייתן לנו תמורתו.

* הכותב נשוי לנכדתו של הרב

T.C.M
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הרב חיים אביהוא שורץ שליט"א
ר“מ בישיבות בית אל ומרכז הרב

ענוה ומנהיגות
לפתע הוא קם ממקומו ואמר“ :את הספר הזה ערך והוציא לאור אברהם אלקנה
כהנא שפירא ,בסוף הספר יש קונטרס של העורך ,בו יש עמקות של תורה
מדורות ראשונים .אני אומר לך באחריות ,אין עמקות כזו בדורות שלנו“.
עוד אוזנינו שומעות:
“אחת .אחת ואחת .אחת ושתים ...אחת ושבע“ (מתוך תפילת
מוסף של יום הכיפורים).
“והכהנים והעם ,העומדים בעזרה ,כשהיו שומעים את השם
הנכבד והנורא מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה“...
והניגון הנורא המלוה מילים קדושות אלו.
עוד אנו מקשיבים ושומעים את הקולות
הנצחיים הללו ,של מורנו ורבנו עטרת
ראשנו תפארת ישראל והדרו ,מרן הרב
אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ“ל ,כשהיה
עומד כשליח צבור מידי שנה בשנה ביום
הקדוש והנורא בישיבת ‘מרכז הרב‘ ,ואנו
היינו חשים את עצמנו ממש כעומדים
סביב הכהן הגדול בבית המקדש .ידענו
נאמנה כי מו“ר הוא שליח ציבור לא רק
שלנו אלא ממש של כל כלל -ישראל.
האחריות והדאגה הכלל ישראלית היתה
נוכחת בתפילותיו ,וחיה בכל אישיותו.
בתחילת אלול האחרון ביקרתיו בביתו
והוא אמר לי“ :אני רוצה שתדע ,שאני הולך
ומזדקן ,מיום ליום הכוחות עוזבים אותי,
זה נראה לך משונה? אתה מופתע מכך? גם
אברהם אבינו שהיתה לו נשמה ענקית של
דורות ,נהיה זקן“ :ואברהם זקן בא בימים“ .האדם צריך להכיר
את אפסותו לפני הבורא יתברך שמו“.
עדיין הלב מסרב להאמין ,שאכן ר‘ אברום איננו עוד אתנו כאן
בעולם הזה .ר‘ אברום שכולו חיות ,שכולו שמחה ,שכולו אור -
אור של תורה ואור של קדושה ,שכולו חכמה ופיקחות .ר‘ אברום
והעיניים הנפלאות שלו“ ,עיני העדה“ ,ששתיהן מביעות חכמה
אלוקית וטוב אלוקי ,איננו עוד איתנו .הייתכן??
בעיצומו של חג הסוכות כאילו שמענו את דברי בר קפרא על
פטירתו של רבינו יהודה הנשיא (כתובות ק“ד)“ :אראלים (היינו
המלאכים) ומצוקים (היינו הצדיקים שבארץ) אחזו בארון
הקודש ,נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש".
בירושלמי (כלאים פ"ט) כתוב" :מצוקים ואראלים תפוסין
בלוחות הברית וגברה ידן של אראלים וחטפו את הלוחות" .נראה
לומר שבירושלמי ישנה תפיסה יותר פנימית ,רבי לא היה רק
כלי מלא בתורה" ,ארון הקודש" ,אלא הוא היה הלוחות בעצמן,
"והלוחות מעשה אלוהים הנה ,והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות
על הלוחות" ,הוא עצמו תורה .כך היה מו"ר ,ר' אברום ,כל כולו
תורה ,העליונים מבקשים לקחת את האור הגדול הזה לעולמות
עליונים ,ואילו התחתונים מתאמצים ומתחננים שיישאר עמם.
שמעתי מת"ח ,בשם הראשון לציון הרב שלמה עאמר שליט"א,
שאמר כי על ר' אברום צריך לברך כאשר רואים אותו" :ברוך
שחלק מחכמתו ליראיו" .והסביר שברכה זו היא לא רק על
היקפיות עצומה של ידיעת התורה ,אלא ברכה זו היא על מי שלפי
גודל שקידתו ועמלו וידיעתו את התורה זכה שהתורה היא עצם
חכמתו ,שחכמתו היא תורה .וזה הוא ר' אברום שפירא .לפני יותר
משלושים שנה ,זכיתי לבקר את הגאון העצום הרב חיים יעקב
לוין זצ"ל ,לאחר שחזר לארץ מגלות ארוכה באמריקה ונתמנה
להיות רבה של המושבה פרדס חנה .אמרתי שאני לומד בישיבת
'מרכז הרב' ,הוא שאל מי מוסר שיעור כללי בישיבה ,השבתי יש
שניים" :יש שיעור של הגאון הרב שאול ישראלי" ,הוא מיד אמר":
ר' שאול ,אני עוד זוכר אותו מתקופת הרב קוק זצ"ל ,ומי השני?"
השבתי" :הגאון ר' אברום שפירא" .הוא לא זכר מי זה ר' אברום

שפירא ,לפתע הוא קם ממקומו ,ניגש לארון הספרים והוציא
משם שו"ת "זכר יצחק" ואמר" :את הספר הזה ערך והוציא לאור
אברהם אלקנה כהנא שפירא ,זה הוא שמעביר שיעור כללי במרכז
הרב? בסוף הספר יש קונטרס של העורך .הקונטרס הזה יש בו
עמקות של תורה מדורות ראשונים .אני אומר לך באחריות ,אין
עמקות כזו בדורות שלנו".
כבר מגיל צעיר יחסית הוא עסוק במשא
ומתן של תורה עם גדולי הדור של אז הגאון
ר' איסר זלמן מלצר בעל "אבן האזל" על
הרמב"ם ,הגאון הרב צבי פסח פרנק ,רבה
של ירושלים ,החזון אי"ש ועוד גדולי עולם.
הגאון מטשיבין בעל שו"ת "דובב מישרים",
מתבטא עליו לאחר פטירת החזון איש,
כלומר לפני למעלה חמישים שנה" :לדעתי
ר' אברום הוא גדול הדור הבא".
בשנת התשמ"ב ,לאחר פטירת מו"ר מרן
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ,נתמנה
ר' אברום להיות ראש ישיבת 'מרכז הרב',
ובכך גם נהיה למנהיג הרוחני של כל הציבור
הגדול ,בכמות ובאיכות ,ההולך בדרכו של
מרן הרב קוק זצ"ל ,השואף לבנות את
מדינת ישראל על יסודות אמונת ישראל,
וכל התורה בשלמותה .כעבור שנה הוא
נבחר להיות הרב הראשי לישראל ,והוטלה עליו בפועל האחריות
התורנית העצומה של כל הדור.
מתוך עצם מעמדו כענק של תורה ומתוך היותו ממשיכו של מורנו
ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ,נהיה הרב שפירא למורה
דרכו ומנהיגו של ציבור אוהבי ובוני ארץ ישראל כולה למרחביה.
הוא מרכז בביתו את גדולי הרבנים להתייעצויות וקבלת החלטות
ציבוריות .בדיוק לפני שלוש שנים ,בכ"ט תשרי התשס"ה ,הוא
ביקש לפרסם בשמו ,שגירוש יהודים מביתם בא"י ,על מנת למסור
את הקרקע לגויים זהו איסור גמור של תורה ובדיוק כמו חילול
שבת ואיסור אכילת נבלות וטרפות ,אסור לחיילים יהודיים
להשתתף בדבר הנורא הזה ,או גם לסייע לו באיזו דרך שהיא.
מאוחר יותר הוא פרסם פסק הלכה מפורש בעניין זה.
נזדמנתי באותם ימים לישיבת 'מרכז הרב' וראיתי תלמידים
מקובצים סביב הרב ,ניגשתי לראות ,הם מסרו לרב דפים של אחד
מהעלונים ובהם כאילו "פסק הלכה" שאומר הפוך מפסקו של הרב,
הרב קרא את הכתוב שם ואמר" :אין פה מילה אחת של תורה",
כלומר כל מה שכתוב שם הוא מה שנקרא בלשוננו "סברות כרס",
הוא קרע (בעי"ן) את הדף ואמר שאסור לפרסמו ,ומיד הלך לכיוון
היציאה ,חשבתי בליבי שצריך לחזקו ולעודדו ,ניגשתי ואמרתי לו:
"אשרינו שזכינו לרב .כמה עלינו להודות לקב"ה ,קורא הדורות
מראש ,ששתל בתוכנו את הרב" .הוספתי ואמרתי" :רבנו בדורו
כמשה בדורו" .כשאמרתי מילים אלו ,הרב עצר מיד והרים ראשו
כלפי פני ואמר" :מי נתן לך רשות להגיד דבר כזה?" אמרתי" :זה
לא אני אומר ,רש"י אומר כך על דברי הגמרא (שבת ק"א) .הרב
אמר" :על מי אמרו זאת?" השבתי" :רב ספרא אומר לרבא" ,אמר
בתוקף" :נכון רב ספרא אומר כך לרבא ,אבל לא עלי ולא עליך!"
ומיד המשיך בדרכו.
זוהי דוגמא מובהקת לתחושת האחריות העצומה שהיתה לרב
כפוסק הדור ולא נפל חלילה בענוותנותו של רבי זכרי-ה בן
אבקולס .ומאידך גיסא ,ממש באותו זמן ,ענוה עצומה ,ולא היה
יכול לשמוע שבחים מופלגים אודותיו.
כל הדור נשאר יתום מוחלט .אין לנו חליפתו ואין לנו תמורתו!!!

"תנועת מגיני ארץ"

אבלה על מותו של מורנו ורבנו

אברהם אלקנה שפירא

זצ"ל
כבוד הרב
ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לשעבר.
איבדנו מנהיג דגול שהיה לו אומץ הלב המיוחד עם ראיה מפוקחת של המציאות ואחריות לאומית אמיתית
לעמוד על משמרתה של התורה והארץ.
תנועת מגיני ארץ קמה בעקבות עקירת היישובים לעמוד על משמר ארצנו
בברכתו של מורנו הרב אברהם שפיר"א זצ"ל והדרכתו

המקום ינחם את המשפחה האבלה ואת עם ישראל כולו
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הרב יוסף ארציאל שליט"א

מזכיר ‘איחוד הרבנים‘ בנשיאות הרב שפירא זצ“ל

סירוב לפקודה נגד התורה  -הלכה ועצה טובה
מוטה גור דיווח לרבנו זצ“ל ,שהצבא קיבל כבר את הפקודה והכין את המשאיות
ושאר הנדרש לביצוע הגירוש ,אולם פסק ההלכה הביא לכך ,שרבין החליט שלא
נכון לפגוע בצבא ,ודחה “זמנית“ את ביצוע התוכנית הנוראה
משפט אחד ,שהיה שגור בפי רבנו הרב אברהם שפירא זצ“ל,
מקפל בתוכו את עיקרי הנהגתו הציבורית“ :לעשות לפי התורה
זו לא רק הלכה  -זו גם עצה טובה“!
דומה ,שהזיכרון הציבורי החזק ביותר מרבנו ,בתחום המאבק
על שלמות הארץ ,יהיה מפסק ההלכה שלו שחובה לסרב
פקודה בעקירת ישובים .הפסק נכתב לראשונה לפני כ 15 -שנה
כתשובה לשאלה של חייל מילואים ,שחשש כי יידרש להשתתף
בפינוי "התנחלות לא חוקית".
השאלה היתה על סיוע בפינוי מבנים בלבד  -ולא עסקה במקרה
החמור פי כמה של גירוש אנשים או גרירתם.
התשובה היתה קצרה ומצוטטת כאן חלקית" :כיוון שנפסק על
ידי רוב הרבנים בארץ שיש איסור לפנות שטחים בארץ ישראל
ולמסרם לגויים ...הרי ככל איסור תורה אסור ליהודי לקחת
חלק בכל המעשה של סיוע לפינוי כפי שנפסק ברמב"ם ...שגם
אם המלך ציווה לעבור על דברי תורה אין שומעין לו" .את
הפסק ניסח רבנו זצ"ל ,ועימו חתמו הרב שאול ישראלי זצ"ל
והרב משה צבי נריה זצ"ל.
פסק ההלכה הופץ לעיתונות ,אך לא עורר אז כל עניין ורק
עיתון הצופה ציטט אותו בכתבה קטנה שלא עוררה תשומת
לב מיוחדת.
חודשיים אחר כך הופץ הפסק ,פעם נוספת ,בכנס חירום שנערך
בחברון ע"י "איחוד הרבנים" כנגד מגמת ממשלת רבין לעקור
את יהודי חברון ,כתגובה לאירועי מערת המכפלה ע"י ד"ר
גולדשטיין ז"ל .אז כבר היו לפסק ההלכה השלכות מעשיות
לגבי החיילים הדתיים .באותו יום ,פתח פסק ההלכה את
מהדורות החדשות ,ועורר תגובות שליליות וחיוביות בהיקף
עצום .איך התבטא לפני עיתונאי חשוב  -כבר שנים אני לא
זוכר כזו תזזית של תגובות ותגובות נגד ,וכל זה בגלל שכמה
רבנים אמרו משהו...
באותם ימים ,הגיע סגן שר הביטחון דאז מוטה גור ,פעמיים,

העלון מוקדש לעילוי נשמת
מו"ר הרה"ג אברהם אלקנה
בן הרב שלמה זלמן שפירא זצ"ל

בשליחות ראש הממשלה ושר הביטחון ,לבית רבנו זצ"ל ,לחץ
מאוד ואיים על הרב ,אך הרב לא נרתע מלחצי ואיומי הממשלה,
אישי ציבור ומפניות של קצינים דתיים שטענו שקידום כל
הקצונה הדתית ייעצר.
זכיתי ללוות מספר פעמים את הרב בתקופת הלחצים הזאת,
רבנו זצ"ל לא היסס או חשב לחזור בו אפילו פעם אחת ,שהרי
קודם כל שומעים להלכה  -וזו גם העצה הכי טובה!
באותם ימים ,הוכחה גם נכונותו של משפט יסודי זה .מוטה
גור דיווח לרבנו זצ"ל ,שהצבא קיבל כבר את הפקודה והכין
את המשאיות ושאר הנדרש לביצוע הגירוש ,אולם פסק ההלכה
הביא לכך ,שרבין החליט שלא נכון לפגוע בצבא ,ודחה "זמנית"
את ביצוע התוכנית הנוראה.
בכינוס רבנים שהתקיים בבית הרב ,לאחר הדיווח על דברי
סגן שר הביטחון ,אמר בסיפוק רבנו זצ"ל מכאן רואים יסוד
גדול" :לנהוג על פי התורה זו גם עצה טובה" .מאז שמעתי ממנו
אמירה זו מספר פעמים כאשר דנו בהלכות ציבור.
מעיקרון זה ,לדעתי ,נבעו מספר קווים חשובים בהנהגתו
הציבורית:
א .רב חייב להתערב במקום שצריך בו דעת תורה " -חובתם של
הרבנים להשיב בכל שאלה דתית הלכתית המובאת בפניהם...
על כן אנו דוחים מכל וכל את הניסיון לסתום את פי הרבנים
בטיעונים שלא מן העניין" (קטע מפרסום שלו לציבור).
ב .לא תגורו מפני איש ,כפי שבא לידי ביטוי בפסק הלכה בעניין
סירוב הפקודה.
ג .הקפדה ורוגז רב כלפי רבנים ,שאינם גדולים בתורה ולא
שימשו כראוי ,ופוסקים הלכה ציבורית בעוד יכולתם לפסוק
מוגבלת .כלשונו' :הֶרּבלך' שפוסקים הלכה ומקלקלים.
פסק ההלכה הזה מוכר יותר לציבור הרחב מימי המאבק על
גוש קטיף ,ולאחר הגירוש יותר ויותר אנשים מבינים את עומק
ראייתו של רבנו זצ"ל.
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