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מו"ר  של  התייחסויותיו  הרחב  לציבור  להעניק  שמח  מש"ה  מכון 

והן  לעת,  מעת  המתעוררות  לבעיות  שליט"א  ערוסי  רצון  הרה"ג 

הופכות לשיח ציבורי.

מאחר ובשיח הציבורי נשמעות דעות שונות ואף משונות, ובמיוחד, 

צמאים  והם  נבוכים,  וחברינו  יש  בכלי התקשורת,  מוצגות  כפי שהן 

לדעת, מהי הדעה הנכונה ההולמת את תורתנו הקדושה.

זכינו ומו"ר התייחס ומתייחס באופן שוטף לבעיות השעה האקטואליות 

ומאיר את השקפתה של התורה באופן שאפילו הרחוקים מן התורה 

יכולים לקבל דעת תורה זו.

לדעת  זוכים  הנבוכים,  לשואלים  תשובותיו  בזכות  תלמידיו,  ואנחנו 

מהי ההשקפה הנכונה, שאותה נאמץ, וכיצד עלינו להפיצה לאחרים, 

בטוב טעם ודעת.

דהיינו  העתיות,  לבעיות  מו"ר  של  תשובותיו  לקבץ  החלטנו  לכן 

האקטואליות, המזדמנות מעת לעת, וקובץ זה ייקרא עת רצון.

הכנס  לקראת  אלה,  מתשובותיו  מקצת  מפרסמים  אנו  זה,  בשלב 

השנתי העולמי ה-27 במשפט התורה שמו"ר יוזם ומארגן, ובעזרת 

ה' יתברך נקווה לפרסם עוד ועוד מתשובותיו אלה.



בכלל השלישי מתוך ארבעת עשר הכללים שכתב הרמב"ם בהקדמתו לספר המצוות, 

קבע רבנו את הכלל הבא. בבואנו למנות את תרי"ג המצוות, עלינו לכלול רק את המצוות 

הקיימות לדורות: "לפי שמצוות שאינן נוהגות לדורות, אין להן קשר בסיני ]...[. שהדבר 

אשר צוה לנו משה ולא שמענוהו אלא ממנו, הוא מנין תורה, וקרא אותם מורשה קהלת 

יעקב ]...[, לפי שלא יקרא ירושה אלא דבר הקיים לדורות". על המצוות שלא ניתנו בהר 

סיני לדורות, לדוגמה: "קח צנצת אחת ותן שמה מלא העמר מן", "היו נֹכנים לשלשת 

ימים", כתב הרמב"ם: "שהן לפי שעה, ואינן נוהגות לדורות, ולכן אין למנותן". 

נצחיותה של תורתנו שהיא תורת חיים. אמנם, היא חתומה ולא תשתנה לעולם,1 

אך אין היא ספר מאובן של הוראות וחוקים, אלא תורת חיים שממצוותיה ומסיפוריה 

ניתן ללמוד ולהשליך גם על מקרים אקטואליים מחיי היום יום – בין אדם לאלוהיו, בין 

אדם לחברו, בין אדם לעמו, ובין עם ישראל לשאר אומות העולם, ובכך היא מורשה-

ירושה לדורות.

במסכת חגיגה )דף ג ע"א–ע"ב( מביאה הגמרא מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר 

חסמא שהלכו להקביל את פני ר' יהושע בפקיעין. שאלם ר' יהושע מה חידוש היה בבית 

המדרש, וענו לו תלמידיו: "תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותין". ענה להם ר' יהושע: "אף 

על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש". כך החלו לדרוש בדברי תורה, ובהמשך 

נּו  ִנְתּ ֲאֻסּפֹות  ֲעֵלי  ַבּ ְנטּוִעים  ְמרֹות  ּוְכַמְשׂ ְרֹבנֹות  ָדּ ַכּ ֲחָכִמים  ְבֵרי  "ִדּ הפסוק  כל  את  דרשו 

ֵמֹרֶעה ֶאָחד" )קהלת יב, יא(. את המילה נטועים דרשו כך: "מה נטיעה זו פרה ורבה, אף 

דברי תורה פרין ורבין". נראה שהגדרה זו קולעת לאופן לימוד התורה בבית מדרשו של 

מורנו ורבנו הרה"ג רצון ערוסי שליט"א. ואכן, את דברי התורה ודברי החכמים שנמסרו 

לנו לפני שנים רבות, מעמיד הרב ערוסי כחיים, פרים ורבים, עומדים ורלוונטיים לימינו 

אנו, וניכרים דברי אמת כפי שיוכל הקורא ללמוד ולהשכיל.

למצוא  גדול  בכישרון  גם  ה'  חננו  ההלכה,  בהוראת  ערוסי  הרב  של  גדלותו  מלבד 

את המשמעויות האקטואליות בתורתנו ובספרות חכמינו. במשך הדורות, עסקו חכמי 

ההלכה במתן פתרונות, תשובות והתייחסויות למצבים שנתקלו בהם צאן מרעיתם, אשר 

לא ניתנה להם תשובה מפורשת בספרות ההלכה הקלסית. כאן בא לידי ביטוי מקומו 

של הרב – מנהיג הקהילה, שמכוח ידיעותיו ומתוקף סמכותו הרוחנית, למד ממקרים 

דומים, הקיש ושקל בין מעשים והשיב תשובה לשואליו. כך גם דרכו של הרב ערוסי. 

כמנהיג, כרב עיר וכחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, הוא אינו נשאר רק בסוגיות 

היסוד השמיני משלוש עשרה היסודות שמנה הרמב"ם בהקדמתו לפרק חלק )הפרק העשירי במסכת סנהדרין(.  1



ההלכתיות ב"ארבע אמות של הלכה" בבית המדרש בלבד, אלא חי את צאן מרעיתו ואת 

הציבור כולו, וער לשיח המתרחש במדינת ישראל. מדי יום לאחר התפילה, מוצא לנכון 

הרב ערוסי להתייחס לשאלות המופנות אליו בנושאים הלכתיים אקטואליים, וגם נדרש 

להתייחס למאורעות שעל סדר היום.

וידוע  בכתב,  וכעת מובאים  דברים שנאמרו בעל פה  אלו  כי  לציין  גם  כאן המקום 

כן, בעקבות ההד הרב  פי  אינם כדברים המובאים בכתב. אף על  שדברים שבעל פה 

שהיה לדברים מוקלטים אלו, שהתפרסמו ומתפרסמים מדי יום באתר "נצח ישראל", 

ומופצים לעיתים באתרי חדשות שונים, ראינו חובה בהבאתם בכתב ובהפצתם ברבים.

דברי הרב הם שקולים ומדודים, לא מתלהמים ולא בעלי עניין לייצר שיח התורם 

ולדורות,  לרבים  הוראה  הם  הרב  דברי  הנדון.  העניין  ושל  הכותב  של  הציבור  ליחסי 

להורות את ההתייחסות ההלכתית להלכה ולמעשה. כך הלומד את דבריו יוכל להשכיל 

מהקורות אותנו וידע כיצד להמשיך להתרומם ולהתגדל בתורה, בהשקפה, לחתור אל 

המטרה הסופית ולהפוך לאדם שלם במעשיו ובמידותיו. 

זו, היוצאת לרגל הכנס העולמי העשרים ושבעה למשפט התורה, מצאנו  בחוברת 

לנכון לרכז מעט מדברי מורנו ורבנו, המרוכזים בימים אלו ועתידים לצאת לאור עולם, 

למען יתבשמו מהם כל בית ישראל.

המתעד  ירימי  משה  ר'  החוברת:  בהפקת  בעדנו  המסייעים  לכל  והברכה  התודה 

דן עמיאל  ר'  ישראל",  "נצח  יום לאתר  ומעלה אותם מדי  דברי הרב,  והמקליט את 

מנהל האתר, ר' אלאור כהן, אחי ר' אריאל פרחי ושאר המתמללים, הרב אורן טביב 

להודות  כאן המקום  לדפוס.  והבאתו  עידו פכטר שסייעו בעריכת החומר  ד"ר  והרב 

אשואל,  ר' שלום  הלוי,  דחוח  אדיר  ד"ר  הרב  ביניהם  הרבים,  המסייעים  לשאר  גם 

היקרים  ואחרונים חביבים חבריי  בדיחי  ורד  הגב'  נפש,  אוהד  ר'  ר' עתניאל מנצור, 

בהנהלת מכון מש"ה. יברך ה' את כולם ונזכה יחד להמשיך לעסוק בהפצת התורה - 

תורה שבכתב ותורה שבעל פה - חיי עולם נטעה בתוכנו.

יוסף ב"ר משה פרחי הלוי שבט תשע"ח 
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