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מה גם שיכלה להשיב לה אודות עיקר טענתה ,שהנה בשכנותם מתגורר 'טכנאי מכונות
כביסה' ירא ושלם ,שזכה ללמוד עד נישואיו בישיבה קדושה ,ולאחר מכן שקד עוד כמה
שנים על תלמודו בכולל ,ורק לפני שנים ספורות למד במשך כמה חודשים את מקצועו ,בלא
לבזבז עליו את כל שנותיו הצעירות והפוריות ,והוא מתפרנס הרבה יותר בכבוד מאשר
בעלה שלמד את המקצוע שנים רבות ואף עשה בגרויות .היה עליה רק 'להזכיר' לשכנה את
דבריה מלפני כמה שבועות ,בהם רטנה מדוע כל תושבי השכונה והסביבה מעדיפים להזמין
את שירותי אותו טכנאי חרדי ,שבקושי יש לו תעודה אחת ,על פני בעלה שהינו מומחה יותר
ובעל תעודות רבות ועשרות שנות וותק .שדבריה אלו הינם 'פירכה מוחלטת' להשקפותיה
שברצונה להנחיל לה.
כל שיחה נוספת של השכנה עם הרעיה ,השפיעו עליה עוד ועוד לרעה ,עד שביום מן הימים,
כשדברי הארס התפשטו בכל חללי ליבה ,פנתה היא לצבי דוד בעלה ,ושוחחה עמו על
'עתיד' בניה ובנותיה ,מהיכן יוכלו להתפרנס .צבי דוד היה מופתע מדברי רעייתו ,הוא לא
היה רגיל לשמוע ממנה דברים בנוסח דומה ,תמיד היא היתה מודה לה' על בניה העוסקים
בתורה ועמלה ,ואילו כעת רוח אחרת נושבת ממנה.
האבסורד הגדול שבדברי הרעיה ,אודות הקשר שיש בין 'לימודי בגרות' לבין פרנסה ,היה
בעיקר ביחס למשפחתה .היא ידעה היטב שמכל בני משפחתה ,דוקא אלו ש'עשו בגרות',
הם המובטלים והמסכנים ,ואילו האחרים ,אלו שלמדו בישיבות קדושות ,פרנסתם מצויה
הרבה יותר .הגדול מהם ,הוא ה'בתים מאכער' הידוע והמבוקש ביותר בעיר ,השני משגיח
בישיבה חשובה ,והשלישי בעל חנות מצליחה ומשגשגת.
אחת התופעות לוואי הקשות שהיו משיחות אלו ,שהרעיה כבר לא עודדה את צבי דוד לילך
ללמוד לאחר סיום יום עבודה קשה ,ולא זו בלבד ,אלא אף היתה רוטנת מדוע אינו שב
מהרה לביתו מבית המדרש ,ולמה הוא יוצא כל כך הרבה ללמוד .במשך הזמן הוא הרגיש
שעובר עליה דבר מה ,וכל הזמן היא יורדת ברוחניות.
במשך הזמן ,ירידתה הרוחנית של הרעיה ,השפיע גם עליו .צבי דוד שעד לאותו תקופה היה
מהראשונים הבאים לשיעורי התורה ,ומהמשכימי קום לתפילות ,כבר לא נמנה בקביעות בין
ה'עשרה ראשונים' .אם במחזור הקודם של הש"ס ב'דף היומי' ,לא נמנו לו אפילו חמשה
חיסורים ,במחזור הנוכחי ,רק במסכת האחרונה היו לו יותר חיסורים מאשר בכל המחזור
הקודם .וכך במשך הזמן הבית והמשפחה החלו בדרדור רוחני כבד ,שדרכו חלילה יכולה
להוביל אלי פי פחת.
רב הקהילה שראה את תחילת התדרדרותו של צבי דוד ,ניסה לדבר על ליבו ולהשיבו
למוטב .גם חבריו וידידיו ניסו לדבר על ליבו שיחזור לתלמודו וליראתו ,אך דבריהם נפלו על
אוזניים ערלות ,הוא הנהן בראשו כאומר שמקבל את דבריהם ,אך בפועל הוא ירד והמשיך
להתדרדר עמוק עמוק.
ירידתם הרוחנית של ההורים ,השפיעה גם על כל בני הבית .במיוחד שהשכנה ש"טובת
הילדים" היתה נגד עיניה ,וחפצה בכל מחיר להדיחם מעץ החיים ,הביאה להם באחד הימים
'כלי משחית נוראי' הנראה תמים למראה ,אשר בשם 'מחשב' מכונה ,כשהיא מסבירה
ומנמקת את מעלותיו ,שעל ידיו ילדיה יוכלו לישב ברוגע בארוחת הערב ,בלא כל מריבה בין
הילדים ,ולצפות ב'מה רבו מעשיך' ,המעוררים את הילדים לאמונה חושית ,בראותם את
מעשי ה' .הילדים התלהבו עד מאוד לראות את בעלי החיים בטבע ,וקצת פלא היה בעיני
הרעיה ,שצפיה זו לא הביאתם לידי התעוררות לאמונה וקיום מצוות ,אלא רק עוררה אצלם
את היצר והרצון לראות דברים רבים ואחרים ,ותוך זמן קצר ,הצפייה השפיע על הילדים,
שכבר כמעט לא עניין אותם כל דבר הנלמד ,וכל מחשבותיהם במשך היום היו ,על מה שצפו
בהם בערבים.
מטבע הדברים ,שבתחילה צפו הילדים רק ב'תקליטורים מצונזרים' ,שאמנם לא כל כך ברור
מיהי אותה 'דמות תורנית חסויה' שצינזרה אותם ,ובמיוחד שהיו בהם מראות רבים
שלכאורה היו צריכים להיות גם מצונזרים ,ולא צונזרו .במשך הזמן השיגו הילדים מחברים
ומכל מיני מקורות ,תקליטורים אחרים הגרועים יותר עשרת מונים ,אשר השפעתם
הקלוקלת השפיעה על הילדים לרעה ,עד שכמעט לא ענין אותם כל דבר שבקדושה.
המלמדים בתלמודי התורה והרמי"ם בישיבות שראו את הצניחה הרוחנית העוברת על
הילדים ,ניסו אף הם לדבר עם ההורים והילדים ,שחוסר דרכם זו כסל למו ,שהצפיה
שנאסרה על ידי גדולי ישראל ,סופה מי ישורנו ,ועל ידה הם יכולים לאבד את כל עתידם
הרוחני ואף הגשמי ,אך הדברים כלל לא נשמעו ,ערבו להם הצפיה הויזואלית הצבעונית,
עם האורות המרצדים ,הרבה יותר מדף גמרא הכתוב שחור על גבי לבן ,שצריך לעמול על
הבנתו .הרגשת הריקנות שבאה להם בעקבות הצפיה ,ניסו לדחוק ולהתעלם ממנה על ידי
צפיה נוספת.
ההורים עצמם גם הם לא טמנו את ידם ,אלא הצטרפו ל'חגיגת הצפיה' ,ובמקום לילך
בערבים לשיעורי תורה ,צפה צבי דוד יחד עם רעייתו בכל מיני דברים שהשתיקה יפה להם.
מלבד התדרדרות זו של ההורים ,שבאה לידי ביטוי בחוסר הקפדה על תפילות וחיסור רוב
שיעורי התורה ,ובמיוחד בשינוי לבושה של הרעיה ,השתדלו שניהם יחדיו להקפיד לשמור
על אורח חיים כללי של שומרי תורה ומצוות ,בשמירת השבת ובלבוש החיצוני של הבעל.
כעת שההורים היו אף הם בעומקה של טומאה ,דיבורי השכנה אודות הצורך ב'לימודי
בגרות' ו'מקצוע' ,כבר נשמעו היטב באוזניהם ,ובעקבות כך ניתקו את בניהם מהקשר
לתורה וליראת שמים ,בהעבירם אותם מתלמודי התורה והישיבות בהם למדו ,אל מוסדות
בהם נמצאים ילדים ונערים כמותם ,המנוערים מכל זיק של תורה ועמלה ויראת שמים,
וראשם ורובם בצפיה זו או אחרת .גם את הבנות העבירו אל מוסדות ברוח מוסדותיהם של
הבנים.
כשניסו חבריו וידידיו לדבר על ליבו לבל יעשה צעד נוראי זה ,של ניתוק ילדיו מהתורה ,הוא
טען שבביקורו באותם מוסדות הוא ראה שהנערים שם לומדים בהתמדה גדולה ,ומה גם
שבזכות זה יהיה לבניו פרנסה בחייהם .מתוך דבריו אלו הבינו שככל הנראה הוא כבר שקוע
עמוק בתוך הביצה הטובענית של הצפיה ושאר רעותיה החמורות והטמאות.

אחד מחבריו ניסה לדבר על ליבו וסיפר לו את המעשה עם אותו בחור שניגש לרבי אליה
לאפין זצ"ל ,וביקש ממנו את רשותו ללמוד מקצוע .אמר לו ר' אליה ,מנין לך שתתחתן.
השיבו הבחור ,מדוע הרבי מקלל אותי ,בעזרת השם אני אתחתן .שאלו עוד ר' אליה ,ומנין
לך שיהיו לך ילדים .חזר והשיבו הבחור ,מדוע הרבי מקלל אותי ,בעזרת השם יהיו לי ילדים.
שאלו עוד ר' אליה ,ומנין לך שיהיו לך ולהם חיים בריאים .חזר והשיבו הבחור ,מדוע הרבי
מקלל אותי ,בעזרת השם אני וילדי נחיה בבריאות איתנה .אמר לו רבי אליה ,שים לב!
שתתחתן ויהיו לך ילדים ויהיו לכם חיים בריאים ,לכל זה ה' יעזור ,אתה סמוך ונשען על ה',
אבל בענין הפרנסה ,שם אתה חושש שה' לא יעזור?
גם הוסיף וסיפר לו את דברי רבי אלחנן וסרמן זצ"ל שהשיב לאותו אב שביקש את רשותו
שבנו הלומד בישיבה ילך ללמוד מקצוע ,שכידוע שברית מילה היא מהמצוות החשובות
ביותר ,אך בכל זאת אם אדם מתו שני בניו מחמת מילה ,הוא פטור ממצוה חשובה זו .על כן,
אמר רבי אלחנן ,גם 'מקצוע' שלדבריך הוא דבר חשוב עד מאוד ,אך מן הסתם אין דיניו
חמורים יותר ממצות מילה ,ולצערינו הרב כבר נפלו ברשת זו של לימוד מקצוע ,אלפים
ורבבות שהודחו מדרך עץ החיים ועזבו את היהדות וקיום מצוותיה ,ומשכך ,בימינו אין ברירה
אחרת מלבד לשלוח את הבנים אך ורק לישיבות הקדושות.
המכה הקשה הראשונה שבאה בעקבות כך היתה ,שהאב גילה באחד מהימים שבנו הגדול,
פסגת שאיפותיו מכל הימים ,בקושי 'מניח תפילין' .לא עבר זמן רב ,וראה בו ניצנוצי זלזול
בכבוד השבת ושמירתה .במשך הזמן עיניו רואות וכלות היאך הכיפה שעל ראשו הולכת
ומתקטנת ,ואילו שערות הראש הולכים ומתארכים ,ולא עברה תקופה ארוכה ,ובנו יקירו
החל ללכת ברחובה של עיר בגילוי ראש ,ר"ל.
למרות שצבי דוד חשב על עצמו שהוא עדיין נחשב שומר תורה ומצוות ,אך בכלל לא היה
נראה כך ,במיוחד כשהיה מהלך ברחובה של עיר עם רעייתו ,שלא נראתה כלל שומרת
תורה ומצוות ,אלא כאחת הפרוצות ביותר.
המכה הנוספת שקיבל צבי דוד ,היה כאשר בנו השני ,שרק לפני כשלוש שנים היה המיוחד
ביותר בכל התלמוד תורה בהבנה ובהתמדה ,זה שנקרא על שם אביו המנוח ,כעת במוסד
החדש שהלך ללמוד בו את המקצוע ,תוך פחות משנתיים כבר היה מהגרועים שבמוסד,
והוא נראה מחלל שבת בפרהסיא ר"ל ,שדינו כגוי לכל דבריו.
גם בתו הגדולה ,זו הקרויה על שם אמו הצדקנית' ,יהודית' ,לא הלכה בדרכי יהודית ,ואף לא
שמרה על 'דת יהודית' ,ובאחד הימים עזבה את בית אביה והלכה לה ואבדה מכלל ישראל.
שלושת המכות שקיבל צבי דוד ,הכו בו בחזקה ,אבל מצבו הרוחני היה כה קשה ,עד
שכמעט לא שינה את אורחותיו בעקבות מכותיו אלו.
באחד מהשבתות האחרונות ,בהם ביקש הרב לעורר את הציבור להזהר ולהשמר ולהתרחק
מכל אותם מכשירים נוראים ,המכלים כל חלקה טובה ,הזכיר לדוגמא לדראון עולם את צבי
דוד ,כשהוא מונה את מה שאירע לבניו הגדולים ,שאחד הולך ברחובה של עיר בגילוי ראש,
והשני מחלל שבת בפרהסיא ,וכל זה אירע לו מפני שלא שמע לקול הרבנים ,להתרחק
ממכשירים מסוכנים אלו ודומיהם.
מצבם של הבנים הוא כה נורא ,אמר הרב ,ותוך כדי הדברים אמר עליהם ועל אביהם דברים
חריפים וקשים מאוד ,בלשון של חירוף וזלזול ,כשהוא מדגיש ומעורר ,שסוף דומה צפוי לכל
אחד שיזלזל בדברי גדולי ישראל ולא ישמע להם ,שאחריתו עדי אובד.
לאחר שהרב סיים את דבריו ,פנה אליו ר' שמעיה אחד מהמתפללים ,ושאלו ,ילמדינו רבנו,
האם דבריו החריפים של הרב בלשונות חירוף וזלזול אודות אותו אב על מעשי ילדיו ,היה
מתוך 'ריתחא דאורייתא' ,או ששורת הדין נותנת כן לבזותו כך.
השיבו הרב ,כל אחד צריך ליזהר עד מאוד שלא יצאו מפיו לשונות של חירוף וזלזול ביהודי
שלא כדין ,ובמיוחד לא בעת 'ריתחא דאורייתא' ,ועל אחת כמה וכמה שחובה זו מוטלת על
הרבנים ,שהם צריכים להיות זהירים עד מאוד בזה .אכן אם אתה רוצה להבין מדוע דברתי
כעת כך ,כאשר תקיים את ההלכה המפורשת בשו"ע סי' רפ"ה ס"ב ,שיש ללמוד את
הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום או עם פרש"י ,וירא שמים יוצא ידי שניהם ,תבין שכל
מעשי אלו היו כדת וכדין וכדרכה של תורה.
יה ִהיא ְמ ַח ֶ ּל ֶלת ָ ּב ֵא ׁש
יש כּ ֵֹּהן ִ ּכי ֵת ֵחל ִלזְ נוֹּ ת ֶאת ָא ִב ָ
וזאת מדברי רש"י כ"א ט' ,עה"פ" ,ו ַּבת ִא ׁ
ִּת ּ ָש ֵרף" ,וביאר רש"י" ,את אביה היא מחללתִ .חללה ובזתה את כבודו ,שאומרים עליו ארור
שזו ילד ,ארור שזו גִ ֵדל" .מבואר בדברי רש"י ,שכאשר בתו של אדם עושה מעשה עברה
ועון ,אומרים כולם 'ארור שזו ילד ארור שזו גדל' ,ומשמע שמותר לעשות כן ,ואין בכך משום
פגיעה בכבודו ,ואדרבה ,לכאורה מצוה לפגוע בו ובכבודו ,ומה גם שבסיפור דידן האב היה
האחראי הישיר לנפילתם של ילדיו בעמק הבכא ,כך שבזיונות אלו באים לו בדין.
ויש לציין ,שלא בהכרח שהלכה זו של ביזוי האב מסורה לכל ,אלא רק לאחר שבי"ד בדקו
וחקרו ופסקו את דינה של הבת למיתה אומרים כן ,ומשום הכי ,יש ליזהר עד מאוד שלא
לפגוע ולבזות ברבים אדם אחר ,גם אם חלילה בניו ירדו ואבדו ,אלא רק לאחר הוראת חכם
מופלג.
סיפור נפלא זה נלקח מעלון האיחוד בחידוד [באישור מהמו"ל] ומלבד התוכן העצום שבו ,הוא מלמד אותנו להקפיד על לימוד הפרשה עם פרוש
רש"י הקדוש  -תודתינו למערכת העלון האיחוד בחידוד על פרסום הסיפור בעלוננו © כל הזכויות שמורות להאיחוד בחידוד.

רוצה ששמך יוזכר לברכה בליל ל"ג
בעומר ע"י עשרה אברכים שילמדו כל
הלילה להצלחתך ,ובנוסף עשרה
אברכים שיתפללו עליך בקבר
הרשב"י???
צלצל עכשיו1700-700-770 :

שבת קודש ג' אייר תשע"ד ()3/5/14
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אמור

מהי דרך ה'

אני רוצה לשתף אתכם בדברי הגמרא במסכת יומא דף כב :מה
שכתוב כאן זה מבהיל לאין ערוך ויותר מכל מחייב את כל אחד ואחד
מאתנו מאוד מאוד ,זה פשוט לא יאומן שדבר כזה יכול לקרות
לאדם כזה גדול ,וככל שזה לא יאומן כך זה מפחיד כי בטח ובטח
שזה יכול לקרות לנו...
אתם במתח? בואו נתחיל!
תחילה נביא את דברי הגמרא ככתבם וכלשונם ואחר כך נסביר.
בשעה שאמר לו הקב''ה לשאול "לך והכית את עמלק" אמר ומה
נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה כל הנפשות הללו על
אחת כמה וכמה! ואם אדם חטא בהמה מה חטאה?! ואם גדולים
חטאו קטנים מה חטאו?! יצאה בת קול ואמרה לו" :אל תהי צדיק
הרבה"!
ובשעה שאמר לו שאול לדואג "סוב אתה ופגע בכהנים" יצאה בת
קול ואמרה לו" :אל תרשע הרבה"!
פשוט לבכות! לקרא את דברי הגמרא האלו עם קצת התבוננות ,זה
לבכות!!!
מה כתוב כאן?
שאול מלך ישראל נצטווה על ידי ה' יתברך "לך והכית את עמלק"
דהיינו תהרוג אותם!!! הרי זה ברור שאין רחמן כמו ה' ,וה' מצווה
להרוג את כל זרע עמלך!!! מה עושה שאול המלך? הוא עושה
חשבונות הרי התורה מאוד מחמירה בשפיכות דמים ולא יתכן להרוג
את כולם ,ועוד ילדים קטנים?! ודאי שלא! ובכלל להרוג בהמה ,למה
מה עשתה?! ברור ובטוח שלזה ה' לא התכוון!!! ולאור החשבון הזה
הוא מחליט לא להרוג את הבהמות של עמלק!!! מה קורה באמת?
עמלק התחפש לבהמה על ידי כישוף וכך זרע עמלק לא נכרת!!!
וכשזה קורה יוצאת בת קול ואומרת לשאול "אל תהי צדיק הרבה"!
אם ה' אומר להרוג אל תהיה רחמן יותר ממנו ...ועל זה ה' מחליט
למאוס בשאול מלמלוך על ישראל.
מקרה אחר שקורה עם שאול ,שאול מחליט להרוג את כל נוב עיר
הכהנים [כולם יהודים צדיקים!] ,בגלל שהוא מחליט שהם מורדים
במלך כי הם עוזרים לדוד שמורד במלכות [לטענת שאול!] .נשים לב
אותו שאול שריחם על בהמות מתאכזר על עיר שלמה של כהנים...
ואז יוצאת בת קול ואומרת לו "אל תרשע הרבה"! אל תהיה כל כך
רשע שהורג עיר שלמה! אבל זה לא עוזר שאול הורג עיר שלמה של
כהנים.
איך קורה דבר כזה שמחד משתמשים במידות טובות להמרות את
פי ה' ומאידך משתמשים באכזריות כזו בלי שום הצדקה!!!
[חשוב לציין שגדלות שאול המלך לא נתנת לשיעור במושגים שלנו
והכל זה בחינות דקות בדרגה של שאול המלך ,אבל אין מקרה יוצא
מדי פשוטו ותורה היא וללמוד אנחנו צריכים]
עכשיו גם אתם מבינים למה צריך לבכות כשלומדים את הגמרא הזו,
כי אם שאול מלך ישראל יכול לטעות טעות כזו גסה ולהיות בטוח
שהוא עושה את הדבר הנכון ,בטח ובטח שגם אנחנו לפעמים
מרחמים איפה שצריך להתאכזר והכי חמור ,מתאכזרים איפה

צריך לרחם!
אז מה נעשה?
כל מה שנראה לנו נכון לעשות יכול להיות בבחינה הזו של שאול
המלך! וכמו שכותב על כך רבינו המסילת ישרים" :כי הנה חושך
הלילה שני מיני טעיות אפשר לו שיגרום לעין האדם ,או יכסה
את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל ,או שיטעה אותו עד
שיראה עמוד כאילו הוא אדם ,ואדם כאילו הוא עמוד" מגלה לנו
המסילת ישרים שבלי הדרכה נכונה אפשר לחשוב על אדם כאילו
הוא עמוד ועל עמוד כאילו הוא אדם  -פירוש הדברים אפשר לזרוק
אבן על אדם כי חשבנו שהוא רק עמוד ,ואפשר לכבד עמוד חשמל
כי חשבנו שזה אדם...
וזה מה שקרה לשאול המלך ,הוא ריחם על עמלק והתאכזר על נוב
עיר הכהנים! אז אולי גם אנחנו כאלה והראיה שלנו מוטעים ואנחנו
בטוחים שאנחנו עושים דברים טובים והם ממש רעים ומאידך אנחנו
מתחרטים על דברים שעשינו והם ממש טובים?!
כי גם שאול בהסתכלות שלו היה בטוח שהוא צודק רק הגמרא
מלמדת אותנו שהוא טעה ,אז מה הביטוח בשבילינו שאנחנו לא
כאלה?! אז באמת אנחנו בבעיה ,ולפני שנגיע לפתרוך צריך לדעת
שיש בעיה ,חשוב להבין שמה שנראה טוב מההסתכלות שלנו לא
בהכרח הוא טוב ,אנחנו הרי נגועים וממש לא אוביקטיביים...
אז הדבר הפשוט והברור שיציל אותנו מכאלה דברים זה הצמדות
לדעת תורה! כשאדם יונק תורה מתלמיד חכם וירא שמים הוא
מודרך בדרך הנכונה והא לא פועל על פי נטיות ליבו אלא על פי
דעת התורה של רבו ,כך הוא כבר מחוסן די טוב לטעויות כאלה,
זאת ועוד יש לו סיוע מהשמים כי אם ה' רואה שהאדם לא סומך על
נטיות ליבו אלא על כל דבר מתייעץ עם התורה ,ה' שולח לו הצלחה
שיגיע לדרך האמת.
בנוסף יש לנו עצה מדוד המלך עליו השלום שמבקש מה' בספר
ישוֹ ר"
תהילים בשני פרקים שונים" :הוֹ ֵרנִ י ה' ַּד ְר ֶּכך ונְ ֵחנִ י ְבא ַֹּרח ִמ ׁ
וגם "הוֹ ֵרנִ י ה' ַּד ְר ֶּכך ֲא ַּה ֵל ְך ַּב ֲא ִמ ֶּתך יַּ ֵחד ְלב ִבי ְליִ ְראה ְׁש ֶּמך" זה כבר
ביטוח יותר טוב מטוב ,כי ה' ודאי יודע מה טוב ומה הדרך שצריך
ללכת בה ,אז תפקידינו לבקש מה' לא רק הצלחה בגשמיות אלא
גם ובעיקר הצלחה ברוחניות שלא נטעה ולא נכשל בהתנהגותנו
ובמחשבתנו ובאורח חיינו ,או אז כשאדם מבקש מה' דבר כזה ודאי
וודאי שה' יענה לו וישמע תפילנו ויזכהו ללכת בדרך ה' באמת כמו
שה' רוצה.
וכמה זה מתאים לימי ספירת העומר שאנו מתחזקים במצוות שבין
אדם לחבירו שצריך הרבה הכוונה ותפילה שלא נטעה לשנוא את
חברינו ולחשוב שזה מצווה ,וכן להפך! יתן ה' ונזכה ללכת בדרך ה'
ולא לנטות ימין ושמאל ועל ידי זה לא נבוש בעולם הזה ולא נכשל
לעולם הבא ,אמן ואמן.
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חידות
 .1איך יתכן שע"י 'אמירת פסוק' ,יגרום
לרעהו להבין שלא כ'משנה מפורשת'?.
 .2נחלקו ביבמות (מ"ה ,).אם גוי הבא על
בת ישראל ,הולד ממזר ,או כשר .היאך
לכאורה מוכח ע"פ פרשתינו ,שאין הולד
ממזר ,וגם אינו כשר?
 .3בפרשתינו בפסוק (ויקרא כ"ד י)" ,וַ יּ ֵֵצא
יש ִמ ְצ ִרי
ֶ ּבן ִא ּ ָׁשה י ְִש ְר ֵא ִלית וְ הוּא ֶ ּבן ִא ׁ
ְ ּבתוֹּ ְך ְ ּבנֵ י י ְִש ָר ֵאל" ,ורש"י" ,בן איש מצרי.
הוא המצרי שהרגו משה :בתוך בני
ישראל .מלמד שנתגייר".
ועיין פרש"י (שמות ב' י"ב)" ,וירא כי אין
איש .עתיד לצאת ממנו שיתגייר".
וצריך ביאור!!!?
תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח
לפקס  03-72-55-988או למייל בכתובת:
 info@haravrabi.co.ilעד יום ראשון
בשעה 13:00 :ולציין עבור חידות העלון
דעת זקנים ,פרס יוגרל בין הפותרים נכון

בעזרת ה' במוצאי שבת
פרשת בחוקותי ליל ל"ג
בעומר תיערך ההדלקה
המסורתי על ידי מורנו
הרב שליט"א בשירה
ובזימרה לכבוד רשב"י
ברחבת המוסדות בניים
"עטרת חכמים" רח'
החי'ם  4תל-גיבורים
חולון
כולם מוזמנים | הכניסה
חופשית | עזרת נשים פתוחה

בסיום המסיבה יצא
אוטובוס לציון הרשב"י
במירון ,להרשמה:
1700-700-770

יום השואה
לע"נ ששת המיליונים שמסרו נפשם על קידוש ה' .הי"ד
את הסיפור הבא סיפר רבי ישראל שפירא ,הרב מבולז'וב ,שהיה עד לו בעת שהותו
במחנה הריכוז יאנובסקה:
בכל בוקר ,עם עלות השחר ,הגרמנים נהגו להובילנו אל מחוץ למחנה ליום של עבודה
קשה שהסתיים רק עם רדת החשכה .כל זוג עובדים קיבל מסור ענקי והיה צריך לנסר
את מכסת בולי העץ שלו .בגלל התנאים האיומים ששררו במחנה ומנות הרעב שהיינו
אמורים להתקיים מהן ,רובנו בקושי יכולנו לעמוד על רגלינו .אך המשכנו לנסר ,ביודענו
שחיינו היו תלויים בכך .כל מי שהתמוטט במהלך עבודתו או שלא הצליח לנסר את
המכסה היומית שלו ,היה נהרג במקום.
יום אחד ,בעודי דוחף ומושך את המסור הכבד יחד עם שותפי ,ניגשה אליי אישה צעירה
מקבוצת העבודה שלנו .חיוורון פניה הסגיר את היותה במצב פיזי חלש ביותר" .רבי",
היא לחשה לי" ,יש לך סכין?"
מיד הבנתי את כוונתה וחשתי איזו אחריות כבדה מונחת על כתפיי" .בתי" ,התחננתי
בפניה ,כשאני משתדל לגייס את כל האהבה והשכנוע שבלבי כדי להניאה מן המעשה
שאותו היא מתכננת" .אל תיקחי את חייך .אני יודע שחייך כעת הם גיהינום עלי אדמות,
שהמוות נראה כמו שחרור מבורך ביחס אליו .אך אסור לנו לאבד תקווה אף פעם.
בעזרת השם ,נשרוד את המבחן הזה ונגיע לימים טובים יותר".
אך האישה נראתה כאילו אינה שומעת את דבריי כלל" .סכין" ,היא שבה ואמרה" .אני
מוכרחה סכין .עכשיו .לפני שיהיה מאוחר מדי".
באותו רגע ,אחד השומרים הגרמנים הבחין בנו לוחשים וניגש אלינו" .מה היא אמרה
לך?" תבע לדעת.
שנינו קפאנו על עומדנו .שיחה בשעת העבודה הייתה עבירה חמורה .רבים מיושבי
המחנה נורו על המקום בשל פשעים קטנים בהרבה.
האישה הייתה הראשונה להתאושש" .ביקשתי ממנו סכין" ,היא אמרה .לאימתי הרבה,
כיוונה אז את בקשתה לשומר" :תן לי סכין!"
גם הגרמני ניחש את כוונתה ,וחיוך שטני ריחף על שפתיו .אין ספק שראה את גופות
האנשים שמרוב ייאוש השליכו את עצמם בלילה על הגדר החשמלית שסבבה את
המחנה ,אך זה יהיה מחזה חדש עבורו .בעודו מחייך ,שם ידו בכיסו ונתן לה סכין קטנה.
האישה לקחה את הסכין ומיהרה חזרה לעמדת העבודה שלה .היא רכנה מעל חבילת
סמרטוטים קטנה שהניחה על בול עץ .פתחה את החבילה והוציאה ממנה תינוק זעיר.
לפני עינינו הנדהמות ,היא מלה את התינוק בן השבוע במהירות ובמיומנות רבה.
"ברוך אתה אדוני אלוקינו מלך העולם" ,אמרה בקול צלול" ,שקידשנו במצוותיו וציוונו
להכניסו בברית אברהם אבינו".
בהחזיקה את הילד בזרועותיה ,הרגיעה אותו ואז פנתה לשמים" :אדון עולם! לפני
שמונה ימים נתת לי ילד .אני יודעת שלא הוא ולא אני נשרוד זמן רב במקום הארור הזה.
אבל עכשיו ,כשתיקח אותו חזרה ,תקבל אותו כיהודי שלם".
"הסכין שלך" ,היא אמרה ,והגישה את החפץ הקדוש חזרה לגרמני" .תודה!"
לגבורה יהודית כזו אף קצין גרמני לא יכל לה...
השומר הגרמני לקח את סכינו ועזב את המקום ללא אומר ודברים.

"ואמרתם כה לחי ר' שמעון בר-יוחאי"
מוסדות הרב רבי מארגנת לימוד על ידי עשרה אברכים בכל הלילה הקדוש של ל"ג
בעומר וכן עשרה אברכים שיתפללו עליך בציון הרשב"י ויזכירו שם שם לכל ישועה
שתבקש!!!

רוצה ששמך יוזכר לברכה???
צלצל עכשיו 24( 1700-700-770 :שעות)

סיפור לשבת  -סכנת המכשירים הטמאים!

אחד מהחסדים הגדולים שעשה הקב"ה עם בריותיו היא ,שכאשר אדם עובר צרה גדולה,
אירוע קשה ,או כל דבר אחר שזכרונו מעיק לו בליבו ,יש לו דרך 'להשתחרר' ממנו ,על ידי
שיסיח את הדברים לאחרים ,וככל שירבה לדבר על מה שהיה ,לספר את הרגשותיו הקשים,
כך יקל לו יותר ויותר.
במחשבה פשוטה נראה ,שכאשר אדם מספר את מה שעבר עליו ,הרי הוא חווה שוב את
הצרה או האירוע ,וסיפור הדברים צריך להעיק עליו יותר ,אלא שכך גזרה חכמתו יתברך,
שכאשר אדם מספר את מה שהיה ,הוא חווה שוב את הדברים ,ועל ידי כך ליבו מתרוקן
מההרגשות הקשות ומהזכרונות המעיקים.
גם אלו שעברו את 'עמק הבכא' ,בוגרי ה'מחנות' למיניהם ,אשר זכרונם לא מש מהם
מעולם ,ולא עבר עליהם לילה רגוע בלא שחלמו על האקציות והגירושין ,ההריגות
והשחיטות ,הרעב והמחסור ,גם להם עזר וסייע סיפור הדברים לאחרים ,ובמיוחד אלו
שהעלו את זכרונותיהם הקשים עלי גליון והדפיסוהו ברבים ,שפעולות אלו עזרו לרכך
במעט את הכאב והיגון העצום שהם סוחבים זה עשרות שנים מאז שחרורם.
למרות מציאות זו ,רבים מאלו שעברו את המלחמה הנוראה ,העדיפו מסיבותיהם הם
לשמור את מוראות המלחמה בתוככי ליבם ,ולא הסכימו כלל לדבר על מה שהיה וחלף.
הקיצוניים שבהם גם נזרו את עצמם מקריאת סיפוריהם של אחרים שעברו דברים דומים
להם ,והיו גם כאלו שבביתם היה אסור להעלות על דל שפתם שהיתה כלל מלחמה ,אלא
רק היה מותר לדבר על התקופה שאחרי ,בלא להזכיר אחרי מה.
בבית כזה נולד צבי דוד להוריו ,שכל אחד מהם בנפרד עבר את המלחמה ומוראותיה
בשנתה האחרונה ,כשהרשעים הנאצים ימ"ש כבשו את 'הונגריה' ,ובסיועם של ההונגרים
הרשעים שונאי ישראל ,ובשיתוף רשעי ופושעי ישראל ,אנשי ההנהגה הציונית המקומית,
כ'קסטנר' וחבריו שר"י ,שלחו את יהודיה למחנות להשמיד להרוג ולאבד ,ובחסד ה' עליהם,
נשארו אודים מוצלים מאש ,ובסיומה של המלחמה ,השיאו אותם ,שיקימו יחד בית נאמן לה'
ותורתו.
למרות שבעת הנישואין שניהם היו עדיין צעירים מאוד לימים ,בכל זאת נישאו השניים בכדי
להחיש נקמה בצוררים בילדים שיוולדו להם ,שימשיכו את מסורת אבותיהם ,ומציאותם
ועם ישראל הרגיל בכל צרה וצוקה ,שלא אחד בלבד עמד
תזעק 'נצח ישראל לא ישקר'ַ ,
עלינו לכלותינו ,עם זאת ,בכל דור ודור הקב"ה מצילנו מידם.
והשנים כבר לא היו כל כך צעירים ,ובכל זאת חפץ ה' לזככם ביסורים,
השנים שעברו ונקפוְ ,
שביתם היה ריקם ,ועדיין לא התברך .בשנים הללו הם דאגו לנקום את נקמת ה' בעמלק ,על
ידי עזרה וסיוע לשכניהם שזכו להקים בתים מלאים ברכת ה' ,בזרעא חיא וקיימא ,ויחד עם
זאת לא הפסיקו להעתיר בתפילה ,תחינה ובקשה לפני שוכן מרובים ,שברכת ה' תמלא גם
את ביתם ,בזרע קודש ההולכים בתורת ה' ועושים רצונו.
כעשרים שנה לאחר נישואיהם ,זכו השנים שישמע בביתם קול ששון וקול שמחה ,בעת
הוולד בנם בכורם צבי דוד ,שנקרא גם על שם אבי האב וגם על שם אבי האם ,והשמחה
רבתה עד מאוד.
צבי דוד הקטן הלך וגדל לשמחת הוריו וכל ידידיהם ושכניהם ,וכשבגר הבין שיש איזה שהוא
סוד בבית הקשור לאימי המלחמה הנוראה ,שמבחינת הוריו היא עדיין לא הסתיימה .כשגדל
הרגיש של הוריו אינו מאפשר כלל העלאת נושא המלחמה
יותר כבר ידע והבין שמצבם ַ
שהיתה ,ואף לא לשאול או לברר על מה שהיה לפני המלחמה.
גם מצבם הכלכלי שלא היה כה שפיר ,היה קשור בקשר של קיימא באותה החלטה של
ההורים ,שאין הם מכירים במלחמה ,והיא לא הסתיימה ,על כן לא הסכימו כלל לחשוב על
אפשרות לקבל את ה'רנטות' ,כספי השילומים שקיבלו ניצולי המחנות .הם לא רצו כלל
לזכור דבר מהמלחמה ולדבר אודותיה ,אף לא למלאות טפסים בהם יכתבו בקיצור באלו
מקומות התגוררו ,ושמות בני משפחותיהם שעלו בסערה השמימה ,וזאת מלבד מה שלא
רצו כלל להנות מדבר שבא מאותם רוצחים ,ומסיבה זו גם לא רכשו או הכניסו לביתם כל
חפץ או מכשיר שיוצר באותה מדינה ,כאשר ליבם לא נתן להם שיוכלו להנות מאותם
רוצחים ארורים ,שה' ישיב להם ש'נקם ישיב לצריו'.
הבית בו גדל צבי דוד ,היה בית 'הונגרי' עם כל המשמעות שבזה .לא שנתנו בבית זה
חשיבות למאכלים מסוימים או שהתייחדו בבישול ואפיה ,אלא בעיקר בשמירת המסורת
ההונגרית של הקפדה על כל מנהגי בית אבא ,ועיקר העיקרים ,בביטול מוחלט של הדעה
העצמית ,כנגד דעתם הרחבה של הרבנים ,וההליכה בדרכיהם ובנתיבותיהם.
בימים הללו עיקר מאמצם של שומרי משמרת התורה ,רבני הקהילות ובראשם גדולי ישראל,
היה להסביר ולשנות את אורח המחשבה של הורים ,שישלחו את ילדיהם למוסדות בהם
מלמדים רק את התורה הקדושה בלא כל תוספת ,ולאחר מכן שימשיכו בישיבות הקדושות.
כאשר כל אלו ששמעו לגדולי ישראל ולרבני הקהילות ושלחו את בניהם ללמוד בתלמודי
תורה וישיבות קדושות ,רוו מהם רוב נחת דקדושה ,שהקימו בתים נאמנים לה' ותורתו ,ואילו
אלו שהלכו אחרי ליבם ודעתם הקלושה ,וחפצו שילדיהם 'ישתלמו' ויהיו להם 'מקצוע',
רבים מהם איבדו את בניהם ובנותיהם לדראון עולם ,בזה שעזבו מקור מים חיים ,את התורה
הקדושה ,לחצוב להם בורות נשברים ,והפסיקו לשמור תורה ומצוות ,למחצה לשני שליש
ולשלשה רבעים.
בדבר נוסף התאמצו הרבנים קשות באותם הימים .היה זה סביב אי הכנסת מכשירי 'האזנה'
לבית .במבט לאחור קשה להבין את הנסיונות סביב מכשירים אלו ,אבל אז זה היה נסיון
קשה מאוד ,במיוחד שמכשירי 'טייפ' עדיין לא היו בעולם ,ואילו ה'פטיפון' היה מכשיר יקר
וכל תקליטור עלה גם הוא בדמים יקרים ,ורבים מהשכנים וקרובי המשפחה היה להם בביתם
מכשירים שקול דיבורים נשמע בכל מקום .מה גם שבאותם הימים גם לאלו הרחוקים מתורה
ומצוות היו גבולות מסוימים שעליהם לא דיברו באותם מכשירים ,ובמיוחד שגם בכדי 'לטהר
את השרץ' ,בכל בוקר השמיעו שם אדם הקורא 'קריאת שמע' ,וכן פעם בשבוע השמיעו
שם מעט 'דברי תורה'.
שנים ספורות לאחר מכן ,החלו הרבנים להתריע ולהזהיר אודות מכשירי הצפיה שהתחדשו
בארץ הקודש באותן שנים ,ומצאו להם משכן של קבע בבתים רבים .היה זה בתקופת
המלחמה שפרצה בעיצומו של היום הקדוש ,שמחמת המלחמה היו גם יראים שהכניסו

המלחמה שפרצה בעיצומו של היום הקדוש ,שמחמת המלחמה היו גם יראים שהכניסו
לביתם מכשירים אלו ,ועליהם יצא קולם של גדולי ישראל ,שכל מי שחפץ שבניו ימשיכו
בדרך ה' ובשמירת תורה ומצוות ,עליו להמנע לחלוטין מהכנסת מכשיר טמא זה ומהצפיה
בו אפילו באקראי.
בביתו של צבי דוד לא היתה כלל שאלה סביב נושאים בוערים אלו .אביו ששמע מפורשות
את רב הקהילה המכריז ואומר בשם גדולי ישראל את האיסור החמור בהכנסת המכשירים
הללו ובצפיה ושמיעה בהם אף באופן אקראי ,לא ניסה כלל לפקפק באיסור ,אלא עוד
באותו יום סיפר את דבר ההכרזה בביתו ,ומאותו יום ואילך ,לא זו בלבד שלא היה להם
בביתם מכשירים אלו ,אלא אף בנם צבי דוד כבר לא הלך לבתים בהם היו מכשירים אלו.
גם במקום עבודתו של אביו ,שהיה בו 'מכשיר האזנה' פתוח לרשות הכל ,עמל האב קשות
לבקש שיבטלו את ההשמעה הלזו ,באומרו שהוא סובל מכך קשות ,כאשר הממונים הבינו
שהוא סובל סבל גופני מחמת הרעש הבוקע ממנו ,ואילו הוא התכוון לסבל הרוחני .כשראה
האב שדבריו אינם נושאים פרי ,ורק הסכימו עבורו ל'הנמיך' מעט את רעשו ,בהתייעצות עם
רבו ,רכש אטמי אוזנים ,ומיני אותו יום ואילך ,הגיע כך לעבודתו בכל יום.
הדיונים והויכוחים בדבר מקום לימודי הילדים ,פסח על ביתם של הורי צבי דוד .ברור היה
להורים שאת בנם יחידם שנולד כעבור שנים כה רבות ,לא ינסו כלל לסכנו בעבור נזיד
עדשים של 'בגרות' או כל הבטחה אחרת אודות 'עתידו הגשמי' .הם לקחו במלא הרצינות
והחשיבות את דברי הרב אודות מקום הלימוד הטוב ביותר עבורו ,שהוא אך ורק בישיבה
קדושה.
צבי דוד עשה חיל בישיבתו ,למד בהתמדה עלה ונתעלה ,עד הגיעו לפרק האיש מקדש,
ובשמחה ובששון זכה למצוא את זיווגו ,אשת חיל היא תתהלל ,גם היא ממשפחה שלא
כרעו ברך לעגל הזהב של אותם הימים ,והלכו כנגד הזרם הכללי שנהה אחר אוירת
ההפקרות ששררה באותם ימים.
הורי צבי דוד עוד זכו להחזיק בחיקם את בנו בכורו ,שראו בו המשך נקמה בצר הצורר .אמו
שהיתה קשישה הרבה יותר ִמגילה מחמת כל מה שעבר עליה ,זמן קצר לאחר מכן כבר
עברה לעולם שכולו טוב ,בו אכלה מפרי ידיה ,נשמתה נדשנה בטוב הצפון להולכים בדרכי
התורה עליה מסרה את נפשה .עוד באותה השנה גם האב שעברו עליו חיים קשים מנשוא,
הלך בדרכה של רעיתו ,להנות יחד עמה מזיו השכינה כנגד כל מאמץ וצער שהיו להם
בשביל כבוד שמים ,ולקבל את שכרם ִמשלם על כל תפילה שהתפללו ,שיעור תורה ששמע
ולמד ,וכל הקפדה על דיני והלכות הבית היהודי.
עם סיומה של שנה ומחצה של אבילות ,זכה צבי דוד ללידת בתו שנקראה 'יהודית' על שם
אמו ע"ה .כשנתיים לאחר מכן זכה ללידת בנו שנקרא 'יהודה לייב' על שם אביו ,ובשנים
לאחר מכן זכה ללידת בניו ובנותיו הנוספים ,זרע ברך ה'.
פרנסה בריוח אף פעם לא היתה לו לצבי דוד ,הוא התברך בילדים מיוחדים ובעלי מידות
טובות ,אך מזונותיו היו בצמצום רב עד מאוד ,אך תמיד שמחו במה שחננם ה' ,והביטו אל
החלק המלא ,והשתדלו להודות ולהלל לה' על כל הטוב שגמלם בכל עת ,שילדיהם בריאים
ושלמים ,הולכים בדרך ה' ומקיימים את מצוותיו.
ששכנים רעים יכולים להזיק עד מאוד ,רבים יודעים ,אך משפחת צוי דוד הרגישה זאת על
בשרם .שכנים חדשים שבאו לגור בדירה שמולם ,לא היו בדיוק אלו שהיו רוצים להיות עמם
'מחותנים' ,וגרוע מכך ,הם היו אכולי שנאה כנגד בני התורה ,אלא שאת שנאתם עטפו
בגלימות של דאגה עבורם ומחשבות אודות עתידם הכלכלי ,כדרכם של פושעי ישראל
בדורינו אנו.
בתחילה קיבל צבי דוד ומשפחתו את השכנים במאור פנים ובחביבות ,והשתדלו לעזור
ולסייע בעדם בכל מה שהיו צריכים בכדי להקלט במקומם החדש ,אך כשראה שחברתם
יכולה להזיק לו ולמשפחתו ,הזהיר צבי דוד את ילדיו באזהרה חמורה ,שלא יצרו קשר עם
ילדי השכנים הללו ,אך מ'בוקר טוב' ואיחולים דומים שהוא ורעיתו שמרו קשר עדין עם
השכנים ,הוא לא כל כך חשש .השכנה שעיתותיה היו בידיה ,היה דופקת פעמים רבות
ל'פתח קשרים' עמהם ,ובדקות הללו
לבקש ביצה או שקית חלב ,ומנצלת את ההזדמנות ַ
היתה משוחחת קלות על כל מיני נושאים המוסכמים על שניהן.
במשך הזמן התחילה השכנה לעבור לשוחח גם על נושאים אחרים ,ותוך כדי דבריה
העמידה בפני הרעיה את השקפותיה המעוותות על החיים ,מה נחשב 'ניצול הזמן' ומהו
'חינוך אמיתי ונכון' .הרעיה שלא היתה אשת ויכוחים ,שמעה תמיד את דבריה בלא להתווכח
עמה ולסתור את דבריה ,אך בסתר ליבה גיחכה על הדברים וחשבה על עיוותם .אך במשך
הזמן ,הגיחוך בליבה נחלש ,ויחד עם זאת הדברים החלו להתקבל על ליבה.
אחת הטענות המרכזיות של השכנה היה ,שכל מצוקתם הכלכלית היא רק בגלל שבעלה
למד בישיבה קדושה ,בה למדו אך ורק תורה ,ועל כן אין לו מקצוע ביד ,והוא נאלץ לעבוד
בעבודות מזדמנות ששכרם מועט ועבודתם רבה וקשה .ועל טענתה זו היתה מוסיפה נופך,
שאמנם בן זוגה גם הוא למד "בישיבה" ,אך ראשיה "החכימו" לשלב בה גם עבודה ומלאכה,
וכך הוא למד את מקצועו ,כטכנאי מכונות כביסה ,והוא מתפרנס בכבוד.
'מעשה שטן' שהרעיה לא השיבה לה לדבריה ,אלא הם נכנסו וחלחלו לליבה כארס של
עכנאי .במקום שתשיב לשכנתה דברים כדורבנות ,שאותו מקום בה למד בן זוגה אינו נקרא
כלל 'ישיבה' ,שהרי לימדונו גדולי ישראל ,ש'ישיבה' הוא מקום בו לומדים אך ורק תורה
בקדושה ובעמל ,יחד עם יראת שמים טהורה ,ומלבד זאת ,היה עליה להזכיר לשכנה את
אשר סיפרה לה בעבר ,שבן זוגה הוא ה'חזק' שיצא בין תלמידי אותו מוסד ,ורבים מהם
השירו את כיפתם מעל ראשם ,ואף הגיעו ר"ל לדיוטה התחתונה ,שמחללים שבת .ומה גם
שהבית שהקימו ,אינו כלל סגנון הבית אותו היא רוצה שיהיה ביתה ,ובחלומותיה השחורים
ביותר לא חלמה שילדיה יראו חלילה כמו ילדי שכנתה.
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