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במדבר

מכירת חסד
הגמ"ח שע"י מוסדות הרב רבי יוצא שוב במכירת חסד ענקית ,של ארגזי בשר
ארגנטינאי משובח  -והפעם במחיר מסובסד לבני התורה ולכלל הציבור
קרטון 01-04[ 7Xק"ג בקרטון]

במחיר ₪ *44 :לק"ג
בהכשר המהודר "ישא ברכה"
*+דמי טיפול  ₪ 5בלבד!
(תאריך פג תוקף של הבשר)9/4104 :

הזמנות בתשלום מראש בלבד!

להזמנות - 10-51-000-51 :שלוחה  6או במזכירות הישיבה
תאריך אחרון להזמנות :יום שלישי כ"ז אייר תשע"ד ()47/5/04
תאריך החלוקה :יום חמישי כ"ט אייר תשע"ד ( )49/5/04בשעה 06:11
אין אחריות למי שלא בא לקחת את ההזמנה בזמן!!!-המלאי מוגבל (עד  4קרטונים לאדם) – כל הקודם זוכה!

ניתן
להקדיש
ולהנציח
גם
חלק
קטן

כל
תרומה
תתקבל
בברכה

הדרך קובעת את היעד
יש משהו בימים הללו שמתחילים מפסח וממשיכים עד שבועות.
יש משהו בספירת העומר ,שמבקש מאיתנו לעקוב אחר הימים
החולפים ולחשב אותם גם בימים וגם בשבועות.
זה משהו שלא התבקשנו לבצע לפני אף חג אחר ,משהו מיוחד
לחג השבועות ,יצירה חד פעמית.
ויש משהו שזה בא לומר לנו ,ללמד אותנו ,משהו שאם נבין אותו
נפצח בעזרת ה' שני סודות.
ונתחיל בשאלה :אם "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה" ,הרי
שבחג הפסח בכלל לא נגאלנו ,כי הרי אז לא קבלנו את התורה
אפיל ו ,כך שלא היה שייך לעסוק בה .ואם כן ,מדוע בתפילות החג
אנו אומרים חג המצות "זמן חירותנו" ,הרי לא היינו בני חורין אז?
על כרחנו לומר ,שכל הסיבה שבגללה זכינו לתואר הנשגב הזה
"בני חורין" ,הוא אך ורק בגלל שבו ביום התחלנו דרך חדשה,
ספירה חדשה ,ימים חדשים שבהם אנו צועדים לקראת קבלת
התורה .רק בגלל זה היינו זכאים כבר אז לתואר הנכסף ,ורק בזכות
אותה ציפייה זכינו להיות "עם חופשי" מאותו רגע .כי ברגע שאתה
נוטל עליך את עולה של התורה הקדושה ,באותו רגע אתה באמת
חופשי ,באותו רגע כבר אינך עבד של תאוות ,רצונות ,יחסים
שליליים ,או רגשות זמניים.
אם כך יוצא ,ש'חג החגים' ,ו'מועד המועדים' ,הוא בעצם "חג
השבועות" .הוא החג שלשמו ולמטרתו עברנו את נבכי החגים
היפהפיים שבדרך .הוא המטרה של קיומנו ,ולמטרה של הקיום יש
להתארגן ולהתכונן טוב טוב.
יכולנו לחסוך את ימי הספירה ולהגיע לחג המיוחד הזה בלי הכנה
מוקדמת ,אבל אז היינו מקבלים את החג צמוק ,רזה ,ובעל
השפעות רוחניות נמוכות .כיום ,כשאנו מתכוננים ששה שבועות,
ארבעים ותשעה יום ,אנו מגיעים לחג הגדול הזה עם כלי קיבול
גדולים יותר ,עם הבנה מעמיקה יותר ,ועם רצון עז הרבה יותר
לחוש ולקבל את משמעות החג ,כשבראשו "מעמד קבלת
התורה".
הסוד הגדול מאחורינו .אנו כבר יודעים שלחג מיוחד כל כך ,דרושה
הכנה מורכבת לא פחות .אנו יודעים שעיקר העיקרים שבפנינו,
מצדיק את הדרך הארוכה והמסורבלת לכאורה המובילה אליה.
אולם סוד אחד קטן עוד לפנינו.
ובסודות ,ככל שהסוד קטן יותר ,ונסתר יותר ,כך הוא מלמד יותר,
ומעניק לאורח החיים מתנה גדולה יותר.
והסוד הוא ,שההכנה היא זו שקובעת איזה חג יעבור עלינו .ככל
שנשקיע בהבנה ובהבחנה בימים שבדרך ,כך נזכה להגיע ליעד
מוכנים יותר ובעלי כחות נפש לקבלת התורה גדולים גבוהים
ורחבים יותר.
מי שישקוד בימים אלו על ההכנה יותר מחברו ,יזכה גם לקבלת
התורה מושלמת יותר מחברו .כי ברוחניות ,ההכנה היא זו שקובעת
את ערך היעד ,ככל שההכנה גדולה יותר כך ערך היעד עולה
ומתעלה בהתאם.

ואם את הלקח הזה ניקח גם לחיי היומיום שלנו ,נזכה לייצר יעדים
מושלמים שבעבר היו נראים לנו כבלתי ניתנים להשגה.
והנה דוגמא:
אם ילד שומע מההורים שלו על "בר מצווה" רק כאשר אבא כועס
ו"מזכיר" לו את גילו המתקדם ...וחודשיים לפני החגיגה הוא שומע
דיונים על האולם ,התקליטן ,הבגדים והתפאורה ,הוא יקח את בר
המצווה בהתאם ויתייחס לאירוע כאל עיקר החגיגה בעוד שבגרותו
ובשלותו הרוחנית ישארו הי שם בגילאי השמונה .אולם ילד שישמע
מראש מהוריו על הזכות העצומה להיות חייב במצוות ,ועל הבגרות
הנפשית המחלחלת בו ,ועל יצר הטוב שהולך להשתכן בלבבו,
יהפך כבר ביום בר המצווה שלו ליהודי בעל מדרגה ,יהודי שמתחיל
את השלב הנוסף של היותו בן נבחר למלך מלכי המלכים.
אבל למה לנו להתרחק עד לדוגמאות חד פעמיות שכאלה ,אם יש
לנו דוגמא כזו לפחות בכל שבוע.
ילד שמכיר את השבת רק מהלחץ של הבית ,מהלימודים
שמסתיימים מוקדם יותר ביום שישי ונותנים אפשרות להסתובב
עוד קצת ברחובות ,מאבא שלחוץ "למען הילדים" להתפלל
מוקדם ולהתחיל את הסעודה עוד בטרם יחשיך "כי אם לא ,לא
יהיה לי עם מי לדבר בשולחן שבת" .הילד יזכר בשלהי שישי-שבת
במושגים ,ובטרם יכרע מעייפות תהדהד לו הנחמה של אמא:
ש"לפחות יספיק לאכול משהו לפני שהוא נרדם"...
אבל ילד שיודע שכבר ביום שישי בצהריים מתחילים להתארגן
נפשית וגופנית לשבת ,וחוץ מהעזרה בבית שההורים שלו מבקשים
"לא בגלל שצריך עזרה ,אלא בכדי שגם צדיק כמוך יזכה בהכנות
לשבת" .ובאורח קבע יודע שהמשפחה ובראשם הילדים תופסים
תנומה ביום שישי לבין חצי שעה לשעתיים וכל זאת "בכדי שתהיו
עירניים בתפילה ,בדרשה של הרב ובשולחן השבת" .ילד כזה ,עם
הכנות כאלה ,מקבל שבת אחרת לחלוטין ,שבת של התרוממות
הרוח ,שבת של יניקה מהתפילות מהדרשות ומשולחן השבת,
שבת שלאחריה מתחיל "שבוע טוב" באמת.
הכל תלוי בהכנה!
ומכאן ניתן להקיש וללמוד לכל נושא תורני ,יהודי ,משפחתי וכללי.
שלום בית ,חינוך ילדים ,בטחון בה' ,אהבת תורה ,כבוד להורים
ולמבוגרים ,להכל ...אם נחדיר בעצמנו ובסובבים אותנו את ההכנה
האמיתית ,נזכה להגיע לכל יעד ,מוכנים ,מאושרים ויונקים מאורו
הגדול של מלך מלכי המלכים.
את הכלים נתן לנו הקדוש ברוך הוא ,ומעתה הכל בידנו .נשקיע,
נתכונן ,נצליח בעזרת ה'.
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חידות
 .1כתבו התוספות (קדושין ח' א' ,ד"ה
רב כהנא) ,דרב כהנא היה לוקח פדיון
הבן בשביל אשתו .היאך לכאורה נסתרים
דבריהם ע"פ פרשתינו?
 .2היכן מצינו שהכשירו גט ע"פ פסוק
במגילת רות?
" .3אין להסיר המפה והלחם עד אחר
ברכת המזון" (או"ח סי' ק"פ ס"א) .היכן
יש רמז להלכה זו במגילת רות.
תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח
לפקס  33-22-55-899או למייל בכתובת:
 info@haravrabi.co.ilעד יום ראשון
בשעה 13:33 :ולציין עבור חידות העלון
דעת זקנים ,פרס יוגרל בין הפותרים נכון

תשובות לחידות משבוע שעבר
ש .איך יתכן 'עוסק במצוה' ,שאם יהיה בשבת 'פטור
מן המצוה' ,ואילו אם יהיה בחול ,אינו פטור?
ת .במ"ב סי' י"ג סקט"ז כתב" ,דבטלית קטן אם נודע
לו שהציצית פסולין ,דיש לו גנאי גדול לפושטו מתחת
בגדיו בין בביהכ"נ ובין ברבים ,אין צריך לפושטו,
דבגנאי גדול דוחה כבוד הבריות אפילו איסור
דאורייתא ,בשב ואל תעשה ,אך צריך למהר לילך
לביתו ,או לבית שלפני ביהכ"נ ויפשטו שם ,אף שהוא
עוסק בביהכ"נ בדבר מצוה ,מפני שהוא איסור תורה,
אבל בשבת אי"צ למהר לצאת מביהכ"נ כל עוד שהוא
עוסק במצוה".
ש" .אמר רבי יהושע בן לוי ,אסור לאדם שיהלך ארבע
אמות בקומה זקופה ,שנא' (ישעיהו ו' ג') ,מלא כל
הארץ כבודו" (קדושין ל"א א') .היאך יש להקשות על
דין זה ,ע"פ פרשתינו?
ת .נאמר בפרשתינו )כ"ו ט'(" ,והפריתי אתכם
והרביתי אתכם" ,ופרש"י" ,והרביתי אתכם ,בקומה
זקופה".
ש .תנא דבי רבי ישמעאל ,אילמלא זכו ישראל אלא
להקביל פני אביהן שבשמים כל חדש וחדש דיים.
אמר אביי ,הלכך נימרינהו מעומד" (סנהדרין מ"ב א')
היאך למד אביי מדברי רבי ישמעאל ,שיש לומר
הברכה במעומד דוקא?
ת .הנה ברש"י בסנהדרין שם פירש” ,אמר אביי,
הואיל ומקבל פני שכינה הוא ,מעומד בעי לברוכי.
וכן הביא שם ביד רמה בשם יש מפרשים .ועוד פירש
ביד רמה שם" ,אמר אביי ,הילכך כיון דחשיבא האי
ברכה כולי האי ,בעי ברוכי מעומד" ,והיינו לאו דוקא
מצד קבלת פני השכינה ,אלא משום עצם חשיבות
הברכה ,דברכה חשובה ,יש לברך מעומד .אולם יעוין
בספר מרגליות הים בסנהדרין שם ,שכתב לבאר
בענין אחר מפי השמועה ,דהנה ,ברכת הנהנין מברך
בכל עת שנהנה ,וברכת המצוות באה בזמן הקבוע
לה ,וכמו"כ ברכת הנהנין מברך בין מיושב ובין מעומד,
וברכת המצוות דוקא מעומד .ומעתה ,לכאורה ברכת
הלבנה ,מחד גיסא היא כברכת הנהנין ,שהרי נאותין
לאורה ,אך מאידך גיסא כיון דאמרו לברך עליה פעם
אחת בחודש ,א"כ נמצא דחשיבא כברכת המצוות,
וככל מצוה שיש לה זמן קבוע .ומעתה ,כיון דתנא דבי
רבי ישמעאל דברכת הלבנה אינה אלא פעם אחת
בחדש ,הלכך אמר אביי ,דמזה יש ללמוד דאין ברכת
הלבנה כדין ברכת הנהנין ,אלא כברכת המצוות ,דבא
מזמן לזמן ,וא"כ יש לאומרה מעומד דוקא ,וככל
ברכת המצוות.

איך מחדירים יראת שמים?
השבוע בעזרת ה' נתחיל את החומש הרביעי בחמישה חומשי תורה ,לפני שנתמקד בנקודה עצומה שרמוזה
בפתח החומש ,חשוב לזכור ,כמה הזדמנויות של חידוש והתקדמות ופתיחת דף חדש נותנת לנו התורה
הקדושה ,זה מתחיל מדי יום שיש לנו אפשרות להתחיל יום יום מחדש בצורה טובה ,אחר כך שבוע חדש ,חודש
חדש ,שנה חדשה וכן על זה הדרך ,ה' יתברך נותן לנו המון הזדמנויות לפתוח דף חדש בחיים ולהתקדם
בעבודת ה'.
כי יצר הרע מומחה לשבור את האדם ולומר לו עזוב כבר אין לך סיכוי ,הכל לא הולך וגם את תנסה להשתנות יש
לך התחלה לא טובה אז מה שווה?!
אבל ה' יתברך נותן לנו כל יום הזדמנות לפתוח דף חדש ולומר ,היום אני יתנהג אחרת עם החברים ,היום אני
אתפלל יותר בכוונה ,וכל יום חדש הוא הזדמנות חדשה ,כך בכל דבר חדש כאמור .שבוע ,חודש ,ושנה.
וכמו כן יש לנו חומש חדש ,אדם יכול לומר לעצמו החל מחומש במדבר אני אקרא שניים מקרא ואחד תרגום
יותר בכוונה ועם פרוש רש"י הקדוש ,וכן אדם יכול לומר לעצמו מחומש במדבר אני אתמיד בשיעור מדי יום וכן
על זה הדרך.
על כל פנים ,חומש במדבר פותח בפסוק הבא" :וַ י ְַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹשה ְב ִמ ְד ַבר ִסינַ י ְבא ֶֹהל מוֹ ֵּעד ְב ֶא ָחד ַלח ֶֹדש ַה ֵּשנִ י
אתם ֵּמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ֵּלאמֹר" מי שידקדק בפסוק ימצא בו דבר תמוה מאוד.
ַב ָשנָ ה ַה ֵּשנִ ית ְל ֵּצ ָ
כדי להבין את התמיהה נביא דוגמא :כשאני רוצה להצביע על מקום באמריקה איך אני יאמר? בניין התאומים
שבאמריקה או באמריקה בבניין התאומים?! ברור שמתחילים בדבר הקטן ומסיימים בדבר הגדול דהיינו בניין
התאומים שבאמריקה! כי הדבר הקטן נמצא בדבר הגדול ולא להפך!
ולפי זה כשאנו רוצים להצביע על אוהל מועד ,צריך לומר אוהל מועד שבמדבר סיני! ואילו בתורה הקדושה
בפתח החומש כאמור כתוב להפך ְב ִמ ְד ַבר ִסינַ י ְבא ֶֹהל מוֹ ֵּעד למה? מדוע שנתה התורה הקדושה מהסדר
הדקדוקי והתייחסה קודם למקום הגדול ואחר כך למקום הקטן?!
התשובה שאומר האור החיים הקדוש נוקבת עד תהום...
התשובה היא שאין שאלה ,סך הכל המושגים שלנו לוקים בחסר!
כי אם אצלנו אוהל מועד הוא הקטן ומדבר סיני הוא הגדול אנחנו בבעיה חמורה .כי גודל לא נמדד במטרים
רבועים ,גודל נמדד בתוכן ,המדבר עם כל הכבוד לגודל הענק שלו ולדונמים שהוא מכיל הוא פצפון וקטן כלפי
אוהל מועד ...אוהל מועד הקטן במטרים הוא מרכז העצבים של העולם הוא הענק שבענקים בתוכנו ובכחו כי
הוא מקום השראת השכינה.
זאת אומרת :כל מלה בתורה הקדושה היא שקולה ומדודה ,בסך הכל התורה מודדת גדלים במשקפים אחרות
כאמור.
אז באמת מה שכתוב ְב ִמ ְד ַבר ִסינַ י ְבא ֶֹהל מוֹ ֵּעד זה לא סתם ,פשוט המדבר נמצא באוהל מועד כי כאמור אוהל
מועד בו שורה השכינה הוא המקום הגדול והעיקרי.
לקח עצום זה מלמד אותנו הנהגה גדולה בחינוך ,גם בחינוך עצמנו ובפרט בחינוך ילדינו!
בספר הנהגות אהבת ישראל כותב מורנו הרב שליט"א [בשם הרב יצחק זילברשטיין שליט"א ששמע מרעייתו
ז"ל ששמעה מאמה אשת מרן הגאון רבינו יוסף שלום אליישיב זיע"א] "כשרוצים לקרוא לילד ,יש לומר לו ''בוא
ליטול ידים'' במקום ''בוא לאכול'' ,או ''לך לקרוא קריאת שמע שעל המיטה'' במקום ''לך לישון'' וכן על זה
הדרך .שעל ידי כך מחנכים את הילד לאורח חיים שכולו קיום תורה ומצוות" מה מלמדת אותנו אשת גדול הדור?
היא אומרת לנו ,גם בפרטים הקטנים צריך להשקיע אנרגיה כדי להשחיל יראת שמים ,ואולי אפשר לומר רק כך
אפשר להחדיר יראת שמים ,כי אם תתן לבן שלך שיחת מוסר זה לא בטוח יעזור ולפעמים בטוח שזה לא יעזור
כי אין לו כח לשמוע תוכחה ומוסר ,אבל כשאתה מחדיר לו את זה בדרך אגב מהדלת האחורית זה חודר הכי
טוב שיכול להיות וזה אף פעם לא יצא משם ,כי אין יצר הרע שיכול לברור ממילים פשוטות את התוכן הטוב
ולהשאיר את התוכן הריק.
סיכום העניין ,יש להחדיר לעצמנו ולילדינו מוסר ויראת שמים בדלת האחורית ,כי בצורה כזו אין נוגדנים
שעוצרים את ההתעלות וההתקדמות בעבודת ה'.
זה גם מה שקורה בפתח הפרשה כאמור ,התורה לא כותבת אוהל מועד יותר חשוב מהמדבר בגלל השראת
השכינה ,היא פשוט משחילה את זה במילים ,וכך חודר אלינו עמוק עמוק מה העיקר בחיים.
שמעתי איש חינוך גדול מאוד שאומר ,אבא יכול לומר לילדים שלו בשולחן שבת בשיא ההתלהבות כמה חשוב
לימוד התורה וכמה התורה זה העיקר בחיים ,אבל אם בחיים המעשיים הוא לא מבטא את זה ,זה לא שווה
כלום...
אם כשהוא רואה אברך עמל בתורה הוא אומר "אך ,איזה מסכן הוא! אני לא יודע איך הוא גומר את החודש"...
אבא כזה שלא יחלום שיצא לו בן תלמיד חכם! או אם כשהוא רואה אדם עובד בהייטק ומרוויח  ₪ 23,333בחודש
הוא אומר "זה אדם מצליח ,זה אדם מסודר בחיים "...אז כאמור שלא יחלום שיצא לו בן תלמיד חכם.
כי המבחן האמיתי של האדם הוא לא במה שהוא אומר כשהוא רגוע ושליו אלא במה שיוצא לו מהבטן בצורה
ספונטאנית – אז הילד רואה מה באמת חשוב לאבא שלו ,ולזה הוא צועד .כשאבא מחליף פנצ'ר בגלגל והוא
שוכב על הרצפה בשיא החום ,מה שהוא אומר אז ,זה האמת שבו ,ו רק את זה הילד קונה .ואם אז יוצא לאבא
מלה לא יפה או ביטוי חסר יראת שמים הילד מבין מי זה באמת אבא שלו...
אבל האמת זה מאוד קשה ,כי הביטויים הנזכרים הם יוצאים בלי מחשבה ולכן יוצא מה שבאמת האדם חושב,
ומה לעשות שאנחנו לא מספיק חזקים ,מה לעשות שאנחנו לא מספיק מאמינים שלומדי התורה הם
המאושרים והם המוצלחים ,איך בכל זאת נוכל להתעלות מעל עצמינו ולהגיע למצב בו גם משפט שיוצא לנו
מהשרוול בלי מחשבה לא יסתור את הערכים האמתיים שלנו?
כאן מגיע החלק של חינוך עצמנו המוזכר לעיל ,אנחנו צריכים להרבות בדיבורים חיוביים שיהיו טבע שני לדיבור
היוצא מפינו ,כר נוכל לחנך את עצמינו לדעת מה באמת חשוב ,וכך נוכל לחנך את לידינו לערכים האמתיים
באמת של התורה הקדושה.

סיפור לשבת – מה שמלה יכולה לעשות...
רכושו של אדם הוא אחד מהדברים החשובים לו ,ממונו מעמידו על רגליו ,על ידו הוא יכול
לרכוש לעצמו מקום לגור ,לקנות אוכל ושאר צרכיו ,ואף לקיים מצוות ומעשים טובים.
למרות כל זאת ,לפעמים ,אדם מסכים ליתן את כל רכושו בכדי להחזיר ולבטל משפט
שהוא בעצמו אמר והוציא מפיו ,אך גם אם אותו אחד זכה לעשירות רבה ומופלגת ,לא
יעזור ויועיל כל כספו הרב ,לבטל את אותם מילים שאמר ,להחזיר לפיו את המשפט
שהוציא.
במיוחד הדברים אמורים ,כלפי אותם דיבורים ופטפוטים שאדם מגלגל על לשונו ,ללא
תוכנית מוקדמת ,בפגישה אקראית עם אחר ,ולאחר שכבר הוציאו את הדברים ,מהירות
התגלגלותם לא ניתנת לעצירה ,ואת ההרס והחורבן הנורא שבא בעקבותיהם ,לא ניתן
לשער ולתאר.
זה מה שאירע גם עם הבחור גדיאל אלמוג ,מבחירי ופארי הישיבה החשובה 'עמלי
התורה' .גדיאל זה ,שכולם הכירוהו בשבחיו ומעלותיו הגדולים והכבירים ,שזכה למקומו
ומעמדו החשוב בישיבה ,כאחד המיוחדים ביותר ,כאשר הויכוח היחידי בין רבני הישיבה
אודותיו היא ,מהי יחודיותו על פני שאר מאות בחורי הישיבה המצויינים ,האם הוא המתמיד
של הישיבה או הצדיק של הישיבה ,האם הוא הלמדן של הישיבה או הידען של הישיבה,
הצד השווה שביניהם ,שכולם מודים ,שלמרות שהישיבה היא אחת מחמשת הישיבות
הטובות והמובחרות ביותר ,בכל זאת ,אין עוד בחור נוסף שמתקרב לשלל מעלותיו בעמל
התורה ,בעבודה ובמידותיו הטובות.
מה שפחות יודעים ,שגדיאל זה לא נולד כלל בבית של תורה ,ואף לא במקום תורה .ערש
לידתו במזרח הולנד ,לא הרחק מהגבול עם גרמניה ,בקהילה של יהודים הנקראים 'שומרי
שבת' ,שרובם ככולם ובתוכם הוריו ,שומרים תורה ומצוות כפי מיעוט ידיעותיהם ,ואף
ילדיהם הלומדים בבתי הספר הממשלתיים ,אין להם ידיעה רחבה יותר ביהדות.
אחד מהדברים שהקפידו בקהילה שם ,ושנתן להם את ההרגשה המחזקת את יהדותם,
היה בתרומותיהם הרבות לכל מגביות ה'שנור' של הישות הציונית בארץ ישראל .הכספים
הרבים שזרמו לכיסיהם של עסקני הישות הציונית ,נתנה לבני הקהילה את ההרגשה על
שייכותם לעם היהודי ,ובכך השתיקו את מצפונם אודות אי שמירת התורה והמצוות
במלואם.
'מנהג' נוסף היה בקהילה ההולנדית הלזו ,שכל נער ונערה ,בהגיעם לגילאי השמונה
עשרה ,נסעו ל'שבוע של שרשים' ,נסיעה של כשבוע לארץ ישראל ,הכולל ביקור בכמה
אתרי תיירות ומורשת ,ביניהם ה'כותל המערבי' ,שלצערינו הרב ,כך הוא נראה בעיניהם.
כשגדיאל טס ל'שבוע של שרשים' ,הוא לא יכל להעלות על דעתו מה יצא לו מטיסה זו.
הוא היה נער בוגר כבן שמונה עשרה שנה ,שידיעותיו ביהדות היו פחותות מזאטוט בן
שלוש ,ובלא הכנה מוקדמת הביאוהו המארגנים ,יחד עם כמה עשרות מחבריו ,אל הכותל
המערבי.
עד אותו יום גדיאל רק שמע על הכותל המערבי ,כעת עמד לראשונה מול אותם אבני הוד,
ובליבו התחוללה סערה ,כאשר אינו מצליח להבין בשל מה הסער הגדול הזה ,במיוחד
שבטיוליו הרבים ,הוא כבר הספיק לראות קירות הנראים מיוחדים יותר ,גם מבחינה
ארכיאולוגית ,וגם מבחינה הנדסאית.
כשהתקרב גדיאל לאבנים הקדושות ולמקום המקודש ,ראה זקנים ונערים עומדים מול
האבנים ומתפללים תוך כדי דמעות ובכי .מרוב בורותו ,לא הבין מה אירע לאותם האנשים
הבוכים מול האבנים .ובתומו ניגש לאחד מהמתפללים הבוכיים ,ושאלו אם אירע לו דבר,
והאם הוא זקוק לעזרה כל שהיא.
אינה ה' ואותו יהודי בוכה שגדיאל פנה אליו ,היה לא אחר מאשר ר' פינחס בעל הלב,
מאנשי ירושלים המקפידים ללכת בכל יום לכותל המערבי ,לשפוך שיח עבורו ועבור
משפחתו וכל כלל ישראל ,וידוע בנועם שיחתו ובלבבו החם והרחב ,לקרב בני נוער לאבינו
שבשמים .הצלחה מיוחדת היתה לו עם אותם אורחים מחוץ לארץ ,שבידיעתו הרחבה
בשפות נוספות ,היה מדבר עמם בשפת מקומם ,מלמדם על 'בריאת העולם'' ,האבות
הקדושים'' ,יציאת מצרים' ו'מתן תורה'.
כמעט לא ידוע על צעיר שהחל לשוחח עם ר' פינחס ,ולא המשיך את הקשר תקופה
ארוכה .גם אם לא כולם הגיעו בעקבות הקשר עמו לשינוי אורחותיהם בתכלית השינוי,
רובם ככולם התחזקו בזכות זאת בכמה מצוות .ישנם כאלו שרק נמנעו מלהתחתן עם
גויה ,ישנם שאף שמרו שבת ,היו גם כאלו שהוסיפו להניח תפילין בכל יום ,ומועטים היו
אלו שהצליח ללמדם אורחות חיים ,וקיבלו עליהם עול מלכות שמים בשלימות.
השיחה עם גדיאל התחילה כמו עם רבים אחרים ברחבת הכותל המערבי .מהר מאוד גילה
גדיאל שהוא עומד בפני מעיין המתגבר ,המלמדו חידושים מפתיעים שלא שמעם מעולם.
לאחר כשעתיים של שיחה ,כשכבר חיפשוהו המדריכים בכל מקום אפשרי ,וכבר הודיעו
במשטרה על העלמותו ,גילוהו באקראי כשהוא עומד על יד ר' פינחס כשכולו מרותק
מהדברים ששמע ,ובקושי רב ניתקוהו ממנו.
מאותו רגע ואילך איבד גדיאל כל טעם מהטיולים המתוכננים .למרות כל האטרקציות
המוצעות שעמדו לרשותו ,הוא לא שת ליבו אליהם .רק דבר אחד הוא רצה ,לחזור לר'
פינחס ולשוחח עמו עוד ,לשמוע ממנו את סיפורו של אברהם אבינו ששבר את פסלי אביו
בגיל שלוש .להאזין שוב לשעבוד מצרים ולנסים הרבים שה' עשה להציל את ישראל
ממצרים ובכל הדורות והגלויות.
מחוסר ברירה הסכימו המדריכים שגדיאל לא ילך עמהם לכל התוכניות ,אלא יחזור לכותל
המערבי לפגוש שוב את אותו רב שפגש בפעם האחרונה .אך הוסיפו והתנו ,שהרשות בידו
לכך היא ,רק אם ישוב בערבים למקום לינתם בזמן המיועד .וגם ,שלא ישכנע אחרים
שיבואו עמו יחד לאותו רב.
כמוצא שלל רב שש גדיאל על הרשות .בשעת בוקר מוקדמת כבר הגיע לרחבת הכותל
המערבי ,כשהוא תר שעה ארוכה אחר ר' פינחס .כשנפגשו ,שמחו השניים על פגישתם
החוזרת ,והמשיכו לשוחח על כל עיקרי האמונה וחיוב שמירת התורה והמצוות.
גדיאל התגלה כצמא לדבר ה' בצורה בלתי רגילה .יחד עם זאת הוא גם היה בור סוד שאינו
מאבד טיפה ,ועל כן ,בסיומו של אותו שבוע בהם שוחחו ולמדו השנים יחדיו דבר יום ביומו,
כבר לא חפץ גדיאל לשוב להולנד ולמקום לידתו ,אלא להשאר בארץ הקודש ,להגות
בתורה ועמלה.
לא קלה היתה מלאכת השכנוע של ההורים בדבר האפשרות להשאר בארץ הקודש.
בתחילה הם הסכימו רק על תקופה של כמה שבועות בודדים ,בהם ר' פינחס סייעו רבות
ללמוד במוסד למתחילים .במשך הזמן ההורים האריכו את הסכמתם ,וגדיאל עבר ללמוד
בישיבה ל'בעלי תשובה' ,בה עלה ונתעלה בתורה ,כאשר כל הזמן ר' פינחס עוזר ומסייע
בעדו בעצה ותושיה ובכל עניניו הגשמיים .בסיומה של השנה ,כשגדיאל חזר לביתו ,כבר
לא הכירוהו הוריו ,הוא חזר כשמראהו כ'בן תורה' ,בחיצוניותו ואף בעדינותו ואורח חייו.
הוריו שבקשו הסברים על דרכו החדשה ,סיפר להם את מה שר' פינחס לימדו ,מה
המשמעות להיות יהודי ,שיהדותו של אדם אינה מתבטאת באכילת סופגניה בחנוכה ,אוזני
המן בפורים ועוגת גבינה בשבועות ,אלא רק בלימוד התורה וקיום המצוות.
בחסד ה' עליו ,הוריו קיבלו את השינוי בהבנה ,ולמרות אכזבתם הראשונית מכך שלא
המשיך כיתר חבריו באוניברסיטה המקומית ,לא רק שלא נלחמו בו ,אלא עודדוהו ותמכוהו
לילך בדרכה של תורה.
לקראת הזמן החדש ,כשראה ר' פינחס את התקדמותו הגדולה בלימוד ,ובהתייעצות עם
רבני ישיבתו ,הגיע למסקנא שעליו למצוא לגדיאל ישיבה בה יוכל לעלות ולצמוח בהתאם
ליכולות הרבות שלו .בסייעתא דשמיא קיבלוהו לישיבת 'תפארת התורה' ,בה שקד על
תלמודו עוד כשנתיים ,ולאחריה התקבל לישיבת 'עמלי תורה' המעטירה ,ולמרות מאות
בחוריה המצויינים ,תוך פחות משנתיים נחשב אחד ממצוייני ומובחרי הישיבה ,וכל זאת,
בעמלו הרב ושקידתו והתמדתו בעסק התורה בכל עת ושעה.
בחורי 'עמלי התורה' לא ידעו דבר על עברו של גדיאל ,מאיזה משפחה הוא מגיע .חלקם
ידעו שלפני כמה שנים הוא הגיע מישיבת 'תפארת התורה' ,אבל באיזו ישיבה קטנה הוא

למד ,באיזה תלמוד תורה הוא התחנך ,אחד לא ידע.
ידיעה אחת ידעו אודותיו ,שמקורו מ'חוץ לארץ' ,והיו כאלו שאף ידעו 'מאיזה חוץ לארץ'.
מיהו אביו ,האם משמש כאחד הרבנים באותה קהילה בה גדל ,או מחשובי התלמידי
חכמים שם ,לא ידעו .אף אחד לא יכל לעלות בדעתו שאביו אינו תלמיד חכם כלל ,ובקושי
יודע להתפלל את התפילה הנכונה בסידור .שגדיאל לא למד כלל בתלמוד תורה ,ואף לא
בישיבה קטנה ,וכל צמיחתו העצומה בתורה ועמלה ,הכל זה מעבודה פרטית ואישית שלו,
הוא משמש כראיה שאין התורה בירושה.
באחת הלילות ,לאחר סדר שלישי ,עמדו כמה בחורים יחדיו ושוחחו אודות פרשיה
שאירעה באותם ימים ,אודות יהודי שעלה מצרפת והודיע שהוא כהן ,ולימים עלה יהודי
נוסף מאותו מקום ,וטען אודות הראשון ,שלא היה כהן מימיו .השיחה בין הבחורים היתה
אודות חוסר האפשרות לשקר בדברים אלו ,שתוך זמן מסויים ,יתגלה קלונו לעין כל.
תוך כדי השיחה עברו מענין לענין באותו ענין ,אודות יהדותם של כל אותם אלו שעולים
מארצות רחוקות ,שמי יכול להעיד אודות יהדותם .אולי הם גויים שזייפו מסמכים ולאחר
כמה שנים שהם בארץ הקודש ,נושאים מבניהם ומבנותיהם ,בלא לחוש כלל .חלק
מהבחורים טענו ,שבירור יהדותם הוא על ידי כל אותם שמגיעים מאותה מדינה ,שיודעים
בדיוק מי יהודי ומי לאו .כשראייתם היא ,אודות כל אותם עשרות בחורים בישיבה מארצות
הברית ,שחלקם מכירים אלו את אלו ,ואין בחור שאין לו מכר אחד בישיבה .ואילו הוא היה
גוי מחופש ,האחרים היו מכירים בו ומגלים את צפוניו.
ומה תאמרו אם כן על גדיאל ,שאל אחד הבחורים ,שהקנאה בצדקותו ומעלותיו הרבות
של גדיאל דיברה מתוך גרונו ,הוא הרי מגיע מארץ שאין בה עוד בחור נוסף בישיבה ,ואולי
הוריו הם גויים ,שיום אחד החליטו ההורים או הבן בעצמו ,להודיע על יהדותם ,והנה הוא
אחד מחשובי הישיבה ,ויתחתן עם אחת מבנות ישראל המיוחסות ,כאשר המשפחה לא
יודעת כלל שמדובר בגוי למהדרין .הבחורים שאכן לא ידעו דבר אודות גדיאל ומשפחתו,
המשיכו לשוחח אודותיו עוד שעה קלה ,שבסיומה הם הגיעו למסקנה ,שככל הנראה
גדיאל אינו יהודי כלל ,ובמקרה הטוב ביותר ,הוא ספק יהודי .כדרכם של שמועות מהסוג
הזה ,שתוך זמן קצר הם עברו מאחד לשני ,עד שכל הישיבה כולה ידעה את סודו האפל
של גדיאל.
באותם ימים החל גדיאל להרגיש שבחורים מתרחקים ממחיצתו .כאשר דברי הוצאת השם
רע ששמעו ,גרם לבחורי הישיבה להנהגתם זו ,באומרם ,שאם אכן כך ,אסור גם לדבר עמו
בלימוד ,שיש בכך איסור של לימוד התורה עם גוי .גם לומר לו מילה טובה חששו הבחורים,
מחשש לאיסור 'לא תחנם' ,שאסור לשבח גוי.
היו גם כמה בחורים שחפצו שלא לקבל את דברי הוצאת שם רע ,ואף טענו שגם אם ישנו
חשש רחוק כזה ,אין היתר לשפוך את דמו ,ובמיוחד שאם הכל 'עורבא פרח' ,יש כאן גם
חשש של 'בזיון תלמיד חכם' ,אך ככל שעברו הימים כבר נקבע בישיבה אודות גויותו של
גדיאל ,ואף היו בחורים שהיה להם על כך כמה וכמה ראיות מוצקות ,במיוחד שהיה מי
שסיפר ,שהוא הקשיב לגדיאל כשבירך 'ברכות השחר' ,והוא לא בירך את הברכה השניה,
'שלא עשני גוי'.
אם עד לאותו יום התמודד גדיאל עם כמות הצעות של שידוכים רבות ,ביניהם בנותיהם של
רבנים חשובים וראשי ישיבות ,שכולם רצו להכניס אל ביתם את האוצר הזה ,כפי שרבותיו
היללוהו וציפו לו לגדולות ,והוא דחה את כולם מרצונו ללמוד עוד זמן ועוד תקופה ,כעת
לא היתה לו אפילו הצעה אחת .מרוב התמדתו הרבה ,לא ידע גדיאל אפילו את השמועה
הרעה שהפיצו עליו ,ורק התפלא מדוע רבים וטובים מבני הישיבה נמנעים מלדבר עמו
בלימוד ,וכשהוא ניגש אליהם ,הם מתחמקים ממנו במוקדם או מאוחר.
בתחילה שמח גדיאל על שהשדכנים הרפו ממנו ,הם כבר לא מפריעים לו בכל עת ושעה.
אך לאחר ועבר יותר משנה מהזמן שבעצת רבותיו חשב להתחיל לשמוע ,ועדיין לא הציעו
בפניו אפילו הצעה אחת ראויה ,למעט שתי הצעות מביישות ,של נערות גיורות וספק
יהודיות ,הבין שאירע דבר מה.
נסיונו לברר מה אירע ומדוע לא מציעים לו כבר שידוכים כבימים ימימה אצל אחד מרבני
הישיבה ,לא צלח .אותו מגיד שיעור לא ידע מה לענות לו ,והתחמק ממנו באופן מכובד.
בתחילה חשב גדיאל שאולי התבגרותו היא זו שדוחה ממנו את ההצעות ,אבל רעיון זה ירד
מיד ,שהרי לפני שנה הציעו בפניו עשרות הצעות ,כולם מיוחדות ומעולות ,וכעת ,כשרק
התבגר בשנה ,אין לו אפילו הצעה אחת ראויה וטובה.
בצר לו פנה גדיאל אל ראש הישיבה ,וסיפר לו על מצבו ,שככל הנראה מאן דהוא הוציא
את דיבתו רעה ,ועל כן הוא לא זוכה למצוא את זיווגו ,להקים בית של תורה בישראל .ראש
הישיבה הבחין מיד שמדובר בבחור בן עליה מיוחד ,ועל כן השיבו ,שאם עד היום הצליחו
למנוע ממנו למצוא את זיווגו ,אות הוא שעדיין לא הגיע הזמן ,ולא בא לפניו השידוך הנכון.
כשיגיע הזמן ,והשידוך הנכון יעלה על הפרק ,אף אחד לא יוכל לקלקל לך את הזיווג שלך.
או שהם לא ישמעו את דברי הדיבה ,ואף אם הם שמעו על כך ,וגם אם הם האמינו
לדברים ,דרכים רבות יש בידי הקב"ה להוציא את הזיווג אל הפועל ,ואין לך מה לדאוג על
כך מאומה.
ראש הישיבה הוסיף וברכו ,שה' יזכה אותך למצוא את הזיווג הטוב והנכון ביותר עבורך
בעיתו ובזמנו ובקרוב .ועד אז ,הוסיף ראש הישיבה ואמר ,תנצל את הימים להמשך
שטייגען ועליה בתורה ויראה.
מעודד יצא גדיאל מבית ראש הישיבה ,שב אל הישיבה למקומו הקבוע ,וחזר לשקוד על
התורה כמימים ימימה ,להתענג על ה' ולהנות מאור התורה ,שלימודו השכיח ממנו את כל
צערו ויגונו על זיווגו המתעכב לבוא.
באותם ימים הצטרף לצוות הישיבה 'משיב' נוסף ,הגאון ר' מאיר החוקר ,ומשמים כוננו
את צעדיו ,שיקבע את מקומו סמוך ונראה למקומו של גדיאל .ר' מאיר שלא היה מודע כלל
למה שמספרים על גדיאל ,הבחין תוך זמן קצר שהוא יושב על יד בחור מופלג בתורה,
ודיבר עמו רבות בלימוד בכל סוגיות הש"ס ,וככל שנקפו הימים גילה עוד ועוד מגדלותו
בתורה של גדיאל ,מידיעותיו הנרחבות ,מסברתו הישרה ,ומכל מעלותיו המיוחדות.
בחורי הישיבה שהכירו בר' מאיר שיראתו קודמת לחכמתו ,התפלאו ממה שאינו חושש
לשוחח בלימוד עם גדיאל ,והגיעו למסקנא שככל הנראה אין איסור לדבר בלימוד עם
החשוד בהתחזות ליהודי ,וקמעה קמעה חזרו הבחורים לשאול ולדבר בלימוד עם גדיאל.
אותה תקופה היתה לגדיאל כמשיב נפש ,שוב יכל לתת ולהשקות ממעיינו המתגבר את
כל השואלים אותו בש"ס ופוסקים ,בדבריהם של הראשונים ומערכותיהם של האחרונים,
ותוך זמן קצר חזרו רוב הבחורים לדבר עמו בלימוד ולקבל מתורתו וחכמתו.
לאחר שחלפו קרוב לחמש שנים מאז שר' מאיר הצטרף לרבני הישיבה ,באחד הימים עלה
במחשבה לר' מאיר ,שעליו לנסות למצוא שידוך לגדיאל .במיוחד שדודו ,אחד מחשובי
ראשי הישיבות ,היתה לו בביתו בת בוגרת ,שאביה עדיין לא מצא עבורה את פאר עולם
התורה ,מי שיוכל לקבל תפקיד של מגיד שיעור בישיבה ,ואף בבא הימים ,לאחר מאה
ועשרים ,יוכל להוריש לו את ישיבתו בלב שקט ובטוח.
לפני שר' מאיר הציע את ההצעה לאחד הצדדים ,החליט בדעתו לעקוב יותר אחר גדיאל,
אולי ימצא בו איזה שהוא חסרון שמחמתו התעכב עד היום מלמצוא את זיווגו ,עד שזכה
לתואר הבלתי נכסף' ,האלטער [המבוגר] של הישיבה' .ככל שר' מאיר עקב ובדק ,רק
גילה מעלות נוספות וטובות ,שהגבירו אצלו את הרצון שיהלום כזה יפול בחלקם של
משפחתו.
באותו יום שר' מאיר חשב להציע את ההצעה ,החליט בליבו להתייעץ עם אחד הרבנים
בישיבה ,ולברר אצלו מעט על משפחתו של גדיאל .אותו המגיד שיעור שר' מאיר התייעץ
עמו ,השיבו ,שלא רק שאינו יודע דבר אודות משפחתו של גדיאל ,ישנו 'קלא דלא פסיק'
הטוען שכל יהדותו של גדיאל היא בספק גדול מאוד.
בראשונה נבהל ר' מאיר מאוד לשמוע את הדברים .כמעט הוא הציע
לדודו לשידוך לביתו המיוחדת בחור שהוא ספק גוי.
במיוחד שאם הוא היה מציע את הבחור

למד ,באיזה תלמוד תורה הוא התחנך ,אחד לא ידע.
ידיעה אחת ידעו אודותיו ,שמקורו מ'חוץ לארץ' ,והיו כאלו שאף ידעו 'מאיזה חוץ לארץ'.

לדודו ,הדוד היה סומך עליו באופן מוחלט ,ולא היה מברר כלל אודות משפחתו ויהדותו,

לדודו ,הדוד היה סומך עליו באופן מוחלט ,ולא היה מברר
כלל אודות משפחתו ויהדותו ,ומי יודע איזה מכשול היה
יוצא מתחת ידיו.
במחשבה שניה החליט ר' מאיר ,שעליו לברר פרט זה,
שאם אכן נכון וגדיאל אינו יהודי ,יש כאן שאלת חכם גדולה
אם מותר להשאירו בישיבה .שמלבד החשש ללמד גוי
תורה ,ישנו חשש חמור הרבה יותר ,והוא ,שיבוא יהודי
תמים שאינו מעלה בדעתו כלל לחשוב על רעיון כזה,
שבחיר הישיבה אינו יהודי ,ויקחהו כחתן לבתו ,ובתו תנשא
לגוי ,נורא נוראות.
ר' מאיר לא חס על זמנו היקר ,והחל לחקור ולברר אחר
מקור השמועה ,ויחד עם זאת דיבר בעדינות עם גדיאל
אודות משפחתו והוריו .במשך שבועיים של בירורים
אינטנסיביים ,בירוריו על ידי ידידיו מהולנד אודות
המשפחה ,עדיין לא הניבו פרי ,אבל מחקירתו בישיבה,
שלא היתה מביישת חוקר מקצועי ,שבמהלכה התקשר
אל עשרות בוגרים ואברכים ,דיבר עם למעלה ממאה
בחורים ,הגיע למסקנה שכל מה שסיפרו עליו ,אין לזה
שום מקור ושורש ,אלא רק נבעו מדמיונו של אחד
הבחורים ,שמחמת כן יצאה שמועה רעה זו בישיבה.
בירור קצר אודות מה שאירע לאותו בחור שהפיץ את
השמועה ,גילה דבר נורא .החל מאותו עת שהפיץ שמועה
זו ,לפני כשש או שבע שנים ,לא היה לו יום אחד טוב בחייו,
הוא עבר סבל שאין כדוגמתו ,לא זו בלבד שכבר הספיק
להתחתן ולהתגרש פעמיים ,לאבד את אמו באופן טרגי,
אלא גם יד ה' פגעה בילדיו ,בנו יחידו מזיווג ראשון נשרף
למוות ,ובתו מזיווג שני ,חולה במחלה הנוראה במצב
קשה ,וזאת מלבד עוד כמה צרות קשות ונוראות.
כשר' מאיר נפגש עם בעל השמועה ,והזכיר לו נשכחות,
שהוא זה שיצר בהבל פיו את השמועה הקשה והבלתי
מבוססת אודות גדיאל ,הבין לפתע בשל מה באים עליו זה
שנים צרות רבות וקשות .באותו רגע חשב בליבו ,שהיה
מסכים לשלם את כל ממונו ,ואף הרבה יותר מזה ,כדי
להחזיר את הגלגל אחורה ,לבטל את הדברים שאמר .אך
כעת הבין שאת הגלגל כבר לא ניתן להחזיר ,ואולי אם
יצליח לפייס את גדיאל על מה שעשה לו ,אולי יסור ממנו
החרון האף הקשה שפוגע בו ללא הרף.
למרות מה שנתגלה לר' מאיר ,הוא לא הסתפק בידיעה
שהשמועה אודות גויותו של גדיאל היתה עלילת שווא,
אלא רצה לברר דברים ברורים ונאמנים אודות יהדותו.
קרובי משפחתו שביררו עבורו בהולנד סיפרו ,שהמידע
שהגיע לידם הוא ,שפרטים על מקור משפחת אביו ,הם
לא השיגו ,מלבד מה שהוא יהודי פשוט המשתייך לקהילה
של שומרי שבת ,שמשמעותה היא ,שאנשי הקהילה
משתייכים לרמה ירודה מאוד של רוחניות ,שהדבר היחידי
בשמירת התורה והמצוות שמאחד את אנשי הקהילה ,הוא
שמירת השבת ,שאינם מחללי שבת בפרהסיא ,אינם
נוסעים בשבת ולא עושים את המלאכות שאף הם יודעים
שאסור לעשות בשבת ,כהדלקת האור וכדומה ,אבל לא
הרבה יותר מזה.
אבל לגבי משפחת אמו של גדיאל ,נודע להם בבירור שעד
העולמית הראשונה הם התגוררו
לפני המלחמה
בקראקא ,ואביה היה שמש בית הכנסת של העגלונים ,ובין
שתי המלחמות ,עקרו המשפחה יחד עם אמו של המדובר,
שהיתה ילדה קטנה ,מקראקא שבפולין ,להולנד ,שם נדדו
ממקום למקום ,עד שקבעו את משכנם באותה העיר בה
כיום מתגוררת בתם ,וההורים גרו סמוך אליהם ואף
קבורים שם בבית העלמין היהודי.
כשקיבל ר' מאיר את המידע המדובר ,חשב בדעתו לילך
להתייעץ עם אחד מגדולי ישראל שליט"א אודות כל
הבירורים שעלו בידיו ,האם די בהם כדי להתיר את
הנישואין עם גדיאל ,או שעדיין יש לחוש לשם רע שהוציאו
עליו .בנסיעתו זו לבירור ענין חשוב זה ,נטל עמו ר' מאיר
חומש ,ובדרכו למד את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום,
כנפסק בשו"ע אור"ח סי' רפ"ה ,ואף הוסיף ללמוד את
פרש"י ,כדברי השו"ע שם ,שכך ראוי ליראי שמים לעשות.
כשסיים את נסיעתו ובא להכנס אל הקודש פנימה ,עלה
לפניו רעיון ,שהאמת היא שניתן להכריע את שאלתו
והספק בו הוא מסתפק ,מלימוד הפרשה עפרש"י שסיים
לפני שעה קלה ,אלא שהכרעת ההלכה כדת של תורה,
היא אך ורק ע"פ הדבר אשר יורוך והמעשה אשר יאמרו
לעשות ,המסור בידי גדולי ישראל שליט"א.
וְא ת ּ ָכל ָה ֵּע ָדה ִה ְק ִה
וזאת מדברי רש"י א' י"ח ,עה"פֵּ " ,
ֹדש ַה ּ ֵּש נִ י ַו ִי ְת י ְַל דו ַע ל ִמ ּ ְש ּ ְפ ח ָֹת ם ְל ֵּבית
ילו ּ ְב ֶא ָח ד ַלח ֶ ּ
א ב ָֹת ם ּ ְב ִמ ְס ּ ַפ ר ּ ֵּש מֹות ִמ ּ ֶבן ֶע ּ ְש ִר ים ּ ָש נָ ה וָ ַמ ְע ָלה ְל
לת ם" ,וביאר רש"י" ,ויתילדו על משפחתם .הביאו
גֻ ְל ּ ְֹג ָ
ספרי יחוסיהם ועידי חזקת לידתם ,כל אחד ואחד,
להתייחס על השבט" .מבואר בדברי רש"י ,שבכדי לייחס
כל אחד על שבטו ,די ב'עידי חזקת לידתם' ,שיודעים שהוא
מוחזק כבנו של פלוני ,ולא בעינן עדים על לידתו ממש,
ולכאורה ההד"נ בנידו"ד ,שבפשטות אין חסרון ביהדותו
של גדיאל ,שהקול שיצא עליו ,לא היה לו מקור נאמן ,אלא
רק פטפוטי בעלמא ,ועל כן לא בעינן יותר מאשר עידי
חזקת יהדות אמו.
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