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רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

לרפואתו השלימה של מרן רבינו הגדול
רבי יוסף שלום שליט"א בן חיה מושא

בתוך שאר חולי ישראל

לרפואתו השלמה של האברך החשוב
ר' יוסף בן מלכה

בתוך שאר חולי ישראל

על כבודי חסה התורה,
ובגזירה שוה זהותי נתגלתה.

למרות שלטובה נתכוונתי,
כל אומתי נתגנתה מחמתי.

דין החוטא בתקופתי,
נתברר לאחר תפיסתי.

שנה פרשת אמור )בא"י( תשע"ב
שישית

גליון
ר"ו

לעילוי נשמת

הבחורה עליזה עזיזה אהובה ע"ה

בת תבדלחט"א מרת שושנה שתחי'

נלב"ע ט' אייר תשע"ב

ת. נ. צ. ב. ה.

נחלקו ביבמות )מ"ה א'(, אם גוי הבא על בת ישראל, הולד ממזר, או כשר.

היאך לכאורה מוכח ע"פ פרשתינו, שאין הולד ממזר, וגם אינו כשר.

'אמירת  שע"י  יתכן  איך 
פסוק', יגרום לרעהו להבין 

שלא כ'משנה מפורשת'.

חילוקא דרבנן

ֶּבן  "ַוֵּיֵצא  י'(,  כ"ד  )ויקרא  בפסוק 
ִאָּׁשה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי 
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל...", ופרש"י, "בן 
שהרגו  המצרי  הוא  מצרי.  איש 
מלמד  ישראל.  בני  בתוך  משה: 

שנתגייר".

עיין פרש"י )שמות ב' י"ב(, "וירא 
ממנו  לצאת  עתיד  איש.  אין  כי 

שיתגייר".

וצריך ביאור!!!

ראובן  ר'  ישב  החורף  ימי  של  מהערבים  באחד 
ועסק בתורה, וכשראה שהשעה מאוחרת ועוד מעט 
וברך  המטה'  על  שמע  'קריאת  קרא  שנה',  'תחטפנו 
'ברכת המפיל', ועם סיום ברכת 'המאיר לעולם כולו 
האם  הסתפק  והוא  באפילה,  ברק  האיר  בכבודו', 
מותר לו כעת לברך על הברק ואף על הרעם שנשמע 
מה  מיידית  להחליט  עליו  היה  רגע  באותו  לאחריו. 
עבר  כבר  ספורות  שניות  ותוך  היות  לעשות,  עליו 
שלמחרת  החליט  כן  ועל  הברק,  על  הברכה  שיעור 
כדי שבהשנות הדבר  זו כדת של תורה,  יברר הלכה 

יוכל לדעת את המעשה אשר יעשה.

בבואו לברר סוגיא זו, ראה שיש בה נפק"מ רבים לגבי 
ענינים שונים, ביניהם, הלכה הדומה לספקו, מה דינו 
של מי שנזכר לאחר 'ברכת המפיל' שעדיין לא בירך 
'ספירת העומר', ואם ימתין עד למחר יוכל לספור רק 

בלא ברכה, וכהנה רבות.

אחת השאלות שתפסה את ליבו, היתה, אודות יהודי 
זכר',  אשתו  ש'ילדה  נתבשר  המפיל'  'ברכת  שלאחר 
ס"א(,  רכ"ג  סי'  )או"ח  בשו"ע  נפסק  זו  בשורה  שעל 
זו יברך כן,  שמברך 'הטוב והמטיב', האם גם בשעה 
את  ששומע  לאחר  מיד  לברך  יש  לכתחילה  שהרי 
בין  להפסיק  האיסור  שמחמת  או  טובה,  הבשורה 
ברכת המפיל לשינה, ידחה את ברכת הטוב והמטיב 

למחרת.

כששח את ספקו בפני ר' שמעון ידידו, טען הלה, שכפי 
שלכתחילה אין להפסיק בין ברכת המפיל לשינה, כך 
והיות  לברכתה,  הבשורה  שמיעת  בין  להפסיק  אין 
שיקיימה  עדיף  כעת,  לו  נזדמנה  זו  הודאה  וברכת 
למחרת  רק  ולא  הבשורה,  השמע  עם  מיד  כתיקונה 
שהוא קצת בדיעבד. ואילו ר' ראובן חשב, שהיות וכבר 
בירך ברכת המפיל, ואם יפסיק לברכת ההודיה לברכה 
'לכתחילה', ברכת המפיל תהיה 'בדיעבד', כעת עליו 
שאותה  המפיל  ברכת  של  ל'לכתחילה'  קודם  לדאוג 
לברך  יוכל  ההודיה  ברכת  את  ואילו  ראשונה,  בירך 
למחרת, ואפילו אם דיחוי זה נחשב קצת ל'בדיעבד', 
מהיכי תיתי להעדיף דיעבד זה על פני הלכתחילה של 

מניעת ההפסק של ברכת המפיל. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

לרפואת השלמה של האשה החשובה 
מרת רוחמה חנה בת גיטל שתחי' 

בתוך שאר חולי ישראל

"וַיֵֵּצא בֶּן ִאשָּׁה יִשְְׂרֵאלִית וְהוּא בֶּן ִאיׁש ִמְצרִי בְּתוְֹך בְּנֵי יִשְָׂרֵאל וַיִּנָּצוּ בַּמֲַּחנֶה בֶּן 
ַהיִּשְְׂרֵאלִית וְִאיׁש ַהיִּשְְׂרֵאלִי". ויקרא כ"ד י'.

ופרש"י, "ויצא בן אשה ישראלית. מהיכן יצא, רבי לוי אומר, מעולמו יצא. רבי ברכיה 
דרך המלך  ַיַעְרֶכּנּו,  ַהַּׁשָּבת  ְּביֹום  ח'(,  )שם  ואמר  לגלג  יצא.  אומר, מפרשה שלמעלה 
ומתניתא  בתמיה.  ימים,  תשעה  של  צוננת  פת  שמא  או  יום,  בכל  חמה  פת  לאכול 
אמרה, מבית דינו של משה יצא מחוייב. בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן, אמרו לו מה 
טיבך לכאן, אמר להם מבני דן אני. אמרו לו )במדבר ב' ב'(, ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבאֹתֹת ְלֵבית 

ֲאבָֹתם כתיב. נכנס לבית דינו של משה ויצא מחוייב, עמד וגדף".
כ"ג,  ותנחומא  ג'  ל"ב  ויקרא רבא  דברי רש"י הללו, שבמקורם הם מהתורת כהנים, 

צריכים ביאור מכמה פנים.
הביאור הראשון של רבי לוי, 'מעולמו יצא', צריך הבנה, מאיזה עולם הוא יצא, ומה 

השייכות לזה שהתורה רומזת לנו זאת בפרשה זו.
הביאור השני של רבי ברכיה, שלגלג על לחם הפנים, שדרכו של מלך לאכול פת חמה 
היא  ערוכה  דגמרא  ביאור,  צריך  הוא  גם  ימים,  צוננת של תשעה  פת  לא  יום,  בכל 
במנחות )צ"ו ב'(, שבלחם הפנים היה נס גלוי וידוע לכל, שנשאר בחומו עד שסילקוהו, 
כדאיתא שם, "דאמר ריש לקיש, מאי דכתיב )ויקרא כ"ד ו'(, ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטהֹר, טהור 
מכלל דאיכא טמא )הרי הוא כלי עץ העשוי לנחת, שאינו עומד לטלטלו, וכל כלי עץ 
העשוי לנחת אינו מקבל טומאה(. אלא, מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים ומראין בו 
לחם, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. כדברי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי 
יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים, סילוקו כסידורו, שנאמר )ש"א כ"א ז'(, 
ָלׂשּום ֶלֶחם חֹם ְּביֹום ִהָּלְקחֹו...". א"כ שאותו איש מצרי ראה בכל פעם שסילוקו של 

לחם הפנים הוא כסידורו, ואף אחר תשעה ימים עומד בחומו, מה היה מקום ללעגו.
הביאור השלישי, 'מתניתא אמרה', שיצא מחוייב מבית דינו של משה, גם צריך ביאור, 
מדוע מקרה זה כלל היה צריך להגיע לבית הדין. הרי גם אם אין לו לאותו איש מצרי 
זכות הלכתית ליטע את אהלו בתוך מחנה דן, שהרי אין אביו משבט זה, בכל זאת היה 
ראוי שיבואו עמו 'לפנים משורת הדין', ויאפשרו לו ליטע את אהלו במחנם, שהרי אין 
לו מקום אחר בו יוכל להתגורר, שכל שבט ושבט מדחהו ממקומם בטענה שאין אביו 
משבטם, ובשבט דן, בו בחר ליטע את אהלו, בכל זאת יש לו איזה שייכות מצד אמו, 

שהיא היתה משבטם.
כאשר  הפנים,  לחם  על  אחד  אותו  לגלג  בכלל  היאך  נוספת,  שאלה  מקשה  הרא"ם 
ואילו  צלפחד(,  )למ"ד שאינו  יחד עם המקושש  היה בשנה הראשונה,  המעשה שלו 
לחם הפנים לא התחיל אלא בשנה שניה, לאחר שהוקם המשכן. ותירץ שיתכן לומר 
ולפי  ולגלג.  יצא  שכבר בשנה ראשונה נצטוו על מצות לחם הפנים, ובשעת הציווי 
דבריו לא תקשה שאלתינו על דברי רבי ברכיה, שהוא עדיין לא ראה כלל את הלחם 

הפנים והנסים שעמו.
לוי  רבי  לשיטתו של  ִיְׂשְרֵאִלית',  ִאָּׁשה  ֶּבן  'ַוֵּיֵצא  דברי הפסוק  בחיי מפרש את  רבינו 
שהביא רש"י, "מעולמו יצא", ומקשה, מדוע לא כתבה התורה מהיכן יצא. אלא הביאור 
בדברי הפסוק, שכידוע שאדם נקרא 'עולם קטן', והיינו, שכל עוד שהוא חי בעולם, 
מת,  אדם  כאשר  אך  העליונים,  בעולמות  ומשנים  משפיעים  ומעשיו  לפעול  בכוחו 
או  מצוות  ולקיים  עוד  לפעול  יכולה  אינה  והנפש  מחצבתה,  למקור  חוזרת  נשמתו 
עבירות, וזהו משום שכחה לפעול התבטל, כמו שנאמר לא המתים וכו'. כך גם כשאדם 
חלילה חוטא בחטא גדול וחמור, נשמתו נכרתת ומתבטל כוחה הרוחני, ועל כך אמר 

רבי לוי, שאותו אחד יצא מעולמו. 
ב'פנים יפות' מחשב שמעשה זה של המגדף, שהיה יחד עם המקושש )למ"ד מקושש 
זה צלפחד(, היה בשנה השניה לאחר 'מעשה קרח', בשעה שכבר היתה עבודה, וכולם 
ראו את ניסי לחם הפנים, ובאותה עת הוא לגלג על מצוה זו )עי' תוס' ב"ב קי"ט ב' 

ד"ה אפילו(.
ועל פי כל הנאמר מבאר הגאון רבי שמעון שוואב זצ"ל בספרו 'מעין בית השואבה', 
שניתן ליישב את שלושת הפירושים המיישבים 'מהיכן יצא', שכולם יעלו בקנה אחד, 
והוא, שבתחילה עלו הרהורי כפירה ואפיקורסות בליבו של אותו איש מצרי, וכדברי 
הש"ך, שהאפיקורסות שהיתה בו 'בכח', יצאה ל'פועל' מתוך המריבה, וזהו דברי רבי לוי 
'מעולמו יצא', שיצא מלהיות יהודי מאמין, ומשכך, הוא כבר לא יכל לראות את ניסי 
ה' ונפלאותיו, שכידוע לפעמים שאדם חוטא וכופר ביסוד האמונה, הקב"ה מונע ממנו 
לראות את הניסים והנפלאות, שהרי הוא אינו מאמין בהם, ועל כן, אותו אחד כבר 
לא יכל לראות את הניסים שהיו עם הלחם הפנים שהיה 'חם ביום הלקחו', וכיון שלא 
ראה את הניסים, יצא ולגלג, וזהו דברי רבי ברכיה, שמפרשה שלמעלה יצא ולגלגל. 
וכיון שהיה אפיקורס ומלגלג על דברי התורה הקדושה, לא הסכימו בני דן להתפשר 
עמו ולהניח לו ליטע את אהלו בסמוך אליהם, שהרי לא מזמן היה האסון הטראגי של 
מחלוקת 'קרח ועדתו', שאליהם הצטרפו אלפים מבני ראובן, מפני שהתגוררו בסמוך 
אליהם, ועל כגון זה נאמר, 'אוי לרשע ואוי לשכנו', וגם בני שבט דן חששו לגורלם 
ולגורל בני משפחותיהם, אם יגור אפיקורס כזה על ידם, ועל כן הלכו עמו לדין אצל 
אף  שהוא  אחד,  מאותו  בחששותיהם  צדקו  דן  שבני  התברר  וגידף,  וכשיצא  משה, 
מסוגל לחרף את ה', ובודאי שסכנה לילדים ואף להורים להתגורר בסמוך אליו, והם 

רוצים שיגורו על ידם רק צדיקים, שיתקיים בהם 'טוב לצדיק וטוב לשכנו'.



תשובה ל"מעשה רב"

בסדר  מות'  'אחרי  פרשת  קריאת  בעת  האם  לשאלה,  בתשובה 
הפרשיות, יש ג"כ את ענין הצער והדמעות על מיתת בני אהרן, כמו 

בקריאת התורה ב'יום הכיפורים'. 

דברי השל"ה והמג"א בשם הזוה"ק
א[ כתב במ"א רס"י תרכ"א, "בזוהר )אח"מ נ"ז ב'(, כל מי שמצטער 
עונותיו,  לו  מוחלין  עליהם,  דמעתו  מוריד  או  אהרן,  בני  מיתת  על 
דבריו,  ומשמעות  האריז”ל”,  בשם  וכ”כ  בחייו2,  מתים  אין  ובניו1 

דתמיד אם מוריד עליהם דמעות או מצטער, הו”ל סגולה לזה.
אכן בשל”ה )מס’ יומא, פרק נר מצוה עמוד התשובה, אות ל”ה( 
כתב, “מצאתי בקונטרס דהאריז”ל, המוריד דמעות ביום הכפורים על 
וכן  ביוכ"פ.  בניו אינם מתים בחייו". משמע דוקא  בני אהרן,  מיתת 
נראה ממש"כ בפמ"ג בא"א רס"י תרכ"א, בשם הא"ר:, "ובא"ר ]סק"א[, 
המוריד דמעות ביום הכיפורים כו', יעו"ש... להורות שאהרן לא עמד 
שבלא  משום  נענשו  ואעפי"כ  ]עדיין,  הוזהרו  לא  יין  ושתויי  זכותו, 

ציווי[ השכל מורה עליהן. ]ע"כ[ צריך ליזהר, כל בו".

טעם הקריאה ביום הכיפורים, משום שמעורר לתשובה
ב[ ועיין בכלבו )סי' ע'(, שנותן בזה טעם לקריאת פ' אח"מ ביוהכ"פ, 
וכתב: "וזה שנהגו להזכיר המתים, לפי שהזכרת המיתה שובר ליבו 
של אדם ומכניע יצרו, ואפשר שע"ז קורין בפ' אח"מ, שיתנו אל ליבם 
שהיה  אהרן  שהרי  החטא,  מן  להיזהר  האדם  צריך  כמה  השומעים, 
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, לא עמדה לו זכותו, ונתערבבה לו 
שמחתו במיתת שני בניו הגדולים על שחטאו לפני ה'. ועוד, להורות 
לדברי האומר  ואף  קלות...  אליו  הנראות  לזלזל במצוות  ראוי  שאין 
שתויי יין נכנסו, לא מצינו שהוזהרו ע"ז, ונוכל ללמוד מזה, שאפילו 
בדברים שלא נמצא בהם אזהרה מבוארת, והשכל מורה עליהן, עונש 

גדול אם לא נישמר מהן".
אכן יסוד דברי ה'כל בו' נמצא בחז"ל, כמ"ש בס' חמדת ימים )ח"ג, 
יוהכ"פ, פ"ו אות נ"ג(, "טעם קריאת פרשת אח"מ היום הזה3, כי אמרו 
בזוהר, ועל דא ביומא דא קרינן ‘אח”מ שני בני אהרן’ בגין דישמעון 
וכל  חובייהו,  להון  ואתכפר  דצדיקייא,  אבודיהון  על  ויצטערו  עמא, 
קוב"ה  עלייהו5,  דמעין  ואחית  דצדיקייא4,  איבודיהון  על  דמצטער 
וכו', ולא עוד אלא דלא ימותון בנוי ביומוי,  אכריז עליה וסר עוניך 

ועליה כתיב יראה זרע יאריך ימים. ע"כ".

קריה"ת דשחרית ביוהכ"פ הוא מדין 'סדר היום'
לפי  אח"מ,  שקורין  "והטעם  שכתב  תרכ"א,  בסי'  בב"י  וע"ע  ג[ 
שבתוכו עבודת היום", וכעי"ז כתב הר"ן במגילה. וע"ע בתוס' ישנים 
זצ"ל(, בדיני  )להגר"י אלגאזי  יומא ע' א', וכתב עלה ב'שלמי חגיגה' 
קריאת שחרית יוהכ"פ )הנדמ"ח, עמ' קצ"ט-ר'(, "לפמ"ש הר"ן ומרן ז"ל 
בטעם הקריאה משום עבודת היום, אני מסתפק בזה אם דילג פסוק 
או תיבה אחת במה שהוא עבודת היום, דכיון שטעם הקריאה תלויה 
בעבודת היום, נראה דהיינו משום ונשלמה פרים שפתינו, וא"כ אפשר 
דאם דילג ושינה בעבודה קצת, צריך לחזור, ואע"ג דקי"ל )שו"ע או"ח 
בכל  היינו  לחזור,  אי"צ  דילג קצת,  בפרשת המועדות אם  קל"ז(  סי' 
המועדות, שעיקר הקריאה היא כדי לקרות בענינו של יום... ולזה אי"צ 

לקרות כל עניינו של יום כולו, דכיון שקרא קצת סגי...".
ולפי"ז, שיש דבר מיוחד בקריאת פ' אח"מ ביוכ"פ דוקא, וגם מבואר 
במשנה ריש פ"ז דיומא, שהיה דינו של כה"ג בדוקא לקרות זה, וי"ל 
)עי'  הקודש"  אל  אהרן  יבוא  "בזאת  זו,  בפרשה  דכתיב  דכיון  הטעם 
פרש"י ויקרא ט"ז ג'(, ואחר שבזה נודע לו שאין קפידא עליו משמים 
שלא יעבוד, א"כ בעת עבודת יוהכ"פ מתעורר אותו ענין דמיתת בני 
אלא  בקריאה,  הענין  הזכרת  מצד  רק  ואינו  דייקא,  ליוהכ"פ  אהרן 
בדוקא מצד הזכרת הדבר בסדר עבודת היום, ולכן שייך סגולת הענין 

דוקא ביוכ"פ6.

ספקו של הגר"ח פלאג'י זצ"ל בנידו"ד
ד[ וראה זה חדש מצאתי בס' מועד לכל חי מהגר"ח פלאג'י זצ"ל, סי' 
י"ט אות ס"ו, שעמד על הספק דנן, ולאחר שמזכיר את דברי הזוה"ק, 
ומביא שלכן מנהגם שהש"ץ כאשר קורא קריה"ת ביוכ"פ, קורא את 
לב  לעורר  גדולה,  ובהכנעה  בוכים  "בקול  הראשונים  הפסוקים  שני 
הציבור", מוסיף וכותב כדלהלן: "אלא דִלבי מהסס, אי מותר לעשות 
או  השנה,  באמצע  גם  לכפרה  יועיל  ואי  אחרי,  סדר  של  בשבת  כן 
הסגולה היא ביוהכ"פ דוקא. ומלשון הזוה"ק יש להוכיח דבכל שעה 
איתיה להאי סגולה, מדקאמר מכאן אוליפנא וכו', ומשום שבת ]אם 
לחוש לאיסור צער בש"ק[ באנו לדברי מוהרימ"ט, והרב בינה לעיתים, 
והרב שארית יעקב, ודעמוהי, ולפי דבריהם אין קפידא, אלא דביוהכ"פ 
אית ליה הדרגה עליונה, ואלים הכפרה דהאי יומא דקא גרים לרבותא 
זכור.  פרשת  וכענין  השנה,  דאמצע  אחרי  סדר  כקריאת  ואינו  טפי, 
וכן  ניסן כשחל בשבת נמי, ובשמו"ת אם לא קרא מע"ש,  וכן בר"ח 
כשקורא בשבת בפרשת שמיני7, וכן בסדר במדבר דאזכרה מיתת בני 
ביוהכ”פ,  הדבר  דתלו  אלא  כפרה,  ליה  ותיהוי  לבכות  היתר  אהרן, 
כי עצומו של יום שאני, וכפרתו מרובה לכל עון ולכל חטאת, ובכל 
מהר”ח  העצום  הגאון  בזה  נסתפק  שכבר  הרי  הדרגה”.  בו  יש  דבר 
פלאג’י זצ”ל, וצע”ק שלא דקדק דהני לישני דהפוסקים הנ”ל )הא”ר 

והפמ”ג(, שהזכירו להדיא ‘יום הכיפורים’ וכמשנ”ת.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

הכותב  ד'(  ט"ז  )ויקרא  פרש"י  את  ליישב  איך  לשאלה,  בתשובה 
שמשום ש"אין קטיגור נעשה סניגור" לפיכך אין הכהן משמש בפנים 
להודיע  עגל,  לך  "קח  ב'(  ט'  )שם  בפרש"י  מש"כ  עם  זהב,  בבגדי 
שמכפר לו הקב"ה ע"י עגל זה על מעשה העגל שעשה", וצ"ב שאם 

זהב שרק מזכיר עגל יש לימנע, א"כ בעגל עצמו ודאי8.
שנאמר  ממה  פרטי,  באופן  לאהרן  שנאמר  מה  דחלוק  י"ל  לכאו' 
ביחס לכפרת כלל ישראל, דלאהרן הודיע הכתוב שמכפר לו לגמרי, 
כלפי כפרת  עון במה שמביא העגל, משא"כ  עד שאין אפילו הזכרת 
כלל ישראל, דתמיד נשאר רושם מחטא זה9 )כמ”ש בשמות ל”ב ל”ד, 
ע”ש בפרש”י(, לכן דוקא שם יש לחוש לזה ]וראה גם שפתי חכמים 

ר”פ שמיני[.

תשובה ל"מבין חידות"

שקברה  האומה  שכר  נמשך  תקופה  לאיזה  עד  לשאלה,  בתשובה 
את אברהם אבינו.

כתב ב'חזקוני' )ויקרא י"ח ג'(, "כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ 
כנען, ר"י הגלילי אומר, אחר ששוקל מעשה ארץ מצרים כמעשה ארץ 
כנען, ומעשה ארץ כנען כמעשה ארץ מצרים, למה זכו הכנענים לשבת 
בארצם ארבעים ושבע שנים10, שנאמר וחברון שבע שנים נבנתה לפני 
צוען מצרים )במדבר י”ג כ”ב(, אלא בשכר שקברו את אברהם אבינו 

במערת המכפלה זכו”.
ולכאו’ הוא פלא, שהרי נאמר בפסוק )בראשית כ”ה ט’(, “ויקברו 
אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה...”, הרי שבניו קברוהו, 
ולא אנשי כנען ]וקצ”ע בילקוט רמז ק”ו, שמבואר שם, שֵשם ועבר 

קברו את אברהם אבינו, ע”ש[.
וי”ל שאנשי כנען נתאספו לחלוק לו כבוד בקבורתו, ובשכר זה זכו, 
וכעי”ז מצינו מדרש לגבי המצרים, שכתוב בפסוק )ט”ו ה’(, “נטית 
עה”ת,  הרא”ש  בפי’  וכתב שם  לקבורה,  שזכו  ארץ”,  תבלעמו  ידיך 
בכבוד  נתעסקו  שהמה  לפי  לקבורה,  זכו  מה  מפני  טעם  “שמעתי 
קבורת יעקב אבינו, ומי שאינו מקפח שכר של בריה, לא קפח שכרם 
מצד מדה כנגד מדה”, ואע”פ שיעקב נקבר רק ע”י בניו, כמ”ש רש”י 
ה’מדה  כאן  ואולי  לזה11.  זכו  ללוותו  שנתאספו  על  מ”מ  ויחי,  בפ’ 
כנגד מדה’ הוא על שכיבדו מנוחת מקום הצדיק, זכו למנוחה לפרק 

זמן זה.

ואולי אפשר לומר, דזכו שאברהם אבינו הגין עליהם לאחר פטירתו, 
בעצם היותו קבור בארצם, שמצינו שהצדיק הקבור במקום מסויים 
מגין גם לאחר פטירתו על האיזור בו קבור12, וכיון שהם חפצו ביקרו, 

ונתנו לו ליקבר במקומם, זכו שיגן עליהם לשנים רבות.
פרשת  בספרא  לפנינו  נמצא  החזקוני,  למש”כ  דומה  מדרש  אולם 
בחזקוני,  כמש”כ  איננה  לכאו’  שם,  שנזכרה  הזכות  אך  מות,  אחרי 
מפני  וכו’  אומר  “ריה”ג  ח’(,  פרשתא  אח”מ  )תו”כ  בספרא  דאיתא 
את  שכיבדו  שכר  בשביל  אלא  וכו’  בארצם  לישב  הכנענים  זכו  מה 
אברהם אבינו, שאמרו לו, שמענו אדוני, נשיא אלקים אתה בתוכינו, 
בני אדם שכיבדו את אברהם אבינו, זכו לישב בארצם שבע וארבעים 
שנה”. ומבואר דהשכר לא על הקבורה אלא על הכבוד שחלקו לו ]ועי’ 
בקרבן אהרן )הנדמ”ח, מכון זכרון אהרן, כרך ב’ עמ’ רצ”ד( מה שביאר 
בענין שכר הכבוד[. ואולי גירסא אחרת היתה לפני החזקוני בזה )ועי’ 
דלא  ענין,  אותו  על  גם  הוא  אבל  גירסא,  עוד  בהמשך  שם  בספרא 
האומה  שזכות  מבואר  החזקוני,  לגירסת  עכ”פ  החזקוני(,  כבגירסת 

הכנענית נמשכה עד כניסת עם ישראל לארץ ישראל.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

חייב  דקטן  בפרשתינו,  לכאורה  מצינו  היכן  לשאלה,  בתשובה 
בקרבן מסויים.

המדובר הוא בקטן הבא על שפחה חרופה, וכפי הנאמר בפרשתינו 
)י"ט כ' - כ"ב(, "ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע וִהוא שפחה נחרפת 
לאיש וָהפֵדה לא נפדתה או ֻחפָשה לא ִנַּתן לה ִּבקֶֹרת תהיה לא יומתו 
כי לא ֻחָּפשָׁה. והביא את אשמו לה' אל פתח אהל מועד איל אשם. 
וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני ה' על חטאתו אשר חטא ונסלח לו 

מחטאתו אשר חטא".
והנה אע"פ דפשטיה דקרא מיירי ב'גדול', וכדכתיב בתחילה 'ואיש', 
ודרשינן בכל מקום 'איש, פרט לקטן', אעפ"כ כתב הרמב"ם )בפ"ג מהל' 
איסו"ב הי"ז(, "בן תשע שנים ויום אחד שבא על שפחה חרופה, היא 

לוקה, והוא מביא קרבן...".
וכענין זה כתב הרמב"ם בפ"ט מהל' שגגות )ה"ג(, אלא דהוסיף שם, 

"...ויראה לי שאינו מביא עד שיגדיל ויהיה בן דעת".
מבואר בדברי הרמב"ם, דאף אם הבועל שפחה חרופה הוא 'קטן', 
מ"מ חייב בקרבן, אלא שאין מביא את קרבנו אלא לכשיגדיל, אבל 

הוא כבר מתחייב בו בעודו קטן.
ואכן כבר השיג עליו הראב"ד )בהל' איסו"ב שם(, וכתב, "זה שיבוש, 
שלא מצינו קטן בר עונשין, וקרבן זה מן העונשין הוא, והיא כמו כן 
שגגות  בהל'  וכן  בכריתות".  איתא  והכי  אהדדי,  דהא מקשו  פטורה, 
שם כתב הראב"ד, "אומר אני שזה שיבוש, שהרי ָשנינו בשפחה, אחד 
גדול ואחד קטן, גדול נמי פטור, וכ"ש הקטן, ואם יאמר, האיש נתלה 
באשה אבל לא האשה באיש, מ"מ מהיכא תיתי לחייב את הקטן על 

ידי האשה, הא ודאי טעותא הוא".
ועי' במפרשי הרמב"ם מה שהאריכו ליישב שיטתו בסוגיא דכריתות 

)י"א א'(.
ולעיקר הקושיא מנין למדו חז"ל דאף הקטן בר חיובא, והרי בכל 
יעוין במהר"י קורקוס בהל' שגגות שם,  עונשין הוא,  בר  מקום לאו 
בפרשתינו  בתו"כ  להדיא  דאיתא  הא  להראב"ד  שכתב, דאשתמיטיה 
)פרשה ב' פ"ה(, "איש פרט לקטן, או יכול שאני מוציא בן תשע שנים 
ויום אחד, תלמוד לומר ואיש", הרי מפורש כדברי הרמב"ם דקטן בן 
ט' חייב, ומשמע דהגם דבכל מקום ממעטינן קטן מ'איש', אבל הכא 
דכתיב וא"ו יתירה - 'ואיש', בא לרבות קטן בן ט' שנים ויום אחד, לפי 
שאינו קטן לגמרי כיון דהוא בר ביאה. וכן הביא הכ"מ בהל' שגגות שם 

בסיום דבריו לדברי התו"כ13.
ועוד מה שיש ליישב בזה, יעוין בשו"ת הרדב"ז )ח"ו סי' ב"א צ"ד(, 
"עוד שאלת באותו פרק, על מה שהשיג הראב"ד שלא מצינו קטן בר 
עונשין וכו'. דעת רבינו, שאין הקרבנות לעונש, אלא לכפרה, וקטן נמי 
לקולא,  ולא  לחומרא מקשינן  היקישי,  דאיכא  היכא  וכל  בעי,  כפרה 

1    בחת”ס עה”ת ר”פ אמור, כותב, “אמור אל הכהנים בני אהרן, ]פרש”י[ 
בזוהר, כל המוריד דמעות על  גדולים על הקטנים’, כאן רמז מ”ש  ‘להזהיר 
הכהנים’,  אל  ‘אמור  כאן  רמז  ע”כ  בחייו,  מתים  בניו  אין  אהרן,  בני  מיתת 
שיתעוררו על בני אהרן שמתו, ובזה מזהיר גדולים על הקטנים שלא ימותו 

בחייו”.
2    לשון ה’חות יאיר’, בספרו ‘מקור חיים’ )קיצור הלכות סי’ תרכ”א(, “מי 
בשני  בחייו,  בניו  ימותו  שלא  מובטח  אהרן,  בני  מיתת  על  דמעות  שמוריד 
לוחות דף רכ"ח ע"א מקונטרסי האר"י". קרוב ללשון זה כתב רבי יוסף יוזפא 
מפרנקפורט, בספר 'נוהג כצאן יוסף', עמ' רפ"ה: "מצאתי, מי שמוריד דמעות 
בלב שלם ביום כיפור, בשעת קריה"ת על מיתת בני אהרן הכהן, מובטח לו 

שלא ימותו בניו בחייו".
ואולם המ"א לא כתב מובטח, ומעניין לשון הגר"ש חעלמא זצ"ל, בעל מרכבת 
המשנה בספרו 'שולחן תמיד' על שו"ע, יוהכ"פ סי' ד', אות ח', שכותב, "ומצוה 
להוריד דמעות על מיתת בני אהרן", ובהערה מוסיף, "ואז מוחלין לו עוונתיו, 
ובניו אין מתים בחייו. כ"כ המ"א", משמעות לשונו, שזה מצוה בפנ"ע, אלא 

דסגולתה בצידה.
וב'ערוך השלחן' כתב: "וקורין אח"מ, שבשם כל עבודת יוהכ"פ, וזכרון מיתת 
וראוי לכל איש  בני אהרן מסייע לכפרת ישראל, שמיתת הצדיקים מכפרת, 
להצטער ולהוריד דמעות על מיתתם, וכל העושה כן יש לו לקוות שלא ימותו 

בניו בחייו, ומוחלין לו עוונתיו".
3    בויקרא )י’ ו’(, “וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה’”, אולי 

רמוז כאן שלדורות יבכו כל בית ישראל על מיתת בני אהרן. 
שו”ר שכעי”ז דקדק הגר”ש פינקוס זצ”ל )תפארת שמשון עה”ת, ויקרא עמ’ 
צ”ג(, ומבאר שם הענין, מפני שאי המשך חיותם של בני אהרן, שינה לדורות 
עולם את דרגת כלל ישראל, שכמה היו יכולים להוסיף לפי דרגתם אילו היו 
ממשיכים לחיות, לכן גם שייך תמיד לבכות ע”ז כאילו הוא בהווה ממש, ע”ש. 
ובאותו אופן יש לבאר את ענין הצער על הסתלקותם של תלמידי ר”ע בכל 

שנה ושנה בימי ספירת העומר.
יש  העולם  מן  שנלקח  וצדיק  צדיק  כל  על  שגם  הזוהר,  בדברי  מבואר      4
הענין הזה ]מלבד מה שיש ללמוד קצת חיוב לכל אחד לבכות ולהצטער על 
‘ורוח קדשך  מיתת צדיקים ששקולה כשריפת ביהמ”ק, וע”ז אנו מתפללים 
אל תקח ממנו’ דיש מציאות קדושה במקומם, וכשנחסרו רח”ל, אז נסתלק 
רוה”ק מישראל, ובעוה”ר בתוך פחות משנה אבדו מאיתנו ‘אלפי שנות תורה’ 
בסילוקן של גדולי עולם משרידי קמאי, זיעוכי”א[, וב’חמדת ימים’ הנ”ל שם, 
פ”ד אות ל”א, כותב: “ובהגיעך לקרות בסוף האידרא, פטירתו של הרשב”י 
ז”ל, ראוי לך להצטער על פטירתו של צדיק, ולהוריד עליו דמעות, כי בזה יהיה 
לך כפרה, וכמ”ש בזוהר אח”מ וכו’, ונוסף עוד שם, תו פתחו ואמרו, כל זמנא 
דצדיקייא מסתלקי מעלמא, דינא אסתלק מעלמא, ומיתתהון דצדיקיא מכפרת 
על חובי דרא, ועל דא פרשה דבני אהרן ביומא דכפורי קרינן ליה, למיהוי כפרה 
לחוביהון דישראל, אמר קוב”ה אתעסקו במיתתהון דצדיקייא אילין, ויתחשב 
וכו’, הנה מבואר  יומא לכפרה עלייכו  לכו כאילו אתון מקריבין קרבן בהאי 

גודל מעלת הצטער על פטירת הצדיק...”.
)להגאון  חמה’  ‘זהרי  ספר  בשם  כתב  שליט”א,  שמואליאן  רפאל  הרב     5
מהר”א אזולאי זצ”ל, ח”ג מ”ז עמ’ ד’(, ובפירושו לזוה”ק ‘מקדש מלך’, שמי 

שאינו בר הכי להוריד דמעות, לא נגרע זכותו.
ולא היה הספר תח”י לעיין בו, אך מסתמא כוונתו, דרחמנא ליבא בעי, ואם 

מיצר בכל ליבו על זה, גם הוא זוכה לברכה דיראה זרע יאריך ימים.
6    הערה נפלאה ראיתי בענין זה בספר ארץ צבי )להגרא”צ פרומר זצ”ל, 

אב”ד קוז’יגלוב(, מועדים, עמ’ י”ח, שמבאר שבפסוק בזאת יבוא וגו’, מרומז 
שבכח ההתקרבות ממיתת בני אהרן, יכול אהרן להיכנס ביוהכ”פ לפני ולפנים, 
וע”כ נכתב בפרשה זו, “בקרבתו לפני ה’’, ומוסיף על כך: “וכיון דכל הכתוב 
בפרשה זו הוא מסובב ממיתת בני אהרן, ע”כ כתוב ‘אחרי מות שני בני אהרן’. 
יוצא מזה הלכה למעשה, דֵעת לבכות בכל משך קריאת הפרשה על מיתת נדב 
ואביהוא, ולאו דוקא באמירת התיבות ‘אחרי מות’, רק בכל משך הקריאה היא 
דבר בעיתו, ומועיל לכפרת עוונות, ומי שלא בוכה בתחילה יש לו פנאי אח”כ, 

כי כל הפרשה מסובבת על סיבת מיתתם”.
)מהגר”ש ליפשיץ זצ”ל( ב’השמטות’ עמ’  ‘סגולות ישראל’  7    בסוף ספר 
קכ”ד, מביא את דברי הגר”ח פלאג’י זצ”ל, וכותב על כך: “ופלא בעיני שלא 
העיר הגאון ז”ל גם מקריאת סדר אחרי במנחה בשבת, וביום ב’ וה’, ומקריאת 
פ’ שמיני שכתוב שם עיקר הדבר”. ולפנינו חזינן, שכן העיר מקריאת פ’ שמיני 

ורק ממנחה של שבת וב’ וה’ לא העיר.
8    בלקט יושר מובא, שבעל תרומת הדשן היה נזהר שלא לאכול בשר עגל 
מקוטנא  זצ”ל  טראנק  הגר”י  ]אמנם  העגל  חטא  להזכיר  שלא  בר”ה,  ופרה 
)בנספחים שבסו”ס “מקרא מפורש”(, תמה, ממש”כ במס’ שביעית פ”י מ”ב, 

ע”ש[.
9    ועי’ בפרש”י במדבר )י”ט ג’(, “ולפי שאהרן עשה את העגל, לא נתנה 
לו עבודה זו על ידו, שאין קטיגור נעשה סניגור”, וי”ל דאין זה סתירה כלל, 
יזכיר עוונם כשהוא באותו ענין  דשאני התם שבא לכפר עבור כלל ישראל, 
כיון שנשאר  עבורם,  לכפרה  וכשהוא  שהיה במעשה העגל, שהביאו לאהרן, 

הרושם, וכמשנ”ת.
וכ”כ בפירוש ר”ח פלטיאל עה”ת, “תימה  יותר מן המצרים,  10    כלומר, 
מ”ז  בארצם  לישב  הכנענים  זכו  למה  מעשיהם,  את  הכתוב  שהשוה  מאחר 
]שנה[ יותר מהמצרים, ז’ שנה שנאמר וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען 
וגו’, ומ’ שנה שהיו ישראל במדבר” )וכבר העירו שלכאו’ לא ראה דברי ריה”ג 

שהוא בחזקוני(.
11    גם הכנענים חלקו כבוד לאברהם אבינו בקבורתו, כמש”כ במדרש ב”ר 
קבר  “שמה  איתא,  י’(  כ”ה  שרה  )חיי  טוב’  ‘שכל  ובמדרש  ע”ש.  ג’,  פס”ב 
אברהם ושרה אשתו, קבר כתיב חסר ו’, ללמדך שכל מי שגמל חסד בקבורת 
שרה, זכה לגמול חסד בקבורת אברהם”, וע”ע במדרש שכ”ט )שם כ”ג כ’(, 

“אלה הם )בני חת(. לברר מקחו, ונעשו לו מליצים ועדים”.
12    עי’ ב”מ פ”ח ב’ בעובדא דבני עכבריא, שלא הניחו שיקחו ממקומם את 

ר”א בר’ שמעון כדי לקוברו במירון.
את  בהם  עשה  לא  העריות  “כל  עוד,  דאיתא  שם,  להלן  בתו”כ  ועי’     13
כאן  בפרשתינו  חכמה  ובמשך  כגדולה”,  הקטנה  עשה  ושפחה  כגדול,  הקטן 
הגיה דצ”ל “ושפחה עשה הקטן כגדול”, וכתב דזהו ג”כ מקור דברי הרמב”ם 

ונלמד מריבוי הנ”ל.
ועי’ תוספות כריתות י”א א’ ד”ה דהא.

14   ועי’ בית אלקים להמבי”ט )שער התשובה פ”ח, ד”ה והנה ענשי(, שכתב, 
“וכשהאדם חוטא בשוגג, גם כי יהיה החטא מן החמורים, מיקל עליו הקל ית’ 
להענישו בממונו, והוא הקרבן שמביא על חטאתו ונסלח לו, וכשהחטא הוא 
מאותם שאינם חייבים עליהם כרת אינו נענש אפילו בממונו”, משמע דהגם 

שהקרבן עיקרו לכפרה אבל גם שם ‘עונש’ עליו, והיינו עונש ממון.
וע”ע בחת”ס שבת ס”ח ב’ מה שהאריך בחקירה זו אם קרבן הוי עונש או 

כפרה.
15   וע”ע בצפנת פענח על הרמב”ם פי”ב מהל’ גירושין הט”ז.

16   הנה בעצם הדבר שהפרה הראשונה נקראת על שם משה, הביאור הפשוט 

בזה הוא, משום שהוא ציוה על עשייתה, אלא שא”כ צריך ביאור, הרי פסוק 
זה נאמר למשה ולאהרן, ומאי אולמיה כוחו דמשה מאהרן שהדבר יקרא על 
שמו, ואם משום שמשה עצמו שרפה, לכאורה אינו כן, שהרי ה’ אמר למשה 
שיצווה על אלעזר שהוא ישרוף, וכמפורש בפסוק )במדבר י”ט ג’(, “ּוְנַתֶּתם 
אָֹתּה ֶאל ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ְוהֹוִציא אָֹתּה ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָׁשַחט אָֹתּה ְלָפָניו”, ועיין 
יומא מ”ב ב’ ועוד, שלכו”ע מצות פרה זו היתה באלעזר שהיה סגן ולא כה”ג, 
רק המחלוקת היא לגבי שאר פרות אי בעינן כה”ג או לאו, ובמיוחד לפשטות 
שוחט  זר  “שיהא  לפניו’,  אותה  ‘ושחט  התיבות  את  שדורשים  שם  דסוגיא 

ואלעזר רואה’, א”כ מדוע נקראת פרה זו על שמו של משה.
והיודע ביאור בדבר זה, נודה לו אם יודיעינו, להגדיל תורה ולהאדירה.

17   ובטעם הדבר מדוע ‘יוחנן’ נקרא בכל מקום ‘יוחנן כהן גדול’, תואר שלא 
מצאנו לשאר הכה”ג, ביאר בתפארת ישראל ב’יכין’ פרה שם, משום שמכל 
הכה”ג ששמשו בבית שני, זמן שימושו היה שמונים שנה, שהוא הארוך ביותר 
מכל הכה”ג האחרים, וגם תיקן כמה תקנות גדולות ונכונות בישראל, וגם זכה 
לשמוע בת קול יוצא מבית קדשי הקדשים שנצחו בניו במלחמה )סוטה ל”ג(.

אכן, למרות ולאחר כל הכבוד והגדולה הזאת, לבסוף החמיץ ונעשה צדוקי 
)ברכות כ”ט א’(, וקראוהו אח”כ בשם ‘ינאי’, דהוא יוחנן ביוונית, משום שנהג 

מנהג יוונית, וע”ש עוד, וב’בועז’ אות ח’, שהרחיב בפרשה זו.
18   שזמן לידתו של משה היתה, שמונים שנה לפני שיצאו ממצרים, כמפורש 
ָׁשָנה  ּוְׁשמִֹנים  ָׁשֹלׁש  ֶּבן  ְוַאֲהרֹן  ָׁשָנה  ְׁשמִֹנים  ֶּבן  “ּומֶֹׁשה  ז’(,  ז’  )שמות  בקרא 
ְּבַדְּבָרם ֶאל ַּפְרעֹה”, וארבע מאות ושמונים שנה לאחר שיצאו ממצרים, בנה 
“ַוְיִהי  א’(,  ו’  )מ”א  בפסוק  ג”ז  וכדמפורש  המקדש,  בית  את  המלך  שלמה 
ַּבָּׁשָנה  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע  ָׁשָנה  ִבְׁשמֹוִנים 
ִיְׂשָרֵאל...” )והוא שנת  ָהְרִביִעית ְּבחֶֹדׁש ִזו הּוא ַהחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ִלְמֹלְך ְׁשֹלמֹה ַעל 
ב’ אלפים תתקכ”ח, כדאיתא בסה”ד(. ולאחר ארבע מאות ועשר שנה נחרב 
ביהמ”ק, כדאיתא בחז”ל )עיין ערכין י”ב א’, ב”ב ג’ ב’ וברש”י ד”ה בשנים, 
וע”ע בסה”ד ג”א של”ח(. נמצא שעברו תשע מאות ששים שנה מלידת משה, 

ושמונה מאות ותשעים שנה מיציאת מצרים.
ולאחר קרוב לשלושים שנה )בשנת ג”א ש”ע(, התחילה תקופת עזרא הסופר, 
ולאחר ארבעים ושלוש שנה )בשנת ג”א תי”ג(, בפטירת ברוך בן נריה רבו של 
עזרא, היתה עליית עזרא הסופר )סה”ד ג”א ש”ע - תי”ג(. נמצא שעברו כתשע 
מאות וששים שנה מיציאת מצרים, שהם אלף וארבעים שנה, מאז לידת משה 
ועד לעלייתו של עזרא. ולפי”ז, אילו עזרא היה מקדים לחיות כאלף שנה לפני 

תקופתו, אזי היה זוכה כדלהלן.
תקנה  בשבת,  וקריאה  וחמישי  בשני  קריאה  תקנת  הירושלמי,  ולדעת     19
אחת היא, ועל כן, גם בהוספת תקנה זו של דיבור הנשים בבית הכסא, ישנם 

רק עשרה תקנות.
20   וכבר דנו גדולי האחרונים ביסוד תקנה זו, אם התקנה היא לכבס לכבוד 
שבת, או שאם הוא מכבס, שלא יכבס ביום שישי מפני שצריך שיהיו פנויים 

להתעסק בצרכי שבת, אבל לעולם אין כלל דין לכבס לכבוד שבת.
כתב,  הא”ר  אכן  בער”ש,  יכבסו  שלא  היא  התקנה  שעיקר  המג”א  דעת 
שהתקנה היא לכבס לכבוד שבת, אלא שהיות ובע”ש צריכים להיות פנויים 
כתב  ובמשנ”ב  בחמישי.  שיכבסו  ותיקן  הקדים  לכך  שבת,  בצרכי  להתעסק 

כדעת הא”ר, וכפי שציין בשער הציון.
ובעיקר הדבר אם התקנה הוא, שיש דין לכבס ביום חמישי, ולא לפני זה, שאף 
ניכר שהוא מכבס לכבוד שבת, או שהוא דין לכבס עד יום חמישי )ועד בכלל(, 
ונפק”מ להלכה אם יש חיוב לכבס דוקא ביום חמישי, או  ולא ביום שישי, 
שאפשר לכבס כבר מתחילת השבוע, מפורש בדברי הא”ר שיכולים להקדים 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה שבוע שעבר



חייב  עליה  הבא  אף  מלקות,  חייבת  דגדולה,  דאיהי  היכי  כי  הילכך 
קרבן, אף על גב דקטן הוא...".

וביאור הדברים, יעוין בספר 'נזר הקודש' )להר"מ רוזין זצ"ל, זבחים, 
מילואים סי' ה'(, שביאר ע"פ הא דאיתא בסנהדרין )נ"ה ב'(, דבאמת 
בדין הוא שקטן יהא מתחייב בעונשין כי היכי דתהוי ליה כפרה, אלא 
ד"רחמנא הוא דחס עילויה", כיון דלאו בר דעת הוא. ומעתה גבי נידון 
דידן יהא תלוי בעיקר יסוד חיוב קרבן, אם עיקרו רק 'כפרה', או שהוא 
דהתורה  בקטן,  כלל  שייך  לא  זה  א"כ  'עונש',  הוא  דאם  'עונש',  גם 
חסה עליו שלא יענש, אבל אם הוא 'כפרה' בלבד, שפיר י"ל דאף קטן 
זה  וא"כ  זה, שהרי לא פטרתו תורה אלא משום דחסה עליו,  בכלל 
שייך דוקא בעונש, אבל בכפרה אדרבה י"ל דחסה עליו התורה שיביא 

קרבן כדי שיתכפר לו.
וזהו כוונת הרדב"ז, דהראב"ד ס"ל דקרבן מלבד מה שהוא לכפרה, 
חשיב ג"כ עונש14, ולפיכך הקשה על הרמב"ם דזה לא שייך בקטן, אבל 
הרמב"ם באמת ס"ל דקרבן אינו עונש כלל אלא כפרה בלבד, וזה שפיר 
עוז על הרמב"ם איסו"ב  גם במגדל  זה תירץ  וכענין  גם בקטן.  שייך 

הנ"ל, עי' דבריו באורך15.
והא דלא מצינו כן בשאר הקרבנות שיהא חייב קטן משום כפרה, 
עי' באור שמח )פ"ג מהל' איסו"ב ה"ב, ד"ה אולם ראיתי(, שכתב לחלק 
בזה, דשאני שאר קרבנות שאינם באים אלא על השוגג, וענין כפרה 
בשוגג הוא משום דהו"ל ליזהר, וזה לא שייך בקטן, דאינו בר אזהרה, 
אבל בשפחה חרופה מצינו דין מחודש דגם במזיד שייך קרבן, ובהכרח 
דבזה אין חיוב הקרבן משום דהו"ל ליזהר, אלא לכפרה גרידא, וא"כ 
כיון דגבי שפחה חרופה לא  ואף בשוגג,  גם קטן שייך באותו קרבן, 

חילק הכתוב בין שוגג למזיד.
ובספר יד המלך על הרמב"ם איסו"ב הנ"ל, כתב לפרש, דשאני שאר 
איסורים דחייב קרבן רק על שוגג, "...ובכל קרבן הבא על השוגג בעינן 
שיהיה 'שב מידיעתו', וזה לא משכחת בקטן כלל, דהא אכתי אינו בר 
דעת, ומי יודע אם היה שב מידיעתו, ...משא"כ בביאת שפחה חרופה 
דמביא הקרבן על המזיד כשוגג, וממילא אין חילוק בביאה זו בין שב 

מידיעתו או לא", עיי"ש בכל דבריו באורך.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "עזרא ]הסופר[".

דמות הקשורה: רש"י י"ח ב', "אני ה' אלהיכם. אני הוא שאמרתי 
בסיני )שמות כ' ב'( אנכי ה' אלהיך, וקבלתם עליכם מלכותי, מעתה 
קבלו גזרותי. רבי אומר, גלוי וידוע לפניו שסופן לנתק בעריות בימי 
עזרא, לפיכך בא עליהם בגזירה אני ה' אלהיכם, דעו מי גוזר עליכם, 

דיין להפרע ונאמן לשלם שכר".

לו קדמתי לשורף הראשון – שאילו עזרא הסופר שהיה השני ששרף 
פרה אדומה, היה מקדים לחיות לפני משה רבינו שהיה הראשון ששרף 

פרה אדומה, הוא היה זוכה כדלהלן.
שמשה רבינו היה הראשון ששרף16 פרה אדומה, שהוא זה שנצטוה 
על מצוה זו, כמפורש בקרא )במדבר י"ט א' ואילך(, "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה 
ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר. זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה...", וכן הוא במשנה )פרה ג' ה'(, 

"...הראשונה עשה משה...".
..." שם,  במשנה  כדאיתא  אדומה,  פרה  ששרף  השני  היה  ועזרא 

וכתב  המפרשים,  ע"פ  במשנה  שם  ויעויין  עזרא...".  עשה  והשניה 
החינוך )מצוה שצ"ז(, "שתשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצוה זו 
עד שחרב הבית בשניה... ועשירית יעשה המלך המשיח שיגלה במהרה 
הוצרכו  פסול  שמחמת  פעמיים  מתוכם  אלו,  פרות  )ותשע  בימינו" 
וכפי שמונה המשנה: הראשונה עשה משה, השניה  ולשרוף(,  לחזור 
עשה עזרא, השלישית שנפסלה וחזר ועשה רביעית, שמעון הצדיק, 
השביעית  גדול17,  כהן  יוחנן  שישית,  ושרף  וחזר  שנפסלה  החמשית 
ישמעאל  והתשיעית  המצרי  חנמאל  השמינית  הקוף,  בן  עיני  אליהו 

בן פיאני.
ואילו עזרא היה מקדים לחיות לפני משה רבינו, והיינו כאלף שנה 

לפני תקופתו, היה זוכה כדלהלן )ועיין בהערה18 חשבון השנים(.
הייתי המוסר לעם נבון – שאילו עזרא הסופר היה מקדים לחיות 
ישראל  לעם  התורה  מוסר  להיות  זוכה  היה  הוא  רבינו,  משה  לפני 

שהם נבונים.

שאילו עזרא הסופר היה חי לפני משה, היה הוא מוסר את התורה 
לישראל, כדאיתא בסנהדרין )כ"א ב'(, "תניא רבי יוסי אומר, ראוי היה 
והיינו,  משה",  קדמו  אילמלא  לישראל,  ידו  על  תורה  שתינתן  עזרא 
שהסיבה מדוע התורה לא ניתנה ע"י עזרא, היא משום שמשה קדמו, 
מוסר  להיות  זוכה  הוא  היה  משה,  את  מקדים  היה  עזרא  אילו  אך 

התורה לעם ישראל.
ועם ישראל נקראו 'נבונים', כדמפורש בקרא )דברים ד' ו'(, "ּוְׁשַמְרֶּתם 
ַוֲעִׂשיֶתם ִּכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּון ֵאת ָּכל 

ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוָאְמרּו ַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהָּגדֹול ַהֶּזה".
ראוי הייתי לילך ברמה – שבעלייה בה עלה עזרא לארץ ישראל ִעם 
ַעם רב במלאות שבעים שנות גלות בבל, היה ראוי שהוא ילך ביד רמה, 

ולא תחת שעבוד מלכי פרס.
ִעם ַעם רב, במלאות שבעים שנות גלות בבל,  שעזרא עלה מבבל 

מפורש בספר עזרא )ז' א' – ח'(.
ועלייה זו היתה על ידי רשותו של כורש ודריוש, ועדיין תחת שעבודו, 
כמפורש שם )א' א'(, שתחילת עלייתם של ישראל לארץ ישראל היתה 
על ידי הכרזתו של כורש מלך פרס, שהוא נותן רשות לעלות לארץ 
ישראל ולבנות את בית המקדש, והוא אף החזיר להם את כלי המקדש 
העולים  את  מונה  והנביא  המקדש,  מבית  ולקח  בזז  שנבוכדנצאר 
ַהּגֹוָלה  ִמְּׁשִבי  ָהעִֹלים  ַהְּמִדיָנה  ְּבֵני  "ְוֵאֶּלה  ב'(,  )שם  בעלייה הראשונה 
ִויהּוָדה ִאיׁש  ם  ַוָּיׁשּובּו ִלירּוָׁשלִַ ְלָבֶבל  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ְנבּוַכְדֶנַּצור  ֶהְגָלה  ֲאֶׁשר 
ִּבְלָׁשן  ָמְרֳּדַכי  ְרֵעָלָיה  ְׂשָרָיה  ְנֶחְמָיה  ֵיׁשּוַע  ְזֻרָּבֶבל  ִעם  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ְלִעירֹו. 
ִמְסָּפר ִּבְגַוי ְרחּום ַּבֲעָנה ִמְסַּפר ַאְנֵׁשי ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְּבֵני ַפְרעֹׁש ַאְלַּפִים ֵמָאה 
וכותב שהחלו בבנית המזבח  ְׁשַפְטָיה...". ומוסיף  ְּבֵני  ּוְׁשָנִים.  ִׁשְבִעים 
ֶּבן  ֵיׁשּוַע  "ַוָּיָקם  ג'(,  ואח"כ התחילו גם לבנות את בית המקדש )שם 
יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ּוְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֶאָחיו ַוִּיְבנּו ֶאת ִמְזַּבח ֱאֹלֵהי 
ִיְׂשָרֵאל ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹלֹות ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים. ַוָּיִכינּו 
ַהִּמְזֵּבַח ַעל ְמכֹונָֹתיו ִּכי ְּבֵאיָמה ֲעֵליֶהם ֵמַעֵּמי ָהֲאָרצֹות ַוַּיֲעֻל ָעָליו עֹלֹות 
ַלה' עֹלֹות ַלּבֶֹקר ְוָלָעֶרב... ַוִּיְּתנּו ֶכֶסף ַלחְֹצִבים ְוֶלָחָרִׁשים ּוַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה 
ָוֶׁשֶמן ַלִּצדִֹנים ְוַלּצִֹרים ְלָהִביא ֲעֵצי ֲאָרִזים ִמן ַהְּלָבנֹון ֶאל ָים ָיפֹוא ְּכִרְׁשיֹון 
ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ֲעֵליֶהם...", אלא ש'ָצֵרי ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן' רצו למנוע בעדם 
את בניתו, ולאחר שלא הצליחו להפריע בעבודה, כתבו לכורש 'כתב 
לשלם  ויפסיקו  המרידה,  עיר  ירושלים  את  בונים  שהיהודים  ִׂשְטָנה' 
ה'כתב  את  קיבל  וכשכורש  תנזק.  המלכות  וכל  וארנוניות,  מסים 
שטנה', הוא שלח שיפסיקו את עבודות בנית בית המקדש וירושלים, 
והעבודה נעצרה למשך כמה שנים, עד השנה השניה לדריוש מלך פרס, 
שהוא התיר להמשיך את בנין הבית, ואף עזר וסייע בבנינו, כמפורש 

בפסוקים באריכות )שם ד' - ו'(.
והיה ראוי שעזרא ילכו ויעלו ביד רמה, ולא תחת שעבוד מלכי פרס, 
ממצרים  ישראל  יצאו  שכאשר  זו,  עלייה  על  הנבואה  שנאמרה  כפי 
ואמרו את שירת הים, נתנבאו ואמרו )שמות ט"ו ט"ז(, "ִּתּפֹל ֲעֵליֶהם 
ַיֲעבֹר ַעם  ַעד  ַעְּמָך ה'  ַיֲעבֹר  ַעד  ָּכָאֶבן  ִיְּדמּו  ְזרֹוֲעָך  ִּבְגדֹל  ָוַפַחד  ֵאיָמָתה 
זּו ָקִניָת", ודרשו חז"ל )ברכות ד' א', סוטה ל"ו א' וסנהדרין צ"ח ב', 
עפרש"י(, "עד יעבר עמך ה' - זו ביאה ראשונה", שיהושע עלה וכבש 
את ארץ ישראל. "עד יעבר עם זו קנית - זו ביאה שניה", שעזרא עלה 
עם הגולים לאחר גלות בית ראשון. "מכאן אמרו חכמים, ראוין היו 
ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן 

נון", ופרש"י "לבוא ביד רמה".
אילולי חטאי ההולכים בגולה – שעזרא ואלו שבאו עמו היו ראוים 
לעלות ביד רמה, ולא תחת שעבוד מלכי פרס, והטעם שעלו בשעבוד 

מלכי פרס, היה מפני חטאי אלו שהלכו בגולה.
לנסים  זכו  ולא  רמה,  ביד  עלו  לא  וסייעתו  עזרא  מדוע  שהטעם 
ִּבן נון כשכבש את ארץ ישראל בביאה  ונפלאות כמו שהיה ליהושע 
ראשונה, הוא מפני חטאי אלו שהלכו בגולה, כדרשת חז"ל )ברכות ד' 
ב'(, "מכאן אמרו חכמים, ראוין היו  א', סוטה ל"ו א' וסנהדרין צ"ח 
ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן 

נון, אלא שגרם החטא".
והחטא שגרם זאת, פירש"י בסוטה )שם(, הוא חטאם של ישראל 
בימי בית ראשון, אלו שהלכו בגולה, ומחמת כך נגזר עליהם ג"כ שלא 

יעלו אלא ברשות.
תקנות רבות תיקנתי – שעזרא תיקן תקנות רבות, ביניהם עשרת 

התקנות המכונות 'תקנות עזרא'.
א',  פ"ב  בב"ק  כדאיתא  עזרא',  'תקנות  עשרת  את  תיקן  שעזרא 
בשני  וקורין  בשבת,  במנחה  שקורין  עזרא,  תיקן  תקנות  "עשרה 

ואוכלין  בשבת,  בחמישי  ומכבסים  ובחמישי,  בשני  ודנין  ובחמישי, 
שום בערב שבת ]ובירושלמי: בלילי שבתות[, ושתהא אשה משכמת 
אשה  ושתהא  שבתות[,  בערבי  פת  אופין  שיהו  ]ובירושלמי:  ואופה 
חוגרת בסינר, ושתהא אשה חופפת וטובלת ]ובירושלמי: שתהא אשה 
חופפת וסורקת קודם לטהרתה שלשה ימים[, ושיהו רוכלין מחזירין 
"שיהו  הוסיף19:  ובירושלמי  קריין".  לבעלי  טבילה  ותיקן  בעיירות, 

הנשים מדברות זו עם זו בבית הכסא".
ובגמ' שם מבואר טעם כל תקנה ותקנה, וכן בירושלמי מגילה פ"ד 
ה"א )דף כ"ט א'(, והבאנו הדברים בקצרה, ע"פ רש"י ורש"י עהרי"ף, 

תוס', רא"ש, ונמוקי יוסף ועוד.
א. שקורין במנחה בשבת - משום יושבי קרנות, שכל השבוע עסוקין 
נוספת  קריאה  הוסיף  לכך  וחמישי,  בשני  קוראים  ואינם  בסחורה 

בעבורם.
ב'. שקורין בשני וחמישי - שלאחר שכבר היתה תקנה קדומה שקורין 
פסוקים  שלושה  שקרא  אחד  אדם  רק  עולה  היה  אך  וחמישי,  בשני 
ותיקן שיהיו  ובא  או שלשה אנשים שכל אחד קרא רק פסוק אחד, 
הבטלים  בטלנים  עשרה  כנגד  פסוקים,  עשרה  ויקראו  עולים  שלשה 
ממלאכתם ועוסקים בצרכי ציבור, המקדימים לבוא לבית הכנסת כדי 
משל  ומתפרנסים  התפילה,  בזמן  הכנסת  בבית  עשרה  מצוין  שיהיו 

ציבור.
ג. דנין בשני וחמישי - שהיות ושכיחים בהם האנשים הבאים לעיר 

לקריאת התורה, לכך בימים אלו דנין בכל עיר ועיר.
בגדיהם  שיהיו  שבת,  כבוד  משום   - בשבת  בחמישי  מכבסין  ד. 
וכדי  לשב"ק,  משומשים  בבגדים  ישתמשו  ולא  לשב"ק20,  מכובסים 

שיהיו פנויים בערש"ק להתעסק בצרכי שבת21.
- משום  בלילי שבתות[  ]ובירושלמי:  בערב שבת  שום  אוכלים  ה. 

מצות עונה.
ו. שתהא אשה משכמת ואופה22 ]ובירושלמי: שיהו אופין פת בערבי 

שבתות23[, - שתהא פת מצויה לעניים.
ז. שתהא אשה חוגרת בסינר - משום צניעותא24.

שמדאורייתא  מה  שמלבד   - וטובלת26  חופפת  אשה25  שתהא  ח. 
חייבים לעיין בֵשער שלא יהיה חציצה, הוסיף ותיקן חפיפה בראש27 

ובמסרק28, בכדי שלא לבוא לידי חציצה בטבילה.
בשמים  מביאים  שהרוכלין   - בעיירות  מחזירין  רוכלין  שיהיו  ט. 
לנשים להתקשט בהם - כדי שלא יתגנו על בעליהם, והתקנה שאין 

בני העיירות יכולים לעכב על הרוכלין.
רק  טבילה  צריך  קרי  בעל  שמדאורייתא  קרין.  לבעלי  טבילה  י. 
לתרומה וקדשים, הוסיף עזרא ותיקן אף לדברי תורה - משום שכפי 
כן,  ללומדה  יש  כך  ובזיע,  וברתת  וביראה  באימה  ניתנה  שהתורה 
והיות ובעל קרי הוא מתוך קלות ראש וזחות הדעת, לכך הוא אסור 
מצויים  חכמים  תלמידי  יהיו  שלא  נוסף,  וטעם  שיטבול.  עד  בתורה 

אצל נשותיהם כתרנגולים29.
]אכן תקנתו זו של עזרא, ר' יהודה ביטלה30, שאמר אין דברי תורה 
וכפי  "נהוג עלמא כתלת סבי",  ולכך אומרת הגמ',  מקבלים טומאה, 
שזעירי אמר, "בטלוה לטבילותא". ומוסיפה הגמ' ואומרת, שלמרות 

שביטלוה, "כל המחמיר בה על עצמו, מאריכין לו ימיו ושנותיו"31[. 
קללות  קורין  שיהיו  א.  תיקן,  שעזרא  נוספות  תקנות  ומצאנו 
כדי  ר"ה,  קודם  תורה  ושבמשנה  עצרת32,  קודם  כהנים  שבתורת 
שתכלה שנה וקללותיה, כדאיתא במגילה ל"א ב'. ב. "כל חותמי ברכות 
'עד העולם'. משקלקלו הצדוקים ואמרו, אין  שבמקדש היו אומרים 
'מן העולם ועד העולם'...",  עולם אלא אחד, התקינו שיהו אומרים, 
כדאיתא בברכות נ"ד א', ופרש"י שם, שהוא מתקנת עזרא וסייעתו. 
ג. "והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם", כדאיתא שם, 

ומבואר לכאורה דגם הוא מתקנת עזרא וסייעתו.
ואת הנשכח יסדתי – שכאשר נשכחה התורה מישראל, עמד עזרא 

ועלה מבבל ויסדה מחדש.
שעזרא יסד את התורה שנשכחה, כדאיתא בסוכה )כ' א'(, "שבתחלה 
ופרש"י שם,  ויסדה",  מבבל  עזרא  עלה  מישראל,  תורה  כשנשתכחה 
"לא נשתכחה כולה קאמר, אלא הלכות שכוחות מבני בתירא, שהיו 

ראשי ארץ ישראל...". 
ויעויין שם בגמ', שבעבור שנים לאחר שעזרא יסד את התורה, שוב 
נשכחו הלכות רבות, "חזרה ונשתכחה, ועלה הלל הבבלי ויסדה. חזרה 

ונשתכחה33, עלו רבי חייא ובניו ויסדוה....".

לכבס לפני יום חמישי, שכתב, “ונראה דס”ל דחמישי דקאמר, אורחא דמלתא 
נקט, וה”ה קודם”.

וכתב בשמירת שבת כהלכתה )ח”ב, פ’ מ”ב הערה י”ג(, “ושמעתי מהגרש”ז 
אויערבך )שליט”א( ]זצ”ל[, דמסתבר דכמו שאם רואה מנה יפה, מיחד אותה 
בטוח  כדי שיהא  ראשון,  ביום  לכבס  מותר  נקיה,  כסות  לגבי  גם  כך  לשבת, 
שיהיה לו לשבת, כיון שרגילים תמיד לכבס ולהניח בארון שיהא מוכן לעת 

הצורך”.
21   והנה יש לדון בזמנינו, האם יש חיוב לכבס ביום חמישי ואסור לכבס 
בערש”ק, שבזמנם הכיבוס היה עבודה קשה שארכה שעות רבות, ועל כן אם 
יכבסו בערב שבת, לא יהיו פנויים להתעסק בצרכי שבת, אבל בימינו, שהיא 
מלאכה קלה ביותר, וגם אין עושין אותה בידים, אלא המכונה מכבסת, היה 
מקום לומר שאולי אין מקום להקפיד בזה, ואולי היות ומלאכת הכיבוס, גם 
בימינו, היא מלאכה שיש בה שהייה רבה, להכניס למכונה, להוציא ולתלות, 
להוריד ולקפל ולסדר הבגדים במקומם, כ”ז נכלל בתקנת עזרא שלא לעשות 

זאת בער”ש.
בשמירת שבת כהלכתה )פ’ מ”ב הערה י”ג(, ובשולחן שלמה )סי’ רמ”ב אות 
א’(, הביאו בשם הגרש”ז אויערבך זצ”ל, שאף בימינו “עדיף לכבס לפני יום 

שישי”.
כביסה,  במכונת  “בזמנינו שמכבסים  א’(,  אות  )פ”ג  שני  בחוט  כתב  וכעי”ז 
כמו  טירחא  כ”כ  בזה  שאין  שאף  ה’,  ביום  אלא  במכונה  לכבס  אין  אעפ”כ 
בכיבוס של זמנם, מ”מ גם כיבוס באופן זה הוא בכלל התקנה שכל ההתעסקות 

בעסק הכביסה יהיה ביום ה’...”.
והוסיף וכתב: “בגדי קטנים או חולים וכיו”ב, אם הדרך לכבסם יום יום, נראה 
שאין הם בכלל תקנת עזרא לכבסו ביום ה’ דווקא, שהרי צריך לכבסם יום יום, 

לפיכך מותר לכבסם בער”ש, ומה”ט מותר לכבסם בחול המועד”.
וכתב באור לציון )ח”ב פט”ז ה”א(, “אין לכבס בגדים אף במכונה ביום שישי, 
ובין האיש ובין האשה אסורים, אלא אם כן יש לו גם מכונת יבוש”. עוד כתב 
שם, “ובשעת הדחק, כגון שיום חמישי היה גשום, ואף אם היה מכבס, לא 
היה יכול לתלות את הכביסה באותו יום, רשאי לכבס ביום שישי בכל אופן. 
ובגדי ילדים קטנים עד גיל חמש או שש, מותר לכבס בכל אופן ]והיינו אף 

שלא בשעת הדחק[”.
של  מכתבו  את  הביא  הספר  בסוף  מהדו”ק,  שבת  הלכות  תשובות  ובפסקי 
הגר”מ הקטן זצ”ל, בעל ‘משנה הלכות’, הכותב באריכות שגם בימינו קיימת 
תקנה זו מעיקר הדין, ולא רק בתורת עדיפות, וזאת מג’ טעמים. א. שהיות 
להם  שהיו  עשירים  היו  התקנה  ובזמן  ישראל,  כל  על  נאמרה  עזרא  ותקנת 
לשב”ק,  מההכנות  כלל  ימעט  לא  בכביסה  שהעיסוק  לרוב,  ושפחות  עבדים 
ואפ”ה אסר על כולם, וכן הדבר בענינינו, שיש מאחינו בני ישראל במדינות 
רחוקות, כתימן וכדו’, שאין להם מכונות כביסה, ומכבסין בידיהן, וכן עניים 

מרודין, על כן נשאר עיקר התקנה שאין לכבס.
ב. שכפי שגזרו חז”ל שלא לספר מהמנחה ומעלה שמא ישבר הזוג של הספרים 
וכו’, כ”ש אם ישבר המכונת כביסה, ולבסוף ישאר לשבת בלא כביסה נקיה, 
המכונה  את  לו  שיתקן  אומן  או  אחרת  מכונה  אחר  ולחזר  לילך  יצטרך  או 
שלו, ובינתים יוכל חלילה לבוא לידי חילול שבת או ישאר בלא כביסה, והוא 

מצוי.
מנין  לקלקולו,  יחזור הדבר  גלויות, שמא  ביו”ט שני של  ועוד, שכפי שגזרו 

לחדש היתר במכונה, שמא ישוב הדבר לקלקולו, ולא יהיו מכונות וכו’.
לא בטלה התקנה,  דכל שתקנו חכמים, אפילו בטל הטעם,  והוא העיקר,  ג. 
ואיתא בעירובין כ”א ב’, שעל כל דין דרבנן אמר שלמה אלף וחמש טעמים, 

ואף אם בטל טעם אחד, מניין שבטלו גם אלף וארבע הטעמים שאינם ידועים 
לנו, ועל כן לעולם צריך ב”ד גדול בחכמה ובמנין, שיוכלו לבטל את התקנה, 

אחרי שידעו את כל הטעמים.
ומסיק, “עכ”פ כי ודאי לא בטלה התקנה בשביל מכונת כביסה”.   

בשבת’,  בחמישי  ‘מכבסים  בגמ’  “ומדאיתא  שכתב,  )שם(,  שני  בחוט  וע”ע 
לכאורה משמע שלא מכבסים בליל שישי, שאין זה ‘חמישי בשבת’, ואין לכבס 
בליל שישי כמו שאין לכבס ביום שישי”. אכן באור לציון )ח”ב פט”ז ה”א(, 

כתב, “בליל שישי אין איסור כיבוס כלל”.
עוד כתב בחוט שני, “כיבוס כתם בבגד, מותר לכבסו בער”ש, אם הוא לכבוד 

שבת”.
22   וברש”י ונמוק”י כתבו, שהוא דוקא ביום שצריכה לאפות.

וברמ”א באור”ח סי’ רמ”ב ס”א כתב, “נוהגין ללוש כדי שיעור חלה     23
מכבוד שבת  והוא  ויו”ט,  בשבת  עליהם  לבצוע  לחמים  לעשות מהם  בבית, 
הוא  והאפיה  “מלבד שהלישה  בסק”ו,  וכתב המשנ”ב  לשנות”.  ואין  ויו”ט, 
מכלל כבוד שבת ויו”ט, עוד יש טעם בזה, כדי לקיים מצות ]הפרשת[ חלה, לפי 

שאיבדה את אדה”ר שהיה חלתו של עולם שנברא בע”ש”. 
ובביאור הלכה שם כתב, “ובעו”ה היום התחילו איזה נשים להשבית המנהג 

ההוא, ולוקחין מן האופה, ולאו שפיר עבדי, דמקטינים בזה כבוד שבת”.
ועיי”ש במשנ”ב מה שכותב לגבי אלו האוכלים ‘פת פלתר’ בכל ימות השבוע, 
שבשבת ויו”ט נכון ליזהר שלא לאכול כי אם מפת ישראל מפני כבוד השבת 

ויו”ט. 
24   ועיין בירושלמי פ”ד דמגילה ה”א )דף כ”ט ב’(, שאיתא שם “הוא התקין 
בפ”ד  והרמב”ם,   ובין מאחריה...”,  מלפניה  בין  בסינר  חוגרת  שתהא אשה 
מאישות הי”ג, הביא הלכה זו, וכתב, “עזרא תקן שתהיה אשה חוגרת בסינר 
תמיד בתוך ביתה משום צניעות”, אלא שהוסיף תיבת ‘בביתה’, ועיין בהגהות 
החיוב  דילן  ש”ס  לפי  שלכאורה  בזה,  שהעיר  מה  שם,  בב”ק  חיות  מהר”ץ 
הוא רק מחוץ לביתה, והוא משום צניעותא, ואילו לירושלמי הוא גם בביתה, 

והרמב”ם למד כירושלמי, לכך כתב שהוא אפילו בביתה.
אלא שעדיין צריך להבין את שיטת הרמב”ם, שכתב בהקדמתו למשנה שחישב 
דין זה שהאשה חוגרת בסינר, כהלכה למשה מסיני. וע”ע מה שהאריך בזה 

בחיבורו ‘תורת נביאים’.
כן רק  25   עיין בחשק שלמה הביא מ’ספר התרומה’ שהקשה, מדוע תיקן 
עיי”ש,  והביא את תירוצו,  ולא לאנשים הטובלים לאכילת קדשים,  לנשים, 
והוסיף ותירץ, שחציצה שבשיער, בדרך כלל, אצל איש, הוא דבר שאינו מקפיד 
עליו, משא”כ הנשים שדרכן להקפיד גם בחציצה קטנה, לכך תיקן להם תקנה 
זו, וכעין מה ששנינו במקואות פ”ט מ”ג, ד’קלקי הראש ובית השחי’, באיש 

אינו חוצץ ובאשה חוצץ.
לא  ועדיין  בבבל  עוד  כשהיה  אלו  תקנות  תיקן  תירץ, שאפשר שעזרא  ועוד 
טבילה  היתה  לא  כן  ועל  ובקדשים,  בטהרות  עסקו  ולא  המקדש,  בית  נבנה 

לאנשים נוהגת.
תיקן  שעזרא  שלמה,  החשק  של  אלו  לדבריו  ראיה  להביא  ניתן  ולכאורה 
תקנותיו קודם שעלה לארץ ישראל, וזאת מהירושלמי המביא את תקנתו של 
עזרא אודות חפיפה ג’ ימים קודם, שהיא לשבת ושני ימים טובים של גלויות, 

ומוכח שהיו עוד בגלות והיה להם ‘ב’ ימים טובים של גלויות’.
26   ובענין התקנה לפי הירושלמי, יעויין שם, שהוא מטעם “כדי לשבת ולשני 

ימים טובים של גלויות”, עיי”ש במפרשים.
27   כך כתבו התוס’ שם, שתקנתו היתה רק על חפיפה בראש.

28   כך פרש”י שם, ואילו בנמוק”י למד, שעצם החפיפה היינו רחיצת שער 

ותיקן  עזרא  ואתא  רחיצה,  בלא  אף  בעלמא,  בעיון  די  הראש, שמדאורייתא 
רחיצת שער הראש. ומה שרוחצים כל הגוף, אינו אלא מנהג שנהגו בו בנות 

ישראל, אלא שחלילה מלזלזל בו, שכן נפסק בשו”ע יור”ד סי’ קצ”ט.
אכן מה שסורקים את שער הראש, כתבו הפוסקים ש”חז”ל כללו גם סריקה 
נדה, סי’ קצ”ט אות  וע”ע בשיעורי שבט הלוי על הלכות  בתקנת חפיפה”, 

ה’.
זצ”ל, מילואים ח”א  זילבר  )להגר”ב  ויעויין בבית ברוך על החיי אדם     29
לטבול  הנוהגים  שאלו  שכתבו,  שיש  שהביא  תי”ג(,  עמ’  ח”י  הלכה  ג’  כלל 
בכל בוקר, אמנם מרויחים את הטעם הראשון של תקנת עזרא, ובודאי שיש 
בכך תוספת קדושה, אך מפסידים בכך את הטעם השני של התקנה, שלא יהיו 

מצויים כתרנגולים, דאדרבה, היא הגורמת שינהג כתרנגול.
ע”ז  סמך  יש  וגם  ההלכה,  מבחינת  נכונים  דבריו  “ואין  כך,  על  וכתב 
באריכות  עיי”ש  ‘הכון’,  משום  היא  זו  שטבילה  שם  וכותב  מהרמב”ם...”, 

דבריו.
אכן הוא מסיק שם בסוף דבריו, “וכיון דטבילה בכל יום לכו”ע לא הוי אלא 
משום תוספות קדושה וטהרה, לכן לא כל הרוצה ליטול בזה את השם יבוא 
מנהג  דא,  כגון  בכל  ומ”מ  העדר...”,  טוב  זו,  לידי מדה  בא  ומי שלא  ויטול, 

ישראל הוא שכל אחד נוהג כדעת רבותיו. 
30   ועיין תוס’ ב”ק פ”ב ב’ ד”ה אתא, היאך רבי יהודה יכל לבטל תקנתו 

של עזרא.
וכתב  זו.  תקנה  להלכה שבטלו  פ”ח, שנפסק  ס’  אור”ח  בשו”ע  וע”ע     31
המ”ב, שמי שירצה לנהוג ולטבול, תבוא עליו ברכה ]ודוקא אם עי”ז לא יעבור 
מתפילה  יתבטל  אם  להחמיר  נכון  שאין  דאפילו  ואפשר  ותפלה,  קר”ש  זמן 

בציבור[.
ועוד כתב המשנ”ב, שיש אנשי מעשה הנוהגים בתקנה זו וטובלין, ואם קשה 

עליהם הטבילה רוחצין את עצמם בט’ קבין.
32   שאף עצרת הוא יום הדין לפירות האילן כבר”ה ט”ז א’.

ובניו  חייא  רבי  של  דורו  על  לומר  ניתן  היאך  הריטב”א  נתקשה  וכבר     33
שנשתכחה בה התורה בארץ ישראל, כאשר באותה העת היו בה רבינו הקדוש 

וחבריו שהיו גדולי ישראל.
ותירץ, שלא אמרו כן כלפי ההלכה “שכל המקיים הלכה אחת שלא תשתכח, 

הוי כאילו מייסד כל התורה כולה...”, עיי”ש.
להקשות,  והוסיף  הריטב”א,  בקושיית  הוא התקשה  לנר, שאף  בערוך  וע”ע 
שכלפי השכחה שהיתה בימי עזרא, ביאר רש”י שמדובר בהלכות שנתעלמו, 

ואילו לגבי רבי חייא ובניו לא ביאר אלו הלכות נתעלמו.
ונראה לו לפרש, שהכוונה על מה שהוא לימד תורה לילדי ישראל.

סוף  היה  דעזרא  משום  המייסדים,  ג’  שפרט  “ומה  וכתב,  העל”נ  והוסיף 
בימיו, כדכתיב  ולמד תורה שבכתב, שהיתה קרובה להשתכח  ימי הנביאים, 
בעזרא )נחמיה ח’ ח’( שקרא לפניהם דברי הכתובים ְמפָֹרׁש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל והבינם 
במקרא. והלל היה בסוף ימי הקבלה, כשנתרבו התלמידים והתחיל מחלוקת 
ביניהם, והיה קרוב זה להשתכח התורה ולהיות התורה כשתי תורות, וחזרה 
קול  בת  דיצא  השמים,  מן  שהסכימו  במה  לתלמידיו  ששנה  מה  ע”י  ויסדה 
דהלכה כמותו כדאמרינן בעירובין )י”ג ב’(. ור’ חייא היה סוף ימי התנאים, 
שנכתבה המשנה, והיה קרוב להשתכח אם לא היה מלמד ע”פ הנ”ל, וייסד 

הברייתא שמפרש למשנה...”.
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אומן י. – קרית ספר – סט ספרי מוסר, ג"כ.
קנום נ.א. – נתיבות – מסורת החינוך.

איינשטיין י. – בני ברק – מסורת החינוך.
ויסברג א.י. – ירושלים – מסורת החינוך.
גליס י. – קרית ספר – מסורת החינוך.
יוזוק א.ש. – בני ברק – ספר החינוך.

נוישטט צ. – מודיעין עילית – ספר החינוך.

שמות הזוכים לשבוע שעבר
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  "מדרש תנחומא", ב"כ.

עוד  חמשה   זוכים נוספים, כל אחד בספר "ועלהו לתרופה", כשרות תרופות וויטמינים.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"ספר החינוך".

ם.
רי

ב
ד
ה

ר 
פו

סי
מ

ת 
יו
ת

הג
הנ

ו 
א

ת 
יו
ת

כ
ל
ה

ת 
נו

ק
ס

מ
ק 

סי
ה

ל
ן 
אי

 ו
ה,

ש
ע
מ

ל
ה 

כ
ל
ה

ב 
ת

כ
 נ

א
ל
ר 

פו
סי

ה

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.
זכרונם לא מש  בוגרי ה'מחנות' למיניהם, אשר  'עמק הבכא',  גם אלו שעברו את 
והגירושין,  האקציות  על  שחלמו  בלא  רגוע  לילה  עליהם  עבר  ולא  מעולם,  מהם 
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 
מה  על  לדבר  כלל  הסכימו  ולא  ליבם,  בתוככי  המלחמה  מוראות  את  לשמור  הם 
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.
עבר  בנפרד  מהם  אחד  שכל  להוריו,  קינדערשעחטער*  דוד  צבי  נולד  כזה  בבית 
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 
מאש,  מוצלים  אודים  נשארו  עליהם,  ה'  ובחסד  ולאבד,  להרוג  להשמיד  למחנות 

ובסיומה של המלחמה, השיאו אותם, שיקימו יחד בית נאמן לה' ותורתו.
נישאו  זאת  בכל  לימים,  מאוד  צעירים  עדיין  היו  שניהם  הנישואין  למרות שבעת 
השניים בכדי להחיש נקמה בצוררים בילדים שיוולדו להם, שימשיכו את מסורת 
וַעם ישראל הרגיל בכל צרה  'נצח ישראל לא ישקר',  אבותיהם, ומציאותם תזעק 
וצוקה, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, עם זאת, בכל דור ודור הקב"ה מצילנו 

מידם.
השנים שעברו ונקפו, והְשנים כבר לא היו כל כך צעירים, ובכל זאת חפץ ה' לזככם 
ביסורים, 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 יותר כבר ידע והבין שמצבם הַרגיש של הוריו אינו מאפשר 
כלל העלאת נושא המלחמה 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. 
לא למלאות טפסים  אודותיה, אף  ולדבר  דבר מהמלחמה  לזכור  כלל  רצו  לא  הם 
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 
ועיקר העיקרים, בביטול  בית אבא,  כל מנהגי  המסורת ההונגרית של הקפדה על 
בדרכיהם  וההליכה  הרבנים,  של  הרחבה  דעתם  כנגד  העצמית,  הדעה  של  מוחלט 

ובנתיבותיהם.
ובראשם  הקהילות  רבני  התורה,  משמרת  שומרי  של  מאמצם  עיקר  הללו  בימים 
הורים, שישלחו את  ולשנות את אורח המחשבה של  היה להסביר  ישראל,  גדולי 
ילדיהם למוסדות בהם מלמדים רק את התורה הקדושה בלא כל תוספת, ולאחר 
ולרבני  ישראל  לגדולי  ששמעו  אלו  כל  כאשר  הקדושות.  בישיבות  שימשיכו  מכן 
מהם  רוו  קדושות,  וישיבות  תורה  בתלמודי  ללמוד  בניהם  את  ושלחו  הקהילות 
אחרי  שהלכו  אלו  ואילו  ותורתו,  לה'  נאמנים  בתים  שהקימו  דקדושה,  נחת  רוב 
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.
הכנסת  אי  סביב  זה  היה  הימים.  באותם  קשות  הרבנים  התאמצו  נוסף  בדבר 
מכשירים  סביב  הנסיונות  את  להבין  קשה  לאחור  במבט  לבית.  'האזנה'  מכשירי 
היו  לא  עדיין  'טייפ'  שמכשירי  במיוחד  מאוד,  קשה  נסיון  היה  זה  אז  אבל  אלו, 
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 
את  'לטהר  בכדי  שגם  ובמיוחד  מכשירים,  באותם  דיברו  לא  שעליהם  מסוימים 
השרץ', בכל בוקר השמיעו שם אדם הקורא 'קריאת שמע', וכן פעם בשבוע השמיעו 

שם מעט 'דברי תורה'.
ולהזהיר אודות מכשירי הצפיה  שנים ספורות לאחר מכן, החלו הרבנים להתריע 
שהתחדשו בארץ הקודש באותן שנים, ומצאו להם משכן של קבע בבתים רבים. 
זה בתקופת המלחמה שפרצה בעיצומו של היום הקדוש, שמחמת המלחמה  היה 
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 
יום  יום סיפר את דבר ההכרזה בביתו, ומאותו  לפקפק באיסור, אלא עוד באותו 
ואילך, לא זו בלבד שלא היה להם בביתם מכשירים אלו, אלא אף בנם צבי דוד כבר 

לא הלך לבתים בהם היו מכשירים אלו.
עמל  הכל,  לרשות  פתוח  האזנה'  'מכשיר  בו  שהיה  אביו,  של  עבודתו  במקום  גם 
מכך קשות,  סובל  באומרו שהוא  הלזו,  לבקש שיבטלו את ההשמעה  האב 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 
'עתידו הגשמי'. הם  'בגרות' או כל הבטחה אחרת אודות  נזיד עדשים של  בעבור 
לקחו במלא הרצינות והחשיבות את דברי הרב אודות מקום הלימוד הטוב ביותר 

עבורו, שהוא אך ורק בישיבה קדושה.
לפרק האיש  הגיעו  עד  ונתעלה,  עלה  למד בהתמדה  בישיבתו,  חיל  דוד עשה  צבי 
היא  גם  חיל היא תתהלל,  זיווגו, אשת  זכה למצוא את  ובששון  ובשמחה  מקדש, 
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 
זמן  עליה,  שעבר  מה  כל  מחמת  ִמגילה  יותר  הרבה  קשישה  שהיתה  אמו  הצורר. 
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 
שכרם  את  ולקבל  שמים,  כבוד  בשביל  להם  שהיו  וצער  מאמץ  כל  כנגד  השכינה 
דיני  על  הקפדה  וכל  ולמד,  תורה ששמע  שיעור  תפילה שהתפללו,  כל  על  ִמשלם 

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 קינדערשעחטער 
הרגישה זאת על בשרם. שכנים חדשים שבאו לגור בדירה שמולם, לא היו בדיוק 
כנגד  שנאה  אכולי  היו  הם  מכך,  וגרוע  'מחותנים',  עמם  להיות  רוצים  שהיו  אלו 
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, 
ואיחולים דומים שהוא  ילדי השכנים הללו, אך מ'בוקר טוב'  יצרו קשר עם  שלא 
ורעיתו שמרו קשר עדין עם השכנים, הוא לא כל כך חשש. השכנה שעיתותיה היו 
בידיה, היה דופקת פעמים רבות לבקש ביצה או שקית חלב, ומנצלת את ההזדמנות 
נושאים  מיני  כל  על  קלות  משוחחת  היתה  הללו  ובדקות  עמהם,  קשרים'  ל'ַפתח 

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 
החלו  הדברים  זאת  עם  ויחד  נחלש,  בליבה  הגיחוך  הזמן,  במשך  אך  עיוותם.  על 

להתקבל על ליבה.
בגלל  אחת הטענות המרכזיות של השכנה היה, שכל מצוקתם הכלכלית היא רק 
שבעלה למד בישיבה קדושה, בה למדו אך ורק תורה, ועל כן אין לו מקצוע ביד, 
ועל  וקשה.  רבה  ועבודתם  מועט  ששכרם  מזדמנות  בעבודות  לעבוד  נאלץ  והוא 
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 
בן  למד  בה  כדורבנות, שאותו מקום  דברים  עכנאי. במקום שתשיב לשכנתה  של 
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.
'טכנאי  עיקר טענתה, שהנה בשכנותם מתגורר  אודות  לה  גם שיכלה להשיב  מה 
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 
והוא  והפוריות,  הצעירות  שנותיו  כל  את  עליו  לבזבז  בלא  מקצועו,  את  חודשים 
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 
להשקפותיה שברצונה  מוחלטת'  'פירכה  הינם  אלו  וותק. שדבריה  שנות  ועשרות 

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, 
אלו  דוקא  משפחתה,  בני  שמכל  היטב  ידעה  היא  למשפחתה.  ביחס  בעיקר  היה 
בישיבות  שלמדו  אלו  האחרים,  ואילו  והמסכנים,  המובטלים  הם  בגרות',  ש'עשו 
הידוע  מאכער'  ה'בתים  הוא  מהם,  הגדול  יותר.  הרבה  מצויה  פרנסתם  קדושות, 
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 
יוצא כל כך הרבה ללמוד.  מדוע אינו שב מהרה לביתו מבית המדרש, ולמה הוא 

במשך הזמן הוא הרגיש שעובר עליה דבר מה, וכל הזמן היא יורדת ברוחניות.
דוד שעד לאותו  גם עליו. צבי  ירידתה הרוחנית של הרעיה, השפיע  במשך הזמן, 
תקופה היה מהראשונים הבאים לשיעורי התורה, ומהמשכימי קום לתפילות, כבר 
ב'דף  הש"ס  של  הקודם  במחזור  אם  ראשונים'.  ה'עשרה  בין  בקביעות  נמנה  לא 
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.
ליבו  על  לדבר  ניסה  דוד,  צבי  של  התדרדרותו  תחילת  את  שראה  הקהילה  רב 
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. 
שהשכנה  במיוחד  הבית.  בני  כל  על  גם  השפיעה  ההורים,  של  הרוחנית  ירידתם 

ש"טובת הילדים" היתה נגד עיניה, וחפצה בכל מחיר להדיחם מעץ החיים, הביאה 
'כלי משחית נוראי' הנראה תמים למראה, אשר בשם 'מחשב'  להם באחד הימים 
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 
מאוד  עד  התלהבו  הילדים  ה'.  מעשי  את  בראותם  חושית,  לאמונה  הילדים  את 
לראות את בעלי החיים בטבע, וקצת פלא היה בעיני הרעיה, שצפיה זו לא הביאתם 
והרצון  היצר  את  אצלם  עוררה  רק  אלא  מצוות,  וקיום  לאמונה  התעוררות  לידי 
שכבר  הילדים,  על  השפיע  הצפייה  קצר,  זמן  ותוך  ואחרים,  רבים  דברים  לראות 
כמעט לא עניין אותם כל דבר הנלמד, וכל מחשבותיהם במשך היום היו, על מה 

שצפו בהם בערבים.
לא  מצונזרים', שאמנם  ב'תקליטורים  רק  הילדים  צפו  הדברים, שבתחילה  מטבע 
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 
יותר  הגרועים  אחרים  תקליטורים  מקורות,  מיני  ומכל  מחברים  הילדים  השיגו 
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 
למו,  כסל  זו  דרכם  והילדים, שחוסר  ההורים  עם  לדבר  אף הם  ניסו  הילדים,  על 
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 
דברים  מיני  בכל  רעייתו  עם  יחד  דוד  צבי  צפה  תורה,  לשיעורי  בערבים  לילך 

שהשתיקה יפה להם.
תפילות  על  הקפדה  בחוסר  ביטוי  לידי  שבאה  ההורים,  של  זו  התדרדרות  מלבד 
ובמיוחד בשינוי לבושה של הרעיה, השתדלו שניהם  רוב שיעורי התורה,  וחיסור 
יחדיו להקפיד לשמור על אורח חיים כללי של שומרי תורה ומצוות, בשמירת השבת 

ובלבוש החיצוני של הבעל.
הצורך  אודות  השכנה  דיבורי  טומאה,  של  בעומקה  הם  אף  היו  שההורים  כעת 
את  ניתקו  כך  ובעקבות  באוזניהם,  היטב  נשמעו  כבר  ו'מקצוע',  בגרות'  ב'לימודי 
בניהם מהקשר לתורה וליראת שמים, בהעבירם אותם מתלמודי התורה והישיבות 
זיק  ונערים כמותם, המנוערים מכל  ילדים  בהם למדו, אל מוסדות בהם נמצאים 
של תורה ועמלה ויראת שמים, וראשם ורובם בצפיה זו או אחרת. גם את הבנות 

העבירו אל מוסדות ברוח מוסדותיהם של הבנים.
ילדיו  ניתוק  של  זה,  נוראי  צעד  יעשה  לבל  ליבו  על  לדבר  וידידיו  חבריו  כשניסו 
לומדים  שם  שהנערים  ראה  הוא  מוסדות  באותם  שבביקורו  טען  הוא  מהתורה, 
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, 
חיים  ולהם  לך  שיהיו  לך  ומנין  אליה,  ר'  עוד  שאלו  ילדים.  לי  יהיו  השם  בעזרת 
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 
פטור  הוא  מילה,  מחמת  בניו  שני  מתו  אדם  אם  זאת  בכל  אך  ביותר,  החשובות 
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.
שנים  כשלוש  לפני  שרק  השני,  בנו  כאשר  היה  דוד,  צבי  שקיבל  הנוספת  המכה 
היה המיוחד ביותר בכל התלמוד תורה בהבנה ובהתמדה, זה שנקרא על שם אביו 
משנתיים  פחות  תוך  המקצוע,  את  בו  ללמוד  שהלך  החדש  במוסד  כעת  המנוח, 
כגוי  ר"ל, שדינו  נראה מחלל שבת בפרהסיא  והוא  היה מהגרועים שבמוסד,  כבר 

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 
נוראים, המכלים כל חלקה טובה, הזכיר לדוגמא  ולהתרחק מכל אותם מכשירים 
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 גוטפרעגער* אחד מהמתפללים, 
ושאלו, ילמדינו רבנו, האם דבריו החריפים של הרב בלשונות חירוף וזלזול אודות 
נותנת  'ריתחא דאורייתא', או ששורת הדין  ילדיו, היה מתוך  אותו אב על מעשי 

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.

תודת המערכת נתונהמה מצא ר' שמעיה בלימוד בפרשתינו עפרש"י, שעל פיהם הבין שכל מעשי הרב היו כדת וכדין וכדרכה של תורה ?
לר' כ.ע. שיחי'

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה
קינדערשעחטער – השוחט את ילדיו. גוטפרעגער – השואל טוב.



אחד מהחסדים הגדולים שעשה הקב"ה עם בריותיו היא, 
שכאשר אדם עובר צרה גדולה, אירוע קשה, או כל דבר 
'להשתחרר'  דרך  לו  יש  בליבו,  לו  מעיק  שזכרונו  אחר 
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 
ההריגות  והגירושין,  האקציות  על  שחלמו  בלא  רגוע 
סיפור  וסייע  עזר  להם  גם  והמחסור,  הרעב  והשחיטות, 
זכרונותיהם  ובמיוחד אלו שהעלו את  הדברים לאחרים, 
הקשים עלי גליון והדפיסוהו ברבים, שפעולות אלו עזרו 
זה  סוחבים  שהם  העצום  והיגון  הכאב  את  במעט  לרכך 

עשרות שנים מאז שחרורם.

המלחמה  את  שעברו  מאלו  רבים  זו,  מציאות  למרות 
מוראות  את  לשמור  הם  מסיבותיהם  העדיפו  הנוראה, 
מה  על  לדבר  כלל  הסכימו  ולא  ליבם,  בתוככי  המלחמה 
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 
התקופה  על  לדבר  מותר  היה  רק  אלא  מלחמה,  כלל 

שאחרי, בלא להזכיר אחרי מה.

להוריו, שכל  קינדערשעחטער*  דוד  צבי  נולד  כזה  בבית 
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 
מוצלים  אודים  נשארו  עליהם,  ה'  ובחסד  ולאבד,  להרוג 
מאש, ובסיומה של המלחמה, השיאו אותם, שיקימו יחד 

בית נאמן לה' ותורתו.

למרות שבעת הנישואין שניהם היו עדיין צעירים מאוד 
נקמה  להחיש  בכדי  השניים  נישאו  זאת  בכל  לימים, 
מסורת  את  שימשיכו  להם,  שיוולדו  בילדים  בצוררים 
אבותיהם, ומציאותם תזעק 'נצח ישראל לא ישקר', וַעם 
ישראל הרגיל בכל צרה וצוקה, שלא אחד בלבד עמד עלינו 

לכלותינו, עם זאת, בכל דור ודור הקב"ה מצילנו מידם.

השנים שעברו ונקפו, והְשנים כבר לא היו כל כך צעירים, 
ריקם,  היה  שביתם  ביסורים,  לזככם  ה'  חפץ  זאת  ובכל 
ועדיין לא התברך. בשנים הללו הם דאגו לנקום את נקמת 
להקים  שזכו  לשכניהם  וסיוע  עזרה  ידי  על  בעמלק,  ה' 
עם  ויחד  וקיימא,  חיא  בזרעא  ה',  ברכת  מלאים  בתים 
לפני  ובקשה  תחינה  בתפילה,  להעתיר  הפסיקו  לא  זאת 
שוכן מרובים, שברכת ה' תמלא גם את ביתם, בזרע קודש 

ההולכים בתורת ה' ועושים רצונו.

שישמע  השנים  זכו  נישואיהם,  לאחר  שנה  כעשרים 
בכורם  בנם  הוולד  בעת  וקול שמחה,  קול ששון  בביתם 
וגם על שם אבי  גם על שם אבי האב  דוד, שנקרא  צבי 

האם, והשמחה רבתה עד מאוד.

ידידיהם  וכל  הוריו  לשמחת  וגדל  הלך  הקטן  דוד  צבי 
ושכניהם, וכשבגר הבין שיש איזה שהוא סוד בבית הקשור 
לאימי המלחמה הנוראה, שמבחינת הוריו היא עדיין לא 
הסתיימה. כשגדל יותר כבר ידע והבין שמצבם הַרגיש של 
הוריו אינו מאפשר כלל העלאת נושא המלחמה 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 
כלל  הסכימו  לא  כן  על  הסתיימה,  לא  והיא  במלחמה, 
לחשוב על אפשרות לקבל את ה'רנטות', כספי השילומים 
דבר  לזכור  כלל  רצו  לא  הם  המחנות.  ניצולי  שקיבלו 
טפסים  למלאות  לא  אף  אודותיה,  ולדבר  מהמלחמה 
בהם יכתבו בקיצור באלו מקומות התגוררו, ושמות בני 
מה  מלבד  וזאת  השמימה,  בסערה  שעלו  משפחותיהם 
שלא רצו כלל להנות מדבר שבא מאותם רוצחים, ומסיבה 
מכשיר  או  חפץ  כל  לביתם  הכניסו  או  רכשו  לא  גם  זו 
שיוצר באותה מדינה, כאשר ליבם לא נתן להם שיוכלו 
ש'נקם  להם  ישיב  שה'  ארורים,  רוצחים  מאותם  להנות 

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 
ועיקר  אבא,  בית  מנהגי  כל  על  הקפדה  של  ההונגרית 
העיקרים, בביטול מוחלט של הדעה העצמית, כנגד דעתם 

הרחבה של הרבנים, וההליכה בדרכיהם ובנתיבותיהם.

התורה,  משמרת  שומרי  של  מאמצם  עיקר  הללו  בימים 
להסביר  היה  ישראל,  גדולי  ובראשם  הקהילות  רבני 
את  שישלחו  הורים,  של  המחשבה  אורח  את  ולשנות 
ילדיהם למוסדות בהם מלמדים רק את התורה הקדושה 
בלא כל תוספת, ולאחר מכן שימשיכו בישיבות הקדושות. 
הקהילות  ולרבני  ישראל  לגדולי  ששמעו  אלו  כל  כאשר 
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 
שעזבו  בזה  עולם,  לדראון  ובנותיהם  בניהם  את  איבדו 
מקור מים חיים, את התורה הקדושה, לחצוב להם בורות 
לשני  למחצה  ומצוות,  תורה  לשמור  והפסיקו  נשברים, 

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 
וקרובי  מהשכנים  ורבים  יקרים,  בדמים  הוא  גם  עלה 
המשפחה היה להם בביתם מכשירים שקול דיבורים נשמע 
הרחוקים  לאלו  גם  הימים  גם שבאותם  מה  מקום.  בכל 
מתורה ומצוות היו גבולות מסוימים שעליהם לא דיברו 
באותם מכשירים, ובמיוחד שגם בכדי 'לטהר את השרץ', 
וכן  שמע',  'קריאת  הקורא  אדם  השמיעו שם  בוקר  בכל 

פעם בשבוע השמיעו שם מעט 'דברי תורה'.

שנים ספורות לאחר מכן, החלו הרבנים להתריע ולהזהיר 
באותן  הקודש  בארץ  שהתחדשו  הצפיה  מכשירי  אודות 
שנים, ומצאו להם משכן של קבע בבתים רבים. היה זה 
הקדוש,  היום  של  בעיצומו  שפרצה  המלחמה  בתקופת 
לביתם  שהכניסו  יראים  גם  היו  המלחמה  שמחמת 
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.

נושאים  כלל שאלה סביב  היתה  לא  דוד  צבי  בביתו של 
הקהילה  רב  את  מפורשות  ששמע  אביו  אלו.  בוערים 
החמור  האיסור  את  ישראל  גדולי  בשם  ואומר  המכריז 
בהכנסת המכשירים הללו ובצפיה ושמיעה בהם אף באופן 
עוד באותו  כלל לפקפק באיסור, אלא  ניסה  לא  אקראי, 
ואילך,  יום  ומאותו  בביתו,  ההכרזה  דבר  את  סיפר  יום 
זו בלבד שלא היה להם בביתם מכשירים אלו, אלא  לא 
אף בנם צבי דוד כבר לא הלך לבתים בהם היו מכשירים 

אלו.

האזנה'  'מכשיר  בו  שהיה  אביו,  של  עבודתו  במקום  גם 
פתוח לרשות הכל, עמל האב קשות לבקש שיבטלו את 
סובל מכך קשות, כאשר  באומרו שהוא  הלזו,  ההשמעה 
הרעש  מחמת  גופני  סבל  סובל  שהוא  הבינו  הממונים 
כשראה  הרוחני.  לסבל  התכוון  הוא  ואילו  ממנו,  הבוקע 
עבורו  הסכימו  ורק  פרי,  נושאים  אינם  שדבריו  האב 
ל'הנמיך' מעט את רעשו, בהתייעצות עם רבו, רכש אטמי 
בכל  לעבודתו  כך  הגיע  ואילך,  יום  אותו  ומיני  אוזנים, 

יום.

הדיונים והויכוחים בדבר מקום לימודי הילדים, פסח על 
בנם  שאת  להורים  היה  ברור  דוד.  צבי  הורי  של  ביתם 
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 
באותם  ששררה  ההפקרות  אוירת  אחר  שנהה  הכללי 

ימים.

הורי צבי דוד עוד זכו להחזיק בחיקם את בנו בכורו, שראו 
בו המשך נקמה בצר הצורר. אמו שהיתה קשישה הרבה 
זמן קצר לאחר  ִמגילה מחמת כל מה שעבר עליה,  יותר 
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 
יחד  להנות  רעיתו,  חיים קשים מנשוא, הלך בדרכה של 
עמה מזיו השכינה כנגד כל מאמץ וצער שהיו להם בשביל 
תפילה  כל  על  ִמשלם  שכרם  את  ולקבל  שמים,  כבוד 
שהתפללו, שיעור תורה ששמע ולמד, וכל הקפדה על דיני 

והלכות הבית היהודי.

דוד  צבי  זכה  אבילות,  של  ומחצה  שנה  של  סיומה  עם 
ללידת בתו שנקראה 'יהודית' על שם אמו ע"ה. כשנתיים 
על שם  לייב'  'יהודה  בנו שנקרא  ללידת  זכה  מכן  לאחר 
אביו, ובשנים לאחר מכן זכה ללידת בניו ובנותיו הנוספים, 

זרע ברך ה'.

פרנסה בריוח אף פעם לא היתה לו לצבי דוד, הוא התברך 
היו  מזונותיו  אך  טובות,  מידות  ובעלי  מיוחדים  בילדים 
בצמצום רב עד מאוד, אך תמיד שמחו במה שחננם ה', 
לה'  ולהלל  להודות  והשתדלו  המלא,  החלק  אל  והביטו 
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 קינדערשעחטער 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.

במאור  השכנים  את  ומשפחתו  דוד  צבי  קיבל  בתחילה 
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 
ורעיתו  שהוא  דומים  ואיחולים  טוב'  מ'בוקר  אך  הללו, 
חשש.  כך  כל  לא  הוא  השכנים,  עם  עדין  קשר  שמרו 
השכנה שעיתותיה היו בידיה, היה דופקת פעמים רבות 
לבקש ביצה או שקית חלב, ומנצלת את ההזדמנות ל'ַפתח 
קשרים' עמהם, ובדקות הללו היתה משוחחת קלות על כל 

מיני נושאים המוסכמים על שניהן.

על  גם  לשוחח  לעבור  השכנה  התחילה  הזמן  במשך 
הרעיה  בפני  העמידה  דבריה  כדי  ותוך  אחרים,  נושאים 
'ניצול  נחשב  מה  החיים,  על  המעוותות  השקפותיה  את 
הזמן' ומהו 'חינוך אמיתי ונכון'. הרעיה שלא היתה אשת 
עמה  להתווכח  בלא  דבריה  את  תמיד  שמעה  ויכוחים, 
הדברים  על  גיחכה  ליבה  בסתר  אך  דבריה,  את  ולסתור 
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 
רבה  ועבודתם  מועט  מזדמנות ששכרם  בעבודות  לעבוד 
וקשה. ועל טענתה זו היתה מוסיפה נופך, שאמנם בן זוגה 
גם הוא למד "בישיבה", אך ראשיה "החכימו" לשלב בה 
כטכנאי  למד את מקצועו,  הוא  וכך  ומלאכה,  עבודה  גם 

מכונות כביסה, והוא מתפרנס בכבוד.

'מעשה שטן' שהרעיה לא השיבה לה לדבריה, אלא הם 
במקום שתשיב  עכנאי.  של  כארס  לליבה  וחלחלו  נכנסו 
לשכנתה דברים כדורבנות, שאותו מקום בה למד בן זוגה 
ישראל,  גדולי  לימדונו  שהרי  'ישיבה',  כלל  נקרא  אינו 
ורק תורה בקדושה  בו לומדים אך  ש'ישיבה' הוא מקום 
היה  זאת,  ומלבד  טהורה,  שמים  יראת  עם  יחד  ובעמל, 
עליה להזכיר לשכנה את אשר סיפרה לה בעבר, שבן זוגה 
ורבים מהם  מוסד,  אותו  בין תלמידי  ה'חזק' שיצא  הוא 
לדיוטה  ר"ל  הגיעו  ואף  ראשם,  מעל  כיפתם  את  השירו 
שהקימו,  שהבית  גם  ומה  שבת.  שמחללים  התחתונה, 
ביתה,  שיהיה  רוצה  היא  אותו  הבית  סגנון  כלל  אינו 
יראו  שילדיה  חלמה  לא  ביותר  השחורים  ובחלומותיה 

חלילה כמו ילדי שכנתה.

שהנה  טענתה,  עיקר  אודות  לה  להשיב  שיכלה  גם  מה 
ושלם,  ירא  כביסה'  מכונות  'טכנאי  מתגורר  בשכנותם 
מכן  ולאחר  קדושה,  בישיבה  נישואיו  עד  ללמוד  שזכה 
שקד עוד כמה שנים על תלמודו בכולל, ורק לפני שנים 
ספורות למד במשך כמה חודשים את מקצועו, בלא לבזבז 
והוא מתפרנס  והפוריות,  הצעירות  שנותיו  כל  את  עליו 
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 
אותו  שירותי  את  להזמין  מעדיפים  והסביבה  השכונה 
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     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  "מדרש תנחומא", ב"כ.

עוד  חמשה   זוכים נוספים, כל אחד בספר "ועלהו לתרופה", כשרות תרופות וויטמינים.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד ב"ספר החינוך".

טכנאי חרדי, שבקושי יש לו תעודה אחת, על פני בעלה 
שנות  ועשרות  רבות  תעודות  ובעל  יותר  מומחה  שהינו 
להשקפותיה  מוחלטת'  'פירכה  הינם  אלו  וותק. שדבריה 

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 
לשמוע  רגיל  היה  לא  הוא  רעייתו,  מדברי  מופתע  היה 
לה'  מודה  היתה  היא  תמיד  דומה,  בנוסח  דברים  ממנה 
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 
אלו  האחרים,  ואילו  והמסכנים,  המובטלים  הם  בגרות', 
יותר.  הרבה  מצויה  פרנסתם  קדושות,  בישיבות  שלמדו 
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 
זו בלבד, אלא אף היתה רוטנת מדוע  עבודה קשה, ולא 
אינו שב מהרה לביתו מבית המדרש, ולמה הוא יוצא כל 
עליה  שעובר  הרגיש  הוא  הזמן  במשך  ללמוד.  הרבה  כך 

דבר מה, וכל הזמן היא יורדת ברוחניות.

גם  השפיע  הרעיה,  של  הרוחנית  ירידתה  הזמן,  במשך 
מהראשונים  היה  תקופה  לאותו  שעד  דוד  צבי  עליו. 
הבאים לשיעורי התורה, ומהמשכימי קום לתפילות, כבר 
במחזור  אם  ראשונים'.  ה'עשרה  בין  בקביעות  נמנה  לא 
הקודם של הש"ס ב'דף היומי', לא נמנו לו אפילו חמשה 
לו  היו  האחרונה  במסכת  רק  הנוכחי,  במחזור  חיסורים, 
במשך  וכך  הקודם.  המחזור  בכל  מאשר  חיסורים  יותר 
כבד, שדרכו  רוחני  בדרדור  והמשפחה החלו  הבית  הזמן 

חלילה יכולה להוביל אלי פי פחת.

רב הקהילה שראה את תחילת התדרדרותו של צבי דוד, 
וידידיו  חבריו  גם  למוטב.  ולהשיבו  ליבו  על  לדבר  ניסה 
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. 

בני  כל  על  גם  השפיעה  ההורים,  של  הרוחנית  ירידתם 
נגד  היתה  הילדים"  ש"טובת  שהשכנה  במיוחד  הבית. 
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 
בארוחת  ברוגע  לישב  יוכלו  ילדיה  ידיו  שעל  מעלותיו, 
רבו  ב'מה  ולצפות  הילדים,  בין  מריבה  כל  בלא  הערב, 
מעשיך', המעוררים את הילדים לאמונה חושית, בראותם 
את מעשי ה'. הילדים התלהבו עד מאוד לראות את בעלי 
זו  שצפיה  הרעיה,  בעיני  היה  פלא  וקצת  בטבע,  החיים 
לא הביאתם לידי התעוררות לאמונה וקיום מצוות, אלא 
רבים  דברים  לראות  והרצון  היצר  עוררה אצלם את  רק 
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 
'דמות  אותה  מיהי  ברור  כך  כל  לא  שאמנם  מצונזרים', 
בהם  שהיו  ובמיוחד  אותם,  שצינזרה  חסויה'  תורנית 

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 
הויזואלית  הצפיה  להם  ערבו  נשמעו,  לא  כלל  הדברים 
מדף  יותר  הרבה  המרצדים,  האורות  עם  הצבעונית, 
גמרא הכתוב שחור על גבי לבן, שצריך לעמול על הבנתו. 
הרגשת הריקנות שבאה להם בעקבות הצפיה, ניסו לדחוק 

ולהתעלם ממנה על ידי צפיה נוספת.  

ידם, אלא הצטרפו  גם הם לא טמנו את  ההורים עצמם 
תורה,  לשיעורי  בערבים  לילך  ובמקום  הצפיה',  ל'חגיגת 
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 
ומצוות,  תורה  שומרי  של  כללי  חיים  אורח  על  לשמור 

בשמירת השבת ובלבוש החיצוני של הבעל.

כעת שההורים היו אף הם בעומקה של טומאה, דיבורי 
כבר  ו'מקצוע',  בגרות'  ב'לימודי  הצורך  אודות  השכנה 
בניהם  את  ניתקו  כך  ובעקבות  באוזניהם,  היטב  נשמעו 
מהקשר לתורה וליראת שמים, בהעבירם אותם מתלמודי 
התורה והישיבות בהם למדו, אל מוסדות בהם נמצאים 
תורה  של  זיק  מכל  המנוערים  כמותם,  ונערים  ילדים 
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, 
מתוך  בחייהם.  פרנסה  לבניו  יהיה  זה  שבזכות  גם  ומה 
דבריו אלו הבינו שככל הנראה הוא כבר שקוע עמוק בתוך 
החמורות  רעותיה  ושאר  הצפיה  של  הטובענית  הביצה 

והטמאות.

אחד מחבריו ניסה לדבר על ליבו וסיפר לו את המעשה 
וביקש  זצ"ל,  לאפין  אליה  לרבי  שניגש  בחור  אותו  עם 
ממנו את רשותו ללמוד מקצוע. אמר לו ר' אליה, מנין לך 
שתתחתן. השיבו הבחור, מדוע הרבי מקלל אותי, בעזרת 
שיהיו  לך  ומנין  אליה,  ר'  עוד  שאלו  אתחתן.  אני  השם 
אותי,  הרבי מקלל  והשיבו הבחור, מדוע  חזר  ילדים.  לך 
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 
לך  ויהיו  לב! שתתחתן  רבי אליה, שים  לו  איתנה. אמר 
אתה  יעזור,  ה'  זה  לכל  בריאים,  חיים  לכם  ויהיו  ילדים 
סמוך ונשען על ה', אבל בענין הפרנסה, שם אתה חושש 

שה' לא יעזור?

זצ"ל  וסרמן  אלחנן  רבי  דברי  את  לו  וסיפר  הוסיף  גם 
הלומד  שבנו  רשותו  את  שביקש  אב  לאותו  שהשיב 
היא  מילה  שברית  שכידוע  מקצוע,  ללמוד  ילך  בישיבה 
זאת אם אדם מתו  ביותר, אך בכל  מהמצוות החשובות 
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 
מכל  פסגת שאיפותיו  הגדול,  שבנו  מהימים  באחד  גילה 
זמן רב, וראה בו  'מניח תפילין'. לא עבר  הימים, בקושי 
ניצנוצי זלזול בכבוד השבת ושמירתה. במשך הזמן עיניו 
רואות וכלות היאך הכיפה שעל ראשו הולכת ומתקטנת, 
עברה  ולא  ומתארכים,  הולכים  הראש  שערות  ואילו 
עיר  של  ברחובה  ללכת  החל  יקירו  ובנו  ארוכה,  תקופה 

בגילוי ראש, ר"ל.

למרות שצבי דוד חשב על עצמו שהוא עדיין נחשב שומר 
תורה ומצוות, אך בכלל לא היה נראה כך, במיוחד כשהיה 
כלל  נראתה  שלא  רעייתו,  עם  עיר  של  ברחובה  מהלך 

שומרת תורה ומצוות, אלא כאחת הפרוצות ביותר.

השני,  בנו  כאשר  היה  דוד,  צבי  שקיבל  הנוספת  המכה 
שרק לפני כשלוש שנים היה המיוחד ביותר בכל התלמוד 
תורה בהבנה ובהתמדה, זה שנקרא על שם אביו המנוח, 
תוך  המקצוע,  את  בו  ללמוד  שהלך  החדש  במוסד  כעת 
פחות משנתיים כבר היה מהגרועים שבמוסד, והוא נראה 

מחלל שבת בפרהסיא ר"ל, שדינו כגוי לכל דבריו.

הצדקנית,  אמו  שם  על  הקרויה  זו  הגדולה,  בתו  גם 
'יהודית', לא הלכה בדרכי יהודית, ואף לא שמרה על 'דת 
לה  והלכה  אביה  בית  את  עזבה  הימים  ובאחד  יהודית', 

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 
לבניו  שאירע  מה  את  מונה  כשהוא  דוד,  צבי  את  עולם 
ראש,  בגילוי  עיר  של  ברחובה  הולך  שאחד  הגדולים, 
והשני מחלל שבת בפרהסיא, וכל זה אירע לו מפני שלא 
אלו  מסוכנים  ממכשירים  להתרחק  הרבנים,  לקול  שמע 

ודומיהם.

כדי  ותוך  הרב,  אמר  נורא,  כה  הוא  הבנים  של  מצבם 
הדברים אמר עליהם ועל אביהם דברים חריפים וקשים 
ומעורר,  מדגיש  כשהוא  וזלזול,  חירוף  של  בלשון  מאוד, 
ישראל  גדולי  בדברי  לכל אחד שיזלזל  צפוי  דומה  שסוף 

ולא ישמע להם, שאחריתו עדי אובד.

שמעיה  ר'  אליו  פנה  דבריו,  את  סיים  שהרב  לאחר 
רבנו,  ילמדינו  ושאלו,  מהמתפללים,  אחד  גוטפרעגער* 
וזלזול  חירוף  בלשונות  הרב  של  החריפים  דבריו  האם 
'ריתחא  מתוך  היה  ילדיו,  מעשי  על  אב  אותו  אודות 

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 
כך,  כעת  דברתי  מדוע  להבין  רוצה  אתה  אם  אכן  בזה. 
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.

מה מצא ר' שמעיה בלימוד בפרשתינו עפרש"י, שעל פיהם הבין שכל מעשי הרב היו כדת וכדין וכדרכה של תורה ?
תודת המערכת נתונה

לר' כ.ע. שיחי'
על הסיפור המתפרסם בשבוע זה

קינדערשעחטער – השוחט את ילדיו. גוטפרעגער – השואל טוב.


