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פרשת דברים

לימוד התורה יומם ולילה הוא ההגנה
הטובה והבטוחה ביותר מפני כל צר ואויב!
נלמד מהפסוק" :רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפונה" )פרק ב-ג(

ודרשו חז"ל :מהו "פנו לכם צפונה"? אמר רב חייא ,אמר להם ,אם
ראיתם אותו שמבקש להתגרות בכם ,אל תעמדו נגדו ,אלא הצפינו
עצמכם ממנו עד שיעבור עולמו .אמרו לו ישראל ,רבש"ע ,ולהיכן נברח?
אמר להם ,אם ראיתם שמבקש להתגרות בכם ברחו לתורה! ואין צפונה
אלא תורה שנאמר )משלי ב( "יצפן לישרים תושיה".
הגאון רבי ראובן כץ )אב"ד פ"ת( כתב )בהקדמת ספרו דגל ראובן ח"ג(:
"כי התורה שבע"פ תורת החיים והנצח של עם ישראל ,היא הינה כח
המעמיד למחץ ההגנה של עם ישראל ,דכתיב "חגור חרבך על ירך גבור
הודך והדרך" ואמרו חז"ל )שבת סג( ההוא בדברי תורה כתיב.
והגאון הנצי"ב )בהרחב דבר עה"ת( כתב ,שכשהגיע שעת החורבן
בן
ומלחמה על כח היהדות וקיום האומה ,אזי נדרש לשרי ישראל
המתחזקים על קיום האומה להשחיז את הסייף ,היינו כח התורה
שבעל פה ופילפולה .וההכרח להרבות תלמידים וזכות תלמוד תורה
דרבים ...כי רק זה הדרך אגוני ומצלי בעת מלחמה של ישראל והיא
הדרך המיוחדת לקיום האומה ,וכמו שהצליחו בימי ישעיה וחזקיה,
וחובל עולו של סנחריב מפני שמן התורה שהיה בימיהם".
במכתב מרבינו הגרא"מ שך זצ"ל )מכ"ג אדר תשכ"ג( כתב בין היתר:
"ומי שיש לו מח בקודקדו יבין וידע כי כל קיומנו בכל שנות הגלות
המר הזה ,שלא התערבנו בין האומות הוא רק ע"י התורה ולומדיה.
והרי עמים רבים גדולים ועצומים אין זכר להם ,ואנחנו המעט מכל
העמים ב"ה חיים וקיימים ,וכל מדינה שנתדלדלה מלימוד התורה
התבוללה .וסוף היה שאפילו שומרי מצוה לא היו...
לעומת זאת" .כל מדינה שהחזיקה בלימוד התורה ויסדו ישיבות,
החזיקה מעמד בזמנים הקשים ביותר תחת גזירות וכו' ובעינינו
ראינו בדורותינו שכל מדינה ומדינה שהיו בה ישיבות והרבו בתורה
היא היתה הערובה לקיום העם בצביונו ובדמותו האמיתית .ובמקום
שפסקו ישיבות ,אין תורה ואין יראה ,ועם הארצות מתגברת ,ואין
זכר ליהדות במובן הפשוט".
והיה הגרי"ז סולוביצ'יק זצ"ל חוזר ואומר תמיד ,כי בני הישיבות
אלו שתורתם אומנותם ומדקדים במצוות כראוי ,אין להם לפחד מכל
דבר רע ומכל מרעין בישין המתרחשים בארץ ,ועליהם נאמר "ובהר
ציון תהיה פליטה והיה קודש"

לימוד הגמרא מקור חיותנו...
סיפר הרב מפוניבז'  -הגר"י כהנמן זצ"ל כי בעת
שנכלאו בני ישיבת נובהרדוק ע"י הקומניסטים ברוסיה
וסבלו רעב וצימאון וכל מיני עינויים קשים ,לא ביקשו
ביסוריהם דבר ,אלא רק שיחדירו אליהם גמרות ללימוד
באמצע הלילה ,בעת שהסוהרים שהופקדו לשמור עליהם
יהיו שקועים בתרדמתם.
הלימוד היה כל כך חיוני להם עד שהגאון רבי אליעזר
רבינוביץ זצ"ל  -הרב דמינסק .התיר לחבריהם מבחוץ
ששלחו להם מצרכי מזון אל הכלא ,לכרוך את המצרכים
בדפי גמרא תלושים ,מבלי לחשוש לבזיון מספרי קודש ,כי
הרגיש שמדובר פה בפיקוח נפש של בני הישיבה אם
ימנע מהם לימוד הגמרא...

תורה מגנא ומצלא...

בשנת תרכ"ט יצא הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל )בעל
הבן איש חי( לדרכו לארץ ישראל ,עם עוד יהודים רכובים
על גמלים .כשערבי שכיר משמש להם ברחבי המדבר
כמורה דרך.
רבי יוסף חיים התנה עם הערבי קודם הנסיעה שביום
השבת שובת הוא ולא ימשיך דרכו .הערבי סבר וקיבל ,אך
בפרוס השבת חזר בו הערבי מהבטחתו וניסה להפחיד את
הנוסעים ולהזהיר אותם כי סכנה גדולה להתעכב במקום,
מחשש שודדי המדבר ששרצו בסביבה .ואולם רבי יוסף
חיים לא שעה לאמירותיו ואזהרותיו .ירד מעל הגמל ונטע
אהלו לשבות בו הוא ואנשיו.
אותו ערבי הלך מהם ונחבא באחד מנקיקי הסלעים,
הרחק מן האוהל ,וכך חשב להנצל מן השודדים .והנה
מה נדהם בליל שבת קודש בראותו כי אכן באו השודדים
לאהלו של רבי יוסף חיים ואמרו להתנפל עליו ולבוזזו,
אך בראותם אותו יושב ועוסק בתורה ,ופניו מאירים כפני
מלאך ,פג ליבם וישובו על עקבותיהם.
מיד הגיח הערבי במרוצה ממקום מחבואו וכרע למרגלותיו
של רבי יוסף חיים ,כשהוא מבקש ממנו סליחה אחר שראה
והבין כי איש אלוקים קדוש הוא.
גדולי הדורות

לברך את רעהו באהבה ומכל הלב!!
נלמד מהפסוק" :ה' אלוקי אבותיכם יוסף
עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם"
)פרק א-יא(
וכתב רש"י :אמרו לו אתה נותן קצבה לברכתנו ...אמר
להם ,זו משלי היא ,אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר
לכם .וכתב השל"ה הק' :מצאתי כתוב בקונטרסי האריז"ל:
'משה' בגימטריא א-ל ש-ד-י .ובמילוי אותיותיו עולה
בגיטריא 'אלף'  -זהו משלי .הרי שברכם בכל לבבו ובכל
נפשו ,בכל מה שנכלל בשמו .כך ראוי לאדם לאהוב את
ישראל בגופו ונפשו ומאודו .עכ"ל .וכן מצינו בנוסח ברכת
ה
כהנים" :וציונו לברך את עמו ישראל באהבה" כי ברכה
בכוונה ובלב שלם ,היא רק זו הבאה מתוך אהבה.
בהרבה מקומות בתורה באה לידי ביטוי עוצמת
הכח שיש בברכה או בהפוכה] ,ואין כאן המקום
לפורטם כי רבים הם[ .נעמוד על זו האחרונה שקראנו
לא מכבר בפרשת בלק .כשבלעם בא לקלל ונמצא
מברך ,כי הקב"ה אומר לו בפירוש" :לא תאור את
העם כי ברוך הוא".
אך כאן מתעצמת לה תמיהה גדולה :אם רואה
בלעם שנמנע ממנו לקלל ,מדוע הוא מברך? מה ההגיוןן
א
בזה? הרי כל אדם מן השורה שהיה רואה כי לא
מסוגל לעשות את התפקיד שמצפים ממנו ,היה מגיש
בצער את התפטרותו ושב לביתו ,ובוודאי לא היה
מנסה לעשות במקום זה תפקיד אחר שלא ביקשו
ממנו ,וקל וחומר לא ההפך מהמבוקש? וזו בעצם
היתה פליאתו הגדולה של בלק" :מה עשית לי ,לקוב
אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך"!...
יתירה מזו ,מובא ברש"י מה'תנחומא' שבלעם אמר
להקב"ה" :אם כן אברכם" .אמר לו הקב"ה :אינם
צריכים לברכתך "כי ברוך הוא" .משל אומרים לצרעה:
"לא מדובשך ולא מעוקצך" .והתמיהה עולה מאליה :וכיי
ק
בלעם נהפך בין רגע לכזה "אוהב ישראל" שמשתוקק
כל כך לברכם?! היתכן? וגם המשל מהצרעה אינו מובן:
נכון ש"לא מעוקצך" אבל למה "לא מדובשך" ,מה רע
בזה?!
ושמענו מהגה"צ רבי ראובן קרלינשטיין זצ"ל הסבר
נאה שבו יתורצו כל השאלות :מובא במד"ר )בראשית
ס ,יג(" :למה לא נפקדה רבקה עד שהתפלל עליה יצחק?
כדי שלא יהיו עובדי כוכבים אומרים "תפלתנו עושה
פירות" .שכן לבן אחיה הרי בירכה" :אחותינו את היי
לאלפי רבבה" ,ולכן היתה עקרה להראות שברכתו לא
הועילה עד שנתפלל עליה יצחק ,ואז הכל ידעו כי אין
ממש בברכת לבן.
וזה בדיוק מה שרצה בלעם לגרום בברכותיו .הוא
ביקש לברך את ישראל .ואז הרי הקב"ה יעשה שברכותיו
לא יועילו כלל ,כפי שעשה שלא תועיל ברכת לבן .וזאת
ר
כדי שלא יאמרו ברכת עכו"ם עושה פירות .וזה כבר
ך
שמברך
"רווח" גדול בשביל בלעם שכל הברכות הללו
לא יוכלו להתקיים אצל ישראל בגללו.
אך תשובתו של הקב"ה היתה :אינם צריכים לברכתך
"כי ברוך הוא"! אין זה דומה לברכה שנתברכה רבקה,
שכן רבקה הרי לא נתברכה קודם לכן ,עד עד שבא
לבן וברכה ,ולכן יש לחשוש שמא יאמרו וכו' והיה
צריך "לנטרל" את ברכתו של לבן .אבל עם ישראל
הרי כבר נתברך מהקב"ה לפני בלעם "כי ברוך הוא",
וממילא הכל יבינו וידעו כי לא ברכות בלעם הם
שהועילו.
מעתה מדוייק נפלא גם המשל שהביאו חז"ל מהצירעה
שאומרים לה "לא מדובשך ולא מעוקצך" .מדוע לא
רוצים את ה"דובשך" משום שיש בו  -בדבש עצמו -
את ה"עוקצך" ...כזה דבש לא רוצים! וזה כמו בברכות
שביקש בלעם לברך את ישראל ,שבברכה עצמה ישנו
ה"עוקץ" ...כמשנ"ת.

כח הברכה...

כאשר יסד החפץ חיים את "ועד הישיבות" ופעל לביסוסו ,ערך
מסע בערי ואהלין והגיע לעיר רובנה ,והנה בא לפניו אדם ומתוך בכי
מר תינה את צרתו:
רבי! בני לומד כאן בישיבה ,והוא חולה אנוש ומתיסר במכאוביו,
תוקפים אותו יסורים נוראים והרופאים מבקשים לנתחו"! מיד הזדקף
הח"ח וקרא" :הב לי ידך" הוא ביקש לדעת שמו ושם אמו ,ואמר:
"השי"ת ישלח לך רפואה שלימה!"
ויהי אך יצאו המלים מפיו והתקפות הכאב פסקו ולא היה עוד כל צורך
בניתוח .הבחור המשיך בלימודיו וגדל בתורה ,והיה לגאון נודע ,הלא הוא
הגאון רבי יהודה אריה הכהן זצ"ל.
דבריהם זכרונם  -הגדת הח"ח

"בשביל יהודים שרוצים להתברך"...

ביום כיפור האחרון לחייו התפלל החזון איש בכולל הנושא היום
את שמו ,ובמוצאי יום כיפור הגיע רבי דוד קורלנסקי לקחת את החזו"א
ברכבו לביתו ,אלא שאז עמדו שורה של אנשים להתברך מפיו.
ניגש רבי דוד וביקש מהאנשים שלא יעכבו את החזו"א ,שכן שרוי
הוא בצום וחלש מן התענית .הגיב החזו"א ואמר" :בשביל יהודים
שרוצים להתברך אפשר לצום עוד כמה רגעים" !...מעשה איש

"נתקיימה הברכה"...

בא אברך לפני הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל ובכה בפניו
שעברו כמה שנים מנשואיו וטרם נפקד ,והרופאים התייאשו ואמרו
להם שאין שום סיכוי ...שלח אותו רבי בן ציון להוועץ עם הגאון הרב
עובדיה יוסף זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל ולהודיעו מה אמרו.
שב הלה וסיפר ששלחוהו לרופא פלוני ובירכוהו .אמר רבי בן ציון
נרגשות" :כעת אהיה אני הדיין השלישי .שוב לביתך ובקרוב תפקדו"!
כעבור פחות מחודש ימים שב לבשר שהתקיימה הברכה .קם רבי בן
ציון בשמחה גדולה ,הושיט ידיו ויצא איתו במחול!
יגילו במלכם

"הייתה זו רק ברכה"...

כששכב הצדיק רבי אהרן רבינוביץ זצ"ל על ערש דוי ביקש מבנו
רבי בנימין רבינוביץ שליט"א ,שאם יוולד לו בן יקרא לו על שם אביו
)היינו ,סבו של רבי בנימין( .הבן נולד כחודש לאחר פטירת רבי אהרן.
עלה בנו אל הגרי"ש אלשיב זצ"ל ושאלו על שם מי יקרא לבנו האם
על שם האב או הסב?
השיב הגרי"ש" :וודאי על שם אביך" "ומה על ההבטחה"?  -שאל .השיב
הגרי"ש" :אתן לך ברכה שיוולד לך עוד בן ,ותקרא לו על שם הסב"!
וכך הוה :לתקופת השנה נולד לו בן נוסף שנקרא על שם הסב.
ולאחריו נולדו רק בנות...
כעבור זמן ,בא לבקש ברכה עבור בנו השני ,והזכיר שבן זה נולד
מ"מופת" של הגרי"ש .הניף הגרי"ש ידו בביטול" :מה אתה מדבר
שטויות על "מופת" ,היתה זו רק ברכה"!
ישא ברכה

ברכה תחת קללה?...

סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א :יהודי שומר תורה ומצוות
התייצב לפני הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומשאלה בפיו" :באתי
לבקש מהרב קללה ...הורי נפטרו .עליתי לארץ עם אחי לפני מספר
חודשים .הירושה הסתכמה בסכום של חמשה מליון דולר! הכסף היה
אצל אחי ,סמכתי עליו ולא חלמתי שינסה לעשוק אותי .משהגענו
ארצה ביקשתי שיתן לי מחצית .הוא הכחיש וטען שמעולם לא היה
אצלו כזה סכום .ידוע לי שהשקיע את כל הכסף בשיפוץ בית מלון
באילת ,לכן אני מבקש שהרב יקללו"...
אמר לו רבי חיים" :מעולם לא הוצאתי מפי קללה על יהודי ,אבל אני
מוכן לברך אותך שהכסף המגיע לך יחזור אליך" .ואכן כך הוי :באחת
השריפות באילת נשרף כל בית המלון ההוא .האח ששיפץ הפסיד הכל.
הוא הבין שקרה לו כך בגלל שעשק את אחיו .והנה משרד התיירות
החליט להחזיר למשפץ מחצית מסכום השקעתו בסך שנים וחצי
מליון דולר ,והלה החזיר את כל הסכום הזה לאחיו...

לשפוט בעלי דין בצדק
וללא מורא !

נלמד מהפסוק" :לא תגורו מפני
איש כי המשפט לאלוקים הוא"...
)פרק א-יז(
ואמרו חז"ל בספרי :שמא תאמר מתיירא
אני מפני איש פלוני ,שמא יהרוג את בני ,או
שמא ידליק את גדישי ,או שמא ...תלמוד
לומר "לא תגורו מפני איש".

באים חז"ל ללמדנו ,לא שנכנס למצב של
פקוח נפש ח"ו ובלבד שלא נעבור על "לא
תגורו" .שהרי פקוח נפש דוחה כל התורה חוץ
מג' עבירות חמורות .אלא הציווי הוא שלא
נפחד פחד שוא ]כמו אחד מתכסיסי השטן
למנוע מאתנו קיום המצוות[ שמא ...ושמא...
ושמא ...אלא נהיה בטוחים בס"ד המלוה כל
דיין "כי המשפט לאלוקים הוא" .וכך בכל
עניני המצוות ,כאמור.
מן הראוי לציין כאן דבריו המאלפים של
הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א .וכך כתב
)בספרו אורחות יושר(" :יש אנשים שמפחדים
תמיד ומתיראים מכל מיני פורענויות ,כגון
ממחלות וממלחמות ומאנשים רעים ...והם כל
ל
מיני
ימיהם בפחדים וברעדות ודאגות מכל
ני
דברים ,שמא יהיה כך ושמא כך...
"ויש שמרוב פחדים מתיראים לנסוע
למקום אחר ,ויש שמתיראים לצאת מביתם
רחמנא ליצלן ,וזו הנהגה מאוד לא טובה.
וגם הדאגות מזיק לגוף וגורם לכל מיני
מחלות רח"ל.
"וכל זה ]בא[ ממיעוט אמונה ,שאם היה
מאמין באמונה שלימה שהכל בא מהקב"ה,
ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם
כן מכריזין עליו מלמעלה ,אם כן מה לו
לפחד :אם ח"ו נגזר עליו  -אין חכמה ואין
תבונה לנגד ה' ,ואם לא נגזר  -אין לו
מה להתירא .ואנחנו תמיד כל רגע ביד ה',
בין בזמן מלחמה ובין בזמן שלום ,והרבה
דרכים למקום.
"ואין לפחד ]אלא[ רק מהקב"ה ,ולפחד
וחלילה,
שמא יעבור על אחת מהעבירות חס
ה,
לפחד
או לא יקיים המצוות ,וחוץ מזה אין
ד
כלום .ואף על גב דמצינו שצריך זהירות כמו
שכתוב :דבר בעיר כנס רגליך רעב בעיר
פזר רגליך  -הוא מדין השתדלות כל דבר
מה שאפשר ,אבל הפחד והדאגות אין להם
מקום .ואין לדאוג  -אלא רק על התורה
והמצוות .עכ"ל.
כאמור ,דברי רבי חיים שייכים לכל אדם
וביחס לכל ענין .וכפי שידוע מהגה"צ רבי
ישראל סלנטר זצ"ל שהיה אומר ,כי פסוקי
התורה "לא תכירו פנים במשפט ...לא תגורו
מפני איש" או "בצדק תשפוט עמיתך" אינם
אמורים לדיינים בלבד .אלא שייכים הם
לכל אדם .באשר כל אדם נחשב דיין ביחס
לעצמו ולזולתו ,ועליו לשפוט את עצמו או
את זולתו ,עפ"י דיני התורה בלבד ללא משוא
פנים וללא כל שיקולים זרים ונגיעות אישיות,
וללא כל פחד ומורא מפני איש" .כי המשפט
לאלוקים הוא"  -אין לנגד עליו אלא משפטי
התורה וכל התנהלות חייו על פיהם בלבד.

מה גרם לחורבן הבית?
מעשה שהביאו לפני בית דינו של הגאון רבי יהושע מקוטנא זצ"ל )בעל שו"ת
ישועות מלכו( שאלה על ריאה של בהמה וטרחו הדיינים הרבה לפסוק דינה .הם
נאנחו קשה על הפסד מרובה של הקצב העני שעומד ורועד כולו אולי תטרף
הבהמה.
אמרו הדיינים לרבי יהושע מקוטנא :לפי כל הפוסקים אין עצה להכשיר את
הריאה ויש כאן הפסד מרובה לקצב העני .ענה להם הגאון מקוטנא" :אמנם
הפוסקים מטריפים ריאה כזאת ,אבל יש ברש"י במקום אחד רמז להכשיר בשאלה
כזאת ,ואני לרגל הפסד מרובה אצטרף לדעה זו להכשיר הבהמה".
במחנה הלומדים החלו מרננים אחרי דבריו שהוא מיקל בשאלות בהלכה .אבל
הוא לא שם לבו לרינונים אלו ואמר למקורבים :מצינו בגמרא )גיטין נו (.בסוגיא
דבר קמצא ,שהקיסר שלח ליהודים קרבן להקריב לא לפני שהטיל בו מום .סברו
רבנן להקריבו משום שלום מלכות ,אמר להם רבי זכריה בן אבקולס :יאמרו בעלי
מומין קרבין לגבי מזבח .אמר רבי יוחנן" :ענוותנותו של רבי זכריה החריבה את
ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתנו מארצנו".
ולכאורה תמוה  -שאל הגאון  -הלא ענוה היא מדה טובה ואיך תלו חז"ל
במדה טובה כזו את כל צרות החורבן?! אלא השיב :מנהיג הדור צריך שיהיה תקיף
בדעתו בלי חששות ופקפוקים על "שמא יאמרו הבריות" .אבל רבי זכריה היה מלא
חששות שיאמרו הבריות כך ויאמרו כך ,וע"י חששות אלו גרם לחורבן הבית".
לעומת זאת ,היו מקרים שרצו הקצבים לכפות דעתם בהלכה שלא כרצון חכמים.
ועליהם הגיב הגאון מקוטנא" :חז"ל אומרים "טוב שבטבחים שותפו של עמלק".
ואני אומר אוי ואבוי לו לעמלק על שותפים שבחר לו"...
מגדולי התורה והחסידות

"אין מקום לשני פחדים"...
כ"ק האדמו"ר מזוועהיל  -רבי שלמה זצ"ל ,היה נוהג ללכת לכותל המערבי מדי
יום ביומו .גם בעתות סכנה ,בימי פורענויות ופוגרומים ,לא החסיר ממנהגו זה .והיה
לפעמים הולך לבדו ,חוצה דרכו בין הערבים ,ללא פחד ומורא.
סיפר רבי יוסף וולטוך זצ"ל ,שבדרך כלל היה אדם מתלווה לרבי בלכתו לכותל.
יום אחד לא הופיע אותו אדם ,נתלווה אליו רבי יוסף וולטוך .היה זה ביום שבת
קודש.
כאשר הגיעו לשער שכם ,אמר האדמו"ר לרבי יוסף מלווהו :אני אינני מטלטל
בשבת .אמשיך דרכי דרך שער שכם .אולם אתה ,שיש עמך חפצים עליך ללכת דרך
שער יפו )כי דרך שער שכם לא היה עירוב(.
שאל רבי יוסף את האדמו"ר :הכיצד אינו חושש ללכת יחידי דרך שער שכם ,בין
הערבים ,בתקופת פוגרומים שהערבים פוגעים בכל יהודי שנקרה בדרכם ,הכיצד
אינו מפחד?
השיב לו רבי שלומק'ה :תדע ,שאין מקום לשני פחדים ...ומי שיש לו מורא שמים,
אין לו מורא בשר ודם"...
ציס"ע-זוועהיל

לא חת מפני איש...
סיפר הצדיק רבי יצחק זילבר זצ"ל" :אחד הרבנים בטשקנט היה הרב זלמן
פווזנר זצ"ל .היתה לו סמכות גבוהה בקרב הקהל ,הוא נהג בדרך היהדות ללא
פשרות.
"והנה בבית הכנסת של הרב זלמן היה נוכח 'מלשין' .באחד הימים החליט
הלה כי ברצונו להיות ש"ץ לפני העמוד .אולם לא הצליח לאסוף מנין לתפלה,
מכיון שמספר מתפלים שלא רצו שהאיש הלז יתפלל לפני העמוד ,יצאו החוצה.
ניגש המלשין לרבי זלמן והתלונן" :הם לא נוהגים כשורה בהשאירם אותי ללא
מנין"...
הטיח בו הרב ללא מורא" :להוי ידוע לך ,כי אסור לענות "אמן" על ברכותיך.
ואם מתכוון אתה להלשין עלי לשלטונות בעקבות דברי אלו ולגרום למאסרי ,דע
לך כי ישעמם לי שם בלעדך .ובכן נאסר יחד ,ושיהיה לך ברור הדבר"!
"במו אזני שמעתי את הדברים! המלשין לא אמר דבר ,רק קם והלך מיד ...היה
צורך באומץ לב בלתי רגיל מצד הרב ,שהרי מדובר בתקופה בה התפללו בסתר,
במקום לא רשמי ,ובאופן בלתי חוקי .ובתנאים אלו לומר דבר שכזה? אך הרב
זלמן פווזנר לא חת מפני איש ...לא הכרתי רבים שהעזו להתנהג כמותו! הוא היה
רב אמיתי!"
מתוך "להשאר יהודי"

"מה עושים ה-י-ו-ם"?
"מה עושים ה-י-ו-ם"?
חבל שאין מספיק מקום בעמוד ,כדי לכפול את השורות 60
פעם  -כפי שזה נשמע מידי יום ביומו של "החופש הגדול"...
לפעמים כבר "צומחים קרניים" להורים ,נוכח המשימה
המאתגרת של העסקת הבנות במשך חודשיים .ומי כבר מדבר
על הכספים הרבים שהחופש בולע ,ועל הסכנות ברוח ובגשם.
היכן במקורות שלנו מופיעה מצוות החופש? זה הרי "מיובא"
מהגלויות ,ובפרט מגלות יון .אם הדברים אמורים בבנות ,על
אחת כמה וכמה בבנים שמצווים על לימוד התורה .אז נכון
שאותם לא מוציאים למשך חודשיים ,אך כאן המקום והזמן לציין
לשבח את המוסדות שגם על החופש המקוצר וויתרו.
מוסדות אחרים לא הלכו כל-כך רחוק ,אך על כל פנים צמצמו
את ימי החופשה לשבוע אחד ותו לא .ישיבות חסידיות רבות,
אף הן לא מוציאות את התלמידים לבין הזמנים .ותלמידים לא
מעטים מישיבות ליטאיות ,פוקדים את ישיבת 'המשך-הזמן'
ובפרט בזמננו שכמעט לכל ישיבה יש 'קעמפ' עם סדרי לימוד.
אם נחשוב קצת על החופשה הגדולה שניתנת ,הרי עיקר מטרת
החופש מיועדת עבור המחנכים ולא עבור החניכים .אך צורך זה
ניתן לפתרון באמצעות ממלא-מקום ,ולא דווקא באמצעות חופש
לכולם .אפשר לתת חופש מקסימום שבוע ,אך מדוע שנבטל את
התינוקות מתלמודם במשך שלושה שבועות? ובפרט בני ישראל
הדרים בארץ הזאת ,הזקוקים לניסים תמידיים ] .[24/7מה מגן
עלינו יותר מאשר הלימוד הטהור של תינוקות של בית רבן שלא
חטאו? והרי "אין מבטלין ת"ת אפילו לבנין בית המקדש"?!
*

*

*

שאלה :מה ה"שווי" של נפש מישראל? עד כמה צריך להתאמץ
כדי להציל חיים? התשובה ברורה :פיקוח-נפש דוחה את התורה
כולה!
אם פיקוח-נפש דוחה מצוות ,ברור שהוא דוחה תענוגות .כולנו
שומעים ויודעים אודות אסונות שמתרחשים בימי בין-הזמנים,
אז אולי השיקול של הצלת-נפשות גם מכריע כאן?
והדברים אמורים בפרט כלפי בין הזמנים אב! ידועה אמרתו
של רב פפא במסכת תענית )דף כ"ט ע"ב( יהודי שצריך להתדיין
עם גוי ,ידחה זאת מחודש אב משום "דריע מזליה" מזלו-רע ,וכן
נפסק בשולחן-ערוך )או"ח סי' תקנ"א סעי' א'(.

הדבר נכון גם אם ברור לך שהשופט אדם הגון ,כזה
שמשתדל להוציא פסק-דין הגון .בכל זאת המזל גם משפיע,
ולפיכך כדאי להשתמט מהמשפט לפחות עד לתשעה באב,
ולכתחילה בכל חודש אב .על אחת כמה וכמה כאשר לא מדובר
במשפט ,אלא ב"כל הדרכים בחזקת סכנה" שראוי להשתמט
מלרכז את כל הנסיעות דווקא אז.
שהכבישים מסוכנים זו לא תיאוריה ,מידי שנה נהרגים בהם
מאות בני-אדם .נכון ליום חמישי ,ער"ח אב ,עומד מספר המתים
במגיפה )לשנה הלועזית הנוכחית( על  - !161מתוכם  11רוכבי
אופניים חשמליים .ומי מדבר על מאות ואלפי הפצועים! לא
נאריך בסטטיסטיקות ,רק נציין שמאז קום המדינה נהרגו
בכבישים  33,563בני אדם  -נורא ואיום!
שומר מצוה לא ידע דבר רע .הסגולה לשמירה בדרכים היא רק
כאשר מטרת הנסיעה לקיום מצוה ,אך נסיעות-רשות אינן בכלל.
כל האמור מתייחס לנופש בארץ .אך אנשים הרי לא מסתפקים
בכך ,אלא מרחיקים לנדוד לקפריסין ולשווייץ ,לאוסטריה
ולהונגריה .האם זה לכתחילה? אם אדם נוסע לטיפול בריאותי,
שאין כמותו בארץ ,ניחא .אבל הרי לא פשוט לעזוב את ארץ-
ישראל ,לברוח ממקור השראת השכינה ,סתם-כך .ואם תאמר,
גם צדיקים נוסעים .על כרחך שיש להם סיבות טובות לנסוע,
כאלו שלא קיימות אצל אחרים ,אך להתיר את הדבר בשופי -
ללא אותן סיבות  -מנין?
*

*

*

בימי בין המצרים ,עוד לפני תשעת הימים ,התקשרו אלי הורים
ושאלתם בפיהםּ ִ :בתם בת שלוש עשרה רוצה לנסוע לעשות
"קייקים" )שיט בסירות משוטים( .האבא לחוץ ,האמא לא מצליחה
להירדם ,אבל הבת טוענת" :כל הכיתה נוסעת!" מה עושים?
לאור הנתונים ,החריגים במקרה זה ,הוריתי להם לאפשר לה
להשתתף כי באמת במקרה זה אין סיבה להלחץ .אבל המקרה
הזה עורר אותי לדאוג על טיולים מסוג אחר שנכנסו בציבור
שלנו )כמו "אטרקציה ימית" וקפיצות 'באנג'י( :וכי חסרות לנו
סכנות בימים אלו שיש להוסיף עליהן את אלו? ויש גם מוסדות
חרדיים שמארגנים טיולים כאלו .האם גם זה נקרא חינוך בונה?
אם נוסעים ,למה לא לנסוע למקומות הקדושים ,או סיורים
ארכיאולוגים כמנהרות הכותל וכו'?!
וכך ניצבים הורים בפני עובדות מוגמרות ,שאין לאל-ידיהם
להתנגד .רבותי! הגיע הזמן להתעורר ,לפעול בנידון ,ושאף אחד
לא יסמוך על אחרים ויחשוב "בטח מי שעושה  -יודע מה שהוא
עושה"...

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :

