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פרשת משפטים
כ"ז בשבט התשע"ט

יפתח בדורו
"עיקבתא  דור  דורנו,  על  גוברת.  התורה  שיכחת  הדורות,  ירידת  של  בעידן  אנו  חיים 
דמשיחא", אמרו חז"ל: "עתידה אשה שתיטול כיכר של תרומה, ותחזור בבתי כנסיות ובבתי 
ואין מבין אם טהורה היא ואם טמאה היא... שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה  מדרשות, 
הרוצה  שכל  זולים,  תארים  אינם  התורה,  ידיעת  בתורה,  שגדלות  לדעת,  לנו  יש  ברורה". 
שהגמרא  למרות  ניחא.   – רב  הוא  אברך  שכל  זה,  אחרים!  בהם  יכתיר  או  בהם,  יתעטר 
יוחנן  שרבי  הקדוש,  רבנו  של  תלמידו  האלוקי,  האמורא   – ששמואל  מספרת,  הקדושה 
ולנסוע אליו מארץ ישראל לבבל, לעת זקנותו! – זכה להתעטר  ביקש לקבל את מרותו 
והיום הוא הפך לתואר שגור, ריק מתוכן,  ולא זכה להקרא בשם "רב"!  בתואר "חכם" – 
"ורב – כמו שנאמר"... אבל מכאן ועד הכתרת כל צורבא מדרבנן בתואר "הרב הגאון", הדרך 
קצרה. והרי זה דומה, כמאמר הגמרא, לסכר מים, שכיון שניבע בו סדק – עלולה החומה 
כולה להתערער והסכר כולו להיפרץ, והשיטפון ישטוף בלא מעצור. שכן, אם סתם צורבא 
מכתירין כהרה"ג, הרי מרביץ תורה הוא הג"ר, "הגאון הרבי", ואת ראש הישיבה נכתיר כבר 
בשם "הגאון הגדול". הרי לנו אינפלציה בתארים, ששוחקת את אמת המידה, את ההערכה 
הנכונה, ואת מושג הגדלות האמיתית בתורה. יש בידינו הגדרות חז"ל לתלמיד חכם: "איזהו 
תלמיד חכם? כל ששואלין אותו הלכה בכל מקום, ואומרה!" ועוד: סתם תלמיד חכם תורתו 

אומנותו, ועוסק בה ומהרהר בה כל שעה, ואינו הולך ד' אמות בלא תורה!
סיפר הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א, כי פעם ישב ולמד מפי הגאון רבי עזרא עטייה 
זצ"ל. בא לפניו חכם אחד, וביקשו לכתוב כתב המלצה חיוני בעבור תלמיד חכם פלוני. בתוך 

דבריו ציין, כי הלה בקי בכל ששת הסדרים של מסכתות הש"ס.
נתן רבי עזרא את ההמלצה המבוקשת, והחכם הודה והלך לדרכו.

זצ"ל,  וראה מה כתב הריב"ש בתשובותיו על רבו, הר"ן  לאחר לכתו, אמר רבי עזרא: בא 
מרבותינו הראשונים: "לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד, דבר )מנהיג( אחד לדור, הוא מורינו 
הרב הגדול, רבנו נסים – נסים רבנו היה כאחד מהם )מרבותינו הראשונים ז"ל( לדעת טוב 
וחכמה ודעת, בקי בשלושה סדרים, ודמו ליה כמאן דמנחיה בכיסיה )דומים עליו כמונחים 

בכיסו(. ודעתו רחבה מיני ים, ושיכלו זך וישר. אין ערוך אליו בכל חכמי ישראל!"
כולנו  והיום   – סדרים  בשלושה  בקי  שהוא  הר"ן,  של  בשבחו  סיפר  הריב"ש  מר?  מבין 
ואמר: בספר "צמח צדק" מובא הספד על מרן ה"בית  בקיאים בשישה סדרים... המשיך 
יוסף" זצ"ל – ובו הוא מעיד, שמרן סיים את הש"ס פעם וחצי. וכיום, כולם בקיאים בש"ס, 
ומספרים עליהם שסיימוהו פעמים אין ספור... יש לפחד, כשמכתירים מישהו בתואר "בקי 
בש"ס", סיים רבי עזרא את דבריו... בענין זה, כתב הגאון רבי אברהם הכהן זצ"ל, מגאבס 
שבתוניסיה, שאחד בא לפני רב אחד להיבחן ולקבל ממנו כתב הסמכה לרבנות. בחנו הרב, 

ומצאו כלי ריק. ידיעותיו שטחיות ורדודות, אינו ראוי לפסוק הלכות. השיב פניו ריקם.
אמר הלה: אבל אלו הם פני הדור, הכל שטחי ורדוד. וכבר נאמר כי "יפתח בדורו – כשמואל 

בדורו!" ענהו הרב: תשובתך – בפרשת משפטים. פשפש ולא מצא.
בדעתך  יעלה  כלום  כלומר,  בור".  איש  יפתח  "וכי  הוא,  מפורש  מקרא  הן  הרב:  לו  אמר 
שיפתח היה באמת בור ועם הארץ? ודאי שלא! תלמיד חכם היה, אלא שלא הגיע למדריגתו 
של שמואל הרמתי, שהיה שקול כנגד משה ואהרון. אבל מי שאינו יודע – הרי אינו יודע, 
ומאומה לא יהפכו לרב – מלבד הלימוד... בא וראה, מה שאמרו שמנוח אבי שמשון עם 
הארץ היה. וכתב רבנו האר"י הקדוש זצ"ל, שכינוהו כך, הואיל ואכילתו היתה בכוונה פלונית 
האכילה  "כוונת  שבדורו,  החיד"א  מרן  וכתב  יותר.  מרוממת  בכוונה  ולא  שם,  שנתבארה 
מכוונה!  בריבוא  אחד  אין  היה,  הארץ  עם  שמנוח  אמרו  בעבורה  אשר  שם,  הרב  שביאר 

ונמצא, שאין אנו אפילו בגדרי עמי הארץ, אוי לאותה בושה!"...

ילדיו שיאכלו היטב,  הקפדה מיוחדת היה מקפיד מרן על 

להם  משתלם  יהיה  שלא  ידעו  ידוע  שחרית,  פת  ובפרט 

להפסיד פת שחרית בבית, כי אביהם מרן זיע"א לא יוותר 

להם על כך, והם אף עלולים לשלם על כך ביוקר... שהרי 

לאו מלתא זוטרתא היא להינזף על ידי מרן. רגיל היה מרן 

לשנן באזניהם השכם והערב כי עליהם לשמור על בריאותם 

בצעירותם, כדי שכוחותיהם יעמדו להם עד זקנה ושיבה.

בילדיו כבר בקטנותם  את השאיפות הגבוהות החדיר מרן 

ממש, לאחד מילדיו בגיל 9 היה אוסף גדול של בולי דואר, 

אלף בולים שכנו באלבומו של הילד אחר כבוד, מרן לא ראה 

בכך כל פסול, כל עוד שהדבר לא הפריע ללימודי בנו ולא 

תפס את ראשו ורובו. 

ביום מהימים הגיע לביקור הגאון רבי צבי ברוידא עם ילדו 

הקטן ר' עובדיה, נפנה מרן לשוחח עם אורחו החשוב, ואף 

בנו לא טמן ידו בצלחת והציג בפני אורחו את אוסף הבולים 

שברשותו. מידי פעם הביט מרן לעבר בנו בעינים מוכיחות, 

לאחר  בפטפוטיהם.  המשיכו  והילדים  הובן  לא  המסר  אך 

שהלכו האורחים, פנה מרן אל בנו והוכיחו: ביישתני בני, לא 

חשבתי שראשך מונח בהבלים אלו, בכך אתה גאה? אין זה 

מתאים לך! לקח מרן גפרור, הצית בו את האלבום על אלף 

בוליו, כשבנו מבין היטב את מוסר אביו הגדול, ומפנים אל 

תוכו במה צריכה להיות גאוותו. ובל נטעה שמרן זיע"א היה 

מונע מילדיו מלשחק ולהשתעשע כדרכם של ילדים, שהרי 

אדרבא רגיל היה לומר שהילדים החכמים שובבים מדאי... 

ע"ה  הרבנית  היתה  שיאים  שוברת  שובבותם  וכשהיתה 

שולפת מאמתחתה את העונש הכבד ביותר - לקבל תוכחה 

שולחנו,  תחת  אל  הילד  את  מכניס  היה  מרן  זיע"א,  ממרן 

יהין לצאת, כמובן  מושיב אותו שם באזהרה חמורה שלא 

לשקוע  אבא  יחזור  מספר  שניות  שתוך  ידעו  שהילדים 

בלימודו והוא לא ירגיש בבריחה המוצלחת...

ומעניין להזכיר כי אחת הפעמים היחידות שבה דוקא מרן 

כן הכריח את אחד מילדיו לשבת לצידו יום שלם, ללא שום 

כאשר  זה  היה  קט,  לרגע  לא  אף  מהבית  לצאת  אפשרות 

להידרס בתאונת  עומד  ילד  אותו  כי  בליל אמש חלם מרן 

ולא  מעלין  לא  חלומות  שדברי  ולמרות  למחרת,  דרכים 

מורידין, חשש מרן לחלום ולא שלח את בנו ללימודיו בכל 

אותו יום, וכל שכן שלא יצא למשחקיו.

מרן זיע"א פקח את עיניו על קדושת ילדיו ובני ביתו, הוא 

עמד בפרץ בפני כל נסיון חדירת האוירה הרחובית ששלטה 

והפילה חללים רבים מבתיהם של חרדים  בזמנו ביד רמה 

לסמל  חיה  כדוגמא  משמש  בעצמו  כשהוא  וזאת  רבים, 

לא  שמעולם  ביתו  בני  שהעידו  כך  והקדושה,  הצניעות 

)מעדני המלך ח"ד( ראוהו בבית ללא בגדיו העליונים! 

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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 הקשר בין 
הורה למורה

חשיבותו של שיתוף 
המחנך בבעיות 

משפחתיות - המשך

ראיתיו  שאילולא  עד  ומופנם,  סגור  כה  שהיה  ילד,  של  קיצוני  במקרה  נתקלתי 

קם ומתהלך - לא הייתי יודע שיש בו רוח־חיים. מעולם לא פצה את פיו. ניסיתי 

לאתר את הבעיה שמאחורי השתיקה, אך ללא הצלחה. ומשלא הצלחתי, הבנתי, כי 

הסיבה לכך ודאי עמוקה יותר.

כמה פעמים ניסיתי לדבר עם ההורים, אבל מעולם לא הצלתי הסבר כלשהו מפיהם. 

כיוונתי את  הילד.  לאבי  דאגתי  יום אחד את  רב של שיחות, שחתי  אחרי מספר 

השיחה באופן כזה, שתליתי את האשם בעצמי: ״כנראה״ - כך אמרתי לו - ״שעם כל 

הניסיון שצברתי, עדיין אינני מבין מספיק בחינוך, כי את כל מומחיותי כבר מיציתי 

עם הילד הזה - ושום דבר אינו זז. איני מצליח להגיע לנקודה הבעייתית!״

ואז הבליח איזשהו ניצוץ בעיני האב - והוא החל לומר בהיסוס־מה: ״תראה, לא היה 

לי נעים לספר לך, אבל כיוון שאתה שואל, אני אומר לך. עד גיל עשרים חשבו כולם 

שאני אילם. כל מה ששמעתי ולמדתי אמנם קלטתי, אבל לא יכולתי להביע כלום. 

מין בעיה שכזאת - אי יכולת נפשית להביע ולתקשר. כפי הנראה, צירוף של רגשות 

נחיתות וקשיים בתקשורת או טראומות מסוימות...״

והוא מסיים: ״לא סיפרתי לך, כי לא חשבתי שהמידע הזה יעזור לך״...

כולי תימהון: ״איזו שאלה?! האם אינך יודע שיש מושג הנקרא תורשתיות?! הרי 

לפעמים אתה פוגש בילד שאינך מכירו, ואתה פוסק בוודאות: ׳זה בנו של שמיל! 

שטבע  הגנטיקה,  פלאי  הם  אלו  כך!׳  בדיוק  נראה  היה  הוא  שנה  שלושים  לפני 

הבורא בעולמנו! ממש אותן תנועות, וגם אותן תכונות עוברות מדור לדור! הגישה 

החינוכית שלי עמו תהיה מעתה שונה לגמרי, שוב לא אלחץ עליו לדבר, אלא אנסה 

לעודדו לשוחח באופן אישי ופרטני!״

״חבל! הייתי צריך להבין שאתה צריך לדעת את הסיבה״ - הביע האב את צערו על 

הניחו לילדו לסבול שנתיים תמימות.

רבי אברהם בן מאיר ֶאּבן עזרא - א' באדר א' ד'תתקכ"ד
רבי אברהם בן מאיר ֶאּבן עזרא )ראב"ע( נולד בשנת ד'תתנ"ב בתור הזהב 
פרשן  בלשן,  משורר,  היה  הוא  שבספרד.  בטולדה  ספרד,  יהדות  של 
המקרא, רופא ופילוסוף, מהבולטים בהוגים היהודים בימי הביניים. עסק 
גם באסטרולוגיה, שהביאה אותו גם לעיסוק במתמטיקה ובאסטרונומיה 

רבים מספריו נכתבו בעברית.
חייו של אבן עזרא נחלקים לשתי תקופות, הנבדלות זו מזו במקום מגוריו 

ובאופי פעילותו.
בתקופת חייו הראשונה ישב בעיר טודלה שבספרד, וממנה יצא לנדודים 
בארצות שונות. ביקר כנראה באפריקה: תוניסיה )בעיר קאבס(, אלג'יריה, 
חכמים  עם  נפגש  במצרים.  גם  ואפשר  סג'למסה(,  בעיר  )כנראה  מרוקו 
שונים, ובהם רבי יהודה הלוי, שנלווה אליו באחת מנסיעותיו לאפריקה. 
חולין,  שירי  לחבר  הרבה  זו  בתקופה  בקורדובה.  לשבת  עבר  מטודילה 
ונראה שהשירה הייתה אז עיקר עיסוקו ועל כן כינה עצמו בשם "אברהם 
הׁשר". באותן שנים חיבר את רוב שירי השבח והידידות שנכללו ב"דיואן" 

שלו.
תוך  ספריו,  כל  את  כמעט  כתב   ,)1140-1164( בחייו  השנייה  בתקופה 
שהוא נודד במדינות אירופה הנוצרית. הוא נשא בגאון את הכינוי "אברהם 
הספרדי", תוך שהוא כותב בעברית ובכך מפיץ את חוכמת יהדות ספרד 

וצפון אפריקה, אשר הייתה כתובה ברובה בערבית-יהודית.
מסופר על רבי אברהם אבן עזרא שהיה עני מרוד וכל ימיו חי בעוני גדול, 
חברו הטוב היה הרמב"ם שרצה מאוד לעזור לו כלכלית, אך הרב אבן עזרא 
התנגד ולא הסכים בשום פנים ואופן לקבל עזרה כספית מאחרים. ישב 
הרמב"ם וחשב היאך יוכל לעזור לחברו הטוב ללא ידיעתו, ורעיון יפה נצנץ 
במוחו, הרי הרב אברהם אבן עזרא יוצא כל בוקר לתפילת שחרית בבית 
הכנסת הסמוך לביתו, ובדרכו לתפילה עובר הוא על גשר סמוך, אשים לו 
שם כסף על הגשר, והרי לפי ההלכה המוצא מעות מפוזרים הרי אלו שלו, 

וכך יוכל הרב אבן עזרא לקבל כסף מדין מציאה כדין, ולא מדין צדקה.
אמר ועשה, למחרת השכם בבוקר הלך הרמב"ם לגשר, וממש סמוך לבואו 
של הרב אבן עזרא, נגש לגשר ופיזר שם שטרות של כסף ומיד התחבא 
מאחרי עץ סמוך וציפה לבואו של ידידו הטוב. ואכך מיד הגיע הרב אבן 
עזרא, אך מה רבה היתה הפתעתו של הרמב"ם, כשראה את חברו הטוב 
הכסף  בשטרות  כלל  מבחין  הוא  ואין  עצומות,  כשעיניו  הגשר  את  עובר 
מדוע  בפיו,  ושאלה  הטוב  לידידו  הרמב"ם  מיד  פנה  במיוחד,  לו  שהכין 
יום  כל  עזרא,  אבן  הרב  לו  ענה  עצומות?  בעינים  הגשר  את  היום  עברת 
אני עובר את הגשר בדרכי לבית הכנסת, והיום אמרתי לעצמי, מעניין אם 
אצליח לעבור את הגשר בעצימת עינים, וכך עשיתי, ואכן הצלחתי לעבור 
את הגשר בעינים עצומות. שמע זאת הרמב"ם וסיפר לרב אבן עזרא את 
מה שהכין לו על הגשר, ענה לו הרב את היסוד שלו, שהאדם מקבל רק 
מה שמגיע לו ומה שלא מגיע לו לא יעזור שום דבר שבעולם ואפילו אם 
יצליח לקבל דבר שלא מגיע לו כדין הרי שזה ילקח ממנו בדרכים אחרות.

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" )כא, א(.
היום  עצם  עד  השתנו  לא  סיני,  הר  במעמד  קיבלנו  אשר  המשפטים 
רואים אנו אצל אומות העולם, שחוקיהם משתנים  זאת,  הזה. לעומת 
מעת לעת, וגם דברים אשר היו מקובלים עליהם בעבר עוברים תמורות 

ושינויים.
ניתן להבין את הדבר על פי משל:

בעיר אחת הוחלט להקים בנין מגורים גדול. הביאו אדריכלים ומהנדסים 
ובנו על פיהם בנין מפואר, אשר נבנה במדוייק למען  שתכננו תוכניות 

המטרה המתוכננת – דירות מגורים למשפחות.
לאחר שהסתיימה בניית הבנין, הוחלט לשנות את מטרתו ולהופכו לבית 

החולים.
ברור כי המבנה לא התאים, והיה צורך בשיפוצים נרחבים על מנת להסב 
את הבנין לייעודו החדש. משום כך הרסו את המטבחים, צרפו דירות 

לחדרים אחידים וכדו'.
רחוק  עדיין  הבנין  כי  הוכח  השינויים,  כל  לאחר  גם  הצער,  למרבה  אך 
מלמלא את יעודו החדש! התברר כי צנורות המים אינם נמצאים במקום 

הנכון, והמעלית אינה מתאימה לאלונקה...
כן הוא גם הנמשל – העולם נברא על פי התורה – כמו שנאמר במדרש, 
שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, וזאת כדי לאפשר 
ניתנו לאדם תכונות מתאימות  זה  פי  ועל  תורה,  חיי  לחיות  לבני אדם 

ומשפטים על פיהם יחיה.
אך כאשר מנסה אדם לשנות את דרכו ולחיות על פי תרבות הזרה לרוח 
התורה, הרי שהוא חי בבנין שלא תוכנן לצורת חיים זו, ועליו לעשות כל 

הזמן "תיקונים" שיאפשרו לו לחיות באופן שבחר לעצמו...
לא כך באדם שומר תורה ומצוות החי באופן שעל פיו "תוכנן הבנין", אין 

לו כל צורך בשום שינוי כדי לנהל את חייו, כי לכך נוצר!

"ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" )כא, ו(.
רש"י מביא את דברי הגמרא בקדושין )דף כב( ששאלה: מדוע על האוזן 
אוזן  זכאי:  בן  יוחנן  רבי  אברים שבגוף? אמר  יותר מכל שאר  להירצע 

ששמעה בהר סיני "לא תגנוב", והלך וגנב, תרצע!
יש להבין – שאל הצדיק רבי אברהם מרדכי אלתר מגור – מדוע לא 

קלטה האוזן כראוי את ששמעה "לא תגנוב"?
אין זאת – תירץ הרבי מיד – אלא משום שאותה האוזן האזינה לדברי 
ליצנות ושאר דברים ריקים, כי כידוע, ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות!
משום כך – סיים הרבי – אותו אדם נרצע באליית האוזן, וכפי שלמדנו 
בגמרא מסכת כתובות )דף ה(: מפני מה אוזן כולה קשה והאליה רכה? 

כדי שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יכוף האליה לתוך אוזנו כדי שלא 
ישמע.

אדם זה שלא סתם את אוזניו באלייתו, ירצע באלייתו!
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