פרק יג

חידון
.24

בעקבות דמותו של הרב חיים דוד הלוי
כתיבה :עדי צביאלי
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הרב חיים דוד הלוי היה מגדולי רבני הציונות הדתית .הוא ראה בהקמת המדינה מאורע
אלוקי ושלב חשוב בגאולה .היה בעל מידות טובות ,צנוע ושקט ,אשר דיבורו תמיד בנחת.
לכל מקום שהוזמן הקפיד להגיע בזמן .הושפע רבות ממורו ורבו ,הראשון לציון הרב
עוזיאל ,ממנו למד הנהגה רבנית ,אצילות ונועם הליכות ,בעיקר בין אדם לחברו .היה
נואם בחסד עליון ובעל לשון צחה ועשירה .דבריו ,שנאמרו תמיד בנחת ,כבשו את לב
שומעיו ,ביניהם בני נוער רבים .גם כתיבתו הייתה בהירה ונעשתה ביד אמן .הוא התמסר
בכל כוחו להסברת המאור שבתורה בכתב ובעל פה ,כתב אלפי תשובות הלכתיות
ומאות מאמרים בהלכה ,במחשבה ובכל תחומי החיים .הספרים הרבים שכתב הכתירו
אותו כגדול בתורה ,בש”ס ופוסקים ,בתנ”ך ,במחשבת ישראל ,במוסר ובקבלה .ספריו
נהפכו לספרי יסוד בהלכה ובמחשבת ישראל ,והתקבלו באהדה בבתי הספר ,בקרב
רבנים ובציבור הרחב .עיקר משנתו  -אהבת ישראל והאחדות בין כל חלקי העם .בחידון
זה נעמיק בהיכרות עם אישיותו ,אופי פסיקתו וספרו “מקור חיים”.

למורה :אם שלב זה נעשה באופן פומבי ,אפשר לתת לתלמידים שאינם משתתפים
בחידון להציג את הסיפורים ,ועל המתמודדים יהיה למלא את המשימה בהתאם לרמתם.



כל שלב בחידון יכול להתבצע באופן אישי בכתב או בפני כל הכיתה /השכבה בעל
פה.

לפניך עשרה סיפורים ( )1-10המתארים ומדגימים את פועלו ומעשיו של הרב חיים
דוד הלוי.



שלב א’ מחולק לשלוש רמות גיל ,ואילו בשלב ב’ נדרש שיקול דעת של המורה
בבחירת השאלות המתאימות לקהל היעד.



בסיום כל שלב יקבל כל אחד ממשתתפי החידון את הנקודות שמגיעות לו,
והתשובות הנכונות יוצגו בפני כל הכיתה.



החומר שעליו נבחנים משתתפי החידון מורכב מסיפורי חיים של הרב ,הלכות
שכתב בספריו “מקור חיים” ,תשובות משו”תים שענה לפונים אליו בעניינים
חינוכיים הרלוונטיים גם לילדים ובני נוער בימינו והלכות מתוך קיצור שולחן ערוך
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“מקור חיים” שאותו מכירים תלמידים מלימודי ההלכה בבית הספר .כל אלה ראויים
להילמד במסגרת כיתתית על פי שיקול דעתו של המורה ולהוות הכנה ראויה
להשתתפות בחידון.

שלב א  -הלכה למעשה
בחלק זה של החידון ייחשפו התלמידים הן להליכותיו ותכונותיו הבולטות של הרב והן
לדרך שבה כתב את משנתו הלכה למעשה בספרו "מקור חיים" .הפתגם "נאה דורש,
נאה מקיים" ,אשר ראוי להיאמר בכל פה על הרב ,יומחש לתלמידים ויביא להבנת
ההלכה כפשוטה.

.1

לפניך הלכות (א-י) שאותן כתב הרב הלוי בספרו "מקור חיים" .קרא אותם בעיון.
 .2רמה א מיועדת לתלמידי כיתות ד-ו :עליך להתאים בין הלכה למעשה.
רמה ב מיועדת לתלמידי כיתות ו-ח :עליך להתאים בין הלכה למעשה ולתת כותרת
לכל אחד מן הזוגות.
רמה ג מיועדת לתלמידי כיתות ט-י :עליך להתאים בין הלכה למעשה ולהדגיש
בהלכה את המילים המייצגות את דרכו של הרב ובאות לידי ביטוי בסיפור המתאים.

סיפורים

1

3

שנות כהונתו הראשונות של הרב בראשון לציון היו
שנים של קליטת עלייה בכל רחבי הארץ.

אבא שהה זמן רב מחוץ לבית .הוא נתן שיעורי
תורה והרצאות והיה מעורב בפעילות ציבורית.

העולים ,שהיו ברובם שומרי תורה ומצוות ,נהגו לשלוח
את ילדיהם לבית הספר הקרוב לבית .בדרך כלל זה היה
בית הספר החילוני.

למרות זאת  ,אבא היה מאוד מעורב בחיינו .הוא הכיר את
כל חברותיי ,התעניין בלימודים שלי ,בציונים ,במקצועות
האהובים עליי ובאלה שלא ,במורים ובכל הנעשה בבית
הספר.

הרב פעל בכל כוחו כדי לשנות את המגמה ולשנות את המצב שרווח בקרב
משפחות העולים החדשים.
הרב כיתת את רגליו משכונה לשכונה ,ממחנה עולים למחנה עולים ,מבית
לבית בעיר ראשון לציון ובמושבים הסמוכים לה ,כל זאת כדי להשפיע על
ההורים ולשכנע אותם לשלוח את ילדיהם לחינוך דתי.

2

בימי נערותי התנגדתי לדרישתו של אבי כי בשבת
אחר הצהריים אצטרף לשיעור הלכה .מדי שבת אבא נתן
שיעור “מקור חיים” ,והוא רצה שאני אשמע את השיעור.
אני כנער התנגדתי ,משום שרציתי ללכת לבני עקיבא.
אבא ,שהיה אדם נוח וותרן ,הקפיד עמי מאוד בעניין זה
ולא ויתר ,ואפשר לי ללכת רק לאחר שהשתתפתי בשיעור.
כיום אני יודע כי הבסיס לידע שלי הוא השיעור הזה .מלבד ההנהגה בבית,
השיעור הקבוע בהלכה ,במשך שנים רבות ,כל שבת לפני מנחה.

אבא הצליח למצוא זמן לעזור לנו בלימודים ,בהכנת שיעורי בית ובהכנה
למבחנים .במקצועות הקודש הוא נהג ללמד אותנו איך ללמוד והעביר לנו
את דרכי הלימוד בפשט הכתוב ובפרשנים .כאשר ניגשנו לדבר עם אבא הוא
מעולם לא דחה אותנו .תמיד היה לו זמן גם בשבילנו.

4

אבא הצליח לשתף אותנו בלימוד שלו .הוא שיתף
בכל נושא שבו עסק.
הוא שיתף אותנו בשאלות הלכתיות מעניינות שהגיעו
אליו והוא העמיק בהן כדי להשיב; הוא שיתף אותנו
בכתיבת מאמרים מיוחדים או בפסקים מעניינים.
תמיד ידענו באיזה חיבור הלכתי אבא עוסק.
אבא סחף אותנו אתו לתוך עולם התורה שלו.

(ד”ר רפאל הלוי ,בן הרב)
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5

באחד מימי השבעה על אבא המתנו למעלית.
ניגשה אלינו אחת השכנות וסיפרה לנו“ :אבא שלכם היה
אדם מאוד מיוחד .היה לו מאור פנים .אני בטוחה שאם
הוא היה ממשיך לחיות עוד קצת הייתי חוזרת בתשובה
רק בגלל הדמות שלו והאישיות שלו .תמיד מקדים שלום,
תמיד במאור פנים”.
(רונית שלוש ,בת הרב)

7

תמיד הוקסמתי מן האמונה הגדולה שלו במדינת
ישראל ומן התפיסה הממלכתית שלו אשר הייתה במוקד
הפסיקה ההלכתית שלו.
כל שאלה בנושא כשרות או גיור נשקלה מן ההיבט
הממלכתי הלאומי של כלל ישראל ,ולא בהיבט הצר של
הציבור הדתי.
הוא האמין בכל מאודו בחשיבותו של מוסד הרבנות הראשית כחלק ממוסדות
המדינה ,ופעל בכל דרכיו בדרך ממלכתית.

6

מיד אחרי מלחמת ששת הימים ,יצא הרב חיים דוד הלוי בשליחות הסוכנות היהודית לדרום אמריקה ,לארגנטינה ,לוונצואלה ולאורוגוואי.
המטרה הייתה חיזוק הזהות היהודית ועידוד עלייה .הרב ,כדובר “לדינו” ,יכול היה ליצור קשר בלתי אמצעי עם היהודים המקומיים.
בערב יום הכיפורים ניגש רב הקהילה לרב חיים דוד ואמר לו“ :אמנם הערב ,בתפילת ‘כל נדרי’ ,תראה כאן בית כנסת מלא ,אך דע לך שמכל מאות
המתפללים שיבואו ,רק אתה ,אני ,ואולי עוד זקן אחד בקהל ,שומרים שבת .מרבית הקהל מתבוללים ,כלומר נשואים לנשים נוכריות .הם מגיעים
לבית הכנסת וחוזרים ממנו במכוניותיהם .יש עוד מניין ,של שומרי שבת  -כעשרה זקנים המתפללים בחדר קטן בצד .זה מניין כשר מבחינה
הלכתית ,ואליהם ודאי תרצה להצטרף”.
הרב התלבט.
אם יתפלל במניין הקטן ,כיצד יוכל אחר כך לעמוד בפני הקהל הגדול ולדבר אתם על ארץ ישראל? הוא עלול להיראות להם כמזלזל בהם ,וכיצד
יקשיבו לדבריו? והרי כל שליחותו היא למשוך אותם לארץ ישראל ולתורה.
הרב הכריע להתפלל במניין המרכזי.
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8

הרב חיים דוד הלוי למד אצל הרב עוזיאל ,בביתו,
מחשבת ישראל ,בעיקר את ספר “הכוזרי’ לרבי יהודה
הלוי .בהשפעת הרב עוזיאל למד אנגלית בבית הספר
“ברליץ” ,הרחיב את השכלתו ב”סמינר מזרחי” והיה בקי
גם בספרות העברית החדשה .זמן קצר למד בישיבתו של
הרב עוזיאל“ ,שערי ציון” .הוא שימש כמזכירו האישי של
הרב עוזיאל בזמן שכיהן כראשון לציון .בין השאר העתיק את חידושי תורת
רבו ואת תשובותיו בהלכה וערך אותם בספר “שו”ת משפטי עוזיאל” ,ואת
מאמריו ודרשותיו ערך בספר “מכמני עוזיאל” .עבודתם המשותפת והצמודה
השפיעה עליו מאוד; הוא למד מרבו הנהגה רבנית ,וכן למד ממידותיו
האציליות ונועם הליכותיו ,עד שאמר“ :אלו היו השנים היפות בחיי”.

10

לרב הלוי היה מוטו.

אבא נהג לומר שהתורה מתוקה ,מתוקה.
“תראו כמה שהיא מתוקה!
התפקיד שלנו זה להראות לעולם ,לאחים שלנו ,כמה
שהתורה מאירת פנים וכמה התורה מתוקה”.
אני זוכרת את המילה “מתוקה” .הוא פשוט אהב את התורה באמת ,הוא היה
מרגיש מתיקות בלימוד התורה.
(בתו של הרב)

9

מדי בוקר הייתה תיבת הדואר מלאה במכתבים.
בחלק גדול מהם היו שאלות הלכתיות .כל אדם ,ללא יוצא
מן הכלל ,קיבל תשובה בכתב לשאלתו .את כל התשובות
הדפיס הרב במכונת הכתיבה (תקתוק מכונת הכתיבה
היה מוזיקה קבועה ברקע של הבית) .מטבע הדברים
לא הכיר הרב את רוב השואלים שפנו מכל קצוות הארץ
וגם מחו”ל .בכל זאת השתדל הרב להכיר את השואל .הכוונה היא להבין את
השואל ,להרגיש את השואל ,לחוש את האדם העומד מאחורי השאלה...
המכתב ...המילים...
לחוש אותו כדי לעזור לו כפוסק בצורה הטובה והנכונה ביותר.
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א

מצוות עשה להידבק בחכמים ותלמידיהם כדי
ללמוד ממעשיהם ,כעניין שנאמר :ובו תדבק ,וכי אפשר
לאדם להדבק בשכינה ,אלא כך אמרו חכמים בפירוש
מצווה זו :הדבק בדברי חכמים ובתלמידיהם.

ג

חייב כל אדם לחנך את בניו ולהרגילם לקיים את
המצוות שעתיד להתחייב בהן לכשיגדל [ ]...ועיקר חינוך
הבנים אינו בדברים בלבד ,או בזה שירכוש להם לולב,
טלית ותפלין .אלא בכך שיקיים האב מצוות ה’ בנוכחותם,
וממנו יראו בקטנותם ,וילמדו לעשות כשיגדלו.

(מקור חיים השלם ב ,פרק קא ,סעיף ה)
(מקור חיים השלם ג ,הקדמה לפרק רג)

ב

העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות והולך
בנתיבות החכמה [ ]...ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד
ואין כל חכם זוכה לה .והיא מעלת אברהם אבינו שקראו
הקב”ה אוהבו ,לפי שלא עבד אלא מאהבה ,והיא המעלה
שציוונו בה הקב”ה על ידי משה ,שנאמר :ואהבת את ה’
אלוקיך .ובזמן שיאהב אדם את ה’ אהבה הראויה ,מיד יעשה כל המצוות
מאהבה.
(מקור חיים השלם ב ,פרק ק ,סעיף כה)
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ד

וכמה קשה הוא חינוך הבנים למצוות ומעשים
טובים ,למידות ודרך ארץ ,וכמה טורח ועמל חייב אדם
להשקיע בחינוך בניו וספק יעלה בידו הדבר ,ולכן הדרך
המובחרת ביותר היא ללמדו תורה בישיבות בילדותו,
ואין כלימוד התורה לחנך בה לקיום מצוות ולעידון
המידות ,וגדול שכר ההורים הטורחים בחינוך בניהם גם בעולם הזה שרואים
נחת מהם ,וגם לעולם הבא.
(מקור חיים השלם ה ,פרק רנ ,סעיף יד)

ה

רק עוור בעיני שכלו יראה בכל התופעה של
הציונות המדינית מאז הקמתה ועד היום השתלשלות
מוצלחת של “מקרים” שעלו יפה .המאמין שעיניו פקוחות
לראות נכונה“ ,יבין” כי צירוף מקרים זה שיצר את הרקע
המדיני והצבאי להקמת מדינת ישראל ,אינו אלא הנס
האחרון בתקופת הסתר פנים ,ולכן בא בצורה זאת ,לפני
התגלות הגאולה השלמה [ ]...כל שלב נוסף של נסי ראשית צמיחת גאולתנו
מבהיר יותר ויותר את מציאות ה’ בתוכנו ,המצעידנו לקראת הגאולה
ֹשך יכסה ארץ וערפל
השלמה ,עת יתקיים בנו חזון הנבואה“ :כי הנה הח
לאמים ועליך יזרח ה’ וכבודו עליך יראה”.
ֻ

ז

הדרך המובחרת ביותר היא ללמד את הבנים
תורה בישיבות .ואין כלימוד התורה לחנך בה לקיום
מצוות ולעידון המידות ,וגדול שכר ההורים הטורחים
בחינוך בניהם גם בעולם הזה שרואים מהם נחת ,וגם
לעולם הבא.
(קיצוש”ע  -מקור חייים שער שישי ,פרק קכה ,סעיף ח)

(מקור חיים השלם ד’ ,דברי סיום)

ו

חובת חינוך הקטן במצוות הוא עד גיל שלוש
עשרה לבן ,ושתים עשרה לבת ,מכאן ואילך הרי הם
חייבים במצוות כגדולים מכוח חיוב עצמי .ואף על פי כן
אין ההורים פטורים מעולם מחובתם להשגיח על בניהם
ובנותיהם ולחנכם בדרך ה’ ותורתו ,וכל זמן שידם תקיפה
עדיין עליהם יהיו זהירים להוכיחם ,אלא אחרי שגדלו יוכיחם במתק שפתיים
בלבד ובדברים רכים ונוחים.

ח

“חבר טוב” או “שכן טוב” רוצה לומר ,היה חבר
טוב לכל מכיריך ,ושכן טוב לכל שכניך ,כי הלוא אין
אדם חי בחברת העולם כולו ,ודי שיתאמץ ברכישת
אהבת חבריו או שכניו .על ידי שיתאמץ בכל כוחו להיות
טוב אליהם ,וכאשר סביבתו אהובה והוא אהוב עליה,
מנקודה זאת תתחיל להתפשט אהבת הבריות שבו אל כל באי עולם.
(מקור חיים השלם ב ,הקדמה לפרק קב)

(קיצוש”ע  -מקור חיים שער שישי ,פרק קכה ,סעיף ז)
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תשובון לשלב א

ט

רמה א
הסיפור

שלא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה,
אבל נישיר אותם כשישאלו עצה במה שנאמין שהוא יושר
ועצה טובה ,שנאמר “ולפני עור לא תתן מכשול” .ודרשו
בספרא :לפני סומא בדבר והיה נוטל עצה ממך ,אל תתן
לו עצה שאינה הוגנת לו .ושורש המצווה ידוע ,כי תיקון
העולם ויישובו הוא להדריך בני אדם ולתת להם בכל מעשיהם עצה טובה.
(מקור חיים השלם ב ,פרק קב ,סעיף ח)

רמה ב
ההלכה

הסיפור

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ההלכה

רמה ג

י

התפילה הרצויה והמקובלת היא תפילת הציבור,
כמבואר בדברי רבותינו .תפילת הציבור נשמעת תמיד,
ואפילו היו בהם חוטאים  -אין הקב”ה מואס תפילתם
של רבים .לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ,ולא
יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור.
(מקור חיים השלם א ,הקדמה לפרק נה)

הסיפור
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ההלכה

מילים מייצגות בטקסט

תשובות למורה:
 -1ד ;  -2ו ;  -3ז ;  -4ג ;  -5ח ;  -6י ;  -7ה ;  -8א ;  -9ט ;  -1 0ב
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כותרת

שלב ב  -שאלות ותשובות בענייני חינוך
הרב עסק כל הימים בכתיבת תשובות לשאלות הלכתיות שהגיעו אליו מכל העולם
(שו"תים) .את תשובותיו ,כמו גם את ספריו הרבים ,הוא כתב באהבה גדולה ובפשטות.
בדרך כתיבתו באה לידי ביטוי ענוותנותו ,בכך שלא נהג להרבות במקורות ,להכביר
מידע ולחשוף את רוחב ידיעותיו ,אלא נהג לענות בבהירות ולהורות הלכה .בחלק זה
של החידון יתמקדו המשתתפים בלימוד שו"ת אחד או יותר כדי לחדד את החשיבות
שראה הרב במתן מענה לכל שאלה ,בכל נושא ,ולהראות את דרכו במתן תשובות שאינן
מסתכמות באיסור או בהיתר.

לפניך ארבעה שו"תים של הרב הלוי בכל מיני נושאים חינוכיים הלקוחים מעולמם של
ילדים ובני נוער.
לכל שו"ת מצורפות שאלות המסודרות בהדרגה מבחינת הקושי והעומק של התשובה.
בחירת השו"ת ובחירת השאלות העוסקות בו נתונה לשיקול דעתו של המורה.
למורה :לבחירתך שתי אפשרויות לשלב זה:
אפשרות א :המורה יבחר שו"ת אחד או יותר (בהתאם לרמת הכיתה ורלוונטיות
הנושאים) ,יחלק את השו"תים הנבחרים למשתתפי החידון מבעוד מועד ויבקש מהם
ללמוד את התשובות באופן מעמיק .בזמן החידון על המתמודדים לענות על שאלות
הקשורות לשו"תים שאותם למדו.
אפשרות ב :המורה יבחר שו"ת אחד או יותר (בהתאם לרמת הכיתה ורלוונטיות
הנושאים) ,ויחלק למתמודדים את השו"תים הנבחרים רק בזמן החידון .הם יתבקשו לעיין
ולהעמיק בשו"ת בזמן נתון ולענות על השאלות על אודותיו.
הבוחר באפשרות א' יוכל לערוך את החידון בעל פה ובפומבי.
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שו”ת מס’ 2

שאלות למתמודדים:
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.1

על איזה איסור עוברים תלמידים אשר
מקיימים דיון על המורה?

.2

מה החשש בקביעת “דיון” על אדם מסוים?

.3

האם יש הבדל אם מדבר על חברו או על
מורו? מהיכן לומדים זאת?

.4

מה יעשו תלמידים שיש להם ביקורת על
תפקודו של המורה ורצונם לדון בכך?

.5

האם מותר לתלמיד להתלונן על מורה בשל
התנהגות כלשהי להנהלת בית הספר או
להוריו? נמק.

שאלות למתמודדים:
.1

מהיכן לומדים על חגיגת יום הולדת בתורה?

.2

מדוע חגיגת יום הולדת היא דבר מובן
והגיוני?

.3

כיצד ראוי בעיני הרב לחגוג יום הולדת?

.4

מהיכן לומד הרב בתשובתו על הדרך הראויה
בעיניו לחגוג? (שני מקורות)

.5

מה אפשר ללמוד מתשובתו של הרב הלוי על
חגיגות בכלל ועל ציון יום ההולדת בפרט?
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שאלות למתמודדים:
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.1

הסבר במילים שלך את הבעייתיות בשימוש
במצרכי מזון שלא לצורך מאכל.

.2

אם כן ,ממה חושש השואל?

.3

מהי “דרך ביזוי ובעיטה”?

.4

מתי מותר להשתמש ,על פי הרב הלוי,
במצרכי מזון שלא על מנת לאכול?

.5

מה אפשר ללמוד מתשובתו של הרב הלוי
על אודות חשיבות המזון בעולמנו?

שאלות למתמודדים:
.1

השואל מציג קונפליקט בין שני ערכים ,והרב
הלוי כותב בתשובתו כי יש להתייחס לשתי
מצוות חשובות .מהם הערכים המתנגשים
ומהן המצוות?

.2

מהם שני הפתרונות שמציע הרב הלוי לגבי
שאלת ביטול תורה?

.3

בסוגיית לימוד מקצועות חול בשבת יש
האוסרים ויש המתירים .על מה מסתמכת כל
אחת מהדעות?

.4

מהי מסקנתו של הרב הלוי בסוגיה?

.5

מה ניתן ללמוד על כבודה של השבת לאור
הדעות השונות בסוגיה זו?
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