בס"ד
הספד לבני היקר צביקה קפלן הי"ד

צביקה בננו היקר ,בספר שאלות ותשובות " שבט הלוי " חלק ו' ,אומר הרב שמואל ווזנר מחשובי
פוסקי הדור ,ושהיה מתלמידיו הקרובים של הרב מאיר שפירא שהיה ראש ישיבת " חכמי לובלין"
בחו"ל ועלה לארץ ישראל ובה רכש מקום של כבוד בידענותו ,והוא מציין את הדברים הבאים:
"וגם משה רבינו בעת כזאת בשעה שעמדו לפני כיבוש א"י ומלחמות שונות ...הזהיר אותם על שלא
ימוש ספר התורה הזה מפיך ,וכתבתי במקום אחר ,דאם תורה נקנית בייסורים ...תורת ארץ ישראל
יש בה גם משום יסורי ארץ ישראל שנקנית בהם".
וקשה לי עניין זה לגביך ,אם ארץ ישראל נקנית בייסורים ,יסורי מי קשים יותר? ייסורך אתה ,שהולך
אתה מאיתנו? או ייסורי ארץ או ייסורי ארץ ישראל שיש בה יחוד קדוש והיא מיועדת רק לעם ישראל,
בהבטחה קדומה מאת ה' יתברך שמו? והרי נפרדה מאחד מבניה שכל כך אהב אותה ורצה לקונן את
עפרה בלב שלם?
ההתבוננות וריכוז בעת הזו קשה לנו מאוד ,אבל התשובה מונחת לפתחנו ,זאת מכורח המציאות
המצערת :אתה בן יקר עלית בסערה השמיימה מתוך קידוש שם שמיים טהור וזך ,ואין שכר גדול
מזה .וכשתעמוד לפני בית דין של מעלה ,סנגורים רבים מספור ילווך ,על מעשיך הטובים ועל כוונות
הלב הטהורות שאפיינו אותך ,מסירותך ,ועל היותך בן מסור ומוסרי ,נאמן לעם ישראל ולדרך ישראל.
לכן גם צערה גם צערה של ארץ ישראל שנלקחת ממנה גדול .היא כמונו דואבת את הסתלקותך .אבל:
יהודים אנחנו וצריך לומר זאת" :אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא" .על מעשיו של הקב"ה אין עוררין
ובמיוחד אנחנו ,וכי מי אנחנו? אנו צאצאי דור שהוא עוד מוצל מאש ,מאותו צורר עמלקי באירופה,
והנה ב"ה זכינו למדינה יהודית לצבא חזק ומוסרי ...יותר מדי מוסרי .ופעמים מוסריות שאין בה בדל
של צדק כלפינו אנו .כאבת את כאבם של תושבי דרום הארץ ,וחשת בייסוריהם כמי שאומר' :כל
ישראל ערבים זה בזה'.
צדיק תמים שלי ,נעמת לי מאוד .תחסר לנו ,יחסרו לי נסיונותיך לגבור עלי בהאבקות למרות שכבר
מזמן השארת אותי מאחור בכוחך ,יחסר לי ההומור שלך וחצי החיוך שצץ על שפתיך כשהקנטת את
אחיותיך והצלחת להוציא מהן ריטון קל ,וקריצת העין השובבה על הניצחון בכך.
ועם זה יש לנו את עדי אשתך שתחייה ,אשת חיל אתה מצאת ,את אלקנה ונדב .שלושה יהלומים
תמימים ומלאי חן בלי עין הרע .והרי אתה יודע שבע"ה הם יהיו כבבת עיניינו .ה' ישמרם ויחיים חיים
ארוכים וטובים ונראה מהם זרע חייא וקיימא ,יודעי תורה ,וגיבורי חיל.
אתה ילד יקר שלי ,תהיה לכולנו מליץ יושר ראוי ומכובד ,ואנחנו נעשה את צוואתך לשמור ולהאדיר
את ישוב ארץ ישראל ולקדש את האדמה היקרה הזאת.
ובביאת משיח בן דוד ובבניין הבית
נשמח כולנו אמן.

