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פרשת “לך לך”
“אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך”

(בראשית

יב ,יג).
פירוש חדש ומפתיע בפסוק זה ,מובא בשמו של הגאון רבי שלמה זלמן זצ”ל ,אב”ד
ניישטאדנט-סוגידנט:
לכאורה קשה :איך יצוה לה אברהם שתאמר שקר בשביל שייטיבו עימו? ועוד :מדוע
אמר בתחילה ‘למען ייטב לי’ ,שנראה שזה לו עיקר הדבר ,היה לו לומר קודם ‘וחיתה נפשי
בגללך’ ,ואחר כך ‘למען ייטב לי’? ועוד :מדוע לגבי ‘למען ייטב לי’ נקט לשון ‘בעבורך’,
ואילו לגבי ‘וחיתה נפשי’ נקט לשון ‘בגללך’?
אלא ,כותב בנו ,הגאון רבי אברהם זצ”ל( ,בהקדמתו לספר “בית אבות”) בשם אביו ,פירוש
הפסוק שונה מהביאור המקובל:
אברהם הכיר את המצרים ,וידע כי שטופי זימה הם ,וכלל לא ישאלו אותם מי הם
ומה היחס ביניהם ,שלא כמו אנשי גרר שעליהם נאמר (להלן כו ,ז)“ :וישאלו אנשי המקום
לאשתו ויאמר אחותי היא” ,אך המצרים לא ישאלו כלל.
ואמנם ,אילו שאלו אותו על אשתו ,היה משיב להם כיצחק‘ :אחותי היא’ ,וכן אם היו
שואלים את שרי ,היתה משיבה‘ :אחותו אני’ ,אך כאמור המצרים לא ישאלו ,אלא רק:
“והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו” ,ולכן – אמר
אברהם לשרי – אין עצה מלבד זאת :שכאשר תבואי בשער העיר“ ,אמרי נא אחותי את
למען ייטב לי בעבורך” ,כלומר :אמרי להם שאחותי את ,ותאמרי להם שהסיבה שאת
מספרת להם דבר זה היא כדי שייטיבו עמי בעבורך!
ולמה? משום שאילו תאמרי סתם ,מבלי שנשאלת על ידם ,כי אחותי את – מיד יחשידו
שבודאי יש ערמה בדבר ,כי מיהו המשיב לשאלה שכלל לא נשאל? ולכן אל תסתפקי
באמירה שאחותי את ,אלא הסבירי מיד מהי הסיבה שאת טורחת להודיע להם זאת מבלי
שנשאלת :משום שאת חפצה שייטיבו עמי בעבורך ,שיתנו לי מתנות ,ועל ידי זה יאמינו
לדברך הראשון – שאחותי את!
אולם לך – הוסיף אברהם ואמר לשרי – אני אומר את האמת :שעל ידי אמירתך זו:
‘וחיתה נפשי בגללך’ ,וזו הסיבה האמיתית ,ולא שבאמת חפץ אני במתנותיהם...
(ושלל לא יחסר)
				
ודברי פי חכם חן!

"אמרי נא אחותי את" (יב ,יג).
בתקופה מסויימת נהוג היה בישיבת וואלוז'ין לקבל מכסת תלמידים מכל עיר ועיר.
אם הושלמה המכסה אזי לא היה יכול תלמיד מאותה העיר להתקבל לישיבה בשום
פנים ואופן.
היו שביקשו בכל מאודם ללמוד בישיבה ,אולם מכיון שמכסת התלמידים מעירם כבר
התמלאה לא ניתן היה הדבר ,התחכמו הללו ושהו בעיר אחרת מספר חודשים ולאחר מכן
היו באים לוואלוז'ין ומציגים את עצמם כבני העיר בה שהו .כך זכו להתקבל ולהימנות
בין בני הישיבה.
כך נהגו שני בחורים בני העיירה "טרוק" שידעו כי מכסת התלמידים מעירם כבר
הושלמה ,שהו בווילנא תקופת מה ,ולאחריה תכננו לנסוע למחוז חפצם.
הבדל אחד היה בין השניים .בהיותם בווילנא היה האחד מציג עצמו מהעיירה "טרוק"
ואילו חבירו כבר החל לטעון כי הוא בן העיר ווילנא.
בתום זמן מה נסעו השניים לוואלוז'ין והתקבלו שניהם כווילנאים.
לימים נערך בוואלוז'ין יריד שאליו הגיעו סוחרים מכל המדינה .אירע מקרה והסוחרים
מווילנא פגשו באקראי בשני הבחורים.
שלום עליכם! אמרו הסוחרים בקול גדול  -מה שלומך "ווילנאי"? שאלו את האחד -
ומה שלומך "טרוקאי"? שאלו את חבירו.
כך נודע ברבים כי אותו בחור אינו בן העיר ווילנא כפי שטען בתחילה .כאשר נודע
הדבר למרן ראש הישיבה ,הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין זצ"ל ,הנצי"ב ,חייך ואמר:
עתה מתורצת לי קושיה בה התחבטתי זמן רב .בפסוק מסופר על אברהם אבינו שכאשר
ירד למצרים מחמת הרעב פנה לאשתו ואמר לה" :אמרי נא אחותי את" ,וקשה היה לי
מדוע צריך לומר לה בלשון בקשה "אמרי נא" ,והרי סכנה יש בדבר ,וכי היא עצמה אינה
רוצה להינצל?
אלא  -אמר הנצי"ב  -מדובר היה בעודם בדרך .אברהם אבינו חשש כי אם בהיותם
בדרך יציגו עצמכם כפי שהם ,כאיש ואשתו ,אזי עלול מי מהפוגשים אותם בדרכם
להיקלע אחר כך למצרים ולספר את האמת לאמיתה ,משום כך פנה אברהם לשרה
בבקשה" :אמרי נא" כבר מעשיו  .ובכך לא יהיה לאחר מכן כל חשש( .וקראת לשבת עונג)
“למה לא הגדת לי כי אשתך היא .למה אמרת אחותי היא” (יב ,יח-יט).
מעיר על כך הגאון רבי שלמה גנצפריד זצ”ל בספרו “אפריון”:
מדוע עשה פרעה ב’ שאלות מזה ,הרי עיקר הטענה היא מה שלא אמר שהיא אשתו,
ולמה הוצרך להוסיף על טענתו ‘למה אמרת אחותי היא’.
וכתב ליישב על פי מה שמצאנו במגילת אסתר (ב ,י) שמרדכי צוה על אסתר שלא תגיד
את עמה ואת מולדתה ,והטעם בזה כדי שיחשוב אחשורוש שהיא ממשפחה בזויה ולא
יקחנה לאשה ,כי אין כבוד למלך לקחת אשה ממשפחה בזויה.
ולפי”ז אם היה אברהם אומר על שרה רק שהיא איננה אשתו ולא היה אומר אחותי היא,
יתכן שלא היה פרעה לוקחה לאשה ,כיון שלא נודע משפחתה ,ויתכן שהיא ממשפחה
בזויה ואין כבוד למלך לשאת אשה ממשפחה בזויה ,אך כיון שאמר אברהם אחותי היא
לא חשש פרעה שהיא ממשפחה בזויה ,שהרי היא ממשפחת אברהם שהיה מפורסם
בכל העולם.

וזהו שטען פרעה לאברהם ,שעשה עמו ב’ רעות ,האחת מה שלא הגדת לי שהיא אשתך,
והשנית מה שאמרת לי אחותי היא ולכן לקחתיה לאשה ,כי לולא היתה אחותך לא הייתי
(להתעדן באהבתך)
				
לוקחה שמא ממשפחה בזויה היא.

“ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי והוא שוכן באלוני ממרא האמורי
אחי אשכול ואחי ענר והם בעלי ברית אברם” (יד ,יג).

מפרש רש”י“ :בעלי ברית אברם – שכרתו עימו ברית .דבר אחר ,שהשיאו לו עצה על
המילה”.
יש להבין ,איזו עצה נזקק אברהם אבינו לקבל בענין ברית המילה .ועוד ,מדוע נאמר
דבר זה סמוך לבואו של עוג הפליט?
וביאר ה”חתם סופר” :אברהם אבינו עמד לצאת למלחמה מול ארבעת המלכים,
וחשש שמא ימות במלחמה ,ותישאר אשתו עגונה .לכן ,כפי שהיה נהוג גם מאוחר יותר
במלחמות בית דוד ,נתן אברהם גט לאשתו .זו בעצם הסיבה שעוג מלך הבשן הגיע ,כי
רצה לקחת את שרה לאשה.
אמר לו ממרא :במקום לתת גט – מול את עצמך ,ואז יהיה סימן מובהק בגופך ,ואם
תמות ,ניתן יהיה להתיר את אשתך על פי סימן זה.
לכן נאמר “והם בעלי ברית אברם” – שהשיאו לו עצה על המילה.
ידועה התמסרותו של מרן מאור ישראל הגר”ע יוסף זצוק”ל (שהשבוע חל יום פטירתו
הראשון ,זיע”א) להיתר העגונות ,בכל מאות השאלות שהופנו אליו במהלך השנים .הסיפור
הבא ,אחד מני רבים ,ילמדנו על כך:
זמן קצר לאחר נישואי הזוג למשפחת מזרחי ,נודע לאשה שבעלה הוא איש רשע ורע
מעללים .החיים עימו הפכו לגיהנום .הוא אטם אזנו ולא שמע שום הערה על התנהגותו
הגסה..
היא פנתה לבית הדין והגישה בקשה לפתיחת הליך גירושין .אדון מזרחי קיבל את
ההזמנה בשוויון נפש .הוא הגיע לדיון ,והספיק לדיינים הצצה חטופה בכדי להבחין
שניכרים דברי האמת בדבריה .לאחר כמה דקות האזנה ,התפרץ מליבו אשד אדיר של
חירופים וגידופים ,שהאוזן לא סובלתם .הדיינים היו המומים.
לאחר שעיינו עוד בדבר ,פסקו למרבה הצער שעל כרחו של מזבח יצטרך לשפוך עליו
דמעות (גיטין צ ,):וכופין את הבעל לתת גט .הם הודיעו בשפה ברורה לבעל הקשוח את
החלטתם.
הוא הביט בהם בעיניים מלאות בוז .הם לא יכתיבו לו מה לעשות ,הרבנים האלה ,ויצא
בטריקת דלת מבית הדין.
בדיון הבא ,הם הודיעו לו שעליו לשחרר את זוגתו כדין ,ואם הוא יסרב לפסק ,הוא
נקרא עבריין .הוא לעג להם בבוז .אם כשהמשטרה ובית המשפט הגדירו אותו עבריין הוא
לא התרגש ,כשקומץ רבנים מזוקן קוראים לו כך – הוא אפילו לא מניד עפעף.
כעבור ימים אחדים ,התנדף הלה מהבית בו התגורר לבדו ונעלם כלא היה .הוא לא השיב
לצלצולי הטלפונים ,וולא פתח את הדין לשלוחי בית הדין ולשוטרים .מעקב קצר העלה
שהוא אינו גר בבית.
המשטרה פתחה בחקירה ,שלאחר מאמצים מרובים העלתה שהוא הצליח להמריא
למקום בלתי נודע .לא נלאה אתכם בחיפושים ,אל לאחר הרבה עמל ויזע הצליחה הגברת
מזרחי לעלות על מקום הימצאו .היא חישבה את צעדיה בזהירות ובתבונה ,אך ...הוא
נעלם שוב.
המידע אמר שהוא נהרג באסון כלשהו ,אולי בתאונה בנסיעה מרוחקת וכד’ ,אך המידע
היה מעורפל .היא לא ידעה מה לעשות.
לאחר שהצליחה להשיג את תיק המסמכים המעיד על פטירת בעלה ,פנתה לביתו של
רב העיר תל אביב יפו דאז ,מרן הגר”ע יוסף זצוק”ל.
בריכוז הקשיב לבכיה ,וקיבל לידו את תיק המסמכים כשהוא מבטיח לעיין בדבר היטב.
היה זה באחד הלילות .השעון הורה על שלוש לפנות בוקר ,כשעל דלת ביתה של
משפחת מזרחי נשמעו נקישות עדינות .התעוררה האשה בבהלת-מה“ .מי שם”? שאלה
בחשש“ .עובדיה יוסף”“ .מי?” היא לא האמינה למשמע אוזניה ,אבל הקול ,אותו הספיקה
להכיר ,חזר ונשנה “עובדיה יוסף”.
היא מיהרה לפתוח את הדלת ,המומה לראות את מרן הרב עייף ,מותש אך מאושר.
“מתנצל על השעה” ,אמר לה“ ,הנה התיק שלך .יש בתוכו את התשובה ההלכתית .הרי
את מותרת לכל אדם” ...והוא מיהר לרדת במדרגות ביתו ,ולשוב לביתו .עוד מעט יאיר
השחר ויום עמוס מחכה לו.
לימים ,סיפר אחד מרבני תל אביב“ :מהלך הייתי ברחובה של עיר בליל חורף .,היה זה
סמוך לשלוש לפנות בוקר ,והנה אני מבחין בדמות רבנית העושה דרכה במרוצה לכיווני.
הרב סימן לי לחכות לו .רק משהתקרב ,הבחנתי לתדהמתי כי זהו רבה של העיר רבי
עובדיה יוסף ,ששאל כשהוא מתנשף‘ ,יאמר לי מר ,היאך מגיעים לרחוב פלוני?’ הורתי לו
את הדרך ,אבל התפלאתי לשם מה נחוץ לו להגיע לשם כעת.
“אתה רואה את זה?” הראה לי את התיק שבידו“ ,זהו תיק של עגונה מסכנה .כעת
הגעתי למסקנה שאפשר להתירה ,והעליתי את ההיתר עלי כתב .לא רציתי לעכב אותה
אפילו רגע בקבלת הבשורה המשמחת ,יאמר נא ,כלום יכולתי ללכת לישון ,כשהיא ככה
מצטערת ומחכה לתשובתי”?
(שר וגדול)
והוא הוסיף בחיוך“ :היא ודאי תשמח ולא תקפיד על השעה המאוחרת”...

שבת שלום ומבורך!

סיפור לשבת

העלון מוקדש  -להצלחת ברו"ג

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי”ו וכל משפ’ ,פנחס ואיתמר
(תומר) בני אביגיל הי”ו .ישי ושרה בני אילה הי”ו ,רחמים בן
מוניר הי”ו

המום כולי ניסיתי להסביר לו ,שכבר שעות אני מנסה
לקבוע פגישה עם אחת משלוש מזכירותיו ,אך לשווא.
הפרופסור מיאן להירגע.
לבסוף ,כאשר הבינותי ,שאין סיכוי להרגיע את
הפרופסור שגאוותו נפגעה ,פניתי והסתלקתי כלעומת
שבאתי.
צעדתי לכיוון ממנו באנו ,וכאשר עמדתי כבר לעזוב
את המקום הגיעה לאוזני קריאתו של הפרופסור“ :בוא
הנה רגע אחד”.
נעצרתי ,ולתומי סברתי ,כי הנה ,הפרופסור שהקיז
את חמתו מתרכך ומתרצה ,ועתה יואיל לענות לי
בטובו על שאלתי .בצעדים מאוששים חזרתי על
עקבותי וניסיתי להגיש לפניו את הדף ,אך הוא ,כאחוז
טירוף ,בראותו את הדף אחוז בידי ,כמעט ולקה
בשבץ מוחי בו במקום .הוא צווח כמטורף“ :שלא
תעז להראות לי את המסמך! חצוף מחוצף! רציתי רק
לשאול אותך שאלה”.
נעמדתי על מקומי ,והפרופסור המשיך“ :אם אני
הייתי בא לישיבה שלך ,והייתי שואל את ראש הישיבה
שלך שאלה בתלמוד כשהוא הולך בפרוזדור או יורד
במדרגות ,האם הוא היה מסתכל עלי בכלל?!”
ליבי התמלא ברחמים גדולים על הפרופסור הגאה ,ולא
יכולתי שלא להטיח זאת בפניו.
וכך אמרתי לו“ :פרופסור נכבד ,אני ממש מרחם
עליך ,שלא זכית להכיר את גדולי ישראל .הם היו
קשובים ועירניים לכל שאלה של ילד קטן שתפס
אותם ברחוב”.
כמובן ,דבריי לא התקבלו על ליבו הנפוח של
הפרופסור ,שהסתלק מן המקום ,כשהוא מנפנף בידיו
כאחרון התגרנים בשוק“ :חצוף ,חצוף”.
יצאתי מבית החולים כלעומת שבאתי ,ומחשבות
געגוע הציפו את מוחי .באותם רגעים נזכרתי בימי
צעירותי ,כאשר חבשתי את ספסלי הישיבה הקדושה
“קול תורה” ,בימים בהם עוד הרביץ בה תורה פוסק
הדור והדרו ,רבי שלמה זלמן אוירבאך זצוק”ל.
פעמים רבות ,נזכרתי ,היינו מטרידים את ראש הישיבה
בשאלות של נערים צעירים ,שאלות שבקושי ובדוחק ניתן
להדביק עליהן תוית “שאלה” .מעולם לא ראינו אצל ראש
הישיבה קוצר רוח או חוסר סבלנות ,תמיד היה ממתין
במאור פנים עד שנסיים להרצות את “שאלותינו”,
ואחר היה משיב עליהם בטוב טעם ודעת ,עד שהיה
בטוח שהעומד לפניו קיבל את דבריו.
מאות פעמים עצרוהו אנשים ובחורים ,בחדר
המדרגות ,בצאתו מן המכונית ועל מפתן הישיבה.
מימיו לא הראה אותות מהירות וחיפזון ,ותמיד היו
עיתותיו בידו ,עבור הכלל והפרט.
מחשבותי נדדו אל ישיבת פוניבז’ ,אשר בהיכלה
הסתופפתי לאחר מכן ,ודמותו של מרן ראש הישיבה,
רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק”ל ,צפה ועלתה מיד לנגד
עיני.
זכור נזכרתי כיצד היה מרן ראש הישיבה קשוב
לשאלותינו ,משיב במאור פנים ובאורך רוח ,הגם
שהשואלים היו בחורים צעירים ,או ילדים ממש.
בחדווה נזכרתי כיצד אז ,בימי זקנותו של מרן הרב
שך ,כאשר בחורי הישיבה המבוגרים כבר לא הניחו
לאף בחור צעיר לגשת אליו ולהטריד אותו בשאלות
שונות ומשונות ,ובהגיעו להיכל הישיבה  -הקיפוהו
מכל עבר ,ידענו אנו ,צעירי הישיבה ,כי הזמן היחיד בו
ניתן “לתפוס” את ראש הישיבה ולהתבשם מגדלותו
וקומת הענק שבו ,הוא ברדתו במדרגות או בלכתו
במסדרון...
רבי שלמה זלמן אוירבאך ,הרהרתי לעצמי באותם
רגעים ,ידע והכיר בגדלות עצמו ,הוא ידע גם ידע כי
עשרות אלפי בתי אב בישראל מנהלים את אורח
חייהם לפי מוצא פיו ,ובכל זאת לא גבה ליבו ולא רמו
עיניו ,ולא הילך בגדולות ובנפלאות ממנו.
אין ספק ,גם מרן הרב שך לא היה נחות בעיני עצמו.
הוא הכיר וידע כי הוא מנהיג הדור ,ובמקרים רבים
התערב ופסק ,גם כאשר לא נדרש ,ביודעו כי משמים
חפצים בכך .אלא שהדבר לא עורר בו ולו מעט
גאווה ,שפל רוח היה ולא החזיק טובה לעצמו ,על כל
מעלותיו ,וכיוון שכך ,היה סבלני וענוותן כלפי הכל.
על שני גדולי דור אלו ,רבי שלמה זלמן אוירבאך והרב
שך ,אי אפשר לומר בשום פנים ואופן כי ענוותנותם היתה
כרוכה בנחיתות עצמית .הם הכירו בגדולתם עד הקצה,
אלא מאי? מימיהם לא החזיקו טובה לעצמם משום

לרפואת

ראובן בן שרה זינת ,דוד בן אליס עישה ,אליס עישה תחי’ בת
תמו ,אלעזר בן שרה נ”י.

כך! וסבלנות אדירה היתה בהם ,כלפי הילדים הרכים
והבחורים הצעירים ביותר.
אך בכך לא הסתיים המעשה .כאשר שבתי לבית,
יצרתי קשר עם אותו עסקן רפואי ובישרתי לו ,שלא
הצלחתי להיעזר בפרופסור הנכבד .ביקשתי ממנו
שיאתר עבורי פרופסור אחר ,בו אוכל להיעזר על מנת
להביא את הענין לסיומו הטוב.
על אתר הפנה אותי העסקן הנמרץ לפרופסור אחר,
חשוב ונכבד לא פחות ,והורה לי להתקשר למרפאתו
בבית החולים.
בלב מלא חששות התקשרתי למספר הטלפון ,ומעבר לקו
נעניתי בקולה של המזכירה .מה מאוד התפלאתי כאשר
המזכירה העבירה אותי ללא המתנה ארוכה ,היישר אל
הפרופסור הנכבד ,ששאל לרצוני בקול אדיב וחביב
במיוחד.
הוא האזין בקשב לדברי ,וכאשר סיימתי אמר“ :אני
יוצא לביתי ממש ברגעים אלו ,שלח את המסמך
לביתי בפקס ,וכאשר אגיע בעוד שעה  -אעיין בו
ואשיב לך מיד”.
מיהרתי לעשות כדבריו ,שלחתי את הפקס לביתו,
וכעבור שעה התקשרתי אליו.
בפיו של הפרופסור היתה מוכנה הרצאה שלימה
ומדוייקת על המחלה ,פרטיה ואופני ריפוייה .בסבלנות
החל להסביר לי שלב אחר שלב ,את המידע שברשותו.
אך אני ,שידעתי עד כמה נפשם של בני משפחת
הכלה יוצאת לשמוע את התשובה הסופית ,לא
הייתי מסוגל להאזין לכל זאת .בעדינות קטעתי את
הפרופסור ,והסברתי לו כי למעשה איני זקוק לכל
ההסברים המפורטים ,הגם שהם מרתקים בפני עצמם.
זקוק אני לתשובה קצרה וחד משמעית על השאלה.
האם הבחור בריא כיום ,והאם יש ממה לחשוש בעתיד.
שכן ,בני משפחת הכלה ממתינים בקוצר רוח ובמתח
אדיר ,לקראת התשובה שתקבע את גורל בתם.
הוא מאוד כעס עלי“ .האם אתה לא חושב שלכלה
מגיע לדעת את כל פרטי מחלת החתן?!” שאל“ .הלא
אם אענה לך כלאחר יד ,עלולה הכלה לחיות כל חייה
בתחושה שהיא נישאה בגלל תשובתו הלא מדוייקת
של פרופסור עסוק אחד! הן גם אם אענה לך שהחתן
בריא ,ואתה תלך ותאמר זאת לבני משפחת הכלה,
הכלה עלולה להיכנס לדמיונות שווא ,ולקום בכל
בוקר בבהלה ,שמא בעלה אינו נושם עוד”...
“ובכל זאת” התחננתי לפני הפרופסור“ ,ששמא
תואיל בטובך לענות לי ,ורק לי ,בקצרה ,מהי
התשובה?”
“מוכן אני לכך” ,נשמעה תשובתו של הפרופסור,
“ובתנאי שתבטיח לי שלא תטרוק את השפופרת
ותרוץ לספר זאת למשפחת הכלה”.
כאשר ניתנה הבטחתי ,נשמעה תשובתו של הפרופסור
אשר הסירה אבן כבדה מעל ליבי“ .הבחור בריא לחלוטין,
ואין כל סיבה לחשוש למאומה!”
הודיתי לרופא בכל פה ,ולאחר שסיים להרצות לי
על כל פרטי המחלה ,לפני שהנחתי את השפופרת על
כנה ,אמרתי לו“ :דע לך ,אדוני הפרופסור ,כי אני ממש
מעריץ אותך ואת היחס שלך! אין לך מושג מדוע
ולמה ,אבל דע לך כי כך הוא”.
שתיקה קצרה שררה מעבר לקו ,ואחריה נשמע קולו
של הפרופסור“ :אני מבין היטב למה אתה מתכוון,
ואני רוצה לומר לך ,כי יש סיבה להתנהגותי השונה
מהתנהגותם של רופאים אחרים .בצעירותי למדתי
בישיבה ,וכאשר עזבתי את הישיבה לטובת לימודי
רפואה ,הבטחתי לעצמי כי לא יעבור עלי יום בלא לימוד
דף גמרא .וזה מה ששומר עלי עד היום .היה שלום!”
הנחתי את השפופרת במקומה ,ליבי נפעם ונרגש
ודמעת התרגשות בעיני ,ומולי ריחפו דברי רבותינו
(אבות ו ,א)“ :רבי
מאיר אומר :כל
המכון לסת"ם
הלומד תורה לשמה
עבודת הקודש
זוכה לדברים הרבה
מכירה ובדיקה של תפילין,
וכו’ ,ומלבשתו ענוה
ס"ת ומזוזות וכל צרכי סת"ם
ויראה”...
(להתעדן באהבתך)

פל'050-6688011 :

רפאל ש.

דרוש מפיץ

לבתי הכנסת שברח’ הרי”ף באלעד,
המעונין לזַ כות את הרבים יפנה למערכת.

לעילוי נשמת

נפתלי בן יפה ז”ל ,מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל
ז”ל ,סלים בן חביבה ז"ל ,יעל בת רבקה ע”ה .שושנה
פורן בת טאוס ע"ה.

גרפיקה :אהרן  052-7657995הדפסה :שכפולית 03-9099495

בספר “דרך עץ החיים” מביא סיפור מאלף שהתרחש
עימו ,הממחיש עד כמה אור התורה מחייה ומעדן
את לומדה כאן בעולם הזה ,ומאידך – ממחיש איך
נראה אדם בלי קביעות עיתים לתורה .סיפור זה מוגש
בהערכה רבה עד מאוד לכל בני התורה ,שהשבוע
נכנסו ל’זמן חורף’ הארוך והמרומם ,וכן ללומדי הדף
היומי המתייגעים בנפתוליה של מסכת יבמות .וכך
הוא מספר:
היה זה בצהרי יום בהיר אחד ,כאשר הטלפון בביתי צלצל.
מעברו השני של הקו היה אחד מראשי המוסדות
לבעלות תשובה ,קולו נשמע בהול במיוחד ,ובפיו היה
סיפור מוזר.
אחת הבנות הלומדת במוסד שבהנהלתו ,עומדת
לבוא בשעה טובה ומוצלחת בברית האירוסין עם
בן תורה ירא ה’ ,והיום בערב עתידה להיערך סעודת
האירוסין .אלא מאי? על החתן נחה לפתע רוח טהרה
וישרות לבב ,והוא החליט ליידע את זוגתו לעתיד ,כי
בעברו סבל ממחלת לב ,ובמשך כמה חודשים פרפר
בין חיים למוות ,לבסוף ,כך סיפר ,הבריא לחלוטין
וכיום אין הוא סובל ממאומה .בידו מסמך רפואי
המאשר עובדה זו .מלכתחילה לא רצה החתן לדבר
על כך עם המשודכת ,אך לאחר שהבין כי הרבנים
שיבואו למסיבת האירוסין ישיחו בוודאי אודות הנס
שנעשה לו ,לפני שנים ,החליט להקדים ולספר על כך
לכלה בעצמו.
מובן מאליו ,שבני משפחת הכלה נלחצו מאוד מכל
הענין ,ועל אתר יצרו קשר עם מנהל המוסד בו לומדת
בתם ,על מנת להיוועץ בו מה לעשות.
ברם ,הוא ,מנהל המוסד ,אינו יודע לקרוא את השפה
הרפואית והמסמך לדידו אינו אומר מאומה ,ועל כן מבקש
הוא את עזרתי .המקרה נגע לליבי ,ומיהרתי להתקשר
עם אחד מעסקני הרפואה הידועים בירושלים .הלה
חקר מעט על פרטי המקרה ,ונתן לי את שמו של
פרופסור מאד בכיר מהולל“ .הוא ,הפרופסור” הבטיח
העסקן“ ,יוכל לומר לך בהצצה של רגע על המסמך -
מהו מצבו הרפואי של הבחור”.
לא בזבזתי זמן ופניתי להתקשר לאותו פרופסור ,אך
לא עלה בידי להשיגו .בכל פעם נעניתי על ידי אחת
משלוש מזכירותיו ,כאשר בכל פעם ניתן לי תרוץ אחר
שהוא עסוק ולא פנוי.
כאשר חלפה מחצית השעה והטלפונים לא נשאו פרי,
החלטתי לקום ולעשות מעשה .עליתי על מונית ונסעתי
במהירות אל בית החולים כאשר כולי תקווה כי אצליח
לאתר את הפרופסור לפגישה של רגע חטוף ,על מנת
שיוכל לומר לי רק ,מה מצבו של החתן דנן.
כאשר באתי בשערי בית החולים ,עבר בגווי רעד קל.
מולי חלף רופא שנראה כפרופסור מדופלם ,והצצה
קלה בתג הזיהוי שעל חלוקו העלתה כי מדובר בדיוק
ברופא אותו אני מחפש.
ראיתי בכך את יד ההשגחה מכוונת ממעל ,ניגשתי אל
הפרופסור ביראת כבוד וסיפרתי לו ,כי אני זקוק לו עד
מאוד .הוא שאל מדוע ,ואני סיפרתי לו את כל פרטי
המקרה ,על החתן והכלה העומדים לבוא הערב בברית
האירוסין ,כאשר החתן סיפר לפתע על בעיה רפואית
ממנה סבל בעברו ,וכי הכלה ובני משפחתה אינם
יודעים כיצד להתייחס לכך.
כך אותה עת צעדנו ,אני והפרופסור הנכבד ,לכיוון
המחלקה ,ואני המשכתי ואמרתי ,כי בני משפחת
הכלה מוכנים לשלם ככל שיידרש מהם עבור קבלת
חוות דעתו המלומדת אלא שהענין דחוף ביותר.
“ומה אתה רוצה?” חקר הפרופסור בשלישית ,ואו אז
אמרתי לו ,כי בכיסי מצוי המסמך הרפואי ,וכי הנה,
אוכל להראותו לכבוד הפרופסור.
שלפתי מכיסי את המסמך הרפואי ,פתחתי את הדף
המקופל ,וביקשתי ממנו בעדינות ,כי יואיל בטובו
להעיף מבט במסמך ,ולחוות את דעתו הנכבדה.
לתגובתו הנוראה לא פיללתי בחלומותיי הגרועים ביותר.
הפרופסור נעמד על מקומו כהלום רעם ,כאילו מאן
דהו היכה על ראשו בפטיש איתנים ,ואז התפרץ כחיה
פצועה.
“חצוף מחוצף שכמוך!”“ ,פרא אדם ,חסר תרבות!”
צווח באוזני כשגרונו מאדים ופרצופו סמוק .זעקותיו
של הפרופסור הרעידו את חלל הפרוזדור הרחב.
עוברים ושבים עצרו ממהלכם והתבוננו בנו בתדהמה.
הפרופסור לא נרגע“ :איך אתה מעיז לפנות אלי כך,
במסדרון?! אתה לא מתבייש?!

ביום האירוסין ,החליט החתן להודיע על מחלת הלב ממנה סבל...

