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פרשת ויגש
ז' בטבת התשע"ט

הגשמים ולקחם 
שהוא  ״מתוך  המתים:  כתחיית  הוא  גדול  גשמים  של  שיום  אומרת  ז(  )תענית  הגמרא 
שקול כתחיית המתים, קבעו את הזכרת הגשמים בברכת תחיית המתים״. ודאי שיש כאן 
גם ענינים גבוהים של סתרי תורה העומדים ברומו של עולם, של מפתחות הישועה שביד 

הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן גם משמעות פשוטה וכה מובנת בימינו אלה!
בצורת,  שנות  שחונות,  שנים  אלו  היו  במשורה.  הגשמים  ירדו  האחרונות  השנים  במשך 
מצוקת  מתוקף  הכנרת.  רק  לא  אך  האדום״.  ל״קו  שהגיע  עד  וירד  הלך  הכנרת  ומפלס 
ומי הים חילחלו אל הבארות  יתר ממימי הבארות שבמישור החוף,  המים שאבו שאיבת 
המתרוקנות והמליחו את יתרת מימיהם. מצוקת המים היתה מוחשית ומאיימת. לחברת 
״מקורות״ ניתנה הוראה לרדת אל מתחת ל״קן האדום״. נאסר להשקות את הדשא, צומצמו 
מפעלים  ולבניית  ענק,  בבלוני  מטורקיה  מים  הבאת  בתכנון  והחלו  לחקלאות,  המכסות 
להתפלת מי-ים. דובר על כך שזוהי תופעה כלל עולמית, שהמדבר מתפשט צפונה, ושכל 
החממה״  מ״תהליך  חלק  זהו  לעשות,  מה  שאין  חלילה.  הנגב,  לארץ  תהיה  ישראל  ארץ 
העובר על כדור הארץ, תוצאה של החור בשכבת האוזון. בקיצור: תמלאו את הג׳ריקנים, כל 

עוד זורמים המים בברזים...
כל זה היה נכון, עד שנפתחו ארובות השמים, וגשמי ברכה החלו ניתכים ארצה. כבישים 
הוצפו, בורות נפערו, נחלים עלו על גדותם, ובתוך שבועיים ירדו משקעים של עונה שלימה. 
תרמו  הם  אף  בחרמון  מים, השלגים  אליו  להזרים  הנחלים המשיכו  עלה,  הכינרת  מפלס 
את תרומתם. הבארות במישור החוף התמלאו במים מתוקים, סכנת המליחות התרחקה, 
וכבר פתחו את סכרי הירדן... המדענים שינו את דעתם, וכרגיל מצאו הסברים... למפרע: 
החור  נשכח  לפתע  העולם.  את  וקיררה  גפרית,  שיחררה  אשתקד  הגעש  הרי  התפרצות 
באוזון, ונשכחה בעירת שדות הנפט בכווית... בבת אחת השתנתה התמונה מן הקצה אל 

הקצה!
היא משלושה עשר העיקרים שלנו,  יום גשמים, כתחיית המתים״. תחיית המתים  ״גדול 
ואנו מאמינים כי בוא תבוא. אף ביאת המשיח היא עיקר מן העיקרים. אבל אנו חיים בעולם 
העכשוי, וכל תכניותינו מבוססות על ההווה. מה יהיה, ואיך יהיה. מה יהיה על הכלכלה, על 
התעסוקה, על הבטחון. יהיה שלום? יהיו ויתורים? תהיה נסיגה? יהיה פיצוץ? איזו תסבוכת, 
איזה אופק קודר. ויש חכמים שמנתחים את המצב, ויש פרשנים ומומחים, ואנו מוצפים 
הוא  ברוך  לו להקדוש  לא מביאים בחשבון: שיש  דבר אחד  רק  ומאמרים.  בים של מלל 

תכניות משלו, ואנו מצפים לגאולה שתבוא בכל יום, ו״פתאום יבוא האדון ה׳ אל היכלו״!
ממש כפי שקרה עם הגשמים, שהפכו את כל התחזיות השחורות על פיהן, כך יקרה גם 
אז: ״שובה ה׳ את שביתנו, כאפיקים בנגב״ כאותו נגב יבש וצחיח, ולפתע פתאום, בלא כל 

התראה, מגיחים אפיקים סוחפים משומקום בשטפון עז!
על  התאבל  צרות,  שבע  היה  אבינו  יעקב  שנים.  אלפי  משלושת  למעלה  בת  אמת  זוהי 
העלמות בנו, והנה בא רעב לארץ. הוא שולח את בניו למצרים להביא אוכל - והנה תסבוכת 
הזקונים.  בן  את  לשם  שיורידו  ודורשים  אחד,  אח  אסרו  עלילה,  עליהם  העלילו  חדשה. 

״ויאמר יעקב אל בניו, למה הרעותם לי להגיד לאיש העוד לכם אח״.
ואמרו על כך במדרש דברים מבהילים, וכה מאלפים: ״מעולם לא אמר יעקב דבר של בטלה, 
למה  אומר  והוא  במצרים,  בנו  את  להמליך  עוסק  אני  הוא:  ברוך  הקדוש  אמר  מזה!  חוץ 
הגביע,  גניבת  עלילת  והסתבכה:  הלכה  אלא  נסתיימה,  לא  הצרות  וסאת  לי?!״  הרעותם 
לנו״... ולפתע  ולקיחת בנימין לעבד, והשבטים הקדושים תמהים ״מה זאת עשה אלקים 
ומתחוור,  מתבהר  והכל  אחר,  באור  מאיר  והכל  יוסף״.  ״אני  למלך:  המשנה  להם  אמר 

ו״למחיה שלחני האלקים לפניכם״, ברגע אחד יפוח היום ונסו הצללים!

המעשה הבא ילמד על רגישותו האדירה של מרן, לכל דקדוק 
חטא בשגגה, כמו גם על ערנותו העצומה לרגשותיו של הזולת. 
חקק,  צבי  ר'  מרן,  של  משמשו  היה  התפילה,  לפני  בוקר,  בכל 
מסייע  גם  היה  האחרונות  ובשנותיו  התפילין  את  לפניו  מגיש 
לו להניחן. את הזוג האחד – תפילין של רש"י, היה מרן מניח 
בברכה קודם התפילה, ואת הזוג השני – תפילין של רבנו תם, 

היה מרן מניח לאחר חזרת הש"ץ, בלא ברכה.
בבוקר אחד, לאחר התפילה, שם לפתע המשמש, כי טעה טעות 
מרה. הוא התבונן בתפילין של מרן ושם לב, כי בטעות החליף 
בין שני זוגות התפילין. במקום להגיש למרן קודם התפילה את 
התפילין של רש"י, הגיש לו את התפילין של רבנו תם. כתוצאה 
מכך, בירך מרן על תפילין של רבנו תם, במקום לברך על תפילין 
של רש"י. ואילו את התפילין של רש"י הניח לאחר חזרת הש"ץ, 
מוכרח  הוא  כי  חש  אולם  נפשו,  את  ידע  לא  הוא  ברכה.  בלא 
לספר למרן על שהתרחש. בפנים מכורכמות ניגש למרן וסיפר 
לו על הטעות, כשהוא מתנצל ומבקש את סליחתו. הוא המתין 

במתח לתגובתו של מרן.
אין  כאילו  בידו,  ונענע  דבריו  לו. מרן שמע את  רווח  עד מהרה 
הדבר נוגע כל כך לליבו. "אה, לא נורא" אמר, "יש דעה בפוסקים, 
לפי הקבלה, שאפשר לברך פעם אחת בחיים על תפילין של רבנו 
תם. אם כך, היום נהגתי לפי דעה זו, ובירכתי פעם אחת בחיי על 
תפילין של רבנו תם, לא נורא". המשמש נרגע. ברוך ה', מרן לא 
הצטער יותר מדי. אך מה רבה היתה תמיהתו, כאשר במשך אותו 
יום הבחין, כי מעיניו של מרן זולגות דמעות, כמה וכמה פעמים. 

גם הבעה של צער ניכרה על פניו, שלא כבשאר הימים.
מרן  כי  הבחין  וכאשר  לעצמו,  הרהר  בוכה"  מרן  מדוע  "מעניין 
ממלמל דבר מה בבכיו, החליט להאזין לדבריו. "אולי בכך תיפתר 

התעלומה" חשב.
המשמש  התקרב  מרן,  של  בעיניו  הדמעות  שוב  עלו  כאשר 
למקום מושבו, והיטה את אוזנו. תוכן שיחתו של מרן, בינו לבין 
עצמו, הצמית אותו למקומו. "התפילין, התפילין" שמע את מרן 
ממלמל בלחש, כשגרונו נשנק מבכי. " אוי לי ואבוי לי שבירכתי 

היום ברכה לבטלה, על תפילין של רבנו תם" בכה.
המשמש נעמד על מקומו כהלום רעם. הלא אך הבוקר אמר לו 
רבנו  על תפילין של  לברך  בפוסקים שאפשר  דעה  יש  כי  מרן, 
תם, פעם אחת בחיים. וכמו כדי להשיב על קושייתו, המשיך מרן 
ומלמל לעצמו, כמתנצל כלפי קודשא בריך הוא: "אמנם יש דעה 
תם,  רבנו  של  תפילין  על  בחיים  פעם  לברך  שמותר  בפוסקים, 
אבל מה עם דעות הפוסקים החולקים על כך? הלא לשיטתם, 
בירכתי היום ברכה לבטלה, אוי לי על ברכה לבטלה, אוי לי ואבוי 

לנפשי..." ובכיו התחדש.
האם בכך הסתיים הסיפור? לא ולא.

מאותו  מוטרד  מרן  היה  מכן,  לאחר  תמימים  שבועיים  במשך 
מאורע. כמה וכמה פעמים שמע אותו המשמש מבקש מחילה 

בדמעות מרבונו של עולם, על אותה ברכה לבטלה.
ובכל בוקר, כאשר המשמש הגיש לפניו את התפילין, חזר ושאל 
בדקת,  רש"י?  של  תפילין  שאלו  "בדקת,  פעמים:  וכמה  כמה 

שאין אלו התפילין של רבנו תם, בטעות?"...

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
עד כמה וכיצד 

להתעניין?
אחת הסיבות, המונעת אולי מהורים להתעניין במידה מספקת בילדיהם, היא העובדה שנדמה 
להם, ששיחה כזו חייבת להתארך. לעתים מגיעים הורים כאלה לבית־הספר או מתקשרים 
אל המורה כדי להתעניין במצבו של הילד, ומתברר, שעדיין לא למדו כיצד מסיימים שיחה...

לאמיתו של דבך, שיחה כזו אינה אמורה להימשך יותר מכמה דקות. במצב תקין, כאשר אין 
תלונות מיוחדות על הילד, והוא אינו מעורר בעיות כלשהן - עשויה התענינות כזו להתמצות 
בשני משפטים. גם אם הדרך עד לבית־הספר נמשכה שעה, והדרך חזרה תארך אף היא זמן 
דומה, )וכל זאת - לפני שהבאנו בחשבון את ה״פקקים״ בדרך( הרי שהשיחה עצמה אינה 
ההורים  המורה,  מחויבת המציאות, באשר  היא  אך  ספורות,  יותר מדקות  להימשך  חייבת 

והילד זקוקים לשיחה הקצרצרה הזאת, המספקת את אות־החיים: הנה אנו בתמונה!
אם הכל מתנהל כהלכה, תוכן השיחה אמור להיות כזה: יש לפתוח במילת עידוד והערכה 
למחנך, כמו: ״אני רואה ב״ה, שהילד יודע יפה מאד, ואני מאד מרוצה ממנו. גם ההתנהגות 

שלו - פלאי־פלאים. כאשר אני בוחן ושואל אותו, הוא עונה מצוין ובשטף. תודה לקל, שיש 
לבני מלמד כה מוצלח!״ משפט שכזה אינו אמור לארוך יותר מדקה אחת. זה כל מה שעלינו 
לבטא. עכשיו יגיע תורו של המלמד להודות לכם על ההתעניינות ולדווח לכם, על הצלחת 
בנכם: ״אני שמח מאד לשמוע שאתם מרוצים, ושהילד מתנהג כראוי; גם בכיתה אני מאד 
מרוצה ממנו, הוא משתף פעולה יפה, הוא מקשיב ומבין ב״ה; עלו והצליחו, ורוו ממנו רוב 
נחת!״ זהו. זה כל מה שעל ההורים לעשות כדי לצאת ידי חובת ההתעניינות. שיחה שכזו 
עליכם   - אותו  לפגוש  לכם  הזדמן  לא  אם  בחודש.  פעם  לפחות  לנהל  מומלץ  המחנך  עם 
להתקשר לביתו או לגשת אל התלמוד תורה, וכמובן, בשעה שאין בכך הפרעה. ישאל אי מי: 
״מהי! לטרוח ולנסוע כדי לדבר דקה אחת?!״ כן! זה כל מה שצריך, אבל על המינימום הזה אי 
אפשר לוותר! כאשר אדם נוסע לחתונה, מתעוררת בו ההרגשה, שאם כבר השקיע בנסיעה 
יוכל להסתפק באיחולים מקרב לב לבעלי השמחה; לפחות  - לא  וכסף לא מועט  רב  זמן 
ישהה מעט בחתונה, יסב לשולחן, יטעם משהו; אולם לעניין הקשר עם המחנך אין כל צורך 
ועניין בשיחה ארוכה, שכן כל חובתנו - לגלות נוכחות - הנה אנחנו בשטח! חשוב לעורר על 
כך, כי יתכן מאד, שהרבה יותר הורים היו עושים זאת, לו רק היו מודעים לעובדה, שכל מה 
שנדרש מהם הוא שיחה בת דקה וחצי אחת לחודש ותו לא. אמנם כאשר מתעוררת בעיה 

עם הילד, לא להיות מוגבלים בזמן. יש לברר, להאזין ולנסות לפתור את הבעיה עד תומה.

חכם עמרם אבורביע - ז' טבת תשכ"ז
בטיטואן  שלמה  חכם  ולאביו  יוכבד  לאמו  נולד  אבורביע  עמרם  חכם 

שבמרוקו ביום י"ז אדר תרנ"ב )1892(. 
שלמה',  'מדרש   - מדרשו  בבית  שלמה  חכם  מאביו  תורה  למד  בילדותו 

ומסבו חכם יוסף.
בשנת תרס"ו )1906(, והוא בן 14, עלה עם סבתו ביליידא וסבו חכם יוסף 
למד  בארץ  גם משפחתו.  הצטרפה   )1913( תרע"ג  בשנת  ישראל.  לארץ 
מפי חכם יוסף חיים הכהן, בישיבה 'טוב ישבעו' של בני העדה המערבית 
זרוע',  'אור  המדרש  בבית  למד  מכן,  ולאחר  בירושלים.  מרוקו(  )יוצאי 

שהקים אביו בבית המשפחה.
יוסף  חכם  רבו,  של  בתו  רבקה,  את  לאישה  נשא  אבורביע  עמרם  חכם 
חיים הכהן, ונולדו להם חמישה בנים ובת. בניו נמנו על הנוטרים, היו חברי 
מחתרות ובהמשך התגייסו לצה"ל. חכם עמרם אבורביע הקים בית הוצאה 
לאור של ספרי קודש, ועסק במסחר של תשמישי קדושה. במקביל לימד 
ציון',  'שערי  בישיבת  שעור  והגיד  העתיקה  בעיר  יוסף'  'פורת  בישיבת 
אותה יסד חכם בן ציון מאיר חי עוזיאל, וכן שימש כשוחט ובודק והיה דיין 

בהרכב בית הדין של עדת המערביים בירושלים. 
וגן'  'בית  בשנת תר"ף )1920( חכם עמרם אבורביע היה ממייסדי שכונת 

בירושלים.
בשנת תרפ"ז )1926( יסד את בית הכנסת ובית המדרש 'אור זרוע' בשכונת 

נחלאות, ושימש כרב השכונה.
בשנת תרצ"ד )1934( יצא לשליחות בצפון אפריקה מטעם עדת המערביים 

בירושלים. 
)1951( נבחר חכם עמרם אבורביע לתפקיד הרב הספרדי  בשנת תשי"א 
הראשי של פתח תקווה. הוא היה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל 

וישב בראש המועצה הארצית של ארגון רבני עדות המזרח.
תקווה.  בפתח   ,)1966( תשכ"ז  טבת  ז'  ביום  נפטר  אבורביע  עמרם  חכם 
חכם עמרם אבורביע כתב את הספר 'נתיבי עם'. כרך אחד - דרשות והכרך 
פצועי  לרפואת  תפילה  חיבר  ובית-אל,  ירושלים  ומנהגי  הלכות   - השני 
צה"ל, וערך את הסידור 'רינת ישראל' בנוסח הספרדים ובני עדות המזרח.
מדברי הרב בעניין 'מסורת אבות' מלמד שכל זמן שבניו עוסקים בתורה, 

נשמתו זוכה לעלות.
ידי שמוסיף  חיל, שעל  אל  הולך מחיל  הוא  פני האדמה  על  חי  שהאדם 
לקיים מצוות ולהגות בתורת ה' הולך קדימה ממדרגה למדרגה עד בואו 
אל המקום, אשר ממנו חוצבה נשמתו הקדושה. ובמותו, כיוון שהוא חפשי 

מהמצוות, נקרא עומד. 
זמן  - שכל  היה מתהלך  הזה  סילוקו מהעולם  גם אחר  אבינו  יעקב  אבל 
שבניו עוסקים בתורה ובמצוות או מחזיקים ביד לומדי התורה, זוכה על 
ועוסק  לומד בתורה  היה  הוא בעצמו  כאילו  ידיהם לעלות מעלה מעלה, 

במצוות, כיוון שהוא הוריש לבניו התכונות האלו. 
)נתיבי עם - דרשות, לנעדרים, עמ' 334(

"כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה" )מו, כו(.
בעיר ברנוביץ׳ חי יהודי בשם רבי אליהו זקהיים שהיה מקורב לשלטונות וניצל 

את קשריו עמם להביא תועלת לבני עמו.
פעם אחת בקשו השלטונות לגרש מתחום המדינה את הגאון רבי אלחנן וסרמן, 
ראש ישיבת ברנוביץ׳, כיון שהיגר מרוסיה בלא רשיונות, אולם רבי אליהו עמד 
בפרץ והסיר את רוע הגזירה. לאות הוקרה לקח רבי אלחנן וסרמן את רבי אליהו 

אל רבו, ה׳׳חפץ חיים״ כדי שיברך אותו.
ה״חפץ חיים״ כבר היה זקן בא בימים ובהיותם שם התכופף רבי אליהו אל הצדיק 
ואמר: בברכה אחרונה אנו פותחים ואומרים ״בורא נפשות רבות״ בלשון רבים 

ומסיימים "להחיות בהם נפש כל חי״ בלשון יחיד. מדוע?
אלא - אמר רבי אליהו - על הפסוק: "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה״, אומר 
רש״י שלעשיו היו שש נפשות והכתוב קורא אותן )לעיל ל״ו, ו'( ״נפשות ביתו״, 
בלשון רבים, לפי שהיו עובדין לאלוהות הרבה, ואילו יעקב אבינו - שבעים היו לו 

והכתוב קורא אותן ״נפש״, לפי שהיו עובדים לא-ל אחד!
לפי זה - אמר רבי אליהו - מובן היטב נוסח הברכה - ״בורא נפשות רבות״ - אלו 
הם הגויים הקרויים נפשות לפי שעובדין לאלוהות הרבה, ״וחסרונן״ שהם מלאי 
חסרונות, ואם כן קשה: ״על כל מה שבראת״ - לשם מה ברא אותם הקדוש ברוך 
והכוונה על  יחיד,  - בלשון  חי״  כל  נפש  ״להחיות בהם  היא  הוא אלא התשובה 

ישראל הקרויים ״נפש״ לפי שעובדים לאלוקים אחד!
והיינו - סיים רבי אליהו - שכל באי העולם לא נבראו אלא בשביל ישראל!

כאשר שמע את הדברים נענע ה״חפץ חיים״ בראשו לאות הסכמה.

"ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו" )מה, ג(.
במדרש רבה )בראשית פרשה צ״ג( מובאים דבריו של אבא כהן ברדלא שדרש 

על פסוק זה ואמר: אוי לנו מיום הדין! אוי לנו מיום התוכחה!
אדם אחד נסע לארץ רחוקה מקום שם חוצבים אבנים טובות ומרגליות, ושהה 
כמה שנים שבמהלכן אסף לעצמו אבנים יקרות. כאשר הגיע זמנו לשוב אל ביתו 
שאספתי  רכושי  את  להם  ואראה  ביתי  בני  אל  אבוא  עתה  בליבו:  האיש  חשב 
בעמלי. מה רבה היתה אכזבתו כאשר שב אל ביתו והראה את האבנים שאיתו 

למומחים והללו פסקו פה אחד כי האבנים הללו מזוייפות!...
התברר כי בהיותו שם בארץ מרחקים היה אדם אחד ממכיריו שהיה יוצא ונכנס 
וגנב את אבניו והחליפם בזכוכית... כמה צער ובושה סובל איש זה שכל  אצלו, 
עמלו עלה בתוהו!... כן הוא גם הנמשל - אמר ה״חפץ חיים״ - לפעמים האדם 
נראה  האדם,  של  הגדול  השונא  שהוא  הרע,  היצר  אך  ובמצוות,  בתורה  עוסק 
נקיות בתוך תורתו  בו מחשבות לא  ומכניס  אליו בדמות אוהב, מתגנב בחשאי 

ומצותיו... תלמד! - לוחש לו היצר הרע - כך תזכה לכבוד מלכים!...
עשה מצוה פלונית בדביקות - מפתהו היצר - על ידי כך יראה חברך ויקנא...

אולם  הוא...  נהפוך  כשורה...  אינו  מה  שדבר  כלל  מרגיש  אינו  האדם 
אל   - הזה  בעולם  שקיים  והמצוות  התורה  הם   - ״סחורתו״  את  יביא  כאשר 
וצער  בושה  כמה  מזוייפים...  הם  כי  ויראו  אותם  יבחנו  שם  האמת,   עולם 
יצטער אז! וזה שאנו מבקשים: "וטהר לבנו לעבדך באמת״, ״באמת״ - כדי שלא 

נבוש ולא נכלם בעולם הנצחי במעשינו.


