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פרשת וארא
כ"ח טבת התשע"ט

הכדור והקפסולה
נפתח בשאלה, אולי אין זו ממש שאלה, כיון שדבר זה לא יכול להיות, אבל יועיל לגירוי 
המחשבה: היתכן שאדם – חשוך בנים, יפנה אל הבבא סאלי, או, מוטב שנאמר, אל האר"י 
הקדוש, ואפילו אל רבי שמעון בר יוחאי, להיוושע, והוא יאמר לו: "תאמר בכל יום, במשך 
שנה, מזמור פלוני בתהלים – ותפקד". היתכן שאדם זה יאמר שנה תמימה את המזמור 

וישאר ערירי? נודה שאין זה מתקבל על הדעת. שהרי צדיק גוזר והקב"ה מקיים!
ואם משה רבנו בעצמו יאמר לו, על אחת כמה וכמה.

ואם הקדוש ברוך הוא בעצמו – "שכל דבריו אמת וצדק" – "הוא אמר ולא יעשה, ודיבר 
כי אם עשה אשר חפצתי  ישוב ריקם,  יצא מפי לא  יהיה דברי אשר  "כן  יקימנה" –  ולא 
ודאי,  ודאי תפעל פעולתה.  יורהו לעשות פעולה מסויימת,  ואם  והצליח אשר שלחתיו!" 

ללא כל ספק!
ביום  פעמיים  לקרוא  התורה  מן  נצטוינו  העיקר.  אל  לענייננו,  ועכשיו,  ההקדמה.  כאן  עד 
קריאת שמע, בבוקר ובערב, ולהזכיר בה יציאת מצרים. יתר על כן אמרו בתלמוד הירושלמי, 
שיש להזכיר גם מכת בכורות, וקריעת ים סוף, ושירת הים, כפי שאנו מרחיבים את הדברים 
בברכת הגאולה שלאחר קריאת שמע. והיה הסבא מקלם אומר על כך: המצוות הן מזונו 
הרוחני של האדם. יש סוג מזון שמספיקה כמות קטנה ממנו. סוגי ויטמינים מסויימים, ויש 
פחמימות וחלבונים שהם יסוד הגוף ונצרכים בכמויות. כך יש מצוות אשר די בעשייתן אחת 
בשנה, כיום הכיפורים וראש השנה. יש מצוות של שבוע בשנה, כפסח וסוכות. יש הנצרכות 
אחת לשבעה ימים, כשבתות. ויש שהן כארוחת בוקר וערב, נצרכות בתדירות לבנין הרוחני: 

קריאת שמע והזכרת יציאת מצרים!
נפלאים הדברים, אך כאן נשאלת השאלה: בראש השנה, יום הכיפורים, פסח וסוכות ואף 
בשבת, חש האדם שהתעלה במידת מה. כשהוא "נופל" מהן לימי החול מציין הוא זאת 
ב"הבדלה". ועתה, עם היד על הלב: כשאדם מזכיר את יציאת מצרים בכל יום, בבוקר ובערב 

– האם חש הוא שהתעלה? 
אנו  חשים  הארוחה  לאחר  ההבדל:  רב  מה  אך   – וערב  בוקר  לארוחת  זו  מצוה  המשלנו 

מלאים, שבעים, טעוני כח. ולאחר הזכרת יציאת מצרים – מאומה!
ערירים  אנו  שנשארים  חלילה?  עלינו,  פועלת  אינה  הבורא  של  שסגולתו  היתכן  ונשאל: 

מהשפעתה?! לא, לא יתכן! ובכל זאת, למה נרמה את עצמנו? הרי זו עובדה!
הקדמנו ואמרנו שאין זו שאלה. ונסביר זאת במשל קצר. אדם בא אל הרופא. "מה לך?" 
שואל הרופא, אך אינו מקבל תשובה. שפתיו של החולה דובבות, אבל לא נשמע כל קול, 
תרופת  בידיו  יש  מתרגש,  אינו  הרופא  ארגמן.  כשלהבת  דלוק  גרונו  לחלוטין,  הוא  צרוד 
מחר  שעה.  בכל  אחד  מוסיף.  הוא  טעימים",  גם  "הם  לגרון,  כדורים  הוא  רושם  פלאים. 

תרגיש הקלה, מחרתיים שיפור, בעוד שלושה ימים תבוא.
ביום השלישי הלה מופיע, מניע שפתיו כדג, משמיע ציוץ רפה ומעורר רחמים, בא לבקש 
עוד כדורים, חידוש המרשם. מתפלא הרופא: "שמע, מקרה כזה עוד לא היה! לא חל שום 

שיפור? לא היתה הטבה? לא יכול להיות! לקחת את כל הכדורים?!"
בקושי שמע את התשובה המצטייטת: "במסירות נפש, דוקטור! כל כך קשה היה לי לבלוע 

אותם!" "לבלוע?!" הזדעזע הרופא, "מה פתאום לבלוע?! כדורים לגרון יש למצוץ!"...
את  פועלת  היא  אין  לכן  מצרים,  יציאת  הזכרת  את  "בולעים"  אנו  התשובה!  הנה  אהה, 

פעולתה! אומרים אנו בחצי פה, בחטף, במילמול אדיש, ואיך נושפע?
מה  לדעת  זכירה,  לשון  "מזכירין",  בברכות.  המשנה  אומרת  מצרים",  יציאת  "מזכירין 
אומרים. רק כך תפעל פעולתה!... ובשבועות אלו, בהן אנו קוראים על תהליך יציאת מצרים 
וניסיו, עלינו להעמיק בהם וללמוד את משמעותם, להפיק את ליקחם ולהשרישם בלבנו!...

זכרונו של מרן עשה לו שם בעולם. כידוע, כוח זכרונו של מרן 
נבע מכוח אהבתו לתורה הקדושה. ועל כך יעיד הסיפור הבא. 
לא  ומסובך,  ארוך  היה  ההדפסה  תהליך  כאשר  עברו,  בימים 
ולהגהה  להקלדה  כתביהם  את  מוסרים  הספרים  מחברי  היו 
לבתי  ידיהם  כתבי  את  מוסרים  היו  זאת  תחת  חלילה.  וחוזר 
הדפוס, והמדפיסים היו מדפיסים את הספרים היישר מכתב 
היד. כך הודפסו גם הכרכים הראשונים של שו"ת "יביע אומר", 
בידיו  הגדושות  מחברותיו  את  מפקיד  היה  מרן  מרן.  שחיבר 
האמונות של בעל בית הדפוס, ועובדים מסורים היו מסדרים 
את אותיות העופרת על לוחות מתכת, לפי כתב היד, לקראת 
והנה, ביום מן הימים התקבלה שיחת טלפון  הדפסת הספר. 
בהולה בביתו של מרן. היה זה בעל בית הדפוס, שסיפר בשפל 

קול כי אחד הדפים מכרך השו"ת, נעלם ואיננו!
"אנו הופכים כבר במשך שעות כל פינה בבית הדפוס, על מנת 
למצוא את הדף, ואיננו מוצאים!" כמעט בכה המדפיס, "אנא, 
לא מצאתי פנים להתקשר אליכם, אבל לא היתה לי ברירה. 
אנא, חפשו גם בבית. אולי הוא נותר שם". בהלה אחזה בבני 
עולם!"  של  "רבונו  האיש.  של  דבריו  למשמע  הרב  של  ביתו 
ועל  ומיוחד,  יחיד  "הלא מדובר בעותק  שחו לעצמם באימה, 
כל דף על כל ושורה עמל מרן במשך שעות וימים ולילות! אם 

לא יימצא הדף – הלא זהו נזק אדיר!"
את  הפכו  לשוא.  אולם  האבוד,  הדף  אחר  במרץ  חיפשו  הם 
לא  הם  גם  לשווא.  ואולם  המדפים,  את  ורוקנו  המגירות 
האדמה.  אותו  בלעה  כאילו  נעלם  הדף  במאמציהם.  הצליחו 
כמובן, שאת כל זאת עשו תוך כדי שהם מנסים להסתיר ממרן 
מרן,  של  חשדו  נתעורר  לבסוף  אולם  החיפושים.  מטרת  את 
בעקבות התכונה יוצאת הדופן. "מה קרה?" שאל, ובני הבית 
חששו לספר. "מה ארע?" שאל מרן בשנית, והם נאלצו לדווח 

על הדף היקר, שנעלם ואיננו...
ליבם הלם כתוף, כאשר מרן הביט נכחו ומצחו נחרש קמטים. 
"באיזה דף מדובר?" שאל, וכאשר נענה, שלף דף ועט, והחל 
כל  את  ורשם  ישב  הוא  האבוד.  הדף  כל  את  ממוחו  משחזר 
מראי המקומות שהובאו באותו דף, עם ציוניהם המדוייקים. 
התירוצים  הקושיות,  כל  ואת  הסברות,  כל  את  העלה  הוא 

והראיות, מכוח הזיכרון בלבד.
כאשר סיים, קיפל את הדף ומסרו בידי אחד מבניו. "קח את 
הדף לבית הדפוס, ושמור עליו, שלא ייאבד בשנית" אמר בבת 
שחוק. בני הבית השתוממו עד עומק נשמתם, מכוח הזיכרון 
המופלא של מרן. אולם תדהמתם גברה שבעתיים כאשר הדף 

האבוד נמצא בבית הדפוס, כעבור מספר ימים.
ומדוע? משום שבעל בית הדפוס ישב והשווה בין הדף המקורי 
גבול.  היה  לא  ולתדהמתו  שורה,  אחר  שורה  המשוחזר,  לדף 
זה לזה במדוייק, מילה במילה,  כי הדפים תואמים  גילה  הוא 

אות באות... מרן שחזר את הדף בדייקנות עצומה.
אכן, הבינו הכל, זכרונו של מרן אינו בגדר זכרון בלבד. אין זו 
אלא אהבת תורה עצומה ויוקדת, החוקקת במוחו של הרב את 

כל מה שהוא לומד.

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 
ומורה - מחירו 

של נתק בין הורה 
למחנך )המשך(

קודם:  מגליון  תקציר 

מחנך סיפר לי שהיה לו תלמיד בעייתי, שמעט מן המתחולל בקרבו השתקף בציפורניו 

יום אחד חמד ילד זה שעון מיוחד וחדשני, אותו הביא תלמיד  האכולות עד השורש. 

על  אותו  הוכיחה  הגניבה,  את  שגלתה  אמו  לביתו,  עמו  וחזר  אותו  וגנב  לכיתה.  אחר 

מעשיו, והורתה לו להחזיר את השעון לחבר, התלמיד הבין שאם יחזיר את השעון בריש 

גלי עלול להירם אי נעימות, ועל בחשאי השחיל את השעון לתיקו של חבר אחר, מן 

הטובים בכיתה, בנתיים התלמיד שנגנב ממנו השעון עורר מאומה, ועירב את המנהל 

ודרש להחזיר את השעון  והחל לחקור את התלמידים,  ניגש לכיתה  במעשה, המנהל 

בתוך שעה, אחרת יערוך חיפושים בתיקים, והתלמידים לא ישוחררו עד שימצא השעון. 

״וימצא הגביע באמתחת בנימין״. השעון   - החלו חיפושים נרחבים  המשך הסיפור: 

מנהל  אותו  מפשע.  חף  היה  שכמובן  המצוין,  התלמיד  של  בילקוטו  כמובן,  נמצא, 
נמרץ נטל בידו לורד שחור עבה וכתב על מקומו של התלמיד באותיות גדולות: ״גנב", 
ומן אותו יום ואילך לא היה שיעור לבושה שרדפה את התלמיד המסכן ההוא. )מובן, 

שמקומו של המנהל הזה - בקורס טירונים לחינוך, אך לא זה הנידון כאן.(

התלמיד שהנו הגנב האמיתי התפלץ מצער ומבושה, אך לאחר המהומה המבישה 
שקמה בכיתה ודאי שלא אזר עוז בנפשו המעורערת להודות במעשה.

את  שחמד  תלמיד  אותו  כאשר  לי  נתגלו  לאחרונה,  עד  ממני  נסתרו  אשר  הפרטים,  )כל 
את  לי  הזכיר  הוא  מהתלמוד־תורה.  ישנות  חוויות  אתי  והחליף  ברחוב  אותי  פגש  השעון, 
הסיפור עם השעון, תוך שהוא מכה ״על חטא״ בהוסיפו: זה שנים שאני מסתובב עם ייסורי־

מצפון נוראים על העוול שגרמתי לחברי על לא עוול בכפו.(

מוסר־ההשכל העיקרי מסיפור מזעזע זה נוגע יותר לזהירות שיש לנקוט בכל מעשה 
העדר  היתה  החמורה  לתקלה  הסיבות  אחת  אך  הפיכים,  בלתי  שנזקיו  דרסטי, 
תקשורת בין האם למחנך הכיתה, שכן אילו היתה אמו של התלמיד החמדן מתייעצת 
במחנכו בקשר למעשה, היה בנה משוחרר כיום מאותה מועקה מצפונית, העוול היה 

בא על תיקונו, והבן היה זוכה לחינוך הולם בזמן הנכון.

המקובל רבי יצחק כדורי זצוק"ל - כ"ט טבת תשס"ו
רבנו נולד בבגדד בירת עיראק ביום שבת קודש ט"ז בתשרי יום שני 
של חג הסוכות בשם יצחק כדורי דיבה. שנת הולדתו אינה ברורה, 
אך משערים כי נולד עוד בסוף המאה ה-19 לספירה הנוצרית בשנת 
ה'תרנ"ט. נולד לאביו רבי יחזקאל כדורי זאב דיבה ואמו תופאחה, 
אביו שהיה סוחר בשמים, שלח אותו ללמוד ב"בית זילכה" – מקום 
הוועד של חכמי בגדד, וכילד הוא פגש את רבי יוסף חיים בעל ה"בן 

איש חי".
פורת  בישיבת  השאר  בין  ולמד  תרפ"ג  בשנת  ישראל  לארץ  עלה 
יוסף בעיר העתיקה בירושלים אצל הרב עזרא עטייה ראש ישיבת 

פורת יוסף, ובישיבת המקובלים בית אל. 
לפרנסתו עסק בכריכת ספרים בשכונת הבוכרים בה התגורר. אך 
המאפיין הוא שלא היה כורך בלבד. אלא הנהגתו הייתה שהיה לומד 
את כל הספר מתחילתו ועד סופו, ורק אחר כך היה כורכו. ועל כך 
היה אומר עליו הג"ר יוסף עדס זצ"ל, מרבני ישיבת פורת יוסף: "רבי 
יצחק היה כורכן ואוכלן בבת אחת", דהיינו שגם למד את כל הספר.

משמשו העיד: כי רוב לימודו במשך היום היה גמרא תלמוד בבלי. 
לימוד חידושי הגרנ"ט של הסטנסיל מאת הגאון  והיה מחבב את 
רבי נפתלי טרופ מליטא  . למד הרבה תורה וקבלה, ועסק ב"קבלה" 
)כתיבת קמיעות וכד'(. אולם, כשנשאל ענה שרק מי שמילא כריסו 
הלכה  שלמד  צדיק  ורק  קבלה,  ללמוד  מורשה  ופוסקים  בש"ס 
המקובלים  ישיבת  בראשות  עמד   . קמיעות  לכתוב  רשאי  וגמרא 
היו  אלפים  מאות  בירושלים.  הבוכרים  בשכונת  יצחק"  "נחלת 
יושב עם  ובימי המועדים היה  מגיעים אליו להתברך. בשעת רצון 
רבי  הקדוש  מהרב  סיפורים  להם  ומספר  פנים  בצהלת  מקרוביו 

ישראל בעל שם טוב הנקרא הבעש"ט שהיה מעריצו מאד.
נשאל  ופעם  הקמיעות.  בכתיבת  גדול  מומחה  היה  רבינו  כאמור 
לכתוב  בשביל  האם  שליט"א,  שמואלי  בניהו  הג"ר  תלמידו  ע"י 
וכפי  צריך,  שבוודאי  השיב  מיוחדת?  השגה  איזו  צריך  קמיעות 
מבקש  הוא  ובו  קמיע,  החכם  כותב  למשל  שאם  הרמ"ק  שכותב 
הנו  הכותב  והחכם  ענין,  אותו  על  היצירה  שבעולם  המלאכים  מן 
רק בדרגה של עולם העשיה, לא יעזור הקמיע מאומה. ואכן רבינו 
היה בדרגות רמות והייתה לו נשמה גבוהה, ולכן היה בכוחו לפעול 

ישועות רבות על ידי הקמיעות.
נפטר במוצאי שבת קודש תחילת ליל כ"ט בטבת תשס"ו ערב ראש 
)תלוי בגרסאות השונות אודות שנת  בגיל 107 112-  חודש שבט, 
לידתו(, ונקבר בהר המנוחות. הודות לגילו המופלג זכה לתואר "זקן 

המקובלים".

  "וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'" )ו, ב(.
מבאר רש"י: "אני ה'", נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני!

ה"חפץ  בעל  מראדין,  הכהן  מאיר  ישראל  רבי  אמר   – הזה  בעולם 
חיים" – אין די שכר לשלם תמורת מצוה, כפי שאומרים חז"ל: "יפה 
שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה". ונשאלת 

השאלה, מפני מה מקבלים הרשעים שכר מצוותיהם בעולם הזה?
והסביר ה"חפץ חיים" לפי דרכו בפשטות:

חז"ל אומרים: )מדרש רבה רות( יהודי, בשעה שהוא מקיים מצוה, 
מקבל שטר חוב כתוב בכתב ידו של אליהו נביא וחתום בחותמו של 
הקב"ה. משום כך פעמים רבות נכתב בתורה לאחר מצוות מסויימות: 
"אני ה' – "נאמן לשלם שכר", שמשמש כחתימתו כביכול, שמבטיח 

שכר בשביל מעשים טובים.
וכמו הנוהג שבעולם שכדי לפרוע המחאה על סכום גדול, שנושאת 
בעיר  הממלכתי  הבנק  אל  לפנות  נזקקים  מלכותי,  וחותם  חתימה 
הבירה, שהרי בנק של עיירה קטנה אין די בידו לפרוע המחאה בעלת 

ערך רב.
כך גם מצוותו של הרשע אינה חשובה די כשל הצדיק, ומשום כך 
אינה נושאת את חתימתו של הקב"ה, לפיכך ניתן שכרו להשתלם גם 
בעולמנו הקטן, ואלו המצוה שהצדיק מקיים, שהיא בשלמות, וכדי 
לקבל את שכרה העצום יש להמתין לתשלומו ב"בנק הממלכתי" – 

בעולם הבא.

"אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים" )ו, ו(.
כך:  הרי"ם  חידושי  בעל  מגור,  יצחק  רבי  הצדיק  הסבירו  זה,  פסוק 
"אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים" – אני ה' אוציא אתכם 
את  בעיניכם  אמאיס  מצרים.  כלפי  בכם  שיש  "הסבלנות"  מתוך 
הגלות ואת תועבותיה עד שלא תוכלו לשאתה עוד, כי כל עוד בני 

ישראל מסוגלים לסבול את הגלות אין הגאולה יכולה לבוא!
יותר  קל  מליצה:  בדרך  אומר  היה  משפיטובקה  יעקב  רבי  והצדיק 
להוציא את היהודים מתוך הגלות, מאשר להוציא את הגלות מתוך 

היהודים!...

"ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי" )ו, כב(.
בספר "שלשלת הקבלה" מסופר: מעשה בחכם השלם, "רבי אברהם 
הלוי", מחשובי רבני ירושלים שעשה שאלת חלום, כדי לדעת מתי 

יהיה קץ הגלות המר ויבוא משיח צדקנו.
על כך ענו לו מן השמים והראו לו הפסוק בצורה זו: "מי שאל ואל 
צפן וסתרי", והבין רבי אברהם כי נתכוונו לרמוז לו מן השמיים: מי 

הוא זה אשר שואל את הדבר אשר אלוקים הצפין והסתיר!


