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פרשת וייא
'ב  וס

השעה 6:15, יום שני בבוקר
עזרא היה מרוגש. היום הוא נוסע לבקר את בן דודו יונה בצפת למשך שבוע. הוא לא פגש 

אותו כבר שלוש שנים וממש ציפה לטיול. הוא גם מאד מתרגש לפגוש את שכנו של יונה, 

קני. קני היה גדול ממנו בכמה שנים, משפחתו חזרה בתשובה רק לפני כחמש שנים ועברה 

לגור בצפת מהרצליה פיתוח. הוא עדיין היה קצת חדש ביהדות ועזרא נורא נהנה לספר לקני 

על כל מיני דברים מענינים שהוא למד בתלמוד התורה. עזרא אהב מאד ללמוד, אבל לא 

היה ממש המצטיין בכתתו שבביתר עילית. וכאן, ליד קני,זה גרם לו להרגיש טוב בכך שיכול 

לעזור למישהו שיודע פחות ממנו. 

עזרא ומשפחתו הגיעו לביתו של יונה ולאחר שהניחו את המזוודות בחדריהם, יצאו שני 

הבנים לחצר האחורית לשחק תופסת. עזרא העיף מבט אל מעבר לגדר וראה בחור ישיבה, 

אותו לא זיהה, יושב ליד הסטנדר ומתנדנד על הגמרא.

בטח קני ומשפחתו עברו דירה! עזרא הרגיש צביטת אכזבה, הוא ממש חיכה לספר לקני 

את ידיעותיו במסכת יומא ולתאר לו כיצד הכהן הגדול עשה את עבודת יום הכיפורים.

אבל אז, אחרי מספר דקות של משחק וזריקת הכדור הלוך וחזור ומיד ליד, עזרא שמע קול 

מוכר קורא לו. “שלום עזרא! כמה נעים לראות אותך שוב. יונה סיפר לי שאתה מגיע השבוע 

אבל לא ידעתי שזה קורה היום.”

עזרא הביט לכיוונו של בחור הישיבה המחייך שניצב כעת ליד הגדר בארשת של תדהמה. 

“קני?!” אמר עזרא בהלם, “מה, זה אתה?”

“וודאי שזה אני, אבל אתה יכול כבר לקרא לי קלמן – כך מכנים אותי כל החברים שלי כעת.”

עזרא בקושי הצליח להוציא הגה מפיו. קני, הילד שרק לפני מספר שנים היה כה טרי וחדש 

זה  ביהדות, היה עכשיו לקלמן, בחור ישיבה לכל דבר, הלומד גמרא בזמנו הפנוי. איך כל 

קרה?!

במהלך הימים הבאים, שלושת הבנים ניצלו ובילו יחדיו ובנעימים כל רגע שיכלו, בדיוק 

כמו בימים עברו כשקלמן עוד היה קני.

שבוע לאחר מכן
לבסוף הגיע הזמן שעזרא ומשפחתו היו צריכים לשוב לביתר עילית ועזרא הלך לביתו של 

קלמן בכדי להיפרד ולומר שלום.
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“אני כל כך מסוקרן,” אמר עזרא לאחר שנפרד ובירך את קלמן לשלום. “לפני מספר שנים 

היית כלכך טרי וחדש ביהדות וכעת אתה כבר כמעט תלמיד חכם אמיתי! איך כל זה קרה?”

זה קרה מיד אחרי הביקור האחרון שלך, הרגשתי  יספר לך,” אמר עזרא. “למעשה,  “אני 

הראשונה.  מהשורה  לא  כזה,  ב'  סוג  כולם.  'אחר'  תמיד  שאני  הרגשתי  במצבי.  עצוב  קצת 

הרגילה. הרגשתי לא ממש “שייך”. אבל שבת אחת, כשהתארחתי לסעודה בביתו של הרב 

כהן המתגורר בסמוך אלינו, הוא אמר דבר תורה ששינה לי את כל חיי.

בישראל  להיות האם העיקרית  אי פעם מדוע למרות שרחל היתה אמורה  "האם חשבת 
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]בבא בתרא קכג:[ קרה לבסוף שלאה היא זו שהיתה אם להרבה יותר שבטים? היום, כמעט 

כל כלל ישראל הם צאצאיה של לאה שהיתה בעצם במקום השני לרחל הרצויה והניבחרת! 

אנו אפילו קרויים 'יהודים' על שם 'יהודה' שהיה בנה של לאה.

“אז הרב כהן אמר לי,” המשיך קלמן, “שהוא שמע מרבו, הרב אביגדור מילר, שלפעמים 

השם מכניס את האדם למצב קצת יותר קשה מכיון שזה מה שיפיק ממנו את המירב. כאשר 

ג' ולפעמים אפילו במקום האחרון... כמו שאני תמיד  אתה מרגיש שאתה סוג ב' או אפילו 

הרגשתי, השם עושה זאת כי הוא יודע שיש לך עוצמות מיוחדות שיבואו לידי ביטוי כאשר 

תעבוד חזק.

"וזה מה שקרה ללאה. רק בגלל שהיא ידעה שהיא לא היתה אמורה להיות האם של כלל 

ישראל, רק בגלל שהיא תמיד ידעה שהיא לא האשה המבוקשת, העדיפות הראשונה ליעקב, 

זו היתה הסיבה לכך שהיא התפללה הרבה יותר חזק להשם שגם היא תזכה להיות אם לכלל 

ישראל. הידיעה שהיא לא נולדה להיות הראשונה והמועדפת גרמה לה לעבוד הרבה יותר 

חזק בעבודת השם בכדי להוציא לפועל את כל מה שרק אפשר. ואכן, כשכר על עבודתה 

הקשה, זיכה אותה השם להיות אמא לרוב של שנים עשר שבטי קה."

"כאשר אני שמעתי את זה,” המשיך קלמן, “הבנתי שאני פשוט חי בטעות. במקום להיות 

עצוב ממצבי ולהתמרמר על הרקע שלי - עלי ללמוד מלאה. ומאותו היום החלטתי שאני 

הולך לעשות את כל מה שביכולתי כדי להיות הכי טוב שאני רק יכול! אם השם שם אותי 

במצב הזה עם הנתונים האלו זה רק בגלל שהוא יודע שאני יכול לגדול מזה. ומהיום ההוא 

והלאה התחלתי לעבוד הרבה יותר קשה מכל החברים שלי בכתה והתפללתי מעומק ליבי 

כל יום, וביקשתי מהשם לעזור לי לגדול בלימוד התורה. זהו. וכל השאר הסטוריה. כך הפך 

קני – לקלמן הניצב כאן לפניך!” סיים בחיוך.

את רוב הנסיעה הביתה בילה עזרא במחשבות על דבריו של קלמן. עזרא גם הוא לא היה 

המתמיד הגדול ביותר בכתתו. אבל הוא הבין שכעת הוא צריך לעבוד קשה אף יותר מכולם. 

ואם יעשה כן, השם יתן לו את ההזדמנות להיות אפילו גדול וטוב יותר מהילדים החכמים 

ביותר בכתה למרות שהם הרבה יותר חכמים ומוצלחים בלימוד. 

שגם  אותי  שילמד  זה  יהיה  שקני  חשבתי  לא  מעולם  “וואו,  כשחשב  לעצמו  חייך  עזרא 

אני,כן, גם אני - יכול להיות תלמיד חכם!"

שבת שלום ומבורך!

4 | תורת אביגדור לילדים


