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פרשת בהר - ב קתי
הרולו תולמע

בכתתו של הרב קפלן

זה היה יום חם. איצי הרגיש כבדות ביושבו בכתה. הוא בדרך כלל נהנה ללמוד, 
אבל במהלך השבוע האחרון הם ערכו חזרה בכתה והוא הרגיש משועמם. הוא כבר 

למד את הפרק הזה ואפילו קיבל 97% במבחן. מה הענין ללמוד את זה שוב?

גלגלי דמיונו העבירוהו אל הזמן בו ביקר עם משפחתו במרכז המדע שם ערכו 
של  שמו  החלל!  מוצגי  של  במקום  נאס"א  של  אמיתי  אסטרונאוט  עם  מפגש 
האסטרונאוט היה סטיבן והוא סיפר להם סיפור מדהים על מסעו בחללית לחלל. 
אבל לא רק זה, הוא גם בפועל יצא החוצה בחלל בלבשו את חליפת החלל בכדי 

לתקן משאבה שנשברה מחוץ לתחנת החלל. 

סטיבן סיפר להם איך הוא בילה שנים באימונים בבריכת שחיה ענקית בנאס"א 
למשמע  האמין  לא  איצי  החלל.  חליפת  את  שלבש  בזמן  זו  משאבה  של  בתיקון 
אוזניו בשמעו את מספר הפעמים בהם מתאמן אסטרונאוט על בדיוק אותו הדבר 
שוב ושוב בכדי שכאשר הוא יגיע לחלל, יוכל לבצע את התפקיד בדיוק מוחלט 

ובשלמות. זה היה מדהים.

בדיוק כאשר החל איצי לדמיין את עצמו בתוך חליפת חלל, מתקן במומחיות 
משאבת חלל שבורה, חלומו נקטע על ידי צמד מילים מרגשות: "טיול כתתי". הוא 

פקח במהירות את עיניו לגמרי והעביר את מלא תשומת הלב לרב קפלן.

"אז ילדים" אמר הרב קפלן, "על ההורים שלכם לחתום על אישורים אלו - לא 
יאוחר מיום שני - בכדי שתוכלו להשתתף בטיול ולפגוש את הראש ישיבה שלי 

בשבוע הבא|.

"את הראש ישיבה של הרב קפלן? וואו!" חשב איצי לעצמו. "שמענו עליו כל כך 
הרבה. הוא פוסק ידוע ושמעתי שהוא מסיים את הש"ס שלוש פעמים בשנה!" 

יום שלישי בישיבת "והערב נא"

הילדים עמדו בדממה, כשרגשותיהם מעורבים ביראה, תדהמה והערצה לכבוד 
שחלק הרב קפלן לראש הישיבה בזמן שהציג בפניו את תלמידיו. חיוך גדול ואצילי 
התפשט על פני ראש הישיבה, הוא פנה אל הילדים והחל לדבר עימם במתק לשון.
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נקישה  נשמעה  אז  בדיוק 
"להיכנס!"  הדלת.  על  רועמת 
החדר  ואל  הישיבה,  ראש  קרא 
מבע  בעל  אדם  בחופזה  נכנס 
נראה  היה  האדם  מוטרד.  פנים 
לבש  הוא  הישיבה.  טבח  כמו 
של  בכתמים  עטור  שהיה  סינר 

אוכל.

ההפרעה",  על  מתנצל  "אני 
לראש  בדחיפות  האדם  אמר 
ומשהו  דקות   15 בעוד  צהריים  ארוחת  לאכול  אמורים  הבחורים  "אבל  הישיבה, 

קרה לאוכל!"

"מה קרה?" שאל ראש הישיבה.

"אז ככה, היה לנו סירים ענקיים עם פסטות וקציצות בשר שהתבשלו על האש" 
התחיל הטבח, תוך הושטת ידיים לצדדים בכדי להדגים את הגודל העוצמתי של 
הסיר, "אני החזקתי בידי מזלג בשרי אשר בטעות הגשנו עמו גם את ארוחת הבוקר 
ונשארו עליו שאריות של גבינה. בעוברי ליד הסיר הבשרי, החלקתי והמזלג עף 
הכלים  כשכל  הכלים  יבוש  במתקן  נתקעתי  בטעות  אך  לתפסו,  ניסיתי  באוויר! 
התעופפו גם כן לכל עבר! כעשרים מזלגות בשריים נחתו  היישר אל תוך הסיר 
המבעבע וכעת איננו יודעים אם הסיר הוא טרף ואיזה מזלג היה האחד עם הגבינה!"

ראש הישיבה חייך ואמר "אל דאגה, ר' יענקל, הכל כשר. הבחורים יכולים ליהנות 
מן הארוחה המושקעת." 

איצי נדהם. זו היתה נשמעת 
אותה  מסובכת  הכי  השאלה 
הישיבה  וראש  פעם  אי  שמע 
לפני  פעמיים  חשב  לא  אפילו 

שענה!

כל  נגשו  הפגישה  בסוף 
בכדי  הישיבה  לראש  הילדים 

לו  ולהודות  ידו  את  ללחוץ 
מזמנו  להם  שהקדיש  על 

היקר.
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בזמן שיצאו, לא הצליח איצי להתאפק. "הרב, איך הראש ישיבה הצליח לענות 
על השאלה המסובכת הזו בכזו מהירות? הוא אפילו לא הקדיש לכך דקת מחשבה 
למרות השאלה הקשה. אני לא חושב שאני הייתי מצליח לענות שום שאלה בכזו 

מהירות, אפילו שאלה על הפרק שרק עכשיו למדנו, אותו אני מכיר על בוריו!"

הרב קפלן חייך. "איצי", הוא אמר, "הענין הוא לא רק הלימוד. ראש הישיבה שלי 
סוגיה  בכל  התעמק  חייו  כל  במהלך  אחת.  פעם  וחלב  בשר  הלכות  למד  רק  לא 
בש"ס, בשננו כל הלכה והלכה. הוא חזר על כל הלכה הפך והפך בדיוק שבכל פרט 
ומקרה אפשרי שוב ושוב. תורה היא הדבר היקר ביותר בעבורו והוא חי ונושם כל 

חלק וחלק שבו".

בפרשת השבוע נאמר: "אם בחקתי תלכו", יש לצעוד בחוקים שלי, ומסביר רש"י 
שהכוונה בכך שעל האדם לעמול בתורה. בן תורה אמתי לא רק לומד את הסוגיה 
פעם או פעמיים. תורה היא חייו, ולכן הוא חוזר על כל חלק מהתורה עד שהוא 

ברור ונהיר לו עד שהוא בקיא בו כפי שבקיא בשמו הפרטי!

"וואו" חשב איצי כשהתרחק הרב קפלן. "אני מרגיש שההערכה שחלקתי לסטיבן 
האסטרונאוט לא מתקרבת עכשיו להערצתי לראש הישיבה. האסטרונאוט הזה 
הוא בסך הכל טכנאי... נכון, אולי הוא עושה זאת בחלל, אבל הוא בסך הכל מתקן 
דברים. הוא בילה שנים על גבי שנים מחייו באימונים של תיקון משאיבה קטנה!"

"אבל ראש הישיבה חי את חייו עם מטרה – הוא השתמש בחייו לעבוד את השם 
בשלימות המקסימלית. מה יכול להיות חשוב יותר מזה! כמה מטופש מצדי לרצות 
להיות טכנאי פשוט. יש לי עכשיו הרגשה חזקה שמה שאני באמת רוצה זה לא 
להשתמש בחיים שלי כדי לתקן מכונה. אלא להיות עמל ולהשתמש בחיי לדברים 

של נצח, להיות עבד השם אמתי!!!"

בברכת בריאות ושבת שלום!
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