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מסכן שלי
במחלקה  החולה  למיטת  חשיבות  בארשת  נכנס  הכומר 
אותו  לעודד  ומתחיל  המיטה  ליד  נעמד  הוא  הסופנית. 
משתנק,  החולה  הכל  לתדהמת  אך  מבטיחות.  במילים 
והחולה  זוטא,  מהומה  קמה  לפרפר.  ומתחיל  מכחיל 

המונשם סימן שיביאו לו פתק ועט.
במהירות.  וגווע  ספורות  מילים  הנייר  על  שרבט  הוא 

ועליו  הנפטר  צוואת  שזו  הבין  הכומר 
לשמור את הקריאה להלוויה שתתקיים 

למחרת.
למחרת נאספו כולם לדברי הפרידה של 
והוקרא  נשלף  המקומט  הפתק  הכומר, 
בקול: "אתה דורך לי על צינור החמצן"... 

***
גדול הוא לאדם שאמו מתה עליו.  צער 
אמא...  זו  העולם,  אומרים  כך  אמא,  כי 
הינם  צאצאיה  כאשר  גם  כוונתם: 
גדול  צער  מהווה  פטירתה  מבוגרים, 
שהמבוגרים  העולם  דרך  אך  עבורם. 
מתים, והיתומים בני הארבעים פלוס – 

מוצאים תנחומים די מהר.
אשה  נפטרת  כאשר  הדבר  כן  לא 

בלידתה. היתום הקטן שהגיח זה עתה לעולם, יודע לרוב 
לו  ואף אין  יותר מרבים אחרים  ומכאובים  חייו סבל  כל 

אם שתנחמנו בשעת צערו.
תיאור  את  זו  הקדמה  לפי  מפרש  שמעון"  "שבט  בספר 
התורה בפטירתה של רחל אמנו בלידת בנה הקטן: "ויהי 
בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן-אוני, ואביו קרא לו 
בגינו  יצטערו  "בן-אוני" שהכל  וכך הוא מפרש:  בנימין". 
בן-ימין",  לו  קרא  "ואביו  שנפטרה.  אמו  על  ויתאוננו 

כאב  לילד  יהיה  שהוא  ולסובבים  לעצמו  הבטיח  שיעקב 
וכאם יחד לבל יחסר לו דבר.

ואנו כמובן נדרשים לשאלה: לשם מה הודיעה לנו התורה 
לדורות עולם את שני השמות שנקראו לבנימין בלידתו?

את המעשה הבא נתבקשנו לטשטש. משום שהוא מעשה 
שהיה ופרטיו נתקבלו ממקור שני. אי לזאת, כל מי שסבור 
שיודע הוא במה מדובר, מן הסתם טועה 
כולו  הסיפור  כי  יען  המקרה  בהשלכת 

שונה ללא הכר:
באזור  המגורים  מדירות  באחת 
מיואש  במיטתו  גל  שכב  האוניברסיטה 
מספר  לפני  עליו  נפטרה  אמו  ומדוכא. 
 – הקשה  העול  עם  התמודד  הוא  שנים, 
בהיותו הבכור במשפחה – בין לימודים, 
בבית  נוספת  סמכותית  ודמות  עבודה 

לאחיו הקטנים. 
זה מכבר שם לב שלחבריו למרות היותם 
עוזר  שדואג,  מי  יש  ועצמאיים  בוגרים 
הוא  ומוגנת.  תומכת  משפחה  ומסייע. 
היה  אותו  ששבר  המקרה  בודד.  חש 
בני  הגיעו  הסיום  מטקסי  באחד  כאשר 
הבית  מן  עוגות  להם  להביא  הסטודנטים  לכל  משפחה 

ושתיה כאות הערכה ואהבה. אליו איש לא הגיע.
הוא נכנס למיטתו, התחפר בה, בקושי אכל ובקושי שתה 
לתחוב  ושידלוהו  לחדרו  הביאו  המסורים  שחבריו  ממה 

לפיו. שמחת החיים אבדה לו. 
הדפיקות הבטוחות בדלת באחד הבקרים, תפסו את גל 
והציג את עצמו  נכנס איש שלא הכיר  מופתע. אל החדר 
והאם  הבעיה,  מה  ברגישות  לברר  ניסה  רוני  רוני.  בשם 

שק לאיסוף 
רחמים

שני שמות 
מדוע?



והסביר שחבל  גל דחה אותו מעליו  לו. אבל  ניתן לסייע 
על הזמן.

לחנות  ניגש  אני  בבקשה,  לי  "המתן  גישה:  שינה  רוני 
חומרי בניין ותיכף אשוב הנה עם שק גדול".    

"שק?!" תהה גל. "למה?"
"ראה", התיישב רוני והסביר בנחת, "אתה 
חש מסכן ובודד. ויש לך סיבה טובה לכך. 
אני מוכן לרכוש עבורך שק גדול, נסתובב 
אתה  כמה  לכולם  תספר  ברחובות,  יחד 
המוצדקים  הרחמים,  את  ותכניס  מסכן 
לך  יכניסו  גם  אולי  לשק.  כמותם,  מאין 

כמה שקלים"...
"אתה  בשלווה:  המשיך  ורוני  מבושה.  להטו  גל  של  פניו 
יכול להרגיש המסכן הגדול בעולם בצדק, אבל לא תרוויח 
מזה כלום. אסוף את עצמך בידיים. וקח לעצמך פרויקט: 
אותו  מבין  כבר  אתה  לו.  תעזור   – כמוך  שסובל  מי  כל 

ויכול להיות שם בשבילו". 
שנה עברה. בדלת ביתו של רוני עמד הסטודנט עם אלבום 

לעזור  שתכליתו  ארגון  הקים  הוא  ומסמכים.  תמונות 
ליתומים ומעוטי יכולת. לרוני הוא רק אמר בקול חנוק: 

"שלי ושלהם – שלך הוא"...
***

חשבתי לפרש על פי זה את הסיבה שסיפרה לנו התורה על 
אמו  רחל  לבנימין.  שניתנו  השמות  שני 
(רש"י)  "בן צערי"  "בן-אוני",  לו  קראה 
– כולם יזדהו עם צערו, יצקצקו בלשונם 
יש  דיפלומה.  עם  אומלל  יהיה  ובנימין 
הסכים  לא  יעקב  אבל  טובה.  סיבה  לו 
הוא  "בן-ימין",  לו  קרא  הוא  לזאת, 
עודדו שאת החולשה שלו יגייס לטובת 
ויהיה  ליתומים  יעזור   – כיתום  אחרים, 

בבחינת ימין חזקה עבורם.
כל אחד מאיתנו יכול ברגעים קשים לבחור האם "לדרוך 
לעצמו על החמצן", או לעזור לאחרים שמתקשים לנשום 

בכוחות עצמם.

"לא יעקב ייאמר עוד שמך כי אם ישראל" (לב, כט)

סיפורו של יעקב אבינו שנאלץ לקחת את הברכות בערמה 
נאלץ להציב מקלות מיוחדים בשקתות המים,  וכן  מאביו, 
לבאר  בהקדימו  החיד"א,  הגה"ק  ע"י  נפלא  באופן  מבואר 

את הפסוק: 

חפץ  הרשע  הצדיקים",  גורל  על  הרשע  שבט  ינוח  לא  "כי 
להתאנות לצדיק ולגוזלו ללא הרף. 

עצמו  את  ולהציל  בתחבולות  מפניו  להתגונן  הצדיק  על 
בחכמה, לכן "למען לא ישלחו הצדיקים בעוולתה ידיהם", 
ולישרים  לטובים  ה'  "היטיבה  ומתפללים  מבקשים  אנו 

בלבותם" ולא יזדקקו להתנהג כמעשי הרשעים.

זה  לפי  ומוסיף  הגרשוני",  "ילקוט  בספר  מביא  זאת  את 
לבאר באופן נפלא את הפסוק שלפנינו: 

שמך",  עוד  ייאמר  יעקב  "לא  יעקב  את  בירך  עשו  של  שרו 
קרא  "הכי  עשו  (כדברי  ומרמה  עקיבה  על  מורה  שיעקב 
מעתה  ישראל"  אם  "כי  פעמיים"),  זה  ויעקבני  יעקב  שמו 
והלאה תוכל לנהוג בשררה וביושר מוחלט כי לא יציקו לך 

הרשעים.

"כאשר הם נימולים" (לד, טז) 

עיתונאי חילוני מארה"ב נכנס אל הגה"ק רבי יקותיאל יהודה 
היהדות  מדוע  ושאל:  מקלויזנבורג,  האדמו"ר  הלברשטאם, 
מעט  מוכנים  אינכם  מדוע  ומסוגרת?  סגורה  כה  החרדית 
ייראו  כולם  הציבורי  שבמרחב  לדאוג  ונוכל  לקראתנו  לבוא 

שווי-זכויות.

השיב לו הרבי: כאשר באו שכם ואביו לבני יעקב לבקש את 
כמונו  תהיו  "אם  בתנאי  שזה  ואמרו  יעקב  בני  נענו  דינה, 
להיות  שכם  בני  על  מדוע  להבין,  יש  כאן  וגם  להימול". 
נימולים כבני יעקב ולא להיפך? אלא שכך הבהירו בני יעקב 
לשכם: אנו נימולים ואין ביכולתנו לשוב להיות ערלים. ברם 
אתם  תבואו  לכן  לנימולים.  מערלים  להשתנות  תוכלו  אתם, 

לקראתנו. 

בתורה  המאמינים   – שאנו  במקום  בשאלתך:  הדבר  וכן 
הן   – לקראתכם  נבוא  מלעשות,  נמנעים  אנו  רבים  שדברים 
תאכלו  אם  מפריע  לא  ומצוות,  תורה  שומרים  שאינכם  לכם, 
הנישואין  שצורת  מפריע  לא  לכם  הכשר,  בלי  או  עם  אוכל 
הרשמית תהיה כדת משה וישראל, לכם לא מפריע אם מערכת 
החינוך תכלול ערכים לתורה ויראת שמים, מדוע שאתם לא 

תהיו כמונו בתשתיות הדת במדינה, במקום להיפך?!...

דלמא 
תתמסכן



לאמר  ושאלך  אחי  עשו  יפגשך  "כי 
אלה  ולמי  תלך  ואנה  אתה  למי 

לפניך" (לב, יח)
מניח  והוא  לעשו,  דורון  שולח  יעקב 
לעשו  להסביר  מילים  השליחים  בפי 
להם  מסביר  הוא  א.  המדובר.  במה 
להם  מבהיר  הוא  ב.  ישאל.  עשו  מה 
טוב  הכל  כאן  עד  לענות.  עליהם  מה 
ידע  שיעקב  מוכיח  ואפילו  ויפה, 
מתוך  לשאול  הולך  עשו  מה  היטב 

שהכיר את נפשו.
את  גם  "ויצו  התורה  מוסיפה  כאן 
כל  את  גם  השני,  את  גם  הראשון, 
ההולכים אחרי העדרים לאמר כדבר 
במוצאכם  עשו  אל  תדברון  הזה 

אותו".
הכהן  מאיר  ישראל  רבי  מקשה 
הסיבה  מה  חיים":  ה"חפץ  מראדין, 
ציוה  שיעקב  התורה  שהדגישה 
כ-ל  ו"את  ו"השני"  "הראשון"  את 
אל  תדברון  הזה  "כדבר   – ההולכים" 
בני  כלשון  לכתוב  לא  למה  עשו"? 
השליחים  כל  את  ציוה  יעקב  אדם: 

לומר לעשו כך וכך?
ה"חפץ  מביא  לביאורו  כהקדמה 
שחל  מהירושלמי  הלכה  חיים" 
איסור למכור עבד כנעני לגוי. משום 
שעבד חייב במצוות כאשה, ולכן אצל 
היהודי הוא מאמין בה', שומר שבת, 
על  יימכר  כאשר  אבל  ועוד.  כשרות 
ידי היהודי לגוי, הוא יופקע משמירת 
מן  בהן  חייב  שהוא  למרות  המצוות 

התורה כעבד כנעני.
 ***

בעל  מרתיעה:  שמועה  עברה  ביער 
ראשו  היער,  אל  הגיע  חדש  חיים 
נמר  פרוות  עטוי  גופו  אריה,  כראש 
כשל  זנבו  עזים,  בצבעים  מנומרת 

זאב, וטלפיו מחופים עור נחש... 
כל בעלי החיים חששו ונרתעו שהנה 
ועז  כוחות  משולב  חדש  יצור  הגיע 
חזקה  ביד  עליהם  שימשול  נפש 
גם,  מה  רצונו.  את  לעשות  ויכריחם 
שקולו, בעת שנהם, היה כנביחת כלב 

עז-פנים שאינו נרתע ממאום.
האריה,  החיות,  למלך  ניגש  השועל 
והציע: "אדוני המלך, מוכן אני לגשת 

לגשש אחר החיה המפחידה שהגיעה. 
ערך  יקר  מידע  לחלץ  אצליח  אולי 
ולדעת בפני מה אנו ניצבים". האריה 

הנהן בראשו לאישור.
בו  המשוער  למקום  עד  פסע  השועל 
כאשר  ומיד  המפחידה,  החיה  הייתה 
את  הרים  ולא  קידה  קד  אותה  ראה 
הכריז  החדש",  המלך  "יחי  ראשו: 
ופניו  בקרקע  כבוש  כשראשו  השועל 
"מי  ערמה:  מביעות  נראות  הלא 

כבודו?"
שלי  "סבא  נשמעה:  מתגלגלת  נהמה 

היה אריה". 
זה  אריה  של  "נכד  עוד:  חקר  השועל 

טוב, אבל מי כבודו?"

היה  אמי  מצד  "סבי  השיבה:  והחיה 
נמר"... התברר שהדוד היה זאב ועוד 
נחש. אבל השועל  קרוב רחוק שהיה 

לא הרפה: "ומי אתה?"
שביקש  המחופש  הכלב  גמגם  כאן 
אני  "אני?  הכל:  על  חיתתו  להטיל 

כלב פשוט"...
ה"חפץ  לדברי  נשוב  האמור  פי  על 
שיעקב  התורה  סיפרה  מדוע  חיים", 
לעשו  לומר  השליחים  כל  את  ציוה 
שעשו  ידע  יעקב  דברים:  אותם  את 
אני  "יודע  כולם  העבדים  את  ישאל 
כן,  אם  לגוי.  עבד  למכור  שאסור 
שלח  'אותך'  גם  האם  אתה?"  "למי 

יעקב אלי במתנה? 
"לעבדך  לו:  לענות  העבד  ועל 
ליעקב". אני נותר ברשות יעקב ועם 
ממנו.  שלמדתי  והמצוות  הערכים 
"שלוחה  לבדה,  היא",  וה"מנחה 

לאדוני לעשו"... 
***

יהודי לעשות "מחוות"  פעמים נאלץ 
לכיוון "עשו", רשע שהשעה משחקת 
שגם  התורה  אותנו  מלמדת  לכן  לו. 
המנחה  לעשו,  מנחה  מגישים  כאשר 
בפני  הדורון  השלוחה,  היא  לבדה 
עצמו. כאותו כלב שפשטו מעליו את 
תחפושתו וגילו את מהותו הפנימית, 
תמיד  להיוותר  עצמו  היהודי  על  כך 
ואף  התורה,  ובנותן  במצוות  דבוק 
אם יישאל על ידי הגוי "למי אתה?" 

עליו לזכור "לעבדך ליעקב".

בעל חיים חדש 
הגיע אל היער, ראשו 

כראש אריה, גופו עטוי 
פרוות נמר מנומרת 
בצבעים עזים, זנבו 
כשל זאב, וטלפיו 

מחופים עור נחש... 

"למי אתה?"
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


