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סיפור הבא ,הוא אמיתי לחלוטין למעט שינוי
השם המתבקש והבאנו אותו מפי עדי המעשה:
היא נקשה על הדלת ,נקישות קלות ועדינות,
כרוצה ואינה רוצה שהדלת תיפתח .היא רוצה
שהדלת תיפתח ,כדי שתוכל לפרוק ,לשחרר ,לפתוח
את סגור לבה .אבל היא גם לא רוצה ,כי הפחד
לחשוף ולהיחשף ,לבטא במילים את אשר קרה
ולפרוש את התמונה המלאה ,הפחד הזה עדיין כאן,
משתק אותה כמעט לחלוטין.
דלת הבית נפתחה ,ובעלת הבית קידמה את פני
האורחת בחיוך .הלא ביתה פתוח בדיוק למטרה
זו ,היא רגילה באורחים שבאים לשפוך את ליבם,
להשיח את אשר על נפשם ,לבקש עצה ותושיה
במגוון נושאים .האורחת של הערב נראתה בדיוק
כזאת ,נסערת ,מטולטלת ,נרגשת ומודאגת כאחד.
גם הרב ,הוא הרב אהרן דוד ניישטאדט שליט"א,
רבה של קהילת 'קהל חסידים' בשכונת נווה יעקב
בירושלים ,הוזעק מיד .מתח החשמל באויר זעק
שסיפור חיים מסעיר במיוחד עומד להיחשף עכשיו,
וזה מספיק חשוב כדי לעצור את כל העיסוקים
הבוערים .הרוח החורפית הירושלמית שרקה
בעוז מבחוץ ,גיצי הברד הלמו על החלונות בכל
הכח ,ובבית פנימה ,על יד תנור מוסק וכוסות תה
מהבילות ,פתחה האשה וסיפרה:
'היום זה שנתיים ,שנתיים מאותו יום' ,היא
אמרה ,כאילו מובן מאליו במי ובמה מדובר' .הערב
ימלאו שנתיים ,מהערב הראשון בו רובי שלנו לא
חזר הביתה ,בחר לעצמו מקומות אחרים לנהל את
חייו' ,זה כל מה שהצליחה לומר ,עד שהתייפחה
בבכי נסער .אחרי כמה דקות ,משנרגעה קמעא,
הצליחה לספר את הדברים לאשורם:
'רובי היה ילד מצטיין ,הפרח של הבית שלנו.
לא יודעת מה קרה לו ,בשלב מסויים הוא פרק את
עול המסגרת הלימודית ,חיפש לעצמו עיסוקים
אחרים ...האוירה בבית הפכה לכאובה ומתוחה,
ראינו את הילד קמל מול עינינו ואין לאל ידינו
להושיע '...היא ניגבה דמעה סוררת ,נשכה שפתיים
בכאב והמשיכה –
'ואז ,אחרי שההידרדרות נמשכה ברצף כמה
חודשים ,הגיע הערב הזה ,ט"ז בטבת תשס"ב .היה
קר ,חורפי מבחוץ וקפוא מבפנים ...כי זה היה הערב
בו רובי לא חזר הביתה ,לא חזר ...חיכינו לו ערים,
ניסינו להבין מה קרה ,היינו רגילים שהוא חוזר
בשעות מאוחרות ,אבל רק לקראת שתיים בלילה
הוא התקשר וביקש שלא נדאג כי טוב לו ,והוא לא
מתכנן לחזור ,ורגע אחר כך הוא ניתק את השיחה'.
'ניסינו לחזור לאותו מספר ,אך היה זה טלפון
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ציבורי .מאותו יום רובי ניתק קשר ,לא מגיע ולא ילד עקשן ,אבל אני זוכרת היטב את כל הפעמים
מבקר ,לא רוצה לשמוע ולא רוצה להכיר את שהעקשנות הזו הובילה אותך להצטיינות ולהישגים
המשפחה .פעם בתקופה אנחנו מקבלים דרישת מפתיעים .רובי! יש לך כח עקשנות מבורך הטבוע
שלום ממסעותיו בעולם הרחב ,או ממישהו שראה בדמך ,ובוודאי כל מה שתרצה ותשאף  -תצליח
אותו אי שם בעיר זרה ונידחת ,אך הוא לא רוצה כל להשיג!'
עיניה של האשה היו פעורות בתדהמה ,הן כה
קשר איתנו ,בורח מאתנו כמטחווי קשת'...
'זה קורע לב' ,הוסיפה האם ושוב פרצה בבכי ,קשה לה להאמין שתוכל להביע רגשות חיוביים
'לא הפסקתי לחשוב עליו ,מה קורה אתו ,איפה כלפי רובי ...אך הרבנית הסבירה ,הוסיפה ונתנה
הוא ,מה מעשיו ומי דואג לו .זה כאילו נלקחה ממני דוגמאות למכביר ,כיוונה והדגימה כיצד אפשר
חתיכת לב ונשלחה אל הבלתי נודע ...הבושות כבר למצוא גם ברובי נקודות אור ,ואותן פשוט להעלות
לא מעניינות אותי ,מה יגידו השכנים זה כבר לא על הכתב' .תכתבי לו מכתב ,כל יום .תחמיאי לו
נושא .יש רק נושא אחד ,והוא רובי שלנו ,ילד פרח בחום ,באהבה ,כמעשה אמא לבנה יקירה וגאוותה.
שנעלם לנו בין האצבעות ,שהחליף באר מים חיים את המכתבים הוא כמובן לא יקרא ולא יקבל בכלל,
בבורות נשברים של צחנה וזוהמה .אני לא עומדת אך את – את זו שתקראי אותם מדי יום ביומו,
תקראי שוב ושוב את המכתבים הללו'...
ביגון הזה ,מה אוכל לעשות?'
ביום הראשון ,נכסס העט עד דק והאם בקושי
הרב והרבנית האזינו בקשב לדברי האם ,לכאב
הלב הנורא והמייסר שבצבץ מכל מילה ובקע מכל הצליחה לרשום את שלישיית המילים 'רובי
דמעה .הם ביקשו ממנה לשתות משהו ולהירגע ,היקר שלי' .רגשותיה הכאובים הציפו אותה,
לשבת בנוחות על הספה ולהשיב את נפשה .היא התקשתה לכתוב לו ,היא לא היתה מסוגלת
רק אחרי כמה דקות ,החלה הרבנית בהצעתה להביע יותר מכך ,ולפיכך חזרה וקראה רק את
שלוש המילים הללו ,פעם אחר פעם ,שוב
המפתיעה:
ושוב ושוב ושוב .אחרי כמה ימים
'כח הרגש שלנו' ,אמרה בשיקול
כבר הוסיפה מחמאה אמיתית
דעת ומתוך הבנה' ,הוא כח חזק
 zrvq{qv{v}mמפרי עטה' :רובי המתוק שלי!
ביותר ,שאיננו מודעים לעוצמתו
אני בטוחה שאתה עדיין מחייך
ויכולותיו .כרגע ,הרגש
כלפיו v~}zrvvp{wyvmr
לחברים שלך!' ,חתמה את שמה
קשה מנשוא ,הן הכאיב כל
n mr{y
וקראה את המכתב שוב ושוב...
כך ,התרחק מהוריו מולידיו,
במעטפה חומה גדולה ,נערמו
והתחושות כלפיו נעות בין
vnxrqro
המכתבים זה מעל זה ,אוצר שלם
לתסכול
זעם לאכזבה ,בין צער
o {nx{ry
של ניירת מסעירת לב ונפש ,מלב
מתמשך .בואו ננסה לשנות
mv{t{r
אמא אוהבת ,ומתגעגעת ,ומצפה
דיסקט ,'...אמרה הרבנית ,ופרשה
לבנה אהובה הרחוק כל כך .המכתבים
את ההצעה המהפכנית:
הראשונים היו קצרים ,אך אחר כך הם הלכו
'אני מציעה ,שמהיום ואילך ,מדי יום
ביומו ,תנסי למצוא שעת ערב רגועה ,ותכתבי והתארכו ,עוד ועוד...
המכתבים הללו לא הקלו על נפשה ,ההיפך .הם
לו מכתב מרגש ומחמיא ,על הצדדים היפים
שבאישיותו .נכון ,זה לא קל – הרי דמותו מצטיירת הגבירו את תחושת הכאב ,הגדילו את סאת הצער.
דווקא דרך הצדדים הכאובים והקשים ,הרי בבואתו אך עם זאת ,הם הפכו את האכזבה לגעגוע ,את
יוצרת תחושה לא נעימה ,אך אפשר לנסות להיזכר התסכול לרצון ,ואת הזעם להשתוקקות לראות
בחוויות ילדות מעוררות נוסטלגיה ,או במידה טובה אותו שוב...
שטרם חלפה מנפשו'...
כך נמשך הדבר כמה חודשים ,מאמצע חודש
האשה הביטה מופתעת ,והרבנית המשיכה' :ואז ,טבת ועד חודש ניסן .בהגיע חודש ניסן ,עם ההכנות
פשוט לכתוב לו מכתב .למשל :רובי שלי! אתה הבוערות לחג הפסח ,המשיכה האם להקפיד על
נמצא רחוק ,אך אני יודעת שבתוככי לבך בוער כתיבת וקריאת מכתב המחמאה היומי לרובי ,גם
זיק של געגוע להוריך ,לבית בו גדלת .הן היית ילד במחיר דקות שיתוק יקרות מההכנות לחג...
כה משפחתי ,אהוב ואוהב ,ואין ספק שזה לא עזב
המשך בשבוע הבא...
אותך לחלוטין'...
zv}rzvmr}nrv{rvqpnv~ynrn qv rvv{y
|ryqyryrovvt
'או לדוגמא – רובי היקר שלי! אני יודעת שאתה
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א .הגמרא במסכת שבת )דף קח עמוד ב'( אמר רבי מונא "יד לעין תיקצץ יד לחוטם תיקצץ יד
לפה תיקצץ יד לאוזן תיקצץ" ,ופירש רש"י שנוח לאדם אילו היתה ידו נקצצת מאשר תיגע ידו
בעיניו או בחוטמאו או בפיו או באזנו קודם נטילת ידיים ,כיוון שרוח הרעה שורה על ידיו וגורמת
לעיוורון אם נוגע בעיניו לפני שנטל ,או שגורמת להיות חרש אם נגע באזניו וכו' ,ולכן אין לגעת
בעיניים או באוזניים או באף או בפיו קודם שנטל ידיו.
ב .יש אומרים שמה שאסור לגעת בידיו באברים אלו קודם נטילת ידיים שחרית זה רק שנוגע
באבריו מבפנים ,היינו כגון שמכניס ידו לתוך עיניו ,או לתוך אזנו או אפו ,אבל אם מעביר את
ידיו מבחוץ אין בזה שום איסור ,אולם יש חולקים וסוברים שגם באברים אלו אם נוגע מבחוץ אין
להעביר את ידיו ,להלכה לכתחילה טוב לחוש לפוסקים שאומרים שאין להעביר את ידיו קודם
שנטל ידיו שחרית על אבריו אפילו מבחוץ ,אולם במקום צורך יש לסמוך על המקילים.
ג .אם נוגע באברים אלו באמצעות בגד מותר לעשות כן לכתחילה אע"פ שעדין לא נטל ידיו,
כיוון שאינו נוגע ישירות באברים אלו אלא יש בגד שמפריע.
ד .הקם משנתו באמצע הלילה ורוצה לשתות ,ואינו יכול ליטול ידיים ,יוכל לשפשף
את ידיו במידי דמנקי ,היינו או באבן או בקיר או במפה או בבגדיו ,ואחר כך יברך
על השתיה ברכת הנהנין ,ויזהר שלא יגע בידיו במשקה אלא רק בכלי מבחוץ.

"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ,ארצה
שעיר שדה אדום") .בראשית לב ,ד(
יעקב אבינו חוזר מהנסיונות של לבן ,ובדרכו הוא
שולח מלאכים אל עשו אחיו .האם נכון היה לעשות כן
או לא .במדרש יש ביקורת על זה שנאמר "אוחז באזני
כלב מתעבר על ריב לא לו" ,יש כלב רוטויילר שישן על
המדרכה ואדם בא ומדגדג לו באוזן ,הוא מזמין לעצמו
ביס )נשיכה( ,בשביל מה להעיר את הכלב ,ומאידך יש
אומרים שיעקב אבינו ידע שהכלב לא כל כך ישן.
בפרשת ויצא כתוב שאלקים נגלה ללבן בחלום
ומזהירו "השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע",
ולבן אומר ליעקב "יש לאל ידי לעשות עמכם רע ,ואלקי
אביכם אמש אמר אלי לאמר ,השמר לך ִמ ַד ֵבּר עם
יעקב מטוב ועד רע" ,מהפסוק הזה הבין יעקב שעשו
התעורר ,כי לבן אומר ליעקב שאלקים שלך מנע ממני
לטפל בך ,אבל אל תדאג "יש לאל ידי לעשות" ,המילה
לעשות נחלק אותה לעשו-ת' )גימטריא  (400כלומר
אני אדאג שעשו יקפוץ עליך עם  400איש!
במדרש רבה ישנו גילוי למכתב מרגש "עד דמעות"
ששולח לבן לעשו "לכבוד אחייני הדגול עשו ,עכשיו
אני מבין את הכאב שלך על העקיצה שעקץ אותך
יעקב ,עשרים שנה שיקמתי וטיפחתי את אחיך ,ועקץ
אותי וברח עם בנותי וכל הרכוש שלי ,אני כולי מזדהה
אתך ,אני מנוע מלטפל ביעקב אבל אני סומך עליך
שתסיים את המשימה על הצד הטוב ביותר ,מדודך
לבן" ,איזה נוכל לבן ,גדול הקרימינלים והפושעים של
המזרח התיכון!
"וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו" וכו' מה פירוש
אל עשו אחיו ,וכי היה לו עוד אחים ,ולמה אומר עשו
אחיו ,אלא יעקב ביקש מהמלאכים תבדקו לי אם עשו
מתנהג אתי כמו אח או שהוא נשאר עשו ולכן רש"י
מפרש מלאכים ממש.
ולכאורה למה היה צריך יעקב אבינו להטריד מלאכי
עליון למשימה ,וכי לא יכל לשלוח כמה חיילים בני
אדם ,אלא יעקב ידע שעשו יכול לחסל אותם והתשובה
לא תגיע .ועשו יכל גם להעמיד פנים בפני השליחים
שהוא אוהב את יעקב אבל בתוכו זומם לרצוח ,ולכן
שלח מלאכים ממש.
ובמדרש כתוב כשהמלאכים תפסו את עשו והרביצו
לו מכות נמרצות סטירות ומהלומות ,ועשו התחיל
לצעוק ואמר "אל תגעו בי אני הנכד של אברהם",
אמרו לו מי זה אברהם ,תשתוק ,ונתנו לו עוד מכות,
אמר להם "אבא שלי זה יצחק" ,אמר לו מי זה יצחק,
והמשיכו להכותו ,אמר להם "אבל אח שלי זה יעקב
הצדיק" ,אמרו לו למה לא אמרת שאתה אח של יעקב,
והניחו לו .אנחנו לא מכירים את אברהם ויצחק ,היית
אומר מהתחלה אני אח של יעקב והיינו מניחים לך.
לעשו היה ראש מבריק ,הבעיה שלו היתה שהלב
היה יותר גדול מהמח שלו .יש בעולם הרבה אנשים
שהם מבריקים וחכמים ונבונים אבל הלב התשוקות
והחשקים התאוות והדחפים כובשים להם את המח.
אם עשו היה כובש את התאוות ,היו לנו ארבעה אבות
אברהם יצחק יעקב ועשו.

v tzvvpvyvu}zprqrpnzv npr}y

א .אם שמע דברים שבקדושה קודם שנטל ידיו שחרית ,כגון קדיש או קדושה או ברכה או
ברכו ,ימהר לשפשף את ידיו במידי דמנקי ויענה לדברים שבקדושה ,והוא הדין אם התעורר
באמצע הלילה ושמע קול רעמים או שראה ברקים ,ישפשף ידיו במידי דמנקי ויברך מיד )שהרי
צריך לברך על הברק או הרעם בתוך כדי דיבור דהיינו כשניה וחצי(.
ב .הקם משנתו באמצע הלילה ובדעתו לחזור לישון ,מעיקר הדין מותר להרהר בדברי תורה בלא שיטול
ידיו שחרית ,אולם ישפשף ידיו קודם במידי דמנקי ,ואם אין דעתו לחזור ולישון נכון שיטול ידיו תחילה
קודם שיהרהר בדברי תורה ,והמחמיר ליטול ידיו בכל ענין קודם שיהרהר בדברי תורה תבוא עליו ברכה.

zvvpvyvu}zprzvyxm{noy

א .יש להיזהר שלא לגעת במאכלים ובמשקים קודם שנטל ידיו שחרית ,ויש להיזהר בזה גם
אצל ילדים קטנים שיטלו את ידיהם קודם שיגעו בדבר מאכל או משקה ,ומי שלא נטל ידיו שחרית
ונגע במאכל או משקה מעיקר הדין אין אותו מאכל או משקה נאסרים ,והמחמיר במקום שאין
הפסד מרובה תבוא עליו ברכה ,ואם אותו מאכל שנגעו בו לפני שנטל ידיו שחרית אפשר לשוטפו
כגון פירות או ירקות ,ישטוף את אותו מאכל שלוש פעמים ,ולאחר מכן אין להחמיר בזה כלל
ויכול לאוכלו.
ב .מי שנטל ידיו שחרית אלא שלא נטל אותם כמו שצריך ,לא נאסרו המאכל או המשקה ,ולכן
מותר לקנות לחם או שאר דברים ,אפילו שיש חשש שמא העובדים לא נטלו ידם שחרית כראוי,
כיוון שסוף סוף הם רחצו את ידיהם בבוקר ולכן המאכל או המשקה מותרים באכילה.
ג .אם נגע גוי בדבר מאכל או משקה ,מותר לאכול את הדבר אפילו לכתחילה.
ד .יש להיזהר כאשר לוקח את הכלי עם המים ליטול בו ידיו לשחרית ,שלא יכניס את ידיו למים
קודם שנטל את ידיו ,כיוון שעל ידיו של האדם רוח רעה ובנגיעתו במים הללו הוא מטמא אותם,
ולכן אם הכניס את ידיו לא יטול בהם אלא יקח מים אחרים ,ואם אין לו אלא מים אלו ,יטול ידיו
ממים הללו אבל לא יברך "על נטילת ידיים" ,ואם מוצא מים אחרים לאחר מכן יטול מהם בלא
ברכה ,וכל זה דווקא בנטילת ידיים של הקימה בבוקר מהשינה ,אולם אם היה בבית הכסא ואחר
שיצא נגע במים קודם שנטל ידיו לצאתו מבית הכסא ,יכול ליטול ידיו ממים אלו.
ה .מי שנטל ידיו כראוי ,ולאחר מכן נגע בידיו של אדם שלא נטל ידיו שחרית ,ראוי ונכון
שיחזור ויטול את ידיו שוב בלא ברכה.
ו .אם בא אדם ליטול ידי חברו לנטילת ידיים שחרית צריך שיטול את ידיו תחילה ורק אחר כך
יכול ליטול את ידי חברו ,ומכל מקום האיסור הוא כאשר יוצק בפועל על ידי חברו ,אבל אם רק
מביא לו מים וחברו נוטל בעצמו מותר לעשות כן.
ז .גוי או אשה נידה )ואין הבדל בין אם זה אשתו או אשה אחרת( לא יצקו נטילת ידיים של שחרית על
ידיו ,ודווקא שיוצקים על ידיו אבל אם רק הביאו לו את המים והוא נוטל בעצמו מותר לעשות כן.
Rabenu.comr~}xr~r}rxyqy mnrxyqq rp{mnrx|r}ovr n q
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