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 פרשת תולדות -יםימבט על הח

 הקצין ה"רשע" שהציל חיים...

עלינו, כעומדים בניסיונות, לקבל את המצב העכשווי ולדעת להתמודד נכון עם הדברים, לא לאבד כיוון, ולא 

את הכלים  לחיות באווירה של תלונות ומרמורים, כיון שמי שנתן את הניסיון הוא זה שנתן ללא ספק גם

 .אתוהנכונים להתמודד 

על ידי חיזוק באמונה נדע למצוא תמיד כלים נכונים להתמודדות ברמה המעשית, וקודם לה ברמה 

 החשיבתית, אשר פעמים רבות היא, ורק היא, כלי העזר עבורנו.

 ולהמחשת הדברים נציין את העובדות הבאות:

לשהות ולהתפלל במחיצת רבו בתקופת החגים.  מעשה בבחור שנסע מביתו שבארה"ב לארץ ישראל בכדי

שהבחור סבל ממחלת ריאות, הוא היה מוכרח לקחת עמו בלון חמצן לכל מקום. בתום התקופה,  ןמכיוו

 כשעמד לשוב לביתו, הגיע לשדה התעופה, עבר את הבידוק הנדרש, נכנס למטוס והתיישב במקומו בנינוחות. 

ות והודיע לבחור שאין באפשרותו להיכנס למטוס עם בלון דקות ספורות לאחר מכן הגיע קצין הבטיח

החמצן... כאן החל להתנהל ויכוח מתיש מאוד. הבחור טען שהוא חייב את זה מבחינה רפואית, ואף הציג 

בפניו את האישורים הרפואיים המאשרים לו היתר מיוחד להעלאת הבלון למטוס בעקבות מחלת ריאות 

לארץ אפשרו לו לעלות עם הבלון, אך כל זה לא עזר לו... גם כשהתערבו ממנה הוא סובל. והראיה שבדרך 

בעניין עסקנים רפואיים מקהילתו לא הועיל לו הדבר כלום, קצין הבטיחות נשאר עקשן ואיתן בדעתו. אחד 

 הנוסעים שהיה עד לכל ההתרחשות ולאוטם ליבו של הקצין האכזרי, קרא לעברו "רשע מרושע"...

יגע המטוס המריא כשהבחור נשאר מאחורה ודמעות בעיניו. אלא שלאחר שעה החל לאחר משא ומתן מי

לחוש כאבים בבטנו... בתחילה הוא לא ייחס לכך חשיבות אך אלו הלכו והתחזקו. כאשר הכאבים היו בלתי 

נסבלים הוזמן איש הצלה למקום שהבהיל אותו מיד לבית החולים, שם התברר שהוא סובל מדלקת 

 יציט( ומיד הוכנס לניתוח. התוספתן )אפנד

הבחור נותח וניצל. לאחר מכן, אמרו לו הרופאים שמבחינתם זהו נס גלוי, כיון שעוד רגע כבר היה מאוחר 

והנזק יכל להיות בלתי הפיך ואם הוא היה נמצא בטיסה כבר לא היה מה לעשות כי התוספתן ודאי היה 

 מתפוצץ וזהו מצב של סכנת חיים.

לקב"ה על חסדיו עמו, הוא חיפש את קצין הבטיחות "הרשע המרושע" ש"דאג" להורידו לאחר שהבחור הודה 

 מהמטוס...ובכך בעצם היה שליח טוב להציל את חייו.

 לחישה ניסית

בפרשתנו, מבקשת רבקה אמנו מיעקב בנה, שלא יניח ליצחק אבינו לברך את עשו הרשע, אלא ייטול את 

רשאית רבקה לגלות ליעקב את סודו האישי של יצחק, שרצה  ההיית הברכות לעצמו. ונשאלת השאלה: כיצד

 קיימו את כל התורה? תוהאימהולברך את עשו, והלוא האבות 

", לאמראל עשו אחיך  מדברמבאר ה'בני יששכר': רבקה אמרה כך )בראשית כז, ו(: "הנה שמעתי את אביך 

ק שוחח עם עשו, אמר את דבריו בחשאי, 'דיבור' הוא בקול, ואילו 'אמירה' היא בחשאי ושקט. בעת שיצח

שלא ישמעו אחרים. והנה, רבקה נוכחה לדעת, שהגם שיצחק מדבר בשקט, היא שומעת את דבריו, כאילו 

שהיא שומעת בדרך לא טבעית את דיבוריו החשאיים של יצחק, סימן  ןשמכיווהוא מדבר בקול. מזה הבינה, 

יבת להתייחס לדיבורים אלו. לכן פנתה אל יעקב והורתה שמדובר בנס משמיים שנעשה לה, והיא רשאית וחי

 לו שייטול לעצמו את הברכות, ולא יניח לעשו לקבלן.

וזו ראיה נוספת ללמדנו עד כמה חובה וחשיבות יש לאדם להתבונן אל נכון בכל הקורה אותו והמתרחש 

ם שהם בגדר נס ומעל הטבע, סביבו, לבעבור ילמד על ידי כך מה הקב"ה רוצה ממנו. ואין צורך לומר בדברי

אלא אף בפרטים הקטנים, השוליים והזניחים שנקרים בדרכו, עליו ללמוד מהם לקח מסוים ולראות בהם 

 כאות וסימן משמיים

 ומבורך ת שלוםבברכת שב

 מיכאל זכריהו


