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   לכבודא" וירא תשע' מאת הרב דוד אברהם ספקטור לשבת פדרשה

  ן וישראל גוטסמןציו-בןבני המצוה 
  

וגם על . ציון גוטסמן ועליכם נאמר טובים השנים מן האחד-לישראל ובן. מזל טוב פעמיים .שבת שלום
 זכיתם שניכם לקרוא את םבזכות שני המנייני. המנין הראשון והמנין השני נאמר טובים השנים מן האחד

הגזבר המסור של , יוסף, י'ג' דר ל, היקריםמזל טוב להורים.  בלי הצורך בהגרלהכל הפרשה וההפטרה
. ים המחזור השנישעוד מעט עומד לסי, ועדת צדקה של הקהילה והיוזם בזמנו של הדף היומי בקהילה

 ושני בני המצוה בנצי וישראל הולכים בעקבותיך וגם הם  בחסד עליוןציירתהולה ולמרים המחנכת הדג
 ,שלכםדיוקן היפים והמדויקים הת ציורי ראינו אהשבוע . ה בצבעי שמן"מציירים את עולמו של הקב

 סימן כהן דעת ת"שוב(והשיב ?  בזמנו נשאל הרב קוק אם מותר לצייר תמונות של יהודים . ציירהשאמא
וא וה )או על בד( הלוח על בצבע אדם צורת שלצייר, היא ערוך השולחן דין פ"ע, הפשוטה ההלכה" ):סו

 יהיה שלא, להדר מאד ראוי :)אבל הוסיף הרב קוק( ...הדין מצד איסור אין, יפוטוגראפ צלום לצלם הדין
 תפארת עיקר שהוא, )הדיוקן, הפנים( לבדו העליון הצד אם כי, הרגלים עם יחד כלומר, לגמרי שלם הציור
זאת אומרת שבעיקר הפנים מבטאים ומבליטים את האופי והאישיות ." הרוחנית האופית והבלטתו האדם

דוד וסבתא סילביה גוטסמן ולסבתא רוזלין ברכת מזל טוב לסבא . "ר פניוחכמת אדם תאי" .של האדם
 השבוע ביום שני עליתם לתורה במערת ,ציון וישראל- בן .מוריה ולכל המשפחה שבאו מקרוב ומרחוק
ועם כל זה הברכה הראשונה של . יעקב ולאה, יצחק ורבקה, המכפלה בחברון ופגשתם את אברהם ושרה

 של כל היסוד .בך חותמים, מגן אברהם: רק באברהםמסתיימת , רכת האבותב, תפילת שמונה עשרה
כל . ילה'ממבצע ההצלה בצגם   לאחרונה למדנוזה .ם באשר הואדא החסד של אברהם לכל אהבנין הו

לא מוותרים על . ליואטוב ולכרות מנהרה ארוכה כדי להגיע הלעטוף אותו בכל  ,אדם ראוי לשים בקפסולה
כשהיה חולה ביום השלישי למילתו רץ אברהם לערביים שמשתחווים לאבק , חום היוםאפילו ב. אף אחד

אפשר לגלות שהם באמת לא עובדי עבודה זרה אלא היה רק בכח האהבה שיש באברהם . גליהםשבר
עד עכשיו בתור , מבט הזה של חסד אתם מקבלים בבית וה.שלושה מלאכים ולכל אחד יש בשורה משלו

הארת , יכם המשימה להמשיך את תורת החסדיו מגיל המצוות כגדולים ובגדול עלחינוך כקטנים ומעכש
 קיימתם השבוע בטיול רגלי שעשיתם בעיר האבות ,בנצי וישראל .עזרה לכל אדם באשר הואהפנים וה

וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם :  " מה שנאמר בברכת אבות בתחילת תפילת העמידהחברון את
הם . והלכתם באותם דרכים שהלכו האבות לפני אלפי שנים, נזכרתם בחסדי האבות." למען שמו באהבה
ים  לא רק אתם תאומ."ומביא גואל לבני בניהם ":כדי שישובו ויבואו הבנים אחריהם, הכינו את הקרקע

-אם הוא בן, עם ישראל השלם הוא רק בציון, ישראל . בן ציון וישראל אלא גם השמות שלכם הם תאומים
וחיובי של עם משמעותי מאד ושתי המשפחות של אבא ושל אמא זכו לעלות לציון ולהיות חלק . ציון

חלק , ה השלישיתחלק של הגאול, אנחנו בני בניהם של האבות ". ומביא גואל לבני בניהם". ישראל בציון
ץ "בוריס ש' וכבר תיאר לפני כמאה שנה הרב קוק באגרת לפרופ. ראשית צמיחת גאולתנו, ממדינת ישראל 

, ארץ ישראל מתנערת" :ס לאמנות בצלאל את המורכבות והקושי שיש בגאולה הנוכחית"מייסד ביה, 
אבל מכל מקום , ות גדולותובהפסק, עקב בצד גודל, אטית מאד, היא אמנם אטית )ההתעוררות( התעוורה

 כאן הסתכלות יפה הבאמת דרוש." ניצני התחייה נשקפים למי שחפץ להסתכל יפה .היא מתנערת
רבים .  ועוד קשיים נוראים, שנאת אחים, הקפאה, בפרט כאשר יש נסיגה, ומעמיקה ולא מבט שטחי

בהקשר לזה .  ומתייאשיםו שעליה חלמנ זו לא הגאולה השלישית:בעיקר מהנוער מרימים ידיים ואומרים
 שבמלחמת יום כיפור שימש כרב צבאי באוגדה ברמת )358פ משמיע ישועה "ע( יהושע בן מאירסיפר הרב 

לאחר חודשיים של לחימה קשה ובלי . של היפך הגאולה, במלחמה הזו היתה תחושה של נסיגה .הגולן
ם וחשתי צורך גדול לדבר עם ראש  הגעתי לשחרור קצר לירושלי-  מספר הרב יהושע בן מאיר- מקלחות
 .אם בכלל, לברר מה מקומה של המלחמה הקשה הזו במהלך הגאולה. הרב צבי יהודה קוק, הישיבה

 ".תן לי את המסמך" :מרפקתי בהיסוס והרב פתח את הדלת ואהגעתי בשעה שתים בלילה לביתו ד
". אני יהושע בן מאיר, הרב" :וואמרתי ל. חשבתי שהרב לא מזהה אותי כיון שאני במדים ומלוכלך מאד

על איזה מסמך , הרב" :אחרי שישבתי בחדרו אני שואל אותו". תביא את המסמך", אמר הרב, "כן, כן"
והוא שינה את , ה איך תבוא הגאולה"הרי יש לך הסכם עם הקב, אתה" :השיב הרב" ?הרב מדבר 
פרצתי בבכי בפעם ,  את הרבכששמעתי." נראה מה כתוב ונחליט. אז תראה לי את ההסכם. ההסכם

הרב . נדהמתי איך הרב קלט אותי ואת מחשבותי עוד כשפתח את הדלת. הראשונה מאז פרוץ המלחמה
ישב אתי כשעתיים בלילה ודבר ולמד אתי על גאולת ישראל ובין השאר הקריא את פירוש רבנו בחיי בסוף 

 ,ציון וישראל-בן, גם אתם .זו גאולהכ "ואעפ, שמפרש שבגאולה העתידה יהיו קשיים רבים, פרשת שמות
של הסבא רבא ישראל ס וילנא "בבית יש לכם ש. זוכים להמשיך את שרשרת התורהוחלק מגאולת ישראל 

הברכה הכפולה שאני מברך אתכם היא שתזכו להמשיך את תורת . די פעם לומדים בויומ, ל"דב גוטסמן ז
 בשם הקהילה אמסור לכם ספר ושניכם .החסד של המשפחה ולקיים את המצוות בכוונה ובשמחה

   .מוזמנים לעלות


