
  

  

  

  

ביום רביעי הקרוב, ז' כסלו, יחול יום הזיכרון לרב חרל"פ. 

אני מבקש לדבר על עניינים מפרשת השבוע הקשורים 

לרב חרל"פ, לאישיותו המיוחדת, ולמבטו הפנימי על 

התקופה ועל הדור. הרב חרל"פ היה אחד מארבעת 

זצ"ל. הוא נמנה יחד עם הרב תלמידיו הגדולים של הרב 

דוד הכהן הידוע בכינויו 'הרב הנזיר', הרב צבי יהודה והרב 

אריה לוין. הקשר של הרב חרל"פ לרב קוק היה מאוד 

מיוחד, קשר אשר התחיל בצורה דומה לתחילת הקשר של 

הרב הנזיר עם הרב קוק. הרב הנזיר, סיפר שבעקבות 

פי הרב מ שמיעת אמירת פרשת העקדה, 'נגון העקדה'

התרחשה בו מהפכה, 'ואקשיב, קוק, 'בשיר ונגון עליון' 

והנה נהפכתי והייתי לאיש אחר', נוצר קשר רוחני סגולי. 

  מעשה דומה קרה עם הרב חרל"פ. 

הרב חרל"פ היה יליד ירושלים, ממובחרי בני הישיבות 

בירושלים. בתרס"ד הגיע הרב קוק ליפו, לשמש כרב 

חרל"פ לראשונה עם הרב קוק. העיר. בעיר זו נפגש הרב 

הרב חרל"פ שמע כבר על הרב קוק, על היותו תלמיד חכם 

עצום, אך המפגש ביניהם, התקיים בזמן שהרב חרל"פ 

הגיע ליפו, בעקבות המלצת רופאיו. הרב חרל"פ ספר 

שהרגע בו נפשו נקשרה ברב זצ"ל, היה בתפילת שחרית 

של חג השבועות. בזמן שהרב קוק אמר את 'שירת 

האקדמות', הרב זצ"ל אמר את הפיוט, בבכי והתרגשות 

גדולה. זוהי הרגשה רוחנית סגולית, עוד לפני פגישה 

מילולית. רק למחרת נפגש הרב חרל"פ לשיחה עם הרב 

קוק, בתיווכו של הרב פרנק, ומכך התפתח ביניהם קשר 

מיוחד. יש קשר לימודי עם ת"ח, רב המלמד ומעביר 

קשר שוודאי התקיים עם הרב  רעיונות ודעות לתלמידו,

טוי ינשמתי. כב-טוי לקשר סגולייקוק. אולם יש בקשר גם ב

החסידי של 'הדבקות בצדיקים', שיש בו הכרה במעלת 

וקרבת ה' של הצדיק. מתוך ה'אחדות הרוחנית', הקשורים 

לצדיק, מושפעים ממנו באופן סגולי. הרב חרל"פ היה אחד 

למידי הצדיק רבי מהצעירים המובחרים שבירושלים, מת

צבי מיכל שפירא, איש קדוש פרוש סגפן. לכן החיבור בינו 

לבין הרב זצ"ל גרם לאנשים רבים ליחס של הערכה וכבוד 

    לרב זצ"ל.

לאחר פטירתו של הרב חרל"פ הוציא הרב צבי יהודה ספר 

הנקרא 'הד הרים', בו נאספו מכתביו של הרב חרל"פ לרב 

מגלים את הקשר המיוחד שהיה ביניהם. זצ"ל. המכתבים 

קשר של הערכה, הערצה וקרבה עמוקה, הנובע מהכרה 

במעלתו של הרב קוק כראש הדור בתורתו וצדקותו. 

בהקדמתו לספר 'הד הרים' כותב הרב צבי יהודה זצ"ל על 

  הרב חרל"פ: 

  זהתשע" כסלו' ובס"ד 

יצאפרשת   ו
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....מצוה וחובה וזכות להסתכל ולהתבונן בה. מהותה 

הגדולה והנאדרה בקודש  המיוחדת העיקרית של הדמות

הזאת הלא היא אותה הזכות המיוחדת הקדושה והמופלאה, 

אשר נתעלה בה בעליה במדתו הרוממה והיתירה להתדבק 

ולהתקשר, בתכונה מהותית של סגולת נשמה, בגודל 

השימוש ויציקת המים של שפעת התורה אשר במקור הטהרה 

  ומעין הישועה בחיר צדיקייא אאמו"ר הרב זצ"ל. 

קשר עם הרב קוק היה הדדי. הרב צבי יהודה (שם ה

בהקדמה) מצטט מיומנו של הרב, שנכתב בלונדון בזמן 

מלחמת העולם הראשונה. '...נתעוררה בי אהבת ידידי 

הרימ"ח נ"י, ונראה שצריך רחמים והארה רוחנית...'. על 

אף המרחק הגדול שהיה ביניהם, מלונדון לירושלים, בגלל 

דיקים גדולים אלה, הרב זצ"ל חש הקשר המיוחד בין צ

   בנשמתו את מצוקתו של הרב חרל"פ.

בתקופה שבה הרב זצ"ל היה רבה של העיר יפו, היה הרב 

חרל"פ מגיע מפעם לפעם ליפו בכדי לקבל ממנו דברי 

תורה והדרכה. הרב חרל"פ מתאר את הרושם שהותירו בו 

     המפגשים עם הרב (הד הרים עמ' נ'):

שפעל עלי נסעתי האחרונה, רגשי הקודש הכביר  את הרושם

של הדרושים הנשאים והנוראים שזכיתי לשומעם הפעם, 

הגביהו אותי ורוממוני למעלה גבוה. כל כך פעלו עלי להשיח 

דעת מכל אשר בעולם וכל העבר עד בשעה שבאתי 

לירושלים, מסיבה שלא מצאנו עגלה הלכנו רגלי. ממש 

דידי שקיבלו פני לא שכחתי סדרי הדרכים מכל וכל וללא י

  ידיעתי אנא לילך 

הרב חרל"פ מספר שכיון ששקע בעניינים כל כך נשגבים, 

אז כאשר הוא חזר לירושלים הוא מתקשה למצוא את 

הדרך לביתו. הוא מוסיף: ''וכן למחרת שהלכתי לעיר 

בקושי גדול שב לי הזיכרון בסדר הדרך'' (שם). לכן הוא 

  מאוזנת והראויה.מתפלל ומבקש למצוא את ההנהגה ה

אני מבקש לגעת בכמה פסוקים בפרשה ולקשור אותם 

לרעיונות וסיפורים על הרב חרל"פ, דרכם נוכל להכיר 

מעט את דמותו. בפסוק הראשון בפרשה (בראשית כח, י) 

מספרת לנו התורה על יציאת של יעקב אבינו מבאר שבע: 

ַבע וַּיֵלֶ ָחָרנָה." רש"י על במקום "וַּיֵֵצא יֲַעקֹב ִמְּבֵאר ׁשָ 

  (ד"ה ויצא) מביא את דברי חז"ל במדרש:

לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה ולמה הזכיר 

יציאתו אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן 

שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה יצא משם פנה 

    הודה פנה זיוה פנה הדרה..

ל שואלים מדוע התורה מציינת לנו את יציאתו של יעקב חז"

מבאר שבע, שהרי היא מובנת ממילא מהליכתו לחרן, ואז 

יוצא שתיאור היציאה לכאורה מיותר. וחז"ל מסבירים שזה 

כדי ללמד שבזמן שצדיק יוצא ממקומו, יציאתו מותירה 

סימן היכר על המקום. בזמן שהצדיק נמצא בעיר אזי הוא 

ארה של העיר, וכאשר הוא עוזב את העיר אזי כבודה ותפ

צדיק ממנה נמצאת מחוסרת העיר בעקבות יציאת ה

ישנו סיפור על הרב חרל"פ, פעם יצא קול  ממעלתה.

'משך -בעולם שהגאון רבי מאיר שמחה מדוינסק, בעל ה

חכמה', נפטר. בעקבות קול זה התקבצו במקומות שונים 

לאחד המקומות לאמירת הספדים על הרב הגדול שנפטר. 

הזמינו את הרב חרל"פ בכדי שיבוא ויספיד. לאחר שראו 

המזמינים שהרב חרל"פ מתעכב מלבוא, ניגשו לביתו בכדי 

לברר מדוע הרב אינו בא. כאשר באו לביתו ושאלוהו 

לפשר אי הגעתו. ענה להם הרב חרל"פ שאילו הרב 

מדוינסק, שהיה מגדולי הדור, באמת היה נפטר הוא היה 

שמשהו השתנה בעולם, ואילו כעת הוא אינו מרגיש מרגיש 

שינוי ולכן הוא לא חושב שהוא נפטר. לאחר יום התברר 

שהשמועה על מותו של הרב מאיר שמחה, אכן הייתה 

שמועת שוא. מדובר במרחק של אלפי קילומטרים, שהיה 

בין הרב חרל"פ לדווינסק, בתקופה שבה העברת הידיעות 

ולם לרב חרל"פ הייתה רגישות והחדשות, לקחה זמן רב. א

נשמתית, מכוחה הרגיש שאותו צדיק לא עזב את -רוחנית

  העולם. 

בהליכתו של יעקב מספרת התורה (בראשית כח, 

ן ָׁשם ּכִי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש וַּיִַּקח ֵמַאבְנֵי  יא):"וַּיְִפּגַע ַּבָּמקֹום וַּיָלֶ

  ַהָּמקֹום וַּיֶָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו וַּיְִׁשּכַב ַּבָּמקֹום ַההּוא. " 

  רש"י על הפסוק (ד"ה 'וישם מראשותיו) אומר: 

עשאן כמין מרזב סביב לראשו, שירא מפני חיות רעות. 

התחילו מריבות זו עם זו: זאת אומרת: "עלי יניח צדיק את 

ד עשאן הקב"ה אבן אחת. ראשו", וזאת אומרת: "עלי יניח"! מי

  וזהו שנא' "ויקח את האבן אשר שם מראשותיו". 

רש"י מסביר שיעקב אבינו נטל כמה מאבני המקום שבו 

הוא ביקש ללון באותו הלילה והניחם בצורת חצי עגול 

והניח אותם סביב לראשו. ומוסיף רש"י ומביא את דברי 

המדרש שהאבנים החלו לריב אחת עם השנייה שכל אחת 

קשה לזכות להיות האבן שעליה יניח הצדיק את ראשו, ב

וכדי למנוע מריבתם הפכם הקב"ה לאבן אחת. וזה פשר 

המעבר בלשון הפסוק מלשון רבים " וַּיִַּקח ֵמַאְבנֵי ַהָּמקֹום 

וַּיֶָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו" ללשון יחיד כפי שמופיע בהמשך (שם 

  . ֲאׁשָֹתיו"י"ח):" וַּיִַּקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר ָׂשם ְמרַ 

פ השתמש ברעיון הזה כרמז לסוגיה חשובה ”הרב חרל

בזמננו והיא היחס בין היחיד לכלל. אנחנו מכירים ורואים 

בהמשך הפרשה שלכל שבט יש שם מיוחד, יש לו תפקיד 
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מיוחד, מכולם ביחד מורכב עם ישראל. השאלה היא כיצד 

ניתן לגבש עם מאוחד, שהמרכז והחיבור הכללי לא יבטל 

את היחודיות הפרטית, ובנוסף שהבלטת התכונות 

הפרטיות, לא תפריע לאחדות הכללית. כיום אנחנו חוזרים 

לסוגיה הזו. בשנותיה הראשונות של המדינה, שלט רעיון 

משמעותו היא שבכדי שנצליח ליצור כאן 'כור ההיתוך', ש

עם מאוחד, יש צורך במחיקת דברים ייחודיים השייכים 

לכל קבוצה ולכל שבט. כיום נראה שהחברה הישראלית, 

מצויה בעיצומו של תהליך הפוך. הדעה הרווחת היא שיש 

לתת לכל קבוצה ולכל עדה את המקום המיוחד שלה, 

רת החיים המיוחדת בכדי שכולם יביאו לידי ביטוי את צו

  שלהם. 

הרב חרל"פ כתב שתי סדרות ספרים. האחת הנקראת 

'בית זבול' העוסקת בעניינים הלכתיים ובסוגיות בגמרא 

וסדרה אחרת הנקראת 'מי מרום' העוסקת בענייני אגדה 

ומחשבה. בספרו 'מעייני הישועה', הוא מתעסק באריכות 

, ביסודות הגאולה, ביחס לארץ ישראל ולעם ישראל

למשברים העוברים עליו. בספר זה הוא גם מתעסק בנושא 

האחדות והשמירה על הצביון של כל אחד (מעייני הישועה 

    עמ' של):

בכל תקופה הרת גדולות, שדברים גדולים וחזיונות נעלים 

ומקיפים מתגלים בה, מתעוררים אז התפלגויות מרובות ואי 

ורות הנצח, השתוות הדעות. וביחוד בתקופה גדולה כזו, שא

גלויי זיוי העתיד, זהרי חמה המתגדלת שבעתים, מתחילים 

להתנוצץ בקרבה, וכמעט שעומדים על מפתנם, מתרבים לאין 

קץ רבוי הפלגות, ושרש הדבר הוא, לפי שאז נכנסת דאגה 

פנימית לדאוג בעד כל מגמה בדרכי ה' הישרים, שלא 

תטושטש מאומה לרגלי האורות הגדולים, והיא תובעת 

חזקה את הגנתה בעד עצמה, מציאותה והשפעתה לטובה. ב

והתביעות האלו הן באמת תביעות קדושות, כעין מעשה 

  אבות, שכל אבן ואבן אמרה, עלי יניח צדיק את ראשו. 

'כל אבן ואבן -הרב חרל"פ אומר שדברי חז"ל האומרים ש

שאומרת עלי יניח צדיק את ראשו' זה בעצם משל האומר 

וכל רעיון שיש לו מקום הוא באמת  שכל כוח וכל מגמה

דורש ודוחף ומבקש את המקום שלו. אם לא נאפשר מקום 

לכוחות השונים, אז הם עלולים לדחוק זה את זה. אדם 

עלול לחשוב שאם הוא בא עם רעיון אחד ואחר בא עם 

  רעיון שני, אז יש מלחמה מי ידחה את מי.

  ממשיך הרב חרל"פ ואומר : 

עות ביושר לבב וטהרת האמת, ימצאו וכשהתביעות הללו נתב

את מבוקשן ויתמלאו כל דרישותיהן, שלא לבד שלא יטושטש 

ויפסד חלילה דבר מה מערכן, אלא שגם יתעלו ויתרוממו 

   למעלה יותר עליונה, להיות ספוגות בתוך הכלל,

בדברים אלו אנחנו מוצאים ביטויים מיוחדים היונקים 

פ אומר שהכלל, מתורתו של מרן הרב זצ"ל. הרב חרל"

כנסת ישראל היא המקור לחזון גדול ורחב, הכולל בתוכו 

מגמות רבות. ככל שהחזון יהיה יותר פנימי ויותר גבוה, 

  ניתן יהיה לראות כיצד כול החלקים מתחברים בסוף. 

  מוסיף הרב חרל"פ ואומר: 

וזהו הרז הנשגב, רז השלום הכללי, "עושה שלום במרומיו", 

מים, הכולל בקרבו כל הקצוות המשונות, הגנוז ביסודי העול

והוא המביא לידי גלוי מלכות שמים שלמה, אשר יחד עם כל 

ההבהקה הנשגבה המוארת בכליל הודה ותפארתה, מצד 

כלליותה, לא תעמם שום כח פרטי, כי קטן וגדול שם הוא 

   ואור הלבנה כאור החמה,..

הרב חרל"פ מסביר שאין סתירה בין שני המהלכים, בין 

הרצון באחדות ובין שמירת הייחודיות של כל אחד. יש 

לראות כיצד אנחנו מתאחדים ובד בבד נותנים מקום לכל 

שבט ולכל קבוצה. הרב חרל"פ רואה בחשיבות שמירת 

הייחודיות של כל חלקי העם, מתוך הבנה שכיוון שהקב"ה 

ברא את הכול, את כל הכוחות שיש בכל חלקי העם, על 

הדרך כיצד אנחנו יכולים לתת לכל  כן עלינו למצוא את

מגמה, לכל תנועה את המקום שלה. ומצד שני יש לראות 

כיצד ניתן לשמור על מרכז אחד אשר מרכז ומאחד את כל 

פ בביטוי של ”הכוחות. את הרעיון הזה רומז הרב חרל

הפסוקים האלה. מצד אחד יש אבני המקום, יש אבנים 

עשר השבטים, שהן כפי שחז"ל אומרים הם כנגד שנים 

לכל שבט ושבט יש את האבן שלו, ומצד שני יש גם את 

הדבר המאחד את כולם. כולם ביחד מתחברים בסוף 

  לאבן אחת. 

הרב חרל"פ נפטר לפני כששים וחמש שנה בשנת תשי"ב, 

על כן הוא זכה לחיו בשנותיה הראשונות של מדינת 

קראת הבחירות היה ישראל. מיד לאחר קום המדינה ל

רעיון להקים גוף פוליטי שיאגד את כל הציבור הדתי 

בארץ, על כל צדדיו. רעיון זה הוליד וויכוחים רבים מפני 

שלא הייתה הסכמה האם זה יהיה צעד נכון. בעניין זה 

נשלח מכתב לרב חרל"פ שבו ביקשו לשמוע את דעתו 

  ): 487בעניין, וכך לשון תגובתו (שירת הים עמ' 

האיחוד בחזית הדתית הוא דבר בעיתו וחיזיון בריא או  אם

רעיון מוטעה ונפתל הלוא כל תקוותנו מאז ומעולם לזכות ליום 

  אשר אחד ואחד יגשו ורוח אחר לא יעבור בינם. 

  וממשיך הרב חרל"פ ואומר: 

....יום בשורה לנו היום הזה בו זכינו עם ראשית צמיחת 

... .... ואם מתעוררים ישועתנו גם לנפלאות ישועת קודשו.



4  יציאת צדיק עושה רושם  

 

היסוסים כאלה לחשוב כאילו הכל מוטעה, אני מוכרח להגיד 

כי עוד לא השכילו להשתחרר מכבלי עול הגלות מחרפת 

השנאה שאכלו אותנו בכל משך גלותנו לא זו הדרך אשר בחר 

בה השם יראי השם מוכרחים לסלוח איש לרעהו ולהעריך רק 

חי העבר ולו אף בצדק את הטוב שבזולתו, לשכוח מכל וויכו

  יסודם להתפייס זה עם זה כיוסף עם אחיו

הרב חרל"פ מסביר שהפירוד הוא חלק מקללת הגלות, 

כיוון שזכינו לשוב לארצנו, עלינו להתאחד מתוך אהבה, 

ולראות רק את הטוב שיש בכל צד בעם. הרב חרל"פ אומר 

בהמשך דבריו: "ואין הכוונה לטשטוש הגבולות, שכן לכל 

פקיד מיוחד ומגמה מיוחדת, אבל הכול בשלום שבט ת

  ובמישור". 

בחלומו של יעקב אבינו, נאמר לו (בראשית כח, יג): "וְִהּנֵה 

ֵהי יְִצָחק ’ נִָּצב ָעלָיו וַּיֹאַמר ֲאנִי ה’ ה ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי וֵא ֱא

." על  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֹכֵב ָעלֶיָה לְ ֶאְּתנֶּנָה ּולְזְַרֶע

פסוק זה אומר רש"י (ד"ה שכב עליה): "(חולין שם) קיפל 

הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו רמז לו שתהא נוחה ליכבש 

לבניו". הרב חרל"פ, מפרש את משמעות הרעיון שהקב"ה 

שאם יחסר שעל "קיפל כל ארץ ישראל תחתיו של יעקב, 

ם (מי מרו "אחד מארץ ישראל, אין לא"י כל קדושתה

בראשית פר' ויצא, עמ' קנה). בשנת תרצ"ז, כאשר עלתה 

הצעת החלוקה, הרב חרל"פ מזהיר באזהרות מאוד 

חריפות, לא לחתום על שום וויתור שהוא. אם ייתנו לנו מה 

נתנו לנו, אבל שייתנו אז כמובן צריך לקחת ולשמוח במה 

דנו. ארץ ישראל היא היא ארץ החיים, חלילה לא לוותר מצ

ין העם לבין השכינה המתגלה בארץ ישראל החיבור ב

וחלילה לקרוע את ארץ ישראל לגזרים. בדבריו הוא 

משתמש בביטויים חריפים מאוד ('אמרות טהורות', בתוך 

  מעייני הישועה): 

ואין ספק כי אם יגיעו הדברים ויצטרכו חלילה לחתום על 

כתב חוזה בין לאומי שמשמעו יהיה ויתור איזה שהוא מכל 

על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים לקצץ בהונות ידיהם  זכותנו

ולא יקצצו נטיעות בגן רווה, ......ואף גם אם יצילו איזה נפשות 

מישראל מכובד לחצם בגלות בזה שיתאחזו בחלק שיקראו לו 

מדינה יהודית, אין בזה שום היתר לבתר לבתרים לבם ועינם 

  של ישראל. 

 
בתיאור התורה את לידת הבנים, בעת לידת יהודה, כותבת 

התורה (בראשית כט, לה) על לאה: "וַַּתַהר עֹוד וֵַּתלֶד ֵּבן 

וַּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת יְהוָה ַעל ּכֵן ָקְרָאה ְׁשמֹו יְהּוָדה 

וַַּתֲעמֹד ִמּלֶֶדת." תיאור התורה את לאה מודה לה' בלידתו 

צריך ביאור, מה קרה בפעם הזאת? הרי גם של יהודה מ

בשמות של ראובן ושמעון, יש בטוי של הודאה, ראה ה' , 

שמע ה', אלו בטויים של הודאה לה'. רש"י במקום מסביר 

(ד"ה 'הפעם אודה'):" "שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש לי 

להודות". רש"י מסביר שכיוון שיעקב אבינו צריך ללדת את 

יש לו ארבע נשים, לכן בחשבון שנים עשר השבטים ו

פשוט כל אישה צריכה להוליד ליעקב שלושה ילדים. 

וכאשר לאה ילדה ליעקב בן רביעי ובכך היא חרגה 

מהחלק שהיה אמור להיות לה, על כן היא הרגישה צורך 

להודות להקב"ה הודאה מיוחדת. כאשר אנחנו מדברים 

ין על הכרת הטוב אז אנשים רבים חושבים שמדובר בעני

נימוסי השייך לתחום של דרך ארץ, לדוגמא כאשר אדם 

מסייע בידי אז אני מכיר לו טובה על מה שעשה עמי. 

אולם, בהכרת הטוב ישנו רובד עמוק יותר מהחשיבה 

הפשוטה הנ"ל, רובד אשר טמון בדבריה של לאה בלידת 

יהודה. כאשר אנחנו מודים למישהו אז ניתן להסתכל על 

יש את הרובד הטכני, שעכשיו הייתי  ההודאה בשני רבדים.

צריך עזרה מסוימת ומישהו עזר לי בכך. אבל יש רובד יותר 

עמוק, רובד מעבר למעשה העזרה עצמו. הכרת הטוב 

כלפי מישהו היא בעצם הודאה על כך שמתגלה שיש כאן 

קשר מיוחד בינינו. נכון שלפעמים אנשים עוזרים אחד 

בהודאה, בהכרת טוב לשני מבלי משים, אבל תנאי מרכזי 

כלפי אדם אחר, זה אדם שעשה מעשה המכוון אליי, מרצון 

שהמעשה ייעשה במיוחד בשבילי. לכן אם שמעתי בביתי 

מוזיקה מאירוע בחצר השכנים. איני צריך להודות לשכן 

על המוזיקה ממנה נהניתי, כיון שהטובה לא נעשית בכוונה 

(ו' , ו'; ז',  אליי. הרב זצ"ל בדבריו בעין אי"ה על ברכות

לה') מסביר שאנחנו מתחילים בהודאה על הדברים 

הפשוטים של החיים. דרך הברכה על הדברים הפשוטים 

אנחנו מרגילים את עצמנו להתבונן לראות מה עומד 

מאחורי כל הטובות המרובות שהקב"ה נותן לנו. החל 

מנתינת עיניים לראות ואוזניים לשמוע, דרך שיש לנו לחם 

ד ללבוש. מאחורי כל אלה יש את הקב"ה לאכול ובג

  שרוצה בנו, שרוצה בכל אחד ואחד מאתנו. 

הקב"ה 'בוחר בעמו  הדברים נכונים לפרט ונכונים לכלל.

ישראל באהבה', הקב"ה בחר בנו, רוצה אותנו ומטיב עמנו 

מתוך אהבתו אותנו, מתוך רצון להטיב עמנו. הרב חרל"פ 

ב (לחם אבירים מדגיש מאד את החשיבות של הכרת הטו

א', י'). לאור רעיון זה ניתן להסביר את ההודאה המיוחדת 

שלאה חשה בלידת יהודה. לאה ראתה את יד ה' בלידות 

הקודמות, והודתה גם עליהם כפי שניתן לראות בהסבר 

לשמות ילדיה. אך בלידת יהודה היא חשה צורך בהודאה 

מיוחדת, היא הרגישה שבלידת יהודה הקב"ה מתגלה 

ו יותר אישי, יותר מכוון אליה, מעבר לחלק שהיא משה

הייתה אמורה לקבל. והנתינה האלוקית מעבר לחלקה 

גילתה לה על הקשר האישי המיוחד שיש בינה לבין ריבונו 

  של עולם, ועל כן היא חשה צורך להודאה מיוחדת. 



   5 יציאת צדיק עושה רושם

 

אני מבקש לחרוז את כל הדברים שדיברנו עליהם עד כה. 

כל הנאמר כאן מבטא את הנשמה המצויה מעבר לעובדות 

ולתהליכים השונים שאנחנו רואים בעין. מאחורי הכול יש 

את הרוח, את השראת השכינה, את הקשר המיוחד עם 

הקב"ה שבא לידי ביטוי בתורה, דרך הקשר והדבקות 

אל שהקב"ה משרה בה את בצדיקים, דרך ארץ ישר

שכינתו. דרך הכרת בטוב שכל אחד ואחד ברוך השם 

זוכה. הכרת הטוב צריכה להיות לא רק כמשהו טכני, עניין 

נימוסי, אלא זה בעצם הכרה בקשר ובהשגחה המיוחדת 

ביננו לבין ריבונו של עולם. הרב חרל"פ חי את המדרגה 

רצון  הנשמתית ומתוכה ראה את הטוב והאור בעולם. יהי

שבאמת נזכה שהקב"ה ישרה את שכינתו עלינו ונזכה 

להידבק בצדיקים ובתורתם כל טוב.
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