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תייר או מרגל?
ארץ כְׁ נַעַ ן אֲ שֶ ר אֲ נִׁ י נ ֵֹתן ִׁל ְׁבנֵי יִׁ ְׁש ָר ֵאל "...
"שלַח לְָׁך אֲ נ ִָׁשים וְׁ יָתֻ רּו ֶאת ֶ
ְׁ
משה רבנו ובני ישראל הגיעו לכניסה הדרומית של ארץ ישראל והיו מוכנים
"שלַח לְָׁך אֲ נ ִָׁשים וְׁ יָתֻ רּו
לכבוש אותה אבל קודם לכן אומר הקב"ה למשה ְׁ -
 "...משה מקבל צווי לשלוח אנשים לתור את הארץ .ובאמת כל הפרשה אנו
לא מוצאים את המילה מרגלים! אלא את המילים  :ויתורו ,מתור ,תרנו.
מה טמון במילה – לתור? המילה תייר! ביקש הקב"ה ממשה ואמר לו – תגיד
להם שיהיו תיירים ולא יהיו מרגלים.
מה ההבדל בין מרגל לתייר? שני אנשים נחתו בנמל התעופה בטרמינל.
שניהם חוצניקים ונראים אותו דבר .לשניהם יש תרמיל ,נעלי הליכה ,כובע
ומצלמה .רק שעל הגב של האחד כתוב "תייר" ועל הגב של השני כתוב "מרגל".
שניהם סיירו וטיילו בארץ למשך  40יום .כשרצו לשוב לארצם העמדנו אותם
בכניסה לטרמינל ,פתחנו את מצלמת התייר ומצאנו תמונות של נופים,
אתרים ,בתי כנסת ,והרבה דברים יפים.
האם התייר צילם את הברז העקום שהיה בחדרו במלון? בוודאי שלא! האם
הוא צילם את השטיח שהיה קרוע בלובי? גם לא! תייר מצלם רק דברים יפים,
לכן תייר נגזר מהמילה – יתרון .לעומתו במצלמה של המרגל נמצא תמונות
של פרצות בגדר ,שוטר שנרדם בניידת ועוד הרבה דברים לא טובים .נמצאנו
למדים – התייר מחפש יתרונות והמרגל מחפש חסרונות.
נחזור לפרשה ,משה רבנו שולח שנים עשר אנשים צדיקים ומכובדים מראשי
בני ישראל בשליחות ששמה – לתור את הארץ .ומה קרה בסופו של דבר? כולנו
יודעים – הלכו שנים עשר תיירים וחזרו עשרה מרגלים .ומתי הם חזרו בערב
תשעה באב ,והוציאו את דיבת הארץ רעה .ומיד כתוב " :וַיִׁ ְׁבכּו ָהעָ ם בַ ַליְׁ לָה
הַ ֽהּוא" – ליל תשעה באב .אמר הקב"ה אתם בכיתם בכיה של חינם אני קובע
לכם בכיה לדורות.
ואמרו חז"ל – כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו,
כלומר עדיין לא תוקן העוון הראשון שהתחיל בכניסה לארץ – חטא המרגלים.
אם כן מהו התיקון לבכייה ולחורבן? שהמרגלים יחזרו להיות תיירים! אם
אנו רוצים בבניין בית המקדש עלינו להסתכל על כל מה שסביבנו כמו תיירים
לראות את היתרונות ואת כל הטוב שנתן הקב"ה לנו לטוב לנו כל הימים.
שבת שלום ומבורך – אבנר קוואס
אחד פוגש מכר ברחוב" :מה נשמע?" "דיכאון" ,משיב השני,
"יש לי חתונה הערב ומה זה לא בא לי ללכת".
"מה הבעיה?" ,שואל הראשון" ,תמציא תירוץ ותבריז.
"בעיה" ,משיב השני" .אני החתן"...

טירונות
במשך חיי הנישואין עוברים בני הזוג טירונות
של הטבה.
כל זמן שהוא היה בחור רווק הוא היה עסוק
עם עצמו .היה לו הרבה זמן לסדר את הופעתו,
לקפל את השרוול עד השריר ...הוא קם מתי
שהוא רצה ,אכל מה שהתחשק לו ,ישן כשבא
לו ...אין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל.
לעומת זאת ,מיד אחרי החתונה ,הוא נכנס
למהלך של נתינה לאחרים .הוא חייב לפרנס,
לרוץ למכולת ,לקנות בַ שּוק ,לספק אבקת חלב.
כשהתינוק בוכה ,הוא חייב להחליף לו .הוא
חייב לשלם כל חודש משכנתא ,גמ"ח (גז מים
חשמל)  ...הוא נותן ,נותן ונותן ,ולא מפסיק
להיטיב עם משפחתו.
וגם אם הוא התגרש חלילה ,הוא חייב לשלם
מזונות! החובות המוטלות עליו הופכות אותו
לאדם טוב בעל כורחו .וְׁ הָ ֶה ְׁרגֶל הופך להיות
טבע.
גם הבחורה הרווקה היתה עסוקה מאד עם
עצמה .היה לה המון זמן לעמוד מול המראה
ולשאול את עצמה :אני יפה או לא יפה? היא
החליטה שהיא לא מספיק יפה ,אז היא פתחה
את המגירה עם הצבתות הפינצטות
והמדבקות ,תלשה מרטה והדביקה .היא
הביטה שוב במראה ואמרה :זה לא זה .אחרי
כשעתיים האיפור היה מושלם .היא יצאה
לרחוב והיתה בטוחה שכולם עצרו את
נשימתם...
מיד אחרי החתונה ,אין לה זמן לעצמה .ביד
אחת היא מחזיקה את הבקבוק של התינוק,
ביד השניה היא שוטפת כלים ,ועם הרגל היא
מנענעת את העריסה ...אין לה פנאי להעביר
כביסה ממכונת הכביסה למכונת הייבוש,
ואפילו להתאפר כמעט ואין לה זמן .וגם אחרי
שהיא סיימה לגדל את ילדיה מגיע תור
הנכדים ...היא נמצאת בנתינה אין סופית כל
ימי חייה.
מכאן אנו למדים שהבית הוא טירונות של
'לתת'.

"ע"י קיום תורה ומצוות בעולם הזה  -מכינים אנו את חלקנו לעולם הבא"
(רבי נחמן מברסלב)

הרב ניסים יגן זצוק"ל
בספר "כוחה של שבת הרב יגן" הובאו הסיפורים המופלאים
הבאים ,המעידים כי ישנה השגחה בעולמנו על כל צעד ושעל
ועל העובדה כי הרב היה בעל רוח-הקודש :
חייהם של בני הזוג ארצי שהתגוררו בבית שמש התנהלו
בשלווה ובנחת ,עד לאותו ליל שבת שבו חלמה הגברת חלום
שממנו התעוררה בבעתה .בחלומה ראתה שלושה אנשים
הלבושים כרבנים יושבים ,ועל ברכיו של האמצעי מביניהם
הייתה מונחת תמונה גדולה של הרב.
היא שמעה בברור קול שאמר לה" :אחת המזוזות בביתך
פסולה במילה 'בניך' ,שמו של הרב שבתמונה הוא רבי ניסים
יגן מירושלים ,גשי אליו ורק הוא יבדוק את מזוזותיך".
מבוהלת התעוררה הגברת ארצי משנתה ,ומיד בצאת השבת
התקשרה לאחד מרבני העיר בית-שמש ,וסיפרה לו על דבר
החלום.
היא הוסיפה ,כי מעולם לא שמעה את שמו של הרב יגן ,ואין
לה כל מושג למי כיוונו אותה בחלום הלילה.
הרב גם הוא לא ידע במי מדובר ,והא יעץ לה למסור את
מזוזותיה לבדיקה אצל אחד הסופרים בעיר ,ולהתעלם
מהוראת הרבנים בחלום.

ההצצה הזו הכתה בה כברק ,היא החלה לרעוד בכל גופה
ובלי שליטה יצא מפיה המשפט הבא" :אותך ראיתי בחלום
!!! ".הרב סימן לה להיכנס פנימה ,הציע לה כיסא וביקש,
שתספר לו את כל הסיפור מתחילתו .הגברת ארצי חזרה
ותיארה את דבר החלום שניצב בהיר מול עיניה .כשסיפרה,
שראתה את תמונתו .ואז ,הרים לפתע רבי ניסים את קולו
בדאגה ושאל" :היכן המזוזות?"
כששמע ,שהגברת שלפניו לא הביאה אותן ,יצר קשר עם
בעלה וביקש ממנו לבוא מיד ולהביא את המזוזות .כשהובאו
לפניו פתח אותן הרב ,וכולם ראו כי באחת מהן המילה 'בניך'
הייתה פסולה!
עוד באותו יום השיג להם מזוזה כשרה ,ונפרד מהם
בלבביות ,כשהוא מעניק כמתנת פרידה סידור עור בכריכה
לבנה ,ועליו הקדשה אישית בכתב ידו .בני הזוג יצאו לדרכם,
אולם מאותו יום ואילך הייתה דלתו של הרב פתוחה לפניהם,
והוא שימש כאבא טוב להם ולילדיהם.
באחת הפעמים הגיע הצדיק עם בני משפחתו לציונו של חוני
המעגל ,והם ראו שם אשה משתטחת על הקבר ובוכה בכי
תמרורים .כשיצאה כעבור דקות אחדות ,נגש אליה הרב
ניסים ,ושאל בעדינות אם אפשר לעזור לה בדבר מה .מיד
כשהבחינה בו האישה היא צנחה תחתיה כמתעלפת.

אולם ציפור טורדנית בלבה הציקה לה ,והיא החליטה לקום
ולנסוע לירושלים ולברר במה דברים אמורים .היא לא חשבה
לרגע ,מכיוון שהחלום לא היה נראה לה אמיתי ,אולם מצד
שני היא ראתה חלום ברור ודמות הרב הופיעה מול עיניה.

כעבור דקות אחדות של בהלה שבה אליה רוחה ,והיא
סיפרה כי היא החלה לסבול ל"ע מבעיה רפואית של חור בלב
שהתהווה לה בפתע פתאום .הרופאים הודיעו לה כי הבררה
היחידה העומדת בפניה היא לעבור השתלת לב ,וכמובן
שהסיכון הכרוך בניתוח כזה גדול ביותר.

היא ביקשה לדעת ,האם קיים אדם הנושא את השם הרב
ניסים יגן בירושלים .כשהיא מטפלת בשתי ילדות קטנות
ובתינוק קטן בעגלה ,עלתה הגברת ארצי לאוטובוס וירדה
בשכונת 'מחנה יהודה' .היא ניגשה לאחדים מהולכי הרגל
ושאלה על הרב ניסים יגן .לבסוף אחד מהם שלח אותה לכיוון
הישיבה.

"לאחרונה ",הוסיפה האישה" ,אני רואה שוב ושוב את אבי
בחלום הלילה ,והוא ציווה עלי ללכת לציונו של חוני המעגל,
ואמר לי שלשם יבואו כמה רבנים ,וביניהם הרב יגן .הוא
יעשה לך תיקון והכל יעבור לחיים ולשלום .מעולם לא ראיתי
את פני הרב" ,הודתה" ,ולכן כל כך נבהלתי כשניגשת אליי
ואמרת שאתה הרב יגן".

פעימה נעתקה מליבה .אכן קיים רב בשם כזה! האישה
טיפסה במעלה המדרגות ,והתבוננה בתור הארוך שהצטופף
מאחורי חדרו של הרב וביקשו להיכנס אל הקודש .היא,
כמובן ,לא חשבה להמתין עד לסיום התור ,ושאלה את
המזכיר ,האם קיימת איזושהי אפשרות להציץ פנימה.

הצדיק שאל אותה" :היכן את גרה?" ,ומיד הורה לנהג
לנסוע אל ביתה בחצור .הרב הצביע לעבר אחת המזוזות
ופתח אותה .התדהמה הייתה מוחלטת ,כשגילו כולם כי
במלה 'לבבכם' היה חור! מיד לאחר מכן ערכו שלושה רבנים
פדיון נפש עבורה וכעבור תקופה קצרה הודיעה להם האישה,
כי הניתוח עבר בהצלחה.

בדיוק באותן שניות נפתחה דלתו של הרב ,האנשים ששם
יצאו והיא ניצלה את ההזדמנות להתבונן לתוך החדר.

(עין חמד)

