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מגלות לגאולה

בשעה טובה אנחנו מתחילים חומש חדש – חומש דברים .פרשת דברים פותחת
בסקירה של המאורעות החשובים שקרו במשך  40שנה במדבר.
"אלֶּה הַ ְּדבָ ִרים אֲ שֶּ ר ִדבֶּ ר מֹשֶּ ה ֶּאל־ ָכל־י ְִּש ָר ֵאל בְּ עֵ בֶּ ר הַ י ְַּרדֵ ן בַ ִמ ְּדבָ ר ָ ָּֽבע ֲָרבָ ה מֹול סּוף
ֵ
תפֶּל וְּ לָבָ ן וַחֲ צֵ רֹת וְּ ִדי ז ָ ָָּֽהב" .במילים אלו משה רבינו הוכיחם ברמז
ּובין ־ ֹ
ָארן ֵ ָּֽ
ֵ ָּֽבין־פ ָ
מפני כבודם של ישראל כמו שפירש רש"י.
במדבר :הוכיחם על שהכעיסו במדבר שאמרו – "מי יתן מותנו במדבר" .בערבה -
שחטאו בבעל פעור בערבות מואב .מול סוף  -על מה שאמרו בים סוף בבואם לים
סוף "המבלי אין קברים במצרים" .בין פארן – הוכיחם על חטא המרגלים במדבר
פארן .ובין תפל – שתפלו על המן והוציאו דיבתו שאמרו – "ונפשנו קצה בלחם
הקלוקל" .וחצרות – זוהי מחלוקת קרח וכל עדתו שהיה בחצרות .ודי זהב  -הוכיחם
על העגל שעשו אחרי  40יום לקבלת התורה .ובמשך הפרשה ממשיך משה רבנו
להוכיחם כדי להחזירם לדרך הישר.
אם נשים לב פרשת דברים היא תמיד הפרשה לפני תשעה באב ,האם יש קשר בין
"איכָה ֶּאשָ א לְּבַ ִדי טָ ְּרחֲ ֶּכם
הדברים? בפסוק יב' אומר משה רבנו לעם ישראל – ֵ
ּומשַ אֲ כֶּם וְּ ִ ָּֽריבְּ ֶּ ָּֽכם" .המילה "איכה" המוזכרת כאן רומזת על מגילת "איכה"
ַ ָּֽ
הנקראת בתשעה באב.
בהמשך הפרשה מפרש משה רבנו את ענין שליחת המרגלים" :ו ִַת ְּק ְּרבּון ֵאלַי ֻּכ ְּלכֶּם
ֹאמרּו נ ְִּשלְּחָ ה אֲ נ ִָשים ְּל ָפנֵינּו וְּ י ְַּחפְּ רּו־לָנּו ֶּאת־הָ ָא ֶּרץ" .וכבר למדנו בפרשת "שלח-
וַת ְּ
לך" שהמרגלים חזרו בערב תשעה באב עם הפירות הגדולים שהביאו מארץ ישראל
ובסופו של דבר הוציאו את דיבת הארץ רעה .ושם כתוב "ו ִַתשָ א ָכל־הָ עֵ דָ ה וַ ָּֽ ַֽי ְִּתנּו ֶּאת־
קֹולָם ַויִבְּ כּו הָ עָ ם בַ ַל ְּילָה הַ ָּֽהּוא".
איזה לילה זה היה? זה ליל תשעה באב! אמר הקב"ה אני נותן לבני ארץ זבת חלב
ודבש והם בוכים? לכן אמר הקב"ה – אתם בכיתם בכיה של חינם אני קובע לכם
בכיה לדורות .ובאמת בהמשך ההיסטוריה דוקא בליל תשעה באב קרו כל האסונות.
בליל ט' באב חרב הבית הראשון ,חרב הבית השני ,חרבה העיר הגדולה ביתר ,גרוש
ספרד ופורטוגל ,גרוש יהודי אנגליה ,נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ועוד ...הרי
לפניניו רמזים וקשרים לשבת זו שבת "חזון" לענין ט' באב.
ונחזור להתחלה ,הפרשה התחילה בדברי תוכחות ,דווקא בפרשה שמוזכר בה ענין
ט' באב והחורבן דווקא אז ,מוכיח אותנו משה על מעשנו.
יש כאן מסר גדול מאוד לדורנו ,שהרי אמרו חז"ל" ,כל דור שלא נבנה בית המקדש
בימיו כאילו חרב בימיו" .והסביר הרב אליהו דסלר שהכוונה שאם בית המקדש
היה עכשיו בנוי ,היה נחרב מחדש .כלומר העוונות גורמים לכך ,והתרופה לזה
תוכחות ומוסר ,לחזור לדרך הישר .שהרי יותר ממה שאנו רוצים וחפצים בגאולה
הקב"ה חפץ בכך.
אם נתעורר ונחזק את הקשר בין אדם לחברו ובין איש לאשתו מיד תשרה שכינה
במקומותינו ובזכות זה תחזור השכינה למקומה בבניין בית המקדש במהרה בימינו
אמן!
בברכת שבת שלום – אבנר קוואס

אחד ראה את חברו עומד על משקל ומנסה בכוח "להכניס" את
הבטן פנימה ...החבר הראשון " :להכניס את הבטן לא באמת משנה
את המשקל ,אתה מודע לזה ,נכון?" השני" :ברור .אני מכניס את
הבטן פנימה כדי שאוכל לקרוא את המספרים שעל הצג!"

רגש ודאגות

למדנו שהרגש שולט אצל האשה .רגש יוצר
דמיונות ,ודמיונות יוצרים דאגות ופחדים .נא
להכיר  -אשה היא דאגנית!
אמא אומרת לבנה :תיקח סוודר שלא תתקרר...
הוא יודע שבחוץ יש  30מעלות .כשהוא יאמר
לה :אמא ,הכל יהיה בסדר ,אל תדאגי ...האם
היא תירגע? זה לא ירגיע אותה והיא תמשיך
לדאוג.
ומפני מה הדבר כך? הרגש יוצר דמיון ,והדמיון
מצייר הרבה תרחישים שעדיין לא היו ,ומקרים
שלא קרו .האשה כבר נמצאת בתרחיש וחוזרת
משם.
לפעמים אנו נתקלים בתופעה שאשה בוכה מדבר
שעוד לא קרה ,וכשבעלה אומר לה :תירגעי זה
עדיין לא קרה ...היא עונה :אני בטוחה שכך
יהיה ...היא ,כבר חזרה משם .זו גם הסיבה
שלאשה קשה לשנות תכניות בפתאומיות.
היא כבר שרטטה לעצמה מסלול ,סדר היום כבר
נקבע ,היא כמעט היתה בכל החנויות והמקומות
שאליהם היא רוצה ללכת ,וכשבעלה בא ומשנה
לה את התוכניות ,כל התסריט מתרסק באחת ויש
לה מזה צער ומרמור.
דבר שכיח ביותר שיוצר מריבות בבית ,הוא
חוסר הרגישות מצד הבעל לדאגות שנוצרות אצל
אשתו כתוצאה מאיחורים לא מוסברים.
בעל יקר ,כשאתה מאחר לחזור הביתה
מהעבודה ,מהקניות ,או שנתקעת בפקק ,הרכב
התקלקל ,או שתפס אותך חבר ודיבר איתך...
תודיע לגברת  -אני מאחר!
האיש צריך לדעת שכשהוא מאחר ולא מתקשר
להודיע שהוא מאחר ,הוא גורם לאשתו צער ,כי
לפעמים נדמה לה שקרה לו הדבר הגרוע ביותר
בעולם .היא מציירת בדעתה התפתחויות קשות
שנובעות מעוצמת הרגש שבה ,והיא מגיעה
למסקנות שגורמות לה לכאב כאילו הדבר קרה
באמת כל בעל היה רוצה לראות את אשתו
מאושרת ושמחה.
לכן ,כשאתה מתקשר ומודיע שאתה מאחר,
אתה גומל איתה חסד ,אתה משחרר אותה
מדאגות ומחרדה מיותרת .פעם היתה לבעל
טענה :לא מצאתי טלפון ציבורי ,אין לי
אסימונים ,נגמר לי הטלכרט ,וכו'.
היום כל התירוצים נגמרו ,לכל אחד יש טלפון
סלולארי או שניים ,וגם אם אין לו ,אז לכל עובר
ושב ברחוב יש ,ואפשר לבקש שיחה בלי שום
בעיה.
תתקשר ותאמר לה :אני בא עוד רבע שעה ,עוד
שעה ,עוד שלוש שעות ,או ,אני לא בא בכלל...
ובזה לפחות הרגעת אותה ,שלא תצפה עוד לבואך.

"כשתראה שני בני אדם מתחברים שלא לשם שמים – סופם להיפרד שלא לשם שמים"
(רבי שלמה אבן גבירול)

הרב חיים עוזר גרודז'נסקי זצ"ל
להלן סיפור מופלא ,שיש בכוחו ללמדנו עד כמה עלינו להיזהר
מכל מה שיוצא מפינו .ומעשה שהתרחש בפולין בזמנו של
הגאון ר' חיים עוזר גרודז'נסקי זצ"ל .מסופר על רב אחד שנסע
לעיירה הסמוכה לווילנא .ובדרכו נכנס לבקר את הגאון ר'
חיים עוזר .הגאון קיבלו בסבר פנים יפות והללו שוחחו קמעה.
לאחר דקות מספר שאלו הגאון לסיבת בואו והאם הוא זקוק
לעזרה .ענה לו הרב ,כי בעצם הוא נסע להלוויה של ידידו,
ששימש כרב העיר בעיירה הסמוכה לווילנא ,וכיוון ששהה
בקרבת מקום ,ניצל הוא את ההזדמנות שנקראת בדרכו וביקר
את הגאון .כאשר שמע ר' חיים את שמו של הרב הנפטר,
הצטער מאוד והחריש דקות מספר .לאחר מכן פנה לרב ושאל:
"האם המגיד המקומי הספיד את הרב?" .הרב שלא ירד לפשר
השאלה חשב כי הגאון מתעניין בפרט שולי זה והשיב" :אומנם
המגיד רצה להספיד את הרב.
וכמנהג המקום ,העמידו שולחן קטן ,כדי שהציבור יוכל
לראותו .אולם ברגע שהמגיד העמיד את רגלו על השולחן ,נשבר
לפתע השולחן והמגיד נפל ומעוצמת הנפילה נפצע קשה,
ומיהרו לקחתו לבית-החולים ".הגאון הקשיב לדברים
האמורים ובסיום פניו הרצינו מאוד ,אולם לא הוסיף מילה.
לבסוף נפרד אותו רב והלך לדרכו .קרובי הגאון שנכחו בשיחה
ביקשו מר' חיים שיסביר להם מדוע הוא שאל שאלה זו
שלכאורה נראית שולית לחלוטין ,ומדוע פניו הרצינו כל כך
כששמע על המגיד.
השיב הגאון" :לפני עשרות שנים פרץ סכסוך בין הנפטר לבין
המגיד ,ומאחר והם עצמם לא הגיעו לעמק השווה ,החליטו
בסיכומו של עניין לפנות אליי כדי שאהיה הבורר ביניהם.
כאשר ראה המגיד ,כי הנפטר טוען את טענותיו בלשון חריפה,
כעס מאוד ,ובלהט הכעס אמר ':אחרי מותך -אני לא אספיד
אותך!' .סיים ר' חיים עוזר ואמר" :אתם רואים ,כי העולם
איננו הפקר .ואפילו מילה אחת שנאמרה בלהט הוויכוח
התקיימה בשלמותה" .עד כמה עלינו להיזהר ,מכל מה שיוצא
מפינו ,והדברים שאדם מוציא מפיו עולים למעלה ופועלים את
פעולתם.

על ענוותנותו של הרב וכיצד ברח מכל גינוני הכבוד ,ניתן ללמוד
מן הסיפור שלפנינו :מעשה במקורב של רבי חיים עוזר שהציץ
במכתב המיועד לרב ,והבחין בשגיאת כתיב ,במקום "הגאון
המפורסם בכל קצווי ארץ" ,נכתב שם "קצבי ארץ" .הקורא
חייך וצחק ,העיר לו הצדיק ":שגיאה גדולה מזו יש במכתב ,כי
התארים המופלגים מתאימים לר' עקיבא איגר בדורו ,והנה בא
זה ובטעות כותבם עליי" .פעם כשנחלש ר' חיים עוזר הקריאו
לפניו מכתב .כשהשמיעו בקול את כל תארי הכבוד שעיטרוהו,
החל לצחוק ,והסביר" :נזכרתי בימי הרבולוציה ברוסיה כאשר
ירד ערך המטבע ,ובעד דולר אחד היו משלמים מיליוני רובלים
רוסיים ,כל אדם למרות שהוא עני מרוד ,הפך בן לילה
למיליונר...כך הם התארים המופרזים ,שהשתרשו בימינו,
אינפלציה בעולמנו הרוחני" .על העובדה ,כי הרב היה בעל רוח-
הקודש ,ניתן ללמוד מן הסיפור שהובא בספר "שאל אביך ויגדך
":מנהג מיוחד היה לגאון רבי ישראל זאב גוטסמן זצ"ל ,ראש
ישיבת "נצח ישראל" .הוא היה משקה בעצמו את הפרחים
והצמחייה מסביב לישיבה ,ולא נתן שמישהו אחר זולתו יעשה
זאת .פעם אחת הרהיב אחד מתלמידיו ושאל אותו לפשר מנהגו
זה ,ועל כך השיב רבי ישראל זאב בהסבר מאלף ונפלא" :חב אני
הכרת הטוב כלפי פרחים וצמחים ,ומעשה שהיה כך היה:
"כאשר כיהנתי בבית דינו של הגאון ר' חיים עוזר זצ"ל
בווילנה ,מטייל הייתי עימו מפעם לפעם בגן הציבורי שליד בניין
הבית דין .באחד הטיולים הללו ,הארכנו משום מה ונכנסו עמוק
יותר לתוך הגן ,ולפתע החל רבי חיים עוזר להראות לי כל מיני
צמחים והסביר את מעלותיו וחסרונותיו של כל צמח ,וכל פרח
ופרח על סגולותיו .לא ירדתי לסוף דעתו ולא הצלחתי להבין,
מה פישרה של שיחה זו ,אך מפאת יראת הכבוד ,שרחשתי
כלפיו ,לא העזתי לשאול למה הוא טורח להסביר לי כל זה
ובפירוט רב" " .ואולם ,זמן לא רב אחרי כן ,כאשר כילה הקב"ה
את חמתו בכרם ישראל ,בימי צר ומצוק של תקופת השואה
האיומה ,כאשר נאלצתי אז לברוח מחמת המציק לתוך היערות
והסתתרתי בין צמחים ואילנות ,כבר הבנתי בדיוק למה התכוון
רבי חיים עוזר ,שכן רק בזכות הסבריו נשארתי בחיים ,שהרי
ידעתי היטב להישמר מצמחים מזיקים ולקיים את עצמי הודות
לצמחים מזינים ומחזקים!".
(עין חמד)

