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מבט לשבת פרשת "כי תצא"

חומש דברים -מעובד עפ"י שיחות הרבי מילובאוויטש

זה הזמן !
את הסיפור הזה ,סיפר הרב גבירץ ,מנהל בית חב"ד בעמק יזרעאל שמגיע מעל  25 -שנה ,פעמיים
בשבוע ,לישובנו ,לתמרת ,למסור שיעור בנושא" :לחיות עם פרשת השבוע -במציאות זמננו" .להלן,
סיפור קצר המתקשר לפרשתנו ,ולזמן המיוחד אשר בו אנו נמצאים  -אלול.
בחור צעיר ,כליל-מעלות ,הגיע לפרקו ,להקים בית טוב ונאמן בישראל .השדכנית דיברה בו נכבדות.
הוא חכם ונבון ,תמיר ונאה ,נעים הליכות ,נקי ומטופח ,רחב-לב ורחב-יד ,מתפרנס בכבוד וביושר,
ובכיסו ,ברוך השם ,לא חסר הכסף - !.מושלם? לא ממש ! פרט שולי וקטן ,הבחור גם מגמגם
קצת...
הציעו אותו לנערה טובה וחסודה .מעלותיו הרבות כבשו את לבה .היא נאותה להיפגש אתו ,ולבה
פעם בהתרגשות כשנודע לה גם על המרשרשים הרבים המצויים בכיסיו...
נפגשו השניים בלובי של מלון מכובד .הבחור כבר המתין לה .למרבית התדהמה הפגישה ארכה
דקות ספורות בלבד והסתיימה צ'יק צ'אק.
לשאלת השדכנית ,פסקה הבחורה ,חד וחלק ,שהבחור הזה לא בשבילה! כל מעלותיו אינן שוות
בעיניה ,מול התנהגותו האנוכית " .רק נכנסתי למלון ,הוא קידם את פני במילה מעצבנת :ש-ש – ש
שנגמרה לבסוף ב " -לום" .היא לא מוכנה שמישהו ייעיז להשתיק אותה ב"ש" "ש" מעליב כזה -
והשידוך לא יצא לפועל! אבל אנחנו אולי נוכל לקחת מהסיפור הזה איזשהו מסר ,שיאפשר לנו להגיע
בלי לגמגם לטקס קידושין חגיגי מאד ,שלנו ,כן שלנו ממש  -עם בורא עולמים .חודש אלול הוא הזמן
המתאים ביותר לעסוק בחתונה הזאת ובזוגיות השמימית והנצחית הזאת.
שם החודש"אלול" ,משמעו "חיפוש" .מה יש לחפש ,ומה אנחנו אמורים בעצם למצוא? החיפוש הזה
אינו דורש מאתנו לצאת למרחקים .כי "קרוב אליך הדבר מאד" .זה סוג של חיפוש עצמי  -בעצמי
!מומלץ לבדוק בו איך הקשר הזוגי הזה מתקיים ביום-יום השוטף ,ולא רק בחגים ובמועדים מיוחדים.
מה מצב האהבה  -רדומה ,שיגרתית ,או מתעצמת ומתפתחת?
אלול ,כידוע ,ראשי-תיבות ,של אני לדודי ודודי לי ,זמן המרמז על יחס הקירבה והאהבה הנצחית
וההדדית של כנסת ישראל ובורא עולמים .בחודש אלול החיפוש הזה מקבל תמיכה מלמעלה.
נפתחים בו שלושה-עשר ערוצי–רחמים שמיימיים ,המסייעים לנו להגיע לתובנות הרצויות ,בלי
לגמגמם ,ובלי תירוצי-סרק .מתאפשר לנו להצליח אפילו לצאת למלחמה על אוייבים המבקשים
לתעתע בקשר השמיימי הזה .די רק בהחלטה "לצאת" למלחמה על אוייבים גלויים או מוסווים,
המנסים לטרפד את הקשר  -לקבל כוחות לגבור על כל המכשולים ,ולנצח !
נעשה ונצליח  -ונזכה בקרוב ממש לביאת המשיח !
שבת שלום ומבורך
דוד טל

