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לרגע פותח האבא את עיניו ואומר ,אני הולך לעולמי שכן זהו רצון ד'.
קטנים אנו מלדעת ולהבין דרכי שמים שהרי נסתרות דרכי ד'...
ומיד שוב סגר את עיניו בלי כח להמשיך לדבר...

האש ששרפה את השנאה

מתוך שיחה של אב בית הדין מעלה אדומים הרב אברהם דויטש
נערך ע"י הרב אליהו מאיר
יוסף מאיר בן  ,77שכב עם חולשה והרגשות כאב ,על המיטה שלו בבית
החולים זמן מה אחרי שנפגע משריפה נוראית שאירעה באותו שבוע
בבית מלון שבו שהה בימי החופש .תוך כדי שכיבתו שומע יוסף את
הרופאים משוחחים אודות מצבו בעת ביקורם בחדרו .הם דיברו די
בשקט במחשבה שיוסף ישן עמוק ולא רצו להעיר אותו ,ולא חשבו
שיוסף באמת שומע ומבין ברור כל מילה שהם אומרים.
"החולה נמצא איתנו כמעט חודש ימים ,לפי כל הבדיקות המצב שלו
מתדרדר באופן דרסטי ,כאשר בשלושת הימים האחרונים הוא הגיע
למצב סופני ממש ,לדעתי זו שאלה של יומיים שלושה ותו לא .בואו
נעמוד בחוץ כדי לא להעיר אותו ,אינני רוצה שהוא ישמע את המצב
שלו ,עדיף להביא את משפחתו ולספר זאת לכולם ביחד ,בכדי שהם
יוכלו לחזק אותו בעת הבשורה ".וככה הם יצאו מהחדר והמשיכו
בביקור הרופאים בשאר המחלקה.
אלא שלאמיתו של דבר ,יוסף עם כל חולשתו הגדולה שמע גם שמע
והבין את מצבו עמוק עמוק יותר מכל אחד בעולם.
דקות אחדות לאחר מכן אזר יוסף כח ואומץ ,ולחץ על הכפתור האדום
שעל המיטה שלו ,ותוך שניות נכנסה האחות שהיתה באותה שעה
בתורנות ,וכך היתה כבר מעודכנת על המצב הרפואי של יוסף,
כן מר מאיר איך אני יכולה לעזור לך?
נא להתקשר לביתי ולקרוא בדחיפות לאשתי .המספר שלה על השולחן
לידי ,ותבקש ממנה לקרוא לכל משפחתי הם וילדיהם שיגיעו מיד
בבקשה.
בלי להיכנס לשאלות ובלי לתת זמן לחשוב על רגשות ,התקשרה
האחות לגב' מאיר ומסרה את בקשת בעלה.
גב' מאיר שידעה ששיחת הטלפון הזו תגיע ביום מן הימים ,והבינה את
משמעות הקריאה .וכך עם רגשות העצב על היום שאכן הגיע ,השיבה
לאחות :תגיד לבעלי שאני מגיע וגם אדאג שכל הילדים יגיעו תוך
שעתיים וחצי ,כל אחד מהמרחק והמיקום שלהם.
גב' מאיר חשה קושי רגשי לעשות את שיחות הטלפון לשלושת בניה
ולבתה היחידה .מה גם שאי אפשר היה לבקש מאחד להתקשר לשני,
לאור המצב הרגיש השורר במשפחתם מזה כעשר שנים .הכל התחיל
מאותה העת שבו החליט יוסף לחלק בין ילדיו את חברות הנדל"ן הרבים
שבבעלותו ,המפעלים ,הנכסים הרבים ואפילו את עשרות יהלומים
המיוחדים ,את הכל חילק כבר יוסף בין הילדים שלו כירושה מחיים,
למעט כמובן סכום כסף נכבד ,אותו הותיר בצד לכלכל את שיבתו שלו
ושל אשתו .יוסף חשב שדבר זה יביא שמחה ונחת לו ולילדים אשר
חלקו של כל אחד ברור לו ללא ריב ומצה.
אלא שלא כך היו פני הדברים .למרבה הצער התוצאה מצעד זה היתה
הפוכה לגמרי ממה שתכנן יוסף ,כאשר דוקא אז התחילה מלחמה אדירה
בין כל הילדים" ,למה הוא קיבל את זה ואני קיבלתי את זה""....אני
יותר מבוגר ממך""...אני מומחה בתחום הזה יותר ממך""....אני כל
המוח מאוחרי הרשת של החברה"....עד מהרה כבר הגיעו הדברים לידי
כך שאפילו כבר לא הגיעו הילדים לשמחות זה אצל זה ,ולא החליפו
ביניהם אפיל מילה אחת.
וכך בכל פעם שהגיעו לבקר את האבא יוסף ,דאגו להגיע בזמנים אחרים
לביקורים קצרים זאת בכדי שלא להיפגש חלילה אחד עם השני...
וכעת ברגעים נוראים אלו עומדת האמא ליד שפופרת הטלפון ,ועליה
להזמין את כל המשפחה הפולגת לרגעי הפרידה מאבא לפני שהוא
מחזיר את נשמתו לאבינו שבשמים.
עומדים מסביב המיטה גב' מאיר וארבע ילדיה ,לצידה עומדת בתה
יחידתה רינה ,ובסמוך עומדים שלושת בניה דוד ,דני ,ואפי .מילה לא
נשמעה מפיו של אחד מהם ,רק עומדים הם ליד האבא ,וכל אחד ממלל
בלחישה את התפילות שהוא מכיר ,זה מספר התהילים ,וזה מספר
סגולות ,וזה מתוך סידור.

לרגע פותח האבא את עיניו ואומר ,אני הולך לעולמי שכן זהו רצון ד'.
קטנים אנו מלדעת ולהבין דרכי שמים שהרי נסתרות דרכי ד'....ומיד
שוב סגר את עיניו בלי כח להמשיך לדבר...
בלתי ניתן לתאר את הצער ואת ההרגשה ששררה בחדר של יוסף בבית
החולים ,ואכן באותו הרגע פרצו כולם בבכי ,לראות את אבא הולך
לעולמו אחרי שנים של פעילות ציבורית ,שנים של חסד ,שנים של
צדקה ועל כולם שנים של לימוד התורה ועשיית המצוות.ועתה הם
רואים מול עיניהם את אותו האבא שוכב בחוסר אונים.
שוב האבא מדבר" ,אני רוצה לראות את כולכם באחדות ,כולם באהבה,
כולם בשלום ואם לא עכשיו אימתי""...אני מבקש תרחמו עלי ואל
תתנו לי לראות אותכם כמו שהייתם כולכם כבר שנים ,כולם יכולים
להיות צודקים אבל כולכם לא חכמים .לצערי הקרבתם את אחד
הערכים החשובים ביותר שזה אחדות של משפחה עבור כסף ועבור
כבוד"...
דוד ,הבן הגדול במשפחה שגם הוא כבר מחתן ילדים ,לקח את הפיקוד
של אביו לידים ,ועם דמעות בעיניים לקח את דני חיבק אותו ונישק
אותו ,ואמר סליחה דני ,סליחה דני ,אני ממש מבקש סליחה ,בגללי כל
הסכסוך הזה התחיל.
למרבה החידוש דני גם הוא בכה ואמר לדוד לא הייתי צריך להיות כזה
עקשן הייתי צריך לקבל את הבקשות שלך אתה לא צריך לבקש ממני
מחילה .אפי ,האח הקטן אבל החריף ביניהם ,הלך מיד בעקבות האחים
הגדולים שלו ,ביחד עמדו כולם בחיבוק ידים וכולם בפה אחד גם
ביקשו מאחותם רינה מחילה ,כאשר כל אחד פירט את בקשת המחילה
האישית שלו.
אבא שלא היה לו כח לשים חיוך על פניו אפילו לרגע ,נצפה באותו רגע
עם חיוך אמיתי ,דוד תפס פיקוד שוב והתחיל לשיר לחן ישן מתוך ספר
תהלות דוד בן ישי" ,למען אחי ורעי "...וביחד שרו את השיר בדבקות
ובאיטיות במשך רבע שעה עד שאבא סגר את עיניו שוב ,וכאילו ראו
את נשמתו עולה לשמים ,אמרו כולם ביחד שמע ישראל והתפילות
המקובלות בעם קודש בעת יציאת הנשמה ,ויוסף השאיר אחריו
משפחה מאוחדת ומגובשת אוהבים וחביבים לד' יתברך ולישראל,
שפעלו ביחד לבנות מקומות תורה ,חינוך בנות ,וחסד ,בארץ הקודש
ובעולם.
ואכן טוב מאוחר לא כלום ,אבל מה חבל באמת שלפעמים לא רואים
את אהבת האחים עד שעת האפס.
אחי ורעי היקרים ,אשרינו מה טוב חלקינו ,אשר אנשים אחים אנחנו
כל עם הקודש המאמינים בד' ,כאשר בתוך הצער הכאב והפחד ,עת
אשר ראינו את להבות האש הגדולות והנוראות ,ברחבי ארץ ישראל,
וגם בתוככי עירנו האהובה מעלה אדומים ,ולכן אנחנו כולנו שותפים
בצער הגדול והנורא של הפצועים שהקב"ה ישלח להם מהרה רפו"ש
מן השמים.
בזמן קשה זה חזינו וראינו רגעים יפים של אמת ,את האהבה היוקדת
בינינו בכל עת במעמקי לבנו .נפלאות חזינו בזה הזמן לראות את היופי
של עם ישראל בכל מקום שלא משנה מי ומה  -איך כולם כואבים
את צער אחיהם באמת ,ועוזרים אחד לשני ,אוהבים אחד את השני,
ומשתדלים לעזור ומנסים להוריד חלק של הקושי שיש לאחינו בני
ישראל ששרויים בצער.
בעת נוראה כזו של דין שמים ,אשר ידענו כי הצור תמים פעלו יתברך,
בל נתפתה לעסוק במחשבות האם זה קשור לזה ולזה ,ומיהו הבשר
ודם האשם ,הרי שריפה זו שריפה ,ואם זה קרה אז אנחנו מבינים שזה
מאת ד' הקורא אלינו לשום לבבינו על דרכינו ,ולכן נאזין נא לקריאה
משמים ,וכולנו ביחד כאיש אחד בלב אחד ,לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר
חזק ,להתאחד בתורה ובמצוות ובמעשים טובים ,עדי נזכה לראות
ביחד בעזרתו יתברך ,את האש הגדולה והנוראה של בניין בית מקדשינו
ותפארתינו " -כי אתה ד' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה"
במהרה בימינו בקרוב  ,אמן ואמן.
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