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הזמנים לפי אופק ירושלים

לא מלינים מריבה

גדלותו של יוסף

יעקב אבינו מכנס את כל השבטים ורוצה לגלות להם את הקץ – " ...האספו והגידה
לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" .כאשר כולם התכנסו הוא אמר לכל אחד
מבניו את תכונותיו .ואיה ההבטחה להגיד להם את הקץ?
כאן מגלה לנו יעקב אבינו שקרוב הגאולה והקץ תלוי בתיקון המידות בבחינת –
"היום אם בקולו תשמעו" .כלומר המשיח יבוא היום בתנאי ,שנשמע בקולו של הקב"ה.
ובאמת אמרו חז"ל – לא נתנו התורה והמצוות אלא כדי לצרף בהם את הבריות .צירוף
זה פרושו תיקון המידות.
יעקב אבינו מזכיר בן אחר בן ומגלה להם את תכונותיהם ומעשיהם .כשיעקב מגיע
ליוסף הוא מאריך ואומר" :בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" מה הפירוש של המילים –
"בן פורת"? מסביר רש"י שזהו – בן חן .כלומר לא די בכך שיוסף יפה תואר מאד שכן
יופיו של יוסף מעין יופיו של יעקב ,ויופיו של יעקב מעין יופיו של אדם הראשון ,אלא
היה לו גם חן.
כמובן שהכל נבע מעוצם קדושתו ועבודת המידות שלו .ומהו – "עלי עין"? שאין עין
הרע שולטת בו .והסביר חז"ל את הסיבה באומרם :עין שלא רצתה ליהנות ממה שאינה
שלה אין עין הרע שולטת בו .כשאשת פוטיפר היתה באה לדבר איתו ולפתות אותו הוא
לא היה מביט בהלכן זכה לשמירה מעין הרע.
קוראים יקרים ,למדנו כאן יסוד גדול בענין עין הרע .כאשר אדם מסתכל ומביט
וחומד דבר שלא שייך לו הוא נעשה חשוף לעין הרע של האחרים בבחינת – מידה כנגד
מידה.
זאת ועוד ,אמרו חכמים – כל הנותן עיניו במה שאינו שלו ,מה שרצה לא נותנים לו
ומה שהיה לו לוקחים ממנו .מידה נפלאה נוספת היתה ביוסף הצדיק – אהבת הבריות.
האחים קנאו בו ולא יכלו לדברו שלום והוא כלל לא הרגיש בזה .וכשאביו אמר לו
"הלוא אחיך רועים בשכם  ...לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני
דבר "...ויוסף מיד אמר "הנני".
מידה נפלאה זו גרמה ליוסף שבכל מקום שהוא היה נמצא מצא חן בעיני הבריות והיו
מעלים אותו לגדולה .אם זה בבית פוטיפר ואם זה בבית הסוהר .ואולי זה החן שדברנו
עליו למעלה ,שהיה ליוסף הצדיק שנבע מאהבת הבריות ומידותיו הטובות .בסוף
הפרשה מתוארת פטירת יוסף שנאמר "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים  ...ויישם בארון
במצרים" ותרגם יונתן בן עוזיאל – ששמו אותו בארון ושיקעו את הארון בנילוס של
מצרים.
אם נשים לב נגלה שיוסף נפגש עם הרבה בורות במשך חייו .השבטים שמו אותו בבור.
אח"כ היה  12שנים בבור הכלא .ובסוף גם את הארון שמו בבור ושיקעו בנילוס.
הסביר הזהר הקדוש שהגלות הרביעית בה אנו נמצאים שנקראת גלות אדום היא
בבחינת בור! בור שהוא עמוק העומד מלמעלה לא רואה את התחתית ,אף בגלות זו אין
אנו רואים את סופה.
אבל בסוף הגלות בעומק הבור נמצא משיח בן יוסף שיתגלה קודם משיח בן דוד ויכין
את המלכות לגלוי מלכות עליון .שהרי יוסף הוא בן של רחל ודוד הוא מיהודה מבני
לאה ,ורחל שהיא עקרת הבית מכינה את הבית לבעל הבית .לכן בנה של רחל מכין את
מלכות בית דוד.
שבת שלום – אבנר קוואס
רופא שיניים וסנדלר היו גרים באותו בנין.
הרופא בקומה  4והסנדלר בקומה  1בכל פעם
שהיו נפגשים היה הסנדל אומר בברכה " :בוקר
טוב קולגה ,הרופא השתומם ושאל" :קולגה",
איך הגעת לזה שאנחנו קולגה?
השיב הסנדלר :כי כל מי שיורד ממך לטיפול
אומר :איזה סנדלר הרופא הזה...

לפעמים נדמה שבמקום להתווכח ולריב ,יותר
טוב להתעלם ולעצום עיניים .לתת לשני לשחרר
קיטור עד שיתעייף ,ואחר כך ללכת לישון ,ומחר
יהיה בסדר .השיטה הזו מקורה בחוסר חשק
להתמודד עם הבעיה ,וברצון לקבור את המרירות.
בשעה  12בלילה ,שמעון ישב על הספה רדום
לחלוטין .לפתע הוא ראה את אשתו מתקרבת אליו
עם אנרגיות עצומות של כעס .מנסיון של שנים
קודמות הוא יודע שהמריבה הזו לא תסתיים לפני
 4לפנות בוקר .שמעון קם ,הפנה את הגב ,וצעד
לעבר חדר השינה .לאן אתה הולך היא שאלה
בכעס ...שמעון לא ענה ,הוא נכנס למיטה כשהיא
הולכת אחריו וצועקת ממורמרת ובוכה .הוא אמר
בלבו :מחר בבוקר כשהשמש תזרח אני מפניה
אברח ...אשתו ישבה מולו ובכתה ללא הרף עד
שנרדמה מתוך בכי.
בשעה  7בבוקר השעון צלצל ,שמעון התעורר
והתכוון לצאת מהבית ,אבל לפני כן הוא רצה
לראות מה 'מזג האוויר' ומצב הרוח שלה .הוא פנה
אליה ואמר :ויקי ,ויקי ...היא פתחה עיניים ,והוא
המשיך :להתראות .היא חייכה קצת ,והוא יצא.
אמר שמעון בלבו :רק אני יודע איך 'לדבר' איתה,
זה נגמר!
אם אתם חושבים כמו שמעון שזה נגמר ,יש לכם
טעות ,ההיפך הוא הנכון ,הצטבר אצלה משקע,
מטען שלא פורק .עוד קטטה מעין זאת ועוד
התעלמות יוצרים אצלה משקעים נוספים שהופכים
ל ְִמ ְטעַ נִים ...אחרי  10שנים היא מסתובבת בבית
שכל דבר קטן עלול לפוצץ את הכל.
אם כן מה עושים אם בן הזוג מתחיל מריבה ויכול
להיות שהיא תמשך עד אור הבוקר ,להתעלם או
לא? ראשית :אפשר לנסות להוריד את האש מיד.
היא מתקרבת אליך זועמת ונסערת ...מיד תקום
ותשאל אותה :אשתי ,רוצה קפה או תה? אחרי
שהכנת קפה לשניכם ,תאמר לה :שבי בבקשה...
אחרי כל זאת ,תשאל :מה רצית לומר לי? ברוב
המקרים ,היא תאמר לך :זה סובל דיחוי ...ואפילו
אם היא תאמר ,זה יהיה בעוצמה נמוכה הרבה
יותר ממה שיכול להיות.
שנית :לאפשר שחרור קיטור ,לסיים את המריבה
והוויכוח ,ולהתפייס .אפילו שהשעה כבר שעת
בוקר והציפורים כבר מצייצות ,יש לסיים את
האירוע בשלום .לפעמים קורה שהוויכוח מסתיים
ב 7 -בבוקר וצריכים ללכת ללימודים או לעבודה
ומרוב עייפות בני הזוג מותשים ולא יכולים לצאת
מהבית .יותר טוב לוותר על חצי יום עבודה ,ובלבד
שהמריבה תסתיים בפיוס.
כאשר שמעון יצא לעבודה ,אשתו יצאה מהחלון
עם מטפחת בידה ונופפה לו לשלום ,ואמרה:
להתראות שימי ,שיהיה לך יום מוצלח ...והחיוכים
לא פסקו.

"גדול כוחה של תשובה ,שכיוון שהאדם מחשב בלבו לעשות תשובה,
מיד עולה ועומדת לפני כיסא הכבוד" (ספר מים חיים)

חוצפה בין מבוגרים

כל הטיפים והעצות בנושא החוצפה נכונות מגיל  0ועד .120
כלומר ,צורת התגובה שלמדנו מתאימה לבני כל הגילאים .לפנינו
דוגמא לחוצפה שמתרחשת בבנק לעיני כולם וממנה נלמד איך
להגיב .רינה הגיעה לבנק ובידה ערימה של תשלומים .היא צריכה
לשלם את הכל היום.
לרוע מזלה כל הפקידים בבנק היו בחופשה חוץ מפקיד אחד
מבוגר ואיטי .כתוצאה מכך השתרך תור ארוך שאין לו סוף.
בנוסף לכך היה זה יום חם והמזגנים בבנק לא פעלו...אחרי
שעתיים של עמידה בתור היא כבר רואה את הפקיד .ובעוד
שלושה אנשים היא מגיעה לדלפק.
לפתע נכנסה לבנק גברת מגונדרת מבוגרת עם כובע רחב שוליים
ובו נעוצה נוצה של טווס .רינה שלנו עקבה אחריה וראתה
שהגברת ניגשת לעמדת דף חשבון .הגברת הוציאה דף חשבון
וצעדה קוממיות לכיוון התור .ברוב חוצפתה היא נדחקה ונכנסה
בין רינה לעומד לפניה בתור .רינה לא ידעה את נפשה מרוב כעס.
היא פנתה אל הגברת ואמרה לה :סליחה ,אני לפנייך בתור...

הגברת הסתובבה ,לא שמה לב שהנוצה של הטווס סטרה על פניה
של רינה ,ואמרה לה ברוב חוצפתה :את לא מתביישת ,אני הייתי
כאן לפנייך ,אין לך כבוד לאנשים מבוגרים? כדאי שתתביישי לך.
רינה נאלמה לנוכח החוצפה של אותה גברת .היא עומדת בתור
שעתיים ,רגליה כואבות מאד ,חום כבד בבנק ,פקיד איטי בעמדה,
והאשה הזאת נכנסה עכשיו ואומרת לה שהיא הייתה לפניה...
כל הנוכחים בבנק מסתכלים כעת על רינה לראות כיצד היא
מגיבה .אם רינה תפתח עליה את הפה ותגדף ותחרף אותה
במילים חריפות ,כולם יראו שהגברת החצופה ורינה ,נמצאות
באותה רמה ,ורינה תהיה זו שתתבזה .אז מה עושים? את כל מה
שלמדנו מקודם .רינה צריכה לשמור על כבודה העצמי וגם לא
לבזות את הגברת המגונדרת.
עליה למשוך אותה למגרש שלה ושם היא תנצח .רינה צריכה
לומר לה :שתינו יודעות את האמת ,אבל אם את מרגישה שאת
היית לפני אז אני מוותרת לך ,ותהיי לפני בתור.
כזו קורה לפעמים שהחוצפנית תאמר לה :טוב ,הפעם אני
מוותרת לך ,אבל בפעם הבאה תתני יותר כבוד למבוגרים .הגברת
החצופה התפרצה לדלת פתוחה ,ורינה יצאה מהסיפור הזה כאשה
גדולה.

הצלה מופלאה
פעמים רבות תוהה האדם ,למה ועל מה הבורא מעמידו בניסיון
כזה או אחר .אין הוא מודע לעיתים ,כי למעשה במה שעבר בזה
ניצלו חייו ואילו היה מודע לכך ,היה מודה לבורא עולם יומם
ולילה.
לא בכדי אנו אומרים שלוש פעמים בכל יום 'על ניסך שבכל יום
עלינו להודות לך' .שכן אין אנו יודעים ומודעים לכך .להלןסיפור מופלא ,שהתרחש לפני מספר שנים.
מדובר במשפחה המונה זוג הורים ושלושה ילדים .מאחר והאב
היה צריך לטוס לתאילנד לצורך פרנסתו ,החליט לנצל את
העיתוי ולקח את משפחתו עימו כדי שיוכלו לטייל באזור .מאחר
שהיה עליהם להגיע לפוקט ,הם נסעו לשדה התעופה כדי לטוס
משם.
כשהגיעו לשדה התעופה ,גילה האב ,ששכח את המחשב הנייד
במונית! מדובר במחשב ,אשר בו נשמרו כל הקבצים עבור
עבודתו ולא היו לו גיבויים .כלומר שעות רבות של עבודה
מאומצת נמצאו במחשב ,אשר נשכח במונית.
הם מיד עלו למונית אחרת והחלו לרדוף אחרי המונית .לאחר
כשעה הבינו ,שמדובר במקרה אבוד ואין שום סיכוי להשיג את
המונית והמחשב שעליה.
האבא ממש נשבר לרסיסים בגלל המצב ,שאליו נקלע .בלית
ברירה ביקשו מהנהג ,שיחזיר אותם לשדה התעופה.
כשהגיעו לשם ,הם רצו לעבר המטוס אולם ,דיילת הקרקע
עצרה אותם ואמרה להם" :אני מצטערת אבל סגרנו כבר את
הטיסה!".

הם ניסו לשכנע אותה ,התחננו ,ביקשו ומה לא עשו -אך ללא
הצלחה .לא נותרה בידיהם ברירה .אב המשפחה שאל" :מתי
הטיסה הבאה?" הדיילת אמרה להם ,שמשאלתם היא מבינה
שהם לא מודעים לעובדה שהם הפסידו את הכרטיסים ,שכבר קנו
ולא ניתן להשתמש באותם כרטיסים ,ועליהם לקנות כרטיסים
אחרים.
בלית ברירה הם קנו כרטיסים לחברה אחרת ,שיוצאת עוד
כשעתיים ,נעמדים בתור והמתינו בסבלנות .לפתע פתאום הודיעו
להם ,שהטיסה האמורה לצאת בוטלה .זה כבר היה יותר מדי
בשבילם.
האב הכועס ניגש לאחד האחראים לברר מה קרה והלה אמר לו:
"המטוס ,שיצא לפני כשעה וחצי ,התרסק בשדה התעופה של
פוקט ,ולכן סגרו שם את שדה התעופה ,ובשל כך הטיסות לשם
בוטלו".
כשבעל המעשה סיפר את מה שאירע עימו ,הוא הוסיף ואמר:
"מדהים כמה קיצוני יכול אדם להרגיש בהבדל של שעתיים,
שעתיים קודם כעסתי על כל העולם ,הרי זה לא הגיוני ,לאבד
מחשב יקר .להפסיד  20אלף באט על כרטיסים ,לפספס טיסה
ועוד טיסה.
אבל ,כשנודע לי ממה הבורא הציל אותי ואת משפחתי ,הרמתי
את עיניי לשמים והודיתי לבורא העולם' :ריבונו של עולם תודה
לך ,שתמורת קצת כסף הצלת את חיי וחיי משפחתי'.
(פניני עין חמד)

