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חיבוק הדב

מעלת הבגדים
משה רבנו מקבל צווי מהבורא יתברך למשוח את אהרן אחיו להיות כהן גדול ואת
בניו לכהנים רגילים .קודם צריך להכין להם בגדים מיוחדים לעבודת המקדש ואח"כ
למשוח אותם בשמן המשחה .כהן גדול לובש שמונה בגדים ,וכהן הדיוט לובש ארבעה
בגדים.
וכן כתוב בפסוק" :ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת" .תפקיד
הבגדים הוא לכבד את הלובשים וגם לפאר אותם בעבודת הקודש .בגדים אלו היו
מיוחדים במינם ועשו אותם בעבודת אמנות מיוחדת כמתואר בפרשה באריכות.
חז"ל מגלים לנו שבגדים אלו לאחר חורבן הבית הראשון הגיעו לידיו של אחשוורוש!
ובמשתה המפואר שעשה הוא לבש אותם והיה שותה יין ואוכל בהם .שנאמר:
"...בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדלותו ."...אצלנו בפרשה
כתוב..." :לכבוד ולתפארת" .ובמגילה כתוב..." :יקר תפארת" .מלמד שלבש בגדי כהן
גדול.
והחמור מכל שהיהודים שהיו במשתה שיתפו פעולה ולא קמו והלכו לנוכח ביזוי
הקודש .מכאן גם נלמד עד היכן הגיע רשעותו של אחשוורוש שרצה לפגוע ולבייש את
היהודים.
בעל ואשה צריכים לדעת שבתוך ביתם הם "הכהן הגדול" ועיני הילדים אליהם
נשואות .ההופעה שלהם בבית צריכה להיות מכבדת ומכובדת.
אמרו חז"ל "איזהו מכובד-המכבד את הבריות" .כלומר אם אני מכבד את הבריות
הסובבים אותי גם הם מכבדים אותי .כשאדם לובש בצורה מכובדת והולמת בזה הוא
מכבד את הבריות ומיד כולם יכבדוהו.
למשל רב גדול שלבוש בלבוש רבני מפואר מיד כשרואים אותו כולם יעמדו לכבודו.
מלך שעובר מיד כולם מתרגשים ונותנים לו כבוד כיון שבגדיו מעידים על רום מעלתו.
הגמרא מספרת שרבי יוחנן קרא לבגדיו – הכבוד שלי כבוד אדם לובשו.
פעם ראיתי מדבקה שכתוב בה שורה אחת" :יש לי כבוד עצמי אני מתלבשת
בצניעות" .אבא ואימא צריכים לכבד את הבריות שהם הילדים שלהם .אי אפשר
לדרוש כיבוד הורים כשההורים לא מכבדים את עצמם.
אנשים חושבים שבבית מותר הכל ,זה לא נכון! גם בבית יש כללי התנהגות וקודים
חברתיים שמהם אסור לזוז .גם טענות של :חם לי ,קר לי ...אינם טענות מוצדקות.
הורים הם "האורים והתומים" של הבית ומהם בני הבית שואבים כח ,עוצמה ,וחינוך.
צריכים כולנו לזכור שהבגדים נועדו – "לכבוד ותפארת" כמו שלמדנו בפרשה ,בגדים
מכובדים הם לא ענין של דת אלא של איכות חיים.
נשתדל כולנו לשדר דוגמא אישית טובה לבני בתינו ולסביבתנו ,ואז הקב"ה יאמר
עלינו" -ישראל אשר בך אתפאר".
שבת שלום  -אבנר קוואס
כופר נפטר לבית עולמו ,אך בנו ממשיך דרכו לא ידע באיזה מקום נמצא
אביו בשמים ,אם בגהינם או בגן עדן ,ולכן עשה שאלת חלום:
"אבי היכן אתה בעולמות" שאל הבן .האב התגלה אליו ואמר לו:
"בני דע לך כי אני מתעורר כל יום בשעה  9בבוקר ובארוחת בוקר שלי אני
אוכל חסה וגזר ,וכן חוזר חלילה בארוחת צהרים ,וכנ"ל גם בארוחת הערב"
שואל אותו בנו" :זה מה שנותנים לאכול בעולם הבא?"
עונה האב" :אני לא בעולם הבא ,אני שפן באוסטרליה"...

בשעה טובה ,משה וציפי התחתנו .כחודש לאחר
החתונה ,אמו של משה התקשרה אליו .הלו,
מדברת אמא ,נשמע קולה של אמו של משה מעבר
לקו .נו ,איך זה להיות נשוי? שאלה האמא .מצוין,
ענה הבן .ואחרי עוד כמה שאלות נשאלה השאלה
הבעייתית :תגיד ,איך היא? היא נקיה? היא זריזה?
מה אמא מצפה שהבן שלה יענה? יש כאן פגיעה
בפרטיות עם הזמנה ברורה לדיבורים שהם לשון
הרע .יותר מזה ,אם הבעל לא שם לב לניקיון או
לזריזות ,אז עכשיו ,הוא מתעורר ושם לב לדברים
ומתפתחת תגרה בינו לבין אשתו.
ומה יעשה הבן מול חקירת אמו? ברור שאסור לבן
לענות על שאלות כאלו של אמא! אין כיבוד הורים
כשמדובר בלשון הרע ורכילות .הבן צריך להתחמק
מתשובה בצורה מכובדת ,כמו להחליף נושא ,ואם
הוא לא מצליח ,אז שיבקש לסיים את השיחה
בנימוס ,או בטענה שיש משהו דחוף ,וכד'.
דוגמא נוספת :עברו ארבעה חודשים מאז
החתונה ...נו ,מה צריך להיות אחרי ארבעה
חודשים? הריון כמובן! מה ,זה לא ברור? אמא של
ציפי הרימה טלפון כדי לברר מה המצב .הלו ,ציפי?
מדברת אמא ,מה נשמע? בסדר ,ענתה ציפי .נו ,יש
חדש? שאלה אמא .הכל כרגיל ,אין משהו מיוחד.
טוב ,תשמעי ,פסקה אמא ואמרה :אם יש לך צרבת
תאכלי לימון ואם יש לך סחרחורת ,זה דבר טבעי,
תנוחי קצת יותר ,ואל תתאמצי ...אמא ,אני לא
בהריון .מה? נחרדה אמא ,עוד לא? ואז נשאלה
השאלה הפוגעת :מה ,יש בעיות? יש לו דפקט?...
על שאלות מהסוג הזה אסור לציפי לענות! יש כאן
חדירה לפרטיות ,שמלווה בלשון הרע ורכילות.
הורים לא צריכים לדעת מה קורה בקשר שבינו
לבינה .הנזק היותר גדול מהתעניינות זו ,שעלול
להיגרם לאשה אי נעימות עם בעלה .ולכן ,גם
במקרה זה יש להתחמק מלענות על ידי החלפת
נושא השיחה ,או לסיים את השיחה בעדינות.
וכאן אני פונה להורים שקוראים את המאמר
הזה ,ואומר להם :הורים יקרים ,אסור לשאול
ולחטט בנושאים שהזכרנו ,שום טובה לא תצמח
מהשאלות הללו .ואם אתם רואים שמשהו 'תקוע'
או שאתם רואים שהם צריכים הדרכה או שנראה
לכם שהם מחבלים לעצמם בזוגיות ,אז לא אתם
תיכנסו לעובי הקורה ,אלא תפנו אותם לגורם
שלישי ,והוא ישאל בעדינות ויתעניין בהם ,ואם הם
צריכים ,גם ייתן להם הדרכה נכונה.

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

סלנג

צריך להזהר שלא להכניס סלנג ומילות רחוב הביתה ,כי הבית אינו
רחוב ולא מועדון .בתקופתנו נכנסה מילת סלנג לא נקיה שמרוב שאנו
משתמשים בה אנו לא מבינים למה היא כל כך גרועה.
לדוגמא ,אבא קנה לאמא שעון חדש לכבוד היומולדת שלה .במעמד
כל בני הבית הוא הגיש לה את השעון .האמא התרגשה והודתה לאבא
במילים נרגשות ,וניסתה לענוד את השעון .היא גילתה שהאבזם לא
נסגר ...אחרי מספר נסיונות היא אמרה בקול רם :איזה אבזם 'דפוק'
זה...
קוראים יקרים ,הידעתם שהמילה 'דפוק' היא מילה לא נקיה?
המילה הזאת הגיעה מהפושעים שברחוב .היא כל כך השתרשה עד
שאנחנו לא מרגישים בזה בכלל.
הילד שמע את תגובת אמו ,פנה לאחותו לפני השינה ואמר לה:
'דפוקה' .אמא כל כך נסערה וכעסה ואמרה לו בקול רועם :מי לימד
אותך את המילה הזאת? נו ,מי לימד אותו? האמא היא המורה.
דוגמא נוספת .אבא ישב על הספה ובנו בן העשר ישב לידו וסיפר
בדיחה .האבא נהנה מהבדיחה ואמר לו :אתה 'גנוב' ,אתה יודע?
מהיכן בדיוק האבא גנב את הילד? 'גנוב' זוהי מילה של רחוב.

מחר האבא יספר בדיחה והילד יאמר לו :אתה אבא 'גנוב' .איך זה
נראה בעיניכם? וכן ,אפשר לומר  -התפקענו מצחוק ,ולא לומר  -נקרענו
מצחוק.
יכול להיות שחלק מהקוראים ירימו גבה ויאמרו  -מה גם את זה לא
אומרים? אבל כשאנו מדברים על נקיות הלשון ,הכל כלול.
עדינות בדיבור
כשמדברים אפשר להשתמש במילים יותר עדינות כדי לבטא את מה
שאנו רוצים .לדוגמא ,בני המשפחה ישבו בפינת האוכל לארוחת צהרים.
לפתע האמא הבחינה בטיטול שהונח בפינה ולא נזרק לאשפה .אמרה
האמא :תזרקו את הטיטול ,זה מסריח...
הילד שמע את המילה 'מסריח' ,ואמר לאחותו :מסריחה .אמר לו
האבא :מי לימד אותך להגיד את זה? ושוב אנו שואלים מי לימד אותו?
אמא אחרת אמרה :תזרקו את הטיטול ,יש פה ריח לא נעים ...זה כבר
נשמע אחרת.
צריך להעלות את רף הדיבור לרמה כזו ,וזה אפשרי .הכל תלוי בכח
הרצון ובעקביות .נסכם ונאמר ,שדוגמא אישית בענין לשון נקיה מחנכת
את הילדים לרמת דיבור נאותה ומעדנת את נשמתם .וצריך לתת על זה
את הדעת.

יהודייה מצרפת ,הגיעה לגיל כשהיא עדיין רווקה .במשך שנים לא
הצליחה למצוא את השידוך המתאים ,והיא הפכה לשבורה ורצוצה.
כשהגיעה לביקור אצל קרוביה בנתיבות ,סיפרו לה אודות הגאון רבי
יששכר מאיר ,ויעצו לה שתלך להתברך מפיו .האישה ,שלא ידעה לדבר
בלשון הקודש ,הגיעה אל הרב ,ופרצה בבכי קורע לב .לאחר שנרגעה,
סיפרה בכאב ,אודות סבלה הנורא ,וזעקה "חברותי כבר עומדות
להשיא את ילדיהם ,ולי אין אפילו בעל ...אני מאוד רוצה להקים
משפחה ולגדל את ילדי לתורה .למה אגרע מקיום מצוות הבורא?".
אחת מבנות הבית ששלטה בצרפתית ,תרגמה את דבריה .הרב שכאב
את כאבה של האשה ,הציע שתאמר מידי יום ,למשך  30יום ברציפות,
ארבעה פרקי תהילים :דברי הצדיק תורגמו לאשה ,והיא יצאה מהבית,
ובליבה תקווה שאולי סוף סוף תיוושע בזכות אמירת התהילים.
בבוקרו של היום השלושים ,ניצבה האישה שוב בפתח ביתו של הרב.
בני הבית הודיעו לה שהיום אי אפשר להיכנס לצדיק ,משום שאינו חש
בטוב .אבל היא התעקשה באומרה" :לאחר שישמע את הבשורה שבפי,
אני בטוחה שירגיש טוב יותר ,הניחו לה להיכנס ,והיא הודיעה לרב
בהתרגשות עשיתי ככל אשר הורה לי הרב ,וב"ה אתמול בלילה ,בדיוק
בליל השלושים מתחילת אמירת התהילים ,התארסתי בשעטו"מ.
לא היה גבול לשמחת רבינו .הבשורה הטובה אכן גרמה לו להרגיש
טוב יותר ,והוא ביקש מבני הבית לשתות לחיים ולשיר לכבוד הכלה
הצדקת .האישה עמדה לצאת מהבית ולפתע פנתה אליה המתרגמת
ושאלה אותה" :תאמרי לי בבקשה ,האם אמרת את פרקי התהילים
מידי יום כפי שאמר לך הרב?"" ,בוודאי" ,השיבה .המתרגמת הוסיפה
להתעניין" :האם את יודעת לקרוא בלשון הקודש?"" .לא " -השיבה " -
איני יודעת לקרוא" "אם כן כיצד קראת את פרקי התהילים?!" עשיתי
בדיוק כפי שאמר לי הרב ,סיפרה הארוסה לקחתי את ספר התהילים,
חיבקתי אותו בזרועותיי ,והתחננתי' :אנא ,ריבונו של עולם ,פרק ח',
פרק י"ג ,פרק כ"ב ,פרק נ' .וסיימתי בתפילה נרגשת לבורא ,במילים
משלי ,שירחם עליי ויזכה אותי להקים משפחה משלי" .פלאי פלאים.
האישה התמימה זועקת מתוך שברון ליבה ,ובשמים מצרפים את כל
מילות הפרקים ,והן מגיעות עד לכיסא הכבוד ,ובורא עולם שומע
(עין חמד)
לבקשתה וממלא אותה.

סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליט"א :נכנס לביתי גביר מפורסם וכך
מספר לי :לפני שנים באו אלי שליחי מצוה ובקשוני לתרום לנישואיה
של כלה יתומה שמשפחתה נמצאת במצב קשה ,השתכנעתי ,ולקחתי על
עצמי את כל הוצאות החתונה ,בהגיע יום החתונה נסעתי להשתתף
בשמחה ולפתע ניגש אלי אחד מזקני ירושלים ואומר לי ,היתה לך זכות
לתרום לכלה יתומה זו וברצוני לספר לך על ההיסטוריה של משפחה זו:
הם היו עשירים מאד וביתם פתוח לרווחה ,אך במשך שנים לא
התברכו בילדים ,והנה כשהגיע הגאון מטשיבין זצ"ל לארץ ניגש אבי
המשפחה לבקש את ברכתו של הרב לזכות בזרע של קימא ,אני מוכן
לברך אותך אמר הגאון אך דע לך שאם ברצונך להתברך בבנים ייקחו
ממך את העשירות  ,לא תוכל לזכות בשני הדברים גם יחד.
הבעל השיב מיד שהוא מוותר על העשירות ,ושאיפתו היחידה היא
לזכות בבנים ,ואכן הגאון מטשיבין ברכו ,ולתקופת השנה נולד לו הילד
הראשון ,ולאחר מכן השני והשלישי והרביעי ,ובלי ילדים ,כמובן שגם
 13עין הרע הברכה נתקיימה ונולדו לו הברכה השניה נתקיימה והוא
ירד מנכסיו ,ונותר בערום ובחוסר כל.
אותו גביר שהגיע אל הר' זילברשטיין מספר ,שבשלב זה פנה אלי אותו
זקן ירושלמי ואמר לי  -הכלה הזאת שנישאת עתה בזכותך ,היא הילדה
ה  13-של ההורים הללו שקבלו את ילדיהם בדרך נס ומי יודע איזה
זכות יש לך ,ואיזה דברים טובים מזמינים לך מן השמים .
לא עבר זמן רב ודבריו של אותו זקן התגלו כנבואה ממש ,לאחר כמה
שנים מחתונת היתומה ,ממשיך הגביר לספר ,תקפה אותי המחלה
הנוראה רח"ל ,והחילותי בסבב נדודים בחו"ל כדי לעבור ניתוחים,
הניתוח הצליח אך כעבור שנה התגלו בגופי גרורות מהמחלה ,ומצבי
הפך להיות קשה יותר .כאשר הגעתי לארץ להתייעץ עם הר' פירר  -יו"ר
"עזרא ומרפא" ,הוא יעץ לי לטוס לחו"ל ולהינתח שנית אצל רופא
מסוים ,הפעם הציע הר' פירר לשלוח את אחד מהמתנדבים בארגון שלו,
שילווה אותי ויסייע לי בבית החולים בחו"ל.
בהגיע יום הטיסה ,בדרכינו לשדה התעופה ,שאלתי את אותו מלווה
איך קוראים לו ,והוא השיב לי ,אני אחיו של החתן שנישא לכלה
היתומה שזכית לסייע לה בחתונתה ,הייתי בהלם והבנתי מיד ששיגרו
לי רמז מהשמיים שאצא בשלום מהמחלה בזכות המצוה שעשיתי.
והנה ,מסיים הגביר את סיפורו עברו שנים מהניתוח ,וב"ה אני בריא
ושלם ,ואין לי ספק שבזכות הכסף שתרמתי לכלה היתומה הצלחתי
(יביע אומר)
לנצח את מלאך המוות ולהישאר בחיים.

