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כולנו אחים

"וְ ָׂש ַמ ְח ָׂת ְב ַחגֶּ ָך"

ּומה ָׂנ ִׁעים
כתב דוד המלך ע"ה בתהילים – " ִׁשיר ַה ַמ ֲעלֹות ְל ָׂדוִׁ דִׁ ,ה ֵּנה ַמה ּטֹוב ַ
ֶּש ֶּבת ַא ִׁחים גַ ם יָׂ ַחד" .על איזה אחים דיבר דוד המלך? אלו משה ואהרן שהם
הסמל של האחווה .לא היו אחים אהובים ונעימים ומפרגנים זה לזה כמו משה
ואהרן.
בשעה שהקב"ה רצה לשלוח את משה לגאול את ישראל משה סירב מרוב
ענוונותו ,ושבוע ימים נערך כעין "ויכוח" אם ללכת לגאול את עם ישראל או לא.
בסופו של דבר אמר משה לקב"ה – "שלח נא ביד תשלח"  -כלומר שלח ביד
מי שאתה רגיל לשלוח ,הנה אהרן נמצא במצרים עם בני ישראל והוא יוציא
אותם משם ,אמר לו הקב"ה רק אתה תהיה הגואל ,ואז אמר משה רבונו של
עולם ,אהרן אחי בן –  83ואני בן  ,80וזה לא יפה שהאח הקטן יאמר לאח הגדול
מה לעשות ,לכן כדאי שאהרן יגאל אותם ,אמר לו הקב"ה שאין לו לחוש מכך
שמא אהרן יקנא או שלא יקבל זאת בהבנה אלא הוא ישמח בשמחתך שנאמר:
"וראך ושמח בליבו".
ובאמת כשמשה הגיע למצרים יצא אהרן לקראתו וקיבלו באהבה גדולה .וגם
משה החזיר לאהרן אחיו בצוויו של הקב"ה ומשח אותו להיות כהן גדול.
בפרשה שלנו מסופר איך משה רבנו הכין את אהרן ומשח אותו להיות כהן גדול
ובסופו של התהליך כתוב" :וַ יִׁ צֹק ִׁמ ֶּש ֶּמן ַה ִׁמ ְש ָׂחה ַעל רֹאש ַא ֲהרֹן וַ יִׁ ְמ ַשח אֹתֹו
ְל ַק ְדשֹו" .אומרת הגמרא שבשעה שמשה משח את אהרן ויצק את שמן המשחה
על ראשו ,השמן טפטף עד שחדל ,ונשארו בסוף זקנו של אהרן שתי טיפות שהיו
כמין שתי יהלומים שלא יבשו לעולם ,ובשעה שהיה יושב לפני הספר ,היו
הטיפות עולות לצדעיים ואחר כך יורדות חזרה לקצה הזקן .הנס הזה היה כ40-
ש נה וכל ישראל ראו זאת .ולכן ממשיך מזמור התהילים שכתבנו למעלה:
דֹותיו" .ובדרך
"כ ֶּש ֶּמן ַהּטֹוב ַעל ָׂהרֹאש י ֵֹּרד ַעל ַה ָׂז ָׂקן ְז ַקן ַא ֲהרֹן ֶּשי ֵֹּרד ַעל ִׁפי ִׁמ ָׂ
ַ
רמז נאמר ששתי הטיפות הללו כמין שני יהלומים ,היו רומזים לשני מנהגי הדור –
משה ואהרן שהיה בניהם קשר של פרגון והערכה לא פשרות.
אם נשים לב נגלה שגם בבית שלנו יש שני אחים ,זה הבעל והאשה .שכן כתוב
בשיר השירים" :אחותי רעייתי "...אשתו של אדם נקראת "אחותי" ,הקשר בין
איש ואשתו צריך להיות קשר טוב כמו אח ואחות ,מפרגנים אחד לשני ,דואגים
זה לזה ועוזרים איש לרעהו ללא כל חשבון לתמורה וללא תחרות .אם ננהג כך
נזכה להשראת השכינה בביתנו כמו ששרתה בזמן שהיו בני ישראל במדבר.
בברכת שבת שלום  -אבנר קוואס

אמרנו שאשה שמחה בתכשיטים ובבגדים.
אבל אוכל לא משמח אשה .נניח שבעל יביא
לאשתו מתנה ליומולדת מנה שווארמה ...היא
תשאל אותו :מה זה? האם זה ישמח אותה? זה
עלול לעצבן אותה .כל עניינה הוא הבגדים
והתכשיטים ,התמרוקים והבשמים.
כאן המקום לחרוג קצת מהנושא ,וללמוד מה
קונים לאשה ואיך מגישים את המתנה.
בעל יקר ,מספר ימים לפני שמגיע חג הפסח,
תחשוב לעצמך איזו מתנה כדאי לקנות לה?
אולי תקנה לה עגילים יפים ,אולי ענק מדהים,
ואולי טבעת יהלום ...כל החיים קנית לה זכוכיות,
פעם אחת תקנה לה אבן אמיתית! או בגד חדש.
ואם אתה באמת מבולבל ,אז תיתן לה צ'ק פתוח
תחתום עליו ותאמר לה :תקני לך מה שאת
רוצה ...ואחרי שקנית תשים לה את המתנה
בקרטון ,שים על הקרטון פפיון ,ותזרוק על זה
נצנצים...
לאשה ,חשוב מאד אופן ההגשה של המתנה,
ולפעמים זה מרגש אותה יותר מעצם המתנה.
קנית לה את המתנה ,עטפת ...כתוב לה כרטיס
ברכה ,הקדשה ,או מילה טובה.
הרבה בעלים שואלים' :מה לכתוב? אני לא
משורר '...לא חייבים להיות משורר .קח את
הכרטיס ,כתוב עליו מילה ושים אחריה שלוש
נקודות ...היא כבר יודעת להשלים לבד ,והיא גם
יודעת למה התכוונת .אז מה בכל זאת כותבים?
לאשתי ה ...רציתי רק ...וכמעט ש ...ממני בעלך
ה ...שים את הכרטיס בתוך המתנה ותגיש לה
את האריזה ,שים לב איך היא מתרגשת .היא
תוציא את המתנה מהקופסא ,תוציא את
הכרטיס מהמתנה ותאמר לעצמה :אני לא
מאמינה ,הוא כתב לי מכתב ...ואז היא תקרא:
לאשתי ה - ...למה התכוון המשורר? ...רציתי רק...
 מעניין מה הוא רצה ...וכמעט ש - ...אולי הואקנה לי עוד משהו ...ממני בעלך ה - ...זה עשה
לה את גם את היום וגם את החג.
בעל יקר ,דע לך שהנעליים יתבלו ,השעון
ייעצר ,המתנה תישבר ,אבל הפתק הזה לעולם
ישאר...

כומר ניגש לרב הקהילה ואומר לו :לאחרונה אצלנו בשכונה הייתה
מכת פריצות לבתים וגניבות .הבנתי שאצלכם היהודים זה לא קורה,
למה? הסביר הרב – “אנחנו מוגנים .אתה רואה שם על הדלת ,זה
מזוזה שמגינה עלינו” “ -בבקשה תן לי אחת” ,ביקש הכומר .הרב שקל
ובסוף נתן לו אחת .כעבור שבועיים חוזר הכומר נזעם ומקלל את
היהודים" .מה קרה?" שאל הרב .ענה הכומר “גניבות באמת לא היו.
אבל השנוררים לא מפסיקים להגיע!” ..

גדול השלום  -שאפילו ישראל עובדים עבודה זרה ושלום ביניהם ,אומר הקב"ה כביכול:
אינני יכול לשלוט בהם ולעונשם ,כי שלום ביניהם( .ר` יהודה הנשיא).

ארבעת הבנים
דגש מיוחד הושם בחג הזה על הילדים שלנו – כמו
שנצטווינו בתורה" :והגדת לבנך ביום ההוא" .הדבר בא לידי
ביטוי בכמה אופנים :אנו דואגים שהילדים יהיו ערניים
בלילה הזה .עושים שינויים בסעודה כדי שהילדים ישאלו
"מה נשתנה?" האפיקומן מחזיק אותם ערים עד סוף הסדר.
וגולת הכותרת של ההגדה" :כנגד ארבעה בנים דברה
תורה :חכם ,רשע ,תם ,ושאינו יודע לשאול" .כאן מתגלה
לנו דבר חשוב ויסודי בגישה כלפי הילדים שכל אחד מהם
הוא מסוג שונה .החכמה היא לדעת איך לדבר עם הבן
המיוחד "בגובה העיניים" ולשוחח איתו ולכוון אותו למחוזות
טובים ,הדיבור הוא הכלי הבסיסי בתקשורת עם ילדים ודרך
זה אפשר להשפיע עליהם ולכוון את חיצי החינוך למטרה.
אחד חכם :זה הילד המבריק והשנון ,הלמדן והמצטיין.
צריכים לדבר לפי ערכו בבחינת "תן לחכם ויחכם עוד".

אחד היהודים העשירים באנגליה שיגר מכתב ובו סיפור
מופלא של השגחה פרטית ,על מנת לפרסמו כאן בארץ
ישראל.
גביר זה לא היה מבאי בית המדרש ,והיה רחוק מקיום
מצוות אך בשלב מסויים ירד עליו רוח טהרה ממרום ,והוא
קיבל על עצמו להתחזק .אחת הקבלות שקיבלתי על עצמי
היתה לעשות כל מאמץ על מנת להתפלל את כל
התפילות בבית כנסת ,ובמניין.
לפני כחודש וחצי ,כך הוא כותב ,פקדה את לונדון וערים
נוספות באירופה סופת שלגים עזה ששיתקה את כל
הפעילות בעיר .כשהגיע זמן תפילת ערבית ,לא חשבתי
פעמיים ,וכיון שקיבלתי על עצמי להתפלל בבית הכנסת
ובמניין ,לא התחשבתי בשלגים שכיסו את כל הדרכים ,וגם
לא היה אכפת לי מכך שנפש חיה לא נראתה ברחוב.
הגביר יורד למכוניתו ההדורה ,מתניע אותה ,ומתכונן
לנסוע על השלגים ,עד לבית הכנסת .ברם ,כאשר אך החל
בנסיעה ,חוסמים לפתע שני בריונים את דרכו ,ואינם
מאפשרים לו לנסוע .עד מהרה הבין האיש שהשניים חמדו
במכונית הפאר שלו ,והם רוצים לשדוד אותה ממנו ,וגם את
הכסף הרב שהיה באותו רגע במכונית.
האיש מחליט שלא להיכנע להם ,ונאבק עם שני הבריונים
שהלמו בו בפראות ,והיכו בו בכתפו ,הוא הרגיש כאבים
עזים ,והחל לצעוק בקול רעש גדול .האדם היחיד ששמע
את צעקותיו ,היתה אשתו ,שפתחה אף היא בצעקות
'הצילו ',עד שהשודדים נמלטו ונסו על נפשם.
מחמת הכאבים בכתף הובהל הגביר לבית החולים ,ושם
אבחנו הרופאים שהכתף סובלת משבר.

הילד הזה הוא כלי שניתן למלא הרבה יותר ממה שאנו
חושבים .ילד הוא דף חלק ללא עקמומיות ,יש לו ראש נקי.
ולכן יש למלא אותו בתכנים חיוביים בעלי רמה גבוהה
שמצד אחד ישפרו ויחדדו את כישרונותיו ,ומצד שני שלא
ישעממו אותו.
אחד רשע :בהגדה מוגדר סוג ילדים שדורנו עד לו בכל
יום ,בבחינה של "פריקת עול" מסוימת" .מה העבודה
הזאת לכם" הוא אומר ,במעין בריחה מהתמודדות וחוסר
ראיה נכונה של המציאות .בדרך כלל הדבר מורגש יותר
בגיל ההתבגרות .וכפי שמוגדר היום "כמרד הנעורים" .גם
את הילדים האלה עלינו לטפח ולקרב עם הרבה חום,
והרבה שיחות והבנה ,ועם אמירת ביקורת בזמן הנכון,
בבחינת "שמאל דוחה וימין מקרבת" .שמאל היא הביקורת
והיא היד החלשה .הביקורת תאמר בעדינות .ואח"כ לקיים
את הימין מקרבת ,היא היד החזקה .ולהביאה לידי ביטוי
בריבוי חום ואהבה ומחמאות.
המשך הבנים בשבוע הבא בעז"ה...

בתוך כדי הצילומים שנעשו לפצוע ,ובמהלך האבחון,
פורצת מפי הרופאים צעקה ,שגם הגביר הפצוע נבהל
ממנה "הקב"ה הציל אותך" אומרים לו הרופאים
בהתרגשות ,והוא ,כמובן ,עדיין איננו יודע מה קרה.
הרופא האחראי ניגש אל הגביר ,ומצביע לו על אחד
הצילומים ,ואמר לו" :אתה יודע מה רואים כאן? כשצילמנו
לך את הכתף ,גילינו בדרך אגב ששסתום הלב שלך סתום
לחלוטין  ,ואם לא היינו מגלים זאת ,היית עלול בתוך זמן
קצר לקבל שבץ לב באופן פתאומי ,ירחם האלוקים
וישמור ".למותר לציין שבו במקום הוחלט לנתח את הגביר
בליבו ,וכך יצא מכלל סכנה ,וליהודים היתה אורה ושמחה.
הגביר ביקש לפרסם את הסיפור הזה ,על מנת להוכיח
שסיבת הצלתו היתה אך ורק הקבלה שקיבל על עצמו
בענין התפילה בבית הכנסת ,ובמניין.
אלמלא היה מתחזק בליל השלגים ההוא ,ויורד למכוניתו
כדי לנסוע לבית הכנסת לא היו פוגשים אותו הבריונים ,ולא
היו מכים בו ,וממילא לא היה מגיע לבית החולים ,והאבחון
הקריטי בענין הלב לא היה בא לידי ביצוע .וכך בתוך תקופה
קצרה מאוד היה עלול להסתכן וליפול ,חלילה ,באמצע
הרחוב.
רק על ידי החיזוק שלו ,עזרו השי"ת להגיע אל נס ההצלה
האישי שלו ,להודיע שכל קוויך לא יאבדו .יש גם ללמוד
מכאן שכל אדם מחויב לומר 'כל מאן דעביד רחמנא
לטב עביד ',וגם כאשר נראה לו שבאה עליו צרה גדולה,
ישען בכל ליבו ומאודו על השי"ת ,וידע שהוא עושה הכל
לטובתו .וכמו במקרה שלנו ,שאפשר היה לחשוב שהמקרה
עם השודדים הוא רע ומר ,ולבסוף התברר שהכל היה
לטובה.
(יביע אומר)

