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ימי ספירת העומר
כתב הרמב"ן שהימים שבין פסח לשבועות ,ימי ספירת העומר ,הם כל כך
קדושים שמעלתם כימי חול המועד .והיינו צריכים לעשותם ימי שמחה
אילולא תלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפה מפסח ועד פרוס עצרת (חג
השבועות).
מספרת הגמרא 24,000 :תלמידים היו לו לרבי עקיבא  ...וכולם מתו מפסח
ועד עצרת ,והיה העולם שמם (מתורה) ,ומפני מה? על שלא נהגו כבוד זה
לזה .הלך רבי עקיבא ולקח חמישה תלמידים והחזיר את התורה למקומה.
וכל התורה שבעל פה שיש לנו היום היא בזכות אותם תלמידים שאסף רבי
עקיבא וביניהם רבי שמעון בר יוחאי.
שני יסודות עיקריים נלמדים מהמעשה שהיה עם רבי עקיבא .א .אסור
להישבר אפילו אחרי טרגדיה נוראה כזו אלא צריך להמשיך בעשיה .ב .מה
עלול לגרום חוסר כבוד אחד לשני.
נתעמק מעט :חייבים לזכור שמטרת האדם היא לפעול ולעשות .הרבה
אנשים מחפשים הצלחות ,הברקות ,הנצחות ,סטיקרים ...רבי עקיבא לימד
אותנו שאת ההצלחות צריך להזיז הצידה כי לא כל דבר בחיים הולך לפי
התוכנית כמו שכולנו יודעים.
וכן הגדיר הרב דסלר זצ"ל את המושג ייסורים" :כל מה שסותר את
השאיפות שלנו" .חכמת החיים האמיתית היא 'להרים את הראש מעל
המים' ולהמשיך בעשיה.
זאת ועוד ,הדבר שגורם לחורבן כל כך גדול הוא חוסר בהערכה הדדית,
פרגון ונתינת כבוד לזולת.
שני עקרונות אלו עלינו לאמץ לתוך ביתנו .בחיי הנישואין ישנן עליות
וירידות ,הצלחות ואכזבות .נא לא להתייאש ,נא לא להישבר ,אלא להמשיך
בעשיה ובהשכנת השלום בבית .לדעת לוותר כשצריך ,ולא להעמיד כל
בקשה ודרישה על הדין.
וכל זאת מתוך כבוד הדדי והערכה וסובלנות הדדית .ואדרבא ,לדעת שזה
שהשני לא חושב כמוני ,זה לא חסרון אלא יתרון בבחינת  -טובים השניים
מן האחד.
בברכת שבת שלום  -אבנר קוואס
בעל חוזר הביתה בערב ורואה שהבית חשוך ,ומלא בנרות .ניסה
לחשוב עם עצמו האם יש היום יום הולדת או יום נישואין  -ולא
זכר .התחיל ללכת בעקבות הנרות ,עד שהגיע לסלון .הוא רואה
את אשתו יושבת על הספה וקוראת תהילים לאור הנרות .שאל
הבעל את אשתו" :אשתי ,איזו הפתעה את מכינה לי היום"? ענתה
האישה" :שום הפתעה ,לך תשלם חשמל"...

מגורים אצל ההורים
תופעה נפוצה ישנה בדורנו .זוגות צעירים
שמתחילים את דרכם כמעט ללא כסף ,הולכים
לגור אצל ההורים מספר חודשים או שנים עד
שיתבססו קצת ואולי ירכשו דירה.
ובאמת ,בצוק העיתים כשהפרנסה קשה ויוקר
המחיה מאמיר ,הפתרון ַה ִּמיָּ ִּדי והקל זה לגור
אצל ההורים ,לפחות בשנה ,שנתיים הראשונות.
ברור שהמצב הזה לא בריא בכלל ,לא לזוג ולא
להורים המארחים .אין פרטיות ,הזוגיות נעלמת
וגם ההורים מתערבים או מעבירים ביקורת.
הדבר מפתה במיוחד כאשר להורים יש יחידת
דיור צמודה לבית עם כניסה נפרדת ושם
לכאורה יש יותר פרטיות.
אציג לפניכם שיחת טלפון :שלום הרב אני
עומד להתחתן בעוד חודשיים .יש לי התלבטות
ואשמח לקבל הדרכה בענין .ברוך ה' קנינו דירה
והתחייבנו לשלם משכנתא וכבר עכשיו אנחנו
מתחילים לשלם .בעוד חודשיים כשנתחתן
נצטרך להיכנס לדירה בשכירות .למזלי להורי יש
בית גדול ,ובו שלוש קומות ,כאשר הקומה
התחתונה מושכרת בדרך כלל לאנשים זרים,
ובדיוק בימים אלה מסתיימת השכירות.
חשבתי לעצמי ,הוא אמר ,במקום שנשלם
שכירות ועוד משכנתא שבזה אנחנו לא יכולים
לעמוד ,נגור אצל ההורים בשנה הראשונה עד
שהבית שקנינו יהיה מוכן ,ונחסוך גם את
השכירות וגם את הארנונה גז מים חשמל וכו'.
מה הרב אומר? הוא שאל ,כדאי או לא כדאי?
אמרתי לו :הדבר לא כדאי ...מכמה סיבות:
ראשית ,שנה ראשונה היא שנה לא קלה ,זו שנה
של התאחדות עם אשתך והתרגלות אליה.
בשנה הראשונה יש לפעמים קצת מריבות ואולי
גם צעקות וזה לא בריא שההורים ידעו על כך.
אתה גם לא יכול לומר לה :אל תצעקי ,כי יש לה
זכות לשחרר לחץ.
חוץ מזה ההורים מרגישים מה קורה בבית ,מתי
היא קמה בבוקר ,מתי אתם הולכים לישון ולא
תהיה לכם פרטיות.
שנית ,כשהקבלן אומר שבעוד שנה תקבלו
מפתחות ,הכוונה שנתיים אם לא יותר ,ועד אז
יוכפלו המתחים והבעיות.
שלישית ,אל תשכח שזה לא בית הוריה אלא
בית הוריך! והחמות והכלה בדרך כלל לא כל כך
מסתדרות ,ונמצאות במתח תמידי שיתווסף
להרגשה של חוסר הפרטיות ,ויפגע בשלום
הבית.

כל הדברים שבעולם אפשר לחקותם חוץ מן האמת .שכן אמת מדומה
שוב אינה אמת( .רבי מנחם מנדל מקוצק)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

ואהבת לרעך כמוך
אמר רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול
בתורה" .מפני מה אמר רבי עקיבא "כלל גדול בתורה"?
מספיק לומר – זה כלל גדול! ותו לא .אלא הכוונה היא,
שבלי אהבת חברים ובלי אחדות לא ניתן לקבל את
התורה.
קבוצת תלמידים שלומדים תורה ואין בניהם דיבוק
חברים – תורתם מן השפה ולחוץ .לכן בימים אלו לקראת
מעמד הר סיני בחג השבועות עלינו לחזק ולהתחזק
בענין אחדות עם ישראל.
עלינו המבוגרים לעשות פעולות של קרוב לבבות
ולהשלים עם הסובבים אותנו ,אם זה במשפחה ואם זה
עם החברים.
וכן יש להשים דגש בימים אלה על הילדים ולהפעיל
אותם בענין האחדות והשלום.

כוחה של תפילה
להלן סיפור מפי בעל המעשה :הכל החל ,כאשר פצע קטן
באצבע צץ משום מקום .לצערי הרב ,הדבר הצליח לשבש
את יומי ואף פעולות פשוטות שאנו עושים מדי יום ביומו
לא ניתן היה לבצע .ניסיתי לכתוב ,אולם כאב חד גרם לי
לוותר על כך.
יתר על כן ,כל מכה ,ואפילו הקלה ביותר ,גרמה לי לחוש
כאבים עזים! נאלצתי לפנות לרופא המשפחה ,אשר טיפל
בי ונתן לי הוראות להמשך טיפול בימים הקרובים ואכן
הפצע נעלם כלא היה.
שבועיים לאחר מכן הפצע צץ בדיוק באותו מקום ,ושוב
נאלצתי לפנות לרופא המשפחה ולקבל טיפול רפואי.
כאשר הפצע צץ בפעם השלישית באותו מקום ,חשש
רופא המשפחה מכך ושלח אותי לבדיקה אצל רופא בכיר
מחשש שמדובר בגידול.
הרופא הבכיר אכן אישר את הממצאים והפנה אותי
לבדיקות מקיפות נוספות ואולי אפילו הסרת הממצאים
בניתוח .התור הפנוי שנקבע היה רק לאחר מספר
חודשים!!!
אחד מחבריי המליץ לי על רופא בכיר ,המשמש בבית-
חולים אחר .התקשרתי ,ולהפתעתי ,קיבלתי זימון כבר ליום
המחרת .הרופא בדק את ידי והסביר ,כי מדובר בתהליך
פשוט להסרת הגידול וניתן לבצעו כבר למחרת היום.

כיצד עושים זאת? ראשית ,עלינו לעשות להם מבצעים
בנושא – בין אדם לחברו כאשר נכין טבלה שתכלול מספר
נושאים כגון :וויתרתי לאחי  /עזרתי לאחותי  /פייסתי את
מי שנעלב  /וכד'.
ומתחת כל טור לרשום שם של ילד או ילדה מהמשפחה.
ולעשות להם כוכביות אם הצליחו במשימות ולקראת חג
השבועות לתגמל אותם כראוי.
שנית ,לעשות מבצע שעד חג השבועות אין מריבות!
כלומר אין הרמת ידיים ואין אמירת מילים לא יפות" .מותר"
להכשל רק פעמיים ומי שמעד יבקש מיד סליחה מאחיו
ורק אם אחיו יסלח לו נמחלה לו הפסילה ונמחקה.
כמו כן יש לספר לילדים על תלמידי רבי עקיבא שלא
נהגו כבוד זה בזה אפילו ברמות הדקות ביותר ומה קרה
בסוף.
וכן לספר בשבתות על כבוד של החכמים שנהגו אחד
בשני וסיפורים על כבוד ועזרה לזולת.
ואז נגיע לחג השבועות כאיש אחד בלב אחד.

אולם ,עליי להביא הפניה מקופ"ח ולא הטיפול יעלה לי 4000
ש"ח מכיסי הפרטי.
כשניגשתי לקופ"ח כדי לקבל את ההפניה המיוחלת
התאכזבתי קשות .הפקידה סירבה בכל תוקף ,בטענה
שקופ"ח אינם עובדים עם בתי חולים מחוץ לאזור מגוריי.
הפעלתי את כל הקשרים העומדים לרשותי -לצערי הרב
התשובה נשארה שלילית.
מאחר ולא עמדו ברשותי  ₪ 40000נאלצתי להמתין לתורי
בסבלנות כשאני מנצל את הזמן להתפלל בפני מי שאמר
והיה העולם ומבקש ממנו רפואה שלימה.
לאחר כחודשיים הגעתי לפרופסור לצורך ביצוע ניתוח
ובדיקת מקור הגידול .הגשתי את אצבעי החבושה לרופא.
הלה הסיר את התחבושת ,ולאחר מבט קל ביקש לראות
גם את ידי השניה .הוא הביט בשתי ידיי לסירוגין.
התחלתי להילחץ ושאלתי אותו" :האם ,חלילה ,המצב כה
גרוע?!" .הרופא הביט בי בתימהון רב ושאל" :אמור נא לי,
האם באת לכאן כדי לצחוק עליי? היכן הפצע שדיברת
עליו .אני לא רואה אותו!?".
הסתבר ,שהגידול נעלם לגמרי ללא כל התערבות
חיצונית .הלה קרא לרופא נוסף כדי לאשש את טענותיו
ושניהם אמרו באופן חד משמעי" :בשפה הרפואית קוראים
לזה נס רפואי! שכן בבדיקות המקדימות ראו בפירוש ,כי
מדובר בגידול!"
(פניני עין חמד)

