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הגורם השלישי

תייר או מרגל?
ארץ ְכנַ ַען ֲא ֶשר ֲאנִ י נ ֵֹתן ִל ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל "...
"ש ַלח ְלָך ֲאנָ ִשים וְ יָ ֻתרּו ֶאת ֶ
ְ
משה רבנו ובני ישראל הגיעו לכניסה הדרומית של ארץ ישראל והיו
"ש ַלח ְלָך
ְ
מוכנים לכבוש אותה אבל קודם לכן אומר הקב"ה למשה -
ֲאנָ ִשים וְ יָ ֻתרּו  "...משה מקבל צווי לשלוח אנשים לתור את הארץ .ובאמת
כל הפרשה אנו לא מוצאים את המילה מרגלים! אלא את המילים  :ויתורו,
מתור ,תרנו.
מה טמון במילה – לתור? המילה תייר! ביקש הקב"ה ממשה ואמר לו –
תגיד להם שיהיו תיירים ולא יהיו מרגלים.
מה ההבדל בין מרגל לתייר? שני אנשים נחתו בנמל התעופה בטרמינל.
שניהם חוצניקים ונראים אותו דבר .לשניהם יש תרמיל ,נעלי הליכה ,כובע
ומצלמה .רק שעל הגב של האחד כתוב "תייר" ועל הגב של השני כתוב
"מרגל" .שניהם סיירו וטיילו בארץ למשך  40יום .כשרצו לשוב לארצם
העמדנו אותם בכניסה לטרמינל ,פתחנו את מצלמת התייר ומצאנו
תמונות של נופים ,אתרים ,בתי כנסת ,והרבה דברים יפים.
האם התייר צילם את הברז העקום שהיה בחדרו במלון? בוודאי שלא!
האם הוא צילם את השטיח שהיה קרוע בלובי? גם לא! תייר מצלם רק
דברים יפים ,לכן תייר נגזר מהמילה – יתרון .לעומתו במצלמה של המרגל
נמצא תמונות של פרצות בגדר ,שוטר שנרדם בניידת ועוד הרבה דברים
לא טובים .נמצאנו למדים – התייר מחפש יתרונות והמרגל מחפש
חסרונות.
נחזור לפרשה ,משה רבנו שולח שנים עשר אנשים צדיקים ומכובדים
מראשי בני ישראל בשליחות ששמה – לתור את הארץ .ומה קרה בסופו
של דבר? כולנו יודעים – הלכו שנים עשר תיירים וחזרו עשרה מרגלים.
ומתי הם חזרו בערב תשעה באב ,והוציאו את דיבת הארץ רעה .ומיד
כתוב " :וַ יִ ְבכּו ָה ָעם ַב ַליְ ָלה ַה ֽהּוא" – ליל תשעה באב .אמר הקב"ה אתם
בכיתם בכיה של חינם אני קובע לכם בכיה לדורות .ואמרו חז"ל – כל דור
שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו ,כלומר עדיין לא תוקן
העוון הראשון שהתחיל בכניסה לארץ – חטא המרגלים .אם כן מהו התיקון
לבכייה ולחורבן? שהמרגלים יחזרו להיות תיירים!
אם אנו רוצים בבניין בית המקדש עלינו להסתכל על כל מה שסביבנו
כמו תיירים לראות את היתרונות ואת כל הטוב שנתן הקב"ה לנו לטוב לנו
כל הימים.
שבת שלום ומבורך – אבנר קוואס
אדם אחד פונה לקב"ה בתפילה ואומר לו" :רבונו של עולם אם
תתן לי לזכות שני מיליון  ₪בלוטו ,אני מבטיח שאשב ואעסוק
כל ימי חיי בתורה" .לפתע שומע הוא בת קול שאומרת לו" :הי
אדוני חדל מתפילתך ,יש לי כבר המון אברכים שעושים את זה
גם בשביל  ₪ 2000בחודש"...

כדי שיהיה אפשר לעזור לבני זוג ביישוב
מחלוקות ובהשכנת שלום בית ,המנחים חייבים
להיות ניטראליים ולא משוחדים .אם ניישב
מחלוקות של בני זוג עם עירוב רגשות ,לא נשיג
את התוצאה הרצויה והנזק יהיה גדול יותר ממה
שחשבנו לתקן .לאור זאת על בני הזוג להפנים
שבכל מקרה שבו מתגלע וויכוח ,מחלוקת ,ריב
או מתיחות שמצריכים קבלת עזרה מבחוץ,
אסור לפנות אל ההורים או אל קרובי משפחה
אחרים ,אלא אך ורק לגורם שלישי ניטראלי.
ההורים והקרובים משוחדים בדרך כלל ,וברוב
המקרים נוטים לתפוס את הצד הקרוב אליהם
ולכן הם לא יכולים להציע פתרונות הולמים.
זאת ועוד ,כאשר מתלוננים בפני ההורים על
אחד מבני הזוג ,מצטיירת בעיני המשפחה
תמונה הרבה יותר חמורה ממה שהיא באמת.
וכולם חושבים מי יודע מה עוד הם מסתירים?
הזוג הופך להיות נושא השיחה של כל המשפחה,
והכי גרוע ,אפילו אחרי שעברו שנים רבות מאז
המקרה ,המשפחה לא שוכחת לבן הזוג את
מעשיו.
ולמרות שהאשה או האיש אומרים שעכשיו
הכל בסדר ,ואין שום בעיה ,במשפחה עדיין
חושבים שהיא או הוא סובלים בשקט .הכתם
נשאר לתמיד ,וזה ירדוף את בני הזוג למשך כל
חייהם.
כאן המקום לפנות אל ההורים או הקרובים
שקוראים שורות אלה ולומר להם שאם בני הזוג
פנו אליכם בבעיה כלשהי ,קטנה או גדולה,
תעשו איתם חסד ותפנו אותם ליעוץ מקצועי,
ושם ינחו וידריכו אותם .אל תנסו לסדר להם את
העניינים ,מכיון שאין לכם את הכלים לכך.
יעוץ נישואים הוא מקצוע לכל דבר ,וכמו שלא
ניגש לתקן מכשיר מבלי להכיר אותו לִ ְפנַ י
ולפנים ,כך לא ניגש לטפל בשלום בית מבלי
ללמוד את רזי המקצוע .כי הנזק עלול להיות
גדול מאד.
קוראים יקרים ,עליכם לדעת שלא כל רב עיר
או רב בית כנסת ,או אשתו של הרב ,או אדם
חכם ,יכולים לפתור קשיים בין בני זוג .העובדה
שהאנשים הללו הם אנשי ציבור ומעורים בחברה
לא מקנה להם עדיין את היכולת לייעץ נכון.
יותר מזה ,בני זוג שפנו ליעוץ לא מקצועי,
ו"היועץ" הזה לא הצליח להשכין שלום ,נשארים
עם הרגשה של ייאוש ,והם הולכים לגירושין
בטענה  -כבר היינו אצל יועצים וזה לא עזר...

"האדם עושה בלשונו יותר ממה שעושה בחרבו".
(החפץ חיים)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

לא להרביץ
אנו ההורים נתקלים מידי יום בתופעת האלימות בתוך
הבית .הילדים מתקוטטים ומרביצים ולפעמים גם בצורה
אכזרית ,אם כן מה עלינו לעשות?
יש שרוצים לטעון – תנו להם להסתדר ,הם קצת "יחטפו"
אחד מהשני וילמדו להסתדר בכוחות עצמם .הטענה הזו
במקרה כזה של אלימות איננה נכונה!
על אלימות לא מבליגים! אלימות חייבים למגר ולהפסיק
באופן מידי .ילד או ילדה שיתרגלו להציק ולהרביץ כשהם
קטנים תתפתח בהם מידת האכזריות ויהפכו לאלימים
באמת כשיהיו גדולים.
ואם נשים לב לתורת ישראל ,בהרבה מצוות התורה
הגנה על החלש מפני החזק" ,וְ גֵ ר ֹלא־תֹונֶ הִֽ ...כי־גֵ ִרים
ל־א ְל ָמנָ ה וְ יָ תֹום ֹלא ְת ַענֽ ּון"
"כ ַ
יתם ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָֽריִ םָ "...
ֱהיִ ֶ

כבוד התורה
מעשה באברך ,שזה לו כבר כמה שנים מנישואיו ,ועדיין
לא זכה להיפקד בזרע של קיימא .הוא הגיע למעונו של
הגאון הקודש רבינו מאיר אבוחצירא זצ"ל ,ותינה לפניו את
צרתו הגדולה ,והפציר בו כי יבטיח לו לזכות בפרי בטן.
אמר לו הצדיק" :דע לך ,כי נעשתה על ידכם פגיעה ברב
שסידר לכם חופה וקידושין ...טרם תבואו לאי עליכם
לפייסו "...דמו של האברך קפא בעורקיו.
לאחר כמה רגעים של חיל ורעדה ,הוא נזכר במה
שהתרחש בחופתו ,הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל ,ראש
ישיבת פוניבז' ,הוא שהוזמן לסדר קידושין ,וכך אירע
המעשה :המחותנים ביקשו מהגאון רבי דוד להוסיף
לכתובה כמה תנאים ,שלא נהוג להכניסם לכתובה .ראש
הישיבה פסק כי אינו מסכים לכך ,ומשהמשיכו האנשים
לדרוש את כתיבת ההוספות בכתובה ,התנצל ראש
הישיבה והודיע שלא יוכל לסדר קידושין אם ימשיכו
להתעקש על בקשתם.
לפתע ,באותם רגעי לחץ ,הגיב אחד המחותנים' ,לא נוכל
לוותר בשום אופן על הוספת השורות הנחוצות הללו ,ואין
ברירה ,גם אם כבוד הרב לא יסדר את הקידושין '...הגאון
רבי דוד לא כעס ולא התרגז כלל ,וגם על פניו לא ניכרו
שום סימני קפידא .מתוך שלווה ורוגע ,קם ללכת ,ויצא
מאולם השמחות.

י־חנּון ָֽאנִ י."...
"וְ ָהיָ ה ִֽכי־יִ ְצ ַעק ֵא ַלי וְ ָש ַמ ְע ִתי ִֽכ ַ
גם בחגים התורה ציוותה לשמח את הגר היתום והאלמנה
אשר בשערינו .לכן גם בתוך הבית או בכותלי בית הספר
חייבים ההורים והמחנכים לשים דגש בענין זה.
בהפסקות בבית הספר חייבים להשים משגיחים שלא
יתפתחו מריבות ותגרות ,הצקות והשפלות .גם בבית
ההורים ישימו לב לאחים הגדולים שלא יציקו וירביצו
לקטנים וילחמו בדבר זה בתוקף! בבית שלנו מדברים רק
עם הפה ולא עם הידים!!!
כאשר שניים מתקוטטים צריך מיד לפעול לפי הכלל –
"הפרד ומשול" .להפריד בניהם ולשלוח כל אחד למקום
אחר ,גם לא צריך להתעניין מי אשם ומי התחיל כי אין
שום הצדקה להרמת ידיים.
כדאי להנהיג בבית שילד שהרביץ יתן לאחיו משהו משלו
– מהחפצים האישיים שלו ,ובכך ילמד שכל מכה עולה לו
"כסף".

רק בחלוף כמה דקות התעשתו המחותנים ,ורצו אחריו
להשיבו.
למזלם ,רכבו של ראש הישיבה טרם הספקי לעזוב את
המקום ,והם התחננו לפניו' :הרב יחזור ויסדר לנו חופה
וקידושין ,ותהא הכתובה בדיוק כפי רצונו ,אנחנו לא
מתערבים יותר.'...
הגאון רבי דוד פוברסקי .ענק הענווה ושפל הברך ,שב
לאולם בשמחה ,סידר את הקידושין ,והכל בא על מקומו
בשלו .אלא ,שמסתבר כי מן השמים לא הסכימו למחול על
הפגיעה בכבוד התורה ...
רץ האברך כחץ מקשת ,מהעיר אשדוד אל מעונו של –
כעת אץ הגאון רבי דוד בבני ברק .שטח בפניו את צרתו
בדמעות ,וביקש מראש הישיבה שיואיל למחול לו' ,משום
שרבי מאיר אבוחצירא גילה לנו כי עלבון כבוד התורה
מפריע ומעכב כאן' ...רבי דוד שמע את דברי האברך בכאב
גדול ,ולפתע פרץ בבכי מזעזע ,על כך שבעטיו נמנע פרי
בטן מזוג יהודי.
לאחר שנרגע מבכיו ,מיד הצהיר מפורשות כי מוחל
במחילה גמורה ואין לו כל קפידא .עוד באותו הערב שב
האברך אל רבינו מאיר אבוחצירא וסיפר לו כי הושגה
המחילה.
האברך לא זז משם עד שבירכו הגאון הקדוש שיזכה
להיוושע כמשאלת ליבו .ואכן לפקודת השנה זכה להיפקד
במזל טוב
('איש לרעהו')

