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גוף שלישי

מגלות לגאולה
בשעה טובה אנחנו מתחילים חומש חדש – חומש דברים .פרשת דברים פותחת
בסקירה של המאורעות החשובים שקרו במשך  40שנה במדבר.
ל־כל־יִ ְש ָר ֵּאל ְב ֵּע ֶּבר ַה ְיַר ֵּדן ַב ִמ ְד ָבר ָָּֽב ֲע ָר ָבה מֹול
"אלֶּ ה ַה ְד ָב ִרים ֲא ֶּשר ִד ֶּבר מ ֶֹּּׁשה ֶּא ָ
ֵּ
ובין־ת ֶֹּּׁפל וְ לָ ָבן וַ ֲח ֵּצרֹּׁת וְ ִדי זָ ָָּֽהב" .במילים אלו משה רבינו הוכיחם
ארן ֵָּּֽ
ין־פ ָ
סוף ֵָּּֽב ָ
ברמז מפני כבודם של ישראל כמו שפירש רש"י .במדבר :הוכיחם על שהכעיסו
במדבר שאמרו – "מי יתן מותנו במדבר" .בערבה  -שחטאו בבעל פעור בערבות
מואב .מול סוף  -על מה שאמרו בים סוף בבואם לים סוף "המבלי אין קברים
במצרים" .בין פארן – הוכיחם על חטא המרגלים במדבר פארן .ובין תפל –
שתפלו על המן והוציאו דיבתו שאמרו – "ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" .וחצרות –
זוהי מחלוקת קרח וכל עדתו שהיה בחצרות .ודי זהב  -הוכיחם על העגל שעשו
אחרי  40יום לקבלת התורה .ובמשך הפרשה ממשיך משה רבנו להוכיחם כדי
להחזירם לדרך הישר.
אם נשים לב פרשת דברים היא תמיד הפרשה לפני תשעה באב ,האם יש קשר
יכה ֶּא ָשא לְ ַב ִדי
"א ָ
בין הדברים? בפסוק יב' אומר משה רבנו לעם ישראל – ֵּ
יב ֶָּּֽכם" .המילה "איכה" המוזכרת כאן רומזת על מגילת
ומ ַש ֲא ֶּכם וְ ִָּֽר ְ
ָט ְר ֲח ֶּכם ַָּֽ
"איכה" הנקראת בתשעה באב .בהמשך הפרשה מפרש משה רבנו את ענין
ֹּׁאמרו נִ ְשלְ ָחה ֲאנָ ִשים לְ ָפנֵּ ינו וְ יַ ְח ְפרו־לָ נו
שליחת המרגלים" :וַ ִת ְק ְרבון ֵּאלַ י ֻּכלְ ֶּכם וַ ת ְ
ת־ה ָא ֶּרץ" .וכבר למדנו בפרשת "שלח-לך" שהמרגלים חזרו בערב תשעה באב
ֶּא ָ
עם הפירות הגדולים שהביאו מארץ ישראל ובסופו של דבר הוציאו את דיבת
ל־ה ֵּע ָדה ַָּֽויִ ְתנו ֶּאת־קֹולָ ם וַ יִ ְבכו ָה ָעם ַבלַ יְ לָ ה ַה ָּֽהוא".
הארץ רעה .ושם כתוב "וַ ִת ָשא ָכ ָ
איזה לילה זה היה? זה ליל תשעה באב! אמר הקב"ה אני נותן לבני ארץ זבת
חלב ודבש והם בוכים? לכן אמר הקב"ה – אתם בכיתם בכיה של חינם אני קובע
לכם בכיה לדורות .ובאמת בהמשך ההיסטוריה דוקא בליל תשעה באב קרו כל
האסונות .בליל ט' באב חרב הבית הראשון ,חרב הבית השני ,חרבה העיר הגדולה
ביתר ,גרוש ספרד ופורטוגל ,גרוש יהודי אנגליה ,נגזר על אבותינו שלא יכנסו
לארץ ועוד ...הרי לפניניו רמזים וקשרים לשבת זו שבת "חזון" לענין ט' באב.
ונחזור להתחלה ,הפרשה התחילה בדברי תוכחות ,דווקא בפרשה שמוזכר בה
ענין ט' באב והחורבן דווקא אז ,מוכיח אותנו משה על מעשנו .יש כאן מסר גדול
מאוד לדורנו ,שהרי אמרו חז"ל" ,כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו
חרב בימיו" .והסביר הרב אליהו דסלר שהכוונה שאם בית המקדש היה עכשיו
בנוי ,היה נחרב מחדש .כלומר העוונות גורמים לכך ,והתרופה לזה תוכחות ומוסר,
לחזור לדרך הישר .שהרי יותר ממה שאנו רוצים וחפצים בגאולה הקב"ה חפץ
בכך .אם נתעורר ונחזק את הקשר בין אדם לחברו ובין איש לאשתו מיד תשרה
שכינה במקומותינו ובזכות זה תחזור השכינה למקומה בבניין בית המקדש
במהרה בימינו אמן!
בברכת שבת שלום – אבנר קוואס
שאלו תרנגולות איפה הייתן מעדיפות להתגורר? ענו התרנגולות" :בכפר
בסין ,שם התרנגולות חופשיות מטילות ביצים בשדה והסינים צמחוניים".
שאלו את הפרות איפה הייתן מעדיפות לחיות? ענו" :בהודו ,שם הפרה
קדושה מתרחצות בנהר רובצות היכן שהן רוצות ולא מובלות לשחיטה".
שאלו את החמור היכן אתה מעדיף לחיות? ענה" :במדינת ישראל!
ישראל מדינה דמוקרטית וחופשית וכל חמור יכול להיות מנהיג"...

אמרו חכמים :נשמעה נקישה בדלת ,אם האיש
הולך לפתוח נכון שיאמר' :מי זה?' ולא יאמר' :מי
זו?' אם האשה הולכת לפתוח נכון שתאמר 'מי
זו?' ולא 'מי זה?' והדברים מובנים ,אם האשה
תאמר 'מי זה?' ישאל אותה בעלה למי בדיוק את
מחכה ,אני פה ...וכן להיפך ,אם הוא ישאל 'מי
זו?' הוא יתקל במבט נוקב של אשתו כשמערוך
בידה .ולפעמים כשלא זוכרים מה לומר אז נכון
לשאול 'מי שם?' זה ניטראלי לחלוטין.
זאת ועוד ,גם כשאשה מדברת עם איש היא
צריכה לשים לב לדבר בגוף שלישי .כלומר,
כשהיא פונה אליו ,שלא תאמר לו 'מה שלומָך?',
זה אישי מדי ומראה שהיא מתעניינת בו אישית.
אלא תשאל אותו 'מה שלומכם?' אף על פי
שהוא מסתכל לצדדים לראות מי עוד נמצא
לידו ,מכל מקום נשמר כאן מרחק בריא.
הדברים נכונים לא רק בדיבור פנים אל פנים,
אלא גם בשיחת טלפון .אם היא רוצה לשאול
אותו מה הוא רוצה? אז שתפנה אליו בלשון 'מה
אתם רוצים?' .יכול להיות שהדברים מצחיקים
חלק מהקוראים ,אבל כבר סיכמנו מקודם  -כדי
להבעיר אש מספיק ניצוץ קטן.
אם כבר דיברנו על פניה אחד לשני בגוף
שלישי ,הדבר נכון שבעתיים במקום העבודה
שבו שוהים שעות רבות במקום אחד .לא צריך
להסביר למה עבודה מול פקיד או מנהל ,במשך
מספר שעות ביום יכולה לגרום לקרבה.
זו הבעיה העיקרית במקומות העבודה
שעובדים בהם פקידים ופקידות ,ספקים
וקופאיות .ואפילו שלא הייתה שום יוזמה משום
צד לקשר כלשהוא אף על פי כן יש קירוב דעת
ו'הש ַֹּׁחד יְ ַעוֵּ ר ֵּעינֵּ י ֲח ָכ ִמים'.
ַ
לכן ,אשה שעובדת מול גברים ,צריכה לשים
סביבה 'גדרות תיל' 'וחומות ברזל' כדי לשמור
על משפחתה מפני רוחות רעות ,רמזים וקשרים
אסורים.
לכן ,גברת יקרה ,כשאת רוצה לחפש מקום
עבודה ,נא לחפש בראש ובראשונה עבודה עם
נשים בלבד.
ואם בכל זאת אין ברירה ,עליך לבדוק מה אופי
מקום העבודה שהוצעה לך ,ומול מי את צריכה
לעבוד ,ולדון על כך 0עם בעלך.
אחרי שהתקבלה ההחלטה ,יש חובה לשים לב
לכל הדברים שצריך להיזהר בהם שדיברנו
עליהם קודם .ולהתפלל יום יום שהכל יעבור
בשלום.

"כשתראה שני בני אדם מתחברים שלא לשם שמים – סופם להיפרד
שלא לשם שמים"( .רבי שלמה אבן גבירול)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

החופש הגדול
הרבה הורים שואלים מה עושים עם הילדים בימי החופש
הגדול??? יש כל כך הרבה זמן ושעות בטלה איך אפשר
להפעיל אותם? וכולנו יודעים את הכלל" :בטלה מביאה לידי
שעמום ושעמום מביא לידי חטא" .ופירש רש"י – שעמום -
פרושו שגעון!
כדי לא להגיע לזה ישנם מספר הצעות :א -לקחת את
הבנים לחנות חומרי בנין .לקנות לכל אחד ארגז כלים ,וכן
תקנו להם גם כלי עבודה – מברגים ,פלייר ,קטר ,מסמרים
וברגים .לאחר מכן תנו להם בבית לבצע עבודות של
שיפוצים .כלומר האבא שהצטברו לו הרבה דברים לשפץ
ולתקן בבית .ילמד וידריך את הילדים שלו להחליף ידית
לדלת ,למשל.

אמונת חכמים
סיפר אחד מראשי הישיבות הידועות בארץ :הישיבה שלנו
הייתה עורכת 'דינר' חגיגי .משמעות הדבר היא שמזמינים
אליו כמה שיותר אורחים רמי-מעלה במקום יוקרתי
ומגייסים כספים לצורך אחזקת הישיבה  -ובכך מתאפשר
לתפעל באופן שוטף את הישיבה.
החל מתמיכה בתלמידים ,ארוחות חמות ,מקום לינה וכלה
ביציאה לטיולים מעת לעת ותשלום עבור הר"מים
המחנכים" .והנה באחת השנים" ,מספר ראש הישיבה
,אשתו חלתה ל"ע וסבלה כאבים נוראיים בגבה ,והייתה
ממש כבולה למיטה וזקוקה לעזרה מרובה .היה זה לאחר
שהחלו ההכנות הרבות ל'דינר'.
בלית ברירה ,הודיע ראש-הישיבה לידידיו שפעלו רבות
להצלחת הדינר ,כי לא יוכל לבוא השנה ולהנחות את
ה'דינר' ,מאחר שיש לו ילדים קטנים בבית ורעייתו מרותקת
חולה למיטתה .ראש-הישיבה ציין ,כי בשל המצב המורכב
חשב בתחילה לבטל את ה'דינר' .אך הם סירבו בתוקף
באומרם ,שכבר יגעו רבות להצלחת הדינר וכבר זימנו את
אותם נדיבים.
"בצר לי הלכתי להיוועץ בדעת חכמי התורה וסרתי
למעונו של הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי  -הסטייפלר
זצ"ל ,ושאלתי אותו בכתב כדת ,מה לעשות במצב ,תוך
שאני מציין ,כי אשתי מרותקת למיטה וכן עליי לטפל בילדיי

או להבריג ברגים שהתרופפו ,ואפילו אם צריך להחליף
צילינדר לדלת .עבודות נגרות יוסיפו מאוד ענין לילדים והם
יהפכו להיות יצרניים.
וכן גם כדאי לקנות להם קרשים ופלטות מוכנות שיעשו
עבודות נגרות קלות לעצמם .כגון – ארונית לשמירת
חפצים ,מדף לשים את עבודות היצירה שלהם וכל מיני
דברים יפים.
כשהם יגדלו הם כבר יהיו מיומנים בעבודות הבית הקלות,
וזה גם יעסיק אותם וגם יקל מעל ההורים במשך השנה.
והדבר הכי חשוב כשהם יתחתנו רעייתם תהיה שמחה
שחוץ מזה שיש לה בעל צדיק ובעל מידות טובות יש לה
כולבויניק שיודע ויש לו גישה לתקן ולשפץ דברים קטנים
בתוך הבית.

הקטנים ואיני יכול להשאיר את ביתי לבד ולנסוע לדינר".
(הסיבה שכתבתי את שאלתי ,כיוון שרבינו שמיעתו לא
הייתה במיטבה).
כתבתי את שאלתי על פתק והגשתי אותה לצדיק .הרב
קרא את שאלתי והשיב" :דע לך ,הישיבה בלי הסיוע
מאמריקה אינה יכולה להתקיים ,אתה מוכרח לנסוע."...
שבתי ושאלתי" :היאך אוכל להשאיר משפחה עם ילדים
במצב שכזה"?  ...ואולם הצדיק כתב לי" :אל תדאג! אתה
תעשה מה שצריך ,לעשות ובורא העולם יעזור מלמעלה.
סע לדינר" ...וכשיצאתי בירך אותי בהצלחה רבה.
באתי הביתה וסיפרתי לאשתי את השתלשלות הפרשה,
ודאגתי מאוד ,כיצד היא תקבל את תשובתו של הסטייפלר.
אך היא ,למרות מכאוביה ,אמרה לי באמונתה האיתנה
בדעת גדולי התורה" :אם כך הורה הגאון הסטייפלר ,אתה
חייב לנסוע! אתה קונה כרטיס ונוסע מחר!".
"לא היה לי לב לעשות זאת ,אך לאור ברכתו של הצדיק
ולאור הפצרותיה הרבות ,כך עשיתי .למרות שבסתר ליבי
חששתי מאד ,איך תעמוד במצב כזה בעול הבית .והנה
למרבית הפלא ,אתרחיש ניסא :ביום המחרת נעלמו לפתע
כל מכאוביה של רעייתי ,והיא ירדה מהמיטה בריאה כאחד
האדם וחזרה לתיפקוד הרגיל של הבית .נוכחתי לראות עד
כמה גדולה ,של אמונת חכמים".
(עין חמד)

