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חברים  -מחוץ לתחום!

אשת חיל
פרשת עקב פורשת לפנינו פרקים שלמים בעבודת ה' ותיקון המידות.
"ה ָש ֶמר ְלָך ֶפן־
אחד הנושאים בפרשה הוא מידת הגאוה .אומר הכתובִ :
ּוב ִתים ט ִֹּבים ִת ְבנֶ ה וְ יָ ָָֽׁש ְב ָת...
ֹּאכל וְ ָש ָב ְע ָת ָ
ֹלהיָךֶ ...פן־ת ַּ
ִת ְש ַּכח ֶאת ה' ֱא ֶ
ֹלהיָך
ת־ה ַחיִ ל ַה ֶֶּֽזה .וְ ֶָּֽז ַכ ְר ָת ֶאת ה' ֱא ֶ
וְ ָא ַּמ ְר ָת ִב ְל ָב ֶבָך כ ִֹּחי וְ ע ֶֹּצם יָ ִדי ָע ָשה ִלי ֶא ַ
ִכי הּוא ַהנ ֵֹּתן ְלָך כ ַֹּח ַל ֲעשֹות ָחיִ ל."...
הרי לפנינו מהלך של התגברות מידת הגאוה עד כדי אמירת – "כ ִֹּחי וְ ע ֶֹּצם
ת־ה ַּחיִ ל ַּה ֶָֽׁזה" ובאמת המצב הזה מוזכר גם בפסוק " -וישמן
יָ ִדי ָע ָשה ִלי ֶא ַּ
ישורון ויבעט" .כשיש לאדם הרבה מידי זהב וכסף הוא מרגיש לאט לאט
שהוא השולט והוא הקובע .הוא חש שיש לו את חוש המסחר ,את הידע
מתי לרכוש ומתי למכור – פשוט יש לו את זה ...הוא ממולח חכם ,בעל
קסם אישי שיודע לשכנע ,לדבר ,וכו' .כאן עוצרת אותו הפרשה ואומרת – "
ֹלהיָך ִכי הּוא ַּהנ ֵֹּתן ְלָך כ ַֹּּח ַּל ֲעשֹות ָחיִ ל" .זה לא הכריזמה
וְ ָָֽׁז ַּכ ְר ָת ֶאת ה' ֱא ֶ
שלך ,זה לא החוש שלך ולא כלום ,הקב"ה זה שנמצא בתמונה וגורם לך
להתעשר ואין עוד מלבדו.
מי נותן לאדם את הבריאות והכח הפיזי לנהל עסקים? וירוס אחד קטן
יכול להשבית את האדם חודשים ואפילו עגבנייה הוא לא יוכל להרים,
לדבר הוא לא יוכל .זאת ועוד ,מי נוטע באדם את החושים וההרגשים
לדעת מה לעשות ומה לא .הרי הכל ממנו יתברך! ובאמת התרגום
"כי הּוא ַּהנ ֵֹּתן ְלָך כ ַֹּּח ַּל ֲעשֹות ָחיִ ל" מתרגם – הוא
אונקלוס על הפסוק ִ -
יהב לך עצה למקני נכסים – כלומר הוא נותן לך עצה לקנות נכסים.
כולנו יודעים שאנשים פשוטים שהפכו פתאום למיליונרים כי הם קנו
סחורה שהיתה בשפל ,ומכרו אותה כשהייתה בשיא .מי נתן לאדם את
ההרגש – "עכשיו תקנה ,עכשיו תמכור"? הרי זה הקב"ה בכבודו ובעצמו.
שהרי ראינו גם להיפך שגם שועי עולם ומיליארדרים פתאום עשו כמה
"טעויות" ונפלו לגמרי מנכסיהם .לאן נעלם החוש המסחרי שלהם??? לכן
אמרה חנה בתפילתה – "ה' מוריש ומעשיר משפיל אף ומרומם" .אם כן מי
נתן לאדם את העצה לקנות נכסים? הקב"ה!
ולסיום נשאל שאלה את הגברים דווקא -מהו הנכס הגדול ביותר שהגבר
קונה במשך חייו? ...זוהי אשתו! הרי לפני החתונה הייתה יכול להתחתן עם
מי שרצית .מי נתן לך את הגמירות דעת וההחלטה שזו היא? הקב"ה ,הוא
נתן לך את הכח לעשות חיל! לכן בליל שבת כשהבעל חוזר מהבית כנסת
הוא שר שיר הלל והודיה לאשתו – "אשת חיל מי ימצא".
שבת שלום  -אבנר קוואס
אדם מגיע הביתה בריצה ומספר לאשתו בהתרגשות" :ברוך השם
יש לי חדשות טובות .מצאתי עבודה חדשה בתנאים ש"ח בחודש,
מקבלים מכונית  10,000מעולים!!!! משכורת של מהחברה וכל מיני
בונוסים .רק בעיה קטנה העבודה ממש ממש קשה ועוסקת בצנרת
הביוב המרכזי של הארץ ,אבל היא ממש משתלמת!" האישה
שמחה ומודה לבורא העולם" :תודה רבה לה' מעתה לא נחיה עוד
בחרפת רעב" הבעל" :יופי .ידעתי שתשמחי! את מתחילה מחר"...

המעבר מחיי הרווקות לחיי הנישואין שהם
חיי שותפות ,אינו פשוט .זוגות צעירים וגם
כאלה שאינם צעירים ,עוברים תהליך לא קל
של התנתקות מחברים.
החברים הם גורם שמפריע לחיי השותפות.
לכן ,חובה עלינו הגברים לדעת שמיום
שהתחתנו ,אנו צריכים להתחבר לאשה
שלנו ,כי היא החברה ובעלת הברית שרוצה
באמת בטובתנו.
וכבר כתב על זה הנביא מלאכי" :וְ ִהיא
יתָך".
ֲח ֶב ְר ְתָך וְ ֵא ֶשת ְב ִר ֶ
בתחילת חיי הנישואים אנו עדיין מחוברים
לחברים מהרווקות .הבעל הטרי מזמין אליו
חברים לקפה ,או לעשות על האש ,או סתם
למפגש חברים .ופעמים רבות קורה שאשתו
צריכה לשרת את כולם ,מכיוָ ן שהגיעו
אורחים!
הדבר הזה נראה לא טוב ...בחורה צעירה
משרתת בחורים שבאים לבלות וליהנות .לא
צריך להסביר שבקלות עלולים להגיע למצב
של מציאת חן ומבטים או דיבורים שאינם
ראויים.
לפעמים המפגש מסתיים בשעה מאוחרת
ולאחד או שניים מהחברים אין תחבורה ,והם
נאלצים לישון בבית הזוג הצעיר.
הבעל לא מרגיש שיש עם זה איזו בעיה,
אבל כולנו מבינים מיד שזהו חסד שלילי ,כי
אין פרטיות ואין זוגיות ,ויכולות להיווצר
תקלות.
אני מדגיש ואומר ,שלא צריך לנתק קשר
עם החברים לגמרי ,אלא לאמץ את הכלל
'רחוק  -מתוק' .כלומר ,מידי פעם ,לעיתים
רחוקות ,אפשר להזמין חברים ,ובתנאי שהם
ילכו לישון בבית שלהם.
קוראים יקרים ,כל דבר צריך להבחן ולהמדד
במשקל ובמשורה .לא לעבוד רק עם הרגש,
אלא להפעיל המון את השכל ,ולפעול
בשיקול דעת.
כל מה שנאמר לגבי החברים של החתן נכון
גם לגבי החברות של הכלה הטריה .גם כאן
צריך לשים קווים אדומים ומסגרת ברורה
כדי לשמור על הקן והתא המשפחתי.

"האדם הוא תוצר של מחשבתו ,במה שהאדם חושב  -שם כל האדם"
(הבעש"ט)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

פינוק
דורנו דור אחרית הימים סובל מבעיה חמורה ושמה חוצפה!
ממדי החוצפה הולכים וגואים .אנו פוגשים זאת ,בתור
למכולת ,בתור לבנק ,בין אדם לחברו ובין איש לאשתו וכמובן
בין הילדים להוריהם.
ובאמת הגמרא בסוף מסכת סוטה כשמונה את הסימנים
של הדור שבו תהיה הגאולה ,פותחת בסימן חוצפא יסגא,
נערים פני זקנים ילבינו ,זקנים יעמדו מפני קטנים ,הבת קמה
באימא ,הכלה בחמותה ,בן מנבל אב ...וכשאנו באים לחקור
ולדרוש מדוע ככה קרה לנו בדורנו ,אנו מגלים שישנם מספר
סיבות.
אחת הסיבות העיקריות לכך היא  -הפינוק! כשהיינו ילדים
לא היה להורינו כל כך הרבה יכולות לקנות ולפנק ,הדור היה
קצת "עני" .פעם היה מכולת ...והיום ,מחסני מזון .פעם היתה
חנות לבגדים ...והיום ,קניון!

רטלין
מעשה במורה שהרבה להתלונן על אחד מתלמידיו -
יענקלה .המורה טען כי הילד אינו רגוע ,ומחולל מהומה
ובלגן בכיתה .כמעט ולא עבר יום ,שלא קיבל הילד עונשים,
ולפעמים אף הרחיק אותו המורה מבית הספר ליום או
יומיים.
ויהי היום ,קרא המורה לאביו של יענקלה והודיעו" :אי
אפשר יותר להמשיך כך! יענקלה שלך זקוק לרטלין"!
(רטלין היא תרופה הניתנת לסובלים מהיפראקטיביות,
ומביאה להרגעה ,ערנות וריכוז).
תחילה ניסה האב לשכנעו כי בנו אינו סובל כלל מבעיות
התנהגות ואי שקט" ,הוא דווקא רגוע מאוד ,ומסוגל
להתרכז לאורך זמן ברגיעה מוחלטת".
אך משהמשיך המורה להתעקש ,התחנן האב" :אנא רחם
עלי ,מהיכן אקח רטלין ,אין לי כסף לזה .אני תפרן" .אך
המורה בשלו" :איני מסוגל יותר להחזיק את בנך .חזר על
הפתחים וקנה רטלין"!
בלית ברירה הסכים האב לרכוש את הרטלין ,אך הוסיף
לשאול" :אני ורעייתי עוזבים את הבית מוקדם בבוקר,
והיאך נוכל ליתן לו קודם הלימוד את הרטלין?"
"הסר דאגה מלבך" ,הרגיעו המורה" ,אני אדאג שיקבל
את התרופה מידי בוקר"" .איני מעונין שכל הכיתה תראה
שנוטל בני רטלין! "

היום הכל דיגיטלי ,ונגיש כמעט כל מה שאדם רוצה הוא
יכול להשיג ולקבל ...האווירה הזאת משפיעה גם על ילדינו.
הילדים שלנו נולדו לעולם של שפע וכמעט כל מה שהם
רוצים הם מקבלים .כתוצא מכך מתפתח פינוק ברמות שאנו
כבר לא יכולים לעמוד בו .והתוצאה דרישות הולכות וגוברות
מצד הילדים קשה לנו לומר להם לא ,כי גם לחבר בכיתה
כבר יש את זה ...והתחרות גוברת.
זאת ועוד ,כתוצאה מהפינוק נעלמת הכרת הטוב והם
מרגישים שחייבים להם .לדוגמא ,בחור קצת מתבגר ,מאבד
את הכרת הטוב כמעט לגמרי ,יש לו ארון מלא בגדים כמעט
חדשים ,נעלים בלי סוף ,חדר משלו ,מערכת סטריאו משלו,
מקבל שירותי כביסה נקיון ,אוכל ברמה של חמישה כוכבים.
במקום להגיד תודה אני מאוד מעריך את מה שהשקעתם
עבורי – הוא מסנן מבין שיניו ואומר – "אני מרגיש שאתם לא
אוהבים אותי ...תמיד יהיה לכם משהו נגדי ...אני תמיד
הכבשה השחורה ...וכד'" .ממה כל זה נובע? מפינוק!

"אל דאגה יקרי ,אני אשלח אותו מידי בוקר לחדר המורים,
ואבקש ממנו שיכין עבורי כוס קפה ,ושם יקח בסתר את
הכדורים המונחים בארון".
דברי המורה התקבלו על האבא .ואכן ,כך היה ,האב קנה
מכספו את הרטלין ,ומידי יום ביומו נטל הילד כדור אחד.
והתוצאות פלאי פלאים! יענקלה הפך –ממש למצוין
שבמצוינים.
כעבור חודשיים ,יושב האב עם בנו המוצלח ,ושואל אותו:
"איך בכיתה?" ,עונה לו הבן" :תשמע אבא ,משהו לא רגיל
קורה .כבר חודשיים שיש שקט בכיתה ,המורה מרוצה ממני
מאד .הוא רגוע כלפי .לא צועק ומתרעם עלי כלל" .האב
השתומם" .מה הסיבה לכך בני?"
וכאן השיב הבן תשובה מסמרת שיער" :מה הסיבה אני
לא יודע .אבל מה שכן אני יודע ,שבכל בוקר לקראת סוף
התפילה המורה שולח אותי להכין לו קפה .אני מגיע לחדר
המורים ,מכין קפה .לוקח כדור קטן ,ומשליך אותו לתוך כוס
הקפה!!! המורה שותה את הקפה ,הוא נרגע"...
התברר שמי שסבל מאי שקט והפרעות ריכוז ,היה לא
אחר מאשר המורה...
הדבר נודע לבסוף למורה ,והוא הבין כי הבעיה היתה שלו.
הוא האשם בכל מה שקרה ולא התלמיד .המורה ניגש אל
תלמידו ,וביקש את סליחתו ,ואכן התלמיד ,שהינו בעל
מידות תרומיות ,נענה לו וסלח בלב שלם.
(עין חמד)

