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שונים שהם משלימים

תורת חסד
ח־הא ֶֹהל ְכחֹם ַהיֶּֽ ֹום" .אברהם אבינו הוא
וַ יֵּ ָרא ֵּאלָ יו ה' ְב ֵּאֹלנֵּ י ַמ ְמ ֵּרא וְ הּוא י ֵֹּשב ֶֶּֽפ ַת ָ
עמוד החסד .לאורך כל הפרשות בספר בראשית מתגלות עבודת החסד של
אברהם אבינו .נתבונן במצבו הנוכחי .אברהם בן  99שנים ,זקן ,עשה ברית מילה
והוא כעת ביום השלישי למילתו ,חבוש וכואב ,יום חם מאד ואין עוברים ושבים.
ואברהם ,מחכה לאורחים! יש לו את כל הסיבות הכי טובות לומר – אני פטור
ממצווה זו .ובכל זאת הוא יושב ומצטער מדוע הוא לא יכול להכניס אורחים
ולקרבם תחת כנפי השכינה .הסביר רש"י למה אברהם חיכה – "לראות אם יש
עובר ושב ויכניסם בביתו" .הסבירו המפרשים שהכוונה עובר ושב זה לא רק עוברי
דרכים ,אלא הכוונה -לראות אם יש מישהו שעשה עבירה ורוצה לשוב בתשובה!
ולהכניסו לביתו – הכוונה תחת כנפי השכינה .כיוון שראה הקב"ה שאברהם
מצטער שלח לו שלושה מלאכים בדמות בני אדם כדי שיוכל להכניסם גם
בתפילתו עבור אנשי סדום הרשעים הוא מסר נפשו וביקש שהקב"ה לא יחריב
את סדום ועמורה ,ומכח חסדים אלו בחר בו הקב"ה להיות האבא של עם ישראל
ב־המֹון ּגֹויִ ם נְ ַת ִֶּֽתיָך".
"א ֲ
וגם של כל העולם ,כמו שאומר הפסוקַ :
אברהם ממשיך ומקדם את מידת החסד שבשבילה הקב"ה ברא את העולם.
אמר הכתוב" :אני אמרתי עולם חסד יבנה" .כלומר העולם נברא מכח מידת
יה ָפ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה
"פ ָ
החסד .ובאמת כתב שלמה המלך בספר משלי על התורה ִ
שֹונּה" .תורתנו היא תורת חסד .וכן אמרו חז"ל – תחילתה גמילות
ת־ח ֶסד ַעל־לְ ֶָּֽ
וְ ֶּֽת ַֹור ֶ
חסדים וסופה גמילות חסדים .תחילתה גמילות חסדים -ככתוב על אדם ואשתו
"ויעש להם כתנות עור וילבישם" – הקב"ה מלביש ערומים .בסוף התורה בפרשת
'וזאת הברכה' ,כתוב בפטירת משה רבינו – "ויקברו אותו בגיא "...הקב"ה קבר את
משה רבנו בכבודו ובעצמו ,זוהי גמילות חסדים גדולה .הקב"ה קובר מתים .וגם
בפרשה שלנו – "וַ יֵּ ָרא ֵּאלָ יו ה' ְב ֵּאֹלנֵּ י ַמ ְמ ֵּרא "...פירש רש"י – לבקר את החולה .בא
הקב"ה בכבודו ובעצמו לבקר את אברהם שהיה חולה ביום השלישי למילתו.
הקב"ה מבקר חולים .הוי אומר "ותורת חסד על לשונה" .ובאמת בני בניו של
אברהם עם ישראל – "ביישנים רחמנים וגומלי חסדים" .המידה הזאת של חסד
והכנסת אורחים נטבעה בעם ישראל לדורות .עד עצם היום הזה אנו רואים זאת,
אם יש רעידת אדמה באיזה מקום בעולם ,או אסון טבע וכד' מיד עם ישראל שולח
רופאים ,תרופות ,יועצים ,מומחים כדי לעזור ולסייע לאותה אומה.
גם בתוך הבית שלנו אנו צריכים לממש את אותה מידה ,מידת החסד .הבית הוא
בית ספר לחסד ,מרגע שאנו מתחתנים אנו מיד נכנסים למצב של נתינה – קניות
לש אוכל ,בגדים ,משלמים משכנתא ,שכירות ,ואח"כ כשנולדים הילדים צריכים
להאכיל אותם ,לטפל בהם ,לרוץ איתם לקופ"ח ,לטיפת חלב ,להלביש אותם,
לשלוח אותם לבית הספר ,לקבל ואתם בחזרה ,כל בכי שלהם אנו רצים לראות
מה קורה ,ועוד ועוד ...עד שאנחנו הופכים לבעלי חסד אמיתיים ומתנהגים כמו
שבת שלום – אבנר קוואס
שלימד אותנו אברהם אבינו.

אישה באה לרב וליבה מר עליה עד כדי בקשת גט פיטורין,
בטוענה כי בעלה דרש ממנה לאכול בשר וחלב .הרב ההמום
ביקש לדעת את פירטי המעשה ,והאשה ספרה לו שלאחר
שהכינה לו עוף ביקש ממנה נס קפה עם חלב .הרב דרש ממנה
לקרוא לבעל ,ושאלו האם נכונים הדברים? ענה לו הבעל :אגיד
לך האמת כל בקשה שאני דורש ממנה לוקח לה למלאת את
מבוקשי שש שעות...

ישנם זוגות שבתחילת חיי הנישואין שלהם
הם מבקשים זה מזה :תהיה כמוני! והם
מבזבזים זמן רב ואנרגיה בלנסות ולהסביר
לצד השני למה להיות כמוני זה הכי טוב ...זוהי
טעות יסודית שנובעת מחוסר הבנה של דבר
בסיסי  -השוני הוא ההשלמה.
הבורא יצר איש ואשה שונים בפרצופיהם
ובמבנה גופם כדי שיגיעו לידי איחוד
והשלמה .אם הם היו נבראים זהים לא היה
להם שום ענין וחשק להתחתן' .מה לנו ולצרה
הזאת?'.
אם כן ממה נובע הרצון להתחתן ולהקים
בית ,להיכנס לעול שלא יגמר לעולם
ולהתמודדויות אינסופיות?
הידיעה בתת ההכרה שבן הזוג ישלים לי את
מה שאני חסר .הרצון להתאחד מעיד כמאה
עדים שאנו מרגישים שהשני הוא ההשלמה
שלי .איש ואשה הם כמו שני גלגלי שיניים
התואמים זה את זה .היתרון נכנס בחסרון
והחיסרון ביתרון ואז המנגנון עובד!
פנתה אלי אשה אחת ואמרה לי" :בעלי קר
כמו קרח ,פריזר ,אנטארקטיקה ,אין לו רגשות
בכלל" .תני לי דוגמא ביקשתי .והיא אמרה:
כשהוא חוזר בערב מהעבודה והילד רץ אליו,
במקום ְשיָ ִרים אותו בזרועותיו ויאמר לו:
מאמי ,מאמי ...הוא מתכופף אליו ,מחזיק
בכתפיו ואומר לו בקול מתכתי :שלום ...מה
נשמע...
אמרתי לה :גברת ,זהו גבר ,הוא קצת קר,
וקולו רשמי .היא התעקשה ואמרה :אז
שיאמר לו מאמי ...כמוני ...אמרתי לו :תאמר -
מאמי ...והוא אמר :מאמי ...שנשמע כמו מסור
חשמלי ...אמרתי לה :זה המאמי שלו ,את לא
יכולה להפוך פיל לציפור.
זאת ועוד ,אם הבעל היה מתנהג כמו אשה,
אז היו לנו שתי נשים בבית...
תשאירי אותו בשמורת הטבע שלו ...תני
לחיֹות ִל ְחיֹות...
ַ
ולא רק בחיי הנישואין ,גם בבחירת בן זוג ,לא
טוב לבחור מישהו שיהיה ממש כמוני.
חז"ל מביאים לכך דוגמא לבחירת בן זוג:
'גבוה לא ישא גבוהה שמא יצא מהן תורן!'

"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 :

למדנו במאמר הקודם שחייבים לחזק את התקשורת עם הילדים
דבר שיבנה אותם ויתן להם בטחון עצמי לדעת שיש להם על מי
להשען .ובאמת נרוויח מכאן דבר נוסף ,שבכל פעם שהם יהיו
במצוקה ,לחץ או מצב רוח לא טוב יהיה להם לאן לפנות וההורים
הם אלה שיהיו הכתובת לפניות כאלה.
עוד למדנו שכאשר אמא מדברת בטלפון והילד או הילד חוזרים
מהלימודים היא צריכה להפסיק את שיחת הטלפון לקבל אותם
בחום ובאהבה וגם להתעניין מה היה בבית הספר ,האם הם
מסתדרים עם המורים ,ומה מצבם החברתי.
כעת נטפל בתופעה שלילית מאד שקורות לנו בדורנו כתוצאה
מהטלפונים המשוכללים וקריאת הווצאפ שלכאורה חייבים לענות
להם.
אבא חוזר מהעבודה בערב יש לו אולי שעתיים עם הילד עד
שהוא ילך לישון ,הילד לא ראה את אבא שלו יום שלם ורוצה קצת
לדבר איתו .אבא סיים לאכול מתיישב על הספה עם המכשיר בידו

ומתחיל לשלוח הודעות לכל מי שחיפש או לא חיפש אותו .הילד
יושב לידו ומנסה לדבר ורואה שאבא לא מקשיב" ,אבא" הוא אומר
"אתה שומע?" "כן" עונה האבא "דבר" ...וממשיך לשחק בטלפון
(כמו ילד קטן) ...אחרי מספר דקות שוב הבן שואל "אבא אתה
איתי"? "בטח" עונה האבא " יש לי אוזן תסתכל "...וממשיך עם
הטלפון ...הורים יקרים האם זה אבא אמיתי ומושלם??? בוודאי
שלא ,אפשר לקרוא לו אבא ביולוגי!!!
אבא יקר תעזוב את המכשיר הזה את הצעצוע הזה ותתפנה אך
ורק לילד שלך .תושיב אותו על ברכיך תחבק אותו ותאמר לו "בני
אני כ"כ אוהב אותך ...אתה יודע שכל היום אני חושב עליך...
וכאשר אני נזכר בך אני נהיה שמח ...תגיד לי אתה מסתדר עם
המורה החדש? יש לך חברים טובים? אתה אוהב ללכת
ללימודים?"...
מתי בפעם האחרונה אבא יקר ניהלת שיחת נפש כזו עם
הילדים??? הורים יקרים – אולי נקבל על עצמנו שכאשר מגיעים
הביתה מהעבודה נסגור ונכבה לגמרי את המכשירים הללו ,אין
ספק שאם נעשה זאת לא רק שנחזק את התקשורת והקשר עם
הילדים אלא גם את הזוגיות והשלום בית.

הסיפור הבא מראה בעליל ,מהי כוחה של תפילה ומגלה כי
הצדיק היה בעל רוח-הקודש .המעשה אירע בשנת ה'תש"ן
הרב דניאל משיח שליט"א חלה במחלת הצהבת וכבדו לקה
אנושות ,עד שנותר ממנו בסך הכל  .% 2שבוע ימים הוא שכב
בבית החולים 'בילינסון' ללא הכרה.
במצב כזה הברירה היחידה הנה לערוך השתלת כבד ,אך
בשל הסיכונים הרבים ,התנגד מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז
שליט"א לבצע את ההשתלה הקריטית בארץ .כמפלט אחרון,
הטיסוהו בבהילות להשתלת כבד בפאריז ,בליווי אברך
מהישיבה ושני רופאים בכירים מבלינסון (האחד יהודי ומשנהו
ערבי).
כאשר הגיעו לבית החולים בצרפת ,סירבו הרופאים לבצע
את ההשתלה" .הוא כבר בגדר מת" ,טענו" ,חבל על הכבד
שיושתל ."...לבסוף ,בהשתדלות אנשי ועד ישיבת 'כסא
רחמים' בצרפת ,הרופאים נתנו את הסכמתם לדבר.
ובעוד מתרחשת הדרמה הרפואית בצרפת ,התארגנו
בישיבת 'כסא רחמים' לתפלות ו'תיקון כרת' לרפואת חברם
האהוב...
בחצות הלילה של יום חמישי הגיע רבו ,הגאון רבי משה לוי
זצ"ל ,לישיבה לתפילה בוקעת רקיעים יחד עם תלמידי
הישיבה .לאחר התפילה המיוחדת ,ליוו מספר תלמידים את
הגאון רבי משה לביתו.
לפתע ,עצר מהילוכו וכמי שקיבל בשורה משמחת ,פנה
אליהם בהתלהבות" :ברוך ה'! התלמיד בריא ושלם ויחזור
לישיבה ללא ניתוח!".

התלמידים עמדו משתאים .הן רק עתה סיימו את התפילה,
וחברם נמצא עתה בבית-החולים במצב קשה ,וכאן מדווח להם
רבנו בבטחה ובידיעה ברורה ,שהתלמיד בריא ושלם?! הגיע
הבוקר ועימו הבשורות הטובות ,כאשר אמר רבנו ...הידיעות
מצרפת סיפרו ,כי כאשר באו להשתיל את הכבד בגופו של
החולה ,אירע נס רפואי בלתי מוסבר ,והכבד שב לפתע לפעול
מחדש .לאחר שלושה ימים ,פקח החולה את עיניו ,והחל לדבר
עם הסובבים.
הרופאים ,שהיו המומים מהנס הפלאי ,שמעולם לא התרחש
כמותו ,אמרו לאברך שהתלווה לחולה" :תמסור לראש הישיבה
שלכם ,שימשיך לקרוא תהלים" .הרופא היהודי התפעל מאוד
ואמר" :עכשיו אני רואה את ה' ",ואילו עמיתו הערבי ביקש
לעומתו להתגייר כהלכה .ב"ה ,כי לא תמו חסדיו ,הבחור החולה
התרפא והחלים לחלוטין.
 33בנס רפואתו הוא שבר שיא של כל הזמנים ברפואת
הכבד .עד אז כבד חזר להתרפא רק אם נותר ממנו לפחות ,%
ואילו לחולה זה נותרו רק וברוך ה' הבריא והחלים .כיום הרב
משיח שליט"א הינו תלמיד חכם ופוסק חשוב ,המשמש כבודק
שו"תים בישיבת 'כסא רחמים' .כה ייתן  2%וכה יוסיף בבריאות
גופא ונהורא מעליא.
חיבר הרב משיח ספר שאלות ותשובות ,בשם "כרם חמד",
ובהקדמה לספרו הוא מספר את נס חייו במלים נרגשות
בשנת ה'תש"ס אגב ,לצורך התשלום על ההשתלה ,נאספו
עשרות אלפי דולרים מעמך בית ישראל .כיוון שב"ה התבטלה
ההשתלה ,סברו ,שאולי כיוון שהכסף כבר נתרם ,יעבירוהו
לצורך החזקת הישיבה .שאלו את פי מרן ראש הישיבה הגאון
ר' מאיר מאזוז שליט"א ,ומיד פסק ,שכיוון שדעת התורמים
הייתה לצורך ההשתלה ,לפיכך צריך להשיב להם את הכסף
(עין חמד)
שתרמו.

תקשורת חיובית פרק ב'

כוחה של תפילה

