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צמצום אופציות

השידוך
השדכן הראשון המוזכר בתורה הוא אליעזר עבד אברהם .אברהם אבינו שולח
את אליעזר למצוא כלה ליצחק בנו .הוא משביע אותו שלא יקח אשה לבנו מבנות
הכנעני כי אם ממשפחתו.
אליעזר יוצא לדרך וכל טוב אדוניו בידו ,הוא יוצא מארץ ישראל בבוקר ולעת
ערב הוא מגיע לארם נהריים אל עיר נחור  -מלמד שקפצה לו הדרך .הוא יושב על
הבאר לעת צאת השואבות ,ואז הוא עושה פעולה מוזרה הוא אומר אל הקב"ה:
ה־ח ֶסד ִעם ֲאדֹּנִ י ַא ְב ָר ָָֽהם...
ֹלהי ֲאדֹּנִ י ַא ְב ָר ָהם ַה ְק ֵּרה־נָ א לְ ָפנַ י ַהיֹום וַ ֲע ֵּש ֶ
ֹּאמר ה' ֱא ֵּ
"וי ַ
יה ַה ִטי־נָ א ַכ ֵּדְך וְ ֶא ְש ֶתה וְ ָא ְמ ָרה ְש ֵּתה וְ גַ ם־גְ ַמלֶ יָך ַא ְש ֶקה
וְ ָהיָ ה ַָֽהנַ ֲע ָרה ֲא ֶשר א ַֹּמר ֵּאלֶ ָ
א ָֹּתּה ה ַֹּכ ְח ָת לְ ַע ְב ְדָך לְ יִ ְצ ָחק ."...אליעזר שגדל בבית אברהם איש החסד מחפש
שידוך ליצחק גם ממידת החסד הוא בוחן את הנערה גם כן במידת החסד ,ודווקא
ליד באר המים שהמים רומזים לחסד ,מדוע אליעזר לא מתנהג כמו שדכן רגיל?
מדוע הוא לא הולך לעיר נחור ושואל אנשים הכין בית בתואל ,ומקיש בדלת ומציג
את עצמו ונכנס למשא ומתן? מדוע הוא מזדרז כל כך?
התשובה לכך היא שאליעזר ראה שקפצה לו הדרך ובדרך נס הוא מגיע באותו
היום לארם נהריים ,אם כן ,רומזים לו מו השמים להזדרז במציאת השידוך .אם
הוא יפעל בדרך הטבע כמו שדכן רגיל לא יגמר השידוך באותו היום לכן הוא הציע
תנאי מהיר וזהות מי היא המתאימה ליצחק .ובאמת אומר הכתובַָֽ " :ויְ ִהי־הּוא ֶט ֶרם
ל־ש ְכ ָָֽמּה ...וַ ֵּת ֶרד ָה ַעיְ נָ ה וַ ְת ַמלֵּ א ַכ ָדּה וַ ָָֽת ַעל".
ִכלָ ה לְ ַד ֵּבר וְ ִהנֵּ ה ִר ְב ָקה י ֵֹּּצאת ...וְ ַכ ָדּה ַע ִ
אליעזר שם לב שכאשר היא באה אל הבאר המים עולים לקראתה – שנאמר
"ותמלא את כדה" ולא "תשאב" הוא רץ לקראתה ואומר לה להשקותו והתשובה
ם־כלּו לִ ְש ָֽתֹּת" .כאן
ֹּאמר גַ ם לִ גְ ַמלֶ יָך ֶא ְש ָאב ַעד ִא ִ
ֹּאמר ְש ֵּתה ֲאדֹּנִ י ...וַ ת ֶ
היתה" :וַ ת ֶ
נפלה ההחלטה היא הנערה שמתאימה ליצחק.
מה אנו לומדים מכך? כאשר בוחנים שידוך יש לבדוק קודם את המידות .חוץ
מהיופי וההופעה החיצונית יש לשים דגש על המידות הטובות שאיתם נשארים
למשך כל החיים .כמה מידות טובות התגלו ברבקה .בעלת חסד ,זריזה " -ותמהר
להשקותו" ,חכמה – שענתה על שאלותיו של אליעזר ראשון ראשון ואחרון אחרון,
צדיקה  -המים עולים לקראתה.
בסופו של דבר נסגר השידוך ורבקה עולה לארץ ישראל לפגוש את יצחק אבינו.
באותו זמן יצחק אבינו חוזר מבאר לחי רואי ,מה יצחק עשה שם? פירש רש"י -
"שהלך להביא את הגר לאברהם אבינו שישאנה" .לאחר שנפטרה שרה ,יצחק לא
רצה שאביו ישאר לבד והלך להביא את הגר לאחר שילוחיה ,שכל אותם הימים
שמרה הגר על עצמה ולא היתה בקשר עם אף אחד .והנה ברגע שיצחק דואג
לשידוך לאביו מגיע השידוך שלו מחוץ לארץ  -שידוך נפגש בשידוך!
ויסוד למדנו מכאן – כשאדם דואג לחברו הוא נענה תחילה .אין מצווה גדולה
כעשיית שידוך ,זה הדבר המשמח ביותר בחיי האדם כמו שכתוב בשיר השירים:
שבת שלום – אבנר קוואס
" ...ביום חתונתו ביום שמחת ליבו".
אשה אחת קיבלה מהעבודה מתנה חופשה בבית מלון למשך
שבוע .כעבור  3ימים חזרה האשה מהבית מלון.
שאל אותה בעלה "מדוע חזרת כזה מוקדם? למה לא נשארת
לכל החופשה?" אמרה לו האשה "הספיק לי לטייל  3ימים"
אמר לה הבעל "אבל לי זה לא הספיק"....

יש אנשים שמצמצמים לעצמם את אפשרויות
הבחירה ,ואת קבוצת האנשים שמתוכם הם רוצים
לבחור ,עוד לפני שהם מקבלים הצעות כלשהן.
משפטים ידועים כגון' :אני לא רוצה עדה  ,'xאו
'אני לא רוצה מנטאליות חוצניקית או ישראלית'
רֹוצה רק
רֹוצה רק בחור רזה ,או אני ֶ
וכד' ,או אני ָ
בחורה בעלת גוון עור מסוים וכו' ,כל ההגבלות
האלו גורמים לפסילת מגזרים שלמים בחברה.
סוג כזה של סינון הוא שלילה מוקדמת של הרבה
אנשים שכן יכולים להתאים לנו ,אלא שמראש
דחינו אותם.
נתקלתי בהרבה מקרים ,שהבחור או הבחורה
הצהירו במשך שנים רבות ,שהם לא רוצים עדה
כזאת ומנטאליות מסוימת ,ולבסוף התחתנו עם
אדם מאותה העדה ועם אותה המנטאליות שהם
לא רצו ,והם שמחים מאד ומאושרים.
ההצהרה הזאת גרמה להם 'להיתקע' במשך
שנים רבות ,והרבה הצעות טובות נפלו ונפסלו.
ורק כאשר הם הגיעו לגיל שהכריח אותם
'להתפשר' ,הם גילו שמחשבתם היתה מוטעית.
גם סטיגמות ודעות קדומות כגון :לעדה  xיש
תכונה כזאת ולעדה  xיש תכונה אחרת ,אינן
נכונות .בכל עדה יש גם כאלה וגם כאלה ,ובכל
חברה יש אנשים פחות נוחים ,ואי אפשר לבטל
במחי-יד סקטורים שלמים.
לצאת סתם -כאשר יוצאים לפגישות באופן לא
ממוקד ,וגם לא עושים שעורי בית לפני הפגישה
(כפי שנלמד בהמשך) ,אז הפגישות הופכות
להיות סתמיות ולא תכליתיות ועוברים מהצעה
להצעה ללא צורך .מצב זה גורם לבחור/ה הרגשת
ייאוש ותסכול ִמ ֵּכיוָ ן שהם קיימו המון פגישות ,עם
מספר גדול של מועמדים וזה לא צלח .במשך
הזמן נוצרת אצלם תחושה שהם לא מוצלחים או
שיש להם בעיה כלשהיא .זאת ועוד ,לאחר רקורד
כזה של הצעות שנפלו ונכשלו ,נוצר ייאוש וחוסר
חשק לגשת אפילו לפגישה הראשונה עם
המועמד/ת החדש/הִ ,מ ֵּכיוָ ן שבכל פעם צריך
לספר את קורות החיים מההתחלה.
אמר לי פעם בחור שנפגש עם למעלה מ85 -
בנות ,שהדבר שהכי שובר אותו זו הפגישה
הראשונה .תמיד אותן שאלות :בן כמה אתה?
במה אתה עובד? איך אתה חי? איך אתה מת?...
וכמובן אותן תשובות.
והוא הוסיף ואמר שלפעמים הוא מגיע לפגישה
עם קלטת ששמה 'קורות חיים' ואומר לה :תשמעי
את הקלטת ...נפגש בפעם הבאה...

"כשם שאין לך דבר ישר כסולם העומד בשיפוע ,כך אין לך שלם כמו
הלב הנשבר" (הרבי מקוצק)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

קללות של ילדים
כיצד ניתן להתמודד עם קללות של ילדים אחד כלפי
חבירו?
מספר כללים בדבר :א -עלינו לשמור בבית על רמת דיבור
נאותה גם כאשר כועסים.
ב -הילד המקלל יורחק מחברת אחיו לפרק זמן שיחליטו
ההורים – בבחינת הפרד ומשול.
ג -הילד שקילל בכל פעם שעשה זאת יתן לאחיו מחפציו
האשים מתנה.
כלומר יפצה את זה שהוא דיבר אליו לא יפה .בפעולה זו
מכניסים לילד תובנה שכל מילה עולה כסף .והקנס שהוא
צריך לשלם כבר ירתיע אותו בפעמים הבאות מלקלל.

קבלת ייסורים באהבה
סיפר הרה"ח ר' יהודה לייב סלונים שליט"א סיפור מופלא
המלמדנו מהי מעלתה של קבלת ייסורים באהבה ועד כמה צריך
להיזהר שלא לבעט בייסורים ,ומעשה שהיה  -כך היה:
בעת המלחמה ביעה"ק ירושלים בשנת התש"ח התחבאנו כולם
במקלטים אחד המקלטים בשכונת בית-ישראל שבירושלים היה
באותו מקום שהיום בית-המדרש של חסידי סלונים ,שם הצטופפנו
כמו רבים מתושבי השכונה ובתוכם גם אבי האדמו"ר רבי מרדכי
חיים מסלונים זצוק"ל.
וזכינו שגם הרה"ק רבי גדליה משה מזוועהיל זיע"א היה עמנו.
וישב בפינת המקלט ולמר בהתמדה .ולא היה נראה עליו ,כי נמצא
בשעת מלחמה ,אהבת התורה השכיחה ממנו את כל הדאגות ,ומה
גם אשר היה מלומד בייסורים ,ובשבילו לישב בחושך וללמוד היה
דבר ,שכבר התרגל לכך בעת שהתגורר בעיירת זוועהיל ברוסיה,
ובעת שישב שבע שנים במאסר בסיביר .וימים מהם גם בצינוק".
"בין אלו שנכנסו למקלט לחפש מסתור מפני הפגזים הייתה אשה
אחת אשר ל"ע הייתה מרה נפש ולקתה קצת בשכלה ,ובעת
שישבה שם הייתה מתקיפה מדי פעם בצעקות את דרי המקלט,
ובכל פעם היה אחד מדרי המקלט ה'קרבן' למוצא שפתיה ופותחת
את חרצובות לשונה  ,והייתה פוגעת ועולבת ללא רחמנות ,והאנשים
הרגישו מאד שלא בנוח ,וגם כי ידעו ,שאין ממש בדבריה .האנשים
ישבו שם על ביתם וילדיהם ולא היה נעים כלל לקבל מקלחת של
צוננים מפיה .יום אחד ,הרגישו יושבי המקלט ,כי הגדישה את הסאה
ואי אפשר עוד להבליג וכי הגיעו מים עד נפש.
"הוחלט ביניהם ,כי בלית ברירה יוציאו אותה מהמקלט ושתלך
לחפש ערי מקלט אצל מי שמעוניין לשמוע את דבריה .לפני שניגשו
לבצע את התכנית אמרו דיירי המקלט זה לזה ,כי אין זה מהנכון
לעשות כזה צעד בלא לשאול את פי הרה"ק רבי גדליה משה ,אשר
יושב שם עמם במצר".

ד -לספר לו הרבה סיפורים ועדיף לפני השינה שעוסקים
בלשון נקיה.
דוגמאות לילדים שדברו לא יפה וחזרו בהם ,דוגמאות
לילדים שקללו והחברה הרחיקה אותם והיה קשה להם לחזור
בחזרה ובסופו של דבר התגברו.
ה -כדאי מאוד להעסיק את אותם ילדים שמתפרצים על
אחיהם ולמנוע נקודות חיכוך איתם.
פעולה זאת תגרום לילד להוריד את סף הכעס והוא יתרגל
לאט לאט להיות נינוח ולא תוקפני וממילא תגובת הדיבור
תתעדן.
ולסיום לא להבליג על מילים או קללות בבית והדבר מצריך
טיפול מידי.

"כאשר ניגשו לפני הרה"ק ואמרו לו ,כי הגיעו מים עד נפש ואי
אפשר עוד להבליג על הביזיונות שעוברים כאן מדי יום דיירי
המקלט ומשפחותיהם ,והציעו לפניו את התכנית ,שעומדים
לעשות בעוד כמה דקות  -השיב להם הרה"ק' :מי אני שאומר
לכם מה לעשות ,ובכלל מה באתם אליי לשאול? אך לפני שתרצו
לבצע את זה ,אבקש מכם ,לשמוע סיפור על אבי הרה"ק רבי
שלמה שנסתלק לא מזמן ,לפני שלוש שנים ,וכולכם הכרתם
אותו'".
"בעת שהתגוררנו בזוועהיל חלתה אחותי ע"ה ,וכאשר בא אבי
לבית וראה את מצב בריאותה שמחמיר ,אמר שהולך לחפש
ביזיונות ,כדי שיזכה על-ידי זה לרפואתה.
וכך היה ,אבי היה אפוטרופוס מטעם ה'תלמוד תורה' על
שכירות של כל מיני דירות וחנויות בעיירה ,והלך לחנות של אשה
אחת בשוק והזכיר לה ,שכבר כמה חודשים לא שילמה על החנות
ששכרה ואמנם עד עתה לא הזכיר לה על החוב ,אך בינתיים
החוב הולך ומצטבר".
"מיד החלה האשה לצעוק עליו ,כיצד אינו מתבייש לבקש
ממנה כסף על השכירות ,ובתוך דבריה ביישה אותו :וכי חושבים
אתם שאתם רבי? וכו' ,ובצעקתה ,כי גדלה ,הגיעו מיד הרבה
אנשים מבאי השוק ועמדו סביבו והקשיבו ,ואבי עמד ושתק
והקשיב לכל דבריה ולא השיב לה כלום .כמובן ,ביזיונות לא חסרו
לו מהמעשה ,ובא לביתו בשמחה רבה ובישר שבעז"ה הבת
תבריא בקרוב ,כי ע"י הביזיונות פעל עבורה רפואה ,וכך היה.
אחר תקופה חלתה ,שוב והלך שוב לחפש ביזיונות ולא עלתה
בידו בשום אופן למצוא ביזיונות ,ושב לביתו בשברון לב ביודעו,
כי מן השמים נגזרה הגזירה ,ואכן נסתלקה אז אחותי ע"ה לבית
עולמה".
אמר להם רבי גדליה משה' :בימים האלו שעלה המוות בחלוננו
והמצב מסוכן ,ואי-אפשר לצאת מהמקלט לחפש ביזיונות ,הביאו
לנו את הסגולה של הביזיונות לתוך המקלט ,ואיה השכל שלכם
להוציא את זה החוצה!?".
(עין חמד)

