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מגורים ליד ההורים

התגלות יוסף

בפרשת השבוע שלנו המפגש בין האחים ליוסף מגיע לשיאו .במשך שנה יוסף
מתנכר לאחיו באמרו – מרגלים אתם! אחר כך הוא אוסר את שמעון לעיניהם
ומצוה להביא אליו את בנימין .כשהשבטים פותחים את השק במלון מוצאים את
הכסף שרצו לשלם על התבואה ,נמצא באמתחותיהם .עכשיו לפי הבנתם הם
הסתבכו יותר ,לא די בכך שהמושל קורא להם מרגלים עכשיו הוא גם יקרא להם
– גנבים! .לאחר שכילו יעקב אבינו מצוה עליהם לרדת למצרים לשבור אוכל.
יהודה נותן ערבות עבור בנימין ומתחייב להחזירו .כשהם מגיעים למצרים קורא
להם הממונה על הבית והם בטוחים שעכשיו מתנפלים עליהם על דבר הגניבה.
והנה הממונה על הבית של יוסף אומר להם על תתראו ,הכסף שלכם שולם והכל
בסדר .הם יושבים לאכול עם יוסף והוא מסדר אותם בשולחן לפי גודלם,
השבטים פשוט לא מבינים מה קורה פה .איך הוא יודע מי נולד ראשון ומי שני?
לאחר שאכלו ושתו קמו בבוקר ללכת ולקחו איש שקו ,עוד לא הרחיקו לצאת מן
העיר ,ו"הניידות" של מצרים אחריהם ,והם מואשמים בגניבת הגביע של המושל
צפנת פענח! השבטים מתחייבים שמי שנמצא הגביע בידו יומת .והנה ,הגביע
נמצא באמתחת בנימין ...כאן הבינו האחים שתופרים כאן עלילה נגדם .כולם
חוזרים לביתו של המושל כדי לעשות איתו מלחמה.
כאן מתחילה הפרשה "ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני "...יש כאן מפגש של
שני מלכים .יוסף מלך מצרים ויהודה מלך השבטים .יהודה והאחים נמצאים באי
הבנה מוחלטת ולעומתם יוסף יודע בדיוק מה קורה יהודה מנסה לשלוף את
החרב אבל ,החרב לא יוצאת מנדנה .יהודה יודע שאם החרב לא נשלפת יש כאן
איתות שלפניו עומד אדם גדול .לכן יהודה משנה את סגנון דיבורו – ואומר" :בי
אדוני ."...לאחר שיהודה אומר את דברו ומגלה את צערו הנורא של אביו יעקב.
יוסף כבר לא יכול להתאפק .שנאמר "ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו
ויקרא הוציאו כל איש מעלי ."...יוסף מוציא את הכתר והשבטים רואים את
דמות פניו במלואה .הם לא חלמו שצפנת פענח הזה בוא יוסף ושהוא שליט על כל
ארץ מצרים .ואז יוסף פונה אליהם בלשון עברית ואומר "אני יוסף אחיכם העוד
אבי חי "...והנה ברגע אחד הבינו האחים את כל השתלשלות המאורעות .מרגע
חלומותיו שהם משתחווים לו דרך כל המקרים שקרו עד עכשיו .אותו יוסף
שנמכר למצרים הפך להיות המלך של מצרים! והתוצאה היתה "ולא יכלו אחיו
לענותו כי נבהלו מפניו" .הגלוי הזה כל כך חזק ופתאומי עד שכל האחים פשוט
התעלפו עד שיוסף פייס אותם וניחם אותם ורק אז חזרו לדבר איתו.
ומה יוסף שהיה קטן שבשבטים אמר אני יוסף נבהלו כל השבטים מה נאמר
אנחנו כשיאמר לנו הקב"ה – אני ה'!? מה נענה ומה נאמר אחרי גילוי גדול כזה?
חייבים כולנו להתעורר ולהתכונן לרגע הזה שנוכל לעמוד ולומר עשינו את כל מה
שצווית אותנו .ובמקום לנסות ולחפש תירוצים ותשובות ,כדאי שנעשה תשובה.
נתקן את דרכינו ומעשינו ואז כשיתברר הכל נוכל להתפעל מגילוי ה' בעולם.
שבת שלום – אבנר קוואס
אדם מתקשר לבנק ושואל את הפקיד" :מה היתרה שלי בחשבון?"
עונה לו הפקיד 5000" :שקל בפלוס" "תודה" משיב האיש .לאחר  5דקות
שוב מתקשר האיש ושואל את הפקיד" :מה היתרה שלי בחשבון?"
עונה לו הפקיד 5000" :שקל בפלוס" "תודה" משיב האיש.
לאחר  5דקות שוב מתקשר ושואל" :מה היתרה שלי בחשבון?" עונה לו
הפקיד 5000" :שקל בפלוס" תודה משיב האיש ,אומר לו הפקיד :אתה
לא חושב שאתה טרדן ,עונה לו האיש" :תרגיש מה אני מרגיש כשיש לי
מינוס"...

רוב הציבור אולי לא מכיר את המושג 'בן
ממשיך' אבל ממנו ניתן ללמוד לכולם .ישנם
הרבה מושבים חקלאיים בארץ שמקימיהם
קיבלו קרקע לחקלאות ,ולעוד דברים להתפרנס
מהם ,ועל חלק מהקרקע הם בנו לעצמם בתי
מגורים .אחרי שהילד גדל והוא רוצה להתחתן,
ההורים יכולים להקצות לזוג הטרי קרקע
להקמת בית או אפילו וילה יפה על נחלתם,
ובדרך כלל קרוב אליהם ,כשעלות השטח היא
כמעט בחינם .הפיתוי הזה חזק מאד ,וגורם לזוג
הצעיר לגור סמוך להורים .לכאורה אפשר לשאול
למה לא? הרי הזוג הטרי לא גר בתוך בית ההורים
אלא רק לידם בבית משלהם שלא עלה להם
הרבה כסף ,ומה יותר טוב מזה?
במשך השנים הגיעו אלי זוגות רבים במעמד של
'בן ממשיך' .ופעמים רבות ,לצערי ,הבן המשיך
את חייו לבד ,ללא אשתו ...הסיבה לכך שאי
אפשר לגור סמוך וקרוב מדי להורים!
נכון שזה בית נפרד אבל זה עדיין קרוב .כל
צעקה ,קטטה ומתיחות מורגשת בסביבה ואפילו
בכל המושב ,ששם כל אחד יודע פחות או יותר
מה קורה אצל השני .הפרטיות נעלמת ,הזוגיות
נפגעת ועל זה נאמר 'יצא שכרו בהפסדו'.
החמות באה פתאום לבקר ,לפעמים ללא הודעה
מוקדמת .היא מרגישה שזה הבית שלה .ההורים
מבקשים בכל הזדמנות לקפוץ אליהם .שבתות
וחגים ברור שעושים אצלם ,כי הם 'דלת ליד
דלת '...והכלה מרגישה שהיא התחתנה עם
ההורים של בעלה ולא עם בעלה .גם כאן נציב את
הכלל :רחוק מתוק.
ההמלצה שלי  -לא להתפתות למעמד הזה! נכון
שמבחינה כלכלית המעמד הזה מצוין ,אבל הנזק
המשפחתי שיגרם במשך הזמן לזוג הצעיר יכול
להיות בלתי הפיך .לא נשכח את הוראת הפסוק
"עַ ל כֵּ ן ַי ֲעזָב ִאיׁש ֶאת ָא ִביו וְ ֶאת ִאּמֹו "...וכאן היא
לא מתבצעת .ואלה שאין להם את בעיית 'הבן
הממשיך' ילמדו שלגור סמוך מדי להורים בין
בעיר ובין בכפר ,זה לא מומלץ.
כדי להקים בית בריא על הזוג להתרחק
מסביבה קרובה מדי להורים .אפשר כמובן לגור
באותה העיר ,אבל בשכונה אחרת ,שאין נגישות
ִמי ִָדית כל הזמן אל הזוג הצעיר.
על ההורים לאפשר לזוג להיות ביחד עד כמה
שניתן ,אף על פי שיש פיתויים קורצים כאלה
ואחרים .בראש סולם העדיפויות נעמיד את טובת
הזוג ובעיקר בשנים הראשונות לנישואיהם בהם
הם בונים ויוצקים את יסודות הבית.

"העצבות באה מגאווה ,כי מדמה האדם בנפשו שמגיע לו יותר ממה שיש לו,
וכיון שאין לו הרי הוא עצוב" (רבי פנחס מקוריץ)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

חינוך או אילוף
למדנו שכדי לעקור את הרע שהיא פעולת החינוך עלינו ההורים
להשתמש בכלל "סור מרע ועשה טוב" .ובתורת ישראל יש 248
מצוות עשה כנגד "ועשה טוב" ו 365מצוות לא תעשה כנגד "סור
מרע".
כעת נלמד כיצד מצוות סור מרע גורמות לאדם מעצורים .נקח
לדוגמא את איסור בשר בחלב.
נתי הוא ילד טוב ,לומד בכיתה ג' ,הוא חזר מהלימודים אכל
ארוחת צהרים ,הכין את השיעורי בית וביקש מאימא לקנות
ארטיק .אמרה לו האמא "בוודאי שילד כמוך מגיע לו ארטיק".
בדרך לקיוסק אמרה אמא לנתי "כמובן שנקנה לך ארטיק פרווה
כי אכלנו ארוחת צהרים בשרית" ונתי הסכים.
הם הגיעו לקיוסק והמוכר אמר שאין לו ארטיק פרווה רק
חלבי!!! אמא פנתה לנתי ואמרה לו "אין ארטיק פרווה רק חלבי",

נתי אמר "אבל אני רוצה ארטיק ,את הבטחת" .נכון אמרה אמא
"אנחנו צריכים להמתין בין בשר לחלב ולכן נקנה משהו אחר
פרווה"" .אבל אני רוצה ארטיק" אמר נתי .אמא אמרה לא!! והוא
אמר כן!
הורים יקרים – כאן הדיון עבר לשאלה של חינוך .אמא אמרה -
לא ,נתי אומר  -כן .נתי בכה וצעק ,זה לא עזר ,והוא חזר הביתה
בלי כלום.
מה נתי למד היום? א .לא כל דבר שרוצים מקבלים .ב .הוא היה
חייב לעצור ועצר .אמא תרגלה איתו כיצד צריך לעצור ופיתחה לו
מעצורים חזקים .מעצורים כאלה מתורגלים מאות פעמים
בילדות – כשר/טרף ,אסור/מותר ,מוקצה/לא מוקצה ,לשון
הרע/או לא .הילד לומד להתגבר על רצונותיו והופך להיות אדם
מעולה יותר.
אחרי פעולת "סור מרע" צריך לתרגל איתו את "העשה טוב".
תן צדקה ,לאהוב את הזולת ,כבד את אביך ואת אמך וכד'.
וכך נעקור לאט לאט את הדחפים השליליים.

דאגה לעם ישראל

הצלה מופלאה

להלן סיפור מופלא ,שהתרחש לפני מספר שנים .מדובר במשפחה
המונה זוג הורים ושלושה ילדים .מאחר והאב היה צריך לטוס לתאילנד
לצורך פרנסתו ,החליט לנצל את העיתוי ולקח את משפחתו עימו כדי
שיוכלו לטייל באזור .מאחר שהיה עליהם להגיע לפוקט ,הם נסעו לשדה
התעופה כדי לטוס משם .כשהגיעו לשדה התעופה ,גילה האב ,ששכח את
המחשב הנייד במונית! מדובר במחשב ,אשר בו נשמרו כל הקבצים עבור
עבודתו ולא היו לו גיבויים .כלומר שעות רבות של עבודה מאומצת
נמצאו במחשב ,אשר נשכח במונית.
הם מיד עלו למונית אחרת והחלו לרדוף אחרי המונית .לאחר כשעה
הבינו ,שמדובר במקרה אבוד ואין שום סיכוי להשיג את המונית
והמחשב שעליה .האבא ממש נשבר לרסיסים בגלל המצב ,שאליו נקלע.
בלית ברירה ביקשו מהנהג ,שיחזיר אותם לשדה התעופה .כשהגיעו
לשם ,הם רצו לעבר המטוס אולם ,דיילת הקרקע עצרה אותם ואמרה
להם" :אני מצטערת אבל סגרנו כבר את הטיסה!" .הם ניסו לשכנע
אותה ,התחננו ,ביקשו ומה לא עשו -אך ללא הצלחה .לא נותרה בידיהם
ברירה .אב המשפחה שאל" :מתי הטיסה הבאה?" הדיילת אמרה להם,
שמשאלתם היא מבינה שהם לא מודעים לעובדה שהם הפסידו את
הכרטיסים ,שכבר קנו ולא ניתן להשתמש באותם כרטיסים ,ועליהם
לקנות כרטיסים אחרים.
בלית ברירה הם קנו כרטיסים לחברה אחרת ,שיוצאת עוד כשעתיים,
נעמדים בתור והמתינו בסבלנות .לפתע פתאום הודיעו להם ,שהטיסה
האמורה לצאת בוטלה .זה כבר היה יותר מדי בשבילם .האב הכועס ניגש
לאחד האחראים לברר מה קרה והלה אמר לו" :המטוס ,שיצא לפני
כשעה וחצי ,התרסק בשדה התעופה של פוקט ,ולכן סגרו שם את שדה
התעופה ,ובשל כך הטיסות לשם בוטלו" .כשבעל המעשה סיפר את מה
שאירע עימו ,הוא הוסיף ואמר" :מדהים כמה קיצוני יכול אדם להרגיש
בהבדל של שעתיים ,שעתיים קודם כעסתי על כל העולם ,הרי זה לא
הגיוני ,לאבד מחשב יקר .להפסיד  20אלף באט על כרטיסים ,לפספס
טיסה ועוד טיסה .אבל ,כשנודע לי ממה הבורא הציל אותי ואת
משפחתי ,הרמתי את עיניי לשמים והודיתי לבורא העולם' :ריבונו של
עולם תודה לך ,שתמורת קצת כסף הצלת את חיי וחיי משפחתי'.

סיפור מדהים על הצדיק חכם ששון הכהן זצ"ל שאירע ממש מספר
ימים לפני פטירתו ,ובו ניתן ללמוד ,מה היה בראש מעייניו של הצדיק:
בשנת ה'תשנ"ז אירע ל"ע אסון גדול בשם 'אסון המסוקים' ,לא תקום
פעמיים צרה ,אשר נפטרו בו שבעים ושניים בחורי ישראל ה' ישמור.
זוגתו הרבנית ע"ה סיפרה ,שממש בסמוך לכך נכנס חכם ששון לחדר,
עצוב ומדוכדך והביט למעלה בחדר והחל לזעוק" :לא מוכן לזאת ,רק
לזאת לא ,זה הרבה מאתיים חמישים ,מאתיים חמישים נשמות
קדושות ,לא ולא!". ...ושוב ממשיך וצועק לכיוון הקיר כאילו מדבר
למישהו ממולו וצועק עליו" :כפרה כן ,אבל לא הרבה ,לא ,לא ,אני מבין,
הגזירה קשה מאוד"!...
הרבנית ואחת מחברותיה הצדקניות שהיו באותה שעה בבית רבינו
הביטו בצדיק ונבהלו מתגובותיו ,אשתו ניסתה להרגיעו" :חכם ששון,
עם מי אתה מדבר וצועק?" – "לא עכשיו ,כרגע ישנה גזירה קשה וצריך
לבטלה!" השיב במהירות והמשיך בהתעמקות ובהתבוננות .אחרי כעשר
שעות שוב החל זועק" :לא ולא! איני מוכן למאה ושבעים נשמות ,איני
מסכים!" .כך ממשיך ויכוח גדול ומפחיד בין הצדיק לבין מישהו ,שאינו
נראה בשטח ...על הגזירה הקשה ,שעומדת להיות ואף אחד לא יודע מה,
מי ואיך .ושוב קולו נשמע בחוזקה" :לא! לא מאה ושמונה ,גם זה הרבה,
נשמות ישראל קדושים וטהורים ,לא מוכן ,הגזרה קשה מדי". ...
ושוב התחיל ויכוח סוער" :תשעים וחמש נשמות לא ,עדיין לא ,יש
בישראל צדיקים ,יש טובים יש רחמנים ."...לפתע נשמע קולו" :שבעים
ושתיים קדושים והגזירה די לה "...ושוב נשמע קולו" :שבעים ושתיים
נשמות וזהו .לא יותר משבעים ושתיים קדושים ,והגזירה די לה .איי,
איי ,אני לא יכול יותר ,לא יכול יותר .די לי ,די לי ,די ."...סיים הצדיק
את הוויכוח עד כדי אפיסת כוחות...
זוגתו הרבנית ע"ה ואותה האישה ,אשר היו עדות למתרחש ,חוו דבר
מדהים ומזעזע זה בבהלה ולא ידעו על מה  ,ולמרבה הצער ,יום למחרת
קרה האסון הגדול ,ה' ישמור  -אסון המסוקים  -שבעים ושניים בחורים
נסתלקו ונספו בהתנגשות המסוקים ליד שאר ישוב .חכם ששון זיע"א,
אשר המתיק את הגזירה ממאתיים חמישים לשבעים ושניים ,ראה וידע,
מדוע גזירה זו באה לעולם .והפלא הוא ,כי אחרי יומיים ביום שישי ז'
אדר א' נסתלק חכם ששון מצער וכאב על גזירה קשה זו ,עליה היה בוכה
ימים שלמים על אובדן שבעים ושניים בחורים מישראל ,אשר נסתלקו
(פניני עין חמד)
בגזרת הבורא.

