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דיבורים מיותרים
פרשתנו פרשת אמור כשמה כן היא .עוסקת באמירות ובדיבורים גם בתחילתה וגם
בסופה .בתחילתה מדובר על אמירה לכוהנים הצעירים והקטנים שלא יטמאו למתים.
ובסופה מדובר על אמירה לא טובה ולא נעימה.
"ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי ...וינצו במחנה בין הישראלית ואיש
הישראלי ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ...ושם אמו שולמית בת דברי."...
מיהו זה שהיה בן איש מצרי? הרי במצרים עם ישראל נשמר מאד שלא להתבולל עם
המצרים ולא שינו את שמם לבושם ,לשונם.
אמרו חכמים שזהו בנו של אותו מצרי שמשה הרגו שנאמר "וייקח את מצרי ויטמנהו
בחול" ואמו של אותו מקלל – שלומית בת דברי .הסביר רש"י שלומית -שהייתה
מפטפטת הרבה .שלום עליך שלום עליכם .שואלת בשלום הכל .בת דברי -דברנית,
היתה מדברת עם כל אדם לפיכך קלקלה.
ומעשה שהיה כך היה לבעלה של שלומית היה שוטר מצרי שהיה מוביל אותו לעבודת
הפרך בכל יום ושולמית היתה מדברת עם אותו שוטר כמו שפירש רש"י .יום אחד
השוטר בא מוקדם מאד לבית ואמר לבעלה ללכת לשדה כי התחיל העבודה .הבעל הלך
והוא נכנס הביתה ...כשראה בעלה שאין שום עבודה בשדה חזר לביתו ובדיוק באותו
רגע יצא המצרי .התוצאה היתה שהם התקוטטו ובאותו זמן הגיע משה והרג את
המצרי אבל בינתיים שלומית כבר היתה מעוברת וממנה יצא המקלל הזה .ועל זה אמר
רש"י – אחת היתה ופרסמה הכתוב.
קוראים יקרים -איך הכל התחיל? ששלומית היתה יותר מידי סימפטית .סימפטיות
ונחמדות זאת מידה טובה אבל צריכה להיות במידה במשקל ובמשורה .צריך גם לדעת
עם מי ומתי להיות נחמדים.
כח הדיבור הוא עצום הוא יכול להוביל למקומות שהיא בכלל לא התכוונה אליהם
ואז יכולים לצאת מזה תקלות כגון שלומית בת דברי .גם דיבורים לא נחוצים
ומיותרים יכולים לגרום לתקלות שונות.
ועל זה למדנו בפרקי אבות "רבי דוסא בן הרכינס אומר שינה של שחרית ושיחת
הילדים מוציאים את האדם מן העולם" והסביר הרמב"ם שמוציאים את הילדים
מעולמו כלומר שמאבדים מדרגת האדם .והסביר המדרש שמואל את המילים "שיחת
הילדים" – דברים בטלים ונבלות הפה שמטמאים את האדם וממילא הוא יוצא
"מהפוקוס" שלו.
ימים אלו הם ימים של התעלות והכנה למעמד הר סיני וקבלת התורה בחג השבועות,
לכן עלינו להשתדל בדיבורים ובאמירות נכונות כדי שנוכל לעמוד מוכנים לקבלת
התורה.
שבת שלום ומבורך – אבנר קוואס
סבתא פונה לנכד" :קח נכדי תאכל גזר .זה בריא לעיניים! אני
כל יום אוכלת גזר ובגלל זה תודה לה' הראיה שלי טובה
מאוד" .עונה הנכד" :סבתא היקרה ,זה בכלל מלפפון"...
***
בחצות הלילה שודד חבוש מסיכה על פניו קופץ על בחור אדם
ברחוב ,מצמיד לו אקדח וצועק" :תן לי את הכסף שלך"!
עונה לו האיש" :אתה לא יכול לעשות לי את זה ,אני חבר כנסת"
"אם ככה" ,עונה לו השודד" ,תן לי את הכסף שלי...".

שומרת ראש

כולנו יודעים שחומה היא קיר חזק ,קשוח,
ולפעמים דוקרני .תפקיד החומה להגן על יושבי
העיר מחיות רעות ,גנבים ,שודדים ומזיקים .ולכן
לפעמים האשה קשוחה' ,דוקרנית' ולא מוותרת על
פרטים קטנים שנראים לבעל מיותרים ,כדי להגן
עליו מפני טעויות בעתיד.
בעל יקר ,אם היא 'נכנסת לך לווריד' ,ו'תופסת
אותך בקטנות' אין זה אלא כדי לשמור עליך .היא
השומרת ראש שלך.
גם לראש הממשלה יש שומר ראש שאומר לו :לך
ימינה ,אל תכנס בדלת זו ,אל תכנס למכונית זו
אלא לאחרת ...הייתכן שראש הממשלה יצעק עליו
ויאמר :די כבר ,נודניק ,אני ראש הממשלה ,שכחת?
אתה לא תאמר לי מה לעשות ,למה אתה נדבק
אלי?...
ראש הממשלה מבין שהשומר ראש לא נודניק,
והוא נמצא לידו כדי להגן עליו .לכן ,לא די שהוא
לא יכעס עליו אלא הוא יקבל את דבריו בסבלנות
ואפילו יעריך ויאהב אותו.
בעל יקר ,אשתך לא נודניקית ,אלא שומרת הראש
שלך! קבל זאת באהבה.
היא אמרה לך ָק ֵרב חבר פלוני ,או ָרחֵ ק חבר
אלמוני  -שמע בקולה! היא יודעת לאבחן במהירות
את העומד מולה יותר טוב מהאיש.
למדנו שהאיש מבחין במעטפת ,אבל ההבחנה
והראיה של האשה חודרת ומעמיקה יותר משל
האיש והיא שמה לב לצירוף של הפרטים .קוראים
לזה  -אינטואיציה .האינטואיציה הנשית חדה מאד
וקולעת למטרה.
דוגמא לכך :נושיב שני גברים זה מול זה וניתן
להם לשוחח כ 3 -שעות .לאחר השיחה נשאל את
אחד מהם איזו חולצה ההוא לבש? לרוב ,הוא
יתקשה לזכור .הוא עלול לשאול :הוא לבש
חולצה??? ואם נקשה יותר ונשאל :איזה נעלים
הוא נעל? כאן הוא יאמר לך :לא זוכר .שימו לב,
לאחר  3שעות קשה לו לזכור פרטים.
לעומת זאת ,כמה זמן אשה צריכה כדי להבחין
בפרטים של מי שעברה מולה? בסך הכל מספר
שניות .הן רק מתקרבות זו לזו ,תוך כדי אמירת
ההההיייייי ...היא כבר סוקרת אותה מכף רגל ועד
ראש.
בזמן שהיא משוחחת איתה היא חושבת לעצמה:
איזה עגילים ,איזה אף ,היא לא סדרה את הגבות,
ככה מורחים אודם? איזו חולצה ,יש לה נעלי גולדה
מאיר ...ואם היא בהריון ,היא קובעת :יש לה בן!
יש לה בת!...
הרי לפנינו הבדל עצום בין הסתכלות האשה
להסתכלות האיש .הרגש עסוק בפרטים ,השכל
עסוק במעטפת.

"אין אדם שלא יכול ,יש אדם שלא רוצה .ברגע שהאדם ירצה  -הוא גם יוכל"
הבעל שם טוב

הגאון הרב יעקב יוסף זצוק"ל

מה אני אשב פה שלוש שעות?" הוא שאל את הרופאה ,אם הוא

הרבצת התורה שלו הייתה מופלאה עד מאוד .מסר שיעורי
תורה בכל רחבי הארץ ,והגיע לכל מקום ,שאליו התבקש .הפך
את בית-הכנסת בורוכוב בשכונת הבוכרים למקום של
הרבצת תורה .גאון .בקי בש"ס ובפוסקים בצורה מדהימה.
את כל ארבעת חלקי השו"ע ידע על בורים .בכל נושא שהיה
נשאל -היה עונה במדויק ומצטט את המקור כולל סימן
וסעיף ,ואם היה מופיע מספר פעמים בשו"ע ,היה מציין
בדיוק את מספר הפעמים והסימנים.
גם לאחר שהתגלתה המחלה המקננת בגופו סירב בכל תוקף
להפסיק את שיעוריו .מעולם לא איחר או הפסיד שיעור .לא
היה אצלו חופשות או 'בין הזמנים' .בשבוע לפני פטירתו עוד
אמר שיעורים במסירות נפש עילאית .ענוותן מופלא .את
נסיעותיו ממקום למקום עשה באוטובוסים ,והשתדל להימנע
מאור הזרקורים .ברוב ענוותנותו ,ביקש שלא לשבח אותו
בהספדים מלבד עניינים של זיכוי הרבים.
מסר את כל חייו למען זיכוי הרבים וראה בזה את שליחותו
בעולם .כל הזמן היה רץ ממקום למקום בשביל למסור
שיעורים ולזכות את הרבים ,זה התחיל בשיעור הלכה קצר
אחרי הנץ והסתיים בשעות הלילה המאוחרות .בשנה וחצי
האחרונות הכל ראו את גודל מסירות נפשו לזכות את הרבים
למרות מחלתו ,הוא הגיע למצבים ,שהמחלה ל"ע התפשטה
לכבד ,וזה היה שורף לו את הדם בגוף .הוא היה מגיע למצב
של המוגלובין  7-8עד כדי כך שבשביל שהוא יעבור את
הכביש ,היו צריכים לעצור את התנועה! ולמרות זאת הלך
ונתן שיעורים גם במצב קשה זה .אחרי טיפולים כשהיה יום
שלם בביה"ח ,היה יוצא ישר לשיעור, .הרב היה צריך לשתות
חומר מסוים ,היות שהחומר גורם C.T
פעם כשהיה צריך לעשות בדיקת לשיקוף ,ואפשר לראות
במכשירים מה מצב הגידול ה"י .הרב הגיע בבוקר לבית
חולים ושתה את החומר והרופאה אמרה לו ,שהוא צריך
לחכות שלוש שעות ,כדי שהחומר ייספג בגוף ורק אחר כך
יהיה אפשר לעשות את הבדיקה ,ואותו יום היה יום רביעי,
שהיה מוסר שיעור בכולל ,באותה שעה הוא אמר" :בשביל

יכול לצאת שעה ולחזור ,והיא אישרה לו ,הוא בא לכולל נתן
שיעור וחזר לבית חולים! סיפר מר אליהו שאלתיאל הי"ו
מתלמידיו המובהקים של רבינו" :עם כל גדלותו בתורה ,הרב
היה מתנהג עמנו בענווה יתירה ,ונוהג עמנו כחבר .הייתה איזו
משפחה בקרית עקרון שהרבה שנים לא היו להם ילדים ,הרב
בירך אותם ,והם זכו ,שנולדו להם הרבה ילדים בזה אחר זה.
ההורים התקשו בצער גידול הילדים ,בפרט שהיה להם בית
קטן .סיפרתי לרב שמשפחה זו זקוקה לעידוד וחיזוק .לאחר
השיעור ,ללא שהיות ,הרב הורה לי שניסע לאותה המשפחה.
הרב נכנס לבית בשיא הפשטות ,הפגין את השמחה הרבה שלו
מהילדים החמודים .הושיב את הילדים על ברכיו ,השתעשע
עמם ,ויצא"....
חמישה ימים לפני שהלך לעולמו ,חבק הגאון רבי יעקב יוסף
זצ"ל נכד נוסף .לרב עובדיה יוסף ,בנו של רבי יעקב ,נולד בן
במזל-טוב .הרב עובדיה הגיע אל בית-החולים הדסה עין כרם
שם היה אביו מאושפז ,והציג בפניו את נכדו החדש .אחרי
שהרב זצוק"ל ברך את הבן והנכד ,אמר הבן לאביו הגדול:
"אבא ,ביום שני הברית ,אנחנו רוצים שאתה תהיה הסנדק
שלנו ".הרב יעקב השיב לבנו הרב עובדיה" :נדבר במוצאי
שבת".
ביום שישי ,השיב הרב יעקב יוסף את נשמתו ליוצרה .ר'
עובדיה (נכדו של מרן) ,התיישב במוצאי שבת ללמוד את
הלכות אבילות מתוך ספרו של סבו הגדול מרן פוסק הדור
רבי עובדיה יוסף זצוק"ל .כשהגיע להלכות ברית מילה
באבלות ,הוא גילה ,כי אביו הגדול ר' יעקב זצוק"ל מתח קו
מתחת לשורות הבאות" :שאף אם נולד הבן לפני פטירת
המת ,יום הכנסתו לברית היא לידתו ,כמו הגר שהתגייר ביום
המלו כקטן שנולד דמי ,ע"כ .ונפקא מינה שיש להקל בחומרת
האבלות שבתוך י"ב חודש".
הרב עמרם יוסף ,בנו של רבינו סיפר" :בראש השנה
האחרון ,כשהגענו לפיוט של 'ויהי אחרי מות' ,אבא בכה ובכה
ואף אחד לא הבין למה .מעולם זה לא קרה כך".
(עין חמד)

