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אוהב שלום

בסוף פרשת בלק נתן בלעם עצה למלך מואב ואמר לו שאם הוא רוצה לפגוע
בעם ישראל שיפקיר את בנות מואב ואז ממילא תפגע בהם המגפה.
וכן היה ,התחילו בחורי ישראל לזנות עם בנות מואב ועבדו את העבודה זרה
– בעל פעור .והנה נשיא שבט שמעון גם הוא לקח מדינית כדי לעבור עבירה
וכל העדה בכו פתח אוהל מועד .פנחס קם מתוך העדה הבין את המצב לאשורו
לקח רומח והרג את זמרי בן סלוא ואת כזבי בת צור והמגפה נעצרה.
ן־אהֲ רֹן הַ כ ֵֹהן
ן־א ְלעָ זָר בֶּ ַ
"פינְחָ ס בֶּ ֶּ
ומיד בתחילת פרשתנו אומרת התורהִּֽ :
הֵ שיב ֶּאת־חֲ מָ תי ֵמעַ ל ְבנֵ ִּֽי־י ְש ָר ֵאל בְ ַקנְ אֹו ֶּאת־קנ ְָאתי בְ תֹו ָכםָ ...לכֵן אֱ מֹר ה ְנני נ ֵֹתן
לֹו ֶּאת־בְ ריתי שָ לִּֽ ֹום" .פנחס זכה לברית כהונת עולם ולברית שלום בזכות
המעשה האמיץ שעשה.
ונשאלת השאלה :פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן פעל פעולה ולא רגילה.
ומדוע יחסו הכתוב עד אהרן הכהן? הרי מידתו של אהרן – אוהב שלום ורודף
שלום .וכאן פנחס עשה פעולה שלכאורה מנוגדת למידה זו .איך ניתן להסביר
זאת?
קוראים יקרים – נתבונן במידתו של אהרן – אוהב שלום ורודף שלום .למה
נאמר אותו דבר פעמים? בהבנה פשוטה ניתן לומר – שאוהב שלום הכוונה
רוצה להרבות שלום בעם ישראל .ורודף שלום פרושו ,שאפילו עוד לא היתה
מריבה כבר הוא רץ לעשות שלום.
אבל יש כאן נקודה עמוקה יותר .בעשיית שלום יש שני מצבים – לרצות
שיהיה שלום ולהשכין שלום .ומצד שני לרדוף את השלום ,כלומר – להפריד
בין שני אנשים כדי שלא יהיה בניהם שלום.
לדוגמא קבוצה של רשעים אם יהיה בניהם שלום מיד יהיו נזקים בעולם לכן
מצווה להפרידם .כמו שאמרו חז"ל" :שינה לרשעים טוב להם וטוב לעולם".
דוגמא נוספת :הבן שלנו התחבר עם חבר לא טוב שמלמד אותו מעשים
גרועים ,כאן המצווה לרדוף את השלום ולהבריח אותו כדי שהם יפרדו והבן
שלנו לא יינזק .חברות בין שכנות שמרכלות כל היום וגורמות לסכסוכים גם
שם צריך לעשות הפרדה ולדאוג שלא יהיה בניהם שלום והקבוצה תתפזר וכן
כל כיוצא בזה.
וזהו בדיוק מעשהו של פנחס ברגע שהוא פגע בזמרי וכוזבי והפסיק את
השלום בניהם מיד נעצרה המגפה שפגעה בעם ישראל .ולכן יחסו הכתוב עד
אהרן הכהן שידע לאהוב שלום אבל גם לרדוף את השלום.
לכן כל אחד מאיתנו צריך להיות אם הראש והרגש מתי לעשות שלום ומתי
להרחיק את השלום ,לשם כך צריך להפעיל בעיקר את השכל ולא את הרגש.
ונסיים בברכת שבת שלום ,שמשלימה ומחברת את כולם.
שבת שלום  -אבנר קוואס
טיפש הלך לפסיכיאטר ,ואבחן אותו כאחד שיש לו פיצול אישיות,
לאחר האבחון דרש הפסיכיאטר תשלום של  800שקל .נתן לו האיש
 ₪ 400ואמר לו שאת השאר יגבה מהאדם השני...
***
למה יש תרופות סבתא ואין תרופות סבא?
כי סבא מת ...מהתרופות של סבתא.

תקלות בשידור וקליטה

בעלים יקרים ,במאמר זה אני רוצה למסור
לכם טיפ' ,יהלום' ששווה מיליונים .בעל
שיאמץ לעצמו רעיון זה יפתור הרבה בעיות של
תקשורת לקויה וידלג מעל הרבה משוכות
בקלות .בכל נסיון לשכנע את האשה חייבת
להיות פניה אל הרגש .כשרוצים לשנות משהו
בבית ,להעביר מסר מסוים ,או לבקש בקשה
שתיעשה על הצד הטוב ביותר ,צריך לרגש את
האשה ,כי זה מה שמדבר אליה .הסבר שכלי
ויבש יכול להיות מובן ,אבל לא בטוח שהיא
תעשה את בקשתך.
בעל יקר ,אם ביקשת מאשתך בקשה מסוימת
והסברת את רצונך באופן הברור ביותר
מבחינה לוגית ,אם לא שיתפת בזה את הרגש
שלה ,אז אל תתפלא שהבקשה שלך לא
התמלאה והמטלה לא בוצעה .אין זה מפני
שאין לה שכל חלילה ,או שהיא עושה לך
דווקא ,אלא בגלל שהיא לא התפעלה מהבקשה
ודברים אחרים דחקו את הבקשה שלך הצידה.
מי לא מכיר את המשפט הקלאסי המפורסם
שכמעט כל בעל אומר לאשתו :מיליון פעם
אמרתי לך לעשות כך ...את לא מבינה? איזה
ראש יש לך ,את לא קולטת? צריך לדעת
שכשנדמה לנו שהיא לא קולטת ,הבעיה
נמצאת על פי רוב דווקא במשדר ולא במקלט.
למשלַ :מ ְש ֶּדר שמשדר בתדר  FMומקלט
שקולט בתדר  ,AMהאם המקלט יקלוט את
השידור? ברור שלא! אז מה עושים? משנים את
התדרים של המשדר לFM -ואז מתקיימים
שידור וקליטה .ה'אנטנה' של האשה מכוונת
לתדרים של רגש ,ושל האיש מכוונת לתדרים
של ֶּשכֶּל ,לכן יש לשנות את תדרי השידור
מתדרים של ֶּשכֶּל לתדרים של רגש ,ומיד
המקלט יקלוט .אם לא תשדר לרגשות שלה,
לא בטוח שבקשותיך יתמלאו.
ישנה עוד נקודה שעלינו הגברים להכיר בה.
אף אשה בעולם לא התחתנה עם בעלה כדי
להציק לו ולאמלל אותו .באופן עקרוני נוכל
לומר שכל אשה רוצה לעשות נחת רוח לבעלה.
ומכיוון שכך ,אם בקשותינו נתקלות בסירוב
ובאי-עשיה עלינו להבין שכנראה לא העברנו
את הבקשה והמסר בצורה נכונה .במקום
לחפש כמה מידותיה של האשה רעות ,עלינו
להפנות את הפנס אלינו ,ולבדוק ולחקור האם
צורת הבקשה היתה נכונה.

"העצבות באה מגאווה ,כי מדמה האדם בנפשו שמגיע לו יותר ממה שיש לו,
וכיון שאין לו הרי הוא עצוב" (רבי פנחס מקוריץ)

האור החיים הקדוש
בתקופה שהתגורר בעל ה"אור החיים" הקדוש הלא הוא רבי
חיים בן עטר זיע"א בעיר סאלי שבמרוקו ,התגורר בעיר ראבט
הסמוכה יהודי שהיה עשיר גדול ,והתהפך עליו הגלגל עד
שהתרושש לגמרי מנכסיו .יצא האיש מראבט ונדד בערי
מרוקו ,על מנת לחפש לו תעסוקה לפרנס את בני ביתו הרבים
שהיו סמוכים על שולחנו.
ביטחונו היה חזק בבורא עולם ,שיזמן לו כדי מחייתו .ואכן,
'הבוטח בה'  -חסד יסובבנהו' ,השקיע האיש בעסקים שונים,
ומצבו החל להשתפר אט-אט ,עד שאסף סכום כסף נכבדי
שאפשר לו לשוב לעיר מוצאו .בדרכו חזרה לביתו ,עבר בעיר
סאלי  -עירו של ה"אור החיים"  -אשר בה היה לו ידיד ומכר
משכבר הימים.
מכיוון שנקלע למקום בערב שבת ,ולא הייתה לו שהות להגיע
לעיר ראבט לפני שבת ,הוזמן הלה על ידי חברו להתארח אצלו
בשבת קודש .נענה האיש להזמנה בשמחה ,ואף מסר לו את
צרור כספו ,שהרוויח בתקופת נדודיו לשמירה עד צאת-השבת.
במוצאי שבת לאחר ההבדלה ,ניגש מיודעינו האורח למארחו,
וביקש את הפיקדון שהפקיד בידיו.
אך לתדהמתו כפר הלה בכל" ,לא הפקדת בידי אף לא פרוטה
אחת " -אמר לאורח הנדהם .משעמד האורח על דעתו ,והתחנן
בפניו להשיב לו את כספו ,שעמל עליו זמן רב ביגיעה רבה.
הרעים עליו המארח בקולו" :האינך מתבייש? בביתי לנת ועל
שולחני אכלת ,ולבסוף אתה קם ומעליל עליי עלילות
דברים?!".
ראה היהודי ,שבטובות לא יעלה בידו להוציא את כספו מידיו
של הרמאי ,והחליט לתובעו לדין תורה אצל רבנו חיים בן עטר.
ניגשו שניהם לבית הרב ,ושטחו את טענותיהם לפני הרב ,הלה
טוען ,שהפקיד את כספו בידי חברו ,והלה טוען ,לא היו דברים
מעולם.
שאל ה"אור החיים" הקדוש את האורח" :האם היה עד ביניכם
בשעה שהפקדת ממונך בידו?" .השפיל האיש את עיניו ואמר:
"לא היה עד בינינו ,המעשה היה סמוך מאד לכניסת השבת,
ולא הספקתי להעיד על כך עדים ,רק זאת אני זוכר ,שבזמן
מסירת הכסף ישבנו שנינו תחת עץ ,ואז הוצאתי מכיסי את
צרור הכסף ומסרתיו לו".
מיד אורו עיניו של הרב ,באומרו לאורח" :גש נא לעץ הזה
והזמן אותו להעיד את עדותו" .המפקיד ,שהכיר ברבנו שהינו
קדוש ובעל מופת ,יצא מיד לדרכו לזמן את העץ לבוא להעיד,
בלי להרהר אחר הדברים.
ואילו המארח נשאר בבית הרב .כעבור כמה רגעים ,אמר הרב
,כמסיח לפי תומו ":בוודאי הגיע כבר האיש אל העץ"" -מה
פתאום ,רבי!" .השיב המארח כלאחר-יד " -עדיין רחוק העץ,
ואינו יכול להגיע אליו כל כך מהר".

התבונן הרב באיש הכופר בפיקדון ,בתתו בו מבט נוקב ,ואמר:
"קום והשב לו ליהודי את כספו ".
לפליאתו של האיש ,כיצד חרץ הרב את גורלו ללא שמיעת
ה"עד" ,ענהו הרב" :אם טענתך צודקת ,שלא היו דברים
מעולם ,והלה לא הפקיד מאומה בידך ,מהיכן יודע אתה את
מקומו של העץ? ".
ללא אומר ודברים ,החזיר האיש בבושת פנים את צרור הכסף
בשלמותו לבעליו .מיד לאחר מכן ניגש האורח ל"אור החיים"
הקדוש ,נישק את ידיו ,והודה לו ,על כי בחכמתו גילה את
האמת ,ודן דין צדק.
במהלך שנת ה'תשנ"ח התגלתה מחלת חשוכת מרפא בגופו של
נער ,בנו של אחד מיקירי ירושלים התורניים .אביו של הנער
שמע בעצת חבריו ועלה לבית העלמין בהר הזיתים ,שם נעמד
להתפלל לרפואת בנו ליד קברו של ר' חיים בן עטר" ,אור
החיים" הקדוש.
משסיים לומר את פרקי התהלים המיוחדים לתפילה על
החולה ,קיבל על עצמו ללמוד מדי שבת בשבתו בספר "אור
החיים" .לתדהמתם של הרופאים ,הבן החל להתאושש ,ולא
עבר זמן רב עד שהבריא לחלוטין.
זמן קצר לאחר מכן שמע האב ,כי הרב של רמת חן ,הרב יעקב
יוסף אוירבך ,איבד את מאור עיניו בעקבות החמרה במחלת
הסוכרת.
הרופאים טענו בכל תוקף שאין תרופה או טיפול רפואי כלשהו
שיכולים להשיב לו את ראייתו.
מיהר האיש לביתו של הרב אוירבך והציע לו לפקוד את קברו
של ר' חיים בן עטר.
"יבקש הרב חנינה בעד נפשו שיאירו עיניו כמקודם ,כדי שיוכל
מכאן ולהבא ללמוד כל שבוע בספר "אור החיים" .הרב
התקשה להאמין ,כי ישועתו תבוא ממעשה זה.
ברם ,לאחר הפצרות מרובות ,נסע יחד עם האב להר הזיתים,
נעמד ליד קברו של הצדיק ושפך לבו כמים .הוא ביקש
שיתעוררו עליו רחמים רבים בזכות הצדיק ,שיאירו עיניו ,כדי
שיוכל ללמוד מדי שבת בספר "אור החיים".
בשובו לביתו פתח הרב אוירבך את הספר ,שהיה בספרייתו.
לתדהמתו הבחין ,כי הוא יכול לראות מעט מעט ,כמתוך ערפל.
למחרת ניסה שוב ואז כבר ראה טוב יותר ,ובתוך ימים ספורים
נפקחו עיניו לגמרי.
הרופאים הודו ,כי מדובר בנס רפואי של ממש .כמה צדקו חכמי
ונציה שכתבו בהסכמתם לספר" :הטועם מיערות דבשו -יאירו
עיניו ,כי כשמו כן הוא :אור החיים".
(עין חמד)

