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מעצבת הרצון

אהבת ה'

חלֵם חֲ לֹום וְּ נ ַָתן ֵאלֶיָך אֹות אֹו מֹופֵתּ :ובָ א הָ אֹות וְּ הַ ּמֹופֵת
"כִּ י יָקּום בְּ ִּק ְּרבְּ ָך נָבִּ יא אֹו ֹ
ֹלהים אֲ חֵ ִּרים אֲ שֶ ר ל ֹא יְּ דַ עְּ ָתם וְּ נָעָ בְּ דֵ ם :ל ֹא
אֲ שֶ ר ִּדבֶ ר ֵאלֶיָך לֵאמֹר ֵנ ְּלכָה ַאחֲ ֵרי אֱ ִּ
ִּת ְּשמַ ע ֶאל ִּדבְּ ֵרי הַ נָבִּ יא הַ הּוא ...כִּ י ְּמנַסֶ ה ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ֶא ְּתכֶם לָ דַ עַ ת הֲ י ְִּּשכֶם אֹהֲ בִּ ים
ֶאת ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם בְּ כָל לְּבַ בְּ כֶם ּובְּ כָ ל נַפְּ ְּשכֶם".
תורתנו הקדושה מציבה לפנינו נסיון קשה .עומד לפנינו אדם שעושה אות בשמים
ומופת בארץ .הוא עומד ואומר שמחר בצהרים ירד שלג ויורד שלג .בעוד מספר דקות
תהיה רעידת אדמה ,וזה קורה .ולאחר שהוכיח שהוא נביא הוא מציע לכולם לעבוד
אלקים אחרים .מה עושים? שומעים בקולו או לא?
כותב הרב דסלר זצ"ל שהדבר היחידי שיכול לעמוד מול הנסים שהוא עושה זה –
אהבת ה' .אין פתרון להינצל מהמבוכה הזאת רק ע"י אהבת ה' והדבקות בו .לא
יתכן שהקב"ה נותן באדם כוחות על אנושיים ואח"כ אומר לנו להכחיש את
מציאותו ע"י עבודת אלילים.
משל למה הדבר דומה -לשליח שהגיע לבן ואמר לו שאבא שלו ציווה שהבן שלו
ירביץ לאבא .הייתכן שהבן יעשה כמצות השליח?? וגם אם השליח יתן את כל
ההוכחות שאביו שלחו ,האם הבן ילך ויבצע את המשימה .בוודאי שלא! הבן כ"כ
אוהב את אביו שזה בכלל לא נסיון עבורו ,כך צריכה להיות אהבתנו להקב"ה שהוא
אבינו ואנחנו בניו.
כיצד אפשר לאהוב את הקב"ה כ"כ? עלינו להתבונן בחסדי ה' יתברך עלינו ,כיצד
עושים זאת? נחזור למעמד הר סיני ,שם קיבלנו את שני לוחות הברית .לוח אחד
מצוות שבין אדם למקום ,והלוח השני בין אדם לחברו .והפלא ופלא ,בלוח הראשון
ששם כתובים מצות יחוד ה' ,שמירת שבת וכו' כתוב גם "כבד את רביך ואת אמך"...
והרי זה בין אדם לחברו?
אלא כותב הרב דסלר ,שמצות כיבוד הורים נכתבה בלוח של אדם למקום כי לא
היה לנו שום מבוא ודרך להבין את חסדי הקב"ה עלינו אלמלא היינו רואים את
החסד שהורינו השפיעו עלינו.
מיום לידתנו טיפלו בנו במסירות עצומה ,האכילו ,הישקו ,הלבישו ,ודאגו לכל
מחסורנו ,ומכאן ק"ו כלפי חסדי הבורא יתברך עלינו ודרך זה נבוא לאהוב אותו
יתברך כאהבת הבן אל אביו.
גם בתוך הבית שלנו אנו צריכים לראות ולהתבונן בחסדים שהאחד גומל עם השני
בין איש לאשתו ובין הורים לילדיהם.
וכן כותב הסטייפלר – שאהבה שחייבו חכמים היא אהבה מתוך הכרת הטוב שאם
לא היה לנו את הבעל הזה או האשה הזאת ,הכין היינו היום? כמה טוב משפיע כל
אחד על זולתו.
במהלך של התבוננות כזו אפשר לתקן עוון של שנאת חינם שבגללו נחרב הבית
השני ,דוקא בשבתות אלו של – שבעה דנחמתא .יהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש
במהרה בימינו אמן!
בברכת שבת שלום
אבנר קוואס

אדם בעל בשר פונה לדוקטור ואומר לו:
"אתה יכול להמליץ לי על תרגילי התעמלות?
עונה הדוקטור" :כן" ,נענוע הראש בחוזקה
מימין לשמאל ולהפך .שואל האיש" :מתי?"
עונה הרופא  :בכל פעם שמציעים לך עוגת קרם.

נשים רבות ששומעות את המשפט' :אשה כשרה
עושה את רצון בעלה' ,עדיין מרגישות קצת 'כאב
בטן' וחוסר שקט .קשה להן עם זה והן אומרות
בליבן :מה זאת אומרת 'אשה כשרה עושה רצון
בעלה'? למה שהוא לא יעשה את רצוני? ...זה
נשמע לי קצת שוביניסטי ...איפה השוויון?
נרגיע את אותן נשים ונאמר להן שמעבר להבנה
הבסיסית והפשטנית של דברי חז"ל ,ישנה עוד
הבנה ורובד עמוק יותר.
נתבונן לרגע בעומק המשפט ונגלה שכתוב כאן
משהו נוסף' :אשה כשרה ,עושה את רצון בעלה',
זאת אומרת שהיא עושה לו את הרצון .היא
המעצבת פְּ נִּים של רצונות בעלה ,והיא יכולה
לשלוט בהם .על ידי עדינותה ,נשיותה והקסם
האישי שבה ,היא יכולה לגרום לו שירצה 'להיות
נחמד' ,שירצה 'לדבר יפה' ,שירצה 'להתעלות'
וכו'.
אף על פי שלמדנו שהבעל הוא הקפטן והמכוון,
עדיין יש מקום לאשה להתערב ולהטות את
הספינה למקום שהיא חפצה .לכל אשה יש חכמה
וקסם אישי מיוחדים משלה.
וכאשר היא רוצה משהו באמת ,יש לה את הכח
והיכולת להשיג את מבוקשה מבלי שבעלה ירגיש
בכך ,ואפילו אם הוא קצת מתנגד לכך.
נא לדעת שמתחת למעטה הגברי הגדול והמאיים
של הבעל נמצאת למעשה חבילת פלסטלינה .אתן
יכולות לעצב אותו כפי שאתן רוצות ,ולכוון אותו
למקום שאתן רוצות.
זאת ועוד ,למדנו שהגבר הוא הקפטן שנמצא על
הסיפון העליון .אם האשה תבוא אליו ותאמר :זוז
מכאן ,אתה לא יודע לנהוג ...היא תפגע בכבודו,
והיא עלולה למצוא את עצמה מחוץ לספינה!
אשה שחוטפת לבעלה את ההגה באופן קבוע,
גורמת לו לאבד את הבטחון העצמי ואת כושר
ההנהגה ,עד שהוא הופך להיות בגדר של
'תפאורה' לבית .כלומר ,יש כאן אבא אבל למעשה
הוא לא דומיננטי.
אשה שהיא 'גנרל' שעל פיה יישק כל דבר,
מפסידה את הבעל שעליו היא כל כך רצתה
להישען והיא למעשה סובלת מזה .היא לא צריכה
'לדחוף' את בעלה הצידה ולצעוק עליו שהוא לא
מנהיג טוב ,אלא לכוון אותו בעדינות.

"אין אדם שלא יכול ,יש אדם שלא רוצה .ברגע שהאדם ירצה –
הוא גם יוכל"( .הבעש"ט)

מעלת עניית אמן
בספר "דרך החיים" מובא מעשה בגאון ר' מרדכי יפה שהיה
אב"ד וראש מתיבתא בקהילה קטנה ,וה' הרים כיסאו ויעל
במעלות החכמה בנגלה ובנסתר ,ובאו אצלו שלוחים מעיירת
פוזנא לקבלו עליהם לאב"ד ור"מ ,וכאשר הביאו לו כתב
הרבנות ,אמר להם" :לא אוכל לילך עימכם תכף ,עד שמקודם
אני צריך לילך ולנסוע למדינת אטליה לוינציה אצל חכמי
הספרדים ,שבקיאים בחוכמת העיבור שאני חסר ממנה,
וללמוד מהם חכמה זאת ,יען אין שום אדם במדינות הללו
ללמוד ממנו".
ונסע תכף הגאון והלך אצל החכם ר' אבוהב הספרדי ,והיה
אצלו כשלושה חודשים ולמד ממנו כל החכמה הזאת
בשלמותה ,כמובא בספר "לבוש אדר יקר" .
ויהי מקץ הימים הנזכרים לעיל בהיותו בבית הרב אבוהב
הנזכר ,ויקרה מקרה שהיה שם תינוק בן החכם ר' אבוהב,
ואכל פרי וברך "בורא פרי העץ" בקול רם ,וענו כל העומדים
שם "אמן" על ברכת התינוק ,ור' מרדכי יפה בהיותו טרוד
בתלמודו לא ענה אמן ,שלא במתכוון.
והחכם ר' אבוהב בראותו שלא ענה אמן על ברכת התינוק,
כעס עליו כעס גדול ונידהו וגער בו בנזיפה גדולה .והמתין הגאון
שלושים יום כפי דין נידוי הרב לתלמיד ,ואחר כך בא לפייס
רבו ,ולא היה רוצה למחול לו ,ואמר לו" :אדוני יודיעני מה
פשעי ומה חטאתי נגדו ומה חרי האף הגדול הזה? ".והשיב לו
החכם ואמר" :ידוע תדע שאהבה גדולה ושלמה ,שאינה תלויה
בדבר אהבתיך יותר מבני.
תדע נאמנה ,שהיית חייב מיתה בשעה שלא ענית אמן על
ברכת התינוק .ואני מוחל לך בתנאי זה ,שבכל מקום וקהילה
אשר תדרך כף רגלך ,תדרוש ברבים ותודיע להם החטא והפגם
הגדול של מי שאינו עונה אמן על כל ברכה ששומע מישראל,
ותצווה לבניך ולבני בניך עד סוף כל הדורות ,שיספרו המעשה
הגדול והנורא שאספר לך":
"במדינת ספרד היו קהילות קדושות קודם גזרות ה'תתנ"ו.
הייתה שם עיר גדולה של יהודים ,והמלך היה רוצה לגרש את
היהודים כמה פעמים ,לולא שהיה שם אב"ד חסיד וענו גדול
ועשיר גדול והיה נושא חן בעיני המלך ,ובכל פעם ,שהיה המלך
שם בדעתו לגרש היהודים ,היה החסיד מפר עצתם ומבטל
רעתם.
ויהי היום כעס המלך על היהודים וציווה לגרשם מארצו,
ובאו כל הקהילה אל החסיד הנזכר להתחנן אליו ,שילך אל
המלך להמליץ בעדם לבטל הגזרה כדרכו הטוב בכל פעם .
באו לחסיד בעת מנחת ערב ,והשיב להם ,שילך למלך עימהם,
רק שהיה רוצה להתפלל מנחה תחילה ,והפצירו בו לאמור" :זו
גם כן מצווה רבה להציל כללות ישראל ,ועתה הוא עת רצון
לפני המלך ואחר כך תתפלל" .

ויעש כן החסיד והלך עימהם לחצר המלך .וכאשר ראהו המלך,
נשא חן בעיניו ,וירוץ לקראתו ויחבק לחסיד ,וסבר בדעתו,
שבוודאי יבטל הגזרה מגירוש והיה מסבב בדברים אחרים עם
המלך .ובתוך כך בא כומר אחד לפני המלך ,ויקוד והשתחווה,
ויברך את המלך בברכה ארוכה וחשובה בלטינית ,והחסיד לא
הבין את דבריו.
וכשראה החסיד שעוד מעט עובר זמן מנחה ,הלך לקרן זווית
אחת והתפלל מנחה ,בחשבו שיש לו שהות להתפלל קודם,
שיגמור הכומר מלברך את המלך .ובהיות החסיד באמצע
התפילה ,קם הכומר ההוא על רגליו וציווה לכל העומדים שם,
שיענו אמן על הברכה ,כדי שתתקיים ברכתו ,ויענו כולם כאחד
'אמן' .והחסיד לא הבין את דבריו ולא ענה אמן ,שלא רצה
להפסיק בתוך התפילה.
ושאל הכומר ,אם ענו כל בני הבית אמן והשיבו "כן" ,ושאל
גם כן" :האם היהודי ענה אמן על ברכתו?" ויאמרו" :לא ,יען
עודנו שם מתפלל" .ויהי כאשר שמע הכומר ,שלא ענה היהודי
אמן ,תלש שערותיו וצעק צעקה גדולה ומרה ,ואמר" :אוי על
המעשה הרע ,שבעבור היהודי שלא ענה אמן על ברכתו לא
תתקיים הברכה".
ויהי כאשר שמע המלך את דברי הכומר ויקצוף המלך על
החסיד ,ויצו את עבדיו להמיתו בייסורים קשים ,ואחרי זאת
גירש המלך את כל היהודים ממלכותו .והיה שם עוד חסיד אחד
חבר של הנהרג ,וישפוט בדעתו שבוודאי עבר החסיד הנהרג
איזה עברה בצנעא ,דלא חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא
בלא דינא ,והיה אותו חסיד מתענה ובוכה ומתפלל ,שיודיעו לו
מן השמים על איזה חטא נהרג החסיד הנזכר למעלה במיתה
משונה.
ובא אצלו החסיד הנהרג בעצם היום .ויחרד החסיד החי חרדה
גדולה ,ויאמר לו החסיד הנהרג" :אל תירא ואל תחת" ,ויאמר
לו החסיד החי" :יודע אני שחסיד היית ,על כן תאמר לי על מה
עשה ה' לך ככה ומה החורי האף הגדול אשר עבר עליך" ,והשיב
הנהרג" :האמת שמימיי לא עברתי עבירה .רק הקב"ה מדקדק
עם חסידיו כחוט השערה.
פעם אחת ברך בני הקטן ברכה על הפת ושמעתי ולא עניתי
אמן ,והאריך לי הקב"ה עד המעשה שנעשה לי בעומדי לפני מלך
בשר ודם ,שלא עניתי אמן על ברכתו ,ובאותה שעה בית דין של
מעלה דנו אותי ,על שלא עניתי אמן על ברכת בני .לכן אתה
חברי ,תספר באוזני בנך ובן בנך ולכל באי עולם את המעשה הזה
והזהירם על עניית אמן" ,ופרח לו החסיד הנהרג.
ואחר שסיפר ר' אבוהב המעשה לגאון ר' מרדכי יפה ,אמר לו:
"אל תתרעם על שנידיתי אותך ,כי נתכוונתי למען יהיה הנידוי
כפרה על עוונך .ומעתה אני מוחל לך ,אבל בתנאי ,שלעולם
תדרוש ברבים להזהירם על עניית אמן".
(עין חמד)

