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בחירה
יתם א ָֹּתם .וְּ נ ַָת ִתי גִ ְּשמֵּ יכֶם בְּ עִ ָתם
ֹותי ִת ְּש ְּמרּו ַוע ֲִש ֶ
"אם בְּ חֻ ק ַֹּתי ֵּתלֵּכּו וְּ ֶאת ִמצְּ ַ
ִ
וְּ נ ְָּתנָה הָ ָא ֶרץ יְּבּולָּה וְּ עֵּ ץ הַ שָ ֶדה י ִֵּתן פִ ְּריֹו ... .וַאֲ ַכל ְֶּתם ל ְַּח ְּמ ֶכם ָלשֹּבַ ע וִ ישַ בְּ ֶתם לָבֶ טַ ח
יתי ֶא ְּתכֶם  ...וְּ נ ַָת ִתי ִמ ְּש ָכ ִני
יתי ֶא ְּתכֶם וְּ ִה ְּרבֵּ ִ
ִיתי אֲ לֵּיכֶם וְּ ִהפְּ ֵּר ִ
בְּ ַא ְּרצְּ כֶםּ ... .ופָ נ ִ
בְּ תֹו ֲככֶם  ...וְּ ִה ְּתהַ לַכְּ ִתי בְּ תֹו ֲככֶם".
פרשתנו היא אחת מפרשיות התורה שמודיעה שיש בחירה .היא פותחת במילים
"אם בְּ חֻ ק ַֹּתי ֵּתלֵּכּו" ואחר כך "וְּ ִאם בְּ חֻ ק ַֹּתי ִת ְּמ ָאסּו" .הקב"ה הרבה שכר להולכים
ִ
בדרכיו כמו שקראנו בפסוקים ,והרבה עונשים ויסורים לעוברים על חוקותיו כמו
שכתוב בהמשך.
יש מי שטוענים :מדוע מאיימים עלי? תנו לי לזרום עם היהדות ,מדוע מפורשים
עונשים בתורה וגורמים להפחדה ,הרי התורה דרכיה דרכי נעם .ולא רק בפרשתנו,
בהרבה מקומות בתורה מוזכרים השכר והעונש הללו .נענה ונאמר להם שהתורה
לא מאיימת אלא מדריכה ומזהירה.
אבא שיאמר לבנו אם תלך בדרך בטוחה תצליח ואם תלך על קצה הגג אתה עלול
ליפול ,האם האבא הזה מאיים או מדריך? בוודאי שיש כאן הדרכה עם בחירה.
דוגמא נוספת ,גברת שקנתה מכונת כביסה חדשה ,והיצרן כתב בהוראות בדף
אחד מה מותר ואפשר לעשות עם המכונה ובדף השני מה אסור לעשות עם
המכונה ,כדי שהיא לא תתקלקל ותתפוצץ .אם הגברת תאמר שלא יאיימו עליה
ומקשה מדוע היצרן לא מדבר איתי ברוח טובה? למה הוא מזכיר את הדברים
הרעים? נענה ונאמר לה שהיצרן לא מאיים ,אלא הוא תכנן ויצר את המכונה
והמכונה הזאת עובדת לפי חוקים .ושבירת החוקים תקצר את ימי המוצר.
הוא הדין לעניינינו ,הקב"ה חוקק חוקים בטבע ,חוקים פיזיים כגון כח משיכה,
כח צנטריפוגלי ,חום ,התפשטות ,וכדומה .וגם חוקים רוחניים ,כגון קנאה ,כבוד,
עין הרע ,מזל ,מיסטיקה .אם נדע להלך בין הטיפות נזכה לחיים מאושרים ,כמו
שכתוב בפסוקים ונתנה הארץ יבולה ,ונתתי שלום בארץ ,וכל הברכות .אבל אם
לא נציית לחוקים הללו ,ניתקל בצרות ובעיות.
זאת ועוד ,הרבה אנשים שנתקלו בבעיות ,שאלו מדוע זה קורה דווקא להם?
וכאשר הם נשאלו מדוע לא שמרו שבת? למה הם אוכלים אוכל לא כשר ,מה עם
הנחת תפילין וקריאת שמע ,מיד הם עונים :מה הקשר? פרשתנו מסבירה את
הקשר ,ומדריכה אותנו לא להגיע למצבים הללו.
התורה שלנו נקראת תורה מלשון הוראה ,ומדריכה אותנו כיצד להיות מאושרים
כאן בעולם הזה ,לטוב לנו לעולם הבא .עכשיו אנו מבינים יותר טוב את המילים
"אם בְּ חֻ ק ַֹּתי ֵּתלֵּכּו" ,למה לא נאמר אם את חֻ ק ַֹּתי תעשו או תקיימו ,אלא הכוונה,
ִ
שעל פי החוקים שחקקתי בבריאה תלכו ,וכך תישמרו ותצליחו.
שבת שלום ומבורך
אבנר קוואס
רופא שיניים וסנדלר היו גרים באותו בנין.
הרופא בקומה  4והסנדלר בקומה 1
בכל פעם שהיו נפגשים היה הסנדל אומר בברכה:
" בוקר טוב קולגה ,הרופא השתומם ושאל" :קולגה",
איך הגעת לזה שאנחנו קולגה?
השיב הסנדלר :כי כל מי שיורד ממך לטיפול
אומר :איזה סנדלר הרופא הזה...

לעולם לא לצאת עם שניים!

חוץ ממה שזה לא הגון וקרוב להיות רמאות,
יש לזה עוד כמה השלכות שליליות .אחד
הגורמים שדוחפים אותנו לסיטואציה הזאת
היא התופעה המעניינת שנדבר עליה כעת .קורה
לפעמים שלא מוצעים לנו מועמדים לנישואין,
ולא נצא לפגישות במשך תקופה ארוכה .והנה,
ביום שבו קיבלנו הצעת היכרות ויצאנו לפגישה,
קיבלנו 'מבול' של הצעות .ההצעות נשמעות
טובות אחת יותר מהשנייה ,ולכאורה יותר
טובות גם מההצעה שאנו בודקים כעת.
אל תתפתו להצעות החדשות! אלו סתם
הפרעות .עלינו לבדוק את ההצעה הנוכחית
בנחת עד תום ,ורק אחר כך לגשת להצעה הבאה.
עלינו להתחזק ולבטוח שאם אנו עושים את
ההשתדלות הנכונה אז הזיווג שלנו מחכה לנו,
כי 'אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלא
נימא' .מצד שני ,היינו יכולים לחשוב שכאשר
נבדוק בו זמנית שני מועמדים ונשווה ביניהם,
נוכל להגיע ביתר קלות להחלטה נכונה .מחשבה
זו שגויה לחלוטין! אדרבא ,הדבר יוצר בלבול
והסתבכות מיותרת.
לפניכם מעשה שהיה שימחיש טעות זו :סיפרה
לי בחורה שהיא נפגשת עם בחור נהדר ,מתחשב
ובעל מידות טובות .אבל יש אצלו דבר מסוים
שהיא לא אוהבת .באותו זמן היא קיבלה הצעה
נוספת שנשמעה קוסמת ומושלמת .היא אמרה
בלבה :אני אצא גם עם השני ,איווכח שהראשון
יותר טוב ,ואז ההחלטה שלי תהיה חזקה...
היא לא סיפרה לבחור הראשון על לבטיה,
ויצאה לפגישות עם שניהם ללא ידיעתם .לאחר
זמן היא גילתה שבבחור השני אין את מה שהיא
לא אוהבת בבחור הראשון ,אבל יש לו חסרון
בדבר אחר...
היא פנתה אלי ואמרה שלא די שהיא מבולבלת
וקשה לה להחליט ,אלא שהיא מתקשה להיפרד
מאחד משניהם .ובנוסף היא מרגישה שהיא
חוטאת כלפי שניהםִ ,מכֵּיוָן שהם לא יודעים
שיש לה קשר נוסף ,וכל אחד מהם בטוח שהוא
היחידי שלה.
אמרתי לה שחייבים קודם כל 'לנקות שולחן'.
הבחור הראשון נמצא בעדיפות ראשונה ולו
משפט הבכורה .ולכן עליה להקפיא את הקשר
השני מיד .כלומר ,לצאת להפסקה מוחלטת,
ולמצות לגמרי את הקשר עם הבחור הראשון.
ממעשה זה למדנו את גודל הפלונטר שאפשר
להיכנס לתוכו .ולמדנו דבר נוסף ,מצב של
יציאה עם שניים במקביל הוא סוג של מעילה
באמון שעלול להזיק מאד לחיי הנישואיןִ ,מכֵּיוָ ן
שטעמנו טעם של קשר כפול שנשאר בגדר סוד.

חוצפה בין מבוגרים

כל הטיפים והעצות בנושא החוצפה נכונות מגיל  0ועד .120
כלומר ,צורת התגובה שלמדנו מתאימה לבני כל הגילאים .לפנינו
דוגמא לחוצפה שמתרחשת בבנק לעיני כולם וממנה נלמד איך
להגיב .רינה הגיעה לבנק ובידה ערימה של תשלומים .היא צריכה
לשלם את הכל היום .לרוע מזלה כל הפקידים בבנק היו בחופשה
חוץ מפקיד אחד מבוגר ואיטי .כתוצאה מכך השתרך תור ארוך
שאין לו סוף .בנוסף לכך היה זה יום חם והמזגנים בבנק לא
פעלו...אחרי שעתיים של עמידה בתור היא כבר רואה את הפקיד.
ובעוד שלושה אנשים היא מגיעה לדלפק.
לפתע נכנסה לבנק גברת מגונדרת מבוגרת עם כובע רחב שוליים
ובו נעוצה נוצה של טווס .רינה שלנו עקבה אחריה וראתה שהגברת
ניגשת לעמדת דף חשבון .הגברת הוציאה דף חשבון וצעדה
קוממיות לכיוון התור .ברוב חוצפתה היא נדחקה ונכנסה בין רינה
לעומד לפניה בתור .רינה לא ידעה את נפשה מרוב כעס .היא פנתה
אל הגברת ואמרה לה :סליחה ,אני לפנייך בתור...

האדמו"ר רבי שלמה מזוועהיל זצ"ל

סיפר הישיש ר' אברהם חיים שפילברג בספר "צדיק יסוד
עולם"" :עבדתי בבתי המלאכה של הרכבת בחיפה ,תחת השלטון
המנדטורי ,כמעט יהודי יחיד בין אלפי עובדים ערבים .כשפרצו
פעולות האיבה בשנת ה'תרצ"ו ,מצאתי את עצמי מוקף בים של
שנאה .מכל עבר שמעתי איומים בגלוי" :נשחוט אותך כמו כלב".
הייתי בסכנת חיים .חששתי לגרוע מכל.
כאשר פניתי לאחד מראשי העובדים הערביים להתערב לטובתי,
תגובתו המחישה לי את הסכנה ,שבה הייתי שרוי" :הם בסך הכל
אמרו לשחוט אותך ככלב ,הם לא אמרו לשחוט אותך כחזיר ,ומה
רע בכך?" הגיב לעומתי בחיוך שטני.
פניתי למנהל הראשי האנגלי ,עוררתי בו אהדה ,והוא היה נכון
לעזור לי .הוא הציע לי להיעדר מדי פעם ,וגם יעץ לי להוציא
תעודת מחלה ,עד יעבור זעם.
אך כל זה לא פתר את הבעיה ,שכן כל יום שנמצאתי בעבודה
ראיתי את המוות לנגד עיני .קמתי ועליתי לאחד הגדולים
בירושלים .הוא אמר לי לעשות ,מה שעשו אבותינו :יעקב אבינו
ומשה רבנו הם ברחו ,אין ברירה ,עליך לעזוב את העבודה ולהציל
את חייך ,פיקוח נפש".
יצאתי אובד עצות ,ומצאתי עצמי ממרר בבכי .לא ידעתי ,מה
אעשה .ודאי שדברי הרב נכונים ,אך איך אפרנס את משפחתי?.
הרבנית אשת הצדיק ראתה אותי ממרר בבכי ,ואמרה לי" :לא
רחוק מכאן מתגורר 'הזויעהלר צדיק' ,היכנס אליו" ,כך יעצה לי.
הלכתי לביתו.
אשתו אמרה ,כי הרבי בכותל המערבי .רצתי דרך השוק ,בדרכי
שמעתי ערבי אומר לחבריו' :הנה יהודי ,הבה נחסל אותו!' .והנה
התערב ערבי אחר' :אתם רואים שהוא רץ כמו משוגע ,עזבו
אותו ,הוא משוגע '...בחסדי ה' התקבלו דבריו.

הגברת הסתובבה ,לא שמה לב שהנוצה של הטווס סטרה על פניה
של רינה ,ואמרה לה ברוב חוצפתה :את לא מתביישת ,אני הייתי
כאן לפנייך ,אין לך כבוד לאנשים מבוגרים? כדאי שתתביישי לך.
רינה נאלמה לנוכח החוצפה של אותה גברת .היא עומדת בתור
שעתיים ,רגליה כואבות מאד ,חום כבד בבנק ,פקיד איטי בעמדה,
והאשה הזאת נכנסה עכשיו ואומרת לה שהיא הייתה לפניה...
כל הנוכחים בבנק מסתכלים כעת על רינה לראות כיצד היא
מגיבה .אם רינה תפתח עליה את הפה ותגדף ותחרף אותה במילים
חריפות ,כולם יראו שהגברת החצופה ורינה ,נמצאות באותה רמה,
ורינה תהיה זו שתתבזה .אז מה עושים? את כל מה שלמדנו
מקודם .רינה צריכה לשמור על כבודה העצמי וגם לא לבזות את
הגברת המגונדרת.
עליה למשוך אותה למגרש שלה ושם היא תנצח .רינה צריכה לומר
לה :שתינו יודעות את האמת ,אבל אם את מרגישה שאת היית לפני
אז אני מוותרת לך ,ותהיי לפני בתור.
כזו קורה לפעמים שהחוצפנית תאמר לה :טוב ,הפעם אני מוותרת
לך ,אבל בפעם הבאה תתני יותר כבוד למבוגרים .הגברת החצופה
התפרצה לדלת פתוחה ,ורינה יצאה מהסיפור הזה כאשה גדולה.

כאשר הגעתי לכותל המערבי ,עמד הרבי צמוד לכותל והתפלל.
שטחתי את סיפורי לפניו ,אך נראה היה ,כי אין הוא שם לב אלי,
כך היה גם כל הדרך חזרה ,אני מדבר ,והרבי שותק .כאשר הגענו
הביתה הרבי התיישב והחל ללמוד ,ואני שוב מנסה לעורר את
תשומת ליבו ,אך ללא הועיל.
אחזתי בבגדו והתחלתי בוכה" :רבי הושיעה ,אני בצרה ...הושיעה
לי" .עתה נפנה אלי הרבי ,הרים את ראשו ,שקע לרגע במחשבה
פתח ספר ,ואז לפתע נתן מכת יד על השולחן וקרא'' :מה יש לך
לפחד?! מי שייגע בך יהיה לו סוף שחור ...אין מה לפחד!' הרגשתי
אדם אחר ,תמורה התחוללה בי ,הרגשתי שנפל דבר.
למחרת התייצבתי לעבודתי .והנה בהגיעי למקום ,אך נכנסתי
לשער בתי המלאכה ,קרב אלי ערבי מבין העובדים והנחית
מהלומת אגרוף בפני.
"הוי רבי" ,העליתי בשפתי את הבטחתו של אותו רבי טהור,
בראותי את הסכנה ,שבה אני נמצא" ,ריבונו של עולם הושיעה
אותי בזכות הצדיק" .הערבי שהיכה בי החל חוזר על עקבותיו,
והנה זו לא גוזמה! הוא הספיק לצעוד ארבעה צעדים לא יותר...
ונפל על עורפו ונשאר שוכב.
כולם מיהרו להרימו אך הוא לא הגיב כלל ...הזעיקו אמבולנס
ולקחו אותו במהירות לבית החולים .לא ארכה השעה ובבתי
המלאכה פשטה השמועה ,שאותו מחמוד מת משטף דם
במוח...ומאז המשכתי לעבוד בין אלפי עובדים ערבים ,ועד
לפרישתי לפנסיה איש לא העיז לגעת בי ,איש לא נקף אצבע
כנגדי"...
סיפר הצדיק הנסתר רבי יוסף וולטוך זצוק"ל ,על קדושתו של
הרב ,כי בשעה שליווה את הצדיק לאחר פטירתו ,כאשר הגיעה
המיטה של רבי שלמה מזוועהיל ,ראה עמוד אש היורד מהשמיים
עד למיטה הנישאת למקום הקבורה .זכות קודשו תגן עלינו.
(פניני עין חמד)

