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ֹאמר אֲ לֵהֶ ...
יר  ...וַ ִ ָהֲ ל עַ ל מ ֶֹה וְ עַ ל הֲ רֹ וַ  ְ
וַ ִ ַח ק ַֹרח ...וְ ָדתָ  וַ אֲ בִ ָ
מַ "עַ ְִ $תנ ְַ#א עַ ל ְקהַ ל ה') ...במדבר ט"ז א' ג'(.
בפרשת השבוע אנו קוראי את הסיפור המפורס של "מחלוקת קורח
ועדתו" ,סיפור שהתחיל ע הרבה הומור וקומדיה  .והסתיי ע כאב עמוק
והמו טרגדיה ,וכדלהל:
בתחילה קורח ועדתו עשו צחוק מהתורה ומצוותיה ומהמנהיג משה ואחיו
אהרו הכה )רש"י י"ז ג' ומדרש תהלי א'( ,א 2סופ שפגעה ב יד ה' וה נענשו
בשריפה )במדבר רבה י"ח י"ט( ונבלעו באדמה והאר 3חנקה אות לאט לאט )מדרש
לקח טוב ל"ג ט"ז( וג כל רכוש ניקבר עימ )ירושלמי סנהדרי פ"י ה"א( ,ואפילו
שמ שהיה רשו בכל מיני שטרות וספרי יחוס  .נמחה ונמחק באופ פלא
)סנהדרי ק"ט ע"ב( .והטרגדיה הגדולה ביותר שארעה לקורח ועדתו ,זה שה
נענשו לנצח נצחי ונמחו ג מהעול הבא )לדעת ר"ע ש ([.
וכל זאת למה? מדוע הבורא נלח מלחמת חורמה בקורח ועדתו והשמיד
אפילו את שמ ורכוש ? מפני שהמחלוקת מאוסה מאוד בעיני ה'  .ואי הוא
חפ 3שיישאר ממנה ומאנשיה כל זכר ,לא ישיר ולא עקי ,6לא מה ולא
מרכוש  ,ואפילו לא משמ )פני משה בירושלמי סנהדרי פ"י ה"א(.
עד כא ההיסטוריה של קורח ועדתו .אלא שכל מי שמעיי בפרשה  .מיד
מֵ ִרי גבה או שני  ,ומי שיש לו שלושה גבות  .מרי את שלושת .מדוע?
מפני שכרגע הכרזנו קבל ע ועול שהבורא מתעב את המחלוקת ולא חפ3
שיישאר ממנה שריד ופליט ,ומשו כ 2הוא מחה את קורח ועדתו ושמ
ורכוש  .מצד שני בהמש 2הפרשה מסופר שה' מצווה את משה לקחת את
המחתות של אות  250בעלי מחלוקת ולעשות מה ציפוי למזבח ולהפו2
אות "לחתיכה אחת מגו 6המזבח" ,כפי שמכנה זאת הגמרא )מנחות צ"ט ע"א(.
במילי אחרות ה' מבקש ממשה שיעשה אנדרטה לאות בעלי מחלוקת,
והוא מצווה ג שהאנדרטה הזו תהא במשכ הקדוש ,ועליה יקריבו את
הקורבנות! כיצד זה יתכ?
התשובה על כ 2מאוד מעניינת ,והיא מתומצתת במילי "מסירות נפש".
פירוש :אות  250איש שהקטירו במחתות הללו  .ידעו שמתו 2כל קבוצת
רק אחד ישאר חי וכל השאר ימותו ,אלא שנתעוורו עיניה ושכל  .וכל אחד
מה היה בטוח שהוא מקריב לש שמי והוא זה אותו אחד שיינצל.
וכיו שה התכוונו להקטיר לכבוד ה'  וה מתו באותה הקטרה ,הג
שה טעו בדמיונ ושגגו במחשבת והיו בעלי מחלוקת ,מכל מקו
ההקטרה הזו מכונה "מסירות נפש" והמחתות הללו התחבבו מאוד אצל ה',
והוא ציווה שיעשו מה ציפוי למזבח ,מפני שהמזבח זו ג בחינה של
"מסירות נפש" ,שהרי הקורב הוא במקו נפש האד )עיי במש 2חכמה י"ז ב'(.
לא יאומ! מצד אחד בורא עול מאבד ומוחה את בעלי המחלוקת ,ואפילו
את שמ וממונ  .מצד שני אפילו האנשי הללו כאשר ה מסרו נפש  .זה
היה חביב ואהוב על הבורא ,עד כדי כ 2שהוא הנציח את מסירות נפש
במשכ הקדוש ,ועשה לה "אנדרטה" על המזבח.
החשבו העדי הזה כל כ 2עמוק ומתוק ,והמסר הטמו בו חד וברור כראש
הגפרור ולא נית למחוק ממנו אפילו פרור ,ונחזור עליו במילי ברורות:

אֱ מֹר אֶ ל אֶ לְ עָ זָ ר ...וְ י ֵָר אֶ ת הַ <ַ ְחֹ$ת ִמ=ֵ י הַ ְֵ #רפָ ה וְ אֶ ת הָ אֵ  זְ ֵרה הָ לְ >ה ?ִ י
ָק ֵד :אֵ ת מַ ְח,וֹת הַ חַ ִָ /אי הָ אֵ ֶ1ה  ְ3נ ְַפֹ2תָ  ,וְ עָ @ אֹתָ ִר Aעֵ י פַ ִחי ִצBי
ל ִַ<זְ =ֵ חַ  ִ? ,י ִה ְק ִרי Aב לִ פְ נֵי ה' וַ ִ ְק ָ"...

והשאלה נשאלת :מדוע התורה כותבת את המילי "אֵ ת מַ ְח$וֹת הַ חַ ִָ /אי
הָ אֵ ֶ1ה  ְ3נ ְַפֹ2תָ " בסמיכות למילי "וְ עָ @ אֹתָ ִר Aעֵ י פַ ִחי ִצBי ל ִַ<זְ =ֵ חַ "?
למה התורה לא ציינה זאת כבר בפסוק הקוד  .והרי ש ג הוזכרו
המחתות )שאלה זו שואל ג הפני מאירות י"ז ב'(.
א 2לפי מה שראינו כעת ,השאלה מתיישבת .מפני שהסיבה והזכות של
אות מחתות להגיע לעוצמה של "וְ עָ @ אֹתָ ִר Aעֵ י פַ ִחי ִצBי ל ִַ<זְ =ֵ חַ " .
נמצאת במילי "הַ חַ ִָ /אי הָ אֵ ֶ1ה  ְ3נ ְַפֹ2תָ " ,שבמילי הללו התורה מספרת
לנו על מסירות הנפש של מקטירי הקטורת ,כפי שראינו מקוד .
אלו שתי נקודות מרכזיות שהפרשה מלמדת אותנו .1] ,האסו שבמחלוקת.
 .2מעלת 'מסירות נפש חד פעמית' למע ה' ,ואפילו א באותו זמ שאר
עבודת ה' של האד חסרה  .ומצבו הרוחני קשה מאוד[.
בפרשה אנו מוצאי פנינה נוספת ,וכדרכ של יהודי נציג את הדברי
בצורת 'שאלה ותירו .'3מהי השאלה?
פרשת קורח פותחת במילי וַ  ִַח ק ַֹרח =ֶ  יִ ְצהָ ר =ֶ  ְקהָ ת =ֶ  לֵוִ י וְ ָדתָ 
יר =ְ נֵי אֱ לִ י>ב ...כאשר המילה וְ ָדתָ  מופיעה ע אות ו' החיבור .א2
וַ אֲ בִ ָ
יר  ...וַ ֵעָ ל
בהמש 2הפרק כותבת התורה "הֵ עָ ל ִמ ָEבִ יב לְ ִמ ְ?ַ  ק ַֹרח ָ4תָ  וַ אֲ בִ ָ
יר  ,"...וכא המילה ָ4תָ  מופיעה פעמיי בלי אות ו'
מֵ עַ ל ִמ ְ?ַ  ק ַֹרח ָ4תָ  וַ אֲ בִ ָ
החיבור .ומדוע אי אחידות בתחביר הפסוקי ?
מפני שהתורה רוצה לגלות לנו סוד גדול בתורת המחלוקת ,ולהודיע לנו
שבתחילה נלחמו במשה שתי קבוצות .קבוצה אחת של "קורח" ,וקבוצה אחת
של "דת ואביר " .ומדוע הקבוצות הללו חלקו על משה?
קורח חלק על משה מחמת שלפי דעתו הוא היה צרי 2לקבל את המינוי
הנכבד של "נשיא בני קהת" .וכיו שמשה פעל אחרת ומינה במקומו את
אליצפ ,קורח חלק עליו )רש"י ט"ז א'(.
א 5דת ואביר חלקו על משה בגלל סיבה אחרת ,וכפי שמגלה לנו המדרש
שדת ואביר היו רשעי ובעלי מחלוקת מאז ומעול  .וכבר שני ארוכות
שה ניסו להתנגח בה' ובתורת משה בכל הזדמנות )המדרש מביא ראיות
לכ ,(2וכאשר ה ראו בפרשתנו שקורח חולק על הנהגת משה  .מיד הצטרפו
לחגיגה וחיזקו את המחלוקת" ,סת "! לא בגלל שה הזדהו ע טענות
קורח ,אלא פשוט עניי אות דבר אחד .שיהיה בלג ומהומה ואנדרלמוסיה,
וחוסר שלו בע ישראל )מדרש אגדה ומדרש הגדול ,הובאו באוצר המדרשי (.
כ 2זה היה בהתחלה .שתי קבוצות חלקו על משה ,א 2למרות המכנה
המשות 6שלה  .היה ביניה הבדל עמוק .קורח חלק בגלל סיבה שלדעתו
הייתה נכונה ומוצדקת ,ואילו דת ואביר חלקו סת  .מחמת רשעות .
יר  ,מפני שבאמת מדובר בשתי
לכ בתחילה כתבה התורה ק ַֹרח וְ דָ תָ  וַ אֲ בִ ָ
קבוצות שונות ,שהרי כל אחד חלק על משה מטע אחר.
א 2לאחר מכ קורח התדרדר ביראתו והתעוות בהשקפתו ועשה צחוק
מהתורה ומצוותיה כפי שמובא במדרש באריכות ,ומחלוקתו על משה סטתה
יהודי יקר ,יהודי חמוד...
כבר לכיוו אחר  .לכיוו של רשעות ,וקורח ודת ואביר הפכו כבר ליחידה
לא משנה מי אתה ומה מעמד 2הרוחני ,ואפילו א הנ 2רחוק מה'  .וחלוש אחת ,יחידה החולקת על משה "סת " ,מה שנקרא מחלוקת לש מחלוקת.
וכתוש ברוחניות  .ונמצא במצב רעוע ופגוע וגרוע כמו שהיה לקורח ועדתו
יר )ט"ז כ"ה  +כ"ז( בלי ו'
לכ בהמש 2הפרשה כתבה התורה ק ַֹרח ָ4תָ  וַ אֲ בִ ָ
שיצאו חוצ 3כנגד ה' ותורתו.
החיבור ,מפני שכבר לא היו כא שתי קבוצות  .אלא רק קבוצה אחת רעה
דע ל 2שא תמסור נפש למע ה'  .ואפילו באופ חד פעמי ,המסירות נפש וקלוקלת ,החולקת על משה "סת " ,מתו 2רשעות.
הזו תהא חביבה ואהובה על הבורא עד מאוד ,ובאותה נקודה אתה זכאי
מכא אנו למדי יסוד גדול בהלכות מחלוקת ,ואנו כבר מביני היטב למה
לכתר 'מושל '.
חז"ל המשילו את המחלוקת לאש .מפני שלמחלוקת ולאש יש  3תכונות זהות.
)כפי שראינו כא אצל מקטירי הקטורת שה אומנ הקטירו את
 (1לאש יש תכונה שהיא מתעצמת כל רגע והיא נוסעת הלאה ומתפרסת
הקטורת למע ה' מתו 2מסירות נפש ,א 2מצד שני בו זמנית הייתה תלויה על שטחי נוספי ,והיא לא נשארת באותו מקו שהדליקו אותה.
על גב קופה גדולה של שרצי ואיסורי חמורי  ,כמו מחלוקת וכו'(.
כ 2ג המחלוקת .אפילו א האד נכנס למחלוקת בגלל כל מיני סיבות
וחשבונות מענייני )כפי שקרה לקורח בתחילה( ,בסופו של דבר המחלוקת
מי שמתעמק בחשבו הזה כהוג ומפני את הדברי "הלכה למעשה" ,מתעצמת ומתפרצת ונוסעת הלאה ומאבדת לאד את השכל הישר ומקהה
שואב מכא כוחות רוחניי ועידוד רב  .ועבודת ה' שלו מקבלת בעיניו ער 2את חושיו הרוחניי ומכלה בתוכו כל חלקה טובה ולחלוחית קדושה ,עד כדי
הרבה יותר גבוה ,ובפרט א היא באה מתו 2קשיי  .מתו 2מסירות נפש.
כ 2שהוא אפילו יהיה מסוגל לעשות צחוק מהתורה ומצוותיה רח"ל ,כפי
על פי זה מיושבת קושיה נוספת 'בתחביר של הפסוקי ' ,שכתוב בה כ:2
שראינו אצל קורח וחבורתו.

הצלחה וברכה ופרנסה טובה וזיווג הגו ליעקב ב רחל הי"ו

 (2האש אוכלת ומשמידה הכל .היא מתיכה ברזל וממיסה זכוכית ופלדה ,ואפילו
חורכת את הסלעי והאדמה ,וכאשר היא מתעצמת ומגיעה לרמה של פצצת אטו 
בכוחה ג למחוק עול ומלואו .ולמרבה הצער ,התכונה זו קיימת ג במחלוקת.
כ כ ,המחלוקת משמידה כל חלקה טובה .בכוחה להרחיק לבבות ולהביא לגירושי
בי בני זוג ולהפריד קהילות ולהחריב את בית המקדש ולגרו לצרות ואסונות,
ובפרשה אנו רואי שהמחלוקת כילתה לקורח את כל מה שהיה לו ,ג ברוחניות וג
בגשמיות ,והוא ורכושו ושמו נמחקו מהעול ...
 (3לאחר שהאש כבתה  את נזקיה אי אפשר לשק ,ובגד או בית שנשרפו הרי ה
אבודי לנצח ...אותו דבר המחלוקת.
המחלוקת הינה נזק בלתי הפי ,ומה שנספה והושמד באש המחלוקת  קשה מאוד
להחזיר .תשאלו אפילו את סניור קורח! למרות שלאחר שנבלע באדמה הוא כבר הבי
היטב את טעותו  זה לא עוזר לו ,ועד היו הוא בלוע ש ופיו מכריז בכל רגע "משה
אמת ותורתו אמת ואנחנו שקרני " )עיי במעשה על כ בגמרא ב"ב עד ע"א(.
את הדבר הזה ראינו בשידור חוזר במעשה של קמצא ובר קמצא  שבגינ התגלגל
חורב בית המקדש כמבואר בגמרא באריכות )גיטי נ"ה ע"ב( ,ועד היו אנו משלמי את
מחיר אותה מחלוקת ושנאת החינ שהתחילה אז.
לכ המילה "מחלוקת" מורכבת מהאותיות "חולק מת" ,להודיע שהמחלוקת
מביאה על האד בחינה של מוות והרס בלתי הפי ,ובכוחה לכלות לו הכל ולהפסידו
בעול הזה ובעול הבא ...וזה ג מעוג בתורת הגימטרייה:
מחלוקת
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שמכלה הכל
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עד כא הבנו שהמחלוקת מסוכנת ובכוחה להעביר את האד על דעתו ודתו ולטרפד
אותו מהעול הזה והעול הבא .א ברשות הקוראי החביבי נעלה כא עדכו קט
בעניי ,עדכו שיצר הרע מסתיר מאנשי רבי  .מה כוונת המשורר?
רבי חושבי שמחלוקת זה ללכת ראש בראש ע הזולת ולפתוח בריב ומריבה .א
לא כול יודעי שג א חלילה נקלע האד למחלוקת שלא באשמתו ,אלא שהוא
מסתגר בתו ד' אמותיו ושומר על זכות השתיקה  ולא נלח כדי לעצור את
המחלוקת ,האד הזה ג זוכה לכתר העלוב של "בעל מחלוקת" ,והוא א" עובר על
איסור 'לאו' מהתורה .היכ אנו רואי את העדכו הזה בפרשה?
ִָ 5ראֵ ל" )ט"ז
יר וַ )ֵלְ כ4 2חֲ ָריו זִ ְקנֵי י ְ
על הפסוק "וַ ) ָָק מ ֶֹ,ה וַ ֵ)לֶ .אֶ ל ָ/תָ  וַאֲ בִ ָ
כ"ה( ,כותבת הגמרא כ:
מכא שאי מחזיקי במחלוקת .וכל המחזיק במחלוקת  עובר על הלאו החמור
יִהיֶה כְ ק ַֹרח וְ כַ ע ֲָדת ֹו" )במדבר י"ז ה'( ,והוא א" ראוי לקבל בגי כ צרעת
של "וְ 6א ְ
)סנהדרי ק"י ע"א( ,ובמדרש מובא ג שהוא נקרא רשע )תנחומא יש כ"א(.
משו כ ,למרות שהצדק היה ע משה ,לא רק שהוא לא נלח בקורח כדי
להעמידו על מקומו ,אלא הוא א" חיזר אחריו והגיע לבקרו ביחד ע זקני ישראל,
כדי לְ ַרצוֹת אותו ולעצור את המחלוקת )תנחומא יש ה' ,ותנחומא ג'(.
המסר הנלמד מכא הוא חד וברור!
מי שנקלע למחלוקת ...ואפילו שלא באשמתו) ...כמו שקרה למשה הצדיק שקורח
חלק עליו שלא בצדק( ,למרות זאת חייב אותו אד להכניע את עצמו ולטרוח למע
השלו ולחזר אחר פתרו המחלוקת ,ו'ל לו לנח את עצמו בכ& שהוא לא אש .ומי
יִהיֶה כְ ק ַֹרח וְ כַ ע ֲָדת ֹו".
שלא נוהג כ ,נכשל בלאו דאורייתא של "וְ 6א ְ
במילי אחרות :ג א הנ סבור שאתה מושל והצדק אית  והבעיה היא בחבר \
בשכ \ בשדכ ...לעול אל תאפשר מצב של צ'ילבה וברוגז ומחלוקת .וא כבר נוצרה
המחלוקת ,עלי& לעשות מהפכה ולפעול להחזרת האחדות ,ולהילח למע השלו.
א היינו חיי את ההלכה הזו ומהדרי בה כראוי ,היינו פותרי לעצמנו 99%
ממגוו הבעיות שמקיפות אותנו בענייני של "ב אד לחברו" .בעיות שכני  ,שלו
בית ,סכסוכי עובד ומעביד וכו' ,אלא שהשט דואג שנעשה את כל החומרות
וההידורי שבתורה  בכל מקו ,חו( מחומרות והידורי בנושא שלו ודרכי שלו.
וכא המקו להזכיר את דבריה הנוקבי של הגמרא שכתבה כ:
אמר רבי יוחנ ,לא חרבה ירושלי  ,אלא על שדנו בה די תורה .והגמרא שואלת:
ומה הפג בכ? והגמרא עונה :הפג הוא שלא נהגו לפני משורת הדי ,ולא חיזרו
אחר השלו )ב"מ ל ע"ב( ,והרי כתוב בפסוק "וְ הָ אֱ מֶ ת וְ הַ ָ;ל ֹו אֱ הָ ב) "2זכריה ח' י"ט(!
פירוש :האד היהודי לא צרי לחזר רק אחר "האמת" ,אלא אחר "האמת והשלו ".
וכאשר יש התנגשות בי האמת לשלו ,אזי צריכי לבחור בשלו.
ה5כלנו להבי היטב שמחלוקת זו אש .ונשאלת השאלה" :כיצד מכבי את
עד כא ְ
האש הזו"? הא יש איזה מתכו רשו לכ? תתפלאו לשמוע ,אבל יש ג יש.
לימדונו חכמנו ז"ל שבבריאה יש "ארבעה יסודות"  וכל דבר גשמי שבעול מורכב
מארבעת היסודות אלו או מחלק ,ואלו ה :אש ,מי  ,רוח ,עפר )רמב" יסודי התורה פרק ד
א  +ב( .ובארבעת היסודות הללו רמוזה המחלוקת ,ודרכי ההצלה ממנה.
האש  זו המחלוקת ,הרוח המי והעפר  אלו דרכי ההצלה ממנה ,וברשות
הקוראי הנחמדי נרחיב יותר את הדברי :
האש  מרמזת על המחלוקת ,כפי שראינו מקוד שהמחלוקת והאש זהות בשלושה
תכונות .משמידות הכל ,מתפרסות הלאה ,את נזקיה כמעט ואי אפשר לשק  .והרוצה
להינצל מהמחלוקת ,יאמ! לעצמו את שלושת הכלי הבאי :
רוח  זכור שאש בלי רוח לא יכולה להתקיי ,והיא דועכת ונגמרת .כ ג
המחלוקת .א לא תזרי רוח ותלבה את האש ,א לא תיסח" אחר המחלוקת ולא
תענה לצד השני ,בסופו של דבר המחלוקת תיעצר .שהרי מחלוקת נוצרת כאשר יש 'שני
צדדי ' .א א תבטל את דעת למע השלו ותשמור על איפוק וותרנות ,סופה של
המחלוקת לדעו ולחלו".
מי  אי מי אלא תורה ...לא מספיק לשמור על איפוק ,אלא צרי ג ללמוד
תורה ומוסר ולהבי את חומרת המחלוקת וגודל נזקה ,ולהתמלא ביראת ה'.
ומה יהיה א למרות הכל יצר הרע בוער באד ומסית אותו להיכנס למחלוקת
מחמת כל מיני חשבונות מסחריי ורווחי גשמיי  ,והיצר לוחש לאד באוז שא
הוא יכנס למחלוקת  הוא ירוויח מכ .כיצד אותו אד יכול להתמודד מולו?
עפר  זכור מה ארע לקורח שנבלע בעפר ...תפני שממחלוקת לעול אי אפשר
להרוויח  ובאמצעותה מאבדי את הכל ,ג את העול הזה וג את העול הבא ,ואל
תית ליצר הרע להטעות אות בפלפולי סרק "שא תכנס למחלוקת  תרוויח".
האמת היא "שבעפר" טמו עוד כלי חזק וענק שנית להפעיל כנגד יצר הרע...
עפר  זכור לא אתה הול& ...יהודי יקר ,זכור שהחיי ה זמניי וסופ שה
חולפי ונגמרי  ,ויבוא יו שתעמוד למשפט לפני מל העול על כל מעשי ,משפט
שיקבע את גורל לנצח ,והמשפט הזה יהיה על דקדוק האמת .ומה תעשה אז כאשר
מל המלכי ישאל אות :בני יקירי ,למה נכנסת למחלוקת ושנאת חינ וציערת אותי
 ובמעשי גרמת לעיכוב בניי בית המקדש והארכת הגלות? מדוע לא התבוננת

במחלוקת קורח ועדתו  ולמה לא למדת מש מוסר השכל ואורחות חיי על
גנות המחלוקת? וכי לחינ הכנסתי את הסיפור הזה לתורה? ומה נענה אז?
א נשנ היטב את ארבעת התכונות הללו של אש )מחלוקת( רוח מי ועפר
)התרופה למחלוקת( ,בעזרת ה' נשרוד את הניסיו בשלו ונצליח להתרחק
מכל מחלוקת כמטחווי קשת ,ונרוויח ג בעול הזה וג בעול הבא.
מה דעתכ לאמ( את הרעיו?
נער ע"י הר'  éåì íäøáàהי"ו

(å) ?éøçà íéùåò äî
טבעו של עול שהאד אינו מלא ,ולכל אחד יש יצרי וקשיי .
כמוב שכל אד עובד תמיד על עצמו ומנסה לתק ולשפר את מידותיו
ותכונותיו ,ואינו מאפשר לייצר הרע להוביל אותו.
א מה יעשה אד שנפל ברשת היצר ונכנס למחלוקת ומריבה ע בי זוגו?
כיצד עליו להתנהג באותו זמ רגיש?
א( כלל ברזל :א חלילה האד נכנס למריבה ע בי הזוג ,אל לו להזניח
את העניי אפילו לא רגע אחד  וכל שכ שלא ללכת לישו במצב שכזה .וג
א נראה לו שמדובר בוויכוח קטנוני ופעוט ,עליו לדעת שכמו שפרצופיה של
אנשי שוני כ ג דעותיה שונות ,ויתכ שהמריבה שנראית לו שולית
וקטנונית  נתפשת אצל רעהו "כהתפרצות הר געש" ,וב זוגו נפגע עד עמקי
נשמתו.
ב( ג א ב הזוג אומר שאי לו כוח כעת לדוש בעסק והוא דוחה את זה
למחר ,אל ייכנע מהר .משו שלפעמי בי זוגו מגיב כ רק כדי לבחו את
רצינות הפיוס ,הא בוער לרעהו להתפייס באמת  או שהוא רק עושה הצגה
מהשפה ולחו! .וכאשר האד מראה שהוא לא מסוגל לישו עד שאי ביניה
פיוס מושל וזה מפריע לו באמת ,בי זוגו שמח בזה ,משו שהוא רואה
שהפיוס אמיתי ורציני.
ג( כאשר מזניחי מריבה ולא פותרי אותה באותו רגע ,היא עלולה להתגדל
ולהתעצ  .פתאו קוראת עוד תקרית קטנה  והיא מצטרפת לתקרית
הקודמת ,וכעת העסק הרבה יותר מורכב ורגיש .לא חבל?
מרבית הזוגות שמגיעי ליועצי נישואי ע מטעני גדולי  ,אי לה
"מטע אחד אמיתי" ,אלא "אוס" של מטעני קטני " שהזניחו ודחקו
הצידה ,אשר ביחד יצרו את משבר הנישואי.
בעלי ג וג וג  ...אשתי כזאת וכזאת וכזאת ...וכאשר היוע! נישואי יושב
אית ועושה "הפרטה" למטע הגדול ומפרק אותו לחלקי  ,פתאו מתגלה
שבס הכל מדובר "בהרבה" דברי קטני ופעוטי שפתרונ מאוד פשוט,
ובעצ בני הזוג הפכו שערה לסערה ,ועשו מהומה על לא מאומה.
כ כ ,הרבה מאוד מטעני גדולי של זוגות שבאי לייעו! ,מורכבי בעצ
מהרבה זוטות ושטויות שנדחקו הצידה בליב ולא קיבלו התייחסות נכונה 
עד שהלב התמלא והקשר עלה על שרטו ,והמפורסמות אינ צריכות ראיה.
משו כ ,ג א המריבה נראית קטנה ושולית  אל תשאיר אותה פתוחה,
אל תתעל ממנה ,ואל תדחק אותה הצידה .פשוט תעלה אותה לבמה ,תפתח
את הנושא ,תתנצל ,ואל תשאיר משקעי לב הזוג.
זכור! הי מורכב מהרבה טיפות קטנות ,הבניי הכי גדול נבנה מהרבה
לבֵ ני קטנות ,והרבה תיקי גירושי מסובכי אינ אלא "חבילת מקרי
קטנוניי " שנדחקו הצידה ולא ניסו לפתור כל מקרה ומקרה "בזמ אמת"
שהוא קרה.
ד( ישנ זמני רגישי שהיצר מנסה לצוד בה את האד  ,ועליו לפקוח
עיניי כהוג בטר עת כדי למנוע מהיצר להפילו ברשת המריבה והמחלוקת.
כמו יו שישי אחר חצות ,זמני רגישי ומקודשי של בני הזוג ...בזמני
אלו היצר מנסה לחרחר ביניה ריב ומוסר את נפשו על כ .בזמני אלו צרי
האד להתעלות מעל עצמו ולהיזהר שבעתיי  ,ולבקש את השלו בכל כוחו.
נ.ב.
יש שסוברי שא אי מריבות בבית  זה סימ שהזוג כבר רכש את מידת
השלו ואי לו מה להתקד בעניי ,ועליו להשקיע את כוחותיו בדברי
אחרי  .א זו טעות חמורה .מדוע?
כיוו ששלו בית אינו נמדד רק בחיי ללא מריבות  אלא בהתחזקות
הקשר בי בני הזוג ,ודבר זה הוא עבודה תמידית!
לכ ג א אי מריבות בבית  אי להסתפק בזה ,אלא יש לפעול תמיד
להגברת האחדות .ובפרט שטבע העול שבמש מרוצת השני הקשר נשחק
ובאי ימי סוערי על בני הזוג ,וכיוו שכ אי אפשר רק להסתפק "בשמירה
על חיי ללא מריבות"  אלא יש צור ג לעבוד "ולחזק" את הקשר הקיי .
וככל שעובדי יותר על חיזוק הקשר ,כ הפירות בעתיד גדולי יותר.
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מודעה רבא לאורייתא
הודעה משמחת לציבור שוחרי התורה בעיר אלעד
בדבר כולל ערב ללימוד גמרא במסכת בבא מציעא והלכותיה
בסיגנון ישיבתי ובצורה ברורה ומובנת  -עם סיכום הסוגיות וההלכות למעשה
עם הרב

יוסף גיצי

שליט"א

השיעור יתקיים בע"ה בשעות 20:30-22:00
בבית מדרש ובית כנסת "עטרת ברוך" ברח' אבטליון ) 21אור האמת לשעבר(
אם תנסה תגלה שגם אתה יכול להעמיק וללבן ולשלוט בדף גמרא כמו בן ישיבה.
שעות 22:00-23:30 14:00-14:30
בואו והתבשמו מאורה של תורה ותחי נפשכם.

.mipbx`nd ,dxezd zkxaa

