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"?òåãî .ìëä äæ ,"ùôð úåøéñî
וַיְ ַדֵ ר ה' ֶאל מ ֶֹה ֵאמֹר :פנחס ֶ  ֶאלְ עָ זָ ר ֶ  הֲ רֹ הַ !ֹהֵ  הֵ ִיב אֶ ת חֲ מָ ִתי
ְ%תי:
יתי ֶאת ְנֵי י ְִָ $ר ֵאל ְ ִקנ ִ
ְ%תי ְ תוֹכָ וְ 'א כִ ִ ִ
ֵמעַ ל ְנֵי יִ ְָ $ר ֵאל ְ ַקנְא ֹו ֶאת ִקנ ִ
יתי ָל ֹו ) :במדבר כ"ה י'  +י"ב(.
לָכֵ  אֱ מֹר ִה ְננִי נ ֵֹת ל ֹו ֶאת ְ ִר ִ
בפרשה הקודמת קראנו על המעשה השפל של זִ ְמ ִרי וְ !ָ זְ ִי ועל המגפה
שפרצה בגי כ 1וקטפה מע ישראל  24,000איש )עיי תרגו יונת כ"ה ח' שהמגפה
באה בגלל חטא זמרי וכזבי( ,וחשבנו לתומנו שבזה ת העניי  +ובעצ מידת הדי
כבר גבתה מע ישראל 'מחיר מלא' על חטא זִ ְמ ִרי וְ !ָ זְ ִי .אלא שבפרשת
השבוע הנוכחית התורה מעדכנת אותנו שלמרות שבמגיפה מתו רק 24,000
איש ,בפועל הייתה גזרת כלייה ואבדו על כל ע ישראל )רמב" כ"ה י"ב( .וכיצד
באמת עברה וחלפה אותה גזרה קשה ונוראה?
התורה לא משאירה אותנו בממתינה  +והיא פורסת בפנינו את כל המידע
בפסוק אחד ,שכתוב בו כ :1פנחס ֶ  ֶאלְ עָ זָ ר ...הֵ ִיב אֶ ת חֲ מָ ִתי ֵמעַ ל ְ נֵי
ְ%תי:
יתי ֶאת ְנֵי יִ ְָ $ר ֵאל ְ ִקנ ִ
*תי ְ'תוֹכָ ,וְ 'א כִ ִ ִ
יִ ְָ $ר ֵאלַ 'ְ ,קנְ אוֹ אֶ ת ִקנְ ִ
הקנאות הגדולה של פנחס למע הבורא ומסירות נפשו עבור צביו חומת
הטהרה והקדושה עוררו בשמי רעש גדול והורידו לעול את "מידת
הרחמי " )עיי בתרגו יונת ש ( ,וזה מה שסילק מע ישראל את הקטרוג הנורא
ועצר את המגפה .מפני שיש כלל בתורה "שא יש די למטה  +אי די
למעלה" ]וא כא בעול הענישו את החוטא  +אזי מידת הדי כבר לא יכולה
לקטרג ולהביא צרות לעול [ )תורת חיי סנהדרי פ"ב ע"א(.
וכיו שפנחס הסיר את החרו א :מע ישראל וגר "לשלו " בינ לבורא
עול  ,משו כ" 1מידה כנגד מידה" נת לו הבורא מתנה שנקראת "ברית
שלו " והבטחה שא :אחד לא ייכנס עימו לקטטה ומדו לעול  +ואפילו לו
משפחת זִ ְמ ִרי וְ !ָ זְ ִי שעל פי דר 1הטבע אמורי לנקו ממנו את ד קרוביה
)רבנו בחיי ש ( .ולא רק זה ,אלא אפילו מלא 1המוות עשה שלו ע פנחס והוא
זכה לעלות חַ י לשמי )ספורנו ש ( ,וזה חו; מאות מתנות נוספות שה' נת לו
כמו המתנה הנפלאה שהכוהני הגדולי יצאו מזרעו )אב עזרא( והובטח לו
שהמתנה הזו לא תיפסק לעול  +אפילו א זרעו יחטא חלילה )מש 1חכמה ש (,
כמו כ זכה פנחס לעוצמה של "פנחס הוא אליהו" )רבנו בחיי ש ( ומיו שנחרב
המקדש הוא מקריב בעדנו קורבנות בכל יו ומכפר עלינו וכותב זכויותינו,
ואלמלא הוא לא הייתה תקומה לע ישראל חלילה בגלות )בתי מדרשות ח"א +
ליקוטי ממדרש שוחר טוב  +פרק ס"ג ד"ה אמר ר' פנחס ,ולא כתוד"ה ומיכאל במנחות ק"י ע"א(.
בזה ת הסיפור ההיסטורי של חטא זִ ְמ ִרי וְ !ָ זְ ִי וקנאותו של פנחס והשכר
הרב שקיבל על כ ,1ואי ספק שא הוא קיבל שכר כל כ -גדול סימ שהוא
עשה מעשה ייחודי ולא שיגרתי ,מעשה שעל פניו הוא כלל לא היה מחויב
לעשותו.
אלא שכאשר מעייני בספרות חז"ל ובוחני את הדברי לעומק  +מתברר
שפנחס כלל לא עשה מעשה מיוחד ,ובס 1הכל הוא קיי הלכה למשה מסיני
שהובאה אפילו בתלמוד "שכל החוטא ע גויה קנאי מענישי אותו" )ע"ז ל"ו
ע"ב( .וכיו שכ ,1עולות שתי קושיות מעניינות בראשו של כל ְמעַ יֵ ומתבונ:
א( א כ מה כל כ 1מיוחד במעשה של פנחס  +עד כדי כ 1שבזכותו בני
ישראל ניצלו מאבדו וכלייה? ב( מדוע פנחס זכה לשכר כל כ 1עצו  +הרי
בס 1הכל הוא קיי הלכה שנפסקה בתלמוד?
התשובה על כ 1מאוד דקה  +ובעצ היא הלב והיסוד של כל מה שנקרא
"עבודת ה' מושלמת" ,ומשו כ 1נרחיב מעט בעניי כדי לעכל כהוג את רוח
הדברי :
אמת ויציב ,המעשה של פנחס וקנאותו למע ה'  +זו 'הלכה מפורשת'
המעוגנת בגמרא ,אלא שלמרות זאת פנחס זכאי לקבל עבורה את הצל"ש
הגדול .מדוע?
מפני שעל הגמרא הזו יש 'עדכו קט' שפנחס יכל לעשות ממנו מטעמי
ולנטרל את עצמו מלנקו את נקמת ה' ,ולמרות זאת הוא לא התבלבל  +והוא
חיזר אחר השלמות .מהו אותו עדכו?
 (1נפסק בגמרא :הלכה למשה מסיני ...כל החוטא ע
קדושי המקנאי לכבוד ה'  +מענישי אותו )ע"ז ל"ו ע"ו(.
 (2על הגמרא הזו כותב הרב המאירי בזו הלשו :רצונו לומר ,שכל מי
שמקנא לכבוד ה'  +רשאי להרגו בשעת המעשה )מאירי ש (.
 (3מבואר בחז"ל שהמעשה של פנחס היה מעי "התאבדות למע כבוד
גויה ,קנאי

שמי " ועל פי דר 1הטבע לא היה לו סיכוי להצליח ,אלא ְ ִמ ָ ַמיִ סייעו
בידו ועשו למענו  12ניסי מופלגי כדי שיצליח לבצע את אתו מעשה קדוש
)תרגו יונת כ"ה ח'(.
מתברר שאי א :הלכה שמחייבת את פנחס להרוג את זִ ְמ ִרי וְ !ָ זְ ִי ...הכל זה
רק עניי של 'רשות' ,ולמרות זאת פנחס לא פטר את עצמו מהתפקיד המסוב1
והמסוכ  +והוא מסר נפש למע נקמת כבוד ה' ,ונפרע מאות חוטאי .
זהו בעצ המנוע הכבד והנשק האדיר שדחה את הקטרוג מבני ישראל ופרס
עליה סוכת רחמי ושלו  ,וחיל; אות ממוות בטוח ואבדו מוחלט .הא
זה פלא שבורא עול צייד את פנחס בגי כ 1במתנות נפלאות?
עד כא ראינו את המעלה הגדולה והעוצמה החזקה של "התאמצות למע
כבוד ה' ברמה של מסירות נפש" ,ובפרט א מדובר במצווה שהיא רשות ולא
חובה ולמרות זאת האד מוסר נפשו למענה ,שמעלת אד זה היא מעבר
להשגת אנוש  +ובכוחו לעצור מגפות ולהביא ישועות לכלל ע ישראל.
והשאלה נשאלת :מדוע באמת "מסירות נפש" זו זכות עצומה שאי למעלה
ממנה? למה שאר הדברי אינ מגיעי לרמה והעוצמה הזו?
את התשובה לכ 1מלמד אותנו "השט" בכבודו ובעצמו  +כאשר הוא מבקש
מה' רשות להציק לאיוב ,וש הוא מגלה לנו את המידע הבא:
וְ כֹל אֲ ֶ1ר ל ִָאי 1יִ ֵ'ְ 4עַ ד נ ְַפ1וֹ )איוב ב' ד'(.
פירוש :הדבר היקר ביותר שיש לאד זו הנפש ,ולמענה האד מוכ לתת
הכל.
וכאשר האד מוכ לעקוד את הדבר היקר הזה למע ה' ,הרי זה אות
וסימ מובהק שהוא אוהב את הבורא אהבת נפש ,וזה מעיד שכל עבודת ה'
שלו היא ברמה הגבוהה של "עבודה מאהבה" ,ולא מדובר בעבודה נמוכה
יותר שנקראת "עבודה מיראה" )מלבי" איוב ב' ה'(.
לאחר שהבנו "שמסירות נפש" זו הרמה המושלמת בעבודת ה' ,אנו כבר
מביני מדוע הבורא דורש ממנו להכניס את התבלי הזה לכל מצוה ומצוה
שאנו עושי  ,וכפי שנאמר בתורה וְ עַ ָ>ה יִ ְָ $ר ֵאל ָמה ה' אֱ ֶ 5קיֹ1 7אֵ ל מֵ ִע ָ... ?89
;בכָ ל נ ְַפ ֶ) 71דברי י' י"ב(.
וְ ַל ֲעבֹד אֶ ת ה' אֱ ֶ 5קיְ 7כָ ל לְ בָ ְב? ְ
כ כ ,ה' רוצה שנעבוד אותו ע מסירות נפש כפי כוחנו עד כמה שידינו
משגת  +ולא נעשה את המצוות בצורה יבשה ,ולמי שאוהב פרפראות נודיע
שהמידע הברור הזה א :מעוג בתורת הגימטרייה:
 מצד אחד 

 מצד שני 

האד מצווה
לעמול בתורה
ולקיי את
המצוות

בעבודת ה'
צרי 1להכניס
מסירות נפש

גימטרייה
2130

8

גימטרייה
2130

ולאחר  120שנה כאשר האד יעלה למעלה ,הוא יראה בחוש שמה שקובע
בעול העליו את גודל המצוה ואיכותה ,זה "כמה מסירות נפש" האד
השקיע במצוה.
לדוגמא :אי ש בי גאיות והרי וצוקי וסלעי חיה לה משפחת פפושדו
היקרה ,כאשר אבי המשפחה סניור מושיקו עמל קשה על מחייתו ,ובפרוטות
שמשיג מכלכל הוא את ביתו בצמצו גדול .א 1למרות דלותו הגדולה של
מושיקו ומצבו הפיננסי הדל והמצומק  +הוא לא מוותר על כבוד השבת ,וכבר
שני שהוא אימ; לעצמו את ההרגל הבא:
במש 1כל השבוע הוא מקמ; בהוצאות כפי כוחו ,ואת כל הכס :שנשאר לו
לפליטה ביו שישי לאחר ההוצאות השוטפות שעברו עליו בימי השבוע ,הוא
מוציא בשמחה עבור קניות לשבת.
האמת היא שבדר 1כלל מושיקו לא קונה עול ומלואו  +ולפעמי בקושי יש
לו כס :לחלות ויי וקצת ירקות .א 1בורא עול יודע שזה מה שהתקציב שלו
מאפשר  +וג עבור המעט הזה הוא מתאמ; הרבה ,ואי ספק שא היה לו
מהיכ לשלו :עוד קצת כס + :שולח השבת שלו היה מפואר הרבה יותר.
מצד שני ,ממול ביתו שלח מושיקו פפושדו ,גר גביר אדיר כביר ונדיר ,ע
שטיחי מקיר לקיר ומניות מהודו ועד קהיר ,מיליונר שמצבו הכלכלי פורח
ומזהיר ושולח השבת שלו זורח ומאיר ,והוא הכי מכובד ומושקע בכל העיר.

העלו מוקדש לע"נ שמס בת נור ת.נ.צ.ב.ה.

מי שמסתכל מהצד ,נדמה לו שבשמי מעריצי את שולח השבת של הגביר יותר
משולח השבת של מושיקו .א האמת היא הפוכה ,ושולח השבת של מושיקו יקר יותר.
מדוע? מפני ששולח השבת שלו לא מורכב "ממסירות נפש".
]נ.ב .זה לא אומר ששולח השבת של הגביר "לקוי" חלילה ,וברור שבשמי הגביר יקבל
ציו 'מאה' על כבוד השבת .אלא שמצד שני מושיקו יקבל על שולח השבת שלו ציו של
'מליו'! מפני שהוא חס עבור זה כל השבוע "ומסר נפש" למע אותו שולח דל ורזה .לכ
אפילו שבשולחנו אי יינות מבושמי ומאכלי מיוחדי  %סו סו הלב שלו ושל אשתו
מונח ש ,וזה מיַקר את השולח שלה עד דלא ידע[.
אותו דבר בתפילה ,לימוד תורה ,שמירת עיניי ,זהירות מלשו הרע ...ככל שהאד
מוסר נפש יותר כ הוא מעצי ומגדיל את המצוה לאי ערו ,ועל פי זה מחליטי
בשמי א מדובר "במצוה מושלמת"  %או "במצווה מיוחדת" ,וג המידע הזה מעוג
בתורת הגימטרייה:
גימטרייה
רק על פי זה
גימטרייה
מסירות
8
1146
נמדדת המצוה
1146
נפש
ולמרבה הצער יצר הרע מטעה את עיננו וחשיבתנו ומסיט אותנו כל הזמ לעבוד את ה'
ולעשות את מצוותיו ללא פנימיות ובחיפזו והבלעה ,ואחת הדוגמאות הבולטות לכ זה
"תפילה בנוסח פופקור" ]תפילה הזהה בדיוק לתהלי יצירת הפופקור[ .מה כוונת
המשורר?
תפילה בנוסח פופקור
* מכיני את השטח ומעמידי סיר על הגז ע שמ וגרגרי תירס...
באי לבית כנסת ולובשי טלית ותפילי ומתיישבי מול הסידור.
* הגרגרי מתחילי להתבשל ולפתע בוקע מהסיר סדרת פיצוצי  ובאותו זמ
בתו הסיר הגרגרי עפי וטסי ללא סדר וקשר...
מתחילי להתפלל ויורי במהירות את המילי בלי חשבו ובחיפזו והבלעה ללא
רגש ,ומהצד התפילה נשמעת כמו סידרת פיצוצי מהירה ולא מובנת ,עד כדי כ
אפילו אותו מתפלל לא זוכר מה הוא אמר לפני רגע והיכ בדיוק הוא אוחז.
* בסו! הבישול לכל גרגר פופקור יש צורה אחרת...
בסו התפילה מתברר שאותו מתפלל עבר על כל חוקי הדקדוק ובעצ כל המילי
שלו מעוותות ,ואפילו "אותה מילה" שהוא אמר בכמה מקומות בתפילה ,בכל מקו
יצאה מפיו בצורה אחרת.
* את הפופקור אסור להשאיר על האש אפילו רגע אחד יותר...
ג אותו מתפלל משתדל להזדרז ע התפילה והוא מקפיד לצאת מבית הכנסת
במהירות.
* א הפופקור נשאר על האש עוד קצת הוא נשר!...
א יש תחנו ארו או שמוציאי ספר תורה וצרי להישאר בבית הכנסת עוד כמה
דקות ,אותו מתפלל נמצא על קוצי ,ושלוות נפשו נשחקת ונשרפת כל רגע...
לצערנו יש כאלו שהתפילה שלה בנוסח "פופקור" ]כנ"ל[ ,שלו הבית שלה בנוסח
"מטבוחה" ]הקשר 'מרוסק' והמלל ביניה מאוד 'חרי'[ ,חינו הילדי בנוסח "על
האש" ]שיטת הדיקטטורה ע קשר צלוי ושרו[ ,לימוד התורה שלה בנוסח "סחוג
תימני" ]טועמי 'קצת' מידי פע[ ,שמירת העיניי שלה בנוסח "מעורב ירושלמי" ]ה
לא נבהלי 'ממעורב' ומראות פריצות ...זה אפילו טעי לה[ ...זה פלא שאי לאנשי
הללו רגש לה' והפנימיות שלה ריקה ויבשה? ובאמת מדוע שיהיה לה חַ י0ת רוחנית?
וכי ה עבדו פע על הנקודה הזו?
מצד שני ,יש אנשי שיראת שמי שלה מושחזת וחדה כמו סכי שחיטה ,וה נזהרי
מכל פג  %אפילו הקט ביותר .אי אצל "עיגול פינות" בעבודת ה' ,ה משתדלי
ומתאמצי לעשות נחת רוח לבורא בצורה מושלמת ,כמוב ג שה לא מתפשרי
בענייני טהרה וקדושה  %וה נלחמי למע כבוד השכינה ,כפי שראינו בפרשה אצל פנחס.
צורת חיי הזו מבוססת על "מסירות נפש" ואהבה מלאה לבורא ,ומי שחי כ ]ולפחות
עובד על הכיוו הזה[ אשריו בעול הזה ואשרי חלקו בעול הבא.
כא המקו לגלות סוד נוס שפנחס מגלה לנו בפרשה ,סוד ר ונישא שהיצר מטעה בו
את כול ועל ידי זה הוא שוחק אנשי רבי בעבודת ה' .לסוד הזה קוראי "כמו כול",
ולמע חידוד הדברי נשחזר מעט את הנתוני:
משה רבנו נמצא באמצע מסירת שיעור תורה לע ישראל ,לפתע ניגש אליו 'זִ ְמ ִרי'
הנשיא של שבט שמעו  %ע  ָ5זְ ִ3י ביתו של מל מדיי )רש"י כ"ה ט"ו( והוא מתנגח במשה על
שאינו מתיר לו להתחת ע אותה גויה ,וברוב חוצפתו הוא א משפיל את משה שהתחת
ע בת יתרו )סנהדרי פ"ב ע"ב(] ,למרות שמשה התחת לפני מת תורה  %ובאותו זמ היה
מותר להתחת ע בנות מדיי )רש"י ש ד"ה בת יתרו([.
באותו רגע נאלמה לשונו של משה והוא היה בצער גדול  %ובורא עול השכיח ממנו את
ההלכה כדי שיבוא פנחס ויטול שכר )רבינו בחיי כ"ה ו'( וע ישראל ראה את התמונה הזו
והצטרפו לצערו של משה ובכו עימו )סנהדרי ש(.
א למרות המצב הקשה והכאב הגדול של כול ,א אחד לא ק לעשות מעשה
ולהעניש את זִ ְמ ִרי ,למרות שנכחו ש כל גדולי הדור!
א כ כיצד פנחס התיר לעצמו ללכת נגד כול ולעשות פעולה של "שפיכות דמי"
הגובלת בהתאבדות לדעת )כנ"ל שהוזקק ל 12ניסי(? אי הוא לא חשש שאולי הוא
טועה ...והראיה הכי גדולה שהוא טועה זה שכו...ל ...שותקי .מדוע הוא לא חשב
באפיק הזה?
פנחס מלמד אותנו כא יסוד עצו בעבודת ה' :מה איכפת ל מה כול עושי ...מה זה
מעניי שאפילו רב אלמוני וענק פלמוני נוהגי אחרת ממ ...א נראה ל שההלכה
אומרת לעשות דבר מה ,אל תתעצל  %ותיגש לרב לברר את האמת ]כפי שפנחס ניגש באותו
רגע למשה וברר אצלו את הלכה )סנהדרי ש([ ,וא יתברר ל שצרי לנהוג איזו הנהגה
קדושה ולעשות מעשה ,תקפיא את כל הפלפולי והבלבולי והקשקושי ...אל תתעניי
מה עושי כול ...ותלח למע קיו ההלכה וביצור חומת הדת )חומת אש כ"ה "ג(.
שורה תחתונה :לעול אי להיבהל מהקושיות המטופשות והפלפולי המסולפי שיצר
הרע מעלה בראשו של האד ,אלא חובה לברר את ההלכה ולהקפיד על קיומה .ואפילו
א אתה רואה שהרב הראשי של הקוטב הצפוני מדבר לשו הרע ...הטבח הראשי של
ישיבת "הר סיני" מדבר בבית הכנסת ...המרצה הדגול של ארגו "עמל התורה" מדבר
באמצע הלימוד ...אשתו של "באבא רגל" הולכת בחוסר צניעות ...הב של ראש ישיבת
"הנזר שבגזר" לא שומר בדיוק על העיניי ...ואפילו א לא רק "הקדושי" הללו נוהגי
כ  %אלא ג התלמידי שלה מזלזלי במצוות כמות ,לעול אל תלמד מה.
אדרבא! תחזר אחר האמת ותברר מול רב את דיוק ההלכה ,ותלח על קדושת
והאמת התורנית.
זכור! א פנחס היה נוהג כמו כו.....ל ,....הוא היה מחמי* במו ידיו את כל עוצמתו
הרוחנית ושכרו האגדי .ידידי היקר ,א הזדמ בפני ניסיו כזה  %אל תיסח ע הזר,
תברר "מול רב" את ההלכה הצרופה לאור נתוני השטח הרגישי ,ותזכה בכל הקופה.

היש שיקול יותר חכ מזה?

נער ע"י הר' íäøáà

 éåìהי"ו

'!øáã ìëì òåö÷î - 'äçëåú
ידוע הדבר ומפורס העניי שא אחד אינו מושל ולכול יש מקו
לשיפור בנקודות מסוימות ,אלא שקשה לאד לראות את שגיאותיו,
ולפעמי ג כאשר הוא כבר מגלה בקרבו תכונה שאינה מתוקנת ,הוא
פותח מיד במסע סנגוריה וכ זכות ,ומטהר את חסרונותיו.
כ הוא טבעו של עול וזה א מעוג בחז"ל בהרבה מקומות] ,אי אד
רואה נגעי עצמו )נגעי ב' ה'( ...אד לא רואה חובה לעצמו )שבת קי:ט ע"א(...
אד לא ש עצמו רשע )יבמות כ"ה ב'([...
א נת הבורא לאד מתנה טובה שנקראת "ב זוג" ,ובאמצעות המתנה
הזו יכול האד לשפר את תכונותיו ולתק את מידותיו .מפני שמה שהוא
לא רואה  %ב הזוג דואג להראות לו ,וכא בעצ מתחילה הבעיה.
משו שלהוכיח את הזולת  %זו אומנות שלימה שצרי לדייק ולדקדק
בכל כלליה ,ומי שלא יודע להוכיח נכו עלול לעשות שגיאות חמורות,
ולהכפיל את הנזק שבעתיי .את ב הזוג הוא לא ישנה ,ואת שלו ביתו
הוא עלול להפסיד חלילה .א כ מה עושי?
דבר ראשו  %ברור שצרי ללמוד היטב את הלכות תוכחה )ועיקרי הדיני
נמצאי בשו"ע או"ח תר"ח ב ,וברמב" דעות ו' ו'  %ט' ,ובנושאי כלי ש( ,א ג אד
שלמד כהוג את הלכות תוכחה  %חובתו לדעת שבשלו בית יש הלכות
נוספות מחמת 'שלו בית' ,וכיו שכ  %הוכחת ב הזוג זו הופכת
"לאומנות" רגישה ומאוד מורכבת .ומה יעשה אד שלא בקי בתחו?
כיצד יידע אי להוכיח את ב זוגו?
אי ספק שזו סוגייה מאוד מורכבת ולא נית לתמצת אותה במילה אחת,
א דבר אחד ברור:
מי שעֵ ר לנושא הזה ופועל על פי הכלל הקדוש של "סו משה במחשבה
תחילה" ,ובמקו הספק הוא מתייע ע רב ומברר מולו כיצד עליו לנהוג
 והוא לא פועל אי שבא לו ,אד כזה ניצל תמיד מתקלה ,ובעזרת ה'
במש הזמ הוא ג ישתפש בתחו ויזכה בעזרת ה' לפתח "חוש תורני"
ולהבי מעצמו כיצד לנהוג בפעמי הבאות ,ובשפה התורנית קוראי לזה
"לעשות שימוש אצל רב".
א למרות שאמרנו שאי אפשר לסכ בנושא זה את כל התורה על רגל
אחד ,מכל מקו יש 'נקודות וטיפי' שכ אפשר לתת ,וכדלהל:
* על הוכחת ב הזוג לא נאמר "כל המרבה הרי זה משובח" ,ומשו כ
ג א הצדק עמ  %תשתדל להוכיח כמה שפחות ,ובפרט כאשר מדובר
בדברי גשמיי.
* א האד היה יודע כמה "תוכחות נסתרות וביקורות סמויות" הוא
מרעי על ב זוגו בצורה שוטפת  %מבלי לשי לב לכ ,הוא היה חושב
פעמיי לפני שהוא היה ניגש להוכיח .מפני שיתכ שהוא בא להוכיח את ב
זוגו והוא לא יודע שמדובר כבר בתוכחה ה 99שלו להיו  %וב זוגו כבר
גדוש ,ולכ הוא חסו מלקבל כעת תוכחה ]הנושא הזה שיי ג בחינו
הילדי[.
* א ב הזוג טרוד  %כעוס  %כאוב  %מותש וכו' ,וכל שכ א בבית יש
מתחי או מחלוקת גלויה או סמויה ,או שהזמ לחו* ודחוק כמו לפני
נסיעה או ביו שישי בשיא ההכנות לשבת ,בכל המצבי הללו אי ראשו
של ב הזוג פנוי לשמוע תוכחה ולא לנתח אותה כראוי ,ואדרבה! התוכחה
עלולה לגרו לרוגז או מריבה וצער ולא להוביל לשו מטרה חיובית %
ומשו כ יש להקפיא את התוכחה ולשמור אותה לזמ יותר מיושב,
ובינתיי להשתמש בכלי העצו שנקרא "שתיקה והבלגה".
* בשולח שבת ובזמני מיוחדי ומקודשי של בני הזוג ,או בזמ שב
הזוג משקיע למעננו באופ מיוחד ]קנה דבר משמח ...הפתיע ע מאכל
יוצא דופ ,[...אי זה זמ לתוכחה כלל  %וחובה לנהוג בזמני הללו בהנהגה
הקדושה של "ימי מקרבת".
* לפני משפחה או אורחי וידידי ,לעול אי להוכיח ולבקר] .נ.ב .זה
חו* מהנקודה שצרי להוכיח בצנעה ובארבע עיניי ,ואפילו לא לפני
הילדי[.
* ג כאשר מותר להעיר ,צרי הרבה שימת לב :אי לומר את הדברי,
מתי להעיר ,באילו מילי להשתמש ,לבדוק שא אחד לא ישמע ,לוודאות
שהתוכחה "בונה" ולא "הורסת" ,ושהמוכח פתוח כעת לקבל.
* חובה לשדר "רגש מלא" בזמ התוכחה ולתת למוכח להבי שהתוכחה
לטובתו ,וחלילה לשדר לו שתפסנו אותו על ח וגילינו שהוא לא מושל.
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אחרת זו לא תוכחה  %אלא "ביקורת".

מודעה רבא לאורייתא
הודעה משמחת לציבור שוחרי התורה בעיר אלעד
נפתח 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.
פרטים בטל'  052-7642645בשעות 22:00-23:30 14:00-14:30
בואו והתבשמו מאורה של תורה ותחי נפשכם.

