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זהירות מוקש!
אם היו שואלים אותנו היתכן שאדם יעשה עבירה
וכתוצאה מכך יעלה לגדולה ,ותצמח לו ממעשהו
זה תועלת כלשהי לפחות לפי הנראה לעין ,מסתבר
שהיינו מנידים את ראשינו לאות שלילה! אולם
הבה נתבונן בדבריו המאלפים של הילקוט לקח
טוב הכותב בפתיחה לפרשתינו בשם הג"ר יצחק
אלחנן וולדשיין זצ"ל המביא בסיפרו "תורת יצחק"
את דברי הזוהר על הפסוק "ובלק בן ציפור מלך
למואב בעת ההיא" ,שהסיבה שהתורה מזכירה
שמו של בלק ושם אביו בניגוד לשאר המלכים
שאצלם לא הוזכר שם האב ,היא משום שבלק
היה מבני בניו של יתרו ,והוא היה היחידי מבין
כל בני משפחת יתרו שלא רצה להתגייר ,וזקני
מדיין ומואב שמוהו למלך עליהם .הרעיון של
זקני מואב ומדיין להמליך את בלק לא נבע מתוך
רצון ליתן לו שכר על מה שעשה בעבר ,אלא חיזוק
לעתיד .כלומר ,כדי להכניס בליבו שמחה וששון
על עמידתו במלחמה כנגד כל משפחתו שהתגיירו
ועל התגברותו על מניעים רגשיים של ניתוק מבני
המשפחה .בהעניקם לו את כס המלכות ,העניקו לו
שפע של שמחה וסיפוק המסייעים בידו להתחזק
בדרך בה בחר .וכמו שכתב ה"חובות הלבבות"
בשער "יחוד המעשה"" :שמשתדל היצר שכשיעשה
אדם עבירה ,להכניס בליבו הששון במה שקדם לה
כדי שיתחזק בדבר וירוץ אליו".
נמצינו למדים הפלא ופלא ,שיצר הרע יכול
להראות לאדם "פנים שוחקות" אם חלילה החליט
לדוגמא לחלל שבת ,או לגנוב ,ולפתע כל השערים
נפתחים לפניו תרתי משמע ,הוא מרויח ביום אחד
רווח של חודש וכל כיוצא בזה ,ואינו אלא סייעתא
של יצר הרע וכת דיליה!!! וממילא נשכיל ונבין
שעלינו להתרחק מן הרע ולברוח ממנו כברוח מן
האש גם אם לכאורה נראה לעין כל שנוחל האדם
הצלחה בדרך קלוקלת זאת או אחרת ,אין לנו אלא
לקיים את התורה והמצוות בתמימות ,וה’ יתברך
הטוב והמטיב לא ימנע טוב להולכים בתמים!

19:28
19:13
19:21
ב"ש 19:28

20:33
20:30
20:35
20:30

הפטרת השבוע:
"והיה שארית"

21:02
21:08
21:09
21:09

‘

ערש’’ק פרשת ‘בלק’ ,י”ג בתמוז תשע’’ג

גליון מס 375

האיום הגדול בעולם!
זה קרה לפני אלפי שנה .אחד הקוסמים הגדולים בעולם בלק שמו,
פונה ומבקש מגדול נביאי אומות העולם בלעם שמו ,לבוא ולקלל את
עם ישראל .רצה אותו רשע לבוא ולהשמיד את עם ה’ .ותתפלאו לשמוע,
בלעם הרשע תכנן להשמיד ,להרוג ולאבד את כל בני ישראל גברים ,נשים
וטף ברגע אחד .ואם תשאלו כיצד חשב לעשות זאת והרי עדיין לא הומצאה
פצצת האטום או נשק המוני אחר שיכל לחסל עם שלם בן רגע .ובכן ,ידע אותו
רשע את השעה בה הקב"ה ישתבח שמו לעד כועס כאשר הוא רואה את מלכי
מזרח סרים להבליהם ומשתחווים לחמה .מזימה זדונית היתה בליבו ,לחכות
לאותו רגע בו ה’ יתברך יכעס ואז יאמר אותו רשע מילה אחת ולא יותר :כלם!
וממחשבה למעשה .בלעם יצא לדרך שמח וטוב לב מהכבוד הגדול שרחשו לו
שרי בלק ומהידיעה שממון רב ועושר גדול יחכה לו אחרי מילוי המשימה .למרות
שה’ יתברך ריחם עליו ושלח לו מלאך רחמים כדי שיעצור בעדו וימנעהו מללכת,
אף ברא ה’ יתברך בריאה ופתח את פי האתון שתוכיח אותו על מעשיו ,אך כבר
כתבו חז"ל הקדושים מנוחתם עדן ,שפושעים ברשות ליבם והם הולכים כעיוורים
באפלה לעבר תאוותם ורצון ליבם .ובכן ,מגיע אותו רשע סמוך למחנה ישראל,
שכן כדי לבצע את זממו ולקלל את עם ישראל ,היה זקוק לראותם .והקב"ה
ישתבח שמו לעד שכל כך אוהב את עם ישראל שינה את טבעו ולא כעס כל אותם
ימים .שמר וחס על עם ישראל מכל משמר ונהפוך הוא .שם בפיו של אותו רשע
ברכות גדולות ועצומות ולא עוד אלא שהדבר חזר על עצמו שלוש פעמים .במקום
לקלל ,היתה הברכה שגורה על פיו .וכל הפלא שבדבר שעם ישראל לא ידעו מזה
כלום .כל סיפור ההצלה ונס ההגנה היה מאחורי הקלעים ,ועל כגון זה ניבא דוד
מלך ישראל בתהילים" :הללו את ה’ כל גויים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו
חסדו וכו’ " ,והדבר לכאורה תמוה .בגלל שגבר חסד ה’ עלינו ,הגויים משבחים
ומהללים לשם? אלא כיון שאומות העולם רואים כמה מזימות ומחשבות רעות
הם חושבים עלינו ,וה’ יתברך ברחמיו וברוב חסדיו שומר עלינו בלי שנעשה כלום,
ובלי שנדע על כך בכלל ,לכן הגויים עצמם עומדים ומשבחים ,מהללים ומפארים
את ה’ יתברך על גודל האהבה שלו לבניו יקיריו ועל גודל השמירה וההגנה שלו
עלינו עמו וצאן מרעיתו .אומנם בלעם הרשע מת בחרב אבל תלמידיו ושליחיו
עדיין ישנם ,ומנסים בכל כוחם להרוס את עם ישראל .וכמו שבלעם הרשע רצה
כך הם רוצים להרוס ,להשמיד ברגע .ואין אנו מדברים כעת על האיום האירני ,אנו
מדברים על דבר הרבה יותר חמור וגרוע שכן רבים מאיתנו אינם יודעים ומודעים
לדבר שהוא אחד הדברים המסוכנים והמאיימים שישנם בדור ,אחד הדברים
שיכול להרוס כל חלקה טובה ,וכמו ששמענו וקראנו לצערינו שהוא עושה כן.
ואם תשאלו ,מהו הדבר הכל כך מסוכן עליו אנו מדברים ואיך הוא יכול בן רגע
לזרוע כל כך הרס וחורבן? ובכן הדבר הזה ניקרא :אינטרנט! במחשב הביתי
והנייד באייפון ובשאר מרעין בישין .בלחיצת כפתור בן רגע ,אדם יכול לאבד
את כל העולם הבא והעולם הזה שלו ,להרוס משפחה ולאמלל ילדים ,לצאת
מאוהלה של תורה ולרדת מטה ,מטה .אשרי אדם שיזכה לזרוק את הדבר
הזה מביתו ומחייו ,ולהיבדל ולהתרחק מזה כמאש ממש .וכל מי שהוא
אמיתי עם עצמו ,יוכל להודות לדברים .אפילו אם יש לו גם תועלת
בדבר ,אין הצר שווה בנזק המלך  -מלכו של עולם .בואו ולא נשכח
שעוד פחות משמונים יום ראש השנה  -יום הדין .נבוא לבורא
עולם עם זכויות ונזכה לטובה וברכה ,ישועה והצלחה.

“ויחבוש את אתונו” (כב,כ)
אמר הקדוש ברוך הוא :רשע כבר קדמך
אברהם אביהם ,שנאמר :וישכם אברהם
בבוקר ויחבוש את חמורו (רש"י) .מה הדימוי
בין זה לזה? אלא ,אמר האדמו"ר מקוצק זצ"ל,
ברם כך אמר לו הקדוש ברוך הוא :הן רואה
אתה כי גם אביהם השכים בבוקר וחבש את
חמורו ,כדי לעשות לי נחת רוח ולמלא את
רצוני ,ואף על פי כן לא יצא מאומה מכל זה,
שכן לא הינחתי לו להקריב את יצחק משום
שרצוני היה כי יצא ממנו עם ישראל  -הרי
על אחת כמה וכמה ,כשאתה משכים בבוקר
וחובש את אתונך כדי לגרום רעה לישראל
בניגוד לרצוני ,שלא יצא מאומה מכל זה...
(מעינה של תורה)
“הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא”
(כג,כד)
מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל סיפר,
שכאשר כבשו הבולשביקים את סלוצק
והשליטו את שלטון הרדיפות והפחד ,הבחינו
קלגסיהם בבחור ישיבה חופז מידי יום ורץ
ברחוב בשעה קבועה .היה זה מרן זצ"ל,
שסיים לאכול את ארוחתו הדלה בחופזה

מטעמים לשבת

ומהר לתלמודו .עקבו אחריו בחשדנותם,
וראו שהוא נבלע בשערי בית המדרש ,השומם
עדיין ,ובתנועה אחת משולבת פותח הוא את
הגמרא ,מתיישב ומתנדנד ...היה המחזה
מוזר בעיניהם ונשגב מהבנתם ,והיו מחקים
את התנהגותו התמוהה :רצים ,מגיעים
לכסא ,פותחים ספר ,מתיישבים ומתנדנדים
בה ...וכך עד זיקנה ושיבה .בשנות זיקנותו
של מרן זצ"ל ,שאלו רופאו האישי ,פרופסור
בנק" :מדוע הרב רץ לישיבה ,הרי גם אם ילך
לאיטו יגיע!" .ומרן זצ"ל ענהו" :אינני צעיר,
כבר זקנתי ,ועלי לתפוס ככל יכולתי" ...ופעם
לעת תש כוחו ,נראה מנסה לחפז להיכל
הישיבה ,מתקדם ונעצר ,ממשיך ונופש ,וניכר
שכל פסיעה עולה במאמצים מרובים .תמהו:
"עד כדי כך?" ,וענה" :בשולחן ערוך נאמר:
יתגבר כארי לעבודת בוראו .חפשתי בכל
נושאי הכלים והמפרשים ,ולא מצאתי מי
שיפטור זקן וחולה מדין זה"...
(לולי תורתך)
“מה טובו אוהליך יעקב ,משכנותיך
ישראל” (כד,ה)
המקובל האלוקי רבינו מאיר פאפריש זצ"ל,

תלמיד מהר"י צמח זצ"ל מגורי האר"י הקדוש
זיע"א ,כתב בסיפרו "טל אורות" :מדוע ,מכל
ברכותיו של בלעם ,הוא נפעם כל כך בברכה
זו עד שקרא" :מה טובו" ,בהשתוממות!
ופירש כל פי דברי חז"ל ,שכח ברכותיו של
בלעם נהפכו לקללות רחמנא ליצלן ,חוץ
מברכה זו שנסובה על בתי הכנסת והמדרש,
שנותרה בעינה .מכיון שבלעם ראה שברכה
זו תתקיים  -תמה ונצטער וקרא" :מה טובו",
מדוע טובו...
(מעיין השבוע)
“מה טובו אוהליך יעקב ,משכנותיך
ישראל” (כד,ה)
הגמרא הקדושה אומרת ,שכל המתייהר,
שכינה מסתלקת הימנו ,והקדוש ברוך הוא
אומר :אין אני והוא יכולים לדור כאחד .ואמר
רבינו ה"בן איש חי" זצ"ל" :מה" היא בחינת
ענווה .כמו שאמרו משה ואהרון" :ונחנו מה".
ועל ידי מידת הענווה ישכון הקדוש ברוך הוא
באוהלי יעקב ובמשכנות ישראל.
(מעיין השבוע)

מזקנים אתבונן  -סיפורי צדיקים
הגאון הקדוש רבי ישועה בסיס זצ"ל ,רבה הראשי של תוניסיה ,יסד
כולל לאברכים גדולי תורה ושילם להם מידי ערב שבת משכורת
מכובדת ,כיאות לכבוד התורה הקדושה ולומדיה .על האברכים נמנה
גם אברך מוכשר ,חריף ובקי ,ששקד על תלמודו יומם וליל ,והתעלה בספרים הקדושים מבואר ,שמילה "כה" היא כינוי לשכינה הקדושה.
בתורה להיות אחד ממאורי הדור הבא .הגאון רבי ישועה בסיס אהב הנביאים שהשכינה דיברה מתוך גרונם ,היו אומרים" :כה אמר ה’ ".
להתפלפל עימו בהלכה ולהדריכו בנתיבות העיון וההוראה ,כדי ובברכת כהנים נאמר" :כה תברכו" ,השכינה מברכת את בני ישראל.
להקנותו קניין תורה של שימוש החכמים .בהוקירו אותו ,קצב לו גם בפרשתינו אמר ה’ לבלעם" :שוב אל בלק וכה תדבר" ,אל תחשוב
משכורת שבועית בסך עשרים ריאל ,סכום שהיה בו כדי להתפרנס שתוכל לומר מה שתרצה .לא! השכינה היא שתדבר! בפר "בניהו"
בכבוד ולעסוק בתורה מתוך מנוחת הנפש .היה לאברך זה שכן שעמל כתב רבינו ה"בן איש חי" זצ"ל סיפור ,שנשתמר בידו מאבותיו:
לפרנסתו .בזיעת אפו יגע מבוקר עד ערב ,ולא הצליח להרוויח עשרים כאשר רבינו הרש"ש זצ"ל ,ראש מקובלי ירושלים ,עלה מתימן לארץ
ריאל ,אותם קיבל האברך בדרך כבוד בשוקדו על תלמודו .לא ידע הקודש ,נסע דרך הודו והגיע לבגדד .הוא היה נער צעיר ואיש לא
השכן להעריך את לימוד התורה ,לא ידע להוקיר את יגיעתה ועמלה ,הכירו .המתין עד שתתארגן שיירה שתמשיך לדמשק ,ובינתיים היה
ולא את העובדה שהוא עצמו נהנה מפריה ,שכן התורה מגינה על כל הולך מידי יום ביומו לישיבת המקובלים שהוקמה על קברו של רב
בני המקום! הקינאה אכלתו ,ולא שם ליבו שממידותיו של בלעם יצחק גאון זצ"ל ,והיה משנן איתם בזוהר הקדוש .המקובלים לא
היא ,ועל ידה הופך הוא עצמו לתלמידו .קנאתו התעצמה כשראה הבחינו בגדלותו ,כי הצטנע כדרכו .אבל כאשר הגיעו לזוהר הקדוש
את האברך פונה ביום שישי  -לאחר שקיבל את משכורתו  -לחנות בפרשתינו ,פרשת בלק ,קרא בהתלהבות עצומה ,וכשהגיע למילים:
דברי מתיקה וקונה ביד רחבה מעדנים לשבת! מיד עשה דרכו לבית "שוב אל בלק וכה תדבר" ,אמר אותן בשאגה רמה .תמהו המקובלים
הרב ,ואמר" :מצאתי לחובה להודיע לרבינו ,שאברך פלוני מוציא את הזקנים ושאלו את הנער הזר" :מה לך כי נזעקת?" .ענה בתמימות
משכורתו על מעדנים ומותרות!" .נרעש הרב ואמר" :תודה לך! טוב בערבית תימנית" :האדי אל כה חרקת קלבי" .כלומר" :המילה כה
מאוד שגילית את אוזני! אראה לטפל בכך!" .כל אותו שבוע לא אמר שורפת את ליבי" .וסיים ה"בן איש חי" באומרו :אילו היו זוכים
הרב לאותו אברך מאומה ,אבל ביום שישי ספר האברך את הכסף לעמוד על גדלותו ,היו מעכבים אותו בבגדד ולא היו מניחים לו
שקיבל ,והנה בידו שלושים ריאל! חזר ואמר" :דומני שהרב טעה ,נתן להמשיך במסעו!
שלושים במקום עשרים!" .אמר לו הרב" :לא טעיתי .אבל נודע לי
(מעיין השבוע)

שאתה קונה גם מעדנים לבני המשפחה לכבוד שבת ,ולפיכך העליתי
את משכורתך!"...

והייתם לי סגולה
סגולה להינצל מדאגה ולהיות בשמחה ,לומר מיד אחר ברכות השחר בלי להפסיק בדיבור
שלוש פעמים" :מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של ישראל"
(התפילה והלכותיה)
נא לשמור על קדושת הגליון

העלון טעון גניזה

שניים שהם אחד!

יש דברים שלא מותרים!

בספר "שניים שהם אחד" מבואר שכדי להצליח בתפקידה ,צריכה
האישה להכיר לא רק את מעלותיו וחסרונותיו של בעלה ,אלא גם
את מעלותיה וחסרונותיה שלה .בעל צריך להאמין ולהיות בטוח בכך
שטובתו אכן נמצאת בראש מעייניה של אשתו ,שהבעיות הן שלהם ולא
רק שלו ,ושהם ישתדלו להתגבר עליהן ביחד .אנו יכולות לשקול דרכים
לסייע לבעלינו בפתרון בעיה מסויימת שיש להם ,אך ורק בתנאי שאנחנו
ממלאות את מחוייבותינו כנשים .אחרת ,כל מאמצינו יהיו לריק .הבעל
לא יתן אמון בכך שאנחנו אכן רוצות להיות לו לעזר .לכל אישה יש
חוש שישי  -אינטואיציה נשית שחודרת למעמקי הנפש .באמצעותה -
בדרכים חיוביות ובסבלנות רבה  -נוכל לחולל שינויים .השינויים ,הן בנו
והן בבעלינו ,אינם מתחוללים בבחינת "הכל או לא כלום" .יש שינויים
הדורשים ימים ספורים ,ויש גם דברים שכלל לא ניתן לשנותם .אך ככלל,
הדרך היחידה שבאמצעותה נוכל לעזור לעצמנו ולסביבתנו להשתפר,
היא הדרך החיובית  -לא למתוח ביקורת ,להתמקד בצד המואר של
הדברים ,לדבר בנועם ,להיות קשובים ,להתנהג בדיפלומטיה ולתור אחר
עוד ועוד דרכים כדי להתמודד בהצלחה עם הנושאים החשובים לנו.
כאשר מעשיו של הבעל מעוררים בנו תרעומת ,הרי שבמקום להיות
בקורתיות ,הבה ניקח לנו פסק זמן לחשוב מה יהיה הצעד היעיל ביותר
שגם יצליח להביע את אהבתינו ,ואותו נעשה .הזמן שנשקיע שחשיבה
ישתלם לנו לאורך ימים .אם נירה תשובה "מן המותן" ,תהיה התוצאה
היחידה  -הגדלת המרחק המפריד בינינו לבין הבעל .נתרגל לחשוב לפני
שנפעל ,כי הרי אנו עוסקים בדברים הקרובים ביותר לליבנו .אם נראה
שאין באפשרותינו לפתור את הבעיה בכוחות עצמנו ,עלינו לפנות ליעוץ
שיעלה בקנה אחד עם השקפת התורה .הבה נשתדל לשכוח את המילים
"אני" ו"אתה" .עבורנו קיימת רק המילה "אנחנו" .אפילו כאשר היה
זה הוא ששגה ,נהפוך זאת לאנחנו שגינו .אם ננסה להתייחס לתכונות
השליליות שיש לבעל כאל בעיות בריאות ,אולי נוכל לטפל בהן יותר
מתוך מחשבה ופחות מתוך הרגשות השליליים שלנו .לדוגמא ,נניח
שהיה לאישה בעל חולה במחלת לב ,לא עלינו ,הרי לא היתה מעלה
כלל בדעתה לגעור בו על כך ,ולא היתה מטיחה בו האשמות על מצבו.
לפיכך ,אם נזכור תמיד ש"קשה לשבור מידה אחת יותר מאשר לסיים
את כל הש"ס"( ,רבי ישראל סלנטר זצ"ל) ,נקבל גם את מגרעותיו של
הבעל מתוך סבלנות והשלמה .לשם כך יש ,ראשית ,להכיר בכך שיש כאן
בעיה ,לנסות לקבוע מהי ההתייחסות המתאימה אליה וכיצד ניתן לטפל
בה ,ולעיתים אף להשלים עם העובדה שעלינו לחיות איתה לתמיד ,אם
בשום אופן לא נוכל למצוא לה פיתרון .רק מתוך שיקול דעת שכזה,
ששם את האישה בעמדת כוח ,היא תוכל למלא בהצלחה את תפקיד
ה"עזר כנגדו" .ממש כפי שמחלת לב של אדם ,עלולה להימשך פרק זמן
מסויים ולעבור (אם בכלל) רק אחרי שבועות מספר ,חודשים מספר ,או
שנים מספר ,בדומה לכך ,יתכן שגם בעיה רגשית שיש לבעל תעבור (אם
בכלל) רק אחרי שבועות מספר ,חודשים מספר ,או שנים מספר .אם
הבעל והאישה עובדים על בעיה מסויימת כששניהם עומדים מאותו צד
של המיתרס ,הכוח שיש להם להשקיע בפתרון בעיה הוא כפול ומכופל.
כל תזוזה קטנה שתיעשה בכיוון הרצוי ,מהווה ,למעשה הישג כביר עבור
שניהם .וה’ יטיב עם כולנו לזכות לבתים נאמנים ,עם יסודות איתנים
ומקור להשראת השכינה ולחיים מאושרים ,טובים ומתוקנים ,אכי"ר.

בספר "עקרונות בחינוך ילדים" ,הביא שדבר ברור הוא
שכשרוצים לחנך ,יש להשיג את הכלים שמאפשרים את
החינוך .כל בעל מלאכה שרוצה לעשות מלאכה מסויימת,
זקוק למכשירים וכלים ,בלי כלים ,לא יוכל לעשות שום
דבר .הרופא הטוב ביותר ,לא יוכל לנתח בלי סכין ניתוחים.
ואכן התורה נתנה לנו כמה וכמה כלים ,אך נראה כי אנחנו
לא מודעים להם מספיק .הכלי הראשון והחשוב מכולם,
הוא מצות כיבוד הורים .צריך להבין ,שמצות כיבוד
הורים קובעת את היחס הנכון בין הילדים וההורים באופן
שמאפשר את עבודת החינוך .יש הרבה הורים שמפתחים
יחס יותר מידי חברי עם הילדים ,והיום הגישה השולטת
ברחוב מעודדת יחסים שכאלו עד למאוד ,ואין זה צודק.
ילדים והורים אינם חברים! החברות לא מאפשרת כלל
את עבודת החינוך ,ושום העברת מסרים מאב ומאם
לילדים לא תיתכן במצב שכזה .חברים ,פעמים שהם
"ברוגז" ,ופעמים שהם "בשלום" ,חבר לא חייב לקבל
מחבר אם אינו מעונין בכך ,מה שאין כן בן שהוא מחויב
לקבל מאביו .רק התורה יוצרת יחסים נכונים המאפשרים
את עבודת החינוך ,הנוצרים מקיום נכון של מצוות כיבוד
ומצוות מורא .לדוגמא ,יש מצוה מהתורה שילדים צריכים
לקום להורים ,זה לא נוהג רק בזמן שבית המקדש היה
קיים ,זה נוהג גם היום !...נכון שההורים יכולים למחול על
כבודם ,אם ההורים מוחלים על כבודם ,אזי הילדים לא
עושים עבירה בזה שהם לא קמים[ ,דהיינו לא עומדים .כי
מעיקר הדין צריך לעמוד ממש כשהאבא נכנס או האמא
נכנסת] .אבל גם לאחר המחילה ,לא יתכן מצב שבו ישב
הילד כשהאבא או האמא נכנסים והילד ממשיך לשבת,
ולא יעשה תנועה של הידור לכבוד ההורים ,זה מצב
שפשוט לא יתכן .ילד צריך לדעת לכבד את אבא ואמא.
ואין זה עומד בסתירה לכך שההורים צריכים לאהוב את
הילדים ,להתייחס אליהם כראוי ולשמוע אותם וכיוצא
בזה ,מוכרח שיהיה יחס אמיתי ונכון בין הורים וילדים
המושתת על פי כללי ההלכה .אם הילד ישב פרקדן,
והאבא נכנס ,והוא ימשיך להשתרע לו כאילו שלא היו
דברים מעולם ,איזה מין יחס יהיה לו לאבא? מה יאמר לו
המושג "אבא" .ומכאן יוצא שהורים אינם יכולים "לוותר"
על כבודם או לנהוג "בענווה" בבית משום שדבר זה הורס
את הילדים! ילד צריך להבין מהו אבא ומהי אמא! יש
גבולות ומחיצות! יש סולם ערכים וכבוד! ובדרך זו יהיה
מסוגל לקבל סמכות ,ומשם הדרך להצלחה בחינוך קצרה
מאוד ...וה’ יעזרנו למען שמו יתברך.

אמרי שפר
ה"חפץ חיים" אומר :כמה מדקדקים בניסוח מברק ,וסופרים כל מילה .כמה יש לדקדק לספור כל הגדה  -כשנוגע הדבר לאיסורים חמורים התלויים בלשון.
הרה"ק רבי מנחם המאירי אומר :הרבות אומר  -הכנסת מכשול ופוקה ,והשתיקה  -רווח והצלה מפיקה.
הרה"ק רבי אברהם חסדאי אומר :מעולם לא התחרטתי על מה שלא דיברתי ,אך ניחמתי על מה שדיברתי  -פעמים רבות.
הרה"ק רבי שמואל די אוזידה אומר :הדיבור לפני החכם הוא יותר טוב מהשתיקה .שאם יסכל  -ילמדהו ,ואם שיכיל  -ישבחהו.
(פתגמים נבחרים)

ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל
מעשה בשתי אחיות ,אחת עשירה ,ואחת ,לא עלינו עניה מרודה .שתי
האחיות היו מתגוררות בשתי ערים מרוחקות זו מזו ,ולא היו רואות זו את
זו אלא לעיתים רחוקות .אחת לכמה שנים היו נפגשות ,ואז היו מספרות זו
עם זו על אורח חייהן ועל כל מה שארע להן במשך הזמן .פעם באה האחות
העניה להתארח אצל העשירה .משנשארו שתיהן לבדן בחדר ,אמר העניה
לעשירה" :אמרי נא לי ,אחותי ,מדוע כה דל מראך ומדוע כה נפלו פניך?
הלא הינך עשירה כל כך ,אין דבר אשר יחסר לך ,כל בני המשפחה השבח
לא-ל ,בריאים ושלמים ,דאגות פרנסה אין לך כלל וכלל ,מהי איפוא,
הסיבה לרוע מראך ולרזון גופך?" .הסיחה לה האחות העשירה את כל
מר ליבה ,וגילתה לפניה את אסון חייה .בתחילה לא יכלה האחות העניה
להאמין למשמע אוזניה ,אולם העשירה חזרה ואמרה ,כי בכל חיי הרווחה
אין היא רואה אף רגע של טובה ונחת ,ומעולם לא ראתה בהם אושר.
"מה בצע בעושרי הרב" ,טענה האחות העשירה" ,ומה יועיל לי השפע הרב
סביבי ,אם איני נהנית מחיי הנאה כלשהי? הלא את ,אחותי ,עצם מעצמי
ובשר מבשרי ,ולך יכולה אני לספר את האמת כולה כמות שהיא .המקור
לכל צרותי הוא בעלי ,הוא היורד לחיי והופכם לגהינום של ממש .קל ערכי
בעיניו ,והמשרתת אשר בבית ,כבודה וערכה גדולים מכבודי ומערכי .את
כל אמרי פי ימרה כאילו בכונה להכעיס ,או אינו שם ליבו כל עיקר לדברי.
בפני זרים הוא אומנם מכבדני ,אבל בבית הוא מבזני וכאחת הנבלות
ישימני .לפיכך ,האם לפלא הדבר שכזה מראה פני? יתרה מזו ,לעתים אף
תמהה אני ,כיצד אני חיה ביסורי נפש כאלה ולא ירדתי בדמי ימי שאולה.
ברם ,בואי וראי ,אחותי ,שאת שחייך קשים ופרנסת משפחתך דחוקה ,ואף
מצב בריאותך אינו כשורה ,אף על פי שכל ימיך ידעת מחסור  -מראה

פניך יפה כל כך ,כאילו מתענגת היית על כל טוב ,כאילו היית שבעת רצון
ועשירה ממני!"" .אומנם כן אחותי" ,השיבה העניה" ,טוב מראה פני ,ואין
כל זה אלא בגין בעלי ,כי התהילה והשבח לא-ל ,שפר עלי חלקי ,והאיש
אשר הוכיח לי ה’ ,בעל מזג טוב הוא .את כל מוצא פי ישמור וימהר לעשות
כל אשר אבקש ממנו .תמיד ישאל בעצתי ולא ירים את ידו ואת רגלו בלתי
אם שאל בדעתי תחילה .דבר זה הוא אשר ינעים לי את חי ,עד כי איני
חשה כלל בעוניי ובדחקותי ,כי בעלי אשר אהבני ,טוב לי מכל הון ועושר
בעולם" .וכמעשה שתי האחיות ,כן המעשה אשר יעשו ,וכן המנהג אשר
ינהגו בני אדם בתורתינו הקדושה .יש בני אדם אשר כלפי חוץ ,בפרהסיא,
ינהגו כבוד בתורה ויתנו לה יקר וגדולה .הם משלמים סכומי כסף גדולים
בעד עליות "מכובדות" ,מעמידים נרות שעווה יקרים בימי הזיכרון
לאבותיהם ,ינדבו פרוכות יקרות לארון הקודש ומעילי פאר מקושטים
לספרי התורה ,ועוד דברים כיוצא באלה .ברם ,בחדרי חדרים ,בתוך ד’
אמות של מעונם ,יעברו על כל תרי"ג מצוות ויעשו את התורה הקדושה
פלסתר ,יחללו שבת ,יאכלו מאכלות אסורות ויקלו ראשם בשאר דברים,
שהם יסוד ועיקר התורה .אולם כנגדם יש בני אדם פשוטים ועניים ,שידם
לא תשיג לכבד את התורה מהונם ,אבל תחת זאת יכבדוה במסתרים ככל
שיש ביכולתם .ימנעו מלעשות כל דבר רע ,קוראים לשבת עונג בהימנעם
מעשות בו חפציהם ,שומרים נפשם מגנבה ומגזלה ומכל דבר מרמה .ועתה
בואו והגו בעצמכם ,כלום אין התורה ,שהיא בת זוג נאה לישראל ,שמחה
יותר בחלקה אצל העני המכבדה בכל ליבו ,מאשר אצל העשיר ,המבזבז
עליה מהונו ,אבל ליבו אינו נכון עימה?
(משלי ה"חפץ חיים")

אל תיקרי הליכות אלא הלכות

א כל הדינים המובאים לקמן אמורים לגבי ילדים שלמטה מגיל בר מצוה בלבד ,אבל לאחר גיל זה ,ודאי שרצוי מאוד להימנע ממשחקים בשבת ,כי לא ניתנו שבתות וימים
טובים לישראל אלא לעסוק בהם בתורה ,וכן ראוי לקדש את היום הקדוש הזה ,שלא ישמע על פיו אלא רק דברי תורה.
א מותר לשחק בשבת ב"אבני פלא" (לגו) שמחברים אותן זו בזו ,ועושים צורת בנין או מגדל וכדומה ,וחוזרים ומפרקים אותן בשבת ,ואין בזה איסור בונה.
א מותר לשחק בגולות ,ובלבד שישחק בהן בתוך הבית ,ובתנאי שקרקע הבית יהא מרוצף ,אבל מחוץ לבית גם על פני שטח מרוצף  -אסור.
א כדורים שהדרך לנפח בהם אויר ולקשור אותם כגון כדורגל או כדורמים  -הרי הם מוקצה בשבת .אבל מותר לנפח כדורים שאין הדרך לקושרם .וכן מותר לנפח דמויות חיות
וכדומה ,אשר האויר נשמר בהם על ידי פקק מיוחד או על ידי גומי וכדומה.
א מותר לנפח בלון בשבת אפילו שיש לו צורת חיות ועופות ,ובלבד שלא יקשרו אותו לאחר הנפיחה.
א אין לעשות בלוני אויר במי סבון וכדומה ,אך אין למנוע ילדים מלעשות כן.
א מותר לשחק בדומינו בשבת ,וטוב לייחד דומינו לצורך שבת לחוד ,ושיהיו שונים במראיתם מאותם המיוחדים לימי החול.
א כל משחק שרגילים למנות בו נקודות הזוכים או המפסידים ,כגון חידון ,משחק דוק או משחקי קליעה למיניהם ,ורגילים לרשום את מספרי הנקודות של המשתתפים  -אסור
לשחק בו ,גזירה שמא יבוא לידי כתיבה (ומשחקי כסף אסורים גם בימי החול).
א טוב להימנע ממשחקים שבהם משתמשים בכסף מדומה כגון משחק הריכוז ,והוא הדין לגבי כל משחק שעשוי להרויח או להפסיד ,כגון משחק הסביבון או משחק זוג או פרט.
א מטבעות ישנות שנפסלו על ידי המלכות ואין משתמשים בהן ,מותר לילדים לשחק בהם ,כשייחדו אותם לעולם לשחק בהן.
א הנוהגים לשחק במשחק השח-מט אין למחות בידם ,אבל עדיף להימנע מזה.
א אין לשחק בשבת במשחק טניס השולחן (פינג-פונג).
א משחק חמש אבנים  -מותר לשחק בו ,אבל אם נאבדה אבן אחת  -אסור לקחת אבן אחרת שלא היתה עומדת לאיזה שהוא שימוש עם כניסת היום.
א אסור למיין בולים משום איסור בורר ,וכן אסור להדביקם .ולחובבי בולים (דהיינו אספנים בגלל יופיים אבל לא בגלל שוויים) ,אפילו שהבולים לא מוחתמים אם נועדו
לאוספם  -אינם מוקצים ,אבל לסוחרי הבולים הם מוקצים.
א משחקי ריצה ,קפיצה ,תופסת ומחבואים  -מותרים ,וכן מותר לקפוץ בחבל ,אבל להתעמל  -אסור ,וכן אסור לעשות תרגילי הגוף בכלי קפיצי לשם חיזוק שרירי הגוף ,אבל
מותר לעשות תרגילים רק בכף היד ואצבעותיו בכלי תרגיל קטן ,כיון שלא מתעייפים מכך ולא מזיעים.
)השבת והלכותיה(

מעומק ליבינו נביע את ברכותינו ורחשי ליבנו בשם כל קהלנו קודם מורינו ורבנו ועטרת ראשנו ותפארתנו מאיר
עינינו מורה דרכינו מכוון את נתיבותינו בכל צעד וצעד מצעדינו אשר בצילו אנו חוסים ומימיו אנו שותים

ראש הישיבה הרה"ג רבי יוסף מוגרבי שליט"א והרבנית תליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונם בהולדת הנכד היקר יעקב ישכר בער נ"י
בן לחתנם היקר הרב שמעון אחדות שליט"א וזוגתו תחי'
כשם שהכניסוהו לברית ,כך יזכו לגדלו לתורה ,לחופה ,למצוות ולמעשים טובים וירוו נחת דקדושה מכל
יוצאי חלציהם עד ביאת גואל צדק בבנין אריאל במהרה בימינו אמן.
מאחלים באהבה :ההנהלה ,רבני הישיבה והכולל ,אברכים ובחורים ,גבאי ומתפללי בית הכנסת ,וכלל ציבור אנ"ש.
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