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שבת אצל מי?

האוצר
"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם ...ששת ימים תעשה
מלאכה ובים השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'"...
הפרשה פותחת בענין השבת שנאמרה ב"הקהל" וכאן רמז שבשבת כולם
נקהלים בקהילות לומדים ,מתפללים ואוכלים יחד סעודות השבת .שבת היא
למעשה תחנה שמאחדת את כולם לזמן של איכות משפחתית וקבוצתית כדי
להרגיש שינוי מימי החול .נתבונן ונתעמק קצת ברעיון הנפלא הנקרא  -שבת!
חז"ל אמרו על כך משל נפלא – מלך אחד טוב ומטיב מלך על הרבה ארצות
ומדינות ולמלך הזה היה עבד נאמן ששמונים שנה שירת את המלך בנאמנות יום
אחד החליט המלך להעניק לעבד מתנה .הוא קרא לו ללשכה ואמר לו עבדי
הנאמן הרבה ששנים אתה משרת אותי בנאמנות הגיע הזמן לתת לך מתנה.
אבל אתה תבחר אותה ! נתן המלך לעבדו את מפתח חדר הכספות ואמר לו
יש לך שעתיים לבחור מה שאתה רוצה העבד התרגש מאוד לקח את המפתח
מידי המלך ביראת כבוד ופתח את חדר הכספות והנה מסדרון לפניו במסדרון
היו פתחים לחדרים ועל כל דלת היה כתוב את שם האוצר שבתוכו .בדלת
הראשונה היה רשום  -פנינים .העבד פתח את הדלת וראה פנינים מדהימות
בגדלים שונים ,הוא החליט לקחת פנינים אבל בדלת השניה היה רשום יהלומים.
הוא פתח את הדלת והסתנוור מאורם וגודלם והוא החליט ל קחת את היהלומים.
אבל בדלת הבאה היה כתוב זהב משובץ ביהלומים ופנינים.
העבד כבר לא היה יכול להחליט ,עד שהגיע לדלת האחרונה ועליה היה כתוב
להיות מלך! פתח העבד את הדלת והנה לפניו חדר פשוט אבל במרכז החדר
עומד כיסא של המלך ומעליו גלימת המלך ,כתר ,ושרביט .העבד לא התבלבל
מיד לבש את הגלימה חבש את הכתר עלה על הכסא והחזיק בשרביט .בינתיים
המלך מרגיש שהעבד לא חוזר .ירד המלך לבדוק מה קורה עם העבד ,הוא הגיע
לחדר הכספות בדק שם את כל החדרים והעבד לא נמצא .כשהגיע המלך לחדר
האחרון פתח את הדלת והנה העבד לבוש בלבוש של מלך .פנה המלך אל העבד
ומאר לו עבדי היקר למה לא לקחת מהפנינים והיהלומים והתכשיטים? מדוע
בחרת בחדר זה? אמר לו העבד אדוני המלך אם אני מלך אז הכל שלי!!!
והנמשל המלך זה הקב"ה והעבד זה משה רבנו ששירת את הקב"ה כל ימיו.
ומהו האוצר? אמר הקב"ה למשה מתנה טובה ישנה בבת גנזי ושבת שמה רצוני
לתנה לבני ישראל לך והודיעם.
שבת זוהי המתנה הכי יקרה בבת גנזיו של הקב"ה .ומדוע היא יקרה כל כך?
כי בה אנחנו הופכים להיות מלך ליום אחר! כל השבוע אנחנו עבדים של
המשכנתא ,הפרנסה ,הירקן ,המכולת ...והנה יום אחד אנחנו פושטים את בגדי
החול בגדי העבד ולובשים בגדים של מלכים ונשארים בבית עם כל המשפחה
אוכלים שרים ונהנים .מי מוכן לוותר על דבר כזה?
שבת שלום ומבורך – אבנר קוואס
שני אחים קטנים נכנסים לשחק בחדר ומגלים על הרצפה משקל" .תראה
איזה יופי" ,מתלהב הקטן" .לא! אל תעלה על זה" ,זועק הגדול" .למה?",
שואל הקטן" .לא יודע מה זה עושה" ,אומר הילד בצער" ,אבל כשאימא
עולה על זה ,היא תמיד בוכה"...
***
אישה אחת באה ליועץ נישואין כדי לספר את בעיותיה ליועץ ,ומתלוננת
"בעלי בן  40פלוס"" .נו?" ,שואל היועץ" ,אז איפה הבעיה"? האישה" :שזה
הפלוס היחידי שלו"...

פעמים רבות קורה שבני הזוג מתקוטטים בגלל
הוצאות השבת והוויכוח מוביל לשאלה 'אצל מי
לעשות שבת?' כדי לחסוך את אותם מאות
שקלים.
ביום חמישי לקראת ערב הבין שמעון שאין לו
כסף לעשות קניות לשבת ,הוא ניגש לאשתו
ואמר לה :את יודעת ,תמיד הרגשתי שאת
הכבשה השחורה של המשפחה שלך ...למה
אתה מדבר ככה? שאלה אשתו.
ִׂשימי לב שכל שבת הוריך מזמינים את ַא ַחיְִׂך
יֹות ִׂיְך בסבב ,ואת בכלל לא בסבב ...טען
ו ַאח ָ
שמעון .סליחה?! ...היא אמרה ,לאחים שלי יש
מעט ילדים ,ולנו יש כבר חמישה ילדים ...והרבה
יותר קשה לארח אותנו.
זה לא מענין אותי ,עכשיו את מתקשרת
להוריך וקובעת להם עובדה  -השבת אנחנו
אצלם.
אחרי לחץ כבד ויקי נגשה לטלפון והתקשרה
להוריה  :הלו ,אמא ,מה נשמע? איך את
מרגישה? בסדר ,ענתה האמא .אמא ,כבר הרבה
זמן לא נפגשנו ...ולכן חשבנו ,בעלי ואני ,לבוא
אליכם לשבת ...אמרה ויקי בקול קצת רועד.
חבל שלא אמרת לי לפני יומיים ,אמרה האמא,
בדיוק הזמנו את אחיך הגדול ואין לנו עכשיו
אפשרות להזמין גם אתכם ואתם משפחה קצת
גדולה ...אולי בהזדמנות אחרת...
שמעון לא ידע את נפשו מרוב כעס :אמרתי לך
שההורים שלך מפלים אותנו ,חבל שהתחתנתי
איתך הם לא אוהבים אותך וגם לא אותי...
קוראים יקרים ,שמתם לב איך אנחנו מכניסים
את ההורים לחיינו .מי אמר שהם חייבים לארח
אותנו בשבת? וחוץ מזה מה התלות הזאת
בהורים? אמרו חז"ל' :פשוט נבלה בשוק  ...ואל
תצטרך לבריות' .כלומר ,לך לעבוד ואפילו
בעבודה בזויה ובלבד שלא תפשוט ידך לעוברים
ושבים.
אין הרבה הבדל בין לעמוד ברחוב ולפשוט יד
לעוברים ושבים לבין לפשוט יד להורים .עדיף
להישאר בבית ולאכול לחם עם בצל ולחיות
בשלום עם האשה והילדים ,מאשר לנחות
נחיתת אונס אצל ההורים.
הפסוקַ ..." :י ֲעזָ ב ִׂאיׁש ֶאת ָא ִׂביו ו ֶאת ִׂאּמֹו" נאמר
גם על הדבר הזה .ביתם של בני זוג שהתחתנו
צריך להיות בבחינת חי הנושא את עצמו ואין לך
אושר גדול מזה.
לא עושים נחיתות אונס אצל ההורים.

" העצבות באה מגאווה ,כי מדמה האדם בנפשו שמגיע לו יותר ממה שיש לו,
וכיון שאין לו הרי הוא עצוב" (רבי פנחס מקוריץ).
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

אנחנו ההורים מאד מקפידים שהאוכל שילדנו אוכלים
יהיה בר תוקף ,כשר למהדרין ,עבר ביקורת של משרד
הבריאות וכד' .אבל כשאנו נותנים לילדים לקרוא ספר
מעולם לא בדקנו איזה ועדה חינוכית אישרה אותו או
איזה תכנים שלילים יש שם.
במאמר זה נלמד כיצד ניתן להבחין בספר או סיפור
שיש בו הרבה "טוב" ופחות "רע" .מי מאתנו לא מכיר את
הסיפור "כיפה אדומה" .לאחר קריאת הסיפור נשאל את
עצמנו מספר שאלות ונענה עליהם :כמה דברים טובים
יש בסיפור זה?
 -1כיבוד הורים  -כיפה אדומה שומעת בקול אמא
ומביאה מצרכים לסבתא שגרה ביער -2 .גמילות חסדים –
דואגת לסבתא ומביאה לה מצרכים .ומה עוד? זהו!
עתה נבדוק כמה דברים לא טובים יש בסיפור הזה.

 -1האם יש אלימות בסיפור? כן .הזאב תוקף גם את סבתא
וגם את כיפה אדומה.
 -2האם לומדים שם לשקר? כן .כיפה אדומה שואלת את
הזאב מדוע אוזניך גדולות כל כך ...שינך ...והזאב עונה תשובות
שקריות.
 -3האם בסיפור יש מתחים? כן .כאשר הזאב מתנפל על
סבתא וכאשר נכנסת לחדר כיפה אדומה.
 -4האם יש בסיפור אכזריות? כן .הזאב טורף מאת סבתא
ורוצה לטרוף גם את כיפה אדומה וגם הציד הורג אותו.
 -5האם הסיפור מציאותי או דמיוני? דמיוני!
 -6בסוף הסיפור הילד נשאר רגוע או בפחדים? בפחדים.
נערוך כעת השוואה כמה מסרים חיוביים יש בסיפור זה וכמה
שלילים .המינון שיוצא הוא  80אחוז שלילי ו 20אחוז חיובי!!!
איזה הורים בעולם מוכנים לתת לילדיהם מינון כזה של תוכן
שלילי?
בדרך זו עלינו לבדוק כל סיפור וספר לפני שנותנים לילדנו
לקרוא בו.

סיפר אורן הלר  -מאז היותי ילד ,ולאחר שהורי עזבו אותי
הייתי נודד ממקום למקום ,עד שהגעתי לישיבה בארמון
הנציב אך הייתי מתוסכל הרגשתי זר בעולמה של תורה.
באחד הימים פגשתי ידיד שאמר לי לגשת למרן זיע"א
ולבקש את עזרתו .ניגשתי לביתו של מרן דפקתי בדלת
ופשוט התחלתי לבכות,
אחד השכנים שעבר שם פונה אלי ואומר לי ,אין לך סיכוי
להיכנס הרב לומד וחבל לך על הזמן – .בעטתי בדלת שוב
ושוב ,וצווחתי שאם לא מכניסים אותי אני נהיה חילוני
ולפתע פונה אלי אברהם הנהג ושואל אותי באינטרקום מה
קרה? ואמרתי לו שאני רוצה לעזוב את הדת הוא ביקש
ממני להמתין רגע ,דיבר עם מרן והכניס אותי לבית.
והנה מרן מוריד את הספרי ם (עשרה במספר) נותן לי
סטירות חיבה ואומר לי אל תהיה חילוני חס ושלום אתה
בחור טוב ,אני אסדר לך חופה וקידושין ,התחלתי לבכות,
ומרן בוכה איתי ,ובוכה איתי ומרן הוציא מסכת ברכות
ומתחיל ללמוד איתי שורה שורה כמו ילד ומחבק אותי.
והוסיף מרן ואמר לי :הבית שלי פתוח בפניך ,מתי שתרצה
תבא אלי ,הדבר הזה גרם לי לצמרמורת בגופי .חזרתי
לישיבה ואט אט למדתי גם גמרא והתחזקתי.
והנה לאחר כמה שנים בחג הפסח הגעתי שוב לביתו של
מרן ,ואברהם הנהג פונה אל מרן ואומר לו כבוד הרב זה
הבחור שהיה אצל הרב לפני הרבה זמן והרב ברך אותו
ולמד איתו.
כבודו יברך אותו שיהיה נשוי בבין הזמנים הבא ,שלא יהיה
לבד ,ואכן מרן בירך אותי והבטיח לי שידוך במהרה ,ואכן
בבין הזמנים שאחריו כבר הייתי נשוי.

סיפר רבי יהוידע בוטה  -במשך שנים רבות זכיתי לשמש
כש"ץ אצל מרן זיע"א וזה היה בשבילי זכות בלתי רגילה,
גם היתה לי הזכות להיכנס אל הקודש פנימה לאחר
התפלה בשבת קודש ולהתברך מפי קודשו של מרן .לאחר
כל תפלה מרן היה מברך אותי בברכת חזק וברוך והיה דואג
לאמר לי כמה מילים טובות על התפלה ולע ורר אותי ולצאת
בהרגשה טובה.
באחת השבתות לאחר התפלה מרן תופס בידי ומוסיף
לברך אותי בזה"ל" :ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך
שלום" הדבר היה בעיני תמוה ,מה ראה מרן להוסיף ברכה
זאת בעוד שבמשך שנים רבות לא התבטא אלי כך.
והנה באותה שבת אשתי התארחה בצפון אצל קרובת
משפחתה (אני נשארתי בביתי ,ובהיות ולא יכולתי שלא
להיות במחיצתו של מרן בשבת) ומיד בצאת השבת אני
מקבל טלפון ועל הקו אני שומע את קולה של אשתי
שזועקת ואומרת לי :אני לא יודעת איפה אני נמצאת,
הטלפון נותק ובאותו הרגע לא ידעתי את נפשי ונחרדתי,
ומה גם שהיא היתה עם שני הבנים הקטנים ,ניסיתי לחזור
לטלפון ממנה התקשרה ולא היה מענה ,התקשרתי מיד
לקרובי המשפחה ששם התארחה בשבת וגם הם נחרדו
ולא ידעו כלום.
לאחר מכן התברר שבנסיעה לירושלים הרכב סטה לוואדי
באזור הצפון ,וכוחות ההצלה חילצו אותה ואת הבנים ללא
פגע ,אז הבנתי את דבריו של מרן שאמר לי לאחר התפלה
"ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום" ויהי הדבר
לפלא.
(פניני יביע אומר)
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