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ביקור אצל ההורים

הקרבת קורבן
ּומן ַהצֹּאן ַת ְק ִריבּו ֶּאת
" ָא ָדם ִִּֽכי יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם ָק ְר ָבן ִַּֽליהוָ ה ִמן ַה ְב ֵה ָמה ִמן ַה ָב ָקר ִ
ָק ְר ַבנְ ִֶּּֽכם".
מהו ענין הקורבן? כתבו הראשונים שהמילה "קורבן" מלשון קרבה .לאחר
שהאדם חטא הוא התרחק מהבורא וצריך להתקרב חזרה .וכדי להראות קירבה
למישהו צריך להקריב משהו .אם אנו נותנים מתנה יקרה לאדם חשוב זה מראה
עד כמה אנו מקורבים אליו ,וככל שתגדל המתנה כך תגדל הקירבה.
כאשר אנו לוקחים כבש או פר להקרבה שוחטים ושורפים על גבי המזבח אנו
מראים לבורא שאנו מוכנים לשרוף את ממוננו עבורו .אבל ,גם להקרבה יש
ּומן ַהצֹּאן ַת ְּק ִריבּו ֶאת ָק ְּר ַבנְּ ֶֶֽכם".
גבול .אמר הקב"הִ ..." :מן ַה ְּב ֵה ָמה ִמן ַה ָב ָקר ִ
כלומר את זה ותו לא.
אומות העולם הרחיקו לכת וקבעו כי כדי להתבטל כלפי העבודה זרה שלהם
היו מקריבים אפילו את בניהם למולך .את העיוות הזה היהדות והתורה דחו כיון
שכל מטרת בריאת האדם בעולם היא להיות ולעשות רצון הבורא ולא להיהרג
על זה .חיי אדם הם ערך עליון יותר מהקרבת הקורבן.
ֹלהים נִ ָסה
ואם נשאל הרי בעקידת יצחק נאמר" :וַ י ְִּהי ַא ַחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאלֶ ה וְּ ָה ֱא ִ
ֹּאמר ַקח נָ א ֶאת ִבנְּ ָך ...וְּ ַה ֲעלֵ הּו ָשם לְּ עֹּלָ ה ."...לכאורה יש כאן ציווי
ֶאת ַא ְּב ָר ָהם ...וַ י ֶ
ֹלהים נִ ָסה ֶאת ַא ְּב ָר ָהם" הכל
על הקרבת אדם? כבר הקדים הפסוק ואמר "וְּ ָה ֱא ִ
היה בגדר של נסיון בלבד .והראיה שבעקידה עצמה אמר מלאך ה' אל אברהם:
אּומה".
" ַאל ִת ְּשלַ ח ָי ְֶּֽדָך ֶאל ַהנַ ַער וְּ ַאל ַת ַעׂש לֹו ְּמ ָ
מצד שני אפשר לשאול – מה אשם הכבש הזה שנעשה קורבן במקום האדם
שחטא? לכן נאמר בפסוק – " ָא ָדם ִֶֽכי י ְַּק ִריב ִמכֶ ם" מהפירוש המילה "מכם"?
שבשעה שמוקרב הקרבן יחשוב החוטא שהוא היה צריך להיות במקומו של אותו
כבש ומה שעשו בכבש הוא היה צריך לעבור ומזה יתעורר לתשובה.
עוד יש לומר שהבהמה הבקר והצאן רומזים על דחפים שונים אצלנו שאותם
צריך להקריב ולבטל .כל אדם יש בו מן הבהמיות .כלומר ,מידות ודחפים בהמיים
שאותם צריך לרסן להגביל ולכוון .לכן אדם שמתקן את מידותיו ומרסן את יצריו
הרי הוא זבח את רצונו לפני הבורא שצווה על תיקון המידות.
וכן אומר הפסוק" :זבחי אלוקים ,רוח נשברה לב נשבר ונדכא אלוקים לא
תבזה" ,וכתבו המפרשים ,זבחי אלוקים -את מה ה' רוצה שנזבח? רוח נשברה,
לשבר את ברוח והיצרים והדחפים ,לעדן אותם ולכוון אותם למקום טוב יותר
בברכת שבת שלום – אבנר קוואס
לטוב לנו כל הימים.
ישבתי עם חבר .פתאום הוא מתקשר לאשתו ומורה לה" :תדליקי לי דוד ,אני
רוצה מים חמים כשאני חוזר"! "פשששש" ,אמרתי לו" ,איזה גבר אתה"...
"ברור" ,חייך בגאווה" ,למה שאני אשטוף כלים במים קרים"!?...
***
שניים נכנסו לבית-הקברות וראו :מצבה יפה של שיש ,כתובה מליצות
ושבחים .אמר אחד לחברו" :לא ידעתי ולא שמעתי בלתי עתה ,שהיה אדם
מופלא כזה בעולמנו" .החזיר לו חברו" :אני ידעתי את הנפטר ...אילו קרא
את המליצות והשבחים ,היה חושב שטעה ונכנס לקבר שאינו שלו"...

בביקור אצל ההורים התמונה קצת שונה,
ובפרט בביקור עם נכדים .כשהולכים לבקר
הורים בביתם ,זה אולי קצת יותר נח מלארח
אותם אצלנו ,אבל גם במצב הזה עלינו לזכור
שההורים בוחנים ובודקים את ההתנהגות של
בני הזוג .הדבר בא לידי ביטוי ביתר שאת אצל
זוג צעיר ,מכיון שההורים רוצים לבחון ולדעת
האם חייהם תקינים ואין כעסים ומרירות ביניהם,
וכן לבדוק אם הוא מכבד אותה וגם אם היא
מכבדת אותו כראוי.
לכן ,אסור ללכת להורים כשיש כעס או ריב או
מתיחות מכיון שקשה מאוד להסתיר זאת.
להורים יש חיישנים רגישים מאוד כשמדובר
בבנם או בבתם ,והם יודעים לקלוט מסרים גם
כשאף אחד לא מרגיש.
הדבר מורכב עוד יותר כאשר מגיעים אל
ההורים עם הנכדים .הרי ידוע שהנכדים אינם
'בובות חרסינה' שלא זזים ומצייתים לכל הוראה
של ההורים .הם עושים ככל העולה על רוחם וזה
יכול לגרום לביקורת חדה מצד הסבא והסבתא
כלפי בני הזוג .הביקורת הזו יכולה להימתח לא
רק אחרי שבני הזוג הלכו ,אלא גם בבית ההורים.

תגן על אשתך
ישנם הורים שלא נזהרים ,ולא נמנעים
מלהעביר ביקורת על הזוג הצעיר ,ולעיתים גם
בנוכחות אנשים זרים .הדבר גורם למרמור,
לכעס וגם לעלבון .התוצאה תהיה שבני הזוג לא
ירצו לבוא יותר להורים ואז גם ההורים נפגעים.
כאן המקום לפנות להורים היקרים ולבקש
מהם לא להעיר לבני הזוג בכלל ,וכל שכן לא
ליד כולם .אפשר להעיר לבני הזוג בדרך של
שיחה או של הצעת ייעול ,אבל לא בצורה
ביקורתית שתמריד את אחד הצדדים או את
שניהם .מומלץ שהפניה והבקשה שלא להעיר,
תיעשה דרך גורם שלישי כגון דוד מכובד ,או
חבר קרוב של המשפחה וכד' ,כדי שהם לא
יעלבו מילדיהם שלכאורה מעירים להם.
הורים יקרים ,אתם חייבים לזכור שלזוג הצעיר
מותר לטעות ,כך הם לומדים .כשהם טועים
ומתקנים את הטעויות שלהם בכוחות עצמם,
הם מתחשלים והקשר שלהם מתחזק.
המתנה הכי גדולה שהורים יכולים לתת לזוג
זה  -לא להתערב! רק אם הם פנו אליכם ובקשו
את עזרתכם בהכוונה ויעוץ ,אז תוכלו ,בעדינות,
לענות ולכוון .ואולי הכי טוב ,להפנות אותם אל
יועץ או מנחה נישואין.

" מעולם לא התחרטתי על מה שלא דיברתי ,אך נחמתי על מה שדיברתי
פעמים רבות"( .רבי אברהם חסדאי)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

כתב הרמב"ם :טבע האדם להיות מושפע אחרי
אנשי סביבתו" .כלומר אדם שיגור בשכונה של
צדיקים יש לו סיכוי מצוין להיות צדיק .ומי שיגור
בשכונה של חוצפנים ,קרוב לוודאי שגם הוא יהיה
חוצפן.
הסיבה לכך היא שכמו שיש חיידקים פיזיים
שאפשר להדבק מהם ישנם גם חיידקים מטאפיזיים
כלומר רוחניים .כגון – רחוב ,אוירה .סלנג ,רמת דיבור,
הם החיידקים הרוחניים שיכולים לפעול ולהשפיע על
הנמצא באותו מקום .ואם הדברים אלו נכונים לגבי
הגדולים קל וחומר שהם נכונים ומשפיעים על
הקטנים .הורים שמרגישים שהילדים שלהם
מתחילים לדבר בסגנון רחובי או יורדים ברמה.

צריכים לבדוק עם מי הילדים מתחברים ומה רמתם
הרוחנית ,במקרה והחברים לא הכי טובים ,כדאי
לחבר אותם עם ילדים טובים ולהביאם לבית ולארח
אותם ואפילו להכין להם ארוחת ערב משותפת עם
ילדיכם .כך נוכל להחליף לילדים חברה גבוהה יותר.
הדבר נכון בעיקר בחופש הגדול כשיש יותר זמן
לחברות ולזמן משחק בין החברים .הדבר נכון כמובן
גם לגבי בנות לחבר אותם לחברות טובות יותר.
ואם ההורים מגלים שלהחליף חברים זה גם לא
פתרון כי אין כאלה בנמצא ,צריך לחשוב ביחד אולי
כדאי לעבור דירה למקום דתי יותר עם ילדים
שמורים יותר ,ובעלי לשון נקיה.
ילדים שלא נחשפו לתכנים לא טובים ,ובעלי
התנהגות יותר הולמת .נכון שהדבר קצת מסובך
אבל ,חינוך ילדנו הוא מעל הכל.

סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מעשה שהיה
באחת הקהילות החרדיות במרכז הארץ.
מתחת לאחד הבניינים נפתחה חנות גדולה למוצרי
תינוקות ,שכללה גם מיטות תינוק ,לולים ,וצרכי ריהוט
נוספים.
בעלי החנות ,ברצותם לפרסם ככל האפשר את דבר
פתיחתה של החנות ,וסוג המוצרים הנמכרים בה,
הוציאו חלק מהמוצרים החוצה ,אל המדרכה.
הדבר הפריע לאברך ת"ח המתגורר בבניין ,והוא
ביקש מבעלי החנות שלא לעשות זאת.
מאחר שהבעלים סירבו להיענות לבקשתו ,תבעם
הת"ח לאחד מבתי הדין המפורסמים בבני ברק.
בית הדין שמע את טענות הצדדים ,ואף שיגר שליח
מטעמו שיבדוק את המצב בשטח ,והמסקנה היתה
שהת"ח אינו צודק ,כיון שהחלק ההוא במדרכה אינו
מיועד ממילא להולכי רגל ,והיו אף סיבות נוספות
להיתר.
התובע שמע את הפסק ,וקיבל .הוא ,כתלמיד חכם,
בודאי לא ההין לערער על מה שיצא מפי הדיינים.
הגאב"ד ,שהבחין בהתנהגותו האצילית של התובע,
ניגש אליו לפני שיצא מבית הדין ,ולחש באוזנו' :מה
אתה יודע ,אולי יום אחד תצטרך להם ,לבעלי החנות

הללו ,או למוצריהם ..'.אמר ולא יסף.
הת"ח מתגורר בקומה הרביעית שבאותו בנין ,כעבור
שבוע ומחצה מאז שיצא מבית הדין ,יצא בנו הקטן אל
המרפסת .ההורים היו אותה שעה במטבח ,ולא הבחינו
במעשיו.
הוא מטפס על המעקה ,מתכופף למטה ,וכעבור
חלקיק שניה אירע הגרוע מכל.
הילד נופל למטה!!!
ההורים שעוד הספיקו לשמוע את צעקתו ,מיהרו
למרפסת,
והבינו מיד מה קרה .בחרדת מוות ,וכשליבם בל
עימם ,הם ממהרים לרדת למטה ,והנה בעל החנות
למוצרי התינוקות מקבל את פניהם ,בהתרגשות עזה,
ומוסר לידיהם את התינוק בן השנתיים ,כשהוא בריא
ושלם!!!
מה התברר? התינוק צנח היישר מהקומה הרביעית
אל תוך ...מיטת תינוק שעמדה מחוץ לחנותו ,המזרן
העמוק שהיה במיטה ,ספג את התינוק הנופל אל
קירבו ,והקהה את עוצמת המכה עד כדי כך שהתינוק
לא נפגע כלל.
בבדיקות שנערכו לו התברר שכל עצמותיו שלמות,
וממש לא אירע לו מאומה!
(יביע אומר)

השפעת הסביבה

