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כיפת ברזל

רגש מוליד דמיון

בכל פעם בליל הסדר אנו אומרים ושרים את המילים הללו" :והיא שעמדה
לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו ,אלא שבכל דור ודור
עומדים עלינו לכלותינו ,והקב"ה מצילנו מידם" .ישנה "כיפת ברזל" שמגינה עלינו
במשך כל ההיסטוריה – הקב"ה מצילנו מידם!
דוגמא נפלאה לכך קימת בפרשתנו – בלק מלך מואב פחד מעם ישראל פחד
נורא .הוא ראה איך שישראל יצאו ממצרים כבשו את סיחון ועוג ועכשיו הם רוצים
להיכנס לארץ ישראל דרך ארצו ,מרוב פחד ולחץ הזעיק מלך מואב את בלעם בן
בעור ,שהיה מוגדר באותו הדור – ככלי הנשק הכבד והמסוכן ביותר.
בלעם בכח עין הרע שהיה בו ,היה יכול לכוון לרגע שהקב"ה כועס ולהשחיל
קללה שהיה בכוחה להרוג עם שלם .ובאמת בלעם ניסה שלוש פעמים לקלל את
ישראל ובכל פעם במקום קללה הוא אומר ברכה .בלק התייאש ושלח אותו
בחזרה לארצו בבושת פנים ועם ישראל חי .הדבר המעניין הוא שבאותו זמן עם
ישראל שכן לשבטיו ולא הרגיש את הסכנה המרחפת מעליו והמשיך את סדר
יומו ללא הפרעות ,את "המלחמה" עם בלעם ניהל הקב"ה בכבודו ובעצמו
והתקיים – "והקב"ה מצילנו מידם".
"הלְ לּו ֶאת ה' ָּכל־ּגֹויִ ם ַש ְבחּוהּו ָּכל־
ועל זה כתב דוד המלך ע"ה בספר התהיליםַַֽ :
לּויּה" .ונשאלת השאלה – למה
ָּה ֻא ִַֽמים ִכי גָּ ַבר ָּעלֵ ינּו ַח ְסּדֹו ֶַֽו ֱא ֶמת ה' לְ עֹולָּ ם ַַֽהלְ ַָּֽ
הללו את ה' כל גויים? צריך שעם ישראל יהללו את ה' על שמצילו מידם?
התשובה לכך נמצאת בפרשתנו .רק הגויים הם שיודעים כמה שהם מנסים
להזיק לעם ישראל ולפגוע בו .הרבה מטעני חבלה וחומרי נפץ ,טילים ופצצות
נשלחו לפגוע ,וברוך ה' לא רק שהם לא פגעו ,פעמים רבות גם לא ידענו על נסיון
שילוחם .כשהגויים רואים כזו השגחה ושמירה הם אלו שמהללים את הקב"ה
אתיָך וְ ִהנֵ ה ֵב ַר ְכ ָּת ָּב ֵרְך
שגבר עלינו חסדו .לכן אמר בלק לבלעם " ...לָּ קֹב ַֽאֹיְ ַבי ְק ָּר ִ
קֹומָך ָּא ַמ ְר ִתי ַכ ֵבד ֲא ַכ ֶב ְדָך וְ ִהנֵ ה ְמנָּ ֲעָך ה'
ל־מ ֶ
זֶ ה ָּשֹלש ְפ ָּע ִַֽמים ,וְ ַע ָּתה ְב ַרח־לְ ָך ֶא ְ
ִמ ָּכ ַֽבֹוד" .גם הסכנה הזאת חלפה .היום בדורנו אנו מוקפים אויבים מבית ומחוץ.
איך אפשר להפעיל את "כיפת ברזל" הזו? הקוד לכך הוא אחדות! במשך כל
ההיסטוריה של עם ישראל כשהיינו מאוחדים לא יכלו לנו אויבנו .אם בימי מרדכי
ואסתר – "לך כנוס את כל היהודים" .אם בזמן היוונים – שאמר מתתיהו "מי לה'
אלי" .ואז אימפריות שלימות זזו הצידה והתוצאה עם ישראל חי! נשתדל
להתאחד בתוך הבית ובתוך החברה ונזכה – להגנה של – "והקב"ה מצילנו מידם".
שבת שלום ומבורך  -אבנר קוואס

באשה שולט בדרך כלל קו הרגש .רגש מוליד
דמיון ,ודמיון יוצר פחדים מחיות קטנות כגון -
ג'וקים! היא מפחדת מג'וקים! כל ההסברים
שתסביר לה ,שהיא גדולה והוא קטן ,היא עבה
והוא דק ,היא כבדה והוא קל ,לא יעזרו .אצל
אשה ,הרגש דומיננטי ושולט! וההסברים
השכליים לא יועילו.
זוג ארצישראלי בשעה  11בלילה ...הבעל נרדם
על הספה כבר מזמן ,וגם אשתו .לפתע האשה
התעוררה ,ונזכרה שיש בכיור כוס לא שטופה.
היא ניגשה לכיור לשטוף אותה ,שאם לא כן יהיו
לה נדודי שינה .היא סיימה לשטוף את הכוס
ועמדה לשים אותה במייבש .מעל המקרר חיכה
לה ג'וק בגודל  3ס"מ .הוא פרש את כנפיו,
והתעופף לעברה ,עבר ליד האוזן שלה ,ונחת על
השיש.
מרוב בהלה ,הכוס נשמטה מידה והתנפצה.
היא הרימה קול צעקה :שמעוווווון ...הוא התעורר
בבהלה ושאל את עצמו :מי אני ,מה אני ,איפה
אני? הוא רץ למטבח בריצת אמוק ושאל :מה
קרה??? ג'וק ,ג'וק ...היא ענתה בבהלה.
ואז השתחרר לו הסעיף ,והוא התפרץ עליה:
תתביישי לך ,חשבתי שמתת ,מה קרה ,בסך הכל
ג'וק ,את תינוקת? מתי תתבגרי כבר? למה את
לא הורגת אותו? הגובה שלך שני מטר והרוחב
מטר ,את לא יכולה להתגבר על  3סנטימטר?
קוראים יקרים ,לפנינו סיטואציה בין איש לאשה
שלא נובעת מחוסר רגישות ,אכזריות או
נקמנות ,אלא חוסר הבנה של מה שאשה רואה
לנגד עיניה.
הראיה של האיש היא פרופורציונאלית .הוא
רואה לפניו אשה גדולה וג'וק קטנטן ,והוא לא
מבין איך הגדולה לא משתלטת על הקטן ,ולמה
היא היסטרית .אשה לעומת זאת ,רואה את
הג'וק מזווית אחרת .מכיוון שהיא חודרת לפרטים
קטניםְ ,מ ַמ ֵדי הג'וק מתנפחים בעיניה והיא לא
רואה ג'וק ,היא רואה לפניה טנק מרכבה.
לכן בעל יקר ,תפסיק לקרוא לה תינוקת
ופחדנית .תבין את המצוקה שלה .אם אתה רוצה
לישון מוקדם ולא לריב איתה עד הבוקר ,תאמר
לה :אשתי ,איך את רוצה שאחסל אותו ,עם נעלי
השפיץ של שבת? עם מטאטא? אולי עם
מחבת? את רוצה שאתלוש לו את הכנפיים
ושיחזור הביתה ברגל? ...ואחר כך תיקח אותו,
תזרוק אותו לפח ותלך לישון מוקדם.
אל תעשה 'יום למודים ארוך' מג'וק.

נשיא מדינת ארה"ב ושר הביטחון יושבים בפגישה במסעדה .לפתע
נכנס בחור ושואל את המוזג" :תגיד ,אלו לא הנשיא ושר הביטחון?".
המוזג עונה" :כן" .הבחור פונה אליהם" :שלום עליכם ,מה אתם עושים?".
הנשיא עונה" :אנחנו מתכננים את מלחמת העולם השלישית".
הבחור המופתע שואל" :נו ,ומה הולך לקרות?" .הנשיא עונה" :ובכן,
אנחנו הולכים להרוג  140מיליון ערבים ורוכב אופניים ".הבחור משתומם:
"רוכב אופניים "!?הנשיא פונה לשר הביטחון ואומר" :אתה רואה? ".
אמרתי לך שלאף אחד לא יהיה אכפת מ 140מיליון ערבים...

כשצריך האדם לעלות בדרגות הרוחניות ,צריך שתהיה לו ירידה קודם העליה,
כי הירידה היא תכלית העליה( .רבי נחמן מברסלב)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

אנחנו ההורים בעד זה שיהיה לילדנו השכלה כללית.
ידיעה על העולם ,יבשות ,סוגי האוכלוסיות ,פלאי הטבע,
כוחות הטבע ,ועוד .לשם כך אנו קונים אנציקלופדיות
וספרות העשרה כדי שיחכימו .גם כאן עלינו ההורים
להיות ביקורתיים לגבי התכנים הנכתבים באותם
אנציקלופדיות שלא יהיו בהם מסרים שלילים או דברי
כפירה שיכולים לגרות להטעיה שח הילדים ,ובסופו של
דבר לפריקת עול.
כמובן צריך לשים לב לתמונות הנמצאות באותה
אנציקלופדיה שהם מספיק צנועות והולמות וגם שאין
בהם גילוי אכזריות שיכולים להשפיע על נפש הילדים.
ולא יהיה בבחינת יצא שכרו בהפסדו .זאת ועוד ,לפני
שקונים ספרים כאלו צריך לבדוק ולעיין איזו ועדת
ביקורת חינוכית עברה ואישרה את התכנים שבספר.

העובדה שמידי פעם באותו ספר מופיעה תמונה של
צדיק או רב מסויים עדין לא מכשירה את הספר לקריאת
לילדים.
ישנה סדרת ספרים נפלאה שנקראת – "עולם ומלואו"
המורכבת מנושאים שונים כאשר כל כרך הוא נושא בפני
עצמו כגון :עולם העופות ,עולם הבהמות ,הזוחלים,
תולדות התעופה ,וכד' .התמונות שמה רגועות ומלמדות
וגם התכנים שם נקיים לגמרי מכל הדברים שאמרנו
קודם.
ספרים עם תכנים בעייתיים אפילו שהם מלמדים
ומחכימים עדין יכולים להשאיר רושם בנפש אצל הילד
הקורא בו ואין אנו יכולים לדעת מתי זה יתפרץ ובאיזה
אופן...
נפש הילד קולטת את כל המסרים והרשמים בילדות
והוא לוקח את זה לבחרות .תפקיד ההורים הוא לשמור
שהשרטוטים שירשמו בנפשו יהיו טובים ומועילים לחיים
ולא רק שיהיו מלמדים.

הרב אהרון כהן חתנו של החפץ חיים נחל פעם אכזבה
בהשתדלותו להשיג משרת רבנות בעיר מסוימת .השיח ר'
אהרון את צערו בפני חותנו ,והח"ח דיבר על ליבו והצביע
בפניו שאין זה כדאי להצטער ולהתמרמר בשל אי קבלת
משרה רבנית.
ברם ,דעתו של ר' אהרון טרם נחה ,והח"ח שהכיר שצערו
עדיין לא פג ,אמר שהוא מוכן לספר לו סיפור ,אבל בתנאי
שיקבל על עצמו ויבטיחו נאמנה לבל יספר זאת לאיש כל
עוד הוא ,החפץ חיים ,אהרון הבטיח והח"ח סיפר לו את
המאורע שהתרחש ’בחיים .ר בתקופה הקצרה שבה כיהן
כרב בעיירה ראדין ,ושהיווה את אחד הגורמים לעזיבתו את
הרבנות.
אירע פעם ואחד הקצבים נתפס במכירת בשר טריפה,
וכמובן שהועבר מיד מחזקתו .הלה בא לפני ,סיפר הח"ח,
והביע חרטה גמורה על מעשיו ,הבטיח בכל ההבטחות
שבעולם לבל ישוב לכסלה עוד ,והתחנן בדמעות שאחזיר
לו את ההכשר .מאחר שנוכחתי שהלה מתכוון ברצינות
להבטחותיו ,ומצוקתו הכלכלית היתה עצומה ,שיתפתי את
מידת הרחמים במידת הדין והחזרתיו לכשרותו .על החטא
עצמו קנסתי אותו בתרומה גדולה לבית המדרש .הקצב לא
האריך ימים לאחר אותו מעשה ,וכעבור זמן קצר הלך
לעולמו ,וכל מה שאירע עימו ,ונשכח מהלב.
באחד הימים ,המשיך החפץ חיים לספר ,ואני לומד כדרכי
בעזרת הנשים שליד בית הכנסת ,נפלה עלי תרדמה,
ובחלומי והנה ’ מופיעים לפני שלושה אנשי צורה ,והגדול
שביניהם פונה בשאלה :ר ישראל מאיר ,הלא תזכור את
המאורע עם אותו קצב שקנסת אותו בתרומה לביהכ"נ.

אמור נא אפוא ,מה היתה כוונתך בקנס זה ,האם רק למען
יזהר להבא וישמור עצמו לבל יכשיל עוד את בני העיר ,או
כוונתך הייתה למען תהיה לנענש כפרה על עוונו.
בשומעי את הדברים ,המשיך הח"ח לספר ,אחזני רתת
וחלחלה ,ולא יכולתי להוציא מילה מפי ,אבל ראש
המדברים הרגיעני ,ואמר שימתינו לי עד שתשוב דעתי אלי,
כשנרגעתי ,הרהרתי בליבי מה היתה כוונתי באותו קנס,
והשבתי שעד כמה שאני זוכר הטלתי את הקנס לשם
עונש ,ולא לשם כפרה ,האורחים הודו לי על תשובתי,
ונפטרו ממני.
כשהתעוררתי מתרדמתי היה ראשי כבד עלי ,מבלי יכולת
למצוא מרגוע לנפשי ,חזרתי לתלמודי ,והנה שוב נופלת
עלי תרדמה .הפעם הופיע הקצב בעצמו כשהוא כולו רצוץ
ומדוכדך ,והחל לטעון כנגדי בקול בוכים :אוי רבי ראה נא
מה עוללת לי בתשובתך לבית דין של מעלה ,כשעמדתי
לדין והקטגור תבע לדון אותי לגיהינום בעוון האכלת
טריפות ,טענתי שכבר התכפרתי בקנס שהטלת עלי
לתרום לבית הכנסת.
הקטגור המשיך לטעון כנגדי ואמר שהקנס לא היה לשם
כפרה  ,אלא לשם אזהרה להבא גרידא ,בית הדין החליט
לשאול את פיך על כוונתך ,ומאחר שתשובתך היתה שלא
התכוונת לכפרה ,יהיה עלי עתה לעבור ייסורי גיהינום קשים
כדי להזדכך מאותו עוון.
בשלב זה פנה הח"ח לחתנו ואמר לו ,שכיוון שעול
הרבנות בכללו היה למורת רוחו ,הרי לאחר מעשה זה גמלה
בליבו החלטה להסתלק מן הרבנות .אף אתה ,ר' אהרון
חתני ,ראה נא גם ראה מה גדולה היא האחריות הכרוכה
ברבנות ,ולכן אל תצטער שלא קבלת המשרה.
(עין חמד)

ספרות לילדים

