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חנוך לנער...
דבר הפרשה
כמה צריך זהירות בכבוד החברים!
מעשה נורא אודות האדמו"ר ה"פני מנחם" זצ"ל:
סיפר לי מנהל אחד הת"תים :אברך הגיע אל רבו ה"פני מנחם" ,וסיפר לו ,כי לבנו הצעיר
נוצרה צלקת כעורה בפניו ,והרופאים הציעו לנתחו ,כדי להעלים את הצלקת.
שאל הרבי" :האם מבחינה רפואית צריך לנתח"?
ענה האברך ,שאמנם מבחינה רפואית הדבר אינו נחוץ ,ויתר על כן ,בבוא העת כשיצמח לו זקן
– הזקן יסתיר את הצלקת ,אבל בינתים הילד סובל מחבריו המלגלגים עליו בשל הצלקת
שבפניו.
הרבי היה מזועזע ,הוא ברר היכן לומד הילד ,ובאותו לילה התקשר אל מנהל התלמוד תורה,
ובקשו שיבוא יחד עם מחנך הכיתה שבה לומד הילד .השניים הגיעו אל הרבי ,והוא סיפר להם,
כי הילד צריך לעבור ניתוח בפניו ,לא מחמת סיבה רפואית ,אלא מכיון שחבריו מלגלגים על
מראה פניו.
אמר להם הרבי" :אבקשכם שתדברו בפני ילדי הכיתה אודות הזהירות הנדרשת בכבוד החבר.
אמרו להם את דברי בעל הטורים בפרשת כי תשא על הכתוב' :ונתנו איש כופר נפשו לה'",
שתיבת 'ונתנו' נקראת מימין ומשמאל ,לרמוז שאדם הנותן צדקה אינו מפסיד מנתינתו ,כי
הקב"ה ימלא לו את אשר נחסר לו".
"אך הדבר הזה" – הוסיף ה"פני מנחם"" :קיים גם לצד השלילה .נאמר בתורה 'והכהו' ,וגם
תיבה זו נקראת מימין ומשמאל .אמרו לילדי הכתה ,כי אם תלמיד פוגע ומבזה את חברו,
הקב"ה עלול להשיב לו כגמולו ח"ו .ואין זה משנה אם הכהו בידיו או בפיו .אדרבה ,לעתים
הכאה ופגיעה בפה חמורה מהכאה ביד!" צריך לדבר על ענין זה שוב ושוב ,כדי שהדברים
יחקקו על לוח לבנו מילדות ,וגם כי יזקין לא יסור ממנה.

רחמי הבריות מעוררים רחמי שמים -ברכה של ילד ותרן!
באחד מימי חול המועד נכנס אברך אל רבו ,האדמו"ר בעל ה"פני מנחם" מגור זצ"ל עם כמה
מילדיו להתברך בברכת חג שמח ,כנהוג .כמה שבועות לאחר מכן שב האברך ונכנס אל רבו,
הפעם ביחידות .שאלו ה"פני מנחם"" :שמתי אל לבי ,כי בין ילדיך יש ילד כבן עשר ,הכרת פניו
ענתה בו שהוא ילד מיוחד במינו ,האמנם כן"?
ענה האברך ,שאכן יש בילד הזה עדינות מיוחדת .והוסיף כי בדיוק באותו היום הוא דיבר
אודותיו עם זוגתו ,ומן השיחה עלה ,שכנראה סיבתה של העדינות הנראית על פניו היא מידת
הותרנות שבו" .שמנו לב" ,אמר האברך" ,כי הילד הזה ותרן גדול ,תמיד הוא מותר לאחיו
ולאחיותיו ולחבריו ב'חידר'".
כמה שבועות לאחר מכן נכנס האברך אל האדמו"ר ,ובדמעות בעיניו ביקש אודות ישועה
מסוימת שנצרך לה.
אמר לו ה"פני מנחם" :הרי בנך ותרן גדול ,תבקש ממנו שיברך אותך ויתפלל עבורך".
אמר האברך" :הלא באתי אל הרבי…"
ענה לו ה"פני מנחם"" :הרי פסוק מפורש הוא – 'טוב עין הוא יבורך' (משלי כב ,ט) ,ואמרו חז"ל
(סוטה לח ע"ב) :אל תקרי יבורך אלא יברך .ילד שיש בו מידת טוב עין והוא מותר לאחיו
ולאחיותיו ולחבריו – הוא ראוי לברך ,ועל ידו תושע".
שב האברך לביתו ואמר לילדו את אשר הורה הרבי ,הילד ברכו – והוא נושע! ( הגאון רבי אהרן
טויסיג שליט"א מתוך הספר כבודם של ישראל)

קשוט עצמך תחילה!
תלמיד רבנו מרן הגרי"ש אלישיב
זצ"ל ,רבי יצחק דרזי ,מספר :באחת
ההזדמנויות פנה אלי מחנך פלוני
וביקש שאשאל את פי מרן כיצד יש
לנהוג כאשר ילד חולם בעת התפילה.
מרן שמע את הדברים והשיב" :וכי
הרב'ה עצמו אינו חולם בתפילה? כיצד
אדם יכול לדרוש מאחרים את מה שאינו
דורש מעצמו"!?
"כמובן שיש לנהוג בכל עניין לגופו,
אולם זאת יש לדעת ,כי דין 'ואהבת
לרעך כמוך' ו'מה ששנוא עליך אל
תעשה לחברך' נוהג גם במחנכים
ובהורים .וכפי שבמקרים רבים אדם
רוצה שיתעלמו מחסרונותיו הוא ,כך
עליו לנהוג גם לגבי אחרים"! (מתוך
ספר "עמודו של עולם").
אי אפשר לצפות מילד שיראה את אביו
או אמו עושים מעשה לא תקין או נגועים
במידה לא טובה ואחרי זה להגיד לו
למה אתה עושה את אותו דבר ,אנחנו
כהורים מודל לחיקוי ,ואפילו הסבים
והסבתות שלפעמים לא פעם ולא
פעמיים הילדים נמצאים אצלם גם מודל
לחיקוי אצלם.
ילד שרואה את הוריו משליכים דברים
על הרצפה גם הוא יהיה כזה ,אחד
שעוקף בתור בסופר או נדחף עם
המכונית בכביש וכולם צופרים לו
והילדים רואים ,מעבדים כמו מחשב את
כל הנעשה ואז יגיע יום ולא נבין איך
הם כאלה??? אז אם אנו רוצים
להצמיח ילדים טובים בואו אנחנו נתחיל
קודם לתקן את עצמנו ,מה השירים
שאנו שומעים בבית או ברכב ,מה עם
שמירת העיניים שלנו,
נעבוד על המידות המגונות כמו כעס
וגאווה וכו..ואז מה שישאר לנו זה תמיד
להתפלל לבורא עולם שלא תבוא תקלה
על ידינו ושנזכה לילדים יראי השם
ובעלי מידות טובות.

שו"ת עם הרב מוצפי שליט"א
.1האם יש עניין לשמור את הפתילות של נרות שבת ולשרוף אותן בערב פסח?
בכל הזדמנות שיש אפשר לשורפם.
.2נוהגים לעמוד במזמור שיר ליום השבת בערבית האם גם צריך לעמוד בשחרית אחרי ברוך שאמר?
בערבית עומדים ,בשחרית יושבים.
.3האם מותר להתפלל לבקש שיהיו לי בנות?
רק אם יש לך בנים.
.4הבן שלי קם בוכה באמצע הלילה בבכי ואמר די די אני לא רוצה אני חוששת רציתי לדעת האם יש ממה לחשוש? מפחדת שמישהו עושה לו
משהו?
בכל לילה כשיישן ,הניחו יד על ראשו ואמרו את פסוקי ברכת כהנים.
.5אני מתחזק ואני רוצה להקפיד על תספורת כשרה וגילוח כשר .שאני הולך לספר איזה מספר במכונה להגיד לו לשיער(פאת הראש) ולפאת
הזקן?
חמש מ״מ.
.6האם בליל שבת צריך/מותר להניח את הלחם על מגש מיוחד (מהודר) ללחם שיש עניין להניח ישירות על המפה?
כל מנהג חדש הוא פסול .וחבל מאוד שהיצרנים נעשו בימינו המובילים והמחליטים .כי הלחם צריך להיות על מפת השלחן ,ולא על מגש .כפי
שמוזכר בזוהר הקדוש ובספרים הקדושים ,שהדבר מביא ברכת לפרנסה .ויש בזה כבוד לשלחן אשר לפני השם.
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קומיקס בהמשכים

תקציר :המלמד מבין מהתלמידים שעד עכשיו הם חשדו בזלמן לייב שהוא גנב את
הפרסים מחדרו של המנהל וזוהי גם הסיבה להסתגרות והעצבון של הילד,בינתיים
זלמן לייב הולך לבדוק מה עם גולם ומגלה ביחד עם אביו שהולך לבקוע פרפר מתוך
הגולם...

בדיחוידע....

שוטר תנועה תפס שיכור ,השיכור
אמר לו :קח מאה דולר ותעזוב
אותי .השיכור נוסע כמה מטרים,
עוד פעם רואה שוטר ,אומר לו :קח
מאה דולר ,תעזוב אותי .נוסע כמה
מטרים ,עוד שוטר .קח מאה דולר,
תעזוב אותי .הוא אומר ,תגידו,
אתם השוטרים התלבשתם רק
עלי? רק אני נמצא בכביש?
אומר לו השוטר ,לא מותק שלי ,אם
תביא לי עוד מאה דולר אני יוציא
אותך מהכיכר ,אתה מסתובב בתוך
הכיכר…( הרב מיכאל לסרי)

בחורה מאורסת פתחה
בשיחה עם בעלה לעתיד:
"אחרי שנתחתן ,אני מבטיחה
שאני אקשיב לך כשתספר לי
על הצרות שלך "...הבחור
השיב" :אבל אין לי צרות!"
הבחורה" :אני יודעת...
אמרתי אחרי שנתחתן!"

חידודון
מי זרק על האריז"ל אפר פרה
אדומה?
פתרון מעלון קודם :מדוע ראוי
שלא להזכיר את הנגיף בשמו?
הגאון רבי שמאי גראס שליט"א מצטט
את ה'בן יהוידע' שכתב "נראה הטעם דאין
מזכירין שמו ,כי על כל מין חולי יש ממונה
בפני עצמו ,ואלו הממונים על חולי זה –
מידתם להתפעל בשומעם שם החולי הזה
מפי בני אדם ,שאז יכבידו החולי על כל
אותם בני אדם שהם חולים בו" וכו' .ומזה
הטעם אין מזכירין גם שם של המחלה
הידועה ל"ע רח"ל(.באדיבות דרשו.).חזק

סיפור לשבת

וברוך לבחור היקר אושר מלכא על
הפתרון.

אומר הרב עמרמי שליט"א  -התקשר אלי אדם אחד ואמר לי 'אני טבח ,נכנסתי לשיעור לילה אחד ,ומישהו שאל אותי 'אתה הטבח
באולם ההוא?' ,ואומר ליד כולם 'איזה אוכל נורא ואיום אתה מכין ! אי אפשר לסבול את האוכל' ,כך אמר ליד כולם בשיעור ,אותו
יהודי אומר לי 'אחרי השיעור ברכתי את כולם' כי הוא זכה לשתוק ברוך השם ,הקב"ה רצה לגמור לו את העבירות שעשה והביא לו
בושה.
ממשיך הרב ומספר' ,יש יהודי יקר אחד באמריקה ,תמיד אני מזכיר אותו ,והוא אמר לי – הרב אני הייתי עושה פשעים נגד השם,
כשהייתי עובר בדרך והיה בצד ימין חנות מהדרין-גלאט ,והיתה מהעבר השני חנות לא כשרה ,בכוונה הייתי נכנס לחנות הלא כשרה.
היום ברוך השם הוא מחזיק את כל מיאמי עם התורה שלו .זכה שהקב"ה יעביר לו על פ שעיו ,וכיצד זוכים לכך? יהודי אחר סיפר לי,
'הרב יצאתי מחנות בקניון ופתאום קפצו עלי עשרה מאבטחים ,הורידו לי את החולצה ,ובסוף התברר שהמוכרת שכחה להוציא לי
את הקליפס של אחד המוצרים שקניתי' ,זה בזיון ,ואשריו של אדם שקורים לו בזיונות כאלה והוא אינו מקפיד בליבו ,וזוכה שנמחלים
לו עוונותיו.
רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל אומר :שאנשים הולכים עם קפידות בלב ,מקפיד על גיסתו ,מקפיד על אחיו ,קפידות על הגבאי ,על
השותף ,הולך בלב עם טענות על אנשים ,מקפיד על ההורים שלו ,מקפיד על אחותו ,אומר עליה 'רוצה רק את הכסף של אבא',
מקפיד על חמותו 'לא באה לעזור ,רק אמא שלי באה לעזור ',חושב לעצמו 'היא עוזרת רק לחתן השני ,לי היא לא עוזרת ,לא נותנת
הלואות' ,הוא לא אומר כלום ,לא מראה שום דבר ,בחוץ מחייך ,אבל בלב שלו יש לו קפידות ,אומר על כך רבי יעקב אבוחצירא שזה
נגע הצרעת הכי גדול שיכול להיות לאדם(.מתוך עלון חסדי שמואל לרב עמרמי שליט"א).

לעילוי נשמת
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