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פרשת קרח
ל‘ סיון תשע“ג

ישי?
ׁ
לקרוא לו ַּב ְע ִלי או ִא ִ

נר של

הרב ישי מלר
הנבואה הקשה אותה מנבא הנביא הושע על בית ישראל אשר אינם
שומרים נאמנות לבוראם ,מסתיימת בבשורת גאולה המתארת את
יחס האשה ,עם ישראל ,לבורא עולם:
ישי ְולֹא ִת ְק ְר ִאי ִלי עוֹד ַּב ְע ִלי )הושע
ְהיָה ַב ּיוֹם ַההוּא ְנ ֻאם ה' ִּת ְק ְר ִאי ִא ִׁ
וָ
ב ,יח(.
ישי' השגור על לשונה של האשה ,ומה
וצריך להבין ,מה מיוחד בביטוי ִ'א ִׁ
יתרונו על פני הביטוי המצוי בימינו ַּ'ב ְע ִלי' .מבט חטוף בלשון המקרא
יגלה כי הביטוי השימושי בימינוַּ -ב ְע ִלי  -איננו מופיע כלל וכלל ,לעומת
ישי השגור בלשונה של לאה אמנו )בראשית כט( ושל אשה מבני
ִא ִׁ
הנביאים )מלכים ב ,ד ,א( – מדוע?
נראה כי שני סוגי מערכות יחסים קיימים בין איש לאשתו :קשר של
בעלות וקשר של אישות ,כשהתפיסה הרוחנית והנפשית ביניהם
שונות ואף סותרות.
הבעלות מזכירה לנו את הקשר בין האדם לחפציו :קשר שנועד לשרת
את האדם המשתמש בחפץ "כחומר ביד היוצר – ברצונו מאריך
וברצונו מקצר" .לא רק שאין פה שתי ישויות נפרדות ועצמאיות אלא
הקשר ביניהם הוא ארעי ,זמני ותפעולי .בדומה לכך ,ישנן מערכות
נישואין בהן בני הזוג מרגישים שהחיבור והקשר ביניהם הוא משימתי
בלבדְ :ל ִא ְפ ֶשר לגדל ילדיםְ ,ל ִא ְפ ֶשר לחיות ולשרוד בחיים הקשים
והמאיימיםְ ,ל ִא ְפ ֶשר לאחר ליהנות  -מילת המפתח ְ'ל ִא ְפ ֶשר' – אך שני
אנשים נפרדים יש פה ,שכל אחד משתמש באחר ככלי עזר
להישרדותו ולהצלחתו בחיים .קשר זה נתון ורגיש מאוד לסכנות
ולטלטולי החיים שיכולים להפוך את הכלי ליעיל פחות ,וממילא אם
בטלה הסיבה המחזיקה – בטל הקשר .לא לחינם העבודה זרה
המדוברת ביותר בתנ"ך נקראת "הבעלים" – עבודה שמשמשת ככלי
בידיו של העובד למילוי תאוותיו ואין בה חיוניות ממשית.
לא כן קשר האישות .קשר זה כולל עולמות עמוקים יותר של איש
ואשה שעומדים זה מול זה וחולקים חוויה משותפת של קשר .חז"ל
בתלמוד )מסכת סוטה יז ע"א( מעמיקים בלשונות 'איש' ו'אשה'
ומסבירים שהקשר ביניהם כולל רגשות עוצמתיים וחזקים )'אש'(
המתחברים עם שם ה' הגלום בתוכם והשכינה שביניהם )'י-ה'( .זהו
קשר אישי ומאויש בו הזוג חווה את האחר כ"יש" וכקיים – לא עוד
ככלי שימוש אלא כחבר ושותף – זהו קשר המושתת על השכינה
המחברת בין בני הזוג; קשר עם כוח חיבור ויצירה; קשר המלא
בתחושות של אהבה ,ממשות ומשמעות )ראו רש"י על הפסוק
בהושע(.
ישי' ,השגור בלשון התורה,
אז אם נחזור לשאלתנו מובן שהביטוי ִ'א ִׁ
עדיף על פני ַּ'ב ְע ִלי'; עם זאת ,חשוב ככל שיהיה ,אין זה המסר המרכזי
עמו אשמח שתצאו .החשוב הוא האתגר המשמעותי העומד לזוג
המצוי בתוך מערכת יחסים  --בניית קשר של שותפות ,של אהבה ושל
אישות .זהו תהליך ממושך )ראו פסחים פז (.הדורש מאמץ והשקעה
המשולבת עם אמונה בבן הזוג ,ובשכינה השרויה בליבו של קשר זה.
המשימה הלא קלה העומדת לפתחנו ,שכר טוב בצדה .קשר זה של
אישות ,איננו שטחי וזמני; זהו קשר עמוק ועוצמתי בטבעו ,המתגבר
על מפגעי הזמן והסביבה וקיים ְלעולם; כסיום דברי הושע בהם
ׂ ִּת ְיך ִלי ְּב ֶצ ֶדק ו ְּב ִמְׁש ָּפט ו ְּב ֶח ֶסד
ְא ַר ְש
ׂ ִּת ְיך ִלי ְלעו ָֹלם .ו ֵ
ְא ַר ְש
פתחנו" :ו ֵ
ָד ַע ְּת ֶאת ה'".
ׂ ִּת ְיך ִלי ֶּב ֱאמ ּונָה ְוי ַ
ְא ַר ְש
ו ְּב ַר ֲח ִמים .ו ֵ
בקרו באתר החדש שלנוwww.garin-oy.co.il-

כניסת השבת19:24 :
19
יציאת השבת20 :
20:28
רבינו תם20 :
20:58

שבת | יאיר טחובר

מצוה מדברי סופרים להדליק נר בערב שבת .ויהא זהיר
במצוה זו ולעשותו נר יפה ,דאמר רב הונא :הרגיל בנר הויין
ליה )יהיו לו( בנים תלמידי חכמים .וראוי לאשה להתפלל
אחר ההדלקה שהשי''ת יתן לה בנים תלמידי חכמים מאירים
בתורה ,כי בשעת עשיית המצוה התפלה נשמעת יותר.
הדלקת נר שבת היא חובה על כל בית בישראל ,ובין האנשים
ובין הנשים חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת .אלא
מצווֹת על זה יותר מן האנשים ,מפני שהן עקרות
שהנשים ֻ
הבית ועוסקות בצרכי הבית ,וגם הן מצויות בבית .לפיכך מי
שמתגורר בגפו ,כגון אלמן ,מדליק נרות בביתו ומברך
עליהם.
מעיקר הדין די להדליק נר אחד לכבוד שבת .אבל המנהג
להדליק לפחות שני נרות אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור,
וכל המרבה בנרות לכבוד שבת הרי זה משובח .יש הנוהגות
להדליק שבעה נרות או יותר ,ויש מדליקות נרות כמספר
הנפשות של בני הבית ,וכשנולד ילד מוסיפים עוד נר.
עיקר עניינם של נרות שבת הוא שלום בית .כאשר יש אור
בבית בסעודת שבת ,יכולים להיות שם שמחה ,שלום ורעות
בין איש לאשתו ולכל בני הבית .אם רק נדמיין ישיבה
לסעודה בלילה בחושך ,נראה כמה אין בזה שלום ,שכל אחד
עלול להתקל במשהו ,לפול וללכלך וכיו"ב.
יסוד זה של שלום בית הוא כה חשוב בעיני חז"ל עד שנר שבת
קודם ליין של קידוש" ,ששלום בית עדיף" .שבזמן מיוחד זה
ׂררו שלום ורעות בבית מואר כראוי.
של "מעין עולם הבא" יש
אנו רואים עד כמה שלום הבית היה חשוב לרבותינו שכך
תקנו את הדלקת הנר בשבת כאחת משבע המצוות שהן
מדרבנן )מדברי חכמים(.
מסיבה זו בשעת הדחק שאין לו נר יכול לקיים מצות הדלקת
נר של שבת בברכה גם באור חשמל ,שגם הוא גורם לאור
ומשכין שלום בבית.

שיעורי תורה

לקהל הרחב

בביכ"נ "סוויד"
שיעור דף יומי
ברמת פנקס
ע"י הרב ישי מלר
ימים א‘-ה‘ ,בשעה 18:30
סיום מסכת עירובין ב-יא' תמוז 16.30
שיעור בנושא ספר בראשית
בביכ"נ "יגדיל תורה"
על פי מדרשי חז"ל
אור יהודה
יום א' ,מיד אחרי ערבית.
ע"י הרב אופיר שוורצבוים
בביכ"נ 'פועלי צדק'
שיעור בנושא סדר התפילה
צאלון  26נוה סביון.
ע"י הרב יאיר טחובר
לאחר מנחה של שבת

לתגובות ,פרסומים והקדשותgarorye@gmail.com 052-8776800 :

עלון בנושא :זוגיות

בס“ד

¶§®¶£¸§°

סיפורים על הראשון לציון ,הרב מרדכי אליהו זצ"ל
הרב והרבנית -לימוד של שלום בית

יום הולדת לסבתא

הרב זצ"ל ותיבדל"א אשתו הרבנית היו דוגמא ומופת לשלום וכבוד
הדדי בין בני זוג .הרב נהג ברבנית בכבוד רב המעורר התפעלות,
ותמיד דיבר עימה בנועם .מעולם לא דרש דבר או הרים את קולו .אם
היו נוסעים ביחד ,היה קם מכסאו במושב הקדמי ,כדי שהיא תשב
מלפנים והוא היה יושב מאחור .כשהיו חוזרים כולם יחד מבית
הכנסת עם הקהל הרב שליווה אותם ,היה מסתובב מדי כמה דקות
כדי לבדוק מה עם הרבנית ,האם היא בסדר.
כשהיתה בהריון נהג לעזור אף בעבודות הבית בימי שישי .זכורני פעם
אחת שניסו לשכנע את הרב להראות את השעה בשעונים שקיבל
מהבבא סאלי .אנשים רבים עמדו וניסו לשכנע אותו ,אבל הרב פנה
אל הרבנית בשאלה ":מה את היית רוצה?" גם אם היה צריך לחכות
לה זמן רב ,מעולם לא העיר לה או הראה לה פנים מתוחות .תמיד
קיבל הכל בשלווה ובנועם.

החג המשפחתי הגדול מכולם היה יום ההולדת של סבתא  -הרבנית
שתחיה .בכל יום הולדת סבא )הרב מרדכי אליהו( זצ"ל טרח והשקיע
לגרום לסבתא להרגיש הכי טובה ומיוחדת ולהפוך את יום ההולדת
לבלתי נשכח .היינו עושים מסיבה גדולה ,וכל בני המשפחה שיכלו היו
מגיעים .סבא היה מכין לסבתא מגילה של ברכות ואיחולים מתובלת
בגימטריות ,פירושים וחידודים מיוחדים ,המגילה הייתה מגולגלת
וסגורה עם סרט ,ובתוכה היה ורד ענק ,וכמובן מתנה -תכשיט בשביל
סבתא שיתאים לטעמה .לכולם היה אתגר ,להבין את הברכות
העמוקות והשנונות שסבא היה כותב לסבתא במגילה .היה מדהים
לראות שכמעט תמיד היחידה שהבינה הייתה סבתא ,ומי שהיה
מסתכל ,היה רואה את הקשר העמוק שהיה בין סבא לסבתא ,בטוב
וברע ,בשמחה וגם בעצב.
כשסבא כאב בבית-חולים ,סבתא גם כן לא הרגישה טוב ,וכשמצבו
של סבא השתפר ,גם סבתא חזרה לחייך.

פינת

החינוך | אבא ואמא חושבים אחרת  -יפעת לובר

שאלה | מה לעשות כשההורים לא מסכימים?
פעמים רבות אנו מוצאים את עצמינו בסיטואציה שבה הילדים פונים
בבקשה או בשאלה ,בהצעה או ברצון מסוים ,ואנחנו  -אבא ואימא ,לא
ממש מסכימים אחד עם השני ,לא רואים את הדברים מאותו הכיוון.
אין זה משנה מה הנושא ,מביכה אותנו המחשבה על כך שלא נשמיע
קול אחיד וברור ,אנחנו הרי משמשים כזוג הורים וחשוב לנו להעביר
תמיד מסר משותף .ומצד שני ,מי יוותר? ולמה דעתי פחות נחשבת
נכונה וצודקת מהדעה השנייה?
תשובה | נראה ,כי כדי לענות על הדילמה הזאת ,יש לשוב ולהתבונן
בעומק מערכת היחסים של הורים וילדים ,במסר שאותו הקב"ה
מעביר דרכינו כהורים ומחנכים .נקודת המוצא שלנו היא שהקב"ה
הפקיד בידינו את הזכות והאחריות לחנך ולגדל את ילדינו .זוהי
הסמכות הראשונה והמקורית המקרינה עלינו יום יום ,ומתוקף
סמכות זו אנו מתווים את דרכם של הילדים ,מנחים אותם ומכוונים
אותם )ואת עצמנו (..בשבילי החיים .סמכות זו הידיעה שיש לי
תפקיד ושליחות ,שסומכים עליי שאשתדל לעשותו במיטב יכולתי,
ושזה הבסיס לדרישה שלנו מהילדים לשמוע ולקבל את דברינו.
בגישה יהודית בריאה ,גם אבא וגם אימא יודעים שיש מישהו מעל
שניהם ,וביחד עם הילדים יוצרים בבית סדר והירארכיה נכונים .בראש
ובראשונה הקב"ה )והתורה ופרטיה( ,אחריו אבא ואימא )ומבחינת
הילדים זו ישות אחת באמת!!( כמוסרים את הכללים והחוקים ולאחר
מכן הילדים ,כשותפים מלאים להתנהלות זו.

רק תשתית שכזו מאמתת את המקום הנכון של כל אחד ,וכבר ברור לנו
שהויכוחים מול הילדים ,וחוסר ההסכמה בין בני זוג מולידים את
והחלשת
מרידה
ההיפך-
הסמכות ההורית ,בלבול של נקודת המוצא שלנו היא
הילדים ב"מי לבחור" ו"מי
צודק" ,שהקב"ה הפקיד בידינו את
וכתוצאה מכך ,ערעור על מקומם
של ההורים כשליחים נאמנים הזכות והאחריות לחנך ולגדל
לתפקידם ,ושמא ערעור על את ילדינו .זוהי הסמכות
מקומו וסמכותו של ה' בחייהם ..הראשונה והמקורית שלנו.
המחשבה הנכונה שתלווה אותנו ,בעומדנו בפני התלבטות כזו,
תהיה כיצד נשמור על הסדר הטוב והנכון בעיני הילדים .הרווח
הנצחי יהיה גדול לאין שיעור מניצחון זמני ..ואם בכל זאת לא
מסכימים? ניתן שההורים יציגו לילד מתוך הסכמה את העובדה
ששניהם יודעים שאבא חושב כך ואימא אחרת ,ומקבלים יחד
את ההחלטה הנכונה תוך חיזוק הסמכות ההורית אחד של
השני ..למשל" -בנושא שיעורי הבית אמא מחליטה" .כך ילד
לומד שיש מורכבות ,אבל הבירור וההחלטה מגיעים מתוך אהבה
וכבוד הדדי .ובע"ה נזכה להיות עובדי ה' בשמחה ומתוך כך
עובדים בשמחה את עבודת החינוך.

ההרשמה בעיצומה
לגני ממ"ד של הגרעין התורני
הגנים לגילאי  3-4-5וממוקמים בשני מוקדים בעיר
ברחוב יוסף קארו )שכונת סקיא א'( וברחוב כצנלסון )מרכז העיר(
צוות תורני מקצועי וחם
·
פיקוח משרד החינוך
·
תגבור תורני ע"י רבני גנים
·
מסיבות ואירועים קהילתיים להורים ולילדים
·
אפשרות לצהרון מוזל עם הנחות התמ"ת
·

לכיתות א' בבי"ס סעדיה גאון

בכל שבת בשעה  16.30מתקיימים

שיעורי תורה לילדים

ילדי גן הרב נחשון פרידברג )רח' דב הוז (13
בנים -א-ד הרב ידידיה ליבוביץ )סמטת הגן (10
בנות -א-ד הרב אופיר שוורצבויים )כמוס פלח (11
שבת שלום ומבורך!!

לפרטים )רעיה(050-8100513 :

·
·
·
·
·

צוות מקצועי
יום לימודים ארוך כולל ארוחה חמה
תגבור תורני ומקצועי
פיקוח משרד החינוך
מסיבות ואירועים קהילתיים להורים ולילדים

מהרו להרשם ,מקומות מוגבלים
לפרטים נוספים ,סיורים והרשמה0528-776800 -

העלון לעילוי נשמת רונית אלבז ז"ל ולרפואתם של :יוסף חיים בן אילנה ורפאל עידו בן הילה

