
גליון מס' 481

פרשת בשלח
י"ג שבט התשע"ט

מעשה במלך שבנו יחידו, יורש העצר, נשבה ביד אויב והושלך לבור כלא אפל. שם 
הרעיבוהו, עינוהו והתעללו בו באכזריות. המו רחמיו של המלך על בנו יחידו, וגאה 
בו זעמו על משעבדיו ולוחציו. גייס את חילו הרב, ויצא עליהם למלחמה. צר על האויב 
המבצר,  חומות  את  קיעקע  המלך,  בן  נכלא  במרתפיו  אשר  החסון  במבצר  שהסתגר 
הבקיע את ביצוריו, הרג על ימין ועל שמאל וחילץ את בנו מבור שביו. על כפיים נשאו 
החוצה, אל מרכבתו, והבן התרפק על צוארו והודה לו בבכי חנוק. העגלון הצליף בסוסים, 
והמרכבה יצאה לדרכה. לאן? אל עיר הבירה שהכינה קבלת פנים מפוארת, אל הארמון 
והרופאים  לשרתו,  הממתינים  המשרתים  אל  העצר.  יורש  של  שובו  לקראת  שקושט 
הנכונים לרפאותו ממדוויו ועינויו בשבי. והנה, לאחר כמה פרסאות, מצוה המלך לחזור. 
לחזור - לאן? לכיוון האויב, לעבר השונא. כדי שיתעורר לרדוף אחר המרכבה הבודדת, 
שיבקש לשבות שוב את בן המלך! האויב אמנם הגיח מן הטירה, ובן המלך החויר כסיד, 
וניעורו בזכרונו. הו, לא, רק לא זאת! והעגלון שב  גופו, כל אימי השבי חזרו  רעד בכל 
ומסובב את המרכבה. מצליף בסוסים. מנסה לברוח מהאויב, מגיע לנהר - והגשר אשר 
עליו הרוס. נהרס בפקודת המלך. מה יהיה, האויב כה קרוב! האם נתפלא, אם בן המלך 
התעלף? לא. אף לא נבין, מדוע המלך נהג כך. הסוף היה טוב, המלך הכין רפסודה מבעוד 

מועד, בנו ניצל והשונא טבע. אבל מדוע המיט על בנו יקירו פחד מוות נורא?!
אמנם כן, זוהי השאלה הנשאלת בפרשתנו. מדוע, לאחר הישועה הנפלאה, לאחר יציאת 
מצרים, הורנו הקדוש ברוך הוא שנשוב על עיקבותינו ועורר את המצרים לרדוף אחרינו. 

מדוע המיט עלינו חרדת מוות. עלינו, על בניו יקיריו?
התשובה נמסרה לנו במדרש בצורת משל. והיא נוגעת גם לנו, כיום!

משל למה הדבר דומה, למלך שיצא לצוד ציד. בנבכי היער שמע קול קורא לעזרה. טיהר 
לעבר הקול, ומצא כנופיית שודדים מקיפה נערה הנתונה בסכנת חיים. הניף את חרבו 
ומיגר את השודדים. הציל את הנערה, והתברר שהיא בת מלכים שטעתה בדרכה. נטלה 
המלך והשיבה להוריה. לא היה גבול לשמחה. הכיר המלך את ההורים, הכיר את הנערה, 
וביקש לשאתה. עבור ההורים, לא היתה יכולה להיות הצעה טובה יותר. הנערה... ובכן, 
לא היה זה ״אביר חלומותיה״. אך מה יכולה היתה לומר. הרי המלך הציל את חייה, והיא 
וגזרה על  היא התכנסה בתוך עצמה, הסתגרה,  ריקם. אבל  פניו  יכולה להשיב את  לא 
עצמה אלם ושתיקה. לא היה זה בדיוק מה שהמלך תיאר לעצמו. לא בחיים כאלו רצה, 
לא באשה שתתנכר אליו ותמאן לשוחח עימו. אך מה בידו לעשות, אי אפשר להכריח 
״זהו,  יום אחד בא ואמר לה:  ירח הדבש בארמון הורי הנערה.  לשוחח. כך עבר עליהם 
אנחנו חוזרים לעירי ולארמוני״. שתיקה. משך המלך בכתפיו, והורה להכין את המרכבות. 
אין טעם לנסוע במרכבה אחת עם אשה אילמת, מתנכרת. ישב המלך במרכבה אחת, 
ולפתע  הדרך  בעיקול  נעלמה  המלך  מרכבת  ביער,  עברו  לדרך,  יצאו  בשניה.  ואשתו 
בוא לעזרתי,  ״אישי, בעלי,  ״הצילו״, קראה בקול,  התנפלו שודדים על מרכבת האשה. 
הושיעני!״ ואז, כחץ מקשת, הגיע המלך והניס את הליסטים. היתה זו חבורה, שלמעשה 
נשכרה על ידו... הוא פנה אל אשתו, ואמר: ״אכן, לכך חיכיתי, לכך ייחלתי - שאשמע שוב 
את קולך הקורא לי לעזרה. במצוקתך, יודעת את למי לפנות״. והנמשל: כשבני ישראל 
היו במצרים, משועבדים ומושפלים, ידעו את הכתובת: ״ותעל שוועתם אל האלוקים מן 

העבודה״. מכיון שגאלם והושיעם - דממה...
מה עשה? גירה בהם שוב את המצרים. ״ופרעה הקריב - ויצעקו בני ישראל אל ה׳"...

מזכיר לנו משהו? את תקופת ההמתנה של ששת הימים, את מלחמת יום הכיפורים, את 
מלחמת המפרץ?  וכל אדם בצרתו הפרטית, מיד יודע את הכתובת, מיד רץ להתברך, 

מיד נודר לצדקה.

סיפר המחנך רבי שמעון פרץ: לבי הולם כרעם, כשאני נזכר, 
רשכבה״ג  מרן  את  כבדנו  מבני,  אחד  כשנולד  שנה   17 לפני 
של  הקטנות  בידיו  אחז  מרן  הברית,  לאחר  סנדק.  להיות 
חידושי  יכתבו  הללו  ״הידיים  אמר:  מתחנן  ובקול  התינוק 
יותר  שנשמעה  בברכה  פעמים  מספר  מרן  שנה  כך  תורה״! 
חכמות,  עיניו  כי  ראינו  תינוק  בהיותו  כבר  ותחינה.  כתפילה 

והוא מניע ידיו בשמחה.
כשהבן היה בגיל 1/2 שנה, עטפה אשתי את התינוק בשמיכה 
התגוררנו,  בה  הרביעית  מהקומה  במדרגות  לרדת  והחלה 
ידיו  את  מנענע  כשהתינוק  השלישית,  לקומה  וכשהגיעה 
אל  ידו  את  לפתע  הושיט  לאמא,  חיוך  פיו  ועל  בשמחה 
ונפל  ושבר, הוא החליק מהשמיכה  ואז שוד  ואחזו  המעקה 
מפיר המדרגות את כל שלשת הקומות. זוגתי רצה תוך כדי 
זעקות כאב ושבר ובבהלה לקומת הקרקע, המחזה היה נורא, 

ואין כאן המקום לתאר מה שהלך שם.
הרב  אביה,  בבית  שספגה  חכמים  באמונת  הדבקה  זוגתי, 
הצדיק רבי אליהו שריקי זצ״ל, ששימש רבה של מושב כסלון 
במשך 50 שנה, נזכרה ב״קמיע״, היא רצה במהירות במעלה 
המדרגות לקומה הרביעית בה התגוררנו, על מנת להביא את 
לקומת  כשחזרה  לרפואה.  המסוגל  כדורי,  הרב  של  הקמיע 
גילתה כי האמבולנס כבר הבהיל את התינוק לבית  הקרקע 
אך  בלעדיה,  שלקחוהו  מהעובדה  נרעשה  היא  החולים... 
לנסיעה  הצטרף  הגיס  משה  כי  באומרם,  הרגיעוה  השכנים 

באמבולנס. רעייתי תהתה, כיצד הגיע הגיס משה למקום?
אמי שגרה אז בשכונת ׳בית ישראל׳, פנתה לפתע לבנה, אחי 
לבי מנבא  רבי שמעון,  לבית של  רוץ  לבקרה:  משה שהגיע 
לי שמשהו נורא קרה שם. ואכן כאמור אחי עלה עם התינוק 
נסיונות ההחייאה נשמע  וטוב שכך. עם  הפצוע לאמבולנס, 
קול הפרמדיק: ׳׳איבדנו אותו״. בחסדי שמים בהגיעם לביה״ח 
הראה  נמרץ,  בטיפול  טראומה  למחלקת  כרם,  עין  הדסה 
המחלקה  מנהל  קריטי.  היה  מצבו  אך  חיות,  סימני  התינוק 
שכזה,  קריטי  במצב  להושיע  הרפואה  בידי  אין  כי  אמר, 
והפטיר לכו לרב כדורי אולי יתרחש נס, ונתנו סיכוי לתינוק 

לחיות עוד יום או יומיים ולא יותר.
ביום הברית, אצו  מקורבי המשפחה שזכרו את תחינת מרן 
רצו למרן שישב סנדק באותו יום בברית של אחד ממקורבי, 
וסיפרו למרן את המקרה הנורא, תוך שהם מזכירים למרן את 
הברכה שברך את התינוק כשישב סנדק בבריתו. מרן הזדעזע, 
עמד והרהר, וברכו מעומקא דליבא את שברכו בברית והוסיף 
לאחר  הסיכויים,  כל  כנגד  וכך  תורה!!״  יהגה  ׳׳ופיו  בתחינה: 
כשכל  ושלם  בריא  מביה׳׳ח  התינוק  שוחרר  ימים  ששה 
הרופאים.  של  הרבה  לתדהמתם   - לתפקד  חזרו  המערכות 
ש״ס  סיום  עשה  שנים  כמה  לפני  חיים  יוסף  זה  בחור  ואכן 
)בבלי( כשהינו בגיל 17 שנים בלבד בן פורת יוסף, לאחרונה 
מרן  ברכות  התקיימו  ובכך  לאור.  יצא  הראשון  ספרו  בס"ד 

בברית: ״ידיים אלו יכתבו חידושי תורה״ ״ופיו יהגה תורה״.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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הצלחת הילד 
במידת התיאום 
בין הוריו למחנכיו

הורים  של  דרכם 

שהם   - מסורים 

משקיעים מאמצים בהכוונת הילד להצלחה, כאשר ישכילו ההורים להשקיע יותר בתיאום 

עם מחנך הכיתה, הדבר יניב פירות הילולים יותר מבורכים. כאשר שני הסוסים מושכים את 

העגלה יחדיו לאותו הכיוון, הם יגיעו אל היעד יותר מהר וביתר קלות. לדוגמא: אחת הדרכים 

העיקריות להצלחה - הן הלימודית והן ההתנהגותית - היא על־ידי עידוד מאסיבי, כפי שכבר 

הורחב. עידוד ושבח - תכליתם לבנות בילד הרגשת אמון בעצמו. המטרה היא שילדנו יחוש 

יגדל  ונפלא, ומתוך הרגשה כזאת  וישר, טוב  זך  ובכוחותיו, מאמינים שהוא  שמאמינים בו 

לתפארת במיצוי כל כוחותיו. ומאידך גיסא - ברוב המקרים שה״נושרים״ - אותם שעזבו את 

בתי־הספר או הישיבות ובעטו בכל - ניתן להצביע על חוסר האמון העצמי כמכה, בפטיש 

שדחף אותם החוצה. אותם נערים/ות נוכחו לראות, שמסתכלים עליהם כפושעים ושפלים, 

ולא יכלו להשלים עם זה. אחת הנקודות החשובות, המסייעות בנטיעתה של תחושת האמון 

ההורים  כזאת:  תמונת־מצב  לעצמכם  תארו  המחנך.  עם  והתיאום  הקשר  היא  החניך  בלב 
עמלים בבית לחזק את הילד ולהעניק לו הרגשה, שהוא ממש בדרך הנכונה - ואילו המחנך 
מטיח בו איזו אמירה חריפה, שיש בכוחה לגדוע באחת את כל השקעתם ולהוריד לטמיון 
את כל עמלם. או להיפך, כאשר בבית מקלקלים בהבל פה את האמון שנבנה בכיתה. הקניית 

הרגשת האמון העצמי בילד מחייבת אפוא שותפות רצופה עם בית־החינוך.
מטבע הדברים, כאשר קיים קשר תקין ומתבצע תיאום רצוף בין ההורה למחנך, קרוב לוודאי 
אחד  אם  וגם  תצוץ;  כאשר  מיד  תטופל  בעיה  שכל  מכיון  קשות,  בעיות  תתעוררנה  שלא 
הצדדים לא שם לבו למעידה או שאינו מנוסה דיו בחינוך -  מיד יעורר על כך הצד האחר 
וידריכו בכל הנוגע לצעדים הבאים. הדרך היא אפוא לעבוד בשותפות ובתיאום, לבל נמשוך 

את העגלה כאותו ״חמר גמל״ הנזכר בגמרא... )עירובין לה.(
שביקש  אב,  על  שמעתי  מזמן  לא  למורה.  ההורה  בין  אילמים  לשפת  אנו  עדים  אחת  לא 
ניתוח.  ועברה  חולה  שאשתו  מכיון  מסוימת,  תקופה  בבנו  שיתחשב  בנו,  של  מהמלמד 
המלמד הבין, שכוונת האב - שיתחשב בילדו בתחום הלימודי, ולא ילחץ עליו וכר, ואכן כך 
עשה. לאחר כמה שבועות של הידרדרות חמורה אצל הילד, נפגשו המלמד והאב, ובשיחה 
ביניהם התבררה, שהיתה ביניהם אי הבנה חמורה מאד: ההורה התכוון, שהמלמד יעניק לילד 

יותר תשומת לב ויחס חם, ואילו המלמד הבין שכוונת ההורה - להקלת הלחץ הלימודי.

רבי חיים פלאג'י זצוק"ל - י"ז שבט התרכ"ח
רבי חיים פלאג’י נולד באיזמיר בי”ז טבת בשנת ה’תקמ”ח לאביו רבי 

יעקב פלאג’י.
היה נודע כמתמיד עצום, וכפי שמעיד על עצמו בספרו ‘צוואה מחיים’ 
“ומעיד אני עלי שמים וארץ, כי מיום עומדי על דעתי עד יום היותי בן 
עשרים שנה, הייתי שוקד על לימודי ביום והלילה, בלתי שום ביטול 

כלל, כי לא הייתי מתעסק בשום עניין מעניני העולם כלל.
רבו המובהק היה הרב יצחק גאטניו – מחבר בית יצחק על הרמב”ם 

ובעיקר למד מסבו – הרב יוסף רפאל חזן.
בהיותו בן תשע עשרה נשא לאישה את בתו של ר’ יצחק רבי, ובשנת 
התקצ”ח נפטרה אשתו לאחר שלושים שנות נישואין, רבנו מספיד את 

אשתו וכותב הרבה בשבחה בהקדמה לספריו.
כעבור שלש שנים נשא רבנו לאשה בזוג”ש את בתו של רבי אברהם בן 

עזרא מרבני איזמיר, ובשנת ה’תרכ”א נפטרה אף אשתו השניה.
רבי חיים היה לפה לעניי קהילתו, והיה מוכיח את העשירים בדרשותיו. 
תיקן תקנות והקים מוסדות צדקה וחסד. וכן פעל להקמת בית חולים 

יהודי באיזמיר ולשם כך גייס נדבנים ידועים. 
רבי חיים התפרסם בספריו הרבים, כ-80 במספר, והינם עוסקים בכל 
מכמני תורה מספרי מוסר ועד עניני קבלה. בסיום כל כתיבת ספר היה 

עורך רבי חיים סעודת מצווה והיה מחלק את ספריו ללא תמורה.
בי”א אב תר”א התחוללה שרפה באיזמיר ובה חרבה שכונת היהודים 

ועלו באש 54 מספריו.
בשנת ה’תרכ”ח בחג שמחת תורה בשעת קריאת התורה קרא רבי חיים 
את הפסוק “וימת שם משה” ופרץ בבכי, בשעה זו הבינו אנשי קהילתו 
כי ימיו קרובים ופרצו אף הם בבכי מר, וכן ביום י”ז שבט תרכ”ח יום 
לאחר שסיים את ספרו “ברכת מועדיך לחיים” נפטר רבי חיים מרעלת 

דם, בשיבה טובה.
בהלוויה  באיזמיר  העתיק  העלמין  בבית  נקבר  פלאג’י  חיים  רבי 
אנשי  גדוד  אף  אלא  טורקיה  יהודי  רק  לא  השתתפו  בה  ממלכתית 
הצבא הטורקי, נציגי השלטונות ונציגי מדינות זרות. במהלך כל מסע 
הלוויה סבבו את ארונו בני קהילתו אשר נשאו בידיהם את כל ספריו 

כשהם מוקפים בנושאי נרות דולקים כגורן עגולה.
מספרים כי כל זמן ההלוויה גשם קל טפטף על ההמון ובשעת סתימת 

הגולל על הקבר נשבה רוח חזקה אשר כבתה באחת את כל הנרות.
דווקא מוסלמים, בבית העלמין  בית העלמין עצמו שומרים  כיום על 
עצמו ישנו מקווה, שלטענת השומר המוסלמי, מימיו מגיעים ממעיין 

טבעי שנובע מתחת לקברו של רבי חיים.
דבר מעניין שיש לציין שכל מצבות בבית העלמין פונים לכיוון דרום, 

ומצבת קברו של רבי חיים היא היחידה הפונה לכיוון מזרח.

"ויאמינו בה׳ ובמשה וגו'" )יד, לא(.
ה״חוזה״  אל  לנסוע  בצעירותו  היה  נוהג  מפשיסחא  בונים  שמחה  רבי 

מלובלין. כסף לא היה לו ומשום כך מכתת היה את רגליו בדרכים.
נוסעים  מספר  ובה  כרכרה  לידו  נעצרה  בדרך  הלך  כאשר  אחת  פעם 

שהציעו לו לעלות ולהצטרף אליהם בדרך. 
מלובלין  הרבי  אל  נוסע  הוא  כי  ומששמעו  משכילים  חבורת  אלה  היו 
שומר  שהוא  על  לו  ללעוג  הוסיפו  ועוד  גדול,  בצחוק  פיהם  את  פערו 

תורה ובמצוות ומאמין בשכר ועונש בעולם הזה ובעולם הבא.
אמרו נא לי - שאל רבי שמחה בונים - האם קונים אתם מדי פעם בפעם 

כרטיס הגרלה?
אכן כן - ענו החבורה - אמנם מחירו של כרטיס הוא כחמשה רובלים 
אולם הדבר כדאי כי מי שכרטיסו יעלה בגורל, ירוויח סך עצום של מאה 

אלף רובל!
יודעים אתם  - הן  ומה הסיכוי שתזכו בגורל - שאל רבי שמחה בונים 
והסיכוי שלכם לזכות  גורל  היטב שמאות אלפי אנשים קונים כרטיסי 

הוא קלוש ביותר?
- הודו בני החבורה - אולם למרות הכל  אכן הסיכוי לזכות הוא קלוש 
הסיכוי קיים! בשביל הסיכוי הקטן הזה שווה לנו להוציא סך של חמשה 

רובלים, אולי נזכה במאה אלף רובל!
שמעו נא מה שפיכם מדבר - אמר רבי שמחה בונים - אני עצמי יודע 
בבירור שמשה רבינו אמת ותורתו אמת, שהרי לא פסקה מסורת מאתנו 
מאז ומעולם, אבותינו ספרו לנו את ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף 
ואת האמונה הגדולה שהאמינו בני ישראל בה׳ ובמשה עבדו, ולאחר מכן 
המעמד הנשגב של מתן תורה בהר סיני, הכניסה לארץ הקודש ובניית 

בית המקדש עם כל הניסים הגלויים שנראו שם. 
אולם אתם - המשיך רבי שמחה בונים - מפקפקים בדבר. אם כן הבה 
ונחשב: אדם חי בעולם הזה כשבעים שנה ולאחר מכן עולה לתת דין 
וחשבון על מעשיו, אם חי כראוי הרי שמזומנים לו חיים בגן עדן, עליהם 
ואם  הזה.  העולם  חיי  מכל  יותר  הבא  בעולם  רוח  קורת  שיפה  אמרו 
בכח  שאין  בייסורים  בגיהנם  להיענש  דינו  עבירות,  בחייו  עבר  חלילה 
אנוש להבין. אמנם אתם אינכם בטוחים שיש גן עדן וגיהנם, אבל מאידך 

גם אינכם בטוחים שאין... הדבר אצלכם בגדר של ספק.
והרי רק כרגע ראינו שעל הספק אתם מוכנים להשקיע סך של חמשה 
לכם  כדאי  לא  האם  מזערי...  הוא  בפרס  לזכות  שהסיכוי  אף  רובלים 
לזכות  סיכוי  עבור  מצוות  ובקיום  תורה  בלימוד  זמן  מעט  ״להשקיע״ 

ברווח נצחי שאין לו שיעור?...
לכאורה הייתם צריכים להשקיע רבות ב״עסק״ כזה שבו סיכויי הזכייה 
הוא המבטל אתכם מכך! תאוותיכם  הרע  יצרכם  עצומים! אלא מאי? 

שולטות בכם! האם אין הצדק איתי?!...
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