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גן עדן לילדים
 

 יפה תלמוד תור 
שבת שלום ילדים יקרים!
תארו לכם את המקרה הבא :בכיתתה של נירית ,משחקים
את משחק "הגמד והענק " .מכירים? מכינים פתקים עם
שמות כל ילדי הכיתה ,עורכים הגרלה וכל ילד מרים פתק
עם שם של ילד אחר  .אם  ,לדוגמה  ,נירית הרימה פתק
שעליו רשום "מיטל "  ,זה אומר שמיטל היא הענק שלה .
במהלך חודש אדר  ,הגמד צריך להפתיע את הענק שלו
בכל מיני הפתעות מתוקות ונעימות  .גם נירית רצתה
להפתיע את הענק שלה ולכן הוציאה ארבעה שקלים
מתוך קופת החיסכון  ,קנתה חטיף טעים מהמכולת ,
עטפה אותו באריזה יפה והניחה בצד' .מחר' ,חשבה' ,מחר
אשים אותו בתא של הענק שלי '  .אבי  ,אחיה הגדול של
נירית סידר את תיקו למחר ופתאום נזכר :מחר מכינים
משלוחי מנות למשפחות נזקקות ,וכל ילד צריך להביא
חטיף!" .טוב " ,אמר אבי לעצמו " ..יש פה איזה חטיף של
נירית  , "..קרע את העטיפה היפה מעל החטיף והכניס
לתיק שלו  .עכשיו הגידו לי אתם  ,כיצד נראית מצוות
הצדקה של אבי ? נכון שממש נוראית ?? הרי ה "מצווה "
שלו נעשתה על חשבון אחותו הצעירה  ,מצווה הבאה
בעבירה ! בפרשת השבוע מוזכרת מצוות שבת פעם
וּב יּוֹם
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ְו ַה ֵגּ ר "  -כלומר בשבת השור  ,החמור  ,המשרת  ..כולם
צריכים לנוח .את כולם הזכירה התורה חוץ מבעל הבית .
מדוע? כדי ללמד אותנו שאנחנו צריכים לדאוג שהמנוחה
שלנו לא תיעשה על חשבון האחרים  .אלא  -יש לדאוג
שלכולם תהיה מנוחה ושמחה  .יש סיפור על רב אחד
שהוזמן לסעודת ליל שבת אצל אחד מנכבדי העיר ,אבל
הסכים לבוא רק בתנאי שהוא יקבע את סדר הסעודה .
והנה ,בסעודה  ,לא הסכים הרב לומר דברי תורה ולשיר
זמירות שבת  .התפלאו בני הבית  ..אבל לא אמרו דבר
מפאת כבוד הרב .רק לאחר ברכת המזון ופינוי השולחן ,
פתח הרב בדברי תורה מתוקים ופצח בזמירות וניגונים .
בעל הבית לא התאפק ושאל את הרב לפשר הדבר .
"אסביר לך" ,אמר הרב וקרא לעוזרת" .אמרי נא לי בתי ",
שאל הרב את העוזרת  " ,איך היה לך הערב ? " " מצוין " ,
ענתה העוזרת" .זו פעם ראשונה שאני מספיקה לרחוץ את
הכלים ולסיים את עבודתי בשעה כה מוקדמת .כעת אוכל
לקרוא משהו בשלווה וללכת לישון "" .הבנת? " ,שאל הרב
את בעל הבית  " .זו לא חכמה להאריך בסעודה  ,אם כך
אתה מעכב את מנוחת השבת של העוזרת ..הרי השבת
שייכת גם לה  - "..מכאן למדנו  ,ילדים  ,שצריך לדאוג
לכולם ולבדוק היטב את מעשינו.

ם דרך ארץ
לימוד על שמירת הלשון 
בשבוע שעבר למדנו על אבק רכילות .נזכיר ש" אבק רכילות"
או "אבק לשון הרע" זה מצב שבו אדם לא מתכוון לדבר רע,
או ליצור שנאה ומריבה ,אבל בכל זאת זה עלול לקרות .היום
נראה דוגמה נוספת ל"אבק" כזה .שי ,שקד ואלון -שלושה
חברים ,שיחקו כדורסל ולאחר מכן קבעו להיפגש שוב מחר
במגרש  .שי ושקד הלכו ביחד הביתה  ,משום שהם גרים
באותה השכונה" .איזה אלוף אלון הזה ,נכון?" ,פנה שי לשקד.
שקד הנהן בראשו לאות הסכמה  " .הוא גם ממש גאון " ,
המשיך שי " .כל הציונים שלו טובים ,הוא טוב בחשבון ויודע
אנגלית ,בכדורגל הוא החלוץ הכי טוב בכיתה ,נכון? " "כן..
כן ,"..השיב שקד והציץ בשעונו " .והוא גם צייר מדהים .ראית
פעם את הציורים שלו ? חוץ מזה יש לו חגורה שחורה
בקראטה ו  " "..נו  ,אולי מספיק כבר ? "  ,איבד שקד את
סבלנותו " .אלון לא כל כך מושלם כמו שאתה מתאר ...בוא
ותשמע גם כמה תכונות לא כל כך נעימות שלו"..
שי לא התכוון לגרום לשקד להגיד דברים רעים ,אבל מסתבר
שזה מה שקורה .לכן  ,מלמד אותנו החפץ חיים שזה מצוין
לשבח חבר ,אבל יש לשים לב לא לשבח אדם בצורה מוגזמת,
משום שזה עלול לגרום לאחרים להסתייג ) לא להסכים ,
להגביל את הדברים( מדבריו ולדבר רע על אותו אדם.
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