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ם י נ ב ל ן  מ י !ס

ונרדם  ,ביער עצר לפוש כשעברלמכירה.  ,שהלך מעיר לעיר, ובידו ערימת כובעים מוכר כובעיםסיפור עתיק מספר על 
סביבו בתימהון ורואה האיש ביט הנעלמו כל הכובעים!  –מתחת לעץ רב פארות. בקומו גילה כי פרט לכובע שעל ראשו 

 !הולקחו וחיקו ,קופים רבים יושבים על ענפי האילנות, כשהם חבושים כובעים! ראו כובע על ראשו

המסכן  ניסהבן אדם' צעקו אף הם ונופפו בידיהם וברגליהם.  י, 'כקוף אחרהללולצעוק לעברם ולנופף בידו. הסוחר התחיל 
. ארצהכעס ותסכול רקע ברגליו וזרק את כובעו בות. להרתיע בסימנים מאיימים, והם, נהנים מהמשחק, השיבו במחוות ותנוע

 ..., לרגליולקרקעשחבשו  הכובעיםאת אף הם זרקו  בעקבותיוהקופים, המשיכו ב'משחק', ו

 את מעשיהם... מחקיםלהוריהם ולמוריהם, אך תמיד  קשוביםילדים אינם תמיד אמנם,  כלל יסוד בחינוך ילדים:

אך  מה יקבל ומה ידחה. לשקול בדעתוולסנן, לדון  -אולי  -יכול  בוגרסביבנו. רואים ולומדים.  העולםרואים אנחנו את 
. אדם מוקף בשלשה םמעצבת את אישיותו הםם. הסביבה משפיעה עלימיומפני יםרוא ם. התובנה זו וטרם רכש יםצעיר

מעגל קרוב יותר,  ו.על התפתחות קלה. למעגל זה השפעה 'בחוץ'מעגלים. המעגל החיצוני ביותר הוא הרחוב והעולם ש
וכדו'. המעגל  תובמקום עבוד -, ובהמשך ובמקום לימוד חבריושכניו, היא החברה הקרובה אליו:  ,משפיעה יותר -וממילא 

מלמטה 'אלה שהוא מביט אליהם כמוריו, דמויות נערצות במיוחד וקרובי משפחה 'ראשוניים'. והקרוב ביותר הוא הוריו 
 ליכותיהם.הדיבורם, מעשיהם ו הוא מפנים .מושפעת מהם, בתת מודע . נפשו'למעלה

נֵי ִאיׁש הוְִהנ  ' ' נאמרמעשה שיטיםב'בסוף פרשה הקודמת, בלק,  ָרֵאל ִמבְּ ב אב   יִשְּ יו ֶאל וַיְַקר  ורה ת'. הַהִמְדי נִית ֶאת ֶאח 
א ל ִאיש וְש םמרחיבה התורה וחושפת '. רק בפתח פרשתנו משפחתם ורום מעמדםהישראלי והמדינית,  םה מעלימה מי  יְִשר 

כֶה לּוא ֶבן זְִמִרי ...ַהמֻּ ִאש ה וְש ם .לִַשְמעֹנִי א ב ב ית נְִשיא ס  כ ה ה  '. הלוא  ...ְבִמְדי ן א ב ב ית אֻּמֹות רֹאש צּור ַבת כ זְִבי ַהִמְדי נִית ַהמֻּ
המתועב שעשו. אילו  המעשה מסופרבלק  '! הרי בפרכאןנלמד  בחינוךכי יסוד גדול  הג"ר משה פינשטייןדבר הוא! כתב 

! עשוי הדבר להשפיע עלינו, נסיכה מפקירה את עצמה באופן כזה, כך נוהג , נשיא שבטעושהכך  שגדול בישראליקראו 
על שכרו מאת ה',  רק לאחר שפינחס עשה בהם שפטים, הרגם כדין ובא'מקובל' ואפשרי!  נפשנו תקלוט שמעשה זה

בכל , ויש להוקיע עוברי עבירה שאף לגדולים ביותר אין 'חסינות'מפרסמת התורה את זהותם. אדרבא! ילמדו מכאן 
 .המעשהולא בביצוע  בעונששמותיהם מתפרסמים רק ! מעמד

לחשוב  עלולים, 'מדין מלך'בישראל' חטא עם בת  נשיא שבטכי ' יראואילו רואים מעשינו יותר ממה ששומעים דברינו.  ילדים
 דוגמא אישית שלילית! .)ילקו"ש בהר( '!אף אני - ריותאף אני. מה רבי מגלה ע -מה רבי עובד אלילים '

אבא גוער ונוזף בבנו ששח בבית  ראה רבינו החזון איששאנחנו משמעותיים יותר בחייהם, כך מושפעים הם ממעשינו.  ככל
שאסור לדבר בשעת התפילה!  -היום שני דברים. האחד  ממךוהעיר לו בעדינות "בנך למד  ההכנסת. קראהו לאחר התפיל

מעיר בעוקצנות היש לחינוכו. מלמד ּתֹופ עֹות לְוַי  לחשוב אילוולצעוק". עובדה זו מחדדת כי על למחנך  לכעוסשמותר  -והשני 
השקט מפריע בשיעור. הילד באמת מפריע. כיתה שלימה 'סובלת'. העקיצה פוגעת וגורמת לילד להתכנס ולדום. שלתלמיד 

 הכיתה למדו מרבם החשוב שמותר להעליב ולפגוע... הושג. אך ילדי

רמנהיג שיפקוד מהקב"ה בהמשך הפרשה מתפלל משה ומבקש  ם יֵֵצא ֲאׁשֶׁ ר לִפְּנֵיהֶׁ ם יָבֹא וֲַאׁשֶׁ שב ושי זה. לא לִפְּנֵיהֶׁ
ילדים משקפים את  !בעצמוומנחה את הדרך הולך בראש מוביל, , אלא מנהיג למערכה אנשיואת  ושולחבמגדל השן 

! נו בס"דראה נחת סביבנו נוע בעצמישקנ. במעשינו , אהבת תורה, מידות מתוקנות, והליכות נעימותיר"שנחנך ל הוריהם.
 .)שופטים ז יז(!' ַּתֲעשּו וְכ ן ִתְראּו ִמֶמנִיכדברי השופט גדעון 'העץ, ושורשי  בסיסאלא את  -התלוי בעץ  אין משקים כל פרי ופרי

יּו :רבינו משה אלשיך תדרשכ א לֶה ַהְדב ִרים וְה  ָך ַעל ...ה  ְִּׁשנַ  וממילא ,לְָּבבֶׁ  !לְָּבנֶׁיָך נְָּתםו

 !בהצלחה בעבודת הקודש
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