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  שבת לשולחן                                          

  אבא טוב

יוסף נלקח מצרימה לאחר שנמכר לאורחת ישמעאלים שם הוא נמכר לעבד 

לפוטיפר. יוסף מצליח בעבדותו והופך להיות אב הבית. בתוך הבית נמצאת אשתו 

 ֵאֶליהָ  ָׁשַמע ְולֹא יֹום יֹום יֹוֵסף ֶאל ְּכַדְּבָרּה ַוְיִהי - וטיפר שמנסה לפתות את יוסף של פ

 ִאיׁש ְוֵאין ְמַלאְכּתֹו ַלֲעׂשֹות ַהַּבְיָתה ַוָּיבֹא ַהֶּזה ְּכַהּיֹום ַוְיִהי: ִעָּמּה ִלְהיֹות ֶאְצָלּה ִלְׁשַּכב

 ַוָּיָנס ְּבָיָדּה ִּבְגדֹו ַוַּיֲעֹזב ִעִּמי ִׁשְכָבה ֵלאֹמר ְּבִבְגדֹו הּוַוִּתְתְּפׂשֵ : ַּבָּבִית ָׁשם ַהַּבִית ֵמַאְנֵׁשי

  .ַהחּוָצה ַוֵּיֵצא

יוסף ניצל מסיונות הפיתוי וברגע האחרון נמלט דבר שעולה לו במשרתו והוא 

מושלך אל הכלא. הפרשנים התחבטו בסיבה שגרמה ליוסף לעמוד בפיתוי של 

 באה שעה באותה - ' לאמר בבגדו תתפשהו"אשת פוטיפר וכך מביא המדרש 

 אבני על יכתבויש, אחיך עתידין, יוסף: לו אמר, בחלון לו ונראתה אביו של דיוקנו

  "?זונות רועה קראיות מביניהם שמך שימחה רצונך, ביניהם ואתה אפוד

רגע אחד של בחירה חופשית של עמידה בפיתוי כיצד עשה זאת יוסף? מסביר לנו 

, בהסבר פשוט דמותו של אביו דרכו לו דמותו של אביו בחלוןשנתגלתה המדרש 

וההנהגה שראה בבית ריחפה מעליו והנחתה אותו. הוא שאל את עצמו רגע אחד 

מה אבא היה עושה במצב כזה האם הייתי יכול לעשות את אותו מעשה בנוכוחותו 

יבור של אבא שלי, מה הוא היה אומר שהוא היה שומע על זה. יש כאן אצל יוסף ח

עמוק לדמותו של אביו בהנהגה שלו בתחושת הבושה שהוא חש כלפי אביו אבל גם 

בהנהגה המוסרית הברורה שהוא ראה בבית. הדמות של אבא מלווה אותו לכל 

  מקום אליו הוא הולך.

  דבר זה מלמד אותנו בצורה ברורה ומהותית על תפקידנו כהורים לילדים.

נו מהווים מודל לחיקוי, מה שנעשה בבית . אנחנו מהיום הראשון להולדת ילדי1

הצורה שבה נתנהג תשפיע בצורה ברורה על הילדים. צורת הלבוש, הדיבור, 

  המעשים, המוסריות תשפיע באופן משמעותי על ילדינו.

. בית אבא הוא המקור הסמכותי הבסיסי ביותר לילד ולכן צריכים שמרכז הכובד 2

ך שלו וההשפעה שלו הוא יקבל בפנים ולא יעבור מבחוץ לבפנים שאת מירב החינו

  בחוץ.

ישנה גישה הגורסת היום שמכיון שהילדים חשופים להתנהגויות מתירניות רבות כל 

כך כדאי שגם ההורים יקחו חלק בעניין על מנת שהילדים לא יחששו לפתח שיחה 

  עם ההורים על התנהגויות אלה, וכך ההורים הופכים להיות חברים של הילדים. 

. חברים יש הרבה אבל אבא ואמא יש רק אחד. ן יותר רחוק מהאמת בשיטה זואי

על האב והאם להיות מגדל אור מצפוני ומוסרי שצופה מלמעלה ומקרין סמכות 

ולפעמים גם תחושה של בושה אותה מרגיש הילד. ובושה זאת גורמת לו לחשוב 

בא שלו איתו אם הילד יחשוב שהאפעמיים מה אבא שלי היה עושה במקרה כזה . 

דמות  ת הבאה ואין לדבר סוף.רבאותה סירה הוא תמיד ינסה לפרוץ את המסג

  דיוקנו של אביו אמורה לרצד לו מבחינה מוסרית תמיד מול העיניים.

  הרב אורי איינהורן –שלום  שבת

  וישבפרשת 

  זמניםלוח 

  4בר מדצ – ערב שבת

  16:17  יסת שבת:הדלקת נרות וכנ

  16:25  תפילת מנחה וקבלת שבת:

   5 ברמדצ – יום שבת

  08:00      תפילת שחרית:

  10:30        קידוש:

  16:00  תפילת מנחה וסעודה שלישית:

  16:15      שיעור לנשים :

  17:15  ערבית צאת שבת והבדלה:

        מזל טובמזל טובמזל טובמזל טוב

  יום הולדת  

מז"ט לסבא וסבתא רמי ויעל 

  יום ההולדת של אונגר לרגל

  מיכאל אונגר

  נאוה תהילה איינהורןמז"ט ל

  
  מסיבת חנוכה

  20:00יום ראשון בערב בשעה 

  13.12.2015בתאריך 

  כולם מוזמנים למסיבת חנוכה 

  ית הכנסתוהדלקת נר שמיני בב

  חים חייליםאנו מאר

  ל"התקשוב של הנח מיחידת

  לימוד הורים וילדים

 'לכיתות ב' ג' ד' ה' ו

הורים וילדים לומדים יחד נושא ערכי 

  לאחר מכן ישנו סיכום קצר מהמקורות

  חלוקת פרסים למשתתפים

  וארוחת ערב פיצה ושתייה

אנו נערוך את לימוד ההורים וילדים 

  פעם בחודש

ם המעוניינים להשתתף נא ליצור להורי

 עם הרב במייל קשר

synagogueheichal@gmail.com 

  או באימייל

harav.ori@kfar.info  

  בבוקר 10:15כל יום רביעי בשעה 

  תנ"ך שיעור 

  ספר בראשית 

  'אפרק כ

  של בית כנסת  בספרייה

  כפר שמריהו ""היכל הבנים

  שיעור בתלמוד למתחילים

  20:30 בשעה שלישי יום כל

  מסכת ברכות

המפגש מתקיים בספריית בית 

  הכנסת. 

  שיעור במורה נבוכים 

  בוקרב 11:00ימי שלישי בשעה 

  בספריית בית הכנסת


