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התערבות הורים בחיי הזוג

מעלת הבגדים
משה רבנו מקבל צווי מהבורא יתברך למשוח את אהרן אחיו להיות כהן גדול
ואת בניו לכהנים רגילים .קודם צריך להכין להם בגדים מיוחדים לעבודת
המקדש ואח"כ למשוח אותם בשמן המשחה .כהן גדול לובש שמונה בגדים ,וכהן
הדיוט לובש ארבעה בגדים .וכן כתוב בפסוק" :ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך
לכבוד ולתפארת" .תפקיד הבגדים הוא לכבד את הלובשים וגם לפאר אותם
בעבודת הקודש .בגדים אלו היו מיוחדים במינם ועשו אותם בעבודת אמנות
מיוחדת כמתואר בפרשה באריכות.
חז"ל מגלים לנו שבגדים אלו לאחר חורבן הבית הראשון הגיעו לידיו של
אחשוורוש ! ובמשתה המפואר שעשה הוא לבש אותם והיה שותה יין ואוכל בהם.
שנאמר..." :בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדלותו ."...אצלנו
בפרשה כתוב..." :לכבוד ולתפארת" .ובמגילה כתוב..." :יקר תפארת" .מלמד
שלבש בגדי כהן גדול.
והחמור מ כל שהיהודים שהיו במשתה שיתפו פעולה ולא קמו והלכו לנוכח ביזוי
הקודש .מכאן גם נלמד עד היכן הגיע רשעותו של אחשוורוש שרצה לפגוע
ולבייש את היהודים.
בעל ואשה צריכים לדעת שבתוך ביתם הם "הכהן הגדול" ועיני הילדים אליהם
נשואות .ההופעה שלהם בבית צריכה להיות מכבדת ומכובדת.
אמרו חז"ל "איזהו מכובד-המכבד את הבריות" .כלומר אם אני מכבד את
הבריות הסובבים אותי גם הם מכבדים אותי .כשאדם לובש בצורה מכובדת
והולמת בזה הוא מכבד את הבריות ומיד כולם יכבדוהו.
למשל רב גדול שלבוש בלבוש רבני מפואר מיד כשרואים אותו כולם יעמדו
לכבודו .מלך שעובר מיד כולם מתרגשים ונותנים לו כבוד כיון שבגדיו מעידים
על רום מעלתו .הגמרא מספרת שרבי יוחנן קרא לבגדיו – הכבוד שלי כבוד אדם
לובשו.
פעם ראיתי מדבקה שכתוב בה שורה אחת" :יש לי כבוד עצמי אני מתלבשת
בצניעות" .אבא ואימא צריכים לכבד את הבריות שהם הילדים שלהם .אי אפשר
לדרוש כיבוד הורים כשההורים לא מכבדים את עצמם.
אנשים חושבים שבבית מותר הכל ,זה לא נכון! גם בבית יש כללי התנהגות
וקודים חברתיים שמהם אסור לזוז .גם טענות של :חם לי ,קר לי ...אינם טענות
מוצדקות .הורים הם "האורים והתומים" של הבית ומהם בני הבית שואבים כח,
עוצמה ,וחינוך.
צריכים כולנו לזכור שהבגדים נועדו – "לכבוד ותפארת" כמו שלמדנו בפרשה,
בגדים מכובדים הם לא ענין של דת אלא של איכות חיים.
נשתדל כולנו לשדר דוגמא אישית טובה לבני בתינו ולסביבתנו ,ואז הקב"ה
יאמר עלינו" -ישראל אשר בך אתפאר".
שבת שלום  -אבנר קוואס

מנהל בחברת הייטק נכנס למשרד חדש ומקבל זר פרחים .הוא
קורא את הפתק המחובר לזר ,ונדהם לראות כי כתוב בו" :נוח על
משכבך בשלום" .הוא מתקשר לחנות הפרחים כדי להבין מה
משמעות הכיתוב .אומר לו המוכר :הזר שלך לא מעניין עכשיו...
יש לנו בעיה יותר גדולה .שלחנו בטעות זר אחר ללוויה עם כיתוב:
"ברכות על המיקום החדש"...

עד עכשיו דברנו על התא המשפחתי
המצומצם של אבא ,אמא וילד .כעת נדון על
המערכת הזוגית המורחבת של בני זוג מול
הורים ומשפחה .הנושא של התערבות הורים
בזוגיות הוא נושא רגיש ועדין מאד .לא קל
לפתוח נושא זה ולהעמיק בו ,מכיון שהוא טעון
בהרבה רגשות ציפיות ואכזבות.
נקדים ונאמר שמצב של גירושין יכול לקרות
כתוצאה משרשרת שגיאות וטעויות של 'הורים
מתערבים' ,אשר אינם אנשים רעים חלילה ,אלא
מחוסרי ידע ,הדרכה והכוונה .עלינו לזכור :הורים
לא מחתנים את ילדיהם על מנת לגרום להם
להתגרש! אבל בעצה לא מועילה ובהדרכה לא
טובה ,הם יכולים לגרום לגירושין.
התערבות הורים נובעת מטעות דו כיוונית.
לפעמים ההורים שוגים ויוזמים התערבות
בזוגיות של ילדיהם (קוראים לזה 'להכניס את
האף') .ולפעמים בני הזוג טועים ומזמינים את
הוריהם להתערב בזוגיות שלהם.
בשני המקרים ההורים מרגישים שהם
'המצילים' של נישואי ילדיהם ונוטלים על עצמם
את התפקיד של יועץ הנישואין .אך ללא ידע
בסיסי כיצד לעשות זאת נכון ,הדבר עלול
להוביל לגירושין .נוסיף לכך שהורים תמיד
נוגעים בדבר כי הם קרובים אצל ילדיהם ,ולכן
הם לא ניטראליים וראייתם מוגבלת.
רוב הזוגות מתחתנים עם גישה של ' -ההורים
חייבים לי!' .גישה זו אינה נכונה .א -היא מפתחת
תלות כלכלית בהורים ואז 'בעל המאה הוא גם
בעל הדעה' .כלומר ,מי שנותן לזוג גם קובע
להם בכל מיני עניינים .ב -כשההורים לא
ממלאים את הציפיות הכלכליות ,נוצרת אכזבה
ומתחילות מריבות בין בני הזוג ,ובסופו של דבר
ההורים מתערבים .הבה ונשבור מיתוס אחד:
הורינו לא חייבים לנו כלום!
מי שמתחיל את חיי הנישואין שלו ב' -חייבים
לי'  -אין לו חיים .הוא כמו עני המחזר על
הפתחים ,וכל ימיו הוא יהיה ממורמר .כי מי
שמצפה ,בסוף מתאכזב .לעומתו ,מי שמתחיל
את חייו בגישה של  -ההורים לא חייבים לי דבר,
הוא משוחרר מבית הסוהר ששמו 'לקבל' ,והוא
חופשי ומאושר ואפילו שמח.
מי אמר שהורינו מוכרחים לתת לנו נדוניה?
היכן כתוב שהם חייבים לתת דירה או חלק
ממנה ,או להשתתף בשכירות? מהו המקור לכך
שהם חייבים לשלם על החתונה?

עצירת התאוה בזמן האכילה זהו המובחר שבתעניות.
(רבנו יונה)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

אנחנו נמצאים בתקופת אחרית הימים .ישנם הרבה
מלחמות בעולם וכל זה משליך עלינו ,אצלנו המלחמה היא
יותר מבית מאשר מבחוץ .אחד המלחמות הקשות בדורנו
היא המלחמה על חינוך הילדים .היום הכל זמין הכל נגיש,
הכל מפתה וקל להשיג חומר ותכנים גרועים שיכולים
להשחית את נפש ילדנו .במאמר זה נתחיל לדבר קודם
בענין הספרות ובהמשך גם בענין המדיה.
לספרות ולספרים מאמרים ולעיתונים ישנה השפעה רבה
על דעת הקהל העולמית ,על ידי ספרים ומאמרים אפשר
לטלטל את כל התובנות והמוסכמות מקצה לקצה .עלינו
ההורים לדעת עובדה זו ולהתייחס אליה בכובד ראש .אם
הספרות משפיעה על אנשים מבוגרים כל שכן שהיא
תשפיע על ילדים שאין להם שום מנגנוני הגנה" .אמר
אלישע בן אבויה למה דומה ילד קטן לדף חדש" כלומר ילד

הוא כמו דף נקי וחדש ,כל מב שנרשום עליו בילדות זה
ישאר איתו לכל החיים ,ולפעמים מרגישים שטועים ורוצים
"למחוק" את השורה אבל בכל זאת ישארו חריצים על
הדף והם ל א ימחקו לעולם .בגי לאי הילדות הילד ניתן
לעיצוב ולכוון אותו לכל מקום שנרצה ,לכן צריך לספק לו
את חומר הקריאה הנדרש כדי לעצב את אישיותו.
הורים יקרים ,שימו לב שכאשר אנחנו רוצים לתת לילד
לאכול דבר מה ,אנו בודקים את טיב המוצר אם הוא כשר,
ואם לא עבר התאריך ,ורק אח"כ נותנים לו לאכול.
האם גם כשאנחנו קונים לילד ספר אנחנו גם בודקים
את טיב הספר ,ומי הסופר ,האם יש פיקוח של וועדה
חינוכית שהכשירה את הספר לילדים?
ויותר מכך ,אם הילד אכל משהו קצת ישן אז מקסימום
יהיה לו כאב בטן וזה יעבור אבל אם הוא קרא תכנים לא
טובים איך אפשר להוציא לו אותם? מה שנכנס דרך הפה
יכול מקסימום להזיק קצת לגוף אבל מה שנכנס דרך
העיניים יכול להזיק לנשמה.

סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליט"א :נכנס לביתי גביר
מפורסם וכך מספר לי:
לפני שנים באו אלי שליחי מצוה ובקשוני לתרום לנישואיה
של כלה יתומה שמשפחתה נמצאת במצב קשה,
השתכנעתי ,ולקחתי על עצמי את כל הוצאות החתונה,
בהגיע יום החתונה נסעתי להשתתף בשמחה ולפתע ניגש
אלי אחד מזקני ירושלים ואומר לי ,היתה לך זכות לתרום
לכלה יתומה זו וברצוני ל ספר לך על ההיסטוריה של
משפחה זו:
הם היו עשירים מאד וביתם פתוח לרווחה ,אך במשך
שנים לא התברכו בילדים ,והנה כשהגיע הגאון מטשיבין
זצ"ל לארץ ניגש אבי המשפחה לבקש את ברכתו של הרב
לזכות בזרע של קימא ,אני מוכן לברך אותך אמר הגאון אך
דע לך שאם ברצונך להתברך בבנים ייקחו ממך את
העשירות  ,לא תוכל לזכות בשני הדברים גם יחד.
הבעל השיב מיד שהוא מוותר על העשירות ,ושאיפתו
היחידה היא לזכות בבנים ,ואכן הגאון מטשיבין ברכו,
ולתקופת השנה נולד לו הילד הראשון ,ולאחר מכן השני
והשלישי והרביעי ,ובלי ילדים ,כמובן שגם  13עין הרע
הבר כה נתקיימה ונולדו לו הברכה השניה נתקיימה והוא
ירד מנכסיו ,ונותר בערום ובחוסר כל.
אותו גביר שהגיע אל הר' זילברשטיין מספר ,שבשלב זה
פנה אלי אותו זקן ירושלמי ואמר לי  -הכלה הזאת שנישאת

עתה בזכותך ,היא הילדה ה  13-של ההורים הללו שקבלו
את ילדיהם בדרך נס ומי יודע איזה זכות יש לך ,ואיזה
דברים טובים מזמינים לך מן השמים .
לא עבר זמן רב ודבריו של אותו זקן התגלו כנבואה ממש,
לאחר כמה שנים מחתונת היתומה ,ממשיך הגביר לספר,
תקפה אותי המחלה הנוראה רח"ל ,והחילותי בסבב נדודים
בחו"ל כדי לעבור ניתוחים ,הניתוח הצליח אך כעבור שנה
התגלו בגופי גרורות מהמחלה ,ומצבי הפך להיות קשה
יותר.
כאשר הגעתי לארץ להתייעץ עם הר' פירר  -יו"ר "עזרא
ומרפא" ,הוא יעץ לי לטוס לחו"ל ולהינתח שנית אצל רופא
מסוים ,הפעם הציע הר' פירר לשלוח את אחד
מהמתנדבים בארגון שלו ,שילווה אותי ויסייע לי בבית
החולים בחו"ל.
בהגיע יום הטיסה ,בדרכינו לשדה התעופה ,שאלתי את
אותו מל ווה איך קוראים לו ,והוא השיב לי ,אני אחיו של
החתן שנישא לכלה היתומה שזכית לסייע לה בחתונתה,
הייתי בהלם והבנתי מיד ששיגרו לי רמז מהשמיים שאצא
בשלום מהמחלה בזכות המצוה שעשיתי.
והנה ,מסיים הגביר את סיפורו עברו שנים מהניתוח ,וב"ה
אני בריא ושלם ,ואין לי ספק שבזכות הכסף שתרמתי
לכלה היתומה הצלחתי לנצח את מלאך המוות ולהישאר
בחיים.
(יביע אומר)
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