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מידת הענוה
פרשת בהעלותך כשמה כן היא – כולה התעלות .בכל פרשיה ופרשיה
ישנה נקודה של התעלות – העלאת הנרות במנורה ,הקדשת הלווים,
הדגלים ,התנבאות של השבעים זקנים ועוד.
בסוף הפרשה מובא ענין משה אהרן ומרים " -וַ ְּת ַד ֵבר ִמ ְּריָ ם וְּ ַא ֲהרֹן ְּבמ ֶֹׁשה
ֹאמרּו ֲה ַרק ַאְך ְּבמ ֶֹׁשה ִד ֶׁבר ה' ֲהֹלא
ַעל אֹדֹות ָה ִא ָשה ַה ֻּכ ִשית ֲא ֶׁשר ָל ָקח ...וַ י ְּ
גַ ם ָבנּו ִד ֵבר ."...מה היתה הטענה שטענו על משה? נקדים לכך הקדמה:
"לְך ֱאמֹר ָל ֶׁהם שּובּו ָל ֶׁכם
לאחר מעמד הר סיני אמר הקב"ה למשה – ֵ
יכם וְּ ַא ָתה פֹה ֲעמֹד ִע ָמ ִדי" ,הורה הקב"ה לבני ישראל לחזור לבתיהם
ְּל ָא ֳה ֵל ֶֶֽׁ
ונשותיהם אבל למשה נאמר "עמוד עמדי" ,כלומר – שמשה לא יכול יותר
לחזור לביתו באופן רגיל כיון שהקב"ה מדבר איתו בכל רגע ורגע.
משה רבנו לא סיפר לאשתו את גודל מדרגתו ואת צווי ה' ,וכשהיא
התלוננה על כך ,שמעה מרים אחות משה ובאה עם אחיה הגדול אהרון
להוכיחו בעדינות על כך .ולכן הם אמרו לו – הרק במשה ה' מדבר ומנבא?
גם אנחנו נביאים ולא פרשנו מן הבית.
משה היה צריך לומר להם – אל תשוו ביננו שאני נביא מיוחד וגדול ואתם
לא במדרגה שלי כלל .אבל לומר דבר כזה יחשב כגאווה .לכן משה רבנו
שתק ועל זה אמרה התורה – "וְּ ָה ִאיש מ ֶֹׁשה ָענָ יו ְּמאֹד ִמכֹל ֶָֽה ָא ָדם ֲא ֶׁשר ַעל
ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ֶָֽמה".
אבל יש כאן דבר עמוק יותר במידת הענווה ,משה רבנו הצליח להסתיר
את עצם גדלותו ומדרגתו ,ואפילו מאחיו ואחותו שגם הם היו נביאים עד
כדי כך שהם באו להשוות בינו לבינם ,וזאת דרגה גדולה .ויותר מכך משה
רבנו הצליח להסתיר את עוצם מדרגתו הרוחנית אפילו מאשתו!
דבר זה קשה ביותר שהרי אשתו של אדם יודעת בדיוק מיהו ומהו .בבית,
האדם מתנהג בצורה הכי טבעית ללא מסכות והצגות .וכאן משה רבנו נתן
לאשתו ציפורה את ההרגשה שהוא נביא רגיל ולא יוצא דופן .וזה נרמז
במילים " ...מכל האדם אשר על פני האדמה" וידוע שאשה נקראת
"אדמה" וקרקע העולם ,והאיש נקרא שמים שמשפיע על האדמה גשם.
נוראה ונפלאה גדלותו וענוונותו העצומה של משה איש האלוקים.
בברכת שבת שלום  -אבנר קוואס
טיפש עם רגל גדולה נכנס לחנות נעליים על מנת לקנות נעל,
הלה בוחן בקפידה הרבה זוגות נעליים ,עד שמדד את אחד
המנעלים שהיה זרוק על הרצפה ואמר" :סוף סוף מצאתי את
מבוקשי ,נעל טובה נוחה ויפה" .אומר המוכר במבוכה“ :אדוני
זאת הקופסא”...

לא להתנתק
לאור מה שכתבנו במאמרים הקודמים,
שמגורים קרובים מידי להורים יכולים לגרום
נזק לבני הזוג ,אנו צריכים גם להזהר שלא
יקרה דבר הפוך ,ושלא יהיה ניתוק מוחלט
מההורים .אסור להתנתק מההורים אלא
במקרים קיצוניים ביותר ובהוראת מנחה
מוסמך .הורינו גידלו אותנו ,נתנו לנו את כל
חייהם כדי שנצליח ,ואין לנו רשות להתנתק
מהם או חלילה לא להכיר בהם! לפעמים
קורה שהבעל מאוכזב מהורי אשתו עד כדי
כך שהוא גוזר עליה שלא להגיע אליהם ,לא
היא ולא הנכדים .דבר זה פסול מעיקרו
ממספר סיבות ,נציין לפניכם כמה מהן:
א .אין לבעל רשות לגזול מאשתו את
ֵחרותה ,ולנתק אותה מהוריה .ב .ההורים
נפגעים ונעלבים עד עמקי נשמתם וכועסים
מאד על בני הזוג .ג .הנכדים שלא קשורים
לענין כלל ,לא זוכים להכיר את סבא
וסבתא.
קורה גם שהאשה מנתקת את בעלה
מהוריו כתוצאה מסכסוך מסוים שבו לפי
דעתה הם לא צודקים .כבר נתקלתי
במקרים של ניתוק כל כך מוחלט ,עד כדי
כך שהיא לא מרשה לו להתקשר להוריו
לומר 'שבת שלום'...
במשך השנים פנו אלי עשרות הורים
כואבים וממורמרים שלא יודעים איך לפתור
את הבעיה ולשבור את הנתק הזה .למצבים
אלו ישנם מספר פתרונות:
א .להפעיל גורם סמכותי ,שבני הזוג
מכבדים ,שיכנס לעובי הקורה ויפשיר את
הקרח שנוצר .ב .לפנות להורי בן הזוג
שניתק את הקשר עם הצד השני ,להסביר
את המצב ,והם ידברו עם הזוג על חידוש
הקשר .ג .לכוון את בני הזוג לקריאת ספרים
או צפייה בהרצאות או השתתפות בסדנאות
בנושא של זוג מול הורים.

מי שרואה חסרונות בבן זוגו ,אין זה משום שפתאום נעשה חכם או פקח,
אלא משום שחסר לו באהבה( .הרב אליהו דסלר)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

ספרות ילדים
סיפורי דמיון או אלימות ,או חוסר צניעות פוגמים בנפש
הילד שעם זה הוא יגדל .אמר אלישע בן אבויה "למה
דומה ילד קטן לדף מחוק" דף מחוק פרושו נקי וחדש .כל
מה שרשמנו על דף זה בילדות יגדל איתו וילווהו כל חייו.
ישנם הרבה ספרים חינוכיים לילדים בכל הגילאים
והרמות .מהגיל הרך דרך גיל ההתבגרות ועד למבוגרים.
ישנם גם סיפורים עם מסרים חיוביים כמו סיפורי צדיקים
ומעלת המידות שמלמדים את ילדנו על תיקון המידות,
להרבות חסד ,שמירה על פה נקי ,עזרה בבית ,כיבוד
הורים ,וכד'.
וכאן המקום לומר להורים היקרים ,שאם בשעה שאנו
נכנסים לחנות ספרי קודש לבחור לילדנו סיפורים טובים
יש לעיין באותם סיפורים ולבדוק תכנים ותמונות
שנמצאים שם .באותה מידה שאנו נכנסים לסופרמרקט

שמירת הפה
סיפר רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אל מרן הגאון רבי
חיים קנייבסקי שליט"א הגיע יהודי וביקש ברכה עבור אמו
החולה מאוד (ל"ע) ,ורבינו הגר"ח בירכה ברפואה שלימה.
אך אותו יהודי לא הסתפק בברכה ,והוסיף ואמר" ,אני
מוכן לקבל על עצמי את המחלה והייסורים של אימי,
ובלבד שהיא לא תסבול ,אני כבר לא יכול לראות בסבלה".
שמע רבינו והגיב בזעזוע" :חס ושלום ,אל תגיד דיבורים
כאלה! תאמר שתלמד עבורה לרפואתה ,וזה יעזור אי"ה".
האיש יוצא מהחדר מאושש ומעודד מהברכה ,וכעת נכנס
יהודי צעיר ,שבור ורצוץ ,ובפיו סיפור מזעזע.
אותו יהודי עובד במקום עבודה מסוים ,ובאחד מימות
השבוע שעבר החליט לקחת חופש מהעבודה ,ולהיעדרותו
לא היה שום תירוץ מוצדק.
מששאל אותו המעסיק מדוע לא הגיע לעבודה ,השיב לו,
כי סבתו נפטרה בפתאומיות ,ולכן לא הגיע .כמובן שהסיבה
נתקבלה בהבנה ,ובהשתתפות בצער העובד.
אבל האמת היתה ,שהבחור שיקר ,וסבתו לא נפטרה,
אלא שמאחר ולא היה בפיו מענה ראוי' ,פלט' מפיו שקר
מוחלט.
והנה ,לא חלפו להם ארבעים ושמונה שעות ,והסבתא
נפטרה בפתאומיות! לדבריו ,סבתו היתה אשה בריאה
וחזקה ,ופטירתה הפתאומית לחלוטין הותירה את כל בני

אנו בודקים כל מוצר לגופו מה ההכשר שלו ומה התאריך
התפוגה וכד' ,כך גם שנבחר ספרים לילדנו יש לבדוק.
פעם לקחתי ספר לילדים עם תמונות שמסופר על שם
על אחד מהצדיקים ובעלילה שם תיארו פוגרום שעשו
הגויים ביהודים וגם היו שם תמונות בנושא זה .באחת
התמונות ציירו יהודי שנדקר על ידי גויים כאשר החרב
תקוע בגבו ...כמובן שפסלתי את הספר מיד.
לא טוב להראות לילדים תמונות אכזריות שמתאורת
פרטים כאלה ,אפילו שהסיפור מספר על מופת שעשה
אותו צדיק או שכתוב בכותרת של הספר סיפורי צדיקים.
כך גם לגבי ספרי קומיקס שמתארים למשל את חורבן
הבית או מרד היהודים בזמן הרומאים וכד' ,צריך לבדוק
שהתמונות שם לא אכזריות והמסרים שם לא עוצמתיים
מידי או מפחידים.
הביקורת של ההורים חשובה מאוד במקרים הללו ואפילו
שבאופן כללי הסיפור והעלילה נכונים וחיוביים.

המשפחה מזועזעים.
מצפונו של הנכד לא שקט ולא פסק מלייסרו .ליבו נקפו
שמא במו פיו גרם לפטירתה של סבתו היקרה .היהודי
הגיע לפי מרן הגר"ח ,וביקש לשאול האם הוא אשם בכך,
ומה תקנתו.
מרן שליט"א לא הרגיע אותו כלל ,אדרבה ,הסיח בו דברים
קשים" :למה דיברת שטויות? עשית לא טוב ,אסור לדבר
שטויות" ,והוסיף הגר"ח ואמר" :באמת יתכן שהדיבור
המיותר הזה גרם לכך שנפטרה הסבתא ,שהרי ברית
כרותה לשפתיים ,ותקנתך עכשיו תהיה ,על ידי שתלמד
משניות יום יום לעילוי נשמתה במשך כל השנה ,ובכך
יכופר לך".
משיצא היהודי ,הרים רבינו הגר"ח את עיניו אנה ואנה
ושאל" :איה ההוא שרצה לקחת מקודם את המחלה על
עצמו?  ...תגידו לו שישאל את זה כמה צריך להיזהר
בדיבור"...
ויש לציין בזה למסופר במסכת נדרים (מ ).שרבא ביקש
מאנשי ביתו – ,שביום הראשון לחוליו ,לא יגלו לאף אדם
שחלה' ,דלא ליתרע מזליה' כדי שלא יודע מולו.
וביאר המהרש"א ,שחשש מדברי חז"ל ש'ברית כרותה
לשפתיים' ,ולעולם אל יפתח אדם פיו לשטן ,ולכן לא רצה
שיאמרו עליו כבר ביום הראשון ,טרם הוחזק חוליו ,שהוא
חולה.
(יביע אומר)

