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התערבות בחינוך

מידת הגאוה

בפרשתנו אנו פוגשים את חלום פרעה שחזר ונישנה ,בפעם הראשונה בפרות
ובפעם השניה בשיבולים.
חז"ל תיארו באריכות את גודל גאותו של מלך מצרים .פרעה חשב את עצמו
לאלוה שנאמר ..." :לי יאורי ואני עשיתיני" .פרעה אמר שלא די בכך שהוא ברא
את היאור (שהיה בעצמו אלוה של מצרים) ,הוא גם ברא את עצמו ...ואם הוא
אלוה הרי אין לא צרכים כמו בן אנוש .ולכן בכל ארמונו של פרעה לא נמצא חדר
שירותים ...כי אלוה לא צריך זאת .ובאמת בכל בוקר בעלות השחר גזר פרעה
שאסור לאיש להסתובב ברחובות מצרים חוץ ממנו ,מהמלך! ובאותו זמן היה
הולך בעצמו ליאור כי סוף סוף הוא אדם .נחשוב לעצמנו ,פרעה היה מוכן
להתאפק יום שלם ולחכות לעלות השחר כדי לשדר שהוא אלוה ...הרי לפנינו
מידת הגאוה בהתגלמותה.
הדבר התבטא גם בחלומו" :והיה מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד
על היאור" .כלומר הוא מעל היאור ,מעל האלוקים שלו .הגאווה הזו נמשכה עד
שהגיע יוסף הצדיק לפתור לו את החלומות .פרעה לא קיבל מאף חכם וגם לא
מהחרטומים את הפתרונות שהציעו לו עד שהגיע יוסף .שנאמר ..." :ויריצהו מן
הבור ."...ואז פונה פרעה ליוסף ואומר לו "חלום חלמתי ופותר אין אותו ואני
שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו" פרעה מראה ליוסף את כל
החרטומים והחכמים ואומר עליהם "ופותר אין אותו" ,כולם אפס אף אחד כאן
אין לו שכל ...אבל אתה שמעתי עליך שאתה המספר אחד! כאן פרעה מנסה
להכניס ביוסף מגאותו שאינה יודעת גבול.
אבל יוסף הצדיק בכלל לא מתרשם ממנו וממה שהוא אומר ועונה לו בביטחון
גמור וללא היסוס – " ...בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעה" .קודם אומר לו
יוסף את המילה "בלעדי!" אם אמרת עליהם שהם אפס אז גם אני כלום ותדע לך
פרעה שהאלוקים יענה את שלום פרעה .גם אתה אפס! יש מעליך אלוקים חיים
שהוא מנווט את העולם וכלפיו כולנו שווים ,יוסף במילים אלו שובר ומרסק את
גאוות פרעה לרסיסים...
ברגע זה פרעה היה צריך להגיב בצורה חריפה כלפי יוסף ואף לפגוע בו חלילה.
אבל פרעה זקוק לו ולפתרון חלומותיו .כמו שאמרו חז"ל גנב שהמלך צריך אותו
אפילו מעץ התלייה מורידים אותו .וכאן קורה דבר מוזר פרעה מספר את
החלומות ליוסף ויוסף פותר את החלומות בצורה גאונית ונפלאה עד שפרעה
נשבר ואומר" :ויאמר פרעה אל עבדיו ,הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו".
ומיג אח"כ אומר ליוסף" :אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי ."...יוסף
בענוה ובביטחון שלו הצליח להכניע את פרעה עד כדי התבטלות מוחלטת אליו.
מכאן למדנו שהענווה והביטחון חזקים יותר מהגאווה וההתנשאות .ממי שיש
בו ענווה כולם בסופו של דבר נכנעים לו ומייחלים למוצא פיו ,וגם הקב"ה נמצא
איתו ומלווה אותו.
שבת שלום וחנוכה שמח – אבנר קוואס
טיפש הלך לפסיכיאטר ,ואבחן אותו כאחד שיש לו פיצול אישיות,
לאחר האבחון דרש הפסיכיאטר תשלום של  800שקל .נתן לו האיש
 ₪ 400ואמר לו שאת השאר יגבה מהאדם השני...
***
למה יש תרופות סבתא ואין תרופות סבא?
כי סבא מת ...מהתרופות של סבתא.

הסבא והסבתא ,מתוקף היותם הורים של הזוג
הצעיר ,לפעמים מוצאים לנכון להתערב בחינוך
הנכדים ,במטרה להועיל .הרבה הערות נאמרות גם
לנכדים ,ולא רק להורים .סבא וסבתא יקרים ,אסור
לכם להתערב בחינוך הנכדים .תנו להורים הצעירים
את ההזדמנות שהיתה לכם כשאתם הייתם צעירים,
ושיחנכו אותם לפי הבנתם .זאת ועוד ,אסור להעיר
להורים ליד ילדיהםִ ,מכֵּיוָן שהם מאבדים סמכות ולא
תהיה להם אחר כך השפעה על הילדים ,כי סבא
וסבתא אמרו שהם לא יודעים לחנך.
יותר מזה ,שיטת החינוך של ההורים תיהרס
לחלוטין היות והיא עומדת בסתירה למה שסבא
וסבתא אמרו .בסופו של דבר ,בני הזוג הצעיר יצטיירו
בעיני הילדים כאילו הם "האיש הרע" ,והסבא
והסבתא יצטיירו כאילו הם "האיש הטוב" ,והנזק
שיגרם באמירת ההערה יהיה גדול יותר מהתועלת
שהם רצו להשיג.
אם הסבא והסבתא רוצים להעיר לזוג הצעיר ,זה
יהיה אפשרי רק אם נעשתה טעות פטאלית ,ויש כאן
אולי התאכזרות מסוימת כלפי הנכדים וכד' .רק אז
הם יכולים להסביר לזוג הצעיר בעדינות ובנחת את
כללי החינוך ,וכמובן רק בארבע עיניים ובשום אופן
לא ליד הנכדים .בני זוג שרואים שהוריהם מעירים
ללא הרף ומפריעים לחינוך ,או סותרים את הקווים
שהותוו בבית ,צריכים לקחת צעד אחד אחורה.
כלומר ,להוריד את מינון הביקורים בצורה עדינה ,או
להזמין את ההורים אליהם הביתה .כשההורים
נמצאים אצל הזוג הצעיר ,הם כבר לא 'במגרש הביתי'
שלהם וממילא כמות ההערות פוחתת.
תופעה נפוצה ישנה בדורנו ,של בני זוג שמתחזקים
מבחינה רוחנית ומחנכים את ילדיהם בדרך של
צניעות וקדושה .הרבה פעמים קורה שבביקורים אצל
סבא וסבתא הטלוויזיה דולקת ונאמרות מילים לא
נקיות .לפעמים יש גם בני דודים שמקללים או
שמתחצפים ,והילדים לומדים מהם ומחקים את
מעשיהם .אותם הורים פונים אלי ושואלים  -מה
הפתרון למצב הזה? מצד אחד הם לא רוצים להתנתק
מהסבא והסבתא ומצד שני הילדים מושפעים וקו
החינוך נשבר .גם למצב הזה יש פתרון.
אפשר להסביר לסבא וסבתא בעדינות את מאמר
חז"ל' :איזהו מכובד ,המכבד את הבריות' .משפט זה
מלמד אותנו על הדדיות בענין הכבוד.
אפשר לבקש מהם :הורים יקרים ,אנו מאד רוצים
לכבד אתכם וכך אנו מחנכים את ילדינו ,אבל אנחנו
מבקשים שתכבדו את אורחות חיינו ...כשאנו מגיעים
אליכם לביקור ,שהטלוויזיה תהיה כבויה .אנחנו לא
יכולים ליצור סתירה בחינוך ,שבבית שלנו אין מכשיר
ואצל סבא וסבתא יש .זה מבלבל את הילדים! ובנוסף
לכך ,כשהם באים ,הם "נתקעים" מול המסך ולא
נהנים מחברתכם .ולכן אנו מבקשים מכם לכבד את
רצוננו וכך נוכל להיות משפחה שלמה ומאוחדת.

"כשם שאין לך דבר ישר כסולם העומד בשיפוע ,כך אין לך שלם כלב נשבר"
(הרבי מקוצק)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

גיל ההתבגרות
כיצד ניתן לזהות שהבחור או הבחורה עוברים משבר גיל
ההתבגרות.
קודם לכן נציין שלא כל משפט כמו" :לא רוצה" או "לא מתחשק
לי" או "תפסיקו להתערב לי בחיים" – מורה על מרידה ,כיוון שגם
אנחנו המבוגרים פעמים רבות אומרים משפטים דומים.
מרד הנעורים מתבטא באופן אחר :סער ולחץ שמוביל אותם
מקצה לקצה .מצד אחד הוא לא ילד ומצד שני הוא לא בוגר ,יש
לו את החסרונות של שני הצדדים.
הבחור עובר מעולם הילדות הלא מחייב לעולם הבגרות המחייב.
דברים שונים שאתמול לא דיברו אליו ,היום הוא כן מבין את
משמעותם.
המעבר מעולם הילדות לעולם הבגרות מכניס אותם לתזזית
שמתבטאת בהתנהגות קיצונית.

הרי לפנינו מספר דוגמאות:
יום אחד הוא חומרי מאד ולמחרת הוא מאד רוחני .כלומר -הוא
מסוגל לקנות את הבגדים הכי יקרים ,לובש רק מותגים ,מסתפר
כמעט כל שבוע ,בושם הכי עדכני ,משקיע בהופעה מטופטפת,
אוכל רק במסעדות מפוארות ,לא מוכן להתפשר על שום הנאה
מהנאות העולם הזה...
והנה לאחר מספר שבועות הוא לובש בגדים קרועים ,אוכל לחם
יבש ,מכריז ומודיע לכולם שכל העולם הזה הבל הבלים ...זרק את
כל הגרדרובה של הבגדים ,נועל נעלי קבצן ...הרי לפנינו שינוי
קיצוני מאד בהתנהגות.
יום אחד הוא אוהב למחרת שונא .כלומר -הוא יכול לדבר כל
היום שהוא אוהב את העולם ,אוהב את החיות ,אפילו את
הנמלים ,אוהב את המשפחה ,החברים והשכנים.
אחרי שבועיים הוא מדבר עם עצמו -שונא את העולם ,שונא את
המשפחה ,שונא את הג'וקים והחיות ,שונא ושונא ושונא ...כולנו
מכירים את ההתנהגויות האלו בגיל ההתבגרות.

ייסורים = כפרת עוונות
פרופסור בכיר בבית חולים בעיר לונדון ,שהיה ידוע כיהודי עולמות שלמים של חטאים ,עוונות ופשעים מחקו לי תמורת
שאין לו שום קשר ליהדות ,החל לפתע להגיע לעבודתו כשכיפה הצער שהצטערתי!
לראשו .לתדהמת הרופאים ,סיפר להם את סיפורו:
ואתה ,ב'מיתת החסד' המדומה שלך ,מנעת ממני את החסד
כזכור לכם ,לפני כשבוע אושפז במחלקה שלנו זקן מופלג ,האמיתי שעשו עמי במחיקת העוונות ,וכעת עלי לשלם בייסורי
שהיה סובל מלחץ דם גבוה ,הפרעות בתפקודי הכליות והלב ,גיהינום על כל העבירות שנותרו לי ,והכל בגללך!
ולאחרונה עבר גם אירוע מוחי קשה ,והיה שוכב מחובר קמתי בבהלה ,רועד ושטוף זיעה קרה ,ובו במקום החלטתי
למכשירים ומיוסר.
לשנות כיוון ולחזור בתשובה!
לאחר כמה ימים ללא שינוי ,המלצתי לבני המשפחה שמוטב אם זכיתי לראות במו עיניי שיש עולם הבא ויש למעלה דין
לעשות לזקן 'המתת חסד' ולנתקו מכל המכשירים אשר ומשפט ,יש שכר ועונש ויש גם חשבון מדוקדק על כל מעשה של
מחזיקים אותו בכוח בעולם הזה ,סובל ומיוסר ,עדיף לגאול האדם ...איני יכול להישאר אדיש!"
אותו מייסוריו! בני המשפחה הסכימו עמי ,ואני בעצמי ניתקתי מטרת הייסורים ,שיתבונן האדם ויבין על איזה פגם וחטא בא
אותו מהמכשירים ,מתוך רחמים ,להצילו מייסורים.
לו זאת ,וישוב תיכף בתשובה על זה.
באותו לילה בו ניתקתי את הזקן מהמכשירים ,כאשר הלכתי ומעשה באדם שנסע ברכבו וראה שנורית אזהרה אדומה דולקת
לישון ,ראיתי אותו בחלומי ,ניצב מולי ,כועס וצועק עלי" :מה בלוח השעונים .הדבר הפריע לו ,לכן פנה לחשמלאי רכב ובקש
עשית לי? למה קרבת את מתתי? מדוע עשית לי את העוול ממנו שיכבה את הנורית האדומה.
הזה?"
החשמלאי פתח את לוח השעונים וניתק את הנורה מהחשמל.
ואני מתוך פחד ורעדה ,בקושי הצלחתי לגמגם ולומר לזקן  :הנהג שמח ש"יצא בזול" ,אולם לאחר כמה שעות של נסיעה,
"אני התכוונתי בזה אך ורק לטובתך! ראיתי בצערך ,את הרכב לפתע הפסיק לעבוד...
הייסורים הרבים שעברת וחשבתי שכבר עדיף לך למות מאשר לפעמים אנו מקבלים רמזים ואיתותים מן השמים ,צרות או
לחיות בייסורים נוראיים שכאלו!"
ייסורים ,ועלינו להבין את הרמז ולעשות מיד את הדבר הנכון
ואילו הזקן כעס עלי יותר וצעק " :לטובתי התכוונת!? דע לך ,והרצוי ולא לחפש "קיצורי דרך" .עלינו לעשות רצון ה' ,לפשפש
שעבור כל דקה שהייתי סובל את הייסורים הללו ,מחקו לי במעשינו ולשוב בתשובה.
מהשמיים עגלות מלאות במלאכי חבלה!! עבור כל גניחה ואנחה
(עין חמד)
הורידו לי מהשמיים טונות של עבירות!!

