
 

 

 

 

 

  

                                                     

 

 

המבחן של כל  .עליה ענקיתם להרגיש בימים האלה אנחנו צריכי
. עכשיו השאלה היא ועכשיצריך להיות  מה שעשינו במתן תורה

סימן  ,השבועאת שמחה האם השבוע את שמחה? אם  :אחת
יא מתנה גדולה למישהו, הוא שקיבלת תורה. מפני שכשאדם מב

בוא נראה את  .את האריזה פותח איך הוא ראהנ בוא"מחכה: 
כך הקב"ה כביכול,  ."מה היא קיבלההפנים שלה כשהיא רואה 

אם  עומד ומסתכל עלינו השבוע ואומר: "בוא נראה, בוא נראה.
בחג  וגדולה תתיימתן מתנה אמ סימן שהיה לה ,היא שמחה

 . "השבועות

 "למה את עושה לנו רע? "ימימה,

שה ימים שלו דקה אחרי מתן תורה, ,"בהעלותך"כון. גם בפרשת נ
בורחים,  1.כתינוק הבורח מבית הספר - האחרי מתן תור

מה קרה? מה יש להם? אל תזלזלו בהם,  3מתאווים. 2מתאוננים,
רק  ,יוםמקיבלו פתאום את המשימות של היו ל אומרים. הם"חז

 :בשבועות קיבלנו את התורה עם זיקוקים .הזיקוקיםבלי 
הלך הבית,  – ... ועכשיומופע אור קוליהתעלפויות, שופרות, 

החובות  וונשאר יפיותוהכ   נשאר הספר. הלכה תחושת הביתיות 
נותן את מה שאני  רבנו. ואפילו משה . איך זה קשההמכבידות

ארוך אחרי יום  ."אום האם הממוטטת בעשר בלילהקוראת לו "נ
ל ָהָעם " :פותח בכזה נאום הוא עם הילדים, ֶהָאנִֹכי ָהִריִתי ֵאת כ ָ

ה יהו   ?ַהז ֶ י תֹאַמר ֵאַלי ?ִאם ָאנִֹכי ְיִלְדת ִ                                                                                                                                            :כ ִ
ֵֹנק' א ָהאֵֹמן ֶאת ַהי  ָ ר ִיש   ֶ ֲאש  ֵאהו  ְבֵחיֶקָך כ ַ   "!חאין לי כו 4 '?ש ָ

                                                           
ויסעו "כדאמר במדרש )ילמדנו( תוספות לתלמוד בבלי, קטז, ע"א: " 1

כתינוק היוצא מבית הספר שבורח לו ", שנסעו מהר סיני דרך שלשת ימים

והולך לו כך היו בורחים מהר סיני דרך שלשת ימים לפי שלמדו הרבה תורה 

"שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית  וגם: הרמב"ן, שם: " ".בסיני

, שהיה "ויסעו מהר ה'", וזהו 'שמא ירבה ויתן לנו מצות' :הספר, אמרו

 ".מפני שהוא הר ה', וזהו פורענות ראשונהמחשבתם להסיע עצמן משם 
 ה'".ַויְִהי ָהָעם ְכִמְתאֹנְנִים ַרע ְבָאזְנֵי במדבר י"א, א: " 2
ר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַתֲאָוה ַויָֻשבּו ַויְִבכּו ַגם ְבנֵי במדבר י"א, ד: " 3 ְוָהאַסְפֻסף ֲאשֶׁ

 ֹ  ר?'".ִמי יֲַאִכֵלנּו ָבשָ ' :אְמרּויְִשָרֵאל ַוי
 במדבר י"א, יב.  4

ואנחנו כל  ,גדולותכל כך ות מטל נומניח עליה "איך הקבובאמת, 
לעומת הגודל של המשימות, שלנו, טן של הכוח כך קטנות? הקו  

הדבר שנולד מזה מיד  זה פער בלתי נתפס! ו – טאסקינג-המולטי
ף! איך לא? זה הפך להיות לחלק מהכי .ויתלוננו העםלונה. הת הוא

יש לי, ואיך בישלתי, וגם לשבת וגם לחג, ועכשיו עבודה יא וכמה "
 ולעבוד שבוע עבודה רגיל"... איך באמת מתמודדים עםלקום 

 בורא בשביל מה ה'  ובכלל, ות למשימותבין הכוח הנורא פערה
 לבין העבודה?  פער בין הכוח

נקרא שיעור הזה ה .י שתלמדי שיעור אחרכד :מרתואוהפרשה 
ה ָעָניוְוָה  –"ענווה". איך כתוב בפרשה  ֶ ֹל ָהָאָדם  ִאיש  מֹש  ְמאֹד ִמכ 

ֵני ָהֲאָדָמה. ְ ר ַעל פ  ֶ   5ֲאש 

מושג בפני ה ענוה צריכים ואיז –אני תמיד אומרת ה? ווענ ומה ז
מי שעניו מפני שאין בו כלום,  :. כי רבי ברוך מקוסוב אומר"הוענ"

אז והוא עושה כאילו אין בו,  ,ומי שיודע שיש בוו! יאז הוא לא ענ
 ? "הווענ"באמת  ישקרן. אז מה הוא

ה ָעָניוְוָה  :של הפרשה הנהדרדוש והחי ֶ , ָעָניולא הוא אבל . ִאיש  מֹש 
אומר  את הלוחות של התורה הוא שובר. הוא .הוא שובר הוא לא!

ךָ " :ה"לקב ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם " ו:בפרשה שלנו 6"?ָלָמה ֲהֵרעָֹת ְלַעְבד ֶ
ה   ?!הוזאת ענווא מכה בסלע! הו 7"?ַהז ֶ

כשזה . ה המופלאהההגדרבואו נלמד את  ה?וההגדרה של ענו ימה
 "הוא דברת על משה רבנו:איך מרים מ –משהו שאומרים עליך 

ה ָעָניוְוָה  ,בסדר, לא אכפת לואז  – 8"פרש מאשתו ֶ  .ְמאֹד ִאיש  מֹש 
  ה?וענו-לא ,לכאורה ,וצועק צעקה שנראיתמתי הוא קם אבל 

פה הוא יקום  ו תפקיד גדול מול עם שלם.לכשהוא מבין שיש 
ה –והוא יצעק על הכוחות שלו  ל ָהָעם ַהז   ָאנ ִכי ָהִריִתי ֵאת כ ָ יש ? "ה 

                                                           
 במדבר י"ב, ג.  5
 במדבר י"א, יא.  6
 שמות ה', כב.  7
ר  במדבר י"ב, א: " 8 ה ַעל אֹדֹות ָהִאָשה ַהֻכִשית ֲאשֶׁ ַוְתַדֵבר ִמְריָם ְוַאֲהרֹן ְבמֹשֶׁ

 –" ִכי ִאָשה ֻכִשית ָלָקח", ופירוש רש"י, שם: "ָלָקח ִכי ִאָשה ֻכִשית ָלָקח

 ה".גרשועתה "



 

 

שימות מון מאתה נותן לי המה אני אעשה? פה אחריות עליהם. לי 
אני רוצה למלא את  כשיו?הסתדר עכוח. איך אני אמורה ל ומעט

 . "והחשוב הזה הזה התפקיד הגדול

שיש  כשהוא יודע - מתי הוא תקיףובן אדם עניו זה בן אדם תקיף 
מתי אנחנו מבינות שהתפקיד שלנו מאוד גדול  גדול. תפקידלו 

 , אלאוהובעולם ולא קטן? לחשוב שהתפקיד שלך קטן זאת לא ענ
עולמי. מתי? כשיש זה להבין שיש לנו תפקיד  "הווענ" עצלנות!

שלי.  יסיון, לא עלינו, כשהוא הרבה יותר גדול מכוחיתפקיד או נ
יש לך פה תפקיד "ליך: "ה צועק ארק אז את יכולה להבין שהקב

אז יש פה  אם זה כל כך גדול ואת כל כך קטנה, ."לגבי העולם
יפים גדולה. תהיו תק ו צעקהתצעקמאוד גדול. -ודשיעור מא

 ין הזה. יבענ

ששכלה  הטובה הזאת הצא לי השבוע להיות בקשר עם המשפחי
גם  גם השפה, -והקושי הוא נורא . שתי בנות בתאונת דרכים

גם החקירות הטרגדיה, עצם משפחה שעלתה עכשיו מצרפת, גם 
הכל.  ות עליפמוסעוד המשטרתיות מי אשם, מי לא אשם, ש

ֵֹרר ֶאְתֶכםַעל ַהצ ַ  –כתוב בפרשה שחשבתי לעצמי על איך ו  ,ר ַהצ 
ֲחצְֹצרֹות כשסיפור הוא כל כך  .שזה לא סיפור קטן 9.ַוֲהֵרעֶֹתם ב ַ

של עם.  ענקאנחנו מבינים שיש פה סיפור גדול על משפחה אחת, 
עניו שצריך -זה חייב להיות הסיפור של כולנו. השיעור הלא

 הוא, קוסמיכללי, שיעור ללמוד מכל הפרשה הזאת, שיעור 
 : "יש לי פה תפקיד". שכולנו חייבים לקום ולהגיד

ביש אל תהיה בכ .הנהיגה. כמה להשגיח בנהיגה .הנהיגה :קודם כל
, כביש צודק, תהיה צדיק. אני כל הזמן חושבת על כביש צדי"ק

שמאלץ אותנו כל הזמן, כל רגע, כל מטר, לחשוב על  ,הזה תשעים
 . ההנהגה שלנו

סיפור של עולים ושל עלייה, של הסיפור של המשפחה הזאת, ו
תעלו אותם . "לותךעהב"תעשו להם  ,אתם רואים עליהזרות. כש

הם לא מכירים את השפה. ההתייעצות עם  .ותתייחסו אליהם
 הרופאים קשה להם. כמה הכל קשה. 

שתי אחיות קטנות שנקברות זו ליד זו, לא . אולי ,שובח והכי
ה מראה לנו, "חייב להיות כאן מסר גדול וקוסמי. הקבעלינו. 

מדברת על ההצלה  "ךבהעלות"לכולנו, אהבה שמתה. ופרשת 
שאחים יכולים להציל אחות אחרת. איך משה ואהרן מתגייסים 

ר ַאל ָנא " –להצלתה של מרים. מה אומר אהרן  ֶ ת ֲאש  מ ֵ ְתִהי כ ַ
רוֹ  ָאֵכל ֲחִצי ְבש ָ ֹו ַוי ֵ ֵצאתֹו ֵמֶרֶחם ִאמ  , הוא הוא לא מתפלל עליה 10."ב ְ

תאני לא רוצה להיות " :פלל על עצמומת רש, שכ  מ ֵ   יֲחִצי ְבש ָ
אני לא  ?אני לא ארגיש כלוםו ,עתחולה ומצורמרים אחותי  .בצער

 "!מות בי האחווהרוצה שת

 – . צעקה שלחריםעבור א הצעק שבוע גדול של השבוע הזה הוא
ותאמרו: "זו צרה קטנה שלי, אל תהיו ענווים  11.ל ָנא ְרָפא ָנא ָלה  -ֵא 

 - רגע שאיזשהו צער יותר גדול מהכוחות שלנובמשפחה שלי". ב
שיש  שמדאיגה אותנו כל כך, רווקות בת או ן, חס וחלילה,ב
זאת זה כל כך גדול עליך, נכון?  - קשיים בפרנסה משפחה,ב

                                                           
 במדבר י', ט.  9

 במדבר י"ב, יב.  10
 במדבר י"ב, יג.  11

תקומי כמו  .והועכשיו אל תהי ענ יפור גדול מאוד.אומרת שזה ס
ה"ריבונו של עולם,  "משה ותצעקי אנחנו  "?ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהז ֶ

ֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה –להראות לו  , חייביםחייבים  12.ִעמ 

ומה קורה כשיש אחים ביחד? גם אם ה' מאוד כועס עלינו חס 
ָפֶניָה ברמות של "ושלום,  ה אחים כשהוא רוא 13",ָאִביָה ָירֹק ָיַרק ב ְ

הוא מרפא, הוא עוזר, כי  ללים על אחות, הוא כביכול נכנע.מתפ
עלות הלפרשת בהעלותך, ביחד. הצו של הפרשה הזאת, אנחנו 

ה, להתכנס אל תוכנו ולחשוב וזו לא ענו .הצער האישי שלנועל מ
 גדול עליך? סימן שזה סיפור גדול. שהסיפור שלנו קטן. 

ים, תהיו אחיות. תהיו אחצעקו על העולם, תבקשו על העולם, ת
 עזרת השם. שנזכה לזה ב

  

 הדסה סאסי בצוות העריכה:
 

 

 

https://parasha.org/signup
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 תהילים צ"א, טו.  12
 "ב, יד. במדבר י 13
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