
 

  

 לא שהאב: אומרים היו רשומות דורשי
כדי , הבית שלו בתוך אימה יתירה יטיל

אב  משנכנס'' בבחינת יהיה שלא
 .''בשמחה ממעטים

ה ִעם ַחִיים ְרֵאה" ַהְבתָּ  ֲאֶשר ִאשָּ  הומ ".אָּ
 ?האהבה של' הסטרטר'

 איןש וברור: '... לתלמידו כתב ל"זצ הסטייפלר
 הטבעית אהבה מצד אשתו לאהוב ל"חז כוונת

 כןו...  חברים אהבת מסוג לאהבה אלא, לנשים
 םלמדי נמצאנו...'.  הטובה הכרת מצד האהבה

 .ההדדית הטוב הכרת הוא לאהבה שהבסיס
 הןו, צדקניות נשים דורנו נשות, יקרים בעלים
 היא האשה היום. מאד עמוקה להערכה ראויות

 אופה היא'. החוץ שר' גםו' הפנים שר' גם
 וגם, הבית צרכי לכל ודואגת מנקה, ומבשלת

 . לעבוד יוצאת
 אכשהי! ילדים לנו יולדת גם היא לכך בנוסף
 בלתסו היא, משתוללים אצלה ההורמונים בהריון

 מדומים צירים לה יש, וצמרמורות מבחילות
 ליםכששוא... מתחדד שלה הריח וחוש, ואמיתיים

 יביבנת: ואומרת מריחה יאה? בעלך איפה: אותה
  ?ללדת מסוגל גבר האם: שואל ואני! איילון

 לידהו הריון של התהליך מהו יבין לא לעולם גבר
 די, מזאת יתרה. בעצמו זאת חש לא שהוא מכיוון

 וצריך מתפקד לא כבר והוא בשפעת לחלות לו
 היא, יולדת כשאשה... בתינוק כמו בו לטפל

. מוות לשערי עד אותה שמביאים צירים מקבלת
 הלידה ממיטת תרד שהיא התחייבות שום אין

 האשה של שאבריה לנו מגלים ל"חז. בשלום
 חוזרים כוחותיה ואין הלידה בשעת מתפרקים

 והאשה. חודשים וארבעה עשרים עד אליה
 ולמרות בלידות חייה ואת עצמה את מסכנת

 . וללדת להמשיך מוכנה היא זאת
 רק ללדת המוכנ אני: לבעלה אמרה אחת אשה

 אותה שאל. יותר לא אחד ואפילו ילדים 15
 אושיקר מוכנה לא אני: ענתה היא? למה: בעלה

 יאה, הלידה שלפני האשפוז כדי תוך .M16: לי
 את, בת זו אם: מבעלה טלפון שיחת קיבלה
 יש: לעצמו אמר והוא... באוטובוס הביתה חוזרת

 ואלש ואני...  טבע לה יש, בנות ללדת טבע לה
 או האמא, העובר מין את קובע מי: אתכם
 וץח ... טבע לו יש אז!  כמובן האבא?... האבא

 הקדוש - באדם שותפים שלושה ישנם, מזה
, ונותתל יש לבעלה אם אז. ואמו אביו, הוא ברוך

 ... לבורא שיפנה
 רהעיק? בת או בן זה אם משנה זה מה, ובאמת

 ואה למה מבין לא אני, ובכלל. בריא שהתינוק
 ללגד קל שיותר הוא ידוע דבר. מבנים במתלה

 יותר כלל בדרך, הבנים. בנים מאשר בנות
 הבנות. פינוקים ואוהבים אפנדים, ,איטיים

 .  ְוקִלילֹות זריזות לעומתם
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 מגלות לגאולה
חומש דברים. פרשת דברים פותחת  –בשעה טובה אנחנו מתחילים חומש חדש 

 שנה במדבר.  40בסקירה של המאורעות החשובים שקרו במשך 
ִר  ֶלהֵא " ֵא  מֶֹשה רִדבֶ  רֲאֶש  יםַהְדבָּ ל־ִיְשרָּ ה רַבִמְדבָּ  ןַהַיְרֵד  ֶברְבֵע  לֶאל־כָּ בָּ ֲערָּ  ֹולמ בָָּּֽ

ארָּ  ּוףס ין־פָּ ין־תֹ ןֵבָּֽ בָּ  ֶפלּוֵבָּֽ ב יְוִד  תַוֲחֵצרֹ ןְולָּ הָָּּֽ במילים אלו משה רבינו הוכיחם  ".זָּ
: הוכיחם על שהכעיסו במדברראל כמו שפירש רש"י. ברמז מפני כבודם של יש

 בערבות פעור בבעל שחטאו - בערבה"מי יתן מותנו במדבר".  –במדבר שאמרו 
 קברים אין המבלי"  סוף לים בבואם סוף בים מרושא מה על - סוף מול .מואב

שתפלו  – ובין תפלהוכיחם על חטא המרגלים במדבר פארן.  – פארן בין ".במצרים
זוהי  – וחצרות"ונפשנו קצה בלחם הקלוקל".  –ל המן והוציאו דיבתו שאמרו ע

אחרי  שעשו העגל על הוכיחן - זהב ודי. וכל עדתו שהיה בחצרות קרח מחלוקת
משך הפרשה ממשיך משה רבנו להוכיחם כדי להחזירם וב יום לקבלת התורה. 40

 לדרך הישר. 
י תשעה באב, האם יש קשר אם נשים לב פרשת דברים היא תמיד הפרשה לפנ

ְרֲחכֶ  יְלַבִד  אֶאשָּ  הֵאיכָּ " –בין הדברים? בפסוק יב' אומר משה רבנו לעם ישראל   םטָּ
ַשֲאכֶ  ם םּוַמָּֽ יְבֶכָּֽ ". המילה "איכה" המוזכרת כאן רומזת על מגילת "איכה" ְוִרָּֽ

ן שליחת מפרש משה רבנו את עניהנקראת בתשעה באב. בהמשך הפרשה 
ְלֶכם ֵאַלי ּוןְקְרבַוִת המרגלים: " ִשים הִנְשְלחָּ  ּוַותֹאְמר כֻּ נֵ  ֲאנָּ ֶאת־ נּוְוַיְחְפרּו־לָּ  ינּוְלפָּ

אָּ  לך" שהמרגלים חזרו בערב תשעה באב עם -". וכבר למדנו בפרשת "שלחֶרץהָּ
הארץ  הפירות הגדולים שהביאו מארץ ישראל ובסופו של דבר הוציאו את דיבת

ל־הָּ  אַוִתשָּ רעה. ושם כתוב " ִיְתנ הֵעדָּ כָּ עָּ  ּוַוִיְבכ םֶאת־קֹולָּ  ּוַוָּֽ הַבלַ  םהָּ ּוא ְילָּ ". איזה ַההָּֽ
לילה זה היה? זה ליל תשעה באב! אמר הקב"ה אני נותן לבני ארץ זבת חלב 

אתם בכיתם בכיה של חינם אני קובע לכם  –ודבש והם בוכים? לכן אמר הקב"ה 
דוקא בליל תשעה באב קרו כל  ההיסטוריה. ובאמת בהמשך בכיה לדורות

האסונות. בליל ט' באב חרב הבית הראשון, חרב הבית השני, חרבה העיר הגדולה 
ביתר, גרוש ספרד ופורטוגל, גרוש יהודי אנגליה, נגזר על אבותינו שלא יכנסו 

 באב. לארץ ועוד... הרי לפניניו רמזים וקשרים לשבת זו שבת "חזון" לענין ט' 
ונחזור להתחלה, הפרשה התחילה בדברי תוכחות, דווקא בפרשה שמוזכר בה 

אותנו משה על מעשנו. יש כאן מסר גדול והחורבן דווקא אז, מוכיח  ט' באב ענין
ילו חרב מאוד לדורנו, שהרי אמרו חז"ל, "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כא

שאם בית המקדש היה עכשיו בנוי, היה בימיו". והסביר הרב אליהו דסלר שהכוונה 
נחרב מחדש. כלומר העוונות גורמים לכך, והתרופה לזה תוכחות ומוסר, לחזור 

פצים בגאולה הקב"ה חפץ בכך. אם חם ולדרך הישר. שהרי יותר ממה שאנו רוצי
ונחזק את הקשר בין אדם לחברו ובין איש לאשתו מיד תשרה שכינה  תעוררנ

בית המקדש במהרה  בבנייןבמקומותינו ובזכות זה תחזור השכינה למקומה 
 בימינו אמן!

   קוואסאבנר  –ברכת שבת שלום ב

 העלון מוקדש לרפו"ש
 אושרת בת מרים



 

 

 הגדול החופש
 בימי הילדים עם עושים מה שואלים הורים הרבה

 להבט ושעות זמן הרבה כך כל יש??? הגדול החופש
: ללהכ את יודעים וכולנו ?אותם להפעיל אפשר איך

". טאח לידי מביא ושעמום שעמום לידי מביאה בטלה"
 ! שגעון פרושו - שעמום – י"רש ופירש

 את לקחת -א: הצעות מספר ישנם לזה להגיע לא כדי
, כלים זארג אחד לכל לקנות. בנין חומרי לחנות הבנים

, קטר, פלייר, מברגים – עבודה כלי גם להם תקנו וכן
 לבצע בבית להם תנו מכן לאחר. רגיםוב מסמרים
 לו שהצטברו האבא כלומר. שיפוצים של עבודות

 תא וידריך ילמד. בבית ולתקן לשפץ דברים הרבה
 . למשל, לדלת ידית להחליף שלו הילדים

 עמל התורה

ה מתאגרף במקצועו, והי מעשה ביהודי אחד שהיה
ה שיבר ירחוק מאוד מהיהדות. אולם זכה שבנו היה בחו
גם , וורהשקדן גדול, והיה מנצל כל זמן פנוי ללמוד ת

 מנוכאשר היה שב לביתו בשבתות, היה מקדיש את ז
 ללימוד התורה. 

ה נהנוהנה באחד הימים ראה האב שבנו לומד גמרא ו
 מה יםלו מושג מלימודו כמוצא שלל רב. האב שלא היה

די כמן זה גמרא, פנה לבנו וביקש ממנו שיקדיש לו ז
ה זפר ללמוד עמו קצת מהספר הזה. אמר לו הבן : "ס

ין ארי קשה מאוד להבנה, מפני שהוא בשפה ארמית, וה
ר אתה שולט בשפה זו, ובלאו הכי התוכן של הספ

דורש מאמץ רב של השכל, ולא נראה לי שתוכל 
 לקלוט זאת. 

תו יתר, הוא ביקש שלמרות הכל ילמד איהאב לא ו
יל לפחות דף אחד. התעקשותו עמדה לו, והבן התח

 עדרללמוד איתו. כאמור, הבן למד בישיבה ולכן נ
 את ימוהרבה מהבית, ולכן רק לאחר שנה של לימוד סי

 .הדף

 

 

 צריך אם ואפילו, שהתרופפו להבריג ברגים או
 מאוד יוסיפו נגרות עבודות. לדלת צילינדר להחליף

 . יצרניים להיות יהפכו והם לילדים ענין
 תמוכנו ופלטות קרשים להם תלקנו כדאי גם וכן

 וניתאר – כגון. לעצמם קלות נגרות עבודות שיעשו
 היצירה עבודות את לשים מדף, חפצים לשמירת

 . יפים דברים מיני וכל שלהם
 ביתה בעבודות מיומנים יהיו כבר הם יגדלו כשהם
 ריםההו מעל יקל וגם אותם יעסיק גם וזה, הקלות
 . השנה במשך
 תהיה רעייתם יתחתנו םכשה חשוב הכי והדבר
 מידות ובעל צדיק בעל לה שיש מזה שחוץ שמחה
 תקןל גישה לו ויש שיודע כולבויניק לה יש טובות

 .הבית בתוך קטנים דברים ולשפץ

עשרות שנות נסיון, הגיע הזמן....לאחר   
 

    .ישראל בעם שכינה להשרות מזמין אתכם "ביתנו החדש"ארגון 
   שליט"א הרב אבנר קוואסבראשות בעז"ה יפתח ביה"ס 

 עם מסלולים מקצועיים ולימודי תעודה ייחודיים מסוגם
ת כלותומדריכו ,, מדריכי חתניםןות נישואי\להכשרה בתחומים: יועצי  

89-84-85-0544: לבירורים והרשמה  

י רצונאמר האב לבן: ב כאשר סיימו ללמוד את הדף,
 לו אמר. גמרא דף לעשות חגיגה על שזכיתי ללמוד

, סכתמ סיום על חגיגה לעשות מנהג םאומנ יש:  הבן
 לעשות התעקש האב אך. אחד דף על לא אבל

 . שלמד הדף על חגיגה

 משה רבי הגאון של הישיבה לבניין סמוך היה ביתם
 פשרא האם הרב את לשאול הלך והבן, ל"זצ פינשטין
 עשהשי, הרב לו אמר... דף סיום על מסיבה לעשות

 עשו. היה וכך .בשמחה להשתתף אבוא אני וגם, סיום
 נוב עם ללמוד האיש שזכה ויחיד אחד דף על סיום

 . בשמחתם עימם השתתף והרב, תמימה שנה במשך

 תתמי ומת משנתו האיש התעורר לא, הסיום למחרת
: מרא פינשטין משה הרב עליו שנשא בהספד. נשיקה

 דףב עולמו קונה ויש, אחת בשעה עולמו קונה יש
 תבמסירו ללמוד שהשתדל הדף אותו שבזכות, אחד
 !!!    הבא העולם לחיי זכה, נפש

, שההקדו התורה ללמוד חייו את שמנצל האיש אשרי
 פעם אף, בצעירותו תורה ללמוד זכה לא אם ואפילו

 ייוח את למלאות עדיין אפשר גיל ובכל, מאוחר לא
     .אמתי עכשיו לא ואם, הקדושה תורתנו בלימוד


