
 

  

חברים בסנילי? שכל יום פוגשים זקן מה היתרון בלהיות 
 חדשים.."

קשיש: "השיניים שלך כואבות  גם רופא השיניים שואל 
בזמן השינה?" הקשיש: "אני לא יודע,  אנחנו לא ישנים 

 ביחד..."
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 גוף מול נשמה
 -למדנו שעיקר הקידושין הוא האמירה 

, ובלא אמירה זו נשארנו רווקים. מקודשת
נשים לב, שבזמן אמירת המילה מקודשת 
החתן והכלה לא נגעו זה בזו כלל, 

 והקידושין נעשו על ידי דיבור בלבד. 
מה קרה כאן? בחור רווק עלה לבמת 
הקידושין, וירד ממנה האבא של הדור 
הבא. בחורה רווקה עלתה לבמה, וירדה 

דם, משם אשת איש. מה שינה את מעמ
מה הפך אותם לזוג נשוי? האמירה, 
הדיבור. מכאן אנו למדים שהקשר הגבוה 
והחשוב ביותר שיש בין איש ואשה הוא 

 הקשר השיחתי, הרגשי והאינטלקטואלי. 
במאמר הקודם הסברנו שאהבה לא 
קשורה לגוף, אהבה קשורה לנשמה. קשר 
אמיתי בין נשמות מתקיים בעיקר על ידי 

ח הנשמה והשכל, וזה דיבור. הדיבור הוא כ
מֹוַתר האדם מן הבהמה. עיקר הקשר בין 

 האיש לאשה נעשה באמצעות השיחה.
לצערנו, בדורנו זה, הפכו את העיקר 
לטפל ואת הטפל לעיקר. הקשר של הגוף 
הפך להיות עיקר, והקשר של הדיבור 

, אחת הבעיות ימניסיונוהשיחה נעלם. 
העיקריות בנושא שלום בית היא 

 חוסר תקשורת.יותר נכון  או תקשורת,
לא יתכן שהוא ידבר איתה רק כשהוא 

 רוצה משהו מסוים...
קשר המבוסס על הגוף  -צריך לדעת 

בלבד, ימאס! מכיוון שכל מה שקשור לגוף 
נמאס. האבטיח הכי טעים נמאס, 
השוקולד הכי טעים נמאס, הווילה הכי יפה 
כבר משעממת, וגם הרכב החדש לא 

 נשטף כבעבר. 
כך למה? כי לחומר יש גבול, לבית יש וכל 

גבול, לעולם יש גבול, ולגוף יש גבול. לכן, 
קשר של בני זוג המבוסס על הגוף בלבד 

 יפסק, שוב, כי לגוף יש גבול.
זאת ועוד, אמרתי פעם למישהו: גם אם 
תתחתן עם האשה היפה בעולם... דע לך 
שליופי מתרגלים! ואפילו זו שעברה 

 ה יותר.במדרכה ממול כבר יפ

 העלון מוקדש לרפו"ש
 אושרת בת מרים

 כן ירבה וכן יפרוץ
בני ישראל ירדו לגלות מצרים. ארץ מצרים היתה ארץ קשה והיה להם גם מלך 

 הבתחילת. מלשון מייצרים, אי אפשר לצאת ממנה –קשה. מצרים כשמה כן היא 
מי שהיה נכנס  "יצר".ובאמצע אותיות  היתה מ"ם פתוחה ובסופה מ"ם סגורה.

לשם היה שוקע בתאוות ובכישוף ולא יכל לצאת. גם פרעה מלך מצרים היה קשה, 
 מלך קשה עורף. – הערףנקבל את:  –אם נקרא את המילה פרעה משמאל לימין 

ראל פרו וישרצו "ובני יש פרעה שם לב שעם ישראל מתרבה בקצב מסחרר
מכאן למדנו  –יש כאן שש מילים שמלמדות על התרבות, ואמרו חז"ל  במאד מאד"

שאמותינו היו יולדות ששב בכרס אחד, כלומר כל לידה שישיה! פרעה לא אהב 
. הוא הגיע למסקנה שעם ישראל מתרבה כיוון שיש את הריבוי ועשה ישיבת קבינט

הגזרה להם כח לקיים מצוות פריה ורביה. ואז התקבלה החלטה קשה שהיא היתה 
רעה שיעבד את אבותינו ורצה פ "ויעבידו את בני ישראל בפרך" –הראשונה 

לשבור אותם גופנית ומוראלית. אבל זה לא הצליח לו "וכאשר יענו אותו כן ירבה 
 תלמיילדוכל ליולדות באומרו : הוא התנגזירה שניהמיד אח"כ הוא גוזר  .וכן יפרוץ"

תם על האבנים אם בן והמיתן אותו ואם יאיות "ויאמר בילדכן את העבריות ורהעבר
 תהמיילדובת היא וחיה" פרעה החליט להגיע לשורש, לחדר היולדות. אבל 

 גזירה שלישיתוהמשיכו לילד כרגיל. ואז גזר פרעה  שפרעה ופועה לא הקשיבו לו
לא נגזרה כמותה "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו..." מאות אלפי  העולםשמימות 

. וכ"כ למה? כיון שפרעה חזה נילוס למקום רביצת התניניםילדים הושלכו ל
שנולד מושיען של ישראל והוא עתיד ללקות במים. ובאמת משה  וראהבכוכבים 

פרעה רצה שכאן הוא ילקה על המים כשהכה על הסלע. ולקה במים במי מריבה 
 סוף. במים בקריעת ים הם שטבעואבל יושב בשמים ישחק ופרעה וכל חילו 

בגזירה האחרונה קרה דבר מענין. הרי כל גזירת השלכת הילדים היתה בגלל 
ביאור. ובדיוק  הבתיבורק אחרי ששה חודשים אמו שמה אותו שנולד משה רבינו, 

באותו היום יורדת בת פרעה לרחוץ ביאור ופגשה בתיבה ואז בת פרעה החליטה 
לינוק מאף מצרית ה ומשה לא רצה את הילד. והיא הביאה אותו לבית אבי לגדל

לה על זה. הפלא ופלא, כל מה  שילמווגם ואז מרים קראה לאמו יוכבד שהיא תניק 
ר גידל אותו, וא רצה להרוג את משה ובסופו של דבשרוצה לעשות קרה להפך, ה

 נתן לה שכר!עוד שתניק אותו ו לאמורצה להפרידו ממשפחתו ובסוף קרא 
לעשות  ותכנן. כל מה שפרעה רצה שאין עצה ואין תבונה נגד ה'מכאן למדנו 

לעם ישראל התהפך לטובה והתהפך עליו לרעה. את השם "משה" נתנה בת 
פרעה. ומכל עשרה שמות שהיו למשה זה נבחר ונכתב בתורה מפני מסירות 

היא קראה לו  הנפש של בת פרעה שגדלה ילד עברי בבית אביה. ואם נשים לב
ו של משה רבנו היה למשות את עם משה ולא משוי, בלשון הוה, כיון שתפקיד

שעתידים לעבור. ובאמת אומר הזהר כל הצרות  ךמצרים ומתוישראל מתוך 
 וא יבא עם הגואל האחרון.הקדוש שמשה היה הגואל הראשון וה
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 "מכינים אנו את חלקנו לעולם הבא -ע"י קיום תורה ומצוות בעולם הזה "
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 מידה כנגד מידה
-מתוך 'דרך סלולה  המעובד ,להלן סיפור מופלא

המראה בעליל כי מדה כנגד מדה  'גלגרמ"י גולדבר
לא בטלה מן העולם ואף אם נראה לאדם כי עושה 
מעשים אשר לא יעשו, ואינו נתפס, ידע, כי לבסוף יש 
מי שמשגיח מלמעלה, ועתיד הוא לשלם על כל 
מעשיו אף הכמוסים ביותר, אשר אין איש יודע על 

 קיומם.    
, ש רע מעללים ל"עמעשה בבעל בית מלון יהודי, אי

מאכלים של הסוסים עינו עד שגם ב ,שהיה כה צר עין
כשהיו האורחים הבאים למלון מניחים  .הייתה צרה

להם אוכל לפני בעלי החיים, היה גונב את המאכלים 
הללו והיה גורם צער רב לבעלי החיים. כך נהג שנים 

 ולא נתפס במעשיו הנפשעים.    
אולם לא לעולם חוסן. באחד הימים נפל האיש 

שכב במחלה קשה. ועל אף שדרש ברופאים רבים למ
מומחים ככל שיהיו, הללו הרימו את ידיהם בייאוש ולא 
הצליחו לאבחן את המחלה המוזרה, שפקדה את 
מיודענו, ולפיכך גם לא ידעו לתת תרופה למחלתו. אך 

המלון שמו לב בתופעה משונה המבקרים את בעל 
 לת מאד: מבשרו של החולה עלה ריח מבאיש של נב

 

 

שלא יקיאו  ,נאלצו לסתום את אפם, והמבקרים בהמה
 ,מצב זה נמשך תקופה ארוכה מחמת הסירחון הנורא.

עד שהסיפור המוזר הגיע גם לאוזנו של המרא דאתרא 
והלה הגיע לבקר את החולה. בהגיעו, ביקש להוציא 

שאל הרב את בעל  ,, וכאשר היו לבדםאת כל הנוכחים
לה שעו ופעת הריח הנורא,האם יש לו הסבר לת :המלון

הודה וסיפר על  ,ממנו.  היהודי החולה פרץ בבכי נסער
 בטוחני, .ל מעלליו שגנב מאכלים של הסוסים"כ

אני סובל ש ,כי את הייסורים הללו סיף החולה","הו
"ה, מדה כנגד מדה על שגנבתי מביא עלי  הקב ,עתה

גרמתי צער גדול לבעלי את מאכלם של הסוסים. ו
   ."לאכולכי לא היה להם מה  ,החיים הללו

המופלא בכל המעשה הזה, שכאשר הגיע יומו של 
האיש ההוא להיפטר מהעולם, החל הלה לצעוק 

 לתדהמת אנשי ביתו: "הרחיקו מעלי בזעקות שבר, 
כמובן את כל הסוסים המצערים אותי"... בני הבית 

אתה מדבר? הרי על איזה סוסים " :השיבו לו בתמיהה
עוק בקול ממשיך לצ".  אך הוא בשלו, אין כאן סוסים!

סים, והם שהבית כולו מלא סו ,ניחר: "וכי אינכם רואים
ליי והוציאו ממני חוסו נא ע !?נושכים אותי ובועטים בי

הכל ראו בזה במוחש את יד  ..."את הסוסים הללו
השי"ת, המעניש את הפושעים מדה כנגד מדה... ויהי 

 עין חמד( )פניני                         הדבר לחרדת אלוקים.
 

 חלק ד' - גיל ההתבגרות
במאמרים הקודמים למדנו שבחורים ובחורות בגיל 
ההתבגרות איבדו את תפישת העתיד ושם למדנו איך 
לפתח בהם דבר זה. במאמר זה נכנס יותר לעומק 

 להבין מהו "משבר גיל ההתבגרות" ומהו הגדרתו. 
שרופא טוב הוא זה שיודע לתת דיאגנוזה לכולנו ידוע 

הדיאגנוזה ואח"כ לתת תרופות מתאימות.  מדויקת
ים כיוון כללי לדעת נוהאבחון הם חצי מהתרופה, ונות

מה קורה . כמו ברפואת הגוף כך גם ברפואת הנפש. 
אם נוכל להגדיר מהו "מרד הנעורים" וממה הוא נגרם 

נתבונן בתי  נוכל גם  לטפל בבעיה ואפילו למנוע אותה.
בדורנו. היום שפע המזון ומבחר עות הפוכות שקרו ופת

בדורות  הוא דבר שלא היה בכלל סוגי המאכלים
 הקודמים.

הסופרים הענקיים ומחסני המזון מכילים את כל סוגי 
מכל דבר חדש שמיוצר.  להנותהמאכלים ומאפשרים 

ובעיקר יש במאכלים של היום הרבה וויטמינים, ברזל, 
 הגוף.  סידן ואבות המזון שמחזקים ומבריאים את

 ילדנו שנחשפו למבחר גדול זה ניזונים בשפע
 וכתוצאה מכך הם גדלים פיזית הרבה יותר מפעם.

הגופנית היום היא עצומה ומהירה. בחור בן  תההתפתחו
נראית כמעט  17, בחורה בת 22נראה כמו איש בגיל  16

כמו אשה נשואה. נתון זה מבלבל אותנו ההורים וגם 
זאת ועוד, ההתפתחות השכלית שלהם  את הילדים.

היא מהירה וחזקה מאד. שאלות ששאלו אותנו בבית 
הספר בכיתה ח' היום שואלים אותנו כבר בכיתה ג'. 
הילדים בדורנו גם מאד חריפים וחכמים ושואלים הרבה 

   .קשה לענותשאלות, ולנו ההורים 
 הרב אבנר קוואס -המשך בשבוע הבא 


