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יו תי אליגשהייתי בדרך לאוטו כשראיתי את השוטר רושם דו"ח לרכב. נ
ל עדו"ח ת הכול לוותר. הוא בתגובה חייך אלי ושם אושאלתי אם הוא י

 המגב. שאלתי אם החיוך שלו לא מפחיד את בני הבית שלו.
כתוב לודע ישאלתי אם הוא  הוא בתגובה הפסיק לחייך ורשם עוד דו"ח.

י אם אלתשמשפט שלם בלי שגיאות כתיב. הוא בתגובה רשם עוד דו"ח. 
עוד  רשם אלכוהול. הוא בתגובההוא בטוח שהוא לא עובד תחת השפעת 

ד אותך ה ילמזו, דו"ח. אחרי הדו"ח העשירי שרשם, שב לחייך ואמר לי: "זה
 .לקח!" "בהחלט", חייכתי אליו, "זה הרכב של השכן שלי"..

 

 מחמאות ללא הגבלה
 .אותנושא השיחה והדיבור הוא המחמפן נוסף ב

ן נושא המחמאות הוא נושא רגיש וטעון, ולכ
ים יכעלינו ללמוד אותו במשנה זהירות. אנו צר

 כמה, וחשובות לחיזוק הזוגיותלהבין עד כמה הן 
ת זה קריטי והרסני כאשר הן חסרות. יש לדע

שנתינת המחמאות או הגבלתן הוא דבר 
 כותבשאפשר להגדירו כ'פיקוח נפש'. 

 למהעיקר תקוות האשה בעוכידוע, הסטייפלר: '
וכשהיא  היא, שיהא לה בעל האוהב אותה...

ב רורואה שזה אינו, כמעט שקרוב לפקוח נפש מ
 . ת'ויגון על היותה גלמודה כאלמנות חיו צער

ון תחילה נסביר למה לבעל קשה להרבות בפרג
י כלשומחמאות. האיש מטבעו יותר חיצוני, הוא 
 יא.חמיותר ופחות רגשן, וזו הסיבה שקשה לו לה

הוא מסתפק באמירת מחמאות בודדות, וכבר 
 נדמה לו שהוא אמר הרבה יותר ממה שצריך.

כי  ה,זה כל כך קריטי אצל הוא גם לא מבין למה
אל  מבחינתו לפעמים הדבר מיותר. ולכן גברת,
י נובתכעסי עליו, תביני שזה קשה לו, כי הוא 

מכל מקום, בעל יקר, אין לך פטור  אחרת.
ממחמאות! עליך לדעת שהצורך שלה לקבל 
מחמאות נובע מהצורך לקבל ממך אישור על 
 העזרה שהיא מגישה לך. לכן, עליך להחמיא

לפרגן ללא גבול. תאמר לה הרבה פעמים ו
 אסאפילו שנמבמשך היום: 'אני אוהב אותך!'. 

 ולא רק 'אני לך לומר, לה לא נמאס לשמוע.
ה, כמאוהב אותך', אלא גם לומר לה: את יפה, ח

ה נפלאה, מקסימה, זריזה, נהדרת. יש לתת ל
, תצונימחמאות על האופי שלה, על ההופעה החי

ל עשה אמרו חז"ל: 'חן א, וגם על המיוחדות שבה
ן איבעלה'. כל בעל מוצא באשתו משהו מיוחד ש

  באף אשה בעולם, ואת זה היא רוצה לשמוע.
כתוב בזוהר שבעל צריך להחמיא לאשתו 

ן ב'כל הנשים לידך כמו קוף ליד ולומר לה: 
ם הוא אמר לה: אשתי, כל הנשים בעול אדם'.

: לו רהנראות כמו קופות עם בננה לידך! והיא אמ
וא לי? האת לא מאמינה  אני לא מאמינה לך...

ל ע , הוא הצביעבסופר. שאל, ולקח אותה לסופר
ל הקּופאיות ואמר לה: תסתכלי, מה כתוב מע

 9...  3ה , קֹוָפ 2, קֹוָפה 1הראש שלה?... קֹוָפה 
 ינהבפוקֹופֹות יושבות מולך ואת לא מרגישה??? 

, ייופה תמלכיושבת הקֹוָפה הראשית... יותר מזה, 
 פעםהו: והיא אומרת ל נראית לידך כמו קֹוָפה...

 יאהממש הגזמת, אתה אוהב להגזים... ולעצמה 
, קראומרת: יש משהו במה שהוא אומר... בעל י

 ן.לא רק שלא התחלת להגזים, לא התחלת לפרג

 סינימעמד הר 
חֶֹדׁש" ָרֵאל ֵמֶא  בַּ ֵני ִישְּׁ ֵצאת בְּׁ ִליִׁשי לְּׁ שְּׁ ָר  ֶרץהַּ ּיִמצְּׁ ֶזהִים בַּ ר ִסיָניָבאּו ִמ  ֹום הַּ בַּ עּו  .דְּׁ ִּיסְּׁ וַּ

ִמ  ֲחנּו בַּ ּיַּ י וַּ ר ִסינַּ בַּ ָּיבֹאּו ִמדְּׁ ִפיִדים וַּ ן ָׁש וַּ ָבר דְּׁ ֵמרְּׁ ָרֵאל ֶנֶגד ִּיחַּ  3000 -לפני כ". ָהרָה ם ִישְּׁ
ורה ורה ברבצ ויתברך התגלה לברואי הבוראטורי חד פעמי. שנה קרה מאורע היס

 . ישראלוגילה את רצונו. העם שזכה לגילוי הזה היה עם 
 ,א נערלר חמו ,סוס לא צנף ,אמרו חז"ל שבשעה שהקב"ה דיבר עוף לא פרח

ת ע מששוקבאלא כל הבריאה הושתקה בשעה שנתנו הדיברות. מעמד הר סיני ה
ם השישי קר יוי בויהי ערב ויה"... וקראנו את הפסוק  בראשיתימי בראשית. בספר 

ישי שום נשאלת השאלה מדוע דוקא בי לו השמים והארץ וכל צבאם..."ויכ
 הרביעי? יום השני... –שישי? מדוע לא נאמר הלבריאת העולם נאמר יום 

 השישיבה אם ישראל יקבלו תור תנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית אלא 
  "... באםכל צלו השמים והארץ ויתקיים "ויכבסיון שהוא יום מעמד הר סיני 

ון יתקיים ' בסיבו כלומר כל הבריאה מכוננת ועומדת. אבל אם לא יקבלו את התורה
כאן מקרה. עימאה תתבטל חלילה: "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם". כלומר הברי

 י.במעמד הר סינתכלית בריאת העולם היא קבלת התורה  למדנו שכל
כל בתורה  ימודלהתורה ועד היום לא היה רגע אחד ללא  קבלתמיום  ,זאת ועוד

תבטל מאה . שהרי אם רגע אחד יופסק לימוד התורה התנאי בבריהההיסטורי
מים שוקות לילה חו"אם לא בריתי יומם לו. שהרי נאמר ויכ –וממילא יקרא חלילה 

אה. ן הורלשומאי התורה נקראת תורה אמר רבי שמעון בר יוח וארץ לא שמתי".
בלי תורה  צרן".הי הקב"ה הוריד מעולם העליון "דפי נתונים" ובהם כתוב "הוראות

 ובלי הוראה מאת יוצר הכל, העולם הזה חוזר לתוהו ובוהו.
קבל י לא לאולובאמת כותב המדרש שבמעמד הר סיני בני ישראל חשבו לרגע ש 

ה התור ם אתאם אתם מקבלי –ית ואמר להם את התורה ואז כפה עליהם הר כגיג
שמאז  זצ"ל סלרד. הסביר הרב מוטב ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו

ן אנו ה ואיריאחטא אדם הראשון ומאז האכילה מעץ הדעת טוב ורע התערב כל הב
וראה הלשון א מיודעים היום לגמרי מה טוב ומהו רע. אבל כשלומדים תורה שהי

רת ה מסדמעשהו באמת טוב ומהו באמת רע. יוצא מכאן שהתורה למתברר לנו מ
מת. עוד רך האת דלנו את התוהו ובוהו שיש לנו במחשבה ובהתנהגות ומראה לנו א

הרי  רוריםא בלכתב הרב דסלר שמי שלא לומד תורה וכתוצאה מכך הדברים אצלו 
ני אם הר סיבקב"ה תוהו ובוהו מהלך על שתיים. עכשיו מובן מה אמר להם ה –הוא 

ואם לאו  זה,היוטב לכם בחייכם בעולם  -אתם מקבלים את התורה מוטב. כלומר
לא אתחלה זר להאין הכוונה שהעולם חו –הריני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו 

 אתם תהיו במצב של "תוהו ובוהו". 
גם עם ושראל, ם ינמצאנו למדים שכל מתן תורה בהר סיני היה כדי להיטיב עם ע

מד וזרים לאותו מעחמצוות בני נח. בשבת זו אנו  7ב ונצטווהעולם שגם הם אומות 
 נו אתיבלקהיסטורי קבלת התורה בהר סיני ומתעוררים שוב לבדוק עד כמה 

 מים. הי התורה ומה עוד אפשר להוסיף ולחזק, בעיקר בדורנו דור אחרית
 הרב אבנר קוואס –שבת שלום            

 

שנייה הינו ובע חברונתנו לו לאדם שתי עיניים שיראה בעינו האחת מעלות 
 (רבי מאיר מפרשמישלן. )מומי עצמו

 לע"נ העלון מוקדש
 שמואל בן רחל ז"ל

 יוסף בן מזל ז"ל
 

 העלון מוקדש לרפו"ש
 אושרת בת מרים



 

 

 

 ה'חלק  –גיל ההתבגרות 
נוע שיטות ודרכים כדי למ 4במאמר הקודם כתבנו 

 את משבר גיל ההתבגרות והסברנו שיש מצב שלא
 .תואו "חייב שיקרה משבר אלא ישנם דרכים "לעקוף

 כעת נוסיף מספר נקודות שיכולים למנוע משבר
 ומרידה.

ה. לא להכתיב לילדים מה לעשות כשהם יהיו 
י לנער על פ אמר שלמה המלך ע"ה: חנוך גדולים.

 קצבמשלו ו תכישרונודרכו..." כלומר לכל ילד יש 
ז וא להםהיכולות שמשלו. ולכן עלינו ההורים לדעת מה 

 . ומקצועלכוון אותם לבחירת דרך 
אם ו !פארורים שמחליטים שהבן צריך להיות ישנם הו

הוא לא מתאים לכך אז מה יהיה? הלימודים 
 תר יו מתאיםמשעממים אותו ואז הוא מורד. אולי הוא 

 הוי דן את כל האדם לכף זכות
כף להר, לבל לדון את האדם עד כמה עלינו להיז

ו , שאנולשער. ייתכן מאודזאת לא ניתן לתאר חובה 
ו בעצמנו היינו נוכחים באותו מעמד ואף שמענ

 ותוא, לפני שאנו דנים את בעצמנו. אף על פי כן
 וד,ן מאיש לבדוק את העניין לעומק. שכן ייתכהאדם 

י פנ שלאחר שנבדוק את העניין, נגלה שלא כך היו
 הדברים.     

ה סח הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל שפעם על
 ,אהולבקר את הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ור

 ת, וביקש לדע ,שהוא שרוי בחדווה ובשמחה עצומה
ני לשמחה זו מה עושה?. סיפר לו רבי משה, שלפ
וף כשלוש ה חדשים ישב בדין תורה כלשהו, ולבס

  .כאית החייב וזיכה את הזחייב א -פסק את הדין 
ן פולחלפו ימים אחדים, והנה מקבל הוא שיחת ט 

 ני,פלו שמי פלוני בן" בה הזדהה אותו אדם באומרו:
וברצוני לומר לכם שהפסק שפסקתם לפני כמה 

ת, פסק אמימים וחייבתם את פלוני, אין זה כלל 
ל והכול בטל ומבוט ,וטעיתם להדיא בדבר משנה

', 'רב ה בא אלי אותוזה עתוהנה  ."כעפרא דארעא..
 השחיט שאבחן אותו על כל הלכות ,ובקשתו בפיו

 

וך לער לכן עלינו ללימוד תאורתי.ללימוד מעשי ולא 
 ילדם ללהם מבדקים שימליצו לנו מה הכי נכון ומתאי

  .תואז הוא יוכל לזרום עם הציפיות ללא התנגדו
ו. יש לתת לנערים ולנערות הרבה חום ואהבה 

ח מפתה אהבה פרגונים ומילים טובות הםחום מופגנת. 
 "ה.ך עשבר גרם" אמר שלמה המללריכוך. "לשון רכה ת

שמדברים ברכות וברגש עוצמת המרידה הולכת 
 ופוחתת.

הם ו זאת ועוד, אם נראה להם שאנחנו אוהבים אותם
 ותהיקבלו את האהבה בבית אז ככה הם לא יחפשו א
ר עבוברחוב. ופחות ילמדו מעשי חוצפה וקל יהיה ל

 אתם את גיל ההתבגרות.
עה ופיש לזכור שמרד הנעורים וגיל ההתבגרות הם ת
ם שה חולפת ואחר כך הם חוזרים פחות או יותר למה

 רב אבנר קוואסה                 .                              באמת

רגע ב .שמוסמך הוא על ידי לשחוט ,לו 'כתב'ואתן 
אוי כר  בדעתי לסלקו מן הבית תיכף ומידהראשון עלה 

ה שלעז פנים שכמותו, אך מיד נמלכתי בדעתי ממע
ל שראישבו כל איש  ,זה, שכן כבר עבר יום הכיפורים

י מכל לסולח ומוחל איש לרעהו, ואף אני הרי מחלתי 
ף זה בכלל שהכעיס והקניט אותי, וגם רב מחוצ

 !?  מחלים, ומה לי כי אטור לו טינההנ
 את יטבהמאחר וכך קיבלתיו ובחנתיו, ואכן הוא ידע 

 מךה שיכול ומוסכל ההלכות, וכתבתי לו כתב סמיכ
רב ו, להתחצף כל כך בפני דיין כאשר הוא לשחוט.

לת, נפרד ממני לשלום בעמדו על פתח הד –בישראל 
 על ה ראיתיוהנאמרתי לו ש'לא יעשה כן במקומנו' 

ב, רון תימהבאינו יודע מה אני סח, בהביטו עליי ש ,פניו
י כ ,ררמה אני רוצה ממנו, עד שהתב ,ובפליאה עצומה

 . .. שמולמעשה איזה 'מחוצף' דיבר עמי והציג עצמו ב
 קבאון רבי יעופנה הגאון ר' משה בשמחה רבה לג

וצר עאם, חלילה, לא הייתי  ,ואמר לו: "הגע עצמך
 יתיא היהרי ל ,בתחילה, והייתי גוער בו לחינםבעצמי 

 יכול לסלוח לעצמי על כך, ועל כך רבה שמחתי
 לא שעצרתי בנפשי, וזכיתי שלא פגעתי ביהודי על

 ".עוול בכפו
 )פניני עין חמד(


