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מגיע  חיר.מעות ראש עירייה רצה לבנות גשר חדש והזמין אליו קבלנים להצ
"איך הגעת  עיר:הקבלן ערבי ונותן הצעה של מיליון דולר. שואל אותו ראש 

לח עיר שהראש  -חומר, שליש פועלים השאר רווח" לזה?" אמר: "שליש 
ולר. שאל אותו: "איך דמיליון  2אותו הביתה... הגיע קבלן רוסי ונתן הצעה של 

שלח גם  -וח" הגעת לזה"? אמר לו: "שליש חומר, שליש פועלים, השאר רו
ש העיר: שאל אותו רא מיליון דולר. 3אותו. הגיע קבלן יהודי נתן לו הצעה של 

יליון מלך, בשבי הגעת לסכום הזה? אתה הכי יקר!!" ענה לו: "מיליון"איך 
 מכרז.כה ביד זבשבילי, ומיליון לקבלן הערבי שיעשה את העבודה". הוא מ

מאות קום מח לימות במ  א
 וג: הסילולית מתחלקת לשני סוגיםהאלימות המ

: שניהג הראשון: קללות, איומים וניבולי פה. והסו
שתיקה. שתיקה וברוגז הם סוג של אלימות 

ה יותשהיא לפעמים חמורה יותר, ותוצא פאסיבית
 .קשות יותר

היום, בעל שרוצה להעניש את אשתו שלפי 
 דעתו לא עשתה את רצונו, עושה איתה ברוגז

 מרבמשך שבועות ולפעמים גם חודשים. ואני או
ה שאין התעללות נפשית גדולה יותר מלתת לאש

 . את ההרגשה שהיא לא קיימת ושהיא כמו אויר
שבהתנהגות זו כלפיה היא  והוא עוד חושב

ה תשתנה... בעל אחד אמר: אני אחנך אותה, מ
שנה... היא  20שאמא שלה לא עשתה במשך 

 ואני אומר שבעל שחושב כך, .ממושמעתתהיה 
ה מן כורת את הענף שעליו הוא יושב. ראשית, אי

ל לחנך בגיל כזה, גיל החינוך נגמר לפני גי
שפיל ההתבגרות. ושנית, זה כל כך מעליב ומ

 שהוא אומר לה שהוא יחנך אותה.
 לפני מספר שנים התקשרה גברת אחת וסיפרה

ים. שנ 10לי על מצבה המצמרר: אני נשואה מעל 
 קינכל ערב כשבעלי חוזר הביתה, הבית מטופח, 

 ח,ומבריק. כשהוא מגיע הביתה, הוא נעמד בפת
 ואמסתכל פנימה בקפדנות, ועם פנים קפואות ה

מה  י,אומר לי:  למה הבית מבולגן? סליחה, אמרת
 שהמשענת שלו אכיסוהוא מצביע על  לא בסדר?

. הנה לא צמודה לשולחן. אמרתי לו: זו הבעיה?..
 אני מיישרת את הכסא... והוא אמר: זה כבר

ל רוגז ולשתיקה שבהוא נכנס ל מאוחר מדי...
 שבועות. והמקרים הללו חוזרים על עצמם כל

ך כ-כמה זמן. אני לא מסוגלת לעמוד בשתיקה כל
יו רגלאני נשברת ונופלת לארוכה. בסופו של דבר 

 עמד קצת אשהכיסומבקשת סליחה...  על מה?  
ת שיעקום...  קוראים יקרים, זוהי התעללות נפ

הגרועה יותר מהתעללות פיזית. זוהי מידת 
 על,בו אכזריות שאין כדוגמתה, ולפי דעתו של אות

 הוא מעביר לה 'סדרת חינוך'.  
 יןטהרי לפנינו מקרה שבו האשה מרּוקנת לחלו

 מכל יחס מבעלה והיא חשופה לכל משב קל של
 לאמחמאה מאדם אחר. וכשיבוא אותו אדם, מי ש

ח יהיה, ויתן לה מחמאה, זה ימלא אותה וישמ
 .אותה כל כך, שהיא עלולה ליפול בפח בקלות

רה לצערי, ישנם הרבה מקרים קשים דומים למק
 וםשהזכרנו, שהבעלים לא מבינים את הנזק העצ

צד ללביתם ולילדיהם. נשים שחיות שהם גורמים 
, ורבעליהן בתנאים של חוסר פרגון והזנחה כאמ

 עלולות להגיע למצבים קיצוניים.

קת  מחלו
ח " ַק י וְ  קורחַויִּ וִּ ן ֵל בֶּ ת  ְקָה ן  בֶּ ְצָהר  ן יִּ ןבֶּ ָת ְב ַוא   ָד ם  יָר ֹוןבִּ ב ְוא יָא ְבֵני  ֵני ֱאלִּ ת  לֶּ ן פֶּ בֶּ

ן ֵב ְבנֵ  .ְראּו ים מִּ ָנשִּ א  ה ַו ְפֵני מֹשֶּ ֻקמּו לִּ שִּ ְשָר יִּ י ַוָי מִּ יםֵאל ח  .ים ּוָמאָת . ל וַ  . לּו ַע ָקה  יִּ
כִּ  ם  כֶּ ב ָל ם ַר הֶּ ֵל א  ְמרּו  רֹן ַויֹא ה  ל ַא ַע ה ְו כָ מֹשֶּ ֻכלָ ל ָה י  ָדה  תֵע ְב ים ּו ְקדֹשִּ ם ְיהָֹוה ם  ָכ ֹו

ה ָו ַהל ְיהֹ ְק ַעל  ְתַנְשאּו  ּוַע תִּ .ּוַמּד " 
ם ינויימלהיות לעם, חולקו  הפכווצה קורח??? כאשר בני ישראל מה ר

נשיא.  -וזיאלן עכהן גדול. אלצפן ב -מלך. אהרן -בתפקידים שונים: משה רבנו
יצהרארבעה אחים היו -קורח בא בטענה צודקת לכאורה ון , ח: עמרם,  בר

זיאל עו ם . ו הכ . אח"כהמלובן עמרם נטל  בנו, משה –שהוא הבן הבכור עמר  ריצ
הבנו קורח ראוי  שהוא השני, גדול רן יו אהת אחא. ומדוע משה מינה לכהונה 

 ל!כהן גדולהיות כהן גדול, לפי סדר הגדולה, קורח ראוי להיות 
לנו בל כואיבו. לחלוק על משה שלפי דעתו בדה את המינויים מל קורחלכן קם 

"ה. מהקב רשתיודעים שמשה רבנו לא עשה דבר גדול או קטן מבלי הוראה מפו
 כל החולק על רבו כחולק על השכינה. –לכן אמרו חז"ל 

צילי ול ואועדתו הוא הגיב באופן שק קורחכאשר משה שמע את הטענה של 
על פניו".שנאמר  פול  וי ה  מש ע  ה רהקו הוא כלל לא נכנס לעובי "וישמ

ו יעמד דתומר לקורח, שמחר בבוקר קורח וכל עולמחלוקת אלא מיד אח"כ א
לכן  קדוש.א הבחיים הו רשיישאעד עם גחלים ועליהם קטורת ומי לפני אהל מו

תו". כל עדורח אמרו חז"ל "איזוהי מחלוקת שאינה לשם שמים זוהי מחלוקת קו
 ולמה לא הוזכר משה? כיון שהוא לא נחלק.

 לשפלגה המ שגם בתוך -החתם סופר הסביר שמחלוקת קורח וכל עדתו פירושו
קששלו.   ןלכיווקורח היתה מחלוקת שכן כל אחד משך  בי  .כהונה גדולה -קורח 

ישים איש וחמ תים  ת ורבנוהק היו בכורות ובקשו שתחזור אליהם עבודת -מא
תן ואבירםשהפסידו אחרי חטא העגל  . יותר סיסבקשו לחרחר ריב ולהת -. ד

תח מדו פת ועוהסוף ידוע, קורח ועדתו קמו למחרת עם מחתות גחלים וקטור
: כתוב "כואח ,אוהל מועד, ואז יצא אש ושרפה את כולם חוץ מאהרן הכהן

ת" ע אָֹתם ְואֶּ ְבַל תִּ יָה ַו ת פִּ ץ אֶּ ח ָהָארֶּ ַת ְפ תִּ ת ֵתיָב  ַו ם ְוֵא ר כָ הֶּ שֶּ א  ם  ָאָד  קורחלְ ל ָה
ת  כּושְוֵא ָהְר .ַוֵיְרדּו .ָכל  . ה וַ  . ים ְשאָֹל ָה ַכס ע  ְת ַחיִּ ם  יהֶּ ְבדּו מִּ ֵל א ץ ַויֹ רֶּ ָקָהלָא . תֹוְך ַה " 

יא וקת ההמחלנמצאנו למדים כמה קשה המחלוקת. קורח ועדתו היו בטוחים ש
אוד משה קלשם שמים, אבל סוף סוף זוהי מחלוקת.. ואחרי שהיא מתחילה 

 אל.ש ישרדוקהרן לעצור בעדה, שהרי בסוף דברו כנגד משה רבנו בחיר ה' וא
 .נלמד כולנו לברוח מהמחלוקת ולהיות תמיד בשלום עם כולם
 הרב אבנר קוואס –שבת שלום ומבורך 

ש קד מו  לע"נ העלון 
ל ל ז" בן רח ל   שמוא

 יוסף בן מזל ז"ל
 

י דיברתאך נחמתי על מה ש ,לא התחרטתי על מה שלא דיברתימעולם 
 פעמים רבות )רבי אברהם חסדאי(

ש " פו ש לר קד ון מו  העל
ם בת מרי  אושרת 



 

 

 

 

ק ג' ל  סגירות ח
רו נסגשישנו פתרון נוסף כדי לפתוח ילדים סגורים או 

ום חה כתוצאה ממקרים מסוימים. צריך להעניק לילד הרב
לא  ואהבה. ידוע שכאשר אדם רואה מולו מישהו קשוח,
ו ותאמחייך, ומדבר ביובש, הוא נסגר ולא רוצה לשתף 

י, פטחייכן, סימבכלום. לעומת זאת, כשעומד מולו אדם 
ת אלו  פרובעל מאור פנים, מיד הוא מתחבר אליו ומוכן לס

לד . הייםהסודות הכי כמוסים שיש לו. חום ואהבה הם ממיס
ה ו, מותמרגיש מוגן וחשוב בעיני ההורים וכשהם ישאלו א

ל קותר י עבר עליו במשך היום, או מה הוא מרגיש יהיה לו
ם רק בחיבוקילפתוח את ליבו. חום ואהבה לא מתבטא 

מו לו כביונשיקות אלא גם בהתחברות לילד, צריך להיות בש
ל אכואח גדול. לשוחח איתו לפעמים בשעה של שקט, ל –

ו אר איתו ביחד וגם להיות סבלן כלפיו כאשר הוא אומ
 מראה לנו איזה דבר שהוא עושה או כתב.

 

זכות מעשה חסד  ב
ם י החסד שאנו עושישעעד כמה גדולים וחשובים מ 

ינו על ,אולםזאת לא ניתן לתאר ולשער.  -זהבעולם ה
עשה מ-מעשה חסד  לדעת ולהבין, כי כאשר אנו עושים 

ו"ר אדמהזה הוא לטובתנו ולתועלתנו. או כפי שאמר זאת 
 אדםעל כל פסיעה ש להצדיק הרב שלמה גולדמן זצוק"

  !   צמועפוסע עבור הזולת, חוסך בכך אלף פסיעות עבור 
 מריםנאלהלן סיפור המעובד מתוך 'קול ברמה'. דברים ה

' "י רם עומובאימפי הרב הגאון יצחק זילברשטיין שליט"א 
 שראלירץ ו של רב מפורסם באמיכאל צורן הי"ו. אחד מבני

גש שנפ בשידוכיו בצורה שאי אפשר לתאר. למרות ''נתקע
ו ווגכבר עם עשרות משודכות, לא הצליח למצוא את זי

 ולהקים בית נאמן בישראל .
ה בוהנה באחד הימים נפגש הוא עם פלונית, וגמלה 

ם נייע תשובה שלילית. השההחלטה לאחר הפגישה להודי
 חורגישה הזמין הבישבו בבית קפה, ולקראת סיום הפ

כוס ההמשודכת התפלאה למי מיועדת  .שלוש כוסות קפה
 שיבהה באוזני הבחור, השלישית, וכשהציגה את תמיהת

 :  הלה ואמר
כוס ל "כוס אחת היא בשבילי, השנייה בשבילְך, ובאשר

, חוץטח שעומד בהתבוננתי וראיתי את המאב -השלישית 
 , מןאודושומר על המקום, וכיוון שאנחנו בתקופה קרה מ
ן יל, ולכהסתם גם הוא היה מעוניין בכוס קפה מהב

, ריםמעה את הדבהבחורה ש ."החלטתי להזמין גם עבורו
א , היבחורשאם אלו הן תכונותיו של ה ,ובו במקום החליטה

כה , ז'אמתמעוניינת להתארס עימו... כיוון שעסק 'בחסד ו
 להשיג שידוך.

מד(  )עין ח

 רים,ידוסיציאה משותפת עם הבן או הבת, אם זה לקניות, 
גן באו סתם לאכול ביחד גלידה. לשבת איתו על ספסל 

ֵרא "חברות". דבר נוסף שכדא בנושא  אמץי לוכד', גם זה ִיקָּ
 כל שהוא לתת בילד אמון. אם הוא מרגיש –בו אנו עסוקים 

נו אמיהזמן נחשד ובחזקת משקר וכל מה שהוא יספר לא י
 ו, אז התוצאה תהיה שהוא יפסיק לספר. ל

הוא וית לכן, כאשר שואלים אותו אם הוא הכין שיעורי ב
ותה אכן! אל תמשיכו לשאול אותו שוב ושוב את  -אמר 

 מת.השאלה, כי בזה אתם מדגישים לו שהוא לא דובר א
ו, צריך להתייחס אל הילד כאיש אמת ולקבל את דברי

ם רכיבד ם לו נבדוק זאתואפילו שאנחנו לא כל כך מאמיני
ו. ם לעקיפות, אבל בפניו צריך להדגיש שאנחנו מאמיני
ת אלו כדאי גם לתת פרסים על אמירת אמת כדי ליצור אצ

 ימההתחושה שמשתלם לומר את האמת. כך נוריד את החס
 ריםדב של אי האמון והילד יפתח יותר לספר ולגלות לנו

 .ותוא לכווןחשובים שהיינו רוצים לדעת כדי לעזור לו ו

אחר ה על ה  מחשב
עד כמה רבותינו כל מחשבתם הייתה על האחר 

ר, יותודאגתם היא לזולת בלבד. להלן סיפור מופלא ב
 זצ"ל ךאוירבעשהתרחש עם הגאון רבי שלמה זלמן 

  (.'קול תורה' ראש ישיבת)
ת היה זה בימו .פעם אחת הלך רבינו ברחוב הפסגה

ור ה בחרבינו רא, ולפתע גשם חזק התחיל לרדת.  החורף
נת נטובה קטנה, מתקרב אליו, עם מטריה קטצעיר מישי
 של ילדים. 

 הבחור ביקש מרבי שלמה זלמן להיכנס איתו תחת
המטריה שלו. הצדיק אכן כך עשה ונכנס מתחת 

ה, קטנלמטריה, אבל המשיך להירטב כמקודם. המטריה ה
ים גשמלה כמעט כלום כנגד המעל שני אנשים, לא הועי

 .  העזים
צר א עהה את הרב. לפיכך הואחד הנהגים ראה זאת וזי

קשה בב ו והזמין את הצדיק: "כבוד הרב, היכנסאת רכב
ם עולך הי , לא, אנח אותך לישיבה". אמר לו הרב: "לאואק

 ,עהבחורים ראו את ראש הישיבה מגי הבחור הזה".
 כשהוא כולו רטוב מכף רגל ועד ראש. 

ת שאלו אותו: "כבוד הרב, למה לא רצה הרב לעלו
, אההנ "ראיתי שלבחור הצעיר הייתה להם: לרכב?" אמר

י ה למכך שהוא לקח אותי תחת המטריה שלו. עדיף הי
 להירטב, ולא לפגום בהנאה שלו..."


