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נכנס  זר הביתהכשבעלה ח ,אשה עוסקת במטבח בטיגון קציצות
למטבח ומיד מתחיל לצווח: תוסיפי עוד שמן זה ידבק לך, תהפכי 

את הקציצה. עכשיו, את לא רואה צריך עוד שמן? תוסיפי שמן, הנה 
מתיז  . זהזה נדבק לך, תהפכי עכשיו את הקציצות. נו תזדרזי

מה  :י לך... האשה מתעצבנתמרתתר מלח אמלח, יו רת. יומסביב
בעלה עונה: רק  אני יודעת לטגן לבד. קרה לך? מה אתה צורח,

 י להמחיש לך את ההרגשה שלי כשאני נוהג ואת יושבת לידי...רצית

 79| חקת  פרשת

 19:14 הדלקת נרות:

 20:25 צאת שבת:

 21:21 לר"ת: מוצ"ש

 מחמאות על אוכל
מיטב הרבה נשים מרגישות שאת 

הן מביאות לידי ביטוי במטבח  ןכישרונותיה
בהכנת תבשילים טעימים ומאכלים מיוחדים 

 והן רוצות לקבל משוב חיובי. 
צריך לדעת שברוב הפעמים כשאשה מכינה 
אוכל היא מכינה אותו לטעמו של בעלה. בעת 
התיבול היא חושבת לעצמה: הוא אוהב את זה 

יף אבל כך, הוא לא אוהב את זה כך, שיהיה חר
לא חריף מדי, מה הוא יאמר על האוכל, איך 

 הוא יגיב... 
בקיצור, היא רואה בתוך הסיר את הראש של 

 בעלה. 
והוא, מקבל את צלחת המרק, שואב את 
הנוזל כמו משאבה, ואפילו 'תודה' הוא לא 

והוא עונה:  אומר. היא שואלת אותו: זה מלוח?
 ...איך המרק? לא רע - זה חריף? קצת... -לא! 

איך  -בעל יקר, עתה נלמד דבר בסיסי 
 אומרים תודה על מרק!

היא הגישה לפניך את הצלחת, תאמר 
בשמחה: תודה! קח את הכף, טעם שתי 

טעימות, סגור את העיניים, חייך... ותאמר לה:  
אשתי, זה כל כך טעים... אמא שלי יכולה להיות 

 תלמידה שלך...
היא תהיה בהלם ותאמר לבן שלה:  איציק, 
תביא מהר את הטייפ נקליט את אבא... ותחזור 

 שוב על אותו משפט...  עשית לה את היום! 
צריך לשים לב לדבר זה בעיקר בשנה 
הראשונה של הנישואין שבה הכלה רוצה 
להראות שהיא יודעת לבשל )ולא תמיד היא 

 טעים. יודעת(, תן לה הזדמנות להכין לך משהו 
אל דאגה היא עוד תלמד להפריד אותם אחד 
אחד. תן לה צ'אנס להוכיח את עצמה. אפילו 

  אם אתה אוכל קש, תעודד אותה.
בעל יקר, לעולם אל תאמר לה: למה את 
שורפת את התבשיל... אמא שלי אף פעם לא 

 שרפה לאבא שלי את האוכל... 
משפטים כאלו מרגיזים אותה מאד, וזה גם 
לא הוגן. ראשית, לאמא שלך יש נסיון של יותר 

שנה במטבח, ושנית, תהיה זו תמימות  30 -מ
, לא הטרייכלה  הכשהייתלחשוב שאמא שלך, 

שרפה לאביך את האוכל. גם אבא שלך אכל 
 שרוף...  

היוצא מדברינו, שצריך לתת לאשה ימי חסד 
' באהבה עד שהיא םייסוריהבמטבח. קבל את '

 תלמד, וגם היא תהיה מקצוענית בתחום הזה.

 לע"נ העלון מוקדש
 שמואל בן רחל ז"ל

 יוסף בן מזל ז"ל
 

 מוסריות
ר" ּתֹוָרה ֲאשֶׁ ת הַּ לה'  ִצָוה-ֹזאת ֻחקַּ ֵבר אֶׁ יָך ָפָרה -ֵלאמֹר דַּ חו ֵאלֶׁ ִיקְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ בְּ

ין ר ֵאֵֽ ִמיָמה ֲאשֶׁ א-ֲאֻדָמה ּתְּ ר לֵֽ ל-ָבּה מום ֲאשֶׁ יָה ֹעֵֽ  ."ָעָלה ָעלֶׁ
עוסקת במצוות פרה אדומה. מצווה זו נקראת "חוקה" מכיון שאין לה  רשתנופ

ות בצבע אחר, טעם והסבר. הפרה צריכה להיות אדומה לגמרי ללא שום שער
שימוש אחר שלא לצורכה, ומהאפר שלה מזים על אדם  אסור להשתמש בה לשום

שנטמא בטומאת מת ועל ידי כך הוא נטהר. סוד פרה אדומה נמסר רק למשה 
יָך ָפָרה " –שנאמר  נו רב חו ֵאלֶׁ ִיקְּ  פרושו רק אתה יודע את סודה."אליך"  ...."וְּ

 חוקת הפרה???ולא זאת  חוקת התורהפרשים אם כן למה נאמר זאת ושאלו המ
אלא בא הכתוב ללמדך שכל התורה כולה חוקה! זאת אומרת שגם המצוות 

 המובנות שהם בגדר משפטים גם הם חוקה ללא הבנה.
הוא דבר שמובן לכל האנושות ואפילו  "לא תרצח" -החוק של  בדברים.נתעמק 

אם התורה לא היתה כותבת זאת הינו לבד יודעים שאסור לרצוח. אבל אם נשאל 
לוחם משבט זולו שהם אוכלי אדם, למה אתם עושים זאת הוא יאמר לנו שכך הוא 

 נהג אצלהם ובעצם למה לא? מהחוק וה
הוא  –למה לא. אם נאמר לו שזה אכזרי  שכליתננסה קוראים יקרים לשכנע אותו 

לא  או תרנגול ולאכול זה לא אכזרי? אם נאמר לו שזהלשחוט פרה  –יאמר לנו 
וכשאתם הורגים חיות ועושים מהם פרוות, בגדים ונעלים  – הוא יענה ויאמר –מוסרי 

? אצלנו בשבט הדבר הכי מוסרי. זה כן מוסרי? מי קובע מהו מוסרי ומהו לא?? –
 קוראים יקרים מה נענה לו? 

לא היה זה דבר יחסי שמשתנה במשך הדורות. פעם  שמוסריותהאמת היא 
ותר כי הציבור דורש זאת, פעם היתה והיום זה מ מסוימיםברים מוסרי לעשות ד

המילה  המוסריות???איפה  –והיום הכל חופשי  מסוימיםעל סרטים  צנזורה
 מוסריות מאוד גמישה, ונקבעת לפי ביקוש והיצע.

חייבים להגיע  זאת חוקת התורה אשר ציווה ה'!באה תורת ישראל ואומרת לנו 
אין  מבורא עולםשנתנו רק  ומוחלטים םאבסולוטיישבסופו של דבר, שבלי חוקים 

 .מוסריות קבועה
רק יוצר כל יכול לומר לנו, בני האדם, מהו מוסרי באמת ומה רק נראה כמוסרי. 

חיים יכול לקבוע משבט זולו, שרק נותן ה יפרימיטיבוזאת התשובה שנענה לאותו 
איזה חיים חשובים יותר ואיזה פחות, חיי אדם זהו הערך העליון ביותר ובו אסור 

ולכן הוא יכול  רא לשימוש האדםהעולם כולו נבלעומת זאת  לנגוע כמלוא נימא.
 , לשמירה, ואפילו לאכילה.להשתמש בבעלי החיים לחרישה

למדים שכל מצווה בתורה בסוף תוביל אותנו לתובנה שכולם מרועה  נמצאנו
אחד נתנו ורק הוא יתברך יודע מה טוב באמת ומה לא טוב. לכן תורתנו נקראת 

וגם לאומות העולם נתנו שבע  שמורה לנו את הדרך הנכונה בחיים. תורת חיים
 מצוות בני נח המלמדות את כולם יושר צדק ושלום.

 אבנר קוואס –שבת שלום 

 העלון מוקדש לרפו"ש
 אושרת בת מרים

 לתרומות להפצת העלון לע"נ, לרפואה, להצלחה, 
  8שלוחה  1599-59-59-39ניתן להתקשר ל

 

 ע"ה העלון מוקדש לזיווג הגון אורלי בת שרה
 והצלחה לאושר בן אורלי וספיר בת אורלי

 



 
 חלק א' – ודדות עם חוצפההתמ

המשנה בסוף מסכת סוטה מונה לנו את הסימנים של 
גא, בעקבות משיחא חוצפא יס" –הדור שבו יתגלה המשיח 

נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו לפני קטנים, הבת 
הסימן  קמה באמה, הכלה בחמותה, בן מנבל אב..."

המובהק לכך שאנו נמצאים באחרית הימים ממש לפני 
 חוצפה שהולכת וגדלה. –התגלות המשיח היא 

בכל יום מחדש אנו עומדים המומים לנוכח גלי החוצפה 
והעזות שפוקדים את ילדנו. מי העיז פעם לצעוק על אביו, 

 לקלל את אימו, או להלבין פני זקן??? 
היום לצערנו אלו דברים שקורים בכל יום. אנו ההורים לא 

עם תופעה זו, ומה הכלים הנדרשים  םלהילחיודעים איך 
 הנוראה.פה לפחות לבלום את החוצ

 
 
 

 בריחה מהמחלוקת
היה אמור להתקיים  22:00במוצ"ש פרשת פנחס בשעה 

ישיבת  –דירים חוץ ממני  19שמשותף לעוד  ןבבנייאצלנו 
ועד בית, כשהנושא העומד על הפרק היה טעון מאוד, 
והיה סיכוי גדול, שיתפרץ שם ויכוח חריף, עד כדי 

חם, ואם אשתתף בישיבה מחלוקת. אני יודע שיש לי מזג 
עה כמוני, ולכן זו, אני עלול להתפרץ על אלו שאינם בד

כדי  ,שאני רוצה לברוח מהמקום ,'ישתחאמרתי לאשתי 
 מחלוקת.  רייווצשלא 

נה, שזה לא חכמה לברוח, אלא החכמה היא טע
שההבדל בין  ,, ללכת ולשתוק, עניתיתהמידועל  להתגבר

שחכם יודע  ,לחכם, הוא שהפיקח לא נכנס למקום פיקח
 לצאת ממנו.    

כדי שאם ינקשו  ,ואכן ברחתי למאפייה שבבעלותי
 יה שם. כשהגעתי למפעל,לא אה -בדלת ביתי לקרוא לי  

שהחשמל הראשי בכל  ,חשכו עיניי מרוב חושך, התברר
תחו בשבת . כיוון שלא פד בתחילת השבתהבניין נפל עו

עדיין הסחורה נשארה קרה  ,ור וההקפאהאת החדרי קיר
מיד הפעלתי מחדש את המכונות והצלתי את  .וקפואה

 ,הגיעו העובדים לפנות בוקר לעבודההסחורה, ועד ש
הכל חזר למקומו בשלום, והשתייה שאמורה להימכר 

 פואות. בבוקר הייתה קרה והעוגות במקפיא נשארו ק
שבת  שבשבוע רגיל אני לא מגיע במוצאי ,יש לציין

למפעל, ואז ההפסדים שהיו נגרמים למפעל, היו מגיעים 
 ,שלא הייתי מעוניין להיות במחלוקתלהון עתק, ורק בגלל 

  הגעתי וקיבלתי את שכרי במקום.
 )מעובד מתוך "ווי עמודים(

 אצילות נפש
 'ר הצדיק רבי אריה לוין זצ"ל התגוררבשכנות הגאון 

"ל. הלה היה בתחילה עשיר גדול בעל שמואל דוד כהן ז
ן, וברבות השנים נהפך נכסים רבים, אולם לא לעולם חוס

במצבו הכלכלי  !ונותר הלה נקי מכל נכסיו ,עליו הגלגל
החדש נאלץ לעבור עם משפחתו לדירה פשוטה וזכה 

 .לצדיק הגאון רבי אריה לוין זצ"ללהתגורר בשכנות 
החל הוא לעבוד  ,ת משפחתומאחר שעליו לפרנס א

כפועל בניין פשוט. בכל ערב כשהיה חוזר מעבודתו 
הקשה, הייתה אשתו מרת שרה רבקה ע"ה מתלבשת 

 ומתקשטת בבגדי שבת ויוצאת לקבל את פניו! 
כשנשאלה על ידי הרבנית לוין ע״ה למנהגה זה, ענתה, 
שהיא חוששת שבעלה שירד מאיגרא רמא לבירא 
עמיקתא, מרגיש חוסר ביטחון במעמדו בביתו, שמא 
רעייתו אינה מעריכה אותו כבשנים עברו בהיותו גביר 
בעמיו בשל מצבו הכלכלי הרעוע, על כן היא יוצאת 

ו כמה היא שמחה לקראתו בשובו עייף ויגע, להראות ל
 בחלקה, ונרגשת לקראתו, ולנסוך בו שמחה וחדוות חיים.    

"ל, שגם היא הייתה אשה גדולה במעשיה הרבנית לוין זצ
ובצדקותה, הייתה אומרת תמידין כסדרן, שהיא מקנאה 

ממש לדרגת בדרגתה העצומה של אותה שכנה, שהגיעה 
שהיו משמחות את בעליהן  ,הנשים הצדקניות במצרים

 שובם מעבודת פרך. ב
הסיפור, הרה"ג רבי שמחה שלמה לוין זצ״ל ,שסיפר את 

מה יצא מזוג כזה, ואכן בנם הוא  ,התבוננתי לראות :אמר
הגאון הדיין הנודע רבי יוסף כהן זצ״ל חתנו של הגאון רבי 
צבי פסח פרנק זצ״ל, ובנו של רבי יוסף, הוא הגאון רבי דוד 

 טירה!כהן שליט"א ראש ישיבת חברון המע
 )פניני עין חמד(

המאמרים הבאה נלמד יחד מהם הדרכים לבלום  בסדרת
 .את החוצפה ואיך להגיב לילד שמתחצף

 ראשית נקדים מספר הקדמות חשובות: 
החוצפה היא כח גדול שיכול "לשתק" את העומד מולו  -א

 ענות לו.לעד כדי שנעתקו המילים מ
 ף צודק.בחוצפה יש כח לשכנע שהמתחצ -ב
המתחצף רוצה למשוך את השני "לזירה שלו" ושם הוא  -ג

 להכניע אותו ולאלץ אותו למלא את בקשתו. יכול 
. אין ממשעלינו לדעת שבחוצפה למעשה  !הורים יקרים

אם נתעשת ונלך לפי הכללים שנלמד נוכל למגר אותה 
במהירות, צריך גם לדעת שאפילו שהמתחצף השיג את 

 וסוף האמת לנצח.מבוקשו, "הניצחון" הוא זמני 
זאת ועוד, אנחנו לא נרד למגרש של החוצפן אלא נשתדל 
למשוך אותו לזירה שלנו ששם נוכל להעמיד אותו על 

 המשך אי"ה בשבוע הבא              .טעותו ולחנכו לדרך ארץ


