
 

  

 257  | שמות 

 16:17 הדלקת נרות:

 17:29: השבתצאת 

 18:02 מוצ"ש לר"ת:

 הזמנים לפי אופק ירושלים

 לפני החתונה אנחנו שחקנים!
עלינו לדעת שהתנהגויות ומעשים שראינו לפני 
החתונה, לא תמיד נפגוש אחר כך. כולנו יודעים 

עת הפגישות הכל משחק, ודברים מראש שבש
אנחנו דור שרואים מכאן לא רואים משם. 

 -שמתרשם מאד מחיצוניות. ה'פוזה' וה
SHOW חשובים לנו מאד.  אך עלינו לדעת ,

 שגם זה שוחד. 
היא חושבת בלבה: איך הוא יפה... הוא כזה 

מה יש בראש של  -ָשַאְלת ֶאת ָעְצֶמך חתיך...  
אחורי המעטפה החתיך הזה? מה מסתתר מ

הוא חושב לעצמו: היא כל כך היפה הזאת? 
עזוב את היופי, מה עם האופי של אותה יפה... 

 יפה? בדקת אם היא מתאימה לך לחיים?... 
בפגישות, הוא הקפיד על ההופעה שלו... לבש 
מכנסי נקניק שחורות, נעל נעלי שפיץ 
אלגנטיות, שם מוס )של שטראוס( בשיער, לבש 

עם התנין )שהפה שלו  LACOSTE חולצת
, ואמר לה מילים של FOX, TOMMYפתוח(, 

לבית  שבת: האינך מעוניינת להלוך עמדי
'להלוך עמדי...', היא היתה בטוחה הקפה?... 

אחרי החתונה היא גילתה שהוא אקדמאי... 
והיא, צועדת  שהוא לא סיים בית ספר יסודי...

 '... כמו 'שלגיה ושבעת הגמדים .בעדינות..
לפעמים היא באה לפגישות כשהיא 'מתה 

והיא הוא שואל אותה: רוצה פיצה? מרעב'. 
אם אחותה היתה משיבה: אני לא רעבה... 

שואלת אותה את אותה השאלה, היא היתה 
 עונה לה: תביאי שני מגשים וגם את הווספה...

בהרצאות רבות שאלתי, למה לפני החתונה 
, והיא מכסה הבחור מסתיר את הפנים במסכה

את 'הגיבנת', והם מדברים במילים יפות: 
מאמי, באבי, אתה זורם, את זורמת...  ואחרי 
החתונה... הוא קורע את המסכה, חושף את 

והיא מגלה את פניו ואומר לה: האאאאאא... 
למה שלא נשאר הגיבנת ואומרת לו: הנה... 

 יפים אחרי החתונה כמו שהיינו לפני?!
עצמה: לפני החתונה כלה חדשה אמרה ל

הייתי בטוחה שהתחתנתי עם האביר על הסוס 
הלבן, מיד אחרי החתונה האביר נעלם 

והחתן אמר לעצמו: לפני ונשארתי עם הסוס... 
 ההיפיפייהחתונה הייתי בטוח שאשתי היא 

הנרדמת, מיד אחרי החתונה גליתי שהיא לא 
 כל כך יפה והיא נרדמת לי כל הזמן...

ודיווח כי יש  ביתו. הוא התקשר למשטרהנכנסים לחצר  יםגנבבהבחין איש אחד 
 טפסו מעל הם הפקידה: "הם בתוך הבית שלך?" האיש: "לא, אבל .לו גנבים בבית

הפקידה: "טוב תשמע, יש לנו כרגע " ויידיםגדר על מנת להיכנס, והם נראים מצ
הוא התקשר שוב, ואמר  דקהבניידות..." האיש: "טוב תודה" וניתק. אחרי  מחסור

לדאוג. לקחתי את  דיווחתי לך על גנבים בביתי? אין לך מהש לפקידה: "זוכרת
כמה דקות  וניתק. תוךהם כולם שוכבים מתים בחצר!"   ,האקדח שלי ויריתי בהם

 -זמן שאזקו אותם באזיקים הגנבים, וב ניידות ואמבולנס. הם עצרו את 3הגיעו 
 שהרגת את כולם!"  השוטרים צעק על בעל הבית: "חשבתי שאמרת אחד

 "!שאין לכם ניידות האיש צעק בחזרה: "חשבתי

 זווג ופרנסה
משה רבנו נולד במצרים וגדל בבית פרעה. אותו פרעה שגזר את הגזירה 
האיומה "כל הבן בילוד היאורה תשליכוהו" כדי להטביע את מושיען של 

 ישראל, מגדל אותו בביתו! 
משה גדל והפך להיות נסיך במצרים אבל למרות זאת הוא לא יכל לראות את 

הם בעבודת הפרך. גם כאשר צרות עמו המשועבדים תחת יד פרעה והיה עוזר ל
הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו הוא לא יכל להתאפק שנאמר "ויך 

 את המצרי ויטמנהו בחול". 
מיד לאחר מכן ברח משה רבינו למדין כדי שפרעה לא יעניש אותו. הוא הגיע 
לבאר המים וראה את בנות יתרו יוצאות לשאוב מים והרועים מגרשים אותן. 

ל לסבול חוסר צדק וקם להושיע אותן. מעשה חסד זה גרם בסופו של הוא לא יכ
 דבר לחתונה עם ציפורה ביתו של יתרו.

ֹום.  נתבונן בפסוקים "ַוָתבֹאָנה ֶאל־ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ַויֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶתן בֹא ַהיּֽ
אן. ַויֹאֶמר  ַותֹאַמְרןָ ִאיׁש ִמְצִרי ִהִציָלנּו ִמַיד ָהֹרִעים ְוַגם־ָּדֹלה ֹּֽ ָדָלה ָלנּו ַוַיְׁשְק ֶאת־ַהצ

ֶחם". לחם הוא הסמל של הפרנסה. ובאמת  ֶאל־ְבֹנָתיו ְוַאיֹו... ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלּֽ
 –אמרו חז"ל שהאשה נמשלה ללחם. וכן פירש רש"י את הפסוק "ויאכל לחם" 

 שמא ישא אחת מכם. 
יווג. וכן מצינו אצל יוסף שעבד כלומר אכילת לחם לאו דווקא, אלא הכוונה לז

בבית פוטיפר שר הטבחים. שם הוא קיבל את כל הסמכות ואדוניו נתן לו את כל 
השליטה חוץ מדבר אחד "כי את הלחם אשר הוא אוכל" שצווה לו אדוניו הכל 

 חוץ מאשתו. 
ובאמת יש להבין למה האשה נקראת בשם הזה? המילה לחם באה מהמילה 

הלחם שהוא אב המזון העקרי הנותן חיות לאדם ומחבר  הלחמה, כלומר חיבור.
את הגוף עם הנשמה, הוא מלחים את שני הדברים הללו. האשה היא זו 
שמלחימה ומחברת את בעלה לדברים טובים, כמו מידות טובות, פעולות 

זאת ועוד כתוב נכונות, מחברת אותו לאנשים וחברים טובים, וגם לקב"ה. 
מי שרוצה להתעשר שיכבד את אשתו! האשה עפ"י בתלמוד וכן בזהר הקדוש 

הקבלה היא זו שמורידה את השפע לבית והפרנסה בזכותה. האשה מייצגת 
 בבית את השכינה הקדושה, והשכינה אומרת "מכבדי אכבד".

ויותר מכך על שני דברים אמרו חז"ל שהם קשים כקריעת ים סוף: קשה זיווגו 
ו של אדם כקריעת ים סוף. גם המזון של אדם כקריעת ים סוף. קשין מזונותי

 וגם הפרנסה קשין כקריעת ים סוף כיון שההשתדלות בהם רבה. 
ורואים זאת החוש ברגע שהאדם נושא אשה נפתחים הרבה מעצורים בנושא 
הפרנסה והשפע מתחיל להגיע. נכבד זה את זה ונזכה לזוגיות טובה וגם לפרנסה 

 בשפע.
 אבנר קוואס–שבת שלום 



 

 
 
 
 

אפילו ילדים שלא פגשתם במשך כל היום, מגיעים בלאט אל המקרר, 
ן אין לו עם מי בשעות לא שעות, וברגע שהבחור רואה את התקנו

 להתווכח. 
איציק המתבגר הגיע למקרר לנשנש משהו, לפתע הוא ראה מולו 

 תקנון. הוא נהם ואמר: מה זה תקנון, מה אנחנו במוסד? 
הוא קרא שני סעיפים ורטן: מה קורה בבית הזה? אני לא אהיה פה... 
המשיך לקרוא את התקנון וזמזם: אני אעשה מה שאני רוצה. פתח את 

קרר, הוציא דבר מה, סגר אותו, וקרא שוב את התקנון. ושוב דלת המ
 זמזם ואמר: בחיים אני לא אעשה את זה. 

המפגש עם התקנון, קרה מספר מעמים ביום, ולמרות כל ההתנגדות, 
הוא חלחל לתודעה, כי עם דף אי אפשר להתווכח, והדף גם לא מגיב 

 לזמזומים מולו. 
ומדים שבבית אין הפקרות, ובבית זו בני הבית להורים יקרים, בשיטה 

 יש מסגרת.

במקרה אחר, פנתה אישה מעוברת לרב ואמרה לו, כי הרופאים אמרו 
ואף  שתינוק זה ייוולד עם תסמונת דאון שעליה לעבור הפלה, משום

נקבע מועד לביצוע ההפלה. הרב הביט באישה ואמר כי הרופאים 
 טועים והתינוק בריא ושלם. נתן ברכה לאישה וכתב עבורה קמע
וביקש ממנה כי תזמין אותו לברית. כאשר האישה פנתה לרופא הנשים 

"מדוע  וק:בידיעה כי היא אינה מפילה את התינוק, הרופא החל לצע
את רוצה ללדת עוד תינוק עם תסמונת דאון, לא מספיק לך צרות 

אותו  בחיים? האם את מודעת לסבל הרב שיעבור אותו תינוק? הפילי
 והביאי תינוק אחר לעולם!".

אולם האישה בשלה, הרב כדורי ברכה ואמר שהכל יהיה בסדר. 
 וכי הרופא הסביר לה שוב כי התוצאות אינם משתמעות לשתי פנים

התינוק יסבול מתסמונת דאון. ואף צרח איך יתכן שרב יתערב בנושא 
את  לא לו. אולם האישה בשלה. בהגיע עת האישה ללדת, האישה ילדה

התינוק בריא לחלוטין. הרופא ההמום אמר כי אינו מבין איך יתכן, 
 אולם אין ספק כי זהו נס. והרופא פנה לרב לבקשת ברכה.

ם יום אחד, הרב הגיע לברית, ומשום מה ביקש: "אני מבקש, שהיו
 ואף אחד לא הבין אף אחד לא יצלם אותי". אנשים רבים נכחו באולם,

מדוע הרב מבקש. רבים לא שמעו בקול הרב וניצלו את ההזדמנות 
 לצלם. לאחר מכן, ניגשו האנשים הרבים לפתח את התמונות, אולם
לכל האורחים הרבים שצילמו את הרב נכונה הפתעה, אף אחת מבין 

 התמונות לא יצאה, כל התמונות בהם הופיע הרב נשרפו.
הרב משה כהן סיפר: "אחד בא לרב לבקשת ברכה. הרב שם את ידו 
 על ראשו, ולתדהמתו בירך אותו שימצא את זיווגו. אחד מהאנשים

יך ברכה לזיווג, הוא שהיה ליד הרב, אמר לו: "הרב, הוא לא צר
נשוי!". אולם הרב התעקש ואמר: "הוא צריך", והמשיך לברך אותו. 

פרק זמן קצר התאלמן האיש ואז הבינו בדיעבד כי הרב רואה  לאחר
 למרחקים, מדוע הרב בירכו לזיווג".

הרב ישראל גליס מנאמני בית הרב, סיפר על עיתונאי מפורסם שומר 
 ברכה. כשנכנס, לחש הרב באוזני: תורה ומצוות, שנכנס לרב לקבל

"הוא לא יהודי!". נדהמתי, מדובר בעיתונאי דתי. לחשתי לרב: "הוא 
 שומר תורה ומצוות". לאחר כמחצית השנה, העזתי וסיפרתי לעיתונאי

והאיש אמר שהרב צדק. והוסיף: "אני גר צדק, ובאותו הזמן, התברר 
 תי כראוי".שהגיור שעברתי לא היה כהלכה, והיום כבר התגייר

 )פניני עין חמד(

 

 המקובל הרב יצחק כדורי זצוק"ל
שנים. הרב  21יום אחד, בזמן קבלת קהל הופיעה אשה עקרה כבר 

כי אישה זו הייתה אצלו לפני כשלוש שנים, וביקש ממנה  אמר לעוזרו
אישה להיפקד. הרב ביקש מעוזרו לשאול את ה לעשות דבר מה בכדי

 מדוע לא עשתה את מה שאמר.
עוזר הרב פנה לאישה ושאל אותה אם היא הייתה כאן לפני כשלוש 

רבה אפפה את האישה והיא אמרה "כן, איך אתה  שנים. תדהמה
"מדוע אינך מקיימת את דברי הרב, הרי  יודע?" בתמיהה. העוזר שאל:

 האישה אמר לך מה לעשות!". גם אז ביקשת להיפקד והרב בפירוש
היתה מזועזעת עד עמקי נשמתה אמרה: "איני מאמינה במה שהרב 

ואיני מבינה איך יתכן שאני אפקד אם אעשה זאת!". עוזר הרב  אמר,
לאישה קשה לקיים את מה שאמרת, האם הרב יוכל  פנה לרב ואמר,

ענה "לא, זהו התיקון שעליה לעבור. אם  לתת לה תיקון אחר? הרב
 תמות ערירית ללא בנים". אזי היא -אתבצע אותו היא תיפקד, ואם ל

עוזר הרב פנה שוב לאישה ואמר "גברתי, הרב אמר שזהו תיקונך! 
מוכנה לעשות אותו כלשונו?", האישה אמרה "כן, אם כך אני  האם את

אמר לי". לשנה האחרת, אישה זו חבקה בן ובאה  אבצע את מה שהרב
 סנדקו של הילד. להזמין את הרב להיות

תה ערירית וכל ניסיונותיה להורות עלו בתוהו, היא אישה אחת היי
אולם ללא הצלחה.  -לרופאים אין ספור ועברה טיפולים רבים פנתה

בתור לתורה כדי להיכנס לרב לצורך קבלת ברכה. תוך  בצר לה חיכתה
כדי המתנה החלה האישה לבכות בכי תמרורים. הצער, היגון, 

שנים. הבעיות בבית עם בעלה.  87ניסיונות במשך  הניסיונות הכושלים
כל זאת ועוד עלו במחשבתה בעודה ממתינה לתורה. דמעות רבות זלגו 

 מעיניה.
הרב פנה לעוזרו באומרו, "אמור לאישה מדוע היא בוכה, הרי היא 
 בהריון!". האישה בשומעה זאת כמעט התעלפה. היא אמרה "איני

ותך כי ההריון יחזיק מעמד, בהריון!" אולם הרב בשלו, "נברך א
ובעזרת ה' תלדי בן זכר בריא ותזמיני אותי לברית המילה". האישה 

לבדיקות שאישרו כי היא בהריון ולאחר תשעה חודשים הזמינה  פנתה
 את הרב להיות הסנדק בבית המילה.

 

 תקנון
סגרת שאנו נתקלים בה ישנו תקנון. במלון, בבית הספר, בכל מ

 באוטובוס ובפארק יש תקנון, גם בבית צריך להיות תקנון. 
הורים שמרגישים שהמשמעת בבית מתרופפת, והם 'מדברים אל 

התקנון הוא מסגרת של קווים אדומים  הקיר', חייבים להציב תקנון.
 להתנהגות ראויה בבית. 

משדר הוא, שההורים הם בעלי הבית  המסר הסמוי שהתקנון
והילדים הם כמו אורחים, ואורח צריך להתנהג לפי הכללים של בעל 

לשם כך ההורים צריכים לשבת יחד ליישר קו ולכתוב כללים הבית. 
  ברורים להתנהלות בבית.

כל הורה יחליט לעצמו אלו סעיפים לשנות ולהוסיף. לאחר מכן 
עשות למינציה לדף התקנון, ולהצמיד אותו עם מגנטים על מומלץ ל
 ולמה דווקא על המקרר? המקרר.

זוהי נקודת  לאחר מחקר שערכתי התברר שכולם מגיעים למקרר.
 מפגש שכולם מגיעים אליה.

 
 
 


