
 

  

מנהל בנק נכנס לסניף אותו הוא מנהל, ורואה לתדהמתו שני תורים 
"מה זה?", הוא התפרץ על הפקיד,  נפרדים. תור לנשים ותור לגברים.

"אתה עושה פה הדרת נשים?? אתה רוצה שיביאו תקשורת? יפגינו? 
יתבעו אותנו??" "ממש לא" ענה הפקיד בפחד, "מי שמפקיד כסף עומד 

 בצד אחד, ומי שמושך כסף עומד בצד שני..."

 שלוות הצדיקים
 בליישביקש יעקב  –"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" אמרו חז"ל 

בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב אבינו בחיר האבות עבר הרבה צרות 
 -באות השניה של הצרה. ו, "וישב" – במשך חייו. הצרות כולן רמוזות במילה

 ן.בל -ו. בשע -נה. שיד -סף. יוי
יעקב אבינו "לקבל הפסקה" ולחיות קצת בשלוה מיד קפץ עליו הענין  ביקש

של יוסף ואחיו. אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים שמוכן להם שלווה בעולם הבא 
 ? ורוצים שלווה גם בעולם הזה

קן. כמו שכתוב כלומר, מטרת האדם בעולם הזה הוא לפעול לעשות ולת
ן לפעול. כאן אשר ברא אלקים לעשות", יהודי צריך כל הזמבפרשת בראשית "...

 . ההעשייה עולם ז
כך האדם הופך להיות מעולה יותר.  רבים יותר תשהניסיונוואדרבה ככל 

 ןניסיווהתכונות שלו, לכן  תהכישרונוגורם לאדם התרוממות ומיצוי כל  ןהניסיו
 בליישנס. כלומר להתנוסס ולהתרומם. אם כן למה רצה יעקב  –בא מהשורש 

 בשלווה??? לשם כך נקדים הקדמה קצרה.
אלא  יייחודאדם הראשון בגן עדן חטא בחטא עץ הדעת אבל זה לא היה חטא 

שפיכות כששמע לנחש ולא לקב"ה.  :עבודה זרה - לשלשה חטאים מחולק
וגילוי  שנאמר "ביום אכלך ממנו מות תמות" שנקנסה מיתה לעולם. דמים:
. אם כן יעקב אבינו ןנישואישאמרה חוה "הנחש השיאני ואוכל" מלשון  עריות:

 טען לפני הקב"ה כבר תיקנתי את שלושת העבירות הללו. 
כיצד תיקן זאת יעקב? עבודה זרה תוקנה בהתמודדות מול לבן שהיו לו 

תוקן  - ועבודת אלילים נקראת שקר. גילוי עריות ,וגם היה רמאי ושקרן ,תרפים
תה משם. ע"י הריגת אנשי שכם שחטפו את דינה ובאו השבטים וחילצו או

תוקנה במפגש עם עשו שרצה להרוג את יעקב ובסוף נפרד ממנו  - שפיכות דמים
 לשלום.

א לשון הרע עדיין אמר לו הקב"ה אבל חט ,בשלווה בליישיכך ביקש יעקב לפ
וב על יוסף "ויבא יוסף דיבתם רעה אל אביהם", הוצאת דיבה לא תוקן! מיד כת

 היא חלק מלשון הרע. 
"לך נא ראה את שלום  ליוסףלתקן גם את זה שציווה מיד יעקב אבינו ניגש 

 ... והשיבני דבר". אחיך
פירש הבית ישראל מגור לך ותראה במה אחיך שלמים וטובים 'והשיבני דבר' 
כלומר תשוב מדיבור לשון הרע שאמרת. אבל כולנו יודעים שיוסף יצא לשליחות 

אבותינו הקדושים כה היו מעשי  כר להיות עבד במצרים.מולא חזר כיון שנ
 שפעלו בכל כוחם להרבות שלום ושלווה בעולם.

 שבת שלום ומבורך
 אבנר קוואס

 

 253|  וישב

 16:01 הדלקת נרות:

 17:13: השבתצאת 

 17:44 מוצ"ש לר"ת:

 הזמנים לפי אופק ירושלים

 לא רצים להורים
הקשר הטוב שיש בין ההורים לילדיהם 

הזוג במשך כל ימיהם. קשר זה  מלווה את בני
הוא נפלא וטוב כאשר הליווי הזה נעשה בצורה 

פעמים רבות קורה, ובעיקר טובה ובריאה. 
בשנה הראשונה, שבני הזוג מדווחים להורים 
על טיב הקשר ביניהם, החל מסדר היום, דרך 
ויכוחים ומריבות, וכלה ביחסים שבינו לבינה. 

צריכים לדעת הורים לא  דבר זה אסור בהחלט. 
מה קורה בין בני הזוג בכל נושא שהוא. 
הפרטיות והדיסקרטיות מאד חשובים ביציקת 
יסודות הבית. לפעמים בני הזוג לא מספרים 
כלום, אבל ההורים חוקרים ודורשים: איך 

 הוא? איך היא? איך אתם מסתדרים? 
זאת ועוד, בכל ויכוח ומריבה, אסור לרוץ 
ולברוח אל ההורים! צריכים לפתור את הבעיות 
בבית. אסור להתרגל למצב שההורים הם עיר 
מקלט וחוף מבטחים שאליו הולכים בכל מקרה 
של ויכוח או מריבה. בריחה כזו מכניסה אותם 
לעובי הקורה ביחסים בין בני הזוג הטרי 

צריכים לדעת . וגורמים לשבירת הפרטיות
שברגע שאחד מבני הזוג בורח להוריו ההורים 
מקבלים על הצד השני סטיגמה שלילית 
שתלווה אותם במשך כל חיי הנישואין ותפריע 
לזוגיות. תמיד יהיה חשש שבן או בת הזוג 

אם יש סובלים בשקט כי 'אין עשן בלי אש'. 
ויכוחים ומריבות, דבר שנפוץ בשנה הראשונה 
כמו שכבר למדנו, אז פונים ליעוץ נישואין 

 ולגורם שלישי ניטרלי שיכוון את בני הזוג. 
גם לאירוח אצל ההורים בשבתות וחגים 
צריך לשים גבולות. בשנה הראשונה כדאי מאד 
לעשות גם שבתות לבד בבית, ללא ההורים 

ה מחזק מאד את הקשר הזוגי, אם והגיסים. ז
זה בלדבר ביחד ולאכול את האוכל שאנו הכנו, 
ואם זה השקט והרגיעה שאנו זקוקים לה 

 ממרוץ השבוע. 
כאשר הולכים להורים פעמים רבות, אין 
פרטיות ונשאלות הרבה שאלות. לפעמים גם 
נוצרים מתחים כתוצאה מאמירה של מישהו 

 החתן. או יחס של מישהי כלפי הכלה או 
ההמלצה שלי היא שגם בשנה הראשונה 
אפילו כשעדיין אין ילדים, לעשות שתי שבתות 
בבית ושבת אחת אצל ההורים שלו, ושתי 

 שבתות בבית ושבת אחת אצל ההורים שלה. 
 

 



 

 
הם מגלים שההורים נכנעים מפניהם, והם יכולים להשיג באיומים, 

עלינו ההורים לעמוד איתן של ההורים.  דברים שהם רוצים, בעל כורחם
קה. כי בדרך כלל מי מול האיומים וההפחדות, ולא להראות סימני מצו

שמודיע מה הוא עומד לעשות, לא עושה, כמו שהפתגם אומר 'כלב נובח 
 לא נושך'. ואלה שלא מודיעים, יותר מּועדים לבצע.

, דרש מהוריו מכשיר סלולרי משוכלל. הדרישה 16, נער מתבגר בן משה
נאמרה בצורה תובענית וחוצפנית. לאחר שנתקל בסירוב, הוא אמר 
לאביו: תשמע אותי טוב, אם אתה לא מביא לי מכשיר, אני בורח 

האבא לא אמיתי... שכולם ידעו שעכשיו אני הולך...  מהבית. דע לך, זה
התרגש, ואמר לו: תלך... אתה יודע שאין כמו בבית, ולמלון הזה יש 
עשרה כוכבים. אתה מקבל שירותי כביסה, נקיון, אוכל, לינה, וכל מה 

 שאתה צריך. 
אמר הבחור: תדע לך שזה רציני, תאמר לאמא שאני הולך... אני 

ראה שאביו רציני,  משהך, אמר לו אביו, הנה הדלת. תלבאמת הולך... 
 ואמר לו: אני אלך אבל לא עכשיו... כשאני ארצה אני אלך... 

הרי לפנינו איומים עם סחיטה, וכשהבחור הבין שהוא לא עושה עם זה 
 רושם, הוא שינה את תוכניתו.   

 

 הכל לטובה
עד שמתברר לו  פעמים שאדם ניקלע לצרה, וחושב שהיא לרעתו,

מגדולי המחזירים  אחד הכל היה לטובה. –בוודאות שהכל 
מנהל בכיר במפעל מפורסם  על בתשובה בצפון הארץ סיפר

המפעל היה נתון אמנם בקשיים  שקיבל לביתו מכתב פיטורין,
שיער שדווקא הוא, שצבר וותק של  כלכליים, אבל איש לא

  בראש אחת המחלקות החשובות, יפוטר. שנים רבות, ועומד
 לפטר עשרות עובדיםוהצדק אמרה שלפניו יש  ןההיגיושורת 

הוא  אחרים, עם הרבה פחות וותק ועם הרבה פחות כישורים.
גם וועד  ניסה להיאבק בגזירה שניחתה עליו בכל דרך אפשרית,

להניא את  העובדים במפעל היה לצידו, ולמרות זאת לא הצליח
עד שגם לאחר  ההנהלה מביצוע ההחלטה, הדבר כל כך חרה לו

וסירב לקבל את  קו הנמרץ,פיטוריו בפועל, המשיך במאב
 הפיצויים שהוצעו לו.

 והנה יום אחד הוא מזדמן להרצאה של המחזיר בתשובה
בתום הדרשה,  המפורסם, נושא ההרצאה היה: השגחה פרטית,

מאמר חז"ל 'כל מאי  שהיתה מרתקת במיוחד, והתמקדה על
הבכיר ההוא לגשת אל  דעביד רחמנא, לטב עביד', החליט

  המכאיב. יו את סיפורוהמרצה ולשטוח לפנ
כנו,  לאחר שתיאר את סירובה העיקש של ההנהלה להשאירו על

שביכולתך,  אמר לו הרב המרצה: 'שמע ידידי, אם עשית כל מה
הבורא  וההנהלה עדיין מסרבת, אות ברור הוא שזה רצון

הפיטורין  יתברך, ואם כן, כפי ששמעת בהרצאתי, בוודאי גם
כזה, לכן, אם  היו לטובתך, למרות שאינך מבין כיצד ייתכן דבר

 בישועת ה'". , והתפללןמהענייברצונך לשמוע לעצתי, הרפה 
 

 כיון שלא היתה לו כל דרך אחרת לפתרון הבעיה, עשה האיש
 על הסכמתו כדברי הרב, ולאחר שהודיע להנהלת המפעל

הרב  לפיטורין, קיבל פיצויים גבוהים מאוד שנאמדו לפי הוותק
 של שנות העבודה.

 לאחר כמה שבועות הוא מתדפק על דלת ביתו של המרצה, 
 ומספר לו בהתרגשות מרובה על ההשגחה הפרטית שאפפה
 אותו מכל צד: 'גם אם אתה עצמך הרצית על נושא ההשגחה

  הקב"ה בידי', אמר.אין לך מושג באיזו מידה סייע 
הגבוהים,  האיש סיפר ששבועיים לאחר שקיבל את הפיצויים

עכשיו גם אם  קיבל... התקף לב חמור, חייו ניצלו בנס, אולם
 לעשות זאת. היה רוצה להמשיך לעבוד, לא היה באפשרותו

 'הקב"ה צפה מראש שאני אמור לחלות בליבי, ולא אהיה
 לה לפטרני זמן מהמסוגל עוד לעבוד, ולכן הביא את ההנה

 פיטורין גבוהים.  –קודם לכן, כדי שאקבל פיצויי 
מפטרים אותי והייתי ממשיך לעבוד כרגיל, הייתי  אם לא היו

 לעזוב את העבודה בשל התקף הלב, ואז הפיצויים היו נאלץ
שבאו  נמוכים בהרבה לעומת מה שקיבלתי בעקבות הפיטורין

  .ביוזמת המפעל'
 סיים האיש את סיפורו, תוך ציון'הרי זה ממש נס משמים', 

 העובדה שבפיצויים שקיבל רכש שלוש דירות עבור ילדיו...
 )יביע אומר(

 
 

 תבגרותטיפול נקודתי בגיל הה
הנושא הזה מאד מטריד אותם בגילאי  –נורמלי או לא נורמלי •

 הבגרות. לפעמים נדמה להם שאולי הם קצת לא נורמליים. 
ל לרפרף ללא נסע באוטובוס. לפתע העפעף שלו התחי 15רוני בן ה 

הפסקה. הוא התחיל לחשוב שאולי יש לו בעיה נפשית, ולאט לאט הוא 
התחיל להרגיש שכולם באוטובוס מסתכלים עליו. כשהוא הגיע הביתה 
הוא הביט במראה וראה שהעין אכן מרפרפת, הוא חשב שהנה יש כאן 

הוא אמר בלבו: אעבור ליד אמא ואראה אם היא משהו לא נורמלי. 
אמו הביטה עליו, והוא עשה א עבר ליד אמו וקרא: אמא... תרגיש. הו

היא אמרה לו: מה קרה לך? יצאת מדעתך?  פרצוף יותר מעוות... 
 אמר רוני לעצמו: זהו, זה המצב. כנראה שאני כזה... השתגעת? 

הורים יקרים, השתדלו לא לומר להם את המילים האלה, אולי הם 
 דומות.  בדיוק בסיפור הזה, וחושבים מחשבות

פעמים רבות המתבגרים מטילים פחד ואימה על ההורים  -איומים •
 והסובב אותם על ידי איומים והפחדות. 


