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המשך בעמוד 3

סודות  כולו  בראשית  חומש 
ולעיין  ללמוד  ואפשר  ונסתרות 
הפרשות  אחת  סוף.  בלי  בו 
היא  בחומש  ביותר  הסתומות 
יעקב  של  ההתמודדות  פרשת 
המפרשים  הברכות.  על  ועשיו 
הרבות  השאלות  על  עמדו 
שאין  מסכימים  כאחד  וכולם 
דרשני  אלא  אומר  זה  מקרא 
לא  מאוד.  עמוקים  והדברים 
הדקדוקים  לכל  כאן  ניכנס 
ולכל הפירושים, אך נעלה שתי 
שאלות ולפיהן נציע פשט חדש 
בהסבר הפרשה. לאחר שיעקב 
נתברך ויצא והלך לו, נכנס עשיו 
יצחק  גדולה.  בצעקה  ופורץ 
אפוא  "ולכה  לו:  אומר  אבינו 
כלומר,   – בני?"  אעשה  מה 
אותך  לברך  דרך  שום  לי  אין 
לאחר שכבר נתתי הכול ליעקב 
לאחיך...  כעבד  עליך  והכרזתי 
אך כאשר עשיו מתעקש מברך 
'משמני  לו:  ואומר  יצחק  אותו 
ומטל  מושבך  יהיה  הארץ 
ונשאלת  וכו'.  מעל'  השמיים 
השאלה: אם יצחק אומר שאינו 
הוא  איך  עשיו,  את  לברך  יכול 
ועוד  אותו?  ומברך  בו  חוזר 
קשה: מדוע בברכת עשיו אומר 
תעבוד',  אחיך  'ואת  יצחק  לו 

הרי זה ההיפך מברכה?

הזדמנות פז
ונראה בסייעתא דשמיא לבאר 
פשט נפלא ומתוק שעל פיו נבין 
יעקב.  של  הברכה  את  לעומק 
יצחק לא חזר בו. יש רק ברכה 
לעשיו  הסביר  רק  יצחק  אחת. 
את הברכה שברך את יעקב. וזו 

הסיבה שביעקב כתוב 'ויברכהו' 
אותו  שברך  כתוב  לא  ובעשיו 
אלא 'ויאמר אליו', דהיינו שרק 
זו  וכן  הברכה.  את  לו  הסביר 
הסיבה שיצחק פתח את דבריו 
דהיינו  'הנה',  במילה  לעשיו 
שאינו אומר לו דבר חדש, אלא 
מתאר בפניו מצב קיים, כלומר: 

אתה  עשיו,  "בני 
כי  בוכה  כך  כל 
מבין  לא  אתה 
משמעות  את 
הנה  הברכה. 
ותדע  לך  אסביר 
לך  שאין  היטב 
להצטער  מה 
גם  שהרי  כלל, 
חלק  יש  לך 

בברכה. גם לך יש 'משמני הארץ 
יהיה מושבך ומטל השמים מעל' 
לך  יש  בני,  עשיו  ליעקב.  כמו 
מפז.  ויקרה  נפלאה  הזדמנות 
אותי  מכבד  שאתה  רואה  אני 
בשביל  אותי  לשמש  ורוצה 
לקבל ממני ברכה, ויש לך אושר 
כיבוד  ממצוות  נפלא  ותענוג 
הצדיקים.  ומשימוש  הורים 
לך  שאמרתי  במה  כוונתי  וזו 
שאתה  ליעקב:  עבד  שתהיה 
שזו  הצדיק,  של  שמש  תהיה 
הזכות והאושר הגדולים ביותר!

תחיה  חרבך  'ועל  הפירוש:  "וזה 
שבניך  תעבוד',  אחיך  ואת 
הגשמיים  בכוחות  ישתמשו 
החיילים  להיות  שלהם 
התורה  לומדי  של  והשומרים 
בשבילם  האדמה  את  ויעבדו 
ויספקו כל מחסורם כדי שיוכלו 

ללמוד תורה בשקט וברווח. דע 
והוא  צדיק  הוא  יעקב  בני,  לך, 
ממשיך דרכי ודרך אברהם. לכן 
יעקב  של  שהגדולה  לך  תדע 
תוכל  אתה  שלך.  הברכה  היא 
את  ולעבוד  לשמש  להמשיך 
יהיה לך חלק  זה  ידי  ועל  אחיך 
גם בברכתו. ואני רוצה לספר לך 
על אליעזר עבדו 
של אבי אברהם, 
ארור  שהיה 
בתאוות  ומלא 
היה  כי  ניאוף 
ועל  חם,  מזרע 
ידי ששימש את 
באמונה  אבי 
להתהפך  זכה 
לברוך.  מארור 
תוכל  בני,  עשיו  אתה,  וגם 
ולזכות  יעקב אחיך  לשמש את 
הזה  בעולם  עילאי  לאושר 
להפוך  תוכל  יעקב  של  ובכוחו 

את כל הרע שלך לטוב.

חושש  אתה  אם  שני,  "ומצד 
כאשר  גם  בך  ימשול  שיעקב 
מזה   – התורה  על  יעברו  בניו 
כאשר  'והיה  כי  תחשוש,  אל 
צווארך',  מעל  עולו  ופרקת  תריד 
בני  שכאשר  התרגום,  ומפרש 
אתה  התורה,  על  יעברו  יעקב 
אומרת,  זאת  בהם.  תשלוט 
לא  היא  יעקב  של  שהברכה 
ברכה מוחלטת בכל מצב, אלא 
היא מותנית בכך שבניו ישמרו 
את התורה ויהיו ראויים לברכה. 
לחשוש,  מה  לך  אין  כך  אם 
ליהנות  עת  בכל  תוכל  אדרבא, 

מברכת יעקב".

משכיל או כסיל
של  הברכה  מובנת  זה  פי  ועל 
'וייתן  לו:  אומר  יצחק  יעקב. 
זו  'אלוקים'  האלוקים'.  לך 
לך,  מגיע  אם  הדין,  מידת 
לך.  ייתן  לא  לאו,  ואם  לך;  ייתן 
)כמובא ברש"י ואילו עשיו בכל 
וכמו  השפע(.  את  יקבל  מקרה 
לה(:  )ברכות  הגמרא  שאומרת 
רצונו  עושין  שישראל  "בזמן 
על  נעשית  מלאכתן  מקום  של 
ידי אחרים, ובזמן שאין ישראל 
עושין רצונו של מקום מלאכתן 
עוד  ולא  עצמן,  ידי  על  נעשית 
נעשית  אחרים  שמלאכת  אלא 
הן  המלאכות  כל  כי  ידן".  על 
אדם  מחטא  כתוצאה  קללה 
וישנן  ארור.  בבחינת  הראשון, 
מהקללה  להינצל  דרכים  שתי 
הדרך  הראשון:  אדם  חטא  של 
למדרגה  להגיע  היא  הראשונה 
החטא,  לפני  הראשון  אדם  של 
שכל  אבינו  יעקב  זכה  שלזה 
שלו,  משרתים  היו  המלאכים 
הקללה,  מתבטלת  ממילא  ואז 
על  היא  שהברכה  כמו  כי 
על  היא  הקללה  גם  כך  תנאי 
הצדיקים.  עבודת  וזו  תנאי, 
את  לקבל  היא  השנייה  והדרך 
כמו  מתוקנת  בצורה  הקללה 
משכיל'  'עבד  שנקרא  אליעזר 
"כבר  ס(:  )בר"ר  לעצמו  שאמר 
שאני  נח  ידי  על  התקללתי 
עלול  אני  עבד.  להיות  צריך 
פחותים  לאנשים  עבד  להיות 
עבד  להיות  לי  עדיף  ושפלים, 
ה'ארור'  את  ולקבל  לאברהם 
שלי בכך שאהיה עבד לצדיק". 
וכך גם ניתנה ההזדמנות לעשיו 
של  הקללה  אותה  את  לקבל 
שיחרוש  בכך  הראשון  אדם 
ויעשה הכול בשביל יעקב אבינו 
ויזכה  התורה  לומדי  ובשביל 

לסיפוק ולברכה אמתיים.
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הגדול  המפסיד 
שהפסיד  עשיו  הוא 
ולא  הברכות.  את 
רימה  שיעקב  בגלל 
בגלל  אלא  אותו, 
סרב  עצמו  שהוא 

לקבל את הברכה...



מאכל הופך מלאך

ידוע  הנה  הרמב"ם,  בן  אברהם  רבי  אומר 
הנברא  בין  המקשרת  היא  האדם  שנשמת 
נשמה  ָאָדם",  ִנְׁשַמת  ה'  "ֵנר  וכמ"ש  לבורא 
ונוסקת  אלוקות  השגות  שמשיגה  היא  זו 
לעליונים, אך למרות מעלתה הנשגבה, תלויה 
באכילה  התלוי  בגוף  וגידים,  בשר  בעור  היא 
האלהית  הנשמה  שגם  ונמצא  ושתיה, 
כדי  עד  בקיבה.  סוף  סוף  תלויה  הגבוהה 
החומר  בין  הזה  הנפלא  הקשר  מפליא  כך 
זה,  בקשר  תלויה  הנבואה  שאפילו  והצורה, 
עם  מיושבת  להיות  חייבת  הנביא  של  דעתו 
חולה  כשהוא  להתנבאות  יכול  לא  הוא  גופו, 
כמ"ש )שבת ל:( "אין השכינה )הנבואה( שורה 

לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות.."

כי  למטעמים,  הוצרך  שיצחק  הטעם  זה 
עליו  גברה  שכבר  לנו  מספרת  התורה 
ֵעיָניו  ַוִּתְכֶהין  ִיְצָחק  ָזֵקן  ִּכי  "ַוְיִהי  וכמ"ש  זקנתו 
אפשר  אי  כזה  ובמצב  כז(,  )בראשית  ֵמְרֹאת" 
ברכה,  להשפיע  שלא  ובוודאי  נבואה  לקבל 
עליו  האהובים  המטעמים  את  ביקש  לכן 
והמתאימים למזגו, כי רצה להשיב לנפשו את 
שתושפע  לברכה  שתוכשר  הנצרכת,  החיות 

עליו מאת ה'. 

"ַוֲעֵׂשה  הכתוב  שאומר  זה 

ְוֹאֵכָלה,  ִּלי  ְוָהִביָאה  ָאַהְבִּתי,  ַּכֲאֶׁשר  ַמְטַעִּמים  ִלי 
ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות" יצחק הרגיש 
"ִהֵּנה  עצמו  על  מעיד  שהוא  כפי  במזגו  שינוי 
בקש  לכן  מֹוִתי",  יֹום  ָיַדְעִּתי  ֹלא  ָזַקְנִּתי,  ָנא 
כלי  יהיה  ובכך  לחומר חלקו,  מטעמים, לתת 
חכם  שהיה  ויעקב,  הנבואה.  להשפעת  נאות 
דבר,  פנימיות  לראות  השכיל  מדעתו,  ומבין 
שסעודה זו רזין עילאין יש בה, הביא ליצחק  
זה  והיה  ַוֵּיְׁשְּת",  ַיִין  לֹו  "ַוָּיֵבא  יין המשומר,  גם 
והמיישב  סוד,  המוציא  המשמח,  יין  בחינת 
דעת זקנים,  בשיעור לגימה הראויה לנביאים. 

זה שאומר רבנו )המידות – שמחה ג( "ברבות 
והמשתה  והמאכל  השכלי,  כח  נתחזק  השמחה 
הם סיבה גדולה לשמחת הלב ולהרחיק העצבות 
שמחה  משפיעה  בקדושה  אכילה  ודאגות" 
שאוכל  בתנאי  אך  השכל,  את  המחזקת 
האכילה  אז  כי  וסובא,  כזולל  לא  הצורך,  כפי 
מחברת נשמה בגוף  חיבור נאה, לכן המאכל 
העיקרי נקרא לחם, כי הלחם עושה הלחמה 
שהאכילה  שצריך  רק  והצורה,  החומר  בין 
ולא  להתקיים  בשביל  הנכונה,  במידה  תהיה 
כזה,  באופן  שאוכל  ומי  חיך,  הנאת  בשביל 
של  לחם  אבירים,  לחם  בחינת  הוא  לחמו 

מלאכים, כי נתעלה שכלו לדרגת מלאך.

הוא  הסעודה  שזמן  הזוהר  אומר  בכדי  לא 

זמן מלחמה, בכל סעודה יש לנו מלחמה עם 
כנגד ארץ  הוא  האדם  צוואר  כי  מצרים,  מלך 
הנשימה  קנה  העורף,  כנגד  פרעה  מצרים, 
המשקים,  שר  כנגד  הוא  ָלחּות  שמכניס 
הוושט שמכניס את האוכל המוצק כנגד שר 
כנגד  הדם  זורם  שבהם  והוורידים  האופים, 
)ל"מ  השחיטה  על  הממונה  הטבחים  שר 
לזכור  אדם  צריך  הזה  השכל  כל  ואת  ס"ב( 
במלחמה  שהוא  לאכול,  מתיישב  כשהוא 
להתגבר  נשכיל  לא  ואם  פרעה,  עם  חזיתית 
יתירה  אכילה  מצרים,  לעבדות  חזרה  ניפול 
מצרים,  לעבדות  אדם  מגדר  אותנו  מורידה 
סולם  כמו  היא  אכילה  מסס,  ורע  תהום  פי 
אלו  בו,  ויורדים  עולים  אלוקים  שמלאכי 
גשמית,  הנאה  בשביל  דעת,  בלי  שאוכלים 
ביראה,  דעת,  עם  שאוכלים  אלו  בו,  יורדים 
אותו  העלו  הקטנות  שהטעימות  יצחק  כמו 
לעולם הטעמים, עולם הניגון והשירה, עולים 
דווקא  הרצון  להארת  להגיע  שיכול  עד  בו, 
בזמן האכילה, בסוד הכתוב  "ומשביע לכל חי 
– רצון", לכן צריכים הרבה תפילה כדי לזכות 
לדרכי  יש  כי  בהלעטה,  ולא  במתינות  לאכול 
הילדים  חינוך  על  ישירה  השפעה  האכילה 
תחומי  וכל  והלב  השכל  ובניין  בית  ושלום 
כן חתם רבנו את שירו המאלף  החיים, שעל 
עם נושא האכילה "נאכל לבד לקיום נפשותינו, 

ולמעט תאוות טבענו". 

ת ַהּתֹוָרה הּוא ַעל-ְיֵדי ַיֲעקֹב,  ִעַּקר ַהְמָׁשַכת ְקֻדּׁשַ
ֲאָבל ָהָיה ָעָליו ַמֲחֹלקֹות ְּגדֹולֹות ֵמֵעָׂשו ְוָלָבן, ֶׁשֵהם 
ָהֲאִמִּתִּיים,  ַהּתֹוָרה  ַחְכֵמי  ַעל  ַהחֹוְלִקים  ְּבִחיַנת 
יֹוֵתר,  ָעָליו  חֹוְלִקין  ָהיּו  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ָאִבינּו,  ְוַיֲעקֹב 
ֱאמּוַנת  ְּפַגם  ַעל  יֹוֵתר  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ִהְתַּגֵּבר 
ָּבֶזה.  ֶׁשָּפַגם  ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ּוְלַתֵּקן  ֲחָכִמים 
ָׁשב  ְוהּוא  ָּבֶזה.  ֶׁשָּפְגמּו  ֶׁשאֲחָריו  ַהּדֹורֹות  ּוְפַגם 
ִּבְתׁשּוָבה ִּבְׁשִביָלם, ַעד ֶׁשִחֵּבר ְוָעָׂשה ַעל-ְיֵדי-ֶזה 
ִּנְטַמן ְּבֵבית ֵׁשם  ְסָפִרים ַרִּבים, ֶׁשֶּזהּו ְּבִחיַנת ַמה ּׁשֶ
ָעַסק  ְוָׁשם  ֵמֵעָׂשו,  ֶׁשָּבַרח  ְּבֵעת  ָׁשָנה  י"ד  ְוֵעֶבר 
ַּבּתֹוָרה. ּוְבַוַּדאי ִחֵּבר ַעל-ְיֵדי-ֶזה ְסָפִרים ַרִּבים, ִּכי 
ַיֲעקֹב ִחֵּבר ַּכָּמה ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים ְּבִעְנַין ָהֱאמּוָנה 
ַהְּקדֹוָׁשה ַּכּמּוָבא )רמב"ם הלכות עבודת-כוכבים 
א, ג. ועיין חיי מוהר"ן סימן שצ"ה(, ּוְכמֹו ֶׁשִּסֵּפר 

ִמֶּזה ַאְדמֹו"ר ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה. )שיש"ק א-מט(

ggg

פניני פרי שלום
עבודה על תאוות אכילה היא עבודה על הדיבור.

כל זמן שאדם משקר לא תעזור לו שום דיאטה.

עיקר  לכן  ובריאות  חיים  נותן  הבורא  רק 
ההשתדלות צריכה להיות התפילה. 

אכילה יתירה רק שלא מוסיפה לאדם כח אלא 
היא שואבת מהאדם את הכח.

                פעמים רבות נשאלתי האם מותר 
לאכול ו/או לשתות דבר מה קודם תפילת 
שחרית, ושאלה זו מצויה כל השנה, ובעיקר 
משכימים  רבים  כאשר  אלול  חודש  בימי 
קום לאמירת הסליחות באשמורת הבוקר 
לשתות  ו/או  לאכול  מותר  האם  ושואלים 
נפשם  רבות  ופעמים  הסליחות,  קודם 
חולשה  שמרגישים  מחמת  בשאלתם 
עם  סליחות  לומר  להם  וקשה  קומם  עם 
הציבור ו/או להתפלל תפילת שחרית קודם 

שיטעמו או ישתו דבר מה.

תשובה
קודם  ושתייה  אכילה  לאיסור  המקור  א. 

תפילת שחרית
לאכול  שאין  ע"ב[  י'  ]ברכות  בגמ'  איתא 
"מאי  וז"ל:  התפילה,  קודם  לשתות  או 
דכתיב: ]ויקרא י"ט[ 'לא תאכלו על הדם', 
- לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. 
אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן אמר רבי 
אליעזר  רבי  משום  חנינא  ברבי  יוסי 
כך  ואחר  ושותה  האוכל  כל  יעקב:  בן 
א'  ]מלכים  אומר:  הכתוב  עליו   - מתפלל 
י"ד[ 'ואתי השלכת אחרי גוך', אל תקרי 

גויך אלא גאיך. אמר הקדוש ברוך הוא: 
- קבל עליו מלכות  זה  לאחר שנתגאה 

שמים".
הוא  זה  איסור  האם  הפוסקים  ונחלקו 
אסמכוהו  ורק  מדרבנן  או  מדאורייתא 
)א( י"א שזהו איסור דאורייתא  אקרא: 
כיון שגם מצות תפילה היא מדאורייתא 
הנ"ל  הסוגיא  על  הלוויים  פקודות  בספר  ]הרא"ה 
בברכות, ספר החינוך מצוה רמ"ח אליבא דהמנחת 
ט'  שורש  המצות  בספר  רמב"ם  סק"ה,  שם  חינוך 
ואליבא דהגרב"צ  אליבא דהמו"ל על הרא"ה הנ"ל 
אבא שאול זצ"ל בשו"ת אור לציון ח"ב פ"ז הערות 

כיון  דרבנן  איסור  שזהו  וי"א  )ב(  ז'-ח'[. 

וכך  מדרבנן,  היא  תפילה  מצות  שגם 
מאירי  הנ"ל,  בברכות  ר"י  ]תוס'  להלכה  נפסק 
פ"ט  סי'  באו"ח  בערוה"ש  שהובא  רמב"ן  שם, 
בשם  ס"ג  פ"ט  סי'  באו"ח  ב"י  א'-ז',  סעיפים 
המהר"י אבוהב והגהות מיימוניות, רמב"ם בהל' תפילה 
רא"ש  ל"א,  אות  י"ז  סי'  הד"ט  דעיקרי  אליבא  פ"ו 
שו"ת  הנ"ל,  הד"ט  דעיקרי  אליבא  וסיעתם  והטור 
עמודי אש סי' ב' אות ל"ב )ועיי"ש שכותב שכן דעת 
שם  ט"ז  י"ד,  ס"ק  פ"ט  סי'  מג"א  והב"י(,  הרא"ש 

פרמ"ג שם א"א ס"ק  שם ס"ה,  הרב  שו"ע  ד',  ס"ק 
י"ב ומשבצ"ז ס"ק ד', בגדי ישע שם ס"ק י"א, תורת 
חיים סופר שם ס"ק י', שו"ת שב יעקב או"ח סי' ח', 
שו"ת בית יהודה למהר"י עייאש זצ"ל ח"א או"ח סי' 
כ', שו"ת קרן לדוד סי' כ"א, הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת 

יביע אומר ח"ד או"ח סי' י"א סוף אות ד', ועוד[.

ב. מה נאסר לאכול ולשתות קודם תפילת 
שחרית

תפילת  קודם  אכילה  איסור  לגבי 
שחרית, מוסכם על כל הפוסקים שאין 
שיש  משום  שהוא  מאכל  שום  לאכול 
איסור  לגבי  אמנם  גאות.  דרך  בזה 
נחלקו  שחרית,  תפילת  קודם  שתייה 

הפוסקים איזה משקה נאסר: 
סובר  ל'[  סי'  ברכות  מס'  ]ח"א  הראבי"ה  א( 
שיש  משום  נאסר  משכר  משקה  שרק 
בזה דרך גאות, ומבאר הגר"ע יוסף זצ"ל 
ש"לפי  ה'[  אות  י"א  סי'  ח"ד  אומר  יביע  ]שו"ת 

זה היה נראה שמותר לשתות מי פירות 
)כגון  משכרים  שאינן  משקין  ושאר 
גאוה  שייך  ולא  הואיל  וכד'(,  ותה  קפה 
סוברים  גם  כך  משכר".  שאינו  בדבר 
ד'[,  אות  פ"ו  תפילה  ]הל'  מיימוניות  הגהות 
שכך  הוא  אף  הכותב  ק"ח[  ]סי'  זרוע  האור 
]דיני  המהר"ם ריקאנטי  הראבי"ה )אב"י העזרי(,  סובר 

סוברים  שכך  ג"כ  הכותב  ט"ו[  סי'  תפילה 

זרוע  שהאור  )ועיי"ש  והריא"ז  הראבי"ה 
קודם  ודבש  יין  לשתות  אוסרים  והריקאנטי 
דמשכר  מידי  הוא  שדבש  משום  התפילה, 
ומצינו  ע"ב[(.  י"ג  ]כריתות  בגמ'  כדאיתא 
עוד פוסקים שהביאו להלכה את דברי 
הראבי"ה )ועל אף שהתירו בדבריהם לשתות 
רק מים קודם לתפילה – י"ל שה"ה לכל שאר 
הרא"ש  ובהם  משקאות שאינם משכרים(, 
רמז  שם  ]ברכות  המרדכי  י'[,  סי'  פ"א  ]ברכות 

)ועיי"ש שמעיד  סי' פ"ט ס"ג  ]או"ח  הטור  כ"ג[, 
התפילה,  לפני  מים  לשתות  נהג  הרא"ש,   – שאביו 
בין בחול ובין בשבת כיון שאין הקידוש אוסר משום 

]הובא  אבוהב  מהר"י  זמנו([,  הגיע  לא  שעדיין 

להלכה  פוסק  וכך  ועוד.  ס"ג[,  שם  בב"י 

יוסף  הגר"ע  וכותב  ס"ג-ס"ד[,  ]שם  השו"ע 
זצ"ל ]הנ"ל סוף אות ה'[ שכן נקטינן.

ב( רבינו פרץ שהובא בשו"ת התשב"ץ ]סי' 
שאפילו  וסובר  הראבי"ה  על  חולק  ר"ג[ 

מים אין לבריא לשתות קודם התפילה, 

חיים  האורחות  גם  מותר.  לרפואה  אבל 
]הל' תפילה אות ט"ו[ הביא את דברי ראבי"ה 

רבינו  דברי  ואת  מים  לשתות  המתיר 
פרץ האוסר, והניף ידו שנית בכל בו ]סי' 
]דף  האבודרהם  י' ריש הל' קריאת שמע[, ואף 
י"ב ריש ע"ב סדר ברכות השחר ד"ה "ואסור לאכול 

הראבי"ה  דברי  את  הביא  בבוקר"[  ולשתות 

שכתב  )ומה  האוסר  פרץ  ורבינו  המתיר 
כך  על  כותב  "הרי"ף",  הוא  שהאוסר  שם 
סופר  טעות  שזוהי  ]הנ"ל[  זצ"ל  יוסף  הגר"ע 
רבינו  כלומר   – "הר"ף"  כתוב  להיות  וצריך 
פ"ו  תפילה  ]הל'  הרמב"ם  דעת  וכן  פרץ(. 
ה"ד[ הכותב ש"אסור לו לאדם שיטעום 

עד  השחר  עמוד  שיעלה  מאחר  כלום 
שיתפלל תפילת שחרית" אליבא דחלק 
שו"ת  שם,  רוקח  המעשה  ]ובהם:  מהפוסקים 
פ"ט  סי'  או"ח  חדש  הפרי  שע"ח,  סי'  ראש  בשמים 
משה  השיב  שו"ת  סכ"ג,  שם  השולחן  ערוך  סק"ג, 

שאסור  מלשונו  המדייקים  ועוד[  ה',  סי' 

מצינו  )ומ"מ  מים  ואפילו  כלום  לטעום 
וסוברים  עליהם  שנחלקו  אחרים  פוסקים 
שאין הכרח לומר כן בדעת הרמב"ם, אלא אף 
החיד"א  ]ובהם:  שרי  מישרא  מים  לשיטתו 
מעייני  ספר  סק"ג,  פ"ט  סי'  ברכה  במחזיק 
או"ח סי' ה',  הישועה שם, שו"ת השיב משה 
שו"ת כנף רננה או"ח סי' א', הכסף משנה בהל' 
זצ"ל  יוסף  דהגר"ע  אליבא  ה"ד  פ"ו  תפילה 
ח"ד או"ח סי' י"א אות ו',  בשו"ת יביע אומר 
הגר"ע יוסף זצ"ל הנ"ל, ועוד[(, ולשיטתם כך 
גם סוברים ראשונים אחרים הנוקטים 
בה"ג  ]ובהם:  הרמב"ם  של  לשון  אותו  את 
ספר  נ"ה,  עמוד  ריש  עומדין  אין  פרק  בברכות 
ספר  נ"ט,  עמוד  וערבית  מנחה  תפלת  הל'  האשכול 
י"א  נתיב  ג'  דרך  התפילה  שער  ח"א  מועד  אוהל 
י'  בברכות  מטיראני  ישעיה  רבינו  ע"ב(,  ס"ח  )דף 
החינוך במצוה רמ"ח אליבא  ספר  י"ח(,  )עמוד  ע"ב 
דהמנחת חינוך שם באות ה' / אות ח' בהוצאת מכון 
ירושלם, הרשב"ץ בספרו זוהר הרקיע מצוה ל"ת סי' 

מ"ח, ועוד[. כך גם פוסקים החסד לאלפים 

]סי' פ"ט ס"ז[, הבן איש חי ]הל' שנה ראשונה פ' 

"יתרו" אות י"ח[ הכותב שיש להחמיר שלא 

לשתות אפילו מים קודם התפילה אם 
לא משום יישוב הדעת )שאז דינו כחולה. 
בספרו  שכתב  ג'[  ]באות  לקמן  עיין  אמנם 
עוד יוסף חי ]שנה ראשונה סוף פ' "וישלח"[ 
שהאידנא יש להקל לשתות אפילו קפה עם 
]קונטרס אחרון  ספר יפה ללב  סוכר, עיי"ש(, 

דף קפ"ז ע"א[, ועוד.

סובר  רל"ח[  סי'  ]ח"ד  בתשובה  הרדב"ז  ג( 
שאר  ולא  מים  רק  לשתות  שמותר 
אסור  סוכר  עם  מים  אבל  משקים, 
סובר  גם  כך  רפואה.  לצורך  זהו  אא"כ 
וכן  י"ג[,  ס"ק  פ"ט  סי'  ]או"ח  תמיד  העולת 
ידו  והניף  סק"ט[  ]שם  רבא  האליה  דעת 

שנית באליה זוטא ]שם סק"ח[. 

ע"ב[  רט"ו  דף  "ויקהל"  ]פ'  הקדוש  הזוהר  ד( 
אין  הלילה,  בחצי  קם  שאפילו  כותב 
וכל  התפילה,  קודם  ולשתות  לאכול 
כמעונן  נחשב   – אז  והשותה  האוכל 
שנחלקו  ומצינו  רח"ל.  וכמנחש 
הפוסקים בדעת הזוהר: )א( ספר נזירות 
מפרש  פ"ט[  סי'  באו"ח  השו"ע  ]על  שמשון 
לשתות  ואוסר  טפי  מחמיר  שהזוהר 
לרפואה,  ואפילו  התפילה  קודם  מים 
וכך יש לפסוק למעשה. על-פי הדברים 
הללו, מובנת היטב שיטת רביה"ק זיע"א 
ה"ג  הבוקר  השכמת  הל'  הלכות  בליקוטי  ]מובאת 

לא  שמעולם  עצמו  על  שהעיד  ה'[  אות 

שתה מים קודם התפילה, וזאת למרות 
חוליים  למוד  היה  זיע"א  שרביה"ק 
הוא  ברסלב  מנהג  אמנם  חייו.  במהלך 
זיע"א  רביה"ק  של  ממנהגו  טפי  להקל 
מזרח  כרחוק  רחוקים  ואנו  מאחר  )וזאת 
שהיו  העצומים  הקדושה  מכוחות  ממערב 
שמשתדלים  אף  ועל  זיע"א(,  לרביה"ק 
שלא לשתות מים לפני התפילה, כאשר 
ומו"ר  מתירים.   – חלוש  הוא  האדם 
שליט"א  ארוש  שלום  הרב  הגה"צ  רה"י 
זצ"ל  ברסלב  מזקני  ששמע  לי  אמר 
משתיית  להימנע  ראוי  שמלכתחילה 
מים כבר מחצות – כלשון הזוה"ק, אולם 
משתייה  ולהימנע  להקל  ניתן  בדיעבד 
שקם  למי  ובפרט  השחר,  מעלות  רק 
לא  שתייה  שללא  ומרגיש  לכן  קודם 

יוכל ללמוד ולהתפלל כראוי. 
סובר  ז'[  אות  ]הנ"ל  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  )ב( 
שגם הזוה"ק מתיר לשתות מים וכן קפה 
וסיעתו,  לפני התפילה, כדעת הראבי"ה 
כן  הסוברים  נוספים  פוסקים  ומביא 

בדעת הזוה"ק.

גן
הדעת

אכילה ושתייה לפני התפילה -  חלק א
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרה”ג ר’ אלחנן שלום אלגרוד שליט”א

ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד"



אבל עשיו לא השכיל אז לקבל 
את הצעת חייו. ובמקום להיות 
העדיף  הוא  משכיל'  'עבד 
עליו:  שכתוב  'כסיל'  להיות 
יחפוץ כסיל בתבונה אלא  "לא 
בהתגלות לבו". הוא לא התבונן 
לקח  רק  הוא  יצחק.  בדברי 
ונפגע, והחליט לקחת את  ללב 
"עבד  בבחינת  לעצמו  המלכות 
להיות  ובמקום  ימלוך".  כי 
העדיף  הקדושה,  של  ש  ַשָמּ
לעולמי  ואויב  צר  איש  להיות 
שרו  הוא  בעצמו  והס"מ  עד, 
שנברא  הנחש  כמו  עשיו.  של 
להיות שָמשו של אדם הראשון, 
ומאחר שמאס בתפקידו, נהיה 
בסנהדרין  כמובא  הרע.  היצר 
על  "חבל  הנחש:  קללת  על 
העולם,  מן  שאבד  גדול  ש  ַשָמּ
שאלמלא נתקלל נחש, כל אחד 
לו  מזדמנין  היו  מישראל  ואחד 
שני נחשים טובים. אחד משגרו 
לדרום  משגרו  ואחד  לצפון 
טובים  סנדלבונים  לו  להביא 
ולא  ומרגליות,  טובות  ואבנים 
רצועה  שמפשילין  אלא  עוד 
עפר  בה  ומוציא  זנבו  תחת 

לגינתו ולחורבתו".

הזה  הנפלא  הרעיון  פי  על 
הפרשה  כל  את  ללמוד  ניתן 
דקדוקי  כל  את  ולהבין  כולה 
חדש,  באור  הקדושים  רבותינו 
לחכם  ו'תן  היריעה  תקצר  אך 
ויחכם עוד'. והעיקר הוא המסר 
לכל אחד מאתנו, שברכה אינה 
תלויה  היא  אלא  אוטומטית 
מסר  ועוד  האדם.  במעשי 
יבטל  אחד  שכל  וחשוב  נוסף 
ויהיה שמש  לרבותיו  את עצמו 
את  עושה  שלא  מי  כי  נאמן, 
 – הצדיקים  בשימוש  תפקידו 
וליצר  לנחש  נהפך  עצמו  הוא 

הרע.

על  אמת  תורת  שנלמד  רצון  יהי 
ומתוך  ולעשות  לשמור  מנת 
שימוש חכמים, ועל ידי שנעסוק 
בתורת אמת נגביר את 'הקול קול 
עשיו,  של  כוחו  את  נבטל  יעקב' 
הנבואה:  ונזכה במהרה שתתקיים 
"ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט 
את הר עשיו והייתה לה' המלוכה".

הנעלבין ואינם עולבים

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

מיכל  ר׳  הרבי  את  ראו  אחת  פעם 
עצמו  שסגר  זצוק״ל  מזלאטשוב 
ויום  לילה  ימים  שלשת  בחדרו 
ביתו  ואנשי  שתה.  ולא  אכל  ולא 
וראו איך  ידי חור הדלת  הביטו על 
שהוא שוכב בפישוט ידיים ורגלים 
ולא רצו לעוררו שמא  ופניו ארצה. 
תמיד  ונהגו  מעבודתו.  יבלבלוהו 
שבכל עת מצוא כזאת שלחו אחרי 
כ״ק הרב ר' אהרון לייב  אבי הרבי 
זצוק״ל.  מפרימישלאן  מאיר'ל   ר׳ 
נכנס  שהיה  היחידי  היה  שהוא 
ללא  תמיד  מיכל  רבי  הרבי  לבית 
עתה  עשו  וכן  זמן,  ובכל  חשש 
ושלחו אחריו ובא. וספרו לו על מה 
דבריהם  וכששמע  אחריו,  ששלחו 
דפק על הדלת ותיכף נכנס פנימה 
זה  ועל מה  זה  ושאלו מה  בקודש. 
זה  כך  כל  עצמו  מצטער  שהרבי 

שלשה ימים.

ידע  זי"ע.  מיכל  ר׳  הרבי  לו  אמר 
לא  גזירה  בשמים  נגזרה  כי  כבודו 
טובה על העולם, ולכן הנני משתדל 
ויגולו  הדינים  להמתיק  הרף  בלי 
ואמר  ית״ש.  מידותיו  על  רחמים 
לו הר"ר ר' אהרון ליב זצוק״ל. רבי 
רחמים  הבקשת  אעשה  אני  רבי 
שהרבי  עד  ורגלים  ידים  בפישוט 
את  להחיות  וישתה  ויאכל  יקום 
יעשה  שוב  הרבי  ואח״כ  נפשו. 
עבודתו עבודת הקודש בזה. והרבי 
דברי  עם  מתחשב  היה  מיכל  רבי 
קדשו של הרבי ר׳ אהרון לייב ואמר 
אשיב.  שאני  עד  הוא  יעשה  כן  לו 
ויצא  מהארץ.  מיכל  ר'  הרבי  וקם 
את  שהשיב  עד  ואכל  הזה  מחדרו 
נפשו. וחזר הביתה למקומו, ואמר 
רבינו  יראה  ליב:  ר׳ אהרון  לו הרבי 
שהגזירה  שנראה  השם  ברוך  איך 
ר'  הרבי  ויפן  להתמתק.  התחיל 
להר"ר  ואמר  הוא  שכן  וראה  מיכל 

ר' אהרון ליב אשר הוא ג״כ יקום.

על  לקבל  צריך  בעצמו  הוא  אבל 
עצמו איזו עילבון גדול שזה ישלים 
ויקומו  להמתקת הדינים להעולם. 

יחדו  שניהם 
כיצד  לטכס 
זאת  לסדר 
לו  שיהיה 
ונגמר  העלבון. 
שיסעו  ביניהם 
רב  מרחק 
ב  ו ש ט א ל ז מ
שאין  למקום 
אותם.  מכירין 

ושם ישתדלו שיקבל הרבי ר׳ מיכל 
את העלבון הגדול. וזה יהיה כפרה 
הדינים.  להמתקת  העולם  כל  על 
מיל  עשרים  דרך  ונסעו  עשו  וכן 
למדינת ליטא אשר שם האשכנזים 
ומתנגדים  אותם  מכירים  שאינם 
אשר  מטרתם  ישיגו  ושם  להם. 
עיר  לאיזו  שבאו  היה.  וכן  נסעו. 
ושם  אחת.  באכסניא  והתאכסנו 

היו עוד אורחים כולם מתנגדים.

דרכו  ליב  אהרון  ר׳  הרבי  והנה 
השחר  שעלה  כמו  היה  בקודש 

התחיל להתפלל.
מתאחר  היה  מיכל  ר'  והרבי 
על  שעות  איזו  כמו  והיה  בתפילה. 
והאריך  להתפלל  שהתחיל  היום 
הרבה בתפלתו עד שהיה כמו אחר 
וראה  איש  איזו  ועבר  היום  חצות 
אשר אחד עומד אז ומתפלל וצווח 
עליהם  מקבלים  "וכולם  ואומר: 
הזה  ואיש  שמים...".  מלכות  עול 
ביותר.  הגדולים  מהמתנגדים  היה 
מיכל  ר׳  הרבי  את  בפניו  אז  וביזה 
הצהרים  אחר  אשר  עליו  וצעק 
מקבלים  "וכולם  ומתפלל:  צועק 
ואיזו  שמים".  מלכות  עול  עליהם 
עול מלכות שמים הוא זה להתפלל 
אחר הצהרים. והתחיל לבזות מאד 
לא השיב  והוא  מיכל.  ר׳  הרבי  את 
ליב  אהרון  ר'  הרבי  וגם  כלל.  לו 
הזאת  למטרה  כי  ושתק.  עומד 
חיכה  והמתנגד  הנסיעה  את  עשו 
עד שהרבי ר' מיכל גמר כל תפלתו 
ר'  הרבי  על  לצעוק  שוב  והתחיל 
איחור  על  עמו  ולהתקוטט  מיכל 
תפלתו. ושניהם לא השיבו לו כלל. 
ואיש הזה. שראה שאינם משיבים 
לו התחיל להתקוטט ביותר ולבזות 
את הרבי ר׳ מיכל בחירופין וגידופין 
עד אין שיעור. והם שתקו. ולא יכול 
בחירופיו  להתאפק  הזה  האיש 
וגידופיו ורצה להכות את הרבי רק 
ליב  אהרון  ר'  הרבי  קם  ואז  מיכל. 
ואמר אל איש הלז עד עתה שתקנו 
לך. אבל אם אתה תרים את ידך על 
הרבי הזה דע שנעשה ממך גל של 
עצמות. וברח האיש הזה. והם ראו 

העלבון  ע״י  אשר  ואמרו  למעלה 
באהבה  וקבל  שנעלב  הזה  הגדול 
להמתקת  השלים  כבר  שלם  בלב 
העולם  ויצא  מעלה  של  הדינים 

זכאי.

ggg
בליקוטי  הק'   רבינו  בדברי  ועיין 
שם  שכתוב  רס  תורה   – מוהר"ן 
מוסר  הצדיק  שלפעמים  מעניין 
נפשו כדי לקבל בזיונות ועל ידי זה 
"ֲאָבל  רבינו:  וז"ל  ישראל  מציל את 
ה זֹאת ִּבְרצֹונֹו ּוְבַדְעּתֹו,  ֵיׁש ֶאָחד ֶׁשעֹוֹשֶ
ם,  ַהּׁשֵ ִקּדּוׁש  ַעל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ֶׁשּמֹוֵסר 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֶׁשּלֹו,  ַהְמֻפְרָסם  ְּדַהְינּו 
ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֶנֶפׁש,  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ֵׁשם, 
ִּפי  ַעל  ַאף  ְמֻפְרָסם,  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף 
הּוא  ַאְּדַרָּבא  ִּכי  ְּכָלל  ְמֻפְרָסם  ֵאינֹו  ֵכן 
ּובֹוִדים  ָעָליו,  ּדֹוְבִרים  ַהּכֹל  ִּכי  ְלֵהֶפְך, 
ְוֵיׁש  ָעָלה ַעל ַּדְעּתֹו,  ְּכָזִבים ֶׁשֹּלא  ָעָליו 
ה  ְועֹוֹשֶ ִמֶּזה  ַמָּמׁש  ָּדִמים  ְׁשִפיכּות  לֹו 
ֶזה ְּבַכָּוָנה, ִּכי הּוא ְּבִחיַנת ְמִסיַרת ֶנֶפׁש 
ְוַגם  ַּכַּנ"ל,  ַהֶּנֶפׁש  הּוא  ם  ַהּׁשֵ ִּכי  ַמָּמׁש, 
ֵיׁש לֹו ְׁשִפיכּות ָּדִמים ִמֶּזה ַּכַּנ"ל, ְוהּוא 
ָהָיה  ּׁשֶ ִמַּמה  ָּבֶזה  ָרֵאל  ִיֹשְ ֶאת  ַמִּציל 
ָראּוי ָלבֹוא ֲעֵליֶהם, ַחס ְוָׁשלֹום, ִּבְׁשִביל 
ְׁשמֹו  ְמִסיַרת  ְיֵדי  ְוַעל  ַּכַּנ"ל,  ַהִּיחּוד 

ֶׁשהּוא ַנְפׁשֹו ַּכַּנ"ל, הּוא ַמִּציל אֹוָתם.

ברוך דיין האמת
עם סגירת הגיליון נודע לנו 

על פטירת אחותו הצעירה של 
ראש הישיבה לאחר יסורים 

קשים ומרים

שרה רות רונן ז"ל
רבני ותלמידי הישיבה משגרים 

בזאת תנחומים למו"ר ולכל 
משפחתו המורחבת, ויהי רצון 
שלא ישמע עוד ושבר בגבולנו 

אמן.
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ביקש  לך!"  קנה  אבא  מה  לי  תראה  "דודי, 
אברהם מדודי אחיו 

 "אין לך מה לראות, זה בכלל לא מתנה יפה" 
ענה דודי.

  "אני דווקא הייתי שמח מאוד לקבל מכונית 
כזו, וזה גם לא יפה להיות כפוי טובה אם אבא 

קנה לך מתנה" אמר אברהם.
 "איזה כפיות טובה?! מי בכלל צריך את האוטו 
הוא  שנייה  תוך  דפוק,  אוטו  סתם  הוא  הזה 

מתפרק"...
 

כפיות טובה
כזה  שיח  דו  שמעתם  לא  פעם  אף  אם 

מהילדים שלכם, אז המצב שלכם טוב.
עלבון  את  חוויתם  אתם  גם  אם  אבל 
בוודאי  ה-"כפיות טובה" מהילדים שלכם, 

ההרגשה לא הייתה נעימה.
 

אומרים שאחד הדברים שהורים מתקשים 
להכיל, הוא להיות הורה לילד כפוי טובה. 

קנינו לו מתנה- והוא אפילו לא טרח להגיד 
תודה. 

אם רק ננסה לאיים עליו: "דודי, אם אתה 
קונה  לא  אני  יפה,  לא  להתנהג  ממשיך 
לך"-  שהבטחתי  שלט  עם  האוטו  את  לך 
והוא כבר ירטון על הקמצנות שלנו ועל כך 

שתמיד אנחנו מבטיחים ולא מקיימים.
מקבל-  כן  שהוא  מה  על  להודות  במקום 
של  ההורים  שכל  לנו  להזכיר  טורח  הוא 
החברים שלו, קונים להם הרבה מתנות ורק 

אנחנו לא. 
הוא  לביקור,  מגיעה  שסבתא  פעם  בכל 
שואל אותה עוד בכניסה: "מה הבאת לי?" 

קנינו לו צעצוע יקר במיטב כספינו, לאחר 
הוא  ולמחרת  הרבה-  כך  כל  אותו  שביקש 

כבר הושלך שבור על הרצפה.
מאוד.  אותנו  מתסכלות  אלו,  התנהגויות 
שהרי אנחנו מצפים למשוב חיובי, לפידבק, 
נותנים,  שאנו  הדברים  על  הערכה  למילת 
וכמובן מבחינה חינוכית- אנחנו לא רוצים 

שהילדים שלנו יהיו כפויי טובה.

אפשר  והאם  קורה  זה  באמת  למה  אז 
לשפר את המצב?! 

ביום  לא  אבל  בהחלט.  כן,  היא-  התשובה 
שחינוך  בעבר,  כבר  הזכרנו  ביומיים.  ולא 
אמיתי; זה לא זבנג וגמרנו ולא מילת קסם 
עבודה  אלא:  למלאכים  ילדים  שהופכת 
הרבה  הסתגלות,  אימון,  זמן  טווח,  ארוכת 

עידוד, תמיכה ותפילות.
כדרכינו תמיד, ננסה ביחד להבין מה עומד 
אחרי הבעיה, מדוע הילד מתנהג בדרך זו- 
שלנו  הטעויות  את  לתקן  בע"ה  נעבוד  וכך 

וליישר את הילד.

למי יש ערך לכסף
ראשית עלינו להקדים ולהבין שלילד רגיל, 
או  יעריך  לא  ילד  כסף,  של  ערך  בד"כ  אין 
 100 עלתה  היא  כי  רק  המתנה  על  ישמור 

חיסרון  שזה  שחושבים  הורים  ישנם   .₪
מה  הילדים  את  ללמד  טורחים  הם  ולכן 

זה "כסף". 
הרך  בגיל  שהילד  זמן  כל  דעתי,  לעניות 
עדיין לא מבין מה זה כסף, זה יתרון גדול. 
זה  כמה  "אמא  שואל  שהוא  ואפילו 
עולה?!" זה רק מפני שהוא רוצה להרגיש 
גדול ולכן אפשר להסביר לו בקצרה, אבל 
לא להיכנס איתו לפרטים של שווי וכדו', 

זה לדעתי מיותר. 
אני מאמין שאין צורך שהילד יבין בתחום 
לו  לאפשר  עלינו  אליו,  קשור  לא  שעדיין 
להישאר כמה שיותר "ילד" ואני מדבר על 

ילד ולא על מתבגר. 
הרבה  יש  וכסף"  "ילדים  למושג  ככלל, 
כך  על  להקדיש  וצריך  ומעלות,  חסרונות 
מספר מאמרים, אך לא זה הנושא עכשיו. 
מבין  לא  עדיין  שהילד  זה  פנים,  כל  על 
לדוגמא:  גדול.  יתרון  מה-זה  עולה  כמה 
דברים  שני  בין  לבחור  לילד  נותנים  אם 
- הוא יבחר לפי הצבע, או הגודל, או מה 
שהוא רוצה יותר, לא לפי כמה שזה עלה. 
אנחנו  ילדים.  אצל  שיפה  מה  זה 
חושבים  התקלקלנו  שכבר  המבוגרים 
עלו  הן  אם  רק  "טובות"  הם  שנעליים 
רק  "יפה"  הוא  שבית  שקל,  מאות  חמש 
ושאהבה  דולר,  מיליון  חצי  עלה  הוא  אם 
במספר  או  השרשרת  במחיר  מובעת 

הקראטים שנמצאים ביהלום.
זו, גורמת לנו היום קושי להעריך  שגיאה 
מתנה  שבשגרה,  דברים  קטנות,  מחוות 
טלפון  שיחת  סתם  או   ₪  3 בשווי 

ידידותית.

כמה זה שווה?
שלו,  הצורך  לפי  מודד  ילד  זאת  לעומת 
מתנה  שלו.  התודה  גם  תהיה  כך  ולכן- 
שעלתה 300 ₪  והוא לא רצה, לא תשווה 
בשום אופן לצעצוע הזול שהוא חלם עליו 
הרבה, הוא יעדיף את הצעצוע שהוא רצה. 
מה  מבין  לא  שילד  לדעת  עלינו  בנוסף, 
פלסטיק,  למוכרת  נתת   - "לקנות"  זה 
הפלסטיק  את  לך  החזירה  והמוכרת 
כסף,  שזה  מבינים  אנחנו  אשראי(.  )כ. 
תמיד  לא  במזומן  תשלום  גם  הילד-לא. 
יותר, נתת למוכרת שטר  לילד קטן  מובן 
שלושה  בחזרה  וקיבלת  אדום,  אחד 
שטרות ירוקים. כלומר קיבלת יותר ממה 
משחק  רצינו  שפעם  זוכר  אני  שנתת?!. 
יקר ואימי אמרה שאין לה כרגע כסף אז 
אחותי אמרה "אמא אז תקני בצ'יק" ככה 

זה נתפס אצל הילד. 
חשמלי  מטוס  מתורגם  לא  הילד  אצל 
 6 או  עבודה  יומיים  כמו   ₪  300 ששווה 
אי  ראשוני  בשלב  ולכן  נוספות.  שעות 
כללית  הערכה  אי  על  להתלונן  אפשר 
עידוד  מתנות  לילדים  לקנות  ועדיף 
אנחנו  כן  אם  אלא  יקרות,  ולא  פשוטות 

מעוניינים שהמתנה תישאר לאורך זמן.
 

דבר שבשגרה
דבר נוסף, צריך לדעת שכל מה שהילד רגיל 
ולכן  מאליו.  מובן  כדבר  אצלו  נתפס  לקבל- 
לא נראה לו שצריך לומר על זה תודה. לא על 
הבגדים שקנינו לו, לא על המגורים שנתנו לו, 
בטח לא על האוכל שהכנו לו, ואפילו לא על 

הטיול שטיילנו איתו. 
נותנת  היא  מגיעה,  שסבתא  פעם  בכל  אם 
לפעם  ואבוי  מאליה  ברורה  המתנה  מתנה- 

שסבתא תשכח אותה. 
גם  קונים  לקניות,  שיוצאים  פעם  בכל  אם 
צעצוע או ממתק- הצעצוע או הממתק הוא 
לא  והילד  הקניה,  מחווית  נפרד  בלתי  חלק 
עליו  ולומר  להעריך  שצריך  משהו  שזה  מבין 

תודה.
זה אמור להיות בבסיס התודעה שלנו, כאשר 

אנחנו מחנכים ילד להכרת הטוב.

תנו לחלום להתפתח
ילד מעריך יותר, משהו שהוא חיכה לו וחלם 
את  היטב  זוכרים  ההורים  אנחנו  לכן  עליו. 
לחלום  יכולנו  שהרי  שקיבלנו-  האופניים 
עליהם שנה ויותר עד שההורים שלנו קנו לנו 

אותם.
לפני  עוד  הגיעו  האופניים  אם  כלל  בדרך 
הילד  של  השמחה  התפתח-  שהחלום 

מועטת. 
עד  לחכות  צריכים  שאנחנו  אומר  לא  זה 
שהמתנה כבר לא רלוונטית ולקנות לו תלת 
קצת  ציפייה,  קצת  אבל  חמש-  בגיל  אופן 
בקשה, קצת זמן לחלום על המתנה - זה טוב 

ובריא לילד.
והרווח הנוסף הוא: שזה גם מאמן את הילד 
את  מיד  יקבל  לא  הוא  סיפוקים,  לדחיית 
לא  פעם  אף  סבלנות  קצת  רוצה,  שהוא  מה 

מזיקה.

"יגעת ומצאת תאמין"
בעשיית  המתנה  את  להתנות  מאוד  חשוב 
בדבר  התקדמות  או  זמן  לאורך  טוב  מעשה 

הצריך חיזוק אצל הילד. 
לא מצד ההתניה- ש"אם תעשה דבר מסוים 
מה  את  לעשות  צריך  הילד  שהרי  תקבל", 
העניין  אלא  תמורה.  כל  ללא  ממנו  שנדרש 
לו  כשקשה  משתדל  או  מתאמץ  הוא  שאם 

על זה מגיע לו פרס עידוד וכדו' 
בשונה מחום, אהבה, מחמאות וכדו' שצריך 
לתת ללא כל תנאי וללא כל קשר להתנהגות 
רצוי  פרסים-  כדוגמת  תמריצים  הילד, 
השקעה,  לאחר  רק  לקבל  הילד  את  להרגיל 

התקדמות ומאמץ.
ויש  הפקר  אינו  שהעולם  להבין  לו  עוזר  זה 

מושג של עבודה ושכר. 
עבור  מתנה  לילד  הנותנים  ההורים  שוגים 
כלום. פעם התלוננה בפני אמא אחת- שבנה 
מהרב  מקבל  שהוא  הפרסים  על  רק  שומר 
בודדים  שקלים  שווים  שהם  אע"פ  בכיתה 
שסבתא  החשמליים  המטוסים  על  אבל 
לשכוח  יכול  הוא  שקלים  במאות  לו  קונה 

אצל החברים. 
בכיתה  המתנה  על  פשוט-  הוא  ההסבר 

בשביל  עובד  הילד  כאשר  קשה.  עבד  הוא 
משהו-הוא מעריך אותו.

חברת שמירה
שהוא  ומראה  תודה  אומר  ילד  אם  גם 
ישמור  שהוא  אומר  לא  זה  במתנה,  שמח 
דבר  זה  הטוב  הכרת  שצריך.  כמו  עליה 
אחד ושמירה על חפצים זה דבר אחר, וגם 
שדבר  להסביר:  חשוב  ללמד.  צריך  אותו 
שבובה  מתקלקל,  עליו  שומרים  שלא 
זרוקה במסדרון עלולה להישבר  שנשארת 
בחוץ  שנשארות  שאופניים  להיאבד,  או 
עלולות להתקלקל בגשם וכדו'. כשילד אינו 
זלזול  בגלל  זה לא תמיד  שומר על חפציו, 
בנותן המתנה. זה אולי חוסר ידע של הילד.

הכרת תודה
לסיכום, אנחנו רוצים שילדינו ילמדו להיות 

מכירי טובה, אז איך מלמדים את זה? 
כמו תמיד- בדוגמה אישית. 

להודות לבן הזוג על כל מחווה )גם על כוס 
קפה( להודות לילד על כל "מתנה" ויצירה 
שהביא מהגן במיוחד לאמא/אבא/סבתא. 
ונגיד  להגיד לילד "עכשיו נתקשר לסבתא 

לה תודה על הדומינו שקנתה לך". 
להגיד "תראה איזה אבא צדיק יש לנו, הוא 
קנה לאמא פרחים לכבוד שבת" והכי חשוב 
יתברך  לה'  טובה  להכיר  הילד  את  ללמד 
הטובות  את  ולפרט  לנו  שנתן  מה  כל  על 
מברסלב  נחמן  רבי  על  מסופר  במילים. 
זיע"א שהיה מודה לה' לאחר הארוחה על 

כל מה שהיה מוגש בארוחה .
ילד שיראה בבית "הכרת הטוב" לא נצטרך 
אצלו  ייהפך  פשוט  לכך-זה  אותו  לחנך 

לטבע שני.
בהצלחה!

הרחוק  חולה מהמזרח  חוזר  גוי                   
ומתאשפז בבידוד בבית החולים.

אטומה  בחליפה  אליו  בא  הרופא  בדיקות,  אחרי 
ומסיכת חמצן ואומר לו: "תשמע, יש לך מחלה 

מאוד מדבקת".
"אוי ואבוי", אומר הבחור, אז מה נעשה?"

צהובה,  גבינה  רק  תאכל  "מהיום  הרופא:  אומר 
פנקייק, פסטרמה, מלוואח ופיתות".

"וזה ירפא אותי?", שואל הבחור.
האוכל  זה  "אבל  הרופא,  נאנח  שלא",  "האמת 

היחיד שנכנס בחריץ מתחת לדלת"...

הפטרת השבת
משא  ז'  פסוק  ב'  עדפרק  א'  א',פסוק  פרק  מלאכי 

דבר ה'
ולתמנים עד פרק ג' פסוק ז'

באר שבעחיפהתל אביבירושלים
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