
שהיה באותו הדור, שלא קיבלו 
הצדיק  יוסף  של  מרותו  את 
בשלימות, על ידי זה איבדו את 
הדיבור  את  ואיבדו  האמונה 

הקדוש.

הקשיים  על  תודה  שאומר  מי 
היו  ישראל  בני  אם  נגאל!   –
יוסף,  של  הספרים  את  לומדים 
מתחיל  היה  לא  בכלל  השעבוד 
לפרשת  במאמר  שכתבנו  )כפי 
החיים',  ה'אור  בשם  וייגש 
גזירת  את  מקבלים  שכאשר 
מתבטל   – בשמחה  הגלות 
השעבוד(. וגם לאחר שהשעבוד 
התחיל, מי שהיה מתקרב ליוסף 
והיה אומר תודה – ה' היה גואל 
והוא לא היה מרגיש שום  אותו 

צער )כך מובא ב'שפת אמת'(.

הסיבה לכל הגלויות
לה'  טען  רבינו  משה  ולכן 
"והן  שלנו:  בפרשה  יתברך 
רבינו  משה  כי  בי",  יאמינו  לא 
האמונה  דעת  ידי  שעל  ידע 
הארוכות  בשנים  לקבל  שזכה 
על  לה',  וצעק  התבודד  שבהן 
עם  את  לגאול  יכול  הוא  זה  ידי 
היטב  ידע  גם  הוא  אך  ישראל. 
האבות,  וסיפורי  התורה  כל  את 
הקדושים,  השבטים  שאפילו 
גדולתם  בשיא  המעלה,  אנשי 
ותפארתם, לא זכו לקבל מיוסף 
יעזור  זה  מה  כן  אם   – הצדיק 
שהוא יבוא ללמד את בני ישראל 
הרי  מהגלות,  ולהוציאם  אמונה 
כמו שלא האמינו ליוסף, כך לא 

יאמינו גם לו.

ולכן כאשר הרג משה את המצרי 
'אני   – הדבר"  נודע  "אכן  אמר: 
יש  כי  בגלות  הם  מדוע  מבין 
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שנזכה  שלימה  אמונה  אותנו 
לבוא למדרגתך'. אבל הם נרגעו 
מהפחד שלהם ופנו איש לביתו. 
מיוסף  השפע  את  קיבלו  הם 
שזן וכלכל אותם, אבל לא נתנו 
את לבם לקבל ממנו את הדעת 
האמתית של שלימות האמונה.

או יוסף או שעבוד
לבני  הייתה  אם 
הדעת  ישראל 
הזאת  הנפלאה 
שעבוד  בזמן 
הכול  מצריים, 
נראה  היה 
כאשר  אחרת. 
המצרים  היו 
גזירות,  גוזרים 
היהודים  היו 
זה  המצרים,  לא  'זה  אומרים: 
מודים  והיו  טוב'.  הכי  וזה  ה', 
לה' על הגזירות ועל כל הבעיות 
מתבטל  היה  והכול  והצרות, 
ישראל לא  בני  ובכל אופן,  מיד. 
כמו  צער,  שום  מרגישים  היו 
אמונה  ידי  שעל  רבינו  שאומר 
אדם לא מרגיש שום צער אפילו 
)ל"מ  ביותר  הגדולים  בייסורים 

רנ(.

כי  בגלות.  הדיבור  היה  ולכן 
בשם  נקרא  דיבור  כל  לא 
שם  גילוי  של  דיבור  רק  דיבור. 
כמו  דיבור,  נקרא  בעולם  ה' 
בפי"  אמונתך  "אודיע  שכתוב: 
דיבורי  בשביל  רק  נברא  הפה   –
האמונה. ועיקר דיבורי האמונה, 
והשירות  וההודאה  התודה  הם 
והתשבחות לבורא עולם, ובפרט 
שנראה  מה  על  לה'  ההודיה 
ידי  ועל  החסרונות.  ועל  כרע 
המחלוקת ופגם אמונת חכמים 

חיים של שמחה עצומה, שאדם 
ָׁשר, שמח, רוקד, ומודה לה' על 

כל מה שעובר עליו.

זה  בשלימות  לכך  שזכה  ומי 
בעבדות  שאפילו  הצדיק,  יוסף 
ובבור הכלא לא הסיח את דעתו 
אפילו לשנייה אחת מה' יתברך 
בפיו;  שגור  שמיים  שם  והיה 

הכלא  בבור  וגם 
לכן  ושמח,  רקד 
בכלל.  סבל  לא 
פיזית  מבחינה 
אמנם  היה  הוא 
גלות,  של  במצב 
אבל נפשו הייתה 
הוא  חורין.  בת 
ִהלל את ה' בבור 
באותה  הכלא 

כיסא  על  אותו  שִהלל  שמחה 
המלוכה.

להתאבק בעפר רגליהם
ואמר  חזר  הזה  המסר  את 
שלא  יודע  'אני  לאחיו:  יוסף 
ה'.  אם  כי  אותי,  מכרתם  אתם 
הכול לטובה'. אבל למרות זאת 
עוצם  את  הבינו  לא  האחים 
בסוף  שראינו  כמו  מדרגתו, 
לאחר  שמיד  הקודמת,  הפרשה 
האחים  אבינו,  יעקב  קבורת 
של  מנקמתו  מאוד  מפחדים 
נוטר  שהוא  וחושבים  יוסף 
ואמרו:  לרגליו  נפלו  ולכן  ונוקם, 
יוסף  אבל  לעבדים'.  לך  'הננו 
וחזר ואמר להם שלבו נקי  בכה 
רק  רואה  הוא  כי  הקפדה,  מכל 

את ה' לנגד עיניו.

באותו רגע היו השבטים צריכים 
ולהתחנן  לרגליו  שוב  ליפול 
איך  אִחינו,  'יוסף  ממנו:  ולבקש 
זכית לכזאת אמונה? אנא, ַלֵּמד 

לומדים  אנו  השבוע  בפרשת 
תחילת  ועל  מצרים  גלות  על 
וידוע בשם הזוהר  אור הגאולה. 
היה  מצריים  שבגלות  והאריז"ל 
יכלו  שלא  בגלות,  הדיבור  כוח 
אומר  הקדוש  ורבינו  לדבר. 
אפשר  אי  מחלוקת  ידי  שעל 
רלט(:  )ל"מ  לשונו  וזו  לדבר, 
אפשר  אי  מחלוקת  ידי  "על 
הוא  הדיבור  עיקר  כי  לדבר, 
מהו  להבין,  וצריכים  משלום". 
בזמן  שהיה  המחלוקת  פגם 
אומר  כן  כמו  מצריים?  גלות 
אינו  שהגלות  ז(  )ל"מ  רבינו 
אלא תוצאה של חסרון אמונה, 
בין  הקשר  מה  להבין,  וצריכים 
המחלוקת  לפגם  הדיבור  פגם 

ולפגם האמונה?

אור האמונה
ונראה לבאר בסייעתא דשמיא, 
באותו  שהייתה  שהמחלוקת 
הדור הייתה ההסתרה על האור 
של יוסף הצדיק, כי יוסף הצדיק 
כפי  מושלמת  אמונה  כולו  היה 
שנבאר, ואם בני ישראל שבאותו 
הדור היו מקבלים ממנו את אור 
הייתה  לא  השלימה,  האמונה 

שום גלות, כפשוטו.

לעצמנו  להזכיר  צריכים  תמיד 
מושלמת  אמונה  אמונה.  זו  מה 
יסודיות.  ידיעות  שתי  על  בנויה 
האחת היא: אין עוד מלבדו; אין 
אין  מצִרים,  אין  מה';  חוץ  כלום 
מה';  חוץ  כוח  שום  אין  פרעה, 
ארוכות  זרועות  רק  הם  כולם 
השנייה  והידיעה  יתברך.  ה'  של 
כל  בעולם;  רע  שום  שאין  היא: 
לטובה.  הכול  ה'  שעושה  מה 
התוצאה של שתי הידיעות הללו 
והודאה,  תודה  של  חיים  היא 

תודה  שאומר  מי 
נגאל!   – הקשיים  על 
היו  ישראל  בני  אם 
הספרים  את  לומדים 
השעבוד  יוסף,  של 
בכלל לא היה מתחיל. 

סוד הגאולה

בס"ד
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יציאת מצרים יציאה מהבכיינות
המתבונן בפרשות של ספר שמות עד מתן 
תורה, מהרגע שהגיע משה רבנו לגאול את 
ישראל ממצרים, וגם אחר כך מאוחר יותר 
כשהלכו ישראל במדבר, רואה כיצד לאורך 
כל הדרך נשמעו מפיהם תלונות, בכיינות, 
"בשביל מה הוצאת אותנו ממצרים? מה, 
תלונה  רגע  כל  במצרים?!"  קברים  אין 

אחרת.
שאותות  לכך  חזקה  ראיה  יש  מזה 
ומופתים לא משנים את האדם, אם אדם 
על  להתבודד  וירבה  עצמו,  על  יעבוד  לא 
אדם  אם  גם  ישתנה,  לא  הוא  אחד  עניין 
והרבי שלו  גדולים  יראה את הניסים הכי 
על  יעבוד  לא  הוא  אם  רבנו,  משה  יהיה 
עצמו בהתמדה, יום אחרי יום, שעה ועוד 
שעה, הוא לא ישתנה, מצד שני, אם יתמיד 
בעניין אחד יראה תוצאות מידיות לטובה.

לך  חסר  הטובה.  מכפיות  לצאת  והעיקר 
עשה  שהשם  הטובות  את  תזכור  משהו, 
איתך ותאמר תודה רבה, כבר עשית איתי 
כל כך הרבה טוב, זה יציל אותך מהבכיינות, 
כי  לך,  שחסרים  הדברים  את  לך  ויקרב 
למי  לתת  אוהבים  לא  בעולם,  הדרך  זה 
ומראה  תודה  שאומר  ולזה  שמתבכיין, 
שהוא מעריך מה שנתנו לו אוהבים לתת, 

וכמו בארץ כך בשמים. 

שכפי  הראשון,  באדם  מתחיל  והכל 
שהאר"י מסביר, חטאו של אדה"ר הוליד 
את דור המבול, כי כל הטיפין שיצאו ממנו 
הולידו רוחין בישין שהביאו לאנדרלמוסיא 
בדור המבול, ומאלה ששרדו נשאר שורש 
ומאלה  הפלגה,  בדור  שהתפתח  פורה 
התקבצו  התפזרו  ולא  בארץ  שנשארו 
אלו  כל  של  והניצוצות  ועמורה,  בסדום 
הרעה  ההשתלשלות  וכל  מצרימה,  ירדו 
אדם  של  בבכיינות  התחילה  הזאת 
הראשון, בכפיות טובה שלו, "האשה אשר 
היסטוריית  מתחילה  שם  עימדי",  נתת 
הנורא  הדין  אל  שהובילה  הבכיינות, 
שנחרץ בפרשיית המרגלים "אתם בכיתם 
בכיה של חינם, אקבע לכם בכיה לדורות". 

וזה דבר נורא לחשוב שחורבן בתי המקדש, 
אינקוויזיציות  שניה  גלות  ראשונה  גלות 
וכל  חינם,  בכיית  בגלל  הכל  וכו   שואות 
שעדיין  סימן  זה  נגאלים  לא  שאנו  דור 
בכיית חינם בקרבנו, והתיקון והעצה לזה 
הוא רק ריבוי בהודיה, להיות רגיל להודות 
נתן,  רבי  שאומר  כפי  הכל,  על  מלא  בפה 
צדיקי  בקול  ישראל,  שומעים  היו  אם 
לטובה,  שהכל  אותנו  המלמדים  האמת, 
בוודאי  הרעות,  על  גם  להודות  ושצריכים 
היו מתבטלות כל הצרות והייתה מיד באה 

הגאולה, כי עיקר הגלות אינו אלא חסרון 
אמונה., ישנה סיבה אחת לגלות הפרטית 
והכללית - חסרון אמונה, שלא מאמינים 
שלא  צרה  בכל  ובאמת,  לטובה,  שהכל 
תהיה, אם ילכו עם תודה והודיה, יתבטלו 
מצרים  פרעה  הגלויות,  כל  הדינים,  כל 

עמלק בלעם המן, הכל יתבטל.

הכרת  זה  הטוב  כל  ששורש  הוא,  והכלל 
טובה, ושורש כל הרע היא כפיות הטובה, 
ללכת  עצמו  את  אדם  ירגיל  אם  ולכן 
תהיה  'תודה'  והמילה  טובה,  הכרת  עם 
יצא  הוא  בדם,  לו  עד שיכנס  בפיו  שגורה 
ממצרים לגמרי ויזכה לשעשוע עולם הבא, 
התודה,  הוא  הבא  עולם  שעשוע  עיקר  כי 
הבא  לעולם  בטלים  הקורבנות  כל  שהרי 
חוץ מקורבן תודה, כי התודה היא שלמות 
יכול  בתודה  כשרגיל  ולכן  החסרונות,  כל 
בצלם  להיות  האמונה,  לשלמות  להגיע 
כל  על  כי  יה",  "מלא  להיות  "אלהים", 
מה שיש לו הוא רק מלא תודה, ולכן הוא 
חווה כבר בעולם הזה שעשוע עולם הבא, 
שאין בו שום חיסרון, רק מלאות ושלמות 
'קדושה',  גימטריא  תודה  לכן  תודה,  של 
וגם גימטריא 'השפל', כי רק השפל בעיני 
ה'תודה'   של  לשכל  לזכות  יכול  עצמו, 
החזק  ה'יתד'  וזהו  ב'קדושה'  ולזכות 

והעוצמתי ביותר של 'גן האמונה'.

ְנָיא ֶאל ָהַרב  ַעל ַהּתַ ּבַ ַסע ָהַרב  ּנָ ׁשֶ ּכְ                
ין  טּוְלְטׁשִ ר ָאז ּבְ ּדָ עְזּבּוז ׁשֶ רּוְך ִמּמֶ י ּבָ דֹוׁש ַרּבִ ַהּקָ
יֵניֶהם, ָנַסע  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ְחלֹוֶקת  ב ֶאת ַהּמַ ֵ ְלַיּשׁ ֵדי  ּכְ
ְוכּו'  ִליק  ְוֶטעּפְ ֵהְייִסין  ֶרְסֶלב  ּבְ ֲעָירֹות  ֶרְך  ּדֶ
ַמֲעָמד  ּוְבאֹותֹו  נּו,  ַרּבֵ ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ם  ּגַ ִנְכַנס  ְוָאז 
ְוָאַמר  ִביר,  ּגְ ָהָיה  ׁשֶ ִחיְנֶקעס  ה  ְלמׁשֶ נּו  ַרּבֵ ָנה  ּפָ
ְוָנַתן  י",  ֲאִמּתִ ָחָכם  ְלַתְלִמיד  ְצָדָקה  ן  "ּתֵ לֹו: 
נּו  ַרּבֵ ֵאָליו  ָנה  ּפָ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ַעל  ָזָהב  ֶרְעְנְדל  ְלָהַרב 
ְתִמיָהה ְוָאַמר לֹו: "ֶזה נֹוְתִנים ְלַתְלִמיד ָחָכם  ּבִ
ִמיָהה  ַהּתְ ָרָאה ׁשֶ י"?, ְוָנַתן עֹוד ֶרעְנְדל ּוְכׁשֶ ֲאִמּתִ
נּו  ַרּבֵ ל, ְוִהְבִחין ׁשֶ נּו ָנַתן עוֹד ֶרעְנּדְ ְפֵני ַרּבֵ ֲעַדִין ּבִ
ַתן  ּנָ ׁשֶ ַעד   – ל  ֶרעְנּדְ עֹוד  ְוָנַתן  ָעָליו  ֵמּהַ  ּתָ ֲעַדִין 
ֶאת  ָידֹו  ּבְ ְוהֹוִריד  נּו  ַרּבֵ ָלַקח  ָזָהב.  ל  רּוּבְ ֲעָשָֹרה 
ְך  ּכַ ַאַחר  ָהַרב.  ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלתֹוְך  ִלים  רּוּבְ ָהֲעָשָֹרה 
ב  ָיׁשַ נּו  ְוַרּבֵ ָלִעיר,  ְלחּוץ  ַעד  ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ִלּוּוהּו 

ֲעָגָלתֹו. )שיש"ק ב-קמז(  ִעּמֹו ּבַ

נּו  ַרּבֵ ֶאת  ַאל  ׁשָ  , מוַֹהְרַנ"ּתְ ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ִנְפְטָרה  ׁשֶ ּכְ
נּו:  ָמָתּה, ָעָנה לֹו ַרּבֵ ִריְך ַלֲעׂשֹות ְלטֹוַבת ִנׁשְ ַמה ּצָ
)אבני"ה  ָנה.  ַכּוָ ּבְ ָיַצר"  ר  "ֲאׁשֶ ְרַכת  ּבִ ְיָבֵרְך  ׁשֶ
ברזל( ומכאן ילמד כמה עצום ברכת אשר יצר 

בכוונה. 

פניני פרי שלום
כשאדם מתבכיין נסגרים לו כל הדלתות. 
החיסרון היחיד שיש לאדם הוא חיסרון 

בתודה.
הבכייה בתשעה באב היא בכיה על ההווה 

ולא על העבר.
דבר שאתה רגיל להודות עליו לא יגיע לך 

ממנו צער.

הדין  מן  חיוב  יש  האם  שאלה: 
בזמן  הנייד  הטלפון  לכבות 

התפילה ?
סי'  או"ח  הטור  כתב  תשובה: 
בידו  יאחוז  ולא  וז"ל  )ס"א(  צו 
בזרועו  תורה  ספר  ולא  תפלין 
ולא סכין  בידו  ולא קערה מלאה 
עליהם  שלבו  מפני  וככר  ומעות 
ותתבטל  ויטרד  מידו  יפלו  שלא 
כוונתו. ולולב בזמנו מותר לאחזו 
אינו  צורך מצוה  כיון שהוא  בידו, 
הב"י  וכתב  עכ"ל.  בשבילו.  נטרד 
וספר  תפלין  רש"י  ופירש  וז"ל 
במחשבתו  שטרוד  מפני  תורה 
ואין  ויתבזו  מידו  יפלו  שלא 
בתפילתו  עליו  מיושבת  דעתו 
ויתקע  יפול  וסכין מתיירא שמא 
ומעות  מלאה  וקערה  ברגלו  לו 
יפול  שאם  וככר  יתפזרו  שלא 
יהיה נמאס. עכ"ל. עוד כתב שם 
בפרק  כתב  יונה  וה"ר  וז"ל  בב"י 
דסכין  דמפרשי  דאית  שמתו  מי 
דוקא,  לאו  נקט  הני  וכל  וקערה 
והוא  נקט  דמילתא  אורחא  אלא 
הדין שאין לו ליטול בידו שום דבר 
בלבד  לולב  אלא  התפלה  בשעת 
ימעט  לא  מצוה  חבובי  דמשום 
וכן  עכ"ל.  התפלה.  כוונת  בזה 
וז"ל  )ס"א(  צו  סי'  בשו"ע  פסק 
בידו  יאחוז  לא  מתפלל  כשהוא 
הקודש  מכתבי  ספר  ולא  תפלין 
סכין  ולא  מלאה  קערה  ולא 
עליהם  שלבו  מפני  וככר  ומעות 

שלא יפלו ויטרד ותתבטל כוונתו. 
ולולב בזמנו מותר לאחזו ביד כיון 
שהאחיזה בידו היא מצוה, שאינו 

נטרד בשבילו. עכ"ל. ע"ש.

דאסור  הנ"ל  מכל  מבואר  יוצא 
דברים  הני  כל  בידו  לאחוז 
כשהוא מתפלל, וטעם הדבר כדי 
ומטעם  כוונתו.  תתבטל  שלא 
להשאיר  איסור  דיש  נראה  זה 
דלוק  כשהוא  הנייד  הטלפון 
עשרה,  שמונה  תפלת  בזמן 
באמצע  הטלפון  יצלצל  דשמא 
וכמו  כוונתו.  ותתבטל  התפלה 
כל  בידו  יאחז  לא  אצלנו  שכאן 
ותתבטל  יפלו  שמא  דברים  הני 
לחשוש  לו  יש  כאן  אף  כוונתו, 
ותתבטל  הטלפון  יצלצל  שמא 
כוונתו, ולא רק כוונתו אלא כוונת 
עוד מתפללים, ומעשים בכל יום 
עשרה  שמונה  תפילת  דבאמצע 
אחד  של  טלפון  צלצול  נשמע 
והיסח  בלבול  וגורם  המתפללים 
הדעת למתפללים. וכן יש להביא 
ראיה מהא דכתב המ"ב או"ח סי' 
דאסור  הברכ"י  בשם  )סק"ד(  צו 
בשעת  לפניו  תינוק  להושיב 
תפילה וכן הוא בכה"ח או"ח סי' 
)סקי"ג(  צח  ובסימן  )סק"ד(.  צו 
מבלבלים  דהילדים  הטעם,  כתב 
ואין  ע"ש.  המתפללים.  דעת 
להקשות מהא דכתב מרן סי' צח 
)סע' ב( דאין אנו מכוונים כל כך 
שם  כה"ח  כתב  דכבר  בתפילה, 

)סקט"ו( בשם הלבוש וז"ל ומ"מ 
כדי  שאפשר  מה  בכל  אדם  יזהר 
לעורר כוונתו. עכ"ל. וכ"ש שיזהר 
וכן  כוונתו,  שמבטל  מה  בכל 
כתב מרן השו"ע בכותרת הסימן 
הטרדות  כל  שימנע  צו  בסימן 
כדי שיכוין. ועיין בספר עין יצחק 
יצחק  הרב  הראש"ל  לגאון  ח"ג 
יוסף שליט"א )עמ' תקעה הלכה 
סח(, שם כתב דנראה דהכותרות 
בשו"ע כתבם מרן בעצמו.  ושו"ר 
בספר חסד לאלפים סי' צו דכתב 
וז"ל ולא יתפלל במקום שיש דבר 
דברים  קול  כגון  כוונתו,  שמבטל 
ראיתי  וכן  ע"ש.  עכ"ל.  וכדומה. 
)אות  יתרו  פרשת  ש"א  בבא"ח 
יב( דלא יתפלל במקום שיש דבר 
דברים  קול  כגון  כוונתו  שמבטל 

וכדו'. ע"ש.

לכן נראה דאסור להשאיר הטלפון 
תפילת  זמן  כל  דלוק  הנייד 
ואפילו  והחזרה,  עשרה  שמנה 
דפעמים  אסור,  רטט  של  מצב  על 
ומבטל  מצלצול  יותר  שמרעיש 
אנשי  אמנם  המתפללים.  כוונת 
ודאי  חיים,  שמצילים  וכדו'  זק"א 
להשאיר  חייבים  ואפילו  שרשאים 
הצד  ועל  דלוק.  הנייד  הטלפון 
הנייד  הטלפון  שיהיה  טוב,  היותר 
וראיתי  רטט.  של  ובמצב  גופם  על 
יוסף  לרה"ג  יוסף  משנת  בספר 
בהקדמה  ח"ב  שליט"א  ליברמן 
שיש  והוסיף  לאסור  כתב  כן  שגם 

ובמורא  בכבוד  זלזול  כן  גם  בזה 
מכתב  שם  והעתיק  מעט.  מקדש 
שקיבל ממחותנו הגאון בעל שבט 
הלוי הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל 
שכתב שם וז"ל והרואה דברי רבינו 
ויכלם  יבוש  צח  סי'  או"ח  הטור 
מאוד איך יתכן כזאת לבטל יסוד 
ומצוה  כאלה,  בדברים  התפלה 

לעורר ולעמוד בפרץ. עכ"ל.
מהדברים  שאחד  מראה  והניסיון 
הילדים  בחינוך  קשות  שפוגעים 
האב  כאשר  הוא  כראוי,  לתפילה 
והטלפון  הכנסת  לבית  מגיע 
התפילה  ובזמן  ברשותו,  הסלולרי 
הוא מסתכל בטלפון ולעיתים אף 
התפילה.  באמצע  שיחות  מקבל 
הסכים  שלא  בילד  חזינא  ועובדא 
להתפלל בשום פנים ואופן וטענתו 
טלפון  עם  לשחק  שמעדיף  היא 
צעצוע כמו שעושה אביו ביום יום. 
תפילותינו  שיתקבלו  רצון  ויהי 

ברצון. והנלע"ד כתבתי.

גן
הדעת

טלפון נייד בתפלה
דיון המוגש ע”י בית ההוראה “חוט של חסד” מאת הרב שי עזרא הי"ו

מחשובי האברכים דכולל הוראה ק”ק “חוט של חסד”

לשאלות ולתגובות למדור יש להפנות 
לכתובת אימייל:

hutShelChesed@gmail.com 



הרע'.  ולשון  מחלוקת  בעלי  בהם 
וז"ל:  רש"י  פי  על  נתן  ר'  ומבאר 
להשיב  כוח  לו  שהיה  "שהבין 
רוב המון בני  כי  ישראל בתשובה 
אך  אליו,  שומעים  היו  ישראל 
בחינת  ידי  על  הוא  העיכוב  עיקר 
דתן ואבירם שעומדים כנגדו בכל 

פעם".

ומובא בספרים הקדושים שמשה 
השם  ידי  על  המצרי  את  היכה 
הקדוש תכ"ה, שהוא אחד מע"ב 
את  להכניע  המסוגל  שמות, 
הרשעים, וָרמז זאת לדתן לאבירם 
במילים: 'למה תכ"ה רעך'. והשם 
לאמונת  מרמז  הזה  הקדוש 
של  תיבות  סופי  הוא  כי  חכמים, 
תירא',  אלוקיך  ה'  'את  הפסוק: 
ורבותינו למדו מפסוק זה 'לרבות 
ידי שזוכים  ועל  תלמידי חכמים'. 
לאמונת חכמים, זוכים לשלימות 
האמונה וזוכים לדיבור של הודיה 
תכ"ה  הקדוש  השם  ולכן  לה', 
הוא גם ראשי תיבות של הפסוק: 
וסופי  י-ה",  "כ'ל ה'נשמה ת'הלל 
"לך'  ההודאה:  ברכת  של  תיבות 

נאה' להודות'".

משמשים את יוסף
במאמרים  דרכנו  אין  והנה, 
לספר  או  היסטוריה  ללמד  אלה 
סיפורים. אלא אנו לומדים מכאן 
מרגישים  כולם  דורנו.  של  לגלות 
הדעת  גלות  הגדולה,  הגלות  את 
וגלות הדיבור. כולם מרגישים את 
והמחלוקת  וההסתרה  ההעלמה 
את  שמפרסמים  הצדיקים  על 
לדעת  וצריכים  האמונה.  אור 
שכמו אז כן עתה, מי שיַשֵמש את 
הספרים  את  וִיְלַמד  הצדיק  יוסף 
מדרשו  מבית  ישירות  שיונקים 
האמונה  ספרי  הצדיק,  יוסף  של 
בתוך  גם  יזכה  הוא   – והתודה 
באמונה  לחיות  הגדול  החושך 
רע  ושאין  מלבדו  עוד  שאין 
ירגיש שום צער  והוא לא  בעולם, 
לו;  טוב  יהיה  תמיד  גלות;  ושום 
ומאושר;  שמח  תמיד  יהיה  הוא 
עד  הדרך  כל  וירקוד  ישיר  רק 
עם  כל  של  השלימה  לגאולה 
תבוא  הכללית  והגאולה  ישראל. 
יתבטל  כאשר  בימינו  במהרה 
המחלוקות,  ותתבטלנה  השקר 
בשלימות  האמונה  אור  ויתגלה 

לכל עם ישראל ולכל העולם כולו.

"רגלי חסידיו ישמור"
לכבוד יומא דהילולא כד טבת רבי שניאור זלמן מלאדי ב"ר ר' ברוך זיע"א

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל בית ישראל

                כה סיפר אחד החסידים של 
הרבי: פעם אחת זכיתי לנסוע עם כ״ק 
זיע"א,  ה״תניא״  בעל  הזקן  אדמו״ר 
ונתאכסנו  קריסלאווע,  לכ״ק  ובאנו 
ר׳  הנקרא  המפורסם  החסיד  בבית 
היה  לא  והוא  קריסלאווער,  ישעי׳לע 
ונמשך  ובלילה דרש כ״ק דרוש  בביתו 
הדרוש עד אחר חצי הלילה, עד שאשת 
בעה״ב לא המתינה ליתן לכ״ק סעודת 
ערבית והלכה לישון. ואחר הדרוש נתן 

המשרת לכ״ק את הסעודה.
התהלכתי  התפילה  קודם  בבוקר, 
בעה״ב  שאשת  ושמעתי  בפרוזדור 
ר״ל.  מת  על  כמו  ומיללת  בוכה 
ושאלתי אותה: מה זאת? ואמרה: איך 
לא אבכה, כי השם זיכני שישכון כ״ק 
אדמו״ר בצל קורתי, וכעת נעשה סיבה 
רעה, שאכל הרבי טריפות בסיבתי, כי 
שיש  לאמר  ושכחתי  לישון  הלכתי 
בצד אֵחר בכירה קדירה, והוא טריפות 
שבישלנו בעד שר א' שהוא לן בביתי, 
ודימיתי  לאכול  בא  לא  השר  והנה 
וכעת  בשלימות,  קדירתי  שנשארה 
ונתנו  הקדירות  שנתחלפו  ראיתי 
הכשרה  והקדרה  לכ״ק  הטריפות 

נשארה בשלימות.
ggg

עד  פחד  עלי  נפל  זאת  כששמעתי 
והלכתי  נקשו,  לדא  דא  שארכובותי 
למשרת, ואמר לי המשרת: מהו הפחד 
לו  וסיפרתי  פניך?  על  אשר  הגדול 
המשרת,  ממני  ושחק  הרעה.  הסיבה 
יודע  אתה  אין  וכי  שוטה,  לי:  ואמר 
תאמין  ואיך  רבינו,  קדושת  ומכיר 

שיאונה לצדיק עוון כזה.
איך  אותי  והראה  לחדר  אותי  והוליך 
הקדירה היא מלאה ולא נחסר ממנה 
היה  שכך  לי  תאמין  לי:  ואמר  טיפה. 
ערכתי לו את השולחן ונטל ידיו ובירך 
מעט  ושאב  כף  לקח  ואח״כ  המוציא, 
אין  לי:  ואמר  בו  והסתכל  מהמרק 
לו:  אמרתי  המרק.  את  לאכול  רצוני 
אפשר שיאכל כבודו את הבשר, כי לא 
כוסות  שתי  אם  כי  היום  כל  אכלתם 
את  גם  אוכל  לא  ואמר:  ושחק  תה 
שלא  בחוש  רואה  אתה  והנה  הבשר. 

נחסר אף טיפה.
ואח״ז שאלו החסידים את פיו הקדוש 
מאין ידוע לו בהסתכלות בהכף שזהו 
טריפה? ודרכו בקודש היה להלביש כל 
מהותו  מצד  הטבע  בלבוש  המופתים 
להם:  אמר  בתכלית.  לכת  בהצנע 
שזהו  סוברים  שאתם  לי  כמדומה 
הוא  כן  לא  הרוחניות.  השגת  מופת 
לאדם  הנופלת  המחשבה  כי  העניין. 

פתאום אינה לחינם.
נפל  בידי  הכף  שלקחתי  ובעת 
דין מענייני הטריפות לכן  במחשבותי 

לא רציתי לאכול. 
ggg

מסירות נפש של ממש בעד כשרות 
המאכלים

הזקן  אדמו״ר  של  ישיבתו  בזמן 

פעם  עליו  עבר  בפטרבורג,  במעצר 
אחת כמה ימים שלא אכל מאומה, כי 
בית  פקידי  כשר.  מאכל  שם  היה  לא 
האסורים חשבו, שאינו אוכל במתכוון 
את  להכניס  רצו  כן  ועל  שימות,  כדי 
הצדיק  אך  כרחו,  בעל  לפיו  המאכל 

יכלו  ולא  בחזקה  הקדוש  פיו  סתם 
צעקה  שם  ותהי  אופן,  בשום  לפתחו 
בתוך  גדולה.  בצרה  היה  והרבי  רבה, 
כך בא לשם השר חוקר ־הדין ובשמעו 
קול הצעקה שאל מה זאת, כשסיפרו 
יאה  לא  כזה  לאיש   - להם:  אמר  לו, 
להכניס את המאכל לפיו בעל כרחו, כי 

אם לדבר אליו עד שיתרצה.
נכנס אליו השר בעצמו ושאלו:

שתצא  אפשר  הלא  אוכל?  אינך  למה 
בוודאי  תאכל  וכשלא  בדינך,  זכאי 
תמות, והלא מאבד עצמו לדעת אין לו 

חלק לעוה״ב, השיב לו הרבי:
לנו  אין  כשר  שמאכל  מפני  אוכל  איני 
כאן, וטריפות לא אוכל, אף אם לא יהיה 

לי חלק לעוה״ב.
מאכל  לך  אשיג  ואם   — השר:  שאלו 

כשר, התאמין לי?
צורך  אין  עתה  לעת  הרבי:  לו  השיב 
בשום מאכל, כי הקיבה נחלשה מאוד: 
איזה  מרקחת  מבית  להשיג  נחוץ  רק 
היו  אם  וגם  הקיבה,  את  לחזק  דבר 
מאיש  טוב  צנון  מרקחת  לי  משיגים 

יהודי, הייתי אוכל.
אמר לו השר: - ואם אני אשיג לך זאת, 
התאמין לי? השיב לו הרבי, שאם הוא 

אדם  ושום  היהודי,  מיד  ייקח  בעצמו 
אז  אליו,  שיגיע  עד  בו  יגע  לא  זולתו 

יאכל.
מרדכי  ר׳  הגביר  אז  ישב  ובפטרבורג 
חשוב  והיה  עסקיו,  לצורך  מליפלי 
שלח  ע״כ  המלוכה,  שרי  אצל  מאוד 
תיכף  לו  שישלח  בקשה,  אליו  השר 
״מרקחת מצנון״ טוב וכשר ע״י יהודי. 
לו  למה  מרדכי:  ר'  בלב  נכנס  הדבר 
בשביל  שזהו  לו,  אמר  וליבו  לשר?  זה 
הרבי )שהוא היה מחסידיו הגדולים(, 
ועל כן שלח לו תיכף את ה״מרקחת״, 
והניח בתוכו פתקא קטנה בזה הלשון: 
את  האוכל  הוא  מי  לידע  רוצה  ״אני 
מקום״,  ובאיזה  שלי,  ה״מרקחת״ 
וחתם שמו. השר שמר דבריו באמונה, 
בכבודו  והביאו  במאכל,  כלל  נגע  ולא 
והרבי  הרבי,  ליד  שהוא  כמו  ובעצמו 
תם  כאשר  הפתקא,  את  שם  מצא 
עוד  לו  שישיג  מהשר  ביקש  האוכל, 
מהמאכל הזה, ומעט אוכל הניח בתוך 
הכלי, ואמר להשר: - מעט אוכל צריך 
ותחת  הברכה.  עליו  שתחול  להניח, 
המעט שנשאר הניח פתקא קטנה בזה 
ובמקום  זה,  האוכל  הוא  ״אני  הלשון: 
שתיכף  כתב  וגם  שמו,  וחתם  פלוני״, 
ישלחו איש אחד לוילנא, השר לא נגע 
מרדכי  לר'  הכלי  את  ומסר  בזה,  גם 
הפתקא  את  מצא  מרדכי   ור'  הנ"ל, 
ותיכף  החסידים(.  ורוח  רוחו  ותחי 
שלח ע״י השר שנית את המאכל, ואיש 
אחד נשלח לוילנא ואף שלא ידעו כלל 
על מה ולמה נשלח האיש, בטחו בכוח 
הרבי, שבוודאי שם בוילנא יודע לאיש 

מטרת נסיעתו, וכן היה.
ggg

מתורתו
להתוודות  צריך  אדם  ושנה  שנה  בכל 
לאו  ושנה  שנה  ובכל  חטאיו.  כל  על 
ויום.  יום  בכל  כן  כמו  אלא  דוקא 
אך  תמיד"  נגדי  "וחטאתי  וכמו"ש  
נבזה  עצב  תמיד  להיות  הפירוש  אין 
הפסוק  בסוף  אח"כ  כתוב  שהרי  ח"ו 
ורוח  וכו'  ושמחה  ששון  "תשמיעני 
דייקא  נגדי  אלא  תסמכני..."  נדיבה 
סביב  מנגד  מנגד  תתייצב  ואתה  כמו 
מרחוק.  ופרש"י  יחנו  מועד  לאהל 
בתוך  לשרות  צריכה  שהשמחה  היינו 
לבו של האדם וחטאו יעמוד מנגד הינו 
מרחוק..." )אגרת התשובה - פרק יא(

נחמן  רבי  הק'  רבינו  שאמר  וכמו 
אחת  שעה  שרק  זיע"א  מברסלב 
יש  ביום  התבודדות(  בשעה  )היינו 
ללב  ולהגיע  אליו  החטא  את  לקרב 
להגיע  התכלית  כל  בעצם  כי  נשבר, 
"אנוכי  בהשי"ת-  אמיתית  לשמחה 
ולהאמין שע"י התשובה  אשמח בה',, 
למקום  להגיע  לזכות  יכול  האדם 
שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים 
ועליו נאמר טוב לב היינו  לעמוד שם, 
הינו  תמיד,  משתה  נשבר,  ללב  שזכה 

השמחה. 
העלון השבוע נתרם לעילוי זכותו יגן עלינו אמן כן יהי רצון.

נשמת יחזקאל בן רוזה ז"ל.
להנצחות: 02-5811210
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                      ראובן ושמעון, שני חברים בני 
ראובן.  של  אמא  של  למכונית  נכנסים  חמש, 
קודם".  ייכנס  "מי  ריב:  פורץ  הדלת  לפני 
ועומד בתוקף  ראובן חוסם את הדלת בגופו 
של  המכונית  "זו  ראשון:  ייכנס  שהוא  כך  על 
וראובן  נכנע  שמעון  טוען,  הוא  שלי"  אמא 

נכנס ראשון. 
אך הסיפור אינו נגמר: עם כניסתם למכונית, 
ראובן,  באמצע".  יישב  "מי  שני  ריב  מתחיל 
שנכנס ראשון, מתעקש: "אני נכנסתי ראשון 
מנסה  שמעון  באמצע".  לשבת  לי  מגיע 
אותו  דוחף  ראובן  אך  הוא,  גם  להתעקש 
מריבה  מסתיימת  כאשר  באמצע.  ומתמקם 
ראובן  הנסיעה  במהלך  חדשה:  מתחילה  זו 
מתגרה בשמעון: "המכונית של אמא שלי היא 
את  שמראה  גדול  שעון  לנו  ויש  גדולה  הכי 
אתה  מכונית,  בכלל  אין  שלך  ולאמא  השעה 

לא שווה כלום רק אני"...

2. מריבה על ידי גורם תחרותי
מכוונת"  "מריבה  היא  ראובן  של  המריבה 
האגו  את  להגדיל  במריבתו  מעוניין  ראובן 
זה  מסוג  מריבות  שמעון.  חשבון  על  שלו 
אם  ובין  גלויה  אם  בין  מטרה,  בהן  קיימות 
"תחרותיות"  שהיא  מודעת,  ובלתי  סמויה 
מקורה בתכונה מולדת והעצמתה ע"י חינוך 

ביתי.

בהחלטותיו  ראובן  את  המניע  הכוח 
ובמעשיו הוא- "תחרותיות". חשוב לו להיות 
ראשון בכל. זו תכונת אישיות בולטת אצלו 
והוא מממש זאת בכל דרך, אם לא בכניעה 

מראש אז ע"י מריבה.
ע"י  רצונו  את  להשיג  ראובן  של  הצורך 
אינה  תחרותיות,  עם  הקשורה  מריבה 
פעולה  גם  בה  יש  אלא  מולדת  תכונה  רק 
חינוכית יזומה של החברה בה הוא גדל ושל 

החינוך בבית.
ילדים  בגידול  דוגלת  חיים,  אנו  החברה בה 
הכיוון  רחוק,  הלא  בעבר  אם  "תחרותיים". 
הילד",  של  ב"קצב  לחנך  היה  החינוכי 
לו  לאפשר  חופשי,  באופן  לשחק  לו  לתת 
ולהניח לזמן לעשות את שלו,  לגדול בנחת 
צעיר  מגיל  הילד  את  דוחפת  החברה  היום 
ילדיהם  את  שולחים  הורים  ל"הישגיות". 
ללימודי  אותם  רושמים  רבים,  לחוגים 
לבית  הכנה  לקורס  או  חובה,  בגן  העשרה 
הספר כדי שיהיה תמיד מקום ראשון ו"יגיע 

הכי מוכן".

ההיבטים השונים בתחרותיות
של  בצורך  קשורה  התחרותית,  ההתנהגות 
העצמי  ובקיום  לי  שיש  במה  להסתפק  לא 
שלי בבחינת "לא להיות שמח בחלקו", אלא 
יותר  ולהיות  שלי  העצמיות  את  "להרחיב 

ממה שאני".
התאמצות  להנעה,  לי  גורמת  התחרות 
והתקדמות- וזה מצויין כל עוד הפעולה היא 

חיובית. 

אותי  מובילה  התחרותיות  כאשר  אך 
את  להעצים  כדי  מישהו  על  "לדרוך" 

עצמי-זהו כיוון תחרות  גרוע.

נבחין בין שני סוגים של פעולה תחרותית: 
מתוך  יצירתי,  ממקום  שבאה  תחרותיות 
הכרה שאני מרגיש שהעולם מספיק בטוח 
ולממש  עוד  להשיג  שאוכל  בכדי  עבורי 
אע"פ  ואז-  בי,  שקיים  הפוטנציאל  את 
שהפעולות שלי יהיו תמיד בזיקה ובקשר 
על  אדרוך  לא  לעולם  אני  אחרים,  עם 
היא:  התחושה  כי  להתקדם,  בכדי  החבר 
שאני יכול לגדול, לצמוח ולהתפתח ביחד 
ובמרחב של כולם וזה לא הורס אף אחד. 
יותר  משיג  שאני  מזה  הנאה  אפילו  יש 
שלי,  מהיכולת  נהנה  שהעולם  ותחושה 
ואני פועל וצומח בהרמוניה ומתוך שיתוף 

פעולה של חברי.

של  ממקום  באה  התחרות  כאשר  אך 
אני  כאשר  יצירתיות.  של  ולא  הישרדות 
לעצמי  ביחס  ערך  חסר  שאני  מרגיש 
ולסובב אותי, כאשר העוגן היחיד שמקנה 
מישהו  על  "לעלות"  הוא  ערך  תחושת  לי 
אחר-  למישהו  ביחס  רק  שווה  ולהרגיש 
אז התחרותיות מובילה אותי להרס עצמי 

ולמלחמות.
כאשר התחרותיות באה ממקום של חסך, 
או העדר ביטחון במהות שלי ובמקום שלי, 
זה  להתחרות,  צורך  הזמן  כל  אחוש  אני 

התוכן העיקרי שאהיה עסוק בו. 
בכדי  עצמי,  בטחון  מחוסר  אהיה  כאשר 
הזה,  קיומי  כך  הכל  הצורך  את  "לספק" 
לחוש  כדי  הראשון  להיות  חייב  אהיה 
ביטחון. במידה ולא אחוש את ההישגיות 
והתחרות ארגיש שאני לא "הכי הכי" ו"לא 

שווה כלום". 
הזה  מהסוג  הישרדותית"  "תחרותיות 

באה מחרדה. 
מאוד  הרבה  משקיע  בה,  שעסוק  הילד 
החרדה  את  להשקיט  כדי  אנרגיה 
להישגים  להגיע  אומנם  יכול  הוא  הזאת. 
בעקבותיה, אבל לעולם לא ליהנות מהם, 

אלא רק מעצם ההצלחה בתחרות. 
הצורך בהצלחה תחרותית, מכסה על צורך 
עצום באהבה ועל פחד להרגיש את החסך 
של הצורך הזה. הפחד הוא מדחייה מצד 
ייחודית.  זהות  או פחד מאובדן  הסביבה, 
פעמים  הרבה  נחשבים  כאלה  ילדים 
של  להישגיים  מתנשאים,  לסנובים, 
האמיתית  העצמית  בחוויה  אבל  הכיתה, 

שלהם הם מאוד בודדים ולא בטוחים. 
אנשי טיפול ופסיכולוגים, מצביעים על כך 
ש"היכולת להתחבר עם הזולת" מושתתת 
בבסיסה על התפתחות של עצמיות רחבה 
מספיק, כדי שתוכל לכלול בתוכה את שני 

הניגודים הבאים:
מצד אחד-היכולת להרגיש וליצור אחדות 
להרגיש  שני-היכולת  ומצד  הזולת,  עם 

ייחודי ומובחן מהזולת. 
שימו לב להגדרה הבאה! 

בסיס  על  שמתחרים  ילדים 
דרך  רק  מתחברים  הישרדותי, 

הם  בשריון.  מתכסים  הם  ולכן  התחרותיות, 
"הקשר  מבחינת  השרדותי  לדפוס  מתרגלים 
לרצות  בעיניהם  חולשה  שזו  עד  החברתי" 

 אהבה או להעניק אהבה. 
תחרות חיובית

תחרותיות, היא מרכיב חשוב בחיים, מאתגר, 
ויכולות,  מיומנויות  ושיפור  ללמידה  מדרבן 
זאת  כל  מבורך.  בקיצור-  ומקדם.  מחזק 
כשהיא מצויה במידה סבירה שלא משתלטת 

ומכבידה על עצם החיים. 
מהי מידה סבירה? כזו שלא מעיקה ומלחיצה 
ליהנות  מקום  שמותירה  כזו  המידה,  על  יתר 
כזו  לנצח,  הצלחתי  שלא  ואפילו  מהדרך  גם 
ולא  לבד  כשאני  גם  ליהנות  לי  שמאפשרת 
לילדים  גורמת  מוגזמת  תחרותיות  בחברה. 
לשמוח  לא  מפסידים,  כשהם  להתמוטט 
לא  שהם  אחת  בשנייה  ולהרגיש  בחלקם, 

שווים כלום-כי לא הצליחו.

מה גורם לתחרותיות מוגזמת?
מולדת.  אישיות  של  עניין  יש  כל  קודם 
תחרותיים  יותר  שנולדים  ילדים  ישנם 
ממש  זאת  לראות  אפשר  שפחות,  וישנם 
הוא:  שמשפיע  נוסף  דבר  ביותר.  צעיר  מגיל 
ילדים  המשפחתי",  הכרונולוגי  "המיקום 
הצורך  בגלל  תחרותיים  להיות  נוטים  בכורים 
שניים-  ילדים  בכורתם,  עליונות  את  לשמר 
ובהדרגתיות  הבכור.  על  להאפיל  מהצורך 
מרגיש  הילד   – "רחוק"  יותר  שהמקום  ככל 
ובהתאמה-  שהוא  מי  להיות  חופשי  יותר 

התחרותיות יורדת.
אצל  תחרותיות  על  מאוד  משפיע  שעוד  מה 
אנו  ופה  המשפחתית.  האווירה  זו   - ילדים 
האישיות  "כמעצבי  לתמונה  נכנסים  ההורים 

של הילד" 
בואו ונחשוב על עצמנו: האם אנחנו טיפוסים 
הכי  להיות  לנו  חשוב  כמה  עד  תחרותיים? 
בכל  להצטיין  עושים?  שאנחנו  במה  טובים 
כמה  עד  הראשון?  במקום  להיות  תחום? 

חשוב לנו לנצח תמיד?
אולי  אנחנו  האם  לבדוק:  שעלינו  נוסף  דבר 
למשל:  כמו  בבית?  התחרותיות  את  מלבים 
הכי  יגיע  "מי  לאוטו?",  שייכנס  הראשון  "מי 
"מי  או  השביל?"  לסוף  האופניים  עם  מהר 

יגמור הכי מהר את האוכל?" וכו'.
מלבה  כמובן  תחרותית  משפחתית  אווירה 
אותה  ומעצימה  המולדת  התחרותיות  את 
בבית  תחרות  ליצור  שלנו  הצורך  מאוד. 
בצורה  הילדים  על  "לשלוט"  מהרצון  נובעת 
בעיני  "חזק"  להיראות  ומהרצון  ונוחה  קלה 
בין  השוואות  עורכים  כולנו  כמעט  החברה. 
ילדינו לבין ילדים אחרים ותוצאות ההשוואה 
להישגיות.  ילדינו  את  לדחוף  אותנו  דוחפות 
בעיני  מוצלחים  ייחשבו  שילדנו  שואפים  אנו 
הוא  שקורה  ומה  עצמנו.  בעיני  או  החברה 
שלא תמיד אנו מתחשבים בצרכים הייחודיים 

של הילדים.
עשוי  והישגיות  לתחרות  העידוד  לסיכום: 
ובעל מוטיבציה להצלחה,  ילד שאפתן  לעצב 
השני  התרחיש  ועצבני.  לחוץ  מתוח,  ילד  או 
מתבקש  הילד  כאשר  בעיקר  להתקיים  עלול 
שאינן  הוריו,  של  הלב  משאלות  את  למלא 

תואמות להתקדמותו האישית.

התגובה למריבות הנובעות מתחרותיות
נטיות  הינן  והישגיות  שתחרותיות  הסברנו, 
חלק  הילד,  באישיות  עמוק  המושרשות 
העצמת  ע"י  זו  נטייה  מחזקים  אף  מאיתנו 
בינינו  עצמנו,  לבין  בינינו  בבית,  התחרותיות 
לכולל/ חברים  לבין  בינינו  הזוג,  בן  לבין 

לעבודה, למקצוע, בין שכנים ועוד. 
בסביבת  השולטת  זו  הישגית  תחרותיות 
ישיר  הגדילה של הילד, מועברת אליו באופן 
את  שיגשימו  מילדינו  מצפים  אנו  ועקיף. 
"שאיפת  את  להם  מעבירים  ואנו  הישגיהם, 

החיים" להיות ראשונים בכל.
של  בהרסנותה  הבנה  חזקה,  מודעות  בלי 
מאוד  קשה  לשינוי,  חזק  ורצון  התחרותיות 

מודעים  להיות  עלינו  זו.  נטייה  לשנות 
בשימושה  למעט  ולנסות  זו  לתחרותיות 
בבית, כי תחילתה היא "עזרה בחינוך" אח"כ 
הישגיות מועטה, אך תוצאות תחרותיות זו 
הן לעיתים קרובות מתח, מריבות, התנהגות 
נשתדל  ולכן  מרוכזת.  ובלתי  שקטה  בלתי 
שלהם.  ההישגים  על  ילדינו  את  לעודד 
ְנַלמד אותם ליהנות מהתחומים שבהם הם 
על  לדרוך  מבלי  אותם  ולפתח  מתעניינים 

אחרים. 
לא נרבה לתת להם דוגמה מילדים אחרים, 
נעצים  אדרבה  לאחרים,  אותם  נשווה  לא 
את הייחודיות שלהם ונשתדל לקבל אותם 

כמו שהם. 
לדוגמא, הילד מצייר ואומר: "אמא, אני לא 
מצליח לצייר, יצא לי סתם קישקוש!" נענה 
דווקא חן בעיני,  לו: "הקישקוש הזה מוצא 
ואם  שמקשקשים,  ציירים  מכיר  גם  אני 
קישקוש  גם  עושה,  שאתה  מה  את  תאהב 
שמח  לא  באמת  אתה  מוצלח!  להיות  יכול 
עם מה שיצא לך, בא ננסה ביחד לסדר את 

הציור שלך."
רב  כי  מאוכזב,  הביתה  חוזר  הילד  כאשר 
לו  עם חברו, לא נשפוט אותו, אלא נקדיש 
הצורך  במידת  לו.  ונקשיב  תשומת-לב  אנו 
חברים  שיש  אותו  נלמד  איתו,  נשחק 

נוספים וגם אנו יכולים להיות חברים שלו. 
וקבלה"  שיפוטיות  "חוסר  המילים  בקיצור 
הרסנית.  תחרותיות  למניעת  המפתח  הם 
שהוא  כמו  ילדנו  את  לקבל  נצליח  אם 
הוא  שהם,  כפי  ובהישגיו  בו  נשמח  באמת, 
רגוע  ויהיה  זולתו  ואת  עצמו  את  יאהב 

ומאושר יותר.
המשך בע"ה בשבוע הבא!

                     קמצן הולך לרופא שיניים ומבקש 
הרדמה..  ללא  בינה  שן  לו  שיעקור  מהרופא 
הרופא אומר: "אתה לא תעמוד ביסורים" עונה 
אני  בזה,  עומד  לא  אני  אם  בעיה  אין  המטופל: 
מצליח  אני  אם  אבל  מלא,  תשלום  לך  משלם 
שקל.  ממני  גובה  לא  אתה  הטיפול  את  לעבור 

הרופא הסכים לעיסקא.
הקמצן בגאון ובגאווה יושב על הכיסא ולא מניד 
עפעף עד לסיום העקירה, ואכן הרופא פטר אותו 
מתשלום. הרופא המופתע פגש את חבירו רופא 

שינים אחר, ומספר לו על התופעה של הקמצן.
מספר הרופא השני עכשיו השלמת לי את 

הפאזל אתמול היה אצלי קמצן ביקש עקירה, 
עשיתי לו הרדמה וביקשתי ממנו שישב בחוץ 
וימתין עד שההרדמה תשפיע עליו עד עכשיו 

לא הבנתי לאן הוא ברח...

שבת מברכין שבט
ראש חודש אי"ה שבת הבאה
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16:2716:4216:3116:45כניסה
17:4117:4317:4117:44יציאה

18:2018:1718:1718:20ר"ת

שמות תשע"ז
מכון "חכמת השלום" בנשיאות מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א

לאחר ההצלחה האדירה בקורסים הקודמים!
שחיטה,  כשרות,  משגיחי  הבאים:  לקורסים  נוסף  רישום  פותחים  אנו 

הדרכת חתנים והדרכת כלות. הזדרזו והרשמו.


