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חלוק הכעס

בחירה שווה
ּובכָ ל ֵחילֹו וְ י ְָדעּו ִמ ְצ ַריִם כִ י
יהם וְ ִאכָ ְב ָדה ְב ַפ ְרעֹה ְ
"וְ ִחזַּ ְק ִתי ֶאת ֵלב ַּפ ְרעֹה וְ ָר ַדף ַא ֲח ֵר ֶ
ֹאמרּו ַמה זֹאת ָע ִׂשינּו כִ י
ֲאנִ י יְהֹוָ ה וַ ַי ֲעׂשּו כֵ ן ...וַּ יֵ ָה ֵפְך ְל ַּבב ַּפ ְרעֹה וַּ ֲע ָב ָדיו ֶאל ָה ָעם וַ י ְ
ִשלַ ְחנּו ֶאת י ְִׂש ָר ֵאל ֵמ ָע ְב ֵדנּו" .כשאנו קוראים פסוקים אלו אנו שואלים את עצמנו –
למה הקב"ה הכביד את לב פרעה? איפה הבחירה ולמה הוא מתעלל במצרים?
כתב הרמב"ם שכיון שבחמש מכות הראשונות פרעה הוא זה שהכביד את ליבו
ולכן בשאר המכות הקב"ה כבר הכביד את ליבו ומנע ממנו דרכי התשובה.
הרמב"ן לעומת זאת כתב שבהכבדת לב פרעה הקב"ה איזן לו את משקל
הבחירה .הביאור לדבריו הוא שהרי כל מכה ומכה לימדה את פרעה על שליטת
הבורא בעולם .מכת דם לימדה את פרעה על שליטה בכל מצבורי המים ,מכת
ערוב לימדה על שליטה בבעלי החיים ,מכת ברד לימדה על שליטה בכוחות הטבע
ומזג האוויר .גם בפרק הזמן המדויק של כל מכה ומכה לימד והראה על תופעות
מכוונות מלמעלה .אם כן כל הניסים הנפלאות הללו גרמו לפרעה להתעורר ולומר
"ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" .זאת אומרת משקל הבחירה החופשית של פרעה
הופר והוא הפך להיות מוכרח להכיר בבורא ,לא מכח השכל אלא מכח הנס.
וכולנו יודעים שהקב"ה ברא את האדם כדי שיכיר בגדלותו וממשלתו בכח
השכל וההכרה ללא שום דבר שמכריח ,אם כן כיון שפרעה נטה להיות מוכרח
בהכרת הבורא ,מיד הקב"ה איזן לו את משקל הבחירה על ידי הכבדת ליבו .ובכל
פעם שהקב"ה הכביד את ליבו ואיזן את המשקל שוב פרעה בחר ברע ולא כיבד
את בקשת משה רבנו לשלוח את עם ישראל ממצרים .נמצאנו למדים שבהכבדת
לב פרעה לא היה שום דבר חריג מדרך הטבע אלא דבר מובן והגיוני.
סיבה נוספת למדנו בעשרת המכות שנחתו על פרעה ומצרים .היתה להם מטרה
נוספת לעורר את בני ישראל .במשך שהותם של בני ישראל במצרים הם שקעו
במ"ט שערי טומאה ,וכמעט שלא היתה זכות לגואלם .לשם כך הנחית הקב"ה
מכות משתנות ומתחלפות כדי ללמד את בניו שיש מנהיג לעולם ושיתכוננו
לגאולה .יש יהודים שהתעוררו כבר במכת דם ,ויש כאלה שראו את יד ה' במכת
ערוב ,והאחרים במכת חושך וכן הלאה עד שבמכת בכורות הכירו וידעו כולם שאין
עוד מלבדו! אבל גם כאן הופר משקל הבחירה של בני ישראל שהרי הם התעוררו
לתשובה ע"י נסים ומכות מצרים.
והיכן התאזן משקל הבחירה? כשאמר הקב"ה לבני ישראל לשחוט כבש ולעשות
קורבן פסח ואת הדם למרוח על המשקופים היתה נדרשת מסירות נפש גדולה
מצד בני ישראל .שהרי העבודה זרה של מצרים היתה הטלה ,וכאן נדרשו בני
ישראל מצד עצמם למסור נפש ולקנות את התעוררות התשובה שנעשתה ע"י
הנסים משמים ,ע"י מעשה כאן בארץ .ולקבוע בליבם את מציאות ה' בעולם .הנה
כי כן למדנו עד כמה הקב"ה דואג וחפץ שברואיו יבחרו בו בכח הבחירה החופשית
כדי להטיב איתם באחריתם.
שבת שלום ומבורך – הרב אבנר קוואס

אחרי הגניבה אומר הגנב לשותפו“ :בא נספור את הכסף”.
עונה לו השני“ :אין לי כח לספור כל כך הרבה כסף ,בוא נראה
מחר בעיתון...
***
כל החיים אנחנו עובדים קשה בשביל שני דברים:
משכנתה ,ומה שקנתה...

אמרו חז"ל' :בשלשה דברים אדם ניכר :בכוסו,
ובכיסו ,ובכעסו' .איכות האדם לא נמדדת
כאשר הוא יושב על 'כסא נ ַֹח' ושותה קפה ,אלא
במצבי לחץ .אז מגיעה לידי ביטוי מעלתו של
האדם או פחיתותו .היות והכעס הוא אחד
משלושת המדדים ,אז נשאלת השאלה  -כיצד
ניתן לשלוט בו ,או לכל הפחות להקטין אותו,
ולפעול באופן מבוקר ושקול?
מספרים על בני זוג שכל ימי חייהם הם
התקוטטו .כמעט ולא עבר עליהם יום ללא
קטטה או מריבה .לעת זקנתם ישבו שניהם
במרפסת הבית ,בשעה נדירה של שקט.
לפתע קם האיש ואמר לאשתו :נכון שכל ימינו
אנו מתקוטטים? כן ,אמרה לו אשתו .יש לי
רעיון ,הוא אמר בהתלהבות .מולנו נפתחה חנות
'נדוניה' ,ניגש לשם ונקנה  2חלוקי מגבת ,חלוק
ורוד לך וחלוק תכלת לי ...ומשם נלך למתפרה
שירקמו לנו על גב החלוקים 'חלוק הכעס'.
ומה תעשה עם החלוקים? שאלה הגברת.
נעשה הסכם ,הוא אמר ,לא מתקוטטים עד
שלובשים את החלוקים ומהדקים את החגורה,
ורק אז ...סיכמנו?
וכך היה ,הם קנו חלוקים ,תפרו מאחור את
המילים 'חלוק הכעס' ,שבו לביתם ותלו את
החלוקים על דלת חדר האמבטיה .בצאתם
למרפסת האיש כמעט הפיל את אשתו .היא
התמלאה בזעם וגם הוא רתח ,אבל ...אסור
לריב לפני שלובשים ...הם רצו בריצת אמוק
לחדר האמבטיה וניסו ללבוש את החלוק
במהירות ולא הצליחו ...לאט לאט שכח כעסם,
הם תלו בחזרה את החלוקים וחזרו לשבת
במרפסת ולשוחח...
העיקרון הנלמד מהסיפור הזה הוא פשוט,
לפני שמתפרצים אחד על השני ,צריך לעשות
פעולת השהיה ,ורק אחר כך לחזור ולריב אם
נשאר עוד חשק .כלומר ,אדם מגיב בצורה
חריפה באותו רגע שהוא 'חם' אבל כשהוא
מתקרר קצת עוצמת התגובה נעשית מבוקרת
ונשלטת.
מכאן למדנו שצריך שיהיה לנו בבית סוג של
'חלוק כעס' .כלומר ,החלטה על פעולה מסוימת
שאותה נבצע לפני הקטטה ,כמו נגיעה באף ,או
קריצה או תנועה אחרת ,שעשייתה תאותת
לפרוש מיד ולשתוק .וכשנעשה זאת ניווכח
שאין כל כך על מה להתפרץ ,ואולי אפילו עדיף
לדחות זאת למועד אחר.

לפני שאדם דואג לעולם הבא של חברו ,קודם שידאג לעולם הזה שלו.
(הגאון מווילנה)
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

כשאבא מספר לילדים סיפור זה אחרת לאבא יש
טון סמכותי כמו ביומן חדשות .כשהוא מדבר  -כולם
נאספים לשמוע.
על ידי הסיפור מעבירים מסרים חשובים לילדים
מבלי שהם ירגישו ,וכך יורים את חיצי החינוך למטרה.
צריך לדעת שכל אדם נברא עם מנגנוני הגנה
שנועדו להגן על אישיותו כשהוא מרגיש מותקף.
אף אחד לא אוהב לשמוע שהוא לא בסדר .וברגע
שהוא שומע האשמות ,קמים כל 'עורכי הדין' שלו
להדוף את הטענות.
אחת השיטות להעביר מסר או ביקורת מבלי לעורר
את מנגנוני ההגנה היא באמצעות משל .במילה
'משל' טמונה המילה למשול .אם נגיד לילד 'אתה לא
בסדר' תגובתו תהיה :מה פתאום!? אתם לא

מבינים ...הוא התחיל ...אתם כל הזמן נגדי ...אבל אם
נאמר לו שלא מדברים עליו אלא על איציק ,מיד הוא
יקשיב ויאמר לעצמו :מענין ,מה קרה עם איציק?...
ולמעשה איציק זה הוא! ובאמצעות המשל הוא קיבל
את ה'תרופה' המתאימה ללא כל התנגדות.
לכן ,חפשו סיפורים לילדים שעוסקים בנושאים
שנמצאים כעת על הפרק ,ודרך הסיפור שהוא
למעשה משל תכניסו לילדים את התרופות ,החיסונים
והחיזוקים שיעזרו להם להתמודד עם הקשיים שלהם
מבלי שהם ירגישו.
ישנן סדרות נפלאות של ספרים העוסקים בקשיים
נפוצים שילדים מתמודדים איתם ופתרונם בצידם.
סיפור אחד או שניים לפני השינה ,או בשבת בסעודה
המשפחתית ,יפתרו הרבה מהקשיים בחינוך ,וגם יתנו
לילדים מוטיבציה וכלים לעשות דברים חיוביים.

לא לחינם זכה רבי ישראל איסר'ל ,לבן כמו הרמ"א
רבי משה איסרליש נולד בשנת ה' ר"פ בעיר קראקא
לאביו רבי ישראל איסר'ל ,שהיה עשיר גדול ומראשי
הקהילה ,ואחד משני סוחרים יהודים ,שהמלך הפולני,
זימונד ,העניק להם רשיון לפתוח חניות מסחריות ללא
כל הגבלה.
רבי ישראל החזיק עסק גדול של אריגים ,ומפני כבוד
השבת היה נוהג לסגור את החנויות בערב שבת כבר
בשעה  12בצהרים .זאת ידעו כל לקוחותיו ,אפילו
שהחנות תהיה מלאה בקונים ,יכריז רבי ישראל בדיוק
בשעה  12על נעילת החנות ,ולא יעזרו תחנוניו של אף
אחד.
פעם ,ביום ששי ,נכנס לחנות סוחר גדול וביקש
לרכוש כמות נכבדה מאוד של סחורה .רבי ישראל
איסר'ל מדד לו בדיוק את כמות הסחורה שביקש,
והגיש לו את החשבון.
הסוחר אמר לבעל החנות שהוא זקוק לכמות יותר
גדולה של סחורה ,אבל השעון הראה כבר על השעה
 5דקות לפני  12וכיון שההכנה והמדידה של כמות כזו,
תארך זמן רב ,הציע אפוא ר' ישראל לסוחר לדחות
את סיום העסקה ליום ראשון.

אולם ,הסוחר דחה את ההצעה באומרו שיש עוד זמן
רב עד לכניסת השבת ,ואם לא יגמרו ביניהם עכשיו,
יבטל את כל העסקה.
רבי ישראל הסביר לו שכך הוא נוהג תמיד ,שבשעה
 12של יום ששי ,הוא סוגר את החנות ,וגם עכשיו לא
ישנה את מנהגו ,גם אם מדובר בעסקה גדולה שיש
בה חשש הפסד מרובה.
הסוחר לא האמין למשמע אוזניו ,והיה בטוח שהמוכר
היהודי מהתל בו .וכי מי יהיה מוכן לתת לרווח שכזה
לחמוק מבין אצבעותיו?! אבל כאשר השעון הצביע
על השעה  12:00ביקש רק ישראל סליחה מהסוחר,
ביק ש ממנו לעזוב את המקום ,וסגר את החנות על
מנעול ובריח.
בליל שבת גילו לר' ישראל מן השמים שהיה זה
עבורו נסיון מן השמים ,לבודקו האם יתפתה לרווח
הגדול ,וישאר בחנות ,או שמא כבודה של השבת
יעמוד גם הפעם מול עיניו ,והוא לא יוותר על מנהגו
הקבוע.
מאחר שעמדת בניסיון ,תזכה להוליד בן שיאיר את
עיני העולם כולו ,הבטיחו לו מן שמיא.
(יביע אומר)

