
ארושן קרח כ"ו יסון תשפ"א

עד כמה אתה יכול להיות 
בטוח בעצמך כשאתה מול 
האלוקים? מתכון להצלחה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום יום פטירתו של התנא יונתן בן 
עוזיאל.

יונתן בן עוזיאל, הוא מי שהוסמך על 
ידי רבותינו הקדושים בזמן הגמרא,

לכתוב את התרגום לנביאים הקדושים.

לנביאים  תרגום  לתורה,  תרגום  יש 
ותרגום לכתובים.

של  והמרכזי  העיקרי  התרגום 
בן  יונתן  של  הוא התרגום  הנביאים, 

עוזיאל.

ע"א(  )ג'  מגילה  במסכת  הגמרא 
מספרת שביום שהוא סיים את התרגום 

ובא להוציאו לאור עולם,
יצאה בת קול משמים וצעקה:

לבני  סתריי  את  שמגלה  זה  הוא  "מי 
אדם?

הלא הנביאים הם סוד, איך אתה מגלה 
את הסודות שלי לבני אדם?".

אמר יונתן בן עוזיאל:
שלא  יודע  עולם! אתה  של  "ריבונו 

לכבודי עשיתי ולא לכבוד אבא,
ברוך  הקדוש  ורק לכבודך,  אך  אלא 

הוא,

ירבו  לא  זה  שבזכות  יודע  ואתה 
מחלוקות בישראל,

כי עד היום, כאשר הנביא היה חתום 
את  להבין  יכלו  החכמים  ורק  וסגור, 

הכתוב בו,
כל אחד פירש פירוש אחר והיו רבים 

המחלוקות בישראל בנושא הזה.
את  מפשט  אני  מהיום 
וכולם  הנושא, 
תרגום  יראו 
ויבינו  אחיד 
כתוב  מה 
ך  כ ו   , א י ב נ ב
יהיו  לא 

מחלוקות".

זה  כח  איזה 

לעמוד מול הקדוש ברוך הוא,
וגורם  בך  נוזף  כביכול,  הוא,  כאשר 

לארץ להזדעזע בשאגתו,
אתה  עולם!  של  ולומר: "ריבונו 
יודע עד כמה אני עושה את זה לשמך,
ואתה יודע עד כמה רק טוב יצא מזה".

מה זאת אומרת?
הקדוש ברוך הוא לא ידע את זה לפני 

אותה שיחה?
ברור שהוא ידע!

באיזה  כאן  מדובר  הנראה  ככל 
שהוא ניסיון,

וה' רצה לשמוע את המילים הללו.
כאן  הפשוט,  האדם  אתה,  האם  אבל 

בדור הזה, כל אחד מאיתנו,
מסוגל לעמוד בפני הגערה של הקדוש 

ברוך הוא ולומר לו:
את  עשיתי  כמה  עד  יודע  "אתה 

זה לשמך?".
כמה כח דרוש מכל אחד מאיתנו בכדי 
לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולומר לו:
"אתה יודע עד כמה הייתה כוונתי לשם 

שמים,

לי כוונות  היו  כמה  עד  יודע  אתה 
טובות,

עד כמה כוונתי טהורה".
מי זוכה להגיע לזה?

חושב פעמיים,  כל מעשה  מי שלפני 
מקבל החלטה נכונה, ובמקרה הצורך 

מתייעץ בדעת תורה.
אדם כזה זוכה לבטחון עצמי של מאה 

אחוז,
הקדוש  מול  "אפילו"  עצמי  בטחון 

ברוך הוא.
לאחר  זאת  יודע: "עשיתי  הוא  כי 

התייעצות, זהו היה הצעד הנכון,

ודאי  והקדוש ברוך הוא, בכל מקרה, 
יסכים איתי במאת האחוזים".

זו דרך צלחה,

זו דרך שאין בה כשלון,

ימין  ניתן לסטות ממנה  זו דרך שלא 
ושמאל, עד אל עבר המטרה הנעלית 

ולעבר הנצחון הגדול.

ברכת הצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!

שני קרח כ"ז יסון תשפ"א

העצמה אישית – חלק א'
שלום וברכה מורי ורבותי!

אנחנו מגיעים לפגישה,
בין אם מדובר בפגישת עסקים,

בין אם מדובר מול פקיד,
או לא משנה איזו.

משנה  מאוד  שמאוד  יודעים  אנחנו 
לצד השני איך אנחנו נראים.

כלומר,
אם הוא יסתכל עלינו כאנשים רציניים 

וחזקים,

התגובה שלו תהיה טובה יותר ואפילו 
הרבה יותר מאשר אם הוא יראה אותנו 

ככאלו שניתן לנצל אותם:
חלשים, וחסרי כל יכולת.

לאדם  לגרום  יכול  מה 
בפגישה  להראות 

טוב?

יכול  מה 
לאדם  לגרום 
מי  שירצה 
מולו,  שיושב 

איתו  "לסגור" 
את העסקה?

שירצה מי שנמצא מולו 
לאשר לו את הבקשה?

שימו לב טוב מורי ורבותי!
כאשר המרגלים הגיעו לארץ ישראל 

כדי לרגל למען עם ישראל,
הם אמרו את הפסוק הבא:

ָהִיינּו  ְוֵכן  ַכֲּחָגִבים  ְבֵעיֵנינּו  "ַוְנִּהי 
ְבֵּעיֵניֶהם" )במדבר יג, לג(.

הרגישו  שהם  במקום,  מסביר  רש"י 
כמו חגבים,

כמו נמלים קטנות,
מול גודלם העצום של הענקים שהיו 
גרים אז "בארץ כנען", בשמה המקורי.

ויותר מזה,
הם שמעו את הענקים אומרים האחד 
דמויות  בכרם  אצלנו  "ראינו  לרעהו: 
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של  בגודל  שהם  אנשים  של  קטנות 
חגבים".

להיות  צריך  היה  הפסוק  לכאורה, 
שונה,

הפסוק היה צריך לומר:
היינו  וכן  כחגבים,  בעיניהם  "ונהי 
בעינינו", כלומר, שמענו שהם קוראים 

לנו חגבים,
אנחנו  כאילו  הרגשנו  בעינינו  וגם 

חגבים.
אבל הפסוק לא אומר את זה,

הפסוק אומר את ההפך הגמור:
ָהִיינּו  ְוֵכן  ַכֲּחָגִבים  ְבֵעיֵנינּו  "ַוְנִּהי 

ְבֵּעיֵניֶהם",
ללמדך, מה שגורם לאנשים להתייחס 
אליך כאל נמלה, כאל חגב, כאל קטן,
זוהי אך ורק הנקודה של המבט שלך.

כלפי  שלך  המבט  בנקודת  אם  כי 
כגדול,  עצמך  את  רואה  אתה  עצמך 

כחזק וכיכול,
בדיוק  עליך  יסתכלו  מסביבך  כולם 

באותה צורה.

עצמך  כלפי  מרגיש  אתה  אם  אבל 
וחסר  אופי  כל  חסר  חלש,  שאתה 

יכולת,
טוב  מרגישים  מסביבך  האנשים  גם 

טוב את אותה תחושה,
שלא  אדם  כאל  אליך  ומתייחסים 

שווה כלום.
איך זוכים לכך?
איך מתגברים?

טוב  להרגיש  לאדם  לגרום  יכול  מה 
יותר עם עצמו?

על כך בשיחתנו הבאה,
ברוכים תהיו!

לשייש קרח כ"ח יסון תשפ"א

העצמה אישית – חלק ב'
שלום וברכה מורי ורבותי!

שוחחנו על כך שאתה הוא זה שמחליט 
איך אנשים יתייחסו אליך,

כמוצלח  אותך  יראו  האחרים  האם 
ומבורך,

או כחלש וכלא יכול,
כלפי  שלך  המבט  בנקודת  תלוי  הכל 

עצמך.

נקודת  לאותה  באמת  מגיעים  איך 
מבט חזקה?

איך אתה יכול לגרום לעצמך להרגיש 
יושפעו  אחרים  שגם  עד  כך,  כל  טוב 

מכך?

כסף,  אחרי  במרדף  זאת  תעשה  אם 

תמיד יהיה אחד שיהיה לו הרבה יותר 
כסף ממך.

אם תעשה זאת במרדף אחר החכמה, 
חכם  שיהיה  אדם  אותו  יהיה  תמיד 

הרבה הרבה יותר ממך.
וכך לגבי משפחה, חברים, כישורים,

וכל דבר אחר שיכול לגרום לך להרגיש 
טוב יותר.

מה באמת גורם לך להרגיש טוב יותר 
מכל הסובבים אותך?

דבר אחד בלבד!

הוא  ברוך  שהקדוש  יודע  אתה  אם 
נמצא איתך מהעבר הזה של השולחן,

אתה יודע שאתה יכול לנצח את כל מי 
שיהיה מהעבר האחר.

וכל מי שיהיה מהעבר האחר,
ירגיש עד כמה אתה בטוח בעצמך.

מה צריך לעשות בעצם?
להקפיד על כך שכל מה שאתה עושה 

יהיה בשותפות עם בורא העולם.

כלשהי,  עסקה  עושה  אתה  אם 
שהמטרה שלה היא להרויח כסף,

שתף את בורא העולם בתכניות שלך,
תספר לו עד כמה אתה הולך להרויח 
את הכסף הזה בכדי להעניק לבניך את 

האפשרות ללכת בדרך התורה,
בכדי לתמוך במוסדות תורה,

בכדי לסייע לעניים ולנזקקים.

באותו רגע אתה יודע שהקדוש ברוך 
הוא נמצא לידך, כאן בשולחן,

אתה  לידך,  הוא  ברוך  הקדוש  ואם 
מרגיש מספיק חזק ובטוח.

ואם אתה מרגיש מספיק חזק ובטוח,
אליך  מתייחסים  אותך  הסובבים  כל 

כאל חזק וכאל בטוח.

באמת  אתה  איך  מרגישים  כולם  כי 
חש כלפי עצמך.

לא משנה במה מדובר,
הפגישה  מטרה  לאיזו  משנה  לא 

נועדה,
כאשר אתה משתף 
הקדוש  את 
הוא  ברוך 
בתוכניותיך, 
את  ועושה 

הכל על פיו,
יודע  אתה 
שהכח  בוודאות 
הגדול נמצא אצלך.

ואם הכח הגדול נמצא אצלך,
בודאי שרק תרוויח מהעסקה הזו,

ואם גם לחברך יש תוכניות טובות,

סמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יכול 
לשבת משני עברי השולחן,
ולהביא לשניכם להרויח,

ולהרויח הרבה יותר מכפי שציפיתם,
יכולים  שלכם  שהמושגים  מכפי  או 

להכיל.
בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

רביעי קרח כ"ט יסון תשפ"א

העצמה אישית – חלק ג'
שלום וברכה מורי ורבותי!

להיות  רוצים  שאנו  כך  על  ושוחחנו 
בצד הנכון ביחד עם הקדוש ברוך הוא 

בכל מפגש ובכל פגישה.
שיודעים  אלו  להיות  רוצים  ואנו 

בודאות שה' נמצא לצידם.

השאלה היא,
ניצב  שה'  בטוחים  להיות  ניתן  איך 

לצידנו?

איך ניתן להיות "סגורים" על כך שה' 
חפץ בתוכניות שלנו?

ולהבין  רגועים  להיות  ניתן  איך 
שהקדוש ברוך הוא באמת בוחר בדרך 

אותה אנו בחרנו?

אולי שגינו?

אולי טעינו?

אולי טימאנו את הטהור וטיהרנו את 
הטמא?

אולי עשינו משהו שהקדוש ברוך הוא 
ברוך  והקדוש  אוהב  לא  מאוד  מאוד 
הוא כועס עלינו, אבל לנו זה היה נראה 

ממש טוב?
האם באמת התמימות שלנו מספקת?

האם די בזה בכדי שהקדוש ברוך הוא 
ומתן  במשא  לנו  ויעזור  לצידנו  ישב 

ויתן לנו לנצח,
ויתן לנו להרויח את אותה כברת דרך 

בה אנחנו רוצים לצעוד?
שימו לב טוב מורי ורבותי!

"ֹלא ָתסּור ִמן ַהָדָּבר ֲאֶשׁר ַיִגּידּו ְלָך ָיִמין 
ּוְשֹׂמאל" )דברים יז, יא(.

למדונו חז"ל: "אפילו אם אומרים לך 
על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא 

שמאל )רש"י במקום(, שמע לו".
כלומר,

אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי!
באמת  שתהיה  ממך  מצפה  לא  "אני 

מספיק חכם להבין מה דעתי,
"אני לא מצפה ממך שתהיה מספיק 
צדיק גדול וקדוש שתוכל לאבחן את 



רגשותי ואת הדברים אותם אני מעדיף 
בעולם הזה,
"ממש לא!".

שצדיקים  הוא  ברוך  הקדוש  "ראה 
ודור"  דור  בכל  ושתלן  עמד  מועטים, 

)יומא ל"ח ע"ב(.
יש את המנהיגים של אותו דור,

הכנסת  בית  של  הרב  להיות  יכול  זה 
שלך,

הבן  של  הכולל  ראש  להיות  יכול  זה 
שלך,

זה יכול להיות המישהו שנמצא לצידך,
לו:  ואומר  לידו  עובר  "רק"  ואתה 

"שלום",
תורה  בן  הוא  תורה,  לומד  הוא  אבל 

מובהק ויש לו דעת תורה,
אל תעשה שום צעד בלעדיו.

לך על שמאל שהוא  כי אפילו אומר 
ימין ועל ימין שהוא שמאל,

זה אומר שמראש כולנו יודעים שיש 
סיכוי שאתה עושה את ההפך הגמור 

ממה שנדרש ממך.
כי לך אין דעת תורה,

חייו  שכל  גדול  אדם  אותו  לא  אתה 
שקוע בעולמה של תורה,

דעת  שהם  האלה  הגדולים  את  יש 
התורה האמיתית,

את  הוא  ברוך  הקדוש  הביא  להם 
דעתו  את  לאבחן  הכשרון  ואת  הכח 

האמיתית.

שמע להם,
לך בדרכם,

ואז תהיה בטוח במאת האחוזים שה' 
נמצא איתך.

ואם ה' איתך, אתה מנצח בכל דרך,
מנצח בכל קרב,

למה  מעבר  הרבה  אפילו  ומנצח 
שציפית והאמנת שניתן לנצח.

בהצלחה רבה לכולנו,
וברוכים תהיו!

חמייש קרח ל' יסון תשפ"א

שלום בית אנטי אמוציות
שלום וברכה מורי ורבותי!

הבית  שלום  של  היום  חמישי,  יום 
שלנו!

ושימו לב טוב!
לבית  הבעל  מגיע  רבות  פעמים 

ומחליט,
זהו!

היום הוא עושה סוף לכל הבלאגן,
ומהיום הוא יודיע לרעייתו בדיוק איך 

צריכים להתנהג.
הוא יאמר בדיוק את התגובה הנכונה 

והאמיתית!
לפעמים האשה החליטה שדי! נמאס 

לה!

היא חייבת שיתוף פעולה מצד הבעל,

והיום היא יודעת טוב יותר מכל אחת 
כזה  עם  להתנהג  צריכים  איך  אחרת 

בעל.
שימו לב טוב!

אדם שנמצא בתוך הבעיה,
יודע בוודאות את הפתרון לאותה  לא 

בעיה,

מבית  עצמו  מוציא  חבוש  "אין 
האסורים" )ברכות ה' ע"ב(.

אם אתה הוא האסיר,
אין לך כח להשתחרר.

יכול  היית  בחוץ,  היית  שאם  למרות 
לשחרר הרבה מאוד אסירים מהבעיות 

שלהם,
כאשר אתה הוא האסיר,

אתה מן הסתם משוחד יותר,
אתה מן הסתם מפוחד יותר,

ואתה מן הסתם רוצה לנקום.
אתה לא חושב בוודאות בצורה נכונה 

ויפה.
תחפש לך את המישהו החיצוני,

תחפש לך את האדם המיושב בדעתו,

תחפש לך את דעת התורה, ותתייעץ 
איתה ותאמר: "אלו הפרטים",

"כך נהג בעלי",
"כך עשתה אשתי",
"איך עלי להגיב?".

רק מישהו שנמצא מחוץ לתמונה  כי 
התגובה שלך  כמה  עד  לך  לומר  יוכל 

חריפה מדאי,
או לחילופין מתוקה יותר מדאי.

אם אתה יודע בוודאות שאתה עושה 
את הדבר הנכון, אתה עושה אותו עם 
הרבה יותר בטחון והרבה יותר הצלחה.
כאשר אתה בעצמך מסתפק עד כמה 
דרך  אותה  על  וחזקה  שומה  נכון,  זה 

שהיא לא תצלח.

כל אחד מאיתנו,
החלטה בטרם  מקבל 

משמעותית 
ת  תי ו מה ו
לגבי אורח 

חייו,
ץ  ע י י ת מ
ת  ע ד ב

תורה,

שואל מה הדרך הנכונה והאמיתית,
לא פועלים מתוך רגשות,

לא פועלים מתוך אמוציות,
לא פועלים מתוך משהו ש"קופץ" לך 

ראשון בלשון,
ממש לא!

מתייעצים, מתכווננים,
ואז זוכים באמת לאהבה ואחוה שלום 

ורעות.

ברוכים תהיו!

ישיש קרח א' תמוז תשפ"א

אתה מספר אחת! תחזיק 
שם מעמד...
שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת קרח!
ומה בפרשתנו?

קרח, המיליארדר של כל הזמנים,
מקרח,  עשיר  יותר  מישהו  היה  לא 
העולם  מכלכלת  בשליש  שהחזיק 

)פסחים קי"ט ע"א(,
האדם הענק הזה מחליט שהוא מקנא 

במשה רבינו,

עם  של  להיות גם המנהיג  רוצה  הוא 
ישראל,

שיבחר  אחד  אותו  להיות  רוצה  הוא 
ברוך  הקדוש  פי  על  החלטות  ויקבל 

הוא,
והוא נלחם!

והסוף המר ידוע לכולנו,
באדמה  טמון  קרח 

לדראון עולם!
טוב  לב  שימו 

מורי ורבותי!
הביא לך הקדוש 
הון  הוא  ברוך 

תועפות,
יכולה  לא  מדינה 

להחזיק כסף כפי שהחזיק קרח באותו 
זמן,

מה קרה כאן?
מה הפריע לקרח?

הוא חיפש תוספת של קמצוץ כבוד!

בכך  מסתפק  לא  אתה  למה 
שאתה פטרון עולם התורה?
שאתה הנדיב מספר אחת?

העשיר מספר אחת?

"מאה  ברשימת  מופיע  לא  אתה 
העשירים" בארץ או בעולם,

אתה מופיע ברשימת "העשיר היחיד 
לדורי דורות",
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למה זה לא מספק אותך?
הטוב  הבנק  סניף  מנהל  לפעמים 

ביותר לא יודע להסתפק בכך,
הוא מנסה להיות גם מנכ"ל הבנק.

למה אתה לא מסתפק במה שיש לך?

אתה טוב כאן בסניף?
תמשיך ותהיה טוב, אל תנסה לפרוץ 
גדרות אחרים, וזה עוד לפני "העיקרון 

הפיטרי"...
מה  את  לעשות  יודע  אתה  כאשר 
יודע  ואתה  טוב,  עליך  שמוטל 

להתמקצע בזה,
אתה לא מנסה להיות גם האינסטלטור 
של  המומחה  הנגר  או  ביותר  הטוב 

השכונה,
כי אתה יודע, "יש לי משהו טוב ואותו 

אני עושה בצורה הטובה ביותר".

אחד  לכל  הוא  ברוך  הקדוש  אומר 
קרח  יש  מאתנו  אחד  ולכל   – מאתנו 

קטן בלב:
"יש משהו שאתה טוב בו,

יש משהו שאף אחד לא יכול להחליף 
אותך!".

תישאר טוב בזה, תעשה את המקסימום 
שאתה יכול עם מגוון הניסיונות שלך 
ומגוון הנתונים שהעניק הקדוש ברוך 

הוא לפתחך ולחייך.
איתם,  תשמח  הלאה,  איתם  תמשיך 

אל תסתכל ימינה ושמאלה,
אל תנסה לראות מה יש לאחרים ואין 
לך, כי מה שיש לך זה די והותר, וזה מה 

שפסק לך הקדוש ברוך הוא.
ורק כך זוכים לחיים מלאים באהבה,

חיים מלאים בשלווה,
חיים מלאים בנחת.

ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל 
האוהב,  העולמי  היומי  החיזוק  צוות 

מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?...

וברוכים תהיו!

מוצ"ש קרח ב' תמוז תשפ"א

איך מעמידים את הנער 
במקום?

שלום וברכה מורי ורבותי!
שיחד,  שבינינו,  ההורים  חינוך  שעת 
שעה  אותה  בזכות  נזכה  ה',  בעזרת 
רגועים,  נפלאים,  מדהימים,  לילדים 

שלווים, שקטים,
ואפילו מחונכים!

שימו לב טוב מורי ורבותי!
דיברנו על כך מספר פעמים שיש רק 
וחצי  שלושה  דיוק,  ליתר  או  ארבעה, 
דברים, שעליהם מכים את הנער מכה 

ביד.

לא  שכזו,  טעות  שעושה  קטן  ילד 
מבליגים ולא עוברים לסדר היום.

בתוכו  שכולל  בשקר,  הוא  המדובר 
גם גניבה,

חוצפה

ואכזריות.

הדברים  שאר  כל  לכך,  מעבר 
עובדים אך ורק בדרכי נועם!
מי שחרג ועבר חלילה וחס 
על אחד משלושת הדברים 

הללו,
יד,  מרימים  אנחנו  שם 
על  קלה  אותו מכה  מכים 

אמורה  שלא  מכה  היד, 
אמורה  אלא  כואבת,  להיות 

להיות יותר מעליבה,
ומסבירה לילד שפה הוא כבר הגזים, 

חרג ועבר את הקו האדום.
אבל עדיין!

מלמדים אותנו רבותינו הקדושים:
"יצר, תינוק ואשה, תהא שמאל דוחה 

וימין מקרבת" )סוטה מ"ז ע"א(.

אל תחשוב שאם ביקשתי ממך להרים 
יד על הילד כדי לסמן לו ולהדגיש לו 
מה קורה בצורה העדינה והרכה ביותר, 
אתה עושה את זה במלוא ההתלהבות, 

כפי שאתה יודע גם לחבק אותו.
"שמאל דוחה", באותה מידה ובאותה 

שעה – "ימין מקרבת".
צריכה  והיא  החזקה,  היד  היא  "ימין" 

להעניק את החיבוק הגדול.
במקביל לחיבוק הגדול והעצום הזה, 
אמור להיות משהו קטן, משהו סמלי, 
יודעת  השמאל  שגם  לילד  שיסביר 

לדחות.
אתה  בו  במצב  נמצא  אתה  אם  גם 
מאבד את העשתונות מול החוצפה של 

הבן שלך ובעיקר בגיל המתבגר,
מתנהג  שהוא  חושב  אתה  אם  גם 
בצורה איומה ונוראה לאחותו הקטנה 

והתינוקת,
שים את הרגשות שלך בצד,

לתוצאה  להגיע  מנסה  שאתה  תבין 
טובה,

האבא  של  התסכול  את  לפרוק  ולא 
המחנך ש"זכה" לכזה בן, במרכאות.

אתה עושה הכל כדי להצליח בחינוך 
של הילד הזה.

מה אתה אמור עכשיו לעשות?
לנקות את הרגשות,
לשכוח מהכעסים!

אפילו את העלבון הגדול, 
שאבא כמוך קיבל כזה בן, 
מעל  להעלים  אמור  אתה 

פני השטח.
הילד  את  מחבק  אתה  כעת 
מעניק לו מכה קטנה, יותר מעניק חום 

ואהבה מאשר תוכחה,
מהקו  לילד: "חרגת  ומסביר 
אותך,  אוהב  אבא  עדיין  האדום, אבל 
עתיד  נבנה  יחד  הזו  האהבה  ועם 
כל משברי  ונזכה לצלוח את  מושלם, 

החיים".
בהצלחה רבה לכולנו באחד ממבחני 

החיים הקשים ביותר,

וברוכים תהיו!


