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"ככה זה כשבמקום להיות בעלת תפילה, 
אני לוליינית שהולכת על חבל מתוח, 

והתפילה שלי נופלת בדרך אל ואדיות 
עמוקים ששמורים לתפילות שבורות"
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מחיר מסובסד 

בחסות

 סט ׳צורבא מרבנן׳
 מהודר ומפואר 

בסבסוד קרן ׳ודברת ב״ם׳ 

מהרו להזמין!
משלוח חינם בהזמנת 2 סטים

"הרב שלמדתי אצלו, סיפר לי שפעם אחת עמד 
להיות מוצא להורג על קידוש השם ואיכשהו הוא 
ניצל. לאחר מכן, משך תקופה היו לו הארות של תורה  
ותפילה. הוא אמר לי: 'הבנתי שירדה אלי מדרגה 
גבוהה מאוד של הנפש  והיא למעלה מכוחותי'"

הרבנית מנוחה רחל 
לא ידעה שעוד 170 

שנה היא תשנה 
החלטות ממשלה

להעיף את הזוגיות קדימה 
- חלק שני ואחרון עם הרב 

יהושע שפירא

למעשים

בא איתי אל המדבר 
אהרן רזאל שב הביתה 

עם תובנות

מדברים על עצמם
מתפללים

מדיבורים



משה שילת

עוצר  כאירוע  בפרשתנו  מתואר  תורה  מתן 
נשימה. קולות, ברקים וקול שופר "חזק מאוד". 
הבריאה כולה עמדה דום: "ציפור לא צווח, עוף 
לא פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים 
לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות 
לא דיברו אלא העולם שותק ומחריש ויצא הקול 

"אנכי ה' אלקיך"" )שמות רבה כ"ט(.

ולאקטים  והנשגב  הרוחני  תורה  למתן  מה 
חיצוניים שכאלו? מה רוצה ללמד אותנו התורה 

מההדממה של כל הברואים?

לקדושה.  רגיל  לא  העולם  החסידות:  מסבירה 
כאוטונומיה  התנהל  העולם  תורה  מתן  קודם 
ירדו למטה ותחתונים לא  לעצמו, "עליונים לא 
יעלו למעלה". במתן תורה התרחש לפתע חיבור, 
של  'ים'  עם  ועוד  והתגלה  סיני  הר  על  ירד  ה' 
העולם  וכאן  האדם.  בני  לחיי  מעשיות  הוראות 

נדהם.

ובתדהמה זו שני שלבים: הפתעה והפנמה.

בלי בת קול
ההפתעה היא על עצם התרחשות הפלא העצום 
שהתחדש  הגשמיות  עם  הרוחניות  חיבור  של 
את  לעצור  לכולם  גרם  ההלם  תורה.  במתן 
הקודש.  לחיות  וגם  הארץ  לחיות  גם  הנשימה, 
של  נתפס  הבלתי  מהחיבור  הופתעו  ואלו  אלו 
הגשם והרוח. ההפתעה באה מלווה ברעש גדול 
ששיתק את כל הברואים, העליונים והתחתונים, 

עוף לא פרח ואופנים לא עפו. כולם נאלמו דום 
כלפי החידוש הבלתי נתפס.

להפנמה.  עבר  העולם  והתדהמה  ההפתעה  מן 
המדרש מתאר שלקולו של הקב"ה במעמד הר 
סיני לא היה 'הד': "קול גדול ולא יסף", מהו "ולא 
יסף"? "כשאדם קורא לחברו יש לקולו בת קול, 
והקול שהיה יוצא מפי הקדוש ברוך הוא לא היה 
)בת  ומסבירה החסידות: ההד  קול".  בת  לקולו 
קול( נוצר מהתנגשות בין הקול למשהו שעוצר 
אותו, אך במתן תורה לא היה הד כי העולם ספג 
והפנים. העולם לא העלים על הקב"ה אלא הפך 
להיות שיקוף של דיברתו "אנכי ה' אלוקיך". "כי 

ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו". 

לעשות כל יום מתן תורה
עם סיום מתן תורה העבודה היא שלנו.

מופתעים  ולהיות  להתבונן  צורך  יש  כל  קודם 
נותן  יום מחדש, "ברוך אתה ה'  זה כל  מחיבור 
יהיו  ויום  יום  בכל  כי  בהווה,  נותן   – התורה" 

בעיניך כחדשים. 

יומית ברצון של ה' לחיבור  יום  ללא התבוננות 
או  להיות  עלולים  אנו  ותחתונים  עליונים  בין 
צריך  מידי.  רוחניים־מרחפים  או  מידי  ארציים 

לעשות כל יום את האירוע של מתן תורה. 

גועש  אלא  דומם  לא  העולם  תורה  מתן  בלי 
ורועש, וגם היצר הרע עובד שעות נוספות ולא 

מפנים את האמת שאין עוד מלבד ה'. התורה היא 
הכוח שלנו מול העולם והיצר הרע, אבל בעיקר 
ובעומק יותר – היא חיבור של העולם והיצר הרע 

לה' - "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין".

שלבים:  שני  זו  פנימית  נפשית  בעבודה 
"אתכפיא" ו"אתהפכא". 

תדהמה.  ידי  על  כפייה   – "אתכפיא"  כל  קודם 
כזו  להפעיל  לשתוק.  העולם  את  להכריח 
לעולם  שתגרום  כזו  קדושה,  של  'ארטילריה' 
חזק  שופר  וקול  וברקים  קולות  משותק.  להיות 
מאוד. רק אחרי הכפייה מתחיל תהליך ההפנמה 
וההתבוננות שגורם למהפך פנימי – "אתהפכא".

חיות,  נטולי  יהיו  חיינו  ב'אתכפיא'  נישאר  אם 
אבל אם לא נבין שצריך להתחיל ב'אתכפיא' אז 
היצר לא ישחרר אותנו ותמיד יתערב בכל תהליך 

ויפריע.

•

התהליך הוא ארוך ומייגע; העולם מפתיע בכל 
פעם מחדש איך הוא נשאר 'עולם', וצריך לכפותו 
המשיח  בימות  רק  מחדש.  יום  בכל  ולהדהימו 
העולם יגיע לשלמותו ואירוע מתן תורה יהפוך 
לעובדה מוגמרת: "וראו כל בשר כי פי ה' דיבר", 
את ה'". אז ההפנמה תהיה  הארץ דעה  "ומלאה 
בגשמיות  תשתקף  הרוחניות  וקבועה,  מושלמת 
והגשמיות תשקף את הרוחניות. ועד אז – היכונו 

לביאת המשיח!

לחבר עליונים ותחתונים

שלוחת רמת השרון

את כל 
העולמות...

   לחבר
מדרשת רמת השרון

מדרשת רמת השרון מציעה לך 
תכנית ייחודית המשלבת שירות לאומי איכותי עם לימוד תורה רציני ומעמיק 

שלוש פעמים בשבוע. הצוות החינוכי המנוסה של מדרשת בינת 
יעמוד לרשותך לשיחות אישיות, התייעצות והכוונה.  

הקשר החם ילווה אותך בהמשך דרכך, עוד שנים רבות. 
במהלך השנה יתקיימו פעילויות חברתיות מגוונות, טיולים, שבתות ומעורבות בקהילה.

מגוון תקנים עשיר:
בתי ספר ממלכתיים וממ“ד 
בית חם לנערות
 מרכז זהות
צהרוני רווחה  
בית יהודי 
פרויקט סטודנטים
 והדרת - סיוע לקשישים
תקנים רבים ומגוונים בכל אזור המרכז
רעננה • כפר סבא • תל אביב • הרצליה • ועוד...

מחפשת שירות במרכז?

יום 
חשיפה 
ראשון 

כ"ה שבט 21.2 
ברמת השרון!!  
נשמח לראותך!

תאריכים נוספים 
יפורסמו בהמשך                      

לפרטים נוספים ולתיאום סיור היכרות וראיון, את מוזמנת לפנות אלינו:
מדרשת בינת 02-9947366 ספיר: 052-6055454  אחווה: 052-7712971



שאלה:

המח"ט צודק
הרב אביחי רונצקי

הרבצ"ר לשעבר

עשה  שמצוות  בהלכה  כלל  ישנו 
השאלה  תעשה.  לא  איסור  דוחה 
הידועה היא מדוע הדין הוא כזה, 
לא  מאשר  יותר  חמור  לאו  איסור  על  לעבור  הרי 
לקיים מצוות עשה, והדבר בא לידי ביטוי בעונש. 
שמצוות  באמרו  כך  על  עונה  בפרשתנו  הרמב"ן 
עשה מבטאת אהבה, ואילו הימנעות מאיסור היא 
ואפשר  נפגשים  שניהם  כאשר  יראה.  של  ביטוי 
לקיים רק אחד מהם, אומרת התורה שעשה דוחה 

לא תעשה, זאת אומרת שהאהבה גדולה מהיראה.

את  שמחבר  סיפור  מובא  חדש'  ל'אור  במבוא 
השני  אשר  ר'  "האדמו"ר  יחד:  האלו  המידות 
מסטולין שאל פעם אברך אחד, שהיה מהמקושרים 
שתק,  האברך  ממנו,  ירא  הוא  אם  ביותר,  אליו 
והאברך שתק. האברכים  שאלו האדמו"ר בשנית, 
לא  והאברך  נפש  אהבת  האדמו"ר  את  אהבו  הרי 
היה יכול לומר כי הוא ירא ממנו. כששאלו בפעם 
השלישית אם הוא ירא ממנו, ענה האברך כי הוא 
ירא שלא תפסק האהבה מהם, אמר לו האדמו"ר כי 

זו היראה האמיתית".

ללא  ופורצת  מתרחבת  מטבעה  האהבה  מידת 
מיצרים, ובאה היראה לשים לפניה מידה וגבול. כך 
אף בפרקי אבות: "...הוו כעבדים המשמשים את 
הרב שלא על מנת לקבל פרס" – אהבה, "ויהי מורא 
שמים עליכם" – אותה היראה הנותנת קצב ומידה 

נכונה לאהבה שלא תעבור על מידותיה.

בדיון מפקדים שהייתי עד לו, אמר מח"ט הצנחנים 
ישיבו  והם  חייליו  את  יאהב  שהמפקד  שחיוני 
הביעו  קציני השריון שהיו שם  באותה מטבע.  לו 
הסתייגות מביטויים של אהבה בין מפקד ופקודיו. 
אנו נאמר מתוך מה שחז"ל מלמדים אותנו, שאכן 
צדק מח"ט הצנחנים שיש מקום לאהבה בין מפקד 
נדרשת  כך  ולשם  גדר  לפרוץ  לה  אל  אך  לחייליו, 
היראה. כללים אלו שאנו למדים חותם הנצח טבוע 

בהם, והם שייכים לדורנו יותר מתמיד.

לא מחפש את מי 
להעריץ

הרב דודו בן נתן
ראש ישיבת 'פרי הארץ', רחלים

שהוא  האדם  וגם  הגדול  העולם 
שלושה  על  עומדים  קטן  עולם 
כל  חסדים.  וגמילות  עבודה  תורה,   - דברים 
אחת  רגל  על  הכל  את  להעמיד  שינסה  מחנך 
ימצא את מחונכיו במקרה הטוב מעוותים וחסרי 
מרוסקים  טוב  הפחות  ובמקרה  פרופורציה, 

ושבורים.

האבות:  שלושת  כנגד  הם  הדברים  שלושת 
יצחק־גבורה־ חסדים,  אברהם־אהבה־גמילות 
למרות  יעקב־תפארת־תורה.  התפילה,  עבודת 
שהעמודים הם שלושה, אברהם הוא ראש וראשון 
כולהו  עם  דאזיל  "יומא  הקדוש  בזוהר  ונקרא 
להיות  צריכה  אחרת  מידה  שכל  כלומר  יומין", 
הדורות  בכל  נכון  היה  הדבר  באהבה.  מוקפת 
הוא  ביראה.  מורד  הנוער  בו  בדורנו  וחומר  וקל 
לא נמשך להעריץ דמויות נשגבות ורחוקות ולא 
מחפש  הנוער  מבריקים.  ומוחות  גאונים  מחפש 
כאלו  אנשים,  שהם  למחנכים  זקוק  הוא  קשר, 
שיש להם מאור פנים ולב שומע, ומתוך אהבתם 
לתלמידיהם הם מצליחים לדרוש מהם ולא לוותר 

להם.

מהם  תובע  מחונכיו  את  באמת  שאוהב  מחנך 
בכל תוקף שלא להישאר בינוני, שלא לוותר על 
זו  כשתביעה  ולהופיע.  להתפרץ  הרוצה  הנשמה 
באה מתוך אהבה אמתית אז היא נותנת למחונך 
כוח עצום של צמיחה, ואהבה גדולה זו היא המצע 
להקשבה פנימית לקול ה', ומתוך כך נולדים יראת 

שמים וצימאון עצום לאין סוף.

ההשלמה לאהבה ויראה נמצאת בתורה שמימיה 
הצימאון,  את  המרווים  הם  והגועשים  השקטים 
שם יש יחוד בין האדם לבוראו שאין יחוד כמוהו, 
שבתורה,  והיופי  הפלא   – התפארת  מידת  זוהי 
העונג שבקבלת עול, אין סוף שמתגלה בפרטים 

הקטנים.  

מבחן הדורות
מנחם ברוד

עורך 'שיחת השבוע'

בהרחבה  מוסבר  התניא  בספר 
זקוקה  יציבה  ה'  עבודת  מדוע 
לאהבה וליראה גם יחד, ולמה אי אפשר להסתפק 
מבאר  התניא  בעל  בלבד.  האלה  הרגשות  באחד 
נמשלו  ויראה  שאהבה  הזוהר,  דברי  פי  על  זאת 
אינה  שהציפור  וכשם  ציפור,  של  כנפיים  לשתי 
יכולה לעוף בעזרת כנף אחת בלבד, כך אי אפשר 

לעבוד את ה' באהבה לבדה או ביראה לבדה.

מערכת  יוצר  ויראה  אהבה  של  נכון  שילוב 
מאוזנת. אהבה יוצרת קרבה, חשק ושמחה, אבל 
היא לבדה עלולה גם להביא לידי זלזול בפרטים 
קטנים )כי הלוא אנחנו אוהבים, אז למה לשים לב 
נרשה  שלא  עלינו  מגוננת  היראה  כאן  לזוטות(. 
רתיעה,  יוצרת  לבדה  היא  אבל  לזלזל,  לעצמנו 
מרחק ותנועה של כיווץ בנפש, ולכן אנו זקוקים 

לאהבה.

וליראה  לאהבה  זקוקים  שאנו  פי  על  אף  ואולם 
הדומיננטית.  להיות  צריכה  האהבה  יחד,  גם 
של  הנכון  שהתמהיל  במאמרם  זאת  רמזו  חז"ל 
וימין מקרבת".  שתי הגישות הוא "שמאל דוחה 
דוחה', אבל את הדחייה  'שמאל  גם  צריך  אמנם 
וההרתעה אנחנו עושים ביד שמאל, ביד החלשה 
יותר, ואילו את הקירוב והאהבה אנחנו מבטאים 

בעוצמה הגדולה יותר, ביד החזקה, יד ימין.

אך  שלנו,  האישית  ה'  עבודת  על  אמור  זה  כל 
בכל הקשור להתייחסות ליהודי שני, כאן עומדת 
לפנינו דרכו של הבעל שם טוב, שבדורות האלה 
הדרך לקרב יהודי היא על ידי קירוב ואהבה ולא 
הוכחו  הדברים  והפחדה.  אימה  הטלת  ידי  על 
המציאות  בדורנו.  ובמיוחד  הדורות,  במבחן 
ואילו  תוצאות,  משיגה  אוהבת  שפנייה  מוכיחה 
הפוכה.  תוצאה  לידי  מביאים  והפחדות  איומים 

אם כן, קירוב עושים באהבה!

 יראה או אהבה
מה חסר יותר לדור שלנו?

תהיו שניה
רציניים...

חשבתם שבפורים הכל הפוך? תחשבו הפוך...
בשיחותיו העמוקות גילה הרבי מליובאוויטש זי"ע

 את המסרים החשובים החבויים במגילה לחיי
 היום יום של כל אחד מאתנו. בואו לגלות את

 סודו של פורים בספר החדש בסדרת "ענייני דיומא",
בעריכה מאירה ובהגשה מרתקת.

www.dshir.co.il
 להזמנות מרוכזות, חנויות ומוסדות:

077-3220338 | 050-4249300

התחנה המרכזית, ירושלים

הפצה ראשית

 להשיג עכשיו: רשת חנויות יפה נוף
רשת חנויות ואהבת | חנויות אקדמון - ירושלים ובר אילן

אביב תל  מודעות,  מרכז   .03-5099949 ברק  בני  ספרים,  אלתר  המרכז:    אזור 
03-5100587. דרך מסורת, תל אביב 03-5605635. בין קודש לחול, גבעת שמואל 
נחלת   .09-7678164 סבא  כפר  יפת,   .09-7425464 רעננה  הגות,   .052-2858351
054-4519227. מלכות  רמת הגולן, עוז מסווארי  אזור הצפון:   .08-8580929 הספר, 
שמים, צפת 04-6923042. מקור הברכה, חיפה 04-8322229. הניצוץ היהודי, קרית 
שאן  בית  רם,  תפארת   .02-5373049 אתא  קרית  אור,  תורה   .077-8203050 ים 
לספר,  המרכז   .074-7037171 הספרים,  אוצר  והסביבה:  ירושלים   .052-7171741
מכון  מרדכי,  תכלת   .02-9933490 עציון  גוש  מינצר,   .052-5563774 ארבע  קרית 
חומה  הר  קודשא,   .054-6718711 אנקרי  יוחאי  המור,  ספרי   .050-4464818 מאיר 
 .02-6285267 הכותל,  מול  מוריה   .02-6235559 ספרים,  פומרנץ   .052-8692866
שומרון, קרני  ישיבת  הספרים  אוצר  ושומרון:  יהודה   .02-5667117 ספרים,   דני 
 .050-8846929 עלי  נבון,  קוראים   .052-3121097 קדומים,  ספרי   .052-3114113
תפילין עלי, 02-9994346. מרכז הספר והקודש, שילה 052-5758155. ספריית עם 
ישראל, אריאל 073-7271252. גור אריה ספרים, כוכב השחר 052-4796455. ספרי 
077-4560228. אוצר הספר  054-7264888. אזור דרום: אור לציון, קרית גת  יצהר, 
054-7731143. הבית היהודי,  053-2803521. גיל ביתן, שדרות  היהודי, יד בנימין 

באר שבע 050-9522280. החנות של שלוה, בני דקלים 054-2045731. 



של  בנפש  מהגילוי  בהם  יש  תחנה  וכל  מסע  כל 
מה  על  תכתוב,  מה  על  תחשוב,  מה  על  עצמך 

תתפלל האם מתנגן ניגון בלבך?
עצירה מקרית ולא חשובה הופכת לציון דרך.

תמיד תחשב את היעד מחדש.
האנשים שאתה רואה סביבך -

תכתוב עליהם שיר או תגרום להם לשיר
האם תבין שהכל סביבך רק תפאורה והא־ל מסתתר 
או שהמציאות הצליחה לשכנע אותך, שהיא הדבר.
באיזה גילוי אלוקים פגשת? אלוקים ששואל אותך
או שעונה לך חפש את עקבותיו של אברהם אבינו 

בחול.
אחי, האם הוצאת את ה ט ו ב  מ ב נ י  א ד ם

האם בני אדם הוציאו מ מ ך  א ת  ה ט ו ב
אתה הרי נוסע לפגוש חבר... לגעת בעולם

מותר לך להיות דמות מסיפור חסידי שסיפרת פעם.
הכלל הראשון במדבר: "של נעליך מעל רגליך".
פירוש חסידי: הסר את המנעולים מעל הרגליך.

ויש לי הסבר משלי: כשאתה יחף - אתה רואה טוב 
יותר.

אתה חייב להתבונן. נזהר, אתה מביט קדימה על 
מה אתה עתיד לדרוך.

שבט  איזה  של  כאמירה  פעם  זה  את  שמעתי 
מאפריקה המבכה את תרבות המערב

"כשנעלו לנו נעליים, כיסו את עינינו" אמרו.
להבדיל, גם אבא חלפתא במסכת תענית אמר זאת 

לחכמים אלף שנים קודם.
שאלו אותו, למה הלך יחף כשחזר מעבודתו ולמה 
כשעבר במים נעל את נעליו, ענה: "בדרך אני רואה 

על מה אני דורך, ואילו במים הקרקעית מכוסה".

ועכשיו באוטובוס חזרה, עוד מעט בית
הקסם הזה של המסע הולך לפגוש

את שגרת החיים בבית.
יש בזה שמחה גדולה

זמן טוב לעשות שינוי של צמיחה, החלטה טובה
בתורה, בחסידות, בעבודת הלב
ואולי הכי פשוט - לשים עצמך

כמדבר.

יציאה למדבר
אהרן רזאלאישית

הדסה סאסי

ַקן־ְּתִפּלֹוַתי ַהִּנָּדחֹות 
הגיעו  משמח,  משפחתי  באירוע  הייתי  לאחרונה 
היו  כולם  והרביעים.  והדודות, השלישים  הדודים 
חיוכים  וממטירים  כך  כל  יפים  למאורע  לבושים 
הנוכחים  שכל  לי  נדמה  אבל  עבר,  מכל  ושמחה 
יסכימו שהיו שם שתי תינוקות שגנבו את ההצגה. 
חמוד,  הכי  הוא  שלה  שהתינוק  אומרת  אמא  כל 
אבל הם היו פשוט מופלאים, מתוקים, מלאי חן, 
מנסה  מוקסמת,  בהם  בהיתי  מכולם.  חברותיים 
לפצח את סוד הקסם. אחותי שתחיה, ניצבה לצדי 
וכאילו ניחשה את מה שעבר לי בראש - ״את יודעת 
למה הם כאלה?״ היא שאלה בעודה מביטה בהם, 
לי:  לחשה  סוד  וכממתיקת  לעצמה  השיבה  ואז 

״אלו תינוקות של תפילות״.

ובאותו הרגע, נפלו לי בראש שני אסימונים.

•

האסימון הראשון היה שאחותי כל כך צודקת.

שמעתי פעם את הרבנית ימימה מזרחי מסבירה על 
ה ּלֹו ִאּמו", שבמשך שנות  עֶשׂ הפסוק "ְמִעיל ָקטֹן ּתַ
שמואל  אם  חנה,  על  שעברו  הארוכות  החיכיון 
הנביא, הרבה לפני שנפקדה, היא כבר סרגה מעיל 
לתינוק שייוולד לה. בכל לולאה שהיא עשתה, היא 
השחילה תפילה - שיהיו לו חברים טובים, שיהיה 

עם מזג נעים, שיהיו לו עיניים נבונות ולב שומע.

זה כמו להניח זו על גבי זו אלפי קוביות לגו, עוד 
מגדל  שנוצר  עד  אחת,  ועוד  תפילה  ועוד  תפילה 
שלם, עד שנולד ילד שהוא המענה לכל התפילות. 
יש זוגות שעבורם להפוך להורים זה נוהג שבעולם, 
זה.  עבור  השמים  את  שקורעים  כאלה  יש  אבל 
לזוג  נולדו  הסתכלנו,  שעליהם  ההם  התינוקות 

שחבקו  עד  חתחתים  דרך  שעברו  צעירים  הורים 
יכולה רק לשער כמה  ואני  את אותו צמד מיוחל, 
עד  אודותיהם  לשמים  ונשלחו  נרקמו  תפילות 

לאותו רגע מיוחד שבו הגיחו לאוויר העולם. 
•

והאסימון השני הפיל עליי בושה גדולה.

התפילות שלי הן לא תפילות של אמא שבוכה על 
ילדיה, ברוב המקרים הן תפילות שבורות, רצוצות. 
בדומה למעשה לוליינות של הליכה על חבל דק, 
כשאתה עומד על החבל, ומנחש באיזו זווית להניח 
את הרגל בכדי לעשות את הצעד הבא לעבר היעד 
זורקת אותן  אני  המיוחל. כשאלו בקשות אישיות 
מהפה לחוץ, נבהלת לפעמים לגלות כמה גדולים 
בשקט,  נאמרים  כמוסים  מאוויים  שלי,  החלומות 
מצליחה  לא  עצמי  אני  שאפילו  בשקט  כך  כל 
אני  מחדש  תפילה  ובכל  לפעמים.  אותם  לשמוע 
מתלבטת - אולי הפעם אצליח לחבר מילים, אולי 

סופסוף אזכה לסרוג חלום שלם?

אלו  המסודרות,  בתפילות  הדבר  אותו  בדיוק  וזה 
וכל  המילים,  את  עבורי  טוו  כבר  חכמים  שבהן 
שנדרש ממני הוא רק קצת קשב וריכוז לשלח אותן 

אל היעד, אבל גם שם אני מפספסת.

משהו  המחשבה,  חוט  את  לי  קוטע  מרוחק  צליל 
שניסיתי לשכוח ומתעקש לעלות לי בראש דווקא 
שלי  עשרה  והשמונה  העמידה,  תפילת  באמצע 
רגע,  אותיות.  וקטוע  חטוף  אביון,  עקום,  יוצא 
ובכלל,  אמרתי?  לא  או  "מודים"  כבר  אמרתי 
ב״רפאנו״,  ההיא  החברה  עבור  להתפלל  תכננתי 
אז איך שוב פספסתי? ובעצם, מה זה בכלל משנה, 

אולי התפילה שלי לא שווה דבר, לא ראויה לצלוח 
את החבל, לא טובה מספיק בשביל להגיע לכסא 

הכבוד.

אני  תפילה,  בעלת  להיות  כשבמקום  זה  ככה 
לוליינית שהולכת על חבל מתוח,

עמוקים  ודיות  אל  בדרך  נופלת  שלי  והתפילה 
ששמורים לתפילות שבורות. 

•

לאריק אינשטיין יש ביצוע מופלא לשיר ״הכניסיני 
תחת כנפך״ שכתב ביאליק,

חֹות״ הוא  ּדָ ִפּלֹוַתי ַהּנִ י, ַקן־ּתְ ״ִויִהי ֵחיֵקְך ִמְקַלט רֹאִשׁ
שר שם בכישרון, ובכל פעם שאני מרגישה שאני 
לוחות,  שברי  היא  שלי  שהתפילה  מקלט,  צריכה 
לולאה רופפת במעיל שאני סורגת, אני חושבת על 
השורה הזו, כי היא הרבה מעבר לטקסט נוגה, זו 

אמת שמובאת בזוהר הקדוש.

יש ענן בשמים שאליו נשלחות כל התפילות שלא 
שנלחשה  מילה  כל  שם,  נאספות  והן  התקבלו 
באישון הליל, כל תקווה מהוססת שלא הגיעה עד 
כסא הכבוד. עוד תפילה ועוד תפילה חוברות שם 
ליום שבו  לו,  קיווינו  ליום אשר  לזו, ממתינות  זו 
נצליח סוף כל סוף ללדת תפילה שלמה, והיא תבוא 
ותגאל את כל אותן התפילות, תחבר אותן לידי שיר 
שלם ותעלה אותן עד לקצה החבל, ליעדן הסופי, 

היישר אל הבורא היישוב על כסא הכבוד.

ככל  שבורה  כי  אותי,  מנחם  כך  כל  הזה  והענן 
שתהיה, אין תפילה שמתפספסת,

ומלולאה ועוד לולאה, ייווצר בסוף מעיל.

moransasi@gmail.com

שמעתי את זה פעם 
כאמירה של איזה 

שבט מאפריקה 
המבכה את תרבות 

המערב
"כשנעלו לנו 

נעליים, כיסו את 
עינינו"
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מחכים לכם בנריה...הראל 052-5665993

 ביישוב מגוון שירותים לכל הגילאים:
בתי כנסת לכל העדות | מעון | 9 גני ילדים | משחקיה | תלמוד תורה 

אולפנה | מקוואות | מגרשי ספורט ועוד

נריה
הבית שתמיד רציתם

בלב הארץ, 38 דקות מירושלים ומת”א ו-15 דקות ממודיעין 
וקרית ספר, שוכן היישוב שתמיד רציתם לגור בו.

ביישוב התורני-לאומי נריה גרות 303 משפחות והוא נמצא בתנופת בניה. 

בתי
אמנה

w w w. a m a n a . c o . i l
מרכז  1-800-260-240  

מידע
אמנה

דו משפחתי, 117 מ”ר  |  4 חדרים

דגם “זיו”

רק 1,065,000 ₪

בית דו משפחתי צמוד קרקע,
4 חדרים 117 מ”ר



ר ְדּבָ ּמִ ֲחנּו ּבַ ר ִסיַני ַוּיַ בֹאּו ִמְדּבַ ְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוּיָ  ַוּיִ
ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר ם ִיׂשְ ַחן ׁשָ ַוּיִ

הרב 'אור החיים' הקדוש למד מפסוק זה שלושה דברים המכינים את האדם 
הרפיון  הרחקת  הוא  הראשון  ובשלמות.  באמת  תורה,  של  בכתרה  לזכות 
ודימה זאת האור  והעצלות, שהם הגורמים החזקים ביותר להפסיד התורה, 
החיים הקדוש לעשב מסוים, כעין חומר כביסה ששופכים על כתם, ועומדים 
כן  היה,  כלא  והיה  לגמרי  שנעלם  עד  ומתמעט,  הולך  הכתם  כיצד  ורואים 
הרפיון והרשלנות מאבדים כל הישג שהשיג אדם בתורה בעמל וביגיעה רבה.

אנו רגילים להתייחס למושג עצלות רק בהקשר מעשי. כגון אם אומרים לאדם 
לקום בחצות ליל, ולצאת בקור וגשם וללכת למרחק כדי להביא חפץ מסוים 
או לבצע איזו שליחות, והוא מתעצל מחמת ריבוי הדרך, החושך והאֵפלה, 
הגשם והברד, לזה ייקרא עצלות. ולכך גם אם הלה צווח ככרוכיה שאין זה 
זו  אין  כי  לו  אנו אומרים  סיבות אחרות,  נובע מחמת העצלות, אלא מחמת 
האמת, כי כך דרך העצלים שאינם מכירים בעצלנותם, או לכל הפחות אינם 

מודים בה.

והתבוננות,  גם במחשבה  רק בפעולות אלא  איננה  היא שעצלות  אך האמת 
להתעמק  האדם  שמתעצל  השכל",  כעצלות  עצלות  "אין  החכם  אמר  וכבר 
בדרכי החכמה ולרכז מחשבתו לעומק העניין, ומתוך עצלות זאת מעדיף הוא 

ללמוד דברים פשוטים ולרחף על פני המים.

בפרט בימינו אנו, דור המחשב. לפי תחכומו, זריזותו ודייקנותו של המחשב, 
כמה  על  ללחוץ  ומעדיפים  העניינים,  בכל  פונים  ואליו  פניו,  משחרים  הכל 
כפתורים מאשר לחשב כמה סברות, וקל וחומר שמעדיפים לקרוא סיפורים 
ועיתונים, מאשר להתעמק בסוגיה של גמרא או בבירור הלכה. וגם כשמתעורר 
לבו ומצפונו על מצוות לימוד התורה ומסיר עיניו מן העיתון או ספר הסיפורים 
שלפניו, ומתיישב לעסוק במשנה וגמרא או דבר ה' זו הלכה, גם אז הוא מחפש 
את הדרך הקלה והנוחה שלא יצטרך לייגע את מוחו, והולך אחר דברי אגדה 
נאלץ ללמוד סוגיה של גמרא הריהו מסתפק  ואם  או פסקי הלכות ברורות. 
בגירסא עם הבנה כלשהי, אחת למעלה ושבע למטה, והעיקר שלא יתאמץ. 
כי מידת העצלות חזקה מאוד ומשתלטת עליו, ותירוציה מרובים, וכך נפסדת 
מרפידים",  "ויסעו  וזהו  ומידלדלא".  אזלא  דארעא  "ועמא  התורה  השגת 
לקבל  ומסוגלים  מוכנים  היו  ואז  רשלנות,  ומכל  רפיון  מכל  עצמם  שהסיעו 

תורה, ויחנו בהר סיני.

שפלות כעפר, שפלות כמדבר
הדבר השני שהזכיר הרב אור החיים הוא הענווה והשפלות הרמוזות במילים 
"ויבואו מדבר סיני". על האדם להשפיל עצמו כמדבר שהכל דורכים עליו. 
נפגע  יזכה האדם לשים נפשו כעפר, אז אינו  - אם  זוהי המעולה שבברכות 
מאיש ולא כועס על איש, וגם ממידת הקנאה יונח לו ונפשו תשקוט בשלוותה, 
והיא בריאות איתנה לגופו ולנפשו, ועל ידה ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים 
עד  כובדה,  על  שכמם,  על  זו  מידה  לשאת  אדם  בני  לרוב  קשה  אך  ואדם. 
שנראית בעיניהם כקללה ח"ו, וצריך חכמה  עמוקה והתבוננות בכדי שיבין 

את מעלתה ויתפייס לאמצה כחלק מסדר חייו הרגילים.

ולזה דימו השפלות למדבר דווקא, ולא רק לעפר, בשביל לתת עצה כדת מה 
לעשות. שהרי האדם ההולך במדבר יודע שאין זה מקום ישוב כלל, ורק הוכרח 
לעבור שם, וממתין לזמן שיבוא אל הישוב הנכון לו. והואיל וכן הוא, אינו 

נותן לבו לדקדק כל כך על דברים קטנים, וגם אם יחסר אחד מהם לא ירגיש 
את כאב החיסרון בחוזק כל כך, באומרו: הלא אני כאן רק באופן זמני וארעי, 
ותכף אבוא אל הישוב ואוכל להשלים חסרוני. ולא עוד אלא כאן במדבר מי 
רואה אותי ואני במקום שמם, והלוואי ואנצל מסכנות המדבר. ויתבונן שכל 
ברוב  הקניינים  ריבוי  יוסיף  ומה  ייתן  ומה  הם,  שעה  חיי  העולם  בזה  חיינו 

העניינים, הרי כל זה זמני וחולף, ומזה יבוא להיות דעתו שפלה כמדבר.

שתהיה  היינו  סיני",  במדבר  "ויחנו  באומרה  הקדושה  תורתנו  שרמזה  וזהו 
דעתם שפלה, והוא תנאי לקבלת תורה וקנייניה באמת, שהאדם המקפיד שלא 
יחסר לו דבר מכל אשר ראתה עינו וחמד לבו, לא יזכה בקניין התורה. כי חוקה 
נברא לזכות  ואי אפשר לשום  נותן התורה,  יתברך שהוא לבדו  היא מלפניו 
בה אם לא תינתן לו מאת ה' יתברך, והוא חקק וגזר שלא יתנה כי אם לאיש 
הנכון לוותר על דברים הרבה מפני כבודה ורוב חפצו בה, ומבטל רצונו מפני 
רצון קונו - רק לאיש זה ה' נותנה לו, ובעין יפה הוא נותן, עד שנעשה כמעיין 

המתגבר.

רצונות סותרים או רצון אחד
ובהיותי בזה אכתוב כאן מה ששמעתי לפני קרוב לארבעים שנה, מפי הגאון 
רבי יעקב פינק זצ"ל שהיה אב"ד בעי"ת חיפה ת"ו, ששאל על הנאמר "אין לך 
דבר העומד בפני הרצון". כי הנה עינינו הרואות אנשים רבים רוצים וחפצים 
להיות גדולי תורה ומורי הוראה אמתיים ולא עלתה בידם, ויש הרוצים לעבוד 
את ה' בכל לבם ולהימנות על צדיקי האמת ולא עולה בידם, וכיצד אומרים 
"אין דבר העומד נגד הרצון". והשיב תשובה נפלאה, שבאמת אין כוח בעולם 
שיכול לעמוד נגד הרצון, ואולם רצון נגד רצון אכן יכול לעמוד, שזה רצון וזה 
רצון. ואמנם אם ירצה אדם בדבר אחד ויעמוד על כך בתוקף, בוודאי ישיגנו 
כי אין כוח שיעמוד נגד הרצון. אבל הבעיה היא שיש רצון ללמוד ולהתעלות 
שונים  רצונות  ועוד  ועושר,  ממון  גם  רוצים  בבד  בד  אבל  ה',  את  ולעבוד 
ומגוונים ותאוות רבות, ולא הרי זה כהרי זה, הצד השווה שבהם שכולם הם 
מענייני החומר ורחוקים מאוד מן הרוחניות. ויתירה מזו, שלא מוכנים לוותר 
אפילו שעה  להתקיים  לו  אי אפשר  אחד מהם  יחסר  ואם  מותרות,  על שום 
אחת, והרצונות מתרבים ומתחדשים מיום ליום ומשעה לשעה, ורצון זה עומד 
נגד זה, ובא אחר ועומד נגד קודמיו וכן הלאה, עד שהכל מתבטל וזה וזה לא 
מתקיימים בידו. אבל אם יעמיד רק רצון אחד ויבטל שאר הרצונות מפני אותו 

הרצון, ודאי שיזכה לקיים את רצונו שעליו הוא עומד בעוז ובעקביות.

רק לא לבד
העניין השלישי שהזכיר רבינו הרב אור החיים הוא, מעלת "ועד החכמים" 
בלב שלם ותמים, שזה רמוז בפסוק "ויחן שם ישראל נגד ההר", כאיש אחד 

בלב אחד.

התוועדות החכמים בצוותא חדא, הגם שיהיו דעותיהם שונות, תוליד ברכה 
ותרבה בחכמתם. כי בזמן שכל אחד הולך בודד לדרכו, מתרבות הדעות ללא 
בירור וללא ליבון והלבבות נפרדים ומתרחקים, ונמצאים הם חסרים בקניינה 
של תורה וגם לא זוכים לסייעתא דשמיא, אבל בהתאחדות רבים בלב אחד 
מתגלה השכינה עליהם. ולא זכינו לנתינת תורה מפי הגבורה עד שהיינו כאיש 
אחד בלב אחד. ועל ידי שמתחברים יחד זוכים לסיעתא דשמיא ולעשות רצון 

ה' באהבה.

 הכוחות הראויים לזכות
על ידם בכתר תורה
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בתואר מ חברון  תושבי  את  לכנות  קובל 
"מחדשי היישוב היהודי בחברון", אולם 
נקשר  הזה  המיוחד  התואר  האמת  למען 
היהודים  עברו, בראשם של  בדורות  כבר 
שבאו שוב ושוב כדי לחדש במסירות נפש 

את האחיזה בעיר אבותיהם.

ותשע  עשרים  מאה  ימלאו  שבט,  בכ"ד  יומיים,  בעוד 
סלונים,  רחל  מנוחה  הרבנית  של  להסתלקותה  שנים 
נכדתו של האדמו"ר הזקן, שהייתה מעמודי התווך של 
"אם  וכונתה  האבות  בעיר  המפורסמת  חב"ד  קהילת 
הרבנית,  של  הארץ  חיבת  בחברון".  היהודי  היישוב 
בחייה,  גם  דבר  לשם  הייתה  ימים,  לאריכות  שזכתה 
אולם גם בשנים האחרונות נקשר שמה לאחד הסיפורים 
היהודית  האחיזה  על  המתמשך  במאבק  המיוחדים 

בעיר.

היא נולדה ביום בו יצא האדמו"ר הזקן ממאסרו, בי"ט 
האדמו"ר  שכששמע  מספרים  חסידים  תקנ"ט.  כסלו 
הזקן על הולדתה אמר: "עתה תהיה לנו מנוחה", ולכן 

קיבלה התינוקת את השם מנוחה רחל.

הרבנית מנוחה רחל השתוקקה שנים רבות לעלות לארץ 
ישראל. מסופר כי פעם אחת חלתה הרבנית עד שמצבה 
הוגדר אנוש. החסידים רצו בבהלה לאביה, האדמו"ר 
האמצעי, והוא לחש באזנה: "את תבריאי במהרה וגם 

תזכי להגיע לארץ הקודש".

ולאחר  עיניה  את  הרבנית  פקחה  אלו  מילים  בשמעה 
מספר  התקיימה  הברכה  כליל.  הבריאה  ימים  מספר 
יעקב  הרב  ובעלה  הרבנית  כאשר  מכן,  לאחר  שנים 
צדק'  ה'צמח  הרבי  גיסה  ידי  על  נשלחו  סלונים  כולי 

להתיישב בחברון.

חיזוק ליישוב המדולדל
התיעוד ההיסטורי של חברון, מספר על נוכחות יהודית 
הביניים  ימי  בתקופת  רב  בקושי  להתקיים  שהצליחה 
הטורקית,  האימפריה  עליית  עם  הצלבני.  ובעידן 
התחזקה הקהילה היהודית בעיר והפכה לקבועה. יוצאי 
גולת ספרד שעלו ארצה לפני כחמש מאות שנה, רכשו 
קרקעות בחברון, והקימו בה את בית הכנסת "אברהם 

אבינו".

הקהילה הספרדית המפוארת הייתה רוב מניינה ובניינה 
זרועם  ומנחת  רבים  מקשיים  סבלה  אולם  העיר,  של 
גם  עלה  )בהם  החסידים  עליות  גלי  העיר.  ערביי  של 
רבי גרשון קיטובר, גיסו של הבעל שם טוב, שהתגורר 
שלושים  הגר"א  תלמידי  ועליית  קצר(  זמן  בחברון 
ואנשיהם השתקעו  שנה לאחר מכן, פסחו על חברון, 
בשלושת ערי הקודש האחרות – ירושלים, צפת וטבריה.

 האדמו''רית
של חברון

הזקן  האדמו"ר  נכדת 
בעיר  שהתיישבה 
כמאה  לפני  האבות 
הפיחה  שנה,  ושבעים 
רוח חיים ביישוב היהודי 
בו  המקום  המדולדל. 
באופן  נחשף  נקברה 
שחרור  לאחר  פלאי 
במרכז  ועמד  העיר, 
העיר  יהודי  של  מאבק 
נגד  חב"ד  וחסידי 
מסירתו לשליטה ערבית 
עתיק־ חסידי  סיפור   •

עכשווי על מסירות נפש 
• לרגל יום פטירתה כ"ד 

שבט

אביאל הלוי
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 – בער  דוב  רבי  נעלם מעיניו של  לא  זה  קושי 
של  ובנו  מליובאוויטש  האמצעי'  'האדמו"ר 
הורה  הוא  התקע"ו  בשנת  הזקן.  האדמו"ר 
לחסידיו שגרו בעיקר באזור צפת לעבור לחברון 

ולהפוך אותה ל"מושב חסידי חב"ד".

האדמו"ר האמצעי ייחס חשיבות עצומה ליישוב 
היו  תקופה  שבאותה  למרות  בחברון.  היהודי 
הוא  מרודים,  עניים  רוסיה  ברחבי  החסידים 
העיר  לבניין  הדל  מכספם  לתרום  מהם  ביקש 
שנאסף  מהכסף  חלק  הקהילה.  וחיזוק  חברון 
יועד לרכישת נחלת קרקע בחברון, בלב שכונת 

אברהם אבינו.

האדמו"ר השלישי, ה'צמח צדק', המשיך לתמוך 
ביישוב היהודי בחברון, ואף שלח לשם את גיסו 

וגיסתו שהתיישבו ב'בית שניאורסון'.

כצדקנית  ידועה  הייתה  רחל  מנוחה  הרבנית 
ובעלת מופת. אריכות הימים לה זכתה הכתירה 
]הסבתא  רחל"  מנוחה  בובע  "די  בכינוי  אותה 

מנוחה רחל[ ורבים ביקשו את ברכתה.

גדולי האדמו"רים וחשובי הרבנים שהגיעו לבקר 
ברכה,  לקבל  כדי  לביתה  להגיע  נהגו  בחברון, 
ולהבדיל, גם השכנים הערבים הכירו בגדולתה. 
אליה  הגיעו  בהן  הזדמנויות  בכמה  כי  מסופר 
ערבים שהיו בצרה וביקשו את ברכתה, הסכימה 
הרבנית לברכם, רק בתנאי שיבטיחו שלא להציק 

עוד ליהודים.

חב"ד  בחלקת  הרבנית  נטמנה  פטירתה,  עם 
ננטש  קברה  בעיר.  העתיק  העלמין  שבבית 
בטבח  היהודית  הקהילה  הכחדת  לאחר  וחולל 
תרפ"ט. שנים לאחר מכן, לידיו של פרופסור בן 
ציון טבגר, שבעיקשות מופלאה איתר וחפר את 
חורבותיו של בית הכנסת 'אברהם אבינו' שחולל 

התברר כי המבנה שהוקם מעל 
חלקת הרבנית שולט על כל 
העיר, ובמקום הוקמה עמדה 
צבאית שאפשרה לצה"ל 
להגן על היישוב היהודי. היו 
מי שאמרו כי היישוב היהודי 
בחברון הציל את ציון הרבנית, 
וכעת הרבנית מצילה את 
היישוב.

ישנה של בית  והפך לדיר עזים, התגלגלה מפה 
מדוקדקות  מדידות  באמצעות  העתיק.  העלמין 
לזהות  הצליח  הוא  הערבים,  זקני  של  ותחקור 
ובנה  הרבנית,  של  קבורתה  מקום  את  במדויק 
בכך  גם  אבל  קברה.  מעל  אבנים  תל  מחדש 
חב"ד  ולחלקת  הרבנית  לציון  מנוחה  באה  טרם 
הנמצאת בפינה המרוחקת ביותר של בית העלמין 

העתיק.

המקום  היה  הראשונה,  האינתיפאדה  בשנות 
מוזנח ומסוכן מבחינה ביטחונית. אנשים הגיעו 
לקברה של הרבנית בעיקר ביום פטירתה, והציון 
יהודי חברון השתדלו מאוד  חולל באופן תדיר. 
להגיע ולשמר במקום נוכחות קבועה, אך מפקדי 
הצבא לא תמיד אהבו את הרעיון, והערבים היו 

מתנכלים באופן קבוע לחיים ולמתים.

שרשרת של מאבקים
"הבת שלנו היא 'מנוחה רחל' הראשונה בחברון 
מאז תרפ"ט", אומר בחיוך הרב דני כהן, תושב 
חב"ד  כשליח  המשמש  אבינו',  'אברהם  שכונת 
הזה  "המאבק  שנים.  עשרה  לחמש  קרוב  בעיר 
היה לא פשוט, אבל המודעות שהוא יצר לחלקת 
לפני  מכן.  לאחר  משמעותית  הייתה  חב"ד 
קווי  על  דנה  הממשלה  כאשר  שנה,  כעשרים 
המשא  מנהלי  כי  לפתע  התברר  חברון,  חלוקת 
את  נכון  קראו  לא  ישראל  מטעם ממשלת  ומתן 
הרבנית,  קבר  ובתוכה  חב"ד,  וחלקת  המפה, 
אנשי  הפלשתינית.  הרשות  לשליטת  נמסרו 
המקום  נפילת  של  המשמעות  את  הבינו  חברון 
סערה  לעורר  והצליחו  ערביות,  לידיים  בשנית 
בקרב חסידי חב"ד בכל העולם. הלחץ הכבד על 

זכה  וכך  ההסכם,  מפות  לשינוי  גרם  הממשלה 
כל בית העלמין להישאר בידיים יהודיות", הוא 

מספר.

כולל  הוקם  ובמקום  הציון  שופץ  יותר  מאוחר 
מלובביץ'.  הרבי  שחפץ  כפי  חסידות,  ללימוד 
התורה  בלימוד  שבחברון,  וחבריו  הוא  "שירבו 
דליבא",  ברעותא  ובתפילה  החסידות  ובלימוד 
מצטט ר' דני בעל פה מתוך מכתב של הרבי לר' 
כך  ידי  "ועל  שנה,  כארבעים  לפני  נחשון  ברוך 
יפעלו לכיבושה לצמיתות ברוחניות ובגשמיות. 

מונעים מבחוץ אין, רק מאחינו בני ישראל".

המאבק שנחל הצלחה הביא עמו עדנה למקום, 
הגישה  קבועה.  לנוכחות  אישור  לקבל  שזכה 
ורצופה,  לחופשית  הפכה  העתיק  העלמין  לבית 
חסידות,  ללימוד  כולל  ערב  מדי  פועל  ובמקום 
ארבע  מקריית  ור"מים  אברכים  לומדים  בו 
וסביבתה. "רואים איך לימוד התורה והחסידות, 
גרם לכיבוש המקום גם בגשמיות", אומר ר' דני 

בביטחון.

מהשנים  נוסף  מופת  על  מספרים  בחברון 
האחרונות הקשור לרבנית. עם פרוץ האינתיפאדה 
השנייה בראש השנה תש"ס, עמדו בתי היישוב 
היהודי תחת אש צלפים באופן יומיומי. בצה"ל 
על  שתשלוט  לעמדה  מתאים  מקום  חיפשו 
שהוקם  המבנה  כי  התברר  ואז  הירי,  מקורות 
מעל חלקת הרבנית שולט על כל העיר, ובמקום 
הוקמה עמדה צבאית שאפשרה לצה"ל להגן על 
היישוב היהודי. היו מי שאמרו כי היישוב היהודי 
הרבנית  וכעת  הרבנית,  ציון  את  הציל  בחברון 

מצילה את היישוב.

שליחות קדושה בעיר האבות
בת  ורעייתו  דני  ר'  היו  לחברון,  שהגיעו  לפני 
שבע בשליחות בשיקגו למשך שנה אחת. לאחר 
ולעבור  לארץ  לחזור  החליטו  רבים  לבטים 
לחברון. "מי שמאוד דחף אותנו לעבור לחברון 
היה ר' ברוך מרזל, אליו הייתי קשור מילדותי. 
היינו משוחחים מדי פעם בטלפון, והייתי מספר 
לו בהתלהבות שהנחתי ליהודי תפילין לראשונה 
ידע שהוא בכלל  בחייו, או שפגשתי אדם שלא 
יום  בכל  אכיר  שבחברון  לי  אמר  ברוך  יהודי. 
עשרות יהודים - שאולי יודעים שהם יהודים אבל 

לא יודעים מה זה אומר לגביהם".

שבע  ובת  דני  ר'  של  השליחות  עבודת  ואכן, 
שלהם  ה"קליינטים"  שרוב  בכך  מתייחדת 
שרובם  באזור,  המשרתים  החיילים  מאות  הם 
המכריע לא הגיע קודם לכן לחברון, והסתכלותם 
רגיש  כאזור  יותר  היא  המקום  על  הראשונית 
ופוליטית ופחות כעיר  ונפיץ מבחינה ביטחונית 

מורשת האבות והאמהות.

כדי להסביר את הייחודיות של השליחות בחברון, 
הוא מקנח בסיפור המפורסם על הרבנית מנוחה 
גיסה  אל  נכנסה  ארצה,  נסיעתה  שבטרם  רחל, 
האדמו"ר ה'צמח צדק' כדי לקבל ממנו את ברכת 
הנסיעה  מפני  חששה  את  בפניו  והביעה  הדרך, 
הארוכה, משום שלא הייתה בקו הבריאות וירדו 
"נו,  בחיוך  והשיב  הרבי  צחק  רבים.  גשמים  אז 
אז מה? – תיסעי בין הטיפות". ואכן, כל הדרך 
לבוץ  האדמה  את  שהפכו  עזים  גשמים  ירדו 
בלתי  כמעט  הייתה  בתוכו  שהנסיעה  סמיך 
דרכה  את  לה  פילסה  כשהעגלה  אפשרית. אך 
בדרכים הבוציות, נדמה היה שהגשמים נמנעים 
מלרדת עליה והנסיעה עברה למישרין. המסורת 
רק באותה  לא  נגע ברבנית  לא  מספרת שהגשם 
נסיעה, אלא שבמשך כל חייה מאז ואילך טיפות 
הגשמים לא נפלו עליה אלא סביבה בלבד. "גם 
אנחנו בעצם ממשיכים באותה הדרך", מחייך ר' 

דני, "משתדלים ללכת בין הטיפות".



הרב יונתן זקס

משפט או שלום
ובשלום העם שהוא מנהיג.  יתרו כוהן מדיין בא לדרוש בשלום חתנו משה 
אינו  הוא  מגיע,  כשהוא  אך  מצרים,  יציאת  על  ונצורות  גדולות  שומע  יתרו 
שומע אלא רואה, ומה שהוא רואה מטריד אותו. הוא רואה את משה מנהיג את 

העם לבדו, וסבור שהתוצאה תהיה רעה למשה ורעה גם לעם.

משה צריך ללמוד להאציל סמכויות ולחלוק את נטל המנהיגות עם אחרים. 
מעניין שזהו אחד משני המקומות היחידים בתורה שנאמר בהם "לֹא טֹוב". 
המקום הנוסף מדבר אף הוא בגנות היחידיות: "לֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו". 
של  האקסיומות  מן  הן  אלו  לבד.  לחיות  אפשר  אי  לבד.  להנהיג  אפשר  אי 
תפיסת טבע האדם במקרא. המילה 'חיים' צורתה צורת רבים – כמו לאותת לנו 
שהחיים אינם נחיים ביחידות. התאולוג האנגליקני הנודע ויליאם ִאינג הגדיר 
פעם את הדת כ"מה שהיחיד עושה ביחידיותו". זו איננה גישה יהודית. הנצי"ב 
מוולוז'ין הציע, בפירושו 'הרֵחב דָבר' על הפסוקים שלנו, הסתכלות מפתיעה 

ונוגדת־אינטואיציה על היחידיות.

קל  יתרו למשה. אך  עזרה עצתו של  איך  – שאלה. קל להבין  תחילת דבריו 
ל ָהָעם ַהֶזּה  פחות להבין מדוע בעקבות חלוקת הנטל עם שופטים נוספים "ָכּ
לֹום", כדברי יתרו בסוף נאומו. הרי לא העם כרע תחת הנטל,  ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָשׁ

אלא משה. מה ירוויח העם מהאצלת הסמכויות?

)ו ע"ב(, מתוך סוגיה  הנצי"ב מצטט תחילה ממסכת סנהדרין בתלמוד הבבלי 
אזרחי  בתיק  שופט  בפשרה,  "ביצוע".  חז"ל  בלשון  או  בפשרה,  העוסקת 
מחליט לחפש פתרון הוגן במקום שייקוב הדין את ההר. הפשרה היא שיטת 
יישוב סכסוכים שבה שני הצדדים מרוויחים, להבדיל מן ההיצמדות ללשון 
זוכה והשני בוכה. התנאים דנים אם  החוק והתקנה הגורמת לכך שצד אחד 
שיטה זו רצויה או לא: האם רצוי, מותר או אסור "לבצוע". הנה חלק מהדיון:

אסור  אומר:  הגלילי  יוסי  רבי  של  בנו  אליעזר  רבי 
י  "ּכִ שנאמר  ההר,  את  הדין  יקוב  אלא   ... לבצוע 
יקוב  היה אומר  וכן משה  הּוא".  ֵלא־לִֹהים  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
הדין את ההר. אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום 
בן  יהושע  רבי   ... לחבירו.  אדם  בין  שלום  ומשים 
ט  ּפַ ּוִמׁשְ "ֱאֶמת  שנאמר  לבצוע,  מצוה  אומר:  קרחה 
ֲעֵריֶכם". והלא במקום שיש משפט  ׁשַ ּבְ ְפטּו  לֹום ׁשִ ׁשָ
אלא  משפט!  אין  שלום  שיש  ובמקום  שלום,  אין 

איזהו משפט שיש בו שלום? הוי אומר: זה ביצוע.

הלכה כרבי יהושע בן קרחה: מותר לבצוע, ואפילו 
מצווה – בתנאי אחד: שהשופט המגשר אינו יודע, 
בגשתו אל מלאכתו, מי מהצדדים צודק על פי דין. 
אם השופט כבר הגיע לפסק דין ברור, העדפת פתרון 

של פשרה יהיה בה משום רמיסה של הצדק.

על  היבש  הצדק  את  העדיף  בסוגיה,  כאמור  משה, 
וגשרים. אך  היה איש פשרות  פני השלום. הוא לא 
אין זה רק עניין של אופי או גישה. משה רבנו, גדול 
הנביאים, ידע בדרך כלל בן רגע מי מהצדדים שלפניו 
זכאי ומי מהם חייב; עם מי הצדק, ומי טוען טענת 
הוא  לפשרה.  לחתור  היה  יכול  לא  כך,  משום  כזב. 
היה כשופט שכבר חרץ דין – ועל כן אסור היה לו 

לבצוע.

מכאן מגיע הנצי"ב למסקנה מדהימה. בהאצילו את 
הכניס  יותר,  נמוכות  לערכאות  השיפוט  סמכויות 
כישורי  בלי  רגילים,  אנשים  השיפוט  לעמדת  משה 
נבואה או פסיקה מיוחדים. אנשים אלה, דווקא מפני 
יכלו  שלא היו להם הידע והאינטואיציה של משה, 
להציע פשרות – כאלו שיגרמו לכל אחד מהצדדים 
להרגיש שהוא זכה, שהתוצאה הוגנת. פשרות – שהן, 
כדברי רבי יהושע בן קרחה, סוג הצדק היחיד שיש 
לשאלתנו  תשובה  ומכאן  שלום.  וגם  משפט  גם  בו 
הסמכויות  האצלת  לעם  הועילה  מה  הראשונה, 

לֹום". ׁשָ ומדוע כל העם בא על מקומו "ּבְ

ָהֱא־לִֹהים".  "ִאיׁש  היה  משה  זה.  רעיון  עמוק  מה 
ודווקא משום גדולתו זו היה דבר אחד שקטנים ממנו 
בין  שלום  להשיג  יכלו  הם  לא.  והוא  להשיג,  יכלו 
צדדים יריבים. הם יכלו לפתור סכסוכים בצורה שאין 
עמה כפייה. באין להם ידע משפטי ברמתו העילאית 
כשלו,  מחודדים  אמת  חוֵשי  להם  באין  משה,  של 
שלהם.  הסבלנות  כישורי  את  להפעיל  הצטרכו  הם 
כישוריו של מתווך שונים מאלה של נביא, משחרר 
ונותן־חוק. אלה הם אולי כישורים צנועים יותר, אך 

לפעמים הם נחוצים לא פחות.

את  שוב,  מוצאים,  אנו  הנצי"ב  של  הַמהלך  בקצה 
הרעיון שאדם אינו יכול לחיות לבדו, וגם לא להנהיג 
לבדו. יש צורך בנטיות שונות שיש לאנשים שונים. 
היהדות איננה מן האמונות שזירת ההתחוללות שלהן 
היא נפשו של היחיד. היהדות מתקיימת ברשתות של 
מערכות יחסים. זוהי דת של משפחות, של קהילות, 
ובקולקטיבים הללו לכל   – ולמעלה מהן של אומה 

יחיד יש תפקיד, אם גדול ואם קטן.

פרשת יתרו 

 זו ההזדמנות שלך לצאת למסע
של לימוד, התבוננות ופתיחת הלב.

 הצטרפי ללימוד מעמיק של

 יסודות האמונה, ההלכה ובניין האישיות,

 מתוך קשר אישי, ליווי והקשבה פנימית

 שיאירו את אישיותך באור של אמת,

לקראת חיים שלמים של תורה.

www.mbinat.co.i l
 02-9947366 | 052-605-5454 ספיר

שנת לימוד 
מלאה במדרשה

תורה לשמה

שילוב מדרשה 
עם לימודים אקדמיים או עבודה

יחדיו

בית המדרש לחינוך 
בשיתוף מכללת "אורות ישראל" באלקנה

לבנת

חודש לימוד 
שפותח את השנה

תכנית אלול

 שילוב מדרשה 
ושירות לאומי בשיתוף

מדרשת רמת השרון

מדרשת בינת
פתיחת ההרשמה לשנת ה'תשע"ח - יום ב' | א' אדר | ה'תשע"ז

 צאי למסע
     אל עצמך

            לאור הביקוש הוספנוחדש!
תכנית ייחודית לבוגרות שמינית



75 שנה לרצח
מפקד לח"י 

אברהם ׳יאיר׳ שטרן
הי"ד

ערב מיוחד
יום שלישי ב׳ אדר, 28 לפברואר 

היכל שלמה  המלך ג'ורג' 58 ירושלים 
 בשעה 20:00  

סיוון רהב מאיר
בפאנל "יאירים" -  עם בניהם של מפקדי 

ולוחמי הלח"י

יאיר שמיר
בנו של מפקד לח״י, 
רה״מ יצחק שמיר ז״ל

יאיר שטרן
בנו של ״יאיר״

יאיר עמיקם
בנם של לוחמי לח״י
אליהו ז״ל ורות 

אלידע בר שאול 
״משורה משחרר רק המוות" 

שיחה היסטורית מרתקת על המחתרות

ליווי מוזיקלי: רועי לביא

הכניסה
חופשית

02-5662323
www.torathanefesh.org

ירושלים, 
תל אביב,

 חיפה

בס״ד

תכנית לימודים חד-תלת שנתית של היכרות מקיפה 
עם סודות הנפש ועם עולם הייעוץ והעזרה הנפשית.

תורת הנפש
בית הספר הגבוה לפסיכולוגיה יהודית

התכנסות ורישום, קפה ועוגה
הרב איתיאל גלעדי: "אלקינו" או "אלקי אבותינו"  10:00

הרב יצחק שפירא: הכנעה הבדלה המתקה של היחס להורים  11:00
הרב ניר מנוסי: מחילה תחת כיסא הכבוד - חזרה בתשובה  12:15 

וכיבוד הורים
עו"ד אורי ציפורי: "שתלתם ניגונים" - חזרה בתשובה -  13:00 

הפניית עורף לעבר או התעצמות איתו?
חלוקת תעודות למסיימי מחזור תשע"ו  14:10

הרב עמי ברעם )התקשרות זוגית(: התמודדות מעשית  14:20 
של בעלי תשובה )בשילוב קטעים מהסרט "בינו לבינה"(

פאנל בהנחיית צבי יחזקאלי,  14:45 
על השאלות הנפשיות והמעשיות לגבי היחס להורים

יום שלישי, כ"ה בשבט, 16:00-9:30
בית ההארחה בית וגן, הפסגה 8, ירושלים

רעיונות יסודיים
            סיפורים אישיים

                        הדרכות מעשיות

לב בנים
על אבותם

תיקון היחס והיחסים עם ההורים
בעולמם של בעלי תשובה, ובכלל

איך להפוך את הקשר עם ההורים למחזק ומצמיח?
איך להשתחרר מהמועקות והכעסים שלנו על ההורים?
איך להתייחס בחיוב להורים כאשר בחרנו דרך אחרת?

מחיר: 120 ₪ | 90 ₪ לנרשמים מראש



לעורר את האהבה
בשבוע שעבר דיברנו על חשיבות ההכרה כי מצב 
הקשר בזמן השידוכים ובציפייה ל'קליק', וכן מצב 
לא  במידה  תלוי   – הנישואין  לאחר  הבית  שלום 
מבוטלת בידינו! כן, אפשרי לעורר את האהבה! 
הזכרנו את עצת הבעל שם טוב "יתקע מחשבתו" 
איך  כלים,  על  נדבר  ועכשיו  לבוא.  וסוף האהבה 

עושים זאת?

בשביל מה ירדת למגרש?
נפגשים  זוגות  מדוע  ששואל  ספר  פעם  ראיתי 
לדייטים ולא יוצא מזה כלום? בעיניי זה נכון לפני 
החתונה ונכון גם לאחריה. כדי לענות הוא מתאר 
שני שחקנים שרוצים לשחק טניס. יש מגרש ענק, 
יש שם טריבונות, יש כיסא לשופט בין המדרגות, 
שני  באים  מוכן.  הכל  הדשא,  באמצע  רשת  יש 
יורדים למגרש במדרגות, מגיעים לכיסא  אנשים, 
פתיחה  שריקת  נשמעת  ומתיישבים.  השופט  של 
יש  עובר,  הזמן  המגרש!  על  אחד  אף  אין  אבל 
שריקת סיום, והתוצאה היא אפס אפס... כך, הוא 
חיי הנישואין לפעמים  גם  דייטים!  נראים  אומר, 
נראים כך, ימי ההולדת שלנו, ועוד הרבה דברים. 
אומר  הוא  בלבו  כשופט,  למפגש  מגיע  אדם  אם 
'נראה מה יהיה', 'אם זה ימצא חן בעיניי אני אלך 
על זה, ואם לא אז לא', כאשר שניים באים ויושבים 
בעמדה הזאת, אז מה קורה ביניהם? כלום. הקשר 
ברור.  המסקנה?  מה  אז  אפס,  אפס  הוא  שלנו 

כלום...

אולי חריף, אך חייבים להודות שיש בדבריו יותר 
מקמצוץ של אמת.

הוא מספר שהוא פסיכולוג וטיפל באנשים שלא 
מצליחים להתחתן. ''צללתי אתם לתוך האישיות, 
יצאנו  הכרתי להם כל מיני מחוזות בתוך עצמם, 
שהדרך  ככל  מדהימים,  נופים  פנימי,  לטראק 
מתארכת הם הכירו את עצמם יותר, אבל הסיכויים 
גיליתי  עלו...  ולא  ירדו  בעצם  להתחתן  שלהם 
שהם באו לקנות סחורה אחת, ומכרתי להם סחורה 
לכן  מהיעד.  מרחיקה  אבל  מרתקת  אמנם  אחרת, 
אחרים.  כלים  וחיפשתי  הפסיכולוגיה  את  זרקתי 
להפוך את השופטים  הבנתי שהכלי המרכזי הוא 
להגיד  לעשות מעשים,  איך  ללמוד  לשחקנים!". 
גם  קשר,  שיעוררו  התנהגויות  להתנהג  דיבורים, 
לפני החתונה וגם לאחריה. אפשר לבוא לפגישה 
או ליום נישואין ולחשוב 'מעניין מה יהיה הפעם', 
או להחליט 'הפעם זה יהיה אחרת, ומה אני עושה 

בשביל כך'.

המעטפה העלומה
אחר  בתחום  אותו  שראיתי  מדהים  רעיון  יש 
האישה  מצד  זאת  אדגים  שלנו,  לנושא  ותרגמתי 
למרות שכמובן הדברים נכונים לכולם: נגיד שאת 
מגיעה הביתה ורואה בתיבת הדואר מכתבים. אחד 
מהם הוא מכתב מכובד, מרשים ביותר, רחב וגדול 
המכתבים  את  מוציאה  את  יוקרתית.  ובמעטפה 
וכמובן שולפת אותו ראשון, הוא כתוב בשפה זרה, 
את  פותחת  את  ביותר.  מרשים  זהב  סמל  בו  ויש 
אותו  את  ובעברית  באנגלית  שם  וכתוב  המעטפה 
לפתוח  החלטנו  נובל,  פרס  וועדת  אנחנו,  הדבר: 
פרס  לתת  והחלטנו  הפרס,  של  נוסף  אפיק  השנה 
על זוגיות טובה. ההחלטה היא לא לחפש סיפורים 
וכנים  דברים פשוטים  אלא  דופן,  ויוצאי  הרואיים 
עמוקה, מאירה  זוגיות  יום, שמבטאים  היום  מחיי 
זכה  שבעלך  לך  לבשר  שמחים  אנחנו  וטובה. 
ומבלבלת כאחת(.  )וואוו, תחושה מרוממת  בפרס 
מטבע הדברים, בטקס חלוקת הפרס תהיי את זאת 
הוא  למה  שמסביר  המרכזי  הנאום  את  שנושאת 
יצפו  מיליונים  ועשרות  הואיל  הפרס.  את  קיבל 
שתשלחי  מבקשים  אנחנו   - ישיר  בשידור  בטקס 
מבינים  אנחנו  שלך.  הנאום  נוסח  את  מראש  לנו 
שאולי את לא נואמת גדולה, אבל אנחנו מעריכים 
למה  שיספר  הזה,  המעמד  את  לכבד  שתשמחי 

בעלך זכה בפרס נובל לזוגיות טובה. עד כאן.

הכתיבה מגלה בך פנינים!
אם  כזה.  נאום  ולכתוב  לשבת  פעם  תנסו  ובכן, 
מהמארגנים  מבקש  אני  עולה,  לא  האהבה  מפלס 
פה להחזיר לכם את הכסף. זה בדוק ומנוסה, וזה 
חייב לעבוד. תחילת הכתיבה לפעמים קשה, סיפר 
יצאו  הם  בשיעור,  התרגיל  את  ששמע  מישהו  לי 
לנופש של ארבעה ימים, בלי טיולים ובלי נוף, רק 
לקחו עטים וישבו לכתוב, ארבעה ימים! "אלו היו 
ארבעת הימים המאושרים בחיינו!!" הוא אמר לי, 

"על המכתב הראשון ישבנו כמעט יום שלם".

שבועיים,  עוברים  שלחת.  כתבת,  השקעת,  יפה. 
בכתב  ושוב  יש מעטפה,  ושוב  הביתה  מגיעה  את 
כך:  שם  וכתוב  המעטפה,  את  שולפת  את  שוודי. 
"אנחנו מעריכים את הנאום שכתבת, הוא נתן לנו 
תחושת ביטחון שהבחירה בבעלך הייתה מדויקת 
מעזים  אנו  ולכן  חזק  כך  כל  שלנו  הרושם  'בול'. 
לבקש ממך עוד בקשה, שתישמע אולי מוזרה אבל 
אנחנו מבקשים  ותשקיעי:  אותה  מקווים שתכבדי 
עמוק  באופן  והפעם  הנאום  את  שוב  לכתוב  ממך 
יותר, משובח יותר. העותק הראשון באמת מרשים, 

ודווקא בגלל שהתרשמנו כל כך לטובה אנחנו חושבים 
כולה)!!!(  לאנושות  משמעותי  מאוד  יהיה  שזה 

שתכתבי שוב, עמוק יותר".

יותר עמוק בבקשה
מאותגרת  אבל  פשוט,  לא  זה  מתוסכלת,  יושבת  את 
מאוד. את מנסה לכתוב את זה שוב. אמרו לך לכתוב 
יותר  מקום  זה  'מה  חושבת  ואת  עמוק,  יותר  ממקום 
עמוק'. את משרבטת משהו, עוד קצת, פתאום משהו 
מאיר לך, את מתרכזת. יש לנגד עינייך את הקודם, אז 
זה קצת יותר קל, אחרי יומיים של עבודה, את אומרת 

וואו, מזל, באמת זה הרבה יותר טוב. את שולחת.

הם  מעטפה.  עוד  מקבלת  ואת  עוברים  שבועיים 
האם  עז  וויכוח  לנו  שהיה  היא  האמת  לך:  כותבים 
הנאום  את  כשקיבלנו  אבל  מכתב,  עוד  ממך  לבקש 
החדש כולם הודו שהיה טוב שביקשנו. ודווקא בגלל 
שזו  מבטיחים  ומבקשים,  פעם  עוד  מעזים  אנחנו  זה 
עמוק  הכי  למקום  שתצללי  אפשר  אם  אחרונה,  פעם 
הכי  האיש  הוא  שלך  הזוג  בן  למה  ותכתבי  שבתוכך 

מתאים לקבל את הפרס.

עשיתי תרגילים כאלה לקבוצות, ביקשתי מהם לכתוב 
עוד פעם ועוד פעם. ביקשתי מהם אחרי זה שכל אחד 
ישים את שלושת המכתבים לפניו, ויסמן לעצמו בעט 
את המשפט הכי משמעותי שהוא כתב. ואז אני שואל: 
במכתב  שלו  משמעותי  הכי  המשפט  את  מוצא  מי 
אני שואל:  ידיים.  מרימים  אחוזים  ארבעה  הראשון? 
מי מוצא את המשפט המשמעותי שלו במכתב השני? 
חמישה עשר אחוזים מרימים. שמונים אחוזים מרימים 
מדהים.  ממש  זה  למה?  השלישי.  במכתב  ידיים 
כשאומרים לנו ללכת עמוק יותר אנחנו באמת הולכים 

יותר עמוק. תנסו!

להעמיק ולא לשקוע
את  בדברים המעוררים  "תוקע את מחשבתו  כשאדם 
האהבה", ואני לא מכיר שני כלים שיותר טובים מנייר 
ועט כדי לתקוע את מחשבתו, יש לזה פירות. במקום 
את  בלהעיף  עסוקים  אנחנו  בעיות,  מיני  בכל  לטפל 

הנישואין שלנו קדימה, בלי להתבוסס בבוץ הבעיות.

כלי נוסף – כל אחד לוקח דף וכותב בו מהן הסיבות 
שגרמו לו להתחתן, מה חשבתי, מה הרגשתי באותה 
החתונה,  לפני  היה  מה  טוב  שביררנו  אחרי  שעה. 
פורצים  ההם,  השמחים  הרגשות  את  שוב  ומעוררים 
הלאה אל אחרי החתונה ושואלים עוד שאלה: איזה 
דברים גילית על אשתך אחרי החתונה שלא העלית על 

      בידך
 להעיף את הזוגיות

 הרב יהושע שפירא לגבהים חדשים!
 מתוך דברים שנשא בכנס 

"מאמנים לחיים"

הם יצאו לנופש של ארבעה ימים, בלי טיולים ובלי נוף, רק לקחו עטים וישבו 
לכתוב, ארבעה ימים! "אלו היו ארבעת הימים המאושרים בחיינו” הוא אמר לי, 

"על המכתב הראשון ישבנו כמעט יום שלם” 

 חלק
ואחרון שני



דעתך לפני? התגליות שאנשים מגלים פתאום הן חזקות ומדהימות.

מפתחות לתהליך
אני רוצה להמשיך הלאה, ולתת כאן רשימה של שאלות, שכל אחת מהן היא 
את  ולעורר  המחשבות  את  לתקוע  שמסייע  נפלא  שער  לפתוח  שיכול  מפתח 
ולא  שחקן  של  מעניינת  לשאלה  דוגמה  קדימה.  הזוגיות  את  להעיף  האהבה, 
שופט: מה אני יכול לעשות כדי להיות קרוב יותר לבן הזוג שלי? אצלנו למשל, 
אני ידעתי לעשות הרבה דברים בבית, ועזרתי לא מעט. עם הזמן, ככל שהעומס 
בחוץ גדל ירדו ממני עוד ועוד עבודות בבית. נשארתי רק עם מעט מאוד עבודות 
כמו קניות לשבת אצל הירקן, ליד הישיבה. יום אחד שאלתי את עצמי 'איזה דבר 
אם אתה תעשה אותו - תרגיש יותר קרוב'. ניסיתי לחשוב מחוץ לקופסה. אמרתי 
לעצמי 'שמע, מזמן לא שטפת כלים'. בשבתות אני עובד קשה, כי בדרך כלל 
הראש שלי שקוע בשיעור. אמרתי לעצמי 'תשטוף כלים אחרי הארוחה, אל תגיד 
מילה, אמור אפס ושטוף כלים'. שטפתי כלים, ותוך כדי הרגשתי איך הלב שלי 
מתרחב, הרגשתי טוב. אבל צריך לבחור דברים שעושים רק מדי פעם, אחרת זה 

לא יעבוד... יש המון דברים מפתיעים 
אנחנו  אותם  עושים  אנחנו  שאם 
מרגישים קרוב. מי שיחשוב עם עצמו 
משמעותייםשיכולים  דברים  יגלה 

לקדם אותו.

ועכשיו יש שאלה יותר חשובה, 'איזה 
הזוג  בת  או  לבן  יגרום  שאעשה  דבר 
שלי להרגיש יותר קרוב אליי'? שאלה 
לא  היום  עד  'מה  נוספת:  נפלאה 
עשיתי בבית, בזוגיות, בגלל שלא היה 
לי אומץ, הייתי נבוך או לא חשבתי על 
היה  זה  את  עושה  הייתי  אם  אבל  זה, 
זה  את  שאלנו  אחת  בסדנה  מעולה'? 
לדבר,  רצה  שמאוד  אחד  שם  והיה 
הוא הצביע בכל כוחו: 'יש דבר שעד 
אבל  התביישתי,  כי  עשיתי  לא  היום 
 – מעולה  יהיה  זה  זה  את  אעשה  אם 

מלחמת כריות!'

הדרכת החזון איש – קלות 
ראש!

איש  "בין  אומר:   )!( איש  החזון 
לאשתו, בימים המותרים, הרבה יותר 
כך  ראש".  מכובד  ראש  קלות  חשוב 
אמר החזון איש. פעם סיפרתי את זה 
לאמא שלי, והיא אמרה לי שזה שולחן 
ערוך מפורש. שאלתי אותה איפה זה 
לומדת  שהיא  הסבירה  והיא  כתוב, 
עם כלות הכנה לחתונה ואומרת להן: 
תסתכלו טוב מה כתוב בשולחן ערוך 
האסורים,  בימים  לעשות  שאסור 
ותעשו אותם בימים המותרים. למה? 
כי כנראה אלו דברים שגורמים קרבה. 
מה כתוב שם? "ולא יקל ראש עמה", 
בימים  ראש  להקל  שצריך  סימן 

המותרים. זה פשט שולחן ערוך.

איך זה עובד?
כלי חשוב: כשיושבים וכותבים כאלו 
דברים יוצאים באמת דברים נפלאים, 
יחד עם זאת חשוב לדעת שיש כללים 
שלהם  התיבות  ראשי  מקריאים:  איך 
ובירור.  שיקוף  קליטה,   – קש"ב  הם 
והשני  קורא,  אחד  זוג  בן  כלומר 
מהנהן או מהמהם, זהו! הוא בקליטה 
אחר.  משהו  לעשות  לו  ואסור  בלבד 
הוא  מה  ומספר  משקף  הוא  כך  אחר 
קולע  לא  הוא  רבות  ופעמים  שמע 
מיד ולוקח זמן לדייק את הדברים ויש 
לעשות זאת בנחת. אחר כך בוררים את 

העיקר - "אתה יודע, כשאמרת את זה פתאום הרגשתי משהו, אולי תרחיב קצת". 
ככה מעמיקים בדברים הטובים.

שאלות  אלו  האלה,  מהסעיפים  אחד  כל  על  שאלות  רשימת  יש  אחרון:  כלי 
חשובות שממש פותחות ומוליכות אותנו רחוק וגבוה. לקחתי משפט שנאמר, 
מלחמת  אעשה  אני  'אם  עצמי,  את  שואל  אני  עכשיו  כריות'.  'מלחמת  למשל 
לכתוב  וצריך  יפתח'? שואלים את השאלה,  זה  חבויים  כישרונות  איזה  כריות, 
ארבע או חמש תשובות. המומחים אומרים שבין ארבע לשש זה האופטימום, לא 
פחות מארבע ולא יותר משש. ממשיכים הלאה: 'איזה אופקים חדשים זה יפרוס 
בפניי'? ואחרון חביב שהוא עמוק מאוד: 'איזה כאבים נושנים זה ירפא בתוכי'? 
כלומר, הלכתי ועשיתי מלחמת כריות, או פתקית של אהבה, או אפילו יישבתי 
זה  נישאר בבית מה  נוסעים להורים או נשארים בבית. אם  מחלוקת בינינו אם 
יעשה לי, איזה אופקים זה יפתח בפניי, והכי חשוב: איזה כאבים נושנים זה ירפא 
בתוכי. אחרי שאני מוצא אותם בתוכי ואני משתף את בת הזוג, אני 'תקעתי את 

מחשבתי בדברים המעוררים את האהבה', והעפתי את הזוגיות קדימה.

 התעוררת
משנת החורף? 

 עוד לא מאוחר. 
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היה בחור שהיה מגיע פעם לשיעור שלי, במקור הוא היה 
קיבוצניק חילוני. פעם אחת, היינו תשעה אנשים וביקשנו 
והוא לא הסכים בשום אופן. הוא היה מגיע  ממנו שיצטרף לתפילה 
ללמוד אתנו באופן קבוע, כל פעם שעה וחצי, אבל להתפלל - לא. כיום, 
הוא עם מעיל ארוך והבנות שלו ב'בית יעקב', אבל למה אז היה לו קשה 
להתפלל? כי ללמוד ולעשות מצוות מעשיות זה להתייחס לקדוש ברוך הוא 
בגוף שלישי, הוא נותר ברקע, אבל להתפלל זה לפנות אליו ישירות בתור 

'אתה', וזה קשה יותר.

לא  עד שהם  בזה,  מורגלים  כך  כל  דתיים  אנשים שנולדו 
קולטים את החוצפה - אדם קם בבוקר חצי ישן, ואומר לקדוש ברוך 
ואילו  'אדוני'  או  'כבודו'  לו:  אומר  מכובד,  אדם  כשאפגוש  'אתה'.  הוא: 
לקדוש ברוך הוא - אתה! אולם מצד אחר, אם הקדוש ברוך הוא מרשה לי 
את זה, אם הוא אומר לי שמותר לי לעשות את זה - יש בזה דבר גדול ומיוחד.

בכמה שפות קיים הבדל בדרך הפנייה לאנשים שונים: אם אני פוגש סתם 
אדם - אפנה אליו בגוף שלישי רבים, בתור 'אתם'. לפנות לסתם אדם בתור 
'אתה' - זה נחשב לעלבון וגסות הרוח. לעומת זאת, כשאדם נמצא בתוך 
המשפחה, ברוב המקומות בעולם – הוא לא פונה בלשון 'אתם' אלא באופן 
ישיר. העובדה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הרשות לפנות אליו בתור 
הקרבה  ושל  אלינו,  שלו  והיתרה  הגדולה  האהבה  של  ביטוי  זה  'אתה', 

והיחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא - שאנחנו 'בתוך המשפחה'.

לנו את הרשות לדבר אתו, לעתים  נותן  אחרי החסד שהקדוש ברוך הוא 
רבות הבעיה היא שאנשים פשוט רדומים בתפילה או שהם מפעילים את 
אחת.  בבת  שלמה  שחרית  ויוצאת  עליו  לוחצים   – האוטומטי  המנגנון 
בדומה למי שמפעיל מכונת כביסה – המכונה פועלת והוא עושה דברים 

אחרים באותה שעה.

בימים עברו, כשהיו שואלים חסיד בבוקר האם הוא התפלל, הוא היה עונה: 
"לפי ההלכה כבר מותר לי לאכול". לגבי האכילה, הוא יכול לענות תשובה 
ברורה - לפני כן היה אסור לו לאכול ועכשיו מותר. לגבי התפילה, האם 

זאת היתה תפילה כראוי? האם זאת תפילה בכלל? הוא לא בטוח. אם אדם 
היה נדרש להתפלל כדבעי ורק אחר כך לאכול, כנראה שרוב האנשים היו 

מתים ברעב.

שאלו פעם מישהו איך מתפללים, והוא ענה שמתפללים 
מילה  אומר  אני  מתקוטטים?  איך  שמתקוטטים.  כדרך 
והשני אומר מילה, אני אומר עוד מילה והוא עונה מילה 
מילה  זורק  אני  התפילה,  היא  כך  באמת.  לכעוס  מתחילים  ואז 
המעורבות  בקטטה,  כמו  ומקשיב.  מילה  עוד  זורק  ואז  להקשיב,  ומנסה 
הרגשית נוצרת כשאנשים שומעים ומנסים להגיב. אם אני לא מגיב למה 
שקורה - לא נוצר שום דבר. לפעמים אנשים רוצים שהתפילה תהיה כמו גל 
- שמשהו ייגע בהם והם יידלקו. ישנם דברים שפועלים באופן הזה אבל יש 
דברים שפועלים אחרת. פלורוסנט, למשל, לא עובד על זרם ישיר, אלא על 
זרם של "רצוא ושוב". יש דברים שצריכים לעבוד כמו זרם חילופין – פונים 

לצד אחד ואז פונים לצד השני וככה מתקדמים.

הניסיון שלנו בתפילה הוא לשמור שלא נעשה את זה פעם אחת וגמרנו. 
מנסים לעשות זאת בפעם השלישית, בפעם העשירית ובפעם המאה, ולאט 
לאט מגיעים לאיזה רצף ומתחילים לנוע. בדומה להפעלת מנוע, כל פעם 
מריצים אותו ליותר זמן עד שהוא מתחיל לעבוד, כך תפילה, היא לא פעולה 

חד כיוונית אלא בנויה על מנגנון החוזר ומקבל כל פעם יותר תנופה.

וזה  להתפלל  שהתחילו  אנשים  הרבה  על  שמעתי  לא 
פשוט עבד להם. שמעתי על אנשים - לא נמושות - שזה 
מתברר שגם אנשים שבאמת  הלך להם ביסורים וקשיים רבים. 
היו אנשים גדולים היו צריכים להפעיל כל מיני 'סטרטרים' כדי להגיע לידי 
מפנה  אני  מלים  חילופי  כמה  אחרי  אם  לזולת,  ביחס  כמו  ראויה.  תפילה 
וגם לא לאהבה. ההתייחסות לא  - אני לא מגיע לא לקטטה  והולך  עורף 

נעשית ברגע אחד ובמבט אחד, היא דורשת עבודה והתמדה.

כמעט לכל אדם יש איזה סוג של מתנה מלמעלה, זמן מסוים שהוא מקבל 
ובזמן   - רגעים  רק  אפילו  ולפעמים  ימים, שעות  לפעמים של שבועות,   -

המרב,  את  ממנה  ולהפיק  לנצל  לדעת  שצריך  הלוואה  היא  משמיים  מתנה 
ההתפוגגות שלה היא עניין של זמן ואילו הרווחים ממנה תלויים ביכולת שלנו לנצל 
הזדמנויות < במקום לצפות שמשהו ייגע בך ופתאום תידלק, כדאי להתייחס אל 
התפילה בתור חוויה שנרכשת במאמץ ארוך, בו נסיונות רבים מייצרים איזשהי 

תנופה < אנחנו מסוגלים להגיע גבוה, אם נאמין בכך ייפתחו לנו הרבה דלתות

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(



הזה הדברים הולכים לו לגמרי אחרת. התפילה שלו והתורה שלו זורמים 
שיחה  אתו  לשוחח  לי  שיוצא  אדם  כל  כמעט  מאמץ.  ללא 
פנימית, אומר שיש לו זיכרון כזה - קצר או ארוך. כתוב 
בספרים שזו מתנת חסד חינם, לפעמים הקדוש ברוך הוא 
נותן את זה לאדם בתחילת דרכו, ולפעמים סתם באמצע 
יום של שגרה. הרגעים הללו הם עניין של זמן שבא והולך, והשאלה 
היא מה האדם עושה בזמן הזה. במגילת אסתר כתוב: "ויין מלכות רב... 
וכלים מכלים שונים"; מפעם לפעם הקדוש ברוך הוא נותן - "יין מלכות 
רב" - איזה זרם, אבל הוא לא נמשך הרבה זמן, וצריך להכין "כלים מכלים" 
כדי לשמור את ההארה. אחרת, שום דבר לא נשאר. יש סיפור על אנשים 
השטים בספינה באוקיינוס ונגמרו להם מי השתייה, ופתאום מתחיל לרדת 
- במקום שישמרו מים לשתייה להמשך המסע, הם רק פותחים את  גשם 
לזוז קדימה  יכול  זמן של הארה, הוא  איזה  ושותים... כשיש לאדם  הפה 
כל  תישאר  לא  היא  כזו,  הלוואה  מין  שזה  לזכור  צריך  צעדים.  בשלושה 

הזמן, אבל מה שזז בזמן הזה - יכול להישאר.

הרב שלמדתי אצלו, סיפר לי שפעם אחת העמידו אותו 
משך  מכן,  לאחר  ניצל.  הוא  ואיכשהו  השם  קידוש  על  להיירות 
שירדה  "הבנתי  לי:  אמר  הוא  ותפילה.  תורה  של  הארות  לו  היו  תקופה 
אלי מדרגה גבוהה מאוד של הנפש והיא למעלה מכוחותיי". כפי שכתוב 
הקדוש  נותן  בפועל  השם  קידוש  על  עצמו  את  המוסר  שלאדם  בספרים, 
ברוך הוא מתנה - לגלות את עצם נשמתו. הוא אמר לי, שההארה נמשכה 

כמה שבועות ואחר כך זה נעלם.

מה שאדם יכול להשיג בזמן שנתנו לו מין זריקת מרץ כזו הוא מוגבל, אבל 
לפחות הוא מקבל מושג לגבי מהו טוב. לפעמים, אדם שמעולם לא הרגיש 
מה זה להתפלל מקבל מלמעלה פתיחת הלב למשך חצי שעה, כדי שידע 
מה זה להתפלל. קורה לאדם שהוא מתפלל ועיניו זולגות דמעות, עכשיו 
הוא יודע שאפשר להתפלל ככה. נותנים לאדם משהו שמצד אחד הוא חסד 
ומצד שני חובה – כי עכשיו הוא יודע למה הוא מסוגל. כשיש לאדם רגע 
של חסד, אין זה אומר שהוא יגיע לזה שוב מחר, אבל הוא שונה מאדם 
שלא הייתה לו אף פעם חוויה כזאת. האחרלא יודע למה הוא מסוגל, ואילו 

מי שפעם אחת הבין - זה נותן לו אפשרות ללכת הלאה.

הכיבודים  בכל  זכה  לאוורסט  שהגיע  הראשון  האיש 
אנשים  שעשרות  ההר  על  לעלות  הצליח  הוא  שבעולם, 
מתו בדרכם לפסגתו. מעבר לכבוד שזכה לו, הוא פתח את הפתח - 
אחרי שהוא עלה היו גם אחרים שעלו. מדוע אנשים לא הצליחו לפני כן? 
כשאדם מטפס והוא לא יודע בכלל האם זה אפשרי, כשיגיע למקום קשה 
- כולו מיוגע והריאות בקושי נושמות - אז הוא ירד למטה. ברגע שהמטפס 
יודע שזה ניתן לביצוע - הוא מוכן להוציא את הנשמה שלו על זה, והוא 

בסוף גם יכול לעשות את זה.

במידה מסוימת זה נכון גם לגבי תפילה. אם אדם קיבל מתנת חסד, היא 
יכולה להיות לכמה רגעים אבל הוא יודע שזה אפשרי. יכול להיות שהוא 
יצטרך להוציא את הנשמה כדי לקבל את זה שוב. יכול להיות שהוא יצטרך 

לעבוד על כך קשה מאוד.

ואי  אחרת,  בצורה  אחד  כל  אצל  מגיעות  החסד  חוויות 
אפשר להעתיק אותן. כל אחד מגיע לזה לפי כוחו, "לפום 
נקרא  מה  עצמו  כלפי  יודע  אחד  כל   – דיליה"  שיעורא 
אופן,  בכל  במציאות.  כזה  דבר  שיש  ויודע  מסוימת  לחוויה  להגיע 
דבר   – לנסות  שאפשר  מה  דבר.  אותו  עובדים  כולם  ולא  לעבוד  צריכים 
שהוא לא קל כל עיקר – הוא לקבל טעם של תפילה, טעם של תורה: "טעמו 

וראו כי טוב ה'".

תפילה ולימוד תורה שונים מאוד זה מזה, אבל הצד השווה שבהם: כדי 
וגם  בתפילה  גם  זכות  להם  אנשים שיש  יש  נדרש מאמץ.   - לקבל משהו 
בתורה והם לא צריכים לעבוד קשה, העולם הזה פתוח בפניהם. היכולת 
של אדם להגיב לדברים תלויה לפעמים בנשמה שלו. אדם שיש לו נשמה 
גבוהה יותר משיג דברים ביתר קלות, ואדם אחר יכול להצליח רק לאחר 
מאמץ גדול ועבודה קשה. יש נשמות שונות וגם לא לכולם יש את אותן 
יכולות. יכול להיות אדם שמוכשר באופן בלתי רגיל ויש לו נשמה קטנה, 

וכן להפך.

אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים, כל אחד בדרגתו הוא, ומפעם 
לפעם נותנים לאדם גילוי שמראה לו מה אפשר לעשות עם הכלי שלו. צריך 
לזכור את זה. בסופו של דבר אדם צריך להגיע למקום שהוא יכול. לפעמים 
צריכים לדחוף את הנשמה כמו שדוחפים מכונית שתידלק, אחרי שדוחפים 

אותה כמה זמן היא מתחילה לעבוד.

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע

מבחן ניסן
בתאריכים כ"ט אדר, א ניסן

המבחן במועד זה הינו למסיימי התניא בלבד 
על יחידה ז - דרך מצוותיך,

ולא לכלל הנבחנים
ההרשמה למבחן זה עד ליום א' אדר

מבחן אב
בתאריכים כ"ט תמוז, א' אב

המבחן במועד זה הינו  לכלל הנבחנים בכל 
יחידות הלימוד של לב לדעת 

ההרשמה למבחן זה עד ליום א' תמוז 

יחידה ז - דרך מצותיך
למסיימי יחידות הלימוד בתניא

מתוך ספר 'דרך מצותיך'

מוקד טלפוני: 072-2219050 
מענה אנושי: שלוחה 5, ימים א'-ה' 

בין השעות 13:00-15:00 
לשאלות בהבנת חומר הנלמד - שלוחה 2 ימים א-ה 

בין השעות: 13:30-15:30 ערב 21:30-23:00
lladaat@gmail.com :דוא"ל

*לתיאום שיעורים בפלאפון 054-6380903 בסמס בלבד

תכנית הלימוד בחסידות

מצוות יסודיות במחשבת החסידות• 
חוברות עם ביאור נרחב והוספות חשובות • 

מבית מכון 'מעיינותיך'
מלגות למצליחים• 
שיעורים בפריסה ארצית לקבוצות • 

המעונינות בהעמקה*

דרך
מצוותיך

חדש ב'לב לדעת'!

ארוץ כי תרחיב לבי

מועדי המבחנים הבאים לשנת תשע"ז:



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

האם מותר לשקר 
להורים כדי שלא יצטערו, 

אם עשיתי משהו בניגוד 
לדעתם? )למשל נסעתי 

בטרמפ(
מאוד.  מסוכנת  היא  לשקר  הנטייה 
והיושר  האמת  מדרך  נוטה  כשאדם 
מעוותים,  חיים  לחיות  עלול  הוא 
התורה  ולכן  מדומים,  חולניים, 
מדריכה אותנו ללכת ביושר ובאמת 

גם אם יש לדברים מחיר.

מיוחדים  מצבים  יש  כן,  פי  על  ואף 
דרכי  מפני  לשנות  מותר  שבהם 
יגרום  שהוא  רואה  אדם  אם  שלום. 
צער רב להוריו, עליו להישמר שלא 
לשנות  מקום  יש  ולכן  אותם  לצער 
מאוד  מאוד  ייזהר  אבל  מדיבורו. 
שלא יהפוך את הדבר להרגל, וכדאי 
להתייעץ עם תלמיד חכם בכל מקרה 
לגופו כדי לשקול אותו בפלס היושר 
והצדק האם באמת נכון כאן לסור מן 
שעדיף  או  בשלום  ולהרבות  האמת 
לאחוז באמת גם כשיש לה מחירים.

חייגו והזמינו: 8510*
בר המים ’נועם 1‘, לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל 

השבוע, לכתחילה וללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

חסכוני בחשמלמנגנון בטיחות ילדים חדש! מגוון צבעים עד 40 כוסות מים רותחים בשבת

מיםחמים/קרים

חדש ובלעדי!

מה תשתו השבת?
מצטרפים לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור עם בר המים 'נועם 1'

ונהנים ממים חמים וקרים למהדרין מן המהדרין

האם יש עניין לפתח את העולם 
מבחינה טכנולוגית? עוד פיתוחים 

מדעיים, עוד גאדג'טים, 
מחשבים מתקדמים...

בזמן שהרומאים פיתחו את ארץ ישראל, ישבו רבי 
יהודה  רבי   – ביניהם  ונחלקו  שמעון  ורבי  יהודה 
ולעומתו  זו",  אומה  של  מעשיה  נאים  "מה  אמר 
הפיתוחים  שהביאו  הנזקים  את  חידד  שמעון  רבי 
שעומד  הרומאים  של  האנוכי  האינטרס  ואת  הללו 
זו   – חיים  אלוקים  דברי  ואלו  אלו  מאחוריהם. 
דרכו של עולם שפיתוח מביא ברכה, אלא שמפני 
חיצוניותו הוא מביא גם סכנות רבות ולעתים אפילו 

ירידה תרבותית חמורה.

עינינו רואות בטכנולוגיה שלפנינו את הצדק שבשני 
הצדדים. מחד, אין ספק שהיא מביאה ברכה לעולם 
ואיש לא מעלה על דעתו לחזור לנסוע בעגלה וסוס 
דברי  זאת  ועם  נייד.  בטלפון  משימוש  להימנע  או 
והטכנולוגיה  ערוך,  לאין  היום  נכונים  שמעון  רבי 
מביאה אתה גם רעות חולות קשות ביותר, כמו רשת 
ל'תרבות  הביאה  שבה  הברכה  שלצד  האינטרנט, 
אנשים חטאים' ששוטפת אותנו מעל הראש. עלינו 
להיות גיבורים ונקיי דעת כדי להשתמש בטכנולוגיה 
ורפש  טומאה  כל  כנגד  ולהיאבק  נכונים  בגבולות 

שהיא מביאה בכנפיה.

הלכתי לישון מוקדם כדי לקום 
בזמן לתפילה, היו לי הפרעות בשינה ולא 

התעוררתי. למה ה' עשה לי את זה? הרי כל 
כך התכוונתי!

יש מצווה מדאוריתא לאהוב את ה' בכל מצב, בין במידה טובה 
ובין מידת פורענות, שנאמר "בכל מאודך" – "בכל מידה ומידה 
שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד". לכאורה איך אפשר 
להודות על פורענות שגורמת צער? ובפרט כשהיינו בעלי כוונות 

טובות ומידת הפורענות הפרה את אותן כוונות?

אלא שמראה העיניים שלנו הוא חלקי ואנושי. מי שרואה איש 
בחלוק לבן עם סכין מנתחים שעומד לחתוך אדם בבשר החי, 
ואינו יודע מה הוא ניתוח ומהו רופא, ודאי יזעק מרה. אבל מי 
שיודע את הכוונה הפנימית, מבין שיש כאן טוב וחסד עמוקים 
כשהקדוש  ממחלותיו.  אותו  לרפא  כדי  המנותח  עם  שעושים 
מתחזקים  אנו  מבינים,  שאיננו  בדרך  אותנו  מצעיד  הוא  ברוך 
בביטחון ש"טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו", שכל מחשבותיו 
עלינו והוא רוצה בטובתנו, וכפי שידיעתו נשגבה מידיעתנו לאין 
ערוך, נדודי השינה, ומתוכם הקושי לקום בבוקר, יביאו עלינו 

טובה שאיננו רואים אותה בעין המוגבלת שלנו.

יחד עם זאת, אם הדבר טורד ויש פעולה שבידי האדם לעשות, 
מוטל עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי שהדברים יתנהלו באופן 
הנכון. אבל כשעשינו כל מה שבידינו, אנו מודים לה' על המידה 

שבה הוא מדד לנו.
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