
שישו ושמחו בשמחת התורה

"לעולם אינו 

דומה העושה 

מאהבה לעושה 

מיראה"                      

בפרשיות השבוע בהר בחוקותי, הצד השווה שבפרשיות 
הללו הוא עניין לימוד התורה, כדי לעלות להר סיני לקבל 
כדי  כלים  להכין  מאתנו  ואחד  אחד  מכל  נדרש  תורה, 
זוהי  הנדרש  ביותר  הגדול  הכלי  הוא  ומה  תורה,  לקבל 
וודאי מעלת השמחה בלימוד התורה ובעבודת השי"ת, 
וודאי שאינו דומה אדם העובד את ה' בשמחה ואהבה, 
בלי  חשק  בלי  מלומדה  אנשים  כמצוות  שעובד  לאותו 

אכן  וזוהי  שד,  שכפאו  כמי  רק  רצון  בלי  שמחה 
"וידבר  בהר.  פרשת  בתחילת  התורה  כוונת 

בני  אל  דבר  לאמור,  סיני  בהר  אל משה  ה' 
הארץ  אל  תבואו  כי  אליהם,  ואמרת  ישראל 
שבת  הארץ  ושבתה  לכם,  נותן  אני  אשר 
שנים  ושש   שדך  תזרע  שנים  שש  לה', 
וכבר  תבואתה",  את  ואספת  כרמך  תזמור 

הר  אצל  שמיטה  עניין  מה  השאלה  נשאלה 
סיני? והתשובה היא מי שרוצה להגיע למעלת 

להגיע  ממנו  נדרש  התורה,  לימוד  היינו  סיני  הר 
ואהבת  שמחה  שמרוב  פירוש  שמיטה,  של  זו  למדרגה 

התורה יהיה מוכן לוותר על כל ענייני העולם. 
וכן פרשת בחוקותי הפותחת במילים "אם בחוקותי תלכו 
ואת מצוותי תשמורו ועשיתם אותם" שפירשו חז"ל מה 
ומהו  בתורה,  עמלים  שתהיו  תלכו?  בחוקותי  הפירוש 
וזהו, אלא עמל לעמול  פירוש ללמוד  אין  עמל התורה? 
לאשורם,  התורה  דיני  אמיתות  את  להבין  כדי  ולטרוח 
ולא די בכך, אלא לחזור ולשנן עוד ועוד עד שיהיו דברי 
תורה מחודדים בפינו, שאם ישאלנו אדם שאלה בהלכה 
או בכל מקצוע ממקצועות התורה נדע להשיב לו מיד, 
מעלת  ידי  על  לא  אם  לעולם  תיתכן  לא  כזו  ומציאות 
השמחה והאהבה לתורה ולמצוותיה, אהבה עזה לנותן 
התורה  וכמו שנאמר 

בשיר השירים, כי עזה כמוות אהבה. 
מיראה,  לעושה  מאהבה  העושה  דומה  אינו  לעולם 
חובה  ידי  לצאת  כדי  אלא  עושה  אינו  מיראה  העושה 
להיפטר מחיובו וללכת לענייניו, אך העושה מאהבה לא 
חש בזמן העובר לא מעניין אותו מכלום, מעניין אותו רק 
דבר אחד להשקיע באהבה עוד ועוד עד כלות הנשימה, 
וכמו שנאמר על התורה הקדושה "דדיה ירווך בכל עת 

באהבתה תשגה תמיד". 
אם נתבונן בגדולי ומאורי הדורות נראה לאיזה 
התמדה,  איזו  ה',  בעבודת  הגיעו  מעלות 
איזו שמחה, איזה מאור פנים, איזה גדלות 
התורה  בהפצת  התורה,  בידיעת  בתורה, 
ימי  במשך  הספיקו  כמה  הרבים,  וזיכוי 
זיע"א  הרמח"ל  להאמין,  לא  פשוט  חייהם 
הספר  מחבר  לוצאטו  חיים  משה  רבינו 
בתורה  ועצום  גדול  שהיה  ישרים  מסילת 
ובחוכמת הקבלה, נפטר בגיל צעיר שלושים ושש 
רבינו  הרבה?  כך  כל  קצר  כה  בזמן  הספיק  איך  שנים, 
האר"י שהיה שר בית הזוהר ומלך חכמת הקבלה, ומה 
שלמד תורה בזמן שישן אמר לתלמידו שאם היה מסביר 
לו שבעים שנה מה שלמד בשעה שישן לא יספיק כדי 
בשנת  הבא  העולם  לחיי  עולמו  לבית  ונפטר  ללמדו, 
שהספיקו  עולם  גדולי  ועוד  לחייו,  ושמונה  שלושים 
שאחרים  מה  ונצורות,  רבות  לפעול  הקצרים  בחייהם 
בחייהם הארוכים לא הספיקו אפילו אחוז אחד מהם, וכל 
זה רק מכוח השמחה והאהבה לה' ולתורתו, וכך העיד 
רבינו האר"י ואמר שכל מה שזכה לכל הדרגות הגדולות 
בשמחה  המצוות  את  שקיים  ידי  על  רק  ה'  בעבודת 

ואהבה אין קץ.
שבת שלום ומבורך                  

בְִּתׁשוּבָה,  ָב  הַּשׁ אָָדם  וַאֲמִּתִי.  פְּנִימִי  עִנְיַן  הִיא  בְִּתׁשוּבָה  חֲזָָרה 

ׂוֹת זֹאת מִּתוֹךְ אֱמוּנָה  כַּאֲׁשֶר הוּא מְִתָקֵרב וּמְִתחַזֵּק הוּא צִָריךְ לַעֲש

'ָדּבָר  הַנְּכוֹנָה. חֲזָָרה בְִּתׁשוּבָה אֵינָהּ  ֶֶּרךְ  הַד זוֹ  וַהֲבָנָה כִּי  ׁשְלֵמָה 

ִׂים יַחַד עִם כָּל הַחֶבְֶר'ה... ּ ׁשֶעוֹש ֶהו אָפְנִָתי' אוֹ מַּשׁ

לֹא  ּוּת,  בְּרוּחָנִי וְהָעֲלִיָּה  ְּמוּת  הַהְִתַקד אֶת  לְהַפְגִּין  עִנְיָן  גַּם  אֵין 

בְּנִעְנוּעִים מֻגְזָמִים בְּעֵת ּתְפִלָּה וְלֹא בְּהֶעָרוֹת וְתוֹכָחוֹת לַסְּבִיבָה. 

יָכוֹל לָׁשוּב בְִּתׁשוּבָה ַרק בָּעִנְיָנִים ׁשֶ'בֵּין אָָדם לַמָּקוֹם'  אָָדם אֵינוֹ 

לְהְִתנַהֵג  ׁשֶלֹּא  לְהִזָּהֵר  יֵׁש   .'ֹ לַחֲבֵרו אָָדם  ׁשֶ'בֵּין  בָּעִנְיָנִים  וְלֹא 

בְּצוָּרה מַעֲלִיבָה, מְִתנַּשֵׂאת אוֹ חַסְַרת סוֹבְלָנוּת. כַּאֲׁשֶר אָָדם ׁשָב 

ּז אוֹ לִפְגֹעַ בְּמִי ׁשֶעֲַדיִן לֹא  ָּבָר לֹא נוֵֹתן לוֹ ְרׁשוּת לָבו בְִּתׁשוּבָה הַד

זָכָה לָׁשוּב.

ָה, בַּעַל הַּתְׁשוּבָה פּוֹגֵעַ בִּבְנֵי  לִפְעָמִים, מֵרֹב הְִתלַהֲבוּת ׁשֶל ְקֻדּשׁ

ּוֹ  הַז הַהְִתלַהֲבוּת  לְהְִתָקֵרב.   ּ זָכו לֹא  ׁשֶעֲַדיִן  וּבִסְבִיבָתוֹ  מִׁשְפַּחְּתוֹ 

אֵינָהּ בִּמְקוֹמָהּ, הִיא פּוֹגַעַת בַּאֲנָׁשִים לָהֶם הוּא חַיָּב הַכַָּרת הַטּוֹב 

 ּ ׂו ּיִים ׁשֶאוּלַי, בְּיוֹם מִן הַיָּמִים, בְּנֵי מִׁשְפַּחְּתוֹ יַעֲש וּמַמְעִיטָה אֶת הַסִּכּו

ּ לַה' יְִתבַָּרךְ.  גַּם הֵם אֶת הַצַּעַד הַמְּבָֹרךְ וְיְִתָקְרבו

ְּבִָרים ׁשֶהוּא רוֹאֶה  כַּאֲׁשֶר בַּעַל ּתְׁשוּבָה נִמְצָא בִּסְבִיבָה חִלּוֹנִית, הַד

וְׁשוֹמֵעַ מְעוְֹרִרים בּוֹ הְִתנַגְּדוּת עַזָּה. הוּא רוֹצֶה לְהַטְעִים אֶת כָּל 

סוֹבְבָיו בְּטַעַם הָאֱמֶת ׁשֶהוּא עַצְמוֹ טָעַם, אַךְ לִפְעָמִים הוּא עוֹשֶׂה 

זֹאת בְּצוָּרה הַגּוֶֹרמֶת אֶת הַהֵפֶךְ.

פרשות  בהר בחוקותי

ברכת שהחיינו

תיקון רחל

חוש הביקורת

20:39    20:07    19:03

20:42    20:04    18:48

20:42    20:07    18:56

20:42    20:05    19:05

ת"א

י"ם

חיפה

ב"ש

ר"תמוצ"שהדה"נ

אני רוצה לומר תודה רבה לרב שאני מאוד אוהב, מעריך 
במידות  בתורה,  לרב,  להידמות  לעצמי  ומאחל  ומעריץ 
ובעיקר במידת הסבלנות. אני רוצה שהרב ידע שבאותו 
יום שהכרתי את הרב הוא הציל לי את החיים הרוחניים 
הרב  אבל  הכל  לעזוב  שרציתי  זוכר  אני  הגשמיים.  וגם 
הכניס בי את הרצון להמשיך בדרך. ואני מתפלל שהרב 
ימשיך לעשות חיל בכל מעשי ידיו ויזכה לקרב עוד ועוד 

יהודים להשם יתברך.
 karvenu1@gmail.com לשליחת טור אישי שלחו מייל
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תשובה: 
כתב החסיד רבנו אליעזר פאפו ז"ל בחסד לאלפים ]קלא, טז[ "בעלי הברית, שהם אבי הבן, המוהל והסנדק, אין אומרים "תיקון רחל", כי יום-טוב דידהו הוא". ורבנו יוסף 
חיים ז"ל ]בן איש חי א' וישלח ה[ כתב דהיחיד הנמצא שם יאמרנו בצינעה ובלחש, אבל אבי-הבן עצמו לא יאמר, דיום-טוב שלו הוא. ועיין עוד לרבנו יוסף חיים ז"ל בספרו 
עוד יוסף חי ]וישלח ב[ שכתב בבית שבו התינוק, טוב לומר פסוקים שסידר שם במקום תיקון רחל. אולם רבנו חיים פלאג'י ז"ל בספרו מועד לכל חי ]יא, כד[ כתב שכיוון 
שאין מילה בלילה, צריך לומר "תיקון-חצות". ורבנו אליהו מאני ז"ל בספר זכרונות אליהו ]ת, טז[ הביא דבריו, וכתב "אמנם ראיתי אנשי מעשה שלא היו לומדים, ובפרט אם 
הוא סנדק או בעל הברית". וראה עוד בהליכות עולם ]ח"א עמוד מח[ שהביא דבריהם, וכתב "ולענין מעשה, שב ואל תעשה עדיף". ועל-כן להלכה, בעלי הברית שהם 
אבי הבן, המוהל, והסנדק. יאמרו "תיקון לאה" בלבד, כמו בשאר הימים שאין אומרים בהם תחנון, אך שאר המשתתפים בלימוד יאמרו גם "תיקון רחל" אך יאמרוהו בצנעה, 

ולא יבכו ולא ישבו על הארץ בבכי כבשאר ימים, או שיאמרוהו לאחר שילכו לביתם.

שלום לכבוד הרב שליט"א, בעזרת השם אני אהיה סנדק והסתפקתי אם אומרים בלילה הקודם 
תיקון רחל או לא?

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

בשם  ''שהחיינו''  לברך  לו  יש  תחלה,  כזה  בגד  לו  היה  אפילו  חדש  בגד  קנה  א. 

ומלכות. ואף שמעיקר הדין היה צריך לברך בעת קניית הבגד, כבר נהגו שלא לברך 

אלא עד שעת לבישת הבגד. ועל דבר שאינו חשוב כל כך, כגון חלוק או לבנים או 

מנעלים וגרביים, או כיפה, אין לברך שהחיינו. 

ב. הקונה מכונית חדשה, והוא שמח בה, וכן הקונה תכשיטי זהב לאשתו, או טייפ 

ושאר כלים שהוא שמח בהם, אף שמעיקר הדין היה רשאי לברך על זה ''שהחיינו'', 

כבר נהגו בכל אלה לברך שהחיינו על בגד חדש, ולפטור הכלים שקנה.

ג. כבר פשט המנהג שבעת סעודת חינוך הבית, בעל הבית מברך שהחיינו על פרי 

חדש, או על בגד חדש ]ולובשו[, ומתכוונים לפטור את הדירה והרהיטים החדשים. 

ומכל מקום הקונה דירה והוא שמח מאד בקנייתו ורוצה לברך ''שהחיינו'', ואין לו בגד 

חדש, רשאי לברך שהחיינו.

ד. אין לברך ''שהחיינו'' בעת חנוכת בית כנסת, וגם לא יברכו ''הטוב והמטיב''. וכל 

שכן שאין לברך ''שהחיינו'' בעת יריית אבן הפינה לבית הכנסת, או יציקת היסודות.

ה. מי שנתבשר שנולד לו בן או נכד, אין לו לברך שהחיינו, אף אם נולד לו הבן אחר 

שנים רבות והוא שמח שמחה גדולה בלידתו. וטוב שאבי הבן יכוין בברכת שהחיינו 

שמברך בעת המילה, גם על הולד. ואם ירצה יברך על בגד חדש שהחיינו.

ו. הנושא אשה אף ששמח מאד בשמחת נישואיו, אינו מברך שהחיינו, ואם מתעטף 

את  לפטור  יכוין  הטלית  על  שהחיינו  שמברך  בעת  החופה,  בעת  חדשה  בטלית 

שמחתו בכך שזכה לישא אשה, ויכוין גם על הבית שקנה ועל כל הרהיטים. 

ז. הקונה ספר תורה חדש לעצמו, אין לו לברך שהחיינו בעת שקורא בספר לראשונה, 

אף שיש לו בזה שמחה גדולה. וכל שכן מי שקונה ספרי קודש חדשים ושמח בהם, 

שאין לו לברך על זה שהחיינו. ואם רוצה לברך שהחיינו על בגד חדש בעת שעולה 

לקרוא בספר תורה החדש שרכש, או שתרם לבית הכנסת, רשאי לברך שהחיינו על 

הבגד חדש, אך יקדים לברך שהחיינו קודם ברכות התורה, בעת שילבש את הבגד 

החדש סמוך לקריאת התורה, ולא יברך שהחיינו אחר ברכת התורה. 

ח. מי שזכה להדפסת ספרו בחידושי תורה והלכה, אין לו לברך ברכת שהחיינו עם הוצאת הספר, וכל שכן עם סיום כתיבת הספר. ואם ירצה ילבש בגד חדש ויברך עליו שהחיינו. 

ט. יש מי שאומר שאין לברך על יציקת מעקה. ]שדי חמד[. אך המנהג לברך על יציקת מעקה, וכן עיקר לדינא.

בפגישות המתקדמות יותר, כדאי לבדוק עד כמה שניתן, את אופיו של בן הזוג. חז"ל 

ובכיסו  בכוסו  ניכר:  אדם  דברים  'בשלשה   – ית  יִָד  מִ  לבדיקה  מפתח  בידינו  מסרו 

ֹוס' - איך הוא מתנהג  ובכעסו'. הכותרת לשלושת המדדים הללו היא - 'מצבי לחץ'. 'ּכ

כשנגמרה לו השתיה, או כשלא הגישו לפניו את האוכל שהוא ביקש.... 'ּכִיס' - מהן 

התגובות שלו כאשר נגמר לו הכסף, והוא נמצא בלחץ כלכלי... 'ּכַּעַּ ס' - אלו מילים 

הוא מסוגל להוציא מפיו בשעת כעס, היכן עוברים הקווים האדומים שלו. בפגישות, 

כל אחד מאתנו 'מעגל פינות', משתלט על הרצונות, ומשתדל להתנהג ולדבר יפה. 

לכן ננסה להציץ ולראות מה יש מאחורי 'המסכה'. כיצד נבחן את מידת הכעס? כולנו 

יכולת ההתמודדות עם שינויים  לפי התוכניות.  זורמת  לא תמיד  יודעים שהמציאות 

בתוכנית מעידה על תכונות האדם. לכן נבדוק מהן התגובות של בן הזוג לאיחור של 

כ- 40 דקות שאיחרנו במתכוון או שלא במתכוון. האם הוא סבלני במהלך הפגישה, 

או שהוא יוצא משלוותו ולא מפסיק לדבר על האיחור כשעיניו יורקות אש. אם זוהי 

התנהגותו בפגישה שבה הוא אמור לעשות רושם טוב, אז יש להסיק מכך שזו תהיה 

תגובתו בחיי הנישואין. מבחן נוסף לכעס - כשהוא מבקש משהו מסוים נביא לו משהו 

בשליטתו  נתבונן  הפגישה,  בשעת   - יס'  ל'ּכִ  בדיקה  תגובותיו.  מהם  ונתבונן  אחר 

ֹוס'  בהוצאות, האם זה נעשה בצורה מבוקרת או פזרנית, או אולי קמצנית. בדיקה ל'ּכ

- כשנמצאים בבית קפה או במסעדה, ולא הגישו לו את מה שהוא רצה, או שהאוכל 

לא לטעמו, נראה את מידת סבלנותו ואת אופן התנהגותו...

להפעיל את חוש ברכת שהחיינו
הביקורת  

הרה"ג אבנר קאווס שליט"אהראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א



הסממנים  את  זורעים  היו  המשכן  במלאכת 
)הזרעים שמהם הפיקו את חומרי הצבע(, בכדי 

לצבוע בהם את היריעות, ששימשו את דפנות המשכן.
יסודה של מלאכה זו היא, עשיית מלאכה לצורך צמיחה.
הוא  החיוב  מהתורה,  להתחייב  בכדי  המלאכה  שיעור 

בזריעת כל שהוא. 
)רמב"ם שבת, פ"ז הלכה ג - פ"ח הלכה ב( 

דנו רבותינו האחרונים, מדוע יש איסור תורה במלאכת 
שבזמן  כיוון  גרמא,  בדרך  נעשית  זו  מלאכה  הרי  זורע? 
הזריעה אין תכלית למלאכה אלא רק לאחר זמן. ולמדנו 
כל  תעשה  "לא  בתורה  נאמר  ע"ב(  קכ  )שבת  בגמרא 
מלאכה" משמע שדווקא עשייה אסורה, אבל לכאורה 

גרמא מותרת?
זו  יש שהסבירו שחידשה התורה, אפילו שמלאכה  א.  
)ולדעתם  מן התורה.  היא אסורה  בגרמא,  רק  עשייתה 
אדם שעשה מלאכה זו, בדרך של גרמא גמורה, שאינה 
כדרך עשיית המלאכה הרגילה, מודים שאין בזה איסור 

תורה(
נחשב  באדמה  הזרע  נתינת  שאין  שהסבירו,  ויש  ב.  
כגרמא, משום שפעולה זו היא תחילת המעשה בכדי 
ולא  ממש  כמעשה  נחשבת  זו  פעולה  ולכן  שיצמח, 

כגרמא, וכן עיקר. )חזו"ע ח"ד עמ' ד(

א. מותר להשקות במים ירק תלוש, בכדי 

שלא יכמוש, ואפילו שלא על מנת לאכול 

בשבת. 

)חזו"ע ח"ד עמ' כב, עמ' תסב טור א – ילקו"י שם(

ואין  בשבת,  עציצים  להשקות  אסור  ב. 

חור  לו  )שיש  נקוב  עציץ  בין  חילוק 

בתחתית ועל ידי כך יונק מהקרקע(, לבין 

עציץ שאינו נקוב )שאין בו חור בתחתית, 

ומשום כך אינו יונק מהקרקע(. 

)חזו"ע ח"ג עמ' ל – ילקו"י ח"ה עמ' לח(

במים,  זירעונים  ג. אסור להשרות בשבת 

בכדי שיהיו טובים ונוחים לזריעה, משום 

תולדה של מלאכת זורע. 

)חזו"ע ח"ד עמ' יז(

וחלונות  התריסים  את  לפתוח  מותר  ד. 

בבית,  צמחים  שיש  בזמן  בשבת,  הבית 

הבית,  לתוך  השמש  חום  שיחדור  בכדי 

מועילים  והאוויר   שהשמש  ואפילו 

לתועלת  מתכוון  שאינו  כיוון  לצמחים, 

ממש  נמצאים  העציצים  ואם  הצמחים. 

לא  להחמיר  טוב  החלון,  לאדן  בסמוך 

לפתוח את התריסים והחלון בשבת.

)חזו"ע ח"ד עמ' כז – הליכ"ע ח"ד עמ' רצא – יחו"ד 

ח"ה סימן כט – ילקו"י ח"ה עמ' מח(

דוגמא

10 ש"ח בלבד! 
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העלון מוקדש: להצלחת- ספיר בת מרים, אבינועם בן טובה עטל. אלי ג'רבי ובני משפחתו. נתנאל בן איווט. ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת. משפחת שמעונוב. עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לרפואת-עילאי חיים 
בן אסתי, מרים בת שרה. דניאל אבנר בן כרמית. זבולון בן מרים. יעקב בן מרי. יוסף בן לילי. לעילוי נשמת- דוד בן עליה, דוד בן שרה. רפאל בן שושנה. איתן זלמן בן רבקה. גילה בת רבקה. רבקה בת יוכבד. פאני בת דוב. עקיבא בן 

אליהו הכהן, עמרי בן אסתי ז"ל , הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל, שרה בת פורטונה, איתי ז"ל בן שושנה, טובה בת פורטונה ז"ל, יהודה בן סולטנה, יהודה בן סולטנה, אליס בת חנינה. 

בחודשים האחרונים אחותי הייתה במצב נפשי לא טוב, היא סבלה 
שלהם  הבית  לאיזון.  כדורים  בקביעות  ולקחה  ופחדים  מחרדות 

כמעט והתפרק ואנו דאגנו מאוד. 
שיהיה  לבנו  בכל  וציפינו  נפש  פדיון  לה  שיעשה  שהרב  ביקשתי 

שינוי לטובה. ובאמת ברוך השם לאחר תקופה קצרה היא התחילה 
את  מורידה  גם  לאט  ולאט  בבית  לתפקד  חזרה  לעצמה,  לחזור 
התרופות והכדורים. אני מודה לרב מעומק הלב על הפדיון שהחזיר 

את אחותי לאיתנה הראשון.

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל 
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א 

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו: 03-9091313

יקפיד לקרוא ק"ש שעל המטה מתחילתה ועד סופה, עם הברכה בשם ומלכות, וזו סגולה אדירה לחלומות טובים. וראה בזה עוד בספר האח נפשנו 

ערך חלום אות ה, מרן הגר"ע יוסף זצ"ל(. ומקרוב ראיתי, שע"י שקורא ק"ש שעל המטה מלה במלה ובכוונה, מבטל ממנו מחשבות והרהורים רעים.

יש להזהר שלא ישים את ידו בשעת השינה על הלב או על הירך, כדי שלא יבהילוהו חלומות רעים ח"ו. )סגולות ישראל ש,מב(.

קודם שישכב יאמר: "אם יבוא אלי איזה חלום בלילה הזה, איני רוצה להתענות למחר, לא בשביל זה ולא בשביל דבר אחר, שיהיה מה שיהיה". זו סגולה 

שלא יבא לו שום דבר רע בחלום. )שם אות כ"ד(.

ילמד בספר הקדוש "תנא דבי אליהו", ויזכה שיהיו לו חלומותיו מיושבים ואמיתיים, בדוק ומנוסה. וסגולה זו מועילה גם לעזור לאדם שלא יכשל בעוון 

הידוע )פגם הברית(, וישכב ותערב שנתו. )שם ק, מב(.

מפתחות לחיים

עצות לזכות לחלום חלומות טובים

כתוב בגמרא במסכת תענית: "ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא 

נמסרו ביד שליח ואלו הן: מפתח של גשמים ומפתח של חיה 

ומפתח של תחיית המתים".

זה לא קרה מעולם במשפחתנו הקטנה שמישהו מת, נפטר מהעולם. 

אנשים  לעד.  להמשך  יכל  לא  שזה  כמובן  זאת.  חוויתי  לא  מעולם 

מזדקנים במקרה הטוב ובמקרה הרע נלקחים באמצע החיים.

סבא שלי נפטר. הייתי אז רחוק ממצוות, ובטח מכל סממן אחר של 

מצווה  בבר  אחת  פעם  שלי.  בחיים  פעמיים  תפילין  הנחתי  יהדות. 

ופעם שנייה בארון... ותאמינו לי, גם זה היה פלא. הדת הייתה רחוקה 

ממני שנות אור. לפחות כך היה נדמה לי. 

לקחתי קשה את מותו של סבא. למה עכשיו? מה הוא עשה? ושאלות 

רבות נוספות הציפו את מחשבותיי. הרגשתי שיש כאן איזה משהו. 

התחלתי לשאול את עצמי מה התכלית. מתים ו...? אני זוכר שתמיד 

חשבתי לעצמי, מה הדוסים אלה מקשים את החיים? נולדים, מתים 

וזהו. ואחרי שנים של תשובה, ברוך ה', אני חושב עכשיו לעצמי, למה 

בכלל השאלה הזאת העסיקה אותי בתור חילוני? 

"למרוח"  אפשר  יהודי.  של  הנשמה  על  לעבוד  אפשר  אי  כי  למה? 

ועכשיו!  כאן  תשובה  מתבקש:  זה  בסוף  אבל  שנים,  כמה  אותה 

החלטתי שאני לא רוצה למות ככה סתם, בלי משמעות, בלי מצוות, 

בלי תורה.

לא  מהר,  שיותר  כמה  בבשר".  "לחתוך  והחלטתי  בתשובה  חזרתי 
למשוך את זה יותר מדיי. רציתי להיפטר מהעולם הישן שלי ולהיכנס 
לתוך עולם חדש: עולם של תורה ומצוות. אספתי את כל החפצים 

שלי מהעבר, הכנסתי לתוך תיבה גדולה וסגרתי עם מפתח.

העמסתי על הסובארו שלי ונסעתי לים. שכרתי סירת משוטים ושטתי 

למקום שנראה מספיק רחוק, כדי שהתיבה לא תחליט שהיא חוזרת 

או שאולי אתחרט. בדקתי שוב פעם שאכן התיבה סגורה  פתאום, 

את  וזרקתי  הסירה  על  נעמדתי  למעמקים.  אותה  והפלתי  היטב 

המפתחות של התיבה לים, הכי רחוק שאני יכול. 

שזה  בה',  מלא  בטחון  הרגשתי  לחוף.  וחזרתי  פנה  אחורה  עשיתי 

הדבר הכי נכון לעשות. הלכתי לאוטו והוצאתי את המפתחות. ניסיתי 

לפתוח את האוטו, אך לשווא. הסתכלתי על הצרור שבידיים שלי. זה 

היה המפתחות של התיבה. 

"ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח ואלו הן: 

מפתח של גשמים ומפתח של חיה ומפתח של תחיית המתים". 

ועכשיו אפשר לצרף גם את המפתח של הסובארו שלי.


