
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 פנימיות מכת בכורות

המכה העשירית הייתה הנוראה מכל. מכת בכורות. זעקה מחרישת אוזניים ריחפה על פני כל הארץ. לילה שלם 

 למעטה הפשטני של המכה הזו?של יגון וצווחות שבר. איזה עונש נורא ומצמרר. מה מסתתר מתחת 

 

הבה ונצלול למהות הבכורה. בכור הוא הגדול בבית, החשוב, המעולה, המוביל. מבחינה פנימית גדלות נפש האדם 

 רושה בכורה.יהיא הבכור. גדלות פ

 

 שני אפיקי זרימה, ועל כך בקצה המזלג. םלבכורה בנפש האדם ישנ

 

אשר מהותו התמכרות לתענוגים, למילוי יצרים והנאות, לרדיפת , זהו מצב פנימי בנפש, מצרים" "בכור ישנו

המהלך הפחות  והישגי החומר השפלים. שר תכליתה לעבות את מעמדה, כבודהדטומאה. זו גדלות א בכור כבוד.

 גרוע, אך גם הוא לא ראוי, זו גדלות דטומאה בעבודת ה', כאשר האדם מחזיק מלימוד תורתו תפילותיו ומצוותיו, 

 "אין צדיק כמוני, אין חכם כמוני, העולם עומד עלי". זו הבחינה של מצרים בנפש האדם. וחושב

 

נו ימיתה, אבדון, ביזיון. עיין ערך מצרים הפרעונית. ובאשר לנו, עינ "בכור מצרים" היא גדלות שסופה חורבן, 

פם בדרך כלל, נפילה הרואות כיצד אנשים שזוכים לגדלות בועטים, מעליבים, משפילים, מתעלמים מחסד. סו

 איומה. מכת בכורות.

 

עליו נאמר "קדש לי כל בכור כל פטר רחם באדם ובבהמה לי הוא". הקב"ה מצווה לקדש  ,ישראל" "בכור וישנו

לה'. רוצה לומר, הרגשת הגדלות שיש בך, נועדה לתת את המוטיבציה והעוצמות  ,את הבכורים ולייחדם "לי"

  להשיג עוד אמונה, עוד חיבור לה', עוד אהבת הזולת.

 

רוש, קטנות והסתגלות לכל מצב, הכנעה לאלוקים יאותיות "עקב". הפ -הכיצד? עם ישראל מכונה "יעקב" 

נווה כמהות. והקטנה זו היא הגדלות דקדושה, היא זו שמדביקה מצוותיו. "עקב" פרושה ויתור, הנמכה עצמית, עלו

ית של בן ב ,את היהודי לבוראו. משה רבנו אמר "ונחנו מה", העניו באדם, שיא הקטנות, אך "פה אל פה אדבר בו"

 השם יתברך, שיא גדלות! 

                
 

 מתוך פרשת השבוע, אתר ברכת שלום

 

 פנינה לשבת
 חשע"ת בא

 



 מחשבה פנימית
אופנהיימר()יואל   

 

 חיפזון הגאולה

 )שמות פרק יב פסוק יא(הפסוק של הפרשה: 

 " 'ָָּפזֹון ֶָּפַסח הּוא ַלהְוָכָכה תֹּאְכלּו אֹּתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְבַרְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶתם אֹּתֹו ְבחִ "

 :פשט הפסוק 

להקריב שה בן שנה. את דמו יש לשים על משקוף הבית ואת בשרו יש בני ישראל מצווים בליל יציאת מצרים 
 .לאכול צלוי בחבורה. יש לאוכלו בחיפזון, בדקות אחרונות לפני עזיבת מצרים

 )שמות רבה פרשה יט): הפסוק  האגדה על 

פזון יצאת ישנאמר: "ְוָכָכה תֹּאְכלּו אֹּתו" על שם כי בח ,פזוןיכשאכלו ישראל את הפסח במצרים אכלו אותו בח
י ֹלא ְבחִּ  מארץ מצרים, אבל לעתיד לבוא: ְפנֵּיֶכם הי"כִּ ְך לִּ י הֹּלֵּ כּון כִּ לֵּ ְמנּוָסה ֹלא תֵּ אּו ּובִּ צֵּ י  'ָפזֹון תֵּ ְפֶכם ֱאֹלקֵּ ּוְמַאסִּ

ל" )ישעיה נב(. למה הדבר דומה לסוחר שנכנס לפונדק, בלילה עמד ונטל ]לקח[ כל אשר לו ויצא לדרכו.  ?יְִּשָראֵּ
ראו איש זה עמד בלילה ונטל כל אשר לי! אותו איש אמר: מי : בבקר והתחילה צווחת ]צורחת[נדקית עמדה הפו

גרם לי לשמוע כך? אלא מפני שיצאתי בלילה. לפיכך נשבע אני שלא אצא בלילה עוד. כך התקינו ]הכינו[ ישראל 
... כל אשר לנו  מפני שנטלוף אחריהם עמדו המצרים אחר שהלכו להם ואמרו נרדו .עצמן בלילה לצאת בהשכמה

פזון יכי לא בח : ךואיל כאןמ! פזון שיצאתם בו ]בעת יציאת מצרים[יאמר להם הקב"ה מי גרם לכם כל אלו? ח
 [!]בזמן הגאולה העתידית תצאו

 :נקודות למחשבה

לדלג על פזון, "לשון בהלה ומהירות". עושים את הדברים מהר ובלחץ, ובשל כך עלולים ירש"י מסביר, שפרוש ח
פזון מתלווה בדרך כלל תחושה של החמצה, לעומת הצורה הנאותה לעשות דברים לפי הסדר ישלבים חשובים. לח
 פזון נובע מחוסר זמן לבצע פעולות כתוצאה משני מצבים: יובאופן מחושב. הח

  .אחרוןהא( בזבוז זמן ודחית מטלות לרגע 

 .את הזמן הנחוץ לבצע את הפעולות הנדרשותמשאירות  ןנסיבות חיצוניות אשר אינ  ב( השפעה של

פזון של יציאת מצרים )תלמוד בבלי ברכות ט א(: רבי אלעזר ינו מצביעים על שני כיוונים אלה בפרושם על החיחכמ
המצרים "נשברו" ממכת בכורות ולחצו את ישראל לצאת כמה שיותר [פזון דמצרים יח -פזון יבן עזריה סבר: מאי ח

פזון דישראל ]בני ישראל חשו שכל שהייה נוספת במצרים עלולה להפיל יח -פזון יסבר: מאי חמהר[, ורבי עקיבא 
על כל פנים נתפסת יציאת מצרים כסוג   אתם במדרגה החמישים של הטומאה ולחסל כל אפשרות של גאולה[.

 :גם שם החגשלבים הרגילים. משם נובע הבכוח הניסים של הבורא, שמדלגת על  ,טבעית-של גאולה חפוזה, על
 .בסתר טיתה בלילה, כמעיפסח", מלשון לפסוח, לדלג על תחנות ותהליכים. בנוסף, גאולת מצרים ה"

הגאולה העתידית מתרחשת בקצב איטי, קומה על קומה, ונמשלת ל"אילת השחר", ההבזק הראשון  ,לעומת זאת
עא ]קצת[, בתחלה היא מאירה קימ כך היא גאולתן של ישראל... ראו אילת השחר, אמר ר' חייא. .. של אור הבוקר:

)ילקוט שמעוני(. הנביא ישעיה מבטיח במדרש שלנו  ואחר כך היא פרה ורבה ה,ואחר כך היא מנפצת ובא
היא גם תופיע כסיכום של  .שהגאולה עתידית תגיע באור יום ולא בלילה. היא תהיה גלויה ונהירה לכל העולם

 .בכל הדורות, בכל תחומי החיים, ועל פי כל השלבים  האנושות  ידי תיקון העולם על
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 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
 (הרב דניאל שוסטר)

בא אל פרעה. בספר הזהר מרמז פרעה על ספירת הבינה כי הלא בשורש השורשים מבחינת נצחיותה של התורה, 

גם פרעה ובלעם הם נצחיים. כי בעולם האצילות, כפי איך שהתורה נלמדת, שם פרעה מרמז על ספירת הבינה. 

צריך לבא לידי התגלות, לגלות  פרעה הוא לשון גילוי "פריעה". "בא אל פרעה" נפרש: בא אל ההתגלות. כל איש

כוחות נפשו, לגלות את החיות והשמחה על מידותיו.  בינה זו הספירה הראשונה של ספירות המוחין, כי הלא יש ז' 

ספירות של המידות:  חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. ועליהן ישנן ג' ספירות המוחין: כתר, חכמה, 

ע של המוחין למידות, "מגלה" את השמחה והחיות על המידות שבנפש האדם. עמלק בינה. בינה מעבירה את השפ

מפריד בין המידות למוחין, לכן אמר "יעשו עץ גבוה חמישים אמה".  "חמישים אמה" מרמז על ספירת הבינה, 

פרעה",  שהיא נקודת החיבור של המידות והמוחין, ועמלק רצה להפריד בין המוח ללב. וכן, כאן ה' אומר "בא אל

תבוא אל ספירת הבינה והגילוי ותחבר את המידות עם המוחין. והנה מהו הגילוי של המוחין על המידות? התשובה 

יש לו  –היא עניין גילוי ההשגחה שה' עושה הכל. כל זמן שאדם חש שהוא פועל ועושה זה נקרא "עצבון ידינו" 

והגאווה האלו יוצרות בו חלל ותהום של כאב ושאלות  עצבות במעשה ידיו, כי הוא חש שהוא עושה ופועל, והישות

רבות.   אבל כשאדם זוכה להשראת השכינה במעשי ידיו, והוא מבין שה' הוא זה ששולח לו את המחשבות 

והרצונות והכח לעשות ולבחור בטוב, אז הוא מתמלא בשמחה ונועם, כמו שכתוב בפסוק "ויהי נועם ה' עלינו 

שמעשה ידינו מתברך בנועם ה' ע"י ההשגה הזו שה' עושה את זה. וזוהי הבחירה של  -" ומעשי ידינו כוננה עלינו

האדם לדעת שה' עושה כל המעשים, גם את ההצלחות וגם את הכשלונות, וזהו גילוי המוחין. והפסוק אומר "בא 

ה ותבין "כי אני אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו". פירוש: תבוא אל הגילוי של המוחין, שעניינו השגת ההשגח

הכבדתי את ליבו", היינו, שאני הוא זה שפעלתי והכבדתי על הלב שלא ירצה לעבוד אותי או כן ירצה. היינו, שאני 

הוא זה ששולט בהחלטיות בכל המעשים אשר נעשים תחת הארץ. והפסוק ממשיך ואומר: "למען שיתי אותותי 

את הלב ופועל כל כרצוני, זה יגרום שהאותיות הקדושות,  אלה בקרבו", היינו, ע"י שתשיג שאני הוא זה שמכביד

היינו, השראת הקדושה, תוכלנה לשרות על הלב לנצחיות. כי כל עוד שהאדם חושב שהוא פועל ועושה, אין 

האותיות והאורות של הקדושה יכולים לשרות בקרבו. אבל ע"י שידע האדם "כי אני הכבדתי את ליבו", היינו, שה' 

ו אז יכול לזכות  "למען שיתי אותותי אלה בקרבו", שישרה הקדושה בקרבו לנצחיות. כי בזמן שאדם א –עושה הכל 

הוא במצב נמוך, אז זה נבחן, שיוצא ונכנס כל הזמן מהקדושה, אבל כשזוכה לסוד ההשגחה שה' עושה הכל, אז זה 

לבחי' ביאה לנצחיות בלי יציאות שתזכה  –"ביאה לנצחיות", שזה סוד המוחין, וזה שיעור הכתוב "בא אל פרעה" 

 חוץ לקדושה, כך תדע שה' עושה הכל.

 

 

 

 השפעהפניני אמונה ו

 (נ. .א)

 ! עולם של ריבונו

 .סבלנות לי תן

 ליותר ולפעמים לשלוש הופכת הזו והדקה", דקה רק" למישהו להמתין וצריך לדרך לצאת צריך וכשאני

 כמו בזמן מוכנים לא אחרים למה מבין לא גם ואני ,סתם לחכות סובל לא אני כי משתגע כבר ואני, דקות

 ברגעים לעשות אפשר דברים כמה אבא ,לי תזכיר זה במקום, לי לחכות לאחרים נותן ולא מוכן שאני

 .לגמרי אחר למשהו הופכת הזו ההמתנה ואז מבוזבזים רגעים יהיו לא שהם כדי האלה

 .שבשמים אבא רבה תודה

 

 

  



 

 בסוד הלשון

   יוסף בלו()

 בואו של האביב מבשר על הגאולה
 

של הבורא על פרעה  השבטהוא שבזכות מכות המקל או  שבטאנחנו כבר בחודש שבט. החידוש לתיבה 
ים,  והמצריים זכו בנ"י לטוב, כי יצאו מגלות ומשעבוד לגאולה ולחירות בעושר רב. וכן כתוב "ַהּיֹום, ַאֶתם יְֹּצאִּ

ראו חסד  :אלא כך אמר להם לא היינו יודעין באיזה חדש יצאו? "וכי "י מפרש:רש .)בא יג,ד( "ָהָאִביבְבחֶֹּדׁש, 
מוציא אסירים  :נה, ולא גשמים, וכן הוא אומרישגמלכם, שהוציא אתכם בחדש שהוא כשר לצאת, לא חמה, ולא צ

. כי בחודש ה' אב יב אותיות -האביב חודש  -דש שהוא כשר לצאת" זהו חודש ניסן וח ))תהלים סח, ז בכושרות
בכבודו ובעצמו היכה את פרעה והמצריים במכה מדויקת ומכאיבה ביותר, במכת בכורות. והוכיח כי הוא  ה'הזה 

 שבטי ישראל כולם. יבהרחמן של  האב שמוציא את בנ"י ממצרים. והוא
 

רונות שגמל ה' רמז לו ג' מכות יביא עוד עליו". שלוש המכות האח .ג' עולה בגימטריא - באכותב בעל הטורים: "
א ישהתכלית לכל המהלך ה ' אומר למשה ממש לפני בואו לפרעהה ארבה, חשך ומכת בכורות.: ןלפרעה הרשע ה
ר בְ  ְנָך ּוֶבן"ּוְלַמַען ְתַספֵּ ְנָך, -ָאְזנֵּי בִּ ת ֲאׁשֶ בִּ ְצַריִּם אֵּ י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ י ָבם ֲאֶׁשר  אֹּתַֹּתי ְוֶאת ר הִּ י  ,ַשְמתִּ יַדְעֶתם כִּ  ֲאנִּי ה'" וִּ

ד פרטים " ומדוע? כי הוא למעשה מוסיף עוָית ִנִסין ַדֲעַבִדית"-" בֵאת ֲאֶשר ִהְתַעַלְלִתיאונקלוס מתרגם " .)בא י,ב(
ואלו הם הנסים שעשה לבנ"י שם, למען יעבדו רק את ה' וייראו ממנו כל הנבראים. על אשר התעלל ה' במצרים., 

"ֵאת ֲאֶשר"  ציאות שיש לחוות בכדי לירוא רק מהקדוש ברוך הוא בעצמו.היא בעצם תהליך מחויב המ העלילה
)שין מלשון שינון(, המרמזים: כי יש לשנן כי אותיות הקודש ש  )אור(אר )כב אותיות שפת הקודש(  את הן אותיות

למעשה,  אך ,והתעללותלכאורה, כסכנה  ,ןשמצד אחד ניתן לקבל שבחיינו:  העלילותהן אור ה' ממש. כך הן גם 
 ולהכיר את ה' ולעובדו. להתנסותמעל לטבע בכדי  נסין ןמצד שני ניתן לראות בה

 
. אלו מרמזים שלפני שיצאו ממצרים וי אהבהנקבל את הצירוף: הויה את שם השם  באואם נוסיף לשם פרשת 

שלו,  הבההשבטים הוכיח את א אב יבסבלו את כאב השעבוד אבל מתוך אהבת ה' את בנ"י הוא גאלם. וכמו כן, 
למצריים. כי רצון ליבם, רק לקבל לעצמם  , כלומר, בעשר מכות שהכאיבוהעם  השהכה את המצריים בסכום של 

 בהמהאו כמו  ,הב הב""תן לי" או " -כמו שעבוד העבדים שיעבדו בשבילם. הם התנהגו ממש כמו כלב הנובח 
עצומה וטבעית לתורה(. אלו מרמזים על השתוקקות השתוקקו בנ"י )ארבעים ימים ולילות  מ)לקבל(  הבהאותיות 

שתוקקים לתאוות מכאשר  פגםלקבל על מנת למלא חסרון המניע עד להשגת שלמות. אבל יש להיות מודעים ל
 שמביא: כלומר, כל מה הבא ה'אותיות  - אהבהקון לפגם זה הוא באמצעות היבזמן ואינו נצחי. ת פגאשר  גוף

, כמו קיום מצוותיו, זוכים לחבור האמיתי והשלם, וגם לזכרון או רשימו של אור ה'למדות של רחמי  אותנו להדמות
 .אהבהחי ומחיה, למנוחה של אמת  ותענוג עדין ונצחי של 

 
ָדהרבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב כותב: " יַנת ֲאבֵּ וא ְבחִּ י ַהָגלּות הִּ יַנת מְ  ...כִּ יא ְבחִּ ָדה ְוַהְגֻאָלה הִּ יַאת ָהֲאבֵּ צִּ

ּקּוָנּה. ְוַעל ת ֶׁשהַ -ְותִּ יב, ְדַהְינּו ְבעֵּ ְזַמן ָהָאבִּ י בִּ יב ַדְיָקא, כִּ ְזַמן ָהָאבִּ יָסן בִּ ן ָהְיָתה ַהְגֻאָלה ְבחֶֹּדׁש נִּ ים כֵּ ְתבּוָאה ְוַהְצָמחִּ
דֹות יַאת ָהֲאבֵּ ים ָאז הּוא ְזַמן ְמצִּ ְתַבְשלִּ י ָאז ַדְיָקא ...מִּ דֹו כִּ ם ָהֲאבֵּ ין ַהנִּיצֹוצֹות ֶׁשהֵּ ְתָבְררִּ ין ּומִּ יב עֹולִּ ְזַמן ָהָאבִּ ת ֶׁשֶּהּו בִּ

ְצַריִּם יַאת מִּ יַנת ְיצִּ ְצַריִּם, ַהנִָּצנִּים נְִּראּו ָבָא ...ְבחִּ ְגֻאַלת מִּ ר מִּ ים ְכֶׁשְמַדבֵּ ירִּ יר ַהשִּ ָנה ָחְנָטה  ...ֶרץְוֶזהּו ֶׁשָכתּוב ְבׁשִּ ַהְתאֵּ
י ָלְךַפֶגיָה  יַח קּומִּ י ַהְגֻאָלה ְתלּוָיה ָבֶזה ֶׁשַהנִָּצנִּים נְִּראּו ָבָאֶרץ ...ְוַהְגָפנִּים ְסָמַדר ָנְתנּו רֵּ ן ...כִּ ין מִּ ים עֹולִּ  ְדַהְינּו ֶׁשַהְצָמחִּ

ְצַריִּם ַכַנ"ל. יַאת מִּ יַנת ְיצִּ דֹות, ֶׁשֶּהּו ְבחִּ יַאת ָהֲאבֵּ יַנת ְמצִּ יָאה, כְ -ְוַעל ָהָאֶרץ, ֶׁשֶּהּו ְבחִּ ם ְמצִּ את ַהְגֻאָלה ְבׁשֵּ ן נְִּקרֵּ מֹו כֵּ
ַע ט( יָתּה )הֹוׁשֵּ אׁשִּ ָנה ְברֵּ ְתאֵּ כּוָרה בִּ ל. ְכבִּ י יְִּשָראֵּ ְדָבר ָמָצאתִּ ים ַבמִּ  ". ֶׁשָכתּוב, ַכֲעָנבִּ

 
א נמצא נקודות הטובות שבו ובסביבתו, לכן הוהצוצות ומיניתן ללמוד מכך שמי שמאבד את דעתו מנותק מנ

הכוללת את כל הנקודות  האהבהגימטריא  האחד בגלות. ודווקא שם יש לברר, למצוא ולגלות את הבורא
הטובות. ואז יש לתקנן ולהוציאן מן הכח אל הפועל הלכה למעשה. אז בע"ה שנזכה לבחינת "יגעתי ומצאתי 

אבל לא רק בכדי למצוא, אלא גם  כי אם נתייגע, ניגע גם נמצא את השי, שקבלנו מהבורא. -)מגילה ו(  תאמין"
בכדי לתקן ולממש את השי. מה שמביא להרגיש חיות מחי החיים ולהתענג באמונה שלמה, כי הכל מאת ה' 

 יתברך הוא גואל ישראל, אכי"ר.
 

  



 

 פניני בינה

 (יפעת אדלר)

 

 ?אהבה בכלל זאת מה

 נעלמה לאן. וגדלים הולכים הגירושין אחוזי, תהומית ובדידות אובדן, פרידות על עצובים סיפורים

 ?אהבה זו ומה? האהבה

קוראת ושומעת סיפורים עצובים על פרידות ואובדן ובדידות תהומית. אחוזי הגירושין הולכים וגדלים, ואיתם גם 
 ?והופ, היא נעלמה ואיננה. אבל מה זאת בכלל אהבה ,הבדידות והייאוש. אומרים שהייתה אהבה

 

למה בעצם אנחנו מתכוונים? אנחנו בעצם אוהבים את עצמנו  –חנו אוהבים שוקולד כשאנחנו אומרים שאנ
 ?כשהשוקולד עושה לנו נעים בפה. דייג אוהב דגים או אוהב את עצמו כשהדלי שלו מלא בדגים

כלומר: אנחנו בעצם אוהבים  .אהבה שתלויה בדבר היא אהבה שתלויה בדברים שאנחנו מקבלים מאנשים אחרים
בטל  –בטחון, פרנסה... וכשאנחנו מפסיקים לקבל אותם  ,נעים לנו כשאנחנו מקבלים מאדם אחר חום את עצמנו.

 !דבר בטלה אהבה

 ?מהי אהבה שאינה תלויה בדבר? מה הפירוש של "ואהבת לרעך כמוך"? מה זאת אהבה בין בני זוג

מסופר על יעקב אבינו: "ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה". מסביר 
המלבי"ם: "...גם יאמר שאהבתו את רחל לא היה אהבת החשק, שהחושק יום לשנה ייחשב לו... כי אהבת החשק 

 ".מוהוא אהבת עצמו, לא אהבת הדבר. אבל אהבת הטוב אוהב את הדבר הטוב, לא את עצ

כותב הרב אשלג זצ"ל במאמר השלום: "...אהבת זולתו, אשר מהבחינה המעשית ראוי להגדירה בשם 'השפעה 
לזולתו', כלומר שחלק המעשה של אהבת זולתו הוא עניין השפעות טובות לזולת, לפיכך ראוי להגדיר אהבת זולתו 

 ".שכוח את הכוונההמוכשר ביותר לתוכנה המכוון להבטיח לנו שלא ל ,בשם השפעה לזולתו

אנחנו  –אז מה זאת אהבה לפי הרב אשלג? אהבה היא פעולה של נתינה לזולת!!! ככל שאנחנו נותנים יותר 
 .אוהבים יותר ו...גם הפלא ופלא התענוג וההנאה שלנו הולכים וגוברים

תלונות וברוגזים כשאנחנו עושים את ההיפוך המחשבתי הזה, החיים משתנים לגמרי. כל כך הרבה כעסים וריבים ו
פשוט נעלמים להם מהעולם. ואני אומרת את זה מניסיון אישי ביותר. רוצים דוגמה? לפני כחצי שנה קבעתי עם 

להיפגש אחרי העבודה. הגעתי לנקודת המפגש עם הרכב וישבתי וחיכיתי. וחיכיתי וחיכיתי ומי לא הגיע?  האיש
שכח לגמרי שקבענו... תעצרו כאן רגע ותחשבו איך אתם  האיש. צלצלתי אליו לברר מה קורה, ומה התברר? הוא

הייתם מגיבים? איך היה נראה המשך הסיפור מבחינתכם? אני לפני ההיפוך הזה הייתי כועסת, נעלבת, נפגעת, 
בטוחה שלא אכפת לו בכלל ממני וההמשך היה עגום למדי. עכשיו עלתה לי מחשבה אחת בראש: "אין עוד 

בר שקורה לנו. ויש לקח שאנחנו צריכים להפיק מכל דבר שקורה לנו. והאנשים שאנחנו מלבדו". יש סיבה לכל ד
פוגשים בדרך הם רק שליחים כדי לסייע לנו להפיק את הלקחים האלה. זה כבר עוזר להישאר רגועים. ואז 

א בקושי כשנשארתי רגועה גם יכולתי לברר מה קרה, להקשיב לו בנחת ולשמוע על היום הנורא שעבר עליו ושהו
 .זוכר איך קוראים לו. וכך במקום פיצוץ אדיר הייתה הזדמנות לשיתוף ולקרבה

אז מה זאת אהבה? אהבה זה לתת את המקסימום שלך בכל רגע נתון. אהבה זאת עשייה למען הזולת על מנת 
 .להיטיב לו, והיא ממלאת את הלב בשמחה ובתענוג שאין כמותם

אנחנו מחויבים לשמור על עצמנו, ולתת רק מהעודפים שיש לנו. אחרת  –הערה חשובה: "ונשמרתם לנפשותיכם" 
נקרוס בעצמנו וזה לא יועיל לאף אחד. ולכן גם לא מדובר כאן על קשרים עם אנשים רומסים. על כך ארחיב בפעם 

 .אחרת

 ...נסו את זה בבית... מחכה לדיווחים

 (במגזין כיפהגם פורסם )
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