
פגישה קרבה לימוד
פק"ל קפה - לימוד שוצר שח

יצירה משותפת של מובילי תורת חיים ברשת אמית



ממנו אלי...
"כל הספרים כולם, 

בין בקודש בין בחול, 
וכל הידיעות הבאות לאדם מחוצה לו, 

אינם כי אם עוזרים לעורר את רוחו הפנימי, 
להוציא לאור על ידם את הגנוז במעמקיו." 

(הראי"ה קוק, שמונה קבצים א תר"ט)

ערכת הקלפים "פק"ל קפה" נוצרה ע"י מובילי תורת חיים ברשת אמי"ת.
מטרת הקלפים  להוות כלי  לשיח אישי הנובע מתוך לימוד תורה.

שיח הנפתח בלימוד יכול לעזור להגיע אל ליבת הדברים, אל שיח עמוק ופנימי. דיבור שנוצר מתוך לימוד משותף 
משנה את מיקומו של איש החינוך- כאן אינך "השואל", "הנואם", "היודע"-  אלא ה"חברותא" של התלמיד.  

בחברותא אין יודע ואינו יודע, יש שני לבבות שנפגשים מול מקור - לומדים יחד, מתבוננים יחד בסוגיה, שואלים יחד 
שאלות, עונים ומשתפים.אתה מוזמן לקשב שאינו שיפוטי, לסקרנות אמיתית ולשיתוף גם מצידך.

שנזכה לחיבור לבבות ולחיבור פועם לריבונו של עולם.



קרקע מצמיחה



קרקע מצמיחה
מתוך תורה קנ"ה ליקוטי מוהר"ן:

יק  ן ֵאינֹו ַמזִּ ש ּכַח ַהּצֹוֵמַח ְוכַח ַהּגֹוֵדל ַעל כֵּ יֵּ יק לֹו שּום רּוַח ְולא ִזיִקים ּוְרָעִמים ְוֶזה ֵמֲחַמת שֶׁ ֵדל ְוצֹוֵמַח ָיֶפה, ְוֵאינֹו ַמזִּ ֶאֶרץ טֹוָבה ֲאַזי הּוא גָּ ה בְּ יִחין ִחטָּ נִּ מַּ שֶׁ
ִחיַנת ּכַח  ֵאין לֹו ּכַח ַהּצֹוֵמַח ְוכַח ַהּגֹוֵדל ֶו ֱאמּוָנה ִהיא בְּ ָאֶרץ ֵמֲחַמת שֶׁ ֵאיָנּה טֹוָבה ִלְזִריָעה ֲאַזי הּוא ִנְרָקב בָּ ֶאֶרץ שֶׁ ה בְּ ּנֹוְתִנין ַהִחטָּ שֶׁ ָבר. ֲאָבל כְּ לֹו שּום דָּ
ת ל"א) : ֱאמּוָנה ֶזה ֵסֶדר  בָּ ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו, ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (שַׁ ּדּול ּוְכמֹו שֶׁ ה" ְלשֹון גִּ ר ב) : "ַוְיִהי אֹוֵמן ֶאת ֲהַדסָּ תּוב (ֶאְסתֵּ כָּ מֹו שֶׁ ַהּגֹוֵדל ְוכַח ַהּצֹוֵמַח כְּ
ָראּוי  ִחּיּות כָּ ל בַּ לֵּ ָבר ּוִמְתפַּ ָבר ְוֵאינֹו ָיֵרא ִמּׁשּום ָאָדם ְושּום דָּ יק לֹו שּום דָּ ִחיַנת ּכַח ַהּגֹוֵדל ְוכַח ַהּצֹוֵמַח ֲאַזי ֵאין ַמזִּ ִהיא בְּ ש לֹו ֱאמּוָנה שֶׁ יֵּ שֶׁ ן כְּ ְזָרִעים ְוַעל כֵּ
מֹו  ש, כְּ ֱאמּוָנה ֲאַזי ֵאין לֹו ּכַח ַהּגֹוֵדל ְוכַח ַהּצֹוֵמַח ַוֲאַזי הּוא ִנְרָקב ַממָּ רֹון בָּ ש ִחסָּ יֵּ שֶׁ עֹוָלם ֲאָבל כְּ בָּ ֵחד ִמּׁשּום ִעְנָין שֶׁ י ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ּוִמְתפַּ יק כִּ דִּ ְונֹוֵסַע ְלַהצַּ
ּטּול  יַח ַעל שּום בִּ גִּ ָבר ְוֵאינֹו ַמשְׁ ֵאינֹו ָיֵרא ִמּׁשּום דָּ ִים ַהְינּו ַמה שֶּׁ ִחיַנת ֶאֶרך ַאפַּ ש ְוֶזה בְּ ן ֵיש לֹו ַעְצבּות ְוַעְצלּות ּוְכֵבדּות, ְוהּוא ִנְרָקב ַממָּ "ל ְו ַעל כֵּ ה ַהנַּ ַהִחטָּ

ּלֹו... ֲעבֹוָדתֹו ַרק עֹושֶׂה ֶאת שֶׁ ּוִבְלּבּול בַּ

מהו הכוח המצמיח והמגדל עפ"י רבי נחמן? מדוע הכח הזה משמעותי לגדילה? 
מה הקשר בין אמונה לסדר זרעים? 

   מתי בחיי הרגשתי צומח? ומתי אני מרגיש שאני...נרקב? 
   מהם התנאים שאני צרי כדי לצמוח? 

   האם אני מרגיש שנותנים בי אמון? האם יש לי אמון בעצמי? 

פק"ל קפה



תהליכי גדילה
הרש"ר הירש מתייחס לראש השנה לאילנות שחל בשבט, וכותב כך: 

"המחשבה השגרתית מה היא אומרת? בבוא עת הפריחה כאשר ייחשף לעיננו האביב ברבות ציצים ופרחים, או אז נחגוג בצהלה את חג אביב הטבע, 
אשר ברכו ה' שהוא גם אביבנו שלנו. אבל המסורת היהודית העתיקה מצביעה בפנינו על האילנות הקרחים עוד בעיצומן של ימי חורף, ממתיקה סוד 
הקפואה  הקליפה  למעטה  מבעד  הבא.  האביב  של  התחדשותו  יום  את  היום  כבר  חוגגים  האילנות  אלה  הנה  השכל,  מוסר  באוזננו  ולוחשת  איתנו 

השסועה האפורה והצוננת, שמכרבלת את האילנות הערטילאיים מתחת לקליפה זו, החלו כבר לפכות במלוא חומם חיים חדשים ורעננים!"

הרש"ר הירש מצביע על היחודיות בבחירת תקופת השנה של ט"ו בשבט כראש השנה לאילנות, 
מה מיוחד בבחירה הזו, ומה הוא לומד מכך?  

   האם יש מהו נסתר שאני מרגיש שמתחיל להבשל ולצמוח בתוכי? 
   הרש"ר הירש מלד כי הצמיחה האמיתית בתחילתה נסתרת מהעין.  האם אני מרגיש שש לי סבלנות לתהלי? 

   האם לורים ולהורים שי יש סבלנות?
   האם אני מרגיש שואים אתי גם מבפנים? 

פק"ל קפה



סבלנות
ירושלמי ברכות פ"א ה"א

רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכין בזו בקעת ארבל בעלות השחר וראו איילת השחר שבקע אורה,
אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא בירבי כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה מעט מעט כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת.

מה הטעם,
כי אשב בחושך ה' אור לי.

כך בתחילה ומרדכי יושב בשער המלך
ואחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס,

ואחר כך וישב מרדכי אל שער המלך,
ואחר כך ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות,

ואחר כך ליהודים היתה אורה ושמחה.

מהי ההקבלה שעושה המדרש בין גאולה לזריחה? 
מה מלמד המדרש את העם והאדם הנמצאים בשלבי הגאולה?

   האם אני יכול לזהות בחיי האישים א הלאמיים, דברים טובים שהגיע באפן שאתו שהמדרש מתאר?
   האם קרה לי שהתייאשתי מוקדם מדי? כיצד ניתן לנוע ייאש מוקדם?

   מה נותן לי כח להאמין שאני בכיון הנכון, ולא לותר?
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עין טובה
תורה רפ"ב ליקוטי מוהר"ן: 

ע, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ַעט ֵאינֹו ָרשָׁ אֹותֹו ַהמְּ בְּ ש ְוִלְמצֹא ּבֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב, שֶׁ מּור, ָצִריְך ְלַחפֵּ ע גָּ הּוא ָרשָׁ ל ָאָדם ְלַכף ְזכּות, ַוֲאִפּלּו ִמי שֶׁ י ָצִריְך ָלדּון ֶאת כָּ ע, כִּ דַּ
ִחיַנת (תהלים לז): "ְועֹוד ְמַעט  ְתׁשּוָבה. ְוֶזה בְּ יבֹו בִּ ֱאֶמת ְלַכף ְזכּות, ְויּוַכל ַלֲהשִׁ ּמֹוֵצא ּבֹו ְמַעט טֹוב, ְוָדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו בֶּ שֶׁ
י־ֵכן  מּור, ַאף־ַעל־פִּ ע גָּ הּוא ָרשָׁ ה רֹוֶאה שֶׁ ַאתָּ י שֶׁ ל ְלַכף ְזכּות, ְוַאף־ַעל־פִּ סּוק ַמְזִהיר ָלדּון ֶאת ַהכֹּ ַהפָּ ע ְוִהְתּבֹוַנְנתָּ ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו"; ַהְינּו שֶׁ ְוֵאין ָרשָׁ
ש ּבֹו ֲעַדִין,  יֵּ ׁש ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב, שֶׁ ה ְלַבקֵּ ִריְך ַאתָּ צָּ ע" – שֶׁ ע. ְוֶזהּו: "ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרשָׁ ם ֵאינֹו ָרשָׁ שָּׁ ש ִלְמצֹא ּבֹו ְמַעט טֹוב, שֶׁ ש ּוְלַבקֵּ ה ְלַחפֵּ ָצִריְך אתָּ
ָמיו, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָבר טֹוב ִמיָּ א ָעשָׂה ֵאיֶזה ִמְצָוה אֹו דָּ לֹּ ר שֶׁ י ֵאיְך ֶאְפשָׁ ֵאין ּבֹו ְמַעט טֹוב ֲעַדִין, כִּ ר שֶׁ ע, ֵאיְך ֶאְפשָׁ הּוא ָרשָׁ י שֶׁ י ַאף־ַעל־פִּ ע, כִּ ם ֵאינֹו ָרשָׁ שָּׁ שֶׁ
יָּׁשּוב  ף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות, ַעד שֶׁ ֱאֶמת ִמכַּ ה ַמֲעֶלה אֹותֹו בֶּ ן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ַאתָּ ה דָּ ע, ְוַאתָּ ם ֵאינֹו ָרשָׁ שָּׁ ה מֹוֵצא ּבֹו עֹוד ְמַעט טֹוב, שֶׁ ַאתָּ שֶׁ
ִמיד,  שְִׂמָחה תָּ ֵהר ְמאֹד ִלְהיֹות בְּ ִריְך ָהָאָדם ִלזָּ צָּ י ֶזה ָידּוַע, שֶׁ ַעְצמֹו. כִּ ם בְּ ע –ֵכן ָצִריְך ָהָאָדם ִלְמצֹא גַּ ְתׁשּוָבה ַעל־ְיֵדי־ֶזה. ְוֶזהּו: ְועֹוד ְמַעט ְוֵאין ָרשָׁ בִּ
ֵאין ּבֹו ש ּום טֹוב, ְוהּוא ָמֵלא ֲחָטִאים, ְורֹוֶצה  ַעְצמֹו ְורֹוֶאה שֶׁ ל בְּ כֵּ ְתִחיל ְלִהְסתַּ מַּ שֶׁ ָעִמים), ַוֲאִפּלּו כְּ ה פְּ מָּ ְמבָֹאר ֶאְצֵלנּו כַּ ּוְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְמאֹד ְמאֹד (כַּ
ַעְצמֹו ֵאיֶזה ְמַעט טֹוב,  ש ְוִלְמצֹא בְּ ה, ַרק ָצִריְך ְלַחפֵּ ל ִמזֶּ י־ֵכן ָאסּור לֹו ִלפֹּ לֹום, ַאף־ַעל־פִּ חֹוָרה, ַחס ְושָׁ ַעְצבּות ּוָמָרה שְׁ ילֹו ַעל ְיֵדי ֶזה בְּ ָבר ְלַהפִּ ַעל דָּ ַהבַּ
ן  ם־כֵּ ם גַּ ל ֶזה יֹוִציא ִמשָּׁ ה, ִעם כָּ ְפסֶֹלת ַהְרבֵּ ן ְמעָֹרב בִּ ם־כֵּ ָבר ַהּטֹוב הּוא גַּ ם אֹותֹו ַהדָּ גַּ ָבר טֹוב, ְוַאף שֶׁ ַעְצמֹו עֹוד ֵאיֶזה דָּ ש עֹוד, ִלְמצֹא בְּ ּוְכמֹו ֵכן ָצִריְך ְלַחפֵּ

ֻקּדֹות טֹובֹות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ַנֲעִשׂין ִנּגּוִנים.  ט עֹוד ַהנְּ ש ִויַלקֵּ ה טֹוָבה. ְוֵכן ְיַחפֵּ ֵאיֶזה ְנֻקדָּ

איך רבי נחמן מבאר את הפסוק "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו"?  
מהי הדרך לעזור לאדם לשוב בתשובה? 

בוא ננסה לעשת ניגונים: 
   טוב שאני מוצא בשני חברים לכתה שי:

   טוב שאני מוצא בעצמי:
   מעשה שעשתי שאני פחות גאה בו, ובכ"ז אני יכול להתבונן ולראת בו "איזה מעט טוב": 

פק"ל קפה



דיוקן



מה שמי
בשעה שבא הקב"ה לברוא את האדם, נמלך במלאכי השרת. אמר להן: "נעשה אדם. אמרו לו: אדם זה מה טיבו? אמר להן: חכמתו מרובה משלכם. 
הביא לפניהם את הבהמה ואת החיה ואת העוף, אמר להם: זה מה שמו? ולא היו יודעין. העבירן לפני אדם, אמר לו: זה מה שמו? אמר: זה שור, זה 

חמור, זה סוס, וזה גמל. 
– ואתה מה שמך? 

אמר לו: אני נאה להיקרא אדם שנבראתי מן האדמה.
 – ואני מה שמי? 

אמר לו: לך נאה להקראות אדוָני שאתה אדון לכל בריותיך. 
אמר ר' אחא: "אני ה' הוא שמי "(ישעיה מב ח) – הוא שמי שקרא לי אדם הראשון.

(בראשית רבה פרשה יז סימן ד) 

במה נבדל אדם הראשון מהמלאכים ע"פ המדרש ומדוע?
מה המשמעות של 'קריאת שם' שהופכת את חוכמתו של האדם למרובה מן המלאכים? 

מדוע הבורא מבקש מהאדם לקרוא לו בשם?

"ח בחיי?     האם יש שמות שנתתי לבנ"א/מקומות/חפצם/בע
   מה מספר עי שמי הפרטי? 
   איזה שם הייתי בוחר לעצמי?

   לו הבורא היה מבקש ממני  לבחור עבורו שם שמעיד ע מהותו עבורי, איזה שם הייתי בוחר לו? 

פק"ל קפה



פגישה עם עצמי
מי השילוח, פרשת לך לך:

"ויאמר ה' אל אברם לך לך וכו'. כתיב (ישעיה, מד', ג) "כי אצק מים על צמא ונוזלים על יבשה". כאשר התחיל אברהם אבינו לבקש ולחפש אחר שורש 
החיים שלו, אחרי הבינו אשר כל חמדת עוה"ז לא יתכנו להקראות בשם חיים אמתיים, כי כל חמדת עוה"ז הוא רק להסיר טרדות והמניעות, ואחרי 
אשר יתבטלו כל הטרדות מה יהיו גוף החיים אשר עליו נבראת העולם. וע"ז אמר לו הש"י: "לך לך" היינו לעצמך, כי באמת כל דברי עוה"ז לא יקראו 

בשם חיים ועיקר החיים תמצא בך (ישעיה מ"א, טז) "ואתה תגיל בה' בקדוש ישראל תתהלל"…
"נתיבות שלום", פרשת לך לך:  

" …היינו שלכל אדם יש את ייעודו ותפקידו אותו עליו לתקן בחייו… וזהו פירוש 'לך לך', היינו אל יעודך, 
אל תיקון נשמתך השייך אליך ולתכלית המיועדת לך"

כיצד מתפרשת האמירה "לך לך" לאור הלימוד? 

   מה דעתי ע התיאר ש מי השלוח- שוב הזמן אנחנו עסקים ב"הסרת הטרדות והמניעת"? 
   ממה מורכב היו שי? מה מניע אתי לפעלה?

   האם יש רגעים שאני חוה פגישה אמיתית עם עצמי ועם התפקיד שי בעלם?  
   מהם התנאים שאני זקוק להם כדי לפגוש את עצמי? 

פק"ל קפה



היחודיות שבי
הרב וולבה: 

"וידע זאת כל אדם,
אני עם כוחותי ותכונותי,

פרצוף פני וסגולות נפשי,
יחידי בעולם.

בין כל החיים עכשיו
אין אף אחד כמוני

בדורות שעברו לא היה כמוני

ועד סוף הדורות לא יהיה כמוני
ואם כך,

בוודאי הקב"ה שלחני לעולם
בשליחות מיוחדת

ששום אדם לא יכול למלאותה
רק אני בחד פעמיותי"

   מה ההרגשה שמתעררת בי כשאני קורא את דבריו ש הרב ולבה?
   האם אני כבר מכיר בתוכי כח מיוחד א תכונה מיוחדת שש לי?

   האם היה עד היו רגע מסויים שבו חשתי שאני מביא את כוחותי המיוחדים לידי ביטוי? 
   לה אני זקוק כדי לפתח את היחודיות שבי? 

 

פק"ל קפה



להשפע ע המצאת
"בן אדם עלה למעלה עלה כי כח עז לך יש לך כנפי רוח" (הרב קוק) 

הרב קוק אורות ישראל ח'/ח':
"ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשפעת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעת שכלו על ההויה, על כל היש, זאת היא 

חטיבה מיוחד לישראל.
 רחוק רחוק מאד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים, שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע אבל לא משפיע. אבל הקטנה זו אין לה 

כל ערך באמת.." 

מה מגדיר הרב קוק כ'חטיבה מיוחדת לישראל'? ובמה שונה גישה זו מהגישה הרווחת בעולם?

   האם יש לי דוגמא מחיי שבה הרגשתי שש כח השפעה גדול לבחירה שי? 
   מהם מרחבי הבחירה בחיי, והאם יש מרחבים בהם אני מרגיש מוגבל, מושפע, ולא מפע א בוחר? 

   האם יש תחו בחיי  שאני רוצה להרגיש בו יותר בחירה? 
   מה אכל לעשת כדי להגדיל את יכולת הבחירה שי כדי לעשת איתה טוב? 

פק"ל קפה



להיות בנוכחות מלאה 
(משלי ג ו): "בכל דרכיך דעהו", צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם:

כשהוא עוסק בתפלה, אז יבקש את הקב"ה בהבנת עניני תפלתו וכונה רצויה באמונת הלב באותם הענינים של תפלתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה 
ההיא בענינים אחרים, כי כיון שהוא עוסק בעבודה זו, הקב"ה כביכול שורה מצדו בזו העבודה דוקא, ובה ימצאנה ולא במקום אחר.

וכשהוא עוסק בתורה, יידע שימצא את הקב"ה בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן היטיב, ובה הוא יודע אותו ית' בתורתו ולא 
באופן אחר, כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו.

וכן בהיותו עסוק בגמ"ח להיטיב לחברו, אז יבקש את הקב"ה רק בהעמקת עצה איך להיטיב לו טובה גדולה הגונה וקימת.
וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך, על-כן כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצותו ורצונו, ויבקש בהם את שמו 
יתברך, כשישתדל בכל שכלו וכחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל 

הדרכים.
והב' הוא ב' ה"בתוך", שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקב"ה.

כשאדם פועל איזה דבר של שלימות, בין במחשבה בין במעשה, צריך לשמח בחלקו ולא ירדוף אז אחר דבר אחר, כי כל העולם כולו מתקפל לפניו 
אז דוקא בפרט זה. (הרב קוק, מוסר אביך ב'/ב')

מהי הדרך לבקשת ה' שמתאר הרב קוק במקור זה? מהי העצה לחיים שניתן ללמוד מהמקור? 

   באיזו מידה אני חש תחושת פזור בחיי ומתי אני מצליח להתמקד? 
   באיזה תחו  בחיי הייתי רוצה  להיות נוכח בצורה מלאה יותר? 

   מה יכול לעזור לי להיות נוכח? 
   באיזו דרך, ממגון הדרכים שאני פסע בהם, אני מבקש את ה'? 

פק"ל קפה

("מיינדפלנס" יהודי) 



לקו מנפלות
"ויאמר ה' אל קין וגו' הלא אם תטיב שאת"  דברים אלו אמר לו הקב"ה אחר שנכשל בהבאת מנחתו...

ומבאר הרבי מסלונים בספרו "נתיבות שלום":
שכאשר היצה"ר מפתה יהודי לעבירה, יותר מכוונתו לעצם החטא, רצונו בנפילת הרוח הבאה אחריו... שמזה נופל הוא עוד ויורד מטה מטה. וכדאיתא 
בספה"ק שעצבות אינה עבירה אך היא מביאה לכל העבירות, ושמחה אינה מצווה אך היא מביאה לכל המצוות. וזהו שאמר הקב"ה לקין למה חרה לך 
ולמה נפלו פניך, הלא אם תטיב שאת, אף לאחר שנכשלת כ"כ במנחה, אם תטיב, תתחזק מעתה בשמחה, שאת, הרי על ידי זה תתעלה, שאין זה אלא 
נסיון שעל ידו תוכל להתרומם ולהתעלות, ואם לא תטיב, שתהיה עצוב ונפול רוח כמו שכתוב ויחר לקין מאד ויפלו פניו, או אז לפתח חטאת רובץ." 

מה החידוש בדברי הנתיבות שלום בנוגע לניסיון של האדם לאחר הנפילה? 
מה הסכנה בעצבות ומה התועלת בשמחה?

   נחשב ע  מקרה אחד שבו הרגשנו שנפנו, שפשנו.. מה היו תחושתינו כלפ עצמנו? 
   האם אני זוכר מקרה שבו הצלחתי לקו מנפלה? מה עזר לי? 

   מה יכול לעזור לי כדי ש"הרוח לא תיפל"  אחרי כשון? מה עזר לי להתרומם? 

פק"ל קפה



עדשת



בית הורי
המהר"ל/תפארת ישראל פרק מא': 

הדבור הקדוש החמישי כבד את אביך ואת אמך. כבר אמרנו כי הדבור הזה שייך גם כן אל השם יתברך כמו שאמרו חכמינו ז"ל. ובקדושין (ל"א ע"ב) 
שלשה שותפים באדם הקדוש ברוך הוא אביו ואמו בזמן שהאדם מכבד אביו ואמו אומר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליהם כאלו דרתי ביניהם 
וכבדוני וכו' ובזמן שמצער אביו ואמו אומר הקדוש ברוך הוא יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאילו דרתי ביניהם צערוני ע"כ. פירוש דבר זה בשביל 
כי הוא יתברך עלה לאדם שהוא עלול, ונקרא גם כן על האבות שם עלה ומשתתפים עם השם יתברך בתולדת האדם.. לכך כל השותפים בו נקראים 
בשם עלה. ולכך אחר דבור זכור את יום השבת לקדשו שהזהיר שנדע כי הוא יתברך פועל הכל והוא העלה כללית, הזהיר לכבד האבות שהם עלה 
פרטית לעלול זה בפרט. ונכתב זה עם חמש דברות ראשונות כמו שאמרנו כי הדבר הזה שייך אל השם יתברך, ואם מכבד את אשר משותף עמו יתברך 
בפועל שלו כאלו כיבד הקדוש ברוך הוא ולפיכך ראוי שיהיה דבור כבד בלוח בדברות שהם שייכים אל השם יתברך. ואחר שהשם יתברך צוה במצות 
זכור את יום השבת לקדשו, לומר כי הוא יתברך פעל העולם ולא נמצא העולם במקרה כמו שחשבו הרבה בני אדם כי כל המציאות הזה במקרה קרה..  

הודיע לנו כי אף מציאות הפרטיים אינם במקרה כלל וציונו לכבד את האבות.. ולכך מי שמכבד האבות מעלה אני עליהם כאלו כבדוני. 

המהר"ל מסביר כי כיבוד הורים שייך גם הוא למצוות שבין אדם למקום.  מדוע? 
בהמשך דבריו מסביר המהר"ל כי כשם ששמירת שבת מעידה על אמוננו בהשגחת ה' על עולמו, 

כך כיבוד הורים מעיד על השגחה פרטית של האדם. מדוע?  

   האם אני יכול להבין לה נשחתי דוקא להורים שי? 
   מה אני מקבל מהורי? 

   מה האתגרים שש לי מול הורי? 
   מה הק ביננו יכול להצמיח בי? 

פק"ל קפה



ניגון מבית הורי
ואל  אביך  מוסר  בני   "שמע 

תיטוש תורת אמך"
 (משלי א' ח')

י ְוָאִבי, י, ִאמִּ ם ִנּגּוִנים בִּ ַתְלתֶּ שְׁ
כּוִחים. ִנּגּוִנים ִמְזמֹוִרים שְׁ

ְרִעיִנים ְנשָָׂאם ְלָבִבי  ְרִעיִנים; גַּ גַּ
ה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים. ַעתָּ

ארֹות  פֹּ שֹוְלִחים  ֵהם  ה  ַעתָּ
ָדִמי, בְּ

לּוִבים, עֹוְרַקי שְׁ יֶהם בְּ ְרשֵׁ שָׁ
י, יַרִיְך ִאמִּ ִנּגּוֶניָך, ָאִבי, ְושִׁ

ִבים.  ָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְושָׁ בְּ

(פניה ברגשטיין)

מדוע לדעתכם שלמה המלך משייך את המוסר לאב ואת התורה לאם? 
מדוע לאב הציווי הוא "שמע" ואילו לאם הציווי הוא "אל תיטוש"? 

   מה אני שמע מאבי ומה לא ארצה ליטוש מתורת אמי? 
   ניגון שהול עמי מבית הורי (אמונות, תובנות, התנהגות, מידות, כשונות  ועד..)   

   האם יש ניגון ששב לי להעני לור הבא? 

פק"ל קפה



אני והחברה
"אחד היה אברהם" (יחזקאל לג, כ"ד)

"כל הרוצה להיכנס בעבודת השם באמת, אי-אפשר לו להיכנס כי-אם על-ידי שיחשוב, שאין בעולם כי-אם הוא לבדו יחידי בעולם. ולא יסתכל על 
שום אדם המונעו, או המניעות שיש משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים מן דרך האמת. וצריך שלא יחוש ולא יסתכל עליהם כלל רק יהיה 

בבחינת: 'אחד היה אברהם'  כאילו הוא יחידי". 
(רבי נחמן ליקוטי עצות אות ו)

מדוע לדעתי רבי נחמן צריך לתת את העצה הזאת למבקשים להיכנס לעבודת ה'? 

   האם יש לי דוגמא לשהו שהייתי רוצה לעשת ובגל הסביבה לא עשתי? מה המניעת שנתקלתי בהם?  
   האם יש מהו שאני רוצה לעשת בתקופה הקרובה, ואני מוכן לשם מחיר ולהיות בו יחידי כאברהם? 

   האם יש נקודה שבה אני שנה מהאנשם סביבי?  במה אני יכול לתרו לאחרים ע ידי נקודה זו?

פק"ל קפה



לידה ממעתית עבורי
מה היה תחלתו של ר' עקיבא. אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו אמרו לו המים שתדיר 
נופלים עליה בכל יום אמרו לו עקיבא אי אתה קורא אבנים שחקו מים (איוב י"ד י"ט). מיד היה רבי עקיבא דן קל-וחומר בעצמו מה רך פסל את הקשה 
דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם מיד חזר ללמוד תורה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. א"ל 
רבי למדני תורה אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח. כתב לו אלף בית ולמדה. אלף תיו ולמדה. תורת כהנים ולמדה. היה לומד והולך עד 

שלמד כל התורה כולה. 
הלך וישב [לו] לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע אמר להם רבותי פתחו לי טעם משנה. כיון שאמרו לו הלכה אחת הלך וישב לו בינו לבין עצמו אמר 

אלף זו למה נכתבה. בית זו למה נכתבה. דבר זה למה נאמר. חזר ושאלן והעמידן בדברים....'

מה גרם למהפך של רבי עקיבא? באיזה מרחב הוא התרחש?

   האם גם לי יש חויה ש התבוננות שגרמה לי להבין מהו ע חיי וע עצמי? 
   האם היתה לי חויה ש לימוד ששתי שהיא מנה אתי?  מה גרם לפא הזה להתרחש? 

   לידה ממעתית עבורי מתרחשת כאש_
   האם יש תחו בחיי שעד היו לא השקעתי בו, ולאר הלימוד ע רבי עקיבא, אני מוכן להעז ולנסות? 

פק"ל קפה



הנותן והמקבל
רות ב', י"ט

"ותאמר לה חמותה איפה לקטת היום ואנה עשית יהי מכירך ברוך,
ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו,

ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בעז"
רות רבה ה', ט': "ותאמר לה חמתה איפה לקטת היום"

תני בשם רבי יהושע יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, שכן אמרה רות לנעמי 'שם האיש אשר עשיתי עמו היום', ולא 
אמרה אשר עשה עמי אלא 'אשר עשיתי עמו', הרבה פעולות והרבה טובות עשיתי עמו בשביל שהאכילני פרוסה אחת" 

מהו הקושי הלשוני שעימו מתמודד המדרש וכיצד הוא מבאר אותו?
 מה ניתן ללמוד ממדרש זה על טובות וחסדים שאדם עושה?

   האם יש לי דוגמא בחיי ש נתינה לאחר שתרמה לי יותר מאש לו?
   האם יש לי דוגמא בחיי ש מישהו שנתן לי וקיבל מנתינה זאת? 

   כיצד ירא חיי אם אסגל לעצמי תודעה כמו זו ש המדרש? 
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אני והכל
ספר התודעה עמ' קנז: 

ירדו גשמים בעונתם מברך הטוב והמיטיב, 
אולם אין הכל בזמננו נוהגים לברך ברכה זו. שאין הכל מרגישין בטובת הגשמים ולא יכולים לברך עליה בכוונת הלב. 

 אבל מי שליבו רחב ומרגיש בצרכי הרבים כמו בצרכיו שלו, הוא מלא שבח והודיה לקב"ה על חסד זה שהוא הגדול מחסדי המקום שעושה עם 
בריותיו וגדולי ישראל הקדמונים בשעה שראו גשמים יורדים עשו להם יום טוב, ברכו עליהם ברכת הטוב והמיטיב בשמחת לב גדולה. ועוד הוסיפו 

בה תהילות ותשבוחות אחרות: "יתברך יתרומם ויתגדל שמך על כל טיפה וטיפה שאתה מוריד לנו.."  

מדוע רוב האנשים אינם מברכים את ברכת הטוב והמיטיב על גשמים היורדים בעונתם?

   בוא נתבונן רגע בגשם כמטאפרה ש שפע, ש חיים, ש נתינה ש הקב"ה:
   ע איזה גשם בחיי האישים אני רוצה להודות? 
   האם יש צורך במדינה  שאני רוצה להתפל עיו? 

   האם יש "גשם" במדינה שהייתי רוצה להודות עיו? בוא נודה ע כל טיפה וטיפה- נפרט את הטוב הכלי ונודה עיו:
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אל האפק



להאמין בעצמי

למה קוראת המשוררת זלדה ״חטא״?
כיצד, עפ״י המקור, יכולה האמונה בה׳ לחזק את האמון בעצמי?

   תאר "כח ע" שבורכת בו.
   מה אתה אהב בעצמך?

   כתוב לעצמך מפט אחד מחזק שעזור ל לזכור מי אתה ומהם כוחותי.

פק"ל קפה

מכתב של המשוררת זלדה לילד:
פעמים אני חושבת שהחטא הנורא והאפל ביותר של האדם הוא לחשוב רעות על עצמו (אני קוראת לזה להביט על עצמו 'בעיני השכנים' 

ולא בעיני האינסוף). 

ואין בזה ענווה כלל – כי אם רפיון ובריחה מבניין החיים, שהוא כמדומני אחד מיסודות היהדות. אהוב את האלוהי שבך ואת כישרונותיך 
שהם טיפה ממקור הנצח. אני מאמינה בכוחותיך ובעתידך



האדם נברא בתור שליח, עצם היצירה, הלידה, מכילה בתוכה בהכרח את דבר מינוי השליחות…את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה 
מיוחדת ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. ההשגחה 
יודעת היכן וכיצד יכול הפרט היחיד על חסרונותיו וכוחות הנפש האצורים בו, לקיים את שליחותו, באילו נסיבות ותנאים ובאיזו חברה יהא בכוחו של 
אדם למלא את שליחותו. בורא עולם פועל בהתאם להלכה האומרת, כי לא ייתכן למנות שליח כדי לבצע תפקיד, שהוא למעלה מכוחותיו של השליח. 

זוהי שליחות, שאי אפשר לקיימה, והיא מחוסרת כל ערך, מאחר שאם ממנים אדם למלא שליחות, מן הראוי ליתן לו את היכולת לפעול כשליח.
(הרב סולובייצ'יק)

שיחות

אילו שתי מסקנות מסיק הרב סולובייצ׳יק מהעובדה שאדם נולד בזמן ובמקום מסויים?

   האם בחיים מלוה אתי תודעת שיחות - המחשבה שוקא אני הגעתי לעלם בעת הזאת? האם אני שאל את עצמי לפעמים מה באתי לעשת כאן? האם אני
   רוצה לשאל את השאלה הזאת?

   מהן המתנות שאני כבר מכיר בתוכי - שקיבלתי מהבורא כדי לקיים את שיחותי בזמן ובמקו שבו אני חי?
   מהם האתגרים העמדים לפני?
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לחבר שמיים וארץ
ָרא ֱאלֹקים ית בָּ ֵראשִׁ בְּ

ֶעֶצם ֵאיָנם בְּ ַמִים שֶׁ ֶאת ַהשָּׁ
ם ָלַגַעת. רֹוָצה בָּ ְוֶאת ָהֲאָדָמה שֶׁ

ָרא ֱאלֹקים ית בָּ ֵראשִׁ בְּ
יֵניֶהם חּוִטים ְמתּוִחים בֵּ

ֶעֶצם ֵאיָנם בְּ ַמִים שֶׁ ין ַהשָּׁ בֵּ
ַעת. וַּ שַׁ ּוֵבין ָהֲאָדָמה ַהמְּ

ְוֶאת ָהָאָדם הּוא ָיַצר

ְוהּוא  ּתִפָלה  הּוא  ָהִאיׁש  שֶׁ
חּוט

ֵאיֶננּו ַמה שֶׁ נֹוֵגַע בְּ
ל רְֹך ְוַדּקּות. ע שֶׁ ַמגָּ בְּ

(רבקה מרים)

מה תפקיד האדם עפ"י שירה של רבקה מרים? 
מה היחסים בשיר בין הארץ לשמים? 

   האם אני חוה רגעי השתוקקות וגעגוע בחיים?
   "האיש הוא תפלה והוא חוט"- ע מה הייתי רוצה להתפל? 

   בין אילו קצות הייתי רוצה להיות חוט מחבר? 
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ניהול עצמי
ספר הכוזרי מאמר שלישי ב-ה: 

רּוחֹו  ל בְּ ֱאַמר: "ּומשֵׁ נֶּ מֹו שֶׁ ִדיִנית, כְּ ים, ּוַמְנִהיָגם ַהַהְנָהָגה ַהמְּ ים ְוַהּגּוָפִניִּ יִּ ְפשִׁ יו ְוכֹחֹוָתיו ַהנַּ ָמִעים לֹו חּושָׁ ל, ִנשְׁ הּוא מֹושֵׁ ָאַמר ֶהָחֵבר: ֶהָחִסיד הּוא ִמי שֶׁ
ים ּומֹוֵנַע  ֲאָוִניִּ חֹות ַהתַּ גּופֹו ְוַנְפׁשֹו, ּוַמְכִניַע ַהכֹּ ר הּוא נֹוֵהג בְּ ֲאשֶׁ ֶצֶדק כַּ ּה בְּ ְמִדיָנה ָהָיה נֹוֵהג בָּ ל בִּ י ִאּלּו ָהָיה מֹושֵׁ ָלה, כִּ ֵכד ִעיר". ְוהּוא ַהּמּוָכן ְלֶמְמשָׁ ִמלֹּ
ן, ּוַמְכִניַע  ם כֵּ ִנים גַּ ן, ּוָבְרִחיָצה ְוֶאְמָצֶעיָה ַהְמֻאזָּ ֶקה ַהְמֻאזָּ שְׁ ן ּוַבמַּ ֲאָכל ַהְמֻאזָּ מַּ א ָלֶהם ֶחְסרֹוָנם בַּ הּוא נֹוֵתן ָלֶהם ֶחְלָקם ּוְמַמלֵּ אֹוָתם ִמן ַהֶהְפֵקרּות, ַאֲחֵרי שֶׁ
ים ָהָרִעים. ְונֹוֵתן  ֲאָנשִׁ ָעָרה בָּ עֹות, ְוַהגְּ ִוּכּוֵחי ַהָחְכמֹות ְוַהדֵּ ּצּוַח ַהּמֹוִעיל בְּ נִּ הּוא נֹוֵתן ָלֶהם ֶחְלָקם בַּ ַח, ַאֲחֵרי שֶׁ ים ְלַנצֵּ ַבְקשִׁ ים ַהמְּ ֲעָסִניִּ חֹות ַהכַּ ם ֵאת ַהכֹּ גַּ
ה,  ְוָהְרִאיָּ ִמיָעה  ַהשְּׁ ְוָכך  מֹוִעיָלה,  ַהּיֹוֵתר  ִחיָרה  ּוַבבְּ ַהֶהְכֵרִחי  ָבר  דָּ בַּ ׁשֹון  ּוַבלָּ ּוָבַרְגַלִים  ַדִים  יָּ בַּ ׁש  מֵּ תַּ ּוִמשְׁ ּתֹוֶעֶלת,  לֹו  ִביא  יָּ שֶּׁ ַמה  בְּ ֶחְלָקם  ים  ַלחּושִׁ
ים  שִׁ מְּ ה, ְוֵהם ְמשַׁ כֹל ֵאלֶּ ׁש בְּ מֵּ תַּ שְׁ ַח ָהָרצֹון ַהמִּ ן כֹּ רֹון, ְוַאַחר כֵּ כָּ ָבה ְוַהזִּ ְחשָׁ ָעָרה ְוַהמַּ ְמיֹון ְוַהַהשְׁ ן ַהדִּ ֵתיֶהן. ְוַאַחר כֵּ ִעְקבֹות שְׁ א בְּ ף בָּ תָּ שֻׁ ְוַהחּוׁש ַהמְּ
בצדק  המושל   – החסיד  ַהּנֹוָתִרים.  ַח  ִויַקפֵּ ְלַבּדֹו  אֹותֹו  ַיֵחד  מְּ שֶּׁ ַמה  בְּ ִלְפרֹץ  חֹות  ְוַהכֹּ ָהֵאיָבִרים  ה  ֵמֵאלֶּ ֶאָחד  יַח  ַמנִּ ְוֵאינֹו  ַהשֵֶּׂכל.  ִלְבִחיַרת  ְרִתים  ּוְמשָׁ

בכוחותיו...

מהי ההקבלה שיוצר רבי יהודה הלוי  בין חסיד למושל עיר?

יש בתוכנו כוחות רבים- שכל, דמיון, רגש, חושם, תאה, יצרה ועד..
   עד כמה אני מרגיש שאני מוש בכוחותי ונותן לכל אחד את המקו הראי לו? 

   לאיזה כח מכוחותי נתתי מקל רב לאחרונה? 
   האם יש כח מכוחותי שהזנחתי?

   האם יש כח שארצה לתת לו מקו רב יותר ביומיו שי? 
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תפלת הדרך

יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואלוקי אבותינו
   "שתוליכנו לשו" - לאן אני רוצה להגיע?

   "ותעידנו לשו" - אלו צעדים קטנים אני מתכנן לעשת כדי להגיע לטרה?
   "ותילני מכף כל איב וארב ולסטים וחיות ומימי פרענויות" - בדרך ישנן מניעת, מה מונע ממני להתקדם?

   "ותתנני לחן ולחסד" - מה "החן והחסד" שש בתוכי?
   בעיני כל רואינו - אי החברים שי רואים אתי?

   ברוך אתה ה' שמוע תפלה" - איזו תפלה אני מבקש שה' ישמע?
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ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו,
לֹום  לֹום ְוַתְדִריֵכנּו ְלשָׁ לֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלשָׁ ּתֹוִליֵכנּו ְלשָׁ שֶׁ

לֹום), (ְוִתְסְמֵכנּו ְלשָׁ
לֹום. ים ּוְלשְִׂמָחה ּוְלשָׁ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחיִּ ְוַתגִּ

לֹום) (אם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתְחִזיֵרנּו ְלשָׁ
ֶרְך, דֶּ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות בַּ ף כָּ יֵלנּו ִמכַּ ְוַתצִּ

שֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם, ְתַרגְּ ְרָעֻנּיֹות ַהמִּ ל ִמיֵני פֻּ ּוִמכָּ
ָכל ַמֲעשֵׂה ָיֵדינּו) , ָרָכה ְוַהְצָלָחה בְּ ַלח בְּ (ְוִתשְׁ

ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֵֹאינּו, ֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים בְּ ְוִתתְּ
ֲחנּוֵנינּו. ַמע קֹול תַּ ְוִתשְׁ

ה. ה ְוַתֲחנּון ַאתָּ ִפלָּ י ֵאל שֹוֵמַע תְּ כִּ
ה: ִפלָּ ה ְיָי ׁשֹוֵמַע תְּ רּוְך ַאתָּ בָּ


