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 מוצר משובח

מספרים על בת הטבח 
שהתלוננה בפני אביה על 
הקושי שבהתמודדות עם 

 בעיות החיים.

הטבח הובילה למטבח 
והראה לה שלושה סירים 
שבהם רתחו מים. בסיר 
הראשון הוא שם גזר, לסיר 

ביצה ולסיר  השני הכניס
 גרגרי קפה. -השלישי 

לאחר זמן מה שלף הטבח 
את הגזר מן הסיר, דג את 
הביצה מן המים הרותחים, 
סינן את הקפה ומזג אותו 

 לספל.

הבת בחנה את התוצרים: 
הגזר שהגיע למים קשה, 
הפך להיות רך ונמעך, 
הביצה שהייתה עדינה 

התקשתה, ופולי  -ונוזלית 
דים ביותר: הקפה היו ייחו

לאחר שהותם במים 
הרותחים, הפכו את המים 

 עצמם למוצר משובח.

לאיזה מהמוצרים את דומה, 
ביתי היקרה? כאשר בעיות 

איך  -מגיעות למפתן ביתך 
 את מגיבה?

כגזר שנראה חזק, אך מאבד תכונותיו במצבי 
לחץ, כביצה בעלת אופי עדין, שמקשה את 

וב ליבה לאחר פיטורין, מוות של אדם אה
 -וכדומה? כזו שנראית מבחוץ כבימים ימימה 

 אך ליבה ונשמתה התקשו עד מאוד?

או אולי את כפולי קפה, אשר תפקידם בחיים 
להפוך את המצב הכואב לדבר הטוב ביותר 
שניתן? הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר 

 בעת שהמים בשיא הרתיחה. 

לכל מה בשביל להיות פול קפה, צריך לזכור: 
... לנו נשאר יש סיבה ומטרה -ה בחיים שקור

 רק לגלות מהי, וללמוד להתמודד.

התמודדות היא הזדמנות לגלות כוח או לאבד 
כוח, הזדמנות לצמוח או לברוח, להתמודד או 

תלוי איך מסתכלים על החיים, על  -להתמוטט 
 התכלית.

)הרב פנחס ברייער, "התמודדות בניחוח קפה", מרווה לצמא, ט 
 (61"ד, עמ' בשבט תשע

 
 

 

הלכה וסיפורים על ו, שיעורי השקפה לנשים מרתקעשיר ו מגוון שלוחות המכילות תוכן -"הקו שלך" 
 479-9009080/  450-9598888נשים גדולות, בעברית, באנגלית וביידיש. חייגי: 

 מיצוי התפקיד

 )נפש החיים ד, יא(ממש"  קדושת ספר תורהמישראל, היא  כל אחד"קדושת נשמת 

יזוז יהודי הוא פסול, כך גם אם  -כשם שבספר תורה אם תזוז אות אחת ממקומה 
ממקומו, ממצבו הרוחני או הגשמי שהעניק לו בורא עולם ברוב רחמיו וחסדיו, 

 וירצה להיות במקום אחר, הוא ייפסל.

כאשר יהודי חי בתחושה זו הוא אינו מתפעל מניסיונות. ההתרחשויות סביבו אינן 
מפרות את שלוותו, ואין בכוחן להסיטו מהחתירה את התכלית. שהרי עליו לחשוב 

דווקא מכאן עליו  שדווקא בשעה זו ובמקום זה עליו למצות את תפקידו.
 לפניו יתברך, נחת רוח שאין שום נברא שיכול לעשות כן. נחת רוחלהעלות 

 )הרב עזריאל טאובר / פרקי מחשבה: מהותו של יהודי, עמ' צה(

 
 דווקא בעת ניסיון

 ויש", חלק" אינו תהמצוו קיום כאשר, אותנו מנסה' ה כאשר היא' ה עבודת עיקר
 ולהתאים ולהתגבר להתאמץ יכולתנו בכל להשתדל מוטל ועלינו; מןבקיו קשיים

 עצמנו את נעודד, בקושי ניתקל כאשר. התורה לדרך דרכנו ואת מעשינו את
 .בצער שלא ממאה בצער הומצו שגדולה בעובדה

 הם יצדכ ראו הם. יםליחי של מפרכים באימונים לחזות עשירים תיירים הגיעו פעם
 כדי תוך. כבד מטען שכמם על נושאים הם כאשר, ההר במעלה היום בחום רצים

 התיירות אחת פנתה. בדרכם שהושמו מכשולים על להתגבר עליהם היה הריצה
 ק'צ לך הא. המסכנים החיילים על מאד מרחמת אני: "לו ואמרה המפקד אל

 ובלי כך כל תלול יהיה שלא כביש, הזה ההר על כביש סלילת מימון לצורך
 ".החיילים על להקל כדי, מכשולים

 המטרה כל כי. החיילים של בכושרם תפגע הנדיבה הצעתך: "המפקד לה אמר
 בתנאים בחרנו תחילה בכוונה לכן, הקשיים עם להתמודד אותם ללמד היא שלנו

 ". כאן הקיימים הקשים

 חיים של תורה / א גישמקע ווארט רנח שבועות תשע"ד( -)לקח טוב 

 

בהיותי בישיבה היה פעם בחור שהלך למרן החזון איש זיע"א, וביקשו שיברכנו 
שיסתלק ממנו היצר הרע ולא יהיו לו ניסיונות יותר. השיב לו מרן החזון איש: "מה, 

 אתה כזה טיפש?! אתה רוצה למות?!"

 (1"ה, עמ' )דברי הרב יעקב אדלשטיין שליט"א / "הכוח לשנות", מוסף ממעמקים, יתד נאמן סוכות תשע

 

 

 רושם של רוממות

 "עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע".

הצרות של יעקב שונות מהצרות של אומות העולם. כשיש צרה אצל הגויים, 
 כשהם יוצאים ממנה הם אומרים: "הלוואי שמעולם לא הייתה הצרה מגיעה".

שלא לא היו צרות לא כן הצרות של יעקב. צרות נוראות עברו על עם ישראל, אבל 
 השאירו איזה רושם של רוממות.

 (392)דברי הרב אביעזר פילץ שליט"א / הלבוש כהלכתו, עמ' 
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