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 אבינו"השכיבנו  :אומרים בנוסח תפילת ערבית למנהג הספרדים
לחיים טובים ולשלום". ולכאורה מדוע  מלכנווהעמידנו  לשלום

 והמשיך בלשון "מלכנו"? "אבינו"פתח בלשון 

שויתי ה' לנגדי תמיד תחילת השולחן ערוך: כתב הרמ"א באלא 
)תהילים טז, ח(, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר 

ני האלהים, כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו הולכים לפ
והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך 
גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו 
וקרוביו, כדבורו במושב המלך. כ"ש כשישים האדם אל לבו 
 שהמלך הגדול הקב"ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו
ורואה במעשיו, כמו שנאמר: אם יסתר איש במסתרים ואני לא 
אראנו נאם ה' )ירמיה כג, כד(, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה 

 . ע"כ.בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד

הוא לפני מלך נמצא כי כל יהודי צריך לחיות עם הרגשה שעומד 
שלפניו ממילא כיצד ניתן ללכת לישון כמלכי המכים הקב"ה, 

אומר לשון  "השכיבנו"אצל  נמצא מלך מלכי המלכים? לכך
, כי לפני אבא ניתן לישון. אולם בבקר בזמן הקימה צריך "אבינו"

 להרגיש "מלכנו" לקום מיד לעבודת בוראו. 

אולם היום נבוא עם רעיון חדש, עוד יש לומר בזה רעיון חדש, 
רים בבית שואכולנו רוצים להיות מאושרים רוצים להיות מ

עם כל הקידמה בעבודה, האושר היא פיסגת חיינו. אז מדוע 
 לא רואים עלייה מקבילה ברמת האושר? עדייןברמת החיים 

גורמים.  חלק לכמהמתכי חסרון האושר  ,פיסכולוגים אומרים
זאת רק עשר  ישים אחוז נובע מרמת הגנים שלנו, לעומתחמ

 ,פחתימצב מש ,גודל דירה, כגון החיים שלנומשופע מתנאי אחוז 
בעיות כלכליות וכדומה. כל אותם דברים אינם בדינו לשנות, 

אופן שבו אנו העל פי נקבעים אולם ארבעים אחוז הנותרים 
 . תינו תלויות בנוו, ומחשבחושבים

על לחשוב  וסנכדי להבין זאת נעשה תרגיל מחשבתי קטן, 
השבוע שעבר עליכם ותחפשו איזה אירוע חיובי קטן שמח 

לעצמכם כמה זמן  תחשבו. לאחר מכן, שחוויתם ושימח אתכם
שוב ו .במחשבות שלכם -האירוע החיובי נשאר בתודעה שלכם 

אירוע שגרם לכם בבית או  ,אירוע שליליבור ונחפש עם נעהפ
כמה זמן המחשבה הזו  נבדוקבעבודה לכעס ותסכול או דאגה, ו

 נשארה בתודעה שלכם.

שבו אנו  ובכן מחקרים מראים שיש הבדל מאוד גדול לאופן
קולטים אירועים שליליים לחיים שלנו לאופן שבו אנו קולטים 
אירועים חיוביים בחיים שלנו. כשמגיע אירוע חיובי אנחנו חווים 
"היי" מאוד נחמד, אבל אז יש ירידה מהירה והתפוגגות של 

 האירוע מהתודעה שלנו. זה לוקח דקות ספורות וזה נעלם. 

יות? הו... זה סיפור אחר מה קורה בעולם של החויות השליל
לגמרי. כשחוייה שלילית עוברת עלינו, אנחנו מתעסקים איתה 
ואנחנו חופרים בה ואנחנו מפרקים אותה ומרכיבים אותה 

 "הטיית השליליות", מחדש, לתופעה זו בפסיכולוגיה קוראים 

 

והיא כל כך חזקה שאפילו אם נקבל סידרה של מחמאות על 
אבל לצד המחמאות נקבל ביקורת  משהו טוב שעשינו בעבודה

אחת קטנטונת, התודעה שלנו תיקח את כל המחמאות ותזרוק 
אותם. אבל הביקורת האחת, הקטנטונת הזאת, תתקע לנו 

 בתודעה במשך שעות ימים שבועות ואפילו שנים.

 השליליות?אז מה עושים? איך מתמודדים עם הטיית 

, נהקודם השי לעשות בלילהשיש י תרגילים נשנלמד היום על 
יעיל  תרגילים מאוד פשוטים אבל יש להם אפקט מעולה ומאוד

דבר זה נרמז צד ולאח מכן נראה כיר לטווח ארוך. שובהגברת הא
 בנוסח הברכה הנזכר. 

על מחקר של מרטין זליגמן, המייסד של מבוססים אלו ים תרגיל
 יום יום, עלהפסיכולוגיה החיובית והוא עוסק בהכרת תודה ב

בסיס מחקר זה אני רוצה להציע לכם כל לילה לפני השינה 
במקום לחשוב על טרדות שנובעות מהיום שעברתם, תחשבו 
במקום זה על שלשה דברים חיוביים שקרו לכם באותו יום. זה 
לא צריך להיות משהו דרמטי, לא הישגים יוצאים מן הכלל, 

ר של זליגמן הראה דברים פשוטים וקטנים של היום יום, המחק
שכשאנשים מתרגלים שלשה דברים טובים שהם חוו ביום 
במהלך שבועיים, רואים עלייה משמעותית ברמת האושר לאורך 

 זמן. 

מחר. לפני השינה במקום לחשוב המתייחס ליום  התרגיל השניו
ם על רשימת המטלות שיש לכם מחר, תחשבו על שלשה דברי

טובים שמחכים לכם מחר. שוב, זה יכול להיות משהו פשוט, 
פגישה עם חבר, שיעור יפה שאני מתכונן לשמוע, ארוחה 

 . וכדומה משפחתית

אנשים שמתרגלים ציפייה חיובית למחר, מצליחים להוריד את 
רמת השחיקה, מורידים פסימיות ומורידים אמוציות שליליות, 

 לאורך זמן.

ברכת  סחוים אלו רמוזים בנכי תרגילנבוא ונבאר מעתה 
פותחת במילת "אבינו" וממשיכה במילת "השכיבנו", הברכה 

"השכיבנו אבינו לשלום" זה כנגד וזאת משום, כי "מלכנו", 
שלשה אירועים  חפששבו מוטל עלי להתרגיל הראשון שהזכרנו, 

ועל כך באה הברכה ומסייעת לנו משמחים שחויתי במשך היום, 
וכל מה שהאבא עושה עם בנו הוא רק לטובה  "אבינו", כי הקב"ה

חים ממאהבתו אליו, ובזה ייקל על האדם למצוא אירועים מש
 שהוא חווה ועבר. 

המשך הברכה "והעמידנו מלכנו לחיים טובים  מת זאתלעו
אירועים הלחשוב על בו מוטל עלי התרגיל השני , כנגד "ולשלום

נכנס יצר הרע אולם כאן להיות לי מחר,  יםשעתידהמשמחים 
מזכירים לנו חששות שמא אותם דברים יתבטלו, לכן ס יכנומ

ום" אל תחשוש שתתאכזב ללחיים טובים ולש מלכנו"והעמידנו 
כל והמקרים הללו לא יגיעו, כי ה' הוא המלך ובידו לתת לך את 

  אותם דברים חיוביים שאתה מצפה להם. 
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תפקידנו לחגוג הצלחות קטנות כגדולות, האושר הוא לא מקום 
זה לא חבילה שאנחנו מקבלים, אלא זו  ,שאליו אנו מגיעים

אחר מחשבה פעולה אחר מחשבה  ,תוצאה של העשיה שלנו
תתקשר, ממפעל הפיס פעולה. אנחנו לא יכולים לחכות שאראלה 

שהבוס יגיע מחייך לעבודה ושהבעל סוף סוף ישתנה. או שהילד 
 . ייסדר את החדר

להבין  ,אנחנו צריכים להתעורר ולקחת אחריות על האושר שלנו
שזה בידינו ורק בידינו. ואנחנו יכולים לייצר שינוי, פעולה אחר 

 פעולה, מחשבה אחר מחשבה, ולהתחיל בדברים קטנים.

 הסיפור הזה ימחיש לנו על מה שאנו מדברים.

שח המגיד הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל: לפי מספר שנים 
הרפואה בילינסון. והנה -ליתי, לא עליכם, אשפזו אותי בבית ח

הודיעו לי שהגאון רבי אהרן יהודה לייב בא לבקרני. מיד לבשתי 
הרפואה וירדתי מן המטה לכבודו, -את החלוק על בגדי בית

 י.וקדמתיו בפתח מכיוון שלא רציתי שיטרח עבור

ם". כיוון שראני בכך, אמר: "אינכם יודעים כמה אתם עשירי
תמהתי, "וכי אני עשיר, אם כן, אני מייפה את כחו של הרב 
להשתמש בעושרי ולהשיא את נכדיי!". כשראה את תמיהתי 
הסביר: "שמעו, הייתי כעת בקומה השמינית של חולי המחלה 

שוכב שם אחד מגדולי מחזיקי התורה בדורנו, עולם  הידועה ל"ע
ו מוטל התורה חייב לו הכרת הטוב עצומה. לצערי מצאתי

כשראני אמר: "רבי, הייתי נותן חצי מרכושי ש. במטתו, במצב אנו
עבור היכולת לרדת מהמיטה". מה אומר לכם, אילו הייתם 

הייתם יודעים כמה אתם עשירים, ו, יודעים, כמה זה חצי מרכוש
 ...שאתם יכולים לרדת מהמיטה

שוכב  ,הרב שטיינמן לימד את הרב גלינסקי שגם בהיותו חולה
 י שיש לו. בועל החלק החיכל ת, מוטל עליו להסבבית החולים

 באותו שהיו צדקניות נשים בשכר""ל זדברי חא ונבאר מעתה נבו
, מים לשאוב שהלכו שבשעה, ממצרים ישראל בני נגאלו הדור
 . "דגים ה"הקב להן זימן

 בעליהן מרחיצות הנשים היו עבודה של מפרך יום לאחר וכך
 ואז, ממך נאה אני לבעליהן ואמרו, דגים אותם ומאכילות במים

 הגזרה משום לשדה הלכו הלידה זמן וכשהגיע להם נזקקות היו
 התפוח בשדה יולדות והיו" תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל"

 לטפל מלאכים ה"הקב ושלח" עוררתיך התפוח תחת" שנאמר
 מסלע דבש ויניקהו" שנאמר כמו והשקם והאכילם הללו בילדים

 אך להורגם רצו, המצרים אותם וכשגילו" צור מחלמיש ושמן
 כמו שוורים המצרים הביאו, בקרקע התינוקות ונבלעו נס נעשה

 ואחר להורגם הצליחו ולא" חורשים חרשו גבי על" שנאמר
 רבבה" שנאמר השדה כעשב ויצאו תינוקות אותם בצבצו שגדלו
 ובשעה לבתיהם עדרים עדרים באו וכשגדלו" נתתיך השדה כצמח
 ובנס נולדו בנס שהרי תחילה הכירוהו הם הים על ה"הקב שנגלה

 ".ואנוהו קלי זה" ואמרו הצביעו ומיד גידלם ה"הקב

שהקב"ה זימן להם דגים, משום  לכך שהסיבה, א"המהרש וביאר
 .ורביה לפריה סימן הם שדגים

ף, כי הדגים סמלים על עינא פקיחא, אבל אפשר לומר רעיון נוס
כיון שאין להם עפעפיים ועיניהם פקוחות אף במים, כל הבריות 

שונה הדבר אצל הדגים, סוגרים את עיניהם,  םבכניסתם למי
שונות צרות  –שמלמדים אותנו שגם בזמן של "מים רבים" 

 ב שבו. ומשונות, פקח את עיניך וחפש את האור והטו

ידי התבוננות  , כי על"ולכן דגים ראשי תיבות "י"ג מכילין דרחמי
  של חיפוש הטוב באותו הרע, ממשיך רחמים על העולם.

 הדברים את מאזכרים" יודע מי אחד" בפזמון הסדר בליל
 שלושה ,הברית לוחות שני ,אלוקינו אחד, ישראל לעם המיוחדים

 תשעה" ולפתע ,'וכו תורה חומשי חמשה ,אמהות ארבע ,אבות
 לאחר יולדות בעולם הנשים כל הרי בזה המיוחד מה" לידה ירחי

 ?חודשים תשעה

: איתתא מן יומא דף מב:( תזריע פרשת)מובא בזוה"ק אלא 
עברת עד יומא דיולדת לית לה בפומא אלא ילידו דילה אי דאת

ליהוי דכר, ועל דא "אשה כי תזריע וילדה זכר". ע"כ. והיינו, כל 
צפייתה של האשה בימי הריונה הוא, שתזכה ללדת זכר ותוכל 

 לקיים בו מצות מילה.

אמא יהודיה משאר נשים שבעולם, שאר נשים שונה  בזה
שבעולם רואות בהריון כי מטרד וקושי, לעומת זאת אמא יהודיה 

חודשים של ציפיה לזכות להביא זכר ם אלו, הם ישתשעה חוד
 לעולם לקיים בו מצות ברית מילה. 

***** 

 

 על ידי לימוד תורה שבע"פ: השובבי"ם תיקון עיקר 

)פרשת ויחי ד"ה ויקרא יעקב כתב בספה"ק אוהב ישראל 
וז"ל: תקנו קדמונינו ז"ל להתענות ולעשות תשובה  לבניו(

בימי פרשיות של שובבי"ם, כידוע מספרים הקדושים וכו'. 
ה, כל אחד ועיקר התשובה הוא על ידי תורה ותפילה וצדק

ואחד לפי יכלתו, ובפרט בלימוד תורה שבעל פה, ולברר הלכה 
בליבון ובירור יפה, בזה הוא מקבץ חלקי הטוב והניצוצין 
קדישין, ומברר אותן מתוך הקליפות להוציא בולעם מפיהם, 

, וזהו עיקר התיקון )איוב כ', ט"ו(בסוד "חיל בלע ויקיאנו" 
כוונת הלב וביראת שמו של הפגם. כי לימוד תורה שבעל פה ב

יתברך הנכבד והנורא, וכל שכן מי שזוכה ללמוד תורה לשמה 
ממש, ועל ידי תשובה כראוי, מאסף ומייחד כל חלקי הטוב 

 רשן. עכ"ל.שין למקורן ולשווהניצוצין קדי

וז"ל: )בהקדמה ד"ה ועפ"י זה( וכן כתב בספר אגלי טל 
...ועפי"ז יובן נחיצות הלימוד בהלכות שבת לתיקון פגם זה. 
כי תיקון הברית תלוי ביותר בלימוד התורה, וביותר בלימוד 

"ר )הרה"ק מקאצק התורה בעיון. על פי מה ששמעתי מאדמו
זי"ע( בפירוש דברי הזוה"ק שעל חטא הידוע אינו מועיל 

"ולבבו  )ישעיה ו', י'(תשובה, משום דתשובה היא בלב כדכתיב 
יבין ושב וגו'". והפגם הוא במוח, והרי הקלקול למעלה 
ממקום התיקון, וכן מצאתי בספר זרע קודש. ועל כן עיון 

ידושים הרי התיקון הלכה שהוא במח, וכל שכן מי שמחדש ח
 גם כן במח. עכ"ל יעו"ש המשך דבריו.  

כתב וז"ל: הנה  )פרשת ויחי, תרפ"א(ובספ"ק שם משמואל 
ימי השובבי"ם ת"ת הם זמן התיקון לחטא, ויש שמתענים 
ועושין סיגופים, מוטב שיאמר כל אחד לנפשו מוטב להשתעבד 
בביתה של תורה ולצמצם את כל מעשיו ותהלוכותיו שיהיו 

ולא להשתעבד לתעניתים וסיגופים. כמו שהגיד  ,בדרך התורה
הילוך בדרך זקיני אדמו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק, שה

 התורה הוא הגדול שבסיגופים לגוף. עכ"ד זקני. ומובן שהאיש
הֹשם שכמו להשתעבד לתורה, הן ביגיעת הלימוד והן בצמצום 
תהלוכת מעשיו על פי דרכי התורה, מועיל יותר מכל סיגופי 

 .הגוף. עכ"ל

ובספה"ק יסוד העבודה ח"ג פ"ה אות ז', כתב וז"ל: והקובע 
ת בלא שום הפסק דיבור בענין אחר, לו ללמוד ערך ה' שעו

ובלא ענין טעימה בעלמא, ועל דרך תענית שעות, נראה לי 
ותו שדבר זה הוא ענין נפלא המועיל ומזכך ומכפר ומביא א

 .אדם לתשובה וכפרה מעולה. ע"כ

ובספר שיח שרפי קודש מובא: בשם הרה"ק מסאכטשוב זי"ע 
כשהייתי בגור אמר ליושבים אצל ה"שולחן" בזה הלשון: 

כר אתה ורוך, זבברוך סטיטשנר,  ביהרי"ם לר דושיאמר החי
 -צק כי הסדרות הללו )וצק מה שהיו אומרים בקוכשהיינו בק

ספות. ום לעיין בו כבהלכה ותיפרשיות של שובבי"ם( צריכ
וסיים הרה"ק, כי מבואר בזוה"ק שאם מבררין הלכה, גם 

יגיעה שאדם  האיש נעשה מבורר בעצמו עד כאן, והיא ע"י
מייגע בו, עי"ז נעשה הגוף מבורר, והימים האלה העיקר לברר 

 בו רע מהטוב כמבואר בספרי המקובלים. ע"כ.    

מיר(: שובבי"ם הם כמו דות אהרן )ז'טאלכתב בספה"ק תו
עשרת ימי תשובה, והוא זמן שמקובל התפילה כמו בעשרת 

 ימי תשובה.   

ח. אמר הרה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא זי"ע, ששמע מבעל 
צמח צדיק מויז'ניץ זי"ע כדברים האלה, כשם שבתשרי 
מתחיל בר"ה ויוה"כ, ולבתר כן באים סוכות לתשובה 

מתחילין לשוב מיראה, עד  מאהבה, כן הדבר בימי השובבי"ם
שבפורים קבלוהו ברצון ובאהבה ונמשך עד הפסח שהוא זמן 

 אהבה. )אבן שתיה, מערכת צמח צדיק פ"ה אות י"א(.


