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ִפי"  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ְוִתְשַׁמע  ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּשַׁמִים  "ַהֲאִזינּו 
)לב, א( 

ניתן לבאר בדרך רמז, "האזינו השמים ואדברה" - 
מתי אזכה שבשמיים יאזינו ויקבלו את דברי התורה 
והתפילות שלי? "ותשמע הארץ אמרי פי" - בשעה 
את  והתפילה  הלימוד  בשעת  עיניי  מול  שאשים 
ה'ארציות' שלי, ואדבר מתוך שפלות וענוה, אז אזכה 

שיהיה "האזינו" - התורה והתפילות יעלו לרצון.
"ִּכי ֵשׁם ה' ֶאְקָרא ָהבּו ֹגֶדל ֵלאֹלֵקינּו" )לב, ג(

"כי שם ה' אקרא" - שם הוי"ה הוא שם של רחמים. 
איתו  שקורה  דבר  בכל  הרואה  שאדם  לומר,  ובא 
את הרחמים של ה' עליו ולא מתגאה במה שיש לו, 
לאלוקנו"  גודל  "הבו  מ:  כתוצאה  לכך  להגיע  זוכה 
 - 'אלוקים'  שם  רומז  שלזה  דינים  עליו  שעברו   -
מידת הדין, ובגלל הייסורים והקשיים הגיע להכנעה 

והבנה שכל הטוב שיש לו זה הרחמים של ה'.

מציאת ה' - רק על ידי ייסורים

"ִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר ּוְבֹתהּו ְיֵלל ְיִשֹׁמן" )לב, י(
אומר המדרש )ספרי(: "ימצאהו בארץ מדבר - אלו 
ישראל'.  מצאתי  במדבר  'כענבים  שנאמר  ישראל, 
'ּוְבֹתהּו ְיֵלל ְיִשֹׁמן' - במקום הצרות, במקום הגייסות, 

במקום הלסטים".
מבואר כאן יסוד ענק: למצוא את ה', כלומר להגיע 
כאבים:  דרך  רק  אפשר  ממנו,  זה  שהכל  להכרה 
"ימצאהו בארץ מדבר". "מדבר" הוא "מקום הצרות, 
יכול  האדם  ואז  הלסטים".  מקום  הגייסות,  מקום 
עליו  שעוברים  הכאבים  מכוח  ה'  אל  להתחבר 
אבל  לאמונה.  אותו  ומקרבים  ליבו  את  ומכניעים 

כשהחיים יפים ואין שום בעיות, אמנם אפשר לקיים 
מזה  להגיע  אפשר  אי  אבל  תורה,  וללמוד  מצוות 

למציאת ה' - להכרה ש"אין עוד מלבדו". 

מפי עליון לא תצא הרעות

ֱאמּוָנה  ֵאל  ִמְשָּׁפט  ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  ָּתִמים  "ַהּצּור 
ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָשׁר הּוא" )לב, ד(

התורה אומרת כאן שאם רואים דבר לא טוב שקרה 
עצמו,  מהאדם  נובע  שהכל  לדעת  צריך  למישהו, 
עליו  באו  שעשה  טובים  לא  ממעשים  וכתוצאה 

הצרות והקשיים.
רואים  אם  "אפילו  טוב:  שוחר  המדרש  אומר  כך 
את  ]מייסר[  ומרשיע  הרשע  את  מצדיק  שהקב"ה 
הצדיק, עם כל זאת נאמר 'הצור תמים פעלו כי כל 
דרכיו משפט א-ל אמונה ואין עול'. אמרו לו למשה: 
'מי גרם לך שלא תכנס לארץ?' אמר להם ]משה[: 
'אני גרמתי!' אמרו לו: 'ולא הקב"ה עשה לך זאת?' 

אמר להם: 'חס ושלום!' 
לך מיתה?' אמר  גרם  'מי  לו לאדם הראשון:  אמרו 
להם ]אדם הראשון[: 'אני גרמתי לי!' אמרו לו: 'ולא 

עשה לך הקב"ה?' אמר להם: 'חס ושלום!' 
רואים מכאן שאפילו גדולי עולם, כשהייתה להם אי 
אלו צרה וקושי, האשימו רק את עצמם, וידעו שהכל 

בא להם מחמת מעשיהם.
וכך כותב האור החיים הקדוש )שמות ו, ב( בביאור 
הרעות  תצא  לא  עליון  "מפי  לח(  ג,  )איכה  הפסוק 
על  והייסורים  הרעות  יוצאים  לא  שמה'  והטוב". 

האדם, אלא הכל הוא תוצאה ממעשיו של האדם. 

שבת שלום וחג שמח

עצה לקבלת התפילות

איזהו העשיר השמח בחלקו

גיליון שבועי לקירוב לבבות ואהבת הבורא

שאלה:
כבוד הרב שליט”א שלום וברכה,

המונח  את  להסביר  יכול  הרב  כבוד  האם 
“שמח בחלקו” וכיצד מגיעים למצב הזה ללא 
קנאה וצביטה בלב? לא רק בגשמיות אלא גם 
בהצלחה של האחר כגון הצלחה חברתית או 

פופולריות. תודה.
תשובה:

את  בכנות  להסביר  ביקשת  וברכה,  שלום 
קנאה  ללא  בחלקו"  "שמח  המושג  הגדרת 

וצביטה בלב ולא רק בגשמיות. קודם כל, אין 
כשאני  תמיד  כי  בחלקו"  "שמח  המושג  את 
אוטומטית  מצליח,  שלי  החבר  את  רואה 
במה  משנה  לא  וזה  בלב,  וצביטה  קנאה  יש 
הקנאה.  זו  האדם  טבע  שלו.  ההצלחה  תהיה 
שנמצא  מושג  לא  זה  בחלקו"  "שמח  המושג 
בטבע אלא בנשמה, כי הואיל ובנשמה אנחנו 
נשמה אחת אז זה רק מי שהגיע לדרגת נשמה 
מרגיש שהצלחת החבר היא גם ההצלחה שלו. 
זוכים להגיע לשם? ברגע  השאלה היא, כיצד 

שאני רואה את החבר שלי מצליח ואני לוקח 
את הקנאה והצביטה בלב ולומד מהן מי אני - 
שאני מציאות של קנאה, וכמה קשה לי לפרגן 
אני  שזה  שפלותך,  את  לומד  אתה  כך   – לו 
ומגיע  אני  לומד מי  וככל שאני  האמיתי שלך 
הנשמה  נגלית  אט  אט  אז  שפלות,  להכרת 
חברי,  של  בחלקו  שמח  באמת  אני  ובנשמה 
ואני שמח בחלקי שלי כי חלקי זה חלקו וחלקו 

זה חלקי כי בנשמה - אנחנו נשמה אחת.
שבת שלום

17:47 חיפה
תל אביב
ירושלים

באר שבע

כניסה

זמני כניסה ויציאת שבת
יציאה

18:52
18:53
18:52
18:53

17:58
17:42
17:59
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הגיליון הוקדש 
להצלחת משפחת שושן הי"ו 

מטבריה, חברי אמת לדרך הבעש"ט

 לנועם בן אירית שתזכה לעבוד את
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"תנו  כתוב  מ"ח  דף  סוגה  במסכת  בגמרא 
על  מים  שניסך  אחד  בצדוקי  מעשה  רבנן, 
באתרוגיהן". העם  כל  ורגמוהו  רגליו   גבי 
השואבה  בית  שמחת  יש  ידוע שבסוכות 
כל  הרי  המזבח.  גבי  על  המים  את  ומנסכים 
ַיִין  "ְוִנְסֹּכה  שכתוב  כמו  היין  ניסוך  יש  השנה 
ְרִביִעת ַהִהין", ובסוכות יש גם את ניסוך המים. 
הצדוקי לא האמין בתורה שבעל פה, דהיינו לא 
קיבל את דרשת חז"ל, ניסך את המים על גבי 

רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהם. 
השאלה שלנו היא, למה העם רגמוהו באתרוגים 

ולא באבנים? 
האתרוגים  את  יצטרכו  הם  הרי  חבל?  לא 

להמשך החג...
ניסך  שהוא  אומרים  חז''ל  נוסף,  דבר 
את  ושפך  רגליו  גבי  על  המים  את 
משמעות  מה  היא,  השאלה  המים לרצפה. 
רגליו"? גבי  על  המים  את  "ניסך   המושג 

ידוע שלחג הזה יש 2 מצוות חשובות - מצות 
ָיִמים",  ִשְׁבַעת  ֵּתְשׁבּו  "ַּבֻּסֹּכת  סוכה כמו שכתוב 
 - המינים  ארבעת  של  המצווה  את  גם  ויש 
"ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכֹּפת 
ָנַחל...", אבל החג  ְוַעְרֵבי  ָעֹבת  ֵעץ  ַוֲעַנף  ְּתָמִרים 
חג  ולא  האתרוג  חג  לא  הסוכות,  חג  נקרא 

הלולב, אלא חג הסוכות. 
הסוכה  מצוות  זכתה  למה  היא  שלנו  השאלה 

שכל החג נקרא על שמה? 
מעניין שהאר"י הקדוש אומר שיש עניין לקיים 
הסוכה.  בתוך  המינים  ארבעת  מצוות  את 
מצוות  יש  שונות,  מצוות  שתי  אלו  לכאורה, 
ויש מצוות ארבעת המינים. אז מה בכל  סוכה 
המינים  ארבעת  בין  שילוב  של  העניין  זאת 

לסוכה? 
בתורה כתוב קודם "ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 
ָהָדר", המין הראשון מארבעת המינים  ֵעץ  ְּפִרי 
הפסוק  ובסוף  המובחר.  הוא  האתרוג,  הוא 
ָנַחל". וכך קורה גם בחג  ְוַעְרֵבי  ָעֹבת  ֵעץ  "ַוֲעַנף 
זה  הלב  תשומת  את  שמקבל  מי  בהתחלה,   -
יום  שנקרא   - רבא  בהושענא  אבל  האתרוג, 
חיבוט ערבה - הערבה היא זו שנמצאת במרכז 
מהפך,  פה  נעשה  אומרת,  זאת  העניינים. 
דבר  לכל  והראשון  הראש  שהיה  האתרוג 
שבקדושה מפנה את מקומו לערבה בסוף החג.

"ַרֲחָמָנא, ִאידַּכר ָלן ְזכּוֵתּה ְדיֹוֵסף ַצִּדיָקא - ְּבִדיל 
מקבל  יוסף  הצדיק.  יוסף  נקרא  יוסף  ַוַיֲעבֹור", 
את התואר "צדיק" הודות לעמידה שלו בניסיון 
עם אשת פוטיפר, וכך הוא תיקן את יסוד המים, 
הרי תאוות הן יסוד המים, ויוסף זכה לתקן את 
לגמרי,  יסוד המים. בספרים כתוב משהו אחר 
יוסף הצדיק בגלל שכשאחיו מכרו  יוסף נקרא 
אותו לעבד, יוסף לא הקפיד על אחיו כהוא זה, 
"ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם" - אל תהיו 
עצובים, אל תכעסו, לא אתם מכרתם אותי אלא 

האלוקים. 

לפני  עולם.  בורא  היה  זה  בתמונה,  לא  אתם 
הניסיון עם אשת פוטיפר היה ליוסף ניסיון עם 
האש.  יסוד  ניסיון  קוראים  הזה  לניסיון  אחיו, 
לבור  אותך  זורקים  שלך  שכשהאחים  בטבע, 
אותך  מוכרים  כך  ואחר  ונחשים  עקרבים  מלא 
מקומם  הכי  הדבר  זה  נעליים,  בעבור  לעבד 
שיכול להיות, אתה מיד רוצה לנקום בהם. אבל 
יוסף לא מקפיד על אחיו, אלא התורה מעידה 
"ִּכי ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְשָׁלַחִני ֱאֹלִקים 
אתם  "לא  שלו  לאחים  אומר  יוסף  ִלְפֵניֶכם". 
מכרתם אותי, לא אתם הבאתם אותי הנה, זה 
היה בורא עולם, זאת ההנהגה". יש כאן עבודה 

על מידת הכעס כאשר הכעס הינו יסוד האש. 
לניסיון שהיה ליוסף עם אשת פוטיפר - שהוא 
יסוד המים - קדם הניסיון עם יסוד האש שהוא 
מידת הכעס. בטבע שלו, יוסף היה אמור ליפול 
שבמקום  הוא  שקרה  מה  אך  הכעס,  במידת 
עצמו  עם  נלחם  הוא  אחיו,  על  יתרגז  שיוסף 
הוא  וכך  עולם",  בורא  זה  "זה לא אתם,  ואמר 
תיקן את יסוד האש. אומר בעל התניא זיע"א, 
שאם אדם זוכה להתגבר על מידת הכעס ולתקן 
והתלהבות  בשמחה  זוכה  הוא  האש,  יסוד  את 

בעבודת ה'. 
זו  ובתיקון  כעס,  זה  האש  יסוד   - בקלקול 
שמחה והתלהבות בעבודת ה'. יוסף זכה לעמוד 
הוא  לכעוס  ובמקום  האש,  יסוד  של  בניסיון 
מקבל שמחה והתלהבות בעבודת ה'. ומה קורה 
עכשיו כשאדם נמצא בשמחה ויש לו התלהבות 
בעבודת ה'? הוא מצליח בקלות לעמוד בניסיון 

של יסוד המים. 
לֹו  ּפּוִטיֵאל  ִמְּבנֹות  לֹו  ָלַקח  ַאֲהֹרן  ֶּבן  ''ְוֶאְלָעָזר 
"יוסף  היה  שפוטיאל  רש"י  אומר   - ְלִאָּשׁה" 
היצר  שכאשר  רש"י  אומר  ביצרו".  שפטפט 
הרע בא ליוסף, הוא זילזל בו ולא החשיב אותו 
ומסלק  הרע  ביצר  משתלח  היה  יוסף  לכלום. 

אותו ממנו. 
שכשאדם נמצא בשמחה ובהתלהבות בעבודת 
ה', אזי האש בתיקון - היא 'אוכלת' את המים, 
מאדה אותם. האש - שיוסף זכה לתקן - הביאה 
וממילא  ה'  בעבודת  והתלהבות  לשמחה  אותו 

יש אחר כך את הכוח לעבוד על יסוד המים. 

"מנורת  בספרו  זיע"א  אבוהב  יצחק  ר'  כותב 
כנגד  הם  המינים  המאור", שארבעת 
הינו  האתרוג  שבאדם.  ארבעת היסודות 
אדמדמים.  אתרוגים  יש  לכן  האש,  יסוד 
גבוה,  הכי  הוא  לכן  הרוח,  יסוד  הוא  הלולב 
ערבי  שהיא  הערבה  הרוח.  כמו  למעלה  הוא 
המים,  יסוד  היא  כלומר  במים,  גודלת  נחל 
העפר. יסוד  כנגד  נמוך  הכי  העץ  זה   וההדס 

יסוד  היא  והערבה  האש  יסוד  הוא  האתרוג 
המים. אנחנו מתחילים את החג - זמן שמחתנו 
- ביסוד האש. יסוד האש זה האתרוג, "ּוְלַקְחֶּתם 
ָהָדר", הוא הראשון  ֵעץ  ְּפִרי  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ָלֶכם 
שאתה אמור לקחת כסמל לשמחה והתלהבות 
בעבודת ה'. ואם תתחיל טוב עם יסוד האש - 
תוכל לסיים את החג עם הערבה - יסוד המים 

- ולחבוט בה. 
"בחג  השנה  ראש  במסכת  המשנה  אומרת 
נידונים על המים" - בחג אנחנו נדונים מה יהיה 
מצב יסוד המים שלנו השנה. האם אנחנו נזכה 
ונוכל  שלנו  בידיים  יהיה  המים  יסוד  שהשנה 
לכבוש את התאוות או הרצונות שלנו או שיסוד 
המים ילך לאיבוד... יסוד המים - זו הנקודה של 
החג. האם זו תהיה אהבת ישראל, אהבת התורה 

ואהבת ה', או שאלו יהיו אהבות אסורות? 
ניסוך  של  העניין  וזה  המים  על  נידונים  בחג 
המים  יסוד  את  לקחת  המזבח:  גבי  על  המים 

ולהקריב אותו אל ה'.
לכן כתוב בפסוק "ּוְשַׁאְבֶּתם ַמִים ְּבָשׂׂשֹון ִמַּמַעְיֵני 
תלוי  זה  מים?  לשאוב  רוצה  אתה   - ַהְיׁשּוָעה" 
מה  תלוי  זה  השמחה.  ביסוד  תלוי  זה  בששון, 
רוצה לכבוש  יסוד האש שלך. אתה  עשית עם 
את  תכבוש  כל  קודם  המים?  יסוד  את  ולתקן 

יסוד האש ואז תזכה ל"ִמַּמַעְיֵני ַהְיׁשּוָעה". 
"תנו רבנן, מעשה בצדוקי אחד שניסך מים על 
גבי רגליו" - הצדוקי בעצם אמר "אני לא מקבל 
את הדיבורים האלו, יסוד המים תלוי בהרגלים 
שלך, תלוי בטבעים שלך, ואם הרגלת את עצמך 
אז  טובים  לא  מקומות  מיני  ולכל  לקשקושים 
יסוד המים יפיל אותך ולא תוכל לצאת משם". 
רגליו" - כלומר "אל תגידו  גבי  "ניסך מים על 
לי שאם אזכה לכבוש את יסוד האש אז אתגבר 
דשמיא  כך סיעתא  אחר  לי  יביא  וזה  האש  על 
 ושמירה של ה'", הוא היה שבוי רק בהרגלים שלו.

רבי נחמן מברסלב זיע"א כתב "שכשמתגברים על 
אדם תאוות, זה סימן שהוא בעצבות". כשאדם 
בעצבות אז מתגבר אצלו יסוד המים, וכשאדם 
זוכה לכבוש את  ה' אזי הוא  בשמחה בעבודת 
 יסוד המים. הצדוקי לא קיבל את כל המהלך הזה.

''ורגמוהו כל העם באתרוגיהן'' - בשביל זה יש 
שזה  טוען  אתה  האש.  יסוד  האתרוג,  את  לנו 
תלוי בהרגלים, אבל זה לא תלוי בהרגלים אלא 

זה תלוי כמה עבדת על יסוד האש שלך. 
שרוצה  אדם  אדירה.  למתנה  כן,  אם  זכינו, 
לזכות שיסוד המים שלו יירגע, אז כשיבוא לידו 
אם  למשל,  שישתוק.   - בכעס  ניסיון  איזשהו 
בעיניך  חן  מילה שלא תמצא  לך  יאמר  מישהו 

עונג שבת עם הרב שליט"א

מה הקשר בין כעס לתאווה?



או יזרוק אותך לבור מלא נחשים ועקרבים 
ועדיין אתה תמשיך לשתוק - יסוד המים 
איך  אותנו  מלמד  החג  יירגע.  אצלך 
להגיע לשמחה והתלהבות. השתיקה הזו, 
העבודה על הכעס, מזכות אותך להתגבר 

על יסוד המים בקלות. 
לא  מי  הרי  דשמיא,  סיעתא  מקבל  אתה 
רוצה לתקן את יסוד המים? אנחנו רוצים 
שתהיה  הגשם,  תיקון  שיהיה  מעט  עוד 
ברכה, שפע של מים, אדון יקר! זה תלוי מה 
כשזורקים  אותך,  עושה כשעוקצים  אתה 
האם  ועקרבים,  נחשים  מלא  לבור  אותך 
ַנְפִשׁי  "ְוִלְמַקלְַ֒לי  לשתוק?!  זוכה  אתה 
לשמחה,  נהפך  הכעס  כל  וכך  ִתּדֹום", 

כשאדם בשמחה הוא מחובר אל ה'. 
לזכות להפוך  כדי  יש תנאי מקדים,  אבל 
והתלהבות  לשמחה  מכעס  הכעס  את 
בעבודת ה' יש תנאי אחד - ענווה. אם אדם 
כשיזרקו  אז   - שבגדולים"  "גדול  מרגיש 
איך  ועקרבים,  נחשים  מלא  לבור  אותו 
הכעס  הכעס?  על  להתגבר  יצליח  הוא 
האש  האדם.  של  הגאווה  במידת  תלוי 
היא גאווה וכעס. הגאווה והכעס הם יסוד 
אין  הענווה,  על  עובד  לא  כשאדם  האש. 
וממילא  האש  יסוד  על  לעבוד  יכולת  לו 

להפוך אותו לשמחה והתלהבות .
הצדיק  יוסף  על  לנו  מספרת  התורה  לכן 
ִזְלָּפה  ְּבֵני  ְוֶאת  ִבְלָהה  ְּבֵני  ֶאת  ַנַער  "ְוהּוא 
ְנֵשׁי ָאִביו" - שעוד לפני שזרקו אותו לבור 
ובני  בלהה  בני  עם  מסתובב  היה   יוסף 
זלפה, הוא לא חשב שהוא טוב יותר מהם, 

היו לו את דרכי הענווה עוד לפני כן. 
בעל  כותב   - ִבְלָהה"  ְּבֵני  ֶאת  ַנַער  "ְוהּוא 
בגימטריא שוטה".   - נער'  "'והוא  הטורים 
שוטה,  מעצמו  אחז  יוסף  הכוונה?  מה 
ואז  הכל שוטה",  בסך  אני  מי שאני,  "זה 
זורקים  הענווה.  יסוד  את  פה  יש  ממילא 
האש  יסוד  את  מתקן  והוא  לבור  אותו 
הוא  וממילא  והתלהבות  לשמחה  וזוכה 

זוכה ל"פטפט ביצרו". 
 - הקדושים  בספרים  כתוב  כך   - אתרוג 
ַּגֲאָוה".  ֶרֶגל  ְּתבֹוֵאִני  "ַאל  תיבות  ראשי  זה 
כדי שהאתרוג - שהוא יסוד האש - יהיה 
פרי עץ הדר, זה בתנאי שתיקח את הכעס 
בו  תהיה  אז  ורק  לשמחה  אותו  ותתקן 
הוא  בתיקון,  אש  הוא  האתרוג  ענווה. 
"זמן   - ה'  והתלהבות בעבודת  שמחה 

שמחתנו". 
מה  את  להבין  ניתן  הדברים האלה  לאור 
האר"י  אומר.  זיע"א  הקדוש  שהאר"י 
ללמוד  רוצה  אתה  שאם  אמר  הקדוש 
וכנס  אותם  קח  אז  המינים  מארבעת 
עניינה  סוכה  כי  לסוכה,  מתחת  איתם 
המינים  ארבעת  את  לוקח  אתה  ענווה. 
שבראשם האתרוג ובסופם הערבה, יש פה 
אותך  תביא  שהשמחה  שלם  מהלך אחד 

להתגברות על הערבות בשביעי של חג - 
תכנס מתחת  לא  אם  הערבה.  חיבוט  יום 
לסוכה - לא יתחיל פה תהליך כלל וכלל. 
אתרוג זה יסוד האש, יש אש בקלקול ויש 
 - בתיקון  תהיה  שהאש  כדי  בתיקון.  אש 
אתה חייב להיות מתחת לסוכה, אתה חייב 

לחבר אותה לענווה, להכרת שפלותנו. 
הם  ואשה  שאיש  חז"ל  אומרים  רבותיי, 
יסוד האש. יש אש באיש ויש אש באשה, 
י'  האות  את  יש  באיש  רק  אש.  שניהם 
של  שמות  וזה  ה',  האות  את  יש  ובאשה 
שיש  אומרת  זאת  מה  עכשיו,  הקב"ה. 
בשניהם יסוד האש? פשוט, זה אומר שהם 
ואישתו  הבעל  של  הניסיון  עיקר  בניסיון. 
אחד,  מצד  וכעס  גאווה  האש:  יסוד  הוא 
שמחה והתלהבות מצד שני. כשיש ביניהם 
על יסוד  עובדים  והם  ניסיון  של  מצב 
האש, הם זוכים בבית לשמחה והתלהבות 

בעבודת ה' שתביא אותם לאחדות.
הוא  הסוכות  חג  שלפני  חבר  לי  סיפר 
לו  עלה  האתרוג  אתרוג,  לקנות  הלך 
מאה וחמישים שקל. וכדרכם של יהודים 
טובים, הוא לקח אותו למורה צדק שיגיד 
המורה  האתרוג.  על  דעתו ההלכתית  מה 
צדק הפך את האתרוג הלוך וחזור, ושאל 
ענה  האתרוג?"  את  הבאת  "מאיפה  אותו 
זה  "וכמה  שאל  הרב  "קניתי".  הבחור  לו 
וחמישים  "מאה  השיב  הבחור  לך?"  עלה 
טובה,  לי  "תעשה  הרב  לו  אמר  שקל", 
תביא  רק  לך חמש מאות שקל,  אתן  אני 
לי את האתרוג". הבחור קלט שזה אתרוג 
הביתה  חזר  הוא  סירב,  הוא  ולכן  מהודר 
שמח וטוב לבב. מיודענו שם את האתרוג 
בתוך קופסא בסלון וניגש למטבח להדיח 
כלים. הבן שלו - ילד מתוק בן שלוש ראה 
קופסא על השולחן בסלון, הוא פתח את 
הקופסא והיה נדמה לו שיש בפנים כדור 

צהוב... 
הילד הוציא את האתרוג, זרק על הרצפה 
שדברים  קלט  האבא  לבעוט...  והתחיל 
שהילד  חשב  הוא  אבל  לעוף  מתחילים 
שיחק  שהילד  אחרי  בכדור.  משחק 
היקר  הבן  הכיוונים,  לכל  ובעט  באתרוג 
לקח אולר וחורר אותו. האבא סיים להדיח 
את הכלים, נכנס לסלון וחשכו עיניו... הוא 
וקולט  באתרוג  בועט  שלו  הבן  את  רואה 

שהאתרוג מחורר... 
לא  אתה  "הרב,  האבא  כך  אחר  לי  סיפר 
אבל  לי,  היה  ניסיון  איזה  לתאר  יכול 
אמרתי  ושתקתי".  ה'  של  לרחמים  זכיתי 
לו "תקשיב, זו ההקדמה לחג הסוכות, זה 
נקרא שתיקנת את יסוד האש וזה האתרוג 
האמיתי, בא לך ניסיון של כעס וזכית לא 
לך  יהיה  הזה  החג  לפועל.  אותו  להוציא 

'זמן שמחתנו' אמיתי".
שנזכה ללכת בדרך האמת, אמן כן יהי רצון.

שלום למערכת דרך הבעל של טוב,
על  איתנו  דיבר  הרב  האחרונה  בשבת 
נקודה חשובה ורציתי לשתף אתכם איך 
הסביר  הרב  בבית.  עליי  השפיעה  היא 
לעשות  שלך  מהבן  מבקש  שכשאתה 
משהו בבית ואתה רואה שהוא לא בדיוק 
איתך והוא מתנגד אליך, אל תיכנס איתו 
תכניס  "אל  אחרות  במילים  למריבה. 
לו  מחכה  אתה  הרי  לבוץ",  עצמך  את 
בפינה, תיכף הוא יבקש ממך ארטיק או 
ממתק ואתה תגיד לו "חמודי, אתה זוכר 
שאבא ביקש ממך להיכנס למקלחת ולא 
שמעת לי? לכן לא מגיע לך...", והארטיק 
אם  ואפילו  במקפיא.  יישאר  בינתיים 
בסופו של דבר אתה תנצח והוא כן יעשה 
את מבוקשך, אתה תהיה מותש ועצבני 
ולא הרווחת כלום, רק יהיה אבא עצבני 

וילד מאוכזב. 
ראשון  ביום  שמונה,  בגיל  שלי  הבן 
לאחר ארוחת הערב, סירב בתוקף לברך 
פניתי  להתמרד.  והתחיל  המזון  ברכת 
רק  תגיד  לפחות  "מתוקי,  בנועם  אליו 
לא  "לא,  לי  אמר  והוא  ברכות",  שתי 
ניסיתי  ושוב  המזון".  ברכת  לברך  רוצה 
את  תברך  אל  חמודי,  "בסדר  בעדינות 
רק  תברך  אולי  אבל  המזון,  ברכת  כל 
הסכים  הוא  הראשונה?"  הברכה  את 
את  בסוף  בירך  שהוא  לראות  ונוכחתי 
בו.  גאה  הייתי  כך  כל  המזון.  ברכת  כל 
ומה אני הרווחתי? אני הרווחתי שלא היו 
שהרב  כפי  והתנצחויות  וויכוחים  איתו 
שליט"א הסביר, ובעצם הרווחתי את כל 
לא  אם  הכל.  את  בירך  הוא  כי  הקופה 
הייתי מתאפק - מה שאופייני לי - אלא 
ראש  איתו  ונלחם  לוויכוח  איתו  נכנס 
בראש, הייתי נופל בכעס וגם לא מרוויח 
לשמוע  אותי  שזיכה  לה'  תודה  כלום. 

דרך כל כך נפלאה וחשובה. 

שמעתי, התחברתי ונושעתי

אל תכניס את עצמך לבוץ

אם גם אתם מעוניינים לשתף אותנו בישועה 
לנו למייל  "דרך הבעש"ט", אנא כתבו  בזכות 
litibsn@gmail.com
וזכו את הרבים. שבת שלום

מדור
חדש



   

   

בשבילי נברא העולם

תהלים

אני רוצה לחזור בתשובה לה' האריה 

אשת חיל

בגמ' מסכת שבת ]עז.ב[ הובא שיש חיה קטנה הנקראת "מפגיע", 
ושהאריה מאוד מפחד ממנה.  ומהו אותה בריה? רש"י פירש שהיא 
חיה קטנה וקולה גדול, ורבנו חננאל אומר שהיא מהלכת בין רגלי 
האריה וצועקת בקול גדול ומבהילה את האריה. אותה חיה קטנה 
- שאפילו האריה מפחד ממנה, היא עצמה פוחדת מאוד מכלב, 
שכלב הורג אותה. )"נשמת כל חי"/ ר' יחיאל מיכל שטרן, עמ' סב(.

והוא החזק  והנ"ל בא ללמדנו שאפילו שהאריה הוא מלך החיות 
זאת  בכל   - ירא"  לא  מי  שאג  "אריה  ממנו,  יראים  וכולם  שבהם 
קטנה  חיה  מהאריה:  חזק  יותר  בעולם  משהו  יש 
הנקראת 'מפגיע' - היינו, אם יש אדם שמקטין 
את עצמו וחי שפלות וענווה ומכוח אותה 
ענווה הוא 'מפגיע' - כלומר מתפלל )כמו 
"ויפגע  ע"ה  אבינו  יעקב  אצל  שמצינו 
תיקן  "יעקב  חז"ל  ודרשו   - במקום" 
האויב  אם  גם  אז  ערבית"(,  תפילת 
שמולך הוא חזק כאריה - על ידי ענווה 
ותפילה מתבטל הניסיון והקושי ואותו 
מסתלק   - לך  שהתנכל  מסוכן  אדם 
והולך. אולם לאותה חיה קטנה גם כן יש 
והיינו  אותה,  הורג  הכלב  מכלב, שכן   - פחד 
שידוע שלכלב יש תכונה לחזור שוב ושוב על אותו 
מעשה גם כשרואה שלא מצליח בראשונה, כמו שכתוב "ככלב שב 
יש  קטנה  חיה  שלאותה  וזהו  באיוולתו".  שב  כסיל  כך  קיאו,  על 
פחד מהכלב, כלומר שאותה חיה קטנה מסמלת שפלות וענווה רק 
אם היא מפחדת תמיד לא לחזור שוב על הטעויות שעשתה בעבר, 
אבל מי שאוחז מעצמו וחושב "אני לא אחזור יותר על הכישלונות 
מהעבר שלי"  - אינו מפחד מהכלב וממילא הוא לא החיה הקטנה 

ששמה 'מפגיע'. 

פרק א' פסוק ה
שיש  אנשים  של  סוג  הם  "חטאים"   – צדיקים"  בעדת  "וחטאים 
להם תירוץ והסבר לכל כישלון שלהם והם שמים עצמם בבחינת 
"שוגגים". אותם אנשים לא יוכלו לקום ולהצטרף לעדת "צדיקים" 
לא  שהם  פי  על  ואף  עצמם,  עם  שינוי  עושים  לא  שהם  מכיוון 
של  הקטגוריה  לא  הם  סוף  סוף  אבל   - הרשעים  עם  מזוהים 
לאיתותים  ליבם  ששמים  אלה  אותם  הם  הצדיקים  כי  הצדיקים, 
של ה' ולוקחים את עצמם ברצינות, ומבינים שה' קורא להם דרך 

הכאבים שעוברים עליהם, ותמיד הם במגמת עלייה ושיפור.

אני רוצה לחזור בתשובה לה',
המילים  חזק!  אותי  תפסה  חטאים  של  מילים  רשימת  אבל 
חזק  אותי  אזקו  וכו'"  דופי  דיברנו  גזלנו,  בגדנו,  "אשמנו, 

בידיים וברגליים, בראש ובכל האיברים.
די!!!!! צעקתי להן, "תפסיקו! 

אתן לא נותנות לי לחזור בתשובה להשם”!
-  "תיפני לבוס שלנו, אנחנו פועלות לפי פקודתו “.

-  "מי זה הבוס שלכם ואיפה הוא גר”?
-  "הבוס שלנו הוא הגאווה והוא יושב לך חזק בכבד..."

-  "גאווה! גאווה!" קראתי לה בכל כוחי ...
-  "את ממש אלופת העולם, אין עוד מלבדך בכל העולם... 

מה רצונך אשת חיל מדהימה שכמותך?"
אותי  לשחרר  פקודה  תני  רצינית!  אני  הפעם  גאווה,   -  “
רוצה  ואני  לזוז  לי  נותנות  לא  הן  הזאת!  מרשימת החטאים 

לחזור בתשובה להשם!"
-  "ומי יחמיא לך? מי יראה לך את כל ההישגים וההצלחות 

שלך?"
-  "נכון, זה בהחלט נעים בהתחלה, אבל החלטתי שאני רוצה 
להשתחרר מרשימת המילים של החטאים שתופסות אותי .”

-  "טוב... תיפני לבוס שלי, אני פועלת לפי פקודה שלו".
-  "מי זה הבוס שלך ואיפה הוא יושב”?

-  "לבוס שלי יש כמה שמות: 'בעל דבר', 'הסיטרא אחרא', 
'שטן' וגם 'מלאך המוות', ותתפלאי, הוא יושב לידי..."

-  "מה??????? הצילו!!!!"
"מאין יבוא עזרי?”

לפתע השם ריחם עליי ושלח לי מישהו זקן, מואר ומאושר 
ששאל אותי:

-  "מה רצונך אשת חיל”?
- "לחזור בתשובה להשם”!

-  "קודם כל את צריכה לחזור בתשובה לעצמך, לאמת שלך... 
בתשובה  תחזרי  ממילא  לעצמך  בתשובה  כשתחזרי  ואז 

להשם,
את פשוט מנותקת מעצמך ואת לא יודעת מי את!"

-  "ובאמת מי אני?" 
“ - את הבת של בורא עולם, אבל כמו תינוק חסר אונים בלי 

אימו, כך את חסרת אונים בלי אבא שבשמיים,
הבורא יצר אותך חסרה וחסרת אונים. 

לדוגמא, תיזכרי איך את נראית בימי שישי בשיא הלחץ!
כועסת, עצבנית, לחוצה כמו חית פרא!

תיזכרי בקשיים של השנה החולפת, 
תיזכרי שאת חסרת אונים מול הילדים, לא יודעת מה לעשות 

עם שלום הבית... 
תתחברי לחולשות האלו, תעצרי שם, מה את מרגישה?"

“ - חסרת אונים? שלילית? “
“ - בדיוק! זאת את האמיתית! השם ברא אותך חסרת אונים 

ושלילית “!
- "אבל למי שייכים כל ההישגים וההצלחות שהיו לי אם אני 

כזאת חלשלושה?" 
-  "לבורא עולם!"

- "אז כשאני מצליחה להכניס שבת עם ניצולים - זה השם!
כשאני מצליחה לא לענות ברותחין לבעלי - זה השם.

של  המילים  רשימת  קסם!  איזה  תראה  ומאושר,  זקן  איש 
החטאים פורחות ממני... איך זה קרה”?

- "פשוט, כשאת חוזרת בתשובה לעצמך ומתחברת לחולשות 
שלך - זה מגרש את הגאווה, ובלי הגאווה רשימת החטאים 

עוזבת אותך .”
כשאני חוזרת בתשובה לעצמי ומכירה בשפלותי - הבעל דבר 
הופך לשום דבר ומעליי עומד השם, משגיח ושומר שלא אפול 

בחטאים ...
אז חזרתי בתשובה לעצמי ומצאתי את בוראי,

"כגמול עלי אימו כגמול עלי נפשי".
שבת שלום וחג שמח


