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"ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכֹּפת 
ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוְשַׂמְחֶּתם ִלְפֵני 

ה' ֱאלֵקיֶכם ִשְׁבַעת ָיִמים". 

הכוונה  ָנַחל'  "'ְוַעְרֵבי  התודעה  בספר  כתוב 
ליוסף - מה ערבה זו, כמשה ויבשה לפני שלשת 
הערבה  אחיו".  לפני  יוסף  מת  כך  המינים, 
מצטמקת לפני כל המינים ויוסף מת לפני כל 
השאלה  הערבה.  הוא  יוסף  לכן  שלו,  האחים 

שלנו היא מה הקשר בין יוסף לערבה? 
סוכות(:  חיים,  עץ  )סידור  בהושענות  כתוב 
שפתיים  צפצוף  ההדס,  יכפר  עיניים  "קריצת 
הפה  על  לכפר  באה  –הערבה  הערבה"  תכפר 
כדי לתקן את הדיבור. השאלה שלנו היא, אם 
אז  הדיבור,  את  לתקן  הערבה  של  תפקידה 
למה לוקחים שני בדי ערבה? הרי יש לנו רק 

פה אחד... 
לעבוד  שצריך  דיבור  סוגי  שני  ישנם  אלא 
עליהם: הראשון - הדיבור שלי. בן אדם לא שם 
לב לדיבור שלו, במיוחד בשעת כעס. הוא יכול 
לומר דברים קשים על עצמו, על משפחתו ועל 
ילדיו. מיד אחרי תפילת שמונה עשרה אנחנו 
אומרים "ֱאֹלַקי ְנצור ְלׁשוִני ֵמָרע ּוְשָׂפַתי ִמַּדֵּבר 
אתה  אם  הפה.  על  לי  תשמור  ה',   - ִמְרָמה" 
אז  לך  תועיל  עשרה  שמונה  שתפילת  רוצה 
ככל שתעריך  זה תלוי כמה הפה שלך שווה, 
ותשמור את הפה שלך יותר אז ההשפעה של 

התפילות שלך תהיה יותר גדולה. 
אלינו.  הקב"ה  של  הדיבור  הוא  השני  הדיבור 

גם ה' מדבר אליך כל היום וכל הלילה - דרך 
אשתך/בעלך, דרך הילדים, דרך החברים, דרך 

כל מה שקורה בעולם. 
מה  היטב  תקשיב  אליך,  מדברת  כשאשתך 
דרך  מדברת  השכינה  זו  כי  אומרת  שהיא 
האישה. הילדים שלך מדברים אליך, תקשיב 

טוב כי זה ה' מדבר דרך הילדים. 
שהלך  אשר  ר'  על  ידוע  סיפור  היה 
עליו. לצעוק  התחילה  ואישה   ברחוב 

והתחילה  צורחת  אותה  שמעו  אנשים 
התקהלות סביבם. ר' אשר לא זז ממקומו, הוא 
עמד והקשיב לה עד שהיא סיימה והלכה לה. 
תלמידיו של ר' אשר שאלו אותו "ילמדנו רבינו, 
למה הרב עמד שם? הרי זה גרם להתקהלות 
ברחוב". ענה להם ר' אשר: "אם ה' מדבר אליי 
אז אני צריך לשמוע את כל מה שיש לו להגיד 

לי, אני לא אפסיק את הקב"ה באמצע".  
שלוש  לפני  ומצטמקת  כמושה  זו  ערבה  "מה 
יוסף   - אחיו"  לפני  יוסף  מת  כך  הללו  מינים 
להגיע  זכה  יוסף  כי  שלו  האחים  לפני  מת 
לתיקון השלימות שלו לפניהם. וכל זה למה? 
מכוח השמירה על הפה שלו, הוא זכה להגיע 
הרבה יותר מוקדם לתיקון שלו מאשר האחים 
שלו. אנחנו חושבים שהערבה מצטמקת בגלל 
את  מתקנת  הערבה  אבל  מסכנה,  הכי  שהיא 
זוכה לתקן את הדיבור  הדיבור. ברגע שאדם 

שלו זה מביא אותו למקום הכי קרוב אל ה'. 
שבת שלום וחג שמח

ה' מדבר אליך

מה ה’ רוצה ממני?

גיליון שבועי לקירוב לבבות ואהבת הבורא

שאלה:
לכבוד הרב שליט"א,

כאשר יש לאדם כאב הוא צריך להתפלל לה' 
והשאלה  לתקן.  עליו  מה  להבין  אותו  שיזכה 
שלי היא, לבעלי יש בעיה כרונית כבר 35 שנה 
רוצה  ה'  מה  החתונה.  לאחר  מיד  שהתחילה 

ממני?
תשובה

את כותבת שלבעלך יש כאב כבר 35 שנה ואת 
שואלת מה ה' רוצה ממך. קודם כל, זה נפלא 

מבעלך,  ולא  ממך  רוצה  ה'  מה  שואלת  שאת 
שכל  להיות  צריך  הכיוון  בזוגיות  באמת  כי 
אחד ייקח את הכאב ויראה בו קריאה אישית 
לעצמו. התשובה היא, שרק בעלי רוח הקודש 
אומרים  אנחנו  שאלה.  כזו  על  לענות  יכולים 
בתפילה "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו 
היגון  ואנחה",  יגון  ממנו  והסר  כבתחילה 
והאנחה באים מהפגמים שלנו והיועצים שהיו 
לנו גילו לכל אדם למה יש לו את הכאב הזה. 
אבל היום, כשאין לנו את השופטים והיועצים 

אלא מה שנשאר לנו זה רק להתפלל לה' "אבא, 
תראה לי מה אתה רוצה שאני אתקן", ומובטח 
ברצינות  תבקשי  שאם  אשר,  ר'  אומר  לך, 
בורא עולם לא יעזוב אותך והוא יראה לך מה 
הוא רוצה שתתקני.  ולכן אני מציע להמשיך 
לפנות אל ה' "אבא, תראה לי מה אתה רוצה 
דקדושה  בעקשנות  ושוב  שוב  שאתקן..." 
יאיר את עינייך בזכות הבעל שם טוב   ואז ה' 

ור' אשר וכל הצדיקים.
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הגיליון הוקדש 
להצלחת ידידי אמת לדרך הבעש"ט: 
בועז בן דליה, ענת בת לאה, נטע 

חיה בת ענת הי"ו



אדירה,  שמחה  יש  תורה  שבשמחת  ידוע 
שהיו  החגים  כל  של  התכלית  בעצם  וזה 
לנו. אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, 
יום הכיפורים, סוכות, הכל היה כדי להביא 

אותנו אל הפסגה של שמיני עצרת.
שמחת תורה זה השיא, הרגע בו אתה אומר 
הוא  ד'  כי  לדעת  הראית  "אתה  בשמחה 

האלוקים אין עוד מלבדו".
ארוחה  שופר,  לנו  היה  השנה  בראש 
והסימנים  עדה  כל  סימנים,  עם  מפוארת 
ביצה  ריאות,  שומשום,   - שלה  המיוחדים 

ועוד היד נטויה...
ביום כיפור יש כמובן צום, ובמהלך כל היום 
יש וידויים ותפילות.  בסוכות ישבנו בסוכה, 
היה לנו את ארבעת המינים: לולב, הדסים, 
ערבות ואתרוגים, יש חול המועד שמאפשר 
לנו קצת להתחבר למשפחה, איזה חג יפה 

ושמח!
לך?  יש  מה  עצרת,  בשמיני  זאת,  לעומת 
כלום. לא אתרוג, לא לולב, לא שופר, אין 
קיטל...  לך  אין  גדולה,  תרועה  אפילו  לך 
השיא  הוא  הזה  שהחג  הגדול  הפלא  ומה 

של כל התקופה שעברנו?
מה פשר החג הזה? בואו ביחד ננסה להבין 

את העניין...
אומר  יהודי  שבו  חג  הינו  תורה  שמחת 
עכשיו  עד  אותך.  לי  יש  "אבא,  לקב"ה: 
תפסתי שופר, תפסתי לולב, היו לי אתרוגים 
בסוכות וחמש ערבות בהושענא רבא... אבל 
עכשיו אני רוצה להגיד לך שמכל המצוות 
ָחַפְצִּתי  ֹלא  ְוִעְּמָך  ַבָּשָׁמִים  ִלי  'ִמי   – האלה 

ָבָאֶרץ' - יש לי אותך!" 
נטו שלנו  זמן  זו שמחה,  תורה  חג שמחת 
ושל ה' - לוקחים ומחבקים את אבא, אין לי 
שום מצווה, אבל יש לי את אבא שבשמיים. 
אחד  ויכולת  אונים  חסר  כשנשארתי  גם 
את   - המצוות  מכל  ריק  עדיין  ואני  גדול 
אבא שבשמיים אף אחד לא יכול לקחת לי. 
ִּכי  ָרע  ִאיָרא  ֹלא  ַצְלָמֶות  ְּבֵגיא  ֵאֵלְך  ִּכי  "ַּגם 
ַאָּתה ִעָּמִדי ִשְׁבְטָך ּוִמְשַׁעְנֶּתָך ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני'', 
גם אם אגיע למצב הכי גרוע שאין לי כלום 
בעולם, עדיין יש לי אותך אבא. זו שמחת 
כל  שנגמרו  למצב  מגיע  כשאתה  תורה. 
עכשיו?  מה  הערבות,  החבטות,  המצוות, 
לא!  ממש  לאיבוד?  הולך  היהודי  האם 

הקב"ה איתו.
חולים,  בבתי  שנמצאים  יהודים  ישנם 
הם  תפילין  אפילו  לאינפוזיה,  מחוברים 
לא יכולים להניח... מה קורה אז? במה הם 
נאחזים? איך הם ממשיכים לחיות בצורה 
כזאת? יש להם עדיין את אבא! אף אחד לא 
יכול לקחת לאף יהודי את בורא עולם. וזו 

השמחה הגדולה - שיש לנו אבא גם כשאין 
לנו כלום. ודרך אגב למי שלא יודע, האבא 

הזה שלנו הוא גם מלך העולם...
מ"ח  דף  סוכה  במסכת  חז"ל  אומרים 

"שמיני עצרת רגל בפני עצמו הוא". 
הוא  לשמוח,  כדי  גשמי  במשהו  תלוי  גוי 
דירות...  קונה  הוא  שתיה,  אוכל,  חייב 
מה  על  לו  שיש  ברור  אז  בן  לו  כשנולד 
לגוי.  יהודי  בין  ההבדל  פה  אבל  לשמוח, 
בנקודה הזו שגם כשאין לי כלום ונגמרו לי 
כל המצוות - אני הכי שמח בעולם! "עכשיו 

אבא, יש לי אותך, רק אני ואתה..."  
כשיהודי פוגש אדם ברחוב, מישהו שמציק 
לומד  לא  "אתה  לו  מעיר  הזמן  כל  או  לו 
לא  "אתה  או  טוב"  מתפלל  "לא  טוב", 
מתנהג בדרך ארץ" - אותו יהודי יעבור לצד 

השני של המדרכה. 
אבל מה קורה כשאני פוגש מישהו, שתמיד 
אוהב  שהוא  לי  אומר  תמיד  אלי,  מחייך 
אותי, שבמצב הכי קשה מעודד אותי? אני 
רץ אליו. לא סתם רץ, אלא מחבק ומנשק. 
למה? כי הוא מעודד אותי, שמח בי, מראה 

לי שמהמקום שלי אני יכול רק להתקדם.
זו התורה הקדושה, בפרט ב'דרך הבעש"ט', 
מצב  בכל  איך  לראות  אותנו  המלמדת 
אוהב  השם  כי  זה  נפלת?  איתנו.  הקב"ה 
לא  שאתה  אותך  ללמד  רוצה  הוא  אותך, 
יכול בלעדיו. יש לך פחד? זה כי השם רוצה 
בעבודת  נוסף  לעומק  שתתחבר  שתצליח, 
השם, השם רוצה שתלמד מהי יראת השם. 
הוא  כי  אותך  אוהב  השם  תאוות?  לך  יש 
אהבת  השם,  לאהבת  מהן  שתגיע  רוצה 
נכון  תעבוד  ואם  ישראל.  ואהבת  התורה 
הקב"ה   - זכית  בכלל  אז  כעס  לך  ויהיה 
והתלהבות  לשמחה  מזה  שתגיע  רוצה 

בעבודת השם.
כל נקודה ונקודה באה ומרימה את היהודי 
בכל מצב ובכל עניין, מעודדת ותומכת כמו 

אמא שמרימה ומחבקת את בנה.
שמחת תורה משמעותה שהתורה שמחה בי. 

גם כשאתה בכאב - זה כדי להכניס אותך 
ואני  בי  גבוה. התורה שמחה  יותר  למקום 

שמח בתורה ששמחה בי. 
ְּבִשְׂמַחת  ָנא  ִשְׂמחּו  ָנא  "ִשְׂמחּו  כתוב בפיוט 
אלא  בתורה'  'שמחו  כתוב  לא   - ַהּתֹוָרה" 
ה'בית  אומר   - ַהּתֹוָרה"  "ְּבִשְׂמַחת  כתוב 
לשמוח  שצריך  זיע"א  מסלונים  אברהם' 
כשהתורה  תמיד  כי  ַהּתֹוָרה"  "ְּבִשְׂמַחת 
פוגשת אותי - יש לה מילה טובה בשבילי. 
יש לך פחדים - זו מתנה, נפלת בכעס - גם 
זו מתנה, ה' רוצה שתגיע מהכעס לשמחה 
התורה  כמה  רואה  כשאני  והתלהבות. 
ששמח  במי  שמח  אני  ממילא  בי,  שמחה 
בי. כשאני רואה מישהו שכל כך אוהב אותי 
לא  איך  בי,  ותומך  מרים  מעודד,  ותמיד 

אקפוץ עליו כדי לרקוד איתו?! 
ואנחנו  הבמה  על  התורה  ספר  בסוכות, 
יחד  רוקדים  אנחנו  תורה,  סביבו. בשמחת 
עם התורה וזה מביא אותנו לשמוח חזרה. 
יותר משמח מהתורה שתמיד  אין לך דבר 
מגלה ליהודי שבכל מצב אבא איתו ורוצה 
להרים אותו למקום גבוה יותר ושהוא אף 

פעם לא יעזוב אותו. 
עושים  לא  תורה  בשמחת  לב,  תשימו  אם 

תהלוכות אלא ריקודים בלבד. 
מתחיל  שאתה  משמעותה   - תהלוכה 
אחרת,  בנקודה  ומסיים  מסוימת  בנקודה 
יש התחלה ויש סוף. בתורה אין דבר כזה, 
מישהו  אין  סוף.  ואין  התחלה  אין  בתורה 
היא  התורה  בסוף,  ומישהו  בראש  שהוא 
מעגל. אתה אף פעם לא מגיע לסיומה של 
התורה ואתה אף פעם לא יכול להגיד "אני 
עכשיו מתחיל ללמוד את התורה", אתה כל 
הזמן באמצע. כולם שווים במעגל. בשמחת 
תורה כל היהודים שווים, יש 'חתן בראשית' 
ויש 'חתן תורה'. בתורה הקדושה, יש 'חתן 
תורה'  'חתן  ויש  מתחיל  שרק  בראשית' 
שמסיים ושניהם שווים - חתנים שווים, עד 
כדי כך שה'בית אברהם' כותב שכל המהלך 

הזה של החגים זה מהלכים של חתונה. 
ש"אין  שבת  במסכת  חז"ל  מאמר  ידוע 
בית  יקימו  שזוג  כדי  תגרה".  בלא  כתובה 
- ההורים יושבים ומסכמים כמה כל אחד 
יש לא מעט בלאגן. עד שלאט לאט  נותן, 
וקובעים  השווה  לעמק  מגיעים  הצדדים 
 - דין  ימי   - וכיפור  השנה  ראש  זה  וורט. 
דנים כמה מגיע וכמה לא מגיע. יש תהליך 

של נישואין בין הקב"ה לבין ָעם ישראל.  
העמדת  זו  סוכה  אברהם'  ה'בית  אומר 
החופה. יהודי נכנס עם התורה תחת החופה 
- סכך ודפנות. אבל הקטע המרגש ביותר 
בחתונה זה הקטע שהחתן נותן לכלה את 
לי  מקודשת  את  "הרי  לה  ואומר  הטבעת 
והחתן  הכוס  שבירת  וישראל",  משה  כדת 

עונג שבת עם הרב שליט"א

מהי שמחה אמיתית?



והכלה רשאים להיכנס לחדר ייחוד. 
אוכלים  באולם  הקהל  כל  עכשיו 
הטוב,  במקרה  שניצל  או  בורקס 
מתייחדים  והכלה  החתן  ובינתיים 
מדברים  הם  ושם  עצמם  לבין  בינם 
ביניהם, אף אחד לא שומע ולא רואה, 

רק הם עם עצמם... 
זה שמיני עצרת! אומר ה'בית אברהם', 
זה  עצרת  שמיני  החופה,  זה  סוכות 
אינטימי,  אישי,  משהו  זה  הייחוד, 
כל  את  לסכם  אמור  יהודי  בו  זמן 
החגים עם הקב"ה, "אבא, תודה רבה 
יום  על  המתוק,  השנה  ראש  על  לך 
המיוחדת,  הסוכה  על  הקדוש,  כיפור 
לך  רבה  תודה  והקדושה.  המפוארת 
שהחתן  כמו  והאתרוג",  הלולב  על 
להקים  עומדים  "אנחנו  לכלה  אומר 
בך  אתמוך  אני  בישראל,  נאמן  בית 
הם  שתרצי,  מה  כל  אעשה  בי,  ואת 
הכי  הדברים  את  ביניהם  מדברים 
לי  אמר  אז  חתן  כשהייתי  אישיים. 
'יש  כך,  לכלה  "תגיד  חתנים  המדריך 
שמפריע  מה  כל  אחת,  בקשה  רק  לי 
לך תגידי לי, אני לא רוצה שתישמרי 
על  הדברים  את  שימי  בלב,  דברים 

השולחן ונשוחח על הכל'".
שכל  זה  נשואים  זוגות  של  הבעיה 
אחד שומר בלב ובסוף זה מתפרץ. סוד 
החברות זו הפתיחות, הקשר, הדיבור, 
בשמיני  שעושים  מה  זה  הלב.  גילוי 
שנה  מתחילים  אבא,  "עכשיו,  עצרת, 
לך  אספר  פתוחים,  נהיה  בה  חדשה 
כל  על  לך  אספר  לי,  שכואב  מה  כל 
הכישלונות והתאוות שלי". שמיני זה 
לעצור  לעצור,  זה  עצרת  הטבע,  מעל 
את השמונה, לא לעזוב את השמונה, 
שתמיד השם יחיה איתך, שלא תחיה 
הטבע,  מעל  אלא  טבע,  שזה  שבע 
קורא  אתה  אלא  הוא,  לא  זה  "אבא, 

לי". 
אתה והוא הולכים לעבור שנה שלמה, 
אין  שתמיד תבין שאתה מעל הטבע, 
לך עסק עם אישתך, הילדים שלך או 
השכנים שלך, אלא תדבר אליו תמיד. 
זה שמיני עצרת - לכבוש את השמיני 

אצלך בלב. 
אשרינו שזכינו! 

בשמיני  לנו  מחכה  אדיר  יום  איזה 
אתה   - ייחוד  חדר  של  יום  עצרת, 
והשם, זה ממש כמו ששעת נעילה זו 
הדלת  את  נועל  הקב"ה  שבה  השעה 

ואתה והוא מדברים בארבע עיניים. 
שמיני עצרת זה לא שעה אלא זה יום 

שלם, רק שלך ושל אבא שבשמיים. 

עם מי אנחנו רוקדים? עם השם. במי 
רוקד  כשאתה  בקב"ה.  שמח?  אתה 
עם התורה אז אתה עם הקב"ה, אתם 

ביחד. 
ועוד דבר חשוב, כדאי מאוד בשמחת 
במה  כי  הילדים.  את  להביא  תורה 
מעבירים  אם  להשם?  האהבה  ניכרת 
את המסר לדור הבא. אם אדם רוצה 
ואני   - לצאצאיו  התורה  את  להעביר 
מאמין שכולנו רוצים - אז חייב להיות 
את  שים  תורה.  בשמחת  הילדים  עם 
ותרקוד  יד  לו  תן  הכתפיים,  על  הבן 
בלי   - על האמת  נודה  בואו  כי  איתו, 
ליצנים...  כמו  רוקדים  אנחנו  ילדים 
יהיו  קטן  ועד  מגדול  הילדים  שכל 
מלא  לשכוח  לא  וכמובן  בשמחה, 
כמה  שיראו  והפתעות.  ממתקים 
עם  כשהולכים  מקבלים  הפתעות 
לתורה,  עולים  כשהילדים  השם. 
השרביט  את  להם  מעבירים  אנחנו 

לדור הבא.
הריקודים  יסודית,  נקודה  ועוד 
בחלק   - ברגליים  הם  תורה  בשמחת 
הכי נמוך של האדם. אמנם גם הידיים 
הריקוד  של  עיקרו  אבל  שותפות, 
את  מסמלות  הרגליים  הרגליים.  הן 
ההילוך של האדם. ריקוד אמיתי מביא 
רוצים  השנה   - להתקדמות  אותך 
בעבודת השם,  אותך מתקדם  לראות 
הולך קדימה ולא אחורה, שאתה עובד 
ומעלה אותו  עם המקום הנמוך שלך 
עם  היא  העיקרית  העבודה  לקדושה, 
הרגליים שהן מסמלות את המקומות 
הנמוכים של האדם - תאוות, פחדים 
וכעסים, תרקוד איתם! יש כאן נקודה 
ברגליים  לגלות את השם  יפה,  מאוד 

כי "שמיני הינו רגל בפני עצמו..." 
יש פה חתן וכלה, רק אנחנו עם בורא 
אנחנו  מה  נסכם  בוא  "אבא,  עולם: 
רוצים להשיג, איזו שנה אנחנו רוצים 

שתהיה לנו איתך".
דרך  לכזאת  זכינו  יקרים,  קוראים 
אותה,  להעביר  תדאגו  מיוחדת, 
להעביר את ספרי התורה מאחד לשני, 
תהיה  שהגישה  הילדים,  עם  לרקוד 

גישה של ריקוד ושמחה. 
שיהיה חג שמח, שהשם יזכה לכם שנה 
טובה ומתוקה, של זיווגים הגונים, של 
פקידה לכל מי שרוצה ילדים, שנה של 
שלום בית ותקשורת נכונה ומפרגנת, 
ללכת  כולנו  שנזכה  השם  ובעזרת 
'דרך הבעש"ט' הקדוש  בדרך האמת, 
אשר,  ר'  ורבנו  ממורנו  שלמדנו  כמו 

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

שלום למערכת דרך הבעל שם טוב.
כל  על  כח  יישר  לומר  כל  קודם  רציתי 
חיים.  מצילה  פשוט  היא  שלכם,  הפעילות 
אני בחור עם טבע ומידות לא קלות בכלל, 
שנותנת  הבעש"ט'  ל'דרך  הודות  אבל 
החיים  מעברי  עם  להתמודד  כלים  לך 
ובעיקר להתמודד עם הטבעים של עצמך, 
ועם  עצמי  עם  בשלום  לחיות  מצליח  אני 
ה'.  של  הרבים  ברחמיו  אותי  הסובבים 
כביסה  מייבש  לקנות  רצינו  ואישתי  אני 
לקראת החורף, עשינו מחקר איפה הכי זול. 
הלכנו לכל מיני חנויות ולא מצאנו מייבש 
לקנות  הייתה  בנושא  דעתי  לנו.  שמתאים 
מייבש מסוים ומחנות מסוימת, ואישתי לא 
זול. אני מאד  רצתה אלא חיפשה את הכי 
אין  בחיפושים  הדוגלת  הגישה  על  כעסתי 
פשוט  צריך  האישית  לדעתי  אלא  סופיים 
לקנות וזהו. זה לקח בערך חודש ואני כבר 
הייתי די עצבני, אבל אז שמעתי שיעור של 
'דרך הבעש"ט' והרב שליט"א אמר "זאת לא 
אישתך, זה בורא עולם רוצה שתלך בהכנעה 
זיכה  השם  הבית".  בעל  לא  שאתה  ותבין 
אותי ללכת בדרך הזו ולעבור את הניסיונות 
האלו בשלום. כמה ימים לאחר מכן, הגיע 
אליי הביתה חבר מהעבר ושאל אותי "מה 
מייבש  מחפש  שאני  לו  סיפרתי  חדש?", 
שנינו  של  משותף  חבר  למחרת,  כביסה. 
התקשר אליי ואמר לי שבעוד שבועיים יגיע 
אלי הביתה משלוח עם מייבש כביסה חדש 
הבנתי  מוחלט,  בהלם  הייתי  חשבונם!  על 
שבורא עולם אמר לי "אני איתך, ככה אני 
רוצה שתלך, בהכנעה!". תודה לאל שזיכה 

אותנו בכזאת דרך נפלאה. 

מתנה בזכות הכנעה

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

שמעתי, התחברתי ונושעתי

מדור
חדש



   

   

בשבילי נברא העולם

תהלים

"יהי שלום בחילך שלוה בארמונתיך" הצב 

אשת חיל

מן המופלאים הוא שהצב מאריך ימים יותר מכל בעל 
חי, ולדעת החוקרים יכול לחיות מאות בשנים, וזאת 
מכיוון שבזמן שהצב יוצא מהביצה, אין לו כל הגנה 
ונטרף הרבה ע"י עופות, וכדי לא להכחיד את המין, 

זיכה להם הבורא אריכות ימים. 
והיינו, ככל שהאדם חי כחסר הגנה מצד עצמו 
ומכיר את היותו חסר אונים, זוכה 
לתוספת שמירה ורחמים מה', 
"אני  וחי  שאוחז  מי  אך 
הגנה,  לי  יש  מסודר, 
ביטוח  לי  עשיתי 
"התקנתי  חיים", 
פלדלת  דלת  לי 
אבטחה"  ומצלמות 
או שהוא אומר "אני 
אוכל בריא אז אין לי 
סיבה לדאוג" - אזי ה' 
כך  אם  "טוב,  לו  אומר 
זאת  ועל  לבד",  תסתדר 
נאמר "הסתרת פניך - הייתי 
אותנו  מלמד  הצב  ולכן  נבהל". 
ולהכיר  לזכור  בה',  לבטוח  לנו  שכדאי 

שאנחנו חסרי אונים וכך נזכה לרחמי ה'.

פרק א' פסוק ו'
 "כי יודע ה' דרך צדיקים" – המילה "יודע" זה לשון חיבור, "והאדם 
ידע את חוה אשתו". גם כשהצדיק הולך בדרך הנכונה הרי שהוא 
מכיר שזה ה' מוליך אותו ומזכה אותו ללכת בדרך האמת, וכך הוא 
מחובר לבורא עולם. אולם, "ודרך רשעים תאבד" – אותם אנשים 
שמתיימרים לומר שיש להם "דרך חיים": "אנו אנשים תרבותיים, 
יש לנו דרך ארץ ומידות טובות, אנחנו אנשי חסד...", לא מחוברים 
שלהם  הטובות  והמידות  ארץ  הדרך  את  לוקחים  הם  כי  ה'  אל 
ולכן נמצא שאין להם חיבור לקדושה, ומכאן אין לדרך  לעצמם, 

שלהם קיום ולבסוף היא "תאבד".

 4 שעות בלבד, זה מה שלקח לי לעבור את השיעור הזה.
פעם, לפני 'דרך הבעש"ט' הייתי עוברת שיעור כזה בחודש!

כל השיעורים שלי מתחילים מרגע אחד של גאווה!
19:00 - ערב משפחתי רגוע. הסתכלתי על  השעון מראה את השעה  
ילדיי וחשבתי לעצמי: "כל הכבוד לי... הבית רגוע, הילדים שלווים ויש 

שקט, 'יהי שלום בחילך שלוה בארמונתיך'".
8:00  בבוקר - יום למחרת. טלפון מחברה שסיפרה שערב קודם צרחה 
על ילדיה עד שאחת השכנות הזמינה לה משטרה לבדוק שהכל תקין 

בבית.
היא התקשרה לקבל חיזוק והדרכה כחברה במצוקה.

שמעתי אותה והזדעזעתי כולי!
הפה שלי פתח במילים שהן ההיפך מ'דרך הבעש"ט':

“ איך את יכולה לצעוק על ילדייך?
הם חסרי ישע! אם תמשיכי כך, הרווחה תיקח לך אותם.

כך בית יהודי לא מתנהל!"
היא התקשרה שבורה ורצוצה אבל הראתה עוד קצת סימני חיים, ואני 

בטיפשותי עשיתי לה ווידוי הריגה עם המוסר הצדקני הזה.
16:00  בצהריים - חוזרת מקניות לבית הנקי והשליו שלי,

הילדים הכניסו לבית כלב זר וגדול שמזיל ריר מלוכלך,
והכלב הזה עולה על הספות ועל המיטות כשהוא משאיר סימני בוץ עם 

נשירת פרווה בכל הבית.  
ובכן, אתם יכולים לתאר איך אשת החיל שלכם צרחה?

רמת הצעקות שלי בדציבלים עברה את רמת הרעש של מטוס נוחת!!!
הילדים קפאו על מקומם מבהלה, הכלב המסכן נס על נפשו.

אשתף אתכם בחלק מהפנינים שיצאו מהפה המתחסד שלי )אולי יש 
ביניכם בעלי לב חלש... אז צנזרתי(

-  "מה עובר עליכם”? “ - מה חשבתם לעצמכם?"
-  "עכשיו צריך לכבס ולנקות הכל!" 

-  "אף אחד לא הולך לישון עד שהכל מסודר!"
-  "אין ארוחת ערב או בוקר! מבחינתי אתם בצום!"

של  גדודים  וגדודים  נרגע  הדופק  לעצמו,  חזר  הבית   - בערב   18:00  
רגשות אשם באו לבקר לי במוח:

-  "למה צעקתי כך”? -  "שנים של עבודה ירדו לטמיון!"
-  "הילדים!!! ...זאת הדוגמא שנתתי להם”?

-  "חשבתי שכבר התגברתי על מידת הכעס..."
-  "אני חסרת תקנה!"

והנה עכשיו מגיע לבקר החבר של הגאווה מהצד השני של הגשר הצר,
תנחשו איך קוראים לו? אדון ייאוש!

כחודש  נמשך  שהיה  לייאוש  אותי  מפילות  היו  האלו  המחשבות  כן, 
ימים!

אבל מאז שיש לי את 'דרך הבעש"ט' הכל נראה אחרת...
 19:00 בערב - התבודדות עם עצמי:

"אבא שבשמים, כך אני נראית בלי הרחמים שלך!
אני בטבע שלי כעסנית ושורפת כל חלקה טובה.

אבא, בבקשה תציל אותי מעצמי, אני חיה שצורחת!
אבא, תרחם עלי...

כל הפעמים שאני מתנהגת יפה ולא צועקת אלו הרחמים שלך!"
ואז השם ברחמיו המרובים הזכיר לי את 

הגאווה שלי על הבית השקט, את החברה שצרחה ואת מה שאמרתי 
לה...

"השם, נכנסה בי גאווה וזה אומר שעזבת אותי... רמזת לי דרך החברה 
שכך אני נראית בלי הרחמים שלך ולא קלטתי שהיא זאת בעצם אני, 

ואז נאלצת לשלוח לי את הכלב הגדול..."
אחרי כמה דקות דפיקה בדלת, זאת הייתה השכנה שאמרה "שמעתי 

אצלכם צעקות... באתי לבדוק שהכל בסדר”!
התנצלתי מול הילדים, מול החברה ומול השכנה... כך אני נראית ללא 

רחמי השם. הלך הייאוש, הגיעו השמחה והשלווה.
והנה תפילה:

"אבא שבשמיים, בבקשה קח את הכעס שלי אליך ותן לי במקומו שמחה 
והתלהבות  שמחה  לי  שתוריד  גם  אפשר  השם...  בעבודת  והתלהבות 

דרך כתיבת סיפור למדור אשת חיל... תודה, שלך בתך".
שבת שלום.


