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צעד הראשון לחיים מוצלחים - קבלת עול בגיל צעיר.
  ִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ַוִּיְּתנּו ָבֵהן ֵאׁש 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני  ַוַּיְקִריבּו  ְקֹטֶרת  ָעֶליָה  ַוָּיִׂשימּו 

ִצָּוה ֹאָתם. 
נדב ואביהוא נכנסים עם המחתות ביום השמיני להקמת 
המשכן יום של השראת השכינה ביום הכי שמח "ַוֵּתֵצא 
שני  יצאו  בחז"ל  כתוב  אֹוָתם",  ַוֹּתאַכל  ה'  ִמִּלְפֵני  ֵאׁש 
חוטים של אש מהמזבח נכנסו לבין שני חוטמיהם ושרף 

את הנשמה שלהם בגוף קים. זאת טרגדיה. 
בחז"ל יש כמה וכמה טעמים מדוע נענשו בני אהרון.

טעם אחד לפטירתם של בני אהרון הוא שלא נשאו נשים, 
וכנראה שזה לא היה בגלל שלא מצאו שידוך.

משה  אחרי  הולכים  היו  הם  חז"ל  אומרים  שני,  טעם 
ואני  הללו  זקנים  שני  ימותו  "מתי  אומרים  והיו  ואהרון 

ואתה ננהיג את הדור".
לכאורה, שני טעמים שונים אבל הם מאותו,יסוד ועניין. 

חז"ל  עול  קבלת  הוא  בנישואין   שהעניין  יודעים  אתם 
 " בנעוריו  עול   ישא  כי  לגבר  "טוב  הפסוק  על  אומרים 
העול הוא האישה. בית זה קבלת עול אדם שהולך להקים 
בית זה לא שהוא הולך עכשיו לירח דבש אלא זה עול. 
עול של פרנסה כי עד היום הוא חי על חשבון ההורים : 
רישיון נהיגה, שבתות, מזון וכו'. עכשיו הוא התחתן ולכן 
הוא צריך להסתדר לבד, אם יש ויכוח בינו לבין אישתו 
אין לו למי לפנות הוא צריך להסתדר. עול של שלום בית, 

חינוך ילדים, בריאות של בני הבית, פרנסה...
כדי להקים בית צריך להיות יהודי שיש לו את המוכנות 
לקבל עליו עול. עול זה משהו שנמצא מעליך ולא שאתה 
מעליו. כשאתה שם עול על מישהו שאתה מכופף אותו 
להם  קשה  כבר   35-40 לגיל  שהגיעו  רווקים  תראו  לכן 
להתחתן כי שנים הוא חי כרווק , הוא  בעל הבית לעצמו, 
יש לו את הכיוון שלו, עכשיו להקים בית עם אישה זה 
עול. הוא התרגל לחיות בהפקרות, לעשות מה שבא לו. 

לכן כדאי  להתחתן צעיר כמה שיותר צעיר.
לו  וסיפר  שליט"א  קנייבסקי  חיים  לר'  בא   19 בן  בחור 
:"אתה  קנייבסקי  חיים  ר'  אותו  שאל  שלו.  הקשיים  על 
: "בן כמה  נשוי?" הבחור ענה לו "לא". הרב שאל אותו 
 19 בן  "אתה  התפלא  הרב   "19" השיב  והבחור  אתה?" 

ועדיין לא נשוי? 19 זה כבר מבוגר..."
מנעוריו"  עול  ישא  כי  לגבר  "טוב  נוסף,  עול  מצינו 
דורשים חז"ל עול זה תורה. תרי"ג מצוות, שלחן ערוך, 

יש מישהו מעליך. שולחן  - אתה לא בעל הבית,  הלכה 
ערוך והלכה שאומרים לך איך להתנהג. עול תורה ועול 
אישה כתובים בפסוק "טוב לגבר כי ישא עול מנעוריו" 
אומרים חז"ל כמה שתהיה יותר צעיר לשאת את העולות 

הללו- יהיה לך יותר קל.
בתורה יש גם קבלת עול של רב, אתה אמור להיות תלמיד 
של רב כדי לקבל עולה של תורה וכשיש לך רב אז אתה 

לא זז פסיעה בלעדיו, אתה כל דבר שואל ומתייעץ.
הבן שלי הקטן היה נוהג לבוא לישון איתי באמצע הלילה 
וכך לילה אחרי לילה. כשראיתי שזה חוזר על עצמו יום, 
הבן  לשאול  רציתי  הרב,  "כבוד  לרב  טלפון  הרמתי  יום 
בזה  יש  בסדר?  זה  לידי  לישון  בלילות  אלי  מגיע  שלי 
"כנראה  לי תשובה  והוא ענה  אין בזה בעיה?"  או  בעיה 
שיש לו פחדים בלילה וצריך לעבוד איתו על הפחד ולא 
ומאז  בחדר  מיוחדת  לילה  מנורת  התקנתי  שינה..."  על 

הוא הפסיק לבוא אלי בלילה. 
למה  רב?  עם  מתייעץ  אתה  "רב?  שאומרים  אנשים  יש 
מי הוא שיקבע לי? הרי אתה גדול..." אבל זה חלק מעול 
מגדולים  לשמוע  לקבל  הדרכה,  לקבל  להתרגל  תורה, 
זקנים  שני  ימותו  "מתי  אומרים  ואביהוא  כשנדב  ממך, 
שהיה  מצאו  חז"ל  הדור?"  את  ואתה  אני  וננהיג  הללו 
חיסרון של קבלת עול, נמצא שורש אחד לשני הטעמים, 

אי קבלת עול.
רבותיי, בחור בישיבה בצעירותו מקבל עול תורה, הולך 
אותה  שלו  הרב  של  העצות  את  מקבל  ההלכה,  פי  על 
קבלת עול תהיה לו לעזר בקבלת עול של הבית, גם עם 
אשתו הוא יתנהג כך "מה אתה אומרת? מה את מציעה? 
מה את חושבת?" הוא רגיל כבר בקבלת עול. אבל בחור 
בישיבה שחושב שהוא בעל הבית אחר כך כשאשתו תגיד 
לו "למה אתה לא מתייעץ איתי? אני לא שותפה שלך?" 
לו  קשה  דעה,  עוד  לשמוע  לו  קשה  להתייעץ,  לו  קשה 
אפילו  לי,  תעירי  "אל  מוסר  או  הערות  ממנה  לקבל 

המשגיח בישיבה לא מעיר לי". 
עול  את  ויותר  יותר  עלינו  לקבל  נתרגל  שאנחנו  ככל 
התורה, להיות בהכנעה לזמני ההלכה, זמן קריאת שמע, 
תפילת שחרית, תפילה במניין אפילו כשאתה עייף מאוד 
אבל אתה תכנע אפילו שקשה לך, כך גם תהיה לך קבלת 

עול גם בבית, אתה תהיה בעל שומע ומקבל.

בס"ד

שבת שלום ומבורך.

מפחד להתמודד שמא אכשל
כבוד הרב שלום וברכה, לאחרונה שמתי לב על עצמי 
במהלך  שצצות  בעיות  עם  להתמודד  שלי  שהדרך 
החיים )ולא משנה אם זה כאב שיניים או בעיה חינוכית 
עם הילד( על ידי שאני מנסה להדחיק את הבעיה ולא 
שונה  אני  מדוע  א.  לשאול:  ברצוני  עימה,  להתמודד 
של  העצה  מה  ג.  לי?  קורה  זה  מדוע  ב.  בזה?  מכולם 

הרב לכך?
תשובת הרב

על  מעידה  בשאלתך  מגלה  שאתה  הפתיחות  ראשית 
טוב  חבר  ולהיות  לעצמך  לעזור  שלך  הכנה  הרצון 
ואמיתי. בקשר לשאלה החשובה ששאלת יתכן מאוד 
הפחד  מכישלון,  הפחד  ה'פחד'.  זה  כל  של  שהשורש 
שאני  מכך  ונובע  יתכן  בעיות  עם  להתמודד  שלך 

בעצם מפחד להתמודד איתם - כי אני מפחד להיכשל. 
ויכול להיות כשאני נכשל יש לי פחד מאוד גדול מזה 
בעקבות המצבים עוד מהילדות, שבהם חוויתי כישלון 
וירדו  ואז צחקו עלי  נקודות,  ולא הצלחתי מכל מיני 
מנסיונות  לברוח  דרך  מצאתי  ולכן  אותי,  וביזו  עלי, 
להילחם  זה  לזה  והעצה  אותם.  מדחיק  שאני  ידי  על 
כל  קודם  אלא  לך,  שיש  בבעיות  להילחם  לא  בפחד! 
לגלות שיש לי פחד מלהיכשל, 'אני מפחד להיכשל אם 
זה בעצם  לך שכל  ודע  ומשם להמשיך.  יתמודד'  אני 
יקבל  אני  כי  להיכשל  מפחד  אני   - מ'גדלות'  נובע 
ביזיונות! כשלמעשה גם אם אני יכשל, הרי זה אני! כי 
אנחנו מציאות של כישלון! לכן הייתי מציע לך ללכת 
עם עבודה של "אבא תזכה אותי להכיר שאני מציאות 

הפחדים  עם  להתמודד  אבא  אותי  ותזכה  פחדן,  של 
שלי על ידי שאעלה אותם לפחד השם". וככל שאתה 
תעבוד על הפחד שלך ממילא אתה פחות תדחיק את 
הבעיות, יותר תתמודד איתם ותזכה יותר לרחמים של 
אומר:  היה  זיע"א  מברסלב  נחמן  שרבי  מה  זה  השם, 
לפחד  לא  והעיקר  מאוד  צר  גשר  כולו  העולם  "כל 
האלה  ההדחקות  כל  מאחורי  כי  הדבר:  ביאור  כלל", 
שאתה סיפרת, יש 'פחד' והפחד הזה הסמוי הזה הוא 
שהשם  אותך  אברך  אותם.  להדחיק  לנו  שגורם  זה 
אמיתית,  שמים  ליראת  שלך  מהפחד  לזכות  לך  יזכה 
יהיה  כן  אמן  חיים.  ולשמחת  נפלאה  השם  ולעבודת 

רצון.

Derech.alon@gmail.comיש לכם שאלה לרב? שלחו אלינו!
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יש לי שאלה

טעימה מן האור



בשביל מה ובשביל מי אני צריך להתחתן??!
דרך קצרה ויסודית ליציבות ושלימות הבית

ָּבֶהן  ַוִּיְּתנּו  ַמְחָּתתֹו  ִאיׁש  ַוֲאִביהּו  ָנָדב  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  "ַוִּיְקחּו 
ֵאׁש ַוָּיִׂשימּו ָעֶליָה ְקֹטֶרת ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאֶׁשר 
אֹוָתם  ַוֹּתאַכל  ַהֵּׁשם  ִמִּלְפֵני  ֵאׁש  ַוֵּתֵצא  אֹוָתם  ִּצָּוה  ֹלא 

ַוָּימּותּו ִלְפֵני ה'".
יצא  ולמה  מה  על  הסברים  וכמה  כמה  מביאים  חז"ל 
הקצף על נדב ואביהו והיום אנחנו רוצים קצת לפתח 

את הנושא בכיוון של בניית בית. 
נדב ואביהו מתים בגלל שלא נשאו נשים. כאלה קדושי 
עליון נענשים, זה בא ללמד אותנו את החשיבות מה 

זה בית. 
דבר ראשון, צריך לזכור מה המטרה של בית, בשביל 

מה ברא הקב"ה את המושג הזה שנקרא נישואין. 

אפשר לשאול אנשים, מדוע הם מתחתנים, יאמר לך 
אדם שכל תכליתו היא בכדי שיוכל לגדול בתורה, הוא 
רוצה שיהיה לו בית, שם יוכל להגות בתורה ולנצל כל 
ענק  ולהיות  מעלה,  מעלה  ולעלות  ולהתקדם  דקה, 

בתורה עד כדי ספר תורה מהלך.
היא  הבעיה  אבל,  מתפעל.  ממש  זה,  את  ששומע  מי 
שכאן האדם מתחיל להסתבך! כיון שאחרי שהוא מקים 
בית בכדי לצאת גדול בתורה, וזה מטרתו  בנישואין, 
מה יקרה אם ביום הראשון מימי השבע ברכות כלתו 
מציעה לו ללכת עמה לסיבוב. והוא חושב 'מה יש כבר 
להתאוורר'? היא מסבירה לו שחשוב לה, הוא עושה 
חשבון קצר, 'אני רוצה להיות גדול בתורה, ויש מישהי 
"אין  רעיון,  לו  יש  טוב,  להשתחרר'...  לצאת  שרוצה 
בעיה, אני כל הסיבוב אגיד לך דברי-תורה, וככה אני 
אנצל את הסיבוב גם ללימוד", היא הסכימה והם יצאו. 
להרצות  מתחיל  הוא  הטיול,  שמתחיל  אחרי  קצת 
ששמע שיחה מאלפת של רבי חיים שמואלביץ, הוא 
שמיישב  אחד  תירוץ  ועונה  שאלות  שמונה  שואל 
שלישית,  שניה  ראשונה  שאלה  תשמעי  בואי  כולם. 

הוא מסביר ומבאר את השאלות מגמרות וחז"לים. 
שנגיע  לך  אגיד  אני  התירוץ  את  לה:  אומר  הוא  ואז 
לה  אומר  והוא  מתיישבים  הם  לעץ,  מתחת  לספסל 
כל  על  עונה  הוא  וכך   ... פצצה  יסוד  תשמעי  בואי 
השאלות, עד שהם מגיעים הביתה. בבית, .אומרת לו 
הכלה, 'אפשר להגיד לך משהו'? 'כן'! אתה יודע... לא 
ממש נהניתי! הוא לא מבין זה היה שיחה פצצה, היא 
מבין  לא  שוב  והוא  להשתחרר,  שרצתה  לו  מסבירה 
חונק  שזה  הרגשתי  לא,  אותך'?!  שיחרר  לא  זה  'מה 
הכל  בסדר  טוב,  אדבר.  אני  הבאה  בפעם  אולי  אותי, 

טוב. 
ביום השני, הם יוצאים והיא מתחילה להרצות לו עם 

כל המכירות שבהם קנתה בגדים לפני החתונה, וכמה 
לא  ובכלל  צנועים,  וגם  יפים  בגדים  חיפשה  שהיא 
יקרים... וכך השיחה מתארכת, והוא מהנהן בראש כל 
כמה מילים. בחזור היא מתארת מה היא רוצה לקנות 
עכשיו אחרי החתונה וכו' וכו'... והוא מהנהן בראש לא 
מבין מה לו ולדברים מעין אלו...  ושואל בנימוס, האם 
תוכלי  לא  למה  לי?  דווקא  זה  את  להגיד  חייבת  את 

לספר את זה לאמא שלך..?
בחיוך,  אומרת  והיא  הביתה,  חוזרים  הם  הערב  בסוף 
מוישי היום מאוד נהניתי!.. היה כיף לדבר איתך... אבל 
כל  כי בראש אצלו  זה למה,  וכל  דיכאון!  הוא מרגיש 
גדול  - לצאת  הזמן הוא חושב שהמטרה שלו בחיים 

בתורה. והיא שרפה לו מהחיים שלוש שעות...
מגיע יום שישי, והיא מבקשת שיעזור לה לשטוף את 
כולו...  מזדעזע  והוא  אוכל,  להכין  או  לשבת,  הבית 
אט  אט  תורה...  חידושי  לכתוב  באמצע  הוא  עכשיו 
הוא מתחיל לעשות חשבון נפש: אלוקים, זה בית זה? 
אני  גדול בתורה תראה מה  חורבן! במקום לצאת  זה 
הילדים..  שבאו  לפני  עוד  וזה  ומנקה...  טבח  יוצא? 

כשיהיה ילדים היא תבקש... 
שהיא  לו  אומרת  הייתה  שאשתו  פעם  בכל  בקיצור, 
רוצה לדבר איתו... חשכו עיניו! עוד כמה שעות היא 
שהוא  הרגיש  ממש  הוא  מלימוד...  אותו  לבטל  רוצה 
הולך להתפוצץ, אז אמרו לו לפני שאתה מפוצץ את 
העסק, לך תשמע את דרך הבעל שם טוב!... והוא אכן 
הגיע! אמרו לו, תבוא לשמוע את דרך הבעל שם טוב, 

ותבין בכלל מה זה בית...

האם באת לעולם כדי להיות גדול הדור
דבר ראשון בבניית הבית, זה להבין שלא ירדת לעולם 
בשביל לגדול 'גדול הדור'! אלא המטרה שלך בעולם 
היא לעשות את רצון  השם! זה המטרה. בשפה יותר 
ה"אין  את  להכיר  לעולם  באת   - טוב'ית  שם  'בעל 
שלך,  הנמוכים  המקומות  מתוך  ודווקא  מלבדו"  עוד 
לזה באת לעולם. ובעיקר בבית שם אתה יכול להכיר 
שאתה אפס! כי שם עושים אותך אפס... זה בדיחותא.

תבין  לא  לעולם  בית  בלי  כי  זה  בית,  של  החשיבות 
בית,  מקים  שהוא  לפני  אדם  כלומניק.  אתה  כמה 
ַאִין  כולם  עוד מלבדו'  'אין  הוא  גדול.. הוא חזק,  הוא 
ואפס מבחינתו, הם ַאִין והוא 'אין עוד מלבדו'... בדיוק 

ההיפך ממה שצריך להיות. 
לו שום בעיות.  אין  נראה בנאדם לפני החתונה?  איך 
מה  עושה  לו..  עושים  לו  מביאים  משרתים,  לו  יש 
שעולה לך בראש. לומד עד מתי שאתה רוצה, קם מתי 

שאתה רוצה.. אתה בעל בית לעצמך! 
נדב ואביהו לא נושאים נשים, זה לא 'עוד' פגם שאפשר 
את  אותך  שמלמד  המקום  זה  בית  כי   - עליו  לסלוח 
שתי  ישנם  בבית  אוטומטית  הרי  כי  שלך!  האפסיות 
דעות, כשם שאין פרצופיהם שווים כך אין דעותיהם 
ככה  אומרת  היא  נושא  כל  וויכוח  נושא  כל  שוות... 
והוא אומר אחרת, ופה האדם נכנס נכנס למושגים של 
עבודת המידות, של שתיקה ואיפוק. איך אמר אותו 
יסודות:  שלשה  על  בנוי  בית  בישראל  גדול 
ויתור, וויתור, וויתור... שלשה יסודות! הוא הכניס 

במילה אחת מה שכולם אומרים. בית בנוי על ויתור!

לעולם אל תוותר לאשתך!..
אל  בחיים  שלך,  בבית  בשיחות:  אומר  אני  לפעמים 
בדרך  רציני?  אתה  הרב  לי,  אמר  חתן  איזה  תוותר! 
הבעל שם טוב פטורים מוויתור? אמרתי לו: אבל זה 
לא כיף... בחיים אל תוותר לאשתך, כי אתה לא מוותר 
בנוי  בית  לכם  תדעו  עולם!!  לבורא  מוותר  אתה  לה, 
אתה  אז  כפשוטו  ויתור  חי  אתה  אם  אבל  ויתור,  על 
מתחיל להסתבך, כי אתה מתחיל לנהל חשבון, עכשיו 
אני ויתרתי עכשיו התור שלה לוותר. ויתרת פעמיים 
תתחיל  היא  מתי  נו  חשבון  לעשות  מתחיל  אתה  אז 
לוותר? אה היא מנצלת אותי.. מנצלת את טוב לבי... 
יום אני מוותר!!!! מה כל החיים אני אוותר?? עד  כל 

מתי אני אוותר? כמה אפשר לוותר?
אחרי  הגיע  מה  נו,  ְלַבּדֹו"...  ַיֲעקֹב  "ויוותר  כמו  ממש 
מביא  זה  לוותר,  תמשיך  אם  ִעּמֹו..."  ִאיׁש  "ַוֵּיָאֵבק  זה 
שם  הבעל  אומר  לכן  לעשות?  כן  מה  אז  למאבקים. 
בית אף פעם אל תוותר לאשתך.  טוב: כשאתה מקים 
ולמי אתה כן מוותר, אתה נכנע ומוותר לבורא עולם!! 

הגברת שלך רצתה שבליל הסדר תהיה אצל ההורים 
שלה.. ליל הסדר!! הלילה הכי גדול הלילה הכי מיוחד 
אתה  שלך  ההורים  אצל  לעשות  רוצה  ואתה  בשנה 
מחובר שם לדוקה )חרוסת בתימנית(, לַפתּות... אתה 

יש כאלה שהולכים לשמוע הרצאות,  של כל מיני מרצים 'מתקדמים' הוא עם כיפה אבל הוא 
'מתקדם'... מה הוא מוכר לך, הוא מביא כל מיני תאוריות מכל מיני מדענים למיניהם ומכל מיני 
אנשים פסיכולוגים ופסיכיאטרים ופסיכים למיניהם... שהם כל פעם עולה להם ג'וק אחר בראש 

בגלל שהם שתו לפני כן בירה נכנסים להם ג'וקים,

עונג שבת עם הרב שליט"א



שאי  דברים  שמה  יש  הבסיסיים  לדברים  שם  מחובר 
רוצה  שהיא  אמרה  הגברת  אבל  עליהם  לדלג  אפשר 
אצל ההורים שלך ואתה צריך לוותר כי שלום בית זה 
מעל הכל אז אתה מוותר אבל למי וויתרת? למי???? 

אתה מוותר לבורא עולם אתם יודעים מה קורה אז? 

כולל יום שישי או לקלח את הילדים
ביום  מה קורה לבעל שאשתו מבקשת ממנו שיעזוב 
שישי את הספר, ויתחיל לקלח את הילדים, הוא מנסה 
'עד  לו  עונה  והיא  זה,  את  תעשה  שהיא  לה  להגיד 
בסדר  ומרק',  שניצלים  הכנתי  כלים,  שטפתי  עכשיו 
עלי?  נופל  זה  למה  את,  אותם  קילחת  לא  למה  אבל 
היא אומרת לו תשמע, גם אתה גר פה תן יד, והוא קשה 
צריך  הוא  ועכשיו  משהו,  לקרוא  באמצע  הוא  כי  לו 
לסגור את הספר... כולם כבר יודעים איך הוא מקלח 
טוב,  שם  הבעל  דרך  לפי  לא  זה  אם  הילדים...  את 
הראש,  את  לו  וחופף  ילד  תופס  הפה  את  סותם  הוא 
ומתבכיין בקול על אשתו, יווו איזה אישה יווו, והילד 
מתעצבן שהוא עושה לו חזק... הוא באמת מקלח את 

הילדים, אבל לא שם לב איך הוא כולו עצבני... 
ואשתו  טוב,  שם  הבעל  בדרך  ללכת  שזוכה  מי  אבל 
מבקשת ממנו לקלח את הילדים. מי אומר לך לקלח 
הולך  כשאתה  השם!  זה  היא!  לא  זה  הילדים,  את 
ולמי  בהכנעה!  הולך  אתה  הילדים  את  לקלח  עכשיו 

אתה נכנע??? 
זה  ודם  לבשר  נכנע  כשאתה  לוי"  ה"קדושת  אומר 
אוטומטית  למישהו  שלך  ויתור  כל  עצבות.  בך  מביא 
אבל  אפשר.  כמה  די!  ויתור,  שוב  בעצבות.  אתה 
כשאתה יודע שאתה נכנע לבורא עולם, זה מביא לך 
שמחה! אתה מקלח את הילדים ומבקש: "השם, תזכה 
אותי להיכנע אליך, תזכה אותי להבין שאני פה נכנע 
הילדים,  את  מקלח  כשאתה  גם  ואז  אליה"...  ולא  לך 

אתה מחובר להשם יתברך... 
נראית מנחה שלפני שבת אצל  איך  ניתן להבין  האם 
בהכנעה  הילדים  את  שקילח  יהודי  שכזה?  יהודי 
לבורא עולם, תלה כביסה הוריד את הפח ושטף כלים 
לו  יוצא  השירים'  'שיר  ואז  עולם...  לבורא  בהכנעה 
עם מנגינה אחרת גם ה'לך דודי לקראת כלה' שונה! 
לגמרי!  אחר  בעולם  אתה  השבת'  ליום  שיר  'מזמור 
כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת!  וכל זה למה?? 
לשבת  נכנסת  עולם,  לבורא  התחברת  באמת!  טרחת 

כנוע למטה, ולכן זכית להשראת שכינה!

המטרה בבניית הבית
אין  בית  מקים  שלא  מי  זה,  את  אין  בית  להקים  ובלי 
שבא  איך  חי  הוא  האלה.  והמתנות  ההפתעות  את  לו 
נדב  נפטרו  מדוע  התורה,  לנו  מספרת  ולכך  לו... 
ואביהו? לפי שלא נשאו נשים. כי רק בית יביא אותך 
להכנעה, ואם המטרה שלך בבניית הבית לצאת גדול 
בתורה, הבית הזה ישתגע אותך. כל הזמן תחשוב שזה 

שלך  המטרה  אם  אבל  שלך..  מהמטרה  אותך  מרחיק 
זה להתקרב לבורא עולם, יהיה לך טוב.

מי מנהיג את הבית?
כהנים:  בתורת  המובאת  נוספת  לדעה  מגיעים  ומפה 
"למה נפטרו נדב ואביהו, לפי שהיו אומרים מתי ימותו 

שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור". 
יש כאן נקודה עוצמתית, הרצון להיות מנהיג! רבותיי, 
זה א' ב' של הבעיות שיש בבית. הרצון להיות מנהיג. 
בך  ימשול  והוא  בפסוק  כתוב  'גברת  לה:  אומר  הוא 
בורא עולם קילל אותך תאכלי את זה מה לעשות אני 
ואת  הבוס  שאני  להבין  צריכה  אשמה  את  אשם  לא 
צריכה להיכנע אליי מובן או לא מובן?' יואוו יואוו. וזו 
ננהיג את  ואתה  ואביהו, ה'אני  נדב  היתה הבעיה של 
הדור'. מה לעשות, בית זה לא לחפש להיות המנהיג 
הבית  של  המנהיג  חברים.  שני  זה  בית  הבית,  של 
בפרט ב'דרך של הבעל שם טוב' זה בורא עולם, ומה 
תפקיד הבעל והאישה? "ַׂשֵּמַח ְּתַׂשַּמח ֵרִעים ָהֲאהּוִבים. 
האהובים'  'רעים   - ִמֶּקֶדם".  ֵעֶדן  ְּבַגן  ְיִציְרָך  ְּכַׂשֵּמֲחָך 
אני  לא  אהובים  רעים  זה  ואישה  בעל  חברים,  רעים 
שבבית  שחושבים  כאלה  יש  קובעת,  את  ולא  קובע 
מה  זה  כן,  ואביהו  נדב  זה  הקובע,  להיות  מחפש  אני 
שהתורה מלמדת אותנו "אני ואתה ננהיג". רצו להיות 
מנהיג, יש מקומות לא הבעל קובע, יש שוויון זכויות, 
זה עוד יותר גרוע כי אם אתה מנהיג וגם היא מנהיגה, 
ישנם שני מנהיגים, וחז"ל אומרים 'דבר )מנהיג( אחד 

לדור ולא שני דברים לדור'...

סדנאות לזוגיות ממרצים 'מתקדמים'
עכשיו אפשר להבין נפלא, מה זה "ְּבַהְקִריָבם ֵאׁש ָזָרה".
'בהקריבם  נפטרו  ואביהו  שנדב  לנו  מספרת  התורה 
אש זרה', זה בא ללמד אותנו את עוד אחד מהיסודות 
הגדולים של 'בית'. זה לא להכניס 'אש זרה' לבית. בית 
צריך להיות מושגים של תורה עם השקפת עולם של 
תורה, אמונה ועבודת השם, לא להכניס אש זרה, יש 
הילדים,  אלו  לעשות,  מה  לנו  'אין  שאומרים  אנשים 
ומה  מחשב'.  להם  נביא  אז  אותם,  להעסיק  צריכים 
מיני דברים שיעסיקו  כל  נעשה עם המחשב? שיראו 
חמש  לו  תן  זרה'.  אש  'בהקריבם  נקרא  זה  אותם.. 
עם  למטה  שישחק  רגל  כדור  לו  תן  שישחק,  אבנים 
החברים שלו, תעסיק אותו כמו שהעסיקו אותך, למה 

להכניס אש זרה?? האם חסרים משחקים? 
אנחנו שיחקנו גוגואים, חסר משחקים לילדים שאתה 
ושחקנים  סרטים  שיראה  מחשב  לו  להביא  צריך 
כל  עושים  ואיך  פרצופים,  עושים  איך  אותו  שילמדו 
שמה,  יש  עוד  מה  יודע  ומי  ְוִאּיּוִמים?  תרגילים  מיני 
והשם ישמור מי שמראים סרטים לילדים שלהם, הם 
ממש הורסים את הנשמות של הילדים בידיים שלהם, 
זה נקרא 'בהכניסם אש זרה', מכניסים אש זרה לבית. 
איזה  אבל  הרצאות,  לשמוע  שהולכים  כאלה  יש 

אמונה  של  הרצאות  במקום  שומע,  הוא  הרצאות 
ועבודת השם, הוא הולך לשמוע הרצאות של כל מיני 
מרצים 'מתקדמים' הוא עם כיפה אבל הוא 'מתקדם'... 
מכל  תאוריות  מיני  כל  מביא  הוא  לך,  מוכר  הוא  מה 
מיני מדענים למיניהם ומכל מיני אנשים פסיכולוגים 
ופסיכיאטרים ופסיכים למיניהם... שהם כל פעם עולה 
להם ג'וק אחר בגלל שהם שתו לפני כן בירה נכנסים 
להם ג'וקים, והם כותבים ספרים והם אחר כך מוכרים 
את כל האסכולות האלה לאנשים... והאנשים במקום 
להבין מה טמון כאן, אומרים, תשמע הוא מדבר ברוח 
צעירה, יש לו תאוריה חדשה... הוא מלמד עכשיו את 
שתהיה  כזאת  בצורה  הבית  את  להקים  איך  הציבור 
בניהם  חשמלי  זרם  שיהיה  לאישה  הבעל  בין  כימיה 
סבתא  אומרת  הייתה  דבר  כזה  על  יתחשמלו...  שהם 

שלי: "פאגראק פאגרה"... מסכן זה מסכן... 
ללמוד  כדי  יהודי  נהיית  אתה  מה  שכמותך,  מסכן 
האורוות  את  יקימו  שהם  בית,  להקים  איך  מהגויים 
הגויים  איך  לך  איכפת  מה  רוצים,  שהם  איך  שלהם 
מקימים בית. האם יש להם תורה, האם יש שם 'בעל 
שם טוב' וצדיקי אמת שילמדו אותך איך יהודי צריך 
לחיות? מה איכפת לך מה אחרים עושים? מה חסר לנו 

בתורה שלנו איך להקים בית? 
תיראו איך מהסיפור הנפלא הזה של נדב ואביהו, חז"ל 

מלמדים אותנו את כל יסודות הבית..!

שלא יספרו לך סיפורים
נוספת  נקודה  נבאר  זה,  חשוב  נושא  נסיים  טרם 
אומר  ישמעאל  "רבי  ואביהו:  נדב  ממיתת  שלמדנו 
זה  מה  בנקודה  לנגוע  רוצה  אני  נכנסו".  יין  שתויי 
"שתויי יין"? אדם שותה כוסית יין מתחיל לעוף אבל 
יכול להיות מצב שהאדם שקוע בחובות, או כל צרה 
יש  אחרת...  רוצה  היה  הוא  לו,  טוב  לא  תבוא,  שלא 
ומתחיל  וחצי,  עצה פשוטה: הוא מוזג לעצמו כוסית 
להסתובב לו הראש, לוקח עוד אחת. ופתאום החיים 
מתחיל  הוא  תקין.  הכל  ובעיות,  חובות  אין  יפים... 

לספר על עצמו, כמה הוא מוצלח וכמה הוא גדול.
לך  עושה  יין  נכנסו',  יין  שתויי  אומר  ישמעאל  'רבי 
מחובר  לא  שאתה  עצמך  על  לעוף  מתחיל  שאתה 
הבית.  יסוד  של  העניין  שוב  זה  ולקרקע,  למציאות 
בית מטרתו לחבר אותך לקרקע, שלא תהיה לך טיפת 
אלכוהול בראש, תהיה מציאותי ידידי, תדע את האמת 
יין  שלך, תדע שהחיים פה לא הכי פשוטים... 'שתויי 
מספרים  אדם  בן  מיין',  ולא  'שיכור  נקרא  זה  נכנסו', 
לו סיפורים שחיי נישואין זה עולם ומלואו.. ידידי זה 

עבודה! עבודת מידות יום-יום רגע-רגע. 
היהודי  של  שהשלמות  ותדע  בהכנעה,  ללכת  תחפש 
לא  תחפש  ואל  הבית.  הקמת  ידי  על  רק  זה  בעולם, 
ה'אין'  אל  להגיע  רק  ושתלטנות,  מנהיגות  גדלות 

להכנעה, ואז תזכה ללכת בדרך האמת אמן.

זיכוך הנפש לא ע"י צומות
הבעל שם טוב ביטל את הסיגופים מכמה סיבות

על  גם  ומשפיעה  הגוף,  לחולשת  מביאה  א.תענית 
לאחדות,  מפריע  ג.  לעצבות.  מביא  ב.  ה'.  עבודת 

מאחר ואין למתענה סבלנות לחברו. 
ידי שלומד מהפגמים  אך התיקון האמיתי הוא  על 
ה'  רחמי  להכרת  מכך  ומגיע  שפלותו,  את  שלו 
עליו, אזי זדונות נהפכות לזכויות, לפי שזו תשובה 

מאהבה, והחושך נהפך לאור. "העם ההולכים 
בחושך ראו אור גדול ", )ישעיה ט' א'(.

התקשרות לצדיקים
קטר  כמו  זה  הרי  לצדיק,  כשקשורים 

כל  את  סוחב  שהוא  הרכבת,  של 
יהיו  שהקרונות  והעיקר  הקרונות, 
אותם,  סוחב  הקטר  ואז  מחוברים, 
תמיד,  מחוברים  להיות  צריכים  אך 

והקרון  לנסוע,  ימשיך  הקטר  אחרת 
הצדיק  כך  במקומו.  יעצור  שיתנתק 

בלבד!  אליו  המקושרים  את  מושך 
בדרך  שהולך  ידי  על  היא,  וההתקשרות 

ומצוות,  תורה  קיום  לימד:  שהצדיק 
עבודת המידות על פי דרך האמונה 
שלו,  לציון  נסיעה  והשפלות, 
שאמר,  התורה  דברי  לימוד 
שירחם  לה'  תמיד  ולהתפלל 
"אלהא  הצדיקים.  בזכות  עלינו 

דמאיר ענני",

ניצוצות של אור



טיפול שורש

בוטח בגביר שיממן לו הוצאות חתונה

שיתופים מפרי ידיה

מעט מן האור

הרה"ק  של  מחסידיו  שהיה  אחד  עני  על  מספרים 
בבכיות  לרבו  שבא  זיע"א,  מקוצק  מנדל  מנחם  רבי 
מרבו  וביקש  כל,  אין  ולרש  בנו  את  לחתן  שעליו 
לסייע לו במכתב המלצה או בברכה ועצה טובה עבור 
המגבית. ישב הרבי וחשב, ואכן כתב לו מכתב לאחד 
והבטיחו  באמריקה,  המתגוררים  הגדולים  העשירים 
כל  את  לו  יתן  מכתבו  את  העשיר  יראה  שכאשר 
הוצאות החתונה, וגם את הנדוניה לכלה ואף להוצאות 
לגמ"ח  והלך  החסיד  יצא  ושמח  בוטח  בלב  הנסיעה. 
והלינה  הנסיעות  עבור  כסף  בהקפה  לקחת  הלואות 
ונסע  ההם,  בימים  רבים  שהיו  הדרך  הוצאות  ושאר 

באמונה גדולה שהמכתב יביא לו את הגאולה. 

וכאשר הגיע למדינת העשיר, שאל לכתובתו והראו לו 
ואת הופעתו  את הדרך, לפני כניסתו סידר את בגדיו 
כאילו הוא נכנס לתפילת מנחה או ערבית, ונקש בדלת 
וכשהציג את  בעדינות רבה. המשרת פתח את הדלת 
עצמו כתלמיד הרבי מקוצק קיבל את האישור להיכנס 
למשרדו של העשיר הגדול, אשר לפגישה עמו נכספה 
מאושר  רועדות  ובידיים  בוטח  בלב  נפשו.  כלתה  וגם 

גמר  אך  והנה  הקדוש  מרבו  המכתב  את  לו  הגיש 
עשרים  של  שטר  הוציא  המכתב  את  לקרוא  העשיר 
מרוב  התעלף  כמעט  אשר  לאברך  אותם  ונתן  דולר 
מהאברך  ונפרד  העשיר  קם  יחד.  גם  ואכזבה  בלבול 

ההמום ויצא לחדרו השני. 
אחריו יצא גם החסיד בברכיים כושלות מהבית כאשר 
עולם,  של  רבונו  בתפילה:  לשמים  נשואות  עיניו 
בטחתי בבשר ודם וחשבתי שהכסף בכיסי ובאמתחתי, 

והנה אפילו את הוצאות הלינה לא קיבלתי, והחל בוכה 
יבוא  נפשו, שהרי מאין  ומתחנן על  בוראו  ומדבר עם 
לשוב  לו  קורא  והמשרת  דקות  שתי  עברו  לא  עזרו? 
צ'ק  העשיר  לו  הושיט  וכשנכנס  העשיר.  של  לחדרו 
אמריקאי ובו סכום אדיר של שלוש מאות אלף דולר!!! 
לא הבין האברך מה קורה כאן? שמא רבו הקדוש נגלה 
אליו בהקיץ? או שמא יצאה בת קול משמים והכריחה 
אותו לתת? ובכלל אם רצה לתת מדוע צערו בתחילה? 
העשיר כמו קרא את מחשבותיו של החסיד ואמר לו 

לשבת. 

פתח העשיר את פיו ואמר: דע לך שכאשר מסרת לי 
בעצמך  ובטוח  בי  בוטח  שאתה  ראיתי  המכתב  את 
שהכסף בכיסך ומאחר ששכחת את הבורא יתברך שגם 
אני ברשותו, רציתי ללמדך לקח ולאלפך בינה, מסרתי 
לך שטר פעוט כדי שתצא החוצה ותצעק מקרב ליבך 
את  וראיתי  מהחלון  הצצתי  וכאשר  יתברך  להשם 
ראשך מורם לשמים, שלחתי לקרוא לך ולתת את אשר 
צוויתי מרבך - הוא רבנו הקדוש. או אז יצא האיש גם 

עם תרומה הגונה, וגם עם מוסר מאלף בינה...

לאחרונה, הופיעו אצלי סימנים של כאב שיניים שבא 
-וכוח  לי פחד מטיפולי שיניים  כיוון שיש  והולך. אך 
התור  כאשר  שלי-שמחתי  החזק  הצד  לא  זה  סבל 
שהזמנתי בוטל פעמיים. בוטל פעם בגלל ש"שכחתי" 
ופעם שלא באשמתי. ולמרות שאני דחיינית במקצועי, 
כאב השניים שהלך וגדל, ובסוף נשאר קבע, הבהיר לי 

שעלי לעמוד מול הפחד, ולטפל בכאב.

פספסתי.  לא  התור  את  שהפעם  כמובן  תור,  קבעתי 
רופאה  פגשתי  ושם  הטיפולים  לחדר  ניגשתי 
מקצועית, ומאירת פנים שטיפלה בי בבדיחות ובנחת, 
מסבירה, מרגיעה ומפיגה את הלחץ. לראשונה טיפול 

השיניים הפך להיות ממש חוויה מתקנת.

כעבור 10 דקות הטיפול נגמר. ואני יוצאת מהמרפאה 
לספר  איך  מתכננת  וכבר  שמחה.  עם  רק  כאב  בלי 
לכולם איזה רופאה, איזה טיפול מקצועי מיומן ומיד 
כפויית  איזה  פתאום,  קולטת  אני  המחשבה  בסוף 
אני  איך  כפירה,  של  פגומות  מחשבות  איזה  טובה, 
מתנהגת? למי אני מודה? מול  מי אני עומדת? מי טיפל 

בי? איזו בושה הרי אין עוד מלבדו והכל מתנתו. 
שמתגלה  השכינה  זה  ממישהו  טוב   מקבלת  וכשאני 

אלי דרכו זה הרחמים של השם עלי. 

ההרדמה  כשעברה  בערך  שעתיים  כעבור  ושוב 
"איזה  מחשבה  אותה  בי  עברה  שוב  נעלם,  והכאב 
איתי  יהיה  מה  נבהלת,  ואני  רופאה"   "איזה  טיפול", 
פגומות?  מחשבות  איזה  הבנת  לא  עוד  שואלת?  אני 
של  הרחמים  רק  זה  התודה,  לה  ולא  הרופאה  לא  זה 
מדבר  שה'  שליחים  הם  צינורת,  הם  האנשים  כל  ה'. 

אלי דרכם דיבור של רחמים ואהבה או דיבור של כאב 
שדורש עבודה. ועלי להיזהר לא להישאר עם הבשר 

ודם, אלה להתחבר ולגלות את הבורא עולם. 
הבקשות,  כל  התאוות,  כל  הכאבים,  כל  התודות,  כל 
הכל באים במטרה להעלות ולהתחבר דרכם לקדושה.
המציאות  את  להכיר  לי  עזרו  שלי,  האלה  המחשבות 
שאני  מבינה  אני  ושוב  שוב  מופיעות  וכשהן  שלי. 
ומידותי ומחשבותי לא נשתנה לעולם ומה שמשתנה 

זה רחמי השם עלי.
יהיה  ברחמיו  השם  שלי  לאמת  להתחבר  אזכה  ואם 

איתי ואם לא אז...
הם  כאלה,  פגומות  ממחשבות  להיזהר  עלי  וכמה 
בעבורי אור אדום. בשל מחשבות כאלה, אומר הבעל 

שם טוב, חלילה יהיה לי צער מהילדים שלי. 
לכן עלי ללמוד מהם את מציאותי ולהתחבר לה', כל 

מחשבה היא שיעור באמונה,

ויותר אחיה אמונה ואהיה  וכל שיעור מטרתו שיותר 
דרך  הפשוטה.  האמונה  אור  הגדול,  לאור  מחוברת 
הבעל שם טוב מאפשרת לי לזהות את הפגמים שלי, 
איתם.  ולהתמודד  אותם,  להכיל  אליהם,  להתחבר 
אלא  אחריהם...  ללכת  חלילה  ולא  מהם  להיבהל  לא 
ולשמוח  שבתוכם  האור  את  לגלות  מהם,  לצמוח 
להפוך: יגון לשמחה, פגם לאמונה, שנאה לאהבה, נגע 

לעונג. 

נשמעו  ה',  של  )שיניים(  הטיפול  על  ששילמתי  בזמן 
צעקות ממשרד ההנהלה, של לקוחה לא כל כך מרוצה 

ושתי המזכירות שלמולי ניהלו את הדו שיח הבא:
תמיד  שמתלונן  מי  למה  מבינה  לא  אני  א':  מזכירה 

חייב לצעוק?

ב':  תראי, באים לכאן אנשים כאובים, אחד  מזכירה 
כואבת לו השן והשני כואב לו לשלם.

ואני חשבתי לעצמי כמה נכון! לכל אחד, השם מדבר 
לשלם,  כאב  לשני  השן,  כאב  לאחד  אחרת.  בדרך 
או  בבריאות  בית,  בשלום  או  בילדים  כואב  לשלישי 
מטרה  לכולנו  אך  מיוחד  טיפול  אחד  לכל  בפרנסה, 
זו  עולם  לבורא  ולהתחבר  הפגם  את  לגלות  אחת 

התכלית של כולם.

סיפור לשולחן שבת

אשת חיל


