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ֹאָתם"  ַוֲעִשׂיֶתם  ִּתְשְׁמרּו  ִמְצו ַֹתי  ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחֹּקַתי  "ִאם 
 – תלכו'  בחוקותי  'אם  במקום  רש"י  אומר  ג(  כו  )ויקרא 
שתהיו עמלים בתורה. צריך להבין את הלשון "תלכו" אם 
מדובר כאן על עמל התורה למה זה לשון הליכה ולא לשון 

של יגיעה ומאמץ שלכאורה יותר מתאים לעמל התורה.
אלא יש כאן מסר מאוד מיוחד עבורינו:

ה"תורת אבות מסלונים" כותב דבר נפלא: בתיבת "תלכו" 
יש שלושה צירופים- תלכו, כותל, ְּכלֹות. שלושת הצירופים 
רומזים לשלושה מצבים של כל אחד מאיתנו. יש מצבים 
שהאדם נמצא במצב שהוא מרגיש מול כותל. שום דבר לא 
זז, אין לך חשק לכלום. זה בעיקר קורה ביום ראשון... תיד 
ההתחלה של השבוע היא קשה מאוד, אתה נוחת מהשבת, 
שיא של גבהים. עד שחז"ל תיקנו לברך לנו בהבדלה "בורא 
ראשון  ליום  מגיע  הנפש. אתה  את  להשיב  מיני בשמים" 
ואתה מרגיש בתפילות, בלימוד קושי, עייפות, כותל. כמו 

מחיצה ענקית שעומדת ומפרידה בינך ובין השם. 
אבל, בתוך הכותל הזה וההסתרה הענקית הזאת יש כלות, 
כלות זה כיסופים מלשון "ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִשׁי ְלַחְצרֹות 
ואתה  בתפילה  נמצא  שאתה  גם  ג(  פד  )תהילים  ַהֵּׁשם" 
מרגיש חסימה, דע לך שבתוך הכותל בתוך הקיר יש כלות 

בהסתר. 
ככל שאתה רואה יותר חושך זה מגלה יותר ויותר שיש שם 
אוצר. היכן מניחים את האוצרות הכי גדולים? בכספות הכי 
גדולות. איפה המלך שם את האוצרות שלו? לא בסלון גם 
חדר  יש  שינה  החדר  אחרי  פנימה  יכנס  שינה.  בחדר  לא 
פנימי מאוד מאוד נסתר ששמה יש מתחת לרצפות מנעול 
יש לך בפנים כספת מברזל שגם אותה צריך לפתוח עם 
המלך.  של  האמיתיים  האוצרות  נמצאים  ושמה  מנעול 
את  לגלות  בא  רק  זה  וכגודל ההסתרה  המנעולים  כגודל 
גודל המרגליות שטמנו לך. לכן בתוך כותל יש כלות. בתוך 

זה  דווקא  שלי  היום  לא  זה  היום  מרגיש  המצבים שאתה 
היום שלך! 

איך עושים את זה? על ידי "תלכו". 'ללכת' פירושו שאתה 
איתו.  ומתקדם  הכותל  את  לוקח  שאתה  השם.  אל  הולך 
של  "ריבונו  השם.  אל  כותל?  עם  להתקדם  יש  לאיפה 
עולם, תראה את המצב, תסתכל איך שאני מול כותל, אני 
במצב של קיר, שום דבר לא זז לי, שום דבר לא מתקדם לי 
התפילות הכל חשוך! מה אני עושה עכשיו אבא? רק אתה 
תלכו. ללכת מכותל לכלות.  יכול להציל אותי!" זה נקרא 
במקום  ליפול  ובמקום  כותל  של  מצב  לוקח  כשאתה 
השם  אל  איתו  והולך  הכותל  את  לוקח  אתה  ולהתרסק 
כותל  באיזה  נמצא  אני  איפה  תראה  עולם,  של  "ריבונו   -

באיזה חושך רק אתה יכול להציל אותי." 
של  למצבים  מגיע  כשאתה  השכל.  מעל  זה  "חוקותי" 
חוקים - אתה לא רואה את ההגיון למה זה קורה לי? מה 
הולך פה? איך הגעתי לכזה מצב חשוך? זה נקרא חוקותי. 
מה אתה צריך לעשות עם החוק הזה? לא להישבר ממנו 

אלא "תלכו" תלך עם זה אל השם. 
איך אתה יודע שבאמת הלכת עם זה אל השם? אם "ואת 
כאלה  יש  מזה.  מתרסק  לא  אתה  אם  תשמרו".  מצוותי 
שלפעמים לא הולך להם ואז הם אומר:  "די זה לא מתאים 
לי כל הסיפור הזה. עזוב אותי נמאס לי קשה לי. היצר הרע 
גדול עליי. אני לא מצליח" ואז הוא נופל מתרסק לגמרי. 
"תלכו" זה בדווקא אם זה יחד עם "ואת מצוותי תשמרו" 
שאתה שומר את המצוות, אתה לא נסוג מהמערכה אלא 
אתה  ולהילחם  להתמודד  זוכה  וכשאתה  מתמודד.  אתה 

זוכה ל"תלכו" ואז מתגלה הכלות שבתוך הכותל. 

שבת שלום ומבורך.

האוצרות שבכותל

מי אני

גיליון שבועי לקירוב לבבות ואהבת הבורא

זוכה  אני  גדול  חינוכי  במרכז  תפקידי  מתוקף 
שהדיבורים שאני שומעת כאן יעברו הלאה לחניכים 
ואין לתאר את גודל ההשפעה החיובית בחסדי השם. 
שאלתי: את  ואפרט  אני?  מי  לדעת  מאוד   רציתי 

אם אני זה לא המחשבות והרגשות והנפש הבהמית 
כי אני יכולה להתבונן עליהם מבחוץ ואני זה גם 
לבורא  ששייך  אלוקי  ניצוץ  היא  כי  הנשמה  לא 

העולם, אז מי בעצם אני?

הוא האדם'?  ו'מי  אני',  'מי  אכן שאלה במקומה, 
מכח  באות  שבאדם  החיוביות  שהנקודות  ודאי 
הנשמה שלו, מכח האלוקות שבו. וזה לא הוא - 
זה לא האני. כמו שאנו אומרים בכל בוקר "אלוקי 

נשמה שנתת בי טהורה היא". כל החלק הרוחני הוא 
לא ממני אלא הרחמים של ה'. אני זה המחשבות 
שלי, הרגשות שלי, המידות שלי שקשורות לנפש 
הבהמית. כל מה שקשור לחומריות ולשלילה זה 

מזוהה עם האני שלי. 
דרך  הרגשות,  דרך  להכיר  ניתן  שלי  האני  את 
כל  פה.  הפליטות  ודרך  המחשבות  דרך  המידות, 
על  ואף  שלי.  האמיתי  האני  זה  האלה  הדברים 
פי שיש לנו את היכולת להסתכל עליהם מבחוץ, 
אבל עדיין זה מזוהה כ-אני. זה ה - אני האמיתי 
שלי. תפקידי עלי אדמות הוא לזהות מתוך האני 
זה  החיובים  הדברים  שאר  שכל  הזה  האמיתי 
הנפש  שגשמיות  יוצא  דרכי.  שפועלת  האלוקות 
הבהמית מהווה כלי לגילוי שכינה. זה עצמו הופך 

אותו לקודש. כי מכח הנפש הבהמית  זיהיתי את 
האלוקי  והגילוי  בי  שפועלת  האלוקית  הנשמה 

הזה ממילא מזכך את הנפש הבהמית שלי. 
ביטוי  לזה  לתת  מחפשים  לא  שאנחנו  כמובן 
והמחשבות  הרגשות  אבל  ממש  וליפול  בפועל 
'מי  אותי  ללמד  שבאה  ה'  עצת  הם  בי  שעוברות 
אני'? כמו שכתוב "רבות מחשבות בלב איש", בלב 
ישנן הרבה מחשבות, רגשות ומידות, אבל - עצת 
ה' היא. כל זה היא עצת ה' שאלמד מהם מי אני? 
וממילא תקום, תקים את כל העשיה שלך לבורא 

עולם. 
שה' יזכה לכם אור, ישועה ורחמים.
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מותר לי לאהוב את החיים?האם אצלנו אין מושג שירה, אין מושג 
לצאת ולטייל, אצלנו אין מושג לשמוע מוזיקה?

היסודות  אחד  את  בה  יש  בחוקותי  פרשת 
בברכה  לנו  טמון  בעצם  הכל  לחיים!  המדהימים 
שהתורה מבטיחה לנו כאשר נזכה לחיות ולשמור 

את חוקות השם.

הבאים:  בפסוקים  מוזכרת  הראשונה  הברכה 
ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו  ַתי  ְוֶאת-ִמְצוֺ ֵּתֵלכּו  ִאם-ְּבֻחֹּקַתי, 
ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה.  ֹאָתם. ְוָנַתִּתי ִגְׁשֵמיֶכם, ְּבִעָּתם 
ֶאת-ָּבִציר,  ַּדִיׁש  ָלֶכם  ְוִהִּׂשיג  ִּפְריֹו  ִיֵּתן  ַהָּׂשֶדה  ְוֵעץ 
ָלֹׂשַבע,  ַלְחְמֶכם  ַוֲאַכְלֶּתם  ֶאת-ָזַרע  ַיִּׂשיג  ּוָבִציר 
הברכה  כאן  עד  ְּבַאְרְצֶכם."  ָלֶבַטח  ִויַׁשְבֶּתם 

הראשונה. 

זיע"א חמש שאלות על הפסוק  שואל ה'בת עין' 
"ונתתי גשמכם בעיתם". השאלה הראשונה היא:

מדוע הגשם מוזכר כאן בלשון גשם ואילו בפרשת 
הוא  יום  מידי  מזירים  אנו  אותה  שמע'  'קריאת 

מוזכר בלשון 'מטר'?

הוא  מהגשם  הברכה  עיקר  הרי  השניה:  השאלה 
בפסוק  ואילו  וכו'.  תבואה  פירות,  יבול,  שיהיה 
עצמו.  בפני  ברכה  הוא  גם  הגשם  משמע שעצם 

מהי אם כן הברכה בגשם?

השאלה השלישית: מה פשר הברכה של "גשמים 
בעתם"? אומר רש"י "בשעה שאין דרך בני האדם 
ובלילי  רביעיות  בלילי  כגון  כגון  מהבתים  לצאת 
הוא  בו  לזמן  בגשם משמעות  יש  מדוע  שבתות" 

יורד? 

הארץ  "ונתנה   - בפסוק  נאמר  הרביעית:  השאלה 
יבולה ועץ השדה יתן פריו" רש"י מבאר "את מה 
שאתה מוביל לה" כלומר שאם תזרע חיטה יצא 
חיטה ולא שעורה... וכי לא היה יותר טוב להתברך 
כמו אצל יצחק אבינו ע"ה - "וימצא בשנה ההיא 

מאה שערים"?

את  דיש  לכם  "והשיג  ואחרונה:  חמישית  ושאלה 
ואתם  מרובה  הדיש  'שיהיה  רש"י  אומר  בציר", 
שעת  עד  תעסקו  ובבציר  הבציר  עד  בו  עסוקים 
כך  כל  יהיו  הם  אם  עין':  ה'בת  שואל  הזרע'. 
עסוקים בעבודות הקרקע וכו' מתי יהיה להם זמן 
לעבוד את השם? איזו מין ברכה זו? בן אדם צריך 

הרי שיהיה לו גם זמן פנוי לעבודת השם...

היסוד של הדברים הוא כל כך יסודי וחשוב. כאן 
באה התורה ונותנת לנו את השער לכל הברכות 
השער?  מהו  השם.  מאת  מכן  לאחר  שנקבל 

"ונתתי גשמכם בעיתם", ומיד נסביר: 
טעות  של  מושג  שלנו  לציבור  נכנס  לצערנו, 
שכביכול גשמיות לא הולכת יחד עם רוחניות. אם 
אתה רוצה להיות רוחני? אתה חייב לפרוש, להגיד 
לכולם שלום... אנחנו טועים לחשוב שאתה צריך 
להיות יהודי שלא מעניין אותו ענייני העולם הזה. 
ולראות אותו  יכול לבוא הביתה  בן אדם  למשל, 
הפוך, השולחן מלא, המזרנים לא מאווררים, חדר 
לארון  ניגש  הביתה,  נכנס  והוא  הפוך...  הילדים 
רגע,  הי  לצלול...  ומתחיל  ספר  מוציא  הספרים, 
מה עם הבית שלך? תראה איך הבית שלך נראה. 

תראה איך אתה נראה, תראה איך אישתך נראית, 
אומר  והוא  שיניים?  לה שתי  לב שחסרות  שמת 

"מה לעשות, מסירות נפש". 
יצאת  מתי  לי,  "תגיד  אותו  ושואל  ממשיך  אתה 
פעם אחרונה עם אישתך לסיבוב? והוא יענה "מה 

זאת אומרת, זה בזבוז זמן, זה ביטול תורה". 
מתי היית פעם אחרונה עם ילדיך בגינה? לא יודע

אתה יודע מה זה להיות אבא? להיות עם הילדים, 
לשחק איתם? ראית היום את העננים בשמיים? 
מרום  "שאו  עננים  עם  שמיים  ברא  עולם  בורא 

עיניכם וראו" לא. 
ראית את הפרח היום ליד הגינה שלך? לא שמתי 

לב...

החיים  את  מאבדים  אנחנו  מקום  באיזשהו 
הנורמליים, האמיתיים. להיות אבא טבעי, להיות 
שאוהב  מוזיקה,  שאוהב  ונורמלי,  טבעי  אדם  בן 

על  להסתכל  שאוהב  לצאת,  שאוהב  לטייל, 
פרחים. מה עם זה? "האם בגלל שאנחנו נכנסים 
לתוך עבודת השם זה אומר לשים את כל הדברים 
אין  שירה,  מושג  אין  אצלנו  האם  בצד?  האלה 
מושג לצאת ולטייל, האם אצלנו אין מושג לשמוע 

מוזיקה?". 

יש לי קרוב משפחה שכשאנחנו סוף סוף נפגשים 
באירועים, אני ניגש אליו לומר לו "מזל טוב" והוא 
במקום להשיב לברכתי, הוא שואל אותי "באיזה 
תוספות אתה שקוע עכשיו?" אני מסביר לו "אני 
במישהו  שקוע  אני  תוספות,  בשום  שקוע   לא 
שיש לו כאב גדול שלפני רגע דיבר איתי בטלפון" 
אתה  תוספות  'באיזה  אותי  ושואל  והוא ממשיך 
שלום,  תגיד  התראינו  לא  שנתיים  הלו,  שקוע?' 
כבר  אין  אותך,  לראות  יופי  איזה  תגיד  תחייך, 

'שלום'? לאן הגענו...

אומר לנו הקב"ה בתורתו הקדושה: "אם בחקתי 
 - אותם"  ועשיתם  תשמרו  מצוותיי  ואת  תלכו 
אם באמת תלך איתי יד ביד ובאמת תעשה את 
רצוני ותהיה דבוק עימי אתה תקבל את כל ענייני 
יאבד ממך,  לא  אדאג שזה  אני  בזמן.  הגשמיות 
חייב  זה  כי  לך!  אעזור  אני  זה,  לך את  אני אתן 
החיים  על  שבנויה  השם  עבודת  עם  יחד  להיות 

עצמם קומה מעל קומה. 

תשאל  שאם  כאלה  יש  אבל  תתבלבלו,  אל 
- "אתה אוהב חברים"? לא. "אתה אוהב  אותם 
לא.  מוזיקה"?  קצת  אוהב  "אתה  לא.  לטייל"? 
רחמנות.  תורה".  "ללמוד  אוהב?"  אתה  מה  "אז 
אומרת התורה "ונתתי גשמכם" אני אתן לך את 
העניינים הגשמיים ו"בעתם" אני אעזור לך שכל 
דבר ודבר יקבל את הזמן שלו – זמן לבכות, זמן 
לצחוק, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. יש 
זמן שיוצאים עם הילדים לגינה, יש זמן לעשות 
כביסה בבית, יש זמן שנהנים לראות את השמיים. 

לא לאבד את החיים!

איך אנחנו נראים בפועל? כשנולד לבן אדם נכד 
זו שמחה מאד גדולה, לנכד יש לחיים שמנמנות 
ועגלגלות. הנכד הגיע לביקור בשבת אצל סבא, 
את  תביא  "תביא,  יגיד  הוא  נורמלי  סבא  זה  אם 
גדולה  ואהבה  וחיבוקים  נשיקות  שלי"  המתוק 
דרך  של  היסוד  את  יודע  לא  הסבא  ואם  לנכד. 
הבעש"ט וחושב שלעבוד את השם זה לא לחיות 
ההורים  את  שואל  אותו  תשמע  אתה  נורמלי, 
מתי  נו,  שלומכם?  מה  נשמע?  "מה  הנרגשים 
לו  ליטול  מקפידים  אתם  נו,  כיפה?  לו  תשימו 
אלו  זה חשוב מאד.  ידיים  ליטול  יום?  כל  ידיים 
תמונות אתם מניחים לו ליד הראש? האם תמונות 

עונג שבת עם הרב שליט"א



של חיות טמאות או של צדיקים? רק תמונות של 
צדיקים בבקשה"...

תהיה   - בעתם"  גשמכם  "ונתתי  התורה  אומרת 
קודם כל סבא ואחר כך קדישא ולא קדישא סבא. 

אסור לנו לאבד את צלם האנוש שבנו. 
יכול לראות בחורצ'יק רציני, שקוע בלימוד  אתה 
והפיאות  למכנסיים  מחוץ  שלו  החולצה  אבל 
נאה  תהיה  איתך?  מה  ברוח...  מתנופפות  שלו 
בית  להקים  צריך  אתה  מחרתיים  מחר  ומסודר, 
אבל אומרים לך שהוא עילוי... עילוי אמיתי זה מי 
שקודם כל הוא בן אדם נורמלי, אוכל נורמלי, ישן 

נורמלי, שותה נורמלי.

התורה אומרת אני אתן לך את הגשמיות ואעזור 
לך לסדר כל דבר בזמן שלו. שתוכל גם  ליהנות, 
השמיים,  על  להסתכל  טוב,  לאכול  לטייל,  גם 
ולא  והילדים  לשמוע מוזיקה, להיות עם האישה 

להגיד שבגלל שאני לומד אין לי זמן אליהם.

כאן  אין  מטר.  ולא  גשם  לשון  שמוזכר  הסיבה  זו 
הגשמיות  עניני  לכל  אלא  למטר  דווקא  הכוונה 
כולם שחייבים להיות כחלק משגרת יומך, בד בבד 

עם עמל התורה שלך. 

אבל  ראוותניים  בגדים  היו  לא  זצ"ל  אשר  לר' 
בחליפה  לבוש  ומצוחצח,  נקי  היה  הוא  תמיד 
דבר.  לכל  נורמלי  אדם  היה  הוא  ומסודרת.  נקיה 
ילדים קטנים באים אליו הוא היה מחבק  כשהיו 
עברו  אחת  שפעם  יהודי  לי  סיפר  אותם.  ומנשק 
דרך ר' אשר להגיד לו 'שבת שלום' ואחד הילדים 
הקטנים עבר ליד ר' אשר ור' אשר לחץ לו את היד 
ומחבק  אותו  מלטף  שאבעס"  גוט  שאבעס,  "גוט 
מאחורה  מחכה  ארוך  תור  ארוכות.  דקות  אותו 
את  ללטף  יסיים  אשר  שר'  מחכים   כולם  אבל 
זמן  אין  בבית  שלאבא  קלט  שהוא  כנראה  הילד. 
להתיחס לילד שלו, הוא שקוע בלימודיו. ור' אשר 
עסוק  יותר  לא  "תיראה, אתה  בזה  לו  לומר  רצה 
ממני, נכון? אם הקדשתי לילד שלך 10 דקות של 
יחס ו'שבת שלום' ולטיפה. תהיה גם אתה בן אדם 

ותתייחס אליו".

"ונתתי גשמכם בעתם" - אם אנחנו עכשיו נתחיל 
הילדים  עם  לבלות  מפריחה,  ליהנות  לטייל, 
ללמוד  ולא  לשם  ליפול  עלול  אני  אז  והאישה 
ולשכוח  בגשמיות  לשקוע  עלול  אני  תורה, 
בני  דרך  שאין  "בשעה  רש"י  אומר  מהתורה... 
אדם לצאת" אל תדאג, הקב"ה אומר "אני אדאג 
כגון  מהגבול  אותך  תוציא  לא  הזאת  שהגשמיות 

בלילי רביעיות ובלילי שבתות". 
אומר ה"בת עין": 'לילי ד'' הכוונה היא ש-ד' היא 
לשון דלות אני אראה לך שמהגשמיות אתה תלמד 
את הדלות שלך ומזה תגיע ל'ליל שבת' – דהיינו 

אצלך  תהפוך  בעצמה  הגשמיות  השם.  של  לאור 
לרוחניות אם תלך עם השם.

"ונתנה הארץ יבולה" – הארץ, הארציות תביא לכם 
ברכה בכך שתזכו לראות ממנה את בורא עולם.

 
יש כאלה שיחשבו שאני אומר דברים שלא שמענו... 
אבל רציתי לציין לפניכם את מה שקראתי על אחד 
מגדולי ישראל זצ"ל ששלח מכתב לבן שלו, אותו 
לפניו.  פרוש  היה  הש"ס  שכל  יהודי  היה  גדול 
במכתב הוא כתב לו "מה שלום הנכד היקר שלי? 
לו?  שקנינו  החדשים  באופניים  נוסע  הוא  האם 
ענק  גדול,  אותו  בכדור?"  יפה  משחק  הוא  האם 
שבענקים, יהודי שכל התורה כולה פרושה לפניו, 
אופניים,  על  רוכב  הוא  אם  בנכד  מתעניין  והוא 
אם הוא משחק הכדור. ולמה כך? כי כל זה ישמש 
עבודת  של  לעולם  להיכנס  בבואו  כך  אחר  אותו 
השם! ילד שלא משחק או שלא נפגש עם חברים, 
לא מפתחים אצלו את הטבע שלו, הוא לא יאהב 
שירים, הוא בודד, מכונס בתוך עצמו, מופנם אחר 
כך גם אם הוא יהיה גדול בתורה זאת תהיה תורה 
אותו  לשאול  אליו  יבואו  כשאנשים  חושך.  של 
שאלות בהלכה הוא יענה 'קצר ולעניין' ויהיה קר 
וחד. וכשיצאו ממנו וישאלו "מה הרב אמר?" "הרב 
אמר שמותר". "ואיך הרב?" יענו: "השם ירחם"... 
אין חיוך, אין שלום, אין ברוך הבא, אין איזו ברכה 

בסוף, אפילו לא ּבּו"ַה... 

"מה  מבחינתו  דכאון  זה  אירוע  שכל  כאלה  יש 
דכאון".  איזה  כולם?  את  לפגוש  צריך  עכשיו 
אלו של תחילת  אותנו בפסוקים  התורה מלמדת 
אדם שחי  בן  הזו שאתה  הארציות  הפרשה שכל 
ונהנה מאוכל, נהנה משתיה, נהנה מיין טוב. אחר 
כך אתה תוכל לקחת את כל הדברים ולמצוא שם 
את השם. "ריבונו של עולם תודה על הפרח היפה 
שבראת לי" או "אבא, תזכה אותי שכמו אני נהנה 
מהיין שכך אזכה לאהוב אותך". אם אין לך אהבה 

למשהו אז איך תעלה את זה לאהבת השם?

מה  'את  רש"י  אומר   - יבולה"  את  הארץ  "ונתנה 
הארץ  נכון,  תלך  אם  כלומר:  ַלּה'.  מוביל  שאתה 
תזכה אותך להגיע אל ה"מה", אל ה"ָאִין". אבל אל 
תחשוב שבורא עולם ברא את העולם כדי שתכחיד 
ממך את ה'עולם הזה' אלא אדרבה שתמצא אותו 

בתוך זה. 

בתי  אליי  ניגשה  כלים,  כששטפתי  אחת  פעם 
הקטנה )היא היתה אז בת חמש( וביקשה להצטרף 
לא  מזכוכית,  כלים  גם  שם  שהיו  מכיוון  היא  גם 
לי  כיף  "זה  לה  אמרתי  תשטוף.  שהיא  רציתי 
לשטוף כלים, אני נהנה לשטוף כלים, לך יש את 
המשחקים שלך, לכי ותשחקי עם המשחקים שלך 

ואני יהנה לי כאן עם הכלים". 

הילדים צריכים לראות אותך שאתה נהנה לשטוף 
שאתה  לראות  השולחן,  את  לנקות  הכלים,  את 

נהנה מהעשייה.

לא  זה  בשבילנו,  לא  זה  "לא,  שיגידו  כאלה  יש 
לאחר  להתרחק".  מעדיפים  אנחנו  שלנו,  הכיוון 
נזכרים  הם  אצליהם,  מסתבך  כשהעסק  מכן 
להם  שיש  הורים  זוג  לפגישה  אלי  באו  שטעו... 
עם התנהגות של  אבל  הכל  בסך  בת תשע  ילדה 

מישהי שברחה מהג'ונגל... 
לבת  אהבה  נותן  אתה  "האם  האבא  את  שאלתי 
שלך?" הוא עונה לי "אצלנו, אבא לא נותן אהבה 
האמא  את  שואל  אני  לבנים".  רק  אלא  ַלַּבנות, 
עונה  והיא  הזו?"  לבת  אהבה  נותנת  את  "אולי 
"לא, אני לא קיבלתי אהבה אז אני לא יודעת איך 
הדבר,  נודע  "אכן  להם  אמרתי  אהבה".  נותנים 
לא  כי אצלנו אבא   - לבת  נותן אהבה  לא  האבא 
לא  והאמא  האמא,  רק  אלא  לבת  אהבה  מעניק 
מעניקה כי היא לא קיבלה אהבה מהוריה אז לתוך 
מה הבת גדלה? לתוך ג'ונגל! פלא שהמצב הנפשי 

שלה נראה ככה?

אלי,  התקשרו  אחד  יום  נגמרים...  לא  הסיפורים 
שנולדה נכדה במשפחה שם, ושאלו אותי "כבוד 
לנשק  למנוע מהסבא  כדי  לעשות  שייך  הרב מה 
שאלתי:  יפגע...?  שהוא  מבלי  התינוקת  את 
"מדוע שהסבא לא יתן נשיקה לנכדה?" התשובה 
המפליאה היתה "כדי שהבת לא תתרגל למה שלא 

צריך... אנחנו לא רוצים להרגיל אותה לכך...". 
כבר  ה'סבא  אנוש.  צלם  איבדנו  העולמים,  ריבון 
ילדים  גדלים  אבא',  לא  כבר  ה'אבא  סבא',  לא 
זה  על  נפשיות.  בעיות  מיני  כל  נורמליים עם  לא 
"ונתתי  אז  תלכו"  בחוקותי  "אם  התורה  אומרת 
גשמכם בעתם" רבותיי, הגשמיות היא עבודת השם 
לכל דבר! לכל דבר בבריאה יש את המקום שלו – 
יש מקום למוזיקה, יש מקום לאוכל ולשתיה, יש 
בורא  והאישה... מדוע  הילדים  עם  להנאה  מקום 
בשמחת  שנרקוד  כדי  הריקוד?  את  ברא  עולם 
מישהו  וכלה. תשאל  חתן  ונשמח  שנרקוד  תורה, 
"רקדת בהילולה של הרשב"י?" הוא יענה לך "לא, 

זה לא מכובד, צריך להיות מכובדיק..."

רבותי, אם אדם בונה את חייו על דרך הנורמליות, 
שומע  בזמן,  שותה  בזמן,  אוכל  שהוא  דהיינו 
את  לבנות  זה  ובתוך   - מהחיים  נהנה  מוזיקה, 
אז  זה.  עם  וביחד  זה  בתוך  שלו,  הרוחני  העולם 
זוכים ל-"ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו 
זרע  את  ישיג  ובציר  בציר  את  דיש  לכם  והשיג 

ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם".

שהשם יזכה אותנו לדרך האמת, אמן כן יהי רצון. 



בס"ד   
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ִלְכבֹוד ָמדֹור ַהְּיָלִדים, ָׁשלֹום ַרב.
ְׁשִמי יֹוִסי ַוֲאִני ֶּבן 11. ְּכֶׁשָהִייִתי ָקָטן יֹוֵתר 

ֲאִני ְוָאִחי ִנְכַנְסנּו ַלַּמֲעִלית ְוַכִּנְרֶאה ָׁשַכְחנּו ִלְלֹחץ ַעל 
ַהַּכְפּתֹור ְוִנְהָיה ֹחֶׁשְך, ֲאָבל ֵמָאז ֲאִני ְמַפֵחד ְלִהָּכֵנס ְלַמֲעִלּיֹות. ָמה 

ָעַלי ַלֲעׂשֹות?

ִליַאת:
ָׁשלֹום יֹוִסי, ַהֲחָוָיה ֶׁשַאָּתה ְוָאִחיָך ֲעַבְרֶּתם ִהיא ְּבֶהְחֵלט ֲחָוָיה ֹלא ְנִעיָמה. 
ַאָּתה ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלה ְמֻצֶּיֶנת ִּכי ְלַהְרֵּבה ְיָלִדים ֵיׁש ְּפָחִדים ִמָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים 
ְוזֹו ִהְזַּדְּמנּות ִנְפָלָאה ְלַהְסִּביר ָמה עֹוִׂשים ִעם ַהַּפַחד. ַעל ִּפי ֶּדֶרְך ַהָּבַעֶׁש"ט 
ְּכֶׁשִּמְתעֹוֵרר ֶאְצֵלנּו ַּפַחד ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהַּפַחד ְלָהֵׁשם "ַאָּבא, 
ְּתַזֶּכה אֹוִתי ִלְלֹמד ֵמַהַּפַחד ֶׁשֵּיׁש ִלי ֶׁשָּכְך ֶאְפַחד ִמְּמָך" ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ַהֵּׁשם 
ׁשֹוֵלַח ָלנּו ִיְרַאת ָׁשַמִים ְואֹוָתּה ִיְרַאת ָׁשַמִים ַמֵּגָּנה ָעֵלינּו ֶׁשֹּלא ִיְקֶרה ָלנּו 
ְּכלּום, ְּכלֹוַמר ֹלא ִיְקֶרה ָמה ֶׁשָּפַחְדנּו ִמֶּמּנּו. ָלֵכן ִאם ַאָּתה ְמַפֵחד ִמְּלִהָּתַקע 
ִּכי  ַּבַּמֲעִלית  ִּתָּתַקע  ַאָּתה ֹלא  ְלָהֵׁשם  ַהַּפַחד  ֶאת  ְוַתֲעֶלה  ְּבִמָּדה  ַּבַּמֲעִלית 

ִיְרַאת ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֹמר ָעֶליָך. 
ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה.

ִלְכבֹוד ָמדֹור ַהְּיָלִדים, 
ְמֹאד  ַוֲאִני  ִּבְׁשָנַתִים  ִמֶּמִּני  ֶׁשְּגדֹוָלה  ָאחֹות  ִלי  ֵיׁש   .11 ַּבת  ַוֲאִני  ָאֵדל  ְׁשִמי 
ִויִצירֹות  ְּבִצּיּוִרים  ְלָמָׁשל  ְּכמֹו  ְּבָאָּמנּות  ְמֹאד  טֹוָבה  ִהיא  ָּבּה.  ְמַקְּנָאה 
ֲאִני  ְוִאּלּו  ָּכְך  ַעל  ָלּה  ַמְחִמיִאים  ְוֻכָּלם  ָיֶפה  ַמָּמׁש  ְמֵצייַרת  ִהיא  ְלִמיֵניֶהן. 
ַמָּמׁש ֹלא טֹוָבה ְּבָכל ָמה ֶׁשָּקׁשּור ְלָאָּמנּות ִויִציָרה. ֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַהִּקְנָאה 

ֶׁשִּלי יֹוֶצֶרת ֵּביֵנינּו ְמָתִחים ּוְמִריבֹות. ַהִאם ּתּוְכִלי ַלֲעֹזר ִלי?

ִליַאת:
ָאֵדל ַיִּקיָרה, ּתֹוָדה ַרָּבה ַעל ְׁשֵאָלֵתְך ִּכי ַאְּת ׁשֹוֶאֶלת ְׁשֵאָלה ֲחׁשּוָבה ְמֹאד! 
ַוֲאִמִּתית  ֵּכָנה  ָּכְך  ָּכל  ֶזה ֶׁשַאְּת  ֶעֶצם  ֵּכנּוֵתְך.  ָּגדֹול ַעל  ֹּכַח  ִייַׁשר  ֹּכל,  ֹקֶדם 

ּומֹוָדה ָּבְרָגׁשֹות ֶׁשָּלְך ֶזה ְּכָבר ַצַעד ֶאָחד ָּגדֹול ְלִפְתרֹון. 
ֵראִׁשית, ַהִּקְנָאה ִהיא ֶרֶגׁש ְמאֹד ִטְבִעי ֶׁשַהֵּׁשם ָטַבע ָּבנּו ְּכמֹו ָּכל ֶרֶגׁש ַאֵחר, 
ָאנּו  ָמה  ִהיא  ַהְּׁשֵאָלה  ְמַקְּנִאים.  ִלְפָעִמים  ֻּכָּלנּו  ְלַקֵּנא,  ָּגמּור  ְּבֵסֶדר  ֶזה 
ַהִּקְנָאה  ְלַהֲעלֹות ֶאת  ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו  ַהָּבַעֶׁש"ט  ֶּדֶרְך  ַהִּקְנָאה.  ִעם  עֹוִׂשים 
ְלָהֵׁשם "ַאָּבא, ְּתַזֶּכה אֹוִתי ִלְלֹמד ֵמַהִּקְנָאה ֶׁשֲאִני ַמְרִּגיָׁשה ְּכַלֵּפי ֲאחֹוִתי ֶאת 
ְּבַרֲחָמיו  ַּבֲאחֹוֵתְך  ִקְנָאה  ּוָפחֹות  ָּפחֹות  ַּתְרִּגיִׁשי  ְוָכְך  ְצָבקֹות"  ַהֵּׁשם  ִקְנַאת 
ַהַּגְׁשִמי ַלּבֹוֵרא עֹוָלם, ּבֹוֵרא  ָהֶרֶגׁש  ַמֲעִלים ֶאת  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְּבָכְך  ֶׁשל ַהֵּׁשם.  

עֹוָלם ְמַרֵחם ָעֵלינּו ְּבאֹותֹו ִעְנָין. 
ֵׁשִנית, ַהֵּׁשם חֹוֵנן ָּכל ֶּבן ּוַבת ֶׁשּלֹו ְּבִכָּׁשרֹון ְמֻסָּים ְוָעֵלינּו ְלַגּלֹות אֹותֹו ָּבנּו 
ּוְלַמְּמׁשֹו ִּכי ֶזה ָמה ֶׁשַהֵּׁשם ְמַצֶּפה ֵמִאָּתנּו. הקב"ה ָחָנן ֶאת ֲאחֹוֵתְך ְּבִכָּׁשרֹון 
ְלַגּלֹות  ַרק  ְוָעַלִיְך  ַאֵחר  ְּבִכָּׁשרֹון  ָחָנן  הּוא  ֶׁשאֹוָתְך  ְּבטּוָחה  ַוֲאִני  ְיִציָרִתי  
ִּתָּוְכִחי  אֹותֹו  ְוַתֲעִציִמי  ֶׁשָּלְך  ַהִּכָּׁשרֹון  ֶאת  ֶׁשְּתַיְּׂשִמי  ּוָבֶרַגע  אֹותֹו  ְוַלֲחֹׂשף 
ְּבֶעְזַרת  ְוִתְזִּכי  ְּבִעְנַין  ְוַהְצָלָחה  ְּבָרָכה  ֶׁשל  ֶׁשַפע  ְלָך  ִיְׁשַלח  ֶׁשַהֵּׁשם  ִלְראֹות 

ַהֵּׁשם ְלַהְרֵּבה ַמְחָמאֹות ְוִחּזּוִקים ֵמַהְּסִביָבה.
ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה.

ְיָלִדים ְיָקִרים, ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ִלְפנֹות ֵאַלי ְּבָכל 
ְׁשֵאָלה ְוִעְנָין ַּגם ִאם ֵיׁש ָלֶכם ִסּפּור ְמַעְנֵין ַעל 
ִּפי ֶּדֶרְך ַהָּבַעֶׁש"ט ִּתְׁשְלחּו ֵאַלי ַוֲאַנְחנּו ְנַפְרֵסם 
אֹותֹו ְּבָעלֹון ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם. ִנַּתן ִלְׁשֹלַח ִלי ְלֵמְיל 
 litibsn@gmail.com
 אֹו ַלֶּפֶלאפֹון 0525732470.

ילדים בדרך

ארץ השפע ) ברכה וקללה ( 

אשת חיל

מוטי
יוסי

לו שתיה....לא  שיכין  שרוצה  מי  בנוחות,  לשבת  כולם  חיל  אשת  של  הסיפור  פינת 
לפחד בבקשה ....הסיפור לא ארוך ויש מספיק זמן!

לכולם נוח? יופי!
אנחנו מתחילים: 

היו הייתה פעם ארץ רחוקה שכל תושביה כולם בני משפחה אחת, היה להם מלך 
ויועצים זקנים, הממלכה הייתה שופעת אהבה גדולה ועזרה הדדית לזולת. קראו לה 

ארץ השפע. דבר אחד היה חסר למלך וכל התושבים  הייתה חסרה להם - גבורה!
מהי גבורה? נחישות, משמעת, הצבת גבולות - לדעת מתי להגיד די. להיות גיבור חיל.

אט אט כל השפע הטוב איים להפוך לפשע... 
העם הטוב שראה את הצרה, פנה למלך לבקש עצה. פנה המלך למועצת החכמים 
שיגידו מה עושים? אחד החכמים הזקן השני שבחבורה פתח את פיו ואמר: תבינו כל 
מה שיש לנו זה לא שלנו ... זה יורד מהשמים! החוכמה שלי לא שלי! אהבה שיש בכם 

היא לא שלכם!  הכל יורד מהשמים. אתם לא רואים זאת, אבל אני רואה.
- גם הבריאות שלנו? 

- כן
- גם העשייה שלנו?

- כן, הכל !!!
-אז מדוע משמים לא הורידו לנו גבורה?

- לא חיפשתם מספיק טוב.... הגבורה מסתתרת טוב ממש. צאו לחפש!
יצאו כל אנשי העיר לחפש את הגבורה. הפכו כל אבן וכל פינה ולא מצאו. חזרו הם 

מאוכזבים למלך וביקשו לדבר שוב עם האיש החכם.
- כבודו לא מצאנו את הגבורה.

- מה חיפשתם? 
- אנשים עם הצבת גבולות וכוח לעמוד מול פיתויים, למעשה את כל מה שהסברת 

לנו על גבורה... כל מה שחסר לנו.
- אנשי העיר היקרים לא הבנתם את דברי.... הגבורה היא אוצר, היא מסתתרת היטב. 

לא תמצאו אותה סתם כך.
- בתוך מה היא מסתתרת? 

- בתוך פחד!
- פחד?????? 

חפשו אדם שמאוד מפחד ממש חרד, חפשו את אנשי הפחד. הם האנשים שנראים 
הכי פחות גיבורים... הם פוחדים כל הזמן, יש להם גם חרדות , הם בקושי יוצאים 
מהבית וכל הזמן מחזיקים את ליבם כי הוא כואב מרוב דפיקות לב ופחדדדדדד... 

כשתמצאו אחד כזה תביאו אותו לכאן והוא יציל את עצמו ואת כל העם.
יצאו אנשי העיר לחפש את אנשי הפחד... ולא מצאו. 

ולפעמים מסתתרים  ידעו שאנשי הפחד מחביאים את פחדם  הם לא התיאשו, הם 
בעצמם. לבסוף דרך בירור מעמיק נמצא שיש בעיר אחת, אדם אחד, שסובל מפחד 
אליו בחרדת קודש  ניגשו הם  בביתו.  כך חזק שהוא מסתגר  כל  תמיד. הפחד שלו 
ליבו שיבוא איתם אל הזקן החכם. השתדלו הם כמה שפחות  דיברו על  ובהערצה 
ללכת  עד שהסכים  הכואב.  ליבו  על  לשמור  ובאהבה  בחום  עטפוהו  אותו  להפחיד 

עימם. כשהגיעו לארמון יצא לקראתם הזקן החכם. 
- שלום לך אדם עם פחד מה שלומך?

- חי בפחדים נוראים.
- נפלא ! אותך חיפשנו

האם תוכל לעשות לכולנו טובה גדולה? יש אצלך אוצר, ממש אוצר.
- לי יש אוצר????? לי יש פחדים מטורפים שלא נותנים לי לצאת מהבית שלא נותנים 

לי לישון שלא נותנים לי לחיות בשלוה ושמחה כמו כולכם - נכון, אני יודע. 
-למה זקן חכם אני סובל כך? - כי אתה היחיד שמקבל מהשמים את הזכות לתת לעם 

שלנו ולעצמך את מתנת יראת שמים טהורה. - לא הבנתי כלום. 
לעולם  לרדת  בחרה  והיא  שמים  יראת  שנקראת  מתנה  לעולם  ירדה  מהשמים   -
דרכך!!! אותה המתנה נשלחה אליך עם שליח - 'פחד' שמו, כל מה שעליך לעשות זה 

לעלות את השליח למעלה ולקבל את המתנה שהוא בא להודיע שמגיע לך.
- באמת? - כן 

- איך אני מעלה את השליח הזה? – "מלכו של עולם אנא קח אליך את הפחד הזה ותן 
לי במקום זה יראת שמים טהורה".

ולידו הזקן החכם. פתח את  עמד אותו האיש עם הפחד באמצע, מסביבו כל העם 
פיו ואמר: "מלכו של עולם אנא קח אליך את הפחד הזה ותן לי במקומו יראת שמים 

טהורה". עברו כמה רגעים של מתח... והוא נראה רגוע ושליו. אכן זה עבד.
תודה לך איש זקן וחכם. – "רק תזכור" אמר הזקן "שבכל פעם שמגיע לך פחד... אל 

תברח.... פשוט תדע שכרגע השם מוריד לך מתנה אדירה - יראת שמים טהורה!"
וכך הפך האדם הפחדן לשר הגבורה בממלכת האהבה, קבע בה חוקים וגבולות. והפך 

את הפשע חזרה לשפע. 
והנה ילד קטן ניגש לזקן עם דמעות בעיניו:
- גם אני רוצה לקבל גבורה כמו שר הגבורה

- התכופף אליו הזקן וליטף את ראשו ... אל תדאג החיים האלו מלא נסיונות ובחלק 
מהנסיונות אתה תקבל פחד! שם תזכור: אל תפחד מהפחד! אל תברח... זה רק השליח 
מפחיד. תפוס אותו ותעלה אותו לשמים חזרה ותקבל גם אתה את אוצר יראת שמים 

טהורה.
- איך קוראים לך זקן יקר? שאל הילד

- שמי פחד יצחק.
צדקנו.  ולמשיח  עבורנו  גבורה  להמון  זקוקים  האחרון'  'דור  אנחנו  יקרים:  קוראים 
לכן  בורא עולם מוריד לנו בדור הזה המון מתנות של גבורה דרך 'פחדים וחרדות'. 
אל תפחדו מהפחד, זאת מתנה!! נצלו אותה! העלו את הפחד למעלה ותקבלו אוצר 

יראת שמים טהורה.


