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אולי כדאי שננסה אנחנו, בחג האילנות הקרוב, לצאת אל הטבע, לנשום את האוויר, לקלוט      
 .את הריחות, להתבונן ולהאזין. נביט בפרח הקטן, נלטף את עליו ונקשיב למה שהוא מלמד אותנו

 
אומר הרב שר שלום מבעלזא זיע"א: "וילונו העם על משה לאמר מה נשתה" )טו', כד'( עם      

ישראל התלוננו מתי נוכל לשתות הרבה יין? מיד נאמר "ויורהו ה' עץ" בעוד כחודש ימים )פורים( 
 דע בין ארור המן לברוך מרדכי..."המן על העץ ואז תוכלו לשתות "עד דלא י יתלו את

מיליון?... זאת  5לקטוע לך יד! כמה הוא מוכן לשלם?! מיליון? אומרים למישהו צריכים      
כל אבר בגופנו שווה מיליונים אז למה אנשים לא שמחים? כיוון שזה  -אומרת שיש לך המון! 

כבר יש להם... אם אדם יראה את מה שיש לו הוא תמיד יהיה בשמחה! לצערנו אנו רואים רק 
 את מה שחסר..

ו: "הייתי בעיר פלונית והחסידים שם כל כך דבקים בה' שהם אחד בא לאדמו"ר שלו ואמר ל     
מרימים את המכנסיים שלהם בשירת הים כדי שלא יתרטבו.. אמר לו האדמו"ר זו לא דבקות! 

 " כנסיים לא היו מעניינים אותם..לפליאתו הסביר האדמו"ר: "אילו היו דבקים בה' באמת המ

איי, כל בן ישיבה מוכן "ללמוד כל החיים" ממש: "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי      
ל" )במדבר יט, יד( בבית ה' כל ימי חיי" )תהלים כז, ד( עד זיבולא בתריתא, "אדם כי ימות באוה

אפילו בשעת מיתה יעסוק בתורה )שבת פג ע"ב( לא ימוש מתוך האוהל. הרי כל מה שהוא דורש 
כמה נפלא! אתה יודע מה? בוא לא  -שיוכל להמשיך וללמוד בראש שקט  'סדור מלא', זה רק כדי

טפטת במהלכו, נדבר על לימוד כל החיים. מה דעתך, רק על היום. אה? הגעת בזמן לסדר, לא פ
אבל כך דרך  תלמד שבוע כדבעי, אחר כך תדבר...ולא חלמת על הגמרא? אז את מי אתה מרמה, 

 העולם "זה אומר אני יורד תחילה" בדיבורים הם חזקים, עד שזה מגיע למעשה..

ן המשפחה, ן המטען הגנטי שלו מחד שלו והן ממושפע הן מ מאתנואין ספק שכל אחד      
הסביבה והחברים בהם גדל, מאידך. אולם, מיום עמדו על דעתו, הוא יכול וצריך לעשות  ,  החינוך

זוהי נקודת    .כאן ועכשיו –באופן מושכל, בנקודה בה הוא נמצא  את ההחלטות שלו בעצמו
  .הבחירה שלו... ולפעמים היא קשה מאד

"ק מרן מהר"ש מבעלזא זי"ע בגין איזה דבר ישועה ורחמים אישה אחת באה פעם אל כ     
שהייתה זקוקה לכך. כשנכנסה אל הקודש שאל אותה מרן האם יש לך אמונה. ענתה האישה, 
רבי, קודם כתיב ויושע ד' ואחר כך כתיב ויאמינו בד', תחלה צריכה לבוא הישועה, ואחר כך תבוא 

 ד מהרה נתמלאה משאלת ליבה ונושעה.האמונה. הפטיר מרן, צודקים דבריה. ואמנם ע

 המר של החבר שלך...אם אתה רוצה להמתיק את המר שלך תסתכל על      

אמרת העולם שעדיף לאדם להישאר עם הצרות שכבר הורגל אליהם מלהסתגל לצרות      
יהיו קלות יותר, כך קושי השעבוד של מצרים שכבר הורגלו והושרשו  גם אם החדשות -חדשות 

למחלה רעה זו קראו   !!מלחמה, שמשמעה: צרה חדשה יהיה עדיף להם על פני -בו בני ישראל 
שנוח לו לאדם בצרות שהורגל בהם   ,בעלי המוסר: "השרשה ראשונה", ואם בגשמיות כך

 !ק"ו שברוחניות כך הוא הדבר -וכפי שלמדנו בפסוק זה   ,מלהתרגל בצרות חדשות קלות יותר
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אם תקבלו על עצמכם שלא לדבר בבית הכנסת דברי חולין, תסור כל צרה מעליכם! שהרי      
כם" ויצילכם אם "ואתם "ה' ילחם ל –כך אומר הפסוק: "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" 

 (ר' יעקב יוסף) .תחרישון"..

הגם שלהורים עצמם אין  –בחמשה עשר בשבט דנים על ה"אילנות", הינו ההורים, ואז      
בילדיהם, זוכים הם לרוב טובה  –זכויות משלהם, אבל בזכות שהם מחנכים ומשקיעים ב"פרות" 

את הילדים עצמם, והם, כסיוע מביאים את  –וברכה. אבל בשבועות דנים על ה"פרות" 
 ה"אילנות", זוהי זכות אבותם שבידם.

אתה יכול להיות גאון במתמטיקה, להוציא דוקטורט בפיזיקה ומדעים, או האקר במחשבים.    
  .כלום השוואבל אם אתה לא יודע למה באת לעולם, כל זה לא 

במשנה ברורה סימן תקע"א ס"ק ב' מובא: כשאדם רוצה להתנדב 'תענית' יותר טוב שיקבל      
תענית מן הדיבור ממה שיקבל עליו תענית מן האכילה, כי ממנו לא יהיה לו נזק לא בגופו ולא 

סח רק לד', ועי"ז נזכה  -בנשמתו ולא יחלש עי"ז. נקבל על עצמנו לדבר רק בלשון הקודש פה
 )באר יחיאל)ה השלמה במהרה בימנו אכי"ר. לקדושה ולגאול

במהלך כל השנה מזדמנים לידנו פירות לרוב אך "התרגלנו שהם כאן" ואין אנו מתפעלים      
הארץ ומגיעים לידי שמחה על השפע האדיר מהם כלל. דווקא בט"ו בשבט אנו טועמים מפירות 

 שנתגלה לנו בעוצמתו ומברכים את ה' בשמחה...

בעץ, השורשים שלו טמונים עמוק באדמה. וככל שהם עמוקים ופולשים יותר, כך יציבותו      
יותר והוא עמיד בפני סופות ורוחות. מצד שני ככל ששורשיו גלויים יותר, כך  של העץ איתנה

עמידתו עראית יותר. בדיוק כך צריך להתנהג ברוחניות. לא צריך להפגין את הכל בחוץ. לא צריך 
לפרסם ולנפנף בכל מעשה טוב שאנו עושים, צריך להסתיר ולהטמין אותם, להראות בחיצוניות 

וככל שנחביא ונסתיר את מעשינו עמוק יותר כך  ,חד משמינית בגאווהרק גזע אחד פשוט, א
 יציבותנו ומעמדנו ברוחניות תהיה איתנה יותר.

ריטיים. אם הפסדת אותם, הפסדת את העץ. יש זמן שצריך השקיה מרובה, בעץ יש זמנים ק     
ויש זמן שהעץ דורש חממה והגנה מהרוח, יש את הזיבול ויש את הקטיף, אסור לדלג על הזמנים 
הללו, והגם שלא רואים את הנזק מידי, כל חקלאי מתחיל יודע שזה רק עניין של זמן. כך גם 

שות "סלט" ולדלג על אחד מהזמנים. יש זמן קריאת שמע, זמן בקדושה. לכל זמן ועת. אסור לע
תפילה, זמן להתכונן לשבת, אסור לוותר על אף אחד מהם, כי זה מתנקם ופוגם ברוחניות. הנזק 

 הוא רק עניין של זמן. כי מי שמזניח בסוף משלם על כך.

בעץ יש מצוות "ביכורים", לתת את הראשון לכהן. גם באדם נותן את הראשון לכהן, קוראים      
 לזה "פדיון הבן".

בעץ יש שלוש שנים "ערלה", וכנגדו, גם באדם שלוש שנותיו הראשונות בגדר "ערלה". עד      
גיל שלוש הוא בבחינת "תינוק", ומגיל שלוש כבר מקפידים אתו יותר. עושים לו חלאק'ה, שמים 

 לו כיפה באופן קבוע ומתחילים לחנכו.

בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים      
נה רשות לומר שירה ואילו לבני יש לשאול מדוע למלאכי השרת לא נית  )שירה?!" )מגילה י
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מתרץ בעל ה"כלי חמדה": בני ישראל לא אמרו שירה על האסון של   ?ישראל ניתנה רשות
המצרים, אלא על תשועת עצמם. כמו שנאמר "ויהי לי לישועה", אבל המלאכים הרי לא נשתעבדו 

אסון של  במצרים, ונמצא שכל השירה שלהם הייתה על אחרים, ואין אומרים שירה כשיש גם
  .אחרים

בשביל זוגיות מאושרת, כל אחד צריך קודם כל להיות מאושר בפני עצמו. זוגיות היא כמו      
מאשימים אחד את השני ומצפים שרק השני ידאג שהגינה   ,גינה. אם שני הגננים לא מאושרים

סוף סוף מהגדר ויטפח אותה.  תפרח, כך תראה הגינה. גינה לא מטופחת שמחכה שמישהו ירד
כך גם בזוגיות. אם חסר אושר בזוגיות שלכם, אולי כדאי שתשאלו את עצמכם איך אתם מחזירים 

  .את האושר לידיים שלכם ומשפיעים על האושר של הזוגיות שלכם


