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 'חשבונות רבים':היום נדבר קצת על 

קירות להרעיד את דירים להרעיש את השמים ו, החלו רעמים אןראדיעיירה באחד מלילות החורף ב
 , אנשים הסתגרו בבתיהם, חוששים ומפוחדים.פחידה. הברקים אף הם הוסיפו לאוירה המהבתים בעיירה

 כיצד הוא מתבונן על כל העניין?? רבוקרן לראות, מה עושה כעת , הסתחפץ חיים''הגבאי של ה

בקשב רב לקול  אזין, מה'חפץ חיים' עמד בחלון, הביט על השמים הנופליםש לחדרו של הרבי, הוא ניג
 המתגלגל... הרעמים

ים עמלמה אתה שולח לנו ר ריבונו של עולם! מה אתה רוצה מאיתנו כעת?ם': וכך אמר ה'חפץ חיי
מה היא אותה אבל  '!לפשט עקמומיות שבלבאלא  –הגמרא אומרת 'לא נבראו רעמים מפחידים שכאלה? 
 'עקמומיות שבלב'?

היא בלב העקמומיות שביקשו חשבונות רבים! והמה  –רבי: האלוקים עשה את האדם ישר אמר הואז 
 !התוצאה מהחשבונות הרבים שאנו עושים

, מחשבים את על הסובבים, מתעסקים במניפולציות על החברים עסקים בטרוניותחשבונות רבים, מת
 וצים לגעת בעיקר, להבין מה ה' רוצה מאיתנו...רלא  –כמות המסכנות שלנו והעיקר 

* 

 ?'לשון הרע'בחיים הוא ת האנשים שהעיסוק המרכזי שלהם אמכירים 

 ל', אתה לא מכיר...'יענק'אתה ניגש אליהם ומספר להם שאתמול נסעת באוטובוס עם אחד 

 ?להלוואות בריבית? או אולי הבן של ההוא שברח לחו"ל 'גמ"ח'איזה יענק'ל, זה שיש לו : הם נדלקים

כי אם זה הוא, אז בוא תשמע, הוא נראה לך כזה תמים ו'צדיק'ל', נכון? אבל תשמע מה הוא עשה לאח 
 ---יו ובשרו!!! שלו! כן כן! לאח

ל מלשונם ין אדם שיינצאערוכה, מלאה בסיפורים עסיסיים ופיקנטיים, על כל אחד יש להם תיקייה 
 קופה של שרצים שמאחוריו...ו, כל אחד והשל כל אחד והכינוי המושחזת,

 למה זה קורה?

 כי האנשים האלו אינם מוצאים את עצמם!

 את אומרת 'אינם מוצאים את עצמם'?מה ז

למה אנו  בס"ד
ורחים ב

 ו?מעצמנ

 'בעמוד 



ס אל הם מפחדים להיכנ אנשים שזקוקים לאישור על עצם קיומם, אין בהם הערכה עצמית משלהם,הם 
 --- נבכי הנפש, כי מי יודע מה ימצאו שם

. משפילים את השני אלו שמאיימים על קיומםלהציב מחסומי הגנות על ולכן הם עסוקים כל חייהם ב
 ...אני, לא ככהלזכות למעט קורת רוח: כדי  –

 הרשים את הסביבה...קבוצה נוספת של אנשים הם, אלו שעסוקים כל חייהם בל

 חליפה, וכל שבועיים -תקופה מחליפים כל . נראות חיצונית, באופן מוגזםאת כל יומם בהם משקיעים 
 ...קפייםמש –

יוחד!! עומדים שעות בחנות 'עמך', משהו מהם גם מחפשים להיות ייחודיים, לא סתם כמו כל ה
 קיץ...-בגוונים של פירותם בצורות גיאומטריות סבוכות וקפייומחפשים מש

 שאף אחד עוד לא מכיר.כזאת  –ה ייחודית בחליפמשקיעים ערב שלם בחיפוש אחר דוגמה 

אך אויה, לאמור: אין עוד אחד כמוני...  ותכתפיים זקופ לרחוב עםסוף מוצא, הוא יוצא -ואחרי שסוף
 ה בדיוק!!!אותה דוגמה של חליפעם  –גשים חבר עתיק פו לאחר עשרים דקות הם

 חרב עליהם עולמם...

 –ילה לא יהיו ייחודיים חלאם למה הם עסוקים בזה כל היום? כי הם זקוקים לאישור על עצם קיומם! 
 יהיו שווים? כיצד ישימו לב אליהם?במה 

משהו... ם יולהם אישור: החיים שלך שונותן  –הם מנסים לרצות את כל העולם, אחד שמחייך אליהם 
 את עולמם!!מחריב  –עליהם ומי שכועס 

ולכן הם  האנשים האלו בורחים מעצמם, מפחדים עד מוות להתמודד על דברים חשובים באמת.
, מתעסקים כל יהבלי פרופורצבונים להם בית פאר  את עצמם, משפצים את הבית כל שנה... משפצים

 סוגי הפאנלים וצבע הרהיטים, במקום להיכנס אל תוך עצמם...היום רק עם 

 ...עצמם על קירות ביתם, על בגדיהם או על גופם כתם מכוער מגליםהם ופתאום, 

 פוסק: הרי זה נגע!!!והוא  –ים אל הכהן רצ

 סים לבידוד...ואז הם נכנ

מגלה הוא ות בינו לבין רעיו, אין תחרהארץ, אין את מי להרשים, ובבידוד, אוי בבידוד, יעידו כל יושבי 
ותם קושיות גם אם לא מביטים נה, שהקושיות הם אחליפה בת ש םפתאום שאפשר לערוך ליל סדר גם ע

, להתבונן בדרכי החיים, נושאפשר לשבת עם עצמפתאום מגלים  ...קפיים חדישותעליהם עם מש
 לשאול את עצמנו שאלות חשובות באמת.

 של ממש...בות במקום להתעסק כל היום בדמויי מחשבות, אנו מתחילים פתאום להתעסק במחש

 ומה ה' רוצה ממני? כמה סבלנות יש לי לעצמי? ולמשפחתי? ולילדיי?ומי אני? 

הם  –ביבם, חומות של לשון הרע, של גאווה עצמית, מרוקנת מכל תוכן במקום להציב חומות מס
 צמם!!!! לא מחפשים אושר חיצוני, מחפשים את עמשפילים עצמם כתולעת

 הם גם מגלים את עצמם...אז  –ואז 
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מקום מיוחד משל עצמם בעולם! פתאום הם רואים את הייחודיות האמיתית ש להם פתאום הם מגלים שי
 שלהם, את המקום שייחד ה' בשבילם!

למה לא 'ואמרו' בלשון רבים, כמו  ?קיווינו לו ויושיענו' ,ביום ההוא הנה אלוקינו זה אמרולמה כתוב '
 המשך הפסוק?

ף נעלים ן שיש עוד הרבה אנשים, גדולים וחשובים, ייתכן איוני יהודים בעולם, נכוכי נכון שישנם מיל
המיוחד שלו! את המידות שלו, את הקשיים בדרגתם יותר ממך, אבל כל אחד בעולם יש לו את המקום 

ד בעולם ן אף אחיה' שם כל אחד במקום שרק הוא יכול להכיר את ה' משם!! אשלו, את החולשות שלו! 
 במקומך ולהכיר את ה' ברמה שאתה מכיר אותו מתוך קשייך ומאבקיך!!שיוכל להתמודד 

 היו צריכים אותך!!!לא  –תפקיד שלך מלא את הד בעולם שהיה מסוגל לאם היה עוד אח

הייתי מוכן! כי אמנם, זה היה לא  – אברהם אבינו כמו תהקארלינער אומר, אם היו מציעים לי להיו
אנשים כמו אברהם אבינו,  שני אבל, הרי אי אפשר שיהיו ם אבינו!!מחמיא לי מאוד, שאני אהיה אברה

 לי, נכון?רגה שלדולכן אברהם אבינו ייאלץ לרדת 

 אבל מה יהיה לריבונו של עולם מכך???, מכך מאוד האיהננו, אז אמנם אני 

' קיווינו לו! הוא זה שהיה עימנו, נתן ויאמר: זה הקום הייחודי שלו, יכיר לכן 'ואמר'! כל אחד מתוך המ
 לנו חיים, ורצון, ונועם, בכל מקום שבו היינו!!!

 

 הנגעים: באים ךולכ

 את עצמך!את הבית המפואר! תמצא עזוב  – נגעי בתים

 חיפוש אישורים חיצוניים!בעצמך! עזוב אותך מתתעסק  – נגעי בגדים

 תתחבר לעצמך!!!! חיצונית הזומעט מהגאווה התוריד  – עי הגוףנג

 

ללו, כדי למצוא הורים בבתים, מי פחות ומי יותר, עלינו לנצל את הימים נו כיום, סגן, גם אנו, במצבולכ
 נו!ל סבלנות בתוכ  ולמצוא מאגרים עצומים שאת עצמנו! 

* 

 שם'.והיה  –'עלה אלי ההרה בהסברו הבהיר של ר' אשר על דברי הפסוק  ונסיים

 אלא היכן?? שם!אהיה  –שואל ר' אשר, מה זה 'והיה שם'? ברור שאם אעלה להר 

 אנו נמצאים!מת במקום שבו אנו מאוד, כדי להיות בלעבוד עם עצמ! עלינו זה כלל לא ברוראומר ר' אשר, 

 נו למחוזות אחרים!!נברח במחשבתם!! ולא שנהיה  – אנו מגיעים הביתהכש

ד שם, בשביל למלא את התפקינחפש לברוח, נהיה לא  – כשנגיע לבית מדרש, או לעבודה, או לכל מקום
 המיועד לנו מאת הבורא!!

דד עם הקושי, עם כל הקושי שם! נתמונהיה  –כשאנו מוצאים בעצמנו מידה מסויימת, או ניסיון מסויים 
 י זה התפקיד שלנו, ולכך נבראנו!!!כשבדבר!!! 
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