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 מתוך בליל שאגות לשמוע נעימות

בכיתה דממה, הבוחן עם הזקן הלבן הארוך נכנס, הוא מתיישב על הכסא, הרב'ע מנסה להתחנף לבוחן  שעת מבחן,

עם כמה מילתא דבדיחותא, הבוחן מביט אל הילדים מעביר מבט חד מהילד הראשון שיושב ראשונה, עד הילד 

החיים שלהם, ''הוא נראה בוחן קשה'' הם מתלחששים. יש האחרון שנשען על הקיר, הילדים חוטפים את הפחד של 

זה נראה  .'כבר את הילדים שמרוב פחד צועקים על עצמם שלא נשארו בבית היום תחת הטענה 'לא הרגשתי טוב

 שהולך להיות פה בושות.

ואז הבוחן מנסה להיות כזה אדיב, ואומר בטון מתחיל אשאל כמה שאלות כלליות. כמובן שתמיד השאלה הראשונה 

היא שאלה קלה שכולם שואגים את התשובה והרב'ע והבוחן משבחים את הקול תורה. ואז הבוחן לאט לאט מחמם 

 שאלות קשות יותר. 

התשובות בשליפה כמו שיש לשאר הילדים שישר כשהבוחן  מוישי הוא לא מהבומבות של הזיכרון ולכן אין לו את

גומר את שאלתו ישר הם מתקיפים אותו בתשובות. אבל מוישי לא נואש לליבו 'מה אני ישאר סתום פה כילד שלא 

הוא חושב לעצמו, הרי אני כן למדתי והתמדתי. לכן כשכולם צועקים ושואגים את התשובות הוא גם  –למד כלום' 

מיני משפטים שלא בהכרח קשורים אחד לשני, העיקר שיראה לרב'ע ולבוחן שבין כה וכה לא שומעים  צועק בפיו כל

 אף ילד שמוישי בעניינים.

זבולון הוא בכלל לא שייך לאלו המתמידים, הוא בזמן החזרה היה עסוק במטוסי נייר, מציתות טורבו, וסיגריות 

כיתה איך שהם צורחים, ומתוך כל בליל השאגות הוא שם משומשות, לכן הוא מלכתחילה כבר יושב ובוהה בכל ה

לב לקולות ולמשפטים הלא קשורים שמוישי זורק, זה היה כ''כ מצחיק שזבולון פשוט כרע רבץ מצחוק לא יכול היה 

לשלוט בצחוק כמעט נשכב על הרצפה מרוב צחוק, וממש לא יכל להירגע ואפילו שכבר שקטה הסערה והדממה 

הארוך של הבוחן והעינים המרתיעות של הרב'ע לא הועילו מאומה בשביל להרגיע אותו מסערת חזרה לכיתה הזקן 

הצחוק אליו נקלע. זה היה מצחיק. קורע. זבולון דמע מרוב צחוק. וזה גרר את כל הכיתה לאיבוד שליטה על מנוע 

 הצחוק, קיצער היה צחוקים. מסכן מוישי, לא ידע איך לאכול את זה.

 

מתוך בליל שאגות הגיוועלד שרצות לך בראש בשעת קושי, תחליט שאתה לא יודע, ותזכה להשים לב לצעקה 

 י''. וחיוך ועליזות ימלאו את נפשך. הנעימה והמתוקה שהקב''ה קורא לך ''קול דודי דופק פתחו ל

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 פרשת בלק                                                                              בסיעתא דשמיא 

 



 מביא הכרההדרך שלנו  –הנפק''מ בין הדרך לשאר דרכים 

שאני קשור לבורא והוא מחיה אותי ונותן לי כל  הכרה -ר' אשר חתר למקום של 'קשר בורא'  ?לאן ר' אשר חתר

 שניה את כל מה שאני צריך.

' אשר ראה בכאבים ובכישלונות פוטינצאל להשביח את הקשר בורא, הכאבים מראים לאדם את החוסר אונים ר

 שלו, דבר שבהכרח מראה לו שאם יש לו משהו זה מהקב''ה.

ההיא איתתא'' אשה שהיה לה קשה בכך שבעלה נעלם מהבית והולך להסתופף בצל הצדיק. חסידים נהגו להרבות ''

הצדיק ולאשה לא תמיד זה מתאים, במר ובצער היא נכנסה לקודש פנימה אל הצדיק וסיפרה חבורות וסעודות עם 

לו על שקשה לה שבעלה לפעמים לא נמצא בבית וכי הוא הולך להסתופפות תחת צל הצדיק, אפילו שהוא מודיע 

 קודם שהוא הולך, 'אבל לשם מה בכלל צריך את זה' היא מגלה את מחשבותיה לצדיק.

 א ניגשה לרבי של בעלה אלא היא ניגשה לשני צדיקים אחרים.למעשה היא ל

וכה ענה. תשמעי הרי בעליך הולך לשמוע תורה מפי רבו, ובזכות זה שאת שומרת על  ,הבין ,הצדיק הראשון שמע

א''כ יש לך חלק בתורה שלו, ותקבלי על כך שכר גדול מאד בעולם  .ה האשהממסכי –הילדים הוא יכול ללכת,  נכון 

תדעי לך שזכות תורתו מגינה עליך בזה ובבא. זה שאת מסכימה לו ללכת להסתופף תחת רבו זה עושה רעש  הבא,

גדול בשמים ובוודאי תזכה בעבור זה לשכר גדול בעולם הבא ולהגנה בעולם הזה, יש לך חלק בזה, וזכותך רבה 

 מאד לעולם הבא.

בחודש ימים הזה שהרבי שון, וכך ענה: תנסי להיזכר הצדיק השני היה רב'ע יותר על הקרקע, והוא הסביר במתק ל

היא מודה!  –לחו''ל, ותשווי את הימים האלו עם הימים של השבוע האחרון, האם הם שווים? לא  עשל בעלך נס

'עכשיו בעלי יותר רגוע ומתון לי ולילדים, ואילו אז הוא יותר התקשה בכך' מסיימת האשה. כבר את רואה שבעלך 

 , כבר את רואה שאת עצמך מרוויחה מהשעה הזאת שאת נותנת לו לבלות עם הרבי. מקבל שמה משהו

עוד יותר מזה תדעי שלכל אדם יש יצר גדול מאד, ותדעי שכל הרגיעות והמתינות והצדיקות והישרות של בעלך זה 

מה שהוא מעולל בזכות השהיה שלו עם הרבי, בלעדי זה הוא היה חיה רעה והיית מגיעה לפה עם דמעות בעיניים על 

בבית, תגידי תודה על השעה שהוא מבלה עם רבו, אפילו שלפעמים זה גורם לך מעט צער, כי אין לך מושג כמה 

 צער ועגמת נפש את חוסכת ממך ע''י שהוא שוהה על יד הרבי.

איתה  הצדיק השני נתן לה יותר להבין ולהשיג את התועלת שיש לה מזה שבעלה מסתובב ליד הרבי, הוא לא הרחיק

נדוד לעולם הבא ולשכר גדול שהיא הולכת לקבל, הוא לא פיתה אותה בכל מיני מתנות )שצריך להתחזק באמונה 

מזה שבעלה  שזה באמת יקרה(. הוא דיבר איתה על כאן ועכשיו, על הרווח שיש לה כל דקה בחיי העולם הזה

ר ב'מאחורי הפרגוד' או ב'היום לסבול , הוא נתן לה לראות את השכר, ולא השאיר לה את השכמסתובב עם צדיק

 ומחר לקבל'.

בין הדרך לשאר הדרכים בעבודת ה'. הדרך מלמדת אותנו להפסיק  )חילוק( נפק''מהבחנה נכונה לזה יכול לתת 

אידן ולהתחיל להרגיש את הנפש הבהמי שלי, להודות בזה, להסכים עם זה, ולא להתכחש לזה חלילה,  להיות שיינע

שהקב''ה נמצא איתי על כל צעד ושעל כי אחרת לא הייתי מחזיק  בהכרה ברורהודווקא מתוך השפל הזה מתגלה לי 

. לעומת דרכים ן לך להבין ולהשיגכי אני מכיר את עצמי, אני יודע שאני לא יכול, זה כוחו של הדרך, נות .מעמד

 אחרות שהדביקות בבורא הוא רק ע''י התבוננות.

לפי ר' אשר הדביקות היא תחנה סופית אחרי שהולכים כברת דרך. מהו הכברת דרך? לחיות את הסכנה של עצמי 

שאם יש לו  כיר בבירורהלהכיר את יסוד האין שלי, ולא להישבר כשאני נופל ונכשל. בסופו של דבר, אדם זוכה ל

 משהו הקב''ה נותן לו את זה. זה לא סתם התבוננות זה חיבור ודביקות. זה הכרה ברורה.

 מקווה שהבנתם, ומקווה שהסברתי נכון.                             תחבר...לה


