
 

  בס"ד

  ט"ו בשבט

  "כי אדם עץ השדה"

בטיש בט"ו בשבט שעעל"ט זכינו לשמוע מהרבי כיון חשיבה מחודש על דפוס התנהגות וחשיבה אשר 
  בה מאירה למיוחדותו של העץ אשר לו הומשל כל האדם.היותנו משולים לעץ מחייבת אותנו... פרספקטי

כולנו מכירים וזוכרים את מאמר חז"ל על האדם אשר הלך בדרך, מותש, סחוט, רעב וגם עייף, והנה הוא 
רואה לפניו עץ גדול המטיל צל נאה על סביבתו, האיש התשוש התיישב בכבדות מתחת לעץ, אכל ושבע 

מים צוננים אותם דלה מאשד מים שזרו בחופשיות למרגלותיו של העץ  מפירותיו, השקיט את צמאונו בכוס
האגדי... את הברכה הנלבבת אותה בירך האיש את העץ כולנו שרנו בדביקות מגיל אפס עד גיל מאה... 

, אמת המים עוברת תחתיך.. אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו צילך נאה"פירותיך מתוקים, 
  כמותך"...

  וחד כ"כ בצילו של העץ ?מה מי

  לעץ השדה ?! - בכיר הבריאה  - מה בכלל מיוחד כ"כ בעץ עד שחז"ל המשילו את האדם 

  הסביר לנו הרבי:

ישנם שלושה סוגי צל, שלושת אופנים בהם נוצרת צל המאפשרת בריחה והסתתרות מחום השמש 
  הלוהטת...

  יש צל הנוצר מציפור המעופפת מעל ראשינו...

  מכח חומה גבוהה המסתירה את קרניה המחממות של השמש. ישנו צל הנוצר

  ויש את צילו של העץ...

- רוחני- מה מייחד את צילו של העץ יותר מהצל של הציפור והחומה ? וכיצד אנו כבני אדם ניצור צל
  פסיכולוגי אשר ישתתוה לצילו המובחר של העץ ?

בצל הסוכך מעליו, כבר מזמן הציפור  הציפור אכן מגינה מהשמש, אבל רק לרגע קט, עד שהאדם יבחין
  איננה, ואיתה נעלם כמובן הצל שהיא יצרה.

החומה נותנת צל רחב ויציב, אבל גם זה לא פתרון טוטאלי, כי החומה אינה סוככת מלמעלה, אלא מהצד, 
לפיכך בשעות הצהריים הלוהטות בהם השמש עומדת ברום הרקיע, החומה מאבדת מכחה ליצור צל וסככה. 

  ם שעות קשות אין החומה מצליחה לסוכך ולהגן.באות

אבל העץ, העץ יש לו את כל המעלות, הצל יציב, קבוע, גם כשתעמוד השמש במרכז השמים ותצרוב 
  בקרניה את כל יושבי תבל, גם אז מתחת לעץ יהיה צל... שם תמיד יהיה רגוע, קריר ונעים...

  זוהי מעלת הצל של העץ.

  את למעשים?איך אנחנו כאנשים נתרגם ז 

כאן הסביר הרבי את חובתינו ליצור צל והגנה אשר יהיו יציבים וחזקים מספיק לשמש בקביעות, גם כאשר 
  החמה יצאה מנרתיקה...

צילו של הציפור משולה לאדם אשר משקיע את מיטה שנותיו ומירב כוחותיו למרדף אחרי הרוח, רדיפה 
קסט... אדם כזה משול לצל הציפור, הוא נכנס הביתה, אחרי כסף, כבוד, תאוות, חברים, וגם...הודעות ט

המקום בו עליו לגונן, בו עליו לסוכך ולהגן ולהיות צל ומחסה לבני ביתו, אבל הצל מחזיק מעמד בדיוק חצי 
דקה... המרדף אחרי החיים, הרדיפה אחרי עצמו לא נותנת לו להשקיע את עצמו איפה שהוא צריך 

פלאפון הוא ירוץ לענות, לבדוק הודעות, בין רגע הוא יטוש את הצל עליו להשקיע... בצליל הראשון של ה
לפרוס על בן זוגו, על ילדיו... הוא יחליף בקלות ובמהירות יחסים אותם הוא צריך לבנות עם האנשים 

  הקרובים אליו באמת, לטובת חיי שעה עלובים... ימינו כצל עובר...



 

עדיין הם משולים לצל הנוצר מחומה זקופה, הם לא הטביעו  יש אנשים טובים יותר, משקיעים יותר, אבל
בילדיהם את ה"דרך", את האמונה הצרופה, את תכלית האדם בעולמו... צל כזה הוא גדול, הוא חזק, הוא 
נראה יציב, אבל כאשר השמש תעמוד מעל לראש בשעות חמות מידי... אז הצל יתפוגג... הוא לא אמיתי. 

  אישיות פנימית של עצמו, של בני ביתו, של ילדיו...הוא לא מבוסס על בניית 

הצל האמיתי אותה עלינו לבנות בתוכנו, בתוך משפחתינו, בתוך סביבותינו, הוא צל שיחזיק מעמד בכל מצב, 

בכל מזג אויר לוהט כסגריר... צל אמיתי המובסס על אהבה בלי תנאים, צל המושתת על פנימיות, על 
... צל שנבנה בעמל ויזע לבנות את האישיות הפנימית של הנפש, להביא אמיתיות, על יסודות מוצקים

בהירות על חובת האדם ותכליתו בעולם... לנו בספינקא לא קשה להבין את זה, רק צריך לפתוח עינים, 
להטות אוזן קשבת ל"דרך" אותו הרבי מתווה לנו, אין צל חזק מזה, אין משהו יותר מזה שיכול להחזיק את 

  ות לו את הנפש.האדם ולבנ

  כי אדם עץ השדה...

הקב"ה שתל בנו את הכח ליצור את הצל הזה... לעץ נמשלנו, ומהעץ ניקח הדרכה ליצירת צל חזק ויציב, 
  לנו, לבן הזוג שלנו, לילדינו, למשפחתינו, ולכל סובבינו...

  צילך נאה...

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  של כ"ק מרן אדמו"ר מספינקא שליט"אהשבועית נערך משיחתו 

 Spinkarebbe@gmail.comלהצטרפות לקבל חיזוק יומי ושיחות שבועיות, שלחו בקשה:  


