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העוגות שהכינה למשלוחי מנות 
מתפוררות כל כך. החומרים 
היקרים להחריד שהשקיעה לא 
מצדיקים את התוצאה העלובה. 
איך תיתן כזה מן דבר? מבט 
לשעון מקפיץ אותה. עוד רגע 

במלוא  ייכנס ופורים יצא הצום
הדרו. אין לה זמן לאפות עוגות 

אין לה זמן לחשוב על  נוספות.
מה  .רעיון אחר למשלוחים

   עושים עכשיו?

 
"לטעום?"  "אפשר לטעום, אמא?" קול קטן מצייץ לידה, עורג.

היא מתפלאת. כמו שכחה שעוגות נועדו לטעימה ואפילו לאכילה  
"אני   של ממש. "זה מתפורר, מותק, אי אפשר לאכול את זה".

  "מה  " היא מודיעה בנחישות, מכינה כף. לובת פירורים כאאוה
טוב בפירורים? תראי איך זה נראה", מראה התבניות הנפולות 

חומרים כמעט ומעלה דמעות -המתפרדות חומרים
"פירורים זה כיף! זה הרבה טעים!" הקטנה לא  בעיניה... 

מתרשמת מרוח הנכאים שנושבת ממילותיה ומקבלת מיד מלוא 
הכף פירורי שוקולד איכותי, פיסטוק משובח, אגוזים טריים 

    ם מלובנים...ושקדי

פתאום יש לה רעיון חדש. פתאום היא יודעת מה לעשות עם 
המתפוררות האלו. הרי גם רבנו לימד אותנו את זה. צלופנים 

 ,ם טעימים נסגרים בסרט עטיפה סגולארוכים נמתחים ופירורי
  וכבר היד כותבת את רגשי הלב: 

 "ועכשיו כל ההתחלות הן מפורים",

 וררתגם אם ההתחלה שלכם מתפ

 זכרו! יש נחת רוח עצומה להשם יתברך מכל פירור!

 לעולם אל תפסיקו להתחיל!

 פורים שמח!

 מאחלים מכל הלב, משפ' נחמני.

פירורים של החיים האלו, מהניסיונות שלא צלחו אבל -מהפורים
המשכנו, מהעוד פעם והעוד פעם, מאמא אחת קטנה שמתחילה  

ת מושלמת ושות' מחדש, למרות שבתעודה שלה לענייני אימהו
מתנוסס "טעון שיפור" גדול על כל הסעיפים ממש, מתעלה נחת 

כמה מסירות צריך בשביל להתחיל   רוח עצום להשם יתברך.
מההתחלה. כמה ענווה ונמיכות רוח. הלוואי ונזכה לתת לו 
יתברך "הרבה טעים!". הרבה התחלות מתוקות וחדשות. לטבול 

צלופן מרשרש של רצונות אותן באמונה תמימה, ולקשור בסרט 
  טובים. 

ְוִלְפָעִמים ְצִריִכין ְלַהְתִחיל ְביֹום ֶאָחד ַכָמה ְוַכָמה ַהְתָחלֹות ֲחָדׁשֹות  
ן ְבָכל ָׁשבּוַע ְוכּו'. ַעד ֶׁשַאַחר ָכְך ִמְצָטְרִפין ָכל ַהַהְתָחלֹות   ִמָכל ֶׁשכֵּ

י ֶזה  ַהַנ"ל ּוָבִאין ְלֶעְזָרתֹו ִכי לֵּית ְרעּוָתא טָ  ָבא ְדִאְתָאִביד. ְוַעל ְידֵּ
     זֹוֶכה ַאַחר ָכְך ְלַהְתִחיל ְוִלְגמר ֲעבֹוָדתֹו ִבְׁשלֵּמּות ָכָראּוי.

 ('ליקוה"ל, הלכות קריאת התורה ו) 

בזכות הבעטליר החירש שלא שמע את חסרונות העולם, נזכה  
גם אנחנו ללכת עם הפירורים שלנו בשמחה, לחיות חיים טובים,  

רוח  תקליפת המן עמלק שמנסה לזרוע בליבנו מורלהינצל מ
ת מרדכי היהודי וחוסר שביעות רצון מעצמנו, ולזכות לקדוש

     .      ..  .   שלכן,  קריאה מהנה! ,פורים שמח ואסתר בת אביחיל.
 מקשיבות'. 'חברות      .

 

 

ַע ֹתֶקף ַהנֵּס ֶׁשָהָיה   ִרבֹונוֹ  ֶׁשל עֹוָלם, ַאָתה ְלַבד יֹודֵּ

י ָמְרְדכַ  ָאז ר ֶׁשָזכּו לְ ִבימֵּ ַח ִמְלֶחֶמת ָהָמן י ְוֶאְסתֵּ ַנצֵּ

יְך ָזכּו  ק,ֲעָמלֵּ  ִלְמחֹות ְׁשָמם ְוִזְכָרם ִמן ָהעֹוָלם, ְואֵּ

י ֶזה ֶהָאָרה ִנְפָלָאה ִויׁשּוָעה נֹוָרָאה ְבָכל   ְלַהְמִׁשיְך ַעל ְידֵּ

את   נּו ָלצֵּ נּו ְוִתְקָותֵּ יְך ַעָתה ָכל ַחּיּותֵּ דֹור ָודֹור, ְואֵּ

י ֹתֶקף ַהנֵּס ַהֶזה  ִמגָ  נּו ְבגּוף ָוֶנֶפׁש, הּוא ַרק ַעל ְידֵּ לּותֵּ

ִכי ָאנּו עֹוְמִדים ּוְמַצִפים ִליׁשּוָעֶתָך ַכֲאֶׁשר ֲעַזְרָתם ָאז  

ק... ּוְלַגּלֹות ֱאמּוַנת   ר ְקִלַפת ָהָמן ֲעָמלֵּ ְלַהְכִניַע ּוְלַׁשבֵּ

ָחָדׁש ְקֻדַשת ַהְׁשָגָחְתָך ָבעֹוָלם, ְוַלֲחזֹור ּוְלַקּיֵּ  ל מֵּ ם ּוְלַקבֵּ

נּו ֶסָלה ְבָכל דֹור   ן ַתֲעֹמד ְבֶעְזָרתֵּ תֹוָרְתָך ַהְקדֹוָׁשה כֵּ

ֶכר   ַח ַהִמְלָחָמה ִבְׁשלֵּמּות ִלְמחֹות זֵּ ָודֹור, ַעד ֲאֶׁשר ְתַנצֵּ

י ּוְלַהֲעִביר רּוַח ַהֻטְמָאה ִמן ָהָאֶרץ,   ק ְלַגְמרֵּ ֲעָמלֵּ

לֶ  נּו אֵּ נּו ַהַמר  ְוַלֲהִׁשיבֵּ נּו ִמָגלּותֵּ יָך ֶבֱאֶמת ּוְלהֹוִציאֵּ

ָרה  .ְמהֵּ

ן ָבאִתי ְלָפֶניָך ֲאדֹון ַהִנְפָלאֹות ֶׁשָתִשים ִלְבָך ְלֹגֶדל  ַעל כֵּ

נּו ְוַאל ַתִביט  נּו, ְוַתִביט ְבָעְניֵּנּו ַוֲעָמלֵּ ָצרֹות ַנְפׁשֵּ

נּו, ְוַתֲעֶשה ִעָמנּו ִנִסים ִנְפָלאִ  ים ְונֹוָרִאים, ִנִסים ְבַמֲעָללֵּ

ב ִסבֹות ְלטֹוָבה, ֶׁשִנְזֶכה ָלׁשּוב   ֶׁשל פּוִרים, ְבֹאֶפן ֶׁשְתַסבֵּ

ָרה, ְולא ָנׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה.  ֶליָך ְבַחּיֵּינּו ִחיׁש ַקל ְמהֵּ  אֵּ

 ]ליקוטי תפילות, חלק שני, לז, פה ע"ב[
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י ַהִמְׁש  ִני ֶׁשל ִׁשְבַעת ְימֵּ  ֶתהַבּיֹום ַהשֵּ
ׁש ֶׁשֶהֱחָיה אֹוָתם ְוָנַתן  רֵּ ִני ַהְינּו ַהחֵּ ָחְזרּו ְוָזְכרּו ַהזּוג ַהֶזה ֶאת ַהקבצן ַהשֵּ

יְך לֹוְקִחין ְלָכאן ֶאת אֹותֹו ַהקבצן   ָלֶהם ֶלֶחם ְוָהיּו בֹוִכים ּוִמְתַגְעְגִעים: אֵּ
ׁש ֶׁשֶהֱחָיה אֹוָתנּו ַכנַ  רֵּ  ?ל”ַהחֵּ

ִניְבתֹוְך ֶׁשָהיּו ִמְתגַ   !ְעְגִעים ַאֲחָריו, ְוִהנֵּה הּוא ָבא, ְוָאַמר ִהנֵּ
יֶהם, ְוָנַׁשק אֹוָתם, ְוָאַמר ָלֶהם ן ָלֶכם ְבַמָתָנה  :ְוָנַפל ֲעלֵּ ַעָתה ֲאִני נֹותֵּ

 ֶׁשִתְחיּו ַחִּיים טֹוִבים ָכמֹוִני ֶׁשִתְהיּו ָכמֹוִני
ַרְכִתי ֶאְתֶכם ָבֶזה ן ָלֶכם ַחִּיים טֹוִבים ֶׁשִּלי  ְוַעתָ  ִכי ִבְתִחָּלה בֵּ ה ֲאִני נֹותֵּ

 ְבַמָתָנה ְגמּוָרה ַלְדָרָׁשה

ׁש ְכָלל רֵּ ין ֲאִני חֵּ ׁש? אֵּ רֵּ  !ְוַאֶתם סֹוְבִרים ֶׁשֲאִני חֵּ
ינֹו עֹוֶלה ֶאְצִלי ִלְכלּום, ֶׁשֶאְׁשַמע ַהִחָסרֹון   ַרק ֶׁשָכל ָהעֹוָלם ֻכּלֹו אֵּ

 ֶׁשָּלֶהם
ם ִמן ֶחְסרֹונֹותִכי ָכל ַהקֹולוֹ   ת ֻכָּלם הֵּ

ק ַעל ֶחְסרֹונוֹ   ִכי ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד צֹועֵּ
 ַוֲאִפיּלּו ָכל ַהְשָמחֹות ֶׁשָבעֹוָלם

ֲחַמת ַהִחָסרֹון ם ַרק מֵּ  ֻכָּלם הֵּ
ר לֹו ְוִנְתַמּלֵּא ַח ַעל ַהִחָסרֹון ֶׁשָחסֵּ  ֶׁשָשמֵּ

ינֹו עֹוֶלה                        ִלְכלּום,   ְוֶאְצִלי, ָכל ָהעֹוָלם ֻכּלֹו אֵּ
 ֶׁשִּיָכְנסּו ְבָאְזַני ַהִחָסרֹון ֶׁשָּלֶהם

ין ָבֶהם ׁשּום ִחָסרֹון ְויֵּׁש ִלי   ִכי ֲאִני ַחי ַחִּיים טֹוִבים ֶׁשאֵּ
 ...ַהְמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות ַעל ֶזה ֶׁשֲאִני ַחי ַחִּיים טֹוִבים, ִמן. ַהְסָכָמה

רֹות, ֶׁשָהָיה ָלֶהם ָכל   ֱהיֹות ֶׁשּיֵּׁש ְמִדיָנה ֶׁשָהָיה ָלֶהם ַגן ְוָהָיה ְבאֹותֹו ַהָגן פֵּ
 ִמינֵּי ְטָעִמים ֶׁשָבעֹוָלם

יחֹות ֶׁשָבעֹוָלם ה ָכל  , ַגם ָהָיה ָׁשם ָכל ִמינֵּי רֵּ ַגם ָהיּו ָׁשם ָכל ִמינֵּי ַמְראֵּ
 ָוִנין ְוָכל הפרחים ֶׁשָבעֹוָלםַהגְ 

 ַהכל ָהָיה ָׁשם ְבאֹותֹו ַהָגן
 ְוָהָיה ַעל ַהָגן ַגָנִני ֶאָחד

י אֹותֹו ַהָגן  ְוָהיּו ְבנֵּי אֹותֹו ַהְמִדיָנה ַחִּיים ַחִּיים טֹוִבים ַעל ְידֵּ
 ְוֶנֱאַבד ָׁשם ַהַגָנִני

 ַוַדאי ֻמְכָרח ִלְהיֹות ָכֶלה ְוִנְפָסדְוָכל ַמה ֶשָהָיה ָׁשם ְבאֹותֹו ַהָגן, בְ 
ין ָׁשם ַהְמֻמֶנה, ְדַהְינּו ַהַגָנִני ַאַחר ֶׁשאֵּ  מֵּ

ן ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ִמן ַהְסִפיִחים ֶׁשַבָגן  ֲאָבל ַאף ַעל ִפי כֵּ
יֶהם  ל אֹוָתּה ַהְמִדיָנהֶמֶלְך ַאְכָזר עַ . ּוָבא ֲעלֵּ

 ְולא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעשֹות ָלֶהם ָדָבר
ל ֶאת ַהַחִּיים טֹוִבים ֶׁשל ַהְמִדיָנה ֶׁשָהָיה ָלֶהם ִמן ַהָגן  ְוָהַלְך ְוִקְלקֵּ

ל ֶאת ַהָגן  ְולא ֶׁשִקְלקֵּ
 ַרק ֶׁשִהְׁשִאיר ָׁשם ְבאֹוָתּה ַהְמִדיָנה ָׁשלׁש ִכתֹות ֲעָבִדים

יֶהםְוִצָּוה עֲ  יֶהם ֶׁשַּיֲעשּו ַמה ֶשָפַקד ֲעלֵּ  לֵּ
י ֶזה ִקְלְקלּו ֶאת ַהַטַעם  ְוַעל ְידֵּ

י ַמה ֶשָעשּו ָׁשם  ֶׁשַעל ְידֵּ
ָלה יֶזה ַטַעם ִיְהֶיה ַטַעם ְנבֵּ  ָכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ִלְטעם אֵּ

יַח ֶחְלְבָנה יחֹות ִיְהֶיה ָלֶהם רֵּ יַח ֶׁשָכל ָהרֵּ ן ִקְלְקלּו ֶאת ָהרֵּ  ְוכֵּ
יַנִים ְכִאּלּו ן ִקְלְקלּו ֶאת ַהַמְרֶאה, ֶׁשֶהֱחִׁשיכּו ֶאת ָהעֵּ                        ְוכֵּ

יֶהם ֶמֶלְך  יֵּׁש ֲעָנִנים ְוָעִבים י ַמה ֶשָעשּו ָׁשם, ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ֲעלֵּ ]ַהכל ַעל ְידֵּ
 ל[ ְוַעָתה, ִאם ַאֶתם ַחִּיים ַחִּיים טֹוִבים”ָהַאְכָזר ַכנַ 

ׁש  . ְרֶאה ִאם תּוְכלּו ְלהֹוִׁשיַע אֹוָתםאֶ  רֵּ י ַהחֵּ ר ָלֶכם ]ָכל ֶזה ִדְברֵּ ַוֲאִני אֹומֵּ
ל ֶׁשל אֹותֹו  ”יּוְכלּו ַהִקְלקּוִלים ַהנַ  ל[ ֶׁשִאם לא תֹוִׁשיעּו אֹוָתם”ַהנַ 

ן  ַהְמִדיָנה ְלַהִזיק ָלֶכם ַגם כֵּ
 ִדיָנהל ֶאל אֹותֹו ַהמְ ”ְוָהְלכּו ָהֲעִׁשיִרים ַהנַ 

ן ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְוַגם ֲאִני ָהַלְכִתי ִעָמֶהם ְוַגם ְבֶדֶרְך ִהלּוָכם ָהיּו ַחִּיים ַגם כֵּ
 ל”ִכי ָהיּו ָלֶהם אֹוָצרֹות ַכנַ  ַחִּיים טֹוִבים ֶׁשּלוֹ 

ל ַגם ֶאְצָלם ַהַטַעם ּוְׁשָאר   ְכֶׁשָבאּו ָסמּוְך ְלַהְמִדיָנה ִהְתִחיל ְלִהְתַקְלקֵּ
ל ֶאְצָלם ַהְדָבִרים ִאם ַעָתה,   ְוָאַמְרִתי ָלֶהם, ְוִהְרִגיׁשּו ְבַעְצָמם ֶׁשִנְתַקְלקֵּ

ל ֶאְצְלֶכם ַהַטַעם ְוכּו. ֶׁשֲעַדִין לא ִנְכַנְסֶתם  ’ֶאְצָלם, ְכָבר ִנְתַקְלקֵּ
יְך ִיְהֶיה ִאם ִתָכְנסּו יְך תּוְכלּו ְלהֹוִׁשיַע אֹוָתם ?ְלָׁשם ְואֵּ ן אֵּ  ּוִמָכל ֶׁשכֵּ

 ְוָלַקְחִתי ֶלֶחם ֶׁשִּלי ּוַמִים ֶׁשִּלי, ְוָנַתִתי ָלֶהם  
יחֹות ְוכּו                        ’[ ְוִהְרִגיׁשּו ַבֶּלֶחם ּוַמִים ֶׁשִּלי ָכל ַהְטָעִמים, ]ְוָכל ָהרֵּ

ן ַמה שֶ             .   ל ֶאְצָלםְוִנְתַתקֵּ             .ִנְתַקְלקֵּ

 
 
 

          

   

י ַהְמִדיָנה ַהנַ   ל”ל, ַהְינּו ַהְמִדיָנה ֶׁשָהָיה ָׁשם ַהָגן ַהנַ ”ּוְבנֵּ
ַח ַעל ִתקּון ַהְמִדיָנה ׁשֶ  ל ֶאְצָלם ַהַטַעם ְוכּוִהְתִחילּו ְלַפקֵּ                       ’ ִנְתַקְלקֵּ

 ְוִנְתַיְשבּוכנ"ל 
ל[ ְוִנְרֶאה ָלֶהם ”ֱהיֹות ֶׁשּיֵּׁש ְמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות, ]ַהְינּו אֹותֹו ַהְמִדיָנה ַעְצָמּה ַהנַ 

טֹוִבים[ הּוא ִמשֶרׁש ֶאָחד ִעם  ֶׁשַהַגָנִני ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֶנֱאַבד ]ֶׁשַעל ָידֹו ָהָיה ָלֶהם ַחִּיים 
ן ַחִּיים טֹוִבים אֹוָתן ְבנֵּי ַהְמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות ן ָהְיָתה  ֶׁשּיֵּׁש ָלֶהם ַגם כֵּ ַעל כֵּ

ן ָעשּו ּוְבַוַדאי יֹוִׁשיעּו אֹוָתם ֲעָצָתם ִלְׁשלַח ֶאל אֹותֹו ַהְמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות  ְוכֵּ
 (ְוָהְלכּו ַהְשלּוִחים, ּוָפְגעּו ָבֶהם ל אֹותֹו ַהְמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּותְוָׁשְלחּו ְׁשלּוִחים אֶ 

ם ָהיּו   הְינּו ֶׁשַהְשלּוִחים ָפְגעּו ִבְבנֵּי אֹותֹו ַהְמִדיָנה ַעְצָמּה ֶׁשל ֲעִׁשירּות ִכי הֵּ
ְך ֶאְצָלם ַכנַ  ילֵּ                                                                 ל[ ”רֹוִצים לֵּ

יָכן ַאֶתם הֹוְלִכים  ?ְוָׁשֲאלּו ֶאת ַהְשלּוִחים: ְלהֵּ
ִׁשיבּו: ָאנּו הֹוְלִכים ֶאל אֹותֹו ַהְמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות, ֶׁשּיֹוִׁשיעּו אֹוָתנּו  הֵּ

ם ְבנֵּי אֹוָתּה ַהְמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות נּו הֵּ  ָענּו ְוָאְמרּו: ֲאַנְחנּו ְבַעְצמֵּ
 ְוָאנּו הֹוְלִכים ֶאְצְלֶכם

ר ָכל ֶזה ָאַמר ָלֶהם[ ֲהלא ׁש ֶׁשְמַספֵּ רֵּ ַאֶתם ְצִריִכים  . ָאַמְרִתי ֲאִני ָלֶהם: ]ַהְינּו ַהחֵּ
ְך ְלָׁשם ְלהֹוִׁשיַע ָלֶהם ַכנַ  ילֵּ ַלי, ִכי ַאֶתם לא תּוְכלּו לֵּ  ל”אֵּ

ן ַאֶתם ִתָשֲארּו ָכאןַעל  ְך ִעם ַהְשלּוִחים ְלהֹוִׁשיַע ָלֶהם כֵּ לֵּ  ַוֲאִני אֵּ
יֶזה ִעיר ְוָהַלְכִתי ִעָמֶהם ּוָבאִתי, ְוָרִאיִתי ֶׁשָבִאים ֲאָנִׁשים   ְוִנְכַנְסִתי ַבְמִדיָנה ְבאֵּ

יֶזה ְדַבר ֲהָלָצה ]ֶׁשקֹוִרין בדיחה[ ְוַאַחר ָכְך יֶהם עֹוד   ְואֹוְמִרים אֵּ ִמְתַקְבִצים ֲעלֵּ
יֶזה ִקבּוץ יֶזה ְבנֵּי ָאָדם ַעד ֶׁשַנֲעֶשה אֵּ י ֲהָלצֹות ]ַהְינּו   אֵּ יֶזה ִדְברֵּ ְואֹוְמִרים אֵּ

ם ְמַחְּיִכים ְושֹוֲחִקים יִתי אֶזן בדיחות[ ְוהֵּ ם ְמַדְבִרים ִנבּול ֶפה ְוִהטֵּ  ְוָׁשַמְעִתי ֶׁשהֵּ
י ִנבּו ר ִדְברֵּ ר ל ֶפהְוֶזה אֹומֵּ ר ְבַדקּות יֹותֵּ ק ְוֶזה יֵּׁש לֹו ֲהָנָאה   ְוֶזה אֹומֵּ ְוֶזה שֹוחֵּ

א ְוָרִאיִתי ֶׁשְשנֵּי ְבנֵּי ָאָדם ְמִריִבים ֶזה   ַאַחר ָכְך ָהַלְכִתי ְלַהָּלן ְלִעיר ַאֶחֶרת .ְוַכּיֹוצֵּ
יֶזה ַמָשא ּוַמָתן ֲחַמת אֵּ ית ִדין ְלדִ  ִעם ֶזה מֵּ  יןְוָהְלכּו ֶאל ַהבֵּ

ית ִדין: ֶזה ַזַכאי ְוֶזה ַחָּיב ית ִדין ּוָפַסק ָלֶהם ַהבֵּ  ְוָיְצאּו ִמן ַהבֵּ
ם   ַאַחר ָכְך ָחְזרּו ְוִנְתקֹוְטטּו ֶזה ִעם ֶזה ית ִדין, ַרק הֵּ יָנם רֹוִצים ֶזה ַהבֵּ ְוָאְמרּו ֶׁשאֵּ

ר ית ִדין ַאחֵּ ר רֹוִצים בֵּ ית ִדין ַאחֵּ  ּוָבֲחרּו ָלֶהם בֵּ
ית ִדין ֶׁשָבֲחרּו ָלֶהם ְיכֹוִלים ָלדּון ִלְפנֵּיֶהם[  ]ִכי מֵּ  ם ְמֻרִצים ַעל אֹותֹו ַהבֵּ ַאַחר ֶׁשהֵּ

ית ִדין ר ְוָדנּו ִלְפנֵּי אֹותֹו ַהבֵּ ּלּו ִעם ַאחֵּ אֵּ ּוָבֲחרּו  ַאַחר ָכְך ָחְזרּו ְוִנְתקֹוְטטּו ֶאָחד מֵּ
ר ית ִדין ַאחֵּ ן ָהיּו ָלֶהם בֵּ י  ְמִריִבים ּוִמְתקֹוְטִטים ָׁשם. ְוכֵּ ּוָבֲחרּו ָלֶהם ַכָמה ָבתֵּ

י ִדיִנים ִדיִנים  ַעד ֶׁשָכל ָהִעיר ָהְיָתה ְמלֵָּאה ִמָבתֵּ
ין ָׁשם ֱאֶמת ֲחַמת ֶׁשאֵּ א ָפִנים ְוִהְסַתַכְלִתי, ֶׁשֶזה מֵּ  ָלֶזה ְוַעָתה ֶזה ַמֶטה ִדין ְונֹושֵּ

א ָפִנים לוֹ  רֹו נֹושֵּ ין ָבֶהם ֱאֶמת ְוַאַחר ָכְך ֲחבֵּ ם ְמַקְבִלים ׁשַחד ְואֵּ  ִכי הֵּ
ִאים ִניאּוף ַמָמׁש ם ְמלֵּ ה ַעד ֶׁשַנֲעָשה  ַאַחר ָכְך ָרִאיִתי ֶׁשהֵּ ְויֵּׁש ָׁשם ִניאּוף ַהְרבֵּ

ר ֶאְצָלם יַח ְוָאַמְרִתי ָלֶהם, ֶׁשִבְׁשִביל ֶזה ִנְתקַ  ְכֶהתֵּ ל ֶאְצָלם ַהַטַעם ְוָהרֵּ ְלקֵּ
 ל”ִכי ֶזה ַהֶמֶלְך ָהַאְכָזר ִהְׁשִאיר ֶאְצָלם ָׁשלׁש ִכתֹות ֲעָבִדים ַהנַ  ְוַהַמְרֶאה

ינֵּיֶהם ִנבּול   ֶׁשִּיְהיּו הֹוְלִכים ּוְמַקְלְקִלים ֶאת ַהְמִדיָנה ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ּוְמַדְבִרים בֵּ
ל ַהַטַעם ל ֶפה ְבתֹוְך ַהְמִדיָנהְוִהְכִניסּו ִנבּו ֶפה י ִנבּול ֶפה ִנְתַקְלקֵּ  ְוַעל ְידֵּ

ָלה ם ַטַעם ְנבֵּ ם ִהְכִניסּו ׁשַחד ַבְמִדיָנה ֶׁשָכל ַהְטָעִמים הֵּ ן הֵּ  ְוכֵּ
ל ַהַמְרֶאה יַנִים ְוִנְתַקְלקֵּ י ֶזה ֶנְחְׁשכּו ָהעֵּ י ֲחָכִמים“ִכי  ְוַעל ְידֵּ ינֵּ ר עֵּ  ”ַהשַחד ְיַעּוֵּ

ם ִהְכִניסּו ִניאּוף ַבְמִדיָנה ן הֵּ יחַ  ְוכֵּ ל ָהרֵּ י ֶזה ִנְתַקְלקֵּ  ְוַעל ְידֵּ
ן ֶאת   ן, ִתְראּו ְלַתקֵּ יַח[ ַעל כֵּ י ִניאּוף ִנְפָגם ָהרֵּ ינּו ֶׁשַעל ְידֵּ ר ִבְדָברֵּ ]ְוַעּיֵּן ְבָמקֹום ַאחֵּ

ּלּו רֹות אֵּ י ָהֲאָנִׁש  ַהְמִדיָנה ִמָשלׁש ֲעבֵּ ש ַאֲחרֵּ  ל ּוְלָגְרָׁשם”ים ַהנַ ּוְלַחפֵּ
ּלּו רֹות אֵּ יחַ  ְוָאז ְכֶׁשְתַתְקנּו ְׁשלָׁשה ֲעבֵּ ן ַהַטַעם ְוַהַמְרֶאה ְוָהרֵּ  לא ַדי ֶׁשִּיְתַתקֵּ

א ן ְלִהָמצֵּ  ִכי ִאם ַגם ַהַגָנִני ֶׁשֶנֱאַבד יּוַכל ַגם כֵּ
ן ן ֶאת ַהְמִדיָנה ְוָעשּו כֵּ ּלּו. ְוִהְתִחילּו ְלַתקֵּ רֹות אֵּ  ִמָשלׁש ֲעבֵּ

י ָהֲאָנִׁשים ַהנַ  יֶזה ָאָדם ְוׁשֹוֲאִלין אֹותֹו:   ל”ְוִחְפשּו ַאֲחרֵּ ְוָהיּו תֹוְפִסים ֶאת אֵּ
יָכן ָבאָת ְלָכאן הֵּ  ?מֵּ

ְוגְֵּרׁשּו אֹוָתם ְוִתְקנּו ֶאת   ל”נַ ַעד ֶׁשִנְתָבְררּו ֶאְצָלם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשל ַהֶמֶלְך ָהַאְכָזר הַ 
רֹות ַהנַ  ֲעבֵּ  ל”ַהְמִדיָנה מֵּ
ר ֶׁשהּוא   ְבתֹוְך ָכְך ַנֲעָשה ַרַעׁש ְך ְואֹומֵּ ן ֶזה ַהְמֻׁשָגע ֶׁשהֹולֵּ ֶאְפָׁשר ַאף ַעל ִפי כֵּ

 ָגְרִׁשין אֹותוֹ ְוזֹוְרִקין ַאֲחָריו ֲאָבִנים ּומְ  ְוָכל ֶאָחד ַמֲחִזיק אֹותֹו ִלְמֻׁשָגע ַהַגָנִני
ן אּוַלי הּוא הּוא ַהַגָנִני ֶבֱאֶמת  !?ֶאְפָׁשר ַאף ַעל ִפי כֵּ

ִביאּו אֹותֹו ִלְפנֵּיֶהם ּלּו ֶׁשָּיְׁשבּו ְוִתְקנּו ֶאת ַהְמִדיָנה ְוָהְלכּו ְוהֵּ  ַהְינּו ִלְפנֵּי אֵּ
ר ָכל ֶזה ָהָיה ָׁשם[ ְוָאַמְר  ׁש ֶׁשְמַספֵּ רֵּ ִתי: ְבַוַדאי ֶזה הּוא ַהַגָנִני  ְוַגם הּוא ַהְינּו ַהחֵּ

אֹותֹו   !ֶבֱאֶמת ן ַעל ָידֹו ַהְמִדיָנה ַהזאת[ ִנְמָצא, ֶׁשּיֵּׁש ִלי ַהְסָכָמה מֵּ ]ִנְמָצא ֶׁשִנְתַתקֵּ
 ַהְמִדיָנה ֶׁשל ֲעִׁשירּות, ֶׁשֲאִני ַחי ַחִּיים טֹוִבים

 ל”ל ַכנַ ”ִכי ֲאִני ִתַקְנִתי ֶאת ַהְמִדיָנה ַהנַ 
ן ָלֶכם ְבַמָתָנה ֶאת ַהַחִּיים טֹוִבים ֶׁשִּלי  !ְוַעָתה ֲאִני נֹותֵּ

 ְוַנֲעָשה ָׁשם ִשְמָחה ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרָבה ְמאד

http://breslev.eip.co.il/?key=60
http://breslev.eip.co.il/?key=60
http://breslev.eip.co.il/?key=60
http://breslev.eip.co.il/?key=60
http://breslev.eip.co.il/?key=60
http://breslev.eip.co.il/?key=60
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תרסיס אדים יש לו מישהו הולך אחריי, אבא'לה!  אני לא לבד.
אימתני ביד בכל מיני צבעים דוחים. הוא מנסה להרוג את 

 לי...החיות ש

מנסה להרים את הראש מהכרית, להתחיל את היום. הי, . בוקר
מה זה? טסססססס. אדים סמיכים אופפים את הכרית שלי. 

מעופש. אוח. אין לי כוח לכלום -חגים סביבי בלאות בצבע ירוק
היום. צונחת חזרה על הכרית. מרימה את השמיכה עד למעלה 

 מראשי. מה שבטוח. 

מחממת משהו לאכול. סביבי קופצים חוזרת מהעבודה. . צהרים
-פרפרים. 'אולי נדליק איזה שיר, אמא?' מרימה את היד לטייפ ו

בוצניים -טססססססס. היד צונחת חזרה. אדים דביקים, חומים
כאלו, מפילים עליי עצבות. לא. אין לי כוח לשום שיר עכשיו. 

 לכו תשחקו קצת בשקט.

בעצלתיים  שרידי חביתות ומלפפונים נגוסים נחים. ערב
טססססססס.... אדים רעילים -בשולחן הדביק. אני בוהה בהם ו

   -בגווני אפרפ

 לאא! לאאאא! לאאאאאא! הצילני!!!!

 הצילני, אבא! תציל אותי מהמן עמלק הזה!

אני צועקת ובוכה. אין לי כבר כוח. תציל אותי, אבא. רוצה 
לחיות! לשמוח! להאמין בטוב שלי! בקצת טוב שבי! כמה הוא 

נסה לזנב אותי. ללחוש לי שאין לי סיכוי ותקווה. להפיל עליי מ
עצבות... פעם חשבתי שזו אני שסתם עצובה או סתם כבד לה 

אבל אז בא רבנו הקדוש ולימד אותי  או היא סתם עייפה. וכלום.
  -עמלק שנלחם בי. ואם רק אצעק -שלא סתם. זה הוא; המן

מנצחת אותו. ממש.  אני  -ישלחו לי מיד עזרה. ועם כל קצת שלי 
תציל אותי,  -לאט לאט. קצת שמחה וקצת אמונה וקצת צעקה 

 ---אבא!

                                        * 
לוחם בשבילי בעמלק. נותן  מישהו הולך לפניי.  אני לא לבד.

 לי עצות אמיתיות, שולח סיוע והמון אור ושמחה.

י יְך ֶׁשהּוא אֵּ ן אֵּ י ֲאדֹונֵּנּו  ַאְך ַאף ַעל ִפי כֵּ ְך ֶׁשהּוא, יֵּׁש ָויֵּׁש ֹכַח ְלִדְברֵּ
ֶכר ַצִדיק ְוָקדֹוׁש ִלְבָרָכה   ַע ְמקֹור ָחְכָמה זֵּ נּו ַהַנַחל נֹובֵּ נּו ְוַרבֵּ מֹורֵּ

ַח ַגם אֹוְתָך ר ּוְלַהֲחיֹות ּוְלַשמֵּ  )עלים לתרופה, שע"ט(... ְלעֹורֵּ

מרימה  אור בהיר פורץ אל החדר. משחק בתכלת וצהוב.  לעורר.
 את הראש מהכרית בתקווה. קמה.

. ירוק רענן, חי וטרי אופף את החדר. מדליקה את הטייפ. להחיות
 הי, אני רוקדת...

גורפת את הנגיסים המלפפונים, מוצאת ביניהם נקודות  ולשמח.
 יקרות כסופות, זהובות. של אמא אחת ושל טוב.

 גם אותך, גם אותי...

צוחקת. מחייכת. רוקדת.  שמיים סגולים פרוסים מעליי. אני
מוחאת כף אל כף. נופלת שוב. קמה. צועקת. שמחה בכאילו. 

 ובאמת. 

ַהֹכל,   נּו ַחָּיִבים בֹו, ֶׁשֶזה ַמר מֵּ נּו ֶׁשָאנּו ְבַעְצמֵּ ַוֲאִפּלּו ְבָצרֹות ַנְפׁשֵּ
ן רֹוִאים ַגם ָבֶזה ְיׁשּועֹות ְוַהְרָחבֹות ְונִ  ן ַאף ַעל ִפי כֵּ ִסים  ַאף ַעל ִפי כֵּ

ה ְבָכל יֹום ָויֹום ֶׁשַעל ֶזה ָאנּו אֹוְמִרים ָׁשֹלׁש ְפָעִמים   ,ְוִנְפָלאֹות ַהְרבֵּ
ֶעֶרב ָוֹבֶקר   ...ְבָכל יֹום נֹוֶדה ְלָך ְוכּו' ְוַעל ִנֶסיָך ֶׁשְבָכל יֹום ִעָמנּו 

 )שם( 'ְוָצֳהָרִים ְוכּו

 שובב והמון כסף וזהב. היכל הגוונים-ורוד ענוג, כתום
 המשתנים.

 בוקר. צהריים. ערב.  

ר. ּוִבְפָרט ִכי ָבַטְחִתי ַבה', ֶׁשַעָתה   ין ְפַנאי ְלַהֲאִריְך יֹותֵּ ת אֵּ ְוָכעֵּ
ינּו   ְבַוַדאי ִתְשַמח ַאָתה ָׁשם ַוֲאַנְחנּו ֹפה ְבִשְמַחת ־פּוִרים, ַהָבא ָעלֵּ

 .)שם( .ְלטֹוָבה, ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה ִביׁשּוָעתוֹ 

 

 ח. ראטה/ היכל הגוונים המשתנים
  .כאן איזה רכיב מטשטש פיזרשהו ימשהו באויר נעכר. נראה שמ

ותרת  כש נראה יאלויזו י עיוותויתרכובת של דיכאון סמוי/גל
מעל ראשי כולם. מה יהיה?   מרחפת בבועת קומיקסודגשת מ

  ,נוילאן כל זה הולך? אפילו דיבורי ההתחזקות מחליקים מעל
כל מילימטר   .דכמעט לא נוגעים. העבודה הרוחנית קשה מתמי

יותר  נראה הר. מדי פעם מפציעה קרן שמש שרק גורמת לתהות 
ומדוע הוא כל   ?ותואיך חיים את האור הזה? איך מוצאים א

 הזמן נחשך?

להציק ולהשמיד.   ,רוצה להרעש ר הרעאכזר הוא היצההמלך 
נשמה אלוקית  . בתוכנו טמונהאבל אין בו כוח באמת להזיק לנו

מה שהוא  ל, שאין לו כל אחיזה בה.ממע החלק אלוק ,וקדושה
להעלים  ,ת החייםיכן מנסה לעשות זה לקלקל לנו את חווי

 :וא תלת ממדי לאמורוא יוצר אצלנו מצג שמאתנו את הטוב. הו
 חיים טובים!לך אין 

מציאות שאור הזו  –ראשית נעלם הגנני  איך כל זה קורה?
כשאת קוראת דיבורים מהצדיק  .יש עליו הסתרה ,הצדיק נעלם

הגנני כביכול נעלם. וממילא הגן הפלאי  ,והם לא "מאירים" לך
ן יש יחיים הטובים ילך ויבול. אולם כאן עדיהאת שנותן לנו 

לינוק חיות ממה שכן מצליח  .אפשר לחיות מן הספיחים :עצה
האור מדעת הצדיק שכן נותרו  ברסיסי לאחוזלגדול מעצמו. 

. הם נוספת לכן נוקטים כוחות הרע של המלך האכזר בדרך לנו.
עומדים בצמתים הרגישים ומקלקלים את החושים שדרכם אנו 

 :חווים את החיים ואת הקשר עם הקב"ה

 טעם נבלה.ברצה לטעום יהיה נש הכל מדואגים ש -חוש הטעם 

 מה נרצה להריח יהיה בריח חלבנה.כל בודקים ש - חוש הריח

יהיה מכוסה עננים  בו נתבונןמוודאים שכל מראה  - חוש הראיה
 ועבים.

 . רבנו הקדוש מבאר מהו השורש הרוחני של הקלקול

ניבול פה ליחי המלך האכזר דרך ניבול פה.  שיבשו ש םהטעאת 
בדקות הוא כל צורת ביטוי שמורידה את ערך הדבר ממה שהוא 

  - באמת והופכת אותו ממשהו חי חיוני ואפילו קדוש לנבלה
לכן למשל נהגו אמותינו  משהו מת שלא ראוי לאכילה.

" הצדקניות לומר בכל אותן הזדמנויות לילד מאתגר "תהיה בריא
אפשר לשאול בסיומה של  ולא חלילה מילים פחות מחמיאות.

.  "?ואפשר לשאול "כמה עלה השפע ?",ה "כמה עלה הנזקיקני
דיבורים יוצרים מציאות. חשוב לבחור בהגדרות שיעשו לנו 

 טעם של חיות ושמחה ולא חלילה טעם נבלה.

 ריח חלבנהו ביהי הריחותהמלך האכזר שכל  ועוד פעלו שליחי
הניאוף הוא  לה שפגם הניאוף גרם לקלקול הריח.נו מגרב -

בגידה והפרת ברית. היפך הקדושה והצניעות. שמירת הברית 
הזוג ונאמנות מוחלטת להשם הינה נאמנות מוחלטת בין בני 

נאמנות פוגשת אותנו בקודש הקודשים פנימה בקשר  יתברך.
גם  ,סיונותיבנ ,ת באכזבותיהאישי עם השם יתברך. איך אני נרא

או נשארת באמונה  ? בורחת ,האם אני מפנה עורף .בשמחות
ן בענווה והתחברות לה' או יובהכנעה? האם כשהולך לי אני עדי

הריח הוא  תודה הסתדרתי... :מנופפת לו בתודה מרחוק לאמור
חוש עדין ודק יותר. על משיח כתוב "והריחו הוא תענוג רוחני. 
  - הקדושה והנאמנות )ישעיהו י"א ג'(. הצניעות ביראת השם"

יוצרים בי חוש ריח מדויק שמבחין נכונה בין הישר והטוב לבין 
   מה ש"שאין בו ריח קדושה".

שהחשיכו את   המראהועוד פעלו השליחים לקלקל את 
ובהמשך מובא שהכוונה  - ם כאילו יש עננים ועביםהעיניי

עיוות הדין זו השקפה מעוותת על  לשוחד שעיוותו את הדין.
אני שופטת את החיים עפ"י השוחד של היצר הרע  .המציאות

ל ותחושה ש"הכ"החיים חשוכים".  :שמכוון אותי למקום אחד
בעיניים את השם ואת הטוב אני לא רואה , "מה יהיה"וקשה" 

 שהוא נתן לי.

 8עמ' בהמשך                                 

 

 

/ א. יהללחיות חיים טובים
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לא שומעת חסרונות!
 

סגרתי אחריי את דלת המרפאה הפרטית, והמילים של הפסיכולוג  
 מהדהדות במוחי כמו פטישים:

גברת דיכי, אין לך ברירה. את פשוט חייבת לקחת את עצמך   -
בידיים ולשמוח. זה הפתרון היחיד בשבילך. העצב פשוט הורס 

בת למצוא דרכים שיביאו לך שמחה! ואגב, שמעתי אותך! את חיי
 שאצלכם עכשיו חודש אדר וזה חודש השמחה, אז בבקשה!

נת: תגיד לי איפה למצוא את דוקטור פסיכולוג, אני מתחנ-
נראה לך שאני לא רוצה להיות מאושרת? אני לא  ?השמחה

מצליחה! כמה שאני מנסה, זה לא הולך לי! כל פעם נדמה לי 
י משיגה אותה, את השמחה החמקמקה הזו, ושוב  שהנה הנה אנ

 היא בורחת לי.

תראי, זו שאלה טובה. אבל הגישה שמקובלת בתורת הנפש של -
העולם המערבי יוצאת מנקודת הנחה שחוסר שמחה נובע 

מחסרים שונים בחיים, ולכן אם נמלא את החסרונות שלנו נגיע 
את   לשמחה. לדוגמה: בן אדם שחסר לו כסף, או שלא מוצא

זיווגו, או שלא מצליח בכל תחום שהוא וכו' וכו', לא יצליח 
לשמוח עד שימלא חסרונו. לכן את צריכה להשקיע את כל  

המשאבים שביכולתך ולמלא את החסרונות שלך, ואז בוודאי 
 תהיי מאושרת ושמחה.

אדוני הפסיכולוג, אני אולי אישה עצובה, אבל טיפשה עד כדי -
ת העיניים ותסתכל סביבך: העולם  כך, אני ממש לא! תפתח א

מלא באנשים שיש להם המון נתונים טובים ורודפים אחרי 
סיפוקים והנאות. הם אנשים שמחים? לגמרי לא. וחוץ מזה, כמה 

שתמלא חסרים תמיד יהיה לך מה עוד לרצות ותמצא מה חסר 
לך. זה מרדף אבוד מראש. סליחה שאני ככה מערערת על דעותיך,  

לא קיבלתי את הגישה הזו. אלך לחפש תשובה  אבל בשום אופן
 אחרת. מצטערת!  

הפסיכילוג )שיבוש מכוון( היה קצת מופתע. אבל לפני שהספיק  
 להגיב נטלתי את תיקי וברחתי משם.

 מה אני עושה עכשיו?? מי יגלה לי את סוד השמחה?

אני חושבת על אנשים שיש להם סיבות לשמוח. אפילו כאלה 
ם. לידה. חתונה. האם מחייב שבעלי שחוגגים שמחות בבית

השמחה שמחים באמת? ברור שיש אוירה של שמחה כלשהי, יש 
"היי" כזה, לפחות לרגעים, אבל שמחה פנימית, עמוקה? לא 

מחייב. לכל שמחה יש גם טרדות ודאגות ומפריעים ומה לא... אז 
 מה כן מביא את השמחה?

את הספר  מתיישבת על ספסל צדדי. פותחת את התיק. מוציאה
 שנמצא שם. סיפורי מעשיות. פותחת. 

ואתם סוברים שאני חרש? אין אני חרש כלל! רק שכל העולם    
סרון שלהם. כי כל  יכולו אינו עולה אצלי לכלום, שאשמע הח

הקולות כולם הם מן חסרונות. כי כל אחד ואחד צועק על  
לו כל השמחות שבעולם כולם הם רק מחמת  יחסרונו. ואפ

סרון שחסר לו ונתמלא. ואצלי, כל  ישמח על החסרון, שיהח
סרון שלהם. כי  יהח יהעולם כולו אינו עולה לכלום, שיכנסו באזני

 .."סרון.יאני חי חיים טובים שאין בהם שום ח

 8המשך בעמ' 

 

 

 

 

 

הנה אנחנו מתקדמות  
ונמצאות עם הבעטלר הצדיק 

ע כלל  החירש, זה שאינו שומ
מה שכולם מדברים. רבנו  

 מדגיש את העניין שלא היה  

 

 

 

 

שומע את החסרונות של העולם. הוא שומע רק דברים  
אמיתיים. מה נוכל אנחנו לקחת למעשה בעניין הזה כלפי  

 הילדים וכלפי החברה שאנחנו נמצאים בה?

כהורים אנחנו צריכים להתרגל לחזק בילדים את ההכרה  
ת בכל הזדמנות. למשל,  בדברים הטובים שיש בהם ולציין זא

באספת הורים בד"כ כשאמא יושבת מול המורה, המורה  
מתחילה לשבח את הילדה: "חנה'לה שלך מקסימה, החברות  
ממש אוהבות אותה, גם בשיעור מלאכה היא ממש 
מצטיינת". לאורך כל המשפט האם יושבת על קוצים כי היא  
כבר מכירה את המנגינה של המחמאות שמסתיימת באקורד 

... וזה אכן תמיד מגיע: אחרי תשפוכת השבחים  ֲאָבלשל 
מגיעות הנקודות הטעונות תיקון: "תראי," אומרת המורה, 
"יש כמה מקומות די רציניים שהילדה צריכה בהם טיפול 
 דחוף...", וכאן מגיעה רשימת נושאים לתיקון, אבחון וכו'...  

אמא יקרה! את לא צריכה לשמוע הכול ואת גם לא צריכה 
לגלות לילדה את הכול. כמובן שאם יש נקודה טעונת שיפור 
שיש בידייך לסייע בה, עלייך לגלות אחריות, אבל כשאת  
מגיעה הביתה תאמרי לילדה: "חנה'לה, הכיסים שלי מלאים 
עכשיו בנחת. המורה כ"כ שיבחה אותך שבדבר הזה את 
נפלאה ובעניין הזה את מקסימה וכולם אוהבים אותך" וזהו!  

לעצור! מה עם שאר הדברים שהמורה אמרה? לא כאן 
חייבים לשמוע הכול ובוודאי לא להשמיע. אם הילדה אכן 
יכולה לשנות ולהשתפר, נמצא את הזמן הנכון לברר איתה 
מה קרה למשל עם המבחן בדקדוק שהיא שכחה לעשות או 
 התעלול שבטעות נסחפה אליו... אבל לא להעמיס את הכול. 

זה חשוב מאוד לומר  הדגיש מה טוב בך.הדרך של רבנו זה ל
הוא הבריג לך את הידית  -לילד דברים טובים שיש בו 

הרופפת של הארון? אמרי:  "אתה כ"כ מוכשר, יש לך שתי 
ימניות". הילדה קנתה קנייה קטנה? שבחי: "את קונה   ידיים

כ"כ טוב אפילו יותר טוב ממני! את תמיד יודעת מתי יש  
ר לילדה שהיא יפה, "את כל כך יפה,  מבצעים". כדאי גם לומ

הלוואי שתישארי צנועה תמיד!", ילדה שיודעת שהיא יפה  
 ומוכשרת הולכת עם גב זקוף.

כשנאמר לילדים דברים טובים על עצמם יהיה להם בסיס  
הרב'ה אומרים או המורות  של דימוי עצמי חיובי. לפעמים

ל דברים לא במקום, לא מתוך רוע רק מתוך לחץ,  וילד שכ
אלו דברים שהוא   -הזמן הדגישו לו את קצת הטוב שיש בו 

יודע מי הוא באמת. "אני יודע מי   -הולך איתם כל החיים 
אני. אמא ואבא שלי אמרו לי שאני חביב, מוכשר, אהוב..."  

כשילד הולך עם הבסיס הזה הוא יכול לעמוד איתן נגד כל    -
ונות  הסובבים שבאים להפיל אותו מהיכולות שלו. הניסי

תמיד יבואו, אבל על ידי המלים הטובות שנגיד ניתן להם  
חיזוק מול הסביבה הדורסנית. נזכור: מחמאה מלשון חום,  

      שנרבה במחמאות שמחממות ביקורת מלשון קור. יהי רצון 
 ונמעט בביקורת מקררת, אמן!את הלב 
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עת רצון גדול   םאכן ימי הפורים קדושים עד מאוד, וה
השפעה  תבשמיים לפעול כל דבר שצריך. בימים אלו יורד

גדולה של קרבת ה' שאין כדוגמתה כל השנה, עד שאפילו  
ומשום כך, עמלק והמן  ו.יום כיפור נמשל לפורים עצמ

בבעיה גדולה מאוד, רבבות אלפי בני ישראל  נמצאים 
ואז  ם.מתעוררים לצאת למלחמה נגדם, וכמעט שהם נמחקי

לחם בנו, על ידי שהם פשוט  יהם מוצאים פטנט חדש לה
עוברים למחנה שלנו, מצטרפים לתוך קולות התרועה של  
פורים, והם גם מלהיבים אותנו בגודל מעלת יום הפורים 

מאוד, לשמחה, תפילה, ועוד ועוד  שהוא גדול וקדוש, ומסוגל
מראה' מהכיס, ושמים לנו מול 'ו... תוך כדי, הם מוציאים 

"איפה  ; הפנים: "תראי איך את נראית בפורים..." 
איפה את  ; " "!!!..."שימי לב איך את לחוצה; התפילות...?" 
  :לחם בנויי שיטות להתיש לו לעמלק ש. !?"ואיפה פורים

ק, או שהוא מראה לנו דברים הוא מקרר ומוציא את החש
 ...מאוד גדולים וגבוהים שרחוקים מהמציאות שלנו

)שבקושי מצאנו זמן  התשובה לכך נמצאת במגילת אסתר 
כידוע המגילה היא קדושה עד מאוד, הרבה   -לקרוא...( 

אך אם נשים לב, נראה   .הלכות יש בכתיבתה ובשמירתה
י בזה,  שלא מוזכר שם אפילו פעם אחת שם ה'. ואם לא ד

אלא שאפילו הנס הגדול שלשמו אנו שמחים ביום הזה, הוא  
לא כזה נס 'על טבעי' שמגלה את גדולת ה' כמו קריעת ים  

ל היה כאן סיפור שהתפרס על פני תשע וסוף. כי בסך הכ
 ,ל כמו מהפך פוליטי בן ימינוושנים, וניתן להבין את הכ

אך   ך.שמפלגת המן נפלה והיהודים כבשו את ליבו של המל
בהתבוננות פנימית במגילה, כאשר מסתכלים ברצף מהיר על  

שנים, נראה את עוצם גדולת ה', איך ליווה  הכל תשע 
בהשגחה פרטית סיפור מפעים שכולו נס אחד גדול, שהיופי  
העיקרי שבו הוא איך הנס התחפש והתלבש בתוך סיפור 

הצדיקים גילו  ??? האם אין זה דומה לסיפור חיינו... טבעי
, שכל מקום במגילה שכתוב בו 'המלך' הכוונה למלכו של לנו

  נמצא אם כן, שזה בעצמו הקדושה שמתגלה בפורים! עולם
למצוא את מלכו של עולם בכל רגע בו צץ לנו 'המלך  -

אחשורוש'. צריך לזכור, שהקדושה של פורים מתגלה מתוך 
הסתרה דווקא. כן, בתוך הטבע הפשוט של מריבות הילדים, 

בתוך   .מנות וצביעת הפנים של התחפושת וכו'משלוחי ה
לנו יישוב הדעת, שם נזכור   ותמניח ןההתרחשויות שאינ

את   וש,שהמלך מתחבא. בכל פעם שנפגוש את אחשורו
ל מלכו של עולם!!! ולמה הוא והלחץ והכעס, נזכור שזה הכ

ל? אנו לא יודעות, וגם לא רוצות להבין,  ועושה לנו את הכ
 ט.נסי שנראה כמו מהלך טבעי ופשו כי אנו באמצע תהליך

 

 

 

 

  ?היכן המקום לנשים בחג הזהפורים ידוע כיום גדול וקדוש, אבל 
  ללחץ עבודות בבית, ותמשמיעת המגילה, וכבר נכנס ותבקושי חוזר

הכנת המשתה, ובין לבין להשקיט את   ,משלוחי מנות, תחפושות

בסעודה עצמה, צריך  חה...המריבות של הילדים, והנה שוקעת לה השמ
מתי אם   ד...כמובן לשמור על הילדים כי הגברים צריכים לשמוח ולרקו

לומר  על להתחבר ליום הקדוש? ומי מדבר בכלל  הנשים כן הזמן של
לבקש על   כדי ה מזמור תהילים, למצוא כמה דקות של שקטאיז

 ת?הילדים, החיים וכו', הרי יום זה מסוגל לפעול ישועו

 הרה"ח הרב אברהם קלצקי שליט"א משיב:   

 

 

 

 

 

בוודאי שיום הפורים הוא עת רצון גדול לפעול ישועות, אך 
רצון מתגלה באופן שאנו מוצאות זמן לשבת -לא תמיד העת

אולי  .ת כמו ביום כיפור ולומר תהילים ולהתפללביישוב הדע
רצון אצלנו הוא דווקא להתחזק באמונה פשוטה בתוך -העת

וזה בעצמו כבר יביא את הישועות שאפשר   ,ן-ג-א-ל-א-הב
 ?לפעול ביום קדוש זה

אצל הגברים יש מצוות 'עד דלא ידע' שפועלים על ידי 
כפשוטו...  . ואצלנו יש 'עד שלא ידע'[או שינה]שכרות היין 

הם צריכים לעשות מעשי שטות ושכרות בשביל לשמוח  
ולומר מתוך שכרות שה' נמצא גם במצבים אלו של 'חוסר  

אותנו   יםממילא, ומוציא יםשטות קורהדעת'. ואצלנו מעשי 
ל כדי לבטל אותנו לגמרי ולומר באמונה  ומדעתנו, והכ
ן  , להבייוםזהו כל מהותו של ה  !!!!!!ל אתהושלמה: זה הכ

להבין שיש כזה אור גדול  '. ל הושכל הירידות וחוסר דעת, הכ
שיורד עד המקום הזה ממש... ומה אנו צריכות לעשות?  

עבודתנו ביום  וכלום, רק לזכור שזה ה', מחשבה פשוטה!!! ז
תה מתפללת על בן, ועלי יגם אצל חנה, כתוב שהי! הפורים

 הכהן היה חושב שהיא שיכורה, והיא אמרה שבאמת היא
ובסוף זכתה לבן צדיק ששיסף את  ', 'כשרה אלא 'שיכורה' אל

שאנו מדמות את עצמנו  ,עמלק. ואולי זה מרמז גם עלינו
שבתוכנו מנסה ' לשיכורות ומבולבלות, ו'הכהן הגדול

להחליש דעתנו שאנו סתם 'שיכורות', ואנו צריכות להיות  
 ק.חזקות ולומר: לא, אנו כשרות!!! כך נזכה לשסף את עמל

וב בהלכה, שמי שמזיק בפורים תוך כדי שכרותו הוא כת
ומובא בשם צדיקים, שזה מחמת שביום הפורים , פטור

ל מאת ה', ויש רחמים ואריכות אפיים ומתגלה שהכ
שמתגלה למטה, אפילו לשיכורים הגדולים. ויש בזה רמז גם 

שאנו מזיקות  , לנו, שלא נאשים את עצמנו תוך כדי החג
כי יש  ' לנו על ידי הכעס והעצבים וכווהורסות את הילדים ש

 ...  רחמים כאלו גם למצבי שכרות שלנו

  .לסיום, כדאי לזכור, שקדושת ימי הפורים הם לא יום אחד
יש בו יומיים של קדושה, גם בי"ד וגם בט"ו, גם לבני  
ירושלים וגם לבני חוץ. ולא צריך דווקא לסיים את כל  

צוא חמש דקות  התהילים, אפשר לחטוף כמה מזמורים, ולמ
ובתוך הבלגן שהם   ו,של שיחה עם ה' בתוך היומיים האל

 . יוצרים

יהי רצון שעל ידי מחשבות פשוטות של התחזקות באמונה 
ובחטיפת כמה דיבורים לה', נזכה שיתקיים  בתוך הפורים

המה   (שבתוכנו) בנו 'ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים
 (.בחוסר יישוב הדעת שבתוכנו) בשונאיהם

 '(נעשה ונשמע‘ליון "קורות ביתנו" שע"י ארגון ימתוך ג(
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ידי המן. המן,   איך הגעתי לכאן? על "ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו"
'ממוכן' זה שעומד מוכן מול מצב של חולשה וירידה. הוא מתלבש ברצונות טובים ואפילו 

ק בי לטפס גבוה יותר כך הנפילה תהיה קשה והעיקר להחליש. ואדרבה, ככל שידח ב"מצוות"
וכואבת יותר. איך שאני נופלת הוא שוב מתייצב, "ממוכן" להכניס אותי למרירות נוראה על 

הנפילה. לבהלה, בלבול ועצבות. עד שלא אמצא עצמי רודפת סביב הזנב של עצמי הוא  עצם
                                       לא ינוח ולא ישקוט. "עמלק!" הוא עושה את שלו. ומה איתי? 

"אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציווה עליה מרדכי ואת מאמר מרדכי אסתר עושה  
עליי להכיר שאני במצב של קטנות. אין לי דעת עכשיו ולכן אין לי  מנה איתו"כאשר היתה בא

יכולת לעורר את המוחין שלי ולהבין בצורה נכונה את המציאות. הצדיק מצווה עליי לא להגיד 
את מולדתי ואת עמי. כלומר, לא להיכנס לעבודות שגדולות עליי כרגע. לעבוד בלי שכל, בלי 

שה" עשייה פשוטה, תמימה. וכפי שעמלק עושה את שלו גם עליי דעת, בפשטות. "אסתר עו
 לעשות את שלי. וכמו שבזמן עליה אני מנסה להאמין ולציית את הצדיק כך גם בזמן ירידה.  

 ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה"

ום שנפלתי לשם, וכבר השאיר לי שם קודם כל, עלי לדעת שהצדיק מתהלך לפני באותו מק
דעת ועצה מתאימה. ולכן הפעולה הראשונה היא פעולה של אמונה. אמונה שיש דרך יציאה  
שכבר מוכנה בשבילי. הפעולה הבאה תהיה חיפוש מתוך תקווה שישנו בוודאי. ובנוסף עליי 

 ם ויום". לדעת שבכל נפילה החיפוש והעצה מתחדשת בשבילי כי הצדיק מתהלך שם "בכל יו

 "ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה"

רק הצדיק מבין את עומק הגזרה של המן, את עומק המלחמה בעמלק ולכן זועק זעקה גדולה 
ומרה. אך הוא גם יוצא בתוך העיר וזאת על מנת לעורר את כולם להשתתף בתפילה. כי המן  

 ילה ועל כן המלחמה בו היא ע"י תפילה.  רוצה להחליש את הדעת מהתפ

אני, להתפלל?! במצב כזה? לא, לא, אין סיכוי. זה לא בשבילי. מה אגיד להשם? אין לי פה  
יותר טוב להתחמק לא   "להימלט בית המלך מכל היהודים"לדבר. עדיף ליפול לשינה, לברוח. 

תי? למה שיקבל את לעמוד בפני המלך בביזיון כזה. ובכלל, למה שהשם ירצה לשמוע או
. "ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים  תפילתי במצב כזה? בוודאי לא יחפוץ בתפילתי

 יום"...

אפילו שנראה לי שהמלכות   "ומי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות?"ועל זה מודיע לי הצדיק 
וב והקדושה  שלי היא בבחינת מלכות דסטרא אחרא ח"ו, הצדיק מודיע לי שאני שייכת לכל הט

ואסור לי להתייאש מן הרחמים. עליי לבוא לפני המלך כמו שאני בדיוק, בעזות דקדושה ובלי  
 לחשוב חשבונות. 

 "ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר אבדתי אבדתי"

רחם. אפילו שאני יודעת שאינני ראויה אעפ"כ הנני. ובכן, אף על פי כן, אבוא. אולי יחוס אולי י
אבוא. אני מסכימה להיכלל בעבודת הצדיק המצריכה ממני עזות ועקשנות גדולה מאוד, מוכנה 
להתגבר בגבורת נפש פנימית עצומה ולהחליט שאני נשארת. אינני עוזבת את הרצונות  

תחלות חדשות, פעם אחר הטובים, אינני עוזבת את הקדושה, גם אם אפול אתחיל הרבה ה
פעם. גם אם אתבזה לא אשכח למי אני שייכת. אפילו שאני בתוך הניסיון אינני מוכנה ליפול 
לתוך המרירות והעצבות אפילו שלא מובטח לי שאצליח ולא ידוע לי מה יהיה, אני את שלי  
אעשה. אני הולכת להתפלל, אנסה למשוך עליי מחשבות של אמונה והשגחה פרטית. אני 

"ותלבש  עוצרת את בור השלג שעמלק מגלגל אותי בתוכו ונכנסת לתוך גבול הקדושה. ואז... 
"ואז מרחם   אסתר מלכות.. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר..." 

השם יתברך על עמו ישראל ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב, זה סוד ההארה והתקרבות  
מים לאדם הנמוך מאוד, שאף על פי כן השם יתברך שולח לו  מהשם יתברך שמגיע לפע

התקרבות מרחוק בסוד הושטת שרביט הזהב שנמשך בנס אמות הרבה כמאמר רבותינו ז"ל,  
היינו שאפילו האדם הרחוק מאוד מהשם יתברך כשהוא שומע לעצת הצדיק לבלי להתייאש  

ש בביטול גמור אליו יתברך ובא  את עצמו, רק אף על פי כן, איך שהוא איך שהוא הוא מוסר נפ
לפני מלכו של עולם להתחנן לפניו אזי השם יתברך חומל עליו ומאיר עליו הארה נפלאה  
מרחוק מאוד, כי מאיר עליו הדעת העליון מאוד שהוא בחינת יראה עלאה דעלאה, עד שיזכה  

יתברך   גם הרחוק מאוד לשלמות היראה שהוא בחינת יראה עם דעת שעל ידי זה יתקרב להשם
     .     משיבת נפש, פ"ה. המאמר מבוסס על "שאל בני" עם פירוש על מגילת אסתר, ועל הספר : )באמת"

 "משיב נפשי" פירוש על משיבת נפש(

 

 

 

 

 פּוִרים ֶזה  ַתְחפֹושֹות

 ה  ַהְׁשָקעֹותַכמָ 

 ָכל יֹום ָקִמים

 ִעם ַרֲעיֹון ָחָדׁש

 אּוַלי ְלַבת ַהֶמֶלְך

 אֹו ְלִאָכר ְבֶפֶלְך

 ָמה ַהְבָעָיה ַקּלֹות ַמָמׁש!

ן ִתְהֶיה ָלנּו ן ִתְהֶיה כֵּ ן כֵּ ן כֵּ  כֵּ

 !ן ִויָקרוֹ אֹוָרה ְוִשְמָחה ְוָשש

 ְלכֹוס ַחד ַפֲעִמית

 ַלֲעבֹוָדה ְפִניִמית

 ד"ר ֶׁשל חּו"ללש

 אֹו ִלְגִניָזה.

 ַלְמַנָקה ֶׁשל ֲאֻרבֹות

ם ְלִׁשִשּיֹות  ְלאֵּ

 ָכל ָׁשָנה ַרֲעיֹונֹות ְפָצָצה!

ן ִתְהֶיה ָלנּו ן ִתְהֶיה כֵּ ן כֵּ ן כֵּ  כֵּ

 ן ִויָקר!וֹ אֹוָרה ְוִשְמָחה ְוָשש

י ָמנֹות  ּוִמְׁשלֹוחֵּ

 !ֲהָפקֹות ילּוֹו אֵּ ה

 יֹוְצִאים ְלַתֲחרּות

 ֶׁשל ִסְסָמאֹות

נּו  ָכֹחל ִיְרֶבה ַכְספֵּ

ינּו  ָכֹתם ַתמּו שֹוְנאֵּ

 נּוָאֹדם ֹלא ִיְרֶאה ְבַרְמזֹורֵּ 

ן ִתְהֶיה ָלנּו ן ִתְהֶיה כֵּ ן כֵּ ן כֵּ  כֵּ

 ן ִויָקר!וֹ אֹוָרה ְוִשְמָחה ְוָשש

 פּוִרים ֶזה יֹום ְתִפּלֹות

ט נֹוְתִנים לוֹ   ָכל ַהפֹוׁשֵּ

א ִפינּו ְבִמּלֹותלּו ִיְתמַ   ּלֵּ

ן ְלַאָבא  ְלִהְתַחנֵּ

יְך ֶׁשֲאַנְחנּו  ָלבֹוא אֵּ

 ַהֶמֶלְך ְמַחּלֵּק ָכאן ְיׁשּועֹות

ן ִתְהֶיה ָלנּו ן ִתְהֶיה כֵּ ן כֵּ ן כֵּ  כֵּ

 !ן ִויָקרוֹ אֹוָרה ְוִשְמָחה ְוָשש

 

 

רה לי, האם זה קרה גם לך? אני כל כך הרבה פעמים זה ק  
מתכוונת לזמן חשוב: שבת, חג, מפגש משפחתי, זמן 
שנערכתי לכבודו וחפצתי בהצלחתו. רציתי שיהיה מוצלח,  
השקעתי ובהתאם גם שקעתי... תמיד זה מתחיל ממשהו 

ני, משהו אחד לא מסתדר. ואקטן. מישהו אחד לא מרוצה. 
יצה אחריו. זה  ר ,יצה. כןרשכל כך רוצה מוצאת את עצמי ב

הוא ושוב פעם הוא: היצר הרע שלוקח אותי ישר לזרועותיו, 
 כופת ומטיל אותי במחוזותיו: ארמונו של ה'לא טוב'. 

ק. הוברט/ שרביט הזהב



  7 
 

הייתי בעלת תשובה טרייה כאשר  .
נכנסתי ללמוד במדרשה ירושלמית 

יי. ותיקה. עולם חדש ולא מוכר נפרש בפנ
יפהפה ומלא הוד. הייתי מוקסמת מכל  
הלימודים החדשים. שנה חלפה ועוד 
אחת. רציתי ללמוד הכול, לדעת הכול, 
להעפיל לפסגות. לא חיפשתי לעצמי שום 

 םהקלות. אחד השיעורים הפופולריי
במדרשה היה שיעור הבית היהודי.  
הרבנים שהתחלפו במסירת השיעור  

די על הבעירו את ליבנו להקים בית יהו
אדני התורה והמצוות. לזכות לבעל אברך  
שעיניו בורקות באור התורה וילדים 
צדיקים מסולסלי פאות שיצעדו לחיידר 

. לא 26ותורתם על שפתם. הייתי כבר בת 
צעירה במיוחד, והרגשתי שהגעתי לשלב. 
רציתי לזכות להקים בית כזה ממש. אם  
הבית ורבני המדרשה נכנסו בסוד 

לעזור לי. הצעות שונות   העניינים וניסו
הגיעו מישיבות לבעלי תשובה. התחלתי  
להיפגש מלאת תקווה וציפייה. אך אף  
הצעה לא הייתה האחת שאליה קיוויתי.  
יחד עם ההצעות שעלו וירדו, עליתי 
וירדתי גם אני. מתבלבלת ומתלבטת. לא  
היה לי פשוט. זה היה חתיכת מסע שאין 

רק אני לי מושג איך ומתי הוא יגמר. לא 
הייתי במסלול החיפושים. הרבה מבנות 
המדרשה היו בשלב. השתדלנו לעודד 
אחת את השנייה. להזכיר לחברה שבורה 
ש"אין ייאוש בעולם כלל" אחרי עוד 
פגישה מבטיחה שהסתיימה בכישלון.  
לעשות מהכול צחוק. להתאושש, 
להמשיך, להמתין בסבלנות לישועת השם, 

חתה של  וכמובן, לשמוח מכל הלב בשמ
סוף נקרע לה. -סוף סוף-כל חברה שים

והנה, קרבו ובאו ימי הפורים הקדושים. 
התארגנו במדרשה למסיבת פורים פנימית 
שמחה. קבוצת חברות יצאו לחנות  
התחפושות לקנות אביזרים. באותו יום, 
ליבי היה מר עליי. שידוך שרציתי מאוד, 
ונראה שמתקדם לכיוון רציני ירד מהפרק. 

בלב דרש חסרונו. הרגשתי  הוואקום
בודדה ומרוקנת. החברות שראו את מצבי 

  אליהן. המדוכדך שכנעו אותי להצטרף
"בואי תתאווררי קצת מהמחשבות  
הקודרניות, את תראי שתרגישי יותר טוב" 
משכו אותי איתן כמעט בכוח. שרכתי 
רגליי אחריהן מסתכלת לשמיים 
הירושלמים שהיו בהירים ויפים, "עד מתי 

חיפשתי את התקווה , ? עד מתי?"אבא
שלי. בולעת את הדמעות לגוש של כאב  
גרון צורב. רחובות מאה שערים לעומת 
מצב רוחי השפוף, לבשו חג. מוזיקה עליזה  

 התנגנה מכל עבר.  

 

 

 

 

ש. זיו

 איריס מספרת,
 

 

 

 

קופות צדקה מרשרשות וכרוזים  
שמבקשים דמי פורים הבהבו מכל פינה, 
פשפשתי בארנקי נותנת מטבע ועוד אחד. 

יד נותנים לו", ההד שעלה "כל הפושט 
  מהכרוזים הבטיח ישועות למי שיתרום 

יום  פורים עת רצון. לכבוד היום הקדוש.
 "עצבות היא סטרא ישועה ושמחה. 

         הזכרתי , אחרא והשם שונא אותה"
              לעצמי את מילותיו של רבי נחמן .

אבל העצבות המשיכה  מברסלב.
להתיישב  על מפתח הלב ולא להניח,  

ורת  נדבקת בי בכוח. בינתיים נכנסנו, חב
בנות המדרשה, לחנות משחקים 
ירושלמית שמכרה תחפושות לרוב. 
אבזרים שונים ניבטו מהמדפים. כובעים,  
עניבות, פאות. ילדים וילדות הסתובבו 
כשיכורים בין המבחר הבלתי נדלה. 

בוררות עבורם תחפושת   ןאימהותיה
מתאימה. הכול שמח, הכול פורימי.  
הסתכלתי סביבותיי וחיפשתי את 

ת שלי. בעצם, חיפשתי משהו  התחפוש
 אפשר?את הישועה שלי. חיפשתי אחר, 

 

 

 

 

 

במדף הימיני למעלה קלטו עיניי משהו  
מיניאטורי, נראה מלטף ורך. זר כלה 

מושלם. מתאים לילדה בגיל חמש או שש. 
נטלתי את הזר   אבל, מה אכפת לי בעצם? 

החמוד בזהירות, מתבוננות בו  
בהתפעלות. במדף לידו עמדו עוד אביזרי  
כלה, הוספתי הינומה עם כתר של פרחים 
עדינים. וידעתי כבר למה אתחפש בפורים 

ים הזה. אני אהיה כלה. כל הפושט יד נותנ
לו, נכון? ואני רוצה להיות כלה. רוצה, 

אנא השם,  -מתחפשת, מבקשת ומתחננת 
כלה! ככה ממש, עם הזר וההינומה, עם 

   כל התפאורה!

חברותיי הביטו בי ברחמים. היטב ידעו 
איך בבוקרו של יום תקוות העת האחרונה 
התנפצה לאלפי רסיסים. "מה תעשי עם 
שמלה?" שאלה אחת ולא המשיכה. 

ת שמלות הכלה היו עבור ילדות  מידו
בלבד. "אמצא במקום אחר" הכרזתי 
והזדרזתי לשלם על האביזרים. עוד באותו  
יום נכנסתי לאחד הגמ"חים סביבות 
המדרשה, מרפרפת בעיניי אחר שמלה 
תואמת. לשמחתי, בין הסטנדים עמדה לה 
שמלה לבנה שתאמה את מידותיי. היו בה  

טו מספר קרעים וחלק מהפנינים שקיש
 את שרווליה התנדנדו, רפויים. 

 

 

 

'עם מעט תיקון, ואולי איזו תחתית 
 נופחת, היא תהיה שמלת כלה נהדרת'מ

נטלתי אותה עמי לקופה. "עשרים  
וחמישה שקלים" דרשה המוכרת. שילמתי 

כמו חנוך    וכבר הסתערתי על העבודה.
שתיקן מנעולים וכיוון כוונות, ישבתי גם  

ונתי את כוונותיי.  אני עם חוט ומחט וכיו
בת נעמה, בקרוב!",   "זיווג הגון לאיריס

תך. "אנא השם הושיעה נא", עוד תך. 
"ראה בעוניי וחלצני כי מצוותיך לא 
שכחתי", הידוק נוסף והחוט נכנס שוב. 
"אל תעזבני ואל תטשני ה' אלוקי", פנינה  

"אל תשליכני  רופפת מתיישבת במקומה.
י", ניעור לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזבנ

אחרון ויישור של הבד. יום ההולדת שלי 
  נשואה! - 27מתקרב... אנא השם, עד גיל 

לאחר כמה שעות עמדה מולי שמלה  
נהדרת. "זאת לא תחפושת!" אמרתי 
לחברות שפרצו ב"עוד ישמע" עליז לאחר 
שמדדתי את פרי עמלי מול עיניהן  
המשתאות. "בקרוב ממש זה יקרה, אני  

שוד בעיניי גרם להן,  מאמינה!", ברק ח
צדיקות שכמותן, להתרצן מיד, ולענות  
'אמן' מכל הלב.  למחרת החלטתי לדאוג  
    גם לעניין משלוח המנות. "מה דעתך שנלך 

 סטייל בריא? על ה                        .

            

 

 

  

 

                 תי את  רותי שאל                         
       חברתי לחדר. "זה מהודר               .   
    הרבה יותר                                  .  
.              מערמות                                   . 
ממתקים עתירי ה                            . 

.               הסוכר וצבעי                               .  
שממלאים את  המאכל            .

המשלוחים", נימקתי. רותי הנהנה 
בהסכמה. התארגנו וצעדנו יחד לשוק 
מחנה יהודה. מחפשות מציאות. באחת 
הבסטות מצאנו תפוחים נהדרים במחיר 
מצחיק, שני שקל לקילו. "איזה יפים הם,  
הא רותי?", ליטפתי אחד אדמדם ונאה. 

זה מזן 'יונתן', התמזל מזלנו איריס! זה "
הסוג הכי טעים" אחזה גם רותי תפוח  
בגובה בוחנת אותו בעדינות כאילו היה  
אתרוג. מילאנו שקיות ככל שידינו  
הסכימו לסחוב, ממשיכות הלאה לערבי 

 10-זקן שמכר לנו חמש סלסליות נצרים ב
.  דבש קטן, ותה ירוק בדוכן אחר ₪

יופי של משלוח!  השלימו את התמונה. 
פורים היה שמח   אנחנו מוכנות לפורים! 

במיוחד. רקדתי כמו כלה. שמחתי כמו  
כלה. התפללתי עם דמעות ולב נשבר 
בדיוק כמו כלה. "שערי שמיים פתוחים" 
קראתי לחברותיי וחילקתי ברכות 
)ותפוחים( לכל דורשת בעיניים עצומות  
ובנדנוד. באמת הייתי כלה. כלה של 

ום עצב ויגון לא נכנס לתוכה, פורים. שש
היא מאמינה ובוטחת בישועה שלה. היא 

 ...רק מחכה שזו תבוא, תתממש

 הבאבעמ'  המשך           
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חודש אחרי פורים, מרים, חברתי הטובה  
והנשואה איתה זכיתי לעשות את 

בעולם התשובה, פסיעותיי הראשונות 
"קוראים לו  :התקשרה והצעה בפיה

יונתן" אמרה. "והוא חסיד ברסלב ירא 
בדיוק מה שאת מחפשת.  דן.שמיים ולמ

את חייבת לנסות", אמרה והוסיפה לשפוך 
ל ראשו של יונתן המיועד תשבחות  ע

"יונתן?" השם הזה היה מוכר לי  לרוב. 
מאיזה מקום. ניסיתי לאמץ את מוחי. 
ופתאום שוק מחנה יהודה ובסטות 
התפוחים מזן 'יונתן' יצאו במחול. זכרו  
של פורים השמח עלה. אולי זה רמז  

     משמיים?

נפגשנו. מהר מאוד יונתן התגלה כזיווג 
זה היה מהיר ושמח. זה משורש נשמתי. 

הישועה שלי הגיעה!  -היה ברור כשמש 
התחתנו בחתונה קדושה סגרנו ווארט. 

כשכל בנות המדרשה משמחות אותי 
י מהן את ברכותיי,  בנוכחותן. לא חסכת

תית, שהשמחה שלה והפעם ככלה אמ
 עולה עד לב השמיים. 

לאחר שנה זכינו אך בזאת לא תם הסיפור. 
ק. הודיתי להשם על ילד  לחבוק תינוק מתו

שמילא אותנו אושר רב. הייתי  הפלא הזה, 
בטוחה שמיד אחריו אזכה לשיירה מתוקה 
וצפופה של ילדים. אך עברה שנה, חלפו 
שנתיים, שלוש, וגם שלוש וחצי... נחמן 
כבר מסולסל פאות מקפץ בשמחה לחיידר 
בדיוק כמו התמונה אותה ציירתי, אך איה  

וקה אליה פיללתי? חשש השיירה המת
קטן החל להתגנב לליבי, אך פתע נזכרתי 
באותו הפורים של המדרשה. "מה אכפת  
לך לעשות כאילו?" אמרתי לעצמי. וכבר 
ידעתי למה אני הולכת להתחפש. קשרתי  
על עצמי מנשאים עם בובות תינוק, ויחד  
עם נחמן הקטן, אותו הלבשתי בכותנת  

צאה פסים ותרבוש, התחפשתי לאמא שי
ממצרים עם שישיות שמחות וצוהלות. 
לא תתפלאו אם שנה אחרי כן חבקתי בת,  

 נכון? אך זה מה שהיה.

פורים. היום הגדול של השנה. בכוחנו 
לדמיין את הישועה שלנו, להיכנס לתוכה 
ברמ"ח ושס"ה, להרגיש שהיא כאן,  
מוחשית. "כל הפושט יד נותנים לו", אני 

בייש   והשם לא -פשטתי ידי מכל הלב 
הוא  והושיע. ו -אותי. הוא ראה בעוניי 

תנו  ימשיך לעזור לכל אחת ואחת מא
במצוקות חייה, בקשיים ובניסיונות... 
הוא רק מבקש: תאמיני בי! תאמיני בי  
באמת, היכנסי כולך לתוך מעגל האמונה. 
את תראי, הכול יכול להשתנות, להיפתח, 
להיהפך לטוב נגלה ונראה, תני לזה  

 ום גם את מסוגלת!  צ'אנס, הי

 

            

 

ח. כהן

אישה חכמה מקדמת  -הבעל חוזר אחרי יום מייגע שבו עבר עליו מה שעבר 
לפני שהבעל חוזר היא מבקשת: "ה', בעלי מגיע עכשיו הביתה,   פניו בחיוך.

תעזור לי לראות בו רק טוב, לאהוב אותו. למה אני כזאת חבית נפץ כזאת 
מתוחה?", אבל אם האישה רק תוקפת את בעלה בהוראות, ממטירה פקודות, 
אז הבעל מתנהג בהתאם. בעל לא אוהב שמעבירים עליו ביקורת ואומרים לו  

 וא אוהב שמחייכים אליו ומדברים יפה...דעות, ה
כשנכנסה אסתר המלכה אל אחשוורוש לפעול שיבטל את הגזרה, הסתלקה 
ממנה רוח הקודש, פחד תקפה והיא ביקשה מה' שישים על פניה חן. היא  
ביקשה: "קלי, קלי, למה עזבתני?", וה' שלח לה מלאכים. אחד הרים את פניה,  

שטה באיפור יפה. בעלי עוד מעט מגיע הביתה אחד אחז בה שלא תיפול, אחד קי
ואין לי כוח, אין לי מצב רוח או כואב לי הראש אבקש מה': "קלי, קלי, למה  
עזבתני..." שלח מלאך שירומם את ראשי, אחד שיאחז בי שלא אפול ואחד 
שייתן לי יופי לפנים...". אישה חכמה מחליטה: אני הולכת לחייך לבעלי, אני  

טוב, לראות בו טוב. אם המבט שלי רושף, למה שבעלי בכלל הולכת לחפש בו 
 ירצה להיות בבית? בעל אוהב לקבל הערכה!  

נכון שהבעל הוא זה שאמור לחזק ולשמח. אבל מה לעשות שלא תמיד מסוגל?  
קשה לו בפרנסה. עובר עליו. הוא שוכח שהוא צריך לחזור הביתה שמח, לבנות  

מוטט. כי הוא שוכח! וגם את שוכחת את האישה... וכך כל הבית עלול להת
מי החכם? מי רוצה   -שהוא מצפה שתפייסי אותו, ותכבדי אותו... העניין הוא 

להציל את הבית, לשמור עליו, לעשות בו אווירה נעימה? החכם הוא זה 
שיתחיל! בעלי לא מתקשר אליי... תתקשרי את! תשאירי לו הודעה באמצע  

שלומך? הוא יהנה כל כך, ומחר גם הוא  היום: מה נשמע, בעלי האהוב? מה 
ישאיר לך הודעה! את יושבת בבית ותוך כדי העבודות את מדברת אל ה', 

תשאירי לו הודעה   -מתפללת על החיים, על הבית, ופתאום את נזכרת בבעלך 
 עם מילה טובה: אני חושבת עליך!

  זו חכמת שלמה. שלמה המלך אומר: "כמים הפנים לפנים", החיים הם כמו
כל הבית  -הוא יחזיר לך חיוך! תהיי במצב רוח טוב  -מראה. תחייכי אל בעלך 

יתרומם. ואם את לא מסוגלת? רבנו נתן לנו עצה כל כך טובה, כלי מעולה לכל 
תבקשי מה': "ה' תן לי מידות טובות, תעזור שאהיה בשמחה, תעזור  -מצב 

שירים על הקדוש  שאזכור אותך ולא אשכח...", תדליקי לעצמך שירי אמונה, 
ברוך הוא, שירים של: "ה' כאן, הכול זה ה'". תבקשי מה', תדברי אליו, וה' יעזור  

 לך!  
זה כבר ימלא אותך בשמחה. זה ירפא אותך!  -כשתיזכרי בה' ותחשבי על ה'

הוא יחייך אלייך בחזרה, הילדים יחזירו חיוך,   -וכשתהיי שמחה ותחייכי לבעלך 

 יך ותוכלי לחיות בעולם הזה חיי גן עדן.  השכנים יחייכו, החמות תחי

 ה' יעזור שנקיים את עצות רבנו וכך נזכה לחיים מאושרים! 

 079-7040069מתוך קו החיזוק לנשים ובנות

RABBIROTHHEBREW@gmail.com 

 

 

            

 

 

 

ת? איך יש לך מראה יפה בבי

שתסתכלי במראה כך המראה  

שתקף אלייך. אותו הדבר עם יש

אנשים. אדם מחייך? מחייכים 

אליו. אדם יורה זיקים? הוא 

 יקבל אותם בחזרה.
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הסבירה לי שיש  - אין לי מושג מאיפה היה לה המידע -והיא 
ם שאוהב אותי ורוצה לעזור לי, ואם אני אדבר ימישהו בשמי

והרגשתי נוכחות  ,איתו ואבקש, הוא יבוא לעזרתי. ניסיתי
בסוד מוחלט אוהבת שמלווה אותי ושומרת עליי. זה נשמר 

הוא קיים ויבוא  - אפילו מהוריי, אבל בתוך ליבי כבר ידעתי
לא חשבתי לרגע שיש לזה קשר למצוות  ,לעזרתי אם אצטרך. אז

אבל כעת, בגיל שבע עשרה, בצומת הדרכים אליו הגעתי,   ,כלשהן
ואז מגיע החלום השני  אני פונה לה' ומבקשת שיכוון אותי.

גש אליי ומעניק לי טבעת עם אבן  רב צדיק עם זקן לבן ני  שלי.
 - טובה שמאירה מעצמה. אני עונדת את הטבעת על אצבעי

ומתעוררת, ועמוק בליבי אני מרגישה שאני כבר יודעת את 
התשובה: עליי לשוב בתשובה. מקבלת הזמנה לשבת ממשפחה 
מיוחדת שמסכימה לארח אותי, שבת אחת מדהימה ומרוממת 

ספיקה לי כדי להבין שמצאתי  )שאחריה באות רבות נוספות( מ
  ועדיין אין לי מושג מי שולח לי את המסרים. את שאהבה נפשי.

-"עצם האמת שמאיר בעצמו כמו אבן טוב, אין זוכין להשיגו כי
 אם הצדיקים הגדולים..." )ליקוטי הלכות הל' נזקי שכנים ה, ב'(.

עוד שנה עוברת. אני קצת לבד במסע. החברויות הישנות כבר 
ש לעניין, חדשות עדיין לא נמצאו. אחרי תקופה של לא ממ

"אורות" של תחילת הדרך מגיע "כיבוי אורות". אני מרגישה 
פתאום רחוקה כל כך מהשם, מגניבה מבטים אחורה בגעגוע של 

  "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם..."

ואז מגיע החלום השלישי. בחלום מספרים לי סיפור על מלך אחד 
ת אהובה. המלך מבקש לקרב אותה אליו, אך קודם שיש לו ב

היא צריכה   - רוצה לנסותה אם ראויה לקרבתו, והניסיון קשה
לבדה. בחלום, אני רואה את עצמי עומדת במים  ,לעבור את הים

סמוך לחוף, כמה מטרים לפניי ישנו שובר גלים, ובתוכו מעבר 
לקפוץ.  לים הפתוח. אני מתקרבת לפתח, נחושה לעמוד בניסיון ו

גל אדיר מגיע ומכה בי, סוחף אותי לכיוון החוף. אני מתעשתת 
ומנסה שוב, עוד גל עצום, ועוד אחד. אני מוצאת את עצמי  
עומדת מבולבלת ולא יודעת את נפשי. מתעוררת נסערת. מבינה 

חיזוק עצום ונפלא. את אהובה.   -שקיבלתי עכשיו מתנה משמיים
עדיין לא מקשרת ולא את רצויה. המלך רוצה בך, תמשיכי! 

אחד  - יודעת מי שלח לי את החיזוק. עד שיום אחד זה קורה
מספרי רבנו מגיע לידיי, אני פותחת במקום אקראי, ומוצאת את 

  המילים הבאות:

"דע לך שכל נשמה היא בת של מלך, והיא צריכה בעולם הזה  
לעבור את הים. ודע לך, שאי אפשר לעבור את הים ללא צדיק  

 "האמת... 

כל פיסות חיי מתחברות פתאום לתמונה אחת שלמה. כל 
הצעדים הקטנים משלימים לשביל אחד סלול שמוביל אל הגן 

בעל הגן, שדואג  - הנפלא. גן הנשמות, שיש עליו "גנני אחד"
להשקות כל נשמה במים זכים של אמונה, כשאת זרעי הישועה  

ס טיסה.  אני קונה כרטי .כן שלה הוא זרע בסתר שנים רבות לפני
מראות הילדות של אוקראינה חולפים מול עיניי בדרך אל 
הצדיק, כמו לקוחים מעולם אחר, קרובים וזרים כאחד. מתקרבת 
אל הציון הקדוש, מניחה את הראש וכמו מריחה את ריחות כל 

ראיתי, ורק שאלה אחת עולה מתוכי,  שהפרחים של הגן הפלאי 
זכיתי? למה דווקא אני  דחופה וחייבת תשובה מיידית: רבנו, איך 

  - מכל חברותיי? מכל משפחתי? ומגלה את התשובה בתוך הלב
 שקטה וודאית: לכל עץ יש את הזמן שלו לצמוח, אבל אם זכית

תעזרי לצדיק להשקות את הגן בדמעות של תפילה, כדי שעוד  -
                   נשמות קדושות יוכלו לבקוע את המסכים ולפרוח בגן שלו.

 

 

 

 

 

ב. דוידוביץ

 נפלא  אותנטי,  סיפורי  המעשיות הביא בכנפיו סיפור חיים

 על ידי בעלת המעשה:    א. נכתבעל הגנני המופל ומרתק
הסיפור שלי מתחיל בעיר קטנה באוקראינה, שם נולדתי, 

משפחה   - זוג הורים, ילד וילדה - במשפחה יהודית פשוטה
אחת מני רבות, שלא יודעות דבר על יהדותן. השנה היא שנת  

עדיין תקופת מסך הברזל. חומת הטומאה של  - תשל"ח
הקומוניזם, שלמעשה כבר מעורערת מהיסוד, נראית כלפי 

שיא תוקפה ומטילה אימתה על הכול. כמו כל בנות גילי, חוץ ב
אני הולכת לבית ספר ומקבלת חינוך סובייטי רגיל לכל דבר. 

שנת   ,עד שבגיל שבע - חיינו מתנהלים במסלולם הצפוי
אני חולמת חלום מוזר. בחלום אני עומדת בתחנת   ,תשמ"ה

אוטובוס. לפתע מגיע קו לא מוכר, ואני עולה. באמצע הדרך 
אוטובוס סוטה בהפתעה מהמסלול הרגיל, חותך לכביש  ה

 ,םמטורפת עד שמגיע למגרש שומרות צדדי ודוהר בו במהי
מפוחדת ומכווצת   שם מוריד את כל הנוסעים, גם אותי.

מהחוויה אני מחפשת את דרכי במקום החדש, נכנסת לבית  
שנראה לי מזמין. פתאום מגיחות מכל עבר חיות דוחות  

בשארית  .בורחת משם, נמלטת על נפשי ומאיימות, ואני
כוחותיי מטפסת במעלה מדרגות, עד שמגיעה לגן קסום. אין  

העצים, הצבעים והריחות שבעולם , סוף אור. כל הפרחים
אני מסדירה את   .ימצויים בגן הזה. שלווה מדהימה יורדת עלי

הנשימה והולכת לאט בשבילים, חשה בביטחון מלא שכאן אני 
חוזר ונשנה כמה פעמים, עד שהוא נחרט היטב  מוגנת. החלום 

 בלבי, אף שאין לי צל של מושג מה משמעותו.

"היות שיש מדינה שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות,  
שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם. גם היה שם כל מיני  
ריחות שבעולם. גם היו שם כל מיני מראה כל הגוונים וכל  

שם באותו הגן". )מעשה  הפרחים שבעולם, הכול היה 
 משבעה בעטלרס(

  תשל"ח. שנה אחרי נפילת מסך הברזל. - חמש שנים אחרי

משפחתנו מבוססת היטב באוקרינה, חיה בחברת גויים, 
מרגישה חלק מהם ולא רואה כל צורך בשינוי. עד ש... אמי 

  - חולמת חלום נורא. יש פוגרום. היא מנסה להחביא אותי
חלום ילדה קטנה וחסרת ישע. אמי , ב12במציאות נערה בת 

רצה טרופת נשימה בין הבתים של חברותיה הגויות, מתחננת  
על נפש בתה יחידתה, אך כל הדלתות נטרקות בפניה. גם 

 - החלום הזה חוזר ונשנה כמה פעמים, עד שהיא יודעת
במקום הזה היא לא נשארת. המזוודות נארזות, מה שאפשר  

 .ולים לאוטובוס עם כל הציודלמכור נמכר בגרושים, אנחנו ע
 ,אחרי נסיעה שלא נגמרת מחליפים לרכבת, ולבסוף למטוס

עד שסוף סוף מגיעים למקום שונה לגמרי מכל מה שהכרתי 
ארץ ישראל. אני מנסה למצוא את מקומי מחדש.   - בחיים

הכול מאיים, הכול זר. מלחמת המפרץ. מחסום של שפה.  
מנסה להתאים את   כלכלי. אני לומדת, תקופה של מחסור

עצמי כדי להיות שייכת. התרבות החילונית מזמינה וקורצת,  
אך מהר מאוד אני מגלה את החושך שבפנים, את הרוע, את 

  החייתיות. רוצה לברוח, ולא יודעת לאן.

יש לי קשר עם בורא עולם דרך תפילה אישית, קשר   10מגיל 
לוח שנוצר בצורה מפתיעה מאוד. באוקראינה היה מקובל לש

את הילדים בחופשת הקיץ לקאמפ ארוך של חודש ולפעמים 
גם אני נשלחתי לחודש כזה רחוק  10בגיל  .אפילו חודשיים
עיר יפה ליד הים, עם קבוצה של בנות גויות  - מהבית, באודסה

בחברתן. מטבע הדברים חוויתי   שלא מצאתי את עצמי
אחת בדידות גדולה והתגעגעתי הביתה. רק עם ילדה 

צה, גויה גם כן, התיידדתי קצת. באחד הימים היא  מהקבו
ראתה שקשה לי ובשקט, בסוד, שאלה אותי שאלה, שאין לה 

את מאמינה   - שום מקום באוקראינה הקומוניסטית
.          מה זה? )צריך להבין את גודל  -באלוקים? שאלתי אותה

 הבורות(..       
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זולגות מעיניי. אני נדהמת  דמעות
מהגילוי המרעיש והפשוט גם יחד. 
אכן. העולם מדבר רק על 
החסרונות. בכל נושא שיחה 
שתעלי תגיעי לחיסרון כזה או 
אחר: צריך לקנות, צריך לשנות, 
צריך להרחיב, מחפש פתרון, אובד 
עצות, לא טוב, גרוע ביותר, צריך 
 עבודה אחרת, הכול לא מושלם... 

החירש לא שמע את הבעטלר 
הדיבורים האלה של העולם, 
הייתה לו שפה אחרת לחלוטין. 
ולמרות שלא היה לו יותר מלחם 
ומים הוא היה מלא בשמחה 
אמתית עמוקה ופנימית. לא 
צחוקים פרועים שמנסים להסתיר 
ריקבון פנימי. שמחה שממלאת 
את כולך בטוב, ברוגע, בשלמות 

הוא לא עבד  שלא תלויה בדבר.
השלים חסרים ולמלא קשה ל

סיפוקים, הוא גם לא התכחש 
להם. הוא פשוט לא ראה ולא שמע 
אותם. לא הכיר את המילים 
האלה: אני צריך, אני רוצה, אין לי, 
התקלקל לי, לא שווה לי, חסר לי 
וכו'... אז מה בעצם מילא אותו 
שמחה? מה כן היה לו? "רק" דבר 

יש לי את ה' הוא  אחד: את ה'.
ד. בכל מצב. הוא שמח בי תמי

מתפאר בי. אני רק רוצה לעשות 
את רצונו וכבר אני נכללת בו 
יתברך. אני מחוברת לטוב הנצחי. 
 יש לי את ה'. יש לי הכול. שלמות.  

 

שעת כניסת שבת, זמן הדלקת נרות. איזו שעה 
מרוממת... רגעים אחרונים של פרידה ממרוץ השבוע 
ומעבר אל יום שכולו שבת. ואף על פי כן הזמן הזה 

לשנות   נדירות.דורש ממני כל שבוע מחדש יכולות 
תדר במאה שמונים מעלות ולעבור ממצב של מרוץ 
הספקים ויריית פקודות לכל עבר, למצב של 
התייחדות בתפילה חרישית מול נרות השבת. אני 
צריכה להיות קצת עיוורת, קצת חרשת )המלצה 
שקיבלתי מידידתי משכבר הימים רחל מצליח, עיינו  

 בעטלירס(,בעלון טבת על מעשה מז' 

לא לראות את הפח שהם שוב שכחו לפנות או לא לשמוע את התגרה שמתפתחת לה במטבח 
להם בשקית הפעקלאך... פשוט להתפלל. איך  בדיוק עכשיו על כמות הצ'יטוסים ששמו

עושים את זה כשבדיוק ברגעים האלו מתרחשים כל הניסים שבעולם? זה מרגיש כמו ללחוץ 
ולעבור למצב תפילה כשלרוב אני עדיין לא ממש שם. לאחרונה התחלתי   PLAYעל כפתור 

ת שלי שמעה  להתפלל מול הנרות על כך שאני אזכה לנצל את הזמן הזה ולהתפלל. פעם הב
אותי מבקשת מול הנרות "ה' תזכה אותי להתפלל". "אמא, את לא כבר מתפללת...?" היא 

 שאלה אותי. לכי תסבירי לה כמה מניעות יש לך על שעת הרצון הזו...   

על כל פנים, באחת מאותן הפעמים אני עומדת מול הנרות ומתחילה לפזם: "וזכני לגדל  
סורתית )לפעמים הניגון פותח לי קצת את הלב...(, מרגישה בנים ובני בנים..." במנגינה המ

שהנה אני מתחילה להמריא אל אותה תפילה מיוחלת, כשפתאום אני מבחינה בצדודית עיני 
בהתרחשות כלשהי שמצריכה ממני תגובה מיידית. אני נוחתת  באחת ממרומי הפסגה אל 

ט. ושוב, בלי לוותר, אני חוזרת  זירת ההתרחשות ויורה אי אלו משפטים לכיוון אותו אובייק
לנרות וממשיכה "ומאירים את העולם...", הבנות עומדות מאחוריי, עיניהן נשואות אל 
האידישע מאמע שלהן המתייחדת מול נרות השבת ומעתירה על ילדיה... ושוב קורה משהו  

י  ולהשמיע את קולי הערב ולא דווקא בפן החיוב PAUSE   שגורם לי ללחוץ על כפתור ה
שלו. בשלב זה הסיטואציה כבר נהפכת למילתא של ממש. הניגודיות המדהימה הזו בין שירת 
ה"וזכני לגדל" המרוממת לבין שירת העצבים המרוטים שלי כבר ממש משעשעת אותי ואת  
ילדיי המקיפים אותי... כמה רצוא ושוב יכולים לקרות בתוך תפילה אחת. אני כבר לא יודעת 

)ולאו דווקא מתוך רגשי התעלות(. "אח, איזו דוגמא אישית את אם לצחוק או לבכות 
לאידישע מאמע אמיתית..." מישהו כבר לועג לי מבפנים. אבל משמיים מרחמים עליי ובכוח 
הצדיק שהופך כל מר למתוק יורדת אליי הארה שמימית. כן! אני דוגמא אישית נפלאה לאמא  

י לא דוגמא לאמא מושלמת אבל כן לאמא שנופלת וקמה. נופלת ושוב מתחזקת. אז אולי אנ
שלא מוותרת ומתחילה כל פעם מחדש. שמתפללת וחוטפת מעט טוב. אני נזכרת בדבריו 

עצמו מהרע אל הטוב רק כחוט השערה הוא יקר   "שאפילו כשאדם מושך אתשל רבי נתן: 
מאד מאד בעיני ה' יתברך... כל ההעתקה והעתקה שהאדם ממשיך עצמו מגשמיותו לה'  

תברך ולתורתו אפילו הוא רק כחוט השערה הוא יקר מאד מאד בעיני ה' יתברך. ובזה ראוי  י
ליקוטי הלכות "... )להאדם להחיות את עצמו ולשמח את עצמו אפילו אם הוא כמו שהוא

 ראשית הגז הלכה ד'( 

הצדיק מגלה לי שכל תנועה קלה ואפילו לא מורגשת שלי כאן למטה נחשבת כמו אלפי 
 למעלה ועולמות שלמים עומדים עליה.   פרסאות שם

עכשיו התפילה יוצאת לה מהמקום הכי עמוק שיש. אני מבקשת עליהם, על ילדיי היקרים,  
שיזכו להיות מתחזקים. שיביטו על  -ועל החינוך הכי חשוב שהייתי רוצה להעניק להם  

ות שלוקחות  עצמם, ואזכה גם אני להביט בהם, בעיניים של הקב"ה והצדיקים. עיניים טוב
בחשבון כל תנועה וכל העתקה מרע לטוב. שיאמינו בהתפארות שמתפארים בהם ובשמחה 
ששמחים עם כל נקודה טובה שלהם.  וכמו מאליה ממשיכה להתנגן לה שירת ה"וזכני"  

 הפרטית שלי. 

"וזכני לגדל בנים ובני בנים בדרך הצדיקים הם דבוקים... בעצותיהם הקדושות הם  
.   נקודותיהם הטובות שמחים... ומאירים את העולם באור רבנו הקדוש נחל מתחזקים... וב

 אמן. נובע מקור חכמה..." . 

 

)אם נביט במהלך נראה תהליך  
 ,הדרגתי שקורה אצלנו בתוך הנפש

 סדר הפיזי של החושים. הפההכפי 
הריח  - אחר כך האף ,הטעם –

ראיה משוחדת  - ולבסוף העיניים
לא הדיבורים . השל המציאות

ראויים שיוצרים אצלנו מציאות, 
 ,החיים מתורגמים לניבול פה
 - ניבול פה מביא לחוסר נאמנות

חוסר צניעות, ובסוף אנו חורצים 
העבים  - את משפט החיים לחושך

 .שמסתירים מאתנו את הטוב(

מציל  אלוומכל הפחד והחרדה ה
אותנו צדיק האמת. נותן לנו את 

את הדעת  - הלחם והמים שלו
והתורה הקדושים שלו. מתקן לנו 
את הטעם הריח והמראה. וכך 

הגנני וזוכים  אנו אתמוצאים 
ריבונו של  לחיים טובים באמת.

 תציל אותנו מהמלך האכזר ,עולם
אפילו שהשקר שלו ידוע הוא  כל ש

מבלבל. תציל ומטעה  ,כך משכנע
אותנו מכל החושך והבלבול 
הקשים האלו. גלה לנו את הגנני 
ותן לנו את הגן הנפלא. חייה 
אותנו בחיים הטובים באור פני 

 .מלך חיים. אמן
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שלום לכולם, כאן רחל מ"הום דיזיין עיצובים מבית    
הבעטלרס". היום נדבר על עיצוב הבית והחיים מחדש. ללא  
עלות, ללא קידוחים וללא סדנאות עמוסות חפירות. פעמים 

ת רבות את מוצאת את עצמך מתבוננת בבית בעין מאבחנ
ומאתרת כשלים, נקודות תורפה ושאר עניינים הדורשים  

בביתינו הדלים הברוכים בילדים  חידוש, תיקון ושיפצור.
וחפצים מתרחשות סצנות קבועות של צפיפות, כגון שלב 
הכניסה אל הבית. אם היו מתמללים את הגי.פי.אס המובנה  
בראשך זה היה נשמע כך: "סעי שתי בלטות אחורה עם העגלה, 

פתחי את דלת הכניסה, עצרי ברגע האחרון את דלי   כעת
המטריות מהתהפכות, הצילי את ידיו של התינוק מחיכוך 
במשקוף ומהרי לפנות את המעבר, שיירה אחריך" וכן על זו  
הדרך. ההנחיות עובדות אצלך על טייס אוטומט אך עיקר  
עבודתנו החינוכית המייגעת בזה העולם היא הנחלתם לדור  

 הבא:

ושאלתיאל תזוזו עם הכיסא ששלמה יעבור! שלמה!!   "שולה
תיזהר לא לדרוך על שמואל". הו, ב"ה! שלום לכוחותינו. אשת  
חיל, מנהלת אסטרטגיות מי ימצא! האמת, נראה שעיצוב על  
כל תחומיו הוא סוג של מדע בדיוני. משהו שקיים רק בספרים,  
עובדות בשטח?? בבקשה: סידרת את הסלון ופרסת בחן מפה 
עם עציץ. הוספת אצטרובלים למראה חורש רענן וחייכת 
לעצמך בנחת. משמרת ערב )לא נפרט של איזה צד( נכנסה 
לבית מסודר להפליא, והנה זה פלא: הסלון הפך לחדר  

+  46הלבשה/לפנימיית בחורים )אופס, חשפתי(: נעלים מידה 
בזוויות מסוכנות, גרביים משורבבות בפינות, הכיסאות הפכו  

ם. לטאצ' הסופי מאן דהוא הניח על העציץ בגדי שינה לקולבי
)פיג'מה בלע"ז( כך שהפרחים קיבלו גיוון של דוגמת פסים 
תכול לבן ישנונית מה. היי, מישהו ראה אצטרובלים?ההיגיון 
       )של אותו צד( טוען שבלילה איש אינו רואה כיצד נראה הסלון 

 ובבוקר ממילא הכול מתקפל למקום, אז על מה הסער?  .  

 באמת, על מה?           

אוכלת עם ידיים מהצלחת, מביאה פתקי חוסר נחת ואפילו מגרדת  
בראש. כל הנ"ל בתוספת אי אלו אנקדוטות מאותו הסוג בדרך כלל 
לא מוסיפים לך שמחה גדולה. החיים לפעמים נראים מסכת  
חסרונות הולכת ומתארכת. לא, חס ושלום לא מתלוננת. החיים שלי 

לי טריפסים, אבל יש מקומות כאלו שאני פתאום לא תותים ב
מרגישה שהחיים שלי טובים. מישהו גנב לי את הטעם הנכון שלהם, 
את הריח, ואת חוות הדעת הנכונה. העיצובים הופכים לעצובים.  
ה"הום דיזיין" פושט את הרגל. אני בכלל לא רוצה אותו. ואז כשאני  

עצמם לדעת, מגיע ממש על הסף כי כל החסרונות צועקים את 
הבעטלר החירש ושם כל דבר במקום ואני נזכרת שאולי בכלל  
התבלבלתי ומשהו אינטרסנטי מראה לי כאן תמונה מעוותת. הוא  
נותן לי מפרט טכני אמיתי. קטלוג חדש של עצות איך באמת לראות 
את החיים ומגלה לי כמה החיים שלי טובים באמת. הוא נותן לי  

אן זו רק סקיצה, שרטוט של הכנה למה הארות כגון להבין שכ
שמחכה לי שם למעלה. פתאום הצפיפות מבורכת, האתגרים  
מחשלים ולא מחסלים, העיצוב שונה מן המתוכנן אבל לא פחות יפה  

נעלמו/נאלמו! אין כאן קסם או שיטה, גם  החסרונות כמעטממנו. 
לא סגולה פלאית. יש כאן מתנה של חיים טובים שמקבל מי 

 לבעטלר.   שמתגעגע

ועוד חברות שישפרו לך את מצב   רוצה לשמוע את רחל מצליח
תא דשטותא:  מיל? חייגי לקו ההתחזקות, שלוחת ההרוח

 55והקישי:  026633554

 

 

   
 

 

 

וכעת לעיצוב החיים. על הילדים 
שמקלקלים לך את חלומות 
הנערות המעוצבים של אימהות 
מושלמת ונחת יהודית, כבר 

רית כתבה כאן שכנתי הבעטל
איך שיירת הנסיכים המחונכת 

 דוהרת בפראות על הספות,

 "לב העולם"

 הלוח שמוכר לך

 מה שאת

 באמת צריכה...
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עלונים   150
לעילוי  נתרמו 

נשמת צדוק בן  
 רבי שלום

  70ח.ש תרמה 
עלונים, לזיווג  
הגון בקלות  

   ובשמחה

י.מ.ש תרמה  
עלונים   70

לזיווג הגון  
  בקלות

 ובשמחה

א.פ תרמה  
עלונים   70

לשמחת הלב  
אמונה  
 וביטחון

י' מצפרירים  
  180תרמה 

עלונים לע"נ  
אביה אריה  

משה בן קורט  
 יצחק

ש.ר תרמה  
עלונים   100

להצלחת  
ילדיה  

ברוחניות  
 ויראת שמים

 

 

 

 צוות חברות מקשיבות משגר בזאת

   חמה ולבביתטוב ברכת מזל 

 עוסקות בענייני העלון  ה לחברותינו

 תחי' וכן ש.זיו תחי' ד.ר

 הבנות לרגל הולדת

       :יה"ר שיקוים מה שאמר רבנו הקדוש
ֶצל" חַ  ִמי אֵּ ל ָממֹון ֶׁשֲאִני לֹוקֵּ ֲאִני   ּוְמַקבֵּ

ן  "...לוֹ  נֹותֵּ

לבן תורה לחופה ולמעשים   ןותזכו לגדל
 בדרך רבנו הקדוש, אמן!   טובים

 

עלונים   120
נתרמו  

לרפואת נתן  
רפאל בן  
 מלכה  

 עלות! ררבנו במחימכירת ספרי 

   משפחת ברודאצל 

 054-8536148 :צפת, 8צה"ל 

 

 


