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?חג לאילנות–ו בשבט הגיע "ט

:ל"מדברי חז

בעתו ועלהו לא יבול וכל  יתןאשר פריו , והיה כעץ שתול על פלגי מים"

.תהילים, המלךדוד " אשר יעשה יצליח

 ו"ט חג מול ניצבים ,אנחנו הנה ,ובכן

  חג שזה ,להודות חייבים אתם .בשבט

  הייתי ,אפילו נבלע די .דופן יוצא קצת

  ,חג מן כזה .השנה חגי שאר בין ,אומר

 ,פתאום נזכר עצמי מוצא תמיד שאני

  באמצע ק'חגונצו איזה עוד יש ,כן..אה

  מן איזה ,באמת וגם .לפורים חנוכה בין

 מה ,בחייאת ?לאילנות חג .זה מוזר חג

  מאיפה ?חג להם שנחגוג צריכים העצים

  נקודת פה יש ,נכון ,כן .הזה הדבר

 ,שאחריו החורף שיא של חשובה מעבר

  של ראשונים ריחות לבצבץ מתחילים

 ,בסדר ,לנטיעות עת זו ,נכון ,אביב

  מכאן מה אבל .ביומן ציון שווה .נזרום

.דתי לחג ועד

החיים אילן
 שלמדתי מה נזכרתי לפתע אז אבל

  על .טוב שם והבעל חסידות על בשיעור

  רואים שאנו מה כל ,החסידות פי

  .כלפינו הבורא התגלות זו מסביבנו

  תראו אם .תודו ,מוזרה קצת תובנה

 מול שעות שלוש יושב אחד יום אותי

  אני  ,אלוהים את למצוא ומנסה שושנה

  הפעלת עם קצת לחכות מבקש

  שאני ולדעת ,באברבאנל הקשרים

  .בחסידות בית שיעורי עושה כ"בסה

  ,(מדי יותר לא) ברצינות יותר קצת אבל

  לדייק יש כי אומרים ל"חז למעשה

-ל כלומר .לאילנות ולא לאילן חג ולומר

  זה כן .החיים אילן הוא הלא ,"האילן"

  מעסיקים זה בסיפור .עדן גן מסיפור

  אומרים בסוף אבל ,הדעת בעץ אותנו

  וְָלַקח ,יָדֹו יְִשַלח-ֶפן וְַעָתה" ,וחוה לאדם

  "ְלעָֹלם וַָחי ,וְָאַכל ,ַהַחִיים ֵמֵעץ ַגם

  לעץ בכלל קשור העניין כל כלומר

 אבל .לשאוף יש אליו המקום זה .החיים

קשור  זה ואיך החיים עץ בכלל  זה  מה

.בכלל בשבט-ו"לט

וענף שורש על

 ,מים ,רוח ,אש :יסודות 'מד בנוי האדם

  לצורך משתמש העץ כך האדם כמו .עפר

 האש :יסודות 'ד אותם בכל התפתחותו

  הרוח ,אותו שמחמם השמש חום היא

  ,אותו ומחזקות שנושבות הרוחות היא

  והעפר ,העץ ויניקת השקיה זה המים

 מעשים עושה כשהאדם .גידולו מקום

  ,מים פלגי על שתול הוא כאשר ,טובים

  וארבעת נכון פועל הוא ,בטוב נטוע

  ומסייעים אליו מתחברים היסודות

  ואיש ,לאיש נהיה הוא אזי .להתפתחותו

  קשור שהכל להורות - שבט בגימטרייה

  בין בירורים י"ע צומח שהעץ וכמו בזה זה

  צריך האדם גם כך ,השונים היסודות

  נכון שימוש תוך גדילתו מסלול את לברר

  עץ כי נאמר .אותו המרכיבים ביסודות

  ,אומרת זאת .מחשבה ,עצה מלשון הוא

 .המחשבה בעולם נעשה הבירור שעיקר

 ,מחשבה - באדם רבדים שלושה ישנם

  ולכן השורש היא המחשבה .ומעשה דיבור

  אנו במחשבה אם .הכל על משפיעה

 לנו מסמל זה ,ורע טוב הדעת בעץ דבקים

 ניגודים שמציאותו גשמי לעולם היצמדות

 במחשבה דבקים אנו אם אבל .וסתירות

  שלנו והעולם מזדככים אנו ,החיים בעץ

  בשבט ו"בט .יותר פנימי ,יותר טוב נהיה

  הזדמנות זוהי .הפירות על נידונים העצים

  של בפירות ולהתבונן לבחון נדירה

 כי .מהשורש דברים ולשנות מחשבתנו

  בכח הכל נמצא השנה שבראש ידוע

 ,במחשבה ,בראש פעולות לפעול ואפשר

  חיינו מציאות את ולשנות ולהשפיע

  השנה ראש הוא בשבט ו"ט .בשורשה

  נעשית בו שלנו העבודה וכל לאילן

  באכילת שעושים ובבירור בתודעה

  ,פירות הרבה שנאכל ,כן אם .הפירות

  מייצגת שהיא ומה הצומח לדרגת ונתחבר

.מים פלגי על שתולים ושנהיה .אצלנו
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  וְָרַדף ,ַפְרעֹה-ֵלב-ֶאת וְִחַזְקִתי"

  ְבַפְרעֹה וְִאָכְבָדה ,ַאֲחֵריֶהם

-ִכי ִמְצַריִם וְיְָדעּו ,ֵחילֹו-ּוְבָכל

".ֵכן-וַַיֲעׂשּו ;יְהוָה ֲאִני

.ד ,ד"י ,שמות 

  הפרשות אחת היא בשלח פרשת 

  לנו אין מה .בתורה ציוריות היותר

  עמוד ,אש עמוד ,סוף ים חציית :שם

  יורד מן ,פרעה מרכבות 600000 ,ענן

 ,מהסלע יוצאים מים ,השמים מן

  וקינוח הדרך על בעמלק מלחמה

  הים שירת לקול ,בדבש בצפיחית

  .הנביאה מרים של מוסיקלי בעיבוד

  נפש תהפוכות כמה הרגש ומצד

  רגע :אחת בפרשה לעבור אפשר

  בתופים ממצרים יוצאים אחד

 נראה והכל ,גדול וברכוש ומחולות

  ההר בין כלואים זה אחרי ורגע ,ורוד

  מניסי מתפעלים .פרעה צבא מול לים

  ,הים שירת את בחדווה ושרים 'ה

  .מים להם שאין מגלים ופתאום

  הכל .המים את להם ממתיק ה"הקב

  הספיקו לא .סבבה להיות חוזר

  .אוכל יןא – טראח ,המים על להתענג

  ,מהשמים מן להם מוריד ה"הקב

  מעדן כל כי ,עליו אומרים ל"שחז

  אליו התאים כך ,עליו חושבים שהיו

  על להתענג סיימו רק .טעמו את המן

 לא מול לחמהמ – בום ,הטוב האוכל

  של ריבונו .מלקע – יותר ולא פחות

  לנו ותן ,הפוגה קצת להם תן ,עולם

  קצת מהצד המתרווחים הצופים בתור

  וללגום מהפופקורן בשקט לטעום

  זה שראינו מה את לעכל .קולה קצת

.עתה

?מהצד מסתכלים האמנם

  יושבים באמת לא שאנו ,זהו אבל

 .מרחוק ומסתכלים זולה בתנוחת

אלא  אז ולא  .ממש בנו  מדובר  אלא

  ,שם קוראים שאנו מה כל .עכשיו ממש

  מול עומדים אנחנו .ממש עכשיו לנו קורא

 שרוצה הערמומי האגו ,שבתוכנו פרעה

  .שבנו והטוב הנצחי מהאור אותנו לפרוע

  אותנו למשות שבה ,שבנו משה ומולו

  הרע ליצר התוחלת חסרת מההתמכרות

 ,העצמית האהבה ,האגו ,שבנו

  ואנו .חרוכה אדמה אחריה שמשאירה

  בכל למשה מפרעה ,לצד מצד  מטלטלים

  פרשה כמו אין .וכעם כיחידים .ורגע רגע

  לחזור רצון יש פעם כל .זאת להדגיש זו

  תנאי ללא האהבה שאור היכן ,למצרים

  .הכל מהות היא העצמית והאהבה ,מוצר

  את לנו מזכיר שבתוכנו משה כח ואז

  שניתן והנפלאות הניסים ואת שבנו הטוב

  צריכים אנו ובסוף .באמצעותו לעשות

  עמלק .האמיתי השוס .בעמלק להילחם

  רצון כלומר .בללק נתמ לע:תיבות ראשי

  להבדיל .לקבל מנת על לעצמנו לקבל

  רוח נחת להשפיע מנת על לקבל מרצון

  ועל .שלנו המתוקן המצב שזה ,לבורא

  שבנו משה כח אותו ,אותו לנצח מנת

  אנו גם כך  .למעלה ידיו את שנרים  צריך

  של לאור ,למעלה ליבנו לכוון צריכים

  ואיש לרעהו איש ,תנאי ללא אהבה

  הפנימיים אויבנו כל ואז ,לבוראו

  בעל זה על אמר .נחלשים מיד והחיצוניים

 ובהיות" :אשלג יהודה הרב ,הסולם

  את ומכבד מגביר ,מישראל האדם

  בחינת שהיא ,פנימיותו בחינת

  שהיא ,חיצוניותו על ,שבו "ישראל"

  ,דהיינו .שבו "העולם אומות" בחינת

  להגדיל ,ויגיעתו טרחתו רוב שנותן

 לתועלת ,שבו פנימיות בחינת ולהעלות

  ,המוכרח בשיעור ,מועטת וטרחה ,נפשו

  "העולם אומות" בחינת לקיום נותן הוא

 ש"כמ ,דהיינו .הגוף לצרכי דהיינו ,שבו

  קבע תורתך עשה" :(א"פ ,אבות)

  גורם ,אז הנה ,"עראי ומלאכתך

  וחיצוניות בפנימיות גם ,במעשיו

 עולים ישראל שבני ,העולם דכללות

  ואומות ,מעלה מעלה בשלמותם

  ,שבכללות החיצוניות שהם ,העולם

  אז ."ישראל בני ערך את ויחשיבו יכירו

  כאן כתובה והיא ?לשלום הדרך זו אולי

...שנה 3500 כבר בשלח בפרשת

רגבאיל 

:אמרת השבוע

זהו  : אוהב אני את עמי ואת ארץ ישראל" 

ואין לי , זו מלאכת חיי, האני מאמין שלי

"צורך עוד בשום דבר בעולם
בוטינסקי'זאב ז


