
הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון
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הבינני ב

718.387.1122 E.Y. 053.315.058803.3096216

הבינני ב

718.387.1122 E.Y. 053.315.0588

שמעו ותחי נפשכם!
 האזינו למאות שיעורים

 השווים לכל נפש הנאמרים
 מדי יום ביומו בכל מקצועות 
התורה והחסידות מסודרים 

להפליא ומלאים כל טוב

ארה"ב:  718.686.8300

בריטניה:  0204.586.2115 

בלגיה:  03.300.0223

ארץ ישראל:  072.257.7726

הענינים מפתח

קס"ט שיעור ובטחון אמונה מדור

תשפ"ג חשון כ"ח תולדות פרשת שלישי יום

. . . . . . . . . . . . . המצב שלבי לפי משתנית הבטחון שמחשבת ההידיעה

| ונסיונו מצב ומחשבתוכל רחוב ופשפוש|כל בטחון אמונה - הראשון השלב

יעטוף|המעשים כי לעני תפילה - השני עשה|השלב בעיניך לכל|הטוב ה' טוב

ה'| צוהו אשר ככל ויעש - השלישי ולב|השלב כליות גבר|בוחן מצעדי מה'

העצלות|כוננו שורשי בצלחת|עקירת ידו עצל ארפא|טמן ואני יהי|מחצתי

לרפואה לי זה עסק שיהיה לאיש|רצון אשה מה' ומפסיד|כי לי שומע אדם אין

אחר| ממקום באה בשניה|הישועה כאן בראשונה ישלם|כאן ולא רשע |לוה

שכירותו מעלה שאינו לתוצאות|שוכר מצפה ואינו למחויב|עושה נסיונות שני

בטחון|בעשייה עם עשיה

תשפ"ג כסלו ג' ויצא פרשת ראשון יום

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . לעולם גאולה שמביא אמנו רחל של כויתורה

לפעולתך שכר ברחל|יש בה שהיתה צניעות תפקידו|בשכר לפי אחד כל נסיונות

אמנו| רחל של בדבר|נסיונה תלויה שאינה אמנו|אהבה רחל של מים|חידושה

איש בלב עצה למשיחי|עמוקים נר תאמין|ערכתי ומצאת מן|יגעת ה' מאת

הדרישה|השמים על שכר שקיבלתי לו|כשם תהיה גאולה נמכר ראה|אחרי

לאחור יסוב וינוס

תשפ"ג כסלו ד' ויצא פרשת שני יום

של אלא אינו אדם של שברשותו מה שכל להכיר והזכות החובה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כטהקב"ה

שלך והכל לך אשיב שפוט|מה וישפוט לגור בא הבית|האחד בעל מנהג מתנהג

נתונה| והרשות שלי ברכה|הכל לאחר כאן ברכה לפני לי|כאן תתן אשר וכל

לך אעשרנו ז'|עשר כבן ק' לאדם|בן פה שם מה|מי המאבד שוטה איזהו

לו חדש|שנותנים בית תבנה אתו|כי ישלים אויביו תזעק|גם מקיר תכלית|אבן

ה' את לעבוד הגשמיים לו|הצרכים היתה למענהו|תקומה ה' פעל הכסף|כל

הכל את התורה|יענה השקפת - עמך אחיך ולמחר|וחי כך עשה לו אומר היום

כך עשה לו אומר

ס"ד שיעור תפילה עיון מדור

תשפ"ג חשון כ"ט תולדות פרשת רביעי יום

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ברבים הגדול שמו לקדש לזכות מהבקשה

שמך מקדישי על שמך את השליחות|קדש בקיום עזרה שמי|בקשת גדול כי

סוף|בגויים ים קריעת נס של עשה|ייחודיותו אשר הגדולה היד את ישראל וירא
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במצרים כבודך|ה' כסא מתחת חתירה סתם|שתחתור ואשווע אזעק כי גם

לו|תפילתי יכול אין שעוזרו הקב"ה היא|אלמלא אחת בצמצום|תפילה הצורך

לתורתך|ההבנות אבינו ונדבה|השיבנו ברכה המלך|גשמי חזקיהו |תפילת

כדי תוך התפילהתשובה
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ו' חלק לשמה תורה מטלימוד
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מנוחה|יסורים להם אין לו?!|צדיקים ורע צדיק מסכן?!|האמנם איש |האמנם
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העולם סדר הוא והישרכ|כך הטוב תעשה י

הק' החיים אור מדור

תש"פ ויצא פרשת ערש"ק

. . . . . . . לקרב אלא לרחק בא הקב"ה שאין הנסיון בעת הידיעה נחחובת

אליה וישמע רחל את אלוקים עוד|ויזכור אזכרנו ואמהות|זכור אבות מעשה

לבנים לבטחון|סימן מפריע אשמה בנים|הרגשת חשוכי תולדותיהם|צדיקים

טובים מעשים צדיקים אשה|של ויקח אברהם ויוסף

דצדיקיא הילולא מדור

תשפ"ב ויצא פרשת ערש"ק

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . זיע"א מוויעליפאלי זלמן שלמה רבי סבהרה"ק

רדפוני ואוקמיה|שרים ידיה ליה גלויים|יהב כאשר|מופתים שרה את פקד וה'

הטבע|אמר כדרך רגליך|שלא על עמוד אדם מעוון|בן רבים ה'|משיב נר

בטן חדרי כל חופש אדם טהור|נשמת מקורו

קס"ט שיעור ובטחון אמונה מדור

לע"נ

ר' שמואלהרה"ח יעקב

אהרןב"ר ז"לאלטר

לזכות

פיגאבןמרדכיהחתן אסתר

הינדלבתרחלוהכלה

הכלה אבי נדבת

לענעראוויטשהר"ר מתתיהו הי"וגדליה

תשפ"ג חשון כ"ח תולדות פרשת שלישי יום

המצב שלבי לפי משתנית הבטחון שמחשבת הידיעה

ונסיונו מצב כל

ביארנו האחרונים השיעורים בשני

ש בעצלותבארוכה מתנהג אינו הבטחון בעל

המוח בעצלות לא כיואף לו, שיש היות

הדבר את ולעשות לקום ירא אינו בטחון,

דהיינוהנכון הוללות, לו ואין יאוש לו ואין ,

אדרבה, אלא מהמציאות, הואהתעלמות

הדבר את לעשות וניגש המציאות על חושב

בעזרו שיהיה בה' בטוח כשלבו .הנכון

חלוקים, שהמצבים הסברנו הקודם ובשיעור

מצבים חוסרשבהםיש מחמת הנסיון

לעשות שלא הוא ובטחון צריך, הבטחון

עשיה לידי האדם את ולהביא מצבים. יש

ועוצםשבהם כוחי והרגשת הבטחון חוסר

לעשות האדם את דוחף ולהזיזידי לפעול ,

ו מעשותענינים, אותו לעצור צריך .הבטחון

מהוואמרנו תמיד לבחון צריך שהאדם

לאן לראות ואז בפניו העומד הנכון הדבר

להביאו, צריך לחדול.הבטחון או לעשות

ונראה זה בענין לעסוק עוד נמשיך כעת

ש שהאדםבדרךבס"ד פרשה בכל כלל

הנסיונות, משני כלולה בה חלקיםעובר

האחד מהסוג בטחון לחוסר שייכים ממנה

בטחון לחוסר שייכים ממנה אחרים וחלקים

עובר עצמה פרשה באותה השני. מהסוג

הקב"ה שלב ובכל רבים, שלבים האדם

בטחון. של מסוימת מחשבה שיחשוב רוצה

כמה של צירוף הוא בטחון הדברים: נבאר

מחשבות של רשימה נכונות, מחשבות

כשהאדם והנה תורה. פי על לו הנחוצות

בנויה היא כלל בדרך פרשה, איזו עובר



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הפרשת ויצא תשפ"ג

קס"ט שיעור ובטחון אמונה מדור

לע"נ

ר' שמואלהרה"ח יעקב

אהרןב"ר ז"לאלטר

לזכות

פיגאבןמרדכיהחתן אסתר

הינדלבתרחלוהכלה

הכלה אבי נדבת

לענעראוויטשהר"ר מתתיהו הי"וגדליה

תשפ"ג חשון כ"ח תולדות פרשת שלישי יום

המצב שלבי לפי משתנית הבטחון שמחשבת הידיעה

ונסיונו מצב כל

ביארנו האחרונים השיעורים בשני

ש בעצלותבארוכה מתנהג אינו הבטחון בעל

המוח בעצלות לא כיואף לו, שיש היות

הדבר את ולעשות לקום ירא אינו בטחון,

דהיינוהנכון הוללות, לו ואין יאוש לו ואין ,

אדרבה, אלא מהמציאות, הואהתעלמות

הדבר את לעשות וניגש המציאות על חושב

בעזרו שיהיה בה' בטוח כשלבו .הנכון

חלוקים, שהמצבים הסברנו הקודם ובשיעור

מצבים חוסרשבהםיש מחמת הנסיון

לעשות שלא הוא ובטחון צריך, הבטחון

עשיה לידי האדם את ולהביא מצבים. יש

ועוצםשבהם כוחי והרגשת הבטחון חוסר

לעשות האדם את דוחף ולהזיזידי לפעול ,

ו מעשותענינים, אותו לעצור צריך .הבטחון

מהוואמרנו תמיד לבחון צריך שהאדם

לאן לראות ואז בפניו העומד הנכון הדבר

להביאו, צריך לחדול.הבטחון או לעשות

ונראה זה בענין לעסוק עוד נמשיך כעת

ש שהאדםבדרךבס"ד פרשה בכל כלל

הנסיונות, משני כלולה בה חלקיםעובר

האחד מהסוג בטחון לחוסר שייכים ממנה

בטחון לחוסר שייכים ממנה אחרים וחלקים

עובר עצמה פרשה באותה השני. מהסוג

הקב"ה שלב ובכל רבים, שלבים האדם

בטחון. של מסוימת מחשבה שיחשוב רוצה

כמה של צירוף הוא בטחון הדברים: נבאר

מחשבות של רשימה נכונות, מחשבות

כשהאדם והנה תורה. פי על לו הנחוצות

בנויה היא כלל בדרך פרשה, איזו עובר

שיעור קס"ט



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני ו

אמרו וכבר ג', פרק ב', פרק א', פרק מפרקים,

בחייו.אצדיקים מסעות מ"ב עושה אדם שכל

מזה זה מובדלים המסעות רק לא אך

מסע כל אלא שלהם, הבטחון במחשבות

ופיתולי שבילים ג"כ לו יש עצמו, בפני

נוסע, האדם שבהם האדםרחובות ועל

היכן עת בכל להתבונן עצמו את להרגיל

הנכונה המחשבה מהי ולברר עומד הוא

לחשוב צריך בכך,שהוא עצמו את וכשירגיל ,

פשוט מאוד. הרבה לעצמו להאיר יוכל

" - באיזהלחשוב עכשיו? עומד אני היכן

הנכונה הבטחון מחשבת היא ומה רחוב?

זה? ".לרחוב

ומחשבתו רחוב כל

כפי כי אחרת, מחשבה יש רחוב לכל

שלשאמרנו ארוכה מרשימה כלול הבטחון

שמחשבות היא המחשבה פעם הקב"ה.

הכל עושה הוא ובוודאי הדבר את מנהל

"לטובה - היא המחשבה פעם יכול. איני

בידי אלא שלי בידיים לא זה כלום. לעשות

לאשמים זה ממילא כל-כך? מתרגז אני מה .

" - היא המחשבה פעם שלי!". אלבידיים

אתה ומפסיד. לי שומע אדם אין תדאג!

שהקב"ה ותראה שנכון מה את תעשה

כלום תפסיד ולא אותך לאילווה לעולם .

עוד יש וכן הנכון. הדבר מעשיית תפסיד

בהמשך שנראה כפי מחשבות סוגי הרבה

במצבו להתבונן האדם צריך ולכן בס"ד.

באיזה עכשיו? עומד אני "היכן - ולבדוק

הנכונה?". הבטחון מחשבת היא ומה רחוב?

רואה האדם שכאשר להוסיף יש זה ועל

הוא הנכונה, המחשבה את לחשוב לו שקשה

לו קשה למה גופא, בזה להתבונן צריך

שזההדבר תבוא והתשובה לו? שיש מפני

ההפוכות המחשבות סובלבמוחו הוא .

הפוכות במחשבות שמתבטאת ממחלה

פרטית, בהשגחה האמונה ממחשבות

אתו להחליף במה יידע כך, על כשיעמוד

הישנות. מחשבותיו

בטחון אמונה - הראשון השלב

המעשים ופשפוש

אל מעט ניכנס וכעת ההקדמה, כאן עד

כוונתן להבין שנוכל כדי השונים המצבים

ונראה הרפואה ענין את ניקח דברים. של

צריך האדם אשר הרבה פרקים בו שיש

הן מה ולברר מהם אחד כל את לבחון

קם האדם לו. השייכות הבטחון מחשבות

אבריו וכל לו כואב ראשו והנה בבוקר

מזה מתעלם שהוא פעמים עליו. כבדים

שזה פעמים אך יומו, בסדר הלאה וממשיך

הנה להתעלם. יכול ואינו הרבה אותו מצער

יסורים נקרא בוודאי זה שכן,דבר וכיון ,

השייכות הבטחון מחשבות לו נחוצות

המחשבהליסורים מחשבות? אותן הן ומה .

ש היא אתהקב"ההראשונה לו הביא

מדוקדקת פרטית בהשגחה .היסורים

הראשונה את שמשלמת השניה המחשבה

ש הואהיא הקב"ה שהרי לטובה, בוודאי זה

ומטיב כלטוב על ורחמיו לכל ה' טוב ,

כך מלמעלה, יורד רע דבר ואין מעשיו,

ו בשבילו. הוא שטוב הדבר כדישמוכרח

הדבר האלה, המחשבות שתי את לחזק

כך על הודיה ליתן הוא לעשות ,הנכון

במשנה ברכותוכדאיתא א)מסכת :(נד,

על שמברך כשם הרעה על לברך אדם "חייב

ב היא פסוקה והלכה ערוךהטובה", שולחן

ג) רכב, וכאילו(או"ח בברכה, מחויב האדם .

בדיבור. להפסיק לו שאסור הקב"הנאמר

לברך מחויב והוא טובה איזו עכשיו לו נתן

מההרגשה שנובעת שמחה בשמחה, עליה

להיטיבו עכשיו בו מטפל .שהקב"ה

כשהרבי מגורפעם אמת' זיע"אה'אמרי

אחד על דילג השיריים, את חילק

שם.א. עה"ת ב'בעש"ט' הובא זי"ע. הק' הבעש"ט זקינו בשם מסעי אפרים' מחנה 'דגל ספה"ק ראה

לו אמר כך. על התמרמר והלה מהחסידים

קיבלת שלא לך אכפת "מה אמת': ה'אמרי

סוף עליך!". שחשבתי ראית הלא שיריים?

הנוכחים מכל היחיד שהוא היה המעשה

ונשאר השואה מאורעות את ששרד שם

בחיים.

" - מבין האדם כאן, פרטיתאף השגחה

עכשיו פועל הקב"ה כך. מרגיש שאני היא

שהוא וכיון עכשיו. אלי מדבר הוא בעבורי.

הוא בוודאי לכל, הוא וטוב בעבורי פועל

עלי כן ואם לי, להטיב בעבורי פועל

כך על ".להודות

שלב מגיע האלה, המחשבות שתי לאחר

זה על דיברנו וכבר המעשים. פשפוש

ו' בשיעור האדםבבארוכה נותן שקודם

במעשיו מפשפש הוא אז ורק הואהודיה .

עצמו הוא שמא לראות במעשיו מפשפש

כך לו כיגרם לעיל, האמור עם סתירה זו (ואין

טעותו) את לו מראה רחמיו ברוב הקב"ה ,אדרבה,

או מדה כנגד כמדה לו בא זה האם ובודק

שבגללולא, שיתכן חטא איזה בידו יש האם

מדה כנגד במדה הזה הצער לו הואבא וכן .

על אתחושב שמצמצמים שונים ענינים

האדם. ששפע דיברנו שביןוכבר בדברים

במהרה יותר מעניש הקב"ה לחבירו, ,אדם

שאמרו א)חז"לוכמו נט, .(ב"מ

לשלב שייכת מחשבות של זו רשימה

את מוצא האדם שבו אפוףהראשון עצמו

רק שלא להיאמר צריך ואין ופשוט יסורים.

אלא כך, הוא רפואה סוגבענין בכל הוא כך

לאדם לו שיש צער אחדשל אם וכגון ,

הכלל ועדה. עם קבל המדרש בבית ביישו

משהו כשקורה הראשון שבשלב הוא

צער או הגוף צער האדם, את המצער

עז ברצון דבר איזה כשרצה או הנפש,

תמיד רצונו. כפי שאינו בשלבונתגלה

רשימההראשון באותה להתחזק צריך הוא

ניהל שהקב"ה יודע הוא מחשבות. של

הוא ואז לטובתו, שזה יודע הוא אותו,

במעשיו הפשפושמפשפש הרבה פעמים .

רצון לו שהיה במה שטעה לו יגלה במעשים

מורכבת הרשימה עכ"פ אך כל-כך, חזק

השגחה האלה: המחשבות משלוש תמיד

המעשים, ופשפוש לטובה, זה פרטית,

ו-ז' ו' בשיעור בארוכה דיברנו .גועליהם

יעטוף כי לעני תפילה - השני השלב

מגיע השניעכשיו שכברהשלב לאחר .

לקבלו. צריך שיהודי כפי מצבו את קיבל

עליו, הודה כבר בשמחה, קיבלו כבר הוא

בשבילו, ביותר הטוב הדבר שזהו הבין וכבר

מתפלל הוא עכשיו התפילה. שלב מגיע

כי צריךלהקב"ה, בצער, ששרוי מי

להקב"ה היא,להתפלל מצוה בעת. והרי

התורה מן מצוה עלמא לכולי היא .צרה

כבר לטובה, שזה קיבל כבר הרי תשאל, וכי

אכן בשבילו! ביותר הטוב הדבר שזה קיבל

כיצד היסודות את לדעת האדם צריך כאן

בטחון יש שכבר לאחר להתפלל הנהיש .

שיעורים כמה לזה הקדשנו כ"ד,כבר (שיעור

ס"ז ס"ו היסודות)דס"ה על נחזור כעת אך ,

נמרץ. שמהבקיצור יודע אמנם האדם

הוא אבל טוב, הכי הדבר הוא לו שקרה

לקום אותו צוה שהקב"ה גם יודע

רוצה שהקב"ה מבין הוא ומזה ולהתפלל,

אליו זה,שיפנה על אתו יחזקוידבר זה כי

מהקב"ה, הגיע שזה ההכרה את זהאצלו

ההכרהיחזק את תלויאצלו שהוא

ההכרהבהקב"ה, אצלו יחזק שהקב"הזה

שלחב. – 'הבינני' קונטרס בחו"ל)ראה לו.(בהעלתך חוברת א שנה תשע"ט,

קרחג. – 'הבינני' קונטרס בחו"ל)ראה לז.(שלח חוברת א שנה תשע"ט,

ב'ד. שנה תש"פ – תבא כי תצא כי שופטים, ו'. חוברת ב' שנה – תש"פ לך לך 'הבינני' בקונטרסי מופיעים

מ"ט. מ"ח מ"ז חוברות



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

זפרשת ויצא תשפ"ג

אמרו וכבר ג', פרק ב', פרק א', פרק מפרקים,

בחייו.אצדיקים מסעות מ"ב עושה אדם שכל

מזה זה מובדלים המסעות רק לא אך

מסע כל אלא שלהם, הבטחון במחשבות

ופיתולי שבילים ג"כ לו יש עצמו, בפני

נוסע, האדם שבהם האדםרחובות ועל

היכן עת בכל להתבונן עצמו את להרגיל

הנכונה המחשבה מהי ולברר עומד הוא

לחשוב צריך בכך,שהוא עצמו את וכשירגיל ,

פשוט מאוד. הרבה לעצמו להאיר יוכל

" - באיזהלחשוב עכשיו? עומד אני היכן

הנכונה הבטחון מחשבת היא ומה רחוב?

זה? ".לרחוב

ומחשבתו רחוב כל

כפי כי אחרת, מחשבה יש רחוב לכל

שלשאמרנו ארוכה מרשימה כלול הבטחון

שמחשבות היא המחשבה פעם הקב"ה.

הכל עושה הוא ובוודאי הדבר את מנהל

"לטובה - היא המחשבה פעם יכול. איני

בידי אלא שלי בידיים לא זה כלום. לעשות

לאשמים זה ממילא כל-כך? מתרגז אני מה .

" - היא המחשבה פעם שלי!". אלבידיים

אתה ומפסיד. לי שומע אדם אין תדאג!

שהקב"ה ותראה שנכון מה את תעשה

כלום תפסיד ולא אותך לאילווה לעולם .

עוד יש וכן הנכון. הדבר מעשיית תפסיד

בהמשך שנראה כפי מחשבות סוגי הרבה

במצבו להתבונן האדם צריך ולכן בס"ד.

באיזה עכשיו? עומד אני "היכן - ולבדוק

הנכונה?". הבטחון מחשבת היא ומה רחוב?

רואה האדם שכאשר להוסיף יש זה ועל

הוא הנכונה, המחשבה את לחשוב לו שקשה

לו קשה למה גופא, בזה להתבונן צריך

שזההדבר תבוא והתשובה לו? שיש מפני

ההפוכות המחשבות סובלבמוחו הוא .

הפוכות במחשבות שמתבטאת ממחלה

פרטית, בהשגחה האמונה ממחשבות

אתו להחליף במה יידע כך, על כשיעמוד

הישנות. מחשבותיו

בטחון אמונה - הראשון השלב

המעשים ופשפוש

אל מעט ניכנס וכעת ההקדמה, כאן עד

כוונתן להבין שנוכל כדי השונים המצבים

ונראה הרפואה ענין את ניקח דברים. של

צריך האדם אשר הרבה פרקים בו שיש

הן מה ולברר מהם אחד כל את לבחון

קם האדם לו. השייכות הבטחון מחשבות

אבריו וכל לו כואב ראשו והנה בבוקר

מזה מתעלם שהוא פעמים עליו. כבדים

שזה פעמים אך יומו, בסדר הלאה וממשיך

הנה להתעלם. יכול ואינו הרבה אותו מצער

יסורים נקרא בוודאי זה שכן,דבר וכיון ,

השייכות הבטחון מחשבות לו נחוצות

המחשבהליסורים מחשבות? אותן הן ומה .

ש היא אתהקב"ההראשונה לו הביא

מדוקדקת פרטית בהשגחה .היסורים

הראשונה את שמשלמת השניה המחשבה

ש הואהיא הקב"ה שהרי לטובה, בוודאי זה

ומטיב כלטוב על ורחמיו לכל ה' טוב ,

כך מלמעלה, יורד רע דבר ואין מעשיו,

ו בשבילו. הוא שטוב הדבר כדישמוכרח

הדבר האלה, המחשבות שתי את לחזק

כך על הודיה ליתן הוא לעשות ,הנכון

במשנה ברכותוכדאיתא א)מסכת :(נד,

על שמברך כשם הרעה על לברך אדם "חייב

ב היא פסוקה והלכה ערוךהטובה", שולחן

ג) רכב, וכאילו(או"ח בברכה, מחויב האדם .

בדיבור. להפסיק לו שאסור הקב"הנאמר

לברך מחויב והוא טובה איזו עכשיו לו נתן

מההרגשה שנובעת שמחה בשמחה, עליה

להיטיבו עכשיו בו מטפל .שהקב"ה

כשהרבי מגורפעם אמת' זיע"אה'אמרי

אחד על דילג השיריים, את חילק

שם.א. עה"ת ב'בעש"ט' הובא זי"ע. הק' הבעש"ט זקינו בשם מסעי אפרים' מחנה 'דגל ספה"ק ראה

לו אמר כך. על התמרמר והלה מהחסידים

קיבלת שלא לך אכפת "מה אמת': ה'אמרי

סוף עליך!". שחשבתי ראית הלא שיריים?

הנוכחים מכל היחיד שהוא היה המעשה

ונשאר השואה מאורעות את ששרד שם

בחיים.

" - מבין האדם כאן, פרטיתאף השגחה

עכשיו פועל הקב"ה כך. מרגיש שאני היא

שהוא וכיון עכשיו. אלי מדבר הוא בעבורי.

הוא בוודאי לכל, הוא וטוב בעבורי פועל

עלי כן ואם לי, להטיב בעבורי פועל

כך על ".להודות

שלב מגיע האלה, המחשבות שתי לאחר

זה על דיברנו וכבר המעשים. פשפוש

ו' בשיעור האדםבבארוכה נותן שקודם

במעשיו מפשפש הוא אז ורק הואהודיה .

עצמו הוא שמא לראות במעשיו מפשפש

כך לו כיגרם לעיל, האמור עם סתירה זו (ואין

טעותו) את לו מראה רחמיו ברוב הקב"ה ,אדרבה,

או מדה כנגד כמדה לו בא זה האם ובודק

שבגללולא, שיתכן חטא איזה בידו יש האם

מדה כנגד במדה הזה הצער לו הואבא וכן .

על אתחושב שמצמצמים שונים ענינים

האדם. ששפע דיברנו שביןוכבר בדברים

במהרה יותר מעניש הקב"ה לחבירו, ,אדם

שאמרו א)חז"לוכמו נט, .(ב"מ

לשלב שייכת מחשבות של זו רשימה

את מוצא האדם שבו אפוףהראשון עצמו

רק שלא להיאמר צריך ואין ופשוט יסורים.

אלא כך, הוא רפואה סוגבענין בכל הוא כך

לאדם לו שיש צער אחדשל אם וכגון ,

הכלל ועדה. עם קבל המדרש בבית ביישו

משהו כשקורה הראשון שבשלב הוא

צער או הגוף צער האדם, את המצער

עז ברצון דבר איזה כשרצה או הנפש,

תמיד רצונו. כפי שאינו בשלבונתגלה

רשימההראשון באותה להתחזק צריך הוא

ניהל שהקב"ה יודע הוא מחשבות. של

הוא ואז לטובתו, שזה יודע הוא אותו,

במעשיו הפשפושמפשפש הרבה פעמים .

רצון לו שהיה במה שטעה לו יגלה במעשים

מורכבת הרשימה עכ"פ אך כל-כך, חזק

השגחה האלה: המחשבות משלוש תמיד

המעשים, ופשפוש לטובה, זה פרטית,

ו-ז' ו' בשיעור בארוכה דיברנו .גועליהם

יעטוף כי לעני תפילה - השני השלב

מגיע השניעכשיו שכברהשלב לאחר .

לקבלו. צריך שיהודי כפי מצבו את קיבל

עליו, הודה כבר בשמחה, קיבלו כבר הוא

בשבילו, ביותר הטוב הדבר שזהו הבין וכבר

מתפלל הוא עכשיו התפילה. שלב מגיע

כי צריךלהקב"ה, בצער, ששרוי מי

להקב"ה היא,להתפלל מצוה בעת. והרי

התורה מן מצוה עלמא לכולי היא .צרה

כבר לטובה, שזה קיבל כבר הרי תשאל, וכי

אכן בשבילו! ביותר הטוב הדבר שזה קיבל

כיצד היסודות את לדעת האדם צריך כאן

בטחון יש שכבר לאחר להתפלל הנהיש .

שיעורים כמה לזה הקדשנו כ"ד,כבר (שיעור

ס"ז ס"ו היסודות)דס"ה על נחזור כעת אך ,

נמרץ. שמהבקיצור יודע אמנם האדם

הוא אבל טוב, הכי הדבר הוא לו שקרה

לקום אותו צוה שהקב"ה גם יודע

רוצה שהקב"ה מבין הוא ומזה ולהתפלל,

אליו זה,שיפנה על אתו יחזקוידבר זה כי

מהקב"ה, הגיע שזה ההכרה את זהאצלו

ההכרהיחזק את תלויאצלו שהוא

ההכרהבהקב"ה, אצלו יחזק שהקב"הזה

שלחב. – 'הבינני' קונטרס בחו"ל)ראה לו.(בהעלתך חוברת א שנה תשע"ט,

קרחג. – 'הבינני' קונטרס בחו"ל)ראה לז.(שלח חוברת א שנה תשע"ט,

ב'ד. שנה תש"פ – תבא כי תצא כי שופטים, ו'. חוברת ב' שנה – תש"פ לך לך 'הבינני' בקונטרסי מופיעים

מ"ט. מ"ח מ"ז חוברות



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני ח

אליו, מתפלל הוא ולכן יכול כל זההוא

ההכרה את אצלו אותויחזק אוהב שהקב"ה

עזה, ההכרהאהבה את אצלו יחזק זה

והדבר כלום לעשות יכול אינו עצמו שהוא

אל לפנות זה לעשות יכול שהוא היחיד

יסודותהנההקב"ה. האלה המחשבות כל

שבו זה לשלב ושייכים בבטחון הן איתנים

להתפלל נעמד אלהאדם פוסע כשהוא .

המחשבות את מוציא הוא המלך, היכל

רק בהקב"ה, תלוי "אני - בהן ונזכר האלה

יכול". איני בעצמי ואני לי, לעזור יכול הוא

הם אלו והרי בהן, להזכר צריך האדם

הביאהיסודות הלבבות חובות בעל שרבינו

הבטחון, לשער לאבהקדמתו שהאדם

בהשתדלותו יבטח ולא בעצמו .יבטח

למי ולהמשילו הדבר את להגדיר נוכל

ההצלה אנשי שבתחילה מתעלף, שנפל

להשאירו כדי ראשונה עזרה לו מגישים

ושם החולים לבית אותו מבהילים ואז בחיים,

מה את לרפא מסודר באופן עליו עובדים

כדי ולהבריאו גופו את לחזק לרפא, שצריך

ושנים. ימים לאורך לחיות להמשיך שיוכל

בשלב האדם, על היסורים כשבאים כאן, אף

העזרה זהו להקב"ה. הודיה נותן הוא הראשון

האלילים. אל יפנה שלא שלו הראשונה

ופלוני פלוני בגלל קרה שזה יחשוב אחרת

הנכונות המחשבות את שחשב ואחרי ויתרגז.

הוא הנכונים, הדיבורים את מפיו והוציא

שיישאר כדי יסודי באופן להתרפאות מתחיל

את עושה הוא ומתי זמן. לאורך אצלו

שהבאנו וכפי התפילה. בעת הזה? הניתוח

רבינו הלבבותמדברי חובות בשערבעל

הנפש החשבון 'ביתבספרומבי"טומדברי

וג')א-להים' ב' פרקים התפילה תפילהשה(שער

באופן האדם בנפש ההכרות את משרישה

המלך בפני עומד הוא אז כי ביותר, החזק

ותחנונים בקשות מפיו כןומוציא ידי ועל ,

דעתו ומגלה נזכר כלהוא הוא יכולשהקב"ה

יכול. אינו עצמו ושהוא לו לעזור ורוצה

עשה בעיניך הטוב

מבין שהאדם לאחר עצמה, ובתפילה

במחשבות עצמו את מרגיל שהוא שזה

רפואתו, עצמו זה מקרבוהאלה, עצמו זה

לו המזומן השפע ואל ה' אלאל מגיע הוא ,

"רגע ומסתפק: עומד הוא שבו נוסף שלב

לי? תועיל בוודאי התפילה אניאחד! מה

לחשוב צריך אני האם לחשוב? צריך

התוצאה את לי תביא בוודאי ?שהתפילה

אינו שהאדם כ"ד בשיעור דיברנו זה על אכן

" כך: אומר הוא המתיןיודע. שהקב"ה יתכן

כדי תפילותיי את שאנצל היינו לתפילותיי,

ולהתעלות כן,להתרומם עושה שאני וכיון

שהמצב אפשר חדשה, למדרגה ועולה

לגמרי כמוישתנה מהיסודות אחד זהו הרי ."

מכין הקב"ה בראשית. בפרשת לומדים שאנו

מן יוצאים אינם העשבים אבל עשבים,

אדם מתפלל. הראשון שאדם עד הארץ

לבוא צריך ושהוא אלוקים שיש ידע הראשון

השפע יבוא אז ורק בטובתו ולהכיר מצדו

ש מבין האדם מאודמלמעלה. יתכן

השלמה ישועתו את לו ישלח שהקב"ה

לזה המתין הקב"ה כי תפילותיו, אךמחמת .

שהמצב מאוד שיתכן יודע הוא כן עם יחד

הוא טוב שהוא כמו המצב כי ישתנה, ,לא

תפילתו בסוף מוסיף הוא ולכן נפלא, טוב

עשה" בעיניך שהקב"הוהטוב מבקש הוא ."

מבין שהקב"ה בידיעה הבנתו, כפי יעשה

ולכן ממנו, טוב יותר קורעהרבה אינו

רוצה אינו כאבו שמחמת באופן רקיעים

הישועה את לראות אם כי מכלום לשמוע

כן!קרבה לא מפני. רקיעים קורע הוא

יכול כל הוא שהקב"ה מאמין אבלשהוא ,

שהקב"ה המחשבה את חושב הוא אחר-כך

מבקש הוא כן ועל ממנו, טוב יותר מבין

עשה. בעיניך והטוב - כרצונו שיעשה ממנו

אשר בתפילה השני החלק הוא זה כל

להאמין צריך האדם האם בשאלה נוגע

לא. או במצבו שינוי לו תביא שהתפילה

הראשוןאבל כמוהשלב הוא בתפילה

ש לעיל בגללשנתבאר שדווקא מבין האדם

את לו שהביא זה שהוא בה' בוטח שהוא

לו נכון לטובתו, זאת ושעשה המצב

כילהתפלל את, יותר בו תחדיר התפילה

רפואת אותו שירפא מה וזה יותר, ההכרה

הגוף רפואת גם מזה יקבל ואולי .הנפש,

שזה יתכן תפילה. של השני השלב כבר זה

יודע, איני לא. שבכלל להיות יכול זמן, יקח

עשה. בעיניך הטוב

לכל ה' טוב

ובין התפלל שהאדם קודם בין והנה

"והטוב לומר והוסיף שהתפלל לאחר

עשה" בוודאיבעיניך שהקב"ה אמונה מתוך

לטובתו זאת המחשבותעושה באות .

זה על ובכן, לטובה?". זה "מדוע ששואלות:

יסורים קבלת בסוגיית הרבה דיברנו

יונהבאהבה, ברכותברבינו במסכת (מד,

לטובהמדה"ר) להיות יכול שזה מפניכתב

עוונותיו על מכפרת הדברשהיא זהו והרי ,

מתכפרים. שעוונותיו לאדם ביותר הטוב

ברמב"םה המשניותכתב מ"ה)פירוש (פ"ט

דבר עכשיו שהתחיל להיות שיכול שם

אך כרעה, כלשנראה את כשיראה בסוף

לטובה שזה יראה הםהתמונה, כך כי ,

רעים נראים הם בתחילה דברים, של טבעם

מה ממש, להיפך מתגלה ובסוף טובים או

שהיה ומה כטוב, מתגלה רע נראה שהיה

כרע. מתגלה טוב נראה

לטובתו שזה האדם יודע כולנה ועל

בסוגיית לנו הידוע הגדול היסוד בגלל

ש להזכרהבטחון לאדם גורמים היסורים

הבורא של גבורתו לעומת בחולשתו

לפניו ולהכנע הטוביתברך הדבר וזהו .

כי לאדם, נעשהביותר הוא נכנע, כשהאדם

מחשבות אז לו יש להקב"ה. מחובר

להקב"ה להתחבר לו המועילות .מתאימות

הצינורות כל את פותח שיהיהוזה באופן

ובבא. בזה הטוב כל לאדם

אשר ככל ויעש - השלישי השלב

ה' צוהו

ההמשךו אל באים אנו הרבהכאן .

הענין ההמשך. אל עובר האדם אין פעמים

המקום וזהו המשך, לו יש שלו הרפואי

פעמים הרבה כי בו, טועים אנשים שהרבה

מתייחס ובטחון באמונה שמקבלים החיזוק

הפרשה. של הראשונים השלבים לשני רק

את מכירים בוודאי אתם לדבר: משל נביא

רש"י חומש שבוע מדי שלומדים האנשים

רק מגיעים תמיד אך בעיון מפרשים ושאר

לשון איזה על אותם כשתשאלו שני. עד

הם מאומה. יידעו לא בחמישי, שכתוב

אינם הם הפסוקים. את ראו לא מעולם

או בתורה מופיע הזה הלשון אם יודעים

אמרה שמא או חז"ל מאמר שהוא או בנ"ך

מכירים אינם הם העם. המון בפי השגורה

ולא רש"י פירוש את לא הפסוקים, את לא

למה? והפוך. ישר - שני עד אבל דבר. שום

כדבעי ולומדים מתחילים הם שנה כל כי

כשאנשים קיים זה דבר כן כמו שני. עד

וכן הפרשה, על הק' החיים אור לומדים

בישיבה, כגון מסכתות, כשלומדים

ואת הראשונים הדפים בשמונת שמעיינים

מכירים. אינם הדפים שאר

בשני הבטחון. בענין הדבר הוא כן

שהם הסיפור, של הראשונים השלבים

לעמוד והצורך הצער את לקבל הצורך

מה בקי יותר האדם כלל בדרך ולהתפלל,

כל את שמע כבר הוא כן, לעשות. עליו

אבל, לקיימם. משתדל והוא הדברים

המשך לו יש כאן. נגמר לא ואנוהסיפור .

ובלב במוח להתרגל כיצריכים זמן, לוקח (וזה

חדש) במושג מדובר רבים צריכיםשאצל

של באופן הסיפור בהמשך לטפל להמשיך

עםבטחון מתמודד שאתה שהרגשת כבר .



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

טפרשת ויצא תשפ"ג

אליו, מתפלל הוא ולכן יכול כל זההוא

ההכרה את אצלו אותויחזק אוהב שהקב"ה

עזה, ההכרהאהבה את אצלו יחזק זה

והדבר כלום לעשות יכול אינו עצמו שהוא

אל לפנות זה לעשות יכול שהוא היחיד

יסודותהנההקב"ה. האלה המחשבות כל

שבו זה לשלב ושייכים בבטחון הן איתנים

להתפלל נעמד אלהאדם פוסע כשהוא .

המחשבות את מוציא הוא המלך, היכל

רק בהקב"ה, תלוי "אני - בהן ונזכר האלה

יכול". איני בעצמי ואני לי, לעזור יכול הוא

הם אלו והרי בהן, להזכר צריך האדם

הביאהיסודות הלבבות חובות בעל שרבינו

הבטחון, לשער לאבהקדמתו שהאדם

בהשתדלותו יבטח ולא בעצמו .יבטח

למי ולהמשילו הדבר את להגדיר נוכל

ההצלה אנשי שבתחילה מתעלף, שנפל

להשאירו כדי ראשונה עזרה לו מגישים

ושם החולים לבית אותו מבהילים ואז בחיים,

מה את לרפא מסודר באופן עליו עובדים

כדי ולהבריאו גופו את לחזק לרפא, שצריך

ושנים. ימים לאורך לחיות להמשיך שיוכל

בשלב האדם, על היסורים כשבאים כאן, אף

העזרה זהו להקב"ה. הודיה נותן הוא הראשון

האלילים. אל יפנה שלא שלו הראשונה

ופלוני פלוני בגלל קרה שזה יחשוב אחרת

הנכונות המחשבות את שחשב ואחרי ויתרגז.

הוא הנכונים, הדיבורים את מפיו והוציא

שיישאר כדי יסודי באופן להתרפאות מתחיל

את עושה הוא ומתי זמן. לאורך אצלו

שהבאנו וכפי התפילה. בעת הזה? הניתוח

רבינו הלבבותמדברי חובות בשערבעל

הנפש החשבון 'ביתבספרומבי"טומדברי

וג')א-להים' ב' פרקים התפילה תפילהשה(שער

באופן האדם בנפש ההכרות את משרישה

המלך בפני עומד הוא אז כי ביותר, החזק

ותחנונים בקשות מפיו כןומוציא ידי ועל ,

דעתו ומגלה נזכר כלהוא הוא יכולשהקב"ה

יכול. אינו עצמו ושהוא לו לעזור ורוצה

עשה בעיניך הטוב

מבין שהאדם לאחר עצמה, ובתפילה

במחשבות עצמו את מרגיל שהוא שזה

רפואתו, עצמו זה מקרבוהאלה, עצמו זה

לו המזומן השפע ואל ה' אלאל מגיע הוא ,

"רגע ומסתפק: עומד הוא שבו נוסף שלב

לי? תועיל בוודאי התפילה אניאחד! מה

לחשוב צריך אני האם לחשוב? צריך

התוצאה את לי תביא בוודאי ?שהתפילה

אינו שהאדם כ"ד בשיעור דיברנו זה על אכן

" כך: אומר הוא המתיןיודע. שהקב"ה יתכן

כדי תפילותיי את שאנצל היינו לתפילותיי,

ולהתעלות כן,להתרומם עושה שאני וכיון

שהמצב אפשר חדשה, למדרגה ועולה

לגמרי כמוישתנה מהיסודות אחד זהו הרי ."

מכין הקב"ה בראשית. בפרשת לומדים שאנו

מן יוצאים אינם העשבים אבל עשבים,

אדם מתפלל. הראשון שאדם עד הארץ

לבוא צריך ושהוא אלוקים שיש ידע הראשון

השפע יבוא אז ורק בטובתו ולהכיר מצדו

ש מבין האדם מאודמלמעלה. יתכן

השלמה ישועתו את לו ישלח שהקב"ה

לזה המתין הקב"ה כי תפילותיו, אךמחמת .

שהמצב מאוד שיתכן יודע הוא כן עם יחד

הוא טוב שהוא כמו המצב כי ישתנה, ,לא

תפילתו בסוף מוסיף הוא ולכן נפלא, טוב

עשה" בעיניך שהקב"הוהטוב מבקש הוא ."

מבין שהקב"ה בידיעה הבנתו, כפי יעשה

ולכן ממנו, טוב יותר קורעהרבה אינו

רוצה אינו כאבו שמחמת באופן רקיעים

הישועה את לראות אם כי מכלום לשמוע

כן!קרבה לא מפני. רקיעים קורע הוא

יכול כל הוא שהקב"ה מאמין אבלשהוא ,

שהקב"ה המחשבה את חושב הוא אחר-כך

מבקש הוא כן ועל ממנו, טוב יותר מבין

עשה. בעיניך והטוב - כרצונו שיעשה ממנו

אשר בתפילה השני החלק הוא זה כל

להאמין צריך האדם האם בשאלה נוגע

לא. או במצבו שינוי לו תביא שהתפילה

הראשוןאבל כמוהשלב הוא בתפילה

ש לעיל בגללשנתבאר שדווקא מבין האדם

את לו שהביא זה שהוא בה' בוטח שהוא

לו נכון לטובתו, זאת ושעשה המצב

כילהתפלל את, יותר בו תחדיר התפילה

רפואת אותו שירפא מה וזה יותר, ההכרה

הגוף רפואת גם מזה יקבל ואולי .הנפש,

שזה יתכן תפילה. של השני השלב כבר זה

יודע, איני לא. שבכלל להיות יכול זמן, יקח

עשה. בעיניך הטוב

לכל ה' טוב

ובין התפלל שהאדם קודם בין והנה

"והטוב לומר והוסיף שהתפלל לאחר

עשה" בוודאיבעיניך שהקב"ה אמונה מתוך

לטובתו זאת המחשבותעושה באות .

זה על ובכן, לטובה?". זה "מדוע ששואלות:

יסורים קבלת בסוגיית הרבה דיברנו

יונהבאהבה, ברכותברבינו במסכת (מד,

לטובהמדה"ר) להיות יכול שזה מפניכתב

עוונותיו על מכפרת הדברשהיא זהו והרי ,

מתכפרים. שעוונותיו לאדם ביותר הטוב

ברמב"םה המשניותכתב מ"ה)פירוש (פ"ט

דבר עכשיו שהתחיל להיות שיכול שם

אך כרעה, כלשנראה את כשיראה בסוף

לטובה שזה יראה הםהתמונה, כך כי ,

רעים נראים הם בתחילה דברים, של טבעם

מה ממש, להיפך מתגלה ובסוף טובים או

שהיה ומה כטוב, מתגלה רע נראה שהיה

כרע. מתגלה טוב נראה

לטובתו שזה האדם יודע כולנה ועל

בסוגיית לנו הידוע הגדול היסוד בגלל

ש להזכרהבטחון לאדם גורמים היסורים

הבורא של גבורתו לעומת בחולשתו

לפניו ולהכנע הטוביתברך הדבר וזהו .

כי לאדם, נעשהביותר הוא נכנע, כשהאדם

מחשבות אז לו יש להקב"ה. מחובר

להקב"ה להתחבר לו המועילות .מתאימות

הצינורות כל את פותח שיהיהוזה באופן

ובבא. בזה הטוב כל לאדם

אשר ככל ויעש - השלישי השלב

ה' צוהו

ההמשךו אל באים אנו הרבהכאן .

הענין ההמשך. אל עובר האדם אין פעמים

המקום וזהו המשך, לו יש שלו הרפואי

פעמים הרבה כי בו, טועים אנשים שהרבה

מתייחס ובטחון באמונה שמקבלים החיזוק

הפרשה. של הראשונים השלבים לשני רק

את מכירים בוודאי אתם לדבר: משל נביא

רש"י חומש שבוע מדי שלומדים האנשים

רק מגיעים תמיד אך בעיון מפרשים ושאר

לשון איזה על אותם כשתשאלו שני. עד

הם מאומה. יידעו לא בחמישי, שכתוב

אינם הם הפסוקים. את ראו לא מעולם

או בתורה מופיע הזה הלשון אם יודעים

אמרה שמא או חז"ל מאמר שהוא או בנ"ך

מכירים אינם הם העם. המון בפי השגורה

ולא רש"י פירוש את לא הפסוקים, את לא

למה? והפוך. ישר - שני עד אבל דבר. שום

כדבעי ולומדים מתחילים הם שנה כל כי

כשאנשים קיים זה דבר כן כמו שני. עד

וכן הפרשה, על הק' החיים אור לומדים

בישיבה, כגון מסכתות, כשלומדים

ואת הראשונים הדפים בשמונת שמעיינים

מכירים. אינם הדפים שאר

בשני הבטחון. בענין הדבר הוא כן

שהם הסיפור, של הראשונים השלבים

לעמוד והצורך הצער את לקבל הצורך

מה בקי יותר האדם כלל בדרך ולהתפלל,

כל את שמע כבר הוא כן, לעשות. עליו

אבל, לקיימם. משתדל והוא הדברים

המשך לו יש כאן. נגמר לא ואנוהסיפור .

ובלב במוח להתרגל כיצריכים זמן, לוקח (וזה

חדש) במושג מדובר רבים צריכיםשאצל

של באופן הסיפור בהמשך לטפל להמשיך

עםבטחון מתמודד שאתה שהרגשת כבר .



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני י

שיננת כבר התפללת, כבר רפואי, ענין

של שונות מחשבות של ארוכה רשימה

נמרץ)בטחון בקיצור לעיל שמנינו ,(המחשבות

לסיפור, המשך יש אותךעכשיו צוה עכשיו

מדובר במה ותברר לרופא שתיגש הקב"ה

לעשות צריך בכלומה קיים זה חלק .

אנו שעכשיו אלא האדם, שבחיי המצבים

רפואה. בענין חלקעוסקים באותו מדובר

עולם, של בטבעו אותו קבע שהקב"ה

את לרפא ויכול יכול כל שהוא שהגם

ואצלהאדם רופא, גדוליםבלי צדיקים

מגיעים שהם בחינה לפעמים יש מאוד

זקוקים ואינם מאוד עליונה למדרגה

הלרופא כתב וכבר יא)רמב"ן, כו, (בחקותי

גבוהה במדרגה שנמצא שמי זה בענין

חלק ומה לרופא ללכת לו אין מאוד,

ובכל השם, רצון עושי בבית לרופאים

אינו כמעט הגדול הצדיק כך. הוא הדברים

שום לעשות צריך אינו וכמעט לאכול צריך

זה כל עם אליו. מגיע הכל אלא השתדלות,

" ואומר: מתבונן פשפשתיהאדם הלא

כן ואם זו, במדרגה שאיני וראיתי במעשיי

קבע שהקב"ה מה על-פי להתנהג צריך אני

עולם של פיבטבעו על לעשות צריך אני .

שמים ביראת נכון, לעשותן פעולות, זה

הנכונות, התיקוןובמחשבות את אביא וכך

ולי ".לבריאה

ולב כליות בוחן

חובת בעל רבינו בדברי מבואר זה מושג

את במנותו צריךהלבבות שהאדם הסיבות

בהשתדלות פרנסתו,לעסוק את לקבל כדי

אתשהביא לבחון כדי שזה מהסיבות אחת

נכון יתנהג אם לראות יעשההאדם האם ,

הנכונות הפעולות אתאת יכוון והאם

הנכונות לעבודתך,המחשבות כשתלך .

שם שתקיים או אדם מבני שם תגנוב האם

כל שאתה שם תחשוב האם התורה? את

ידך ועוצם בכוחך הכל עושה ושאתה יכול

הנכונות במחשבות עבודתך את שתעשה או

והצלחה ברכה ישלח שהקב"ה ותתפלל

מסביר הלבבות החובות רבינו ידיך. במעשה

בלי לחם לך לתת יכול שהקב"ה שהגם

הוא ולשמרה,סיבות, לעבדה אותך צוה

בישרות זאת תעשה כיצד לראות רצוני

הדיבור הנכונה, העשיה עם שמים, וביראת

הנכונה. והמחשבה באתהנכון זה בשביל

כזה, עולם הקב"ה ברא כך ומפני לעולם,

צריך ואתה בחירה, בו יש רע, בו שיש עולם

לבחור.

האדם. שבחיי מצב בכל נוגע זה דבר

שהקב"ה ההבנה את רכשת שכבר לאחר

וכבר הזה, המצב את לך שזימן זה הוא

כדי אליו ולהתרפאותהתפללת להתחזק

מחשבות את ולהשריש יסודי, באופן

הגיע עכשיו בנפשך, והבטחון האמונה

אותה,הזמן תנשק המזוזה, אל שתיגש

עכשיו העשיה. לעולם הכנסת מבית ותצא

כשורה תתנהג אם לראות רוצה .הקב"ה

לעשות מצוה אתה בכך, מצווה ואתה

כמו תעשה. אשר בכל וברכתיך מעשה,

מחו בשבילשאתה מעשה לעשות יב

מעשה לעשות מחויב אתה כך פרנסתך,

הרפואי. מצבך בשביל

כוננו גבר מצעדי מה'

שהרה"ק מה גם כאן נכנס רביובוודאי

מסדיגורא יעקב הרה"קאברהם של בנו

אכילה שלגבי שכפי אמר: זיע"א מרוז'ין

מאכל, בכל קדושה חלקי שיש ידוע

הקדושה חלקי מאכל, איזה אוכל וכשהאדם

ה', את בכוחם עובד וכשהוא בתוכו, נכנסים

במלכות עולם ומתקן אותם מעלה הוא

כך להביןשד-י, צריך האדם רפואה, בעניני

ברצונו זה למצב אותו הביא שהקב"ה

ידי על תיקון איזה ויעשה משהו שיפעל

איזהזה שיש הסביר מסדיגורא הרה"ק .

מה להעלותו. שצריך נידח במקום עשב

האדם על חולי מביא הוא הקב"ה? עושה

וכשהוא לו רפואה הוא עשב אותו אשר

אותו. מתקן הוא עשב, אותו אוכל

רק לא הדת, מיסודות אחד זהו הנה

המושג לגבי גם אלא רפואה, לגבי

וזה נדוד. להרחיק האדם צריך שלפעמים

הפסוק מן כג)למדנו לז, מצעדי(תהלים "מה'

שביאר וכפי יחפץ", ודרכו כוננו גבר

הק' מסבבהבעש"ט שהקב"ה זיע"א

הוא שם כי מסוים למקום יגיע שהאדם

ולעולם. לו תיקון ומביא ה' את עובד

באותו נמצא שהוא זה בעצם נעשה התיקון

שהוא בזה או שהכל, ברכת ומברך מקום

באמצעות לזה, ומעבר ה'. קידוש שם עושה

סדר במהלך שיקיימן המעשיות המצוות

בגלל צריך האדם אם עושה. שהוא הדברים

שם שיש חולים בבית לשהות רפואי צורך

הוא חלק עינים, שמירת של נסיונות

אותו צוה הקב"ה דבר, של פירושו מהענין.

כיצד ואלו. אלו מצוות שיקיים עכשיו

הן מה יודע לא אתה הולך? שאינך תאמר

שתקרב להיות יכול לך. הממתינות המצוות

ברכת שם שתברך להיות יכול יהודי, שם

כן ידי ועל עשב שם שתאכל יתכן שהכל,

מצוות של ארוכה רשימה העולם. את תתקן

הצגנו אנו נגמרת. שאינה רשימה מעשיות,

רשימה. מאותה מזעיר מעט רק

צריך הוא להתפלל, גומר שהאדם ברגע

לפעול אותי שולח הקב"ה "עכשיו - להבין

רצונו". את לקיים צריך אני בשליחותו.

יש מתאים. רופא על לברר הוא יוצא ובכן,

ש לזכור צריך שליחות. הקב"הבדרךלו כלל

האדם בידי שליחות בתמוסר על-ידי לא ,

פתקא על-ידי או השמים מן שיוצאת קול

אלא שמיא, מכניסומן שהוא זה בעצם

כזה בולמצב לעסוק העולם שמסדר

אותו שולח הקב"ה אז כי ברפואות,

יודע אינך בהקב"ה. אתה בוטח לעשותו.

כמו אתה. נאמן עבד אותך. שולח הוא לאן

"לך-לך לו: אמר שהקב"ה אבינו אברהם

אין הליכה אראך". אשר הארץ אל מארצך

גם אלא למקום, ממקום דווקא כוונתה

מה לפי סדר על-פי לפעול מתחיל שהוא

אותו. מצוה שהקב"ה

העצלות שורשי עקירת

וכאן מתאים, רופא על האדם מברר

הנה כי בטחון. של חדשה עבודה נצרכת

מתאים, רופא על לברר יוצא כשהוא

מה כח. לי "אין לעצמו: חושב הוא בתחילה

הוא ואז בזה?". לעזור יכול הרופא כבר

בטחון של מחשבה לא "לא! לעצמו: אומר

צוה הקב"ה לרופא. קשור לא זה הרי היא.

שצוני. מה את אעשה כן ואם לעשות, לי

ליטהר. בא אני אותי. מסייעין ליטהר הבא

יודע איני להקב"ה. מציית אני כי למה?

הרופא מה יודע איני אמצא, רופא איזה

לאשורו. המצב את יבין אם יודע ומי יאמר,

הנכון,אבל הדבר את עושה שאני כיון

שיביא זה והוא בידי יסייע בוודאי הקב"ה

התוצאה להביאאת יכול איני ממילא הרי .

עצמי". בכוחות תוצאות

מה? יודע "אתה לעצמו: חושב הוא שוב

שני יום היום. הרופאים את עזוב מחר. אולי

יום זה לרופאים. להתקשר זמן לא הוא

הוא ושוב מחר". זאת נעשה מדי. מתוח

"לא! לעצמו: מקורהאומר זו מחשבה

הקב"הבעצלות "אבל חושב: הוא ושוב ."

יום הקב"ה אצל מה, מחר. גם לעזור יכול

אצלו קיים שלישי יום קיים?! לא שלישי

לרופא להתקשר אוכל שני. יום כמו בדיוק

זה לא, "לא, אומר: הוא אזי שלישי". ביום

אותי צוה הקב"ה לבטחון. כלל קשור אינו

כי מזה להשתמט רוצה ואני משהו לעשות

עצלן". אני

כשהגיעה ועכשיו, התפלל, הוא מקודם

למה? לעשות. רוצה אינו הוא לעשות, העת

שהוא מה כל עשה שכבר מרגיש הוא כי

בוטח, כבר אני התפללתי, "כבר - יכול



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

ייפרשת ויצא תשפ"ג

שיננת כבר התפללת, כבר רפואי, ענין

של שונות מחשבות של ארוכה רשימה

נמרץ)בטחון בקיצור לעיל שמנינו ,(המחשבות

לסיפור, המשך יש אותךעכשיו צוה עכשיו

מדובר במה ותברר לרופא שתיגש הקב"ה

לעשות צריך בכלומה קיים זה חלק .

אנו שעכשיו אלא האדם, שבחיי המצבים

רפואה. בענין חלקעוסקים באותו מדובר

עולם, של בטבעו אותו קבע שהקב"ה

את לרפא ויכול יכול כל שהוא שהגם

ואצלהאדם רופא, גדוליםבלי צדיקים

מגיעים שהם בחינה לפעמים יש מאוד

זקוקים ואינם מאוד עליונה למדרגה

הלרופא כתב וכבר יא)רמב"ן, כו, (בחקותי

גבוהה במדרגה שנמצא שמי זה בענין

חלק ומה לרופא ללכת לו אין מאוד,

ובכל השם, רצון עושי בבית לרופאים

אינו כמעט הגדול הצדיק כך. הוא הדברים

שום לעשות צריך אינו וכמעט לאכול צריך

זה כל עם אליו. מגיע הכל אלא השתדלות,

" ואומר: מתבונן פשפשתיהאדם הלא

כן ואם זו, במדרגה שאיני וראיתי במעשיי

קבע שהקב"ה מה על-פי להתנהג צריך אני

עולם של פיבטבעו על לעשות צריך אני .

שמים ביראת נכון, לעשותן פעולות, זה

הנכונות, התיקוןובמחשבות את אביא וכך

ולי ".לבריאה

ולב כליות בוחן

חובת בעל רבינו בדברי מבואר זה מושג

את במנותו צריךהלבבות שהאדם הסיבות

בהשתדלות פרנסתו,לעסוק את לקבל כדי

אתשהביא לבחון כדי שזה מהסיבות אחת

נכון יתנהג אם לראות יעשההאדם האם ,

הנכונות הפעולות אתאת יכוון והאם

הנכונות לעבודתך,המחשבות כשתלך .

שם שתקיים או אדם מבני שם תגנוב האם

כל שאתה שם תחשוב האם התורה? את

ידך ועוצם בכוחך הכל עושה ושאתה יכול

הנכונות במחשבות עבודתך את שתעשה או

והצלחה ברכה ישלח שהקב"ה ותתפלל

מסביר הלבבות החובות רבינו ידיך. במעשה

בלי לחם לך לתת יכול שהקב"ה שהגם

הוא ולשמרה,סיבות, לעבדה אותך צוה

בישרות זאת תעשה כיצד לראות רצוני

הדיבור הנכונה, העשיה עם שמים, וביראת

הנכונה. והמחשבה באתהנכון זה בשביל

כזה, עולם הקב"ה ברא כך ומפני לעולם,

צריך ואתה בחירה, בו יש רע, בו שיש עולם

לבחור.

האדם. שבחיי מצב בכל נוגע זה דבר

שהקב"ה ההבנה את רכשת שכבר לאחר

וכבר הזה, המצב את לך שזימן זה הוא

כדי אליו ולהתרפאותהתפללת להתחזק

מחשבות את ולהשריש יסודי, באופן

הגיע עכשיו בנפשך, והבטחון האמונה

אותה,הזמן תנשק המזוזה, אל שתיגש

עכשיו העשיה. לעולם הכנסת מבית ותצא

כשורה תתנהג אם לראות רוצה .הקב"ה

לעשות מצוה אתה בכך, מצווה ואתה

כמו תעשה. אשר בכל וברכתיך מעשה,

מחו בשבילשאתה מעשה לעשות יב

מעשה לעשות מחויב אתה כך פרנסתך,

הרפואי. מצבך בשביל

כוננו גבר מצעדי מה'

שהרה"ק מה גם כאן נכנס רביובוודאי

מסדיגורא יעקב הרה"קאברהם של בנו

אכילה שלגבי שכפי אמר: זיע"א מרוז'ין

מאכל, בכל קדושה חלקי שיש ידוע

הקדושה חלקי מאכל, איזה אוכל וכשהאדם

ה', את בכוחם עובד וכשהוא בתוכו, נכנסים

במלכות עולם ומתקן אותם מעלה הוא

כך להביןשד-י, צריך האדם רפואה, בעניני

ברצונו זה למצב אותו הביא שהקב"ה

ידי על תיקון איזה ויעשה משהו שיפעל

איזהזה שיש הסביר מסדיגורא הרה"ק .

מה להעלותו. שצריך נידח במקום עשב

האדם על חולי מביא הוא הקב"ה? עושה

וכשהוא לו רפואה הוא עשב אותו אשר

אותו. מתקן הוא עשב, אותו אוכל

רק לא הדת, מיסודות אחד זהו הנה

המושג לגבי גם אלא רפואה, לגבי

וזה נדוד. להרחיק האדם צריך שלפעמים

הפסוק מן כג)למדנו לז, מצעדי(תהלים "מה'

שביאר וכפי יחפץ", ודרכו כוננו גבר

הק' מסבבהבעש"ט שהקב"ה זיע"א

הוא שם כי מסוים למקום יגיע שהאדם

ולעולם. לו תיקון ומביא ה' את עובד

באותו נמצא שהוא זה בעצם נעשה התיקון

שהוא בזה או שהכל, ברכת ומברך מקום

באמצעות לזה, ומעבר ה'. קידוש שם עושה

סדר במהלך שיקיימן המעשיות המצוות

בגלל צריך האדם אם עושה. שהוא הדברים

שם שיש חולים בבית לשהות רפואי צורך

הוא חלק עינים, שמירת של נסיונות

אותו צוה הקב"ה דבר, של פירושו מהענין.

כיצד ואלו. אלו מצוות שיקיים עכשיו

הן מה יודע לא אתה הולך? שאינך תאמר

שתקרב להיות יכול לך. הממתינות המצוות

ברכת שם שתברך להיות יכול יהודי, שם

כן ידי ועל עשב שם שתאכל יתכן שהכל,

מצוות של ארוכה רשימה העולם. את תתקן

הצגנו אנו נגמרת. שאינה רשימה מעשיות,

רשימה. מאותה מזעיר מעט רק

צריך הוא להתפלל, גומר שהאדם ברגע

לפעול אותי שולח הקב"ה "עכשיו - להבין

רצונו". את לקיים צריך אני בשליחותו.

יש מתאים. רופא על לברר הוא יוצא ובכן,

ש לזכור צריך שליחות. הקב"הבדרךלו כלל

האדם בידי שליחות בתמוסר על-ידי לא ,

פתקא על-ידי או השמים מן שיוצאת קול

אלא שמיא, מכניסומן שהוא זה בעצם

כזה בולמצב לעסוק העולם שמסדר

אותו שולח הקב"ה אז כי ברפואות,

יודע אינך בהקב"ה. אתה בוטח לעשותו.

כמו אתה. נאמן עבד אותך. שולח הוא לאן

"לך-לך לו: אמר שהקב"ה אבינו אברהם

אין הליכה אראך". אשר הארץ אל מארצך

גם אלא למקום, ממקום דווקא כוונתה

מה לפי סדר על-פי לפעול מתחיל שהוא

אותו. מצוה שהקב"ה

העצלות שורשי עקירת

וכאן מתאים, רופא על האדם מברר

הנה כי בטחון. של חדשה עבודה נצרכת

מתאים, רופא על לברר יוצא כשהוא

מה כח. לי "אין לעצמו: חושב הוא בתחילה

הוא ואז בזה?". לעזור יכול הרופא כבר

בטחון של מחשבה לא "לא! לעצמו: אומר

צוה הקב"ה לרופא. קשור לא זה הרי היא.

שצוני. מה את אעשה כן ואם לעשות, לי

ליטהר. בא אני אותי. מסייעין ליטהר הבא

יודע איני להקב"ה. מציית אני כי למה?

הרופא מה יודע איני אמצא, רופא איזה

לאשורו. המצב את יבין אם יודע ומי יאמר,

הנכון,אבל הדבר את עושה שאני כיון

שיביא זה והוא בידי יסייע בוודאי הקב"ה

התוצאה להביאאת יכול איני ממילא הרי .

עצמי". בכוחות תוצאות

מה? יודע "אתה לעצמו: חושב הוא שוב

שני יום היום. הרופאים את עזוב מחר. אולי

יום זה לרופאים. להתקשר זמן לא הוא

הוא ושוב מחר". זאת נעשה מדי. מתוח

"לא! לעצמו: מקורהאומר זו מחשבה

הקב"הבעצלות "אבל חושב: הוא ושוב ."

יום הקב"ה אצל מה, מחר. גם לעזור יכול

אצלו קיים שלישי יום קיים?! לא שלישי

לרופא להתקשר אוכל שני. יום כמו בדיוק

זה לא, "לא, אומר: הוא אזי שלישי". ביום

אותי צוה הקב"ה לבטחון. כלל קשור אינו

כי מזה להשתמט רוצה ואני משהו לעשות

עצלן". אני

כשהגיעה ועכשיו, התפלל, הוא מקודם

למה? לעשות. רוצה אינו הוא לעשות, העת

שהוא מה כל עשה שכבר מרגיש הוא כי

בוטח, כבר אני התפללתי, "כבר - יכול



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני יי

ל ללכת קצת לי תן לי. הנח ישון".עכשיו

קראת לישון. ללכת יכול אינו אתה לא,

לעבוד צריך שאתה נאמר ובק"ש ק"ש היום

מאודך, ובכל נפשך ובכל לבבך בכל ה' את

היום, כל להיות צריך שזה שם וכתוב

ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך

כל-כך תפילה לך שהיה מפני וכי ובקומך,

לעבוד הולך לא אתה רגש, ומלאה נלבבת

ומתקשר האדם מתגבר אחריה?! ה' את

מספר לו שיש לגיס מתקשר הוא לרופא.

של טלפון מספר לו שיש אחד של טלפון

למספר אותו ומפנים מתקשר הוא הרופא,

להתייאש, ביקש הוא פעמים כמה שלישי.

עד בה', בבטחון פעם כל התגבר אבל

המיוחל. המספר את מצא שבסוף

בצלחת ידו עצל טמן

"אתה לעצמו: האדם חושב עכשיו

שהרופא תראה מעט עוד התפללתי, רואה?

יתחוללו עכשיו השמים. מן מלאך הוא הזה

מרגיש הרי אני ונפלאות. ניסים עינינו לנגד

בשעת לי שהיתה הגדולה הקרבה את עדיין

כאן שתבוא בטוח אני כן ועל התפילה,

אינו הרופא הטבע". מדרך למעלה ישועה

אין לחופש. נסע הוא נמצא. לא הוא עונה.

טעות. כאן עשה האדם הנה לדבר. מי עם

הוא שהתקשר, במה נכון עשה אמנם הוא

שעה עוד בבטחון להתנהג המשיך באמת

טעה. - זו שעה אחרי אבל טעותואחת,

שהוא כפי שיהיה בטוח שהיה במה היתה

אמר שהתפלל, שבשעה שכח הוא רוצה.

עשה". בעיניך לאן"והטוב יודע אינו הוא

צריך שהוא מה עושה רק הוא מובל. הוא

לעשות.

טועים אדם בני של דרובא רובא כן, אכן

או מאלה: באחת היא הטעות זה. בשלב

הוא כי לרופא להתקשר רוצה אינו שכלל

רוצה שאינו או מספיק, עשה שכבר מרגיש

ישלח שהקב"ה סבור הוא כי אליו להתקשר

שכח הוא לרפאותו. רפאל המלאך את לו

מדרגתו ולפי זו, במדרגה לא עדיין שהוא

סדר לפי מעשה ולעשות לקום צריך הוא

ילך שלא שיתכן שוכח שהוא או העולם.

הוא ועוד עושה, הוא כן מנת ועל רצונו כפי

ביותר, הידועים מהיסודות אחד שוכח

אחר. ממקום באה והישועה לעשות שצריך

התרגז הרופא בטלפון, ענה לא "הרופא

משנה. לא זה עכשיועלי. צריך אני

עכשיו להתעצל יכול איני הואלעשות. ."

מחשבות באות זה בשלב אמרנו, אשר

בטחון. של תפילתו,אחרות את גומר הוא

מעשיות. מצוות לעשות מחויב הוא עכשיו

מזה לפעולכחלק לפעול, מצווה הוא

לעשות יכול ואינו ה' עבד שהוא במחשבה

נותן והוא עצמו, בכוחות דבר שום

אותו לנהל העליונה מצעדילהשגחה מה' ,

תוצאה, תהיה מתי יודע "איני כוננו. גבר

יקח אם אתמרמר לא התוצאה, תיראה איך

רב. זמן בהרגשתלה עכשיו הולך אני

צריך ואיני לעשות מחויב שאני שליחות

מביאות פעולותיי כיצד להרגיש או לראות

חושבתוצאות אני אם אדרבה, כי ,

שכחתי שוב תוצאות, מביאות שפעולותיי

בטחון". של יסוד

ארפא ואני מחצתי

לרופא. הגיע שהאדם נניח הלאה. נמשיך

שתי יש ואז הרופא, על מסתכל הוא

שהרופא האחת, האפשרות אפשרויות.

בן נסיון לו שיש מי של רושם עליו עושה

שזהו הרגשה מקבל והוא שנה מאות חמש

אז המושיע. לעצמוהרופא לשנן צריך הוא

לעשות יכול אינו הרופא נכון, זה שאין

נראהכלום. שהרופא השניה, האפשרות

ונהיה רופא, תעודת קיבל אתמול שרק כמי

את לחזק צריך הוא אז בעינים. חושך לו

בטחון, של האחרת במחשבה שזהעצמו

מה את לעשות צריך הוא כי משנה, לא

ולאן איך יראה וכבר לעשות עליו שמוטל

אותו יוביל .הקב"ה

להתבונן להתרגל צריכים עתאנו בכל

" הנוכחי?- למצב הנכונה המחשבה מהי

טועה? אני טועהאיפה שהאדם והאמת ."

בזה, להודות רוצה שאינו אלא עת, איןבכל

באמצע שהוא שהיכן להודות רוצה הוא

חמורה. טעות עשה הדרך,

לרפואה לי זה עסק שיהיה רצון יהי

כל את עשה הרופא ממשיך. הסיפור

מסוימת. תרופה לקחת והורה הבדיקות

בידו הרפואה את לוקח כשהאדם עכשיו

חדשה מחשבה באה לפה, להכניסו ורוצה

לי זה עסק שיהא רצון "יהי - בטחון של

היא "אפילו כך: אומר הוא לרפואה".

דשמיא סייעתא אני צריך הנכונה, התרופה

אם עלי. תפעל להתפללשהיא אני צריך כן

ערוך" בשולחן היא הלכה זה. רל,על (או"ח

ובנו"כ) .ד

כמה יש שוב הלאה? קורה ומה

אחת אפשרות מתחילאפשרויות. שהוא

את מרגיש הוא ואז הבריאות, לקו לחזור

לו להודות ומתחיל הקב"ה של .טובתו

הועילה לא שהתרופה השניה האפשרות

מחדש מתחיל אומרים:והכל כזה לאדם .

א'. הערה לעיל היאעיין פרטית השגחה

היא. לטובה ואך הוסר, לא יתכןשהחולי

כפרת יותר לי תהיה כך כי לטובה שהיא

מעט עוד כי לטובה שהיא יתכן עוונות,

ממוות ניצלתי כך בגלל שדווקא יתגלה

בגלל שדווקא יתברר ולמשל, לחיים,

לי לעשות הוצרכו הוסר, לא שהחולי

דבר נתגלה ובבדיקות, נוספות, בדיקות

היו עכשיו, אותו מגלים היו לא שאם אחר

ורבינו הרמב"ם זהו המועד. את מאחרים

מבין הוא כי במעשיו, יפשפש ואז יונה.

לשלב לחזור עליו הוסר, לא החולי שאם

הראשון.

אפשרויותכמו"כ עוד שיש כגון הרופא,

שמפחיד או יפה לא בסגנון אליו מדבר

אז שניאותו. כאן שיש להבין צריך הוא

שנפרדים.דברים צערהראשון, לו יש

זה זכרונוובשביל על להעלות צריך הוא

הראשונות הבטחון מחשבות והשניאת ,

נכונהש בו יטפל שלא מרגיש הוא זה בגלל

המתאים הרופא זה הואושאין זה על .

" ואומר: הנכון,חושב הדבר את עשיתי אם

תלוי לא זה ממילא לחשוש. ממה לי אין

צער,ברופא לו יש אם במעשיו". יפשפש

הרופא" על מדי יותר בטחתי "שמא הוא- .

עובר, הוא במה מרגיש, הוא מה בודק

שייך זה בטחון של חלק .ולאיזה

רפואה, של דוגמא אחת, דוגמא כאן עד

הפרטים. כל את הבאנו לא מטרתנוובוודאי

רק ישהיתה עצמו סיפור שבאותו להראות

רבים ברחובחלקים האדם עומד חלק בכל ,

של אחרות מחשבות שם להוציא ועליו אחר

תעצור! אל לעצור. לו ואין עודבטחון, כל

להשקיע אתה מחויב מתרחש, הסיפור

בטחון של לומרבמחשבות יכול האדם אין .

חוץ וביה. ומיניה סתירה זה כי בטחתי. כבר

שכבר לומר יכול האדם אין שלעולם ממה

חשבון מצד טעות בזה יש עוד מספיק, בטח

איפה בטחת? כבר נקרא זה מה הדברים.

עכשיו נמצא אתה עכשיו? נמצא אתה

יש הלא וכך? כך אמר שהרופא במצב

במצב עכשיו נמצא את לזה. מיוחד בטחון

בסיפור הוא חדש חלק הלא חזר? שהחולי

בטחון. של חדשות מחשבות שמצריך

לאיש אשה מה' כי

שבכל ונראה מצבים עוד נמנה כעת

כך. הוא האדם האדםמצבי צריך תמיד

הוא היכן ולראות לעצור ולא להמשיך



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

יגפרשת ויצא תשפ"ג

ל ללכת קצת לי תן לי. הנח ישון".עכשיו

קראת לישון. ללכת יכול אינו אתה לא,

לעבוד צריך שאתה נאמר ובק"ש ק"ש היום

מאודך, ובכל נפשך ובכל לבבך בכל ה' את

היום, כל להיות צריך שזה שם וכתוב

ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך

כל-כך תפילה לך שהיה מפני וכי ובקומך,

לעבוד הולך לא אתה רגש, ומלאה נלבבת

ומתקשר האדם מתגבר אחריה?! ה' את

מספר לו שיש לגיס מתקשר הוא לרופא.

של טלפון מספר לו שיש אחד של טלפון

למספר אותו ומפנים מתקשר הוא הרופא,

להתייאש, ביקש הוא פעמים כמה שלישי.

עד בה', בבטחון פעם כל התגבר אבל

המיוחל. המספר את מצא שבסוף

בצלחת ידו עצל טמן

"אתה לעצמו: האדם חושב עכשיו

שהרופא תראה מעט עוד התפללתי, רואה?

יתחוללו עכשיו השמים. מן מלאך הוא הזה

מרגיש הרי אני ונפלאות. ניסים עינינו לנגד

בשעת לי שהיתה הגדולה הקרבה את עדיין

כאן שתבוא בטוח אני כן ועל התפילה,

אינו הרופא הטבע". מדרך למעלה ישועה

אין לחופש. נסע הוא נמצא. לא הוא עונה.

טעות. כאן עשה האדם הנה לדבר. מי עם

הוא שהתקשר, במה נכון עשה אמנם הוא

שעה עוד בבטחון להתנהג המשיך באמת

טעה. - זו שעה אחרי אבל טעותואחת,

שהוא כפי שיהיה בטוח שהיה במה היתה

אמר שהתפלל, שבשעה שכח הוא רוצה.

עשה". בעיניך לאן"והטוב יודע אינו הוא

צריך שהוא מה עושה רק הוא מובל. הוא

לעשות.

טועים אדם בני של דרובא רובא כן, אכן

או מאלה: באחת היא הטעות זה. בשלב

הוא כי לרופא להתקשר רוצה אינו שכלל

רוצה שאינו או מספיק, עשה שכבר מרגיש

ישלח שהקב"ה סבור הוא כי אליו להתקשר

שכח הוא לרפאותו. רפאל המלאך את לו

מדרגתו ולפי זו, במדרגה לא עדיין שהוא

סדר לפי מעשה ולעשות לקום צריך הוא

ילך שלא שיתכן שוכח שהוא או העולם.

הוא ועוד עושה, הוא כן מנת ועל רצונו כפי

ביותר, הידועים מהיסודות אחד שוכח

אחר. ממקום באה והישועה לעשות שצריך

התרגז הרופא בטלפון, ענה לא "הרופא

משנה. לא זה עכשיועלי. צריך אני

עכשיו להתעצל יכול איני הואלעשות. ."

מחשבות באות זה בשלב אמרנו, אשר

בטחון. של תפילתו,אחרות את גומר הוא

מעשיות. מצוות לעשות מחויב הוא עכשיו

מזה לפעולכחלק לפעול, מצווה הוא

לעשות יכול ואינו ה' עבד שהוא במחשבה

נותן והוא עצמו, בכוחות דבר שום

אותו לנהל העליונה מצעדילהשגחה מה' ,

תוצאה, תהיה מתי יודע "איני כוננו. גבר

יקח אם אתמרמר לא התוצאה, תיראה איך

רב. זמן בהרגשתלה עכשיו הולך אני

צריך ואיני לעשות מחויב שאני שליחות

מביאות פעולותיי כיצד להרגיש או לראות

חושבתוצאות אני אם אדרבה, כי ,

שכחתי שוב תוצאות, מביאות שפעולותיי

בטחון". של יסוד

ארפא ואני מחצתי

לרופא. הגיע שהאדם נניח הלאה. נמשיך

שתי יש ואז הרופא, על מסתכל הוא

שהרופא האחת, האפשרות אפשרויות.

בן נסיון לו שיש מי של רושם עליו עושה

שזהו הרגשה מקבל והוא שנה מאות חמש

אז המושיע. לעצמוהרופא לשנן צריך הוא

לעשות יכול אינו הרופא נכון, זה שאין

נראהכלום. שהרופא השניה, האפשרות

ונהיה רופא, תעודת קיבל אתמול שרק כמי

את לחזק צריך הוא אז בעינים. חושך לו

בטחון, של האחרת במחשבה שזהעצמו

מה את לעשות צריך הוא כי משנה, לא

ולאן איך יראה וכבר לעשות עליו שמוטל

אותו יוביל .הקב"ה

להתבונן להתרגל צריכים עתאנו בכל

" הנוכחי?- למצב הנכונה המחשבה מהי

טועה? אני טועהאיפה שהאדם והאמת ."

בזה, להודות רוצה שאינו אלא עת, איןבכל

באמצע שהוא שהיכן להודות רוצה הוא

חמורה. טעות עשה הדרך,

לרפואה לי זה עסק שיהיה רצון יהי

כל את עשה הרופא ממשיך. הסיפור

מסוימת. תרופה לקחת והורה הבדיקות

בידו הרפואה את לוקח כשהאדם עכשיו

חדשה מחשבה באה לפה, להכניסו ורוצה

לי זה עסק שיהא רצון "יהי - בטחון של

היא "אפילו כך: אומר הוא לרפואה".

דשמיא סייעתא אני צריך הנכונה, התרופה

אם עלי. תפעל להתפללשהיא אני צריך כן

ערוך" בשולחן היא הלכה זה. רל,על (או"ח

ובנו"כ) .ד

כמה יש שוב הלאה? קורה ומה

אחת אפשרות מתחילאפשרויות. שהוא

את מרגיש הוא ואז הבריאות, לקו לחזור

לו להודות ומתחיל הקב"ה של .טובתו

הועילה לא שהתרופה השניה האפשרות

מחדש מתחיל אומרים:והכל כזה לאדם .

א'. הערה לעיל היאעיין פרטית השגחה

היא. לטובה ואך הוסר, לא יתכןשהחולי

כפרת יותר לי תהיה כך כי לטובה שהיא

מעט עוד כי לטובה שהיא יתכן עוונות,

ממוות ניצלתי כך בגלל שדווקא יתגלה

בגלל שדווקא יתברר ולמשל, לחיים,

לי לעשות הוצרכו הוסר, לא שהחולי

דבר נתגלה ובבדיקות, נוספות, בדיקות

היו עכשיו, אותו מגלים היו לא שאם אחר

ורבינו הרמב"ם זהו המועד. את מאחרים

מבין הוא כי במעשיו, יפשפש ואז יונה.

לשלב לחזור עליו הוסר, לא החולי שאם

הראשון.

אפשרויותכמו"כ עוד שיש כגון הרופא,

שמפחיד או יפה לא בסגנון אליו מדבר

אז שניאותו. כאן שיש להבין צריך הוא

שנפרדים.דברים צערהראשון, לו יש

זה זכרונוובשביל על להעלות צריך הוא

הראשונות הבטחון מחשבות והשניאת ,

נכונהש בו יטפל שלא מרגיש הוא זה בגלל

המתאים הרופא זה הואושאין זה על .

" ואומר: הנכון,חושב הדבר את עשיתי אם

תלוי לא זה ממילא לחשוש. ממה לי אין

צער,ברופא לו יש אם במעשיו". יפשפש

הרופא" על מדי יותר בטחתי "שמא הוא- .

עובר, הוא במה מרגיש, הוא מה בודק

שייך זה בטחון של חלק .ולאיזה

רפואה, של דוגמא אחת, דוגמא כאן עד

הפרטים. כל את הבאנו לא מטרתנוובוודאי

רק ישהיתה עצמו סיפור שבאותו להראות

רבים ברחובחלקים האדם עומד חלק בכל ,

של אחרות מחשבות שם להוציא ועליו אחר

תעצור! אל לעצור. לו ואין עודבטחון, כל

להשקיע אתה מחויב מתרחש, הסיפור

בטחון של לומרבמחשבות יכול האדם אין .

חוץ וביה. ומיניה סתירה זה כי בטחתי. כבר

שכבר לומר יכול האדם אין שלעולם ממה

חשבון מצד טעות בזה יש עוד מספיק, בטח

איפה בטחת? כבר נקרא זה מה הדברים.

עכשיו נמצא אתה עכשיו? נמצא אתה

יש הלא וכך? כך אמר שהרופא במצב

במצב עכשיו נמצא את לזה. מיוחד בטחון

בסיפור הוא חדש חלק הלא חזר? שהחולי

בטחון. של חדשות מחשבות שמצריך

לאיש אשה מה' כי

שבכל ונראה מצבים עוד נמנה כעת

כך. הוא האדם האדםמצבי צריך תמיד

הוא היכן ולראות לעצור ולא להמשיך



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני יד

בנוטועה או לשידוך ממתין האדם למשל, .

זמן נמשך כבר הזה המצב לשידוך. ממתין

הוא הראשון השלב מזה. כאב לו ויש רב

הולךצער בנו לשידוך, ממתין הוא .

יש לזה נעשהומתבגר. זה - א' סעיף

הוא לטובה, בוודאי זה פרטית, בהשגחה

במעשיו ומפשפש הודיה הזהנותן החלק .

האדם. מצבי בכל קיים הוא משתנה. אינו

הוא השני הכלליםהשלב כל עם תפילה

להתפלל אתאיך שימצא מתפלל הוא .

בעיניך הטוב מתפלל הוא ההגון, הזיווג

עצמו שהוא מבין הוא כי מתפלל הוא עשה,

ובשעה נכונה. להבנות כדי לתפילה זקוק

על מתפלל הוא השידוך, על מתפלל שהוא

שמצבו הגם כי שידוכים, שיציעו דבר, עוד

על יחשבו שאנשים צריך הוא לכל, ידוע

למענו. ולפעול לעשות ושירצו הצעות

אחד שידוך. לו מציעים סוף סוף הנה

בפיו. והצעה אליו הואמתקשר כעת

בעשיה בחלקמתחייב כאן, וכאמור, .

התפללת, אם נכשלים. אדם בני השלישי,

שבשאר שכפי עכשיו להבין צריך אתה

עולם את לתקן האדם מחויב הדברים

צריך הוא נכונה, להתנהג צריך הוא העשיה.

לומר יכול אינו הוא להקב"ה. להתבטל

לחזור הוא יכול ומעתה התפלל שכבר

לצאתלעסקיו. מחויב הוא שהתפלל, לאחר

העשיה. בעולם כיוןולפעול כאן גם

ולברר. לצאת צריך הוא שידוך, לו שהציעו

שידוך לו שמציעים לפעמים יתכן אמנם

אינו ולכן הרבה בעבר עליו בירר שכבר

מאוד הרבה פעמים אבל שוב, לברר יוצא

העצלות. בו נתפסת כאן שבדיוק הלאיש

בתחנונים להקב"ה כל-כך שבכה זה הוא

הקב"ה שמע שידוך, לו שיזמין גדולים

הצעה, לו שיגיש אחד לו ושלח לתפילתו

לעצלות. רבות צורות יש מתעצל. הוא אבל

לא חו"ל, תושב זה "לא, אומר: הוא פעם

את מכיר "אני אומר: הוא פעם לי". מתאים

לא כן, אמנם טוב". לי נראה לא זה הגיס,

ההצעה את לקבל צריך שהאדם אמרנו

שהאדם אמורה כוונתנו עצומות. בעינים

אליו יבוא שהשידוך צריך שהוא מרגיש

גם זהב, של טס על השלמויות בכל שלם

ההרגשים וגם שלמה להיות צריכה ההצעה

אינו - לאו ואם בשלמות, שיהיו צריכים

ההצעה. את לשמוע הדבר!צריך כן לא

לקום צריך הוא לפתחו, הצעה כשמגיעה

דורש אלוקיו שה' מה זה כי ולעשות,

.מעמו

ומפסיד לי שומע אדם אין

מבני אחד של בסיפור אתכם אשתף

כל-כך היה. שלושים בן בחור החבורה.

פעמים הרבה כל-כך ניסה, פעמים הרבה

אפס. ו... נפגש, פעמים הרבה כל-כך דיבר,

רצה ולא חדשה הצעה לו הציעו אחד יום

כח לי "אין עמו: ונימוקו אתה, להתקדם

אותי סוחט זה פעם, עוד זה את לעבור

נזדמנו עת באותה אולם ונפשית". רגשית

הלבבות החובות דברי לימודו במסגרת לו

עליו שמוטל מה את לעשות מחויב שהאדם

כנגד הבחור הלך התוצאות. על לחשוב בלי

שהציעו ההצעה עם להתקדם וביקש רצונו

בישראל. נאמן בית והקים נסגר השידוך לו.

בו, טועים מאוד שהרבה הוא דבר

לאחר בבטחון. זאת תולים ולפעמים

עכשיו בבטחון, והתחזק האדם שהתפלל

בעיני". חן מוצא לא "זה ואומר: קם הוא

שהיא לו אמרה שאמו לילד הדבר דומה

יד להושיט רוצה אינו כי ממנו מאוכזבת

כך? תאמרי אמא "למה הילד: אמר בבית.

שעה עברה לעזור!". ומזומן מוכן אני הנה

את להדיח ממנו מבקשת ואמו אחת

שואל הוא הכלים?", את "להדיח הכלים.

מפיו. כבדה אנחה מוציא ומיד בתמיהה,

את לאסוף "אולי אחר?". משהו לך "יש

רוצה אני "לא! האם. שואלת המשחקים",

אחר"... משהו

מתנהגים. אנו זה מבקשיםבאופן אנו

מסוים, בענין ישועה לנו שישלח מה'

למעשה לאוכשמגיע דווקא "זה אומרים: ,

אחר?". משהו לך יש לי. מתאים ישכל-כך

בזה יש ובעיקר גאוה, בזה יש עצלות, בזה

בבטחון. גדולה ביותר.טעות גדולה טעות

וצריך רפואה לענין לעיל עליה דיברנו כבר

שידוך. מציאות לענין שוב אותה לשנן

שהעשיה חושב שאתה מפני היא הטעות

את להביא צריכה לעשות מחויב שאתה

והרי הנחוציםהתוצאה, מהיסודות אחד

תוצאות. עושה שהקב"ה הוא בטחון של

שהעשיה רואה שאיני ואע"פ לה' אנכי עבד

לעשותה מחויב אני תוצאות, תביא .שלי

עושה, הקב"ה התוצאות את כי אךלמה?

אני אליו. בטל אני אם לראות רוצה הוא

משהו זה עם מעלה אני כי לעשותה, צריך

יתברך. רצונו את זה עם ומקיים

- לברר רוצים שאין יש פעמים כמה

רוצה איני לי, נראה לא הזה "השידוך

" לו: אומר הלה מעט,לברר". תברר אולי

מעצלות נובע אינו סירובך אם ".תבדוק

אבל רוצה". איני אותי, "עזוב משיב: והוא

הוא הרי להקב"ה, ביטול לאדם לו יש אם

לא עדיין הבטחתי, לא "עדיין כך: אומר

אמרו אבל צלחת, שברתי לא עדיין סגרתי,

אצל מברר הוא לברר". יוצא אני לברר, לי

כזה שידוך "אה! פלוני: לו אומר ואז פלוני,

לא באמת זו הצעה כן, אם מחפש?! אתה

אבל לך, אחרתמתאימה הצעה לי יש

להתאים יוצא",שיכולה השני השידוך ואז

הוא יום שבכל מעשים .לפועל.

אחר ממקום באה הישועה

פשוט. לבטחון היא מדוייקת דוגמא הנה

ובגלל" אחד, בדבר בפרנסה עסקתי

את וקיימתי להקב"ה עצמי את שביטלתי

כסף לי שלח הוא ולשמרה, לעבדה מצוותו

אחר נכנסממקום החתונה, לפני כן, אכן ."

אף צפוי. בלתי ממקום מכובד סכום לו

אבל בעבודתו. כסף הרבה הרויח לא פעם

עליו שמוטל מה את עושה הואהוא .

לעבדה משהו ועושה ולומד מתפלל

שהואולשמרה, מה את לו מסדר והקב"ה

הוצאהצריך שהיא איזו לו שיש פעם כל .

נאה. סכום לו מכניס הקב"ה חייוגדולה,

מנוחות מי על מינוסעים על נקרא מה .

דו מיליוני כמה לו ששוכבים לריםמנוחות?

לא! פירושובבנק?! מנוחות מי על

מסתדרים כמהשהעניינים צריכים אין .

זה דירה, לקנות כדי בבנק דולרים מיליוני

לתת מחליט שהמחותן על-ידי לקרות יכול

הדבר הוא כן למקום. דרכים הרבה דירה.

בטחון לו שהיה בגלל שידוכים. בענין ממש

משלב נפטר אינו ב', ושלב א' שלב וקיים

הגמור, בביטול ושומע, עושה הוא ג'.

תגענה. כבר והתוצאות

השידוך. מציאת בסיפור הלאה נמשיך

עכשיו השידוך, עם מתקדם שהוא נניח

בטחון. של תפילות חדשות, תפילות באות

לאו. אם הנכון השידוך זהו אם יודע "איני

סימן". לי שתשלח הקב"ה ממך מבקש אני

ה שהסבירו עבדמפרשיםוכמו שאליעזר

ניחוש של באופן שלא סימן ביקש אברהם

אלא תנחשו, לא התורה הזהירה עליו אשר

חפץ. אני ברצונך "רק אמר: הוא אדרבה,

לראות לי עזור נגיעות, לי יהיו שלא לי עזור

הנכון" הדבר את עושה .השאני

מורהה. עם להתייעץ צריך מעשה, לעשות עליו לסמוך ובעניין סימן, עשיית בעניין מאוד להזהר צריך אמנם

בטושו"ע ד קעט, יו"ד ראו דאורייתא. חמורים באיסורים להיכשל אפשר בקל כי אלו, בהלכות הבקי הוראה

ונו"כ.



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

טופרשת ויצא תשפ"ג

בנוטועה או לשידוך ממתין האדם למשל, .

זמן נמשך כבר הזה המצב לשידוך. ממתין

הוא הראשון השלב מזה. כאב לו ויש רב

הולךצער בנו לשידוך, ממתין הוא .

יש לזה נעשהומתבגר. זה - א' סעיף

הוא לטובה, בוודאי זה פרטית, בהשגחה

במעשיו ומפשפש הודיה הזהנותן החלק .

האדם. מצבי בכל קיים הוא משתנה. אינו

הוא השני הכלליםהשלב כל עם תפילה

להתפלל אתאיך שימצא מתפלל הוא .

בעיניך הטוב מתפלל הוא ההגון, הזיווג

עצמו שהוא מבין הוא כי מתפלל הוא עשה,

ובשעה נכונה. להבנות כדי לתפילה זקוק

על מתפלל הוא השידוך, על מתפלל שהוא

שמצבו הגם כי שידוכים, שיציעו דבר, עוד

על יחשבו שאנשים צריך הוא לכל, ידוע

למענו. ולפעול לעשות ושירצו הצעות

אחד שידוך. לו מציעים סוף סוף הנה

בפיו. והצעה אליו הואמתקשר כעת

בעשיה בחלקמתחייב כאן, וכאמור, .

התפללת, אם נכשלים. אדם בני השלישי,

שבשאר שכפי עכשיו להבין צריך אתה

עולם את לתקן האדם מחויב הדברים

צריך הוא נכונה, להתנהג צריך הוא העשיה.

לומר יכול אינו הוא להקב"ה. להתבטל

לחזור הוא יכול ומעתה התפלל שכבר

לצאתלעסקיו. מחויב הוא שהתפלל, לאחר

העשיה. בעולם כיוןולפעול כאן גם

ולברר. לצאת צריך הוא שידוך, לו שהציעו

שידוך לו שמציעים לפעמים יתכן אמנם

אינו ולכן הרבה בעבר עליו בירר שכבר

מאוד הרבה פעמים אבל שוב, לברר יוצא

העצלות. בו נתפסת כאן שבדיוק הלאיש

בתחנונים להקב"ה כל-כך שבכה זה הוא

הקב"ה שמע שידוך, לו שיזמין גדולים

הצעה, לו שיגיש אחד לו ושלח לתפילתו

לעצלות. רבות צורות יש מתעצל. הוא אבל

לא חו"ל, תושב זה "לא, אומר: הוא פעם

את מכיר "אני אומר: הוא פעם לי". מתאים

לא כן, אמנם טוב". לי נראה לא זה הגיס,

ההצעה את לקבל צריך שהאדם אמרנו

שהאדם אמורה כוונתנו עצומות. בעינים

אליו יבוא שהשידוך צריך שהוא מרגיש

גם זהב, של טס על השלמויות בכל שלם

ההרגשים וגם שלמה להיות צריכה ההצעה

אינו - לאו ואם בשלמות, שיהיו צריכים

ההצעה. את לשמוע הדבר!צריך כן לא

לקום צריך הוא לפתחו, הצעה כשמגיעה

דורש אלוקיו שה' מה זה כי ולעשות,

.מעמו

ומפסיד לי שומע אדם אין

מבני אחד של בסיפור אתכם אשתף

כל-כך היה. שלושים בן בחור החבורה.

פעמים הרבה כל-כך ניסה, פעמים הרבה

אפס. ו... נפגש, פעמים הרבה כל-כך דיבר,

רצה ולא חדשה הצעה לו הציעו אחד יום

כח לי "אין עמו: ונימוקו אתה, להתקדם

אותי סוחט זה פעם, עוד זה את לעבור

נזדמנו עת באותה אולם ונפשית". רגשית

הלבבות החובות דברי לימודו במסגרת לו

עליו שמוטל מה את לעשות מחויב שהאדם

כנגד הבחור הלך התוצאות. על לחשוב בלי

שהציעו ההצעה עם להתקדם וביקש רצונו

בישראל. נאמן בית והקים נסגר השידוך לו.

בו, טועים מאוד שהרבה הוא דבר

לאחר בבטחון. זאת תולים ולפעמים

עכשיו בבטחון, והתחזק האדם שהתפלל

בעיני". חן מוצא לא "זה ואומר: קם הוא

שהיא לו אמרה שאמו לילד הדבר דומה

יד להושיט רוצה אינו כי ממנו מאוכזבת

כך? תאמרי אמא "למה הילד: אמר בבית.

שעה עברה לעזור!". ומזומן מוכן אני הנה

את להדיח ממנו מבקשת ואמו אחת

שואל הוא הכלים?", את "להדיח הכלים.

מפיו. כבדה אנחה מוציא ומיד בתמיהה,

את לאסוף "אולי אחר?". משהו לך "יש

רוצה אני "לא! האם. שואלת המשחקים",

אחר"... משהו

מתנהגים. אנו זה מבקשיםבאופן אנו

מסוים, בענין ישועה לנו שישלח מה'

למעשה לאוכשמגיע דווקא "זה אומרים: ,

אחר?". משהו לך יש לי. מתאים ישכל-כך

בזה יש ובעיקר גאוה, בזה יש עצלות, בזה

בבטחון. גדולה ביותר.טעות גדולה טעות

וצריך רפואה לענין לעיל עליה דיברנו כבר

שידוך. מציאות לענין שוב אותה לשנן

שהעשיה חושב שאתה מפני היא הטעות

את להביא צריכה לעשות מחויב שאתה

והרי הנחוציםהתוצאה, מהיסודות אחד

תוצאות. עושה שהקב"ה הוא בטחון של

שהעשיה רואה שאיני ואע"פ לה' אנכי עבד

לעשותה מחויב אני תוצאות, תביא .שלי

עושה, הקב"ה התוצאות את כי אךלמה?

אני אליו. בטל אני אם לראות רוצה הוא

משהו זה עם מעלה אני כי לעשותה, צריך

יתברך. רצונו את זה עם ומקיים

- לברר רוצים שאין יש פעמים כמה

רוצה איני לי, נראה לא הזה "השידוך

" לו: אומר הלה מעט,לברר". תברר אולי

מעצלות נובע אינו סירובך אם ".תבדוק

אבל רוצה". איני אותי, "עזוב משיב: והוא

הוא הרי להקב"ה, ביטול לאדם לו יש אם

לא עדיין הבטחתי, לא "עדיין כך: אומר

אמרו אבל צלחת, שברתי לא עדיין סגרתי,

אצל מברר הוא לברר". יוצא אני לברר, לי

כזה שידוך "אה! פלוני: לו אומר ואז פלוני,

לא באמת זו הצעה כן, אם מחפש?! אתה

אבל לך, אחרתמתאימה הצעה לי יש

להתאים יוצא",שיכולה השני השידוך ואז

הוא יום שבכל מעשים .לפועל.

אחר ממקום באה הישועה

פשוט. לבטחון היא מדוייקת דוגמא הנה

ובגלל" אחד, בדבר בפרנסה עסקתי

את וקיימתי להקב"ה עצמי את שביטלתי

כסף לי שלח הוא ולשמרה, לעבדה מצוותו

אחר נכנסממקום החתונה, לפני כן, אכן ."

אף צפוי. בלתי ממקום מכובד סכום לו

אבל בעבודתו. כסף הרבה הרויח לא פעם

עליו שמוטל מה את עושה הואהוא .

לעבדה משהו ועושה ולומד מתפלל

שהואולשמרה, מה את לו מסדר והקב"ה

הוצאהצריך שהיא איזו לו שיש פעם כל .

נאה. סכום לו מכניס הקב"ה חייוגדולה,

מנוחות מי על מינוסעים על נקרא מה .

דו מיליוני כמה לו ששוכבים לריםמנוחות?

לא! פירושובבנק?! מנוחות מי על

מסתדרים כמהשהעניינים צריכים אין .

זה דירה, לקנות כדי בבנק דולרים מיליוני

לתת מחליט שהמחותן על-ידי לקרות יכול

הדבר הוא כן למקום. דרכים הרבה דירה.

בטחון לו שהיה בגלל שידוכים. בענין ממש

משלב נפטר אינו ב', ושלב א' שלב וקיים

הגמור, בביטול ושומע, עושה הוא ג'.

תגענה. כבר והתוצאות

השידוך. מציאת בסיפור הלאה נמשיך

עכשיו השידוך, עם מתקדם שהוא נניח

בטחון. של תפילות חדשות, תפילות באות

לאו. אם הנכון השידוך זהו אם יודע "איני

סימן". לי שתשלח הקב"ה ממך מבקש אני

ה שהסבירו עבדמפרשיםוכמו שאליעזר

ניחוש של באופן שלא סימן ביקש אברהם

אלא תנחשו, לא התורה הזהירה עליו אשר

חפץ. אני ברצונך "רק אמר: הוא אדרבה,

לראות לי עזור נגיעות, לי יהיו שלא לי עזור

הנכון" הדבר את עושה .השאני

מורהה. עם להתייעץ צריך מעשה, לעשות עליו לסמוך ובעניין סימן, עשיית בעניין מאוד להזהר צריך אמנם

בטושו"ע ד קעט, יו"ד ראו דאורייתא. חמורים באיסורים להיכשל אפשר בקל כי אלו, בהלכות הבקי הוראה

ונו"כ.



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני טז

בשניה כאן בראשונה כאן

ברירה. אין כי ברורות לדבר צריך כאן

אחת פעם נפגשו שהם יש הרבה פעמים

שואל השדכן בעיניו. חן מצא לא והשידוך

מאוד מצוי הנה לו. מסביר והוא מדוע,

על לדעת ניתן לא עדיין הראשונה שבפעם

להפגש וצריך לא אם הוא הטוב השידוך

"אני אומר: הוא כי עצל, הוא אבל שוב.

יחשוב השני הצד שוב, איפגש שאם פוחד

אחר-כך. להתחרט אוכל ולא רציני שזה

בטעות, מדובר הרבה פעמים רוצה". איני

האמיתית הסיבה בחוש. זאת לראות ואפשר

שאין מפני היא שוב, להיפגש רוצה שאינו

הוא הרגשיים. הקשיים עם להתמודד כח לו

ואני יחשוב הוא שוב, איפגש "אם כך: אומר

אחד! רגע יחשוב". והלה הסראחשוב

תחקור אל האלה. הדברים כל את הצדה

לך שאין אתה מרגיש ואם העתידות! אחר

שיתן לה' התפלל לכך, הנפשיים הכוחות

לומרלך צד יש אם הנפשיים. הכוחות את

התמונה את ראיתם לא הראשונה שבפעם

הרי וכדומה, טרודים הייתם כי הנכונה,

והרי שם, שתיפגשו הוא העולם מסדר

יום יום כשרים מיהודים זאת לשמוע יכולים

סוף לא עדיין זה שוב, זאת לבדוק "צריך -

להתרמות, לעצמו נותן שאינו מי דבר".

קיימת הזה. מהסוג בטחון כאן להוציא צריך

לקיים צריך אתה עכשיו א', חלק בטחון

" פירושו: ב' חלק בטחון ב'. חלק איןבטחון

ומפסיד. לי שומע שאםאדם פוחד, אני מה

אפסיד? או אנזק אתאעשה, עושים אם

מפסידים ולא ניזוקים לא הנכון איניהדבר .

הדבר את שאעשה זה בזכות אולי איך. יודע

אחר..." ממקום אחרת הצעה תבוא הנכון,

נסגרו נפלאים שידוכים כמה נא ראו

פעמים שניה. פעם ונפגשו שהתגברו על-ידי

לא עצמו שהאדם היה המעשה מאוד הרבה

על שאין לשדכן והודיע אופן בשום הסכים

אותו לשכנע הצליח השדכן אבל לדבר, מה

אפילו והשדכן המובהק, רבו עם להתייעץ

אותו, שידחוף רב לאותו מראש ביקש לא

נסגר ואז שוב להפגש לו הורה שרבו אלא

לרב כפוף האדם כשאין כן, אכן השידוך.

"את רוצה. אינו בוודאי בעצמו, הכל ופוסק

איני רוצה, איני זאת את רוצה, איני זאת

איני לשאול, רוצה איני לזה, לגשת רוצה

עם להתמודד כח לי אין להיפגש, רוצה

הנפשיים הכוחות את לי אין ההרגשים,

והמוח הלב בעצלות מדובר וכאמור, לכך".

צריך "אני - בבטחון להתחזק מחויב והאדם

אני לעשות. הנכון הדבר זהו כי לעשות

אני ומאמין יודע כי בטוח, בלב זאת עושה

הדבר את אעשה אם נזק שום לי יקרה שלא

הנכון".

ישלם ולא רשע לוה

מצויה דוגמא היא אף שלישית, דוגמא

ממוניתביותר: לפרשה נקלע אחדהאדם .

רוצה ואינו כסף של גדול סכום לו חייב

לפי לשפוט שאי-אפשר האמת לשלם.

רוצה אינו אם נותן שהלווה התשובות

לדחותו מתכוון רק שהוא או כלל לשלם

הוא הראשון השלב ידוע. בלתי כמולזמן

ועליו יסורים, לו יש המצבים. כל בשאר

הדברים בשלושת שזה:להתחזק להאמין

פרטית בהשגחה שנעשה להאמין זה,

במעשיו,לטובתו השניולפשפש השלב .

השלישיתפילההוא השלב מגיע ועכשיו .

נעצרים. אדם בני השלישבו הואהשלב שי

הפעולה שאעשה?שלב רוצה הקב"ה מה .

אבל עדין, מאוד נעשה זה כאן אכן

היסודות את לנו מזכירה הזאת העדינות

לעשות. מצווים אנו מדוע

אותנו צוה שהקב"ה לעיל הזכרנו כבר

ללכת צריך האדם העשיה. בעולם לפעול

את להכניס צריך הוא מזונו, את להביא

לפיו. צריךהמזון שהאדם עשיה דבר כל

מפני הוא העולם סדר לפי לעשות

ואם יעשנו אם אותו לבחון רוצה שהקב"ה

הנכונה ובמחשבה הנכון באופן .יעשנו

לך, מחויב שהשני ממון בתביעת וכשמדובר

תעשנה. כיצד לראות רוצה שתיהקב"ה יש

בזה לטעות על-ידיאופנים האחד האופן ,

לא על ויעבור ויביישנו השני על שיצעק

"אין שיאמר: השני והאופן כנושה, לו תהיה

מה כן ובגלל הזה". הסיפור לכל כח לי

יתעלם. - יעשה?

שמצוי האמת הנכון. הדבר זה תמיד לא

אנו ומדוע הנכון. הדבר יהיה לא שזה מאוד

כי הנכון? הדבר זה תמיד שלא אומרים

לו ומותר קטן בכסף שמדובר יתכן לפעמים

אבל עוולה. זה אין לפלוני. למחול לאדם

את צריך אתה - שונה הסיפור לפעמים

חובו את לך יחזיר שהלה הוא ונכון הכסף

מוחל אינך והרי ישלם, ולא רשע לווה כי

לו. מוחל לא אתה האמת! את תאמר לו.

אחד מצד אבוד. מרגיש אתה מאי? אלא

חושב אתה שני ומצד לעשות, פוחד אתה

של בהתפרצות יתלווה זה תעשה, שאם

לא! להתעלם. בוחר אתה לכן הקב"הכעס.

בכעס. ולא ותפעל, שתעשה רוצה

נואשות זקוק שאתה יתכן זאת עוד

לך ואין לאחר כסף חייב אתה כי לכסף

תובע חובך וכשבעל לו, להחזיר מהיכן

"אתה - כתירוץ בזה משתמש אתה אותך,

מחזיר שאינו אחד עם בפרשה שנפלתי יודע

פעלת? לא למה אבל בסדר! חובי?". את לי

רוצה אני כשר, יהודי להיות רוצה אני "כי

לא! בטחון". בעל פעללהיות אך פעל

.נכונה

הוא הראשון מרגישהכלל אתה שאם

שלא יהיה זה פלוני, עם תדבר אתה שאם

אתו שידבר שליש שלח הנכונה, .בצורה

בחר כל-כך. טובה עצה הרי זה ממון בעניני

בסיפור רגשית מעורב שאינו אדם לך

לך יש "אולי אותו: וישאל לפלוני שיפנה

אפשר מה חושב? אתה מה תכנית. איזו

אין אנשים מאוד הרבה בענין?". לעשות

בגלל הזה. החלק את אפילו לעשות רוצים

הם נכונה, זאת עושים איך יודעים שאינם

לטפל צריך הוללות. זה לפעמים מתעלמים.

שהוא. כמו להשאירו אפשר אי בזה.

אינו מהעובדים שאחד יש הרבה פעמים

אומר: והמעביד כשורה, מלאכתו את עושה

איך יודע איני או בזה, לטפל כח לי "אין

לענינים נותן אני כן על נכונה, זאת לעשות

מהלך. אינו לזרום לענינים לתת אנילזרום".

צריך ואני הדעת בישוב זאת לעשות צריך

בישוב זאת אעשה שאם בהקב"ה לבטוח

לי יעזור לפעול,הדעת, הולך אני עכשיו .

תחילהאבל אלך נכונה, לפעול כדי

ושלם ירא יהודי עם בר,להתייעץ יהודי

אלה כגון במקרים נסיון כבר לו שיש .דעת

יכול אינו ומה להועיל יכול מה אותו אשאל

לילהועיל. אסור להועיל, יכול שאינו מה

ומה השתדלות, בגדר אינו כי לעשות,

לעשות מחויב אני שיועיל, .שמסתבר

שכירותו מעלה שאינו שוכר

דמי מעלה שאינו שוכר לאדם לו יש

שלושה חודשיים, חודש, עבר שכירות.

מרגיש והוא חמשה, ארבעה, חודשים,

להשאיר יכול אינו הוא חיים. אינם שחייו

זה וזועם, כועס אתה סתם. הזה המצב את

פוגע זה הקב"ה, עם שלך בקשר פוגע

יכול אינך ביתך. בשלום פוגע זה בתפילתך,

אעשה?". מה "ובכן, ככה. אתהלהשאירו

מעשה ולעשות לקום תבקשצריך לך .

תכנית, איזה ליצור תנסה ואםמהשוכר,

לשלם לו אין שבאמת תראה זה כל ,לאחר

אינו לרחוב משפחתו עם אותו לזרוק והרי

מדובר אם בפרט לעשות, אתה שיכול דבר

וכדומה, במחשבתבאלמנה תשתמש אזי

ומפסיד לי שומע אדם שאין הןהבטחון .



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

יזפרשת ויצא תשפ"ג

בשניה כאן בראשונה כאן

ברירה. אין כי ברורות לדבר צריך כאן

אחת פעם נפגשו שהם יש הרבה פעמים

שואל השדכן בעיניו. חן מצא לא והשידוך

מאוד מצוי הנה לו. מסביר והוא מדוע,

על לדעת ניתן לא עדיין הראשונה שבפעם

להפגש וצריך לא אם הוא הטוב השידוך

"אני אומר: הוא כי עצל, הוא אבל שוב.

יחשוב השני הצד שוב, איפגש שאם פוחד

אחר-כך. להתחרט אוכל ולא רציני שזה

בטעות, מדובר הרבה פעמים רוצה". איני

האמיתית הסיבה בחוש. זאת לראות ואפשר

שאין מפני היא שוב, להיפגש רוצה שאינו

הוא הרגשיים. הקשיים עם להתמודד כח לו

ואני יחשוב הוא שוב, איפגש "אם כך: אומר

אחד! רגע יחשוב". והלה הסראחשוב

תחקור אל האלה. הדברים כל את הצדה

לך שאין אתה מרגיש ואם העתידות! אחר

שיתן לה' התפלל לכך, הנפשיים הכוחות

לומרלך צד יש אם הנפשיים. הכוחות את

התמונה את ראיתם לא הראשונה שבפעם

הרי וכדומה, טרודים הייתם כי הנכונה,

והרי שם, שתיפגשו הוא העולם מסדר

יום יום כשרים מיהודים זאת לשמוע יכולים

סוף לא עדיין זה שוב, זאת לבדוק "צריך -

להתרמות, לעצמו נותן שאינו מי דבר".

קיימת הזה. מהסוג בטחון כאן להוציא צריך

לקיים צריך אתה עכשיו א', חלק בטחון

" פירושו: ב' חלק בטחון ב'. חלק איןבטחון

ומפסיד. לי שומע שאםאדם פוחד, אני מה

אפסיד? או אנזק אתאעשה, עושים אם

מפסידים ולא ניזוקים לא הנכון איניהדבר .

הדבר את שאעשה זה בזכות אולי איך. יודע

אחר..." ממקום אחרת הצעה תבוא הנכון,

נסגרו נפלאים שידוכים כמה נא ראו

פעמים שניה. פעם ונפגשו שהתגברו על-ידי

לא עצמו שהאדם היה המעשה מאוד הרבה

על שאין לשדכן והודיע אופן בשום הסכים

אותו לשכנע הצליח השדכן אבל לדבר, מה

אפילו והשדכן המובהק, רבו עם להתייעץ

אותו, שידחוף רב לאותו מראש ביקש לא

נסגר ואז שוב להפגש לו הורה שרבו אלא

לרב כפוף האדם כשאין כן, אכן השידוך.

"את רוצה. אינו בוודאי בעצמו, הכל ופוסק

איני רוצה, איני זאת את רוצה, איני זאת

איני לשאול, רוצה איני לזה, לגשת רוצה

עם להתמודד כח לי אין להיפגש, רוצה

הנפשיים הכוחות את לי אין ההרגשים,

והמוח הלב בעצלות מדובר וכאמור, לכך".

צריך "אני - בבטחון להתחזק מחויב והאדם

אני לעשות. הנכון הדבר זהו כי לעשות

אני ומאמין יודע כי בטוח, בלב זאת עושה

הדבר את אעשה אם נזק שום לי יקרה שלא

הנכון".

ישלם ולא רשע לוה

מצויה דוגמא היא אף שלישית, דוגמא

ממוניתביותר: לפרשה נקלע אחדהאדם .

רוצה ואינו כסף של גדול סכום לו חייב

לפי לשפוט שאי-אפשר האמת לשלם.

רוצה אינו אם נותן שהלווה התשובות

לדחותו מתכוון רק שהוא או כלל לשלם

הוא הראשון השלב ידוע. בלתי כמולזמן

ועליו יסורים, לו יש המצבים. כל בשאר

הדברים בשלושת שזה:להתחזק להאמין

פרטית בהשגחה שנעשה להאמין זה,

במעשיו,לטובתו השניולפשפש השלב .

השלישיתפילההוא השלב מגיע ועכשיו .

נעצרים. אדם בני השלישבו הואהשלב שי

הפעולה שאעשה?שלב רוצה הקב"ה מה .

אבל עדין, מאוד נעשה זה כאן אכן

היסודות את לנו מזכירה הזאת העדינות

לעשות. מצווים אנו מדוע

אותנו צוה שהקב"ה לעיל הזכרנו כבר

ללכת צריך האדם העשיה. בעולם לפעול

את להכניס צריך הוא מזונו, את להביא

לפיו. צריךהמזון שהאדם עשיה דבר כל

מפני הוא העולם סדר לפי לעשות

ואם יעשנו אם אותו לבחון רוצה שהקב"ה

הנכונה ובמחשבה הנכון באופן .יעשנו

לך, מחויב שהשני ממון בתביעת וכשמדובר

תעשנה. כיצד לראות רוצה שתיהקב"ה יש

בזה לטעות על-ידיאופנים האחד האופן ,

לא על ויעבור ויביישנו השני על שיצעק

"אין שיאמר: השני והאופן כנושה, לו תהיה

מה כן ובגלל הזה". הסיפור לכל כח לי

יתעלם. - יעשה?

שמצוי האמת הנכון. הדבר זה תמיד לא

אנו ומדוע הנכון. הדבר יהיה לא שזה מאוד

כי הנכון? הדבר זה תמיד שלא אומרים

לו ומותר קטן בכסף שמדובר יתכן לפעמים

אבל עוולה. זה אין לפלוני. למחול לאדם

את צריך אתה - שונה הסיפור לפעמים

חובו את לך יחזיר שהלה הוא ונכון הכסף

מוחל אינך והרי ישלם, ולא רשע לווה כי

לו. מוחל לא אתה האמת! את תאמר לו.

אחד מצד אבוד. מרגיש אתה מאי? אלא

חושב אתה שני ומצד לעשות, פוחד אתה

של בהתפרצות יתלווה זה תעשה, שאם

לא! להתעלם. בוחר אתה לכן הקב"הכעס.

בכעס. ולא ותפעל, שתעשה רוצה

נואשות זקוק שאתה יתכן זאת עוד

לך ואין לאחר כסף חייב אתה כי לכסף

תובע חובך וכשבעל לו, להחזיר מהיכן

"אתה - כתירוץ בזה משתמש אתה אותך,

מחזיר שאינו אחד עם בפרשה שנפלתי יודע

פעלת? לא למה אבל בסדר! חובי?". את לי

רוצה אני כשר, יהודי להיות רוצה אני "כי

לא! בטחון". בעל פעללהיות אך פעל

.נכונה

הוא הראשון מרגישהכלל אתה שאם

שלא יהיה זה פלוני, עם תדבר אתה שאם

אתו שידבר שליש שלח הנכונה, .בצורה

בחר כל-כך. טובה עצה הרי זה ממון בעניני

בסיפור רגשית מעורב שאינו אדם לך

לך יש "אולי אותו: וישאל לפלוני שיפנה

אפשר מה חושב? אתה מה תכנית. איזו

אין אנשים מאוד הרבה בענין?". לעשות

בגלל הזה. החלק את אפילו לעשות רוצים

הם נכונה, זאת עושים איך יודעים שאינם

לטפל צריך הוללות. זה לפעמים מתעלמים.

שהוא. כמו להשאירו אפשר אי בזה.

אינו מהעובדים שאחד יש הרבה פעמים

אומר: והמעביד כשורה, מלאכתו את עושה

איך יודע איני או בזה, לטפל כח לי "אין

לענינים נותן אני כן על נכונה, זאת לעשות

מהלך. אינו לזרום לענינים לתת אנילזרום".

צריך ואני הדעת בישוב זאת לעשות צריך

בישוב זאת אעשה שאם בהקב"ה לבטוח

לי יעזור לפעול,הדעת, הולך אני עכשיו .

תחילהאבל אלך נכונה, לפעול כדי

ושלם ירא יהודי עם בר,להתייעץ יהודי

אלה כגון במקרים נסיון כבר לו שיש .דעת

יכול אינו ומה להועיל יכול מה אותו אשאל

לילהועיל. אסור להועיל, יכול שאינו מה

ומה השתדלות, בגדר אינו כי לעשות,

לעשות מחויב אני שיועיל, .שמסתבר

שכירותו מעלה שאינו שוכר

דמי מעלה שאינו שוכר לאדם לו יש

שלושה חודשיים, חודש, עבר שכירות.

מרגיש והוא חמשה, ארבעה, חודשים,

להשאיר יכול אינו הוא חיים. אינם שחייו

זה וזועם, כועס אתה סתם. הזה המצב את

פוגע זה הקב"ה, עם שלך בקשר פוגע

יכול אינך ביתך. בשלום פוגע זה בתפילתך,

אעשה?". מה "ובכן, ככה. אתהלהשאירו

מעשה ולעשות לקום תבקשצריך לך .

תכנית, איזה ליצור תנסה ואםמהשוכר,

לשלם לו אין שבאמת תראה זה כל ,לאחר

אינו לרחוב משפחתו עם אותו לזרוק והרי

מדובר אם בפרט לעשות, אתה שיכול דבר

וכדומה, במחשבתבאלמנה תשתמש אזי

ומפסיד לי שומע אדם שאין הןהבטחון .



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני יח

עלי ולא עשיתי, באמת כבר, עשיתי

אבל לגמור. להשתמטהמלאכה יכול איני

וב' א' שלב עשיתי שכבר בגלל ג' .משלב

ג' נסיוןשלב הוא המעשה, שלב שהוא

של פירושו ממנו, מתעלם אני ואם חדש,

נכשל שאני כידבר מהקב"ה, מתעלם אני

השלב את ולעשות עבדו להיות רוצה ואיני

השלבהבא את לעשות מחליט כן וכשאני .

לעשו היחידה הדרך על-ידיהבא, היא תה

הקב"ה כי ליאוש, מקום כאן שאין שאזכור

אני. ולא התוצאות את לעשות הולך

לתוצאות מצפה ואינו עושה

עסק איזה היה שפעם בעבר סיפרנו כבר

והרה"ק שבויים פדיון צבישל נפתלי רבי

קשריומבאבוב את להפעיל נתבקש זיע"א

הוא בזה. לעזור יכול שהיה אחד איש עם

מסוימת, בשעה במשרדו עמו להיפגש קבע

עם מלווה כשהוא הלך השעה, ובהתקרב

המיועד. המקום אל מהעסקנים אחד

במנהטן. קטן בבנין היה האיש של משרדו

וכל כולו חשוך שהבנין ראו לשם, כשהגיעו

להוט בהיותו הצדיק אך מוגפים, דלתותיו

התבונן מישראל, אחיו למען לפעול כל-כך

צמוד גדול בנין שיש גילה והנה סביביו

"הבה לו: ואמר מלווהו אל פנה בנין. לאותו

נוכל משם ואולי הגדול הבנין אל ניכנס

עינים פקח מלווהו הקטן". הבנין אל לעבור

לקטן?", קשור הגדול הבנין "מה - תמהות

אומר אלא אליו, התייחס לא הצדיק אבל

אחריו. והוא הגדול הבנין אל נכנס ועושה,

הצדיק עצר קומה ובכל למעלית נכנסו הם

אם ושבים העוברים את ושאל המעלית את

הקטן. הבנין אל משם להכנס דרך איזו יש

מה אך בתימהון, עליו הביטו כולם האנשים

העליונה, לקומה עד כך עלו הם לו. אכפת

לעבור אפשרות שום שאין כשנודע ורק

וכיון וירדו. חזרו הקטן, לבנין זה מבנין

בא האיש את שם מצאו מהבנין, שיצאו

ונכנסו האיחור על התנצל הוא לקראתם.

הפגישה .אל

הצדיק סובב הפגישה, מן חזרה בדרכם

תסתכל "אל לו: ואמר למלווהו ראשו את

שכפי הבנתי אני אף דעה. חסר כעל עלי

אך הבנינים, שני בין קשר שום אין הנראה

עושים אין שבויים, לפדיון נוגע כשהדבר

בחוסר.חשבונות ברחוב סתם לעמוד

איזו לנו יפתח שהקב"ה יתכן הרי מעש?

הטבע כדרך שלא ".דרך

הבהירות בתכלית לצדיק לו היה ברור

לא זה ליהודים. לעזור מצווה הוא שעכשיו

החכם, הוא "אני לומר: התוצאה עם קשור

זה הוא אני פרוטקציה, לו שיש זה הוא אני

כי ככה. הולך לא זה השכנוע". כח לו שיש

זו, בגישה זאת עושה האדם שהואאם הגם

הוא הנכון, המעשה את לעשות בטוב בוחר

כוחי בכוונת זאת עושה שהוא בכך טועה

ידי .ועוצם

בעשייה למחויב נסיונות שני

האדם מעתה: שהאמיןאמור לאחר

לה' והתפלל עכשיוובטח לו יש שני,

הראשוןנסיונות הנסיון לעשות. שלא

אינו ואם לעשות, מחויב הוא מעשה.

בטחון לו שאין הוא סימן אינועושה, הוא .

אותו, מסייעין ליטהר שהבא הואמאמין

ה' ברצון תלויות שהתוצאות מאמין .אינו

עצלן להיות ולא לעשות מחויב הוא

הוא השני והנסיון ולעשותומתהולל. לקום

ידי ועוצם כוחי מתגברבכוונת כשהאדם .

הוא לעשות, ומתחיל הראשון הנסיון על

המפתהו יצרו על עכשיו להתגבר צריך

ידי. ועוצם כוחי בהרגשת לעשותו

אנשים להתרים בא צדקה כשגבאי

מצוה, דבר לשאר או דפסחא ישלקמחא

נסיונות שני האחדלו הנסיון יעשהו, אם

לאו השני,אם והנסיון אם, כשיעשהו,

והכנעה בביטול יעשהו האם יעשהו

והקב"ה הפעולה את עושה שהוא ובידיעה

התוצאות את ח"ועושה שיעשהו או ,

שיודע הגדול המוצלח הוא שהוא במחשבה

אדם. בני להתרים ואיך לדבר איך

כי זו, בדוגמא השתמשנו לא כה עד

הקודם, לשיעור יותר מתאימה זו דוגמא

או לעשות אם זה בספק מתחילה שהרי

כל כיצד להראות רצינו זה בשיעור לחדול.

ברפואה, מקרה. באותו מתקיימים החלקים

כך הוא בפרנסה גם הנה בממון. בשידוכים,

אין פרנסה, לו אין לעיל. האמור הסדר ככל

עצה לשית יודע הוא אין לאכול, לחם לו

השלב לבטוח, הוא הראשון השלב בנפשו.

לעשות השלישי והשלב להתפלל, הוא השני

שלא דבר זהו כי שוב, ונדגיש מעשה.

הקודמים. בשיעורים מספיק אותו הדגשנו

שהקב"ה חזק בבטחון בטח שהאדם לאחר

על שהתפלל ולאחר לכל, ומפרנס זן

השלישי,הפרנסה השלב מגיע אסור, שבו

לעבוד צריך שהוא מהמציאות להתעלם לו

הילדים את להשיא וצריך אבלבמלאכה זה,

עבודה לחפש צריך שהוא אומר לא עדיין

לחתן שיוכל באופן רב כסף לו שתכניס כזו

ילדיו את הואעמו הרי כך, סבור הוא אם .

כמו השלישי, שבשלב השני בחלק טועה

ש לקוםשדיברנו, הוא הראשון החלק

השניולעשות והחלק צריך, שהוא לזכור

תוצאות. להביא לא אבל מעשה לעשות

בטחון עם עשיה

השלישי בשלב כלל בדרך שוב, ונאמר

האמונה בשלבי להפסקה. יוצאים העולם אז

בבית גדול ציבור היה עדיין והתפילה,

הציבור להמשך, כשהגיע אך המדרש,

ולעשות לקום צריך אתה עכשיו התפזר.

ולעשות, לקום רוצה אינך עוד וכל מעשה,

אינך שהרי בהקב"ה, בוטח שאינך הוא סימן

לך אסור לזה, ובנוסף לו. לציית רוצה

זו מלאכה אין שמא לחשוב אופן בשום

בשביל יספיקו לא הכנסותיה כי לך כדאית

לעצמו: חושב האדם הילדים. את לחתן

נפשי לתכונת מתאימה זו שעבודה "נכון

אבל שאעבוד, רוצה הקב"ה שבה ונראה

לעבוד הולך אני הרי קולט, איני אחד! רגע

ומפני מתהולל, להיות שלא כדי עבודה

אם הילדים, נישואי על לחשוב צריך שאני

ארבעת שמכניסה זו מעבודה לי יש מה כן

טעות! בחודש?". בלבד שקלים אלפים

ולא ולעשות לקום רק הוא שלך החיוב

אבל הלבבותלהתעצל, חובות מצד אם

מתאימה היא כי לך נכונה זו עבודה

העולם בסדר מקובלת והיא נפשך ,לתכונת

בכלל? אותך שאל צריכהמי לא היא

הנח! ועכשיו. כאן תוצאות לך להביא

לך יעזור כבר .הקב"ה

השלבים כל את לעבור האדם צריך כך

אם ורק טועה, הוא היכן עת בכל ולבדוק

הקב"ה עם להפגש יוכל כן, יעשה

ישבבהירות שם ולכל שם, יש מצב לכל .

בו, להתנהג איך בתורה יודעאור והאדם

בגלל הדרך את מחליף לא הוא פעם שאף

עובד, אינו זה אם כי עובד, אינו שמשהו

עבודה יש ושם חדש שם מקבל זה

בטחון של בהחדשה והפוך בה הפוך .

בה. דכולה



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד
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לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי
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 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

יטפרשת ויצא תשפ"ג
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לעשו היחידה הדרך על-ידיהבא, היא תה

הקב"ה כי ליאוש, מקום כאן שאין שאזכור
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"הבה לו: ואמר מלווהו אל פנה בנין. לאותו

נוכל משם ואולי הגדול הבנין אל ניכנס

עינים פקח מלווהו הקטן". הבנין אל לעבור

לקטן?", קשור הגדול הבנין "מה - תמהות

אומר אלא אליו, התייחס לא הצדיק אבל

אחריו. והוא הגדול הבנין אל נכנס ועושה,

הצדיק עצר קומה ובכל למעלית נכנסו הם

אם ושבים העוברים את ושאל המעלית את

הקטן. הבנין אל משם להכנס דרך איזו יש

מה אך בתימהון, עליו הביטו כולם האנשים

העליונה, לקומה עד כך עלו הם לו. אכפת
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הפגישה .אל
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הבהירות בתכלית לצדיק לו היה ברור

לא זה ליהודים. לעזור מצווה הוא שעכשיו

החכם, הוא "אני לומר: התוצאה עם קשור

זה הוא אני פרוטקציה, לו שיש זה הוא אני

כי ככה. הולך לא זה השכנוע". כח לו שיש

זו, בגישה זאת עושה האדם שהואאם הגם

הוא הנכון, המעשה את לעשות בטוב בוחר

כוחי בכוונת זאת עושה שהוא בכך טועה

ידי .ועוצם

בעשייה למחויב נסיונות שני

האדם מעתה: שהאמיןאמור לאחר

לה' והתפלל עכשיוובטח לו יש שני,

הראשוןנסיונות הנסיון לעשות. שלא

אינו ואם לעשות, מחויב הוא מעשה.

בטחון לו שאין הוא סימן אינועושה, הוא .

אותו, מסייעין ליטהר שהבא הואמאמין

ה' ברצון תלויות שהתוצאות מאמין .אינו

עצלן להיות ולא לעשות מחויב הוא

הוא השני והנסיון ולעשותומתהולל. לקום

ידי ועוצם כוחי מתגברבכוונת כשהאדם .

הוא לעשות, ומתחיל הראשון הנסיון על

המפתהו יצרו על עכשיו להתגבר צריך

ידי. ועוצם כוחי בהרגשת לעשותו

אנשים להתרים בא צדקה כשגבאי

מצוה, דבר לשאר או דפסחא ישלקמחא

נסיונות שני האחדלו הנסיון יעשהו, אם

לאו השני,אם והנסיון אם, כשיעשהו,

והכנעה בביטול יעשהו האם יעשהו

והקב"ה הפעולה את עושה שהוא ובידיעה

התוצאות את ח"ועושה שיעשהו או ,

שיודע הגדול המוצלח הוא שהוא במחשבה

אדם. בני להתרים ואיך לדבר איך

כי זו, בדוגמא השתמשנו לא כה עד

הקודם, לשיעור יותר מתאימה זו דוגמא

או לעשות אם זה בספק מתחילה שהרי

כל כיצד להראות רצינו זה בשיעור לחדול.

ברפואה, מקרה. באותו מתקיימים החלקים

כך הוא בפרנסה גם הנה בממון. בשידוכים,

אין פרנסה, לו אין לעיל. האמור הסדר ככל

עצה לשית יודע הוא אין לאכול, לחם לו

השלב לבטוח, הוא הראשון השלב בנפשו.

לעשות השלישי והשלב להתפלל, הוא השני

שלא דבר זהו כי שוב, ונדגיש מעשה.

הקודמים. בשיעורים מספיק אותו הדגשנו

שהקב"ה חזק בבטחון בטח שהאדם לאחר

על שהתפלל ולאחר לכל, ומפרנס זן

השלישי,הפרנסה השלב מגיע אסור, שבו

לעבוד צריך שהוא מהמציאות להתעלם לו

הילדים את להשיא וצריך אבלבמלאכה זה,

עבודה לחפש צריך שהוא אומר לא עדיין

לחתן שיוכל באופן רב כסף לו שתכניס כזו

ילדיו את הואעמו הרי כך, סבור הוא אם .

כמו השלישי, שבשלב השני בחלק טועה

ש לקוםשדיברנו, הוא הראשון החלק

השניולעשות והחלק צריך, שהוא לזכור

תוצאות. להביא לא אבל מעשה לעשות

בטחון עם עשיה

השלישי בשלב כלל בדרך שוב, ונאמר

האמונה בשלבי להפסקה. יוצאים העולם אז

בבית גדול ציבור היה עדיין והתפילה,

הציבור להמשך, כשהגיע אך המדרש,

ולעשות לקום צריך אתה עכשיו התפזר.

ולעשות, לקום רוצה אינך עוד וכל מעשה,

אינך שהרי בהקב"ה, בוטח שאינך הוא סימן

לך אסור לזה, ובנוסף לו. לציית רוצה

זו מלאכה אין שמא לחשוב אופן בשום

בשביל יספיקו לא הכנסותיה כי לך כדאית

לעצמו: חושב האדם הילדים. את לחתן

נפשי לתכונת מתאימה זו שעבודה "נכון

אבל שאעבוד, רוצה הקב"ה שבה ונראה

לעבוד הולך אני הרי קולט, איני אחד! רגע

ומפני מתהולל, להיות שלא כדי עבודה

אם הילדים, נישואי על לחשוב צריך שאני

ארבעת שמכניסה זו מעבודה לי יש מה כן

טעות! בחודש?". בלבד שקלים אלפים

ולא ולעשות לקום רק הוא שלך החיוב

אבל הלבבותלהתעצל, חובות מצד אם

מתאימה היא כי לך נכונה זו עבודה

העולם בסדר מקובלת והיא נפשך ,לתכונת

בכלל? אותך שאל צריכהמי לא היא

הנח! ועכשיו. כאן תוצאות לך להביא

לך יעזור כבר .הקב"ה

השלבים כל את לעבור האדם צריך כך

אם ורק טועה, הוא היכן עת בכל ולבדוק

הקב"ה עם להפגש יוכל כן, יעשה

ישבבהירות שם ולכל שם, יש מצב לכל .

בו, להתנהג איך בתורה יודעאור והאדם

בגלל הדרך את מחליף לא הוא פעם שאף

עובד, אינו זה אם כי עובד, אינו שמשהו

עבודה יש ושם חדש שם מקבל זה

בטחון של בהחדשה והפוך בה הפוך .

בה. דכולה
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ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני כ

הר"ר ווערטהיימערנדבת הי"והערשל

בנו את הכניסו לרגל

אבינו אברהם של בבריתו

תשפ"ג כסלו ג' ויצא פרשת ראשון יום

לעולם גאולה שמביא אמנו רחל של ויתורה

לפעולתך שכר יש

על לנו מספרת התורה הזו בפרשה

אמנו רחל של במדותיה "ויהיפסוק. נאמר:

ופירש לאה", היא והנה "אבלרש"יבבוקר :

יעקב שמסר לפי לאה, היתה לא בלילה

לו שמכניסין רחל וכשראתה סימנים, לרחל

עמדה אחותי, תכלם עכשיו אמרה לאה

ש וידוע סימנים". אותן לה ישומסרה רחל

את שיגאל מהשי"ת לבקש מיוחד כח לה

המר מהגלות הישראל וכלשון פסוקים,

יד-טז) לא, ברמה(ירמיה קול ה' אמר "כה :

על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע

כה איננו, כי בניה על להנחם מאנה בניה

כי מדמעה ועיניך מבכי קולך מנעי ה' אמר

מארץ ושבו ה' נאום לפעולתך שכר יש

ושבו ה' נאום לאחריתך תקוה ויש אויב,

לגבולם". בנים

כד)מדרשוב אות רבה דאיכה (פתיחתא

שיש הכח בזה. זה קשורים אלה ששני כתוב

הגאולה, להחשת בתפילתה לפעול לרחל

הקדושים האבות של מכוחם חזק יותר הוא

החורבן על בוכים כולם רבינו. משה ושל

ו תפילתם, את מקבל הקב"ה רקואין

פעולה בשכר מתקבלת רחל של תפילתה

ללאה שעשתה שם:זו המדרש לשון וזה .

הקב"ה לפני אמנו רחל קפצה שעה באותה

עבדך שיעקב לפניך גלוי רבש"ע ואמרה

בשר שאני אני ומה וכו' יתירה אהבה אהבני

ולא שלי לצרה קנאתי לא ואפר עפר ודם

חי מלך ואתה ולחרפה, לבושה הוצאתיה

לעבודת קנאת מה מפני רחמן וקיים

ונהרגו בני והגלית ממש בה שאין כוכבים

כרצונם, בם אויבים ועשו מידבחרב

רחמ בשבילךנתגלגלו ואמר הקב"ה של יו

למקומן. ישראל את מחזיר אני רחל

ברחל בה שהיתה צניעות בשכר

בין השייכות מהי להתבונן עלינו אכן

זה לכוח ללאה הסימנים מסירת פעולת

דבר שאת והאמת לעולם. גאולה להביא

ב גם מוצאים אנו מגילההשייכות (יג,מסכת

בהב) שהיתה צניעות בשכר שנינו: שם ,

ובשכר שאול, ממנה ויצא זכתה - ברחל

ממנו ויצאת זכה - בשאול בו שהיה צניעות

וכו' ברחל בה היתה צניעות ומה אסתר,

דבר ואת דכתיב בשאול, היתה צניעות ומה

- שמואל אמר אשר לו הגיד לא המלוכה

שם. הש"ס עכ"ל אסתר. ממנו ויצאת זכה

לבני גאולה הביאה אסתר? היתה ומה

המן. מצרת שלישראל שהוויתור לך הא

להביא בכוחו שמתייחד דבר הוא רחל

.גאולה

והשגות לצדקות שייך הדבר היה אילו

רבינו ומשה הקדושים האבות הרי בלבד,

אין והרי מרחל, והשגתם בצדקותם נפלו לא

וכבר רבינו, משה של בגדלותו השגה לנו

ה הק'כתב הברכה)אוה"ח וזאת שמשה(פרשת

שהגיע מפני האלוקים" "איש נקרא רבינו

מהאבות גבוהה יותר למדרגה בהשגתו

במדרש שם איתא זה כל ועם הקדושים,

בענין תפילתם את מקבל הקב"ה שאין

מיוחדהגאולה, באופן שייכת הגאולה כי

הוויתור מהאבותלמדרגת אחד שכל וכפי ,

התייחדה רחל כך מסוימת, במדה התייחד

להביא זה כח לה שנתן זו והיא זו במדה

בתפילתה. הגאולה את

תפקידו לפי אחד כל נסיונות

הקדושים מהאבות אחד כל יותר: נבאר

להגיע לו שסייעו מיוחדים נסיונות לו היה

היו לא להגיע. הוצרכו שאליו המקום אל

העיקר שיהיה, מה יהיה נסיונות סתם להם

אלא ה', את ויעבדו עליהם מןשיתגברו

נסיונות מהם אחד לכל הזמינו השמים

בהם עומד הוא שכאשר הוא,מיוחדים

נשמתו שורש את ומתעלהמגלה ועולה

העליונה, למדרגה עד כןלפיו ידי ועל

להביא צריך שהוא מה את לעולם מביא

עשרהאליו עם אברהם את ניסה הקב"ה .

לפרסם הכוח לו שנתן מה זה כי הנסיונות,

היה אבינו לאברהם בעולם. אלקותו את

להיות צריך היה הוא מיוחד. תפקיד

שמפרסם זה להיות צריך היה הוא הראשון,

אורחים ההכנסת על-ידי הגדול שמו

שהיה נסיון כל לו. שהיו הנסיונות ועל-ידי

יוכל עליו, יתגבר שאם הזדמנות לו נתן לו

להביא. צריכה שנשמתו מה את להביע

עם ויעקב נסיונותיו עם יצחק אח"כ

כי אחרים, נסיונות היה אחד לכל נסיונותיו.

שורש לפי אחר תפקיד היה אחד לכל

בנסיונותיו עסוקה הרי הפרשה כל נשמתו.

לברוח צריך שהיה זה אבינו. יעקב של

המצביםמלבן, בכל לעבור צריך שהיה וזה

היה זה כי לזה, מוכרח היה הוא המשונים.

.מהותו

ה' סופרהנה דברחתם זה בענין כתב '

ה' "וירא הפסוק: בלשון מדייק הוא נפלא.

ורחל רחמה את ויפתח לאה שנואה כי

מדרכן שהרי תמוה, הוא שלכאורה עקרה",

ככל היתה שלאה ונמצא ללדת נשים של

תלד שלא רחמה את ה' סתם ולרחל הנשים

נראה הפסוק וממשמעות הנשים, ככל

וללאה הנשים ככל היתה שרחל להיפך,

כדרך שלא נס בדרך רחמה את ה' פתח

סופר' ה'חתם מבאר פלאי. והוא הנשים,

למדרגתם להגיע היו צריכות שהאמהות

מצד עקרות היו הם ולכן התפילה על-ידי

שאמרו וזהו היוחז"למהותן, מה "מפני

מתאוה שהקב"ה מפני עקורים? אבותינו

מדויק שהוא ונמצא צדיקים", של לתפילתן

עקרות, היו טבען מצד האמהות כי ביותר,

שנואה, שהיא הקב"ה שראה כיון לאה ורק

רחמה. את לה פתח

אמנו רחל של נסיונה

הנסיונותולענייננו, האבותכל של

אשר שעברו, המעברים וכל והאמהות

עד לך-לך מפרשת בהן עסוקות הפרשיות

משה של המעברים ואח"כ ויחי, פרשת סוף

התורה, סוף עד לגלותרבינו כדי היה הכל

שורש לפי מהם אחד כל של כוחותיו את

לומדיםנשמתו אנו זו בפרשה וכאמור, .

השמים מן הוסב בלאה רחל החלפת שענין

הוויתור נסיון בפני רחל את להעמיד .כדי

ושיעקב רמאי לבן שיהיה סיבבו השמים מן

תעמוד האחרון וברגע לרחל סימנים ימסור

ללאה הסימנים את למסור אם בחירה בפני

הקדושות, באמהות השגה לנו אין לא. או

כמה מדרגתנו לפי לתאר ננסה אבל

מעין דבר אם במוחנו חולפות היו מחשבות

לא זה הנכון, הדבר זה לנו. קורה היה זה

מאתנו אחד כל היה ספק ללא הנכון. הדבר

את למסור נכון "אין במחשבתו: מיד אומר

ואף טוב, זה אין ליעקב גם הרי הסימנים.

מעמד". יחזיק לא בית השלום ללאה. לא

יכולה היתה שרחל סוף בלי חשבונות יש



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

כיפרשת ויצא תשפ"ג

הר"ר ווערטהיימערנדבת הי"והערשל

בנו את הכניסו לרגל

אבינו אברהם של בבריתו

תשפ"ג כסלו ג' ויצא פרשת ראשון יום

לעולם גאולה שמביא אמנו רחל של ויתורה

לפעולתך שכר יש

על לנו מספרת התורה הזו בפרשה

אמנו רחל של במדותיה "ויהיפסוק. נאמר:

ופירש לאה", היא והנה "אבלרש"יבבוקר :

יעקב שמסר לפי לאה, היתה לא בלילה

לו שמכניסין רחל וכשראתה סימנים, לרחל

עמדה אחותי, תכלם עכשיו אמרה לאה

ש וידוע סימנים". אותן לה ישומסרה רחל

את שיגאל מהשי"ת לבקש מיוחד כח לה

המר מהגלות הישראל וכלשון פסוקים,

יד-טז) לא, ברמה(ירמיה קול ה' אמר "כה :

על מבכה רחל תמרורים בכי נהי נשמע

כה איננו, כי בניה על להנחם מאנה בניה

כי מדמעה ועיניך מבכי קולך מנעי ה' אמר

מארץ ושבו ה' נאום לפעולתך שכר יש

ושבו ה' נאום לאחריתך תקוה ויש אויב,

לגבולם". בנים

כד)מדרשוב אות רבה דאיכה (פתיחתא

שיש הכח בזה. זה קשורים אלה ששני כתוב

הגאולה, להחשת בתפילתה לפעול לרחל

הקדושים האבות של מכוחם חזק יותר הוא

החורבן על בוכים כולם רבינו. משה ושל

ו תפילתם, את מקבל הקב"ה רקואין

פעולה בשכר מתקבלת רחל של תפילתה

ללאה שעשתה שם:זו המדרש לשון וזה .

הקב"ה לפני אמנו רחל קפצה שעה באותה

עבדך שיעקב לפניך גלוי רבש"ע ואמרה

בשר שאני אני ומה וכו' יתירה אהבה אהבני

ולא שלי לצרה קנאתי לא ואפר עפר ודם

חי מלך ואתה ולחרפה, לבושה הוצאתיה

לעבודת קנאת מה מפני רחמן וקיים

ונהרגו בני והגלית ממש בה שאין כוכבים

כרצונם, בם אויבים ועשו מידבחרב

רחמ בשבילךנתגלגלו ואמר הקב"ה של יו

למקומן. ישראל את מחזיר אני רחל

ברחל בה שהיתה צניעות בשכר

בין השייכות מהי להתבונן עלינו אכן

זה לכוח ללאה הסימנים מסירת פעולת

דבר שאת והאמת לעולם. גאולה להביא

ב גם מוצאים אנו מגילההשייכות (יג,מסכת

בהב) שהיתה צניעות בשכר שנינו: שם ,

ובשכר שאול, ממנה ויצא זכתה - ברחל

ממנו ויצאת זכה - בשאול בו שהיה צניעות

וכו' ברחל בה היתה צניעות ומה אסתר,

דבר ואת דכתיב בשאול, היתה צניעות ומה

- שמואל אמר אשר לו הגיד לא המלוכה

שם. הש"ס עכ"ל אסתר. ממנו ויצאת זכה

לבני גאולה הביאה אסתר? היתה ומה

המן. מצרת שלישראל שהוויתור לך הא

להביא בכוחו שמתייחד דבר הוא רחל

.גאולה

והשגות לצדקות שייך הדבר היה אילו

רבינו ומשה הקדושים האבות הרי בלבד,

אין והרי מרחל, והשגתם בצדקותם נפלו לא

וכבר רבינו, משה של בגדלותו השגה לנו

ה הק'כתב הברכה)אוה"ח וזאת שמשה(פרשת

שהגיע מפני האלוקים" "איש נקרא רבינו

מהאבות גבוהה יותר למדרגה בהשגתו

במדרש שם איתא זה כל ועם הקדושים,

בענין תפילתם את מקבל הקב"ה שאין

מיוחדהגאולה, באופן שייכת הגאולה כי

הוויתור מהאבותלמדרגת אחד שכל וכפי ,

התייחדה רחל כך מסוימת, במדה התייחד

להביא זה כח לה שנתן זו והיא זו במדה

בתפילתה. הגאולה את

תפקידו לפי אחד כל נסיונות

הקדושים מהאבות אחד כל יותר: נבאר

להגיע לו שסייעו מיוחדים נסיונות לו היה

היו לא להגיע. הוצרכו שאליו המקום אל

העיקר שיהיה, מה יהיה נסיונות סתם להם

אלא ה', את ויעבדו עליהם מןשיתגברו

נסיונות מהם אחד לכל הזמינו השמים

בהם עומד הוא שכאשר הוא,מיוחדים

נשמתו שורש את ומתעלהמגלה ועולה

העליונה, למדרגה עד כןלפיו ידי ועל

להביא צריך שהוא מה את לעולם מביא

עשרהאליו עם אברהם את ניסה הקב"ה .

לפרסם הכוח לו שנתן מה זה כי הנסיונות,

היה אבינו לאברהם בעולם. אלקותו את

להיות צריך היה הוא מיוחד. תפקיד

שמפרסם זה להיות צריך היה הוא הראשון,

אורחים ההכנסת על-ידי הגדול שמו

שהיה נסיון כל לו. שהיו הנסיונות ועל-ידי

יוכל עליו, יתגבר שאם הזדמנות לו נתן לו

להביא. צריכה שנשמתו מה את להביע

עם ויעקב נסיונותיו עם יצחק אח"כ

כי אחרים, נסיונות היה אחד לכל נסיונותיו.

שורש לפי אחר תפקיד היה אחד לכל

בנסיונותיו עסוקה הרי הפרשה כל נשמתו.

לברוח צריך שהיה זה אבינו. יעקב של

המצביםמלבן, בכל לעבור צריך שהיה וזה

היה זה כי לזה, מוכרח היה הוא המשונים.

.מהותו

ה' סופרהנה דברחתם זה בענין כתב '

ה' "וירא הפסוק: בלשון מדייק הוא נפלא.

ורחל רחמה את ויפתח לאה שנואה כי

מדרכן שהרי תמוה, הוא שלכאורה עקרה",

ככל היתה שלאה ונמצא ללדת נשים של

תלד שלא רחמה את ה' סתם ולרחל הנשים

נראה הפסוק וממשמעות הנשים, ככל

וללאה הנשים ככל היתה שרחל להיפך,

כדרך שלא נס בדרך רחמה את ה' פתח

סופר' ה'חתם מבאר פלאי. והוא הנשים,

למדרגתם להגיע היו צריכות שהאמהות

מצד עקרות היו הם ולכן התפילה על-ידי

שאמרו וזהו היוחז"למהותן, מה "מפני

מתאוה שהקב"ה מפני עקורים? אבותינו

מדויק שהוא ונמצא צדיקים", של לתפילתן

עקרות, היו טבען מצד האמהות כי ביותר,

שנואה, שהיא הקב"ה שראה כיון לאה ורק

רחמה. את לה פתח

אמנו רחל של נסיונה

הנסיונותולענייננו, האבותכל של

אשר שעברו, המעברים וכל והאמהות

עד לך-לך מפרשת בהן עסוקות הפרשיות

משה של המעברים ואח"כ ויחי, פרשת סוף

התורה, סוף עד לגלותרבינו כדי היה הכל

שורש לפי מהם אחד כל של כוחותיו את

לומדיםנשמתו אנו זו בפרשה וכאמור, .

השמים מן הוסב בלאה רחל החלפת שענין

הוויתור נסיון בפני רחל את להעמיד .כדי

ושיעקב רמאי לבן שיהיה סיבבו השמים מן

תעמוד האחרון וברגע לרחל סימנים ימסור

ללאה הסימנים את למסור אם בחירה בפני

הקדושות, באמהות השגה לנו אין לא. או

כמה מדרגתנו לפי לתאר ננסה אבל

מעין דבר אם במוחנו חולפות היו מחשבות

לא זה הנכון, הדבר זה לנו. קורה היה זה

מאתנו אחד כל היה ספק ללא הנכון. הדבר

את למסור נכון "אין במחשבתו: מיד אומר

ואף טוב, זה אין ליעקב גם הרי הסימנים.

מעמד". יחזיק לא בית השלום ללאה. לא

יכולה היתה שרחל סוף בלי חשבונות יש



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני כי

הסימנים, את למסור שלא כדי לעשות

ולמסורו הנכון הדבר את לעשות כשבחרה

למדרגתה, הגיעה היא הסימנים, את

רחל, כןמדרגת ידי לקייםועל יכולה היא

הגאולה. את לעורר - שהוא תפקידה את

ותיקון רחל תיקון יש חצות בתיקון הנה

ב איתא וכך חייםלאה, עץ "פרי חצות: בכל

היא להשי"ת(רחל)לילה ושואגת צועקת

המקדש בית חורבן שקולעל מבואר ."

כל אלא בלבד, אחת פעם אינו נשמע ברמה

תפקידה זהו כי ומתחננת, צועקת היא לילה

הגאולה, את לעורר נשמתה שורש על-פי

על הלילה בחצות בוכים ישראל וכשבני

ברמה בקול משתתפים הם השכינה, צער

רואים אנו דבר סוף אמנו. רחל של נשמע

קנאה שלא וזה אמנו, רחל של שהוויתור

לה שנתן מה זה שם, המדרש כלשון בלאה,

הגאולה. את להחיש הכוח את

בדבר תלויה שאינה אהבה

זה בענין נפלא דבר מוצאים אנו עוד

מפאנובדברי דיןז"להרמ"ע חיקור (מאמר

פי"ז) המלךח"ד שדוד מסופר שמואל בספר .

שרוי והיה המלך שאול על-ידי נרדף היה

זה הוא שאול בן ויהונתן חיים בסכנת

את והציל נפש אהבת דוד את שאהב

שהיאאחייו עד כל-כך חזקה היה אהבתו .

שאינה לאהבה כדוגמא חז"ל בפי נחשבת

הדבר ויהונתן. דוד אהבת - בדבר תלויה

היה צריך הרי יהונתן כי פלא, מעורר

והסברא שאול, מקום את למלא דין על-פי

כנגד ביותר הגדול הלוחם שיהיה נותנת

ואף חייו את מציל הוא ולמעשה דוד,

לו יז)אומר כג, לא(ש"א כי תירא "אל :

על תמלוך ואתה אבי שאול יד תמצאך

שאול וגם למשנה לך אהיה ואנכי ישראל

כן". יודע אבי

מפאנו הרמ"ע בגילוימבאר כוחו רב (כידוע

הגלגולים) עםנסתרות יחד נהרג כשיהונתן .

ואמר דוד הספידו כו)אביו, א, לי(ש"ב "צר :

נפלאתה מאוד לי נעמת יהונתן אחי ְְִַָעליך

נשים מאהבת נשים". מאהבת לי אהבתך

פירושו אלא נשים, מאהבת יותר פירושו אין

יהונתן כי נשים, מאהבת נבעה שהאהבה

בנימין משבט שהיה שאול של בנו היה

שנולד יהודה משבט היה ודוד מרחל, שנולד

לה ומסרה ללאה ויתרה שרחל וכפי מלאה,

יהונתן ויתר כך ונצחיותה, עתידה כל את

כי המלוכה, את במידותלדוד נפש מסירות

כעבור שוב ומשתקפת בנפש משתרשת

הסוד:דורות את כאן גילה המלך דוד .

מאהבת זו? אהבה נבעה מהיכן יודע "אתה

ולאה". רחל מאהבת נשים,

אמנו רחל של חידושה

את יותר טוב מבינים אנו כעת הנה

במדרש ראינו הן ללאה. רחל של הוויתור

קנאתי לא - קנאה בלשון השתמשה שרחל

רואה האדם קנאה? המושג זה מה בלאה.

רוצה הוא לו. קשה ממנו. יותר יש שלחבירו

מצליח, ואינו ענין באיזה להצליח מאוד

נניח גדולה. הצלחה בו נוחל חבירו בעוד

יש שלחבירו רואה והוא כבוד רוצה שהוא

להרויח רוצה הוא או ממנו, כבוד יותר

להשקיע צריך הוא למעשה אך כסף, הרבה

יודע ואינו החודש, את לכסות כדי ויזע דם

והונו לו והולך משקיע מהישיבה חבירו למה

לא זה טובים. בנים שידוכים, ליום. מיום גדל

יש ופלוני לפלוני קנאה. המושג זהו נגמר.

איך לראות לי וקשה רוצה, אני וגם וכך כך

צריך אני ורק טובים חיים להם חיים כולם

גדול. בקושי לי מגיע דבר וכל להתמודד

שאינו האדם על שאומרים זה ומה

הוא טובה. עין לו שיש הוא הפירוש מקנא?

הקיימתא. הסכנה זוהי והרי בעלמא, כמעשיות בנ"ך הסיפורים כל את ללמוד שלא מאוד להזהר צריך אמנם

בהם. כמוסים רבים וסודות מהשגותינו הם גבוהים כי הנביאים, ספרי בלימוד

הייתי מאוד אומר, האמת "את כך: אומר

שיש במה שמחרוצה אני אבל לפלוני,

הרבה טוב". לו שיהיה ה', ברוך בשבילו.

לאחר מתחזקים הם כיצד אנשים מאוד

כך: אומרים הם הקנאה? בהם שהתעוררה

מה לי, שייך לי ששייך מה נא! "שמע

ממני לוקח אינו הוא לו. שייך לו ששייך

במה נוגע אדם אין לכולם. מספיק יש כלום.

הרבה זאת לראות אפשר לחבירו". שמוכן

מבין לאדם לו שהתחמק שידוך לגבי

אבל לו, קשה בו. זכה וחבירו האצבעות

היה לא זה נא! "שמע ואומר: מתחזק הוא

שלו". שלו שלי, שלי פלוני. של היה זה שלי.

ב'אי גדול חידוש וחידשה רחל באה

להקנאה'. שייך שהיה דבר לקחה היא

צרתה שהיא לאחותה דברומסרה ואיזה .

או ממנו עוד לה שיש דבר לא לקחה?

פעמים בחזרה. אח"כ אותו תקבל שהיא

משאיר אבל לאחרים, מכספו נותן שהאדם

יוצא שהאדם יש וכן צרכו, כדי לעצמו

הבאים לאורחים ליתנה כדי לשבת מדירתו

לוקחה הוא אבל שמחה, בשביל לשבת

הרי רחל, אצל אך השבת. לאחר בחזרה

צריכה והיא אחד, רק היה אבינו יעקב

שבע עבד בשבילה שהרי בדין, לו להנשא

ויעקב הצעירה היתה שהיא גם מה שנים,

שאמרו וכמו הצעיר, ידעוחז"להיה שכולם

הגדולה ולאה, רחל ויש ועשו יעקב שיש

היו כך מפני והרי ליעקב, והקטנה לעשו

רחל הלכה ועכשיו רכות, לאה עיני

כשהיא ללאה עתידה כל את והעבירה

מהיכן לעשו. כך בעבור להנשא מסכימה

עשתה ומדוע כזו? נפש מסירות לוקחים

תתבייש. שמא חששה כי זאת?

איש בלב עצה עמוקים מים

לה היה "מותר נחשוב: הבה ובכן,

לאיזה צריכים אנו כן, אכן זאת?". לעשות

מותר "וכי השאלה: את שישאל למדני ספר

עם אחד בקנה זה העולה כזה?! דבר לעשות

איךחז"לדרשת קודמין?! חייך בהם וחי

לכל כללים יש הרי הזה? כדבר עושים

האבות נתנסו כאלה נסיונות עם דבר!"

האם נתנסה רבינו משה למשל, והאמהות.

כלל בשביל העולם מן להיאבד מוכן הוא

נא "מחני להקב"ה: אמר הוא ישראל.

לבני לתת יכול אתה כתבת. אשר מספרך

כבר הוא קודמין? חייך עם מה ישראל".

כל באיבוד נתנסו הם תמיד זאת. חישב

יהיה אם לדעת רצה והקב"ה להם היקר

הנכון. הדבר את לעשות דעת השיקול להם

עת. בכל התבטא זה רבינו משה אצל

מוכן יהיה כמה עד להראות רצה הקב"ה

ישראל כלל בשביל נפשו את הואלמסור .

מחדש ישראל כלל את בונה "אני לו: אמר

שים "אותי משה. השיב צריך", "לא ממך".

לפני דיברנו וכבר כאן". קיים לא אני בצד.

שגם ויצחק אברהם בענין שבועות כמה

כן. היה הרוחניותאצלם כל את מסרו הם

ומהותם. עתידם כל את שלהם,

רגעים, באותם היה רחל, של חייה נסיון

ולענין אמת. לאותה תגיע האם לראות

התשובה מותר, הדבר אם שנשאלה השאלה

כל את השיגו הרי הקדושים האבות פשוטה.

הדבר והסבר שניתנה, קודם כולה התורה

שעל המבדיל המסך את הסירו שכל-כך

מגלה שהנשמה האמת את שהשיגו עד הלב

כך שבת, הלכות לדעת שיכלו וכפי להם,

מאחר נסיון בעת ה' רצון מה לדעת יכלו

הלב. נגיעות כל את שהסירו

ה כתב הלבבותכך אתחובות בהביאו

ה)הפסוק כ, בלב(משלי עצה עמוקים "מים :

לאדם העצה ידלנה". תבונה ואיש איש

המים עמוקים. למים דומה במצוקה, ששרוי

העפר, את ולהוציא לחפור צריך אך קיימים,

כך אותם. מוצאים אז הרבה, וכשמעמיקים

המחיצות את מסיר כשהוא האדם



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

כגפרשת ויצא תשפ"ג

הסימנים, את למסור שלא כדי לעשות

ולמסורו הנכון הדבר את לעשות כשבחרה

למדרגתה, הגיעה היא הסימנים, את

רחל, כןמדרגת ידי לקייםועל יכולה היא

הגאולה. את לעורר - שהוא תפקידה את

ותיקון רחל תיקון יש חצות בתיקון הנה

ב איתא וכך חייםלאה, עץ "פרי חצות: בכל

היא להשי"ת(רחל)לילה ושואגת צועקת

המקדש בית חורבן שקולעל מבואר ."

כל אלא בלבד, אחת פעם אינו נשמע ברמה

תפקידה זהו כי ומתחננת, צועקת היא לילה

הגאולה, את לעורר נשמתה שורש על-פי

על הלילה בחצות בוכים ישראל וכשבני

ברמה בקול משתתפים הם השכינה, צער

רואים אנו דבר סוף אמנו. רחל של נשמע

קנאה שלא וזה אמנו, רחל של שהוויתור

לה שנתן מה זה שם, המדרש כלשון בלאה,

הגאולה. את להחיש הכוח את

בדבר תלויה שאינה אהבה

זה בענין נפלא דבר מוצאים אנו עוד

מפאנובדברי דיןז"להרמ"ע חיקור (מאמר

פי"ז) המלךח"ד שדוד מסופר שמואל בספר .

שרוי והיה המלך שאול על-ידי נרדף היה

זה הוא שאול בן ויהונתן חיים בסכנת

את והציל נפש אהבת דוד את שאהב

שהיאאחייו עד כל-כך חזקה היה אהבתו .

שאינה לאהבה כדוגמא חז"ל בפי נחשבת

הדבר ויהונתן. דוד אהבת - בדבר תלויה

היה צריך הרי יהונתן כי פלא, מעורר

והסברא שאול, מקום את למלא דין על-פי

כנגד ביותר הגדול הלוחם שיהיה נותנת

ואף חייו את מציל הוא ולמעשה דוד,

לו יז)אומר כג, לא(ש"א כי תירא "אל :

על תמלוך ואתה אבי שאול יד תמצאך

שאול וגם למשנה לך אהיה ואנכי ישראל

כן". יודע אבי

מפאנו הרמ"ע בגילוימבאר כוחו רב (כידוע

הגלגולים) עםנסתרות יחד נהרג כשיהונתן .

ואמר דוד הספידו כו)אביו, א, לי(ש"ב "צר :

נפלאתה מאוד לי נעמת יהונתן אחי ְְִַָעליך

נשים מאהבת נשים". מאהבת לי אהבתך

פירושו אלא נשים, מאהבת יותר פירושו אין

יהונתן כי נשים, מאהבת נבעה שהאהבה

בנימין משבט שהיה שאול של בנו היה

שנולד יהודה משבט היה ודוד מרחל, שנולד

לה ומסרה ללאה ויתרה שרחל וכפי מלאה,

יהונתן ויתר כך ונצחיותה, עתידה כל את

כי המלוכה, את במידותלדוד נפש מסירות

כעבור שוב ומשתקפת בנפש משתרשת

הסוד:דורות את כאן גילה המלך דוד .

מאהבת זו? אהבה נבעה מהיכן יודע "אתה

ולאה". רחל מאהבת נשים,

אמנו רחל של חידושה

את יותר טוב מבינים אנו כעת הנה

במדרש ראינו הן ללאה. רחל של הוויתור

קנאתי לא - קנאה בלשון השתמשה שרחל

רואה האדם קנאה? המושג זה מה בלאה.

רוצה הוא לו. קשה ממנו. יותר יש שלחבירו

מצליח, ואינו ענין באיזה להצליח מאוד

נניח גדולה. הצלחה בו נוחל חבירו בעוד

יש שלחבירו רואה והוא כבוד רוצה שהוא

להרויח רוצה הוא או ממנו, כבוד יותר

להשקיע צריך הוא למעשה אך כסף, הרבה

יודע ואינו החודש, את לכסות כדי ויזע דם

והונו לו והולך משקיע מהישיבה חבירו למה

לא זה טובים. בנים שידוכים, ליום. מיום גדל

יש ופלוני לפלוני קנאה. המושג זהו נגמר.

איך לראות לי וקשה רוצה, אני וגם וכך כך

צריך אני ורק טובים חיים להם חיים כולם

גדול. בקושי לי מגיע דבר וכל להתמודד

שאינו האדם על שאומרים זה ומה

הוא טובה. עין לו שיש הוא הפירוש מקנא?

הקיימתא. הסכנה זוהי והרי בעלמא, כמעשיות בנ"ך הסיפורים כל את ללמוד שלא מאוד להזהר צריך אמנם

בהם. כמוסים רבים וסודות מהשגותינו הם גבוהים כי הנביאים, ספרי בלימוד

הייתי מאוד אומר, האמת "את כך: אומר

שיש במה שמחרוצה אני אבל לפלוני,

הרבה טוב". לו שיהיה ה', ברוך בשבילו.

לאחר מתחזקים הם כיצד אנשים מאוד

כך: אומרים הם הקנאה? בהם שהתעוררה

מה לי, שייך לי ששייך מה נא! "שמע

ממני לוקח אינו הוא לו. שייך לו ששייך

במה נוגע אדם אין לכולם. מספיק יש כלום.

הרבה זאת לראות אפשר לחבירו". שמוכן

מבין לאדם לו שהתחמק שידוך לגבי

אבל לו, קשה בו. זכה וחבירו האצבעות

היה לא זה נא! "שמע ואומר: מתחזק הוא

שלו". שלו שלי, שלי פלוני. של היה זה שלי.

ב'אי גדול חידוש וחידשה רחל באה

להקנאה'. שייך שהיה דבר לקחה היא

צרתה שהיא לאחותה דברומסרה ואיזה .

או ממנו עוד לה שיש דבר לא לקחה?

פעמים בחזרה. אח"כ אותו תקבל שהיא

משאיר אבל לאחרים, מכספו נותן שהאדם

יוצא שהאדם יש וכן צרכו, כדי לעצמו

הבאים לאורחים ליתנה כדי לשבת מדירתו

לוקחה הוא אבל שמחה, בשביל לשבת

הרי רחל, אצל אך השבת. לאחר בחזרה

צריכה והיא אחד, רק היה אבינו יעקב

שבע עבד בשבילה שהרי בדין, לו להנשא

ויעקב הצעירה היתה שהיא גם מה שנים,

שאמרו וכמו הצעיר, ידעוחז"להיה שכולם

הגדולה ולאה, רחל ויש ועשו יעקב שיש

היו כך מפני והרי ליעקב, והקטנה לעשו

רחל הלכה ועכשיו רכות, לאה עיני

כשהיא ללאה עתידה כל את והעבירה

מהיכן לעשו. כך בעבור להנשא מסכימה

עשתה ומדוע כזו? נפש מסירות לוקחים

תתבייש. שמא חששה כי זאת?

איש בלב עצה עמוקים מים

לה היה "מותר נחשוב: הבה ובכן,

לאיזה צריכים אנו כן, אכן זאת?". לעשות

מותר "וכי השאלה: את שישאל למדני ספר

עם אחד בקנה זה העולה כזה?! דבר לעשות

איךחז"לדרשת קודמין?! חייך בהם וחי

לכל כללים יש הרי הזה? כדבר עושים

האבות נתנסו כאלה נסיונות עם דבר!"

האם נתנסה רבינו משה למשל, והאמהות.

כלל בשביל העולם מן להיאבד מוכן הוא

נא "מחני להקב"ה: אמר הוא ישראל.

לבני לתת יכול אתה כתבת. אשר מספרך

כבר הוא קודמין? חייך עם מה ישראל".

כל באיבוד נתנסו הם תמיד זאת. חישב

יהיה אם לדעת רצה והקב"ה להם היקר

הנכון. הדבר את לעשות דעת השיקול להם

עת. בכל התבטא זה רבינו משה אצל

מוכן יהיה כמה עד להראות רצה הקב"ה

ישראל כלל בשביל נפשו את הואלמסור .

מחדש ישראל כלל את בונה "אני לו: אמר

שים "אותי משה. השיב צריך", "לא ממך".

לפני דיברנו וכבר כאן". קיים לא אני בצד.

שגם ויצחק אברהם בענין שבועות כמה

כן. היה הרוחניותאצלם כל את מסרו הם

ומהותם. עתידם כל את שלהם,

רגעים, באותם היה רחל, של חייה נסיון

ולענין אמת. לאותה תגיע האם לראות

התשובה מותר, הדבר אם שנשאלה השאלה

כל את השיגו הרי הקדושים האבות פשוטה.

הדבר והסבר שניתנה, קודם כולה התורה

שעל המבדיל המסך את הסירו שכל-כך

מגלה שהנשמה האמת את שהשיגו עד הלב

כך שבת, הלכות לדעת שיכלו וכפי להם,

מאחר נסיון בעת ה' רצון מה לדעת יכלו

הלב. נגיעות כל את שהסירו

ה כתב הלבבותכך אתחובות בהביאו

ה)הפסוק כ, בלב(משלי עצה עמוקים "מים :

לאדם העצה ידלנה". תבונה ואיש איש

המים עמוקים. למים דומה במצוקה, ששרוי

העפר, את ולהוציא לחפור צריך אך קיימים,

כך אותם. מוצאים אז הרבה, וכשמעמיקים

המחיצות את מסיר כשהוא האדם



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני כד

האבות האמת. את משיג הוא המבדילות,

מהם אחד וכל האמת, אל הגיעו והאמהות

שלו, באופן שלו נפשו המסירות את לו היה

את למסור היתה רחל של נפשה ומסירות

אלא משלה, אחד דבר למסור לא עצמה.

אותה שהעלה מה וזה כולה, כל את למסור

פה פתחון לה שנתן מה וזה למדרגתה

ויתור, של זו מדרגה כי הגאולה, על לבקש

ומשיח. גאולה שמביאה זו היא

ממש הדבר הוא שכך נראה נתבונן, ואם

דוד מפאנו. הרמ"ע כדברי ודוד יהונתן לגבי

ושלמות לעולם, שלמות וגאולה, משיח הוא

ויתור על-ידי רק להיעשות יכול אינה זו

דוד. של מלכותו נתגלית אז כי כזה,

הביא אז עתידו, על ויתר כשיהונתן

דוד. בית מלכות לגילוי נפשו במסירות

קורה. היה לא זה אחרת,

למשיחי נר ערכתי

כלל החיים. דוגמאות אל נבוא עכשיו

ש הוא הנשמהידוע חלק לו יש אחד כל

להשלים צריך כן,,שהוא עושה וכשהוא

הגאולה ענין את מביא כלהוא ראשית .

נגאל עצמו אחד,הוא כל מגיעים וכשכולם

המשיח את מביאים כך שלו, הגאולה .אל

הוא וכן ספרים, וכמה בכמה מובא הדבר

" אהרןבספה"ק נרבית "ערכתי בענין "

המשיח את יש אחד שלכל למשיחי",

שלו. מניסיונותיו,הפרטי נגאל כשהאדם

הגאולה ענין אל מגיע נאמר,הוא ומעתה .

רחל של מהלך באותו עושים הגאולה שאת

הוא המהלך להסיראמנו. צריך שהאדם

שיוכל כזו במדה הלב מן נגיעותיו את

לו מגלית שהנשמה האמת את וזהלדעת ,

בכך הכל.יתבטא על לוותר שיסכים

לא הוא כזו, בדרגה מוותר כשהאדם

מלכותו כבוד להתגלות מעכב יותר מהווה

יתברך.

בשירת אומרים אנו דברינו: את נברר

ש לשבח ובעלינו הקב"המלכותוהים של

בעולם מיוחדקיימת לכח שזקוקים אלא ,

היאלראותה. אותה רואים שאיננו הסיבה

מוסתרת היא מבקשים.כי שאנו מה

מלכותו כבוד שיתגלה הוא ומאמינים

ביום הארץ כל על למלך ה' והיה ויתקיים

אנו בק"ש אחד. ושמו אחד ה' יהיה ההוא

לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך אומרים

בלחש? אותו אומרים אנו למה בלחש. ועד",

את מסתיר מה מוסתרת. יתברך מלכותו כי

לראות נותנים שאינם הלבושים מלכותו?

האמת. נגיעותיואת את כשמסיר אחד כל

ה' רצון לפי ורק אך ופועל ,האישיות

כבוד לגילוי כאן המעכב אני "אם ואומר:

קיים". אינני נפשומלכותו, את מוסר הוא

הסוף, עד להקב"ה מקום מפנה הוא לגמרי,

יתברך כבוד גילוי נעשה .אזי

הרה"ק של מהותו היתה ה'ישמחכזו

בהחשתמשה' ימיו כל שעסק כידוע זיע"א,

שהיה עליו אמרו אף והצדיקים הגאולה,

אותו אמר ומה הנביא. ירמיהו נשמת גלגול

את הן לאבד מסכים שהוא אמר הוא צדיק?

שיתגדל העיקר העוה"ב, את והן העוה"ז

על מעיד כזה ביטוי רבה. שמיה ויתקדש

ולשתות לאכול רוצה כשהאדם כי מהותו,

יתברך לכבודו נותן אינו הרי נגיעות, לו ויש

כל את מסיר כשהאדם רק שיתגלה.

הקב"ה. את רואה הוא אז רק שלו, הנגיעות

גם עומד שתוקפו הוא גדול כלל

בונים הקטנים המצבים כי הקטנים, במצבים

הגדולים. המצבים נמצאאת כשהאדם

ובהתחבטות להתפללבספק צריך הוא ,

" אחת: נגיעותיי.תפילה את להסיר לי עזור

אני יודע אבל רצונך, את לעשות רוצה אני

אני כן על נגיעות. לי ויש ודם בשר שאני

מבעד לראות שאצליח ממך מבקש

לפיהם אפעל ולא יודעלנגיעות האדם ."

שהוא ושיתכן מאוד עמוקות שהנגיעות

פונה הוא זה בגלל אבל עצמו, את מרמה

" ממנו: מבקש הוא הקב"ה. ליאל עזור

כל את להסיר שאצליח נכונה, שאראה

יקר,נגיעותיי מאוד לי יעלה שזה כגוןהגם

ועל ממון ועל כבוד על לוותר שאצטרך

העיקר הכל, על לוותר מסכים אני משרות.

האמת אל ."להגיע

תאמין ומצאת יגעת

לו מתגלית האמת כן, עושה כשהאדם

שהריממילא גאולה, של ענין זה והרי הוא,

הקב"ה את שם לראות רואהיכול לפעמים .

מה יודע שהוא זה דרך הקב"ה את האדם

אותו רואה הוא ולפעמים לעשות, לו יש

פלאי זה מתבטלת. שהשאלה על-ידי

לעשות מה כדת שאלה לו שיש מי פלאים.

נכון, מה יודע "איני - להקב"ה מתפלל והוא

הצד את בידי לנקוט מסכים אני אבל

מתפלל הוא וכך הנכון", הצד זהו אם הקשה

תפילה, ועוד תפילה עוד פעמיםברצינות

ספיקו את לו יפתור הקב"ה מאוד הרבה

שהשאלה באופן במציאות שינוי על-ידי

מלכותו כבוד יתגלה ואז פעמיםתיעלם, .

אירע. מה אפילו קולט האדם אין הרבה

נעשה לו. נתגלה שהקב"ה מבין אינו הוא

ה' והיה כאן נתקיים גאולה. של ענין כאן

כאן לי היה כי איך? הארץ. כל על למלך

גלויה. פרטית השגחה דשמיא, סייעתא

שברגע הוא ונס וכך כך לעשות רציתי

שפלוני הוא נס עשיתיו, ולא עצרתי האחרון

בסוף כי להגיע צריך שאיני להודיע התקשר

הוא. יום שבכל מעשים להגיע. יכולתי לא

להקב"ה, האדם של מהביטול כתוצאה

שיהא כדי במציאות שינויים עושה הקב"ה

שהוא העולםניכר את העולםמנהיג איך .

גאולה? של במצב גאולהנראה של במצב

שלא עד אותו, מנהל שהקב"ה לכל ניכר

אמונה זה בשביל בכלצריך ניכר אין כיום .

מאמינים אך אותו, עושה שהקב"ה דבר

שיתקיים כדי אמונה של באופן ומדברים

אבל אדבר, כי האמנתי שהאדםבנו ככל

מלבו נגיעות להסיר זהמוסיף על ויש ,

לכבוד ומתייגע דרגות, גבי על דרגות

הקב"ההקב"ה, איך ויותר יותר רואה הוא

גדולה גאולה וזוהי העולם, את מנהל

לנפש .ועצומה

לגאולה זוכה כשהאדם הרבה פעמים

לשמים: נשואות עינים עם אומר הוא כזו,

הצורך את ממני שחסכתי ה' לך אני "מודה

הגיע שזה לך דע הזה". בענין לבדי להחליט

הוא בשידוך. למשל, מעבודתך. כתוצאה לך

הוא מתפלל לאו. או הן לענות, מה יודע לא

מוכן אני הנכון. הדבר מהו לי "הראה לה':

מהו שאדע ברגע תצוני. אשר ככל לעשות

לי שיהיה אע"פ לעשותו ארוץ הנכון, הדבר

שלל השני שהצד לו נודע ופתאום קשה".

מרגשת: בהודיה פורץ הוא ואז ההצעה, את

להחליט". הצורך את ממני שחסך ה' "ברוך

אתאכן הקב"ה בוחן הרבה פעמים

הוא כמה לראות כאלה במצבים האדם

לו אמנונאמן רחל אצל היתה זו ובחינה .

אשר כל את מסרה רחל מאוד. חזקה בצורה

אמרה: וכה אישית, נגיעה כל בהסירה לה

שאני מה זה לעשות, הנכון הדבר זהו "אם

ו לעוררעושה". שתוכל זכתה כך בעבור

שהקב"ה ניכר שיהיה עת, בכל הגאולה את

העולם את להתנהגותמנהל היא תוצאה .

לפעולתך". שכר "יש הפסוק כלשון כזו

השמים מן ה' מאת

נוסף: באופן מאמיןנסביר כשהאדם

אליו, יגיע - השמים מן לו שמוכן שמה

לו יש לחבירו, יגיע - לחבירו שמוכן ומה

פרטית בהשגחה פשוטה רחלאמונה אולם .

השמים' מן 'מוכן בהלכות חידשה אמנו

דבר איזה לי כשיש ההלכה מה גדול. חידוש

יישאר הזה הדבר אם אבל בעצם, לי ששייך



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

כהפרשת ויצא תשפ"ג

האבות האמת. את משיג הוא המבדילות,

מהם אחד וכל האמת, אל הגיעו והאמהות

שלו, באופן שלו נפשו המסירות את לו היה

את למסור היתה רחל של נפשה ומסירות

אלא משלה, אחד דבר למסור לא עצמה.

אותה שהעלה מה וזה כולה, כל את למסור

פה פתחון לה שנתן מה וזה למדרגתה

ויתור, של זו מדרגה כי הגאולה, על לבקש

ומשיח. גאולה שמביאה זו היא

ממש הדבר הוא שכך נראה נתבונן, ואם

דוד מפאנו. הרמ"ע כדברי ודוד יהונתן לגבי

ושלמות לעולם, שלמות וגאולה, משיח הוא

ויתור על-ידי רק להיעשות יכול אינה זו

דוד. של מלכותו נתגלית אז כי כזה,

הביא אז עתידו, על ויתר כשיהונתן

דוד. בית מלכות לגילוי נפשו במסירות

קורה. היה לא זה אחרת,

למשיחי נר ערכתי

כלל החיים. דוגמאות אל נבוא עכשיו

ש הוא הנשמהידוע חלק לו יש אחד כל

להשלים צריך כן,,שהוא עושה וכשהוא

הגאולה ענין את מביא כלהוא ראשית .

נגאל עצמו אחד,הוא כל מגיעים וכשכולם

המשיח את מביאים כך שלו, הגאולה .אל

הוא וכן ספרים, וכמה בכמה מובא הדבר

" אהרןבספה"ק נרבית "ערכתי בענין "

המשיח את יש אחד שלכל למשיחי",

שלו. מניסיונותיו,הפרטי נגאל כשהאדם

הגאולה ענין אל מגיע נאמר,הוא ומעתה .

רחל של מהלך באותו עושים הגאולה שאת

הוא המהלך להסיראמנו. צריך שהאדם

שיוכל כזו במדה הלב מן נגיעותיו את

לו מגלית שהנשמה האמת את וזהלדעת ,

בכך הכל.יתבטא על לוותר שיסכים

לא הוא כזו, בדרגה מוותר כשהאדם

מלכותו כבוד להתגלות מעכב יותר מהווה

יתברך.

בשירת אומרים אנו דברינו: את נברר

ש לשבח ובעלינו הקב"המלכותוהים של

בעולם מיוחדקיימת לכח שזקוקים אלא ,

היאלראותה. אותה רואים שאיננו הסיבה

מוסתרת היא מבקשים.כי שאנו מה

מלכותו כבוד שיתגלה הוא ומאמינים

ביום הארץ כל על למלך ה' והיה ויתקיים

אנו בק"ש אחד. ושמו אחד ה' יהיה ההוא

לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך אומרים

בלחש? אותו אומרים אנו למה בלחש. ועד",

את מסתיר מה מוסתרת. יתברך מלכותו כי

לראות נותנים שאינם הלבושים מלכותו?

האמת. נגיעותיואת את כשמסיר אחד כל

ה' רצון לפי ורק אך ופועל ,האישיות

כבוד לגילוי כאן המעכב אני "אם ואומר:

קיים". אינני נפשומלכותו, את מוסר הוא

הסוף, עד להקב"ה מקום מפנה הוא לגמרי,

יתברך כבוד גילוי נעשה .אזי

הרה"ק של מהותו היתה ה'ישמחכזו

בהחשתמשה' ימיו כל שעסק כידוע זיע"א,

שהיה עליו אמרו אף והצדיקים הגאולה,

אותו אמר ומה הנביא. ירמיהו נשמת גלגול

את הן לאבד מסכים שהוא אמר הוא צדיק?

שיתגדל העיקר העוה"ב, את והן העוה"ז

על מעיד כזה ביטוי רבה. שמיה ויתקדש

ולשתות לאכול רוצה כשהאדם כי מהותו,

יתברך לכבודו נותן אינו הרי נגיעות, לו ויש

כל את מסיר כשהאדם רק שיתגלה.

הקב"ה. את רואה הוא אז רק שלו, הנגיעות

גם עומד שתוקפו הוא גדול כלל

בונים הקטנים המצבים כי הקטנים, במצבים

הגדולים. המצבים נמצאאת כשהאדם

ובהתחבטות להתפללבספק צריך הוא ,

" אחת: נגיעותיי.תפילה את להסיר לי עזור

אני יודע אבל רצונך, את לעשות רוצה אני

אני כן על נגיעות. לי ויש ודם בשר שאני

מבעד לראות שאצליח ממך מבקש

לפיהם אפעל ולא יודעלנגיעות האדם ."

שהוא ושיתכן מאוד עמוקות שהנגיעות

פונה הוא זה בגלל אבל עצמו, את מרמה

" ממנו: מבקש הוא הקב"ה. ליאל עזור

כל את להסיר שאצליח נכונה, שאראה

יקר,נגיעותיי מאוד לי יעלה שזה כגוןהגם

ועל ממון ועל כבוד על לוותר שאצטרך

העיקר הכל, על לוותר מסכים אני משרות.

האמת אל ."להגיע

תאמין ומצאת יגעת

לו מתגלית האמת כן, עושה כשהאדם

שהריממילא גאולה, של ענין זה והרי הוא,

הקב"ה את שם לראות רואהיכול לפעמים .

מה יודע שהוא זה דרך הקב"ה את האדם

אותו רואה הוא ולפעמים לעשות, לו יש

פלאי זה מתבטלת. שהשאלה על-ידי

לעשות מה כדת שאלה לו שיש מי פלאים.

נכון, מה יודע "איני - להקב"ה מתפלל והוא

הצד את בידי לנקוט מסכים אני אבל

מתפלל הוא וכך הנכון", הצד זהו אם הקשה

תפילה, ועוד תפילה עוד פעמיםברצינות

ספיקו את לו יפתור הקב"ה מאוד הרבה

שהשאלה באופן במציאות שינוי על-ידי

מלכותו כבוד יתגלה ואז פעמיםתיעלם, .

אירע. מה אפילו קולט האדם אין הרבה

נעשה לו. נתגלה שהקב"ה מבין אינו הוא

ה' והיה כאן נתקיים גאולה. של ענין כאן

כאן לי היה כי איך? הארץ. כל על למלך

גלויה. פרטית השגחה דשמיא, סייעתא

שברגע הוא ונס וכך כך לעשות רציתי

שפלוני הוא נס עשיתיו, ולא עצרתי האחרון

בסוף כי להגיע צריך שאיני להודיע התקשר

הוא. יום שבכל מעשים להגיע. יכולתי לא

להקב"ה, האדם של מהביטול כתוצאה

שיהא כדי במציאות שינויים עושה הקב"ה

שהוא העולםניכר את העולםמנהיג איך .

גאולה? של במצב גאולהנראה של במצב

שלא עד אותו, מנהל שהקב"ה לכל ניכר

אמונה זה בשביל בכלצריך ניכר אין כיום .

מאמינים אך אותו, עושה שהקב"ה דבר

שיתקיים כדי אמונה של באופן ומדברים

אבל אדבר, כי האמנתי שהאדםבנו ככל

מלבו נגיעות להסיר זהמוסיף על ויש ,

לכבוד ומתייגע דרגות, גבי על דרגות

הקב"ההקב"ה, איך ויותר יותר רואה הוא

גדולה גאולה וזוהי העולם, את מנהל

לנפש .ועצומה

לגאולה זוכה כשהאדם הרבה פעמים

לשמים: נשואות עינים עם אומר הוא כזו,

הצורך את ממני שחסכתי ה' לך אני "מודה

הגיע שזה לך דע הזה". בענין לבדי להחליט

הוא בשידוך. למשל, מעבודתך. כתוצאה לך

הוא מתפלל לאו. או הן לענות, מה יודע לא

מוכן אני הנכון. הדבר מהו לי "הראה לה':

מהו שאדע ברגע תצוני. אשר ככל לעשות

לי שיהיה אע"פ לעשותו ארוץ הנכון, הדבר

שלל השני שהצד לו נודע ופתאום קשה".

מרגשת: בהודיה פורץ הוא ואז ההצעה, את

להחליט". הצורך את ממני שחסך ה' "ברוך

אתאכן הקב"ה בוחן הרבה פעמים

הוא כמה לראות כאלה במצבים האדם

לו אמנונאמן רחל אצל היתה זו ובחינה .

אשר כל את מסרה רחל מאוד. חזקה בצורה

אמרה: וכה אישית, נגיעה כל בהסירה לה

שאני מה זה לעשות, הנכון הדבר זהו "אם

ו לעוררעושה". שתוכל זכתה כך בעבור

שהקב"ה ניכר שיהיה עת, בכל הגאולה את

העולם את להתנהגותמנהל היא תוצאה .

לפעולתך". שכר "יש הפסוק כלשון כזו

השמים מן ה' מאת

נוסף: באופן מאמיןנסביר כשהאדם

אליו, יגיע - השמים מן לו שמוכן שמה

לו יש לחבירו, יגיע - לחבירו שמוכן ומה

פרטית בהשגחה פשוטה רחלאמונה אולם .

השמים' מן 'מוכן בהלכות חידשה אמנו

דבר איזה לי כשיש ההלכה מה גדול. חידוש

יישאר הזה הדבר אם אבל בעצם, לי ששייך
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קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א
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 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני כו

לא להתבייש. הצד מן אחד עלול ברשותי,

יתבייש הוא אבל ח"ו, אותו לבייש הולך אני

כלל, בדרך בשלי. אחזיק שאני מזה כתוצאה

מן מוכן "לי כזה: במצב האשה תאמר

מן נגזר כנראה ולה הזה, הבעל השמים

לה! תדאגו אל בושה. לה שתהיה השמים

כפרת בשביל הבושה את צריכה היא כנראה

לי, יש וראיה עלי, קשור לא הרי זה עוונות.

אמנו רחל הסימנים". את לי נתן בעלי שהרי

ש בדברחידשה שאחזיק על-ידי אם

לזולת, בושה ייגרם לי, שייך שלכאורה

מן לי מוכן לא הוא שלי. שאינו הוא סימן

לי,השמים שייך שהוא לי היה נדמה .

לי נתברר כעת אך לי, שייך שהוא חשבתי

דבר על לוותר מוכן ואני לי, שייך שאינו

בו. להחזיק הולך שאני שחשבתי

בטוחים כשאנו לדברים מתקשרים אנו

האחרון, ברגע ואם לרשותינו, שיגיעו בלבנו

לא, "לא, מסכימים. איננו שינוי, איזה נוצר

את להחזיר מנסים אנו מסכים". איני לא,

הקודם. המצב אל לשוב כדי אחורה הגלגל

שלי. לא זה לא, אך

שעברה אחד יהודי עם שוחחתי פעם

"עד היהודי: לי אמר בצעירותו. פרשה עליו

ולתפארת לגאון עדי היה פרשה, לאותה

ומאותה גדולות, תקוות בי תלו וכולם

והדבר שלי, הברק את איבדתי פרשה,

שהכיר מי ולכל ולהוריי לי - כואב כל-כך

לחזור כדי הכל אני עושה לכן. קודם אותי

הועיל". ללא אך לקדמותי,

מאוד הרבה עצמו על חוזר הזה המעשה

צורה. ולובש צורה פושט הוא פעם כשכל

את בחזרה לקבל הזמן כל מנסה האדם

והכבוד השם היא! טעות שלו. הברק

לך. שייכים אינם שאתהוהתואר חשבת

הסב הקב"ה אבל אתם, להמשיך הולך

מוכן להיות צריך ואתה מעליך אותם

שלי". "אינם לומר:

הדרישה על שכר שקיבלתי כשם

אמנו רחל של מדרגתה כאמור, אך

ידי על שייגרם בראותה לה היה שדי היתה

הדבר שאין להבין כדי לזולתה בושה כן

פעם סיפרנו כבר שחדשה. מה זה לה. שייך

הגה"צ בריםעל חיים הוזמןר' שפעם זצ"ל

כשנעמד שמחה. באיזו דרשתו את לשאת

לא ממש מסודרים, בלתי דבריו היו לדרוש

הוצרך ואף בדרשתו, ורגליו ידיו מצא

הקהל והיה מוכן. פתק מתוך לקרוא

עליון בחסד כנואם הכירוהו שהרי מתפלא,

נתברר מכן לאחר הזה. כדבר לו אירע ואיך

לעצמו שעשה באופן דהו מאן דיבר שלפניו

כמנהגובזי ידבר שאם הגאון וחשש ונות,

על בושה תתווסף אפנו, על דיבור דבר

בכוונת דרשתו את שיבש לכן בושתו.

ראו פתקו, את מכן לאחר וכשמצאו מכוון,

מה מאומה. בו נכתב לא חלק. שהיה

שלי. לא הוא, פלוני של ענינו הרי תאמר,

שלי. לענינו נעשה זה לא!

לו תהיה גאולה נמכר אחרי

כאלה רבים למצבים נקלע אחד כל

של נסיונה בדרגת לא אמנם חייו. במשך

והמחשבות ההרגשים אבל אמנו, רחל

פשוטה: דוגמא לפנינו אופן. באותו קיימים

לו היה לא והדבר חדשה דירה קנה האדם

הלוואות זה בשביל לקח הרי הוא קל.

פני על יתפרסו שתשלומיהם ומשכנתאות

מהשכנים אחד בא והנה חייו. שנות כל

נגזל מעתה קשיים. עליו להערים ומתחיל

גם ושמא הדעת והישוב הטוב הטעם ממנו

מן חלקים בכמה או אחד בחלק השימוש

מי יש אדם, בבני מידות כמה הנה הדירה.

ודיינא בדינא המערער השכן עם שיתייצב

שיעשה מי ויש מפיו, בולעו להוציא וינסה

"מה? - חיים חכמת על-פי בעצמו חשבון

לזה. כח לי אין השכנים?! עם לריב אאלך

עדן גן לו יש סוף סוף כך, שאומר מי נו,

מאוד. קשה זה לפעמים אבל הזה. בעולם

לאחר שאם והוא שלישי, אופן גם יש אכן

ושלח נועם בדרכי השכן עם לדבר שניסה

אתו שידבר אחר לעשותאיש שראוי דבר (שהוא

לכתחילה) שכן ראה מועיל, אינו דבר שום

לשלם יצטרך שלו, על יעמוד שאם ומבין

והמחלוקת, הכעס "מיבמחיר לעצמו: יאמר

שלי". שזה בכלל לקבלאומר הדרך אם

על-ידי היא פלוני בחדר ואור אוויר

קיבלתי,מחלוקת לא שבחדרמעולם דירה

כזו, דירה מקבל שאני חשבתי חלון. יש פלוני

שידוך שאקבל ילד כשהייתי שחשבתי כמו

של שנים שלוש אחרי שחשבתי וכמו פלוני,

או פלונית משרה שאקבל בכולל לימוד

גדול. עשיר שמעולםשאהיה מתברר כעת

קיבלתי זה.לא בחדר חלון עם דירה

מביאה זו מדרגה אבל היא, מדרגה

כי לאדם, רקגאולה נעשית השלמות

בדרכי אמונתו בשביל מוכן כשהאדם

שלו את למסור השלימההקב"ה הגאולה .

אומר כשהאדם לעולם לבוא יכולה אינה

האדם שלך". שלך שלי, "שלי להקב"ה:

שלך, הכנסת בית נא! "שמע להקב"ה: אומר

מלא. בכסף אותה קניתי הלא דירתי, אבל

אומר: הוא עוד לי". שייך לי, ששייך מה

עדיין. קנה לא אחד אף למשל, הבית, "הר

בית המקדש. בית את שם לבנות יכול אתה

הוא אף מעט, מקדש בית שהוא הכנסת

ופשעתי, עוויתי חטאתי צודק. אתה שלך.

דברים שם לדבר לי היה אסור באמת

מה לי. שייך לי, ששייך מה אבל בטלים.

לאחר ואין מבצרי הוא ביתי נכון. שנכון

אי-אפשר זה באופן בו". רגל דריסת

בעולם. מלכותו כבוד להתגלות

אחד ה' פירושו מלכותו כבוד גילוי

פירושו אחד ושמו אחד וה' אחד, ושמו

הכלל. מן יוצא בלי הכל שלו, האדםשהכל

שלך כתפאי דעל גלימא "אפילו אומר:

ש האמת עלהוא". מצהירים אנו בוקר כל

אלוקינוכך ה' אתה "ברוך אומרים: אנו .

שלך, הבגדים ערומים. מלביש העולם מלך

שלך רגלינו שמתחת הארץ שלך, הדיבור

מבינים אם כך על להצהיר קל זה אין היא".

אחד ה' נעשה כך רק אבל המשמעות, את

אחד. שהואושמו להרגיש צריך האדם

שלו כספו את להקב"ה פעמיםמוסר .

המשפחה עם מסובכות פרשיות יש הרבה

לא אחד אף נעים. לא ממש וזה הקרובה

אבל קל. דבר שזה לחשוב עצמו את מרמה

שהאדם על-ידי שבאה יש גאולה של בחינה

- רחל של חידושה וזהו שלו. את מוסר

האחרון, לרגע עד שלי שזה לי היה "נדמה

ברגע אך לקחתו, ידי את הושטתי כבר

בושה ייגרם כן ידי שעל לי נודע האחרון

בטעות רק שלי. שאינו והבנתי לזולתי,

שלי". שזה חשבתי

לאחור יסוב וינוס ראה

להרוג רוצה שמדינה יש במשל: נסיים

חדשים בדם. מגועלות שידיו מועד פושע

תכנית על המוחות טובי עמלים רבים

ברור מידע שמקבלים לאחר ובסוף, פעולה,

שיטיל מטוס שולחים נמצא, האיש היכן

הרבה והנה שוהה. הוא שבו הבית על פצצה

ידיעה מגיע האחרון, שברגע קורה פעמים

נמצאים שבבית הפצצה הטלת על לאחראים

אפילו או מפשע חפים אחרים אנשים גם

המדינה באופי תלוי הדבר אזי וילדים. נשים

יש אך טיפשיים, דברים ובעוד והשלטונות

אומ האחרון שברגע מושג לא,כזה רים

עקבותיו. על לשוב למטוס ניתנת וההוראה

ארוכים חדשים התכנית על עמלו הרי

הזדמנות להם תהיה אם ידוע לא זאת ועוד

כל על הפושע את להרוג לא למה נוספת,

מותר הלכה שלפי יתכן אמנם הבית? יושבי

אבל כעת. שלנו הנידון זה לא כן. לעשות

מפשע חפים אנשים ייהרגו שאם יש בחינה



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

כזפרשת ויצא תשפ"ג

לא להתבייש. הצד מן אחד עלול ברשותי,

יתבייש הוא אבל ח"ו, אותו לבייש הולך אני

כלל, בדרך בשלי. אחזיק שאני מזה כתוצאה

מן מוכן "לי כזה: במצב האשה תאמר

מן נגזר כנראה ולה הזה, הבעל השמים

לה! תדאגו אל בושה. לה שתהיה השמים

כפרת בשביל הבושה את צריכה היא כנראה

לי, יש וראיה עלי, קשור לא הרי זה עוונות.

אמנו רחל הסימנים". את לי נתן בעלי שהרי

ש בדברחידשה שאחזיק על-ידי אם

לזולת, בושה ייגרם לי, שייך שלכאורה

מן לי מוכן לא הוא שלי. שאינו הוא סימן

לי,השמים שייך שהוא לי היה נדמה .

לי נתברר כעת אך לי, שייך שהוא חשבתי

דבר על לוותר מוכן ואני לי, שייך שאינו

בו. להחזיק הולך שאני שחשבתי

בטוחים כשאנו לדברים מתקשרים אנו

האחרון, ברגע ואם לרשותינו, שיגיעו בלבנו

לא, "לא, מסכימים. איננו שינוי, איזה נוצר

את להחזיר מנסים אנו מסכים". איני לא,

הקודם. המצב אל לשוב כדי אחורה הגלגל

שלי. לא זה לא, אך

שעברה אחד יהודי עם שוחחתי פעם

"עד היהודי: לי אמר בצעירותו. פרשה עליו

ולתפארת לגאון עדי היה פרשה, לאותה

ומאותה גדולות, תקוות בי תלו וכולם

והדבר שלי, הברק את איבדתי פרשה,

שהכיר מי ולכל ולהוריי לי - כואב כל-כך

לחזור כדי הכל אני עושה לכן. קודם אותי

הועיל". ללא אך לקדמותי,

מאוד הרבה עצמו על חוזר הזה המעשה

צורה. ולובש צורה פושט הוא פעם כשכל

את בחזרה לקבל הזמן כל מנסה האדם

והכבוד השם היא! טעות שלו. הברק

לך. שייכים אינם שאתהוהתואר חשבת

הסב הקב"ה אבל אתם, להמשיך הולך

מוכן להיות צריך ואתה מעליך אותם

שלי". "אינם לומר:

הדרישה על שכר שקיבלתי כשם

אמנו רחל של מדרגתה כאמור, אך

ידי על שייגרם בראותה לה היה שדי היתה

הדבר שאין להבין כדי לזולתה בושה כן

פעם סיפרנו כבר שחדשה. מה זה לה. שייך

הגה"צ בריםעל חיים הוזמןר' שפעם זצ"ל

כשנעמד שמחה. באיזו דרשתו את לשאת

לא ממש מסודרים, בלתי דבריו היו לדרוש

הוצרך ואף בדרשתו, ורגליו ידיו מצא

הקהל והיה מוכן. פתק מתוך לקרוא

עליון בחסד כנואם הכירוהו שהרי מתפלא,

נתברר מכן לאחר הזה. כדבר לו אירע ואיך

לעצמו שעשה באופן דהו מאן דיבר שלפניו

כמנהגובזי ידבר שאם הגאון וחשש ונות,

על בושה תתווסף אפנו, על דיבור דבר

בכוונת דרשתו את שיבש לכן בושתו.

ראו פתקו, את מכן לאחר וכשמצאו מכוון,

מה מאומה. בו נכתב לא חלק. שהיה

שלי. לא הוא, פלוני של ענינו הרי תאמר,

שלי. לענינו נעשה זה לא!

לו תהיה גאולה נמכר אחרי

כאלה רבים למצבים נקלע אחד כל

של נסיונה בדרגת לא אמנם חייו. במשך

והמחשבות ההרגשים אבל אמנו, רחל

פשוטה: דוגמא לפנינו אופן. באותו קיימים

לו היה לא והדבר חדשה דירה קנה האדם

הלוואות זה בשביל לקח הרי הוא קל.

פני על יתפרסו שתשלומיהם ומשכנתאות

מהשכנים אחד בא והנה חייו. שנות כל

נגזל מעתה קשיים. עליו להערים ומתחיל

גם ושמא הדעת והישוב הטוב הטעם ממנו

מן חלקים בכמה או אחד בחלק השימוש

מי יש אדם, בבני מידות כמה הנה הדירה.

ודיינא בדינא המערער השכן עם שיתייצב

שיעשה מי ויש מפיו, בולעו להוציא וינסה

"מה? - חיים חכמת על-פי בעצמו חשבון

לזה. כח לי אין השכנים?! עם לריב אאלך

עדן גן לו יש סוף סוף כך, שאומר מי נו,

מאוד. קשה זה לפעמים אבל הזה. בעולם

לאחר שאם והוא שלישי, אופן גם יש אכן

ושלח נועם בדרכי השכן עם לדבר שניסה

אתו שידבר אחר לעשותאיש שראוי דבר (שהוא

לכתחילה) שכן ראה מועיל, אינו דבר שום

לשלם יצטרך שלו, על יעמוד שאם ומבין

והמחלוקת, הכעס "מיבמחיר לעצמו: יאמר

שלי". שזה בכלל לקבלאומר הדרך אם

על-ידי היא פלוני בחדר ואור אוויר

קיבלתי,מחלוקת לא שבחדרמעולם דירה

כזו, דירה מקבל שאני חשבתי חלון. יש פלוני

שידוך שאקבל ילד כשהייתי שחשבתי כמו

של שנים שלוש אחרי שחשבתי וכמו פלוני,

או פלונית משרה שאקבל בכולל לימוד

גדול. עשיר שמעולםשאהיה מתברר כעת

קיבלתי זה.לא בחדר חלון עם דירה

מביאה זו מדרגה אבל היא, מדרגה

כי לאדם, רקגאולה נעשית השלמות

בדרכי אמונתו בשביל מוכן כשהאדם

שלו את למסור השלימההקב"ה הגאולה .

אומר כשהאדם לעולם לבוא יכולה אינה

האדם שלך". שלך שלי, "שלי להקב"ה:

שלך, הכנסת בית נא! "שמע להקב"ה: אומר

מלא. בכסף אותה קניתי הלא דירתי, אבל

אומר: הוא עוד לי". שייך לי, ששייך מה

עדיין. קנה לא אחד אף למשל, הבית, "הר

בית המקדש. בית את שם לבנות יכול אתה

הוא אף מעט, מקדש בית שהוא הכנסת

ופשעתי, עוויתי חטאתי צודק. אתה שלך.

דברים שם לדבר לי היה אסור באמת

מה לי. שייך לי, ששייך מה אבל בטלים.

לאחר ואין מבצרי הוא ביתי נכון. שנכון

אי-אפשר זה באופן בו". רגל דריסת

בעולם. מלכותו כבוד להתגלות

אחד ה' פירושו מלכותו כבוד גילוי

פירושו אחד ושמו אחד וה' אחד, ושמו

הכלל. מן יוצא בלי הכל שלו, האדםשהכל

שלך כתפאי דעל גלימא "אפילו אומר:

ש האמת עלהוא". מצהירים אנו בוקר כל

אלוקינוכך ה' אתה "ברוך אומרים: אנו .

שלך, הבגדים ערומים. מלביש העולם מלך

שלך רגלינו שמתחת הארץ שלך, הדיבור

מבינים אם כך על להצהיר קל זה אין היא".

אחד ה' נעשה כך רק אבל המשמעות, את

אחד. שהואושמו להרגיש צריך האדם

שלו כספו את להקב"ה פעמיםמוסר .

המשפחה עם מסובכות פרשיות יש הרבה

לא אחד אף נעים. לא ממש וזה הקרובה

אבל קל. דבר שזה לחשוב עצמו את מרמה

שהאדם על-ידי שבאה יש גאולה של בחינה

- רחל של חידושה וזהו שלו. את מוסר

האחרון, לרגע עד שלי שזה לי היה "נדמה

ברגע אך לקחתו, ידי את הושטתי כבר

בושה ייגרם כן ידי שעל לי נודע האחרון

בטעות רק שלי. שאינו והבנתי לזולתי,

שלי". שזה חשבתי

לאחור יסוב וינוס ראה

להרוג רוצה שמדינה יש במשל: נסיים

חדשים בדם. מגועלות שידיו מועד פושע

תכנית על המוחות טובי עמלים רבים

ברור מידע שמקבלים לאחר ובסוף, פעולה,

שיטיל מטוס שולחים נמצא, האיש היכן

הרבה והנה שוהה. הוא שבו הבית על פצצה

ידיעה מגיע האחרון, שברגע קורה פעמים

נמצאים שבבית הפצצה הטלת על לאחראים

אפילו או מפשע חפים אחרים אנשים גם

המדינה באופי תלוי הדבר אזי וילדים. נשים

יש אך טיפשיים, דברים ובעוד והשלטונות

אומ האחרון שברגע מושג לא,כזה רים

עקבותיו. על לשוב למטוס ניתנת וההוראה

ארוכים חדשים התכנית על עמלו הרי

הזדמנות להם תהיה אם ידוע לא זאת ועוד

כל על הפושע את להרוג לא למה נוספת,

מותר הלכה שלפי יתכן אמנם הבית? יושבי

אבל כעת. שלנו הנידון זה לא כן. לעשות

מפשע חפים אנשים ייהרגו שאם יש בחינה



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני כח

להזדמנות נחכה זה. את לעשות יכול איני -

אחרת.

שאנו כדי בעולם כן עושה הקב"ה

ללמוד נוכל ולתורתו לו הנאמנים היהודים

בטוח היה שהאדם יש הרבה פעמים מזה.

שבת לארגן תכנן הוא פעולה. איזו שיעשה

מקום הזמין כבר למשפחה, או לקהילה

יהיה סוף כל סוף אבל לא? מה ואוכל.

לעורר רוצה הרי אתה מזה. שייפגע מישהו

שתתן היתכן ידידות, קשרי ולחזק אהבה את

כל האחרון, ברגע ביהודי?! לפגיעה יד

רשות. לי אין כי למה? התבטלה. התכנית

גאולה. שמביאה דרגה אבל היא, דרגה

יכול איני מחויב?! אני "מה? זה: על תשאל

הוא תמיד הרי פלוני. של לראשו להכנס

ש אומר הקב"ה אבל שומע, אני אתהנפגע".

ג"כ ברשותך שנמצא שמה להבין צריך

שאתה דברים אותם ואפילו שלך, אינו

שלך שהם יזעבטוח בהם השקעת כי

שיש תזכור וזכור שלך. אינם מרובים, ודמים

לפעולתך. אתשכר מצילים כאלה דברים

צריך צרותיו. מכל אותו ופודים האדם

הרבה זה על גרמא,לעבוד הזמן אבל ,

יהי הכח. את לנו נותנות שבתורה הפרשיות

שנזכה. רצון

לזכות

מינדלהחתן רות בן מרדכי יהושע

בלימאוהכלה רחל שרה בת מאנצא

הכלה אבי נדבת

שטרויסהר"ר חיים הי"וישראל

פ שני תשפ"גיום כסלו ד' ויצא רשת

אדם של שברשותו מה שכל להכיר והזכות החובה

הקב"ה של אלא אינו

שלך והכל לך אשיב מה

אנו הכיפורים יום ליל של היחוד בשיר

לך שלך, והכל לך אשיב "מה אומרים:

להודות רוצה כשהאדם לך". ארץ אף שמים

כלום לך להחזיר יכול "איני אומר: הוא לה',

אבל לך, ושר לך מודה אני שלך. הכל שהרי

מה כל כי כלום לך ליתן יכול איני באמת

נותן". אני משלך לך נותן שאני

ב ברכותאולם א)מסכת "רבי(לה, שנינו:

וכתיב: ומלואה, הארץ לה' כתיב רמי: לוי

אדם. לבני נתן והארץ לה' שמים השמים

לאחר כאן ברכה, קודם כאן קשיא, לא

מברך שהאדם לאחר אומר: הוי ברכה".

לבני נתן והארץ בו מתקיים הנהנין, ברכת

זה מה כן אם לשאול יש ולכאורה אדם.

שלך, הכל כי לך אשיב מה אומרים שאנו

לאחר משלנו לו ליתן יכולים אנו הרי

עליו. שבירכנו

לאחר שגם היא הפשוטה והתשובה

ומה עולם, של לריבונו שייך הכל הברכה

בנו מתקיים הברכה שלאחר חז"ל שאמרו

שיש לומר רק הוא אדם, לבני נתן והארץ

ולשתות, לאכול בו, להשתמש רשות לנו

לאדם לו אין ברכה שקודם שם וכדאיתא

נהנה הוא ואם הזה העולם מן ליהנות רשות

גוזל וכאילו ואמו, אביו גוזל נקרא הוא

שלאחר אמרו זה ועל ישראל, וכנסת הקב"ה

לאכול רשות מקבל הוא מברך, שהאדם

נעשה שמשהו אומר זה אין אבל ולשתות,

הרי המזוןשלו. את שמחיה זה הוא הקב"ה

עומד האדם שעליו המקום ואת והמשקה

עצמו האדם את כןואף ואם שלו, ,הכל

מהוממילא אכן לו. להשיב מה לאדם אין

לך ארץ אף שמים לך שלך, והכל לך .אשיב

לאדם: אומר מוכןהקב"ה תהיה אם

שלך המזון שאין וזאתלהכיר על-ידי,

רשות תקבל בזה דייקא עליו, שתברך

המזוןלאכלו שאין מכיר האדם אין עוד כל .

מפליא דבר בו. להשתמש לו אסור שלו,

אומר והקב"ה בעולם, מאכלים יש מאוד.

מברך האדם לאכלם". לך "אסור לאדם:

מותר "עכשיו לו: אומר הקב"ה ואז עליהם,

שבירך, עכשיו כי נשתנה? מה לאכלם". לך

של אינם שהמאכלים שלהכיר אלא ו

הקב"ה.

שפוט וישפוט לגור בא האחד

מדוע השייכות, מה להבין צריך ובכן

שלו, אינו דבר ששום מכיר כשהאדם דווקא

כמה והנה הזה. העולם מן ליהנות לו מותר

בדרגה ונתחיל לזה, יש הבנה של דרגות

יש חיים. חכמת של בשפה נדבר הפשוטה.

אליו בא בשימוש, שאינה דירה לראובן לו



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

כטפרשת ויצא תשפ"ג

להזדמנות נחכה זה. את לעשות יכול איני -

אחרת.

שאנו כדי בעולם כן עושה הקב"ה

ללמוד נוכל ולתורתו לו הנאמנים היהודים

בטוח היה שהאדם יש הרבה פעמים מזה.

שבת לארגן תכנן הוא פעולה. איזו שיעשה

מקום הזמין כבר למשפחה, או לקהילה

יהיה סוף כל סוף אבל לא? מה ואוכל.

לעורר רוצה הרי אתה מזה. שייפגע מישהו

שתתן היתכן ידידות, קשרי ולחזק אהבה את

כל האחרון, ברגע ביהודי?! לפגיעה יד

רשות. לי אין כי למה? התבטלה. התכנית

גאולה. שמביאה דרגה אבל היא, דרגה

יכול איני מחויב?! אני "מה? זה: על תשאל

הוא תמיד הרי פלוני. של לראשו להכנס

ש אומר הקב"ה אבל שומע, אני אתהנפגע".

ג"כ ברשותך שנמצא שמה להבין צריך

שאתה דברים אותם ואפילו שלך, אינו

שלך שהם יזעבטוח בהם השקעת כי

שיש תזכור וזכור שלך. אינם מרובים, ודמים

לפעולתך. אתשכר מצילים כאלה דברים

צריך צרותיו. מכל אותו ופודים האדם

הרבה זה על גרמא,לעבוד הזמן אבל ,

יהי הכח. את לנו נותנות שבתורה הפרשיות

שנזכה. רצון

לזכות

מינדלהחתן רות בן מרדכי יהושע

בלימאוהכלה רחל שרה בת מאנצא

הכלה אבי נדבת

שטרויסהר"ר חיים הי"וישראל

פ שני תשפ"גיום כסלו ד' ויצא רשת

אדם של שברשותו מה שכל להכיר והזכות החובה

הקב"ה של אלא אינו

שלך והכל לך אשיב מה

אנו הכיפורים יום ליל של היחוד בשיר

לך שלך, והכל לך אשיב "מה אומרים:

להודות רוצה כשהאדם לך". ארץ אף שמים

כלום לך להחזיר יכול "איני אומר: הוא לה',

אבל לך, ושר לך מודה אני שלך. הכל שהרי

מה כל כי כלום לך ליתן יכול איני באמת

נותן". אני משלך לך נותן שאני

ב ברכותאולם א)מסכת "רבי(לה, שנינו:

וכתיב: ומלואה, הארץ לה' כתיב רמי: לוי

אדם. לבני נתן והארץ לה' שמים השמים

לאחר כאן ברכה, קודם כאן קשיא, לא

מברך שהאדם לאחר אומר: הוי ברכה".

לבני נתן והארץ בו מתקיים הנהנין, ברכת

זה מה כן אם לשאול יש ולכאורה אדם.

שלך, הכל כי לך אשיב מה אומרים שאנו

לאחר משלנו לו ליתן יכולים אנו הרי

עליו. שבירכנו

לאחר שגם היא הפשוטה והתשובה

ומה עולם, של לריבונו שייך הכל הברכה

בנו מתקיים הברכה שלאחר חז"ל שאמרו

שיש לומר רק הוא אדם, לבני נתן והארץ

ולשתות, לאכול בו, להשתמש רשות לנו

לאדם לו אין ברכה שקודם שם וכדאיתא

נהנה הוא ואם הזה העולם מן ליהנות רשות

גוזל וכאילו ואמו, אביו גוזל נקרא הוא

שלאחר אמרו זה ועל ישראל, וכנסת הקב"ה

לאכול רשות מקבל הוא מברך, שהאדם

נעשה שמשהו אומר זה אין אבל ולשתות,

הרי המזוןשלו. את שמחיה זה הוא הקב"ה

עומד האדם שעליו המקום ואת והמשקה

עצמו האדם את כןואף ואם שלו, ,הכל

מהוממילא אכן לו. להשיב מה לאדם אין

לך ארץ אף שמים לך שלך, והכל לך .אשיב

לאדם: אומר מוכןהקב"ה תהיה אם

שלך המזון שאין וזאתלהכיר על-ידי,

רשות תקבל בזה דייקא עליו, שתברך

המזוןלאכלו שאין מכיר האדם אין עוד כל .

מפליא דבר בו. להשתמש לו אסור שלו,

אומר והקב"ה בעולם, מאכלים יש מאוד.

מברך האדם לאכלם". לך "אסור לאדם:

מותר "עכשיו לו: אומר הקב"ה ואז עליהם,

שבירך, עכשיו כי נשתנה? מה לאכלם". לך

של אינם שהמאכלים שלהכיר אלא ו

הקב"ה.

שפוט וישפוט לגור בא האחד

מדוע השייכות, מה להבין צריך ובכן

שלו, אינו דבר ששום מכיר כשהאדם דווקא

כמה והנה הזה. העולם מן ליהנות לו מותר

בדרגה ונתחיל לזה, יש הבנה של דרגות

יש חיים. חכמת של בשפה נדבר הפשוטה.

אליו בא בשימוש, שאינה דירה לראובן לו



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני ל

הרי "הדירה לו: ואומר חבירו שמעון

לא ואף בה משתמש אינך ריקן, עומדת

ובלי בה לדור לי תן להשכרה. אותה מציע

לי תאמר לה, שתצטרך אימת כל נדר

שיתייעץ לו משיב ראובן אותה". ואפנה

קצר זמן לאחר ואכן אשתו, זו ביתו עם

לך נותן "אני לו: ואומר אליו חוזר הוא

שכל למעשה קודם בתנאי אבל בה, לדור

אצלי אזמין אם כגון לה, שאצטרך אימת

"בוודאי", הדירה". את תפנה אורחים,

כל לך. אמרתי מראש "הלא שמעון. משיב

קודם יומיים לי תאמר לה, שתצטרך פעם

בדירה". שהייתי יכירו לא המועד ובהגיע

עוברים בדירה. לדור נכנס שמעון הווה. כך

הוא ראובן. בבית שמחה ויש חדשים כמה

את שיצטרך לו ומודיע לשמעון פונה

שואל אותה?" תצטרך שבת "לאיזה הדירה.

ויחי". פרשת "לשבת משיב: ראובן שמעון.

לא רק בפניך, מתחנן אני לא. זה רק "לא!

למה, אתה שואל ראובן ויחי". שבת

להביא תכננתי "בדיוק משיב: ושמעון

כבר ויחי. פרשת לשבת רבים אורחים

זאת... בכל אולי האורחים... כל עם קבעתי

אולי ביתך... בני עם שוב תדבר אולי

בשבת השמחה את לעשות תוכלו

כמשתומם. ועומד שומע ראובן אחרת..."

הוא טוב אדם לענות. מה יודע לא הוא

טובות לעשות היום כל ומחפש מטבעו

למצב נקלע הוא כאן אבל אדם, לבני

לו "עשיתי בלבו: הוא מהרהר משונה.

אין חינם בדירה לדור לו כשנתתי טובה

עלי להערים מתחיל הוא ועכשיו כסף,

קשיים..."

בני עם להתייעץ ראובן כשיבוא הנה

ויחי, פרשת שבת יהיה לא הדיון נושא ביתו,

אנו שכאשר כזה למצב הגענו כיצד אלא

בעל מנהג בה נוהג הוא הדירה, את צריכים

פעמים עשר לי הבטיח הוא הלא הבית?

קודם יומיים לו אומר ממנו, אבקש שכאשר

צריך אני עכשיו הדירה! את יפנה והוא לכן

הזה? הדבר זה מה מולו?! נעים לא להרגיש

נוחות? חוסר לי לגרום לו יש צדק איזה

הבית בעל מנהג מתנהג

של הנלוזה התנהגותו שורש מה אכן

מי שאי חלם בטרם מאוד. פשוט שמעון?

היה ומזומן מוכן בחינם, דירה לו יתן

ביום לי "אמור - שיידרש ככל לעשות

אך שאלות". לשאול בלי יוצא ואני חמישי

שהבטיח מה את שכח בה, לדור שנכנס כיון

חזקה יותר ההרגשה כי לכן, קודם

שהדירה היא וההרגשה המוח, ממחשבת

ושלום! חס לגנוב. מתכוון לא הוא שלו.

לבו, בדם נמצאת האדם שהרגשת אלא

הוא מים". אינו "דם העולם שאומרים וכמו

הוא כאן לעצמו. ומנעים בדירה לו יושב

עוד מוסיף הוא כאן החלון, את מתקן

אח"כ שלו. שהדירה להרגיש ומתחיל משהו,

הדירה את לפנות ממנו מבקש כשראובן

הוא לשאול. בנוח מרגיש הוא ויחי, בפרשת

שואל: רק הוא ושלום. חס פקודה נותן לא

בפרשת יהיה לא שזה להסתדר תוכל "אולי

הדירה". את צריך אני ויחי בפרשת כי ויחי,

ואע"פ שלו, הדירה כאילו מרגיש הוא

לו קשה שלו, שאינה יודע הוא שבמוחו

ממנה. להתנתק מאוד

עכ"פ ראובן, של עצתו היתה ומה

שמעון עם ישב הוא יישנה? לא שהדבר

לסלקך הייתי יכול נא! "שמע כך: לו ואמר

לא הזה שהדבר בטוח הייתי ואז הדירה מן

רוצה אני טוב, להיות רצוני אבל שוב. יקרה

איני שני, מצד הדירה. את לך ליתן באמת

אשמה ארגיש אותה, אצטרך שכאשר רוצה

אותך מגרש שאני עוול לך עושה אני כאילו

אבקש כן על קטנים. ילדים עם מהבית

כדי לעשות נוכל מה עצה. לי הבה ממך,

לך מרשה אני לי. וטוב לך טוב שיהיה

אותה, צריך כשאני אבל כאן, לדור להמשיך

על לי תנגן ואל תיאנח אל אותה. צריך אני

עצה". לי הבה לבי. מיתרי

נוות עם להתייעץ והבטיח שמע שמעון

בבית זה על דיברתי ואמר: חזר אח"כ ביתו.

על גדולים פתקים אתלה כזה, לדבר והגענו

וכן שלי, הדירה שאין בפנים הבית קירות

שאתה כך על לך ואודה יום כל אליך אבוא

כל מוכן אהיה מזה, יותר כאן. לדור לי נותן

אשב לא ולצאת. החבילות את לקפל יום

לשבוע, רק כאן אשב שלמה. לשנה כאן

אם אותך לשאול אבוא שבוע סוף ובכל

ארגיש כך שבוע. לעוד אותה לקבל אוכל

אבוא שכאשר יקרה ואם שלי, הדירה שאין

כי "לא" תענה החדש השבוע לגבי לשאלך

בלי אצא לעצמך, אותה לשאולתצטרך

תרעומת. שום ובלי שאלה שום

נתונה והרשות שלי הכל

שנזכיר לפני לא הנמשל, אל נבוא כעת

הדרגה ביותר, הפשוטה בדרגה שמדובר

עולם של רבונו קטן. לילד גם המתאימה

" כך: לךאומר נותן אני אבל שלי, הכל

בהם בארץ,להשתמש לגור יכול אתה .

כסף, לך נותן אני בה. להשתכר יכול אתה

פרנסה לך נותן אני דירה, לך נותן אני

הצטרכויותיך. וכל וחברים, מעמד ומשפחה,

איניאבל שבגללו חשבון לי יש לפעמים

לך ליתן לארוצה אני הבאה בשנה למשל, .

כי שהתרגלת, כפי הרחבה לך שתהיה רוצה

לקחת רוצה אני הרוחני. למצבך הוא טוב

רוצה אני מסוימת, לתקופה כספך את ממך

לקחת רוצה אני דירתך, את ממך לקחת

שהקב"ה למה בדומה חירותך". את ממך

את קח בנך. את רוצה "אני - לאברהם אמר

אותו". רוצה אני אהבת, אשר יחידך את בנך

לקחת רוצה שהוא לאדם אומר הקב"ה איך

אותו לוקח שהוא על-ידי משהו? ממנו

מאוד.ממנו. פשוט

עסק מזה עושה כלל בדרך האדם והנה

הדבר הרי להיות. יכול אינו זה "לא! - שלם

לקרוע מתחיל הוא לי". נחוץ כל-כך

לו: אומר הקב"ה מהומות. ולעורר רקיעים

לך אמרתי הרי מהומות? מעורר אתה "מה

כשאני אבל בו, להשתמש לך נותן שאני

אותו כשאצטרך אותו. צריך אני אותו, צריך

ה' שם יהיה לקח ה' נתן ה' תאמר בחזרה,

בדומיה". ותהיה עולם ועד מעתה מבורך

גם מה לי, ומר קשה "אבל האדם: אומר

הרבה פעמים זה". על הסתמכתי שכבר

כבר לי, שיהיה הייתי "בטוח מתרעם: האדם

אל לכולם. אמרתי כבר אורחים, זימנתי

שביום לכולם אמרתי כבר זה. את לי תעשה

את כאן. תתקיים השמחה בערב שלישי

לו אומר האחרון". ברגע אותי תתקע

אתך דיברתי הלא נא! "שמע הקב"ה:

לעולם אותך שולח אני לך: ואמרתי מקודם

ואף בחינם, ממנו ליהנות לך נותן ואני הזה

אתן לך, שמגיע למה מעבר הרבה לך אתן

כשאצטרך, אבל טובה, בהרחבה הכל לך

עכשיו?". צווח אתה למה ממך. ואקח אחזור

ברכה לאחר כאן ברכה לפני כאן

עצה. לי "יש - אומר? הקב"ה בואמה

מחדש פעם כל ממני תזכור,תבקש וכך

ממני מתנה אותו,שזה כשאצטרך ואז ,

חכמת מצד טוב. יותר יהיה לך אקחנו.

תדע כי זה, על כל-כך תתמרמר לא חיים.

- לאו ואם לך, נותן אני - רוצה אני שאם

תבין ממך. ולוקח חוזר ואולי לך נותן איני

לא שהדבר צד היה שלכתחילה מעצמך

לפועל". דברייצא איזה שמתכנן אחד כל

יודע הוא אם שנה, או שנה חצי לעוד

לפועל, ייצא לא שזה אומרשיתכן הוא הרי

לכתחילה בסייעתאלכולם מקווה "אני -

אמנם יהיה. שכך לאדשמיא שזה צד יש

אנו אבל ה', ברצון תלוי והכל לפועל, ייצא

עלינו שמוטל מה זה כי שלנו, את עושים



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

ליפרשת ויצא תשפ"ג

הרי "הדירה לו: ואומר חבירו שמעון

לא ואף בה משתמש אינך ריקן, עומדת

ובלי בה לדור לי תן להשכרה. אותה מציע

לי תאמר לה, שתצטרך אימת כל נדר

שיתייעץ לו משיב ראובן אותה". ואפנה

קצר זמן לאחר ואכן אשתו, זו ביתו עם

לך נותן "אני לו: ואומר אליו חוזר הוא

שכל למעשה קודם בתנאי אבל בה, לדור

אצלי אזמין אם כגון לה, שאצטרך אימת

"בוודאי", הדירה". את תפנה אורחים,

כל לך. אמרתי מראש "הלא שמעון. משיב

קודם יומיים לי תאמר לה, שתצטרך פעם

בדירה". שהייתי יכירו לא המועד ובהגיע

עוברים בדירה. לדור נכנס שמעון הווה. כך

הוא ראובן. בבית שמחה ויש חדשים כמה

את שיצטרך לו ומודיע לשמעון פונה

שואל אותה?" תצטרך שבת "לאיזה הדירה.

ויחי". פרשת "לשבת משיב: ראובן שמעון.

לא רק בפניך, מתחנן אני לא. זה רק "לא!

למה, אתה שואל ראובן ויחי". שבת

להביא תכננתי "בדיוק משיב: ושמעון

כבר ויחי. פרשת לשבת רבים אורחים

זאת... בכל אולי האורחים... כל עם קבעתי

אולי ביתך... בני עם שוב תדבר אולי

בשבת השמחה את לעשות תוכלו

כמשתומם. ועומד שומע ראובן אחרת..."

הוא טוב אדם לענות. מה יודע לא הוא

טובות לעשות היום כל ומחפש מטבעו

למצב נקלע הוא כאן אבל אדם, לבני

לו "עשיתי בלבו: הוא מהרהר משונה.

אין חינם בדירה לדור לו כשנתתי טובה

עלי להערים מתחיל הוא ועכשיו כסף,

קשיים..."

בני עם להתייעץ ראובן כשיבוא הנה

ויחי, פרשת שבת יהיה לא הדיון נושא ביתו,

אנו שכאשר כזה למצב הגענו כיצד אלא

בעל מנהג בה נוהג הוא הדירה, את צריכים

פעמים עשר לי הבטיח הוא הלא הבית?

קודם יומיים לו אומר ממנו, אבקש שכאשר

צריך אני עכשיו הדירה! את יפנה והוא לכן

הזה? הדבר זה מה מולו?! נעים לא להרגיש

נוחות? חוסר לי לגרום לו יש צדק איזה

הבית בעל מנהג מתנהג

של הנלוזה התנהגותו שורש מה אכן

מי שאי חלם בטרם מאוד. פשוט שמעון?

היה ומזומן מוכן בחינם, דירה לו יתן

ביום לי "אמור - שיידרש ככל לעשות

אך שאלות". לשאול בלי יוצא ואני חמישי

שהבטיח מה את שכח בה, לדור שנכנס כיון

חזקה יותר ההרגשה כי לכן, קודם

שהדירה היא וההרגשה המוח, ממחשבת

ושלום! חס לגנוב. מתכוון לא הוא שלו.

לבו, בדם נמצאת האדם שהרגשת אלא

הוא מים". אינו "דם העולם שאומרים וכמו

הוא כאן לעצמו. ומנעים בדירה לו יושב

עוד מוסיף הוא כאן החלון, את מתקן

אח"כ שלו. שהדירה להרגיש ומתחיל משהו,

הדירה את לפנות ממנו מבקש כשראובן

הוא לשאול. בנוח מרגיש הוא ויחי, בפרשת

שואל: רק הוא ושלום. חס פקודה נותן לא

בפרשת יהיה לא שזה להסתדר תוכל "אולי

הדירה". את צריך אני ויחי בפרשת כי ויחי,

ואע"פ שלו, הדירה כאילו מרגיש הוא

לו קשה שלו, שאינה יודע הוא שבמוחו

ממנה. להתנתק מאוד

עכ"פ ראובן, של עצתו היתה ומה

שמעון עם ישב הוא יישנה? לא שהדבר

לסלקך הייתי יכול נא! "שמע כך: לו ואמר

לא הזה שהדבר בטוח הייתי ואז הדירה מן

רוצה אני טוב, להיות רצוני אבל שוב. יקרה

איני שני, מצד הדירה. את לך ליתן באמת

אשמה ארגיש אותה, אצטרך שכאשר רוצה

אותך מגרש שאני עוול לך עושה אני כאילו

אבקש כן על קטנים. ילדים עם מהבית

כדי לעשות נוכל מה עצה. לי הבה ממך,

לך מרשה אני לי. וטוב לך טוב שיהיה

אותה, צריך כשאני אבל כאן, לדור להמשיך

על לי תנגן ואל תיאנח אל אותה. צריך אני

עצה". לי הבה לבי. מיתרי

נוות עם להתייעץ והבטיח שמע שמעון

בבית זה על דיברתי ואמר: חזר אח"כ ביתו.

על גדולים פתקים אתלה כזה, לדבר והגענו

וכן שלי, הדירה שאין בפנים הבית קירות

שאתה כך על לך ואודה יום כל אליך אבוא

כל מוכן אהיה מזה, יותר כאן. לדור לי נותן

אשב לא ולצאת. החבילות את לקפל יום

לשבוע, רק כאן אשב שלמה. לשנה כאן

אם אותך לשאול אבוא שבוע סוף ובכל

ארגיש כך שבוע. לעוד אותה לקבל אוכל

אבוא שכאשר יקרה ואם שלי, הדירה שאין

כי "לא" תענה החדש השבוע לגבי לשאלך

בלי אצא לעצמך, אותה לשאולתצטרך

תרעומת. שום ובלי שאלה שום

נתונה והרשות שלי הכל

שנזכיר לפני לא הנמשל, אל נבוא כעת

הדרגה ביותר, הפשוטה בדרגה שמדובר

עולם של רבונו קטן. לילד גם המתאימה

" כך: לךאומר נותן אני אבל שלי, הכל

בהם בארץ,להשתמש לגור יכול אתה .

כסף, לך נותן אני בה. להשתכר יכול אתה

פרנסה לך נותן אני דירה, לך נותן אני

הצטרכויותיך. וכל וחברים, מעמד ומשפחה,

איניאבל שבגללו חשבון לי יש לפעמים

לך ליתן לארוצה אני הבאה בשנה למשל, .

כי שהתרגלת, כפי הרחבה לך שתהיה רוצה

לקחת רוצה אני הרוחני. למצבך הוא טוב

רוצה אני מסוימת, לתקופה כספך את ממך

לקחת רוצה אני דירתך, את ממך לקחת

שהקב"ה למה בדומה חירותך". את ממך

את קח בנך. את רוצה "אני - לאברהם אמר

אותו". רוצה אני אהבת, אשר יחידך את בנך

לקחת רוצה שהוא לאדם אומר הקב"ה איך

אותו לוקח שהוא על-ידי משהו? ממנו

מאוד.ממנו. פשוט

עסק מזה עושה כלל בדרך האדם והנה

הדבר הרי להיות. יכול אינו זה "לא! - שלם

לקרוע מתחיל הוא לי". נחוץ כל-כך

לו: אומר הקב"ה מהומות. ולעורר רקיעים

לך אמרתי הרי מהומות? מעורר אתה "מה

כשאני אבל בו, להשתמש לך נותן שאני

אותו כשאצטרך אותו. צריך אני אותו, צריך

ה' שם יהיה לקח ה' נתן ה' תאמר בחזרה,

בדומיה". ותהיה עולם ועד מעתה מבורך

גם מה לי, ומר קשה "אבל האדם: אומר

הרבה פעמים זה". על הסתמכתי שכבר

כבר לי, שיהיה הייתי "בטוח מתרעם: האדם

אל לכולם. אמרתי כבר אורחים, זימנתי

שביום לכולם אמרתי כבר זה. את לי תעשה

את כאן. תתקיים השמחה בערב שלישי

לו אומר האחרון". ברגע אותי תתקע

אתך דיברתי הלא נא! "שמע הקב"ה:

לעולם אותך שולח אני לך: ואמרתי מקודם

ואף בחינם, ממנו ליהנות לך נותן ואני הזה

אתן לך, שמגיע למה מעבר הרבה לך אתן

כשאצטרך, אבל טובה, בהרחבה הכל לך

עכשיו?". צווח אתה למה ממך. ואקח אחזור

ברכה לאחר כאן ברכה לפני כאן

עצה. לי "יש - אומר? הקב"ה בואמה

מחדש פעם כל ממני תזכור,תבקש וכך

ממני מתנה אותו,שזה כשאצטרך ואז ,

חכמת מצד טוב. יותר יהיה לך אקחנו.

תדע כי זה, על כל-כך תתמרמר לא חיים.

- לאו ואם לך, נותן אני - רוצה אני שאם

תבין ממך. ולוקח חוזר ואולי לך נותן איני

לא שהדבר צד היה שלכתחילה מעצמך

לפועל". דברייצא איזה שמתכנן אחד כל

יודע הוא אם שנה, או שנה חצי לעוד

לפועל, ייצא לא שזה אומרשיתכן הוא הרי

לכתחילה בסייעתאלכולם מקווה "אני -

אמנם יהיה. שכך לאדשמיא שזה צד יש

אנו אבל ה', ברצון תלוי והכל לפועל, ייצא

עלינו שמוטל מה זה כי שלנו, את עושים
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קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו
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 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני לי

העולם".לעשות סדר לפי תכנית שהיא איזו

יתרגז, לא הוא תשתבש, התכנית אם ואז

מצד יהיה. שכך שיתכן מתחילה ידע שהרי

הוא נעימים. יותר הרבה חייו חיים חכמת

ידע כי כל-כך, עמוק צערו ואין ברוגז לא

החתונה אחרת. יהיה שהכל שיתכן מראש

ופלוני. פלוני יהיו המנגנים זה, באולם תהיה

דבר כל לא נפש, עגמת לו גורם דבר כל לא

יש כן, אכן יסורים. בעל להרגיש לו גורם

גדול יסורים בעל שהוא בטוח שהאדם

וכבר כן, מחמת מתקיימות ושברכותיו

על יכתבו היום שבבוא בצוואתו כותב

באהבה. וקיבלם ביסורים שדוכא מצבתו

חשב הוא שחשב. כפי לו הלך לא כי מדוע?

קצת לו הלך זה ולמעשה ככה לו שילך

בעל שאתה בכלל חושב אתה למה אחרת.

כן, אולי אתך, דיברו לכתחילה הרי יסורים?

זהו כלום. קרה לא שלא. גם יתכן אבל

"כאן הגמרא תשובה של הפשוט הפירוש

של רבונו ברכה". לאחר כאן ברכה, לפני

ברכות, לעשות יכול אתה "אם אומר: עולם

אתה אם הזה. העולם מן ליהנות אתה יכול

לבריאות, בדבר, נהיה שהכל להכיר יכול

בוא אבל בריא. ושתהיה שתה ותהנה, אכול

נעים. בלתי למצב להגיע שלא כלניזהר על

הבית, בעל כאן מי ומכירים מברכים דבר

שצריך כמו מתנהל הכל ".וכך

לך אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל

מיועדת הברכה רק כפיולא אלא לכך,

ב תצא)מדרששכתוב כי פעםש(פרשת כל

ליתן צריך הוא דבר, איזה רוכש שהאדם

עולם של לריבונו מעט לזכור,ממנו כדי

שלו וטעםשהכל הביכורים מצות טעם זהו .

את עולם של לריבונו ליתן בכורה, מצות

בפרשה אבינו יעקב שאמר מה וזה הראשון.

לך", אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל זו

ה שביארו נותןצדיקיםוכפי האדם שכאשר

טובה בזה עושה שהוא הפירוש אין מעשר,

- לו ומר הדבר לו וקשה עולם של לריבונו

של רבונו לו אומר גופא הא שלי". זה "הרי

הרווחתי אני אבל "כן, שלך". לא "זה עולם:

"באמת עולם: של לריבונו אומר הוא אותו".

אני למעשה כי אותו, ליתן צריך לא אני

הבעיה. זוהי אותו". האדםהרווחתי אם

כספים, מעשר ליתן לו קשה שכל-כך רואה

ליתן כל-כך לו נחוץ מדוע מבין הוא הרי

כספים ליתןמעשר ענין שיש הפשט אין .

הגדול הצדיק יהיה יתן ושאם כספים מעשר

עולם של רבונו הפוך. בדיוק זה ביותר.

קשה לך שיהיה ידעתי ידעתי, "הלא אומר:

לך שיש פעם כל כי כספים, מעשר ליתן

אין אחד אף שלי. זה - אומר אתה משהו,

אליו". להתקרב רשות לו

ז' כבן ק' בן

אנשים איך לדעת רוצים אנו אם כן, אכן

אנו שלהם, הנכסים עם מרגישים גדולים

אנו כי הקטנים, הילדים על להסתכל יכולים

יותר קומה עם רק אנו, קטנים ילדים ג"כ

שלי, "זה - מתנהג כך הקטן הילד גבוהה.

אחד לאף נותן לא הוא אותו". תפסתי אני

שואלים אליו. להתקרב לא ואף בו לגעת

את מבין לא והוא לך", אכפת "מה אותו:

הוא "שלי - זו הרגשה שלי". "זה - השאלה

ואף מזה ליהנות אחד לאף נותן לא ואני

שזה מההרגשה נובעת עליו", להסתכל לא

הרבה שלך. לא זה נכון, זה ואין שלו,

לילד לומר רוצים ההורים הםפעמים (אך

הילד) את לדכא שלא כדי לאנזהרים זה "צדיק! :

רבע לפני זה?". את לך קנה מי בסדר? שלך,

כבר אתה מה זה, את לך קנינו שעה

לא זה זה? על האחיות כל עם מתקוטט

ונגמר חזרה לוקח אני מה? יודע אתה שלך!

הסיפור".

בנוגע האדם עם מתנהג הקב"ה כך

שהרי משהו, לו קנה הקב"ה שלו. לחפצים

שעה רבע להרוויח. וכלים כשרונות לו נתן

שזה צועק כבר הוא אותו, שקיבל אחרי

מה העולם. כל עם מתקוטט וכבר שלו

- עולם? של רבונו אומר ומה צועק? אתה

ממך. נוטלו אני מתקוטט, אתה "אם

עלי זה, את לך קניתי עכשיו תפסיק!

שנוצרות המחלוקות עם עכשיו להתעסק

כך אדם, של כספו אצל זה כך זה?". בגלל

כל אצל זה וכך אדם, של דירתו אצל זה

הקודם בשיעור דיברנו כבר לו. שיש דבר

אם לוותר לאדם לו קל לא השכנים. בענין

שאם מרגיש הוא שלו. שהדירה מרגיש הוא

יהיה ביותר, הקטן הוויתור את ולו יעשה

אך מרשכבה"ג. גדול שהאדםיותר ברגע

הרי הדירה אחד! "רגע - לראשו מחדיר

זימן עמה ויחד לי, נתנה הקב"ה שלי. אינה

מצב" .לי

לאדם פה שם מי

נחוץ מאוד היטב. זאת להבין צריך

של בחלק נמצאים בעודנו זאת להבין

כל כאן להתייסר רוצה אתה חיים. החכמת

שפויים. חיים לחיות רוצה שאתה או החיים

צריך שפויים, חיים לחיות שרוצה מי

שנתן שמי והיינו האמת, את תמיד לזכור

את זה עם יחד לו זימן לו, שיש מה את לו

כעת שרוי הוא שבו נחזורהמצב אם .

אומר ראובן ושמעון. ראובן של למשל

בחינם. פה להיות יכול "אתה לשמעון:

אתה טוב, זה כן, שב אותך. יברך הקב"ה

לך יהיה פעם אי אם לי. לשלם צריך לא

הצדקה". בקופת אותו שים מיותר, כסף

של דלתו על נוקש שמעון יומיים, כעבור

לב, שמת אם יודע לא ראובן! "ר' - ראובן

אתה כדבעי. אטומים אינם החלונות אבל

בוקעת פרצים ורוח היום שחורף יודע

כאן קורה מה יודע אתה לחרכים? מבעד

מעלה ראובן בריא". לא מאוד זה בלילה?

זוהי נא! "שמע ואומר: שפתיו על חיוך

אותה לך נתתי לא? דירה, רצית הדירה.

לי"... שיש הדירה זוהי בחינם.

למה? ברוגז. קצת והוא בן, מקבל האדם

נוקש הוא שבורות. קצת התכונות התכונות,

יודע? "אתה ואומר: הקב"ה של דלתו על

לגמרי. שבור זה מאוד. קשות תכונות לו יש

מושלם". בן שיהיה לי תן ממך. מבקש אני

מושלם הכל הקב"ה שלאצל רבונו אומר .

" שמתלווהעולם: המצב עם דבר לך נתתי

מגיע זה ככה כתבאליו. כן הק'". האוה"ח

שמות) לאדם",(פרשת פה שם "מי הפסוק על

פה ששם "מי למשה: אמר עולם של שרבונו

יפה מדבר שהוא בזה ושלמותו לאדם בריא

לשון, שלפעמיםובצחות שעושה זה הוא

קצת, שבור הפה שלמותיהיה זהו ואז

הפה,האדם את ששם זה הוא הקב"ה הרי ."

שהוא ופעמים ישר אותו שם שהוא פעמים

שיש קורה זה איך עקום. קצת אותו שם

דבר בורא שהקב"ה היתכן עקום? פה לאדם

שכך אלא זה אין עקום?! יוצא הוא ובטעות

שאינך להשי"ת צועק אתה מה שלמותו.

שמשה שם זאת כותב הק' האוה"ח מרוצה.

וזה פה, כבד בדווקא להיות צריך היה רבינו

היה זה שהגיע. לאן אותו שהביא מה

הרבה פעמים זה. באופן להיות מוכרח

אופנים, וכמה ובכמה קיים הזה הדבר

של "רבונו - לקלוט פשוט צריך והאדם

נתן הוא מגיע. זה וככה מתנה לי נתנו עולם

קטן. קצת זה שינה חדר בחינם. אותו לי

ובאופן במתנה לי נתנו הרי הוא אבל בסדר!

ברוגז? כל-כך אני למה לי. נתנו הוא זה

בצער?". כל-כך אני לבנילמה נתן הארץ

ולהזכיר לברך יודע שהאדם בתנאי אדם

שלו שאינו .לעצמו

לו שנותנים מה המאבד שוטה איזהו

כשנאמר יותר זאת להטעים אפשר

אצלו,שאפילו יתקיים לא זה האדם, מצד

עליו יברך כן אם אתהאלא אם פירוש: .



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

לגפרשת ויצא תשפ"ג

העולם".לעשות סדר לפי תכנית שהיא איזו

יתרגז, לא הוא תשתבש, התכנית אם ואז

מצד יהיה. שכך שיתכן מתחילה ידע שהרי

הוא נעימים. יותר הרבה חייו חיים חכמת

ידע כי כל-כך, עמוק צערו ואין ברוגז לא

החתונה אחרת. יהיה שהכל שיתכן מראש

ופלוני. פלוני יהיו המנגנים זה, באולם תהיה

דבר כל לא נפש, עגמת לו גורם דבר כל לא

יש כן, אכן יסורים. בעל להרגיש לו גורם

גדול יסורים בעל שהוא בטוח שהאדם

וכבר כן, מחמת מתקיימות ושברכותיו

על יכתבו היום שבבוא בצוואתו כותב

באהבה. וקיבלם ביסורים שדוכא מצבתו

חשב הוא שחשב. כפי לו הלך לא כי מדוע?

קצת לו הלך זה ולמעשה ככה לו שילך

בעל שאתה בכלל חושב אתה למה אחרת.

כן, אולי אתך, דיברו לכתחילה הרי יסורים?

זהו כלום. קרה לא שלא. גם יתכן אבל

"כאן הגמרא תשובה של הפשוט הפירוש

של רבונו ברכה". לאחר כאן ברכה, לפני

ברכות, לעשות יכול אתה "אם אומר: עולם

אתה אם הזה. העולם מן ליהנות אתה יכול

לבריאות, בדבר, נהיה שהכל להכיר יכול

בוא אבל בריא. ושתהיה שתה ותהנה, אכול

נעים. בלתי למצב להגיע שלא כלניזהר על

הבית, בעל כאן מי ומכירים מברכים דבר

שצריך כמו מתנהל הכל ".וכך

לך אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל

מיועדת הברכה רק כפיולא אלא לכך,

ב תצא)מדרששכתוב כי פעםש(פרשת כל

ליתן צריך הוא דבר, איזה רוכש שהאדם

עולם של לריבונו מעט לזכור,ממנו כדי

שלו וטעםשהכל הביכורים מצות טעם זהו .

את עולם של לריבונו ליתן בכורה, מצות

בפרשה אבינו יעקב שאמר מה וזה הראשון.

לך", אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל זו

ה שביארו נותןצדיקיםוכפי האדם שכאשר

טובה בזה עושה שהוא הפירוש אין מעשר,

- לו ומר הדבר לו וקשה עולם של לריבונו

של רבונו לו אומר גופא הא שלי". זה "הרי

הרווחתי אני אבל "כן, שלך". לא "זה עולם:

"באמת עולם: של לריבונו אומר הוא אותו".

אני למעשה כי אותו, ליתן צריך לא אני

הבעיה. זוהי אותו". האדםהרווחתי אם

כספים, מעשר ליתן לו קשה שכל-כך רואה

ליתן כל-כך לו נחוץ מדוע מבין הוא הרי

כספים ליתןמעשר ענין שיש הפשט אין .

הגדול הצדיק יהיה יתן ושאם כספים מעשר

עולם של רבונו הפוך. בדיוק זה ביותר.

קשה לך שיהיה ידעתי ידעתי, "הלא אומר:

לך שיש פעם כל כי כספים, מעשר ליתן

אין אחד אף שלי. זה - אומר אתה משהו,

אליו". להתקרב רשות לו

ז' כבן ק' בן

אנשים איך לדעת רוצים אנו אם כן, אכן

אנו שלהם, הנכסים עם מרגישים גדולים

אנו כי הקטנים, הילדים על להסתכל יכולים

יותר קומה עם רק אנו, קטנים ילדים ג"כ

שלי, "זה - מתנהג כך הקטן הילד גבוהה.

אחד לאף נותן לא הוא אותו". תפסתי אני

שואלים אליו. להתקרב לא ואף בו לגעת

את מבין לא והוא לך", אכפת "מה אותו:

הוא "שלי - זו הרגשה שלי". "זה - השאלה

ואף מזה ליהנות אחד לאף נותן לא ואני

שזה מההרגשה נובעת עליו", להסתכל לא

הרבה שלך. לא זה נכון, זה ואין שלו,

לילד לומר רוצים ההורים הםפעמים (אך

הילד) את לדכא שלא כדי לאנזהרים זה "צדיק! :

רבע לפני זה?". את לך קנה מי בסדר? שלך,

כבר אתה מה זה, את לך קנינו שעה

לא זה זה? על האחיות כל עם מתקוטט

ונגמר חזרה לוקח אני מה? יודע אתה שלך!

הסיפור".

בנוגע האדם עם מתנהג הקב"ה כך

שהרי משהו, לו קנה הקב"ה שלו. לחפצים

שעה רבע להרוויח. וכלים כשרונות לו נתן

שזה צועק כבר הוא אותו, שקיבל אחרי

מה העולם. כל עם מתקוטט וכבר שלו

- עולם? של רבונו אומר ומה צועק? אתה

ממך. נוטלו אני מתקוטט, אתה "אם

עלי זה, את לך קניתי עכשיו תפסיק!

שנוצרות המחלוקות עם עכשיו להתעסק

כך אדם, של כספו אצל זה כך זה?". בגלל

כל אצל זה וכך אדם, של דירתו אצל זה

הקודם בשיעור דיברנו כבר לו. שיש דבר

אם לוותר לאדם לו קל לא השכנים. בענין

שאם מרגיש הוא שלו. שהדירה מרגיש הוא

יהיה ביותר, הקטן הוויתור את ולו יעשה

אך מרשכבה"ג. גדול שהאדםיותר ברגע

הרי הדירה אחד! "רגע - לראשו מחדיר

זימן עמה ויחד לי, נתנה הקב"ה שלי. אינה

מצב" .לי

לאדם פה שם מי

נחוץ מאוד היטב. זאת להבין צריך

של בחלק נמצאים בעודנו זאת להבין

כל כאן להתייסר רוצה אתה חיים. החכמת

שפויים. חיים לחיות רוצה שאתה או החיים

צריך שפויים, חיים לחיות שרוצה מי

שנתן שמי והיינו האמת, את תמיד לזכור

את זה עם יחד לו זימן לו, שיש מה את לו

כעת שרוי הוא שבו נחזורהמצב אם .

אומר ראובן ושמעון. ראובן של למשל

בחינם. פה להיות יכול "אתה לשמעון:

אתה טוב, זה כן, שב אותך. יברך הקב"ה

לך יהיה פעם אי אם לי. לשלם צריך לא

הצדקה". בקופת אותו שים מיותר, כסף

של דלתו על נוקש שמעון יומיים, כעבור

לב, שמת אם יודע לא ראובן! "ר' - ראובן

אתה כדבעי. אטומים אינם החלונות אבל

בוקעת פרצים ורוח היום שחורף יודע

כאן קורה מה יודע אתה לחרכים? מבעד

מעלה ראובן בריא". לא מאוד זה בלילה?

זוהי נא! "שמע ואומר: שפתיו על חיוך

אותה לך נתתי לא? דירה, רצית הדירה.

לי"... שיש הדירה זוהי בחינם.

למה? ברוגז. קצת והוא בן, מקבל האדם

נוקש הוא שבורות. קצת התכונות התכונות,

יודע? "אתה ואומר: הקב"ה של דלתו על

לגמרי. שבור זה מאוד. קשות תכונות לו יש

מושלם". בן שיהיה לי תן ממך. מבקש אני

מושלם הכל הקב"ה שלאצל רבונו אומר .

" שמתלווהעולם: המצב עם דבר לך נתתי

מגיע זה ככה כתבאליו. כן הק'". האוה"ח

שמות) לאדם",(פרשת פה שם "מי הפסוק על

פה ששם "מי למשה: אמר עולם של שרבונו

יפה מדבר שהוא בזה ושלמותו לאדם בריא

לשון, שלפעמיםובצחות שעושה זה הוא

קצת, שבור הפה שלמותיהיה זהו ואז

הפה,האדם את ששם זה הוא הקב"ה הרי ."

שהוא ופעמים ישר אותו שם שהוא פעמים

שיש קורה זה איך עקום. קצת אותו שם

דבר בורא שהקב"ה היתכן עקום? פה לאדם

שכך אלא זה אין עקום?! יוצא הוא ובטעות

שאינך להשי"ת צועק אתה מה שלמותו.

שמשה שם זאת כותב הק' האוה"ח מרוצה.

וזה פה, כבד בדווקא להיות צריך היה רבינו

היה זה שהגיע. לאן אותו שהביא מה

הרבה פעמים זה. באופן להיות מוכרח

אופנים, וכמה ובכמה קיים הזה הדבר

של "רבונו - לקלוט פשוט צריך והאדם

נתן הוא מגיע. זה וככה מתנה לי נתנו עולם

קטן. קצת זה שינה חדר בחינם. אותו לי

ובאופן במתנה לי נתנו הרי הוא אבל בסדר!

ברוגז? כל-כך אני למה לי. נתנו הוא זה

בצער?". כל-כך אני לבנילמה נתן הארץ

ולהזכיר לברך יודע שהאדם בתנאי אדם

שלו שאינו .לעצמו

לו שנותנים מה המאבד שוטה איזהו

כשנאמר יותר זאת להטעים אפשר

אצלו,שאפילו יתקיים לא זה האדם, מצד

עליו יברך כן אם אתהאלא אם פירוש: .



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני לד

אצלך הגיע שזה מפני ברוגז להיות הולך

חפץשבור איזה כשמזמינים אדם בני של (כדרכם

שהם חסרון, איזה עם מגיע והוא מסוימת מחנות

בעלי את לתבוע ומאיימים רגליהם על נעמדים

עסוק,החנות) כל-כך להיות הולך אתה אם

לא אתה אף שרצית, כפי שאינו החלק עם

שבידך ממה ליהנות תהיהתוכל שהרי ,

תהיה ברוגז, תהיה החסרון, עם עסוק

להתעסק להפסיק לך כדאי כן על בעצבות.

אחרת, שייראה שציפית החלק עם כל-כך

כמה תראו מהחפץ. ליהנות תוכל ואז

אחד פרט כי בנו את מאבד האב פעמים

ה' ברוך הילד אותו. מרגיזה באישיותו

כפי אינו אחד פרט אבל כשורה, מתנהג

שהוא האב את להבין אפשר רוצה. שהאב

על או לילד לו שיש המום על ברוגז

אבל אצלו, שקיימת ההתנהגות או התכונה

פעם כל כי בנו, את מאבד הוא זה בגלל

מתרגז. הוא אותו, רואה האבשהוא על

לו נתן שהקב"ה מה שזה דברלהבין .

המתנהראשון על לה' ויודה ברכה יעשה

הטוב אל להתחבר יוכל ואז לו, שנתן

ממנו דבר,וליהנות סוף לבני. נתן הארץ

הברכה לאחר רק הוא מצדאדם בין ,

כי לאדםהשי"ת, להרשות יכול השי"ת אין

מברך שהוא לפני דבר בשום ,להשתמש

כי האדם, מצד יכולובין אינו הברכה, לפני

דבר. משום ליהנות

לך", אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל

ב הקדושיםכתוב שהאדםבזהשספרים

את ממשיך הוא כספים, מעשר נותן

כספו לכל יו"דהקדושה שהוא המעשר .

השיריים, אל מתפשט הוי"ה לשם המרמז

ב כתוב האדםשפוסקיםולכן שיחשב ראוי

מדויק באופן מכספו עשירית היואויתן .

ש זה מטעם בכספםשהקפידו להשתמש לא

שעישרוהו כילפני שהאדם, זה ברגע

שידוע מכריז הוא מכספו, מעשר מפריש

שלו הכסף שאין הקב"ה,לו של זהאלא .

כשהוא גופא, הא אבל לאדם, קשה מאוד

היכן קולט הוא אז שלו, הקושי עם נפגש

לו קשה כבר דירה לאדם לו כשיש טעותו.

לאדם לו שיש פעם כל אורחים. בה להכניס

ליתנו מאוד עד לו קשה דבר, איזה

" רקלאחרים. הקב"ה שלי. לא זה לא, אך

לי שנותן במה להשתמש רשות לי ".נותן

חדש בית תבנה כי

בספה"ק הנה נוספת. לדרגה נעבור כעת

חיים" מים הפסוקבאר על תצא)" כי (פרשת

הלשון: בזה כתב חדש", בית תבנה "כי

האדם" יבנה ישיםכאשר לא לשבתו בית

בזה שיש גופו הנאת לתאות כלל ,לבבו

בה להתפרנס או וההנאה הישיבה כמו

כי הביתוכדומה, בעת יביט זה אל אם

נבנה מסע שלימה אבן להיות בהבנותו,

יתברך לעבודתו ביתו את לקיים,לנסוע

ולהכניס מעקה מצות או מזוזה מצות בה

ה' עבודת שם ולעבוד ביתו אל אורחים

כראוי ובתפילה ומבארבתורה וכדומה".

" דמילתא: טעמא להיותשם צריך זה כי

כל כי בטוב יודע בהיותו בעיניו העיקר

בשביל אם כי אינו הזה לעולם ביאתו עיקר

לפניו רוח נחת לעשות יתברך לעובדו

שמו תאוותיויתברך להרבות בשביל לא ,

הגוף". חפצי בכל הנאתו ולמלאות

מעתה: עיקראמור בית, אדם כשבונה

ה' עבודת בצרכי נתונים "כאןמעייניו -

המטבח את נעשה כאן הסוכה, את נבנה

שיעשה מה ואפילו הלאה", וכן פסח, של

גדול כלי בוודאי אשר הדעת, ישוב בשביל

" - יכוון ה', לעבודת נעשההוא זאת את

לעבוד ונוכל מיושבת תהיה שדעתנו כדי

השם הרבהאת כי זאת, לדעת נחוץ מאוד ."

כך.א. אחר יוסיף וכשמוסיף

"הקב"ה זאת. ינצלו שלא וחבל בתים בונים

ביתך, את לשפץ יכול ואתה כסף לך נתן

הוא טיפש!". תהיה אל אוויל! תהיה אל

ואנשים נאה, מטבח ומזמין לחנות נכנס

אחרת, הולך זה "היום באזנו: לו לוחשים

מיני כל לו מכניסים וכך". כך עושים היום

להסתכל אותו ומלמדים והבלים שטותים

כדי לעשות ושיגדיל עשו שחבריו במה

יוכל הבית, חנוכת ויעשה העת שבבוא

יקר את להם ולהראות אותם להזמין

נורא זה עיניהם. את ולנקר גדולתו תפארת

אדרבה, קרה? כבר "מה חושב: האדם ואיום!

ממיט שזה קולטים לא מזה". נהנה הרי אני

חיים' מים שה'באר כפי הבית על אסון

לשונו. בהמשך מבאר

אתו ישלים אויביו גם

הבית בניית בעת חושב -כשהאדם

כאן באמת. שחשוב במה נשקיע "הבה

ביתר הפסח חג את לערוך שנוכל כדי נוסיף

סעודת לערוך שנוכל כדי נוסיף כאן הידור,

כותב הלאה, וכן והוד", בשמחה ויו"ט שבת

" בלשונו: חיים' מים עלוה'באר זה ידי על

והחול האבנים הבנין, חפיצי כל ונתעלו

ה' למצוות טפלים להיות והוסרוהסיד

בחינת עליהם ושורה הרע בחינת מהם

שונות בבחינות כןהטוב גם שהרע או .

הכתוב מאמר דרך על לטוב טז,נהפך (משלי

ישליםז) אויביו גם איש דרכי ה' ברצות

רק ונשאר לגמרי הרע שנסתלק או אתו,

שורהטוב, רע דבר אין כך ובין כך ובין

שבביתו ואבניו עציו על ".מעתה

על כאן מדבר לא חיים' מים ה'באר

בעת גדולים יחודים שעושה גדול צדיק

את שבונה פשוט אדם על אלא הבית, בניית

וממשיך ה'. לעבודת אותו שישמש כדי ביתו

ה בדברי וכמבואר א)זוה"קשם: נ, וזה(תזריע

כתיב חזי תא כו)לשונו: לה, וכל(שמות

דהוו בשעתא וגו' לבן נשא אשר הנשים

דא למקדשא, דא אמרין הוו עבידתא, עבדין

על קדושה דתשרי בגין וכו' לפרוכתא

וכו' עבידתא ההיא ואתקדש ידייהו

זה למקדש, "זה אמרו: העיזים, את טוו (כשהנשים

זה ידי ועל ידיהן על קדושה שתשרה כדי לפרוכת",

עבודתם) דאנתקדשה ועל כד. בנין, דבני מאן

דהא בפומיה לאדכרא בעי למבני שארי

בני הוא בריך דקודשא וכדיןכו'לפולחנא

בריך וקודשא עלוי שריא דשמיא סייעתא

קדושתא עליה זמין האהוא לאו ואי וכו'

דדייר ומאן וכו' אחרא סטרא לביתיה זמין

רוח דירה ההוא דהא לאתזקא יכיל ביה

וכו' ביה שריא כןמסאבא בנין,(ועל שבונה מי

אותו שבונה בפיו להזכיר צריך לבנותו, כשמתחיל

דשמיא סייעתא עליו שורה ואז הקב"ה, לעבודת

קדושתו עליו מכין כן,והקב"ה עושה אינו ואם ,

אחרא, הסטרא את לביתו מזמין הוא אחרא הסטרא

רוח שורה כזו בדירה כי להנזק, יכול בו שדר ומי

ששורהטומאה) מקום שבכל נודע הנה כי .

שם, מצויה הברכה שאין די לא הרע, בחינה

אין כי מזה יוצא הרעים דברים כל אם כי

בני נגעי הנקראים והם מהם. יוצא טוב דבר

יד)אדם ז, רואה,(ש"ב שאדם הנגעים כל כי ,

מהם. הכל

תזעק מקיר אבן

"כי שם: צדקומסיים בלא ביתו הבונה

יתברך לשמו בו מתכוון אםואינו כי

תאוותיו לנוחבשביל הגופניות, ומחמדיו

ומכיריו יודעיו כל בפני בו ולהתפאר בו,

נאמר זה על הכל, על בו (חבקוקולהתגאות

יא) אליוב, תזעק האבן כי תזעק, מקיר אבן

משורש לצאת קום אוכל לא בידי נתנני

בטוב, ולחסות עודהרע הנופל יפול ואז

אשר הרעה מחשבתו עבור ויותר יותר

לעשות ".חשב

בונה שאתה תאמר אבל אדרבה! תבנה!

בית בה, לשרות תוכל שהקדושה בית

ליטול יוכלו כאן מצוות. בה לקיים שאפשר



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

להפרשת ויצא תשפ"ג

אצלך הגיע שזה מפני ברוגז להיות הולך

חפץשבור איזה כשמזמינים אדם בני של (כדרכם

שהם חסרון, איזה עם מגיע והוא מסוימת מחנות

בעלי את לתבוע ומאיימים רגליהם על נעמדים

עסוק,החנות) כל-כך להיות הולך אתה אם

לא אתה אף שרצית, כפי שאינו החלק עם

שבידך ממה ליהנות תהיהתוכל שהרי ,

תהיה ברוגז, תהיה החסרון, עם עסוק

להתעסק להפסיק לך כדאי כן על בעצבות.

אחרת, שייראה שציפית החלק עם כל-כך

כמה תראו מהחפץ. ליהנות תוכל ואז

אחד פרט כי בנו את מאבד האב פעמים

ה' ברוך הילד אותו. מרגיזה באישיותו

כפי אינו אחד פרט אבל כשורה, מתנהג

שהוא האב את להבין אפשר רוצה. שהאב

על או לילד לו שיש המום על ברוגז

אבל אצלו, שקיימת ההתנהגות או התכונה

פעם כל כי בנו, את מאבד הוא זה בגלל

מתרגז. הוא אותו, רואה האבשהוא על

לו נתן שהקב"ה מה שזה דברלהבין .

המתנהראשון על לה' ויודה ברכה יעשה

הטוב אל להתחבר יוכל ואז לו, שנתן

ממנו דבר,וליהנות סוף לבני. נתן הארץ

הברכה לאחר רק הוא מצדאדם בין ,

כי לאדםהשי"ת, להרשות יכול השי"ת אין

מברך שהוא לפני דבר בשום ,להשתמש

כי האדם, מצד יכולובין אינו הברכה, לפני

דבר. משום ליהנות

לך", אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל

ב הקדושיםכתוב שהאדםבזהשספרים

את ממשיך הוא כספים, מעשר נותן

כספו לכל יו"דהקדושה שהוא המעשר .

השיריים, אל מתפשט הוי"ה לשם המרמז

ב כתוב האדםשפוסקיםולכן שיחשב ראוי

מדויק באופן מכספו עשירית היואויתן .

ש זה מטעם בכספםשהקפידו להשתמש לא

שעישרוהו כילפני שהאדם, זה ברגע

שידוע מכריז הוא מכספו, מעשר מפריש

שלו הכסף שאין הקב"ה,לו של זהאלא .

כשהוא גופא, הא אבל לאדם, קשה מאוד

היכן קולט הוא אז שלו, הקושי עם נפגש

לו קשה כבר דירה לאדם לו כשיש טעותו.

לאדם לו שיש פעם כל אורחים. בה להכניס

ליתנו מאוד עד לו קשה דבר, איזה

" רקלאחרים. הקב"ה שלי. לא זה לא, אך

לי שנותן במה להשתמש רשות לי ".נותן

חדש בית תבנה כי

בספה"ק הנה נוספת. לדרגה נעבור כעת

חיים" מים הפסוקבאר על תצא)" כי (פרשת

הלשון: בזה כתב חדש", בית תבנה "כי

האדם" יבנה ישיםכאשר לא לשבתו בית

בזה שיש גופו הנאת לתאות כלל ,לבבו

בה להתפרנס או וההנאה הישיבה כמו

כי הביתוכדומה, בעת יביט זה אל אם

נבנה מסע שלימה אבן להיות בהבנותו,

יתברך לעבודתו ביתו את לקיים,לנסוע

ולהכניס מעקה מצות או מזוזה מצות בה

ה' עבודת שם ולעבוד ביתו אל אורחים

כראוי ובתפילה ומבארבתורה וכדומה".

" דמילתא: טעמא להיותשם צריך זה כי

כל כי בטוב יודע בהיותו בעיניו העיקר

בשביל אם כי אינו הזה לעולם ביאתו עיקר

לפניו רוח נחת לעשות יתברך לעובדו

שמו תאוותיויתברך להרבות בשביל לא ,

הגוף". חפצי בכל הנאתו ולמלאות

מעתה: עיקראמור בית, אדם כשבונה

ה' עבודת בצרכי נתונים "כאןמעייניו -

המטבח את נעשה כאן הסוכה, את נבנה

שיעשה מה ואפילו הלאה", וכן פסח, של

גדול כלי בוודאי אשר הדעת, ישוב בשביל

" - יכוון ה', לעבודת נעשההוא זאת את

לעבוד ונוכל מיושבת תהיה שדעתנו כדי

השם הרבהאת כי זאת, לדעת נחוץ מאוד ."

כך.א. אחר יוסיף וכשמוסיף

"הקב"ה זאת. ינצלו שלא וחבל בתים בונים

ביתך, את לשפץ יכול ואתה כסף לך נתן

הוא טיפש!". תהיה אל אוויל! תהיה אל

ואנשים נאה, מטבח ומזמין לחנות נכנס

אחרת, הולך זה "היום באזנו: לו לוחשים

מיני כל לו מכניסים וכך". כך עושים היום

להסתכל אותו ומלמדים והבלים שטותים

כדי לעשות ושיגדיל עשו שחבריו במה

יוכל הבית, חנוכת ויעשה העת שבבוא

יקר את להם ולהראות אותם להזמין

נורא זה עיניהם. את ולנקר גדולתו תפארת

אדרבה, קרה? כבר "מה חושב: האדם ואיום!

ממיט שזה קולטים לא מזה". נהנה הרי אני

חיים' מים שה'באר כפי הבית על אסון

לשונו. בהמשך מבאר

אתו ישלים אויביו גם

הבית בניית בעת חושב -כשהאדם

כאן באמת. שחשוב במה נשקיע "הבה

ביתר הפסח חג את לערוך שנוכל כדי נוסיף

סעודת לערוך שנוכל כדי נוסיף כאן הידור,

כותב הלאה, וכן והוד", בשמחה ויו"ט שבת

" בלשונו: חיים' מים עלוה'באר זה ידי על

והחול האבנים הבנין, חפיצי כל ונתעלו

ה' למצוות טפלים להיות והוסרוהסיד

בחינת עליהם ושורה הרע בחינת מהם

שונות בבחינות כןהטוב גם שהרע או .

הכתוב מאמר דרך על לטוב טז,נהפך (משלי

ישליםז) אויביו גם איש דרכי ה' ברצות

רק ונשאר לגמרי הרע שנסתלק או אתו,

שורהטוב, רע דבר אין כך ובין כך ובין

שבביתו ואבניו עציו על ".מעתה

על כאן מדבר לא חיים' מים ה'באר

בעת גדולים יחודים שעושה גדול צדיק

את שבונה פשוט אדם על אלא הבית, בניית

וממשיך ה'. לעבודת אותו שישמש כדי ביתו

ה בדברי וכמבואר א)זוה"קשם: נ, וזה(תזריע

כתיב חזי תא כו)לשונו: לה, וכל(שמות

דהוו בשעתא וגו' לבן נשא אשר הנשים

דא למקדשא, דא אמרין הוו עבידתא, עבדין

על קדושה דתשרי בגין וכו' לפרוכתא

וכו' עבידתא ההיא ואתקדש ידייהו

זה למקדש, "זה אמרו: העיזים, את טוו (כשהנשים

זה ידי ועל ידיהן על קדושה שתשרה כדי לפרוכת",

עבודתם) דאנתקדשה ועל כד. בנין, דבני מאן

דהא בפומיה לאדכרא בעי למבני שארי

בני הוא בריך דקודשא וכדיןכו'לפולחנא

בריך וקודשא עלוי שריא דשמיא סייעתא

קדושתא עליה זמין האהוא לאו ואי וכו'

דדייר ומאן וכו' אחרא סטרא לביתיה זמין

רוח דירה ההוא דהא לאתזקא יכיל ביה

וכו' ביה שריא כןמסאבא בנין,(ועל שבונה מי

אותו שבונה בפיו להזכיר צריך לבנותו, כשמתחיל

דשמיא סייעתא עליו שורה ואז הקב"ה, לעבודת

קדושתו עליו מכין כן,והקב"ה עושה אינו ואם ,

אחרא, הסטרא את לביתו מזמין הוא אחרא הסטרא

רוח שורה כזו בדירה כי להנזק, יכול בו שדר ומי

ששורהטומאה) מקום שבכל נודע הנה כי .

שם, מצויה הברכה שאין די לא הרע, בחינה

אין כי מזה יוצא הרעים דברים כל אם כי

בני נגעי הנקראים והם מהם. יוצא טוב דבר

יד)אדם ז, רואה,(ש"ב שאדם הנגעים כל כי ,

מהם. הכל

תזעק מקיר אבן

"כי שם: צדקומסיים בלא ביתו הבונה

יתברך לשמו בו מתכוון אםואינו כי

תאוותיו לנוחבשביל הגופניות, ומחמדיו

ומכיריו יודעיו כל בפני בו ולהתפאר בו,

נאמר זה על הכל, על בו (חבקוקולהתגאות

יא) אליוב, תזעק האבן כי תזעק, מקיר אבן

משורש לצאת קום אוכל לא בידי נתנני

בטוב, ולחסות עודהרע הנופל יפול ואז

אשר הרעה מחשבתו עבור ויותר יותר

לעשות ".חשב

בונה שאתה תאמר אבל אדרבה! תבנה!

בית בה, לשרות תוכל שהקדושה בית

ליטול יוכלו כאן מצוות. בה לקיים שאפשר



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני לו

בית בנחת. ללמוד יוכלו כאן ידיים, נטילת

טפשות אך במצוות. וגדוש מלא הרי יהודי

כשבונים אחרים דברים על לחשוב היא

ובונה בטיפשותו הולך האדם אם אבל בית.

למלאות בשביל אחרת, בגישה ביתו את

"יפול - אזי הגופניות, ומחמדיו תאוותיו

הרעה מחשבתו עבור ויותר יותר עוד הנופל

מים ה'באר כלשון לעשות" חשב אשר

חיים'.

ה',"ואמנם לשם בטוב מעשהו אם

באבניה עפרון,נתקיים שדה תקומהויקם

לכלל ובא הדיוט מכלל שיצא לו היתה

רשות שהוא הוא ברוך המלכים מלך

ואזהמצוה שחיות, בריתך, השדה אבני עם

לאיש טובה מחזיק שם, אשר הקדושה

לחלק הובא ואשר הועלה אשר על ההוא

בהםהטוב ונתקיים כב), קיח, אבן(תהלים

פינה". לראש היתה הבונים מאסו

מספיק. עצמו את מחשיב לא האדם

אתה מדבר? אתה מה על קולט! לא אתה

לחבריך?! להראות הולכיםרוצה כאן הרי

ה' את אתה!לעבוד מצוות כמה יודע אתה

זה?! בבית כאן לקיים הולכים ביתך ובני

בפיך זאת תוציא זה, על תפסיקתחשוב ,

ותפסיק האחרים הדברים על ולדבר לחשוב

האוויליים. הדברים בכל תביאלהתעסק אז

דשמיא סייעתא .לביתך

הגשמיים הצרכים תכלית

ה' את לעבוד

גדול יסוד חיים' מים ה'באר דברי הנה

להבין צריך האדם האדם. עניני לכל הם

אךהקב"הש בעולם גשמיים צרכים נותן

לקיים יוכל שהאדם כדי אחת, לתכלית ורק

בעולם תפקידו עצמיתאת תכלית שום אין .

במהבגשמיות. להתעסק צריך האדם

מקום לו יתן והקב"ה עליו, שמוטל

לזה. הקב"הואפשרות דירה, צריך האדם

זה באופן אם חדש, בית תבנה כי לו, יתן

בעיר אם זו בעיר אם אחר, באופן אם

אם קטנה, יותר אם גדולה יותר אם אחרת,

של העסק לא זה בשכירות. אם בקניה

באיזוהאדם. שמחליט זה הוא הקב"ה

יהיה זה שצריךצורה לחשוב תפסיק .

אחרת. להיות צריך לא זה אחרת. להיות

לעבוד שתוכל היא התכלית סוף כל סוף

האפשרות. את לך נותן והקב"ה ה' את

מבין הוא הרי זאת, קולט כשהאדם

שלו. אינה אותה, קונה כשהוא אלשגם

הוא'. ב'שלי כל-כך עסוק נותןתהיה הקב"ה

גשמיים בדברים להשתמש לאדם רשות

כאן להתהלך שיוכל כדי העולם בזה

תמה. עבודה ולעבדו נתןבעולם הארץ

לתכלית הכל הוא ברכה לאחר אדם לבני

לעבדו. שיוכלו אחת,

לו היתה תקומה

מבואר חיים' מים ה'באר בדברי ברם

ש מבואר בדבריו מזה. נותןיותר הקב"ה

גשמיים צרכים בהםלאדם שישתמש כדי

למעלהלרוחניות אותם יעלה -ובזה

ש נמצא לו. היתה הקב"התקומה כאשר

דבר איזה לך שלך,נותן אינו רשמי באופן ,

להעלותואלא תפקיד לך נותן דוגמאהוא .

המינים שארבעת היא ידועה הלכה פשוטה:

אומר 'לכם'. הראשון ביום להיות צריכים

משל המינים ארבעת יצטרך "הרי הקב"ה:

כדי כסף יצטרך הרי כך ובשביל עצמו,

והפלא כסף לו אתן כן על לקנותם, שיוכל

לקיים היכולת לו תהיה עכשיו ופלא,

לגבימצוה". זאת מבין שהאדם וכמו

לגבי זאת להבין צריך הוא המינים, ארבעת

הדברים .כל

למענהו ה' פעל כל

הקב"ה: אומר תפילין. לקנות צריך הוא

אם לקנותן, אותו שצויתי זה הוא אני "הרי

מה ובסוף לקנותן". ויוכל כסף לו אתן כן

מתנוצץ נפלא ורעיון כסף מקבל הוא קורה?

ברוך נפלא! "כמה אומר: הוא במוחו. לו

הנה דולרים. אלפי כמה לי שנכנס השם

אפשרות עכשיו שיש לי אומר חברי

שלא הזדמנות מיוחדת, בהשקעה להשקיע

הקרן שנים כמה שתוך נקרא זה תחזור.

עם להשתמש רוצה אני עצמה. את תכפיל

הוא שלמה. תכנית לו יש זה". בשביל הכסף

לו: אמר וחבירו חבירו, עם דיבר כבר

ביחד, נלך שש, בשעה שני ביום "מצוין!

עשה מה לפנינו". מזהיר ועתיד נחתום

בצהריים, שתים בשעה שני ביום הקב"ה?

"בן שואלת: אשתו טלפון. שיחת מקבל הוא

נכנס הוא ספורים חדשים ועוד לנו יש יקיר

הבעל התפילין". עם מה המצוות, לעול

והאשה כבר", נראה צודקת, "את משיב:

איך לעשות? מתכנן אתה "מה שוב: שואלת

ובכן, התפילין?". את לקנות חושב אתה

שאשתו הזה הנסיון את לו נתן הקב"ה

כן, אכן לו. שנכנס הכסף סכום על ידעה

אמרה האדם. את הרבה שפוקד הוא נסיון

עכשיו, כסף סכום לך נכנס "הרי אשתו: לו

האיש: אומר התפילין". את בו תקנה אולי

נצרך הוא איננו, הכסף לי. אין לא, "לא,

אחר". לענין

בדרך תפילין על מדברים כשאנו אמנם

זה הוא מי כי כל-כך, גדול הנסיון אין כלל

ניקח אך לבנו. תפילין לקנות רוצה שאינו

התקשר שהמנהל נניח אחרת. דוגמא

הוא בנו. עם שילמד אברך לשכור שצריך

כמה לידי הגיע סוף, שסוף "עד רוצה. לא

בשביל אותם לבזבז צריך אני דולר, אלפי

אברך". בלי להסתדר יוכל הילד כזה?! דבר

כסף נותן הרי עולם של רבונו אומר: הוי

רוחניות, בשביל רק גשמיים צרכים ושאר

בלי "נשארתי - לומר תתרגז אל כן ואם

כלום? בלי נשארת פירוש מה כלום".

שכסף תכלית שום אין הכל. עם נשארת

להיות צריך לא הבנק. בחשבון מונח יהא

שם להיות צריך אין פעם אף כלום. שם

ה' עבודת לפי שהאדם מושג יש אכן כלום.

ולהכין הילדים נישואי על לחשוב צריך שלו

לראות סתם רוצה האדם אם אבל כסף,

תכלית איזו בחשבונו, גדול סכום לו שיש

מיותר, כסף לו שיש הוא רואה אם בזה? יש

לבזבזו לו מרשה הקב"ה שאין להבין עליו

לו נתנו הוא מסתמא כי גשמיים, דברים על

בו להשתמש לי "אסור מצוה. דבר לאיזה

אז מצוה". דבר איזה לי יזדמן מסתמא כי

בחשבון הכסף את משאיר שהוא מושג יש

להבלי לבזבזו לו שאסור יודע הוא כי הבנק,

אבל צורךהעולם, לפניו שמזדמן ברגע

כי התמהמהות, בלי בו ישתמש רוחני,

לו נתנו זה בשביל שרק פשוט הדבר

הקב"ה.

הכל את יענה הכסף

הלאה. זה עם הולךונמשיך זה כשאדם

ה' לעבודת הכסף עם פעמיםומשתמש ,

או המינים ארבעת בקניית מתבטא שזה

מובהקים, מצוה חפצי שהן וכדו', תפילין

שלום בהשכנת מתבטא שזה ופעמים

בביתו מתעורר פעם כל למשל, בביתו.

הוא אומר מסוימים. ענינים בגלל מדנים

קח טובה, נא עשה לריב! "תפסיק לעצמו:

סדר. כאן ויהיה שצריך מה קנה הכסף, את

פעמים מתח". פחות יהיה רגוע, יותר יהיה

אינו כי רוצה, שאינו מרגיש האדם הרבה

צריך עליו. שעמל הכסף את לבזבז רוצה

את לך נתן שהקב"ה רק לא זה להבין,

אלא באמת, לך הנצרכים לדברים רק הכסף

מזה. לדבריותר הכסף את מוציא כשאתה

מגלה אתה בשבילו, להוציא לך שקשה

שלך הכסף שאין יודע שאתה ובזה ככל.

"אין היום במשך לומר האדם שירבה

הברכה לשרות תוסיף כך שלי", הכסף

וככלבכספו לראש. זאת להחדיר צריך .



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

לזפרשת ויצא תשפ"ג

בית בנחת. ללמוד יוכלו כאן ידיים, נטילת

טפשות אך במצוות. וגדוש מלא הרי יהודי

כשבונים אחרים דברים על לחשוב היא

ובונה בטיפשותו הולך האדם אם אבל בית.

למלאות בשביל אחרת, בגישה ביתו את

"יפול - אזי הגופניות, ומחמדיו תאוותיו

הרעה מחשבתו עבור ויותר יותר עוד הנופל

מים ה'באר כלשון לעשות" חשב אשר

חיים'.

ה',"ואמנם לשם בטוב מעשהו אם

באבניה עפרון,נתקיים שדה תקומהויקם

לכלל ובא הדיוט מכלל שיצא לו היתה

רשות שהוא הוא ברוך המלכים מלך

ואזהמצוה שחיות, בריתך, השדה אבני עם

לאיש טובה מחזיק שם, אשר הקדושה

לחלק הובא ואשר הועלה אשר על ההוא

בהםהטוב ונתקיים כב), קיח, אבן(תהלים

פינה". לראש היתה הבונים מאסו

מספיק. עצמו את מחשיב לא האדם

אתה מדבר? אתה מה על קולט! לא אתה

לחבריך?! להראות הולכיםרוצה כאן הרי

ה' את אתה!לעבוד מצוות כמה יודע אתה

זה?! בבית כאן לקיים הולכים ביתך ובני

בפיך זאת תוציא זה, על תפסיקתחשוב ,

ותפסיק האחרים הדברים על ולדבר לחשוב

האוויליים. הדברים בכל תביאלהתעסק אז

דשמיא סייעתא .לביתך

הגשמיים הצרכים תכלית

ה' את לעבוד

גדול יסוד חיים' מים ה'באר דברי הנה

להבין צריך האדם האדם. עניני לכל הם

אךהקב"הש בעולם גשמיים צרכים נותן

לקיים יוכל שהאדם כדי אחת, לתכלית ורק

בעולם תפקידו עצמיתאת תכלית שום אין .

במהבגשמיות. להתעסק צריך האדם

מקום לו יתן והקב"ה עליו, שמוטל

לזה. הקב"הואפשרות דירה, צריך האדם

זה באופן אם חדש, בית תבנה כי לו, יתן

בעיר אם זו בעיר אם אחר, באופן אם

אם קטנה, יותר אם גדולה יותר אם אחרת,

של העסק לא זה בשכירות. אם בקניה

באיזוהאדם. שמחליט זה הוא הקב"ה

יהיה זה שצריךצורה לחשוב תפסיק .

אחרת. להיות צריך לא זה אחרת. להיות

לעבוד שתוכל היא התכלית סוף כל סוף

האפשרות. את לך נותן והקב"ה ה' את

מבין הוא הרי זאת, קולט כשהאדם

שלו. אינה אותה, קונה כשהוא אלשגם

הוא'. ב'שלי כל-כך עסוק נותןתהיה הקב"ה

גשמיים בדברים להשתמש לאדם רשות

כאן להתהלך שיוכל כדי העולם בזה

תמה. עבודה ולעבדו נתןבעולם הארץ

לתכלית הכל הוא ברכה לאחר אדם לבני

לעבדו. שיוכלו אחת,

לו היתה תקומה

מבואר חיים' מים ה'באר בדברי ברם

ש מבואר בדבריו מזה. נותןיותר הקב"ה

גשמיים צרכים בהםלאדם שישתמש כדי

למעלהלרוחניות אותם יעלה -ובזה

ש נמצא לו. היתה הקב"התקומה כאשר

דבר איזה לך שלך,נותן אינו רשמי באופן ,

להעלותואלא תפקיד לך נותן דוגמאהוא .

המינים שארבעת היא ידועה הלכה פשוטה:

אומר 'לכם'. הראשון ביום להיות צריכים

משל המינים ארבעת יצטרך "הרי הקב"ה:

כדי כסף יצטרך הרי כך ובשביל עצמו,

והפלא כסף לו אתן כן על לקנותם, שיוכל

לקיים היכולת לו תהיה עכשיו ופלא,

לגבימצוה". זאת מבין שהאדם וכמו

לגבי זאת להבין צריך הוא המינים, ארבעת

הדברים .כל

למענהו ה' פעל כל

הקב"ה: אומר תפילין. לקנות צריך הוא

אם לקנותן, אותו שצויתי זה הוא אני "הרי

מה ובסוף לקנותן". ויוכל כסף לו אתן כן

מתנוצץ נפלא ורעיון כסף מקבל הוא קורה?

ברוך נפלא! "כמה אומר: הוא במוחו. לו

הנה דולרים. אלפי כמה לי שנכנס השם

אפשרות עכשיו שיש לי אומר חברי

שלא הזדמנות מיוחדת, בהשקעה להשקיע

הקרן שנים כמה שתוך נקרא זה תחזור.

עם להשתמש רוצה אני עצמה. את תכפיל

הוא שלמה. תכנית לו יש זה". בשביל הכסף

לו: אמר וחבירו חבירו, עם דיבר כבר

ביחד, נלך שש, בשעה שני ביום "מצוין!

עשה מה לפנינו". מזהיר ועתיד נחתום

בצהריים, שתים בשעה שני ביום הקב"ה?

"בן שואלת: אשתו טלפון. שיחת מקבל הוא

נכנס הוא ספורים חדשים ועוד לנו יש יקיר

הבעל התפילין". עם מה המצוות, לעול

והאשה כבר", נראה צודקת, "את משיב:

איך לעשות? מתכנן אתה "מה שוב: שואלת

ובכן, התפילין?". את לקנות חושב אתה

שאשתו הזה הנסיון את לו נתן הקב"ה

כן, אכן לו. שנכנס הכסף סכום על ידעה

אמרה האדם. את הרבה שפוקד הוא נסיון

עכשיו, כסף סכום לך נכנס "הרי אשתו: לו

האיש: אומר התפילין". את בו תקנה אולי

נצרך הוא איננו, הכסף לי. אין לא, "לא,

אחר". לענין

בדרך תפילין על מדברים כשאנו אמנם

זה הוא מי כי כל-כך, גדול הנסיון אין כלל

ניקח אך לבנו. תפילין לקנות רוצה שאינו

התקשר שהמנהל נניח אחרת. דוגמא

הוא בנו. עם שילמד אברך לשכור שצריך

כמה לידי הגיע סוף, שסוף "עד רוצה. לא

בשביל אותם לבזבז צריך אני דולר, אלפי

אברך". בלי להסתדר יוכל הילד כזה?! דבר

כסף נותן הרי עולם של רבונו אומר: הוי

רוחניות, בשביל רק גשמיים צרכים ושאר

בלי "נשארתי - לומר תתרגז אל כן ואם

כלום? בלי נשארת פירוש מה כלום".

שכסף תכלית שום אין הכל. עם נשארת

להיות צריך לא הבנק. בחשבון מונח יהא

שם להיות צריך אין פעם אף כלום. שם

ה' עבודת לפי שהאדם מושג יש אכן כלום.

ולהכין הילדים נישואי על לחשוב צריך שלו

לראות סתם רוצה האדם אם אבל כסף,

תכלית איזו בחשבונו, גדול סכום לו שיש

מיותר, כסף לו שיש הוא רואה אם בזה? יש

לבזבזו לו מרשה הקב"ה שאין להבין עליו

לו נתנו הוא מסתמא כי גשמיים, דברים על

בו להשתמש לי "אסור מצוה. דבר לאיזה

אז מצוה". דבר איזה לי יזדמן מסתמא כי

בחשבון הכסף את משאיר שהוא מושג יש

להבלי לבזבזו לו שאסור יודע הוא כי הבנק,

אבל צורךהעולם, לפניו שמזדמן ברגע

כי התמהמהות, בלי בו ישתמש רוחני,

לו נתנו זה בשביל שרק פשוט הדבר

הקב"ה.

הכל את יענה הכסף

הלאה. זה עם הולךונמשיך זה כשאדם

ה' לעבודת הכסף עם פעמיםומשתמש ,

או המינים ארבעת בקניית מתבטא שזה

מובהקים, מצוה חפצי שהן וכדו', תפילין

שלום בהשכנת מתבטא שזה ופעמים

בביתו מתעורר פעם כל למשל, בביתו.

הוא אומר מסוימים. ענינים בגלל מדנים

קח טובה, נא עשה לריב! "תפסיק לעצמו:

סדר. כאן ויהיה שצריך מה קנה הכסף, את

פעמים מתח". פחות יהיה רגוע, יותר יהיה

אינו כי רוצה, שאינו מרגיש האדם הרבה

צריך עליו. שעמל הכסף את לבזבז רוצה

את לך נתן שהקב"ה רק לא זה להבין,

אלא באמת, לך הנצרכים לדברים רק הכסף

מזה. לדבריותר הכסף את מוציא כשאתה

מגלה אתה בשבילו, להוציא לך שקשה

שלך הכסף שאין יודע שאתה ובזה ככל.

"אין היום במשך לומר האדם שירבה

הברכה לשרות תוסיף כך שלי", הכסף

וככלבכספו לראש. זאת להחדיר צריך .



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני לח

לא אני רוצה, לא "אני - להיפך שיעשה

"אי-אפשר הקב"ה: יאמר שלי", זה מרשה,

עם שלם עסק עושה הוא פעם כל אתו,

נאמן". שומר לא הוא הכסף,

צדקה נתינת על רק לא מדברים ואנו

הוצאת על גם אלא הכסף, עם חסד ועשיית

האדם הרבה פעמים רוחניות. לצרכי כסף

היא שטעות כאלה בדברים לקמץ רוצה

ברוחניות דרגה תפסיד הרי בהם. להתקמץ

את ברא הרי הקב"ה חבל! קמצנותך. בגלל

הפזרנות לגודלתכונת קשורה ולא היא (תכונה

ותראו) מכריכם בקרב זאת בדקו האדם. של הונו

במקומות הנכון. במקום בה שישתמשו כדי

הרבה כל-כך אתה לחסוך אפשר הרבה

הרבה כל-כך מבזבז האדם נפש. עגמת

והבלים. שטותים על זמן וביטול נפש כוחות

אתה מזה. ותשתחרר כסף קצת עוד תוציא

אתה מדוע מדוע? כספך. את לעזוב חושש

עזוב! לך. שיש להרגיש רוצה אתה חושש?

שלך הבנק בחשבון להיות צריך לא .זה

שיש לדברים בכספך משתמש כשאתה

אתה לך, שקשה הגם אמיתית תועלת בהם

אלא שלך, שאינו יודע שאתה מגלה

זה. בשביל לך ניתן זה לכתחילה

התורה השקפת - עמך אחיך וחי

אחיךחז"להנה וחי אותנו מלמדים

טהורה. השקפה בזה אותנו ומלמדים עמך,

יהודי מלאכה בעל להזמין שאפשר פעמים

גוי להזמין ואפשר יקר יותר קצת שלוקח

עם נפגש אחד כל זול. יותר קצת שלוקח

להזמין שאפשר חפצים יש הזאת. המציאות

ליד בחנות אותו לקנות ואפשר בזול, מחו"ל

איננו יקר. יותר עולה זה אז אבל הבית,

ההשקפה אבל הדבר, לפרטי עכשיו נכסים

שלושה עכשיו לעשות יכול אתה כזו: היא

עכשיו. צורך לך יש הרי אחת. בפעם דברים

בשביל מכספך להוציא עכשיו מוכרח אתה

שאתה מרגיש אתה מאי, אלא זה. צורך

לאדם לו יש מיוחד יצר להרוויח. הולך

כאילו דולר, שלושה הרוויח שהוא להרגיש

של הרגש זה הלא מזה. להתעשר הולך הוא

בחיים?! משהו לך יעזור זה ידי. ועוצם כוחי

אנשים מאושר?! יותר אותך יעשה זה

דבר איזה לקבל כדי העיר קצה עד הולכים

זה יצר, זה שטות, זה זול. יותר במשהו

להרגיש רוצה הוא ידי. ועוצם כוחי הרגשת

זה. עם תפסיק מחוכם. חכם

כך: האדם יאמר התורה השקפת על-פי

כספי,"אם את להוציא צריך אני ממילא

תקומה לו ואעשה הכסף.הבה נא ילך

לפרנס לו ויהיה משפחה בעל יהודי לאיש

ביתו בני אתאת לו ליתן הייתי צריך הרי .

הקב"ה שעכשיו אלא צדקה, מדין הכסף

תמורה". זה על לקחת לי נהנהמרשה הוא

יצא שלו שהכסף הפוךמזה בדיוק .

האדם כלל בדרך אדם. בני של מחשיבתם

הוא סתם. מונח יהא שלו שהכסף רוצה לא

שעושה במקום מושקע יהיה שהוא רוצה

עובד שהוא במקום ההמון ובלשון רווחים,

בשבילו. התורה,שם השקפת על-פי החי

דבר עבור גדול סכום להוציא צריך כשהוא

נהנה, הוא אמיתית, תועלת בו הואשיש כי

הרפה הלך. זה הגיע, זה שלי. לא "זה אומר:

אחיזתך". את

יביא אחיזתו, את וירפה כן שיעשה מי

ולעולם לו בשיעורגאולה שדיברנו וכפי ,

ש אתכפיהקודם, מרפה שהאדם מה

גאולה מביא הוא כך בעולם, .אחיזתו

היתה שכשערה אמנו רחל בענין אז דיברנו

וברגע אבינו, ביעקב הזכייה לבין בינה

לי". שייך לא "הוא ואמרה: עצרה האחרון,

מבין שהוא בגלל עוזב שהאדם מה כפי

ממה חוץ לו, הדבר את ייעד לא שהקב"ה

עם חי הוא כי הזה בעולם נהנה שהוא

לכל ברכה מביא שהוא ממה וחוץ האמת

לו חיים',אשר מים ה'באר גםכדברי הוא

העולם. את גואל

את כשנותנים נעים יותר הרבה אכן

שההורים פעמים מהנתינה. ונהנים הכסף

לו לעזור כדי נשוי לבן כסף סכום נותנים

את לך נאמר לך. לתת נהנים "אנו ואומרים:

עם לעשות רוצים שאנו מה זה האמת,

לדבר שנותנים אנשים יש זה כעין כספנו".

אחד שאף צריכים ואינם נקי באופן מצוה

האדם לתת. נהנים פשוט הם מזה. יידע

בדברים אחיזתו את להרפות להתרגל צריך

שהם להרגיש ולהפסיק ברשותו הנמצאים

הקליפה לתוך נמשך כשהאדם שלו.

הם, שלו ברשותו הנמצאים שהדברים

ואם עליהם, מברך שאינו דבר של פירושו

מאידך, ומלואה. הארץ לה' בו מתקיים כן

אמנו רחל גאולה. מביא הוא עוזב, כשהאדם

מתוך לעתיד, בעלה יעקב את אפילו עזב

שלה. שאינו ידיעה

אומר ולמחר כך עשה לו אומר היום

כך עשה לו

היטבפעמים יודע שהאדם הרבה

שלו הדבר שאין לאלכתחילה זה פעם אף .

אך חזק. מאוד אותו רצה רק הוא שלו. היה

שברור אע"פ זו, בקליפה שקוע שהוא כיון

עוולות יעשה הוא שלו, הדבר שאין לו

"מהנוראיות לו: יאמר מוחו כי להשיגו, כדי

אותו". רציתי אני הלא כשאיןפירוש?

הוא ומדותיו, תכונותיו על עובד האדם

שהכל בטוח נעשה שהוא מתעקם כל-כך

באמצעשלו ילדים שני לראות אפשר .

היה זה מי אצל אותם ששואלים משחק

אצלי "אני. ועונים קופצים ושניהם ראשון,

מהם שאחד לנו ברור ראשון". היה זה

תמיד הוא להיות? יכול זה איך אבל משקר.

מ לא הוא פעם אף לא! אבלמשקר? שקר.

עליו. משפיע הרגש רצהכאן שכל-כך בגלל

ראשון, אליו שיגיע בטוח והיה בו להחזיק

היה. שכך משוכנע הוא

יוצאים שאינם יש מבוגרים אנשים אף

משרה לקבל ציפה הוא הזו. מהקליפה

פלונית, בדירה לזכות ציפה הוא פלונית,

עזוב! ממנו. גזלוה כי ממר לו מר ועכשיו

בדברים מהקליפה יוצא האדם אין אם

מתפשטת הקליפה ברשותו, נמצאים שכבר

הוא לרשותו. הגיעו לא שעדיין לדברים גם

בר אמנם מצרא. בר הוא כי דין לבית הולך

עומד הוא אבל דגמרא, דינא הוא מצרא

פירוש? "מה - להבה אש ובוער דין בבית

בבית הדירה". את לקנות זכות לי היה הרי

כל הלאה, וכן המקומות, לגבי הכנסת

מרגיש הוא אצלו, הגיעו לא שעדיין הדברים

הדברים אפילו וכאמור, שלו. כבר שהם

הירגע! שלך. אינם ברשותך שנמצאים

אחת ואם בהם. להשתמש לך מרשה הקב"ה

איזה עם הגיעה לך נתן שהקב"ה מהמתנות

במתנהחסרון, שמדובר תכיר ראשון דבר

תוכל אז ורק עליה, הודיה לו ותן מהקב"ה

למה.לבקש לי לגלות יכול הרי הקב"ה

חסרון עם להיות צריכה הוא,זההמתנה

ירצה ואם זה, עם להשלים לי לעזור יכול

יודע הקב"ה ישתנה. שזה לעשות גם יוכל

בעבורי, טוב מהצדדים איזה ממני טוב

עשה. בעיניך הטוב - ובכן

הוא אז לך", ארץ "אף כי מכיר כשהאדם

מה אלי". טובות הרבית "כי לשיר יכול

הוא אז כי בזה, מכיר האדם אין אם כן שאין

אכן הרבה. מצוותמתייסר האדם כשיקיים

הן הנכונה, הכוונה עם הרבה מעשיות

הימים. כל לו וטוב בכך לו יסייעו



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

לטפרשת ויצא תשפ"ג

לא אני רוצה, לא "אני - להיפך שיעשה

"אי-אפשר הקב"ה: יאמר שלי", זה מרשה,

עם שלם עסק עושה הוא פעם כל אתו,

נאמן". שומר לא הוא הכסף,

צדקה נתינת על רק לא מדברים ואנו

הוצאת על גם אלא הכסף, עם חסד ועשיית

האדם הרבה פעמים רוחניות. לצרכי כסף

היא שטעות כאלה בדברים לקמץ רוצה

ברוחניות דרגה תפסיד הרי בהם. להתקמץ

את ברא הרי הקב"ה חבל! קמצנותך. בגלל

הפזרנות לגודלתכונת קשורה ולא היא (תכונה

ותראו) מכריכם בקרב זאת בדקו האדם. של הונו

במקומות הנכון. במקום בה שישתמשו כדי

הרבה כל-כך אתה לחסוך אפשר הרבה

הרבה כל-כך מבזבז האדם נפש. עגמת

והבלים. שטותים על זמן וביטול נפש כוחות

אתה מזה. ותשתחרר כסף קצת עוד תוציא

אתה מדוע מדוע? כספך. את לעזוב חושש

עזוב! לך. שיש להרגיש רוצה אתה חושש?

שלך הבנק בחשבון להיות צריך לא .זה

שיש לדברים בכספך משתמש כשאתה

אתה לך, שקשה הגם אמיתית תועלת בהם

אלא שלך, שאינו יודע שאתה מגלה

זה. בשביל לך ניתן זה לכתחילה

התורה השקפת - עמך אחיך וחי

אחיךחז"להנה וחי אותנו מלמדים

טהורה. השקפה בזה אותנו ומלמדים עמך,

יהודי מלאכה בעל להזמין שאפשר פעמים

גוי להזמין ואפשר יקר יותר קצת שלוקח

עם נפגש אחד כל זול. יותר קצת שלוקח

להזמין שאפשר חפצים יש הזאת. המציאות

ליד בחנות אותו לקנות ואפשר בזול, מחו"ל

איננו יקר. יותר עולה זה אז אבל הבית,

ההשקפה אבל הדבר, לפרטי עכשיו נכסים

שלושה עכשיו לעשות יכול אתה כזו: היא

עכשיו. צורך לך יש הרי אחת. בפעם דברים

בשביל מכספך להוציא עכשיו מוכרח אתה

שאתה מרגיש אתה מאי, אלא זה. צורך

לאדם לו יש מיוחד יצר להרוויח. הולך

כאילו דולר, שלושה הרוויח שהוא להרגיש

של הרגש זה הלא מזה. להתעשר הולך הוא

בחיים?! משהו לך יעזור זה ידי. ועוצם כוחי

אנשים מאושר?! יותר אותך יעשה זה

דבר איזה לקבל כדי העיר קצה עד הולכים

זה יצר, זה שטות, זה זול. יותר במשהו

להרגיש רוצה הוא ידי. ועוצם כוחי הרגשת

זה. עם תפסיק מחוכם. חכם

כך: האדם יאמר התורה השקפת על-פי

כספי,"אם את להוציא צריך אני ממילא

תקומה לו ואעשה הכסף.הבה נא ילך

לפרנס לו ויהיה משפחה בעל יהודי לאיש

ביתו בני אתאת לו ליתן הייתי צריך הרי .

הקב"ה שעכשיו אלא צדקה, מדין הכסף

תמורה". זה על לקחת לי נהנהמרשה הוא

יצא שלו שהכסף הפוךמזה בדיוק .

האדם כלל בדרך אדם. בני של מחשיבתם

הוא סתם. מונח יהא שלו שהכסף רוצה לא

שעושה במקום מושקע יהיה שהוא רוצה

עובד שהוא במקום ההמון ובלשון רווחים,

בשבילו. התורה,שם השקפת על-פי החי

דבר עבור גדול סכום להוציא צריך כשהוא

נהנה, הוא אמיתית, תועלת בו הואשיש כי

הרפה הלך. זה הגיע, זה שלי. לא "זה אומר:

אחיזתך". את

יביא אחיזתו, את וירפה כן שיעשה מי

ולעולם לו בשיעורגאולה שדיברנו וכפי ,

ש אתכפיהקודם, מרפה שהאדם מה

גאולה מביא הוא כך בעולם, .אחיזתו

היתה שכשערה אמנו רחל בענין אז דיברנו

וברגע אבינו, ביעקב הזכייה לבין בינה

לי". שייך לא "הוא ואמרה: עצרה האחרון,

מבין שהוא בגלל עוזב שהאדם מה כפי

ממה חוץ לו, הדבר את ייעד לא שהקב"ה

עם חי הוא כי הזה בעולם נהנה שהוא

לכל ברכה מביא שהוא ממה וחוץ האמת

לו חיים',אשר מים ה'באר גםכדברי הוא

העולם. את גואל

את כשנותנים נעים יותר הרבה אכן

שההורים פעמים מהנתינה. ונהנים הכסף

לו לעזור כדי נשוי לבן כסף סכום נותנים

את לך נאמר לך. לתת נהנים "אנו ואומרים:

עם לעשות רוצים שאנו מה זה האמת,

לדבר שנותנים אנשים יש זה כעין כספנו".

אחד שאף צריכים ואינם נקי באופן מצוה

האדם לתת. נהנים פשוט הם מזה. יידע

בדברים אחיזתו את להרפות להתרגל צריך

שהם להרגיש ולהפסיק ברשותו הנמצאים

הקליפה לתוך נמשך כשהאדם שלו.

הם, שלו ברשותו הנמצאים שהדברים

ואם עליהם, מברך שאינו דבר של פירושו

מאידך, ומלואה. הארץ לה' בו מתקיים כן

אמנו רחל גאולה. מביא הוא עוזב, כשהאדם

מתוך לעתיד, בעלה יעקב את אפילו עזב

שלה. שאינו ידיעה

אומר ולמחר כך עשה לו אומר היום

כך עשה לו

היטבפעמים יודע שהאדם הרבה

שלו הדבר שאין לאלכתחילה זה פעם אף .

אך חזק. מאוד אותו רצה רק הוא שלו. היה

שברור אע"פ זו, בקליפה שקוע שהוא כיון

עוולות יעשה הוא שלו, הדבר שאין לו

"מהנוראיות לו: יאמר מוחו כי להשיגו, כדי

אותו". רציתי אני הלא כשאיןפירוש?

הוא ומדותיו, תכונותיו על עובד האדם

שהכל בטוח נעשה שהוא מתעקם כל-כך

באמצעשלו ילדים שני לראות אפשר .

היה זה מי אצל אותם ששואלים משחק

אצלי "אני. ועונים קופצים ושניהם ראשון,

מהם שאחד לנו ברור ראשון". היה זה

תמיד הוא להיות? יכול זה איך אבל משקר.

מ לא הוא פעם אף לא! אבלמשקר? שקר.

עליו. משפיע הרגש רצהכאן שכל-כך בגלל

ראשון, אליו שיגיע בטוח והיה בו להחזיק

היה. שכך משוכנע הוא

יוצאים שאינם יש מבוגרים אנשים אף

משרה לקבל ציפה הוא הזו. מהקליפה

פלונית, בדירה לזכות ציפה הוא פלונית,

עזוב! ממנו. גזלוה כי ממר לו מר ועכשיו

בדברים מהקליפה יוצא האדם אין אם

מתפשטת הקליפה ברשותו, נמצאים שכבר

הוא לרשותו. הגיעו לא שעדיין לדברים גם

בר אמנם מצרא. בר הוא כי דין לבית הולך

עומד הוא אבל דגמרא, דינא הוא מצרא

פירוש? "מה - להבה אש ובוער דין בבית

בבית הדירה". את לקנות זכות לי היה הרי

כל הלאה, וכן המקומות, לגבי הכנסת

מרגיש הוא אצלו, הגיעו לא שעדיין הדברים

הדברים אפילו וכאמור, שלו. כבר שהם

הירגע! שלך. אינם ברשותך שנמצאים

אחת ואם בהם. להשתמש לך מרשה הקב"ה

איזה עם הגיעה לך נתן שהקב"ה מהמתנות

במתנהחסרון, שמדובר תכיר ראשון דבר

תוכל אז ורק עליה, הודיה לו ותן מהקב"ה

למה.לבקש לי לגלות יכול הרי הקב"ה

חסרון עם להיות צריכה הוא,זההמתנה

ירצה ואם זה, עם להשלים לי לעזור יכול

יודע הקב"ה ישתנה. שזה לעשות גם יוכל

בעבורי, טוב מהצדדים איזה ממני טוב

עשה. בעיניך הטוב - ובכן

הוא אז לך", ארץ "אף כי מכיר כשהאדם

מה אלי". טובות הרבית "כי לשיר יכול

הוא אז כי בזה, מכיר האדם אין אם כן שאין

אכן הרבה. מצוותמתייסר האדם כשיקיים

הן הנכונה, הכוונה עם הרבה מעשיות

הימים. כל לו וטוב בכך לו יסייעו



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני מ

תפילה עיון מדור

לע"נ

ר' שלוםהרה"ח אביגדור

מרדכיב"ר ז"לדוד

מייזעלס

חשון כ"ב נלב"ע

תשפ"ג חשון כ"ט תולדות פרשת רביעי יום

ברבים הגדול שמו לקדש לזכות הבקשה

שמך מקדישי על שמך את קדש

קטנה, ק"ש לאחר מיד התפילה בסדר

העולם נברא שלא עד הוא "אתה אומרים:

וממשיכים: העולם", משנברא הוא אתה

את וקדש שמך מקדישי על שמך את "קדש

המקדש "ברוך ומסיימים: בעולמך", שמך

מבקשים אנו ברבים". [הגדול] שמו

אנו וכן הגדול. שמו את שיקדש מהקב"ה

אלוקינו ה' הוא "אתה בהמשך: אומרים

כל וידעו "יכירו ומבקשים: ובארץ" בשמים

לבדך האלוקים הוא אתה כי עולם באי

הארץ". ממלכות לכל עליון

אומרים אנו פשוטה. בזה ההבנה והנה

עד הוא שאתה הדבר הוא אמת אם כך:

משנברא הוא אתה העולם נברא שלא

להיום? אז בין החילוק מה כן אם העולם,

יש העולם בריאת שלאחר הוא החילוק

היה העולם נברא שלא עד הסתר. של מקום

ומשנברא אחד. ושמו אחד ה' גלוי, הכל

שאין להתפתות היכולת נברא העולם,

שגם מבקשים אנו כן על לבריאה. מנהיג

שמו יתקדש הזה, בעולם הסתר שיש כיום

בעולם. אלוקים שיש כולם ויראו הגדול

השליחות בקיום עזרה בקשת

לדעת צריכים ואנו כאן יש קושיא אולם

הרי כזו: היא הקושיא ולזכרה. תשובתה את

יותר הגדול שמו שיתקדש רוצה הקב"ה

ממנו: ומבקשים באים אנו והנה מאתנו,

מקדישי על שמך את קדש מצוה! נא עשה

אנו וכי בעולמך. שמך את וקדש שמך

שמו את שיקדש ממנו לבקש צריכים

זו? היא תפילה מין איזה הזה?! בעולם

שמו. שיתקדש כל-כך רוצה הרי הקב"ה

מקודש שמו אין עוד כל שיש השכינה צער

שאנו צער מכל חזק יותר הוא בעולם

כדי שנה אלף לעבוד אנו צריכים מכירים.

שיעור ס"ד

לו שיש מהרצון משהו להשיג שנוכל

נעמד בעולם. הגדול שמו שיתגדל להקב"ה

"נו, להקב"ה: ומתפלל בבוקר האדם לו

שמים". שם קידוש כאן שיהיה עשה באמת,

בזה? הפשט מה

שאנו היא הפשוטה התשובה ובכן,

לעשות. השליחות את נבראנוקיבלנו

שמו לקדש גדולה שליחות עם כיהודים

לנו שיעזור היא והבקשה בעולם, יתברך

שליחותנו את למלא יכוליםלהצליח איננו .

כפי יתברך. עזרתו בלי שליחותנו את למלא

בעולם דבר בשום להצליח יכול האדם שאין

להצליח יכול האדם אין כך עזרתו, בלי

כן על בלעדיה. הגדול שמו אנולקדש

היא כללית בקשה כך. על מבקשים

- והמצוות התורה כל את המקיפה

אמיתי, באופן שאצליח לי עזור "הקב"ה!

בעולם" שמך לקדש וטהור, .נקי

בגויים שמי גדול כי

אחת יותר. מעמיק שזה והאמת

הגדול שמו נתקדש ידן שעל מהדרכים

מתקבלות. שתפילתנו על-ידי היא בעולם,

ותפילותיהם מתפללים ישראל כשבני

הקב"ה של שמו מתקדש מתקבלות,

בספרבעולם הנה יא)מלאכי. "כי(א, נאמר:

שם וכתב צבאות", ה' אמר בגוים שמי גדול

א-להארש"י ליה דקרו רבותינו "אמרו :

זרה, עבודה לו שיש מי אפילו דאלהיא,

ובכל כולם על שהוא א-לוה שיש יודע

ומביא העכו"ם". אף לשמי מתנדבים מקום

יונתןמרש"ישם יודעים:תרגום מנין

א-לוה שיש כולם?הגוים על מזהשהוא

אליו, מתפללים ישראל שבני רואים שהם

ישועתם את להם ומביא להם שומע .והוא

העולם. את מנהיג שהקב"ה רואים הם מזה

שהקב"ה זה כי נפלאה, הבנה בזה יש

ומרעיד הזמנים, את ומחליף עתים משנה

השינויים כל הלאה וכן האדמה, את

אופן הכל הוא בעולם, שנעשים הגדולים

אך שמים. שם קידוש של שםאחד הקידוש

על-ידי שבא זה הוא גדול היותר שמים

ישראל מתפלל.תפילות יהודי כשרואים

ומתמלאת הקב"ה המלכים מלכי מלך אל

על-ידיבקשתו משתנה שדבר כשרואים ,

מתקדש למעלה, ממטה שנתעורר רצון

מתקדש שהוא מכפי יותר יתברך שמו

ומופתים אותות עושה הקב"ה כאשר

כי סוף. ים וקריעת המכות כעשרת בעולם

יותר אז רואה אתה גבוהה. יותר דרגה זו

תכלית כי שמים, שם הקידוש את בבירור

הים. את לקרוע סתם אינה הבריאה

ליד שיעמוד אדם שיהיה היא התכלית

שיחצה מה' לבקש שעליו ויבין המים

נכנס והוא בהקב"ה אמונה לו ויש אותם,

הנה הים. נבקע ואז המים, לתוך באמונתו

העולם. תכלית זוהי

סוף ים קריעת נס של ייחודיותו

שוב: אתנסביר להפוך יכול שהקב"ה זה

באמונה. אחת דרגה זהו רגעהכל, מגיע

בעשרת שהיה כפי משתנה, והכל אחד

שהמים כולם ראו אז במצרים. המכות

לו, שייך האויר לו, שייכת הארץ לו, שייכים

הבהירות אבל בכורות. מכת הרבה, ברד,

נאדר כמוך מי ה' באלים כמוך מי של

בקריעת קרה ואנוהו, א-לי זה ושל בקודש,

סוף. בקריעתים לשלמותו בא ה' הקידוש

מצרים. יציאת סיפור נגמר אז סוף, ים

סוף. ים קריעת מזכירים אבותינו בעזרת

חייבים שאנו מצרים יציאת מסיפור כחלק

גם להזכיר חייבים אנו יום, כל להזכירו

וזדים בקעת להם סוף וים סוף, ים קריעת

יציאת של התכלית שלמות כי למה? טבעת.

אכן סוף. ים בקריעת אלא היתה לא מצרים

סוף ים קריעת נס במה לשאול: היה מקום

מדובר ולכאורה המכות? מעשרת גדול יותר

היה זה לא, אך הטבע! מסדר שינוי בעוד

עמדו ישראל בני לגמרי. אחרת בדרגה נס
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ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא
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מדור אמונה ובטחון
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מיפרשת ויצא תשפ"ג

תפילה עיון מדור

לע"נ

ר' שלוםהרה"ח אביגדור

מרדכיב"ר ז"לדוד

מייזעלס

חשון כ"ב נלב"ע

תשפ"ג חשון כ"ט תולדות פרשת רביעי יום

ברבים הגדול שמו לקדש לזכות הבקשה

שמך מקדישי על שמך את קדש
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וממשיכים: העולם", משנברא הוא אתה
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ומשנברא אחד. ושמו אחד ה' גלוי, הכל

שאין להתפתות היכולת נברא העולם,

שגם מבקשים אנו כן על לבריאה. מנהיג

שמו יתקדש הזה, בעולם הסתר שיש כיום

בעולם. אלוקים שיש כולם ויראו הגדול

השליחות בקיום עזרה בקשת

לדעת צריכים ואנו כאן יש קושיא אולם

הרי כזו: היא הקושיא ולזכרה. תשובתה את

יותר הגדול שמו שיתקדש רוצה הקב"ה

ממנו: ומבקשים באים אנו והנה מאתנו,

מקדישי על שמך את קדש מצוה! נא עשה

אנו וכי בעולמך. שמך את וקדש שמך

שמו את שיקדש ממנו לבקש צריכים

זו? היא תפילה מין איזה הזה?! בעולם

שמו. שיתקדש כל-כך רוצה הרי הקב"ה

מקודש שמו אין עוד כל שיש השכינה צער

שאנו צער מכל חזק יותר הוא בעולם

כדי שנה אלף לעבוד אנו צריכים מכירים.

לו שיש מהרצון משהו להשיג שנוכל

נעמד בעולם. הגדול שמו שיתגדל להקב"ה

"נו, להקב"ה: ומתפלל בבוקר האדם לו

שמים". שם קידוש כאן שיהיה עשה באמת,
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בעולם דבר בשום להצליח יכול האדם שאין

להצליח יכול האדם אין כך עזרתו, בלי

כן על בלעדיה. הגדול שמו אנולקדש

היא כללית בקשה כך. על מבקשים

- והמצוות התורה כל את המקיפה

אמיתי, באופן שאצליח לי עזור "הקב"ה!

בעולם" שמך לקדש וטהור, .נקי

בגויים שמי גדול כי

אחת יותר. מעמיק שזה והאמת

הגדול שמו נתקדש ידן שעל מהדרכים

מתקבלות. שתפילתנו על-ידי היא בעולם,

ותפילותיהם מתפללים ישראל כשבני

הקב"ה של שמו מתקדש מתקבלות,

בספרבעולם הנה יא)מלאכי. "כי(א, נאמר:

שם וכתב צבאות", ה' אמר בגוים שמי גדול

א-להארש"י ליה דקרו רבותינו "אמרו :

זרה, עבודה לו שיש מי אפילו דאלהיא,

ובכל כולם על שהוא א-לוה שיש יודע

ומביא העכו"ם". אף לשמי מתנדבים מקום

יונתןמרש"ישם יודעים:תרגום מנין

א-לוה שיש כולם?הגוים על מזהשהוא

אליו, מתפללים ישראל שבני רואים שהם

ישועתם את להם ומביא להם שומע .והוא

העולם. את מנהיג שהקב"ה רואים הם מזה

שהקב"ה זה כי נפלאה, הבנה בזה יש

ומרעיד הזמנים, את ומחליף עתים משנה

השינויים כל הלאה וכן האדמה, את

אופן הכל הוא בעולם, שנעשים הגדולים

אך שמים. שם קידוש של שםאחד הקידוש

על-ידי שבא זה הוא גדול היותר שמים

ישראל מתפלל.תפילות יהודי כשרואים

ומתמלאת הקב"ה המלכים מלכי מלך אל

על-ידיבקשתו משתנה שדבר כשרואים ,

מתקדש למעלה, ממטה שנתעורר רצון

מתקדש שהוא מכפי יותר יתברך שמו

ומופתים אותות עושה הקב"ה כאשר

כי סוף. ים וקריעת המכות כעשרת בעולם

יותר אז רואה אתה גבוהה. יותר דרגה זו

תכלית כי שמים, שם הקידוש את בבירור

הים. את לקרוע סתם אינה הבריאה

ליד שיעמוד אדם שיהיה היא התכלית

שיחצה מה' לבקש שעליו ויבין המים

נכנס והוא בהקב"ה אמונה לו ויש אותם,

הנה הים. נבקע ואז המים, לתוך באמונתו
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סוף ים קריעת נס של ייחודיותו

שוב: אתנסביר להפוך יכול שהקב"ה זה

באמונה. אחת דרגה זהו רגעהכל, מגיע

בעשרת שהיה כפי משתנה, והכל אחד

שהמים כולם ראו אז במצרים. המכות

לו, שייך האויר לו, שייכת הארץ לו, שייכים

הבהירות אבל בכורות. מכת הרבה, ברד,

נאדר כמוך מי ה' באלים כמוך מי של

בקריעת קרה ואנוהו, א-לי זה ושל בקודש,

סוף. בקריעתים לשלמותו בא ה' הקידוש

מצרים. יציאת סיפור נגמר אז סוף, ים

סוף. ים קריעת מזכירים אבותינו בעזרת

חייבים שאנו מצרים יציאת מסיפור כחלק

גם להזכיר חייבים אנו יום, כל להזכירו

וזדים בקעת להם סוף וים סוף, ים קריעת

יציאת של התכלית שלמות כי למה? טבעת.

אכן סוף. ים בקריעת אלא היתה לא מצרים

סוף ים קריעת נס במה לשאול: היה מקום

מדובר ולכאורה המכות? מעשרת גדול יותר

היה זה לא, אך הטבע! מסדר שינוי בעוד

עמדו ישראל בני לגמרי. אחרת בדרגה נס
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נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני מי

עבדו. ובמשה בה' ויאמינו הים שפת על אז

יוכלהם אמונתם שעל-ידי להכרה הגיעו

להשתנות שהעולם הבינו הם ישראל. בני

שלהם התפילה עבודת באמצעות יכולים

שמים שם הנהלקדש הבריאה.. תכלית זהו

גדולה יותר הרבה תועלת יש לאובזה .

רק זהו מערכות. לשדד יכול שהקב"ה סתם

אחת. שכאןדרגה הקב"ה רצה מזה חוץ

לחשוב שיכול אדם יהיה הזה בעולם

יבחר אך ואפיקורסות, חושך של באופן

ועל לה', להתפלל אמונתו ומתוך להאמין

תכלית. זהו בעולם. שינוי ייעשה ידו

שם לקידוש נחשב זה מדוע יותר נסביר

אחד איש רואה כשאתה גדול. יותר שמים

יכול אינו אחד אף אשר גדול קיר מקים

להפילו, או להחריבו לא ואף אותו לעבור

אח"כ ואם וחזק. כביר איש שהוא רואה אתה

לו נענה והוא לעבור, בפניו ומתחנן אחד בא

רואה אתה לעבור, שיוכל כדי הקיר את ומזיז

עדיין אולם גבורתו. ואת גודלו את פעם שוב

הקיר. הקמת תכלית היתה מה רואה אינך

ביכולתו יש הקיר שבעל רואה אמנם אתה

כ הקיר עם הקיםלעשות למה אבל רצונו, פי

וכיון עדיין, יודע אינך זאת את הקיר? את

מכיר אינך עדיין התכלית, את מכיר שאינך

רק הקיר. בעל של גדלו את מספיק

ובזה הקיר את הקים שהאיש לך כשמתברר

אנשים של חייהם את מציל ועדיין הציל

רק לא היא שמעלתו מבין אתה אז רבים,

שהוא גם אלא הקיר, את להזיז יכול שהוא

הקיר. את הקים שבגללה במטרתו מצליח

אתה כזו. מציאות לנו יש העולם כלפי

הבית, בעל לו שיש יודע ואינך עולם רואה

מתהלך אתה לבירה. מנהיג שיש יודע אינך

מערכות, ומשדד הולך וכשהקב"ה בחושך.

לו יש הבית, בעל יש - רואה אתה אזי

רוצה. שהוא מה לעשות יכול הוא מפתחות,

הבריאה. תכלית את מבין אינך עדיין אבל

רעידת שתהיה היא הבריאה תכלית וכי

אבל בזהאדמה?! יהודי רואה כשאתה

ומצליח הרע יצר או צרה לו שיש העולם

נעמד הוא כך ומתוך בוראו את להכיר

שינוי ונעשה מתקבלת ותפילתו להתפלל

אמיתי. שמים שם קידוש נעשה אז בעולם,

אשר הגדולה היד את ישראל וירא

במצרים ה' עשה

בשם יש מזה זושאיותר ר' זי"עהרבי

הגדולה היד את ישראל "וירא הפסוק על

ה' את העם וייראו במצרים ה' עשה אשר

ש עבדו", ובמשה בה' התחילוויאמינו אז

שעברו מה בכל עברו למה אזלהבין .

עבדו", ובמשה בה' "ויאמינו בהם נתקיים

שירה לומר פתחו משהוממילא ישיר אז -

זה ובענין הזאת. השירה את ישראל ובני

מהספר שירה שבת בערב הבאנו כבר

הבושם בשלח)ערוגת השירהש(פרשת את

התקופה כל על זאתאמרו המשיל הוא .

שום לו אין בודד שתו כידוע לתווים,

תו ולעוד לתו תו כשמצרפים רק משמעות,

מה זה שלם. ניגון מזה נבנה אז אחר, ועוד

מהקב"ה ביקש רבינו משה שם. שאירע

שלח והקב"ה העבודה את מעליהם שיקל

הכביד להקל, ובמקום פרעה, אל אותו

חלשה ואז העבודה, את פרעה עליהם

ויאמר ה' אל משה וישב משה, של דעתו

שלחתני, זה למה הזה לעם הרעתה למה ד'

את שהפסיד למשה לו כאב מכל ויותר

רושם שיישאר רצה הוא הראשוני. הרושם

מקום, של בשליחותו הולכים שכאשר

בשליחותו הלך וכאן משתפר, המצב

שמו חילול על לו כאב החמיר. רק והמצב

אבל וראויתברך. הים על כשעמדו אח"כ

העמוק מהבור אותם הוציא שהקב"ה

על שירה ואמרו הכל את הבינו כל-כך,

העבר .כל

זושא ר' הרבי דברי בביאור להוסיף ויש

שם בקידוש דרגות שתי יש האמור. על-פי

מנהיג שהקב"ה רואה שאתה אחת דרגה ה'.

ישראל בני ראו כבר זה את העולם. את

העם וייראו נעשה מתי אך המכות, בעשרת

מתי עבדו? ובמשה בה' ויאמינו ה' את

כל תכלית כשקלטו אז רק ישיר? אז נעשה

בהרבה. עמוק דבר זה האדםהנעשה. אז

אחרת בהכרה הבורא של גדלותו את מכיר

נעשה. אשר כל סיבת מבין הוא כי לגמרי,

מאוד, מצטער הוא בצרה, שרוי כשהאדם

לחלצו יכול שהקב"ה מאמין הוא אבל

ומושיעו, לתפילתו שומע וכשהקב"ה ממנה.

אבל בקולו, שמע שהקב"ה מאוד שמח הוא

היה לא שאם מבין כשהוא רק באה שירה

היה לא לעולם שעבר, מה כל את עובר

שהגיע לאן ומגיע מביןמתעלה הוא אז כי ,

את אז מבין הוא הבריאה. תכלית את

החושך. מביאתכלית שהחושך מבין הוא

גדול. יותר יתברך שמו לקידוש

אתולעניננו, למלא שיוכל מבקש האדם

בעולם שמו לקדש א'.שליחותו שלב זהו .

ב': לקדששלב השליחות את ממלאים איך

והקב"ה שמתפללים על-ידי בעולם? שמו

לתפילתם כישומע בבהירות, רואים אז

העולם את מנהל שהקב"ה ברורה ,הכי

ישראל שבני זה באמצעות אותו מנהל והוא

להכיר אפשר כשחשוך ואפילו בו, מכירים

החושך. מתוך ניכר הקב"ה של ואורו באור,

להתפלל שנזכה מהקב"ה אנו מבקשים

חדשה דרגה תהיה וכך תתקבל ושתפילתנו

שמו קידוש .של

כבודך כסא מתחת חתירה שתחתור

ה שם יונתןמוסיף הפסוקתרגום על

התפילות באמת כיצד לבאר במלאכי

דאתון עידן "וכל לשונו: וזה מתקבלות,

רבא ושמי צלותכון מקבל אני רעותי עבדין

ידיכון". על מתנהגיםמתקדש ישראל כשבני

נעשים הם מקום, של רצונו ועושים כשורה

מתקדש ואז תפילותיהם, שיתקבלו ראויים

ש נמצא יתברך. שיתקדשבקשתנושמו

יתקבלו,שמו שתפילתנו סתם בקשה אינה ,

בתשובהאלא לחזור שנזכה היא בקשה

שתפילותינו זכאים שנהיה למדרגה ושנגיע

"יתקבלו. מבקשים: שנמצאאנו לנו עזור

נוכל וכך בתשובה לחזור הנכונה הדרך את

יתקדש ואז יתקבלו ותפילתנו להתפלל

בעולם ".שמך

לכל הנחוצה פשוטה הבנה יש וכאן

"אני ככה: לחשוב רגילים אנשים אחד.

לא כבר השתנה, לא שזה זה התפללתי,

היא. גדולה טעות אבל אלי". אםקשור

שאינך הוא סימן התקבלו, לא תפילותיך

לחזור עליך יתקבלו. שתפילותיך ראוי

תפילותיך בתשובה, וכשתחזור בתשובה,

להתקבל שאיןיוכלו כשראו הצדיקים אכן .

חלישות להם היתה מתקבלות, תפילותיהם

איני הנראה "כפי אמרו: כי גדולה, הדעת

הצרות בתשובה". לחזור צריך ואני ראוי

עוררו להם, סיפרו פתחם על שהשוחרים

שאין לי "וי אמרו: כי בתשובה, אותם

לי יש תפקיד הלא מתקבלות. תפילותיי

שאתפלל על-ידי איך? יתברך, שמו לקדש

תפילותיי אין ואם יתקבלו, ותפילותיי

צריך תפקידי. את מקיים אני אין מתקבלות,

בתשובה". לחזור כן אם אני

אדם אין זה. תפקיד לו יש יהודי וכל

לצדיקים. שייך שזה ולומר להשתמט יכול

אחד לכל ניתנה הרי ובכן,התפילה .

בקיום לנו שיעזור מהקב"ה אנו מבקשים

דבריםהשליחות כמה להבין צריך והאדם .

בגללו. ועדתקועים תקוע, העולם סדר כל

ממתין זה בתשובה יחזור הקב"השלא .

ממתינות. הישועות ממתין, העולם ממתין,

כי ממתין, ישראלהכל שבני ממתינים

בתשובה. יחזרו



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

מגפרשת ויצא תשפ"ג

עבדו. ובמשה בה' ויאמינו הים שפת על אז

יוכלהם אמונתם שעל-ידי להכרה הגיעו

להשתנות שהעולם הבינו הם ישראל. בני

שלהם התפילה עבודת באמצעות יכולים

שמים שם הנהלקדש הבריאה.. תכלית זהו

גדולה יותר הרבה תועלת יש לאובזה .

רק זהו מערכות. לשדד יכול שהקב"ה סתם

אחת. שכאןדרגה הקב"ה רצה מזה חוץ

לחשוב שיכול אדם יהיה הזה בעולם

יבחר אך ואפיקורסות, חושך של באופן

ועל לה', להתפלל אמונתו ומתוך להאמין

תכלית. זהו בעולם. שינוי ייעשה ידו

שם לקידוש נחשב זה מדוע יותר נסביר

אחד איש רואה כשאתה גדול. יותר שמים

יכול אינו אחד אף אשר גדול קיר מקים

להפילו, או להחריבו לא ואף אותו לעבור

אח"כ ואם וחזק. כביר איש שהוא רואה אתה

לו נענה והוא לעבור, בפניו ומתחנן אחד בא

רואה אתה לעבור, שיוכל כדי הקיר את ומזיז

עדיין אולם גבורתו. ואת גודלו את פעם שוב

הקיר. הקמת תכלית היתה מה רואה אינך

ביכולתו יש הקיר שבעל רואה אמנם אתה

כ הקיר עם הקיםלעשות למה אבל רצונו, פי

וכיון עדיין, יודע אינך זאת את הקיר? את

מכיר אינך עדיין התכלית, את מכיר שאינך

רק הקיר. בעל של גדלו את מספיק

ובזה הקיר את הקים שהאיש לך כשמתברר

אנשים של חייהם את מציל ועדיין הציל

רק לא היא שמעלתו מבין אתה אז רבים,

שהוא גם אלא הקיר, את להזיז יכול שהוא

הקיר. את הקים שבגללה במטרתו מצליח

אתה כזו. מציאות לנו יש העולם כלפי

הבית, בעל לו שיש יודע ואינך עולם רואה

מתהלך אתה לבירה. מנהיג שיש יודע אינך

מערכות, ומשדד הולך וכשהקב"ה בחושך.

לו יש הבית, בעל יש - רואה אתה אזי

רוצה. שהוא מה לעשות יכול הוא מפתחות,

הבריאה. תכלית את מבין אינך עדיין אבל

רעידת שתהיה היא הבריאה תכלית וכי

אבל בזהאדמה?! יהודי רואה כשאתה

ומצליח הרע יצר או צרה לו שיש העולם

נעמד הוא כך ומתוך בוראו את להכיר

שינוי ונעשה מתקבלת ותפילתו להתפלל

אמיתי. שמים שם קידוש נעשה אז בעולם,

אשר הגדולה היד את ישראל וירא

במצרים ה' עשה

בשם יש מזה זושאיותר ר' זי"עהרבי

הגדולה היד את ישראל "וירא הפסוק על

ה' את העם וייראו במצרים ה' עשה אשר

ש עבדו", ובמשה בה' התחילוויאמינו אז

שעברו מה בכל עברו למה אזלהבין .

עבדו", ובמשה בה' "ויאמינו בהם נתקיים

שירה לומר פתחו משהוממילא ישיר אז -

זה ובענין הזאת. השירה את ישראל ובני

מהספר שירה שבת בערב הבאנו כבר

הבושם בשלח)ערוגת השירהש(פרשת את

התקופה כל על זאתאמרו המשיל הוא .

שום לו אין בודד שתו כידוע לתווים,

תו ולעוד לתו תו כשמצרפים רק משמעות,

מה זה שלם. ניגון מזה נבנה אז אחר, ועוד

מהקב"ה ביקש רבינו משה שם. שאירע

שלח והקב"ה העבודה את מעליהם שיקל

הכביד להקל, ובמקום פרעה, אל אותו

חלשה ואז העבודה, את פרעה עליהם

ויאמר ה' אל משה וישב משה, של דעתו

שלחתני, זה למה הזה לעם הרעתה למה ד'

את שהפסיד למשה לו כאב מכל ויותר

רושם שיישאר רצה הוא הראשוני. הרושם

מקום, של בשליחותו הולכים שכאשר

בשליחותו הלך וכאן משתפר, המצב

שמו חילול על לו כאב החמיר. רק והמצב

אבל וראויתברך. הים על כשעמדו אח"כ

העמוק מהבור אותם הוציא שהקב"ה

על שירה ואמרו הכל את הבינו כל-כך,

העבר .כל

זושא ר' הרבי דברי בביאור להוסיף ויש

שם בקידוש דרגות שתי יש האמור. על-פי

מנהיג שהקב"ה רואה שאתה אחת דרגה ה'.

ישראל בני ראו כבר זה את העולם. את

העם וייראו נעשה מתי אך המכות, בעשרת

מתי עבדו? ובמשה בה' ויאמינו ה' את

כל תכלית כשקלטו אז רק ישיר? אז נעשה

בהרבה. עמוק דבר זה האדםהנעשה. אז

אחרת בהכרה הבורא של גדלותו את מכיר

נעשה. אשר כל סיבת מבין הוא כי לגמרי,

מאוד, מצטער הוא בצרה, שרוי כשהאדם

לחלצו יכול שהקב"ה מאמין הוא אבל

ומושיעו, לתפילתו שומע וכשהקב"ה ממנה.

אבל בקולו, שמע שהקב"ה מאוד שמח הוא

היה לא שאם מבין כשהוא רק באה שירה

היה לא לעולם שעבר, מה כל את עובר

שהגיע לאן ומגיע מביןמתעלה הוא אז כי ,

את אז מבין הוא הבריאה. תכלית את

החושך. מביאתכלית שהחושך מבין הוא

גדול. יותר יתברך שמו לקידוש

אתולעניננו, למלא שיוכל מבקש האדם

בעולם שמו לקדש א'.שליחותו שלב זהו .

ב': לקדששלב השליחות את ממלאים איך

והקב"ה שמתפללים על-ידי בעולם? שמו

לתפילתם כישומע בבהירות, רואים אז

העולם את מנהל שהקב"ה ברורה ,הכי

ישראל שבני זה באמצעות אותו מנהל והוא

להכיר אפשר כשחשוך ואפילו בו, מכירים

החושך. מתוך ניכר הקב"ה של ואורו באור,

להתפלל שנזכה מהקב"ה אנו מבקשים

חדשה דרגה תהיה וכך תתקבל ושתפילתנו

שמו קידוש .של

כבודך כסא מתחת חתירה שתחתור

ה שם יונתןמוסיף הפסוקתרגום על

התפילות באמת כיצד לבאר במלאכי

דאתון עידן "וכל לשונו: וזה מתקבלות,

רבא ושמי צלותכון מקבל אני רעותי עבדין

ידיכון". על מתנהגיםמתקדש ישראל כשבני

נעשים הם מקום, של רצונו ועושים כשורה

מתקדש ואז תפילותיהם, שיתקבלו ראויים

ש נמצא יתברך. שיתקדשבקשתנושמו

יתקבלו,שמו שתפילתנו סתם בקשה אינה ,

בתשובהאלא לחזור שנזכה היא בקשה

שתפילותינו זכאים שנהיה למדרגה ושנגיע

"יתקבלו. מבקשים: שנמצאאנו לנו עזור

נוכל וכך בתשובה לחזור הנכונה הדרך את

יתקדש ואז יתקבלו ותפילתנו להתפלל

בעולם ".שמך

לכל הנחוצה פשוטה הבנה יש וכאן

"אני ככה: לחשוב רגילים אנשים אחד.

לא כבר השתנה, לא שזה זה התפללתי,

היא. גדולה טעות אבל אלי". אםקשור

שאינך הוא סימן התקבלו, לא תפילותיך

לחזור עליך יתקבלו. שתפילותיך ראוי

תפילותיך בתשובה, וכשתחזור בתשובה,

להתקבל שאיןיוכלו כשראו הצדיקים אכן .

חלישות להם היתה מתקבלות, תפילותיהם

איני הנראה "כפי אמרו: כי גדולה, הדעת

הצרות בתשובה". לחזור צריך ואני ראוי

עוררו להם, סיפרו פתחם על שהשוחרים

שאין לי "וי אמרו: כי בתשובה, אותם

לי יש תפקיד הלא מתקבלות. תפילותיי

שאתפלל על-ידי איך? יתברך, שמו לקדש

תפילותיי אין ואם יתקבלו, ותפילותיי

צריך תפקידי. את מקיים אני אין מתקבלות,

בתשובה". לחזור כן אם אני

אדם אין זה. תפקיד לו יש יהודי וכל

לצדיקים. שייך שזה ולומר להשתמט יכול

אחד לכל ניתנה הרי ובכן,התפילה .

בקיום לנו שיעזור מהקב"ה אנו מבקשים

דבריםהשליחות כמה להבין צריך והאדם .

בגללו. ועדתקועים תקוע, העולם סדר כל

ממתין זה בתשובה יחזור הקב"השלא .

ממתינות. הישועות ממתין, העולם ממתין,

כי ממתין, ישראלהכל שבני ממתינים

בתשובה. יחזרו



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני מד

תפילתי סתם ואשווע אזעק כי גם

כי מזה, עמוק יותר שזה והאמת

מתפלל שהוא דברים יש מתפלל, כשהאדם

ויש מאוד, מאוד אותם רוצה הוא כי עליהם

צריך כי עליהם מתפלל שהוא דברים

השלמה, הגאולה על כגון עליהם, להתפלל

לא נחוצים שהם מרגיש אינו בלבו אך

האלה, הדברים על מתפלל וכשהוא כל-כך.

אינן שתפילותיו כשרואה מצטער אינו

אליהם ניגש הוא לכתחילה כי מתקבלות,

חזק התפללתי שלי, עשיתי "אני זו: בגישה

שכברמאוד מרגיש הוא אז כיוון, גם הוא (ואם

שאפשר) מה כל בשופר,עשה תקע התפללתי ,

ולירושלים עבדך, דוד צמח את התפללתי

השי"ת. בידי זה עכשיו תשוב, ברחמים עירך

הוצא - לאו אם טוב, מה - רוצה הוא אם

שלי". לעסקים לחזור תן מהתמונה, אותי

אמת. זה אין שהאדםאבל היא האמת

לי עזור נכונה, להתפלל לי "עזור מבקש:

בתשובה" סייעתאלחזור צריכים אנו .

כי התשובה, דרך את למצוא גדולה דשמיא

תפילותינו היו בתשובה, חוזרים היינו אילו

מתקבלות.

יותר עוד המצב ששם תפילות עוד ויש

האישיים הדברים על מתפלל כשהוא גרוע.

ורואה מאוד, מאוד רוצה הוא שאותם שלו,

הוי כועס. גם הוא לו, נענה הקב"ה שאין

לי, אכפת לא אומר שהוא רק לא זה אומר:

אני נא! "ראה להקב"ה: אומר גם הוא אלא

עשית". לא שלך את אתה שלי, את עשיתי

האדם היה אילו כי נכון, אינו האמת ולמען

אחרות, נראות תפילותיו היו בתשובה, חוזר

שראינו וכפי הבריאה, סדר נקבע כך כי

עידן "כל ברש"י: המובא יונתן מתרגום

צלותכון". מקבל אני רעותי עבדין דאתון

לומד אינו או עבירות עם מגיע כשהאדם

משמוע אזנו "מסיר בו מתקיים תורה,

אין כן ואם תועבה", תפילתו גם תורה,

לדברים יש כללים מתקבלות. תפילותיו

אתהאלה. לתקן יעבוד שהאדם ברגע

ישתנו תפילותיו .עצמו,

לו יכול אין שעוזרו הקב"ה אלמלא

מנסה?! שאיני חושב "אתה האדם: יטען

מנסה?! שאיני חושב אתה צועק? אתה מה

אלפי ניסיתי כבר רוצה?! שאיני חושב אתה

מה לעשות מנסה אני היום וגם פעמים,

בי מצליף עוד אתה עכשיו יכול. שאני

כאילו מתקבלות אינן שתפילותיי לי ואומר

להיות רוצה איני הרי גמור?! רשע הייתי

במקצת מצליח אני משתדל, אני רשע,

לא". ובמקצת

מתפלל לא אתה למה אבל צודק, אתה

בתשובה? לחזור שתצליח אינוהאדיותר ם

ברוחניות שיצליח מספיק אכןמתפלל .

האדם את לעורר שיכולים מהדברים

ההבנה הוא ברוחניות שיצליח להתפלל

תקועה פשוט:שתפילתו חשבון עושה הוא .

יכולה התפילה ורק לישועה, זקוק אני "הרי

יכולה אינה הרי והתפילה להביאה,

הוא בתשובה", אחזור כן אם אלא להתקבל

במאמר נזכר הוא ואז מאוד, חז"למצטער

יום בכל עליו מתגבר אדם של "יצרו

והוא לו", יכול אינו עוזרו הקב"ה ואלמלא

אליומבין שיתפלל ממנו מבקש שהקב"ה

האלה הדברים כל הרוחנית. הצלחתו עבור

בזה זה היאתלויים אחת בקשה שהאדם.

ושל שלו האמיתית התכלית על מבקש

.העולם

היא אחת תפילה

נפרדות, תפילות שיש סבור שהאדם יש

תפילה יתרפא, שפלוני היא אחת תפילה

תפילה ברווח, פרנסה לו שתהיה היא אחרת

תהלתך, יגיד ופי תפתח שפתי ד' שלישית

ואז לתורתך, אבינו השיבנו רביעית תפילה

את יביא שהקב"ה לגמרי, אחרת תפילה יש

שקשור אחר נושא כבר זה הגאולה,

כשהוא לכך אי הקב"ה. של לחשבונותיו

אין שמו"ע של הבקשות כל שמו"ע, מתפלל

מאוד מצוי אכן לזו. זו שייכות שום להן

בברכות גדולה בכוונה יתפלל שהאדם

כבר ואילך בשופר ומתקע הראשונות,

שכבר הברכות הן אלו כי מהר, יותר יתפלל

בעתה של לנושא אחר, לענין שייכות

אחת תפילה שכולן היא האמת אך אחישנה.

והשיבנו דעת לאדם חונן אתה היא. גדולה

תפילה כולן ורפאנו, ישראל וגואל לנו וסלח

אנו מבקשים? אנו מה על הנה כי היא. אחת

לקדש שהיא שליחותנו את למלא מבקשים

לנו קיים היא תפילתנו בעולם, הגדול שמו

חוזך צפניה ידי על שהבטחתנו הדבר את

אתן כי וגו' אתכם אביא ההיא בעת כאמור

וגו'. הארץ עמי בכל ולתהלה לשם אתכם

מאי? בעולםאלא שמו יתקדש על?כיצד

יתקבלו שתפילותינו תפילותינוידי ואיך ,

בתשובהיתקבלו? שנחזור ידי ואיךעל ,

בתשובה? לנונחזור יעזור שהקב"ה ידי על

מבקש הוא כן על בתשובה. לחזור

את לעשות דעת לו יחונן שהקב"ה

הנכונים .הדברים

ההבנות בצמצום הצורך

היא התשובה מתפילת גדול חלק הן

שיביןהקב"הש באופן בלבו זאת יצמצם

דרגתו לפי היום לעשות לו יש תפילהמה .

ידי על זאת נמחיש מאוד. עד היא נפלאה

שהבעל זוג בני עד. לו שהייתי שהיה מעשה

בכמה יסורים של מאוד קשים נסיונות עובר

אחד, בענין מתנסה הוא אחד מצד אופנים.

אחרים. בענינים מתנסה היא שני ומצד

הזוג בני של התבטאותם קשים. דברים

כל במשך עוברים אדם שבני שמה היתה

שנים. בארבע אצלם מתרכז חייהם, שנות

כל במשך והנה מאוד. גדולות חבילות

יגיעה הרבה הבעל השקיע תקופה אותה

לימוד, ובטחון, אמונה בלימוד ועבודה

לראות והתבוננות סיכומים, עריכת שינון,

הביאו וזה למעשה, לו נוגעים הדברים היכן

הוא נמצא הוא שבו המצב שבתוך למדרגה

קרוב מרגיש הוא עצומה. חיים בשמחת חי

אותו מלווה הקב"ה איך רואה הוא ה', אל

אור. מלא בעולם חי והוא בידו, ומחזיק

מפאנו שאמרוהרמ"ע מה בענין כתב

תענית)חז"ל לעשות(שילהי הקב"ה "עתיד :

עדן, בגן ביניהם יושב והוא לצדיקים, מחול

שנאמר באצבעו, מראה ואחד אחד וכל

לו קוינו זה אלוקינו הנה ההוא ביום ואמר

ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה ויושיענו

הגיהנום. בתוך יהיה זה עדן שגן בישועתו",

נמצא מספרים, אנו שעליו זה אברך אכן

בגן חי הוא הגיהנום. שבתוך עדן בגן כעת

הוא עדן. לגן עצמו את הכניס כי עדן

את ומרגיש אותו מלוה שהקב"ה מרגיש

אע"פ לטוב יהיה שיהיה שמה ויודע קרבתו

וקרבת תפילה תפילתו איך. מושג לו שאין

אלוקים. קרבת היא שלו האלוקים

בגיהנום, נמצאת ביתו נוות זמן ובאותו

מאוד עמוק אלא בגיהנום, סתם לא אך

באמונה עסקה לא היא כי ולמה? בתוכו.

זו ולא צרות. רק רואה היא ולכן ובטחון,

אליהם הגיע שהכל סבורה היא אלא בלבד,

ומטפס הרבה מצטדק שבעלה בגלל רק

והקב"ה א-ל בית העולה הסולם במדרגות

היא השערה. כחוט הצדיקים עם מדקדק

ונמצאת המצב את לסבול יכולה לא

נוראית. במצוקה

ביתוהבעל נוות את לשתף ניסה

לא היא לא, אך והבטחון, האמונה בלימודי

רוצה אינה למה מכלום. לשמוע רוצה

מדבר. הוא מה מבינה לא היא כי לשמוע?

שהיא יתכן איך אבל בדמיון. חי הוא

כזה! היה לא הוא הרי בזה? אותו חושדת

מאז היה הוא דמיון! בעל היה לא הוא



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי
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מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

מהפרשת ויצא תשפ"ג

תפילתי סתם ואשווע אזעק כי גם

כי מזה, עמוק יותר שזה והאמת

מתפלל שהוא דברים יש מתפלל, כשהאדם

ויש מאוד, מאוד אותם רוצה הוא כי עליהם

צריך כי עליהם מתפלל שהוא דברים

השלמה, הגאולה על כגון עליהם, להתפלל

לא נחוצים שהם מרגיש אינו בלבו אך

האלה, הדברים על מתפלל וכשהוא כל-כך.

אינן שתפילותיו כשרואה מצטער אינו

אליהם ניגש הוא לכתחילה כי מתקבלות,

חזק התפללתי שלי, עשיתי "אני זו: בגישה

שכברמאוד מרגיש הוא אז כיוון, גם הוא (ואם

שאפשר) מה כל בשופר,עשה תקע התפללתי ,

ולירושלים עבדך, דוד צמח את התפללתי

השי"ת. בידי זה עכשיו תשוב, ברחמים עירך

הוצא - לאו אם טוב, מה - רוצה הוא אם

שלי". לעסקים לחזור תן מהתמונה, אותי

אמת. זה אין שהאדםאבל היא האמת

לי עזור נכונה, להתפלל לי "עזור מבקש:

בתשובה" סייעתאלחזור צריכים אנו .

כי התשובה, דרך את למצוא גדולה דשמיא

תפילותינו היו בתשובה, חוזרים היינו אילו

מתקבלות.

יותר עוד המצב ששם תפילות עוד ויש

האישיים הדברים על מתפלל כשהוא גרוע.

ורואה מאוד, מאוד רוצה הוא שאותם שלו,

הוי כועס. גם הוא לו, נענה הקב"ה שאין

לי, אכפת לא אומר שהוא רק לא זה אומר:

אני נא! "ראה להקב"ה: אומר גם הוא אלא

עשית". לא שלך את אתה שלי, את עשיתי

האדם היה אילו כי נכון, אינו האמת ולמען

אחרות, נראות תפילותיו היו בתשובה, חוזר

שראינו וכפי הבריאה, סדר נקבע כך כי

עידן "כל ברש"י: המובא יונתן מתרגום

צלותכון". מקבל אני רעותי עבדין דאתון

לומד אינו או עבירות עם מגיע כשהאדם

משמוע אזנו "מסיר בו מתקיים תורה,

אין כן ואם תועבה", תפילתו גם תורה,

לדברים יש כללים מתקבלות. תפילותיו

אתהאלה. לתקן יעבוד שהאדם ברגע

ישתנו תפילותיו .עצמו,

לו יכול אין שעוזרו הקב"ה אלמלא

מנסה?! שאיני חושב "אתה האדם: יטען

מנסה?! שאיני חושב אתה צועק? אתה מה

אלפי ניסיתי כבר רוצה?! שאיני חושב אתה

מה לעשות מנסה אני היום וגם פעמים,

בי מצליף עוד אתה עכשיו יכול. שאני

כאילו מתקבלות אינן שתפילותיי לי ואומר

להיות רוצה איני הרי גמור?! רשע הייתי

במקצת מצליח אני משתדל, אני רשע,

לא". ובמקצת

מתפלל לא אתה למה אבל צודק, אתה

בתשובה? לחזור שתצליח אינוהאדיותר ם

ברוחניות שיצליח מספיק אכןמתפלל .

האדם את לעורר שיכולים מהדברים

ההבנה הוא ברוחניות שיצליח להתפלל

תקועה פשוט:שתפילתו חשבון עושה הוא .

יכולה התפילה ורק לישועה, זקוק אני "הרי

יכולה אינה הרי והתפילה להביאה,

הוא בתשובה", אחזור כן אם אלא להתקבל

במאמר נזכר הוא ואז מאוד, חז"למצטער

יום בכל עליו מתגבר אדם של "יצרו

והוא לו", יכול אינו עוזרו הקב"ה ואלמלא

אליומבין שיתפלל ממנו מבקש שהקב"ה

האלה הדברים כל הרוחנית. הצלחתו עבור

בזה זה היאתלויים אחת בקשה שהאדם.

ושל שלו האמיתית התכלית על מבקש

.העולם

היא אחת תפילה

נפרדות, תפילות שיש סבור שהאדם יש

תפילה יתרפא, שפלוני היא אחת תפילה

תפילה ברווח, פרנסה לו שתהיה היא אחרת

תהלתך, יגיד ופי תפתח שפתי ד' שלישית

ואז לתורתך, אבינו השיבנו רביעית תפילה

את יביא שהקב"ה לגמרי, אחרת תפילה יש

שקשור אחר נושא כבר זה הגאולה,

כשהוא לכך אי הקב"ה. של לחשבונותיו

אין שמו"ע של הבקשות כל שמו"ע, מתפלל

מאוד מצוי אכן לזו. זו שייכות שום להן

בברכות גדולה בכוונה יתפלל שהאדם

כבר ואילך בשופר ומתקע הראשונות,

שכבר הברכות הן אלו כי מהר, יותר יתפלל

בעתה של לנושא אחר, לענין שייכות

אחת תפילה שכולן היא האמת אך אחישנה.

והשיבנו דעת לאדם חונן אתה היא. גדולה

תפילה כולן ורפאנו, ישראל וגואל לנו וסלח

אנו מבקשים? אנו מה על הנה כי היא. אחת

לקדש שהיא שליחותנו את למלא מבקשים

לנו קיים היא תפילתנו בעולם, הגדול שמו

חוזך צפניה ידי על שהבטחתנו הדבר את

אתן כי וגו' אתכם אביא ההיא בעת כאמור

וגו'. הארץ עמי בכל ולתהלה לשם אתכם

מאי? בעולםאלא שמו יתקדש על?כיצד

יתקבלו שתפילותינו תפילותינוידי ואיך ,

בתשובהיתקבלו? שנחזור ידי ואיךעל ,

בתשובה? לנונחזור יעזור שהקב"ה ידי על

מבקש הוא כן על בתשובה. לחזור

את לעשות דעת לו יחונן שהקב"ה

הנכונים .הדברים

ההבנות בצמצום הצורך

היא התשובה מתפילת גדול חלק הן

שיביןהקב"הש באופן בלבו זאת יצמצם

דרגתו לפי היום לעשות לו יש תפילהמה .

ידי על זאת נמחיש מאוד. עד היא נפלאה

שהבעל זוג בני עד. לו שהייתי שהיה מעשה

בכמה יסורים של מאוד קשים נסיונות עובר

אחד, בענין מתנסה הוא אחד מצד אופנים.

אחרים. בענינים מתנסה היא שני ומצד

הזוג בני של התבטאותם קשים. דברים

כל במשך עוברים אדם שבני שמה היתה

שנים. בארבע אצלם מתרכז חייהם, שנות

כל במשך והנה מאוד. גדולות חבילות

יגיעה הרבה הבעל השקיע תקופה אותה

לימוד, ובטחון, אמונה בלימוד ועבודה

לראות והתבוננות סיכומים, עריכת שינון,

הביאו וזה למעשה, לו נוגעים הדברים היכן

הוא נמצא הוא שבו המצב שבתוך למדרגה

קרוב מרגיש הוא עצומה. חיים בשמחת חי

אותו מלווה הקב"ה איך רואה הוא ה', אל

אור. מלא בעולם חי והוא בידו, ומחזיק

מפאנו שאמרוהרמ"ע מה בענין כתב

תענית)חז"ל לעשות(שילהי הקב"ה "עתיד :

עדן, בגן ביניהם יושב והוא לצדיקים, מחול

שנאמר באצבעו, מראה ואחד אחד וכל

לו קוינו זה אלוקינו הנה ההוא ביום ואמר

ונשמחה נגילה לו קוינו ה' זה ויושיענו

הגיהנום. בתוך יהיה זה עדן שגן בישועתו",

נמצא מספרים, אנו שעליו זה אברך אכן

בגן חי הוא הגיהנום. שבתוך עדן בגן כעת

הוא עדן. לגן עצמו את הכניס כי עדן

את ומרגיש אותו מלוה שהקב"ה מרגיש

אע"פ לטוב יהיה שיהיה שמה ויודע קרבתו

וקרבת תפילה תפילתו איך. מושג לו שאין

אלוקים. קרבת היא שלו האלוקים

בגיהנום, נמצאת ביתו נוות זמן ובאותו

מאוד עמוק אלא בגיהנום, סתם לא אך

באמונה עסקה לא היא כי ולמה? בתוכו.

זו ולא צרות. רק רואה היא ולכן ובטחון,

אליהם הגיע שהכל סבורה היא אלא בלבד,

ומטפס הרבה מצטדק שבעלה בגלל רק

והקב"ה א-ל בית העולה הסולם במדרגות

היא השערה. כחוט הצדיקים עם מדקדק

ונמצאת המצב את לסבול יכולה לא

נוראית. במצוקה

ביתוהבעל נוות את לשתף ניסה

לא היא לא, אך והבטחון, האמונה בלימודי

רוצה אינה למה מכלום. לשמוע רוצה

מדבר. הוא מה מבינה לא היא כי לשמוע?

שהיא יתכן איך אבל בדמיון. חי הוא

כזה! היה לא הוא הרי בזה? אותו חושדת

מאז היה הוא דמיון! בעל היה לא הוא
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יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 
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בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי
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מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני מו

מה בארץ. יצוקות שרגליו אדם ומתמיד

למדרגה הגיע כבר שהבעל התברר התברר?

להצטמצם לו קשה ועכשיו גבוהה,

אחת אמרה ניקח בוא מבראשית. ולהתחיל

אותה. להבין ננסה אותה, נשנן קטנה,

עוד אחת, אמרה עוד ניקח שבוע, כעבור

למדנו אם נבדוק אודותיה, נברר ידיעה.

נכון. אותה

אם להצטמצם. צריך כן, כי הנה

טיפין לאט והולכים מההתחלה מתחילים

אבל לקלוט, מוח וכל לב כל יכול טיפין,

איך הדרך את למצוא דשמיא סייעתא צריך

שמנסים כמו זה הרי מא"ב. להתחיל

ורואים ורשב"א תוספות איזו לילד להסביר

התקדם מא"ב, אתו תתחיל קולט. לא שהוא

שהוא תראה ובסוף למדרגה ממדרגה אתו

אפשר אי ורשב"א. תוספות היטב מבין

כשמתחילים ורשב"א. מתוספות להתחיל

הסיבה וזוהי נשברת. רק הרוח אתם,

ללמוד כשמתחילים נופלים רבים שילדים

בגלל בקריאה. עדיין מתקשים הם כי גמרא,

את מבינים לא הם בקריאה, מתקשים שהם

על ברוגז נעשים הם כן ובגלל הגמרא,

כזו גמרא ללמוד אותם שמכריח הקב"ה

מתבלבלת ודעתם אותה להבין שייך שלא

עליהם.

לתורתך אבינו השיבנו

השיבנו הקב"ה אל מתפלל כשהאדם

היא זו בתפילה גדול יסוד לתורתך, אבינו

שאניש היכן הקטן למוחי אותה יצמצם

ואניעכשיו אור, מלאת שהתורה יודע אני .

יודע ואני בתשובה, לחזור צריך שאני יודע

יתקבלו תפילותיי בתשובה, אחזור שאם

יודע אני השלמה. הגאולה את לקרב ואוכל

יכול אני עוד מה מושג לי אין אבל זה, מכל

עוד? מה טוב, להיות משתדל אני לעשות.

האיני מתפלל?! האיני בבוקר?! קם האיני

לעשות משתדל האני לתורה?! עתים קובע

אתה מדוע ממני? רוצה אתה מה חסדים?!

בתשובה לחזור צריך שאני שוב עלי צועק

בני כך יתקבלו. לא תפילותיי - לאו ואם

חושבים. שמתבטאאדם בחושך מדובר

מפני המוח אל מגיעות הידיעות שאין בכך

מספיק מצומצמות לא באיזהשהן די לא .

המקום אל שמתייחס והסברה, הבנה משל,

"בא - אותו ומאיר עומד אתה שבו המדויק

בא עקומה, היתה זו מחשבה לך, ואראה

הדרגה לפי הסברה עם אבל אותה". ונתקן

אני "עכשיו - שיקלוט עומד, הוא שבה

אני עכשיו לשפר, יכול אני דבר איזה קולט

טוב". יותר לעשותו אוכל שבס"ד מאמין

האדם, בנפש נקלט והוא אור כשמצמצמים

מהותו, את לשנות יכולה היא וכשהואהרי

ישתנה. העולם כל ישתנה,

ונדבה ברכה גשמי

שכל רוצה הקב"ה פלא. דבר נמצא

את רואים אור. ויתמלא ישתנה העולם

בתוך עדן גן שירה. אומרים וכולם הקב"ה

צריכים יקרה, זה שדבר כדי אבל החושך.

לגשמים. בדומה לנו. שיתן ממנו לבקש אנו

תבואתה, את תצמיח שהארץ רוצים כשאנו

שהיא מבקשים אנו האם מבקשים? אנו איך

מבקשים אנו לא! תבואתה? את תצמיח

תצמח ואז הארץ את שישקו גשמים שירדו

האם מבקשים? אנו גשמים ואיזה התבואה.

אנו לא! מים? סילוני שיבואו מבקשים אנו

גשמים גבורות גשמים. גבורות מבקשים

טיפין ויורדים מצטמצמים שהמים פירושו

הגשם תחת ברחוב הולכים בעדינות. טיפין

נותן היה הדין צובטים. לא אפילו והמים

רבה בעוצמה האנשים ראשי על יכו שהמים

הקב"ה לא, אך רב. מגובה נופלים הם שהרי

שהטיפות כך המים, את מצמצם כל-כך

האדם ואין המצח על ברכות נופלות הדקות

תוך אל נכנסות האלה הטיפות מרגיש.

מתחילה והתבואה אותה מרוות האדמה,

בני - הכל יש צומחת, וכשהתבואה לצמוח,

ללמוד ויכולים חיותם את מקבלים האדם

היו זה ובגלל הבורא. את ולעבוד תורה

זהו כי גשמים, ירדו כשלא תעניות עושים

כשאנו הזה. הדבר שיקרה הבריאה תכלית

אנו זה על הגשמים על מתפללים

אופן באותו פועלת רוחניות מתפללים,

פועלת. שהגשמיות

כשהוא כי יצמח, שהוא מבקש האדם

צריך אני אורה. יתמלא העולם כל יצמח,

יגיעו לא אם לצמוח אוכל לא אבל לצמוח,

אותי יחונן שהקב"ה היינו מלמעלה, מים

בפעם שלמה מסכתא תבוא אם אבל בדעת.

יכול לא דבר שום לצמוח. אוכל לא אחת,

גשמים. טיפות גשם, צריך זה. באופן לצמוח

האדם פתאום גשמים, טיפות כשבאות

הבנה הבנה, שסגנוןמקבל קולט הוא יפה.

היה אם היה טוב נכון. לגמרי אינו דיבורו

זה גשמים. מי נקרא זה קצת. אותו משנה

אין מדברים. מה על מבין הוא דרגתו. לפי

מדברים אין גימטריאות, על עכשיו מדברים

קבלה, בעניני עכשיועכשיו מדברים אין

מבינתו נשגבים דברים דברעל קלט הוא .

אתקטן שמשנים אלה הם האלה, הגשמים .

כל את ובעקבותיה האדם התנהגות

כולה. הבריאה

גשמים, מי שיבואו שמבקשים, מה זה

הגדול שמו שיתקדש היא התכלית כאשר

ובכן,ברבים איך? אבל הולכים. בשמו"ע

דעתלאט לאדם חונן אתה כך: אומרים .

אם מה' אני מבקש בינה, לאנוש ומלמד

וכתוצאה גשמים, מעט עלי להוריד יוכל

יתחיל שזה לתורתך, אבינו השיבנו מזה

דרכיי, את לשנות שאוכל עלי להשפיע

למחילה לזכות לי יועיל זה לכך ובנוסף

אותו מביאה האדם הבנת וכפרה. סליחה

מבקש הוא כן ועל עמוקה, לחרטה

גאולה לידי יביא וזה עוונותיו, שיימחקו

ממשיכים ומכאן טובה. ופרנסה ורפואה

ל-תקע יגרום גם שזה ואומרים בשמו"ע

שופטינו השיבה לחרותנו, גדול בשופר

מתחיל אתה יש. מסודר סדר כבראשונה.

עמו את בהמברך ומסיים חונן באתה

בשלום. שישישראל בזה חותם אתה

הבא בעולם ושלמות הזה בעולם .שלמות

נתחברו. וארץ ששמים פירושו זהשלום

שלם בנין ונבנה הולך ומשם לאט מתחיל

ומפליא.

הכרת בתשובה, שחזר אחד כשרואים

ואין עכשיו אותו רואה ואתה מקודם אותו

השאלה לגמרי. השתנה הוא איש. אותו זה

שהוא תראה תברר, אם לכך. גרם מה היא

הבנה. ועוד הבנה ולעוד אחת להבנה זכה

לאדם חונן אתה לבו מנהמת ביקש הוא

לתורתך, אבינו השיבנו נעשה ומזה דעת,

ישראל. גאל ומזה לנו, סלח נעשה ומזה

פדוי, איש ונעשה בביתו לשרות חזר השלום

שלו השעבודים שאר מכל נגאל הוא וכן

לו יש וב"ה וברוח, בנפש בריא איש ונעשה

עליו, שורה שהשכינה רואה ואתה פרנסה.

מה זה תשובה. ברחמים עירך ולירושלים

בעל כל ותראה. אותו תשאל לו. שקרה

הבנה קיבל הוא לו? קרה מה תשובה,

גשמים לרדת והתחילו הבנה, עוד ואח"כ

פירות. לצמוח התחילו ואז רבים,

הגדול שמו לקידוש מביאה זו מציאות

מהקב"הברבים. מבקשים אנו היסוד. זהו

ההבנות לי שיהיו לי "עזור - אלינו יגיע שזה

מצומצמות שיבואו לי, הנוגעות הנכונות

אותה. אבין שאני הבנה לי שלח דרגתי. לפי

אותי". ויגאל שירפא מה זה

על מבקשים אנו התפילה בתחילת

הבריאה. לעמודתכלית הולכים אנו

לקבל שנזכה לנו עזור ה' אנא - ולהתפלל

הנכונות ההבנות מקבלאת תפילה בכל .

הבנות. אתהאדם לקדש שאזכה לי עזור

ותפילתי להתפלל שאוכל הגדול, שמך



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

מזפרשת ויצא תשפ"ג

מה בארץ. יצוקות שרגליו אדם ומתמיד

למדרגה הגיע כבר שהבעל התברר התברר?

להצטמצם לו קשה ועכשיו גבוהה,

אחת אמרה ניקח בוא מבראשית. ולהתחיל

אותה. להבין ננסה אותה, נשנן קטנה,

עוד אחת, אמרה עוד ניקח שבוע, כעבור

למדנו אם נבדוק אודותיה, נברר ידיעה.

נכון. אותה

אם להצטמצם. צריך כן, כי הנה

טיפין לאט והולכים מההתחלה מתחילים

אבל לקלוט, מוח וכל לב כל יכול טיפין,

איך הדרך את למצוא דשמיא סייעתא צריך

שמנסים כמו זה הרי מא"ב. להתחיל

ורואים ורשב"א תוספות איזו לילד להסביר

התקדם מא"ב, אתו תתחיל קולט. לא שהוא

שהוא תראה ובסוף למדרגה ממדרגה אתו

אפשר אי ורשב"א. תוספות היטב מבין

כשמתחילים ורשב"א. מתוספות להתחיל

הסיבה וזוהי נשברת. רק הרוח אתם,

ללמוד כשמתחילים נופלים רבים שילדים

בגלל בקריאה. עדיין מתקשים הם כי גמרא,

את מבינים לא הם בקריאה, מתקשים שהם

על ברוגז נעשים הם כן ובגלל הגמרא,

כזו גמרא ללמוד אותם שמכריח הקב"ה

מתבלבלת ודעתם אותה להבין שייך שלא

עליהם.

לתורתך אבינו השיבנו

השיבנו הקב"ה אל מתפלל כשהאדם

היא זו בתפילה גדול יסוד לתורתך, אבינו

שאניש היכן הקטן למוחי אותה יצמצם

ואניעכשיו אור, מלאת שהתורה יודע אני .

יודע ואני בתשובה, לחזור צריך שאני יודע

יתקבלו תפילותיי בתשובה, אחזור שאם

יודע אני השלמה. הגאולה את לקרב ואוכל

יכול אני עוד מה מושג לי אין אבל זה, מכל

עוד? מה טוב, להיות משתדל אני לעשות.

האיני מתפלל?! האיני בבוקר?! קם האיני

לעשות משתדל האני לתורה?! עתים קובע

אתה מדוע ממני? רוצה אתה מה חסדים?!

בתשובה לחזור צריך שאני שוב עלי צועק

בני כך יתקבלו. לא תפילותיי - לאו ואם

חושבים. שמתבטאאדם בחושך מדובר

מפני המוח אל מגיעות הידיעות שאין בכך

מספיק מצומצמות לא באיזהשהן די לא .

המקום אל שמתייחס והסברה, הבנה משל,

"בא - אותו ומאיר עומד אתה שבו המדויק

בא עקומה, היתה זו מחשבה לך, ואראה

הדרגה לפי הסברה עם אבל אותה". ונתקן

אני "עכשיו - שיקלוט עומד, הוא שבה

אני עכשיו לשפר, יכול אני דבר איזה קולט

טוב". יותר לעשותו אוכל שבס"ד מאמין

האדם, בנפש נקלט והוא אור כשמצמצמים

מהותו, את לשנות יכולה היא וכשהואהרי

ישתנה. העולם כל ישתנה,

ונדבה ברכה גשמי

שכל רוצה הקב"ה פלא. דבר נמצא

את רואים אור. ויתמלא ישתנה העולם

בתוך עדן גן שירה. אומרים וכולם הקב"ה

צריכים יקרה, זה שדבר כדי אבל החושך.

לגשמים. בדומה לנו. שיתן ממנו לבקש אנו

תבואתה, את תצמיח שהארץ רוצים כשאנו

שהיא מבקשים אנו האם מבקשים? אנו איך

מבקשים אנו לא! תבואתה? את תצמיח

תצמח ואז הארץ את שישקו גשמים שירדו

האם מבקשים? אנו גשמים ואיזה התבואה.

אנו לא! מים? סילוני שיבואו מבקשים אנו

גשמים גבורות גשמים. גבורות מבקשים

טיפין ויורדים מצטמצמים שהמים פירושו

הגשם תחת ברחוב הולכים בעדינות. טיפין

נותן היה הדין צובטים. לא אפילו והמים

רבה בעוצמה האנשים ראשי על יכו שהמים

הקב"ה לא, אך רב. מגובה נופלים הם שהרי

שהטיפות כך המים, את מצמצם כל-כך

האדם ואין המצח על ברכות נופלות הדקות

תוך אל נכנסות האלה הטיפות מרגיש.

מתחילה והתבואה אותה מרוות האדמה,

בני - הכל יש צומחת, וכשהתבואה לצמוח,

ללמוד ויכולים חיותם את מקבלים האדם

היו זה ובגלל הבורא. את ולעבוד תורה

זהו כי גשמים, ירדו כשלא תעניות עושים

כשאנו הזה. הדבר שיקרה הבריאה תכלית

אנו זה על הגשמים על מתפללים

אופן באותו פועלת רוחניות מתפללים,

פועלת. שהגשמיות

כשהוא כי יצמח, שהוא מבקש האדם

צריך אני אורה. יתמלא העולם כל יצמח,

יגיעו לא אם לצמוח אוכל לא אבל לצמוח,

אותי יחונן שהקב"ה היינו מלמעלה, מים

בפעם שלמה מסכתא תבוא אם אבל בדעת.

יכול לא דבר שום לצמוח. אוכל לא אחת,

גשמים. טיפות גשם, צריך זה. באופן לצמוח

האדם פתאום גשמים, טיפות כשבאות

הבנה הבנה, שסגנוןמקבל קולט הוא יפה.

היה אם היה טוב נכון. לגמרי אינו דיבורו

זה גשמים. מי נקרא זה קצת. אותו משנה

אין מדברים. מה על מבין הוא דרגתו. לפי

מדברים אין גימטריאות, על עכשיו מדברים

קבלה, בעניני עכשיועכשיו מדברים אין

מבינתו נשגבים דברים דברעל קלט הוא .

אתקטן שמשנים אלה הם האלה, הגשמים .

כל את ובעקבותיה האדם התנהגות

כולה. הבריאה

גשמים, מי שיבואו שמבקשים, מה זה

הגדול שמו שיתקדש היא התכלית כאשר

ובכן,ברבים איך? אבל הולכים. בשמו"ע

דעתלאט לאדם חונן אתה כך: אומרים .

אם מה' אני מבקש בינה, לאנוש ומלמד

וכתוצאה גשמים, מעט עלי להוריד יוכל

יתחיל שזה לתורתך, אבינו השיבנו מזה

דרכיי, את לשנות שאוכל עלי להשפיע

למחילה לזכות לי יועיל זה לכך ובנוסף

אותו מביאה האדם הבנת וכפרה. סליחה

מבקש הוא כן ועל עמוקה, לחרטה

גאולה לידי יביא וזה עוונותיו, שיימחקו

ממשיכים ומכאן טובה. ופרנסה ורפואה

ל-תקע יגרום גם שזה ואומרים בשמו"ע

שופטינו השיבה לחרותנו, גדול בשופר

מתחיל אתה יש. מסודר סדר כבראשונה.

עמו את בהמברך ומסיים חונן באתה

בשלום. שישישראל בזה חותם אתה

הבא בעולם ושלמות הזה בעולם .שלמות

נתחברו. וארץ ששמים פירושו זהשלום

שלם בנין ונבנה הולך ומשם לאט מתחיל

ומפליא.

הכרת בתשובה, שחזר אחד כשרואים

ואין עכשיו אותו רואה ואתה מקודם אותו

השאלה לגמרי. השתנה הוא איש. אותו זה

שהוא תראה תברר, אם לכך. גרם מה היא

הבנה. ועוד הבנה ולעוד אחת להבנה זכה

לאדם חונן אתה לבו מנהמת ביקש הוא

לתורתך, אבינו השיבנו נעשה ומזה דעת,

ישראל. גאל ומזה לנו, סלח נעשה ומזה

פדוי, איש ונעשה בביתו לשרות חזר השלום

שלו השעבודים שאר מכל נגאל הוא וכן

לו יש וב"ה וברוח, בנפש בריא איש ונעשה

עליו, שורה שהשכינה רואה ואתה פרנסה.

מה זה תשובה. ברחמים עירך ולירושלים

בעל כל ותראה. אותו תשאל לו. שקרה

הבנה קיבל הוא לו? קרה מה תשובה,

גשמים לרדת והתחילו הבנה, עוד ואח"כ

פירות. לצמוח התחילו ואז רבים,

הגדול שמו לקידוש מביאה זו מציאות

מהקב"הברבים. מבקשים אנו היסוד. זהו

ההבנות לי שיהיו לי "עזור - אלינו יגיע שזה

מצומצמות שיבואו לי, הנוגעות הנכונות

אותה. אבין שאני הבנה לי שלח דרגתי. לפי

אותי". ויגאל שירפא מה זה

על מבקשים אנו התפילה בתחילת

הבריאה. לעמודתכלית הולכים אנו

לקבל שנזכה לנו עזור ה' אנא - ולהתפלל

הנכונות ההבנות מקבלאת תפילה בכל .

הבנות. אתהאדם לקדש שאזכה לי עזור

ותפילתי להתפלל שאוכל הגדול, שמך



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני מח

כדי בתשובה לחזור שאוכל תתקבל,

יתקבלו אתשתפילותיי לקבל שאוכל ,

אומרים בתשובה. לחזור הנכונות ההבנות

שהוא מה לעשות יכול הרי הקב"ה כך: שם

הוא ואתה ראשון הוא אתה אמת רוצה,

בכל ומי וכו' אלוקים אין ומבלעדיך אחרון

שיאמר ובתחתונים בעליונים ידיך מעשה

לך לומר יכול מי תפעל, ומה תעשה מה לך

עמנו עשה וקיים חי שבשמים אבינו דעות.

לעולם. ישועה ותביא וחסד צדקה

המלך חזקיהו תפילת

בספר היוםאכן נוסחסדר בענין מרחיב

כשסנחריב אמרו המלך שחזקיהו ומבאר זה

זו תפלה וענין לשונו: וזה אתו, להלחם בא

צרת על ע"ה יהודה מלך חזקיהו התפלל

הוא אתה שנאמר אשור, מלך סנחריב

אתה הארץ ממלכות לכל לבדך האלוקים

אזנך ה' הטה הארץ ואת השמים את עשית

נא הושיענו ואמר הענין וגמר וכו' ושמע

ה' אתה כי הארץ ממלכות כל וידעו מידו

מתפללין אנו זו על לבדך אלוקים

שמו כולם וידעו מידם שיושיענו ומתחננים

מלבדו. עוד אין כי הגדול

הקב"ה כך: הוא מבין שהאדם מה והנה

אני לעשות. מה לו נאמר שאנו צריך אינו

מה לו לומר כדי ולהתפלל לעמוד יכול לא

מה לך שיאמר ידיך מעשה בכל מי לעשות.

נעמד כשהאדם תפעל? ומה תעשה

אני מי - זה ענין לקלוט צריך הוא להתפלל,

תפעל? ומה תעשה מה להקב"ה שאומר

רוצה, שאני אף על פשט. לזה אין הרי

לבורא יאמר מחומר קרוץ שאדם היתכן

יעשה האדם?מה מתפלל כן אם מדוע !?

הרי הקב"ה ואדרבה, שאדרבה היא התשובה

שום אין השלמה. הגאולה את להביא יכול

שנבקש אלינו הוא זקוק וכי מצדו. חסרון

כרצונו.ממנו?! לעשות לבד יכול הוא הרי

אצלנו הוא החסרון לאאבל אצלו. לא ,

ולא יכול שאינו מפני לא רוצה, שאינו מפני

אלא לו. אבקש שאני שמחכה מפנימפני

אתערותא ידי על יבוא שזה רוצה שהוא

והואדלתתא גאולה שתהיה רוצה הוא .

ידיך מעשה בכל מי כי גאולה, להביא יכול

תעשה מה לך שיאמר ובתחתונים בעליונים

כן אם תפעל. עלינוומה מחכה? זה מה על

מחכה שאנוזה מהקב"ה מבקשים כן על .

לעשות. נוכל שבאמת לזה, ראויים נהיה

התפילה כדי תוך תשובה

שחלק היא האחרונה והנקודה

שאנו מבינים שאנו זה הוא מהתשובה

יתברך. לעזרתו שאנוצריכים זה עצם

לחזור יכולים איננו שבלעדיו מבינים

גדול חלק הוא ולהתפלל, בתשובה

מתקרבים.מתשובותינו אנו ונמצאכך .

חוזריםש אנו מתפללים, שאנו כדי תוך

אתבתשובה בונה כשלעצמו התפילה סדר .

הכיור, לפרשת לעבור ראוי שיהיה האדם

והקרבנות. הקטורת נעשהולפרשת הוא

היסודות כל את מבין שהוא זה בעצם ראוי

לעמוד יכול באמת הוא ועכשיו האלה.

שהרי יתקבלו, יותר ותפילותיו ולהתפלל

שהוא שהבין במה בתשובה קצת חזר כבר

והתפלל. להתפלל צריך

לע"נ

ר' שמואלהרה"ח יעקב

אהרןב"ר ז"לאלטר

תשפ"ג חשון ל' תולדות פרשת חמישי יום

ו' חלק לשמה תורה לימוד

הימנו בדילין יסורין בתורה העוסק

תורה בביטול יתלה

ב ברכותשנינו א)מסכת רבי(ה, אמר :

לקיש: בן יסוריןשמעון בתורה העוסק כל

הימנו שנאמרבדילין ז), ה, רשף(איוב ובני :

שנאמר: תורה, אלא עוף ואין עוף, יגביהו

אלא רשף ואין ואיננו, בו עיניך התעיף

רשף. ולחומי רעב מזי שנאמר: יסורין,

תינוקות אפילו הא יוחנן: רבי ליה אמר

אותו יודעין רבן בית צריךשל אתה (ומה

איוב) בספר מפסוק לחמך ממרחק ,להביא

בשלח)שנאמר שמוע(פרשת אם ויאמר :

בעיניו והישר אלוקיך ה' לקול תשמע

חוקיו כל ושמרת למצוותיו והאזנת תעשה

אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל

רבי שם ממשיך רופאך! ה' אני כי עליך

ראיה לזה להביא צריך אין שבאמת יוחנן

וידוע פשוט דבר כי איוב, בספר מהפסוק

זקוק אין בתורה, שעוסק שמי הוא

לדבר נצרך איוב בספר והפסוק ליסורין,

עיי"ש. אחר,

אמר הידוע: המאמר שם איתא ועוד

חסדא: רב ואיתימא אדםרבא רואה אם

במעשיו יפשפש - עליו באין ,שיסורין

עד ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה שנאמר

תורהה'. בבטול יתלה - מצא ולא ,פשפש

י-ה תיסרנו אשר הגבר אשרי שנאמר:

פירוש תלמדנו. מוצאומתורתך אינו אם :

היסורים בו לתלות דבר איזה ומיד תיכף

מדה כנגד מדה בביטולעל-פי אותם יתלה ,

ממנו, בדלין יסורין בתורה העוסק כי תורה,

ומכלל בשלח, בפרשת מפורש שכתוב כמו

לאו. שומע אתה הן

מדה כנגד מדה

עולםבמהר"לוכתב (נתיבנתיבות

פ"א) בבטולהיסורין יתלה מצא לא "אם :

ולכךתורה, השלמה, חסר הוא כאשר

עליו באים כייסורים היסורין, מחמת

חסר האדם בדבריונחשב מבואר ."

מדיןש הוא תורה בביטול היסורין תליית

מדה כנגד מביאמדה הקב"ה תמיד הן .

מדה, כנגד מדה מדין רק האדם על יסורין

מהכי האדם שיבין היסורים, תכלית זוהי

ממנו רוצה הואהקב"ה הדבר יסוד .

וצורתש האדם, עם מדבר הקב"ה

מההתייס ידה על להבין דרך היא רותו

לתקן צריך חז"להוא אמרו ולכן .

למצוא יכול הוא אם יבדוק שבתחילה

שהוא מובהק באופן שנראה דבר איזה

שכתב וכמו יסורים, לאותם רש"יקשור

עבירה מצא לא - מצא ולא "פשפש שם:

לבוא". הללו יסורין ראויין שבשבילה בידו

ה' דבריו מגדיםוביאר "פרי בספרו ראש'

כמויוסף מדה, כנגד מדה לומר, "רוצה :"

כמעשהו". לאיש תשלם אתה כי שכתוב

יתלה אזי מוצא, האדם אין אם אבל

תורה. בביטול
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וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי
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וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון
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מטפרשת ויצא תשפ"ג

כדי בתשובה לחזור שאוכל תתקבל,

יתקבלו אתשתפילותיי לקבל שאוכל ,

אומרים בתשובה. לחזור הנכונות ההבנות

שהוא מה לעשות יכול הרי הקב"ה כך: שם

הוא ואתה ראשון הוא אתה אמת רוצה,

בכל ומי וכו' אלוקים אין ומבלעדיך אחרון

שיאמר ובתחתונים בעליונים ידיך מעשה

לך לומר יכול מי תפעל, ומה תעשה מה לך

עמנו עשה וקיים חי שבשמים אבינו דעות.

לעולם. ישועה ותביא וחסד צדקה

המלך חזקיהו תפילת

בספר היוםאכן נוסחסדר בענין מרחיב

כשסנחריב אמרו המלך שחזקיהו ומבאר זה

זו תפלה וענין לשונו: וזה אתו, להלחם בא

צרת על ע"ה יהודה מלך חזקיהו התפלל

הוא אתה שנאמר אשור, מלך סנחריב

אתה הארץ ממלכות לכל לבדך האלוקים

אזנך ה' הטה הארץ ואת השמים את עשית

נא הושיענו ואמר הענין וגמר וכו' ושמע

ה' אתה כי הארץ ממלכות כל וידעו מידו

מתפללין אנו זו על לבדך אלוקים

שמו כולם וידעו מידם שיושיענו ומתחננים

מלבדו. עוד אין כי הגדול

הקב"ה כך: הוא מבין שהאדם מה והנה

אני לעשות. מה לו נאמר שאנו צריך אינו

מה לו לומר כדי ולהתפלל לעמוד יכול לא

מה לך שיאמר ידיך מעשה בכל מי לעשות.

נעמד כשהאדם תפעל? ומה תעשה

אני מי - זה ענין לקלוט צריך הוא להתפלל,

תפעל? ומה תעשה מה להקב"ה שאומר

רוצה, שאני אף על פשט. לזה אין הרי

לבורא יאמר מחומר קרוץ שאדם היתכן

יעשה האדם?מה מתפלל כן אם מדוע !?

הרי הקב"ה ואדרבה, שאדרבה היא התשובה

שום אין השלמה. הגאולה את להביא יכול

שנבקש אלינו הוא זקוק וכי מצדו. חסרון

כרצונו.ממנו?! לעשות לבד יכול הוא הרי

אצלנו הוא החסרון לאאבל אצלו. לא ,

ולא יכול שאינו מפני לא רוצה, שאינו מפני

אלא לו. אבקש שאני שמחכה מפנימפני

אתערותא ידי על יבוא שזה רוצה שהוא

והואדלתתא גאולה שתהיה רוצה הוא .

ידיך מעשה בכל מי כי גאולה, להביא יכול

תעשה מה לך שיאמר ובתחתונים בעליונים

כן אם תפעל. עלינוומה מחכה? זה מה על

מחכה שאנוזה מהקב"ה מבקשים כן על .

לעשות. נוכל שבאמת לזה, ראויים נהיה

התפילה כדי תוך תשובה

שחלק היא האחרונה והנקודה

שאנו מבינים שאנו זה הוא מהתשובה

יתברך. לעזרתו שאנוצריכים זה עצם

לחזור יכולים איננו שבלעדיו מבינים

גדול חלק הוא ולהתפלל, בתשובה

מתקרבים.מתשובותינו אנו ונמצאכך .

חוזריםש אנו מתפללים, שאנו כדי תוך

אתבתשובה בונה כשלעצמו התפילה סדר .

הכיור, לפרשת לעבור ראוי שיהיה האדם

והקרבנות. הקטורת נעשהולפרשת הוא

היסודות כל את מבין שהוא זה בעצם ראוי

לעמוד יכול באמת הוא ועכשיו האלה.

שהרי יתקבלו, יותר ותפילותיו ולהתפלל

שהוא שהבין במה בתשובה קצת חזר כבר

והתפלל. להתפלל צריך

לע"נ

ר' שמואלהרה"ח יעקב

אהרןב"ר ז"לאלטר

תשפ"ג חשון ל' תולדות פרשת חמישי יום

ו' חלק לשמה תורה לימוד

הימנו בדילין יסורין בתורה העוסק

תורה בביטול יתלה

ב ברכותשנינו א)מסכת רבי(ה, אמר :

לקיש: בן יסוריןשמעון בתורה העוסק כל

הימנו שנאמרבדילין ז), ה, רשף(איוב ובני :

שנאמר: תורה, אלא עוף ואין עוף, יגביהו

אלא רשף ואין ואיננו, בו עיניך התעיף

רשף. ולחומי רעב מזי שנאמר: יסורין,

תינוקות אפילו הא יוחנן: רבי ליה אמר

אותו יודעין רבן בית צריךשל אתה (ומה

איוב) בספר מפסוק לחמך ממרחק ,להביא

בשלח)שנאמר שמוע(פרשת אם ויאמר :

בעיניו והישר אלוקיך ה' לקול תשמע

חוקיו כל ושמרת למצוותיו והאזנת תעשה

אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה כל

רבי שם ממשיך רופאך! ה' אני כי עליך

ראיה לזה להביא צריך אין שבאמת יוחנן

וידוע פשוט דבר כי איוב, בספר מהפסוק

זקוק אין בתורה, שעוסק שמי הוא

לדבר נצרך איוב בספר והפסוק ליסורין,

עיי"ש. אחר,

אמר הידוע: המאמר שם איתא ועוד

חסדא: רב ואיתימא אדםרבא רואה אם

במעשיו יפשפש - עליו באין ,שיסורין

עד ונשובה ונחקורה דרכינו נחפשה שנאמר

תורהה'. בבטול יתלה - מצא ולא ,פשפש

י-ה תיסרנו אשר הגבר אשרי שנאמר:

פירוש תלמדנו. מוצאומתורתך אינו אם :

היסורים בו לתלות דבר איזה ומיד תיכף

מדה כנגד מדה בביטולעל-פי אותם יתלה ,

ממנו, בדלין יסורין בתורה העוסק כי תורה,

ומכלל בשלח, בפרשת מפורש שכתוב כמו

לאו. שומע אתה הן

מדה כנגד מדה

עולםבמהר"לוכתב (נתיבנתיבות

פ"א) בבטולהיסורין יתלה מצא לא "אם :

ולכךתורה, השלמה, חסר הוא כאשר

עליו באים כייסורים היסורין, מחמת

חסר האדם בדבריונחשב מבואר ."

מדיןש הוא תורה בביטול היסורין תליית

מדה כנגד מביאמדה הקב"ה תמיד הן .

מדה, כנגד מדה מדין רק האדם על יסורין

מהכי האדם שיבין היסורים, תכלית זוהי

ממנו רוצה הואהקב"ה הדבר יסוד .

וצורתש האדם, עם מדבר הקב"ה

מההתייס ידה על להבין דרך היא רותו

לתקן צריך חז"להוא אמרו ולכן .

למצוא יכול הוא אם יבדוק שבתחילה

שהוא מובהק באופן שנראה דבר איזה

שכתב וכמו יסורים, לאותם רש"יקשור

עבירה מצא לא - מצא ולא "פשפש שם:

לבוא". הללו יסורין ראויין שבשבילה בידו

ה' דבריו מגדיםוביאר "פרי בספרו ראש'

כמויוסף מדה, כנגד מדה לומר, "רוצה :"

כמעשהו". לאיש תשלם אתה כי שכתוב

יתלה אזי מוצא, האדם אין אם אבל

תורה. בביטול



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי
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הבינני נ

ש מהר"ל הואמבאר תורה ביטול אף

מדה כנגד מדה כימדין משלמת, התורה

האדם הוא.את התורה, את יודע הוא

הן מחשבותיו התורה, לפי מתנהג

תורניות ענוהמחשבות של מחשבות ,

לחשוב, כיצד אותו מלמדת התורה והכנעה,

התורה עולם, של לריבונו להתבטל איך

להתנהג ואיך לדבר איך אותו מלמדת

רצונו, כפי הולך אינו מה התורהכשדבר

קשייו, עם להסתדר איך אותו מלמדת

ותאוותיו והיא.יצריו בתורה נמצא הכל

שלמות לידי האדם את וברגעמביאה .

בעלאיןש חסר, נעשה הוא תורה, לאדם לו

ולכןמום ענין. הם שאף יסורים עליו באים

חסר. שהוא בעיניו שיראה כדי חסרון, של

חסרון כנגד חסרון

בא שהאדם יש בשפתינו: זאת נתאר

לב, וטוב שמח מתהלך המדרש, לבית

מצבו כלום. לו חסר שאין לכל הדבר ונדמה

לאף חייב אינו שהוא בטוחים אנו מושלם.

אתו, מסוכסך אינו אחד ואף כסף אחד

וכבר היום והתפלל למד כבר הוא כנראה

נחת אומר כולו כל חסד. בגמילות עסק

יותר להיות יכול שלא רושם ועושה ושלוה

שמאוד המדרש בבית אחד אדם יש אך טוב.

הוא כי למה? כך, מתנהג שהוא עליו כועס

אותו של האמיתי מצבו מה היטב יודע

חייב הוא כל "קודם - אותו מרגיז זה יהודי.

אם מדוע רב, כסף אנשים הרבה ולעוד לי

כתפו על מקופל הטלית עם מתהלך הוא כן

בבוקר? עשרה אחת עד חברים עם ומפטפט

הולך ואינו לריק זמנו את מבטל הוא מדוע

ועוד בגללו? סובלים שרבים בזמן לעבוד

הוא הילדים. עם בבית עוזר הוא אין זאת

אליו. קשור אינו דבר שום כאילו לו מתהלך

עצמו". את להשלים ויתחיל נא יקום

שהתנהגותו אדם רואה שהקב"ה יש

מאוד. עד מושלם מרגיש שהוא עליו מעידה

מדבר הוא איך ראה שלו, החיוך את ראה

בקלון מתכבד הוא איך ראה אחרים, על

כל על דעה מביע הוא איך ראה אחרים,

הוא בדורנו. הצדיקים ראש היה כאילו אחד

הוא ליצנות. ועושה החדשות את לועס

שרואים יודע היה אילו אני. מושלם צועק

במאורתו. מתחפר היה באמת, הוא מה עליו

שיש מהמציאות להתעלם מנסה הוא אבל

אבל הוא, חסר בחיים. גדולות בעיות לו

העצה ומה כמושלם. עצמו את מראה הוא

עצה. יש בתורהלזה? שיעסוק היא העצה

חסרונותיו. את יתקן איןאבלוכך אם

אומר הקב"ה זו, בעצה משתמש האדם

שהוא לו להראות אלא אחרת ברירה שאין

אומרחסר. כשהרופא הראש, לו כשכואב

רואה כשהוא רצינית, מחלה לו שיש לו

מתחיל הוא אז מהמיטה, לצאת יכול שאינו

אין שאם המהר"ל אומר חסר. שהוא להבין

כפי לתקן, צריך הוא מה מוצא האדם

כן על כך, חושב ואינו חסר הוא הנראה

חסר. שהוא לו להראות הקב"ה הוצרך

יכול שאינו קושי איזה לו מביא הקב"ה

חסר. שהוא מבין הוא ואז אתו, להסתדר

שיתיישבו היא מהיסורים להפטר העצה

לשמה תורה ללמוד בתורהעכשיו לעסוק .

לעסוק הגמרא. עם לשבת רק פירושו אין

ש פירושו אתבתורה לשנות צריך הוא

כזה אדם ולהיות מחשבותיו מהלך

- עצמו את לתקן אפשרשמחפש עוד "מה

צריך הוא טועה?". אני איפה לתקן?

לו שתגרום מחשבה במהלך להתהלך

חסר. שהוא באמת שישלקלוט קולט הוא

באמת והוא לתקן דברים הרבה כל-כך לו

לכך הדרך את אתמחפש מחפש הוא .

אתהדרך לו שיאיר לה' תפילה על-ידי

הואדרכו לתקן, צריך הוא מה לו ויראה

הדרך את מצוהמחפש קיום על-ידי

להבין דשמיא סייעתא לו הואשתביא מה

הדרך את מחפש הוא לתקן, על-ידיצריך

לקיים מנת על ללמוד מתיישב הואשהוא .

מה לראות לומד שהוא במה בספר מחפש

לתקן יכול הוא ומה אליו כזה.שייך אדם

אין שוב חסר, שהוא בהכרה חי שהוא כיון

ולכן חסר, שהוא לו להראות צריכים

ממנו. בדלין היסורין

יסורים עם בא הזה העולם

ה נבוכיםברמב"םוהנה בעניןמורה כתב

למולו, וצריך ערל נולד שהתינוק מה

אך חסר, שנולד הדבר נראה שלכאורה

נולד שהגוף היא האמת כן. אינו האמת

כבר זה ערלתו, את שכורתים ומה שלם,

העולם בזה האדם לעבודת כשהאדםשייך .

הוא עצמו. את לתקן תפקידו בעולם נמצא

מדותיו, על לעבוד לעבודצריך צריך הוא

על-פי וכוחותיו כישרונותיו בכל להשתמש

גוףהתורה עם נברא הוא נברא, כשהאדם .

המערכת כל את לתקן צריך הוא אך שלם,

ש מבאר הרמב"ם הערלהשמבפנים. כריתת

אלא הגוף, את להשלים בשביל אינה

המדות את להשלים שהאדם.בשביל כפי

הלב ערלת את להסיר שנאמרצריך כמו

לבבכם, ערלת את צריכיםומלתם כך

הגוף ערלת את ממנו ותחילתלהסיר

עם ברית כורת הוא בזה שהרי הוא, תיקונו

הקב"ה.

דבר להביא נוכל נבוכים המורה מדברי

האדםנפלא. יסורים. עם בא הזה העולם

לזה להתרגל זהצריך כעין הבאנו וכבר ,

מ פעמים הישרכמה צריךספר האדם .

ומדברי נמצא. הוא עולם באיזה להבין

לומדים אנו ומהר"ל נבוכים המורה

פשוטה. מאודשהסיבה חלשים נולדים אנו

טעויותיו את להבין האדם ותפקיד בנפש,

נגמרולתקנן לא זה קצת. ועוד קצת עוד ,

פעם. להשגהאף מגיע שהאדם אימת כל

לפעול צריך הוא איך מבין הוא נוספת,

מראהאחרת. שהקב"ה הדרך הם היסורים

בלי צדיקים, נולדים היינו אילו לאדם. זאת

אבל ליסורים. זקוקים היינו לא הרע, יצר

עם נולדים אנו זה. באופן נולדים אנו אין

נולדים אנו רעות. מדות לנו יש הלב. ערלת

להתכבד רצון ועם מהזולת לחטוף רצון עם

כל הילדים את לראות אפשר אחרים. בקלון

אנו כן, אכן חבריהם. על מתנשאים היום

הזמן כל בנפש. מאוד חלשים נולדים

אני "איך - וקנאה ותאוה גאוה מחפשים

יכול אני איך מהשני, יותר להיות יכול

מתחילים לאט ולאט השני". את להשפיל

דרך להורות מתחילים ההורים להשתפר.

צריך מהזולת, לקחת "אסור - לילדים

שחושב מהם יש הזולת". בהצלחת לשמוח

או הוריו מבית ויוצא מתחתן הוא שכאשר

אחד אף ט"ו, בן מבוגר בחור נעשה כשהוא

כי לעשות, מה יותר לו לומר רשאי אינו

מאה בגיל הלוואי שלמותו. אל הגיע כבר

הרי הלוואי! הלוואי! מושלם. יהיה ועשרים

הוא שנים. גבי על שנים של היא עבודה

רעה מעין שנובעות נקודות בעצמו מוצא

פלוני על ששחק שמה מוצא הוא באחרים.

שהוא לו שאכפת מפני היה לא אמנם

חודר שפלוני היה שירא מפני אלא מצליח,

שבנפשלתחומו. העמוקים הדברים

החיים. כל במשך ישמתגלים ב"ה והאדם

ושכנים... גיסים אנשיםלו שיש לכם דעו

הוא מה לקלוט הרבה לאדם שמסייעים

לתקן דוחקים.צריך אנשים מאוד הרבה

עם נפגש הוא שם אשר לפינה האדם את

נפשו. של נעימים בלתי חלקים

מנוחה להם אין צדיקים

כן, כי יסוריםהנה מסתכלבאים האדם .

והאמת עבירותיו. על עונש כעל זה על

מהש לראות לו לעזור מהקב"ה מסר הם

לתקן. צריך כיהוא הוא המשמח הדבר אך

תעזובו. על תורתי לכם נתתי טוב לקח



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

ניפרשת ויצא תשפ"ג

ש מהר"ל הואמבאר תורה ביטול אף

מדה כנגד מדה כימדין משלמת, התורה

האדם הוא.את התורה, את יודע הוא

הן מחשבותיו התורה, לפי מתנהג

תורניות ענוהמחשבות של מחשבות ,

לחשוב, כיצד אותו מלמדת התורה והכנעה,

התורה עולם, של לריבונו להתבטל איך

להתנהג ואיך לדבר איך אותו מלמדת

רצונו, כפי הולך אינו מה התורהכשדבר

קשייו, עם להסתדר איך אותו מלמדת

ותאוותיו והיא.יצריו בתורה נמצא הכל

שלמות לידי האדם את וברגעמביאה .

בעלאיןש חסר, נעשה הוא תורה, לאדם לו

ולכןמום ענין. הם שאף יסורים עליו באים

חסר. שהוא בעיניו שיראה כדי חסרון, של

חסרון כנגד חסרון

בא שהאדם יש בשפתינו: זאת נתאר

לב, וטוב שמח מתהלך המדרש, לבית

מצבו כלום. לו חסר שאין לכל הדבר ונדמה

לאף חייב אינו שהוא בטוחים אנו מושלם.

אתו, מסוכסך אינו אחד ואף כסף אחד

וכבר היום והתפלל למד כבר הוא כנראה

נחת אומר כולו כל חסד. בגמילות עסק

יותר להיות יכול שלא רושם ועושה ושלוה

שמאוד המדרש בבית אחד אדם יש אך טוב.

הוא כי למה? כך, מתנהג שהוא עליו כועס

אותו של האמיתי מצבו מה היטב יודע

חייב הוא כל "קודם - אותו מרגיז זה יהודי.

אם מדוע רב, כסף אנשים הרבה ולעוד לי

כתפו על מקופל הטלית עם מתהלך הוא כן

בבוקר? עשרה אחת עד חברים עם ומפטפט

הולך ואינו לריק זמנו את מבטל הוא מדוע

ועוד בגללו? סובלים שרבים בזמן לעבוד

הוא הילדים. עם בבית עוזר הוא אין זאת

אליו. קשור אינו דבר שום כאילו לו מתהלך

עצמו". את להשלים ויתחיל נא יקום

שהתנהגותו אדם רואה שהקב"ה יש

מאוד. עד מושלם מרגיש שהוא עליו מעידה

מדבר הוא איך ראה שלו, החיוך את ראה

בקלון מתכבד הוא איך ראה אחרים, על

כל על דעה מביע הוא איך ראה אחרים,

הוא בדורנו. הצדיקים ראש היה כאילו אחד

הוא ליצנות. ועושה החדשות את לועס

שרואים יודע היה אילו אני. מושלם צועק

במאורתו. מתחפר היה באמת, הוא מה עליו

שיש מהמציאות להתעלם מנסה הוא אבל

אבל הוא, חסר בחיים. גדולות בעיות לו

העצה ומה כמושלם. עצמו את מראה הוא

עצה. יש בתורהלזה? שיעסוק היא העצה

חסרונותיו. את יתקן איןאבלוכך אם

אומר הקב"ה זו, בעצה משתמש האדם

שהוא לו להראות אלא אחרת ברירה שאין

אומרחסר. כשהרופא הראש, לו כשכואב

רואה כשהוא רצינית, מחלה לו שיש לו

מתחיל הוא אז מהמיטה, לצאת יכול שאינו

אין שאם המהר"ל אומר חסר. שהוא להבין

כפי לתקן, צריך הוא מה מוצא האדם

כן על כך, חושב ואינו חסר הוא הנראה

חסר. שהוא לו להראות הקב"ה הוצרך

יכול שאינו קושי איזה לו מביא הקב"ה

חסר. שהוא מבין הוא ואז אתו, להסתדר

שיתיישבו היא מהיסורים להפטר העצה

לשמה תורה ללמוד בתורהעכשיו לעסוק .

לעסוק הגמרא. עם לשבת רק פירושו אין

ש פירושו אתבתורה לשנות צריך הוא

כזה אדם ולהיות מחשבותיו מהלך

- עצמו את לתקן אפשרשמחפש עוד "מה

צריך הוא טועה?". אני איפה לתקן?

לו שתגרום מחשבה במהלך להתהלך

חסר. שהוא באמת שישלקלוט קולט הוא

באמת והוא לתקן דברים הרבה כל-כך לו

לכך הדרך את אתמחפש מחפש הוא .

אתהדרך לו שיאיר לה' תפילה על-ידי

הואדרכו לתקן, צריך הוא מה לו ויראה

הדרך את מצוהמחפש קיום על-ידי

להבין דשמיא סייעתא לו הואשתביא מה

הדרך את מחפש הוא לתקן, על-ידיצריך

לקיים מנת על ללמוד מתיישב הואשהוא .

מה לראות לומד שהוא במה בספר מחפש

לתקן יכול הוא ומה אליו כזה.שייך אדם

אין שוב חסר, שהוא בהכרה חי שהוא כיון

ולכן חסר, שהוא לו להראות צריכים

ממנו. בדלין היסורין

יסורים עם בא הזה העולם

ה נבוכיםברמב"םוהנה בעניןמורה כתב

למולו, וצריך ערל נולד שהתינוק מה

אך חסר, שנולד הדבר נראה שלכאורה

נולד שהגוף היא האמת כן. אינו האמת

כבר זה ערלתו, את שכורתים ומה שלם,

העולם בזה האדם לעבודת כשהאדםשייך .

הוא עצמו. את לתקן תפקידו בעולם נמצא

מדותיו, על לעבוד לעבודצריך צריך הוא

על-פי וכוחותיו כישרונותיו בכל להשתמש

גוףהתורה עם נברא הוא נברא, כשהאדם .

המערכת כל את לתקן צריך הוא אך שלם,

ש מבאר הרמב"ם הערלהשמבפנים. כריתת

אלא הגוף, את להשלים בשביל אינה

המדות את להשלים שהאדם.בשביל כפי

הלב ערלת את להסיר שנאמרצריך כמו

לבבכם, ערלת את צריכיםומלתם כך

הגוף ערלת את ממנו ותחילתלהסיר

עם ברית כורת הוא בזה שהרי הוא, תיקונו

הקב"ה.

דבר להביא נוכל נבוכים המורה מדברי

האדםנפלא. יסורים. עם בא הזה העולם

לזה להתרגל זהצריך כעין הבאנו וכבר ,

מ פעמים הישרכמה צריךספר האדם .

ומדברי נמצא. הוא עולם באיזה להבין

לומדים אנו ומהר"ל נבוכים המורה

פשוטה. מאודשהסיבה חלשים נולדים אנו

טעויותיו את להבין האדם ותפקיד בנפש,

נגמרולתקנן לא זה קצת. ועוד קצת עוד ,

פעם. להשגהאף מגיע שהאדם אימת כל

לפעול צריך הוא איך מבין הוא נוספת,

מראהאחרת. שהקב"ה הדרך הם היסורים

בלי צדיקים, נולדים היינו אילו לאדם. זאת

אבל ליסורים. זקוקים היינו לא הרע, יצר

עם נולדים אנו זה. באופן נולדים אנו אין

נולדים אנו רעות. מדות לנו יש הלב. ערלת

להתכבד רצון ועם מהזולת לחטוף רצון עם

כל הילדים את לראות אפשר אחרים. בקלון

אנו כן, אכן חבריהם. על מתנשאים היום

הזמן כל בנפש. מאוד חלשים נולדים

אני "איך - וקנאה ותאוה גאוה מחפשים

יכול אני איך מהשני, יותר להיות יכול

מתחילים לאט ולאט השני". את להשפיל

דרך להורות מתחילים ההורים להשתפר.

צריך מהזולת, לקחת "אסור - לילדים

שחושב מהם יש הזולת". בהצלחת לשמוח

או הוריו מבית ויוצא מתחתן הוא שכאשר

אחד אף ט"ו, בן מבוגר בחור נעשה כשהוא

כי לעשות, מה יותר לו לומר רשאי אינו

מאה בגיל הלוואי שלמותו. אל הגיע כבר

הרי הלוואי! הלוואי! מושלם. יהיה ועשרים

הוא שנים. גבי על שנים של היא עבודה

רעה מעין שנובעות נקודות בעצמו מוצא

פלוני על ששחק שמה מוצא הוא באחרים.

שהוא לו שאכפת מפני היה לא אמנם

חודר שפלוני היה שירא מפני אלא מצליח,

שבנפשלתחומו. העמוקים הדברים

החיים. כל במשך ישמתגלים ב"ה והאדם

ושכנים... גיסים אנשיםלו שיש לכם דעו

הוא מה לקלוט הרבה לאדם שמסייעים

לתקן דוחקים.צריך אנשים מאוד הרבה

עם נפגש הוא שם אשר לפינה האדם את

נפשו. של נעימים בלתי חלקים

מנוחה להם אין צדיקים

כן, כי יסוריםהנה מסתכלבאים האדם .

והאמת עבירותיו. על עונש כעל זה על

מהש לראות לו לעזור מהקב"ה מסר הם

לתקן. צריך כיהוא הוא המשמח הדבר אך

תעזובו. על תורתי לכם נתתי טוב לקח



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני ני

את ישנה היהודי שאם הוא המשמח הדבר

צריך אני "למה כך: ויאמר מחשבתו מהלך

פעם וכל ישן אני שבהם כאלה חיים לחיות

עליו?". מתרגז ואני אותי ומעיר אחד בא

את כשמעירים הוא מרגיז מאוד דבר הרי

ואתה ישן "אני - לקום רוצה כשאינו האדם

במנוחה לישב רוצה בעצם הוא לי". מפריע

האדם צריך למה לו. מפריעים הזמן וכל

ככה חייו את לבחורלחיות יכול הוא ?

אחר מסוג חיים עולהלחיות שהוא לפני .

שלושה מעמיד הוא בלילה יצועו על

מתפלל הוא מזה וחוץ מעוררים שעונים

ועוד ממיטתו, בבוקר לקום לו שיעזור לה'

אעירה הנבל עורה כבודי עורה אומר הוא

הוא מזה וחוץ הק', מהשל"ה כסגולה שחר

שיבדו בבית אתו שדר מאחד קמבקש

ממיטתו, יוצא הוא אם המיודעת בשעה

צריך אינו כזה אדם יעירנו. - לאו ואם

בבוקר. יסורים לסבול

שהוא במצב להיות צריך אינו האדם

ושלוה במנוחה להיות היום כל ואזמחפש ,

מתחיל הוא מנוחתו, את לו מפריע כשאחד

"למה - גדול רעש בקול ולצפור להשתולל

בדרך?". לי עומד תנסהאתה אל נא! הרגע

את להשקיע תנסה במנוחה. כל-כך להיות

להשתפר ברצון כוחותיך לתקןכל "רצוני -

כמו העולם מן להפטר רוצה איני עצמי. את

שהסתכסך ילד לבן, זקן עם ילד קטן, ילד

להפטר רוצה איני מבוגרים. אנשים כמה עם

כזה. באופן העולם לזכותמן רוצה אני

למצבים להקב"ה שיש המהלך את להכיר

את כן ידי על ולתקן מאוד עד מורכבים

אצלי תיקון מןהטעון להפטר רוצה אני .

לי הראה שהקב"ה שזכיתי ולהרגיש העולם

שאצטרך בלי בעיות לפתור יכול שהוא דרך

אכן ולכעוס". התורהלהלחם התורה. זוהי

למוטב מחזירו שבה והמאור ולכןמאירה .

להעירו צריכים אין זה, במהלך שעוסק מי

ולהיות עת בכל להתרגז צריך ואינו עת בכל

היסורים בסילוק עצמךעסוק את העמד .

ואז לתקן, הזמן כל משתוקק שאתה במצב

לגלות לאיטך לך יעזור דברהקב"ה עוד

ו תיקון, שטעון דבר ועוד תיקון אלשטעון

על-ידי אותך יעורר שהקב"ה תצטרך

.יסורים

לו?! ורע צדיק האמנם

ורע צדיק ענין להזכיר צריך זה ובענין

החובת בשיעורי אותו למדנו שכבר לו

ונאמר בארוכה, עליו דיברנו וכבר הלבבות

לא אם הפעמים שברוב לענייננו עתה

- לשמה בתורה עוסק האדם אם בכולן,

שהוא נראה שמבחוץ הגם מתייסר, אינו

אתה בראשך! היטב זאת החדר מתייסר.

כזה דבר לראות קשה כל-כך לך מתייסר.

שזה בטוח שאתה הצד, מן מביט כשאתה

כנראה נוראים. יסורים סובל בפנים שנמצא

סתם לך יש בלילה. לישון יכול אינו הוא

תורה לומד שהוא היא אמת אם כי טעות,

הוא לו. תדאג אל מתייסר. אינו לשמה,

וכך, כך נראה ביתו מסוים. במצב שרוי

שהוא המקום וכך, כך הוא הכספי מצבו

נפשו היכן השאלה אך וכך. כך הוא נמצא

שמאנמצאת. או ויסורים צער לו יש האם

מרגיש והוא עולם של לריבונו הוא קרוב

אם לו? וטוב הזה בעולם כאן התענוג את

לו טוב - לשמה בתורה עוסק .הוא

מליובאוויטש צדק' ישבה'צמח זיע"א

וישב בסעודה זיע"א הרש"ב נכדו עם פעם

הגאון גם זלמןאתם שניאור מלובליןרבי

אל הרש"ב פנה זיע"א. חסד' ה'תורת

תאכל? לא "מדוע לו: ואמר חסד' ה'תורת

לו אמר אוכלים". אנחנו אף תאכל! תאכל!

לאכול? בו תפציר "למה צדק': ה'צמח זקנו

יתכן הלא לאכול? צריך שהוא לך מנין

לשמה תורה לומד לשמהשהוא ומתורה

גשמית מאכילה כמו לשבוע ".אפשר

מסכן?! איש האמנם

את להבין צריכים אנו רבותי! אמת, זה

לא זה בימינו. גם לאמיתה אמת זה המושג.

הואהשתנה. לשמה, תורה לומד כשהאדם

רעב ופחות עייף מצער.פחות דבר כל לא

מהנאהאותו אפילו זאת לראות אפשר .

ומוחו ואנרגיה חיות מלא כשהאדם גשמית.

אינו נפלא, במצב הוא כי מהר מתרוצץ

חושב אתה רעבון. ולא עייפות לא מרגיש

נופל הוא מסתמא מסכן! "איזה - הזמן כל

מסכן? למה בדליםמרגליו". היסורים

הואהימנו כאלה, מדברים מתייסר אתה .

בזיון, של מילה לך אומר כשאחד אתה לא.

ולא נפשך עמקי עד ממנה נפגע אתה

תורה שלומד זה ואילו לעולם, אותה תשכח

דקה וכעבור אותה, כששומע מחייך לשמה,

לו, טוב כל-כך אותה. זוכר אינו כבר אחת

של הרוחנית מהאכילה שבע כל-כך הוא

הימנו בדילין שהיסורין הקדושה, .התורה

על נחזור שלא כדי זאת הדגשנו

הגענו לענייננו, ובחזרה הישנות, הקושיות

וזה טעויותינו, את לתקן כדי הזה לעולם

חיינו. ימות כל במשך עודתפקידנו כל

להשלים צריך הוא חלד, עלי נמצא האדם

עצמו אואת יסורים. ידי על לו אויזכירו ,

מחשבותיו דרכי את לשנות מעצמו ,יחליט

בבוק אומר כשהוא כך: יהיה חייו סדר רואז

ותרגילנו אומר כשהוא התורה, ברכת

כשהוא רבה, אהבה אומר כשהוא בתורתך,

הוא אומר כשהוא והשיבנו, חונן אתה אומר

אהבתו בלבנו וישם בתורתו לבנו יפתח

" - אחד דבר חושב הוא צריךויראתו, אני

עיניי. את לי פקח ה'! אנא תלווהלהשתפר,

לעבוד צריך אני מה על לי תראה אותי,

ומה עליו, לעבוד הדרכים הם ומה עכשיו

לזה". דשמיא סייעתא לקבל הדרכים מיהם

שיסורים הוא מובטח זה, באופן שחי

בחינות מכמה ממנו מאודייבדלו הרבה .

והמצבים אליו, יגיעו לא לכתחילה מצבים

מחמת בהם לעבור צריך שהוא האחרים

יצערו לא חשבונות, שאר בגלל או עבירותיו

כל-כך. אותו

חטא אשר חטאתו אליו הודע או

ב ויקרא)זוה"קהנה ּבׁשעּתא(פרשת ְֲַָאיתא:

ּבחטאיּה אׁשּגח ולא קב"ה קמי חב נש ְְְֲֵֵַַַָָָָּדבר

ליּה ואׁשּדי מאריּה קמי ּבתּיּובּתא ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָלאהדרא

ּכתפיּה ואינוּבתר להשי"ת חוטא שהאדם (בשעה ְִֵַָ

משליכו והוא בתשובה, לחזור לחטאתו לב שם

כתפותיו) סלקתמאחורי מּמׁש נׁשמתיּה ,ְְִֵַַַָָ

קב"ה קמי לפניואסהידת ומעידה עולה (נשמתו ְְִֵַַָ

על להלשין אביו לפני בא שהבן כדרך השי"ת.

אביה לפני בא הנשמה כך לו, שהציק פלוני

היום") אותי הכה "הוא ומלשינה: ּכדין,שבשמים .ְֵ

הֹודע אֹו ואמר יׂשראל, לכנסת מלּכא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּפקיד

עליּה ּדינא אֹוׁשיט חטא, אׁשר חּטאתֹו ֲִִֵֵֶַָָָָָָאליו

חֹוביּה ליּה לכנסתואֹודע המלך מצוה (אז ְֵֵַ

חטא, אשר חטאתו אליו הודע או ואומר: ישראל

חטאתו) לו והודיעי דינים לו דאתהושיטי כמו ,

ּבתר ּתֹועבֹותיה. את ירּוׁשלים את הֹודע ְֲִֶֶֶַַַָָָאמר

למהדר רּוחא אּתער ּכדין ּדינא, עליּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּדמטי

למקרב ואתּכּנע מאריּה קמי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבתּיּובּתא

רוחוקרּבנא נתעורר אז הדין, עליו שהגיע (אחר ְְָָ

קרבן) להקריב ונכנע אדונו, לפני בתשובה .לחזור

ּבאֹורייתא, למלעי ּבליליא ּדקאים ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָּומאן

ּבאֹורח ולא חֹוביּה, ליּה מֹודעא קא ְְְְֵֵַַָָָָאֹורייתא

ּבמּלה לברּה, ּדאֹודעא ּכאיּמא אּלא ְְְְִִִִֶָָָָָָָּדינא

ּבתּיּובּתא ותב ליּה, אנׁשי לא והּוא ְְְְְִִֵֵַָָָָרכיְך,

מאריּה בתורה,קמי לעסוק בלילה שקם (ומי ֵֵָָ

כאם אלא דין, בדרך ולא חטאו, לו מודיעה התורה

ושב שוכח, אינו והוא רכות, במלים לבנה המודיעה

אדונו) לפני .בתשובה

הם והרי הזוה"ק, דברי הם מאירים כמה

שני יש שדיברנו. מה כל את כוללים

הראשון המהלך יש בזוה"ק. כתוב מהלכים

כתיפיו. אחורי אל הכל את זורק האדם שבו

עסוק הוא הולך. הוא לאן חושב אינו הוא



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

נגפרשת ויצא תשפ"ג

את ישנה היהודי שאם הוא המשמח הדבר

צריך אני "למה כך: ויאמר מחשבתו מהלך

פעם וכל ישן אני שבהם כאלה חיים לחיות

עליו?". מתרגז ואני אותי ומעיר אחד בא

את כשמעירים הוא מרגיז מאוד דבר הרי

ואתה ישן "אני - לקום רוצה כשאינו האדם

במנוחה לישב רוצה בעצם הוא לי". מפריע

האדם צריך למה לו. מפריעים הזמן וכל

ככה חייו את לבחורלחיות יכול הוא ?

אחר מסוג חיים עולהלחיות שהוא לפני .

שלושה מעמיד הוא בלילה יצועו על

מתפלל הוא מזה וחוץ מעוררים שעונים

ועוד ממיטתו, בבוקר לקום לו שיעזור לה'

אעירה הנבל עורה כבודי עורה אומר הוא

הוא מזה וחוץ הק', מהשל"ה כסגולה שחר

שיבדו בבית אתו שדר מאחד קמבקש

ממיטתו, יוצא הוא אם המיודעת בשעה

צריך אינו כזה אדם יעירנו. - לאו ואם

בבוקר. יסורים לסבול

שהוא במצב להיות צריך אינו האדם

ושלוה במנוחה להיות היום כל ואזמחפש ,

מתחיל הוא מנוחתו, את לו מפריע כשאחד

"למה - גדול רעש בקול ולצפור להשתולל

בדרך?". לי עומד תנסהאתה אל נא! הרגע

את להשקיע תנסה במנוחה. כל-כך להיות

להשתפר ברצון כוחותיך לתקןכל "רצוני -

כמו העולם מן להפטר רוצה איני עצמי. את

שהסתכסך ילד לבן, זקן עם ילד קטן, ילד

להפטר רוצה איני מבוגרים. אנשים כמה עם

כזה. באופן העולם לזכותמן רוצה אני

למצבים להקב"ה שיש המהלך את להכיר

את כן ידי על ולתקן מאוד עד מורכבים

אצלי תיקון מןהטעון להפטר רוצה אני .

לי הראה שהקב"ה שזכיתי ולהרגיש העולם

שאצטרך בלי בעיות לפתור יכול שהוא דרך

אכן ולכעוס". התורהלהלחם התורה. זוהי

למוטב מחזירו שבה והמאור ולכןמאירה .

להעירו צריכים אין זה, במהלך שעוסק מי

ולהיות עת בכל להתרגז צריך ואינו עת בכל

היסורים בסילוק עצמךעסוק את העמד .

ואז לתקן, הזמן כל משתוקק שאתה במצב

לגלות לאיטך לך יעזור דברהקב"ה עוד

ו תיקון, שטעון דבר ועוד תיקון אלשטעון

על-ידי אותך יעורר שהקב"ה תצטרך

.יסורים

לו?! ורע צדיק האמנם

ורע צדיק ענין להזכיר צריך זה ובענין

החובת בשיעורי אותו למדנו שכבר לו

ונאמר בארוכה, עליו דיברנו וכבר הלבבות

לא אם הפעמים שברוב לענייננו עתה

- לשמה בתורה עוסק האדם אם בכולן,

שהוא נראה שמבחוץ הגם מתייסר, אינו

אתה בראשך! היטב זאת החדר מתייסר.

כזה דבר לראות קשה כל-כך לך מתייסר.

שזה בטוח שאתה הצד, מן מביט כשאתה

כנראה נוראים. יסורים סובל בפנים שנמצא

סתם לך יש בלילה. לישון יכול אינו הוא

תורה לומד שהוא היא אמת אם כי טעות,

הוא לו. תדאג אל מתייסר. אינו לשמה,

וכך, כך נראה ביתו מסוים. במצב שרוי

שהוא המקום וכך, כך הוא הכספי מצבו

נפשו היכן השאלה אך וכך. כך הוא נמצא

שמאנמצאת. או ויסורים צער לו יש האם

מרגיש והוא עולם של לריבונו הוא קרוב

אם לו? וטוב הזה בעולם כאן התענוג את

לו טוב - לשמה בתורה עוסק .הוא

מליובאוויטש צדק' ישבה'צמח זיע"א

וישב בסעודה זיע"א הרש"ב נכדו עם פעם

הגאון גם זלמןאתם שניאור מלובליןרבי

אל הרש"ב פנה זיע"א. חסד' ה'תורת

תאכל? לא "מדוע לו: ואמר חסד' ה'תורת

לו אמר אוכלים". אנחנו אף תאכל! תאכל!

לאכול? בו תפציר "למה צדק': ה'צמח זקנו

יתכן הלא לאכול? צריך שהוא לך מנין

לשמה תורה לומד לשמהשהוא ומתורה

גשמית מאכילה כמו לשבוע ".אפשר

מסכן?! איש האמנם

את להבין צריכים אנו רבותי! אמת, זה

לא זה בימינו. גם לאמיתה אמת זה המושג.

הואהשתנה. לשמה, תורה לומד כשהאדם

רעב ופחות עייף מצער.פחות דבר כל לא

מהנאהאותו אפילו זאת לראות אפשר .

ומוחו ואנרגיה חיות מלא כשהאדם גשמית.

אינו נפלא, במצב הוא כי מהר מתרוצץ

חושב אתה רעבון. ולא עייפות לא מרגיש

נופל הוא מסתמא מסכן! "איזה - הזמן כל

מסכן? למה בדליםמרגליו". היסורים

הואהימנו כאלה, מדברים מתייסר אתה .

בזיון, של מילה לך אומר כשאחד אתה לא.

ולא נפשך עמקי עד ממנה נפגע אתה

תורה שלומד זה ואילו לעולם, אותה תשכח

דקה וכעבור אותה, כששומע מחייך לשמה,

לו, טוב כל-כך אותה. זוכר אינו כבר אחת

של הרוחנית מהאכילה שבע כל-כך הוא

הימנו בדילין שהיסורין הקדושה, .התורה

על נחזור שלא כדי זאת הדגשנו

הגענו לענייננו, ובחזרה הישנות, הקושיות

וזה טעויותינו, את לתקן כדי הזה לעולם

חיינו. ימות כל במשך עודתפקידנו כל

להשלים צריך הוא חלד, עלי נמצא האדם

עצמו אואת יסורים. ידי על לו אויזכירו ,

מחשבותיו דרכי את לשנות מעצמו ,יחליט

בבוק אומר כשהוא כך: יהיה חייו סדר רואז

ותרגילנו אומר כשהוא התורה, ברכת

כשהוא רבה, אהבה אומר כשהוא בתורתך,

הוא אומר כשהוא והשיבנו, חונן אתה אומר

אהבתו בלבנו וישם בתורתו לבנו יפתח

" - אחד דבר חושב הוא צריךויראתו, אני

עיניי. את לי פקח ה'! אנא תלווהלהשתפר,

לעבוד צריך אני מה על לי תראה אותי,

ומה עליו, לעבוד הדרכים הם ומה עכשיו

לזה". דשמיא סייעתא לקבל הדרכים מיהם

שיסורים הוא מובטח זה, באופן שחי

בחינות מכמה ממנו מאודייבדלו הרבה .

והמצבים אליו, יגיעו לא לכתחילה מצבים

מחמת בהם לעבור צריך שהוא האחרים

יצערו לא חשבונות, שאר בגלל או עבירותיו

כל-כך. אותו

חטא אשר חטאתו אליו הודע או

ב ויקרא)זוה"קהנה ּבׁשעּתא(פרשת ְֲַָאיתא:

ּבחטאיּה אׁשּגח ולא קב"ה קמי חב נש ְְְֲֵֵַַַָָָָּדבר

ליּה ואׁשּדי מאריּה קמי ּבתּיּובּתא ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָלאהדרא

ּכתפיּה ואינוּבתר להשי"ת חוטא שהאדם (בשעה ְִֵַָ

משליכו והוא בתשובה, לחזור לחטאתו לב שם

כתפותיו) סלקתמאחורי מּמׁש נׁשמתיּה ,ְְִֵַַַָָ

קב"ה קמי לפניואסהידת ומעידה עולה (נשמתו ְְִֵַַָ

על להלשין אביו לפני בא שהבן כדרך השי"ת.

אביה לפני בא הנשמה כך לו, שהציק פלוני

היום") אותי הכה "הוא ומלשינה: ּכדין,שבשמים .ְֵ

הֹודע אֹו ואמר יׂשראל, לכנסת מלּכא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּפקיד

עליּה ּדינא אֹוׁשיט חטא, אׁשר חּטאתֹו ֲִִֵֵֶַָָָָָָאליו

חֹוביּה ליּה לכנסתואֹודע המלך מצוה (אז ְֵֵַ

חטא, אשר חטאתו אליו הודע או ואומר: ישראל

חטאתו) לו והודיעי דינים לו דאתהושיטי כמו ,

ּבתר ּתֹועבֹותיה. את ירּוׁשלים את הֹודע ְֲִֶֶֶַַַָָָאמר

למהדר רּוחא אּתער ּכדין ּדינא, עליּה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּדמטי

למקרב ואתּכּנע מאריּה קמי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבתּיּובּתא

רוחוקרּבנא נתעורר אז הדין, עליו שהגיע (אחר ְְָָ

קרבן) להקריב ונכנע אדונו, לפני בתשובה .לחזור

ּבאֹורייתא, למלעי ּבליליא ּדקאים ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָּומאן

ּבאֹורח ולא חֹוביּה, ליּה מֹודעא קא ְְְְֵֵַַָָָָאֹורייתא

ּבמּלה לברּה, ּדאֹודעא ּכאיּמא אּלא ְְְְִִִִֶָָָָָָָּדינא

ּבתּיּובּתא ותב ליּה, אנׁשי לא והּוא ְְְְְִִֵֵַָָָָרכיְך,

מאריּה בתורה,קמי לעסוק בלילה שקם (ומי ֵֵָָ

כאם אלא דין, בדרך ולא חטאו, לו מודיעה התורה

ושב שוכח, אינו והוא רכות, במלים לבנה המודיעה

אדונו) לפני .בתשובה

הם והרי הזוה"ק, דברי הם מאירים כמה

שני יש שדיברנו. מה כל את כוללים

הראשון המהלך יש בזוה"ק. כתוב מהלכים

כתיפיו. אחורי אל הכל את זורק האדם שבו

עסוק הוא הולך. הוא לאן חושב אינו הוא



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני נד

לב, לדאבון או הפרנסה, בעסק מדי יותר

אין התורה'. ב'לימוד מדי יותר עסוק הוא

הקשורים הדברים כל עם להתעסק זמן לו

מבחן לו יש זמן. לו אין תשובה. לעשיית

לו יש היטב. אליו להתכונן צריך והוא

להוכיח צריך והוא אחד אברך עם תחרות

לחשוב זמן לו אין ממנו. חזק יותר שהוא לו

בהם להתבונן בהם, לעסוק החטאים, על

לדברים זמן לו אין בהם. שקוע ולהיות

הולכת הנשמה אז? קורה מה האלה.

לא שהיא מה, אביה. בפני עליו להלשין

בו! יתנקם זה אחד יום הרי תלשין?

שבו השני המהלך את יש האדםאך

שהוא כזה באופן ללמוד להתיישב מחליט

הקב"ה עם לדבר רוצה.רוצה הוא

חטאיו לו יגלה הואשהקב"ה כן מנת על .

חובותיוהגיע. את לו מגלה הקב"ה .אזי

בכל זאת מוצא הוא בגמרא, זאת מוצא הוא

עת.

אבידתו אחר לחזור צדיק של דרכו

ב ברכותירושלמיהנה (פ"ב)מסכת

האם רבה חייא ר' את שאל שרב מסופר

עול עליו מקבל הקדוש רבינו את רואה הוא

אותו כשתראה לו: השיב שמים. מלכות

אז עיניו, על ידיו את מניח השיעור באמצע

שאל שמים. מלכות עול עליו מקבל הוא

יציאת להזכיר צריך אין וכי רב: אותו

לו אפשר אי רבי חייא: ר' לו אמר מצרים?!

שונה שהוא בשמועה דבר לאיזה ינטה שלא

מצרים. יציאת מענין בו מוזכר יהא שלא

לומד רבי היה יום כל ופלא! הפלא

אתם ומה מצרים. יציאת מענין בשמועתו

ומסכתסבורים פאה מסכת לומד היה שלא ,

מצרים ליציאת הגעת כיצד מקוואות?!

התשובה לי! אמור יבמות? מסכת באמצע

מאחר מחפש. האדם מה היא שהשאלה היא

בדרך יום כל מוצא היה לשמה, תורה שלמד

יום היה לא מצרים. יציאת מענין לימודו

באמצע הקב"ה את מצאו שלא אחד

היתה זו כי דבר. כזה היה לא השיעור.

מקום שבכל היתה המהות השיעור. מהות

יהודי נקרא מה לדעת ביקשו שלמדו,

ממצרים. הקב"ה הוציאנו מה ובשביל

זו, ממדרגה כל-כך רחוקים שאנו הגם

מקום מהלךמכל את מסדר כשהאדם

הוא זה, באופן שיהיו והתנהגותו מחשבתו

טעויות למצוא בדיליןמתחיל יסורין ואז ,

לעשות ממשיך שהוא אע"פ כי הימנו,

להשתפר. מחפש הוא אבל טעויות,

לתקן יכולים דולק שהנר זמן כל

הרה"ק של דהילולא יומא הוא רביהיום

מרימנוב הירש היהצבי שלא ידוע זיע"א.

כיצד פשוט. חייט היה אביו תרשישים. מגזע

התבטאו שהצדיקים עד למדרגותיו הגיע

אף דורו וצדיקי הרע, יצר לו היה שלא עליו

זיע"א מצאנז שהגה"ק כמסופר בפניו נכנעו

הדור. צדיק בתור פרה בפרשת אליו נסע

קיבל, מהיכן בעצמו הצדיק את פעם שאלו

ממנו ולמדתי חייט אצל "גדלתי והשיב:

לאש החדשים ואת מתקנים הישנים את

".מקלקלים

ראה הצדיק אחר. משהו רואה אחד כל

זה. ככה ומתקלקל. בו משתמשים בגד, שיש

מושלם, נולד אינו האדם הזה. בעולם אנו

מושלם, נולד אינו שבתכונותיו מזה וחוץ

אכן טעויות. הרבה בחייו עושה הוא עוד

מי שגיאות ע"ה: המלך דוד התפלל זה על

עבדך, חשוך מזדים גם נקני, מנסתרות יבין

רב. מפשע ונקיתי איתם, אז בי ימשלו אל

אבל וטעויות, משגיאות נמלט איני אמנם

לתקן לי אצלעזור ראה מרימנוב הצדיק .

ואת לתקן צריך הישנים שאת החייט

לקלקל. אסור זאתהחדשים רואה כשהאדם

בתורה גם זאת רואה הוא החייט, אצל

.הקדושה

האמונה - התורה תכלית

המיםבספר הואבארות ההילולא לבעל

עול ואין אמונה "א-ל הפסוק על מביא

כלולה כולה התורה כל הוא": וישר צדיק

זה. להגיעבפסוק היא האדם עבודת כל

עול ואין אמונה א-ל כי שיראה למדרגה

הוא וישר צודקצדיק שהקב"ה רואה הוא .

לו ומודה ישר, הוא עושה שהוא מה וכל

צריך למה השאלה נשאלת כן ואם הכל. על

לכתוב יספיק לא מדוע התורה? כל את

אמונה א-ל עינים ומאירות גדולות באותיות

ש אלא הוא? וישר צדיק עול צריךואין

לזה להגיע כדי התורה כל את ולכןללמוד ,

כי האזינו, בפרשת רק כתוב בסוף,זה רק

כל את ביגיעה למד שהאדם לאחר

לזה להגיע יכול הוא כולן, הואהפרשיות .

בעל להיות איך משפטים בפרשת למד

שיהיה רוצה שהקב"ה למד הוא אחריות,

מה ראה הוא ושוב, שוב למד הוא קדוש,

את למד כך כשורה, מתנהגים כשאין קורה

יותר נעשית הבנתו פעם כשכל התורה כל

בא שהוא הבין הכל ומעל ובהירה, עמוקה

עצמו. את מגיעלתקן הוא זה כל אחרי

עול ואין אמונה א-ל כי האמיתית להכרה

הוא. וישר צדיק

יועיל בלא כבודו המיר

הדברים. יסוד להתרגלזהו צריך האדם

לקרב יכולה התורה התורה. תכלית שזוהי

הקב"ה אל האדם מוסיףאת שהאדם וככל ,

מוסיף הוא כך זה, למצב עצמו את להכניס

התורה ואז זה, באופן התורה את ללמוד

חושב שהאדם יש מיסורים. אותו תציל

רגע לשמה. תורה ללמוד במדרגה שאינו

לו יש אחד כל הרי יסורים? לך יש אחד!

דברים עם מתמודד אחד כל יסורים.

גדולים ואחוזים אותו, שמצערים

דרכים במציאת עסוקים ממחשבותיו

חשבון האדם יעשה אם מהם. להתחמק

וזמן נפש כוחות של אחוזים כמה חייו בסוף

היסורים, מן להתחמק כדי השקיע וכשרון

הוא כי למה? וכל-כך ישתומם. עצמו הוא

כזה ודבר קרה כזה שדבר ראה הוא ירא.

הדברים את מעצמו לחסוך רוצה והוא קרה,

הגשמיות, הדרכים עם גומר וכשהוא האלה.

הרוחניות הדרכים עם מתחיל הוא

שלא להתפלל מתחיל הוא החיצוניות.

גדול בלחץ שרוי הוא יסורים. עליו יבואו

לחוץ אחד כל קודםמזה. בין מהיסורים

כשכבר ובין אצלו כשהם ובין עליו שבאו

עזבוהו.

יסורים שסבלו שאותם תראו הלא

יחזרו שלא בבגרותם הכל עושים בקטנותם,

אצל נתגדל שבילדותו מי ולמשל, אליהם.

מנת הבושה היתה ותמיד עניים הורים

נפשו לחבריו, שיש מה את לו שאין חלקו

מקים הוא שכאשר בזה, מתפתלת כל-כך

נחושה: בהחלטה יוצא הוא ביתו, את

שאני מה את יעברו לא שלי "הילדים

אינו כשהאדם שגם הוא ביטוי עברתי".

אותו אומר הוא בקול, אותו אומר

הולך הוא לתקן". הולך "אני - במחשבתו

שאתה כאילו מגוחך! כמה כסף. להרוויח

כאן שתנקום כאילו כאן, הבית בעל

שפעם בנפש, עמוק חלק זה אבל במישהו.

בצורה ופעם כזו בצורה מתבטא הוא

מה על יכפר הוא שבכך מרגיש הוא אחרת.

בילדותו. לו שקרה

כואב, כשלון שנחל במי תראה זה כעין

הלוואה, על ערבות שחתם מי ולמשל

כספו. ממיטב לשלם והוצרך נעלם והלווה

הוא הקב"ה. עם מלחמה מנהל הוא עכשיו

חותם אינו הוא הלוואות, יותר נותן אינו

העולם. כל על כועס הוא ערבות, יותר
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 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו
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לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

נהפרשת ויצא תשפ"ג
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הולכת הנשמה אז? קורה מה האלה.

לא שהיא מה, אביה. בפני עליו להלשין
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ראה הצדיק אחר. משהו רואה אחד כל

זה. ככה ומתקלקל. בו משתמשים בגד, שיש

מושלם, נולד אינו האדם הזה. בעולם אנו
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רב. מפשע ונקיתי איתם, אז בי ימשלו אל
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הוא וישר צודקצדיק שהקב"ה רואה הוא .

לו ומודה ישר, הוא עושה שהוא מה וכל

צריך למה השאלה נשאלת כן ואם הכל. על

לכתוב יספיק לא מדוע התורה? כל את

אמונה א-ל עינים ומאירות גדולות באותיות

ש אלא הוא? וישר צדיק עול צריךואין

לזה להגיע כדי התורה כל את ולכןללמוד ,

כי האזינו, בפרשת רק כתוב בסוף,זה רק

כל את ביגיעה למד שהאדם לאחר

לזה להגיע יכול הוא כולן, הואהפרשיות .

בעל להיות איך משפטים בפרשת למד

שיהיה רוצה שהקב"ה למד הוא אחריות,

מה ראה הוא ושוב, שוב למד הוא קדוש,

את למד כך כשורה, מתנהגים כשאין קורה

יותר נעשית הבנתו פעם כשכל התורה כל

בא שהוא הבין הכל ומעל ובהירה, עמוקה

עצמו. את מגיעלתקן הוא זה כל אחרי

עול ואין אמונה א-ל כי האמיתית להכרה

הוא. וישר צדיק

יועיל בלא כבודו המיר

הדברים. יסוד להתרגלזהו צריך האדם

לקרב יכולה התורה התורה. תכלית שזוהי

הקב"ה אל האדם מוסיףאת שהאדם וככל ,

מוסיף הוא כך זה, למצב עצמו את להכניס

התורה ואז זה, באופן התורה את ללמוד

חושב שהאדם יש מיסורים. אותו תציל

רגע לשמה. תורה ללמוד במדרגה שאינו

לו יש אחד כל הרי יסורים? לך יש אחד!

דברים עם מתמודד אחד כל יסורים.

גדולים ואחוזים אותו, שמצערים

דרכים במציאת עסוקים ממחשבותיו

חשבון האדם יעשה אם מהם. להתחמק

וזמן נפש כוחות של אחוזים כמה חייו בסוף

היסורים, מן להתחמק כדי השקיע וכשרון

הוא כי למה? וכל-כך ישתומם. עצמו הוא

כזה ודבר קרה כזה שדבר ראה הוא ירא.

הדברים את מעצמו לחסוך רוצה והוא קרה,

הגשמיות, הדרכים עם גומר וכשהוא האלה.

הרוחניות הדרכים עם מתחיל הוא

שלא להתפלל מתחיל הוא החיצוניות.

גדול בלחץ שרוי הוא יסורים. עליו יבואו

לחוץ אחד כל קודםמזה. בין מהיסורים

כשכבר ובין אצלו כשהם ובין עליו שבאו

עזבוהו.

יסורים שסבלו שאותם תראו הלא

יחזרו שלא בבגרותם הכל עושים בקטנותם,

אצל נתגדל שבילדותו מי ולמשל, אליהם.

מנת הבושה היתה ותמיד עניים הורים

נפשו לחבריו, שיש מה את לו שאין חלקו

מקים הוא שכאשר בזה, מתפתלת כל-כך

נחושה: בהחלטה יוצא הוא ביתו, את

שאני מה את יעברו לא שלי "הילדים

אינו כשהאדם שגם הוא ביטוי עברתי".

אותו אומר הוא בקול, אותו אומר

הולך הוא לתקן". הולך "אני - במחשבתו

שאתה כאילו מגוחך! כמה כסף. להרוויח

כאן שתנקום כאילו כאן, הבית בעל

שפעם בנפש, עמוק חלק זה אבל במישהו.

בצורה ופעם כזו בצורה מתבטא הוא

מה על יכפר הוא שבכך מרגיש הוא אחרת.

בילדותו. לו שקרה

כואב, כשלון שנחל במי תראה זה כעין

הלוואה, על ערבות שחתם מי ולמשל

כספו. ממיטב לשלם והוצרך נעלם והלווה

הוא הקב"ה. עם מלחמה מנהל הוא עכשיו

חותם אינו הוא הלוואות, יותר נותן אינו

העולם. כל על כועס הוא ערבות, יותר
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לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני נו

שמקורו היא דוגמאות מאלפי אחת

איני שלימזל. הייתי "פעם - האדם בהרגשת

קיבל הילד פעם". עוד זה על לחזור הולך

שינויים לעשות הולכים מעתה זהו כווייה.

קרה זה אם אמנם כאלה... ושינויים כאלה

שהרי שינוי, לעשות צריך בוודאי בפשיעה,

דמים תשים לא לקיים היא מהתשובה חלק

אבל בפשיעה, קרה לא שזה יש אך בביתך,

למנוע איך הזמן כל עסוק האדם של מוחו

ממחר מהיום, יסורים יסורים, מעצמו

בזה. עסוק הוא היום כל ומאתמול.

העולם סדר הוא כך לא

אמנם הוא. כך הפרנסה בעבודת אפילו

לעבדה וצונו בעולם הביאנו הקב"ה

לב פעמים הרבה הלב? היכן אבל ולשמרה,

אני עכשיו נא! "שמע כך: אומר האדם

אדרבה! עלי. יושת אשר ככל לעבוד מסכים

עצמי את אקרע מכוחותיי, למעלה אעבוד

לבוא. הכבוד סוף - אבל העבודה. בשביל

אצטרך לא יותר ללוות, אצטרך לא יותר

בעלי כמנהג אחיה אלא צפופה, בדירה לגור

זה שאדם דבר של פירושו חשובים". בתים

צוהו. שהקב"ה בגלל לעבוד מסכים אינו

ישראל כל הרי חוצפה! "איזו כך: אומר הוא

אבל לעבוד? צריך אני מה הם. מלכים בני

מצבים מיני כל לעולם מביא הקב"ה מה?

למנוע כדי לעבוד מחויבים כן ואם משונים,

להרבות הכל אעשה כן על מצבים. אותם

נוחות". חיי לחיות אוכל ובסוף הוני את

לא אמת. מלהיות רחוק כל-כך הרי זה

אין וכן זאת לדעת בשביל נביא להיות צריך

לראות אפשר הרי זה. בשביל אמונה צריך

כל נדוד. להרחיק צריך ואין בחוש. זאת

זה הפרטיים. בחייו זאת לראות יכול אחד

איננו העולם. סדר הוא כך לא כך. עובד לא

על שליטה שום לנו ואין בעולם בתים בעלי

לנו יש שליטה וכי בעולם. דבר שום

האדם אם נינוחים?! חיים לעצמנו להשוות

הלא יותר, נינוחים חיים חי עצמו את מוצא

הדעת את לו נתן שהקב"ה מפני רק זה

שולט עצמו שהוא מפני ולא לזה, והכסף

יהיו שלא בלשלוט עסוקים אנו המצב. על

וטעות ובעתיד. ובהוה בעבר יסורים, לנו

שורפים אנו הנפש חלקי הרבה כל-כך היא.

זה. על

לעצמוא להקל באמת רוצה האדם ם

הימנו, בדילין יהיו לכךשהיסורין יש

היא המהלך עוסקמהלך. להיות שישתנה

לשמה הטעותבתורה את תעשה אל .

עוד להוסיף מתכוונים שחז"ל לחשוב

של שעות עוד שהוספת אמת הן חברותא.

זוהי לא אבל נפלא, דבר היא לימוד

החיים כל את לחיות יכול האדם התכלית.

התכלית. את ולהפסיד חברותות עשר עם

הרבה. בזה משקיע הרע היצר לב, ולדאבון

לשמה בתורה העוסק "רגע! אומר: האדם

את עוזב אני כן אם הימנו? בדילין יסורין

שאינו הרע היצר מעצת זה לא! מלאכתי".

כשהוא לכן כי האמת, אל שתלך רוצה

אל אותך דוחף הוא מתעורר, שאתה רואה

שכתוב מה שכתוב. מה זה לא השני. הקצה

ש תפסיקהוא מחשבתך. מהלך את תשנה

באופן שמחפש מחשבה מהלך עם לחיות

ניחוחים חיים לעצמו להשוות כיתמידי ,

הזה, המחשבה מהלך עם חי אתה עוד כל

כן ואם עצמך, את לתקן בשביל חי אינך

להעיר וכשיצטרכו אותך, להעיר יצטרכו

חבל! כל-כך יסורים. על-ידי יקרה זה אותך,

והישר הטוב תעשה כי

הבית בעל אצל שעובד פועל לך יש

כי למה? עוול, לו עושה הבית שבעל וסבור

עשה זאת, עשה לי: מזכיר הוא היום כל

כב אלי: מתקשר הוא הרף ללא רזאת.

וכך. כך תעשה עכשיו ובכן, זה? עם סיימת

צריך הוא הזמן כל אני?! קטן ילד מה?

צריך שהוא אני בישיבה בחור עלי? לעמוד

מצוי הזה המחזה שלי?! המשגיח להיות

אנו יכולים מהפעמים, דרובא וברובא מאוד,

יודע היה הבית בעל אם לפועל: לומר

- עצומות בעינים עליך לסמוך יכול שהוא

לראות מחפש אתה בבוקר, קם שאתה כיון

אתה בשבוע ופעם לעשות, עליך מה

דרכים שמצאת לו להודיע אליו מתקשר

אתה הסבור - וכו' מועילות יותר חדשות

לא אתה שעתיים?! כל אליך מתקשר שהיה

ברירה כן אם לו אין ישן. אתה לעבוד, אוהב

כועס אתה מה הזמן. כל אותך להעיר אלא

לא מחשבתך, מהלך את תשנה אם עליו?

האלה. ליסורים תצטרך

עבודתם את שעזבו יש אנשים כמה ראו

מצא הוא מכן? לאחר קרה ומה זה. בגלל

על נרדם גם ושם חדש, עבודה מקום

ורק אותו הניח הראשון ואם משמרתו,

לזה כח לו אין השני עת, בכל אותו העיר

שוב מגיעים אנו וכאן פנים. בבושת ומסלקו

רוצה אינו הוא בשקר. לחיות של הנושא אל

רוצה אינו הוא חסרונותיו, את לראות

כל על מתלונן אתה מה במראה. להסתכל

אתה עבודתך. את עושה לא אתה העולם?

הבית שבעל אחת בטעות זאת לתלות רוצה

עושה אינך סוף כל סוף אבל פעם, עשה

יזכירו מהמשכורת, לך יורידו תפקידך. את

מה יודע לא אותך. יפטרו שגם יתכן לך,

יסורים. לך שיהיו ברור זה אבל יקרה,

קם אתה שלך. העסק יהיה שזה הוא הרעיון

ואתה חושב, ואתה אותך, מעניין וזה בבוקר

הוא העולם מסדר כזה אדם ומחדש. מוסיף

משכורתו, על לו ומוסיפים אתו ששמחים

שורותיהן. אל לצרפו רוצים אחרות וחברות

יסורים שרואה ממי מבקש הקב"ה

כאלה חיים שיחיה עליו יודעבאים אתה .

זה כך התורה. עסק נקרא זה נקרא? זה איך

השם. שזהו ברוגז תהיה אל תחיהנקרא.

שאתה דבר ועוד דבר אחרי תמידי בחיפוש

ללמוד כךיכול יותר, חלש שהאדם ככל .

ביראת חלש מאוד הוא אם ברוגז. יותר הוא

התקנות. ועל הרב על ברוגז הוא שמים,

לא האדם אם ערך. לפי שזה לראות אפשר

הרב. על ברוגז לא כבר הוא כל-כך, חלש

שהתורה העבודה חלקי על רק ברוגז הוא

ובכן, עליו. להסירמטילה רוצה האדם אם

שמדובר יחליט וטינה, טענה כל מלבו

שלו לצוותובעסק יצטרכו שלא כך ,

עת. בכל תורהולהזכירו היא כזו תורה

רבותלשמה מדרגות עוד יש בוודאי .

זוהי מתחילים. אנו אבל לשמה, בתורה

ממנה. נהנה כל-כך שהקב"ה תורה

הפמליא זה, באופן ולומד יושב כשיהודי

זה יהודי הנה ואומרים: מגיעים מעלה של

עם מתמודד הוא קשיים, עם מתמודד

מתוקנות, בלתי מדות על סובל הוא יצרים,

מחפש. הוא מה ראה עליו, הסתכל אבל

הוא עצה, מחפש הוא תרופה, מחפש הוא

משל, או מעשה איזה אשמע אולי שומע

בענין מאמרים למצוא אוכל היכן שואל הוא

בו. לקוי שאני מרגיש אני זה? מסוים

מביטים זה, באופן בתורה עוסק כשיהודי

אותו. ומסייעין השמים מן נקראעליו זה

לחוביה. ליה מודעת כבראורייתא הקב"ה

כבר הוא צריך, שהוא הספר את לו ישלח

ולא לו, שיועיל המאמר את לו ישלח

לה' תפילה נישא בו. להתרות יצטרך

זה. באופן בתורה לעסוק נוכל שבאמת
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וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

נזפרשת ויצא תשפ"ג

שמקורו היא דוגמאות מאלפי אחת

איני שלימזל. הייתי "פעם - האדם בהרגשת

קיבל הילד פעם". עוד זה על לחזור הולך

שינויים לעשות הולכים מעתה זהו כווייה.

קרה זה אם אמנם כאלה... ושינויים כאלה

שהרי שינוי, לעשות צריך בוודאי בפשיעה,

דמים תשים לא לקיים היא מהתשובה חלק

אבל בפשיעה, קרה לא שזה יש אך בביתך,

למנוע איך הזמן כל עסוק האדם של מוחו

ממחר מהיום, יסורים יסורים, מעצמו

בזה. עסוק הוא היום כל ומאתמול.

העולם סדר הוא כך לא

אמנם הוא. כך הפרנסה בעבודת אפילו

לעבדה וצונו בעולם הביאנו הקב"ה

לב פעמים הרבה הלב? היכן אבל ולשמרה,

אני עכשיו נא! "שמע כך: אומר האדם

אדרבה! עלי. יושת אשר ככל לעבוד מסכים

עצמי את אקרע מכוחותיי, למעלה אעבוד

לבוא. הכבוד סוף - אבל העבודה. בשביל

אצטרך לא יותר ללוות, אצטרך לא יותר

בעלי כמנהג אחיה אלא צפופה, בדירה לגור

זה שאדם דבר של פירושו חשובים". בתים

צוהו. שהקב"ה בגלל לעבוד מסכים אינו

ישראל כל הרי חוצפה! "איזו כך: אומר הוא

אבל לעבוד? צריך אני מה הם. מלכים בני

מצבים מיני כל לעולם מביא הקב"ה מה?

למנוע כדי לעבוד מחויבים כן ואם משונים,

להרבות הכל אעשה כן על מצבים. אותם

נוחות". חיי לחיות אוכל ובסוף הוני את

לא אמת. מלהיות רחוק כל-כך הרי זה

אין וכן זאת לדעת בשביל נביא להיות צריך

לראות אפשר הרי זה. בשביל אמונה צריך

כל נדוד. להרחיק צריך ואין בחוש. זאת

זה הפרטיים. בחייו זאת לראות יכול אחד

איננו העולם. סדר הוא כך לא כך. עובד לא

על שליטה שום לנו ואין בעולם בתים בעלי

לנו יש שליטה וכי בעולם. דבר שום

האדם אם נינוחים?! חיים לעצמנו להשוות

הלא יותר, נינוחים חיים חי עצמו את מוצא

הדעת את לו נתן שהקב"ה מפני רק זה

שולט עצמו שהוא מפני ולא לזה, והכסף

יהיו שלא בלשלוט עסוקים אנו המצב. על

וטעות ובעתיד. ובהוה בעבר יסורים, לנו

שורפים אנו הנפש חלקי הרבה כל-כך היא.

זה. על

לעצמוא להקל באמת רוצה האדם ם

הימנו, בדילין יהיו לכךשהיסורין יש

היא המהלך עוסקמהלך. להיות שישתנה

לשמה הטעותבתורה את תעשה אל .

עוד להוסיף מתכוונים שחז"ל לחשוב

של שעות עוד שהוספת אמת הן חברותא.

זוהי לא אבל נפלא, דבר היא לימוד

החיים כל את לחיות יכול האדם התכלית.

התכלית. את ולהפסיד חברותות עשר עם

הרבה. בזה משקיע הרע היצר לב, ולדאבון

לשמה בתורה העוסק "רגע! אומר: האדם

את עוזב אני כן אם הימנו? בדילין יסורין

שאינו הרע היצר מעצת זה לא! מלאכתי".

כשהוא לכן כי האמת, אל שתלך רוצה

אל אותך דוחף הוא מתעורר, שאתה רואה

שכתוב מה שכתוב. מה זה לא השני. הקצה

ש תפסיקהוא מחשבתך. מהלך את תשנה

באופן שמחפש מחשבה מהלך עם לחיות

ניחוחים חיים לעצמו להשוות כיתמידי ,

הזה, המחשבה מהלך עם חי אתה עוד כל

כן ואם עצמך, את לתקן בשביל חי אינך

להעיר וכשיצטרכו אותך, להעיר יצטרכו

חבל! כל-כך יסורים. על-ידי יקרה זה אותך,

והישר הטוב תעשה כי

הבית בעל אצל שעובד פועל לך יש

כי למה? עוול, לו עושה הבית שבעל וסבור

עשה זאת, עשה לי: מזכיר הוא היום כל

כב אלי: מתקשר הוא הרף ללא רזאת.

וכך. כך תעשה עכשיו ובכן, זה? עם סיימת

צריך הוא הזמן כל אני?! קטן ילד מה?

צריך שהוא אני בישיבה בחור עלי? לעמוד

מצוי הזה המחזה שלי?! המשגיח להיות

אנו יכולים מהפעמים, דרובא וברובא מאוד,

יודע היה הבית בעל אם לפועל: לומר

- עצומות בעינים עליך לסמוך יכול שהוא

לראות מחפש אתה בבוקר, קם שאתה כיון

אתה בשבוע ופעם לעשות, עליך מה

דרכים שמצאת לו להודיע אליו מתקשר

אתה הסבור - וכו' מועילות יותר חדשות

לא אתה שעתיים?! כל אליך מתקשר שהיה

ברירה כן אם לו אין ישן. אתה לעבוד, אוהב

כועס אתה מה הזמן. כל אותך להעיר אלא

לא מחשבתך, מהלך את תשנה אם עליו?

האלה. ליסורים תצטרך

עבודתם את שעזבו יש אנשים כמה ראו

מצא הוא מכן? לאחר קרה ומה זה. בגלל

על נרדם גם ושם חדש, עבודה מקום

ורק אותו הניח הראשון ואם משמרתו,

לזה כח לו אין השני עת, בכל אותו העיר

שוב מגיעים אנו וכאן פנים. בבושת ומסלקו

רוצה אינו הוא בשקר. לחיות של הנושא אל

רוצה אינו הוא חסרונותיו, את לראות

כל על מתלונן אתה מה במראה. להסתכל

אתה עבודתך. את עושה לא אתה העולם?

הבית שבעל אחת בטעות זאת לתלות רוצה

עושה אינך סוף כל סוף אבל פעם, עשה

יזכירו מהמשכורת, לך יורידו תפקידך. את

מה יודע לא אותך. יפטרו שגם יתכן לך,

יסורים. לך שיהיו ברור זה אבל יקרה,

קם אתה שלך. העסק יהיה שזה הוא הרעיון

ואתה חושב, ואתה אותך, מעניין וזה בבוקר

הוא העולם מסדר כזה אדם ומחדש. מוסיף

משכורתו, על לו ומוסיפים אתו ששמחים

שורותיהן. אל לצרפו רוצים אחרות וחברות

יסורים שרואה ממי מבקש הקב"ה

כאלה חיים שיחיה עליו יודעבאים אתה .

זה כך התורה. עסק נקרא זה נקרא? זה איך

השם. שזהו ברוגז תהיה אל תחיהנקרא.

שאתה דבר ועוד דבר אחרי תמידי בחיפוש

ללמוד כךיכול יותר, חלש שהאדם ככל .

ביראת חלש מאוד הוא אם ברוגז. יותר הוא

התקנות. ועל הרב על ברוגז הוא שמים,

לא האדם אם ערך. לפי שזה לראות אפשר

הרב. על ברוגז לא כבר הוא כל-כך, חלש

שהתורה העבודה חלקי על רק ברוגז הוא

ובכן, עליו. להסירמטילה רוצה האדם אם

שמדובר יחליט וטינה, טענה כל מלבו

שלו לצוותובעסק יצטרכו שלא כך ,

עת. בכל תורהולהזכירו היא כזו תורה

רבותלשמה מדרגות עוד יש בוודאי .

זוהי מתחילים. אנו אבל לשמה, בתורה

ממנה. נהנה כל-כך שהקב"ה תורה

הפמליא זה, באופן ולומד יושב כשיהודי

זה יהודי הנה ואומרים: מגיעים מעלה של

עם מתמודד הוא קשיים, עם מתמודד

מתוקנות, בלתי מדות על סובל הוא יצרים,

מחפש. הוא מה ראה עליו, הסתכל אבל

הוא עצה, מחפש הוא תרופה, מחפש הוא

משל, או מעשה איזה אשמע אולי שומע

בענין מאמרים למצוא אוכל היכן שואל הוא

בו. לקוי שאני מרגיש אני זה? מסוים

מביטים זה, באופן בתורה עוסק כשיהודי

אותו. ומסייעין השמים מן נקראעליו זה

לחוביה. ליה מודעת כבראורייתא הקב"ה

כבר הוא צריך, שהוא הספר את לו ישלח

ולא לו, שיועיל המאמר את לו ישלח

לה' תפילה נישא בו. להתרות יצטרך

זה. באופן בתורה לעסוק נוכל שבאמת



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני נח

הק' החיים אור מדור

תש"פ ויצא פרשת ערש"ק

הנסיון בעת הידיעה חובת

לקרב אלא לרחק בא הקב"ה שאין

אליה וישמע רחל את אלוקים ויזכור

אליה וּיׁשמע רחל את אלקים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוּיזּכר

רחמּה את וּיפּתח כב)א-להים האוה"ח(ל, . ְְֱִִֶַַַָֹ

וכתב וישמע, ויזכור הלשון כפל על עמד הק'

לשונו: וזה נפלא, יסוד על-פי מגידליישב

עוד לפניו, זכרונה שעלה הגם כי הכתוב

וגו'. אליה וישמע כאומרו לתפילה הוצרכה

רוצה הקב"ה שכאשר הוא הדבר יסוד

שני על-ידי נעשה זה לאדם, ישועה לשלוח

לפניו עולה שזכרונו הוא האחד חלקים.

כדאיתא בצערו מרגיש שהוא היינו לטובה,

מ"ה)משנהב פ"ו שאדם(סנהדרין "בשעה :

כביכול אומרת? הלשון מה שכינה מצטער

די, לא בזה אך מזרועי". קלני מראשי קלני

להתפלל צריך האדם וכשהקב"האלא

הישועה. באה אז תפילתו, את שומע

הק': האוה"ח הכתובוממשיך יודיע עוד

אליו. שיצעקו מבלי חסידיו את זוכר ה' כי

וגו', וישמע כך ואחר וגו', ויזכור אמר לזה

זכרונה עלה שהתפללה, שקודם לומר

יתברך. לפניו

עוד אזכרנו זכור

סותר אינו בוודאי השני זה פירוש הנה

שנבאר: וכפי משלימו, אלא הראשון את

שהוא יש חסרון, איזה לאדם לו כשיש

ריחקו או ממנו שכח שהקב"ה מרגיש

חז"ל "הרי אומר: האדם מפניו. והשליכו

יפשפש עליו באים יסורים הרואה אמרו

שעשיתי מוכיח זה בוודאי כן אם במעשיו.

הרי גדולה, בצרה מדובר ואם עוולה,

רואה אני ואם גדולה, עוולה שעשיתי

מה כל אף על ממנה מתחמק שאיני

כל-כך גדולה העוולה כנראה שעשיתי,

ובוודאי עלי, להסתכל רוצה הקב"ה שאין

נוגעת מצבי ואין בי מתעניין הקב"ה אין

לך "דע הק': האוה"ח לו אומר לו".

נובעות ודומיהן האלה שהמחשבות

לפני ועוד שהתפללת לפני עוד כי מטעות,

זוכר כבר הקב"ה עליך, התפלל מי שאי

מצבך". את ומכיר אותך

מאלכסנדרהרה"ק העניך ר' זיע"אהרבי

לטובה)אמר להתחזק:(חשבה צריך האדם

לרחק השמים מן רוצים שאין הידיעה עם

יהודי בנישום הם הרי תיתי? מהיכי .

לא לקרבם! ורוצים ויעקב יצחק אברהם

אותו. מרחקים נפילתו שבעת שחושב כמי

ומחכה אותך אוהב הקב"ה אדרבה!

אליו. שתשוב

לבנים סימן ואמהות אבות מעשה

את לחשוב היתה יכולה אמנו רחל הנה

מה בימינו יודעים לא אנו ביותר. הגרוע

אשר לזו, זו צרות נשים שתי של המשמעות

אפס. והשניה בן אחר בן יולדת האחת

שתי של היא בימינו ביותר הקרובה הדוגמא

כשמדובר אך תאומות, אחיות שתי או אחיות

בצער מדובר בוודאי בעל, לאותו נשים בשתי

שתי גם וגם, גם היו כאן והרי בהרבה. עמוק

לאה ובעוד אחד, לבעל נשים שתי וגם אחיות

היתה רחל הנשים, בין מחלקה יותר ילדה

יכולה רחל היתה בוודאי בנים. חשוכת

מרשעת עשיתי?! גדולה עוולה "כזו להרגיש:

הייתי יכול דבר איזה אני?! כל-כך גדולה

הקב"ה מכה. כזו מקבלת אני שבגללו לעשות

אחד עוד יולדת לאה כלל. עלי מסתכל לא

קיימת". איני כאילו ואני אחד, ועוד

שכל מאלכסנדר הרה"ק אמר זה על

ולומר: עצמו על להסתכל יכול יהודי

הקב"ה לא? או האמהות את אהב הקב"ה

בוודאי הקב"ה לא? או האבות את אהב

נסיונות, להם נתן ואעפ"כ אותם, אהב

טעות ריחוק. על מורים אינם והנסיונות

עוד ריחוק. על מורים שהם לחשוב היא

שהתפללת, מבנילפני אחד שיש זה בעצם

איזה עם שמתמודד ויעקב יצחק אברהם

וקרוב בצערו ומרגיש יודע הקב"ה חסרון,

אתאליו להשלים מתמהמה שהוא ומה .

היא הסיבה לפעמים סיבה. לכך יש חסרונו,

של לתפילתן מתאוה שהקב"ה מפני

שכך מפני היא הסיבה ולפעמים צדיקים,

שהיתה הקרבה אבל משתלמת. נשמתו

מכך נבעה והאמהות האבות עם להקב"ה

עושה. הוא מה שיודע בהקב"ה שהאמינו

לבטחון מפריע אשמה הרגשת

בהקב"ה אמון לתת יכול אינו האדם אכן

כאשר בו ולבטוח עושה הוא מה יודע שהוא

"אני - עצמו על זאת הביא שהוא סבור הוא

על זאת והבאתי עוול עשיתי אני אשם,

אינועצמי". הוא בעצבות שרוי כשהאדם

הנפש חשבון לעשות אפילו דבריכול .

" - לדעת האדם צריך זהראשון חשבון, יש

יודע שהוא בהקב"ה מאמין ואני לטובה,

עושה הוא ויעקב,מה יצחק אברהם בן אני .

הוא כך והאמהות, האבות את שניסה וכשם

אותי, שהואמנסה זה על לו מודה ואני

הקרבה על לו מודה אני אותי, ".מנסה

לאהרמב"ן אברהם של שחיבתו כתב

כולה, התורה כל את שקיים בגלל היתה

את שקיימו אנשים היו הדורות בכל שהרי

אלא הוא, נתייחד ובמה כולה התורה כל

שעמד לפי המקום לפני היתה חיבתו

נבעה אברהם של הקרבה נסיונות. בעשרה

לו נתן לא הקב"ה בנסיונותיו. מהעמידה רק

שנה, מאה עד בנסיונו,בנים עמד והוא

ח שיש בהקב"ה שהאמין שבוןעל-ידי

לו ידוע זה חשבון ואין .בדבר

בנים חשוכי צדיקים

בגלל לבנים זכו לא צדיקים כמה נא ראו

איתא כך נשמתם. שלמות היתה שזו

יתכןספריםב הנשמה. שלמות שזוהי שיש

להבין צריך ריחוק. לא זה אבל צער, שיש

שנשמת יש שונים. דברים בשני שמדובר

מביאה שאינה באופן דווקא נשלמת האדם

חשבונות יודעים איננו בעולם. תולדות עוד

כל עצמכם! הגעו ריחוק. לא זה אבל שמים,

בנים, בלי העולם מן שנסתלקו הצדיקים

מחמת ריחוק זה שהיה הדעת על היעלה

על חשבונות שיש לדעת צריך עונש?!

לנו. ידועים ואינם חשבונות

שכבר מיהודי מכתב ראיתי לאחרונה

זכה וטרם מחתונתו רבות שנים עברו

הקב"ה שאין יתכן "איך שאל: ושם לבנים,

ובכן, לתקן?". צריך הוא מה לאדם אומר



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

נטפרשת ויצא תשפ"ג

הק' החיים אור מדור

תש"פ ויצא פרשת ערש"ק

הנסיון בעת הידיעה חובת

לקרב אלא לרחק בא הקב"ה שאין

אליה וישמע רחל את אלוקים ויזכור

אליה וּיׁשמע רחל את אלקים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוּיזּכר

רחמּה את וּיפּתח כב)א-להים האוה"ח(ל, . ְְֱִִֶַַַָֹ

וכתב וישמע, ויזכור הלשון כפל על עמד הק'

לשונו: וזה נפלא, יסוד על-פי מגידליישב

עוד לפניו, זכרונה שעלה הגם כי הכתוב

וגו'. אליה וישמע כאומרו לתפילה הוצרכה

רוצה הקב"ה שכאשר הוא הדבר יסוד

שני על-ידי נעשה זה לאדם, ישועה לשלוח

לפניו עולה שזכרונו הוא האחד חלקים.

כדאיתא בצערו מרגיש שהוא היינו לטובה,

מ"ה)משנהב פ"ו שאדם(סנהדרין "בשעה :

כביכול אומרת? הלשון מה שכינה מצטער

די, לא בזה אך מזרועי". קלני מראשי קלני

להתפלל צריך האדם וכשהקב"האלא

הישועה. באה אז תפילתו, את שומע

הק': האוה"ח הכתובוממשיך יודיע עוד

אליו. שיצעקו מבלי חסידיו את זוכר ה' כי

וגו', וישמע כך ואחר וגו', ויזכור אמר לזה

זכרונה עלה שהתפללה, שקודם לומר

יתברך. לפניו

עוד אזכרנו זכור

סותר אינו בוודאי השני זה פירוש הנה

שנבאר: וכפי משלימו, אלא הראשון את

שהוא יש חסרון, איזה לאדם לו כשיש

ריחקו או ממנו שכח שהקב"ה מרגיש

חז"ל "הרי אומר: האדם מפניו. והשליכו

יפשפש עליו באים יסורים הרואה אמרו

שעשיתי מוכיח זה בוודאי כן אם במעשיו.

הרי גדולה, בצרה מדובר ואם עוולה,

רואה אני ואם גדולה, עוולה שעשיתי

מה כל אף על ממנה מתחמק שאיני

כל-כך גדולה העוולה כנראה שעשיתי,

ובוודאי עלי, להסתכל רוצה הקב"ה שאין

נוגעת מצבי ואין בי מתעניין הקב"ה אין

לך "דע הק': האוה"ח לו אומר לו".

נובעות ודומיהן האלה שהמחשבות

לפני ועוד שהתפללת לפני עוד כי מטעות,

זוכר כבר הקב"ה עליך, התפלל מי שאי

מצבך". את ומכיר אותך

מאלכסנדרהרה"ק העניך ר' זיע"אהרבי

לטובה)אמר להתחזק:(חשבה צריך האדם

לרחק השמים מן רוצים שאין הידיעה עם

יהודי בנישום הם הרי תיתי? מהיכי .

לא לקרבם! ורוצים ויעקב יצחק אברהם

אותו. מרחקים נפילתו שבעת שחושב כמי

ומחכה אותך אוהב הקב"ה אדרבה!

אליו. שתשוב

לבנים סימן ואמהות אבות מעשה

את לחשוב היתה יכולה אמנו רחל הנה

מה בימינו יודעים לא אנו ביותר. הגרוע

אשר לזו, זו צרות נשים שתי של המשמעות

אפס. והשניה בן אחר בן יולדת האחת

שתי של היא בימינו ביותר הקרובה הדוגמא

כשמדובר אך תאומות, אחיות שתי או אחיות

בצער מדובר בוודאי בעל, לאותו נשים בשתי

שתי גם וגם, גם היו כאן והרי בהרבה. עמוק

לאה ובעוד אחד, לבעל נשים שתי וגם אחיות

היתה רחל הנשים, בין מחלקה יותר ילדה

יכולה רחל היתה בוודאי בנים. חשוכת

מרשעת עשיתי?! גדולה עוולה "כזו להרגיש:

הייתי יכול דבר איזה אני?! כל-כך גדולה

הקב"ה מכה. כזו מקבלת אני שבגללו לעשות

אחד עוד יולדת לאה כלל. עלי מסתכל לא

קיימת". איני כאילו ואני אחד, ועוד

שכל מאלכסנדר הרה"ק אמר זה על

ולומר: עצמו על להסתכל יכול יהודי

הקב"ה לא? או האמהות את אהב הקב"ה

בוודאי הקב"ה לא? או האבות את אהב

נסיונות, להם נתן ואעפ"כ אותם, אהב

טעות ריחוק. על מורים אינם והנסיונות

עוד ריחוק. על מורים שהם לחשוב היא

שהתפללת, מבנילפני אחד שיש זה בעצם

איזה עם שמתמודד ויעקב יצחק אברהם

וקרוב בצערו ומרגיש יודע הקב"ה חסרון,

אתאליו להשלים מתמהמה שהוא ומה .

היא הסיבה לפעמים סיבה. לכך יש חסרונו,

של לתפילתן מתאוה שהקב"ה מפני

שכך מפני היא הסיבה ולפעמים צדיקים,

שהיתה הקרבה אבל משתלמת. נשמתו

מכך נבעה והאמהות האבות עם להקב"ה

עושה. הוא מה שיודע בהקב"ה שהאמינו

לבטחון מפריע אשמה הרגשת

בהקב"ה אמון לתת יכול אינו האדם אכן

כאשר בו ולבטוח עושה הוא מה יודע שהוא

"אני - עצמו על זאת הביא שהוא סבור הוא

על זאת והבאתי עוול עשיתי אני אשם,

אינועצמי". הוא בעצבות שרוי כשהאדם

הנפש חשבון לעשות אפילו דבריכול .

" - לדעת האדם צריך זהראשון חשבון, יש

יודע שהוא בהקב"ה מאמין ואני לטובה,

עושה הוא ויעקב,מה יצחק אברהם בן אני .

הוא כך והאמהות, האבות את שניסה וכשם

אותי, שהואמנסה זה על לו מודה ואני

הקרבה על לו מודה אני אותי, ".מנסה

לאהרמב"ן אברהם של שחיבתו כתב

כולה, התורה כל את שקיים בגלל היתה

את שקיימו אנשים היו הדורות בכל שהרי

אלא הוא, נתייחד ובמה כולה התורה כל

שעמד לפי המקום לפני היתה חיבתו

נבעה אברהם של הקרבה נסיונות. בעשרה

לו נתן לא הקב"ה בנסיונותיו. מהעמידה רק

שנה, מאה עד בנסיונו,בנים עמד והוא

ח שיש בהקב"ה שהאמין שבוןעל-ידי

לו ידוע זה חשבון ואין .בדבר

בנים חשוכי צדיקים

בגלל לבנים זכו לא צדיקים כמה נא ראו

איתא כך נשמתם. שלמות היתה שזו

יתכןספריםב הנשמה. שלמות שזוהי שיש

להבין צריך ריחוק. לא זה אבל צער, שיש

שנשמת יש שונים. דברים בשני שמדובר

מביאה שאינה באופן דווקא נשלמת האדם

חשבונות יודעים איננו בעולם. תולדות עוד

כל עצמכם! הגעו ריחוק. לא זה אבל שמים,

בנים, בלי העולם מן שנסתלקו הצדיקים

מחמת ריחוק זה שהיה הדעת על היעלה

על חשבונות שיש לדעת צריך עונש?!

לנו. ידועים ואינם חשבונות

שכבר מיהודי מכתב ראיתי לאחרונה

זכה וטרם מחתונתו רבות שנים עברו

הקב"ה שאין יתכן "איך שאל: ושם לבנים,

ובכן, לתקן?". צריך הוא מה לאדם אומר



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני ס

עוול ואין אמונה שא-ל תמיד אנו מאמינים

אבל צער, של מושג יש הוא. וישר צדיק

להיות מוכרח אינו שזה תמיד לזכור צריך

ואף יש. אחרים רבים חשבונות כי סטירה,

לא עדיין עבירה, מחמת הגיע שזה נניח אם

מה וזה ריחוק. כעל זה על להסתכל נכון

הראשון. בפירוש אומר הק' תמידשהאוה"ח

כי בו, ומרגיש האדם בצער מכיר הקב"ה

יצחק אברהם בני את אוהב הקב"ה כך

נמצאים שהם מצב בכל החשבוןויעקב זהו .

ויזכור נאמר ולכן לדעת, שצריך הראשון

עת. בכל אתך הקב"ה רחל. את אלוקים

צדיקים של תולדותיהם

טובים מעשים

התקופותאכן את האדם ינצל אם

יראה באמונה, להתחזק האלה הקשות

הרבה -שיקבל גשמיים לתולדות מעבר

טובים". מעשים צדיקים של "תולדותיהם

" - כאלה במצבים אומר יודעכשהאדם אני

בצערי מכיר והוא זאת עושה שהקב"ה

בוודאי והוא עושה הוא מה יודע והוא

לי להשלמת",מטיב מכל יותר פועל הוא

מגיענפשו ואח"כ התפילה. לפני עוד וזה .

התפילה. הגםחלק להתפלל מחויב האדם

רוצה הקב"ה כי הכל, יודע שהקב"ה

השפע את ויביא אליו יפנה שהנברא

התפילה על-ידי הפירושלעולם וזהו .

הק'. האוה"ח של הראשון

אשה ויקח אברהם ויוסף

קלוגר נפלאמהר"ש דבר כותב זצ"ל

הפסוק שרה)בביאור חיי פרשת (סוף

קטורה". ושמה אשה ויקח אברהם "ויוסף

היתה לא שרה עת שבאותה מחשב הוא

זה מה שואל הוא זה ולפי בחיים, כבר

אשתו. על אשה שהוסיף שמשמע ויוסף,

רצה לא שיצחק פלא והוא הגר"ש מבאר

שייצא קדשו ברוח ידע כי אשה לשאת

עסק שלא לחזקיהו בדומה עשו, ממנו

ממנו שייצאו שצפה משום ורביה בפריה

שום יצחק עשה לא לכן ורבשקה. מנשה

להשגחה הכל מסר אלא להנשא כדי פעולה

לאחר ואפילו יהיה. שיהיה מה באמרו

את אברהם בשליחות אליעזר לו שהביא

התפלל לא אותה, ונשא לאשה רבקה

בנים אין "אם אמר: כי בנים, לו שיוולדו

כך, על אתפלל למה הטבע, בדרך לי נולדים

הצרה את עלי להביא אני המחויב

לו להראות כדי אברהם עשה מה בידיים?!".

עם והתחתן הלך הוא נכון? נוהג שאינו

זמרן, - לעולם קטורה בני את והביא קטורה

לו יש מה ותהה יצחק ראה ואז וכו'. יקשן

והבין לעולם? כאלה בנים מהבאת לאבי

עכשיו ה'. רצון שזהו מפני כן עושה שהוא

כאלה. בנים לעולם שיביא רוצה הקב"ה

ועשו יעקב את והביא והתפלל יצחק הלך

שיצחק לאחר אברהם. ויוסף זהו לעולם.

ולקח אברהם הוסיף לאשה, רבקה את נשא

להראות כדי והכל הגר, שהיא קטורה את

מקום של בחשבונות להתערב לו שאין לו

לך. למה דרחמנא כבשי בהדי -

ש הוא הדבר יסוד שהאדםהגםעכ"פ

בצערו ומרגיש אותו זוכר שהקב"ה מאמין

צריך הוא אליו, שהתפלל לפני עוד

אליו כילהתפלל שיעסוק, רוצה הקב"ה

ההשתדלות שהיא תפילה של בהשתדלות

שה'האמיתית "מה יאמר: שיתפלל, ואחרי ,

יודע אינו שהרי לטובה", הכל עושה,

שמים. חשבונות

הקדושים, האבות על מסתכלים כשאנו

הזה: הכלל את להוציא יכולים עקרותאנו

על מורים אינם ראויים בלתי בנים והולדת

הייריחוק לא הק', האוה"ח דברי לולא נו.

הקדושים מהאבות חיזוק לקחת סבורים

מאה מהשגתנו גדולה היתה שהשגתם

לנו אומר הק' האוה"ח אך ויותר. מונים

- להתחזק כדי זה כל על מספרת שהתורה

לפני חסידיו את ה' זוכר כי הכתוב יודיע

אליו. אוהבשיצעקו הקב"ה כמה עד שתדע

בצערך, מכיר הוא כמה עד שתדע אותך,

להמשיך צריך אתה כן עם שיחד שתדע

ובטחון, אמונה מתוך בתפילה לעסוק

אבל שמים, חשבונות יודע שאינך ותדע

אופן בשום מורה אינו ריחוק ועל כשתדע,

ה' אל להתקרב תוכל הריזאת, תכלית.

אלא מה', האדם את להרחיק אינה הנסיון

ויותר יותר אליו .לקרבו



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

סיפרשת ויצא תשפ"ג

לפני חסידיו את ה' זוכר כי הכתוב יודיע

אליו. אוהבשיצעקו הקב"ה כמה עד שתדע

בצערך, מכיר הוא כמה עד שתדע אותך,

להמשיך צריך אתה כן עם שיחד שתדע

ובטחון, אמונה מתוך בתפילה לעסוק

אבל שמים, חשבונות יודע שאינך ותדע

אופן בשום מורה אינו ריחוק ועל כשתדע,

ה' אל להתקרב תוכל הריזאת, תכלית.

אלא מה', האדם את להרחיק אינה הנסיון

ויותר יותר אליו .לקרבו



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני סי

דצדיקיא הילולא מדור

תשפ"ב ויצא פרשת ערש"ק

זיע"א מוויעליפאלי זלמן שלמה רבי הרה"ק

תרי"ח כסלו י"ג

רדפוני שרים

הגדולים הצדיקים של תלמידם היה

מאיר רבי מבעלזא, שלום רבי ארץ: מצוקי

נפתלי רבי לשמים", "אור בעל מאפטא

ועוד מרימנוב, הירש צבי רבי מראפשיץ,

היתה פלאית דרך לברכה. כולם זכר צדיקים

התענה עצמו הוא הרבה. והסתגף לרבינו לו

לו וזימנו השמים מן לו סייעו ועוד הרבה,

שורש לפי לסיגופים היה נזקק לרוב. רדיפות

ימיו כל לו. סייעו השמים ומן נשמתו

מכן. לאחר ובין שנתפרסם קודם בין רדפוהו,

הירש צבי רבי של בצלו כשהסתופף

שלא שנון חסיד אחד איש שם היה מרימנוב,

בתפילתו רבינו של התלהבותו את סבל

גדולה בהתלהבות היתה רבינו של שתפילתו (כידוע

מדי כי אמרתי תחילה אמר: פעם עצומה. ודביקות

עמו אתאחד ה', עם שאדבר פעם כל - בו דברי

ואמרתי נמלכתי מכן לאחר הגוף. מן תתנתק ונשמתי

הגוף, בתוך תישאר שהנשמה כדאי - עוד אזכרנו זכור

בתוך ולעבדו עולם של הרבונו את לזכור אוכל וכך

הזה) אלהעולם ניגש אחד? אותו עשה מה .

שוב במחט אותו ודקר תפילתו באמצע רבינו

תהיה שבסוף יודע "אני לו: אמר ואז ושוב,

ולייסרך אותך לרדוף הולכים אבל מנהיג,

את סבל רבינו אולם לזה". להגיע תוכל שלא

רבינו שכאשר היה והסוף בדומיה, הכל

חסיד אותו בו נתלה למנהיג, נתמנה

בצלו. והסתופף

מצאנז הרה"ק של מהתנגדותו סבל כן

שאינו ואמר עליו דיבר ימיו שכל זי"ע

מהסטרא באים ושמופתיו נכונה מתנהג

"הסיבה רבינו: אמר ימיו בסוף אחרא.

רדיפות, הרבה כל-כך לסבול הייתי שצריך

לדוד שהתנגדו בנימין מבני היתה נשמתי כי

רק בפועל התנגדתי לא אני כי אם המלך,

עדיף". תעשה ואל שב בעצמי קיימתי

לקח ללמדנו בכדי בה יש זו אמרה הנה

ויסורים רדיפות סובל שהאדם יש עצום.

אם זה מגלגול אם מסוים, חשבון בגלל

אין חשבון, להם שיש ואע"פ קודם, מגלגול

למדרגות ידם על מלהגיע אותו שולל זה

רדיפותיו על-ידי הגיע זה צדיק הן גבוהות.

מופת לבעל ונעשה ביותר רמות למדרגות

זו הרי גליציה. מרחבי בכל ביותר הגדול

התנגד מצאנז שהרבי מהסיבות אחת היתה

בדומה היו שלא מופתים עשה כי אליו,

ממש. גלויים מופתים תקופה, באותה להם

ואוקמיה ידיה ליה יהב

רבותיו של בסביבה נמצא כשהיה

לקרוא שלא נזהר היה הגדולים, הצדיקים

שלא כדי מופתים לעשות ולא קוויטלעך

בעיירה היה פעם הצדיקים. בכבוד לפגוע

שאחד ולאחר לבעלזא ונראית סמוכה אחת

והמשיך קוויטל ממנו לקח הרבה, בו הפציר

שם היה הטבע. מדרך למעלה ישועה לו

מה רבו. כבוד את לתבוע שביקש אחד

בערב המרחץ בבית היה כשרבינו עשה?

כדי פושרים מים של חבית לו והוכנה שבת

אותו הלך הקודש, גופו על אותו לשפוך

רותחים, מים של בחבית והחליפה שוטה

כל נכווה גופו, על המים את שפך וכשרבינו

הלך בביתו. נוראים יסורים לו והיו גופו

היה יכול לא היסורים ומגודל לביתו רבינו

נכנס שלום' כשה'שר הכנסת. לבית לבוא

רבי הוא "היכן שאל: שבת, קבלת לתפילת

אבל לו, ענו לא בתחילה זלמן?". שלמה

ושוב: שוב ושאל הרפה לא שלום' ה'שר

לו שנודע עד זלמן?". שלמה רבי הוא "איה

שוכב אותו ומצא לבקרו יצא מיד הדבר.

ביס "הריבמיטתו לו: אמר גדולים. ורים

ישלח כתוב שם הודו, לומר הולכים עכשיו

גופו על ידו את העביר ואז וירפאם". ידו

בשבת לגמרי. הבריא ורבינו בקודש כדרכו

הכנסת. לבית הגיע כבר בבוקר

באשמורת יום כל ללמוד לו היה סדר

בספר שיעור ויותר שעה במשך הבוקר

של בדרכיו להתדבק דבורה", "תומר

וחידושיו הערותיו את היה ורושם הקב"ה,

בסוף שלם. סדר לכדי והתרחבו שהלכו

הספר את להוציא הייתי "צריך אמר: ימיו

פגעו, במי יידעו בי שפגעו שאלו כדי לאור

להיות רציתי לא חיי ימות שכל היות אך

כן על וסבלתי, סבלתי אלא כמנצח,

גופי עם יחד היד כתב את שיטמינו בקשתי

בקברי".

גלויים מופתים

לוויעליפאלי שמסביב העיירות בכל

כוחו דבר ואת רבינו של שמעו את שמעו

ומכל הטבע, מדרך למעלה ישועות להמשיך

זקוקים שהיו ואנשים חולים אליו באו עבר

אליהם שיתפנה שם והמתינו לישועות

כמה היו יאומן. הבלתי את להם ויחולל

בכל שנשתתק ילד אליו שהביאו פעמים

ברוחב הילד את משליכים היו אז גופו,

וכשרבינו בו, לעבור צריך היה שרבינו הדרך

רועם היה לעבור, יכול שאינו וראה הגיע

ולך", קום כאן? לי מפריע "מי בקולו: עליו

הילד קם מיד קדשו, מפה הפסק שיצא וכיון

הנוכחים. כל לפליאת האדם כאחד והלך

סיפר זצ"ל בריזל אלעזר רבי החסיד

זצ"ל אריה דוד רבי החסיד אביו (נכדיבשם

רבינו,רבינו) אל מגיעים היו ננסים שאנשים

ראש מעל בידו מודד רבינו היה פעם וכל

עד כאן? עד רוצה? אתה "כמה ושואל: הננס

הרצוי. לגובה עד אותו הגביה וכך כאן?".

אמר כאשר שרה את פקד וה'

היו השנה, ראש ערב שבכל מפורסם כן

ולפני הבנים, חשוכי כל אליו מתאספים

צוה אמר, כאשר שרה את פקד וה' קריאת

את קרא הוא הבימה. ליד לעמוד אותם

הבימה על פניו את הוריד וכשסיים, הקריאה,

שעה בדביקות עמד וכך בידיו, אותם וכיסה

אחד לכל ופנה ראשו את הרים אח"כ קטנה.

את אחד לכל כשפוסק שם, מהעומדים

לזרע השנה תזכה "אתה אמר: לאחד פסקו:

תוכל לא "אתה אמר: לשני קיימא". של

עליכם קיימא, של בזרע זה מזיווג לזכות

אשה עם ביתך את תקים אתה להפרד,

אחר, איש עם ביתה את תקים והיא אחרת

לא "אתה אמר: לשלישי תתפקדו". ושניכם

ימי מששת זיווגך זהו כי תישאר, אלא תעזוב,

טוב לא נשמתכם שורש מצד אך בראשית,



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

סגפרשת ויצא תשפ"ג

ואוקמיה ידיה ליה יהב

רבותיו של בסביבה נמצא כשהיה

לקרוא שלא נזהר היה הגדולים, הצדיקים

שלא כדי מופתים לעשות ולא קוויטלעך

בעיירה היה פעם הצדיקים. בכבוד לפגוע

שאחד ולאחר לבעלזא ונראית סמוכה אחת

והמשיך קוויטל ממנו לקח הרבה, בו הפציר

שם היה הטבע. מדרך למעלה ישועה לו

מה רבו. כבוד את לתבוע שביקש אחד

בערב המרחץ בבית היה כשרבינו עשה?

כדי פושרים מים של חבית לו והוכנה שבת

אותו הלך הקודש, גופו על אותו לשפוך

רותחים, מים של בחבית והחליפה שוטה

כל נכווה גופו, על המים את שפך וכשרבינו

הלך בביתו. נוראים יסורים לו והיו גופו

היה יכול לא היסורים ומגודל לביתו רבינו

נכנס שלום' כשה'שר הכנסת. לבית לבוא

רבי הוא "היכן שאל: שבת, קבלת לתפילת

אבל לו, ענו לא בתחילה זלמן?". שלמה

ושוב: שוב ושאל הרפה לא שלום' ה'שר

לו שנודע עד זלמן?". שלמה רבי הוא "איה

שוכב אותו ומצא לבקרו יצא מיד הדבר.

ביס "הריבמיטתו לו: אמר גדולים. ורים

ישלח כתוב שם הודו, לומר הולכים עכשיו

גופו על ידו את העביר ואז וירפאם". ידו

בשבת לגמרי. הבריא ורבינו בקודש כדרכו

הכנסת. לבית הגיע כבר בבוקר

באשמורת יום כל ללמוד לו היה סדר

בספר שיעור ויותר שעה במשך הבוקר

של בדרכיו להתדבק דבורה", "תומר

וחידושיו הערותיו את היה ורושם הקב"ה,

בסוף שלם. סדר לכדי והתרחבו שהלכו

הספר את להוציא הייתי "צריך אמר: ימיו

פגעו, במי יידעו בי שפגעו שאלו כדי לאור

להיות רציתי לא חיי ימות שכל היות אך

כן על וסבלתי, סבלתי אלא כמנצח,

גופי עם יחד היד כתב את שיטמינו בקשתי

בקברי".

גלויים מופתים

לוויעליפאלי שמסביב העיירות בכל

כוחו דבר ואת רבינו של שמעו את שמעו

ומכל הטבע, מדרך למעלה ישועות להמשיך

זקוקים שהיו ואנשים חולים אליו באו עבר

אליהם שיתפנה שם והמתינו לישועות

כמה היו יאומן. הבלתי את להם ויחולל

בכל שנשתתק ילד אליו שהביאו פעמים

ברוחב הילד את משליכים היו אז גופו,

וכשרבינו בו, לעבור צריך היה שרבינו הדרך

רועם היה לעבור, יכול שאינו וראה הגיע

ולך", קום כאן? לי מפריע "מי בקולו: עליו

הילד קם מיד קדשו, מפה הפסק שיצא וכיון

הנוכחים. כל לפליאת האדם כאחד והלך

סיפר זצ"ל בריזל אלעזר רבי החסיד

זצ"ל אריה דוד רבי החסיד אביו (נכדיבשם

רבינו,רבינו) אל מגיעים היו ננסים שאנשים

ראש מעל בידו מודד רבינו היה פעם וכל

עד כאן? עד רוצה? אתה "כמה ושואל: הננס

הרצוי. לגובה עד אותו הגביה וכך כאן?".

אמר כאשר שרה את פקד וה'

היו השנה, ראש ערב שבכל מפורסם כן

ולפני הבנים, חשוכי כל אליו מתאספים

צוה אמר, כאשר שרה את פקד וה' קריאת

את קרא הוא הבימה. ליד לעמוד אותם

הבימה על פניו את הוריד וכשסיים, הקריאה,

שעה בדביקות עמד וכך בידיו, אותם וכיסה

אחד לכל ופנה ראשו את הרים אח"כ קטנה.

את אחד לכל כשפוסק שם, מהעומדים

לזרע השנה תזכה "אתה אמר: לאחד פסקו:

תוכל לא "אתה אמר: לשני קיימא". של

עליכם קיימא, של בזרע זה מזיווג לזכות

אשה עם ביתך את תקים אתה להפרד,

אחר, איש עם ביתה את תקים והיא אחרת

לא "אתה אמר: לשלישי תתפקדו". ושניכם

ימי מששת זיווגך זהו כי תישאר, אלא תעזוב,

טוב לא נשמתכם שורש מצד אך בראשית,



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב

קמ"ז  שיעור ובטחו אמונה מדור 

הי "ו  ומשפחתו פיגא ב אליעזר הר"ר  לזכות

 ובטחו אמונה מדור  פטרו

ז"ל פסח הרה "ח לע "נ נלמד 

ראטה  הי"ו ליפא יו"ט חנני' הר "ר ביבדלחט"א

ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו

 רוחניי  לעניני בנוגע  הבטחו נחיצות 

בסוגיית הפע נעסוק שבועות  לכבוד

הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו

לרוחניות  הדי יו הוא עלא השבועות ,

האמצעי בכל להשתמש עלינו  כ

ורצו רחמי לעורר כדי  לנו  שניתנו

לנו נת הקב "ה  אכ לטובה . דיננו  שייצא

נפלאי  כלי ברוחניות , להצליח  כלי

מה  ללמוד ועלינו  תמיד ,  שמועילי

להשתמש אי אותנו מלמדת התורה

אלה . בכלי

חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי

ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי

צרי משהוא  יותר  ברוחניות להצליח 

בגשמיות  שיי.להצליח שאי ג מה

בה' לבטוח  בלי ברוחניות הצלחה .כלל 

 האד של הרוחנית ההצלחה כל 

בה'. לבטוח אי ידיעתו על  מיוסדת

עליה ונוסי הישנות  על כ א נחזור 

בהירות. יותר לקבל כדי

לעצמי  וכשאני  לי מי לי אני   אי א
אני  מה 

היא : בה לדו שצרי איהשאלה

רוצה  כשהאד להיות הבטחו צרי

וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 

מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

הבינני סד

לאחרון עד עבר כך בבנים". לזכות לכם

לו. נכון מה אחד לכל ואמר שבהם

שנים י"ד עדתו את הנהיג הכל סך

כל-כך מפתחו יצאו זו קצרה ובתקופה

מהם למלא אפשר שהיה מופתים הרבה

מהמופתים שרבים אלא רבים, ספרים

תלמידיו. שהעידו כפי הלב מן נשכחו

הטבע כדרך שלא

אליו שהתלוו מאלו אחד סיפר

בעגלה כשנסעו פעמים שהרבה בנסיעותיו

שרבינו כדי הסוסים לרגלי אנשים נשכבו

אנשים אלו היו ישועה. להם להמשיך יוכרח

ורצו ישועה להם להמשיך רצה לא שרבינו

לבעל רבינו צוה פעם כל אך להכריחו.

היה העגלה בעל בסוסים. להצליף העגלה

האיש, את ידרסו והסוסים אוכל "איך אומר:

ידי על ימות הרי ידיהם, על ימות לא ואם

בתקיפות: לו ענה ורבינו העגלה". גלגלי

נפל פחד תיסע!". - לנסוע לך אמרתי "אם

בסוסים. הצליף ברירה ובלית עגלה בעל על

עלתה ואחריהם האיש על עלו הסוסים

יהודי אותו מעיד כך - ומעולם העגלה, עליו

נזק שום קרה לא - רבינו של ממלוויו

ונעמד האיש קם העגלה, משעברה לאיש.

ואנכי מאומה אירע לא כאילו רגליו על

בתדהמה. עיניי את שפשפתי

רגליך על עמוד אדם בן

בני על-ידי נמסר נפלא מעשה

צאנז בית מנגידי אחד היה המשפחה.

אביש ר' בשם פנים נשוא חכם תלמיד

במחלת שנדבק קטן בן ולו זצ"ל קאנער

עלה אחד יום ר"ל. רגליו והתהפכו הפוליו

את לקחת הילד, אם אשתו, של בדעתה

בריא אתו ולחזור בוויעליפאלי לרבינו הילד

אמר: בעלה אך בעלה, את שאלה ושלם.

אומר הרבי אליו. לנסוע אסור ולא! "לא

חשבה כזה". לאיש לנסוע שאסור תמיד

לה עלה והנה לעשות, תוכל מה האשה

לצאנז ייסע כשבעלה ברעיונה. נפלאה עצה

הרחמי שםלימי וישהה והסליחות ם

הילד, עם לדרך תצא כדרכו, ימים שבועיים

תיסע אם כי לוויעליפאלי, ישר תיסע ולא

אלא לבעלה. מכן לאחר ייוודע הדבר לשם,

לוויעליפאלי, הסמוכה אחת לעיירה תיסע

לבדה דרכה את תעשה כבר ומשם

עשתה. כך לוויעליפאלי.

ראש ערב זה היה לוויעליפאלי, כשהגיעה

ר' של שאשתו לרבינו מסר הגבאי השנה.

ורבינו חולה, ילד עם הגיעה קאנער אביש

הבינה האשה כיפור". יום בליל "תבוא אמר:

כפי בואה דבר את להסתיר תוכל שלא

בא פעפעה עדיין אך בתחילה, שחשבה

היא מיד. לחזור תוכל הפחות שלכל התקווה

חודשיים מחכים שכבר אנשים שיש שמעה

ושמחה רבינו, אל להכנס כדי תמימים

בליל כיפור. יום בליל זמן לה קבע שהצדיק

רבינו קיבל התפילה, לאחר כיפור יום

את להכניס וצוה לישועה הזקוקים אנשים

על הילד צעד כבר בצאתם, ובנה. האשה

ידיו את הושיט שרבינו האם סיפרה רגליו.

ולך". "קום לו: והורה הילד רגלי את ויישר

ולא הרע מעין האשה חששה למעשה

במשך בחוץ רגליו על לצעוד לילד נתנה

רצתה רבינו, מבית כשיצתה שלמה. שנה

בכל התאפקה אך שמחה, מרוב לבכות

ובמשך לאנשים, הנס ייוודע שלא כדי כוחה

רגליו על ללכת לו נתנה לא שלמה שנה

ללכת לו לתת התחילה שנה, כעבור בחוץ,

ללכת שחזר עד ויותר, יותר רגליו על בחוץ

הגבלה. ללא כרצונו

מעוון רבים משיב

ששרתה הגלויה הקודש הרוח באמצעות

אומר כשהוא מעוון, רבים מחזיר היה עליו,

אותם ומעורר בפניהם חטאיהם את להם

חשוב אדם איזה אליו הגיע פעם בתשובה.

שאל בקרקעות. סוחר שהיה חכם ותלמיד

עולה חרופה שפחה שאשם הפשט "מה אותו:

כזו, חמורה עבירה עשה האדם כסף? שתי רק

הוסיף: ומיד לו?!". יכופר כסף שבשתי היתכן

מלעבור עצמך עוצר היית האם אתה, "למשל

השיב הלה כסף?!". שתי בגלל כזו עבירה על

ואסביר "הבה ואמר: המשיך ורבינו יודע, איני

נתכפר כסף השתי ידי שעל חושב אתה לך!

שהוצרך על-ידי לו באה הכפרה כן, לא לו?!

בלשכת לדיינים ולספר לירושלים לעלות

בזיונות, שם ונחל שעשה מה כל את הגזית

לקנות כשנכנס סיפורו את לספר הוצרך ושוב

סיפורו את לספר הוצרך ושוב אשמו, את

ואח"כ בושות. לו היו פעם אחר פעם לכהן.

והלוויים וידוי ולומר סמיכה לעשות הוצרך

היה דבר סוף בשירתם. בתשובה אותו עוררו

עד כל-כך דעתו חלשה החוטא שהאיש

ובזה המתים כתחיית זה כל לו שנחשב

לב שלדאבון האיש זאת כשמוע לו". נתכפר

את היטב הבין כאלה, בענינים לקוי היה

תשובה. סדר וביקש הכוונה

חופש אדם נשמת ה' נר

בטן חדרי כל

לאחר שנים כמה הגיע רבינו של נכדו

שמעון רבי הגאון אל רבינו של הסתלקותו

וראה כסלו י"ג ביום זצ"ל מקראקא סופר

רבינו. הילולת לכבוד נר הדליק שהגר"ש

ה'חתם הגאון של בנו "היתכן? אותו: שאל

לו אמר חסידי?!". רבי לכבוד נר ידליק סופר'

יהודי הייתי מכיר לך: ואספר הבה הגר"ש:

וכמה כמה במשך גדול עשיר שהיה אחד

הגלגל עליו נתהפך אחד שיום עד שנים

ידע לא אחד אף בכיסו. פרוטה בלי ונשאר

לבו. מר את בפניי שפך כי ממני, חוץ מזה

בקודש ובהיותו לוויעליפאלי, היהודי נסע

קרא הצדיק לצדיק. קוויטל הושיט פנימה,

יהודי אלי "מגיע נזדעק: ומיד הקוויטל את

איני "רבי! ואמר: הלה נבהל בשבת". שמעשן

דיבור: כדי תוך הרבי לו אמר בשבת". מעשן

היית פלוני במקום הרי אתה! שקרן "גם

לו אמר ועישנת". מקטרתך את כשהדלקת

אמר השמשות". בבין היה זה "רבי! היהודי:

היה זה השמשות. בין זה היה "לא הצדיק: לו

אף אם לראות עבר לכל והסתכל לילה ודאי

משראה עשנך". את והעלית רואה, אינו אחד

לפרטי הכל עליו ויודע מכיר שהצדיק האיש

תשובה. סדר עליו וקיבל בבכי פרץ פרטים,

שירדת תתלונן מדוע הצדיק:" לו אמר אז

אותך, עזב לא שהקב"ה תודה תן מנכסיך?

בתשובה". אליו לחזור באהבתו לך גרם אלא

רבינו: של לנכדו סופר הגר"ש אמר

רק המעשה. את אחד לאף סיפר לא "האיש

מוויעליפאלי בשובו תיכף לספר הגיע אלי

ומעתה הצדיק, אצל לו שהיו הבושות על

נר שאדליק וכדאי ראוי אין וכי אשאלך:

כזה?!". וקדוש צדיק של דהילולא ביומא

טהור מקורו

רבינו על אמר מצאנז הרה"ק לעיל, כנזכר

א מרובשמופתיו רבינו ובכן, טהור, מקורם ין

ה'שר רבו אל ונסע לדבריו חשש ענוותנותו,

קוויטל עם אליו נכנס הוא מבעלזא. שלום'

שמופתיי עלי אומר מצאנז "הרב לו: ואמר

אם הרבי לי שיאמר רצוני טהור, מקורם אין

ה'שר הניח טהור". ממקור מגיעים מופתיי

בדביקות. ושקע השולחן על ראשו את שלום'

עיינתי "לא! ואמר: ראשו את הרים מכן לאחר

למה יודע איני פגם. שום ראיתי ולא בקוויטל

"ובכל רבינו: אמר עליך". חולק מצאנז הרב

ה'שר עיין עלי!". חולק מצאנז הרב הלא זאת!

ראשו את הניח ושוב שנית בקוויטל שלום'

בשורש "בדקתי אמר: ואז השולחן, על

כל על עברתי הראשון, אדם עד נשמתך

יודע איני פגם. שום בך מוצא ואיני הגלגולים

שייך אתה תירא! אל נגדך. מדבר הוא מדוע

מצאנז". הרב כמו בדיוק הקדושה זכותולצד

אמן ישראל כל ועל עלינו יגן
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הרי .רוחניי לדברי בנוגע חג הבטחו
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חובת בעל רבינו  בהקדמת למדנו  כבר

לענייני שבנוגע  הבטחו לשער  הלבבות 

וכמה  כמה פי נחו הבטחו ה' עבודת של

.גשמיי  לענייני בנוגע נחו משהוא

יודע   האד א – תמיד מועיל הבטחו

לדעת  נחו יותר אבל בו. להשתמש אי

רוחניי דברי מול כראוי לבטוח אי

.גשמיי דברי מול  נחו שהוא  מכפי
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הוסיף: ומיד לו?!". יכופר כסף שבשתי היתכן

מלעבור עצמך עוצר היית האם אתה, "למשל
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נתכפר כסף השתי ידי שעל חושב אתה לך!

שהוצרך על-ידי לו באה הכפרה כן, לא לו?!

בלשכת לדיינים ולספר לירושלים לעלות

בזיונות, שם ונחל שעשה מה כל את הגזית

לקנות כשנכנס סיפורו את לספר הוצרך ושוב

סיפורו את לספר הוצרך ושוב אשמו, את

ואח"כ בושות. לו היו פעם אחר פעם לכהן.

והלוויים וידוי ולומר סמיכה לעשות הוצרך

היה דבר סוף בשירתם. בתשובה אותו עוררו

עד כל-כך דעתו חלשה החוטא שהאיש

ובזה המתים כתחיית זה כל לו שנחשב

לב שלדאבון האיש זאת כשמוע לו". נתכפר

את היטב הבין כאלה, בענינים לקוי היה

תשובה. סדר וביקש הכוונה

חופש אדם נשמת ה' נר

בטן חדרי כל

לאחר שנים כמה הגיע רבינו של נכדו

שמעון רבי הגאון אל רבינו של הסתלקותו

וראה כסלו י"ג ביום זצ"ל מקראקא סופר

רבינו. הילולת לכבוד נר הדליק שהגר"ש

ה'חתם הגאון של בנו "היתכן? אותו: שאל

לו אמר חסידי?!". רבי לכבוד נר ידליק סופר'

יהודי הייתי מכיר לך: ואספר הבה הגר"ש:

וכמה כמה במשך גדול עשיר שהיה אחד

הגלגל עליו נתהפך אחד שיום עד שנים

ידע לא אחד אף בכיסו. פרוטה בלי ונשאר

לבו. מר את בפניי שפך כי ממני, חוץ מזה

בקודש ובהיותו לוויעליפאלי, היהודי נסע

קרא הצדיק לצדיק. קוויטל הושיט פנימה,

יהודי אלי "מגיע נזדעק: ומיד הקוויטל את

איני "רבי! ואמר: הלה נבהל בשבת". שמעשן

דיבור: כדי תוך הרבי לו אמר בשבת". מעשן

היית פלוני במקום הרי אתה! שקרן "גם

לו אמר ועישנת". מקטרתך את כשהדלקת

אמר השמשות". בבין היה זה "רבי! היהודי:

היה זה השמשות. בין זה היה "לא הצדיק: לו

אף אם לראות עבר לכל והסתכל לילה ודאי

משראה עשנך". את והעלית רואה, אינו אחד

לפרטי הכל עליו ויודע מכיר שהצדיק האיש

תשובה. סדר עליו וקיבל בבכי פרץ פרטים,

שירדת תתלונן מדוע הצדיק:" לו אמר אז

אותך, עזב לא שהקב"ה תודה תן מנכסיך?

בתשובה". אליו לחזור באהבתו לך גרם אלא

רבינו: של לנכדו סופר הגר"ש אמר

רק המעשה. את אחד לאף סיפר לא "האיש

מוויעליפאלי בשובו תיכף לספר הגיע אלי

ומעתה הצדיק, אצל לו שהיו הבושות על

נר שאדליק וכדאי ראוי אין וכי אשאלך:

כזה?!". וקדוש צדיק של דהילולא ביומא

טהור מקורו

רבינו על אמר מצאנז הרה"ק לעיל, כנזכר

א מרובשמופתיו רבינו ובכן, טהור, מקורם ין

ה'שר רבו אל ונסע לדבריו חשש ענוותנותו,

קוויטל עם אליו נכנס הוא מבעלזא. שלום'

שמופתיי עלי אומר מצאנז "הרב לו: ואמר

אם הרבי לי שיאמר רצוני טהור, מקורם אין

ה'שר הניח טהור". ממקור מגיעים מופתיי

בדביקות. ושקע השולחן על ראשו את שלום'

עיינתי "לא! ואמר: ראשו את הרים מכן לאחר

למה יודע איני פגם. שום ראיתי ולא בקוויטל

"ובכל רבינו: אמר עליך". חולק מצאנז הרב

ה'שר עיין עלי!". חולק מצאנז הרב הלא זאת!

ראשו את הניח ושוב שנית בקוויטל שלום'

בשורש "בדקתי אמר: ואז השולחן, על

כל על עברתי הראשון, אדם עד נשמתך

יודע איני פגם. שום בך מוצא ואיני הגלגולים

שייך אתה תירא! אל נגדך. מדבר הוא מדוע

מצאנז". הרב כמו בדיוק הקדושה זכותולצד

אמן ישראל כל ועל עלינו יגן





   
 

 

 בשורה משמחת
 הקונטרס 'הבינני'את מוקדים להשיג 

 ארה"ק 
 ירושלים  מרכז בעלזא 76מס , ארון  חדר ארונות 

 מקווה תולדות אהרן 35שבטי ישראל  
בית  מקוה יד כהן  8רח' אוהל יהושע 

 מקווה רחוב דובר שלום  רמה ב’  שמש
 חסידיםמקווה קהל   חדש 2ד'  19רחוב ריש לקיש 
 המרכזי ביהמ"דקווה שע"י מ שכונת חפציבה   10רחוב בן איש חי  

 מקווה השכונתי רחוב הרב גרוסמן רמת אברהם 
 ביהמ"ד בית גדליה  053-317-0944טל:   רמה ב

 מקווה תולדות אברהם יצחק חזון איש רח' 
 בני ברק נדבורנה  בית המדרש הגדול   קרית נדבורנה 
 חנות 'מול איצקוביץ׳  רחוב הרב שך 

 מקוה בית פנחס  רחוב יואל 
 מקוה ויזניץ  רחוב רבינא 

 מקוה בעלזא  5רחוב בעלזא 
 ביהמ"ד זכרון רפאל  רחוב יצחק ניסים פינת עוזיאל 

 סופר מילר   חדש רחוב אור החיים 
 מרכז מסחרי הרב לנדא - 1קומה   1רחוב הרב לנדא  

 אשדוד  המדרש בית שלוםבית  רחוב בעל הנס רובע ז 
 בית המדרש בית דוד שאול  רחוב ר׳ חנינא בן דוסא רובע ז 

 בית המדרש בית נפתלי רחוב יהודה הנשיא רובע ז 
 בית מדרש בעלזא מרכזי רחוב חטיבת הנגב רובע ג

 ית מדרש בעלזאב רחוב אברהם שפירא 
 מאפיית אנגל מרכז מסחרי בעל הנס 

 ביהמ"ד בית פנחס  12רח' ינאי 
 היכל שמחה בונים  חדש רחוב האדמור מבעלזא רובע ג

 ביתר עילית  בית המדרש 'בית אהרן׳  5רחוב פחד יצחק 
 חיפה בעלזא בית המדרש 59חדר ארונות ארון  5רח' הרצוג 

 ביהמ"ד הגדול סערט ויזניץ  052-762-0720
 פתח תקוה  שכונת הבעש"ט  052-760-0162

 אלעד  חנות משקאות ישראל מסחרי נחלת יצחק מרכז 
 מקווה חוג חתם סופר   חדש רחוב הריף 

 קריית גת  מקווה קרעטשניף  2 שלום  נתיבות רחוב 
 חנות 'שאבעס'  חדש 70רחוב בית יוסף  

מודיעין  בית המדרש אמרי חיים וזניץ  רחוב טרפון 
 חדש מתחם בתי הכנסת ברכפלד  עילית 

 היכל שמואל אהרן צאנזהמ"ד בי 
 גבעת זאב  קיוסק ערב שבת  חדש 1רחוב גור אריה 

 

 ולפתוח מוקד הפצה למכירת הקונטרס באזור מגוריך,  בזיכוי הרביםאם ברצונך לקחת חלק 
 Info@machonhavineini.com  ניתן לפנות ל'מכון הבינני' בכתובת מייל



 
 

  
 

 בשורה משמחת
 'הבינני' הקונטרס את מוקדים להשיג 

  

 ארצות הברית 
4615 14th Avenue ד זכרון מרדכי "ביהמ

 טאהש 
 בארא פארק

5302 13th Ave  ביהמ״ד שומרי שבת 
4909 13th Ave חדש! Kosher Discount 

814 Bedford Ave.  וויליאמסבורג סאטמאר בנין בראך 
553 Marcy Ave.  סאטמאר קעסקעיד 
690 Myrtle Ave. סאטמאר מירטל 

127 wallabout st ביהמ"ד קראלי 
50 Division Ave Central Market 

44 Grove Spring Court לעיקוואוד  ד בית נפתלי בעלזא"ביהמ 
153 E 7th St. ד קארלין סטאלין "ביהמ 
31 Arosa Hl ד בית נחום "ביהמ- 

 BrookHillברוקהיל 
547 Park Ave. ד סקולען"ביהמ 

2 Milano Dr. ד שמן למנחה  "ביהמ
 נאדפאלא ברוקהיל ’ד

608 E Kennedy Blvd. ד סאטמאר "ביהמ-  
 Kennedyקענעדי 

610 E County Line Rd ד ראחמיסטריווקא "ביהמ 
 N. Wood Ave.2201  לינדן בית המדרש חסידי קאסאן 
52 Main Street 

845-517-9722 
 מאנסי  ד קארלין סטאלין "ביהמ

 25 Phyllis Terrace 
Monsey NY 

 כולל ויזניץ

 מאנרא  י המקוואות "ע 
 

 אירופה
Lange leem straat 170A     בית המדרש אהל משה 

 אנטווערפן 
Van spangen straat. 6  ביהמ"ד בעלזא מרכזי 
Lamorinierstraat. 118    ביהמ"ד בית אהרן 

 ישיבה ווילרייק  
47 East Bank  לונדון-אנגליה בית המדרש סקווירא 

St Kildas Road  בית מסחר עולם הספר  
 

 \ , סיי פארקויפן אין אייער שוהל זיכוי הרביםאויב ווילט איהר אנטייל נעמען אין די דעם 
 718.387.1122, ביטע רופט: א חלק אין די הוצאותמקוה א.ד.ג. אדער נעמען 


