
לא צריך לעשות השתדלות... +האמנם?
מהי ההשתדלות הרצויה לאור דברי התורה?

בשבועות האחרונים הבאנו הרבה שצריכים אנו להחדיר אל 
ליבנו תדיר שההשתדלות אין בכוחה להועיל כמעט במאומה. 
ההשתדלות  שאין  עצמנו  את  לשכנע  צריכים  שאנו  כפי  אכן 
שהתורה  עצמנו  את  לשכנע  צריכים  אנו  כן  מאומה,  מועילה 
ממקור  שפע  עלינו  להביא  לנו  המועילים  המה  הם  והמצוות 
ובספרי  חז"ל  ובמאמרי  התנ"ך  בפסוקי  כמבואר  הברכה, 
המציאות  היא  כך  אלא  המה,  סגולות  בגדר  ולא  הצדיקים. 

שהתורה והמצוות פותחים את צינורות השפע.

 השתדלות במצוות
"אהבת  בעל  זיע"א  מקאסוב  מענדיל  מנחם  רבי  הרה"ק 
"הנותן צדקה על מנת שיחיו  ב(  י,  )ב"ב  שלום" אמר: חז"ל אמרו 
כי  בניי, הרי זה צדיק גמור". מעודי לא הבנתי פירוש דבריהם, 
שיחיו  מנת  על  ליתן  הצדקה,  צורת  היא  שכך  משמע  מלשונם 
בניי, וכי הידור הוא לתת צדקה שלא לשמה?! עד שבא מעשה 

לידי והבנתי את דבריהם לאשורם. 

גביר אחד בעל לב טוב שפיזר ממונו לכל מי  בקאסוב היה 
שדרך על מפתן ביתו ולכל ענין שעמד על הפרק. באחד הימים 
הרהרתי  לבנו.  ישועה  לבקש  הגביר  אלי  ובא  ל"ע  בנו  חלה 
בעצמי: הלא גביר זה הוא מרא דצדקה בעיר זו, מדוע הוא בא 
אלי? והלא צדקה תציל ממוות, יתן צדקה לעניים ויפעל ישועה 
לבנו! עד שעלה במחשבתי שגביר זה אינו מאמין בכוח הצדקה; 
אמנם יש לו לב רחב ויודע שצריך לפתוח את הכיס לנזקקים, 
אבל האמונה שצדקה זו מצווה אלוקית שבכוחה להפך המידות 
מדין לרחמים, חסרה לו. אזי הבנתי דברי חז"ל: "הנותן צדקה על 
מנת שיחיו בניי", הוא יודע ומאמין שהצדקה מחייה את הבריאה 

ולא העסקנות וההשתדלות, "הרי זה צדיק גמור".

שמזונותיו  אדם  רואה  "אם  א(  ז,  )גיטין  חז"ל  אמרו  כן  הלא 
בהשתדלות  ירבה  אמרו  לא  צדקה".  מהן  יעשה  מצומצמין 
בלבך  אתה  מרגיש  צדקה...  מהן  יעשה  אלא  לעסקנים,  ילך  או 
משפחתך,  פרנסת  למען  מעשה  ולעשות  לקום  זקוק  שאתה 
כן,  אמנם  המצוות.  ובקיום  התורה  בלימוד  והוסף  אפוא  קום 
אף ההשתדלות הגשמית תעשה כראוי לך, שהרי האדם מצווה 
להשקיט  כדי  אבל  המלך,  מגזירת  עליו  המוטל  את  לעשות 
תוסיף  אל  בהשתדלות,  להרבות  זקוק  שאתה  הרגשתך  את 
תהלים  מזמורי  באמירת  ומצוות,  בתורה  אלא  בהשתדלותך 

בהשתפכות הנפש ובנתינת צדקה.

 ישועות ע"י המצוות
ראה זה לשונו של הספר הקדוש "מאור ושמש" על הפסוק 
)שמות כג, כה( "ועבדתם את ה' אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימך 

מאוד  מאוד  ליזהר  אדם  כל  "צריך  מקרבך":  מחלה  והסירותי 

להתפלל עם הציבור יחד, ואם מתפלל עם הציבור יהיה מובטח 
שפרנסתו תהיה מזומנת לו בכל יום ברווחה, וברכה תהיה מצויה 
הגזירות  כל  לבטל  יכולים  ציבור  תפילת  ידי  ועל  ידיו.  במעשי 
קשות ורעות רחמנא ליצלן. וכבר אמרנו זאת )מה שכתוב:( "ברב עם 
הדרת מלך" )משלי יד, כח( פירוש, כשנאספין הציבור יחד להתפלל, 
מלכו  המלך,  את  ומביאים  קשות  הגזירות  כל  מבטלים  הם  אזי 
'החזרה', שחוזר ממה שגזר על בני ישראל ח"ו  של עולם, לידי 

'הדרי בי ממה שגזרתי עליהם'.  איזה גזירה קשה, ואומר 

עם  רוב  נאספים  אם  פירוש,  מלך",  הדרת  עם  "ברוב  וזהו 
הדרי  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  מלך,  הדרת  אזי  בתפלה,  יחד 
ידי  על  ישראל  כנסת  על  וממשיכין  עליהם  שגזרתי  ממה  בי 
"'ועבדתם' את ה'  וזהו פירוש הפסוק  תפלתם השפעות טובות. 
הוי  בלב?  שהיא  עבודה  ואיזוהי  רבים,  לשון  פירוש  אלוקיכם", 
אומר זו תפלה )תענית ב, א(. ואמר הכתוב אם תעבדו ביחד את ה' 
'לחמך'  את  וברך  הציבור,  עם  יחד  שתתפללו  דהיינו  אלוקיכם, 
פרנסה  לך  שתהיה  פרנסתך,  את  שיברך  פירוש  'מימיך',  ואת 

טובה ורחבה"

כך הסתכל ה"מאור ושמש" על הפרנסה: זקוק אתה לעשות 
אתה  זקוק  בציבור!  והתפלל  קום  בוודאי,  לפרנסתך?  משהו 
ברכת  אמור  יתברך!  לה'  תודה  תן  לרפואתך?  משהו  לעשות 
אשר יצר בכוונה עצומה ובזה תזכה לרפואה, כי כשהאדם מבין 
שהקב"ה ממשיך רפואה לבני אדם ולא ההשתדלויות הטבעיות, 
ממילא הוא זוכה לרפואה מן השמים. ובוודאי הוא עושה את מה 
השתדלות  שיעשו  ה'  רצה  כן  כי  לרופא  והולך  לעשות  שצריך 
השמים  מן  שהרפואה  ומאמין  יודע  הוא  בלבו  אבל  הטבע,  כפי 

היא.

 התפילה והביטחון מועילים 
מכורח המציאות

בטוח  להיות  האדם  שעל  מבואר  הקדושים  בספרים 
לתפוס  אדם  לבני  להם  קשה  לפעמים  לו.  תועיל  שהתפילה 
תפילה?!  כל  מקבל  שהקב"ה  הוא  אמת  וכי  בשכלם,  זה  דבר 
וכי אינו עונה לפעמים לאו?! אך התשובה היא, כי התפילה וכל 
שאר הדברים שחז"ל אמרו עליהם שמועילים לו לאדם, מועילים 
בוודאות וללא שום צל צלו של ספק, וכפי שאם האדם מגביה 
ידי  על  יעלה  שהחפץ  הוא  בטוח  מעלה,  כלפי  בידו  חפץ  איזה 
פעולתו, כן הוא צריך להיות בטוח שאם יתפלל תתקבל תפילתו 
הקב"ה  שלפעמים  אלא  המציאות,  זוהי  תועלת.  ממנה  ויקבל 
נסתרות.  חשבונות  מחמת  אחרות  לעתות  התפילה  את  שומר 
והמצוות, כל אלה מועילים מכורח  והתפילה, התורה  הביטחון 

המציאות ולא כאיזה דבר סגולי.

 ההסתכלות יהודית על ענין התפילה
ראש  במסכת  שהקשו  חז"ל  דברי  עפ"י  הדברים  ויומתקו 
הגויים  כי  חטאת"  לאומים  "חסד  שאמרו  מה  על  א(  )ד,  השנה 
כשנותנים צדקה מתכוונים לטובת עצמם: "ומאן דעבד הכי לאו 
זו לצדקה בשביל שיחיו  והתניא: האומר סלע  מעליותא היא? 
בני, ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור!" 
ותירצו: "לא קשיא; כאן - בישראל, כאן – בנכרים". ופירש רש"י: 
"כאן בישראל - שלבו לשמים, ואם מריעין לו בחייו, אינו קורא 
לו תגר, אלא תולה היסורין בעוונו, אבל נכרי אם אין מטיבין לו 

כגמולו קורא תגר".

 המצוות – מקרבים הם להקב"ה 
הנה דברי הגמרא משלימים באופן נפלא את היסוד האמור. 
היהודי אפילו כשהוא נותן צדקה ומרבה בתורה ותפילה כשהוא 
כן  אין הוא עושה  בה',  לבו בביטחון  ומחזק את  שרוי במצוקה 
בתורת מקח וממכר או מסחר עם הקב"ה ח"ו, אלא מפני שהוא 
מרכבה  אותו  ועושים  ה'  אל  אותו  מקרבים  אלה  שכל  יודע 
אליו  להתקרב  זו  בשעה  ה'  שרצון  ומאמין  יודע  והוא  לשכינה, 
ולא להרבות בהשתדלות, והוא יודע גם שזה גופא הטעם שהם 
ממשיכים עליו ישועה, לא מפני שיש להם כוח סגולי להמשיך 
הוא  ה'  רצון  מקיים  וכשהאדם  ה'  רצון  שהם  מפני  אלא  ישועה 
נמשך  ממילא  בוראו  אל  מתקרב  וכשהוא  בוראו  אל  מתקרב 
עליו רפואה וישועה. ומסיבה זו כשלא תבוא אליו הישועה לא 
ויבין שכל  יבטל את עצמו אליו  ה'  בהתקרבו אל  כי  יקרא תגר, 
במצב  להיות  לו  שטוב  ושיתכן  הוא  לטובתו  עושה  שהוא  מה 

זה שהוא שרוי בו.

מה שאין כן הגוי, שאם נשמיע לו שיעור מעין זה שמסרנו 
היום, יאמר אשר יצר באופן שאינו נכון ויתן צדקה באופן שאינו 
אלה  כל  שאם  סבור  הוא  הנקודה,  את  תופס  אינו  הוא  כי  נכון, 
ולא  השתדלות  כמו  לעשותם  צריך  הם,  השתדלות  במקום 
הקב"ה  עם  אותם  יעשה  שלא  וכיון  הקב"ה,  עם  אותם  יעשה 

יועילו יקרא תגר. יועילו, ומשלא  בוודאי לא 

הוא  שהקב"ה  בלבנו  ונחדיר  זה  דבר  על  שנעבוד  כמה 
ושהצדקה  הנותן תשועה,  והוא  הוא המרפא  הזן,  הוא  המפרנס, 
כל  כי  טעמא,  מהאי  מועילים  בהם  וכיוצא  והביטחון  והתפילה 
שהכל  להבין  לו  וגורמים  הקב"ה  אל  האדם  את  מדבקים  אלה 
אשר  בכל  והצלחה  ברכה  לראות  נוסיף  כך  יתברך,  מאתו  הוא 
נלך ונהיה כלולים באלו שנאמר עליהם "ברוך הגבר אשר יבטח 

בה' והיה ה' מבטחו". 
י"ד.  שיעור  הלבבות',  'חובות  שבספר  הביטחון'  'שער  על  השיעורים  סדרת  )מתוך 
 2 למערכת  בכניסתכם  לחצו  )בא"י(,  השיעורים  לקו  חייגו  המלא,  השיעור  לשמיעת 

)- שיעורי חובות הלבבות(, ובחרו שיעור 14. שמעו וביטחו!(

בס"ד

התבוננות וחיזוק במשעולי החיים+הבינני ואחיה

אאא

פרשת ויצא תשפ"ג
גליון ל"ב



אנא עזור 
לי לזכות 
בלוטו ואני 
מבטיח לך...

"הבטחתי ונושעתי..." כיצד?
ו+כי אנו מנ+הלים משא ומ+תן עם +הקב"ה?
ארבע נקודות בהבנת ענין הנדרים והנדבות! 

בורח  הוא  צרה,  בעת  שרוי  אבינו  יעקב  בפרשתנו, 
מעשו שמבקש לקפח את חייו ואין אתו מאומה מפני 
והותירו  ממונו  כל  את  ממנו  לקח  הרשע  שאליפז 
ואומר:  הקב"ה  אל  יעקב  פונה  כל.  ובחוסר  בעירום 
"אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי 
הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום 
אשר  הזאת  והאבן  לאלוקים,  לי  ה'  והיה  אבי  בית  אל 
שמתי מצבה יהיה בית אלוקים וכל אשר תתן לי עשר 

אעשרנו לך".

להיות  לאדם  לו  ראוי  ראוי,  שכך  חז"ל  מזה  למדו 
בעת  בהיותם  רבים  נוהגים  כך  ואכן  צרה.  בעת  נודר 
ישועה  ייוושעו בדבר  נדרים על תנאי אם  לידור  צרה 
לו  קל  צרה,  בעת  האדם  שבהיות  והאמת,  ורחמים. 
הוא  יודע  כי  הבטחות,  ולהבטיח  נדרים  לידור  מאוד 
כדי  האיש  יעשה  לא  ומה  מנגד,  לו  תלויים  שחייו 

יתן בעד נפשו. להציל את חייו, והרי כל אשר לאיש 

 וכי במקח וממכר עסקינן?
לנו  יש  התורה,  פי  על  רצוי  שהדבר  הגם  אולם 
נעשנו  שלא  כדי  לעשותו  הרצויה  הדרך  מהי  לראות 
רגילים  בהיותנו  הנה  כי  ומגושמת,  שטחית  בצורה 
לשאת וליתן עם אנשים, נוטים אנו לפנות אל הקב"ה 

גם כן ממקום של משא ומתן. 

פרנסה,  להשיג  שידוך,  להשיג  מאוד  חפץ  האדם 
יודע  הוא  והרי  וכו',  מהבנק  אישור  איזה  להשיג 
שהמפתחות מסורים בידי הקב"ה שהוא עושה ומעשה 
את כל המעשים, מה הוא עושה? הוא פונה אל הקב"ה 
ואומר: אני אתן לך כך וכך ואתה תתן לי בתמורה את 
תהלים  ספר  יום  ארבעים  אומר  אני  צריך...  שאני  מה 
מרישא לגמירא ואתה תשיג לי את השידוך המיוחל...

סוף דבר, הוא פונה אל הקב"ה באותה צורה שהוא 
אלא  עמו,  וליתן  לישא  בא  כשהוא  לחבירו  פונה 
שביודעו שאצל הקב"ה אין מדברים דברים גשמיים כי 
אם דברים רוחניים, הוא מוכן לנקוט בכל מיני צעדים 
רוחניים בשביל כך. מה אתה אוהב, שאני לומד כל יום 
שעה? הנה מקבל אני על עצמי ללמוד מעתה במשך 

יום שעה תמימה...  שבוע שלם כל 

 הדבר אינו נכון בתרתי
אכן כשנתבונן בזה מתוך ישוב הדעת נראה שאינו 
בדעתנו  להעלות  נוכל  איך  כי  א.  טעמי:  מתרי  נכון 
אותנו  לדחוק  כדי  למצוקה  אותנו  מכניס  שהקב"ה 
חפץ,  שהוא  מה  את  לו  ליתן  שנוכרח  עד  הקיר  אל 
מחומר  קרוצים  לאנשים  ח"ו  אותו  נדמה  בזה  והרי 
אנשים  של  מצוקתם  את  שמנצלים  ממון  תאבי 
גם  נותן  הקב"ה  שהרי  ב.  כספים.  מהם  להוציא  כדי 
נוכל  וכיצד  ורחום,  חנון  הוא  כי  ראויים,  לשאינם 
 לחשוב שעל האדם ליתן להקב"ה כדי לקבל ממנו את 

צרכיו.

 נקודה א'
 להיות כלי לקבלת השפע

אכן האופן הנכון להסתכל על הענין הוא כך: באמת 
הכתוב  כלשון  צרכיו  כל  את  אחד  לכל  נותן  הקב"ה 
"נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו", אלא שלפעמים 

מחמת  השפע  את  לקבל  יכול  שאינו  מרגיש  האדם 
עוונותיו, והרי הוא דומה לכלי שבור שאינו מחזיק את 
מחשבה  מתוך  לא  לשמים,  נודר  הוא  כן  על  המשקה. 
מתוך  שאם יתן להקב"ה הקב"ה יתן לו תמורתו, אלא 
רצון לבטל את עצמו להקב"ה, כי באמצעות הנדר הוא 
קונו,  רצון  לעשות  לבו  בכל  חפץ  שהוא  דעתו  מגלה 

ובזה הוא נהפך לכלי שלם ומוכן לקבלת השפע.

רצון  על  להשפיע  אינה  הנודר  תכלית  אומר:  הוי 
קודם  גם  שפע  לו  נתן  הקב"ה  כי  שפע,  ליתן  הקב"ה 
הנדר, והרי מעולם לא עצר מליתן לו שפע. אך תכלית 
הנודר היא לעשות עצמו כלי שלם כדי שיוכל להחזיק 

נותן לו! את השפע שהקב"ה 

 נקודה ב'
 נודר להקדיש לשמים אותו השפע

והאיך נעשים כלי שלם? זאת נבין כשנבאר נקודה 
מצפה  האדם  דוגמא:  פי  על  אותה  ונבאר  נוספת, 
הקב"ה  אל  הוא  פונה  קיימא,  של  לזרע  רבות  שנים 
בן  לי  תתן  "אם  בתפילתה:  חנה  שאמרה  כמו  ואומר 
חייו  כל  לשבת  שיוכל  ואדאג  לשמים  אקדישנו  זכר, 
בזה?  מתכוון  הוא  מה  הנה  העבודה".  ועל  התורה  על 
אמלא  כאומר:  להקב"ה,  עצמו  את  לבטל  מתכוון  הוא 
שאטול  ידי  על  זאת  ביותר,  החזק  באופן  תפקידי  את 
את השפע שיגיע אלי ואחזיר אותו להקב"ה, ולי ישאר 

יהיה אצלי ותהיה לי הזכות לגדלו. רק שהבן 

אין  צרה.  בעת  נודר  של  אמיתית  דוגמא  זוהי  הנה 
את  לקבל  כדי  להקב"ה  צדדי  דבר  ליתן  נודר  האדם 
מה שהוא מבקש, כי אם יעשה כן ייראה הדבר כאילו 
הוא מבקש לעשות משא ומתן עם הקב"ה, קח צדקה 
ותן לי זרע של קיימא. אלא הוא נודר להקדיש לשמים 
את  מבטל  הוא  בזה  כי  לו,  יתן  שהקב"ה  שפע  אותו 
עצמו להקב"ה, וכיון שכן מתברר בשמים שהוא באמת 

ונותנים לו את השפע! השליח הנכון לזה 

 העולם כמכרז...
הן גם בעולם כך הוא. כשמדינה צריכה למשל לספק 
ובודקת  'מכרז'  עושה  היא  הצבא,  אנשי  לכל  מעילים 
גדולה,  הכי  הכמות  את  לספק  יכול  מי  דברים:  כמה 
השירות  את  נותן  מי  זול,  הכי  המחיר  את  לוקח  מי 
פגמים  יימצאו  שאם  כדי  אחריות  לוקח  מי  טוב,  הכי 
אחרים  מעילים  יתן  או  הכסף  את  יחזיר  במעילים, 
תמורתם, וכן הלאה. וכשמוצאים את האדם שנותן את 
התנאים הכי טובים, קונים אצלו את המעילים ונותנים 
לו את המחיר שהוא דורש כדי שיוכל להרוויח כרצונו.

אחד  כל  צרה,  בעת  שנודרים  נדר  על  כשמדברים 
מבין מצד הסברא, שאין הכוונה ליתן שוחד להקב"ה, 
"אתן  אומר:  האדם  שוחד...  מקבל  אינו  הקב"ה  כי 
נענה  מה  שידוך".  לי  תשיג  ואתה  לעניים  צדקה 
לעומתו? "הלא בין כך ובין כך אתה מחויב ליתן צדקה 
וכי סבור אתה שבגלל הצדקה שאתה מקבל  לעניים, 

על עצמך ליתן, תשנה משהו?". 

האדם מתחנן בדמעות שליש: "אנא עזור לי לזכות 
דולר  מיליון  שלושה  שאתן  לך  מבטיח  ואני  בלוטו 
אפשר  "אי  לעומתו?  נענה  מה  צדקה".  למוסדות 
רצון  לך  לא מפני שיש  רגש...  עם  לשכנע את הקב"ה 
להוציא  הקב"ה  לך  ייענה  בלוטו,  לזכות  כך  כל  חזק 
את שמך בגורל... ובנוגע למוסדות התורה, הלא הרבה 

שלוחים למקום... אין לך מה לדאוג עליהם".

האופן הנכון לידור בעת מצוקה, הוא שיאמר האדם 
)מתוך יישוב הדעת, כדי שלא ירמה את עצמו(: מוכן אני לעבוד קשה 

מהקב"ה  אני  מבקש  ולכן  נאמן,  גזבר  להיות  בשביל 
שיתן לי את השפע שאני מבקש ממנו, ואני מקבל על 

עצמי שאקיים את תפקידי נאמנה.

 נקודה ג'
מהו ענין מעשר כספים? 

יש  שכן  דבר,  עוד  לנו  יקשה  זאת  כל  אחרי  אולם 
יהיה  "אם  באמרו  ע"ה  אבינו  יעקב  בהנהגת  להתבונן 
אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן 
לי לחם לאכול ובגד ללבוש וגו' כל אשר תתן לי עשר 
אעשרנו לך". הגעו עצמכם! ראובן בא לשמעון ומדבר 
על לבו: "הן מילארדר גדול אתה, תן לי נא מאה אלף 
דולר, מאה אלף ותו לא". שמעון אינו משתכנע, "למה 
צריך אני ליתן לך?" – הוא שואל. וברצותו לפתוח את 
יודע מה?  "אתה  לו:  לו, ראובן אומר  לב שמעון שיתן 
אעשה אתך עסקא, תתן לי מאה אלף דולר, ואז אחזיר 
ישתכנע  בוודאי  נו, עכשיו שמעון  לך עשרת אלפים". 

ליתן לו מאה אלף דולר...

מי  תינח  הא  אבינו?  יעקב  בהנהגת  יש  הגיון  איזה 
שמתפלל על בן קיימא ומבטיח להקדישו לשמים, כי 
באמצעות  ברבים  הגדול  שמו  לקדש  מבטיח  הוא  אז 
השפע, אבל כאן הלא תשעה חלקים יקח לעצמו ורק 
הקב"ה  לו  ימלא  מדוע  לשמים,  יתן  העשירי  החלק 

בעבור כך את מבוקשו? 

 עומקם של דברים
אכן מה שמבואר בזה הוא, שכאשר האדם מפריש 
ונותנו  השמים  מן  מקבל  שהוא  השפע  מן  מעשר 
לשמים,  אז  מעלה  הוא  המעשר  את  רק  לא  לצדקה, 
זה  והרי  מעלה.  הוא  שקיבל  כולו  השפע  כל  את  אלא 
דומה למי שהקב"ה חנן אותו באיל והולך הוא מקריבו 
נוטל  הוא  הבשר  שאת  שאע"פ  לשלמים,  המזבח  על 
המזבח,  על  הכהנים  מקריבים  החלב  את  ורק  לעצמו 
לו כאילו החזיר את  וברור שנחשב  מכל מקום פשוט 

הכל להקב"ה. 

למרות  מכספו  מעשר  מפריש  האדם  אם  כאן,  אף 
ברשותו,  הנמצא  הכסף  לכל  בדחיפות  זקוק  שהוא 
הגיע  שהכסף  ומבין  יודע  שהוא  דעתו  בזה  מגלה  הוא 
ומעלה  הכסף  כל  את  מקדש  הוא  ובזה  השמים,  מן  לו 

פרקי חיזוק בדרכי החייםהבינני וא_למ+דה
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זאת  דימו  וכבר  שפע.  מיני  בשאר  וכן  לשמים,  אותו 
מהם  שמפרישים  שכיון  טבל,  לפירות  המפרשים 
וניתרים באכילה מפני שהם  תרומה, כולם מיתקנים 
האדם  שנוטל  כיון  כאן  אף  לתרומה.  שיריים  נעשים 
מעשר  ממנו  ומפריש  הזה  לעולם  שירד  השפע  את 
למרות הקושי הרב הכרוך בזה, הוא נחשב כקורא שם 

על כל השפע ומקדישו לשמים.

אעשרנו  עשר  לי  תתן  אשר  "וכל  אומר  כשהאדם 
לך", הרי הוא כאומר: אם תתן לי שפע, אעשה הכל, 
תמיד  לזכור  כדי  ומכאיבים,  קשים  דברים  כולל 
מצהיר  הוא  הרי  כך,  שאומר  וכיון  לי.  נתתו  שאתה 
ולכן  נאמן,  גזבר  להיות  עצמו  על  מקבל  שהוא  בזה 

ונותן לו השפע שביקש. הקב"ה נענה לו 

ראו נא דבר פלא בבעל הטורים על הפסוק "ואהבת 
את ה' אלוקיך", וזה לשונו: "ואהבת", אותיות האבות. 
"בכל לבבך", כאברהם שנאמר בו "ומצאת את לבבו" 
)נחמיה ט, ח(. "בכל נפשך", כיצחק שמסר נפשו להקב"ה. 

"ובכל מאודך" כיעקב דכתיב ביה "וכל אשר תתן לי 
עשר אעשרנו לך".

יעקב  של  נדרו  את  משווה  הטורים  בעל  הנה 
שהיה  ולאברהם  לשחיטה,  נפשו  את  שמסר  ליצחק 
שהרי  תמוה  הוא  ולכאורה  לבוראו.  לבבו  בכל  נאמן 
הקב"ה  לו  שיתן  ממה  עשירית  רק  ליתן  נדר  יעקב 
"ואהבת  מצות  לקיום  דוגמא  ממנו  ליטול  נוכל  ואיך 
האדם  יתן  שאפילו  ראיה  מכאן  אלא  מאודך"?  בכל 
רק עשירית ממה שיקבל, ייחשב לו כאילו הוא מעלה 

הכל לשמים.

 להיזהר להפריש מעשרותיו מיד
הקושי  גודל  הוא  לכך,  ביותר  המובהק  הסימן 
זה  מטעם  אשר  כספים  מעשר  בהפרשת  שיש 
רבים  הנה  זו.  ממצוה  משתמטים  רבים  אנשים 
נותנים,  שהם  מה  את  נחשב  שאם  לאמור  יצטדקו 
נראה שהם נותנים הרבה יותר ממעשר, אך כלפיהם 
לכם  קשה  מדוע  בדבריכם,  אתם  כנים  "אם  נשאל: 
כל-כך להפריש עשירית לצדקה תיכף ומיד לקבלת 
מגיע  השפע  שאז  מפני  אלא  זה  אין  משכורתכם?" 
ליהנות  בלבכם  גדולה  התשוקה  ולכן  הקליפה,  עם 
לידכם,  הקב"ה  שאנה  הכסף  סכום  מכל  ומיד  תיכף 
תיכף  עשירית  ממנו  להפריש  מסוגלים  שאינכם  עד 
ומיד, ולכן אתם דוחים את נתינת המעשר לזמן אחר.

מתגבר  האדם  אם  כל-כך,  קשה  שהדבר  וכיון 
לקבלת  ומיד  תיכף  לצדקה  עשירית  ומפריש 
ה'  את  "ואהבת  בזה  מקיים  הוא  הרי  משכורתו, 
אלוקיך בכל מאודך", ובזה הוא מקדיש את כל השפע 
שמצות  הטורים  בעל  מדברי  ולמדנו  לשמים.  שלו 
מצוה  אלא  המצוות,  ככל  מצוה  אינה  כספים  מעשר 
כיהודי,  האדם  את  מעמידה  היא  באשר  היא  יסודית 
שהרי במצוה זו מקיים האדם "ואהבת את ה' אלוקיך 

בכל מאודך".

 שיתוף השפע עם אחרים
בסעודות  עני  להזמין  הזוה"ק  הזהיר  זו  מסיבה 
דין  לבעל  מקום  יש  לכאורה  הנה  כי  ויו"ט.  שבת 
לומר: "הן אני נותן צדקה די והותר, מדוע אני מחויב 
רואים  גם להזמין עניים לסעודותיי?". אך מכאן אנו 
מכל  שפע,  מקבל  שהאדם  אימת  כל  היסוד,  שזהו 
שפע שהוא, הוא מרגיש בעצמו חוסר נעימות: "איך 
אוכל לקבל? מי אומר שזה מגיע לי?", וממילא הוא 

הולך ומשתף אחרים בטובתו.

העשירים  בקרב  המנהג  התקבע  בימינו  הנה 
צאצאיהם,  את  מחתנים  כשהם  היראים,  על  הנמנים 
משפחה  של  הנישואין  הוצאות  עת  באותה  לשלם 

יכולת.  אחרת חסרת 

ומקורו  הוא  יהודי  מנהג  זה  שמנהג  ידוע  ליהוי 
נתן  הקב"ה  אם  הזוה"ק!  ובדברי  הקדושים  באבות 

זו  ולא  החופה,  אל  להובילו  הלום  עד  והביאני  בן  לי 
אף זו נתן לי שפע רב די והותר, איך אוכל ליטול הכל 
לעצמי? אחפש משפחה נזקקת ואשתף אותה בשפע 

שנתן לי הקב"ה!

יוכל  הלא  כאלה,  סכומים  לאדם  לו  אין  ואם 
לפי  הקב"ה  לו  שנתן  השפע  עם  אחרים  לשתף 
יתן  "אם  אבינו  יעקב  שאמר  וכפי  ומדרגתו,  יכולתו 
לי הקב"ה לחם לאכול ובגד ללבוש, מכל אשר יתן לי 
שקאפ  הגר"ש  דברי  שידועים  וכמו  מעשר",  אפריש 
זצ"ל שהאדם יכול להפריש מעשר גם משאר דברים 
סוף,  אין  עד  אופנים  בזה  ויש  ומחכמתו.  מזמנו  כגון 
במתנה  שקיבל  מסוימים  דברים  לו  יש  אחד  כל  כי 
מן השמים ויכול לתרום מהם לאחרים! וכשעושה כן 
האדם הוא מחזיר להקב"ה את השפע שהוא נותן לו 

ומעלה את כל השפע לשמים!

 נקודה ד'
 ובחנוני נא בזאת – המציאות בבריאה

חז"ל הודיעו לנו שמותר  נעבור לנדבך נוסף. הנה 
יקיים  לבחון את הקב"ה במעשר כספים לראות אם 
הבטחתו עשר בשביל שתתעשר, וכמו שנאמר )מלאכי 
ארובות  לכם  אפתח  לא  אם  בזאת  נא  "ובחנוני  י(:  ג, 

אולם  די".  בלי  עד  ברכה  לכם  והריקותי  השמים 
זו  מצוה  שנא  מאי  א.  בתרתי:  תמוה  הדבר  לכאורה 
הלא  ב.  ה'.  את  לבחון  מותר  בה  שרק  המצוות  מכל 
כן  ואם  והבטחון,  האמונה  מצות  על  אנו  אמונים 
מדוע נבחן את ה', וכי דבר רצוי הוא לבחון את ה'?!

בנקודת  נוגע  המעשר  שענין  שלמדנו  לאחר  אכן 
כי כשהנברא מקבל את  הקשר שבין הבורא לנברא, 
כנודע,  ביניהם  החיבור  נעשה  אז  מהבורא,  השפע 
ומבין  יודע  שהוא  כמכריז  הוא  מעשר  וכשמפריש 
חיבור  ונעשה  שפע  הבורא  עליו  השפיע  שכעת 
ביניהם, ועוד זאת הוא כמגלה דעת שאינו ראוי לזה 
הוא  כן  ומקדישו לשמים, אם  לכן הוא מחזיר  ואשר 
מהות היהדות, ולכן אפשר להבין שהוא פועל באופן 

יותר משאר המצוות. יסודי 

בסדר  הטבועה  היא  מציאות  אלא  היא  שכן 
הנהגת  באופן  נוגעת  המעשר  נתינת  כי  הבריאה, 
כן  ואם  לעשירות.  טבעי  באופן  וגורמת  הבריאה, 
את  בה  לבחון  אפשר  מדוע  ביותר  פשוטים  הדברים 

הקב"ה. 

בעולם,  הקיים  המשיכה  לכוח  דומה  זה  והרי 
חפץ  הרם  הקב"ה.  את  בו  לבחון  מותר  שבוודאי 
שהוא  ותראה  ממנו  ידך  את  הרפה  כך  ואחר  לאוויר 
לא,  באמונה.  חסרון  זה  איי,  תשאל,  וכי  לארץ.  נופל 
הטבעי  הסדר  הוא  כך  כי  באמונה,  חסרון  זה  אין 
הוא.  כך  מעשר  נתינת  אף  פיו.  על  פועל  שהעולם 
בדומה  לעשירות  טבעי  באופן  גורמת  מעשר  נתינת 

לכוח המשיכה שגורם לדברים ליפול לארץ. 

את  לבחון  אפשר  אי  ועונש  שכר  של  בדברים 
צדיק  ויש  ליכא  עלמא  בהאי  מצוה  שכר  כי  הקב"ה, 
חשבונות  יודעים  אנו  ואין  לו  וטוב  רשע  לו  ורע 
היא  הלא  מעשר,  נתינת  בענין  אבל  וכו',  שמים 
פועלת מכורח המציאות, כי כל שהאדם מחזיר הכל 
לשמים, מוכרחת הברכה לשרות עליו, כי שם צוה ה' 
וכאמור, הוא בנתינת מעשר בכל תחום  את הברכה. 

וכוח!  שהוא, גם בחכמה 

 סוף דבר
האדם  שיאמר  פירושו,  צרה  בעת  נודר  לסיכום: 
גזברות  עצמי  על  לקבל  אני  ומזומן  "מוכן  לעצמו: 
הכרה  מתוך  ימי  כל  בנאמנות  תפקידי  את  ולקיים 
למלאות  כדי  ורק  אך  מהקב"ה  השפע  את  שקיבלתי 
את תפקיד הגזברות". ומפני שהוא יסוד מוסד ביהדות 
ויש בו משום ואהבת את ה' אלוקיך בכל מאודך, לכן 
הוא מביא עשירות לאדם מצד סדר הבריאה, וכשנלך 

ימי חיינו! ירדפונו כל  זו, הרי שאך טוב וחסד  בדרך 

הפעם אודה את ה'?!
בנה  את  כשילדה  לאה  על  מסופר  זו  בפרשה 
כן  על  ה'",  את  אודה  הפעם  "ותאמר  השלישי, 
שיק  מהר"ם  הגאון  מפרש  יהודה.  שמו  קראה 
זצ"ל, שדיברה בלשון תמיהה: הפעם אודה את 
ארצה  הלא  ה'?!  את  אודה  עתה  רק  וכי  ה'?! 
יהודה  שמו  קראה  כן  על  שעה!  בכל  לו  להודות 
להודות  שמו  הזכרת  על-ידי  תמיד  שתזכור  כדי 

לה'.

לנו  שיש  לדידן  גם  ללמוד  לנו  יש  מזה  הנה 
הנה  כי  למצוא עצות שלא לשכוח להודות לה', 
השכחה.  היא  תמותה  בן  של  מחולשותיו  אחת 
האדם נוטה לשכוח כמה קשה היה לו בתחילת 
והוציאו  צרותיו  מכל  הצילו  הקב"ה  ואיך  דרכו 

למרחב. 

צבי  משה  רבי  הרה"ק  על  מסופר  כן  והלא 
רבו  אצל  בשבת  פעם  שהיה  זיע"א  מסאווראן 
אותו  וראה  זיע"א  ממעז'יבוז  ברוך  רבי  הרה"ק 
כל  על  לפניך  אני  "מודה  שאמר  בשעה  בוכה 
עתיד  אתה  ואשר  עמדי  עשית  אשר  החסד 
לעשות עמי". שאל אותו לפשר הדבר. אמר לו: 
"הטעם שמודים כבר עכשיו על טובות העתיד, 
הוא מפני שחוששים שמא ישכחו להודות עליהם 
דבר  לשכוח  עלולים  שאנו  גופא  וזה  כשיבואו, 

לי למרר בבכי!" גורם  כזה, 

ועל כן מוטל עלינו לעשות כל טצדקי כדי להזכיר 
לעצמנו להודות לה' על כל הטובות שהוא עושה 

ועל כל החסדים שהוא מרעיף עלינו. לנו 

עתים  לקבוע  הוא  היעוצות  מהעצות  אחת  ואכן 
אנשים  מהרבה  ששמעתי  וכמו  לזה,  מזומנים 

בידם. ועלתה  כן  נבונים שעשו 

 פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה י-ה
יורד שפע  היה  קיים,  היה  המקדש  בזמן שבית 
אז  היו  קרובים  והארץ  כי השמים  לעולם,  גדול 
זה לזה. אך עתה בעוונותינו ובעוונות אבותינו, 
צד שאנו  בכל  רואים  אנו  ולכן  השפע התמעט, 
פונים כל-כך הרבה כאב וצער. אולם, כשהאדם 
מודה ומהלל לה' על כל אשר הוא עושה עמו, הרי 
ונעשה אצלו כמו  וארץ,  ומקרב שמים  הוא חוזר 
שהיה בזמן הבית וחוזר השפע לירד עליו במלואו 

בזמן הבית. כפי שהיה 

 הודאה משפיעה 
יהודי  על  המעשה  נתפרסם  שנים  כמה  לפני 
אחד שהמתין כ"ח שנים לפרי בטן, ומאחר שכל 
למיניהן,  הסגולות  גם  כמו  והרפואות,  הרופאים 
לא הועילו, קיבל החלטה בלבו להתחיל למנות 
ולספור את כל הטובות הגלומות בדבר זה גופא 
שאין לו בנים, טובה ליום, טובה ליום. עבד כן 
מוצא  הוא  יום  כל  כאשר  ומחצה,  שנה  במשך 
טובה אחרת שלא היתה מוכרת לו עד כה, ויהי 

ונתבשר בבשורה טובה. ומחצה  בחלוף שנה 

כבשי  ובהדי  שמים  חשבונות  יודעים  אנו  אין 
שמי  ידוע  זה  דבר  אבל  לן,  למה  דרחמנא 
הוא  הקב"ה,  של  בטובותיו  להתבונן  שמרבה 
ממשיך אליו שפע מצינור חדש, מצינור של זמן 
הבית, ואם כן בוודאי יכול לבוא עליו שפע חדש 

שלא היה יכול לבוא אליו עד כה.

דוד המלך אמר בתהלים )קיח, יט(: "פתחו לי שערי 
י-ה". לפתוח שערים אינו  צדק אבוא בם אודה 
מאוד  קל  לה',  להודות  כשבאים  אבל  קל,  דבר 
לפותחם, וכיון שנפתחו השערים, כבר יכולים גם 
לבקש "אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא!"

גג



והערב נא!
שעה שאנו כולנו באמצעי ימי החורף, וזמן חורף מבעבע בהיכלי הישיבות, הכוללים ובכל יהודי החפץ ללמוד תורה,

 שומה עלינו להתחזק בימים אלו  באיכות לימוד התורה, בהתמדה, שמחתה, 
בהירותה ולימודה לשמה – לעשות נחת רוח ליוצרינו!

60 שיעורים בהירים בעניינים אלו יסייעו לכם בדרך העולה בית ה’
טלפון ישיר שע"י 'קול הלשון': 0732951337

 לגישה ישירה לתיקיית ‘תורה’ הקישו בכניסתכם למערכת * 
ואח”כ מספר הקובץ: 111143 ובחרו שיעור רצוי!

 לתרומות והנצחת שיעור, וכן לקבלת השיעור דבר יום ביומו, ניתן לפנות 
info machonhavineini.com ישירות למכון 'הבינני'  בדוא"ל

 לקבלת הגליון בקביעות וכן להערות והארות בכל ענייני הגליון 
ניתן לפנות למכון ‘בינה הגיגני‘ דוא“ל: 

a60263 gmail.com

קול הבינני 

  קב_לת הדין באהבה  
במשנתו של הרה"ק רבי דוד מסקווירא זי"ע 

מעשה 
הרה"ק רבי יעקב יוסף מסקווירא זי"ע שיכל את בתו מרת פייגא מלכה, שהיתה נשואה 
ביום  הנישואין  לאחר  מיד  ונפטרה  זי"ע  מרדכי  התורת  בעל  מאנסי   - מוויזניץ  לאדמו"ר 
כ"ז אלול תש"ה, וכשהגיעה אליו הבשורה המרה, בכה לדקה ותיכף התחזק ולא ראו יותר 
דעתו  להסיח  שיוכל  כדי  קדיש  לומר  שליח  מינה  אלא  קדיש  עליה  אמר  ולא  כלום,  עליו 
כמותו  שינהגו  ר"ל,  זש"ק  בלי  בחייהם  ילדיהם  שנקטפו  לאחרים  מייעץ  היה  וכן  ממנה. 

הקדיש. לאמירת  שליח  וימנו 

למעשה 	 הבנה 
ויש להמליץ מה שאמר הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע: כשעוברים נהר קפוא למחצה, 
אותו  לחצות  היא  היחידה  העצה  רגע.  בכל  להשבר  עלול  הקרח  כי  להתעכב  אי-אפשר 
ולכן  לבב,  ובטוב  בשמחה  תמיד  להיות  צריך  הזה  בעולם  כן  כמו  במרוצה.  לעבר  מעבר 
וזה  כלל.  להתעכב  ולא  במרוצה  אותו  לעבור  הוא  צריך  קשה,  מאורע  האדם  על  כשעובר 

הוא. ביהדות  כלל 

עני  אליהם  בא  בשוק,  שהלכו  לקיש  וריש  יוחנן  ברבי  מעשה  מסופר:  בירושלמי  והנה 
עמו  לעשות  זכינו  לא  אמרו:  ומת.  העני  נפל  בינתיים  מעט.  אותו  ודחו  לחם,  פת  לבקש 

בקבורתו. והתעסקו  במותו  צדקה  עמו  נעשה  בחייו,  צדקה 

אדם  של  צערו  תגדל  כמה  בנפשכם  דמו  זי"ע:  מגור  שמחה'  ה'לב  הרה"ק  כך  על  אמר 
דעתו  עליו  תבלבל  בוודאי  הלא  רגליו,  תחת  מת  נפל  והעני  לעני  מזון  בנתינת  שהתעכב 
וישקע בעצבות ומרה שחורה. אבל האמוראים הקדושים שאין לנו השגה בהם, זיככו את 
מה  ונראה  הבה  היה,  שהיה  מה  הלאה.  להמשיך  ידעו  כזו  בשעה  שגם  כך,  כדי  עד  עצמם 

לעשות. כעת  עלינו  מוטל 

מעשה
ובאמת את כוחו הגדול בענין זה יש להמליץ שלקחו מאביו הרה"ק רבי דוד מסקווירא 

ה'תר"פ(. כסלו  ט"ו  ביום  מרומים  לגנזי  )נסתלק  זיע"א 

צדיק זה, צדיק באמונתו יחיה היה. פלא והפלא היה צדיק זה באמונתו בה', כאשר קיבל 
את יסוריו באהבה גמורה, באופן שאי אפשר להבין איך בשר ודם יכול להגיע למדרגה כזו. 

שלשה מילדיו נפטרו מחייו. בתו הצדקנית מרת פייגא ע"ה כבר היתה מאורסת לינוקא 
ובעודו עומד בציפיה  ואז כשהשמחה היתה בעיצומה,  זי"ע,  ישראל מסטאלין  רבי  הרה"ק 
דרוכה לראות את בתו מקימה בית בישראל עם צדיק נשגב זה, שבקה חיים לכל חי. וידום 

מפיו.  אנחה  שום  הוציא  ולא  הצדיק 

למעשה 	 הבנה 
עומד  בנו  את  וכשראה  הגדולה,  האבידה  על  הרבה  בכה  זי"ע  יצחק  רבי  הרה"ק  אביו 

רגשותיו.  את  לעצור  מצליח  הוא  איך  אותו  שאל  בדומיה, 

הוסיף.  ולא  אבכה?"  מה  "על  בנו:  לו  השיב 

מעשה
וקיבל עליו  אז שתק  וגם  ורבי מרדכי,  רבי אהרן  בניו הקדושים  חיים  לאחר מכן שבקו 

באהבה. שמים  גזירת 

כשהבן רבי אהרן נפטר, היה אז בן מ"ג בלבד והותיר אחריו חמש עשרה יתומים. קודם 
לכן נסע לקייב לדרוש ברופאים בגלל מחלה שתקפתו. הרופאים טיפלו בו כמיטב יכולתם, 
לאביו,  הרעה  הבשורה  וכשהגיעה  ליוצרו.  נשמתו  את  החזיר  אהרן  ורבי  כשל  הטיפול  אך 
)אמרות  לא בכה ולא הוציא הגה מפיו. כך מספר האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב שליט"א 
נוכח  היה  הוא עצמו  ז"ל, אשר  אייזיק קראסניאנסקי  חיים  ר'  כפי ששמע מהרה"ח  טהורות( 

הרה"ק  אבל  נזדעזעו,  הנוכחים  כל  בסקווירא,  הקודש  לחצר  הבשורה  הגעת  בשעת  אצלו 
וכלל.  כלל  נאנח  ולא  בכה  לא  עצמו  זי"ע  דוד  רבי 

טלית  באיזו  ושאלו  לדיין  לקרוא  צוה  שם  וכשהגיע  לקייב,  אז  נסע  דוד  רבי  הרה"ק 
בטלית  או  מצוה,  לשם  יותר  בה  שהשתמשו  חול  של  בטלית  האם  בנו,  את  להטמין  יש 
וכאילו לא קרה לו כלום. וכל דבריו היה מתוך ישוב הדעת  יותר,  של שבת שהיא חשובה 

למעשה  	 הבנה 
עתה  עד  "הנה  לה:  ואמר  נענה  ויללה,  בבכיה  לחדרו  נכנסה  סימא  חנה  הצעירה  כשבתו 
ולבקש רחמים, אבל עכשיו שכבר נעשה  ולבכות  ענין להתפלל  היה  כשעדיין היה בחיים 

לבכות. אין  מעשה 

ומוסיף האדמו"ר מראחמסטריווקא הלא כך מבואר אצל דוד המלך ע"ה כאשר בנו הילד 
יהיה. בתחילה,  וכפי שבישר לו נתן הנביא שכן  שהוליד מבת שבע מת מיד לאחר לידתו, 
כשחלה הילד, צם דוד שבעה ימים ולן על הארץ ובכה והתפלל לפני ה' שירפא אותו, אך 
שמלתיו  ויחלף  ויסך  וירחץ  מהארץ  דוד  "ויקם   – מיד  שמת,  הבשורה  אליו  שהגיעה  כיון 
ויבא בית ה' וישתחו ויבא אל ביתו וישאל וישימו לו לחם ויאכל". וכשנשאל על ידי עבדיו: 
ותאכל  קמת  הילד  מת  וכאשר  ותבך  צמת  חי  הילד  בעבור  עשיתה,  אשר  הזה  הדבר  "מה 
ועתה  הילד,  וחי  ה'  וחנני  יודע  מי  אמרתי  כי  ואבכה  צמתי  חי  הילד  "בעוד  השיב:  לחם", 
מת, למה זה אני צם? האוכל להשיבו עוד?! אני הלך אליו והוא לא ישוב אלי!" )ש"ב יב, כ-כג(

מעשה
ימים  כחודש  ה'תר"פ,  חשון  ח'  לך,  לך  פרשת  קודש  בשבת  מרדכי  רבי  בנו  וכשנפטר 
נראה  לא  פניו  כשעל  מאומה  אירע  לא  כאילו  השבת  כל  במשך  התנהג  הסתלקותו,  קודם 
שום עצב ותוגה. וכשהגיע זמן מוצ"ש יצא בנו הרה"ק רבי יעקב יוסף זי"ע באמצע סעודה 
וכשחזר  הק'  אביו  אחריו  שלח  אתר  ועל  חול,  בבגדי  השבת  בגדי  את  להחליף  שלישית 

שבת... נו...  אמר 

למעשה 	 הבנה 
לאחר מכן, בחזרתו מהלווייה, אמר: "כשנפטר לו להרה"ק רבי דוד מטאלנא בן בחייו, אמר: 
י, ג( "וידום אהרן", וכי סבורים אתם שלא כאב לו?! בוודאי  )ויקרא  "בפטירת בני אהרן נאמר 

אהרן!" "וידום  כן  פי  על  ואף  לו!  כאב 

אל  ה'  "וידבר  ח-ט(,  פסוק  )שם  אהרן  אל  הדיבור  סמיכות  על  יקר  הכלי  שכתב  מה  וראה  צא 
לספק  יש  שהשתיקה  "לפי  לשונו:  וזה  בניו,  לפטירת  תשת",  אל  ושכר  יין  לאמר  אהרן 
ושמח  שותק  הוא  אם  או  ה',  משפטי  על  בלבו  תגר  וקורא  ומצטער  שותק  הוא  אם  בה, 
בלבו כמידת הצדיקים ששמחין ביסורין, על כן נתייחד אליו הדיבור, כדי לגלות על טוהר 
היינו ששרתה  זה  ודיבור  כי אם מתוך שמחה,  אין הקב"ה משרה שכינתו  מחשבתו שהרי 
כי היה שמח ביסורין כמידת הצדיקים!"  נודע לכל  עליו השכינה מתוך שמחת לבבו, בזה 

מעשה
גם  אלא  השתיקה,  בפלך  תופס  זי"ע  מסקווירא  דוד  רבי  הרה"ק  היה  צרה  בעת  רק  לא 
היה  בשתיקה,  כנגדם  לעמוד  יכולים  אינם  אדם  שבני  דברים  נוכח  אל  רגילים,  בזמנים 

לשתוק. הכוח  שואב  הוא  מהיכן  נשאל  פעם  השתיקה.  בפלך  עילאית  בגבורה  נאחז  הוא 

למעשה 	 הבנה 
אמר: "שותקים ושותקים, וכשנגמר הכוח לשתוק, נחים מעט על ידי שתיקה, ואז ממשיכים 

לשתוק!"

מעשה
של  מדרש  בית  בה  שהיה  אחת  בעיירה  נקלע  השלג,  בעת  שפעם,  עליו  מסופר  עוד 
חסידי סקווירא, אבל היה קשה מאוד להגיע אליו מחמת השלג. אולם הוא לא ויתר והתחיל 
להשתרך רגלית בשלג כדי להגיע לבית מדרש. שאל אותו אחד: מדוע הרבי מתאמץ כל-כך? 
לביתו?  הקרוב  כנסת  בבית  יתפלל  לא  מדוע  גדול,  בקושי  כרוך  שהדבר  רואה  שהוא  מאחר 

למעשה 	 הבנה 
אמר לו הרבי: "עיכוב אינו כי אם נסיון להתעלות על ידו!" ותשובתו זו לא ללמד על עצמו 

יצא... כולו  הכלל  על  ללמד  אלא  יצא, 

ננסה אף אנו להתחמם לאורם של צדיקים, ללכת בדרכיהם ולעבוד את בוראינו בלבב שלם!  

לימוד היוצא מידי מעשההבנה - _למעשה

800 גליונות
 נתרמו ע"י ידידנו 

 הר"ר יוחנן 
דרוק שליט"א
 לרגל שמחת
אירוסי בתו

 עב"ג החתן הבחור המופלג 

ה"ה נתן עקשטיין הי"ו

בן ידידנו הר"ר יחיאל מאיר שליט"א
 ויזכו לבנות בית נאמן לה' ולתורתו 

מתוך אמונה ובטחון

700 גליונות
 נתרמו 

 לע"נ הרה"ח 
רבי ישראל יעקב ז"ל 
בן יבלחט"א  ר' מאיר 

יחזקאל הי"ו
הולצברג

נלב"ע ו' כסלו תשס"ח  
ת.נ.צ.ב.ה.

600 גליונות
נתרמו ידידינו הר"ר 
עמרם הירשמן 

שליט"א

לרגל שמחת 
הולדת בתו 

למזל"ט
יה"ר שיזכה לגדלה לתורה 

לחופה ולמעש"ט!

072.257.7726  - אר"י 
בריטניה  -  0204.586.2115

718.686.8300 - ארה"ב 
03.300.0223  - בלגיה 
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