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ביטחון בבידוד
בין  שנמצאים  אלו  לשניים:  מתחלק  העולם 
קרובים  משפחה,  בבני  מוקפים  אנשים, 
בבדידות,  שחיים  אלו  לעומת  וידידים, 
אחד  כל  ומהמוניו.  החיים  משאון  רחוקים 
ולא  הקבוצות,  משתי  באחת  נמצא  מאיתנו 
קורה  לקבוצה.  מקבוצה  עוברים  אנו  פעם 
אבל  משפחתו,  עם  חי  כללי  באופן  שאדם 
בעת כלשהי הוא נקלע למקום זר, והוא בודד 
לו,  הכין  שיוצרו  מסלול  אחד  לכל  ומרוחק. 
אנחנו  לפעמים  בדרך.  תחנות  מיני  כל  ויש 
בקבוצה האחת, ולפעמים בקבוצה השנייה. 
רבינו  ד',  בפרק  השלישי,  החלק  בתחילת 
מדריך את אנשי הקבוצה השנייה: ואם יהיה 
נכרי – דהיינו אדם שאין מכירים אותו, בודד 
וגלמוד, עזוב לנפשו – איך יעבור את המצב 
הזה באופן הנכון והראוי, מתוך ביטחון בה'?

נקודות,  שתי  על  לחשוב  רבינו  מורה  כאן 
לצמיחה  אותן  ולנצל  בהן  להתעמק 

ולהתעלות.
הנקודה האחת, שלמעשה כולנו גֵרים בעולם 
הזה. החיים כאן מוגבלים בזמן, בעוד הנצח 
האמיתי,  הבית  הוא  שם  הבא.  בעולם  הוא 
את  מוצא  כשאדם  אנחנו.  גֵרים  כאן,  ואילו 
שיחשוב  לו,  נוח  שאינו  במצב  לבד,  עצמו 
הנשמה,  אל  לב  ישים  הטהורה,  נפשו  על 
ערבה.  בארץ  לגור  חוצבה  הכבוד  שמכיסא 
מחשבה זו תביא אותו לנצל את הזמן היקר 

כדי לבנות לעצמו את הנצח. 
גרים  כי  כ"ה):  (ויקרא  בתורה  כתוב  וכבר 
ותושבים אתם עמדי. כשיהודי מוכר קרקע, 
לא ימכרנה לעולם, אלא רק עד שנת היובל, 
כדי  זאת  הראשון.  לבעליו  השדה  יחזור  אז 
שהקונה לא יתקשר אל הקרקע בקשר הדוק 
בעולם,  כאן  ותושב  גר  שהוא  שיזכור  מדי, 
וכך ישקיע בקניינים שיעמדו לו לעולם ועד, 
ששום  יום  יבוא  הן  חולפים.  בנכסים  ולא 
דבר לא ילך אתו, לא רכוש, לא חברים ולא 
יהיה  הפרטי  רכושו  ההוא,  ביום  משפחה. 
על  עולה  שערכם  טובים,  ומעשים  מצוות 
כל הון דעלמא. בבדידותו, יכול האדם ביתר 

שאת להמחיש לעצמו ידיעה גורלית זו.
הנקודה השנייה שרבינו מביא, ושעליה כדאי 
שלושים  פעם,  עשרים  ושוב,  שוב  לחזור 

פעמים,  ושמונים  מאה  אפילו  ואולי  פעם, 
היא: ויחשוב: זה טובה מטובות הבורא עליו.

לבני  לדאוג  צריך  ואינו  בודד,  כשהוא  עתה, 
כשאף  מחויבויות,  מיני  כל  ולקיים  משפחתו 
אחד אינו דוחק בו והוא חופשי לנפשו, יש לו 
הפּניות לחוש את קרבתו יתברך באין מפריע. 

הוא נמצא לבדו עם יוצרו, ואין עוד עמו.
כאשר אמי ע"ה עברה תקופה של טיפולים 
אותה  אשפזו  הפעמים  באחת  מתישים, 
שבת  כולל  ימים,  כמה  למשך  בידוד  בחדר 
קודש. הבידוד היה באופן מחמיר: איש לא 
הורשה להיכנס אליה, וגם את האוכל העבירו 
דרך חדר לפנים מחדר. טלפון לא היה שייך 
להחזיק שם, בגלל הקרינה. כך היא הייתה 
שם לבדה, בלי כל קשר עם העולם החיצון. 
כשהשתחררה מהבידוד, באתי לבקר אותה, 
כאשר כולי מתוח לקראת הפגישה עם אמא 
לראשונה  עתה  שעברה  כזו,  חוויה  אחרי 
עלייך  עברו  "איך  אותה:  שאלתי  בחייה. 

הימים האלו, לבד?"
לבד!  אחד  רגע  הייתי  "לא  אמרה:  ואמא 
השם יתברך היה אתי!" היא התפללה שלוש 
שרה  בשבת  תהילים.  ואמרה  ביום  תפילות 
את הזמירות, ובמיוחד דמעו עיניה בניגון של 
סעודה שלישית 'ידיד נפש אב הרחמן'. "אף 
בשר ודם לא היה אתי", היא אמרה לי, "אבל 
האבא הטוב שבשמים היה אתי כל הזמן, כי 

אתה עמדי, כל כך קרוב. ידיד נפש!"
סמוך לחדרה היה חדר בידוד נוסף. התבודד 
ומצוות.  תורה  שומר  לא  שעדיין  אדם  שם 
הוא  התרגז!  הוא  וכמה  התלונן  הוא  כמה 
ניסה לשבור את הקירות, לדרוש שיתנו לו 
לדבר או להתקשר, אך מאום לא עזר. ימים 

אלו שברו אותו לרסיסים. 
למי  בביטחון,  שמתחזק  מי  בין  ההבדל  זה 
שלא. אמא ע"ה למדה את שער הבטחון יחד 
עם אבי ז"ל, וידיעותיה עמדו לה לעת ניסיון, 

לחשוב שזו טובה מטובות הבורא עליה. 
הטהורה  נשמתה  לטובת  אלו  דברים  יהיו 
אברהם  ר'  בת  ע"ה  מאנצ'י  חוה  מרת  של 
ז"ל, שעלתה למרום בכ' בשבט תשע"ג. יהי 

זכרה ברוך. 
(מתוך שיעור 122 בשער הבטחון. לשמיעת השיעור הקישו 4 
לאחר בחירת השפה, או בחיוג ישיר 02-3011904.)

שמעו סיפור השבח שלי
פשוטים  סיפורים  מספרים  אנשים  זה?  את  צריך  מה  בשביל 
שכאלו, ממש מעשים שבכל יום: שהם חשבו שיהיה כך, ובסוף 
שהתבלבל  מוקדם,  מדי  או  מאוחר  מדי  קמו  שהם  אחרת,  קרה 
הסיפורים  על  שואלים  לא  הבלגן...  להם  הסתדר  או  הסדר  להם 
הגדולים והדרמטיים, אלא על הסיפורים הקטנים: בשביל מה אתם 
מאד  יפה  עליהם?  שעובר  סיפור  כל  להכניס  אנשים  משכנעים 

שהם זכו להשגחה פרטית, אבל למה לעשות מזה עסק שכזה?
את  יפרסמו  שאנשים  בוער  מה  אותי,  שאלו  אנשים  כמה  כבר 

סיפוריהם. מה העניין? מה זה נותן? מה זה עושה?
המספרים  זאת  ועל  עצמו,  למספר  שיש  לתועלת  נכנס  לא 
הסיפורים  שדווקא  המאזינים,  על  נדבר  לא  גם  יעידו.  בעצמם 
העקבית  וההקשבה  יותר,  עליהם  השפיעו  והיומיומיים  הקטנים 

שינתה את חייהם מהקצה לקצה.
נתמקד הפעם בנחת רוח שסיפור הדברים עושה למעלה, בנחת 
רוח שיש לאבינו שבשמים מכל סיפור וסיפור של כל יהודי, מכל 

מקום שהוא נמצא.
מתורגם  ע"ב,  מ'  (דף  בא  בפרשת  הקדוש  הזוהר  מביא  וכך 

ללשון הקודש):
"חוב על האדם לספר תמיד לפני הקב"ה, ולפרסם כל נס פרטי 
מכל אותם ניסים שעשה עמו הקב"ה בפרטות, ולהודות עליהם.

והרי  הקב"ה?  ניסי  לספר  האדם  על  חוב  הוא  למה  תאמר,  ואם 
ואם  כך,  אחר  שיהיה  מה  וכל  שהיה  מה  כל  הכול,  יודע  הקב"ה 

כן, למה צריך לפרסם לפני הקב"ה את מה שהוא עשה ויודע?"
זאת ממש השאלה שנשאלת: למה זה חסר?

ומתרץ הזוהר הקדוש: "בוודאי צריך האדם לפרסם את הניסים, 
אותם  שכל  לפי  עמו,  עשה  שהוא  מה  כל  הקב"ה  לפני  ולספר 
מתקבצים  מעלה  מלאכי  המוני  וכל  למעלה,  עולים  דיבורים 

ורואים אותם, והם מודים ומשבחים לפני הקב"ה".
וכמה שורות קודם לכן: "שהקב"ה מקבץ כל המוני מלאכי מעלה, 
ואומר להם, לכו שמעו סיפור השבח שלי, שמספרים בניי ושמחים 
בגאולתי. וכל המלאכים מודים לקב"ה על שיש לו עם קדוש כזה, 

ששמחים בשעה שהקב"ה עושה להם ניסים".
סיפורו  את  ומכניס  לקו  מתקשר  כשיהודי  דעו!  יקרים,  חברים 
על ההשגחה העליונה שהוא ראה, הקב"ה קורא לכל המלאכים 
בדור  יהודי  איך  ראו  עתה.  מספר  בני  מה  שמעו  להם:  ואומר 

הזה, עומד ומשבח ואומר תודה לקב"ה, מהלל ומפאר לשמי.
העולם,  רחבי  מכל  אנשים  אלפי  עשרות  ַזּכּו  סיפור?  לכם  יש 

וַׂשמחו את כל פמליא של מעלה.
מספר הקו הישיר, להכנסת סיפורי השגחה פרטית שאירעו לכם: 

02-30-11-902
שבת שלום ומבורך,
פינחס שפר
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בס"ד



עבודה שבלב לפני העבודה 
שלי  הבוקר  סדר  כאברך.  חיי  את  לחיות  זכיתי 
ולמטפלת,  לגנים  ילדים  ושליחת  מארגון  מורכב 
אחר כך תפילת שחרית ביישוב הדעת, ומשם לכולל 
לבית  להגיע  הוא  הקבוע  מנהגי  דשמיא.  בסייעתא 
הכנסת עשר דקות לפני התפילה. שמתי לב שזהו 
פרק זמן נחוץ ביותר, כדי ליישב את הדעת ולהתחיל 

את התפילה באופן הראוי.
ביומיים האחרונים אירעה תקלה בסדר יומי. קמתי 
שתחי'  אשתי  התאחר.  הסדר  וכל  מאוחר,  מעט 
עבודתה,  את  מוקדם  מתחילה  היא  מהבית.  עובדת 
השעות  סך  את  לסיים  תוכל  הצהריים  שעד  כדי 
בתחילת  מתאחרת  היא  אם  התחייבה.  שעליהן 

העבודה, זה על חשבון הזמן בצהריים.
עליה,  להעמיס  רציתי  לא  לעשות.  מה  ידעתי  לא 
אצליח  למטפלת,  הילדה  את  אקח  אם  שני,  ומצד 
להגיע לבית הכנסת בתחילת התפילה, ואפסיד את 

עשר הדקות המקדימות שכל כך חשובות לי.
את  אקח  "אני  ואמרה,  מתלבט  שאני  ראתה  היא 
הילדה למטפלת. נכון שזה יארך כרבע שעה, אבל 

עדיף לי שתתחיל את התפילה בזמן הרגיל".
עומס  יותר  היה  בצהריים  יום.  ועוד  יום  עשתה  כך 
קמתי  כבר  ב"ה  השלישי  וביום  קל,  היה  לא  וזה 
כרגיל ולקחתי בעצמי את הילדה. אחרי שחרית אני 

מבחין בשיחה שלא נענתה, ומתקשר הביתה.
העבודה  תחילת  עם  ביותר:  נרגשת  נשמעת  אשתי 
יצרה  היא  במערכת.  בתקלה  הבחינה  היא  היום, 
ושמונה  שבארבעים  לה  ואמרו  החברה,  עם  קשר 
השעות הקרובות המחשבים לא יעבדו, והם נאלצים 

להעניק לה שני ימי חופשה על חשבונם.
יומיים  אחרי  בדיוק  קיבלה  היא  האלו,  היומיים  את 
שבהם התאמצה והקריבה למען זמן התפילה שלי. 
ימי  שני  לקבל  הולכת  שהיא  ידעה  לא  היא  אז 
להראות  פנים,  לה  האירו  משמים  והנה  חופשה, 
כמה חשוב להשקיע את אותן עשר דקות של הכנה 

לתפילה, כדי לחזק את הקשר עם בורא עולם.
(יום חמישי פרשת וארא תשפ"ג, לילה, סיפור 4, מס' סיפור 32109. 
למדור הסיפורים הקישו 1 לאחר בחירת השפה.)

ברוך מתיר אסורים
שיחה  סיימתי  עתה  זה  בבוקר.  וחצי  חמש  השעה 
עם תלמיד חכם חשוב מאוד, שכבר הוציא עשרות 

ספרים, והוא סיפר לי מעשה מופלא:
האב  שלח  בצהריים,  שתיים  בשעה  ראשון  ביום 
החסד  מארגוני  אחד  של  לבניין  האברך  בנו  את 
את  להחזיר  כדי  הארץ,  במרכז  הגדולים 

ללבנה אמר שתתחדש
חודש  של  לבנה  בקידוש  עוסקים  וכולם  חו"ל,  בני  מאת  למערכת  הגיעו  סיפורים  עשרות 
טבת. השנה היה מזג אוויר קשה במיוחד. מתחילת החודש היו הלילות מעוננים. יום אחד 
ירד שלג, למחרתו ירד ברד והלבנה הייתה מכוסה כל העת, עד כדי כך שלפני שבת יצאה 
הוראה מאת מורי הוראה, שאם רואים את הלבנה בליל שבת יש לקדש אותה. יהודי בן 
את  קידש  שבה  הראשונה,  הפעם  זו  הייתה  זו  שנה  של  בטבת  כי  סיפר,  לאוי"ט  שבעים 

הלבנה בשבת קודש. 
יצאה  טרם  כן,  שלפני  חמישי  ביום  התרחש  שלי  הסיפור  חו"ל:  מתושבי  אחד  מספר  וכך 
ההוראה לקדש לבנה בשבת. ראיתי שעדיין לא קידשתי את הלבנה, ואם לא אקדש אותה 
הלילה, שוב לא אוכל לעשות זאת החודש.  הדבר הטריד אותי מאוד, והחלטתי ללכת לבית 
ופניתי  שבתהילים,  ק"כ  פרק  אמרתי  המדרש,  לבית  נכנסתי  כך.  על  ולהתפלל  המדרש 
לריבונו של עולם בשפתי – אידיש. אמרתי: "ריבונו של עולם, הגעתי לכאן במיוחד כדי 

להתפלל, שתיראה הלבנה ונוכל לקדש אותה. אנא ה' הראנו את חסדך".
מרוב  לבנים  היו  והשמים  ערבית,  להתפלל  הלכתי  בלילה  עשר  השעה  לפני  דקות  חמש 
עננים. בתפילת ערבית התפללתי שוב שנזכה לקדש את הלבנה. מיד אחרי מעריב נכנס 

השמש ואמר: "יש לבנה!"
מעל  עצומה,  הייתה  השמחה  גדולה.  בהתרגשות  הלבנה  את  וקידשנו  החוצה  יצאנו  מיד 
ומעבר לרגיל. מיד אחרי שאמרנו את הפסוקים יצאנו בריקודים סוערים, ממש כמו שכתב 

הרמ"א, ששמחת קידוש לבנה היא כמו שמחת חתן וכלה. 
היו כמה שהתפעלו ושאלו, "איך קרה הנס הזה?"

ואני אמרתי, "מה השאלה איך זה קרה? הן התפללתי על כך והאמנתי שה' יענה לתפילתי". 
כמה יהודים שעמדו לידי, אמרו כי גם הם התפללו על כך, וכך ראינו בחוש כי הראה לנו 

ה' חסדו. 
במהרה  השלמה  בגאולה  הגדולה  הפנים  להקבלת  ה'  יזכנו  כן  שכינה.  פני  להקביל  זכינו 

בימינו. 
(יום שני פרשת שמות תשפ"ג, לילה, אידיש, סיפור 1, מס' סיפור 32278. למדור הסיפורים הקישו 1 לאחר בחירת 
השפה.)

סגולה בדוקה ומנוסה
ואני,  החברותא  התעוררנו,  פרטית,  השגחה  קו  שנפתח  מאז  מירושלים:  אברך  מספר 
וניצלנו  למירון,  יחדיו  נסענו  כסלו  חודש  ראש  בערב  אמונה.  בענייני  פעם  מדי  לשוחח 
אני  אצלו,  פרטית  השגחה  של  סיפורים  לי  סיפר  הוא  אמונה.  בענייני  לשיחה  הדרך  את 
סיפרתי לו משלי, ויחד הודינו לה' על הכול. וגם ביקשתי. מאוד ביקשתי. סיפרתי לחברי על 
ההתמודדות שיש לי בענייני פרנסה, כמה אני לחוץ וכמה קשה לי, בפרט עכשיו כשבחסדי 

השי"ת גם אירסתי את בני, ואיני יודע אנה אני בא.
חברי השתתף עמי והתחיל לדבר אתי על פלאי הסגולה של ספר החינוך – לברך ברכת 
המזון בכוונה מתוך הכתוב. הוא אמר לי שזה בדוק ומנוסה, אך אני אמרתי לו, שזה כבר 

כמה שנים שאיני נוטל ידיי לסעודה באמצע השבוע.
"מהיום תתחיל לאכול 'המוציא' בכל יום, ותראה ברכה", הוא אמר לי.

"תגיד  הדברים.  את  קיבל  לא  הוא  אבל  לי,  שיש  בריאותי  קושי  בגלל  שזה  לו  הסברתי 
לרבנית שלך שתאפה לחמניות קטנות, ובכל סעודה תאכל לחמנייה אחת. קבלו על עצמכם 

שגם אתה וגם אשתך תברכו בכל יום ברכת המזון".
הוא היה נחוש בדעתו. הוא היה בטוח שעל ידי ברכת המזון תבוא ישועתי, וראיתי שבכל 

מאודו הוא רוצה לעזור לי. 
בכל אופן הרעיון נראה לי משונה. קשה לשנות הרגל של שנים. כאשר חזרתי הביתה, בערב 
ראש חודש, אמרתי לעצמי שמתאים שאלך לכותל המערבי להתפלל ערבית. הצעתי לאשתי 
לבוא גם כן, וכך הגעתי לרחבת הכותל ונתקלתי בעלון השגחה פרטית של פרשת תולדות. 
 – שפר?  פינחס  הרב  של  בטור  הראשון,  בעמוד  כתוב  מה  והנה,  כזה.  אחד  עלון  לקחתי 
מעשה ביהודי שהתקשה בפרנסה, והחליט להתחזק בסגולה של ספר החינוך, ולברך ברכת 
המזון בכוונה. הוא מספר שראה שזה כל כך עוזר לו, שהוא רואה חובה לפרסם את הדבר 

כדי לעזור לכולם. 
ראיתי בכך סימן משמים, כי אכן זה מה שהקב"ה רוצה ממני. כבר באותו ערב דיברתי על 



הגלגלים  כיסא 
שהסבתא השתמשה 

האברך  היה  משם  בו. 
אמור להמשיך לכולל, ואחרי 

הכולל לחזור הביתה. 
בשעה  הביתה  חזר  לא  האברך 

הזמן  כך.  אחר  שעה  לא  וגם  הקבועה, 
היא  לדאוג.  החלה  ואשתו  והתארך,  הלך 

התקשרה אליו פעם אחת, ועוד פעם, ועוד ועוד. 
וגברה.  הלכה  והדאגה  זמין,  היה  לא  שלו  הפלאפון 
אין  נפשו.  את  ידע  לא  וזה  לחמיה,  התקשרה  היא 
לו כל מושג לאן נעלם הבן שלו. המשטרה נכנסה 
המיון  חדרי  בכל  האברך  את  חיפשו  והם  לתמונה, 
שתיים  בשעה  זכר.  כל  אין  לאברך  אולם  שבעיר, 
על  איכון  לבצע  רעיון  המשטרה  העלתה  בלילה 
מספר  פי  על  האברך  את  לאתר  ולנסות  הפלאפון, 

הסלולרי שלו.
אות  לאחרונה  שידר  הפלאפון  כי  העלתה,  הבדיקה 

חיים מתוך בניין ארגון החסד. 
מכיוון  קולות  שמעו  ואז  לבניין,  פרצו  השוטרים 
תקוע  הנעלם  שהאברך  הבינו,  אז  או  המעלית. 
במעלית, ומיהרו לשחרר אותו. שתים עשרה שעות 

הוא היה תקוע שם! 
אסורים  המתיר  לה'  והודה  המאסר,  מתא  יצא  הוא 

בכל לבו. 
שאלו אותו בני המשפחה, "איך שרדת שם בפנים? 

איך החזקת מעמד?"
גלגלים.  כיסא  לי  היה  ראשון,  "דבר  האברך:  ענה 
והתיישבתי  הכיסא  את  פתחתי  תקוע,  שאני  ראיתי 

עליו. 
שתלויה  המעלית  בתוך  לראות  תוכלו  שני,  דבר 
שם על הקיר מודעה, שמבשרת שמחר מגיע בודק 
מעליות כדי לבצע בדיקה תקופתית. אמרתי לעצמי: 
יותר מעשרים וארבע שעות לא אהיה תקוע כאן, הן 
לדאוג.  צריך  שאיני  כך  אותי.  וישחרר  יגיע  הבודק 
זו הייתה השגחה נפלאה מן השמים, שההודעה הזו 

תלתה בפנים. 
נתקעת,  שהמעלית  בשעה  מהמצוי  בשונה   – ועוד 
האור לא נכבה. היו אתי עט ומחברת. הוצאתי אותם 

וכך ישבתי וכתבתי חידושי תורה. 
אני רואה בכל המהלך הזה השגחה פרטית מופלאה, 
חיי,  של  הסיוט  תהיינה  האלה  שהשעות  שבמקום 
בהיותי סגור בתא קטן, ללא קליטה וללא מזון, הן 

הפכו לשעות של התעלות. ברוך מתיר אסורים". 
כאשר שוחחתי על כך עם אותו תלמיד חכם, הוא 
אמר: ראו איך זה, שבן אדם יכול להתנתק לשתים 
תחשבו  אל  העולם.  ענייני  מכל  שעות  עשרה 
שבשביל להגיע לזה חייבים להיתקע במעלית, שלא 
בלי  לפעם,  מפעם  כזה  דבר  ליזום  אפשר  תתנסו. 
להבהיל אף אחד, בתיאום מוחלט ובהודעה מראש, 
ויפה כוחה של ההתבודדות להתעלות ולהתרוממות.

(יום חמישי פרשת וארא תשפ"ג, לילה, סיפור 3, מס' סיפור 32110. 
למדור הסיפורים הקישו 1 לאחר בחירת השפה.)

תיקון טעות
בבירור  מצערת.  טעות  חלה  השפה"  את  "להבין  בסיפור   106 בעלון 
נפלה  שבמזוזה  "בדרך"  בתיבת  הוא;  הנכון  המעשה,  בעל  מול  נוסף 
גריעותא באופן שניתן לתקנה. ולא כפי שנכתב בעלון הקודם. בתקווה 

שלא תצא מכשול מתחת ידינו.

המחייב  הדרוש  בשיעור  הקטנות  הלחמניות  את  לאפות  הכן  נעמדה  והיא  רעייתי,  עם  כך 
בברכת המזון. 

והטובות  החסדים  כל  על  הקב"ה  את  ומברך  אוכל  ידיים,  נוטל  סעודות.  בשגרת  התחלתי 
לומר  מוכרח  אני  הועילה,  הסגולה  כמה  עד  לכם  שאספר  לפני  עוד  תמיד.  עמנו  שעושה 
שעצם העניין, יש בו דבר גדול מאוד. לעצור, להתבונן ולהקדיש כמה דקות כדי להודות על 

הכול, זה דבר נפלא כשלעצמו. החוויה הזו לבדה כבר שווה את המאמץ.
עברו פחות משבועיים, והנה ניגש אלי חבר עשיר. אני יודע שיש לו כסף, אבל מעולם לא 
קיבלתי ממנו סכומים גדולים. הוא ניגש אלי מעצמו ואמר לי, "אתה עומד לחתן את הבן 

בעזרת ה', נכון?"
"נכון".

"ובכן, יש לי בשבילך עשרת אלפים שקל. כשתצטרך, תבוא לקחת ממני".
השתוממתי והודיתי, אבל אחר כך חשבתי, שמן הסתם לא תצא תועלת מהצעתו הנדיבה, 
כיוון שבטבעי אני מתבייש לגשת ולבקש צדקה. איני מסוגל לבקש את ה'מגיע לי' בנדיבות 
לבו של הזולת. אולם למחרת התברר שהחבר חשב על כך. "תקשיב", הוא ניגש אלי ואמר, 
"אתה לא צריך לבקש את הכסף. קח עכשיו את כל הסכום, ותשמור אותו לענייני הכנסת 
כלה". וכך הוא מוציא מול עיניי חבילה נכבדת של שטרות כחולים: עשרת אלפים שקלים 

במזומן. 
התרגשתי מאוד. נפעמתי ממש. ראיתי שנפתחו שערי ישועה, והחלטתי לשדרג את הקבלה 
שקיבלנו על עצמנו. ביום שישי, בזמן שכל הילדים בבית, אספתי את כולם והראיתי להם 
במוחש, את חבילת השטרות של עשרת אלפי השקלים. סיפרתי לילדי על הנסיעה למירון, 
על העלון ועל ברכת המזון. שוחחתי מעט באופן כללי על מצבנו הכלכלי, ועל כך שברוך 
ה' אנחנו גם עומדים לפני חתונה. ביקשתי מהם שיקבלו על עצמם גם הם, לברך ברכת 
המזון בכוונה מתוך הכתוב. מובן שלא מקיימים מצוות רק בשביל הסגולות, ועל כן הרחבתי 

בזכותנו הגדולה להודות לה' על טובו וחסדו, יחד עם זה שזו סגולה לפרנסה בעולם הזה.
ואכן, בשבת קודש הייתה התעוררות גדולה, ובשולחן שבת בירכו כולם מתוך הכתוב כיאה 

וכיאות. 
מצאה  עבדה,  לא  אז  שעד  אשתי,  אחרינו.  לרדוף  החלו  הישועות  בעוצמה.  הגיע  ההמשך 
עבודה קלילה ונעימה. אמנם לא מדובר בסכום גדול במיוחד, אבל בהחלט בהכנסה שיש 
בה כדי לסייע. אני עצמי לומד שני סדרים בכולל, ובערב עוסק בעבודה מסוימת, כדי לצאת 
ידי חובת ההשתדלות. עד אז לא עלה בדעתי לבקש העלאה במשכורת, אבל כשראיתי את 
השפע היורד אלינו משמים, חשבתי שאולי אפשר לנסות גם את זה. ביקשתי העלאה, וכבר 

למחרת הודיעו לי שיוסיפו לי סכום יפה בכל חודש. 
אחד מהילדים לקח את דברי ברצינות רבה, והוא החל להשקיע באופן מיוחד בברכת המזון. 
יום אחד נקרעו לו הנעליים, באופן שכבר לא היה אפשר ללכת בהן. אמרתי לאשתי שתיקח 
מאתיים וחמישים שקלים, מתוך סכום כסף שהיה מוכן אצלי כדי להחזיר הלוואה כלשהי, 

וקיוויתי שבקרוב אוכל להשלים את החסר.
היא הלכה עם בני לחנות נעליים, שם הראו לו נעליים אלה ואחרות, עד שהוא מדד נעל 

מצוינת במידה המתאימה. "הייתי רוצה את הנעל הזאת בדוגמה אחרת", אמר בני. 
המוכר הסתכל על הקופסה ואמר לו, "אם תיקח את הנעל הזאת שאתה מודד, תוכל לקבל 

אותה בחינם".
ברור שעם שכנוע כזה, הוא לקח את הנעליים שמדד. רק שאלה הייתה בפיו, "איך זה יכול 

להיות? הרי כאן זו חנות, ולא חלוקת חסד".
"פשוט מאוד", אמר המוכר, "היה כאן נער שקנה את הנעליים, והלך אתן ברחוב במשך 
ברחוב,  שעה  אתן  הלך  כבר  שהוא  הייתה  הבעיה  לו.  טובות  לא  שהן  שהחליט  עד  שעה, 
לי שאני אתן אותן בחינם למי  ואנחנו איננו מוכרים נעליים שכבר הלכו בהן. אביו אמר 
שצריך, ולכן סימנתי על הקופסה שהנעליים האלה הן בחינם, והנך מתכבד לקבל אותן אם 

אתה רוצה".
הוא התכבד, וכך כבר באותו יום החזירה לי אשתי את הכסף, כדי שילך למטרתו הראשונה.
ושוב מעשה עם אותו נער נחמד, שגדל והיה צריך חליפה חדשה. ראיתי מודעה גדולה של 
רשת חנויות ידועה, המודיעה על חמישים אחוזי הנחה. אמרתי לבני, "זאת הזדמנות לקנות 

לך חליפה במחיר טוב".
כמה  על  הכול  בסך  היא  האחוזים  חמישים  של  שההנחה  גילינו  לחנות,  הגענו  כאשר  רק 
סוגים של מכנסיים, ואילו על חליפות יש הנחה של עשרים אחוז בלבד. בכל זאת, מכיוון 
שכבר הקדשנו את הזמן, נכנסנו לחנות, והנה אני מבחין בחליפות בודדות שעליהן מצוין 
מחיר של חמש מאות שקלים. אמרתי לבני, שאלו כמעט חמישים אחוזי הנחה, שהרי מחיר 

חליפה מגיע לכאלף שקלים. 
"תהיה ישועה עוד יותר גדולה", אמר לי הבן, ואכן כשהגענו לקופה התברר שיש הנחה על 

החליפה, ולמעשה שילמנו עליה 360 ₪ בלבד.
אלו הסיפורים שהתקבצו אצלנו בתקופה הקצרה שמערב ראש חודש כסלו שנה זו, וכולם 
שמרוויחים  הטובה  ההרגשה  מלבד  זאת  כל  המזון.  ברכת  של  הבדוקה  הסגולה  בעקבות 
מברכת המזון, המילים המחזקות שאנחנו אומרים, הבקשות הנפלאות, ועל כולן – הזכות 

לקיים מצוות עשה דאורייתא בשמחה ובטוב לבב.
(מוצאי שבת פרשת וארא תשפ"ג, סיפור 1, מס' סיפור 32140. למדור הסיפורים הקישו 1 לאחר בחירת השפה.)
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הארה פרטיתהארה פרטית
מתוך שיעורי המשפיעים ב'קו השגחה פרטית'מתוך שיעורי המשפיעים ב'קו השגחה פרטית'

המעוניינים להפיץ את העלון מוזמנים להתקשר למשרד ההפצה

בטלפון 02-5866-075
מענה אנושי בין 13:00 ל-15:00

ניתן להשאיר הודעה בכל שעות היממה ונחזור אליכם בס"ד

משלוח הגליונות הינה ללא תשלום למפיצים 250 עלונים ומעלה
בהצגת נקודות חלוקה או 20 עלונים במחיר משלוח בלבד

A023011902@GMAIL.COM :מייל לשליחת סיפורים

העלון יוצא לאור גם באידיש, אנגלית וצרפתית
B023011300@GMAIL.COM -לקבלת העלון במייל ל

לזכות עידן ישראל בן טרז אסתר
וזוג' איריס נועה בת סוליקה ויוצ"ח שיחיו

שותפות בכל החיזוקים באמונה
בכולל העולמי השגחה פרטית

לזכות שמואל צבי בן יטל קענדל וכל משפחתו, 
יוסף דב בער בן מלכה וכל משפחתו, 

פעסיא בת מלכה וכל משפחתה 
להצלחה בכל העניינים, 

משה בן מלכה 
לזיווג הגון במהרה והצלחה בכל העניינים.

עלונים ל- 40 בתי כנסת
לזכות מאיר בן אסתר ציפה לזיווג הגון

לע"נ הרצל בן השמת

לזכות התורם לזיווג הגון בקרוב

לזכות א.בן א. ולזכות מ. בן א. 
לעלייה בתורה ובירא"ש

בעילום שם 
ברכה והצלחה בכל העניינים ופרנסה ברווח ובניקל 

בעילום שם 
שאזכה בס"ד לזיווג הגון בקרוב עוד השנה בלב שלם 
ושמח.שפע ברכה וסייעתא דשמיא בכל המישורים

לרפואת אברהם בן חיים וסעדה

דרכי היא שאני מתחזק תמיד בביטחון, וכבר מוחדר בקרבי, שכל מה שמגיע לי – יגיע אליי. לאחרונה היה 
לי מקרה, שקרוב משפחה ערירי אמר לי שהוא רוצה להוריש לי את נכסיו, וביקש ממני שאסדר את העניין. 
מחמת סיבה מסוימת לא עשיתי זאת. ביני לביני נטרפה השעה, ועזבונו הועבר לידיים אחרות. מעשה זה מעיק 
עלי, ואני שואל את עצמי: האם הייתי צריך לעשות יותר השתדלות, ורק בגלל חוסר ההשתדלות הפסדתי את 
זה – או שאם היה רצון ה' שהעיזבון יגיע לידיי, הוא היה מגיע, ומשהרכוש לא הגיע אלי, הרי זה מוכיח שכך 
ז' ב' מירושלים שאלה מספר 59היה רצונו של מקום, ולא הייתי מועיל בהשתדלותי? 
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שיעורי הרה"צ ר' בעריש שנייבאלג שליט"א נמסרים פעם בשבועיים באידיש ופעם בשבועיים בעברית, בשלוחה 2 > 3 (לאחר בחירת השפה)

נקודה מתוך שיעורו המופלא של 
הרה"צ ר' בעריש שנייבאלג שליט"א

תפילה שמביאה ישועה
כאשר אדם בוחר בדרך האמונה והביטחון, הניסיון 
הראשון שבו הוא פוגש הוא הפחד. מתח אופף אותו 

במחשבה על העתיד.
הוא מלא במחשבות: מה יהיה? איך נסתדר? 

זוהי משוכה שחייבים לעבור, ולא רק לעבור אותה 
את  עוצרים  והמתח  הפחד  מעליה.  לדלג  אלא 
בצל  אמונה  של  לחיים  הדרך  את  וחוסמים  השפע, 

כנפי השכינה.
רבים יעידו על כך, שבצעדיהם הראשונים בשבילי 
האמונה והביטחון, כאשר הגיעה אליהם ההבנה על 
את  להושיע  יכולים  לא  שהם  בראותם  אפסיותם, 
עצמם – מתוך מצוקה זו הם זעקו אל ה' שיושיעם, 

ומיד נענו.
הקדוש,  החיים  האור  לנו  מגלה  הדבר  סוד  את 
ענני  קה,  קראתי  המצר  "מן  הפסוק,  את  בפרשו 
מתוך  היא  ה'  אל  הקריאה  כאשר  קה":  במרחב 

המצר, תפילה מתוך צרה, היא מתקבלת מיד.
בשבועות אלו אנו קוראים בתורה את סיפור שעבוד 

הק'  בספרים  לגאולה.  משעבוד  והיציאה  מצרים 
הקשה  העבודה   – הפיזי  מהשעבוד  שיותר  מבואר, 
את  לדכא   – הדעת  שעבוד  היה  ובלבנים,  בחומר 
ליתן  שלא  ציווה  פרעה  חייהם.  את  ולמרר  נפשם 
יהיו  ישראל  שבני  הייתה,  והמטרה  תבן,  להם 
להם  יהיה  מניין   – התבן  בשאלת  ודאוגים  טרודים 
תבן. הוא ידע שהמתח, החרדה והפחד מפני העתיד, 

זהו השעבוד הגדול ביותר.
ציווי  פי  על  האמונה.  ברוח  בא  רבינו  משה  ואילו 
ה' הוא אמר להם: דעו לכם שה' נמצא יחד עמכם 
בצרתכם, והוא שלחני אליכם לגאלכם. הוא החדיר 
בקרבם כי הגיע זמן גאולתם. בכוח זה היה אפשר 

להוציאם ממצרים.
צריכים  אנו  נמצאים,  אנו  בה  האחרונה  בגלות  גם 
לצאת מגלות הדעת – מהפחד והחרדה המעבירים 
דעתו של אדם. לצעוק את ה', לבקש ממנו שיוציאנו 
מאפלה לאורה. כך נזכה לגאולה הפרטית, ובקרוב 

ממש לגאולה הכללית בביאת משיח צדקנו.

מסירת שאלות ותשובות: בקו השגחה פרטית 02-30-11-300 שלוחה 3>5 (לאחר בחירת השפה) [זמן ההקלטה מוגבל ל-3 דקות] | במייל T023011300@gmail.com | בפקס 02-6599189
תשובות יתקבלו רק עם שם מלא ושם עיר עד יום ראשון פרשת משפטים. שם השואל יכתב בראשי תיבות ושם עיר. 

זאת למודעי, שבהוראות למעשה בכל ענייני אמונה וביטחון צריך כל אחד לקיים לעצמו 'עשה לך רב'. התשובות שמתקבלות 

מהקוראים החשובים, הן אך ורק כדי לדון ביחד בסוגיית הביטחון, אבל להוראה למעשה שכל אחד ישאל את רבו.

קודם גזרה ולאחר גזרה
אחד,  בסגנון  שהשיבו  הרבים,  למשיבים  כוח  יישר 
לשני  מתחלקת  התשובה  יבורך:  הטוב  בשמו  אחד  כל 
ויש  היה,  שהיה  מה  העבר:  כלפי   – האחד  חלקים. 
להאמין שאכן כל מה שנקצב עבורך, יגיע אליך גם בלי 
ההשתדלות, ואין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימא. 
ואם הדבר לא נקצב עבורך משמים, גם לו היית משתדל 
זה לא היה מגיע לידיך. כדברי הרמב"ן הידועים: "הגזרה 
אמת והחריצות שקר". אך כל זה אינו גורע מלדון כלפי 
העתיד ולהסיק מסקנות, ובעתיד לא להימנע מלעשות 
את ההשתדלות הנצרכת. אמנם השכל האנושי אינו יכול 

לקבל חלוקה זאת, אך זוהי האמת ובכך אנו מאמינים.
הרב נועם מוסקוביץ מחיפה מביא לנו אמרה נאה בעניין 
זה, בשם בעל הסולם זצוק"ל: לפני מעשה צריך האדם 
ככל  השתדלות  ולעשות  לי",  מי  לי  אני  אין  "אם  לומר 
לעצמי  "וכשאני  לזכור  עליו  מעשה  לאחר  אך  יכולתו, 
מה אני" – שאין בידו לעשות מאומה, כי הכול הוא מאת 

ה'.

יוצקים עופרת בקרבו
לנו  מצטט  שמש  מבית  אליפנט  אריה  אברהם  הרב 
פעם  לי  "ואמר  השלם":  חיים  החפץ  כתבי  "כל  מספר 
העניים,  את  חוב  לכף  דנים  אנו  בצדק  שלא  ז"ל,  אבי 
לחיות  חפצים  והם  עצלים  'העניים  אומרים:  ואנשים 
ולפי  כלל,  אשמים  אינם  ובאמת  אחרים'.  חשבון  על 
מאמר חכמינו שקודם ביאת האדם לעולם הזה מכריזים 
למעלה: "פלוני עשיר, פלוני עני". וכדי שיתאמת הכרוז 
שצריך להיות עשיר, נותנים לו זריזות גדולה כדי לצבור 
הון, ולהיפך, מי שמזלו עני נותנים לו מן השמים כובד 
יוצקים   – עליו  יכבד  גדולה  ועצלות  וברוחו,  באיבריו 
עופרת בקרבו – עד אשר יבחר לאכול פת חרבה ולישון 
על הארץ". ע"כ. דבריו מתאימים גם לענייננו, שמשמים 
עניין  את  תסדר  שלא  תירוצים,  מיני  כל  לך  סיבבו 

הירושה וכך זה יעבור לידיים אחרות.
דברים דומים ממש מביא לנו הרב משה יצחק לעברעכט 

טוב":  שם  לבעל  ישרות  "הנהגות  מספר  מירושלים, 
"לא יקפיד אדם לעולם להצטער על איזה דבר שחושב 
יאמין  שהוא  לפי  לפועל,  מכוח  בידו  עלה  ולא  לעשות 
לפני  ישר  היה  אם  ובוודאי  להיפך,  הוא  הבורא  שרצון 
בידי  כוח  שאין  ועכשיו  לגמור,  לסעד  לי  היה  הבורא 
לגמור בוודאי לא עלה דבר זה לרצון לפני הבורא". ע"כ. 

הסיבה והמסובב
הרב יעקב פישר מאופקים מצטט לנו את דברי מרן הבית 
גרם  ההשתדלות  חוסר  שלא  למדים  אנו  מדבריו  הלוי. 
ההשתדלות.  לחוסר  גרמה  הבורא  גזרת  אלא  לחיסרון, 
וכה הם תמצית דבריו (בפ' מקץ): "בכל דבר שבעולם 
יש סיבה ומסובב. כאשר אחד קנה סחורה והרוויח ממנו 
סך גדול, לפי השכל האנושי, קניית הסחורה היה הסיבה 
טעות  זה  באמת  אך  ממון.  סך  שהרוויח  מזה  שנסתבב 
עליו  נגזר  השמים  מן  הרווח,  לו  גרמה  הסחורה  לא   –
שירוויח, ולכן סובבו הדבר שיקנה סחורה. נמצא הרווח 

הוא הסיבה, וקניית הסחורה הוא המסובב". 
אינך  שעדיין  לך  הראה  ה'  גן:  מרמת  דרחי  מני  הרב 
בוטח ביטחון מעולה, ונתן לך הזדמנות להשתלם בזה. 
כאדם המתחזק בביטחון, היית אמור להבין שאין שום 
הורשת  עניין  את  להסדיר  ממך  שמנעה  בעולם  סיבה 
הנכסים – אלא ה' הוא הסיבה האמיתית. אם הדבר היה 

מוחדר בך, לא היו עולים בך הרהורים ושאלות. 
מבחר  את  להכניס  ניתן  היה  לא  היריעה  קוצר  מחמת 
התשובות שהתקבלו, ואנו מתנצלים בפני כל אלו שלא 

הובאו דבריהם.
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לעמוד  ותפקידנו  ניסיונות,  של  רצף  הם  שהחיים  ידוע 
בהם. וכבר דרשו בזה, ש'ניסיון' מלשון 'הרמה' – שעל 
בריה  שאין  חז"ל  ואמרו  מתרומם.  האדם  הניסיונות  ידי 
שאין הקב"ה מנסה אותה. אם כן, מה מקום יש להתפלל 

שלא נבוא לידי ניסיון?
ז' ק' מאלעד

קח גם אתה שותפות קבע
בהפצת האמונה בעולם 

ותזכה להבטחת הזוהר למזכי הרבים:
בנים ובני בנים יראים ושלמים

התקשר עכשיו
לקו השותפות 02.6313.742

העברה לבנק 
לאומי סניף 902 
חשבון 57390056

משלוח בדואר 
לת.ד. 5475 
ירושלים

בעמדות נדרים 
פלוס על שם 
'שער הבטחון'

השפעה פרטיתהשפעה פרטית
על  מאוד  מאוד  לכם  להודות  רוצה  אני 
ומאז  התוודעתי לקו,  כחודש  לפני  הקו. 
יכול  אני  ביומו.  יום  מדי  לו  מקשיב  אני 
גדול.  למהפך  לי  גרם  ממש  שזה  להעיד 
של  חיים  רגועים,  חיים  לי  הביא  זה 
לראות  שהתחלנו  הוא  המעניין  אמונה. 
היה  ושעל:  צעד  כל  וישועות על  חסדים 
לנו קושי בפרנסה וראינו ישועה. כמו כן 
קלה,  לא  רפואית  בעיה  הייתה  שלי  לבן 
לכם!  תודה  פתרונה.  על  באה  היא  וב"ה 

תמשיכו לזכות את הרבים.

עבור  כסף  סכום  תרמתי  כחודש  לפני 
שני  לזכות  פרטית,  השגחה  עלון  הפצת 
בקרוב,  זיווגם  את  שימצאו  היקרים,  בני 
וכן לרפואת יונה בן שרה. עתה אני שמח 
בני  ושני  חודש,  עבר  לא  שעדיין  לבשר, 
שרה  בן  יונה  וכן  האירוסין,  בברית  באו 

נרפא ב"ה. אין עוד מלבדו!!!

מצד המקבלים
מצד המקבלים
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