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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

הבינני ד

קע"ח שיעור ובטחון אמונה מדור

לע"נ

ר' שמואלהרה"ח יעקב

ר' אהרןבן ז"לאלטר

לזכות

אריההחתן לאהבןשמואל

מלכהוהכלה דבורהבתחוה עטיא

הכלה אבי נדבת

שפיצערהר"ר אברהם הי"ומאיר

לזכות

הלויהחתן ליפא יו"ט אליעזר

טויבאבן נחמה

הענטשעוהכלה בילאבתחוה חיה

תשפ"ג שבט ב' בא פרשת שלישי יום

בעשיה הבטחון קיום ע"י מתקיימת אדם של חכמתו

מחכמתו מרובין שמעשיו כל

ב מ"ט)אבותשנינו בן(פ"ג חנינא "רבי :

מרובין שמעשיו כל אומר היה הוא ... דוסא

שחכמתו וכל מתקיימת, חכמתו - מחכמתו

מתקיימת". חכמתו אין - ממעשיו מרובה

ה חכמתואמפרשיםוכתבו בביאור

ידיעה, איזו לומד האדם שכאשר מתקיימת

תיהפך שהידיעה הכלים את לו אין עדיין

כמו נשאר הוא אלא ממנו, חלק להיות

הוא במוחו. מסתובבת רק והידיעה שהיה,

לא היא אבל אותה, יודע הוא אותה, שמע

התנהגותו. את שתשנה באופן בדמו נבלעה

חכמתו אז מחכמתו, מרובין כשמעשיו רק

כלומר, מתחילמתקיימת. כשהאדם רק

החכמה את חכמתולקיים לומד, שהוא

כליםמתקיימת, לו נעשים מעשיו כי

החכמה .להחזקת

כי הדבר, עליוןוסיבת דבר היא החכמה

גשמייםואילורוחני מכלים מורכב ,האדם

באדם. להתקיים יכולת לחכמה לה שאין כך

ז"ל.א. אברבנאל יצחק לרבינו אבות' 'נחלת ראה



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 בשלח תשפ"ג

קע"ח שיעור ובטחון אמונה מדור

לע"נ

ר' שמואלהרה"ח יעקב

ר' אהרןבן ז"לאלטר

לזכות

אריההחתן לאהבןשמואל

מלכהוהכלה דבורהבתחוה עטיא

הכלה אבי נדבת

שפיצערהר"ר אברהם הי"ומאיר

לזכות

הלויהחתן ליפא יו"ט אליעזר

טויבאבן נחמה

הענטשעוהכלה בילאבתחוה חיה

תשפ"ג שבט ב' בא פרשת שלישי יום

בעשיה הבטחון קיום ע"י מתקיימת אדם של חכמתו

מחכמתו מרובין שמעשיו כל

ב מ"ט)אבותשנינו בן(פ"ג חנינא "רבי :

מרובין שמעשיו כל אומר היה הוא ... דוסא

שחכמתו וכל מתקיימת, חכמתו - מחכמתו

מתקיימת". חכמתו אין - ממעשיו מרובה

ה חכמתואמפרשיםוכתבו בביאור

ידיעה, איזו לומד האדם שכאשר מתקיימת

תיהפך שהידיעה הכלים את לו אין עדיין

כמו נשאר הוא אלא ממנו, חלק להיות

הוא במוחו. מסתובבת רק והידיעה שהיה,

לא היא אבל אותה, יודע הוא אותה, שמע

התנהגותו. את שתשנה באופן בדמו נבלעה

חכמתו אז מחכמתו, מרובין כשמעשיו רק

כלומר, מתחילמתקיימת. כשהאדם רק

החכמה את חכמתולקיים לומד, שהוא

כליםמתקיימת, לו נעשים מעשיו כי

החכמה .להחזקת

כי הדבר, עליוןוסיבת דבר היא החכמה

גשמייםואילורוחני מכלים מורכב ,האדם

באדם. להתקיים יכולת לחכמה לה שאין כך

ז"ל.א. אברבנאל יצחק לרבינו אבות' 'נחלת ראה

שיעור קע"ח



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

מצביםאכן לאדם לו כשמזדמנים

החכמה לפי להתנהג אותו שמחייבים

הרישלמד פעם, אחר פעם המצבים,

אותה ומיישבים החכמה את נוטלים האלה

ממנו חלק להיות נהפכת היא וכך ,באדם

מעי' בתוך 'תורתך ט)בבחינת מ, .(תהלים

מרובה האדם חכמת אם כן שאין מה

זו לא מתקיימת. החכמה שאין ממעשיו,

ממנו, חלק להיות נהפכת שאינה בלבד

לה אין כי מתקיימת, אינה עצמה היא אלא

היא לאט ולאט אותה שיחזיקו כלים

ונעלמת. מתפוגגת

רב מעשה

האדם שאם בחוש זאת לראות אפשר

לו הזדמן לא פעם ואף דבר איזה למד

מה מזכרונו. נעלמת היא כזאת, מציאות

והלך כזה מעשה לו אירע פעם אם כן שאין

נחקק הוא אז כי צדק, מורה עם בו לדון

האדם בהלכה. בשאלות למשל, בזכרונו.

לא עוד כל אך הרבה, הלכות ללמוד יכול

מנהג את ולשנות וללבן לברר עדהוצרך ו

חזק רושם מותירות אינן מחמתן, עכשיו

תשובה לכתוב כשרוצים הנה בלב. כל-כך

כדי עושים מה בהלכה, שיעור למסור או

- מעשה מספרים הדברים? את להחיות

לדירה שבת בערב שהגיע באחד "מעשה

רואים אנו רב..." לשאול והלך לו... ונתברר

האדם כי הידיעה, את מחייה שהמעשה

עצמו האדם שכן וכל בעיניו, אותה רואה

נחרטת שהידיעה הסיפור, התרחש שאצלו

רב. זמן ממנו סרה ואינה במוחו

כי אם אותה, שיזכור אינה התכלית אכן

מצווים אנו שהרי מאוד, חשוב זה גם

מחודדים שיהיו ושננתם התורה, בידיעת

אך תחדורבפיך. שהידיעה היא התכלית

חלק להיות ותיהפך ולבו במוחו היטב

שממנו הקודם בשיעור שנתבאר וכפי האדם.

ממנו חלק שתהיה התורה, את לקנות צריך

מחשבתו התנהגותו, אופן את ותשנה

ובכן,ודיבורו שמחדירה. זו היא העשיה

היטב הידיעה ואזאת שהחכמה, ממה חוץ

נהפך עצמו הוא אף באדם, מתקיימת

אחר .לאיש

ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה

ב שנינו מ"ב)אבותעוד תלמוד(פ"ב "יפה :

משכחת שניהם שיגיעת ארץ דרך עם תורה

הכוונה מפרשים בפשטות והנה עון".

מבזבז ואינו בתורה עוסק האדם שכאשר

הוא כאן יגע, אדם הוא זאת ועוד זמנו את

המעשה בכלי יגע הוא וכאן במחשבתו יגע

וכבר ועוון. חטא לידי בא אינו ממילא שלו,

בביאור שלישי בפרק רבינו בדברי כן ראינו

באופן העולם את ברא שהקב"ה הסיבה

לאור אך בפרנסתו. לטרוח יצטרך שהאדם

משנה בביאור הבנה עוד לנו יש כאן, הנלמד

על הוא האדם, מן נמחק שהעוון הדרך זו.

אפשר כך החטא. מן רושם נשאר שאין ידי

את לנקות שצריך יו"כ של בפסוקים לראות

שאמרו ממה רואים אנו וכן החטא, רושם

א)חז"ל ט, יכול(חגיגה שאינו מעוות "איזהו :

ממנה והוליד הערוה על הבא זה לתקון?

ופירש פסוליןרש"יממזר", "שהביא :

עונותיו אין לפיכך זכרון, ויהא בישראל,

לאדם לו יש כשעדיין בתשובה". נמחקין

תענוג מרגיש הוא כשעדיין החטא, מן זכרון

חי הוא כשעדיין במוחו, לו צף כשהחטא

מרוחק אינו שעדיין נמצא גישה, באותה

אינו זה ברגע אמנם החטא. מן ומובדל

ממנו, מופרש לא הוא אבל אותו, עושה

רגע. בין לסורו לחזור מאוד לו קל ולכן

ב כתוב בשלחכך נחםפרשת "ולא

כי הוא קרוב כי פלשתים ארץ דרך א-להים

בראותם העם ינחם פן א-להים אמר

לדעת הראית מצרימה". ושבו מלחמה

הוא בקל החטא, אל קרוב האדם שכאשר

אליו קרוב כשהוא רק ולא אליו. לחזור יכול

כשהוא ובעיקר, גם אלא כך, הוא במקום

אין זה ברגע עכשיו ולבו. במוחו אליו קרוב

זו. בדרך חושב עדיין מוחו אבל חוטא, הוא

שלילי באופן פלוני על לחשוב היה רגיל

הוא ועכשיו עליו, ורכילות הרע לשון ולדבר

על רק יתחרט אם בתשובה, לחזור בא

את ישנה ולא שדיבר והרכילות הרע הלשון

יחזור מאוד מהר כלפיו, מחשבתו מהלך

שוב. עליו לדבר

לנתינה מקבלה מהפך

גדולה יגיעה להשקיע צריך האדם

מחשבתו מהלך את יעשהלשנות וזאת הן,

יגיעה על-ידי והן בתורה יגיעה על-ידי

אתבמלאכה לעקור יכוון בתורה כשיתייגע .

וכן לו. תועיל היא ואז הישנה מחשבתו דרך

כי יתייגע, סתם לא בפרנסתו, כשיעסוק

כגון נכון, בלתי באופן מתייגע כשהאדם

הרים על מטפס הוא – כבוד קצת לקבל

זה אין – כבוד קצת לקבל כדי וגבעות

שמתייגע מי כל לא עוון. ממנו משכיח

עוון. משכחת יגיעתו ארץ, כשהתנאבדרך

עוון, משכחת ארץ דרך שיגיעת אומר

מוחק זה כי ישר, בדבר שעוסק למי כוונתו

המעוקל המחשבה מהלך כשהאדםאת .

הנכון באופן בפרנסה נעשה–עוסק הוא

מתנהג הוא העולם, את מיישב הוא 'נותן',

בני מרמה הוא אין ממון, בעניני כהלכה

לכךאדם ובנוסף בתורה– עוסק שני,הוא

את ממנו ומוחקים אותו מיישרים אלה

נכונה. הבלתי המחשבה דרך

צריך גדול. עצל שהיה אדם שרואים יש

שכולם היה בטוח ישרתוהו, שכולם היה

עוזרים שאין על התלונן ותמיד לו, חייבים

שהיאלו סיבה מאיזו אחד יום והנה מספיק,

לקום התחיל הוא קשה. לעבוד התחיל

להרוויח, לעבוד, להתרוצץ, בבוקר, בחמש

של הישן החיים ממהלך נגמל לאט ולאט

ממקבל נהפך הוא מאחרים. נהנה להיות

להא הסבר היא זו מציאות הנה לנותן.

את מהפך הוא עוון. משכת שניהם דיגיעת

אין אחד שאף מעתה ומבין מחשבתו מהלך

אני רוצה, אני "אם - כלום לו לתת צריך

לקרות צריך זה מהפך ולעבוד". לקום צריך

לאדם קורה באמת זה כלל ובדרך אחד, לכל

קורה. זה תמיד לא אך מתבגר, כשהוא

המחשבה מהלך שינוי של יגיעה

שניהם יגיעת של זו משנה ולענייננו,

התנא דברי על כן גם מיוסדה עוון, משכחת

חכמתו מחכמתו מרובין שמעשיו כל

ממעשיו, מרובה האדם כשחכמת מתקיימת.

בו נשאר ועדיין ממנו חלק נעשית היא אין

שאינו הישן החיים מהלך של הרושם

החכמה עוד כל התורה. של הנכון המהלך

כפי נשאר חייו סגנון בלבד, במוחו נשארת

הוא שאתו חבר לו יש מזה וחוץ שהיה,

אך בערב. לשבע שש בין בחברותא לומד

במוחו תחדור שהחכמה פועל כשהאדם

החיים מהלך אזי ממנו, לחלק ותיהפך ולבו

משתנה שניהםשלו שיגיעת נקרא וזה ,

עוון. הישןמשכחת המהלך את שוכח .הוא

תקופה שכבר עליו להעיד יוכלו מכיריו

עושה אינו שדיבר, כפי מדבר שאינו ארוכה

יגיעת יגיעה, על כשמדברים שעשה. מה את

אל מתכוונים ארץ, דרך ויגיעת התורה

הפיכתו המחשבה, מהלך שינוי של היגיעה

וזה הנכון, המהלך אל נכון הבלתי מהמהלך

אחר. לאיש להיהפך לאדם לו גורם

מאליהוב ב')מכתב מדבר(חלק הוא

ש בזה שלהרבה קנקנו על לתהות אפשר

עושהאדם שהוא מעשיו את כשרואים רק

חיצוני. מניע בלי חדרים החכמהבחדרי

אם כי האדם, מדרגת על מעידה אינה

שומע, או רואה אינו אחד כשאף התנהגותו

האמיתית מדרגתו על שמעידה זו .היא



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 בשלח תשפ"ג

מצביםאכן לאדם לו כשמזדמנים

החכמה לפי להתנהג אותו שמחייבים

הרישלמד פעם, אחר פעם המצבים,

אותה ומיישבים החכמה את נוטלים האלה

ממנו חלק להיות נהפכת היא וכך ,באדם

מעי' בתוך 'תורתך ט)בבחינת מ, .(תהלים

מרובה האדם חכמת אם כן שאין מה

זו לא מתקיימת. החכמה שאין ממעשיו,

ממנו, חלק להיות נהפכת שאינה בלבד

לה אין כי מתקיימת, אינה עצמה היא אלא

היא לאט ולאט אותה שיחזיקו כלים

ונעלמת. מתפוגגת

רב מעשה

האדם שאם בחוש זאת לראות אפשר

לו הזדמן לא פעם ואף דבר איזה למד

מה מזכרונו. נעלמת היא כזאת, מציאות

והלך כזה מעשה לו אירע פעם אם כן שאין

נחקק הוא אז כי צדק, מורה עם בו לדון

האדם בהלכה. בשאלות למשל, בזכרונו.

לא עוד כל אך הרבה, הלכות ללמוד יכול

מנהג את ולשנות וללבן לברר עדהוצרך ו

חזק רושם מותירות אינן מחמתן, עכשיו

תשובה לכתוב כשרוצים הנה בלב. כל-כך

כדי עושים מה בהלכה, שיעור למסור או

- מעשה מספרים הדברים? את להחיות

לדירה שבת בערב שהגיע באחד "מעשה

רואים אנו רב..." לשאול והלך לו... ונתברר

האדם כי הידיעה, את מחייה שהמעשה

עצמו האדם שכן וכל בעיניו, אותה רואה

נחרטת שהידיעה הסיפור, התרחש שאצלו

רב. זמן ממנו סרה ואינה במוחו

כי אם אותה, שיזכור אינה התכלית אכן

מצווים אנו שהרי מאוד, חשוב זה גם

מחודדים שיהיו ושננתם התורה, בידיעת

אך תחדורבפיך. שהידיעה היא התכלית

חלק להיות ותיהפך ולבו במוחו היטב

שממנו הקודם בשיעור שנתבאר וכפי האדם.

ממנו חלק שתהיה התורה, את לקנות צריך

מחשבתו התנהגותו, אופן את ותשנה

ובכן,ודיבורו שמחדירה. זו היא העשיה

היטב הידיעה ואזאת שהחכמה, ממה חוץ

נהפך עצמו הוא אף באדם, מתקיימת

אחר .לאיש

ארץ דרך עם תורה תלמוד יפה

ב שנינו מ"ב)אבותעוד תלמוד(פ"ב "יפה :

משכחת שניהם שיגיעת ארץ דרך עם תורה

הכוונה מפרשים בפשטות והנה עון".

מבזבז ואינו בתורה עוסק האדם שכאשר

הוא כאן יגע, אדם הוא זאת ועוד זמנו את

המעשה בכלי יגע הוא וכאן במחשבתו יגע

וכבר ועוון. חטא לידי בא אינו ממילא שלו,

בביאור שלישי בפרק רבינו בדברי כן ראינו

באופן העולם את ברא שהקב"ה הסיבה

לאור אך בפרנסתו. לטרוח יצטרך שהאדם

משנה בביאור הבנה עוד לנו יש כאן, הנלמד

על הוא האדם, מן נמחק שהעוון הדרך זו.

אפשר כך החטא. מן רושם נשאר שאין ידי

את לנקות שצריך יו"כ של בפסוקים לראות

שאמרו ממה רואים אנו וכן החטא, רושם

א)חז"ל ט, יכול(חגיגה שאינו מעוות "איזהו :

ממנה והוליד הערוה על הבא זה לתקון?

ופירש פסוליןרש"יממזר", "שהביא :

עונותיו אין לפיכך זכרון, ויהא בישראל,

לאדם לו יש כשעדיין בתשובה". נמחקין

תענוג מרגיש הוא כשעדיין החטא, מן זכרון

חי הוא כשעדיין במוחו, לו צף כשהחטא

מרוחק אינו שעדיין נמצא גישה, באותה

אינו זה ברגע אמנם החטא. מן ומובדל

ממנו, מופרש לא הוא אבל אותו, עושה

רגע. בין לסורו לחזור מאוד לו קל ולכן

ב כתוב בשלחכך נחםפרשת "ולא

כי הוא קרוב כי פלשתים ארץ דרך א-להים

בראותם העם ינחם פן א-להים אמר

לדעת הראית מצרימה". ושבו מלחמה

הוא בקל החטא, אל קרוב האדם שכאשר

אליו קרוב כשהוא רק ולא אליו. לחזור יכול

כשהוא ובעיקר, גם אלא כך, הוא במקום

אין זה ברגע עכשיו ולבו. במוחו אליו קרוב

זו. בדרך חושב עדיין מוחו אבל חוטא, הוא

שלילי באופן פלוני על לחשוב היה רגיל

הוא ועכשיו עליו, ורכילות הרע לשון ולדבר

על רק יתחרט אם בתשובה, לחזור בא

את ישנה ולא שדיבר והרכילות הרע הלשון

יחזור מאוד מהר כלפיו, מחשבתו מהלך

שוב. עליו לדבר

לנתינה מקבלה מהפך

גדולה יגיעה להשקיע צריך האדם

מחשבתו מהלך את יעשהלשנות וזאת הן,

יגיעה על-ידי והן בתורה יגיעה על-ידי

אתבמלאכה לעקור יכוון בתורה כשיתייגע .

וכן לו. תועיל היא ואז הישנה מחשבתו דרך

כי יתייגע, סתם לא בפרנסתו, כשיעסוק

כגון נכון, בלתי באופן מתייגע כשהאדם

הרים על מטפס הוא – כבוד קצת לקבל

זה אין – כבוד קצת לקבל כדי וגבעות

שמתייגע מי כל לא עוון. ממנו משכיח

עוון. משכחת יגיעתו ארץ, כשהתנאבדרך

עוון, משכחת ארץ דרך שיגיעת אומר

מוחק זה כי ישר, בדבר שעוסק למי כוונתו

המעוקל המחשבה מהלך כשהאדםאת .

הנכון באופן בפרנסה נעשה–עוסק הוא

מתנהג הוא העולם, את מיישב הוא 'נותן',

בני מרמה הוא אין ממון, בעניני כהלכה

לכךאדם ובנוסף בתורה– עוסק שני,הוא

את ממנו ומוחקים אותו מיישרים אלה

נכונה. הבלתי המחשבה דרך

צריך גדול. עצל שהיה אדם שרואים יש

שכולם היה בטוח ישרתוהו, שכולם היה

עוזרים שאין על התלונן ותמיד לו, חייבים

שהיאלו סיבה מאיזו אחד יום והנה מספיק,

לקום התחיל הוא קשה. לעבוד התחיל

להרוויח, לעבוד, להתרוצץ, בבוקר, בחמש

של הישן החיים ממהלך נגמל לאט ולאט

ממקבל נהפך הוא מאחרים. נהנה להיות

להא הסבר היא זו מציאות הנה לנותן.

את מהפך הוא עוון. משכת שניהם דיגיעת

אין אחד שאף מעתה ומבין מחשבתו מהלך

אני רוצה, אני "אם - כלום לו לתת צריך

לקרות צריך זה מהפך ולעבוד". לקום צריך

לאדם קורה באמת זה כלל ובדרך אחד, לכל

קורה. זה תמיד לא אך מתבגר, כשהוא

המחשבה מהלך שינוי של יגיעה

שניהם יגיעת של זו משנה ולענייננו,

התנא דברי על כן גם מיוסדה עוון, משכחת

חכמתו מחכמתו מרובין שמעשיו כל

ממעשיו, מרובה האדם כשחכמת מתקיימת.

בו נשאר ועדיין ממנו חלק נעשית היא אין

שאינו הישן החיים מהלך של הרושם

החכמה עוד כל התורה. של הנכון המהלך

כפי נשאר חייו סגנון בלבד, במוחו נשארת

הוא שאתו חבר לו יש מזה וחוץ שהיה,

אך בערב. לשבע שש בין בחברותא לומד

במוחו תחדור שהחכמה פועל כשהאדם

החיים מהלך אזי ממנו, לחלק ותיהפך ולבו

משתנה שניהםשלו שיגיעת נקרא וזה ,

עוון. הישןמשכחת המהלך את שוכח .הוא

תקופה שכבר עליו להעיד יוכלו מכיריו

עושה אינו שדיבר, כפי מדבר שאינו ארוכה

יגיעת יגיעה, על כשמדברים שעשה. מה את

אל מתכוונים ארץ, דרך ויגיעת התורה

הפיכתו המחשבה, מהלך שינוי של היגיעה

וזה הנכון, המהלך אל נכון הבלתי מהמהלך

אחר. לאיש להיהפך לאדם לו גורם

מאליהוב ב')מכתב מדבר(חלק הוא

ש בזה שלהרבה קנקנו על לתהות אפשר

עושהאדם שהוא מעשיו את כשרואים רק

חיצוני. מניע בלי חדרים החכמהבחדרי

אם כי האדם, מדרגת על מעידה אינה

שומע, או רואה אינו אחד כשאף התנהגותו

האמיתית מדרגתו על שמעידה זו .היא



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

נגף אבני ולא קפיצה קרשי

בשיעור שדיברנו מה אל נשובה כעת

באופן העולם את ברא שהקב"ה הקודם

המעשה עולם עם להיפגש מוכרח שהאדם

בלבד, התורה עסק עם להישאר יכול ואינו

ונתבונן: הבה ביותר. הגדולה טובתו וזוהי

לו ליתן רוצה הקב"ה ולומד, יושב כשהאדם

הוא ומה אצלו, תתקיים שהחכמה כדי כלים

האדם שונים. מצבים לו מזמן הוא עושה?

הנכון. השם את לכך וליתן זאת להבין צריך

עכשיו אלא עונש, עכשיו קיבל שלא שיבין

שלמד שהידיעה הזדמנות לו נתן הקב"ה

שתיעשה עד כל-כך חזק במוחו תיקלט

היא. נפלאה מתנה ממנו. חלק

אשר הכלל לנו ידוע מבריסקהן הגרי"ז

משל, בדרך לומד, כשהאדם הגדירו. זצ"ל

לו יתן בשכרו? לו ישלם הקב"ה מה בטחון,

הבטחון. כנגד כלום אינו הכסף הרי כסף?

הוא בטחון ה', אל קרבה הוא בטחון

לו שאין טוב הוא בטחון רוחנית, הצלחה

לו יגרום לרגע אולי כסף ואילו גבולות.

מביא הוא צרות וכמה טוב, להרגיש לאדם

אכן שמןאתו. הוא הבוטח של שכרו

– בטחון שכר בטחון. עוד לו יתנו השמים

האדםבטחון מצוה. – מצוה שכר כעין .

ואיך ההשגה. את לו נותן והקב"ה מתייגע

שהוא על-ידי ההשגה? את לו נותן הקב"ה

מצבים. לו מתנהמזמן הם המצבים

האדם את מעלה הוא כך כי מהקב"ה,

הבטחון .במדרגות

פז בהזדמנויות מלאים חיים

ש מעתה אתאמור שפוקדים הקשיים

–האדם בקשיים מלא החיים סדר והלא –

פז הזדמנויות לקרותםהם תיתי מהיכי .

כל אל מתייחס האדם יסורים? בכלל

עצמו את ומחשיב יסורים כאל שלו הקשיים

ממך זאת ביקש מי באהבה. יסורים כמקבל

אחר. שם להם יש כצרות? כליםלראותם

את להחדיר האדם יכול ידם שעל הם

שהאדם מאוד נחוץ בלבו. עמוק החכמה

מהקב"ה. מתנה שהם יבין

קבלת על בשיעורים דיברנו הרבה הנה

באהבה, להשרישיסורים באים שהיסורים

כמה יזכור ידם על כי הכנעה, האדם בלב

לטובה כלי הרי וזה בהקב"ה, תלוי הוא

אינו כאן מדברים שאנו מה ובכן, וברכה.

ז מסוגיא לגמרי ממקוםשונה באה היא אך ו,

כלים,אחר. צריכה לומד שהאדם החכמה

וכשהוא לאדם, מצבים הקב"ה מזמין ולכן

באמונה צעדיו בהם לכלכל אותם מנצל

זוכה הוא ישראל, אלוקי בה' ובטחון

בלבו. מתיישבת והחכמה דשמיא לסייעתא

אנשים אצל כן לראות אפשר אכן

עד הבטחון, בסוגית עסקו לא שמעולם

להתהלך והתחילו קשה נסיון אותם שפקד

יכולים שאינם שראו וכיון כמבולבלים,

להשקיע התחילו חייהם, את כך להמשיך

קיימו שלמדו, מה וכל הסוגיא, בלימוד

נשתרשו הבטחון ידיעות וכל ומיד, תיכף

יש אמנם לגמרי. ידם על ונשתנו בלבם

הם הנכון. באופן זאת עושים שאינם אנשים

להמשיך כדי בעלמא כסגולה זאת עושים

זאת עושים אנשים מאוד הרבה אבל ישועה.

להתחיל רוצים באמת הם הנכון. באופן

עכ"פ אחר. באופן המציאות.לחיות היא כך

שהוא הידיעות את מקיים כשהאדם רק

בדמו. נבלעות הן לומד,

בצער הם האדם חיי ימי רוב

ומכאובים

באגרתה'סטייפלער'הגאון כתב זצ"ל

ב עולם'ונדפס לשונו:(פכ"ו)'חיי וזה ,

ובמכיריו בעצמו יראה באמת והמתבונן

שונים ומכאובים בצער הם חייו ימי שרוב

הגוף, בחלי אם ליומשונים, הידוע (כפי

הנה אדם, בני לעשרה קרוב של גדולה במשפחה

שנפלו אם חולים, יותר או מהם אחד השנה ימי רוב

פעם חולים, אבל מלאכתם שעושים או למשכב

פעם ועצבים, ראש כאב פעם בדלקת, פעם בקיבה,

וכהנה) וכהנה ר"ל עינים או אדםשיניים בני ורוב ,

או בפרנסה ממחסור וסובלים מתייסרים

נכסים מרבה הלא והעשירים החובות, עומס

והחרטה אוכלתו, והקנאה דאגה, מרבה

או לעשות בשעתו השכיל לא למה מנקרתו

ופעם השעמום, ופעם וכך, כך להשיב

בידו שאין למה דוקא שמתאווה התאוה

מצבו אודות העתיד, אודות והפחד להשיג

ועל המדיני, המצב או קרוביו, או הפרטי

ממכאוביו ימלט לא אשר הכבוד תאות כולם

ממכיריו, אם מאשתו אם יום בכל כמעט

בדמיונו הוא פעם בכבודו, באמת פגעו פעם

עמו התחשב לא פלוני שזה לו כמדומה

ובגדלותם בקטנותם בנים גידול וצער כהוגן,

צערו רוב כן אותם אהבתו כרוב אשר

כרצונו לסדרם יכולת מבלתי (הואאודותם

אינו פלוני בני – הזמן כל עליהם וחושב אותם אוהב

פלוני בני עבודה. לו אחפש להתפרנס. מצליח

מומחה איזה אחפש ביתו. שלום עם קצת מתמודד

אחפש בלימודים. מצליח אינו פלוני נכדי לו. לעזור

אינו אותם, אהבתו מרוב אתו. שילמד אברך איזה לו

דאגה מלא הוא והרי מלבו, אותם להסיר יכול

שהואעליהם) ירגיש הזקנה ימי ובהתקרב

אמנם טפל. ונעשה מעמדותיו נדחה

אבל כמקודם, מעמדו להחזיק הוא מתאמץ

רואות ועיניו זוית לקרן הוא נדחה לאט לאט

הוא ואח"כ בחייו, מקומו יורשים אחרים איך

מי ולכל משפחתו לבני ולעול למשא נעשה

עליהם, השליט הוא היה מה זמן שלפני

ורפואות ברופאים עוסק הרגיל פי על ואח"כ

הוא הולך כי יומו שמגיע עד זמנים זמן

מאבידת ונפחד נרעש והוא עולמו, לבית

מיואש ונעשה לחלוטין, ועזיבתו עוה"ז

הוא הכל וככלות הנשבר, כחרס בטל ועובר

ר"ל. מיתה ויסורי במות החיים את מסיים

להיות חיים?! ייקרא הלזה האם: ישאל

וטרדות?! בדאגות היום כל עסוקים

להיות אינה החיים שתכלית היא, והתשובה

ימשיך מוצלח, להיות שמחפש מי מוצלח.

ברגע כי ימצא, ולא חייו ימי כל לחפש

שהגיע וסבור הפסגה אל שהגיע לו שנדמה

לו מתברר פתאום הנחלה, ואל המנוחה אל

החדש, במצבו כרוכים נוראיים קשיים איזה

מרבה נכסים מרבה הכבוד, רדיפת קנאה

הלאה... וכן דאגה,

חתן, להיות כל-כך משתוקק הבחור

עכשיו? מה נו! חתן, נעשה שהוא וברגע

חדשות. פרשיות צצות עכשיו דבר! שום

רק האחרון. היום עד החיים, כל זה ככה

אל האדם את מביאה אלוקים קרבת

לעשות שיכול אחר דבר שום אין הפסגה.

כאן, לומדים שאנו מה ולפי כלזאת.

מערש האדם את המלווים האלה הקשיים

הקב"ה בתרייתא, זיבולא ועד לידתו

לבטחון ככלים לו .מזמנם

מעשה כלי כל

"זה מתבטא: מישהו שומעים שאנו יש

בטעות מדובר לעשות?". אפשר מה החיים,

כמו האדם חיי על מסתכל הוא גדולה.

עם באה שתמיד דירה על שמסתכלים

הקב"ה כלל. נכון זה ואין ותקלות, בעיות

סוגייתנתן את ללמוד מהלכים שני לאדם

החכמה כלי על-ידי אחד מהלך הבטחון.

לאחר המעשה. כלי על-ידי אחד ומהלך

אותו מכבדים החכמה, בכלי פעל שהאדם

זהו המעשה. בכלי ולפעול סדרלקום

הם קשיים צרות;החיים. תקראלא אל .

יש כן אמנם יסורים. ולא צרות לא להם

אם ממש, של ביסורים מסובל שהאדם

שגם והאמת הנפש. יסורי אם הגוף יסורי

מה אך הבטחון. אל להגיע הם כלים אלה

שום שאין קשיים אלפי שיש הוא לנו שנוגע

יסורים. לקרותם סיבה



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 בשלח תשפ"ג

נגף אבני ולא קפיצה קרשי

בשיעור שדיברנו מה אל נשובה כעת

באופן העולם את ברא שהקב"ה הקודם

המעשה עולם עם להיפגש מוכרח שהאדם

בלבד, התורה עסק עם להישאר יכול ואינו

ונתבונן: הבה ביותר. הגדולה טובתו וזוהי

לו ליתן רוצה הקב"ה ולומד, יושב כשהאדם

הוא ומה אצלו, תתקיים שהחכמה כדי כלים

האדם שונים. מצבים לו מזמן הוא עושה?

הנכון. השם את לכך וליתן זאת להבין צריך

עכשיו אלא עונש, עכשיו קיבל שלא שיבין

שלמד שהידיעה הזדמנות לו נתן הקב"ה

שתיעשה עד כל-כך חזק במוחו תיקלט

היא. נפלאה מתנה ממנו. חלק

אשר הכלל לנו ידוע מבריסקהן הגרי"ז

משל, בדרך לומד, כשהאדם הגדירו. זצ"ל

לו יתן בשכרו? לו ישלם הקב"ה מה בטחון,

הבטחון. כנגד כלום אינו הכסף הרי כסף?

הוא בטחון ה', אל קרבה הוא בטחון

לו שאין טוב הוא בטחון רוחנית, הצלחה

לו יגרום לרגע אולי כסף ואילו גבולות.

מביא הוא צרות וכמה טוב, להרגיש לאדם

אכן שמןאתו. הוא הבוטח של שכרו

– בטחון שכר בטחון. עוד לו יתנו השמים

האדםבטחון מצוה. – מצוה שכר כעין .

ואיך ההשגה. את לו נותן והקב"ה מתייגע

שהוא על-ידי ההשגה? את לו נותן הקב"ה

מצבים. לו מתנהמזמן הם המצבים

האדם את מעלה הוא כך כי מהקב"ה,

הבטחון .במדרגות

פז בהזדמנויות מלאים חיים

ש מעתה אתאמור שפוקדים הקשיים

–האדם בקשיים מלא החיים סדר והלא –

פז הזדמנויות לקרותםהם תיתי מהיכי .

כל אל מתייחס האדם יסורים? בכלל

עצמו את ומחשיב יסורים כאל שלו הקשיים

ממך זאת ביקש מי באהבה. יסורים כמקבל

אחר. שם להם יש כצרות? כליםלראותם

את להחדיר האדם יכול ידם שעל הם

שהאדם מאוד נחוץ בלבו. עמוק החכמה

מהקב"ה. מתנה שהם יבין

קבלת על בשיעורים דיברנו הרבה הנה

באהבה, להשרישיסורים באים שהיסורים

כמה יזכור ידם על כי הכנעה, האדם בלב

לטובה כלי הרי וזה בהקב"ה, תלוי הוא

אינו כאן מדברים שאנו מה ובכן, וברכה.

ז מסוגיא לגמרי ממקוםשונה באה היא אך ו,

כלים,אחר. צריכה לומד שהאדם החכמה

וכשהוא לאדם, מצבים הקב"ה מזמין ולכן

באמונה צעדיו בהם לכלכל אותם מנצל

זוכה הוא ישראל, אלוקי בה' ובטחון

בלבו. מתיישבת והחכמה דשמיא לסייעתא

אנשים אצל כן לראות אפשר אכן

עד הבטחון, בסוגית עסקו לא שמעולם

להתהלך והתחילו קשה נסיון אותם שפקד

יכולים שאינם שראו וכיון כמבולבלים,

להשקיע התחילו חייהם, את כך להמשיך

קיימו שלמדו, מה וכל הסוגיא, בלימוד

נשתרשו הבטחון ידיעות וכל ומיד, תיכף

יש אמנם לגמרי. ידם על ונשתנו בלבם

הם הנכון. באופן זאת עושים שאינם אנשים

להמשיך כדי בעלמא כסגולה זאת עושים

זאת עושים אנשים מאוד הרבה אבל ישועה.

להתחיל רוצים באמת הם הנכון. באופן

עכ"פ אחר. באופן המציאות.לחיות היא כך

שהוא הידיעות את מקיים כשהאדם רק

בדמו. נבלעות הן לומד,

בצער הם האדם חיי ימי רוב

ומכאובים

באגרתה'סטייפלער'הגאון כתב זצ"ל

ב עולם'ונדפס לשונו:(פכ"ו)'חיי וזה ,

ובמכיריו בעצמו יראה באמת והמתבונן

שונים ומכאובים בצער הם חייו ימי שרוב

הגוף, בחלי אם ליומשונים, הידוע (כפי

הנה אדם, בני לעשרה קרוב של גדולה במשפחה

שנפלו אם חולים, יותר או מהם אחד השנה ימי רוב

פעם חולים, אבל מלאכתם שעושים או למשכב

פעם ועצבים, ראש כאב פעם בדלקת, פעם בקיבה,

וכהנה) וכהנה ר"ל עינים או אדםשיניים בני ורוב ,

או בפרנסה ממחסור וסובלים מתייסרים

נכסים מרבה הלא והעשירים החובות, עומס

והחרטה אוכלתו, והקנאה דאגה, מרבה

או לעשות בשעתו השכיל לא למה מנקרתו

ופעם השעמום, ופעם וכך, כך להשיב

בידו שאין למה דוקא שמתאווה התאוה

מצבו אודות העתיד, אודות והפחד להשיג

ועל המדיני, המצב או קרוביו, או הפרטי

ממכאוביו ימלט לא אשר הכבוד תאות כולם

ממכיריו, אם מאשתו אם יום בכל כמעט

בדמיונו הוא פעם בכבודו, באמת פגעו פעם

עמו התחשב לא פלוני שזה לו כמדומה

ובגדלותם בקטנותם בנים גידול וצער כהוגן,

צערו רוב כן אותם אהבתו כרוב אשר

כרצונו לסדרם יכולת מבלתי (הואאודותם

אינו פלוני בני – הזמן כל עליהם וחושב אותם אוהב

פלוני בני עבודה. לו אחפש להתפרנס. מצליח

מומחה איזה אחפש ביתו. שלום עם קצת מתמודד

אחפש בלימודים. מצליח אינו פלוני נכדי לו. לעזור

אינו אותם, אהבתו מרוב אתו. שילמד אברך איזה לו

דאגה מלא הוא והרי מלבו, אותם להסיר יכול

שהואעליהם) ירגיש הזקנה ימי ובהתקרב

אמנם טפל. ונעשה מעמדותיו נדחה

אבל כמקודם, מעמדו להחזיק הוא מתאמץ

רואות ועיניו זוית לקרן הוא נדחה לאט לאט

הוא ואח"כ בחייו, מקומו יורשים אחרים איך

מי ולכל משפחתו לבני ולעול למשא נעשה

עליהם, השליט הוא היה מה זמן שלפני

ורפואות ברופאים עוסק הרגיל פי על ואח"כ

הוא הולך כי יומו שמגיע עד זמנים זמן

מאבידת ונפחד נרעש והוא עולמו, לבית

מיואש ונעשה לחלוטין, ועזיבתו עוה"ז

הוא הכל וככלות הנשבר, כחרס בטל ועובר

ר"ל. מיתה ויסורי במות החיים את מסיים

להיות חיים?! ייקרא הלזה האם: ישאל

וטרדות?! בדאגות היום כל עסוקים

להיות אינה החיים שתכלית היא, והתשובה

ימשיך מוצלח, להיות שמחפש מי מוצלח.

ברגע כי ימצא, ולא חייו ימי כל לחפש

שהגיע וסבור הפסגה אל שהגיע לו שנדמה

לו מתברר פתאום הנחלה, ואל המנוחה אל

החדש, במצבו כרוכים נוראיים קשיים איזה

מרבה נכסים מרבה הכבוד, רדיפת קנאה

הלאה... וכן דאגה,

חתן, להיות כל-כך משתוקק הבחור

עכשיו? מה נו! חתן, נעשה שהוא וברגע

חדשות. פרשיות צצות עכשיו דבר! שום

רק האחרון. היום עד החיים, כל זה ככה

אל האדם את מביאה אלוקים קרבת

לעשות שיכול אחר דבר שום אין הפסגה.

כאן, לומדים שאנו מה ולפי כלזאת.

מערש האדם את המלווים האלה הקשיים

הקב"ה בתרייתא, זיבולא ועד לידתו

לבטחון ככלים לו .מזמנם

מעשה כלי כל

"זה מתבטא: מישהו שומעים שאנו יש

בטעות מדובר לעשות?". אפשר מה החיים,

כמו האדם חיי על מסתכל הוא גדולה.

עם באה שתמיד דירה על שמסתכלים

הקב"ה כלל. נכון זה ואין ותקלות, בעיות

סוגייתנתן את ללמוד מהלכים שני לאדם

החכמה כלי על-ידי אחד מהלך הבטחון.

לאחר המעשה. כלי על-ידי אחד ומהלך

אותו מכבדים החכמה, בכלי פעל שהאדם

זהו המעשה. בכלי ולפעול סדרלקום

הם קשיים צרות;החיים. תקראלא אל .

יש כן אמנם יסורים. ולא צרות לא להם

אם ממש, של ביסורים מסובל שהאדם

שגם והאמת הנפש. יסורי אם הגוף יסורי

מה אך הבטחון. אל להגיע הם כלים אלה

שום שאין קשיים אלפי שיש הוא לנו שנוגע

יסורים. לקרותם סיבה



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

יכול הוא דווקא, רוצה האדם אם

אמרו וכבר יסורים, בשם חז"ללקרותם

לכיס ידו הושיט אפילו יסורים? דמי היכי

אחת, אלא יצאה ולא פרוטות שתי להוציא

זה. בשם לקרותם מופרך זה שאין כך

קריאת לאחר האדם יעשה מה היא השאלה

הוא יסורים, בשם אותם יקרא אם השם.

קבלת של בסוגיא ורק אך להתקע עלול

עוונות. וכפרת באהבה לזכוריסורים עליו

הזדמנות זה לחשוב. דבר עוד כאן ,שיש

הכנסת אם יעבור. זה יעזור, ה' קושי, זה

במקום אחת מטבע לך ויצאה לכיס ידך את

בדברים ואף ה'. בעזרת יעבור זה שתים,

עכשיו עובר אתה עוזר. הקב"ה קשים. יותר

והדברים עוזר הקב"ה אבל מעבר,

ו מדוברמסתדרים. עצמו, המעבר בשעת

הוא מעשה ה'. אל להתקרבות בכלים

חכמתך שתהיה כדי לך מזמין שהקב"ה

מתקיימת.

להתנוסס נס ליראיך נתת

נסההרמב"ןהנה "והא-להים הפסוק על

ש כתב אברהם" מלשוןאת הוא נסיון

מטרתוהרמה אין נס. על אותו שים כמו ,

לא, או רציני האדם אם להקב"ה להראות

האדםאלא את ולהגביה לרומם .מטרתו

ב כן כתוב כתיבמדרשוכבר ס,שם: (תהלים

קושטו) מפני להתנוסס נס ליראיך נתתה

גידוליןסלה, אחר וגידולין נסיון אחר נסיון

לגדלן בשביל בעולם, לנסותן בשביל

אנובעולם רגילים אכן ספינה. של הזה כנס

אך העולם, את לרומם יכול שהנסיון בכך

להיות מוכרח שאינו שנבין הזמן הגיע

כיצד סדר יש אלא ביותר, הקשה הנסיון

מתעלה. האדם

לתלמידים מישיבה משל לנו ניקח

השובבי"ם ימי לרגל שהחליטו מצוינים

רצופין, שעות לימוד של במבצע לצאת

או שעות שבע או ברצף שעות ארבע

גדולות, במודעות הקירות את כיסו שמונה.

עם ודיברו פרסים חלוקת על הודיעו

עסק במבצע. חלק יטלו הם שאף החלשים

והמבצע עזר הקב"ה והנה עשו. שלם

יצאו או גדולה סעודה ערכו ואח"כ הצליח,

המצב כל הנה הצדיקים. לקברות בנסיעה

כי תועלת, בו יש בוודאי בו. לזלזל אין הזה

ומקבלים כוחות להם שיש מכירים הם כך

כלל לדמות אפשר אי מקום מכל אך חיות.

כזו לישיבה זה באותהמצב אחרים לזמנים (או

אותו.ישיבה) ובונים בחור כל לוקחים שבה

ברציפות לימוד של שעה עם מתחילים

הוא דקות. ועשרים לשעה עוברים ואח"כ

הצליח לא הוא בשבוע אחד יום נפל?

הבא בשבוע שוב נתחיל בסדר! בזה? לעמוד

עוברים אח"כ תיפול. לא שהפעם בתקוה

את כשבונים דקות... וארבעים לשעה

אחר... לאיש נהפך הוא האדם,

של יהודי יהיה שהאדם רוצה הקב"ה

אלוקים אפשרקרבת לתלפיות. בנוי איש ,

הכל לומד בלימוד, שנתייסד שמי לראות

המגיד אצל לומד שאינו מה אף נכונה,

כאן, אף נתיישר. כבר ראשו כי שלו, שיעור

כלים לו שיש החיים סדר קבע הקב"ה

מדובר לא התכנית. זוהי התורה. לחכמת

החיים וסדר הספר, נפרדים. דברים בשני

תפקידם אשר ונסיונות מקשיים המורכבים

האדם. את אתלגדל מרוממת התורה

ההאדם כלשון מ"ב)תנא, פ"ו מגדלתו(אבות

אבל מרוביןומרוממתו, שמעשיו בתנאי

.מחכמתו

מרובין שמעשיו כל התנא שדברי האמת

פחד, מעוררים מתקיימת, חכמתו מחכמתו

קצת לעשות די שלא מהם מתברר כי

מרובים יהיו שהמעשים צריך אלא מעשה,

שה' כך כדי עד אמתמהחכמה. שואלשפת '

כחכמת חכמה לו שיש מי יעשה מה בזה

להיות יגיע לא שיעשה כמה הן שלמה.

שתי לו יש מחכמתו. מרובין מעשיו

על-ידי יוכל שבאמת האחת בדבר, תשובות

מרובין מעשיו שיהיו לכך להגיע רבה יגיעה

ככל יעשה שאם והשניה מחכמתו,

מרובין מעשיו כאילו לו ייחשב שביכלתו,

א עכ"פ הדבריםמחכמתו. ממהלך רואים נו

הסדר. שזהו

לך חרה למה

הגישה את השורש מן לעקור צריך

ככה: אומר האדם לפיה אשר המעוותת

למד בכולל, למד הוא פלוני? את "ראית

ונאלץ אותו הכריע שהלחץ עד ולמד,

מכיר "אתה --- מסכן..." לעבוד. לצאת

יצא "הוא --- קרה?" "מה --- אותו?"

לו היתה לא לעשות, מה מסכן. אוי, לעבוד.

הרבה כל-כך מביאה הזאת הגישה ברירה".

מהקב"ה, ריחוק הרבה וכל-כך עקמומיות

צריך לא כבר שהוא האדם סבור מעתה כי

הלאה. וכן כה, עד שהתפלל כפי להתפלל

שלם סדר קבע הקב"ה להיפך. בדיוק זה

עצומה, ביגיעה שצריך כמו למד לבריאה.

חכמתך זה באופן ודווקא תקיים, ועכשיו

מהצד ועובד הזה מהצד עובד הוא תתקיים.

בנקודתו לו נוגע שזה רואה שהוא עד הזה,

עליה. בן ונעשה הפנימית

תקנהי שהתורה לגרום אופנים שני ש

בלב הואשביתה האחד האופן על-ידי.

הרבה הלב,התבוננות על שליט מח ואז

זה. יסוד על מיוסד התניא ספר שכל כידוע

היסוד על-פי הוא השני האדםשוהאופן

פעולותיו לפי שנפעל היינו האדם, עשיות

בלבו שביתה מהקונות ידוע זה ובענין .

הק'שכתב ראה)האוה"ח שההורגים(פרשת

זאת עושים שהם אע"פ הנידחת, עיר אנשי

מדת בלבם להוליד יכול זה מצוה, לשם

מיוחדת, לברכה הוצרכו כן ועל אכזריות,

מרובה טובה ומדה ורחמך. רחמים לך ונתן

זה טובים, במעשים עוסק האדם שכאשר

ש הקב"ה אמר טובות. מידות בו צריךמוליד

כך ורק מחכמתו מרובין מעשיו שיהיו

תתקיים וחכמתו בלבו תחדור .התורה

על בה' בטחון על מבוסס הרי התורה

ושעל צעד זה,כל על מיוסדת תחמוד לא .

אחרי תתורו ולא זה, על מיוסד תגנוב לא

הדברים כל וכן זה. על מיוסד עיניכם

כהלכה הפרנסה עבודת לעשיית שקשורים

ובכן ובטחון. אמונה על זומיוסדים אמונה

תגרום האדם, של המצבים כל מתוך שבאה

והתורה לשמה, תהיה שלו שהתורה לכך

ירא להיות באמת שיוכל לו תועיל שילמד

העבודה בשעת תורה,ושלם ילמד לא אם .

הקב"ה קבע לכן למכשול. לו תהיה העבודה

בדרך וגם בתורה גם האדם שיעסוק זה, סדר

השני. את ישלים והאחד ארץ,

בתורה ויעסוק צווארו על ריחיים

שהנסיון הרמב"ן מדברי שהבאנו וזהו

מרוממו. החיים סדר האדם. את מרומם

יודע איני כי עכשיו לומד "אני אומר: האדם

את להשיא אתחיל מעט עוד יהיה. מה

לא ללמוד..." מאוד קשה כבר ואז הילדים

לאדםנכון! מפריעים אינם החיים קשיי

אותו מסייעים אלא אלה.ללמוד, הם

מעלה אחר מעלה אותו אכןשמעלים .

ויעסוקחז"ל צווארו על "ריחיים אמרו

שבו בתורה חלק שיש הכוונה אך בתורה?!",

כי גדול, היום בעוד לעסוק כךצריך רק

על ריחיים של השני החלק אל להגיע יוכל

חשוב היותר החלק שהוא התורהצווארו .

היא צווארו על ריחיים כאשר הנלמדת

ש חשובה, יותר אזהרבה נלמדת היא הרי

וטהרה יותרבקדושה אז לו שיש גם מה ,

אך שהואדעת. לתורה זקוק הוא שני מצד

יהיו שלו שהמעשים כדי בבחרותו לומד

לפני.כהוגן הגדול לעולם האדם ייצא אם

ירחיקוהו מעשיו בתורה, היטב ספוג .שהוא



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 בשלח תשפ"ג

יכול הוא דווקא, רוצה האדם אם

אמרו וכבר יסורים, בשם חז"ללקרותם

לכיס ידו הושיט אפילו יסורים? דמי היכי

אחת, אלא יצאה ולא פרוטות שתי להוציא

זה. בשם לקרותם מופרך זה שאין כך

קריאת לאחר האדם יעשה מה היא השאלה

הוא יסורים, בשם אותם יקרא אם השם.

קבלת של בסוגיא ורק אך להתקע עלול

עוונות. וכפרת באהבה לזכוריסורים עליו

הזדמנות זה לחשוב. דבר עוד כאן ,שיש

הכנסת אם יעבור. זה יעזור, ה' קושי, זה

במקום אחת מטבע לך ויצאה לכיס ידך את

בדברים ואף ה'. בעזרת יעבור זה שתים,

עכשיו עובר אתה עוזר. הקב"ה קשים. יותר

והדברים עוזר הקב"ה אבל מעבר,

ו מדוברמסתדרים. עצמו, המעבר בשעת

הוא מעשה ה'. אל להתקרבות בכלים

חכמתך שתהיה כדי לך מזמין שהקב"ה

מתקיימת.

להתנוסס נס ליראיך נתת

נסההרמב"ןהנה "והא-להים הפסוק על

ש כתב אברהם" מלשוןאת הוא נסיון

מטרתוהרמה אין נס. על אותו שים כמו ,

לא, או רציני האדם אם להקב"ה להראות

האדםאלא את ולהגביה לרומם .מטרתו

ב כן כתוב כתיבמדרשוכבר ס,שם: (תהלים

קושטו) מפני להתנוסס נס ליראיך נתתה

גידוליןסלה, אחר וגידולין נסיון אחר נסיון

לגדלן בשביל בעולם, לנסותן בשביל

אנובעולם רגילים אכן ספינה. של הזה כנס

אך העולם, את לרומם יכול שהנסיון בכך

להיות מוכרח שאינו שנבין הזמן הגיע

כיצד סדר יש אלא ביותר, הקשה הנסיון

מתעלה. האדם

לתלמידים מישיבה משל לנו ניקח

השובבי"ם ימי לרגל שהחליטו מצוינים

רצופין, שעות לימוד של במבצע לצאת

או שעות שבע או ברצף שעות ארבע

גדולות, במודעות הקירות את כיסו שמונה.

עם ודיברו פרסים חלוקת על הודיעו

עסק במבצע. חלק יטלו הם שאף החלשים

והמבצע עזר הקב"ה והנה עשו. שלם

יצאו או גדולה סעודה ערכו ואח"כ הצליח,

המצב כל הנה הצדיקים. לקברות בנסיעה

כי תועלת, בו יש בוודאי בו. לזלזל אין הזה

ומקבלים כוחות להם שיש מכירים הם כך

כלל לדמות אפשר אי מקום מכל אך חיות.

כזו לישיבה זה באותהמצב אחרים לזמנים (או

אותו.ישיבה) ובונים בחור כל לוקחים שבה

ברציפות לימוד של שעה עם מתחילים

הוא דקות. ועשרים לשעה עוברים ואח"כ

הצליח לא הוא בשבוע אחד יום נפל?

הבא בשבוע שוב נתחיל בסדר! בזה? לעמוד

עוברים אח"כ תיפול. לא שהפעם בתקוה

את כשבונים דקות... וארבעים לשעה

אחר... לאיש נהפך הוא האדם,

של יהודי יהיה שהאדם רוצה הקב"ה

אלוקים אפשרקרבת לתלפיות. בנוי איש ,

הכל לומד בלימוד, שנתייסד שמי לראות

המגיד אצל לומד שאינו מה אף נכונה,

כאן, אף נתיישר. כבר ראשו כי שלו, שיעור

כלים לו שיש החיים סדר קבע הקב"ה

מדובר לא התכנית. זוהי התורה. לחכמת

החיים וסדר הספר, נפרדים. דברים בשני

תפקידם אשר ונסיונות מקשיים המורכבים

האדם. את אתלגדל מרוממת התורה

ההאדם כלשון מ"ב)תנא, פ"ו מגדלתו(אבות

אבל מרוביןומרוממתו, שמעשיו בתנאי

.מחכמתו

מרובין שמעשיו כל התנא שדברי האמת

פחד, מעוררים מתקיימת, חכמתו מחכמתו

קצת לעשות די שלא מהם מתברר כי

מרובים יהיו שהמעשים צריך אלא מעשה,

שה' כך כדי עד אמתמהחכמה. שואלשפת '

כחכמת חכמה לו שיש מי יעשה מה בזה

להיות יגיע לא שיעשה כמה הן שלמה.

שתי לו יש מחכמתו. מרובין מעשיו

על-ידי יוכל שבאמת האחת בדבר, תשובות

מרובין מעשיו שיהיו לכך להגיע רבה יגיעה

ככל יעשה שאם והשניה מחכמתו,

מרובין מעשיו כאילו לו ייחשב שביכלתו,

א עכ"פ הדבריםמחכמתו. ממהלך רואים נו

הסדר. שזהו

לך חרה למה

הגישה את השורש מן לעקור צריך

ככה: אומר האדם לפיה אשר המעוותת

למד בכולל, למד הוא פלוני? את "ראית

ונאלץ אותו הכריע שהלחץ עד ולמד,

מכיר "אתה --- מסכן..." לעבוד. לצאת

יצא "הוא --- קרה?" "מה --- אותו?"

לו היתה לא לעשות, מה מסכן. אוי, לעבוד.

הרבה כל-כך מביאה הזאת הגישה ברירה".

מהקב"ה, ריחוק הרבה וכל-כך עקמומיות

צריך לא כבר שהוא האדם סבור מעתה כי

הלאה. וכן כה, עד שהתפלל כפי להתפלל

שלם סדר קבע הקב"ה להיפך. בדיוק זה

עצומה, ביגיעה שצריך כמו למד לבריאה.

חכמתך זה באופן ודווקא תקיים, ועכשיו

מהצד ועובד הזה מהצד עובד הוא תתקיים.

בנקודתו לו נוגע שזה רואה שהוא עד הזה,

עליה. בן ונעשה הפנימית

תקנהי שהתורה לגרום אופנים שני ש

בלב הואשביתה האחד האופן על-ידי.

הרבה הלב,התבוננות על שליט מח ואז

זה. יסוד על מיוסד התניא ספר שכל כידוע

היסוד על-פי הוא השני האדםשוהאופן

פעולותיו לפי שנפעל היינו האדם, עשיות

בלבו שביתה מהקונות ידוע זה ובענין .

הק'שכתב ראה)האוה"ח שההורגים(פרשת

זאת עושים שהם אע"פ הנידחת, עיר אנשי

מדת בלבם להוליד יכול זה מצוה, לשם

מיוחדת, לברכה הוצרכו כן ועל אכזריות,

מרובה טובה ומדה ורחמך. רחמים לך ונתן

זה טובים, במעשים עוסק האדם שכאשר

ש הקב"ה אמר טובות. מידות בו צריךמוליד

כך ורק מחכמתו מרובין מעשיו שיהיו

תתקיים וחכמתו בלבו תחדור .התורה

על בה' בטחון על מבוסס הרי התורה

ושעל צעד זה,כל על מיוסדת תחמוד לא .

אחרי תתורו ולא זה, על מיוסד תגנוב לא

הדברים כל וכן זה. על מיוסד עיניכם

כהלכה הפרנסה עבודת לעשיית שקשורים

ובכן ובטחון. אמונה על זומיוסדים אמונה

תגרום האדם, של המצבים כל מתוך שבאה

והתורה לשמה, תהיה שלו שהתורה לכך

ירא להיות באמת שיוכל לו תועיל שילמד

העבודה בשעת תורה,ושלם ילמד לא אם .

הקב"ה קבע לכן למכשול. לו תהיה העבודה

בדרך וגם בתורה גם האדם שיעסוק זה, סדר

השני. את ישלים והאחד ארץ,

בתורה ויעסוק צווארו על ריחיים

שהנסיון הרמב"ן מדברי שהבאנו וזהו

מרוממו. החיים סדר האדם. את מרומם

יודע איני כי עכשיו לומד "אני אומר: האדם

את להשיא אתחיל מעט עוד יהיה. מה

לא ללמוד..." מאוד קשה כבר ואז הילדים

לאדםנכון! מפריעים אינם החיים קשיי

אותו מסייעים אלא אלה.ללמוד, הם

מעלה אחר מעלה אותו אכןשמעלים .

ויעסוקחז"ל צווארו על "ריחיים אמרו

שבו בתורה חלק שיש הכוונה אך בתורה?!",

כי גדול, היום בעוד לעסוק כךצריך רק

על ריחיים של השני החלק אל להגיע יוכל

חשוב היותר החלק שהוא התורהצווארו .

היא צווארו על ריחיים כאשר הנלמדת

ש חשובה, יותר אזהרבה נלמדת היא הרי

וטהרה יותרבקדושה אז לו שיש גם מה ,

אך שהואדעת. לתורה זקוק הוא שני מצד

יהיו שלו שהמעשים כדי בבחרותו לומד

לפני.כהוגן הגדול לעולם האדם ייצא אם

ירחיקוהו מעשיו בתורה, היטב ספוג .שהוא



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

לשניהם. זקוק האדם החייםעכ"פ סדר

האדם את לרומם שתכליתו לאהוא זה .

אלא שנים, בחמש פעם נסיון איזה לו שיש

אלה והם נסיונות, מאה עם מגיע יום כל

האדם את ומנשאים וכאמור,שמרוממים .

רשמי. באופן לאדם אותם מזמין הקב"ה

בביאור האחרונים בשבועות שדיברנו וזהו

ש הלבבות החובת רבינו החייםדברי סדר

לעולם להכנס שנוכרח באופן מיוסד

בדרך עשיותינו כל את ולעשות המעשה

האדם את שמרומם מה זה כי התורה,

ה' אל .ומקרבו

לעשיה מסייעת החכמה

נפלא. דבר לראות אפשר ככלהנה

יותרשה הוא ונעלה, מרומם יותר אדם

מבלי יותר נמוכים בדברים לטפל יכול

מכליו הרבהשיוציאוהו דוגמאות לזה יש .

על ימים כמה לפני דיברנו החיים. ממצבי

לטפל צריך שהאדם כך על מהם, אחד

לו וקשה לדרגתם ולרדת הקטנים בבניו

לעצמו: חושב האדם כך. להתעלות

בענין ונצורות גדולות רואה אני "בספרים

קדישין... תפוחין חקל השבת... סעודת

כאן. נמצאת עצמה השכינה מנורה... מזבח,

הילדים עם להתעסק צריך אני ולמעשה,

שני איך ומתקוטטים... ששופכים הקטנים

נכשל לא אפילו הוא ביחד?". הולכים אלה

השולחן, על הבל דברי מדבר ואינו בכעס

אוכל "כיצד – להבין רוצה הוא אבל

אני אם בספרים שכתוב מה לכל להתחבר

הילדים?". בהבלי לטפל צריך

תמיד שהרי זועקת, שהשאלה והאמת

של הקטנוניות עם להתעסק האדם יצטרך

כל את להשיא יגמור אפילו כי הילדים,

ואין בע"ה, נכדים אצלו יבואו הרי בניו,

למי רק דיברו שהספרים לומר מסתבר

קדישא לאתרא חברים עם שבת על שנוסע

למצבים לנו ניתנה לא הרי התורה מירון.

הזה, העולם מן מנותקים אנו שבהם כאלה

המצבים בשביל לנו ניתנה היה אלא

דוגמא הרי וזהו יום. היום שבחיי הרגילים

אנו שבהם מקרים אלפי מתוך בלבד אחת

בקטנות. עסוקים הזמן כל שאנו רואים

ש היא לאדםככלוהתשובה לו שיש

להתעסק דעת יותר לו יש כך חכמה, יותר

הכלים מן לצאת בלי קטנוניות זהעם .

כשהאדם שחושבים. ממה הפוך בדיוק

"בא – הילד עם לדבר יכול הוא מרומם,

כל את יכבוש שזה מבלי כאן" שב הנה,

אחר. במצב נמצא הוא כי ונפשו, גופו חלקי

במצב נמצא האדם כשאין כן שאין מה

לכם קחו אותו. מפעיל דבר כל אז כי אחר,

בכל דבר איזה אחרי שרודף ממי משל

לו צועק אחד ריצתו ובאמצע כוחותיו,

בכלל, קולו שומע שאינו בשמו, לו וקורא

וימשיך רוח בקוצר לו יענה ישמע, אם וגם

עכשיו אין למוחו כי למה? כך וכל בריצתו,

כל-כולו עסוק הוא שהרי דבר לשום מקום

להשיג. רוצה שהוא הדבר אחרי ברדיפתו

במה לטפל יוכל האדם שלנו במקרה אכן

ראשו משרעפיו. אותו יוציא לא וזה שצריך

וזה שצריך. מה יעשו המעשה וכלי בשמים

רוצה. שהקב"ה מה

האדם הסדר. ליל היא מהדוגמאות אחת

בשנה אחת בפעם שמדובר בחו"ליודע (או

הואפעמיים) לזה. היטב להתכונן וצריך

להכנס כדי טובה הכנה לעשות עכ"פ מנסה

מכל טרוד שהוא ואע"פ מרומם. כשהוא

הכל עושה הוא זה כל עם לפסח, ההכנות

וירגיש מצוה של שמחה מתוך שייכנס כדי

גם שם יש הרי ולמעשה, ונעלה. מרומם

במצב כן גם נמצאים שהילדים והגם ילדים.

שאינם ילדים ישנם תמיד הרי מרומם,

כל מה מבינים ואינם לשאול יודעים

לכך מוכן הוא מה? אך הזאת. העבודה

שהוא בשעה גם מרומם להשאר שיוכל

שומדים רבים אנשים אכן בילדיו. מטפל

בחלק עכ"פ הסדר, בליל כשמדובר בנסיון

בסדר... הכל כלום... קרה "לא מהסדר. גדול

למה הפשט? מה שנשפך..." היין את ננגב

באמת הוא כי עשתונותיו? את מאבד אינו

ו יכולמרומם, הוא מרומם, באמת כשהאדם

אחריה להמשך מבלי בקטנוניות .להתעסק

העם אל ההר מן

רק ולא כעס לגבי רק לא הוא זה כלל

הוא כלל אלא בקטנוניות, התעסקות לגבי

הבריאה. יותר,ביסוד מרומם שאתה ככל

במצבים גם מרומם להישאר יכול אתה

או נסיון בפני עומד כשאתה כגון ירודים,

עליך צועק מרומם,כשאחד כשהאדם .

לי "למה כאלה: בעתות גם לו אומר מוחו

בעת שהרגשתי הרוממות את לעזוב

בדם נבלעת שהחכמה נקרא זה התפילה?".

גם במדרגתו להישאר יכול שהוא האדם,

של התכנית הזה. בעולם לטבול כשהוצרך

האדם אכילת על יעבוד שזה היא הקב"ה

על יעבוד שזה מגושמת, תהיה לא שהיא

ה שכתב כמו האדם הפסוקרמב"ןשפת על

בו" עקב)"ולדבקה רוצהש(פרשת הקב"ה

אחרים עם לדבר יוכל שהאדם

אליו. מחובר יישאר אמנםובמחשבותיו

האדם אין ואפילו בזה, יש רבות דרגות

שהוא יש הלא הקב"ה, על עת בכל חושב

שעליו חבירו עם מדבר שהוא כדי תוך נזכר

הוא ראוי. שאינו מה לומר שלא להזהר

בהבינו ראש ומחזיק אדם בני עם מדבר

דשמיא סייעתא להרבה זקוק הוא שכאן

יתברך. רצונו כנגד דבר לעשות שלא

ככל אומר: שלהוי והתפילה שהתורה

להישאר יוכל הראוי, באופן יהיו האדם

באמונתו כשהואאיתן לטפלגם צריך

ו הזה, העולם איתןבעסקי אז כשיישאר

לחכמתו שמירה זה יהיה באמונתו,

בו צריךשתתקיים שהוא יודע האדם .

אך הכלים, אל בשעהלהגיע שיצליח כדי

תורתו צריכה ומתן, במשא עוסק שהוא

ובטהרה בקדושה הנלמדת תורה ,להיות

רושםו שתשאיר להתפלל עליו כמו"כ

השני.בנפשו את בונה שהאחד מבין הוא .

וכמטמונים ככסף תבקשנה אם

תחפשנה

המחברהנה החיבוררבינו בהקדמת

מן יש לשונו: וזה מאוד, גדול יסוד מביא

החכמים בלבות צפון שהוא מה החכמה

יסתירוהו אם אשר הנסתר, (היינוכמטמון

מוסתר) ישאירוהו וכאשראם אדם, ישיגנו לא ,

בו. אמריהם יושר מאדם ייעלם לא יגלוהו,

ה שאמר כמו ה)כתובוזה כ, מים(משלי

ידלנה. תבונה ואיש איש בלב עצה עמוקים

בתולדות תקועה החכמה כי לומר, רצה

הטמונים כמים הכרתו ובכוח וטבעו האדם

לחקור ישתדל המשכיל והנבון הארץ, בלב

החכמה מן ובמצפוניו בכחו שיש מה על

כאשר מלבו, וישאבנה ולהראותו לגלותו

הארץ. במעמקי אשר המים על יחקור

הלבבות החובת שדברי חושבים אדם בני

האדם שבו בעיון הלימוד על רק נסובים

החכמה את לדלות כדי צד מכל חופר

חכמה יותר דרך יש להקב"ה אבל בו. הטמונה

נסיונותלעשותו. לאדם מעמיד אנוהקב"ה .

על היומיומיים, הנסיונות על מדברים

לו מתברר כאן החיים. מסדר שהם הדברים

הוא כאן בחדר, כל-כך מצליח אינו שבנו

המחאה לו שחזרה מהבנק שיחה מקבל

הלאה.(טשעק) וכן האלה, הדברים כל

צריך מה – לחשוב האדם את מעוררים

התורה,לעשות? את לומד האדם הואאם אם

הפרשיות את ולומד הלבבות חובת לומד

העולם את מנהל שהקב"ה ומבין בתורה

והוא לבנותו, כדי לטובתו הכל ועושה

ממנו חכמה דולה הקב"ה כך, לחיות .מתחיל



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 בשלח תשפ"ג

לשניהם. זקוק האדם החייםעכ"פ סדר

האדם את לרומם שתכליתו לאהוא זה .

אלא שנים, בחמש פעם נסיון איזה לו שיש

אלה והם נסיונות, מאה עם מגיע יום כל

האדם את ומנשאים וכאמור,שמרוממים .

רשמי. באופן לאדם אותם מזמין הקב"ה

בביאור האחרונים בשבועות שדיברנו וזהו

ש הלבבות החובת רבינו החייםדברי סדר

לעולם להכנס שנוכרח באופן מיוסד

בדרך עשיותינו כל את ולעשות המעשה

האדם את שמרומם מה זה כי התורה,

ה' אל .ומקרבו

לעשיה מסייעת החכמה

נפלא. דבר לראות אפשר ככלהנה

יותרשה הוא ונעלה, מרומם יותר אדם

מבלי יותר נמוכים בדברים לטפל יכול

מכליו הרבהשיוציאוהו דוגמאות לזה יש .

על ימים כמה לפני דיברנו החיים. ממצבי

לטפל צריך שהאדם כך על מהם, אחד

לו וקשה לדרגתם ולרדת הקטנים בבניו

לעצמו: חושב האדם כך. להתעלות

בענין ונצורות גדולות רואה אני "בספרים

קדישין... תפוחין חקל השבת... סעודת

כאן. נמצאת עצמה השכינה מנורה... מזבח,

הילדים עם להתעסק צריך אני ולמעשה,

שני איך ומתקוטטים... ששופכים הקטנים

נכשל לא אפילו הוא ביחד?". הולכים אלה

השולחן, על הבל דברי מדבר ואינו בכעס

אוכל "כיצד – להבין רוצה הוא אבל

אני אם בספרים שכתוב מה לכל להתחבר

הילדים?". בהבלי לטפל צריך

תמיד שהרי זועקת, שהשאלה והאמת

של הקטנוניות עם להתעסק האדם יצטרך

כל את להשיא יגמור אפילו כי הילדים,

ואין בע"ה, נכדים אצלו יבואו הרי בניו,

למי רק דיברו שהספרים לומר מסתבר

קדישא לאתרא חברים עם שבת על שנוסע

למצבים לנו ניתנה לא הרי התורה מירון.

הזה, העולם מן מנותקים אנו שבהם כאלה

המצבים בשביל לנו ניתנה היה אלא

דוגמא הרי וזהו יום. היום שבחיי הרגילים

אנו שבהם מקרים אלפי מתוך בלבד אחת

בקטנות. עסוקים הזמן כל שאנו רואים

ש היא לאדםככלוהתשובה לו שיש

להתעסק דעת יותר לו יש כך חכמה, יותר

הכלים מן לצאת בלי קטנוניות זהעם .

כשהאדם שחושבים. ממה הפוך בדיוק

"בא – הילד עם לדבר יכול הוא מרומם,

כל את יכבוש שזה מבלי כאן" שב הנה,

אחר. במצב נמצא הוא כי ונפשו, גופו חלקי

במצב נמצא האדם כשאין כן שאין מה

לכם קחו אותו. מפעיל דבר כל אז כי אחר,

בכל דבר איזה אחרי שרודף ממי משל

לו צועק אחד ריצתו ובאמצע כוחותיו,

בכלל, קולו שומע שאינו בשמו, לו וקורא

וימשיך רוח בקוצר לו יענה ישמע, אם וגם

עכשיו אין למוחו כי למה? כך וכל בריצתו,

כל-כולו עסוק הוא שהרי דבר לשום מקום

להשיג. רוצה שהוא הדבר אחרי ברדיפתו

במה לטפל יוכל האדם שלנו במקרה אכן

ראשו משרעפיו. אותו יוציא לא וזה שצריך

וזה שצריך. מה יעשו המעשה וכלי בשמים

רוצה. שהקב"ה מה

האדם הסדר. ליל היא מהדוגמאות אחת

בשנה אחת בפעם שמדובר בחו"ליודע (או

הואפעמיים) לזה. היטב להתכונן וצריך

להכנס כדי טובה הכנה לעשות עכ"פ מנסה

מכל טרוד שהוא ואע"פ מרומם. כשהוא

הכל עושה הוא זה כל עם לפסח, ההכנות

וירגיש מצוה של שמחה מתוך שייכנס כדי

גם שם יש הרי ולמעשה, ונעלה. מרומם

במצב כן גם נמצאים שהילדים והגם ילדים.

שאינם ילדים ישנם תמיד הרי מרומם,

כל מה מבינים ואינם לשאול יודעים

לכך מוכן הוא מה? אך הזאת. העבודה

שהוא בשעה גם מרומם להשאר שיוכל

שומדים רבים אנשים אכן בילדיו. מטפל

בחלק עכ"פ הסדר, בליל כשמדובר בנסיון

בסדר... הכל כלום... קרה "לא מהסדר. גדול

למה הפשט? מה שנשפך..." היין את ננגב

באמת הוא כי עשתונותיו? את מאבד אינו

ו יכולמרומם, הוא מרומם, באמת כשהאדם

אחריה להמשך מבלי בקטנוניות .להתעסק

העם אל ההר מן

רק ולא כעס לגבי רק לא הוא זה כלל

הוא כלל אלא בקטנוניות, התעסקות לגבי

הבריאה. יותר,ביסוד מרומם שאתה ככל

במצבים גם מרומם להישאר יכול אתה

או נסיון בפני עומד כשאתה כגון ירודים,

עליך צועק מרומם,כשאחד כשהאדם .

לי "למה כאלה: בעתות גם לו אומר מוחו

בעת שהרגשתי הרוממות את לעזוב

בדם נבלעת שהחכמה נקרא זה התפילה?".

גם במדרגתו להישאר יכול שהוא האדם,

של התכנית הזה. בעולם לטבול כשהוצרך

האדם אכילת על יעבוד שזה היא הקב"ה

על יעבוד שזה מגושמת, תהיה לא שהיא

ה שכתב כמו האדם הפסוקרמב"ןשפת על

בו" עקב)"ולדבקה רוצהש(פרשת הקב"ה

אחרים עם לדבר יוכל שהאדם

אליו. מחובר יישאר אמנםובמחשבותיו

האדם אין ואפילו בזה, יש רבות דרגות

שהוא יש הלא הקב"ה, על עת בכל חושב

שעליו חבירו עם מדבר שהוא כדי תוך נזכר

הוא ראוי. שאינו מה לומר שלא להזהר

בהבינו ראש ומחזיק אדם בני עם מדבר

דשמיא סייעתא להרבה זקוק הוא שכאן

יתברך. רצונו כנגד דבר לעשות שלא

ככל אומר: שלהוי והתפילה שהתורה

להישאר יוכל הראוי, באופן יהיו האדם

באמונתו כשהואאיתן לטפלגם צריך

ו הזה, העולם איתןבעסקי אז כשיישאר

לחכמתו שמירה זה יהיה באמונתו,

בו צריךשתתקיים שהוא יודע האדם .

אך הכלים, אל בשעהלהגיע שיצליח כדי

תורתו צריכה ומתן, במשא עוסק שהוא

ובטהרה בקדושה הנלמדת תורה ,להיות

רושםו שתשאיר להתפלל עליו כמו"כ

השני.בנפשו את בונה שהאחד מבין הוא .

וכמטמונים ככסף תבקשנה אם

תחפשנה

המחברהנה החיבוררבינו בהקדמת

מן יש לשונו: וזה מאוד, גדול יסוד מביא

החכמים בלבות צפון שהוא מה החכמה

יסתירוהו אם אשר הנסתר, (היינוכמטמון

מוסתר) ישאירוהו וכאשראם אדם, ישיגנו לא ,

בו. אמריהם יושר מאדם ייעלם לא יגלוהו,

ה שאמר כמו ה)כתובוזה כ, מים(משלי

ידלנה. תבונה ואיש איש בלב עצה עמוקים

בתולדות תקועה החכמה כי לומר, רצה

הטמונים כמים הכרתו ובכוח וטבעו האדם

לחקור ישתדל המשכיל והנבון הארץ, בלב

החכמה מן ובמצפוניו בכחו שיש מה על

כאשר מלבו, וישאבנה ולהראותו לגלותו

הארץ. במעמקי אשר המים על יחקור

הלבבות החובת שדברי חושבים אדם בני

האדם שבו בעיון הלימוד על רק נסובים

החכמה את לדלות כדי צד מכל חופר

חכמה יותר דרך יש להקב"ה אבל בו. הטמונה

נסיונותלעשותו. לאדם מעמיד אנוהקב"ה .

על היומיומיים, הנסיונות על מדברים

לו מתברר כאן החיים. מסדר שהם הדברים

הוא כאן בחדר, כל-כך מצליח אינו שבנו

המחאה לו שחזרה מהבנק שיחה מקבל

הלאה.(טשעק) וכן האלה, הדברים כל

צריך מה – לחשוב האדם את מעוררים

התורה,לעשות? את לומד האדם הואאם אם

הפרשיות את ולומד הלבבות חובת לומד

העולם את מנהל שהקב"ה ומבין בתורה

והוא לבנותו, כדי לטובתו הכל ועושה

ממנו חכמה דולה הקב"ה כך, לחיות .מתחיל



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

היאאכן הזדמנות איזו להבין האדם על

עלבשבילו מסתכל האדם אין כלל בדרך .

ככה. שנזדמןזה חדש מצב על שומע הוא

"ביקשתילו – ורצוץ שבור נעשה והוא

של רוגזה עלי קפץ ושוב בשלווה לישב

ולמען חדשה". לופרשה נזדמן האמת

מתרדמתו להעירו כדי חדש מצב עכשיו

נסתרה חכמה ממנו היהולדלות כה עד .

נסע הוא אצלו. מלומדה אנשים מצות הכל

טמון סגור זהב מחשבה. להשקיע מבלי

יודע אינו הוא חלודה. ומעלה ולבו במוחו

על שקרי מאוד מבט לו ויש קיים, שהוא

על-ידיעצמו. מתרדמתו מעירו וכשהקב"ה

חכמה לו, מזמין שהוא השונים המצבים

מתוכו מבצבצת חכמהנפלאה ובאיזו ,

אלוקיםמדובר? קרבת של .בחכמה

חידה לך נא אחודה

זה על להסתכל יכול האדם ושוב,

אבל כיסורים, יראהבתחילה כשיתבונן

בחידה אותו כיבד שאומריםשהקב"ה כמו ,

אם ונראה בחידה ונכבדך "בא חכם: לאיש

אותה". לפתור אותותוכל כיבד הקב"ה

אותו לפתור צריך הוא ועכשיו ובכן,במצב .

בזה לטפל איך וחושב בישיבה יושב הוא

שהוא ויש החכם, מן עצה ונוטל נכונה

הוא אז ערבית תפילת אחרי עד מחכה

ואח"כ מלפניך, טובה בעצה ותקננו מבקש

ואז דעת, לאדם חונן אתה עשרה בשמונה

מהו לדעת לו מאיר והקב"ה זוכה הוא

לעשות. הנכון כפיהדבר לעשות מנסה הוא

הוא ואח"כ העבודה, כל לאחר לו שעלה

פעל באמת האם לראות עצמו את בוחן

חכמה דולה המצב כך שטעה. או נכונה

האדם. נפש ממעמקי

איך החיים. נסיון לו שיש אדם רואה אתה

מיני כל לו אירעו כבר כי החיים? נסיון לו יש

עשרה שלוש לו יש הרע, עין בלי דברים.

בחיים. שנים או דבר ראה כבר הוא ילדים.

שלו. הפרשיות עם ילד הואכל הנסיון לא

והנסיונות לה', ההתקרבות אלא התכלית,

עצומה חכמה האדם מן שדולים אלה הם

ה'. אל להתקרב לו שמסייעת

התפילה באמצע קרות רגליים

נ עוד נוסיף החכמהלסיום בענין קודה

איזה על מתפלל שהאדם יש הנה והמעשה.

כדי ותוך להשיג, רוצה כל-כך שהוא דבר

רגליים פתאום מקבל הוא מתפלל, שהוא

אם יודע "אינני לעצמו: חושב הוא קרות.

אומר מי זה. על להתפלל בכלל לי כדאי

– לגמרי מתבלבל והוא הנכון?". הדבר שזה

ובכן, אתפלל?". שלא האדם"שאתפלל? על

לאדם, מצב מזמין הקב"ה שכאשר להבין

באמצעות אליו לקרבו כדי זאת עושה הוא

ולכןמעשיו לו, כאב המצב בתחילה אם

להתקרב והתחיל להתפלל כשנעמד ביותר,

נחלש, הכאב ממילא באופן ה', וכיוןאל

לחשוב מתחיל הוא ממילא נחלש, שהכאב

יישאר שהמצב כדאי אולי מה? יודע "אתה -

לידיככה!". להביאו צריך אינו זה דבר

התעלה שהוא הוא סימן רק כי .בלבול,

ילד האדם. של החיים סדר שזהו והאמת

חנות ליד אתו שעוברים פעם כל קטן

רוצה "אני לצעוק: מתחיל הוא צעצועים,

והוא זה", את לי ויקנו זה את לי שיקנו

ורגליים. ידיים בפישוט הארץ על נשכב

"אתה אומר: הוא אז קצת, מתבגר וכשהוא

פעמים זה". את צריך לא אני מה? יודע

מה את לו שקנו לאחר קורה זה הרבה

זקוק שאינו רואה הוא אז כי נפשו, שחמדה

של משהו לפעמים לו. נכנסה הדעת לזה.

מה? יודע "אתה לשנותו. הספיק וזה דעת,

את להחליף צריך שאני בטוח אינני

של המהלך זה הבא". שבוע נראה המטבח.

הראשון ברגע האדם. את לרומם הקב"ה

נעשה הוא חדש, למצב נקלע שהאדם

מן נגזר "כך אומר: הוא השני ברגע ברוגז.

מתחיל הוא השלישי ברגע השמים".

זה, על להתפלל צריך אני "אולי לחשוב:

רק צריך ואני הנכון הדבר בכלל זה ואולי

ו עליו", ונבנהלאטלהודות הולך הוא לאט

ה'. אל ומתקרב

החכמה את דולה המעשה

ש להבין צריכים והמעשהאנו החכמה

זה את זה אומר:בונים הוי לפעמים.

שדולה מה וזה מעשה לאדם מזמין הקב"ה

להיות חייבים הם החכמה. את ממנו

בזה זה שלכרוכים ביותר הגדולה הטובה .

היא. תורההאדם האדם את מלמד הקב"ה

במעשה בין בדיבור בין בדעת הואבין .

שיבין האופנים בכל מצבים לו מעמיד

זה,תורה. באופן זה על מסתכל כשהאדם

כאוב להיות שלא הרבה לו עוזר זה

העברוממורמר במעשי לפשפש ובמקום ,

יפשפש עבירה, איזו עשה אם לראות שלו

רוצה "מה – לתקן יוכל מה לראות במעשיו

הוא מסכתא איזו אותי? ללמד הקב"ה

עכשיו לי נתן הוא הלא עכשיו? מלמדני

מעשי, באופן דבר איזה ללמוד הזדמנות

ללמוד?". לי שנתן דבר אותו פשפושמהו

גדולה בשמחה להיעשות יכול המעשים

רוצה שהקב"ה מבין שהאדם ברגע

לעשותו כיצד לדעת דבר באיזה .להרגילו

הרבה. טועה החכם שגם אומרים העולם

בינו החילוק אך וטועה. חוזר הוא החיים כל

אותן על תמיד חוזר שהטיפש הטיפש, לבין

טעות פעם כל עושה והחכם טעויות,

אותה על לחזור שלא משתדל החכם אחרת.

כי פעמיים, במעשיוטעות מפשפש החכם

לפעם ולומד טעה במה לראות תמיד

היא גדולה עבודה אתאחרת. שואל הוא .

טעותי שורש טעותי? שורש היה "מה עצמו:

ולא וכך כך שיהיה שציפיתי במה היה נעוץ

וכך". כך שיהיה ודאי באופן לצפות צריך

במדרגה נמצא כבר שאני "חשבתי או:

אכן מדרגה". באותה שאיני וראיתי פלונית

רבות שנים בטוח להיות יכול האדם כן,

עד מסוימת, במדרגה עומד כבר שהוא

עצמו את ורואה נסיון לעת מגיע שהוא

באותה מלהיות רחוק שהוא ומבין במראה

להתפרשמדרגה. יכול במעשים פשפוש

ממנו ולמד אותו בחון עצמו. מעשה באותו

ימיך כל תטעה .שלא

פשוט מבחן

"איך פעמים: הרבה שואלים אדם בני

את מרמה שאינו בטוח להיות האדם יכול

או מעצלות נובעת שאננותו אולי עצמו?

אכן מבטחון?". ולא מהאופניםמעצבות

את לבחון יכול האדם שבו הפשוטים

מתנהג הוא איך לראות הוא עצמו,

מעשי בבטחון אותו מכבד .כשהקב"ה

איך בביתו, מדבר הוא איך בבקשה שיבדוק

הוא איך עייף, כשהוא בניו עם מדבר הוא

את לו יפרע שפלוני בטוח כשהיה מגיב

"היום לו: אמר פלוני ולמעשה היום חובו

כבר שבת אחרי ברור. שיהיה לא, בוודאי

התשו ושם הוא, פשוט מבחן בהנראה".

צריך לא לבן. גבי על שחור מתקבלת

פסיעה להתקדם צריך אבל מזה, להישבר

להביא האדם מן מצפים אין פסיעה. אחרי

הראשון. במבחן מיד אחוז מאה של תוצאה

איזו מפיו נפלטה כאשר נכשל הוא אולי

זה אבל הוויכוח, בלהט שיחו לבן עקיצה

התאפק, שהוא דקות עשרים אחרי רק קרה

התאפק. הוא דקות עשרים בזה. לזלזל ואין

זה הבאה בפעם בסדר. בסוף, התפרץ זה

שילמד דקות. וחמש עשרים אחרי רק יקרה

רושם בו תשאיר שהיא באופן תורה עוד

עכ"פ אומר. שפלוני מה אותו יעניין ופחות

חכמתו וכך זה באופן עצמו את בודק הוא

אותו מסייעין ליטהר הבא כי מתקיימת,

מתקיימת חכמתו .שתהא



הנשא )בא״י( במדבר )בחו״ל( שבועות תשפ״ב
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ה 'תשפ"ב  אייר כ"ג  – בחוקותי ) (בחו"ל במדבר פרשת שלישי  יו
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וספרת.א. ד"ה  אחר פרשת 'הבוש 'ערוגות  י. אות לשבועות  ישראל' 'ישמח  בספה "ק ראה 
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והנסיונות לה', ההתקרבות אלא התכלית,

עצומה חכמה האדם מן שדולים אלה הם

ה'. אל להתקרב לו שמסייעת

התפילה באמצע קרות רגליים

נ עוד נוסיף החכמהלסיום בענין קודה
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כדי ותוך להשיג, רוצה כל-כך שהוא דבר

רגליים פתאום מקבל הוא מתפלל, שהוא

אם יודע "אינני לעצמו: חושב הוא קרות.

אומר מי זה. על להתפלל בכלל לי כדאי

– לגמרי מתבלבל והוא הנכון?". הדבר שזה

ובכן, אתפלל?". שלא האדם"שאתפלל? על

לאדם, מצב מזמין הקב"ה שכאשר להבין

באמצעות אליו לקרבו כדי זאת עושה הוא

ולכןמעשיו לו, כאב המצב בתחילה אם

להתקרב והתחיל להתפלל כשנעמד ביותר,

נחלש, הכאב ממילא באופן ה', וכיוןאל

לחשוב מתחיל הוא ממילא נחלש, שהכאב

יישאר שהמצב כדאי אולי מה? יודע "אתה -

לידיככה!". להביאו צריך אינו זה דבר

התעלה שהוא הוא סימן רק כי .בלבול,

ילד האדם. של החיים סדר שזהו והאמת

חנות ליד אתו שעוברים פעם כל קטן

רוצה "אני לצעוק: מתחיל הוא צעצועים,

והוא זה", את לי ויקנו זה את לי שיקנו

ורגליים. ידיים בפישוט הארץ על נשכב

"אתה אומר: הוא אז קצת, מתבגר וכשהוא

פעמים זה". את צריך לא אני מה? יודע

מה את לו שקנו לאחר קורה זה הרבה

זקוק שאינו רואה הוא אז כי נפשו, שחמדה

של משהו לפעמים לו. נכנסה הדעת לזה.

מה? יודע "אתה לשנותו. הספיק וזה דעת,

את להחליף צריך שאני בטוח אינני

של המהלך זה הבא". שבוע נראה המטבח.

הראשון ברגע האדם. את לרומם הקב"ה

נעשה הוא חדש, למצב נקלע שהאדם
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רק צריך ואני הנכון הדבר בכלל זה ואולי
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ה'. אל ומתקרב
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ש להבין צריכים והמעשהאנו החכמה

זה את זה אומר:בונים הוי לפעמים.
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להיות חייבים הם החכמה. את ממנו
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היא. תורההאדם האדם את מלמד הקב"ה
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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

תשפ"ג שבט ז' בשלח פרשת ראשון יום

והסרתן מניעות הצבת על-ידי לאדם מסייעת הבריאה

הראשון לתנאו – לאיתנו

בו עברו ישראל ובני הים שנקרע לאחר

הים וישב הים על ידו את משה ויט ביבשה,

בפסוק. נאמר כך לאיתנו. בקר לפנות

אךרש"יופירש הראשון. לתקפו – לאיתנו :

הראשוןמדרשב לתנאו – לאיתנו איתא

תנאו) מלשון הקב"ה(איתנו התנה תנאי כי ,

בני שכאשר הבריאה מתחילת הים עם

בשבילם. ייבקע בו, לעבור יצטרכו ישראל

הק'והקשה מפרשיםוהאוה"ח לפירושעוד

מכן לאחר רק זה תנאי הוזכר מדוע זה,

להשיב הים על ידו את הטה משה כאשר

מקומו ולכאורה המצרים, על המים את

הים. כשנבקע בתחילה

הרה"ק של יישובו את כעת רבינלמד

מוויטעבסק מענדיל בספרומנחם זיע"א

את כמו"כ מקשה הוא שם הארץ. פרי

זה מה כולם, שהקשו האחרת הקושיא

דבר אלי, תצעק "מה למשה הקב"ה שאמר

עליו יש טענה וכי ויסעו". ישראל בני אל

שהאדם מה זה הרי ה'?! אל צועק שהוא

ה'. אל צועק הוא מצוקה. בעת עושה

המים עם הקב"ה התנה תנאים שני

ב הארץמבאר השניפרי ביום הנה כך:

המים בין הבדיל הקב"ה העולם בריאת של

השלישי וביום העליונים למים התחתונים

ונראתה אחד למקום המים את קיבץ

ואמרו שלאחז"להיבשה. הטעם שזהו

השלישי ביום ואילו השני ביום טוב כי נאמר

היה המים מלאכת גמר כי טוב, כי בו נכפל

שהקב"ה לבאר ואפשר השלישי. ביום רק

בריאת תחילת תנאים. שני המים עם התנה

פני על מים והיה התפשטות היתה המים

השלישי וביום השני. היום זהו הארץ. כל

תכונתם, כנגד המים עם תנאי הקב"ה התנה

רואים שאנו כפי להתפשט, היא תכונתם כי

בכלי, המים את מכניסים אין שאם בעינינו

מידת הם ולכן ומתפשטים, נוזלים הם

לה'החסד הבו שבמזמור הקולות בז' שרואים (כפי

אחת כנגד הוא מהם אחד כל אשר אילים, בני

הוא החסד מדת כנגד שהוא שהראשון מהמידות,

המים) על ה' מתפשטת,קול החסד מדת כי ,

חיים. ונותנת מצמיחה

המים את הקב"ה ברא השני ביום

הבריאה, כל פני על להתפשט בתכונתם

כנגד אחד במקום אותם אסף השלישי וביום

היבשה מן גבוה שהים כידוע לשוןטבעם, (כך

הארץ) תנאיםפרי שני התנה שהקב"ה נמצא .

והשני שיתפשטו האחד המים, עם

כשהקב"ה והנה ישראל. בשביל שיצטמצמו

ישראל, בשביל שיצטמצמו המים את צוה

כדי להיות שצריכים היכן יהיו שלא היינו

הוא קל יותר לעבור, יוכלו ישראל שבני

בתחילת אמר הקב"ה שהרי לקיימו, למים

שנקראו ישראל בשביל בראשית הבריאה

הרשמית. התוכנית שזוהי ונמצא ראשית

עד כאן אתכם מעמיד אני למים: אמר הקב"ה

שיצטרכו ברגע לעבור. יצטרכו ישראל שבני

כאן. לעמוד שתמשיכו ענין שום אין לעבור,

חידוש אינה הים קריעת

לחשוב רגילים שאנו כמו לא אומר: הוי

מסתלקים שהמים במה גדול חידוש שיש

לעבור. צריכים ישראל כשבני לצדדים

להתאים צריכים שהמים שזה היא האמת

לעבוד כשרוצים ישראל לבני עצמם את

ה' ואיןאת ביותר פשוט הוא אפילו, צריך

כי היאלהסבירו, כולה הבריאה כל תכלית

התורה. את שיקיימו ישראל בשביל

לו שנתנו למי דומה, הדבר למה משל

צדיק איזה לשמש משל, בדרך תפקיד,

שיהיה עת בכל עליו ולשמור בישראל וגדול

ממנו מבקשים עכשיו והנה הדעת. ישוב לו

עם להיוועד רוצה הרבי כי מהחדר שייצא

אינו הוא אבל לבקרו, שבא אחר צדיק

בתפקיד כעת נמצא "אני באמרו: מסכים,

"עכשיו הרבי: לו אומר לסגת". לי ואסור

הצדיק עם לבד כאן להיות זקוק אני

אין אם הנה החוצה". לצאת כעת ותפקידך

מהו מבין שאינו הוא סימן מבין, הגבאי

תפקידו.

כשאומרים מוויטעבסק: הרבי אומר

ב'. שלב רק זה וכזה, כזה באופן תהיו למים

עצמם את שיתאימו הוא הראשון השלב

בני אין אם רק הכל. לפני זהו ישראל. לבני

לעבודת נוגע זה ואין כאן נמצאים ישראל

הארץ כל פני על יהיו אם לדון אפשר ה',

שזה כן אם נמצא אחד. למקום שיקוו או

מוגדר אינו ישראל, בני בשביל נבקע שהים

אפילו צריך לא הראשון. לתנאו כחזרה

כך, הוא פשוט זאת. בשביללהסביר שהרי

לעבוד יוכלו ישראל שבני העולם נברא זה

ה' התאספואת כשכבר מכן, לאחר אך .

שיחזרו תיתי מהיכי לצדדים, המים

הראשון. התנאי קיים זה על למקומם.

צויתי הרי הראשון ביום למים: אמר הקב"ה

כבר ישראל שבני והיות להתפשט, אתכם

של התנאי את לקיים אתם צריכים עברו,

כבתחילה. להתפשט ולחזור שני יום

מה השניה הקושיא גם מתיישבת ובזה

ה'. אל שצעק משה על הטענה היתה

מתוך צועק שהוא מצעקתו הכיר הקב"ה

דתמיהה. מילתא היא הים שבקיעת מחשבה

רואה אתה מדוע אלי? תצעק "מה לו: אמר

כחידוש? בכלל,זאת להיבהל מה לך אין

לבני להיבקע צריך שהים הוא פשוט שהרי

כברישראל ישראל כשבני אח"כ אכן ."

הראשון לתנאי להגיע צריך היה אז עברו,

הראשון. למקומם יחזרו שהמים כדי

בטל המעשה התנאי נתקיים לא אם

ה' שגם לראות משמואלנפלא מגיעשם '

מבאר הוא לומדות. בדרך אך זו, לנקודה

שאם תנאי על מעשה בעושה הוא שהכלל

אחר והנה בטל. המעשה מתקיים, התנאי אין

הבריאה בעת המים עם התנה שהקב"ה

היו לא אם ישראל, לבני עצמם שיתאימו

היו ישראל, לבני להיבקע מסכימים

המים שכאשר נמצא מאליהם. מתבטלים

למפרע נתברר אז לאיתנם, אח"כ חזרו

רק ולא מרצונם זה היה נבקעו, שכאשר

הדבר היה לא מעשה בשעת ההכרח. מחמת

אבל ההכרח. מחמת שנבקעו אפשר כי ברור,

שהם הדבר ונגלה לאיתנם שחזרו עכשיו

שקיימו למפרע נתברר נתבטלו, ולא קיימים

מה שם מביא הוא מרצונם. התנאי מדרשאת

או רצונם אם המים עם ומתן משא שהיה

היו אילו כי הפירוש שזהו ומבאר לא,

לגמרי. בטלים היו ההכרח, מחמת נבקעים

הראשון. לתנאו – לאיתנו שהמדרש וזהו

ש שהבינו מפני תנאם את קיימו זהוהמים

לבני עצמם את להתאים בעולם תפקידם

ה' את לעבוד שיוכלו כדי .ישראל

הנה כי לזה. נאה ראיה עוד מביא הוא

חוליןב א)מסכת פנחס(ז, רבי דאמר איתא

לאו ואם מימך לי חלוק גינאי לנהר יאיר בן

וזהו לעולם. מים בך יעברו שלא גוזר אני

אינך אם לו: לומר התכוון הוא הפירוש.

ולא בטל את ממילא תנאך, את מקיים

כי לעולם, מים בך זכותיעברו שום לך אין

ה'. עבודת של לתכלית אם כי קיום



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 בשלח תשפ"ג

תשפ"ג שבט ז' בשלח פרשת ראשון יום

והסרתן מניעות הצבת על-ידי לאדם מסייעת הבריאה

הראשון לתנאו – לאיתנו

בו עברו ישראל ובני הים שנקרע לאחר

הים וישב הים על ידו את משה ויט ביבשה,

בפסוק. נאמר כך לאיתנו. בקר לפנות

אךרש"יופירש הראשון. לתקפו – לאיתנו :

הראשוןמדרשב לתנאו – לאיתנו איתא

תנאו) מלשון הקב"ה(איתנו התנה תנאי כי ,

בני שכאשר הבריאה מתחילת הים עם

בשבילם. ייבקע בו, לעבור יצטרכו ישראל

הק'והקשה מפרשיםוהאוה"ח לפירושעוד

מכן לאחר רק זה תנאי הוזכר מדוע זה,

להשיב הים על ידו את הטה משה כאשר

מקומו ולכאורה המצרים, על המים את

הים. כשנבקע בתחילה

הרה"ק של יישובו את כעת רבינלמד

מוויטעבסק מענדיל בספרומנחם זיע"א

את כמו"כ מקשה הוא שם הארץ. פרי

זה מה כולם, שהקשו האחרת הקושיא

דבר אלי, תצעק "מה למשה הקב"ה שאמר

עליו יש טענה וכי ויסעו". ישראל בני אל

שהאדם מה זה הרי ה'?! אל צועק שהוא

ה'. אל צועק הוא מצוקה. בעת עושה

המים עם הקב"ה התנה תנאים שני

ב הארץמבאר השניפרי ביום הנה כך:

המים בין הבדיל הקב"ה העולם בריאת של

השלישי וביום העליונים למים התחתונים

ונראתה אחד למקום המים את קיבץ

ואמרו שלאחז"להיבשה. הטעם שזהו

השלישי ביום ואילו השני ביום טוב כי נאמר

היה המים מלאכת גמר כי טוב, כי בו נכפל

שהקב"ה לבאר ואפשר השלישי. ביום רק

בריאת תחילת תנאים. שני המים עם התנה

פני על מים והיה התפשטות היתה המים

השלישי וביום השני. היום זהו הארץ. כל

תכונתם, כנגד המים עם תנאי הקב"ה התנה

רואים שאנו כפי להתפשט, היא תכונתם כי

בכלי, המים את מכניסים אין שאם בעינינו

מידת הם ולכן ומתפשטים, נוזלים הם

לה'החסד הבו שבמזמור הקולות בז' שרואים (כפי

אחת כנגד הוא מהם אחד כל אשר אילים, בני

הוא החסד מדת כנגד שהוא שהראשון מהמידות,

המים) על ה' מתפשטת,קול החסד מדת כי ,

חיים. ונותנת מצמיחה

המים את הקב"ה ברא השני ביום

הבריאה, כל פני על להתפשט בתכונתם

כנגד אחד במקום אותם אסף השלישי וביום

היבשה מן גבוה שהים כידוע לשוןטבעם, (כך

הארץ) תנאיםפרי שני התנה שהקב"ה נמצא .

והשני שיתפשטו האחד המים, עם

כשהקב"ה והנה ישראל. בשביל שיצטמצמו

ישראל, בשביל שיצטמצמו המים את צוה

כדי להיות שצריכים היכן יהיו שלא היינו

הוא קל יותר לעבור, יוכלו ישראל שבני

בתחילת אמר הקב"ה שהרי לקיימו, למים

שנקראו ישראל בשביל בראשית הבריאה

הרשמית. התוכנית שזוהי ונמצא ראשית

עד כאן אתכם מעמיד אני למים: אמר הקב"ה

שיצטרכו ברגע לעבור. יצטרכו ישראל שבני

כאן. לעמוד שתמשיכו ענין שום אין לעבור,

חידוש אינה הים קריעת

לחשוב רגילים שאנו כמו לא אומר: הוי

מסתלקים שהמים במה גדול חידוש שיש

לעבור. צריכים ישראל כשבני לצדדים

להתאים צריכים שהמים שזה היא האמת

לעבוד כשרוצים ישראל לבני עצמם את

ה' ואיןאת ביותר פשוט הוא אפילו, צריך

כי היאלהסבירו, כולה הבריאה כל תכלית

התורה. את שיקיימו ישראל בשביל

לו שנתנו למי דומה, הדבר למה משל

צדיק איזה לשמש משל, בדרך תפקיד,

שיהיה עת בכל עליו ולשמור בישראל וגדול

ממנו מבקשים עכשיו והנה הדעת. ישוב לו

עם להיוועד רוצה הרבי כי מהחדר שייצא

אינו הוא אבל לבקרו, שבא אחר צדיק

בתפקיד כעת נמצא "אני באמרו: מסכים,

"עכשיו הרבי: לו אומר לסגת". לי ואסור

הצדיק עם לבד כאן להיות זקוק אני

אין אם הנה החוצה". לצאת כעת ותפקידך

מהו מבין שאינו הוא סימן מבין, הגבאי

תפקידו.

כשאומרים מוויטעבסק: הרבי אומר

ב'. שלב רק זה וכזה, כזה באופן תהיו למים

עצמם את שיתאימו הוא הראשון השלב

בני אין אם רק הכל. לפני זהו ישראל. לבני

לעבודת נוגע זה ואין כאן נמצאים ישראל

הארץ כל פני על יהיו אם לדון אפשר ה',

שזה כן אם נמצא אחד. למקום שיקוו או

מוגדר אינו ישראל, בני בשביל נבקע שהים

אפילו צריך לא הראשון. לתנאו כחזרה

כך, הוא פשוט זאת. בשביללהסביר שהרי

לעבוד יוכלו ישראל שבני העולם נברא זה

ה' התאספואת כשכבר מכן, לאחר אך .

שיחזרו תיתי מהיכי לצדדים, המים

הראשון. התנאי קיים זה על למקומם.

צויתי הרי הראשון ביום למים: אמר הקב"ה

כבר ישראל שבני והיות להתפשט, אתכם

של התנאי את לקיים אתם צריכים עברו,

כבתחילה. להתפשט ולחזור שני יום

מה השניה הקושיא גם מתיישבת ובזה

ה'. אל שצעק משה על הטענה היתה

מתוך צועק שהוא מצעקתו הכיר הקב"ה

דתמיהה. מילתא היא הים שבקיעת מחשבה

רואה אתה מדוע אלי? תצעק "מה לו: אמר

כחידוש? בכלל,זאת להיבהל מה לך אין

לבני להיבקע צריך שהים הוא פשוט שהרי

כברישראל ישראל כשבני אח"כ אכן ."

הראשון לתנאי להגיע צריך היה אז עברו,

הראשון. למקומם יחזרו שהמים כדי

בטל המעשה התנאי נתקיים לא אם

ה' שגם לראות משמואלנפלא מגיעשם '

מבאר הוא לומדות. בדרך אך זו, לנקודה

שאם תנאי על מעשה בעושה הוא שהכלל

אחר והנה בטל. המעשה מתקיים, התנאי אין

הבריאה בעת המים עם התנה שהקב"ה

היו לא אם ישראל, לבני עצמם שיתאימו

היו ישראל, לבני להיבקע מסכימים

המים שכאשר נמצא מאליהם. מתבטלים

למפרע נתברר אז לאיתנם, אח"כ חזרו

רק ולא מרצונם זה היה נבקעו, שכאשר

הדבר היה לא מעשה בשעת ההכרח. מחמת

אבל ההכרח. מחמת שנבקעו אפשר כי ברור,

שהם הדבר ונגלה לאיתנם שחזרו עכשיו

שקיימו למפרע נתברר נתבטלו, ולא קיימים

מה שם מביא הוא מרצונם. התנאי מדרשאת

או רצונם אם המים עם ומתן משא שהיה

היו אילו כי הפירוש שזהו ומבאר לא,

לגמרי. בטלים היו ההכרח, מחמת נבקעים

הראשון. לתנאו – לאיתנו שהמדרש וזהו

ש שהבינו מפני תנאם את קיימו זהוהמים

לבני עצמם את להתאים בעולם תפקידם

ה' את לעבוד שיוכלו כדי .ישראל

הנה כי לזה. נאה ראיה עוד מביא הוא

חוליןב א)מסכת פנחס(ז, רבי דאמר איתא

לאו ואם מימך לי חלוק גינאי לנהר יאיר בן

וזהו לעולם. מים בך יעברו שלא גוזר אני

אינך אם לו: לומר התכוון הוא הפירוש.

ולא בטל את ממילא תנאך, את מקיים

כי לעולם, מים בך זכותיעברו שום לך אין

ה'. עבודת של לתכלית אם כי קיום



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

לתורה כפופים בראשית מעשה כל

ועמליה

ה שכתב מה ידוע הק'והנה וזהאוה"ח

אכן התנאיםלשונו: בכלל הוא זה תנאי

להיות בראשית מעשה כל על ה' שהתנה

אשר כל ולעשות ועמליה לתורה כפופים

כממשלת עליהם וממשלתם עליהם יגזרו

הוא ברוך כןהבורא כמו תמצא ולזה ,

שלטו וירח ובשמש ובכוכבים ובארץ בשמים

לומר צריך ואין יחידים, הצדיקים עליהם

הבריאה. בעת להם ה' חקק כאשר מרובים,

מה לאור יותר בזה להרחיב ונבוא

שכתב מה לפי ובפרט הצדיקים, שדיברו

כי כלל, חידוש זה שאין הארץ מיבפרי

הוא הבריאה, את הקב"ה ברא מדוע שמבין

שינוי נדרש התכלית בשביל שאם גם מבין

הבריאה צריכה בוודאי הטבע, מסדר

.להשתנות

פעמי שיסודהנה מרגיש האדם הרבה ם

כי הפשוטים, האנשים אצל מתקיים אינו זה

כדוגמת ביותר הגדולים הצדיקים אצל אם

יוחאי. בר שמעון ורבי יאיר בן פנחס רבי

ש שייכותוהאמת לו יש ה' עובד יהודי כל

מתעלהלזה שהאדם ככל בוודאי כי אם ,

גדול יותר בתוקף אצלו מתקיים זה יותר,

שעל נאמר זאת עוד המים. בקיעת כדי עד

נעשו שהדברים אף ועל הדורות ירידת אף

בבריאה. דבר שום נשתנה לא בהסתר, יותר

אלא כבתחילה, נשארת הבריאה הנהגת

באתגליא כל-כך שכתבשאינה כמו ,

אתרמב"ןה שיפקח מי אבל בא, בפרשת

הבריאה. סדר הוא שכך בבירור יראה עיניו

אל להגיע שמשתוקק מלך לבן משל

אביו

ונבינה. הבה איזהובכן עושה כשהקב"ה

לאדםהסתר נותן שאין קיר או מים כגון ,

האדםלעבור, את לנסות כדי אלא זה אין

יעשה לא ובגללו ממנו ייבהל אם לראות

לעשות. עליו מוטל אשר ברגעאת בו

מהקיר נבהל ואינו זאת מבין שהאדם

מתבטל הקיר אזי לפניו, כתבהעומד כך .

אפריםב מחנה תבוא)דגל כי בשם(הפטרת

הק' דברהבעש"ט לעשות צריך האדם שאם

אם גדולות, מניעות לו שיש ורואה מצוה

הן כי מאליהן, יתבטלו הן מהן, ייבהל לא

אם לראות לנסותו כדי לכתחילה נבראו

לאחור. יסוג

ה' לשון אפריםוזה מחנה שמעתידגל :'

מ זקנימשל אבי למלךאדוני זללה"ה

זו עינים באחיזת רבות מחיצות שעשה

לכותל כותל בין סיבב וגם מזו, לפנים

וגם מבוהלים, רבים חיילות וגם נהרות,

בכדי מבוהלים חיות ושאר ואריות דובים

ליטול הרוצה כל ולא אליו מגשת שיראו

נורא הוא והמלך ויטול, יבוא השם את

מאיר המלך פני ואור משלה בכל ומלכותו

רק הארץ, את מלא וכבודו העולמות בכל

פני את המסתירים הם והסובבים הכותלים

יוצאים וכרוזים עינים, באחיזת והוא המלך,

עושר המלך לו יתן המלך אל שיבוא מי כל

ומי בהיכלו, עומד אצלו שר ויהיה וכבוד

לחומה כשבא רק בזה? רוצה שאינו הוא

ושאר וגבהה ארכה כמה ורואה ראשונה

נסוג אדם, בני לבבות המבהילים דברים

חומות כמה שהולך מהם ויש אחור, לבבו

ממונים נכבדים שרים יש ושם מזו לפנים זו

לפנים לבוא רב ממון מפזרים המלך מאת

לו שיש רואו אחרי ולפעמים החומות, מן

ממון, ואוצרות ידו מצא וכבר יקר הון כל

שהלך כבר שראה פי על אף אחור נסוג

ואין רע פגע שם ואין ונהרות חומות כמה

כל אשר אחר מקום מכל חומה, ואין מים

מראשונה ורחבה גבוהה וחומה חומה

מי יקרב שלא יותר להבהיל כדי ואיומה

המלך... אל שירצה

אביו אל המו מעיו אשר המלך לבן אבל

פניו לאור אותו לקרב הבן על אב רחמי וגם

תמיד נצחיים חיים מלך פני באור אשר

זיו אזי לראותו שזוכה מי המלך פני ומאור

וממנו העולם בכל ומאירים מבהיקים פניו

בפני כמו ארץ ושוכני תבל יושבי כל יגורו

ולהחיות להמית בידו ורשות בעצמו המלך

ולהוציא ולפתוח בזיקים מלכיהם לאסור

ובודאי המלך פני אור בכח חפשי אסורים

וכשבא בחכמה, בבנו האב כח המלך בן

וכל ודובים וחילות ולנהרות לחומות

תמה המלך, פני את ומסתירים המבהילים

כמותך רחמן מלך זה מה למאוד עצמו

בהסתרות עצמך תסתיר בנים על אב כרחם

א-לי א-לי וצועק בא אני אנה ואני כאלו

והנשבר הבוער לבבו ובכח עזבתני, למה

עצמו ודוחק עצמו מוסר אביו אל לבוא

כל ומפזר ונהרות החומות על לדלג בכח

אביו ובראות שמה, הסובבים לחיילות הונו

באזני עלתה ושועתו נפשו ומסירות געגועיו

הללו עינים האחיזות מסיר הוא המלך, אביו

מסך שום ולא חומה שום אין כי וירא

ופרדיסים וגנות מישור ארץ רק מבדיל,

בלבושי עומדים המלך ומשרתי עונג והיכלי

יושב והמלך עומדים מזמרים מיני וכל יקר

מכבודו, מאירה והארץ מלכותו כסא על

המלך אדוני אהה ויאמר פניו על ויפול וירא

הסתרת אשר זה ומה זאת מה ומלכי אבי

נבהל הייתי פניך הסתרת ממני, פניך

דברים ושאר ומחומותיך מחיילותיך

אבדתי. אשר וכמעט אותי המבהילים

לו ויושט חביבי, בני קום המלך ויאמר

ויחזקהו בידו אשר הזהב שרביט את

נתן וכתרו ולבושו ואורו, הודו וילבישהו

עשיתי ועליך למענך לא לו ויאמר בראשו,

רק זאת, כל אתאת ולדעת נסותך למען

אלי ואהבתך יראתך בלבבך בניאשר ועתה ,

מהו והנה העולם בכל עבור נתתיאהובי די

תלביש, ולבושי מאירים פניך על ואורי עליך

הארץ עמי כל דעת למען בראשך יתן וכתר

אשר הכל והפחדים וההסתרות אתה, בני כי

אשר שונאיך אלי יקרבו שלא המה ראית

אל בני ועתה וכו' בטובתך רוצים אינם

בכל ומלכותי אורי אורך כי תיחת ואל תירא

אחרי כולם ישתחוו ולך היא לך משלה

והם אלו געגועיך ראותי ואחרי אלי שובך

לא כי פני אור את לראות לפני יבואו לא

והסיבובים המחיצות גודל מפני יוכלו

תעשה בעיניך וכטוב המבהילים והפחדים

וצרת יעבדוך לא אשר וממלכה גוי כל מהם

הקדוש. עכ"ל מובן. והנמשל רדתה. עד

עינים אחיזת הן המניעות כל

שיש המניעות שכל הוא לנו שנוגע מה

אחיזת הם מים עינים. אחיזת הן לאדם לו

רק זה ים. לא זה ים? כאן רואה אתה עינים.

מה לראות רוצה והקב"ה כים, לך נדמה

הלאה ללכת תמשיך האם זה. עם תעשה

או שתתייאש או אליו גדולים געגועים עם

הביאשתתרגז. שהקב"ה להבין האדם על

דבר להתקיים שיוכל כדי רק המניעות את

ויסעו ישראל בני שנחשוןאל כיון אכן .

המים. נתבטלו מיד המים, לתוך כשישקפץ

במוחו מניעות לאדם כגוןלו משל. בדרך ,

לדעת עליו לימודו, את להבין לו שקשה

יתיישבהקב"הש זאת בכל אם לראות רוצה

חשבונותללמוד לעשות צריך אני "למה .

נוגע? זה למי לא? או חזק מח לי יש אם

ללמוד". להתיישב צריך מתיישבאני הוא

לבו אל שיפתח לה' תפילה ונושא ולומד

את ויפתח לו שיאיר עליו וסומך בתורתו

ולבו. מוחו

שהם מפני עושים אינם אדם בני

העינים מאחיזת רואהמתבלבלים האדם .

לטרוח לי "למה ואומר: המניעות את

מה וזה יצליח?". לא ממילא וזה לעשותו

הצלחתם. את מהם ויעשושמונע יקומו לו

מאחיזת ויתעלמו עליהם המוטל את



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

יטפרשת בשלח תשפ"ג

לתורה כפופים בראשית מעשה כל

ועמליה

ה שכתב מה ידוע הק'והנה וזהאוה"ח

אכן התנאיםלשונו: בכלל הוא זה תנאי

להיות בראשית מעשה כל על ה' שהתנה

אשר כל ולעשות ועמליה לתורה כפופים

כממשלת עליהם וממשלתם עליהם יגזרו

הוא ברוך כןהבורא כמו תמצא ולזה ,

שלטו וירח ובשמש ובכוכבים ובארץ בשמים

לומר צריך ואין יחידים, הצדיקים עליהם

הבריאה. בעת להם ה' חקק כאשר מרובים,

מה לאור יותר בזה להרחיב ונבוא

שכתב מה לפי ובפרט הצדיקים, שדיברו

כי כלל, חידוש זה שאין הארץ מיבפרי

הוא הבריאה, את הקב"ה ברא מדוע שמבין

שינוי נדרש התכלית בשביל שאם גם מבין

הבריאה צריכה בוודאי הטבע, מסדר

.להשתנות

פעמי שיסודהנה מרגיש האדם הרבה ם

כי הפשוטים, האנשים אצל מתקיים אינו זה

כדוגמת ביותר הגדולים הצדיקים אצל אם

יוחאי. בר שמעון ורבי יאיר בן פנחס רבי

ש שייכותוהאמת לו יש ה' עובד יהודי כל

מתעלהלזה שהאדם ככל בוודאי כי אם ,

גדול יותר בתוקף אצלו מתקיים זה יותר,

שעל נאמר זאת עוד המים. בקיעת כדי עד

נעשו שהדברים אף ועל הדורות ירידת אף

בבריאה. דבר שום נשתנה לא בהסתר, יותר

אלא כבתחילה, נשארת הבריאה הנהגת

באתגליא כל-כך שכתבשאינה כמו ,

אתרמב"ןה שיפקח מי אבל בא, בפרשת

הבריאה. סדר הוא שכך בבירור יראה עיניו

אל להגיע שמשתוקק מלך לבן משל

אביו

ונבינה. הבה איזהובכן עושה כשהקב"ה

לאדםהסתר נותן שאין קיר או מים כגון ,

האדםלעבור, את לנסות כדי אלא זה אין

יעשה לא ובגללו ממנו ייבהל אם לראות

לעשות. עליו מוטל אשר ברגעאת בו

מהקיר נבהל ואינו זאת מבין שהאדם

מתבטל הקיר אזי לפניו, כתבהעומד כך .

אפריםב מחנה תבוא)דגל כי בשם(הפטרת

הק' דברהבעש"ט לעשות צריך האדם שאם

אם גדולות, מניעות לו שיש ורואה מצוה

הן כי מאליהן, יתבטלו הן מהן, ייבהל לא

אם לראות לנסותו כדי לכתחילה נבראו

לאחור. יסוג

ה' לשון אפריםוזה מחנה שמעתידגל :'

מ זקנימשל אבי למלךאדוני זללה"ה

זו עינים באחיזת רבות מחיצות שעשה

לכותל כותל בין סיבב וגם מזו, לפנים

וגם מבוהלים, רבים חיילות וגם נהרות,

בכדי מבוהלים חיות ושאר ואריות דובים

ליטול הרוצה כל ולא אליו מגשת שיראו

נורא הוא והמלך ויטול, יבוא השם את

מאיר המלך פני ואור משלה בכל ומלכותו

רק הארץ, את מלא וכבודו העולמות בכל

פני את המסתירים הם והסובבים הכותלים

יוצאים וכרוזים עינים, באחיזת והוא המלך,

עושר המלך לו יתן המלך אל שיבוא מי כל

ומי בהיכלו, עומד אצלו שר ויהיה וכבוד

לחומה כשבא רק בזה? רוצה שאינו הוא

ושאר וגבהה ארכה כמה ורואה ראשונה

נסוג אדם, בני לבבות המבהילים דברים

חומות כמה שהולך מהם ויש אחור, לבבו

ממונים נכבדים שרים יש ושם מזו לפנים זו

לפנים לבוא רב ממון מפזרים המלך מאת

לו שיש רואו אחרי ולפעמים החומות, מן

ממון, ואוצרות ידו מצא וכבר יקר הון כל

שהלך כבר שראה פי על אף אחור נסוג

ואין רע פגע שם ואין ונהרות חומות כמה

כל אשר אחר מקום מכל חומה, ואין מים

מראשונה ורחבה גבוהה וחומה חומה

מי יקרב שלא יותר להבהיל כדי ואיומה

המלך... אל שירצה

אביו אל המו מעיו אשר המלך לבן אבל

פניו לאור אותו לקרב הבן על אב רחמי וגם

תמיד נצחיים חיים מלך פני באור אשר

זיו אזי לראותו שזוכה מי המלך פני ומאור

וממנו העולם בכל ומאירים מבהיקים פניו

בפני כמו ארץ ושוכני תבל יושבי כל יגורו

ולהחיות להמית בידו ורשות בעצמו המלך

ולהוציא ולפתוח בזיקים מלכיהם לאסור

ובודאי המלך פני אור בכח חפשי אסורים

וכשבא בחכמה, בבנו האב כח המלך בן

וכל ודובים וחילות ולנהרות לחומות

תמה המלך, פני את ומסתירים המבהילים

כמותך רחמן מלך זה מה למאוד עצמו

בהסתרות עצמך תסתיר בנים על אב כרחם

א-לי א-לי וצועק בא אני אנה ואני כאלו

והנשבר הבוער לבבו ובכח עזבתני, למה

עצמו ודוחק עצמו מוסר אביו אל לבוא

כל ומפזר ונהרות החומות על לדלג בכח

אביו ובראות שמה, הסובבים לחיילות הונו

באזני עלתה ושועתו נפשו ומסירות געגועיו

הללו עינים האחיזות מסיר הוא המלך, אביו

מסך שום ולא חומה שום אין כי וירא

ופרדיסים וגנות מישור ארץ רק מבדיל,

בלבושי עומדים המלך ומשרתי עונג והיכלי

יושב והמלך עומדים מזמרים מיני וכל יקר

מכבודו, מאירה והארץ מלכותו כסא על

המלך אדוני אהה ויאמר פניו על ויפול וירא

הסתרת אשר זה ומה זאת מה ומלכי אבי

נבהל הייתי פניך הסתרת ממני, פניך

דברים ושאר ומחומותיך מחיילותיך

אבדתי. אשר וכמעט אותי המבהילים

לו ויושט חביבי, בני קום המלך ויאמר

ויחזקהו בידו אשר הזהב שרביט את

נתן וכתרו ולבושו ואורו, הודו וילבישהו

עשיתי ועליך למענך לא לו ויאמר בראשו,

רק זאת, כל אתאת ולדעת נסותך למען

אלי ואהבתך יראתך בלבבך בניאשר ועתה ,

מהו והנה העולם בכל עבור נתתיאהובי די

תלביש, ולבושי מאירים פניך על ואורי עליך

הארץ עמי כל דעת למען בראשך יתן וכתר

אשר הכל והפחדים וההסתרות אתה, בני כי

אשר שונאיך אלי יקרבו שלא המה ראית

אל בני ועתה וכו' בטובתך רוצים אינם

בכל ומלכותי אורי אורך כי תיחת ואל תירא

אחרי כולם ישתחוו ולך היא לך משלה

והם אלו געגועיך ראותי ואחרי אלי שובך

לא כי פני אור את לראות לפני יבואו לא

והסיבובים המחיצות גודל מפני יוכלו

תעשה בעיניך וכטוב המבהילים והפחדים

וצרת יעבדוך לא אשר וממלכה גוי כל מהם

הקדוש. עכ"ל מובן. והנמשל רדתה. עד

עינים אחיזת הן המניעות כל

שיש המניעות שכל הוא לנו שנוגע מה

אחיזת הם מים עינים. אחיזת הן לאדם לו

רק זה ים. לא זה ים? כאן רואה אתה עינים.

מה לראות רוצה והקב"ה כים, לך נדמה

הלאה ללכת תמשיך האם זה. עם תעשה

או שתתייאש או אליו גדולים געגועים עם

הביאשתתרגז. שהקב"ה להבין האדם על

דבר להתקיים שיוכל כדי רק המניעות את

ויסעו ישראל בני שנחשוןאל כיון אכן .

המים. נתבטלו מיד המים, לתוך כשישקפץ

במוחו מניעות לאדם כגוןלו משל. בדרך ,

לדעת עליו לימודו, את להבין לו שקשה

יתיישבהקב"הש זאת בכל אם לראות רוצה

חשבונותללמוד לעשות צריך אני "למה .

נוגע? זה למי לא? או חזק מח לי יש אם

ללמוד". להתיישב צריך מתיישבאני הוא

לבו אל שיפתח לה' תפילה ונושא ולומד

את ויפתח לו שיאיר עליו וסומך בתורתו

ולבו. מוחו

שהם מפני עושים אינם אדם בני

העינים מאחיזת רואהמתבלבלים האדם .

לטרוח לי "למה ואומר: המניעות את

מה וזה יצליח?". לא ממילא וזה לעשותו

הצלחתם. את מהם ויעשושמונע יקומו לו

מאחיזת ויתעלמו עליהם המוטל את



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 כ

מה איך לראות משתוממים היו העינים,

נעשה אפשרי, כבלתי אתמול היה שנראה

קלות אלובקלי אצל יום שבכל הם מעשים .

ממשיכים הנכונים. הדברים את שעושים

הנכון, הדבר זהו אם עוצרים. לא הלאה.

יודע איני מזה? ייצא מה ועושים. באים

לדעת. צריך ואיני

הרחובות בין ארי בדרך שחל

הקימה היא מהדוגמאות אחת

חשבונות עושה שהאדם יש המוקדמת.

ולא עייף הוא כי מוקדם לקום יכול שאינו

הלאה. וכן היום במשך המוח ריכוז לו יהיה

ב כתוב ערוךומה אורחבתחילתשולחן

הכלחיים זה אותך. לרמות ליצר תתן אל ?

- בבוקר אותו מבלבל מוחו עינים. אחיזת

היום כל היום. כל להתייסר אצטרך "עכשיו

מהחשבונות הרבה ראש". להחזיק אוכל לא

האדם כן, אמנם בעלמא. דמיונות הם האלה

זה כל עם אך טבעו. לפי מספיק לנוח צריך

לקום צריך באמת שהוא יודע כשהוא

בצד. החשבונות כל את להניח עליו מוקדם,

ללכת צריך כשהיה שבערב הוא המעניין

להשכים יצטרך שבבוקר היה ויודע לנוח

החשבונות. כל את עשה לא קום,

וזו בבוקר, רק באים האלה החשבונות

וכבר הרע. מהיצר באים שהם היא הוכחה

אדםאמר מכל יג)החכם כו, "אמר(משלי :

וה הרחובות". בין ארי בדרך, שחל טורעצל:

כארי להתגבר האדם צריך ולכן כתב:

אם ואף בוראו, לעבודת בבוקר לעמוד

תעמוד איך לאמר בחורף יצרו ישיאנו

לאמר בקיץ ישיאנו או גדול, הקור כי בבוקר

שבעת לא ועדיין ממיטתך תעמוד איך

אתה שתהיה לקום, עליו התגבר משנתך,

השחר. מעורר

ככה. ממש שזה בטוח האדם דמיון. הכל

לאלה דומה זה הרי היום". כל עייף "אהיה

התענית קודם גדולים פחדים להם שיש

התענית ביום ולמעשה, לצום. יוכלו שלא

צמים. שהם כלל מרגישים אינם עצמו

האדם העינים. מאחיזת נובע הזה הדמיון

יאמרו, אנשים וכך, כך אעשה "אם אומר:

כדי לו יש שלמים חשבונות יגידו..." אנשים

עליו. המוטל את לעשות זאתשלא עשה

יסתלקו, המים פרח. עורבא שהכל ותראה

יסורו המניעות .וכל

עמך ה' ויהי ועשה קום

לאחרונה דיברנו הבטחון בשיעורי הנה

לה ביטול על מראה שהיא העשיה, 'בענין

צוה שהקב"ה מפני עושה שהאדם מפני

מהדוגמאות אחת והנה לעשות. אותו

ומיד שידוך לו שמציעים במי היא שהבאנו

חן מוצא השידוך אין כי בסירוב עונה הוא

"לא, --- לברר?" הולך אתה "אולי בעיניו.

--- זאת?" בכל "אולי --- לברר" רוצה איני

--- מתאים" לא שזה בוודאי יודע אני "לא,

איזה יש אולי בטוח? כל-כך אתה מאיפה

מדובר אשאל?". מי את אבל --- סיכוי?"

העתיד. את שמחריב עינים הואבאחיזת

ה' עליו, המוטל את יעשה שאם מבין אינו

לו. היסוס.יעזור בלי תעשה לך

ההצעה. עם להיפגש רוצה אינו האדם

לאו. לומר הולך אני "ממילא לו. נעים לא

שאני לחשוב השני לצד לגרום לי למה

עשיה". לעשות רוצה איני לא! רציני?

אחיזת שהן המניעות ככל במניעה מדובר

ושוב. שוב זאת ורואים גרידא, עינים

גדולה התעוררות בזה נעשה לאחרונה

זה לגבי הן נוגע הדבר הרי בעולם.

זה לגבי והן ההצעה את לו שמדברים

לכם דעו ברעיונו. הצעה לו שעולה

מאות נסגרו בלבד האחרונים שבחודשים

שדכנים. שאינם שדכנים על-ידי שידוכים

לעשות בדעתם העלו לא שמעולם אנשים

אנו שידוכים סתם על ולא שידוכים.

עשרים בני של שידוכים על אלא מדברים,

וכל ושתים. שלושים בני של ואף ושמונה

שהתחילו החשובים לעסקנים הודות זה

עולות שאם אדם בני ולזרז הדבר על לעורר

להציע מיד ילכו ברעיונם, הצעות להם

מציע שאני ייפגע אולי פלוני "אבל אותן.

שנפלתי יחשוב בכלל ואולי כזאת? הצעה לו

מדברים. אנו זה על כן, כי הנה הראש?". על

אבל קל. שזה אמרנו לא מניעה. נקרא זה

עושה "איני לעצמו: לומר צריך האדם

העשיה את ועושה ניגש אני חשבונות.

עלי" כאלה.המוטלת דברים על-ידי

לעולם שפע .מביאים

אדםחז"ל של זיווגו "קשה אמרו:

פועל שהזיווג לך הא סוף". ים כקריעת

האדם מניעות. אותן עם מהלך, באותו

לפועל. ייצא לא פעם אף זה "לא... אומר:

ו יסכים..." לא לעולם אדםהוא בני אותם

אלא מניעות מאותן מתפעלים שאינם

הצלחות רואים בעשייתן, הלאה ממשיכים

.נפלאות

העושה מן יותר המעשה גדול

יש נקודה. עוד להוסיף צריך וכאן

לסגירת לדחוף אוכל "איך שואל: שהאדם

הנכון?". השידוך שאינו יתכן והרי שידוך,

ביקש לא אחד אף פשוטה: היא והתשובה

בעל אמן לענות פלוני את לדחוף ממך

אותוכרחו. לדחוף רק מתבקש אתה

ויעשהשיתעניין לפתחו שהובאה בהצעה

לו. שנוגע מה הנצרכתאת דחיפה ,זוהי

בזה מצווים אנו אחריםשהרי לדחוף

נכונות. עשיות לעשות

רק הם שידוכים הדברים. בכל הוא וכך

אינם אדם בני כמה נא ראו אחת. דוגמא

עם חסדים בעשיית כוחותיהם את מוציאים

קחו ליהודים. תורה בלימוד כגון אחרים

או חלשים מוחות בעלי עם לימוד למשל

כוחות הרבה להקשבה. שזקוק למי להקשיב

מתביישים הם אבל אדם, בבני ישנם טמונים

ולעשות. אבללקום רעיון, לאדם לו יש

הרף ללא חושב הוא כי לפועל מוציאו אינו

יגידו ומה יאמרו הזאתמה העינים אחיזת .

וההבלים, השטויות והאריות, הדובים של

הגאולה. את שמעכבת זו ישהיא אדם לבני

אותם לדחוף ויש כל-כך, נפלאים כוחות

המניעות בגלל לאחור יסוגו "לבל לך.

ואל תתבייש אל הנכון. הדבר את ועשה

לעולם. תטיב כן, כשתעשה לאחור. תיסוג

שאתה מפני אלא כוחות, לך שיש מפני לא

הקב"ה של כוחותיו את להביא שליח

לעולם".

הזה העולם סגולה. על-פי נעשה הדבר

על-ידי נעשה זה ודבר לאדם, לעזור נועד

שהוא על-ידי הראשון השלב שלבים. שני

שאינך לך ונדמה מים רואה אתה מסתיר.

לך ונדמה מניעה רואה אתה לעבור, יכול

טובי אצל לדוגמא: כאן. לבנות יכול שאינך

מגורים בנין לבנות צריך שכאן רשום העיר

תלמוד ולא כנסת בית או כנסת, בית ולא

לבנות יכול שאינך לך נדמה כן ואם תורה,

כנסת בית אם לבנות, שצריך מה את כאן

פעם שכל הוא הכלל תורה. תלמוד אם

צצים הקדושה, גבולות את להרחיב שרוצים

בצרכי העוסקים עם דברו קשיים. אלפי

הוא. שכך ותראו ציבור

מילתא תליא בעתיקא

איך הראשון השלב עוזרזהו העולם

צריך הוא כך כי ה', אל להתקרב ליהודי

הקשיים את לעבור כדי באמונה להתחזק

הבעש"טוהמניעות של במשלו הוא כך .

החומות את שמעמיד זה הוא המלך הק'.

חומה. ועוד חומה עוד תחילה. בכוונה

הוא ופתאום חומות, כמה עבר כבר האדם

מקודמותיה. וקשה גדולה חומה, עוד מגלה

"הבנתי באמרו: ידיים להרים כבר רוצה הוא

רוצה". אינו הקב"ה הרמז. כשמדובראת



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 בשלח תשפ"ג

מה איך לראות משתוממים היו העינים,

נעשה אפשרי, כבלתי אתמול היה שנראה

קלות אלובקלי אצל יום שבכל הם מעשים .

ממשיכים הנכונים. הדברים את שעושים

הנכון, הדבר זהו אם עוצרים. לא הלאה.

יודע איני מזה? ייצא מה ועושים. באים

לדעת. צריך ואיני

הרחובות בין ארי בדרך שחל

הקימה היא מהדוגמאות אחת

חשבונות עושה שהאדם יש המוקדמת.

ולא עייף הוא כי מוקדם לקום יכול שאינו

הלאה. וכן היום במשך המוח ריכוז לו יהיה

ב כתוב ערוךומה אורחבתחילתשולחן

הכלחיים זה אותך. לרמות ליצר תתן אל ?

- בבוקר אותו מבלבל מוחו עינים. אחיזת

היום כל היום. כל להתייסר אצטרך "עכשיו

מהחשבונות הרבה ראש". להחזיק אוכל לא

האדם כן, אמנם בעלמא. דמיונות הם האלה

זה כל עם אך טבעו. לפי מספיק לנוח צריך

לקום צריך באמת שהוא יודע כשהוא

בצד. החשבונות כל את להניח עליו מוקדם,

ללכת צריך כשהיה שבערב הוא המעניין

להשכים יצטרך שבבוקר היה ויודע לנוח

החשבונות. כל את עשה לא קום,

וזו בבוקר, רק באים האלה החשבונות

וכבר הרע. מהיצר באים שהם היא הוכחה

אדםאמר מכל יג)החכם כו, "אמר(משלי :

וה הרחובות". בין ארי בדרך, שחל טורעצל:

כארי להתגבר האדם צריך ולכן כתב:

אם ואף בוראו, לעבודת בבוקר לעמוד

תעמוד איך לאמר בחורף יצרו ישיאנו

לאמר בקיץ ישיאנו או גדול, הקור כי בבוקר

שבעת לא ועדיין ממיטתך תעמוד איך

אתה שתהיה לקום, עליו התגבר משנתך,

השחר. מעורר

ככה. ממש שזה בטוח האדם דמיון. הכל

לאלה דומה זה הרי היום". כל עייף "אהיה

התענית קודם גדולים פחדים להם שיש

התענית ביום ולמעשה, לצום. יוכלו שלא

צמים. שהם כלל מרגישים אינם עצמו

האדם העינים. מאחיזת נובע הזה הדמיון

יאמרו, אנשים וכך, כך אעשה "אם אומר:

כדי לו יש שלמים חשבונות יגידו..." אנשים

עליו. המוטל את לעשות זאתשלא עשה

יסתלקו, המים פרח. עורבא שהכל ותראה

יסורו המניעות .וכל

עמך ה' ויהי ועשה קום

לאחרונה דיברנו הבטחון בשיעורי הנה

לה ביטול על מראה שהיא העשיה, 'בענין

צוה שהקב"ה מפני עושה שהאדם מפני

מהדוגמאות אחת והנה לעשות. אותו

ומיד שידוך לו שמציעים במי היא שהבאנו

חן מוצא השידוך אין כי בסירוב עונה הוא

"לא, --- לברר?" הולך אתה "אולי בעיניו.

--- זאת?" בכל "אולי --- לברר" רוצה איני

--- מתאים" לא שזה בוודאי יודע אני "לא,

איזה יש אולי בטוח? כל-כך אתה מאיפה

מדובר אשאל?". מי את אבל --- סיכוי?"

העתיד. את שמחריב עינים הואבאחיזת

ה' עליו, המוטל את יעשה שאם מבין אינו

לו. היסוס.יעזור בלי תעשה לך

ההצעה. עם להיפגש רוצה אינו האדם

לאו. לומר הולך אני "ממילא לו. נעים לא

שאני לחשוב השני לצד לגרום לי למה

עשיה". לעשות רוצה איני לא! רציני?

אחיזת שהן המניעות ככל במניעה מדובר

ושוב. שוב זאת ורואים גרידא, עינים

גדולה התעוררות בזה נעשה לאחרונה

זה לגבי הן נוגע הדבר הרי בעולם.

זה לגבי והן ההצעה את לו שמדברים

לכם דעו ברעיונו. הצעה לו שעולה

מאות נסגרו בלבד האחרונים שבחודשים

שדכנים. שאינם שדכנים על-ידי שידוכים

לעשות בדעתם העלו לא שמעולם אנשים

אנו שידוכים סתם על ולא שידוכים.

עשרים בני של שידוכים על אלא מדברים,

וכל ושתים. שלושים בני של ואף ושמונה

שהתחילו החשובים לעסקנים הודות זה

עולות שאם אדם בני ולזרז הדבר על לעורר

להציע מיד ילכו ברעיונם, הצעות להם

מציע שאני ייפגע אולי פלוני "אבל אותן.

שנפלתי יחשוב בכלל ואולי כזאת? הצעה לו

מדברים. אנו זה על כן, כי הנה הראש?". על

אבל קל. שזה אמרנו לא מניעה. נקרא זה

עושה "איני לעצמו: לומר צריך האדם

העשיה את ועושה ניגש אני חשבונות.

עלי" כאלה.המוטלת דברים על-ידי

לעולם שפע .מביאים

אדםחז"ל של זיווגו "קשה אמרו:

פועל שהזיווג לך הא סוף". ים כקריעת

האדם מניעות. אותן עם מהלך, באותו

לפועל. ייצא לא פעם אף זה "לא... אומר:

ו יסכים..." לא לעולם אדםהוא בני אותם

אלא מניעות מאותן מתפעלים שאינם

הצלחות רואים בעשייתן, הלאה ממשיכים

.נפלאות

העושה מן יותר המעשה גדול

יש נקודה. עוד להוסיף צריך וכאן

לסגירת לדחוף אוכל "איך שואל: שהאדם

הנכון?". השידוך שאינו יתכן והרי שידוך,

ביקש לא אחד אף פשוטה: היא והתשובה

בעל אמן לענות פלוני את לדחוף ממך

אותוכרחו. לדחוף רק מתבקש אתה

ויעשהשיתעניין לפתחו שהובאה בהצעה

לו. שנוגע מה הנצרכתאת דחיפה ,זוהי

בזה מצווים אנו אחריםשהרי לדחוף

נכונות. עשיות לעשות

רק הם שידוכים הדברים. בכל הוא וכך

אינם אדם בני כמה נא ראו אחת. דוגמא

עם חסדים בעשיית כוחותיהם את מוציאים

קחו ליהודים. תורה בלימוד כגון אחרים

או חלשים מוחות בעלי עם לימוד למשל

כוחות הרבה להקשבה. שזקוק למי להקשיב

מתביישים הם אבל אדם, בבני ישנם טמונים

ולעשות. אבללקום רעיון, לאדם לו יש

הרף ללא חושב הוא כי לפועל מוציאו אינו

יגידו ומה יאמרו הזאתמה העינים אחיזת .

וההבלים, השטויות והאריות, הדובים של

הגאולה. את שמעכבת זו ישהיא אדם לבני

אותם לדחוף ויש כל-כך, נפלאים כוחות

המניעות בגלל לאחור יסוגו "לבל לך.

ואל תתבייש אל הנכון. הדבר את ועשה

לעולם. תטיב כן, כשתעשה לאחור. תיסוג

שאתה מפני אלא כוחות, לך שיש מפני לא

הקב"ה של כוחותיו את להביא שליח

לעולם".

הזה העולם סגולה. על-פי נעשה הדבר

על-ידי נעשה זה ודבר לאדם, לעזור נועד

שהוא על-ידי הראשון השלב שלבים. שני

שאינך לך ונדמה מים רואה אתה מסתיר.

לך ונדמה מניעה רואה אתה לעבור, יכול

טובי אצל לדוגמא: כאן. לבנות יכול שאינך

מגורים בנין לבנות צריך שכאן רשום העיר

תלמוד ולא כנסת בית או כנסת, בית ולא

לבנות יכול שאינך לך נדמה כן ואם תורה,

כנסת בית אם לבנות, שצריך מה את כאן

פעם שכל הוא הכלל תורה. תלמוד אם

צצים הקדושה, גבולות את להרחיב שרוצים

בצרכי העוסקים עם דברו קשיים. אלפי

הוא. שכך ותראו ציבור

מילתא תליא בעתיקא

איך הראשון השלב עוזרזהו העולם

צריך הוא כך כי ה', אל להתקרב ליהודי

הקשיים את לעבור כדי באמונה להתחזק

הבעש"טוהמניעות של במשלו הוא כך .

החומות את שמעמיד זה הוא המלך הק'.

חומה. ועוד חומה עוד תחילה. בכוונה

הוא ופתאום חומות, כמה עבר כבר האדם

מקודמותיה. וקשה גדולה חומה, עוד מגלה

"הבנתי באמרו: ידיים להרים כבר רוצה הוא

רוצה". אינו הקב"ה הרמז. כשמדובראת



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

לא ה', בעבודת כשמדובר ואמונה, באמת

הוא בוודאי רוצה. אינו הקב"ה לומר יתכן

אתה כמה לראות רוצה הוא אך רוצה,

לך שיעזור בו שוםמאמין לך שאין הגם

מגיעמהלך. כשהוא רק לאדם עוזר הקב"ה

ירא יהודי להיות שכדי עמוקה להבנה

בדרך מהלך שום לו אין באמת ושלם

לחסרוןהטבע יגרום יעשה שרק מה כי ,

ירגישו לב, בכל ה' את יעבוד אם אחר. מצד

יעשה ואם מספיק, אליהם יורד שאינו ילדיו

סגור הוא וכך. כך מזה ייגרם וכך, כך

שיעשה מה ובכל צדדים, ממאה ומסוגר

אחר. מצד פעם כל יחטוף,

זוהי לעשות. מה אין אומר: הכסיל אכן

אל להגיע חשבו אנשים הרבה המציאות.

כל הן למציאות. התוודעו ובסוף הפסגה

במוחו ומחשב הש"ס את לסיים רוצה בחור

שש עליו יחזור ט"ז ט"ו בן שיהיה שעד

נסיונות שיש רואה הוא אח"כ פעמים.

אני "גם אומר: הוא ובסוף וקשיים,

כדי התבגרת לא, לא, לא, התבגרתי..."

שחשבת, כפי ילדותי כל-כך לא שזה להבין

ולהביןאבל עוד להתבגר צריך אתה עכשיו

כוחות ממך להוציא נועדו המניעות שכל

כל-כך כדאיתאנפלאים קדישא, עתיקא ,

המיםזוה"קב מילתא". תליא "בעתיקא

השלום שני, מצד החיות אחד, מצד עומדים

מצד הכספית והמצוקה שלישי, מצד בית

ביותר. הטוב המצב וזהו הקב"הרביעי,

לדרך מחוץ תבוא בוא והישועה לך יעזור

ה'... את תעבוד הלאה. תמשיך אתה הטבע.

אתו ישלים אויביו גם

אמרו רבהכך הפסוק(וירא)במדרש על

ז) טז, אויביו(משלי גם איש דרכי ה' "ברצות

וכן הרע. היצר על עולה שזה אתו", ישלים

ה פירושאצדיקיםאמרו כנגדוחז"לעל "עזר

ג"כ עולה שזה כנגדו", זכה לא עוזרתו, זכה –

בשלב נמצא עדיין כשהאדם הרע. היצר על

עומדת הבריאה שכל רואה הוא הראשון,

ואינו משהו, לעשות רוצה הוא כנגדו.

וגם אחר, משהו לעשות רוצה הוא מצליח.

אברך זה כעין לראות אפשר לו. הולך לא

ה', בעבודת נפלאה עצה איזו לו שיש צעיר

מחזק אינו אחד אף ממנו, צוחקים הכל אך

מרגיש הוא תמיכה. לו מעניק לא ואף אותו

בוטח הוא אם אבל כנגדו. הוא העולם שכל

ולבני לי "מה באמרו: המים לתוך וקופץ בה'

לי", שנכון מה את לעשות צריך אני אדם?

אויביו וגם עזר לו נעשה הרע היצר אזי

עמדה שבתחילה אשה אותה אתו. ישלים

יחד ותפעל לימינו תעמוד עכשיו כנגדו,

אלא מלחמה, מניהול מגיע לא זה אתו.

קורה. ממילא זה וענווה. מהכנעה להיפך,

המניעות. בכל הוא ממשיךכך כשהאדם

הנכונים הדברים את ועושה הלאה

בה', ובטחון אמונה מתוך עליו המוטלים

לעזר לו נעשות המניעות .כל

שעלאבל בחשבון לקחת צריך הוא

מאוד, קשות התנגדויות לו יהיו הדרך

בנפשו לתאר יכול שאינו בוודאיכאלה .

שהאדם פעם כל הכלל. הוא כך כי כך, הוא

לרוחו זה אין ה', אל להתקרב באמת רוצה

כן ועל לכך, מסכים ואינו הרע היצר של

גדולה. התנגדות ומקים רגליו על נעמד הוא

נבראאבל הוא כי לו, יועיל לא דבר שום

עינים אחיזת לעשות כדי אנורק וכאן .

מוויטעבסק. הרבי דברי אל היצרחוזרים

כדי אלא כנגדו, להיות נברא לא הרע

כנגדו אותו כנגד לעבוד יוכל .שהיהודי

מכך תועלת לו יש הוא שאף נמצא

מבלי ה' את לעבוד ממשיך שהיהודי

נברא, לכך שהרי העינים, מאחיזת להיבהל

החוזק בכל ה' את לעבוד לאדם לעזור

בראשית.א. ראדאמסק יחזקאל' 'כנסת לדוגמא ראה

על מסופר כך אליו. אחדולהתקרב

לו:מהצדיקים ואמר הרע היצר אל שדיבר

ולך. לי יהיה טוב אותך, אנצח אני "אם

הן ולך". לי יהיה רע אותך, אנצח לא אם

ב איתא יצר:מדרשכך זה מאוד "טוב

אל להגיע לאדם עוזר הוא כי הרע",

התכלית.

אופנים בשני לאדם מסייע הטבע

קריעת של במעשה זו דרך על נתבונן

ישראל בני לתמוה: יש לכאורה סוף. ים

הים ואין צד מכל מוקפים הים על עומדים

המים כי לעבור, יכולים הם אין נבקע.

המים לתוך קופץ נחשון בעדם. עוצרים

נפש, עד מים כשבאים ורק ללכת, ומתחיל

כף לו מוחאים כולם ועכשיו נבקע. הים אז

לישראל עצמו את שהתאים על כף אל

היא הבריאה תכלית שכל שנתבאר וכפי

מהם מונעים וכשהמים ישראל, לבני לעזור

ולעמוד לצדדים לסור דינם ה', את לעבוד

המים אם ומשמאלם. מימינם כחומות

מדוע לישראל, עצמם מתאימים באמת

שיוכלו כדי לצדדים לסור מיאנו בתחילה

לעבור?

פנחס דרבי במעשה לשאול יש זה כעין

את לעבור כשרצה בתחילה יאיר. בן

ורק להיבקע, הנהר רצה לא הנהר,

עליו יגזור ייבקע, לא שאם עליו כשאיים

הבין. אז רק לעולם, מים בו יעברו שלא

המים התפשטות תכלית אם מבין, איני

התורה עמלי את לשמש כדי אלא אינה

שתבוא מחכים הם בראשית ימי ומששת

מדוע מקום, להם לפנות ויוכלו העת

עד המתינו מדוע עליהם? שיאיימו הוצרכו

מה לו השיב והקב"ה ה' אל צעק שמשה

וגם ויסעו, ישראל בני אל דבר אלי תצעק

למים לקפוץ עמינדב בן נחשון הוצרך אז

היה ולכאורה צווארו? עד המים ושיבואו

ולסור ומיד, תיכף הרמז את להבין להם

הגיעו ישראל שבני לפני עוד לצדדים

הים! לשפת

ש היא התשובה אתאך מקיימים המים

יהודים. מהיהודים עושים הם כי תפקידם,

בטרם לצדדים סרים המים היו אילו

ישראל וכשבני ישראל, בני אליהם התקרבו

יבש, אותו מוצאים היו הים, אל מגיעים היו

בה' ויאמינו לבחינת מגיעים היו לא לעולם

שלא לומדים היו לא לעולם עבדו, ובמשה

ההסתר. מן דברלהיבהל הוא ההסתר

להיות חייב הסתר, להיות חייב המוכרח.

טבע של איזהסדר לעשות רוצה הוא ...

לו תוקעים אדם בני ועשרה טוב דבר

שליחותו מקיימים אדם בני אותם רגליים...

ייענשו אולי טוב, ברצון לא אולי מקום. של

באופן זה תפקיד לעצמם בחרו כי זה על

האדם, כלפי אבל ידי, ועוצם כוחי חלקשל

מניעות, אותן ללא כי שלו, ה' מעבודת הוא

למדרגתו מגיע היה מתקייםלא היה לא ,

המו "מעי אפרים מחנה בדגל שכתב מה

ואני אעשה "מה אומר: שהאדם היינו עליו",

הקב"ה?". את התניאצריך התבטאבעל

את צריך איני תורתך, את צריך "איני פעם:

לבדך". אותך צריך אני שלך, הבא עולם

עצומה למלך המלך בן של התשוקה

המניעות לתוך קופץ שהוא הואכל-כך .

היש מחיר, לשלם שאצטרך "הגם כך: אומר

מה'?! רחוק להישאר האוכל אחר?! מהלך לי

זאת, את יבין לא זר המים". לתוך אני קופץ

יבינוהו. שאחרים צריך זה האדם אין אבל

כי אחד, אף על מסתכל הוא חיאין הוא

שמוצא מה את ורק אך ועושה הקב"ה עם

יתברך. בעיניו חן

המים,רק בתוך קופץ שהאדם לאחר

יודע שהוא הגם עושה שהוא היינו

כבד מחיר לשלם המיםשיצטרך אז רק ,

הם הדורות. בכל ה' יראי עשו וכך נבקעים.

מבלי בדרכם והמשיכו הנכון הדבר את עשו

יאמר. אלמוני ומה יאמר פלוני מה לחשוב



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 בשלח תשפ"ג

לא ה', בעבודת כשמדובר ואמונה, באמת

הוא בוודאי רוצה. אינו הקב"ה לומר יתכן

אתה כמה לראות רוצה הוא אך רוצה,

לך שיעזור בו שוםמאמין לך שאין הגם

מגיעמהלך. כשהוא רק לאדם עוזר הקב"ה

ירא יהודי להיות שכדי עמוקה להבנה

בדרך מהלך שום לו אין באמת ושלם

לחסרוןהטבע יגרום יעשה שרק מה כי ,

ירגישו לב, בכל ה' את יעבוד אם אחר. מצד

יעשה ואם מספיק, אליהם יורד שאינו ילדיו

סגור הוא וכך. כך מזה ייגרם וכך, כך

שיעשה מה ובכל צדדים, ממאה ומסוגר

אחר. מצד פעם כל יחטוף,

זוהי לעשות. מה אין אומר: הכסיל אכן

אל להגיע חשבו אנשים הרבה המציאות.

כל הן למציאות. התוודעו ובסוף הפסגה

במוחו ומחשב הש"ס את לסיים רוצה בחור

שש עליו יחזור ט"ז ט"ו בן שיהיה שעד

נסיונות שיש רואה הוא אח"כ פעמים.

אני "גם אומר: הוא ובסוף וקשיים,

כדי התבגרת לא, לא, לא, התבגרתי..."

שחשבת, כפי ילדותי כל-כך לא שזה להבין

ולהביןאבל עוד להתבגר צריך אתה עכשיו

כוחות ממך להוציא נועדו המניעות שכל

כל-כך כדאיתאנפלאים קדישא, עתיקא ,

המיםזוה"קב מילתא". תליא "בעתיקא

השלום שני, מצד החיות אחד, מצד עומדים

מצד הכספית והמצוקה שלישי, מצד בית

ביותר. הטוב המצב וזהו הקב"הרביעי,

לדרך מחוץ תבוא בוא והישועה לך יעזור

ה'... את תעבוד הלאה. תמשיך אתה הטבע.

אתו ישלים אויביו גם

אמרו רבהכך הפסוק(וירא)במדרש על

ז) טז, אויביו(משלי גם איש דרכי ה' "ברצות

וכן הרע. היצר על עולה שזה אתו", ישלים

ה פירושאצדיקיםאמרו כנגדוחז"לעל "עזר

ג"כ עולה שזה כנגדו", זכה לא עוזרתו, זכה –

בשלב נמצא עדיין כשהאדם הרע. היצר על

עומדת הבריאה שכל רואה הוא הראשון,

ואינו משהו, לעשות רוצה הוא כנגדו.

וגם אחר, משהו לעשות רוצה הוא מצליח.

אברך זה כעין לראות אפשר לו. הולך לא

ה', בעבודת נפלאה עצה איזו לו שיש צעיר

מחזק אינו אחד אף ממנו, צוחקים הכל אך

מרגיש הוא תמיכה. לו מעניק לא ואף אותו

בוטח הוא אם אבל כנגדו. הוא העולם שכל

ולבני לי "מה באמרו: המים לתוך וקופץ בה'

לי", שנכון מה את לעשות צריך אני אדם?

אויביו וגם עזר לו נעשה הרע היצר אזי

עמדה שבתחילה אשה אותה אתו. ישלים

יחד ותפעל לימינו תעמוד עכשיו כנגדו,

אלא מלחמה, מניהול מגיע לא זה אתו.

קורה. ממילא זה וענווה. מהכנעה להיפך,

המניעות. בכל הוא ממשיךכך כשהאדם

הנכונים הדברים את ועושה הלאה

בה', ובטחון אמונה מתוך עליו המוטלים

לעזר לו נעשות המניעות .כל

שעלאבל בחשבון לקחת צריך הוא

מאוד, קשות התנגדויות לו יהיו הדרך

בנפשו לתאר יכול שאינו בוודאיכאלה .

שהאדם פעם כל הכלל. הוא כך כי כך, הוא

לרוחו זה אין ה', אל להתקרב באמת רוצה

כן ועל לכך, מסכים ואינו הרע היצר של

גדולה. התנגדות ומקים רגליו על נעמד הוא

נבראאבל הוא כי לו, יועיל לא דבר שום

עינים אחיזת לעשות כדי אנורק וכאן .

מוויטעבסק. הרבי דברי אל היצרחוזרים

כדי אלא כנגדו, להיות נברא לא הרע

כנגדו אותו כנגד לעבוד יוכל .שהיהודי

מכך תועלת לו יש הוא שאף נמצא

מבלי ה' את לעבוד ממשיך שהיהודי

נברא, לכך שהרי העינים, מאחיזת להיבהל

החוזק בכל ה' את לעבוד לאדם לעזור

בראשית.א. ראדאמסק יחזקאל' 'כנסת לדוגמא ראה

על מסופר כך אליו. אחדולהתקרב

לו:מהצדיקים ואמר הרע היצר אל שדיבר

ולך. לי יהיה טוב אותך, אנצח אני "אם

הן ולך". לי יהיה רע אותך, אנצח לא אם

ב איתא יצר:מדרשכך זה מאוד "טוב

אל להגיע לאדם עוזר הוא כי הרע",

התכלית.

אופנים בשני לאדם מסייע הטבע

קריעת של במעשה זו דרך על נתבונן

ישראל בני לתמוה: יש לכאורה סוף. ים

הים ואין צד מכל מוקפים הים על עומדים

המים כי לעבור, יכולים הם אין נבקע.

המים לתוך קופץ נחשון בעדם. עוצרים

נפש, עד מים כשבאים ורק ללכת, ומתחיל

כף לו מוחאים כולם ועכשיו נבקע. הים אז

לישראל עצמו את שהתאים על כף אל

היא הבריאה תכלית שכל שנתבאר וכפי

מהם מונעים וכשהמים ישראל, לבני לעזור

ולעמוד לצדדים לסור דינם ה', את לעבוד

המים אם ומשמאלם. מימינם כחומות

מדוע לישראל, עצמם מתאימים באמת

שיוכלו כדי לצדדים לסור מיאנו בתחילה

לעבור?

פנחס דרבי במעשה לשאול יש זה כעין

את לעבור כשרצה בתחילה יאיר. בן

ורק להיבקע, הנהר רצה לא הנהר,

עליו יגזור ייבקע, לא שאם עליו כשאיים

הבין. אז רק לעולם, מים בו יעברו שלא

המים התפשטות תכלית אם מבין, איני

התורה עמלי את לשמש כדי אלא אינה

שתבוא מחכים הם בראשית ימי ומששת

מדוע מקום, להם לפנות ויוכלו העת

עד המתינו מדוע עליהם? שיאיימו הוצרכו

מה לו השיב והקב"ה ה' אל צעק שמשה

וגם ויסעו, ישראל בני אל דבר אלי תצעק

למים לקפוץ עמינדב בן נחשון הוצרך אז

היה ולכאורה צווארו? עד המים ושיבואו

ולסור ומיד, תיכף הרמז את להבין להם

הגיעו ישראל שבני לפני עוד לצדדים

הים! לשפת

ש היא התשובה אתאך מקיימים המים

יהודים. מהיהודים עושים הם כי תפקידם,

בטרם לצדדים סרים המים היו אילו

ישראל וכשבני ישראל, בני אליהם התקרבו

יבש, אותו מוצאים היו הים, אל מגיעים היו

בה' ויאמינו לבחינת מגיעים היו לא לעולם

שלא לומדים היו לא לעולם עבדו, ובמשה

ההסתר. מן דברלהיבהל הוא ההסתר

להיות חייב הסתר, להיות חייב המוכרח.

טבע של איזהסדר לעשות רוצה הוא ...

לו תוקעים אדם בני ועשרה טוב דבר

שליחותו מקיימים אדם בני אותם רגליים...

ייענשו אולי טוב, ברצון לא אולי מקום. של

באופן זה תפקיד לעצמם בחרו כי זה על

האדם, כלפי אבל ידי, ועוצם כוחי חלקשל

מניעות, אותן ללא כי שלו, ה' מעבודת הוא

למדרגתו מגיע היה מתקייםלא היה לא ,

המו "מעי אפרים מחנה בדגל שכתב מה

ואני אעשה "מה אומר: שהאדם היינו עליו",

הקב"ה?". את התניאצריך התבטאבעל

את צריך איני תורתך, את צריך "איני פעם:

לבדך". אותך צריך אני שלך, הבא עולם

עצומה למלך המלך בן של התשוקה

המניעות לתוך קופץ שהוא הואכל-כך .

היש מחיר, לשלם שאצטרך "הגם כך: אומר

מה'?! רחוק להישאר האוכל אחר?! מהלך לי

זאת, את יבין לא זר המים". לתוך אני קופץ

יבינוהו. שאחרים צריך זה האדם אין אבל

כי אחד, אף על מסתכל הוא חיאין הוא

שמוצא מה את ורק אך ועושה הקב"ה עם

יתברך. בעיניו חן

המים,רק בתוך קופץ שהאדם לאחר

יודע שהוא הגם עושה שהוא היינו

כבד מחיר לשלם המיםשיצטרך אז רק ,

הם הדורות. בכל ה' יראי עשו וכך נבקעים.

מבלי בדרכם והמשיכו הנכון הדבר את עשו

יאמר. אלמוני ומה יאמר פלוני מה לחשוב



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
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להצליח,ומסוגר יכול ואינו הצדדים מכל

להיות שמוכרח המצב שזהו להבין עליו

יפלו שהמניעות דיברכדי כך המלך. דוד
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עוד ונכלמת? שבורה את מה כלומר, עלי,
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בתחילת קבע שהקב"ה המצב זהו

יהיו שהמים ארץ, תהיה שהארץ הבריאה.

שיהיו אדם, בני יהיו אדם שבני מים,

ונמשיך כאלה וחוקים כאלה חוקים

ללמוד, נלך להתפלל, נלך ה'. את לעבוד
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את לעבוד ממנו למנוע בנסותם תפקידם

במה תפקידם את קיימו ואח"כ ה',

להכנס. לו שהניחו

שפקד הצדיק על המסופר סיפור כאותו
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יוכל ולא תקוה שאבדה ומשראה ובכה,

ופנה בקרבו לבו נשבר הצדיק, אל להכנס

אין לי, אין רבי שגם "עכשיו באמרו: ה' אל

אנא בלבד. עליך אלא להשען מי על לי
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קסבר מאי "מעיקרא הצדיק: את האיש שאל

"אני הצדיק: לו השיב קסבר?". מאי ולבסוף
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אליו מקרבך אני ועכשיו הדלת, את בעדך
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יתקדם. לא דבר שום הפרוטקציה, רקבכוח

יתברך לעזרתו להגיע צריך שהוא כשיבין
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להבין יכול הוא רואה, שהוא מה כל ואילך,

בני איך והבין למד האדם לדוגמא: אחרת.

עם כשמדברים עונים הם ואיך מדברים אדם

פוגש שהוא פעם כל ואילך, מעתה אחרים.

אחר. באופן שיח אתו לנהל יכול הוא אדם,

בבריאות מושג איזה למד האדם זה, כעין או

אחרת מסתכל הוא ואילך מעתה המאכלים.

הרבי אומר לפיו. מכניס שהוא מאכל כל על

חדש. מושג למדו ישראל בני אלימלך: ר'

פתח זה דבר להיבקע. יכול שהים ראו הם

יכול שהטבע להבין המוח את להם

ומאז ה'. עבודת בשביל תמיד להשתנות
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בעולם עתהנמצא בעל זוכרים הם .

זה ואין בלימה, על ארץ תולה שהקב"ה

סוף. ים מקריעת אצלם שונה

הפירוש וזהו אלימלך: ר' הרבי ממשיך

פירוש הים, בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני

בים. כמו א-ל הרוממות בזה הלכו שביבשה

הנסים שהצדיק, ליבשה, ים הפך וזהו

ביבשה רואה הוא בים, הנראין והנפלאות

וגדולתו א-ל ברוממות תמיד הולך לאשר

שמו. יתברך

ים קריעת של בניסים מלא העולם
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שנוכל כדי בזה להרחיב נבוא ובכן

העבודה. בדרך למעשה הלכה מזה להוציא

ב ישראלהנה ב'ישמח מאמר א' ליל )(חנוכה
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דבריו: וכה מדיליה. ביאור צריךלהם האדם

יותר הרבה הוא הטבע שסדר להאמין

לעי שנראה ממה התרגלנועמוק אנו ן.
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לכלותינו, עמד בלבד אחד שלא לטרפה,

לכלותינו, עומדים ודור דור שבכל אלא
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ש פשוטה , לכ צריהסיבה האד הרי
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בהירות. יותר לקבל כדי
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אך העינים. ואחיזת לעשותהדמיון צריך

לא. ותו רוצה שהקב"ה מה

כשהדלתות נפתחים שמים שערי

נעולות למטה

סגורלסיום, שהוא מרגיש כשהאדם

להצליח,ומסוגר יכול ואינו הצדדים מכל

להיות שמוכרח המצב שזהו להבין עליו

יפלו שהמניעות דיברכדי כך המלך. דוד

תהמי ומה נפשי תשתוחחי מה בתהלותיו:

עוד ונכלמת? שבורה את מה כלומר, עלי,

אדרבה, כך! על תודה ותתני יום יבוא

בתחילת קבע שהקב"ה המצב זהו

יהיו שהמים ארץ, תהיה שהארץ הבריאה.

שיהיו אדם, בני יהיו אדם שבני מים,

ונמשיך כאלה וחוקים כאלה חוקים

ללמוד, נלך להתפלל, נלך ה'. את לעבוד
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לשים מבלי האדם כן וכשיעשה הלאה.

יעזור הקב"ה מסביב, המניעות לכל לב

המים חדשים. שערים לו ויפתח לו
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ויצווח יצעק אפילו להכנס. לו תניחו
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אנא בלבד. עליך אלא להשען מי על לי

הדלת את הצדיק פתח אז נא". הושיעה

להכניסו". אתם "יכולים למשמשיו: ואמר

קסבר מאי "מעיקרא הצדיק: את האיש שאל

"אני הצדיק: לו השיב קסבר?". מאי ולבסוף

ה'. אל להתקרב לך לעזור בשביל כאן

שסגרתי ידי על אליו אותך קירבתי בתחילה
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זה. באופן פועלת הבריאה בתחילהכל
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בכוח הדלת את לפתוח ינסה עוד אוכל

יתקדם. לא דבר שום הפרוטקציה, רקבכוח

יתברך לעזרתו להגיע צריך שהוא כשיבין

הזמן "הגיע הקב"ה: יאמר אז נס, בדרך

השני". באופן אותך תשמש שהבריאה

לזכות

הינדאבןיעקבהחתן ראכיל עטל
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הטבע מקרי ראיית ע"י הרחמים בהנהגת התדבקות
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הים בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני

זו בפרשה לנו יש באמונה גדול יסוד

בספה"ק רשום הוא אלימלךוהנה נועם

שושנהב "ובניליקוטי אומר: הוא וכה .

דהנה הים. בתוך ביבשה הלכו ישראל

נפלאותיו ראו סוף ים קריעת בשעת ישראל

ו וגדולתו, ורוממותו שמו צדיקיםיתברך יש

תמיד ולבם בדביקות תמיד שהולכים

בשעת שלא אף ובגדולתו א-ל ברוממות

רואין ביבשה שגם סוף, ים קריעת

בכל וערך קץ אין עד הם איך נפלאותיו

בעולם הנמצא ודבר ".דבר

מאז חדש, מושג לומד כשהאדם פירוש:

להבין יכול הוא רואה, שהוא מה כל ואילך,

בני איך והבין למד האדם לדוגמא: אחרת.

עם כשמדברים עונים הם ואיך מדברים אדם

פוגש שהוא פעם כל ואילך, מעתה אחרים.

אחר. באופן שיח אתו לנהל יכול הוא אדם,

בבריאות מושג איזה למד האדם זה, כעין או

אחרת מסתכל הוא ואילך מעתה המאכלים.

הרבי אומר לפיו. מכניס שהוא מאכל כל על

חדש. מושג למדו ישראל בני אלימלך: ר'

פתח זה דבר להיבקע. יכול שהים ראו הם

יכול שהטבע להבין המוח את להם

ומאז ה'. עבודת בשביל תמיד להשתנות

בדביקות תמיד הולכים שבהם הצדיקים

ודבר דבר בכל יתברך נפלאותיו את ורואים

בעולם עתהנמצא בעל זוכרים הם .

זה ואין בלימה, על ארץ תולה שהקב"ה

סוף. ים מקריעת אצלם שונה

הפירוש וזהו אלימלך: ר' הרבי ממשיך

פירוש הים, בתוך ביבשה הלכו ישראל ובני

בים. כמו א-ל הרוממות בזה הלכו שביבשה

הנסים שהצדיק, ליבשה, ים הפך וזהו

ביבשה רואה הוא בים, הנראין והנפלאות

וגדולתו א-ל ברוממות תמיד הולך לאשר

שמו. יתברך

ים קריעת של בניסים מלא העולם

סוף

שנוכל כדי בזה להרחיב נבוא ובכן

העבודה. בדרך למעשה הלכה מזה להוציא

ב ישראלהנה ב'ישמח מאמר א' ליל )(חנוכה

והוסיף אלימלך ר' הרבי דברי את הביא

דבריו: וכה מדיליה. ביאור צריךלהם האדם

יותר הרבה הוא הטבע שסדר להאמין

לעי שנראה ממה התרגלנועמוק אנו ן.

אנו זה ולפי הטבע בסדר מסויימים לכללים

כלא נחשב ומה כנורמלי נחשב מה קובעים

אבל עיניו,נורמלי. את האדם יפקח רק אם

כלל מתאימים אינם שהכללים .יראה

אשר ישראל פזורה שה היא אחת דוגמא

המבקשים זאבים שבעים בין מתקיימת

לכלותינו, עמד בלבד אחד שלא לטרפה,

לכלותינו, עומדים ודור דור שבכל אלא

היותנו מאז ועומדים. קיימים אנו והנה



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 כו

להשמידנו ורוצים אותנו רודפים כולם לעם,

כבר ממצרים, צאתנו עם מיד הן רח"ל.

היום ועד ומאז בנו, להלחם עמלק הגיע

לך הא יכולים. ואינם לכלותינו כולם רוצים

גלוייםש ניסים מלא הוא הטבע סדר ,גם

הים, בתוך ביבשה ללכת עבודתינו וזוהי

גםהיינו וגדולתו הא-ל רוממות את לראות

ומסובבביבשה עלמין כל ממלא הקב"ה כי .

פרטית בהשגחה תמיד ומשגיח עלמין כל

בראשית, מעשה תמיד יום בכל ומחדש

יוכלו הולך, שהאדם ופסיעה פסיעה מכל

ה' יראת אתללמוד שיסיר ידי על זאת ,

ודבר. דבר בכל הקב"ה את ויראה הכיסוי

מהרה"ק שם מביא מנחםהוא רבי

מווארקא שמענדיל שאמר אפילוזיע"א

שמים יראת ללמוד אפשר הקרקע .מרצפת

קנינך", הארץ "מלאה בלשון מרומז וזהו

היינו אותך, לקנות כלי היא הארץ שאפילו

זוהי שמים. יראת האדםלקנות עבודת

הכל כאילו שמדמה ההסתר עם להלחם

מאליו ומובן ופשוט מה, שכל לזכור

נס הוא ומתרחש, זהשקורה עצם הנה .

אחד שכל זה ועצם באוויר תלוי שהעולם

מזה עליו סחרחר ראשו ואין במקומו עומד

כדוגמתו. שאין נס הוא מסתובב, שהעולם

בכל סוף ים קריעת של בניסים מלא העולם

אכן ורגע. הוארגע ביותר הגדול החידוש

רגע שבכל מהניסים מתפעלים שאיננו

.ורגע

ציץ ויצץ פרח ויוצא

סופרב וכןחתם פעמים כמה כתב

ב בנו בקצרה סופרהביאו ישראלמכתב בני :

יורד שהלחם שנה ארבעים במשך התרגלו

וגילו ישראל לארץ נכנסו והנה השמים, מן

באדמה זרעים מכניסים והפלא. פלא דבר

צומח אחת משיבולת תבואה, מזה וצומחת

איך לתאר נסו תבואה. של שלם כור

הדבר את הפליאו הם איך אז, הרגישו

ארץ שהיא ישראל לארץ זאת ייחסו ובוודאי

מן טבעי באופן בה מגיע הלחם ואין פלאית

מן צמיחה על-ידי נס בדרך אלא השמים,

לבו שם אינו בדבר שהרגיל ומכאן הארץ.

ובכן ההרגל. מפני זה וכל עבודתאליו,

היינו הים, בתוך ביבשה שילך היא האדם

סוף ים קריעת של כנס דבר כל .שיראה

ה' כתב סופרכך העניןחתם בדרשותיו: '

הגדול הרעש ומה נס, שום אין כי הוא

שעה הים נבקע שנה אלפים שלושת שלפני

הלא השמים? מן לחם ונפל ונתייבש אחת

כאלה ניסים נעשים רגע לא!בכל פתי מי

ממנו ויציץ באדמה זרע בזרעו יתעורר

לבן, או אדום פרח בו פרח ושוב ירוק, ציץ

זה נעשה איך פלוני, פרי ממנו יגמול ,ושוב

יבוא והנה סוף, ים כקריעת נס זה אין וכי

ניצוצי כי בעבור זהו בחכמתו ויאמר השוטה

מרטיבים הגשמים ומי בעפר מכין החמה

נא יאמר כך, נעשה ועי"ז כך נעשה ועי"ז

עולה אד מה ע''י חמה, נצוצי מכין מה ע"י

להגשים... הארץ מן

תחיה למען בחיים ובחרת

ה לנו מביןצדיקיםאמרו שהאדם שאחר

פעם דרשה זה על לשמוע לו די לא זאת,

הוא אלא בשלח, בפרשת מחויבבשנה

כדי הזה ההסתר עם יום כל להלחם

בדרך הנעשה שכל ההכרה בו להטמיע

נס ג"כ הוא בהטבע מבואר ובכן זרע.

מראפשיץלקודש (פרשתזיע"אהרה"ק

בחוקת) הוא לויוכן בשלח)קדושת (פרשת

יתפעלוש שלא ניסיו את הסתיר הקב"ה

מדוייקת בדרגה האדם בני כימהם אם,

היה לא מדי, חלש ההסתר האדםהיה

בחירה בפני כלעומד משתומם היה כי ,

והיה הקב"ה של גדולתו מראיית רגע

ו גדולה, שמים יראת תמיד היהאםמתמלא

עד לאדם לו קשה היה מדי, חזק ההסתר

הטבע סדר מתוך בוראו את להכיר .מאוד

המדוייקת,ו במידה הוא שההסתר עכשיו

עליו מוטלת ומעתה בחירה, לאדם לו יש

.עבודה

כשהוא ואפילו ברחוב, הולך כשהאדם

מסביבו אדם בני יש הרי הספר, עם יושב

בהיותו וכן דברים, מיני כל שאומרים

הנהנין ברכת הרי אוכל... האדם בבית...

פעם כל למעשה, זה... יסוד על בנויה

הוא המילות, פירוש ומכוון מברך שהאדם

של נכונה הבלתי הדרך עם נלחם

הוא פלאים פלאי הדברים. על ההסתכלות

ככה: לאדם אומרים בזה. שמתבונן למי

אוהב אתה לבריאות. לאכול? רוצה אתה

מאכל יותר אוהב אתה מלח? עם יותר

עדיין לזה. נגיע עוד פלוני? מאכל או פלוני

מתאות לגמרי שתתנזר למדרגה הגעת לא

מלח הוסף רוצה, שאתה מה אכול האכילה.

תעשה אחד, דבר אבל כרצונך. ותבלינים

לוקח. זה זמן כמה הכל. זה אדם. כבן ברכה

אבל המזון. לאחר וברכה המזון לפני ברכה

גדולהלמעשה, עבודה הנהנין בברכת .יש

ההלכה את ומקיים רציני האדם אם

ימין, ביד המאכל את לוקח הוא הבסיסית.

בשום מתעסק ואינו הכל את עוצר הוא

ו לברךדבר, הואמתחיל אומר? הוא ומה .

" - האמת את מחזיקאומר שאני המאכל

נס. אחרי נס אחרי בנס הנה הגיע כאן,

ביותר נפלאים ניסים של זהשרשרת אין ."

הסדר בליל בידו מצה שמחזיק ממי שונה

אני הנה גדולה בהתרגשות בלבו וחושב

המצה את גופי בתוך להכניס הולך

שאמר כפי הקדושים, השמות כל הקדושה...

מצאנז מעיהגה"ק שישו הסדר לאחר זיע"א

השמות כל נכנסו בתוכם כי שישו,

מאכל כל על שמברך זה אף הקדושים.

באותה שיתרגש נותנת הסברא שיהיה,

להתווכח רוצה אתה היא. מציאות מידה.

מציאות?! עם

הנהנין ברכת של כוחה

היו מזה, מתפעל האדם היה אילו

לא הוא לאכול". רשאי "אתה לו: אומרים

צריך לא מאכילתו. כל-כך מתגשם היה

על עברו ניסים כמה יתבונן שרק מזה. יותר

בני אכן לאכול. עכשיו הולך שהוא זה דבר

לא היטב, זאת קולטים היו שאם יש אדם

היו אומרים המאכלים. את לאכול רוצים היו

כזה. מפחיד דבר לאכול אנכי "ירא בלבם:

הנס את שיזכרו לבניי זאת לשמור רצוני

נס..." לי שעשה ברוך אלוקים, לי שעשה

לאכלו, רשאי "אתה אומר: הקב"ה אכן

מגשם היה לא זה מה? אך לבריאות".

מאכל שבכל ידוע הלא מזה, יותר כל-כך.

הנשמה. את שמחיים רוחניים חלקים יש

ב שכתוב איךספריםוכפי תמוה שלכאורה

הנשמה את מחיה הגשמי שהמאכל יתכן

מאכל שכל היא התשובה אך הרוחנית.

רוחניים. וחלקים גשמיים מחלקים מורכב

הגוף את מחיים הגשמיים החלקים

הנשמה. את מחיים הרוחניים והחלקים

ואותיות גדולים לספרים אנו הזקוקים ובכן,

הגשמיים שבמאכלים להאמין כדי קטנות

הוא החידוש הרי רוחניים?! חלקים ישנם

מצליחים שאנו יתכן איך גיסא, לאידך

אכן כאלה. גדולים ניסים בידינו למשש

למשש שנוכל נס בתוך נס עשה הקב"ה

לפינו. ולהכניסם בידינו אותם

לאדם: עבודה נתן הקב"ה לךוהנה קח

בזה ותתבונן ביום דקות תתחילשתי .

ברכת של הראשונה הברכה עם לדוגמא

ולכן מדאורייתא היא המזון ברכת המזון.

שלפני הברכה כן שאין מה עדיפה. היא

מדרבנן. רק שהיא להלכה שנקטינן המזון

לה יש המזון שלפני הברכה כן לעומת אך

הגישה כל את לשנות יכולה שהיא זו מעלה

אופן, בכל האכילה. מהזמניםאל אחד זה

בזה. להתבונן יכול שהאדם



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 
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לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

כזפרשת בשלח תשפ"ג

להשמידנו ורוצים אותנו רודפים כולם לעם,

כבר ממצרים, צאתנו עם מיד הן רח"ל.

היום ועד ומאז בנו, להלחם עמלק הגיע

לך הא יכולים. ואינם לכלותינו כולם רוצים

גלוייםש ניסים מלא הוא הטבע סדר ,גם

הים, בתוך ביבשה ללכת עבודתינו וזוהי

גםהיינו וגדולתו הא-ל רוממות את לראות

ומסובבביבשה עלמין כל ממלא הקב"ה כי .

פרטית בהשגחה תמיד ומשגיח עלמין כל

בראשית, מעשה תמיד יום בכל ומחדש

יוכלו הולך, שהאדם ופסיעה פסיעה מכל

ה' יראת אתללמוד שיסיר ידי על זאת ,

ודבר. דבר בכל הקב"ה את ויראה הכיסוי

מהרה"ק שם מביא מנחםהוא רבי

מווארקא שמענדיל שאמר אפילוזיע"א

שמים יראת ללמוד אפשר הקרקע .מרצפת

קנינך", הארץ "מלאה בלשון מרומז וזהו

היינו אותך, לקנות כלי היא הארץ שאפילו

זוהי שמים. יראת האדםלקנות עבודת

הכל כאילו שמדמה ההסתר עם להלחם

מאליו ומובן ופשוט מה, שכל לזכור

נס הוא ומתרחש, זהשקורה עצם הנה .

אחד שכל זה ועצם באוויר תלוי שהעולם

מזה עליו סחרחר ראשו ואין במקומו עומד

כדוגמתו. שאין נס הוא מסתובב, שהעולם

בכל סוף ים קריעת של בניסים מלא העולם

אכן ורגע. הוארגע ביותר הגדול החידוש

רגע שבכל מהניסים מתפעלים שאיננו

.ורגע

ציץ ויצץ פרח ויוצא

סופרב וכןחתם פעמים כמה כתב

ב בנו בקצרה סופרהביאו ישראלמכתב בני :

יורד שהלחם שנה ארבעים במשך התרגלו

וגילו ישראל לארץ נכנסו והנה השמים, מן

באדמה זרעים מכניסים והפלא. פלא דבר

צומח אחת משיבולת תבואה, מזה וצומחת

איך לתאר נסו תבואה. של שלם כור

הדבר את הפליאו הם איך אז, הרגישו

ארץ שהיא ישראל לארץ זאת ייחסו ובוודאי

מן טבעי באופן בה מגיע הלחם ואין פלאית

מן צמיחה על-ידי נס בדרך אלא השמים,

לבו שם אינו בדבר שהרגיל ומכאן הארץ.

ובכן ההרגל. מפני זה וכל עבודתאליו,

היינו הים, בתוך ביבשה שילך היא האדם

סוף ים קריעת של כנס דבר כל .שיראה

ה' כתב סופרכך העניןחתם בדרשותיו: '

הגדול הרעש ומה נס, שום אין כי הוא

שעה הים נבקע שנה אלפים שלושת שלפני

הלא השמים? מן לחם ונפל ונתייבש אחת

כאלה ניסים נעשים רגע לא!בכל פתי מי

ממנו ויציץ באדמה זרע בזרעו יתעורר

לבן, או אדום פרח בו פרח ושוב ירוק, ציץ

זה נעשה איך פלוני, פרי ממנו יגמול ,ושוב

יבוא והנה סוף, ים כקריעת נס זה אין וכי

ניצוצי כי בעבור זהו בחכמתו ויאמר השוטה

מרטיבים הגשמים ומי בעפר מכין החמה

נא יאמר כך, נעשה ועי"ז כך נעשה ועי"ז

עולה אד מה ע''י חמה, נצוצי מכין מה ע"י

להגשים... הארץ מן

תחיה למען בחיים ובחרת

ה לנו מביןצדיקיםאמרו שהאדם שאחר

פעם דרשה זה על לשמוע לו די לא זאת,

הוא אלא בשלח, בפרשת מחויבבשנה

כדי הזה ההסתר עם יום כל להלחם

בדרך הנעשה שכל ההכרה בו להטמיע

נס ג"כ הוא בהטבע מבואר ובכן זרע.

מראפשיץלקודש (פרשתזיע"אהרה"ק

בחוקת) הוא לויוכן בשלח)קדושת (פרשת

יתפעלוש שלא ניסיו את הסתיר הקב"ה

מדוייקת בדרגה האדם בני כימהם אם,

היה לא מדי, חלש ההסתר האדםהיה

בחירה בפני כלעומד משתומם היה כי ,

והיה הקב"ה של גדולתו מראיית רגע

ו גדולה, שמים יראת תמיד היהאםמתמלא

עד לאדם לו קשה היה מדי, חזק ההסתר

הטבע סדר מתוך בוראו את להכיר .מאוד

המדוייקת,ו במידה הוא שההסתר עכשיו

עליו מוטלת ומעתה בחירה, לאדם לו יש

.עבודה

כשהוא ואפילו ברחוב, הולך כשהאדם

מסביבו אדם בני יש הרי הספר, עם יושב

בהיותו וכן דברים, מיני כל שאומרים

הנהנין ברכת הרי אוכל... האדם בבית...

פעם כל למעשה, זה... יסוד על בנויה

הוא המילות, פירוש ומכוון מברך שהאדם

של נכונה הבלתי הדרך עם נלחם

הוא פלאים פלאי הדברים. על ההסתכלות

ככה: לאדם אומרים בזה. שמתבונן למי

אוהב אתה לבריאות. לאכול? רוצה אתה

מאכל יותר אוהב אתה מלח? עם יותר

עדיין לזה. נגיע עוד פלוני? מאכל או פלוני

מתאות לגמרי שתתנזר למדרגה הגעת לא

מלח הוסף רוצה, שאתה מה אכול האכילה.

תעשה אחד, דבר אבל כרצונך. ותבלינים

לוקח. זה זמן כמה הכל. זה אדם. כבן ברכה

אבל המזון. לאחר וברכה המזון לפני ברכה

גדולהלמעשה, עבודה הנהנין בברכת .יש

ההלכה את ומקיים רציני האדם אם

ימין, ביד המאכל את לוקח הוא הבסיסית.

בשום מתעסק ואינו הכל את עוצר הוא

ו לברךדבר, הואמתחיל אומר? הוא ומה .

" - האמת את מחזיקאומר שאני המאכל

נס. אחרי נס אחרי בנס הנה הגיע כאן,

ביותר נפלאים ניסים של זהשרשרת אין ."

הסדר בליל בידו מצה שמחזיק ממי שונה

אני הנה גדולה בהתרגשות בלבו וחושב

המצה את גופי בתוך להכניס הולך

שאמר כפי הקדושים, השמות כל הקדושה...

מצאנז מעיהגה"ק שישו הסדר לאחר זיע"א

השמות כל נכנסו בתוכם כי שישו,

מאכל כל על שמברך זה אף הקדושים.

באותה שיתרגש נותנת הסברא שיהיה,

להתווכח רוצה אתה היא. מציאות מידה.

מציאות?! עם

הנהנין ברכת של כוחה

היו מזה, מתפעל האדם היה אילו

לא הוא לאכול". רשאי "אתה לו: אומרים

צריך לא מאכילתו. כל-כך מתגשם היה

על עברו ניסים כמה יתבונן שרק מזה. יותר

בני אכן לאכול. עכשיו הולך שהוא זה דבר

לא היטב, זאת קולטים היו שאם יש אדם

היו אומרים המאכלים. את לאכול רוצים היו

כזה. מפחיד דבר לאכול אנכי "ירא בלבם:

הנס את שיזכרו לבניי זאת לשמור רצוני

נס..." לי שעשה ברוך אלוקים, לי שעשה

לאכלו, רשאי "אתה אומר: הקב"ה אכן

מגשם היה לא זה מה? אך לבריאות".

מאכל שבכל ידוע הלא מזה, יותר כל-כך.

הנשמה. את שמחיים רוחניים חלקים יש

ב שכתוב איךספריםוכפי תמוה שלכאורה

הנשמה את מחיה הגשמי שהמאכל יתכן

מאכל שכל היא התשובה אך הרוחנית.

רוחניים. וחלקים גשמיים מחלקים מורכב

הגוף את מחיים הגשמיים החלקים

הנשמה. את מחיים הרוחניים והחלקים

ואותיות גדולים לספרים אנו הזקוקים ובכן,

הגשמיים שבמאכלים להאמין כדי קטנות

הוא החידוש הרי רוחניים?! חלקים ישנם

מצליחים שאנו יתכן איך גיסא, לאידך

אכן כאלה. גדולים ניסים בידינו למשש

למשש שנוכל נס בתוך נס עשה הקב"ה

לפינו. ולהכניסם בידינו אותם

לאדם: עבודה נתן הקב"ה לךוהנה קח

בזה ותתבונן ביום דקות תתחילשתי .

ברכת של הראשונה הברכה עם לדוגמא

ולכן מדאורייתא היא המזון ברכת המזון.

שלפני הברכה כן שאין מה עדיפה. היא

מדרבנן. רק שהיא להלכה שנקטינן המזון

לה יש המזון שלפני הברכה כן לעומת אך

הגישה כל את לשנות יכולה שהיא זו מעלה

אופן, בכל האכילה. מהזמניםאל אחד זה

בזה. להתבונן יכול שהאדם



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 
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הבינני כח

באמת, זה על לעבוד רוצה כשהאדם

שהוא הזמנים הם מה להחליט צריך הוא

לכך אומקדיש יום תוך מזה ישכח אחרת, .

הוא ברכה באיזו להחליט צריך הוא יומיים.

אשר לענין הדבר הוא בזה. להתבונן בוחר

במדרגה איני "עדיין האדם: יאמר יצר.

אני אבל ברכות, המאה בכל בזה להתבונן

לאחרונה עסקנו יצר". אשר בברכת מתחיל

היאבענין קטנה. לקבלה שיש החזק הכוח

הבא. לשלב פתח גוררתפותחת מצוה

במדרגה תלויה השניה המדרגה מצוה.

אחת למדרגה עולה כשהאדם הראשונה.

למדרגה ממנה לעבור יכול הוא קטנה,

זהשמעליה. על עובד אינוכשהאדם הוא ,

ה ענין על סתם אלאעובד הואברכות,

הנסתרים בניסים להכיר להתחיל עובד

דבר. מכל ולהתפעל

ש להבין צריך ממנוהאדם רוצה הקב"ה

ודבר דבר כל על מבטו את לךשישנה יש !

צריך שאני אמר מי הציווי? איפה ציווי.

קודם דבר? כל על אחרת להסתכל להתחיל

האמונהכל במצות כלול ה'זה אנכי ,

זה, על מיוסדות הברכות זאת ועוד אלוקיך.

אסורים, מתיר כגון ההסתכלות, שינוי על

רק ולא עוורים. פוקח כפופים, זוקף

כל על להסתכל מצווה כשהאדם הברכות.

פירושו פרטית, השגחה של בהסתכלות דבר

ש דבר שהואהואשל מה בכל לזכור מצווה

יש אלא רואה, שהוא מה לא שזה רואה

אליו מעבר מצומצםמשהו כל-כך לא זה .

על מסתכל שהוא כפי מגושם כל-כך ולא

זה.

עמו שיתנהגו בהנהגה בוחר האדם

ש בידינו הוא כלל מתנהגהקב"הוהנה

עצמו שהאדם הנהגה באותה האדם עם

אפשרמתנהג צלך. ה' נקרא זה כלל ,

חסדים של בהנהגה האדם עם להתנהג

דין של באופן עמו להתנהג ואפשר נגלים

ניכר השפע ואין מצומצם יותר הכל בו אשר

כך האדם. בהנהגת תלוי והדבר כל-כך.

הפסוק על שמות בפרשת המדרש הביא

ש אהיה, אשר כך,אהיה יהיה האדם כאשר

כך עמו יהיה הקב"ה מצפהאף האדם אם .

הקב"ה ישברו, אליך כל עיני בקיימו לה'

אל יראיו אל ה' עיני מצדו כמו"כ מקיים

לחסדו. המיחלים

התמונה מראפשיץ: הרה"ק מבאר

כפי עליה תסתכל אם לעיניך, שנראית

בסדר היינו תמיד, עליה מסתכל שאתה

והרי אמר..." פלוני אמר, "הוא – הטבע

היועץ אמר, "המומחה – ככה זה תמיד

מי "אומרים". – הוא שהנוסח ויש אמר..."

העולם אומרים. יודע. "לא – האומרים? הם

זה על מסתכל כשאתה הנה אומרים..."

של באופן זה על מסתכל אתה ככה,

ואלוקים הטבע, בגמטריא שהוא אלוקים

זה על להסתכל רוצה אתה הדין. מדת הוא

אבל כזה. מהלך יש גמור! בסדר אםככה?

אלאתבחר ככה, זה על להסתכל לא

הפנימיות על שהסתכלותך,להסתכל נמצא

של המהלך שהוא הוי"ה של באופן תהיה

בניסים ככה: תבין ומעתה מובאספרים.

הדינים המתקת הדינים? המתקת של מושג

שהוא אלא לאדם, שפע שמגיע פירושה

היא האדם ועבודת צמצום, של באופן מגיע

ו הדינים, את מהדרכיםאחתלהמתיק

השפע את לקחת היא הדינים את להמתיק

נכונה עליו ולהסתכל קשורהזה לא "זה -

החיצוני. ללבוש קשור לא זה אחד, זהלאף

של שפע הקב"ה, של הנהגה ורק אך

אלא הלבוש, על כלל מסתכל אינני הקב"ה.

הפנימית האמת נס,על מתרחש עכשיו .

ש דבר של פירושו נס, כאןוכשמתרחש יש

באתגליא. הקב"ה של עכשיוהנהגה כאן יש

אלוקות". גילוי של יסתכלהתפשטות אם

שהקב"ה יזכה זה, באופן האדם זה על

זו בהנהגה עמו .יתנהג

עסקים בפגישת אלוקית התגלות

הוא פשוט כמה יתבונן כשהאדם

פועל,לעשותו זה כמה רצונוועד יתחזק

הסתכלותו בשינוי להשקיע מאוד עד

זו כמהלהסתכלות עד ונבין הבה ובכן, .

להפגש חבירו עם קבע האדם פשוט. הדבר

מסחר, בעניני ולדבר פלוני בתאריך אתו

שותפות לעשות להם כדאי אם לבדוק כגון

כבר רגילים אנו והנה וכדומה. עסק באיזה

של ממקום יבוא שהאדם שככל למושג

סייעתא פחות לו תהיה ידי, ועוצם כוחי

לה' לכן קודם שיתפלל וככל דשמיא,

דשמיא. סייעתא יותר לו תהיה לו, שיעזור

הזמן הגיע כבר הראשונה. הכיתה זוהי אכן

ה לנו אומרים ב'. לכיתה :צדיקיםלעלות

הלאה. מתקדמים איך אתכם נלמד כעת

שחרית, בתפילת זאת לעשות יכול אתה

תדבר נצור, באלוקי או תפילה בשומע כגון

בצהריים שתים בשעה "היום ותאמר: ה' עם

שתהיה לי עזור פלוני. עם להיפגש אצטרך

אבל אחד, מהלך זהו דשמיא..." סייעתא לי

האדם שיתפלל ולוואי אומר הרי יוחנן רבי

המתקת לעשות אפשר כולו. היום כל

תפילת על תסמוך אל היום. כל הדינים

כשאתה מעשה, בשעת אלא בלבד. הבוקר

בחדר, חבריך עם דקהיושב לך קח

לפתוח יכול שאתה שהמציאות להתבונן

הקב"ה של פלאי נס היא ולדבר, הפה .את

מראפשיץהנה בפרשתהרה"ק עצמו

לזה מביא לאדםפנחס שתעזור ראיה

עצום נס הוא דיבורו שכוח כילהבין זה,

והשפתיים כל-כך מהר לדבר יכול שהפה

לזו זו אותיות לצרף יכול והוא נעות

הבנה להן שיש תיבות מהן וליצור

פלאים פלאי הוא אחרים, אצל .ונקלטות

שורה שהנשמה לראות יכול אתה גופא מזה

זה אדם ובכן, ועצום. גדול נס זה באדם.

להתפעל יכול בחדר, חבירו עם שיושב

בחדר. אלוקית התגלות שיש מזה ולהתרגש

שאתה בשעה בזה להתבונן שתוסיף וככל

קטן פתק מחזיק אתה חבריך... עם מדבר

אינו וחברך לתזכורת, זה דבר עליו שרשום

הוא)רואה אף ויתעורר לראות לו מותר גם ,(ואולי

במקום החסד למדת מתקשר אתה הרי

להמתקת תזכה שכן וכיון הדין, למדת

יתגברו.הדינים לא והדינים

שהאדם שהגם היא הצרה תמיד הרי

כשהוא דשמיא, לסייעתא בבוקר התפלל

הוא פלוני, עם לדבר מעשה בשעת בא

ידי ועוצם כוחי של באופן קצת חושב

תמיד. לנגדי ה' שויתי לקיים מהחיוב ושוכח

"כבר עולם: של לריבונו אומר הוא

הסייעתא על כוחך יישר בבוקר. התפללתי

פלוני עם להיפגש רוצה אני עכשיו דשמיא,

בחוץ". להמתין יכול אתה עינים. בארבע

כל את ומשקיע הדלת את סוגר הוא וכך

על לחשוב ירא הוא כי המסחר בעניני כולו

היוצאות מילים כמה יאבד שמא הקב"ה

שהוא הוא שקורה מה שיחו. בן מפי

יתגברו וממילא דינים, של להנהגה מתקשר

אך והצמצום. הדינים זוכרעליו כשהאדם

שכל בזכרו בפנים אתו נמצא שהקב"ה

ועצום, גדול נס היא מפיו, היוצאת מילה

החסד למידת מתחבר הוא וממתיקהרי

הדינים. את בזה

האכילה ע"י מהתגשמות שמירה

האכילה. בענין הוא מברךוכן כשהאדם

כראוי הנהנין שנתבארברכות כפי היינו ,

ש ניסילעיל, שהם במאכלים מתבונן הוא

הקב"ה.ניסים תמשוךשל לא האכילה

מטה כלפי כל-כך לואותו שיהיו באופן

אל מגיע האדם פעמים הרבה הן צמצומים.

בהרגשה ממנה ויוצא מרומם במצב האכילה

מקושר כשהאדם אכן ממדרגתו. שנפל

שהוא למה היינו האוכל, של הדינים לחלק

באופן בו התבוננת כזה, שם לזה נתת רואה.



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 בשלח תשפ"ג

באמת, זה על לעבוד רוצה כשהאדם

שהוא הזמנים הם מה להחליט צריך הוא

לכך אומקדיש יום תוך מזה ישכח אחרת, .

הוא ברכה באיזו להחליט צריך הוא יומיים.

אשר לענין הדבר הוא בזה. להתבונן בוחר

במדרגה איני "עדיין האדם: יאמר יצר.

אני אבל ברכות, המאה בכל בזה להתבונן

לאחרונה עסקנו יצר". אשר בברכת מתחיל

היאבענין קטנה. לקבלה שיש החזק הכוח

הבא. לשלב פתח גוררתפותחת מצוה

במדרגה תלויה השניה המדרגה מצוה.

אחת למדרגה עולה כשהאדם הראשונה.

למדרגה ממנה לעבור יכול הוא קטנה,

זהשמעליה. על עובד אינוכשהאדם הוא ,

ה ענין על סתם אלאעובד הואברכות,

הנסתרים בניסים להכיר להתחיל עובד

דבר. מכל ולהתפעל

ש להבין צריך ממנוהאדם רוצה הקב"ה

ודבר דבר כל על מבטו את לךשישנה יש !

צריך שאני אמר מי הציווי? איפה ציווי.

קודם דבר? כל על אחרת להסתכל להתחיל

האמונהכל במצות כלול ה'זה אנכי ,

זה, על מיוסדות הברכות זאת ועוד אלוקיך.

אסורים, מתיר כגון ההסתכלות, שינוי על

רק ולא עוורים. פוקח כפופים, זוקף

כל על להסתכל מצווה כשהאדם הברכות.

פירושו פרטית, השגחה של בהסתכלות דבר

ש דבר שהואהואשל מה בכל לזכור מצווה

יש אלא רואה, שהוא מה לא שזה רואה

אליו מעבר מצומצםמשהו כל-כך לא זה .

על מסתכל שהוא כפי מגושם כל-כך ולא

זה.

עמו שיתנהגו בהנהגה בוחר האדם

ש בידינו הוא כלל מתנהגהקב"הוהנה

עצמו שהאדם הנהגה באותה האדם עם

אפשרמתנהג צלך. ה' נקרא זה כלל ,

חסדים של בהנהגה האדם עם להתנהג

דין של באופן עמו להתנהג ואפשר נגלים

ניכר השפע ואין מצומצם יותר הכל בו אשר

כך האדם. בהנהגת תלוי והדבר כל-כך.

הפסוק על שמות בפרשת המדרש הביא

ש אהיה, אשר כך,אהיה יהיה האדם כאשר

כך עמו יהיה הקב"ה מצפהאף האדם אם .

הקב"ה ישברו, אליך כל עיני בקיימו לה'

אל יראיו אל ה' עיני מצדו כמו"כ מקיים

לחסדו. המיחלים

התמונה מראפשיץ: הרה"ק מבאר

כפי עליה תסתכל אם לעיניך, שנראית

בסדר היינו תמיד, עליה מסתכל שאתה

והרי אמר..." פלוני אמר, "הוא – הטבע

היועץ אמר, "המומחה – ככה זה תמיד

מי "אומרים". – הוא שהנוסח ויש אמר..."

העולם אומרים. יודע. "לא – האומרים? הם

זה על מסתכל כשאתה הנה אומרים..."

של באופן זה על מסתכל אתה ככה,

ואלוקים הטבע, בגמטריא שהוא אלוקים

זה על להסתכל רוצה אתה הדין. מדת הוא

אבל כזה. מהלך יש גמור! בסדר אםככה?

אלאתבחר ככה, זה על להסתכל לא

הפנימיות על שהסתכלותך,להסתכל נמצא

של המהלך שהוא הוי"ה של באופן תהיה

בניסים ככה: תבין ומעתה מובאספרים.

הדינים המתקת הדינים? המתקת של מושג

שהוא אלא לאדם, שפע שמגיע פירושה

היא האדם ועבודת צמצום, של באופן מגיע

ו הדינים, את מהדרכיםאחתלהמתיק

השפע את לקחת היא הדינים את להמתיק

נכונה עליו ולהסתכל קשורהזה לא "זה -

החיצוני. ללבוש קשור לא זה אחד, זהלאף

של שפע הקב"ה, של הנהגה ורק אך

אלא הלבוש, על כלל מסתכל אינני הקב"ה.

הפנימית האמת נס,על מתרחש עכשיו .

ש דבר של פירושו נס, כאןוכשמתרחש יש

באתגליא. הקב"ה של עכשיוהנהגה כאן יש

אלוקות". גילוי של יסתכלהתפשטות אם

שהקב"ה יזכה זה, באופן האדם זה על

זו בהנהגה עמו .יתנהג

עסקים בפגישת אלוקית התגלות

הוא פשוט כמה יתבונן כשהאדם

פועל,לעשותו זה כמה רצונוועד יתחזק

הסתכלותו בשינוי להשקיע מאוד עד

זו כמהלהסתכלות עד ונבין הבה ובכן, .

להפגש חבירו עם קבע האדם פשוט. הדבר

מסחר, בעניני ולדבר פלוני בתאריך אתו

שותפות לעשות להם כדאי אם לבדוק כגון

כבר רגילים אנו והנה וכדומה. עסק באיזה

של ממקום יבוא שהאדם שככל למושג

סייעתא פחות לו תהיה ידי, ועוצם כוחי

לה' לכן קודם שיתפלל וככל דשמיא,

דשמיא. סייעתא יותר לו תהיה לו, שיעזור

הזמן הגיע כבר הראשונה. הכיתה זוהי אכן

ה לנו אומרים ב'. לכיתה :צדיקיםלעלות

הלאה. מתקדמים איך אתכם נלמד כעת

שחרית, בתפילת זאת לעשות יכול אתה

תדבר נצור, באלוקי או תפילה בשומע כגון

בצהריים שתים בשעה "היום ותאמר: ה' עם

שתהיה לי עזור פלוני. עם להיפגש אצטרך

אבל אחד, מהלך זהו דשמיא..." סייעתא לי

האדם שיתפלל ולוואי אומר הרי יוחנן רבי

המתקת לעשות אפשר כולו. היום כל

תפילת על תסמוך אל היום. כל הדינים

כשאתה מעשה, בשעת אלא בלבד. הבוקר

בחדר, חבריך עם דקהיושב לך קח

לפתוח יכול שאתה שהמציאות להתבונן

הקב"ה של פלאי נס היא ולדבר, הפה .את

מראפשיץהנה בפרשתהרה"ק עצמו

לזה מביא לאדםפנחס שתעזור ראיה

עצום נס הוא דיבורו שכוח כילהבין זה,

והשפתיים כל-כך מהר לדבר יכול שהפה

לזו זו אותיות לצרף יכול והוא נעות

הבנה להן שיש תיבות מהן וליצור

פלאים פלאי הוא אחרים, אצל .ונקלטות

שורה שהנשמה לראות יכול אתה גופא מזה

זה אדם ובכן, ועצום. גדול נס זה באדם.

להתפעל יכול בחדר, חבירו עם שיושב

בחדר. אלוקית התגלות שיש מזה ולהתרגש

שאתה בשעה בזה להתבונן שתוסיף וככל

קטן פתק מחזיק אתה חבריך... עם מדבר

אינו וחברך לתזכורת, זה דבר עליו שרשום

הוא)רואה אף ויתעורר לראות לו מותר גם ,(ואולי

במקום החסד למדת מתקשר אתה הרי

להמתקת תזכה שכן וכיון הדין, למדת

יתגברו.הדינים לא והדינים

שהאדם שהגם היא הצרה תמיד הרי

כשהוא דשמיא, לסייעתא בבוקר התפלל

הוא פלוני, עם לדבר מעשה בשעת בא

ידי ועוצם כוחי של באופן קצת חושב

תמיד. לנגדי ה' שויתי לקיים מהחיוב ושוכח

"כבר עולם: של לריבונו אומר הוא

הסייעתא על כוחך יישר בבוקר. התפללתי

פלוני עם להיפגש רוצה אני עכשיו דשמיא,

בחוץ". להמתין יכול אתה עינים. בארבע

כל את ומשקיע הדלת את סוגר הוא וכך

על לחשוב ירא הוא כי המסחר בעניני כולו

היוצאות מילים כמה יאבד שמא הקב"ה

שהוא הוא שקורה מה שיחו. בן מפי

יתגברו וממילא דינים, של להנהגה מתקשר

אך והצמצום. הדינים זוכרעליו כשהאדם

שכל בזכרו בפנים אתו נמצא שהקב"ה

ועצום, גדול נס היא מפיו, היוצאת מילה

החסד למידת מתחבר הוא וממתיקהרי

הדינים. את בזה

האכילה ע"י מהתגשמות שמירה
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אל מגיע האדם פעמים הרבה הן צמצומים.
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הבינני ל

בסדר, זה... באופן לתוכך אותו הכנסת זה,
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זמן במשך מתווכח מונית שנהג מאוד מצוי

רוצה הוא שקלים. חמשה על לקוח עם רב

לתת. רוצה אינו והלוקח שקלים חמשה עוד
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האמת את לגלות מותר

אנשים כמה אחרת: שאלה ונשאל הבה

והנה בנחת, ומשוחחים אחד בחדר נמצאים

כולם. את להטריד ומתחיל אחד איש נכנס

לו לא בענינים שלו האף את מכניס הוא

זה מרמזים וכולם טיפשיות. טובות ומבקש

את שיעזוב בלבם ומתפללים בעיניהם לזה

ולוחש אחד אליהם ניגש כדי תוך החדר.

להתערב רוצה "איני בשקט: להם

האיש הוא מי שתדעו כדאי אבל בענייניכם,

בעל והוא פלוני, צדיק של בנו הוא הזה.

ויש וכך כך עם מתמודד הוא גדול. יסורים

הוא זאת ובכל בביתו, יתומים כמה לו

את משנים כולם רגע תוך להתחזק..." מנסה

כיסיהם את פותחים כולם הם התייחסותם.

לו מעניקים ואף גדולים שטרות לו ונותנים

את לספר לו אסור היה מה, חיזוק. דברי

להישאר להם לתת צריך היה הוא האמת?!

שתי לקח? זה זמן כמה השקר?! בתוך

האיש הוא מי להם סיפר הוא דקות.

האמת... את לראות והתחילו

וכדומה. אוכל כגון בחדר, מציאות כשיש

גדולים, ניסים כאן עושה שהקב"ה יודע אני

האסור בהסתר. חיים האדם בני אבל

את להסיר אחים, בשבת יחד להתאסף

כאן?! שנמצאת האמת על ולדבר הכיסוי

לזה מסכים הרע היצר שאין הואברור .

הדברים את לראות שימשיכו הכל יעשה

כי למה? השקרית. כשמשניםבהסתכלות

הנהגת את משנים ההסתכלות, אופן את

העולם.

עבודת ע"י רק אלוקית התגלות

האדם

שטעות הוא אלימלך ר' הרבי דברי יסוד

נעשית סוף, ים קריעת נעשה שכאשר לחשוב

אמת. זו אין אלוקית. היאהתגלות עבודתך

תשב כשאתה אלוקית. התגלות לעשות

זה באופן ותתבונן זה באופן אוותדבר כפי,

באופן הנהנין ברכת שתברך לעיל שדיברנו

באופן הדברים כל על להסתכל ותתחיל זה

אלוקית התגלות תהיה אז רק יחשובזה, .

גדול. נס הוא מדבר, שאני זה "עצם האדם:

אתי עושה הקב"ה לבד. לדבר יכול איני הרי

איך לפלוני, לעזור איך לפי מילים ומכניס נס

דבר שום לעשות יכול אינני לפלוני. לייעץ

של לזרועותיו עצמי את מכניס אני לבד.

רש"י שפירש וכפי אמו, עלי כגמול הקב"ה

התגלות נקרא זה לפניו". מוטל כגולם

אלוקית. התגלות עושים כך אלוקית.

שצריכים דבר היא אלוקית התגלות

רוצה שאתה להחליט צריך אתה לעשותו.

זה באופן דבר כל על .להסתכל

הזדמנות לו יש מחבירו, נפגע כשהאדם

אלוקית התגלות צריךלעשות היה "כך .

דיבר הקב"ה לפלוני. קשור לא זה להיות.

לכן באמצעותו". כששמעוהצדיקיםאתי

הקב"ה רצה "עכשיו אמרו: דבר, איזה

זאת". איזהשאשמע אצלם היה לא זה

חיו כך אלא פרטית, בהשגחה חדש .יסוד

" אמרו: ששמעו, ממה כל הנראהעם כפי

שום אין שהרי זאת, לשמוע צריך הייתי

מיניה פנוי אתר לית מהקב"ה. חוץ ".דבר

דינים. ממתיק האדם כך

שוין אצלו וגדול קטן

כך על לוי'אומר "צריך:ה'קדושת

הוא ברוך מהבורא הנס אל הנצרך האדם

רק נס, בדרך זה שאין במחשבתו לקבוע

בעל שהוא הכל, תלוי הבורא בחפץ

אצלו וגדול קטן העלילה, ורב היכולת

שוין".

במחשבתו לקבוע האדם על פירוש:

היא עוולתו אך לנס, צריך הוא שאין

- כזה באופן לכתחילה זה על שהסתכל

מה עם אלא אחד, אף עם כלום לי "אין

או כך לי אומר וכשאחד לי. אומר שהקב"ה

כ זה על מסתכל אני כך, לי אילואומר

את דן אני זה פי ועל אלי, מדבר הקב"ה

המצב".

" שם: בטחונווממשיך מחזיק כך ואם

כשהוא הוא ברוך יתברך בהשם ואמונתו

אזי שיהיה, מה יהיה דבר לשום נצרך

לו ומסייעין לו לאעושין זה אומר: האדם ."

מה זה רוצה, שהקב"ה מה אחד. לאף קשור

לו שאין נאמין הבה אתו. נדבר הבה שיהיה.

הטבע. את מלשנות אותו שמגביל דבר שום

הוא הלבוש, בסדר שקוע כל-כך שאני זה

לצמצום. שגורם זה

טועים של מלבן להוציא

טועים שרבים רגישה נקודה קיימת וכאן

האדם שכאשר כתוב לוי בקדושת בה.
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מדור אמונה ובטחון

לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
פטרון מדור אמונה ובטחון

ליפרשת בשלח תשפ"ג

בסדר, זה... באופן לתוכך אותו הכנסת זה,

להמשיך יכול אתה העולם. סוף לא זה

התקשרת זאת בכל אבל ה'. את לעבוד

אלוקים. לשם

כדבעי הנהנין ברכת יברך ,כשהאדם

נס איזה ולהבין בזה, להתבונן בזה, לחשוב

כאן, עצמומתרחש את מכניס הוא אין

עד אותו לרומם יכולה האכילה ואז לדינים,

שבתמאוד סעודת היתה יכולה כמה .

כואב... כל-כך זה האדם... את לרומם

המוכנים המאכלים האדם, את מושך הרחוב

לאדם גורמים הם האדם... את מושכים

כל-כך בצורה השבת סעודת על להסתכל

את שמעלים הדבר נכון אמת שפלה.

זה ומטעם קודש, בשבת הירודים הדברים

אבל קרושה. רגל משל, בדרך אוכלים,

יעלה שהוא להיזהר האדם צריך זה בשביל

שהרגל ולא מעלה כלפי הקרושה הרגל את

מטה. כלפי אותו תמשוך הקרושה

על מעידה היצר של מלחמתו

החשיבות

ש רואים בזהאנו עורך הרע היצר

גדולה בזה,מלחמה להתבונן האדם ועל ,

כל-כך. גדולה מלחמה בזה מנהל הוא מדוע

זמן במשך מתווכח מונית שנהג מאוד מצוי

רוצה הוא שקלים. חמשה על לקוח עם רב

לתת. רוצה אינו והלוקח שקלים חמשה עוד

אתה "מה אומר: הוא הוויכוח כל לאחר

חמשה על מלחמה כאן אנהל שאני חושב,

ולשלום". לחיים לך-לך צריך. לא שקלים?!

חשוב. מאוד לו היה שהוויכוח האמת אך

ומיד... תיכף אותו עוזב היה אחרת,

אם מאכל, איזה לאכול הולך כשהאדם

לא או התבונן אם כל-כך חשוב לא זה

זה על מנהל הרע היצר מדוע התבונן,

כן, אכן גדולה? כה יודעמלחמה הרע היצר

הרבה נוגע זה כי נלחם, הוא מה על היטב

על משפיע זה ועכשיו. לכאן מעבר

האדםההנהגה הנהגה באיזו היא השאלה .

עכשיו. עצמו את יודעמדבק הרע היצר

הנסתרים בניסים מתבונן האדם שכאשר

להתגלות גורם הוא אכילתו, בשעת

התגלותוקיתאל לעשות יכול אחד כל .

חוזרים היו כשהתלמידים אלוקית.

היו שם, הבעל תלמידי הצדיקים מרבותיהם

אצל כשהיו כי לגמרי, אחר בעולם נמצאים

חזקה אלוקית התגלות ראו רבותיהם,

ומעתה השתנתה, הסתכלותם שכל כל-כך

ההסתכלות מתוך ראו שראו מה כל

החדשה.

אלוקות. הוא דבר שכל היא האמת כי

האמת כיסויזהו זה על ומניח הרחוב בא .

לכמה להם האסור כיסוי, ועוד כיסוי ועוד

בזה?! ולהלחם יחד להתאסף יהודים

הצדיקים דברי את ולומדים הם מתאספים

שמתחילים עד כיסוי, אחר כיסוי נופל וכך

אחר באופן לכן קודם שראו מה את לראות

לגמרי.

האמת את לגלות מותר

אנשים כמה אחרת: שאלה ונשאל הבה

והנה בנחת, ומשוחחים אחד בחדר נמצאים

כולם. את להטריד ומתחיל אחד איש נכנס

לו לא בענינים שלו האף את מכניס הוא

זה מרמזים וכולם טיפשיות. טובות ומבקש

את שיעזוב בלבם ומתפללים בעיניהם לזה

ולוחש אחד אליהם ניגש כדי תוך החדר.

להתערב רוצה "איני בשקט: להם

האיש הוא מי שתדעו כדאי אבל בענייניכם,

בעל והוא פלוני, צדיק של בנו הוא הזה.

ויש וכך כך עם מתמודד הוא גדול. יסורים

הוא זאת ובכל בביתו, יתומים כמה לו

את משנים כולם רגע תוך להתחזק..." מנסה

כיסיהם את פותחים כולם הם התייחסותם.

לו מעניקים ואף גדולים שטרות לו ונותנים

את לספר לו אסור היה מה, חיזוק. דברי

להישאר להם לתת צריך היה הוא האמת?!

שתי לקח? זה זמן כמה השקר?! בתוך

האיש הוא מי להם סיפר הוא דקות.

האמת... את לראות והתחילו

וכדומה. אוכל כגון בחדר, מציאות כשיש

גדולים, ניסים כאן עושה שהקב"ה יודע אני

האסור בהסתר. חיים האדם בני אבל

את להסיר אחים, בשבת יחד להתאסף

כאן?! שנמצאת האמת על ולדבר הכיסוי

לזה מסכים הרע היצר שאין הואברור .

הדברים את לראות שימשיכו הכל יעשה

כי למה? השקרית. כשמשניםבהסתכלות

הנהגת את משנים ההסתכלות, אופן את

העולם.

עבודת ע"י רק אלוקית התגלות

האדם

שטעות הוא אלימלך ר' הרבי דברי יסוד

נעשית סוף, ים קריעת נעשה שכאשר לחשוב

אמת. זו אין אלוקית. היאהתגלות עבודתך

תשב כשאתה אלוקית. התגלות לעשות

זה באופן ותתבונן זה באופן אוותדבר כפי,

באופן הנהנין ברכת שתברך לעיל שדיברנו

באופן הדברים כל על להסתכל ותתחיל זה

אלוקית התגלות תהיה אז רק יחשובזה, .

גדול. נס הוא מדבר, שאני זה "עצם האדם:

אתי עושה הקב"ה לבד. לדבר יכול איני הרי

איך לפלוני, לעזור איך לפי מילים ומכניס נס

דבר שום לעשות יכול אינני לפלוני. לייעץ

של לזרועותיו עצמי את מכניס אני לבד.

רש"י שפירש וכפי אמו, עלי כגמול הקב"ה

התגלות נקרא זה לפניו". מוטל כגולם

אלוקית. התגלות עושים כך אלוקית.

שצריכים דבר היא אלוקית התגלות

רוצה שאתה להחליט צריך אתה לעשותו.

זה באופן דבר כל על .להסתכל

הזדמנות לו יש מחבירו, נפגע כשהאדם

אלוקית התגלות צריךלעשות היה "כך .

דיבר הקב"ה לפלוני. קשור לא זה להיות.

לכן באמצעותו". כששמעוהצדיקיםאתי

הקב"ה רצה "עכשיו אמרו: דבר, איזה

זאת". איזהשאשמע אצלם היה לא זה

חיו כך אלא פרטית, בהשגחה חדש .יסוד

" אמרו: ששמעו, ממה כל הנראהעם כפי

שום אין שהרי זאת, לשמוע צריך הייתי

מיניה פנוי אתר לית מהקב"ה. חוץ ".דבר

דינים. ממתיק האדם כך

שוין אצלו וגדול קטן

כך על לוי'אומר "צריך:ה'קדושת

הוא ברוך מהבורא הנס אל הנצרך האדם

רק נס, בדרך זה שאין במחשבתו לקבוע

בעל שהוא הכל, תלוי הבורא בחפץ

אצלו וגדול קטן העלילה, ורב היכולת

שוין".

במחשבתו לקבוע האדם על פירוש:

היא עוולתו אך לנס, צריך הוא שאין

- כזה באופן לכתחילה זה על שהסתכל

מה עם אלא אחד, אף עם כלום לי "אין

או כך לי אומר וכשאחד לי. אומר שהקב"ה

כ זה על מסתכל אני כך, לי אילואומר

את דן אני זה פי ועל אלי, מדבר הקב"ה

המצב".

" שם: בטחונווממשיך מחזיק כך ואם

כשהוא הוא ברוך יתברך בהשם ואמונתו

אזי שיהיה, מה יהיה דבר לשום נצרך

לו ומסייעין לו לאעושין זה אומר: האדם ."

מה זה רוצה, שהקב"ה מה אחד. לאף קשור

לו שאין נאמין הבה אתו. נדבר הבה שיהיה.

הטבע. את מלשנות אותו שמגביל דבר שום

הוא הלבוש, בסדר שקוע כל-כך שאני זה

לצמצום. שגורם זה

טועים של מלבן להוציא

טועים שרבים רגישה נקודה קיימת וכאן

האדם שכאשר כתוב לוי בקדושת בה.



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

הבינני לי

בלי הטבע את לשנות יכול שהקב"ה מאמין

בני ויש זו, להנהגה זוכה הוא עיכוב, שום

העצמי. רצונם את מכניסים הם שכאן אדם

שיהיה. מה זה רוצה, שהוא שמה בטוח הוא

מבלבל פעמים שהרבה הדבר הוא זה פרט

"הלא אומר: הוא אח"כ כי האדם, את

כל לעשות יכול שהקב"ה האמנתי באמת

שרציתי". הדבר קרה לא ולמעשה דבר,

הנקודה את להבהיר צריך בשביל אכן

שיאמר צריך האדם בעדינות. אותה ולומר

שהמציאות מה אומר, שהמומחה מה כך:

שהם מה אומר, שהרופא מה אומרת,

למה קשור לא זה כי מעניין, אינו אומרים

של דיבורים רק הכל זה אומרים. שהם

אני אם לראות רוצה הקב"ה אלי. הקב"ה

אני אם בטחוני, את מאבד אני אם נבהל,

יש עכשיו השתדלות. ריבוי לעשות מתחיל

נפלאה, דביקות להקב"ה, נפלא ביטול לו

אמרו, שחז"ל מה לעצמו משנן הוא ועכשיו

להסיר ליכולת שהמקור כולם מביאים וכך

על ולהסתכל הדבר של הלבוש את

רבי עם בתענית הגמרא הוא פנימיותו,

שאומר "מי לבתו שאמר דוסא בן חנינא

וידלוק". לחומץ יאמר הוא וידלוק, לשמן

זה. מקור שם מביא עצמו לוי הקדושת ואף

כך: אומר זההאדם אין הקב"ה כלפי

עד שינוי. שום אצלו קרה לא משנה.

ממשיך והוא ניסים, עשה הוא עכשיו

ניסים אומרלעשות הטבע שסדר זה .

צריך זה ובגלל כך להיות צריך זה שבגלל

ומוריד. מעלה אינו זה כך, הקב"הלהיות

היה שיכול כפי בדיוק עכשיו לעשותו יכול

שום אין הקב"ה כלפי לכן. קודם לעשותו

היא עבודתי לו. קשה יותר לא זה חילוק.

לו. קשה יותר לא שזה להבין

בניסו מכיר הנס בעל אין

נס הבעל צריך שם: כותב לוי הקדושת

ו בניסו, מכיר יהיה בדעתושלא יחשוב לא

הטבע דרך שהוא רק טבע, בשינוי לנס ,זה

נס לעשות יכול שהואשהקב"ה מי כי ,

שאמרחכם, מי בין כלל הפרש בעיניו אין

וידליק לחומץ יאמר או וידליק אולשמן

כדרכו, הולך או סוער יהיה ואצלשהים

אצלו, פשוטים הם הניסים כל יתברך השם

יתברך להשם כלל טירחא זה אין כן ואם

נס. לעשות

כדי הכל שעשו אדם בני לראות יכולים

לצבור הצליחו ובאמת הונם את להגדיל

רכושם כל את איבדו פתאום ובפתע הון,

מראש. לצפותה יכולים שהיו סיבה שום בלי

שלא אדם בני לראות יכולים שני, ומצד

להם היה לא שירוויחו. סיבה שום היתה

ופתאום קורס, שום למדו ולא מהלך שום

בשאר הוא וכן רב. כסף להרוויח התחילו

לא פלוני שידוכים. בעניני כגון הענינים,

ממתין. והוא שימתין סיבה שום לו היה

שימצא חלם לא אחד אף פלוני וכנגדו,

טוב שידוך קיבל הוא ה' וברוך מיד, שידוך

זאת רואים לתפארת. בית והקים מאוד מהר

הרבה שיש רואים הדברים בכל הזמן. כל

מה וזה מסודר, מהלך לפי שהולכים

שאומר: במוח שקר להטביע שמתחיל

כסף לו שיש בגלל חזק... מח לו שיש "בגלל

הוא. גמור שקר וייחוס..."

במצב נמצא שהוא מרגיש כשהאדם

להבין עליו שמים, לרחמי זקוק הוא שבו

שיביא ממני מצפה שהקב"ה המשמעות

רחמים של הנהגה התרגלולעולם אנשים .

פלוני? עם המצב "מה כזו: בשפה להשתמש

והמוח מרובים". שמים לרחמי זקוק הוא

לא, אך אבוד. שהמצב זאת יהיומתרגם מה

לא התוצאות יודע. אינני התוצאות

כיבד שהקב"ה מבין אני אבל אלי. קשורות

רחמים של הנהגה לעורר עכשיו .אותי

שמן לו שאין ורואה הביתה מגיע וכשהאדם

מאבד לא הוא הנרות, את להדליק

כן אם יש? "חומץ אומר: אלא עשתונות,

רוצה שהקב"ה מה אעשה בחומץ. אדליק

ממני".

מה בדיוק שזהו שם אומר לוי הקדושת

" לעשות. צריך יודעשהאדם מהאינני

לי. משנה לא זה התוצאות. תהיינה

לי. ידועות שאינן תוכניות יש אבללהקב"ה

עלי המוטלת העבודה מה לדעת צריך אני

פתוחות. לחשובוהתוצאות אינה עבודתי

מהי לחשוב אלא התוצאות, תהיינה מה

במושג להתבונן היא ועבודתי עבודתי,

".זה

ניסים על חיים כולנו

על מהגדוליםמסופר שהיהאחד זצ"ל

חי "אתה רופאו: לו אמר שפעם מאוד זקן

בשלווה גדול אותו לו השיב ניסים". על

ניסים". על חי אתה "וגם פניו: על הנסוכה

על חיים כולנו לי? מחדש אתה מה כלומר,

מאה כבני שלוש בני כזקנים, נערים ניסים,

שאנו ולזכור להבין העבודה, זוהי ועשרים.

לו: אמר גדול אותו ניסים. על חיים

ואתה זאת יודע שאני לבינך, ביני "החילוק

מת". חצי אתה ולכן לא,

השיעור: יסוד וזהו אומר לוי הקדושת

שהקב"ה בכך התבונן לנס, נצרך אתה אם

ככיסוי בזה תשתמש ואל עולמו, את מנהל

שאתה שמה במחשבה עצמך את להרגיע

אלא יקרה. שבוודאי מה זה תזכוררוצה,

זה אין אבל ניסים, על חי באמת שאתה

חי היית תמיד כה. עד שהיית מכפי שונה

הזדמנות קיבלת רק ועכשיו ניסים, על

היטב זאת .להבין

עכשיו כיבדו שהקב"ה מבין האדם אם

זו בנוסחבהנהגה קפה לשתות יכול הוא ,

זה, באופן הנהנין ברכת לברך יכול הוא זה.

זה. באופן יצר אשר ברכת לברך יכול הוא

את להציל כדי פלוני עם לדבר צריך כשהוא

הנושים רכושו. את להציל כדי עסקיו,

לניסים, זקוק והוא אותו מביןרודפים הוא

שכל בזה יותר עוד להתבונן צריך שהוא

הוא ובזה ניסים, הוא רואה שהוא מה

הוי"ה שם של הנהגה והאדםממשיך .

שאינו יתברר בסוף שיהיה... אמרו שכולם

שזו אמרו שכולם מה תמיד. הוא כך הן כן.

כלל היתה שלא רואים בסוף הבעיה, תהיה

כי למה? זהבעיה. באופן לו יתגלה .הקב"ה

ש בקצרה נזכיר ברוחניותלסיום, גם

ניסים עושה שהקב"ה לזכור האדם .צריך

שיצליח מרע, בסור שיצליח שיתעלה,

הוא הבאה. למדרגה שיעלה טוב, בעשה

אם אבל להתקדם, ממנו שמונע קיר רואה

רק הם קירות קירות. "אין כך: אומר הוא

לי שיש שאומר הטבע הטבע... ההסתר...

לי שיש שאומר הטבע קשה, נפש תכונת

האמת? מה אך אמת. זה חלשה... תפיסה

המומחה משלו. שפה יש שלטבע האמת

זה... בסגנון הלאה וכן אצליח, שלא אומר

הקב"האבל עם רק עסק לי יש ".אני

יוכל רוחניות, לגבי האדם זאת כשיזכור

ה' אל ולהתקרב הרבה הואלהתקדם .

ברוחניות, מסוים בענין לעבוד יתחיל

משם ולא מכאן לא לו, הולך שאין וכשיראה

שזה הדברים ונראין ומסוגר סגור והכל

אבל הטבע, שיטת "זוהי יאמר: ממנו, מנוע

נהגו אצלנו זו. כשיטה נהגו לא אצלנו

האחרת..." כשיטה לי קים האחרת... כשיטה

אלא יתייאש, לא ולהלחםוכך ללכת ימשיך

שם בפניו שיפתח מה וזה ההסתר, עם

שנזכה יתן מי הרחמים. והנהגת הוי"ה

לחסדים ולזכות ויותר יותר כך לחיות

גלויים.



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 בשלח תשפ"ג

בלי הטבע את לשנות יכול שהקב"ה מאמין

בני ויש זו, להנהגה זוכה הוא עיכוב, שום

העצמי. רצונם את מכניסים הם שכאן אדם

שיהיה. מה זה רוצה, שהוא שמה בטוח הוא

מבלבל פעמים שהרבה הדבר הוא זה פרט

"הלא אומר: הוא אח"כ כי האדם, את

כל לעשות יכול שהקב"ה האמנתי באמת

שרציתי". הדבר קרה לא ולמעשה דבר,

הנקודה את להבהיר צריך בשביל אכן

שיאמר צריך האדם בעדינות. אותה ולומר

שהמציאות מה אומר, שהמומחה מה כך:

שהם מה אומר, שהרופא מה אומרת,

למה קשור לא זה כי מעניין, אינו אומרים

של דיבורים רק הכל זה אומרים. שהם

אני אם לראות רוצה הקב"ה אלי. הקב"ה

אני אם בטחוני, את מאבד אני אם נבהל,

יש עכשיו השתדלות. ריבוי לעשות מתחיל

נפלאה, דביקות להקב"ה, נפלא ביטול לו

אמרו, שחז"ל מה לעצמו משנן הוא ועכשיו

להסיר ליכולת שהמקור כולם מביאים וכך

על ולהסתכל הדבר של הלבוש את

רבי עם בתענית הגמרא הוא פנימיותו,

שאומר "מי לבתו שאמר דוסא בן חנינא

וידלוק". לחומץ יאמר הוא וידלוק, לשמן

זה. מקור שם מביא עצמו לוי הקדושת ואף

כך: אומר זההאדם אין הקב"ה כלפי

עד שינוי. שום אצלו קרה לא משנה.

ממשיך והוא ניסים, עשה הוא עכשיו

ניסים אומרלעשות הטבע שסדר זה .

צריך זה ובגלל כך להיות צריך זה שבגלל

ומוריד. מעלה אינו זה כך, הקב"הלהיות

היה שיכול כפי בדיוק עכשיו לעשותו יכול

שום אין הקב"ה כלפי לכן. קודם לעשותו

היא עבודתי לו. קשה יותר לא זה חילוק.

לו. קשה יותר לא שזה להבין

בניסו מכיר הנס בעל אין

נס הבעל צריך שם: כותב לוי הקדושת

ו בניסו, מכיר יהיה בדעתושלא יחשוב לא

הטבע דרך שהוא רק טבע, בשינוי לנס ,זה

נס לעשות יכול שהואשהקב"ה מי כי ,

שאמרחכם, מי בין כלל הפרש בעיניו אין

וידליק לחומץ יאמר או וידליק אולשמן

כדרכו, הולך או סוער יהיה ואצלשהים

אצלו, פשוטים הם הניסים כל יתברך השם

יתברך להשם כלל טירחא זה אין כן ואם

נס. לעשות

כדי הכל שעשו אדם בני לראות יכולים

לצבור הצליחו ובאמת הונם את להגדיל

רכושם כל את איבדו פתאום ובפתע הון,

מראש. לצפותה יכולים שהיו סיבה שום בלי

שלא אדם בני לראות יכולים שני, ומצד

להם היה לא שירוויחו. סיבה שום היתה

ופתאום קורס, שום למדו ולא מהלך שום

בשאר הוא וכן רב. כסף להרוויח התחילו

לא פלוני שידוכים. בעניני כגון הענינים,

ממתין. והוא שימתין סיבה שום לו היה

שימצא חלם לא אחד אף פלוני וכנגדו,

טוב שידוך קיבל הוא ה' וברוך מיד, שידוך

זאת רואים לתפארת. בית והקים מאוד מהר

הרבה שיש רואים הדברים בכל הזמן. כל

מה וזה מסודר, מהלך לפי שהולכים

שאומר: במוח שקר להטביע שמתחיל

כסף לו שיש בגלל חזק... מח לו שיש "בגלל

הוא. גמור שקר וייחוס..."

במצב נמצא שהוא מרגיש כשהאדם

להבין עליו שמים, לרחמי זקוק הוא שבו

שיביא ממני מצפה שהקב"ה המשמעות

רחמים של הנהגה התרגלולעולם אנשים .

פלוני? עם המצב "מה כזו: בשפה להשתמש

והמוח מרובים". שמים לרחמי זקוק הוא

לא, אך אבוד. שהמצב זאת יהיומתרגם מה

לא התוצאות יודע. אינני התוצאות

כיבד שהקב"ה מבין אני אבל אלי. קשורות

רחמים של הנהגה לעורר עכשיו .אותי

שמן לו שאין ורואה הביתה מגיע וכשהאדם

מאבד לא הוא הנרות, את להדליק

כן אם יש? "חומץ אומר: אלא עשתונות,

רוצה שהקב"ה מה אעשה בחומץ. אדליק

ממני".

מה בדיוק שזהו שם אומר לוי הקדושת

" לעשות. צריך יודעשהאדם מהאינני

לי. משנה לא זה התוצאות. תהיינה

לי. ידועות שאינן תוכניות יש אבללהקב"ה

עלי המוטלת העבודה מה לדעת צריך אני

פתוחות. לחשובוהתוצאות אינה עבודתי

מהי לחשוב אלא התוצאות, תהיינה מה

במושג להתבונן היא ועבודתי עבודתי,

".זה

ניסים על חיים כולנו

על מהגדוליםמסופר שהיהאחד זצ"ל

חי "אתה רופאו: לו אמר שפעם מאוד זקן

בשלווה גדול אותו לו השיב ניסים". על

ניסים". על חי אתה "וגם פניו: על הנסוכה

על חיים כולנו לי? מחדש אתה מה כלומר,

מאה כבני שלוש בני כזקנים, נערים ניסים,

שאנו ולזכור להבין העבודה, זוהי ועשרים.

לו: אמר גדול אותו ניסים. על חיים

ואתה זאת יודע שאני לבינך, ביני "החילוק

מת". חצי אתה ולכן לא,

השיעור: יסוד וזהו אומר לוי הקדושת

שהקב"ה בכך התבונן לנס, נצרך אתה אם

ככיסוי בזה תשתמש ואל עולמו, את מנהל

שאתה שמה במחשבה עצמך את להרגיע

אלא יקרה. שבוודאי מה זה תזכוררוצה,

זה אין אבל ניסים, על חי באמת שאתה

חי היית תמיד כה. עד שהיית מכפי שונה

הזדמנות קיבלת רק ועכשיו ניסים, על

היטב זאת .להבין

עכשיו כיבדו שהקב"ה מבין האדם אם

זו בנוסחבהנהגה קפה לשתות יכול הוא ,

זה, באופן הנהנין ברכת לברך יכול הוא זה.

זה. באופן יצר אשר ברכת לברך יכול הוא

את להציל כדי פלוני עם לדבר צריך כשהוא

הנושים רכושו. את להציל כדי עסקיו,

לניסים, זקוק והוא אותו מביןרודפים הוא

שכל בזה יותר עוד להתבונן צריך שהוא

הוא ובזה ניסים, הוא רואה שהוא מה

הוי"ה שם של הנהגה והאדםממשיך .

שאינו יתברר בסוף שיהיה... אמרו שכולם

שזו אמרו שכולם מה תמיד. הוא כך הן כן.

כלל היתה שלא רואים בסוף הבעיה, תהיה

כי למה? זהבעיה. באופן לו יתגלה .הקב"ה

ש בקצרה נזכיר ברוחניותלסיום, גם

ניסים עושה שהקב"ה לזכור האדם .צריך

שיצליח מרע, בסור שיצליח שיתעלה,

הוא הבאה. למדרגה שיעלה טוב, בעשה

אם אבל להתקדם, ממנו שמונע קיר רואה

רק הם קירות קירות. "אין כך: אומר הוא

לי שיש שאומר הטבע הטבע... ההסתר...

לי שיש שאומר הטבע קשה, נפש תכונת

האמת? מה אך אמת. זה חלשה... תפיסה

המומחה משלו. שפה יש שלטבע האמת

זה... בסגנון הלאה וכן אצליח, שלא אומר

הקב"האבל עם רק עסק לי יש ".אני

יוכל רוחניות, לגבי האדם זאת כשיזכור

ה' אל ולהתקרב הרבה הואלהתקדם .

ברוחניות, מסוים בענין לעבוד יתחיל

משם ולא מכאן לא לו, הולך שאין וכשיראה

שזה הדברים ונראין ומסוגר סגור והכל

אבל הטבע, שיטת "זוהי יאמר: ממנו, מנוע

נהגו אצלנו זו. כשיטה נהגו לא אצלנו

האחרת..." כשיטה לי קים האחרת... כשיטה

אלא יתייאש, לא ולהלחםוכך ללכת ימשיך

שם בפניו שיפתח מה וזה ההסתר, עם

שנזכה יתן מי הרחמים. והנהגת הוי"ה

לחסדים ולזכות ויותר יותר כך לחיות

גלויים.



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

תפילה עיון מדור

תשפ"ג שבט ג' בא פרשת רביעי יום

לחירות האדם את מוציאה מצרים יציאת זכירת

מצרים יציאת מזכירין

עשה מצות לנו יש התפילה בסדר

זוכרים אנו נשכחת. שלפעמים דאורייתא

זוכרים אנו דאורייתא, מצוה היא שק"ש

דאורייתא היא ראשונים להרבה שהתפילה

אך עלמא, לכולי דאורייתא היא צרה ובעת

דאורייתא, עשה מצות עוד שיש שוכחים

מצרים יציאת מצוהזכירת אנו ומקיימים .

בפרשה ק"ש, קוראים שאנו אימת כל זו

הוצאתי אשר א-להיכם ה' אני השלישית,

לא-להים. לכם להיות מצרים מארץ אתכם

האדם על גדולה השפעה זו למצוה לה ויש

לקיים ומכוון כוונתה את מבין שהוא כל

להלכה נקטינן הרי בכלל, אותה.

צריך כוונה. צריכות מצוות שבדאורייתא

עשה מצות לקיים ומזומן מוכן "הנני לכוון:

ממצרים". הוציאנו שהקב"ה לזכור

יציאת מזכירים אנו מצריםכאמור,

אבותינו ובעזרת שבק"ש, השלישית בפרשה

שאם נאמר ובהלכה בה. מרחיבים אנו שם

בפרשה זו מצוה לקיים כיוון לא האדם

בעזרת לקיימה יכוון שבק"ש, השלישית

ומבית גאלתנו ממצרים "אמת אבותינו,

ובכורך הרגת בכוריהם כל פדיתנו, עבדים

וזדים בקעת להם סוף וים גאלת ישראל

צריהם מים ויכסו העברת וידידים טבעת

רשימה מזכירים אנו נותר". לא מהם אחד

סתם נכר מארץ שלא נקודות, של שלמה

וקרע עבדים, מבית הוציאנו אלא הוציאנו,

ובעוד שירה. לו לומר וזכינו הים, את לנו

זכירת מצות של הרושם תחת נמצא האדם

עשרה, לשמונה נכנס הוא מצרים, יציאת

הענין מיוסדת שעליו היסוד בעצם זהו אשר

מזכיר כשהאדם לתפילה. גאולה סמיכת של

בזה מקיים שהוא ממה חוץ מצרים, יציאת

מזכירה הוא אם דאורייתא, עשה מצות

עשרה, שמונה קודם דהיינו הנכון, במקום

גבוהה. יותר למדרגה תפילתו את יעלה זה

ש ידוע בא)הרמב"ןוהנה פרשת (סוף

שכאשר ומזכיר זו מצוה בענין הרבה מרחיב

אזי זו, מצוה של משמעותה מה מבין האדם

לזמן מעבר הרבה מתרחבת שהיא מבין הוא

ולא בק"ש רק לא זו מצוה מקיים הוא זה.

מזכיר הוא אז אמנם אבותינו. בעזרת רק

עוד מקיים הוא כמו"כ אבל בפיו, אותה

הוא מצרים. ליציאת זכר שהן מצוות הרבה

"והיה בפירוש שכתוב וכמו תפילין, מניח

כי עיניך בין ולטוטפת ידכה על לאות

שבת וכן ממצרים", ה' הוציאנו יד בחוזק

והרמב"ן מצרים. ליציאת זכר היא קודש

מצה, ואכילת מזוזה מצות כמו"כ מביא

שיעור ע'

שנזכור יסוד על בנוי הכל וסוכות, פסח

ממצרים. הוציאנו שהקב"ה תמיד

האמונה יסודות השרשת

תכלית היא מה לבאר נבוא וכעת

הנה נכונה. לקיימה יכולים ואיך המצוה

הרמב"ן שכתב מה היא הראשונה הנקודה

ממילאש מצרים, יציאת זוכר האדם כאשר

העולם את ברא שהקב"ה זוכר הוא

כדיומנהיגו לנו ניתנה זו מצוה אומר: הוי .

אלוקיך ה' אנכי של האמונה את להחדיר

מי שכל אנו יודעים זאת הן האדם. בלב

יסודות את תמיד לשנן צריך לעולם שהגיע

דאורייתא, עשה מצות רק לא וזה האמונה,

קם כשהוא כולן. המצוות כל יסוד זה אלא

" לעצמו: להזכיר צריך הוא אניבבוקר, עבד

ואת העולם את שמנהיג זה והוא להקב"ה

בו אשר והכל,כל דבר, כל על משגיח והוא

ידו על באופןנעשה אלי שמדברים אנשים .

פרנסה נכנס. שלא כסף שנכנס, כסף מצער.

הצעת קיבלתי. שלא פרנסה שקיבלתי,

שלא שידוך הצעת אלי, שהובאה שידוך

אלי. נעשההובאה הכלל מן יוצא בלי הכל

טוב הרי והקב"ה הקב"ה, של בניהולו

הוא ".ומטיב

הרע יצר כנגד תורה דיברה

הסתר של כזה שבעולם יודע הקב"ה

ממילא יקרה לא זאת.זה חשב כבר ואפילו

פעמים אלף פעמים,האדם אלף חמישים ,

הלא פעמים, אלף כל-כךמאה יש זה כנגד

הרבה וכל-כך רואה שהאדם תמונות הרבה

אלה כל אשר שומע שהוא שמועות

האמונה את צריךמטשטשות כן, אכן .

"הלא האדם: שיאמר יש כי לזה, לב לשים

ושילשתי. ושיננתי שמעתי כבר פשוט, זה

שידיעה התורה אומרת בזה?". החידוש מה

יודע שהאדם זה ידיעות. משאר שונה זו

את הקים מוקדון שאלכסנדר משל בדרך

זאת לשמוע לו מספיק היוונית, האימפריה

על לחזור צריך לא הוא לא. ותו אחת פעם

אך פעמים. אלף זו האמונהידיעה ידיעות

לשנן האדם אלאמחויב פעמים, אלף לא

סיבות. כמה לזה ויש ושוב. שוב החיים כל

אלכסנדר על הידיעה לגבי כל, ראשית

להשכיחה, פועל אינו הרע היצר מוקדון,

משקיעבעוד הוא האמונה ידיעות לגבי

להשכיחן. כוחותיו כל את

כי השניה, רואהוהסיבה כשהאדם

המתרחשים דברים אבןבעיניו כגון ,

מכונית או רח"ל, תינוק על שנופלת

בבירור רואה הוא כאילו לו נדמה שדורסת,

שקרה. מה קרה סתירהלמה הן התמונות

עולם פרטית, בהשגחה האמונה עם

אחר סיפור מספר שלההסתר הלבוש ,

יודע שהוא לחשוב האדם את מביא הטבע

למה היטב יודע "אני - שקרה מה קרה למה

השידוך וכך הרע לשון דיבר פלוני קרה. זה

התוכל בעיניי! זאת ראיתי הלא נפל.

הל מזה, ויותר זה?!". על הואלהתווכח א

כל ומסבירים מדברים אדם בני איך שומע

הסברים מיני כל עם כזה, באופן דבר

מאוד עמוק מחלחלים אלה כל פוליטיים.

את משנן שהוא חושב שהוא וכמה בלבו,

כן, כי הנה מספיק. אינו האמונה, יסודות

את היום שיננת פעמים כמה לי, נא אמור

חמש פעמים? שלוש האמונה? יסודות

את פעמים אלף היום שמעת הרי פעמים?

שהיסוד דיבורים שמעת ממש. ההיפך

טבע של סדר שיש הוא מאחוריהם העומד

הנעשה. כל את הקובע והוא

מצוות לקיים הקב"ה אותנו צוה

האמיתי. הסיפור את לנו האדםשיספרו

ה' הוציאנו יד בחוזק כי למה? תפילין, מניח

הוא בפיך. ה' תורת תהיה למען ממצרים,

עם ק"ש וקורא יביאך כי והיה קדש אומר

ו שמוע אם בלבווהיה משריש הוא כך

העולם את מנהל .שהקב"ה



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 בשלח תשפ"ג

תפילה עיון מדור

תשפ"ג שבט ג' בא פרשת רביעי יום

לחירות האדם את מוציאה מצרים יציאת זכירת

מצרים יציאת מזכירין

עשה מצות לנו יש התפילה בסדר

זוכרים אנו נשכחת. שלפעמים דאורייתא

זוכרים אנו דאורייתא, מצוה היא שק"ש

דאורייתא היא ראשונים להרבה שהתפילה

אך עלמא, לכולי דאורייתא היא צרה ובעת

דאורייתא, עשה מצות עוד שיש שוכחים

מצרים יציאת מצוהזכירת אנו ומקיימים .

בפרשה ק"ש, קוראים שאנו אימת כל זו

הוצאתי אשר א-להיכם ה' אני השלישית,

לא-להים. לכם להיות מצרים מארץ אתכם

האדם על גדולה השפעה זו למצוה לה ויש

לקיים ומכוון כוונתה את מבין שהוא כל

להלכה נקטינן הרי בכלל, אותה.

צריך כוונה. צריכות מצוות שבדאורייתא

עשה מצות לקיים ומזומן מוכן "הנני לכוון:

ממצרים". הוציאנו שהקב"ה לזכור

יציאת מזכירים אנו מצריםכאמור,

אבותינו ובעזרת שבק"ש, השלישית בפרשה

שאם נאמר ובהלכה בה. מרחיבים אנו שם

בפרשה זו מצוה לקיים כיוון לא האדם

בעזרת לקיימה יכוון שבק"ש, השלישית

ומבית גאלתנו ממצרים "אמת אבותינו,

ובכורך הרגת בכוריהם כל פדיתנו, עבדים

וזדים בקעת להם סוף וים גאלת ישראל

צריהם מים ויכסו העברת וידידים טבעת

רשימה מזכירים אנו נותר". לא מהם אחד

סתם נכר מארץ שלא נקודות, של שלמה

וקרע עבדים, מבית הוציאנו אלא הוציאנו,

ובעוד שירה. לו לומר וזכינו הים, את לנו

זכירת מצות של הרושם תחת נמצא האדם

עשרה, לשמונה נכנס הוא מצרים, יציאת

הענין מיוסדת שעליו היסוד בעצם זהו אשר

מזכיר כשהאדם לתפילה. גאולה סמיכת של

בזה מקיים שהוא ממה חוץ מצרים, יציאת

מזכירה הוא אם דאורייתא, עשה מצות

עשרה, שמונה קודם דהיינו הנכון, במקום

גבוהה. יותר למדרגה תפילתו את יעלה זה

ש ידוע בא)הרמב"ןוהנה פרשת (סוף

שכאשר ומזכיר זו מצוה בענין הרבה מרחיב

אזי זו, מצוה של משמעותה מה מבין האדם

לזמן מעבר הרבה מתרחבת שהיא מבין הוא

ולא בק"ש רק לא זו מצוה מקיים הוא זה.

מזכיר הוא אז אמנם אבותינו. בעזרת רק

עוד מקיים הוא כמו"כ אבל בפיו, אותה

הוא מצרים. ליציאת זכר שהן מצוות הרבה

"והיה בפירוש שכתוב וכמו תפילין, מניח

כי עיניך בין ולטוטפת ידכה על לאות

שבת וכן ממצרים", ה' הוציאנו יד בחוזק

והרמב"ן מצרים. ליציאת זכר היא קודש

מצה, ואכילת מזוזה מצות כמו"כ מביא

שנזכור יסוד על בנוי הכל וסוכות, פסח

ממצרים. הוציאנו שהקב"ה תמיד

האמונה יסודות השרשת

תכלית היא מה לבאר נבוא וכעת

הנה נכונה. לקיימה יכולים ואיך המצוה

הרמב"ן שכתב מה היא הראשונה הנקודה

ממילאש מצרים, יציאת זוכר האדם כאשר

העולם את ברא שהקב"ה זוכר הוא

כדיומנהיגו לנו ניתנה זו מצוה אומר: הוי .

אלוקיך ה' אנכי של האמונה את להחדיר

מי שכל אנו יודעים זאת הן האדם. בלב

יסודות את תמיד לשנן צריך לעולם שהגיע

דאורייתא, עשה מצות רק לא וזה האמונה,

קם כשהוא כולן. המצוות כל יסוד זה אלא

" לעצמו: להזכיר צריך הוא אניבבוקר, עבד

ואת העולם את שמנהיג זה והוא להקב"ה

בו אשר והכל,כל דבר, כל על משגיח והוא

ידו על באופןנעשה אלי שמדברים אנשים .

פרנסה נכנס. שלא כסף שנכנס, כסף מצער.

הצעת קיבלתי. שלא פרנסה שקיבלתי,

שלא שידוך הצעת אלי, שהובאה שידוך

אלי. נעשההובאה הכלל מן יוצא בלי הכל

טוב הרי והקב"ה הקב"ה, של בניהולו

הוא ".ומטיב

הרע יצר כנגד תורה דיברה

הסתר של כזה שבעולם יודע הקב"ה

ממילא יקרה לא זאת.זה חשב כבר ואפילו

פעמים אלף פעמים,האדם אלף חמישים ,

הלא פעמים, אלף כל-כךמאה יש זה כנגד

הרבה וכל-כך רואה שהאדם תמונות הרבה

אלה כל אשר שומע שהוא שמועות

האמונה את צריךמטשטשות כן, אכן .

"הלא האדם: שיאמר יש כי לזה, לב לשים

ושילשתי. ושיננתי שמעתי כבר פשוט, זה

שידיעה התורה אומרת בזה?". החידוש מה

יודע שהאדם זה ידיעות. משאר שונה זו

את הקים מוקדון שאלכסנדר משל בדרך

זאת לשמוע לו מספיק היוונית, האימפריה

על לחזור צריך לא הוא לא. ותו אחת פעם

אך פעמים. אלף זו האמונהידיעה ידיעות

לשנן האדם אלאמחויב פעמים, אלף לא

סיבות. כמה לזה ויש ושוב. שוב החיים כל

אלכסנדר על הידיעה לגבי כל, ראשית

להשכיחה, פועל אינו הרע היצר מוקדון,

משקיעבעוד הוא האמונה ידיעות לגבי

להשכיחן. כוחותיו כל את

כי השניה, רואהוהסיבה כשהאדם

המתרחשים דברים אבןבעיניו כגון ,

מכונית או רח"ל, תינוק על שנופלת

בבירור רואה הוא כאילו לו נדמה שדורסת,

שקרה. מה קרה סתירהלמה הן התמונות

עולם פרטית, בהשגחה האמונה עם

אחר סיפור מספר שלההסתר הלבוש ,

יודע שהוא לחשוב האדם את מביא הטבע

למה היטב יודע "אני - שקרה מה קרה למה

השידוך וכך הרע לשון דיבר פלוני קרה. זה

התוכל בעיניי! זאת ראיתי הלא נפל.

הל מזה, ויותר זה?!". על הואלהתווכח א

כל ומסבירים מדברים אדם בני איך שומע

הסברים מיני כל עם כזה, באופן דבר

מאוד עמוק מחלחלים אלה כל פוליטיים.

את משנן שהוא חושב שהוא וכמה בלבו,

כן, כי הנה מספיק. אינו האמונה, יסודות

את היום שיננת פעמים כמה לי, נא אמור

חמש פעמים? שלוש האמונה? יסודות

את פעמים אלף היום שמעת הרי פעמים?

שהיסוד דיבורים שמעת ממש. ההיפך

טבע של סדר שיש הוא מאחוריהם העומד

הנעשה. כל את הקובע והוא

מצוות לקיים הקב"ה אותנו צוה

האמיתי. הסיפור את לנו האדםשיספרו

ה' הוציאנו יד בחוזק כי למה? תפילין, מניח

הוא בפיך. ה' תורת תהיה למען ממצרים,

עם ק"ש וקורא יביאך כי והיה קדש אומר

ו שמוע אם בלבווהיה משריש הוא כך

העולם את מנהל .שהקב"ה



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

הכוחות ובעל היכולת בעל תקיף

כולם

נתגלה שבו האופן היא מצרים יציאת

כך הזה. בעולם מסבירים.הראשוניםהדבר

אשר אלוקיך ה' אנכי לומר יכול היה הקב"ה

ה' אנכי לומר בחר אך וארץ, שמים בראתי

מצרים, מארץ הוצאתיך אשר כיאלוקיך

בתוך שנעשה דבר היא מצרים יציאת

סדר בתוך לכל נודע אז אשר הזה, העולם

כן ועל העולם, את מנהל שהקב"ה הטבע

באדם. גדול יותר רושם הותיר

רק לא בעולם נודע שכך הרמב"ן ומוסיף

העולםש את מנהל שהואהקב"ה גם אלא ,

" הרמב"ן ובלשון יכול, בכלכל שליט שהוא

בידו מעכב אוואין הכחישו המצריים ."

מקליפת לו שהיה מי וכמו"כ הסתפקו,

הקב"ה היוכל – כמסתפק עמד מצרים

ישועה הקב"ה הביא לא? או ישועה להביא

שייצאו כזו ישועה הטבע, כדרך שלא

והתפעלות. התרגשות מרוב ומןמכליהם

מודה אדם המפורסמים הגדולים הנסים

כולה התורה יסוד שהם הנסתרים .בנסים

לאלפים, יום כל מתרחשים כאלה סיפורים

בעיניו. לראותם יכול מאמין יהודי וכל

אלו, יסודות אצלו מחזק האדם

את מנהל שהוא העולם, את ברא שהקב"ה

בידו מעכב ואין יכול כל ושהוא ,העולם

היכן לעצמו מזכיר שהוא ידי על זה וכל

היינו ניסי. באופן הוציאנו הקב"ה ואיך היינו

דרך שום לנו היה ולא המצרים אצל עבדים

סדרי את הפך והקב"ה מהם, להשתחרר

על המכות את בהביאו האופנים בכל הטבע

ובזרוע חזקה ביד מארצם והוציאנו המצרים,

הים, את לנו וקרע להשרישנטויה כדי הכל

האמונה את הרמב"ןבנו שם שכתב וכפי ,

פעם כל זאת לעשות צריך אינו שהקב"ה

אלא כדימחדש, אחת פעם זאת עשה

לכל, ברור היאשיהיה טיפשות רק ועכשיו

לו היו וכולם שאירע דבר על להתווכח

באופן אלא נעשה, הוא בסתר לא כי עדים,

לכל. גלוי

צריך שהאדם הראשון הדבר זהו ובכן

בהבינו אבותינו, ובעזרת בק"ש יום כל לכוון

יסודותש את בלבו להחדיר הזמן זהו

שהרי,האמונה הרבה, לו נוגע זה ובוודאי

שישלח מהקב"ה עכשיו לבקש מתכונן הוא

ישועה ה'לו רפאנו לבקש עומד הוא ,

לו יתן שהקב"ה לבקש עומד הוא ונרפא,

ו הלאה. וכן להתפללפרנסה, שיוכל כדי

תחת לבוא מוכרח הוא נכונה, ולבקש

יציאת היתה מצרים. יציאת של הרושם

בימינו גם מצרים יציאת ויש בעבר מצרים

בה'. עצמו שתולה מי לכל

אנחנו בריותיך לפניו ויאמרו

ה כתב גדול יסוד בטעםרמב"ןעוד

ליציאת זכר מצוות לעשות שנצטוינו

הטוב הכרת להביע כדי והוא מצרים,

אמרו לפיכך לשונו: וזה פ"בלהקב"ה. (אבות

שכולןמ"א) כבחמורה, קלה במצוה זהיר הוי

אדם שעה שבכל מאוד, וחביבות חמודות

ו לאלוקיו, בהן המצוותכוונתמודה כל

בראנו, שהוא אליו ונודה באלוקינו שנאמין

היצירה כוונת אחרוהיא טעם לנו שאין ,

ו הראשונה, חפץביצירה עליון א-ל אין

ויודה האדם שידע מלבד בתחתונים

שבראו הקוללאלוקיו רוממות וכוונת ,

תפילת וזכות הכנסיות בתי וכוונת בתפילות

יתקבצוהרבים, מקום אדם לבני שיהיה זהו

זה ויפרסמו והמציאם שבראם לא-ל ויודו

אנחנו בריותיך לפניו .ויאמרו

הדרגה דרגות. כמה יש לזה אכן

החובת בו שמאריך היסוד היא הראשונה

ש אתהלבבות המחייבת הגדולה הסיבה

מרגיש שהוא מה היא ה', את לעבוד האדם

חייו. את לו חב שהקב"השהוא רואה הוא

וכיון לו, מחויב ומרגיש כל-כך לו מטיב

יכול שאינו מבין הוא מחויב, מרגיש שהוא

הנה פיו. את הק'להמרות כתבהאוה"ח

מקומות ביותרשאבכמה החמור הדבר

רעה להחזיר הוא לעשות יכול שהאדם

טובה ובאחדתחת מזה. גרוע יותר אין .

שבהמקומות כותב הראשוןהוא הדבר

מעבודת למנעו באדם פועל הרע שהיצר

הקב"ה של בטובתו יכיר שלא הוא ,ה'

הוי האדם. מערכת את משבר זה דבר שהרי

בפנימיותואומר: טבעית הרגשה יש לאדם

לו שהטיב למי להטיב שלא יכול .שאינו

ונפשו דעת לאדם לו יש עוד כל האדם. זהו

למי ממילא באופן טובה מכיר הוא בריאה,

כי לו, להרע יכול שאינו ובוודאי לו, שהטיב

ורצוני חיי, את לו חב "אני לו: אומר לבו

לו להראות רוצה אני כטובתו... לו להחזיר

הקב"ה. כלפי הוא כך בטובתו..." מכיר שאני

רוצה שהוא נפלאה הכרה לו יש האדם

רוח נחת יכוללהקב"הלעשות אני "איך –

קטן אדם הן רוח... נחת קצת ולו לו לעשות

מה צדקת ואם להטיב באמת יכול ואיני אני

מקום, מכל אך יקח... מידך מה או לו תתן

להקב"ה? רוח נחת לעשות יכול היה מה

במרה קצת ששרוי יהודי איזה יש כאן הנה

כי למה? להחיותו... הולך אני שחורה.

את ונחיה נלך הבה בצער. שרויה השכינה

טובה מילה חולים... ביקור הנשמה...

ליהודי..."

לו שיש מבין הוא כן, עושה כשהאדם

הולך הוא הנה לרוב. הזדמנויות זה כעין

לה' ותשבחות שירות משתוקק.לומר הוא

כמהלזה ולומר לעמוד רוצה כל-כך הוא .

שהוא לא ובכוונה. בחמימות תהלים מזמורי

משהו, עוד לו שיתן מהקב"ה לבקש רוצה

לעשות שלא אפשר איך מרגיש הוא אלא

בהתלהבות, לתודה מזמור אומר הוא כן.

משהו להחזיר רוצה שהוא מפני פשוט

ברכת לי. מטיב כל-כך הרי הקב"ה להקב"ה.

הרי ובשמחה. בכוונה הסידור, מתוך המזון

שלא אפשר איך הרבה, כל-כך לי נותן הוא

לו? הזאתלהודות הטבעית ההרגשה את

להרגיש האדם בריא.צריך להיות ואםכדי

אותה להוליד צריך הוא מרגיש, אינו

פעולותיו לפי נפעל אדם ברכתעל-ידי עם .

לתודה. מזמור עם מודים, עם כךהמזון,

של בטובותיו ושוב שוב מתבונן הוא

מתעלם.הקב"ה הוא הדברים שאר ומכל ,

ואינו קשה במצב עכשיו נמצא הוא אם

ביותר הטוב שזהו עכשיו להרגיש במדרגה

מזה עין יעלים שראינובשבילו, וכפי ,

דבורהב האדםתומר מן מבקש שהקב"ה

"זה השאר. מכל עין ויעלים בטוב שיתבונן

להיות צריך אני למה אבל כואב, באמת

התפילות את ולהרוס מזה ולחשוב טיפש

מחשבתי..." על הבית בעל אני הרי שלי?

המחשבה, על הבית בעל להיות קל זה אין

השלך לאדם. בחירה נותן הקב"ה עכ"פ אבל

אותי..." תטריד אל עכשיו! "לא – זה! את

לך, עושה שהקב"ה הטובות על חשוב

תודה. עליהן ותן בהן השתעשע

ההרמב"ןאומר אומר וכן חובת,

להיותהלבבות עצמו להרגיל צריך שהאדם ,

כבר ישר. אדם אותו עושה זה כי כזה, אדם

ראשון ביום זה על צריךגדיברנו שכך

ככה. אחרים אנשים על להסתכל האדם

לו עושים שהם הטובות את רק לראות

הדברים על לחשוב ולא עליהן ולהודות

לי? עשה הוא מה משנה זה מה האחרים.

אני חלק ובאותו לי הטיב הוא סוף כל סוף

מתבונן...

ה.א. מד, מקץ ט. כ, וירא ראה

יח.ב. ח, עקב ראה

בא.ג. פרשת 'הבינני' ראה



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 
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היצירה כוונת אחרוהיא טעם לנו שאין ,

ו הראשונה, חפץביצירה עליון א-ל אין

ויודה האדם שידע מלבד בתחתונים
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יתקבצוהרבים, מקום אדם לבני שיהיה זהו

זה ויפרסמו והמציאם שבראם לא-ל ויודו
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בפנימיותואומר: טבעית הרגשה יש לאדם
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את ונחיה נלך הבה בצער. שרויה השכינה
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אותי..." תטריד אל עכשיו! "לא – זה! את

לך, עושה שהקב"ה הטובות על חשוב

תודה. עליהן ותן בהן השתעשע

ההרמב"ןאומר אומר וכן חובת,

להיותהלבבות עצמו להרגיל צריך שהאדם ,

כבר ישר. אדם אותו עושה זה כי כזה, אדם

ראשון ביום זה על צריךגדיברנו שכך

ככה. אחרים אנשים על להסתכל האדם

לו עושים שהם הטובות את רק לראות

הדברים על לחשוב ולא עליהן ולהודות
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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

שמו יתברך לבורא רוח נחת לעשות

אומר מצרים. יציאת זכירת אל ובחזרה

כשהוא גם באדם משתרש זה שדבר הרמב"ן

ליציאת זכר של זו עשה מצות מקיים

בשביל צריך שהאדם דבר זה הלא מצרים.

א ממורמר אדם אמיתי. יהודי יכוללהיות ינו

את רואה הוא כי כראוי, יהודי להיות

הטובות ועל כל-כך, חזקה בבהירות הצרות

גם יש מכחיש. לא אני "נכון, אומר: הוא

מדבר איני עכשיו אבל טובים. דברים

כזה אדם בצער". שרוי אני עכשיו עליהם.

והודאה שבח מלא להיות יכול אינו

קשה הרי כזה לאדם חבל! חבל! להקב"ה.

לה' להודות טוב קודש בשבת לקיים מאוד

עשויה. מלאכתו כל כאילו ולהרגיש

האדם של החיים סגנון להיות צריך כך

רוח נחת עכשיו לעשות רוצה "אני –

תורה. עכשיו ללמוד רוצה אני להקב"ה,

מסודר היהודי של יומו סדר דקות". חמש

לעזור עתיד מצרים יציאת זכירת זה. באופן

כזה. אדם לעשותך מאוד נפלא באופן לך

בדבר, התבונן היא. דאורייתא מצוה הן

והתרגש. כדיהתפעל מצוה לך נתן הקב"ה

בך תפעל שאיןשהיא בזה כוונתנו זה. דבר

איזה על הרבה פעמים שאומרים כמו זה

וכך". לכך להועיל לו יש סגולה "זה – דבר

בפירוש: בתורתו אומר הקב"ה כאן אלא

הן" כי האלה, המצוות את לך נותן אני

לקבל. יכול שאתה ביותר הטובים הדברים

אותך. ירפאו הן בריא. אדם אותך יעשו הן

אותך יחיו לפסוקהן מגיע כשהאדם ובכן ."

הוצאתי אשר א-להיכם ה' אני בק"ש זה

במחשבתו: אומר הוא מצרים, מארץ אתכם

חשובה מצוה כאן לי יש ופלא! "הפלא

ועכשיו ק"ש מצות קיימתי עתה זה מאוד.

שהקב"ה להזכר חדשה, מצוה לי נזדמנה

והוציאנו עבדים בבית היינו לנו. הטיב

לחירות". מעבדות

מצרים מארץ שהוצאתנו על

עצם על להודות הראשונה, המדרגה זוהי

חירות. לנו ונתן עבדים מבית שהוציאנו זה

מארץ שהוצאתנו על א-להינו ה' לך נודה

לפני עוד פדיתנו. עבדים ומבית מצרים

שבזה, הרוחניים החלקים על עוברים שאנו

החלקים על להודות לזכור צריכים אנו

בחייהם. מתענגים אדם בני הנה הגשמיים.

למקומות נוסעים העולם, בכל מטיילים הם

אנו כן, אכן לשבתות. נוסעים הקדושים,

של במצב גשמית מבחינה היום נמצאים

אומות של מעּולם משוחררים אנו ֵָחירות.

חייבים אנחנו מסוימת. במידה העולם

לא מאליו. מובן לא זה כך. על להודות

לנו. מטיב הקב"ה אבל כך. שיהיה לנו מגיע

לנו יש משפחות, לנו יש לבניו. עוזר הוא

נראה זה, על שנסתכל צד מאיזה דירות.

כך, על מודים אנו שפע. לנו נתן שהקב"ה

לעיל, להיהפךוכאמור רוצים בעיקר

הודאה ונותני טובה מכירי זוהילאנשים .

איננה שהתכלית מבין האדם הנקודה.

אלא בלבד, מצרים יציאת על להודות

מצרים ליציאת זכר של זו עשה במצות

שיזכור כזה, לאיש להפכו הכלים נמצאים

לו ושעשה לו עושה שהקב"ה הטובות את

הקטנות הטובות אל לב ושישים .בעבר,

אבל קטנות, טובות לנו קוראים אנו

מסודרים, אינם האלה הקטנים כשהדברים

אחת שן שרק ממקומו. קופץ האדם מיד

לו... תכאב

רעים מהרגלים חירות

גבוהה. יותר אחת למדרגה נעבור ומכאן

ה אמת'הנה תר"נ)'שפת בא ביאר(פרשה

אנו מצרים, יציאת על מודים אנו שכאשר

נכר, מארץ שיצאנו זה על רק לא מודים

ואנו עבדים מבית שיצאנו על רק ולא

זאת עוד אלא העולם, בכל להתהלך יכולים

בידינו שנתן על להקב"ה מודים אנו

הטבע מסדר לצאת כן,היכולת אכן .

לכל זו מתנה הקב"ה נתן מצרים ביציאת

חורין בן אתה משוחרר. אתה ויהודי. יהודי

דברים הם האחרים, הדברים כל אמיתי.

שאינוטכניים. מי הוא אמיתי חורין בן

לטבע כלל .משועבד

היציאה היא לזה מהדוגמאות אחת

לב לדאבון התרגל האדם רע. מהרגל

אינו ועכשיו ראוי שאינו דבר איזה לעשות

טבע. נעשה הרגל כי ממנו, להשתחרר יכול

אך להפסיק, פעמים עשר החליט כבר הוא

ביציאת אכן שוב. לשם נמשך הוא הזמן כל

אמנם כח. זה לאדם לו נתן הקב"ה מצרים

לא מההרגל, להשתחרר לבדך תרצה אם כן,

לך לטבע. אצלך הפך ההרגל כי תצליח,

לבד, להשתחרר המנסה הטבע. עם תלחם

בכל ונלחם באוויר לרחף שמנסה למי דומה

המשיכה. כח עם להלחםכוחו אפשר אי

הטבע אבלעם להקב"ה. אמיתי ביטול עם

ועם לך לעזור יכול הוא שרק הכרה מתוך

לך שיאיר להקב"ה נכונה אורתפילה את

מאותוהתורה, להשתחרר שתוכל תראה

לה' להודות להפסיק תוכל ולא עלהרגל

הגדוליםכך מהניסים אחד באמת וזהו .

שאיננו רואים אנו כאשר בעולם, שקיימים

לטבע. משועבדים

לקבל יכול אינו באחרא דכפות מאן

שמים מלכות עול

כל אלא ההרגלים, לענין רק לא וזה

אמת' ה'שפת זה. יסוד על בנויה ה' עבודת

ש כאן לתורהמבאר לזכות יכול האדם אין

אחרא והסטרא הטבע משעבוד שיוצא .עד

ה לשון מביא בהר)זוה"קהוא "מאן(פרשת :

מלכות עול לקבל יכול אינו באחרא דכפות

הטבע בסדר שכפות מי כלומר, שמים".

את לקיים יכול אינו ממנו, לצאת יכול ואינו

ממצריםהתורה. אותנו הוציא כשהקב"ה

הוציאו יהודי, כל לקח הטבע, כדרך שלא

כפות שאינו לאדם ועשאו השעבוד מן

הטבע ורקלסדר ראוי, נעשה הוא אז

את לו יש מעתה כי התורה, לקבלת

התורה מצות את לקיים הואהכוחות כאן .

עשרים לאחר היום, ובסוף ביו"כ, מתענה

ומתפלל נעמד הוא צום, של שעות וארבע

כמה נא ראו לו. לא בכוחות נעילה תפילת

יהודים כמה ראו לאחרים. מוותרים יהודים

כשיהיה "בסדר! חובותיהם: לבעלי אומרים

בולמים יהודים כמה ראו לי..." תחזיר לך

האלה הדברים כל מריבה. בשעת פיהם את

הטבע. לדרך שמחוץ דברים הם ודומיהם,

וחבירו ויו"ט בשבת ושמח שש האדם

מחריש לו, משתאה הצד מן עליו מסתכל

אני יודע "הרי – זאת עושה הוא איך לדעת

הוא איך יודע אני בביתו, עליו עובר מה

הוא איך ראה הילדים. חינוך עם מתמודד

כלום". לו חסר לא כאילו נראה זה מתפלל!

מסדר יציאה לא אם הזה הדבר זה מה

אור כאשר ליהודי כח נתן הקב"ה הטבע?

לו. מזיז אינו דבר ששום ללבו חודר התורה

לו. מפריע לא דבר שום עליו! הסתכל

נזכר הוא החול, בימות לפעמים, כן, אמנם

וממשיך חוזר הוא אח"כ אבל לו, כואב וזה

הוא לבב. ובטוב בשמחה ה' את לעבוד

כשהוא אבל מלחמות. לו יש ודם. בשר

לה' מתפלל הוא לאחור, נופל שהוא רואה

כל הטבע. מסדר יוצא הוא ושוב לו, שיעזור

אותו. מעניינים אינם ההבלים, כל התאוות,

אבל נסיון, לו היה כאן נסיון, לו היה כאן

מתגבר? הוא הק'איך הפסוקהאוה"ח על

אחרי) כתב(פרשת הרי מצרים" ארץ "כמעשה

מי אנושיים. בכוחות להתגבר אפשר שאי

חשב או אסורה ראיה פעם ראה שכבר

במציאות שייך אינו ראויה, שאינה מחשבה

מה ובכן ממנו. מושלל זה להתגבר. שיוכל

וחייהם מתגברים שיהודים רואים שאנו זה

א-להיכם... ה' אני היא: התשובה מאירים?



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 בשלח תשפ"ג

שמו יתברך לבורא רוח נחת לעשות

אומר מצרים. יציאת זכירת אל ובחזרה

כשהוא גם באדם משתרש זה שדבר הרמב"ן

ליציאת זכר של זו עשה מצות מקיים

בשביל צריך שהאדם דבר זה הלא מצרים.

א ממורמר אדם אמיתי. יהודי יכוללהיות ינו

את רואה הוא כי כראוי, יהודי להיות

הטובות ועל כל-כך, חזקה בבהירות הצרות

גם יש מכחיש. לא אני "נכון, אומר: הוא

מדבר איני עכשיו אבל טובים. דברים

כזה אדם בצער". שרוי אני עכשיו עליהם.

והודאה שבח מלא להיות יכול אינו

קשה הרי כזה לאדם חבל! חבל! להקב"ה.

לה' להודות טוב קודש בשבת לקיים מאוד

עשויה. מלאכתו כל כאילו ולהרגיש

האדם של החיים סגנון להיות צריך כך

רוח נחת עכשיו לעשות רוצה "אני –

תורה. עכשיו ללמוד רוצה אני להקב"ה,

מסודר היהודי של יומו סדר דקות". חמש

לעזור עתיד מצרים יציאת זכירת זה. באופן

כזה. אדם לעשותך מאוד נפלא באופן לך

בדבר, התבונן היא. דאורייתא מצוה הן

והתרגש. כדיהתפעל מצוה לך נתן הקב"ה

בך תפעל שאיןשהיא בזה כוונתנו זה. דבר

איזה על הרבה פעמים שאומרים כמו זה

וכך". לכך להועיל לו יש סגולה "זה – דבר

בפירוש: בתורתו אומר הקב"ה כאן אלא

הן" כי האלה, המצוות את לך נותן אני

לקבל. יכול שאתה ביותר הטובים הדברים

אותך. ירפאו הן בריא. אדם אותך יעשו הן

אותך יחיו לפסוקהן מגיע כשהאדם ובכן ."

הוצאתי אשר א-להיכם ה' אני בק"ש זה

במחשבתו: אומר הוא מצרים, מארץ אתכם

חשובה מצוה כאן לי יש ופלא! "הפלא

ועכשיו ק"ש מצות קיימתי עתה זה מאוד.

שהקב"ה להזכר חדשה, מצוה לי נזדמנה

והוציאנו עבדים בבית היינו לנו. הטיב

לחירות". מעבדות

מצרים מארץ שהוצאתנו על

עצם על להודות הראשונה, המדרגה זוהי

חירות. לנו ונתן עבדים מבית שהוציאנו זה

מארץ שהוצאתנו על א-להינו ה' לך נודה

לפני עוד פדיתנו. עבדים ומבית מצרים

שבזה, הרוחניים החלקים על עוברים שאנו

החלקים על להודות לזכור צריכים אנו

בחייהם. מתענגים אדם בני הנה הגשמיים.

למקומות נוסעים העולם, בכל מטיילים הם

אנו כן, אכן לשבתות. נוסעים הקדושים,

של במצב גשמית מבחינה היום נמצאים

אומות של מעּולם משוחררים אנו ֵָחירות.

חייבים אנחנו מסוימת. במידה העולם

לא מאליו. מובן לא זה כך. על להודות

לנו. מטיב הקב"ה אבל כך. שיהיה לנו מגיע

לנו יש משפחות, לנו יש לבניו. עוזר הוא

נראה זה, על שנסתכל צד מאיזה דירות.

כך, על מודים אנו שפע. לנו נתן שהקב"ה

לעיל, להיהפךוכאמור רוצים בעיקר

הודאה ונותני טובה מכירי זוהילאנשים .

איננה שהתכלית מבין האדם הנקודה.

אלא בלבד, מצרים יציאת על להודות

מצרים ליציאת זכר של זו עשה במצות

שיזכור כזה, לאיש להפכו הכלים נמצאים

לו ושעשה לו עושה שהקב"ה הטובות את

הקטנות הטובות אל לב ושישים .בעבר,

אבל קטנות, טובות לנו קוראים אנו

מסודרים, אינם האלה הקטנים כשהדברים

אחת שן שרק ממקומו. קופץ האדם מיד

לו... תכאב

רעים מהרגלים חירות

גבוהה. יותר אחת למדרגה נעבור ומכאן

ה אמת'הנה תר"נ)'שפת בא ביאר(פרשה

אנו מצרים, יציאת על מודים אנו שכאשר

נכר, מארץ שיצאנו זה על רק לא מודים

ואנו עבדים מבית שיצאנו על רק ולא

זאת עוד אלא העולם, בכל להתהלך יכולים

בידינו שנתן על להקב"ה מודים אנו

הטבע מסדר לצאת כן,היכולת אכן .

לכל זו מתנה הקב"ה נתן מצרים ביציאת

חורין בן אתה משוחרר. אתה ויהודי. יהודי

דברים הם האחרים, הדברים כל אמיתי.

שאינוטכניים. מי הוא אמיתי חורין בן

לטבע כלל .משועבד

היציאה היא לזה מהדוגמאות אחת

לב לדאבון התרגל האדם רע. מהרגל

אינו ועכשיו ראוי שאינו דבר איזה לעשות

טבע. נעשה הרגל כי ממנו, להשתחרר יכול

אך להפסיק, פעמים עשר החליט כבר הוא

ביציאת אכן שוב. לשם נמשך הוא הזמן כל

אמנם כח. זה לאדם לו נתן הקב"ה מצרים

לא מההרגל, להשתחרר לבדך תרצה אם כן,

לך לטבע. אצלך הפך ההרגל כי תצליח,

לבד, להשתחרר המנסה הטבע. עם תלחם

בכל ונלחם באוויר לרחף שמנסה למי דומה

המשיכה. כח עם להלחםכוחו אפשר אי

הטבע אבלעם להקב"ה. אמיתי ביטול עם

ועם לך לעזור יכול הוא שרק הכרה מתוך

לך שיאיר להקב"ה נכונה אורתפילה את

מאותוהתורה, להשתחרר שתוכל תראה

לה' להודות להפסיק תוכל ולא עלהרגל

הגדוליםכך מהניסים אחד באמת וזהו .

שאיננו רואים אנו כאשר בעולם, שקיימים

לטבע. משועבדים

לקבל יכול אינו באחרא דכפות מאן

שמים מלכות עול

כל אלא ההרגלים, לענין רק לא וזה

אמת' ה'שפת זה. יסוד על בנויה ה' עבודת

ש כאן לתורהמבאר לזכות יכול האדם אין

אחרא והסטרא הטבע משעבוד שיוצא .עד

ה לשון מביא בהר)זוה"קהוא "מאן(פרשת :

מלכות עול לקבל יכול אינו באחרא דכפות

הטבע בסדר שכפות מי כלומר, שמים".

את לקיים יכול אינו ממנו, לצאת יכול ואינו

ממצריםהתורה. אותנו הוציא כשהקב"ה

הוציאו יהודי, כל לקח הטבע, כדרך שלא

כפות שאינו לאדם ועשאו השעבוד מן

הטבע ורקלסדר ראוי, נעשה הוא אז

את לו יש מעתה כי התורה, לקבלת

התורה מצות את לקיים הואהכוחות כאן .

עשרים לאחר היום, ובסוף ביו"כ, מתענה

ומתפלל נעמד הוא צום, של שעות וארבע

כמה נא ראו לו. לא בכוחות נעילה תפילת

יהודים כמה ראו לאחרים. מוותרים יהודים

כשיהיה "בסדר! חובותיהם: לבעלי אומרים

בולמים יהודים כמה ראו לי..." תחזיר לך

האלה הדברים כל מריבה. בשעת פיהם את

הטבע. לדרך שמחוץ דברים הם ודומיהם,

וחבירו ויו"ט בשבת ושמח שש האדם

מחריש לו, משתאה הצד מן עליו מסתכל

אני יודע "הרי – זאת עושה הוא איך לדעת

הוא איך יודע אני בביתו, עליו עובר מה

הוא איך ראה הילדים. חינוך עם מתמודד

כלום". לו חסר לא כאילו נראה זה מתפלל!

מסדר יציאה לא אם הזה הדבר זה מה

אור כאשר ליהודי כח נתן הקב"ה הטבע?

לו. מזיז אינו דבר ששום ללבו חודר התורה

לו. מפריע לא דבר שום עליו! הסתכל

נזכר הוא החול, בימות לפעמים, כן, אמנם

וממשיך חוזר הוא אח"כ אבל לו, כואב וזה

הוא לבב. ובטוב בשמחה ה' את לעבוד

כשהוא אבל מלחמות. לו יש ודם. בשר

לה' מתפלל הוא לאחור, נופל שהוא רואה

כל הטבע. מסדר יוצא הוא ושוב לו, שיעזור

אותו. מעניינים אינם ההבלים, כל התאוות,

אבל נסיון, לו היה כאן נסיון, לו היה כאן

מתגבר? הוא הק'איך הפסוקהאוה"ח על

אחרי) כתב(פרשת הרי מצרים" ארץ "כמעשה

מי אנושיים. בכוחות להתגבר אפשר שאי

חשב או אסורה ראיה פעם ראה שכבר

במציאות שייך אינו ראויה, שאינה מחשבה

מה ובכן ממנו. מושלל זה להתגבר. שיוכל

וחייהם מתגברים שיהודים רואים שאנו זה

א-להיכם... ה' אני היא: התשובה מאירים?



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

שלא אע"פ הודאה. האדם נותן זה על

המתנה את זה ברגע עכשיו ניצלת

עליה. תודה תן יציאתשקיבלת, זכירת

לא היא. דאורייתא עשה מצות מצרים!

ביום מחליט שהאדם היא בעלמא סגולה

כדי בה ואשתמש "הבה - אחד בהיר

שמוטלת היא עשה מצות מצרתי". להיפטר

" יום. בכל האדם עלעל לו להודות עלי

לי נתן הוא לעשות? מה לי. שנתן המתנה

לסדר משועבד אהיה שלא במתנה זאת

".הטבע

מלמעלה וקשירה מלמטה קשירה

ב שם אמתכתוב אדםשפת כל "וצריך :

כי בפרטלידע, השי"ת, לנו שנתן המצות

אותות שנקראין ומילהאותן שבת ,)(תפילין

אדם לכל ומסייעים פועלים כיהם ."

שכאשר זה באופן נקבעו האלה המצוות

של למצב נכנס הוא אותן, עושה האדם

גדולה. חיות ומקבל מצרים יציאת זכירת

לזכר זקוקים אנו יום שכל להבין עלינו

קליפה מגיעה יום כל כי מצרים, ליציאת

שירה, לומר צריך יום כל היום. עם חדשה

צריך יום כל תפילין, להניח צריך יום כל

מגיעים יום כל כי מצרים, יציאת להזכיר

הן האדם. את שמגבילים חדשים מצבים

אוכל איך היום, אותי פקדה חדשה צרה

"הקב"ה היא: התשובה ממנה? להתחמק

להיזכר עומד אני ובאמצעותה מצוה לי נתן

יחלצני וכמו"כ ממצרים הוציאני שהקב"ה

אבל יודע. איני זאת? יעשה איך זו. מצרה

לטבע". משועבד איני כי זאת יעשה

מניח שאדם "וכמו אמת': ה'שפת ממשיך

הגוף משיעבוד לצאת ורוצה למטה תפילין

כן כמו שמים, מלכות לקבלת ולכנוס

ונפשו נשמתו מוציא בשמים השורש

ורמזו הקדושה. אל ומתקשר אחרא מסטרא

דחז"ל עלמאבתפילין קמאמרי פרק

כנ"ל,ברכותד והרמז ישראל, בני כאשר

ופורקין בעוה"ז למטה תפילין מניחין

עליהם ומקבלין אחרא סטרא עול מעצמם

ית"ש מלכותו כןעול מניח, הקב"ה כביכול

ופורק אליו, ישראל בני את וקושר תפילין

אחרא סטרא עול בתפיליןמעליהם לכן .

של לשבחן פרשיות ב' ג"כ עלמא דמרי

כו' גדול גוי מי ישראל, כעמך מי - ישראל

או - אחרא מסטרא להצילם פרשיות וב'

כו'. בה' נושע עם א-להים, הנסה

ישראל בני שכאשר הוא העניין עומק

תפילין מניח הקב"ה אף תפילין, מניחין

גוי מי ישראל, כעמך מי כתוב ושם כנגדם,

כוחות ישראל שבני הכרוז ויוצא גדול,

כשהם הגם לצאת ויכולים להם יש גדולים

אחרא. הסטרא אצל כבר שבויים

שמצות שכפי לבאר אמת' ה'שפת מוסיף

השבת כך לאדם, זאת עושה תפילין הנחת

אמרו קודש "ובשבת זאת: שאיןחז"לעושה

כי אות, עצמם שהם תפילין שבתותצריך

מצרים ליציאת זכר בעצמם הם ויו"ט

עובדא בלי מצרים גאולת בהם ,ונתעורר

תורה, כולו לעשות שהנשמהויכולין

משיעבוד חירות היא קודש בשבת היורדת

בשבת שליטה לון דלית אחרא הסטרא

כו'". מינה ומתעברין קודש

הדין מעלמא שלא שלוה

שאין זה במושג יש פרט עוד והנה

מעבר הטבע לסדר משועבד היהודי

שהבאנו. זקוקלדוגמאות שהאדם פעם כל

אמונה מתוך הנפש לשלוות ומגיע לישועה

אותו יושיע שהקב"ה צריך,בהירה ואינו

צורה ובאיזו וכיצד איך יודעלדעת הוא כי ,

דבר הטבע, מדרך למעלה מושיע שהקב"ה

השגה. נקרא מהקב"הזה היא מתנה

טוב כל-כך זאת יבין שיתיישב,שהמוח עד

לבו זועל שידיעה פשוט הדבר אין כי .

יש הרבה פעמים הנה בלב. היטב תתיישב

כאחד שמתהלך בצרה השרוי אדם שרואים

עונה: הוא כך, על אותו וכששואלים האדם

האמיתית והסיבה יעזור". ה' הבעיה? "מה

כי היא, רגוע להשאר לו קל כל-כך למה

יעזור, לא הקב"ה "אפילו לעצמו: אומר הוא

על מדובר הכל סך נורא. יהיה לא זה

ודברים דין עליהם לי שיש דולר האלפיים

ה' אומר הוא זה". את נכסה כבר פלוני. עם

וזה מהבעיה. כל-כך נבהל אינו כי יעזור

גדולה. חכמה אינו

לא שאם הוא כשהפחד היא החכמה

ומר רע לו יהיה שנודעייוושע, מי כגון .

מי או אחריו מחפשת שהמשטרה לו

הוא הלאה. וכן שחורות, לו מנבא שהרופא

חייו לקרות, שעלול מה יקרה שאם יודע

יודע שהוא לפעמים יש זה כעין נגמרים.

לו יהיו לקרות, שעלול מה יקרה שאם

בזיונות אלא בזיונות, סתם לא בזיונות.

ואף זה, על ידבר העולם כל ומרים. קשים

אתו. להשתדך ירצה לא היאאחד אז

גדולה "חכמה לעצמו: יאמר מהשהאדם

אצלי, ברור זה אבל יודע, לא אני יקרה

על ומשגיח העולם את מנהל שהקב"ה

שהוא מה וכל ומטיב, טוב והוא הכל

אין כי בשבילי, ביותר הטוב הוא עושה,

לי יתן ובוודאי מלמעלה, יורד רע דבר

לעבדו לפחד?כלים לי יש מה כן ואם .

יעשה הקב"ה שמא לפחד אני הצריך

יעשה הקב"ה מלבדו. עוד אין – כרצונו?!

מאומה. אחד אף עם לי אין ואני רצונו, את

כדי בלילה". ולנוח לשיר יכול אני לי. טוב

לא והלב בלב תתיישב באמת זו שהכרה

גבוהה. במדרגה מדובר קל. לא זה ינקוף,

להירגע כח לאדם לו אין הטבע בדרך

כאילו הלאה להמשיך שיוכל כזה באופן

מדרך שלמעלה לכוח זקוק הוא היה. לא

שישרההטבע סוף האין לאור צריך הוא .

ישתוממו שאנשים כזו השראה ולקבל עליו

בן "הוא בהתפעלות: ויאמרו אותו בראותם

להישאר מצליח הוא איך אמיתי. עליה

כאלה?". במצבים בשלווה

עולם לחירות יציאה

לסדר משועבד איני חירות. נקרא זה

אחד לכל במתנה נתן הקב"ה הטבע.

עמו את ויוצא לזה. להגיע שיוכל מישראל

בעולם דבר שום אין עולם. לחירות ישראל

ישנם הרי היהודי. האיש את לערער שיכול

באופן האדם את שמצערים הגוף יסורי

מדרגה כי אם מדרגה, יש זה כל עם נורא.

יכול הוא אליה, מגיע האדם שכאשר גבוהה,

יסורים של במצב גם הדעת בישוב להישאר

זכו עוד מאיתנו כמה הנה נוראים.

המתחסדלה המפורסם החסיד אצל סתובב

חוץ אשר זצ"ל, ראטה אליהו רבי קונו עם

מיסורי סבל גם מסביב, שאפפוהו מהצרות

כאשר לו הטיב והקב"ה ומרים, קשים הגוף

יצאו דיבורים כאלה הדעת. ישוב לו נתן

וימים שבתות כאלה אורות... כאלה מפיו...

כן, אכן לו... היו מאירים מדרגהטובים יש

הזה. בעולם כלל נמצא לא כזה אדם כזו.

עולם לחירות החוצה יוצא והדרך.הוא

היא עולם, חירות מאותה מעט לטעום

כדי לנו נתן שהקב"ה המצוות קיום על-ידי

מצרים. ליציאת להתחבר

הדבר. יסוד הוא מצרים ליציאת זכר

שחרית בק"ש מצרים יציאת מזכירים

לאחר מיד בה להרחיב חז"ל וקבעו וערבית,

אבותינו בעזרת בשחרית בק"ש, הזכרתה

שנותן מה זה זאת. כל באמונה ובערבית

הדוגמאות בכל לחירות השייכות את לאדם

לעיל. שהובאו

דאורייתא עשה מצות הדברים: סיכום

ממצרים. הוציאנו שהקב"ה לזכור יש

שלאחריה. ובברכה בק"ש הוא לזה המקום

בפירוש שנקבעו רבות במצוות לזה, ובנוסף

מניח כשהיהודי מצרים. ליציאת זכר להיות



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

מיפרשת בשלח תשפ"ג

שלא אע"פ הודאה. האדם נותן זה על

המתנה את זה ברגע עכשיו ניצלת

עליה. תודה תן יציאתשקיבלת, זכירת

לא היא. דאורייתא עשה מצות מצרים!

ביום מחליט שהאדם היא בעלמא סגולה

כדי בה ואשתמש "הבה - אחד בהיר

שמוטלת היא עשה מצות מצרתי". להיפטר

" יום. בכל האדם עלעל לו להודות עלי

לי נתן הוא לעשות? מה לי. שנתן המתנה

לסדר משועבד אהיה שלא במתנה זאת

".הטבע

מלמעלה וקשירה מלמטה קשירה

ב שם אמתכתוב אדםשפת כל "וצריך :

כי בפרטלידע, השי"ת, לנו שנתן המצות

אותות שנקראין ומילהאותן שבת ,)(תפילין

אדם לכל ומסייעים פועלים כיהם ."

שכאשר זה באופן נקבעו האלה המצוות

של למצב נכנס הוא אותן, עושה האדם

גדולה. חיות ומקבל מצרים יציאת זכירת

לזכר זקוקים אנו יום שכל להבין עלינו

קליפה מגיעה יום כל כי מצרים, ליציאת

שירה, לומר צריך יום כל היום. עם חדשה

צריך יום כל תפילין, להניח צריך יום כל

מגיעים יום כל כי מצרים, יציאת להזכיר

הן האדם. את שמגבילים חדשים מצבים

אוכל איך היום, אותי פקדה חדשה צרה

"הקב"ה היא: התשובה ממנה? להתחמק

להיזכר עומד אני ובאמצעותה מצוה לי נתן

יחלצני וכמו"כ ממצרים הוציאני שהקב"ה

אבל יודע. איני זאת? יעשה איך זו. מצרה

לטבע". משועבד איני כי זאת יעשה

מניח שאדם "וכמו אמת': ה'שפת ממשיך

הגוף משיעבוד לצאת ורוצה למטה תפילין

כן כמו שמים, מלכות לקבלת ולכנוס

ונפשו נשמתו מוציא בשמים השורש

ורמזו הקדושה. אל ומתקשר אחרא מסטרא

דחז"ל עלמאבתפילין קמאמרי פרק

כנ"ל,ברכותד והרמז ישראל, בני כאשר

ופורקין בעוה"ז למטה תפילין מניחין

עליהם ומקבלין אחרא סטרא עול מעצמם

ית"ש מלכותו כןעול מניח, הקב"ה כביכול

ופורק אליו, ישראל בני את וקושר תפילין

אחרא סטרא עול בתפיליןמעליהם לכן .

של לשבחן פרשיות ב' ג"כ עלמא דמרי

כו' גדול גוי מי ישראל, כעמך מי - ישראל

או - אחרא מסטרא להצילם פרשיות וב'

כו'. בה' נושע עם א-להים, הנסה

ישראל בני שכאשר הוא העניין עומק

תפילין מניח הקב"ה אף תפילין, מניחין

גוי מי ישראל, כעמך מי כתוב ושם כנגדם,

כוחות ישראל שבני הכרוז ויוצא גדול,

כשהם הגם לצאת ויכולים להם יש גדולים

אחרא. הסטרא אצל כבר שבויים

שמצות שכפי לבאר אמת' ה'שפת מוסיף

השבת כך לאדם, זאת עושה תפילין הנחת

אמרו קודש "ובשבת זאת: שאיןחז"לעושה

כי אות, עצמם שהם תפילין שבתותצריך

מצרים ליציאת זכר בעצמם הם ויו"ט

עובדא בלי מצרים גאולת בהם ,ונתעורר

תורה, כולו לעשות שהנשמהויכולין

משיעבוד חירות היא קודש בשבת היורדת

בשבת שליטה לון דלית אחרא הסטרא

כו'". מינה ומתעברין קודש

הדין מעלמא שלא שלוה

שאין זה במושג יש פרט עוד והנה

מעבר הטבע לסדר משועבד היהודי

שהבאנו. זקוקלדוגמאות שהאדם פעם כל

אמונה מתוך הנפש לשלוות ומגיע לישועה

אותו יושיע שהקב"ה צריך,בהירה ואינו

צורה ובאיזו וכיצד איך יודעלדעת הוא כי ,

דבר הטבע, מדרך למעלה מושיע שהקב"ה

השגה. נקרא מהקב"הזה היא מתנה

טוב כל-כך זאת יבין שיתיישב,שהמוח עד

לבו זועל שידיעה פשוט הדבר אין כי .

יש הרבה פעמים הנה בלב. היטב תתיישב

כאחד שמתהלך בצרה השרוי אדם שרואים

עונה: הוא כך, על אותו וכששואלים האדם

האמיתית והסיבה יעזור". ה' הבעיה? "מה

כי היא, רגוע להשאר לו קל כל-כך למה

יעזור, לא הקב"ה "אפילו לעצמו: אומר הוא

על מדובר הכל סך נורא. יהיה לא זה

ודברים דין עליהם לי שיש דולר האלפיים

ה' אומר הוא זה". את נכסה כבר פלוני. עם

וזה מהבעיה. כל-כך נבהל אינו כי יעזור

גדולה. חכמה אינו

לא שאם הוא כשהפחד היא החכמה

ומר רע לו יהיה שנודעייוושע, מי כגון .

מי או אחריו מחפשת שהמשטרה לו

הוא הלאה. וכן שחורות, לו מנבא שהרופא

חייו לקרות, שעלול מה יקרה שאם יודע

יודע שהוא לפעמים יש זה כעין נגמרים.

לו יהיו לקרות, שעלול מה יקרה שאם

בזיונות אלא בזיונות, סתם לא בזיונות.

ואף זה, על ידבר העולם כל ומרים. קשים

אתו. להשתדך ירצה לא היאאחד אז

גדולה "חכמה לעצמו: יאמר מהשהאדם

אצלי, ברור זה אבל יודע, לא אני יקרה

על ומשגיח העולם את מנהל שהקב"ה

שהוא מה וכל ומטיב, טוב והוא הכל

אין כי בשבילי, ביותר הטוב הוא עושה,

לי יתן ובוודאי מלמעלה, יורד רע דבר

לעבדו לפחד?כלים לי יש מה כן ואם .

יעשה הקב"ה שמא לפחד אני הצריך

יעשה הקב"ה מלבדו. עוד אין – כרצונו?!

מאומה. אחד אף עם לי אין ואני רצונו, את

כדי בלילה". ולנוח לשיר יכול אני לי. טוב

לא והלב בלב תתיישב באמת זו שהכרה

גבוהה. במדרגה מדובר קל. לא זה ינקוף,

להירגע כח לאדם לו אין הטבע בדרך

כאילו הלאה להמשיך שיוכל כזה באופן

מדרך שלמעלה לכוח זקוק הוא היה. לא

שישרההטבע סוף האין לאור צריך הוא .

ישתוממו שאנשים כזו השראה ולקבל עליו

בן "הוא בהתפעלות: ויאמרו אותו בראותם

להישאר מצליח הוא איך אמיתי. עליה

כאלה?". במצבים בשלווה

עולם לחירות יציאה

לסדר משועבד איני חירות. נקרא זה

אחד לכל במתנה נתן הקב"ה הטבע.

עמו את ויוצא לזה. להגיע שיוכל מישראל

בעולם דבר שום אין עולם. לחירות ישראל

ישנם הרי היהודי. האיש את לערער שיכול

באופן האדם את שמצערים הגוף יסורי

מדרגה כי אם מדרגה, יש זה כל עם נורא.

יכול הוא אליה, מגיע האדם שכאשר גבוהה,

יסורים של במצב גם הדעת בישוב להישאר

זכו עוד מאיתנו כמה הנה נוראים.

המתחסדלה המפורסם החסיד אצל סתובב

חוץ אשר זצ"ל, ראטה אליהו רבי קונו עם

מיסורי סבל גם מסביב, שאפפוהו מהצרות

כאשר לו הטיב והקב"ה ומרים, קשים הגוף

יצאו דיבורים כאלה הדעת. ישוב לו נתן

וימים שבתות כאלה אורות... כאלה מפיו...

כן, אכן לו... היו מאירים מדרגהטובים יש

הזה. בעולם כלל נמצא לא כזה אדם כזו.

עולם לחירות החוצה יוצא והדרך.הוא

היא עולם, חירות מאותה מעט לטעום

כדי לנו נתן שהקב"ה המצוות קיום על-ידי

מצרים. ליציאת להתחבר

הדבר. יסוד הוא מצרים ליציאת זכר

שחרית בק"ש מצרים יציאת מזכירים

לאחר מיד בה להרחיב חז"ל וקבעו וערבית,

אבותינו בעזרת בשחרית בק"ש, הזכרתה

שנותן מה זה זאת. כל באמונה ובערבית

הדוגמאות בכל לחירות השייכות את לאדם

לעיל. שהובאו

דאורייתא עשה מצות הדברים: סיכום

ממצרים. הוציאנו שהקב"ה לזכור יש

שלאחריה. ובברכה בק"ש הוא לזה המקום

בפירוש שנקבעו רבות במצוות לזה, ובנוסף

מניח כשהיהודי מצרים. ליציאת זכר להיות



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 מי

אוכל כשהוא שבת, שומר כשהוא תפילין,

ותכלית ועוד. בסוכה, יושב כשהוא מצה,

יסודות את בלבנו לחזק זו למצוה לה יש

לו ואין העולם את מנהל שהקב"ה האמונה,

את להרגיל תכליתה וכמו"כ מעכב. שום

כזה לאיש שייהפך הודאה, בר להיות האדם

על ובעיקר הגשמי החלק על הן לה' שמודה

לצאת לו שנתן המתנה על הרוחני, החלק

מכוון כשהאדם ובכן, עולם. לחירות

רוצה שהוא דאורייתא שהן אלו במצוות

עליו שישפיעו כדי המצוה את לקיים

זה מצרים, ליציאת זכר של יהודי לעשותו

וכשהוא גדולה, השפעה עליו משפיע באמת

רושם משאיר זה פעם, אחר פעם כן עושה

והוא מתרכך לבו לאט ולאט בנפשו, גדול

אמיתי. יהודי נעשה

י"ג פרק לשמה תורה מדור

לע"נ

שמואלהרה"ח יעקב ר'

ז"לב"ר אהרן אלטר

תשפ"ג שבט ד' בא פרשת חמישי יום

שכלי בכשרון תלויה ואינה בנשמה היא התורה הבנת

תחילה בתורה ברכו שלא

דברי ברכותהב"חידועים בהלכות

מז)התורה תכלית(סי' מהו מסביר הוא שם

לימוד בעת לכוון צריך ומה התורה לימוד

דברי על שם מדבר הוא חז"להתורה.

על הגיע שהחורבן הקודם בשיעור שהבאנו

"ואיכא והקשה: תחילה, בתורה בירכו שלא

מלפניו כזאת יצא למה טובא לתמוה

שלא על כזה ורם גדול בעונש להענישם

עבירה לכאורה שהוא תחילה בתורה ברכו

קלה".

ד ונראה לתרץ: יתברךוכתב כוונתו

היתה כדימעולם בתורה עוסקים שנהיה

ורוחניות בעצמות נשמתינו שתתעצם

התורה מוצא מקור היאוקדושת התורה (הרי

תורה, לומד וכשהאדם מהקב"ה, באה והיא אותיות,

קב"ה כי הוא, חד וקב"ה ואורייתא ישראל נתקיים

בתורה) עוסקים שהם על-ידי מתאחדים וישראל

לישראל אמת תורת הקב"ה נתן ולכן

שתתדבק כדי מאתנו תשתכח שלא במתנה

וגופינו ושס"הנשמתינו איברים ברמ"ח

לאגידין ושס"ה עשה מצוות ברמ"ח

שבתורה אבריםתעשה ברמ"ח נברא (האדם

מצוות רמ"ח בתורה שיש כמו ממש גידים ושס"ה

לאדם מראה וזה תעשה, לא מצוות ושס"ה עשה

בתורה) להדבק יכול הוא כמה היו,עד ואם

המה היו הזאת הכוונה על בתורה עוסקים

שהיתה יתברך לשכינתו והיכל מרכבה

בקרבם ממש שהשכינההשכינה (האמת

כזה באופן נברא האדם אבל מקום, בכל נמצאת

מאוד) גבוהה במדרגה עליו לשרות תוכל שהשכינה

היתה ממש ובקרבם המה ה' היכל כי

היתה כולה והארץ דירתה, קובעת השכינה

מכבודו העולםמאירה שבכל הדבר היה (גורם

בעולם היו מתהלכים כי השכינה, התגלות תהיה

בנ והשכינהאלפי לשמה תורה שלומדים אדם י

עליהם) שלשורה לפמליא קישור יהיה ובזה ,

המשכן והיה מטה של פמליא עם מעלה

הביתאחד היה לא ואז בתוכם. ושכנתי (בחינת

היתה שלא כל-כך גלויה היתה השכינה כי חרב,

המקדש הבית יתקיים. המקדש שהבית מניעה שום

ואינו בעולם וחושך קליפה הרבה כשיש רק חרב

בני היו אילו אך בו. תשרה שהשכינה וראוי מוכן

מאיר העולם היה לשמה, תורה לומדים ישראל

אחד) המשכן והיה יתברך .מכבודו



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 בשלח תשפ"ג

אוכל כשהוא שבת, שומר כשהוא תפילין,

ותכלית ועוד. בסוכה, יושב כשהוא מצה,

יסודות את בלבנו לחזק זו למצוה לה יש

לו ואין העולם את מנהל שהקב"ה האמונה,

את להרגיל תכליתה וכמו"כ מעכב. שום

כזה לאיש שייהפך הודאה, בר להיות האדם

על ובעיקר הגשמי החלק על הן לה' שמודה

לצאת לו שנתן המתנה על הרוחני, החלק

מכוון כשהאדם ובכן, עולם. לחירות

רוצה שהוא דאורייתא שהן אלו במצוות

עליו שישפיעו כדי המצוה את לקיים

זה מצרים, ליציאת זכר של יהודי לעשותו

וכשהוא גדולה, השפעה עליו משפיע באמת

רושם משאיר זה פעם, אחר פעם כן עושה

והוא מתרכך לבו לאט ולאט בנפשו, גדול

אמיתי. יהודי נעשה

י"ג פרק לשמה תורה מדור

לע"נ

שמואלהרה"ח יעקב ר'

ז"לב"ר אהרן אלטר

תשפ"ג שבט ד' בא פרשת חמישי יום

שכלי בכשרון תלויה ואינה בנשמה היא התורה הבנת

תחילה בתורה ברכו שלא

דברי ברכותהב"חידועים בהלכות

מז)התורה תכלית(סי' מהו מסביר הוא שם

לימוד בעת לכוון צריך ומה התורה לימוד

דברי על שם מדבר הוא חז"להתורה.

על הגיע שהחורבן הקודם בשיעור שהבאנו

"ואיכא והקשה: תחילה, בתורה בירכו שלא

מלפניו כזאת יצא למה טובא לתמוה

שלא על כזה ורם גדול בעונש להענישם

עבירה לכאורה שהוא תחילה בתורה ברכו

קלה".

ד ונראה לתרץ: יתברךוכתב כוונתו

היתה כדימעולם בתורה עוסקים שנהיה

ורוחניות בעצמות נשמתינו שתתעצם

התורה מוצא מקור היאוקדושת התורה (הרי

תורה, לומד וכשהאדם מהקב"ה, באה והיא אותיות,

קב"ה כי הוא, חד וקב"ה ואורייתא ישראל נתקיים

בתורה) עוסקים שהם על-ידי מתאחדים וישראל

לישראל אמת תורת הקב"ה נתן ולכן

שתתדבק כדי מאתנו תשתכח שלא במתנה

וגופינו ושס"הנשמתינו איברים ברמ"ח

לאגידין ושס"ה עשה מצוות ברמ"ח

שבתורה אבריםתעשה ברמ"ח נברא (האדם

מצוות רמ"ח בתורה שיש כמו ממש גידים ושס"ה

לאדם מראה וזה תעשה, לא מצוות ושס"ה עשה

בתורה) להדבק יכול הוא כמה היו,עד ואם

המה היו הזאת הכוונה על בתורה עוסקים

שהיתה יתברך לשכינתו והיכל מרכבה

בקרבם ממש שהשכינההשכינה (האמת

כזה באופן נברא האדם אבל מקום, בכל נמצאת

מאוד) גבוהה במדרגה עליו לשרות תוכל שהשכינה

היתה ממש ובקרבם המה ה' היכל כי

היתה כולה והארץ דירתה, קובעת השכינה

מכבודו העולםמאירה שבכל הדבר היה (גורם

בעולם היו מתהלכים כי השכינה, התגלות תהיה

בנ והשכינהאלפי לשמה תורה שלומדים אדם י

עליהם) שלשורה לפמליא קישור יהיה ובזה ,

המשכן והיה מטה של פמליא עם מעלה

הביתאחד היה לא ואז בתוכם. ושכנתי (בחינת

היתה שלא כל-כך גלויה היתה השכינה כי חרב,

המקדש הבית יתקיים. המקדש שהבית מניעה שום

ואינו בעולם וחושך קליפה הרבה כשיש רק חרב

בני היו אילו אך בו. תשרה שהשכינה וראוי מוכן

מאיר העולם היה לשמה, תורה לומדים ישראל

אחד) המשכן והיה יתברך .מכבודו

מדור תורה לשמה
שיעור י"ג



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

עסקואבל שלא זה, חוק שעברו עתה

הגשמיים הדברים לצורך אם כי בתורה

ומתןלהנאתם משא לצורך הדינים לידע

הדרך את לדעת כדי שלמדו הגם נוראות! (נורא

זה היה לא ומתן, במשא בעסקם בה ילכו אשר

בית להביא מספיק אינו כזה לימוד כי מספיק,

שהתכלית להבין מוכרח האדם לעולם. המקדש

נמוכה. דרגה הוא הדינים לידע הדינים. לידע אינה

לא עדיין זה אבל גרוע, יותר לא שזה ה' ברוך

המקדש) בית שמביא להתגאות,הדרגה גם

חכמתם להתעצם,להראות נתכוונו ולא

התורה ורוחניות בקדושת ולהתדבק

בארץ למטה השכינה כדיולהמשיך

אחרי גדולה למדרגה נשמתם שתעלה

הנה שנסתלקהמיתתם, פירוד עשו בזה

למעלה לה ועלתה הארץ מן השכינה

וזה קדושה בלי בגשמיותה נשארה והארץ

ואבדתה. חורבנה גורם היה

פעמים כמה זה על חוזר שהוא עיי"ש

להיותש צריכה התורה בלימוד הכוונה

ושהשכינה התורה בקדושת להתקשר

עליו זאת,תשרה עושה האדם וכשאין ,

וזוהי הרוחניות, מן נפרדת הגשמיות

היא המציאות הבית. חורבן של מציאות

בית של הברכה את לו אין שהעולם

בית של השכינה השראת לו אין המקדש,

בית של עוונות כפרת לו אין המקדש,

הרוחניותהמקדש. שאין מרוחק עולם זה

להיות. צריך שהיה כפי בה שורה

משתרשת הטעות כך

כדי פשוטים הסבר דברי לזה ליתן וצריך

את כן ידי על ולקרב לתקן מה שנבין

העמוקות מהטעויות אחד הנה הגאולה.

לעקרה, הרבה לעבוד צריך אשר שבאדם

בתורה שהבנה לחשוב רגילים שאנו מה היא

האדם בעולם. דברים שאר להבנת דומה

רוצה הוא פועל, החשמל איך להבין רוצה

כללים להבין רוצה הוא רפואה, עניני להבין

וכן לחבירו, אדם בבין כללים ומתן, במשא

צריך להבינם שכדי הדברים כל הלאה,

שהם עד ידיעות ועוד ידיעות עוד לרכוש

על מדברים כשאנו אכן מובנים. נעשים

כפי לה, קורא שהגוי כפי הבנה המושג

אנו לה, קורא בה' דביקות לו שאין שהאדם

יש הלה לכשרון. קשור שזה לחשוב רגילים

לראש טוב. ראש לו אין הלא טוב, ראש לו

תפיסה לו שיש האחד, חלקים. כמה יש טוב

עמוקה, תפיסה לו שיש השני, ומהירה. חדה

מתוך דבר מבין שהוא השלישי, שטחית. לא

הרביעי, למילתא. מילתא לדמות ויכול דבר

חלקים הרבה ישנם כך היטב. זוכר שהוא

גשמיים. בכלים אותם לבדוק שאפשר במוח

אפשר ידם שעל שונים מבחנים יש בימינו

עילויים יש אחד. לכל יש מח איזה לבדוק

יש ואז טוב, ראש עם פשוטים אנשים ויש

מאוד ראש ועם חלש יותר ראש עם אנשים

רואים בלימודיו, עזרה צריך הילד ואם חלש.

האב זה ובגלל חלש, ראש לו יש כאילו זאת

עצמו הבן ואף אברך לו להצמיד רוצה אינו

אני "מה? - מתבייש הוא כי רוצה, אינו

לי שיש עלי מוכיח זה כן אם עזרה? צריך

מכולם". שונה חלש ילד ואני חלש ראש

מסתכלים אנו התורה הבנת על גם ובכן

הטעות לזה. ראיות הרבה לנו ויש זה, באופן

רואים שאנו מפני עמוק, כל-כך מושרשת

צריך בחוש הנראה ודבר בחוש, אותה

לעקרו. כדי קשה הםלעבוד שהחושים (והאמת

זאת רואה "אתה – מהם להתפעל יש ומה גשמיים

אך זאת, רואה אתה הגשמי בחוש מה? ואז בחוש,

האמת?") שזה אומר באשרמי בחוש נראה זה .

שמקבל מי זה. באופן זאת בוחנים כולם

תורה. שמבין זה הוא גבוהים, אחוזים

לך! "דע בפירוש: כן אומרים אף והמלמדים

עתיד לו מנבאים אנו טוב. ראש לו יש

מבין הוא מאוד. טוב תורה מבין הוא מזהיר.

מרנין באמת וזה תוספות". מבין הוא גמרא,

ענין. שמבין שנון ילד שרואים יש הלב. את

ומשיב כענין שואל שהוא איך רואים

ממש הלימוד. את היטב מבין הוא כהלכה.

המאכזב הילד יושב שני ומצד מחיה. א

הוא מבין, אינו הוא ואנחה. ליגון שגורם

שאלות שואל הוא במקום, יושב אינו

שמדבר מה קולט אינו הוא אתו.משונות, ים

מגיעים ובסוף רב, הון עליו מוזילים

או התורה, ללימוד בנוי אינו שהוא למסקנא

שעה. חצי או יום חצי רק ללמוד בנוי שהוא

בעולם הנושבת הרוח היא כך עכ"פ

להם שיש אלה בין מחולקים שהאנשים

חלש, ראש להם שיש אלה לבין טוב ראש

בתורה. ההצלחה אל מיד זאת ומחברים

נידונים והללו להצלחה נידונים הללו

לכישלון.

חוזרת לעולם טעות

מתווכח אחד ואם היא, מוחלטת טעות

חייבים כי להתווכח, מוזמן הוא זו, הנחה על

הטעות את להשאיר אסור הענין. את ללבן

לא הטעות, את נבין שלא עד במחשבה.

זאת אומרים אנו הלאה. להמשיך נוכל

מה להיפך. מראה החוש כי כזה, בנוסח

הרי מדבר. שאתה מה מבין איני פירוש?

הם טוב, ראש להם שיש שאלה רואים כולנו

אלה הם עכ"פ או בתורה, שמצליחים אלה

בחוש. זאת רואים בתורה. להצליח שעלולים

הנה עתיד. לו יש טוב, ראש לו שיש מי

או דירה בשבילו מבקש אביו פלוני בחור

ודיין רב יהיה בוודאי פלוני בחור שתיים.

מגיד יהיה בוודאי פלוני ובחור בישראל.

נפלאים כלים לו יש כי כולל, ראש או שיעור

אנו והרי מהקב"ה. במתנה קיבל אותם

זה על מתפללים אנו זה. על מתפללים

שהקב"ה שנולד, ולאחר נולד שהבן קודם

אחד אף לימודו. את להבין כלים לו יתן

חלש. ראש עם להיוולד לעצמו מאחל אינו

וחייבים גדולה, טעות היא, טעות ועדיין

דברי את ללמוד אפשר אי אחרת, לעקרה.

תורה ללימוד להגיע נוכל ולא הב"ח,

של המהות כל את מחריבה זו טעות לשמה.

בהרי לתעות לאדם וגורמת לשמה תורה

אסון היא זו טעות של התוצאה החושך.

בגלל בגלות שרויים אנו הבית. חורבן נורא.

זו. טעות

מה אינה התורה שהבנת להבין צריך

יודע "הוא – שלנו הבשר בעיני רואים שאנו

טוב, להבין יכול הוא שלמדו, מה על לחזור

כל טוב". זוכר הוא טוב, לסכם מצליח הוא

הרבה ופעמים מאוד, יפים דברים אלה

מדברים. עליהם לא אבל נחוצים, מאוד

לשמה, תורה של המושג על כשמדברים

באותיות הטמונה הקדושה על וזומדברים .

להבין צריכה שהנשמה היא שובהבנה .

להבין. שצריכה זו היא הנשמה פעם,

כלים.ה רק הם שבמוח הםכישרונות

התכלית. אינם אך באמצע, עומדים

וכדי תבין, שהנשמה היא התכלית

דשמיא לסייעתא זקוקים תבין, שהנשמה

וראשמיוחדת חזק ראש שנקרא מושג יש .

נשמה שנקרא מושג יש האם אך חלש,

מושג יש כן, אמנם כזה. דבר אין חלשה?

אבל גבוהה. נשמה היאשנקרא נשמה כל

הכוח את יש נשמה ולכל וטהורה, קדושה

תורה .להבין

אבותיו מנחלת גוזלו כאילו

ה שכתב מה בעבר הבאנו מהרש"אכבר

הש"ס מאמר ב)על צא, המונע(סנהדרין "כל

מנחלת גוזלו כאילו - תלמיד מפי הלכה

מורשה משה לנו צוה תורה שנאמר אבותיו,

ישראל לכל היא מורשה יעקב, קהלת

לשון וזה בראשית". ימי :מהרש"אמששת

עד עמו ללמוד תלמידו מפי הלכה "המונע

הרב שאומר לפי בפה, לו שגורה שתהא

לו ואי-אפשר לכך וראוי הגון התלמיד שאין

שהתורה אבותיו, מנחלת גוזלו הרי ללמדו,

ימי מששת ישראל לכל מורשה היא



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

מהפרשת בשלח תשפ"ג

עסקואבל שלא זה, חוק שעברו עתה

הגשמיים הדברים לצורך אם כי בתורה

ומתןלהנאתם משא לצורך הדינים לידע

הדרך את לדעת כדי שלמדו הגם נוראות! (נורא

זה היה לא ומתן, במשא בעסקם בה ילכו אשר

בית להביא מספיק אינו כזה לימוד כי מספיק,

שהתכלית להבין מוכרח האדם לעולם. המקדש

נמוכה. דרגה הוא הדינים לידע הדינים. לידע אינה

לא עדיין זה אבל גרוע, יותר לא שזה ה' ברוך

המקדש) בית שמביא להתגאות,הדרגה גם

חכמתם להתעצם,להראות נתכוונו ולא

התורה ורוחניות בקדושת ולהתדבק

בארץ למטה השכינה כדיולהמשיך

אחרי גדולה למדרגה נשמתם שתעלה

הנה שנסתלקהמיתתם, פירוד עשו בזה

למעלה לה ועלתה הארץ מן השכינה

וזה קדושה בלי בגשמיותה נשארה והארץ

ואבדתה. חורבנה גורם היה

פעמים כמה זה על חוזר שהוא עיי"ש

להיותש צריכה התורה בלימוד הכוונה

ושהשכינה התורה בקדושת להתקשר

עליו זאת,תשרה עושה האדם וכשאין ,

וזוהי הרוחניות, מן נפרדת הגשמיות

היא המציאות הבית. חורבן של מציאות

בית של הברכה את לו אין שהעולם

בית של השכינה השראת לו אין המקדש,

בית של עוונות כפרת לו אין המקדש,

הרוחניותהמקדש. שאין מרוחק עולם זה

להיות. צריך שהיה כפי בה שורה

משתרשת הטעות כך

כדי פשוטים הסבר דברי לזה ליתן וצריך

את כן ידי על ולקרב לתקן מה שנבין

העמוקות מהטעויות אחד הנה הגאולה.

לעקרה, הרבה לעבוד צריך אשר שבאדם

בתורה שהבנה לחשוב רגילים שאנו מה היא

האדם בעולם. דברים שאר להבנת דומה

רוצה הוא פועל, החשמל איך להבין רוצה

כללים להבין רוצה הוא רפואה, עניני להבין

וכן לחבירו, אדם בבין כללים ומתן, במשא

צריך להבינם שכדי הדברים כל הלאה,

שהם עד ידיעות ועוד ידיעות עוד לרכוש

על מדברים כשאנו אכן מובנים. נעשים

כפי לה, קורא שהגוי כפי הבנה המושג

אנו לה, קורא בה' דביקות לו שאין שהאדם

יש הלה לכשרון. קשור שזה לחשוב רגילים

לראש טוב. ראש לו אין הלא טוב, ראש לו

תפיסה לו שיש האחד, חלקים. כמה יש טוב

עמוקה, תפיסה לו שיש השני, ומהירה. חדה

מתוך דבר מבין שהוא השלישי, שטחית. לא

הרביעי, למילתא. מילתא לדמות ויכול דבר

חלקים הרבה ישנם כך היטב. זוכר שהוא

גשמיים. בכלים אותם לבדוק שאפשר במוח

אפשר ידם שעל שונים מבחנים יש בימינו

עילויים יש אחד. לכל יש מח איזה לבדוק

יש ואז טוב, ראש עם פשוטים אנשים ויש

מאוד ראש ועם חלש יותר ראש עם אנשים

רואים בלימודיו, עזרה צריך הילד ואם חלש.

האב זה ובגלל חלש, ראש לו יש כאילו זאת

עצמו הבן ואף אברך לו להצמיד רוצה אינו

אני "מה? - מתבייש הוא כי רוצה, אינו

לי שיש עלי מוכיח זה כן אם עזרה? צריך

מכולם". שונה חלש ילד ואני חלש ראש

מסתכלים אנו התורה הבנת על גם ובכן

הטעות לזה. ראיות הרבה לנו ויש זה, באופן

רואים שאנו מפני עמוק, כל-כך מושרשת

צריך בחוש הנראה ודבר בחוש, אותה

לעקרו. כדי קשה הםלעבוד שהחושים (והאמת

זאת רואה "אתה – מהם להתפעל יש ומה גשמיים

אך זאת, רואה אתה הגשמי בחוש מה? ואז בחוש,

האמת?") שזה אומר באשרמי בחוש נראה זה .

שמקבל מי זה. באופן זאת בוחנים כולם

תורה. שמבין זה הוא גבוהים, אחוזים

לך! "דע בפירוש: כן אומרים אף והמלמדים

עתיד לו מנבאים אנו טוב. ראש לו יש

מבין הוא מאוד. טוב תורה מבין הוא מזהיר.

מרנין באמת וזה תוספות". מבין הוא גמרא,

ענין. שמבין שנון ילד שרואים יש הלב. את

ומשיב כענין שואל שהוא איך רואים

ממש הלימוד. את היטב מבין הוא כהלכה.

המאכזב הילד יושב שני ומצד מחיה. א

הוא מבין, אינו הוא ואנחה. ליגון שגורם

שאלות שואל הוא במקום, יושב אינו

שמדבר מה קולט אינו הוא אתו.משונות, ים

מגיעים ובסוף רב, הון עליו מוזילים

או התורה, ללימוד בנוי אינו שהוא למסקנא

שעה. חצי או יום חצי רק ללמוד בנוי שהוא

בעולם הנושבת הרוח היא כך עכ"פ

להם שיש אלה בין מחולקים שהאנשים

חלש, ראש להם שיש אלה לבין טוב ראש

בתורה. ההצלחה אל מיד זאת ומחברים

נידונים והללו להצלחה נידונים הללו

לכישלון.

חוזרת לעולם טעות

מתווכח אחד ואם היא, מוחלטת טעות

חייבים כי להתווכח, מוזמן הוא זו, הנחה על

הטעות את להשאיר אסור הענין. את ללבן

לא הטעות, את נבין שלא עד במחשבה.

זאת אומרים אנו הלאה. להמשיך נוכל

מה להיפך. מראה החוש כי כזה, בנוסח

הרי מדבר. שאתה מה מבין איני פירוש?

הם טוב, ראש להם שיש שאלה רואים כולנו

אלה הם עכ"פ או בתורה, שמצליחים אלה

בחוש. זאת רואים בתורה. להצליח שעלולים

הנה עתיד. לו יש טוב, ראש לו שיש מי

או דירה בשבילו מבקש אביו פלוני בחור

ודיין רב יהיה בוודאי פלוני בחור שתיים.

מגיד יהיה בוודאי פלוני ובחור בישראל.

נפלאים כלים לו יש כי כולל, ראש או שיעור

אנו והרי מהקב"ה. במתנה קיבל אותם

זה על מתפללים אנו זה. על מתפללים

שהקב"ה שנולד, ולאחר נולד שהבן קודם

אחד אף לימודו. את להבין כלים לו יתן

חלש. ראש עם להיוולד לעצמו מאחל אינו

וחייבים גדולה, טעות היא, טעות ועדיין

דברי את ללמוד אפשר אי אחרת, לעקרה.

תורה ללימוד להגיע נוכל ולא הב"ח,

של המהות כל את מחריבה זו טעות לשמה.

בהרי לתעות לאדם וגורמת לשמה תורה

אסון היא זו טעות של התוצאה החושך.

בגלל בגלות שרויים אנו הבית. חורבן נורא.

זו. טעות

מה אינה התורה שהבנת להבין צריך

יודע "הוא – שלנו הבשר בעיני רואים שאנו

טוב, להבין יכול הוא שלמדו, מה על לחזור

כל טוב". זוכר הוא טוב, לסכם מצליח הוא

הרבה ופעמים מאוד, יפים דברים אלה

מדברים. עליהם לא אבל נחוצים, מאוד

לשמה, תורה של המושג על כשמדברים

באותיות הטמונה הקדושה על וזומדברים .

להבין צריכה שהנשמה היא שובהבנה .

להבין. שצריכה זו היא הנשמה פעם,

כלים.ה רק הם שבמוח הםכישרונות

התכלית. אינם אך באמצע, עומדים

וכדי תבין, שהנשמה היא התכלית

דשמיא לסייעתא זקוקים תבין, שהנשמה

וראשמיוחדת חזק ראש שנקרא מושג יש .

נשמה שנקרא מושג יש האם אך חלש,

מושג יש כן, אמנם כזה. דבר אין חלשה?

אבל גבוהה. נשמה היאשנקרא נשמה כל

הכוח את יש נשמה ולכל וטהורה, קדושה

תורה .להבין

אבותיו מנחלת גוזלו כאילו

ה שכתב מה בעבר הבאנו מהרש"אכבר

הש"ס מאמר ב)על צא, המונע(סנהדרין "כל

מנחלת גוזלו כאילו - תלמיד מפי הלכה

מורשה משה לנו צוה תורה שנאמר אבותיו,

ישראל לכל היא מורשה יעקב, קהלת

לשון וזה בראשית". ימי :מהרש"אמששת

עד עמו ללמוד תלמידו מפי הלכה "המונע

הרב שאומר לפי בפה, לו שגורה שתהא

לו ואי-אפשר לכך וראוי הגון התלמיד שאין

שהתורה אבותיו, מנחלת גוזלו הרי ללמדו,

ימי מששת ישראל לכל מורשה היא



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 מו

לומר רוצה וטבעםבראשית, בריאותם לפי

ישראל כל מוכנים בראשית ימי מששת

תורה ".ללמוד

דברי את מבינים שאינם יש אנשים אכן

כמו הוא הזה הילד טוענים: הם המהרש"א.

והוא אתו מדבר אני לדבר. מי עם אין עץ.

אינו והוא לו מסביר אני מילה. זוכר אינו

אותו שהוא לי לומר התרצה כלום. מבין

אתה חזק? ראש לו שיש חבירו כמו דבר

עצמך? את לרמות רוצה סתם

מדבר שאתה זה שדבר היא והתשובה

אין שבתורה. המוח חלק לגבי רק הוא עליו

מי ושל כשרון בעל של מושג יש נמי, הכי

מושג כזה ויש אלו, כשרונות לו שאין

תורה לקלוט קשה יותר חלש ראש שלבעל

אבל כשרון. לבעל מאשר שלבמוח הנקודה

תורה תבין שהנשמה היא התורה ,הבנת

נשמהו כל הנשמה, על מדברים כשאנו

תורה להבין שליכולה מהותה זוהי .

מקום. מאותו באה היא שהרי הנשמה,

בוודאי זה הוא. חד וקב"ה וישראל אורייתא

ליתן צריך לכל תחילה אבל הסבר, טעון

זו היא שהנשמה הוא והשם לדבר, שם

להבין, נעשהושצריכה מבינה, כשהנשמה

לו שיש מה מבין הוא לה'. קרוב האדם

שלו,לעשות האלוקים כתוצאהוקרבת

שהבין, המאורממה החטא. מן אותו תמנע

להתגלות ויזכה למוטב, יחזירו שבה

השכינה.

יודעי להיות היא התורה של תכליתה

אתשמך להכיר באדם לפעול צריכה היא .

מבינהבוראו. היא תורה, מבינה כשהנשמה

הרגש מקבל האדם ואז הקב"ה. של אורו

טובה לעשיית הרגש אלוקים, לקרבת

אינו הוא הרע. מן לסור הרגש ליהודי,

במקום להסתכל רוצה אינו הוא רוצה,

מה זה תורה. הבין הוא כי למה? האסור.

ובכן, תורה. מבינה כשהנשמה כלשקורה

אל להגיעה צריכה לומדים, שאנו תורה

לעבור יכולה היא המוח. אל לא הנשמה.

למקום להגיע צריכה היא אבל המוח, דרך

הנשמה. אל עמוק, יותר

ושבירת קליפה – ותירוץ קושיא

הקליפה

ש ז"לידוע לתלמידוהאר"י תמיד אמר

ויטאל הרחיבומהר"ח ואח"כ זיע"א

שצדיקיםה זה, מביןביסוד אינו האדם אם

היאתורה הדבר סיבת קליפה, בו ,שיש

מתחיל הוא הקליפה, את שובר שהוא וכיון

תורה האמתלהבין על בנוי זה יסוד הנה .

המון בקרב הנפוץ השקר על ולא הב"ח של

ז"להעם. לההאר"י יש הנשמה כך: אומר

המצוות, ולכל קודש, לשבת לתורה, הרגש

הטומאה כוחות של קליפה בה דבוק אבל

הסיבה וזוהי לפרי, הדבוקה הקליפה דוגמת

ו ממילא. באופן תורה מבינה עבודתשאינה

שהיא וכיון הקליפה, את לשבר היא האדם

תורה להבין הנשמה מתחילה .נשברת,

מהאופנים אחד הקליפה? את שוברים ואיך

יושבהוא כשהאדם התורה. יגיעת ידי על

לדעת רצוני באמרו לה' עצמו את ומבטל

רוצה הקב"ה הקליפהמה את להסיר רצוני ,

טובים, שאינם לדברים אותי הרישמושכת

קליפה אותה משבר וכןהוא אומר. כשהוא

את משבר הוא לכן קודם תהלים מזמורי

בהקליפה, דאיתא הא חייםוכעין (סי'אורח

הא') תהליםלבושבשם מזמורי לומר שיש

זה הקליפות. את לזמר כדי התפילה קודם

צריך אני כך: אומר הוא מחפש. שהאדם מה

ממנה מעכב ומי התורה, את תבין שנשמתי

כן, ואם הקליפה, אלא המוח, לא להבין?

את שמחלישים דברים לעשות צריך אני

מחלישים צדקה, כשנותנים הטומאה. כוחות

אותם; מחלישים לה', כשמתפללים אותם;

אותם; מחלישים להבין, כשמתייגעים

אותם. מחלישים בתשובה, כשחוזרים

נשמתינו שתתעצם כדי

שתתעצם "כדי הב"ח דברי פירוש זהו

מקור וקדושת ורוחניות בעצמות נשמתינו

עם תתאחד שנשמתינו היינו התורה". מוצא

היה לא במוח, מדובר היה אילו התורה.

כשמדובר כי זה, בלשון להשתמש שייך

מבין, אינו חלש מח מבין, חזק מח במוח,

אין כאמור, אך איחוד. אצלו שייך ומה

שמעכב ומי בנשמה, אלא במוח, המדובר

הקליפה. היא התורה, עם מלהתאחד בעדה

בנשמת לשרות רוצה היא מחכה. השכינה

היא בגלות. שרויה היא יכולה. ואינה האדם,

אינה אך בו, לשבת מקום לה למצוא רוצה

ובכן, בעדה. שחוצצת קליפה יש כי יכולה

כדי הכל עושה הוא הוא האדם? עושה מה

הקליפה. את דמעותלשבור מוזיל הוא

הלאה וכן הקליפה, את שיסיר לה' ומתחנן

את ומסירים ששוברים הדברים כל

אזי נופלת, שהקליפה וכיון הקליפה.

אור לו ונעשה תורה להבין האדם מתחיל

.גדול

זה אין בתורה. שקיים היחיד הדבר זהו

קורה, כשזה היחיד. הדבר אלא דבר, עוד

שבתורה שהמאור היה מתוצאותיו אחת

התאוות אין ממילא ואז למוטב, מחזירו

באדם, שורה כשהשכינה כי אליו, מדברות

זה אחרים. בדברים מתעניין הוא אין

שלמדצדיקיםשה לאחר לאדם סימן נתנו

בהבלים, מתעניין עדיין הוא אם שיבדוק

הבין בלבד, במוחו למד האדם אם א"ב. הוא

הבינה, לא נשמתו אך ופלפל, וחידש

שתאוותיך לך "מובטח לו: יאמרו הצדיקים

לא? למה כך. שזה פשוט כבתחילה. נשארו

שלמדת? אחרי אצליך נשתנה מה לי תסביר

ע לך שהיה מפני לומדותוכי באיזה ונג

תיתי?". מהיכי תאוותיך?! השינוינחלשו

באדם. שורה כשהשכינה רק נעשה

דבר שום אזי בו, מתקיימים הב"ח כשדברי

שהסיח מפני לא אותו. מעניין אינו בעולם

כל-כך גדול תענוג שקיבל מפני אלא דעת,

שלימות לו שיש וכיון השתלמה, ונפשו

עולה שאינו מה לעשות צריך אינו הנפש,

ה'. לפני "לעשותלרצון אותו: שואל חבירו

משיב והוא אסור?". או מותר וכך, כך

זה מה לעשותו. למה לי "תסביר לעומתו:

לי תוכיח אפילו אסור? או מותר אם משנה

כפי לי טוב כל-כך כי אעשנו, לא שמותר,

שיש מה את לאבד לי ולמה עכשיו שאני

שורה כשהשכינה שקורה מה זה לי?".

ורק הבינה. שהנשמה שנקרא מה וזה באדם,

על שתשרה לשכינה שגורם הדבר הוא זה

כנגד תורה ותלמוד נאמר זה ועל האדם.

מעשה. לידי מביא ותלמוד כולם

שמי להדגיש לב"ח נחוץ היה לכן

לומד אינו הדינים, את לדעת כדי שלומד

איך לדעת כדי שלומד מי לשמה. תורה

חושן שו"ע פי על ומתן במשא להתנהג

אינה נשמתו אבל מבין, מוחו משפט,

עד הלך זה לנשמתך. הגיע לא זה מבינה.

נאמר זה על אמנם נעצר. ושם שלך המוח

שמתוך לשמה שלא תורה ילמד לעולם

זה אין עדיין אבל לשמה, בא לשמה שלא

בית בונה זה אין השלמה, הגאולה את מביא

בית בונה לשמה תורה רק המקדש.

המקדש.

מתיישבות הקושיות כל

" מהספר פעמים כמה הבאנו אורכבר

זהא"יצחק בענין נאה סיפור שהביא

תולדות) לפרשת המגיד(בהפטרה אבי :

לחדרו אדם ייכנס שלא הזהיר מזלאטשוב

קושיא איזה לו יש אם רק לו המיוחד

גדולה קושיא לי היתה פעם בלימוד.

פנימה בעמדי אולם לשאול. לחדרו ונכנסתי

זיע"א.א. מזלאטשוב המגיד של בנו זיע"א, מראדוויל יצחק רבי להרה"ק



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 בשלח תשפ"ג

לומר רוצה וטבעםבראשית, בריאותם לפי

ישראל כל מוכנים בראשית ימי מששת

תורה ".ללמוד

דברי את מבינים שאינם יש אנשים אכן

כמו הוא הזה הילד טוענים: הם המהרש"א.

והוא אתו מדבר אני לדבר. מי עם אין עץ.

אינו והוא לו מסביר אני מילה. זוכר אינו

אותו שהוא לי לומר התרצה כלום. מבין

אתה חזק? ראש לו שיש חבירו כמו דבר

עצמך? את לרמות רוצה סתם

מדבר שאתה זה שדבר היא והתשובה

אין שבתורה. המוח חלק לגבי רק הוא עליו

מי ושל כשרון בעל של מושג יש נמי, הכי

מושג כזה ויש אלו, כשרונות לו שאין

תורה לקלוט קשה יותר חלש ראש שלבעל

אבל כשרון. לבעל מאשר שלבמוח הנקודה

תורה תבין שהנשמה היא התורה ,הבנת

נשמהו כל הנשמה, על מדברים כשאנו

תורה להבין שליכולה מהותה זוהי .

מקום. מאותו באה היא שהרי הנשמה,

בוודאי זה הוא. חד וקב"ה וישראל אורייתא

ליתן צריך לכל תחילה אבל הסבר, טעון

זו היא שהנשמה הוא והשם לדבר, שם

להבין, נעשהושצריכה מבינה, כשהנשמה

לו שיש מה מבין הוא לה'. קרוב האדם

שלו,לעשות האלוקים כתוצאהוקרבת

שהבין, המאורממה החטא. מן אותו תמנע

להתגלות ויזכה למוטב, יחזירו שבה

השכינה.

יודעי להיות היא התורה של תכליתה

אתשמך להכיר באדם לפעול צריכה היא .

מבינהבוראו. היא תורה, מבינה כשהנשמה

הרגש מקבל האדם ואז הקב"ה. של אורו

טובה לעשיית הרגש אלוקים, לקרבת

אינו הוא הרע. מן לסור הרגש ליהודי,

במקום להסתכל רוצה אינו הוא רוצה,

מה זה תורה. הבין הוא כי למה? האסור.

ובכן, תורה. מבינה כשהנשמה כלשקורה

אל להגיעה צריכה לומדים, שאנו תורה

לעבור יכולה היא המוח. אל לא הנשמה.

למקום להגיע צריכה היא אבל המוח, דרך

הנשמה. אל עמוק, יותר

ושבירת קליפה – ותירוץ קושיא

הקליפה

ש ז"לידוע לתלמידוהאר"י תמיד אמר

ויטאל הרחיבומהר"ח ואח"כ זיע"א

שצדיקיםה זה, מביןביסוד אינו האדם אם

היאתורה הדבר סיבת קליפה, בו ,שיש

מתחיל הוא הקליפה, את שובר שהוא וכיון

תורה האמתלהבין על בנוי זה יסוד הנה .

המון בקרב הנפוץ השקר על ולא הב"ח של

ז"להעם. לההאר"י יש הנשמה כך: אומר

המצוות, ולכל קודש, לשבת לתורה, הרגש

הטומאה כוחות של קליפה בה דבוק אבל

הסיבה וזוהי לפרי, הדבוקה הקליפה דוגמת

ו ממילא. באופן תורה מבינה עבודתשאינה

שהיא וכיון הקליפה, את לשבר היא האדם

תורה להבין הנשמה מתחילה .נשברת,

מהאופנים אחד הקליפה? את שוברים ואיך

יושבהוא כשהאדם התורה. יגיעת ידי על

לדעת רצוני באמרו לה' עצמו את ומבטל

רוצה הקב"ה הקליפהמה את להסיר רצוני ,

טובים, שאינם לדברים אותי הרישמושכת

קליפה אותה משבר וכןהוא אומר. כשהוא

את משבר הוא לכן קודם תהלים מזמורי

בהקליפה, דאיתא הא חייםוכעין (סי'אורח

הא') תהליםלבושבשם מזמורי לומר שיש

זה הקליפות. את לזמר כדי התפילה קודם

צריך אני כך: אומר הוא מחפש. שהאדם מה

ממנה מעכב ומי התורה, את תבין שנשמתי

כן, ואם הקליפה, אלא המוח, לא להבין?

את שמחלישים דברים לעשות צריך אני

מחלישים צדקה, כשנותנים הטומאה. כוחות

אותם; מחלישים לה', כשמתפללים אותם;

אותם; מחלישים להבין, כשמתייגעים

אותם. מחלישים בתשובה, כשחוזרים

נשמתינו שתתעצם כדי

שתתעצם "כדי הב"ח דברי פירוש זהו

מקור וקדושת ורוחניות בעצמות נשמתינו

עם תתאחד שנשמתינו היינו התורה". מוצא

היה לא במוח, מדובר היה אילו התורה.

כשמדובר כי זה, בלשון להשתמש שייך

מבין, אינו חלש מח מבין, חזק מח במוח,

אין כאמור, אך איחוד. אצלו שייך ומה

שמעכב ומי בנשמה, אלא במוח, המדובר

הקליפה. היא התורה, עם מלהתאחד בעדה

בנשמת לשרות רוצה היא מחכה. השכינה

היא בגלות. שרויה היא יכולה. ואינה האדם,

אינה אך בו, לשבת מקום לה למצוא רוצה

ובכן, בעדה. שחוצצת קליפה יש כי יכולה

כדי הכל עושה הוא הוא האדם? עושה מה

הקליפה. את דמעותלשבור מוזיל הוא

הלאה וכן הקליפה, את שיסיר לה' ומתחנן

את ומסירים ששוברים הדברים כל

אזי נופלת, שהקליפה וכיון הקליפה.

אור לו ונעשה תורה להבין האדם מתחיל

.גדול

זה אין בתורה. שקיים היחיד הדבר זהו

קורה, כשזה היחיד. הדבר אלא דבר, עוד

שבתורה שהמאור היה מתוצאותיו אחת

התאוות אין ממילא ואז למוטב, מחזירו

באדם, שורה כשהשכינה כי אליו, מדברות

זה אחרים. בדברים מתעניין הוא אין

שלמדצדיקיםשה לאחר לאדם סימן נתנו

בהבלים, מתעניין עדיין הוא אם שיבדוק

הבין בלבד, במוחו למד האדם אם א"ב. הוא

הבינה, לא נשמתו אך ופלפל, וחידש

שתאוותיך לך "מובטח לו: יאמרו הצדיקים

לא? למה כך. שזה פשוט כבתחילה. נשארו

שלמדת? אחרי אצליך נשתנה מה לי תסביר

ע לך שהיה מפני לומדותוכי באיזה ונג

תיתי?". מהיכי תאוותיך?! השינוינחלשו

באדם. שורה כשהשכינה רק נעשה

דבר שום אזי בו, מתקיימים הב"ח כשדברי

שהסיח מפני לא אותו. מעניין אינו בעולם

כל-כך גדול תענוג שקיבל מפני אלא דעת,

שלימות לו שיש וכיון השתלמה, ונפשו

עולה שאינו מה לעשות צריך אינו הנפש,

ה'. לפני "לעשותלרצון אותו: שואל חבירו

משיב והוא אסור?". או מותר וכך, כך

זה מה לעשותו. למה לי "תסביר לעומתו:

לי תוכיח אפילו אסור? או מותר אם משנה

כפי לי טוב כל-כך כי אעשנו, לא שמותר,

שיש מה את לאבד לי ולמה עכשיו שאני

שורה כשהשכינה שקורה מה זה לי?".

ורק הבינה. שהנשמה שנקרא מה וזה באדם,

על שתשרה לשכינה שגורם הדבר הוא זה

כנגד תורה ותלמוד נאמר זה ועל האדם.

מעשה. לידי מביא ותלמוד כולם

שמי להדגיש לב"ח נחוץ היה לכן

לומד אינו הדינים, את לדעת כדי שלומד

איך לדעת כדי שלומד מי לשמה. תורה

חושן שו"ע פי על ומתן במשא להתנהג

אינה נשמתו אבל מבין, מוחו משפט,

עד הלך זה לנשמתך. הגיע לא זה מבינה.

נאמר זה על אמנם נעצר. ושם שלך המוח

שמתוך לשמה שלא תורה ילמד לעולם

זה אין עדיין אבל לשמה, בא לשמה שלא

בית בונה זה אין השלמה, הגאולה את מביא

בית בונה לשמה תורה רק המקדש.

המקדש.

מתיישבות הקושיות כל

" מהספר פעמים כמה הבאנו אורכבר

זהא"יצחק בענין נאה סיפור שהביא

תולדות) לפרשת המגיד(בהפטרה אבי :

לחדרו אדם ייכנס שלא הזהיר מזלאטשוב

קושיא איזה לו יש אם רק לו המיוחד

גדולה קושיא לי היתה פעם בלימוד.

פנימה בעמדי אולם לשאול. לחדרו ונכנסתי

זיע"א.א. מזלאטשוב המגיד של בנו זיע"א, מראדוויל יצחק רבי להרה"ק



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

לקושייתי הגון יישוב במחשבתי מיד לי נפל

"יודע ושאל: אבי לי קרא מחדרו. ויצאתי

אם מדוע קושיא, איזו להקשות שבאת אני

קושיא לי היתה "אמנם הקשית?". לא כן

היא החדרה בבואי "אבל לו, השבתי חזקה",

לי היתה משלא אתר. על לי נתיישבה

לאחורי לי פניתי באמתחתי, קושיא

לך! ואסביר "בוא אבי: לי אמר ויצאתי".

הקושיות כל כי קושיות, באמת אין בתורה

אור את המסתירה הקליפה מצד באות

מקום שהוא לחדרי, שנכנסת כיון התורה.

תורתך הוארה קליפות, בו ...שאין

כן, קדוש,אכן למקום מגיע כשהאדם

מתיישבים קדושה, בנקודה נוגע כשהאדם

קושיות. היטב.לו זאת להבין צריך רבותי!

נקודה כשמבינים מהתרגשות לבכות אפשר

בנשמתו, קדוש במקום נוגע כשהאדם זאת.

קושיות. לו אין יותר לו. מתיישבים דברים

מפני היינו לשמה, תורה לומד כשהאדם

פתאום רואה הוא הקב"ה, את מחפש שהוא

לו נתיישבו קרהשהדברים שזה חושב הוא .

שזה חושב הוא משהו, קלט שמוחו מפני

אך אלו. אותיות או אלו באותיות מלובש

שרתה שהשכינה משום הבינה נשמתו לא,

הקב"ה. את חיפש כי התפללבו, הוא

בתשובה חזר הוא לה', התבטל הוא נכונה,

עוונותיו מביןעל "אני אומר: הוא עכשיו .

קושיא". שום לי אין הכל.

טועמים אנשים שאלפי היא מציאות

מדברים אין מופשט. דבר זה אין אותה.

מדברים אנו בספר. שכתוב משהו על עכשיו

מתוך עליו מעידים אנשים שאלפי דבר על

על מעידים אנשים אלפי אישית. התנסות

זה איך ה'... ברוך "הבנתי שהבינו. עצמם

הנכון. למקום שהגעת בגלל קרה זה קרה?".

לא הנקודה אבל לכך, כלי אולי היה המוח

הבינה שנשמתך היתה הנקודה המוח. היתה

לפי ותשובה קושיא הוסרה. שהקליפה משום

הקליפה. ושבירת קליפה – פירושם ז"ל האר"י

ראיתי הפוך עולם

החזקים המוחות אל נחזור כעת

שנסתכל רוצה הקב"ה איך נראה והחלשים,

הגאולה. את שנביא רוצה הוא ואיך זה על

זו. טעות בגלל בגלות שרויה הלא השכינה

ויודעים רואים כולנו הנה נורא. צער לה יש

לימודית במסגרת מתנהל הכל שבימינו

המציאות) כורח מפני כן הנהיגו כאשר(כנראה

אחד לפונדק רבים תלמידים מקבצים

אותם להוציא אותם, לקדם ומנסים

ובכן הגוף. מעצלות גם כמו המוח מעצלות

ע תמידיןמה מבחנים להם עורכים ושים?

בפי שנקרא מה את בהם ומעוררים כסדרן

הוא יותר, יודע הוא סופרים'. 'קנאת ההמון

אינו הוא משניות, על נבחן הוא פחות; יודע

עושים שאין לומר עכשיו באים איננו נבחן.

לחשוב צריכים בוודאי כי אם נכונה,

מה לדעת דשמיא לסייעתא ולהתפלל

למעשה נחשוב הבה אך לשנות. אפשר

ואותן זו מהתנהלות נולדות טעויות איזה

לתקן. נצטרך

אצל משתרש זו, התנהלות בגלל הנה

אם עשרה, שלוש בן בחור זה אם המבוגר,

עשרים בן אברך זה אם עשרים, בן בחור זה

בתורה שהצלחה שלושים בן או וחמש

יודע, הוא שאם אצלו פשוט במוח. תלויה

טעם לו יש אם חדה, תפיסה לו יש אם

"אם בתורה. הוא מוצלח הרשב"א, בסברת

גבוהות, יותר מדרגות על לדבר תרצה

לזה. זמן לי כשיהיה ה', ירצה אם בסדר,

ביותר". נפלא ה' ברוך המצב כרגע אבל

החזק האברך הוא שבעלה מרוצה ביתו נוות

הוא מרוצה, חמיו הרע, עין בלי ביותר

ממש מרוצה. כולל הראש מרוצה, עצמו

לב. לדאבון לעולם, ונאה לו נאה

הוא החלש? המוח בעל חבירו עם ומה

מאז כבר חמש. בן היותו מאז מושפל

לך שאין לך "דע והערב: השכם לו אומרים

למה רע". ילד שאתה לך דע שמים, יראת

ולומד. יושב אינו הוא כי רע? ילד הוא

מפני או ולומד? יושב אינו הוא ולמה

במקום לשבת לו קשה תכונתו שמחמת

על אחר באופן בנוי שמוחו מפני או אחד,

אצלו המתקבלת ההרגשה הקשיים. שלל כל

בעל חבירו ואילו מה', מרוחק שהוא היא

ה'. אל קרוב החזק המוח

כי מקצתיה. ולא מיניה לא האמת ולמען

המוח בעל הפוך. בדיוק זה מקרים בהרבה

המוח ובעל גאוה, לו יש כי מה' רחוק החזק

בלבו שבור הוא כי קרוב יותר הרבה החלש

אם ידי. ועוצם כוחי של הרגשה לו ואין

בעל של נשמתו הרי הנשמה, על נסתכל

יותר הרבה בקליפה עטופה החזק המוח

אם החזק המוח בעל גם כן, אמנם קשה.

הקליפה. את לשבר יוכל הרבה יתייגע

המוחות לבעלי חיזוק לתת צריך רבותי!

יש הם אף מופרך. זה שאין שיידעו החזקים.

שהם לדעת עליהם עכ"פ תקוה. להם

לא ואם הקליפה להסרת לעבוד מוכרחים

לא כך. על יחפה לא דבר שום יסירוה,

שבו גדולות תמונות ולא במה על ישיבה

מסכתות. וכך כך סיים שהוא יראו

שקר בדברי ישעו אל

מחמיר המצב כי גועל, מעורר זה אכן

תורה, בניית של באיצטלא ליום. מיום

מכך, גרוע או אדם של תמונותיו מפיצים

הקהילה ללמוד. יודע שהוא יראו שכולם

כסף, לעשות רוצה המוסד להיבנות, רוצה

הם מודיעים כסף. לעשות רוצה הארגון

צומחים שכאן לכם "דעו רבים: בת בשער

נורא זה מה? של הדור גדולי הדור". גדולי

מה את השורש. מן זאת לעקור וצריך ואיום

ידיעות? בעלי אנשים בונה אתה בונה? אתה

מביא, זה אין גאולה אבל שומע. אני

מביא זה מביא. זה אין השכינה השראת

גאולה אך ידי, ועוצם וכוחי וחנופה כבוד

מביא. זה אין

אתה חפץ אם הן בחוש. נראה הדבר

והסתכל לך שורה, השכינה מי על לדעת

המתפללים הם ומי מי התפילה בשעת

אלה אם והסתכל הכנסת לבית בא באמת.

הענוה על הסתכל שמתפללים. האנשים הם

ידן שעל בדיקות כמה יש כן, אכן שלהם.

השכינה אם רגעים בכמה לדעת אפשר

מתפלל, הוא כיצד הן: ואלו באדם, שורה

הוא איך שלו, העינים שמירת מצב מה

מרפסת, להוציא רוצה שכינו כאשר מתנהג

בשתי ורכילות. הרע לשון מספר הוא האם

לא התשובה. את לקבל אפשר ממש דקות

זה הקודש. רוח בעל זה בשביל להיות צריך

לכל. וידוע גלוי ממש

שני שמתחנןומצד החלש המוח בעל

מצליח הוא אם תהלים, מזמורי ואומר לה'

מהשקר להתנתק דשמיא בסייעתא

מה' רחוק שהוא אצלו ומתחיל,שהחדירו

כהלכה להביןלהתנהג מתחילה נשמתו ,

הולך הוא תורה, מבינה שהיא וכיון תורה,

לאדם לו שיש מפני לא אכן ה'. אל ומתקרב

זה ממילא. ה' אל מתקרב הוא חלש, מח

כלי. כלירק להיות יכול חזק שמוח כפי

להבין יכול חזק מוח בעל כי ה', לקרבת

כך לתקן, עליו ומה מוסר ספר מאוד מהר

ה' לקרבת כלי הוא חלש שיבחר,מח כל

בו שהואלהשתמש השקר עם לחיות ולא

אצל ה'. אל מלהתקרב אצלמנוע כמו זה

האדם בבחירת תלוי הדבר כוונתינוזה אך ,

רגילים. שאנו ממה הפוך בדיוק שזה אמורה

יסודה. בשקר אליה, שהתרגלנו ההסתכלות

גמור. שקר אלא שקר, מעט הבנתלא

השכינה בהשראת ורק אך תלויה התורה

נוגע.באדם אינו השאר כל בזו. ורק בזו .

מצוה היא מצוה, היא התורה ידיעת

שמתוך היא התכלית כל אבל מאוד, גדולה



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

מטפרשת בשלח תשפ"ג

לקושייתי הגון יישוב במחשבתי מיד לי נפל

"יודע ושאל: אבי לי קרא מחדרו. ויצאתי

אם מדוע קושיא, איזו להקשות שבאת אני

קושיא לי היתה "אמנם הקשית?". לא כן

היא החדרה בבואי "אבל לו, השבתי חזקה",

לי היתה משלא אתר. על לי נתיישבה

לאחורי לי פניתי באמתחתי, קושיא

לך! ואסביר "בוא אבי: לי אמר ויצאתי".

הקושיות כל כי קושיות, באמת אין בתורה

אור את המסתירה הקליפה מצד באות

מקום שהוא לחדרי, שנכנסת כיון התורה.

תורתך הוארה קליפות, בו ...שאין

כן, קדוש,אכן למקום מגיע כשהאדם

מתיישבים קדושה, בנקודה נוגע כשהאדם

קושיות. היטב.לו זאת להבין צריך רבותי!

נקודה כשמבינים מהתרגשות לבכות אפשר

בנשמתו, קדוש במקום נוגע כשהאדם זאת.

קושיות. לו אין יותר לו. מתיישבים דברים

מפני היינו לשמה, תורה לומד כשהאדם

פתאום רואה הוא הקב"ה, את מחפש שהוא

לו נתיישבו קרהשהדברים שזה חושב הוא .

שזה חושב הוא משהו, קלט שמוחו מפני

אך אלו. אותיות או אלו באותיות מלובש

שרתה שהשכינה משום הבינה נשמתו לא,

הקב"ה. את חיפש כי התפללבו, הוא

בתשובה חזר הוא לה', התבטל הוא נכונה,

עוונותיו מביןעל "אני אומר: הוא עכשיו .

קושיא". שום לי אין הכל.

טועמים אנשים שאלפי היא מציאות

מדברים אין מופשט. דבר זה אין אותה.

מדברים אנו בספר. שכתוב משהו על עכשיו

מתוך עליו מעידים אנשים שאלפי דבר על

על מעידים אנשים אלפי אישית. התנסות

זה איך ה'... ברוך "הבנתי שהבינו. עצמם

הנכון. למקום שהגעת בגלל קרה זה קרה?".

לא הנקודה אבל לכך, כלי אולי היה המוח

הבינה שנשמתך היתה הנקודה המוח. היתה

לפי ותשובה קושיא הוסרה. שהקליפה משום

הקליפה. ושבירת קליפה – פירושם ז"ל האר"י

ראיתי הפוך עולם

החזקים המוחות אל נחזור כעת

שנסתכל רוצה הקב"ה איך נראה והחלשים,

הגאולה. את שנביא רוצה הוא ואיך זה על

זו. טעות בגלל בגלות שרויה הלא השכינה

ויודעים רואים כולנו הנה נורא. צער לה יש

לימודית במסגרת מתנהל הכל שבימינו

המציאות) כורח מפני כן הנהיגו כאשר(כנראה

אחד לפונדק רבים תלמידים מקבצים

אותם להוציא אותם, לקדם ומנסים

ובכן הגוף. מעצלות גם כמו המוח מעצלות

ע תמידיןמה מבחנים להם עורכים ושים?

בפי שנקרא מה את בהם ומעוררים כסדרן

הוא יותר, יודע הוא סופרים'. 'קנאת ההמון

אינו הוא משניות, על נבחן הוא פחות; יודע

עושים שאין לומר עכשיו באים איננו נבחן.

לחשוב צריכים בוודאי כי אם נכונה,

מה לדעת דשמיא לסייעתא ולהתפלל

למעשה נחשוב הבה אך לשנות. אפשר

ואותן זו מהתנהלות נולדות טעויות איזה

לתקן. נצטרך

אצל משתרש זו, התנהלות בגלל הנה

אם עשרה, שלוש בן בחור זה אם המבוגר,

עשרים בן אברך זה אם עשרים, בן בחור זה

בתורה שהצלחה שלושים בן או וחמש

יודע, הוא שאם אצלו פשוט במוח. תלויה

טעם לו יש אם חדה, תפיסה לו יש אם

"אם בתורה. הוא מוצלח הרשב"א, בסברת

גבוהות, יותר מדרגות על לדבר תרצה

לזה. זמן לי כשיהיה ה', ירצה אם בסדר,

ביותר". נפלא ה' ברוך המצב כרגע אבל

החזק האברך הוא שבעלה מרוצה ביתו נוות

הוא מרוצה, חמיו הרע, עין בלי ביותר

ממש מרוצה. כולל הראש מרוצה, עצמו

לב. לדאבון לעולם, ונאה לו נאה

הוא החלש? המוח בעל חבירו עם ומה

מאז כבר חמש. בן היותו מאז מושפל

לך שאין לך "דע והערב: השכם לו אומרים

למה רע". ילד שאתה לך דע שמים, יראת

ולומד. יושב אינו הוא כי רע? ילד הוא

מפני או ולומד? יושב אינו הוא ולמה

במקום לשבת לו קשה תכונתו שמחמת

על אחר באופן בנוי שמוחו מפני או אחד,

אצלו המתקבלת ההרגשה הקשיים. שלל כל

בעל חבירו ואילו מה', מרוחק שהוא היא

ה'. אל קרוב החזק המוח

כי מקצתיה. ולא מיניה לא האמת ולמען

המוח בעל הפוך. בדיוק זה מקרים בהרבה

המוח ובעל גאוה, לו יש כי מה' רחוק החזק

בלבו שבור הוא כי קרוב יותר הרבה החלש

אם ידי. ועוצם כוחי של הרגשה לו ואין

בעל של נשמתו הרי הנשמה, על נסתכל

יותר הרבה בקליפה עטופה החזק המוח

אם החזק המוח בעל גם כן, אמנם קשה.

הקליפה. את לשבר יוכל הרבה יתייגע

המוחות לבעלי חיזוק לתת צריך רבותי!

יש הם אף מופרך. זה שאין שיידעו החזקים.

שהם לדעת עליהם עכ"פ תקוה. להם

לא ואם הקליפה להסרת לעבוד מוכרחים

לא כך. על יחפה לא דבר שום יסירוה,

שבו גדולות תמונות ולא במה על ישיבה

מסכתות. וכך כך סיים שהוא יראו

שקר בדברי ישעו אל

מחמיר המצב כי גועל, מעורר זה אכן

תורה, בניית של באיצטלא ליום. מיום

מכך, גרוע או אדם של תמונותיו מפיצים

הקהילה ללמוד. יודע שהוא יראו שכולם

כסף, לעשות רוצה המוסד להיבנות, רוצה

הם מודיעים כסף. לעשות רוצה הארגון

צומחים שכאן לכם "דעו רבים: בת בשער

נורא זה מה? של הדור גדולי הדור". גדולי

מה את השורש. מן זאת לעקור וצריך ואיום

ידיעות? בעלי אנשים בונה אתה בונה? אתה

מביא, זה אין גאולה אבל שומע. אני

מביא זה מביא. זה אין השכינה השראת

גאולה אך ידי, ועוצם וכוחי וחנופה כבוד

מביא. זה אין

אתה חפץ אם הן בחוש. נראה הדבר

והסתכל לך שורה, השכינה מי על לדעת

המתפללים הם ומי מי התפילה בשעת

אלה אם והסתכל הכנסת לבית בא באמת.

הענוה על הסתכל שמתפללים. האנשים הם

ידן שעל בדיקות כמה יש כן, אכן שלהם.

השכינה אם רגעים בכמה לדעת אפשר

מתפלל, הוא כיצד הן: ואלו באדם, שורה

הוא איך שלו, העינים שמירת מצב מה

מרפסת, להוציא רוצה שכינו כאשר מתנהג

בשתי ורכילות. הרע לשון מספר הוא האם

לא התשובה. את לקבל אפשר ממש דקות

זה הקודש. רוח בעל זה בשביל להיות צריך

לכל. וידוע גלוי ממש

שני שמתחנןומצד החלש המוח בעל

מצליח הוא אם תהלים, מזמורי ואומר לה'

מהשקר להתנתק דשמיא בסייעתא

מה' רחוק שהוא אצלו ומתחיל,שהחדירו

כהלכה להביןלהתנהג מתחילה נשמתו ,

הולך הוא תורה, מבינה שהיא וכיון תורה,

לאדם לו שיש מפני לא אכן ה'. אל ומתקרב

זה ממילא. ה' אל מתקרב הוא חלש, מח

כלי. כלירק להיות יכול חזק שמוח כפי

להבין יכול חזק מוח בעל כי ה', לקרבת

כך לתקן, עליו ומה מוסר ספר מאוד מהר

ה' לקרבת כלי הוא חלש שיבחר,מח כל

בו שהואלהשתמש השקר עם לחיות ולא

אצל ה'. אל מלהתקרב אצלמנוע כמו זה

האדם בבחירת תלוי הדבר כוונתינוזה אך ,

רגילים. שאנו ממה הפוך בדיוק שזה אמורה

יסודה. בשקר אליה, שהתרגלנו ההסתכלות

גמור. שקר אלא שקר, מעט הבנתלא

השכינה בהשראת ורק אך תלויה התורה

נוגע.באדם אינו השאר כל בזו. ורק בזו .

מצוה היא מצוה, היא התורה ידיעת

שמתוך היא התכלית כל אבל מאוד, גדולה



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 נ

חרבה. הארץ אחרת לשמה. בא לשמה שלא

החכמים את ששאלו חז"ל אמרו כך הן

הם כי למה? ידע. לא אחד ואף והנביאים

נחרבה וכך הבין לא אחד אף ולמדו. ישבו

לנו אין זאת. להבין חייבים אנו הארץ.

לחזור מוכרחים ואנו אחרת. ברירה

זו. אמת להחדיר כדי הכל ולעשות בתשובה

חטא מאשר עליו וכיפר

הלימודית שהמסגרת אמרנו הנה

יש ובזה לעקרה. וצריכים זו טעות מולידה

שאמרו מה שחלםחז"ללהזכיר מי בענין

בו חלום תענית שיעשה בשבת רע חלום

הוי לתעניתו. תענית יישב ואח"כ ביום

צריך, שהוא מה עושה שהוא הגם אומר:

ביטול על כפרה צריך שאינו אומר זה אין

ה זה כעין כתבו וכבר שבת. תוספותעונג

נזירריש שםמסכת שמבואר מה על

רבי אמר והרי נאה, נקרא שנזיר בגמרא

נקרא טהור אפילו שנזיר הקפר בן אלעזר

יש כי נכונים, הדברים ששני ותירצו חוטא,

הנכון הדבר את עושה שהאדם פעמים

בכך כוונתנו לכפרה. זקוק הוא ואעפ"כ

מה כן "אם - בטענה אנשים יבואו שלא

המסגרות כל את שיסגרו מציע? אתה

היו שאם האמת הנה הלימודיות?!".

דברים לשפר יכולים היו מחשבה, משקיעים

הוא לומר באים שאנו העיקר אך הרבה.

צריכים אין לעשותו, שמוכרחים מפני שלא

השכינה שהרי צריכים, בוודאי כפרה כפרה.

בצער. שרויה

הבתים בעלי עד העולם מגאוני

שלמה רבי יששכר', ה'בני עוד: נאמר

וכן המהרש"ם, איגר, עקיבא רבי קלוגר,

אמרו הדורות, ומאורי מגאוני הרבה

לבם את שפכו לא שבו שיום בפירוש,

היו חונן, אתה ובברכת רבה אהבה בברכת

הרי בבקשה, לי תסבירו זאת. מרגישים

ביותר, החזקים המוחות על כאן מדברים

להם. הקרוב נמצא לא בימינו אשר מוחות

משהו – והיום שלמדו, מה את הבינו אתמול

כולה. התורה כל את זכרו הרי השתבש.

נתנאל רבי הירושלמי' כשהסופר הנה

ה'חפץ את לשאול שלח זצ"ל תפילינסקי

אני לו: אמר סת"ם, בהלכות שאלה חיים'

ו שבת בהלכות עכשיו עוסק חז"לכבר

תשאלנו לא מסכתא בהאי רבי קאי כי אמרו

להפנות תוכל תרצה אם אחריתא. במסכתא

זה מאמר שאצלו למהרש"ם, שאלתך את

בכל תמיד עוסק שהוא מפני תקף אינו

וכן שלו. בתשובות זאת רואים כולה. התורה

כל הקדומים. הדורות מגדולי רבים עוד

כשמלה, לפניהם היתה פרוסה כולה התורה

להם היה חסר שכאשר שאמרו אלה והם

עינינו והאר בתפילת הלב בשפיכות

בתורה. והשגתם הבנתם נפגמה בתורתך,

שנשמתם היו צריכים כי לכך, והסיבה

עם הנשמה ואיחוד התורה, עם תתאחד

הרגיש הצדיק הביטול. בדרגת תלוי התורה

התאחדה לא נשמתו שהיום מדרגתו לפי

עם בעיה לו היתה התורה. עם כל-כך

התורה כל את זכר הוא ולא. לא המוח?

והבנת תבין, שהנשמה היה צריך אבל כולה.

תלויה היא אחרים. בכללים תלויה הנשמה

הוא איך התורה, ברכת אומר הוא באיך

חונן, אתה אומר הוא איך רבה, אהבה אומר

בתורתו, לבנו יפתח הוא מבקש הוא איך

ואיך בתורתך, לבי פתח מבקש הוא איך

קי"ט. מזמור אומר הוא

כל ממנו. מנוע אינו אחד שאף הוא דבר

בתורה להצלחה להגיע יכול הבית בעל

שאומר: הבית בעל לך יש הנה זה. באופן

להבין עכשיו צריך אינני כולל, אברך "אינני

אני ערוך. שבשולחן הקטנות האותיות את

לא אני לבני. שידוך למצוא רק עכשיו צריך

לא, או תורה מבין אני אם מהשאלה טרוד

לדיין". עכשיו להתמנות הולך אינני כי

הזה. הסוג מן בדיבור נמצאת נוראית טעות

כדי תורה?! להבין צריך אתה כך המפני

בתוספות?! שלם דיבור לסכם אתהשתוכל

תדע שנשמתך כדי התורה להבנת זקוק

הרע. היצר עם להתמודד צריךאיך האדם

- ויבין לו שיאיר כדי תורה להבין לבכות

מה היא גדולה טיפשות הלא אחד! "רגע

השתדלות. ריבוי היא עכשיו. עושה שאני

של לרשותו בזה עצמי את מכניס אני והרי

להבין אפשר הרבה פעמים אחרא". הסטרא

לה' האדם יבכה אם ספר. בלי זה דבר

שהנשמה יש בתורתו, לבו את שיפתח

הדרך... לא "זו ספר: לפתוח בלי לו תאמר

הדרך... שזוהי יתכן כל-כךלא מרגישה אני

שעשית זו פעולה בגלל וכך".מרוחק

וימצאנה האמת את לחפש .יתחיל

העולם בזה המתהלך האיש הוא מי

לסי זקוק עתשאינו בכל דשמיא יעתא

תורה? תבין דברשנשמתו כל עם הן

לסייעתא זקוק הוא לעסוק, רוצה שהאדם

הישרה בדרך שילך עצומה ולאדשמיא

היער. עצי בין תפילהיתעה על-ידי אכן

עוזר הקב"ה להקב"ה, וביטול ראוותשובה .

יהודים היום. נעשים תשובה בעלי כמה נא

מכל יהודים בהמוניהם. בתשובה חוזרים

כאלה לגמרי, רחוקים שהיו כאלה הסוגים.

שהלכו כאלה ולרביע, לשליש למחצה שהיו

ריק היה בפנים אבל בגדים השמונה כל עם

בגדים השמונה כל עם שהלכו כאלה וחלול,

יהודים מאות ועקרבים. נחשים היו ובפנים

מהם אחד כל ביומו. יום מדי מתעוררים

עזוב יהודי... להיות "רצוני ואומר: מתקרב

קורה? זה איך שמסביב..." מה כל עם אותי

הנשמה יכולה, שהנשמה היא התשובה

לחפש צריכה כשהיא להתמודד איך יודעת

לנו. גם יקרה שזה מבקשים אנו ובכן, תורה.

או כזאת ממגבעת נבהל אינו הקב"ה

אחד, לדבר מחכה הוא כזאת. מגבעת

האדם. מנשמת תיפול שהקליפה

להבין מתחילה היא אז נופלת, כשהקליפה

תורה.

שהנשמה כשתבין יסוד: לנו גילה הב"ח

כלי תיעשה אזי להבין, שצריכה זו היא

השראת אצלך וכשתהיה השכינה, להשראת

דשמיא, סייעתא לך תהיה השכינה,

של מצב אצלך ויהיה העבירה, מן ותתרחק

אחד ועוד כזה אחד עוד לאט, ולאט גאולה.

היא הנשמה השלמה. הגאולה בא והנה כזה,

גמרא. דפי לי תמכור אל להבין. שצריכה זו

דבר לדעת רוצה אני אותי. מעניין לא זה

זה לא. או תורה הבינה נשמתך האם אחד,

אינה שרכשת הידיעות כמות הנושא. הוא

להדיא הוא כך המקדש. בית בנין מביאה

למעשה. להלכה הב"ח ובדברי בר"ן בגמרא,

רק לשכינה, מרכבה נעשה כשהאדם רק

המקדש. בית לבנין מביא זה

החזק המוח בעל של נסיונו

תבין זאת, כשתבין הב"ח: לנו אומר

לבעל חזק מח בעל בין חילוק שום שאין

באהבה לבכות צריך זה כמו זה חלש. מח

צריך החזק המוח בעל ואדרבה, רבה.

בן ליהודי הוא דומה כי יותר, לבכות

לבדיקה תפיליו את שהעביר חמישים

לא ומעולם מילה בו שחסרה לו ונתברר

הוא בוודאי תפילין. הנחת חובת ידי יצא

צריך שהוא לקלוט מתחיל הוא בוכה.

זקוק אינו מי כן, אכן מבראשית. להתחיל

הוא בתורה? להצלחה דשמיא לסייעתא

וצאצאי וצאצאנו אנחנו צריכים, ובניו צריך

על רק מתפלל "אני שאומר: מי יש צאצאנו.

השני על כי למה? החלש. המוח בעל בני

ה' ברוך מקבל אני החריף המוח בעל

עליו מרעיף המלמד נפלאות. מחמאות

כולם שבחים, עליו מרעיף המנהל שבחים,

טפשות מין איזה לגדולות..." אותו מועידים

טוב? מח לבנך שיש לך יעזור זה מה היא!



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 בשלח תשפ"ג

חרבה. הארץ אחרת לשמה. בא לשמה שלא

החכמים את ששאלו חז"ל אמרו כך הן

הם כי למה? ידע. לא אחד ואף והנביאים

נחרבה וכך הבין לא אחד אף ולמדו. ישבו

לנו אין זאת. להבין חייבים אנו הארץ.

לחזור מוכרחים ואנו אחרת. ברירה

זו. אמת להחדיר כדי הכל ולעשות בתשובה

חטא מאשר עליו וכיפר

הלימודית שהמסגרת אמרנו הנה

יש ובזה לעקרה. וצריכים זו טעות מולידה

שאמרו מה שחלםחז"ללהזכיר מי בענין

בו חלום תענית שיעשה בשבת רע חלום

הוי לתעניתו. תענית יישב ואח"כ ביום

צריך, שהוא מה עושה שהוא הגם אומר:

ביטול על כפרה צריך שאינו אומר זה אין

ה זה כעין כתבו וכבר שבת. תוספותעונג

נזירריש שםמסכת שמבואר מה על

רבי אמר והרי נאה, נקרא שנזיר בגמרא

נקרא טהור אפילו שנזיר הקפר בן אלעזר

יש כי נכונים, הדברים ששני ותירצו חוטא,

הנכון הדבר את עושה שהאדם פעמים

בכך כוונתנו לכפרה. זקוק הוא ואעפ"כ

מה כן "אם - בטענה אנשים יבואו שלא

המסגרות כל את שיסגרו מציע? אתה

היו שאם האמת הנה הלימודיות?!".

דברים לשפר יכולים היו מחשבה, משקיעים

הוא לומר באים שאנו העיקר אך הרבה.

צריכים אין לעשותו, שמוכרחים מפני שלא

השכינה שהרי צריכים, בוודאי כפרה כפרה.

בצער. שרויה

הבתים בעלי עד העולם מגאוני

שלמה רבי יששכר', ה'בני עוד: נאמר

וכן המהרש"ם, איגר, עקיבא רבי קלוגר,

אמרו הדורות, ומאורי מגאוני הרבה

לבם את שפכו לא שבו שיום בפירוש,

היו חונן, אתה ובברכת רבה אהבה בברכת

הרי בבקשה, לי תסבירו זאת. מרגישים

ביותר, החזקים המוחות על כאן מדברים

להם. הקרוב נמצא לא בימינו אשר מוחות

משהו – והיום שלמדו, מה את הבינו אתמול

כולה. התורה כל את זכרו הרי השתבש.

נתנאל רבי הירושלמי' כשהסופר הנה

ה'חפץ את לשאול שלח זצ"ל תפילינסקי

אני לו: אמר סת"ם, בהלכות שאלה חיים'

ו שבת בהלכות עכשיו עוסק חז"לכבר

תשאלנו לא מסכתא בהאי רבי קאי כי אמרו

להפנות תוכל תרצה אם אחריתא. במסכתא

זה מאמר שאצלו למהרש"ם, שאלתך את

בכל תמיד עוסק שהוא מפני תקף אינו

וכן שלו. בתשובות זאת רואים כולה. התורה

כל הקדומים. הדורות מגדולי רבים עוד

כשמלה, לפניהם היתה פרוסה כולה התורה

להם היה חסר שכאשר שאמרו אלה והם

עינינו והאר בתפילת הלב בשפיכות

בתורה. והשגתם הבנתם נפגמה בתורתך,

שנשמתם היו צריכים כי לכך, והסיבה

עם הנשמה ואיחוד התורה, עם תתאחד

הרגיש הצדיק הביטול. בדרגת תלוי התורה

התאחדה לא נשמתו שהיום מדרגתו לפי

עם בעיה לו היתה התורה. עם כל-כך

התורה כל את זכר הוא ולא. לא המוח?

והבנת תבין, שהנשמה היה צריך אבל כולה.

תלויה היא אחרים. בכללים תלויה הנשמה

הוא איך התורה, ברכת אומר הוא באיך

חונן, אתה אומר הוא איך רבה, אהבה אומר

בתורתו, לבנו יפתח הוא מבקש הוא איך

ואיך בתורתך, לבי פתח מבקש הוא איך

קי"ט. מזמור אומר הוא

כל ממנו. מנוע אינו אחד שאף הוא דבר

בתורה להצלחה להגיע יכול הבית בעל

שאומר: הבית בעל לך יש הנה זה. באופן

להבין עכשיו צריך אינני כולל, אברך "אינני

אני ערוך. שבשולחן הקטנות האותיות את

לא אני לבני. שידוך למצוא רק עכשיו צריך

לא, או תורה מבין אני אם מהשאלה טרוד

לדיין". עכשיו להתמנות הולך אינני כי

הזה. הסוג מן בדיבור נמצאת נוראית טעות

כדי תורה?! להבין צריך אתה כך המפני

בתוספות?! שלם דיבור לסכם אתהשתוכל

תדע שנשמתך כדי התורה להבנת זקוק

הרע. היצר עם להתמודד צריךאיך האדם

- ויבין לו שיאיר כדי תורה להבין לבכות

מה היא גדולה טיפשות הלא אחד! "רגע

השתדלות. ריבוי היא עכשיו. עושה שאני

של לרשותו בזה עצמי את מכניס אני והרי

להבין אפשר הרבה פעמים אחרא". הסטרא

לה' האדם יבכה אם ספר. בלי זה דבר

שהנשמה יש בתורתו, לבו את שיפתח

הדרך... לא "זו ספר: לפתוח בלי לו תאמר

הדרך... שזוהי יתכן כל-כךלא מרגישה אני

שעשית זו פעולה בגלל וכך".מרוחק

וימצאנה האמת את לחפש .יתחיל

העולם בזה המתהלך האיש הוא מי

לסי זקוק עתשאינו בכל דשמיא יעתא

תורה? תבין דברשנשמתו כל עם הן

לסייעתא זקוק הוא לעסוק, רוצה שהאדם

הישרה בדרך שילך עצומה ולאדשמיא

היער. עצי בין תפילהיתעה על-ידי אכן

עוזר הקב"ה להקב"ה, וביטול ראוותשובה .

יהודים היום. נעשים תשובה בעלי כמה נא

מכל יהודים בהמוניהם. בתשובה חוזרים

כאלה לגמרי, רחוקים שהיו כאלה הסוגים.

שהלכו כאלה ולרביע, לשליש למחצה שהיו

ריק היה בפנים אבל בגדים השמונה כל עם

בגדים השמונה כל עם שהלכו כאלה וחלול,

יהודים מאות ועקרבים. נחשים היו ובפנים

מהם אחד כל ביומו. יום מדי מתעוררים

עזוב יהודי... להיות "רצוני ואומר: מתקרב

קורה? זה איך שמסביב..." מה כל עם אותי

הנשמה יכולה, שהנשמה היא התשובה

לחפש צריכה כשהיא להתמודד איך יודעת

לנו. גם יקרה שזה מבקשים אנו ובכן, תורה.

או כזאת ממגבעת נבהל אינו הקב"ה

אחד, לדבר מחכה הוא כזאת. מגבעת

האדם. מנשמת תיפול שהקליפה

להבין מתחילה היא אז נופלת, כשהקליפה

תורה.

שהנשמה כשתבין יסוד: לנו גילה הב"ח

כלי תיעשה אזי להבין, שצריכה זו היא

השראת אצלך וכשתהיה השכינה, להשראת

דשמיא, סייעתא לך תהיה השכינה,

של מצב אצלך ויהיה העבירה, מן ותתרחק

אחד ועוד כזה אחד עוד לאט, ולאט גאולה.

היא הנשמה השלמה. הגאולה בא והנה כזה,

גמרא. דפי לי תמכור אל להבין. שצריכה זו

דבר לדעת רוצה אני אותי. מעניין לא זה

זה לא. או תורה הבינה נשמתך האם אחד,

אינה שרכשת הידיעות כמות הנושא. הוא

להדיא הוא כך המקדש. בית בנין מביאה

למעשה. להלכה הב"ח ובדברי בר"ן בגמרא,

רק לשכינה, מרכבה נעשה כשהאדם רק

המקדש. בית לבנין מביא זה

החזק המוח בעל של נסיונו

תבין זאת, כשתבין הב"ח: לנו אומר

לבעל חזק מח בעל בין חילוק שום שאין

באהבה לבכות צריך זה כמו זה חלש. מח

צריך החזק המוח בעל ואדרבה, רבה.

בן ליהודי הוא דומה כי יותר, לבכות

לבדיקה תפיליו את שהעביר חמישים

לא ומעולם מילה בו שחסרה לו ונתברר

הוא בוודאי תפילין. הנחת חובת ידי יצא

צריך שהוא לקלוט מתחיל הוא בוכה.

זקוק אינו מי כן, אכן מבראשית. להתחיל

הוא בתורה? להצלחה דשמיא לסייעתא

וצאצאי וצאצאנו אנחנו צריכים, ובניו צריך

על רק מתפלל "אני שאומר: מי יש צאצאנו.

השני על כי למה? החלש. המוח בעל בני

ה' ברוך מקבל אני החריף המוח בעל

עליו מרעיף המלמד נפלאות. מחמאות

כולם שבחים, עליו מרעיף המנהל שבחים,

טפשות מין איזה לגדולות..." אותו מועידים

טוב? מח לבנך שיש לך יעזור זה מה היא!



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

יהיו לא בישיבה "הן בלבו: חושב האדם

יקפצו כולם השידוכים בגיל ממנו, צרות לי

באיזה ומיד תיכף יתקבל הוא לכולל עליו,

מוצלחים חיים לו יהיו בקיצור, יבחר. שרק

עליו?". להתפלל לי מה החזק. מוחו בגלל

מחשבה במהלך מונח אחרא סטרא כמה

למי טעויות! מכמה מורכבת מילה כל זה!

מהכיתה אותו יסלק המנהל האם אכפת

לא? נשמתואו האם אחד, הוא הנושא

אלוקים שיש שדווקאתבין לך אמר מי .

הגמור. ההיפך יקרה לא החזק מוחו בגלל

ממש המציאות פעמים כמה נא ראו

לו גרם החזק מוחו דווקא הפוכה.

וחקירות קושיות אלפי עם להסתובב

מחוכם חכם חכם)ולהיות ולחפש(אויבער

על מסתכלים אדם בני פסולים. במקומות

"לבעל - חזק מח של המחיר זהו כאילו זה

הרבה זה אבל בעיות". גם יש חזק מח

כלום. שום אינו חזק מח מכך. עמוק יותר

תיתי מהיכי אך כלי, זה ואף. פה כמו זה

יתכן שכן, יתכן לרוחניות? כלי שיהיה

שלא.

של גדול נסיון החזק המוח לבעל לו יש

עליו להתפלל האב ועל ידי, ועוצם כוחי

שזקוק בן לו שיש הכרה מתוך הרבה

מרובים ביקשהלרחמים שחנה תראה הן .

כמו לזה כי טיפש, ולא חכם לא יהיה שבנה

גדול. נסיון יש להיותלזה צריכה התפילה

שמך מיודעי הבן שיהיה לאאחת, הבה .

ריבוי יש בימינו הלא עצמינו. את נרמה

ומדוע מעולם, היה שלא כפי בכמות תורה

לנו אמר הב"ח אבל עדיין? הגאולה באה לא

התורה, את מבינות הנשמות אם בפירוש.

את להביא יש מניעה וכי הגאולה. באה מיד

אחישנה. - זכו מניעה. שום אין הגאולה?!

אהבה בכוונה, התורה ברכת בנו. תלוי זה

ללימוד שמביאים אלה הן בכוונה, רבה

מבינה. שהנשמה באופן כזה, באופן התורה

ואהבה מפורשת גמרא היא התורה ברכת

בספר הוא ירבה יוסףתולדות שםעקב ,

מורו בשם כן מביא הק'הוא שאםהבעש"ט

הגאולה היתה רבה, באהבה מאריכים היו

באה.

שהנשמה אלה הם. פשוטים דברים הן

להתנהג ומתחילים אליהם לדבר מתחילה

זאת רואים אצלם. שורה השכינה כיהודים,

האדם מדרגות את מגדירים אנשים בחוש.

יושב הוא יושבים. הם שבו המקום לפי

שיש לכם דעו בחנות. יושב והוא בכולל

להתבייש כל-כך שצריך בתים בעלי

אמונה, זה מה אצלו רואה אתה מפניהם.

רואה אתה שמים, יראת אצלו רואה אתה

שמים, יראת קצת עוד אותו, מעניין מה

הוא תורה. קצת עוד אלוקות, קצת עוד

דקות. עשרים עוד שעה, רבע עוד חוטף

את מחפש הוא כי סדריו כל את משדד הוא

צריך לא אחד. ברגע זאת מרגישים הקב"ה.

אפילו הקודש. רוח בעל זה בשביל להיות

מלמדנו הב"ח עכ"פ זאת. להרגיש יכול הגוי

האלה הפשוטים היסודות את שוב ללמוד

המקדש בית וייבנה הקליפה את לשבור וכך

אמן. בימינו במהרה

הק' החיים אור מדור

תשע"ח שבט י' שירה ערש"ק

השירה ואמירת הים קריעת ידי על האמונה חיזוק

ה' אני כי מצרים וידעו

הים בתוך ביבשה הלכו ישראל "ובני

ומשמאלם מימינם חומה להם (יד,והמים

כברכט) שהרי כמיותר, נראה זה פסוק – "

לכן קודם פסוקים כמה כב)נכתב :(יד,

והמים ביבשה הים בתוך ישראל בני "ויבאו

סופר וכבר ומשמאלם" מימינם חומה להם

ושבו הים אל אחריהם נכנסו שהמצריים אז

המים. עליהם

הק': החיים האור דברוכתב הודעת טעם

שידעו לומר יכוין כי אולי שניה, פעם זה

עברו ישראל כי הזה הדבר את המצריים

ירדו והם וגו' חומה להם היו והמים ביבשה

ארץ ראשון,תחתיות במושכל הנראה כפי (ולא

המים העמיד ה' כי ידעו ולא נשמתם את מיד שנפחו

להם) ולא ישראל כמאמרו,לבני ה', ידעו ובזה

יח)יתברך ה'",(פסוק אני כי מצרים "וידעו

בדבר ירגישו לא זה אלמלאוזולת לומר, (רוצה

שידעו יודעים היינו לא זאת, מגלה הפסוק היה

ביבשה הלכו ישראל "ובני ואמר חזר ולכן זה, מדבר

להודיע כדי המצרים, טבעו שכבר אחרי הים" בתוך

בכך) הכירו הטובעים המצרים .שאף

המשוגעים שטעו ממה ולמד צא

מהמשוגעים שטעו ממה ולמד וצא

שבו שעות יודע היה משה כי ואמרו

וכו' הים יורדיתמעט הים שבו (השעות

השפל") "שעות ישראלונקראות והעביר

ונטבעו, ידעו לא והמצרים עת באותו

הלכו כי זו, דעת שגעון יסיר זה ומופת

אלו סימנים ב' חומה, והמים ביבשה

הנס הכחשת השפל,יעקרו בשעות (שהרי

מעט, רדודים המים אלא ליבשה, נהפך הים אין

כחומות הצדדים מן נערמים המים אין ובוודאי

לנטבעיםבצורות) ה' והראם לשון, (וזה

הכלבי חוי עצמות ישתחקו עזרא: ,אהאבן

ברדתו, הים מיעוט את ידע משה כי שאמר,

עמו העביר והוא בהמשכו, בעלותו רבותו ועת

מנהג ידע לא ופרעה כמשפטו, המים במיעוט

מנהג כי שגעון, דברי ואלה טבע. כן על הים

מים חומות וישארו מקום, ייבש לא ברדתו הים

לא כי ועוד, ייבש. הכל כי ומשמאלו, מימינו

אחר רק עלותו ותחילת הים רדת סוף יתברר

עד לעבור, ישראל השלימו לא ועוד שעות.

וחילו) פרעה .שטבע

לאמור כתוב בהמשך לא)והנה :(יד,

פרסא. שבממלכת בלך בעיר שהתגורר הגאונים מזמן יהודי אפגאניסטאן)כופר שמו(כיום מכנה עזרא האבן ,

ולגלג דבריו על תשובות ספר חיבר גאון סעדיה ורבינו התורה על טענות ספר פירסם כלב. ללשון לגנאי

טענותיו. על



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 בשלח תשפ"ג

יהיו לא בישיבה "הן בלבו: חושב האדם

יקפצו כולם השידוכים בגיל ממנו, צרות לי

באיזה ומיד תיכף יתקבל הוא לכולל עליו,

מוצלחים חיים לו יהיו בקיצור, יבחר. שרק

עליו?". להתפלל לי מה החזק. מוחו בגלל

מחשבה במהלך מונח אחרא סטרא כמה

למי טעויות! מכמה מורכבת מילה כל זה!

מהכיתה אותו יסלק המנהל האם אכפת

לא? נשמתואו האם אחד, הוא הנושא

אלוקים שיש שדווקאתבין לך אמר מי .

הגמור. ההיפך יקרה לא החזק מוחו בגלל

ממש המציאות פעמים כמה נא ראו

לו גרם החזק מוחו דווקא הפוכה.

וחקירות קושיות אלפי עם להסתובב

מחוכם חכם חכם)ולהיות ולחפש(אויבער

על מסתכלים אדם בני פסולים. במקומות

"לבעל - חזק מח של המחיר זהו כאילו זה

הרבה זה אבל בעיות". גם יש חזק מח

כלום. שום אינו חזק מח מכך. עמוק יותר

תיתי מהיכי אך כלי, זה ואף. פה כמו זה

יתכן שכן, יתכן לרוחניות? כלי שיהיה

שלא.

של גדול נסיון החזק המוח לבעל לו יש

עליו להתפלל האב ועל ידי, ועוצם כוחי

שזקוק בן לו שיש הכרה מתוך הרבה

מרובים ביקשהלרחמים שחנה תראה הן .

כמו לזה כי טיפש, ולא חכם לא יהיה שבנה

גדול. נסיון יש להיותלזה צריכה התפילה

שמך מיודעי הבן שיהיה לאאחת, הבה .

ריבוי יש בימינו הלא עצמינו. את נרמה

ומדוע מעולם, היה שלא כפי בכמות תורה

לנו אמר הב"ח אבל עדיין? הגאולה באה לא

התורה, את מבינות הנשמות אם בפירוש.

את להביא יש מניעה וכי הגאולה. באה מיד

אחישנה. - זכו מניעה. שום אין הגאולה?!

אהבה בכוונה, התורה ברכת בנו. תלוי זה

ללימוד שמביאים אלה הן בכוונה, רבה

מבינה. שהנשמה באופן כזה, באופן התורה

ואהבה מפורשת גמרא היא התורה ברכת

בספר הוא ירבה יוסףתולדות שםעקב ,

מורו בשם כן מביא הק'הוא שאםהבעש"ט

הגאולה היתה רבה, באהבה מאריכים היו

באה.

שהנשמה אלה הם. פשוטים דברים הן

להתנהג ומתחילים אליהם לדבר מתחילה

זאת רואים אצלם. שורה השכינה כיהודים,

האדם מדרגות את מגדירים אנשים בחוש.

יושב הוא יושבים. הם שבו המקום לפי

שיש לכם דעו בחנות. יושב והוא בכולל

להתבייש כל-כך שצריך בתים בעלי

אמונה, זה מה אצלו רואה אתה מפניהם.

רואה אתה שמים, יראת אצלו רואה אתה

שמים, יראת קצת עוד אותו, מעניין מה

הוא תורה. קצת עוד אלוקות, קצת עוד

דקות. עשרים עוד שעה, רבע עוד חוטף

את מחפש הוא כי סדריו כל את משדד הוא

צריך לא אחד. ברגע זאת מרגישים הקב"ה.

אפילו הקודש. רוח בעל זה בשביל להיות

מלמדנו הב"ח עכ"פ זאת. להרגיש יכול הגוי

האלה הפשוטים היסודות את שוב ללמוד

המקדש בית וייבנה הקליפה את לשבור וכך

אמן. בימינו במהרה

הק' החיים אור מדור

תשע"ח שבט י' שירה ערש"ק

השירה ואמירת הים קריעת ידי על האמונה חיזוק

ה' אני כי מצרים וידעו

הים בתוך ביבשה הלכו ישראל "ובני

ומשמאלם מימינם חומה להם (יד,והמים

כברכט) שהרי כמיותר, נראה זה פסוק – "

לכן קודם פסוקים כמה כב)נכתב :(יד,

והמים ביבשה הים בתוך ישראל בני "ויבאו

סופר וכבר ומשמאלם" מימינם חומה להם

ושבו הים אל אחריהם נכנסו שהמצריים אז

המים. עליהם

הק': החיים האור דברוכתב הודעת טעם

שידעו לומר יכוין כי אולי שניה, פעם זה

עברו ישראל כי הזה הדבר את המצריים

ירדו והם וגו' חומה להם היו והמים ביבשה

ארץ ראשון,תחתיות במושכל הנראה כפי (ולא

המים העמיד ה' כי ידעו ולא נשמתם את מיד שנפחו

להם) ולא ישראל כמאמרו,לבני ה', ידעו ובזה

יח)יתברך ה'",(פסוק אני כי מצרים "וידעו

בדבר ירגישו לא זה אלמלאוזולת לומר, (רוצה

שידעו יודעים היינו לא זאת, מגלה הפסוק היה

ביבשה הלכו ישראל "ובני ואמר חזר ולכן זה, מדבר

להודיע כדי המצרים, טבעו שכבר אחרי הים" בתוך

בכך) הכירו הטובעים המצרים .שאף

המשוגעים שטעו ממה ולמד צא

מהמשוגעים שטעו ממה ולמד וצא

שבו שעות יודע היה משה כי ואמרו

וכו' הים יורדיתמעט הים שבו (השעות

השפל") "שעות ישראלונקראות והעביר

ונטבעו, ידעו לא והמצרים עת באותו

הלכו כי זו, דעת שגעון יסיר זה ומופת

אלו סימנים ב' חומה, והמים ביבשה

הנס הכחשת השפל,יעקרו בשעות (שהרי

מעט, רדודים המים אלא ליבשה, נהפך הים אין

כחומות הצדדים מן נערמים המים אין ובוודאי

לנטבעיםבצורות) ה' והראם לשון, (וזה

הכלבי חוי עצמות ישתחקו עזרא: ,אהאבן

ברדתו, הים מיעוט את ידע משה כי שאמר,

עמו העביר והוא בהמשכו, בעלותו רבותו ועת

מנהג ידע לא ופרעה כמשפטו, המים במיעוט

מנהג כי שגעון, דברי ואלה טבע. כן על הים

מים חומות וישארו מקום, ייבש לא ברדתו הים

לא כי ועוד, ייבש. הכל כי ומשמאלו, מימינו

אחר רק עלותו ותחילת הים רדת סוף יתברר

עד לעבור, ישראל השלימו לא ועוד שעות.

וחילו) פרעה .שטבע

לאמור כתוב בהמשך לא)והנה :(יד,

פרסא. שבממלכת בלך בעיר שהתגורר הגאונים מזמן יהודי אפגאניסטאן)כופר שמו(כיום מכנה עזרא האבן ,

ולגלג דבריו על תשובות ספר חיבר גאון סעדיה ורבינו התורה על טענות ספר פירסם כלב. ללשון לגנאי

טענותיו. על



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

ה' עשה אשר הגדלה היד את ישראל "וירא

בה' ויאמינו ה' את העם וייראו במצרים

הק': החיים האור וכתב עבדו", ובמשה

יראת פירוש – ה' את העם וייראו

הסתם מן העונש יראת אבל הרוממות,

וירא מאומרו במצרים... קודם להם היתה

הג היד את וגו'ישראל וייראו (מלשוןדולה

הטבע כי בראותם להם באה שהיראה מוכח הכתוב

ליבשה נהפך הים שברצונו עד ה', לרצון משועבד

לים) ונהפך חוזר זה.וברצונו כי ויאמינו ואומרו

בהם האמונה הגיעותשלום עכשיו (כי

שלהם) האמונה .לשלימות

העין ראיית על-ידי האמונה חיזוק

כאן הוצרכו מה הקושיא: ידועה והנה

נחוצה האמונה הלא לאמונה, ישראל בני

גלויה ה' השגחת ואין חשוך העולם כאשר

"ואמונתך הכתוב וכמאמר כל לעין

והרי כיבלילות", בעין עין כולם ראו כאן

האלוקים הוא ומהה' וידוע גלוי היה והדבר

להאמין? צריך

במי משל פי על היא התשובה אכן

ובקי גדול חכם שהוא פלוני איש על ששמע

כמאמין בראשו והניד התורה, חדרי בכל

לידו נזדמן זמן לאחר והנה מאמין, ואיני

עמו להשתעשע שהתחיל וכיון חכם אותו

לשונו, על מגלגל שהוא איך ראה בלימוד,

פוסקי ואחרונים, ראשונים חז"ל, מאמרי

התורה. מקצועות מכל שו"ת וספרי הלכה

לשמועה מאמין אני עתה לאמור: קרא מיד

התורה. חדרי בכל בקי שאתה ששמעתי זו

דקות החכם עם דיבר זה אדם והנה

התורה כל על אותו בחן ולא בלבד אחדות

בכל בקי באמת שהוא הוא יודע ומאין כולה,

גם כי פשוטה, התשובה אך התורה. חדרי

ששמע, זו לשמועה קצת האמין בתחילה

מיד ששמע, ממה מעט בעיניו שראה ועכשיו

בתחילה. לו שהיתה אמונתו אצלו נתחזקה

כי וראו הים את עברו ישראל כשבני

אחד, ברגע הטבע את להפך יכול הקב"ה

להם שהיתה אמונתם בהם נתחזקה

שלםבתחילה בלב להאמין שבו ומעתה ,

השמש,כלש תחת שנעשה נעשהמה

פרטית בעיניבהשגחה נראה שאינו אע"פ ,

להםהבשר. שהיו וההתפעלות ההתרגשות

יראת בלבם החדירה הים, קריעת בעת

כי האמונה את בהם וחיזקה הרוממות

בזמנים גם העולם את מנהיג הקב"ה

לראותו .שקשה

ידו לאל יש לשיר הבא כל

"אז הפסוק על הק' החיים האור המשיך

משה" א)ישיר אז:(טו, לומר צריך היה לא

אז כי מובן והדבר משה" "וישר אלא

הכנת להודיענו הכתוב יכוין אכן שוררו.

הרוממות יראת בלבם כשנכנסה כי המושג,

שירה לומר זכו אז השלימה, והאמונה

הקודש עלברוח שורה הקודש רוח מתי (כי

לו ברור כשהכל בשירה? פיו את ופוצח האדם

הספיקות) כל לו לשון.והותרו "ישיר" ואומרו

שיטעה הכתוב חש "אז" שאמר לצד עתיד,

זו שירה שאין מיעט "אז" כי ויאמר אדם

אז זולת להיאמר חששהיכולה (התורה

יכלו מצרים יציאת בעת שרק לומר יטעה שהאדם

היום) לא אך שירה, "ישיר",לומר לומר תלמוד

הבא וכל לעתיד, גם זו לשירה שישנה

ידו לאל יש ה' לפני זו שירה (כילשיר

זו גבוהה למדרגה לזכות היום גם יכולים

לבני להם שהיו הרוממות ויראת אמונה של

מצרים). יציאת בעת ירמוזישראל או

וקבעוה תמיד, לאומרה שמצוה למצוה,

יום. בכל שחרית בתפלת

סגולה עם אמוני תוך

זה, ביסוד מרחיבים הקדושים הספרים

שירה לידי האדם את מביאה ,שהאמונה

שירה, שבת זו שבת נקראת שלכן וביארו

המביאה האמונה את מחזקת שהשבת מפני

שירה. לידי

ישראל" "ישמח הספר דברי ואלו

זכו(אלכסנדר) שמהאמונה מזה היוצא :

חידוש על מורה השבת והנה לשירה,

בלבותהעולם האמונה מתחזקת ובשבת

ישראל בשלוםבני "בואי שאומרים וכמו ,

ולכן סגולה", עם אמוני תוך בעלה... עטרת

כשקוראים כי שירה, שבת זו שבת נקראת

פסוקי וכל המן ופרשת ישיר אז בה

גדולההאמונה, אמונה זו שבת מכניסה

שפותחים עד ישראל, בני בלבות כל-כך

שירה לומר אינהמאליהם שירה שבת .

בה שאומרים מפני זה בשם אפוא נקראת

ישיר" "אז שאמירת מפני אלא ישיר", "אז

ישראל בני בלבות אמונה גורהמחדירה מת,

של הגדולים חסדיו על שירה שיאמרו להם

הקב"ה.

לפרנסה סגולה סוף ים קריאת ציור

עינים" "מאור איתא(ואתחנן)ובספר

לפרנסהש סגולה היא השירה וזהאמירת ,

בזוהר אמרו "ולזה הטהור: שצריךלשונו

השירה קריאת בשעת עצמו את לצייר

סוף ים בקריעת היה לאכאלו ששם כמו כי ,

סוף, ים קריעת מקודם שהיתה עד המן היה

זכו האותות שראו האמונה ידי שעל

מתחלהלהזדככות, צריך עכשיו כן גם

ידי על סוף ים קריעת בחינת שיהיה

כך כך,שיצייר ממש שיהיה אפשר שאי אף ,

אך חומריים, שאנו ידי על כןהוא נעשה

סוף ים קריעת בחינת כךבפנימיות ואחר ,

ההוא בדבר המלובש השפע לקבל יוכל

פרנסתו, לו בא לזהשממנו והעיקר

שיאמין האמונה, הוא השפע להמשכת

ועל לבדו, יתברך בידו מסורה שפרנסתו

החסד ויעורר באמת ממנו יבקש זה ידי

כאמור".עליו

שירת על-ידי הנהר את חצו הצדיקים

הים

מהרש"ם התורה שר הגדול הגאון

אחד במכתב כתב זצ"ל בשמןמברעזאן (הובא

ט) או' ח"ב על-ידיהטוב שאירע נורא מעשה

על ריחפה נוראה גזירה הים: שירת אמירת

לא שהציבור גזירה ניקלשבורג, העיר אנשי

שמעלקא ר' הרבי יצא בה. לעמוד יכול היה

רבי הרה"ק תלמידו עם זיע"א מניקלשבורג

המלך חצר אל זיע"א מסאסוב לייב משה

ביטול על לפעול כדי הבירה שבווינה

הסכים לא דונאי, הנהר אל בהגיעם הגזירה.

הפשרת זמן הנהר. את להעבירם ספן שום

בספינה הנהר וחציית אז היה השלגים

הכפור גלי בגלל גדול בסיכון הייתה כרוכה

לא אחד אף בדרכם. הנקרה כל את ששצפו

בסכנה. חייו את להעמיד רצה

כי קצר, שהזמן שמעלקא ר' הרבי כראות

ימים בעוד לפועל לצאת עומדת הגזירה

יחלפו להתמהמה ימשיכו ואם מועטים

מאחד ביקש המועד, את ויאחרו הימים

בה שיש כזו קטנה, עריבה לו להגיש הספנים

העריבה את הכניס בלבד. אנשים לשני מקום

משה ר' הרבי תלמידו עם בה ונכנס למים

העריבה. בתוך ברגליהם שניהם עמדו לייב.

פסוק הים, שירת אמר שמעלקא ר' הרבי

לה שטה כך אחריו. ענה ותלמידו פסוק, אחר

על מדלגת כשהיא בבטחה, הקטנה העריבה

הכפור. גלי את ומנצחת המכשולות

הבירה אנשי ראו הנהר של השני מעברו

הסוערים במים קטנה עריבה לה שטה כיצד

גדול רעש התעורר התפעלות. אותם ואחזה

נהר. בלב הנעשה המופת על בעיר

לחצר גם והגיעה מקשת כחץ רצה השמועה

במחזה לצפות המלכות מקורבי יצאו המלך.

הרעועה הספינה כיצד ולראות המרהיב

הרב כשבאו העיר. אל ומתקרבת הולכת

שם נתקבלו המלוכה, בית אל ותלמידו



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

נהפרשת בשלח תשפ"ג

ה' עשה אשר הגדלה היד את ישראל "וירא

בה' ויאמינו ה' את העם וייראו במצרים

הק': החיים האור וכתב עבדו", ובמשה

יראת פירוש – ה' את העם וייראו

הסתם מן העונש יראת אבל הרוממות,

וירא מאומרו במצרים... קודם להם היתה

הג היד את וגו'ישראל וייראו (מלשוןדולה

הטבע כי בראותם להם באה שהיראה מוכח הכתוב

ליבשה נהפך הים שברצונו עד ה', לרצון משועבד

לים) ונהפך חוזר זה.וברצונו כי ויאמינו ואומרו

בהם האמונה הגיעותשלום עכשיו (כי

שלהם) האמונה .לשלימות

העין ראיית על-ידי האמונה חיזוק

כאן הוצרכו מה הקושיא: ידועה והנה

נחוצה האמונה הלא לאמונה, ישראל בני

גלויה ה' השגחת ואין חשוך העולם כאשר

"ואמונתך הכתוב וכמאמר כל לעין

והרי כיבלילות", בעין עין כולם ראו כאן

האלוקים הוא ומהה' וידוע גלוי היה והדבר

להאמין? צריך

במי משל פי על היא התשובה אכן

ובקי גדול חכם שהוא פלוני איש על ששמע

כמאמין בראשו והניד התורה, חדרי בכל

לידו נזדמן זמן לאחר והנה מאמין, ואיני

עמו להשתעשע שהתחיל וכיון חכם אותו

לשונו, על מגלגל שהוא איך ראה בלימוד,

פוסקי ואחרונים, ראשונים חז"ל, מאמרי

התורה. מקצועות מכל שו"ת וספרי הלכה

לשמועה מאמין אני עתה לאמור: קרא מיד

התורה. חדרי בכל בקי שאתה ששמעתי זו

דקות החכם עם דיבר זה אדם והנה

התורה כל על אותו בחן ולא בלבד אחדות

בכל בקי באמת שהוא הוא יודע ומאין כולה,

גם כי פשוטה, התשובה אך התורה. חדרי

ששמע, זו לשמועה קצת האמין בתחילה

מיד ששמע, ממה מעט בעיניו שראה ועכשיו

בתחילה. לו שהיתה אמונתו אצלו נתחזקה

כי וראו הים את עברו ישראל כשבני

אחד, ברגע הטבע את להפך יכול הקב"ה

להם שהיתה אמונתם בהם נתחזקה

שלםבתחילה בלב להאמין שבו ומעתה ,

השמש,כלש תחת שנעשה נעשהמה

פרטית בעיניבהשגחה נראה שאינו אע"פ ,

להםהבשר. שהיו וההתפעלות ההתרגשות

יראת בלבם החדירה הים, קריעת בעת

כי האמונה את בהם וחיזקה הרוממות

בזמנים גם העולם את מנהיג הקב"ה

לראותו .שקשה

ידו לאל יש לשיר הבא כל

"אז הפסוק על הק' החיים האור המשיך

משה" א)ישיר אז:(טו, לומר צריך היה לא

אז כי מובן והדבר משה" "וישר אלא

הכנת להודיענו הכתוב יכוין אכן שוררו.

הרוממות יראת בלבם כשנכנסה כי המושג,

שירה לומר זכו אז השלימה, והאמונה

הקודש עלברוח שורה הקודש רוח מתי (כי

לו ברור כשהכל בשירה? פיו את ופוצח האדם

הספיקות) כל לו לשון.והותרו "ישיר" ואומרו

שיטעה הכתוב חש "אז" שאמר לצד עתיד,

זו שירה שאין מיעט "אז" כי ויאמר אדם

אז זולת להיאמר חששהיכולה (התורה

יכלו מצרים יציאת בעת שרק לומר יטעה שהאדם

היום) לא אך שירה, "ישיר",לומר לומר תלמוד

הבא וכל לעתיד, גם זו לשירה שישנה

ידו לאל יש ה' לפני זו שירה (כילשיר

זו גבוהה למדרגה לזכות היום גם יכולים

לבני להם שהיו הרוממות ויראת אמונה של

מצרים). יציאת בעת ירמוזישראל או

וקבעוה תמיד, לאומרה שמצוה למצוה,

יום. בכל שחרית בתפלת

סגולה עם אמוני תוך

זה, ביסוד מרחיבים הקדושים הספרים

שירה לידי האדם את מביאה ,שהאמונה

שירה, שבת זו שבת נקראת שלכן וביארו

המביאה האמונה את מחזקת שהשבת מפני

שירה. לידי

ישראל" "ישמח הספר דברי ואלו

זכו(אלכסנדר) שמהאמונה מזה היוצא :

חידוש על מורה השבת והנה לשירה,

בלבותהעולם האמונה מתחזקת ובשבת

ישראל בשלוםבני "בואי שאומרים וכמו ,

ולכן סגולה", עם אמוני תוך בעלה... עטרת

כשקוראים כי שירה, שבת זו שבת נקראת

פסוקי וכל המן ופרשת ישיר אז בה

גדולההאמונה, אמונה זו שבת מכניסה

שפותחים עד ישראל, בני בלבות כל-כך

שירה לומר אינהמאליהם שירה שבת .

בה שאומרים מפני זה בשם אפוא נקראת

ישיר" "אז שאמירת מפני אלא ישיר", "אז

ישראל בני בלבות אמונה גורהמחדירה מת,

של הגדולים חסדיו על שירה שיאמרו להם

הקב"ה.

לפרנסה סגולה סוף ים קריאת ציור

עינים" "מאור איתא(ואתחנן)ובספר

לפרנסהש סגולה היא השירה וזהאמירת ,

בזוהר אמרו "ולזה הטהור: שצריךלשונו

השירה קריאת בשעת עצמו את לצייר

סוף ים בקריעת היה לאכאלו ששם כמו כי ,

סוף, ים קריעת מקודם שהיתה עד המן היה

זכו האותות שראו האמונה ידי שעל

מתחלהלהזדככות, צריך עכשיו כן גם

ידי על סוף ים קריעת בחינת שיהיה

כך כך,שיצייר ממש שיהיה אפשר שאי אף ,

אך חומריים, שאנו ידי על כןהוא נעשה

סוף ים קריעת בחינת כךבפנימיות ואחר ,

ההוא בדבר המלובש השפע לקבל יוכל

פרנסתו, לו בא לזהשממנו והעיקר

שיאמין האמונה, הוא השפע להמשכת

ועל לבדו, יתברך בידו מסורה שפרנסתו

החסד ויעורר באמת ממנו יבקש זה ידי

כאמור".עליו

שירת על-ידי הנהר את חצו הצדיקים

הים

מהרש"ם התורה שר הגדול הגאון

אחד במכתב כתב זצ"ל בשמןמברעזאן (הובא

ט) או' ח"ב על-ידיהטוב שאירע נורא מעשה

על ריחפה נוראה גזירה הים: שירת אמירת

לא שהציבור גזירה ניקלשבורג, העיר אנשי

שמעלקא ר' הרבי יצא בה. לעמוד יכול היה

רבי הרה"ק תלמידו עם זיע"א מניקלשבורג

המלך חצר אל זיע"א מסאסוב לייב משה

ביטול על לפעול כדי הבירה שבווינה

הסכים לא דונאי, הנהר אל בהגיעם הגזירה.

הפשרת זמן הנהר. את להעבירם ספן שום

בספינה הנהר וחציית אז היה השלגים

הכפור גלי בגלל גדול בסיכון הייתה כרוכה

לא אחד אף בדרכם. הנקרה כל את ששצפו

בסכנה. חייו את להעמיד רצה

כי קצר, שהזמן שמעלקא ר' הרבי כראות

ימים בעוד לפועל לצאת עומדת הגזירה

יחלפו להתמהמה ימשיכו ואם מועטים

מאחד ביקש המועד, את ויאחרו הימים

בה שיש כזו קטנה, עריבה לו להגיש הספנים

העריבה את הכניס בלבד. אנשים לשני מקום

משה ר' הרבי תלמידו עם בה ונכנס למים

העריבה. בתוך ברגליהם שניהם עמדו לייב.

פסוק הים, שירת אמר שמעלקא ר' הרבי

לה שטה כך אחריו. ענה ותלמידו פסוק, אחר

על מדלגת כשהיא בבטחה, הקטנה העריבה

הכפור. גלי את ומנצחת המכשולות

הבירה אנשי ראו הנהר של השני מעברו

הסוערים במים קטנה עריבה לה שטה כיצד

גדול רעש התעורר התפעלות. אותם ואחזה

נהר. בלב הנעשה המופת על בעיר

לחצר גם והגיעה מקשת כחץ רצה השמועה

במחזה לצפות המלכות מקורבי יצאו המלך.

הרעועה הספינה כיצד ולראות המרהיב

הרב כשבאו העיר. אל ומתקרבת הולכת

שם נתקבלו המלוכה, בית אל ותלמידו



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 נו

והשרים המלך על-ידי כבוד בהדרת

קטן ובמאמץ בקדושתם, לחזות שנכחו

הגזירה. את לבטל לבם על לפעול הצליחו

אמירת סגולת על מורה זה מעשה

יכולה שהיא הגדול השפע ועל הים שירת

הוא. באשר ואחד אחד לכל להביא

דצדיקיא הילולא מדור

תשע"ט שבט יב שירה ערש"ק

זיע"א מסלאנים שמואל רבי הרה"ק

תרע"ו שבט י"ט ביום מרומים לגנזי נסתלק

זר אל בך יהיה לא

"יסוד בעל זקנו הסתלקות בעת

לימים צעיר אברך עדיין היה העבודה",

לרבי להכתירו אם החסידים והתלבטו

מזקני אחד אז היה לאו. אם ומנהיג

וכשנתבקש להכתירו, שצידד החסידים

אותו ראיתי וסיפר: פתח דעתו, את לנמק

תפילת לאחר חנוכה, שבת בערב פעם

את להדליק לביתו שב כאשר המנחה,

לתפילת הכנסת לבית מיד ולחזור הנרות

שאחד להפתעתו גילה והנה שבת, קבלת

פניה על המנורה את הפך הבית מבני

חשבתי השמן. ונשפך הבזיכים ונתפזרו

והוא מתעורר האברך של רוגזו איך שאראה

את שהפך במי שפטים לעשות מתחיל

כא שכזו, דחוקה בשעה כולםהמנורה שר

זה דבר אך הכנסת. לבית לחזור ממהרים

ואמר: האברך נעמד זאת תחת קרה. לא

נרות להדליק אותנו שצוה "האלוקים

לכעוס". שלא אותנו שצוה זה הוא חנוכה,

במקומה, העמידה המנורה, אל ניגש וכך

והדליק הפתילות ואת הבזיכים את סידר

מאומה. אירע לא כאילו הנרות את

נמצא האברך אם החסיד: הפטיר

לאותה הוא ראוי בוודאי כזו, במדרגה

איצטלא...

פלס מאזני בידו אשר

הכרתי לספר: רגיל היה עצמו הרה"ק

ערב בכל להתענות נוהג שהיה אחד אברך

ערוך. בשולחן זה ענין כמבואר השנה ראש

ראש בערב ביתו שלום היה השנים באחת

שאם בלבו, וחשב בלימה, על תלוי השנה

כן על ריתחא. לידי מזה לבוא יוכל יתענה,

התענה. ולא מנהגו על ויתר

דרך זה בסיפור להורות הרה"ק נתכוון

הפסד כנגד שכר בפלס תמיד לשקול לרבים

ה'. רצון אינו ומה ה' רצון מה ולראות

לו הציעו מבניו, לאחד נכבדות כשדיברו

טובות מידת ובעלת חן יעלת אחת נערה

את לסגור חשקה נפשו שמים. ויראת

לה שיש לו נודע לפתע אך השידוך,

עצות לשית ידע לא גדול. מום למדוברת

כלפי ודיבר לשמים עיניו את הרים בנפשו.

לפניךמעלה: וידוע גלוי עולם, של רבונו



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

נזפרשת בשלח תשפ"ג

דצדיקיא הילולא מדור

תשע"ט שבט יב שירה ערש"ק

זיע"א מסלאנים שמואל רבי הרה"ק

תרע"ו שבט י"ט ביום מרומים לגנזי נסתלק

זר אל בך יהיה לא

"יסוד בעל זקנו הסתלקות בעת

לימים צעיר אברך עדיין היה העבודה",

לרבי להכתירו אם החסידים והתלבטו

מזקני אחד אז היה לאו. אם ומנהיג

וכשנתבקש להכתירו, שצידד החסידים

אותו ראיתי וסיפר: פתח דעתו, את לנמק

תפילת לאחר חנוכה, שבת בערב פעם

את להדליק לביתו שב כאשר המנחה,

לתפילת הכנסת לבית מיד ולחזור הנרות

שאחד להפתעתו גילה והנה שבת, קבלת

פניה על המנורה את הפך הבית מבני

חשבתי השמן. ונשפך הבזיכים ונתפזרו

והוא מתעורר האברך של רוגזו איך שאראה

את שהפך במי שפטים לעשות מתחיל

כא שכזו, דחוקה בשעה כולםהמנורה שר

זה דבר אך הכנסת. לבית לחזור ממהרים

ואמר: האברך נעמד זאת תחת קרה. לא

נרות להדליק אותנו שצוה "האלוקים

לכעוס". שלא אותנו שצוה זה הוא חנוכה,

במקומה, העמידה המנורה, אל ניגש וכך

והדליק הפתילות ואת הבזיכים את סידר

מאומה. אירע לא כאילו הנרות את

נמצא האברך אם החסיד: הפטיר

לאותה הוא ראוי בוודאי כזו, במדרגה

איצטלא...

פלס מאזני בידו אשר

הכרתי לספר: רגיל היה עצמו הרה"ק

ערב בכל להתענות נוהג שהיה אחד אברך

ערוך. בשולחן זה ענין כמבואר השנה ראש

ראש בערב ביתו שלום היה השנים באחת

שאם בלבו, וחשב בלימה, על תלוי השנה

כן על ריתחא. לידי מזה לבוא יוכל יתענה,

התענה. ולא מנהגו על ויתר

דרך זה בסיפור להורות הרה"ק נתכוון

הפסד כנגד שכר בפלס תמיד לשקול לרבים

ה'. רצון אינו ומה ה' רצון מה ולראות

לו הציעו מבניו, לאחד נכבדות כשדיברו

טובות מידת ובעלת חן יעלת אחת נערה

את לסגור חשקה נפשו שמים. ויראת

לה שיש לו נודע לפתע אך השידוך,

עצות לשית ידע לא גדול. מום למדוברת

כלפי ודיבר לשמים עיניו את הרים בנפשו.

לפניךמעלה: וידוע גלוי עולם, של רבונו



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
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הבינני נח

לעשות - והוא בלבד, אחד רצון לי שיש

את מכיר ואינני אעשה מה אך רצונך,

אנא – בפניך מתחנן אני לכך אי רצונך.

רצונך את לי ...גלה

עת: באותה לידו שעמדו החסידים אמרו

לגמרי בטל שהוא איך בחוש אז הרגשנו

מלבד מאומה רוצה ואינו יתברך לבוראו

רצונו את .לעשות

הכבוד מפני בברחו

"יסוד בעל זקנו של חיותו בחיי עוד

מצאנז הגה"ק אל לנסוע עבר העבודה",

של תקופה במשך בצלו והסתופף זיע"א

בעיני לפלא הדבר והיה חדשים, שמונה

היו וצאנז סלאנים שדרכי מאחר החסידים

בתכלית. שונות

שביקש מסופר, לצאנז בריחתו סיבת על

לכבד שיפסיק א. דברים: שלושה מזקנו

שיפסיק ב. אכסוף. י-ה השיר בפתיחת אותו

שהוא לגמרי שישכח ג. לצדו. אותו להושיב

הראשונים השנים את זקנו: לו אמר זקנו.

לקבל. אוכל לא השלישי את אך מקבל, אני

ונמלט ורגליו ידיו את הרים זאת, כשמעו

לצאנז.

עיניך ממראה משוגע והיית

מאחד העבודה" "יסוד בעל שאל פעם

נכדו הליכת על דעתו מה החסידים מזקני

משוגעת" "א חסיד: אותו לו ענה לצאנז.

"א העבודה": "יסוד בעל לו אמר [שגעון].

וכיון עליך]. [שגעון דיר" אויף משוגעת

אותו נענש ריקם, שב אינו הצדיק שדבר

שבועות כמה ובמשך השמים, מן חסיד

כמשוגע. התהלך

לאביונים נתן פיזר

אמר: זיע"א, מצאנז הגה"ק אותו כשראה

מאות שלוש זה לעולם ירדה לא כזו "נשמה

בתנאי הנה "באתי הרה"ק: לו אמר שנה".

מצאנז הגה"ק ניאות כלל". אותי יכבדו שלא

בפניך פתוחה "דלתי אמר: אך לתנאו, זיע"א

אלי". תיכנס שתרצה אימת וכל

סיבות שתי בגלל אמר: עצמו הרה"ק

מן שסלדתי מפני האחת לצאנז, הגעתי

מפני והשניה בסלאנים, לי שרחשו הכבוד

הצדקה. עבודת את ללמוד שביקשתי

ואני מטבעו פזרן היה זקני והסביר:

הייתי לא ולכן מטבעי, קמצן הייתי לעומתו

הצדקה. עבודת את מזקני ללמוד יכול

אף אשר זיע"א מצאנז הגה"ק אל נסעתי

הקמצנות במידת נולד שסיפרהוא (וכמו

שאע"פ זיע"א, מפשעווארסק משה רבי הרה"ק

מצמצם היה לצדקה, ממונו כל את מפזר שהיה

עד מצמצם היה ולנכדיו לבניו ואפילו לעצמו, מאוד

אני באמרו: מנעלים להם לקנות רוצה היה שלא

לצדקה) רק ונותן יכול, איך למדתי ממנו

עם שנולד אע"פ בצדקה פזרן להיות האדם

הקמצנות. מידת

חסיד אליו הגיע המאוחרות, בשנותיו

הרה"ק: לו אמר לפרנסה. עצה לבקש אחד

מבית אותם ומכור סדקית מיני לך "קח

בזויה "מלאכה בפליאה: הלה שאל לבית".

"ומה הרה"ק: לו אמר לי?!" מייעד הרבי כזו

ולא בצאנז הייתי אני שכאשר לך תדע בכך?

סגי-נהור שימשתי להתפרנס, במה לי היה

ברחובות". אותו והולכתי אחד

צריך אני וללמוד היא תורה

אצל שראה מחזה על הרה"ק העיד פעם

כאשר זה היה סיפר: וכה מצאנז, הגה"ק רבו

איזה על לפניו להעיד עדים שני הביאו

בר איש על-ידי שנעשה טהור בלתי מעשה

איש כל שיוציאו צוה ורבי מורי בליעל.

וללמוד היא "תורה אמרתי אני אך מעליו,

שמעתי החדר. בתוך והתחבאתי צריך" אני

עיניהם, שראו מה על מעידים העדים את

אמר: עדותו, את כשגמר מהם אחד והנה

זאת כשמוע ינצח". שהרבי ה' "יעזור

על החולנית ברגלו להכות התחיל הגה"ק,

" וצעק: לנצח?הארץ שצריך אומר מי

שהקב"ה העיקר וילדיי, ואשתי אני כפרה

".ינצח

בבית הרבי את השאיר

ומנהיג, לרבי התמנה שכבר לאחר גם

לטשארטקוב הרבה נוסע הרה"ק היה

משה דוד רבי הרה"ק של בצלו להסתופף

מחסידי אחד אותו שאל פעם זיע"א.

את גם הנה "הבאתם כמתריס: טשארטקוב

"שוטה הרה"ק: לו השיב שלכם?!" המשמש

המשמש, את שאביא תרצה איך שכמותך!

בביתבעוד השארתי הרבי את ?".גם

אמירת בעת שבת בליל פעם בהיותו

זיע"א, מטשארטקוב הרה"ק אצל הקידוש

הדור גדולי שבחבורה האריות כל שם והיו

החיים, עץ בצל מסתופפים שהיו הצדיקים

קונו עם ודיבר מטשארטקוב הרה"ק נעמד

עולם, של "רבונו אביו: לפני המתחטא כבן

התגלות איזו לנו הראה לפנינו, נא הגלה

פושעים הרבה יחזרו ואז מקדושתך

שלימה". בתשובה

דבריו ונשמעו מסלאנים הרה"ק קרא

איזו שעל-ידי אומר הרבי אם היטב:

בתשובה, פושעים הרבה יחזרו התגלות

התגלות שעל-ידי ללמוד אנו יכולים

על-כל-פנים יחזרו דמיעוטא מיעוטא

בתשובה. האדמו"רים

מתכוון שהוא חשב מטשארטקוב הרה"ק

וחוורו בתשובה שיחזור פניו על להוכיחו

אמר: מסלונים, הרה"ק בכך כשהרגיש פניו.

דורש"... אני לעצמי ושלום! "חס

אדם מכל חכם

ציינווירטהחסיר נטע סיפר:רבי זצ"ל

לא שלה הקהל שראש אחת קהילה היתה

בני ביקשו נאמנה. מלאכתו את עשה

הקהל, ראש אך ממשרתו, לסלקו הקהילה

ממקומו. זע ולא נע לא אלים, גבר שהיה

מטשארטקוב הרה"ק אל הקהילה בני באו

הרה"ק להם אמר בעצתו. לשאול זיע"א

מסלונים הרה"ק אל נא "לכו מטשארטקוב:

לכם יתן בוודאי והוא אדם מכל חכם שהוא

הגונה". עצה

שלח מסלאנים, הרה"ק אל בבואם

כשנעמד הקהל. ראש את אליו לקרוא

לך "מה אותו: ושאל רכות אליו דיבר לפניו,

שאין בעיניך אתה רואה הלא הזאת? ולצרה

משרתך את נא עזוב ממך, מרוצה הקהל

לביתך". לעשות ותתפנה

אני "מרגיש הקהל: ראש לו השיב

המשרה, את אעזוב ושאם בזה תלוי שחיותי

"הלא הרה"ק: לו אמר ומיד". תיכף אמות

ביום, פעמיים שמע את קורא אתה

נפשך את מוסר אתה שמע ובקריאת

תמות אם לך אכפת מה כן ואם לשמים,

את שונא הקב"ה והרי מחלוקת, למנוע כדי

המחלוקת?".

טוען אחד כששומעים כלל, בדרך הנה

לדבר מנסים הקהל, ראש של טענתו מעין

כפי ולא מאומה לו יארע שלא לבו על

כלל ובדרך נשמתו, שתפרח סבור שהוא

הלה כי ערלות, אזנים על נופלים הדיבורים

אלא הדברים, את מקבל שאינו מיבעי לא

הצדיק אך בדעתו. יותר מתבצר אף

עם הסכים אלא דיבר, כך לא בחכמתו,

כן ואם לכך אתה מוכן הלא ואמר: טענתו

השפיעו הצדיק דברי ואכן לך? איכפת מה

מקומו. את לפנות והסכים הקהל ראש על
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נטפרשת בשלח תשפ"ג

עיניהם, שראו מה על מעידים העדים את

אמר: עדותו, את כשגמר מהם אחד והנה

זאת כשמוע ינצח". שהרבי ה' "יעזור

על החולנית ברגלו להכות התחיל הגה"ק,

" וצעק: לנצח?הארץ שצריך אומר מי

שהקב"ה העיקר וילדיי, ואשתי אני כפרה

".ינצח

בבית הרבי את השאיר

ומנהיג, לרבי התמנה שכבר לאחר גם

לטשארטקוב הרבה נוסע הרה"ק היה

משה דוד רבי הרה"ק של בצלו להסתופף

מחסידי אחד אותו שאל פעם זיע"א.
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בביתבעוד השארתי הרבי את ?".גם

אמירת בעת שבת בליל פעם בהיותו

זיע"א, מטשארטקוב הרה"ק אצל הקידוש

הדור גדולי שבחבורה האריות כל שם והיו

החיים, עץ בצל מסתופפים שהיו הצדיקים

קונו עם ודיבר מטשארטקוב הרה"ק נעמד

עולם, של "רבונו אביו: לפני המתחטא כבן

התגלות איזו לנו הראה לפנינו, נא הגלה

פושעים הרבה יחזרו ואז מקדושתך

שלימה". בתשובה

דבריו ונשמעו מסלאנים הרה"ק קרא

איזו שעל-ידי אומר הרבי אם היטב:

בתשובה, פושעים הרבה יחזרו התגלות

התגלות שעל-ידי ללמוד אנו יכולים

על-כל-פנים יחזרו דמיעוטא מיעוטא

בתשובה. האדמו"רים

מתכוון שהוא חשב מטשארטקוב הרה"ק

וחוורו בתשובה שיחזור פניו על להוכיחו

אמר: מסלונים, הרה"ק בכך כשהרגיש פניו.

דורש"... אני לעצמי ושלום! "חס

אדם מכל חכם

ציינווירטהחסיר נטע סיפר:רבי זצ"ל

לא שלה הקהל שראש אחת קהילה היתה

בני ביקשו נאמנה. מלאכתו את עשה

הקהל, ראש אך ממשרתו, לסלקו הקהילה

ממקומו. זע ולא נע לא אלים, גבר שהיה

מטשארטקוב הרה"ק אל הקהילה בני באו

הרה"ק להם אמר בעצתו. לשאול זיע"א

מסלונים הרה"ק אל נא "לכו מטשארטקוב:

לכם יתן בוודאי והוא אדם מכל חכם שהוא

הגונה". עצה

שלח מסלאנים, הרה"ק אל בבואם

כשנעמד הקהל. ראש את אליו לקרוא

לך "מה אותו: ושאל רכות אליו דיבר לפניו,

שאין בעיניך אתה רואה הלא הזאת? ולצרה

משרתך את נא עזוב ממך, מרוצה הקהל

לביתך". לעשות ותתפנה

אני "מרגיש הקהל: ראש לו השיב

המשרה, את אעזוב ושאם בזה תלוי שחיותי

"הלא הרה"ק: לו אמר ומיד". תיכף אמות

ביום, פעמיים שמע את קורא אתה

נפשך את מוסר אתה שמע ובקריאת

תמות אם לך אכפת מה כן ואם לשמים,

את שונא הקב"ה והרי מחלוקת, למנוע כדי

המחלוקת?".

טוען אחד כששומעים כלל, בדרך הנה

לדבר מנסים הקהל, ראש של טענתו מעין

כפי ולא מאומה לו יארע שלא לבו על

כלל ובדרך נשמתו, שתפרח סבור שהוא

הלה כי ערלות, אזנים על נופלים הדיבורים

אלא הדברים, את מקבל שאינו מיבעי לא

הצדיק אך בדעתו. יותר מתבצר אף

עם הסכים אלא דיבר, כך לא בחכמתו,

כן ואם לכך אתה מוכן הלא ואמר: טענתו

השפיעו הצדיק דברי ואכן לך? איכפת מה

מקומו. את לפנות והסכים הקהל ראש על
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לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו
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הבינני ס

קליערסהגה"ח משה שלרבי רבה זצ"ל,

הרה"ק מפי ששמע מה כתב טבריה,

ישנם חנוכה: נרות הדלקת בעת מסלאנים

של הזמנים אלו שאין האומרים, אנשים

אלו ואין פעם של החסידים אלו אין פעם,

עוזר הקב"ה אבל פעם. של אידן" ה"גוטע

השתנה לא הקב"ה משתנה. אינו והקב"ה

ישתנה. ולא

בדבר תלויה שאינה אהבה

כנגד כנגד לוחם היותו חרף

קרעים לקרוע שביקשו המשכילים

ישראל את אוהב היה ישראל, מקהילות

מן שהתרחקו אלו את ואפילו לבו בכל

לאחד אמר פעם והמצוות. התורה

יהודים אנשים אלי באים היו מהצדיקים:

של בעיצומו אלי נכנסים היו שכאשר

מפיהם, נודף הסיגריות ריח היה שבת,

מסבי הם וכעת אותם קירבתי םואעפ"כ

הלכות בכל בקיאים והם שולחני על

בעל-פה. שבת

"הרגּו העגל: בחטא הנאמר הפסוק ְִאת

את תהרגו אל כך: פירש אחיו", את ִִֶָאיׁש

רגש מתוך אלא ח"ו, באכזריות החוטאים

כשהוא האדם אצל המתעורר רחמים של

לרופא ובדומה הוא. אחיו שהנהרג יודע

שהוא מקרוביו, אחד של החי בבשר החותך

רחמים. של וברגש אונסו מתוך אותו עושה

הרוקדים ומי מי

עם מי החסידים: ריקוד בשעת אמר פעם

עם אלו של שרגליהם אפשר וכי רוקדים? מי

הלא רוקדים?! אלו של אלורגליהם הלבבות

וגבעות, הרים המדינות, כל הרוקדים! הם

יכולים אינם העולמות, וכל וימים, נהרות

חבירו. ללב יהודי לב בין להפסיק

אמן ישראל כל ועל עלינו יגן זכותו
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 פתח תקוה שכונת הבעש"ט  052-760-0162

 אלעד  צמח צדיק-מקווה ויזיץ רחוב יונתן בן עוזיאל 
 קריית גת  מקווה קרעטשניף  2 שלום  נתיבות רחוב

 חנות 'שאבעס' 70רחוב בית יוסף 
מודיעין   בית המדרש אמרי חיים וזניץ  רחוב טרפון 

 היכל שמואל אהרן צאנז המ"ד בי מתחם בתי הכנסת ברכפלד עילית 
 גבעת זאב  קיוסק ערב שבת  רחוב האיילות פינת הראם 

 צפת  050-4174-636
 

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

 



 
 

בשורה   משמחת
 הקונטרס 'הבינני' את מוקדים להשיג 

 

 ארצות הברית 
4615 14th Avenue  בארא פארק  ד זכרון מרדכי טאהש "ביהמ 

5302 13th Ave  ביהמ״ד שומרי שבת 

4909 13th Ave 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  ברוקהיל    -ד בית נחום "ביהמ
BrookHill 

547 Park Ave.  ד סקולען"ביהמ 

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

608 E Kennedy Blvd.  קענעדי  -ד סאטמאר "ביהמ
Kennedy 

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    

 אנטווערפן  בית המדרש אהל משה 

Van spangen straat. 6  מרכזי ביהמ"ד בעלזא 

Lamorinierstraat. 118    ביהמ"ד בית אהרן 
 ישיבה ווילרייק  

47 East Bank לונדון-אנגליה בית המדרש סקווירא 
St Kildas Road  בית מסחר עולם הספר 

1 Belz terrace ביהמ"ד בעלזא 
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