©

שבת מברכים

ġ¥¡¤±°¡¯¬¡¬¤¥¡¨¦Ģ

¦¨¡±p®¦²°¨²¯¤
¯

4:22
הדה"נ
מוצש"ק 5:37
6:16
ר"ת
¯¤¡¬²ª¦±²¡°
¤
©« ¦§
©«¦§¯¤¡¬²ª¦±²¡°

סוזק"ש א' 8:27
סוזק"ש ב' 9:11


~
~~

סוז"ת א' 9:34
סוז"ת ב' 10:04

| ‰זמנים לפי ˘עון חורף |


ﬣמערכ
• תנו לכם מופת •

יהודי יקר אחד הגיע לביתו באיחור גדול,
כל ילדיו כבר עמדו וחיכו לבואו ,והנה סוף
סוף נכנס האב וחיוך על פניו ,ובקול שמח
הוא מבשר לבניו כי בדרכו ארע עמו מקרה
של השגחה פרטית ,הסכיתו כולם אזניהם
לשמוע ,וכך סיפר האב :תכננתי לצאת
לתחנת האוטובוסים עשר דקות לפני הזמן,
ביודעי שכולכם כאן ממתינים לבואי ,והנה
ברגע האחרון קרה עיכוב בלתי צפוי ,מיד
ברגע שיכולתי ,יצאתי בריצה לעבר התחנה
אך מרחוק כבר הבחנתי באוטובוס העוזב
את התחנה ,וכך נשארתי לעמוד ולהמתין
לאוטובוס הבא ,לאחר המתנה ממושכת
הופיע האוטובוס הבא והנה סוף סוף הגעתי..
הילדים כולם חיכו להמשך הסיפור ,אבל
לא היה המשך ..שואלים הם את אביהם:
איה ההשגחה הפרטית שהוא רצה לספר
עליה? ענה להם אביהם :וכי אינכם חושבים
שהעיכוב היה בהשגחה פרטית? וכי רק
אם אח"כ היה מגיע רכב ואוסף אותי ,או
שחלילה קרה משהו לאוטובוס בדרך אז
היה זה השגחה פרטית? הרי גם העיכוב
הוא בהשגחה) ,כמובן אין הכוונה לאנשים
שמתוך עצלותם הם מאחרים ותולים זאת
בהשגחה (..וכך הכניס האב בבניו שיעור
באמונה וביטחון.
הקב"ה אומר למשה ואהרן' :כי ידבר
אליכם פרעה תנו לכם מופת' ,אומר להם
הקב"ה :כך היא מידתו של פרעה לבקש
מופתים ולא מידת בני ישראל ,שכן יהודי
אינו זקוק למופת כדי להאמין בקב"ה ,הגם
שאצל הבעש"ט הק' ותלמידיו ראינו שעשו
מופתים ,היה זה כדי לחזק את פשוטי העם
באמונה ,ולא עבור בני העליה שכבר היו
באמונה מקודם ,כי באמת מופת יכול לחזק
את האמונה אצל מי שצריכים חיזוק ,אבל
רק לזמן קצר ,רק כדי 'לפתוח את העיניים',
ואח"כ ההתחזקות צריכה להמשיך מאליה,
כי אצל פרעה גם כשהוא רואה מופתים
גדולים הוא נשאר בכפירתו ומקשה את
ליבו ,אבל יהודי יודע ומאמין שכל מה
שקורה אתו ועם כל העולם הוא 'מופת' ,אין
שום טבע בעולם ,והכל בהשגחה פרטית.
)ע"פ טיב התורה-וארא(

וַ ַ ּיעַ ׂש מֹ ׁ ֶשה וְ ַא ֲהרֹ ן ַּכ ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְ הֹ וָ ה אֹ ָתם
)ז' ו(
מן הראוי לעמוד על כוונת הכתוב שהכפיל את דבריו באמרו 'ויעש
משה ואהרן כאשר צוה הוי"ה אותם' ומסיים שוב 'כן עשו'.
וכדי לבאר הכוונה עלינו להקדים מילין זעירין ,הנה בני ישראל
מאמינים הם שכל הנעשה בעולם הוא מאת ה' ,ובנוסף מוסיפים
בטחון על אמונתם לדעת כי הקב"ה הוא המספק לכל בריה את
צרכיו באמצעות סיבותיו ,וכפי שאנו אומרים ג' פעמים מידי יום
'על ניסך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובתיך שבכל עת ערב
ובוקר וצהרים'.
אולם בין כלל האנשים ישנם כאלו שבבואם לידי מעשה מוכיחים
פעולותיהם שאמונה זו רפויה אצלם ,כי אז נמשך דעתם אחר ראות
העין ,וכתוצאה מכח מסיקים בדעתם שהפעולות הגשמיים הם
מקור ושורש לתוצאותיהן ח"ו ,וכאילו רק באלו הפעולות תלויים
הצלחותהם ח"ו ,ועל כן אם יסבב ה' שיתבטלו אלו הסיבות שהביאו
לידי הצלחותיהם יתמלאו דאגה ,כיון שנסתמו עיניהם מראות
שמעל כל הסיבות יש גם מסבב הסיבות ,ואינם מאמינים שהרבה
שלוחים למקום ,וכל הצלחותיהם שבעבר לא היו כי אם מכח גזירתו,
וכשם שגזר הצלחותיהם מאותן הסיבות שנתקיימו עד כה ,יכול
לגזור הצלחותיהם ממקור וסיבה אחרת.
לעומתם המאמינים באמת ובתום במקור הסיבות ,הללו מקדימים
יראתם מבוראם גם בעוד הסיבות קיימות ומניבים רווחים ,כיון
שיודעים שאין הסיבה מחיה כי אם המסבב ,ואם יגרום החטא
ויתבע המקטרג את שלו אז לא יועילו הסיבות הקיימות כי הללו לא
יניבו רווחים ר"ל ,על כן תמיד יראת ה' לנגד עיניהם לבל יחללו את
פיקודיו .אולם במצב של ביטול הסיבות לא יתמלאו חרדה מהבאות,
כיון שמעולם לא תלו עיניהם בהם ,ובמקום דאגה תשמש בטחונם
בה' שימציא להם סיבות אחרות.
על זה הדבר האריכה התורה ב'משנה תורה' )דברים ח ,יא-יח(
באמרה' :השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך לבלתי שמֹר מצותיו
ומשפטיו ֻוחקֹּתיו אשר אנכי מצוך היום' ומאריכה התורה להלן למה
יהיה כדבר הזה? 'פן תאכל ושבעת ובתים טֹבים תבנה וישבת,
ובקרך וצאן ירביֻ ן וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה' היינו כי
תתלה את הצלחתך בסיבות ולא במקור הסיבות ,לעיניך תראה
שרכושך האגדי הוא המפרנס אותך ,זכית לבתים ובקר וצאן וכסף
וזהב והם שהביאו שתאכל לשובע נפשך ,ועל כן אינך נותן אל לבך
ליישר את אורחותיך על פי עצת ה' ,כי אינך מעלה על דעתך שיאונה
לך כל רע.
ובפסוק הבא מנמק הכתוב הסיבה שגרם שתתלה את עצמך
בהסיבות ולא במסבב הסיבות' ,ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך
המוציאך מארץ מצרים ומבית עבדים' ,כלומר ,כיון שזכית לממון
המעמיד את רגלי האדם ,נתרוממת ונדמה לך שהנך מבוסס על פי
דרך הטבע ,ומפני ההרגל נשתכח מלבך הדבר שאין הטבע שולט




ﬣפ

˘ﬣ

הכל בידי שמים

בעולם ,וכפי שהוכח בעת יציאת מצרים שבעל הטבע שידד את
מערכות הטבע כדי להוכיח כי הוא הגוזר ומקיים ,ואין שום דבר
תלוי בסיבות ,ואילו היו דברים אלו חקוקים בלבבך לא היית בוטח
בעושרך הרם.
ובפסוקים הבאים מדבר אודות נקודת הבטחון בהשי"ת ,שגם
היא משוללת מדעתו של הבוטח בעושרו ,שהרי אין בטחונו אלא
בעושרו ,ואינו זוכר באלו הזמנים שבו לא ראו אבותיו שום סיבה
להחיותם ולהגן עליהם ,ואז ראו בחוש שהקב"ה הוא 'המוליכך
במדבר הגדֹל והנורא נחש שרף ועקרב' כי שמו ישראל בטחונם
בה' והוא אשר הגין עליהם בעמודי הענן והאש .ואף שהמדבר
הוא מקום 'צמאון אשר אין בו מים' זכית לראות שלא קצרה יד ה'
מלהושיע כי הוא 'המוציא לך מים מצור החלמיש' ,והוא 'המאכִ לך
מן במדבר' וכיון שנשתכחו הדברים מלבך נדמה לך כי 'כֹחי ועֹצם ידי
עשה לי את החיל הזה'.
נסיון זה עצמו היה בארץ מצרים ,גם שם היו קטני אמנה שראו איך
משה עושה פעולות שונות וכתוצאה מכך באים המכות הנאמנות
על פרעה ועל מצרים ,כפי שרואים במקראות התורה שברוב המכות
נצטוה משה על עשיית פעולה קודם ביאת המכה לפעמים היה זה
נטיית המטה על היאור ,ולפעמים היה זה נטייתו על הארץ או על
השמים ,ובמכת שחין נצטוה משה לזרוק פיח כבשן השמימה ואז
נעשו לשחין פורח ,והללו טעו וקבעו על פי השקפתם בעיני הבשר
שיד משה בדבר ,והדברים תלויים בפעולותיו.
והיו אלו הדברים היפך המטרה של יציאת מצרים ,כאמור באלו
המקראות שהזכרנו לעיל ,ששם רואים שניסי יציאת מצרים ויתר
הניסים שזכו לאחר מכן כולם משמשים כאות כי הבורא הוא השולט
על כל הסיבות והכל תלויים בגזירותיו ,וכדי שלא תהיה מכך תקלה
לדורות העידה התורה כהקדמה לכל האותות המסופרים להלן ,שכל
פעולותיו של משה ואהרן לא שמשו כלל כאמצעי להמכות ,והיה
ביכולתו של הקב"ה לעשות כל המעשים האלו מבלי שום פעולה
מצד משה ואהרן ,ולא הורה הקב"ה להם לעשות אלו הפעולות כי
אם מהסיבות הכמוסים עמו ,אך לא ח"ו מפני ההכרח בהם.
זהו המכוון בלשון הכתוב 'ויעש משה ואהרן כאשר צוה ה' אותם'
כלומר לא מפני ההכרח בפעולותיהם עשו מה שעשו כי אם כדי
לקיים את אשר צוה ה' אותם ,ומטעמים הכמוסים עמו יתברך,
ושפיר כפל הכתוב והפטיר 'כן עשו' כלומר ,רק כזאת עשו ולא דבר
זולת זה ,שלא תאמר שהיו המכות תוצאות מפעולות אלו ,כי לא היו
תלויים כלל אלו באלו.
ואפשר שמזה הטעם לא מוזכר שמו של משה רבינו בכל הגדה של
פסח ,על אף שהוא היה הממוצע בין הקב"ה לפרעה ובין הקב"ה
לישראל והינו חלק בלתי נפרד מסיפור יציאת מצרים ,אולם כיון
שכתוצאה מפעולותיו עלולים לטעות ולחשוב שיד אנוש היה סיבה
לכל מה שהתרחש במצרים ,ותהיה זה מטרה הפוכה מתכלית זה
הלילה המיועדת להשריש את האמונה שהכל תלוי בהקב"ה על כן
לא נזכר בה שמו כלל וכלל.
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הלכות שובבי"ם  -ב'
◄ ימי התענית ►
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■ אצבע אלקים הוא ■

אין יסורים בלא עון

מרן ה'שפת אמת' מגור זי"ע ,שהשבוע )ה' שבט( יחול יומא דהילולא דיליה ,היה לו בביתו כלי
נאה ומהודר מזכוכית יקרה ,יום אחד נשמט הכלי ממקומו והתנפץ אל הקרקע בקול רעש גדול,
כשגילה השפת אמת מה שאירע ניכר היה על פניו הקדושות צער גדול ועגמת נפש מרובה,
מקורביו ניסו לפייס את דעתו ולהרגיעו שאין לו מה להצטער ,הם ידאגו להשיג עבור הרבי כלי
חדש ממש כמו זה שנשבר ועוד אפילו יותר יקר מזה.
אך ה'שפת אמת' לא אבה להתנחם מדבריהם ,ואף הסביר להם כי לא על עצם הכלי הוא
מצטער ,וכי שווה חפץ גשמי כלשהו בכדי להצטער עליו כל כך ,אולם על דא קבכינא ,שהרי
אמרו חז"ל בגמרא )שבת נה (.שאין יסורים בלא עון ,ואם גלגלו מן השמים איזה צער לפתחו
של האדם ,מוכרח להיות שיש לו איזה חשש עון שעליה צריך לשוב בתשובה ,ועל כן אינו מוצא
מנוח לנפשו לדעת מהו הדבר שמוטל עליו לתקן.

א .בלבוש )או"ח סי' תרפ"ה ס"א( כתב וז"ל ,יש מקומות שנוהגין בשנת העיבור
לקבוע תענית בכל יום חמישי לפרשיות שובבי"ם ע"כ ,והעתיקו המג"א
)שם( ,וכתב באליהו זוטא )שם סק"ז( דכיון שקובעים התעניות הללו משנה
לשנה ,אינו בכלל אין גוזרין תענית על הציבור בתחילה ביום חמישי המבואר
בשו"ע )סי' תקע"ב(.
ב .והטעם שנהגו להתענות ביום חמישי כתב האליהו רבא )סי' תרפ"ה ס"ק
י"א( לפי דברי הלבוש שסובר שכל התענית של שובבי"ם הוא רק בשנת
העיבור ,משום דבשנה מעוברת עלולים הנשים להפיל עובריהם ,ולכן תקנו
להתענות תענית שובבי"ם ,ולפ"ז מתענים דוקא ביום חמישי וכדאיתא
בגמרא תענית )דף כז( דאנשי מעמד התענו והתפללו ביום חמישי לבל תפיל
הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים
אשה פרי בטנה ,ולכן תקנו דהתענית יהיה ביום חמישי.
ג .עוד טעם שנהגו להתענות ביום חמישי כתב בליקוטי מהרי"ח )ח"ג מנהגי זהו אכן דרכם של צדיקים ,שבכל מאורע שעובר עליהם רואים את יד ההשגחה העליונה
חודש טבת שבט( בשם הרה"ק בעל מאור ושמש זיע"א דבאמת היו צריכים ומחפשים את הרמז מן השמים לראות ולבדוק את הצריך תיקון ותשובה ,אולם לא כן הרשעים
להתענות ביום השישי כיון שהוא נגד מדת היסוד שהוא מדה שישית אשר עיני בשר להם וטחו עיניהם מלהבחין את כח ההשגחה העליונה שעומדת מאחורי
כידוע ,אך מחמת שא"א להתענות בערב שבת לכן מקדימין ליום חמישי המקרים ,אכן רק כאשר מתרחש איזה מקרה שאינו בגדר הרגיל ואין לזה כל הסבר בדרכי הטבע
או אז מוכרחים להודות כי יש בורא לעולם וכי הוא מנהיג לבירה ,וכך אנו רואים אצל חרטומי
עכ"ד ,וכן המנהג פשוט בכל המקומות ,להתענות דייקא ביום חמישי.
ד .ועיין בשערי תשובה )סימן תרפ"ה סק"ב( שדן כשחל ראש חודש או ט"ו בשבט מצרים ,שבשעה שבאו משה ואהרן אל פרעה להתרותו ולהכותו במכת כינים ,הביא לפניו את
ביום חמישי ,אם אפשר להשלימו בפרשת תרומה תצוה או כיון שנדחה החרטומים שניסו גם הם להוציא כינים מן הארץ אך לא הצליחו בשום אופן ,ברגע זה נאלצו
ידחה עי"ש ,עכ"פ מזה נראה שהמנהג היה להתענות רק ביום חמישי ,מדלא להודות כי כל המכות כולם אינם מכח מעשה כשפים ,אלא הם באים בכח ובשליחות הקב"ה
כתב שאפשר להתענות ביום אחר וכש"נ.
לבדו" ,ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלקים הוא" )שמות ח ,טו(.
יום שני וחמישי
פסוק זה הוא לנו מוסר נוקב ותביעה עצומה כלפינו ,שהרי אפילו המצריים השפלים השיגו
ה .בטור ובשו"ע )או"ח סי' קל"ד( כתוב שהטעם שאומרים תחנונים )תפילת והוא שהמכות הבאות להם הן 'אצבע אלקים' .ומה נאמר ומה נדבר בעוונותינו הרבים ,כאשר בא
רחום( בשני וחמישי ,לפי שהם ימי רצון ,לפי שארבעים יום של קבלת לוחות אלינו איזה מקרה שאינו טוב רח"ל ,עושים את כל הדברים וההשתדלויות שבעולם ,ואין שמים
אחרונות שהיו ימי רצון ,עלה משה רבינו ביום חמישי וירד ביום שני ,ולכן על לב כי 'אצבע אלקים היא' ,כדי לעוררנו ולהחזירנו למוטב ,וכמו שאמרו חז"ל )ברכות ה ,א(:
כיון שהם ימי רצון כתב שם הטור דיש שנהגו גם להתענות בימים אלו ,אם רואה אדם שיסורין באין עליו  -יפשפש במעשיו וכו'.
עי"ש בטור )סי' קל"ד( ובשו"ע )לקמן סי' תק"פ ס"ג(
והנה אמרו בגמרא )ערכין טז ,ב(" :עד היכן תכלית יסורין ...אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש
ו .והמבואר דימי שני וחמישי הם ימי רצון ,וכן מובא בספר שער רוח הקודש ועלו בידו שתים" .ותמוה ,אם נגזר על האדם יסורים ,כיצד נפטר מהם על ידי דבר פעוט שכזה.
)שער ז( וז"ל ,הטעם שנהגו להתענות בשני וחמישי בכל שבוע ,מפני כי וביאר מרן הבעש"ט זי"ע )צוואת הריב"ש( ,שמי שחי באמונה גדולה כי מה' יצא הדבר ,ואינו
הגבורה וההוד שולטים בימים אלו ,והנה הם מדות הדין ולכן המתענה בהם תולה את יסוריו במקרה ,באופן זה אכן היסורים הם לו לכפרה אפילו כשהם מועטים .אך אם
יכוין להמתיק דיני הגבורה ע"י החסד ודיני ההוד ע"י הנצח עכ"ל.
תולה שזה מקרה שכך יצא לו מכיסו מטבע שלא חפץ בה וכיו"ב ,אם כן הוא צריך להשלים את
ז .וכיון שנתבאר שבשני וחמישי הם ימי רצון ולכן אם רוצה לצום יום אחד חוק יסוריו רח"ל .לפי זה נמצא ,שהאדם קובע לעצמו את סאת היסורים.
בשבוע יתענה ביום חמישי ,כיון דהוא זמן עת רצון ,וגם הוא יותר מועיל כיון גם בספר הק' אגרא דפרקא )אות קכד( כתב מענין זה ,והוסיף" :וקבלתי ,בעת שיזדמן לאדם
שהוא יותר קרוב ליום שישי וכנ"ל ,אבל מי שרוצה להתענות יותר מיום איזה עיגום וצער יזכור ויאמר הפסוק )תהלים כה ,יח(' :ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי',
אחד או כשחל יום חמישי בימים שאין אומרים תחנון ,יצום ביום שני דגם בכדי שישים אל לבו שהוא בהשגחת הבורא על עוונותיו ,להזכירו כדי לפשפש במעשיו .והוסיף
יום זה הוא עת רצון ,וכמש"כ לעיל בשם הטור והשו"ע )בסי' קל"ד( והשער רוח שם עוד ,שענין מה שאמרו חז"ל שזה שהוציא שתי מטבעות במקום שלש הוי יסורין ,היינו
הקודש עי"ש ,וכן היה המנהג בכמה מקומות להתענות בשני וחמישי בימי שלפעמים שולח ה' יתברך יסורים קלים כדי לכפר עוונותיו ,אך הוא דוקא כשמשים אל לבו
השובבי"ם ,וכדהובא מנהג זה בביאה"ל )סי' תקס"ו ס"ב ד"ה ויש נוהגים(.
שכל תנועותיו הם מרצון הבורא".

יום ששי
ח .המחבר )או"ח סימן רמ"ט סעיף ג'( כתב דדרך אנשי מעשה להתענות בכל ערב
שבת ,והטעם כדי שיהיו תאבים לאכול בלילה )מ"ב שם ס"ק י"ח(.
אבל האחרונים הסכימו דאין להתענות בערב שבת ,כדי שלא יכנס לשבת
כשהוא מעונה )ב"ח שם ,מג"א שם ס"ק ז' ,מ"ב שם ס"ק י"ח(.
אמנם השו"ע הרב )שם סעיף י"ב( כתב דאין קובעים תענית לכתחילה בערב
שבת ,אא"כ שיטעום מעט קודם קבלת שבת ,כדי שלא יכנס לשבת כשהוא
מעונה ,וכ"כ במקור חיים )סי' תי"ז( שבערב שב"ק אין להשלים התענית.
ט .אולם אם מתענה רצופות ,מותר לו להתענות כל היום )טיב ההלכה(.
והנה תעניות שובבי"ם אפשר לקובעם ביום ששי ,כדברי המחבר )הנ"ל(
כיון שאם יתענו באחד מימי השבוע ,יכול לגרום לביטול תורה ,וכבר כתב
בשו"ע הרב )שם סעיף י"ב( שאיסור זה שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה ,איסור
קל הוא ,ולא חששו לו אלא שלא לקבוע בו התענית לכתחילה ,כשאפשר
לקובעו ביום אחר )עכ"ל( ,ובפרט אם אינו משלים התענית.
י .והוא כבר מנהג קדמון ,שידוע שיום הששי הוא מדת היסוד ,בו מסוגל
ביותר לתקן תיקון זה מדה של אותו היום ,בסוד הכתוב )שמות ט"ז ד'( דבר
יום ביומו.
וגם המנהג להתענות ביום הששי הוא מהדרכות של הרה"ק מהר"ם
מטשערנאביל זי"ע כנודע ,וכן הדריכו בניו הצה"ק לכל אנ"ש ,שיתענו
תעניות אלו של שובבי"ם ביום הששי )ומביאו הדברי יחזקאל פ' שמות(.

ב

וראוי לציין שכך היה במדבר ,לאחר שחטאו בני ישראל הביא עליהם הקב"ה נחשים ושרפים
להכישם ,והרבה אכן נפלו ומתו כתוצאה מזה ,באותו שעה ציווה הקב"ה למשה רבינו )במדבר
כא ,ח( "עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי" ,והביא שם רש"י
את דברי חז"ל וכתב בזה הלשון" :ואמרו רבותינו וכי נחש ממית או מחיה ,אלא בזמן שהיו
ישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים ,ואם לאו היו
נמוקים" ,כי אכן כל התכלית של ראיית הנחש שיסתכלו כלפי מעלה וישעבדו את לבם לאביהם
שבשמים .ללמדנו שכל מכה שאדם מקבל אפילו קלה היא כדי שיתעורר בתשובה ויתקרב לה'.
וכן מסופר על מרן בעל החפץ חיים זי"ע שכאשר נחלה אחד מבני ביתו לא היה פונה אל הרופא
מיד ,אלא היה מתבודד בעלייתו למשך זמן מה בתפלה ותחנונים ורק לאחר מכן הלך אל הרופא
אם עדיין היה צורך לכך.

בזמן שהיו מסתכלין כלפי מעלה היו מתרפאים
עוד יש לדעת ,שכל הכשלונות שבאים לאדם בין בעניינים גשמיים ,ובין בעניינים רוחניים ,הכל
הוא כדי שעל ידם יתקרב אל האמונה הקדושה ,ועל ידם יכיר שרק הוא יתברך שמו מנהיג את
העולם ,ואין יציר נברא יכול לעשות מאומה .ואף כשמצליח האדם לפעול דבר מה בעולם הזה,
הכל הוא מאתו יתברך במתנת חינם בסייעתא דשמיא .וכאשר מזדמן לאדם כשלון במעשה
מסוים ,אז היא שעת הכושר להחדיר ללב את האמונה ,שהכל הוא רק מהשם יתברך בהשגחה
פרטית .וכן כתב בספר שפת אמת )פרשת וארא שנת תרל"א ד"ה וידעתם( :וזה טעם כל הגלות,
כדי שידע האדם שמצדו מוכן להיות בגלות ,וככה נוהג בכל איש מישראל ,וכן שמעתי מאדוני
אבי זקני מורי ורבי ז"ל ]החידושי הרי"ם[ כי אם היה אדם יודע באמת שהכל מהשם יתברך ,לא
היו מסתירין לו כלל ,וכל ההסתר כדי שלא ידמה שממנו הוא .עכלה"ק.

ﬣמע˘יוﬨ

ﬣ‚˘‰ח‰

תשובת ימי השובבי"ם
ידוע מה שהאריך מרן האר"י הקדוש בשער הכוונות )ריש
דרושי פסח ועוד( ,שעיקר ירידת ישראל למצרים ,והשעבודים
והייסורים שעברו עליהם שם ,נועדו כדי לתקן את עוון פגם
הקדושה ,ועל כך היו עמלים לתיקון "ברית
קודש" ,,שנפגמה בעולם מדורות קדומים.
קודש"
ולכן נתקנו ימי השובבי"ם בפרשיות הללו
של גלות מצרים ,שהם הימים המסוגלים
מאוד לתיקון זה החטא.
פגם זה החל בדור המבול ובדור ההפלגה,
שנשמותיהם התגלגלו בדור של גלות
מצרים כדי לתקן פגם זה ,ולכך נגזר עליהם
קושי השעבוד ,שהעמל והסבל מכפר
ומתקן אותו עוון.
ומבאר שם בארוכה ,שכשם שהמצרף את
הזהב להפריש ממנו את הסיגים והפסולת,
צריך לצרפו כמה פעמים ולזקקו באש .כן
הוא גם בזיכוך הנשמה ,שלפעמים באה לעולם כמה פעמים עד
שתתברר ותתלבן לצרפה כמצרף כסף ,כד"א )מלאכי ג ,ג( "וישב
מצרף ומטהר כסף ,וטיהר את בני לוי ,וזיקק אתם כזהב וככסף".
ורק אחר כך יצאה מהן נשמת ישראל קודש ,כשהם טהרים
ומזוככים לקבלת תורה בסיני כמלאכי עליון ,כמו שנאמר בהם
שם )תהילים פב ,ו( "אני אמרתי אלקים אתם ,ובני עליון כולכם".
אתם",",
"וגם הקימותי את בריתי אתם
ואשר לפי זה יש לפרש הרמז" :וגם
היינו להקים ולקיים קדושת 'ברית קודש' בעולם .וזאת על ידי
אותם" ,רוצה לומר על
נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם",
""נאקת
ידי קושי השעבוד ונאקותיהם של ישראל שבמצרים – .ועל ידי
בריתי" ,",מתוך קושי השעבוד והייסורים שעברו,
"ואזכור את בריתי
זה "ואזכור
תקנו ישראל פגם ברית קודש ,וממילא זכר להם הקב"ה את
הברית הזו לגאולתם.
ועל כך נתקנו ימי השובבי"ם הנעלים הללו ,לשוב בתשובה
שלמה ולתקן פגם ברית קודש ,כשם שתקנו ישראל במצרים.
ומתוך כך נזכה להחיש את גאולתנו ,ואת פדות נפשנו ,בביאת
גואלנו ,לשכון בתוכנו ,במהרה בימינו ,אמן.

סיפורי השגחה פרטית

שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

התחייך הגבאי וענה ,הם מנסים שם להזכיר לפני הקב"ה את
'אותו מעשה' של חטא הע' ג' ל'!...
נהנה הרבי מתשובתו ,ואמר :הם כנראה אינם יודעים את הווארט
זצוק"ל,,
של הרבי ר' העניך הכהן מאלכסנדר זצוק"ל
שאמר שמאותו מעשה אנו למדין עד כמה
מגעת המחילה שמוחל השי"ת לעוונותיהם
של ישראל .שהרי נאמר בו )שמות לב ,לד(
"וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם",
לומר שמחל להם הקב"ה על אותו עוון
באותה עת ,ורק לדורות פורע מהם מעט
מעט – .ואם על עוון גדול שכזה היה השי"ת
סולח ומוחל להם לישראל ,על אחת כמה
וכמה שהוא מוחל להם תדיר על העבירות
הקטנות שלהם!
)ו ,ד-ה(
ואם כן ,הרי כשמזכירים לפני הקב"ה ח"ו
את עבירותיהם של ישראל ,הרי הוא נזכר
תיכף גם מאותה מחילה וכפרה עצומה שמחל לישראל עליהם,
ומשפיע עליהם שפע חסדים ורחמים מגולים ,אמן.

"וְ גַ ם הֲ קִ מ ִֹתי אֶ ת ְּב ִר ִיתי
אִ ָּתם ,לָ ֵתת לָ הֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ
ְּכנָ עַ ן וגו' .וְ גַ ם אֲ נִ י ׁ ָשמַ עְ ִּתי
אֶ ת נַ אֲ קַ ת ְּבנֵ י יִ ׂ ְש ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר
מִ צְ ַריִ ם מַ עֲ בִ ִדים א ָֹתם ,וָ אֶ ז ְּכֹר
אֶ ת ְּב ִר ִיתי"

]על פי "טיב התורה" פרשא דידן[

< • >-מקובל בפיהם של חסידים קדמונים ,שכאשר מספרים עובדא
זי"ע ,מעוררים בזה את מקור השפע
טבא ממרן היהודי הקדוש זי"ע,
של רחמים וחסדים בעולם ,לפיכך אספרה נא לפניכם 'טיב
מעשה' נאה ,שגם לקחו הטוב מונח בצידו.
כשנכנס פעם הרבי רבי בונם מפשיסחא זצוק"ל אצל רבו היהודי
הקדוש ,היה ניכר בו שהוא כאוב ומיוסר ,ודוק של מועקה נסוך
על פניו.
שאלו הרבי ,מדוע נפלו פניך?
השיב ר' בונם ,שמישהו פגע בו והכאיב לו מאוד!
נחרד הרבי ותיכף שאל ,ומה אתה עשית לו אחר שפגע בך כל
כך?
נתתי לו נשיקה! ענה ר' בונם בהתרגשות.
התפלא הרבי ,מדוע נשקת לו אחר שכל כך הכאיב לך?
מוסר" ,והוא ייסרני והכאיב
שבט מוסר",
הסביר ר' בונם ,למדתי בספר ""שבט
לו עד מאוד ,כשגילה בפני את מצבי הקשה ברוחניות! – ואף כל
פי כן כשסיימתי את הלימוד נשקתי לספר כנהוג ,מחמת שעל
ידו למדתי לשוב בתשובה שלמה לפני אבינו שבשמים!
]פרטיות ,קובץ [140929-026

< • >-באחד מן הטיולים היומיים של הרה"ק בעל בית ישראל מגור
זצוק"ל בסמטאות ירושלים כדרכו בקודש לפנות בוקר ,החל
לפתע להישמע קול רעש ה'מואזין' ,שבקע משכונות הערביים
הסמוכות שמזרח ירושלים.
הצלצלים הטמאים הללו הפריעו את מחשבות קדשו של הצדיק,
ופנה בקפידא אל הגבאי שהתלווה עמו בדרכו ,ושאל :וואס
שרייט עהר דארט? ]מה הוא צווח שם[.

]שיחת קודש בענין כוחה של תשובה[

< • >-"אמרי אמת",
אמת",
זצוק"ל ,בעל "אמרי
בביתו של הרה"ק אדמו"ר הזקן מגור זצוק"ל,
התנפץ פעם בקבוק יקר מקריסטל באמצע ה'טיש' של שבת
קודש .בדחיפות העצומות שהיו החסידים נדחקים ב'שורה',
מעד הבקבוק הגדול ,נפל על הארץ בחבטה עזה ונשבר לרסיסים.
אחד מן המקורבים של הרבי הק' שם לב שהמקרה הזה חרה לו
לצדיק ,והוא התעצב אל ליבו מחמתו .ולאחר הטיש שאלו ,מדוע
מצטער הרבי כל כך על הכלי שנשבר? הלא בעזרת השם נוכל
לקנות כלי חדש ,אף יותר נאה ויאה מקודמו!
ענה לו הרבי בפליאה ,וכי על הבקבוק שנשבר הנני מצטער? –
הלא מן השמים שלחו אלי את זה המקרה ,בעינא דאשגחותא
תדירא ,כדי לרמוז לי לתקן את מעשי ,ושצריך אני לשוב
בתשובה!! ועל כך הוא עיקר צערי ,כי אין ייסורים בלא עוון )שבת
בתשובה
נה ,(.ומי יודע מה הוא אותו עוון שתובעים ממנו לתקן ולשוב
בתשובה.
< • >-כיוצא בדבר אירע בביתו של הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זצוק"ל,
שביקש מן הבחור המשמש להגיש לפניו כוס קפה ,משום מה
התמהמה המשב"ק בעיסוקיו השונים בחצר המלכות ,ונכנס
לחדרו של הרבי לאחר זמן רב עם הכוס קפה שבידו .והנה
לתדהמתו רואה הוא שמעיניו של הרבי זולגות דמעות ,מחמת
צערו הקשה על האיחור הגדול.
הוא מיהר להתנצל בפני הרבי ,והסביר שהיה עסוק בענין דחוף
של צרכי הבית ,ובהיותו הממונה האחראי ]הויז בחור[ נאלץ
להסדיר את הענין ,ולכן התעכב .הרבי מצידו ביטל את האיחור
במחי יד ,והודה לו לבחור על הקפה.
הפליאה הציקה למשמש ,והוא הציע את שאלתו לפני הרבי,
מדוע מצטער הוא כל כך על איחור הקפה ,עד שכמעט פרץ בבכי
סוער ,הלא לבסוף הגיע הקפה כראוי ,ולמה לו להצטער כל כך
על דבר שכזה.
ענה לו הרבי הק' ,וכי נדמה בעיניך שעל הקפה הזה בכיתי? הלא
מן השמים שלחו לי זאת ,כדי שאפשפש במעשי ואשוב בתשובה
שלמה!! ובאותו מעמד הראה לפניו מ"ש בסוגיא דשבת )שם(:
שלמה
אמי ,,אין מיתה בלא חטא ,ואין יסורין בלא עוון כו' ,אין
"אמר רב אמי
יסורין בלא עוון דכתיב )תהלים סט ,לג( 'ופקדתי בשבט פשעם
ובנגעים עוונם'" .וכבר אמרו בפ"ג דערכין )טז (:שכל צער קטן
שיש לאדם נכנס בגדר ייסורים ששלחו לו מן השמים .וכמ"ש
שם" :עד היכן תכלית ייסורים וכו' ,אפילו נתכוונו למזוג לו בחמין
ומזגו לו בצונן ,בצונן ומזגו לו בחמין וכו' .וכל כך למה ,דתניא רבי
ישמעאל ,כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין קיבל עולמו.
ישמעאל,
במערבא אמרי ,פורענות מזדמנת לו" ע"כ.
הרי ,שאפילו בצער קטן של מזיגת החמין | המשך בעמוד ד' |<

'כי רופא חינם אתה'
ידיד קרוב נכנס לניתוח החלפת ירך .מדובר בניתוח
מורכב מאוד בפרט לבני גילו ומפאת גודלו הפיזי.
המליצו לו לקחת פרופסור באופן פרטי שלא ייפול
חלילה לידיים לא מיומנות ואז הניתוח המסובך גם
כך עלול להסתבך עוד יותר.
כשניסה ידידי להזמין את שירותיו של הפרופסור
באופן פרטי התברר לו כי הסכום המבוקש עומד על
עשרות אלפי שקלים סכום שאין לו גם אם מאוד
ירצה.
מכיוון שמדובר באיש בעל אמונה הודה להם מאוד
והחליט שלא נשאר לו כי אם לסמוך על ה' שיעזור
לו.
יום הניתוח הגיע ולפני שהוא מובל לחדר ניתוח
מתברר לו שהמנתח הינו אותו פרופסור גדול שהוא
לא הזמין .הוא נלחץ וחשב שאולי הייתה אי הבנה
 ,שמא מדובר במקח טעות והם חושבים שהוא אכן
הזמין את שירותיו של הפרופסור הגדול .לאחר
שהבהיר כי חל טעות נאמר לו כי לא מדובר בטעות
כי אם ביד ההשגחה העליונה.
התברר שהפרופסור הוזמן על ידי לקוח אחר אך
בזמן שהפרופסור כבר היה בחדר הניתוח התברר
שהפציינט חולה בקורונה ואי לכך לא ניתן לנתחו...
אך מאחר והוא כבר בחדר הניתוח אזי שהוא ינתח
את הבא בתור .הבא בתור היה אותו ידיד שכל כך
רצה לקחת את אותו פרופסור בפרטי אך נאלץ
לוותר ולהזיל דמעות לרופא כל בשר שידאג עבורו
לטוב ביותר כידוע האימרה' :עם רופא קטן מתלווה
מלאך קטן ועם רופא גדול מתלווה מלאך גדול'.
הניתוח היה קשה מאוד הרבה מעבר למשוער ואכן
ראו עד כמה היה כאן יד ה' ששלח את הפרופסור
הגדול לאדם פשוט.
*
הסיפור עם אותו ידיד לא נגמר ,מכיוון שמדובר
בהתאוששות של שלושה חודשים ,הוא השאיר את
הרכב שלו ברשותי כדי שאניע לו את הרכב מפעם
לפעם ואעשה סיבוב עם רכבו כידוע שרכב שיושב
יותר מדי זמן ללא נוע מתקלקל .כדי שיהיה לי נוח
הוא חנה את הרכב ליד בית הכנסת שאני לומד בו
כל בוקר .בוקר אחד קבלתי שיחת טלפון מידידי
המאושפז  ,ביקשו ממנו המשטרה שיזיזו את הרכב
מכיוון שמפריע לעבודות בכביש .בדיוק הייתי בדרך
לשיעור ,אמרתי לו שעוד כמה דקות אזיז את הרכב,
התברר שהעירייה מרבדת את הכביש מחדש ורכבו
הפריע לעבודות .אילו היה מתקשר עשרים דקות
אחרי כבר הייתי בדרכי לעיר אחרת ולא היה סיכוי
שאזיז את הרכב .רואים איך הכל מחושב ללא רבב
על ידו יתברך...
בעל המעשה:ש.נ.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס
בפקס15326517922 :
או לo.y.wines@gmail.com :
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< • >-חשבינן ליה כייסורים שנשלחו
לפני תקופה קצרה נשלח אלי בחור
לו מן השמים .וכבר נודע מ"ש
►
◄
►
◄
צעיר מבית טוב ומשפחה חשובה,
בספרים הקדושים ,שבכל יום ויום
אשר לא עלינו ולא עליכם בעקבות
שולח השי"ת לאיש ישראל אלפי
המצב הקשה השורר בעולם,
רמזים לעוררו ולקרבו אליו יתברך
בהשתוללות מגפות גשמיים ורוחניים,
שמו ,ורק צריך לפקוח עיניים ולב,
ה' ישמרנו ויצילנו ,נפל בדיוטא
להבין ולהכיר רצון שמים ,ולהאזין
התחתונה בדברים טמאים ומזוהמים.
אל הקריאה הקדושה שהשי"ת
האי גברא רבה ,בקי בנגלה ובנסתר
הגה"צ רבי
ולכל זאת הגיע בעקבות 'מכשיר טמא'
קורא אלינו )ירמיה ג ,יד(" :שׁוּבוּ
זצוק"ל
הר"ר
בן
רבי
הגה"צ
זצוק"ל
בן הרה"ק רבן
שהחזיק בידיו ,שממנו נפל בחטאים
בָ נִ ים שׁוֹבָ בִ י"ם נְ ֻאם ה'"!
נלב"ע ח' שבט תשמ"ט • ת.נ.צ.ב.ה.
חמורים] .כידוע שבתקופה אחרונה
השובבי"ם[
בימי
]שיחת התעוררות לתשובה
שעל שמו נתייסד קהלתנו 'שבתי בבית ה'
 • -• -התירו בכמה מקומות מחמת ההכרח
< • >-נלב"ע ח' שבט תשל"ו
להשתמש במכשירים שונים ,עם
יהודי יקר מתושבי ירושלים
הונצח על ידי בנו הדגול ידיד נאמן למורנו ורבנו
ת.נ.צ.ב.ה
סינונים חזקים ,אלא שמתוכם נמשך
עיה"ק ת"ו התקרב אל אחד
שליט"א
הרה"צ רבי
יותר והגיע למה שהגיע ,ה' ישמור
מגדולי מחזירי התשובה בדורנו,
וירחם על בחורי ישראל קודש[.
שלמה,,
שהחזירו בתשובה שלמה
המחנכים של בחור זה שנדברו עמי
והכניסו תחת כנפי השכינה ,ואף
משנוכחה הזקנה בשרות המצוין שנותנים בחנות זו ,החלה
אמרו בבירור ,שאם אצליח לפעול אצלו
ליווה אותו בכל דרכו הקשה עד
לערוך את כל קניותיה הסדורים באותה חנות ,והיהודי מצידו שיזרוק את המכשיר הקלוקל ,יוכל בקלות לשוב בתשובה
שהקים את ביתו ,בית נאמן בישראל ,בדרך ישראל סבא.
לפרנסתו היתה לו ליהודי זה חנות ירקות באחת משכונותיה המשיך בשירותו הטוב ,כדרכו מימים ימימה.
שלמה ,,ולעלות על דרך המלך ,ועדיין לא אבדה תקוה ח"ו.
שלמה
זקנה
אלמנה
היא
של ירושלים ,והנה יום אחד נפתח באותו רחוב שבאותה כעבור תקופה מסוימת ,נודע ליהודי שזו
כאשר הגיע הבחור לשיחה לא ידעתי כיצד ואיך אדבר אל
עזרתו
את
הציע
שכונה סופרמרקט ענק ,שהיה בו גם סניף לירקות וערירית ,שאין לה בנים וקרובים ,ולכן
ליבו להשליך מעצמו את ארס הזוהמא הזו המונחת בכיסו.
מצידה
והאלמנה
מובחרים .האיש שחשש מאוד לפרנסתו ,הגיע לרבו בלב בעניינים שונים הנצרכים בבית הישן,
וחשבתי לעצמי ,הרי הוא יודע יותר טוב ממני עד כמה
טוב.
ברכות
בכל
כואב ,שמתיירא הוא לפרנסת ביתו ,כאשר עם פתיחת הודתה לו על כך בכל לב ,ובירכה אותו
מכשיר זה מזיק לנפשו ומקלקל את נשמתו ,ומה יועילו
הסופרמרקט בשכונה הרי כמעט שאין צורך עוד בחנות כך התרגלה אותה גלמודה בכל דבר שנצרכה ,אם בתיקונים הסברים ותיאורים על הקלקול וההשחתה שבמכשירים
שונים שבבית ,או בעריכת קניות וכיוצא ,שהיהודי הטוב דנן שכאלה .ובמה תוכל שיחתי לעזור אחר שכבר שמע שיחות
הקטנה שלו!
אמר לו הרב ,עליך להתחזק באמונה שלמה! וכי בחינם חזרת מוכן תמיד להושיט עזרה ,הוא ידע מכל בעיותיה וצרותיה ,רבות מהוריו ומחנכיו ,שבוודאי כבר התריעו בפניו על הסכנה
בתשובה? הלא יודע אתה היטב שהפרנסה מן השמים ,והוא והשתדל תמיד להקל ולהטיב כפי יכולתו.
הגדולה הרובצת לפתחו.
לו
סיפרה
הקניות,
יתברך זן ומפרנס מקרני ראמים עד ביצי כינים ,ואין איש נוגע ביום מן הימים ,כשהביא כדרכו את ארגז
והנה מן השמים גלגלו לביתי בטיב ההשגחה העליונה,
רחוק,
במקום
הזקן
האלמנה שלפני כמה שנים נפטר אחיה
שבדיוק באותה עת הגיעו אלי בני זוג שמחמת הדחיפות
במה שמוכן לחבירו!
לה
השאיר
ובפטירתו
לא התיישבה דעתו של האיש ,והמשיך לשאול ,הלא הוא היה גם כן אדם ערירי וגלמוד,
הוכרחתי לקבלם תיכף ,כשהבחור ממתין בסבלנות עד
מחויבים אנו גם לעשות 'השתדלות' מצידנו בענין הפרנסה ,ירושה של חמש מיליון דולר! ))5,000,000$
 ((5,000,000$טבין ותקילין ,שאסיים לעסוק בעניינם ולחזור עמו לשיחתו.
וכד"א )דברים יד ,כט( "למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך והיות שמחפשת היא רבות אחר יורש הגון ,שיהיה ראוי בהמתנתו שמה מבחוץ קלט והבין בפקחותו את הבעיה
אשר תעשה" ,שלמדנו כאן שצריך לעשות את ההשתדלות לקבל ירושה יפה שכזו ,נראה לה שהוא האיש המתאים הגדולה של אותו זוג ,התברר שהם עמדו לפני גירושין רח"ל,
שבמעשי ידיו ,כדי שתחול בה הברכה אשר יברכך ה' ביותר להעניק לו זאת .כאשר במשך כמה שנים עמד לצידה מחמת שהבעל שקע מזה כמה שנים במכשיר טמא ומשוקץ
אלקיך – .ובמצב שלפנינו ,הרי פשוט שרוב הלקוחות ינהרו לסייע לה בכל דבר ,ומעולם לא ביקש על כך שום תמורה] ,אייפון[ ,ומתוך שהתדרדר אלי פי שאול ,כבר לא היה ניתן
אל הסופרמרקט הגדול והיפה ,שם גם יוכלו לעשות את כל רק עשה הכל לשם מצוה ,כפי שמצווים אנו מפי עליון להרנין לעשות להצלת הבית ,והם הוכרחו לפרק את החבילה ,עם
לב אלמנה! ומכיון שיש לו משפחה ברוכת ילדים ,שצריכים כל הצער והסבל הגדול שבדבר!
קניותיהם יחדיו ,וכמעט שאין יותר צורך בחנותו הקטנה.
שמע הרב את דברו ,ואמר ,אם בכל זאת הנך חושש ,הרי להביאם בברית הנישואין בכבוד ובריווח ,לפיכך מוצאת היא לאחר שיצאו בני הזוג השבורים מן הבית ,וחזר הבחור
שערים' ,',לנכון להעביר אליו בבוא העת את כל הסכום משלם!
להמשיך בשיחתנו ,שאלתי אותו ,תאמר נא בחור יקר ,האם
'מאה שערים
עדיף שתעתיק את מקום מגוריך לשכונת 'מאה
המלאה ביהודים חרדים יראי ה' ,ותפתח שם את חנותך ,כעבור תקופה קצרה ביותר שבקה האלמנה חיים לכל חי ,ברצונך להתחתן ולהקים בית נאמן בישראל?
ובכך תזכה גם לדור בין יהודים כשרים ,יראים ושלמים ,והאיש זכה כדין בכל הירושה הגדולה ,ומאז עלתה קרנו בוודאי! ענה הבחור בנחרצות.
בכבוד ,הן בהצלחת הפרנסה וכלכלת הבית ברחבות ,והן אם כן ,הסברתי לפניו ,הרי ראית זה עתה במו עיניך מה
ולהתחזק יותר בתשובה השלמה!
עשה אפוא האיש כמצות רבו ,העתיק את מקום מגוריו בנישואי בניו ובנותיו בכבוד וכראוי.
שהמכשיר הזה מעולל ,בפירוק משפחות והריסת כל חיי
אל תוככי 'מאה שערים' ,שם גם פתח מחדש חנות ירקות כשסיפר על כך לרבו ,נענה ואמר ,ראה גם ראה ,כמה הלכתא הנישואין! תדע נאמנה שעם מכשיר האייפון הזה שבידך,
קטנה ,אשר הביאה לו אכן פרנסה לביתו – .אבל עדיין היתה גיברוותא איכא למשמע מינה .הרי בזכות שחזרת בתשובה אין לך שום סיכוי לבנות את ביתך בקדושה כראוי!
זו פרנסה בצמצום ,ולא בריווח גדול כאשר הורגל בחנות שלמה זכית לעזוב את השכונה החילונית ,ולדור במקום הבחור התרגש מאוד ,בפרט אחר שראה זה עתה בחוש את
תורה ויראת שמים – .שמתוך כך הגעת אל המצוה הגדולה 'טיב ההשגחה' העליונה ,ששלחו דווקא עתה במיוחד עבורו
הקודמת.
יום אחד נכנסה אל החנות הקטנה שבפאתי מאה שערים של גמילות חסדים עם אותה אלמנה גלמודה ,וממילא זיכו את הזוג המתגרש ,כדי שיראה וייווכח בבירור בתוצאות
אישה זקנה ,והחלה מעט לנבור בין הסחורות ,כשהיא תרה אותך מן השמים לפירותיהם שבעולם הזה ,ברווחים נאים מרחיקות הלכת של המכשיר הטמא! – ותיכף באותו מעמד
ומחפשת אחר כמה פירות וירקות לאכילה .היהודי התייצב ויפים ,והקרן קיימת לך לעולם הבא!
זרק את המכשיר מידיו וניפצו לרסיסים בחרדת קודש! עד
שלמה,,
]מתוך שיחת קודש בהדלקת נר ג' דחנוכה תשע"ו[ מהרה הוא שב אל ספסל הלימודים ,חזר בתשובה שלמה
תיכף לעזרתה ,וכדרכו לשרת באדיבות את לקוחותיו ,ארז
ויושב בשבת תחכמוני באוהלה של תורה ,לאורך ימים
עבורה את כל קניותיה ,ואף הוביל את הארגז הכבד
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אמן.
ושנים טובות ,אמן.
בנאמנות לביתה.
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך ,הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים .המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.
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