
"ישלח עזרך מקודש"

שאלה לי 
אליך אבי היקר, 

למה דווקא בשעות 
הקשות היו שם רק זוג 
עקבות? למה דווקא 

בשעות הקשות 
עזבת אותי?

את  הכבדתי  אני  כי  פרעה  אל  "בא  פרשת השבוע 
ליבו ואת לב עבדיו למען שתי אותות יאלה בקרבו"

אחים ואחיות יקרים, אדם הנמצא במצב של קושי, 
צער, עצב, מרגיש עצמו כאילו ניצב לבד במערכה 
אך לא כן הם פני הדברים, הבורא יתברך ניצב על 
חז"ל  שאמרו  וכמו  ולסומכו  לעוזרו  האדם  של  ימינו 
על הפסוק "צופה רשע לצדיק ומבקש המיתו ה' לא 

ויום  יום  ירשיענו בהישפטו" בכל  לא  בידו  יעזבנו 
ואלמלא הקב"ה  עליו  יצרו של אדם מתגבר 

עוזר  שה'  לפנינו  הנה  לו,  יכול  אינו  עוזרו 
לאדם ונמצא עימו בעת כאבו וצרתו.

לבורא  כביכול  מכתב  פעם  כתב  מישהו 
כל  משך  שבשמיים  אבי  כתב,  וכך  יתברך 

בעולם את פסיעות  פוסע  כשהייתי  חיי  ימי 
עקבות  של  זוגות  שני  בחול  ראיתי  תמיד  חיי, 

בחול שתיים שלי שתיים שלך, תמיד היית לצידי, אך 
שאלה לי אליך אבי היקר, למה דווקא בשעות הקשות 
היו שם רק זוג עקבות? למה דווקא בשעות הקשות 
עזבת אותי? כביכול עונה ה', בני זה נכון שבשעות 
לא  טעית  אך  בחול,  עקבות  זוג  רק  ראית  הקשות 
בשעות  הנכון,  הוא  ההפך  אדרבה  מעולם  עזבתיך 
אלה שלי, שלך  היו  זוג עקבות  רק  כשראית  הקושי 
על  מונח  היית   אלה  קשות  כיוון שבשעות  היו,  לא 

זרועותיי.        
זהו מה שאומר כאן הפסוק בא אל פרעה למה אמר 
בא אל פרעה? היה צריך לומר לך אל פרעה, אלא 
אצלו  נמצא  כבר  אני  פרעה,  אל  בא  נלמד,  מכאן 
אומר ה', אני כבר מטפל בו אתה רק תבוא רק תצא 
למלחמה בבחינת "כי תצא למלחמה" אתה רק תצא 

את השאר תשאיר בשבילי. 

אחת הטעויות הגדולות בה טועים בני האדם היא, 
נבהלים  וחזק  גדול  צבא  במלחמה  רואים  כאשר 
מאוד, ולכאורה בצדק איך נוכל להם? אך האמת היא, 
אין מעצור לה' להושיע ברב או במעט, והטעות אכן 
נובעת מכך שאדם חושב שהוא נלחם, אך לו היה 
יודע שאת המלחמה עושה ה' לא היה נבהל משום 
הוא  היצר  במלחמת  גם  הדבר  כך  שבעולם,  דבר 
יצר הרע, אומר לך הבורא  פרעה הרשע, הוא 
ממנו  תפחד  אל  תבוא,  רק  פרעה  אל  בא 
רק תצא, רק תרצה ותעשה את מה שרק 

בכוחך לעשות ואני כבר יסייע בידך.
חנוכה  מימי  יצאנו  מכבר  לא  זה  הנה 
את  נשאל  הבה  והקדושים,  הגדולים 
עושים  החשמונאים  היו  אילו  עצמנו, 
וודאי  חשבון אם יש להם סיכוי נגד היוונים, 
שהיו מגיעים מהר מאוד למסכנה שאין להם שום 
סיכוי שבעולם נגדם והיו מתייאשים חס ושלום, אך 
לא כך ניגשו למלחמה גישתם הייתה אחת, מי לה' 
אליי שפירושו מי שיודע שלה' המלחמה, מי שיודע 
ולה'  מלחמה  ליום  מוכן  "סוס  הפסוק  שאומר  מה 
מי  מלחמה",  איש  "ה'  פסוק  שיודע  מי  התשועה", 
לבוא  יכול  הוא  רק  עשיתי"  אני  "ומלחמות  שיודע 

ולהילחם ביוונים הרשעים.
והחסידים,  הצדיקים  כל  של  הגדול  סודם  היה  זה 
זיע"א  קנייבסקי  יעקב  ישראל  רבי  הסטייפלר  מר"ן 
כתב שיר ופזמון השיר הוא ביטחוני בצורי זה אוצרי, 
שפירושו של דבר האוצר הגדול ביותר שיש לי בעולם 

הוא הביטחון הגמור והשלם שיש לי בהשי"ת. 
שבת שלום ומבורך.   

ׁשוּם  אֵין  רוּחָנִי,  ָּבָר  ד הִיא  וְהַמִּצְוָה  ׁשֶהֱיוֹת  וְסוֹבְִרים  טוֹעִים  ַרבִּים 

כְֵּדי  בָּהּ  לְהַׁשְִקיעַ  צֶֹרךְ  אֵין  וְלָכֵן  ׁשֶלָּהּ,  הַחִיצוֹנִי  לַפַּן  מַׁשְמָעוּת 

וְאוֹמְִרים:  הַהֵפֶךְ   ּ אוָֹתנו מְלַמְִּדים  חֲזַ"ל  בְַּרם  וְיָפָה.  נָאָה  ׁשֶּתִהְיֶה 

ּ, וְכִי אֶפְׁשָר לוֹ לְאָָדם לְנַוְאוֹת אֶת בּוְֹראוֹ? אֶלָּא אֶנָּוֶּה  "זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהו

נָאֶה,  ׁשוֹפָר  נָאָה  סֻכָּה  נָאֶה,  לוּלָב  לְפָנָיו  אֶעֱשֶׂה  בְּמִצְוֹת,  לְפָנָיו 

צִיצִית נָאָה, ּתְפִלִּין נָאִין", )ּתַלְמוּד יְרוּׁשַלְמִי פֵּאָה פ"א ט"ו(. 

חֲזַ"ל אוֹמְִרים: "שְׂכַר מִצְוָה מִצְוָה וּשְׂכַר עֲבֵָרה עֲבֵָרה", )אָבוֹת פ"ד 

מ"ב(. וּמְבָאֵר הָאְַדמוֹ"ר מִקּוֹצְק, ׁשֶכַּאֲׁשֶר אָָדם מְַקיֵּם מִצְוָה, הוּא 

מְַרוִיחַ אֶת הַמִּצְוָה עַצְמָהּ ׁשֶעַל יָָדהּ הוּא מְִתחַבֵּר לְבוֵֹרא הָעוֹלָם. 

וְזֹאת מִפְּנֵי ׁשֶ'מִּצְוָה' הִנָּהּ מִלְּׁשוֹן 'צֶוֶת', כְּלוֹמַר ׁשֶהָאָָדם הַמְַקיֵּם 

מִצְוָה מְִתחַבֵּר לְצֶוֶת אֶחָד עִם הַבּוֵֹרא יְִתבַָּרךְ. בְַּרם לְהְִתחַבֵּר עִם 

יָאֶה  וּבְאֹפֶן  בִּׁשְלֵמוּת  ֵׂית  נַעֲש הַמִּצְוָה  כַּאֲׁשֶר  ַרק  נִּתָן  יְִתבַָּרךְ  ה' 

וְנָאֶה. 

ֶֶּרת  ּ אָָדם הַמֵּבִיא לַחֲבֵרוֹ עוּגָה מְפֹאֶֶרת וּמְהֻד הָבָה נְָתאֵר לְעַצְמֵנו

וּמְזֹהָם. אָמְנָם הָעוּגָה כְּׁשֶלְּעַצְמָהּ  הַנְּתוּנָה עַל גַּבֵּי מַגָּׁש מְטֻנָּף 

ֹן, אֲבָל הֱיוֹת וְהִיא מֻגֶּׁשֶת עַל כְּלִי מְסֹאָב,  טְעִימָה וּמְעוֶֹרֶרת ּתֵאָבו

הִיא מְאַבֶֶּדת אֶת כָּל עְֶרכָּהּ וּמְבַזָּה אֶת מְַקבְּלָהּ.

פרשת בא

כי האדם עץ השדה

דיני ט"ו בשבט

קבלת החלטה 
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ב"ש

ר"תמוצ"שהדה"נ

לפני שנתיים וחצי הייתי חייל, הייתי רחוק מאוד מהשם 
יתברך. פעם אחת חבר הביא אותי לשיעור של כבוד הרב 
באור יהודה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהייתי בשיעור 
ולא  ללב  לי  נכנסה  הדרשה  מוסר.  דברי  ושמעתי  תורה 
ממש  הרב   . הברורה  לאמת  להתכחש  להמשיך  יכולתי 
רוצה  שאני  החלטתי  השיעור  אחרי  הדרך!  את  לי  האיר 
להיכנס לישיבה ולהתקרב לבורא עולם. השם יתברך זיכני 
זוכה להתחתן  ועשיו אני  וחצי בישיבה  להתחזק שנתיים 
ולהקים בית של תורה בעם ישראל. הרב לא מכיר אותי, 
אבל בזכות שיעור אחד הצלת לי את החיים. מי יודע כמה 
עוד נשמות יהודיות שינו את חייהם מקצה לקצה בזכות 

דרשה אחת, והרב אפילו לא יודע.

לשליחת טור אישי שלחו מייל
 karvenu1@gmail.com
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תשובה: חכמי המוסר כתבו שיש בענין ט"ו בשבט מוסר השכל לאדם לשפר מעשיו. א, בפרוח רשעים כמו עשב, לומר לך לעשב אין שורשים, אך לאילן כן והוא צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון 

ישגא. ב, כל אילן מוציא פירות משלו וממינו ואינו משנה פריו, כך האדם יזהר לא לקלקל דרכיו. ג, האילן בימי החורף ערום וריק מכל, אך אל יאוש הנה מגיע האביב ואחריו הקיץ והוא מתמלא 

פרחים ופירות, כך האדם לא להתייאש. ד, באילנות ריבוי ההשקיה מזיק וצריך הכל במידה, גם דישון האדמה נעשה במידה נכונה. וכן האדם לא ירדוף הנאות ותענוגים יותר מהמינימום. ה, אילן 

כדי לפרוח ולשגשג צריך אור השמש והרבה אויר וחמצן, כך האדם זקוק להרבה תורה ולימוד, וקיום מצוות ללא הגבלה. ו, מזון האילנות הוא אשפה, פירות רקובים ופסולת אילנות, כך האדם 

אם רצונך לפרוח ולהצליח תשפיל עצמך, תסבול ותשתוק ותעביר על מידותיך וכך תצליח. ז, אילן שנפגע או התעקם, כשהוא צעיר ניתן לתקנו ויפרח וישגשג, כן האדם המלמד עצמו חכמה 

ודעת בצעירותו יכול להשתנות לטובה.

ח, תורה. באחד לחודש בשבט ביאר משה רבנו את התורה כנזכר בפרשת דברים, לכן לעולם יחול פרשת יתרו ומתן תורה בשבט. ולכן ביום זה מלבלבים אילני הפירות ונגמרים. לומר לך קיימת 

מצוות שאין להם שיעור, עתה "ותלמוד תורה כנגד כולם".

שמעתי שיעור של כת"ר בענין ט"ו בשבט על האדם עץ השדה, אפשר כמה גרגירים לכתוב?

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

זיכוי הרבים בתחנת המשטרה- מפי הרה"צ יעקב גלינסקי זצ"ל 

לקו.  מעבר  לי  שחו  מהמשטרה",  "מדברים  טלפון,  שיחת  קיבלתי  אחד  יום 

ולמשטרה?", הם  לי  "נגדי? תלונה? מה עשיתי? מה  נגדך תלונה",  "הוגשה 

ואתה מטריד  במיסיון,  ללמוד  הילדים שלה  את  ביפו שלחה  "משפחה  אמרו: 

אותם כל הזמן בשיחות". השבתי להם: "אני מאד מצטער שאין לי חלק במצווה 

הזו, כנראה שמישהו קיים בי זכין לאדם שלא 

עניין,  ונסגור  בוא  "אז  יהיה".  ברוך  בפניו, 

שאין  תצהיר  ותגיש  משטרה  לתחנת  תגיע 

לך ידיעה על כך". הגעתי לתחנת המשטרה, 

איננו" השיבו.  "הוא  פלוני",  לקצין  "הוזמנתי 

אדם  מזמינים  צחוק?  ממני  עושים  "אתם 

עסוק לחינם?!", "טוב, קצין אחר יקבל אותך". 

מה  איננו,  ההוא  הקצין  "כן,  לחדרו  נכנסתי 

בעיה,  "אין  אמר:  והוא  לו  סיפרתי  העניין?", 

נכתוב תצהיר, תחתום ונחתום את הפרשה". 

הוא נטל דף וכתב: אני,שם, כתובת, תעודת 

זיהוי מצהיר בזה שאיני מכיר את משפחה פלונית ואין לי נגדם שום תביעה", 

כך אמרת?" שאל הקצין, "אמרתי  "למה, הרי  זה".  לא חותם על  אני  "עצור, 

שאיני מכיר אותם, אבל אין לי תביעה נגדם?, אוהו, יש לי! מה זה לשלוח ילדים 

בו?!". סוף דבר, הוא כתב  והם מועלים  למיסיון! הקב"ה הפקיד בידם פיקדון 

כרצוני וחתמתי, כעת הוא התרווח והחל לשאול אותי: "מה מעשיך?" התעניין, 

"כשיש לי פנאי, אני לומד" השבתי, הוא התקצף: "מה אתכם שם, בבני ברק! 

זקנים  וגם  לומדים,  מבוגרים  לומדים,  נשואים  לומדים,  נערים  לומדים,  ילדים 

לומדים? מה אתם לומדים שם כ"כ הרבה?!" "זה באמת מעניין אותך?", "כן!", 

"אמור לי, אתה חובב יינות?", אור ניצת בעיניו, "איזה סוגים אתה מכיר?", הוא 

אמר שמות במהירות רבה, איני יכול לחזור על הרשימה. "טוב, תגיד לי איזה 

טעם יש ליין?" הוא הסתכל בי כאילו צמחתי מהרצפה, "ומה ההבדל בין המינים 

להבחין  כדי  מתלוצץ,  "אתה  שמנית?",  השונים 

צריך לטעום?" אמר לי. "נכון, אז אצלנו יש הגדרה 

לתורה, 'הביאני אל בית היין' למרתף גדול של יין, 

וטעמה,  אחת  כל  רבות,  כה  חביות  סיני,  הר  זה 

ירצה לצאת משם לעולם.  ומבין לא  מי שמחבב 

תורה עם רש"י, רמב"ן, ספורנו, אור החיים ,גמרא 

עם רש"י, תוספות, רמב"ן, רשב"א, ריטב"א ,ר"ן 

ידו  ומלחמות, הוא הרים את  ראב"ד, ספר מאור 

להתגונן מההצפה "די, די", ודאי קלט את השמות 

כפי שאני קלטתי את שמות היינות שטרטר, "אבל מי שלא טעם לא יבין, טעמו 

וראו כי טוב ה'! אם אתה רציני בשבוע הבא מתקיים סמינר, נותנים שם לטעום 

אתה מוכן לבוא?", "למה לא!", רשמתי את השם ומספר הטלפון שלו ואכן לאחר 

"רציתי לבשר לך שהיום התחלתי להניח  תקופה מסוימת הוא התקשר אלי: 

תפילין!" אז הוא טעם.... ואז הבנתי שתהום הייתה פעורה בינינו הוא והיין שלו 

ואנו והיין שלנו .



ונפקא מינה לכמה הלכות  יום ט''ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות.  א. 

בדיני ערלה ותרומות ומעשרות, וכמו שיבואר להלן בהלכות ערלה ותרומות 

ומעשרות. ואסור להתענות ביום ט''ו בשבט. 

ב.  במקומות שנהגו שהחתן מתענה ביום חופתו, לא יתענה בט''ו בשבט, 

אף על פי שהוא מתענה בחודש ניסן ביום חופתו. ובלאו הכי מנהג הספרדים 

שאין החתן מתענה כלל ביום חופתו אפילו בשאר ימות השנה. 

ג.  אין אומרים וידוי ונפילת אפים בט''ו בשבט. ואם חל ט''ו בשבט בשבת אין 

אומרים צדקתך צדק וכו' במנחה. והמנהג שאין אומרים וידוי ונפילת אפים 

במנחה של יום י''ד בשבט.

ד. יש נוהגים לעשות לימוד בליל ט''ו בשבט, וקוראים במשנה ובזהר מענינא 

דיומא, וכבר נדפס ספר ''פרי עץ הדר'' במיוחד לכך, וכל הקורא פסוק בזמנו 

מביא טובה לעולם. ומכל מקום יש ללמוד ''בהבנה'' ככל האפשר, ובפרט יש 

ללמוד בהלכות השייכות לדיני ט''ו בשבט, בעניני ערלה ותרומות ומעשרות, 

ובדיני קדימה בברכות

ה.  נוהגים להרבות באכילת מיני פירות של אילנות בליל ט''ו בשבט, ובעיקר 

השנה  ראש  שהוא  בזה  להראות  ישראל,  ארץ  בהם  שנשתבחה  פירות 

לאילנות, ולברך עליהם ברכות הראויות להם. ומנהג יפה הוא.

ו. יש נוהגים לרקח האתרוג בסוכר ולעשותו ריבה ולאוכלו בליל ט''ו בשבט, 

ואין לברך עליו שהחיינו לכל הדיעות, הואיל וכבר בירך עליו שהחיינו בעת 

נטילתו עם הלולב ביום טוב של חג סוכות, ובזה יצא ידי חובה גם מברכת 

שהחיינו שעל האכילה, שהרי הוא כבירך בשעת ראייה על פרי חדש, שאינו 

חוזר ומברך בשעת אכילה. אולם אשה צריכה לברך שהחיינו בט''ו בשבת 

בעת אכילת האתרוג, אחר שאינה מברכת על הלולב.

ז. פירות שמצויים בהם תולעים צריך שיפתחם ויבדקם לפני שיברך עליהם 

הפירות  בדיקת  על  בפעם  פעם  מדי  מאד  להזהיר  וצריך  הנהנין.  ברכת 

חייב  תולעת  שהאוכל  חמור,  איסור  שהוא  בתולעים,  שמוחזקים  והירקות 

חמשה לאוין. והרי זה משקץ נפשו ומטמא לבו מעבודת השי''ת.

לה  מותר  לשתות,  צמאה  ההדלקה  ואחר  נרות שבת,  האשה שהדליקה 

לשתות עד השקיעה.

בין  השוואה  ישנה  מדוע  סוף'.  ים  כקריעת  אדם  של  זיווגו  'קשה  חז"ל:  אמרו 

הקושי של הזיווג לבין הקושי של קריעת ים-סוף דווקא? אחרי גלות של 210 

שנים, יצאו בני ישראל מארץ מצרים. הלחץ היה נורא, מימין ומשמאל מדבר, ים 

מסוכן לפניהם, והצבא המצרי מאחוריהם... בני ישראל התלבטו בין האפשרויות 

שעמדו לפניהם: כניעה למצרים, קפיצה לים או בריחה למדבר, והמבוכה היתה 

רבה. בתוך זמן קצר הם היו צריכים לקבל החלטה גורלית שתשפיע על עתידם 

עמינדב משבט  בן  נחשון  זה  היה  למים,  וקפץ  יוזמה  נטל  מישהו  ואז,  לנצח. 

ביבשה.  הים  בתוך  עברו  ישראל  ובני  לגזרים  נקרע  הים  וָפֶלֶא  וְהַפְלֵא  יהודה, 

הקושי שהיה בקבלת ההחלטה הנכונה לפני קריעת ים-סוף, דומה לקושי של 

ההחלטה להתחתן ולהקים בית. הפתרון בקריעת ים סוף היה - 'לקפוץ למים'. 

ואז הים נקרע... אבל  'לקפוץ למים'  גם בקבלת ההחלטה בעניין הזיווג צריך 

המקנים  נכונים  בכלים  להצטייד  צריך  'סיכון',  ולוקחים  למים  שקופצים  לפני 

תחושת בטחון לקראת הצעד החשוב הזה. במאמרים הבאים אנו נשבור הרבה 

מיתוסים, נשתחרר מתפישות עולם מוטעות בנושא בחירת בן הזוג, ננקה את 

ונחישות עד הסוף הטוב. אם  ונצא לשטח עם בטחון  הראש מכל הבלבולים 

נפתח ונאמר שאין צורך לצאת ולהיפגש בכלל לפני החתונה, יראה לנו הדבר 

מוזר ובלתי הגיוני. אבל אם נחזור 70 שנה אחורה, נראה שסבא וסבתא שלנו, 

שגרו בחו"ל, לא נפגשו בכלל והתחתנו צעירים מאד. סבתא הייתה ילדה כבת 

12 וקפצה בחבל... סבא עבר במקרה ברחוב ראה אותה, ולקח אותה לרבנות... 

הם לא נפגשו ולא יצאו למסעדות... ועד היום הם נשואים, עובדה! היום ישנם 

איזו  ומתגרשים אחרי חודשיים... אז מה דעתכם,  אנשים נפגשים, מטיילים... 

שיטה טובה יותר, של היום או של פעם? פעם, כשלא יצאו ולא נפגשו, הנישואין 

החזיקו מעמד הרבה יותר זמן. כיום, במדינתנו הקטנה התגרשו בשלוש שנים 

גרושים   60,000 כ-  לנו  שנוספו  אומרת  זאת  זוגות.   30,000 כ-  האחרונות 

וגרושות. אבל, אנחנו לא במדרגת האמונה והביטחון של סבא וסבתא, אנחנו 

דור אחר. אנחנו רוצים להרגיש שההחלטה בידינו. ולכן אל לנו לחזור על טעויות 

שעשו זוגות אחרים.

קבלת החלטה דיני ט"ו בשבט

הרה"ג אבנר קאווס שליט"אהראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

 עם ר' עמי מימון

שאלה: איך יתכן עומדים חתן וכלה מתחת לחופה והרב המסדר קידושין יהיה אסור לו לקדש אותם? )ומדובר בשני צדיקים בריאים(
תשובה: במסכת בבא בתרא דף ק"כ ע"א מבואר שבדור המדבר הוזהרו בני ישראל שלא תיסוב נחלה משבט לשבט וא"כ זה הוא פתרון החידה: בחור משבט זבולון ובתולה משבט 

נפתלי אפילו שהם מיוחסים מאוד ואינם קרובים, בכל זאת אסור להם להתחתן האחד עם השני כדי שלא תיסוב נחלה משבט לשבט וישנה מחלוקת באחרונים האם שניהם עוברים 
על איסור או רק הכלה עוברת 

העלון מוקדש: להצלחת- ספיר בת מרים, אבינועם בן טובה עטל. אלי ג'רבי ובני משפחתו. נתנאל בן איווט. ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת. משפחת שמעונוב. להצלחת עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לרפואת-
עילאי חיים בן אסתי, מרים בת שרה. דניאל אבנר בן כרמית. זבולון בן מרים. יעקב בן מרי. לעילוי נשמת- דוד בן עליה, דוד בן שרה. רפאל בן שושנה. איתן זלמן בן רבקה. גילה בת רבקה. רבקה בת יוכבד. פאני בת דוב. עקיבא בן 

אליהו הכהן, עמרי בן אסתי ז"ל , הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל, שרה בת פורטונה, איתי ז"ל בן שושנה, טובה בת פורטונה ז"ל, יוסף יאיר חיים בן נינה.



מובנת  לא  חולשה  הגוף,  בכל  כאבים  לי  התחילו  ימים   5 לפני 
ולא  החולים  בבית  למיון  הלכתי  ביותר.  גרועה  כללית  והרגשה 
יכולתי  לא  מתוסכל  הייתי  אני  הבעיה,  מה  הבינו  לא  כלום,  מצאו 
שונות.  בדיקות  רופאים  סוף  ובלי  ימים   4 מאושפז  הייתי  לתפקד 

לי  ויעשה  ימים בבית החולים ביקשתי מהרב שיברך אותי   3 אחרי 
תיקון של פדיון נפש. ובחסדי שמיים כבר ביום למחרת היה שיפור 
תמיד..  כמו  ובריא  חזק  טוב,  הרגשתי  לעצמי,  חזרתי  במצב,  ניכר 

משלומי

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל 
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א 

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו: 03-9091313

הרה"ג אליהו חי אביטן שליט"א

תשובה: יוצא מדברי רבותינו שרשאי כל אדם לשאול ולהתייעץ דרך התורה וכן לעשות סימנים אם יצליח או לאו על ידי שמזכיר שם שמים בתחילה 

דהיינו בעזרת ה' ובישועתו, תהיה לו סייעתא דשמיא ויפתח בחומש או נביאים או כתובים בעמוד שמזדמן לו רואה במילה הראשונה וע''פ זאת יודע 

מאת ה' כדת מה לעשות ואין בדבר שום חשש לפגם של תמימות בה' ואדרבה כך נהגו אבות אבותינו ורבותינו מקדמת דנא ואכמל"י.

שאלה: האם יש מקור למה שנהגו אצל חסדי חב"ד ועתה גם נמשכו אחריהם חסידי ברסלב אשר נהגו לברר כעין גורל 
על ידי שמכניסים פתק שעליו כתוב איזה בקשה או תפילה ומכניסים לתוך ספר "אגרות הקודש" אשר כתב הרבי הקדוש 
האדמו"ר זיע"א ולאחר מכן פותחים היכן שנמצא אותו קפיטל ומעיינים במקום שם ומקבלים רמז למה שהסתפקו האם 

מותר והאם מותר לעשות כן והאם יש לזה סימוכין בהלכה ?

לנשום אמונה

החכם באדם אמר בקהלת "כל זמן ולכל עת לכל חפץ תחת השמים", שלמה 

המלך מציין רשימה שבה לכל דבר יש את הזמן שלו )"עת למות", "עת לנטוע" 

וכו'...(. ישנם שני דברים שאין להם כביכול 'עת', שצריך האדם לעשותם תמיד 

ושניהם קשורים אחד בשני-לנשום ולהאמין, אם יפסק אחד מהם וקל וחומר 

שניהם יחד אזי יפסיק לחיות! ההבדל ביניהם הוא שאחד פיזי והשני רוחני. 

אם נפסיק לנשום נמות פיזית ואם נפסיק להאמין נמות רוחנית! 

כתב רבי אהרן ראטה בספר "שומר אמונים", כל זמן שפירות העץ מחוברים אליו 

הם יונקים ממנו כוח וגדלים, אך כאשר הם נופלים ומתרחקים מן העץ הם לאט 

לאט נרקבים. זאת אמונה! ככל שאנחנו קרובים לאבינו שבשמיים ומחוברים 

אליו חזק אנו יונקים אמונה גדלים ומתעצמים, ואילו ברגע שאנחנו מתרחקים 

אז מתרופף הקשר עד שמגיעים לריקבון מוחלט - חוסר קשר וחיבור לה'. 

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך"... זהו "שער הכניסה" של כל יהודי בכדי 

להשיג אמונה טהורה. בגוף הגשמי הלב הוא בית ה', בית עם "ארבעה כיווני 

את  ולהשאיר  להרגיש  שנוכל  כדי  הכול  ותשוקה,  אהבה  עצב, שמחה,  אוויר" 

ליבנו בצל בוראנו, פתוח לקבלו כ"ד שעות ביממה. יכולת האדם להבין את אשר 

בעומק ליבו תלוי במידת טהרתו וכוונתו להתקדש ולהיות כלי להכנסת ה' אל 

מהמידות  ולהתמרק  להתנקות  חופתה,  ביום  כלה  כמו  עצמו  את  להכין  תוכו. 

לעשות  יודע  הלב  עלינו.  שנכפתה  טומאה  מעלינו  ולהוריד  לטבול  הרעות, 

עבודת ניקוי לעצמו, זוהי מתנת חינם מה' יתברך, דם נקי זורם באופן תמידי 

ומחליף את הדם הישן כל הזמן ובעז"ה יש לנצל את תחלופת הדם ואת הנקיות 

הממשית כדי להכניס את אותה טהרה וניקיון לאהבת ה' ולעבודתו. 

אוטמים  רבים חסרי חשיבות שמצטברים,  יכול לשאת מטענים  לצערנו, הלב 

ומטמטמים את טוהר ליבנו לעבוד את בוראנו, מה שגורם ל"אי ספיקת הלב" 

לקבלת  ליבנו  את  לפתוח  אותנו  מחייב  תמידי  רוחני"  "צינתור  ה'.  בעבודת 

יש  וטהורה המכילה קדושה בכדי שלא נגסוס בעבודת ה',  זרימת דם חדשה 

להוציא את הישן ולדאוג שהחדש יהיה מוכן לקבלה תמידית של עול מלכות 

שמים.


