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ִ ִוִ ןִיא  ִואסִא  ִיזִמ  ִב  ִִיטִא  ִיס  ִלִה  ִש   ִת   ִוִ -ִת?לוִ ד  ִמ  ִהִע  ִםִק  ִצ  ִתִה  ִש   ִת   ִת?לוִ ד 

ברוגע ולחכות למה לא לשבת בבית  אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא עושה הכול, למה אני צריך לדאוג לפרנסה?
 למהִבכללִצריךִהשתדלות?לצ'ק שיגיע משמים? 

עצמי לדאוג לפרנסה, אני יכול מהר מאוד לחשוב ולהשתכנע שאני המוצלח על כך שחלילה, אם אצא ב ומי מדבר
 ...הפרנסהִלעצמנוכחִזקוףִאתִאִניםִשל,ִוכךִלהיותִבטוחבביתשארִלהיאזִאוליִעדיףִבאמתִואין כמוני... 

אחראים  באמתייראה כאילו אנחנו נצא ונעשה, נפעל ונבצע, עד שבצורה כזו, שאבל לא, ה' ברא את העולם דווקא 
 נזכור שהוא הנותן לנו כח לעשות חיל!!על המצב שלנו בבנק, ודווקא שם נחזיר את הכוחות שלנו לה' ו

ונחכהִלצ'קִהשמן,ִאזִנשבִבביתִרקִאםִ!ִכיִאבלִנדעִשאנחנוִלאִעושים,ִשנעשהִתִהבריאהבדיוקִזוִהיתהִמטר
ִ,ִאבלִאםִאיןִאתִהמלחמה,ִלמהִבדיוקִצריךִעולם???נזקוףִאתִההצלחהִלעצמנויהיהִלנוִאתִהסכנהִשאוליִלאִ

* 

בהשתדלות? ל החיים כלעסוק נו, אם אכן זוהי מטרת הבריאה, שנשתדל ונעשה, אז אולי, בעצם, עדיף שנתחיל 
 מטרה של הבריאה...כי מה לא עושים בשביל הנוח לרגע? אולי עלינו להיכנס עוד ועוד לביזנס ולא ל

היום, ולקראת עובדים משך כל לבושים בבגדי שבת, עבודה נשים באמריקה שביום שישי בבוקר הם יוצאים ליש א
 , ונכנסים הישר לבית הכנסת, לבושים בבגדי השבת...חונים בסמוך לבית מדרש, ן'ה'וואערב עולים על 

ת?ִזוהיִמהִלעשובתימהון ויאמרו לך: לך? הם יסתכלו עליך מה הם יענו  למה הם עושים את זה? ,תשאל אותם
ִרִעלִהעבודהִשלנו!!נו,ִאנחנוִלאִיכוליםִלוותהפרנסהִשל

 ומה, האם הם צודקים?

 ...ברור שלא

חובת בין י תסביר היכן עובר הגבול אול ם ביותר,קים, וזה מוגזרה, אם תאמר שהם אינם צודלכאו, ל אם לאאב
לקחת על עצמו משימה מסויימת כחובת השתדלות, או שעליו איך ידע האדם אם אמונה? החובת ההשתדלות ל
ִעדִכדיִכך!!בִלהשתדלִ!ִאיניִמחוייעדִכאןלומר לעצמו: 

ות את כוח הבורא, לזכור שהוא זוכרים את הנאמר לעיל, על הצורך שלנו לזהות בתוך ההשתדל :הסימןִהואִברור
 יכולת?נותן לנו את הכוח ואת ה

ואת ההצלחה, הרי זה את הכוח נותן לך ש זה וזוכר שה' הוא דלויות שלךאתה עושה את ההשתעוד כל  אזִכך:
ִאםִ. סימן שההשתדלות שלך היא נכונה יחִלקשרִאתִעושהִפעולותִשלִהשתדלותִואתהִלאִמצלאתהִאבל,

ִצרכת!!!מעשיךִלבורא,ִזהוִסימןִשההשתדלותִשלךִאינהִנ

תהִמצליחִאםִאשמתלווה לפעולות שאתה עושה!  הרגיעותִושלוותִהנפשו הסימן לכך? הסימן לכך הוא ומה
 .תדלותִשלךִהיאִנכונהההשתדלותִשלךִמתוךִשלווה,ִבליִלחץִולהיטות,ִזהוִסימןִשההשלעשותִאתִ

בכלל  האם בס"ד
מותר לי 
 להתמודד

 'בעמוד 



הצלחות שלך ונותן לך את הכוח ואת המוח ואת שה' הוא זה שאחראי על כל הכי הרי, אם אתה אכן מאמין 
 אג, אתה עושה הכול מתוך מתינות וידיעה ברורה שהכול משמים...הרי שאינך לחוץ ואינך דו, הרצוןמחה והש

ך לעוד ועוד פעולות, , אם אתה מרגיש צורא של ההשתדלותיתיות בכל הנושיאתה מרגיש שיש לך כפאם בל, א
קִשאינךִמתקדםִלכיווןִפעולותִמתוךִלהיטותִולחץ,ִבליִשלווהִובליִמנוחה,ִזהוִסימןִמובהאתִכלִהאתהִעושהִו

ה פשוט אם אה מרגיש שאת ,ִכיִאתהִבאִאיתהִלמקוםִשלִהיפךִאמונה!!!וי,ִההשתדלותִשלךִאינהִנכונההרצ
 הבריאה???הי מטרת יקרוס... נו, וכי זוהכול  – לעשות את זה, כי אם לא 'מוכרח'

* 

ִכ  ִ ִל  ִלִא  ִח  ִדִל  ִנִ פ  ִנִ כ ִנִ יִש   ִס  ִיםִא  ִִךִ וִ לִת  ִמ  ִל  ִח  ִמ  ִנִ תִה  ִפ  ִ...ש 

 אנחנו מדברים הרבה על 'נפש'.

 מה זה נפש?

 'אם יש את נפשך' אומר הפסוק. נפשִזהִרצון,

להתקדם ולהגיע למקומות ורוצה אף ששו שסוער ובוער, דברי לנפש זוהי כמיהה ושאיפה לעוד ועוד, נפש זה כינו
 בלי מנוחה, בלי לשבת על מקום אחד...דשים, ח

 מכירים?-'נופש''שבת וינפש' אומר הפסוק.  דִשני,ִנפשִזהִמנוחה,מצ

 , מנוחה...ה, כי זה מה שהנפש רוצהאת המקום המיוחד של נפש, בלי להיטות, תן ללחץנפש זה מנוחה, בלי 

הנפש  ומצד שני ,בערה להתקדם ולהשיגאנחנו אומרים שנפש זה רצון ו דמצד אחהאם אין כאן סתירה? נו, 
 להישאר במנוחה!וה דווקא את הרצון להירגע מבטא

 

ברא עולם שכולו רוגע למה הוא לא  ?כזה, מלא בבלבול שלח אותך לעולםלמה ה' , לעיל נאמראבל, כמו ש
 ל יסתדר לנו בדיוק כמו שאנחנו רוצים?הוא לא עשה שהכוושלווה? למה 

ִִביןִעציִגןִעדן,בזוִלאִחכמהִלגלותִאתִה'ִכיִ ִכללִלאִקונץ...הִים,ִזיםִועולםִמלאִחיוכ ִיםִונהרותִמפכפכ ִתפוח 

ה' ברא את העולם במטרה שנגלה אותו דווקא מהמקומות שבהם חשוך לנו, דווקא מהמקומות בהם אנחנו לא 
ובלבולים, לא מבינים מה קורה סתירות שים הוא מכניס אותנו למצבים שבהם אנחנו מרגימרגישים את הבורא, 

 !!ור אותותו ונזכואכאן, והוא רוצה שדווקא משם נילחם וניאבק ולא נוותר, דווקא משם נזהה 

זוהיִאכןִִהזה.ִילחםִלהכירִאתִהבוראִגםִבמצבאתהִתתגברִותאבלִִ–יהיהִלךִקושי,ִאתהִתחשובִששכחוִאותךִ
ִזהִאכןִקונץ!!ִחכמה!!

כשירִִניהיכנס?ִהאםִאכוחִלִיהאםִאכןִישִלִ:לִאתִעצמךאתש, אמונה-לפני שאתה נכנס למאבק ולמלחמתאבל, 
אל תוך ההתמודדות אם אתה מרגיש שאתה יכול להיכנס  ?אתִכלִהכוחותִניממִמצוץאוִשזהִיִ,מלחמהכעתִל

 גלה את ה' מתוך ההתמודדות!!כנס והילחם!  אשריך! –התמודד כמו שצריך ול

יכנס למקום מסויים אתה תצא משם רק יודע שאם תאתה אבל אם אתה מרגיש שאין לך את הכוחות לכך, אם 
 !אר בחוץ ולא תיכנס כמו גיבור גדול!שתישעדיף  –עם מפח נש גדול ומרוקן מכוחות נפש 

יף עד –אם תיכנס לתוך את ההתמודדות צמך אבד את עתאם תרגיש שאתה  הרגיעותִשלךִקודמתִלהכול!!!ִ!זכור
גדול עוד יותר, ותיכנס לתוך  וגיבורגדול  ! כי אם תהיה חכםההתמודדות, עדיף שתלך לישון!שתברח מ

 הרגיעות שלך!!!בלי  –קר לגלות, ובעירצית כוח, אתה תצא משם שבור ורצוץ, בלי כוחות נפש ש ההתמודדות בלי

ִהרגיעותִוהמנוחה!!!-הואִלאִנוטלִממךִאתִה'נפש'שִבתנאירקִלִזהִאבהואִמצויין,ִִרצון-'נפש'ה

* 



ִ ִיזִ ה  ִר,ִזוִ ה  ִה  ִיִד  ִעוִ ִךִ ר  ִצ  ִמ  ִית!ת 

 :צוק"לפור שסיפר אאמו"ר זכאן המקום לספר סי

, המוכרת חדישהמפוארת  הוא פתח חנות רנסה!!!בי ודמעתו על לחיו: רבי, געצ'ל גונב לי את הפנכנס יהודי לר
לא מצא לעצמו מקום אחר הוא , מתברר חצי המחיר! ומה, אבל באותם מוצרים כמו שיש בחנות שליבדיוק את 

פעטות פרנסה שלי? מי ידאג להעם  ה! מה יהיורייה!ן ממול החנות שלי! רבי, איזו שערי, רק בבניחנותאת הלפתוח 
 שלי ללחם??

אתהִ –לו הרבי אמר  – "אלִתדאגוחיזקו באמונה ובביטחון,  תמילים מנחמומשך שעה ארוכה, שפע בהרגיעו הרבי 
ִ"!מןִהכללתראהִשה'ִעודִיסדרִלךִאתִהפרנסהִבצורהִיוצאתִעודִ

 לחיים לשטיבל... , כמעט שהביאבי את ידידנו שמח מאושר ורוקדלמחרת היום מוצא הר

 .התעניינותשאלו הרבי ב ה?""לשמחהִמהִזוִעוש

ליִבצורהִ"רבי,ִאיךִזאגִדיר,ִאניִאומרִלך,ִבדיוקִכפיִשאמרת,ִהתקיים!ִה'ִאינוִנוטשִאתִחסידיו,ִהואִאכןִדאגִ
 רקד. יוצאתִמןִהכלל!!"

 ופתע.שאלו הרבי, מ "כיצדִארעִהנס?"

לי  אתמול יצאתי מביתך מאושש ושמח, לאחר שהסברת -היהודי בעיניים בורקות  רסיפ - "מה אומר לך, רבי,
 טוב טעם את השגחתו הפרטית של ה', וחיכיתי לראות כיצד ה' יעזור לי.ב

חביתִשפכתיִיצאתיִחרשִמןִהבית,ִומהִעשהִהקדושִברוךִהוא?ִ, , הגיעה שעת לילהרות כמה שעותואכן, לא עוב
 "מה גדולים מעשי ה'!!!הא, כ החנות!!כלִ,ִושרפתיִלוִאתִבחנותוִשלִגעצ'לדלקִמלאהִ

 

ואת הביטחון , נראה שידידנו לקח את האמונה תבונן בו מעטאם נחביב, אבל, לגחך על המעשה הניתן אולי 
 למצות את כל תאוות הנקם שעמדה בליבו!כדי המופלא שלו, והשתמש בה 

כמו שאדם שיש לו  !ישִבהִסכנה,ִכמהִשהיאִעוצמתית,ִלנוִהיאִדרךִעוצמתיתִמאוד,ִאבלשהדרךִר' אשר אמר: 
למקומות טובים, אבל הוא יכול  ה שלוכת הברלא בכסף, שיכול להשתמש בו לצרכים טובים ולמנף אאוצר מ

רבהִיותרִמממוןִגשמיִאמונה,ִהיאִעוצמתיתִועצומהִהדרךִהכךִגםִ... חורים ומסוכניםליפול איתו למקומות ש
למיִשנותןִלנוִאתִהכוחותִללכתִהיותִנאמניםִלאנחנוִצריכיםִלהיזהרִוִ!עםִסכנהִגדולהשישִלאדם,ִאבלִהיאִגםִ
ִ ִולהשתמש ִהזו, ִהללבדרך ִהכוחות ִהשתלטותעם ִשל ִלמקום ִחלילה ִולא ִהקושי, ִמינוף ִשל ִלמקומות ,ִו

ִוהפקרות!!ִמניפולציות

* 

☜ִִִ ִה  ִםִא  ִה  ִמ  ִש   ִטִפ   ִיזִ 'א  ִהִמ  ִכ  ִס  ִןִא  ִ!הת   ִ'ִמ  ִש   ִמ  ִוִ אִח  ִ☞ִִ?ך ִת 

עצמםִהםִהקבצניםשהאנשיםִהכחשבתיִלפני שבאתי לר' אשר  קרנות הרחוב ומתחננים ביושבים ה יִשפליםִבעינִי
 למבט של עובר אורח ולנתינה מצידו...

פל בעיני עצמו ועניו מכל אדם? הרי אנשים כמונו, כמה שננסה לשכנע נו, זה הרי ברור, מי כמוהם יכול להיות ש
ללים כי רוח אשר מתגודמה לאותם נמועדיין, מה ישווה ומה י, סיונות ענווהיבדיבורי שפלות ובנ עצמנו תא
 רי הגאווה אין מקומה מתחת לעשרה טפחים...הענווים הם, , כמה אשפתותוחובקים  שלוליותב

ואם היושבים על רצפות הרחוב! ם אבל כשבאתי לר' אשר הוא אמר לי: ההיפך, האנשים הכי גאוותנים הם האנשי
ת ם לארוחתזמין אותהם לא ירצו לשמוע! להם, תרון לבעיה שתרצה הוכחה לדבר, גש אליהם ותציע להם פ

 עד שיסכימו, אם בכלל, לבוא אליך... ו לךכמה חשבונות של כבוד הם יעשאילו פרצופים והריים בביתך ותראה צ
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 ה, ומדוע הם כה מתגאים??הרי אין לאנשים הללו באמת סיבה להתגאות איתן? ו ההסבר לכך? כיצד אכן ייתכמה

ִזהוִ'סודִסיפוקִהמסכנות'!!

  ן-כ-ס-מ  י-כ-, האת עצמו מסכןהוא אוהב לחוש אחרים אומרים לו שהוא מסכן, האדם אוהב לשמוע את ה
מו צקצוקי הלשון שהוא שומע מסביבו הם כ! מבטי הרחמים של הסביבה הם כמו מתנת חיים עבורו, עולםב

 בה לאוזניו!מנגינה ער

עליוִלאִחושבים!ִרקִהואִהמסכן!ִכולםִמאושריםִקִאותוִדופקים!ִרקִ,ִרכלִאחדִאוהבִאתִהתחושהִשלִהקיפוח
ִממנו!!חוץִִ–

 חוסיםִבביתִמשוגעיםִיכוליםִלהשתחררִמשםִבמהירות!ִהםִפשוטִלאִרוציםִלהשתחרר!!!הר' אשר היה אומר, 
, סיפוק התענוג הזה הם שואבים עונג רב מהמצב שלהם ולא מוכנים לשחרר אתהם אוהבים את המקום שלהם, 

 המסכנות!!

ִ!!ִטיפוחִהאגוִשלִהאדם...גאווהִהיאִ-והמסכנותִ

ִזהִסימןִשאתהִנהנהִמכך!!!!!!!!!הריִִ–,ִידיד,ִאםִאתהִמרגישִמסכןִאזִדעִלך

די שלא תימשך אחריה ותגיע למקומות בלתי הר, מהמסכנות והסיפוק הנוטף ממנה, כ, וכמה שיותר מתתרחק
 רצויים...

* 

ִ ִפ   ִת  ִחִל  ִיִא  ִתִה  ִד  ִת,ִל  ִת   ִןִל  ִב ִםִב  ִקוִ יִמ  ִ...ךִ ית 

 תפתח אותה ותגלה, לא פחות, את ראש הממשלה!!! תשמע דפיקות על דלת ביתך,נניח וערב אחד 

ִהוא יאמר לך בקול רך, מתחנן אפילו,  !ידידי ִליך!!רִליִאב ִהתואילִלהכניסִאותיִלביתך?ִד 

ד תקבל את פניו. תכניס אותו בכבוד והדר לסלון הבית, תושיב אותו על הכורסא הכי לא יהיה קשה לנחש כיצ
קך בביתך, תגיש לו את מיטב מעשה ידי בני ביתך... תשב לידו ותקשיב לכל הגיגיו, העייפות שהיתה מנת חלנוחה 

לאִתחשובִבכללִעלִההלילהִתשבִותשוחחִאבמשךִכלִ... במשך היום נעלמה כלא היתה החמהִשמחכהִִכריתתוִ,
ִיעִשחקיםירקהאושרִשלךִ...ִלך ִועודִקצת...ִ.ִאתהִתבסבירִלהניח, ִועודִקצת, קשִממנוִשיישארִעודִקצת,

לך לא יהיה מאושר ממך בכל אותו יום ואי? נו, איזו בדיחה... מלבקש ממנו תשלום על שעות הייעוץ שהענקת לו
 בהערצה ויצביעו עליך ברחוב... החיים שלך ישתנו... אין ספק., כולם יביטו בך השכונה

 האם התיאור נכון?

 ך...יתומכדי לתאר את תחושהוא אפילו עלוב מידי 

אליו הביתה, הכניס אותו ם מישהו שמוכן ליקושחיפש בכל ה שיש אחד יחיד ומיוחד בעולםאז דע לך ידיד, 
 מישהו שמוכן להסתכל לכיוונו...

ילו פאפילו שקשה לך כי אתה עייף מהיום שעבר עליך, ואלו,  ת נפשך, מחכה שתפתחדלוהוא דופק על 
נים לא שולח ניסיון לכל השכ הוא רוצה שתתן לו מקום אצלך, הוא ...ן מהזמחמה ל כריתשתצטרך לוותר על 

ך כל הלילה החשוך והסמיך, הוא איתך במש תקשר! הוא רוצה לשב תך הוא רוצהי, כי דווקא אשלך, רק לך
 לכיוונו...מתעלם ולא רוצה להביט תו כשכל העולם תו, שתקשיב לקול הנשמה, שתחיה ארוצה שתדבר א

בלתי חשוב, עיניהם ההוא הפשוט וההיות בביטו בך בהערצה, אתה תמשיך לים בשכונתך לא ישונכון, האנ
דע, בות המדוייקות... אבל לך לא יהיה אכפת מכל זה, כי אתה יוהם אולי יצביעו עליך, אבל לא בגלל הנסי

 תו את הלילה...וח אאתה יודע להעריך את הרגע הזה שבו בחר המלך דווקא בך, יותר מכל אחד אחר, לצל
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