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אחד החברים הביא את אמרתו של הרה"ח ר' יודל פורוש שליט"א. 
שלושה כללים בדרך האמונה הפשוטה:

"אם אין אני לי מי לי". אם האשמתי אחר בכאבי משמע אני לא בדרך.
"ראיתי בני עלייה והם מועטים". רבינו שליט"א מפרש את מאמר זה שבני
העלייה הם בדרגה גבוהה משום שהם "מועטים", ממעטים עצמם ומכירים

בגדלות הבורא. 
אך אם מאשימים מישהו אחר מסיטים את תשומת הלב מהרבש"ע ולא

מגיעים לנקודה שלשמה הגיע הניסיון הזה.
"וכשאני לעצמי מה אני". אי אפשר להצליח בכך לבד. צריך חברים וחבורה. 
אמר רבינו שליט"א בראש השנה. "או חברותא או מיתותא". בלי חבר אתה

מת! לא חשוב כמת, אלא מת ממש! מצא חבר בכל תחום והיכנע לו. 
ומדוע צריך חבר? כיוון שהצורך הנפשי שלי הוא מישהו שיקשיב לי ויכבד
אותי! ואם אכבד אותו, הוא יחזיר לי ויכבד אותי. ולהיכנע משמעותה להקשיב

לו ולהסכים אתו. [הבנת הכותב]
"ואם לא עכשיו אימתי". לקום מהנפילה עכשיו! לא לדחות את הטיפול בזה

לאחר כך ולברוח מההתמודדות.
הוסיף אחד מתלמידי הרא"ש, גם כאשר אני מאשים ואז אני מבין שלא
הפנמתי את הדרך היטב, גם אז צריך להתעשת מיד ולהכיר שזה הבורא

יתברך, ולהיכנס מחדש למהלך של האמונה! 

המעבר דומה לשופר. מהו קול השופר? החיכוך שנוצר בין הפיה הצרה לבין
הקול שמצטמצם בה, מוליד קול גבוה וחזק ללא מילים וללא השגה שזאת

הצעקה הגדולה ביותר. כך המעבר. נקודה למחשבה.

עוד ביארו בחבורה את הרמב"ם שכותב [הלכות תשובה, פ"ב, ה"ב] "ויעיד
עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם". 

הרי לפי מה שאנו לומדים מרבותינו "אל תאמין בעצמך עד יום מותך" ואפילו
בגיל תשעים צריך לפחד מהחטא. אם כן אינו מובן כיצד יכול להיות שהאדם
לא ישוב לכסילה עוד?! אלא שוב על זה הדרך, שהאדם יודע שרק הבורא יכול
לדעת בבירור שלא יחזור על העבירה הזאת לעולם. אך עדיין לא יחשוש מן

המעבר ויאצור כוח לא ליפול בו, חלילה.

רבינו שליט"א אמר בראש השנה "יותר מאשר העגל רוצה לינוק, הפרה
רוצה להניק" [פסחים קי"ב ע"ב] אבינו שבשמיים צריך אותנו הרבה יותר

מאשר אנו צריכים אותו. 
כשם שהילדים זקוקים לאבא עבור עזרה גשמית וכדומה, אך האבא צריך את

הילדים עבור צורך נפשי פנימי. צורך שמישהו יקרא לו אבא ויזדקק לו! 
חידד אחד החברים שתמיד נמנע מלהטריח את אביו כיוון שחש שאין זה לפי
כבוד האב. אך הבין כי זו לא מצוות כיבוד אב ואם המוטלת על הבן מהתורה,

משום שאדרבא, האבא זקוק למישהו שיצטרך לו!

אני לא לוחם את מלחמתו של השני!
אחד החברים שאל מדוע אינו יכול להיות גם הוא מהאנשים הללו שהתגברו

כבר על יצרם ונראים כאילו אין להם כל קשר קלוש ליצר המסית והמדיח.
רבינו שליט"א ענה שעצם ההסתכלות לכל עבר היא הגורמת לאדם את
הכאב שלו. כי הלא הוא נברא במשבצת ששם צריך להיות, ואם יתחיל להביט

ולקנא באחר רק מגביר את עגמת הנפש שלו. 
 
 

 

כפי שנוהג רבינו לומר, כי הכאב הוא שליח מהבורא שנכיר בחיותו יתברך
בו, אך עגמת הנפש הנלווית אליו תלויה בנו. 

אנו מחזיקים בידית הברז שמעצים את הכאב פי עשרת מונים ומחליטים
האם לסובב אותו או לאו.

אחד החברים המשיל זאת במשל, ישנם שלושה צינורות דרכם החליט
מנהל המפעל להזרים את סחורותיו. בצינור אחד מעבירים בעדינות
מרבית, יהלומים גולמיים לליטוש. הצינור השני מיועד עבור הזהב הרב
שנחצב במכרה המפעל. ואילו בשלישי משליכים את הברזל והנחושת

שנכרכו ביהלומים ובזהב.
האם יתגאה הצינור שמעביר את היהלומים על חבריו שתכולת הסחורה
שבהם פחותה משלו? וודאי שאין כלל במה להתגאות. הלא הוא רק
הצינור, ואם יחליט בעל המפעל לשנות את מטרתו יכול הוא ברגע אחד

להוליך פסולת.
כך גם מי שנמצא במצב של יהלומים - מוחין דגדלות, אורות, חשק
בעבודת השם - כיצד יכול להתגאות ולהשתרר על חברו שנאבק בעור
שיניו בייאוש המכרסם בו לנוכח הנפילות המרובות, שכן המצב הטוב שבו

הוא נמצא מכוון מלמעלה ואין לו כל חלק בו.
ואפשר אף לחדד זאת על פי המאמר של ר' אהרן קרלינער זיע"א: אדם
בזמן של "פופצע'ן לייטיג", המצליח להגיע לדרגות גבוהות, לא ישכח מי
הביאו למצב הזה שהרי יכול הוא להורידו בכל רגע למצב של "זיבע'ן

לייטיג". 
ואילו כאשר הוא ב"זיבען לייטיג", שום דבר לא מצליח והכל לרעתו, לא
יישבר ויזכור שירידה לצורך עליה היא ולבסוף עוד יגיע ל"פופציע'ן לייטיג"

כבתחילה. 
[כוונת הפתגם שבימים עברו היו משקאות שהכילו חמש-עשרה אחוזי

אלכוהול ולעומתם כאלו שהכילו רק אחוזים בודדים.] 
רבינו שליט"א מבאר על פי זה את מאמר חז"ל "אי לאו האי יומא דקא
גרים כמה יוסף איכא בשוקא", [פסחים ס"ח ע"ב] שהדרך מייחדת את
האדם להיות דבוק בבוראו בכל מצב שהוא. ואז אינו נאבד בין סבך
רגשותיו, שאם יחיה על פיהם יהפוך כמאמר הפתגם "א טאג א מלאך – א

טאג א גאלאח".
הדרך מעניקה יציבות וחוסן לאדם, שהרי הוא "חלק אלוקי ממעל".

לנצח את היצר!!
החבר המשיל המשל באחוזים, כאשר נולד האדם יש לו חמישה אחוזים
'טוב' שקיבל מהבורא, ובהם למד, התפלל, ועשה את עבודת תינוק של

בית רבן בתמימות. 
כאשר חגג בר מצווה קיבל עוד חמישה אחוזים, שהם היצר הטוב שנכנס

בליבו ביום הזה. 
ועל אף החלומות שניתן להגביר את כוח יצר הטוב בקרבינו, יצר הטוב

ימשול רק על ארבעים אחוזים מנפש האדם בשיא ממשלתו! 
שהרי היצר הרע הינו בעל הבית משום שהתרגלנו אליו, והרגלים קשה
להשריש. ואילו יצר הטוב הוא רק אורח, וזה הופך זאת למלחמה קשה

וארוכה! 
אם כך העצה היחידה לנוכח כן שאין ביכולתנו לעשות מאומה לנגד טבענו
הרע, היא לזעוק ולהתחנן לבורא כל העולמים שייתן לנו את שאר אחוזי

הנפש וילחם את מלחמת היצר בעבורנו. ורק כך ניתן לנצח את יצר הרע.
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היידישקייט

על הפסוק "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" כותב רש"י "התהלך עמו בתמימות, לא תחקור

אחר העתידות, וכל מה שיעבור עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו". 

אדם צריך לחבר את שני הדברים. "לא תחקור אחר העתידות", הקב"ה ברא אותך מוגבל

כמה אתה מבין. אך נתן לך את ההגבלה בכוונה, כדי שתהיה "עמו ולחלקו בתמימות". 

כלומר, מצד אחד 'אני מאמין שאינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף', אני לא יכול לעשות שום

דבר, כי אני בין כה לא אגיע לכלום. אך מצד שני, אני צריך לדעת בבירור שהקב"ה הביא

עבורי את המעבר זה, הקב"ה נותן לי את הכח להתמודד עם זה, והקב"ה רוצה למנף אותי

מהמעבר הזה, לביטול כזה שאני לא יכול להגיע בלי ה'לא נודע' הזה. 

"תמים תהיה עם ה' אלוקיך". "תמים" בלבד. אם לא תדע מה יהיה, זה יכניס אותך

לחרדות. "עם ה' אלוקיך" לבד, זה יכניס אותך להפקרות. 

אלא "תמים תהיה" תעשה כל מה שצריך. אתה הולך להשקיע בחנות שבנית, יבואו קונים

- לא יבואו קונים. כן יקבל משכורת - לא יקבל משכורת. כן ישלמו לי - לא ישלמו לי.

תעשה את המקסימום ובמקום להיכנס לחרדות - "עם ה' אלוקיך", תדע באמונה שהכל

לטובה ומושגח מלמעלה, ואז 'תהיה עמו ולחלקו', אתו ביחד. אם קיבלת משהו זה הוא

שנתן לך את זה. זה היידישקייט. 

'הנותן לשכווי בינה'

'הנותן לשכווי בינה', השכווי אינו צועק כאשר האור נראה בעין, אלא קורא כאשר עדיין

חשוך והאור מנצנץ מרחוק. 

הסביר ר' שמעון שקאפ שלתרנגול יש כח לראות בחושך הסמיך ביותר, את האור הגדול

ביותר! 

כך גם הכח שלנו הוא לראות בחושך הכי גדול שאין לו חיות עצמית, אלא הקב"ה הוא זה

שנותן את החיות. אמנם זה החושך הכי גדול אך החושך ייהפך לאור, "גם חושך לא יחשיך

ממך". 

ברגע שאחיה אתך אני רואה שהחושך אינו אלא בסיס לאור, כפי שהגוף בסיס לנשמה.

והנשמה לבד לא מסתדרת בלעדי הגוף. ואף הגוף אינו יכול ללא הנשמה. 

השאלה היא מי הבסיס ומי האור. אם הגוף הוא אור והנשמה משמשת את הגוף, ביסטו

אויף גרויסע צרות [אתה בצרות צרורות], משום שנשמה אינה גוף, היא רק תסבול.

העלון נתרם לזכותו של ידידינו
הרה"ח ר' גד מלאך שליט"א,

להצלחה בכל העניינים.

בבו˜רו ˘ל יום ה˙עורר מנחם ובליבו ˙˘ו˜ה אדירה, המפעמ˙ בלב כל מי
˘חופ˘˙ו מס˙יימ˙ למחר˙, לˆא˙ עם ה"חבר'ה" לעבר מדברי הדרום, או הרי
ונחלי הˆפון, וחזור ב˘עה ˘האוטובוס האחרון ˘מביא עמו ע˘רו˙ אנ˘ים

דחוסים מבני בר˜ העיירה לירו˘לים הבירה כבר נˆפה יוˆא לדרכו.
וזא˙, כמובן, למען ידעו דורו˙יו ודורו˙ חבריו, ˘הוא א˙ בין הזמנים הזה ניˆל כפי

˘ˆריך ו˘ידעו כולם ˘מנחם "האט ˜˘ֹורים" כפי הביטוי ˘ל ˆעירי הדור.
מיד לאחר ˙פיל˙ ˘חרי˙ מ˙˜˘ר מנחם לחברו ˘ימען, ˘כל אימ˙ ˘רואה הוא
א˙ פניו ˙מה הוא מיד אמאי זה אין הם נוסעים בˆוו˙א כמנהג כל עמך בי˙

י˘ראל. בטוח הוא מנחם כי ˘ימען י˜פוı על המˆיאה מיידי˙.
"הלו, ˘ימען, מה ˘לומך?" הוגה מנחם ברג˘ ועליזו˙ו עדיין על פניו.

"לא ˘ומע או˙ך ברור" נ˘מעים גלי ˜ולו ˘ל ˘ימען מ˜וטעים, ובר˜ע ˜ולו˙
'ıמ˜דחה "אני חוזר אליך עוד מעט, י˘ עכ˘יו כמה פועלים בבניין. ליבובי

מ˘פˆים, א˙ה מכיר או˙ם, לא?"
מנחם לא מכיר, אך מנ˙˜ א˙ הטלפון ומחכה ל'עוד מעט' ˘יבוא.

אחרי ארוח˙ הבו˜ר ולימוד עם החברו˙א ˘הˆליח לסדר לעˆמו לבין הזמנים,
מגלה מנחם ˘"עוד מעט" הוא ˘ם כללי ל˙˜ופ˙ זמן בל˙י מוגבל˙. מנחם

מנסה א˙ מזלו ˘וב.
מס˙בר ˘המ˜דחה הˆליחה ל˘ב˘ חוı מא˙ גלי ˜ולו ˘ל ˘ימען, גם א˙
ה˜ליט˙ הסלולרי ˘לו, אחר˙ אין ˙ירוı למה הוא לא עונה לו אחרי ע˘רה

ˆלˆולים.
מנחם מ˙חיל לחו˘ א˙ רג˘ האכזבה ומחליט לא לוו˙ר. 'היום אני יוˆא ויהי מה!'

˜ובע בליבו.
הוא מ˙˜˘ר ל˘מולי˜ החברו˙א מהבו˜ר ומ˙עניין האם י˘ לו ˙כני˙ לערב.

˘מולי˜, ˘אינו מבין רמזים מסוג זה, עונה ˘כנראה אין לו ואם ירˆה הוא יכול
ל˜בוע א˙ו עוד ˘ע˙ לימוד גם בערב, אם ירˆה.

 

מנחם נסוג במלמול לא נהיר ומחליט לחכו˙ לˆלˆול הגואל ˘ל ˘ימען. אין כזה.
הˆהריים חולפים, הוא הספי˜ לפטפט עם עוד כמה ידידים ולגלו˙ ˘לכל אחד
י˘ מ˘נה סדורה בנוגע ליום הזה. אחד נח על מנ˙ להגיע למחר˙ לכולל רענן.
ה˘ני נוהג לא לˆא˙ בערבים. וה˘לי˘י נזכר לפ˙ע ˘י˘ לו ˙ור למחר לבדי˜˙

דם.
"ואז מה?" מנחם מנסה להבין א˙ הה˙חמ˜ו˙.

"אז אני בˆום מהיום. ˘˙ים ע˘רה ˘עו˙ לפני הבדי˜ה. איך אני אסע בלי לאכול
מ˘הו?" ˙מה החבר.

מנחם ח˘ א˙ ˙חו˘˙ איבוד ה˘לטון, כל ˙כניו˙יו יורדו˙ לטמיון. 
הוא לא מוכן לזה! הוא חייב לˆא˙ לאן-˘הוא ר˜ כדי לה˘˜יט א˙ ר˙יח˙ דמו

ה˙וסס. הוא אמר, הוא יע˘ה.
בסוף היום מבין מנחם ˘ה˙וכני˙ לייˆר ˙וכני˙ נכ˘לה.

אז הבין א˙ ˘אמר לו הרבי כמה ימים ˜ודם לכן. 
"ב˙חילה עלה במח˘בה לברוא א˙ העולם במד˙ הדין; ראה ˘אין העולם

מ˙˜יים, ˘י˙ף עמו מד˙ הרחמים" [ברא˘י˙ רבה, י"ב]
מיד˙ הדין פירו˘ה, הכל מגיע לך על פי דין. בורא העולם ברא או˙ך ומחוב˙ו

לזון ולכלכל או˙ך. 
אך כא˘ר ראה הבורא ˘העולם כמנהגו נוהג, והכל ˘כחו מי מעני˜ לנו לנו בחסד
א˙ לחמינו, ˘י˙ף א˙ מיד˙ הרחמים, ˘היא המייˆג˙ ˘ל הכאבים והייסורים

הבאים עלינו, ˘כא˘ר י˜בל האדם כאב יבין ˘הטוב ˘י˘ לו הוא מאי˙ו י˙ברך.
מנחם מהרהר בדברים, ואחר כמה ד˜ו˙ ˘ל הפנמה ˘˜טה, רוחו הסוער˙

הו˘˜טה. 
הוא מרים רא˘ו למעלה וˆוע˜ "אבא! כל הטוב מגיע ממך! ˙ודה ˘הכ˘ל˙ או˙י

מלˆא˙ ול˘כוח או˙ך פה! ˙ודה!"
מנחם חוזר הבי˙ה בלב רגוע.

 

אחד מבני החבורה

 זה נקרא 'שכינתא בגלותא', ואז גם הגוף סובל כי הנשמה היא העיקר. 

אבל ברגע שאתה מבין שהגוף בא לשרת את הנשמה, אז הגוף גם נהפך לאור, ובאה

השלווה לאדם.

תוהו ובוהו

במיתת רבי עקיבא תמהו המלאכים 'זו תורה וזו שכרה', ענה להם הקב"ה, אם אין אתם

מניחים אותי אחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מה ענה להם הרשב"ע? זאת הדרך לענות

תשובה?

מפרש רבינו שליט"א, המושג תוהו ובוהו אמנם מצד אחד זה 'תוהו ובוהו' – בלאגן

אחד גדול. ומאידך שם יש את הקב"ה בעוצמה רבה, שבלעדי התוהו ובוהו לא הייתה

עוצמה שכזו. 

אך 'נתאווה הקב"ה שיהיה לו דירה בתחתונים'. גם במקומות הכי נמוכים שיכירו בו,

אף יותר מאשר בעליונים. משל למי שמכניס אורחים. אורח קרוב משפחה שזורם עם

בעל הבית אינו צריך להוציא עליו כוחות כה רבים. אך אורח שמגיע ומדבר בקולי

קולות, ומתנהג באופן לא מכובד זאת הכנסת אורחים גבוהה יותר, משום שעל האורח

הזה בעל הבית מוציא יותר כוחות.

כך הקב"ה הוציא יותר כוחות, כביכול, לברוא את הרשעים. וזה התוהו ובוהו שהקב"ה

בראו בכדי שנחיה בתוהו ובוהו ולא נישבר שם. 

'אל תחקור אחר העתידות ותקבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו'. לעשות את רצון

השם ולבטל רצון עצמינו.

ואם המלאכים תמהים 'זו תורה וזו שכרה', משמע המלאכים לא הפנימו את היתרון

במעבר. הם רואים אברך כולל שיושב לו בבית עשוי קש ומקשים על השגחת הבורא

מדוע הוא לא מקבל עולם ומלואו. הם לא מבינים שמזה רבי עקיבא גדל. 

אלו שמבינים את הרעיון, יודעים שזו הדרך ואין אחרת. אך מי שלומד את התורה

באופן חיצוני, לא מבין את הכאב שמקבל. ואם כן מדוע צריך עולם, נחזיר אותו בחזרה

למה שהיה מלפני כן. 

הדרך של רבי עקיבא

רבי עקיבא מינף את הכאבים לחיות שבתוכם, והפך מציאות לסיבה. וכאשר עינו אותו

במסרקות של ברזל לא הרגיש את הכאבים כלל, כי ברגע שהוא חי את הפנימיות

שמחיה את הכאב, ממילא שם היה לו טוב. "טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך". 

יהודי שאיבד שני ילדים במירון, התפלל כל הלילה שהקב"ה לא יאבד לו את האמונה.

כאשר אני מאבד את האמונה נגמר הסיפור. 

רבי עקיבא פתח לנו את הדרך שבכל תוהו ובוהו נוכל להגיד "ויאמר השם יהי אור" -

ואז יהיה אור!

 

דבר הקודש בחבורה
תכלית

הבריאה:

חלק ג'

מע˘ה מייˆג לחיי היום-יום

ברכת מזל טוב לידידינו מחשובי חבורתינו
הרה"ח ר' אהרן לייזרזון שליט"א לרגל הולדת

בנו למזל טוב ולברכה.
יהי רצון שיזכה האב להכניסו לתורה ולחופה

ולמעשים טובים.


