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  שירה ממעמקים

ברגעים נוראים אשר בהם חושך 
אין לו , האדםוצלמוות רודף את 

דווקא . לאדם להיות מיצר כלל
, בהיותה דבוק בתורת האמת, הוא

ביודעו כי , מאושר מכל האדם
עושה שמים ' עזרי מעם ד"

  "!וארץ

הרי , מי שהתורה היא נר לרגליו
אין , "ממעמקים"גם בשעה זו של 

' כי קרוב ד, הוא בודד בעולמו
  !לקוראיו ממעמקים

ממעמקים "זעקת . ולא זו בלבד
 .שירה היא לפניו - " 'ראתיך דק

דווקא באותה שעה של צרה 
זוכה הוא לקרבת , וקריאת עזרה

אלוקים המביאתו לידי אושר 
עד כי שירה מתפרצת , ושמחה

שיר המעלות ": מתהומות ליבו
  ..."ממעמקים

בהיותו , "'עזרי מעם ד"כי ? ומדוע
ובצעדו , סמוך ובטוח במי שבראו

על דרך אמת שהורהו בוראו 
מה לך , א עימו בצרתוהנמצ

  ?אושר גדול מזה
, אורחות הבית/ ל "מ שך זצ"דברי מרן הגרא(

  )תיז -תטז ' עמ

  

  'בנים לד
  

  "אלוקיכם' בנים אתם לד"

מאמינים אנו באמונה שלמה ונצחית כי הבורא 
ובכל עת וזמן הוא אוהב , יתברך שמו הוא אבינו

 .אותנו אהבה שלמה יותר מאהבת אב לבניו
הרחמים  שכל, אב הרחמיםהוא  יתברך בהנהגתו

וכל אשר  .אה הם רק מכוח רחמיו שלושיש בברי
ולכן אף אם אנו לא , הכל רק לטוב –יעשה לנו בניו 

הרי נאמין ונבטח , נבין ונראה בחוש את הטובה
  .עליו

ה איך "ואף כשאנו רואים את עומק דינו של הקב
ר עלינו מאורעות שגוז, שמדקדק עם יראיו

  ...מרעישים כאלו

, הזאתאף בשעה זו שבאה עלינו הגזרה הקשה 
שהכל הרי עלינו לנטוע בנפשותינו את ההבנה 

אלא שהחשבון הזה הוא  ,בחשבון לטובתנו
מכוסה מידיעתנו והוא כמוס ונסתר מה שאין אנו 

  .יכולים לדעת ולהבין אותו

מובא בעלון דובב , מתוך מכתב תנחומין שכתב/ ל "הרב לפקוביץ זצ(
  )ב"שפתים ראה תשע

  

  
      

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בידיים נאמנות

יוצא בהנאה כה גדולה ' ומתפילה לפני ד, הצדיק מלא רוגע ושלווה פנימית
בתוך מרכבת מלך מלכי רק , עד שאינו מרגיש עצמו שרוי בבית עלוב ודל

יפרוש , כנשר יעיר קינו על גוזליו ירחף" -בידיים נאמנות , ה"המלכים הקב
, שש על המצוות כמוצא שלל רבוהרי הוא , "כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו

  !וזה מנת חלקו לעולם הזה, דבק בבוראו ובטוח באלוקיו

עין לא ראתה אלוקים , הלא גם שם מתוקן וערוך שולחנו? ומה לעולם הבא
  .זולתך

וגם אם באה עליו צרה , שגם אם אין צרכי גופו משופרים כל כך, ואין כל פלא
ותמיד כשנפגשהו נתברך ממנו בברכת , עדיין צהלתו על פניו, ו"ויגון ח

  .בפנים שוחקות ובחיוך נלבב" שלום"

  )שמ' עמ, א"לב שלום ח/ ל "רבי שלום שבדרון זצ(

  

מעליו  הרי בוודאי ייקל -כשמתהלך לו האדם בעולמו חדור באמונה שלמה 
, בודד בעולמו, כי יודע הוא שאין הוא נמצא לבדו, משא החיים במידה מרובה

אלא יש מי שמכין מצעדיו ומנהל את דרכיו ומכין לו כל צרכיו עתה ברגע זה 
  !ממש

 ".גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי": וכבר אמר הכתוב
גם , ון בתוך המצב הקשהדוד המלך משבח את יוצרו ואומר כי גם בהיותו נת

, ביודעו כי אינו הולך לבדו, אינו ירא מן הרע', גיא צלמוות'כאשר הוא הולך ב
  !ה הולך עימו בצרתו"והקב

כדוגמת האדם ההולך ביער , הוא חש בעצמו כמי שהולך יד ביד עם אביו
והוא , בוודאי אין הוא מרגיש את עצמו בודד ביער. עבות ואביו פוסע לידו

  !כך שאביו משמרומאושר על 
  )צא' עמ, ד"מכתבים ומאמרים ח/ ל "מ שך זצ"מרן הגרא(

  

  להיטיבך באחריתך

יכול : "והלה השיב לו, ל אדם אחד על מצבו"פעם שאל מרן החפץ חיים זצ
  ". להיות יותר טוב

והלא ? מנין לך שהיה יכול להיות יותר טוב: שאל אותו מרן החפץ חיים
  ?טוב ממך מה טוב עבורךויודע , ה רחום וחנון הוא"הקב

משמע שמצב זה הוא הטוב , ואם לא נתן לך יותר, הוא רוצה להיטיב עמך
על כורחך שניתנו . ובשבילך נברא העולם, עולם מלאהרי אתה ! ביותר עבורך

  !בידך כל הכלים הנצרכים לשלמות המיועדת לך
  )צד' עמ, מהותו של יהודי: פרקי מחשבה/ הרב עזריאל טאובר (

  

תקחו כל אדם לעצמו  !כל אדם אין לו כלום. לם הוא הבל הבליםכל העו
, ואלמוני יש לו עגמת נפש זו או עגמת נפש אחרת, פלוני חסר לו זה: ותראו

  !מי שיש לו הכל זה רק בן תורה

מבינים שכאשר ארע להם ' וקווי ד, ה"מי שלומד תורה יודע שהכל מהקב
בן . ה"חרת הרי גם זה מהקבואם חלילה א, ה"ודאי שזה מהקב, דבר הרי טוב

ומכיוון שכך , והוא עושה לטובתו, תורה מבין כי יש לו אבא שעושה את זה
  .הרי הוא שמח ומאושר

  )קצ' עמ, מאמר תקעד, ה"מכתבים ומאמרים ח/ ל "מ שך זצ"מרן הגרא(

הלכה ושיעורי השקפה , לנשים מרתקעשיר ו מגוון שלוחות המכילות תוכן - " הקו שלך"
 0722-722-344: חייגי. באנגלית וביידיש, בעברית, ם על נשים גדולותוסיפורי


