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  אמיתי" מופת"

מים שבה שהה רבי נפתלי באחת הפע
ל במעיינות המרפא "טרופ זצ

נקלע לקבוצת חסידים , במרינבאד
שישבו ושוחחו ביניהם על ', עובדי ד

הם סיפרו . אודות דרכי התורה והעבודה
וכל חסיד הפליג וסיפר , סיפורי צדיקים

ורבי , על מופתיו ונפלאותיו של רבו
  .נפתלי יושב ושותק

יספר גם פנו אליו החסידים וביקשו ש
הוא סיפור מופת מרבו הגדול החפץ 

אשר כידוע היה פועל ישועות , ע"חיים זי
  .בקרב הארץ

סיפורי המופת : אמר להם רבי נפתלי
צדיק גוזר "שלכם עוסקים בעניין 

ואילו הרבי שלי עושה , "ה מקיים"והקב
ה גוזר וצדיק "הקב": מופת גדול יותר

הוא מקבל את כל גזרותיו של , "מקיים
  .ה בתמימות"הקב

מהותו של : פרקי מחשבה/ א "הרב עזריאל טאובר שליט(
  )רד' עמ, יהודי

  

המכיר "ח קנייני התורה הוא "אחד ממ
עניין זה הוא ממעלות  ".את מקומו

שהרי בשעה שיהודי מכיר , החכם השלם
אין הוא , את מקומו ואת תפקידו

 .אינו נוח לו כאשר מקומוגם מתפעל 
שהוא , ה"הקב הוא יודע שזהו רצונו של

וכאן הוא יעבוד , יהיה דווקא במקום זה
  .'את ד

בכל מצב שבו הוא  רוגע ושלווההכרה זו משרה על האדם 
ת בכל "על ידי כך ליבו פנוי לשמוח ולעבוד את השי. נמצא

, צער או שמחה, בעיתות שלום או מלחמה, עת ובכל שעה
תמיד הוא ממשיך לעשות נחת רוח לקונו . שפע או מחסור

  .ה בכל מעשיו"התחסד עם הקבול
  )צ' עמ, מהותו של יהודי: פרקי מחשבה/ הרב עזריאל טאובר (

  
  בחשבון מדוקדק

אדם המגיע לעולם הזה לזמן קצר הוא בבחינת אורח 
, בזמן קצר זה אין באפשרותו להבין חשבונות שמים. בלבד

מדוע יש חולים ? מהי הסיבה לכך שפלוני עני ואלמוני עשיר
  ?ולעומתם אחרים בריאים ומאושריםע "אנושים ל

, בשמים יש. לכל אירוע יש חשבון מדויק, אולם למעשה
יש . והכל מתנהל לו על פי חשבון מדוקדק - פנקס , כביכול

ומאידך יש בעלי , "פוקד עוון אבות על בנים"חשבון של 
ומצויים כמובן , זכויות הניצלים מפורענות בגין זכויותיהם

  .בועוד חשבונות לר
  )קפ' עמ, מהותו של יהודי: פרקי מחשבה/ א "ב עזריאל טאובר שליטהר(

  

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

  יש מנהיג לעולם

מרגישים וחושבים שאנו מנהלים את העולם איך שאנו , אנחנו צריכים לזכור
   - - -ואילו בשמים שוחקים עלינו ואומרים , כולו

, לא את המדינה, לא את העולם, אינך מנהל !עזוב נא, עזוב נא בן אדם
ואתה לא מזיז ולא , יש בורא ומנהיג לעולם! ואפילו את עצמך אינך מנהל

  !דוחף שום דבר

אמנם צריך אתה , זים עלינו בשמיםמכרי! הירגע נא, הירגע נא בן אדם
הנורא " עול"אבל את ה, ומחובתך לקיים את ההשתדלות בכל דבר ודבר

שהינך " אחריות"את אותה דאגה והרגשת , שאתה נושא על כתפיך הדלים
, ואחראי על ילדיך ובני ביתך, כאחראי על עצמך, מסתובב עימה כל החיים

אותו מתח של אחריות את , אחראי על השכונה ואחראי על חצי עולם
  !תשליך במצולות ים

הכל ... כי גבוה מעל גבוה יש מנהיג לבירה, ה"אומר הקב, אל תדאג בני
... ורק שלא תזיק, תעשה את מקצת השתדלות שבחובתך. זורם ונוסע היטב

ט שמאוד רוצה וכאותו פעו"! תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"
  ...!שכמובן רק מפריע ,לעזור לאימו שרוחצת ומלבישה אותו

  )שכג -שכב ' עמ, לב שלום ויקרא/ ל "רבי שלום שבדרון זצ(

  

ובעבודה , אנחנו ממהרים כדי להספיק את העבודה" שחרית"את ה... 
בשעת האוכל אוכלים במתינות לפי . מתרכזים היטב כדי שתהיה פרנסה

פיק ובברכת המזון חוטפים את המילים וממהרים כדי להס... כללי הבריאות
  ...לעשות עוד משהו ולנהל את העולם

ואת הגוף שבים לחבר , והאמת שאת הבטריה ממלאים בתפילת שחרית
גם את הבריאות ופעולת האוכל . לחשמל ולהתמלאות על ידי תפילת מנחה

ואנחנו כמו ילדים , מפעילים לפי ההודאה שבברכת הנהנין ובברכת המזון
לא מבינים שנגמרה לנו ו, מתאמצים בסוף היום להספיק עוד משהו

  ...הייתה קצרה" שחרית"מכיוון שה, הבטריה

ולא , ספורט ולחזק את המעיים לרוץ ולעשותממהרים בברכת המזון כדי 
  ...כשדחסו את ברכת המזון מהר מדי המעיים גרמנויודעים שאת בעיות 

  ...!!!יושב בשמים ישחק - הלא הוא אבינו שבשמים , והאחראי עלינו
  )שיז' עמ, לב שלום ויקרא/ ל "דרון זצרבי שלום שב(

  
  

  המפתח הנכון

. פעמים רבות מאבדים אברכים את עשתונותיהם בגלל מצב הפרנסה
  .שכלו כל הקיצין, שהגיעו למבוי סתום, דומה עליהם

יש לומר מזמור  .ואף אין בכך צורך, אין לאבד את העשתונות, אך למעשה
  ...ה"בשהכתובת שלך מצויה אצל הק, ולדעת, תהילים

, הגמרא אומרת במסכת פסחים. אין אדם יכול לדעת מאין יבוא עזרו
אין אדם יודע במה "אחד מהם הוא . ששבעה דברים מכוסים מבני אדם

  .ולדעת שהישועה בוא תבוא, חייב הוא להתאזר בביטחון..." משתכר

יש . ביד האדם -מפתח של ביטחון , ה"מפתח של פרנסה מצוי ביד הקב
  ..החליפםלהיזהר שלא ל

  )113' עמ, אנא עבדא/ לאחד האברכים  ל"זצ מדברי הדרכתו של הרב שמואל צבי קובלסקי(
  


