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פרשת ראה תשע"ד
"פתוח תפתח"

(דברים טו,יא)

כל יום ויום יש ניסים חדשים לגמרי שלא היו מעולם ,כל יום ויום יש ניסים חדשים .אז מה אדם דואג ?! אדם מפחד לתת צדקה ,תן
צדקה! תן משהו! אל תפחד הכול יפתח! כל שערי השמים יפתחו לך כמו שכתוב "פתוח תפתח" ,אדם נותן צדקה אז הוא פותח את
כל השערים ,שערי הדעת ,שערי החכמה ,שערי הבינה ,שערי תפילה ,שערי שידוכים ,שערי פרנסה .ששולחים לאדם עני זה סימן
שרוצים להציל אותו! רוצים להציל אותו מאיזה פורענות ,מאיזה אסון .הילד שלך חולה? תן צדקה ,יהיה ניסים יהיה רפואה .ע"י
הצדקה תוכל לרפאות עוד אחרים גם כן.
אומר הזוהר הקדוש (קיא' א') ּו ְצ ָד ָקה ַּת ִ ּציל ִמ ָּמוְ תַ .מאי ַט ְע ָמאּ ְ .בגִ ין ִ ּד ְצ ָד ָקה ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ֵיּי ה ּוא ,וְ ִא ְּת ַער ַעל ַהה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּדמוֹ ָתא ,וְ נָ ִטיל
ִאינּ ּון ַ ּד ֲא ִח ָידן ֵ ּב ּיה ,וְ ֵׁשזִ יב לוֹ ן ִמן מוֹ ָתאַ .מאן ָ ּג ִרים לְ ַהה ּוא ִאילָ נָ א ְ ּד ַח ֵיּי ְ ּד ִא ְּת ַער לְ ַהאיֲ ,הוִ י ֵא ָימא ַה ִהיא ְצ ָד ָקה ְ ּד ִאיה ּו ֲע ִבידּ ִ ,כ ְביָ כוֹ ל
(וצ ָד ָקה ַּת ִ ּציל ִמ ָּמוֶ תָ .מה ַה ּ ַט ַעם? ִמ ּׁש ּום ֶׁש ְ ּצ ָד ָקה ִהיא ֵעץ
ה ּוא ֲע ִביד לֵ ּיה לְ ֵע ָ ּילאּ ְ ,כ ָמה ְד ַא ְּת ָא ֵמר (תהלים קי) עוֹ ֵשׂה ְצ ָד ָקה ְבכָ ל ֵעת" ְ
ַה ַח ִיּיםּ ,ו ִמ ְתעוֹ ֶר ֶרת ַעל אוֹ תוֹ ֵעץ ַה ָּמוֶ ת ,וְ לוֹ ֵק ַח אוֹ ָתם ֶׁש ֲאחוּזִ ים בּ וֹ ּו ַמ ִ ּצילָ ם ֵמ ַה ָּמוֶ תִ .מי גָ ַרם לְ אוֹ תוֹ ֵעץ ַח ִיּים ֶׁש ִי ְּתעוֹ ֵרר לָ זֶ ה? ֱהוֵ ה
אוֹ ֵמר ,אוֹ ָת ּה ְצ ָד ָקה ֶׁשה ּוא עוֹ ֶשׂהּ ִ ,כ ְביָ כוֹ ל ה ּוא ָע ָשׂה אוֹ תוֹ לְ ַמ ְעלָ הּ ְ ,כמוֹ ֶׁש ֶ ּנ ֱא ַמר ע ֵֹשׂה ְצ ָד ָקה ְבכָ ל ֵעת ).ברגע שאדם מחלק צדקות
הוא לא יודע איזה ניסים יהיה לו! איזה פלאות יהיה לו! הוא נכלל בעץ החיים! הוא נמצא למעלה מהטבע! בעולמות אחרים לגמרי!
הוא בכלל לא נמצא בעולם הזה! הוא שולט על כל העולמות ,על כל המזלות ,הוא יכול לבטל את כל הגזרות מעליו ומעל כל ישראל,
צדיקים נוהגים לא לשבת לאכול בלי אורחים ,זה היה המנהג של אברהם אבינו! זה המנהג של הצדיקים! לא אוכלים לבד! האוכל
זה לא שלך! אתה לא בעל הבית על האוכל! אתה צריך תמיד לדעת שהאוכל הזה הוא של ה'! אתה מתחלק עם האוכל הזה עם עוד
מישהו ,האוכל הזה הוא מתנה מה' .הכסף הוא לא שלך! אתה רק בעל פקדון! כל מה שיש לך זה לא שלך! זה שייך לכלל ישראל!
שולחים לך עני ?! עכשיו רוצים להציל אותך! "צדקה תציל ממוות" זה לא איזה פתגם ,זה כפשוטו ממש! הצדקה מצילה ממוות!
צדקה זה למעלה מהכל! כשאדם נותן צדקה ,הוא עולה לעולם האצילות ,הוא עולה למעלה מכל המזלות ,למעלה מכל החוקים,
מהכוכבים ,ומתבטלים כל הגזרות שגזרו עליו.
הרבי היה משתוקק שתהיה לנו את הבחינה הזאת-לזרוק את הכסף! לחלק את הכסף לצדקה! לא לצבור כסף! לא להתאוות לכסף!
הוא היה חפץ ומשתוקק מאוד לזכות אותנו להגיע להנהגה הקדושה הזאת ,כמו הבעל שם טוב ,כמו ה"נועם אלימלך" שזרקו את
הכסף כל יום ,ונתנו אותו לצדקה ולא השאירו מאום לחברו כלל ,אבל בשיחה נה' בחיי מוהר"ן הרבי אמר  -אני לא רוצה שיהיה לכם
בילבול הדעת מהעבודה הזאת! אני לא רוצה שבבת אחת תקפצו לדרגה הזאת! אל תזרקו את הכסף מיד באותו יום! אם יש לך חובות
תשלם אותם! קיבלת כסף תוריד את המעשר! תעשה צדקה! אם אתה בדעה של חומש זה עוד יותר גבוה! אבל אל תשאיר את האשה
והילדים רעבים .לפחות תדעו לשנוא את הכסף! תהיו שונא בצע! אל תעשו מהכסף דבר קדוש! אנשים חושבים שכסף זה הדבר הכי
קדוש בעולם! אומרים על זה קדוש קדוש קדוש ,רק מקדשים את זה! תדעו שזה הטומאה הכי גדולה וצריכים להתבייש שחושבים
על כסף! לכן אדם צריך שיהיה לו את העיקרון הזה ,את הנכונות הזאת ,את הרצון הזה ,להגיע לדרגת הצדיקים לבטוח בה' ולשנוא
את הבצע ,לפזר לצדקה כמה שיותר ,לשנוא את הכסף בתכלית תכלית השנאה.
אומר הזוהר  -רבי חייא ורבי יוסי עמדו על איזה הר גבוה ,היה להם שפע של אוכל! הם לקחו איתם כמה פרידות ,כמה חמורים ,שפע
של אוכל .הם עומדים על ההר ורואים דבר מזעזע! הם רואים שני אנשים הולכים בלב המדבר שמצאו איזה אדם אחר שטעה בדרך!
הוא כבר שכב יומיים בלי אוכל הם רואים שהוא גוסס בחום השמש ,שניה לפני המוות! אומר להם אותו אדם כבר שני ימים שלא
אכלתי! שלא שתיתי! אז אחד מהם רוצה לתת לו אוכל ושתיה ,השני צועק עליו "מה אתה נותן לו! אל תיתן לו !..אסור! ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם! פיקוח נפש!! אני לא מרשה לך לתת לו! שימות! מה אכפת לך שימות! חייך קודמים! ענה לו הראשון  -מה אכפת
לך שאני נותן לו? "אם אתה תיתן לו את כל האוכל אתה בסוף תבוא אלי! תבקש ממני! תרצה ממני אוכל! ואז אני לא אתם לך כלום!.
ואת כל הסיפור הזה רואים רבי חייא ורבי יוסי מרחוק .רבי יוסי ורבי חייא מבינים לפי התנועות כל מה שהולך שמה איך שהוא צועק
עליו אל תיתן לו אוכל ,והשני לא שומע לו וממשיך הלאה ,מאכיל אותו ,משקה אותו ,מלטף אותו ,מרים אותו עד שהוא מתאושש!
אותו אחד נתן לו את כל המים שהיה לו! את כל האוכל שהיה לו ,הוא נשאר בלי כלום! בלי טיפת מים .השניים האלו ממשיכים
ללכת לבד ,אחרי חצי שעה אותו אחד שנתן את כל האוכל שלו ,את כל המים שלו ,מקבל מכת שמש ,הוא נמצא בלב המדבר12 ,
בצהריים השמש קופחת  50מעלות חום ,הוא נופל מתעלף תחת איזה עץ ,אמר לו השני אתה רואה!? אמרתי לך שאתה תתעלף!
אמרתי לך שאתה תמות בלי אוכל ושתיה! עכשיו אני משאיר אותך פה! לא אכפת לי ממך! ועזב אותו בלב המדבר .וכשראו רבי
חייא ורבי יוסי את אותו אחד נשכב תחת העץ מתעלף אז אמר רבי חייא לרבי יוסי ,לנו יש אוכל בשפע! בו ניתן לו! בוא נרוץ אליו!
צריכים להציל אותו! עונה לו רבי יוסי "השתא נייתיב ונחמא" עכשיו נשב ונראה "בוודאי קודשא בריך הוא מרחש ליה ניסא" –
בוודאי יהיה עכשיו נס גדול ,יש פה סיפור! אל תכנס באמצע הסיפור! אל תרוץ לתת לו את האוכל! העולם לא הפקר! ,אדם נותן את
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rtowzyvyxs

המשך בעמוד הבא
לאור בקשת מורנו הרב שליט"א להפיץ את העלון בארץ ובעולם
דרושים תורמים רציניים שיזכו לקחת על עצמם את הפצת העלון באלפי עותקים
wzywyxs

אם יקרים דברי מורנו הרב בעיניך קח חלק בהפצת העלון

רבונו של עולם זכני להיות
אמיץ וחזק במדת הבטחון
ולא אפחד לפזר צדקה
כמה שיותר ולא אדאג
מיום לחבירוֹ ולא אשים
מבטחי על בשר ודם ולא
אהיה ח"ו בבחינת ארור כמוֹ
שכתוב ארור הגבר אשר
יבטח באדם ושם בשר
זרועוֹ [ירמיה י"ז ה'] וכל
חיי רק אבטח בך ואשים
את מבטחי עליך ולא אקוה
לישועת אדם כמוֹ שכתוב
"ושוא תשועת אדם" ואדע
שכל מזונותי באים ישר
ממך לא דרך שום אדם ולא
דרך שום צנור אחר ויתקימו
בי הפסוקים "הבה לנו עזרת
מצר ושוא תשועת אדם
באלקים נעשה חיל והוא
יבוס צרינו"

דברי הרב "פתוח תפתח" מהעמוד הקודם
האוכל שלו עכשיו הוא ימות?! אין דבר כזה! פה יהיה נס גדול! .עמדו ר' חייא ור' יוסי מרחוק וראו איך שהוא נרדם...פתאום הגיע נחש ענק שזוחל לקראתו שיכול לבלוע
אותו בבליעה אחת ,אמר רבי חייא "וויי לההוא בר נש" – גמרנו זה הסוף שלו! מסכן צריך למות בכזו צורה מוזרה! אמר רבי יוסי אל תיפול בייאוש ,הרי הוא נתן צדקה! הוא
נתן את כל האוכל שלו! את כל המים שלו! הוא בטח בה'! אז ה' לא יעזוב אותו! אתה תראה איזה נס יהיה לו .פתאום הם רואים שיורד מהעץ נחש עוד יותר גדול מהנחש
הראשון ,ממש ענק! ונותן נשיכה בראש של הנחש ההוא הראשון ,ובולע אותו! והורג אותו! ואותו אדם נשאר שלם ,יישן ,נם את שנתו בנחת בשלווה בלב המדבר ,ואז רבי
חייא ורבי יוסי ירדו אליו מההר ,העירו אותו מן השינה נתנו לו לאכול ולשתות ,וסיפרו לו את כל הניסים שקרו לו.
אדם צריך לתת צדקה ,את המעשר ,את החומש ,הוא יראה בסוף שזה יתרבה לו! הוא יתן מאה דולר הוא יקבל אלף דולר! הוא יתן אלף דולר! הוא יקבל מאה אלף! הוא
יראה את זה! ולכן כסף נקרא זוזים ,כי צריך להזיז אותם! צריך להזיז את הכסף! אל תשאיר אותו אצלך בכיס! תזיז אותו! תזיז את המעשר! תמסור את זה הלאה! תזיז את
זה הלאה! אם תזיז ,תראה שזה יהיה כפול ומכופל! וזה שכתוב " ְב ָחנוּנִ י נָ א ָ ּבזֹאת ָא ַמר ה' ְצ ָבאוֹ ת ִאם לֹא ֶאפְ ַּתח לָ כֶ ם ֵאת ֲא ֻרבּ וֹ ת ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וַ ֲה ִריק ִֹתי לָ כֶ ם ְ ּב ָרכָ ה ַעד ְ ּבלִ י ָדי"
(מלאכי ג' י') בדרך כלל אסור לבחון את ה' ,אבל דבר אחד שמותר לבחון את ה' ,זה בצדקה! ברגע שאדם יתן צדקות! יתן משהו! הוא יראה שהפרנסה מתחילה לעופף לו!
יתחילו לזרום לו כספים .יהיה לו שפע .וזה שמסביר הרבי (ליקוטי מוהר"ן כ"ג ד') "וְ ָהיָ ה ַׁש ַ ּדי ְ ּב ָצ ֶר ָיך וְ כֶ ֶסף ּתוֹ ָעפוֹ ת לָ ְך" (מלאכי ג') "והיה שדי" מי שמרגיש את צער השכינה
(שדי) את הצער של כל יהודי ,ועוזר לכל יהודי ,שזה "שדי בצריך" אזי יזכה ל"כסף תועפות לך" – שפרנסתו תעופף לו כציפור.

מחשבה
מחשבות רעות זה האסון של כל הבריאה כולה.
כבר האדם הראשון פגם במחשבה רעה שנתקנא
במלאכים ,כל העבודה של האדם ,כל התשובה
של האדם בעולם הזה,זה לברוח ממחשבה רעה
למחשבה טובה .מחשבה טובה ־ איך לעבוד את
ה'! איך לעשות רצון ה׳! איך לקדש שם שמים!
איך לעשות טוב! מחשבות רעות  -באות כל
הזמן :מחשבות של כעס ,הקפדה ,קיפוח ,נחיתות,
קנאה ,איך להשיג כבוד ,אין להשיג תשומת לב,
איך להשיג כסף ,מחשבה רעה זה היצר הרע
בעצמו! זה עמלק! וצריך לברוח ממחשבות רעות
אפילו שנופלים! צריך להתחיל שוב! זה המבחן
האמיתי" .לרגעים תבחננו" כל פעם שהופכים
מחשבה רעה למחשבה טובה ,כל פעם שמצליחים לנתק את עצמנו ממחשבה רעה,
מקבלים שכר! כשאדם נמצא בגשמיות של הדברים  -מחשבה רעה .כשאדם נמצא
ברוחניות של הדברים  -מחשבה טובה .זו עבודה בלתי פוסקת בעולם הזה .כל התשובה
היא  -לחשוב מחשבות טובות .לחשוב על ה' ,על הבן זוג ,על הילדים ,על ההורים ,על
השכנים ,לחשוב איך אני יכול לשמח את כולם? איך אני יכול לעשות נחת רוח לה'? אדם
כל הזמן חושב! לכן צריך להתאמץ לחשוב טוב! ואם חלילה יש מחשבה רעה .לעצור.

"נתון תתן לו ,ולא ירע לבבך בתתך לו"..״
מעשה בעני שהיה מחזר על הפתחים כדי לקבל צדקה ,כדי להביא "טרף" לביתו ,פעם
אחת הלך אותו עני ברחוב ,ונעליו התלכלכו בבוץ מחמת הגשמים הרבים שירדו שם.
והנה הגיע הוא לבית עשיר אחד ,שהרצפה שבו ,היתה מרוצפת באבני שיש לבן יקר
מאוד .כשנכנס העני ,ודרך על רצפת השיש התמלא העשיר חמה ,והחל לצעוק עליו
בקול גדול " :צא מיד מביתי ,כי מלכלך אתה את רצפת השיש בבוץ ובטיט !" .מיד
צוה העשיר את משרתיו להכות ולגרש את העני החוצה .אולם העני סרב לצאת ,ואמר
לעשיר" :רצוני לומר לו כמה מילים" .להפתעתו ,הסכים העשיר לשמוע אותו .אמר לו
העני" :הנה ,ידוע שבכל יום אנו אומרים בשחרית את תפילת "ברוך שאמר" ,וכידוע כתוב
שם" :ברוך מרחם על הארץ ,ברוך מרחם על הבריות" נמצא מכאן ,שאנו משבחים את ה'
יתברך ,שמרחם גם על הארץ וגם על הבריות .והנה למדונו חז"ל שצריך האדם ללמוד
ממידותיו של הקדוש ברוך הוא .ואילו אתה – רואה אני שלמדת מהקדוש ברוך הוא
רק לרחם על הארץ ,שכן ,צר לך מאוד על רצפתך היקרה שנתלכלכה "אבל" – הוסיף
העני כתוב גם "ברוך מרחם על הבריות" ולכן צריך אתה לרחם גם על הבריות ,ולרחם
עליי" .ששמע העשיר את דברי העני ,התביש מאוד ונתן לאותו עני חריף צדקה הגונה...
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להתחיל מחשבה טובה .לא לוותר! מחשבה
טובה היא  -איך לעבוד אותך ,איך לפתוח את
הלב אליך ,ה' אני רוצה אותך! איך להפסיק
לחשוב על עצמי ,ואיך אני נראה בעיני אחרים.
אדם כל הזמן מיטלטל בין מחשבות טובות
לרעות .בין אור לחושך .זה כמו שהאדם נמצא
כל החיים בין השמשות ,בין הערביים .רגע ככה
ורגע ככה .רגע יום ורגע לילה .רגע מנחה ורגע
ערבית .רגע אור ורגע חושך .רגע חולין וכבר
שבת .רגע מחשבה טובה ורגע מחשבה רעה.קול
דודי דופק (אור) ,דודי חמק עבר לו(חושך)  -כל
יום הוא גם מאיר וגם מאפיל מחשיך .ה׳ אוהב
אותנו כל הזמן .וכשמחשיך לנו .אפילו יותר! כי
אנחנו עושים מאמץ ,כי אנחנו נלחמים .כי אדם מעתיק את עצמו כל הזמן .מהרע לטוב.
כשיש מחשבות רעות ורוצים להילחם בהם .רוצים להפוך אותם למחשבות טובות.
עוברים לדיבורים .מדברים טוב .אומרים מילה טובה לחבר ,מתפללים ,מברכים אחד
את השני,מדברים עם ה' .ויותר מהכל לימוד התורה! זה הדבר היחידי שמכניס לנו
את האלוקות לתוך המוח .והופך את המחשבות הרעות למחשבות טובות.את העיניים
הרעות שזה מוות .שזה עצבות .לעיניים טובות שזה חיים ,שזה שמחה פנימית".

בשורה משמחת
ניתן להזמין את
התיקון הכללי בצירוף
מאמרי הרב שליט"א
בנושא אמונה ,בטחון,
שמחה וכדומה
בפורמט כיס
ניתן גם להקדיש את החוברת
לרפואה לעילוי נשמת
להצלחה לפרנסה וכו'
להזמנות:

02-5874761 ,052-7602440
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