
  בסד. חבורת לך אמר ליבי                                                                     סדרת ברכות השחר

  

  שעשה לי כל צרכי

  

  

 בא"י, אמ"ה, שעשה לי כל צרכי.

בחייו, יודע הוא ברור, שכל מה שהוא צריך לטובתו עשה לו  כשהאדם מרגיש את עצמו עומד במהותו,

צרכיו  החיים, יוצרם ומכלכלם. אין הבדל כלל בין החסרונות ובין היתרונות, כולם הם מחיההשם יתברך 

בחמלת אב הרחמים. עקר  של אדם, וכל הדרוש לו באמת למגמת תכלית טובתו האמתית נעשה ונשלם

יודעים שכל צרכינו עשויים הם, מצויים  ההכרה של הודאת הטובה במלוי ספק החיים הוא, שאנו

והתעלות המוסר והקדושה יהיו ג"כ מצויים לנו ומוגעים לידינו באפן  וע"פ ההטבה של המעשים במציאות,

ע"פ התקון המוסרי  וקל, כי רק ע"י מה שהרעותי את מעשי קפחתי את פרנסתי (קדושין פ"ב). ואז מספיק

שהתודה אבל על כל אלה מאיר הרעיון,  שיש ע"י המחסור ושבט העוני, ה"ז ג"כ בכלל מילוי הצרכים.

הגדול, שברחמי היוצר וחמלתו על יצור, שבמציאית ההכנה  היוצאת מקרב הנשמה היא על העשר

בין  ועשה כל מה שאנחנו צריכים לו, בין בענינים הנוגעים להשלמה החמרית שלנו שבבריאה כבר הכין

מתגלה בחסד לחכמה הטהורה, ה בענינים הנוגעים להשלמתנו הרוחנית, ע"פ אותה המדה העליונה, הידועה
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על איזה חסרון שבך  אתה מודה לקדוש ברוך הוא ? מברך  באין הבדל בין החסרונות ליתרונות''  •

 עליו, למרות המחיר והקושי.

 .באיזה אופן החסרון הזה קשור להשלמת שליחותך בעולם •

למרות שכבר רצית לזרוק. ואחד אותו  -בחר משהו אחד אותו  גילית שאתה צריך -מבין חפציך  •

 אתה לא צריך אך מתעקש לא לזרוק..

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :מנעלים
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, ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי. ְוִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה ְמאֹד, ִמְּפנֵי ָמה ֵאין ְמָבְרִכין ֵּכן ְּכֶׁשּלֹוְבִׁשין ַהִּמנְָעִלים ַּבּבֶֹקר ְמָבְרִכין -ַעל 

ל ָצְרִּכי, ַרק ַעל ַעל ׁשּום ַמְלּבּוׁש ַוֲאִפּלּו ַעל ַמְלּבּוׁש ָחׁשּוב, ְוֵכן ַעל ׁשּום ָּדָבר ֶׁשָּבעֹוָלם ֵאין ְמָבְרִכין ֶׁשָעָׂשה ִלי ּכָ 

ֹ  ִמנְָעִלים ְמָבְרִכין ל ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי?! ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבַהִּמנְָעִלים ְּכלּוִלים ָּכל ָצְרֵכי ָהָאָדם, ִּכי ָּכל ָצְרֵכי ָהָאָדם ַהּכ

ְפָׁשר ְלַקֵּבל ׁשּום אֶ  נְִמָׁש? ֵמַהּתֹוָרה, ִּכי ִהיא ְמַחּיָה ֶאת ַהּכֹל ּוִמֶּמּנָה נְִמָׁשִכין ָּכל ִמינֵי ַהְׁשָּפעֹות ֶׁשָּבעֹוָלם, ֲאָבל ִאי

יְֵדי ֱאמּונַת ֲחָכִמים ְּבִחינַת ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוַהִּמנְָעִלים ֵהם ְׁשִמיָרה ָלַרגְִלין ְוֵהם  -ַהְׁשָּפָעה ֵמַהּתֹוָרה ִּכי ִאם ַעל 

ֵּכן ְמָבְרִכין ֲעֵליֶהם ַּדיְָקא  -לּוי ָּבֶהם, ְוַעל ִּבְבִחינַת ֱאמּונַת ֲחָכִמים. נְִמָצא, ֶׁשָּכל ָצְרֵכי ָהָאָדם ַהּכֹל ַּכֲאֶׁשר ַלּכֹל ּתָ 

  ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכי, ִּכי ָּבֶהם ַּדיְָקא ְּכלּוִלים ָּכל ָצְרֵכי ָהָאָדם ַּכּנַ"ל:

, ְוזֶה ְּבִחינַת ַמה ֶּׁשָאְמרּו ְוזֶה ֶׁשִהזְִהירּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה ְמאֹד ַעל ְלִביַׁשת ִמנְָעִלין, ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא

ִעָּקר ְוָכל ַמה ֶּׁשּיֵׁש ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ְלעֹוָלם יְִמּכֹר ָאָדם ָּכל ֶמה ֶּׁשּיֵׁש לֹו ְויִַּקח ִמנְָעִלים ְלַרגְָליו, ִּכי ֵהם הָ 

ָעִלים, ֶׁשֵהם ְּבִחינַת ֱאמּונַת ֲחָכִמים, ִמָּׁשם נְִמָׁש? ָּכל ַמה ָלָאָדם ֵאינֹו נֱֶחָׁשב ְּכָלל ְּבCא ִמנְָעִלים, ִּכי ִמְּבִחינַת ִמנְ 

ְּכֶׁשֵאין לֹו ִמנְָעִלים ָצִרי? ִלְמּכֹר ָּכל ַמה ֶּׁשּיֵׁש לֹו ְּכֵדי ִלַּקח ִמנְָעִלים, ִּכי  ֵּכן  - ֶּׁשּיֵׁש ָלָאָדם ְוָכל ְצָרָכיו ַּכּנַ"ל, ְוַעל 

. ְוזֶה ְּבִחינַת ַמה ֶּׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו זְִכרֹונָם ִלְבָרָכה, ְלעֹוָלם יְִמּכֹר ָאָדם ְוכּו' ְויִַּקח ִמנְָעִלים ָּבֶהם ָּתלּוי ַהּכֹל ַּכּנַ"ל

ְוָהִעָּקר א ַּכּנַ"ל ְוכּו'. ְלעֹוָלם יְִמּכֹר ָאָדם ְוכּו' ְויִָּשא ַּבת ַּתְלִמיד ָחָכם, ִּכי ְׁשנֵיֶהם ְּבִחינָה ַאַחת, ִּכי נַַעל ָּדא ִאְּתתָ 

ֵּכן ָצִרי? ִלָּשא ַּבת ַּתְלִמיד ָחָכם,  -ִלָּשא ַּבת ַּתְלִמיד ָחָכם, ִּכי ִהיא ָהִאָּׁשה, ִהיא ְּבִחינַת ֱאמּונַת ֲחָכִמים ַּכּנַ"ל, ְוַעל 

. נְִמָצא, ֶׁשַהִּמנְָעִלים ַּבְּקֻדָּׁשה ִּכי ִהיא ְסמּוָכה ְּבַוַּדאי יֹוֵתר ִלְבִחינַת ֱאמּונַת ֲחָכִמים ֵמַאַחר ֶׁשִהיא ַּבת ַּתְלִמיד ָחָכם

  ֵהם ְּבִחינָה ּגָבּוָהה ְמאֹד, ְּבִחינַת ֱאמּונַת ֲחָכִמים ַהּנְִמָׁש? ִמְּבִחינַת נֶֶדר ַּכּנַ"ל:

יְֵדי ַהְּתׁשּוָבה, ְוָאז  - ל ֵּכן ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים חֹוְלִצין ַהִּמנְָעִלים, ִּכי יֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא ְסִליַחת ָהֲעוֹונֹות עַ  - ט) ְוַעל 

ְּתׁשּוָבה, ְּבִחינַת נֶֶדר, ְוָאז ְּכֶׁשעֹוִלין ְלָׁשם ֵאין ְצִריִכין  -ַמְתִחיִלין ָּכל נְִדֵרי, ִּכי יֹום ַהִּכּפּוִרים ִהיא ְּבִחינַת ִּבינָה 

ין ִלְבִחינַת עֹוָלם ַהָּבא, ִלְמקֹום ַהּנֶֶדר ֶׁשָּׁשם ׁשֶֹרׁש ִמנְָעִלים, ִּכי עֹוִלין ְלָׁשְרָׁשן, ִּכי ָאז ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ָאנּו עֹולִ 

  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהִּמנְָעִלים, ְוָאז ֵאין ְצִריִכין ִמנְָעִלים:

  

 משבר. ,  קושי מה שומר עליך בזמן  מה המנעל שלך?  •


