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סּוף  ַים  ֶׁשִּנְקַרע  ֶׁשִלְפֵני  ְמַסֶּפֶרת  ַהּתֹוָרה 
ֲאָבל  ַרֵּבנּו,  ְּבמֶֹׁשה  ֶהֱאִמינּו  ֶׁשֵּביֵניֶהם  ַהַּצִּדיִקים 
ָהיּו ָּכֵאּלּו ֶׁשָאְמרּו ְּבֻחְצָּפה ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו – ״ַהִמְּבִלי 
ַּבִּמְדָּבר״.  ָלמּות  ְלַקְחָּתנּו  ְּבִמְצַרִים  ְקָבִרים  ֵאין 
ָראּו  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֲהֵרי   – ִהיא  ַהְּגדֹוָלה  ֵאָלה  ַהּׁשְ
ּפֹה?  ָקָרה  ַמה  ִמִּמְצַרִים,  ְּכֶׁשָּיְצאּו  ִנְגִלים  ִנִּסים 

ֶׁשָראּו  ֵמָאז  בּוַע  ִמּׁשָ ֵאיְך ְּבתֹוְך ָּפחֹות 
ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ְּכָבר ָּבאּו ׁשּוב ַלִּנָּסיֹון 

ָּכֶזה?

ֶׁשָּזָכה  ֶׁשָאָדם   - הּוא  ָהִעְנָין  ֶאָּלא 
ִליׁשּוָעה, ִמָּיד הּוא ָצִריְך ְלהֹודֹות ְּבָכל 
ְלָך  "ּתֹוָדה  הּוא:  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ִלּבֹו 
ה' ַעל ָּכל ַהְּיׁשּועֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעִּמי, ָּכְך 
ְוָכְך, ֶׁשָהִייִתי ְּבָצָרה ָּכזֹו ְוָכזֹו, ְוהֹוַׁשְעָּת 
ְוֹלא  ְלהֹודֹות,  ְלַהְפִסיק  ֹלא  אֹוִתי", 
ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ָהְלָאה:  ְלַבֵּקׁש  ְלַהְפִסיק 
ִמִּמְצַרִים  אֹוָתנּו  הֹוֵצאָת  ַאָּתה  עֹוָלם! 
ַמְפִסיִקים  ֹלא  ֲאַנְחנּו  ִנִּסים,  ִעם 
ְלהֹודֹות ַעל ָּכל ְּפָרט ַמָּמׁש, ַעל ַהָּדם 
ֶהָערֹב,  ְוַעל  ַהִּכִּנים  ַעל  ַהְּצַפְרֵּדַע  ַעל 
ָאנּו ֹלא ַמְפִסיִקים ְלהֹודֹות, ּוְמַבְּקִׁשים 
ֶׁשַעם  ִהְבִטיַח  ִמיֶׁשהּו  ַהִאם  ָהְלָאה... 
ְלָצָרה  ַּפַעם  עֹוד  ַיִּגיעּו  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל 

ָּכזֹו?, ָאְמָנם ֵהם ִקּוּו ֶׁשֹּלא ִּתְהֶיה עֹוד ָּגלּות, ֲאָבל 
ַּבְּמִציאּות ָרִאינּו ֶׁשָהיּו ַאְרַּבע ָּגֻלּיֹות, חּוץ ִמָּגלּות 

ִמְצַרִים.

ֲאָבל ַהֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא הּוא: ּבֹא 
ִנְׁשָמע ֶאת ַהָּכַרת ַהּטֹוב, ֶׁשַאָּתה ַמִּכיר ֶׁשַרק ֲאִני 
ִהַּצְלִּתי אֹוְתָך, ְוֵאיְך? ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַׁשְּבִחים ּומֹוִדים. 
ֶזהּו ְּכָלל ָּגדֹול ִּבְתִפָּלה, ַרֵּבנּו ַז"ל אֹוֵמר ְּבִלּקּוֵטי 

מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ב', ֶׁשַהֶחֶרב ֶׁשל ַהְּתִפָּלה ֵיׁש 
ָלּה ְׁשֵני ִּפּיֹות, ִמַּצד ֶאָחד ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה, ּוִמַּצד 
ֵׁשִני ְּתִפָּלה ּוַבָּקָׁשה ַעל ָהְלָאה - ֶׁשֵאינֹו ִמְתָיֵאׁש 
ּוַמְמִׁשיְך ְלַבֵּקׁש, ְוַעל ָּכל ָּדָבר, ָקָטן אֹו ָּגדֹול, הּוא 
נֹוֵתן ּתֹוָדה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ָּדָבר 
ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ּתֹוָדה  ָעָליו  ָלֵתת  ְּבֵעיָניו  ֶׁשָּקָטן 

הּוא.

ן...
ֹ
כו ַע ַהּנָ ְטּבֵ ָדה ַעל ַהּמַ

ֹ
ּתו

ִהֵּנה ָמָׁשל, אּוַלי ְקָצת ִקיצֹוִני, ָּכתּוב 
ַּבְּגָמָרא, ַעד ֵהיָכן ַּתְכִלית ִיּסּוִרים, ַמה 
ֶנֱחָׁשב ַּגם ֵכן ְלִיּסּוִרים, ֶׁשָאָדם ַמְכִניס 
ָידֹו ַלִּכיס, ּוִבְמקֹום ְלהֹוִציא ַמְטֵּבַע ֶׁשל 
ֲעָׂשָרה  ֶׁשל  ַמְטֵּבַע  הֹוִציא  הּוא  ֶׁשֶקל 
ְוַעְכָׁשו הּוא ָצִריְך עֹוד ַּפַעם  ְׁשָקִלים, 
ְלַהְכִניס ֶאת ָידֹו ּוְלהֹוִציא ַמְטֵּבַע ַאֵחר, 
ֶזה ַּגם ֵכן ִנְקָרא ִיּסּוִרים. ַעל ְיֵדי ָּדָבר 
ֶזה ֶׁשָּקָרה ְלָך – ַאָּתה ִמְתַּפֵּטר ִמִּיּסּוִרים 
ִבים ְּבֶבן ָאָדם  יֹוֵתר ְּגדֹוִלים, ֶׁשִּמְתַחּׁשְ
ָקִׁשים,  ְלִיּסּוִרים  ְלַהִּגיַע  ִיְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא 
ַּפַעם  ַאַחר  ַּפַעם  לֹו  ָקָרה  ָּכְך  ֲאַזי 
ֶׁשַּמְכִניס ָידֹו ְלִכים ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוֹלא 
ִנָּצל,  הּוא  ּוְבָכְך  ְמֻבָּקׁשֹו,  ְּבָידֹו  עֹוֶלה 

ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִמִּיּסּוִרים ָקִׁשים. 

ְלהֹודֹות  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵאין  ְוִכי   – ָּכָכה   ִאם 
ִאם  ֶׁשֲהֵרי  ָּכֶזה?  ָּדָבר  ַעל  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש 
ִמַּצד ֶאָחד, ָּדָבר ָּכֶזה - ֶׁשֶהֱחִליף ֵּבין ַהַּמְטְּבעֹות, 
ֲאַזי  ְּבַאֲהָבה,  ְלַקְּבָלם  ְוָצִריְך  ְלִיּסּוִרים,  ֶנֱחָׁשב 
ּתֹוָדה  לֹוַמר  ֶׁשָּצִריְך  הּוא,  ִראׁשֹון  ָּדָבר  ְּבַוַּדאי 
ַעל ַהִּיּסּוִרים ַהַּקִּלים ַהָּללּו ֶׁשחֹוְסִכים לֹו ִיּסּוִרים 
ְלַעְצֵמנּו  ְנָתֵאר   - ֵׁשִני  ִמַּצד  הּוא  ְוֵכן  ָקִׁשים. 
הּוא  ׁשֹוִנים,  ִמִּמיִנים  ְּבַמְטְּבעֹות  ָמֵלא  ֶׁשִּכיסֹו 
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יו ּזָ ַמֲעַלת ַהּבִ

ָאַמר ַהָּגאֹון ָהֱאלֹוִקי ַרִּבי 
ַז"ל:  ַנְחָמן  ב"ר  ַאְבָרָהם 
ַהְּבָזיֹון ִהיא ָּכל ָּכְך  ַמֲעַלת 
ְּגדֹוָלה, ֶׁשָהָיה ָצִריְך ָלֶלֶכת 
ְּכֶדֶרְך  ִּבָּזיֹון  ִלְפֵני  ַלִּמְקֶוה 
ִמְצָוה  ִלְפֵני  ֶׁשהֹוְלִכים 
ׁשֹוָפר,  ִּכְתִקיַעת  ֲחִביָבה 
ֱהיֹות  ַאְך  ְוכּו',  ֲחֻנָּכה  ֵנר 
ְּבִפְתאֹם,  ָּבא  ֶׁשַהִּבָּזיֹון 
ָלֹו  ְלִהְתּכֹוֵנן  ֶאְפָׁשר  ִאי 

ָּכָראּוי...

...
ֹ
נו

ֹ
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ֹ
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ֹ
יו

מֹוֲהָרא״ׁש ַז"ל ָהָיה ְמעֹוֵרר 
ֲאִמיַרת  ַעל  ַּתְלִמיָדיו  ֶאת 
ְּתִהִּלים ְּבָכל יֹום ָויֹום, ֶׁשִּגָּלה 
ְמֻסָּגל  ֶׁשֶּזה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָלנּו 
ִלְתׁשּוָבה  ָהָאָדם  ְלעֹוֵרר 
ַּפַעם  ִּתְתַקֵּבל.  ְוֶׁשְּתׁשּוָבתֹו 
"ֲאִני  ֶאָחד:  אֹותֹו  ָׁשַאל 
ָּכל  ֶאת  ְּבַׁשָּבת  לֹוַמר  נֹוֵהג 
ֲאִני  ָצִריְך  ַהִאם  ַהְּתִהִּלים, 

לֹוַמר ַּגם ְּבָכל יֹום?".

ָעָנה לֹו מֹוֲהָרא״ׁש: "ֵמיָלא 
ְּבַׁשָּבת,  ַרק  אֹוֵכל  ָהִייָת  ִאם 
ָּכל  אֹוֵכל  ֲהֵרי  ַאָּתה  ֲאָבל 

יֹום"...



ת  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ
יב  יָרה  ׁשִ ת  ּבָ ׁשַ ח  ּלַ ׁשַ ּבְ ְלֵסֶדר  קֶֹדשׁ 

ָבט ַה'תשפ״ב ׁשְ

ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום ְוָכל טּוב ֶסָלה ַיִּגיעּו ְוִיְרְּדפּו 
ֶאל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהְּיָקִרים ַהָּגִרים ְּבַיְבְנֵאל ִעיר 
ַוֲאָתר,  ֲאָתר  ְּבָכל  ְוִדי  ַהִּׂשְמָחה,  ִעיר  ְּבֶרְסֶלב, 

הוי"ה ֲעֵליֶהם ַיְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ָּתִמיד.

ַׁשַּבת  ְוִהיא  ְּבַׁשַּלח,  ָּפָרַׁשת  קֹוִרין  ָּבת  ַהּׁשַ
ִׁשיָרה, ַׁשָּבת ֵמֵעין ַחג ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ֶׁשָאז 
ְלִגּלּוי  ִיְׂשָרֵאל  ִנְׁשמֹות  ְוָזכּו  ַהָּים  ָלנּו  ִנְקַרע 
ַעד  ְמאֹד  ְּגבֹוָהה  ְּבָרָמה  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותֹו 
ְוַאְנֵוהּו ֱאֹלֵקי  "ֶזה ֵאִלי  ְוָאְמרּו  ִהְצִּביעּו  ֶׁשֻּכָּלם 
ִזְמָרה  ְוָאְמרּו  ִׁשיָרה  ְוָׁשרּו  ַוֲארְֹמֶמְנהּו",  ָאִבי 
יָרה  ַהּׁשִ ָלנּו  ֶׁשִּנְׁשֲאָרה  ַעד  ָּכזֹאת  ְּבִהְתַלֲהבּות 

ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות.

ְוֵתְדעּו ַאַחי ְוֵרַעי ַהְּיָקִרים, ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל רֹוֶצה 
ֶאת  ֶׁשִּנְפַּתח  ֵאּלּו,  ִּגּלּוִיים  ֶאל  אֹוָתנּו  ְלָהִביא 
ְּבָכל  ָעֵלינּו  ֶׁשֵּיׁש  ה'  ְּבַחְסֵדי  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֵעיֵנינּו 
ָלנּו ֶאת  ֵעת, ֵאיְך ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּבֹוֵקַע 
ּוַמְסִּפיק  ׂשֹוְנֵאינּו,  ִמָּכל  אֹוָתנּו  ּוַמִּציל  ַהָּים, 
ְּבַגְׁשִמּיּות,  ְוֵהן  ְּברּוָחִנּיּות  ֵהן  ְצָרֵכינּו,  ָּכל  ָלנּו 
ִזּוּוִגים  ֵּביֵתנּו,  ְּבֵני  ְוָכל  ָלנּו  ֵאיָתָנה  ְּבִריאּות 
ְלַמֹּלאות  ְּבֶׁשַפע  ַּפְרָנָסה  ּוְלָבֵנינּו,  ָלנּו  טֹוִבים 
ִלְפּתַֹח  ַרק  ְצִריִכין  ֲאַנְחנּו  ֶחְסרֹוֵננּו,  ָּכל  ֶאת 
ֶאת ַהֶּפה ֶׁשָּלנּו ּוְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ֵאָליו ִיְתָּבַרְך 
ְוָכל  ֵעת,  ְּבָכל  ִעָּמנּו  ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהֶחֶסד  ָּכל  ַעל 
ָמה ֶׁשּנֹוִסיף ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְולֹוַמר ִׁשיָרה, ֵכן 
ֻיְחַזר ְוֻיְׁשַּפע ָעֵלינּו ֶׁשַפע קֶֹדׁש ַעד ְּבִלי ַּדי, ְוֹלא 

ֶיְחַסר ָלנּו ׁשּום ָּדָבר ְּכָלל.

ָּבת  ַעל ֵכן ּבֹואּו ְוַנְתִחיל ַהְתָחָלה ֲחָדָׁשה ִמּשַׁ
זֹאת ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ַלה', ּוְנַקֵּים "ַׁשָּבת ִׁשיָרה" 
ְּבַיַחד  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ֶׁשָּנִׁשיר  ְּכַמְׁשָמעֹו,  ְּפׁשּוטֹו 
ָּבת, ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים )ִּבְתִפַּלת ַׁשָּבת  ִעם יֹום ַהּׁשַ
ִמְזמֹור  ְואֹוֵמר  ְמַׁשֵּבַח  ַהְּׁשִביִעי  "ְויֹום  ַּבּבֶֹקר( 
ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת ְוגֹו'", ְוָנִׁשיר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ַעל 
ָּבת, ֶׁשִּמיֵניּה ִמְתָּבְרִכין ָּכל  עֶֹצם ַמְּתַנת יֹום ַהּׁשַ
ֶׁשת  ַהּׁשֵ ָּכל  ִמְתָּבְרִכים  )ֶׁשִּמֶּמּנּו  יֹוִמין  ִׁשיָּתא 
ָּבת ֻיְׁשַּפע  ָיִמים(, ְוַעל ְיֵדי ִׁשיַרת ְוִׂשְמַחת ַהּׁשַ
ָעֵלינּו ֶׁשַפע קֶֹדׁש ְלָכל ְיֵמי ַחֵּיינּו, ְוִנְזֶּכה ִלְראֹות 

ִּביׁשּוַעת ה' ְּבָכל ִעְנָין.

לֹום ּוְמבָֹרְך. ת ׁשָ ּבָ ַאֵחל ָלֶכם ׁשַ ַהּמְ

ממכתבי מו״ר הרה״צ שליט״א 
מהשנים הקודמות

מכתב לשבת

המשך מעמוד א׳ <<< 

הּוא  ְוִהֵּנה  ֵמֲהָפָצה...  ָחַזר  ְּבִדּיּוק 
ֶאת  ְּבִדּיּוק  ּוַמֲעֶלה  ַהָּיד  ֶאת  ַמְכִניס 
ֶזה  ֵאין  ַהִאם  ָצִריְך,  ֶׁשָהָיה  ַהַּמְטֵּבַע 
ָּדָבר ָראּוי לֹוַמר ָעָליו ּתֹוָדה? ֶׁשֲהֵרי 
ָרִאינּו ֶׁשַּגם ָּדָבר ָּפעֹוט ֶזה, ֶנֱחָׁשב ֵכן 
ְּבֵעיֵני ֲחַז"ל ְלִיּסּוִרים, ְוִאם ֵכן ְּבָׁשָעה 
ֶׁשֵּכן עֹוֶלה ְּבָיֵדינּו, ָלָּמה ֹלא נֹוֶדה ַּגם 

ַעל ֶׁשָעָלה ְּבָיֵדינּו ְמֻבָּקֵׁשנּו.

ֻּדְגָמא ְקָצת ִקיצֹוִנית, ֲאָבל ֶזה  זֹו 
ָּכל ֵסֶדר ַהַחִּיים ָּתִמיד, ֶׁשָאָדם ָצִריְך 
ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ְּבָכל ָּדָבר ָקָטן ַאף 

ַהָּפעֹוט ְמאֹד, לֹוַמר – 'ּתֹוָדה'.

ּוִמָּיד ְּכֶׁשאֹוְמִרים ּתֹוָדה ְמַבְּקִׁשים 
ַּגם ָהְלָאה, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ֲעזֹר ִלי 
ַחס  ְלִיּסּוִרים  ְלַהִּגיַע  ֶאְצָטֵרְך  ֶׁשֹּלא 
ִלי  ֲעזֹר  עֹוָלם!,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ְוָׁשלֹום, 
ֶׁשֶאְזֶּכה ִלְהיֹות 'ֶעְרִליֶכע ִאיד' - ִאיׁש 
ָּכֵׁשר. ֶזה ִנְקָרא ַחִּיים, ֶׁשָאָדם ַחי ִעם 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. 

ֶלְך ל ַהּמֶ ֶ
ׁ

ָהֵעָצה ש
ִמְצַרִים,  ִּביִציַאת  ָּכאן  רֹוִאים  ֶזה 
ָׁשַכְחנּו  ֲאָבל  ְלֵחרּות,  ָיָצאנּו  ֶׁשִהֵּנה 
ְוַהָּקדֹוׁש  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאת 
ְׁשַכְחֶּתם  אֹוֵמר  ִּכְבָיכֹול  הּוא  ָּברּוְך 
אֹוִתי? ֵאיפֹה ַהּתֹוָדה ְוַההֹוָדָאה ְּבָכל 
ֶׁשַּנְרִּגיל  ֶרַגע,  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל  יֹום 
ּוְבִׁשיָרה  ְוהֹוָדָאה  ְּבתֹוָדה  ַעְצֵמנּו 
ְּבָכל יֹום ְּבָכל ֵעת ֵמָחָדׁש, ְוַנְזִּכיר ֶזה 
ֶאְתמֹול,  ָהִיינּו  ֵאיפֹה  ֲחֵבִרים,  ָלֶזה: 
ְוִהֵּנה  ְעּבּוד,  ַהּׁשִ ַּתַחת  ִׁשְלׁשֹום? 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁשַלח ֶאת ַהַּצִּדיק 
ִנְתָקֵרב  ּבֹואּו  ם,  ִמּׁשָ אֹוָתנּו  ְוהֹוִציא 
ָּברּוְך הּוא  ְלַהָּקדֹוׁש  ִנְתָקֵרב  ַלַּצִּדיק 
ַּפַעם  ֵמָחָדׁש! עֹוד  ַּפַעם  ְּבָכל  ָּכְך   -

ְועֹוד ַּפַעם!

ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַהִּמְדָרׁש,  ִּדְבֵרי  ֵהם  ָּכְך 
ִלְׁשמַֹע  ִּכְבָיכֹול  ְמַחֶּכה  הּוא  ָּברּוְך־ 
ָמָׁשל  ַהִּמְדָרׁש  ּוֵמִביא  קֹוֵלנּו.  ֶאת 
ִעם  ְּברֶֹגז  ֶׁשֶּנֶעְׂשָתה  ֶמֶלְך,  ְלַבת 
ָאִביָה,  ִעם  ְלַדֵּבר  ְוֵסְרָבה  ָהַאָּבא 
ַמה ֶׁשֶּזה ַהַּצַער ֲהִכי ָּגדֹול ְלהֹוִרים, 
ְלַדֵּבר  רֹוִצים  ֹלא  ַּבת  אֹו  ְּכֶׁשֶּבן 
ַמְזִּכיר  )ַרֵּבנּו  ְּברֶֹגז.  עֹוִׂשים  ִאָּתם, 
יֹוֵתר  ַהְרֵּבה  ְׁשִתיָקה  ֶׁשִּלְפָעִמים 
ְּגרּוָעה ִמִּמָּלה ֹלא טֹוָבה, ִלְׁשּתֹק ְּכֵדי 
ְלַצֵער ֶּבן ָאָדם ֶזה ַהְרֵּבה יֹוֵתר ָּגרּוַע 

ִמִּמָּלה ֹלא טֹוָבה(.

ָּכל־ָּכְך  ִמְצַטֵער  ַהֶּמֶלְך  ְוִהֵּנה 
ְוחֹוֵׁשב ַמֲחָׁשבֹות ַמה ַיֲעֶׂשה ִּבְׁשִביל 
ֶׁשַּתֲחזֹר ַהַּבת ְלַדֵּבר ִעּמֹו, ְוִהֵּנה ָעָלה 

לֹו ַרְעיֹון, ָקָרא ַהֶּמֶלְך ְלַכָּמה ֵמֲעָבָדיו 
ֶאְתֶכם  ׂשֹוֵכר  ֲאִני  ָלֶהם:  ְוָאַמר 
ָלַאְרמֹון,  ַהַּלְיָלה  ְּבֶאְמַצע  ֶׁשָּתבֹאּו 
אֹוָתּה,  ַּתְחְטפּו  ִּבִּתי,  ֶׁשל  ְלֶחֶדר 

ְוִנְרֶאה ַמה ִיְהֶיה...

ַהַּלְיָלה  ְּבֶאְמַצע  ָּבאּו  ָעׂשּו,  ֵּכן 
ּוָבִאים  ָהַאְרמֹון,  ְלתֹוְך  ִנְכְנסּו 
ְלָחְטָפּה...  ָּבִאים  ֵהם  ְוִהֵּנה  ְלַחְדָרּה 
ְוִהיא רֹוָאה ּוַמְתִחיָלה ִלְצעֹק: "ַאָּבא! 
ַאָּבא! ַהִּצילּו! ַּתִּציל אֹוִתי!"... אֹו ָאז 
ָּבא ָאִביָה ַהֶּמֶלְך ְוָאַמר ָלּה: ִּבִּתי, ַעל 
ֶזה ִחִּכיִתי, ָרִציִתי ִלְׁשמַֹע ֶאת קֹוֵלְך, 
ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְזַמן ֶׁשֹּלא ִּדַּבְרְּת ִאִּתי 
ִמָּלה, ֶזה ָּכל ָּכְך ָּכַאב ִלי... ֵהָּנה ַעְכָׁשו 

ַאְּת קֹוֵראת ִלי, ֶזה ַמה ֶׁשָרִציִתי.

אֵֹמר ַהִּמְדָרׁש - ֶזה ָהָיה ַהַּמָּצב ַעל 
הֹוִציא  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  סּוף,  ַים 
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים, ֵהם ָראּו ִנִּסים 
ְּדָבִרים,  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ְוִנְפָלאֹות, 
ְוִהֵּנה חֹוְׁשִבים ֶׁשַעְכָׁשו ַהּכֹל ְּבֵסֶדר, 
אֹוָתנּו  ֵקֵרב  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ָהְיָתה  ּוִמֵּמיָלא  ְּבֵסֶדר,  ְוַהּכֹל  ֵאָליו 
ַהּטֹוב,  ַהָּכַרת  ְּבִעְנַין  לּות  ִהְתַרּׁשְ
ּתֹוָדה ְוהֹוָדָאה ַעל ֶהָעָבר ּוְתִפָּלה ַעל 
ְלַהָּבא, ֶזה ֹלא ִהְתַקֵּים ַמְסִּפיק, אּוַלי 
ָהיּו ַצִּדיִקים ֶׁשֵּכן ָנֲהגּו, ֲאָבל ְּכָלִלּיּות 

לּו ָּבֶזה. ָהָעם ִהְתַרּׁשְ

ִהְכִניס  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוָאז 
ּפֹה  ֶׁשֵאין  ְּכֶזה  ָסתּום  ְלָמבֹוי  אֹוָתם 
ְּבֵרָרה, ָּכאן ֲאַנְחנּו ַעְכָׁשו ְּבַמָּצב יֹוֵתר 
ָּגרּוַע ִמָּמה ֶׁשָהִיינּו. ִּכי ְּבִמְצַרִים עֹוד 
ָהָיה ָלֶהם ֲאַבִּטיִחים ְוָדִגים, ֲאָבל ּפֹה 
ַעְכָׁשו ֶזהּו ֶזה... ֶזה ַמָּמׁש ַמָּצב ֶׁשל 

ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש, אֹו ָּכָכה אֹו ָּכָכה.

ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְצֲעקּו  ָעׂשּו?,  ּוָמה 
ֶאל ה' - ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶזה 
קֹוֵלְך,  ֶאת  ַהְׁשִמיִעִני  ֶׁשָרִציִתי  ַמה 
ַמה   - ֶׁשָּלְך  ַהּקֹול  ֶאת  ִלי  ַהְׁשִמיִעי 
ָׁשבּוַע,  ָּכֶזה,  ָקָצר  ִּבְזַמן  ַכְחְּת,  ֶׁשּׁשָ
ֵמָאז ֶׁשָּיָצאָת ִמִּמְצַרִים ּוְכָבר ָׁשַכְחָּת.

ֵמַהְּיׁשּוָעה  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַמה  ֶזה,  ְלִפי 
ַהּזֹאת, ּוָמה ֶׁשּיֹוֵצא ָלנּו ִמָּכל ָהִעְנָין 
הּוא  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ֶׁשל  ַהֶּזה 
ֶׁשָעֵלינּו ַלֲחקֹק ַּבֶּנֶפׁש ֶׁשָּלנּו, ֶׁשָּתִמיד 
ָּתִמיד ִנְזּכֹר ֶאת ֶזה ֶׁשְּצִריִכים ְלהֹודֹות 

ם ִיְתָּבַרְך ּוְלַבֵּקׁש ַעל ְלַהָּבא.  ְלַהּׁשֵ

שיחה  ישראל  )אשי 
מפרשת בשלח תשע״ט(
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ְׁשִליָט"א.  מֹוֲהָרא"ׁש  ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד  ְלָכבֹוד 
ַּתֲעִנית  ְלַגֵּבי  ַהַּצִּדיק  ֶאת  ִלְׁשאֹל  ָרִציִתי 
ׁשֹוְבִבי"ם: ֲהֵרי ָידּוַע ֶׁשַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ָהָיה ֶנֶגד 
ִמְנָהג ֶזה ֶׁשִּמְתַעִּנים  ְוַתֲעִנּיֹות, ַהִאם  ִסּגּוִפים 
ְׁשלֹוֵמנּו?   ְלַאְנֵׁשי  ַּגם  ַׁשָּיְך  ַהׁשֹוָבִבי"ם  ִּביֵמי 

ָהִיינּו רֹוִצים ִלְׁשמַֹע ֵמָהַרב ֵּכיַצד ִלְנהֹג.

ִמְׁשָּפִטים  ְלֵסֶדר  ג'  יֹום  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת 

כ"ה ְׁשָבט התשע"ג

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ֶאל ... נ"י

ְלָנכֹון ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ָלַקַחת ַעל  ִהְזִהיָרנּו ְמאֹד ְמאֹד ֹלא  ַז"ל  ַרֵּבנּו 
ַעְצֵמנּו ׁשּום ַּתֲעִנּיֹות ְוִסּגּוִפים, ַרק ֶאת ַהַּתֲעִנּיֹות 
ְלָחן ָערּוְך, ַהְינּו ַהד' צֹומֹות ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשָּכתּוב ַּבּׁשֻ
ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים ְוִתְׁשָעה ְּבָאב ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, 

ֲאָבל ִמְּלַבד זֹאת ְּבׁשּום ָּפִנים ָואֶֹפן ֹלא ִלַּקח ַעל 
ַעְצֵמנּו ׁשּום ַּתֲעִנּיֹות.

ְוָלֵכן ֶאְצֵלנּו ַהִּמְנָהג ִּביֵמי ַהׁשֹוָבִבי"ם ְלַהְרּבֹות 
ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ּוִבְתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות, ֶׁשֶּזה ָּדָבר 
ָּגדֹול ְמאֹד ְמאֹד, ְוֵכן ַמְקִּפיִדים ְּביֹוֵתר ִלְׁשמֹר ֹלא 
ַלֲענֹות ִלְמָחְרפֹו ְוִלְמַבּזֹו ׁשּום ָּדָבר, ִּכי ֶזה ִעַּקר 
ַהְּתׁשּוָבה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ִּבְזיֹונֹו  ִיְׁשַמע  ֵחֶלק א' ִסיָמן ו'(: ִעַּקר ַהְּתׁשּוָבה 

ִיּדֹם ְוִיְׁשּתֹק.

ְוָלֵכן ֲאִני ְמאֹד ְמַבֵּקׁש אֹוְתָך ֶׁשֹּלא ָּתִגיב ְוֹלא 
ַּתֲעֶנה ְוֹלא ַלֲעׂשֹות ׁשּום ָּדָבר, ַרק ִלְׁשּתֹק, ְוָאַמר 
ַרֵּבנּו ַז"ל )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְּתִפָּלה ִסיָמן ע"ז( 
ְּכֶׁשִּתְׁשַמע ֶחְרָּפְתָך ְוִתְׁשּתֹק ִּתְזֶּכה ֶׁשַּיֲעֶנה ַהָּקדֹוׁש 
ְמִריָבה  אֹות  )ָׁשם  ְוָאַמר  ַּבָּקָׁשְתָך;  הּוא  ָּברּוְך 
ִסיָמן פ"ו( ִמי ֶׁשּשֹׁוֵמַע ֶחְרָּפתֹו ְוׁשֹוֵתק, ַעל ְיֵדי 

ֶזה ִנְתַּבֵּטל ִמֶּמּנּו ַרּבֹות ָרעֹות ֶׁשָהָיה ְראּוִיין ָלבֹוא 
ָעָליו; ְוָאַמר )ָׁשם ִסיָמן כ"ט( ִמי ֶׁשּשֹׁוֵמַע ֶחְרָּפתֹו 
ְוׁשֹוֵתק ִנְקָרא ָחִסיד, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵמר 
ִסיַמן  ִּדין  ַהְמָּתַקת  )ָׁשם אֹות  ְוָאַמר  ַנְפׁשֹו;  ֶאת 
)ָׁשם  ְוָאַמר  ַהִּדין.  ִנְמַּתק  ְׁשִתיָקה  ְיֵדי  ַעל  פ"ד( 
אֹות ֱאמּוָנה ִסיָמן ט"ז(: ְּכֶׁשְּמָחְרִפין אֹוְתָך ְוַאָּתה 
ׁשֹוֵתק ִּתְזֶּכה ְלָהִבין ֵּתרּוץ ַעל ֻקְׁשיֹוֶתיָך, ְוִתְזֶּכה 
ִלְמָחְרפֹו  ַלֲענֹות  ֶׁשֹּלא  ִלי  ְוַתֲאִמין  ִּביָנה;  ְלרּוַח 
ֶזה  לֹו,  ַלֲענֹות  ֹלא  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוַלֲעצֹר  ְוִלְמַבּזֹו, 

יֹוֵתר ָקֶׁשה ִמָּכל ַהִּסּגּוִפים ְוַהַּתֲעִנּיֹות ֶׁשָּבעֹוָלם.

ִיְׂשָרֵאל  ְּתִפּלֹות  ַהּשֹׁוֵמַע  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַּבַעְדָך  ּוִמְתַּפֵּלל  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשֲאִני  ִּבְתִפָּלִתי  ִיְׁשַמע 
ִּתְפֶנה  ֲאֶׁשר  ּוְבָכל  ְמֻרָּבה  ַהְצָלָחה  ְלָך  ֶׁשִּיְהֶיה 

ַּתְׂשִּכיל ְוַתְצִליַח.

ַמִים ָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהּשָׁ ַאֵחל ְלָך ּבְ ַהּמְ

ב
ֹ
ן טו

ֹ
רו  ְלָך ִזּכָ

ׁ
ם ִאם ֵיש ּגַ

ֶאת  ָּתִמיד ְמעֹוֵרר  ָהָיה  ַז"ל  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ְלִהָּזֵהר ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון 
ִמּתֹוְך ַהִּסּדּור ַּדְיָקא, ֶׁשֶּזה ְמֻסָּגל ְלֲעִׁשירּות, 
ֻמְבָטח  הּוא  ַהִּסּדּור  ִמּתֹוְך  ְּכֶׁשְּמָבֵרְך  ִּכי 
ֶׁשְּיָבֵרְך ְּבַכּוָָנה ְוֹלא ַיֲחִסיר ׁשּום ִמָּלה, ַמה 
ְמאֹד  ָקֶׁשה  ֶּפה,  ְּבַעל  ַהְּמָבֵרְך  ֵכן  ֶׁשֵאין 
ְלַכּוֵן ָּכָראּוי, ְוָקרֹוב ְלַוַּדאי ֶׁשַּיֲחִסיר ִמִּלים 
אֹו ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה ִמִּבְרַּכת ַהָּמזֹון, ִמִּבְרַּכת 
"נֹוֶדה ְלָך ה' ֱאֹלֵהינּו" ִיָּכֵנס ְלִבְרַּכת ַרֵחם 
ָנא ה' ֱאֹלֵקינּו ְוגֹו'", ִּכי ֵהן ִמִּלים ּדֹומֹות, 
ִקֵּים  ְוֹלא  ְׁשֵלָמה  ְּבָרָכה  ֶׁשִהְפִסיד  ְוִנְמָצא 

ַהִּמְצָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון. 

טֹוב,  ִזָּכרֹון  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ָאָדם  ַיִּגיד  ְוַאל 
ִזָּכרֹון  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאִפּלּו  ִּכי  ִמָּלה,  ָּכל  ְוזֹוֵכר 
ְמֻצָּין, ֵמֲחַמת רֹב ֶהְרֵּגל, ְּבַקל ָיכֹול ְלַדֵּלג 
ִמְּבָרָכה ִלְבָרָכה ְוֹלא ָיִׂשים ִלּבֹו  ָלֶזה ְּכָלל, 
ּוְכָבר ֵהִעידּו ַעל ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַחִּיים 
עֹוֵזר ְּגרֹוְדֶזְנְסִקי ַזַצ"ל, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהָיה 
לֹו ִזָּכרֹון ִנְפָלא, יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, ַאף ַּפַעם 
ֹלא ֵּבַרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ֶׁשֹּלא ִמּתֹוְך ִסּדּור, 

ְוָלֵכן ַאְׁשֵרי ַהִּנְזָהר ְּבֶזה ָּתִמיד.

ִנים?
ֹ
ְרּכו ִקים ּבִ ה ְמַחּלְ ָלּמָ

ִנְפָלא,  ֶרֶמז  ַצחּות  ְּבֶדֶרְך  ָאַמר  ּוַפַעם 
ִיְׂשָרֵאל  ְּתפּוצֹות  ְּבָכל  נֹוֲהִגים  ֵכן  ֶׁשַעל 
ְּבַהְרֵּבה  )ִּבְרּכֹוִנים(  ֶּבעְנְטֶׁשעְר'ס"  ְלַחֵּלק 
ִּכְמֻיָּתר,  ִנְרֶאה  ְוִלְכאֹוָרה  ֲחֻתָּנה,  ְסעּודֹות 
ַרִּבים  ִּבְרּכֹוִנים  ֵיׁש  ֶאָחד  ְלָכל  ֶׁשַהֹּלא 
ְמָבְרִכים  ַהְּמֻחָּתִנים  ְּבֶזה  ֲאָבל  ְּבֵביתֹו, 
ֶׁשִּיְזּכּו  ַהֲחֻתָּנה  ַעל  ַהָּבִאים  ְלָכל  ּוְמַזִּכים 
ִּבְרַּכת  ֶׁשְּיָבְרכּו  ְיֵדי  ַעל  ְּגדֹוָלה  ְלֲעִׁשירּות 
ְּכֶנֶגד  ִמָּדה  ְוַגם  ַהִּסּדּור,  ִמּתֹוְך  ַהָּמזֹון 
ִמָּדה ֻיְחַזר ְוִיְהֶיה ִנְׁשָּפע ַּגם ַעל ַהְּמֻחָּתִנים 
ְלַסֵּלק  ְויּוְכלּו  ֲעִׁשירּות,  ֶׁשל  ָּגדֹול  ֶׁשַפע 
ְוַגם  ְּבַקּלּות,  ַהֲחֻתָּנה  ֶׁשל  ַההֹוָצאֹות  ָּכל 
ְמַרְּמִזים ֶלָחָתן ְוַהַּכָּלה ֶׁשִּיָּזֲהרּו ָּכל ְיֵמיֶהם 
ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ִמּתֹוְך ַהִּסּדּור, ְוַעל ְיֵדי 

ֶזה ִיְזּכּו ָלֲעִׁשירּות ְּגדֹוָלה.

יר... ִ
ׁ

ַקח ִסּדּור ְוִתְהֶיה ָעש

עֹוד  ְּבמֹוחֹו  ֶנְחָקק  ֶזה  ֶׁשִעְנָין  ְוִסֵּפר, 
ֲחֻתָּנתֹו,  ֶׁשַאַחר  ִנים  ַּבּׁשָ ָצִעיר,  ֵמֱהיֹותֹו 
ַהַּקִיץ  ִּבימֹות  נֶֹפׁש  ְּבַמֲחֵנה  ָהָיה  ַּפַעם 
ִּבְׁשֵכנּות  ִּדיָרה  לֹו  ְוָהְיָתה  ִמְׁשַּפְחּתֹו,  ִעם 

ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ֵּבן  לֹו  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד,  ְלַאְדמֹו"ר 
ֶׁשֹּלא  ַּפַחד  ְוָהָיה  ְיִׁשיָבה,  ְּבׁשּום  ָרׁשּום 
ָּכְך  ִּכי  ָהָאֵמִריָקִאי,  ַלָּצָבא  אֹותֹו  ְיַגְּיסּו 
ָרׁשּום  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשִּמי  ָאז,  ַהחֹק  ָהָיה 
ַלָּצָבא  אֹותֹו  ְמַגְּיִסים  ָהיּו  ְיִׁשיָבה,  ְּבֵאיזֹו 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָׁשַמע  ּוַפַעם  ָהָאֵמִריָקִאי. 
ְמאֹד,  ַּדִּקים  ֶׁשָהיּו  ַהַּבִית  ְלִקירֹות  ִמַּבַעד 
ֶׁשֶּבן ָהַאְדמֹו"ר אֹוֵמר ְלָאִביו: "ַמה ִאְכַּפת 
ְוִיְגְזזּו  אֹוִתי  ִיְּקחּו  ֲהֵרי  אֹוִתי,  ֶׁשְּיַגְּיסּו  ִלי 
ְוָאז  ְוָׁשלֹום(,  )ַחס  ְוַהֵּפאֹות  ַהָּזָקן  ֶאת  ִלי 
ֲאִני ֶאַּקח עֹוֵרְך ִּדין טֹוב, ְוֶאֱעֶׂשה ִמְׁשָּפט 
ְּכֶנְגָּדם, ּוְבַוַּדאי ֲאַנֵּצַח ַּבִּמְׁשָּפט, ִויַׁשְּלמּו ִלי 
ִּפּצּוִיים, ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָעִׁשיר ָּגדֹול"... ְוִנְבַהל 
ְּבקֹול  ָעָליו  ְוָצַעק  ְמאֹד,  ָהַאְדמֹו"ר  ָאִביו 
ָּכֵאֶּלה, ַאל  ָרם: "ַאל ַּתְחׁשֹב ַעל ְׁשטּויֹות 
ְוַהֵּפאֹות,  ַהָּזֵקן  ְלָך  ֶׁשִּיְגְזזּו  ַלַּסָּכָנה  ִּתָּכֵנס 
ַחס ְוָׁשלֹום, ּוְתַדֶּמה ְּבַדְעְּתָך ֶׁשִּמֶּזה ִּתְהֶיה 
ַנֲעָׂשה ָעִׁשיר, ֶאָּלא ַקח ְּבָיְדָך ִסּדּור ּוְתָבֵרְך 
ְוָכְך  ְּבַכּוָָנּה,  ַהִּסּדּור  ִמּתֹוְך  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת 
מֹוֲהָרא"ׁש  ְוָאַמר  ָּגדֹול"...  ָעִׁשיר  ִּתְהֶיה 
ַז"ל, ֶׁשִּדְבֵרי ָהַאְדמֹו"ר ֲעַדִין ְמַצְלְצִלים לֹו 
ְּבָאְזָניו, ֶׁשְּלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון ְּבתֹוְך ִסּדּור 
ְמֻסָּגל ְלֲעִׁשירּות, ַאְׁשֵרי ַהִּנְזָהר ְּבֶזה ָּתִמיד.

)שיחות מוהרא״ש ט״ז - ערך 'ברכת המזון' (

 ָהַאְדמֹו״ר ִהְתִחיל ִלְצעֹק: 
יר״... ה ָעׁשִ ָעׂשֶ ה ּתֵ ּזֶ ּמִ טּויֹות ׁשֶ ֲחשֹׁב ׁשְ ״ַאל ּתַ

 >>>



ָיְׁשבּו ַהַּתְלִמיִדים ַהַּצִּדיִקים ְסִביב ַרָּבם ַהָּקדֹוׁש 
- ָהַרִּבי ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז'עְנְסק זי"ע, ְוֶהֱאִזינּו 
ִׂשיחֹות  ַרָּבם.  ִמִּפי  ַהּיֹוֵצא  ֶהֶגה  ְלָכל  ֶקֶׁשב  ְּברֹב 
ַצִּדיִקים ֵאיָנן ָּדָבר ֶׁשל ַמה-ְּבָכְך, ּוִבְמֻיָחד ִׂשיָחה 
ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  ָהַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת 

זי"ע, ֶׁשִהיא ִּבּטּול ַהְּבִחיָרה ְלַגְמֵרי.

ְוַהֲחבּוָרה  ַהַּקִיץ,  ְיֵמי  ֶׁשל  ְּבִׂשיָאם  ֶזה  ָהָיה 
ַהְּקדֹוָׁשה ָיְׁשבּו ְלִׂשיַח ָקְדָׁשם ְּבִמְרֶּפֶסת ַהִּמְבֶנה, 

ּבֹוֵלט  ַהַּתְלִמיִדים  ֵמִבין  ְוִהֵּנה 
ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָהָיה 
ֶׁשָעָליו  זי"ע,  ֵמָראְּפִׁשיץ  ְצִבי 

ָנסֹוב ִסּפּוֵרנּו.

ָהַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְּבעֹוד 
ָרִזים  ְמַגֶּלה  זי"ע  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי 
ַהְּקדֹוִׁשים,  ְלַתְלִמיָדיו  ֶעְליֹוִנים 
ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַמְבִחין  ְלֶפַתע 
ָאָדם  ְּבֵאיֶזה  זי"ע  ֵמָראְּפִׁשיץ 
ְוִנְרֶאה  ְלֶעְבָרם,  ֵמָרחֹוק  ֶׁשָרץ 

ֶׁשְּדַבר-ָמה ְּבִפיו... 

ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ָהָיה  ָּגדֹול  ָחָכם 
ֶׁשאֹותֹו  ֵהִבין  ִמָּיד  ְוהּוא  זי"ע, 
ֶאל  ְלַהִּגיַע  ָחֵפץ  ְּבַוַּדאי  ָאָדם 
ָהַרִּבי ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך ְלֵאיזֹו ְיׁשּוָעה 
ִּבְדִחיפּות,  ָלּה  ָזקּוק  ֶׁשהּוא 
ָּכל  ֵּתָעֵצר  ַעָּתה  ֶׁשָּמא  ַוֲחַׁשׁש 
ִיְזּכּו  ְוֹלא  ֵּכן,  ֵמֲחַמת  יָחה  ַהּׂשִ
ֱאֹלִקים  ִּדְבֵרי  ִלְׁשמַֹע  ְלַהְמִׁשיְך 
ָקם  ִמָּיד  ָלֵכן  ַרָּבם,  ִמִּפי  ַחִּיים 

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ֵמָראְּפִׁשיץ ְוָרץ ְלֵעֶבר אֹותֹו ָאָדם, 
ָהִאיׁש:  ְוָאַמר  ָעָנה  ְלָצְרּכֹו,  ִמֶּלֶכת, ְׁשָאלֹו  ֲעָצרֹו 

"ֲאִני ָזקּוק ִליׁשּוָעה ִּבְדִחיפּות!"... 

- "ַמִהי ַהְיׁשּוָעה ֶׁשַאָּתה ָצִריְך?" ָעָנה ָהִאיׁש: 
"ִּבִּתי ַמְקָׁשה ֵליֵלד, ּוְׁשרּוָיה ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה - ִהיא 

ְוֻעָּבָרּה"... 

ָעָנה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ֵמָראְּפִׁשיץ ַעל-ֲאָתר ְוָאַמר: 
"ַמָּזל טֹוב! ֶלְך ְלֵביְתָך, ַהּכֹל ְּבֵסֶדר"... 

ַהְּיהּוִדי ַהֶּזה ָהָיה ָּתִמים, הּוא ֹלא ָחַקר ְּבִדּיּוק 
ִמי ָאַמר לֹו זֹאת, ּוָמה ִטיבֹו ֶׁשל ֶזה, ֶאָּלא ֶהֱאִמין 

ִלְדָבָריו, ְוָהַלְך ְלֵביתֹו... ְוָהַרב ַהָּקדֹוׁש ֵמָראְּפִׁשיץ 
יָחה ַהְּקדֹוָׁשה, ְלַהְמִׁשיְך ִלְׁשמַֹע  ִמָּיד ָסר ֶאל ַהּׂשִ

ִּדְבֵרי ַרּבֹו ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשָהיּו ִּבּטּול ַהְּבִחיָרה ַמָּמׁש.

ְזַמן מּוָעט ַאַחר ָּכְך, חֹוֵזר ַהְּיהּוִדי ֶאל ְמקֹום 
ִנְסַּתְּיָמה  ְּכָבר  ְזַמן  ְּבאֹותֹו  ַהַּצִּדיִקים...  ִׂשיַחת 
יָחה, ְוִהֵּנה הּוא ִנַּגׁש ֶאל ָהַרִּבי ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך  ַהּׂשִ
זי"ע, ְואֹוֵמר ְּבִהְתַרְּגׁשּות: "ַרִּבי, ּתֹוָדה ַרָּבה! ִייַׁשר 
ּכַֹח ֶׁשְּפַעְלֶּתם ְיׁשּוָעה ִּבְׁשִביִלי!"... ְוהּוא ַמְמִׁשיְך 
ַהְּגדֹוָלה  ַהְיׁשּוָעה  ֶאת  ּוְמַסֵּפר 
ְרָגִעים  ִלְפֵני  ַאְך  לֹו  ֶׁשָּקְרָתה 

ְספּוִרים... 

ִמָּיד ֵהִבין ָהַרִּבי ַרִּבי ֱאִליֶמֶלְך 
ֶׁשֶּזה ֹלא הּוא ָּפַעל זֹאת... ּוָפָנה 
ַנְפָּתִלי,  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶאל 
ְוָאַמר לֹו: "ַאיי, ַנְפָּתִלי, ֲאִני רֹוֶאה 

ֶׁשַאָּתה ַּגם ֵּכן ָּבִקי ַּבְּמָלאָכה"... 

ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ָחַׁשׁש  ִמְּתִחָּלה 
ֶׁשָּמא ָהַרִּבי ַמְקִּפיד ָעָליו ַמּדּוַע 
ֹלא ָנַתן ְלאֹותֹו ָאָדם ְלַהִּגיַע ֶאל 
ִּבְתִמימּות:  ָאַמר  הּוא  ָאז  ַרּבֹו, 
ְּכֵדי  ַהּכֹל  ֶאת  ָעִׂשיִתי  ֲאִני  "ַרִּבי, 
ֶׁשָּלֶכם  ַהִּׂשיָחה  ִּתָּפֵסק  ֶׁשֹּלא 
ְּבֶאְמַצע  ֱהִייֶתם  ֲהֵרי  ָּבֶאְמַצע... 
ְוָכל  ַהְּקדֹוִׁשים,  ִּדְבֵריֶכם 
ְוַהְקִׁשיבּו,  ָיְׁשבּו  ַהַּתְלִמיִדים 
ָּכְך  ְוָלֵכן  ָחׁשּוב,  ֲהִכי  ֶזה  ְוֶאְצִלי 

ָעִׂשיִתי"...

ְמאֹד  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  ָהַרִּבי 
ָעָׂשה ַּתְלִמידֹו ֲחִביבֹו, ּוֵבְרכֹו  ְמאֹד ֶנֱהָנה ִמַּמה ּׁשֶ
ּפֹוֵעל  ִּתְהֶיה  ה',  ְּבֶעְזַרת  "ַאָּתה,  ַּבֲחִמימּות: 

ְיׁשּועֹות!"...

ֲאִמִּתי  ַּתְלִמיד  ֵמַהִּסּפּור:  ִחּזּוק  ֶׁשל  ְנֻקָּדה 
ִמִּפי  ַהּיֹוֵצאת  ִמָּלה  ָּכל  לֹו  ֲחׁשּוָבה  ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל 
ַיְפִסידּו  ֶׁשֹּלא  ּוִבְלַבד  ְיכֹוְלתֹו  ְּכָכל  ְועֹוֶׂשה  ַרּבֹו, 
ּוַמֲעִריְך  ַרָּבם,  ִמִּפי  ַאַחת  ִמָּלה  ְולּו  ַהַּתְלִמיִדים 
ּשֹׁוֵמַע ִמִּפי ַרּבֹו, ְוזֹוֶכה ַאַחר  ּוַמְחִׁשיב ָּכל ַמה ּׁשֶ

ָּכְך ַלְּדָבִרים ְּגדֹוִלים ְוָיִפים.

)״אשי ישראל״ ספר ויקרא תשפ״ב(
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ְלֵסֶדר  ב'  יֹום  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ְּבֶעְזַרת 
ִמְׁשָּפִטים כ' ְׁשָבט ַה'תשע"ב

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ֶאל ... נ"י

ְלָנכֹון ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ּוִמי  ֵאינֹו אֹוֵמר  ֶׁשּיֹוֵדַע  "ִמי  ִּפְתָּגם  ֵיׁש 
ְלַחֵּטט  ֲחָבל  ְוָלֵכן  יֹוֵדַע",  ֵאינֹו  ֶׁשאֹוֵמר 

ְסָתם ְּבִעְנָיִנים ֶׁשֹּלא נֹוְגִעים ֵאֶליָך.

ֶהֱחִזיק  זי"ע  ַהָּקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ַּפַעם ֶאת ֶנְכּדֹו ַּבַעל "ֶּדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים" 
ַעל ִּבְרּכֹו ְּכֶׁשָהָיה ֶיֶלד ָקָטן, ְוָאַמר לֹו ּפֹה 
יֹוֵׁשב ָאָדם ְוׁשֹוֵמַע ּתֹוָרה ֹלא ִמִּפי ַמְלָאְך 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  ֶאָּלא  ָׂשָרף  ִמִּפי  ְוֹלא 
ֶרַגע  ְּבָכל  ְמַפֵחד  ְוהּוא  ְּבַעְצמֹו,  הּוא 
ְיֵדי  ַרָּבה ַעל  ִּדְתהֹוָמא  ְּבֻנְקָּבא  ִיּפֹל  ֶׁשֹּלא 
הּו ֵּגאּות. ְוֵכן ִהְתַּבֵּטא ַּפַעם ְלַתְלִמיָדיו  ַמּׁשֶ
ַהְּקדֹוִׁשים "ַּכָּמה ָאָדם ָצִריְך ְלִהְתַיֵּגַע ַעד 
ֶׁשִּיְזֶּכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא, ְוַכָּמה ִטְרחֹות 
ְוִלְטרַֹח  ְלִהְתַיֵּגַע  ָצִריְך  ָאָדם  ִויִגיעֹות 
ַהָּנִביא  ֶׁשֵאִלָּיהּו  ָּכזֹו  ַלַּמְדֵרָגה  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ְלִהָּכֵנס ְּבֵביתֹו ]ִּכי ַרּבֹו ֶׁשל  ְיַבֵּקׁש ְרׁשּות 
ֲאִחָּיה  ָהָיה  זי"ע  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ַהָּנִביא,  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשל  ַרּבֹו  ֶׁשָהָיה  ילֹוִני,  ַהּׁשִ
ַעל  ִלְדּפֹק  ָצִריְך  ָהָיה  ְלִהָּכֵנס  ּוְכֶׁשָרָצה 
ַהֶּדֶלת ּוְלַבֵּקׁש ְרׁשּות[, ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא 
ְמַפֵחד ָּכל ֶרַגע ֶׁשֹּלא ִיּפֹל ְּבֻנְקָּבא ִּדְתהֹוָמא 

הּו ֵּגאּות ְוֵיׁשּות" ְוכּו'. ַרָּבה ַעל ְיֵדי ַמּׁשֶ

מּוָרם  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ֶאת  ָׁשֲאלּו  ַּפַעם 
ַנְחָמן ִמּטּוְלְטִׁשין  ר'  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ֵמָעם ר' 
ַז"ל ַהִאם ֵיׁש ַהּיֹום ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלִגּלּוי ֵאִלָּיהּו 
ֶׁשֵהם  ַמְדֵרגֹות  ֵיׁש  ְוָאַמר  ָעָנה  ַהָּנִביא? 
ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְּגבֹוהֹות ִמִּגּלּוי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא.

ְּתִפּלֹות  ַהּשֹׁוֵמַע  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ְמַבֵּקׁש  ֶׁשֲאִני  ִּבְתִפָּלִתי  ִיְׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל 
ּוִמְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ָּתִמיד ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ַהְצָלָחה 
ְמֻרָּבה ּוְבָכל ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ַּתְׂשִּכיל ְוַתְצִליַח.

ִמן  ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ְלָך  ַאֵחל  ַהּמְ
ַמִים ַהּשָׁ

סיפור לשבת

 ֶאל 
ׁ

ש ה הּוא ִנּגַ ְוִהּנֵ
י ֱאִליֶמֶלְך  י ַרּבִ ָהַרּבִ

ֵמר 
ֹ
זי"ע, ְואו

ּות: 
ׁ

ש ִהְתַרּגְ ּבְ
ָדה 

ֹ
י, ּתו "ַרּבִ

ַח 
ֹ
ר ּכ ַ

ׁ
ה! ִייש ַרּבָ

ּוָעה 
ׁ

ם ְיש ַעְלּתֶ ּפְ ֶ
ׁ

ש
ִביִלי!"... ְוהּוא  ְ

ׁ
ש ּבִ

ר  יְך ּוְמַסּפֵ ִ
ׁ

ַמְמש
ּוָעה 

ׁ
ֶאת ַהְיש

ְרָתה  ּקָ ֶ
ׁ

ָלה ש
ֹ
דו ַהּגְ

 ַאְך ִלְפֵני ְרָגִעים 
ֹ
לו

ְספּוִרים... 

ב! ֵלךְ ְלֵביְתָך...
ֹ
ל טו ַמּזָ

 >>>
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