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ֲעצּומֹות  ַהְבָטחֹות  ָלנּו  ֵיׁש  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ַהָּׁשבּוַע 
ּוְבָרכֹות ְמֻרּבֹות, ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַעְצמֹו!, 'ְוָנַתִּתי 
ֶׁשָּלֶכם  ַהַּגְׁשִמּיּות  ָּכל  ֶאת  ְּתַקְּבלּו   – ְּבִעָּתם'  ִּגְׁשֵמיֶכם 

ָּדָבר. ָלֶכם  ֶיְחַסר  ֹלא  ּוִבְזַמּנֹו,  ְּבִעּתֹו 

ָלָאָדם  ֶיְחַסר  ֶׁשֹּלא  ְּבָרָכה  ְּבָרָכה?  ָּכזֹו  רֹוֶצה  ֹלא  ִמי 
ַּבְּזַמן...  ְּבִדּיּוק  ָצִריְך,  ֶׁשהּוא  ָמה  ָּכל  לֹו  ִיְהֶיה  ָּדָבר, 

ֵאיְך זֹוִכים ָלֶזה?

אֹוֵמר ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ָּכל ַהּטֹוב ַהֶּזה ַיִּגיַע 
ִּתְׁשְמרּו  ִמְצוַֹתי  ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחּקַֹתי  "ִאם   – ֲאֵליֶכם 
ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם" - ַרִׁש"י ַהָּקדֹוׁש ְמָבֵאר ֶׁשַהַּכָּוָנה ִהיא - 

"ֶׁשִּתְהיּו ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה" ִאם ַּתֲעֶׂשה ָּכְך - ִּתְזֶּכה 
ַהּזֹו. ִלְבָרָכה 

ׁשּום  ִלי  "ֵאין  ְוִיְטַען  ָהָאָדם  ָיבֹוא 
ָחָזק,  ְלִחּנּוְך  ָזִכיִתי  ֹלא  ַּבּתֹוָרה,  ֶרַקע 
ָיכֹול  ֲאִני  ֵאיְך  ָחִריף,  ְוֹלא  ַלְמָדן  ֲאִני ֹלא 
ַהֵּׁשם  ִּדֵּבר  ֹלא  ֵאַלי  ְוִכי  ַּבּתֹוָרה?  ַלֲעמֹל 
ְּבַהְבָטָחה זֹו? ֵאין ִלי ֵחֶלק ְּבִבְרַּכת ַהֵּׁשם?"

ה ִנְבָרא" ״ֶלָעָמל ּפֶ
ַעל ֶזה אֹוֶמֶרת ָלנּו ַהְּגָמָרא ְּבַסְנֶהְדִרין )צ"ט:(: "ָאַמר 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ָּכל ָאָדם ְלָעָמל ִנְבָרא, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ִּכי ָאָדם 
ְלָעָמל ֻיַּלד', ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַלֲעַמל ֶּפה ִנְבָרא אֹו ַלֲעַמל 
ְמָלאָכה ִנְבָרא ְּכֶׁשהּוא אֹוֵמר 'ִּכי ָאַכף ָעָליו ִּפיהּו' ֱהֵוי 

אֹוֵמר ֶלָעָמל ֶּפה ִנְבָרא"

יֹוֵׁשב  ֶׁשָאָדם  ֶּפה''.  "ֲעַמל  ֶׁשל  ֻמָּׂשג  ֶׁשֵּיׁש  ָלנּו  ֲהֵרי 
ְוָעֵמל ִעם ִּפיו, ַּבֲאִמיַרת ַהְּגָמָרא, ִמְׁשָניֹות, ַּתַנ"ך, ְׁשַנִים 
ְלֹלא  ֲאִפּלּו  "ָעָמל",  ִנְקָרא  ֶזה  ַּתְרּגּום,  ְוֶאָחד  ִמְקָרא 
ִיְזֶּכה  ֶׁשִאם  ְּבַוַּדאי  ּוֶבֱאֶמת  ְּכָלל,  ְוַהָּׂשָגה  ֲהָבָנה  ׁשּום 
ְלָהִבין ֶאת ַהְּפָׁשט ֶׁשל ָמה ֶׁשהּוא לֹוֵמד – ֶזה ֲהִכי טֹוב, 
ָמה  ֶאת  ְלָהִבין  ּוְמַנִּסים  ֶׁשאֹוְמִרים  ְלָמה  ֵלב  ֶׁשָּׂשִמים 
ָלֶׁשֶבת  זֹוֶכה  ַאָּתה  ִאם  ִנְקָרא  "ָעָמל"  ֲאָבל  ֶׁשּלֹוְמִדים. 
ַעל ִּכֵּסא ֵאיֶזה ְזַמן ֶׁשהּוא ּוְלַהְתִמיד, ֶרַבע ָׁשָעה אֹו ֲחִצי 
ַּדּקֹות  ָחֵמׁש  ֶׁשִּבְׁשִביָלם  ֲאָנִׁשים  )ֵיׁש  ָחֵמׁש ַּדּקֹות  ַוֲאִפּלּו  ָׁשָעה 
יֹוֵׁשב  ֶׁשהּוא  ַמֲחִליט  ְּכֶׁשָאָדם  ִויִגיָעה(.  ָעָמל  ִנְקָרא  ְּכָבר  ֶזה 

ַעל ָמקֹום ֶאָחד ְוֵאינֹו ָזז ִמָּׁשם ַעד ֶׁשּגֹוֵמר ִלְלמֹד ָמה 
ֶׁשִּקֵּבל ַעל ַעְצמֹו, ֶזה ִנְקָרא "ָעָמל" ָחָזק ּוְרִציִני!

ְּבֻחּקֹוַתי,   – ַהָּלׁשֹון  ִעם  ַּדְוָקא  ּפֹוֵתַח  ַהָּפסּוק  ְוָלֵכן 
ִּבְלׁשֹון חֹק. ִּכי חֹק ֶזה ִמְצָוה ְּבִלי ַטַעם, ְוֶזה ָּבא לֹוַמר 
ׁשּום  ַמְרִּגיׁש  ְוֵאינֹו  ֵמִבין  ֵאינֹו  ֶׁשָהָאָדם  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף 
ִעם  ַלֲעמֹל  ַיְמִׁשיְך  זֹאת  ְּבָכל  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַּבּתֹוָרה  ַטַעם 
ְלָכל  ִיְזֶּכה  ָּכְך  ַטַעם,  ְּבִלי  ֲאִפּלּו  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשּלֹו  ַהֶּפה 

ַהֵּׁשם. ִּבְרכֹות 

ֶזה ֶאָחד ֵמַהֵּפרּוִׁשים ַהְּידּוִעים ִמַּבַעל ָה"אֹור ַהַחִּיים" 
ַעל  ֵּפרּוִׁשים  ּוְׁשַנִים  ַאְרָּבִעים  ֵמִביא  )הּוא  ַהָּפסּוק  ַעל  ַהָּקדֹוׁש 
ֵּפרּוִׁשים  ַהְרֵּבה  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשֵּמִביא  ְּבִסְפרֹו  ַהָּיִחיד  ַהָּמקֹום  ְוֶזה  ֶזה,  ָּפסּוק 

ַעל ָּפסּוק ֶאָחד(, ֶׁשּכֹוֵתב ֶׁשִאם ְּבֻחּקֹוַתי ֵּתְלכּו ֶזה ְּבִדּבּור, 

ֶׁשָאָדם ְמַדֵּבר ִּדּבּוֵרי ּתֹוָרה ֶזה ִנְקָרא ֶׁשהֹוֵלְך 
ַהֵּׁשם. ְּבֻחּקֹות 
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מֹוֲהַר"ן  ְּבִלּקּוֵטי  ֵמִביא  ַז"ל  ַרֵּבנּו 
ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶאת  ע"ד(  ִסיָמן  א'  )ֵחֶלק 

 – פ"ה  )ַּדף  ְקדֹוִׁשים  ְּבָפָרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש 
ָמאן  "ִאית  ַהּזַֹהר:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ֶּפה(,  ִמְּלׁשֹון 

ְּדָלֵעי ְּבאֹוַרְיָתא" – ֵיׁש ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְוָעַמל 
ְּדָלא  ְּבִגְמּגּוָמא  ָּבּה  "ּוְמַגְמֵּגם  ָעֵמל(,   – ַּבֲאָרִמית  )ָלֵעי  ָּבּה 
ֵמִבין ֶאָּלא  ַּבִמִּלים, ְוֹלא ַרק ֶׁשֵאינֹו  ָיַדע" – ֶׁשְּמַגְמֵּגם 
ַּגם ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֲאִפּלּו ִלְקרֹא ֵהיֵטב, "ָּכל ִמָּלה ּוִמָּלה 
 – ִמָּלה"  ְּבַהאי  ָחִּדי  ָּברּוְך הּוא  ְוֻקְדָׁשא  ְלֵעָּלא  ָסְלָקא 
ָּכל ִמָּלה עֹוָלה ְלַמְעָלה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׂשֵמַח ִעם 
אֹוָתּה ִמָּלה, "ְוָקִביל ָלּה ְוָנַטע ָלּה ַסְחָרִנין ְּדָהַאי ַנֲחָלה 
ְוִאְתֲעִבידּו ֵמִאּנּון ִמיִלין ִאיָלִנין ַרְבְרִבין ְוִאיָקִרין ַעְרֵבי 
ָהֵאּלּו  ַהִּמִּלים  ֶאת  לֹוֵקַח  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש   – ַנַחל" 

ְוכּו'. ִויָקִרים  ְּגדֹוִלים  ִאיָלנֹות  ֵמֶהם  ְונֹוֵטַע 

ַהֶּזה,  ַהִּלּמּוד  ֶאת  ְּבֵפרּוׁש  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  רֹוִאים 
ַהִּמִּלים  ֶאת  ִלְקרֹא  ַמְצִליַח  ֹלא  ָאָדם  ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו 
הּוא  זֹאת  ְּבָכל  ֲאָבל  ֵמִבין,  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשֵּכן  ְוָכל  ְּכִתּקּוָנן 
ַהְּקדֹוָׁשה,  ַהּתֹוָרה  ִּדּבּוֵרי  ֶאת  לֹוַמר  ּוִמְתַיֵּגַע  ָעֵמל 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׂשֵמַח ְוָׂשׂש ְּבאֹוָתן ִמִּלים, ֵאין ָאנּו 

זֹו. ִּביִגיָעה  ָּפֳעלֹו  ּגֶֹדל  ֶאת  ְלָתֵאר  ְיכֹוִלים 

ֶעֶבד ֶנֱאָמן 
ת קֶֹדׁש  ּבָ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהּשֵׁ ּבְ
ַהר  ָרֵאל[ ּבְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ֻחּקֹוַתי - ֲחַזק ]ּבְ ְלֵסֶדר ּבְ

ר ַה'תשע״ט חּוץ ָלָאֶרץ[ – יט ִאּיָ ]ּבְ

ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום ְוָכל טּוב ֶסָלה ַיִּגיעּו ְוִיְרְּדפּו 

ֶאל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהְּיָקִרים ַהָּגִרים ְּבַיְבְנֵאל ִעיר 

ֲעֵליֶהם  הוי"ה  ַוֲאַתר,  ֲאַתר  ְּבָכל  ְוִדי  ְּבֶרְסֶלב, 

ַיְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ָּתִמיד. 

ֲחַזק   - ְּבֻחּקַֹתי  ָּפָרַׁשת  קֹוְרִאין  ַהַּׁשָּבת 

]ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל[ ּוָפָרַׁשת ְּבַהר ]ְּבחּוץ ָלָאֶרץ[, 

ְוֵיׁש לֹוַמר ְּבִעְנַין ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּביֵניֶהם, ִּכי ְּבֻחּקֹוַתי 

ֲחַזק ְמַרֵּמז ַעל עֶֹצם ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם 

ְלַקֵּים ָּכל ִמְצוֹת ה', ֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ָּבֶהם 

ׁשּום ַטַעם, ַרק עֹוֶׂשה אֹוָתם ֵמֲחַמת ִצּוּוי ה', 

ּוְמַקְּיָמם ֵמֲחַמת ֶׁשֶּזהּו ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ְועֹוֶׂשה 

ְּכֶעֶבד  ְּגמּוָרה,  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות  ַהּכֹל 

ֶנֱאָמן ָהעֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ַאַחר 

ָּכְך ַלֲעלֹות ְּבַהר ה' ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו, ֶׁשַהָּקדֹוׁש 

ְוָרִזין  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  לֹו  ְמַגֶּלה  הּוא  ָּברּוְך 

ְּדאֹוַרְיָתא, ִּכי רֹוֶאה ֶׁשִּמַּצד ֶאָחד הּוא ְּכמֹו ֶּבן 

ְוַאֲהָבה  ְּבִׂשְמָחה  ָאִביו,  ְרצֹון  ֶׁשְּמַקֵּים  ָחִביב 

ְּגמּוָרה, ּוִמַּצד ֵׁשִני הּוא ַּגם ֶעֶבד ֶנֱאָמן ֶׁשעֹוֶׂשה 

ְלָהִבין  ְּבִלי  ְלַרּבֹו,  ָקׁשֹות  ֲעבֹודֹות  ִמיֵני  ָּכל 

ָּבֶהם ׁשּום ַטַעם ְוֵׂשֶכל, ְוֶזהּו ְּבַה"ר ִּגיַמְטְרָיא 

ָר"ז, ְוַגם ִּגיַמְטְרָיא אֹו"ר, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ְמַגֶּלה לֹו ָהאֹור ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוָרִזין ְּדאֹוַרְיָתא, ַעד 

ֶׁשּזֹוֶכה ְלִהָּכֵלל ּבֹו ִיְתָּבַרְך ְלַגְמֵרי, ְוָלֵכן ַעְכָׁשו 

ִיְׂשָרֵאל[  ]ְּבֶאֶרץ  ְּבֻחּקֹוַתי  ָּפָרַׁשת  ֶׁשּקֹוְרִאין 

ְוֻכָּלם  "ַוִּיְקָרא",  ֵסֶפר  ַעל  ִסּיּום  ְועֹוִׂשין 

ְזַמן  הּוא  ְוִנְתַחֵּזק"  ֲחַזק  ֲחַזק  "ֲחַזק  צֹוֲעִקים 

ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ּוְלִהְתַחֵּדׁש  ְלִהְתַחֵּזק 

ּוְלִהְתעֹוֵרר ֵמָחָדׁש ַלֲעלֹות ְּבַהר ה', ּוְלִהְתָקֵרב 

ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיְׁשִּפיַע ָעֵלינּו ַהֵּׁשם 

ְּברּוָחִנּיּות  ְצִריִכין  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָמה  ָּכל  ִיְתָּבַרְך 

ְּכָלל. ָּדָבר  ָלנּו ׁשּום  ֶיְחַסר  ְוֹלא  ּוְבַגְׁשִמּיּות, 

לֹום ּוְמֹבָרְך! ת ׁשָ ּבָ ַאֵחל ָלֶכם ׁשַ ַהּמְ

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

משיחות מו״ר הרה״צ שליט״א
מכתב לשבת



ֶרְסֶלב ִהיא ֱאֶמת? ַהִאם ַרק ּבְ
ֵמֵאיפֹה ֵיׁש ַלֲחִסידּות ְּבֶרְסֶלב ֶאת ָהאֶֹמץ ְלַהִּגיד ֶׁשַרק ַהֶּדֶרְך ֶׁשָּלֶהם ִהיא ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת?

ַרְך, יֹום ג' ְלֵסֶדר ַצו ט'  ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהּשֵׁ ּבְ
ֲאָדר ב' ַה'תשע״ד

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ֶאל ... נ"י

ְלָנכֹון ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ֲאִני ַאף ַּפַעם ֹלא ָׁשַמְעִּתי ִאְמָרה ָּכזֹו, ִּכי 
סֹוף ָּכל סֹוף ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַמֲאִמיִנים ּבֹו 
ִיְתָּבַרְך ְוֵהם ֱאֶמת, ִּכי ִאם ִנְתּבֹוֵנן ֲאַזי ְּכָבר 
ֱאֹלִקים  "ְוֲהַוָי"ה  י'(:  י'  )ִיְרְמָיה  ַהָּנִביא  ָאַמר 
עֹוָלם",  ּוֶמֶלְך  ַחִּיים  ֱאֹלִקים  הּוא  ֱאֶמת 
ְוָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"א( 
ֶׁשַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִנְקָרא ֱאֶמת, ְוָלֵכן 
ְּכָכל ֶׁשָאָדם יֹוֵתר ִמְתָקֵרב ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא יֹוֵתר ֱאֶמת ִנְכֶנֶסת ּבֹו, ְוֹלא ַׁשָּיְך ְלַהִּגיד 
ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ָּכל  ֵמַהֵּׁשִני,  ֱאֶמת  יֹוֵתר  ֶׁשֶּזה 
ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ּבֹו ִיְתָּבַרְך ּוְמַקֵּים 
ֶאת ִמְצוֹוָתיו ִיְתָּבַרְך ֲאַזי ֲחקּוָקה ּבֹו ֱאֶמת, 
ְוָלֵכן ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ַעל ִׁשיָטה זֹו אֹו ַעל 

ֱאֶמת  ֶׁשַאַחת  ְוכּו'  ְוכּו'  זֹו  ִׁשיָטה 
יֹוֵתר ֵמַהְּׁשִנָּיה, ִּכי ָהֱאֶמת ִהיא 

ַרק ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

ְלַגּלֹות  ַרק  ָעֵלינּו  ְוָלֵכן 
ּוְלַפְרֵסם ְלֻכָּלם ֶאת ֲאִמַּתת 
ְוָאַמר  ִיְתָּבַרְך,  ְמִציאּותֹו 

ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ַז"ל  ַרֵּבנּו 
א' ִסיָמן ס"ו( ְּכָכל ֶׁשָאָדם ְמַדֵּבק 

ְוִעַּקר  ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  ַעְצמֹו  ֶאת 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ְלַדֵּבר  הּוא  ַהְּדֵבקּות 

הּוא, ִּכי )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"ד( ַהַּׁשַער 
ְלִהָּכֵנס ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ֶזה ֶּדֶרְך ְּתִפָּלה – ֲאַזי 
ֵיׁש ּבֹו יֹוֵתר ֱאֶמת, ִּכי הּוא ִנְכָלל יֹוֵתר ְויֹוֵתר 
ּבֹו ִיְתָּבַרְך, ְוֵאין עֹוד ִהְתַּכְּללּות ְּבֵאין סֹוף 
ֶאל  ְמַדֵּבר  ֶׁשָאָדם  ַהִּדּבּור  ְּכמֹו  הּוא  ָּברּוְך 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֶׁשָאז הּוא ִמְתַיֵחד ִעּמֹו 
'ִהְתּבֹוְדדּות'  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ָּכל  ֶׁשֶּזה  ִיְתָּבַרְך, 
ֶׁשַרֵּבנּו ַז"ל ִּגָּלה ָלנּו, ֶׁשָאָדם ָצִריְך ְלַהְרִּגיל 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ְלַדֵּבר  ַעְצמֹו  ֶאת 
לֹו  ּוְלַסֵּפר  טֹוב,  ָחֵבר  ֶאל  ֶׁשְּמַדֵּבר  ְּכמֹו 
ִיְתָּבַרְך ָּכל ָמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו, ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
ִיְתָּבַרְך ָּכל ָּדָבר ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות, ְוַדְיָקא ַעל 
ְיֵדי ֶזה ַיְצִליַח ַּדְרּכֹו, ִּכי ַהִּדּבּור ֶׁשְּמַדְּבִרים 
ֶׁשְּמַדֵּבק  ָמה  ֶזה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִעם 
אֹותֹו ֵאָליו ִיְתָּבַרְך ְּבסֹוד )ְּדָבִרים י' כ"א( "הּוא 
ְיֵדי ֶׁשָאָדם  ִּכי ַעל  ְתִהָּלְתָך ְוהּוא ֱאֹלֶקיָך", 
ַמְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

ִיְתָּבַרְך. ִנְכַלל ּבֹו  ְיֵדי ֶזה הּוא  הּוא ַעל 

ֵאֶצל  ַהְּיסֹודֹות  ְיסֹוד  ָהָיה  ֶׁשֶּזה  ֶוֱהיֹות 
ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ַז"ל,  ַרֵּבנּו 
ַּבֲעבֹוָדה  ֶׁשעֹוֵסק  ִמי  ָּכל  ְוָלֵכן  ִיְתָּבַרְך, 
ְלִהְתּבֹוֵדד  ִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשל  ַהּזֹו  ַהְּקדֹוָׁשה 
ִיְתָּבַרְך,  ּבֹו  יֹוֵתר  ִנְכַלל  הּוא  ִיְתָּבַרְך,  ִעּמֹו 
ֶׁשהּוא ֶעֶצם ָהֱאֶמת ִּכְבָיכֹול, ְוֹלא ֶׁשאֹוְמִרים 
ֱאֶמת  ֵאין  ֲאֵחִרים  ְוֵאֶצל  ָהֱאֶמת  ֶׁשֶאְצֵלנּו 

ְוכּו'.

ּוְכָבר ָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל )ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תכ"א( 
ַהַּצִּדיִקים ֲאִפּלּו ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים ֶׁשל ַעְכָׁשו, 
ֵהם ְיָקִרים ַּגם ֵּכן ְמאֹד ְּבֵעיֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 
ְוִאְלָמֵלא ֹלא ָהָיה ָּבֶהם ַרק ָמה ֶׁשְּמַרֲחִקים 
ּוַמְנִהיִגים  ַההֹוְלִכים  ַהַּקֵּלי עֹוָלם,  ִמִּמְנָהֵגי 
ְוהֹוְלִכים  ָהַעּכּו"ם,  ְּבַדְרֵכי  ַּדְיָקא  ַעְצָמם 
ַּדְיָקא  ְוַכָּוָנָתם  ְוָחְכמֹות,  ַהֲחִקירֹות  ְּבַדְרֵכי 
ּוְבַמְלּבּוֵׁשיֶהן  ְּבַמֲהָלָכן  ַעְצָמם  ְלִהַּדמֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ָהַעּכּו"ם  ְּכִמְנָהֵגי  ּוְבִמְנֲהֵגיֶהם 
ִנְתַּפֵּׁשט ַעְכָׁשו ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים, 
ְוִאם ֹלא ָהיּו ּפֹוֲעִלים ַהַּצִּדיִקים 
ֶׁשְּמַרֲחִקין  ָמה  ִאם  ִּכי 
ֵמֶהם – ַּגם ֵּכן ַּדָּים. ִּכי ָּכל 
ִמְתַנֵהג  ֶׁשהּוא  ֵאיְך  ַמְנִהיג 
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ַּבֲעבֹוָדתֹו, 
ְוֵכן  ִמַּדְרֵכיֶהם,  ָרחֹוק  הּוא 
ַהְּמקָֹרִבים ֲאֵליֶהם, ִּכי ֵמַאַחר 
ְלַהִּניַח ֵׂשָער  ִלְבִלי  ֶׁשְּמַדְקְּדִקין 
ִמֵּמיָלא  ָהרֹאׁש,  ֵּפאֹות  ֲאחֹוֵרי 
ָהאר,  ֵּבי  ֶׁשּקֹוִרין  ְּבלֹוִרית  ְמַגְּדִלים  ֵאיָנם 
ָהַעּכּו"ם  ִמִּמְנֲהֵגי  ְרחֹוִקין  ֵהם  ּוִמֵּמיָלא 
ּוִמַּכת ַהִפילֹוסֹוִפים ְוַהְּמַחְּקִרים ֶׁשַּמְנִהיִגים 
ָּגדֹול  ָּדָבר  ְוֶזהּו  ָּכֵאּלּו.  ִּבְדָרִכים  ַעְצָמם 
ְוַהִפילֹוסֹוְפָיה  ַהֲחִקירֹות  ַּדְרֵכי  ִּכי  ְמאֹד, 
הּוא ֲהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּבָכל ָהָרעֹות ְוֵאין ַרע 

ֵמֶהם. ֶׁשָרחֹוק  ִמי  ַאְׁשֵרי  ִמֶּזה, 

ַז"ל  ֶׁשַרֵּבנּו  ֵאיְך  ְּבֵפרּוׁש  רֹוִאים  ְוָלֵכן 
ַמְפִליג ַּגם ִּבְׁשָאר ַהַּמְנִהיִגים ֶׁשְּמַחְּזִקים ֶאת 
ַאְנֵׁשיֶהם ִלְהיֹות ֻמְבָּדִלים ִמַּדְרֵכי ַהּפֹוְׁשִעים 
ְוכּו',  ְוַהֵּפאֹת  ַהָּזָקן  ֶאת  ֶׁשּמֹוִריִדים  ְוכּו', 
ּוְנֵבלֹות  ְטֵרפֹות  ְואֹוְכֵלי  ַׁשָּבתֹות  ְמַחְּלֵלי 
ְּבַׂשר ַהֲחִזיר ְוַהְּׁשַפִּנים ְוכּו'. ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל 
ַאְנֵׁשיֶהם  ֶאת  ֶׁשְּמעֹוְרִרים  ַהַּמְנִהיִגים  ֶׁשֵּכן 
ְלַמְעָלה  ֵאין  ֲאֶׁשר  ַּבּתֹוָרה,  ִעִּתים  ִלְקּבַֹע 

ֶחְלָקם. ְוַאְׁשֵרי  ַאְׁשֵריֶהם  ִמֶּזה, 

ִמן  ְוַהְצָלָחה  ָרָכה  ּבְ ְלָך  ַאֵחל  ַהּמְ
. ם ִי ַמ ּשָׁ ַה

ה ָרץ? ְלָאן ַאּתָ
ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו  ְּבֵבית 
ְּבסֹוף  ְמאֹד  ְמַמֵהר  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ָהָיה  זי"ע,  ִמַּבאְרִּדיְטׁשֹוב 
ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלַסֵּים  ְזַמן  לֹו  ָהָיה  ְּבקִֹׁשי  ָלֵצאת,  ַהְּתִפָּלה 
ָּכָראּוי, ָּפָנה ֵאָליו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ּוְׁשָאלֹו: ְלֵהיָכן ַאָּתה ָרץ?, 
"ֲאִני ְמַמֵהר ַלַּפְרָנָסה ֶׁשִּלי" ָעָנה אֹותֹו ָאָדם, ַנֲעָנה לֹו ָהַרב 
ַהָּקדֹוׁש ִמַּבאְרִּדיְטׁשֹוב: "ֵמֵאיפֹה ַאָּתה ָּכל ָּכְך ָּבטּוַח ֶׁשַאָּתה 
ֶׁשְּלָך,  ֵמַהַּפְרָנָסה  ָרץ  ַאָּתה  אּוַלי  ֶׁשְּלָך?  ַהַּפְרָנָסה  ֶאל  ָרץ 

ֶהָהפּוְך?"... ַּבִּכּוּון  ַאָּתה  אּוַלי 

ָעָליו  אּוָלם  ְלַפְרָנָסתֹו,  ַלֲעבֹד  ָלֶלֶכת  ָצִריְך  ֶׁשָאָדם  ָנכֹון 
ְלִהְצָטֵרף  ַהְּקדֹוָׁשה,  ַּבּתֹוָרה  ִׁשעּוִרים  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ִלְראֹות 
ְלֵאיֶזה ִׁשעּור ּתֹוָרה, ִלְראֹות ֶׁשָּיקּום ַמְסִּפיק ֻמְקָּדם ֶׁשּיּוַכל 
ְׁשַנִים  ַהְּתִפָּלה,  ַאַחר  ִלּמּוד  ֵאיֶזה  ְוַלְחטֹף  ָּכָראּוי  ְלִהְתַּפֵּלל 
ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום, ֶּפֶרק ִמְׁשָניֹות, ְוַגם ָּבֶעֶרב, ֶזה ָיִביא לֹו 

ַהַּפְרָנָסה! ֶאת 

ִסֵּפר ָהֵרי"ַח ַהָּקדֹוׁש ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי: ְׁשֵני 
ֲאָנִׁשים ָּדרּו ְּבִעיר ַאַחת, ּוְׁשֵניֶהם ִהְתָחרּו ְלַפְרָנָסָתם ְּבִמְסָחר 
ְּבַבִּדים, ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ִאיׁש ָּכֵׁשר, ָהָיה ַמְׁשִּכים קּום ְלֵבית 
ַאַחר  ּתֹוָרה  ְּבִׁשעּוֵרי  ִנְזָהר  ְוַגם  יֹום,  ָּכל  ְּכָוִתיִקין  ַהְּכֶנֶסת 
ַאַחת  אֹו  ֶעֶׂשר  ַהָּׁשָעה  ָהְיָתה  ּוְכָבר  ְּכֶׁשִּסֵּים  ְוַרק  ַהְּתִפָּלה, 

ֶעְׂשֵרה, ָּפָנה ְלֲחנּותֹו. 

ֵמִאיָדְך, ַהֵּׁשִני ָהָיה ְמַמֵהר ְמאֹד ִּבְתִפָּלתֹו, 
ִאם ִּבְכָלל ָהָיה זֹוֶכה ִלְהיֹות ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, 

ְוָאץ ַלֲחנּותֹו ִלְתּפֹס יֹוֵתר קֹוִנים.

ַאְך ַהְּמִציאּות ָהְיָתה, ֶׁשְּלִראׁשֹון ַאף 
ַּפַעם ֹלא ָחְסרּו קֹוִנים, ַאף ֶׁשַהֵּׁשִני ָהָיה 
ַהֵּׁשִני  ֶׁשל  ֲחנּותֹו  ָׁשעֹות,  יֹוֵתר  ָּפתּוַח 

קֹוִנים. ָהְמָתה 

ְיָקָרה  ְסחֹוָרה  ָלִעיר  ִהִּגיָעה  ַּפַעם 
ָּבִעיר,  ִהְתַּפְרֵסם  ַהּקֹול  ִּבְמֻיָחד,  ּוְמֻׁשַּבַחת 

 - ִראׁשֹוָנה  ְּפתּוָחה  ֶׁשָהְיָתה  ַּבֲחנּות  ָעֶליָה  ָעטּו  ְוַהּקֹוִנים 
נֹוָסף  ָלקֹוַח  ִהִּגיַע  ְוִהֵּנה  ִּבְתִפָּלתֹו...  ַהְּמַמֵהר  ֶׁשל  ֲחנּותֹו 
ַרָּבה  ִלְמצֹא ַּגם הּוא ַּכּמּות  ֶּדֶרג, ֶׁשִּבֵּקׁש  - ַׂשר ָחׁשּוב ָרם 
ְוַהַּׂשר  ֵמַהֲחנּות,  ָאְזָלה  ְּכָבר  ַהְּסחֹוָרה  ַהָּיָקר, אּוָלם  ֵמַהַּבד 

ֵריקֹות. ְּבָיַדִים  ָלֵצאת  ֶנֱאַלץ 

ַהָּׁשַמִים  ְיֵרא  ַהְּיהּוִדי  ִהִּגיַע  זֹו,  ֵמֲחנּות  ְּכֶׁשָּיָצא  ְּבִדּיּוק 
ִלְפּתַֹח ֶאת ַהֲחנּות, ְּבָפִנים ְמִאירֹות ֵמֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְּתִפָּלה 
ֶׁשְּיַמֵּלא  ָחָזק  ְּבִבָּטחֹון  ְּכִסְדָרן,  ִׁשעּוִרים  ְוִלּמּוד  ָּכָראּוי 
ֶאְצלֹו  מּוָכָנה  ָהְיָתה  ַהְּיָקָרה  ַהְּסחֹוָרה  ְצָרָכיו.  ִיְתָּבַרְך  ה' 
ִלְמִכיָרה ַּבֲחנּות, ֲאָבל ֵּבְנַתִים ֹלא ָמַכר ִמֶּמָּנה ֲחִתיָכה ַאַחת.

ְׁשָאלֹו ַהַּׂשר ִאם ֵיׁש לֹו ֶאת ַהַּכּמּות ַהְּגדֹוָלה ֵמַהַּבד ַההּוא, 
ִּבְמִחיר  ְּגדֹוָלה  ַהְזָמָנה  ְוָעַרְך  ַהַּׂשר  ִנְכַנס  ְּבִחּיּוב,  ְוַנֲעָנה 
ַרב  ֶרַוח  ָהַאֵחר,  ֵמַהְּמַלאי  ַרָּבה  ְסחֹוָרה  ָקָנה  ְועֹוד  ְמֻכָּבד 

ַהְּמַמֵהר... ֵמֲעִמיתֹו  יֹוֵתר  ַהֶּזה  ַהְּיהּוִדי  ִהְרִויַח 

"ִאם  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ָלנּו  אֹוֶמֶרת  ַהְּקדֹוָׁשה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ּוְכמֹו 
ְוָנַתִּתי  אָֹתם,  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשמֹרּו  ִמְצוֹ ַתי  ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחּקַֹתי 
ִגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהָּׂשֶדה ִיֵּתן ִּפְריֹו".
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