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ַהָּפָרָׁשה ּפֹוַתַחת ּוַמְרָאה ָלנּו ֶאת ַהִהְתַחְּזקּות ֶׁשל 
מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשהּוא ָּתִמיד ִהְתַעֵּסק ַּבְּתִפָּלה: "ָוֶאְתַחַּנן 
ְלִהָּכֵנס  ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ְּגֵזָרה  ֶׁשֵּיׁש  ָיַדע  ה'", הּוא  ֶאל 
ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל "ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה'" ֲאִני ֹלא ְמָיֵאׁש 

ֶאת ַעְצִמי! 

ַהִהיא"  "ָּבֵעת  ַהִּמִּלים  ַעל  ֵלאמֹר"  ַהִהיא  "ָּבֵעת 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ָלנּו  ְמַגֶּלה 
ֶאל  "ָוֶאְתַחַּנן  ְמאֹד,  ְוִנְפָלא  נֹוָרא  ִּגּלּוי  צט(  ִסיַמן 
ֲאִני  ְּדֵבקּות...  ִלי  "ֵאין  ּתֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ָּתִמיד,   - ה'" 

ֹלא ָראּוי... ֲאִני ֹלא ָחׁשּוב... ַמּדּוַע ֶׁשְּיַקְּבלּו 
ְמאֹד,  ְמֻבְלָּבל  ֲאִני  ְּתִפּלֹוַתי?...  ֶאת 

ַעְצִמי  ֶאת  ְלַצְמֵצם  ֲאִני  ָיכֹול  ּוְבקִֹׁשי 
ְולֹוַמר ֶאת ַהִּמִּלים ֶׁשל ַהִּסּדּור, ְוֵאיְך 
אֹוִסיף ַעְכָׁשו ְלַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא?!"...

ֶאל  "ָוֶאְתַחַּנן  ְּבֵפרּוׁש:  ַרֵּבנּו  אֹוֵמר 
ַאָּתה  ִּבְדֵבקּות",  ֹלא  ּוֵבין  ִּבְדֵבקּות  ֵּבין   - ה' 

ְּתַדֵּבר ֶאל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוַאל ִּתְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום 
ָּדָבר, ִּתַּקח ֶאת ְּכֵלי ַהִּדּבּור ֶׁשְּלָך ַּבָּיַדִים, ִּתְפַּתח ֶאת 
ָּברּוְך הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ֶאל  ְלַדֵּבר  ְוַתְתִחיל  ֶׁשְּלָך  ַהֶּפה 
ְמַׁשֶּנה  ֹלא  ֶׁשִּתְהֶיה,  ֵעת  ְּבֵאיזֹו  ַהְינּו  ַהִהיא"  ״ָּבֵעת 
ָצָרה,  ֵאיזֹו  ּדַֹחק,  ְּבֵאיֶזה  ַעְכָׁשו  ִנְמָצא  ַאָּתה  ָמַתי! 
 - הּוא!  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ִּתְתַּפֵּלל  ָׁשם  ְּבָעָיה,  ֵאיזֹו 
קֶֹדׁש'  'ֶזַרע  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֵּסֶפר  ]ַּגם  ֵאיפֹה!  ְמַׁשֶּנה  ֹלא 
להרה"ק ְמרֹוְּפִׁשיץ זי"ע, ַמְסִּביר ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה 

ַז"ל[. ַרֵּבנּו  ְּכִדְבֵרי  ַמָּמׁש 

"ְוָהִעָּקר ֶׁשִּתְזּכֹר ֶאת ַה"ֵלאמֹר" ָלׁשֹון ֶׁשל 'ְלַהִּגיד' 
- ַּתִּגיד ֶאת ֶזה ְּכמֹו ֶׁשַאָּתה ָיכֹול! ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ֲהִכי 
ִיְׁשמֹר?  ה'  ָּפגּום,  ַוֲהִכי  ָּבעֹוָלם  ָּפחּות  ֲהִכי  ָּגרּוַע, 
ַּתִּגיד ֶאת ֶזה ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵאין ָּגרּוַע ָּבעֹוָלם ָּכמֹוִני, ַרֵחם ָעַלי! ֲאִני 

רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר!" . ַרֵּבנּו ִּגָּלה ָלנּו ֶאת ַהּכַֹח 
ֶׁשל ָהָרצֹון; ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה ְּבָכל יֹום )ִּבְרַּכת 
"ְרֵצה"(: "ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך" 
ִעְנַין  ֶזה   - ַעֶּמָך  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ְּגדֹוָלה  ֲהִכי  ָהֲעבֹוָדה 
ָהָרצֹון, ֶׁשָאָדם אֹוֵמר: "ֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר! 
ֲאִני ָרחֹוק ְמאֹד ְמאֹד, ֲאָבל ֲאִני רֹוֶצה!" ָהָרצֹון ֶׁשל 
ָאְמָנם  "ֲאִני  יֹוֵדַע:  ֶׁשָאָדם  ֶׁשּלֹו!   - ַהִחּיּות  זֹו  ָאָדם 
ָרחֹוק, ֲאָבל ֵיׁש ִלי ָרצֹון!", זֹו ַהֶּנָחָמה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ְּבתֹוְך 

ָּכל ַהָּצרֹות.
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ו

ׁ
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ֹ
ֶבת ְצִריָכה ָקרו ָהַרּכֶ

ֶׁשְּכֶׁשָאָדם  ַהִהיא,  ַּבּתֹוָרה  ְמַגֶּלה  ַרֵּבנּו 
ַמְתִחיל ָּכְך ְלֹלא מֹוִחין, ְּכֶׁשהּוא ְּבַקְטנּות 
ְוַקְטנּות ְּדַקְטנּות, ֲאָבל ָיבֹוא ַּפַעם ְוהּוא 
ִיְזֶּכה ְלֵאיזֹו ִהְתעֹוְררּות ִּדְקֻדָּׁשה, ַהַּצִּדיק 
עֹוֵרר אֹותֹו ְוִהְכִניס ּבֹו ָרצֹון טֹוב, ְוִיְזֶּכה 
ַהּזֹו  ַהְּתִפָּלה  ִּפְתאֹום  ִּבְדֵבקּות,  ִלְתִפָּלה 
ֶׁשעֹוָלה ְלַמְעָלה ִּתַּקח 'ְטֵרְמּפ' ֶאת ָּכל ְׁשָאר 

ְוַכָּוָנה. ְּדֵבקּות  ְלֹלא  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַהְּתִפּלֹות 

סֹוֵחב  ָמה  ֲאָבל  ַרִּבים,  ְקרֹונֹות  ִעם  ַרֶּכֶבת  ְּכֵעין 
ַהָּמנֹוַע,  ִעם  ָהִראׁשֹון  ַהָּקרֹון  ַהְּקרֹונֹות?  ָּכל  ֶאת 
ְולּוֵלא ֶׁשְּמֻחָּבר ַאְך ָקרֹון ֶאָחד ַלָּקרֹון ָהִראׁשֹון ֵאין 
ּוִמָּיד  ִקְמָעא,  ֹלא  ַאף  ָלזּוז  ְיכֹוִלין  ַהְּקרֹונֹות  ָּכל 
ְּכֶׁשְּמַחְּבִרים ֶאת ַהּכֹל ַלָּקרֹון ָהִראׁשֹון ָּכל ַהְּקרֹונֹות 
ְלִעְנָיֵננּו,  הּוא  ֵכן  ָהִראׁשֹון.  ִעם  ּוָבִאים  ִנְסָחִבים 
ּוְׁשָאר  ָהִראׁשֹון,  ַהָּקרֹון   - ְּדֵבקּות  ִעם  ַהְּתִפָּלה 
ַהְּקרֹונֹות - ַהְּתִפּלֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְלֹלא ְּדֵבקּות, ַאְך ִמָּיד 
ְּכֶׁשֵּיׁש ֶאת ַהָּקרֹון ָהִראׁשֹון ִעם ַהּכַֹח ָהַרב הּוא סֹוֵחב 

ְלַמְעָלה.  ֻּכָּלן  ַהְּתִפּלֹות  ָּכל  ֶאת  ַאֲחָריו  ְולֹוֵקַח 

ֲחׁשּוָבה  ָמה  "ְוִכי  לֹוַמר  ְלָאָדם  לֹו  ַאל  ְוָלֵכן 
ַהּמִֹחין,  ַקְטנּות  ְּבַתְכִלית  ַמָּמׁש  ֲאִני  ֲהֵרי  ְּתִפָּלִתי... 
ְוֹלא ַמְרִּגיׁש ׁשּום ִחּיּות ְוׁשּום ִהְתעֹוְררּות, ּוָמה ָׁשָוה 
ִלי ַהְּתִפָּלה ַהּזֹו"... ִּכי ֶּבֱאֶמת ִהיא ָׁשָוה ְמאֹד ְמאֹד!

ִדי...
ֹ
ן ַהּסו

ֹ
ֵלפו ר ַהּטֵ ִמְסּפַ

"ֵאיִני יֹוֵדַע ַעל ָמה ַאָּתה ַמְרֶּבה ָּכל 
ָעֶליָך,  ֶׁשעֹוֵבר  ָמה  ָּכל  ִלי  ִלְכּתֹב  ָּכְך 
ָרִגיל ְלַסֵּפר  ַהֹּלא יֹוֵתר טֹוב ֶׁשִּתְהֶיה 
ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ַּפַעם ָמה ֶׁשעֹוֵבר 
ָעֶליָך ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, ַּכֲאֶׁשר 
ֵמַאְנֵׁשי  ֶאָחד  ַאַחת  ַּפַעם  ִהְתַּבֵּטא 
ְׁשלֹוֵמנּו, ְוָאַמר: ַרֵּבנּו ַז"ל ִלֵּמד אֹוִתי 
ִמְסַּפר ֵטֵלפֹון סֹוִדי... ֲאֶׁשר ֶּתֶכף ּוִמָּיד 
ְּכֶׁשעֹוֵבר ָעַלי ַמֶּׁשהּו, ֲאִני ְמַטְלֵּפן ֵאָליו 
ַהִהְתּבֹוְדדּות,  סֹוד  ְוהּוא  ִיְתָּבַרְך... 
ִלְהיֹות ָרִגיל ֵליֵלְך ְלָמקֹום ָּפנּוי ֶׁשֵאין 
ָׁשם ְּבֵני ָאָדם, ּוְלָפֵרׁש ָּכל ִׂשיָחתֹו ְוָכל 
ָמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ְּברּוָחִנּיּות ְוַגְׁשִמּיּות 

ִיְתָּבַרְך. ֵאָליו 

ֹלא  ַמּדּוַע  ָאִחי!  ֲאהּוִבי  ֵּכן  ְוַעל 
ִּתְׁשַּתֵּמׁש ִעם ִמְסַּפר ַהֵּטֵלפֹון ַהּסֹוִדי 
ְוִאם  ַהִּמְסָּפר,  ֵיׁש  ְלָך  ַּגם  ִּכי  ַהֶּזה... 
ַּתֲעֶׂשה ְּבָכל ָׁשָעה ְוָׁשָעה ֵטֵלפֹון ֵאָליו 
ִיְתָּבַרְך, ָאז ִיְרַוח ְלָך ְּבֶעְזָרתֹו ִיְתָּבַרְך.

ָהעֹוָלם  ֶׁשְּכָלל  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ְוַאף 
ֵאין  ָאנּו  ֵאּלּו...  ִמִּדּבּוִרים  צֹוֲחִקים 
ִמי  ַאְׁשֵרי  ַז"ל!  ַרֵּבנּו  ִּדְבֵרי  ֶאָּלא  ָלנּו 
ּוְמַקְּימֹו  ַעְצמֹו,  ֶאת  ַמְטֶעה  ֶׁשֵאינֹו 
ְּגמּוָרה,  ּוִבְפִׁשיטּות  ִּבְתִמימּות 
ּוַמְמִׁשיְך ַעל ַעְצמֹו ֲעֵרבּות, ְנִעימּות, 
ִזיו אֹור ְוִחּיּות ֱאֹלקּותֹו ִיְתָּבַרְך. ִּכי ֵאין 
ְלָך עֹוד נַֹעם ַוֲעֵרבּות ָּבעֹוָלם ִמָּדָבר 
ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ָרִגיל  ִמִּלְהיֹות  ַהְינּו  ֶזה, 
ֶאת  ּוְמַזֵּכְך  ְמַטֵהר  ֶזה  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך, 

ּוִמַּבחּוץ". ִמַּבִית  ָהָאָדם 

ב ד' ֲאָלִפים  ַנַחל ִמְכּתָ ר ּבְ )ֲאׁשֶ
של"ז(
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ל  ּלֵ ֵסֶדר ְלִהְתּפַ  ַהִאם ֶזה ּבְ
ים? ִמּיִ ְ

ׁ
ש ָבִרים ּגַ ם ַעל ּדְ ּגַ

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַהֵּׁשם  ָהַרב ַהָּקדֹוׁש.  ִלְכבֹוד  ָׁשלֹום 
ְלָך  ְוִיֵּתן  ּוַבְּנִעיִמים,  ַּבּטֹוב  ּוְׁשנֹוֶתיָך  ָיֶמיָך  ַיֲאִריְך 
ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש  ֶאת ַהּכֹוַח 

עֹוֶׂשה. ֶׁשַאָּתה 

ֵיׁש ִלי ְׁשֵּתי ְׁשֵאלֹות ְּבִעְנַין ִהְתּבֹוְדדּות:

ַּבּכֶֹתל?  ְוִהְתּבֹוְדדּות  ַהְּתִפָּלה  ַמֲעַלת  ַמִהי  א. 
ִמְתַּגֵּׁשם? ָׁשם  ְמַבְּקִׁשים  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ַהִאם 

ַּגם  ְּכָלִלי  ְּבאֶֹפן  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבֵסֶדר  ֶזה  ַהִאם  ב. 
ְיכֹוִלים  ֻּכָּלם  ְוֹלא  ֵמַאַחר  ַּגְׁשִמִּיים  ְּדָבִרים  ַעל 

רּוָחִנּיּות? ְוַהָּׂשגֹות  ַמֲעלֹות  ַעל  ַרק  ְלִהְתַּפֵּלל 

ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך ְמאֹוד  ַרָּבה,  ּתֹוָדה 
ּוְמַאֵחל ְלָך ַרק טֹוב, ְוֶׁשַּתֲאִריְך ָיֶמיָך 

ִאָּתנּו!

ְלֵסֶדר  ב'  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהּשֵׁ ֶעְזַרת  ּבְ
ַה'תשע"ד ִסיָון  ד'  ַהֲעלְֹתָך  ּבְ

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ֶאל ... נ"י

ְלָנכֹון ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתְבָך.

ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ָאַמר  ַז"ל  ַרֵּבנּו 
ִמן  ּוְגדֹוָלה  ֶעְליֹוָנה  ַמְעָלה  ַהִהְתּבֹוְדדּות הּוא  כ"ה( 
ַהּכֹל. ְּדַהְינּו ִלְקּבַֹע לֹו ַעל ָּכל ָּפִנים ָׁשָעה אֹו יֹוֵתר 
ּוְלָפֵרׁש  ַּבָּׂשֶדה,  אֹו  ֶחֶדר  ְּבֵאיֶזה  ְלַבּדֹו  ְלִהְתּבֹוֵדד 
ִׂשיָחתֹו ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ִּבְטָענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות ְּבִדְבֵרי 
ִיְתָּבַרְך,  ִמְּלָפָניו  ּוְלִהְתַחֵּנן  ְלַבֵּקׁש  ּוִפּיּוס,  ְוִרּצּוי  ֵחן 
זֹו  ְוִׂשיָחה  ּוְתִפָּלה  ֶּבֱאֶמת.  ַלֲעבֹוָדתֹו  ֵאָליו  ֶׁשְּיָקְרבֹו 
הּוא  זֹו  ְוַהְנָהָגה  ְוכּו'.  ּבֹו  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְּבָלׁשֹון  ִיְהֶיה 
ְּגדֹוָלה ַּבַּמֲעָלה ְמאֹד ְמאֹד, ְוהּוא ֶּדֶרְך ְוֵעָצה טֹוָבה 
ֵעָצה  ִהיא  זֹאת  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְמאֹד 
לֹו  ֶׁשֶּיְחַסר  ָמה  ָּכל  ַעל  ִּכי  ַהּכֹל.  ֶׁשּכֹוֵלל  ְּכָלִלית, 
ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, אֹו ִאם הּוא ָרחֹוק ְלַגְמֵרי ִמּכֹל ָוכֹל 
ִויַבֵּקׁש  ִׂשיָחתֹו  ְיָפֵרׁש  ַהּכֹל  ַעל  ִיְתָּבַרְך,  ֵמֲעבֹוָדתֹו 
ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך. ַוֲאִפּלּו ִאם ִלְפָעִמים ִנְסַּתְּתִמין ְּדָבָריו, 
ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְפּתַֹח ִּפיו ְלַדֵּבר ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְּכָלל, ַאף 
ַעל ִּפי ֵכן ֶזה ְּבַעְצמֹו טֹוב ְמאֹד. ְּדַהְינּו ַהֲהָכָנה ֶׁשהּוא 
מּוָכן ְועֹוֵמד ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך, ְוָחֵפץ ּוִמְׁשּתֹוֵקק ְלַדֵּבר, 
ְוַגם  ַאְך ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול, ֶזה ְּבַעְצמֹו ַּגם ֵכן טֹוב ְמאֹד. 
ְוַעל  ְּבַעְצמֹו,  ִמֶּזה  ּוְתִפָּלה  ִׂשיָחה  לֹו  ַלֲעׂשֹות  יּוַכל 
ֶׁשִּנְתַרֵחק  ִיְתָּבַרְך,  ְלָפָניו  ְוִיְתַחֵּנן  ִיְצַעק  ְּבַעְצמֹו  ֶזה 
ָּכל ָּכְך, ַעד ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ֲאִפּלּו ְלַדֵּבר. ִויַבֵּקׁש ֵמִאּתֹו 
ִיְתָּבַרְך ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ֶׁשַּיְחמֹל ָעָליו ְוִיְפַּתח ִּפיו, 

ן ְלִהְתַנֵחם ַעל ְיֵדי ָוֶאְתַחּנַ
ת  ּבַ ן – ׁשַ ת קֶֹדׁש ְלֵסֶדר ָוֶאְתַחּנַ ּבַ ַרְך, יֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהּשֵׁ ּבְ

ָאב  ַה'תשע"ט  ַנֲחמּו ט"ו ּבְ

ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ֶאל  ְוִיְרְּדפּו  ַיִּגיעּו  ֶסָלה  טּוב  ְוָכל  ְוַהָּׁשלֹום  ַהַחִּיים 
הוי"ה  ַוֲאַתר,  ֲאַתר  ְּבָכל  ְוִדי  ְּבֶרְסֶלב,  ִעיר  ְּבַיְבְנֵאל  ַהָּגִרים  ַהְּיָקִרים 

ָּתִמיד.  ְׁשִכיָנתֹו  ַיְׁשֶרה  ֲעֵליֶהם 

ֵּביֵניֶהם  ְוַהֶּקֶׁשר  ַנֲחמּו,  ַׁשַּבת  ְוִהיא  ָוֶאְתַחַּנן  ָּפָרַׁשת  ַהָּׁשבּוַע קֹוִרין 
ָּפׁשּוט ּוְמפָֹרׁש, ֶׁשִעַּקר ֶנָחָמתֹו ֶׁשל ָאָדם ִמּתֹוְך ָּכל ָצרֹוָתיו, הּוא ִעְנַין 
ַהִחּנּון ְוַהְּתִפָּלה ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְלִהְתַחֵּנן ַהְרֵּבה ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל 
ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ְוִיְזֶּכה  ְוַדֲחקּותֹו,  ֵמיָצָריו  ִמָּכל  ָלֵצאת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ַנְפׁשֹו, 
ֶזה,  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְלָפָניו  ְלִהְתַחֵּנן  ַמְרֶּבה  ֶׁשָאָדם  ּוְכִפי  ֶּבֱאֶמת,  ִיְתָּבַרְך 
ְוָלֵכן  ְוַצַעד,  ַצַעד  ְוֶנָחמֹות ְּכפּולֹות ַעל ָּכל  ֵּכן זֹוֶכה ִלְראֹות ְיׁשּועֹות 
קֹוִרין ִמָּיד ַאַחר ִּתְׁשָעה ְּבָאב ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן, ְלַלֵּמד אֹוָתנּו ֵאיְך ִנְזֶּכה 
ְלִהְתַנֵחם ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו ְוִלְראֹות ְּבִבְנַין ֵּבית ִמְקָּדֵׁשינּו, ְוהּוא ַעל ְיֵדי 
ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה', ְלַהְרּבֹות ְּתִחּנֹות ּוַבָּקׁשֹות ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְּבֶׁשַפע ָּגדֹול, 
ְוַהּכֹל ַעל ֶּדֶרְך ַמְּתַנת ִחָּנם, ִלְסמְֹך ַעל ַרֲחָמיו ִיְתָּבַרְך ַהִּבְלִּתי סֹוִפִּיים, 
ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ָעֵלינּו  ְיַרֵחם  ְּבַוַּדאי  ְוָאז  ַמָּמׁש,  ִחָּנם  ַמְּתַנת  ּוְלַבֵּקׁש 
ִויַנֵחם אֹוָתנּו ְּבֶנָחָמה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת, ְוִנְרֶאה ְיׁשּוָעה ּוְגֻאָּלה ֲאִמִּתית. 

ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשּזֹוִכים  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנָחָמה הּוא  ֶׁשִעַּקר  ֵמֵאָליו,  ּומּוָבן 
ָח'ְכָמה,  ְמ'קֹור  נ'וֵֹבַע  ַהַּנ'ַחל  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו  ֶׁשהּוא  ָהֲאִמִּתי,  ַהְּמַנֵחם 
ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר )ְּבֵראִׁשית ה כט( ֶזה ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשינּו ּוֵמִעְּצבֹון ָיֵדינּו 
ְוגֹו', ִּכי ַרֵּבנּו ַז"ל ְמַגֶּלה ֶאת ָּכל ַהִּלּמּוִדים ַהִּנְפָלִאים ָהֵאּלּו, ֵאיְך ְלַהֲחִזיק 
ַמֲעָמד ְּבָכל ָמה ֶׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו, ְוֹלא ְלִהְתָיֵאׁש ְּכָלל, ַרק ְלַהְרּבֹות ְּתִחָּנה 
ִּביׁשּוַעת  ִלְראֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַעד  ַמָּמׁש,  ִחָּנם  ַמְּתַנת  ֶׁשל  ְּבֶדֶרְך  ּוַבָּקָׁשה, 
ה' ְּבָכל ִעְנָין, ּוְלִהְתַנֵחם ִמָּכל ָצרֹוֵתינּו, ּוְכִפי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַהְכִניס ְּבַעְצמֹו 
ִלּמּוֵדי ַרֵּבנּו ַז"ל, ֵּכן זֹוֶכה ִלְראֹות ִּביׁשּוַעת ה' ְּבָכל ִעְנָין, ִּבְכָלל ּוִבְפָרט.    

ְוֵרַעי ַהְּיָקִרים! ַׁשָּבת זֹאת ִהיא ַהַּׁשָּבת ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ַהֶּׁשַבע  ַאַחי 
ַׁשָּבתֹות ְּדֶנָחְמָּתא, ֶׁשַּמְתִחיִלים ִעם ַׁשָּבת ַנֲחמּו, ּוִמְסַּתְּיִמים ִעם ַהַּׁשָּבת 
ֶׁשִּלְפֵני רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ִּכי ַעְכָׁשו ֵמֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ָוֵאיָלְך, ֲאַנְחנּו ְּבֶדֶרְך 
ָיִׁשיר ֶאל ְיֵמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהְּקדֹוִׁשים, ְוַעל ַהֶּדֶרְך ְלַהִּגיַע ֶאל ַרֵּבנּו ַז"ל 
ְּבאּוַמן ַעל ְיֵמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַהְּקדֹוִׁשים, ְוָלֵכן ֵמַעְכָׁשו ָראּוי ָלנּו ְלַהְרּבֹות 
ְמאֹד ִּבְתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ֵאֶצל ַרֵּבנּו ַז"ל ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, 
ְוִלְפעֹל ָּכל ִמְׁשֲאלֹות ִלֵּבנּו ְלטֹוָבה, ּוְלַקֵּבל ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת ְּבָכל 
ָהִעְנָיִנים, ּומּוָבא ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים )ַעֵּין ֵסֶפר ַׁשַער ִיָּׂששָכר להרה"ק 
ְּבָא״ב  ָעָׂש״ר  ֲחִמָּׁש״ה  ֶׁשֵּתבֹות  זי"ע(  ִמּמּוְנַקאְטׁש  ֶאְלָעָזר  ַחִּיים  ַרִּבי 
ַוֲחִתיָמ״ה טֹוָב״ה ְמֻכָּון ַמָּמׁש,  עֹוֶלה ְּבִגיַמְטְרָיא ְּכמֹו ֵּתבֹות ְּכִתיָב״ה 
ְוָלֵכן ֵמַעְכָׁשו ָראּוי ְלָבֵרְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבִבְרַּכת ָׁשָנה טֹוָבה ּוְמבֶֹרֶכת, 
ְוַהְּמָבֵרְך ִיְתָּבַרְך ְּבֱאֹלֵקי ָאֵמן, ֶׁשֻּכָּלנּו ִנְזֶּכה ְלָׁשָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה, ְׁשַנת 
ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה, ְׁשַנת ְׂשַפ"ת ֱאֶמת ִּתיכֹון ָלַעד, ְוִלְראֹות ְּבִהְתַּגּלּות ְּכבֹוד 

ָׁשַמִים ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָאֵמן ְוָאֵמן.   

ָנה טֹוָבה ּוְמֹבֶרֶכת! לֹום ּוְמֹבָרְך ְוׁשָ ת ׁשָ ּבַ ַאֵחל ָלֶכם ׁשַ ַהּמְ

מאת מוהרא"ש זי"עשו״ת ברסלב ·

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

מכתב לשבת



ְלָפָניו. ִׂשיָחתֹו  ְלָפֵרׁש  ֶׁשּיּוַכל 

ַצִּדיִקים  ְוַכָּמה  ֶׁשַּכָּמה  ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְוָאַמר 
ָּבאּו  ֶׁשֹּלא  ִסְּפרּו,  ְמֻפְרָסִמים  ְּגדֹוִלים 
ְלִמַּדְרָּגָתם, ַרק ַעל ְיֵדי ַהְנָהָגה זֹו. ְוַהַּמְׂשִּכיל 
ָיִבין ֵמַעְצמֹו ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהְנָהָגה זֹו, ָהעֹוָלה 
ְלָכל  ַהָּׁשֶוה  ָּדָבר  ְוהּוא  ְלַמֲעָלה,  ְלַמֲעָלה 
ְיכֹוִלים  ֻּכָּלם  ִּכי  ָּגדֹול,  ְוַעד  ִמָּקטֹן  ֶנֶפׁש 
ִלְנהֹג ַהְנָהָגה זֹו, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָיבֹואּו ְלַמֲעָלה 

ָּבֶזה. ֶׁשּיֹאַחז  ַאְׁשֵרי  ְּגדֹוָלה, 

ַרֵּבנּו ַז"ל ָאַמר )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ְּתִפָּלה 
ָּדָבר  ַעל  ֵהן  ַהְּדָבִרים,  ָּכל  ַעל  ל"ז(  ִסיָמן 
ָּגדֹול ֵהן ַעל ָּדָבר ָקָטן – ִּתְתַּפֵּלל; ְוֵכן ָּכַתב 
רל"ג(  ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ַז"ל  מֹוֲהַרַנ"ְּת 

ָׁשַמְעִּתי

ִּדֵּבר  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ֵמֲאָנָׁשיו,  ֶאָחד  ֵמִאיׁש 
ַרֵּבנּו ַז"ל ִעּמֹו ֵמִעְנָין ְּבָגִדים, ְוָאַמר לֹו ֶׁשַעל 
ִּבְגדֹו  ִאם  ַהְינּו  ְלִהְתַּפֵּלל,  ְצִריִכין  ָּדָבר  ָּכל 
ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִיְתַּפֵּלל  ְלֶבֶגד  ְוָצִריְך  ָקרּוַע 
ְוֵכן ְּבָכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶזה  ֶׁשִּיֵּתן לֹו ֶּבֶגד ִלְלּבֹׁש, 
ָּדָבר ָּגדֹול ְוָדָבר ָקָטן. ַעל ַהּכֹל ַיְרִּגיל ַעְצמֹו 
ְלִהְתַּפֵּלל ָּתִמיד ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַעל ָּכל ָמה 
ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָהִעָּקר  ִּפי  ַעל  ַאף  לֹו  ֶׁשֶּיְחַסר 
ַעל ָהִעָּקר, ְּדַהְינּו ַעל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
ִלְזּכֹות ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ַאף ַעל ִּפי ֵכן 

ַּגם ַעל ֶזה ְצִריִכין ְלִהְתַּפֵּלל.

ַעל  ַאף  ָּכְך,  ִמְתַנֵהג  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּמי  ְוָאַמר, 
ִּפי ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך נֹוֵתן לֹו ְּבָגִדים ּוַפְרָנָסה 
ְוִהְצָטְרכּות ִחּיּותֹו, ֲאָבל ָּכל ִחּיּותֹו הּוא ְּכמֹו 
ְּבֵהָמה ֶׁשַּגם ֵכן ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך נֹוֵתן ָלּה ַלְחָמּה 
ְוכּו', ֵכן הּוא ִחּיּותֹו ֶׁשּנֹוֵתן לֹו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. 
ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשֵאינֹו ַמְמִׁשיְך ָּכל ִחּיּותֹו ַעל ְיֵדי 
ְּתִפָּלה ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַעל ֵכן ָּכל ִחּיּותֹו הּוא 
ָצִריְך  ָהָאָדם  ִּכי  ַמָּמׁש,  ְּבֵהָמה  ִחּיּות  ְּכמֹו 
ֵמַהֵּׁשם  ְוִהְצָטְרכּותֹו  ִחּיּותֹו  ָּכל  ְלַהְמִׁשיְך 

ִיְתָּבַרְך ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים ַּדְוָקא.

ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ָאנִֹכי ַּגם ֵּכן ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש ַעל 
ָּדָבר ָקָטן ּוָפחּות ְמאֹד ֶׁשָהָיה ְקָצת ֻמְכָרח 
ִיְתָּבַרְך.  ְלַהֵּׁשם  ֶזה  ַעל  ִּתְתַּפֵּלל  ְוָאַמר  ִלי, 
ְוָעַמְדִּתי ִמְׁשּתֹוֵמם, ִּכי ָהָיה ִלי ְלָדָבר ֶּפֶלא 
ָּדָבר  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבֵעיַני 
ָּפחּות ָּכֶזה, ְוַגם ִּכי ֹלא ָהָיה ֻמְכָרח ְּביֹוֵתר. 
ְּכבֹוְדָך  ֶזה  ֵאין  ֵּתַמּה(:  )ִּבְלׁשֹון  ְוָאַמר  ָעָנה 
ָקָטן  ָּדָבר  ַעל  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשִּתְתַּפֵּלל 
ָּכֶזה?! ְוַהְּכָלל, ֶׁשַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשָּבעֹוָלם 
ָׁשם. ַעֵּין  ִיְתָּבַרְך;  ְלַהֵּׁשם  ְלִהְתַּפֵּלל  ְצִריִכין 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַיֲעזֹר ְלָך ֶׁשִּתְזֶּכה ְלַקֵּים 
ֶאת ֶזה ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות ְּגמּוָרה.

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

ת ֶמֶלְך ה א' - ֵמֲאֵבַדת ּבַ ַמֲעׂשֶ

י  ְרּתִ ִסּפַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְוָאַמר:  ָעָנה 
ָהָיה ׁשֹוְמָעּה  ל ִמי ׁשֶ ּכָ ה ׁשֶ ַמֲעׂשֶ
ְוזֹו  ׁשּוָבה,  ּתְ ִהְרהּור  לֹו  ָהָיה 

ִהיא:

ְיֵמי  ָּכל  ִּכי  ָלַדַעת,  ָצִריְך  ָאָדם  ָּכל 

ַחֵּיינּו ֲעֵלי ֲאָדמֹות ֶזה ְּבִחיַנת ֶּדֶר"ך, ִּכי 

ָּגְבֵהי  ֵמרּום  ִמְלַמְעָלה,  יֹוֶרֶדת  ַהְּנָׁשָמה 

ַהַּגְׁשִמי  ָהֲעִׂשָּיה,  עֹוָלם  ַעד  ְמרֹוִמים 

ְוַהָחְמִרי ַהֶּזה,  ְוִהֵּנה הֹוֶלֶכת ּוְמׁשֹוֶטֶטת 

ָּבֶזה ָהעֹוָלם, ְּכִפי ֶׁשָּקְבָעה ָלּה ַהְׁשָּגָחה 

ָקָטן  ְוָדָבר  ָּגדֹול  ָּדָבר  ִּכי  ָהֶעְליֹוָנה, 

ְּבַהְׁשָּגַחת  ֶאָּלא  ֵמַעְצמֹו,  ַנֲעָׂשה  ֵאינֹו 

ְצִריָכה  ְוַהְּנָׁשָמה  ָהֶעְליֹון,  ַהַּמֲאִציל 

ִלְהיֹות ְּכִפי ִּתּקּוָנּה ְוָׁשְרָׁשּה ָהֶעְליֹון ְוכּו', 

ְּבָכל ַהְּמקֹומֹות ֶׁשִהיא ַרק ִנְמֵצאת ְוכּו', 

ִּכי ָּכל ֶאָחד ָּגר ִּבְמִדיָנה ַאֶחֶרת ֵמֶחְלֵקי 

ָהעֹוָלם ְוכּו', ְוֵכן ִהיא ִמַּטְלֶטֶלת ְונֹוַסַעת 

ֲעֵלי  ַחֶּייָה  ְיֵמי  ְּבֶמֶׁשְך  ְלָמקֹום  ִמָּמקֹום 

ֶׁשָעֶליָה  ָמה  ְלַתֵּקן  ְּכֵדי  ְוַהּכֹל  ֲאָדמֹות, 

ְלַתֵּקן.

ַהְרֵּבה  ְצִריִכים  ַהֶּדֶר"ך  ַעל  ֲאָבל 

ֶנֶגף,  ְּבֶאֶבן  ִליּפֹול  ֹלא  ְּכֵדי  ִהְתַחְּזקּות, 

ָסֵפ"ק,  ִּגיַמְטְרָיא  ֶׁשהּוא  ֲעָמֵל"ק  ֶׁשֶּזה 

)ִלּקּוֵטי  ַז"ל  ַרֵּבינּו  ְּבִדְבֵרי  ְּכמּוָבא 

מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן יט(, ֶׁשַהֶהְכֵרַח 

"ִּכי  )ִמְׁשֵלי  כד, טז(:  ִּבְבִחיַנת  ִליּפֹול, 

סֹוֵפי  ֶׁשֶּזה  ָוָקם'",  ַצִּדיק׳  ִיּפֹל׳  ֶׁשַבע׳ 

ֶאת  ַמִּפיל  הּוא  ִּכי  ֲעָמֵל"ק,  ֵּתבֹות 

ְּבִקְרֵּבנּו  הוי"ה  "ַהֵּיׁש  ִּבְסֵפקֹות,  ָהָאָדם 

ִאם ָאִין" ְוגֹו' )ְׁשמֹות יז, ז(, ֶׁשּזֹו ַהָּגלּות 

ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ְּכֶׁשָאָדם ִנְמָצא ַעל ַהֶּדֶר"ך, 

ַרֲחָמָנא  ֶּבֱאמּוָנה,  ְסֵפקֹות  ּבֹו  ְוִנְכָנִסים 

ִלֵׁשְּזָבן.

ֲעצּוָמה,  ִהְתַחְּזקּות  ְצִריִכים  ֶזה  ְוַעל 

ַהֶּזה.  ַהֶּדֶר"ך  ַעל  ָלֶלֶכת  ֵאיְך  ְלַדַעת 

)ִלּקּוֵטי  ַז"ל  ַרֵּבינּו  ְּבִדְבֵרי  ּומּוָבא 

ֶּדֶר"ך  ו'(:  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן, 

ָקדֹוׁש  ָּבִק"י, ֶׁשהּוא ֵׁשם  ַּפֲעַמִים  עֹוָלה 

ְונֹוָרא, ִי'חּוד ֻק'ְּדָׁשא ְּב׳ִריְך הּוא, ְועֹוֶלה 

ֵׁשם  כ"ו  ֶׁשֶּזה  ֱאלֹוִקים,  ֲהָוָי"ה  ְּכִמְסַּפר 

ֶזה  ּוְבַיַחד  ֱאלֹוִקים,  ֵׁשם  פ"ו  ֲהָוָי"ה, 
ָּבִק"י,  ַּפֲעַמִים  לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוָצִריְך  ָּבִק"י, 
ְּבִקיאּות  ֶׁשָּצִריְך  ַהְינּו  ֶּדֶר"ְך,  ֶׁשעֹוֶלה 
ֲאֶׁשר  ֶׁשֵּיַדע  ָצִריְך  ַּבֲעִלָּיה,  ֵּבין  ֲעצּוָמה 
לֹו  ֶׁשהֹוֵלְך  ֵהן  ַהְינּו  ֱאֹלִקי"ם,  ֲהָוָי"ה 
ְּבטֹוב, ְוֵהן ֶׁשהֹוֵלְך לֹו ְּבֶהֶפְך - ְצִריִכים 
ֱאֹלִקי"ם,   ֲהָוָי"ה  ֲאֶׁשר  ְוֵלַדע  ְלִהְתַחֵּזק 
ֵהן ֶׁשהֹוֵלְך לֹו ְּבטֹוב, ֶׁשהּוא ֲהָוָי"ה ֶחֶסד, 
ֱאֹלִקי"ם  ֶׁשהּוא  ְלֶהֶפְך,  לֹו  ֶׁשהֹוֵלְך  ְוֵהן 
ִיְתָּבַרְך,  ִמֶּמּנּו  ֶׁשַהּכֹל  ֵלַדע  ָעָליו  ִּדין, 
ֶׁשִּיְהֶיה,  ָמה  ִיְהֶיה  ְלִהְתָיֵאׁש  ְוָאסּור 

ֶׁשִּיְהֶיה. ֵאיְך  ְוִיְהֶיה 

ָהעֹוָלם,  ָּבֶזה  ִיְׂשָרֵאל  ַּבר  ֲעבֹוַדת  ְוזֹו 
ֵהן ַּבֲעִלָּיה ְּכֶׁשעֹוֶלה ְּכָבר ְּבֵאיזֹו ַּדְרָּגה, 
ֶׁשֶּזה סֹוד ָּבִק"י ְּבָרצֹוא, ֶׁשעֹוֶלה ְלַמְעָלה 
ְלִהָּׁשֵאר  ֶׁשָאסּור  ֵלַדע  ָעָליו  ַמֲעָלה, 
ְועֹוד  יֹוֵתר  עֹוד  ְלִהְתַעּלֹות  ֶאָּלא  ָׁשם, 
יֹוֵתר, ַוֲאִפּלּו ֶׁשַּגם ָׁשם עֹוֵבר ָעָליו ָמה 
ֶׁשעֹוֵבר, ִּכי ִלְפָעִמים ַּדְיָקא ֵמִרּבּוי אֹור 
ַז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ְּכמּוָבא  ִלּפֹל,  ְיכֹוִלים 
פב(:  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי 
ֲאַזי  ְּבטֹוב,  ַּבֲעִׁשירּות  ָּבא  ְּכֶׁשָאָדם 
ֶׁשֶּזה  הּוא,  ָּברּוְך  ֵמַהָּקדֹוׁש  ׁשֹוֵכַח  הּוא 
ְּבִחיַנת )ְּבֵראִׁשית כז, א(: "ַוִּתְכֶהיןָ ֵעיָניו 
ֶאל  ְּביֹוֵתר  ֶׁשִּנְתָקֵרב  ֵמֲחַמת  ֵמְראֹת", 
ָהאֹור ֱאלֹוקּות, ֲאַזי ָהאֹור ַמְכֶהה ֵעיָניו 
ְּבֶעֶצם  ְמַתְסֵּכל  ֶׁשָאָדם  ְּכמֹו  לֹו,  ּוַמִּזיק 

ְלֵעיָניו.  ַמִּזיק  ַהֶּׁשֶמׁש  אֹור  ַהֶּׁשֶמׁש, 

ְוָלֵכן ַּגם ָׁשם ְלַמְעָלה ְצִריִכים ִלְהיֹות 
ָּבִק"י, ֶׁשהּוא ַהָוָי"ה ֱאֹלִקי"ם, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן 
ְּבׁשֹוב,  ָּבִק"י  סֹוד  ֶׁשֶּזה  נֹוֵפל,  ְּכֶׁשָאָדם 
ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשּיֹוֵרד ְלֻעְמָקא ִּדְתהֹוָמא ַרָּבה, 
ּוְבֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ְלִהְתַחֵּזק  ָעָליו 
ֹלא  ֶׁשָּבעֹוָלם  ֳאָפִנים  ִמיֵני  ְּבָכל  עֹוד 
ְּכִאּלּו  לֹו  ֶׁשִּנְדֶמה  ַוֲאִפּלּו  ְלִהְתָיֵאׁש, 
ָּכל  ְותֹוַחְלּתֹו, ִעם  ִּתְקָותֹו  ִמֶּמּנּו  ָאְבָדה 
זֹאת ָעָליו ְלִהְתַחֵּזק ְוֹלא ִליּפֹול ְּבַדְעּתֹו 
ֶאת  ֶׁשִאֵּבד  לֹו  ֶׁשִּיְדֶמה  ַוֲאִפיּלּו  ְּכָלל, 
עֹוָלמֹו ְּכֶרַגע, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַאל ִיְתָיֵאׁש 
ֶׁשַּגם  ֵיַדע,  ֶאָּלא  ָואֶֹפן,  ָּפִנים  ְּבׁשּום 
ְוָצִריְך  הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִנְמָצא  ָׁשם 

ַמֲעָמד. ּוְלַהְחִזיק  ְלִהְתַחֵּזק 

ביאור מוהרא״ש ז״ל על סיפורי מעשיות

נהרי אפרסמון
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יּהַ ַרק ְלַהְגּבִ
 "ַהַּמְנִהיג ָצִריְך ִלְהיֹות ַרְחָמן" אֹוֵמר 
ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ַז"ל  ַרֵּבנּו 

ז(  ִסיָמן 

ְּבִעְנָין ֶזה ִסֵּפר מֹוֲהָרא"ׁש ַז"ל:

ַהַּצִּדיק  ֶאל  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ָּבא  ַּפַעם 
ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִמְטֶׁשעְרָנאְּביל זי"ע, 
ּוִבָּכה ֶאת ַמָּצבֹו: "ַרִּבי, ָּכל ַּפְרָנָסִתי ִהיא 
ֵמֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֶׁשֵּיׁש ִלי, ְוִהֵּנה ְּכָבר ְזַמן 
ַרב ֶׁשֶּיְׁשָנּה ֲעִציַרת ְּגָׁשִמים, ַהָּׂשֶדה ָיֵבׁש 

ַּכֶחֶרס... ֵאין ּתֹוֶצֶרת ִלְמּכֹר ְוֵאין 
ָהַרִּכים  ִליָלַדי  ְלָהִביא  ְּבָיִדי 

ֶלֱאכֹל". ֶלֶחם 

ָהַרִּבי ַהָּקדֹוׁש ָּפַתח ֶאת 
ְוֵהֵחל  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהֻחָּמׁש 

ְּבֻחּקֹוַתי  "'ִאם  ְלַהְקִריא: 
ֵּתֵלכּו ְוָנַתִּתי ִּגְׁשֵמיֶכם ְּבִעָּתם', 

ַאָּתה  ֲהֵרי  ְלָך?  ַלֲעזֹר  ָיכֹול  ֲאִני  ָמה 
ָצִריְך ִלְׁשמֹר ִמְצוֹות ָּכָראּוי, ְוָאז ִּתְהֶיה 

ַּפְרָנָסה!"  ְלָך 

ָחַׁשב  הּוא  ֶנֶפׁש,  ְּבַפֵחי  ָיָצא  ַהְּיהּוִדי 
ַרק  ֹלא  ְוִהֵּנה  ְיׁשּוָעה,  ְלֵאיזֹו  ֶׁשָּיבֹוא 
ַּגם  ֶאָּלא  ִמִּבְרָכתֹו,  ֶהֱאִציל  ֶׁשָהַרִּבי ֹלא 
ָּכָראּוי.  ִמְצוֹות  ׁשֹוֵמר  ֶׁשֵאינֹו  הֹוִכיחֹו 

ְיהּוִדי  נֹוֵקׁש  ּוַבֶּדֶלת  ְזַמן,  ְקָצת  ָעַבר 
ָּבא ַּבָּיִמים, ִהְכִניסּו אֹותֹו ַלַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש 
ִמְטֶׁשעְרָנאְּביל, ְוִהֵּנה הּוא ׁשֹוֵאל אֹותֹו, 

ֵמַאִין ְיהּוִדי? "ִמַסאסֹוב!" ָעָנה ַהָּזֵקן.

"ַהִאם ַאָּתה זֹוֵכר ֶאת ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש 
ַרִּבי מֶֹׁשה ֵליּב ִמַסאסֹוב?"

ֶאְצלֹו"  ָהִייִתי  ַנַער  ִּבְהיֹוִתי  "ֵּכן! 
ַעל  ַלֲחזֹר  ּתּוַכל  "ַהִאם  ַהַּמִּגיד:  ִּבֵּקׁש 
ִמַסאסֹוב?  ֵמַהַּצִּדיק  ֶׁשָּׁשַמְעָּת  ּתֹוָרה 
ֶׁשֵּבֵאר  ָׁשַמְעִּתי  "ַּפַעם  ָהִאיׁש:  ַנֲעָנה 
ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהְנִני  ַהָּפסּוק:  ֶאת 
ִמן ַהָּׁשָמִים - ִיְהֶיה ֶׁשַפע ְלֻכָּלם, "ְוָיָצא 
ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו", ֲאִני ֶאֵּתן 
ְלֻכָּלם אֶֹכל, "ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו". "ֲאַנֶּסּנּו" ֶזה 
ַּגם ֵכן ָלׁשֹון ֶׁשל ְלַהְגִּביַּה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: 
ָׂשמּו  ַהְנחֶֹׁשת  ְנַחׁש  ֶאת  ֵנס",  "ָהִריִמי 
ְלַמַען  ָּגבֹוַּה,  ֵנס  ַעל  אֹותֹו 
ְמעֹוֶרֶרת  ַהּתֹוָרה  ִיְראּו. 
ְלַהְגִּביַּה  ְצִריִכים  אֹוָתנּו: 
ְיהּוִדים! "ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי", 
ַּבּתֹוָרה...  ֵיֵלְך  הּוא  ָּכָכה 
ְיהּוִדים!  ִלְׁשּבֹר  ָצִריְך  ֹלא 

ְיהּוִדים!". ְלַחֵּזק  ְצִריִכים 

ַהַּצִּדיק  זֹאת  ֶׁשָּׁשַמע  ֵאיְך 
ִמְטֶׁשעְרָנאְּביל, ָּפָנה ַלַּגַּבאי ְוָאַמר: "ֵלְך 
ָנא ַמֵהר, ְוָהֵבא ֶאת ַהְּיהּוִדי ֶׁשָהָיה ָּכאן 

ֵכן".  ִלְפֵני 

לֹו  ָאַמר  ֵאָליו,  ַהְּיהּוִדי  ּוְכֶׁשָחַזר 
ַהַּצִּדיק: "ַאָּתה רֹוֶאה? ֲאִני ָאַמְרִּתי ְלָך 
ֶׁשֲאִני ֹלא ָיכֹול ַלֲעזֹר ְלָך, ִּכי ַאָּתה ֹלא 
ִּתְרֶאה ָמה  ִהֵּנה  ּוִמְצוֹות,  ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה 
ֶׁשהּוא אֹוֵמר ִלי, ָמה ֶׁשָהַרִּבי ִמַסאסֹוב 
ִיֵּתן ְלֻכָּלם  אֹוֵמר, ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְיהּוִדי  ֶׁשַּמְגִּביִהים  ְיֵדי  ַעל  ַּפְרָנָסה, 
"ֵיֵלְך  ֲאַזי   - טֹוב  ָעָליו  ּוַמְׁשִּפיִעים 

ְּבתֹוָרִתי'".
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ָהָיה ׁשֹוְמָעּה  ל ִמי ׁשֶ ּכָ ה, ׁשֶ י ַמֲעׂשֶ ְרּתִ ֶרְך ִסּפַ ּדֶ ְוֶזה ּבַ
ׁשּוָבה - ִּכי ֶּבֱאֶמת ָּכל ָאָדם ְּבֶזה  ָהָיה לֹו ִהְרהּור ּתְ
ָּכל  ַעל  ִּכי  ְּבַעְצמֹו,  ַמֲעֶׂשה  ִסּפּור  הּוא  ָהעֹוָלם 
ַהַּתָּנא  ֶׁשָאַמר  ּוְכמֹו  ֶׁשעֹוֵבר,  ָמה  עֹוֵבר  ֶאָחד 
ְּבֵסֶפר  ַמֲעֶׂשיָך  "ְוָכל  ב'(:  ֶּפֶרק  )ָאבֹות  ַהָּקדֹוׁש 
ִנְכָּתִבין", ַהְינּו ְּבֵסֶפר ָהֶעְליֹון ִנְכָּתִבים ָּכל ַמֲעֵׂשי 
ָהָאָדם, ְוַהַּצִּדיק ְמעֹוֵרר ֵמַהֵּׁשָנה, ַעל ְיֵדי ֶׁשְּמַגֶּלה 
ָלָאָדם ֶׁשהּוא ִסּפּור ָּבֶזה ָהעֹוָלם, ּוְכמּוָבא ְּבִדְבֵרי 
ס'(,  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ַז"ל  ַרֵּבנּו 
ֶׁשַעל ְיֵדי ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּיֹות ְמעֹוְרִרים ֵמַהֵּׁשָנה, ִּכי 
ְוָכל  ִעְנָינֹו  ֶׁשָּכל  ֵאיְך  ָאָדם,  ְלָכל  ְמַגֶּלה  ַהַּצִּדיק 
ִּבְפֵני  ִסּפּור  ֶזה  ָהעֹוָלם,  ְּבֶזה  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר  ָמה 
ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ֶאל  ּוְמֻחָּבר  ָקׁשּור  ְוַהּכֹל  ַעְצמֹו, 
ָהֶעְליֹוִנים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַמְכִניס ְּבָכל ֶאָחד ִהְרהּוֵרי 
ְּתׁשּוָבה, ֵמַאַחר ֶׁשִּמְתַוֵּדַע לֹו  ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשעֹוֵבר 
ָעָליו ִנְכָּתב ְּבֵסֶפר ָהֶעְליֹון, ְוַנֲעָׂשה ִמִּסּפּורֹו ּתֹוָרה 
ְׁשֵּלָמה, ְוַכֲאֶׁשר ָאָדם ׁשֹוֵמַע זֹאת, הּוא ִמְתעֹוֵרר 
ְמאֹד ִּבְתׁשּוָבה, ִּכי הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ֶׁשִּיָּכֵתב ָעָליו 
ְיֵדי  ְּבֵסֶפר ָהֶעְליֹון ִּבְפָרֵטי ְּפָרִטּיּות ַמֲעָׂשיו, ַעל 

ֶזה הּוא ִמְתעֹוֵרר ִּבְתׁשּוָבה. 

ַרָּבה,  ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים )רּות  ּוְכֵעין ֶׁשָאְמרּו 
ְלַלֶּמְדָך,  ַהָּכתּוב  ָּבא  כב(:  ִסיָמן  ה',  ָּפָרָׁשה 
ֶׁשִאם ְיֵהא ָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה, ְיֵהא עֹוֶׂשה ְּבֵלב 
ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  יֹוֵדַע,  ְראּוֵבן  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ָׁשֵלם, 
ִמָּיָדם"  ַוַּיִּצֵלהּו  ְראּוֵבן  "ַוִּיְׁשַמע  ַמְכִּתיב לֹו  הּוא 
)ְּבֵראִׁשית לז, כא(, ִּבְכֵתפֹו ָהָיה מֹוִליכֹו ְלָאִביו. 
הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  יֹוֵדַע,  ַאֲהרֹן  ָהָיה  ְוִאּלּו 
ַמְכִּתיב לֹו "ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך" )ֵׁשמֹות 
ד, יד(, ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹולֹות ָהָיה יֹוֵצא ִלְקָראתֹו. 
ָמה  ֶׁשָּכל  ָאָדם  יֹוֵדַע  ָהָיה  ֶׁשִאם  ִמֶּזה,  רֹוִאים 
ָׁשֵלם  ִסּפּור  ֶזהּו  ָהעֹוָלם  ָּבֶזה  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר 
ְּבֵסֶפר ָהֶעְליֹון, ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבַעְצמֹו הּוא ִמְתעֹוֵרר 
ִּבְתׁשּוָבה, ְוׁשֹוֵמר ֶאת ַעְצמֹו ֵמַהּיֹום ָוָהְלָאה ְּבָכל 
ּבֹו  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוְמַדֵּבק  ִּבְתׁשּוָבה,  ְוחֹוֵזר  ַמֲעָׂשיו 

ְוָהֵבן. ִיְתָּבַרְך, 

>>>
סיפור לשבת

לזכות עמנואל בן יהודית אריאלה
שיזכה למצוא זיווגו ההגון

לעילוי נשמת
אליהו דוד ז״ל בן יהושע לוי יצחק נ״י

לזכות
נחמן שמעון בן שרה


