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ִאי ֶאְפש
ִאי  ְּבַמְדֵרגֹות  ֶׁשְּכֶׁשעֹוִלים  ְמַעְנֵין,  ָּדָבר  רֹוִאים 
ֶאְפָׁשר ָלרּוץ ְּבאֶֹפן ָזקּוף ִעם ַהָּפִנים ְּכַלֵּפי ַמְעָלה, 
ְּבָכל ַמְדֵרָגה ֶׁשעֹוִלים ֻמְכָרִחים ְלִהְתּכֹוֵפף ְמַעט, ֶזה 
ַהֶּטַבע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָטַבע: ִּבְׁשִביל ַלֲעלֹות 
ַלַּמְדֵרָגה ַהְּגבֹוָהה יֹוֵתר - ְצִריִכים ְלִהְתּכֹוֵפף ְמַעט.

ָהָאָדם  ַעל  ְּכֶׁשעֹוְבִרים  ֲעצּוָמה  ִהְתַחְּזקּות  זֹו 
ַהַּדַעת:  ַּבֲחִליׁשּות  ָמֵלא  ְוהּוא  ּוְקָׁשִיים,  ִּבְלּבּוִלים 
ְוָכְך...  ָּכְך  ַלֲעׂשֹות  ֻהְצַרְכִּתי  ָלָּמה  ִנְכַׁשְלִּתי,  ָלָּמה 
ֲאָבל ִאם ַּתֲחִזיק ַמֲעָמד ְוִתְתּבֹוֵדד ְותֹאַמר: ״ִרּבֹונֹו 
ַהּכֹל!  ֶאת  ַמְנִהיג  ֶׁשַאָּתה  יֹוֵדַע  ֲאִני  עֹוָלם,  ֶׁשל 
ֶׁשֲאִני  אֹוִתי  ְלַחֵּזק  ְּכֵדי  ַרק  ִהיא  ַהּזֹאת  ַהְּיִריָדה 
יֹוֵתר  ְלַמְעָלה  ַאִּגיַע  ֲאִני  ַעְכָׁשו  ֵמָחָדׁש,  ָאקּום 

ְּגדֹוָלה!״. 

ֶזה סֹוד ַהִהְתַחְּזקּות ַּבַחִּיים ֶׁשַרֵּבנּו ַז״ל ְמַלֵּמד 
אֹוָתנּו, ֶׁשָאָדם ֹלא ִיְתַּפֵעל ַאף ַּפַעם ִמָּמה ֶׁשעֹוֵבר 
ִּתְכֵנן  הּוא  ֶׁשִהֵּנה  ֶׁשּלֹו,  ַהָּתְכִנּיֹות  ְּכִפי  ֹלא  ָעָליו 
ָּכְך, ְוֶזה ֹלא הֹוֵלְך ְּכִפי ְרצֹונֹו, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה, הּוא 
ּוְדָבִרים  ִּכְׁשלֹונֹות  ִעם  ִמְתמֹוֵדד  ֶׁשהּוא  רֹוֶאה 
ְמֻסָּיִמים ֶׁשהּוא ֹלא ִצָּפה ֲאֵליֶהם ְּכָלל, ַאְך ָעָליו 
ְלַהֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֶׁשַהּכֹל ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ְוַהְּיִריָדה ַהּזֹאת ִהיא ַרק ְּכֵדי ְלַהֲעלֹות אֹותֹו.
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ְּכֶׁשהּוא  ַעְכָׁשו  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ַהִחּזּוק  ֶזה 
יֹוֵצא ִמֵּבית ָאִביו ִּבְבֵאר ֶׁשַבע, ֶׁשָּׁשם ָהָיה ַמָּמׁש 
ַעל  ְמַרֵּמז  ֶׁשַבע״  )״ְּבֵאר  ֱאמּוָנה,  ֶׁשל  ֲחָמָמה 
ִעְנָין  ַהַּמְלכּות  ִעְנַין  ַעל  ּוִבְפָרט  ַהְּסִפירֹות,  ֶׁשַבע 
ָּכל  ֶאת  ׁשֹוֲאִבין  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ַהְּבֵאר  ֱאמּוָנה,  ֶׁשל 
ְלָאן הּוא הֹוֵלְך? ״ָחָרָנה״ ֶׁשֶּזה  ְוִהֵּנה  ַהְּקֻדּׁשֹות(, 
ֶאל  ְלַהִּגיַע  ָצִריְך  ַעָּתה  ִּכי  ַאף,  ֲחרֹון  ַעל  ְמַרֵּמז 
ָלָבן ָהֲאַרִּמי, ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ִיְהֶיה ָׁשם... הּוא ֵמִבין 
ֵהיֵטב ְלָאן הּוא ַמִּגיַע... ּוְבָמה הּוא ְמַחֵּזק ַעְצמֹו? 
ָּכתּוב ַּבִּמְדָרׁש )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, סח ב( ֶׁשָאַמר ָאז 
ִמְזמֹור ״ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים - ֶאל 
ַההֹוִרים״, ֶׁשְּכֶׁשָּיָצא ְלחּוץ ָלָאֶרץ - ָלַקח ִעּמֹו ֶאת 
ָּכל ַהִּלּמּוִדים ֶׁשָּלַמד ְוָרָאה ֵאֶצל הֹוָריו ַהְּקדֹוִׁשים. 

ֶׁשַּגם  ֵאיְך  ְלדֹורֹות,  ִלּמּוד  אֹוָתנּו  ִלֵּמד  ְוהּוא 
ֶיְׁשָנם,  ֶׁשַרק  ַהִּנְסיֹונֹות  ָּכל  ִעם  ִנְתמֹוֵדד  ֲאַנְחנּו 
ֶׁשִּנְלַמד ִמֶּמּנּו ַמה ֶּבֱאֶמת ָּגַרם לֹו ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד 

ָלָבן. ִעם  ְּבָחָרן  ַּגם 

ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִנְמָצא ַעָּתה ַּבֶּדֶרְך, ּוִפְתאֹום ַנֲעָׂשה 
ַלְיָלה, ְוִהֵּנה ַמה עֹוִׂשים? ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּכֶׁשֶּנְחַׁשְך 
ַמֶּׁשהּו ִמָּיד ִנְכָנִסים ְלַלַחץ...ַאְך ֵאֶצל ַיֲעקֹב ָאִבינּו, 
ְּכֶׁשָּכתּוב "ִּכי ָּבא ַהֶּׁשֶמׁש" - ִהֵּנה ַנֲעָׂשה ַלְיָלה, הּוא 
ֵמִבין ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה ַמֶּׁשהּו הּוא ְמַדֵּבר 
ֵאַלי" הּוא ָּפָנה ִליׁשֹן, ֶׁשֶּבֱאֶמת ִאּלּוֵלי ָהָיה ַנֲעָׂשה 
ַמְמִׁשיְך  ָהָיה  הּוא  זֹוַרַחת,  ָהְיָתה  ְוַהֶּׁשֶמׁש  ַלְיָלה, 
ּוְלִהְתַּבְלֵּבל  ְלִהָּבֵהל  ִּבְמקֹום  ַעְכָׁשו  ֲאָבל  ְּבַדְרּכֹו, 
ּוְלַהְתִחיל ְלַהֲאִׁשים ֶאת ַעְצמֹו "ַמה ָעִׂשיִתי... אּוַלי 
ַהָּטעּות ִהיא ֶׁשִּלי"... הּוא ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה: 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה ֶׁשֶאְהֶיה ּפֹה - ֲאִני ּפֹה!.

ם"
ֹ
קו ח "ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ּתִ

ֵמַאְבֵני  "ַוִּיַּקח  ְואֹוֶמֶרת:  ַהָּפָרָׁשה  ּוַמְמִׁשיָכה 
ֶזה  ֶׁש'ֲאָבִנים'  ְיִציָרה,  ְּבֵסֶפר  ְוִאיָתא  ַהָּמקֹום", 
'אֹוִתּיֹות', אֹוֵמר ַיֲעקֹב ָאִבינּו: ַעְכָׁשו ֲאִני ָּכאן? ֲאִני 
ִמְתַּפֵּלל ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך! ְּתִפָּלה 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָאז!  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִחֵּדׁש  ֲחָדָׁשה 
ַהּיֹום  אֹור  ֶאת  ֶׁשֵּיׁש  ַּבּבֶֹקר,  ֶזה  ַׁשֲחִרית,  ִהְתַּפֵּלל 
ֶׁשַּגם  ִמְנָחה,  ִהְתַּפֵּלל  ָאִבינּו  ִיְצָחק  ֻמְׁשָלם,  ְּבאֶֹפן 
ְּתִפַּלת  ֲחֵסָרה  ָהְיָתה  ֲעַדִין  ֲאָבל  ַהּיֹום,  ְּבאֹור  ֵכן 
ֶׁשָחׁשּוְך  ַּבְּזַמן  ַּבחֶֹׁשְך,  ֶׁשֶּנֱאֶמֶרת  ְּתִפָּלה  ַעְרִבית, 
ֶׁשהּוא  ְּדָבִרים  ִמיֵני  ָּכל  ָעָליו  ְּכֶׁשעֹוְבִרים  ָלָאָדם, 
ֹלא ִּתְכֵנן, ּוַמָּמׁש חֶֹׁשְך לֹו! ְוַיֲעקֹב ָאִבינּו ִחֵּדׁש ָלנּו 
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ַבר ִמְצָוה ִפיַע ּבְ
ֹ
ֶלער מו ַטְיּפְ ַהּסְ

 - ַקְנֶיְבְסִקי  ִיְׂשָרֵאל  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּצִּדיק 

ַה'ְסַטיְּפֶלער' זי"ע, ָיַׁשב ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְוָהָגה ַּבּתֹוָרה 

ֲחָכֵמינּו ַהְּקדֹוִׁשים  ִּדְבֵרי  ֶאְצלֹו  ִנְתַקְּימּו  ַהְּקדֹוָׁשה, 

)ְׁשמֹות ַרָּבה, ָּפָרָׁשה ח', ִסיָמן ב'(: "ִאם יֵֹׁשב ָאָדם 

ְּבָזִוית ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ֲאִני ַמְרֵאהּו ַלְּבִרּיֹות" - ִאם 

ָאַמר  ּתֹוָרה,  ְולֹוֵמד  ּוְבִצְנָעא  ְּבִפָּנה  ָאָדם  יֹוֵׁשב 

ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא: ֲאִני ְמַפְרְסמֹו ְלעֹוָלם; הּוא ָהָיה 

יֹוֵׁשב ְּבִדיָרתֹו ַהְּפָרִטית ְוָלַמד ּתֹוָרה ִלְׁשָמּה, ּוְלַבּסֹוף 

ִנְתַּפְרֵסם ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו...

ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ֵאַרע,  ַאַחת  ּוַפַעם 

ְוִנְכַנס ֶיֶלד ְוהֹוִציא ְּגָמָרא ְּגדֹוָלה ֵמֲארֹון ַהְּסָפִרים, 

ַהֵּסֶפר  ֶאת  ָּפַתח  ֶיֶלד  ּוְכֶדֶרְך  ָּבּה,  ְלַדְפֵּדף  ְוֵהֵחל 

ְיֵתָרה,  ִּבְזִהירּות  ֹלא  ְוכּו'  ְוָסַגר  ָּפַתח  ְוׁשּוב  ּוְסָגרֹו 

ַוֲחָׁשׁש ַה'ְסַטיְּפֶלער' ֶׁשַהֶּיֶלד ִיְקַרע ֶאת ַהַּדִּפים ְּבֹלא 

ִנְבַהל  ַהֶּיֶלד  "נּו"...  ָעָליו:  קֹולֹו  ֵהִרים  ֲאַזי  ַּכָּוָנה, 

ּוָבַרח. ַהַּצִּדיק ֵהִבין ַמה ָקָרה ּפֹה, ֲאַזי ֵּבֵרר ִמי ָהָיה 

ַהֶּיֶלד ַהֶּזה, ֵהיָכן הּוא ָּגר ּוָמה ֵׁשם ִמְׁשַּפְחּתֹו ְוכּו'.

ָחְלפּו ָעְברּו ַּכָּמה ָׁשִנים, ְוָׁשַלח ָׁשִליַח ְלָבֵרר ָמַתי 

ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ַנֲעָׂשה ַּבר־ִמְצָוה, אּוָלם ִאיׁש ֹלא ָיַדע ְוֹלא 

ִׁשֵער ָלָּמה; ְּביֹום ַּבר ַהִּמְצָוה, ָהָיה ְּכָבר ַהְּסַטְיְּפֶלער 

ְמֻבָּגר, ְוִהְתַקָּׁשה ַּבֲהִליָכתֹו ְוכּו', ְוִהֵּנה ְּבֶאְמַצע ַּבר 

ַהִּמְצָוה, ְּכֶׁשָּכל ַהְּמֻסִּבים ָיְׁשבּו ָּבאּוָלם, ִנְכַנס ְלֶפַתע 

ַהְּסַטְיְּפֶלער ִּבְמֹלא ֲהָדרֹו ְוִזיוֹו ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבִּׂשְמָחה, 

ֻּכָּלם ָּתְמהּו ּוְלִׂשְמָחָתם ֵאין ֵקץ ּוְגבּול, ַעל ַהְּזִכָּיה 

ְוִהְטִריַח ַעְצמֹו  ָיַגע  ֶׁשָּזכּו ָלּה, ֶׁשַּצִּדיק ָקדֹוׁש ָּכֶזה 

ְלָפֵאר ִׂשְמָחָתם, ְוֹלא ָיְדעּו ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה.

ְּכֶׁשִּנְסַּתְּיָמה ַהִּׂשְמָחה, ָלַקח ֶאת ֶיֶלד ַּבר ַהִּמְצָוה 

ְלֶחֶדר ְצָדִדי ָׁשם, ְוָסַגר ַהֶּדֶלת ַּבֲעָדם, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו 

ָׁשִנים  ַּכָּמה  ָעָליו  ֶׁשָּצַעק  ַהְּצָעָקה  ַעל  ְסִליָחה 

ַההּוא,  ֵמַהִּמְקֶרה  ָזַכר  ֹלא  ְּכָלל  ַהֶּיֶלד  ָלֵכן,  קֶֹדם 

ְלהֹוָריו  ַהֶּיֶלד  ִסֵּפר  ְוַאַחר־ָּכְך  לֹו.  ָסַלח  ּוְבַוַּדאי 

ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו  ְוָׁשַאל  ְוכּו'.  ֶׁשָהָיה  ַהַּמֲעֶׂשה  ָּכל  ֶאת 

ָּכל־ָּכְך  ְטַרְחֶּתם  "ַמּדּוַע  ַרּבֹו:  ֶאת  ַהְּסַטְיְּפֶלער 

ָּבִעְנָין" ְוָעָנה: "ְּכֶׁשָהָיה ַהֶּיֶלד קֶֹדם ַּבר ִמְצָוה, ֹלא 

ָיכֹול ָהָיה ִלְמחֹל, ְוַהְּמִחיָלה ֶׁשּלֹו ֵאיָנּה ְמִחיָלה, ִּכי 

הּוא ָקָטן ֲעַדִין, ֲאָבל ִמֶּׁשַּנֲעָׂשה ַּבר ִמְצָוה, ַנֲעָׂשה 

ָּגדֹול, ְוֵיׁש ְּבכֹחֹו ִלְמחֹל, ּוְמִחָּלתֹו ְּתֵקָפה"... )ע"פ אשר 

בנחל מכתב ה' תל"ז(

 >>>



מאת מוהרא״ש זי״עשו״ת ברסלב ·

י  ל ָהֲאִמּתִ  ַמהוּ ַהֶהְבּדֵ
יַטת ַהֲחִסידוּת? ִ

ׁ
יָטִאים ְלש יַטת ַהּלִ ִ

ׁ
ין ש ּבֵ

ַהִאם ָהַרב ָיכֹול ְלַהְסִּביר ֶאת ַהֶהְבֵּדל ָהֲאִמִּתי ֵּבין ִׁשיַטת ַהִּליָטִאים ְלִׁשיַטת ַהֲחִסידּות? ְוָלָּמה 
ֵיׁש ַמְחֹלֶקת ֵּבין ַהִּליָטִאים ַלֲחִסיִדים?

ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך יֹום ג' ְלַסֵּדר ִּכי ִּתָּׂשא י"ב 
ֲאָדר ַה'תשע"ב

ָׁשלֹום ָרב ֶאל ... ְּתִחי' 

ְלָנכֹון ִקַּבְלִּתי ֶאת ִמְכָּתֵבְך.

ַוֲעֵׂשה  ֵמָרע  "סּור  ט"ו(  ל"ד  )ְּתִהִּלים  ְּכִתיב 
ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ְּדָרִכים  ְׁשֵני  ֶׁשֵּיׁש  ַהְינּו  טֹוב", 
ֶּדֶרְך  ְוֶזה  ֵמַרע"  "סּור  ֶׁשל  ֶּדֶרְך  ֵיׁש  ִיְתָּבַרְך, 
קֶֹדם  זי"ע,  ַסַלְנֶטר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֶׁשִּגָּלה  ַהּמּוָסר 
ּכֹל ִלְברַֹח ִמן ָהַרע ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ְלָהִסיר ִמֶּמּנּו ֶאת 
ָּכל ַהִּמּדֹות ָרעֹות, ְוַעל ֶזה ָעְבדּו ַהְרֵּבה ֲהַּבֲעֵלי 
ְוַאַחר ָּכְך ַלֲעׂשֹות ֶאת  מּוָסר, קֶֹדם ָלסּור ֵמַרע 
ֶּדֶרְך  ְוֶזה  טֹוב",  "ֲעֵׂשה  ֶׁשל  ֶּדֶרְך  ְוֵיׁש  ַהּטֹוב, 
ַהֲחִסידּות ֶׁשִּגָּלה ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זי"ע, 
ַהּטֹוב  ִרּבּוי  ּוְכִפי  טֹוב,  ַלֲעׂשֹות  ַרק  ֶׁשָהִעָּקר 
ִמֵּמיָלא ָהַרע ִיּפֹל ְלַגְמֵרי, ְוֶזה ַהֶהְפֵרׁש ֵּבין ֶּדֶרְך 
ַהּמּוָסר ְוֶדֶרְך ַהֲחִסידּות, ֲאָבל ְׁשֵניֶהם ָׁשְכחּו ֶאת 
ֶׁשֹּלא  ְוָרְדֵפהּו",  ָׁשלֹום  "ַּבֵּקׁש  ַהָּפסּוק  ֶהְמֵׁשְך 
ְצִריִכים ָלִריב ֵּביֵניֶהם, ֶזה ֵיֵלְך ַּבֶּדֶרְך ֶׁשּלֹו ַיֲעבֹד 
ַהְרֵּבה ַעל ַהּסּור ֵמַרע ֶׁשּלֹו, ְוֶזה ֵיֵלְך ַּבֶּדֶרְך ֶׁשּלֹו 
ַיֲעבֹד ַהְרֵּבה ַעל ָהֲעֵׂשה טֹוב ֶׁשּלֹו, ְוָלָּמה ְצִריִכים 

ָלִריב ֵּביֵניֶהם?

ְּכמֹו  טֹוב,  ַלֲעׂשֹות  ָהִעָּקר  ֶהֱחִזיק  ַז"ל  ַרֵּבנּו 

ְלָפָניו  ֶׁשָּקַבל  ְׁשלֹוֵמנּו  ֵמַאְנֵׁשי  ְלֶאָחד  ֶׁשָאַמר 

ְוַעל  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  לֹו  ַצר  ֲאֶׁשר  ַעל 

ֶזה ָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ַז"ל )ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז( 

ַאָּתה ֲעֵׂשה טֹוב ַוֲעסֹק ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ֶּבֱאֶמת, 

ּוְכֶׁשַּתֲעסֹק ְוַתְתִמיד ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך, ֲאַזי ַהּטֹוב 

ִיָּׁשֵאר ְוָהַרע ִמֵּמיָלא ִיְתַּבֵּטל.

ּוֶבֱאֶמת רֹוִאים ְּבחּוׁש ֶׁשַּבּדֹורֹות ַהָּללּו ְצִריִכים 

ְּבטֹוב,  ְלַהְרּבֹות  ַהֲחִסידּות  ְּבֶדֶרְך  ָלֶלֶכת  ַרק 

ַרֵּבנּו  ֶׁשִהְזִהיָרנּו  ּוְכמֹו  ְוֶחֶסד,  ִּבְצָדָקה  ְלַהְרּבֹות 

ַז"ל )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב( ְלַחֵּפׂש 

ֶאת  ְוָידּון  ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש  טֹוב  ְמַעט  ְּבַעְצמֹו  ּוְלַבֵּקׁש 

ְמַעט  ֶאת  ִויַבֵּקׁש  ְיַחֵּפׂש  ְוֵכן  ְזכּות,  ְלַכף  ַעְצמֹו 

ַהּטֹוב ֶׁשֵּיׁש ֵאֶצל ַהּזּוַלת, ְוָידּון אֹותֹו ְלַכף ְזכּות, 

ְמַעט  "ְועֹוד  ל"ז(  )ְּתִהִּלים  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ְוֶזה 

ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו"  ְמקֹומֹו  ַעל  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 

טֹוב  ְמַעט  ָהעֹוד  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ַמְזִהיר  ֶׁשַהָּפסּוק 

ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ֶאָחד, ְוָאז ִיְרֶאה ֶׁשהּוא ְּכָבר ֹלא ָרָׁשע, 

ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו, הּוא ְּכָבר ֹלא אֹותֹו 

ָנה 
ֹ
ָנה ֶעְליו ּוָ  ּכַ

ׁ
אי ֵיש ַוּדַ ּבְ

ה ָעָליו ָלֵצאת  ָֹלּמָ
מו

ֹ
קו ִמּמְ

ֶעֶרב  ו'  יֹום  ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ
ְסֵלו  ּכִ ח'  ֵצא  ַוּיֵ ְלֵסֶדר  קֶֹדשׁ  ת  ּבָ ׁשַ

ַה'תשפ״ב.

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

ְׁשִכיָנתֹו ָּתִמיד.

ְוַהָּפָרָׁשה  ַוֵּיֵצא,  ָּפָרַׁשת  קֹוִרין  ַהַּׁשָּבת 
ִאיׁש  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ַעל  אֹוָתנּו  ְמעֹוֶרֶרת 
ַהִּיְׂשְרֵאִלי ֶׁשֲאִפּלּו ִאם ָצִריְך ָלֵצאת ִמְּמעֹונֹו 
לֹו,  ֻמָּכר  ֵאינֹו  ֶׁשֲעַדִין  ָמקֹום  ֶאל  ְוָלֶלֶכת 
ְּבַהְׁשָּגָחתֹו  ֶׁשַהּכֹל  ְוֵיַדע  ה'  ְּבֵׁשם  ִיְבַטח 
ַּכָּוָנה  ֵיׁש  ּוְבַוַּדאי  ְּפָרִטית,  ַהְּפָרֵטי  ִיְתָּבַרְך 
ֶעְליֹוָנה ָלָּמה ָעָליו ָלֵצאת ִמְּמקֹומֹו ּוְלַהִּגיַע 
ִיְתָּבַרְך  ְלַהִּגיַע, ִּכי הּוא  ֶאל ָמקֹום ֶׁשָּצִריְך 
ַּבֶּדֶרְך  אֹותֹו  ּוַמְדִריְך  ְּפִסיעֹוָתיו,  ָּכל  ֵמִכין 
ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו  ִּתּקּונֹו,  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ַהָּנכֹון 
ּכֹוָננּו  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  ֵמה'  כג(  לז  )ְּתִהִּלים 
ְצָעָדיו  ֶׁשָּכל  יֹוֵדַע  ְּכֶׁשָאָדם  ֶיְחָּפץ,  ְוַדְרּכֹו 
ִיְתָּבַרְך  הּוא  ֲאַזי  ִיְתָּבַרְך,  ֵמַהֵּׁשם  מּוָכִנים 
ָהִעָּקר  ּבֹו,  אֹותֹו  ּוַמְצִליַח  ְּבַדְרּכֹו  ָחֵפץ 
ֶׁשִּיְמסֹר ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ֵאָליו ִיְתָּבַרְך, ְוִיְתַּפֵּלל 
ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְּבָכל ְמקֹום ּבֹואֹו ֶׁשְּיַזֶּכה 
ְלַתֵּקן ָׁשם ָמה ֶׁשָּצִריְך ְלַתֵּקן, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
יא(  כח  )ְּבֵראִׁשית  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֵאֶצל 
ְוָאְמרּו  ְוגֹו'  ַּבָּמקֹום  ַוִּיְפַּגע  ְוגֹו'  ַיֲעקֹב  ַוֵּיֵצא 
ֵאין  ע"ב(  כו  )ְּבָרכֹות  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲחָכֵמינּו 
ְּפִגיָעה ֶאָּלא ְּתִפָּלה, ֶׁשִּמָּיד ִּביִציָאתֹו ָעַסק 
ִּבְתִפָּלה ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשַּיְצִליַח 
ַּדְרּכֹו, ְוַעל ְיֵדי ִּבּטּולֹו ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ָזָכה 
ְלַהְצִליַח ְּבָכל ְּדָרָכיו, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב )ִמְׁשֵלי 
ָּיִבין  ַמה  ְוָאָדם  ָגֶבר  ִמְצֲעֵדי  ֵמה'  כד(  כ 
ְוהּוא  "ָמה",  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ָאָדם  ַּדְרּכֹו, 
ָּבֵטל ּוֻמְבָטל ְלַגְמֵרי ֶאל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ִיְזֶּכה 
מֹוִליְך  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ָלָּמה  ַּדְרּכֹו,  ְלָהִבין 

אֹותֹו ְלָׁשם, ְוַיְצִליַח ְּבָכל ִעְנָיָניו. 

]חסר מה שלא שייך השנה[  

לֹום ּוְמבָֹרְך. ת ׁשָ ּבַ ַאֵחל ָלֶכם ׁשַ ַהּמְ

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

מכתב לשבת

המשך מעמוד א׳ <<< 

זֹו מּוָבא  ְּתִפָּלה  ַּגֵּבי  )ָאְמָנם  ֶׁשֵּיׁש ְּתִפָּלה ָּכזֹו!, 
ֶׁשִהיא ְרׁשּות, ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהְכִריַח 
חֶֹׁשְך  ַהֹּלא  ִּכי  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל,  ָּכֶזה  ְּבַמָּצב  ָאָדם  ֶּבן 
לֹו, ּוַמָּמׁש ַנֲעָׂשה חֶֹׁשְך ֻמְחָלט, ּוְפָעִמים ֶׁשִאם 
ָּדחּוק  ֶׁשהּוא  ְּבַמָּצב  ָלֶזה  ָאָדם  ֶּבן  ַמְכִריִחים 
ְלִהָּׁשֵבר  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִלְגרֹם לֹו   - ְיכֹוִלין  ְוַלחּוץ 
ִחּיּוב  ְוֹלא  ְרׁשּות  ִהיא  זֹו  ְּתִפָּלה  ְוָלֵכן  ְלַגְמֵרי, 
ְּכַׁשֲחִרית ּוִמְנָחה(, ִּכי ַהְּבִחיָרה ִהיא ְּבַיד ָהָאָדם, 
ַהְּזַמן  ַעְכָׁשו  ֵּתֵלְך:  ַהֶּדֶרְך ָּבּה  ּוַמְרִאים ְלָך ֶאת 
ַהחֶֹׁשְך  ֶאת  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשַאָּתה  ֲאִפּלּו  ְלִהְתַּפֵּלל! 
ַעְכָׁשו  ֵיׁש  ְלָך,  ֶנְחַׁשְך  ֶׁשַהּכֹל  ְלָך  ְוִנְרֶאה  ַהֶּזה, 

ֶּדֶרְך ִלְמצֹא ֶאת ָהאֹור ְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך! 

ִמָּמה  ִּתַּקח   - ַהָּמקֹום"  "ֵמַאְבֵני  ִּתַּקח 
ֶׁשַרֵּבנּו  ִהְתּבֹוְדדּות  ֶׁשְּלָך!  ֵמַהַּמָּצב  ֶׁשְּסִביְבָך, 
ְמַלֵּמד אֹוָתנּו, ַמִהי? ָאָדם ׁשֹוֵאל: ַעל ַמה ֲאִני 
ִמְתַּפֵּלל? ַהֹּלא ֵאין ִלי ִּדּבּוִרים... ַאְך ַהְּתׁשּוָבה 
ִהיא: ִּתְמָצא ֶאת ַהִּדּבּוִרים ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשּצֹוְבִטים 
ְנִפילֹות,  ְיִרידֹות,  ָעֶליָך  עֹוְבִרים  ִהֵּנה  ַּבֵּלב!  ְלָך 
ְּדָבִרים  ְלָך  ְמִעיִקים  טֹובֹות,  ֹלא  ַמֲחָׁשבֹות 
ְמֻסָּיִמים, ִמֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְּתִפָּלה! ֶזה "ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני 
ַהָּמקֹום" - ַאָּתה ּבֹוֵדק ֶאְצְלָך, ַמה ָחֵסר ְלָך, ִעם 

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ְמַבֵּקׁש:  ִּפְתאֹום  ֶׁשָאָדם  ֱאֶמת! ֹלא 
עֹוָלם, ֲאִני רֹוָצה 'ָלעּוף' ְּבעֹוָלמֹות... ַהָּׂשגֹות... 
ַקָּבָלה...", ְוָאָדם ַמְתִמיַּה: ַמּדּוַע ֹלא ְלַבֵּקׁש ַעל 
ֶׁשַעְכָׁשו  ַמה  ֹלא  ֶזה  ִּכי  ִהיא:  ַהְּתׁשּוָבה  ָּכְך?! 
ּכֹוֵאב ֵלְך! ְּבַוַּדאי ָהִייָת רֹוֶצה ֶׁשִּפְתאֹום ַּתְתִחיל 
ְוַהָּקדֹוׁש  ָּכָכה...  ֶזה  ֵאין  ֲאָבל  ַּבָּׁשַמִים,  'ָלעּוף' 
ַמה  ְּבִדּיּוק  ְּבִדּיּוק  ִלְׁשמַֹע  רֹוֶצה  הּוא  ָּברּוְך 

ֶׁשעֹוֵבר ָעֶליָך! 

ִּבְלׁשֹון ַרֵּבנּו ַז"ל ֶזה ִנְקָרא "ִּדּבּור ֱאֶמת" )בב' 
וסי'  ט'  סי'  ח"א:  מֹוֲהַר"ן  ְּבִלּקּוֵטי  ְמקֹומֹות 
קי"ב(, ֶׁשָאָדם ָצִריְך ְלַחֵּפׂש ִּדּבּור ֱאֶמת, ְּדַהְינּו 
ֶׁשִּיְבּדֹק ֶּבֱאֶמת ֵהיָכן אֹוֵחז ְוֵאיפֹה ִנְמָצא: "ִרּבֹונֹו 
ֶׁשל עֹוָלם, ּכֹוֵאב ִלי ָּכָכה, ְוכֹוֵאב ִלי ָּכָכה, ָעַבר 
ִלי  ְוֵיׁש  ְיִריָדה,  ִלי  ְוָהְיָתה  ְּפלֹוִני,  ַמְׁשֵּבר  ָעַלי 
ָיכֹול  ַאָּתה  ַרק  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  ִּבְלּבּוִלים, 
ַלֲעזֹר ִלי! ַוֲאִני אֹוֵמר ֶאת ֶזה ְּבֶפה ָמֵלא!" ָאסּור 
ְלָאָדם ְלִהְתַּבֵּיׁש לֹוַמר זֹאת ִּבְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ִּכי ָאְמָנם ִמְּבֵני ָאָדם ֵיׁש ּבּוָׁשה, ְוִכי ְיַגֶּלה 
ַלֲחֵברֹו ֵמֶהן ַמְחְׁשבֹוָתיו ְוֵהיַאְך ִּדּבּורֹו ְוכּו', ֲאָבל 
ִּבְדָבִרים  ְלִהְתַּבֵּיׁש  ָאסּור  הּוא  ָּברּוְך  ֵמַהָּקדֹוׁש 

ָּכֵאּלּו, ָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ֲאִמִּתי!



ה... ִרים ִמּזֶ א ְמַדּבְ
ֹ
ּל ֶ

ׁ
ֶלא ש ּפֶ

ֶׁשַּיֲעקֹב  מֹוְצִאים  ָאנּו  ַהָּׁשבּוַע  ְּבָפָרַׁשת 
ִלְמצֹא  ְוִאּמֹו  ָאִביו  ִּבְפֻקַּדת  ָהַלְך  ָאִבינּו 
ָאִבינּו  ֶׁשַּיֲעקֹב  ּפֹה  מֹוְצִאים  ָאנּו  ִזּוּוגֹו, 
ָעָׂשה ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִּבְׁשִביל ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, 
ְוִהֵּנה ַהִּלּמּוד ָהִראׁשֹון ֶׁשָאנּו ְלֵמִדים ִמֶּזה 
זֹו,  ְּבִמְצָוה  ְלִהְתַחֵּזק  ְצִריִכים  ֶׁשָאנּו  הּוא 
ֶׁשֵאין ְלָתֵאר ּוְלַׁשֵער ּגֶֹדל ַמֲעָלָתּה, ָּכתּוב 
ָיִמים  ַלֲאִריכּות  זֹוִכים  ָיָדּה  ֶׁשַעל  ַּבּתֹוָרה 
ָאִביָך  ֶאת  "ַּכֵּבד  יא(:  כ,  )ְׁשמֹות  ְוָׁשִנים 

ְלַמַען  ִאֶּמָך  ְוֶאת 
ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך". 

ה  ָּמ ַּכ
ַז"ל  מֹוֲהָרא"ׁש 

ִמִּמְצַות  ְמַדֵּבר  ָהָיה 
ָוֵאם,  ָאב  ִּכּבּוד 
ָּכְך  ָּכל  ָהָיה  הּוא 

זֹאת  ֶׁשְּיַלְּמדּו  ַמְקִּפיד 
יֹום  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהְּיָלִדים,  ֶאת 

ְיַדֵּבר אֹודֹות ִּכּבּוד  ְוִׂשיָחה ֶׁשַהְּמַלֵּמד ֹלא 
ֶׁשָּדָבר  ֶּפֶלא  ֶזה  ַהְּיָלִדים,  ִעם  ָוֵאם  ָאב 
ּתֹוָרה,  ְּבַתְלמּוֵדי  ֻמְזָנח  ְמאֹד  ְמאֹד  ֶזה 
ְוטֹוִבים,  ְרִציִנִּיים  ּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוֵדי  ַּגם 
ָאב  ִּכּבּוד  "ִמְצַות  ָּדָבר  ָּכֶזה  ָׁשְמעּו  ַהִאם 
קֹוָמתֹו  ְמלֹוא  ָלקּום  ִמְצָוה  ֶׁשֵּיׁש   - ָוֵאם" 
ַלֶחֶדר?...  ִנְכָנִסים  ָהִאָּמא  אֹו  ָהַאָּבא  ִאם 
ְּבַתְלמּוד  ֶׁשָהִייִתי  ַהָּׁשִנים  ְּבָכל  ֶּפֶלא,  ֶזהּו 
ּתֹוָרה, ֵמָאז ֶׁשָהִייִתי ָקָטן ְוַעד ַהַּבר ִמְצָוה, 
ֲאִני ֹלא זֹוֵכר ֶׁשַּפַעם ִלְּמדּו אֹוָתנּו ִמִּמְצַות 

ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם... 

ַהְּגָמָרא ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו )ִקּדּוִׁשין לא:(: 

ַאָּתה  ְוכּו',  ּוַמְׁשֶקה  ַמֲאִכיל  ֵאיֶזהּו ִּכּבּוד? 

ֵמִביא ּכֹוס ַמִים ְלַאָּבא אֹו ְלִאָּמא? - ַאָּתה 

ְמַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוַרְיָתא ֶׁשל ִּכּבּוד 

ָאב ָוֵאם!, ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ָׁשם ֶׁשּמֹוָרא ָאב 

ֶׁשָּיקּום  ְוֵכן  ִּבְמקֹומֹו,  ֵיֵׁשב  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ָוֵאם 

ִמְּפֵניֶהם - ִאם ָהַאָּבא אֹו ָהִאָּמא ִנְכָנִסים, 

ְצִריִכים ָלקּום! 

ּוִטים 
ׁ

ש ָבִרים ּפְ  ּדְ
ֵתר

ֹ
יו ֲאָבל ַנֲעִלים ּבְ

ְּפׁשּוִטים  ָּכְך  ָּכל  ְּדָבִרים  ֵאּלּו 

ַאְך ַנֲעִלים ְּביֹוֵתר, ִהֵּנה ָאָדם 

ְמַחֵּפׂש ָּכל ִמיֵני 'ֲעבֹודֹות' 

ְוכּו',  ְוַהָּׂשגֹות 

ֵיׁש  ָאָדם  ְוִהֵּנה 

ַחִּיים,  הֹוִרים  לֹו 

ֲאַזי  ְּבִריִאים,  ֶׁשִּיְהיּו 

הּוא ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַקֵּים ִמְצָוה זֹו ְּבָכל יֹום, 

ְוׁשֹוֵאל  ְלהֹוָריו  ֵטֵלפֹון  ֶׁשֵּמִרים  ְיֵדי  ַעל 

 - ִמִּלים  ַּכָּמה  ֲאִפּלּו  ְואֹוֵמר  ִּבְׁשלֹוָמם, 

"ַלְיָלה טֹוב", "יֹום טֹוב", ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה 

ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה. 

ָהיּו  ַהָּקדֹוׁש  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשל  ְּכֶׁשהֹוָריו 

ַהְּתִפָּלה,  ַאַחר  ַּבּבֶֹקר  יֹום  ְּבָכל  ַּבַחִּיים, 

ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ְוַהָּדָבר  ְלַחְדרֹו,  ִנְכָנס  ָהָיה 

ֵחֶלק  ָהָיה  ֶזה  ְלהֹוִרים,  ֵטֵלפֹון  ִׂשיַחת 

ָנַסע  ְּבָׁשבּוַע  ּוַפַעם  ֶׁשּלֹו!  ַהּיֹום  ִמֵּסֶדר 

ְלַבֵּקר אֹוָתם, ְוָזִכיִתי ֲהמֹון ְּפָעִמים ְלַהִּסיַע 

ֶאת מֹוֲהָרא"ׁש ְלהֹוָריו, ְוָאַמר ִלי ִלְפֵני ֵכן: 

"ּבֹוא ַוֲאַזֶּכה אֹוְתָך ְּבִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם", 

ְוָנַסְענּו. ְוָהְיָתה ְּתקּוָפה ֲאֻרָּכה - עֹוד קֶֹדם 

 - ִמְדָרׁשֹו  ֵּבית  ֶאת  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶׁשֵהִקים 

ְלֵבית  ַׁשָּבת  ְּבָכל  ָהָיה הֹוֵלְך  ֶׁשמֹוֲהָרא"ׁש 

ִמְנָין,  ָׁשם  ְלַהְׁשִלים  ָאִביו,  ֶׁשל  ִמְדָרׁשֹו 

ּומֹוֲהָרא"ׁש  'ְמֻכֶּבֶדת'...  ֲהִליָכה  ָהְיָתה  ְוזֹו 

ֶאָּלא  ֶהֱחִסיר זֹאת  ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשהּוא ֹלא 

ָהָיה  ְוֹלא  ְׁשָלִגים,  ֶׁשָּיְרדּו  ַאַחת,  ַּפַעם  ַרק 

ֶקַרח, ּומֹוֲהָרא"ׁש  ֶאָּלא ַמָּמׁש  ֶׁשֶלג,  ְסָתם 

ָיָצא ִמֵּביתֹו, ּוְכָבר ָּבְרחֹוב ָהִראׁשֹון ֶהֱחִליק 

ַסָּכַנת  ַמָּמׁש  ֶׁשּזֹו  ְוָרָאה  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה 

ְנָפׁשֹות ָלֵכן ֹלא ָהַלְך, ֲאָבל ִּבְׁשָאר ַהְּזַמִּנים 

ָהַלְך ַמָּמׁש ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש. 

ְצָוה! ים ֵלב ַלּמִ ִ
ׂ
ש

ִעְנָין ֶזה ֶׁשל  ָאָדם ָצִריְך ָלִׂשים ֵלב ַעל 

ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם, ֶׁשִהֵּנה ָאָדם יֹוֵׁשב ִעם ָאִביו 

ִעם  ֶׁשּיֹוֵׁשב  אֹו  ַׁשָּבת,  ִּבְסעּוַדת  ַּבֻּׁשְלָחן 

ַהֶּמְלַצר  ַמִּגיַע  ְוִהֵּנה  ֲחֻתָּנה,  ְּבֵאיזֹו  ָאִביו 

ֶאת  ְמַחֵּלק  ְוהּוא  ָהאֶֹכל,  ֶׁשל  ַהַּמָּגׁש  ִעם 

הּוא  ָאָדם  ִאם  ַהֻּמְזָמִנים,  ְלָכל  ַהַּצָּלחֹות 

)ִמְׁשֵלי י, ח( "ֲחַכם ֵלב ִיַּקח ִמְצוֹת", ֲאַזי 

ִּבְׁשִביל  ַצַּלַחת  ְולֹוֵקַח  ַלֶּמְלַצר,  ָקם  ִמָּיד 

ִקֵּים  הּוא  ְוִהֵּנה  ָאִביו,  ִלְפֵני  ְוָׂשם  ָאִביו 

ָאָדם  ֶׁשְּבֵני  ְּדָבִרים  ְוֵאּלּו  ֲעֵׂשה!  ִמְצַות 

ֶׁשְּבֶזה  יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ֵלב,  ַעל  ָׂשִמים  ֹלא 

ְמַקְּיִמים ִמְצַות ִּכּבּוד ָאב ָוֵאם!.

)ִמּתֹוְך "ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל" ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵצא תשפ"א(

ה, ָהָיה  ִפּלָ ּבֶֹקר ַאַחר ַהּתְ ָכל יֹום ּבַ  ּבְ
יַחת ֵטֵלפֹון ָבר ָהִראשֹׁון ָהָיה ׂשִ ִנְכָנס ְלַחְדרֹו, ְוַהּדָ

ּוְרצּוִצים  ְׁשבּוִרים  ָּכְך  ָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ִּכי  ָאָדם, 

ֶׁשִאי  ַעד  ֶׁשּסֹוְבִלים,  ְוַהָּגלּויֹות  ַהָּצרֹות  ֵמרֹב 

ֶאְפָׁשר ִלְׁשּבֹר ֶאת ַעְצמֹו ְּבֶדֶרְך ַהּמּוָסר ְוכּו' ְוכּו', 

ַרב  ְּבִגּלּוי  ִיְתָּבַרְך  אֹורֹו  ַעְצמֹו  ַעל  ְלָהִאיר  ֶאָּלא 

ְוִנְפָלא ְמאֹד, ּוְלַהְרּבֹות ְּבִמְצוֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְיָקא, 

ְוַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני, ְוָלדּון ֶאת ָּכל ֶאָחד 

ְלַכף ְזכּות, ְוָאז ִמֵּמיָלא ָהַרע ִיּפֹל, ֲאַקֶּוה ֶׁשָּתִביִני.

ָלַקְחִּתי  ֲאִני  ַּפַעם,  ִהְתַּבֵּטא  ַז"ל  ֶׁשַרֵּבנּו  ָידּוַע 

ֵמַהֲחִסיִדים,  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ֵמַהִּליָטִאים  ַהּטֹוב  ֶאת 

ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ֶּדֶרְך  ִמֶּזה  ְוָעִׂשיִתי 

ִויֵגִעים  לֹוְמִדים  ֶׁשֵהם  ַהִּליָטִאים  ֶׁשל  ַהּטֹוב 

ֶׁשל  ְוַהּטֹוב  ְמאֹד,  ַרָּבה  ְּבַהְתָמָדה  ַּבּתֹוָרה 

ּוְבִהְתַלֲהבּות  ְּבִחּיּות  ַהֲחִסיִדים ֶׁשֵהם ִמְתַּפְּלִלים 

ָּגדֹול ְמאֹד, ַוֲאִני ִחַּבְרִּתי ֵּבין ְׁשֵניֶהם, ֵהן ֶׁשַּיְתִמידּו 

ַהְרֵּבה ַּבּתֹוָרה, ַּכָּידּוַע ֶאת ֵסֶדר ֶּדֶרְך ַהִּלּמּוד ֶׁשל 

ַרֵּבנּו ַז"ל, ֶׁשִּלֵּמד אֹוָתנּו ֵאיְך ָאָדם ָיכֹול ְלַסֵּים ֶאת 

ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ֲאִפּלּו ִאם ֵיׁש לֹו ְּתִפיָסה ְמאֹד 

ָקָׁשה )ַעֵּין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו(, ְוֵהן ְלִהְתַּפֵּלל 

ְּבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול ְמאֹד ּוְלַהְכִניס ֶאת ָּכל ַהּכֹוחֹות 

ֶׁשּלֹו ַּבְּתִפָּלה, )ַעֵּין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן 

ט'( ֶׁשִעַּקר ַהִחּיּות ְמַקְּבִלים ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה, ְוֵכן 

ִהְרָּבה ְלַדֵּבר ֵמִעְנָין ִׂשיָחה ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו ֶׁשֶּזה 

ִהְתּבֹוְדדּות, ְוָלֵכן ֲחִסידּות ְּבֶרְסֶלב ָּכלּול ִמְּׁשֵניֶהם 

ִמּתֹוָרה ּוִמְּתִפָּלה.

ָהָיה ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ָהַרב ֶהָחִסיד ר' ְצִבי 

ַאְרֵיה ִליְּפל ַז"ל ֶׁשָהָיה ַמְתִמיד ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה, ֲאָבל 

ְוִנְכַנס  ָרָצה ְמאֹד ְלִהְתָקֵרב ֶאל ֶּדֶרְך ַהֲחִסידּות, 

ִלְׁשאֹל ֶאת ֶהָחֵפץ ַחִּיים ַז"ל ַמה הּוא ְמַיֵעץ לֹו 

ְלֵאיֶזה ֲחִסידּות ֶׁשִּיְתָקֵרב? ָעָנה ְוָאַמר לֹו ֶהָחֵפץ 

ַחִּיים ַז"ל ַּתְקִּפיד ְלִהְתָקֵרב ֶאל ֲחִסידּות ֶׁשְּמאֹד 

ַמְקִּפיִדים ַעל ִקּיּום ַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך, ְוָהַלְך ְוִחֵּפׂש 

ַעד ֶׁשָּמָצא ֶׁשֵאֶצל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב 

ְּכמֹו  ָערּוְך,  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ַמְקִּפיִדים  ְמאֹד  ְמאֹד 

ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ַז"ל )ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן כ"ט( ֶׁשָּכל 

ַּבר ִיְׂשָרֵאל ֻמְכָרח ִלְלמֹד ָּכל יֹום ֲהָלָכה ְּבֻׁשְלָחן 

ָערּוְך, ְוָאז ִהְתָקֵרב ֶאל ֲחִסידּות ְּבֶרְסֶלב.

ִיְׂשָרֵאל  ְּתִפּלֹות  ַהּׁשֹוֵמַע  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ַּבֲעֵדְך  ּוִמְתַּפֵּלל  ְמַבֵּקׁש  ֶׁשֲאִני  ִּבְתִפָּלִתי  ִיְׁשַמע 

ֲאֶׁשר  ּוְבָכל  ְמֻרָּבה  ַהְצָלָחה  ָלְך  ֶׁשִּיְהֶיה  ָּתִמיד 

ִּתְפִני ַּתְׂשִּכיִלי ְוַתְצִליִחי.

ַהְּמַאֵחל ָלְך ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהָּׁשַמִים
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ַהָּקדֹוׁש  ְלָהַרב  לֹו  ָהָיה  ָחִביב  ַּתְלִמיד 
ָּגר  ֶׁשָהָיה  זי"ע,  ִמֶּמעְז'ּבּוז'  ָּברּוְך  ַרִּבי 
ַרּבֹו.  ְמגּוֵרי  ִמְּמקֹום  ְמַעט  ְרחֹוָקה  ְּבִעיר 
ַוְיִהי ַהּיֹום, ְואֹותֹו ַּתְלִמיד ֶנֱחָלה ְּבַמֲחָלה 
ָהרֹוְפִאים,  ִמֶּמּנּו  ִהְתָיֲאׁשּו  ּוְכָבר  ֲאנּוָׁשה, 
ֵמַהַּמֲחָלה  ָלֵצאת  ִּתְקָוה  לֹו  ֶׁשֵאין  ְוָאְמרּו 
זי"ע  ָּברּוְך  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֲאָבל  ַהּזֹו, 
ְיׁשּוָעה,  לֹו  ִּתְהֶיה  ֶׁשְּבַוַּדאי  לֹו,  ִהְבִטיַח 

ְוָהָיה ָּתִמיד ִמְתַּפֵּלל ָעָליו.

ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, ָהָיה ׁשֹוֵלַח ַרִּבי ָּברּוְך 
ָהיּו  ֶׁשָּׁשם  ַלַּתֲחָנה  ֶׁשּלֹו  ַהַּגַּבאי  ֶאת  זי"ע 
ָהִעיר  ֵמאֹוָתּה  ֶׁשָּבאּו  ָהֲעָגלֹות  ַּבֲעֵלי 
ַלַּגַּבאי  ְוִצָּוה  ַּתְלִמידֹו,  ִהְתּגֹוֵרר  ֶׁשָּבּה 
ָהְיָתה  ְוִאם  ַהַּתְלִמיד,  ִּבְׁשלֹום  ֶׁשִּיְׁשַאל 
ַהַּגַּבאי  ָחַזר  ַּפַעם  ְּבָכל  ְרפּוָאה.  ְּכָבר  לֹו 
ְמֻסָּכן  - ֶׁשהּוא חֹוֶלה  ְּבׂשֹוָרה  ִעם אֹוָתה 
ְלַגְמֵרי,  ִמֶּמּנּו  ְמֹיָאִׁשים  ְוָהרֹוְפִאים  ְמֹאד, 
ִמֶּזה  ִהְתַּפֵעל  ֹלא  זי"ע  ָּברּוְך  ַרִּבי  ֲאָבל 
ִּתְהֶיה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ִּבְדָבָריו  ָחָזק  ְוָהָיה  ְּכָלל, 

לֹו ְיׁשּוָעה...

ְּבַדְעּתֹו:  ַהַּגַּבאי  ִנְתַיֵּׁשב  ַאַחת  ַּפַעם 
"ָלָּמה ֲאַחֶּכה ֶׁשָהַרִּבי ְיַבֵּקׁש ִמֶּמִּני ָלֶלֶכת 
ֵמַעְצִמי  ֲאֵליֶהם  ֵאֶלְך  ָהֲעָגלֹות,  ְלַבֲעֵלי 
ִנְתַרֵּפא  ְוַהִאם  ַהַּתְלִמיד,  ִלְׁשלֹום  ְוֶאְׁשַאל 
ֶאל  ָהַלְך  ִמָּיד  ָעָׂשה,  ְוֵכן  ִמַּמֲחָלתֹו", 
ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ָהֲעָגלֹות,  ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ַהַּתֲחָנה 
ֵמָהִעיר  ַאַחת  ִאָּׁשה  ִהִּגיָעה  ְּבִדּיּוק  ְלָׁשם, 
ְׁשלֹום  ַעל  ַהַּגַּבאי  אֹוָתּה  ְוָׁשַאל  ַהַּנ״ל, 
ִּבְתִמיָהה  לֹו  ְוָאְמָרה  ְוָעְנָתה  ַהַּתְלִמיד, 
ְּגדֹוָלה: "ֶזה? הּוא ְּכָבר ִנְפַטר ְלעֹוָלמֹו, ִּכי 

ֵמת ִמַּמֲחָלתֹו"... 

ְּבֶבָהָלה  ָרץ  ֶזה,  ָּדָבר  ַהַּגַּבאי  ְּכֶׁשָּׁשַמע 
ּוִמָּיד  ְוֵתֶכף  ַהָּקדֹוׁש,  ְלַרּבֹו  ְּגדֹוָלה 
ֶאת  ְלַהִּגיד  ֶׁשִהְתִחיל  ֹקֶדם  ְּכֶׁשִּנְכַנס, 
ַהְּבׂשֹוָרה ַהַּנ״ל, ָאַמר לֹו ַרִּבי ָּברּוְך זי"ע: 
ְׁשלֹום  ַעל  ְוִתְׁשַאל  ָהֲעָגלֹות,  ְלַבֲעֵלי  "ֶלְך 

ֲאִני  "ַרִּבי,  ַהַּגַּבאי:  לֹו  ָעָנה  ַּתְלִמיִדי", 
ַאַחת  ִאָּׁשה  ּוָפַגְׁשִּתי  ִמָּׁשם,  ָּבא  ַעְכָׁשו 
ֶׁשָּבָאה ֵמָהִעיר ַהַּנ״ל, ְוִסְּפָרה ֶׁשַהַּתְלִמיד 
ַהֶּזה ְּכָבר ָהַלְך ְלעֹוָלמֹו, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן"... 

ָּברּוְך  ַרִּבי  ֵהֵחל  ַהַּגַּבאי,  ִּדְבֵרי  ִּכְׁשֹמַע 
ָּכֶזה!  ָּדָבר  ִלְהיֹות  ָיכֹול  "ֹלא  ִלְצֹעק:  זי"ע 
ֹלא ָיכֹול ִלְהיֹות ָּדָבר ָּכֶזה! ֶלְך ׁשּוב ְלַבֲעֵלי 
ָהֲעָגלֹות, ְוִתְׁשַאל ִלְׁשלֹום ַּתְלִמיִדי, ּוְתָבֵרר 

ִאם ֱאֶמת ַהְּדָבִרים ֶׁשָּׁשַמְעָּת"... 

ִמֵהר  ַרּבֹו,  ְּפֻקַּדת  ָעָליו  ְּכֶׁשֲחָזָקה 
ַהַּגַּבאי ֵליֵלְך ְלַבֲעֵלי ָהֲעָגלֹות, ּוָמָצא ַּבַעל 
ֲעָגָלה ֶאָחד ֶׁשָּבא ִמָּׁשם, ְוָׁשַאל אֹותֹו ַעל 

ַההּוא,  ַהַּתְלִמיד  ְׁשלֹום 
ָהֲעָגָלה  ַּבַעל  לֹו  ְוָאַמר 

ֶׁשְּתִהָּלה  ֲעצּוָמה,  ְּבִׂשְמָחה 
ָלֵאל, ָהְיָתה לֹו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה 

ְּבֶדֶרְך ֵנס ְמֹאד, ְוהּוא ְּכָבר ָּבִריא ְּכֶאָחד 
ָלֶזה  מֹוְצִאים  ֵאיָנם  ְוָהרֹוְפִאים  ָהָאָדם, 
ׁשּום ֵּפרּוׁש, ִּכי הּוא ִּפְתֹאם ָקם ִמַּמֲחָלתֹו 

ְּכִאּלּו ֹלא ָחֵסר לֹו ׁשּום ָּדָבר ְּכָלל... 

ֶאת  לֹו  ְלַסֵּפר  ְלַרּבֹו  ַהַּגַּבאי  ָרץ  ָאץ 
ָּברּוְך  ַרִּבי  ּוְכֶׁשָּׁשַמע  ַהּטֹוָבה,  ַהְּבׂשֹוָרה 
ָּכל ֹזאת, ָנַתן ֶׁשַבח ּוְתִהָּלה ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 

ּוְכֶׁשָרָאה  ֲחִביבֹו,  ַּתְלִמידֹו  ֶׁשִּנְתַרֵּפא  ַעל 
ֶׁשַהַּגַּבאי ָּתֵמַּה ְמֹאד ַעל ָּכל ַהִּסּפּור ַהֶּזה, 
ְּברּוַח  ָהִעְנָין  ָּכל  ֶאת  ָהַרִּבי  ָיַדע  ֵאיְך 
ָקְדׁשֹו, ֲאַזי ִהְסִּביר לֹו ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ֵּתַדע, 
ַהַּנ״ל,  ֵמָהִעיר  ֶׁשָּבָאה  ַהֹּזאת  ֶׁשָהִאָּׁשה 
ְּבַעְצמֹו,  ַהָּסֶמ״ְך־ֵמ״ם  ְׁשִליַחת  ָהְיָתה 
ְוִהיא ָרְצָתה ְלַהְחִליׁש ֶאְצִלי ֶאת ָהֱאמּוָנה 
ֵמְרפּוַאת  ְּכֶרַגע  ַּדְעִּתי  ֶׁשָאִסיַח  ַהְּקדֹוָׁשה, 
ַּתְלִמיִדי, ְוִאם ָהִייִתי, ַחס ְוָׁשלֹום, ַמְפִסיק 
לֹו  ִּתְהֶיה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ַהְּקדֹוָׁשה  ֵמָהֱאמּוָנה 
ְרפּוָאה, ֲאַזי ָהָיה ֶּבֱאֶמת ֵמת, ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְוַעל ְיֵדי ֶׁשָּתַפְסִּתי ֶאת ָהִעְנָין, ְוָיַדְעִּתי ֶׁשִאי 
ְלַאֵּבד ֶאת ֱאמּוָנִתי  ֹאֶפן  ִלי ְּבׁשּום  ֶאְפָׁשר 
ַׂשְמִּתי  ֹלא  ָלֵכן  ִיְתָּבַרְך,  ְּבַהֵּׁשם  ּוִבְטחֹוִני 
יֹוֵתר  ִנְתַחַּזְקִּתי  ַרק  ִלְדָבֶריָה,  ְּכָלל  ִלִּבי 
ְיֵדי  ְוַעל  ִיְתָּבַרְך,  ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ְּבַהֵּׁשם 
ְׁשֵלָמה,  ְרפּוָאה  לֹו  ִהְמַׁשְכִּתי  ְּבַעְצמֹו  ֶזה 
ְוָכל ָהִעְנָין ָהָיה ִלי ַרק ְּבִחיָרה ְוִנָּסיֹון, ִאם 

ֶּבֱאֶמת ַאִסיַח ַּדְעִּתי ִמְּיׁשּוָעתֹו אֹו ֹלא".

ָהעֹוֶלה ִמן ַהִּסּפּור ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה: 
ִמיֵני  ְּבָכל  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַנִּסים  ִלְפָעִמים 
ָחָזק  ִלְהיֹות  ְוָצִריְך  ָקִׁשים,  ִנְסיֹונֹות 
ּוִבְטחֹונֹו  ֱאמּוָנתֹו  ַיְפִסיק  ֶׁשֹּלא 
ִּכי  ָקט,  ְלֶרַגע  ַאף  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו 
ִויַאֵּבד  ַיְפִסיד  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָאז 
ָהָאָדם  ָצִריְך  ְוָלֵכן  ְיׁשּוָעתֹו, 
ְלַחֵּזק ֱאמּוָנתֹו ּוִבְטחֹונֹו ְּבַהֵּׁשם 
ִיְהֶיה  ָוֶרַגע,  ֵעת  ְּבָכל  ִיְתָּבַרְך 
לֹו  ְּכֶׁשִּנְרֶאה  ַוֲאִפּלּו  ֶׁשִּיְהֶיה,  ֵאיְך 
ִלְהיֹות  ָיכֹול  ִּכי  ָוַמר ְמֹאד,  ַהַּמָּצב ָקֶׁשה 
ִּבְדַבר  אֹותֹו  ְמַנִּסים  ָהֵעת  ֶׁשְּבאֹוָתּה 
ָהֱאמּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה, ְוִאם ְיַחֵּזק ָאז ֱאמּוָנתֹו 
ְיׁשּוָעה  לֹו  ִּתְהֶיה  ְּבַוַּדאי  ֲאַזי  ְּבַהֵּׁשם, 

ְּגדֹוָלה ְוִנְפָלָאה ְלַמְעָלה ִמֶּדֶרְך ַהֶּטַבע.
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