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ויאמינו בה’ ובמשה עבדו )יד, לא(

תוך כדי מסכת חייו של האדם בעולם הזה, לעתים רבות ותכופות הוא מתלבט בצמתים 
עשויה  זו  מציאות  קריטיים.  ואף  גורליים  אתגרים  מול  מתמודד  ודרמטיים,  חשובים 
להתרחש תמיד, אולם בדרך כלל הן נוגעות בצמתים החשובים בחיים: בענייני בריאות, 

חינוך הילדים, הדרך לפרנסה טובה, שלום בית, שמחות שמייחלים להן, ועוד ועוד.

במצבים כאלה, האדם עשוי להיות מוטרד ומבולבל, נסער ותוהה. כל שהוא מבקש זה 
לקבל את ההחלטה הנכונה, לעשות את מה שנכון עבורו במצב כה רגיש. אבל הוא לא 
יודע באיזה דרך לבחור, יש בפניו כמה אפשרויות, וגם כשלבו מושכו לכיוון מסוים – 

עדיין הוא חושש אם החליט נכון, או שמא הוא טועה וזו טעות קשה...

זה מצב לא נעים, שכל בני האדם מתמודדים עמו. כשרופא אומר שיש לבצע טיפול 
ומוצע  ילד  עם  קושי  כשיש  סיכון,  בחובו  טומן  הוא  אולם 
להתפטר  אם  התלבטות  כשיש  יועיל,  אם  שספק  פתרון 
מהעבודה או לבקש העלאה, או לחילופין להמשיך באותו 
להחליט,  מתקשה  מאיתנו  אחד  כל  כאלה  במצבים  מצב. 

חושש להכריע במו ידיו את גורלו העתידי.

פרשת השבוע פותחת בפנינו זרקור רב עוצמה, מאירה את 
צמתי החיים באור בהיר וזך: הנה כי כן, היו דברים מעולם. 
אחריהם  רודפים  המצרים  ממצרים,  יוצאים  ישראל  בני 
מאחור והמדבר סוגר עליהם מהצדדים. לפניהם רק ים סוף 
ניצבים בפני ברירה קשה: מה  והם  השוצף בגלים כבדים, 

עושים עכשיו? לאן לפנות? איזה סיכון לקחת?

עולם  בורא  ואז  ה’.  אל  וצועקים  נכון,  נוהגים  ישראל  בני 
בני  אל  דבר   – אליי?  תצעק  ‘מה  מפתיעה:  תשובה  משיב 
‘מה  הטענה  פשר  מה  כיצד?  לאן?  אבל  וייסעו!’  ישראל 
מסוכן  כה  במצב  ישראל  בני  יעשו  מה  וכי  אליי’,  תצעק 
זולת לצעוק? ומה משמעות ההוראה ‘דבר אל בני ישראל 
וייסעו’, וכי לאן עליהם לנסוע, האמנם להמשיך קדימה אל 

הים?!

כאן, בהתלבטות הדרמטית והגורלית כל כך, מגלה הקדוש 
ברוך הוא לעם ישראל ולמנהיגו - הוא משה רבינו - את 
העומד  מנהיג  יש  החיים:  התלבטויות  בכל  לפעול  הדרך 
בראש העם, ברוך שמסר עולמו לשומרים. משה רבינו הוא 
לצעוק  להוסיף  טעם  אין   – ייסע  שהוא  ומהרגע  המנהיג, 
ישראל  בני  אל  ‘דבר  בידיו.  מופקד  הישועה  כח  כי  ה’,  אל 
וייסעו’, צא לדרך, תן הוראה, הנחה אותם להתקדם לכיוון 

הים. הישועה בידיך, כי אתה המנהיג!

את התובנה העמוקה הזו מגלה הרה”ק בעל ה’תפארת שלמה’ זי”ע בפרשתנו, ומאיר 
את התלבטויות החיים: הרבה פעמים יש צרות, קשיים, התמודדויות. הים סוגר מכאן, 

המדבר מהצדדים, שונאים מאחור. קשה מאוד לקבל החלטות, מי יודע כיצד לפעול?

יש מי שיודע, בורא עולם הפקיד בידיו את הזכות להחליט נכון: המנהיג. הצדיק. הרב. 

מורה הדרך. הוא האיש. גם אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה – הצדיק מבטלה בהחלטתו. 

בני  על  ולהודפם.  לבטלם  למלאך  הדומה  הרב  של  בכוחו  משמים,  קשיים  יש  אם  גם 

ישראל רק להאמין במנהיגם, על כל יהודי לצעוד בעקבות הדרכת מורה דרכו, וכך יזכו 

כולם להתייצב ולראות את ישועת ה’!

זוהי המשמעות בפסוק המתאר רגע לפני שירת הים על בני ישראל ‘ויאמינו בה’ ובמשה 
עבדו’. במחשבה ראשונה הדבר נראה מוזר: להאמין בה’ ניחא, הן הוא קרע בפניהם את 

הים. אבל במשה עבדו? מה עניין אמונה במשה לכאן?! אלא שזה בדיוק העניין, כפי 

שמבאר בעל הטורים:

המאמין בצדיק – כמאמין בשכינה. המאמין במורו ורבו – כמאמין בבורא עולם. הדבק 

בהדרכת מורה דרכו, כדבק בהוראות הקדוש ברוך הוא. כי ה’ הפקיד את יכולת ההחלטה 

הכח  את  ודור  דור  שבכל  לצדיקים  העניק  הוא  ברוך  הקדוש  כי  ישראל,  מנהיגי  בידי 

להכריע גורלות. ובני ישראל, בעומדם על שפת הים, לאחר שנסעו בעקבות הוראת משה 

 – עצומות  בעיניים  אחריו  וההליכה  בצדיק  האמונה  כי  עיניהם,  במו  זאת  ראו   – רבינו 

הביאה את ישועת ה’!

אחים יקרים, הבה ניקח עימנו את המסר הזה העולה מפרשת השבוע, לאירוע ‘קריעת 

בפרנסה  אם  החיים.  תחומי  בכל  שלנו  האישיים  סוף’  ים 

ואם  סוף,  ים  כקריעת  שהם  נאמר  עליהם   – ובזיווגים 

בבעיות בריאות, חוסר נחת, שלום בית, רוגע ושלווה, וכל 

להידבק  לעשות:  מה  לנו  הורו  דרך,  לנו  יש  אחר.  נושא 

עצתו  את  לבקש  אליו  לבוא  להוראתו,  להקשיב  בצדיק, 

בעקבותיה  הדרך,  זו   – מפיו  היוצא  לכל  ולציית  וברכתו 

הישועה בוא תבוא!

מיקל  ונגיש,  קרוב  כך  כל  הוא  הזה,  הכלי  את  נאמץ  הבה 

ומרומם. לכל אחד מאיתנו יש גדול בישראל שהוא מחובר 

אליו, צדיק שהוא שותה ממימיו, או רב המכוון את דרכו, 

 – ובלבד  רב’.  לך  ‘עשה  לקיים  הזמן  זה   – זכה  שטרם  ומי 

שבכל צומת בחיים נקבל ברכה מרוממת, שבכל התלבטות 

ושלווה,  אושר  לחיי  נזכה  ואז  מקודשת,  להכרעה  נזכה 

ולראות בישועת ה’!

עורך הדין המפתיע...

שעת בוקר מוקדמת, בסוכנות הביטוח המצליחה של הרב 

יוסף קופמן הי”ו, במרכז לונדון. את השקט והשלווה הפרו 

מסמכים  ואספו  הסוכנות  על  שפשטו  משטרה,  כוחות 

שגררו  עד  דעתם  נחה  ולא  גדול,  רעש  בקול  ומחשבים 

ור’  שוחרר,  היום  אותו  בסוף  לחקירה.  יוסף  ר’  את  גם 

יוסף מיהר לשכור עורך דין מומחה, נערך לתקופה קשה 

וגורלית לחייו.

שלל  לו  ייחס  האישום  כתב  להתבהר,  החלה  התמונה 

כי  חש  יוסף  ר’  מאסר!  שנות   14 עליו  להטיל  מבקשת  כשהתביעה  כלכליות,  עבירות 

עולמו חרב עליו, ואפילו עורך הדין המומחה שגייס לא נתן יותר מדי תקווה. הוא כמובן 

טען שביכולתו להמתיק את הגלולה קמעא, אבל גזר דין מר כלענה – לבטח יוטל עליו.

ערב אחד נוקש בדלתו של ר’ יוסף יהודי לא מוכר מארץ ישראל, אשר ביקש תרומה 

הגונה לבניית מקווה טהרה בראש העין. ר’ יוסף אכן השתכנע בנחיצות המקווה, אולם 

כספי  רוב  עכשיו...  אבל  בשמחה.  הגון  סכום  לך  תורם  הייתי  ‘ידידי,  אתר:  על  השיב 

דין, ההגנה המשפטית  הון תועפות לעורכי  אני מוציא  מעוקל, חשבונותיי מוקפאים, 

תעלה לפחות מיליון ליש”ט, וגם אחר כך – מי יודע. זה לא הזמן!’

האיש, שהתברר שהוא רב חשוב המזכה את הרבים, השיב לו מיד: ‘יש לי הצעה. תתרום 

למקווה את כל המיליון הדרושים להגנה המשפטית, במקום לשלם אותם לעורכי הדין. 

כיצד נחלץ יהודי ממשפט מסובך בלי עורך דין?

לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט )אריאלי(

ת.נ.צ.ב.ה.

מצוה לפרסם! סגולה בדוקה לעורר רצון לקדושה, לטבול לעילוי נשמת

הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג 
מזקני חסידי בעלזא, נעקה"ש בשנות הזעם - י"ג בסיון תש"ד

התשובה שניתנה בשאלה...
הנודע,  הירושלמי  המגיד  תכנן  בה  פעם  בעוד  זה  היה 
לגיוס  לחו"ל  לצאת  זצ"ל  שבדרון  שלום  רבי  הגאון 
מבערזאן  המרש"ם  זקנו  ספרי  הוצאת  לצורך  כספים 
זצ"ל. כדרכו לפני צאתו לחו"ל נסע לבני ברק, להתברך 
מפי הגאון הסטייפלער זצ"ל. אלא שהפעם הסטייפלער 
שמע, ובמקום לברכו, השיב לו בשאלה: 'ומה אתה רוצה 

ממני בעניין?' – ותו לא...

עבור רבי שלום היתה כאן תשובה שלילית. הן בדרך כלל 
הסטייפלער מברכו בהצלחה, והפעם סירב לכך - יש בכך 

תשובה. לפיכך החליט רבי שלום לוותר על הנסיעה...

עיניו  ומול  ברחוב,  צועד  שלום  רבי  ימים,  כמה  חלפו 
צועד יהודי עשיר מניו יורק, אותו תכנן להתרים למטרה 
בדרך  היה  שכבר  ומספר  אליו  ניגש  שלום  רבי  הנעלית. 
לטוס אליו לבקש ממנו תרומה נכבדה, והלה משיב: 'והרי 
בארץ,  טוב שנשארת  כאן...  אני  כי  אותי,  פוגש  היית  לא 

אתן לך כאן ועכשיו את תרומתי...'

סיפור מפעים זה, מחדד עד היכן הגיעה אמונת החכמים 
כדי   – רבו  מפי  רמז  לו  שהספיק  שעה  שלום,  רבי  של 
הנאמן  הציות  שבזכות  התברר  למעשה  טיסה.  לבטל 
היתה  שאם  המתוכננת,  נסיעתו  מטרת  את  להגשים  זכה 
מתקיימת – לא היה משיג. ללמדנו עד היכן כח תשובת 

צדיק, כמה כדאי להקשיב, להתברך, לציית!



משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

לתרומות והנצחות )גם בכ. אשראי( למען הפצת העלון חייגו: 055-677-8160 | ניתן לתרום גם בעמדות נדרים פלוס

אתה תצא זכאי בזכות המקווה שתקים!’ – הבטיח. ר’ יוסף שמע ותהה לעצמו: האמנם? 

לפטר את עורכי הדין? ומי יגן עליו במשפט?!

מה עושה יהודי במצב כזה? – הוא התקשר אל הרה”ג רבי שלום בער סורוצקין שליט”א 

רבי  הגאון  אל  להיכנס  וביקש ממנו  - שסיפר את הסיפור לפרטיו מהיכרותו האישית, 

חיים קניבסקי זצ”ל, ולשאול אם לקבל את ההצעה. רבי חיים שמע את השאלה, והשיב 

בקצרה: ‘שיפטר את עורך הדין שלו. הקדוש ברוך הוא יהיה עורך הדין שלו!’

ר’ יוסף שומע את התשובה החדה והנוקבת, ובאין אומר ודברים, באמונת חכמים יוקדת, 

הוא מתקשר לעורך הדין ומודיע לו שהוא מוותר על הייצוג המשפטי. מיד אחר כך נוטל 

את כל מיליון הליש”ט שהכין לשלם לעורך הדין - ומעבירם לבניית מקווה בראש העין, 

מקיים את העיסקה כמסוכם.

לאחר מכן הוא מתקשר שוב, מבקש לעדכן את רבי חיים שעשה כעצתו, ושואל אם 

מוטל עליו לעשות עוד משהו. רבי חיים משיב שיישאר רגוע ולא יעשה דבר, ור’ יוסף 

ערב  חל  כך  אחר  ימים  כמה  כפשוטם:  הדברים  את  מקבל  עצומה,  חכמים  באמונת   –

פסח, ר’ יוסף נוטל את כל הקלסרים שהוכנו כהגנה עליו, כל הראיות שמוכיחות את 

צדקתו – ומשליך אותם אל האש. רבי חיים אמר, אין לו מה לעשות עם כל החומר הזה!

כמקובל, בית המשפט ביקש שר’ יוסף יקח עורך דין מהסנגוריה הציבורית, זו שמייצגת 

כל אדם שאין לו יכולת לשלם לעורך דין. אולם ר’ יוסף מסרב, בטוח בהבטחת רבי חיים 

קניבסקי. לאחר מכן, כששמע על כך התובע הראשי של התביעה בלונדון, קרא גם הוא 

לר’ יוסף לשיחה, כדי ‘להסביר’ לו על זכותו לייצוג משפטי על חשבון המדינה...

‘33 שנים אני במקצוע, ואני מכיר את כתב האישום שעומד נגדך. שמע לי, לא משנה 

מה הרב שלך אמר לך, לא כדאי לך לא להיות מיוצג, זה יעלה בשנות מאסר ארוכות. קח 

ייצוג משפטי מינימלי, על חשבוננו!’ – כמעט התחנן התובע, זה שאמור בכלל להיות 

הפרקליט שנאבק מולו. אולם ר’ יוסיף מוסיף להתעקש...

בבית  להתייצב  אם  קניבסקי  חיים  רבי  את  ושאל  שב  יוסף  ר’  המשפט,  מועד  בהגיע 

המשפט או בכלל להתעלם. רבי חיים השיב קצרות: ‘אתה יכול ללכת לבית המשפט. 

ממילא לא יהיה משפט...’

ר’ יוסף מגיע, מתיישב על כס הנאשמים, ואז השופט נכנס. אחד מאנשי התביעה התייצב 

על הדוכן בכדי להתחיל להקריא את כתב האישום, אלא שלפתע פתאום הוא מכחכח 

לייצג את התביעה בתיק  לי  נתנו  יודע למה  ‘סליחה כבוד השופט, לא  ואומר:  בגרונו 

הזה. אני לא מאמין שיש כאן סיכוי להרשעה, לדעתי אנחנו סתם רודפים את האדם 

הלא נכון. אני מבקש לפרוש מהתיק, התביעה לבטח תמצא את מי להעמיד במקומי...’

השופט היה המום, אולם הסכים לבקשת מי שמייצג את התביעה. הוא קבע דיון נוסף 

אחרת  בתיק,  שמאמין  פרקליט  להעמיד  שעליה  בתביעה  מתרה  כשהוא  המחר,  ליום 

של  הראשי  התובע  ובא  התייצב  למחרת,  ואכן,  ואיטלולא.  חוכא  יהיה  כולו  המשפט 

לונדון, זה שהפציר בר’ יוסף לשכור עורך דין, אולם להפתעת הכל הלה פתח ואמר:

‘אני יכול למצוא עורך דין שמאמין בתיק ולשלוח אותו לשמש כתובע, אבל אינני יכול 

עורך  שולח  שאני  שלי  בקריירה  הראשונה  הפעם  שזו  המפתיעה,  מהעובדה  להתעלם 

דין לשמש כתובע, והוא חוזר בו על הדוכן ומסרב לתבוע. אינני יכול להתעלם מהפלא 

שבדבר, אני חש איתות לא להתקרב ליהודי הזה, שיש לו איזה רב בבני ברק שבישראל 

שמייעץ לו, ואני חוזר בי מכתב האישום!’

הלם השתרר בבית המשפט, והשופט ההמום בשנית – קיבל את הבקשה וסגר את התיק 

בזיכוי מוחלט. ר’ יוסף והתובע לחצו ידיים, כשהתובע מבקש ממנו להסדיר לו פגישה 

עם רבי חיים במהירות האפשרית. ר’ יוסף ניאות לנסות לארגן פגישה כזו, אלא שאז 

החלה המגיפה של חורף תש”פ, הטיסות נעצרו, והגוי כבר לא זכה לפגוש את רבי חיים 

קניבסקי...

אבל אנחנו זכינו בסיפור מפעים, שממחיש מהי אמונת חכמים זכה, ועד כמה ניתן לזכות 

בהליכה בעיניים עצומות לפי ההוראות המתקבלות מפי גדול בישראל. הנה כי כן, על אף 

שהצעד שרבי חיים הציע נחשב ללא סביר ובלתי מתקבל על הדעת, ר’ יוסף קיבל את 

עצתו ופעל לפי ההוראות באמונה תמימה, וראה עין בעין שברכת צדיק אינה שווה ריקם, 

עצתו אמונה והדרכותיו אמת!

וממנו נלמד כולנו: אחים יקרים! יש צרה? יש בעיה? יש התלבטות? – פנו לאחד מגדולי 

ישראל, בקשו את עצת רבכם, צייתו להוראות שתקבלו מצדיקי הדור. זו הדרך לחיים 

טובים ומאושרים, ולישועות נפלאות – בכל תחומי החיים!

המחלה הנעלמת...

האיש שניצב בפתח ביתו של הרה”ק בעל ה’דבר חיים’ מנדבורנה זי”ע בערבו של יום, 

נראה מוטרד למדי, וביקש להציע שאלה הנוגעת לדיני נפשות בפני הרבי. גיסתו חלתה 

אינם מנבאים טובות. כמוצא אחרון הוצע להם  והרופאים  בריאותיה,  במחלה הקשה 

לערוך ניתוח סבוך, אלא שהרופאים בחו”ל מיומנים יותר בניתוחים כאלה, ולפיכך יתכן 

שכדאי לבצע את הניתוח בחו”ל, למרות העלויות הכבדות הכרוכות בכך. השאלה היא 

אם אכן לערוך את הניתוח, ואם כן – היכן?

שאלתו  את  והציג  השמות  עם  פיתקא  הגיש  הרבי,  אל  גיסו  בשליחות  האיש  נכנס 

והותירה  לגמרי,  אותו  הפתיעה  הבאים  ברגעים  שאירעה  ההתרחשות  אך  בפרוטרוט. 

אותו פעור פה. הרבי נטל לידיו את הפיתקא, התבונן בה בעיון רב ומצחו נחרש קמטים 

עמוקים. כעבור רגע הרים אליו הרבי את עיניו, ושאל:

‘דבורה לאה בת צירטל? מי אמר בכלל שהיא חולה? הרי היא אינה חולה כלל! היא בריאה 

בהחלט, אינה זקוקה לשום ניתוח!’ - - -

האיש מביט בפני הרבי בהשתוממות, ומתקרב מעט, שמא לא שמע טוב. הרבי מבחין, 

וחוזר שנית על תשובתו הפלאית: האשה אינה חולה, אין צורך בשום ניתוח!

‘אבל רבי!’ לא היה קץ לפליאתו של האיש, ‘הרי כבר שנה תמימה היא עוברת טיפולים 

‘היא אינה  קשים ומייסרים, הרופאים נלחמים על חייה פשוטו כמשמעו, מה הפירוש 

חולה’, איך שייך לומר כך?’ – והרבי מביט בפיתקא ומשיב שנית: ‘נו, כפי שאמרתי. היא 

לא חולה כלל!’

משתומם ונדהם יוצא האיש מהרבי, ומתקשר להודיע לגיסו את התשובה המופלאה. 

הגיס מתקשה להאמין, בטוח שהשאלה לא נשאלה באופן נכון, הרי רעייתו חולה זה 

כמעט שנה, כולם יודעים זאת! לפיכך, כבר ביום המחרת הוא נוסע בעצמו אל הרבי, 

לא  היא  אמרתי:  ‘כבר  ומשיב:  שב  הרבי  בידיו,  שם  אותו  עם  והפיתקא  נכנס  וכשהוא 

חולה. אין צורך בשום ניתוח!’

האיש, שמעודו לא שמע על תשובה כה שמימית, העז והקשה: ‘אבל רבי, לא היתה כאן 

שאלה אם היא חולה, שכן העובדה שהיא חולה מגובה במסמכים רפואיים לרוב. השאלה 

היא האם והיכן לבצע ניתוח!’ - אולם הרבי בשלו: ‘היא לא חולה. לא לבצע שום ניתוח. 

תוציאו אותה מבית החולים ישר הביתה!’

שם מטופלת  כרם,  בעין  ‘הדסה’  לבית החולים  לנסוע  ומיהר  יצא האיש מלפני הרבי, 

רעייתו אצל פרופסור ליפשיץ הנודע. הוא נכנס לחדרו של הפרופסור, ובקול מגומגם 

קמעא אמר שהיה אצל איש קדוש, הרבי מנדבורנה, שאמר לו לנסוע הביתה כי רעייתו 

ליפשיץ  פרופסור  של  פניו  וכבר  המשפט,  את  להשלים  הצליח  לא  הוא  חולה.  אינה 

‘וכי  האדימו בזעם, ומתוך העובדה שלא חונך על ברכי אמונת צדיקים, קרא בזלזול: 

רופא הוא? והרי זו סכנת חיים! על אחריותכם!’

שהיה  היימן,  לדוקטור  אותו  הפנו  עסקנים  לפעול.  כיצד  ידע  ולא  נבוך,  היה  האיש 

מגדולי המומחים בבית החולים ‘שערי צדק’ והיה יהודי מאמין, ויעצו לו להתייעץ אתו. 

‘הוא לא יזלזל כך בתשובת צדיק. תבקש ממנו לבחון את התיק’.

רפואית  בדיקה  לערוך  מיד  ופנה  הדברים,  השתלשלות  כל  את  שמע  היימן  דוקטור 

מקיפה. הבדיקה ארכה זמן ממושך, כאשר מרגע לרגע התגברו סימני הפליאה בפניו. 

בתוצאות  עיין  ושוב  שלביה,  כל  על  המחלה  מתוארת  בהם  במסמכים  הציץ  הוא 

הבדיקות שערך זה עתה. לאחר שבדק שוב ושוב, פנה אליהם ואמר: ‘אני לא מבין כלום! 

אינני רואה שום מחלה - - - בואו וניסע יחד לפרופ’ ליפשיץ!’

את  שהציג  היימן,  בדוקטור  מלווה  ליפשיץ,  לפרופסור  הדרך  את  האיש  עשה  ושוב 

תוצאות בדיקותיו בפני הפרופסור, שהגיב בחוסר אמון מוחלט. הן הוא מכיר את התיק 

כבר תקופה ארוכה, לא יתכן שהתוצאות שלו ושל דוקטור היימן יהיו כה שונות! רק כדי 

להוכיח לרעהו הדוקטור היימן עד כמה הוא טועה, נעתר הפרופסור ליפשיץ לבדוק את 

הכל מחדש, ואז - - -

הוזעקו  נוספים  רופאים  ורגליו.  ידיו  את  מצא  ולא  כולו  התבלבל  המהולל  הפרופסור 

לחדר, ואלה עמדו פעורי פה לנוכח התוצאות הבלתי הגיוניות, עליהן הצביעו הבדיקות 

המדוקדקות. האשה באמת אינה חולה!

לאחר שעה ארוכה ומייגעת, בה התרוצצו הרופאים בנסותם כל בדיקה אפשרית, התייצב 

הפרופסור במרכז החדר, ספק כף אף כף וקרא בהתרגשות: ‘פלא כזה לא ראיתי מעודי, 

ולא האמנתי שיכול להתרחש בעולם! עתה ידעתי שאכן יש אלוקים בישראל, וכי ניתן 

כח עליון ביד עבדיו הנביאים!’ – ומאז החל להתחזק ביהדותו...

סיפור מפעים זה, שסופר בגיליון ‘נדברה נא’ מפי הר”ר מיכאל יעקובזון הי”ו כפי ששמעו 

לא תמיד מבינים  איך,  לא תמיד מבינים  כן,  כי  הנה  ולב:  עיניים  פוקח  מבעל המעשה, 

למה. בורא עולם הקנה כח נפלא בידי צדיקי הדורות, לעמוד לקהל מבקשי עצם לעזר 

ולישועה, להדריכם בדרך הנכונה ולהשפיע להם טובה וברכה.

הבה נדבק בדרך הזו, הבה נאמין בגדולי ישראל בכל לב, הבה נציית להוראותיהם ללא 

ועילאי. ככל  כחל ושרק. ברכתו של צדיק לא שבה ריקם, הדרכתו באה ממקור קדוש 

שנדבק בצדיקים, נאמין בהם, נצעד באורחותיהם ונקיים את היוצא מפיהם – כך נזכה 

לראות בישועת ה’ כהרף עין!


