בעזרת ה' יתברך

19

פרשת

מטות

תשע"ט
חיים מאירים בדרכו של הצדיק הקדוש מוהר"ן מברסלב זי"ע

אֹותם!
ַאל ִּת ְׁש ְמעּו ָ
ֲע ָצתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָר ָׁשע ,הפסוק ְמ ַס ֵּפר
ָּבעֹולָ ם ִמ ְת ַר ֲח ִׁשים ּכָ ל ִמינֵ י ְק ָׁש ִרים,
"ּב ְד ַבר"
"הן ֵהּנָ ה ָהיּו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
לָ נּוֵ :
ֶה ְבלֹו ֶׁשל עֹולָ ם ָמלֵ א ֵמ ֶהםַ ,ה ְּק ָׁש ִרים ַה ִּסּכּון ְל ִה ָּפגֵ ׁש ִעם ֻט ְמ ָאה ּכָ זֹו – הּוא ִסּכּון ַמ ָּמ ִׁשיֶׁ ,שּיָ כֹול
(ּב ִּמ ְד ָּבר לא ,טז)
ִּבלְ ָעם לִ ְמ ָסר ַמ ַעל ַּבה'" ַ
ָ
ּול ָה ִמיר ַהּכֹל
נֹוצ ִרים ַעל יְ ֵדי ִׂש ָיחה ֵּבין ְּבנֵ י ָא ָדםְ ,ל ַח ֵּסל ּכָ ל ַּד ְרּגָ ה ֶׁשל ְק ֻד ָּׁשה ֶא ְפ ָׁש ִריתְ ,
ּבּורים ֶׁשל ָה ָר ָׁשע
– ִּב ְד ַבר ַּדיְ ָקאַ ,ה ִּד ִ
ּכ ַֹח ַה ִּדּבּור ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּוַ ,מ ֲע ִביר
מּוקה
ּבֹוצית ֲע ָ
ְמ ָס ִרים ָּב ֵרי ַמ ְׁש ָמעּותַ ,ר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁש ְּב ֻט ְמ ָאה ִ
ִּבלְ ָעםֲ ,א ִפילּו ְּב ִמּלֵ י ְּד ָעלְ ָמאִּ ,ב ְס ָתם
עּותּיִ ים,
אֹורה ֹלא ַמ ְׁש ָמ ִ
ְּד ָב ִרים ֶׁשּלִ כְ ָ
ּקּוטי
ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב זי"עְ ,מלַ ֵּמד (לִ ֵ
ּבּורים ָּב ֶהם ַּת ֲאוֹות ָרעֹות
ִהכְ נִ יסּו ַה ִּד ִ
מֹוה ַר"ןֵ ,חלֶ ק א'ִ ,ס ָימן מג) ַעל ַהּזְ ִהירּות
ֲ
יֹותר
ַה ִּדּבּור הּוא ֹלא ְס ָתם ,הּוא סּוג ֶׁשל ֶק ֶׁשרֶׁ ,של ּונְ מּוכֹותַ ,עד ֲא ֶׁשר ִהּגִ יעּו לַ ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ְּשׁ ֵפלָ ה ְּב ֵ
ּבּורים ֶׁשל ָר ָׁשע,
ַהּנִ ְד ֶר ֶׁשת ִמּלְ ַה ְט ִמ ַיע ְּבתֹוכֵ נּו ִּד ִ
זּוקים ְּב ַׂשּקֹו ֶה ָחׁשּוְך ֶׁשל ִּבלְ ָעם
מּוס ִרּיֹות ִצּנֹור ַמ ֲע ִביר ֶמ ֶסר ,וְ ֹלא זֹו ִּבלְ ַבדֶ ,אּלָ א זֶ הּו סּוג ֶׁשל ֶׁש ִּת ָּתכֵ ן ,לִ ְהיֹות ֲא ִ
אֹומר – ְּתכּונֹות ֹלא ָ
ֵהם מֹולִ ִידים – הּוא ֵ
ּנֹור ִאים.
ּומֹור ְׁשּתֹו ַה ָ
ַ
רּוצי ַה ִה ְת ַק ְּשׁרּות ַהּלָ לּוְּ ,תלּויִ ים
ֹׁומ ַעָ .ה ִאיׁש ֶׁש ָהיָ ה זִ ּוּוג וְ ִה ְת ַק ְּשׁרּותֲ .ע ֵ
ּוטהֹורֹותַּ ,ב ֲעלִ ילְּ ,בנֶ ֶפׁש ַהּש ֵ
ְ
ּבֹוח ִרים לְ ִה ְת ַק ֵּשׁר? ִאם ְּב ִׂשיא ַה ָּט ֳה ָרה
ֲ
ּמֹור ְׁשּתֹו ְּב ִמי ָאנּו
ּבּורים ֶׁשל ָא ָדם ֶׁש ַ
ָטהֹור ,וְ נִ ְׁש ְמעּו לְ ָאזְ נָ יו ִּד ִ
לְ ֵמ ִדים ָאנּו ִמּכָ ְךֶׁ ,ש ַה ְּמ ִעילָ ה ַּבה' ַמ ְת ִחילָ ה
ּבֹורא ,אֹו ֶׁש ָּמא
ּנֹוׂשא הּוא ַעל ָּדא וְ ַעל ַהּיֹונֶ ֶקת ֶאת ֶח ְביֹון עּוּזָ ה ֵמ ָהאֹור ֶׁשל ַה ֵ
ִהיא ִרחּוק ֵמ ַה ֵׁשּםּ ,גַ ם ִאם ַה ֵ
ִעם ַה ִּדּבּורִ ,עם ַה ִה ְת ַק ְּשׁרּות לָ ְר ָׁש ִעים ,וְ ֹלא ַרק
חֹוקי
יֹוׁש ֵבי ח ֶֹׁשְך וְ ַצלְ ָמוֶ תְ ,ר ֵ
ֹׁומ ַע ֶמ ֱאמּונָ תֹו ְ ּבע ֶֹמק ַה ֻּט ְמ ָאה ֶׁשל ְ
ָהא ,וְ ֹלא ָחלִ ילָ ה לְ ַה ְר ִחיק ֶאת ַהּש ֵ
ַּב ִּדּבּורַ ,הּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש ָ(ּבלָ ק רו ע"ב) ַמ ְס ִּבירֶׁ ,שֹּלא
ֹלקים ַחּיִ יםַ .ה ְּב ִח ָירה ָּפׁשּוט ְּביָ ֵדינּו.
ּומ ְח ִּדיר ֱא ִ
וְ ָדתֹוְּ ,ב ֶע ֶצם ַה ִּדּבּור ּגְ ֵר ָידא – הּוא ַמ ֲע ִביר ַ
ַרק ְּד ַבר ִּבלְ ָעם ִּבלְ ַבד ִהּזִ יק לִ ְבנֵ י ָא ָדםֶ ,אּלָ א ֲא ִפּלּו
ימית ֶׁשּלֹו לְ נֶ ֶפׁש ְמ ַק ֵּבל ַה ֶּמ ֶסר; ַחד
ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה ַה ְּפנִ ִ
ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשעּ ,גִ ּלֵ ם ֶאת ַה ְּדמּות ֶׁשל ָה ָר ָׁשע ַּב ַעל ִה ְס ַּתּכְ לּותֹו ִהּזִ ָיקהֶׁ ,ש ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁש ִה ְס ַּתּכֵ ל ִ -ה ְמ ִׁשיְך
ַמ ְׁש ָמ ִעית.
חֹובת
יטית ֶׁשל ַ
עּותּה ַה ְּק ִר ִ
ּומ ֻסּגָ ל לְ ָה ִפיץ ֶאת ַה ֻּט ְמ ָאה ֲהכִ י ְקלָ לָ ה וְ ֻח ְר ַּבן .זֹו ַמ ְׁש ָמ ָ
ֵע ֶמק ,זֶ ה ֶׁשּיָ כֹול ְ
מּובן ַה ִה ְת ַר ֲחקּות ֵמ ָה ְר ָׁש ִעים.
יֹותרְּ ,ב ָ
בֹוהה ְּב ֵ
נֹור ָאהָּ ,ב ָר ָמה ֶׁשל ַה ְּק ֻד ָּשׁה ַהּגְ ָ
ָ
ּמּובן ַה ְּשׁלִ ילִ יּ ,כָ ְך ַה ָּד ָבר ַּב ַּצד
ּוכְ מֹו ֶׁשּזֶ ה ַּב ָ
ּבּוריו ֶׁשל ֶׁשל "זֶ ה לְ ֻע ַּמת זֶ ה"ַ ,ה ִּסּכּון לְ ִה ָּפגֵ ׁש ִעם ֻט ְמ ָאה ּכָ זֹו –
טֹובה ְמ ֻר ָּבהּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִּד ָ
ָ
ּומ ָּדה
ּיּוביִ ,
ַה ִח ִ
ֹּלא־ּת ִּקין,
ָה ָבה וְ נִ ְת ַחּזֵ ק ִּבנְ ֻק ָּדה זֹו – ֶׁש ַה ִּדּבּור ַה ַ
ּשה
הּודי ,הּוא ְמ ַק ֵּבל ֶאת הּוא ִסּכּון ַמ ָּמ ִׁשיֶׁ ,שּיָ כֹול לְ ַח ֵּסל ּכָ ל ַּד ְרּגָ ה ֶׁשל ְק ֻד ָ ׁ
ַה ַּצ ִּד ִיקים נִ ְׁש ָמ ִעים לְ אֹזֶ ן ֶׁשל יְ ִ
ִּב ְמיֻ ָחד ְּביָ ֵמינּוֶׁ ,ש ַה ֶּמלֶ ל ַהֹּלא ָטהֹור נִ ְׁש ַּפְך ִמּכָ ל ֵע ֶבר,
מּוקה.
ּבֹוצית ֲע ָ
דֹוׁשה ֶא ְפ ָׁש ִריתּ ,ולְ ָה ִמיר ַהּכֹל ְּב ֻט ְמ ָאה ִ
ּנֹוב ַעת ִמּתֹוְך נִ ְׁש ָמתֹו ַה ְּק ָ
ַה ְׁש ָּפ ַעת ַה ְּק ֻד ָּשׁה ֶׁש ַ
ּומ ֲחזִ יקֹו ֹ -לא יֵ ָא ֵרז ְּב ַמ ְח ַסן מ ֵֹחנּו (ּכִ י
ּומּכָ ל ַמכְ ִׁשיר ַ
ִ
חּוׁשיו
הֹורה ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיק ,הּוא ֲא ֶׁשר זִ ּכֵ ְך ֶאת ּכָ ל ָ
וְ ַה ְּט ָ
ּלֹופ ֶתת ֶׁשל ִּבלְ ָעם ְּבכָ ל הּוא ֹלא ֶּב ֱא ֶמת ַמ ְח ָסן) ,וְ ֹלא נִ ְׁש ַמע ׁשּום ִּדּבּור ֶׁש ֵאינֹו
יטה ַה ֶ
ּכֵ ַיצד ָהיְ ָתה ַה ְּשׁלִ ָ
תֹוד ְעּתֹוִּ ,ב ְק ֻד ָּשׁה ֶעלְ יֹונָ ה וְ נִ ְׂשּגָ ָבהֵ ,מכִ יל ְּב ִק ְרּבֹו
וְ ַ
ּסֹובב? ְּבכ ַֹח ַה ִּדּבּורִ ,עם ַהּכ ַֹח ַהּזֶ ה ִּב ֵּקׁש לְ ַקּלֵ ל ֶאת ַּת ִּקיןֶׁ ,ש ֵאינֹו ָטהֹורֶׁ ,ש ֵאין ְמקֹורֹו ָטהֹור וְ ָקדֹוׁש,
ַה ֵ
רּוחנִ ית ִּבלְ ִּתי ְרגִ ילָ הֲ ,א ֶׁשר ָּב ָאה לִ ֵידי ִּבּטּוי
ָע ְצ ָמה ָ
ּבּורים ֶׁשל ַאנְ ֵׁשי ט ַֹהר וֶ ֱאמּונָ ה –
אֹותם ַה ִּד ִ
ּובּכ ַֹח ַהּזֶ ה ִּב ֵּקׁש לְ ַהכְ נִ יס ָּב ֶהם ֻט ְמ ָאהֹ ,לא ּכָ זֹו ּולְ ֵה ֶפְךָ ,
ָה ָעםַ ,
מֹוצא נַ ְפׁשֹו
ּבּורים ֶׁשל ַה ַּצ ִּדיקּ ,כִ י ַה ִּדּבּור הּוא ָ
ַּב ִּד ִ
אֹותם ַהיְ ֵׁשר ֶאל ְמחֹוזֹות נַ כְ נִ יס ְּבמ ֵֹחנּו וְ לִ ֵּבנּו ,לִ ְהיֹות ֲאנָ ִׁשים ּכְ ֵׁש ִרים ּכִ ְרצֹונֹו
ְרגִ ילָ הֶ ,אּלָ א ּכָ זֹו ,שתצעיד ָ
דֹוׁשהּ ,כְ מֹו ֶׁשּיֵ ׁש זְ ִהירּות ַמ ְת ָרה ֶׁשֹּלא לְ ִהּכָ נֵ ס
ַה ְּק ָ
יִ ְת ָּב ַרְך.
ָה ִרחּוק ָה ֲא ִמ ִּתי ֵמאֹור ְּפנֵ י ֶמלֶ ְך ַחּיִ ים.
ּדֹובר ָה ָר ָׁשעֵ ,מ ֲח ָׁשׁש לְ ִהּלָ כֵ ד ְּב ִק ְסמֹו
לַ ֶּמ ְר ָחב ֶׁשל ַה ֵ
(על פי לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן מג; תוך הנחל פרשת
בּוע,
ָּד ָבר זֶ ה ּכָ תּוב ִּב ְמפ ָֹרׁש ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּשׁ ַ
ּתֹופף ְּב ִצּלָ ם ֶׁשל
ּיּובי ,לְ ִה ְס ֵ
ַה ְּשׂ ָטנִ יּ ,כָ ְך יֵ ׁש ִּד ְרּבּון ִח ִ
ַה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶאת ָה ָאסֹון ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ָּק ָרה מטות תשע"ד)
ַצ ִּד ִיקים ְמ ַד ְּב ִרים נִ ְפלָ אֹות.
לָ נּו ִּבגְ לַ ל ֻט ְמ ַאת ִמ ְדיָ ןֵ ,אּלּו ָה ְר ָׁש ִעים ֶׁש ִּק ְּבלּו ֶאת

?

שו"ת ברסלב

ְל ַה ֲא ִמין ַל ֲאנָ ִׁשים?

מאת מרן מוהרא"ש זי"ע

ּותׁשּובֹות ֶׁש ָּלכֶ ם ,וְ זֶ ה
קֹוראת ָּת ִמיד ְּב ִצ ָּמאֹון ֶאת ַה ְּׁש ֵאלֹות ְ
דֹולה ,וַ ֲאנִ י ֵ
ֲאנִ י ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּכִ ְמנַ ֶה ֶלת ְּב ֶח ְב ָרה ּגְ ָ
ּכֹות ִבים ֶׁש ָאסּור ְל ַה ֲא ִמין ַּב ֲאנָ ִׁשים – ֲה ֵרי ִאם ֹלא יִ ְהיֶ ה ִלי
ּדּוע ַא ֶּתם ְ
אֹותיֲ ,א ָבל ָק ֶׁשה ִלי ְל ָה ִבין ַמ ַ
ְמ ַחּיֶ ה ִ
עֹוב ִדים ֶׁש ִּלי ֵאיְך אּוכַ ל ְלנַ ֵהל ֶאת ַה ֶח ְב ָרה?
ֵאמּון ַּב ְ
בעזה"י יֹום ה' לְ ֵס ֶדר וַ יְ ִחי י' ֵט ֵבת ה'תשע"ה
ָׁשלֹום ְּוב ָרכָ ה ֶאל  ...נ"י ,לְ נָ כֹון ִק ַּבלְ ִּתי ֶאת ִמכְ ָּת ֵבְך.
ּקּוטי מוהר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן ז') ָא ָדם ֶׁשֹּלא
רביז"ל ָא ַמר (לִ ֵ
רּוע
ַמ ֲא ִמין ְּב ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְ ֵאין לֹו יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם הּוא ּגָ ַ
טֹור ֶפת ֶאּלָ א
ֵמ ַחּיָ הּ ,ולְ ַצ ֲע ֵרנּו ָה ַרב זֹו ְמ ִציאֹותּ ,כִ י ַחּיָ ה ֵאינָ ּה ֶ
ּכְ ֶׁש ִהיא ְר ֵע ָבהֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ִהיא ְׂש ֵב ָעה יְ כֹולִ ים לְ ַׂש ֵחק ִא ָּתּה
עֹוׂשה ׁשּום ָּד ָברָ ,מה ֶׁש ֵאין ּכֵ ן ָא ָדם ֶׁש ֵאין ּבֹו ׁשּום
וְ ִהיא ֹלא ָ

עֹוׂשה ִר ְׁשעּות לְ ֵׁשם
יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם הּוא ַחּיָ ה ִּב ְדמּות ָא ָדם ֶׁש ֶ
אׁשית כ')
(ּב ֵר ִ
ִר ְׁשעּות וְ כּו' וְ כּו'ּ .וכְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְ

ֹלקים ַּב ָּמקֹום
ֹאמר ַא ְב ָר ָהם ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי ַרק ֵאין יִ ְר ַאת ֱא ִ
"וְ י ַ
ַהּזֶ ה וַ ֲה ָרגּונִ י ַעל ְּד ַבר ִא ְׁש ִּתי".
ָא ָדם ָצ ִריְך ָּת ִמיד לִ ְׁשמֹר ֶאת ַע ְצמֹו ִמּכָ ל ָא ָדםּ ,וכְ מֹו
ֶׁש ָא ַמר ַה ַּתּנָ א ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל ִ(מ ְד ַרׁש ַאּגָ ָדה) ּכַ ְּב ֵדהּו וְ ָח ְׁש ֵדהּו;
וְ ָא ְמרּו ַ(מ ֶּסכֶ ת ּכַ ּלָ ה ֶּפ ֶרק ְּת ִׁש ִיעי) לְ עֹולָ ם יְ ֵהא ּכָ ל ָא ָדם ְּב ֵעינֶ יָך
הֹוׁש ַע
ּכְ לִ ְס ִטים ,וְ ֶהוֵ י ְמכַ ְּב ָדן ּכְ ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאלַ .מ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ִּבי יְ ֻ

ּוׁש ִתּיָ ה
ֶׁש ָהיָ ה ַאכְ ַסנְ יָ א ֶא ְצלֹוָּ ,בא ָא ָדם ֶא ָחד נָ ַתן לֹו ֲאכִ ילָ ה ְ
וְ ֶה ֱעלָ הּו לַ ֲעלִ ּיָ ה וְ נָ ַטל ֻסּלָ ם ִמ ַּת ְח ָּתיוָ ,מה ָע ָׂשה ָא ָדם זֶ ה?
ָע ַמד ַּב ֲח ִצי ַהּלַ יְ לָ ה ָּפ ַרׂש ַטּלִ יתֹו וְ נָ ַטל ֶאת ַהּכֵ לִ ים ּוכְ ָרכָ ן
ְּב ַטּלִ יתֹו ִּוב ֵּקׁש לֵ ֵרד וְ נָ ַפל וְ נִ ְׁש ְּב ָרּה ַמ ְפ ַר ְקּתֹו .לְ ַׁש ֲח ִרית ָּבא
עֹוׂשין ְּבנֵ י ָא ָדם
הֹוׁש ַע ְּומ ָצאֹוָ ,א ַמר לֵ יּהֵ :ר ָיקה ּכָ ְך ִ
ַר ִּבי יְ ֻ
יֹוד ַע ֶׁשּנָ ַטלְ ָּת ֻסּלָ ם ִמ ַּת ְח ַּתי! ָא ַמר
מֹותָך? ָא ַמרֹ :לא ָהיִ ִיתי ֵ
ֶׁשּכְ ְ
יֹוד ַע ֶׁש ָאנּו זְ ִה ִירין ָּבְך ֵמ ֶא ֶמׁש?
לֵ יּהֵ :אין ַא ָּתה ֵ
אֹור ַח ַּב ַּביִ ת ְצ ִריכִ ים
ֲה ִרי ֶׁשּלְ ָך לְ ָפנֶ יָך ֶׁש ֲא ִפּלּו ֶׁש ַּמכְ נִ ִיסים ֵ
מּובא ֵמ ַה ַּצ ִדיק ַה ָּקדֹוׁש
לִ ְׁשמֹר ִמ ֶּמּנּו ְמאֹד ֶׁשֹּלא יִ גְ נֹב ,וְ כֵ ן ָ
חּורים
ַר ִּבי יְ ִח ֵיאל ֵמ ִאיר ִמּגָ ְס ִטינּון זי"ע ֶׁשּיָ ַׁשב וְ לָ ַמד ִעם ַּב ִ
אֹור ַח לְ ֵביתֹו וְ נָ ַהג ּבֹו ּכָ בֹוד וְ נָ ַתן
ּכְ ַד ְרּכֹו ַּבּק ֶֹדׁשֵּ ,ובין ּכָ ְך ָּבא ֵ
לֹו ָׁשלֹום ּונְ ָד ָבּה ֲהגּונָ ה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך לִ ּוָה אֹותֹו ֵמ ֲח ַדר לַ ֶח ֶדר
חּוצה ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ָּבא ֲחזָ ָרה ָא ַמר לְ ַה ַּתלְ ִמ ִידים ָּבזֹו ַהּלָ ׁשֹון:
ַעד ַה ָ

"אל ַּת ַח ְׁשדּו ִּבי ֶׁש ָע ִׂש ִיתי לֹו ּכָ בֹוד ְמיֻ ָּתרֶ ,אּלָ א ִקּיַ ְמ ִּתי ַמה
ַ
ֶׁש ָא ַמר ַה ַּתּנָ א ַר ָּבן ּגַ ְמלִ ֵיאל "ּכַ ְּב ֵדהּו וְ ָח ְׁש ֵדהּו" .נָ ַת ִּתי לֹו נְ ָד ָבה
ֲהגּונָ ה וְ לִ ּו ִִיתי אֹותֹו לַ חּוץ ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ָּשׁ ֵאר ְּב ֵאיזֶ ה ֶח ֶדר וְ יִ ַּקח
ַמ ֶּשׁהּו.
ֲה ִרי ֶׁשּלְ ָך לְ ָפנֶ יָך ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲא ִמין לְ ַאף ֶא ָחד ָּבעֹולָ ם,
דֹוׁשים ֶׁש ָראּו
יֹותר ָחכָ ם ֵמ ֲחכָ ֵמנּו ַה ְּק ִ
וְ ֹלא ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ֵ
ֵמרֹאׁש ַמה ֶׁשּיִ ְק ֶרה ַּבּסֹוף ,וַ ֲאנַ ְחנּו ִעם ַה ֵּשׂכֶ ל ַה ָּק ָטן ֶׁשּלָ נּו

נֹופלִ ים ַּב ַּפח ַעל יְ ֵדי ּגַ ּנָ ב וְ ַר ַּמאי
ֹלא נִ זְ ָה ִרים ְּבזֶ ה ְּובכָ ל ַּפ ַעם ְ
ּובֹור ַחּ ,ולְ ַצ ֲע ֵרנּו
ֵ
צּומים
אֹותנּו ְּבחֹובֹות ֲע ִ
ָ
ַא ַחר ֶׁש ְּמ ַס ֵּבְך
קֹורה ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ַּב ַּפ ַעם ֶׁש ָא ָדם ָּבא ַּומכְ ִריז
ָה ַרב ֶׁש ָּד ָבר זֶ ה ֶ
"אם ַּת ְׁש ִק ַיע ֶא ְצלִ י ֶאת ּכַ ְס ְּפָך ֲאזַ י ְּת ַק ֵּבל ִר ִּבית ְמנֻ ַּפ ַחת וְ כּו'
ִ
וְ יִ ְׁש ַּתּלֵ ם לְ ָך"ְּ ,ובנֵ י ָא ָדם ַהם ְּת ִמ ִימים ַּומ ְׁש ִק ִיעים ֶא ְצלֹו ֶאת
ַהּכֶ ֶסף וְ כּו' ,וְ ִהּנֵ ה הּוא ָּב ַרח וְ נֶ ֱעלַ ם וְ ָה ָא ָדם נִ ְׁש ַאר ְּבלִ י ּכַ ְסּפֹו
קֹורה ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ַּב ַּפ ַעם ,וַ ֲאנָ ִׁשים ֹלא נִ זְ ָה ִרים ַאף
וְ כּו' ,וְ זֶ ה ֶ
עֹוב ִדים ַעל ְּבנֵ י
בּועים ֶׁש ְ
ׁשֹומ ִעים ֶׁשּיֵ ׁש ַר ָּמ ִאים ְּוצ ִ
רֹואים וְ ְ
ֶׁש ִ

מעשה לשולחן השבת

ִמ ֶּט ַבע ַה ְּד ָב ִריםּ ,כְ ֶׁש ָע ַמד ַּב ֲחזִ ית לְ ַה ִּציל ֶאת נִ ְׁשמֹות
חֹובּה ֶׁשל ִעירֹ ,לא ִמן ַהּנִ ְמנָ ע ָהיָ ה ֶׁשּיְ ַק ֵּבל
יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְר ָ
ִּבזְ יֹונֹות וְ יַ ֲעבֹר ְׁש ִפיכּות ָּד ִמיםַ ,אְך ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ָהיָ ה
ּומ ְת ֶמ ֶדת,
ֶה ָח ִסיד ַה ַּצ ִּדיק ֵמגִ יב לְ כֻ ּלָ ם ִּב ְׁש ִת ָיקה ֲא ֻרּכָ ה ַ
ֹלא עֹונֶ הֹ ,לא ֵמגִ יבֹ ,לא ִמ ְצ ַט ֵּדק.
ַאְך ָהיּו ֵאלֹו ְּפ ָע ִמים נְ ִדירֹות ֶׁשּכֵ ן ֵהגִ יב,
ּתֹורן ִהגְ ִּדיׁש ֶאת ַה ְּס ָאה לְ גַ ְמ ֵריָ ,עלַ ב
לֹוצץ ַה ָ
ּכְ ֶׁש ַה ִּמ ְת ֵ
מּואל ָּדוִ ד ְמ ַצ ֵּדד
יֹותר ִמ ַדיָ ,היָ ה ַר ִּבי ְׁש ֵ
וְ ָד ַקר ֶאת לִ ּבֹו ֵ
אֹומר
יׁשהּוַ ,מ ְצ ִּב ַיע וְ ֵ
עֹומד ָׁשם ִמ ֶ
ֵ
לִ ִימינֹוּ ,כְ ִאיּלּו

"

ֲאהו ִּבי
ְּבנִ י

אֹומר? ַה ִאם
ׁשֹומ ַע ָמה ֶׁשהּוא ֵ
יׁשהַ :ה ִאם ַא ָּתה ֵ
ִּבלְ ִח ָ
ּמּובןֶׁ ,ש ַהנְ ָהגָ ה זֹו ֹלא
אֹומר?" ּכַ ָ
ׁשֹומ ַע ָמה ֶׁשהּוא ֵ
ַא ָּתה ֵ
ָּת ְר ָמה ַרּבֹות לְ ֵאמּון ִּב ְׁש ִפּיּותֹוַ ,ה ְּמ ַבּזִ ים ַה ִּמ ְת ַחּכְ ִמים
ָמ ְׁשכּו ְּבכִ ְת ֵפ ֶיהם וְ ִה ְמ ִׁשיכּו ְּב ַד ְרּכָ םִ ,מ ְּבלִ י לְ נַ ּסֹות
לְ ָה ִבין יֶ ֶתר ַעל ַה ִּמ ָּדה.
ַאְך ָהיָ ה ֶא ָחד ֶׁש ִה ְת ַע ֵּקׁש ְמאֹדֻ :מכְ ָרח ֲאנִ י לָ ַד ַעת
ּומה ָא ַמ ְר ָּת לֹו!
לְ ִמי ִּד ַּב ְר ָּתָ ,
מּואל ָּדוִ ד ִּב ְת ִמימּות ּגְ דֹולָ הּ :פֹונֶ ה ֲאנִ י
ָענָ ה לֹו ר' ְׁש ֵ
עֹומד ּכָ ֵעת לִ ִימינִ יַ ,ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבכְ בֹודֹו
לְ ִמי ֶׁש ֵ
ּוב ַע ְצמֹו ,הּוא וְ ֹלא ַמלְ ָאְךּ ,כְ מֹו ֶׁש ָא ַמר ָּדוִ ד ַה ֶּמלֶ ְך "ּכִ י
ְ
יַ ֲעמֹד לִ ִימין ֶא ְביֹון" ְ(ּת ִהּלִ ים קט ,לא)ִ ,אם ִהּנְ ָך ְמ ַבּזֶ ה
אֹותיַּ ,דע לְ ָך ֶׁש ֵאינְ ָך ֶאּלָ א ְמ ַבּזֶ ה ֶאת הקב"ה! זֶ ה ָמה
ִ
ׁשֹומ ַע ָמה ֶׁשהּוא
"ה ִאם ַא ָּתה ֵ
אֹומר ְּבכָ ל ַּפ ַעםַ :
ֶׁש ֲאנִ י ֵ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא...
ָ
אֹומר?" ְמ ַד ֵּבר ֲאנִ י ָאז ֶאל ַה ָּק
ֵ
ַה ְּד ָב ִרים יָ ְצאּו ִמ ִּפיו ִּב ְת ִמימּות ּכְ זֹוַ ,עד ֶׁש ַהּלָ ּה
ּוב ֵּקׁש ְּבכָ ל לִ ּבֹו ֶׁשּיִ ְסלַ ח לֹו ַעל ִט ְּפׁשּותֹו.
ִה ְת ָח ֵרט ְמאֹדִ ,
ּומּיָ ד ָּפנָ ה ָהלְ ָאה
יהּודי זֶ ה ִ
מּואל ָּדוִ ד לִ ִ
ָסלַ ח ַר ִּבי ְׁש ֵ
הּודי ֶאת ָהאֹור...
לַ ַּת ְפ ִקיד ,לְ גַ ּלֹות לְ עֹוד יְ ִ
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ַאל ִּת ְהיֶ ה ַּב ְט ָלןְּ :ת ַׁש ֵּתף

ָסהִ ,אם יֵׁש ְלָך ַע ְכ ָׁשו ָצרֹותְ ,ר ֵאה ְל ַה ְכנִיס ְּב ַע ְצ ְמָך
"ּבנִיַ ,אל ִּת ְהיֶה ַּב ְט ָלןִ ,אם ָק ֶׁשה ְלָך ַע ְכ ָׁשו ַה ַּפ ְרנ ָ
ְ

ַאּתה ֹלא יָכֹול ְל ִה ְת ַח ֵּמק ִמ ֶּמּנּו ,ו ְַעל ֵּכן ְר ֵאה ְל ַׁש ֵּתף ֶאת ַה ָּקדֹוׁש
ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֶׁ ,ש ֵּת ַדע ֶׁש ָ
ָאמרּו
טֹובהְּ ,כמֹו ֶׁש ְ
ִׁש ַּתּנֶה ְל ָ
ֲקּותָך ו ְָצ ָר ְתָך ,וְָאז ִּת ְר ֶאה ֵאיְך ֶׁש ַהּכֹל י ְ
ָּברּוְך הּוא ְּבתֹוְך ַּדח ְ
ָסתֹו"ַ ,היְנּו ְּב ֵעת
ּכֹופ ִלים לֹו ַּפ ְרנ ָ
"ּכל ַה ְּמ ַׁש ֵּתף ֵׁשם ָׁש ַמיִם ְּב ַצעֲרֹו ְ
(ּב ָרכֹות ָסגָ ).
דֹוׁשים ְ
ֲכ ֵמינּו ַה ְּק ִ
חָ
ּומ ְכנִיס ֶאת
ָסהַ ,
עֹובר ָע ָליו ֶׁש ֵאין לֹו ַּפ ְרנ ָ
ִּסּוריו ְּומ ִרירּותֹו ו ְַצעֲרֹו ַה ָּק ֶׁשה ו ְַה ָּכ ֵבד ֶׁש ֵ
ָצ ָרתֹו ו ְַדחֲקּותֹו ְוי ָ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבתֹוְך ַע ְצמֹוְּ ,ומ ַׁש ֵּתף ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִעּמֹו ,ו ְָכל ָּד ָבר הּוא ְמ ַק ֵּׁשר ֶאל ַה ָּקדֹוׁש
עֹופ ֶפת לֹו
ָסתֹו ְמ ֶ
ּופ ְרנ ָ
ָסה ִמן ַה ָּׁש ַמיִםַ ,
ּובָאה לֹו ַּפ ְרנ ָ
ָסתֹו ָ
ּכֹופ ִלים לֹו ַּפ ְרנ ָ
ָּברּוְך הּוא – ֵאינֹו זָז ִמ ָּׁשם ַעד ֶׁש ְ
ָאדםְּ ,ות ָפ ֵרׁש
ָקרְּ ,וב ַרח ְלָך ַע ְכ ָׁשו ְל ָמקֹום ֶׁש ֵאין ָׁשם ְּבנֵי ָ
ֲהּובי ְּבנִי ַהּי ָ
ְּכ ִצּפֹורַ .על ֵּכן ַאל ִּת ְהיֶה ַּב ְט ָלן א ִ
יח ְתָך ֵא ָליו י ְִת ָּב ַרְךּ ,ו ְת ַס ֵּפר לֹו ֵאיְך ֶׁש ַה ַּמ ָּצב ֶׁש ְּלָך ְמאֹד ָּדחּוק ,וְָאז ִּת ְר ֶאה ֶׁש ִּת ְהיֶה ְלָך
ֶאת ָּכל ִׁש ָ
ׁש ַפע ּגָדֹול" (קונטרס פרנסה מן השמים א)
ָסה ַמן ַה ָּׁש ַמיִם ְּב ֶ
ַּפ ְרנ ָ
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ֲאנִ י ְמאֹד ְמ ַקּוֶה לְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁש ָּת ִבינִ י ִמּזֶ ה ,וְ ֹלא
ִּת ְהיִ י נָ ִא ִיבית וְ כּו'ְּ ,פׁשּוטֹו ּכְ ַמ ְׁש ָמעֹוָ ,אסּור לְ ַה ֲא ִמין לְ ַאף
ֶא ָחד ָּבעֹולָ ם.
ַה ְּמ ַא ֵחל לְ ָך ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְצלָ ָחה ַמן ַה ָּשׁ ַמיִ ם

בטיש של רבינו

אֹומר?!
ׁשֹומ ַע ָמה הּוא ֵ
ַה ִאם ַא ָּתה ֵ
עֹומד ָהיָ ה ֶה ָח ִסיד
בּועֵ ,
בּוע ַא ַחר ָׁש ַ
יֹום ַא ַחר יֹוםָׁ ,ש ַ
מּואל ָּדוִ ד יּונְ ּגְ ַרייז זצ"ל ִּב ְרחֹובֹות ָה ִעירַּ ,בחֹם
ַר ִּבי ְׁש ֵ
ּובנְ ִע ָימה
רֹוצץ ֵּבין ֲאנָ ִׁשים ִ
ּובּגֶ ֶׁשםִ ,ה ְת ֵ
ּובּקֹרַּ ,ב ֶּשׁלֶ ג ַ
ַ
רּוטה
רֹוצה לְ ַק ֵּבל ַמ ָּתנָ ה ֶׁשּיִ ֵּתן ְּפ ָ
"מי ֶׁש ֶ
תּוקה ִה ִּצ ַיעִ :
ְמ ָ
לִ ְצ ָד ָקה" ...נִ ּגּונֹו ַה ָּמתֹוק ּגָ ַרם לַ ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ְמאֹד
דֹוׁשים ,וְ ַה ְר ֵּבה
לָ ַק ַחת ִמּיָ ָדיו ֶאת ַה ֻּקנְ ְט ֵר ִסים ַה ְּק ִ
נְ ָׁשמֹות ָחזְ רּו לְ כּור ַמ ְח ַצ ְב ָּתם ִּבזְ כּותֹו .עֹוד ַרּבֹות
ַּב ָּשׁנִ ים יִ ּזָ כֵ ר ֵּבין ׁשּורֹות ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב ּכִ ְדמּות ִּפלְ ִאית,
"ה ֵּמ ִפיץ ַהּגָ דֹול" הּוא ְמכֻ ּנֶ הּ ,גַ ם ַצ ִּדיק ּגָ דֹול ָהיָ ה –
ַ
ְׁש ִמ ַירת ָה ֵעינַ יִ ם ֶׁשּלֹו ְּב ֵעת ֶׁש ִּמּלֵ א ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ַה ָּקדֹוׁש
מּוסר ַחי.
ֶׁשּלֹו ָהיְ ָתה ֵס ֶפר ָ

ּובֹור ִחים ִעם ַהּכֶ ֶסף וְ כּו'ַ ,אף ַעל ִּפי ּכֵ ן ֹלא נִ זְ ָה ִרים,
ָא ָדם ְ
ּנֹופלִ ים ַּב ַּפח ֶׁשל ֵאיזֶ ה
ְּובכָ ל ַּפ ַעם יֵ ׁש ָק ְר ְּבנֹות ֲא ֵח ִרים ֶׁש ְ
ּגַ ּנָ ב וְ נֹוכֵ ל.

לזכות נחמן ישראל בן שבע ,שיגדל צדיק גדול בדרכי רבינו ז"ל

לָ ֵתת נִ ְק ַמת ה' ְּב ִמ ְדיָ ן (לא ,ג)
עֹומד ּכְ נֶ גֶ ד יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ִאּלּו
ּופ ֵרׁש ַר ִׁש"יֶׁ :ש ָה ֵ
ֵ
עֹומד ּכְ נֶ גֶ ד ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
ֵ
"ּת זַ "ל ְמ ָב ֵאר
מֹוה ְרנַ ְ
ַ
מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק
ּקּוטי ֲ
ַהּב ֶֹקר ,א ,ב) ֶאת ִּד ְב ֵרי ַר ֵּבנּו זַ "ל (לִ ֵ
א'ִ ,ס ָימן רפ"ב) ֶׁש ַהנְ קּודֹות טֹובֹות ֶׁש ָאנּו ְמ ֻחּיָ ִבים
קּודת ֱאֹלקּות ֶׁשּיֵ ׁש
הּודיִ ,היא נְ ַ
לְ ַח ֵּפׂש ֵא ֶצל ּכָ ל יְ ִ
ּבֹוּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב ְ(ּת ִהּלִ ים קמה ,ט)" :טֹוב ה' לַ ּכֹל"ּ ,כִ י
ּכָ ל ַהּטֹוב ֶּשּׁנִ ְמ ָצא ְּבכָ ל ָמקֹוםַ ,הּכֹל ִמ ֶּמּנּו יִ ְת ָּב ַרְך.
ּקּוטי ֲהלָ כֹותַ ,ה ְׁשּכָ ַמת
(לִ ֵ

עֹומד ּכְ נֶ גֶ ד
עֹומד ּכְ נֶ גֶ ד יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ִאּלּו ֵ
וְ לָ כֵ ן ָה ֵ
הּודי,
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואּ ,כִ י ָאסּור לִ ְפג ַֹע ְּבׁשּום יְ ִ
ֶאּלָ א ָצ ִריְך לְ ַח ֵּפׂש ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשּבֹו ֶׁשזֶ ה ַה ֵחלֶ ק
לֹוק ִמ ַּמ ַעל ֶׁשּבֹו.
ֱא ַ
ּתֹורה' ַמּטֹות ב)
(על ִּפי 'זֹאת ַה ָ
ַ

וְ יָ ִאיר ֶּבן ְמנַ ׁ ּ ֶשה ָהלַ ְך (לב ,מ)
אֹומר
ֵ
ַר ֵּבנּו זַ "ל
צז)ֶׁ ,ש ְּת ִפּלַ ת ָה ָא ָדם ֵאינָ ּה ִמ ְת ַק ֶּבלֶ ת ִמ ְּפנֵ י ֶׁשּיֵ ׁש
חֹוׁשב
חֹוׁשב ֶׁשהּוא ְמיֻ ָחס ,אֹו ֶׁש ֵ
לֹו ּגַ ְדלּותֶׁ ,ש ֵ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך .וְ ָה ֵע ָצה לָ זֶ ה,
בֹודת ַה ֵ
ֶׁש ָע ַמל וְ יָ גַ ע ַּב ֲע ַ
ֶׁשּכְ ֶׁש ָּבא לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל יִ ְׁשּכַ ח ֶאת ַהּכֹלֶׁ ,שּזֶ ה נִ ְק ָרא
ְּב ִחינַ ת ְ'מנַ ֶּשׁה' ,לָ ׁשֹון נִ ָׁשיֹון וְ ִׁשכְ ָחהּ ,כְ מֹו ֶׁשּכָ תּוב
ֹלקים ֶאת ּכָ ל ֵּבית ָא ִבי
אׁשית מא ,נא)ּ" :כִ י נַ ַּשׁנִ י ֱא ִ
(ּב ֵר ִ
ְ
וְ ֶאת ּכָ ל ֲע ָמלִ י"ּ ,כָ ל ֵּבית ָא ִבי – ַהּיִ חּוס ,וְ ֶאת ּכָ ל
ּבֹורא.
בֹודת ַה ֵ
ֲע ָמלִ י – ֲע ָמלֹו ַּב ֲע ַ
ימן
מֹוה ַר"ןֵ ,חלֶ ק א'ִ ,ס ָ
ֲ
ּקּוטי
(לִ ֵ

אֹומר ַר ֵּבנּו זַ "ל ִ(ׂשיחֹות ָה ַר"ן ִס ָימן כו),
ֵ
עֹוד
ֶׁש ֵא ֶצל ְּבנֵ י ָהעֹולָ ם ַה ִּשׁכְ ָחה ִהיא ִח ָּסרֹוןֲ ,א ָבל
ֶא ְצלֹו ִהיא ַמ ְעלָ ה ּגְ דֹולָ ה ְמאֹדּ ,כִ י ִאם יִ זְ ּכֹור ָּת ִמיד
ַמה ֶׁש ָע ַבר ָעלָ יוָ ,אז ַאף ַּפ ַעם ֹלא יּוכַ ל לַ ֲעׂשֹות
ּובזֶ ה ֶׁשּשֹׁוכֵ ַח הּוא יָ כֹול
בֹודת ַה ֵּשׁםָ ,
ׁשּום ָּד ָבר ַּב ֲע ַ
לְ ִה ְת ַעּלֹות.
זֶ ה ַמה ֶׁש ְּמ ֻר ָּמז לָ נּו ַה ָּפסּוק" ,וְ יָ ִאיר" – ִאם
"ּבן ְמנַ ֶּשׁה" – ָּת ִמיד
רֹוצה ֶׁש ָּת ִמיד יָ ִאיר לְ ָךֶ ,
ַא ָּתה ֶ
ִת ְׁשּכַ ח ֶאת ּכָ ל ֶה ָע ָברֶ ,את ּכָ ל ַמה ֶׁש ָע ַבר ָעלֶ יָך,
בֹודתֹו יִ ְת ָּב ַרְך.
וְ ַת ֲע ֶׂשה ָּת ִמיד ַה ְת ָחלָ ה ֲח ָד ָׁשה ַּב ֲע ָ
ּתֹורה' ַמּטֹות ד')
(על ִּפי 'זֹאת ַה ָ
ַ

לע"נ הבה"ח יעקב מאיר ז"ל ביבלחט"א ר' ישראל אהרן הי"ו
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