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  וילךר˘˙ פ

  

אַסל "??   היה לכם פעם יום אבוד? במילים לא מכובסו˙ ˜וראים לזה פ˘וט "יום ּבַ

˜מ˙ בבו˜ר כבד מעייפו˙ בדיו˜ חˆי ˘עה אחר ˘היי˙ אמור ל˜ום, א˙ הרלגיים הורד˙ מהמיטה 

י˘ירו˙ ל˙וך ˜ערי˙ ה"נעגל וואסער" המים נ˘פכו לך ל˙וך הנעליים, א˙ה בכל זא˙ מנסה להזדרז כדי 

, כדי לגלו˙ מי˘הו הנעמד בדיו˜ ובעינים דומעו˙ לאחר לעבודה, רı ל˙פילה בנעליים סחוטו˙לא 

כעבור ˘עה בבי˙, וכך א˙ה מוˆא א˙ עˆמך כמובן במ˜ום ˘לך, א˙ המפ˙ח לארון ˘ל ה˙פילין ˘כח˙ 

ֈמגיע לעבודה 'עם הנ˘מה ביד' באיחור ניכר ר˜ על מנ˙ למˆוא בדל˙ הכניסה בדיו˜ א˙ הבוס ה˜פדן  

המסכ˙א ˘א˙ה כ"כ אוהב, בדיו˜ ב˘בוע ˘א˙ה ב"ה זוכה לה˙ענג ˜רה לך פעם אברך כולל י˜ר, ˘א˙ 

על כל יום ˘ל לימוד, על כל ˙וספו˙ וכל פסי˜ בדבריו ה˜דו˘ים ˘ל הר˘ב"א, ובדיו˜ אז מגיע איזה יום 

˘הוא נראה כאילו ככל הימים, אבל בעˆם א˙ה מרגי˘ ס˙ום?? לא מ˙˜דם. מעיינו˙ החכה נס˙מו 

  ˙ יוˆאים במחול סוער מול עיניך???בפניך. האו˙יו˙ בדברי ה˙וספו

ה˙סכול הוא גדול. האכזבה היא עמו˜ה. אך האומנם ? האם היום ה"דפו˜" הזה אכן טוב לו לּו לא היה 

  נברא ? האם ר˜ עוונו˙ינו גרמו ליום הנורא הזה לבוא עלינו?

  ואיך בכל זא˙ ני˙ן להפי˜ ˙ועל˙ ועוˆמה דו˜א מהימים הללו?

בי שליט"א מהלך נפלא, בו ננסה בשכלנו הדל ללמוד מדרכיו של אדון הנביאים ועל כך זכינו לשמוע מהר

  משה רבינו עליו השלום, כיצד למנף את הימים ה"מתים" שלנו ולהחיות אותם לתחיה…

בפר˘ינו מסופר על מ˘ה רבינו ˘הגיע זמנו להפרד מהעולם ולמסור א˙ הנהג˙ העם ליהו˘ע בן נון 

על כל ימיו ˘ל מ˘ה בפרורוט, אבל לכאורה היה זה אחד מהימים  מ˘ר˙ו. אנו לא יודעים מספי˜

ה˜˘ים, אם לא ה˜˘ה ˘בהם, מ˘ה רבינו יודע ˘רגעיו ספורים, הנבואה כבר ניטלה ממנו וני˙נה 

למ˘ר˙ו מ˘כבר הימים יהו˘ע, מ˘ה רבינו עומד ומעיד על עˆמו "לא אוכל עוד לˆא˙ ולבוא" כלומר 

כמה (ראה ר˘"י לא, ב). עד כדי כך ˘מ˘ה רבינו ˘אל א˙ עˆמו נס˙˙מו ממנו מסורו˙ ומעיינו˙ הח

  למו˙ (ראה ˘פ˙י חכמים על ר˘"י ˘ם)ֈ מה יכול להיו˙ יו˙ר גרוע ?

ֈאבל כנראה ˘י˘ יו˙ר גרוע  

המדר˘ מספר ˘ה"חוויו˙" ˘ל מ˘ה עדיין לא נגמרו לאו˙ו היום. וכך מ˙ואר במדר˘ (דברים רבה ט, ט): 

ו לפני ה˜ב"ה, למה לי למו˙ כדי ˘יהו˘ע יזכה להנהיג, יהיה יהו˘ע המנהיג באו˙ו יום אמר מ˘ה רבינ

הפוך אבל ל˘ם כך עלינו לבחיי ואני אמ˘יך לחיו˙. אמר לו ה˜ב"ה, או˜יי, אם זוהי רˆונך אין ˘ום בעיה, 

א˙ היוˆרו˙, יהיה הוא המנהיג וא˙ה מ˘ה רבו ˙הפוך במחילה להיו˙ המ˘ב"˜ֈ. מספר המדר˘: מיד 

מ˘ה והלך לבי˙ו ˘ל יהו˘ע. בא מ˘ה רבינו לבי˙ו ˘ל יהו˘ע, דופ˜ בעדינו˙ על הדל˙, ואומר ה˘כים 

יהיה מוכן, אלווה או˙ך כ˙למיד א˙ רבו. ואכן  -כלומר א˙ה יהו˘ע  -ליהו˘ע "אני ממ˙ין כאן כ˘הרבי 

ון ˘ראה , כי, לבו˘ בבגדי ˘יראין כראוי למנהיג י˘ראל ב˙פאר˙ולאחר ד˜ו˙ ספורו˙, יˆא יהו˘ע מבי˙ו

כן מ˘ה רבינו נעמד מאחריו ל˘ר˙ו, נטל מידו א˙ המגב˙ֈ והלך אחריו כגבאי המלווה א˙ רבו. נכנסו 

לאהל מועד, ירד עמוד הענן והפסי˜ ביניהם, וכבוד ה˘ם ה˙גלה ר˜ ליהו˘ע, כ˘מ˘ה עומד מחוı לענן 

˘ע ו˘אל או˙ו, "מה ואינו מ˜בל "˘י˙וף" ממה ˘˜ורה בפנים, מ˘נס˙ל˜ עמוד הענן הלך מ˘ה אˆל יהו

אמר לך הדיבור?" ה˘יב לו יהו˘ע: "כ˘היה הדיבור נגלה עליך, יודע היי˙י מה מדבר עמך?!". מסיים 

  משה ואמר: מאה מיתות ולא קנאה אחת! 'צעק'אותה שעה המדר˘: 
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כ˘א˙ מ˜ומו , מ˙פ˜ידו מ˙פטרא˘ר ביום מן הימים  אדמו"ר לאלפים ורבבו˙,ננסה לדמיין בזמננו א˙ 

מרˆרı  120האדמו"ר ה˜˘י˘ בן ה יום הא˙מולֈהמ˘ב"˜ הˆעיר ˘היה למ˘ר˙ו עד לא אחר מ˙ופס 

אחריו כגבאיֈ הם מגיעים בערבו ˘ל יום לי˘יבה דחופה ˘ל מועˆ˙ גדולי ה˙ורה, האדמו"ר החד˘ 

והˆעיר ˆועד ברא˘, ואחריו נסרך האדמו"ר בדימוסֈ הם מגיעים לחדר הי˘יבו˙, ו˘ם מכניסים א˙ 

עם בחדר ה˘ני "ר בכבוד הראוי, וא˙ ה"ל˘עבר" מב˜˘ים בעדינו˙ ˘יועיל בטובו להמ˙ין בחוı האדמו

ֈאר המ˘ב˜י"ם והמ˜ורבים˘  

אז כפי ˘אמרנו, אם ח˘בנו ˘לא יכול להיו˙ יו˙ר גרוע למ˘ה רבינו מא˘ר ל˘אול א˙ נפ˘ו למו˙, בא 

אל א˙ נפ˘ו למו˙ ביום הזה, המדר˘ ומגלה לנו ˘היה הרבה הרבה יו˙ר גרועֈ לא פעם אח˙ הוא ˘

 ֈ˙אלא הוא הסכים למאה מי˙ו  

נו, ואיך מ˘ה רבינו, א˘ר בורא עולם מעיד עליו ואומר "בכל בי˙י נאמן הוא", איך הוא מ˙מודד עם היום 

ֈ"הזה ? מה אנו יכולים ללמוד מדרכיו כ˘אנו, יˆורי אנו˘ רדודים וירודים, חווים יום "על הפנים  

  ת עינינו בשני שלבים אותם יש לנו לבצע,וכאן האיר הרבי א

חל ו˘ר˜, להביט בראי ולא למˆמı.. כ˘י˘ לך יום דפו˜ אל ˙˙חיל להא˘ים כלהכיר במˆב ללא  ראשית,

העינים א˙ א˙ כל העולם, אל ˙מˆא ˙ירוˆים וא˘מיםֈ עזוב א˙ זה, לא לא מוביל ל˘ום מ˜וםֈ ˙רים 

אני חסום, אני אטום!!!". מ˘ה רבינו עליו ה˘לום לא הפטיר למרום ו˙ˆע˜ "טאטע אני מ˜נא!!!!" "טאטע, 

בזלזול "יריד˙ הדורו˙ֈ" לא ולא,  מלמלבמרירו˙ "כנראה ˘העם כבר לא ראוי למנהיג כמוניֈ הוא לא 

  !!! מאה מי˙ו˙ ולא ˜נאה אח˙!!!'אבא אני מ˜נא'הוא ˆע˜ 

ום סיבה חˆוני˙, אנו מגיעים ל˘לב אחרי ˘זכינו להפנים ˘אין ˘ום א˘מים במˆב ˘לנו, ואין ˘ שנית,

הח˘יפה הנפ˘י˙ ˘ל עˆמנו, אם היום אני מ˜נא, אם היום אני אטום כמו ה˜יר, אם היום בוער בי יˆר 

ה˙אווה, אם היום זה לא כמו כל יוםֈ אז למה באמ˙ זה כך? הרי אף אחד לא א˘ם, ואין ˘ום הסבר 

  ?רה לי עד ע˙המה ˘לא ˜ לי היום חיˆוני לזה, אז למה בעˆם זה ˜רה

 ֈאלא על כרחך ˘באמ˙ מˆד אפסיו˙ האדם היי˙י אמור להיו˙ כך ˙מיד, אטום, מ˜נא, הולך אחר יˆרו

ֈאלא ˘ה˜ב"ה ברוב רחמיו וחסדיו עומד ומחזי˜ בי ˘לא אמוט  

הˆלח˙י, ה˙גבר˙י, ה˙˜דמ˙י, לא ˜נא˙י, הכל הכל ר˜ מידו הרחומה כן כל מה ˘עד היום הרי אם כך, 

  ועוˆם ידיֈ ולא מכוחי

ואם זכינו להגיע להכרה הזא˙ דו˜א מהיום הירוד הזה, דו˜א מהמˆב הח˘וך, האם לא מינפנו א˙ היום 

  הזה?! האם לא היה ˘ווה לחוו˙ א˙ הרגע ה˜˘ה על מנ˙ להגיע ל˙ובנו˙ האלו???

 ואכן, ב˙חיל˙ הפר˘ה פו˙ח˙ ה˙ורה א˙ או˙ו יום ˜˘ה ˘חווה מ˘ה במילים "וילך מ˘ה"ֈ כלומר

מ˘ה רבינו לא עˆר בע˙ ˜ו˘י, הוא לא הפך לבחינ˙ "עומד" ביום ˘פס˜ה ממנו חכמה, הוא לא ירד 

ב˙הומו˙ ה˙סכול בע˙ ˘נחה עליו ˜נאה ˜˘ה כ˘אולֈ אלא אדרבה "וילך מ˘ה" מ˘ה רבינו לימד 

נו או˙נו לדורו˙ כיˆד למנף ולה˙מנף דו˜א מ˙וך הימים ה˜˘ים, להכיר א˙ אפסיו˙נו לˆד גדלו˙ בוראי

ֈדו˜א כ˘לא הולך לנו 


