
ב"ה

ַהמֲַּאָסר וְַהּגְֻאלָּה
ל ַאְדמוֹ"ר ַהזֵָּקן ִסּפוּרוֹ ׁשֶ

ַהּכֹל ִהְתִחיל לְִפנֵי יֹוֵתר ִמָּמאַתיִם ָׁשנָה, ָאז ִהְתַרֵחׁש ִסּפּור ְמַרֵּתק ֶׁשל ַמֲאָסר ּוגְֻאּלָה...

המאסר

ּובֲַעבֹוַדת  ַהּתֹוָרה  ּבְלִּמּוד  ָׁשקּוַע  ָהיָה  ַהּיֹום  ּכָל  ּגָדֹול.  ַצִּדיק  ָהיָה  ַהּזֵָקן,  ָהַאְדמֹו"ר  זַלְָמן,  ְׁשנֵיאֹור  ַרּבִי 

ַהֵּׁשם. הּוא ִהְתַּפּלֵל ַּבֲאִריכּות, לִֵּמד ֶאת ַהֲחִסיִדים ּכֵיַצד לֲַעבֹד ֶאת ַהֵּׁשם, ּכַָתב ְסָפִרים ְקדֹוִׁשים, וְָהיָה 

ָעסּוק ּבְִקּיּום ִמְצוֹות ּוַמֲעִׂשים טֹובִים.

ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ַחי ּבְֶאֶרץ רּוְסיָה, וְהּוא ָׁשלַח ְצָדָקה לֲָאנִָׁשים ֶׁשּגָרּו ּבְֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש – ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל.

ִמיֶׁשהּו, ִסֵּפר לְַאנְֵׁשי ַהִּׁשלְטֹון ָהרּוִסי ֶׁשֶקר, ּכְִאּלּו ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ִמְתנַּגֵד לָרּוִסים, וְרֹוֶצה לְִהּלֵָחם ּבֶָהם. 

ּכַּמּובָן, ֶׁשּזֶה לֹא ָהיָה נָכֹון. ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ָהיָה ָעסּוק ַרק ּבְתֹוָרה ּובְִמְצוֹות.

וְֵהם  נֶגְָּדם,  ֶׁשָּפַעל  ִמי  ּכָל  ְמאֹוד  ֲחמּוִרים  עֳנִָׁשים  לְַהֲענִיׁש  ְרגִילִים  ָהיּו  ָהרּוִסי  ַהִּׁשלְטֹון  ַאנְֵׁשי  ֲאָבל 

ֶהְחלִיטּו לֱֶאסֹר ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן.

יֹום ֶאָחד, ָעְצָרה ּבְֶפַתח ֵּביתֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן, ֶמְרּכָבָה ְׁשחָֹרה ְרתּוָמה לְסּוִסים וְיְָצאּו ִמֶּמּנָה ׁשֹוְטִרים 

ֲחמּוִׁשים ּבְנֶֶׁשק. ַהּׁשֹוְטִרים נִּגְׁשּו ֶאל ַהֶּדלֶת וְָדְפקּו ּבְָחזְָקה.

"ִּפְתחּו! ּבָאנּו לַָקַחת ֶאת ָהַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן!".

ַהּׁשֹוְטִרים ָּפְרצּו ֶאל ַהַּביִת.

ֵהם ָמְצאּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן יֹוֵׁשב ַּבֶחֶדר ּוִמְתַּפּלֵל.

ֵהם לֹא ָרצּו לְַהְפִריַע לֹו. "ֲאנְַחנּו נְַחּכֶה ַּבֶחֶדר ַהָּסמּוךְ", ָאְמרּו, "ַעד ֶׁשַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן יְַסּיֵם ֶאת ַהְּתִפּלָה".

ֵּבינְַתיִם ִסּיֵם ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ֶאת ַהְּתִפּלָה ּובַָרח ֵמַהֶּדלֶת ָהֲאחֹוִרית.

נִכְנְסּו ַהּׁשֹוְטִרים ֶאל ַהֶחֶדר וְלֹא ָמְצאּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן. ְמהּוָמה ָּפְרָצה ּבִָעיר. ַהּׁשֹוְטִרים ִחְּפׂשּו ֶאת 

ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ּבְכָל ָמקֹום וְהֹוִדיעּו לְֻכּלָם: "ִאם לֹא ְּתגַּלּו לָנּו ֵאיפֹה נְִמָצא ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן, נְַחִריב ֶאת ּכָל 

ָהִעיר!".

ּכַָּמה ֵמַאנְֵׁשי ָהִעיר ָהלְכּו לַָּמקֹום ּבֹו ִהְסַּתֵּתר ָהַרּבִי. ֵהם ִסְּפרּו לֹו ּכִי ַהּׁשֹוְטִרים ְמַחְּפִׂשים אֹותֹו. ָאַמר 

ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן: "ִהְסַּתַּתְרִּתי ַמְסִּפיק, ּכֵָעת נִַּתן לְגַּלֹות ֵהיכָן ֲאנִי נְִמָצא".

ּבְִׁשַעת לַיְלָה ְמֻאֶחֶרת, ִהּגִיָעה ַהּכְִרּכָָרה ַהְּׁשחָֹרה ֶאל ְמקֹום ַהִּמְסּתֹור.

ַהּׁשֹוְטִרים ָקְׁשרּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ּבְַׁשְרְׁשָראֹות ֶׁשל ַּבְרזֶל וְלְָקחּו אֹותֹו ֶאל ַהַּמֲאָסר.

ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן לֹא ָחַׁשׁש וְלֹא ָּפַחד – הּוא יַָדע: ַהֵּׁשם נְִמָצא ִאִּתי ּבְכָל ָמקֹום.



הרבי לא נוסע בשבת

ֵּבית ַהַּמֲאָסר ֵאלָיו נְָסָעה ַהּכְִרּכָָרה ַהְּׁשחָֹרה ָהיָה ָרחֹוק. ָהיָה זֶה יֹום ִׁשִּׁשי, וְַהּכְִרּכָָרה ּובָּה ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן 

נְָסָעה וְנְָסָעה...

ּכַָּמה ָׁשעֹות לְִפנֵי ּכְנִיַסת ַהַּׁשּבָת, ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ָּפנָה ֶאל ַהּׁשֹוֵטר ֶׁשּיַָׁשב לְִצּדֹו ּובִֵּקׁש ִמֶּמּנּו: "ָאּנָא, ֲעצֹר 

ּבְַבָּקָׁשה ֶאת ַהּכְִרּכָָרה, ֵאינֶּנִי מּוכָן לִנְסַֹע ּבְַׁשּבָת!".

ַהּׁשֹוֵטר ּבִכְלָל לֹא ִהְקִׁשיב לַַּבָּקָׁשה, הּוא ָחַׁשב לְַעְצמֹו: ַאף ָאִסיר לֹא יַּגִיד לִי ָמַתי לִנְסַֹע ּוָמַתי לֲַעצֹר. 

ֶאָחד  ּגַלְּגַל  נְִׁשַמע.  נֶֶפץ  וְקֹול  ַהִּצָּדה  ְמַעט  נְָטָתה  ִהיא  ָהֲעגָלָה,  ָחְרָקה  לְֶפַתע  ַּבּנְִסיָעה.  ִהְמִׁשיךְ  הּוא 

ִמּגַלְגַּלֵי ַהּכְִרּכָָרה נְִׁשַּבר וְָהֲעגָלָה ָעְצָרה. ִהיא לֹא יָכְלָה לְַהְמִׁשיךְ ַּבּנְִסיָעה.

ֵאיזֶה נֵס! ַהֵּׁשם ָעזַר לְַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ֶׁשּלֹא לִנְסַֹע ּבְַׁשּבָת.

ַהּׁשֹוֵטר וְָהֶעגְלֹון ֶׁשִהִּסיַע ֶאת ַהּכְִרּכָָרה ִעם ַהּסּוִסים יְָצאּו ֵמַהּכְִרּכָָרה וְִתְּקנּו ִמּיָד ֶאת ַהּגַלְּגַל. ּכֲַעבֹר זְַמן 

ָמה ֵהם ִהְצלִיחּו לְַתֵּקן ֶאת ָהֲעגָלָה וְִהְמִׁשיכּו ַּבּנְִסיָעה.

ַהּכְִרּכָָרה ִהְמִׁשיכָה לְִהְתַקֵּדם, ַרק ּכַָּמה ְרגִָעים, ּוִפְתאֹום – נַָפל ַהּסּוס ּוֵמת! ׁשּוב ָעְצָרה ַהּכְִרּכָָרה וְלֹא 

יָכְלָה לְִהְתַקֵּדם.

ֵאיזֶה נֵס! ַהֵּׁשם ָעזַר לְַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ֶׁשּלֹא לִנְסַֹע ּבְַׁשּבָת.

ַהּׁשֹוֵטר וְָהֶעגְלֹון נִבְֲהלּו ְמאֹוד, ֵהם ֵהבִינּו ֶׁשַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן הּוא לֹא ִאיׁש ָרגִיל, הּוא ִאיׁש ָקדֹוׁש, וְַהֵּׁשם 

עֹוזֵר לֹו ֶׁשּלֹא לִנְסַֹע ּבְַׁשּבָת. ֵהם ֵהזִיזּו ֶאת ָהֲעגָלָה לְַצד ַהֶּדֶרךְ וְנְִׁשֲארּו ּבְַצד ַהֶּדֶרךְ, ַּבָּׂשֶדה, ּכָל ַהַּׁשּבָת.

ַרק ּבְמֹוָצֵאי ַׁשּבָת, ֵהבִיא ָהֶעגְלֹון ֵמָהִעיר ַהְּסמּוכָה סּוס ָחָדׁש וְַהּכְִרּכָָרה ַהְּׁשחָֹרה ִהְמִׁשיכָה ּבְַדְרּכָּה...

ברכת הלבנה 

ֶׁשָרָצה  ּוִמי  ַהּנָָהר  ּבְֶאְמַצע  ּבָנּוי  ָהיָה  ַהַּמֲאָסר  ֵּבית  ּגָדֹול.  לְנָָהר  ֶׁשִהּגִיָעה  ַעד  וְנְָסָעה  נְָסָעה  ַהּכְִרּכָָרה 

לְַהּגִיַע לְֵבית ַהַּמֲאָסר ָהיָה ָצִריךְ לְַהְפלִיג ּבְִסיָרה ְקַטּנָה.

ַהּׁשֹוְטִרים ֶהֱעבִירּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ֵמַהּכְִרּכָָרה לִַּסיָרה ַהְּקַטּנָה. ַּבִּסיָרה ִחּכָה לְַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ׁשֹוֵמר 

ֶׁשּלִּוָה אֹותֹו ַעד לְֵבית ַהַּמֲאָסר.

יֹום ֶאָחד, לְָקחּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן לֲַחִקיָרה ּבְֵבית ּכֶלֶא ַאֵחר. ַחּיָל לַָקח ֶאת ָהַרּבִי ִמֵּבית ַהַּמֲאָסר ַּבִּסיָרה 

ֲאנְַחנּו  ֶׁשּבָה  ּבְָרכָה  זֹו  ַהּלְבָנָה  ּבְִרּכַת  ַהּלְבָנָה.  ּבְִרּכַת  לְבֵָרךְ  ָרָצה  ָהַרּבִי  ַּבּנָָהר.  אֹותֹו  וְֵהִׁשיט  ַהְּקַטּנָה 

ַהּלְבָנָה  ְמבְָרכִים ֶאת ּבְִרּכַת  ַּבּלַיְלָה. ּכֲַאֶׁשר  )ַהּלְבָנָה( ֶׁשֵּמִאיר לָנּו  ַהּיֵָרַח  ֶׁשּנַָתן לָנּו ֶאת  מֹוִדים לְַהֵּׁשם 

ָצִריךְ לְִהְסַּתּכֵל ַעל ַהּיֵָרַח. ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ּבִֵּקׁש ֵמַהַחּיָל ֶׁשָּׁשַמר ָעלָיו: "ָאּנָא! ֲעצֹר ֶאת ַהִּסיָרה! ֲאנִי רֹוֶצה 

לְבֵָרךְ ֶאת ּבְִרּכַת ַהּלְבָנָה. ִאם לֹא ַּתֲעצֹר ֶאת ַהִּסיָרה" – ָאַמר ָהַרּבִי – "ֲאנִי ֶאֱעצֹר אֹוָתּה ּבְַעְצִמי!".

ֶׁשְּתבֵָרךְ  ּכְֵדי  לֲַעצֹר  ַמְסּכִים  וְֵאינִי  ַהֲחִקיָרה,  ֶאל  ָׁשִטים  ֲאנְַחנּו  ִּפְתאֹום?  "ָמה  ִהְסּכִים.  לֹא  ַהַחּיָל  ֲאבָל 

וֶָפלֶא!  נֵס  ֲאבָל---  ָהלְָאה,  ַהִּסיָרה  ֶאת  לְִדחֹף  וְָרָצה  לַַּמיִם  ַהָּמׁשֹוט  ֶאת  ָּדַחף  ַהַחּיָל  ַהּלְבָנָה".  ּבְִרּכַת 

ָקדֹוׁש,  ִאיׁש  ַהּזֵָקן הּוא  ֶׁשַאְדמֹו"ר  ֵהבִין  נֹוָרא, הּוא  נִבְַהל  ַהַחּיָל  ִמְּמקֹוָמּה!  לָזּוז  ִהְצלִיָחה  לֹא  ַהִּסיָרה 

"ַעכְָׁשו  לֹו:  וְָאַמר  ַהַחּיָל  ֶאל  ָּפנָה  ַהּזֵָקן  ַאְדמֹו"ר  לְַבָּקָׁשתֹו.  לְִהָּׁשַמע  וְָצִריךְ  ַהִּסיָרה,  ֶאת  לֲַעצֹר  ֶׁשּיָכֹול 

ַאָּתה ַמְסּכִים לֲַעצֹר ֶאת ַהִּסיָרה ּכְֶׁשֲאנִי ְמַבֵּקׁש?".

"ּבְוַַּדאי", ָענָה ַהַחּיָל, "ֲאנִי ֶאֱעצֹר ֶאת ַהִּסיָרה וְֶאֵּתן לְךָ לְבֵָרךְ ֶאת ּבְִרּכַת ַהּלְבָנָה. ַאָּתה ִאיׁש ַצִּדיק, וֲַאנִי 

ַרק ַחּיָל ָּפׁשּוט. ֶאֱעֶׂשה ּכָל ָמה ֶׁשּתֹאַמר, וְגַם – ֲאנִי רֹוֶצה ֶׁשְּתבֵָרךְ אֹוִתי".

ָהַרּבִי ֵּבֵרךְ ֶאת ּבְִרּכַת ַהּלְבָנָה, וְגַם נַָתן ּבְָרכָה לַַחּיָל ָהרּוִסי, וְַהִּסיָרה ִהְמִׁשיכָה ּבְַדְרּכָּה.

ּכָךְ ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן לֹא וִֵּתר ַעל ַאף ִמְצוָה, ּגַם ַּבַּמֲאָסר וְגַם ַּבִּסיָרה, הּוא ִהְקִּפיד לְַקּיֵם ֶאת ּכָל ַהִּמְצוֹות 

ּולְבֵָרךְ ֶאת ּכָל ַהּבְָרכֹות.



פתק משמח

ּבְֵבית ַהַּמֲאָסר ָהיּו ַחּיָלִים, ׁשֹוְטִרים, חֹוְקִרים וְָׂשִרים. ּכָל ֵאּלֶה ִהְתַּפֲעלּו ְמאֹוד ֵמָחכְָמתֹו ֶׁשל ָהַרּבִי. ֵהם 

ִהְרּגִיׁשּו ֶׁשהּוא ִאיׁש ַצִּדיק וְָקדֹוׁש וְיְָדעּו ֶׁשַהֵּׁשם עֹוזֵר לֹו.

ַׂשר ֶאָחד ָרָצה לֲַעזֹר לְַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן. הּוא ָאַמר לֹו: "ַרּבִי, ָמה אּוכַל לֲַעזֹר לְךָ? ַּתּגִיד לִי ָמה לֲַעׂשֹות!".

ָחלִילָה  לִי  ָקָרה  וְֶׁשּלֹא  ַּבַחּיִים,  ֶׁשֲאנִי  יְֵדעּו  ִמְׁשַּפְחִּתי  ּובְנֵי  ֶׁשַהֲחִסיִדים  רֹוֶצה  "ֲאנִי  לַַּׂשר:  ָהַרּבִי  ָאַמר 

וְנַָתן לַַּׂשר. "לֵךְ לְָרחֹוב", ָאַמר ָהַרּבִי לַַּׂשר, "ָׁשם ִּתְפּגֹׁש ָאָדם  ַמֶּׁשהּו ַרע. ָהַרּבִי ּכַָתב ֶּפֶתק, ִקֵּפל אֹותֹו 

ּבִלְבּוׁש ֲחִסיִדי. ֶהָחִסיד ַהּזֶה הּוא ֶּבן ִמְׁשַּפְחִּתי. ֲאנִי סֹוֵמךְ ָעלֶיךָ ֶׁשִּתֵּתן לֹו ֶאת ַהֶּפֶתק ֶׁשּכַָתבְִּתי".

יָָצא ַהַּׂשר לְָרחֹוב ּוָפגַׁש ֶּבָחִסיד. ָרַמז ַהַּׂשר לֶָחִסיד ֶׁשּיֵלֵךְ ַאֲחָריו. ָהלַךְ ֶהָחִסיד ַאֲחֵרי ַהַּׂשר ַעד לְֵביתֹו ֶׁשל 

ַהַּׂשר. נִכְנַס ַהַּׂשר ֶאל ַהַּביִת וְֶהָחִסיד ָעַמד ַּבחּוץ וְִחּכָה לְיַד ַהַחּלֹון. ִּפְתאֹום, ָרָאה ֶהָחִסיד ֲאַבִּטיַח נֹוֵפל 

ָהֲאַבִּטיַח  ֶהָחִסיד ֶאת  ָהֲאַבִּטיַח ּבְִׁשבִילֹו. לַָקח  זַָרק ֶאת  ַהַּׂשר  ּבְוַַּדאי  ּכִי  ֵהבִין  ֵמַהַחּלֹון. הּוא  ַהחּוָצה 

ַהֵּׁשם  ֱאלֵֹקינּו,  ַהֵּׁשם  יְִׂשָרֵאל,  "ְׁשַמע  ּכָתּוב:  ָהיָה  ַּבֶּפֶתק  ַהּזֵָקן.  ַאְדמֹו"ר  ֶׁשּכַָתב  ֶּפֶתק  ּבְתֹוכֹו  ּוָמָצא 

ֶאָחד". ֶהָחִסיד ֵהֵחל לְִרקֹד ּבְִׂשְמָחה! "ָהַרּבִי ַחי, ִהּנֵה! ִקַּבלְנּו ֶּפֶתק ֵמָהַרּבִי ּבְתֹוךְ ָהֲאַבִּטיַח"...

ֲאבָל, ַהֲחִסיִדים לֹא יְָדעּו ּבְאֹותֹו ַהּזְַמן ֵאיפֹה נְִמָצא ָהַרּבִי. לְָאן לְָקחּו אֹותֹו?

ּוֵבינְַתיִם, ּבְֵבית ַהַּמֲאָסר –

ְמַחּלְִקים ֲארּוַחת ּבֶֹקר – וְָהַרּבִי לֹא אֹוכֵל. ְמַחּלְִקים ֲארּוַחת ָצהֳַריִם – וְָהַרּבִי לֹא אֹוכֵל. ְמַחּלְִקים ֲארּוַחת 

ֶעֶרב – וְׁשּוב, ָהַרּבִי לֹא אֹוכֵל. ּכָךְ, ָעַבר יֹום וְעֹוד יֹום, וְָהַרּבִי לֹא אֹוכֵל ְמאּוָמה. לֹא ּבָָׂשר וְלֹא ָחלָב, לֹא 

ַּדיְָסה וְלֹא ָמָרק. ִהְתַּפּלְאּו ַהּׁשֹוְמִרים – ַמּדּוַע ָהַרּבִי לֹא אֹוכֵל? ּבְוַַּדאי הּוא ָרֵעב ְמאֹוד. 

ַהּׁשֹוְמִרים נִּסּו לְַׁשכְנֵַע ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן לֱֶאכֹל. ֵהם ָצֲעקּו ָעלָיו ֶׁשּיֹאכַל, ֲאבָל ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן סֹוגֵר ֶאת 

ִּפיו ּבְָחזְָקה, וְלֹא מּוכָן לֱֶאכֹל ׁשּום ָּדבָר. 

ַאֶּתם  "ַמּדּוַע  ַהּׁשֹוְמִרים,  ֶאת  ָׁשַאל  הּוא  ּכָאן?",  קֹוֶרה  "ָמה  ָהַרּבִי.  ֶאת  ֶׁשּכִֵּבד  ַהַּׂשר  ִהּגִיַע  ִּפְתאֹום, 

"ַמּדּוַע  ָהַרּבִי:  ֶאת  ַהַּׂשר  לֱֶאכֹל. ָׁשַאל  ַמְסּכִים  לֹא  ַהּזֵָקן  ּכִי ַאְדמֹו"ר  ִסְּפרּו ַהּׁשֹוְמִרים לַַּׂשר  צֹוֲעִקים?". 

ַאָּתה לֹא אֹוכֵל?".

ָענָה לֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן: "ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ּכָתּוב ּכִי יְהּוִדי ָצִריךְ לֱֶאכֹל ַרק אֹכֶל ּכֵָׁשר. ַהַּמֲאכָלִים ּבְֵבית 

ַהַּמֲאָסר ֵאינָם ּכְֵׁשִרים וְלָכֵן ֵאינִי אֹוכֵל ׁשּום ָּדָבר! ֲאנִי ַמֲעִדיף לְִרעֹב, ַאךְ לֹא ַאְסּכִים ּבְׁשּום ָּפנִים אֶֹפן 

לֱֶאכֹל אֹכֶל לֹא ּכֵָׁשר".

ִהְצַטֵער ַהַּׂשר לְִׁשמַֹע, ּכִי ֵאין לַָרּבִי אֹכֶל ּכֵָׁשר וְִהִּציַע: "אּולַי ֲאנִי ֵאלֵךְ לְַביִת ֶׁשל יְהּוִדים וְָאבִיא לַָרּבִי 

אֹכֶל ּכֵָׁשר? ַהִאם ָאז ַּתְסּכִים לֱֶאכֹל?".

ָענָה ָהַרּבִי: "ִאם ָּתבִיא לִי ַּדיְָסה ִמַּביִת ֶׁשל יְהּוִדי, וְַאף ֶאָחד לֹא יִּגַע ַּבִּסיר, ָאז אּוכַל לֱֶאכֹל ֶאת ַהַּדיְָסה".

ּבְאֹוָתּה ִעיר ּגָר יְהּוִדי ֲחִסיִדי ָעִׁשיר ּוְמֻפְרָסם. ָקְראּו לֹו ר' ָמְרְּדכַי. 

ָהלַךְ ַהַּׂשר ּבִזְִריזּות לְֵביתֹו ֶׁשל ר' ָמְרְּדכַי ּובִֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשּיָכִין ִסיר ִעם ַּדיְָסה. ר' ָמְרְּדכַי ָהיָה ַסְקָרן ְמאֹוד 

– ַמּדּוַע ַהַּׂשר ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנִי ַּבָּקָׁשה ּכָל ּכָךְ מּוזָָרה? ּבְִׁשבִיל ִמי ַהַּדיְָסה?

ר' ָמְרְּדכַי לַָקח ֶּפֶתק ָקָטן וְכַָתב ָעלָיו ְׁשֵאלָה: "ֲעבּור ִמי ַהַּדיְָסה ֶׁשֵהכַנְִּתי?".

ֶאת ַהֶּפֶתק הּוא ֶהְחּבִיא ּבְתֹוךְ ַהִּסיר, ִמַּתַחת לַַּדיְָסה, וְנַָתן ֶאת ַהִּסיר לַַּׂשר.

ּכְִפי ֶׁשִהבְִטיַח ַהַּׂשר, הּוא לֹא נָגַע ּבָאֹכֶל וְגַם לֹא נַָתן לַּׁשֹוְמִרים ּבְֵבית ַהַּמֲאָסר לָגַַעת ּבֹו. הּוא ֵהבִיא 

ֶאת ַהַּדיְָסה יְִׁשירֹות לְַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן. ּכְֶׁשָאכַל ָהַרּבִי ֵמַהַּדיְָסה וְגִּלָה ֶאת ַהֶּפֶתק ִעם ַהְּׁשֵאלָה "ֲעבּור ִמי 

ַהַּדיְָסה ֶׁשֵהכַנְִּתי?", ּכַָתב ָהַרּבִי ַעל ַהֶּפֶתק ֶאת ְׁשמֹו וְִצּיֵן ֵהיכָן הּוא נְִמָצא. ֶאת ַהֶּפֶתק ִהְׁשִאיר ּבְתֹוךְ 



ַהִּסיר וְנַָתן אֹותֹו לַַּׂשר, ֶׁשּיְַחזִירֹו לְר' ָמְרְּדכַי.

ָּפַתח ר' ָמְרְּדכַי ֶאת ַהִּסיר וְגִּלָה ֶאת ַהֶּפֶתק ֵמָהַרּבִי.

ָׂשַמח ר' ָמְרְּדכַי ִׂשְמָחה ּגְדֹולָה – ָהַרּבִי ַחי! ָהַרּבִי נְִמָצא ּבְֵבית ַהַּמֲאָסר ֶׁשּבְתֹוךְ ַהּנָָהר. ַעכְָׁשו נּוכַל לֲַעזֹר 

לַָרּבִי, נְִׁשלַח לֹו אֹכֶל ּכֵָׁשר, ּונְַקֵּבל ִמֶּמּנּו ְּפָתִקים.

ָראּו ַהֲחִסיִדים ֵאיךְ ָהַרּבִי ַמְקִּפיד לֱֶאכֹל ַרק אֹכֶל ּכֵָׁשר ּבְֵעת ַהַּמֲאָסר וְלְָמדּו – ּגַם ֲאנְַחנּו נְַקִּפיד לֱֶאכֹל 

ַרק אֹכֶל ּכֵָׁשר, וְֶאת ַהִּמְצוֹות נְַקּיֵם ּבְכָל ַמָּצב ּובְכָל ָמקֹום.

ִהְתַּפּלְלּו ַהֲחִסיִדים ֶׁשָהַרּבִי יְַרּגִיׁש טֹוב, וְֶׁשּבְָקרֹוב ָהַרּבִי יְִׁשַּתְחֵרר ֵמַהַּמֲאָסר.

ביקור מיוחד

ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב   – ּגְדֹולִים  ַצִּדיִקים  ְׁשנֵי  ֶּפלֶא.  ְּדַבר  ָקָרה  ֶׁשּלֹו,  ַהַּמֲאָסר  ּבְָתא  ַהּזֵָקן  ּכְֶׁשּיַָׁשב ַאְדמֹו"ר 

ַהָּקדֹוׁש וְַהַּמּגִיד ִמֶּמזְִריְטׁש – ִהּגִיעּו לְַבֵּקר אֹותֹו, לְַמרֹות ֶׁשְּׁשנֵיֶהם ּכְבָר נְִפְטרּו ִמּזְַמן.

ּתֹוָרה  לְלֵַּמד  לְַהְפִסיק  ָעלַי  ַהִאם  ַהַּמֲאָסר?  ּבְֵבית  יֹוֵׁשב  ֲאנִי  ַמּדּוַע  ָחָטאִתי?  "ָמה  ָהַרּבִי:  ָׁשַאל אֹוָתם 

וֲַחִסידּות?".

לְהֹוִסיף עֹוד וָעֹוד לְלֵַּמד ּתֹוָרה  ָענּו לֹו ַהַּצִּדיִקים: "ּכְֶׁשֵּתֵצא ֵמַהַּמֲאָסר יְִהיֶה זֶה ִסיָמן ֲעבּוְרךָ, ֶׁשָעלֶיךָ 

וֲַחִסידּות!".

ַהַּצִּדיִקים ֵּבְרכּו אֹותֹו ֶׁשּיִזְּכֶה לֵָצאת לַָחְפִׁשי, וְ... נֶֶעלְמּו ּכְלֹא ָהיּו!

ּבְיֹום י"ט ּבְכְִסלֵו יַָׁשב ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ּבְָתא ַהַּמֲאָסר וְָאַמר ְּתִהּלִים. הּוא ָקָרא ֶאת ַהָּפסּוק "ָּפָדה בְָׁשלֹום 

נְַפִׁשי" )ָּפָדה בְָׁשלֹום – ִׁשְחֵרר, נְַפִׁשי – אֹוִתי(, ּוִפְתאֹום נִכְנְסּו ַהּׁשֹוְמִרים לַָּתא.

ּגִּלִינּו  ִּפלְִאי, ָחכָם ּובַַעל לֵב ָטהֹור.  ָרִאינּו ּכִי ַאָּתה ָאָדם ָקדֹוׁש,  "ַּבֲחִקירֹות ֶׁשּלְךָ  ָאְמרּו לֹו ַהּׁשֹוְמִרים: 

ֶׁשֵאינְךָ מֹוֵרד ּכְלָל ַּבִּׁשלְטֹון וְָאנּו מֹוִדיִעים לְךָ ֶׁשַאָּתה ְמֻׁשְחָרר ֵמַהַּמֲאָסר".

ַאְדמֹו"ר ַהּזֵָקן ִהְׁשַּתְחֵרר ַאֲחֵרי ֲחִמִּׁשים ּוְׁשלֹוָׁשה יִָמים ֶׁשּיַָׁשב ּבְַמֲאָסר.

ִׂשְמָחה  ִמּתֹוךְ  ַהֵּׁשם  ֶאת  לֲַעבֹד  ּכֵיַצד  ָהָעם  ֶאת  לִֵּמד  הּוא  וֲַחִסידּות.  ּתֹוָרה  לְָהִפיץ  ִהְמִׁשיךְ  הּוא 

וְִהְתלֲַהבּות, וְהֹוָרה לֲַחִסיִדים לִלְמֹד ּתֹוָרה ּולְַקּיֵם ִמְצוֹות ּבְכָל ַמָּצב.

ֵמָאז, נְִקַּבע יֹום זֶה – י"ט ּבְכְִסלֵו – לְיֹום ֶׁשל ִׂשְמָחה, ִהְתוֲַעדּות וְַהְחלָטֹות טֹובֹות.

וְַעכְָׁשו, ּגַם ֲאנְַחנּו נְִצָטֵרף לִָרּקּוד, לִַהְתלֲַהבּות וְלִַּׂשְמָחה!


