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 מכתב התחזקות
 

 ערב שב"ק ויקהל פקודי פר' החודש תש"פ
רבים מבקשים לשמוע איזה דברי התחזקות לרגל המצב הקשה שבו אנו נמצאים עכשיו, כלואים בבית 

 ואין יוצאת ואין בא, ונתבטלו תפילות הציבור ושיעורי תורה דרבים.

 

וראוי להעתיק מכתב קודש מהרה"ק ר' יהושע מבעלזא זי"ע שכתב להרה"ק הצמח צדיק' מויזניץ זי"ע 

כששכב על ערש דוי בשנת תרמ"ה וז"ל: "לפלא בעיני ששמעתי כי עלה מורא בלב אנשי שלומו פן 

 ירצה כ"ק להתענות ביום הקדוש הבעל"ט ומי אוכל להאמין בזאת על איש קדוש כמותו ירבו בישראל,

ונשמרתם הלא מרועה אחד מצווים אנחנו ועומדים לבלתי לאכול ביוה"כ ובמקום הצורך נאמר 

  לנפשותיכם.

 

וזכורני בעת שאאמו"ר זצ"ל (הרה"ק ר' שלום מבעלזא זי"ע) היה חולה והלכנו במבוכה פן לא ירצה 

וצוה ליתן לו  לאכול ביוה"כ, אמנם הוא ז"ל בגודל צדקתו היה זריז בדבר ותיכף אחר כל נדרי מיהר

ואכל לאכול כפי שהיה צריך, ואמר בזה הלשון 'הריני מוכן ומזומן לקיים מצות בוראי כפי שאמרו חז"ל' 

ובודאי גם כ"ק יהיה זריז בשמחה יתירה כמעט לא ראינו שמחה כזאת רק בעת אכילת מצה ונטילת לולב 

שראל עליו צריך ויזהר ביותר פן כי במצוה זו ויתנהג כפי פקודת הרופאים, ובפרט אדם גדול אשר עיני י

 יחמיר בזה וילמדו ממנו ויבוא לידי סכנה".

 

וכמו כן לעת עתה רובץ עלינו מצוה גדולה וחיוב לקיים ולהיזהר ביותר במצות "ונשמרתם מאוד 

לנפשותיכם" ולכן הגם שאין אנו יכולים לקיים תפילה בציבור ושיעורי תורה דרבים וכו' אין הזמן 

ב ולהצטער על זה שנלקח מאתנו מצות אלו, אלא שהזמן גורם שיש לנו לשמוח בזה שניתן עכשיו לחשו

לנו מצוה גדולה וקדושה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" לקיים מצות בוראי וכמו שנצטוינו בתורה 

וכנ"ל, וכן אמר הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע לבנו כשהיה חולה מסוכן, שמוטל עליו לקיים מצות 

 בחיים" ולחזק את עצמו ברצון לחיות ולהיות בריא לעבודת השי"ת ותורתו. "ובחרת 

 



אתמול דברתי עם מרן אדמו"ר שליט"א מבאיאן ובקשתי ממנו להגיד לי דבר חיזוק שאוכל למסור לבני 

דער ערשטע זאך דארף מען וויסען "כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי" הקהילה שיחיו ואמר לי בזה"ל: 

, מיר זיענען אלע אין די האנט פון דער רבש"ע וואס ער איז א אב הרחמן, מ' זאל נישט ב) (תהלים קלא,

זיין אין א בהלה. (הדבר הראשון אנו צריכים לדעת "כגמול עלי אמו כגמול עלי נפשי", אנו נמצאים בידי 

 הרבש"ע הוא האב הרחמן ואין לנו להיות בבהלה). 

 

ה חומרות והידורים משום דכתיב "ושמרתם את המצות" על ועוד אמר שאם בפסח אנו מחמירין בהרב

אחת כמה וכמה שאנו צריכים לחשוש ולהחמיר בכל מיני חומרות בשמירת הבריאות דכתיב בה 

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" שהשמירה צריכה להיות "מאד" ואין להקל בה ממה שנזהרנו מפי 

 הרופאים והמומחים ואין לזלזל בהוראותם.

 

רף אויך צו וויסען אז מיט דער שמירת הגוף דארף זיין א שמירת הנפש מיט א התחזקות אבער מדא

בתורה ותפלה, ולא לשמוע ברציפות להחדשות האחרונות שמפיצים הכלים, ס' קימט יעצט חודש ניסן 

חודש שישועות מקיפות, אחכה לו בכל יום שיבוא, בכל שעה שיבוא, בכל רגע שיבוא. (אבל צריכים 

יחד עם שמירת הגוף צריכים גם שמירת הנפש ולא לשמוע ברציפות להחדשות האחרונות לדעת שב

 שמפיצים הכלים, אחכה לו בכל יום שיבוא, בכל שעה שיבוא, בכל רגע שיבוא). אמן כן יהי רצון.

 

לפרש הפסוק "ונשגב ה' לבדו ביום  (ע' ילקוט אוהב ישראל עמ' קיד)ומובא בשם הרה"ק מאפטא זי"ע 

כדי שיבוא משיח צריכים אנו לבוא להכרה שאין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים, והנה ההוא" ש

במגיפה הזאת התעוררו כולנו להבין דברי הנביא הושע (פר' יד) שאמר "שובה ישראל עד ה' אלקיך וכו' 

ל סוס אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב" וכו' וכן באנו להכרה שאמריקה ואנגליה וכו' לא יושיענו וע

"אנה אלך מרוחך ואנה מפניך  (תהלים פר' קלט)לא נרכב ואי אפשר לנו לברוח וכמו שאמר דוד המלך 

 אברח" וכו'.

 

והנה בגמרא בבא קמא  (ס:) איתא: "תנו רבנן דבר בעיר כנס רגליך שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח 

היא  367ן כי גימטריא "קורונה" ביתו עד בקר ואומר לך עמי בא בחדרך וסגור דלתיך בעדך". ויש לציי

 גם גימטריא "עמי בא בחדרך".

 

ויש ליקח התחזקות מגמרא זו דפסוק זה "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר" נאמרה במכה 

אחרונה של מכות בכורות, וזאת היתה הלילה האחרונה של גלות מצרים ובבקר יצאו לחירות, ופסוק זה 

ויש לנו להתפלל על ביאת משיח צדקינו ושמגיפה זו תהיה סוף וקץ מביא הגמרא גם לענין מגיפה, 

לגליותינו תחילה וראש  לפדיון נפשינו בב"א ומי שעשה נסים לאבותינו וגאל אותם מעבודת לחירות 

 הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ חברים כל ישראל ונאמר אמן.
 

 בברכת א גיט שבת אין א גיט חודש
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