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ערש"ק פרשת אחרי מות
(קדושים בארה"ק)
ניסן תשע"ו
גיליון מס' 23

תארו לעצמכם שהשעון היה מודיע לנו במהלך היום" :עברה עוד חצי שעה!",
"ילדים ,חלפו עשר דקות תמימות!"" ,מחצית היום עברה!" .כמה היינו יודעים
אז לייקר את הזמן...
בחודש הזה ,יש לנו הזדמנות מיוחדת ,לשים לב לזמן החולף ולייקר אותו.
לא השעון "מודיע" ,אלא אנחנו עצמנו מכריזים מידי יום :עשרה ימים
לעומר ,אחר עשר ימים ,שנים עשר ימים...
אנחנו סופרים את היום הנוסף ובינתיים חושבים :הנה עוד יום עבר,
ומה עשיתי בו? האם ניצלתי אותו כראוי? באילו מעשים טובים
מילאתי אותו?
הרבי הרש"ב אמר" :השעות צריכות להיות ספורות ואז גם
הימים ספורים .כשיום הולך ,יש לדעת מה פעלו ומה יש
לפעול בעתיד ...בכלל ,יש להשתדל שהמחר יהיה יפה
הרבה יותר מהיום".
כאשר נחשוב ברצינות על כל
רגע שעובר ,ודאי נגיע מוכנים
כראוי למתן תורה.
שבת שלום,
שמוליק

דוא"ל:
shlichuton@gmail.com
עריכה ועיצוב:
שטערני פש
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בי"א ניסן התכנסנו
להתוועדות חסידית
מעוררת ומרתקת,
וסיכמנו את המתנות
שהענקנו לרבי לקראת
התאריך המיוחד

נט

שימו לב
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ברוכים השבים מחופשת הפסח!
תודה למשפחת סגל ממלטה
ומשפחת רבקין מבנגלור
ששיתפו אותנו בתמונות מחוויות החג.
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תפארת שבתפארת
סיפורים קצרים לרגל ב' אייר ,יום הולדתו של אדמו"ר המהר"ש
שמשו של הרבי מהר"ש ,שיום הולדתו
יחול השבוע ,ידע שאחרי קבלת האנשים
ל'יחידות' אצל הרבי ,עליו להביא לו
בגדים להחלפה ,כי בגדיו נעשים רטובים
לגמרי מזיעה .פעם אחת נקבעה רק
שעה אחת לצורך ה'יחידות' ,ובכל-זאת
היו בגדי הרבי ספוגים זיעה .יצא השמש
מחדרו והפטיר לעבר אחד מזקני
החסידים" :שעה אחת קיבל אנשים ,מה
הוא מזיע כל-כך?".

הרבי שמע את הדברים ,פתח את הדלת
ואמר" :מדוע אינך מבין? במשך השעה
היו אצלי עשרים וחמישה אנשים .כדי
שאוכל להשיב לשאלותיהם ,עליי לצאת
מעצמי ,להתלבש בתוך ה'לבושים'
שלהם ולהבין היטב את מצבם .לאחר
מכן עליי לחזור ל'לבושים' שלי ולהשיב.
עכשיו אמור בעצמך – כשאני צריך
להתפשט ולהתלבש חמישים פעמים
בתוך שעה ,וכי אפשר שלא להזיע?

***
בשחר ימיו נסע פעם אדמו"ר
המהר"ש לבקר בבית מדרשו של
האדמו"ר שר שלום מבעלז .הוא
לבש בגדי סוחר והתערב בין הקהל
הצדיק מבעלז התקשה אז בראיה,
וכשהיה נכנס ,היו מפנים לו דרך עד
השולחן ,כדי שלא יצטרך לנטות ימין
ושמאל .כשנכנס הפעם ,התעכב
לרגע בכניסה ואמר" :אני מריח ריח
טוב".
הוא נפנה מיד לעברו של המהר"ש
עד שהגיע אליו ,ואמר לו" :אברך,
ממני לא מתחבאים" ,והוליכו עימו
אל מקומו.
החסידים חשבו שהצדיק טעה ואמרו
לו" :רבי ,יהודי זה הוא סוחר".
"אכן" ,נענה הצדיק" ,באמת סוחר:
כי טוב סחרה מכל סחורה".
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