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 הרב אלישע וישליצקי: 'ויצא אל אחיו'

ב את "מסביר הנצי יא[ ,ב]שמות  ל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם'ויגד'

ה באופן הסבל)ה(, הסתכל הרב' – בשני אופנים: האחד "הביטוי "וירא בסבלותם

 'שנתן עצה לסבלותם מה לעשות'– י והשנ שהיה לא לתכלית'

, שעסק בנבואת הנביא אלישע ופעולותיו של הרב וישליצקי זצ"ל באחד משיעוריו

 ...ענה שאינו יודע ?'מר חייומה היה עניינו של הנביא אלישע? מהו או' הרב נשאל

והוסיף שאולי תפקידו של הנביא אלישע היה להופיע עם נבואתו, במקום שהיה 

הנביא , כשהייאוש החל לאחוז במציאות. הצרהנראה שאבדו הסיכויים להיחלץ מן 

הצליח לשנות את המציאות מן הקצה אל הקצה והפיח כוחות חיים באומה 

 ובאנשים.

הילות, כדרכו של אהרן כמה התאמץ רבינו להפיח כוחות חיים אצל היחיד ובק

שהצליחה שלום, היה רבינו מביא עמו בשורת בנסיעותיו המרובות כל כך, הכהן, 

ולהביא בהירות שמחברת אנשים  להחיות לבבותלגוף ולנשמה,  לחדור

 .הם הייחודיות באמתלמשימותי

ישא ה' פניו אליך 'אנו מתברכים בכל יום, בברכתו של אהרן ובניו בברכת כהנים: 

בין לק בין נשיאת הפנים האלוקית, המבט, . נראה כי קיים קשר עמו'ך שלוםוישם ל

 פעולת ההשתלמות הפנימית של האדם, מול סערות חייו ואתגריו.

עומק ביטא את  ,לא נתפסתמיוחדת שהרב אלישע פעל בחייו מתוך דוגמא אישית 

שיבות של נשיאת פנים, הפניית המבט גם למרחבים שאינם בדרכך, הקשבה הח

בעול האתגרים. כל אלה היו חלק  כתףאינסופית, התעניינות כנה ובסוף גם שימת ה

גם כשמסביב יהום הסהר. ושמחה מדרכו שהייתה משיבת נפש, והביאה עמה שלום 

 עשיית השלום הייתה גם בנגלה וגם בנפש פנימה.

מצויים כוחות עשיה שהם  כל אחד ואחת, בו הרב אלישע האמין כי בכל קהילה

כי אנו  מצויים בעיצומם של ימים גדולים, שנקראו  ,לימדהלך הגאולה, חלק ממ

אל לנו ליפול להסתכלות שטחית הרב הזהיר שוב ושוב, ש .'חבלי משיח'בפיו 

 עיניים קטלוגי אלא לחבר ולקדש את העם לגווניו. למראהו

יהיו הדברים לעילוי נשמת רבינו שחלם ולחם  מי ייתן ונדע להמשיך לפעול לאורו.

 לאחדות העם מתוך הצמחת כוחותיו.

 


