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כוננוגברמצעדי' מהכי

,דרובחא"הקדוש זיעטובשםהבעלישבכשאחתפעם

רוצהמוכרבלתייהודיכיהודיעוהשמשבלאטהדלת נפתחה

יהודיהיההאורח. ט"הבעשאמר, יכנס, ט"הבעשאללהיכנס

סוחרהנוכיהתנהגותוומכלמבגדיוהיהוניכרשנותיובמיטב

ברוךכיהאישענה? אליובאמהלשםט"הבעשלשאלת. עשיר

הואט"הבעשעלרבותששמעכיוןאך, דברלוחסרלאהשם

בהרהוריםשקעט"הבעש. מפיוברכהולקבלאותולראותרצה

' מהכי"כתוב, רציניתבארשתאמרכךאחר,קלהלשעה

פיעלהואהזהבעולםגדולאוקטןדברכל" כוננוגברמצעדי

: אספר לך סיפור. פרטיתהשגחה

למדויחד,טוביםחבריםשהיוקטניםילדיםשניפעםהיוהיה

בלבלזהזהקשוריםוהיוהפנאיבשעותשיחקויחד,"חדר"ב

והקימו להם התחתנוהם,גדלווהנעריםחלפו השנים.ונפש

הצליחובובמסחרידםשלחוושניהםנפרדודרכיהם, בתים

,הגלגלנתהפךמהזמןכעבוראולם.יחדגםשניהםבתחילה

עניונהיהלגמרישהתרוששעדהונוכלאתאיבדמהםואחד

ולבקשאליולנסועוהחליטהטובבחברועתהנזכרהוא,מרוד

העשירחברושלמגוריולעירנסע.ועשהאמר,עזרתואת

החבר,עזרתוולבקשהעגוםמצבועללולספרכדיאליוונכנס

הם,יפותפניםבסברהגורלמוכהידידואתקיבלהעשיר

כךכדיותוך,עברומימיםזכרונותהעלו,ארוכהשעהשוחחו

הואכךכדיעד,ידידושלהדחוקמצבועלהעשירלחברנודע

.שלוהיולאבאבהםהבגדיםשאפילו,מנכסיוירד

ועודדואותוניחםהוא,העשירהחברללבנגעידידומצב

,ברוחוליפוללואלכןועליעזבנולאיתברךהשםכי,באומרו

,מבוטללארכושליונתןהשםליעזרהנהואמרהוסיףהוא

,הרגלייםעלאותךואעמידדחקךבשעתלךאעזוראניעתה

חשבוןלעשותוביקשושלוהחשבונותלמנהלקראזאתבאמרו

אתחלקהיקרידידיהנה,ברשותואשרהמזומניםכלשלקמדוי

זאתבאומרו.מחדשהכללהתחילשתוכלכדיברכושיאתך

בעיניעמדודמעות.לחברוונתנוכסףשלנכבדסכוםהוציא

,הכסףאתנטלהוא,תודהוהכרתגילשלדמעותהעניהחבר

הידידברכתבונתקיימהוהנה,הביתהונסעחברוידאתלחץ

והפעםבמסחרידוושלחחזרהוא,רכושואתעמושחילק

והפךקצרזמןבמשךרכושואתושילשהכפילכיעדהצליח

.מופלגלעשיר

החלהוא, ההפךבדיוקבאותו זמן בדיוק קרה עם החבר

עניונהיהשהתרוששעד,מטהמטהוירדבמסחרולהפסיד

לושיעזורחברואלללכתשלותורוהגיע,חשבעתה.ואביון

ויצא,הדרךלהוצאתכסףולווהבגדיםשאלהוא,דחקובשעת

להיכנסקלכךכללאכילדעתנוכחבהגיעו,חברוגרבהלעיר

בדלתעמדמצוחצחיםבמדיםמשרת,שדימהכפיהחבראל

מהרחישאך,אדוניואלנכנס,שמואתלומשאמר,לשמוושאל

עכשיוהואובכלל,כזהשםזוכראינוהאדוןכילוואמרחזר

עצוב.ימיםכמהבעודויבואעצמואתיטריחאולי,מאדעסוק

ידעלאהוא,לושהתנכרחברודלתלידהטובהחברעמדשומבוי

,זהבחברותלההואתקוותיוכלשאתאחריעתהיעשהמה

אישוניואדכיסודכממתיקלוהסביר,בצערושראההמשרת

מפתופורסשאינוגדולקמצןנהיהשהתעשרומאז,מאדקשה

מפחדהיהכאילו,ביתוסףאתיעבורענישמרשההואאין,לעני

. המשרתאמרעושרורובאתממנויקחשמישהו

אחר,העשירחברודלתלידהעניהחברעמדעודקלהשעה

ציערמכליותראולם.ריקותבידייםלביתוחזרונפשבמפחהלך

בצורהלושהתנכרזההיההטובחברודווקאש,העובדהתואו

אתוהתחלקהואידומטהכאשרכיזכרולא,כךכלמכוערת

עד,מנוחלונתנהלאזומחשבה,בשווהשווהברכושוחברו

קרהממשיוםבאותו.העולםמןנפטרמספרימיםוכעבורשחלה

. לעולמווהלךנפטרהואואףהעשירלחבראסון

יצבויוהת,אחתובעונהבעתהשמימההגיעוהנשמותשתי

,הרבהלחכותצריךהיהלאהעניהחבר,מעלהשלדיןביתבפני

נשמתו,עדןבגןהראוימקומואתולתפוסללכתדינונקבעמיד

צדקהלבע,בעיניכםקלזהדברוכי,ממלאךיותרעתההאירה

קשהלמשפטנתבע,כיליכעשירשמתזה,השניאולם.שכזה

כדישבאוענייםהרבהשגירשרקלאכיהיתההאשמה,ביותר

לושעזרהטובלחברוהתנכראלא,לחםפרוסתממנולקבל

גןשערי,זמנולפניחברובמיתתאשםמצאנהוא,דחקובשעת

אולם.אחריםשעריםבפניונפתחוולעומתםבפניוננעלועדן

שלדיןביתבפנייצביהתהוא,שקטולאנחלאהטובהחבר

לשבת הואיוכלאיךכיבאומרו,חברועלרחמיםוביקשמעלה

הוא,בגללומקוםבאיזהשםנמקשחברושעה,בגן עדןנותוליה

מסריתההחלטהכיהחליטמעלהשלדיןשביתעד,והתחנןביקש

.נגדושפשעחברועםלעשותמהבעצמושיחליטהוא,לידיו

,הזהלעולםשניתשנינואתישלחושביקשהרבהלחשובמבלי

מעלהשלדיןבית. שעיוותמהאתלתקןהזדמנותלחבריויתנו

.לספרט"הבעשהמשיך,לכךהסכים

רקלאהטובהחבר,הזהלעולםנוספתפעםהנשמותשתיירדוכך

כדיועוניצערחייעצמועלקיבלאלא,העדןגןעללוותרשהסכים

ובשעהםמסויביום.בתשובהולחזורמעשיואתלתקןלחברולאפשר

מהםאחד,שונותובעריםשוניםלהוריםילדיםשנינולדו,מתמסוי

ענייםלהוריםנולדהשניואילו,גדוליםעשיריםלהוריםנולד

סבללעלם תוךוהיהגדלהעניהילד,הפתחיםעלהחוזריםומרודים

.הפתחיםעללחזורוהחלאביואומנותתפסהוא,עוניוחרפתרב



גרבהלעירהקבצןהגיעלמקוםממקוםנדודיובדרך

מופלגלעשירוהפךבינתייםהואאףשגדל,השניהילד

ממקוםבלכתו.הונואתובהרבותואביועסקיאתבהגדילו

,העשירדירתאלשלנוהקבצןהגיע,לדירהומדירהלמקום

אליופנההעניאתובראותו,הביתבעליצאדפיקתולקול

אצליכייודעואינך,זובעירחדששאתהכנראהלוואמר

זאתיודעיםכברהעירקבצני,מאומהמקבליםהענייםאין

מזהכבראכללאהמסכןהעני. כללאותימטרידיםהםואין

בעלשלהרהבדבריאתבשמעו,מאומהימיםשלושה

.ומתבמקוםנפל,הבית

אדםאותועלדעתךמה,הסוחראתט"הבעששאל,ואתה

טובשםהבעלעיני?ביתודלתלפנילמותלענישנתן

והאורח,לפניוהעומדהאדםעלבהביטולחדורהעמיקו

,נפשבשוויוןהסיפוראתושמעושלוושקטכהעדשהיה

,רוטטותהחלוושפתותיוכסידהחוויר,פתאוםלפתענזדעזע

היהיכוללאאך,משהולאמרוהתאמץוחזרהתאמץהוא

וראה,דלתועלשדפקבעניעתהנזכרהוא,הגהלהוציא

ימיםלפנירקזההיה,המצומקתדמותואתרוחובעיני

לפניועתהנצטיירוהענישלהמורעבותופניו,אחדים

הדברנגעלאמתלפניונפלכשהעניאז.מדהימהבבהירות

שלהמלאהמשמעותועלעמדעתהרק,וכללכלללבואל

אותוהוציאזומחשבה,מצפונועלהרובץהמתועבהפשע

מה:מרבבכיטובשםהבעלבפניפרץוהוא,כלילמכליו

שויתרהטובחבריאתהרגתיאניבבכיהסוחרמירר?אעשה

לאישונתןבהרהוריםשקעט"הבעש. למעניעדןגןעל

להירגעיכולהיהלאהלז,ארוכהשעהלבכותהעשיר

תקווהעודהאיןט"הבעשאתשאל,מדמעותחנוךובקול

תקוהעדייןיש,כן?  עודזאתלתקןאוכללאהאםבשבילי

היתומיםאתולחפשללכתעליך,ט"הבעשהשיב,בשבילך

ולדאוגאותםמצואל,ביתךדלתלפנישמתעניאותושל

בין תחלק,לךשישהכסףיתר,חייהםימילכלמחסורםלכל

בכלבתשובהלחזורעליך,יותרממנותהנהואלהעניים

,עווןאותועללךשימחוליתברךהשםאתולבקשלבך

סיים,לכפרהשלךהתקוההםאלה,וצדקהתפילה,תשובה

היהודי העשיר קיבל על עצמו את תיקון . ט הקדוש"הבעש

ואחרי שנים של חיים בתשובה . ט"התשובה שנתן לו הבעש

. נסתלק לבית עולמו צדיק ונקי,ומעשים טובים

יומא(מפראהבישטשאברהםרביק"הרהעלמסופר

אביומ"כמנתמנהשניםז"טשבגיל) אדרז"ידהילולא

וזה . א"זיעמפראהבישטששכנאשלוםרביק"הרה

:אחריושמהרהרבהרגישולחסידשאמרמה

עםבהדרוכלולגדולפלטריןלושבנהלמלךמשל

שלח, הבניןמלאכתנגמרהוכאשר. נפלאיםציורים

בהודולהתבונןלראותשיבואוהמדינותלכללהודיע

, הנפלאיםוציוריו, החדשהמלכותביתשליפיו

פרסיקבל, חסרוןאומגרעתבהיגלהאשרוהאיש

גדוליםאומניםבתוכם, הבאיםכל. המלךמאוצר

ונלאו, החדשהביתתפארתיקראתושבחוהיללו

מפשוטיאחדכפריהיההבאיםבין. מגרעתלמצוא

אישירמצוהיהבואחדבכותלוהתבונןשעמד, העם

. ייןכוסבידוואוחזשהשתכר, וכצלמוכדמותוכפרי

דרכו, כאןרואהאניגדולחסרון: ואמרהכפרינענה

מחזיקהואאשרוכל, ואנהאנהלהתנועעהשיכורשל

שלכוסו, שלפנינוובציור, עמומתנועעזההריבידו

. להיותיכולאינוזהודבר, לנועבליעומדתהשיכור

פרסאת הולהעניק לוהבטחתולמלאותהמלךויצו

מהפרסהכפרילבכטוב. המלוכהמאוצרגדולה

, חסרונותעודואמצאאלך: בלבואמר, שקיבלהגדול

וירא,המלךלהיכלנכנסלמחרת. יותרעודואתעשר

גםהנה: ויאמר, היטבבההסתכלוהמלכותכתראת

המלךויצו, מגרעתמצאתיהמלךשלהכתרבזה

הלאהמשפטעלהכפריויצעק. מלקותמאהלהלקותו

וקבלתיבציורחסרוןמצאתיאתמול, והמעוותנכון

ועודנוסףחסרוןמצאתיהיוםואילו. גדולפרסעליו

אני, פרסמקבלשאיננימספיקולא, המלךשלבכתרו

הנךובשיכור, אתהכפריאיש: לווישיבו? לוקהעוד

? המלכותכתרעלמבינותלךמניןאבל, המבין

מובןוהנמשל



בחסות רשת חנויות 

גל פז
ר

"דודי קאר"בחסות 

בכל הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב

052-7655-222מכל החברות והארץ

לא יכול לישון בגלל דאגה ליהודי

דודמשהרביח"מספרים על הרה

בהיכלובקודשמשמששהיהגוטמן

יעקבאברהםרביק"הרהשל

שהיה נוהג לעמוד,א"זיעמסדיגורא

שהרביעד, ערבבכלמשמרתועל

,"טובלילה"בברכתלברכופונההיה

לפעמים.יצועועלעולההיהאזורק

, בשרעפיושוקעהיההרביכאשר

היהמתאחרתהיתהוהשעה

כדישולחןאוכיסאמזיזק"המשב

לנוחהשעהשהגיעהלרבולהזכיר

ארוכותשעותחלפואחדלילה. מעט

בחדרוואנהאנהשוטטעדייןוהרבי

ק"המשב. ברעיונותיואחוזכשהוא

אך, בחלונותונקשכיסאותהזיז

שעתכשהתקרבהלבסוף. לשווא

וניגשבנפשועוזהרהיבהשחרעלות

, הרבילינאימחול,באמרוהרביאל

עדייןוהרביהשחריאירמעטעוד

לךאולי הרבילוענה. הלילהנחלא

? אניאעשהמהאבל, לנוחללכתקל

מצליחשאיננייהודיהיוםאצליהיה

אותולהכניס, לגביועצהלמצוא

כימאודליקשהישראלכלללתוך

אבל, מאודמאודנחותהבדרגההוא

ישראלכללמתוךאותולהוציאגם

זאתבכלהואשהרי,מאודליקשה

.יהודי

לעזור ליהודי בלי לבייש

יוסףרביק"הרהעלמסופר

דהילולאיומא(,א"זיעמפיטסבורג

לכלפתוחהיהביתו)אדרו"ט(

מבלילאכוללאוהתאמץדכפין

היה. בשולחנומסבאורחשיהיה

הפושטלכלונתןופזרבצדקהמרבה

ולפניחולהלבקרהלךפעם. יד

הכראתלחולהלוסידרצאתו

שםהבחיןמכןלאחר. שלמראשותיו

" חייםדברי"הק"הרה: מסופר

בלילפעםישב, א"זיעמצאנז

. ארוכהשעהבשרעפיואחוזהסדר

היינו: "וקראהתעוררלפתע

כימכריזקולושמענובשמים

אלעזררבישלהסדרעריכת

- א"זיעמלעלוב(מירושליםמענדל

היפההיא) אדרז"טדהילולאיומא

."ביותר

א אדר"שבת קודש י
ר יצחק זרחיה "ק רבי חיים יוסף דוד אזולאי ב"הרה

)ו"תקס- א "חיד(
אבני (ר זאב נחום "ק רבי אברהם מסאכטשוב ב"הרה
) ג"תקפ- נזר 

ב אדר"יום ראשון י
יצחק אייזיק מזידיטשוב ר"ק רבי מנחם מענדל ב"הרה
ר חנוך העניך מאלעסק "ק רבי שלמה מסאסוב ב"הרה

)ט"תרע(
ר מאיר "ד בייטש ב"ק רבי אהרן הורויץ אב"הרה

)ז"תרפ(מדזיקוב 

ג אדר"יום שני י
א "ד-ספר חסידים (ר שמואל החסיד "רבינו יהודה ב

)ה"תתקע
ד אוסטראה "ק רבי בצלאל מרגליות אב"הרה

)א"תקפ-בעל מאיר נתיבים (מאיר ר"ב
)ו"תשמ(ר דוד "הגאון רבי משה פיינשטיין ב

אדרד"ייום שלישי 
)פ"תר(דודר"במשפיקוביוסףשלוםרביק "הרה
מפילובישראלחייםר"במרדכימשהרביק "הרה

)ט"תרפ(

ו אדר"רביעי טיום
ר חיים הלוי "ד קאליש ב"ק רבי אברהם אבלי אב"הרה

)ג"תמ- א"מג(
)ס"תק- אור המאיר (ק רבי זאב וואלף מזיטומיר "הרה
)ו"תשכ(בערישכרר"במפיטסבורגיוסףרביק"הרה

ז אדר"יום חמישי ט
ר משה מלעלוב "ק רבי אלעזר מנחם מענדל ב"הרה

)ג"תרמ(
ר משה"ד קראקא ב"ק רבי שמעון סופר אב"הרה

)ג"תרמ- ס "בעל החת(
אברהם מרדכי ר"ק רבי פינחס מנחם ב"הרה

)ו"תשנ- מגור " פני מנחם("

ז אדר"יום שישי י
ר שלום שכנא "ביטש בהק רבי אברהם מפרא"הרה

)ו"תקע-ק מרוזין "אחיו של הרה(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שהשאירכסףה עםבמעטפהחולה

.בחכמההצדיק

מידת החסד של צדיק

על אחד מראשי הישיבות מסופר

שנסע לארצות הברית כדי לאסוף 

כשנכנס . עבור הישיבהצדקה

רבי משה ק "לבקר את הגה

ג "יומא דהילולא י(א"זיעפיינשטיין

, התעניין למטרת ביקורו.)אדר

סיפר לו את מטרת בואו והוסיף 

. שהוא מתכנן לנסוע גם לטורונטו

שאל אותו רבי משה  האם הוא 

מתכוון לבקר גם אצל עשיר פלוני 

השיב ראש הישיבה ? בטורונטו

אמר . שאכן חושב להיות גם אצלו

יש לי איזה מכתב : לו רבי משה

איני רוצה להטריח אבל , לכתוב לו

תהיה אצלו אולי תהיה ן כךאם בי

למסור לו את שליח מצוה 

ענה ראש " בשמחה רבה"? תבהמכ

הכניס וכתב רבי משה .הישיבה

סגר אותה ומסר לראש , למעטפה

, הגיע הלה לטורונטו. הישיבה

ודבר ראשון עשה את שליחותו 

נכנס לאותו עשיר , של רבי משה

לאחר שקרא , ומסר לו את המכתב

העלה חיוך על תבהעשיר את המכ

מסתבר שזה היה מכתב .שפתיו

המלצה שכתב רבי משה עבור 

כשהוא עצמו לא . ראש הישיבה

כמובן , ידע שזאת המלצה עבורו

שהעשיר נתן נדבה הגונה אחרי 

.המלצה כזאת

מדהים איזה מידה מושלמת של 

רבי משה לא רצה שהלה . חסד

ירגיש מחויב כלפיו תודה והכרת 

הוא נתן לו , האלא אדרב. הטוב

להרגיש כאילו הוא ראש הישיבה 

. עושה טובה לרבי משה


