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ה יכול לתת וכבר נתן"הקב

שםאיאחתקטנהבעיירהחשוב מאד רבפעםהיה

יהודיגם היוקטנותהעיירותבנירוב כדרך,אירופהבמזרח

היהלאלרבשגםוזה גרם,מרודיםענייםזאתיירהע

לעתיםשלספרבושהאלאבלבדזולא,בשפעפרנסה

קהילתובני, ממשרעבחרפתומשפחתוהואסבלקרובות 

' א, "טעמים"משניקבועהמשכורתלושילמולאהקטנה

עירבאיזוישלרבכיידעוהם' ב, לשלםממהלהםהיהלא

זהבאחיותומךהלהכייו בטוחיםוה,עשיראחרחוקה

.ענייהכהבעיירהרבלשמשמזלותרעישא

מאחיוהרבקיבלולאביקשלא,דברשלתולאמאולם

,דחוקתמידכמעטהיהמצבוו, אף פעם אפילו פרוטה אחת

במיוחד,הטףלפילחםמביתוחסרהיה אחתפעםולא

שבהכירה את גדלותו של , הרבניתואשתמהמצבסבלה

מלימודו ומעבודת ולא רצתה להפריע אותו, בעלה הרב

בסוףאולם, סבלה בדומיה עד כמה שיכלה, הקודש שלו

ביקשה,בעיניהובדמעותבעלהאלניגשה,סבלנותהפקעה

.מעטהעזרהממנוויבקשהעשיראחיואלשיסעאותו

לבקשרצהלא, ה"שהיה לו ביטחון גדול בהקבהרב

מנגדלעמודיכולהואמתיעדאולם, אחדמאףעזרה

בלית לבסוף, רעבחרפתסובליםוילדיואשתואתולראות

,ותפיליןטליתנטל, הכין את עצמו לנסיעההוא, ברירה

לכיוון לדרךהתכונן לצאתו,וילדיומאשתולשלוםנפרד

לידהרבנעצר,ביתואתייצאטרםאולם.העיר בו גר אחיו

חזרולבסוף,בהרהוריםשקע,המזוזהעלידוהניח,הדלת

. ללמודישבהתיוהביתהנכנס,עקבותיועל

שאלה" ?לנסועתרצהולאהתחרטתהאם, קרהמה"

" ?מה יהיה עם הילדים?עלינויהיהומה", בחרדההרבנית

אולם, לבבותקרעוואנחותיהדמעותנתמלאוהרבניתעיני

לצאתהיאשטותאיזונאתראי: ואמראותההרגיעהרב

אםיודעמיכלקודם, מאחיעזרהלבקשכדיארוכהלדרך

לוישאםיודעמי, כןאםאפילושנית, בחייםעודנואחי

, לילתתמוכןהואאםיודעמי,לוישואם,לילתתממה

חיהלאה"הקב, לאשתוואמרהרבהמשיךזאתלעומת

,לתתממהלוישבוודאי שמו יתברךהוא,עולמיםלעולמי

ונשאר,הנסיעהעניןאתהרבסייםבזאת.לנויתןגםוהוא

. ובעבודהבתורהעוסקבביתו

שוב אשתו,הרבלביתורעבמחסורימיהגיעושוב

הגמורבטחונואתאיבדלאהרבאך, על הקשייםהתאוננה

אחדיםימיםכעבור.לבואהקרובהובישועתויתברךבהשם

כרכרה, המאוחרותהערבבשעותהרבביתלידנעצרה

נכנסהוא, פניםהדרתבעלאצילאדם ירדממנההדורה

שנכנסולאחר, ביחידותהרבעםלדברוביקשהביתה

אצילהואכיבאומרועצמואתהאורחהציג, הפנימילחדר

סכוםאצלויש, וכרמיםשדותלקנותכדילכאןשבאפולני

אתממנולגנובעלוליםכיחושששהואומאחר,גדולכסף

החליטהוא, הוללותבשתייתלבזבזועלולשהואאו, הכסף

. מהימןאדםבידילמשמרתכספואתלהפקיד

יותרומהימןישראדםאיןכילונאמרןיהתענישלאחר

לקבלהרבאתמבקשהואולכן, העיירהשלהיהודימהרב

כבדארנקהאורחהוציאזאתבאומרו, קדוןילפכספואת

אמרשהלךלפני. לחןוהשעלוהניחו, זהבמטבעותמלא

, ימיםשלושהכעבוריחזורלאהואאםכילרב" פריץה

האורח. בעיניוכטובבוויעשההרבשלשלוהכסףיהיה

הארנקאתהצפיןוהרב, שבאכלעומתהלךהמוזר

. לחנוושמגירתבתחתית

שבועותעברו, שלושהפעםועודימיםשלושהעברו

הסיחהרב, קדוןיהפאתלקחתבאלאוהפריץוחדשים

בביתוהמחסורלתלמודוחזר, העניןמכללגמרידעתו

לפניימיםמספר,חודש ניסןהגיעכך, שהיהכמונשאר

שולחנוורקהביתכלאתניקתהכברשהרבניתלאחר, החג

הנהכיבעלהבאזנישובקבלההיא, אחרוןנותרהרבשל

, כוסותלארבעלא, למצותלאכסףלהםואין, מגיעהחג

הרב,הנחוציםהאחריםהחגצרכיעללומרצריךואין

,כללמודאגנראהאינואך, הרבניתאשתודבריאתשומע

שישלח' בהובוטחבספריושקוע,בשקידהלומדהוא

, הוא ניסה להרגיע את הרבנית בדברי נועם, מקודשעזרתו

, ה הזן ומטיב לכל"שהקב, חיזק אותה במידת הביטחון

בוודאי לא יעזוב אותנו ויפרנסנו ברווח ועוד יבואו ימים 

.של רווחה



והמשיכה, בשתיקההדבריםאתקיבלההרבנית

שהיאבעתלפתע,לקראת חג הפסחהנקיוןבמלאכת

ידהנתקלה, הרבבשולחןהמגירותאחתאתניקתה

נטלההיארועדותבידייםזהבמטבעותמלאבארנק

הנהכילוואמרה, לרבאותוהראתההארנקאת

אתלהכיןכדימטבעותמספרמכאןלקחתאפשר

.החג

שביקר אצלו לפני זמן המוזרבאורחהרבנזכרעתה

לקחתבשום פנים אפשראיכילאשתוואמר, רב

שהכסףלאחר,כללבחשבוןבאלאוזה, זהמהארנק

לאהרבניתאולם. קדוןיפבתור בידיוהופקדהזה

להסיפרשבעלהנזכרההיא, בקשאותהשידחהנתנה

אתלקחתיבואלאאםכי,שאמרהפריץדבריעל

והכסףיבואלאששובהרי, ימיםשלושהתוךהכסף

אז, לקחתלאשאםטענהזאתומלבד, לרבשייךיהיה

כדימהארנקמטבעותמספרללוותשמותרוודאי

חזורטענההיאכךהחגאתלעשותממהשיהיה

נשמעוויותריותרהתקרבשהחגוככל, וטוען

.יתרבתקיפותטענותיה

ולא רצה לקחת , לאחר שהבין שאין לו כל ברירה

החליט,אחריות על עצמו לקחת או ללוות מהכסף

אשרהמפורסם" חוזה"האלללובליןלנסועהרב

הוא, ליהאניסלארזכלאשרקדושאישלנחשב

שהואומה? זהכסףשלדינומה" חוזה"האתישאל

.ייעשהכךיגיד

, הרבשלמולדתומעיירתרחוקההיתהלאלובלין

אלנכנסהגיע ללובלין ושהואאיך, ונסעקםוהוא

לולומרהספיקלאועוד, הקדוש" חוזה"השלחדרו

, פניםבמאורפניואתקידםוהצדיק, בואומטרתאת

חיהואברוךהקדוש: "לואמרשפתיועלשחוקובבת

כברוהוא, יתןהוא, לתתיכולהוא, עולמיםלעולמי

בותשתמשוביותרכשרהבדרךזהבכסףזכיתם, נתן

".שמחכשר וחגלכםויהיהלבריאות

רבומפזמזהבהנחמדים

מדינהלהיםדרךבספינההלכושאדםבנישלשהלמשל

מסחרלעשותכדיהשוהםואבןהבדולחשםאשררחוקה

היו שהםהיהוהמנהג, ומרגליותטובותאבניםמשםולקנות

המדינהוראשי,בהשבאוספינהבאותהארצםאלשבים

זמןרקאלארבזמןשםתשההשהספינהמסכימיםהיולא

הזמןבהגיעמכןולאחר,חודשייםאוחודשכגון,מסוים

במדינהוהנה.ומידתיכףלמקומםלחזורהסוחריםצריכים

זמרמינישםשיששוניםומקומותשעשועיםבתיהיוההיא

שלושתיצאווכאשר.להםמתאוההאדםנפשאשרשונים

בהולהתהלך,ההיאבמדינהלשוטליבשהמהיםהאנשים

בדרכםראו,שםאשרומרגליותטובותבאבניםסחורלכדי

אחרילכואםוהסתפקו,השמחהומיניהשעשועיםבתיאת

לעצמוחשבשבהםהחכם,עשועיםהשאחראוהסחורות

אתלפרנסהואוצריך,סחורהלקנותבעיקרשבאשמכיון

, ולסחורתולעסקורקוהלךהשמחהבתיאתעזב,ביתובני

אדם וה, לשמחהופעםלסחורהפעםהלךשבהםהבינוני

.בהםזמנוכלואיבדהשמחותאחררקהלךהשלישי

אתשמעו,למקומהלשובצריכהשהספינהיוםהכשהגיע

,לספינהלהגיעמיהרושלשתםואז, החובלרבשריקת

ושמח,ומרגליותטובותאבניםמלאיםשקיםעםבאהחכם

כמההביאגםהבינוני, עמושהביאבסחורהגדולהשמחה

מזמנוחצישאיבדהצטעראך, ומרגליותטובותאבנים

והיה,סחורהכלמבלילגמריריקבאשלישיוה, בשמחות

בהבליםוזמנוכספושכילהעלומרותגדולותצעקותצועק

. ביתובניאתלפרנסבמהלוואין

ומצוותתורהלעצמולסגלהזהלעולםבאאדםוהנמשל

טובותמאבניםיותריקריםהםאשר, טוביםומעשים

ובעולם, "רבומפזמזהבהנחמדים"שכתובוכמו, ומרגליות

אחתמרגליתלקנותיכולכיבזולהםוהמצוותהתורההזה

מצותבזהשקייםלעניפרוטההנותןכגון, אחתבפרוטה

שלוםלעשותכגוןנםיבחמרגליותלקנותיכולוכן, צדקה

תורהדברילהוציאאו, לאשתואישוביןלחבירואדםבין

אפשרותלואיןהבאבעולםכןשאיןמה, ב"וכיוצמפיו

מאבדשאינובראשועיניוהחכםולכן.ומצוותתורהלרכוש

הספינהישיבתימיכלותשלאחריודעכיולריקלהבלזמנו

אחדרגעאפילולויתנולאקצוימיכלותהואאשר, בארץ

ולכן, שבעולםהוןכלישלםאםאפילו, מצוהבולעשות

.הזהבעולםרוחניתסחורהלרכושזמנוכלאתהואמנצל

)תורת הפרשה(
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"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

עצה להימנע מכעס

היהא"זיעגסטיניןומק "הרה

כעסשוםלוהיהקרה ושאם,נוהג

פונההיהלא,יהודי מישראלעל

ממתיןהיהאלא,היוםבאותואליו

היהאתמול":לוואומרלמחרתעד

".עליךהקפדהבלבי

והפגמיםהמומיםכלעםאהבה

ובחבריךשבך

יצחקלוירביק "הרה

:אומרהיהא "זיעמבארדיטשוב

אתבדוק,"כמוךלרעךואהבת"

בךשישתמצאובוודאיטובעצמך

כןפיעלואף,לרובופגמיםמומים

אתאוהבאתהזהכללמרות

,רעךאתגםלאהוביש כך,עצמך

והפגמיםהמומיםכלאףעל

בלתיאהבה,בומוצאשאתה

.מוגבלת

דין פרוטה כדין מאה

זלמןאיסררביהגאוןעלמסופר

,"האזלאבן"בעלא"זיעמלצר

העירשלכרבהשכיהןשבזמן

,ברחובלתומופעםהלךסלוצק

ומוקםההולךבניןידעלבעוברוו

נכנס,ברעיונותיושקועכשהוא

נדהם,סידבריכתלתוךבשגגה

שטינףעללאאותואחזהוחלחלה

עלאלא,ומכנסיומנעליואת

מעטהבניןלקבלןשחיסרשנמצא

עלהביטלא,פרוטההשוהסיד

שלהראשיכרבהומעמדוכבודו

עדהמקוםאתעזבולא,העיר

עלאותוופיצההקבלןשנמצא

.מחילתווביקשהנזק

אמיתיתאהבת ישראל

רבה של ירושלים עלמסופר

א "ק רבי מרדכי מטשענוביל זיע"הרה

קרא שם שבעת בניו הצדיקים על שם 

רבי יוחנן ק "וכשנולד הרה, השבעה רועים

יומא דהילולא (א "זיעמראחמיסטריווקא 

, רצה אביו ליתן לו השם יוסף) ניסן' ד

יוחנן בן זכאי נתגלה לרבי והתנא רבי 

בנו הנולד וביקש ממנו ליתן שם מרדכי 

פעם . ואכן נתן לו השם יוחנן, לו על שמו

אמרו לרבי יוחנן כי אביו אמר עליו שיש 

, ענה, לו הנשמה של רבי יוחנן בן זכאי

יוחנן זה שמי וגם אני בן , בוודאי,בוודאי

.אם כן אני כרבי יוחנן בן זכאי, זכאי

אדרז"קודש כשבת
ר משה "ד יאס ב"שור אב' הגאון רבי ישעי

)ט"תרל-כליל תפארת (
ר אריה "הגאון רבי יוסף שאול נאטאנזאהן ב

)ה"תרל-שואל ומשיב (לייביש 

אדרח"כיום ראשון
ר נתן נטע "הגאון רבי שמואל הלוי קעלין ב

)ז"תקס-מחצית השקל (

אדרט"כיום שני 
וב ר ד"הכהן מראדומסק בשלמה ק רבי "הרה
)ו"תרכ-תפארת שלמה (צבי 

ניסן' איום שלישי 
)ט"א תמ"ב(נדב ואביהוא בני אהרן 

ר חיים מאיר "אלימלך מגראדזיסק בק רבי "הרה
)ב"תרנ-אמרי אלימלך (יחיאל 

ניסן' ביום רביעי 
ר "שלום דוב בער מליואבאוויטש בק רבי "הרה

)פ"תר(שמואל 
ר דוד מסקוורא "יוסף בק רבי יעקב "הרה

)ח"תשכ(

ניסן' גחמישי יום 
)ב"תקל(ק רבי אפרים בן הגאון חכם צבי "הגה
ר יחיאל "בנימין זאב מזבאריז בק רבי "הרה

)ב"תקפ(מיכל מזלאטשוב 
ר "ק רבי אליעזר ירוחם מראדישיץ ב"הרה

)ב"תרנ-ח מצאנז "חתן הד(ישראל יצחק 

ניסן' דיום שישי 
ר נפתלי הירץ "אהרן שמואל בק רבי "הרה

)ד"תקע-תלמיד המגיד (הכהן מסטעפין 
ר מרדכי "ק רבי יוחנן מראחמיסטריווקע ב"הרה

)ה"תרנ(מטשרנוביל 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

חייםיוסףרביהגאון, ק"עיה

שמעשכאשר,א"זיעלדענפענאז

אחדאתיללקממקורביושאחד

ביותרהמפורסמיםהאפיקורסים

נוהגלא אני:ואמרהגיבבירושלים

והוארחמיםמלאה"הקב, ככה

,כאלורשעיםעלגםלרחםיכול

ירוחםפלוניאםצרהעיניאין

עולםלחיייזכהוגם,ת"שימה

ביםמחויאנוהזהבעולםכאן,הבא

מזיקיםהםהריכילהםלהתנגד

שאיןמה,הסביבהאתומקלקלים

.הבאלעולםעברויכאשרכן

אתהוכלום: ואמרהפטירולבסוף

ברשעטובצדכלשאיןחושב

מקפחהואברוךהקדושאין?פלוני

שיחהשכרואפילובריהכלשכר

,מצוהמכבהעבירהואין,נאה

באלפיאפילובטלהאינהוזכות

.חובותאלפים

בלבדלעצמהחסידה

" אמרי אמת"ק ה"הרהלסיפרו

שנוהגיםחסידיםישכיא"זיעמגור

שלומםמאנשיבענייםרקלתמוך

עזרתםאתומונעים,בלבד

הרביכךעלהגיב.אחריםמנזקקים

החסידהואת"בתורהמצינו:ואמר

חוליןמסכת(ל"חזואמרו" למינה

חסידהשמהנקראלמה)'בג"סדף

,חברותיהעםחסידותשעושה

נשאלת.במזונותי"רשרשיופ

במידתנוהגזהעוףאם,השאלה

העופותביןנמנההואמדועהחסד

עשיית:והתירוץ הוא?הטמאים

היאבלבד" חברותיהעם"חסד

לעשותישחסד,לא ראויהמידה

.אפליהשוםבליאחדכלעם


