
 

 לפ"ק תש"פשל"ס שנת 

וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי 
 .)כח, כ( הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש

 על ידי שיש להאדם רק מה שמוכרח יודע שיש אלקים בעולם

וז"ל: זי"ע,  הירש מליסקאמהרה"ק רבי  אך פרי תבואהאיתא בספה"ק 
 לחם לאכל ובגד ללבושזלל"ה מדקדק על הלשון של האלשי"ך "והנה הרב 

שהוא מיותר, וכו'. ולדעתי יש לומר דהתפלל יעקב אבינו שיהיה הכל בהשגחה, 
כמו שמצינו גבי המן שהיה יורד מן השמים, שהיה בהשגחה, איש לפי אכלו 

 ולפי נפשות ביתו, היה יורד להם".
לא נתנה תורה אלא מרו חז"ל )תנחומא בשלח כ(, "ובזה יובן גם כן הא דא

. דהנה אמרו חז"ל )בתנא דבי אליהו רבה פכ"ו ד"א לא תשא וכו' לאוכלי המן
ומובא בתוס' כתובות קד. ד"ה לא נהניתי( ג"כ, עד שיתפלל האדם שיכנוס 
תורה במעיו, יתפלל שלא תכנוס אכילה ושתיה יתירה בתוך מעיו, וזה לא נתנה 

וכלי המן, דהיינו שירד המן להם רק כפי ההכרח בלבד, לא פחות תורה אלא לא
לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ולא יותר. וזה שביקש שלמה המלך ע"ה 

 



 

)כוונתו: שיתן לו רק מה שצריך לו ההכרח יומי, ולא  ישראל דבר יום ביומו
למען דעת כל ישאר לו באוצרו הטוב לימים אחרים הבאים( כדי שעל ידי זה, 

ס(". )שהחי חי יום יום רק -וגו' )מלכים א ח נט הארץ כי ה' הוא אלקיםעמי 
 מה שצריך לו בהכרח, אז ידע כי יש בורא ומנהיג בעולם(.

 .ללבושרק  ונתן לי לחם רק לאכל. ובגד"ולזה התפלל גם כן יעקב אבינו: 
", והיה ה' לי לאלקיםדהיינו רק מה שאצטרך, ומתי שאצטרך, ועל ידי זה 

 עכלה"ק.

כי החי בבחינת שאמר הלל הזקן )ביצה טז.( ברוך ה' יום יום )תהלים סח, 
כ(, חייו המה יותר מקושרים בקוב"ה, הוא חי יותר בקדושה וטהרה, וביותר 

"כי זה מביא את האדם שיקבל על התעלות, וכמו שכתב הרה"ק מליסקא: 
 עצמו התורה והמצוה מחמת שרואה שהכל הוא בהשגחתו ית'".

 ישראל המה ג"כ רוחניותגשמיות של 

וממשיך הרה"ק מליסקא: "אמנם האיך יבקש זאת מהשי"ת, שישגיח 
עלינו בדברים גשמיים כאלה, כמו שאמר בלעם הרשע )נדה לא.(, מי שהוא 
טהור ומשרתיו טהורים יסתכל בדבר הזה. ועל זה לכאורה נאמר )במדבר כג, 

על תורה ומצוה. אבל , והשגחת השי"ת ראוי שיחול לא הביט און ביעקבכא(, 
באמת זה אינו, דהגשמיות של ישראל הוא גם כן נכלל בהקדושה, ואין שום 
דבר חיצוני בישראל, ובפרט בהצדיקים, שכל עניניהם הם מצות ועבדות ה', ואף 
אכילה ושתיה שלהם. ולכן אמר: וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך, ועל ידי 

ושה, ולכן ראוי שיהיה השגחת מצות מעשר, יהיה כל הדברים נאחזים בקד
 השי"ת על זה גם כן.

ישראל קדושים הם, וצריכין השפעות טובות, אמנם, בקשת השפעות 
טובות, צריך להיות באופן, שלא יהיה בהרחבה שגורם שכחת של ה' הוא 
האלקים, אנו צריכין רק השפעות שמקשר לן אל הקב"ה, ומקרב לנו לעבודתו 

 רין כי ה' הוא האלקים.יתברך, באופן שיודעין ומכי

פ' )במדרש רבה )פרשתן שנת תרע"ח( כתב וז"ל: " שם משמואלבספה"ק 
שיר למעלות אשא עיני אל )תהלים קכא(  רבי שמואל בר נחמן פתח (ס"ח

 ,אליעזר .מאין יבוא עזרי ,למלפני ולמעבדני ,אשא עיני אל ההורים ,ההרים



 

 .עבד עשרה גמלים וגו'ויקח ה ,מה כתיב ביה ,בשעה שהלך להביא את רבקה
רבי יהושע בן  .גדוד שלחו ,רבי חנינא אמר .ולא צמיד אחד ,ואני לא נזם אחד

מה אנא מובד  ,חזר ואמר .אלא שעמד עשו ונטלה ממנו ,שילח עמו ,לוי אמר
עזרי מעם ה'  ,אלא ,לית אנא מובד סברי מן בריי ,חס ושלום ,סברי מן בריי

 ".)שם(

ובודאי בפשיטות  '.חזר'גיהו ומחקו תיבת שה ,וראיתי למפרשי המדרש"
אלא שחזר  ,משמע שתחילה הי' כמתיאש ח"ו 'חזר'שמתיבת  ,צדקו דבריהם

דכולי יומי בחד קטירא  ,וזה לא יתכן לומר על יעקב אבינו ע"ה .מהיאוש
 .)זוה"ק אידרא זוטא רפח.(" אתקטר

 מדריגה הנעלה בבטחון הוא: להבין המצב היטב ועכ"ז לבטוח בה'

ואינו  ,ומשליך על ה' יהבו ,דודאי איש הבוטח בה' ,ויש לפרש בלי הגהה"
 ,אלא סומך על השי"ת שהוא יישר דרכו ויפלס מצעדו לטוב ,מחשב חשבונות

 ,המחשב דרכו ,אבל נראה שעוד טוב ממנו הוא .הוא בעל מדה טובה מאד
דרך  וכל חיותו איננה עפ"י ,שום רווח והצלה ומבין שאין לו עפ"י דרך הטבע

וחוזר  )ער פלאנטערט זיך אריין במצבו הרע( והוא איש אובד עצות ,הטבע כלל
מ"מ הנני מייחל ומקוה  ,אף שאין לי תקוה עפ"י דרך הטבע :ואומר לנפשו

והוא  .זה טוב יותר .למעלה מן הטבע ,ובוטח בעזר השי"ת מאתו ,לתשועת ה'
ירגיש טובת  ,םשלעומת שיש חושך בעול ,'ויתרון האור מן החושך'כענין 

יש עדיין  ,כי הבלתי מחשב כלל כנ"ל ,ועוד בו תועלת .ומתיקות האור עוד יותר
כי  ,כי תשועתו בדרך הטבע ,פן באחד הזמנים יעבור עליו רוח לחשוב ,חשש

ולא רבים יחכמו בכל עת ובכל שינוי הזמנים ושינוי מצב  ,האדם בעל שינוי
איננו  ,לו תשועה עפ"י דרך הטבע שאין ,אבל המחשב ומבין בטוב ,הרכבת גופו

 ".עוד תחת חשש הנ"ל

שבדרך  ,שעשה חשבון צודק לנפשו ,ועפ"י האמור יש לפרש ביעקב אבינו"
 :ואמר לנפשו ,היינו שחזר מהשקפתו בטבע ,'וחזר ואמר' ,הטבע אין לו תקוה

תחילה כמתיאש  הואין הפירוש חזר ממה שהי ,עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ
והשקיף על  ,חזר מהשקיף עוד בדרכיו שאין לו תקוה עפ"י דרך הטבעאלא  ,ח"ו

ויתרון 'והוא כענין שכתוב  ,מה שכל הוייתו היא מהשי"ת עושה שמים וארץ



 

ובזה ירגיש  ,ע"כ השקיף מקודם על החושך ואח"כ על האור ',האור מן החושך
 ".ועוד יש בי תועלת כנ"ל ,מתיקות האור עוד יותר

אל עושין רצונו של מקום רואין שבחם שהם תחת יד מהשפלות כשאין ישר
 הקב"ה

ובספר ז"ל וז"ל: " המהר"לוהביא השם משמואל )שם( דברי קדשו של 
מעשה ברבן יוחנן בן  :(,סו)בהא דבש"ס כתובות  (,פרק ד') גבורות ה' למהר"ל

והיו תלמידיו מהלכין  ,והיה יוצא מירושלים ,שהיה רוכב על החמור ,זכאי
שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של  ,ריבה אחת ראה .אחריו

 ,רבי :אמרה לו .ועמדה לפניו ,נתעטפה בשערה ,כיון שראתה אותו ,ערביים
 :אמר לה .בת נקדימון בן גוריון אני :אמרה לו .מי את ,בתי :אמר לה .פרנסני

לא כדין מתלין מתלא  ,רבי :אמרה לו .ממון של בית אביך היכן הלך ,בתי
)ולא כך היו מושלין משל  ואמרי לה חסד ,מלח ממון חסר ,ליםבירוש

בירושלים הרוצה למלוח ממונו, כלומר לגרום לו שיתקיים יחסרנו לצדקה 
תמיד וחסרונו זהו קיומו, ואמרי לה חסד יעשה ממנו חסד ושל בית אבא לא 

בא זה  :אמרה לו .ושל בית חמיך היכן הוא (.עשו צדקה כראוי וכלה ממונן
אמר להן  .זכור אתה כשחתמת על כתובתי ,רבי :אמרה לו .את זה ואיבד

והייתי קורא בה אלף  ,כשחתמתי על כתובתה של זו ,זכור אני :לתלמידיו
 :ואמר ,בכה רבן יוחנן בן זכאי .חוץ משל חמיה ,אלפים דינרי זהב מבית אביה

אין כל אומה ולשון שולטת  ,בזמן שעושין רצונו של מקום ,אשריכם ישראל
ולא ביד  .מוסרן ביד אומה שפלה ,ובזמן שאין עושין רצונו של מקום ,בהם

כשאין  חמהו השב ,ודקדק .אלא ביד בהמתן של אומה שפלה ,אומה שפלה
שבזה  ,הוא חשהשב ,ופירש )שאמר 'אשריכם ישראל'(. עושים רצונו של מקום

 ובלעדיו אין להם שום ,מורה שכל מציאותם והיותם של ישראל רק מהשי"ת
שכשאין עושין רצונו של מקום הם כאילו נעדרי המציאות  יה,והרא .מציאות

שאף שנהדף  ,שהם תחת משטרי הגלגלים ,ואינם כמו שאר אומות ,לגמרי
 ח"."חודפ ,מ"מ יש להם מציאות נמוכה עכ"פ ,עליהם הגלגל

שהקב"ה מראה להם זה  ,הוא לישראל חשהשב ,ויש להוסיף על דבריו"
ד הזמנים בעת חושלא יהי' אופן שבא ,הוייתם מאתו ית"ששידעו שכל  ,בפועל

 ,שככל הגוים בית יהודה. והוא כדברים הנ"ל שובחל ,החושך יכסה ארץ
 ,והוא כאיש אובד עצות ,שהמחשב ומבין אשר עפ"י דרך הטבע נסתרה דרכו



 

אלא מאת ה'  ,הלוא כל הוייתי אינה בדרך הטבע כלל :והוא חוזר ואומר לנפשו
מבלתי מחשב  זה טוב יותר ,ועליו הנני סומך ,, ובכן בו אני בוטחהיתה זאת לי

אלא שהוא מאמין זה בדרך  ,שהוייתו איננו עפ"י דרך הטבע ,ואינו רואה בעיניו
 .", עכלה"קאמונה בכלל

והמבואר מדבריו, שמדריגה היותר נעלה באמונה ובטחון, הוא, שלא יחיה 
פלותו, כי אז יוכל לנפול אדם בדמיונותיו, בלי מחשבה והרהור בעומק ש

ממדריגתו, כשלא יהיה במצב מרומם, רק יעמוק עצמו במצבו, ויבין היטב עומק 
שפלותו, ועם כל זה יחיה בידיעה כי השי"ת מנהיג לן ממעל לדרך הטבע, ואנו 
תלויין בהשגחתו, )הוא אינו ריאליסטיש עפ"י דרך הטבע, אבל בדרך אמונה 

 מעם ה' עושה שמים וארץ.ובטחון הוא ריאליסטיש(, עזרי 

וכמו בעת קריעת ים סוף, רואינין, כי כלל ישראל התבוננו במצבם השפל, 
ראו כי המצריים רודפין אחריהם, והים סוער, ואין להם מקום מנוס, וצעקו אל 

אז ישיר ה', אבל אח"כ התייצבו וראו את ישועת ה', שהוא למעלה מדרך הטבע: 
מדריגת האמונה ובטחון. לידע כי אנו רק  כי זה עומק ,משה את השירה הזאת

 תחת השגחת הבורא, בלי שום מציאות מדרכי העולם הטבעי.

* 

, והיה ה' לי לאלקיםממשיך וכותב בעומק יותר, וז"ל: " השם משמואל
נטל הקדוש ברוך הוא  :בשם ר' לוי ,ר' יהושע דסכנין איתא במדרש )פ' ע(:

אתה  :אמר לו הקב"ה .בניםועשאן מפתח לגאולתן של  ,שיחתן של אבות
 ,כל טובות וברכות ונחמות שאני נותן לבניך ,חייך ',יםקוהיה לי לאל'אמרת 

והיה ביום ההוא יצאו מים  (, ח)זכריה יד שנאמר ,איני נותנן אלא בלשון הזה
והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו לקנות  (, יא)ישעיה יא .חיים מירושלים

 (, יג)ישעיה כז .והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס (, יח)יואל ד .את שאר עמו
מפתח לגאולתן של 'ויש להבין לשון . והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו'

 '".אני אבשר גאולתן של בנים'בלשון  ,והול"ל בו ',מפתח'מהו לשון  'בנים

לשון משמש  ה'והי' ,ובכמה מקומות (פ' מב)דהנה במדרש  ,פרשלונראה "
 .הוא נמי לשון שמחה ',ה' לי לאלקים הוהי' :וא"כ כאן דאמר יעקב '.שמחה'

 ,וידוע .לו לאלקים השה' יהי ובהזכיר ,ששמחה היתה ליעקב במענה פיו
עד  ,דשמחה מגביהה את האדם ומנשאתו ומרוממתו למעלה מן הדבר



 

או לסבול את  ,שמביאתו לפעמים גם לידי ריקוד ולתנועות יוצאות מן הסדר
לו  הבהזכירו שה' יהי ,ליעקב הוכך הי .בכוונות המקוה הרב כמ"ש ,שונאו
את עבודת ה'  ,מלילובצללה"ה ז דודוכמו שהמשיל הקדוש ר'  ם.לאלקי

כאיש המרקד לקול כנור נעים  ,מדה זו שלא הגיע לידי ,בהתלהבות בעיני זולתו
לעומת שזה מוליך ומביא  ,ורואה את זה מרקד ,ובא חרש שאינו שומע ,עם נבל

שכמתעתע וכמשוגע הוא  ,בלי שומע שום קול ,הקשת על פני מיתרי הכנור את
יודע  ,אבל מי שמרגיש את נעימות ומתיקות קול הכנור נעים עם נבל .זה בעיניו

ליעקב בהזכירו שה'  הובאופן זה הי .עכ"ד ,עד היכן הדברים מגיעים אל לבו
 ".לו לאלקים היהי

 לההגאולה תהיה על ידי שישמח הקב"ה בהגאו

 כמפורש בכתוב )דב"ר פר' ב, יד(. גאולתן של ישראל תלו בתשובה ,הנהו
אי אפשר שישראל יעשו תשובה  ,אך ושבת עד ה' אלקיך(. –)דברים ד, ל 

 ,אוטם את הלבבות ,כי כובד הגלות ברוחניות ובגשמיות ,בעודן בגלותן
עד שאין אפשרות לפי הטבע  ,ומקצר את רוחם ,ומאפיל את מאור השכל

בראשונה יוציאם מהגלות  ,ומה יעשה הקב"ה .ושי לעשות תשובההאנ
 , לא(יחזקאל לו)וכמ"ש  ,ואז בוודאי יעשו תשובה ,לחירות גוף ונפש
 .כי בלי תשובה אין גאולה ,איך תתחיל הגאולה ,אך .א'וגו ונקוטותם בפניכם

ועוז וחדוה  ,תתהוה שמחה גדולה ,כשהקב"ה יזכיר גאולת ישראל ,ונראה
ועי"ז  ,להקדים הגאולה לתשובה ,וזה יגרום כביכול ליציאה מן הסדר ,במקומו

כמו שהאדם כשהוא  ,כביכול ,אף כשישראל בלתי ראויים ח"ו ,תהי' הגאולה
מ"מ כל מדותיו  ,בהשי"ת הואף שאין שייך ז .סובל אף את שונאו ,בשמחה

 ,קיםלו לאל הבהזכירו שה' יהי ,לפניו יהשכן ה ,ובזכותו של יעקב ,מדה במדה
 ',מפתח לגאולתן של בנים'ומעתה יובן הלשון  .ככה יעשה ה' לזרעו בגאולתן

 השהי ,כן זה יפתח גאולתן של ישראל ,הפותח את סגירת המנעול ,מו מפתחכ
 ", עכלה"ק.מת חוסר התשובהחסגור מ

 ע"י שמחה יוצאין מכל מאסר

 וזה לאו דוקא רק בגאולה השלימה, רק בכל מעצור ומסגור שיש לאיזה
אדם, סגור במצבו, בעצבו, בקושייו של מחשבותיו המבולבלים, הוא שרוי בתוך 

                                                 
תכרתו בעיני עצמיכם, רצ"ל, אתם תשפטו כאשר תזכרו דרכיכם הרעים אז  א

 מצו"ד. –הכריתה על עצמיכם בעבור הרעות שעשיתם ותאמרו שבדין נכרתה בגולה 



 

עצבות ומרה שחורה, ואין עצה לזה רק על ידי התורה, ורק על ידי אמונה. אבל 
אם יש לאדם קושיים ודאגות, אי אפשר לו ללמוד ולהתחזק באמונה, וא"כ 

מפתח לכל גאולה  האיך יוכל לצאת מתוך מאסר נפשו. על זה העצה היעוצה: יש
כללי ופרטי, והוא: שמחה. ובמה יש לשמוח, בזה שיש לנו ה' אחד בכל קראינו 
אליו, ה' לי לאלקים, בזה ישמח לב מבקשי ה', ותתחיל לרקוד רקידה של מצוה, 
ובזה כבר יוציא ה' ממיצר נפשך, ותוכל ללמוד, תוכל לחיות עם אמונה ובטחון, 

 ל המאסרין.כי בשמחה תצאו, בשמחה יוצאין מכ

ויש לשלב ב' קטעים של השם משמואל והיו לאחדים. יעקב אבינו ע"ה 
התבונן היטב במצבו הנתדרדר והשפל, אין לו כלום, אליפז חטף את כל מה 
שידו, כי במקלי עברתי את הירדן, והיה נאסר ביגונו, אבל: חזר ואמר, עזרי 

נהיג לכל העולם, מעם ה' עושה שמים וארץ, הרי ה' לי לאלקים, יש בורא ומ
ובזה נכנס בלבו שמחה גדולה, והיה ה' לי לאלקים, 'והיה' לשון שמחה, עי"ז 
פדה ה' נפש עבדיו ולא יאשמו כל החוסים בו, יצא יעקב אבינו ע"ה ממאסר 

 נפשו, וכבר היה יכול להתחזק באמונה ובטחון חזקה.

 יבטח בה' שיושיע מאין ליש

מדרש ומזמור תהלים 'אשא עיני' דברי ה הכלי יקרוכבחינה זו, מבאר 
 ,ורבי שמואל בר נחמן פתח אל פרשה זו)פרשתן(, וז"ל: " דעת שפתיבספרו 

כי אין מעצור לה'  ,ת הבטחוןדלהשריש אותנו במ ,מזמור שיר למעלות
, ובביתו אין כל ,ואין בידו משאת מאומה ,גם למי שהוא ריקם מכל ,להושיע

ה' ארובות בשמים להמטיר בר לחם וכי יעשה  ,ובל יאמר חליתי מי ירפא
מאין יבא  :ויתמה ויאמר ,לא כסף ושוה כסף ,למי שאין לו לא שדה ,ומזון
ומי  .מאפס ותוהו ,רצה לומר ,וכי אפשר שיבא עזרי מאין :רצה לומר ,עזרי

ויראה  .מן לב קטני אמנה ,ומסיר מבוכה זו ,על זה אמר כמתרץ .ימציא יש מאין
רק  ,בצאתו מבאר שבע לא היה בידו לא נזם ולא צמידכי  ,בעניני יעקב אבינו
ים קכי האל ,מליאים מזן אל זן ,ובחזרתו נעשה לשני מחנות ,במקלו עבר הירדן

 .גם לאשר אין בידו מאומה ,הוא ישלח עזרו ,יש מאין ,אשר ברא שמים וארץ
רצה לומר אסתכל  ,ההורים למלפניי ,אשא עיני אל ההרים :לכן אמר דוד

סימן  ,כי כל מה שאירע לאבות ,לשון הורים ,שנקראו הרים ,אבותבסיפורי ה
וסיפור זה של  .להורותם ולאלפם חכמה ומוסר ו( ,רמב"ן בראשית יב) ,לבנים
כי אם חכמתו ותורתו לבד אשר למד בבאר  ,אשר יצא בגפו ובידו אין כל ,יעקב



 

 ,מאין כמוציא יש ,ואחר זה היה מלא ברכת ה' ,היא שמלתו לעורו לבדה ,שבע
שכל משכיל יהיה בטוח  ,כל משכיל מוסר וראיה על מדת הבטחון חוממנו יק

ועל  ,יש מאין ,לפי שעזרו מעם ה' עושה שמים וארץ ,שישלח ה' עזרו גם מאין
אשרי שאל יעקב  (שם ה)וגומר  אל תבטחו בנדיבים (תהלים קמו ג)זה נאמר 

אל 'נקט דווקא  למה ,עושה שמים וארץ ו( שם) בעזרו שברו על ה' אלהיו
 ".בולהנחתינו הוא מיושב ',עושה שמים וארץ'ולמה נקט  'יעקב

כי כל עניני אבות באו להורות  ,דהיינו למלפניי .ההורים ,אל ההרים ,ודרש"
 ו'אלעזר הלך כ :מיעקב שאמר ןכך ילפינ ,איזו דרך ישכון אור ןכי מהם ילפינ

 ,אני מוביד סברי מן בריי מה :ומכל מקום אמר ,ואני אין לי לא נזם ולא צמיד
 ".עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ ן,מן מי שברא אותי יש מאי ,רצה לומר

כי  ,על כל היעודים הנזכרים במזמור זה ',אשא עיני אל ההרים'קאי  ןוכ"
אל  ,כגון .כי נתקיים ביעקב כל המזמור ההוא ,מן ההורים ןכולם אנו למידי

אל  ן,וכ .ורגליו לא לארץ הגיעו :(,ן צאחולי)כי קפצה לו הארץ  .ימוט רגליך
יומם השמש  ןוכ .כי בשכבו במקום גדודי חיות וליסטים שמרו ה' ,ינום שומרך

הייתי  (בראשית לא מ)אף על פי שנאמר  ו(לים קכא הת) לא יככה וירח בלילה
זה עשו  ,ישמרך מכל רע ,וזק מהםהמ"מ לא  ,ביום אכלני חרב וקרח בלילה

ורצה להזיקו  (בראשית רבה עז ג)עשו שנתאבק עמו  ומן שרו של ,ולבן
שרו של עשו  ,זה סמאל ,ממלאך המות ישמור את נפשך ,וע"ז אמר ,בנשמתו

שבכולם  ,מקיש יציאה לביאה ,ויצא יעקב ,ישמור צאתך (ה, תנחומא וישלח ח)
 (יח ,רש"י בראשית לג)שלם בגופו ובממונו ובתורתו  ,היה שלם בלא שום נזק

ויבא  (יח ,בראשית לג)מ"מ בבואו כתיב  ,ו היה חסר בממונואע"פ שבצאת
 ".כמשפט אוהבי ה' הבוטחים בישועתו ,יעקב שלם

 סיפורו של יאע"ה מלא חיזוק על אמונה ובטחון

נתבונן נא בדברינו אלה, ויצא לנו חיזוק נורא, נחזור הסיפור של יעקב 
ב אבינו ע"ה למד עד אבינו ע"ה, שמעשה אבות סימן לבנים, וצריכין לימוד. יעק

שנות ס"ג לחייו במדריגה נעלית, הוא למד נגלה ונסתר, אצל רבותיו הקדושים 
ה ישראל -יצחק אביו, ושם ועבר, הוא היה ברום המעלה, כי יעקב בחר לו י

לסגולתו. עד שבאתה אמו הצדיקת רבקה אמנו ע"ה ואמר לו: לך חטוף את 
                                                 

 שמיעקב למדנו שהקב"ה עוזר דלים אפילו מאין ליש, וכנ"ל. ב



 

זה יביא לי קללה ולא ברכה, אין  הברכות מעשיו. הוא אמר: אמי! אינני רוצה,
זה טובה לי, יש לי מנוחה כי טוב, אין מחסור לי כלום, מה לי ולצרה הזאת. 
אמנם אמו לא וויתר, היא חייבו מפאת כיבוד אם. ואכן מגורתו הוא בא, עשיו 
כעס עליו וניחם להרגו. היה לו הרבה קשיות על כביכול, הלוא שליחי מצוה אינן 

ניס לו הקב"ה בתוך צרות אחר צרות הללו. אז אמרה לו אמו ניזקין, ולמה הכ
הצדקנית: ברח מעשיו, ולאן? ללבן! מרשע זה אל רשע אחר. הוא היה יכול 
להתעצב: הנני רוצה ללמוד ולעבוד את ה', למה אכנס לבית רשע, שבודאי לא 
יסייע לי הרבה בעבודתי הקודש. ובזה לא נגמר נסיונותיו. אמו נתנה לו ממון 

נכסים הרבה, ובא אליפז וחטף ממנו הכל, הוא נשאר ערום ובחוסר כל. היה ו
 יכול יעקב אבינו ליפול שוב בפחי העצבות ומרה שחורה: אני רוצה מעט מנוחה.

אבל לא נגמר עדיין כשלנותיו. אז אירע ששכח להתפלל, יש מבוכה 
לל! בספה"ק אי היה זה תפילת שחרית או תפילת מעריב, עכ"פ הוא לא התפ

הוא מוכה גם ברוחניות, אפילו ברוחניות היה לו נפילה. היה לו נפילות 
 ברוחניות ובגשמיות. שבר כלי.

ומה עשה? הוא התפלל מעריב. )לדברי מרן החתם סופר זי"ע היה זה שתי 
 תפילות גם לתפילת תשלומין(.

 גאולה -לעשות מן הגלות 

אבל עושין מזה  מה זה מורה לנו? יש זמן של ערב, של חשכות הגלות,
מלאכי אלקים 'תפילת מעריב' מן הגלות עושין הגאולה. בחלום הוא רואה 

, זה מורה על עליות וירידות שהאדם מסובך בהן בתוך עומק עולים ויורדים בו
אם יחזק  הנה אנכי עמך, לא אעזבך!חשכות הגלות, אבל הקב"ה גילה לו: 

חניות ובגשמיות, אזי אף כל הכשלונות ברו-האדם את עצמו ועומד חזק על
 יראה כי בתוך החושך יראה אור, בתוך הגלות יראה הגאולה.

הקב"ה הראה ליעקב אבינו ע"ה, תחתיו מקופל ארץ ישראל והר המוריה, 
זה מרמז על הגאולה שלימה. כי אם מחזק האדם את עצמו בתוך עומק חשכות 

, ויתגלה לו הגלות, אזי מגלה לו הקב"ה כי בתוך מצב החשוך בעדו יראה אור
אפילו במקום  –אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי גאולתו הפרטית. 

אף שאנכי לא ידעתי, שאין יודעין -החשכות, שלא נראה אור, יש ה' במקום, על
 בשעת עומק החשכות, לזה צריכין חיזוק של אמונה ובטחון.



 

מיה רבי יהודה ור' נח .וישכב במקום ההואאיתא במדרש )בר"ר פ' סח(: 
ור'  .לא שכב ,אבל כל י"ד שנה שהיה טמון בבית עבר ,כאן שכב ו:ר' יהודה אמר

ומה  .לא שכב ,אבל כל כ' שנה שעמד בביתו של לבן ,כאן שכב :נחמיה אמר
מאי  .ט"ו שיר המעלות שבספר תהלים :ר' יהושע בן לוי אמר ,היה אומר

 - יאמר נא ישראל ,לולי ה' שהיה לנו ,שיר המעלות לדוד )תהלים קכב( טעמיה
 מה טעם .כל ספר תהלים היה אומר :ר' שמואל בר נחמן אמר .ישראל סבא

ע"כ. הרי לן, כי מכל  ,ישראל סבא -ואתה קדוש יושב תהלות ישראל  ,()שם כב
הבריחה אצל לבן, ממנה יש לנו את ספר תהלים, כי יעקב אבינו למד לנו, את 

האור, על ידי אותו החשכות, יש  ה'יתרון האור מן החושך', כי מן החושך נולד
 לנו תפילת ערבית, וספר תהלים.

* 
, מן עשיו יצא נשמות קדושות של התנאים מאריז"לובזה יובן מה שאיתא 

ה, -שמעיה אבטליון רבי מאיר רבי עקיבא, וכן מלבן יצא כל הי"ב שבטי י
 והיתכן? אלא הביאור הוא: מכיון שקדושתו של יעקב אבינו ע"ה נבנה על ידי
הרדיפות של עשיו ולבן, לכן היה בהם ניצוצות הקדושים שהעלו את יעקב על 

 רום מעלתו, ומזה הניצוצות הקדושות יצאו אלו נשמות הקדושות.

וכן פרעה הרשע שמבקש להרוג את מושיען של ישראל, ולכן מצוה להרוג 
את אשר 'כל זכר, ואינו יודע שהוא עצמו מגדלו על ברכיו. וזה שכתוב 

 , יושב בשמים ישחק.י במצרים'התעללת

* 
'שתרחמני עוד בגלותי  פירש בקדשו: זי"ע השר שלום מבעלזאהרה"ק 

, שהגאולה תקפוץ )מתפילת רבון כל העולמים קודם קידוש ליל שבת( לגאלנו'
. היינו שיזכנו שבתוך הגלות יוכל להתחזק ותבא אלינו כאן לתוך הגלות

 ת 'יתרון האור מן החושך'.באמונה ובטחון לראות את הגאולה, בבחינ

 עבודת התפילה מעמיד כל השליבות

רבי פנחס  מאמרו שלעל אמר פעם, זצ"ל  נגיסעליג ראובן בעזרבי  הגאון
תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לזריזות זריזות  שמונה המדריגות: בן יאיר,
 עבודת התפילהוצ"ע היכן היא  .לרוה"ק ותחיית המתים, עד שבאים לנקיות

)רבי פנחס בן יאיר  סולם הזה? ואמר ששני צדדי הסולם הם עבודת התפילהב



 

המשיל את המדריגות לסולם, וכל מדריגה הוא שליבה אחת מן הסולם, אבל 
, אי אפשר כל סולם יש לו גם כן שני צדדים שעליה מחברים כל השלובים(

תו לעלות שליבה אחת בסולם בלי תפילות ובקשות. כל שלב ושלב צריך להשקו
 .בתפילה, נשא לבבנו אל כפים

 הקושיים והנסיונות המה סולם לעלות על ידה ממדריגה למדריגה

)פרשתן מרבי יוסף ישראל דייטש בן רבי אהרן דוד ]מח"ס  גרני בןבספר 
גורן דוד[ זי"ע אב"ד באלאשא יארמוט מתלמידי החתם סופר זי"ע( מביא דבר 

כח ) ים עולים ויורדים בוקאל ויחלום והנה סולם מוצב ארצה ומלאכינורא: 
למה זה  :שבתוחי באה במראה זה תשובה על שאלה שעלה במכ ,ונראה (.יב

הנהו  ,י בעת אשר האדם הולך על דרך מישורכ ,והוא .יםקזאת האלכעשה לי 
ז"ל חכמאמר כ ,יעהסיעה ופסל פכעל  חואין מהצורך שישגי ח,הולך בלב בטו

שגם אם ישוטטו רעיוניו  ,יםכבונן בדרן של בני אדם להתכאין דר :(ב"ק כז)
שיהיו  חרכמהה ,ולםסאבל אילו יעלה על מדרגות ה ,בקצות העולם לא ינזק

זיק עצמו על השליבה שלמעלה ממנו למען חו יחורכעיניו ולבו שם תמיד ובעל 
י חששאלו את רבי שמעון בן יו .(עו)ועיין יומא  .לא יפול ארצה וישבר מפרקתו

די מי שיש לו כת בשנה והשיב להם חם מן לישראל פעם אמפני מה לא ירד לה
ולם מתים כר ונמצאים חמשה בנים ידאוג שמא לא יהיה מן למחארבעה ו

המן היה מזון ו גוון לבם לאביהם שבשמיםכו לחרכועי"ז בבל יום ויום הו ,ברעב
 ".ועי"ז זכה דור זה לכל המעלות עד שנקרא דור דעה ,להגוף והנפש

לילך מבאר  חראו ליעקב טעם וסברא על אשר הוכראת הסולם הרובמ"
למען  ,כי הצדיקים עולים ויורדים כעל הסולם ,רן בלי משען ומשענהחשבע ל

כעומד  ,הדעת חים לדבק עצמם תמיד בהשם ובתורתו מבלי היסחיהיו מוכר
זיק עצמו תמיד באילן מיראתו פן ישבר הענף אשר הוא עומד חעל ענף דק שמ

 ", עכ"ל.בכל יום מעלה מעלה ביראת השם ואהבתו ועי"ז עולים ,עליו

                                                 
שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי מפני מה לא ירד להם  וזה לשון הגמרא: ג

מר להם אמשול לכם משל למה הדבר דומה למלך לישראל מן פעם אחת בשנה א
בשר ודם שיש לו בן אחד פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה מקביל פני 
אביו אלא פעם אחת בשנה עמד ופסק מזונותיו בכל יום והיה מקביל פני אביו כל 
יום אף ישראל מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן 

 מצאו כולן מתים ברעב נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמים.  למחר ונ



 

היוצא מדבריו, כי הסולם של יעקב אבינו היה כל הקושיים, צרות עשיו 
וכן אנו בגלותינו עתה, אנו על סולם בשליבות הרבה, יש צרת אליפז, צרת לבן. 

נסיונות של אנטעמיטיזם של העמים, נסיונות על ידי מכשרי הכלים של 
נות בשמירת עינים וכו' וכו', אבל כל זה הוא סולם לעלות טעכנאלאגיע, נסיו

ממדריגה למדריגה, לידע להכרה כי ה' יהיה לי לאלוקים בבחינת יתרון האור 
 מן החושך.

* 
ונראה שיעקב  .כיום'' לי השבעהיעקב אמר , וז"ל: "גרני בןועוד כתב בספר 

ה כדבר שיזכזה אין  ,קחה אצל בני אברהם ויצרוכי ענין בכלימד בזה את עשו 
ענין היום כורין אלא הוא סוי חי לא יגיע לזה בלי טורכ ,בו האדם מלידה לבדה

ואי אפשר שימצא יום שלם מבלי שיבהיל את  ,שך ואפלהחציו הוא חאשר 
בר כי כן סוחהשמש בטהרה לא לעולם  חוגם אם תזר ,ת הלילהכשחהאדם גם 

ועוד שהיום  ,יםאפשר שיתקדרו השמים בעבים ותבא השמש פתאום בצהר
 ,"ב יש לקוות לאור יומםחורין ורק אסלה המה היחר"ל ת ,הלילה חרהולך א

ושלמה המלך  ,י ימות' באהלה של תורהכאדם ' :(ברכות סג)ז"ל חכע"ד שאמרו 
 ,קהלת רבה ב)שפירשו רבותינו ז"ל  ,מתי עמדה ליחכאף  (ט ,ב)אמר בקהלת 

אשר שמע עשו כו .שעמדה ליתורתי שלמדתי באף ומתוך יגיעה רבה היא  (ג
למה זה לי  ,י ימות באהלכלקיים אדם  ,אם אני הולך למות עליה ,אמר ,זאתכ
אולי יעלה בדעת עשו שרצוני  :שבח ,אשר שמע דברי עשוכויעקב  .הרוכב

לומר שתהיה השבועה כהשבעה לי כיום' 'אמר לו  ,די דבורכזור תוך חלרמותו וי
", שדנו עשוחלא י ככאשר דברתי וא"רק על תנאי זה שהבכורה הוא באמת 

 עכ"ל.

והיוצא לנו מדבריו: שעשיו מכרה ליעקב את העבודה מתוך יגיעה וטורח, 
ויעקב לקחה, כי יעקב הבין כי היסורים והגלות זה בונה ומקים את כלל ישראל, 

, על השמימה מגיע ראשוזהו הסולם שמלא בשליבות של צרות ויסורים אבל 
 י ככלות הכל, מגיעים ליתרון האור מן החושך.ידי כל היסורים, אחר

* 
 מטשענגער)חג הפסח עמ' רכג( להרה"ק  אשר מנוחת ילקוטאיתא בספר 

אשר איש תורני זי"ע, " אלימלך מליזענסק זצ"ל, שם מספר על הרה"ק רבי רבי
להיות אתו  ,שהיו מתקבצים אליו אנשים רבים ונכבדים מעם ה' ,ממנו יסיפר ל



 

כאשר ראה או ידע שבאיזה מקומות  ,פים מחסידי ישראלעמו בכל שבת לאל
ואין לאל ידם לבנות  ,או מקוה בית המדרש ובית הכנסתשל ערי ישראל חסר 

היה דרכו להכריז מאן הוא דבעי לקנות להעה"ב שלו בגן  ,מחמת חסרון כיס
כי מי  ,והיה לו תיכף ומיד קופצים הרבה ,הלא מוכרו בעד סך פ' כך וכך ,עדן

ולזכות בחלק בגן עדן  ,אשר לא רוצה לקנות ולזכות במקח טוב כמוהו הוא זה
וקנו  ,והיו מאספים מחברת אנשים רבים מעות ,של הצדיק והחסיד הנ"ל
ואחר שנתנו לו הסך הפריז את הכל על בנין בית  ,בחברותא חלקו בגן עדן

ולכאורה על הנהגה המעולה הזאת יש  .הכנסת או בית המדרש או מקוה החסר
בכל זאת לזר נראה לפי  ,ואף על פי שנתן המעות לצורך מצוה רבה ,תפלאלה

 ".הפשוט מנהגו ז"ל

דהנה שמעתי  ,ועלה בלבי לומר כוונה עמוקה בכמה נפלאה על הנהגתו"
מעשה ברבי פנחס בן יאיר דהוה אזיל פירוש נפלא מאוד באגדתא חולין דף ז' 

וג מימך ואעכור ביך אמר לפדיון שבוים פגע כגינאי נהרא אמר גנאי נהרא פל
לו אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעושת רצון קוני אתה ספק עושה 
ספק אינו עושה אני וודאי עושה אמר לו חלוק לי ואם לאו גוזרני עליך שלא 

ן לב על דברי הויכוח זה אשר בין תוראוי לי .לו קלחיעבור בך מים לעולם ו
 ,הנה אתה ספק עושה'מה אמר  ,ותר יש להביןובי .ובין הנהר ההוא ,הקדוש הזה

הא קימ"ל חשב לעשות מצוה ולא עלתה  'ואני ודאי עושה ,ספק אינו עושה
כיון שמחשבתו  ,ומה בכך שהוא ספק עושה ,בידו נותנין לו שכר כודאי עושה

ועוד יש . ודאי עושהב ,בעת שטען עם הנהר היה לעשות הפדיון שבוים הנ"ל
ואם לאו גוזרני עליך  ,יג ליה נהרא לאחר שאמר לואלמה פל ,לדקדק הרבה

 ".ואיך נצחו בזה הטענה יותר ,שלא יעבור בך מים לעולם

דהעובד מאהבה הלא  ,ז"ל הרמב"םדידוע מתורת  ,אמנם הענין כך הוא"
 ,בלי שום תקות גמול ,הוא העובד האמיתי שיעשה האמת למען אמתו והאמת

בדים המשמשים את הרב על מנת אל תהיו כע (בפ"א דאבות)כמאמר התנא 
 .לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס

 ,שמאמין שיש שכר לפעולתו ,והדבר קשה לצייר במחשבתו של המאמין
ואף אם יאמר  ,בלי שום תקות גמול ,ואעפ"כ יעשה כל פעולת עבודתו לו ית"ש
אם  ,מסכים להאמינו בקל אין השכל ,לך אדם שהגיע למדריגה המעולה הזאת

כגון שפיזר נתן  ,לא שראינו שכל החפצים לא ישוו לו בהתלהבות עבודתו
ואך ורק שצדקתו תעמוד באהבה רבה ולא  ,ואינו חס על כל יש לו ,לאביונים



 

יזוח ממזבח לבבו יקודת אש אהבתו ומבטל רצון דיליה בכל הענינים וכל 
על  .ואף אם יקטלני לו איחלאיוב כמו שאמר  ,הקנינים כדי לעשות רצון קונו

 ,אדם כזה יש להאמין שהגיע להאמת הזה לעשות האמת למען האמת ולא זולת
הקב"ה גומל חסד עמו לנהוג עמו מדה כנגד מדה  ,ומי שזכה לאיצטלא הזאת

צדיק מושל  טז(מו"ק )ע"ד שאמרו רז"ל  ,ולבטל גזירותיו מפני רצון צדיק כזה
 ".היינו הקב"ה גוזר וצדיק מבטלו ,צדיק – מי מושל בי ביראת אלקים

 ,ני רצונךפבטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מוז"ש התנא "
 ,דהיינו כל חפצי ישעך מפני רצונו ,מאחר שתגיע למדריגה שתבטל רצונך ,ר"ל

ר"ל אף שיגזור  ,לפום מדה הזאת יתנהג עמך לבטל רצונו ית"ש מפני רצונך
 ,ולשון נקיה הוא כלפי מעלה .טל הדבר מפני רצון הצדיקיבו ,הקב"ה איזה דבר

היינו שהקב"ה גוזר וצדיק  ,להוציא בלשון כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך
 ".מבטלו

שאי אפשר לבא לאותו איצטלא לבטל גזירותיו  ,היוצא לנו מכל הנ"ל"
ח ואז מוכ ,ית"ש עד שהוא כבר הגיע למדריגה שמבטל רצונו לפני רצונו ית"ש

בלתי שום תקות גמול בשני  ,שהוא העובד מאהבת האמת למען האמת לבד
וזאת המדריגה  ,אך אש האהבה האמיתי תוקד על מזבח לבבו כנ"ל ,עולמים

ראיתי בני  :כאלה נאמר םהמעלה העליונה אשר עיני ה' עליה ועל אנשים צדיקי
ונו עושה רצון קנקרא  ,וצדיק שהגיע למדריגה הזאת ,עליה והנה מועטים

 ".באמת

והנה כל זה אצל עם סגולתו אשר הובטחו מפי עליון לסגל תורה ומצות "
כמו שמפורש בתורה בהרבה בפסוקים המורים על קבלת שכר  ,למען ייטב להם

לכן אין לעמוד על כוונת העובד אם עושה מאהבה המצות עד שנראה  ,מצוה
דע בבירור שאף הוא אז נ ,לבטל גזירותיו ית"ש ולבטל רצונו ית"ש כבכול שיכול

ואולם האינו בעל חי כמו הנהר שנברא  .ודאי ביטל רצונו מפני רצונו ית"ש
ואף שעושה רצון קונו תמיד בלי  ,המעיין להמשיך מימיו תמיד בלי הפסק

ובכל זאת ששים ושמחים לעשות  ,לא מגיע לו שום שכר על שליחותו ,הפסק
 ,מר זאתוואין מן הצורך ל ,רצון קונם בפועל אמת בלתי תקות שום גמול ושכר

 ".שבלי ספק עושה רצון קונו בלתי תקות גמול כי לא הובטח על גמול
וזה היה טענות והויכוח של הנהר גנאי עם הקדוש החסיד ר' פנחס בן "
ר"ל עם הפדיון שבוים  ,שאמר לו הנהר גינאי את הולך לעשות רצון קונך .יאיר

ר"ל במה שאני הולך תמיד בלי  ,יואני הולך לעשות רצון קונ ,הידוע הנזכר



 

ר"ל אני  ,וכיון שכן אני וודאי ,בזה אני עושה רצון קוני כי לכך נוצרתי ,הפסק
וזהו נקרא  ,ודאי עושה רצון קוני בלי שום תקות גמול בלא הבטחה על גמול

כי אע"פ שחישב  ,ר"ל ספק עושה רצון קונו ,ואת ספק עושה .עושה רצון קונו
זו לא  ,בכל זאת ,ה בידו נותנים לו שכר כעושה מצוהלעשות מצוה ולא עלת

 ,אמנם כאשר אמר רבי פנחס בן יאיר שוב .העובד לשם שכר ,נקרא עושה רצונו
והבין נהר גנאי שהוא  ,ואם לא גוזרני עליך שלא יעבור בך מים לעולם ,חלוק לי

 ,והאיך יזכה האדם לאצטלא כזאת ,במדריגה שהקב"ה גוזר וצדיק מבטלו
והוא העובד  ,היה לו מדה שביטל כל רצונו וחפצו מפני רצונו ית"שבודאי 

 ".ודפח"ח ,והבן ,מיד חלק ליה ,האמת וודאי עושה רצונו ית"ש בלי תקות גמול
אלימלך היתה כוונת הקדוש החסיד המנוח מו"ה  ,וזה לא זולת"

להראות שאינו  ,שהיה מוכר עוה"ב שלו בשביל מצוה אחת ,הנ"ל ליזשענסקער
כי הנה  ,וזהו חכמה נפלאה מאוד ,לשם תקות גמול בעוה"ז או בעוה"בעובד 

והנה  ,ידוע כי התשלום שכר של כל פרטי מצוה הוה השכר לפום צערא אגרא
הקדוש החסיד הנ"ל היה עוסק כל ימיו בעבודת יוצרו בכל כחו אשר בלתי 

 ,וכיון שלפי מנהגו היה מוכר את כל צער עבודתו בעד מצוה אחת ,לשער צערו
כלול צער  ,נמצא שבבנין בית הכנסת הנ"ל ,דהיינו כדי שיוכל לבנות בית הכנסת

 .שיקבל שכר על כל פנים על בנין בית הכנסת ,עבודת כל המצות שלו והיושר
ונמצא אף  ,ובמצוה הזה כלול צער עבודת כל המצות ,אמנם האגרא לפום צערא

זאת לא מפסיד כי שלא רצה לקבל שכר רק לקיים את המצוה האחת הנ"ל בכל 
 ", עכ"ל.לפום צערו אגרא

היוצא לנו מכל זה, שכשאדם מתבונן ועובד במחשבה זו, שכל היסורים 
וקושיים המה רק כדי להעלותו על סולם המדריגות, לקרבו לפני המקום ב"ה, 
אזי אינו עובד את בוראו עם תנאים, רק אפילו אם קשה לו עבודתו ית"ש. אין 

כמו שהוא ציור במחשבתו שצריך להיות לו, אין לו לו את החברותא ללמוד 
המנוחת הנפש שצייר בנפשו שצריך להיות לו בכדי לעבוד עבודת בוראו, לא 
ולא! כי הוא מבין שהקשויים עצמן המה שלבות להגיע לידי תכליתו, והוא 
סולם שראשו מגיה השמימה, אזי מרויח שתפילותיו וברכותיו נתקבלין בשמים 

 ו לפני רצון ה' אזי מבטל השי"ת רצונו מפני רצונו של אדם.כי המבטל רצונ
ונסיים מעשה מאלף לן עד היכן הדברים מגיעים: כאן באמעריקא היה רבי 

ז"ל, וכד הוי תליא נחלה רח"ל במצב סכנה מאוד, והרופא אמר  משה שעהר
לאמו, כי זהו מצב חמור מאוד ורק איזה סוג תרופה יוכל לרפאותו, אבל זה יקר 

וד. האם הרחמה לא ידעה מה לעשות, כי אין להם הסכום שנצרך, אבל היא מא



 

לא יוכל לראות צער בנה, על כן קיבצה כל המעות שהיה להם, שלא הגיע לידי 
סכום הגון, והלך ונכנס לאפטייק, ושם לא היה הבעה"ב רק אחד מן העובדים 

סכום זה, שם. ושפך האשה לפני אותו עובד את כל לבה המרה, כי יש לה רק 
אבל בנה צריך להיות בריא, וביקשה במר לבבה, שיקח את הסכום הזה תמור 

 התרופה היקר. ונכמרו רחמי אותו העובד ונתנה את התרופה.
בלכתה בין רחובות ניו יארק הצפופים, ונדחקה בין ההולכים, הכשילה 

ושבים ברחוב והתרופה נשפך על הארץ. התחילה האשה -באחד העוברים
ה, וקיבץ את המעט שהיה יכול לקבץ מן הארץ ורצתה אל האפטייק, לבכות מר

שם כבר הגיע הבעה"ב. והיא באה בבכיה עצומה. הבעה"ב שאלה על טיבת 
הבכיה, וסיפרה לו כי את התרופה אשר בעבורו נתנה את כל הון ביתה נשפך 
עתה ברחוב, ומעתה אין לרש כל, אבל בני צריך רפואה, וביקשה מאוד שינדבו 

 התרופה לרפואת בנה. את
הבעה"ב שאל את התרופה מידה, והתבונן במעט הנשאר, וקפץ ממקומו: 
הלוא זה התרופה שנתן לך העובד, הוא כסם המות לחלאת בנך, היה לך מזל 
שנשפך ולא נתתו לבנך החולה. אבל מעתה הרי רואה אני שה' אתך, והוא היצל 

התרופה הנכונה, ולך לשלום.  אותך מאסון נורא. על כן אני נותן לך בחינם את
 וב"ה הבן נתרפאה וחי לאריכת ימים ושנים.

הרי לן, כי הגלות, הצרות, היסורים, המה תכלית של הגאולה, הרווחה. ובזה 
 צריכין אנו להתחזק בגלות המר הזה, עד ביאת משיח צדקינו בב"א.
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