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 4עמ'   

אחת, כי היא רוצה לספר לו משהו חשוב. אותו יהודי, שהיה עייף 
ותשוש לאחר יום עבודה, חשב בהתחלה לסרב אך לבסוף הסכים ועלה 
אליה לביתה. הזקנה סיפרה לו את סיפור חייה, שלא היה מעניין 

הגיעה לעיקר וסיפרה לו במיוחד ובעל החנות כמעט ונרדם. לבסוף היא 
שהיה לה דוד עשיר בחו"ל, שכאשר נפטר הוריש לה חמשה מיליון 
דולר, והיא גלמודה ואין לה למי להוריש את זה. היא ראתה שהוא 
היחיד שבאמת התייחס אליה יפה והיטיב אתה במשך כמה שנים, אז 

שיקנה חדר  -היא מורישה לו את הכל. היא מבקשת רק טובה אחת 
הזקנה נפטרה, ובעל דו בו תורה ויהיה לעילוי נשמתה. שילמ בישיבה,

החנות קיבל את הירושה. הוא בא אל הרב שמואלי וביקש לקנות חדר 
בישיבה שלו עבור הנצחה לעילוי נשמתה. הרב זיהה אותו ואמר: 
"האם לא היית אצלי לפני כמה שנים ואמרת לי שירדת מנכסיך?!", 

אמר שבזכות העצה של הרב הוא סיפר לו היהודי את כל המעשה, ו
זכה לעושר רב. אמר לו הרב: "רואה אתה שהכל לטובה? ה' ית' רצה 
להיטיב לך ולהעניק לך את הסכום שמיועד לך משמים ונמצא אצל 
האשה הזקנה. הקב"ה סובב את הסיבות כדי שהדבר יצא לפועל, 
ואתה חשבת שעושים לך רע. אם לא היו פותחים מולך חנות דומה, 

 ת נשאר שם עד היום, מתפרנס בכבוד, אך לא מתעשר". היי
כאשר אדם מודה לקב"ה גם על מה שנראה רע, מתוך אמונה שהכל 
לטובה, בזה הוא מושך על עצמו חסד ורחמים עצומים. כאשר אדם 
מתפלל ומבקש מהקב"ה, לפעמים יש קטרוג ובודקים אם באמת מגיע 

יכול להיות קטרוג כי  לו, אך כאשר אדם מודה ומשבח לקב"ה, בזה לא
הוא אינו מבקש כלום, משמים רואים זאת והוא מקבל שפע של ברכה 
וישועה, כי רוצים לגמול לו על נתינתו. האדם המודה לקב"ה גם על 

 מתפעלים ממנו בשמים:  )עפ"י 'שעריו בתודה'(  -הרעה 
רואים בבריאה הנפלאה  סופית כפי שאנו אין חכמתו של הקב"ה היא

אה ת ה' ועד היום לא מבינים את כל הברימחכמ הוזה רק קצ
 המופלאה אזי אנו יכולים להבין את דרכי ה'  נדע תמיד שהכל לטובה

 וכך בנה ניצל חטף מידה את הבקבוקהכושי 
ומעשה במשפחה עניה מניו יורק, שהבן היה חולה מאוד עם חום גבוה, 
והאישה ביררה על רופא מסויים ונודע לה שהוא טוב אבל יקרן, אבל 
בכל זאת ביקשה אותו שיבוא בדחיפות לביתה, והרופא בדק את 

ויימת החולה ואמר שהוא במצב של סכנה, והוא צריך תרופה מס
ובלעדיה הוא עלול למות. והרופא סקר במבטו את הבית, וראה את 
הצלחת, ואמר לאישה התרופה הזו יקרה מידי ואולי לא תוכלי לעמוד 
בנטל, לכן תנסי לקחת את בנך לבית החולים. אבל האישה שראתה 
מבן ריסי עיניו שבית החולים זה לא המענה הנכון, ורק התרופה 

שום לי בבקשה מירשם לתרופה, אני אנסה תעזור, אמרה לרופא תר
את התרופה. והרופא אמר שהוא מוותר על התשלום שהוא ראוי 
לקחת עבור ביקור בית, וכתב לה את המירשם. והאישה רצה במהירות 
אל הרוקח שנמצא במרחק של חצי שעה מביתם, והראתה לרוקח את 

אני המירשם, והסתכל בה הרוקח ואמר לה: זו תרופה מאוד יקרה ו
לא מתכונן לערבב את כל החומרים עד שאני רואה את הכסף. וכאשר 
שמעה האשה את הסכום, כמעט ונתעלפה, ואמרה לו: תשמע, אין לי 
כסף, אבל אני מוכנה לעבוד אצלך. והאיש אמר לה באמת המנקה 
התפטרה אתמול ואני צריך מנקה, התשלום יהיה אם תחתמי לי 

ע תעבדי כאן בניקיון. והאישה ששנתיים וחצי, שלוש פעמים בשבו
חתמה בלא להסס כי חיי בנה יקרים לה מאוד. והאיש החל במלאכה 

 ורקח את התרופות אחת בשניה,
והביא לה את הבקבוק הנוזלי, והאישה יצאה לדרכה כי כל רגע חשוב,  

אלא שאמרה שכדי לקצר את הדרך היא תעבור דרך השכונה של 
ל הזמן דוחק, אבל על הדרך הזו הכושים, שאמנם זה קצת מסוכן, אב

נאמר 'קצרה וארוכה', כשלפתע הגיח לו כושי ענק וחסם את דרכה, 
ואמר לה: אני רוצה את כל הכסף שלך! והאשה התחננה על נפשה 
באמרה שאין לה שום כסף, והכושי לא נכנע ושאל ומה זה הבקבוק 
הזה זה כנראה משקה טעים מאוד והאשה מתחננת ואומרת שזו 

ה לבנה ואין היא טעימה כלל. אבל הכושי חטף את הבקבוק התרופ
מידה ופתח את הפקק והחל לשתות את המשקה עד שחש את הטעם 
הנורא וירק מהמשקה על שמלתה והאשה לא התייאשה ובצער רב 
חזרה לרוקח שוב וסיפרה לו את הכל ואמרה תביא לי את השטר אמר 

אות את חובתך לה הרוקח אני משתתף בצערך אבל את צריכה למל
ולעבוד את השנתיים וחצי במלואן, לא אמרתי שלא אעבוד אמרה 
האשה אבל תן לי את השטר והוא הביא לה, ובמקום שנתיים וחצי 

שנים, כי היא רוצה עוד בקבוק.  והנה האיש הרוקח  5חתמה האשה 
ראה את הנוזל על בגדה, ועמד כלא מאמין, ואמר לה: תדעי לך 

לו תודה כיון שאני התבלבלתי והרכבתי לך  שהכושי הזה את חייבת
חומר רעיל בטעות, ואם בנך היה שותה מזה היה מת מיד! ועכשיו אני 
ארכיב לך את החומר הנכון אבל אני מבקש שלא תגלי זאת לאיש כי 
יקחו לי את הרשיון, ובתמורה קרע הרוקח את השטר ואמר לה לכי 

 של הילד  ושמוום לשלום. והתרופה ריפאה את הילד והוא יצא בשל
והוא סיפר  שהיה יו"ר אגודת ישראל בארה"ב ז"ל הרב משה שרר הוא 

 ילווה אותך לכל החיים  דווקא הכושי שאמו אמרה לו שסיפור זה
זה הביא את הישועה ואמר  ,יםשחטף את התרופה והרגישה חוסר אונ

ברסלב שאין יאוש דברי רבי נחמן מבאופן מוחשי את שמכאן למד 
ל וכשהיה צריך להלחם כדי שיוכלו לשחוט שחיטה כשרה בעולם כל

הצליח  םכשל ולא להצליח ונגד כל הסיכוייילמרות שעמד הכל לה
 לבסוף להכשיר את השחיטה 

 
 

 דדוחדד אשר ,ן דוד ושלמה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויצלח את התורמים היקרים ובני ביתם:, מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרו
וברברה חדד, משה חדד בן ברברה ,עמי ושושנה  חדד, זבולון ואביבה , חי ומשפחתה חניה, ציפורה חדדוקרין ,יצחק ויוכבד חדד, גד חדד , ישראל ושרה חניה  צבן יגאל וציפורה 

ושילת יהונתן  ,חדד ואוריה עמוס רזיאל חניה ,ולבנה  חדד , אליאור ואליס  , מיכאל ומרים ושמעון כהן  ,ונורית  חדד שמואל,זגדון ואביבה רפי ,אליהו ורות נחמה  חדד  , הן כ
ר' יעקב צבאן ,יצחק צבאן  עוזי ביתאן מסס, ,וסיגלית ע חדד , אברהם עידן יהושע ורחל, בת שב הרב אסף נתן,,,אבוחצירה ניצן הרב  יוסף ומינה חדד  ,הדס ודניאל פרנג'י ,חדד 

תהילה בת רות רות בת זיווג הגון תהילה חניה  : ,חדד אברהם שרון ועקנין,,עמיאל כהן ,כהן רחמים וסוזי , כהן עוזיאל  מרים  , בוכריס ,דוד  ואילנה ביתן  , הרב יעקב אזוביב  
 ,שתורמים לכוללי קול כמוס]כולל ערב, כולל יום ,כולל ליל שישי ,כוללי בין נדב בן רחל ה שלמה: יוסף בן טיטה, ,לרפואודד ,תהילה סיידא  ,הדס חתמר וכל הזקוקים לזיווג 

תם ובכל אשר יפנו ישכילו וכל חודשים: אב ,פסח ,סוכות  ועוד ועוד [ ולעלון השבועי מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם ויחיים מכל צרה ונזק יצילם יגביה כוכב מערכ-הזמנים,
ל גזירות טובות וברכות מרובות וזכות התורה תגן בעדם וימלא כל משאלות ליבם לטובה, -ל מעליהם כל גזירות קשות ורעות ויגזור עליהם הא-אשר יעשו יצליחו ויבטל הא

 רחל בת מזלה ,אליהו בין מבירכה, יורם בן זילו,  לע"נ:לחיים טובים ומוצלחים ויסיר כל מחלה וכל דבר רע ונהיה תמיד שמחים ומאושרים אכי"ר. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נכתב לעורר לב המעיינים בלבד לא למעשההרב יהורם חדד שליט"א                                                   /  שואל ומשיבשואל ומשיב
כתב בשבט הלוי ח"ב סימן קי"ד שהחיוב לקום  תשובהשעלה באוטובוס האם חייבים לפנות לו את המקום ולהשאר בעמידה   70: זקן בגיל שאלה

אם כן היה צריך לעמוד ואחר כך יכול לשבת אבל הידור לא מקיים שהוא יושב והזקן עומד ולכן צריך לפנות את  בזקן הוא קימה שיש בה הידור
ס מקומו ואף שהגמרא אמרה שבמקום שיש חסרון כיס לא חייב לקום פה אין חסרון כיס  שהמחיר בישיבה ועמידה זהה ועוד בעינן  שיהיה חסרון כי

לגבי נשים  הוא מחלוקת גדולה ודעת  [ ל זמן שהזקן עומד אינו יכול לשבתוכן פסק בהליכות עולם  כי תצא ס"ה שככעין ביטול מלאכה והכא אין פה ]
חנו לחייב עמידה ) ובהליכות עולם פסק לחייב לקום גם מפני אשה [ זולת נשים מעוברות והאר"י זי"ע דאין לעמוד, ע"כ נראה דבסתם אשה אין בכ

קשות פה ולזות ילבד אלא דלפעמים גם מצטערת הרבה בעמידה ואיכא מצוה ולפעמים איכא גם מפני הסר ממך עוכיו"ב, לא מפני מצות קימה 
שפתים, דגם בדרך הלוכו של אדם ניכר אם חכם הוא, ]ובהליכות עולם פסק ממידת חסידות ראוי לעמוד ולפנות הכסא [והכלל הוא דהחכם וירא 

על הבריות, ועל כיו"ב נופל מליצת לשון רבינו יונה ביסוד התשובה: "ולא יעות לפי כחו אפילו פסיעה אלקים עושה הכל לקדש שם שמים ולאהב אותו 
 ועיין חשוקי חמד  ב"מ לא  ויש בזה ואהבת לרעך כמוך וגמילות חסד אחת".

 
 

אבו חליל הועמד לדין בבית המשפט, שאל אותו השופט: האם  נקנסת בעבר? כן, ענה אבו חליל, לפני חמש מילי דבדיחותא :
 שנים נקנסתי על רחצה במקום אסור. ומה היה מאז? שאל השופט, אמר אבו חליל: מאז לא התרחצתי. 

 

 היין, כך שלא הפסיד רב הונא כלום. רכיםהנושא ונותן באמונה נכסיו מתב
ממעשה זה אנו רואים שרב הונא נענש לגודל דרגתו הגבוהה  

 זאת חזר לו כל כספו שהפסיד הפסד עצום וכתיקן 
תתרס''ב ז''ל, מי שנושא ונותן  וכתוב בספר החסידים סי'

באמונה נותנים לו שכר גם על משא ומתן שלא בא לידו לפי 
שאם היה בא לידו היה עושה באמונה, ואף אם נעשה עני 

כאילו היה עוסק ועושה ואינו נושא ונותן נותנים לו שכר 
מו כן וכו' ע''כ.אפילו באמונה וכן לכל דבר ולאחר מיתה כ

 רואה ברכה בעמלו  אותו, אינוגוי, המרמה 
 

שאלו שהרוויחו כספים    (א"תרסאות )כתב בספר חסידים 
מטעויות של גויים, לא ראו ברכה בעמלם, ונכסיהם ירדו 
לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה. ולעומתם אלו שקידשו 

ות, את ה' והחזירו כספים של גויים שהגיעו אליהם בטע
 גדלו והעשירו והצליחו, והניחו יתרם לעולליהם.

וסי' רלא ס"ק ב  מובא בבאר הגולה סי' שמח ס"ק ה
אמרו רבותינו שאותם אנשים שגזלו או  מילקוט שמעוני

עשקו גויים לבסוף פשטו את הרגל ולא נשאר להם מאומה 
מכל רכושם ולעומת זאת מי שנהג עם הגויים ביושר לבסוף 

שם שמים ולכן אסור לגנוב או לגזול  התעשר וזכה לקדש
מגוי אפילו דבר פעוט ערך וכן אסור להטעות את הגוי. 
למשל, לבלבל אותו בחשבון כך שיחשוב שעליו לשלם יותר 
ממה שצריך. וכן אם קנה היהודי מהגוי דבר מה בהקפה, 
 והגוי שכח שהיהודי חייב לו כסף, חייב היהודי לשלם לו

ה', שאולי יתברר לגוי שטעה שיש חשש שמא יגרם חילול 
ויתרעם על היהודי שלא תיקנו, במצב כזה חובה על היהודי 

 להעמיד את הגוי על טעותו ולקבל התשלום המגיע לו 
 

 מעשה באדם שנפטרותתרס"ב   סימןמובא בספר חסידים 
לו לא עלינו בניו ובנותיו  ושאל לרב מדוע קרה לו כך שכל 

לו הרב שמא רימית בני  ממונו הלך לחתניו ולכלותיו אמר
אדם אמר לו אותו אדם חס ושלום אלא שהיה מסחר עם גוי 
אחד ורימיתי אותו באופן קבוע ועכשיו הוא נפטר ומאז 
שנפטר ירד מזלי אמר לו הרב כל הצער הזה שנגרם לך 
והפסד הממון הוא משום שרימיתי את הגוי זה וכשנפטר 

ולכן אתה הוא קטרג עליך ומקטרג עליך כל הזמן בשמים 
 סובל את הצער הזה וכל הפסד ממון זה 

במשלי )פ"כח ,כ( איש אמונות רב  כותב הרבל"ג על הפסוק
במדיניות ובדעות הוא רב  אמונהבברכות . איש שמתעסק 

 ו יצליח כחפצו ומצד דבקו בש''ייושרברכות מצד 
רּו ַרּבֹות  ו  משערי קדושה ח''ב ש''ד  רֹוָנםָאמ  ָרָכה ִאיׁש  ינּו ִזכ  ִלב 

ַרִּבים  ָכָסיו ִמת  ן ֶּבֱאמּוָנה ֶׁשּנ  נֹות  א ו  ָרכֹות ֶזה ַהּנֹוש  ֱאמּונֹות ַרב ּב 
לֹא עֹוד ֶאָלא  כּו' ו  ָנָסתֹו ו  ִמין לֹו ַפר  ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמז  ו 

ַצִדיק ֶּבֱאמּו ָרא ַצִדיק ֶׁשֶּנֱאַמר )חבקוק ב'( ו  ֶיה ֶׁשִּנק  ָנתֹו ִיח 
כו' ּוָבא  ן ו  ֹות ה  ָרָכה תרי''ג ִמצ  רֹוָנם ִלב  ינּו ִזכ  רּו ַרּבֹות  ָאמ  ו 
ַצִדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו  ֶהֱעִמיָדן ַעל ֶאָחת ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ו  ֲחַבקוק ו 

ֶיה:   ִיח 
סיפר רבה )איש שלום( פרשה טז  אליהומסופר בתנא דבי 

יה בי, שמכרתי , רבי מעשה האליהו הנביא שאמר לו אדם 
לגוי ארבעה כורים של תמרים, ומדדתי לו בבית אפל מחצה 

להים אשר בשמים יודע על מדה -על מחצה, אמר לי אתה וא
שאת מודד לי, מתוך שמדדתיו לו חסרתיו שלש סאין של 
תמרין, לאחר מיכן נטלתי את המעות ולקחתי בהן כד אחד 

קרע הכד של שמן, והנחתיו במקום שמכרתי התמרים לגוי, נ
ונשפך השמן והלך לו, אמרתי לו, בני הכתוב אומר, לא 
תעשוק את רעך )ויקרא י"ט י"ג(, רעך הרי הוא כאחיך, 
ואחיך הרי הוא כרעך, הא למדת, שגזל הגוי גזל, ואין צריך 
לומר אפילו של אח, ומתוך שהקב"ה ראה את בני אדם 

פירש בעונותיהן שהן עושקין וגוזלין וחומסין זה בזה, חזר ו
בקבלה על ידי יחזקאל בן בוזי הכהן, ואביו כי עשק עושק 

לעומתו המתנהג ביושר וגזל גזל אח )יחזקאל י"ח י"ח(. 
 זוכה לברכה במעשה ידיו

 
 
 
 
 

ִליָטא מסופר על  לֹוִנים ד  ִעיר ס  הּוִדי מ  ֲאִציל ַּבַעל שי  ָקָנה מ 
קֹוִמי  ִחיר 28ָהֲאֻחָזה ַהמ  ַבׁש ִּבמ  רֹות ד  ׁש רּוָּבל ָכל ִכָכר.  ִככ  ָחמ 

ָקלֹו  ַבׁש, ּוָמָצא ֶׁשִמׁש  ָתה, ָׁשַקל ֶאת ַהד  ר ַהַּבי  בֹוא ַהּסֹוח   38ּב 
ם לֹו  ַׁשל  ֹסַע ֲחָזָרה ֶאל ַהגֹוי ַּבַעל ָהֲאֻחָזה ּול  ִלּבֹו ִלנ  ִכָכר. ָגַמר ּב 

בֹואֹו ֶאל ָהָאצִ  ַבׁש ָהֹעֶדף ֲאֶׁשר ָמָצא. ּב  ַעד ַהד  יל ִגָלה לֹו ִכי ּב 
ַתַחת  ַבׁש, ו  ָטעּות ָנַתן לֹו ֹעֶדף ֶׁשל ד  , ּוִמָיד 38ִכָכר ָמָצא  28ּב 

ָפַני  ָך ל  ַעט ֲאֶׁשר ָהָיה ל   ָלֹרב וייפרץִכי מ 
 איש אמונות רב ברכות
( כדרך שמוזהר  זשכירות ) פ' י"ג ה" כותב הרמב"ם הלכות

בעה''ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא 
א יגזול מלאכת בעה''ב ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוצי

כל היום במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי 
הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה. 
וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי 
עבדתי את אביכן. לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה 

 ''ויפרץ האיש מאד מאד'' מג(-)בראשית לשנאמר 
הרמב"ם כותב שיעקב אבינו זכה לעושרו בזכות יושרו של 
יעקב אבינו אף על פי שלבן הרשע היה רמאי גדול  וכפי 

רת מונים  דהיינו מאה פעם שכתוב ותחלף את משכורתי עש
ליף את חרימה לבן את יעקב ,החליף את לאה ברחל, וה

ההסכם בכבשים ועוד למרות זאת יעקב היה ישר ולכן זכה 
 לכל העושר הזה 

: "לעולם יהא אדם נאמן  כתב המאירי במסכת יומא דף כב
בכל עסקיו, ולכל אדם. וכל שיעשה כן, יהא בטוח שנכסיו 

 -)נדה ע ע"ב(: הרוצה להתעשר  מצליחים, כמו שאמרו
יתעסק באמונה, ולא אמר יתעסק באמונה לחברו, אלא לכל 

הכנת  -אדם שבעולם. ואף במשלי החכמים אמרו: היושר 
העושר. ואף על פי שמדת הנאמנות משובחת בכל אדם, וכל 
אדם צריך לה, מכל מקום מי שהוא ממונה פרנס על הציבור, 

תכלית, שלא תהא פרצה  צריך שיהא מעוטר במידה זו עד
 קוראתו".

רבה בסחורה ובמסכת נדה אמרו, מה יעשה אדם ויתעשר י
וישא ויתן באמונה, ובמדרש משלי אסמכוהו אקרא איש 
אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה, הנושא ונותן 
באמונה נכסיו מתרבין והקדוש ברוך הוא מזמין לו פרנסתו 

היה ממונם מצוי אצלו מפני שבני אדם בוטחין באמונתו וי
תמיד, ולא די לו שיתפרנס מן האמונה אלא שנקרא צדיק 

 שנאמר וצדיק באמונתו יחיה.
 שמכניסיםאמר רבא בשעה  (דף לא)מובא במסכת שבת 

קבעת עתים  ונתת באמונהאדם לדין אומרים לו נשאת 
לתורה עסקת בפו''ר צפית לישועה פלפלת בחכמה הבנת דבר 

אלות השאלה הראשונה היא  האם שמתוך דבר מתוך  כל ה
 ונתת באמונהנשאת 

בספר מוסר, באדם  בספר יוסף אומץ כותב סיפור שראיתי
אחד שפתח חנות מסחר, וקודם שהתחיל לעבוד בה, הלך 
לרב לבקש ממנו עצה להצלחה וברכה: והרב אמר לו: 

רב, לא הבין כוונת המבקש העצה  הברכה היא: א, ב, ג, ד, 
ב אמונה ברכה, דהיינו  -הסביר לו הרב: שזה נוטריקון א

ד, נוטריקון -שאם יהיה נושא ונותן באמונה יזכה לברכה. ג
גזל דלות, דהיינו שאם הוא לא ישמור עצמו ח"ו מגזל, סופו 
שיהיה לו דלות רחמנא ליצלן. וזהו רמז הכתוב: "איש 
 אמונות רב ברכות", דהיינו שמי שמתנהג במשאו באמת

 ובאמונה, זוכה להרבה ברכות. וכאמור.
מגדולי  ( על רב הונא שהיה. )דף ה מסופר בגמרא ברכות

הצטער ,החמיצו לו ארבע מאות חביות יין האמוראים ש
מאוד. נכנסו לבקרו חבריו החכמים ואמרו לו שיבדוק 
במעשיו אולי נהג באיזה ענין שלא כהוגן. אמר להם: וכי אני 

לו: וכי הקב''ה חשוד בעיניך שמעניש ?! אמרו  חשוד בעיניכם
סתם בלא סיבה?! אמר להם: אדרבה, אם יש מי ששמע 
משהו לא טוב עלי, שיודיע לי ואתקן. אמרו לו: שמענו 

. לאריסו בזמורות הגפן שכבודו לא נותן את כל החלק המגיע
אמר להם: הרי הוא גונב לעצמו הרבה, לכן אני מפחית 

ב לך שגם אתה גונב ממנו. משכרו. אמרו לו: בכל זאת נחש
אלא תתן לו אתה את החלק המגיע לו, ואם תרצה תתבע 
אותו אחר כך על גניבתו. אמר להם רב הונא: אני מקבל עלי 
את דבריכם וחוזר בי. עשה הקב''ה נס ונהפך החומץ חזרה 

 ליין. ויש אומרים שהתייקר החומץ ועלה לדמי מחירו של 
 

אליהו בן בת שבע ובני   מוקדש להצלחתהעלון 
ד ושהקב"ה שה' יתברך יצלחם במאד מא: ביתו

ויתקיים בהם  לטובה ימלא את כל משאלות ליבם
הפסוק  הםויקוים ב הפסוק ימלא ה' כל משאלותך 

והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו וכל 
 אשר יעשה יצליח

 

 כל מה שעושה ה' הכל לטובה
ָי", עַ  ן ַותֹאֶמר: "ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת י  ֶלד ּב  ָאה ַוַתַהר עֹוד ַות  ן ָקר  ל כ 

הּוָדה, ַוַתֲעֹמד ִמֶלֶדת.  מֹו י   ׁש 
"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: "מיום שברא הקב"ה 
את עולמו, לא היה אדם שהודה לקב"ה, עד שבאה לאה והודתו, 
שנאמר: "הפעם אודה את ה'". )ברכות ז:( מאמר זה לכאורה 

ֹהדֹות ַליָי תמוה, שהרי אדם הראשון הודה לקב"ה ואמר: " טֹוב ל 
יֹון", ומלכי ָך ֶעל  ִׁשמ  ר ל  ַזמ  צדק הודה לקב"ה על נצחונו של -ּול 

ן  יֹון, ֲאֶׁשר ִמג  ל ֶעל  אברהם במלחמת המלכים ואמר: "ָברּוְך א 
ָיֶדָך", ואברהם אבינו לימד את כל העולם להודות לה'  ָצֶריָך ּב 

לקב"ה כאשר היה מכניס אורחים ולימד אותם לברך ולהודות 
שמשלו הם אוכלים. א"כ מה מיוחד בהודאתה של לאה? ועוד 

 קשה, מדוע לא הודתה לאה כבר בעת לידת בנה הראשון?
הראשונה  שלאהשיש מי שתירץ  הרב עובדיהמרן ראיתי בשם 

ה תיזכר נכל פעם  שתקרא לב,קראה לבנה על שם הודיה ש
עו ]שידבחסד זה שעשה לה הקב"ה שנתן לה שבט נוסף על כולם 

ברוח הקודש שיוולדו י"ב שבטים  והיו ארבע אמהות ג' לכל 
  אחד וכקיבלה ד' בנים הודתה לה'[

שלאה היא הכוונה שאין   הסביר את הגמראהגר"י פישר 
הראשונה שהודתה לקב"ה על הטובות והחסדים שעשה לה אלא 
שכוונת הגמרא היא, שלאה היתה הראשונה שהודתה על הרע! 

לאה ייסורים רבים, בתחילה ייעדו אותה  במשך כל ימיה, סבלה
להיות אשתו של עשיו הרשע. היא הרבתה בתחינות ותפילות 
שלא תיפול בחלקו, ובכתה מרוב צער עד שעיניה נעשו רכות. 

שפלה על ידי לבן אביה, שהכניס אותה לחופה ואחרי כן ה
במקום רחל, בלא ידיעתו של יעקב, וזה סבל נורא להינתן ליעקב 

ו מבלי להיות רצויה. גם אחרי שילדה לו שלושה בנים, בעל כורח
עדיין לא היתה אהובה. כמו רחל וכמו ככתוב ויאהב את רחל 
מלאה אך כל זה היה רק עד שנולד יהודה, כי משנולד יהודה, 
שהיה בנה הרביעי, בזה היא זכתה לחלק גדול יותר משאר 

רק  דושייוולידעו ברוח הקודש   אימהותהאמהות. כי היו ארבע 
י"ב שבטים כמובא ברש"י  והיא ילדה ארבעה במקום שלושה. 
כאשר ראתה שנולד לה בנה הרביעי, אז היא הבינה שהכל באמת 
היה רק לטובה, וכל הייסורים היו לטובתה. היה לה משתלם 
לסבול ולהיות שנואה, כיוון שהבינה  שבזכות הייסורים היא 

 זכתה לחלק גדול יותר משאר האמהות. 
"אני מודה לך ה', על  -היא אמרה: "הפעם אודה את ה'!" לכן 

כל הצער שהיה לי. הכל היה כדאי בשביל שיצאו ממני ארבעה 
יהודה אני מודה לך -לוי  והמלוכה.-בנים, שמהם תצא הכהונה

הקב"ה  על כל הייסורים! עכשיו אני מבינה שהכל היה רק 
אם לא תמיד הודתה לקב"ה  גם  ייסוריהלטובה לאה גם בזמן 

זכתה  הייסוריםהבינה מדוע אלא שעכשיו  כשראתה  שזכות 
לעוד שבט בישראל ועוד שבט המלוכה  הלב שלה גאה משמחה 

וקראה לבנה יהודה  על שם הודאתה לקב"ה ובזה   ייסוריהעל 
היא הראשונה שידעה להודות לקב"ה  על כל צרותיה  לאה 

ל הטובה לימדה אותנו שצריך להודות לקב"ה בכל מצב, גם ע
וגם על מה שלא נראה כך, כי למעשה הכל מאת ה' ית', וכל מה 
שה' עושה הכל לטובה, וכן אמרו במשנה: "חייב אדם לברך על 
הרעה )בשמחה ובטוב לבב( כשם שמברך על הטובה", כי גם מה 
שנראה לנו כדבר רע, למעשה הוא חלק ממשהו טוב או שממנו 

 עתידה לצמוח טובה וישועה. 
לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל  "ע סימן רל' ס"הק בשונפס

 דעביד רחמנא לטב עביד  אנו רואים רק חלק קטן מתמונה לא 
 תמיד אנו זוכים לראות את כל התמונה אבל תמיד הכל לטובה

בשוק מחנה יהודה בירושלים.  מעשה ביהודי שהיתה לו חנות 
אמנם השכירות היתה גבוהה מאוד, אולם בשל המיקום הטוב 

ל החנות, ההכנסות היו גבוהות מאוד, הרווחים היו יפים ש
והעסק היה משתלם. יום אחד, מישהו פתח מולו חנות בדיוק 
כמו שלו, ומאז המכירות שלו הלכו וירדו, עד שההוצאות היו 
 יותר גדולות מאשר הרווחים ולא היה יכול להתפרנס מהחנות. 

ה שהיה. הלך היהודי לגר"ב שמואלי שליט"א וסיפר לו כל מ
הוא היה מרוגז מאוד מכל העניין וכעס על אותו יהודי שקיפח 
את פרנסתו. הרב ניסה להרגיע את העומד מולו ואמר לו: "מה 
קרה לך?! היהודי הזה לא עשה לך כלום, 'אין אדם נוגע במוכן 

 לחברו', זה לא הוא, זה הקב"ה שעשה לך וזה לטובה". 
מר: "הכל לטובה, היהודי שאל את הרב מה לעשות, והרב א

תסגור את החנות ותפתח במקום אחר במקום בו השכירות זולה 
יותר. אולי לא תרוויח כמו בעבר, אבל לפחות תהיה לך פרנסה. 

 עליך לקבל את הגזרה באהבה!" 
היהודי יצא מהרב מתוסכל, אך עשה כעצת הרב ופתח חנות 
 במקום אחר, ליד שכונת 'מאה שערים'. מעל החנות שפתח היתה
גרה זקנה בודדה, ובעל החנות ריחם עליה, דיבר אתה, עודד 

 אותה וגם היה דואג לה ועוזר לה בכל מני דברים. 
יום אחד פנתה אליו הזקנה וביקשה ממנו, אם יוכל, להקדיש לה 
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ת ת"ו, שם שפך ליבו כמים לראות תשס"ח עלה לציונו הק' בעיה"ק צפ
בישועת ה', ואכן לתקופת השנה ממש כעת חיה ביום י"ב כסליו תשס"ט 

 .נולד לו בנו בכורו במזל טוב, ויהי לאות ולמופת

  בל מכונת כביסה קהתפלל בציונו שי
שמעתי מהרה"ח רבי מוטל ראטמא שליט"א, עובדא שהיה עד לה לפני 

בשכונת מאה שערים אשר  –כמה שנים, בעודו מהלך ברחובות קריה 
"ק ירושלים, מצאו יהודי נכבד 'בעל תשובה' אשר אי הפרוטה מצויה בעיה

בכיסו, והלה החל לשאלו אודות 'וואש מאשין' )מכונת כביסה(, כי 
נתקלקלה המכונה שבביתו, עוללים שאלו בגדים נקיים ואין נותן להם, 
ובצר לו הוא מחפש אחר חנות המוכרת מכונת כביסה 'יד שניה', כי עליה 

סכום עתק כמו על מכונה חדשה. ר"מ ניסה להניאו מכך, אין דורשים 
כי  –היות וידוע ליודעי חן שדבר שטות הוא לקנות מכונת כביסה יד שניה 

לעולם ומעולם לא תדע אלו חסרונות ובעיות יצוצו לה במשך השימוש בה. 
וכה אמר לו ר"מ, היום חל יומא דהילולא של ה'בת עין', עומד אני ליסע 

השתטח על ציונו, בוא נא עמנו, וכבר נפעל לעיה"ק צפת ל
וכך עשו, כל הדרך לא פסיק פומיה מגירסא של .גדולה ישועה עבורך

אותו נצרך, אודות מכונת הכביסה, כי מכונה פלונית טובה היא, ושל 
ובכלל הוא דואג מה יהיה בסופו של דבר, כיצד … 'חברה' פלונית לא

יון ובבואם לפני המלך בצ… יכבסו את בגדי בניו הגדולים והקטנים
איש איש בנגעו ומכאובו. משם נסעו, ויחנו  –הקודש שפכו לבם בתפילה 

באת"ק מירון, קנו במכולת )גראסערי( לחם וכל מטעמים ועלו לציון 
הקודש דרשב"י לערוך שם סעודת הילולא, ויהי, אך יצאו מציון הקודש, 
צלצל הטלפון של מיודעינו הנצרך, ומצד השני 'מבשרים' לו כי הגורל 

מכונת כביסה חדשה … מאי זה 'מוסדות' לפני זמן רב זכה ב שקנה
וכה אמר לי ר"מ בצערו על אותו נצרך, הרי כוחו של הצדיק …ומשוכללת

להשפיע שפע רב וגדול, חבל על אותו איש אשר צמצם את כל השפע 
במכונת כביסה שאכן קיבל אותה, אילו היה מבקש ב'השגות' כגדולות 

ע רב פי כמה וכמה )ר"מ מספר ע"ע שפעל יותר בוודאי היה מקבל שפ
 לטובה באותה נסיעה כמה עניינים גדולים ורבים פי כמה וכמה(

 הילולה שהתחייב לעשות נסה וניצל בזכות עם מס הכהסתבך 
מעשה היה לפני כשנתיים בארה"ק, שהממונים על המס פשטו לחנותו של 
אברך והחלו ל'פשפש במעשיו' מה הם הוצאות בית עסקו וכנגד מה הם 

אות' גדולות, דוגמת וימצאו כתוב כי בית העסק נושא ב'הוצ… ההכנסות
שש קווי פלא' )סעל'( בשעה שבאמת רק אחד מהם נצרך לצורך העסקים, 
בית העסק מחזיק בשני כלי רכב כשרק אחד נדרש להם, ואף הבעלים 
עצמו חגגו לאחרונה וישבו בבית מלון גדול במשך שבוע שלם 'על חשבון' 

שבת בבית המכיר ובקי יודע שעבירות כגו דא מחייבים אותו ל.ההוצאות
באמצע החקירות נזכר האברך מהסגולה הידועה … אבל… האסורים

לתת סעודה לכבוד נשמת ה'בת עין' ומיד קיבל כך על עצמו )לערוך סעודה 
באותו רגע נענה אליו ה'חוקר', שמע 'בני' ביומא דהילולא של הבת עין(

אבל אוי לך אם תשוב לעבור … זאת הפעם אוותר לך על הכל …, מוסר
 .ות כגו דא, ושילחו חפשי לביתועביר

באותן הימים היתה אורכת נסיעה קשה ומיגעת  עוד מסופר על נסיעתו:
זו כמה חדשים. ברם לרבינו קפצה לו הדרך, והגיע למחוז חפצו בט"ז יום. 
רב החובל בהתרגשותו קפץ ונשבע: "רק בזכות הצדיק הזה קפצה לנו 

 הדרך, אחרי שמימי לא קרה לי נסיעה קצרה כזו
התגורר יהודי אחד שבכל ראש חודש  מסופר: בעיה"ק טבריא תובב"א,

ראש חודש אצל רבינו.  הלך לעיה"ק צפת תובב"א לאכול סעודת
כשנסתלק היהודי אמר: "שרוצה גם עכשיו בעולם העליון ללכת להבת 
עין, כי הלך אליו בכל ראש חודש". ופסקו בשמים שמוכרחים ליתן לו 
רשות ללכת, וכשהגיע לרבינו, אמר לו: "שישאר כאן", ואכן נשאר אצלו. 

 )אוצר ישראל ערך רבינו אות יב(
שליט"א הדר בעי"ת בני ברק, כי לפני  וכה סיפר הגאון רבי ישעי' טישלער

 -כמה שנים )בשנת תשע"ז( פגש בליל שב"ק על פתחו של ביהמ"ד חסידי 
אברך מ'קרית ספר' שבא לשבות שבתו אצל חמיו בבני ברק, שאלו האברך 

תו ביהמ"ד ספר 'בת עין', ענה לו ר"י כאן אין 'בת עין', אמנם האם יש באו
בביתי שוכן ספר בת עין אחר כבוד ואם רצונך עז להשיג את הספר עלה עמי 
לביתי ואלווהו לך... וילכו שניהם יחדיו , ויאמר ר"י לאברך האם חפץ מע"כ 

לר"י, דייקא ב'בת עין' או כמו"כ טוב ספר חסידות אחר... פתח האברך וסיפר 
לפני כשנה תמימה גמרתי למנות י"ב שנים מיום הנישואין ועדיין לא נפקדנו 
בזש"ק, בצר לי עליתי אני ובני ביתי לעיה"ק צפת להעתיר תפילה ותחנונים 
בזכות הצדיק הקדוש ה 'בת עין' )לא היה אז יומא דהילולא של הבת עין(, 

' להשתטח על ציון מכיוון שכהן אנכי ,אינני רשאי להיכנס ל 'בית החיים 
הקודש, ע"כ פניתי אני וב"ב לבית מדרשו של הרה"ק ה'בת עין' זי"ע בצפת, 
שם קרענו שערי שמים בתפילתנו וקבלתי ע"ע שכשיוולד לנו הבן נלמד בכל 
שבת )בעת הסעודה( בספר הק' בת עין במשך שנתו הראשונה של הבן... ומיד 

ן יהיה מזומן תחת ידי בכל נפקדנו בזש"ק , ואכן מיד קניתי את הספר למע
שבת, ובעזהשי"ת הנני מקיים את אשר קבלתי על עצמי, אלא שכאן בבני ברק 

 בבית מו"ח לא מצאתי את הספר ע"כ מצאתני מחפש אותו ..
בשנת  והנה, אחד מבני החבורה שמע עובדא זו )ביומא דהלולא קדישא

בורה שמע תשע"ח(, והיות שנזקק לישועה אודות בתו והנה, אחד מבני הח
עובדא זו )ביומא דהלולא קדישא בשנת תשע"ח(, והיות שנזקק לישועה 
אודות בתו שבגרה מיד קיבל על עצמו ללמוד בכל שבת בספה"ק בת עין, 
לא עברו ימים רבים ונמצא ה 'חתן'... כעבור חודשיים נערכה שמחת 
הנישואין, ובטרם מלאות שנה תמימה לקבלתו כבר נערכה שמחת הברית 

 [ ך בידרמןלמסיפורים מהדברות ומהגה"צ הרב אלי]הבכורם  לבנם
ידועה, שמי שעורך סעודה ביום ההילולה שלו לזכרו, זוכה  סגולה שי

אלימלך  הרב ובזרע בר קיימא. זיווג לישועות גדולות ובפרט במציאת
מבאר כי מלבד הסעודה שיש לערוך לעילוי נשמתו של הצדיק, יש  בידרמן

 אמן זכותו תגן עלינו להדליק נר לעילוי נשמתו וללמוד את דברי תורתו
הבת עין נטמן בצפת במערה, עם בעל ה'ערבי נחל' זי"ע. והמקום מהווה 

לבקשת תחנונים ולתפילה בכל ימות השנה, ובפרט בים  מוקד
 .ההילולה

 
 

 
 

 רו של רוטשילד והקידוש ה' שנגרם מכך ובנו גם נעשה סוכן לנסיך יוש
אך עוף השמים יוליך את הקול ונפוצה השמועה שהנסיך הפקיד את כל כספו אצל 
רוטשילד, ואחר מספר ימים באה פלוגת צבא צרפתיים והקיפה את ביתו של 

רש רוטשילד, אנשי חיל בחרבות שלופות התייצבו בפתח הבית והמפקד שלהם ד
ממר רוטשילד שימסור לידו את הכסף והזהב של הנסיך וילהלם שהופקד אצלו 
לפני מספר ימים ואיימו עליו שידונו אותו למיתה אם יסרב להם. בתחילה הכחיש 
רוטשילד את דבריהם ואמר שלא הופקד אצלו שום כסף וזהב מהנסיך ניתנה 

ר, ולאחר איומים פקודה לחיילים לערוך חיפוש בבית רוטשילד אך לא מצאו דב
נמרצים נאלץ רוטשילד לגשת אל הקיר אשר עליו היתה תמונה גדולה, הסיר את 
התמונה ונתגלתה דלת קטנה ואז הוציא מפתח קטן מכיסו, ופתח את הדלת, אחר 
כך ירד משם הוא והמפקד אל חדר נסתר אשר היה שם מדפים רבים זה למעלה 

 מזה ועליהם ארנקים מלאים שקלי זהב. 
רוטשילד למפקד ואמר, פה ימצא אדוני שני מליונים ושמונה מאות אלף שקלי פנה 

זהב והרי הם מונחים לפניך, ציוה המפקד לחיילים והם הוציאו את כל הזהב 
והלכו לדרכם. אחר שהלכו כל אנשי הצבא של נפוליון קרא רוטשילד את בניו 

ת כל כספו וזהבו ואמר להם בני היקרים אני הצהרתי בשבועה לנסיך להחזיר לו א
והם עדיין שמורים אצלי ולא נגעה בהם יד, את כספי וזהבי שלי נתתי למפקד 

דלים וריקים, ויענו הבנים ויאמרו, לא דלים וריקים אנו אם יש לנו  הצבא ונשארנו
אבא ישר ונאמן כמוך ואנו מקוים כי ביושר לבבינו ובכשרון רוחינו נמלא בעזרת 
ה' את כל חסרוננו, יפה דיברתם, בני, קרא רבי מאיר אנשיל רוטשילד, אל נא יפול 

יהיה בעזרנו וימלא  טוברוחינו נמשיך לנהל את מסחרינו ביושר ובצדק והשם ה
ואמנם שוב האירה ההצלחה את פניה לרוטשילד ובניו כי שמו בה' את חסרוננו. 

מבטחם איש לא ידע כי רוטשילד יצא נקי מנכסיו רק שהשמועה היתה כי מפקד 
 צרפת הכביד את ידו על רוטשילד לתת לו את אוצר הנסיך ונאלץ לעשות כן, אף

ברוטשילד ובמסחרו וילך הלוך וגדל עד כי גדל  הסוחרים המשיכו לתת אמוןגדולי 
מאוד. בליל חג הסוכות תקצ"ב נפטר רבי מאיר אנשיל רוטשילד, היקר והישר 
באדם. ובינתיים נהפך הגלגל על נפוליון הוא הודח מכסאו, ויד מלכות אשכנז 
גברה על צרפת וכל נסיכיהם חזרו לארצם ובתוכם גם הנסיך וילהלם ובשנת 

נו של המנוח רוטשילד בקשה לפגוש את הנסיך, ובפגישה שאל אותו תקצ"ג הגיש ב
מי הוא, והציג את עצמו שהוא בנו של המנוח כי רבי מאיר אנשיל נפטר לפני 
כשנה. הנסיך הביע צער רב על מותו של רבי מאיר אנשיל ואמר כי ידוע לו שתחת 

הנסיך איומי רצח מצד הצבא הצרפתי נאלץ מר רוטשילד למסור את הונו של 
לידם. אבל בנו של המנוח הפסיקו והודיע לו את כל האמת כי רק את כספו שלו 
בסך שני מליון ושמונה מאות שקלי זהב נתן למפקד הצבא, וכספו וזהבו של הנסיך 
עודנו שמור לפקודתו והביע את נכונותו להשיב את כספו וזהבו של הנסיך לידו, 

אני כי אתה אדם ישר ונאמן כאביך,  הנסיך קרא מתוך התרגשות, לא אדוני, רואה
הכסף כולו נתון לך, ואנא אתה תהיה סוכן ביתי כאביך ז"ל, ברור לי בהחלט כי 

להתחרות במידות של צדק ויושר עם בין העמים שלנו לא נמצא אף אחד שיוכל 
אביך המנוח, תן לי יקירי לגמול לכם לך ולאחיך היקרים רק מעט מזעיר 

 אביכם המנוח.  מחסדו ורוח נדיבותו של
ומאז נעשה בית רוטשילד למרכז הכספים, הנסיך פירסם ברבים את כל פרשת 
פיקדונו בידי מר רוטשילד והלל מאוד את יושרו וצדקותו ונתקדש שם ה' 
ברבים )ואף הסופרים הנוצריים מביאים את כל הסיפור בספרי ההיסטוריה 

 שלהם, שרי המאה ח"ה מעמוד קכ"ח והלאה(
ר' יוסף כהן ז"ל בנו של הרב עמוגי מעתוק הכהן  קידוש ה'ל יושר שגרם. 

זיע"א, היתה מלאכתו צורף, ופעם אחת קנה חמשה צמידים מאיזה ערבי 
והצמידים היו עשויים מזהב. אולם הערבי לא הרגיש בזה, שחשב שהם 
עשויים מכסף ומכר לו אותם בשווי של צמידים של כסף. )והגם שטעות הגוי 

גמ' ב"ק דף ק"ג:(, הלך ר' יוסף אל הערבי ואמר לו: שמגיע מותרת כמבואר ב
ולא מכסף, והראה לו אותם לו יותר כסף, היות שהצמידים היו עשויים מזהב 

ושילם לו כל ההפרש. נתן לו הערבי צמיד אחד מתנה והיה הולך ולא פסק פיו 
מלשבח ומלהלל אותו ואת העם היהודי על יושרם, שבזכות האלוקים שלהם 

  -הם יושר ואמונה, ונעשה בזה קידוש ה' גדול. )מאת בנויש ל
 דובר אמת בלבבוו

מספרים על מוה"ר המקובל האלקי הרב כליפה הכהן זיע"א מח"ס "מענה רך", 
שהיה מוכר בדים. ופעם בא אליו קונה כדי לקנות סחורה והציע לו מחיר. אולם 

ון ולכן לא יכל להשיבו. והקונה חשב שרבינו לא רבינו היה מברך ברכת המז
מסכים למחיר שהציע לו ולכן היה מוסיף לו מפעם לפעם. וכשגמר ריבנו לברך 

תאמין לי, שכאשר אמרת את המחיר הראשון, גמלה  -ברכת המזוון, אמר לו 
החלטה והסכמה בלבי למכור לך, ולכן אל תוסיף יותר אלא רק הסכום הראשון 

הרב שירויח ויצליח. והקונה התפלא על יושר ואמונת הרב ז"ל.  שנקבת. וברכו
 )והשווה על רב ספרא בגמ' מכות כ"ד(.

 מצאו דולרים ויהלומים במזרון והרב אמר להחזיר
אברך קנה בית שהיה שייך ליהודיה בת תשעים וחמש שנפטרה. האשה שמכרה 

ן או כח את הבית, היתה בתה בת השבעים של הישישה, שלא היה לה כל רצו
לפנות את הבית על כל מטלטליו. היא ציינה שהבית עומד למכירה על כל תכולתו 
)רהיטים, בגדים וכו'( ועמדה על כך שהדבר יכתב בחוזה המכירה. באחד הימים 
לפני פינוי הדירה, נכנסו ילדיו של האברך לדירה. אחד הילדים הבחין בחפץ 

היתה זו תיבת  מתוככי המזרוןהמבצבץ מתוך מזרון. הילדים הוציאו את החפץ 
מתכת נעולה במנעול בטחון. כאשר נפתחה הקופסה נדהמו הכל להיווכח 
שהיא מכילה אלפי דולרים במזומן, שטרי חוב ותכשיטים משובצים 

סכום רב ביותר. היה ברור שהישישה, בעלת הדירה  ביהלומים. המטמון היה שווה
שהיא החביאה, גם אם ייוודע הדבר, שנפטרה, לא גילתה לבני משפחתה אודות האוצר 

יתכן מאד שאין להם כל בעלות על התיבה. וכי בחוזה המכירה לא צויין במפורש 
מקום לא היה -שהבית נמכר עם כל תכולתו )יחד עם הכסף במזומן והתכשיטים( מכל

 כל ספק

 
 

רבי אברהם דוב בן רבי דוד מאווריטש זצ"ל, המכונה "בת עין" על שם ספרו, היה 
גאון ובקיא בכל חלקי התלמוד. ספרו המפורסם 'בת עין' עוסק בסדר הפרשיות. 

בימי עוסק במידת ההכנעה,  -חשב לאחד מספרי היסוד בתורת החסידות הוא נ
בחרותו כבר היה הבת עין בקיא בשס ופוסקים, ונודע במידותיו הטרומיות. 

 ברעידת אדמה הגן על מי שהיה סמוך אליו 
בשנת תקצ"ז, רעידה שהותירה רק עשירית  ברעידת האדמה שארעה בצפת

מתושבי צפת בחיים. בזמן הרעש היו הבת עין ותלמידיו בבית המדרש בתפילת 
אחד של בית המדרש, והוא  מנחה. הרב ביקש מכל הנוכחים להתאסף סביבו בצד

נשכב על רצפת בית המדרש. ובצד השני נפערה האדמה והתמוטטה התקרה. בית 
לאחר שאירע הנס, מדרש זה נשאר כפי שהיה מאז, והוא זכר לנס שאירע שם.

הסביר הבת עין שההשטחות על הרצפה היתה תגובה לרעידת האדמה, שנראה 
. והנשק כהתמודדות מול זה הוא שנגרמה בעקבות נסון השטן להחריב את צפת

"התבטלות". ובכך שנשכב על הרצפה הביע התבטלות גמורה. כפי שנהג רבי אחא 
בן יעקב, כשנלחם עם הס"מ. שהופיע מולו כנחש בעל שבעה ראשים, והצליח 

 לערוף את כולם ע"י כריעה והשתטחויות )קידושין כט(
 ברך שהכל וניצל מהפורעים 

הבת עין ואיימו  תקפו את תושבי צפת, חטפו את בשנת תקצ"ח כשדרוזים
לרוצחו. הבת עין ביקש מים, ולאחר שברך 'שהכל', עבר לידם אדם שצעק עליהם 
ואמר שאם ירעו לרב, תהיה מרה אחריתם. פחד גדול אחז בהם והם שחררו את 

 הרב לנפשו.
 מסר נפשו שתפסק המגיפה

בשנת התר"א כשהתוללה מגפה בצפת, הבת עין אמר לתושבים שלאחר פטרתו, 
 ואכן כך היה. -תיפסק המגפה

 האדמו"ר בת עין בא לעורך דין בחלום שיבטל את הקנס
לפני כמה שנים הרחיבו את בית מדרשו של רבינו בעיר  סיפר הר"ר יעקב זיידה: 

צפת. בשכנות לבית הכנסת היה גר עורך דין אחד, שהתנגד מאד לבניה, ותבע 
אותם למשפט. העורך דין אכן ניצח במשפטו, ובבית המשפט קנסו אותם בקנס 

לשלם  כסף בסכום גדול. גבאי בית הכנסת פנו אליו בבקשה: היות שאין להם די
את הסכום בבת אחת, שיואיל לקחת מהם בתשלומים". הוא הסכים להם. 
למחרת מסר לו אחד הגבאים צ'יק על חלק מהתשלום. לפתע באמצע הלילה, שמע 

ניו העורך דין חיור הגבאי דפיקות חזקות על דלתו, הוא פתח את הדלת, והנה לפ
כסיד. מיד אמר לו העורך דין: הנה קח תיכף ומיד בחזרה את הצ'יק". לתמיהת 
הגבאי, ענה לו העורך דין: "בחלומי ראיתי איש הדור פנים, ואמר לי שהוא ה'בת 
עין', ומזהיר אותי שאם אני לא מחזיר תיכף ומיד את הצי'ק ומבטל את כל 

בעוד נשמתי בו קמתי ממיטתי להחזיר לך את התביעה, רע ומר יהיה סופי. לכן 
הצי'ק, והקנס בטל ומבוטל". ]יכולים לראות היום את הצילום צי'ק, ואת הסיפור 

 בכניסה לבית המדרש[.
 הידבקו במידותי התרחקו מלשון הרע שקר וגסות הרוח וכך תדבקו בי

מרבה הרב לדבר אודות ההכנעה וההתרחקות מכל שמץ של  'בת עין',בספרו 
גאווה וגסות רוח. מסופר עליו שכאשר נפרד מבני קהילתו באירופה טרם עלותו על 
הספינה שהובילה אותו לארץ ישראל, התקשו בני הקהילה להיפרד. השיב להם 

לאדם להידבק  בעל ה'בת עין': "חז"ל אמרו על הפסוק: 'ולדבקה בו', וכי אפשר לו
בשכינה? אלא הידבק במידותיו מה הוא רחום וחנון וגומל חסדים, אף אתה רחום 

שעל ידי שדבקים במידותיו של אדם נחשבים  –וחנון וגומל חסדים", ומכאן 
אף אתם דבקו עצמכם במידותיי אשר הורגלתי בהם מנעוריי  –כדבוקים בו עצמו 

 –דות שהורגלתי להיזהר מנעורי הם עד היום הזה, ותהיו כדבוקים בי ממש. המי
 לשון הרע, שקר וגסות הרוח".

 יים ביום ההילולה  ובתו השתדכה  לענ גדולה ורחבה  ערך סעודה
שמעתי מאחד מגדולי הדור שליט"א מהיושבים ראשונה ב'מזרח' של בני ישראל,  

דאגה  שבשנת תשע"ז ישבה בביתו בת גרושה ל"ע, והיה לב ההורים מתפלץ מרוב
וצער, ביום י"ב כסלו שלח את אחד מתלמידיו לערוך סעודה רחבה וגדולה לעניי 
צפת, לא עברו שבועיים תמימות ובתו באה בקשרי אירוסין עם בחור עידית 

 .שבעידית, ממש פלאי פלאים
 התפלל בציונו וזכה בלוטו 

בישיבת 'בית אברהם' בעיה"ק ירושלים תובב"א, ישנו 'קרן' לעריכת סעודות מדי 
ולא קדישא, ומעשה שהיה כך היה, לפני עשרות בשנים היה שנה בשנה ביומא דהיל

יהודי ושמו הרה"ח ר' שלמה גראס ז"ל, לפרנסתו התעסק במכירת נפט, ברם, 
יגיעתו רבה ושכרו מועט, ומכיוו שכך, רעב ומחסור שררו בדרך קבע  –עסק זה 

זי"ע, השתטח ר' שלמה על ציון הקודש  בת עין'בביתו, ויהי בליל ההילולא של ה
, ושפך את לבו כמים, בתפילה ובתחנונים שירוויחו לו פרנסתו מן השמים, לאחר 
מכן, חזר לביתו ועלה על יצועו, והנה בחלומו רואה הוא את ה'בת עין' זי"ע, 
ויאמר לו ה'בת עין', דע לך שקורת רוח מרובה הסבת לי בתפלתך על קברי )ידוע 

ים כשמתפללים על קברם, וראה זוה"ק פר' ויחי רכה.( אך זאת שהמתים נהנ
מדוע לא ערכת סעודה לכבוד ההילולא, תיכף התעורר ר' שלמה משנתו,  –אשאלך 

וקיבץ משארית לחמו הדל, כינס עשרה יהודים, וערכו יחדיו סעודת הילולא. 
נו נתעשר וזכה בהו עתק שממלמחרת היום הלך ר' שלמה וקנה כרטיס לוטו 

בעשירות גדולה, ואף הקים מממונו 'קרן', אשר עד עצם היום הזה עדיין עורכים 
 .ממנו סעודות הילולא

שאם ישתדך תעשה  הבטיחה בציון הרבאחותו בחור בן ארבעים המחכה לזיווג 
 סעודת הילולה וסעודת הודיה ונושעסעודה ביום ההילולה 

אספרה נא מעשה אשר ביודעי ומכירי קאמינא, בבית אחד נישאו הילדים בס"ד 
בזה אחר זה, זולתי בחור אחד אשר נתקעו שידוכיו בזה אחר זה, בד בבד טיפס 

ויהי בן ארבעים שנה, גיל אשר  –יצחק אבינו בעת נישואיו גילו והגיע לגילו של 
הדעות נחשב לבחור כזקנה מופלגת עד מאד, יחד עם גודל הצער והמכאוב של  לכל

הבחור, של ההורים וכל בני המשפחה מסביב, ויהי בחודש טבת תשע"ח, נסעה 
אחותו של הבחור לציונו של הרה"ק הבת עין ,שם הבטיחה שאם אחיה יבוא 

תשע"ח( תערוך המשפחה סעודת הודאה, וגם  רי אירוסי עד ר"ח שבט שנהבקש
תשע"ט(, ואכן, לא עברו שבועיים, והבת סעודת הילולא בי"ב כסלו לשנה הבאה 

                                …ביום שלישי כ"ב טבת בא ה'גלות' לקיצו, והבחור בא בקשרי שידוכין –עין פרע חובו 
 בי"ב כסליו וזכה לפרי בטן  ציון הרבל עלה

 י"ב כסליו –יו כמה וכמה שנים מיוםכמו"כ שמעתי מבעל המעשה אשר עברו על
 

בלבו של האברך מה עליו לעשות. הוא לא יטול לעצמו את המטמון, אלא אם כן 
ו שההלכה מתירה ממון זה לפי דין תורה. טלפן האברך לרבי משה יתברר ל

פיינשטיין וסיפר לו על המקרה. ר' משה ביקש שהות להרהר בדבר ואמר לו שיטלפן 
למחרת, כשטילפן שוב, אמר לו ר' משה: "הנך חייב להחזיר את הכל, החוזה 

נשים האומר שמטלטלי הבית ימכרו ביחד עם הבית אינו כולל גם מזומנים. א
מוכרים, בדרך כלל, רהיטים, בגדים וחפצים אחרים יחד עם הבית. אולם מעולם 
אין הם מוכרים עם הבית גם כסף מזומן. ובמקרה זה גם ליהלומים הגדרה של 
כסף, כי לא היתה אף פעם כוונה למכרם". האברך נשמע כמובן לפסק, הוא החזיר 

ע שמן הראוי שחלק מן את הכל לבתה של בעלת הבית, שנדהמה מיושרו, והצי
יחולק לצדקה, לעילוי נשמת הנפטרת. )ספר  -שהגיע לידיה בהיסח הדעת  -האוצר 

 "רבי משה פיינשטיין"( 
 בזכות יושרו בעל האחוזה נתן לו לבנות בית

קֹוִמי   ֲאִציל ַּבַעל ָהֲאֻחָזה ַהמ  ִליָטא ָקָנה מ  לֹוִנים ד  ִעיר ס  הּוִדי מ  ִחיר  28י  ַבׁש ִּבמ  רֹות ד  ִככ 
ַבׁש, ּוָמָצא ֶׁשִמ  ָתה, ָׁשַקל ֶאת ַהד  ר ַהַּבי  בֹוא ַהּסֹוח  ׁש רּוָּבל ָכל ִכָכר. ּב  ָקלֹו ָחמ  ִכָכר.  38ׁש 

ַבׁש ָהֹעֶדף ֲאֶׁשר ָמָצא.  ַעד ַהד  ם לֹו ּב  ַׁשל  ֹסַע ֲחָזָרה ֶאל ַהגֹוי ַּבַעל ָהֲאֻחָזה ּול  ִלּבֹו ִלנ  ָגַמר ּב 
ַתַחת  ַבׁש, ו  ָטעּות ָנַתן לֹו ֹעֶדף ֶׁשל ד  בֹואֹו ֶאל ָהָאִציל ִגָלה לֹו ִכי ּב  , 38ִכָכר ָמָצא  28ּב 

ם ָהָאִציל ַהגֹוי ּוִמיָ  תֹומ  ַרת ַהֶכֶסף ַסְך ֲחִמִשים רּוָּבל. ִהׁש  הּוִדי ֶאת ִית  ד הֹוִׁשיט לֹו ַהי 
י  א  ׁשּו שֹונ  ַבק  א י  ִני רֹוֶאה ַּבֲעִליל ִכי ַאְך ַלָשו  הּוִדי, ַויֹאַמר: ַעָתה ִהנ  רֹו ֶׁשל ַהי  ָיׁש  ִהָּוַכח ּב  ל 

הּוִדים תֹוֲאנֹות וַ  ֶכם ִכי ַאְך ִמר  ַהי  ִמיצ  ַהׁש  ֶכם ּול  ַבזֹות  יֶכם ל  עֶׁשק ֲעִלילֹות ֶרַׁשע ֲעל  ָמה ו 
הּוִדי ַאֶתם אֹוֲהִבים." ר לֹו ַהי  ָכִלי. ִספ  ל ַעל ַמָצבֹו ַהַכל  ֹקר ֶאת ָהרֹוכ  ִׁשיְך ָהָאִציל ַלח  ִהמ 

ֶחל   ַח ּב  הּוא ָשמ  ינֹוִני, ו  ֹמַע ִכי ַמָצבֹו ַּבַמֲעָמד ַהּב  ין לֹו ִדיָרה ִמֶשלֹו. ִכׁש  קֹו ַעל ַאף ֶׁשא 
ֹרת  ָך ַּבִית, ַוֲאִני ֲאַצֶּוה ִלכ  ה ל  נ  ר, ּב  הּוִדי ָכׁש  פֹוא, י  ן, א  ָאַמר לֹו: "ִאם כ  ן, ָפָנה ו  ָהָאִציל כ 

ֹסְך ָּבֶזה. ָתִקים ל   ַהַיַער ֶׁשִלי. ַאל ַתח  י ַהֹצֶרְך מ  ִצים ד  ָך ע  ַמַענ  ָין ָגדֹול ל  ּבֹוִני ִּבנ  ָך ַעל ֶחׁש 
ִכירּות. ַהֲחִליף ִדיָרה ִּבש  ָׁשָנה ל  י ָׁשָנה ּב  ץ ָלנּוַע ִמד  ָאל  ַבל ת  ָרָחב ל   ו 

ִני  ַבׁש, ִהנ  ִתי ִלי ֲעבּור ַהד  ַׁשב  ַעָתה," ִסי ם ָהָאִציל, "ֶאת ֲחִמִשים ָהרּוָּבל, ָהֹעֶדף ֶׁשה  "ו 
ַמָת  ָך ּב  ִדיַדי ַמֲחִזיר ל  י י  נ  ת ִּבפ  מֹופ  אֹות ּול  ָך ל  ַהיֹום ַאִציג אֹות  ָך, ו  ר  אֹות ַעל ָיׁש  מּוָרה ל  ָנה ג 

ַמַען ַיֲאִמינּו ִכי  ִתי ָלֶהם, ל  ַכנ  ֶתה ֲאֶׁשר ה  יִתי ֶאל ַהִמׁש  י ָהֲאֻחזֹות ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ֶאל ּב  ַּבֲעל 
ִנים ִויָׁשִרים  הּוִדים ֲאָנִׁשים כ  י ַהי  ב  ִכת  ָקִרים ַהמֹוִפיִעים ּב  ַהֲאִמין ַלש  לֹא יֹוִסיפּו ל  ָמה, ו  ה 

ִמִיים."  ִטיׁש  ת ָהַאנ   )הזהרו בממון חבריכם, עמ' שעח(ָהע 
 זצ"ל, לוז'יןורבי חיים מוהגאון מסופר על  כל דבר שנקנה ביושר יש לו קיום.

לה המפה מעל שכינס אסיפה בביתו לדון בענייני הישיבה, באמצע הדיון נפ
השלחן, וכל הכוסות שהיו מזכוכית נפלו על הרצפה בקול רעש גדול. הרב הרגיע 
את הנאספים ואמר להם שהכוסות לא נשברו, תמהו הנאספים ובדקו וראו 
שכל הכוסות שלימים. שאלו את הרב איך זה יכול להיות, אמר להם, את 

, ולכן מה שנקנה בו הכוסות הללו, קניתי בכסף "כשר" שאין בו נדנוד של גזל
  לא נשבר ללמדנו כי כל דבר שנקנה ביושר יש לו קיום.

 מזוזה פ' כי תבא  דיני  בן איש חי והליכות עולם
חנויות של סחורה שיושבין בהם סוחרים כל השנה כולה אף על פי שאין  []כב 

יושבים אלא ביום כי בלילה הולכים לבתיהם הרי אלו חייבים במזוזה מיהו 
ם ולא בלילה וכן ]וכן במפעלים שעובדים ביויניח בלא ברכה כי הט"ז ז"ל חולק 

בתי ספר ובתי מדרש שלומדים רק ביום ולא בלילה יקבע מזוזה בלי ברכה 
ובבגדד יש פונדקים מלאים והמברך ומברך במקומות אלו יש לו על מי לסמוך[

חנויות שיושבים בהם הסוחרים כל השנה כולה ונהגו שלא להניח שם מזוזה 
וסמכו בזה על מה שכתב  והטעם כי בפונדק יש בו חנויות שיושבים שם גוים

 רמ"א ז"ל בסי' רפ"ו סעיף א' גבי חצירות שמקצת גוים דרים שם דפטורין: 
השוכר בית בארץ ישראל חייב במזוזה מיד משום ישוב ארץ ישראל אבל  []כג 

יום השוכר בית בחוץ לארץ והדר בפונדק בארץ ישראל פטור ממזוזה שלשים 
 אין צריך להסירה [ 30גם לאחר  יום ונשאר לבסוף 30]ואם שם מזוזה תוך 

במה דברים אמורים בשוכר בסתם אבל אם שכר בפירוש לששה חדשים או 
לשנה מאחר ששכר בפירוש לזמן שהוא יותר משלשים וקנה שכירות הבית 
באופן שאין אחד מהם יכול לחזור בו והוליך שם כליו ומטלטליו הרי זה 

רא ליה דאחר שלשים יסירנה מזוזה ואף על גב דהרב חק"ל  סביבמתחייב מיד
]רק לאחר ויחזור ויקבענה אין צריך להסירה אחר שלשים ולקבעה מחדש : 

ל בורא -תם ונשלם שבח לא  שלושים יום שגר בחול חייב במזוזה ובברכה[
 בריך רחמנא דסייען מריש ועד כאן עולם

בגלל לשון הרע ה"י מחלות יורדות לעולם ל"ע זוהר הקדוש מתורגם 
לעומתו השומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו ומי האיש החפץ חיים 

            ושפתיך מדבר מרמה אוהב ימים לראות טוב נצור לשונך מרע 
יּון י ֹקֶדׁש ִתה  ׁש  ַאנ  ָעָזר, ָכתּוב )קדש ישראל, וכתוב ואנשי וכו'( ו  ִלי.  ָׁשָנה ַרִּבי ֶאל 

ל  ָרא  אּו ִיש  י ֹקֶדׁש ַוַדאי. ֶׁשָשִנינּו, לֹא ָיצ  ׁש  ַאנ  ַאֲחָריו ֹקֶדׁש? ֶאָלא ו  י, ו  ׁש  ַאנ  ַמה ֶזה ו 
רּות ֶאָלא ִמַצד  רּות, ָלַקח אֹוָתם הקב"ה ַלח  אּו ַלח  ָנָפיו, הקב"ה ַאַחר ֶׁשָיצ  ִּבכ 

אּו ֲאָנִׁשים ֶׁשלֹו, ָּבִנים ֶׁשלֹו.,  ר  ִנק  י ֹקֶדׁש ַוַדאי, ֲאָנִׁשים ו  ׁש  יּון ִלי, ַאנ  י ֹקֶדׁש ִתה  ׁש  ַאנ  ו 
א ַאִחים  ֶׁשלֹו ַמָמׁש ִהָקר  ל ל  ָרא  ַעל ֶזה ָזכּו ִיש  ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָאַמר ֶאת ֶזה, ו  ו 

גֹו'. ַאַחר -ָּברּוְך-ַלָקדֹוׁש ָעי ו  ר  ַמַען ַאַחי ו  אּו הּוא, ֶׁשָכתּוב )תהלים קכב( ל  ר  ָכְך ִנק 
י  ׁש  לֹא ַאנ  בּוָאֹתה. ֹקֶדׁש ו  אִׁשית ת  ל ַלה' ר  ָרא  ֹקֶדׁש ַמָמׁש, ֶׁשָכתּוב )ירמיה ב( ֹקֶדׁש ִיש 
ָכל ָזר לֹא יֹאַכל ֹקֶדׁש.  ָכתּוב )ויקרא כב( ו  ָׁשמּו, ו  ָליו ֶיא  ֹקֶדׁש. ִמשּום ָכְך ָכל ֹאכ 

ִאיׁש ִכי יֹאַכל ֹקֶדׁש ִּבׁש   אּו ֹקֶדש, ּוִמּׁשּום ֶשֵהם ָגָגה. )שם( ו  רְׂ ֵאל ִנקְׂ רָׁ ִנינּו, ִישְׂ שָׁ
דֹול,  שֹו גָׁ נְׂ עָׁ ַכּנֹות ֵשם ַלֲחֵברֹו, וְׂ לֹא לְׂ ַנאי וְׂ ֵשם גְׂ רֹא ַלֲחֵברֹו בְׂ ם ִלקְׂ דָׁ אָׁ סּור לְׂ ֹקֶדש אָׁ

ְך שֹונְׂ ֹצר לְׂ תּוב )תהלים לד( נְׂ ִנינּו, כָׁ ִרים ֲאֵחִרים. שָׁ בָׁ ל ֶשֵכן ִבדְׂ כָׁ גֹו'. ַמהּו  וְׂ ע וְׂ ֵמרָׁ
ם.  עֹולָׁ דֹות לָׁ ע ַמֲחלֹות יֹורְׂ רָׁ שֹון הָׁ ַלל לָׁ ע? ֶשִבגְׂ א ֵמרָׁ י, ָכל ִמי ֶׁשקֹור  ָאַמר ַרִּבי יֹוס 

ין ּבֹו. ֶׁשָאַמר ַרִּבי ִחָיא ָאַמר ַרִּבי  ַמה ֶשא  ָפס ּב  ַגֶּנה אֹותֹו, ִנת  ין ּבֹו ּומ  ם ֶׁשא  ׁש  רֹו ּב  ַלֲחב 
ִקָיה, כָ  ָחָייו, ִחז  ִדים לֹו ִלל  יֹור  יִהֹּנם, ו  רֹו ָרָׁשע, מֹוִריִדים אֹותֹו ַלג  א ַלֲחב  ל ִמי ֶׁשקֹור 

רֹא ָלֶהם ָרָׁשע.  אֹוָתם ֲחצּוִפים ֶׁשל ַהתֹוָרה ֶׁשֻמָתר ָלָאָדם ִלק  ָרט ל   פ 

 
 בעניין תפלה מעומק הלב" מתורגם  "מאמר הזוהר

ִקָיה ָפַתח )תהלים קל(  )מקור הזהר פרשת בשלח דף  סג בפרשת המן( ר' ִחז 
ָראִתיָך ה' כתוב. ִׁשיר ַהַמֲעלֹות  לפרש מה שכתוב ִׁשיר ַהַמֲעלֹות ִמַמֲעַמִקים ק 
ָלא ָפִריׁש ַמאן ָאָמרּו. ואינו מפרש מי אמרו ֶאָלא ִׁשיר ַהַמֲעלֹות,  לכן כתוב  ָסַתם, ו 

ִמיִנין )דף ס''ג ע' יַמר, שעתידים כל בני העולם סתם, לפי ִדז  מ  ָמא ל  י ָעל  נ  'ב( ָכל ּב 
ָמא. שעתיד שיר זה להאמר  י ָעל  ָדר  יּה ל  ר  ימ  מ  ַזִמין ַהאי ִׁשיר ל  לאומרו, והיינו  ד 
ָהִכי  ָראִתיָך. שענינו ו  לדורות עולם ּוַמאי הּוא עניין שיר זה, ואמר ִמַמֲעַמִקים ק 

י ַצל  ָכא ַקִדיָׁשא, כך למדנו כל מי שמתפלל  ָתאָנא, ָכל ַמאן ִדמ  י ַמל  לֹוָתא ָקמ  צ 

 יושר  – סיפורים  מחזקים
 
 

הרה"ק הבת עין זי"ע, וכמו שהעיד על עצמו שמנעוריו הורגל להתרחק ביותר  –נר לרגלי בעל ההילולא  ידוע הדבר, שענין הענווה היתה. .                            
 על קברי צדיקים בבית החיים בצפת, העיז פעם בעת שהשתטח רבינו .כן כל הספר 'בת עין' מלא וגדוש במעלת ההכנעה והענווה ובגנות גסי הרוחמגסות הרוח, וא

ם בזה, הרי זה אחד המלווים, ואמר בביטול: "מי יודע אם באמת נטמן הצדיק פה". ענה רבינו ואמר: "דבר שהוא מסור ומקובל אצל הרבה יהודים, ואין מאמיני
ברבים , ומהם ראו וכן עשו בישיבה חשובה בעיה "ק ירושלים , והם קבלו על  ה שבמודיעין עילית התפרסםוהנה המעשה שאירע בישיב אפיקורסות". )אור הגליל(

וכך הוה, לפני  לבת עין  עצמם שאם יתארסו עשרים בחורים )כמניין הבחורים 'שנשאר ו' מחברי השיעור( אזי יעשו סעודה רבתית ביומ " ד י"ב כסליו תשפ "ב,
 רון מתוך העשרים מצא אף הוא את זיווגו למזל טוב . כשבוע נשלם ה 'מניין', והבחור האח

 
 

 אמרי חז"ל
                                 

 אמרי חכמים

 האדמו"ר בת עין סיפורים על 
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