
 בשלח

 "דעק

  .ויהי בשלח פרעה את העםיג.יז 

ישראל לצאת ממצרים, לא יצאו  כתוב בחז"ל, כי כאשר באו

אמר לפרעה "אין אנו  אלא ברשותו של פרעה. ומשה רבינו

הרי אתם בני  יוצאים מכאן עד שתאמר הרי אתם ברשותכם

 )מובא באור החיים הק' פי"ד פס' ח'(. ולכאורה מדוע היו חורין"

פרשת סביר המשנה למלך בספרו צריכים את רשותו? מ

כתוב בחז"ל, שהרכוש שבנ"י הוציאו ממצרים היה כעין  ,"דרכים

שמקבל עבד עם שחרורו. ועל הפסוק "הענק תעניק לו  הענקה

ומיקבך", דרשו חז"ל בספרי, כי כשם "שאני  מצאנך ומגרנך

וינצלו את מצרים, אף אתה הענק  שנאמר ,הענקתי לך במצרים

הענקה, וההלכה שהבורח מאדונו  הרכוש היה תעניק לו". וא"כ,

בהענקה היו צריכים  אין לו הענקה )קידושין ט"ז:(, וכדי לזכות

 .לצאת בהסכמה, יציאה ולא בריחה

 . ולא נחם וגו' פן ינחם העםיג.יז 

 ראה כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים והרחקות שלא

 יבוא לידי עבירה, שהנה הקב"ה בעצמו עשה הרחקה, פן יינחם

 .העם

 ‘.וחמשים עלו וגויג.יח 

‘, וחמשים’ יץ את התיבה‘הדברי ישראל ממודז ק“דרש הרה

 היינו, ושמחים עלו בני ישראלד 'ושמחים’בהיפך האותיות 

ולא ‘ וחמשים’ש “ומ‘. תצאו כי בשמחה’ד שנאמר “ממצרים, ע

היה, ממה שעלו  בפירוש ושמחים, לומר ששמחתם אמר

שמחת  ולא, טומאה, לחמישים שערי טהרה מחמישים שערי

 .כסף וזהב, ביזת מצרים

 .דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו על פי החירותיד.ב 

” אוהב ישראל“אברהם יהושע בעל  'אמר הרבי ר -פסוק זה 

ך רמז כמה יש להיזהר בעוון החמור מלמד אותנו בדר - מאפטא

חובה על האדם לשבת ולחנות  -וישבו ויחנו של לשון הרע

לפני שהוא נותן לפיו חירות  -לפני פי החירות  .)לחכות מעט(

 ...רוחו לדבר ככל העולה על

 .ופרעה הקריב... ויראו מאדיד.י 

את נפשו שלא לחוס על כבודו, ואסר מה הקריב פרעה? הקריב  

בראש  את רכבו בעצמו. הקריב את נפשו, והסתכן לנסוע ראשון

 -מחנהו. הקריב את ממונו, שאמרו המצרים: "אחלק שלל" 

לעצמו  שהבטיח להם פרעה להתחלק עמם בשלל, ולא ליטול

את הכל, כדי לעודדם להילחם בישראל. כשראו ישראל כל זאת, 

יגבר  בזכות מסירות נפשו של פרעה,התייראו מאד, שמא 

  

  

 

 

 

שאלה: מעשה בגביר נכבד מחוץ לארץ שהגיע לביקור 

בארץ ישראל, ובאחד הימים הזדמן לכולל בו לומדים 

אברכים מצוינים. כשנכנס לבית המדרש, הבחין 

שהציבור מתכונן לתפילת מנחה, ורצה גם הוא 

להתפלל עמהם. אבל מכיוון ושכח להביא את חליפתו, 

ללבוש חליפה בעת התפילה, הוא  והיה מקפיד תמיד

פנה לאחד האברכים ושאל: "האם יש כאן חליפה 

השיב לו האברך "?. מיותרת שאוכל ללבשה בתפילה

במאור פנים: "אני מתפלל מאוחר יותר, תוכל ללבוש 

דומה  הגביר לבש את החליפה, שלא היתה ."את שלי

כלל לחליפות היוקרתיות שהוא נוהג ללבוש, אלא 

בלויה ופשוטה מאד. אך המעניין הוא, שעם החליפה 

הזאת חש העשיר התעלות והתרוממות הרוח בתפילה, 

"ככל הנראה אני עטוף בכסות של תלמיד חכם שאין 

לו בעולמו אלא תורה...", חשב לעצמו. בהמשך הוא 

המלאים בדברי הבחין שבכיס החליפה ישנם דפים 

תורה בכתב יד. הוא שלף מהכיס ועיין בהם ואורו 

 .עיניו... הם היו מלאים בדברי תורה מתוקים מדבש

לאחר התפילה החזיר את החליפה למתלה ויצא. 

הוא מצא בכיסו מעטפה, , כשלבש האברך את החליפה

אותה הניח הגביר, ובתוכה אלף דולר! ולצידם נייר עליו 

י הרגשה מיוחדת כשהתפללתי כתב הגביר: "היתה ל

בחליפתך, שכפי הנראה ממנה, הנך תלמיד חכם 

הזקוק לתמיכה כספית". הגביר הוסיף וכתב: 

"והתפעלתי גם מחידושי התורה הנפלאים שלך, 

האברך מיהר לגשת לגר"י ". שמצאתי בכיס החליפה

זילברשטיין שליט"א וסיפר: "חידושי התורה מהם 

א שלי, אלא של אחד העשיר כל כך התפעל, למעשה ל

מחברי... מה עלי לעשות עם הכסף, האם הוא שייך לי 

  ."?או שמא עלי למסרו לכותב החידושים

תשובה: נראה שבעל החליפה יכול להשאיר אצלו את 

התרומה, משום שמסתבר שהתרומה היתה ניתנת לו 

אף ללא מציאת חידושי התורה, משום שהגביר 

זכה להרגשה התרשם שמדובר בתלמיד חכם עני, ו

וכפי שראינו, הגביר פתח  ,מיוחדת בתפילה עם חליפתו

תחילה בהתרשמותו מהחליפה ומהאברך, ואת דברי 

התורה ציין לבסוף, כלומר שהם רק הוסיפו להערכתו, 

כמו כן,  .ולכן יש לנקוט שהמתנה שייכת לבעל החליפה

הגביר אמר שרוצה ליתן את הכסף לבעל החליפה, ולא 

נה ניתנת לו רק אם דברי התורה הציב תנאי שהמת

נכתבו על ידו, אלא נתן בסתם, וממילא המתנה שייכת 

 .לבעל החליפה

 



יגבר  בזכות מסירות נפשו של פרעה,התייראו מאד, שמא 

עליהם, ולכן בקשו שגם להם תהיה מסירות נפש שכזו. 

מכיון שכך, אמר הקב"ה למשה: "דבר אל בני ישראל ויסעו" 

שיסעו ויכנסו לתוך הים, יוכיחו את מסירות נפשם,  בזה

 .ויעמוד להם הדבר כנגד מסירות נפשו של פרעה

 . במדבר לקחתנו למותהמבלי אין קברים במצרים יד.יא 

 במדרש לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן שמא יגרום החטא

 ויתקיימו לרעה, דור המדבר אמרו לקחתנו למות במדבר וכך

 .נגזר עליהם, במדבר הזה ייתמו ושם ימותו

אותם עוד לר אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפויד.יג 

 .עד עולם

ה"נודע ביהודה" זיע"א,  מסופר על הרה"ק רבי יחזקאל לנדא

כשלמד  בילדותו כחריף ושנון מאד. שפעם שהתפרסם כבר

אייזיק סג"ל מלודמיר, והוא  תורה מפי רבו הרה"ק רבי יצחק

גדולי ישראל  שתים עשרה שנה. התנגחו והתווכחו אז כבן

אה לפניהם, בדבר שני אחים שב בפולין, על שאלה אחת

שותפים במסחר  שנים רבות חיו באהבה ואחוה, והיו אשר

 באמונה. אבל פתאום התחיל השטן וקנין, ונשאו ונתנו

ומריבות, שגרמו  לרקד ביניהם, פרצו סכסוכים, קטטות

שבועה  האחים, עד שאחד מהם קפץ ונשבע לפירוד גמור בין

את פני אחיו  יוסיף לראות חמורה שאין לה התרה, שלא

השני, עד כי  שבועה זו דכאה את רוחו של האח .לעולם

האח החי נפשו היתה מרה עליו, . אחזהו השבץ ומת רח"ל

והרגיש שהוא  נוחם אכלו את לבו ובשרו, כי ידע רגשי

הגורם למותו הפתאומי של אחיו,  בקצפו וחרון אפו, היה

ולבקש ממנו  רצה לבוא ולראות את פני אחיו המת הוא

בשבועתו אשר נשבע בשעת כעס,  מחילה וסליחה, אבל נזכר

לרבני עירו  יוסיף לראות את פני אחיו לעולם. ופנה שלא

 שבועה זו עומדת בתוקפה גם לאחר לשאול את פיהם, אם

למשא ומתן של הלכה  שכבר מת אחיו. שאלה זו נתנה מקום

 והנה. וחקירות עמוקות בהלכות שבועות ולפלפולים

בתור העילוי מאפטא, שמע  יחזקאל הצעיר שכבר נתפרסם

והשנון מצא מקום  השאלה הזאת אשר גם רבו החריף על

תמה אני , בחריפותו ובפלפולו, ופנה לרבו ואמר להתגדר בה

דרך רחוקה בתלמוד ובפוסקים,  על גדולי דורנו המחפשים

דבר זה כתוב  היתר לשבועה זו, ושכחו לגמרי כי אם יש

 שמע רבו החריף את דברי תלמידו. ורה להיתרמפורש בת

תלמידי פתח פיך ויאירו  הצעיר והשתומם ואמר לו, אם חכם

כך אמר  פשוט מאד, ענה יחזקאל הצעיר, והלא דבריך. הדבר

כי אשר ראיתם את מצרים היום ' משה לישראל )שמות יד יג(

נאמר אחרי זה  תוסיפו לראותם עד עולם'. ובכל זאת לא

 את מצרים מת על שפת הים'. והרי ירא ישראלבפסוק ל' 'ו

פני האדם לאחר  לפנינו ראיה ברורה כי מה שרואים את

 

   

משל לשר מכובד אחד שנסע בכרכרה כשבדרך ראה 

שיכור ישן בשלולית של בוץ על אם הדרך. רעיון שובב 

עלה במוחו והוא החליט להשתעשע עם השיכור: הוא 

השיכור לביתו המפואר, ציווה על משרתיו לקחת את 

מכן להשכיב אותו במיטה -לרחוץ ולהלביש אותו ולאחר

מפוארת כשליד המיטה יונחו בגדי כומר. "כאשר יתפכח 

השיכור משכרותו, גשו אליו ודברו עמו בהכנעה כאילו 

המשרתים שמחו . הורה להם השר "נעלה-היה כומר רם

 לשתף פעולה עם התרגיל. הם ציפו בקוצר עיניים לרגע

כשהדבר קרה הם . בו השיכור יירגע ויפקח את עיניו

האם נוכל להגיש לך  ,מיהרו לגשת אליו. "אבינו הכומר

האם תרצה לטעום , משהו לשתות?" "אדוננו הכומר

משהו?" "כומר נכבד, כיצד נוכל לעזור לך?" השיכור 

שכבר התפכח מיינו בהה בהם בחוסר הבנה. האם הוא 

פעם -כר כי הוא היה איכומר? חשב לעצמו. הוא לא ז

כומר! מצד שני, כולם קוראים לו כומר, ואפילו ליד מיטתו 

מונחים בגדי כמורה. אולי הוא לקה באמנזיה והוא אכן 

החליט השיכור לעשות בדיקה פשוטה. הוא יבקש  ?כומר

 .מהמשרתים להביא לו את ספרי הלימוד של הכמרים

אה אם הוא יקרא בספרים ויבין מה שכתוב בהם, כנר

שהוא אכן כומר; אם הוא לא יצליח ללמוד מתוך הספר, 

כנראה שהוא לא כומר והאנשים האלה רק משטים בו. 

לבקשתו הביאו לו המשרתים את הספרים. הוא פתח את 

הספר הראשון, השני והשלישי ולא הבין מאום. הוא כבר 

עמד להסיק מכך שהוא אכן לא כומר, כשלפתע חלפה 

לי כל הכמרים לא יודעים קרוא במוחו מחשבה משונה: או

כמוהו? אולי כולם רק מעמידים פנים שהם  ,וכתוב

קוראים מתוך הספרים עבי הכרס, כשלמעשה הם לא 

 "מבינים מה כתוב בהם? "כנראה שבכל זאת אני כן כומר

 .חשב השיכור לעצמו –

הנמשל: אנשים רבים נוטים לראות את העולם דרך 

ם יש חסרון מסוים משקפיהם הצרות. הם בטוחים כי א

באישיותם, הם נוטים לטעון כי העולם כולו סובל מאותה 

   .חיסרון בדיוק, וכי אין עליהם לעשות כלום בנידון

 



סייע מ ומנין לנו שנקבל על כך שכר? אלא, אם הסוס שרק .

וכמה  לרוכב מקבל את דין הרוכב לעניין העונש, על אחת כמה

 אנו הנשים, שעל הסיוע ללמוד התורה של הבעלים והבנים

פסוק: "לסוסתי ברכבי פרעה מגיע לנו שכר, ובזה יובן ה

מדמה  שלכאורה קשה להבין מה פתאום הוא רעיתי" ךדימיתי

 . ה לסוסה, אך לפי הנ"ל ניחאאת האיש

 .טו.כג ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם

ון יחזקאל׳, היה נוהג לחזור ולעורר באמרה הבאה: בעל ה׳חז 

חז״ל )ב״ק פ״ב.(: ׳אין מים אלא תורה׳, אבל  והנה אמרו

בלימוד, ומי התורה נדמים לאדם  לפעמים לא רואים הצלחה

מרים הם״. ״ויורהו  "ולא יכלו לשתות מים ממרה כי -כמרים 

 - מלשון עצה, ומהי העצה? ״וישלך אל המים״ -ה׳ עץ״ 

ים מכל הבלי העולם ומשליכים את עצמם אל תוך מי מתנתק

 -זוכים לטעום מנופת צוף נועם התורה  התורה, או אז

 ׳וימתקו המים׳

 .טז.טו ויאמרו איש אל אחיו מן הוא

 בבית החפץ חיים. רבי שמעון שוואב זצ"ל התארח פעם לשבת

 וכך שמע ממנו אותו ליל שבת בנוכחות ציבור רב שהתקבץ

חדרו: חז״ל אומרים שכל אדם היה יכול לטעום במן לתוך 

שחפץ בו, וכפי שכיון בזמן אכילתו. ומה אם  טעם כל מאכל

טעם שבעולם, איזה טעם היה  לא חשב כלל, ולא כיון לשום

מחשבה, אין כל  ״בהעדר -שאל החפץ חיים, והשיב  -אז למן? 

 טעם״! שכן מן הוא דבר רוחני, וכל דבר רוחני אין לו מקום

 -מה יכול להיות יותר טעים מאשר קטע גמרא  ללא מחשבה.

חיים במתק לשונו, תוך שהוא מנשק קצות  המשיך החפץ

מתוק וערב! ואף על פי כן,  זה כל כך -אצבעותיו, להמחשה 

יהיה גם  בהעדר מחשבה הדברים אין להם טעם כלל ...כך

לעתיד לבא כשנזכה לביאת המשיח, בב״א. מי שחשב על 

וציפה לבואו, יטעם טעם משיח כשיבוא, ומי  וחיכה משיח

 !ירגיש בו שום טעם כשיבוא שלא ציפה לבואו לא

והנח אתו...  קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מןטז.לג 

 .למשמרת לדורותיכם

להזכיר  ר עכשו צוה ה' לשים את המן בצנצנת כדימדוע כב 

לפני הכניסה  לדורות את נס המן? הרי ניתן היה לעשות זאת

לתזכורת זו, כולם  לארץ ישראל, שהרי דור המדבר אינו זקוק

אלא, כאשר שם אהרן את  ?!ראו את נס המן במו עיניהם

ישראל נס נוסף. עם ישראל  צנצנת המן לפני הארון, ראו בני

ולא ניתן להותיר ממנו ליום  ,שהמן מתקלקל תוך יום ידע

אנשים ממנו עד בוקר וירום  למחרת, שהרי נאמר "ויותרו

שבצנצנת עמד בטריותו ימים רבים.  תולעים ויבאש", אך המן

 צנצנת מן ביום שבו הוקם המשכן לכן צוה ה' לקחת

 

 

 

פני האדם לאחר  לפנינו ראיה ברורה כי מה שרואים את

 .ולא על זו חלה השבועה ,מותו לאו שמה ראיה

 .תחרישון ה' ילחם לכם ואתםיד.יד 

כמו   -אומר האבני נזר- מצוה, לא היה עליהם לעשות שום 

קרבן פסח כי  יו צריכים להקריבמצרים שה בשעת יציאת

למען  אם להחריש ולידום. כי במקום שיש מסירות נפש

 השי"ת, שם אין עוד צורך במאומה. הכח הזה והזכות

 .הזאת, גדולים הם מכל המעשים והפעולות

 .מה תצעק אלייד.טו 

מה היה פשר אי סבלנותו של משה, הרי הקב"ה הבטיח 

י את לב פרעה ורדף אחריהם, ואכבדה בפרעה וחזקת" ,לו

חילו". כלום חס ושלום פקפק משה באמתותה של  ובכל

האם לא היה לו בטחון שהקב"ה ? ובקיומה' הבטחת ה

אלא אומר ר' ישראל מסלנט מחשבתו ? ימלא את הבטחתו

שעל חשבונם של ישראל אין להיות  של משה רבינו היתה

 ...בעל בטחון

בה'  ויושע ה' ביום ההוא את ישראל... ויאמינו לא-יד.לא

 .ובמשה עבדו

 רבי שלום מבעלזא זיע"א בגין אשה אחת באה אל הרה"ק

כשנכנסה אל הקודש שאל אותה הרבי  דבר ישועה ורחמים

קודם כתיב , ענתה האשה, רבי אמונה מבעלזא: היש לך

', תחלה צריכה הישועה לבא ויאמינו בה , ואחר כך'ויושע ה

הפטיר הרבי: צודקים דבריה...  .'האמונה ואחר כך תבוא

 .משאלת לבה ונושעה ואמנם עד מהרה נתמלאה

  .לי ואנוהו אלוקי אבי וארוממנהוזה אטו.ב 

ין שהיו ישראל מרא” (‘ב‘ש רבה פר“שה)במדרש  איתא

ק “וכך היה אומר הרה“,. לי ואנווהוואומרים: זה א באצבע

אהרן מבעלזא: אין אמונה מוחשית יותר מאשר מצב  רבי

 , ועל כך אומרזה אלימראין באצבע ואומרים: של  זה

 מלשון נוי ויופי, ובכל זאת מוסיף“ ואנווהו”הפסוק 

אבי  אלוקי”הפסוק ומלמדנו שיש מצב נעלה יותר, וזהו 

כפי , כי להאמין באמונה פשוטה ותמימה“. וממנהוואר

מראייה  שנמסרה לנו מאבותינו, הרי זה דרגה נשגבה יותר

ואמנם   .!“זה אלי”מוחשית, הוראה באצבע ואמירת 

פשוטי  ץ הביא שבימי האינקוזיציה, דוקא“החסיד יעב

 .העם מסרו נפשם להריגה

ורכבו  שירו לה' כי גאה גאה סוסותען להם מרים טו.כא 

 .רמה בים

מכל השירה שאמרו משה ובני ישראל, בחרה מרים 

אלא, שהקשה לה למרים: ? בפסוק זה. מדוע הנביאה רק

שבקש להרוג את בני  מילא הרוכב מגיע לו לטבוע בים כיון

היא: הסוס עזר לו,  ישראל, אבל מה אשם הסוס? התשובה

אמרה מרים: אנחנו, . לכן קבל את ענשו כדין הרוכב

לחיי העולם  הנשים, לא לומדות תורה. במה, אפוא, נזכה

שולחות  – בכך שהננו מסייעות ללימוד התורה –הבא? 

 

  

 

  



הדלת  פעם אחת כשישב הבעל שם טוב הקדוש זיע"א בחדרו, נפתחה
הבעש"ט,  בלאט והשמש הודיע כי יהודי בלתי מוכר רוצה להיכנס אל
וניכר היה  יכנס, אמר הבעש"ט. האורח היה יהודי במיטב שנותיו

הבעש"ט לשם  התנהגותו כי הנו סוחר עשיר. לשאלת מבגדיו ומכל
דבר, אך כיון  מה בא אליו? ענה האיש כי ברוך השם לא חסר לו

ולקבל ברכה מפיו.  ששמע רבות על הבעש"ט הוא רצה לראות אותו
אמר בארשת רצינית,  הבעש"ט שקע בהרהורים לשעה קלה, אחר כך

גדול בעולם הזה הוא קטן או  כתוב "כי מה' מצעדי גבר כוננו" כל דבר
היה היו פעם שני ילדים  :סיפור על פי השגחה פרטית. אספר לך

ב"חדר", יחד שיחקו בשעות  קטנים שהיו חברים טובים, יחד למדו
השנים חלפו והנערים גדלו,  .הפנאי והיו קשורים זה לזה בלב ונפש

דרכיהם נפרדו ושניהם שלחו ידם  ,הם התחתנו והקימו להם בתים
שניהם גם יחד. אולם כעבור זמן מה  הצליחו בתחילה במסחר בו

איבד את כל הונו עד שהתרושש לגמרי  נתהפך הגלגל, ואחד מהם
עתה בחברו הטוב והחליט לנסוע אליו  ונהיה עני מרוד, הוא נזכר

ועשה. נסע לעיר מגוריו של חברו העשיר  ולבקש את עזרתו, אמר
לו על מצבו העגום ולבקש עזרתו, החבר העשיר  ונכנס אליו כדי לספר

מוכה הגורל בסבר פנים יפות, הם שוחחו שעה  קיבל את ידידו
זכרונות מימים עברו, ותוך כדי כך נודע לחבר העשיר  ארוכה, העלו

הדחוק של ידידו, עד כדי כך הוא ירד מנכסיו, שאפילו  על מצבו
החבר העשיר, הוא בהם בא לא היו שלו. מצב ידידו נגע ללב  הבגדים

 אותו ועודדו באומרו, כי השם יתברך לא יעזבנו ועל כן אל לו ניחם
 ליפול ברוחו, הוא הוסיף ואמר הנה עזר לי השם ונתן לי רכוש לא

הרגליים,  מבוטל, עתה אני אעזור לך בשעת דחקך ואעמיד אותך על
חשבון  באמרו זאת קרא למנהל החשבונות שלו וביקשו לעשות

אתחלק אתך  ל המזומנים אשר ברשותו, הנה ידידי היקרמדויק של כ
זאת הוציא סכום  ברכושי כדי שתוכל להתחיל הכל מחדש. באומרו

החבר העני, דמעות  נכבד של כסף ונתנו לחברו. דמעות עמדו בעיני
לחץ את יד חברו ונסע  ,של גיל והכרת תודה, הוא נטל את הכסף

לק עמו את רכושו, הוא שחי הביתה, והנה נתקיימה בו ברכת הידיד
עד כי הכפיל ושילש את רכושו  חזר ושלח ידו במסחר והפעם הצליח

באותו זמן בדיוק קרה עם החבר  .מופלג במשך זמן קצר והפך לעשיר
במסחרו וירד מטה מטה, עד  בדיוק ההפך, הוא החל להפסיד
חשב הגיע תורו שלו ללכת אל  שהתרושש ונהיה עני ואביון. עתה

שאל בגדים ולווה כסף להוצאת  לו בשעת דחקו, הוא חברו שיעזור
בהגיעו נוכח לדעת כי לא כל כך קל  ,הדרך, ויצא לעיר בה גר חברו
משרת במדים מצוחצחים עמד בדלת  ,להיכנס אל החבר כפי שדימה

שמו, נכנס אל אדוניו, אך חיש מהר חזר  ושאל לשמו, משאמר לו את
בכלל הוא עכשיו עסוק מאד, שם כזה, ו ואמר לו כי האדון אינו זוכר

בעוד כמה ימים. עצוב ומבויש עמד  אולי יטריח את עצמו ויבוא
שהתנכר לו, הוא לא ידע מה יעשה עתה  החבר הטוב ליד דלת חברו

תלה בחברו זה, המשרת שראה בצערו,  אחרי שאת כל תקוותיו הוא
אדוניו איש קשה מאד, ומאז שהתעשר  הסביר לו כממתיק סוד כי

מפתו לעני, אין הוא מרשה שעני יעבור  צן גדול שאינו פורםנהיה קמ
מפחד שמישהו יקח ממנו את רוב עושרו  את סף ביתו, כאילו היה

שעה קלה עוד עמד החבר העני ליד דלת חברו העשיר,  .אמר המשרת
במפח נפש וחזר לביתו בידיים ריקות. אולם יותר מכל ציער  אחר הלך

ב היה זה שהתנכר לו בצורה העובדה, שדווקא חברו הטו אותו
כך, ולא זכר כי כאשר מטה ידו הוא התחלק אתו חברו  מכוערת כל

בשווה, מחשבה זו לא נתנה לו מנוח, עד שחלה וכעבור  ברכושו שווה
נפטר מן העולם. באותו יום ממש קרה אסון לחבר העשיר  ימים מספר

שתי הנשמות הגיעו השמימה בעת  .נפטר והלך לעולמו ואף הוא
דין של מעלה, החבר העני לא היה  בעונה אחת, והתייצבו בפני ביתו

דינו ללכת ולתפוס את מקומו הראוי  צריך לחכות הרבה, מיד נקבע
יותר ממלאך, וכי דבר זה קל בעיניכם,  בגן עדן, נשמתו האירה עתה

זה שמת כעשיר כילי, נתבע למשפט  בעל צדקה שכזה. אולם השני
לא רק שגירש עניים הרבה שבאו כדי  קשה ביותר, האשמה היתה כי
התנכר לחברו הטוב שעזר לו בשעת  לקבל ממנו פרוסת לחם, אלא

חברו לפני זמנו, שערי גן עדן ננעלו  דחקו, הוא נמצא אשם במיתת
שערים אחרים, אולם החבר הטוב לא  בפניו ולעומתם נפתחו בפניו

מים על בית דין של מעלה וביקש רח נח ולא שקט, הוא התייצב בפני
לשבת וליהנות בגן עדן, שעה שחברו  חברו, באומרו כי איך יוכל הוא

הוא ביקש והתחנן, עד שבית דין של  ,נמק שם באיזה מקום בגללו

הוא ביקש והתחנן, עד שבית  ,שעה שחברו נמק שם באיזה מקום בגללו
תימסר לידיו, הוא שיחליט בעצמו מה  לטהדין של מעלה החליט כי ההח
מבלי לחשוב הרבה ביקש ישלחו את שנינו  .לעשות עם חברו שפשע נגדו

לחברי הזדמנות לתקן את מה שעיוות. בית דין  שנית לעולם הזה, ויתנו
כך ירדו שתי הנשמות פעם  .המשיך הבעש"ט לספר ,של מעלה הסכים לכך

הסכים לוותר על גן העדן, אלא ש נוספת לעולם הזה, החבר הטוב לא רק
לאפשר לחברו לתקן את מעשיו ולחזור  קיבל על עצמו חיי צער ועוני כדי

מסוימת, נולדו שני ילדים להורים שונים  בתשובה. ביום מסוים ובשעה
נולד להורים עשירים גדולים, ואילו השני נולד  ובערים שונות, אחד מהם

העני גדל והיה לעלם  הילד ,םומרודים החוזרים על הפתחי להורים עניים
אומנות אביו והחל לחזור על הפתחים,  תוך סבל רב וחרפת עוני, הוא תפס

למקום הגיע הקבצן לעיר בה גר הילד השני, שגדל  בדרך נדודיו ממקום
 בינתיים והפך לעשיר מופלג בהגדילו את עסקי אביו ובהרבותו אף הוא

שלנואל דירת  גיע הקבצןהונו. בלכתו ממקום למקום ומדירה לדירה, ה את
העני פנה אליו ואמר  את העשיר, לקול דפיקתו יצא בעל הבית, ובראותו

כי אצלי אין העניים מקבלים  יודע לו כנראה שאתה חדש בעיר זו, ואינך
יודעים זאת ואין הם מטרידים אותי כלל. העני  מאומה, קבצני העיר כבר

דברי הרהב של  כברמזה שלושה ימים מאומה, בשמעו את שלנו לא אכל
שאל הבעש"ט את הסוחר, מה דעתך  ואתה, .הבית, נפל במקום ומת בעל

שנתן לעני למות לפני דלת ביתו? עיני הבעל שם טוב  על אותו אדם
 לחדור בהביטו על האדם העומד לפניו, והאורח שהיה עד כה העמיקו

פתאום, החוויר  שקט ושלוו ושמע את הסיפור בשוויון נפש, נזדעזע לפתע
וחזר והתאמץ לאמר משהו,  סיד ושפתותיו החלו רוטטות, הוא התאמץכ

עתה בעני שדפק על דלתו, וראה  נזכר אך לא יכול היה להוציא הגה, הוא
המצומקת, היה זה רק לפני ימים אחדים, ופניו  בעיני רוחו את דמותו

העני נצטיירו עתה לפניו בבהירות מדהימה. אז כשהעני  המורעבות של
משמעותו  , לא נגע הדבר אל לבו כלל וכלל, רק עתה עמד עלמת לפניו נפל

מחשבה זו הוציא אותו  ,המלאה של הפשע המתועב הרובץ על מצפונו
אעשה? מירר  מה :בבכי מר טוב מכליו כליל, והוא פרץ בפני הבעל שם
שוויתר על גן עדן למעני. הבעש"ט  הסוחר בבכי אני הרגתי את חברי הטוב

העשיר לבכות שעה ארוכה, הלה לא היה יכול  ששקע בהרהורים ונתן לאי
מדמעות, שאל את הבעש"ט האין עוד תקווה ק חנו להירגע ובקול

 השיב האם לא אוכל לתקן זאת עוד? כן, יש עדיין תקוה בשבילך ,בשבילי
שמת לפני דלת  הבעש"ט, עליך ללכת ולחפש את היתומים של אותו עני

חייהם, יתר הכסף שיש  ימי ביתך, לחפש אותם ולדאוג לכל מחסורם לכל
ממנו יותר, עליך לחזור בתשובה בכל  לך, תחלק בין העניים ואל תהנה

שימחול לך על אותו עוון, תשובה תפילה  יתברך לבך ולבקש את השם
התקוה שלך לכפרה, סיים הבעש"ט הקדוש. היהודי  הם וצדקה, אלה

שנים  קיבל על עצמו את תיקון התשובה שנתן לו הבעש"ט. ואחרי העשיר
 .צדיק ונקי של חיים בתשובה ומעשים טובים, נסתלק לבית עולמו

לע"נ רפאל עמרם בן סעדה ז"ל. מזל בת 
ז"ל  אברהם ישעיהו  יצחק בן רחל רחל ע"ה.
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 צביה בת נעמי ע"ה דוד ז"ל
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