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 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

שער הגלגולים

מידי שנגזלה אחוזה ליהודי מחזיר מסאסוב לייב משה ר'
אבותיו אבות

היחידה מפרתו באמונה מתפרנס שמים ירא יהודי

סאסוב.יהודי לעיר סמוך בכפר גר וישר תמים אברך שמים ירא
עיתים למצוא ואף כפיו מיגיע להתפרנס הקפיד זה יהודי
בה טפלו הצנועה ואשתו הוא לו, היתה אחת פרה לתורה.
ובתמורתו מוכרים היו שאותו בחלב להם גמלה והיא במסירות
היו מרובות הוצאותיהם כאשר לפעמים, .שהזדקקו מה את קונים
העיר לקוסוב, נוסע האברך היה ,החלב עבור שקבלו מהכסף
,שבעיר בתים בעלי אצל שונות לעבודות עצמו ומשכיר הקרובה,

שבת. לצרכי מקדיש היה אלו מעבודות שהרויח הכסף את

עבורבאחד לו שנתן אחד בית בעל אצל בעיר עבד הימים,
החליט בידו המטבעות את בקחתו מטבעות. שש טרחתו
עבור  מטבעות שני שווים. חלקים לשלושה לחלקם האברך
לקידוש יין עבור – מטבעות שני .קודש שבת לכבוד חלות

שבת. לכבוד נרות – הנותרים ובשניים ולהבדלה

תה כוסות בשני מסאסוב לייב יהודה משה ר' את מכבד היהודי
מברכו והרבי

צאתושמח לפני .בכפר אשר לביתו בדרכו האברך יצא לב וטוב
לייב יהודה משה רבי הקדוש הרב בצדיק, פגש העיר מן
מתקיימות. ברכותיו שכל קדוש כאיש מפורסם שהיה ,מסאסוב
לידו, האברך ומשנקרה לביתו המרחץ מבית בדרכו היה הרב
אמר  אנוכי" צמא" תה. כוס לו לקנות ממנו ובקש לידו עצר
בן להיות עתיד מטבעות בשני תה כוס לי שיקנה "מי – הרב
הנבואה האברך. על גדול רושם עשו הרב דברי ."הבא עולם
עולם הוא מבטיח והנה בליבו האברך אמר ,זה צדיק על שורה
חלות לקנות חשבתי אמנם תה. כוס בעבורו שיקנה למי ,הבא
ואם הבא, עולם מעין היא שבת אבל שבת, לכבוד זה בכסף
כן אם ממש, הבא בעולם ,שאמר כפי אזכה, מבוקשו אמלא
לחם ככרות שתי על בסעודה אבצע ,החלות על לוותר לי מוטב
מאחר הבא. בעולם אזכה כך תה בכוס הרב את ואכבד ,שחור
שתה מטבעות. בשתי תה כוס לרב וקנה הלך החלטה, לידי שבא
עוד לי תקנה אם אני, צמא עדיין אך בני, "החייתני :ואמר הרב
בליבו: האברך אמר הזה", בעולם ברכות מיני בכל אברכך כוס,
גם לקדש מותר אבל היין, על לקדש המובחר מן מצוה אמנם
לרבי נוספת תה כוס אקנה יין עבור שהקצבתי ובכסף הפת, על
היין על לקדש אוכל ריקן שבות אינן וברכותיו והיות ויברכני,

וברךכל עמד השניה בפעם לשתות הרב שכלה לאחר חיי. ימי

"יפה ואמר: הוסיף כך אחר מעשיו, בכל בהצלחה האברך את
,ברכתיך אמנם נוספת, תה בכוס לכבדני כשהואלת בני, עשית,
תה כוס עוד עבורי תקנה אם בשבילך, אלא אינן אלו ברכות אך
כל רווחה לחיי יזכו בניך ובני בניך גם ואז דורות לדורי אברכך
רבי לעשות אוכל לא זאת" האברך: השיב כך על חייהם". ימי
.לחם פת על גם לבצע שמותר מכיון החלות. על ויתרתי ומורי.
חלות, על בקידוש חובה ידי לצאת שמותר מכיון ,אקנה לא יין
שלא נמצא נוספת, תה כוס עבור כספי שארית את אתן אם אך
היושב כל ,שכן היא. חובה לשבת נר והדלקת נרות גם אקנה
מעדיף ,כן אם שבת. מעונג נפשו מונע שבתות בערבי בחושך
ולהתענג שבת לכבוד נרות האחרונות בפרוטותי לקנות אני
על "אף והוסיף ברוך הרב אמר בני", כרצונך "יהי כראוי". עליהם
אותו עצר דרכיהם שנפרדו לפני מקום", מכל הנס יבוא כן פי
כל זהו אחת פרה רק" בני?" בבית לך יש "מה ושאלו: הרב
אמר לעשות, מה ואיעצך לי שמע "ובכן .האברך השיב "רכושי
עבורה שתקבל הכסף את לך וכשיהיה הפרה, את מכור" – הרב
יד את תראה וכשתמצאני העיר ברחובות חפשני אלי, בא בידך,
לדברי הסכים האברך ."תעשיר היא ה' ברכת כי ותדע הגדולה ה'

לביתו. ושב לשלום ממנו נפרד ,הרב

הרבי בעצת היחידה פרתו את למכור מחליט היהודי

אתשעה לאשתו וכשסיפר לביתו, האברך הגיע שבת לפני קלה
האשה התעצבה ,שהרויח בכסף שעשה מה ואת קורותיו
איש ברכו אשר הרב כי לדבריו שהאמינה אף על ליבה, אל
יאלצו כי בחשבה לה היה צר מתקיימות, וברכותיו הוא אלוקים
מכיון אך ולהבדלה, לקידוש יין ובלא חלות בלא זו שבת לעשות
את עליה וקבלה בעלה את ציערה לא וטובה, צנועה שהיתה
לעשות הצדיק לו יעץ מה בעלה לה ספר אז באהבה, הדין
ואמרה עוד להבליג יכלה לא דבריו לשמע .היחידה בפרתם
שפוי האם ?הרב לך שאמר מה לעשות אתה רוצה האם" בכעס:
נעשה ומה זו, בפרה תלויה פרנסתנו כל הלא בדעתך? הנך
הרבי עבורה תקבל אשר הכסף את שגם אני חוששת ,בלעדיה
קרחיים נשאר ואז כספך, כל את לו תמסור אתה ממך, יבקש
בדברי להרגיעה האברך מהר  "אשתי תכעסי "אל ומכאן". מכאן
לוקה בכשרים והחושד הרב הוא קדוש כך. תדברי "ואל  פיוס
ארצה ולא היחידה בפרתנו תלויה פרנסתנו כי יודע אני גם ,בגופו
מכירת על להכריז אצא לא אעשה. זאת הנה כל. בחוסר להשאר
לי יתן והוא לקנותה שרוצה איש ביתנו אל יבוא אם רק הפרה.
אז ורק זאת היתה ה' מאת כי אדע עבורה, שאבקש הסכום את



אלול תשע"ג שער הגלגולים2 ◇ אור הזוהר 366

האשה שמעה אעשה". מה לי יאמר והוא הרב אל הכסף עם אלך
בעוד לשבת, ההכנות את סיימה בזריזות ונרגעה. בעלה דברי את
על הציבה המלכה, שבת פני לקבל ומתכונן עצמו רוחץ בעלה
שלה, השבת שמלת את לבשה בעלה, שהביא הנרות את השולחן
עליהן ברכה אותן, והדליקה עמדה נרות הדלקת זמן וכשהגיע
וזכה, קצרה תפילה גם להגיד כדרכה והקפידה גדולה בכונה
על .שמים וליראת לתורה בניהם את לגדל והיא בעלה יזכו למען
על ואשתו האיש התענגו שלהם, השבת ארוחת היתה שדלה אף
גם והשתדלו השבת אחרי שיקרה מה על דברו לא .היום קדושת
להם לקלקל לא כדי ומטרידים, מציקים דברים על לחשוב לא

השבת. מנוחת את ושלום חס

היחידה פרתו את מוכר היהודי

שלאביום אחד סוחר ביתם בפתח הופיע השבת שלאחר ראשון
השיב "כן" למכירה. פרה להם יש אם ושאל הכירוהו
על הבורא השגחת לפניו מתגלית כיצד בראותו המופתע האברך
,"זהב דינרי ושניים "ארבעים .הסוחר שאל מחירה?" "ומה .ברואיו
"סוחר נדהמות, בעיניים הסוחר שאל אמרת?" "מה האברך. השיב
נקב לא ומעולם חיי בימי קניתי בהמות הרבה .רב זמן מזה אני
האברך אמר  לקנותה" לא בידך "הרשות ."גבוה כה בסכום איש
למכרה, חייב ואיני עלי היא חביבה הפרה, של מחירה "זה בנחת
לשלום לך – לאו אם .היא שלך מחירה, את לשלם תרצה אם
מוגזם היה הפרה שמחיר ,הסוחר שלי". תשאר והפרה לדרכך

לדרכו. והלך יצא לדעתו,

היא"רואה שגם אשתו את האברך שאל השמים?" מן הכל כי את
לך אמרתי "הן בביתם. הסוחר שהיה בשעה נכחה

רק נוסף,שאמכרנה סימן לנו יש הנה לעצמי. שקבעתי במחיר
עבורה דרשתי אשר בסכום הפרה את ויקנה לכאן האיש ישוב אם
של ברכותיו נתקיימו וכי לבוא ישועתינו קרובה כי לנו היא אות
לא בודאי האיש כי בחשבה, האשה אמרה כדבריך". "יהי הצדיק".
שני ביום האיש חזר להפתעתה אולם .אצלם תשאר והפרה יחזור
על לעמוד ניסה הפעם גם הפרה. את לקנות בקש ושוב בבוקר
עמד ,בידו הדבר עלה משלא אך מחירה, את ולהפחית המקח

והלך. הפרה את לקח כולו, הסכום את ושלם

כיהביט אשתי את "רואה :לאשתו ואמר שבידו בכסף האברך
קרה למה מבינים אדם בני אנו אין אם גם ,משמים הכל
אלך ,לעצמי הצבתי אשר האותות משנתקיימו ועתה זאת. כל

מסאסוב". הרב את ואחפש

פלא בדרך אחוזה קונה היהודי

עמו.מבלי כשכספו הסמוכה לעיר בדרך האברך יצא להתעכב
בית ליד עומדים רבים אנשים ראה העיר לככר בהגיעו
"האינך .הנאספים אחד את שאל זו?" התקהלות מה לשם" אחד.
תהיה והיום זה, בית הוא המשפט "בית  האיש לו השיב  "?יודע
ויורשיו מת האחוזה בעל אחת. אחוזה של פומבית מכירה כאן
את במכירה לכסות כדי למכרה מעונינים הרגל את פשטו אשר
המשפט. לבית הוא גם ונכנס האברך היה סקרן ."חובותיהם
מכירת על והכריז אחד איש יצא צפיה של קלה שעה לאחר
רבים לא .גדול בקול הכריז ,בה יזכה במחיר שירבה מי האחוזה,
הסביבה מכפרי אחדים פריצים רק המציאה. על הקופצים היו
לפניו חברו שהציע ההצעה על הוסיף מהם אחד כל לקנותה. רצו
ברגע עוד. עליו להוסיף רצה לא שאיש לסכום הגיעו אשר עד
אל נגש .במכרז הוא גם להשתתף האברך של בדעתו עלה זה
מה ומששמע באחוזה המעונינים ברשימת שמו את הוסיף ,הכרוז
דינרים עליו והוסיף עמד תמורתו הוצע אשר הסופי הסכום הוא
כי שחשב והפריץ הפריצים, תמהו הזה. החצוף הוא מי .אחדים

.הסכום את להגדיל מיהר אחריו ולבניו לו האחוזה תהיה הנה
כי הפריצים ראו יותר. גבוה סכום והציע נרתע לא האברך
יצא למען ועוד עוד להוסיף והחליטו לפניהם רציני מתחרה
בלב נתעורר המשחק שיצר אלא .המשחק מן החצוף היהודי
לא נקב, שבו מהסכום קטן חלק גם בידו היה לא כי ואף האברך
לסכום, עוד מוסיף אני" :בעוז והכריז עמד אלא לאחור נרתע
של אפם חרה הכרזתו לשמע מה!" ויהי האחוזה את אקנה
בידו יש עלוב כקבצן שמראהו נבזה יהודי כי היתכן ,הפריצים
האחוזה. את לקנות הוא רוצה שבהם וכסף זהב דנרי רבבות
את בידו להניח החליטו ביניהם שהתיעצו ולאחר בליבם תמהו
עבורה, לשלם ימים כמה תוך יצטרך אמרו בה, יזכה אם הקניה,
שהסכום יתכן לא גדול, ערבון הכרוז ביד להניח עליו היום וכבר
את גם יפסיד הכסף בידו יהיה משלא ערב לעת ,בידו הגדול
לאחר מהם. אחד לרשות ממילא תעבור והאחוזה שנתן הערבון
ונראה המקח על לעמוד מיד הפסיקו ביניהם הדבר את שסכמו
כי והכריז הבמה על עמד הכרוז היהודי. של היא האחוזה כי היה
עליו וכי שלם ככפר שגודלה האחוזה את קנה פלוני בן פלוני
עשרה כעבור – השאר ואת הערב עד הסכום מחצית את לסלק
הערבון. דמי את גם ויפסיד הקנין בטל כן, יעשה לא אם .ימים

אתהפריצים עזבו היהודי על להערים הצליחו כי חשבו אשר
עשה אשר את הבין שטרם האברך שמח. בלב המקום
אל אוכל בא לא היום כל שכן ,נפשו את לסעוד הלך עתה זה
נטל שעשה, מה על חרטה של רגע בלא .היה מאוד ורעב פיו
עצה לטכס והחל המזון ברכת ברך לסעוד משגמר ואכל. ידיו
מחשבה לאחר .התחייב שעליו הגדול הסכום את ישיג דרך באיזו
עמד לרגע גדול, כה סכום להשיג אפשרות כל לו אין כי ראה
מיד אולם בפחד, חשב ?בו נכנסה שטות רוח כי היתכן נבהל,
לו יראה ובודאי יעזבנו לא כי יתברך בה' לבטוח ושב התעשת

ילך. בה הדרך

מהכסף חצי עבורו ומשלם באחוזה שלו שותף להיות רוצה אחד כומר
לו מלוה השני החצי ואת שוה שהאחוזה

ישבעודנו שבו האוכל לבית כומר נכנס והנה וחושב יושב
של זהותו את המקום בעל אצל שברר לאחר האברך.

לי סתר דבר" לו: ואמר אליו נגש "מההאברך, אדוני". אליך
של שליחו הנה כי ובתקוה בסקרנות האברך שאל רצונך?"
ספר אז .נקלע שלתוכו המצר מן להוציאו הוא ברוך הקדוש
אבותיו נחלת רבות שנים לפני היתה אחוזה שאותה הכומר לו
נימוסי לפי אלא הפומבית במכירה למכרה רצה הוא וגם
והוא היות אך ,לעצמו אחוזה יקנה שכומר נאה זה אין הגויים
עמו שותף יהיה כי האברך מן הוא מבקש מאוד, בה רוצה
הכומר סיים בקניה", חלקי את לך אתן היום עוד זו. באחוזה

בהתרגשות. דבריו את

להשםלשמע תודה מלא ובלב ,האברך של פניו אורו הדברים
"יפה :לכומר אמר ממרומים, עזרתו את לו ששלח יתברך
לי, יש תנאי אך זו, באחוזה עמך שותף להיות אני מוכן דברת,
לי הוסף ועוד כולה האחוזה מחיר את היום עוד לי לתת עליך
כמוך ומי זו אחוזה היא גדולה שמציאה מכיון זהב דנרי אלפיים
לך אביא האחוזה מחיר "את הכומר, אמר כן", "יהי זאת". יודע
אוכל לא שבקשת הזהב דנרי האלפיים את אבל קלה, שעה בעוד
לו התרצה בתחינה. הוסיף עליהם", עמי התפשר אנא לך, לתת
האחוזה מחיר את נותן "אתה ,הסכום מחצית על וויתר האברך
אמר ,"וקיימת שרירא תהיה ביננו והעסקה נוספים דינרים ואלף
בשעה .בסכום חלקו את למלא בשמחה מהר והכומר האברך
להביא. שנתבקש הסכום ואיתו הכומר הגיע ,עליה שסכמו
קנינם היא האחוזה כי בכתב הבטחה האברך לו נתן תמורתו

המחצית ואת כמקובל הכומר השקיע מחירה מחצית המשותף,
זמן. הגבלת ללא הלואה האברך, לשותפו כהלואה נתן השניה
אחד כל ונפרדו לבבית יד בלחיצת שניהם חתמו הכתב על

לדרכו.

הקניה,אחר בצוע כשעת הכרוז עליה שהכריז בשעה הצהריים,
את השיג לא שהיהודי בתקוה הנרגזים הפריצים הופיעו
הקבצן היהודי של ממפלתו ובהנאה באחוזה יזכו והם הכסף
הפריצים את עודד ובכך לבוא מעט אחר אמנם האברך החצוף.
בצעדים רב. זמן ארכה לא ששמחתם אלא ,בלעג עליו לצחוק
מנה הנדהמים הפריצים לעיני הכסף. ובידו האברך נכנס מתונים
כי גדול בקול הכריז אשר הכרוז של ידו לתוך הדינרים את

אחריו. ולבניו זה ליהודי והלאה מהיום שייכת האחוזה

לב וטוב שמח לביתו חוזר היהודי

בפחיופניהם וקללה אלה מלא כשפיהם הפריצים יצאו נפש
מלא בלב והלך בשמחה יצא התמים האברך ואלו עגומות.
על במחשבותיו שקוע בעודנו לטובה. צעדיו שכונן על 'לה תודה
משה ר' הקדוש הרב לקראתו בא העליונה, ההשגחה נפלאות
יכול לא למראהו התרגשות מרוב .טוב במזל וברכו לייב יהודה
היית אלו" :הרב לו אמר ואז מפיו הגה להוציא האברך היה
שהיתה הנפש עגמת גם ממך נמנעת היתה תה, כוס בעוד מכבדני
עכשיו, להצטער לך אל אך .טוב בכי הענין שהסתיים לפני לך
ומהיום עליך גבר ה' חסד לדרכך, לך לך עתה ,עבר שעבר מה
הלום". עד הביאך מי ודע בשלום לביתך חזור צער. יותר תדע לא
נעלם הרב של דבריו על לעמוד האברך בידי שעלה לפני עוד
ונפחד נרעש מקומו על לעמוד נשאר והוא עיניו מנגד הלה
אשתו לביתו, האברך חזר ,שהתאושש לאחר המעמד. מגודל
ולקורותיו, לשלומו בדאגה מהולה בשמחה פניו את קבלה
לבה פג הקניה שטר את לה והראה עליו עבר מה לה משספר
לאחר גם והתעלפה. הארץ על נפלה והיא והפתעה שמחה מרוב
לאחר רק הנס, גודל את לשאת הכח בה היה לא שהתעוררה
האשה חזרה שקרה. מה את אט אט עכלה בם מספר ימים

וחסדיו. רחמיו רוב על יתברך להשם והודתה לאיתנה

היהודי של רק נשארת והאחוזה מת הכומר

משהעם ר' הקדוש הרב אל האברך שוב נסע בידו הקניה שטר
לעיר בהכנסו .בו יעשה מה אותו לשאול במטרה לייב, יהודה
מת לאחוזה שותפו ,הכומר כי ושבים עוברים מפי שמע סאסוב
האנשים, ספרו כלל חולה היה לא הוא חטופה. מיתה בלילה
שבק הרופא, אליו שהגיע לפני ועוד למשכב נפל ערב לפנות
ואמרו הוסיפו רעה, מעין מת אם כי זאת אין חי. לכל חיים
בגדיו את להסיר מבלי אף בחפזון קברוהו שכך ומכיון .לאברך
מרוב נפשו את ידע ולא האברך עמד הבשורה לשמע מעליו.

נ הם שותפים כי העיד אשר שהכתב ידע הוא מצאהתרגשות
אדם שאין הרי איתו נקברו שבגדיו ומכיון ,הכומר של בגדו בכיס

המשותפת. הקניה על היודע הקדוש הרב ומלבד מלבדו

אבותיו לאבות כבר שייכת היתה שהאחוזה ליהודי מגלה הרבי
הראשונים לבעליה חוזרת היא ועתה האחוזה את גזלו הכומר וממשפחת

מהבלב ושאלו ששמע מה לו ספר הרב. של לביתו רץ פועם
במחשבות, שקוע הרב ישב ארוכים רגעים לעשות. עליו
שעומד מכיון אך שאלת קשה "שאלה ואמר: אליו פנה כך אחר
,אזנך הט לפיכך לדחותך. יכול איני תשובה ודורש לפני אתה
שלפני לך דע לאוזן. מפה רק הנאמרים דברים לך ואומר ושמע
אבותיך מאבות אחד את הכומר של זקנו אביו הרג רבות שנים
את החריב ארצות' ארבע' בועד ומנהיג פרנס מופלג, עשיר שהיה
העשוק היהודי של נשמתו כשעלתה ממונו. את ונטל ביתו
הזאת הרעה עלי באה מדוע שואל 'אינני וטען: עמד השמימה,
עלי אני מקבל כהלכה. ומצוות תורה לקיים שהשתדלתי אף על
יעשה אשר בארץ צדיק אין כי קהלת אמר כבר שכן, הדין, את
לכך. הייתי ראוי אם כי זאת אין נענשתי, ואם יחטא, ולא טוב
את וגזל דמי את ששפך זה גוי זכה במה ותמה, אני שעומד אלא
השיבו ואז הגזל?' מן ולהנות עולם של בכבודו לישב לי אשר כל
בריה. כל שכר מקפח הוא ברוך הקדוש אין כי לתמוה, לך 'אל :לו
כי נהנה בזכותו לא ,לך אשר כל את וגזל אותך הרג אשר הגוי
טוב ועשו העולם אומות מחסידי שהיו אבותיו בזכות אם
הדור בעוון אלא נענשת חטאיך על לא שאתה וכשם לישראל,
אם כי זכויותיו לפי לא שכרו את זה גזלן גוי קבל כך נתפסת,
תעמוד לא זו שזכות אלא אבותיו, של הטובים מעשיהם בזכות
לאכסניה לחזור זו גזילה עתידה דורות שלושה ואחרי לעולם לו
זקנך אביך .'הראשונים בעליה של בניהם בני לרשות שלה,
ואז הדברים את עליו קבל ,לאברך וספר הרב הוסיף הקדוש,
ה'. קידוש על נפשם מסרו אשר קדושים של להיכלם העלוהו
מכל דעתו הסיח התעלותו ומחמת מעלה מעלה עלתה נשמתו
וכשהגיעה הדעת הסח אין בשמים אולם הזה. העולם עניני
משמים .לכך ראוי אותך ומצאו חפשו הגזילה, את להחזיר השעה
ואתם גזלן, אותו של נכדו הכומר, של צעדיו ואת צעדיך את כוונו
נתגלגלו וכך שעשיתם, מה את שם ועשיתם בפונדק נפגשתם
היא שלך ועתה יתברך הרצון בעל של רצונו לפי הדברים
מה כל כי  דבריו את הקדוש הרב סיים  לדעת עליך האחוזה.
מאת נוטל, הנך משלך אם כי אחרים, משל נוטל אינך בידך שיש

מעיננו. נפלאת והיא זאת היתה ה'

אחריו ולבניו לו מתקיימת הרבי ברכת

וללכתלפני להוסיף ועדודו ברכתו את קבל הרב, מלפני שיצא
ה' היה אכן בעזרו. יהיה וה' לעושיה תפארת שהיא בדרך
זכה בו הגדול העושר האחרון. יומו עד האברך של בעזרו יתברך
שלם, בלב ה' את לעבוד הוסיף הוא דעתו, על העבירו לא לפתע
בכל שרויה היתה הברכה הצליח. עשה אשר וכל עמו היה 'וה
בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות זכה והוא ידיו מעשי

ה'. בברכת מלאים מופלגים עשירים הם כשגם ובמצוות,
צדיקים) שפתי)





שער הגלגולים  אור הזוהר 366 ◇ 3אלול תשע"ג

האשה שמעה אעשה". מה לי יאמר והוא הרב אל הכסף עם אלך
בעוד לשבת, ההכנות את סיימה בזריזות ונרגעה. בעלה דברי את
על הציבה המלכה, שבת פני לקבל ומתכונן עצמו רוחץ בעלה
שלה, השבת שמלת את לבשה בעלה, שהביא הנרות את השולחן
עליהן ברכה אותן, והדליקה עמדה נרות הדלקת זמן וכשהגיע
וזכה, קצרה תפילה גם להגיד כדרכה והקפידה גדולה בכונה
על .שמים וליראת לתורה בניהם את לגדל והיא בעלה יזכו למען
על ואשתו האיש התענגו שלהם, השבת ארוחת היתה שדלה אף
גם והשתדלו השבת אחרי שיקרה מה על דברו לא .היום קדושת
להם לקלקל לא כדי ומטרידים, מציקים דברים על לחשוב לא

השבת. מנוחת את ושלום חס

היחידה פרתו את מוכר היהודי

שלאביום אחד סוחר ביתם בפתח הופיע השבת שלאחר ראשון
השיב "כן" למכירה. פרה להם יש אם ושאל הכירוהו
על הבורא השגחת לפניו מתגלית כיצד בראותו המופתע האברך
,"זהב דינרי ושניים "ארבעים .הסוחר שאל מחירה?" "ומה .ברואיו
"סוחר נדהמות, בעיניים הסוחר שאל אמרת?" "מה האברך. השיב
נקב לא ומעולם חיי בימי קניתי בהמות הרבה .רב זמן מזה אני
האברך אמר  לקנותה" לא בידך "הרשות ."גבוה כה בסכום איש
למכרה, חייב ואיני עלי היא חביבה הפרה, של מחירה "זה בנחת
לשלום לך – לאו אם .היא שלך מחירה, את לשלם תרצה אם
מוגזם היה הפרה שמחיר ,הסוחר שלי". תשאר והפרה לדרכך

לדרכו. והלך יצא לדעתו,

היא"רואה שגם אשתו את האברך שאל השמים?" מן הכל כי את
לך אמרתי "הן בביתם. הסוחר שהיה בשעה נכחה

רק נוסף,שאמכרנה סימן לנו יש הנה לעצמי. שקבעתי במחיר
עבורה דרשתי אשר בסכום הפרה את ויקנה לכאן האיש ישוב אם
של ברכותיו נתקיימו וכי לבוא ישועתינו קרובה כי לנו היא אות
לא בודאי האיש כי בחשבה, האשה אמרה כדבריך". "יהי הצדיק".
שני ביום האיש חזר להפתעתה אולם .אצלם תשאר והפרה יחזור
על לעמוד ניסה הפעם גם הפרה. את לקנות בקש ושוב בבוקר
עמד ,בידו הדבר עלה משלא אך מחירה, את ולהפחית המקח

והלך. הפרה את לקח כולו, הסכום את ושלם

כיהביט אשתי את "רואה :לאשתו ואמר שבידו בכסף האברך
קרה למה מבינים אדם בני אנו אין אם גם ,משמים הכל
אלך ,לעצמי הצבתי אשר האותות משנתקיימו ועתה זאת. כל

מסאסוב". הרב את ואחפש

פלא בדרך אחוזה קונה היהודי

עמו.מבלי כשכספו הסמוכה לעיר בדרך האברך יצא להתעכב
בית ליד עומדים רבים אנשים ראה העיר לככר בהגיעו
"האינך .הנאספים אחד את שאל זו?" התקהלות מה לשם" אחד.
תהיה והיום זה, בית הוא המשפט "בית  האיש לו השיב  "?יודע
ויורשיו מת האחוזה בעל אחת. אחוזה של פומבית מכירה כאן
את במכירה לכסות כדי למכרה מעונינים הרגל את פשטו אשר
המשפט. לבית הוא גם ונכנס האברך היה סקרן ."חובותיהם
מכירת על והכריז אחד איש יצא צפיה של קלה שעה לאחר
רבים לא .גדול בקול הכריז ,בה יזכה במחיר שירבה מי האחוזה,
הסביבה מכפרי אחדים פריצים רק המציאה. על הקופצים היו
לפניו חברו שהציע ההצעה על הוסיף מהם אחד כל לקנותה. רצו
ברגע עוד. עליו להוסיף רצה לא שאיש לסכום הגיעו אשר עד
אל נגש .במכרז הוא גם להשתתף האברך של בדעתו עלה זה
מה ומששמע באחוזה המעונינים ברשימת שמו את הוסיף ,הכרוז
דינרים עליו והוסיף עמד תמורתו הוצע אשר הסופי הסכום הוא
כי שחשב והפריץ הפריצים, תמהו הזה. החצוף הוא מי .אחדים

.הסכום את להגדיל מיהר אחריו ולבניו לו האחוזה תהיה הנה
כי הפריצים ראו יותר. גבוה סכום והציע נרתע לא האברך
יצא למען ועוד עוד להוסיף והחליטו לפניהם רציני מתחרה
בלב נתעורר המשחק שיצר אלא .המשחק מן החצוף היהודי
לא נקב, שבו מהסכום קטן חלק גם בידו היה לא כי ואף האברך
לסכום, עוד מוסיף אני" :בעוז והכריז עמד אלא לאחור נרתע
של אפם חרה הכרזתו לשמע מה!" ויהי האחוזה את אקנה
בידו יש עלוב כקבצן שמראהו נבזה יהודי כי היתכן ,הפריצים
האחוזה. את לקנות הוא רוצה שבהם וכסף זהב דנרי רבבות
את בידו להניח החליטו ביניהם שהתיעצו ולאחר בליבם תמהו
עבורה, לשלם ימים כמה תוך יצטרך אמרו בה, יזכה אם הקניה,
שהסכום יתכן לא גדול, ערבון הכרוז ביד להניח עליו היום וכבר
את גם יפסיד הכסף בידו יהיה משלא ערב לעת ,בידו הגדול
לאחר מהם. אחד לרשות ממילא תעבור והאחוזה שנתן הערבון
ונראה המקח על לעמוד מיד הפסיקו ביניהם הדבר את שסכמו
כי והכריז הבמה על עמד הכרוז היהודי. של היא האחוזה כי היה
עליו וכי שלם ככפר שגודלה האחוזה את קנה פלוני בן פלוני
עשרה כעבור – השאר ואת הערב עד הסכום מחצית את לסלק
הערבון. דמי את גם ויפסיד הקנין בטל כן, יעשה לא אם .ימים

אתהפריצים עזבו היהודי על להערים הצליחו כי חשבו אשר
עשה אשר את הבין שטרם האברך שמח. בלב המקום
אל אוכל בא לא היום כל שכן ,נפשו את לסעוד הלך עתה זה
נטל שעשה, מה על חרטה של רגע בלא .היה מאוד ורעב פיו
עצה לטכס והחל המזון ברכת ברך לסעוד משגמר ואכל. ידיו
מחשבה לאחר .התחייב שעליו הגדול הסכום את ישיג דרך באיזו
עמד לרגע גדול, כה סכום להשיג אפשרות כל לו אין כי ראה
מיד אולם בפחד, חשב ?בו נכנסה שטות רוח כי היתכן נבהל,
לו יראה ובודאי יעזבנו לא כי יתברך בה' לבטוח ושב התעשת

ילך. בה הדרך

מהכסף חצי עבורו ומשלם באחוזה שלו שותף להיות רוצה אחד כומר
לו מלוה השני החצי ואת שוה שהאחוזה

ישבעודנו שבו האוכל לבית כומר נכנס והנה וחושב יושב
של זהותו את המקום בעל אצל שברר לאחר האברך.

לי סתר דבר" לו: ואמר אליו נגש "מההאברך, אדוני". אליך
של שליחו הנה כי ובתקוה בסקרנות האברך שאל רצונך?"
ספר אז .נקלע שלתוכו המצר מן להוציאו הוא ברוך הקדוש
אבותיו נחלת רבות שנים לפני היתה אחוזה שאותה הכומר לו
נימוסי לפי אלא הפומבית במכירה למכרה רצה הוא וגם
והוא היות אך ,לעצמו אחוזה יקנה שכומר נאה זה אין הגויים
עמו שותף יהיה כי האברך מן הוא מבקש מאוד, בה רוצה
הכומר סיים בקניה", חלקי את לך אתן היום עוד זו. באחוזה

בהתרגשות. דבריו את

להשםלשמע תודה מלא ובלב ,האברך של פניו אורו הדברים
"יפה :לכומר אמר ממרומים, עזרתו את לו ששלח יתברך
לי, יש תנאי אך זו, באחוזה עמך שותף להיות אני מוכן דברת,
לי הוסף ועוד כולה האחוזה מחיר את היום עוד לי לתת עליך
כמוך ומי זו אחוזה היא גדולה שמציאה מכיון זהב דנרי אלפיים
לך אביא האחוזה מחיר "את הכומר, אמר כן", "יהי זאת". יודע
אוכל לא שבקשת הזהב דנרי האלפיים את אבל קלה, שעה בעוד
לו התרצה בתחינה. הוסיף עליהם", עמי התפשר אנא לך, לתת
האחוזה מחיר את נותן "אתה ,הסכום מחצית על וויתר האברך
אמר ,"וקיימת שרירא תהיה ביננו והעסקה נוספים דינרים ואלף
בשעה .בסכום חלקו את למלא בשמחה מהר והכומר האברך
להביא. שנתבקש הסכום ואיתו הכומר הגיע ,עליה שסכמו
קנינם היא האחוזה כי בכתב הבטחה האברך לו נתן תמורתו

המחצית ואת כמקובל הכומר השקיע מחירה מחצית המשותף,
זמן. הגבלת ללא הלואה האברך, לשותפו כהלואה נתן השניה
אחד כל ונפרדו לבבית יד בלחיצת שניהם חתמו הכתב על

לדרכו.

הקניה,אחר בצוע כשעת הכרוז עליה שהכריז בשעה הצהריים,
את השיג לא שהיהודי בתקוה הנרגזים הפריצים הופיעו
הקבצן היהודי של ממפלתו ובהנאה באחוזה יזכו והם הכסף
הפריצים את עודד ובכך לבוא מעט אחר אמנם האברך החצוף.
בצעדים רב. זמן ארכה לא ששמחתם אלא ,בלעג עליו לצחוק
מנה הנדהמים הפריצים לעיני הכסף. ובידו האברך נכנס מתונים
כי גדול בקול הכריז אשר הכרוז של ידו לתוך הדינרים את

אחריו. ולבניו זה ליהודי והלאה מהיום שייכת האחוזה

לב וטוב שמח לביתו חוזר היהודי

בפחיופניהם וקללה אלה מלא כשפיהם הפריצים יצאו נפש
מלא בלב והלך בשמחה יצא התמים האברך ואלו עגומות.
על במחשבותיו שקוע בעודנו לטובה. צעדיו שכונן על 'לה תודה
משה ר' הקדוש הרב לקראתו בא העליונה, ההשגחה נפלאות
יכול לא למראהו התרגשות מרוב .טוב במזל וברכו לייב יהודה
היית אלו" :הרב לו אמר ואז מפיו הגה להוציא האברך היה
שהיתה הנפש עגמת גם ממך נמנעת היתה תה, כוס בעוד מכבדני
עכשיו, להצטער לך אל אך .טוב בכי הענין שהסתיים לפני לך
ומהיום עליך גבר ה' חסד לדרכך, לך לך עתה ,עבר שעבר מה
הלום". עד הביאך מי ודע בשלום לביתך חזור צער. יותר תדע לא
נעלם הרב של דבריו על לעמוד האברך בידי שעלה לפני עוד
ונפחד נרעש מקומו על לעמוד נשאר והוא עיניו מנגד הלה
אשתו לביתו, האברך חזר ,שהתאושש לאחר המעמד. מגודל
ולקורותיו, לשלומו בדאגה מהולה בשמחה פניו את קבלה
לבה פג הקניה שטר את לה והראה עליו עבר מה לה משספר
לאחר גם והתעלפה. הארץ על נפלה והיא והפתעה שמחה מרוב
לאחר רק הנס, גודל את לשאת הכח בה היה לא שהתעוררה
האשה חזרה שקרה. מה את אט אט עכלה בם מספר ימים

וחסדיו. רחמיו רוב על יתברך להשם והודתה לאיתנה

היהודי של רק נשארת והאחוזה מת הכומר

משהעם ר' הקדוש הרב אל האברך שוב נסע בידו הקניה שטר
לעיר בהכנסו .בו יעשה מה אותו לשאול במטרה לייב, יהודה
מת לאחוזה שותפו ,הכומר כי ושבים עוברים מפי שמע סאסוב
האנשים, ספרו כלל חולה היה לא הוא חטופה. מיתה בלילה
שבק הרופא, אליו שהגיע לפני ועוד למשכב נפל ערב לפנות
ואמרו הוסיפו רעה, מעין מת אם כי זאת אין חי. לכל חיים
בגדיו את להסיר מבלי אף בחפזון קברוהו שכך ומכיון .לאברך
מרוב נפשו את ידע ולא האברך עמד הבשורה לשמע מעליו.

נ הם שותפים כי העיד אשר שהכתב ידע הוא מצאהתרגשות
אדם שאין הרי איתו נקברו שבגדיו ומכיון ,הכומר של בגדו בכיס

המשותפת. הקניה על היודע הקדוש הרב ומלבד מלבדו

אבותיו לאבות כבר שייכת היתה שהאחוזה ליהודי מגלה הרבי
הראשונים לבעליה חוזרת היא ועתה האחוזה את גזלו הכומר וממשפחת

מהבלב ושאלו ששמע מה לו ספר הרב. של לביתו רץ פועם
במחשבות, שקוע הרב ישב ארוכים רגעים לעשות. עליו
שעומד מכיון אך שאלת קשה "שאלה ואמר: אליו פנה כך אחר
,אזנך הט לפיכך לדחותך. יכול איני תשובה ודורש לפני אתה
שלפני לך דע לאוזן. מפה רק הנאמרים דברים לך ואומר ושמע
אבותיך מאבות אחד את הכומר של זקנו אביו הרג רבות שנים
את החריב ארצות' ארבע' בועד ומנהיג פרנס מופלג, עשיר שהיה
העשוק היהודי של נשמתו כשעלתה ממונו. את ונטל ביתו
הזאת הרעה עלי באה מדוע שואל 'אינני וטען: עמד השמימה,
עלי אני מקבל כהלכה. ומצוות תורה לקיים שהשתדלתי אף על
יעשה אשר בארץ צדיק אין כי קהלת אמר כבר שכן, הדין, את
לכך. הייתי ראוי אם כי זאת אין נענשתי, ואם יחטא, ולא טוב
את וגזל דמי את ששפך זה גוי זכה במה ותמה, אני שעומד אלא
השיבו ואז הגזל?' מן ולהנות עולם של בכבודו לישב לי אשר כל
בריה. כל שכר מקפח הוא ברוך הקדוש אין כי לתמוה, לך 'אל :לו
כי נהנה בזכותו לא ,לך אשר כל את וגזל אותך הרג אשר הגוי
טוב ועשו העולם אומות מחסידי שהיו אבותיו בזכות אם
הדור בעוון אלא נענשת חטאיך על לא שאתה וכשם לישראל,
אם כי זכויותיו לפי לא שכרו את זה גזלן גוי קבל כך נתפסת,
תעמוד לא זו שזכות אלא אבותיו, של הטובים מעשיהם בזכות
לאכסניה לחזור זו גזילה עתידה דורות שלושה ואחרי לעולם לו
זקנך אביך .'הראשונים בעליה של בניהם בני לרשות שלה,
ואז הדברים את עליו קבל ,לאברך וספר הרב הוסיף הקדוש,
ה'. קידוש על נפשם מסרו אשר קדושים של להיכלם העלוהו
מכל דעתו הסיח התעלותו ומחמת מעלה מעלה עלתה נשמתו
וכשהגיעה הדעת הסח אין בשמים אולם הזה. העולם עניני
משמים .לכך ראוי אותך ומצאו חפשו הגזילה, את להחזיר השעה
ואתם גזלן, אותו של נכדו הכומר, של צעדיו ואת צעדיך את כוונו
נתגלגלו וכך שעשיתם, מה את שם ועשיתם בפונדק נפגשתם
היא שלך ועתה יתברך הרצון בעל של רצונו לפי הדברים
מה כל כי  דבריו את הקדוש הרב סיים  לדעת עליך האחוזה.
מאת נוטל, הנך משלך אם כי אחרים, משל נוטל אינך בידך שיש

מעיננו. נפלאת והיא זאת היתה ה'

אחריו ולבניו לו מתקיימת הרבי ברכת

וללכתלפני להוסיף ועדודו ברכתו את קבל הרב, מלפני שיצא
ה' היה אכן בעזרו. יהיה וה' לעושיה תפארת שהיא בדרך
זכה בו הגדול העושר האחרון. יומו עד האברך של בעזרו יתברך
שלם, בלב ה' את לעבוד הוסיף הוא דעתו, על העבירו לא לפתע
בכל שרויה היתה הברכה הצליח. עשה אשר וכל עמו היה 'וה
בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות זכה והוא ידיו מעשי

ה'. בברכת מלאים מופלגים עשירים הם כשגם ובמצוות,
צדיקים) שפתי)
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך י' 
ּוּבֹו ְׁשמֹוָנה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )232 ַעּמּוִדים(:

ֶעְרָּכּה ֶׁשל ָׁשָעה\ִׂשְמַחת 
ַאְבָרָהם\ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש 
ִּבְׁשִמיַרת ֵעיַנִים\ָזָקן 
ִּיְׂשָרֵאל ְּכִהְלָכתֹו\ֹזַהר 

ַהַּׁשָּבת ְוַהְּבִרית ַהְקָּדָמה 
ְלַתְלמּוד ֶעֶׂשר ְסִפירֹות\
ַמֲאָמר "ְוַאָּתה ֶּתֱחֶזה" 

ִאְּדָרא ְדַמְׁשְּכָנא

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ו'
ּוּבֹו ְׁשֵנים ֲעַׂשר ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחיםִ )228 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ָמְגֵני ּוַמְצֵלי\ֹזַהר 

ַהֶחֶסד\ֹזַהר ַהְּתׁשּוָבה\ֹזַהר 
ְלַאְבָרָהם\ֹזַהר ַהֶּׁשֶמׁש\
ְיִׁשיַבת ַהֹּזַהר\ֹאֶהל 

ִמְרָים\זֹוַהר ַהַמָּזל ַחִּיים 
ַּבֹּזַהר\10. קֹול ַהֹּזַהר\11. 
ַרֲחֵמי ָהַרְׁשִּב"י\12. אֹור 

ַהֹּזַהר 65

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך ז'
ּוּבֹו ֲעָׂשָרה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים 

)228 ַעּמּוִדים(:

ַמֲעלֹות ַהֹּזַהר\ִׂשְמַחת 
ַהֹּזַהר ֶהָחָדׁש\ֶחְׁשּבֹונֹות 

ַהֹּזַהר\ְּתׁשּוַבת ַהֹּזַהר\
ִאְּגרֹות ַהֹּזַהר\ּתֹוָרתֹו ָמֵגן 
ָלנּו\ְּבַדְרֵכי ַהֹּזַהר )הכולל: 
ְמַלְּמִדים ְוַהֹּזַהר; סֹוד ַהֹּזַהר; 

ַהְּׁשִכיָנה ְוַהֹּזַהר; ְמִתיקּות ַהֹּזַהר; 

ַּדְרֵּכי ָהַרְׁשִּב"י(\ַהְׁשָּפַעת 

ָהַרְׁשִּב"י\אֹור ַהֹּזַהר 36\10. 
אֹור ַהֹּזַהר 37

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ח' 
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 
ִנְפָּתִחים )264 ַעּמּוִדים(:
ְזכּוָתא ְדַבר יֹוָחאי\

ִנְׁשַמת ָהַרְׁשִּב"י\ֹזַהר ֶאֶרץ 
ִּיְׂשָרֵאל א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, 

ח\אֹור ַהֹּזַהר 38

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך ט' 
 ּוּבֹו ִׁשָּׁשה ְסָפִרים ִנְפָּתִחים

 )228 ַעּמּוִדים(:
ַנֲחֵלי ַהֹּזַהר\ַחִּיים ֶׁשל 

זֹוַהר\ָטֳהַרת ַהֹּזַהר\ִהּלּוָלא 
ְדַרְׁשִּב"י\ִמְכַּתב ַלֲעִׁשיִרים\

ְמַזֶּכה ַרִּבים ְּכִהְלָכָתּה

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ
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