
 
 



סעימפרשת 

)'א–ג "ל(' אלה מסעי בני ישראל וגו

כל מסע ומסע של בני ישראל 

פעם ). בעל הטורים(' היה על פי ה

ק רבי מאיר מפרעמישלאן "סיפר הרה

נסעתי , בחורף אחד בימי נעורי: א"זיע

רבי מרדכי מקרעמניץ , עם מורי ורבי

א ועשינו את דרכנו בעגלה "זיע

פחדתי מאד . במורד צר בתוך השלג

עוד מעט והעגלה : ואמרתי בליבי

ד אשר עמדתי לקפוץ ע, תתהפך

: אז אחז הרבי בידו ואמר. מהעגלה

כעבור זמן לא רב . כלום לא יקרה

עזבה העגלה את המדרון המפחיד 

ונסעה בנתיב מישור בנסיעה רגועה 

לפתע פתאום ללא . וללא כל מורא

התהפכה העגלה , כל הכנה מוקדמת

. ואנו נזרקנו מתוכה אל צידי הדרך

מי שפוחד : אמר לי רבי הקדוש

חזקה שלא יפול אל תוך , היצר הרעמ

אולם מי שבטוח שלא יפול , רשתו

. נופל גם נופל–לידיו 

–ג "ל(ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה 
)ד"כ

חוזה "ק ה"פעם אחת ישב הרה

א במסיבה עם תלמידיו "זיע" מלובלין

ב המסעות "ודרש תורה על כל מ', הק

כשהגיע לפסוק , שנזכרים בפרשה

לא " ר ויחנו בחרדהויסעו מהר שפ"

מתוקה שנת העובד

בון בקוצר ' רהיה כשנפטרמעשה

והספיד עליו ראזי' נכנס ר, שנים

נאמר בספר : ההספד הזה וכך אמר

מתוקה שנת העובד אם מעט , קהלת

משל למה הדבר . ואם הרבה יאכל

ושכר , למלך שהיה לו כרם, דומה

והיה בין , פועלים לעבוד בכרם

הפועלים אחר שהיה מוכשר 

והספיק בזמן , במלאכתו יותר מכולם

ר לעשות מה שפועל אחר צריך קצ

וכשראה המלך . לעשות כל היום

נטלו המלך בידו , שסיים מלאכתו

לעת ערב באו , והיה מטייל עמו

הפועלים ליטול שכרם ובא אותו 

ונתן לו המלך כל שכרו , הפועל עמם

התחילו . כאילו עבד כל היום

הרי : לךהפועלים מצטערים ואמרו למ

ק שתי גע רוזה י, אנו יגענו כל היום

אמר . למה זכה לשכר שלם, שעות

זה , למה אתם מצטערים, להם המלך

יגע בשתי שעות מה שלא יגעתם 

בון ' שר: והנמשל. אתם כל היום

שהיה שוקד על התורה ביגיעה 

ח שנה מה שאין "עצומה למד בכ

.תלמיד ותיק יכול ללמוד במאה שנה

)קהלת רבה(

נענה לו תלמידו . פירש על פסוק זה

ק רבי צבי הירש מזידיטשוב "הרה

א ואמר שיש לו לומר תורה על "זיע

ואמר בזה כי הנה מצינו , פסוק זה

הרה שנקרא "באברהם אבינו ע

לא )פסחיםמסכת (ל "שאמרו חז

וגם מצינו , כאברהם שנקרא הר

, שפרה שנקרא "ביעקב אבינו ע

)מסכת בבא בתרא(ל"כמאמר חז

שופריה שיעקב מעין שופריה דאדם 

ה "וכן מצינו שיצחק אבינו ע, קדמאי

ויחרד כמו שאמר הכתוב חרדהנקרא 

והפירוש , יצחק חרדה גדולה עד מאד

אמרו )מסכת שבת(שהנה איתא , הוא

ה "ל דלעתיד לבוא יאמר הקב"חז

ויאמר לו , בניך חטאו, לאברהם

ן וכ, ימחו על קדושת שמך, ע"רבש

, בניך חטאו, יבא אל יעקב ויאמר לו

ימחו על קדושת , כ"והוא משיבו ג

כ יבא אצל יצחק "ואח', שמך וכו

.ש"עי, ה ועשה לו חשבון"אבינו ע

ויסעו מהר , אפשר לפרשז"ועפי

שרומז "מהר"היינו יסעו שפר

שפרוכן יסעו מ,לאברהם אבינו

, ויחנו בחרדה, שרומז ליעקב אבינו

, חרדהבינו שנקרא היינו ביצחק א

דהוא עשה חשבון ואמר פלגא עלי 

. 'ופלגא עלך וכו

:זמני כניסת השבת
7:25: א"ת7:09: ירושלים

:זמני יציאת השבת
8:59: ת"ר8:28: א"ת8:25: ירושלים



לזולתהעזרהבזכות

עוד היהשלוםורודףישראלאוהבמקוסובלמענדמנחםק רבי"הרה

ולהרבותמישראלאדםלכלטובהלעשותנפשוכלתהתמיד, נעוריומימי

ומחלקןנדבותמאסףוהיה,ואהבהרחמיםמלאהיהלבו,בעולםשלום

בהיותוהימיםכלנהגכך,לחםככרעדשבאוהגונותמשפחותביןבחשאי

אחתפעם.בדרךובלכתובביתובשבתו,בימיםבאובהיותובשניםרך

וואלףזאבבירהקדושרבושלבהיכלולבקרהלךלימיםצעירבהיותו

אברךשהיהומכיוון,המדינהברוסיהאשרא"זיעהאוסטראמטשארנא

עלהחבילה,לאטוברגליוהלך,עגלהלולשכורכסףבידוהיהולאעני

אובעירלןובלילה,דרכועשהביום,לפניוהמלךודרךבידוהמקל,כתפיו

ויהי.אחריהאוהחמהשקיעתלפניאליושהגיעישובמקוםבכל,בכפר

,יהודיביתומצאחפש,ויגעףיעיוהואערבלפנותאחדלכפרויבואהיום

היהודיאותובליק?אצלוללוןיהיהאפשראםאת בעל הביתושאלנכנס

חבילתואתהסיר.לישבמקוםלווהראהשלוםלונתן,יפותפניםבסבר

.והתפללידיואתנטל,בפינהמקלואתהעמיד,כתפיומעל

יוצאתאנחהאחריאנחהשמעוהנהלחןוהשידעלישבהתפילהאחרי

,להתאפקוליכולאהאיששלבצערוהצדיק הרגיש,הביתבעלמלב

כאדםצערואתהאישלופריס?כךכלנאנחהואמהעלאותוושאל

היהגדולעשיר:לאחריםלהשיחםהואורוצה,ודאגהצערמלאשלבו

מזלוגלגלהתחילפתאוםוהנה,הצליחפנהאשרוכלהרבהעסקיםבעלו

לבירארמהמאיגראוירדנתמעטועסקיו,לומלשחקפסקההשעה,לירד

יודעהפהואיןוהתרבוהלכודאגותיו?ידברומהיאמרמה,עמיקתא

ירהחכדמילפריץהואחייב,אלףמניאחדדבר,מרגיששהלבמהלספר

,הדלהלפרנסתוהאחרוןהמשעןהואהמזיגהבית,זהבאדומיםששים

יוציאוהושאדוניולווברורלשלםעליומחר,אחתפרוטהאףלוואין

כיסו?הקטניםוילדיואשתויעשוומה,הבוראלישליכוהוואולי,מדירתו

עליושירחםגואלולאקרובלאלואין,עזרויבואמאיןיודעהואואיןריק

ולאבקרבוישקוטלבוואיךצרותשלביםהואטובע,המיצרמןויוציאהו

?יאנח

וכאשר,בקרבונשברולבו,היהודידבריאתושמעלמענדמנחם' רישב

ולאינוםלאהנה' האלקוה,יאשיתתאל,ואמראותוחםינלדברכלה

וושעיתידוועל,גואלךיהיההואגואללךאיןואם,ישראלשומריישן

,במרחביענךוהואהמצרמן' האלתקרא,נתמלאהסאתך,שלמהישועה

מעלהותעלהשובתתרומםכן,התהוםלתוךרוםמשמישנפלתוכשם

שלנחמהלדברילבשםלאמאדבדוכשצרותיוהביתבעלאך.מעלה

' רבוהסתכל,דמעותזלגוועיניויותרעודרבואנחותיוואדרבההאורח

במה,לעשותמהידעולאכאבואתכאבצערואתראה,למענדמנחם

ישלםלאובאלה,נחמהדברירקלואיןבעצמוהוא,לולהושיעיוכל

קריאתקרא,מטתועלעלהכאלהבמחשבות,לפריץחובואתהיהודי

ולעשות,האוסטראלטשארנאמחרלבואבלבווהחליטהמטהשעלשמע

.שבוייםפדיוןכעיןזההריהמצרמןהזההיהודיאתלחלץשבידומהלכ

,הביתבעלמאתנפרד,והתפלללבש,יםיידנטלוהשכיםלמחרת

בטחונו' בהשישיםאמששלדבריועלוחזררוחואתחזקהפרידהובשעת

אלפנהכךאחר,צרהבשעתלוויעמודיעזבנולאשמויתברךוהוא

שקועובלכתו,לדרכווהלך,המזוזהאתנשקהדלתאתפתח,הפתח

מרכבהוראהעיניואתנשא,סוסיםדהרתקולמאחוריושמעבמחשבות

עברהוהמרכבהועמדדהיהצסר,אליוומתקרבתבמרוצההולכתכבודה

פסיעותמאהשלמהלךהמרכבההתרחקהכאשר,עשיריהודיאישובה

,אליהלמענדמנחם' רומשהתקרב,הדרךאםעלעמדהונעצרה,בערך

הרבאלנוסעאני : ואמר,ויסע אתושיעלההמרכבהבעלאותוהזמין

ומשם,ההיאהעירעדיסע,אתווישביעלה,האוסטראמשטארנאהצדיק

' ראןימ,חפץשלבולמקוםוילך,דרכואתמהםאחדכליעשהואילך

מןזזולאדבריםעליוהרבה,מאדהעשירבוהפציר,לעלותלמענדמנחם

,מטובתיהנותילרוצהאינומדועאותוושאלהמרכבהבעלתמה,המקום

,פניועלשופכווהואטובייןוסבכחברואתאדםמכבדאלוכזההרי

,הבריותואהבתרחמנותמתוךזאתעושהשאתהנראה,ואמרהשיבו

מדתזהכקלבמעשהלא,מגיעהזואהבתךןהיכעדלדעתורציתי

:לברכהזכרונםחכמינוכמאמר,בכיסךאםכי,רתיכנתהאשבךהרחמנות

אמר.)ב"עג"משבת(ובכעסוובכיסו,וסובככרינהאדםדבריםבשלשה

,בקשתךאתלפניתציעהנסיעהובשעתידיעלותשבתעלה:העשיר

.ברורהתשובהלךלהשיבאדעדבריךאתשאשמעואחרי

בטשארנאכבודהשוכןהצדיקהרבאלהולךאניגם:מ"רמלוהשיב

אדעטרםטובתךאתאקבלולא,ברגלאליולעלותאניורגיל,האוסטרא

עלהעומדחסידכ,מתעקששהואהעשירראה,תבחןובזאת,תשובתךאת

הנה:אמר?בקשתךמהדבריךויאירופיךאתפתחכןאםלואמר,דעתו

כןגםפעםונסע,כמוךגבירשהיהאחדיהודייושבאןמכרחוקלא

עולהזה,בעולםהחוזרהואגלגלאך,אביריםובסוסיםכבודהבמרכבה

מכלירדמעטותבשנים,ל"רחהיורדיםמןלהיותשעתווהגיעה,יורדוזה

לוואין,זהבאדומיםששיםלפריץחכירהדמילשלםעליווהיום,נכסיו

עתיד,החובאתישלםולאהפריץשליחיאליויבואוואם,אחתפרוטהאף

אני ועתה,עולםעבדיולהיות,האסוריםלביתלירדמשפחתוובניהוא

,הנקובהסכוםאתלולתת,דחקובשעתחברךלימיןלעמוד,ממךמבקש

עלואעלה,וישועהבברכהאברכךבקוליתשמעאםו,הוארבאםגם

ששיםלנצרךשתתןואחרי,ביתו של היהודיאליחדונסעהמרכבה

שגםמפיוותשמע,באוטראההקדושרבינואלונלךסעינ,זהבאדומים

עלונבהלהשתומם,בקשתואתהעשירעכששמ.אחתבעצהעמדיהוא

עשרואתבדישאלחוכרלעזוררקאחרתדאגהלושאיןזהעניהלך

קטןדברוכי,ממנודורששהואהגדולהסכוםעלוהתפלא,רעיםבעסקים

השיבלא?שואלהואמהזהאביוןיודעכלום?זהבאדומיםששיםזההוא

,מאחוריוההלךאתוהשאיר,המרכבהאתלהסיעלעגלוןאמרומאומהלו

הכהלבו,ההלךמןיותרשהתרחקוככללא ידע מרגועהעשירלבאולם

על עגלהבלאמר,בנפשומנוחהואיןנפעםשלבושראהוכ,יותראותו

הסוסיםאתעצר,אדוניובפקודתהעבדעשה,ולעמודאת הסוסיםלעצור

.והמתין

עושהאתהלמההעשירלואמר,המרכבהאללענדממנחם' רכשהגיע

:ואמרענה,ציהחאתלךאתן,כזהגדולסכוםלךליתןקשה לי?ככהלי

.עליךופהכאניאין,בטענהאליבאשאתהדורשאניבשביליכלום



תוכלובמה,מותךכעשירשהיהלאיששקרהמהלךפרתייסרק

אלשנינוסעינ,טובהריזאתלעשותבירךישאםועתה,לולעזור

,ושהקדרבינואלונסענלךומשם,לבךנדבתאתלוותתןהנצרך

בשלוםתסע,זומשאלתיאתלמלאותיכולאינךאורוצהאינךואם

בדעתוהעשירשביהתי,כמנהגיברגלילאטליאלךואנילדרכך

מנחם' רעלהאז,החוכראל כדי לנסועלעלותלוואמר, והסכים

שם ,היהודיביתאלובאוהכפראלוחזרו,המרכבהעללנדעמ

והואלענדממנחם' לראותםנתן,זהבאדומיםששיםהעשירהוציא

,האישפנימאתובצאתם,הצלחהבברכתוברכו,היהודילידימסרם

לטשארנאיחדיוונסעו,ורעותבאהבהנקשרוושמחהלבםנתמלא

.האוסטרא

גדולאורראה,וואלףזאבק רבי"הרהאלנסונכוהגיעו כאשר

להםהחזירוהואשלוםלונתנו,כשמשמאיריםופניהםאותםמקיף

תזכוכן,גדולמעשהשעשיתםבכםתעידפניכםהכרתואמר,שלום

,ושתקהצדמןלנדעממנחם' רעמד,הימיםלכטובאךלעשות

' ראתשפגשהרגעמןאותםהקורותכלאתלצדיקלוסיפרוהגביר

:יהרבאמר,דבריואתלהישכוכ,אליובואםעדבדרךלענדממנחם

משעבודמישראלשלמהמשפחההצלתם,עשיתםרבמעשה

,שכרכםאתלכםשישלםהגמולבעלהואונאמן,נוראהומעניות

מןיותרהמעשהגדול"ל"חזאמרוהנה,העושהרשכיגדלואם

המצוהמעשההיהלאהואשאלמלא)א"ע' טבתראבבא("העושה

לךשאהיה אליבאתאתה:ואמרלנדעממנחם' ראלפנהואז ,כלל

,בישראלמנהיגלהיותבעצמךאתהראויכי ליצריךאינך,ילרב

אתמאירהוהיאלפניךהולכתיוםהשעשיתהגדולההמצוההנה

כךאחר,ישראלואהבת' האהבת,והיראההתורהדרך-דרכך

בהיחלהםוהראה,העשירואתלנדעממנחם' ראתיהרברביק

בכלויצליחהברכהאתלוישלם' שההעשיראתוברך,יתרה

.הימיםכלוחסדצדקהויעשה,דרכיו

אותובדיוכלנדעממנחם' ראתוואלףזאברבי רביקקדשבשבת

פרדילהאליובאכאשרשבתובמוצאי,העדהכללעינירבכבוד

תלך,תקראורביאתהרב:ואמראותוברךעליוידיואתסמך,ממנו

כי,ישראלבני אתותברךהכסאעלתשב,ולביתךלעירךסעיות

להושיעובידך,ישראלואהבת' האהבתמלאלבך,אתהחסדאיש

בפיךהברכה,ולנחמהלישועהמצפיםרבים,ולגדוליםלקטנים

ומברכואינוחברואתלברךבידושישכל,מהםלמנעהלךואסור

תברךאשרוכלפיךאמרילרצוןיהיו,שבידךמהעשה,גוזלוכאילו

והלךהעירמןיצא,רבומלפנינפרד רבי מנחם מענדל,יבורך

בניוהתחילוהימיםארכוולא,ובעבודהבתורהועסקישב,לביתו

עושהברכתויכראווידועלנושעומהםורבים,אליולהתקרבאדם

נתפרסםושמורביםאליונהרו,ריקםחוזרתאינהותפלתו,פרי

ויראתהתורהאהבתבקרבןונטעהבריותאתקרבוהוא,בעולם

.ישראלואהבתשמים

אלקיכם' בנים אתם לה

םימצויששםדאחליערובאו,בדרךהלכוובנואב

.לחיךמתוקיםכידועהמהאשריערגרגיריהרבה

והתחילעליהםהתנפל,הגרגיריםאתהבןוכשראה

הבןכיהאבוכשראה,כוחובכלולאכולללקט

נעמוהגרגיריםכייודעאני,יקיריבנילואמר,מתמהמה

דרךעודשכן,וללקוטלהזדרזאתהחייבאבל,לחיכך

נפשוהבןאולם,לךלחכותפנאיליואין,לפנינוארוכה

עלואף,המקוםמןלזוזרצהולא,הללובפירותחשקה

אתבראותוזאתבכל,ללכתמאודמיהרשהאבפי

מהאיעצךבנישמעלואמר,הגרגיריםאלבנותאוות

לחפשוכהכהבלכתך,ביערדרכךאבדתשלאלעשות

אלךאני,אליהדרךאתכךאחרתמצאולאהפירותאת

שלאכדיאולם,הפירותאתתלקטואתה,לאטלאסלי

,בני,בניאענךואני,אבי,אביפעםכלתצעק,ממךאובד

עודכלכיותדע,בינינוהקשרעלהזמןכלנשמורוכך

אתשומעאניםשגהואימןס,קוליאתשומעשאתה

תעיתכיתביןאז,קוליאתתשמעכשלאאבל,קולך

לרוץאתהוחייב,בחזרההדרךאתתמצאולא,ביער

.אליתגיעאשרעדאחרימיד

תועיםואנו,אלוקינו' לדאנובנים,מובןוהנמשל

ואין,והבליוהזההעולםתאוותשלהגדולהיערבסבכי

נתמסרואם,לפנינוהדרךארוכהכילבאלשמיםאנו

והנה,חפצנולמחוזבשלוםיענגלאהגוףלתאוותכולנו

, שבשמיםלאבינוידתמלקרוא,היאלנוהיעוצההעצה

בלבמתפלליםוכשאנו,שלםבלבאליולהתפללהיינו

שומע, לותיהמפירושויודעים,טהורהחשבהובמשלם

כשלבנואולם,הואםגלנוועונהתפילתנואתה"הקב

אנוומה ימלפנייודעיםאנוואין,מאתנונשמט

קולאתבלבנושומעיםאנואיןאםהרי,מתפללים

כרשכסימןוזה,קולנואתשומעאינוהואאף,אבינו

המלךאלולזעוק,אחריולרוץועלינומאודהתרחקנו

ורבתהקשהבדרכנושיסייעניעולםשלמלכו

.המכשולים

)א"ק רבי חיים חייקל מאמדור זיע"בשם הרה(
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א"מנ' ע ד"נלב

"דודי קאר"בחסות 
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב 

052-7655-222מכל החברות 

שלרבהחייםהגאון רבי: מסופר

בתורהגדולהיה,א"פוניסל זיע

פעם.ועושה חסד ומעשים טובים

הרעבגדלבצורתבשנתאחת

לחםהיהלארביםובבתיםבעיירה

כלאתחייםרבימכר,הטףלפי

ופרנס,וספריוביתוכליאת,חפציו

עלחסהאשתווהיתה,הרעביםאת

והטמינהעמדה,שבתשלהפמוטים

.יבקש למכרםלא שהרבכדיאותם

אתהוציאהכתיקונםימיםכשהגיעו

שבתובערבסתרםממקוםהפמוטים

כיון,השולחןעלאותםהעמידה

,הפמוטיםאתחייםרבישראה

,רוחואתשהשיבולאחר,התעלף

נפשותכמה,איי: ואמרנאנח

בפמוטיםלקייםהיהאפשרמישראל

.?אלו

לשבת בחוםאוכלכיצד

רבישישב הגאוןהשניםאותןכל

סיפקבבריסקהרבנותכיסאעלחיים

נרובכללם,ביתוצרכיהקהללו

אחתפעם.להסקהועציםלמאור

הרבביתשהוצאתהפרנסיםהרגישו

,לשנהרובלק"לתעולההסקהלעצי

?מניןכזומרובההוצאהותמהותהו

אינםשבאמידיםאמידיםאפילו

,לשנהרובלמחמישיםיותרמוציאים

הרבבביתהעציםשדירומצאובדקו

ולוקחיםבאיםהעירועניי,נעולאינו

דיראתונעלועמדו.שלהםכמתוך

שללידוהמפתחאתומסרוהעצים

,בדברחייםרביכשהרגיש. השמש

ושובהמנעולאתמידלהסירצווה

ועניילרווחהפתוחהעציםדירהיה

.צרכםלפיומסתפקיםבאיםהעיר

ששאל ,ה"זלהכתוב בספר החזיונות 

כי לפי ראותנו א"זיעל"מרבו הקדוש האריז

ומה אנו ה מה"גודל קדושת התנאים ע

ורה והתפילה שלנו חיינו ובמה נחשב כל הת

בה מחמת כי אדר: ל"והשיב האריז? לנגדם

לה שאנחנו בעובי החומר ומדרגה שפ

אנו מתגברים לעשות ז"עכו, מאדונמוכה 

הוא , רצון אבינו שבשמים לפי השגתנו

ממה ,ת"אהוב וחביב הרבה יותר לפני השי

, שפעלו בעוצם קדושתם התנאים הקדושים

.גה גבוהה והזדככות החומרו במדרכי הי

תמוזח"כיום שבת קודש

ר אלימלך מליזענסק"אלעזר ברבי ק "הרה

)ו"תקס(

ישמח משה (ר צבי הירש "ק רבי משה ב"הרה

)א"תר–ל עמאוה

תמוזט"יום ראשון כ

–י הקדוש "רש(ר יצחק "רבי שלמה יצחקי ב
)ה"א תתס"ד

ר גרשון "ק רבי משה מזאלישין ב"רהה

)א"תקצ–משפט צדק על תהלים (

א"מנ' איום שני 

)ז"א תפ"ב(אהרן הכהן בן עמרם 

)ז"א תקט"ב(אלעזר הכהן בן אהרן הכהן 

ר יוסף "רבי נתן נטע מאווריטש בק "הרה

)ה"תקמ–חותן הבת עין -נטע שעשועים (

א"מנ' יום רביעי ג

ר "שמשון מאוסטראפאליע בק רבי "הרה

)ח"ת(פסח 

ר יצחק "ק רבי מנחם עזריה מפאנו ב"הרה

)ה"שפ–א מפאנו"רמ(ברכיה  

א"מנ' דיום חמישי 

ר שלמה מבאבוב "ק רבי בן ציון ב"הרה

)ג"תש–קדושת ציון(

א"מנ' היום שישי 

ר שלמה "רבינו יצחק לוריא אשכנזי ב

)ג"של- י הקדוש "האר(

ר צבי הירש "מקראסנא בק רבי חיים "הרה

)ג"תקנ–ט "תלמיד הבעש(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

וקראוחייםרביאצלהפרנסיםבאו

מספקתהקהלקופתאיןרבנו:תגר

אם,שבעירהענייםלכלעציםלספק

לאבביתיאףחייםרבימשיבכן

בחוםלשבתאוכלאיךכי, יסיקו

.בצינהקופאיםשהענייםבשעה

לשמח יהודים

בשוקעומדהיהחוזאהברוקהרב

אתשםלפגושוהיה רגיל,לפטשל

ברוקהרבשאלפעם.הנביאאליהו

זהבשוקנמצאיםהאם,אליהואת

אמר?הבאהעולםבנישהםאנשים

עברובינתיים,איןהרגעבזה,לא:לו

אליהולואמר,אנשיםשניידםעל

ניגש.הבאהעולםבניהםאלה

מהושאלםברוקהרבאליהם

שמחיםאנשיםלואמרו? מעשיכם

אדםאנוכשרואים,אנחנוובדחנים

לשמחמשתדליםאנועצובשהוא

אנשיםשניאנורואיםאםוכן,אותו

אנוטורחים,ביניהםשמתקוטטים

.ביניהםלהשלים

יותרזקוקמי

זלמןשלמהק רבי"הגהכשישב

כסאעלא"זיע" שלמהחמדת"בעל

פעם לוהתקינו,בנאשלסקהרבנות

יוםאותו,החורףלימותחדשהפרווה

עניהחלוןדרךזלמןשלמהרביראה

בגדמחוסרבחוצותמהלךאחד

פרוותולונתן,לביתוהכניסו.עליון

לפרווהאתהצריך:לוואמרהחדשה

מהלךאתה,להצריךמשאנייותר

בביתיושבואני,וכפורבקורבחוץ

.תנורשלבחומומחומם


