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עקרונותיךוקיוםכיבודעלבהוקרה

אדם היההוא,חייםבשם ספריםמוכרהיה לפני שנים רבות

התפרנסשהואלמרות.מקפיד קלה כבחמורה, פשוט וירא שמים

למכורמעוניןלהיותצריךהיהכןועל,הספריםמכירתמעסק

שוםלמכורלא,"מוזר"מנהגלעצמוסיגלהוא,שיותרמהספרים

עלעמדולאמהחל ועד קלהאותוקראלאבעצמושהואעדספר

השתדלהוא,אמוריםהדבריםבמהוידעשקראאחרי.טיבו

רצוןשבעיהיהשהקונה,המתאיםהקונהאתלספרלמצוא

מצאאם קרה ש.הקונהאצלתיקונואתימצאוהספר,מהספר

בשלאם,כלשהימסיבהאותושימכורראויאינום מסוישספר

שם,האחורילחדראותוהכניסהוא,אחרתסיבהבשלואםתוכנו

זהלחדרשנכנסספר,למכירהשאינםהספריםאתהחזיקהוא

.שבעולםהוןכלבעדחייםידיעלנמכרלאשוב

כלאתלקרואמספיקהואכיצדחייםאתשאלווכאשר

אומרהיה,הנה,מבויישבחיוךמשיבהיההוא?הללוהספרים

אניוכאשר,קוניםישהזמןכללאהרי,בחנותיושבאניכאשר

עשיריםבתיםבעליאצלמבקראניבחוץוכשאני,קוראאנילבדי

שלבםחדשיםספריםלהםלהציעאו,ספריםמהםלקנותכדי

בבקשהליאומרוהמשרת,כזהלביתנכנסאני?אזקורהמה,חפץ

בכורסהמתיישבאניאז,מריקבל אותךמיד,ותחכהאדונישב

שלטובהבקריאהושוקעסביבימשועשעמבטמעיף,נוחה

אתמנצליםכך , אלימתפנהשהאדוןעד,יותראוהשעהמחצית

איןכי קונהלאשהואהחליטהקונהאםכךואחר,וקוראיםהזמן

ידוע.לריקזמנךאתבזבזתשלאנמצאת,שלךבספריםצורךלו

אתמגריםאסוריםודבריםימתקוגנוביםמיםכיומפורסםהוא

בחדרשנמצאוהאסוריםהספריםעםאחתלאאירעכך,התיאבון

שימכורומבקשיםאליובאיםקוניםהיו,חייםשלבחנותוהמיוחד

היה מסרב וחיים,ההואמהחדרדווקא אחראוזהספרלהם

ליאיןהאם,לקוניםלומרנוהגהיההוא,בתוקףבאדיבות אך 

שאיןזהדווקאלקנותשתרצהכדימתאימיםטוביםספריםמספיק

כלשהיתועלתלהפיקתוכלכייודעהייתיאם?בותועלתכל

הכלאחריאניכי,האחוריבחדראותושםהייתילאזהמספר

אתששכנעואואלהדברים,ספריםאספןולאהנניספריםמוכר

מהמוכרלאהוא,בשלוחייםאולם,שכנעוהושלאאוהקונה

הלכוהאחוריבחדרוהספרים,למכורצריךאינוכילושנראה

. ונערמו

,חדשבספרמתעמקבחנותוישבשחייםשעהאחדבהירביום

מוכרבלתיאדםנכנס,כמנהגוזקנושערותאתמורטכךכדיותוך

חייםלונתןאז,אליופנהשהזרעדבוהבחיןלאחיים,לחנות

האיש?לולעזוריכולהואובמה,לרצונוושאלועליכםשלום

והיה,םמסויספרלקנותמחפשו,זובעירזרהואכילחייםסיפר

הוא.מבוקשואתלמצואיוכלחייםשלבחנותואםלדעתרוצה

שלחייםלונראהכיציוןתוךבחנותקצתלהסתכלרשותביקש

?מבוקשךאתלמצואלךלעזורהאוכל.ספריםשלנאהמבחריש

אני,ידידיתטרחנאאל,הלההשיבאין צורך,הזראתחייםשאל

תפריענאאל,לקנותשברצונימשהומצאתיאםלךאומרכבר

שכפיהספרבקריאתלהמשיךיכולאתה,בעיסוקיךלעצמך

היההוא,ספרואלוחזרחייךחיים.מאדעדאותךיןימענהנראה

,האחורילחדרנכנסשהזרלבשםשלאכךכדיעדבספרשקוע

כלבעדמוכרםהיהשלאהאסוריםהספריםאתחייםהחזיקשם

האומר,הזרשלהתפעלותקריאתשמעהואלפתע,שבעולםהון

ממקומוקפץחיים,מבקשהואאותוהספראתמצאהנהכי

כנהצערכשהבעתלזראמרידידימאדמצטעראני,נחשכנשוך

להיכנסלאברורותלךולומראותךלהזהירהייתיצריך,פניועל

אבל",למכירהשאינםפסוליםספריםמכילאשרהאחורילחדר

מוכןואני,בהתרגשותהזרקרא"זהבספרבמיוחדרוצהאני

ספרליתמכורממךבבקשה,ממנישתבקשכמהתמורתולשלם

,חייםהשיב,כללבחשבוןבאזהאיןאך, ידידילינאסלח. זה

נמצאהואאיןשוב,האחורילחדרספרנכנסבורגעמאותו

, שיהיהככלמפתהתמורתומציעשאתההמחירויהיהלמכירה

,לקנותותרצהואותךיןיענאשר יאחרספראצליתמצאאולי

עללומציקכשמצפונו,החנותלפניםהאחורימהחדרחזרחיים

שובהתנצלהוא,זהסיוןינלידיזהירותובחוסרהזראתהביאכי

הזרבפניהתחנןוממש, נעימההבלתיהתקריתעלושוב

,הספרקנייתעלשיוותר,האחורימהחדרהואאףחזרשבינתיים

,ישנותוגםחדשותהוצאות,אחריםספריםלפניוהציעהוא

,דברקנהלאהזר,ואולשהיההכלאך,ונדיריםיחידיםעותקים

למהידעלאהספריםומוכר,ידידותיבחיוךמחייםנפרדאך

הסימניםכלשלפי,האורחשלהידידותייםוסיגושיחואתלייחס

. מאוכזבמלפניויצא

עללשכוחהיהיכולחיים,כך עברו הימים וחלפו השנים

שהיהומעשה, מהדברהזכירולמלאא,הסיפור עם היהודי הזר

אףשכנהבביתואשרהביתבעלהודיעהימיםבאחד, היהכך

מקוםלמצואעליהםמהלזמןכי, דייריולכל,חייםשלחנותו

איושובלמדיישןהודיעהואכך,הבית, וחנויותיהםלדירותיהם

אתלהרוסהבטיחהוא,הנפשאתלסכןמבליבולהיותאפשר

ויפהחזקחדשביתהאפשרככלמהרבמקומוולבננתהישןהבית

פיעלהקודמיםהדייריםיוכלוהבטיחכך,הזההחדשבבית,יותר

.כרצונםוחנויותדירותלעצמםלשכורקדימהזכות



לארוזצריךהיההוא,עבודהמלאותעתההיוחייםידי

,ארעימקוםלהםלמצואובארגזיםהספריםכלאתכלקודם

מקוםלשכורלעצמולהרשותיוכלאםלראותכךואחר

מאשריותרמחיר השכירות הסתםמןיעלה בו,החדשבבית

זוהיכיהחליטאףהוא.ליפולהמטהישןבביתקודם

הפסוליםהספריםעלשובלעבורחוזרתבלתיהזדמנות

. בהםלעשותמהולראות,האחורישבחדר

,האחורילחדרנכנסהואאחדבבוקר, ועשהאמרהוא

,שיטתיתבצורהמדףאחרמדףהספריםעללעבורוהחל

הנראהלפיאשרספרהמדפיםמאחדהוציאהואכאשרואז 

של ניירותחבילהפתאוםנשמטה,הנכוןבמקומוהיהלא

אתלהריםכדיחייםהתכופףכאשר.צפההרעלשהתפזרו

סתםולא,כסףשטרותהםכילראותנדהםהוא,הניירות

אסףהואונרעשנדהם,ביותרגבוהערךבעליאלאשטרות

נפשואתידעלאהוא,צפההרעלשהתפזרוהשטרותאת

כסףשטרותלכאןהגיעומאיןלחשובכיווןבאיזהידעלאו

עלמונחתשהיתהקטנהניירבפיסתמבטושנתקלעד?אלו

עלבהוקרה":כתובהיההניירעל,הכסףשטרותלידצפההר

בכךהבחיןומיד,חייםנזכרעתה."עקרונותיךוקיוםכיבוד

ביקשהזראשרספרמאותונפלותקהוהפהכסףשטרותכי

ששםההואהאישזההיהכיזאתאין, בשעתוממנולקנות

אלוהלךמעילואתחייםלבשמיד. הספרבתוךהכסףאת

בכסףלעשותמהכדתלשאולמוכרחהוא,העירשלהדיין

בדרךורק,שלואינוולומגיעלאהרגשתולפיאשר

שוםאיןכיבאומרואותוהרגיעהדיין, אליוהגיעמסתורית

איןכןועל,מתנהבתורתבספרהכסףאתשםהזרכיספק

בולעשותרשאיוהוא,לחייםלושייךהכסףכיספקשום

.בעיניוכטוב

עשירלאדםהעניהספריםמוכרהפךזומופלאהבדרך

אשרשיםאנסוגאותואלהשתייךהואאולם,נכסיםובעל

הוא,אותםמקלקלאינואינו מסנוור את עיניהם והעושר

,היההיחידיוההבדל,הקטנהתוחנואתלנהלהמשיך

דבררק.מקודםמאשרצדקהיותרהרבהנתןהואשעכשיו

וכך,האיששלשמואתידעלאהוא,אושרועלהעיבאחד

.לבמקרבלולהודותהיהיכוללא

רק לא להתייאש

פרצו, חנותלושהיתהגדולעשירהיהשלאדםמשל

האישקבץ, האישונדלדלאותהורוקנולחנותוגנבים

חנותשובופתחמהגניבהלושנשארההפליטהיתראת

לימים, הראשוןכמעמדולאכיאם,מסויםלמעמדוחזר

חזר, הפליטהיתראתגםממנווגנבוגנביםשובפקדוהו

גםמכר, השניהמהגניבההפליטהיתראתוקבץשוב

בניאתלפרנסקטנהחנותופתחאשתותכשיטיאת

עד, זהאתגםממנווגנבוגנביםפקדוהוושוב, ביתו

דחקוברובולווההלהעמד, כלוםלונשארשלא

עלמחזרוהתחילסחורהמעטלווקנה, מועטתאהוהלו

למכורסדקיתבמיניהענייםהרוכליםכדרךהכפרים

כדרךוביציםועופותבלחםלהחליףאולכפריים

מעטועמובדרךעניאותוהלךלימים.הענייםהסוחרים

ולמרות, סוסעלרוכבשודדבופגע, מזוןוקצתסחורתו

שאריתאתהשודדממנוגזל, הענישלותחנוניובכיותיו

ומרוקןריקןובכההלוךהעניוהלך, לואשרהפליטה

מקודםעשרובזכרובכיועלבכיוהוסיףלביתולשוב

בידוואיןלביתוחוזרשהוא, היוםהמדולדלומצבו

והנהבוכההואעוד, לביתוטרףולתתלפורטהפרוטה

כךובתוךלקוםיכולואינוהסוסמןנפלהשודדכיראה

והנהוראהעניאותוחזר. אותווהרגהסוסאותורמס

כלאתומצאבחבילותיווחיפשעמד, הרוגמוטלהשודד

. ורכושוהונווכל, הזמןכלבמשךממנושנגנבההסחורה

.כבתחילהגדולעשירונעשהלביתובשלוםחזר

מןלהתייאשלאדםלושאסורמכאןנלמד: והנמשל

שלמזלותרעשארואיםאנוהרבהפעמיםכיהפורענות

הולךוהואוגונביםוחוזרים, ממנוגונבים, אדם

יתלהאלא, ו"חיאושלתוךזהאדםיפולאל. ומתרושש

ויבקש, פעםכלאליוויצעקויבכההרחמיםלבעלעיניו

והשודדהיוםיבואואז, ומרודובעניושיראהמלפניו

רכושואתאליווישיבלותהיהלאותקומהיפולההוא

להיותויחזורממנושנגזלהטובכלואתממנושנשדד

.כבתחילהעשיר

)א"ק רבי נחמן מברסלב זיע"הרה(



בחסות רשת חנויות 

גל פז
ו"ניקיבא שיינברגרעח"הבהלזכות 

כנסו לעול תורה ומצוותיהרגל ל
אמן, יזכו לרוות ממנו רוב נחת דקדושה

הגונהנתינה

הגאוןשלדלתועל: מספרים

, א"זיעליבוביץבערברוךרבי

וביקשטוביםבןעניפעם התדפק

לאשכשלעצמוהגאון,נדבתואת

באותה בידומצויהפרוטההיתה

אתלמלאהיה לויכלא, שעה

הענייצאכאשראולם, מבוקשו

כברתבערברוךרביאליוהתלווה

הישיבהראשאתראהומי,ארץ

התלווהוכך?יצאולאברחובהולך

עניאותועםתלמידיוקהל

.לושחילקוהכבודלמכשהתפעל

מעשהואתהצדיקירהסבבחזרתו

פתחיעלהדופקעניהנה:ואמר

עדובושהחרפהסובל,הבתים

דברו,הגונהתרומהלושמעניקים

מדוע,לעשותממנינבצרזה

מנההפחותלכלאתרוםלאאיפוא

.כבודשלהגונה

חסד עם ילד קטן

רביהצדיק הגאוןעלמסופר

אגרות"בעלא"זיעפיינשטייןמשה

לביתקטןילדנכנסשפעם,"משה

,מרהבוכהכשהואהמדרש

ענה?קרהמהשאלוכשמישהו

,לכיתהלהכניסומסרבשרבוהילד

עבורכסףלהביאששכחכיון

אחרמישהוינועבטרם.מחברת

שמעאשרמשה' רשםהיהכבר

ממקומוהילדשלסיפורואת

,מטבעהוציאהוא,החדרבקידמת

אתליטוללווהורהלילדהושיטו

בראותו.לכיתהולחזורהכסף

,המטבעמקבלתהילדנרתעכיצד

,ידואתבעדינותמשה' רנטל

" מח צדקצ"ק בעל ה"הרה

: ומרא היה א"מליובאוויטש זיע

' יומא דהילולא ז(ק רבי צבי "שהרה

בנו יחידו של הבעל שם טוב ) טבת

ראה למרחוק בתחומי ,א"הקדוש זיע

, ארבעים פרסה על ארבעים פרסה

אילו לראייתו ו, וזאת בראיה גשמית

.רשיעוההרוחנית לא הי

טבת' שבת קודש ה
ט "ר צבי בן הבעש"ק רבי אהרן מטיטיוב ב"הרה

)ט"תקפ(הקדוש 
ר "לאנטש בק רבי אברהם אלחנן מפ"הרה

)ה"תקצ-ברכת אברהם (יהודה 
טבת' ראשון ויום 

ר חיים "ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא ב"הרה
) ט"תרנ(מצאנז 

טבת' יום שני ז
ט "ק רבי צבי בן מורינו רבי ישראל בעש"הרה
)מ"תק(א "זיע

)ט"תלמיד הבעש(ק רבי ברוך מקאמינקא "הרה
ר יעקב "ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצא ב"הרה

) ד"תרי(

טבת' יום רביעי ט
)ב"תמ-א "ג(עזרא הסופר 

נחמיה בן חכליה
תורת (ר נפתלי שור "ק רבי אברהם חיים ב"הרה

)ב"שצ-חיים 

טבת' יום חמישי י
)ח"א  תמ"ג(זכריה בן ברכיה בן עדו הנביא 

מלאכי הנביא
ר נפתלי הירץ מברסלב "ק רבי נתן ב"הרה

)ה"תר(
ר יהושע "ק רבי מאיר שלום מקאלישין ב"הרה

)ג"תרס(אשר מפאריסוב 

א טבת"יום שישי י
ערוגת (ר הלל "ק רבי משה אוסטרר ב"הגה

)ה"תקמ-הבושם 
עטרת (ר מאיר מדזיקוב "ק רבי יהושע ב"הרה

)ג"תרע-יהושע 

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

גרמישלשתבמעלההובילו

לרבונתן,לכיתתועדהמדרגות

.המקוםאתועזבהכסףאת

לתתצריךכמהמכריזיםבשמים

זושארביק"הרהעלמסופר

לעירפעםשבא,א"זיעמאניפולי

והלכו,לצדקהממוןלקבץאחת

שםהיה,עבורולקבץאברכיםשני

לתתרגילשהיהנדיבאחדעשיר

וחשבו,גדולסכוםפעםבכל

אתלהפסידשלאשכדיהאברכים

אליהםללכתרצוי,העיראנשי

כי,העשיראלילכוולבסוףתחילה

,ובטוחהברורהנתינתווכהכהבין

ילכוקודםכיהחליטוכןעל

.העשירלזהכךואחרהעירלאנשי

חמישיםהעירמבניוקיבצוהלכו

ואחר,פרוטותכמהפחותזהובים

סכוםלהםונתןהעשיראלבאוכך

להשליםשחסרהפרוטות

וכמה,יותרולאזהוביםלחמישים

גדולסכוםשיתןבושהפצירו

הלכוהם.הסכיםלא,כדרכו

אודותעלזושאלרביזאתוסיפרו

אמר,עליואפםחרהואיךהנדיב

כי,עליותתרגזואלהצדיקלהם

עירלאיזהכשמגיעואורחעניכל

לקבץצריךכמהבשמיםמכריזים

,מכאןיוציאכסףוכמהבעבורו

דבריואתהצדיקסיים,ואני

כרוזשמעתילעירכשנכנסתי

,זהוביםחמישיםכאןלישיהיה

,לבסוףהנדיבלזהשהלכוומכיון

השמיםמןורשותכחלוהיהלא

.הסכוםעליותרלתת


