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להרגיש המאושר בעולם
וַ י¿ ‰ƒי ƒמ ≈ּ˜˘¿ ׁ ıנָ ַ˙י ƒם יָ ƒמים

)פר˘˙נו מ‡(‡ ,

איתא במדרש רבה )ב"ר פפ"ט ,ג( עה"פ "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" – "זה יוסף" ,שתמיד היה בוטח בה'
"ולא פנה אל רהבים" )אל המצריים( .רק פעם אחת נכשל בלשונו ופנה אל רהבים ושטי כזב" ,ע"י שאמר
לשר המשקים "זכרתני  . .והזכרתני" )בראשית מ ,יד( ,נתווסף לו שתי שנים" בבית הסוהר.
בלקוטי שיחות )ח"ג ע'  836ואילך( מבואר המענה ע"פ חסידות לשאלה – הרי יש לעשות כלי בדרך הטבע,
שנאמר "וברכך בכל אשר תעשה" )דברים טו ,יח( ,כך שעל האדם מוטל לעשות ולהשתדל בדרך הטבע,
בכדי לזכות לברכת ה' ,ומדוע איפוא נענש יוסף על כך? – שזהו מכיון שהנהגה זו יש לה מקום אצל שאר
האנשים ,ואילו יוסף נצטיין בכך שהיה דבוק במדריגות עליונות שאינן בערך לעולם – לפיכך נדרש ממנו
שלא יצטרך לכלים בדרך הטבע אלא יבטח בהקב"ה בלא כל עשיית כלים ,ולכן נענש על כך.
נמצינו למדים ,שאמנם נצטווה האדם לדאוג לצרכי חייו בדרכי הטבע ,אך ככל שמתעלה בדביקותו
באלקות – מתמעט הצורך להניח מבטחו בהשתדלותו בדרכי הטבע .בבחינת "כל המקבל עליו עול
תורה ,מעבירים ממנו עול דרך ארץ".
*
לפנינו סיפורם של ר' לייב פאזין ור' שמואל ברין ,שני טיפוסי בעלי־בתים חסידיים של כ"ק אדמו"ר
מהר"ש; הסיפור מלמד מהו בטחון ומהי אמונה ,ומהווה תיאור מאלף על לבותיהם הרחבים של החסידים
ונפשם האיתנה.
מלבד זאת ,בסיפור מיוחד זה נפתחים שבילים בדרכי החסידות בכלל ,וניתן להפיק ממנו לקח במשמעותה
של אהבת ישראל והרגש צרתו של הזולת ,ועוד.

ר׳ ˘מו‡ל ‡ף כי ‰י ‰טרו„ בעס˜יו – ‰י˙ ‰לו ˜ביעו˙ בלימו„
בכל יום
‰חסי„ ר׳ לייב פ‡זין ‰י ‰חנוני ‚„ול בוויטעבס˜ מ˘ופע בפרנס ‰ומˆליח בעס˜יו וכבר
רכ˘ לו ב˙י חומ‡ ‰ח„ים ויˆ‡ לו ˘ם כ‡ח„ ‰נ‚י„ים ומכלכל ‡˙ בי˙ו ב‰רחב ,‰ו‡ם כי
‡יננו בעל מז‚ טוב ביו˙ר ,בכל ז ‰נו˙ן ˆ„˜ ‰בי„ פ˙וח ‰ועוס˜ ב‚מילו˙ חס„ים‡ ,ומרים
עליו כי מפרי˘ מע˘ר ,ובי˙ו פ˙וח לחסי„ים ו‡נ˘י מע˘.‰
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י„יע˙ו בנ‚ל ‰ובחסי„ו˙ מועט‰ ‰י‡‡ ,בל כפוף ‰ו‡ לבני ˙ור ‰מו˜יר חסי„ים ומ˘˙˙ף
בלמו„ים‡ ,ף כי ‡ין מבינם על בוריים.
בין מכירי ר' לייב פ‡זין ‰י׳ ‰חסי„ ר׳ ˘מו‡ל ברין ,מן ‰מפורסמים בחסי„י וויטבס˜
במעלו˙ חו˘יו וכ˘רונו˙יו בי„יע˙ו ב˙ור ‰בנ‚ל ‰ובחסי„ו˙ ,ובחל˜˙ ל˘ונו וטיב
˘‰כל˙ו וחכמ˙ו בעניני מסחר ו˜נין ,ו‡ם כי ‰י׳ טרו„ ‚„ול בעס˜יו – עס˜י ˜‰בלנו˙ –
בכ״ז ‰י לו ˘יעור ˜בוע ללמו„ בכל יום ,ועי˜ר לימו„יו ‰י׳ לעיונ‡ ב‚מר‡ וחו˘ןŒמ˘פט
וכן בחסי„ו˙ לעיונ‡ .מˆב עס˜יו ופרנס˙ו ‰י׳ חליפו˙ פעם בעלי ‰ופעם בירי„‡ ,‰ך
ל˜טנו˙ כ‡לו ל‡ ‰י׳ ˘˙ לבו.
ב˘נ˙ ˙ר״מ לר‚לי ˙‰ר‚˘ו˙ ˆ‡‰ילים בעלי ‡‰חוזו˙ ו‡„וני ‰יערו˙ בפלכי וויטבס˜,
פס˜וב ,וריבו˙י‰ם עם ‡כרי ‰כפר˘‡ ,ר בסיב ‰זו ˘ב˙ו ‡‰חרונים מלעבו„ בעבו„˙
‰חטיב ‰ו‰ובל ,‰ב‡ מ˘בר בעס˜ו ˘ל ר' ˘מו‡ל ברין‚ ,ם נפל בפח סוחרים רמ‡ים‡ ,ב„
‡˙ כל ‰ונו ,ונ˘‡ר בעל חוב ‚„ול.

"‰זול˙" ו‡"‰ני" ‰ם ˘ני „ברים נפר„ים!
˜ו„ם ‰פסח נסע ]ר' לייב פ‡זין[ לליוב‡וויט˘ לכ׳׳˜ ‡„מו״ר ‰ר‰״˜ מו‰ר״˘
זˆו˜לל‰״ ‰נב‚׳׳מ זי״ע .כ˘נכנס ליחי„ו˙ „יבר „בר עניניו ב‡רוכ ,‰וכל „בורו ‰י׳ כמספר
„ברים ב‡ופן מעמ„ו ומˆבו בלב„ ובי˜˘ ברכ.‰
ול‡חר ˘כל ‰לספר ‡ו„ו˙ מˆבו ‡˙‰נח ו‡מר כי מˆבו ˘ל ר׳ ˘מו‡ל ‰ו‡ ב˘פל
‰מ„רי‚ ,‰בו„‡י ‰ ˜„ˆ‰ו‡ עם ˘‰י״˙ „כ‡˘ר עו˘ ‰כן ‰נ ‰בו„‡י כן ˆריך ל‰יו˙‡ ,בל
‰רחמנו˙ עליו ‚„ול‰ ‰י‡.
כ״˜ ‡„מו״ר ‰ניח י„יו על עיני ˜„˘ו ו˙‰עמ˜ במח˘ב˙ו ול‡ ענ‰ו מ‡ומ.‰
‡חר ‰פסח נפל – ‰ל״ע – „לי˜ ‰ב‡ו˙‰ ‰רחוב ˘‰יו ‡סמי ‡‰וˆר ˘ל פ˘˙ן ˘ל
ר' לייב פ‡זין ונ˘רף ‰כל על סכום ˘ל כמ ‰ע˘יריו˙ ‡לפים רובל .וב‡ו˙˘ ‰ע ‰נפל‰
„לי˜ ‰בבי˙ו ‡˘ר בעבר ‰נ‰ר ונ˘רפ ‰חנו˙ו עם כל ‰סחור˘‡ ‰ר ב˘ ‰על˙ ‰כע˘רים
‡לף רובל וכל ז ‰ל‡ ‰י׳ מובטח ב‡חריו˙.
כעבור ‡יז ‰ימים נסע לליוב‡וויט˘ לכ׳׳˜ ‡„מו"ר לספר לו ‡˙ ‰מ‡ורעו˙ ,וכ‡˘ר
נכנס לכ״˜ ‡„מו״ר בכ ‰במרירו˙ עˆומ ,‰כי ב˘ני ˘ריפו˙ ‰ללו ‡ב„ כחמי˘ים ‡לף
רובל ,וי˜ונן במר נפ˘ו.
כ׳׳˜ ‡„מו״ר ‰ס˙כל בו במבט רˆיני וי‡מר לו :על רוע מˆבו ˘ל ˘מו‡ל ברין ‡יבו„ כל
‰ונו ונ˘‡ר בעל חוב מˆ‡˙ ˙נחומין ועליו ˆ„˜˙ „ין ˘מים ,וכ‡˘ר נ‚ע בפ˘˙נך ובחנו˙ך
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‡˙ ‰מרעי˘ עולמו˙ ו‡ין ‡˙ ‰מוˆ‡ ˙נחומין ‚ם ב˙˘‰י ב˙י חומ˘ ‰י˘ לך ,וב‰סכומים
˘י˘ לך בעיס˜‡ וב˘טרי ‰ממ˘ל"‰ ,‰זול˙" ו‡"‰ני" ‰ם ˘ני „ברים נפר„ים!
כ˘יˆ‡ ר' לייב פ‡זין ˙‰בונן ב„ברי ˜„˘ ‡˘ר ‚‰י„ לו כ״˜ ‡„מו״ר ,ויבן ‡˘ר ב‚לל
חט‡ו ‡˘ר חט‡ ‡ז ב„ברו ‡ו„ו˙ מˆבו ˘ל ר' ˘מו‡ל מˆ‡˙‰ו כל ‰רע.‰

ויחליט בעˆמו לכנוס עו„ ‰פעם
ביחי„ו˙ לכ״˜ ‡„מו״ר ולב˜˘ ˙˜ון
יומים ‰לך כמוכ ‰ב˘‚עון מבלי „ע˙ מ ‰עליו לע˘ו˙ .ויחליט בעˆמו לכנוס עו„
‰פעם ביחי„ו˙ לכ״˜ ‡„מו״ר ולב˜˘ ˙˜ון .כ˘נכנס לכ״˜ ‡„מו״ר נ˙ר‚˘ במ‡„ ול‡ יכול
ל‰וˆי‡ ‡ף  ,‰‚‰כ˘‰ר‚יע במעט בי˜˘ ˙˘וב ‰ו˙י˜ון ,ו˜בל על עˆמו על ל‰ב‡ ˘י˙ענין
בטוב˙ זול˙ו.
כ״˜ ‡„מו״ר ‡מר לו :מ˜ובל ב˘ם ‰בע˘״ט נ״ע „כל ‰פוס˜ ‡יז„ ‰בר על חבירו ‰ן
לטוב ו‰ן לרע ‰ו‡ פוס˜ על עˆמו ,כ‚ון ‡‰ומר עבור מע˘‰ ‰טוב ‡ו „יבור ‰טוב ˘ע˘‰
‡ו „יבר זול˙ו מ‚יע לו ˘יעזר‰ו ˘‰י׳׳˙ ב„‰רו˘ לו‡ ,ו ‡‰ומר בע„ ‰ל‡ טוב ˘ע˘‡ ‰ו
˘„יבר חבירו מ‚יע לו כך וכך‰ ,נ ‰בכל „בריו ‡ל‰ ‰ו‡ פוס˜ על עˆמו ,בין לרע ובין
לטוב ,ו‰מˆ„י˜ „ין ˘מים על זול˙ו ו‡ינו מˆטער ומעורר עליו רחמים‰ ,נ ‰ב„יבורו ז‰
מ˜טר‚ על עˆמו ˘מעיינים במע˘יו וב„בוריו ,ו‰מ˘˙˙ף בˆערו ˘ל חבירו ומעורר עליו
רחמים ב‡ על ˘כרו.
כ׳׳˜ ‡„מו״ר ‡‰מˆעי ‡מר ב˘ם כ"˜ ‡ביו רבנו ‰ז˜ן ,בפירו˘ ‰מ‡מר ‰מ˙פלל בע„
חבירו ‰ו‡ נענ˙ ‰חל‡ ,‰ם ‰ו‡ ˆריך ל‡יז„ ‰בר ‰ו‡ נענ˙ ‰חל ,‰ו‡ם ב˘ע‰‰ ‰י‡ ‡ינו
ˆריך ל˘ום „בר ‰נ ‰עם כל ז‰ ‰ו‡ ב‡ על ˘כרו ˘‰ו‡ נ‰נ˙ ‰חל˘ ,‰נו˙נים לו מן ˘‰מים
˘כרו בע„ ‰נ ‰‚‰טוב.‰
וע˙‡ – ‰ומר כ׳׳˜ ‡„מו״ר – ‰נ ‰נ˙ן ˙˙ן ˘ל˘‡ ‰לפים רובל מזומן לר' ˘מו‡ל ברין
ב‰לו‡ ‰בלי ˘ום ‰טב˘‡ ,‰ר יוכל ל˜נו˙ סחור ‰ול˘וט ברפסו„ו˙ לרי‚‡ ,ו˙˙נם בעין
יפ ‰וב˜ור˙ רוח ו˙ו„ ‰ל˘‰י׳׳˙ ‡˘ר זיכ‡ ‰ו˙ך לע˘ו˙ טוב וחס„ ,ו‡˙˙ ‰סע למ‡ס˜וו‡
ל˜ח˙ סחור ‰לחנו˙ך ,ו˘‰י״˙ ימל‡ ‰זי˜ך בכפלים.
בבו‡ו לבי˙ו ‰לך לר' ˘מו‡ל ברין עם ˆרור ‰כסף כ‡˘ר פו˜„‡ ,בל ל‡ מˆ‡‰ו בבי˙ו,
ו‡נ˘י ‰בי˙ ‡מרו לו כי ז ‰כ˘בועיים ˘נסע ל˙ור ˜בוˆ˙ רפסו„ו˙ ‰מיוע„ו˙ ל˘וט לרי‚‡,
ועו„ טרם ב‡.
עבר יום יומים ˘ל˘˘ ,בוע ויו˙ר וע„יין ר' ˘מו‡ל ברין ל‡ ב‡ ,ר' לייב פ‡זין מחכ‰
מיום ‡ל יום ל˜ר‡˙ בו‡ו ˘ל ר' ˘מו‡ל ל˜יים פ˜ו„˙ כ׳׳˜ ‡„מו"ר ב‰‰לו‡‡‰ ‰מור‰
ויום ל˘נ ‰יח˘ב לו ,כי נ„ר˘ לו לנסוע למ‡ס˜וו‡ ל‰בי‡ סחור ‰לחנו˙ו.
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יר‡ ‰ו‡ ‰ר' לייב פ‡זין ל˘נו˙ מכפי ס„ר „ברי ˜„˘ כ״˜ ‡„מו׳׳ר ל˙˙ ‰לו‡ ‰לר'
˘מו‡ל ל˜נו˙ רפסו„ו˙ ול˘וט לרי‚‡ ,ו˘יסע למ‡ס˜וו‡ ל‰בי‡ סחור ‰לחנו˙ו.
בבו‡ ר' לייב פ‡זין לבי˙ ‰כנס˙ ל˜בל˙ ˘ב˙ ר‡ ‰ר' ˘מו‡ל עומ„ וסביביו עומ„ים
ˆפופים על ‰רˆפ ‰ועל ‰ספסלים ,פניו ˆו‰לו˙ ורוחו טוב ‰עליו במ‡„‰ ,ו‡ מספר ו‰כל
˘ומעים .ב ‰בר‚ע ˜ינ‡ לו ר' לייב פ‡זין ‡˘רי ‡‰י˘ ˘ככ ‰לו ,ז ‰יו˙ר מ˘ני ח„˘ים
˘נ‰פך עליו ‚‰ל‚ל ,וחי חיי ˆער ו„וח˜ ,ויכול ל˘כוח על ז ,‰וב˘ע ‰זו ‰נ‰ ‰ו‡ כ‡לו
‰נ‰ו ‰מ‡ו˘ר בעולם.
‰כ‡˙ כפו ˘ל ר׳ ‰ער˘ ‰ער˘מן ‚‰ב‡י על ˘‰ולחן ב‰כרז˙ ˘‡ ˘‡ ,ר׳ ˘מו‡ל
ברין יחזור חסי„ו˙ מ‰רבי ˘ליט"‡ בליוב‡וויט˘˜‰ ,י‰ ˙‡ ıר' לייב פ‡זין מעומ˜
מח˘בו˙יו.
יונ˙י בח‚וי ‰סלע בס˙ר ‰מ„רי‚ ,‰מ˙חיל ר' ˘מו‡ל ל‡מר ,וב‰בי˙ ‰כנס˙ ‰ו˘לך
‰ס .ונח˙ רוח מיוח„ ˘פוך על פני ˘‰ומעים ,ב˘ב˙ ‰‰ו‡ ‰לכו כל ‡נ˘י בי˙ ‰כנס˙ לר'
˘מו‡ל ל˜י„ו˘ וחזר ‡˙ ‰מ‡מר ˘ני˙ ,ו‡חר ˙פל˙ ‰מנח ‰ב‡ו ‰חסי„ים מ˘‡רי ‰ב˙י
כנסיו˙ ור' ˘מו‡ל חזר ‡˙ ‰מ‡מר בפעם ˘‰לי˘י˙ ול˘מח˙ם ˘ל ‰חסי„ים ‡ין ˜.ı

˘מו‡ל‡ ,ל ˙יפול בי‡ו˘! ˘‰י"˙ יזמין לך
עס˜ים טובים ,ופרנס ‰מן „ˆ‰
במוˆ˘"˜ לחם ר' לייב פ‡זין עם עˆמו ,בח˘בו כי י˘ ‡‰ומרים ‡˘ר במוˆ‡י ˘״˜
ומוˆ‡י יו״ט ‡ין ר‡וי ל˙˙ כסף ‚ם על ‰וˆ‡ו˙ ‰בי˙ ומ‚ ‰ם ל‡י˘ ˘‡ינו מ‰בני בי˙,
ול‡ י„ע ‡יך ל‰חליט‡ ,ך פ˙‡ום נ„מ ‰לו נˆב נ‚„ עיניו פני ˜„˘ ˘„˜‰ים כ״˜ ‡„מו״ר
‰מס˙כל בו במבט רˆיני ,וכר‚ע ל˜ח ˆרור כספו ˘ל˘‡ ‰לפים רובל ו‰לך לו לר' ˘מו‡ל
ברין.
מˆ‡ו יו˘ב ולומ„ טור חו˘ןŒמ˘פט‰ ,ר' ˘מו‡ל ˜יבלו בסבר פנים ,ו˙‰חיל לעו„„ו
על „בר מ‡ורעו˙ ˘‰ריפו˙ ˘‰י ‰לו – כי בע˙ ‰‰י‡ ל‡ ‰י‰ ‰ר' ˘מו‡ל בעיר – וסיפר לו
ו‰סביר ‰מ‡מר ‰מ˜ובל "‡חרי ˘ריפ ‰מ˙ע˘רים".
ר' לייב פ‡זין ˘מע ,וב˜רב לבו ˙‰פעל במ‡„ על ˙ו˜ף „ע˙ו ו‡ביר˙ לבבו ˘ל ר'
˘מו‡ל ,ב ‰ב˘ע˘‡ ‰ר נ‰פך עליו ,ר"ל‚‰ ,ל‚ל ,ב˙˘ע ‰ח„˘ים מלפנים ‰י ‰ב„ע˙ו
˘ל ר' ˘מו‡ל ל˜נו˙ בי˙ חומ„‚ ‰ול ‰וע˙‰ ‰ו‡ ב˘פל ‰מ„רי‚‡ ,‰ב„ כל מ‰˘ ‰י‰
לו נ˘‡ר בעל חוב ו‡ין לו מזון סעו„‡ ‰ח˙ מ˘לו ,בכל ז ‰נסע ל˙ור סחור˙ ‰רפסו„ו˙
ונסע לליוב‡וויט˘ ב‡ ומ‡מר בי„ו וחזרו ברבים ב˘מח ‰וב˜ול ˆו‰ל ,יו˘ב ולומ„ חו˘ן
מ˘פט ,וי˘ לו עו„ עוז לנחם ‡ו˙ו ולעו„„ו.
מ˙‡ ‰ם חו˘בים לע˘ו˙ ע˙˘ ,‰ו‡ל ר' לייב פ‡זין ‡˙ ר' ˘מו‡ל ברין.
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‡ו„ו˙ מˆבי – עונ ‰ר' ˘מו‡ל – ‰נ ‰כמ‡מר ‰נ˘ים ,ב˙חיל˙ ˘‰בוע י˘ ל„בר מענינים
˘מחים ,ו‡ינו כ„‡י ל„בר ‡ו„ו˙ מˆבי ב‰ו.‰
‡נכי – ‡ומר ר' ˘מו‡ל – ‰נני חז˜ ב˙˜ו˙י כי ˘‰י״˙ יעזור וע˘י˙י ‡˙ ˘לי ,נסע˙י ל˙ור
‡˙ ‰רפסו„ו˙ ‰מוכנו˙‚ ,ם ב˜ר˙י ‰רב ‰סחור ‰טוב‰ ‰מונחו˙ על ˘פ˙ ‰נ‰ר ˘ˆריכים
עו„ ל˜˘ר ברפסו„ו˙ ,ו˘‰י"˙ יע˘˘ ˙‡ ‰לו ויזמין לי ‡ו˙ם ‰סכומים „‰רו˘ים ,וי˙ן ‡˙
ברכ˙ו ב˘פע רב.
כ˘ב‡˙י לליוב‡וויט˘ ‰נ˘ ‰מח˙י ל˘מוע מ‡מר חסי„ו˙ ,ו˘מע˙י ˘ל˘ פעמים חזר‰
מבניו וח˙נו ˘ל כ״˜ ‡„מו״ר .ביום ‰ר‡˘ון ‰יי˙י ביחי„ו˙ ‡ˆל כ״˜ ‡„מו״ר יו˙ר מ˘ע‰
 . .לבסוף ‰יחי„ו˙ ˘‡ל כ׳׳˜ ‡„מו״ר על מˆבי וב˜יˆור ‚מור ˙‡ר˙יו ב‡˘ר ‰ו‡ .וכ״˜
‡„מו׳׳ר ענ ‰לי˘ :מו‡ל‡ ,ל ˙יפול בי‡ו˘˜ .נ ‰רפסו„ו˙ מוכנו˙˜ ,נ‡ ‰ו˙ם על ‰‰רים
ו˜˘ור ‡ו˙ם בעˆמך ,ו˘‰י"˙ יזמין לך עס˜ים טובים ,סוחרים טובים על ‰מ˜ום וברי‚‡,
ופרנס ‰מן .„ˆ‰

לייבע עלינו ל‰יו˙ חסי„ים ,ו‡ז טוב ‚ם ב‚˘מיו˙
כ˘ב‡˙י לרו„ני‡ ול˜ח˙י כרטיס מסע לבי˙י‰ ,נ ‰כ‡˘ר נכנס˙י ב‰מרכב ‰פ‚˘˙י
בר' ‡‰רן ברו„נ‡ ‰נוסע מסמ‡ליענס˜ ב„בר סכסוך בין‰˘ ...סכימו ˘ני „„ˆ‰ים על
זבל״‡ ,כבר בררו ל‰ם ‰זבל"‡ ,ונוסע ‰ו‡ ‡לי לוויטעבס˜ כי ‡נכי ‡‰י ‰ל˘לי˘ כי ˘ני
‰בוררים בוחרים בי .יר„נו ˘נינו מן ‰מרכב ,‰ונ˘‡רנו ברו„ני‡ לחכו˙ על ‰מסע ‰‰ולך
לסמ‡ליענס˜‡ .רבע ‰ימים ו‡רבע ‰לילו˙ עמלנו ע„ ‡˘ר על ‰בי„ינו ל˘‰וו˙ ולס„ר ‡˙
„בר ‰סכסוכים ,וב‡˙י על ˘כרי בכבו„ בסך ˘˘ מ‡ו˙ רובל.
ו‡˙ ‰ר‡ ‰לייבע – ‡ומר ר' ˘מו‡ל לר' לייב – כי ברכ˙ו ˘ל כ״˜ ‡„מו״ר מ˙חל˙
ל˜˙‰יים ברכני בפרנס ‰מן  „ˆ‰נוסף על ‰ריוח ב‰עס˜ים ,ו˙״ל ‰רוח˙י ,לייבע עלינו
ל‰יו˙ חסי„ים ,ו‡ז טוב ‚ם ב‚˘מיו˙ .ו‡ני˙ ,״ל‰ ,נ ‰כבר י˘ לי ל˘לם מעט ב‰חנויו˙ ˘ל
ˆרכי ‡וכל נפ˘ ,ומ‡ו˙ ‡ח„ו˙ י˘‡רו על ‰וˆ‡ו˙ ‰מסחר.
ומ ‰י‰י׳ עם „‰מי ˜„ימ˘ – ‰ו‡ל ר' לייב – ˘ˆריכים ל˙˙ לבעלי ‰רפסו„ו˙ ו‰וˆ‡ו˙
˘‰ייטים ‰מובילים ‡˙ ‰רפסו„ו˙ ובפרט ‡ם ל˜נו˙ על ‰חוף ול˜˘ר בעˆמו‰ ,נ ‰ז‰
עול ‰לסכומים ‚„ולים כמ‡ ‰לפים.
‰ל‡ כ׳׳˜ ‡„מו״ר ברכני – ‡ומר ר' ˘מו‡ל – כי ˘‰י׳׳˙ יזמין ˜ניו˙ טובו˙ ,ויו„ע ‰ו‡
כ״˜ ‡„מו״ר כי ‡י ‡פ˘ר ל˜נו˙ בי„ים רי˜ניו˙‡ ,ם כן ‰נ ‰בכלל ‰ברכ‰ ‰ו‡ ‡˘ר יזמין
˘‰י״˙ כל „‰רו˘ ל˜ניו˙ טובו˙.

חומש בראשית

עב

׀ דרכי החסידות

‡מונ˙ חכמים ‰לזו ‰נˆ‡ ‰לינו ‰חסי„ים ‰י‡ נוזל˙ בעור˜ינו
‡מונ˙ חכמים ‰לזו – ‡ומר ר' ˘מו‡ל – ‰נˆ‡ ‰לינו ‰חסי„ים ‰י‡ נוזל˙ בעור˜ינו‡ ,ין
„רו˘ לנו ל‡ ‡ו˙ ול‡ מופ˙ ,רו‡ים ‡נחנו ‡˙ ˘‰מ˘ ב‡ויר ˘‰מים ‡י˘ מ‡˙נו ל‡ ב„˜
ול‡ בחן ‡ו˙ ,‰ו‡ין ‡˙נו יו„ע ע„ מ ,‰מ‰ ‰ו‡ מ‰ו˙ ‰ועˆמו˙˘ ‰ל ברי‡ ‰מ˘ונ‰ ‰לזו
‰מנסר˙ ב˘מים ממעל מ ‰טבע ‰ומ ‰טיב ,‰ועם ז‰ ‰נ ‰כולנו כ‡ח„ יו„עים כי ˘‰מ˘
‰י‡ מ‡יר ‰ומבי‡˙ ‰ועל˙ לכל חי ,ע„ כי ‚ם ‰חול‡ים יו˜ל חליים בע˙ ˆ‡˙ ˘‰מ˘
ב‚בור˙.‰
‰רבי ‰ו‡ ˘מ˘ן ˘ל ‰חסי„ים ,י˘וע˙ן ו˙˜ו˙ן ,מ‡ ‰ומר לך לייבע ,מכירים ‡נחנו ז‰
‡˙ ז ,‰ז ‰כ˘ל˘ים ˘נ ‰מימי ‡ברכו˙ינו ,ו‡˙ ‰י„ע˙ני כי מעולם ל‡ ˙‡‚˙‰י בעליו˙יי
ול‡ נכנע˙י בירי„ו˙יי ,כי מעולם י„ע˙י כי ‚ל‚ל ‰חוזר ‰ו‡ בין בזמני ‰עלי ‰ובין בזמני
‰ירי„.‰
‡בל ‰פעם ל‡ ‡כח„ כי נפל לבי ב˜רבי וכמעט ‡˘ר נפל˙י בי‡ו˘ ‚מור ,ולולי פ˜ו„˙ו
˘ל כ״˜ ‡„מו״ר ע׳׳י י˘ר‡ל נחמן ‰כ‰ן ‰יי˙י עוזב ‰מסחרים ל‚מרי ,ו‰יי˙י בוחר ברבנו˙
‚ם בעייר˜ ‰טנ.‰
כ˘ל˘ ‰ימים לפני ‰פסח ˜בל˙י ב˘ור‰ ‰ר‡˘ונ ‰ב„בר ‰עס˜ים ,ובערב פסח כבר
י„ע˙י כי נפל˙י בפח ˘ל מוכרים רמ‡ים ו‡ב„˙י כל ‡˘ר לי וכל ‡˘ר לוי˙י ו˘˜ע˙י
בעס˜ בי˘ ז .‰בכח עˆום ‚˙‰בר˙י על עˆמי ב˘ני ימים ר‡˘ונים ˘ל פסח ,בחו‰מ״פ
‰יי˙י כמוכ ‰ב˘‚עון‡ ,בל ‰חלט˙י ‡˘ר ע„ ‡חר ח‚‰״פ ‡סיח „ע˙ מז ,‰ו˘‰י״˙ עזרני
כי יכול˙י למל‡ו˙ ‰חלט˙י.
במוˆ‡י ‡חרון ˘ל פסח נפל˙י למ˘כב בחום ‚„ול כ˘ני ימים ,וביום ˘‰לי˘י ‰וטב
לי במעט ,לע˙ ערב ב‡ ‡לי י˘ר‡ל נחמן ‰כ‰ן מ„וברובנ ,‰ו‡מר לי כי ˙מול ב‡
מליוב‡וויט˘ ,וכ׳׳˜ ‡„מו״ר ˘לח על י„ו ˘ליחו˙ ‡לי ל‡מר לי ,בבו‡י מˆ‡ני חול‰
ו‰נ‰ו מחכ ‰ע„ ‡˘ר יוכל למסור לי „בר ˘‰ליחו˙ ,כפי ‡˘ר פו˜„ מכ״˜ ‡„מו״ר ,וממ‰ר
‰ו‡ לנסוע לווליז˘.

˙‡מר לו כי ‰נני יו„ע ‰כל ,ו‡ין ‡ני מסכים ל„ע˙ו
וז„‰ ‰בר:
בחול ‰מוע„ פסח ‡מר לי ‰מ˘ר˙ ר׳ לוי˜ ב˘ם כ״˜ ‡„מו״ר ל‰יו˙ כי לפעמים נוסע
‰ו‡ – י˘ר‡ל נחמן ‰כ‰ן – מליוב‡וויט˘ מבלי כנוס ליחי„ו˙ ‰נ‰ ‰פעם ל‡ יע˘ ‰כן ,כי
כ״˜ ‡„מו׳׳ר ˆיו ‰ל˘לוח על י„ו ˘ליחו˙ נחוˆ ‰ביו˙ר.

דרכי החסידות ׀

מקץ

עג

כ˘נכנס˙י לכ״˜ ‡„מו"ר – מספר לי ר' י˘ר‡ל נחמן ‰כ‰ן – מˆ‡˙י יו˘ב על כס‡ו
ו˘ני ספרים פ˙וחים לפניו ובבו‡י פר˘ מטפח˙ו מטפח˙ ‰מ˘י על פני ‰ספרים ‰פ˙וחים,
וי‡מר לי :כ˘˙בו‡ לוויטעבס˜ ˙לך ל˘מו‡ל ברין ,ו˙‡מר לו כי ‰נני יו„ע ‰כל ,ו‡ין ‡ני
מסכים ל„ע˙ו ,ו‡„רב‡ ‰נני פו˜„ עליו כי יעזוב מח˘ב˙ו ז‡˙ .רבינו ‡ומר כי ‰מוח ˘ליט
על ‰לב בטבע ˙ול„˙ו ,ז‰ו כמו ˘„‡‰ם ב‡˘ר ‰ו‡ ‡„ם ˆריך ל˙‰נ ,‚‰ובפרט ‰‰נ‰‚‰
על פי „רכי ‰חסי„ו˙ ,כ˘‰לב נו‡ ‰‰חרי ‰מוח‡ ,זי יכול ‰ו‡ ל˜לט ‡˙ ˘מבין ‰מוח.
כ„ברים ‡‰ל˙ ‰מסור ל˘מו‡ל ברין בעˆמו ,ו‡י˘ ל‡ י„ע מז ,‰ו‡ם יו„ר˘ לך לחכו˙ יום
˙חכ ‰ו˙מסור לו כ‡מור ,ר‡‰ ‰ז‰ר˙יך.
‡ני – ‡ומר ר' ˘מו‡ל לר' לייב – ‰בנ˙י „ברי ˘‰ליחו˙ .וכ‡˘ר עמ„˙י ממ˘כבי ‰לכ˙י
לבי‰כ״נ ל˙‰פלל ובחזיר˙י פ‚˘˙י בר׳ „ובער פיי‚לסון ולוי˙י ‡ˆלו ˘ל˘ים רובל וע˘י˙י
מסעי ,וע˙ – ‰מסיים ר' ˘מו‡ל „יבורו – ‰נ ‰ב˜בלי ‡˙ ˘‰ל˘ מ‡ו˙ רובל מ„נבור‚ ‡סע
ב„בר ‰עס˜ים.

עו„ בליל‰‰ ‰ו‡ נסע ר' לייב לליוב‡וויט˘
ב˜ובלנ‡ על ר' ˘מו‡ל
ר' לייב פ‡זין ‡˘ר כל ‰זמן י˘ב ו˘מע כל ‡˘ר סיפר ‰ר' ˘מו‡ל ברין ,ל‡ י„ע ‡ז
ל‚˘˙ ‡ל „בר מסיר˙ ˆרור ‰כסף ,ופ˙‡ום כמו מעˆמו פלטו פיו ‚‰יון לבו ,כי ‡ין ל„‡ו‚
על ‡ו„ו˙ כסף ב˘ביל ‰עס˜ ,כי ‰רי ‰ב‡˙י לכם סכום נכון ,ועו„ בטרם כל ‰ל„בר ‰נ‰
‰וˆי‡ כמˆ ‰רורו˙ ˘טרו˙ בני מ‡ ‰וחמ˘ים רובל .ר' ˘מו‡ל ‰ביט פעם על ר' לייב ופעם
על ˆרורו˙ ˘‰טרו˙ ‰מונחים על ˘‰ולחן ,ב‡ין ‡ומר ו„ברים כי ל‡ ‰בין מ ‰ז ‰נ‰י ‰לר'
לייב יו„ע ‰ו‡ ומכיר ‡˙ ‰ר' לייב ˘‰ו‡ בעל ‚מילו˙ חס„ים ובכל ע˙ ‡פ˘ר ל˘‰י‚ ‡ˆלו
‚מ״ח חמ˘ים ‡ו ‚ם מ‡ ‰רובל‡ ,בל סכומים כ‡לו ‡ינם ב‚„ר ‚מ"ח.
˘ל˘˙ ‡לפים רובל – ‡ומר ר' לייב – ‰ב‡˙י לכם ‚מ״ח ע„ ‡חר מכיר˙ ‰רפסו„ו˙
ברי‚‡˘‡ ,ר ‡ז ˙חזירו לי ב˘לימו˙ בלי ˘ום ‰טב˙ עיס˜‡.
מ ‰˙‡ ‰מ„בר לייבע ,ל‡ ‡˜ח מ‡˙ך ‚מ"ח כז ‰ו‡ין ‡˙ ‰ר˘‡י לע˘ו˙ כך ,כי כל
מסחר ‡יז˘ ‰י‰י‚ ‰ם ‰מעול ‰ומ˘ובח ביו˙ר י˘ לו ˘ני פנים ,וחליל ‰לך לסכן סכום
כז ‰בעס˜ ˘ל ‡חר ב˙ור ‚מ"ח ,בכל ‡ופן ‡נכי ל‡ ‡˜ח מ‡˙ך ‡˙ ז .‰ו‡יך ז ‰על ‰על
„ע˙ך לˆ‰יע לי כז‡˙.
ר' לייב פ‡זין סיפר לר' ˘מו‡ל כל פר˘˙ ‰ענין מ˙חל˙ו לסופו ככל ‰מסופר בז ,‰ו‰ר'
˘מו‡ל ˘מע ב˘˜‰ב ‰מיוח„ ‰וכ˘‚מר ר' לייב ל„בר ,ענ‰ו ר' ˘מו‡ל ברין˜ ‰˙‡ ,יימ˙
כפי ˘ˆיו ‰לך כ"˜ ‡„מו"ר ,ומח˘ב ‰טוב˜‰ ‰ב״ ‰מˆרפ ‰למע˘ ‰ובפרט מע˘‚ ‰מור,‰
‡בל ‡נכי ל‡ ‡˜ח ‡˙ ‰כסף.

חומש בראשית

עד

׀ דרכי החסידות

עו„ בליל‰‰ ‰ו‡ נסע ר' לייב פ‡זין לליוב‡וויט˘ לכ״˜ ‡„מו״ר ב˜ובלנ‡ על ר' ˘מו‡ל
˘‡ינו לו˜ח ‡ˆלו ‰סכום ‡˘ר ˆיו ‰ל˙˙ לו ,ויכנס לכ"˜ ‡„מו״ר ויניח ‡˙ ˆרור ˘‰טרו˙
על ˘‰ולחן .וביום ˘‰ני ל˘בוע ב˘‰כמ ‰ב‡ ‰מ˘ר˙ ˘‰ני ˘ל כ״˜ ‡„מו׳׳ר – ר' פנחס
ליב מ‚י„סון – ויבי‡ חביל ‰ח˙ומ ‰מ‡˙ כ״˜ ‡„מו״ר לר' ˘מו‡ל ברין ,וב ‰פ˙˜‡
בכ˙י"˜ ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר‰" :נני ˘ולח לך ˘ל˘˙ ‡לפים רובל לסחור ב‰ם ע„ ‡חר זמן
מכיר˙ ‰רפסו„ו˙ ברי‚‡ וˆלח".

ר' לייב פ‡זין ‚ביר ‚„ול; ו‰ר' ˘מו‡ל ברין מ˙פרנס ב‰רחב‰
ר' לייב פ‡זין ל˜ח עמו ˆרור כסף ל˘לם חובו˙יו לסוחרי מוס˜ב ‰בע„ ‰סחור‰
˘נ˘רפ ‰ו‡יז ‰סכום ב˘ביל סחור ‰ח„˘ .‰בבו‡ ר' לייב פ‡זין למוס˜ב ‰וסיפר לסוחרים
‡˙ ‡‰סון ‡˘ר ˜ר‰ו‰ ,נ ‰עו„ ל‡ כל„ ‰בריו ‡מר ‡ח„ מר‡˘י ‰סוחרים ,כי בו„‡י ‰נ‰
‚ם י˘˙˙פו עמו לסבול ‡˙ ‰‰יז˜‡ ,חר ‡˘ר יב„˜ו ‡˙ ‰ח˘בונו˙ כמ‡ ‰חוזים ינכו לו
מחובו ,ונ˙נו לו סחור ‰ח„˘ ‰ב˜‰פ ‰כפי „‰רו˘ לו.
וכעבור ימים ‡ח„ים ‰ו„יעו ‰סוחרים כי ‰חליטו לנכו˙ חמ˘ים ‡חוזים ,וחמ˘ים
‰נ˘‡רים י˘לם במ˘ך ˘˙י ˘נים.
ב˜י‰‰ ıו‡ זכ ‰ר' לייב פ‡זין ב‚ורל „˘טרו˙ ‰ממ˘ל ‰חמ˘ ‰ע˘ר ‡לף רובל .ועפ״י
עˆ˙ כ״˜ ‡„מו״ר ע˘ ‰עס˜ ‰פ˘˙ן ו˜נ‰ ‰רב ‰סחור ‰במ˜ח ‰זול ,ועל˘‰ ‰ער פי ˘ל˘,
ובכל ‡˘ר ע˘ˆ‰ ‰ליח.
ר' ˘מו‡ל ברין ˜נ ‰רפסו„ו˙ מוכנו˙ ‚ם מ‰מונחים על חופי ‰נ‰ר ,מ‰ם מ˘ ‰מכר
על ‡˙ר ומ‰ם מ˘˘ ‰לחם ברפסו„ו˙ לרי‚‡ ,ו‰רוויח סכומים ‚„ולים ו˘לם כל חובו˙יו
ועפ״י עˆ˙ כ״˜ ‡„מו״ר ˜נ ‰לו בי˙ חומ ‰עם מ‚ר˘ ‚„ול.
כ‰יום ‰ר' לייב פ‡זין ‚ביר ‚„ול ,ובניו ‚בירים ,וי˘ לו ˘ם בין ‰מכוב„ים .ו‰ר' ˘מו‡ל
ברין˘‡ ,ר מסר ונ˙ן עס˜יו ‰רבים לבניו וח˙ניו ,ומ‰כנס˙ ‰בי˙ חומ˘‡ ‰ר ‰ניח לעˆמו
מ˙פרנס ב‰רחב ,‰ובי˙ו פ˙וח ‰לחסי„ים ‡נ˘י מע˘ ‰ובני ˙ור ,‰מכוב„ ‚„ול ‰ו‡ ‚ם בין
‰מ˙נ‚„ים ומ‚ ‰ם ‡ˆל ‰חסי„ים.47

˙‰ (47מים חובר˙ ז )ח"ב ע'  738ו‡ילך(.

