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  .רק שבתו ית� ורפא ירפא

ôèë ê³−ê ’ðëñë ³îêõþñ ³î¾þ ñë−š êõîþí¾ îò−−íð ³îêõþñ êõîþñ ³î¾þ íò³−ò¾ öê×ô , óðêñ þôîñî ¾ê−ñ êñî
³î¾þ ñë−š êñ íïñ¾ íêîõþ îñ ö−êî í¾îòê î³ñìô¾.  

)ó−š−ð® ó¾ë(  
  

" אהבת ישראל"ק בעל ה"סיפור נפלא בעני� זה היה אצל הרה
אלתר ' ק ר"אשר פע� אחת בא לפניו חתנו הרה, ע"י� זימוויזנ

] ע"מדזיקוב זי הורווי�לע 'יהודה' ק ר"אביו של הרה[ע "מדזיקוב זי
, ושפ� את לבו לפניו על שבנו הילד מענדל הוא חולה מסוכ�

כשראה . והרופאי� כבר נואש מחייו והוא נמצא כבר בשערי מוות
אעיצ� עצה טובה "לו  אמר, את בכייתו ומר לבו" אהבת ישראל"ה

דשלשה שותפי� ' הנה איתא בגמ, שיהיה ל� לרפואה לבנ� היקר
וכשבא זמנו של האד� להפטר מ� העול� , ה ואביו ואמו"הקב, באד�

  ".ובזה העול� נשאר חלק האב והא�, ה את חלקו"נוטל הקב

ויש להקשות שהרי שלשה שותפי� ה� והאי� יכול להאחד "
לתי הסכמת� של שני השותפי� לסלק את ידו מ� השותפות ב

עד , אלא שבעת כזאת הרופאי� אומרי� נואש מחיי הב�, שנותרי�
שעולה ביד� להכניס יאוש בלב ההורי� וממילא ה� מתיאשי� 

ה "מהשותפות וכיו� שה� ויתרו על חלק� בהשותפות יכול הקב
  ".לקחת את חלקו בהשתפות

חלחל עצתי נתונה לכ� שלא תתנו לדברי הרופאי� ל, ובכ�"
וממילא כיו� שלא , ולא תתיאשו חלילה מחיי בנכ�, לתו� לבכ�

, תוותרו על השותפות שלכ� אז ג� השות" השלישי ישאיר את חלקו
וכ� הוה שהילד הבריא והיה לו רפואה , ובנכ� ישאר בי� החיי�

עד למלחמת , ד דזיקוב"ונתגדל לאחד מגדולי התורה ולאב, שלימה

וזכה להעמיד ', ל המוקד על קידוש ההעול� האחרונה אשר בו עלה ע
  .דור ישרי� לתפארת אשר חיי� וקיימי� כיו� באר� ישראל

איתא על זה שידוע ששבת הוא סגולה " ערוגת הבוש�"בספר 
שבת הוא מלזעוק ורפואה קרובה "וכמו שאמרו , גדולה לרפואה

והסיבה לזה שהשבת מביא רפואה הוא שא� יש אד� אשר , "לבוא
של שבת קודש אז הוא צרי� להוציא הוצאות הללו מקמ� בהוצאות 

וכיו� שכ� העצה לחולה להרפאות הוא , ו"לרופאי� ולרפואות ח
שיקבל על עצמו שלא לחסו� ולקמ� בהוצאות שבת וממילא יהיה לו 

" רק", "רק שבתו ית� ורפוא ירפא"וזהו מה שאמר הכתוב , הרפואה
ביד רחבה  הוא מיעוט דהיינו רק שבתו מה שמיעט מהשבת ית�

  ".ורפא ירפא"ויקבל על עצמו שלא לקמ� יותר ואז 

ק "מהרה" היכל הברכה"ומביא ראיה לזה ממה דאיתא בספר 
" "א אל"ש פ"במילוי דהיינו אותיות רי" רפא"ע ש"מקאמרנא זי

  .בגימטריא שבע מאות ושתי� כמני� שבת

�  

משה ידבר "ידוע מה דאיתא בש� הצדיקי� על הפסוק 
, לזעוק'וא מ'בת ה'ה הוא ראשי תיבות ש"מש, "בקולוהאלקי� יעננו 

ל ראשי "קו, "והאלקי� יעננו בקול"אז , "שבת"שכשהאד� צועק 
  .בוא'רובה ל'רפואה ק'תיבות ו

  
  .'כי ית� איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמור ומת או נשבר וגו

îï µþð ñ¼ þôîñ þ¾õê , ö³− −×"¾−ê "ëší íï"í ,í ëî³×¾ îô× ’íôìñô ¾−ê , ñê"îí¼þ" , þôêò¾ −ñêþ¾−í ¾−êí íï
−¼−þî −ìê ö¼ôñ ,"ôìîþ "ôì ê−þ¬ô−è¾ ð½ìí ³ðô óíþëê íï"þ , îê"þî¾ "íþîëèí ³ðô šì®− íï , îê"í¾ " ëš¼− íï

ñêþ¾− íþîïõ í¾ êþšò¾ ³þêõ³ ³ðô .®þî"ëší¾ ñ"è óðêíñ þ½îô í ’³îþêõ³íî íêþ−î íëíê îññí ³îðô ,í ’ êîí¾
ôí ñ× ³îññ×óð− ñ¼¾ ³îëî¬ ³îð ,þîô¾ñ íôíë ñ×î ,îñ¾ ³î−ôíëí þîô¾−¾.  

íêîþ ö−ê íë¾ò îê þë¾ò îê ³ôî ,î−×þð ñ¼ ³îêþñ êì−šõ êò−¼ ó¾ êñ¾ ¾îþ−õ , íë¾ò îê þë¾ò îê ³ô íï −ð− ñ¼î
ì"ì íêîþ ö−ê îñê× íñ¼ô ñ¾ ö−¼ í¾¼¾ −òõô ³î−ô¾èí ³îê³íë î"î ,í ³¼îë¾ ,’í ³¼îë¾ë í¾¼− íô ¾îþ−õ ’−¼−ë¾ô¾ ö

¼¾þ −í³ ñêî š−ð® −í³ ðñîò¾ í¼¾ë î³îê ,³ íïñ í®¼íî’ë í−í’¾ ö−’óí−ò ,³ë¾ ³îë−³ −¾êþ , îì−¾ µîõ¾− óðîš ³ë¾ë¾
öí−ò¾ ö−ë êîí ïê¾ îòîš −òõñ ,îô× ñ−ðëôí µ½ô óî¾ ö−ê¾"óñî¼ñ êîí ³îê ñêþ¾− −òë ö−ëî −ò−ë ¾ , ö−þë¼³ô ó−ò−ð ñ×î

ò× ðëñ óí−ò¾ šþ èîþ¬š ö−êî íò−ô"ñ ,îí ïêî³ñëîšô î³ñõ³ í−í³¾ µþë³− î−òõñô ¾šëñî íô−ñ¾ íëî¾³ë ëî¾−¾ ³¼í ê.  
îí¼þ ³×êñôë îð− ìñ¾ êñ óê íï ñ×î ,ëší ñ¾ î¬−ëþ¾ êîí¾ ³îíëè óî¾ îñ í−í− êñ¾"í ,îô×"í ¾ ’¾ëñ ³îêè µñô ,

ó−ôñî¼í −ìñ íñîðèíî íîêèíî ,³−ñð ¾ðîš ³ë¾ ³ò−ìëë ö−êî ½õê êîí¾ ¼ð−î îëþšë þë¾ò îëñ í−í−¾ šþ óîñ× íôþèô íñ ,
îí¼þ ³×êñôë îð− ìñ¾− êñ ïêî ,ëší" µ−ëê ¼þî µ¼þ êþšò¾ í]× −ñ¾ô"− ï [î−ñ¼ë ìšñî ,ó−ô¾ ³î×ñô ñî¼ î−ñ¼ ñëš−¾ ,

ëší¾ þë¼í ñ¼ óñ¾− êñî"î−³îòîî¼ ñ× ñ¼ îñ ñîìô−î î³ëî¾³ ñëš− í.  

)š−ð® ìô® ,íèí"±−ò−ïîîô ñðò¼ô óìòô −ëþ š(  

  
שאול ' ח ר"בכל לבו הרה' את ה זכיתי להכיר יהודי חסידי עובד

והוא דיבר פע� על שכיו� לומדי� ספרי חסידות בלי , ל"לייב גאנ� זצ
, ואמר שבזמנו לא היו הבחורי� לומדי� בספרי חסידות, התפעלות

ושמעתי ממנו , רק האברכי� אחר חתונת� היו עוסקי� בספרי� אלו
 כשהוא סיפר שאחר חתונתו כשראה ולמד בפע� הראשונה דברי

, הללו השתטח על הריצפה בפישוט ידי� ורגלי�" צמח צדיק"ה
שהדברי� נכנסו אל תו� הלב , כשהוא ממרר בבכי ובדמעות שליש

כ כהיו� שלומדי� בספרי� אלו בלא התפעלות "משא, פנימה
  .והתבוננות נכונה

ל אבל חתנו "שאול לייב זצ' דבר זה שמעתי בעצמי מהחסיד ר
יהושע לייב היה אבר� ' והוא שכשר, סיפר לי עוד חלק לסיפור זה

ל אשר הוא היה "יודל עביר זצ' וראה דבר תורה זה ניגש להחסיד ר
" תורת חיי�"אשר עדיי� הסתופ" בצילו של בעל ה, חסיד זק�

" אמרי ברו�"וה" צמח צדיק"ע ואחריו אצל בעל ה"מקאסוב זי
ע ושאל אותו א� הוא היה אצל "זי, מויזני�" האהבת ישראל"ו

   

 ק"ט לפ"תשס - ] קלב[גליו
 טו  -' שנה ד 

 א�אליעזר דוד פריעדמא� שליט� צ ר�משיחותיו של הגה

 א“מ שליט“ד ור“צ אב“ק הגה“ו בנשיאות כ“מעלבאר
 יצ-י כולל בית יוס�“ל ע“י
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תהיה בי� ' שבועת ה"בשעה שאמר דבר תורה זה על " צדיקצמח "ה
  .וא� הוא זוכר את אותו מעמד, "שניה�

וכי האי� אפשר שלא לזכור "יודל באומרו ' נתלהב החסיד ר
והרי לפני תחילת אמירת דבר תורה זה שאג הצמח צדיק בקול , זאת

מה נעשה  # ' שבועת ה"גדול אשר כידוע היתה שאגתו כשאגת הארי 
, "תהי צדיק ואל תהי רשע"שבועה אשר משביעי� את האד� ע� ה

  ".כותלי בית המדרש אז רעדו מפחד דבריו החוצבי להבות אש
�  

יודל עביר יש לציי� אשר הוא עוד ' מידי דברי מהחסיד הנודע ר
וכיבדו אותו מאוד , ע"מבעלזא זי" שר שלו�"זכה להיות אצל ה

וכשהיה מגיע , "ער עסקאיז ער געווע� א גרויס אאי� בעלז"בבעלזא 
ע היה מתפנה מכל "ישכר דוב מבעלזא זי' ק ר"אחד מנכדיו להרה

  .יודל עביר' עסקיו ודרש וחקר אותו אודות זקינו ר

יודל נכנס פע� ' נכדו של ר, ל"שאול לייב כהנא זצ' ח ר"הרה
ע ובשעת "אהר� מבעלזא זי' ק ר"אחת ע� קויטל למעונו של הרה

כיו� ששמע , יודל עביר' וא נכדו של רקריאת הקויטל אמר לו שה
משו� שקויטל של , דברי� הללו התחיל לקרוא את הקויטל מחדש

  .יודל עביר יש לקרות באופ� אחר לגמרי' נכד ר

ע כבר אמר שיש לו שלשה "זי" תורת חיי�"ק בעל ה"הרה
א" , יודל עביר הוא אחד מה�' ור" נוטרי הברית"אברכי� אשר ה� 

  .באותו זמ� שהוא היה אבר� סוחר
�  

זכיתי להכיר יהודי אחד מעיר בני ברק מחסידי טשארטקוב  
שמואל היילפרי� אשר הוא היה הרב הראשו� של שכונת ' בש� ר

והוא היה חתנו של יהודי אחד מחסידי , אשר בבני ברק" זכרו� מאיר"
ואחר חתונתו כשחמיו נסע לרבו אשר בוויזיני� להימי� , וויזני�

הוא לנסוע לש� מטעמי דר� אר� כנהוג באות�  הוכרח ג�, הנוראי�
  .הימי�

במש� התפילה ביו� ראש השנה לא הרגיש החסיד את עצמו 
כל כ� בנוח אחרי שלא היה מורגל בתפילה כזה כי בטשארטקוב היה 
נהוג להתפלל בנחת ובלחישה כמנהג בית רוזי� ולעומת זאת בויזני� 

  .התפללו בהתלהבות עצומה ובקול רעש גדול

וכיו� , ל ראש השנה היה ש� התעוררות עצומה בקרב הקהלבלי
שמע " לדוד מזמור"שבפרק " ולא נשבע למרמה"שהגיעו לתיבות 

והוא חשב , האי� שמתפללי בית המדרש מתאנחי� מרה מקרב לב�
וכי האנשי� האלו נשבעו , לעצמו וכי מה הוא הרעש הגדול הזה

� על חטא ו במש� השנה אשר עתה ה� מתאנחי� כל כ"למרמה ח
  .חמור זה אשר אפילו אנשי� פשוטי� ביותר אי� עוברי� עליו

בי� אלפי " ט"גוט יו"כשעבר לאמירת , אחרי התפילה 
פארשטייסט "ואמר לו " אהבת ישראל"עצר אותו ה, החסידי�
מיד הבי� , "משביעי� אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, יונגערמא�

 .שבדעתו על מה נאנחו כל כ� מתפללי בית המדר

 

  .ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�

î× ó−¬õ¾ôí íñêî ,’ïì îþôê −×"î× ¬õî¾í ñê ³êëî ñ ’îþîðë ñêîô¾× îþîðë ì³õ− µ−ô−ë¾ ¬õî¾ êñê µñ ö−ê , êîí ³ôêíî
ó−−½ò −ò−ò¼ ó−ñ¼îõ î−íî ñ× ö−¼ñ ó³šð®î ó³¾îðš þîê îñè³ò ó−òî¾êþí ³îþîðë î−í¾ ó−š−ð®í¾ óèí ,ïìë îò−®ô¾ îô×î" ñ®ê ñ

íþëî ó−êò³ ’ó−êò³í þê¾ëî î× š−ñð−î öô¾ñ þôê¾ −ô þôê¾ ê½îð öë êò−òì ,þêí îô× ó−òîþìêí ³îþîðë óèî"ší − ’¾¼ëî" ¬
ó−¾îðší î−ð−ôñ³î ,ó³šð®î óí−³îêñõò ñðîè îò−³îëê îòñ îþõ½ þ¾ê× , óíñ ö−ê þ¾ê îñêí ³îþîðë óðêí ëëñ µþ− ñê íï ñ× ó¼

îñê× þîðí −è−íòôî ó−š−ð®.  
 êîí óòôêî ³þêõ³ë −õî− ñ−ñ× ðîêô þðîíô ö−þ−õò½ ñ¾ ë®ìôë ó−òî¾ ó−òî−®ë þêîõô ö−òë îô®¼ñ íòîë µñôí óê ñ¾ô µþðë

ó−×ñô ,þîð−ííî −õî−í ³−ñ×³ë ó−òî¾ ó−þðìô ó−þðìî ,îþ−ëìô íòî¾ô ðìê ñ¾ î³òôîê þ¾ê ó−òôîê −ñ¼ë íô×î íô× íïñ µ−þ®î ,
ó−êñõòí ó−þî−® ñ× ó¼ ö−òëí þôèò¾ þìê , ó−×−þ®îó−þðìí ñ×ñ ³îì³õô ðî¼ , êîíî ³îì³õôí í¾î¼í öôîêí þìê ó−ìñî¾î

óñî¼ë¾ ó−òôîê −³îìõë¾ ³îìõí ,îòî×ô ñ¼ ö−òëí þîôè− êñ ³î³ñðí ³îë½íñ ó−×−þ®¾ ó−þ−®î ³îì³õôí −ð¼ñë −× , îòê −þíî
³îìõí öôîêí ³îñî¼õ¾ ö−êîþ ,³îì³õôí ñ¼ë ,−ñ¼ë ó−þêîõôí ó−òôîêí îô× ¾ôô ö−òëí ñ¼ ±îìò êîí  ³ôìô ó−êñõòí ó−þî−®í

ðîêô ¼îþè êîí î³îòôîê¾ ¹ê¾ , ñ× þ½ì− êñ óñ¾ ö−òë ³î−íñ î³−ñ×³ ð¼ ö−òëí ñ× þîôèñ î³îòôîê −ð− ñ¼ ¹−½îô íï ñ× ó¼
îë.  

þîð ñ×ë ó−š−ð®í ó−è−íòôí ö× , óëëñ îþí¬î ó³î¾õò î××ïî óðê −ôèõ ñ× ó−òš³ô î−í ó³šð® ñðîèë ó−òî¾êþí ó−š−ð®í þ¾ê
íþí¬í ³−ñ×³ë ,ðëñ ó−−ëš¼í šþ öš³ñ ö−×−þ®¾ îññí ³îþîðë êì−¾ôð ê³ëš¼ë šþî , −ð− ñ¼ öš³ò þë× óðêí ñ¾ íôîší ñ× −×

ó−ôðîší ó−ñîðèí ó−š−ð®í ,ó−−ëš¼í šþ öš³ñ ó−³îìõ ó−òôîê šþ ó−×−þ® óò−ê îññí ³îþîðë î−¾×¼î , ó−ñ¼îõ óí íï ñ× ó¼î
êñ óð¼ñë −× ó−òî¾êþí ó−ñîðèí ó−š−ð®í îô× ó³îòôîêë ³îô−ñ¾ë íôîší îþôèî−.  

ó−¬õ¾ôí íñêî ëî³×í þôê¾ íïî ,þîðí ³ê ó−¬îõ¾î ó−è−íòôí ó−š−ð®í îò−−í ,ó−¾³ þ¾ê , µñô µ−ñ¼ ó−¾³ ó¾ öî¾ñô
ï î¾þðî"µ−ñ¼ î³ô−ê êí³¾ ñ ,¾îþ−õ ,µ−ñ¼ ó³ô−ê ó−¾³¾ ,óí−òõñ ,óí−òõñ î−í þ¾ê ó−š−ð®í îô× ¾îþ−õ , óô−¾³¾× −×

ô í−í³ óí−òõñ þ¾ê ó−š−ð®íñíô−ñ¾ íôîší öîš−³ íï ,¾þ ¾þ−õ¾ íïî"ï −"ñ ,ó−òî¾êþí ñ¼ ¹−½îô íñêî , óò−ê óí¾ ¹ê ¾îþ−õ
óí−òõñ¾ ³îþîðí îô× ó−š−ð® ,ò× ³îì³õô í¾î¼í öôîêí îô× ó−−ëš¼í öîš−³ë ó−òî¾êþí ñ¼ ö−õ−½îô óí íï ñ× ó¼"ñ.  

)ó¼îò −þôê(  
  

אליעזר ' ק ר"ע היה בנו של הרה"זי" אמרי נוע�"ק בעל ה"הרה
נפתלי צבי מראפשי� בעל ' ק ר"מדזיקוב שהוא היה בנו של הרה

היה בנו בעל " אמרי נוע�"ממשי� דרכו של ה, ע"הזרע קודש זי
ק בעל האהבת ישראל מויזני� היה חתנו של "והרה, העטרת יהושע
  .האמרי נוע�

ע כתב פע� במכתב על "ק בעל הדברי חיי� מצאנז זי"הרה
והוא כותב ש� , בדר� החסידותהעני� של גדולי ישראל ההולכי� 

שבפולי� הרי הגדולי� ש� , שכיו� רוב הגדולי התורה ה� מהחסידי�
ע "אברה� מטשעכנוב זי' ק ר"� מגור והרה"ה� החידושי הרי

וברוסלאנד הרי הגדול ביותר באר� זו הוא הצמח צדק מליובאוויטש 
י ל מדזיקוב בעל האמר'מאיר' ואצלינו בגאליציע יש לנו את ר, ע"זי

  .נוע� אשר הוא גאו� מחודד

�  

וזקני [היה לו ב� אחד אשר היה גר בירושלי� " אמרי נוע�"ה
אשר הוא , נפתלי חיי�' בש� ר, ]ירושלי� עדיי� יכולי� לזכור אותו

והוא לא רצה , והוא היה חת� בצאנז, הפלא ונפלא, היה איש פלא
מאחר שחשש שהיהודי� תושבי גאליציע יכירו , להשאר בגאליציע

ואז הרי שחצי מדינת גאליציע יגיע אליו , בערכו ויתחילו לנסוע אליו
ויכריחו אותו לקבל את עול הרבנות ולכ� ברח לאר� ישראל ויתיישב 

אבל לא עברו ימי� רבי� עד שתושבי העיר צפת אשר , בעיר צפת
רבי� מה� היו חסידי צאנז והכירו אותו מקוד� התחילו לבוא אליו 

מיד עזב את צפת ועבר , מנו עצה ותושיהלהתבר� מפיו ולקבל מ
  .לעיר ירושלי� אשר ש� התגורר במרת" צר ודחוק

" דברי חיי�"אחר זמ� מה אשר היה בירושלי� הצליח ה
ושיכנע אותו בכ� בדר� מיוחדת אשר אי� כא� , להחזירו לגאליציע

וכיו� שחזר לחו� לאר� כיסה את עיניו , המקו� להארי� בזה
  .כדי שלא להסתכל באויר חו� לאר� ,במטפחת קשורה עליה�

בזמ� היותו בירושלי� היה גר בעיר העתיקה באחד מהבתי� 
ניס� ' הסמוכי� ביותר להר הבית והיה מתפלל בבית מדרשו של ר

והיה מתפלל על , אשר בעיר העתיקה"] תפארת ישראל", הנקרא[באק 
  .גג בית הכנסת הנשקפת על פני מקו� המקדש

אלעזר ניס� ' ק ר"וכ� היה מספר בנו הרה, אנשי ירושלי� סיפור
ע שפע� אחת בעמדו בתפילתו על גג בית המדרש כשעיניו צופיות "זי

עס "התחיל פתאו� להרעי� בקולו ולצעוק , לעבר מקו� המקדש
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מיד התחילו ', שריפה נוראה שריפה ענקית וכו" ברענט עס ברענט
, הכנסת ועלו אחריו לגג בית, האנשי� לבוא במרוצה לקול קריאתו

אבל האנשי� אשר , ולא דובי� ולא יער לא מצאו שו� אש או עש�
עד שביקש , לא אמרו לו כלו�, פחדו ממנו והיה לה� דר� אר� כלפיו

כשגמרו את אמירת , מה� שיאמר אתו כמה קאפיטלע� תהילי�
נפתלי חיי� קדיש יתו� כשכל הקהל עונה אחריו ' אמר ר, התהילי�

  .אמ�

פנו אליו כמה אנשי� ושאלו , � וקדישאחר גמרו את התהילי
כששמע את שאלת� התפלא על , אותו מהו השריפה ואיה הדליקה

ק בעל "שאי� ה� רואי� כלו� ואמר לה� הרי עתה הסתלק אבי הרה
וזהו , האמרי נוע� והביאו אותו המלאכי� הנה לקברו בהר הזיתי�

  .ומזה הזדעזעתי, אשר אנכי רואה' השריפה אשר שר" ה

שבועות הגיע מכתב מגאליציע אשר ביו� ובשעה זה  אחר כמה
אמרי "נפתלי חיי� היה על גג בית המדרש אכ� נסתלק ה' אשר ר
ומזה רואי� את גודל מדרגתו של האמרי נוע� אשר מיד , ע"זי" נוע�

  .תיכ" אחר הסתלקותו מ� העול� זכה והביאו אותו להר הזיתי�

�  

רכו לעשות כל מיני היה ד, נפתלי חיי� הלז' אגב יש להוסי" שר
מעשי עצות ותחבולות שונות ומשונות על מנת שהאנשי� לא יבואו 

ולפעמי� היה מוסי" , אליו ולא יביטו אחרי מדרגותיו הגבוהי�
נפתלי חיי� "כשהוא חות� את שמו " המשוגע"לעצמו את הכינוי 

  .'וכדו" משוגענער

נפתלי חיי� היה יושב כל יו� בחדר מיוחד תחת וילו� ' ר
ולפני שהיו נכנסי� אליו היו צריכי� , פריד בינו לשאר אנשי�המ

, ומיד משהיו מקשי� אצל דלתו, להקיש אצלו ולבקש רשות להכנס
רוב האנשי� לא . היה יודע מיהו הרוצה להכנס וכל המעשי� שלו

ואלו שהורשו להכנס היה מיד מתחיל , היה מרשה כלל להכנס אצלו
בפע� הראשו� השוחט  לדבר עמ� בשמ� כגו� כאשר בא אליו

, "ברו� הבא מאיר דוד השוחט ממאגעלניצע"פתח ואמר , ממאגלניצע
שמיד בהקישו על דלתו , א" שלא ראה אות� קוד� לכ� מימיו', וכדומ

  .ידע את הפרטי� של האיש הבא אליו

אשר הרבה פעמי� כשהיה , עוד דבר משונה היו רואי� אצלו
, ועל מה היו מדברי�משוחח ע� איזה אד� לא משנה מיהו האד� 

והכהני� והע� "היה פתאו� מתחיל לסלסל בקול את מילות 
וכמוב� שהיה , שאומרי� בתפילת יו� הכיפורי�, "העומדי� בעזרה

אבל בשעת , נראה כדבר משונה וכמשתגע בעיני רואיו ושומעיו
הסתלקותו התברר הדבר שבעת יציאת נשמתו הזכה מגופו הטהורה 

ניס� באק היו ' בעת אשר בבית המדרש של רהיה זה ביו� הכיפורי� 
ומזה הבינו שהיות שהוא ידע ברוח קודשו ', אומרי� והכהני� וכו
לכ� היה תמיד מזכיר לעצמו את יו� המיתה , שהוא יסתלק בזמ� זה

  .בדר� זה

�  

ס "ל כתב כמה ספרי� על מסכתות הש"נפתלי חיי� זצ' ר
א היה כותב את ותמיד לא רצה להתהדר ביחוסו הגדול אל, וכדומה

ואפילו את אביו , ותו לא, � טיקטי�"שמו כשהוא מוסי" נכד המהר
ע לא "נפתלי מראפשי� זי' ק ר"ואבי זקינו הרה" אמרי נוע�"הגדול ה

אלא שלפעמי� הוסי" שהוא חת� נכדו של בעל , היה מזכיר כלל
  .ע"מצאנז זי" דברי חיי�"ה

אביו  אבל ראיתי מכתב אחד ממנו אשר כתבו אחר הסתלקות
, וש� הוא כותב עליו דברי� נעלי� ונשגבי� ביותר" אמרי נוע�"ה

וכדומה לזה תוארי� " השמי� ושמי השמי� לא יכלכלו הודו"וכגו� 
  .א"זיע, בלתי רגילי� כלל וכלל
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לוי יצחק ' ק ר"ע שהרה"שמעתי מרבינו האמרי חיי� זי
ע היה לו בתחילה ספיקות הא� לקבל על עצמו את "מבארדיטשוב זי

' א� מיד בהגיעו שמה באו לפניו ג, עול הרבנות בעיר בארדיטשוב
וכששמע את , בי� בעלי דיני� שבאו ש� להתדיי� לפניו דיני תורה

טענותיה� של הבעלי דיני� התפלא מאוד לראות את צדקת� של 
  .והחליט להשאר לכה� כרב העיר, אנשי העיר

דיני תורה שהתנהלו לפניו היה שיהודי אחד סוחר ' אחד מהג
והל� למקו� , מערי הסביבה בא פע� אחת לבארדיטשוב לרגל מסחרו

כשבאמתחתו מצוי כיס מלא וגדוש בשטרות כס" הנצר� לו השוק 
  .בשביל מסחרו

היות שאד� עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ובפרט כשמדובר 
הבחי� האיש פתאו� שכל כספו נעל� ממנו , בסכו� כס" גדול כל כ�

התחיל הסוחר לבכות במר נפשו ביודעו שכל , כאילו בלעו האדמה
חרי� ונעשה בעל חוב גדול ואי� הונו ירד לטמיו� מלבד מה שלוה מא

  .לו מה להשיב להאנשי� שיתבעו את כספ� ממנו
ושאל , תו� כדי בכייתו ניגש אליו אד� אחד מתושבי המקו�

  .אותו מה אירע לו ומהו סיבת בכייתו הגדולה
אי� לא אבכה הרי לויתי דמי� מרובי� מכל "ענה לו הסוחר 

ואי� , יחד ע� כספי שלימכירי וידידי ועכשיו נאבד לי כל הכס" הזה ב
  ".לא אבכה על מר גורלי

וכי יש ל� איזה סימני� במעות שנאבדו "שאל אותו האיש 
הרי היה לי ש� כ� וכ� , ענה הסוחר, "בוודאי שיש לי סימני�". "ממ�
וכא� מסר לו בדיוק כמה היה לו מכל מי� ומי� של שטרות , מעות

רור במטפחת וסיי� באמרו שכל הסכו� הגדול הזה היה צ, הכס"
, אמר לו האיש אל תבכה, אדומה ונאבד ממנו כא� ברחובות השוק

המת� נא לי כא� במקו� הזה ואני אל� , הנה אני מצאתי את כספ�
  .להביא את המציאה

מיד הל� האיש לאחד החניות שבשוק וקנה ממנו מטפחת 
ור� בשמחה , וצרר בתוכה את כל הסכו� שהיה לו להסוחר, אדומה

  .רבה למסרו לו
הסוחר אורו עיניו בראותו את כל כספו שעדיי� צרור 

ולא שלט עליו ידי זרי� והל� לסיי� את מסחרו בשמחה , בהמטפחת
, אחר שעה מועטת עובר יהודי אחד בי� חנויות השוק. ובטוב לבב

  .ופתאו� רואה הוא לפניו מטפחת אדומה עמוסה בשטרות כס" לרוב
י� בי� העוברי� היהודי שהיה ירא שמי� התחיל מיד להתענ

ושבי� א� ידוע לה� על אחד שאיבד סכו� כס" גדול עד שנודע לו 
וקיבל , כל המעשה שאחד נאבד לו סכו� גדול ומסר אלו ואלו סמני�

  .חזרה את כל כספו מהמוצא הישר
ואמר לו אני מצאתי את , הל� האיש להסוחר שאבד את כספו

ובכ� , ות�ה� בדיוק כמו שמצאתי א, והסימני� שמסרת, אבידת�
  .והרי של� לפני�, באתי לקיי� את מצוות השבת אבידה

צודק אתה שהמטפחת שביד� מדוייק "ענה לו הסוחר ואמר לו 
שהרי המטפחת שלי , א� לא זה הוא, הוא כמו המטפחת שנאבד ממנו

  .מצא אותו יהודי אחר וכבר החזירה לי בשלימותו
אמר לו להאיש שהחזיר את הכס" להאובד ו, הל� האיש המוצא

שהרי אני מצאתיה והנה היא , יודע אני שלא מצאת שו� אבידה"
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וכבר נודע לי שנכנסת לחנות זה וזה כדי לקנות את , נמצאת בתו� ידי
ולכ� נא אל תקח ממנו את מצות , המטפחת ולפרוט את המעות

השבת אבידה שנקרתה לידי וקח את המטפחת והכס" תמורת 
  ".כספ�

לא רצה לשמוע את אשר הוא  א� האיש שהחזיר את האבידה
אומר וטע� הנה אני קיימתי מצוה בשלימות ואי� ל� רשות לקחתו 

, ואני לא מוכ� למכור מצוה גדולה זו בעד כל הו� דעלמא, ממנו
  .ובוודאי שלא אקח את הכס" שאינ� שייכי� לי

משלא באו לעמק השוה החליטו האנשי� לגשת לדי� תורה 
טשוב שיאמר לה� האי� לנהוג ע� לוי יצחק מבארדי' ק ר"אצל הרה

  .הכס" הנמצא
הנה , כששמע הבארידטשובער רב את דבריה� פסק ואמר

כ הדי� תורה "א, האיש האובד הרי קיבל את כל כספו חזרה בשלימות
הרי שהדי� תורה , הוא ששניכ� רצונכ� לזכות במצוות השבת אבידה

ל� כ יש"א, ת המשל� גמול לעושי רצונו"הוא ביניכ� לבי� השי
והכל על מקומו יבא , ת לשניכ� את שכר מצות השבת אבידה"השי

  .ואז החליט להשאר במקו� קדוש כזה ולכה� ש� כרב העיר, בשלו�
  

ולא כחמורו , וא� ראשוני� כבני אד� אנו כחמורי�, א� הראשוני� כמלאכי� אנו כבני אד�
  :).שבת קיב( פנחס ב� יאיר ' של ר

ô ¾þõñ ¾−"ó−þîôì× îòê ¾ ,êð"ó−þîôì× óðê −òë î−í−¾ þôîñ ê ,þ ñ¾ îþîôì× êñî þôîñ µþ®îí íô î³î ’ öë ½ìòõ
þ−ê− ,−×í êô−ò −³−³ ê×−íô.  

êîí ö−ò¼í µê ,óðê −òëñ ³î−ñ×¾í íô×ìí ³¼õ¾í −õ× þîðî þîð ñ×ë −× , ë®îô óñî½ óðê −× ³î−þëí ñ×ñ êîí ö×
³î−þëí ñ×ñ ¼−õ¾ôî íô−ô¾í ¼−èô î¾êþî í®þê ,ïî"¼ µñôí ðîð ¾"í ³ê îññí í ’îèî ³îôîí³ ñ×î ó−ò−ò³ ±þêí öô ,’ ññ×

óñî¼í ³î−þë íïë ,ó−ôôîð óí¾ ³î¼ëè ñ×î ó−þíí þôêð îò−−íî ,ìêî"ó−ìôî® óí¾ −þõ ±¼ × ,ìêî"íôíë ñ×î í−ìí × ,
ìêî −ì ³ò−ìëë óí¾"îèî ±þê −×ñô × ’ó−þëðô ³ò−ìë óí¾ ,í ó¾ ³ê îññí− óñî× ñ¼î ’îèî ’¼ −×"−ñ¼³ô óñî× óðêí − ó

îñ×¾ ³ò−ìë −õñ ðìê ñ× ó³ñ¼ôë.  
¼"ó−òî¾êþí ³îþîð ñ¾ ó−þîôìí ³ò−ìë óí ó−òîþìê ³îþîðí¾ þôê × , ñ×ñ î¼−õ¾í ö× ó³ô×ì ¼õ¾ ñðîè  −õñ −×
ó−êîþëí ,ó−òî¾êþ ñ¾ ó−þîôìí ³ò−ìë× óðê −òëí ³îò−ìë ïê ñ×¾í ¬¼ô³ò¾ ó−òîþìê ³îþîðëî , ñ¼ ó−þîôìë þëðô¾ öî−×î

µþ®îí ó−òî¾êþí ³îþîðí þ ñ¾ îþîôì× óò−ê¾ þôîñ ’îþîðë¾ ó−þîôì þê¾ ðèò íô×ìë èñõîô êîí¾ þ−ê− öë ½ìòõ.  
)³îõ− ó−òõ ,íþí"þ š ’−ï íêñõíí ñ¼ë ±−îîþîí −îñí ½ìòõ"¼(  

  

¾í îò³îê ðôñô íþð½í ³êïë íòí" ñ¼ ¹ê ¬¾õ³−î µ¾ô− îëî¬ ³ðô¾ ð¼ îô®¼ ³ê þþëñî ³îšòñ óðêí µ−þ® µ−ê −
î−ò−òš ñ× , óè ê®ôò í−í−îóðê óî¾ñ îš−ï− êñ¾ ³îëî¬ ³îðô óíë ,óñ¾ñ µ−þ® š−ïô óðê ñ¾ îò−òš¾× ö× ñ¼î , šï−íí −×

µ× ñ× µ×îïô î¾õò ö−ê −× ö¼−ë ì®ôò ,îþ−ëì ³ê ñîïèñ îê š−ïíñ î−ò−òš îñ×î− ö×ñ , î−³îò−òš ö−ê µ×îïô óðêí ëñ óêë −×
îþ−ëìñ š−ïíñ ö−ñî×− , ê®ôò¾ îô×)í× ³−ò¼³ ,ê (þ êï−¼ë ’ öë êò−òìîí−òþšë êëîð −³−−êð ê½îð ,½ôë ê³−êð íïî ’ ³î×þë

)ï¬ ,ë (³−òîñõ êôê îê −òîñõ êëê ö³îê ö−þîš ö−ê ³îìõ¾î ó−ðë¼ ,êë−¾ìð óî¾ô ö³îê ö−þîš î−í ñê−ñôè öëþ ³−ë ñ¾ ,
ó−ëî¬ ö× óè î−íî î−ò−òš ñ¼ óè ¬¾õ³ò ñê−ñôè öëþ ³¾îðš ì×ô¾ îò−−í.  
)ìîñ−¾í −ô ,íèí"ï−êô ¹½î− −×ðþô −ëþ š®ï ê®−ë"ñ(  

  
א� הראשוני� "' פירש את מאמר הגמ" תורת חיי�"בספר 

ל מראשי הע� ועל זה אמרו שא� האד� הוא "שדברו חז, "כמלאכי�
, וחושב הוא את ראשי הע� כמלאכי� הרי הוא כב� אד�, מוקיר רבנ�

אבל א� חלילה חושב הוא שראשי הע� ה� כבני אד� פשוטי� הרי 
  .הוא חמור

�  
ה "מדבריו של דוד המל� ע" הפלאה"א הבעני� מה שמבי

  .יש להוסי" עובדא" מ� האר�' הללו את ה"בקאפיטל 
רבי [ע היה לו חת� בגאליציע "מרדכי מנאדבורנא זי' ק ר"הרה

, "אלינער'דער ז"שקראו לו "] איגרא רמה"אברה� יוס" איגרא בעל 
, )ל עוד זכה להכירו"אבי ז(משול� איגרא ' והוא היה נכדו של הגאו� ר

כל כולו אש להבה למע� כבודו יתבר� , והוא היה איש אלקי� נורא
פעמי� רבות , והיה רואי� עליו שכלתה נפשו לעבודת בוראו, שמו

  ".טאטע אי� גיי אויס פאר דיר"יכלו לשמוע מפיו קריאה מעומק הלב 
, "ברי� שמיה"תפילת , תפילתו היתה נמשכת שעות ארוכות

שהיה משתפ� בה לפני , י ויותרהיה יכול להמשי� למש� שעה וחצ
באמצע התפילה יכול היה לדלג על השלח� מרוב התלהבות , קונו

  .דקדושה שבער בלבו הטהור
פע� בעת אומרו תהלי� נתלהב מאוד מדברי קדשו של דוד 

וואס מע� דאר" , ל געווע�'אוי איז דאס א דוד"ואמר , ה"המל� ע
  ".ל'האב� געפונט מע� אי� דע� תהלימ

נכנסה אשתו הרבנית בתו של , ע"זכו לפרי בט� ל היות שלא
באמרה אבי אהובי , ובכתה והתחננה לפניו, ע לאביה"ער זי'הנאדבורנ

הנה לכל אחד ואחד מישראל אתה מבר� ומושיע ואנשי� מכל 
ואני בת� וחתנ� חשוכי בני� , העול� כולו כבר נושעו מברכותי�

  .וכי אי� ביד� להושיענו, הננו
אני ביכולתי לבר� אנשי� שיולידו , לע'מרדכי' ק ר"ענה לה הרה

ובזה , אנשי� כמות� א� את� אי� ביכלתכ� להוליד אלא מלאכי�
  .אי� בכוחי להושיע

�  
שכל הבריאה כולו משבח את , בעני� מה שכתב ההפלאה

ק בעל האבני "הרי שהרה, הבורא ברו� הוא לפי מדרגת� של האנשי�

ו� נופש בדייטשלאנד ומאז היה פע� אחת במק, ע"נזר מסאכטשוב זי
לא רצה שוב לחזור לש� בשו� פני� ואופ� אלא נוסע היה בפולי� 

והסביר את הדבר באומרו הנה כא� בשוואשני� , למרח� שוואשני�
שהרי פולי� בימי� , כל ע� וכל עלה משתוקק לשמוע דברי קדושה

כ "משא, הה� היה מקו� מלא וגדוש ביהודי� יראי� ושלמי�
לכ� , י� הדוממי� משתתפי� כלל בכל הדברי קדושהבדייטשלאנד א

  .איני רוצה לנסוע לש�
�  

רבי שלמה אליעזר [בעני� ירידת הדורות היה הטערניווער רב 
ע "אומר שבשני� שהיה נוסע להאמרי ברו� מויזני� זי] ל"וויזעל זצ

הרגיש בעצמו טע� ג� עד� משו� שעדיי� נמצאו ש� הרבה חסידי� 
הרי , ובמקו� שיש חסידי� מדורות קודמי� ,ע"של התורת חיי� זי
  .שיש ש� טע� ג� עד�

�  
ע רבה של ירושלי� היה מספר "ה פריינד זי'משה ארי' ק ר"הרה

וכ� סיפר בעירו , בשבח� של האנשי� הפשוטי� מהדורות שעברו
, בהוניאד היה גר יהודי פשוט אופה העיר מחסידיו של התורת חיי�

ר לרב העיר שישלחו אליו פע� אחת בערב שבת קודש שלח לומ
  .עשרה אנשי� משו� שמתכונ� הוא להחזיר את נשמתו ליוצרו

כשמוע הרב דיבורי� אלו מפי השליח אס" עשרה אנשי� ועלה 
א� מה מאוד , ורצו לגשת למטת חליו, אית� לביתו של האופה

נשתוממו לראות בהכנס� אל הבית והנה האופה עומד ליד התנור 
  .ומוציא חלות לכבוד שבת

ענה לו , וכי לצחק ממני אתה אומר, אמר לו הרב מדוע קראת אותנו
האופה בתמימות באמרו וכי משו� שאני צרי� להפרד מהעול� הזה 
אשאיר אתכ� ללא חלות לשבת לכ� הואילו נא להמתי� לי מעט עד 

ואכ� כ� היה , שאגמור להוציא את החלות מ� התנור ואז אפרד
אמר שמע ישראל , לתו� מיטתו נכנס בניחותא, כשגמר את מלאכתו

  .והחזיר את נשמתו ליוצרה, בכוונה
  

  
  .אלקיכ� ובר� את לחמ� ואת מימי� והסירותי מחלה מקרב�' ועבדת� את ה



 
 ה

 

ð−ì− öî¾ñë ó−−½ôî ó−ëþ öî¾ñë ì³õ¾ þêîëô šîðšðí ,í ³ðîë¼ −× íêþòî ’¼ óñî×ñ ³ìê íðîë¼ ñêþ¾− ññ×ñ ê−í" ×
ñë ë−³× ’ó−ëþ ,ìñë í×þëí óòôêñë þôêò ó−ôî ó ’ð−ì− ,î³ñîï ñ¾ñ íï óðê ñ¾ îíš¾ôî îñ×êô íôîð îò−ê −× , êë ³êïñ

î³î×þ¬®í −õ× íêîõþíî í×þëí îñ í−í− ðìê ñ×¾ ð−ì− öî¾ñë í×þëí.  
)³ôê ³þî³ ,íþí"þ š ’−ï ö−ñëîñô þè−ê ë−−ñ íðîí−"¼(  

  
� דהא "יוס" יעב' בספר תולדות יעקב יוס" מביא בש� ר

אלקיכ� בלשו� רבי� הוא משו� דתפילה ' דכתיב ועבדת� את ה
כ אכילה ושתיה צרי� "צרי� להיות ברבי� משא' שהוא עבודת ה

  .בלשו� יחיד" ובר� את לחמ� ואת מימי�"להיות ביחידות ולכ� כתוב 
ע מובא "חנה מקאלאשי� זי' ק ר"בספר תולדותיו של הרה

ק מקאלאשי� בשלחנו הטהור ביחד ע� "שפע� אחת ישב הרה
  .והיה ש� אד� אחד שלא הצטר" עמה� ,חסידיו

כנראה שאינ� רוצה "ע ואמר לו "קרא לו הקאלאשיצער זי
לסעוד עמנו משו� שסובר אתה שרק תפילה צרי� להיות בציבור ולא 

, א� תדע ל� שראיתי בחומש אחד שהיה בו תרגו� יהונת�, אכילה
אלקיכ� ובר� את ' א מביא פירוש זה על הפסוק ועבדת� את הוהו

וראיתי , שתפילה צרי� להיות בציבור ולא אכילה, לחמ� ואת מימי�
שאנו לא כ� קיבלנו מרבותינו אלא שג� , שאחד הוסי" ש� בכתב יד

והשינאווער רב הוסי" ש� בכתב ידו , "אכילה בציבור הוא עני� גדול
, שג� אכילה צרי� להיות בציבור שמכיר הוא את הכתב יד שכתב

וממילא יכול , ע"צבי הירש מזידיטשוב זי' ק ר"והוא כתב ידו של הרה
  .אתה להצטר" עמנו

ע שתמיד חיפש הזדמנות "וכ� ראיתי אצל רבינו האמרי חיי� זי
  .לאכול בציבור ואפילו בסת� יו� חול

� "ושמעתי על זה בדר� הלצה על העני� שאנו רואי� שאדמורי
לאכול בציבור ולעומת זאת בזמ� לימוד התורה עשו זאת נהגו 

ואנשי� אחרי� נהגו להיפ� שלימוד התורה עשו , ביחידות ובצנעה
והוא משו� שכל אד� יש לו דברי� שה� , ואכילה ביחיד, בציבור

ולכ� הצדיקי� , נחוצי� לו שעושה אות� ביחידות כדי שלא יפריעו לו
� זאת במקו� שלא יפריעו האלו שהלימוד ה� העיקר בחייה� עושי

עושי� אות� בציבור , כ באכילה שזהו טפל בשביל�"לה� משא
והאנשי� שהאכילה , משו� שלא אכפת לה� שאנשי� יפריעו אות�

הוא עיקר בחייה� ולא הלימוד ה� אוכלי� ביחידות שלא יפריעו 
  .לה� האנשי�

  

¾íîïë ê³−ê"èð ö−þîð½ ö−ñ−ê šö−ñîèñ ,... ö−ð ³−ëñ îþ−ëì ³ê öð ðìê .ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�
î³ë−−ìô íþî³íî ö−ðë −ê×ï êîí −êðîîë¾ îô®¼ë ¼ðî−î , êîí ³ôê íþî³ êñí îñ í¾š− ñê... ë−−ì í−í êô³½ô −êðîîë −×

î³ëîì −ð− ³ê®ñ −êð× îôñ¾ñ íþî³ î³ë−−ì ³¼×î îô¼ ö−ðí ¾−êñ þë¼í ñîèñèë ,− íïî"íîïí ïô−þ¾ ñ" ó−¬õ¾ôí íñêî š
 −ò−ð óí¾¼ê ³îòîôô"ó−ô¼õñ ³ôêí ðèò óí íêþòí öô¾ õ , ¼ðî− ñ×í êþîëí îò−−íî ö−ñèñîèð ö−þð−½ ö−ñ−ê ³ôêíð µê

õ¼ è−íòôî ëë½ôí ëëî½− í× îþ−ëìñ ¾−ê ö−ë ó−ôðîší ó−ñîèñèë í−í µ−ê"ó−ôìþëî ð½ìë ³îôñ¼í ³ê íþî³í − ...  
)ó−þõê íòìô ñèð(  

  
ע נתקשה "זי' ט הק"תלמידו של מר� אור שבעת הימי� הבעש

אילי� סדורי� דגלגולי� מה עני� גלגולי� למשפטי , ל"בדברי הזוהר הנ
ט תל� ליער פלוני לאיזה איל� הסמו� "צווה לו רבו הבעש, התורה

וישב לו התלמיד , ושמה תראה, ושב ש� זמ� מה, למעיי� נובע מי�
וראה אי� שרוכב אחד יהודי ישב ש� סמו� למעיי� לפוש , בצל האיל�

ה מהמעיי� וטע� קצת ובגמר ארוחתו נסע מש� מבלי ושת, קצת
ואחרי שנסע מש� , שהרגיש שהניח אחריו ארנקי שלו מלא מעות

ומצא אבידה שאי� לה , הגיע לש� איש אחר לפוש באותו מקו�
ובשמחה רבה נטלו והניחו באמתחתו , סימני� כיס מלא כס" מזומ�

כמו כ� לפוש  ואחריו הגיע ש� קבצ� אחד איש עני וישב, ונסע הלאה
ובאותו זמ� חזר הראשו� שאבד ש� מעותיו והתחיל לצעוק , ש� קצת

והלה משיב כמתמה לא , בוודאי מצאת כא� כיסי החזרני נא לי
וכעס עליו הבעל אבידה בוודאי מצאת , לקחתי ולא מצאתי מאומה
וכיבדו במכות נמרצות והניחהו מדוכא , וברצונ� להכחיש ולגנוב

  .בפצעי� ונסע לו
ט וסיפר לו כל המעשה פלא שראה "למיד חזר לרבו הבעשהת

דע כי הרוכב הראשו� היה לו , אמור לו, במו עיניו ושאלו פשר הדבר
והיה איזה די� , בגלגולו הקוד� איזה עסק בשותפות ע� הרוכב השני

, ודברי� ביניה� ועמדו לדי� תורה בפני הקבצ� השלישי שראית ש�
ומה , ונתגלגלו כול�, י� לצד הראשו�והוא היה אז הדיי� ונטה שלא כד

שראית הכל היה בצדק כי הראשו� החזיר המעות שהיה חייב להשני 
והקבצ� , וקיבלו השני ביושר, והוציאו ממנו בגלגול הקוד� שלא כדי�

  .שגר� הכל קיבל המכות לכפרה על שעיוות הדי�
  

ת "ע באדמורו"בחדשי� הראשוני� שנהג האהבת ישראל זי
שהניח , יות גדול בעבור שנפל עליו העול של החובותשרר בביתו ענ

, ס� של חמשה ועשרי� אל" גילד�, ע"אחריו זקינו הצמח צדיק זי

באחד הימי� בא לפניו איש אחד ובכה לפניו , סכו� עתק בימי� הה�
ואי� , והוא דל ורש, במר לבו כי עומד לפני נישואי אחד מצאצאיו

א" לא , ולא ענהו דבר, יווהאהבת ישראל שמע לדבר, בידו לפורטה
והתחיל להשקי" ולהביט בעד , רק הל� ועמד לפני החלו�, בשו� ברכה

ק עמד על ידו והתפלא כי ידע שרבו הוא גדול מאוד "והמשב, החלו�
כי הוא בעצמו בעל , ובכס" לא יוכל לעזור לו, במדת אהבת ישראל

עמד וכה , ת"פ ברכה שיעזרהו השי"למה לא יאציל לו עכ, חוב גדול
  .האהבת ישראל זמ� מה בדממה

, לביתו של האהבת ישראל, ולפתע הגיע שליח של הבי דואר
ולקח , ובידו שטר שווה כס" של סכו� גדול על חשבו� הבי דואר

ופטרו לשלו� , האהבת ישראל השטר ונתנו ליד האיש העומד עליו
, ק קושיא חדשה נצנ� במוחו"א� המשב, והל� מש� בשמחה רבה

ומדוע נת� הרבי כל , השורר כא� בבית הזה אי� לשער הלא הדחקות
רבי הלא הדחקות , והרהיב עוז בנפשו ושאל, הכס" לאיש עובר אורח

ענהו האהבת , הוא גדול והיה די שיעביר הרבי ליד הנצר� חלק מזה
, באקווינע(הגיע לכא� מרומעניע , השטר שווה כס" הזה, ישראל

תחת ממשלת עסטריי� מקו� מגוריו של האהבת ישראל היה אז 
שמואל אבא מהורדענקא ' וברומניע היה אחיו הגדול ר, אונגאר�

ולמה דייקא היו� , לי אי� חסידי� ברומעניע) מפורס� לפועל ישועות
, א� אולי האיש השולח, עלה בלב יהודי לשלוח לי סכו� גדול כזו

והיה לי , בגלגול הקוד� הוציא מהנצר� הנוכחי סכו� מעות שלא כדי�
שאהיה השליח להחזיר , והוא שולח לי המעות, ק בזה המעשהחל

שאצטר� עוד הפע� להתגלגל , ומה הנ� רוצה ממנו, הפקדו� לבעלי�
" אי� ווייס נישט אי� ווייס נישט"איני יודע בוודאי , לתק� זה העני�

ועל ) א� א� לא ידע למה עמד והשקי" בעד החלו�(אבל אולי כ� הוא 
  .וח לבי כי גמרתי השליחות בזה העני�ידי שמסרתי לו המעות בט

  
  .הנה אנכי שולח מלא� לפני� לשמר� בדר� ולהביא� אל המקו� אשר הכינותי

  
א" (ע בשנתו האחרונה עלי אדמות "מר� האהבת ישראל זי

, ראו אצלו כמה עניני�) ימי� לפני פטירתו' שלא נחלה כלל רק ג
שבו היה באות� מקו� מו, שהוא מכי� עצמו להסתלקותו מזה העול�

, ופע� אחת בשנה היה נוסע לעיר וויזני�, הימי� בגראסווארדיי�
בשנתו האחרונה נסע , פעמי� בראש השנה ולפעמי� בימי חנוכה

כשהגיע לעיר וויזני� עבר דר� הבית " באה�"וה, לוויזני� בימי חנוכה
, אזר מר� אבנטו, וכאשר הגיעו לבית החיי�, החיי� אשר בקצה העיר

והתחיל לזמר שלו� עליכ� מלאכי השלו� בנוסח , יד החלו� והל� על

כי האבות ידעו ) ולאחר פטירתו הבינו כול� למפרע(, ליל שבת קודש
ולזה זימר , באו לפניו לקבל פניו, שבל יפגשו עוד עמו בזה העול�

ואמר לפניה� שלו� עליכ� מלאכי השלו� וכוונתו לכבוד אבותיו 
הפרידה מש� , ר להדיי� מקאסובוכשחזר הביתה אמ, שבאו לקראתו

רק הפרידה , לא מ� החיי� הגרי� ש� כוונתי, עלה לי בקושי עד מאוד
  ).כי לא הטמינוהו בוויזני� רק בגראסווארדיי�(, מ� האבות הקדושי�

  
שהיה , בשנה לפני זה אמר האהבת ישראל לפני הראש ישיבה



 
 ו

 

וי בחורי שלא קירב כרא, שיש לו עגמת נפש, � דמתא עיר וויזני�"דומ
ענהו , שאל לו הדיי� וכי מה חיסר לה� התקרבות מרבינו, הישיבה

ובשנה האחרונה מוצאי , שהייתי צרי� לסעוד עמה� סעודה במיוחד
הזכיר , עשרה בטבת יו� לפני שחזר האהבת ישראל לגראסוורדיי�

, שבשנה שעברה התמרמר על שלא אכל ע� הבחורי�, �"לפניו הדומ
והסעודה של מוצאי תענית אשב לסעודה , אמר בוודאי הנני רוצה

, ובוויזני� היה המנהג שרק בהשלחנות הקבועי� אמרו תורה, עמה�
, והפע� יצא מדרכו, ולא בשלח� שאינו בזמ� מזמני� הרגילי�

על הפסוק למע� אשר יצווה את , בבכיות נוראות, והתחיל לומר תורה
י� שעמדו והחסידי� הזקנ(', בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דר� ד

מיינע טייערע "ואמר , )על מה הדברי� מרמזי�, מסביב הרגישו תיכ"
וואס ער מוז , וואס א איד טאר נישט טאר ער נישט טוה�", קינדער

מה " וואס מע� מעג דאר" מע� זי� איבער טראכט�, טוה� מוז ער טוה�
ובדבר , ומה שמחויב הוא מחויב, שאסור ליהודי לעשות הלא אסור

  .י� לזה הרבה ישוב הדעתהרשות צריכ
הנה אנוכי שולח , ובפרשת משפטי� באותה שנה אמר תורה

אזא ווייט� וועג דאר" , אוודאי או� אוודאי"מלא� לפני� לשמר� בדר� 
בוודאי לדר� רחוק כזו צריכי� שמירה , "מע� האב� גרויס שמירה

  .יתירה
טעה הבעל תפלה , עוד ראו סימ� מוכח באותה שנה בחג הפסח

ובמקו� לומר מקדש ישראל והזמני� אמר מקדש , שחרית בתפלת
אמר האהבת ישראל , והעול� צווחו לתקנו, ישראל וראשי חדשי�

עס וועט זיי� נייע ראשי� נייע "ואמר וראשי חדשי� , שלא טעה
  ).וכונתו על בניו שימלאו מקומו(ראשי� חדשי� " ס'רבי

  

בנו של  משול� זושא' ע היה חת� ר"ד מבעלזא זי"ק מהרי"הרה
ע ואחרי חתונתו ישב זמ� מה "אהר� מטשערנאביל זי' ק ר"הרה

ע שלח "י זי"ואביו מר� מהר, בטשערנאביל סמו� על שלח� זקינו
וקרא לו , ישכר דוב' בנו ר, ע לקרב הנכד"אהר� זי' ק ר"מכתב להרה

לזאת , ואמר לו אבי� כתב לי שאקרב אות�, זקינו לחדרו המיוחד
וכיבד אותו לשתות כוס יי� , לישב על מיטתו וציווה לו, אקרב אות�

אהר� ' ק ר"ע כי לישב על מטתו של הרה"ד זי"וסיפר מר� מהרי, מלא
והמתי� וציפה ושכבר יסתיי� , היה פחד גדול, מטשערנאביל
ותמיד דיבר בגעגועי� אודות הימי� ששהה בטשערנאביל , ההתקרבות

ואמר , רנאבילאהר� מטשע' ק ר"והפליא מאוד גודל קדושתו של הרה
כי בטשערנאביל אפילו הבעלי עגלות ה� מלאי� יראת שמי� כי פע� 

, הא� אינ� מפחד, עבר ע� בעל עגלה דר� יערות ושאל מהבעל עגלה
הנני לוקח , כשהנני יושב על העגלה, ענה לו איני ירא משו� דבר

  .ואיני ירא משו� אד�, ת בלבי"והשי, האפסר בידי
  

' ק ר"ע נסתלקה בתו של הרה"ע כי ל"ד זי"עוד סיפר מר� מהרי
ולא הספיקו לטמנה לפני כניסת , בהדי פניא דמעלי שבתא, ע"אהר� זי
א" שהיה מתו מוטל , אהר� ער� השלח� כנהוג' ק ר"והרה, השבת
אבל אני לא , חסידי� רצו לומר שראו עליו איזה השתנות, לפניו

תר ד יו"ומסתמא ראה מר� מהרי(הכרתי עליו שו� השתנות כלל 
רק המטה ', לא הל� על הלווי, ובמוצאי מנוחה, )בטוב מהחסידי�
ואמר הנה , ועמד אצל החלו� הפתוח לרשות הרבי�, עבר לפני ביתו

, ושלח עמה מלא� ללוותה, אנוכי שולח מלא� לפני� לשמר� בדר�
  .וחזר לחדרו הביתה
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ע היה לאכול "ק האוהב ישראל מאפטא זי"דרכו של הרה
ובשבת קודש אצל הסעודות הניח , ע� המזלג, המאכלי� בימות החול

, ע"ק מריזשי� זי"ולא כ� דרכו של הרה, ואכל בידיו הקדושי�, המזלג
, בימות השבוע אכל בידיו ובשבת אכל ע� מזלג, שעשה להיפו�

רצה להמתיק , א עושה היפו� מדרכוק מאפט"וכשאמרו לו שהרה
ק דבכל ימות "כי איתא בספה, העני� והסביר הדבר לפני מקורביו
ובשבת , י המלאכי�"י ממוצע ע"השבוע יורד השפע לזה העול� ע

ק "לזאת הרה, ה בכבודו ובעצמו"י הקב"קודש יורד השפע כביכול ע
 כי השפע, י המזלג שהוא ממוצע"מאפטא בכל ימות השבוע אוכל ע

כ "הוא ג, ה"ובשבת קודש שהשפע הוא מהקב, י ממוצע"כ יורד ע"ג
בימות השבוע , אבל אנו עושי� להיפ�, אוכל בידיו בלא ממוצע

וכי למה , "ל'וואס איז ביי מיר א מלאכ", י מלאכי�"שהשפע בא ע
מבלי פחד , לזה הנני אוחז המאכלי� בידי�, נחשב מלא� אצלי

הנני , ה"בשבת שהשפע בא מהקב אבל, ואיני צרי� למזלג, מהמלאכי�
כדי שעל ידו אוכל , לזאת הנני צרי� למזלג, ירא לגשת אל המאכלי�

הרי דהצדיקי� ה� מדריגה גבוה מהמלאכי� (, לאחוז בהמאכלי�
כ הצדיקי� יכולי� לעזור "כ כי מלאכיו יצוה ל� לשמר� כש"וכמש

  ).להאד� בעשיית המצוה
ועמדו לו , דבר מצוה ל עסק פע� באיזה"מאיר אריק ז' ג ר"הרה

ישראל ' ק ר"אז בא לפני רבו הרה, קישויי� באמצע העני�
, ואמר לו רבי התחלתי במצוה ויש לי קושיי�, ע"מטשארטקוב זי

כי אמרו המתחיל במצוה , יעזרני נא כבודו שאוכל לגמור הדבר
, היינו כשאד� מישראל מתחיל לעשות איזה מצוה, אומרי� לו גמור

, ולזה אומרי� לו גמור, ניו מכשולות בדרכוהבעל דבר משי� לפ
ולזה , שצדיקי� באי� לסייע אותו בדבר וה� אומרי� להאד� גמור

  .הנני מבקש מהרבי שיסייע לי בזה העני�
, שנתגלה לו תמיד מלא� בהקי� ולמד עמו, זכה, מר� הבית יוס"

ומאלו המשניות שעסק , וזכה למדריגה זו על שלמד הרבה משניות
ופע� , והמלא� למד עמו ושוחח אתו, ל ידי זה מלא�בה� נברא ע

על שיישב הבית יוס" , ש מעול� העליו�"הביא לו פריסת שלו� מהרא
, ע מבעלזא שאל מאביו הקדוש"י זי"ק מהר"הרה, ש בטוב"דברי הרא

ה� הדיבורי� שמסר המלא� (על מה שאיתא בספר מגיד משרי� 
שהמגיד ) יד משרי�להבית יוס" והבית יוס" חיבר מזה ספר בש� מג
והלא הבית יוס" , הבטיח לו שיזכה למסור נפשו על קידוש הש�

, וענה לו אביו השר שלו�, נסתלק על מיטתו ולא על קידוש הש�

רק , ו יהרגוהו על קידוש הש�"שלא היה כוונת המלא� שגויי� ח
  .ה במסירות נפש ממש"שיאמר קריאת שמע לפני ממ

  
צ "שמעתי עובדא מהה, חשבהבעני� תפיסת המ, ומעני� לעני�

ע "ק מסאטמאר זי"הוא היה גאו� עול� והרה(, ל"ד טשימפא ז"אב
תדע , ואמר לי בתור הקדמה") ער איז א תלמיד חכ�"אמר עליו 

אי� זה ממה שקריתי במעשה , נאמנה שמה שהנני מספר ל� עובדא
ופע� על חג , רק מה ששמעתי ממקור נאמ� איש מפי איש, ביכל

והקיש , שסבב מש� כמה חדשי�, לבעלזא דיי� אחד השבועות הגיע
שעמד לפני נישואי אחד מצאצאיו ולרש , על דלתות הנדיבי� ישראל

ולפני , וכה אס" סכו� הגו� שיכלכל הוצאותיו המרובי�, אי� כל
ביו� מת� , ע"נסע להתסופ" בצל השר שלו� מבעלזא זי, חזרתו לעירו

הל� על , פני הרביובבואו לבעלזא טר� שהל� לקבל , תורתינו
והניח ש� חפציו , מלבוש העליו�" טילעפ"האכסניא לחלו� ה

ויהי כאשר , והל� לקבלת שלו�, בהאכסניא יחד ע� המטמו� של כס"
כי ידי זרי� שלטו בו , ראה לדאבונו כי נאבדה האוצר, חזר להאכסניא

ומי יאמי� לו , כמעט שנה שלימה נתייגע על זה, ונתעל" על אתר, ע"ל
אז קרא , וסיפרו לפני השר שלו� כל המעשה, נב ממנו כל הכס"כי נג

והרשה , אחר איש מהימ� ופקד עליו שיחקור מי הוא שמצא האבידה
, לו א" להשתמש בחוזק יד א� לא ירצה הלה להודות על המעשה

והל� , והאיש הנפקד ש� עיניו על איזה אד� אולי הוא בעל המעשה
יודע מאומה והוא נקי מכל  והלה טע� שאינו, ותבע ממנו הגניבה

אמר לו הנפקד הנני נות� ל� זמ� שלושת ימי� שתחזיר לי , פשע
  .וא� לאו אשתמש בכוח להוציא ממ� המעות, הגניבה

האיש הנחשד התחיל לשית עצות בנפשו אי� ימלט מכל 
ולבעלזא באו על יו� טוב , באשר ידע שהוא ח" מכל פשע, החשד

, להסתופ" בצל הקודש, י מדריגהבעל, הרבה צדיקי� ואנשי� טובי�
והגדול בא בלא משמש , וראה והכיר באחד מהבאי� שהוא אד� גדול

והוא השיא עצמו להצדיק ) כי כשבאי� לרבי אי� לוקחי� עמו משמש(
והצדיק , וחשב שעל ידי כ� כבר יעלה לו לטובה, שישמש אותו

אבל כשהוא , מילא לא יביא אתו משמש(, הסכי� לזה מהיכא תיתי
, וכה שמשו בנאמנות כשני ימי�) וצא בכא� מי שישמשנו למה לאמ

סגר , וביו� השני והצדיק יושב ועוסק בלימודו בחדרו הפרטי
אי� , וסיפר לפני הצדיק, המשמש החדר מבפני� ע� המפתח

, ותבע מהצדיק שיגלה לו מי הוא אכ� הגנב, שחושדי� אותו בגניבה
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באחד שעד שלא יגיד לו  אבל הוא, והצדיק ניסה להשתמט מכל העני�
, בל יניחהו לצאת מהחדר וישאר סגור, הצדיק מי הוא זה ואי זה הוא

  .כי רק להמשמש המפתחות מסורי�
באי� ברירה התנה עמו הצדיק שיקבל על עצמו לא להגיד 

וקיבל עליו כ� , מי הוא אשר הגיד לו בעל הגניבה, לשו� אד�
הנחשד הל� להאיש , והראה לו הצדיק מי הוא בעל המעשה, המשמש
, ומסר לו ש� הגנב, י השר שלו� לחקור אחר הגניבה"הנפקד ע

והממו� , ז"וימצא בידו הגניבה וקיבל הפסק ע, וכאשר אמר כ� היה
וכשנודע הדבר להשר שלו� שלח אחר המשמש , הוחזר לבעלי�

והמשמש פקודתו שמרה , ושאלו מני� אתה יודע מי הוא הגנב, החדש
ז שלא לגלות "אמר להרבי כי הוא מושבע ועומד עו, רוחו מבלי להגיד

הריני מקבל עלי העונש , אמר לו השר שלו� עלי קללת� בני, העני�
וסיפר לו אודות הצדיק שהגיע , וגזר עליו בגזירת רב, ז"שמגיע ל� ע

, ושאלו האי� ידעת מי הוא הגנב, ושלח אחריו השר שלו�, לכא�
ויודע , סר לי האיש פיתקארבי כשהגעתי כא� לבעלזא מ, ענהו הצדיק

, וראיתי שידיו מלוכלכות בממו� אחרי�, "קוויטל"אני אי� לקרות 
א� , אנו בימי נעורינו ג� כ� ראינו הכל, ע"אמר לו השר שלו� זי

ראינו שבא� רוצי� להיטיב לבני ישראל לא טוב הוא לראות כל 
ולכ� בקשנו , כי אז אי� יכולי� להשפיע, החסרונות של כל אחד

כנראה שרימז לו שיותר (, ע שיטול ממנו כח זו לראות הכל"בושמהר
  ).יהיה לטובתו שבל יוכל לראות הכל

  
ע בנו של "יצחק מנעשכיז זי' ק ר"וכעני� הזה היה אצל הרה

בבעלזא כשהיו רוצי� לסיי� בדבר (ע "מרדכי מנעשכיז זי' ק ר"הרה
פע� באו ו") דער נעשכיזער איז געווע� א גוטע איד"טוב היו אומרי� 

אמר , ש שבעני� פלוני אינו מתנהג כהוג�"ודיברו על אחד מאנ, לפניו
אני דבקתי בעצמי במדתו של הקדוש ברו� הוא לא הביט , להמספרי�
והנני מסתכל , ואיני רואה שו� עני� רע על אחד מישראל, או� ביעקב

אילו הסתכלתי על חלק הרע לא הנחתי , רק על הטוב שבבני ישראל
כלומר הנ� מספר על אחרי� וכי סבור אתה (, שו� אד�לבוא אצלי 

  )שאות� הייתי מקבל א� הסתכלתי על חלק הרע שבאד�
  

היה רבוי ע� שבאו להסתופ" , אגב יסופר שבעיר סאדיגורע
וכמוב� היו ג� כ� מאלו , אברה� יעקב מסאדיגורע' ק ר"בצל הרה

, �ונגנב שטריימל של אחד מהחסידי, שלא הקפידו על ממו� אחרי�
, ק בקי היה בכת הגנבי� וג� בראש� וקרא אחר ראש הגנבי�"והרה

א� הגונב הוא , אמר לו רבי, וביקש ממנו שיראה להחזיר השטריימל
אבל א� הוא מחסידי הרבי , מחסידי� שלי הנני מבטיח שיוחזר

  .עליה� איני אחראי בדבר
  

מתנגד היה , הישמח משה בימי עלומיו א" שהיה גדול בתורה
עד כדי כ� שפע� עבר יחד ע� חבירו בעיר , סידותלדר� הח
וראו על , יוס" אשר שטערנבערג' כ גדול בתורה ר"שהיה ג, פשעמישל

, וחבירו לא נתפעל כלו� מזה, השלח� איזה ספר מספרי החסידות
והיה נוכח ש� אחד מתלמידי , והישמח משה נטל הספר וזרקו לאר�

ודאי יתהפ� עוד ואמר כי הישמח משה בו', ט הק"תלמידי הבעש
וכשיתוודע , הרתיחות לדבר שבקדושה" ברע�"להיות חסיד כי יש לו 
, בוודאי יתלהב לדר� החסידות ויתקרב לזה, לו גודל דרכי החסידות

ולא נתרתח ישאר , כ מתנגד וראה הספר החסידי"וחבירו שהוא ג
וכ� היה שהישמח משה נתהפ� לחסיד כפי שיסופר , מתנגד כמו שהוא

  .להל�
  
רצה מאוד , דבי עילאה' שהגאו� הארי, עשה שהיה כ� היהומ

כדי שיוכל , א� רצה ותבע סכו� גדול לנדוניא, לישא בת תלמיד חכ�
, והישמח משה היה לו בת יחידה, לישב וללמוד מתו� הרחבת הדעת
ושדכ� בא והציע , בת שבע עשרה, מושלמת מאוד בכל מיני מעלות

והרבנית , י שית� הנד� הנדרשתבתנא, דבי עילאה' הארי, מ"לפני היש
מ טע� "אבל היש, נתמלא חמה שיבקשו עבור בתה נד� גדול כזו
א� כאשר הציעו , ח"לעול� ימכור אד� כל מה שיש לו וישיא בתו לת

, מ הוא מתנגד גדול"ונודע לו שהיש, דבי עילאה' השידו� לפני הארי
 מ הסכי� ג�"והיש, מ יסע ללובלי�"העמד עוד תנאי בדבר שהיש

כי לעול� ימכור אד� כל מה שיש לו לאו דווקא בעניני� (, לזאת
ובכלל היה כבר בדעתו הרהורי� ליסע ) גשמיי� א� ג� הרוחניות שלו

שערב , כי מעול� התפלא, ז לפני מקורביו"ללובלי� כאשר סיפר לאח
, ד של החסידי� בעיר שינאווע"יו� הקדוש כשהיה עובר לפני ביהמ

והלא בערב יו� , שיכו לבו אולי יכנס לש�המ, )שגר אז בשינאווע(
ולמה , לכל אחד מישראל יש לו מחשבות ורצונות טובות, הקדוש

אלא מאי הרבה טובה גנוז , יעלה בדעתי להכנס לבית החסידי�
  .ולכ� החליט עכשיו ליסע ללובלי�, בגווה

, אחד מהקושיות הכי גדולות שהיה לו על דרכי החסידות הוא
ב אד� להיות מיצר ודואג תמיד על חורב� ע חיי"מה דאיתא בשו

, מ קונ� הרבה על חורב� הבית וגלות השכינה"וכידוע היש, ק"ביהמ
והוקשה לו שהחסידי� , והיה לו קיווי יתירה לביאת משיחנו בכל יו�

, וטוב לב משתה תמיד ואי� רואי� עליה� שו� דאגה' ה� תמיד בבחי
חישב בינו לבי� , ללובלי�ובעת הליכתו , וג� אי� עוסקי� בתיקו� חצות

ירגיש הרבי מלובלי� במחשבותי אודות ' הלוואי שברצות ד, קונו
והמשי� לחשוב מה זה כי אמרו , ויתר� לי דרכ� לנכו�, החסידי�

ה "היה לו לומר מסייע שהקב, רבי�' ל הבא לטהר מסייעי� אותו ל"חז
כ כי ג� הצדיק מסייע להאד� הבא ליטהר וזהו "מסייע אלא ע

וממילא הלא באתי לטהר בוודאי יסייע לי הרבי , עי� לשו� רבי�מסיי
  .מלובלי�

התחיל הרבי לומר לו הנ� מתמיה על , ע"כשהגיע להרבי מלובלי� זי
רק , מה שאינ� רואה החסידי� מתאבלי� על חורב� בית המקדש

אנו בלבינו הננו נשברי� בקרבינו , נראי� תמיד שמחי� זהו טעות
חרי� רואי� הננו משברי� עצמינו על חורב� כשאי� א, לשברי שברי�
החסיד צהלתו בפניו , א� ידוע מאמר חובת הלבבות, בית אלוקינו
ועוד , אבל כלפי חו� מראי� שמחה, במעמקי הלב, ואבלו בלבו

ונכנס לבית , ד למל� שהוא בגלות"אסביר ל� עני� השמחה משל למה
פרי הפשוט א" שכשהמל� בביתו א� יזמינהו הכ, כפרי אחד לנוח ש�
אבל כשהמל� בגלות כשמוצא איזה בית שיהיה , לבוא אצלו לא יבוא

כ� הדבר בעת , הוא מתאכס� אצלו' אצל מי שיהי' יהי, מנוקה כדבעי
כדי לזכות לגלוי , ק קיי� היו צריכי� למדריגות גדולות"שהיה ביהמ

לא כ� הוא בעת הגלות כל איש מישראל שמתנהג כהוג� זוכה , שכינה
והמשי� הרבי , ולזה אנו שמחי�, שרה שכינתו בתוכוה י"שהקב

מ הג� שלא היינו צריכי� לגלות דברי� שאנו "מלובלי� ואמר להיש
ל הבא לטהר "א� כי אמרו ז, ומקונני� על גלות השכינה, עושי� בסתר

עובדא זו מובא בספר ייטב ( רציתי לסייע אות�, מסייעי� אותו לשו� רבי�

  .)פני�
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פע� , ל"צקז ז"חסיד אחד מחסידי אא, ומעשה שהיה כ� היה

, ל על שבת כדרכו"ז ז"נפל לו חשק בלבו שיסע לאא', אחד ביו� ה
וצרי� , הוא יריד בעיר הסמו�' היות ביו� ג, ובתו� כ� נפל במחשבתו

כי יהא ' כ לא יהיה לו פנאי להפרד מהרבי ביו� א"א(ליסע על היריד 
וכשבא , חזר ואמר בלבו אסע בלא פרידת שלו�, )נחפז לדרכו להיריד

נת� לו שלו� ופטר אותו מיד , ל בערב שבת לקבל שלו�"ז ז"לאא
כי נהוג היה (כי לא תאכל אצלי בשבת , לשלו� ואמר לו נסע לבית�

אז בחצרות הצדיקי� בפויל� שיאכלו החסידי� האורחי� בסעודה 
יחד ע� רב� והיו אומרי� לו די קריגסט טיש על סעודה זו ואתה על 

ואמר לו רבי , ח הקודש מה שבלבוהבי� החסיד שראה ברו, )סעודה זו
ואמר אז , אמר לו א� כ� תאכל אצלי בשבת, אי� צרי� לי היריד

  .ל"ל עלה אלי ההרה והיה ש� כנ"התורה הנ
  )חו� מהתיבות תו� הסוגריי�, לשונו של הדברי ישראל(
  

ע שחסיד "ק מראפשי� זי"ל אמר בש� הרה"האמרי חיי� ז
כי , לבוא על שלשה שבתותצרי� , שרוצה לבוא אצלו על שבת קודש

בשבת הראשונה הוא עודו בבית כי מחשבותיו עדיי� שקועי� ממקו� 
נשאר השבת האמצעי , ובשבת האחרונה כבר הוא בחזרה הבית, שבא

הוא שבת אחד עודו בבית , ואילו בא רק לשתי שבתות, שהוא אצלי
  .ובשנייה כבר חזר לביתו

  
ודש בבוקר ע הגיע בשבת ק"בעריש מביאלע זי' ק ר"הרה
ק "שלא הכיר בהרה, "א פרומער"והיה ש� אבר� אחד , להמקוה

והוא רוצה לידע , וביקש ממנו שהוא רוצה לטבול לתו� המקוה
שיעלה הטבילה כהוג� לזאת , בבירור שכל גופו ממש נכנס למי�

, מבקש שיעמוד על גביו וישגיח שלא יוציא שו� אבר מחו� למי�
ק מביאלע "לה אמר לו הרהק והלה טבל וע"והסכי� לזה הרה

והוא הרכי� עצמו ביותר וטבל , "אינגערמא� דער קאפ איז אינדרויס�"
, אבר� הראש הוא מחו� למי�, ק חזר על דבריו"והרה, עוד הפע�

ק "נענה לו הרה, והאבר� לא הבי� כוונתו וכפ" והרכי� עצמו עוד יותר
 היינו" פארט איז דער קאפ אינדרויס�"מביאלע מה אעשה ל� 

  .ק שהמחשבות שבראשו אינ� בתו� המי המקוה כדבעי"שהרגיש הרה
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בא פע� להמקוה , ע"ק התפארת שלמה זי"ויסופר שהרה

כי , ואבר� אחד אמר שאינו יכול ליכנס לתו� המקוה, בצפרא דשבתא
ולא ניקו , מרוב הע� שהשתמשו בו, מי המקוה ה� מזוהמי� מאוד

דער פלייש איז  אז"אמר לו התפארת שלמה , את המי� כראוי
א� הבשר הוא מעופש אזי " פארדארב� שפירט מע� עס אי� די יוי�

  .יכולי� להרגיש כי נפג טעמו כשאוכלי� המרק והמבי� יבי�

  
ע לפני תקיעת שופר הל� לתו� "ד מבעלזא זי"ק מהרי"וידוע שהרה
וש� טבלו אנשי� לאלפי� שהסתופפו בצילא , חדר המקוה

, ויכולי� לשער האי� עבי� היו המי�, דמהימנותא בימי� הנוראי�
באמרו כי הולכי� , ק לקח ממי המקוה והדיח בה� פיו הקדוש"והרה

להמלי� טוב ולבקש בעד כלל ישראל צריכי� לשטו" הפה במי� 
 .שטבלו בה� בני ישראל

  

ל תמר השמר מפניו ושמע בקולו א, הנה אנכי שולח מלא� לפני� לשמר� בדר� ולהביא� אל המקו� אשר הכינותי
  'בו כי לא ישא לפשעכ� וגו

  
וכאשר הייתי , הנה בהיותי עוד אבר� ולא היה לי ב� זכר

ע הזכרתי בקוויטל שלי שיזכני "ר זי"בשינאווא לקבל פני אדמו
ק אמר לי הלא עוד בעיר לימי� אתה ועוד "והרה, ת לב� זכר"השי

ע "ק רבי יהושע זי"ג זכיתי להיות אצל הרה"ובשבת תרנ, חזו� למועד
ק אמר לי "והרה, ל"מבעלז והזכרתי לפניו ג� כ� בהקוויטל שלי כנ

רק , וכ� היה, "ה מאכ� דאס יאהר א ברית"דו וועסט נא� אי"ל "בזה
ט נפטרה בתי פיגה "י לאוי"מקוד� שנולד לי בני אלכסנדר אליעזר נ

  .ל"וזה היה זה אחר זה רח, ה בת חמשה שני�"ע
והזכרתי , י בכל שנהובשנה שאחר זה הייתי בשינאווא כדרכ

ק דו האסט שוי� איי� ברית "ושאל אותי הרה, ל"בהקוויטל את בני הנ
ק "ושאל אותי הרה, ל"רק שהיה באופ� הנ, ואמרתי לו ה�, געמאכט

, ק"אמר לי הרה, אמרתי לו שהייתי בבעלזא, א� הייתי אצל צדיק
הנני , ושאל אותו רבינו, פע� אחד בא איזה רבי לפני רבינו מלבלי�

שא� יבואו אלי� עבור חולה , הלא רבי אתה, שואל מאת� שאלה
ל וג� יבואו שתתפלל עבור אשה מקשה לילד על איזה מה� "רח

כי , וכ� היא הדבר, מ"ל אי� נפק"ומה שהשיב הרבי הנ, תתפלל קוד�
יש נשמה שאי� יכולה לבוא בזה העול� כל זמ� שהנשמה הזה היא 

שעבור זה דחה אותי בכל ', ו הקהבנתי מדברי', ל הק"עכ, ל"בעול� וד

ואמר לי תמיד הלא צעיר אתה , עת שהזכרתי לפניו בעד ב� זכר
  .לימי� ועוד חזו� למועד
ל "צ רבי הערצקי זצ"ק ראצפערט אצל הרה"אחר זה הייתי בק

, ואז היה פרשת שקלי� והיה בפרשת משפטי�, ל"וספרתי לפניו הנ
, שולח ל� מלא� ל כתיב בפרשה זו הנה אנכי"צ הנ"אמר לי הרה

הנה בכל ספרי חסידי� מלאי� , ואמר כ�, ודקדק בלשו� אל תמר בו
מזה אשר כל אד� מישראל צרי� להיות דבוק בצדיק אחד והצדיק 

ויכול כל אד� לקבל , הזה יעשה לו טובות בזה העול� ובעול� הבא
א� שצרי� לו לדבק בצדיק אחד שהצדיק הזה , פני שאר צדיקי� ג� כ�

ולא יסע פע� אחת לצדיק זה ופע� אחת , רש נשמתומכיר את שו
  .לצדיק אחר

לשמר� , דהיינו צדיק, וזה פירוש הכתוב הנה אנכי שולח ל� מלא�
ולהביא� אל המקו� אשר הכינותי דהיינו , בדר� דהיינו בעול� הזה

ומבקש אות� הכתוב השמר מפניו אל , שיעשה ל� טובה בעול� הבא
פע� אחת לצדיק זה ופע� אחת שלא תסע , לשו� תמורה, תמר בו

רק , כי לא ישא לפשעכ�, לצדיק אחר שאינו בקי בשורש נשמת�
  .אבל לא יוכל לעשות ל� טובה, ישפיע ל� בקדושתו הגדולה כבקשת�

  


