
   
 ל בית יוס�כל הזכיות שמורות לכול
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  ק"ד לפ"משנת תשנ

  ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי 
íôîþ³ −ñ îìš−î îþôîê ö−ëíñ ¾− ,þôîñ −îêþ í−í îò³−î ,¾þ ¾þ−õ ö−ëíñ ¾− óèî"−ô¾ñ −ñ − , ñ× ³êô îþôîê óèî
îèî þ¾ê ¾−ê ¬þõ ö× þìêî ññ× ¼ô¾ôð.  

 ë−³×ð −õ ñ¼ −ñ íêþòíî)× þëðôë"ð ,ë (î−¬ë¾ñ ö×î¾ ñêþ¾− ³ê êþ−î ,¾þ ¾þ−õî" íï ö−òîî×ô öí−ì³õ ö−ê¾ íêþ −
íï ðèò× ,³îì® µþðë −³þôêî ,¾þðôí ³−ëî ³½ò×í ³−ë ö−òëñî íšð®ñ ³î¼ô ³îëèñ ö−êë¾× −× , ðìê ñ× ö³−¾ þ¾−í µþðí

í ³×þë −õ× îëñ ³ëðò −õñ ðìêî ’î³îê , êîí óê þôêñ îí¼þ ñîô ñê îëñî î−ò−¼ ³−¾− êñî óî×½ ö³îò −òê µ× óî×½ ö³îò
µ× ,îí¼þô ¾−ê ³êòš šþ íï ö−ê −× ,êñ îê ö−¼ ¼þ îí¼þ óê îñ íô ó−ô¾ ó¾ñ ö³îòí ñëê ,µþîë−î ö−¼ ëî¬ í−í− êîí ,

îèî µð− ³ê ì³õ³ ìî³õ ë−³×ð× ’îèî µ×þë− íïí þëðí ññèë −× ,’ ðèò× íï ó−òîî×ô óí−ð− ñ¾ öí−ì³õ ö−ê¾ íêþ ê³−ê¾ íïî
ðìê ì× óê −× íï ³½ò×í ³−ëî ¾þðôí ³−ë íòë− ïêî öèîí× îëñ ³ëðò ö³îò ðìêî ,îèî µ−ñíîê îëî¬ íô ëî³×¾ íïî ’ îñê

³î¾þðô −³ëî ³î−½ò× −³ë ,öëíî.  
³î−ñ× öìîëî ëñ þšîìí íòíî ,îí¼þô ¾−ê ³êòš ³ôìô šþ ö³îò îò−ê¾ −ôî îô¾ñ ö³îòí −ô îñèò î−òõñ , êñ óðêí ñëê

−³îñîëì³î óðêí ³îë¾ìô þîšìñ ñ×î−êñ îê íþîþëî í×ï ó−ô¾ñ î³òîî× óê î , ³òîî× ö−ë− −êëèí óè þ¾ê íïñ ³õîôí ñëê
íïë êîí µþë³− îô¾ñ êîí óê ö³îòí , î³ëðò µ−þ¼ô îò−êî íï îê íï ö³ò íô× ¾þîðî þšîì îò−êî îëñ ³ëðò −õ× ö³îò óê

ó−ô¾ñ î³òîî× ïê îí¼þ ñîô ,−ô¾ñ î³òîî× ö−ê ïê îí¼þ −òõ ñîô î³ëðò µ−þêô óê ñëêó.  
−ñ îìš−î þôêò¾ íïî ,−ô¾ñ ,−ô¾ñ êîí¾ î¼ð− ó−ìšîñí¾ , îòëð− þ¾ê ¾−ê ñ× ³êô ³õîôíî"îëñ "êš−−ð , ðèò× íï êñî

íï ,−³ôîþ³ ³ê îìš³ ïê ,öëíî ,³îþîðñ î¾¼³ ö×î öñíñ þôê íï ñ¼î.  
)ëñ ë¬−−(  

  
אמנ� , שביאר על דר� צחות" היטב לב"במה שכותב   

ני� הדברי� ואמיתיי� על א� ונכו, אליבא לאמת טובא גניז ביה
, שדיבורו של צדיק וא� השיחת חולי� בעלמא, היות� רק דברי צחות

  .אמת ויציב וצריכא לימוד
 �רבה מקמי " 2ל"שמפרש אז 1"פני יהושע"כ ב"זה מצאנו גוכעי

�דאי� לפרש , "דפתח להו לרבנ� אמר מילתא דבדיחותא ובדחי רבנ
�ת שלא אליבא דהלכתא ורק "ל שהיה אומר ד"כ צ"אע, דברי� כפשוט

  .ובזה שימח לבב�, כדי לחדד התלמידי�
�  

ד צחות לעני� "ע" ייטב לב"ק ה"יסוד הדברי� שמביא הרה
שבאיזה , ת בכללות"ק בעניו עבודת השי"מובא בכמה ספה, צדקה

ת לא תהא זה עני� של חיקוי אחר מעשיה� של "עני� שעובד את השי
שאי� זה דר�  3,י אעשה כמוהושמכיו� שהשני עושה כ� א� אנ, אחרי�
, "אי� פתחיה� מכווני� זה כנגד זה"רק צרי� שיהא בבחינה ש, ישרה

  .ש כפי השגתו"אלא שכל אחד יעבוד את הבורא ית
ע לומר "ישראל סאלאנטער זי' ק ר"ובדר� זה היה רגיל הגה
דאר� טוה� אבער 'מ"וכ� היה אומר , בעני� עסקנות שיהא לש� שמי�

�ואל לו לדאוג מה , שעל האד� מוטל לפעול כפי כחו ,"נישט אויפטוה
, ש"ית' כי התוצאות הינ� ביד ה, א� אכ� יצליחו, תהיינה התוצאות

ולא יתייאש בדאגתו אולי לא יצליחו , והאד� מחוייב לעשות
  .התוצאות

שצרי� " דאר� טוה� או� נישט נאכטוה�'מ"עוד היה אומר 
  .שי אחרי�ולא לחקות מע, לעשות לפי השגתו ומדריגתו

שיעשה את , "דאר� טוה� או� נישט אפגעטוה�'מ"והשלישי אמר 
ע בעשיה כל שהוא שיהא רק "ואל יפטור א, הדבר ע� כל הלב והכח
  .לצאת ידי חובה בעלמא
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 מסכת כתובותבפתיחה ל 
 :שבת ל 2
א� אי� הכוונה סת� , ל על קנאת סופרי� שתרבה חכמה"וא� שכבר אמרו חז 3

 .להתחקות אחרי מעשי חבירו

  חילוקי הדרכי� בי	 חצרות קאצק ווארקא
, ע היה לו שני תלמידי� גדולי�"בונ� מפרשיסחא זי' ק ר"הרה

יצחק ' ק ר"ע וידידו וחבירו הרה"מקאצק זי מנח� מענדל' ק ר"הרה
חסידות , אשר משני אלו יצא תרי שלשלתא דדהבא, ע"מווארקי זי

  4.קאצק וחסידות ווארקי
ק מווארקי אצל בנו של "ע הרה"הכניע א, אחרי הסתלקות רב�

אול� רבו זה לא , ע"אברה� משה מפרשיסחא זי' ק ר"הרה, רבו
אז עברה ההנהגה , תיי� של אביוהארי� ימי� ונסתלק תו� שנה או שנ

  .ק מווארקי"להרה
אברה� ' ר' ק מווארקי התבטא בלשו� מופלא על רבו הק"הרה

אול� ,"ער איז די שענסטע זוה� פו� אלע זוהנע�"משה באמרו 
ק "החברייא קדישא מקאצק לא ראו בעי� יפה הסתופפותו בצל הרה

  5.ק מקאצק כמנהל עדת�"והכתירו את הרה, אברה� משה' ר
שהשתיי� , ע"העני� מאלכסנדר זי' ק ר"ומסופר בזה שהרה

בא פע� , לחבורה קדושה של קאצק עוד בחיי רבו מפרשיסחא
אברה� ' ק ר"ומצא את הרה, בונ�' לפרשיסחא לאחר פטירת הרבי ר

, ק מווראקי"הרה, משה שוכב במיטה ולצידו יושב לו תלמידו זה
עקיצה וכדרכ� בפולי� העני� ב' נענה הרבי ר, בהכנעה ובביטל כחסיד

ק מווראקי שישב ש� "הרה, "אה עפעס נייעס ביסט געוואר� א רבי"
, "כ תהא אתה לרבי"א� לא מוצא ח� בעיני� דבר זה א"השיב לעומתו 

ואכ� כל היוצא מפיה� , "תהא אתה רבי"העני� לנגדו ' ק ר"השיב הרה
 ק מווארקי כאמור"שהרה, הקדושי� בוויכוח� זה נתקיימה במילואה

  6.ע היה לרבי"חנו� העני� מאלכסנדר זי' ק ר"כ הרה"וכמו, נכתר לרבי
�  

וחסידות , לחסידות ווארקישונה מאוד היו חסידות קאצק 
ולא , שהיה בוטה כמדקרות חרב, קאצק היו ידועי� כחסידות חריפה

א "ודר� הקדוש הזה לא היה מסוגלי� בו כ, נתנה מנוח לגו� האד�

                                                 
 .כ להיות חסידות אלכסנדר בפולי�"שהמשי� אח 4
ולכ� לא רצו להסתופ� , ויתכ� שהרגישו שדבר זה יגר� לו להסתלק מהעול� 5

 .בצילו
ורק אחרי עבור כארבעי� שנה , ח"ז או תקפ"תקפ על א� שסיפור זה היתה בשנת 6

 .העני� לרבי' נכתר הרבי ר
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לא כ� חסידות ווארקי שהיתה חסידות  7,אנשי מעלה ויחידי סגולה
שיסודה היתה מוטבע על עני� , עממי יותר ששיי� א� לפשוטי הע�
  .אהבת ישראל ועשיית טובות ליהודי�

אתה הנ� דואג רק "ק מווארקי אמר פע� להקאצקער "הרה
היושבי� כל היו� בי� עמודי דגירסא ועוסקי� " באנק קוועטשערס"ל

� אני דואג ג� ליהודי העומד בשוק אול, כל כולו בעבודת הבורא
  .וטרוד על המחיה ועל הכלכלה

כ הרבה "ק מקאצק לא היה מרוצה בזה שהיה לו כ"הרה
והיה אומר שהיה מסתפק בקהל קט� של כחמישי� או מאה , חסידי�
' וכלשונו הק, ז"מופשטי� ומובדלי� לגמרי מכל עניני עוה, חסידי�

� קאפ 'הייפטלע� קרויט אויפשטרויענע גארטלע� או� מיט "שילכו ע� 
, "או� זיי זאל� ארוי� גיי� אוי� די דא� או� שרייע� שמע ישראל

יקחו מהבא ליד� וא� חוט של קש יהא , שכשיצטרכו לחגור באיזור
וכ� כשיצטרכו לכסות ראש� ולא ימצאו אלא עלה של , טוב בשביל�

ע "ואכ� אחד מהסיבות שהקאצקער סגר א, כ"כרוב יסתפקו בזה ג
היתה מטע� זה שרצה לפרוש מהעול� ולא רצה קהל , מ� רב כידועלז

  .כ"גדול כ
�  

וזאת , כאמור תרי קדושי עליו� הללו שרר ביניה� אהבה עזה
בכל זאת היתה אהבה יתירה , כ ביניה�"על א� דרכ� השונה כ

אול� בי� החסידי� שלה� לא היתה נראה כ� פני הדברי� , ביניה�
המצב המתוח שהיה בי� גער לאלכסנדר והמצב ביניה� היתה בדוגמת 

  .בזמנ�
שאחד מהצדיקי� הללו אמר לחבירו הרי בינינו  8ומסופר בזאת
אול� לא סגי בזה , אכ� כ�"נענה לעומתו השני , שוכ� אהבה רבה

החסידי� " עול�"כשכוונתו שג� בי� ה, "כ אהבת עול�"דצריכי� ג
  .צריכה לשרור אהבה

�  
� התנגדות חריפה נגד דרכו בונ' בידוע בשעתו היה להרבי ר

עוד תראו שאעמיד "בונ� למתנגדיו ' והיה אומר הרבי ר, בקודש
  ".ע"אלימל� זי' תלמיד במדריגת הרבי ר

                                                 
 .א� שלמעשה היתה בקאצק קהל חסידי� גדולה 7
 .ויתכ� שהיתה זאת אצל צדיקי� אחרי�, ואיני בטוח על אמיתית המעשה 8

עד עתה "נענה השר� מקאצק , ק מווארקי"לאחר פטירת הרה
א� כעת הנני רואה כי  9,דימיתי שכוונת רבי היתה בתלמידו אני

  ".כוונתו היתה על הרבי מווארקי
דוע מה שאמר הקאצקער על ידידו מווארקי שהוא עומד אצל וי

ק מווארקי "והרה, י"ונהר זה נעשה מדמעות בנ, נהר ונשע� על מקלו
עוסק א� עתה לאחר פטירתו , שעבודתו היתה במדת אהבת ישראל

  .בעני� זה
�  

ל והצטר� "ק מקאצק כשאשתו בזיווג ראשו� נחלתה ר"הרה
וכיו� שווארקי היתה סמוכה , שאלדרוש ברופאי� בעיר הגדולה וואר

הסדר היתה אז שבימות , לווארשא שהה זמ� מה אצל ידידו בווארקי
ק הל� "החול היה הול� הקאצקער לבית ריעו הווארקער וביו� שב

  .ק מקאצק"הווארקער להרה
ק "שהרה, ביארו פנימיות הדברי�, בעלי המוח, גדולי החסידי�

בעסקנות ושתדלנות למע�  מווארקי שדרכו בקודש היה לעסוק בפועל
לכ� הל� אליו הקאצקער בימות , י והיה גדול כוחו בכוח העשיה"בנ

והקאצקער , ק שהוא עני� של מוחי�"ובשב, החול שה� ימי העשיה
�  .ק הווארקער אליו"לזה הל� בשב, היתה עבודתו בקודש בעני� מוחי

�  
פ דרכו בקודש לפרש "אמר הקאצקער ע, פע� כשנתוועדו יחדיו

להיות מקושר " לי"ע "שא� רוצי� ליקח א" ויקחו לי תרומה"וב הכת
  .ע מאחרי�"להתבדל ולהפריש א". תרומה"אזי צרי� לזה , ה"להקב

ל אנו "פ דרכו הוא וא"ק מווארקי ע"נענה לעומתו הרה
ע אל "הרוצה להתרומ� א" ויקחו לי תרומה"מפרשינו בדר� זה 

ידבנו ליבו תקחו את מאת כל איש אשר ", י"הדר� לזה הוא ע, ה"הקב
י כל מי שרק ירצה קצת ויש לו רצו� "שנוכל להתרומ� ע, "תרומתי

  .ת"על ידי כל אלו יוכל להתרומ� להשי, ונדבת לב

                                                 
ומסופר כי פע� עוד בהיותו , ואכ� מדריגותיו של הקאצקער עלו מעלה מעלה 9

וניגש מא� , ד אנה ואנה אחוז בשרעפיו הקדושי�"בביהמ בפרשיסחא הסתובב
נענה , בתמיהה, "שני" בעל ש�"הנ� חושב להיות , מענדל"ל "וא, דהוא אליו
את כל העול� שאסור ' ט הק"הא� השביע הבעש, מדוע לא"ל "ע וא"הקאצקער זי

 ".להיות עוד אחד כמוהו

   

 

 �ושמת את השלח� מחו( לפרוכת ואת המנורה נוכח השולח� על צלע המשכ� תימנה והשולח� תת
�  .על צלע צפו

−þíô ë³×¾ îô× íþîòôñ öìñî¾ ó−ðší"ë ê¾þñ î¾îþ−õ"íþî³ñ ó−ôðîš íïí óñî¼ −×þ®î íò×íð − , ³î¼−ëš óòôêî
öîõ®ë öìñî¾ñ íòô−³ë íþîòô óîšô ó−ðší óôîšô , íþîòôñ í½òþõ −×þ® êîí¾ öìñî¾ ó−ðšíñ µ−þ®¾ ëè ñ¼ ¹ê ö³ò ³îþîíñ

íþî³ ê−í¾ ,íþî³í ñ¾ î³¼−ëš −ð− ñ¼ êñê î³½òþõ ¼ëšò êñ óîšô ñ×ô ,îñ ¼ëš− ¼ëš î³þî³ ¼ëš− óê¾ ëší" î³½òþõ í
³òôîïôî í¼îëš ,¼ îò−ëþ í¾ô ³×þëë þ×¾¾−ñ óðîš öîñîëï −þí¾"µñíîêë þ×¾¾− ³î×ïë êñê îòò−ê óîšô ñ×ôî í.  

)³ì"þõî½ ó(  
  

בעני� הפרנסה יש לספר סיפור נפלא אשר בו רואי� את הרוח 
אשר ראיתיו בספר , ע"מאיר מפרימישלא� זי' ק ר"הקודש שהיה להרה

  .י ירא שמי� נאמ� בכל דבריוי יהוד"אשר נכתב ע

פע� אחת היה אבר� אחד ב� טובי� יחס� וירא שמי� שהיה 
ק "הל� להרה, ופרנסתו לא היה בכי טוב, ק מרוזי�"ממקורביו של הרה

וביקש ממנו עצה ותושיה להוושע , אברה� יעקב מסאדיגורא' ר
יעקב יוס� ' נת� לו הסאדיגורער מכתב להחסיד ר. בפרנסה בריווח

וגר , והוא היה גביר גדול, ק מרוזי�"י� מחותנו של אביו הרההאלפער
בבארדיטשוב וביקש ממנו שימצא איזה פרנסה שיוכל לעבוד אצלו 

  .ולהתפרנס בכבוד

עבר דר� , באמצע הדר�, לקח האבר� את המכתב ויצא לדרכו
, לייבל' העיר פאלטישא� אשר בו היה גר יהודי חשוב אחד בש� ר

דיגורער נת� לו מכתב ש ממנו שהיות שהסאניגש האבר� אליו וביק
מוכרח הוא , הגר בבארדיטשוב ,יעקב יוס�' ר ,למחותנו של הריזונער

] שהרי מסילות הברזל עדיי� לא היה אז[, ליסע מכא� לעיר מואהליב
ובכ� א� יכול הוא לעזור לו למצוא איזה עגלה שיקחנו לעיר 

  .מואהליב

ד ראה עליו שהוא מי, לייבל ראה את האבר� הזה' כיו� שר
וכיו� ששמע שצרי� הוא עזרה בפרנסתו , אבר� ירא שמי� חשוב

�א� הוא לא רצה לקחתו בשו� , החליט לית� לו מיד סכו� כס� הגו
�לייבל להוסי� לו סכו� יותר עד אשר רצה ' וכיו� שכ� החליט ר, אופ

  .והוא המשי� לסרב לקבלו, לית� לו סכו� של שלוש מאות רובל

לייבל על אשר אי� הוא ' אבר� את פליאתו של רכיו� שראה ה
אמר לו , רוצה לקבל את כספו על א� אשר זקוק הוא לכ� ביותר
  :אסביר ל� את הסיבה אשר אי� ברצוני לקבל ממ� מתנת חנ�

נכנסתי אל , בעת אשר מזלי התחיל לשקוע וללכת דר� מטה
ל וביקשתי ממנו שית� לי כתב המלצה אשר בו אוכ, הרבי מסאדיגורא

להסתובב בי� ערי ישראל ולהקיש בפתחי נדיבי ע� שיעזרו לי 
על חשבו� שיתנו לי נדבות שעל יד� אוכל שוב לעסוק , בפרנסתי

  .במסחר עד שפרנסתי תחזור להיות כמקוד�

באומרו שאינו נכו� , ולא רצה לכתוב מכתב כזה, א� הרבי סירב
זכות  לעשות כ� שתשתמש ביחוס� כדי לקבל נדבות ובכ� יגרע ממ�

יעקב ' ר למחותנו של אביאלא עדי� שאת� ל� מכתב , אבות חלילה
י "ולא ע, י תתפרנס בכבוד מיגיע כפי�"יוס� שית� ל� איזה משרה שע

  .מתנת בשר וד�

אספר ל� מעשה מעני� זה שלא טוב לנצל זכות אבות , ואמר לי
והוא אשר פע� אחת היה יהודי חשוב , כדי לקבל מתנת בשר וד�

ישראל אשר ישב יומ� ולילה על התורה ועל העבודה ולא אחד מאר( 
וכמוב� אשר היה עני ואביו� אשר קיבל את , עסק לפרנסתו כלו�

אשר היה נהוג אז שבכל , ]דמי החלוקה" [כוללות געלט"התמיכה מה
סביבה היה כולל אשר היו נותני� תמיכה קטנה לתושבי ירושלי� 

וכ� היה , רה ועל העבודהאשר רוב� היו יושבי� יומ� ולילה על התו
וואהלינער , רוסישער כולל, "שומרי החומות"אז אונגערישער כולל 

אשר מזה היה לו כדי לח� צר ומי� לח( אשר ', וכו, ד"כולל חב, כולל
והיה צרי� , עד אשר בנותיו הגיעו לפרק�, ליותר מזה לא היה צרי� 
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�ע לחו( לכ� יעצה לו אשתו שיס, וכס� לא היה לו לנדניא, להשיא
  .לאר( אשר ש� יעזרהו אנשי� טובי� ויתנו לו נדבות

וכ� אני , דבר חשוב מאוד" יהודי מאר( ישראל"באותו זמ� היה 
לפני המלחמה האחרונה אשר כבוד� של , ג� זוכר מזמני� שלנו

שלא , היה גדול מאוד והיו מכבדי� אות� ביותר" אר( ישראל איד"
זוכר אני האי� היו נותני� , כהיו� אשר אי� מעריכי� אות� כל כ�

והאנשי� אשר היו אוספי� את כס� , לה� נדבות בדחילו וברחימו
היו חשובי העדה מהבעלי בתי� , מאיר בעל הנס' הקופות של ר

וזה היה זכות גדול בשביל� אשר היה עובר , החשובי� ביותר בעיר
�וא� היה אחד מהבני� אשר , והזכות היה מקבל הב� הבכור, מאב לב

  .לקחת זכות זה לעצמו הרי שמיד היה הבכור מזמינו לדי� תורה ניסה

אברה� ' ועוד זוכר אני שאצלינו היה גר יהודי אחד בש� ר
אשר , יהודי מכובד אשר תורה וגדולה יתאחדו על שלחנו, פאלאק

והוא היה הגבאי הממונה לאסיפת , היה עשיר ותלמיד חכ� גדול
חר פטירתו עבר הזכות מאיר בעל הנס וא' הכס� של הקופות של ר

ובימי הסליחות כשהיו קמי� לפנות , משה לייב' הלזה לבנו הגדול ר
היה , כשעלטה היה שורר בחו(, בוקר בשעה שתי� קוד� עמוד השחר

מחלק את הלוחות להשנה הבאה , הגבאי לכס� הכולל, משה לייב' ר
לטובה לתומכי הכולל והיה זה יחוס וזכות גדול כשהיו מקבלי� 

שהיה חשיבות גדול להחזיק את תושבי , הללו בדחילו ורחימולוחות 
  .אר( ישראל היושבי� על התורה ועל העבודה

שיסע לחו( " אר( ישראל איד"ולכ� ביקשה אשתו של אותו 
ויתמכו , ל יקבלהו בכבוד כראוי לתושב אר( ישראל"לאר( ותושבי חו
יט וכיו� שראה האיש שאי� לו ברירה אחרת החל, בו כמיטב יכלת�
אבל כיו� שלא היה רוצה לנצל את קדושת אר( , לשמוע לעצתה

ישראל ולהשתמש בזה כדי לקבל מתנת בשר וד� לכ� החליט שלא 
אלא לגדולי ישראל , לגלות לשו� אד� שהוא יהודי מאר( ישראל

ובדר� יציאתו מביתו נעמד ליד המזוזה , בלבד יגלה את מקו� מושבו
  .ונשבע לקיי� את מחשבתו

וכמוב� שבמש� כל הדר� סבל יסורי� , לדרכווכ� יצא 
, וטלטולי� גדולי� שהרי לא גילה בשו� מקו� שהוא מאר( ישראל

וכ� סבל מדחקות נורא עד , וג� לא רצה לבקש שו� דבר מאנשי�
כ� סיפר , ע"ק מרוזי� זי"שהגיע לסאדיגורא מקו� מושבו של אבי הרה

  .ע"הסאדיגורער זי

אר( ישראל "סיפר לו שהוא , כשהגיע לאבי מורי בסאדיגורא
ושקיבל על עצמו שלא לגלות לשו� אד� מלבד לצדיקי הדור " איד

לכ� הוא מבקש ממנו עצה האי� להתנהג , שהוא מגיע מאר( ישראל
נת� לו סכו� של ששה גאלדענע רענדלע� , הרוזינער, ואבי, הלאה

' ק ר"ואמר לו שיל� אל מחותנו הרה, אשר היה נדבה הגונה ביותר
זאבליטוב אשר העול� אומרי� עליו שהוא חכ� גדול והוא ית� דוד מ

ל� עצה האי� שתוכל להשיא את בנותי� בכבוד מבלי להשתמש 
  .בכבודו של אר( ישראל

דוד על מצבו ' ק ר"כיו� שהגיע האיש לזאבליטוב סיפר להרה
הדחוק ושקיבל על עצמו שלא לגלות שהוא מאר( ישראל ושמחותנו 

יעזור לו במצבו מיד נת� לו הזאבליטובער ג� הרוזינער שלחו אליו ש
' ק ר"ואמר לו שיסע להרה" גאלדענע רענדלע�"כ� סכו� זה של ששה 

והוא , "נביא"לאנער אשר העול� אומרי� עליו שהוא ישל פרימ'מאיר
  .ית� ל� עצה טובה

ל 'מאיר' אבל כשהגיע האיש לפרימישלא� ורצה להכנס להרבי ר
ישראל לא נתנו לו הגבאי להכנס כשהוא אינו מגלה שהוא מאר( 

והוא ביקש לפחות ליכנס להגיד שלו� להרבי אבל היות , לחדר הרבי
שלא היה לו כלו� לשל� להגבאי אשר היה אד� קשה כדרכ� של 

, והוכרח האיש להשאר ש�, לא נת� לו בשו� אופ� להכנס, הגבאי�
וג� ש� א� אחד לא הסתכל לעברו ולא , ונכנס לבית המדרש

�עד אשר חייט העיר הבחי� בו וראה מיד שהוא יהודי , במצבו התעניי
באמרו שא� הוא מסכי� הרי , ניגש אליו ונת� לו שלו�, אורח חשוב

  .שישמח לארחו בביתו

האיש שלא היה לו אכסניא הל� ע� חייט זה כשהוא אינו מגלה 
, ואכל עמו באותו יו� שהיה יו� חמישי, לו שהוא מגיע מאר( ישראל

ובבוקר יו� שישי חזר לבית המדרש , � אצלו בלילהואחר כ� יש
  .לתפילת שחרית

וביקש ממנו , אחר גמר התפלה ניגש אליו מארחו החייט
והאורח שראה שחייט זה הוא , שיואיל לאכול אצלו ביו� השבת

לגודל שמחתו של החייט על , יהודי ירא שמי� הסכי� מיד לבקשתו
שהוא , רת פניו ענתה בות הזמי� לו אורח יהודי חשוב אשר הכ"שהשי

  .ירא שמי� מרבי�

מיד קרא החייט לאשתו וצוה לה שתכי� סעודה גדולה כיד 
כ הל� אל כל שכניו לומר לה� שנזדמ� "ואח, להאורח החשוב, המל�

וזימ� אות� שיבואו לסעודת השבת , לארח אורח חשוב לשבת קודש

ה� יו� ואכ� כ� עבר עלי, ובוודאי יוכלו לשמוע ממנו אמרות טהורות
בחברתו של האורח החשוב מבלי ' השבת כשה� מתענגי� על ה

  .שידעו מי הוא ומאיזה מקו� הגיע ומטרת נסיעתו

ואמר , מאיר מפרימישלא� למשמשו' ק ר"אחר השבת קרא הרה
וממילא שיעבור , לו שהוא מרגיש כא� בעיירה אוירא דאר( ישראל

וא� , ליו מידויביאהו א, י"בי� בתי האכסניות לחפש את האורח מא
כנראה שהרגיש שהיהודי כבר [לאו הרי שיהפו� אותו לגל של עצמות 

  ].רצה להכנס והגבאי לא נת� לו ולכ� הקפיד עליו

ע היה "ר זיאממסאט" דברי יואל"ק בעל ה"וסי� שהרהויש לה
ע היה עושה דברי� תמוהי� "מרדכי מנאדבורנא זי' ק ר"אומר שהרה

כ בוודאי שמעשיו של "וא, ודשאבל כל מעשיו היו על פי רוח הק
מאיר מפרימישלא� שהיה דודו זקינו של הנאדבורנער היו ' ק ר"הרה

  .על פי רוח הקודש

המשמש הנבו� שלא היה רגיל לשמוע מילי� חריפות כל כ� 
מרבו נתמלא בפחד וברעדה ויצא לרחוב העיר ושאל את כל מכיריו 

אבל , ינוהנמצא כא� בעיר" אר( ישראל איד"א� יודעי� ה� על 
עד , תושבי העיירה לא ידעו כלו� לומר לו על אורח מאר( ישראל

מ מוכרח להיות שהוא "מ, שהמשמש ראה שכא� אי אפשר למוצאו
�לכ� הל� למקו� השוק אשר ש� היו מקו� מיוחד לעגלות , נמצא כא

  .והל� לשאול את הבעלי עגלות א� הביאו איזה אורח לעיר

ל 'מאיר' של הרבי ר אחד מבאי השוק כשראה את משמשו
, שהוא לא היה בא לש� סת� כ� בלי סיבה, נתפלא על מה הוא בא

לכ� ניגש אליו ושאלו מדוע הגיע לכא� ומהו מחפש וא� אפשר לעזור 
  .לו

ענה לו המשמש שיש כא� בעיר יהודי מאר( ישראל שהרבי 
  .אמר לו שיביאהו אליו ואי� הוא יודע היכ� למצוא אותו

אני גר בשכנותו של חייט העיירה והנה הנה , אמר לו האיש
בשבת זו העבר קרא אותנו החייט לסעודת שבת ע� איזה אורח 

ואי� אני יודע א� הוא מאר( ישראל או לא אבל יכול להיות , חשוב
  .שהוא הוא האיש אשר אדוני מבקש

ומיד מצא ש� את האורח אשר , הל� המשמש לביתו של החייט
ממנו את הדבר וישאלהו המשמש  רצה להכנס לבית הרבי והוא מנע

וכיו� , א� הוא מגיע מאר( ישראל שא� כ� הרי שהרבי קורא לו
 �שהאורח הסכי� בדעתו לגלות לצדיקי הדור שהוא מאר( ישראל לכ

' והמשמש לקחו מיד לבית הרבי ר, הודה לו שהוא מגיע מאר( ישראל
  .ל'מאיר

ני� ל מיד קיבלו במאור פ'מאיר' כשנכנס האורח לביתו של ר
והרי אני " אז איר זענט געקומע�' ברו� ה"באומרו , ובשמחה גדולה

ומיד הסביר את , שומר לכ� כבר הרבה שני� כס� לנישואי בנותיכ�
דבריו באומרו הנה מ� השמי� חסו על תורתכ� ועבודתכ� שלא 

שלכ� בשביל דאגת נשואי בנותיכ� ' ו מעבודת ה"תצטרכו להבטל ח
כ� לפני כשבע עשרה או שמונה עשרה לכ� מיד כשנולדו הבנות של

שני� הורו לי מ� השמי� שאאסו� כס� מכספי הפדיונות כדי לתת 
ובכ� גש נא לאותו פינה וקח , לכ� בהגיע עת דודי� להבנות שלכ�

מש� את הקופסה ע� המטבעות וכשפתחו מצא בו שש מאות 
אשר אס� בכל שני� הללו כאשר חלק מהכס� " גאלדענע רענדלע�"

  .ו חלודה מרוב שני�עלה עלי

מאיר וש� ' היהודי הנרגש נפרד בשמחה ובתודה מהרבי ר
ובדרכו חזרה נכנס , פעמיו לשוב לביתו ע� סכו� הכס� הגדול בידיו

שהרי על ידו , ק מרוזי� להודות לו על העצה אשר נת�"לביתו של הרה
קע מזאבליטוב אשר הוא 'דוד' ק ר"שאמר לו ללכת להרה, עצתו נושע
  .ל'מאיר' בי רשלחו להר

ל 'מאיר' ק מרוזי� את המטבעות ששמר הרבי ר"כשראה הרה
בשביל אותו אד� מיד לקח� אחד לאחד וניקה והבריק אות� במו 

ועל א� , ידיו הקדושות עד שהיו נראי� כחדשי� ומבהיקי� ביופי�
מ היה חשוב "שכידוע שהרוזינער היה מפונק ומתנהג במלכות מ

ולא נת� לשו� אד� לעזור לו , מאודבעיניו המטבעות הללו מאוד 
  .שהרי המטבעות האלו נאספו בהוראה מ� השמי�, בעבודתו זה

וסיי� , ק מרוזי�"הרה וק מסאדיגורא על אבי"כל זה סיפר הרה
רואה אתה האי� שאותו אד� נושע בזכות שלא השתמש "באמרו 

ולכ� סידרו לו את ישועתו מ� , בקדושת אר( ישראל לצרכיו הגשמיי�
ובכ� ג� אתה אל תנצל את , � הרבה שני� לפני שהצטר� לזההשמי

זכות האבות של� באיסו� כספי� ויותר טוב שתקח את המכתב הזה 
יעקב יוס� היילפרי� שיעזור ל� להתפרנס מיגיע כפי� ' למחותני ר

  .ביושר ובכבוד

לייבל מפאלטישא� את דברי רבו ' כשסיי� האבר� לספר לר
�את סיבת הדבר שאינו רוצה לקבל את  מסאדיגורא אמר לו בזה תבי

  .כספ� כי איננו רוצה להשתמש בזכות אבות שלי



 

 ד

   

�  

ק מרוזי� היה לו ששה בני� שהראשו� "יש לציי� שהרה, אגב
אברה� ' ק ר"שבה� נסתלק מיד אחר הסתלקות אביו ולכ� היה הרה
העיר רוזי� . יעקב שהיה בנו השני ממלא את מקו� אביו בסאדיגורא

וכידוע היה עליו מסירה קשה ונתנו אותו , רוסלאנד נמצאת במדינת
עד שאחרי עמל ויגיעה עלה בסיעתא דשמיא להצילו , בבית הסוהר

  .והתיישב בעיר סאדיגורא, ואז עבר למדינת עסטריי�, מיד�

הרבה קולמסי� נשתברו בספר� את השתלשלות הצלתו של 
הגיע שאחר אשר כבר היה בעסטריי� , ק מרוזי� מבית האסורי�"הרה

 �בקשה ממדינת רוסלאנד שהיות שהרוזינער הוא תושב רוסלאנד לכ
ה המקדי� רפואה למכה "והקב, ה� דורשי� שיסגירו אותו ליד�

סיבב שלפני המעשה הלז ארבעי� או חמישי� שנה נעל� מאותו 
ובכ� טענו היהודי� להממשלה שהוא , סביבה ילד יהודי בש� ישראל

יי� הוא מאז מקד� ואי� להחזירו הוא אותו ילד וממילא תושב עסטר
י עדות של גוי� "י הממשלה ע"וטענת� זה נתקבל ע, לרוסלאנד

שאמרו שאכ� ה� מכירי� בו שהוא דומה לאותו ילד ישראל שנעל� 
  .אז וכ� ניצל מידי זדי� ברוסלאנד

�  

יעקב יוס� האלפערי� מסופר ' מעני� מחותנו של הרוזינער ר
פע� אחת כשנזדמ� , וגביר אדיר ,ח וירא שמי� מרבי�"שהוא היה ת

ת ימלא משאלות "איחל לו הרוזינער שהשי, להיות ע� מחותנו הגדול
  .לבו לטובה

ולבש עוז באומרו רבינו , א� הוא לא נחה דעתו בברכה זה
ת נות� "והרי השי, מדוע מברכי� את� אותי בברכה קטנה כל כ�

העלתי  שהרי אני לא, וראיה לכ�, להאד� הרבה יותר ממשאלות לבו
, לזה' בדעתי שיוכל להיות שאהיה המחות� שלכ� ובכל זאת זיכני ה

ששאר מחותניו של , נות� הרבה יותר ממשאלותיו של האד�' הרי שה
  .הרוזינער היו רבני� גדולי� כידוע

�  

קע זאבליטובער הרי שהוא 'דוד' ק ר"אגב מה שסיפרנו מהרה
רס� לחכ� והיה מפו, מקאסוב" תורת חיי�"היה אחיו של בעל ה

  .ע"משה לייב מסאסוב זי' ק ר"והיה חתנו של הרה, גדול

ויש לספר מעני� השיחות חולי� של תלמידי חכמי� הצריכה 
' הנה התורת חיי� היה המנהיג עדה של חסידי� יותר מר, לימוד
  .כידוע שכל שלשלת ויזני( שורשה מקאסוב, קע'דוד

י� היה ק מרוזי� עבר מרוסלאנד לעסטרי"והנה בעת אשר הרה
אחר שהוא היה מחותנו שבנו , התורת חיי� מטפל בכל צרכי ישובו

מענדעלע ויזניצער היה חתנו של הרוזינער והוא הביאו ' ק ר"הרה
  .ל"לעיר סאדיגורא וסידר את העני� ע� הממשלה כנ

קע מזאבליטוב לאחיו התורת חיי� ואמר 'דוד' פע� אחת פנה ר
הרבי של כל הרביי� צדיק  איני מבי� אות� מדוע אתה לוקח את"לו 

הדור הרוזינער ומושיב אתה אותו ליד עיר� שכל החסידי� של 
כ יכול אתה "וא, והרי אתה הוא העוסק בישובו, הסביבה ילכו אליו

ובי� כה בכל מקו� שיהיה יהיה לו , לסדר לו ישוב בכל עיר שהוא
  ".חסידי� ופרנסה בריוח

לדאוג משו�  על פרנסה אי� לי מה" "תורת חיי�"ענה לו ה
ואני אומרו בכל יו� , שיודע אני פרק אחד בתהלי� המסוגל לפרנסה

  ".וממילא אי� לי מה לדאוג לפרנסה כלל, ויו�

הנה אצלינו בעיירה יש יהודי "קע זאבליטובער 'דוד' אמר לו ר
והנה היהודי הזה גומר בכל יו� , "פאליק שניידער"אחד אשר הוא 

כ את אותו פרק הידוע ל� "ר גכ הרי אומ"את כל ספר התהלי� וא
  ".ובכל זאת הרי הוא עני מרוד, כמסוגל לפרנסה

 �ענה לו התורת חיי� הנה כל קאפיטל בתהילי� מסוגל לעני
אחר ולכ� כשהחייט הזה אומר את כל ספר תהלי� הרי שעולי� 

א למלאות "למעלה מאה וחמישי� בקשות שונות וממילא מוב� שא
קאפיטל המסוגל לפרנסה אומר רק אבל אני היודע את ה, את כול�

קאפיטל זה בכל יו� וממילא מובטחני שיהיה לי פרנסה בריוח כל 
  ".השני�

�  

" דמשק אליעזר"מויזני( היה לו אח בעל ה" אמרי חיי�"רבינו ה
ה באמצע מלחמת העול� "אשר הגיע לאר( ישראל בשנת תש

, באותו זמ� אשר ג� הבעלזער רב הגיע לאר( ישראל, הנוראה
א� בתל אביב או , סידי� נתאספו לדו� איפה טוב לרב� לגורוהח

והיו ש� כאלו אשר טענו שלא טוב שיגור בירושלי� , בירושלי�
שהרי פרנסתו של רבי הוא מקוויטלע� ופדיונות אשר אנשי� 

והנה בירושלי� א� אחד צרי� , הצריכי� ישועה מביאי� להרבי

ל וקבר שמעו� לישועה הרי הוא הול� לכותל המערבי או קבר רח
  .כ א� יגור הרבי בירושלי� לא יהיה לו פרנסה"הצדיק וא

אי משו� פרנסה יכול הייתי " "דמשק אליעזר"אמר לה� ה
וכא� סיפר לה� את כל הסיפור ע� התורת , "להתיישב בירושלי�

אני איני יודע את אותו קאפיטל תהילי� "ואמר לה� , ל"חיי� הנ
והוא משו� אשר , אג לפרנסהובכל זאת איני דו, המסוגל לפרנסה

פע� אחת הציעו לו לעבור מעיר ויזני( לכה� ברבנות בעיר 
טשערנובי( אשר היתה עיר גדולה לאלקי� ע� כשבעי� או שמוני� 

וכמוב� שזה יהיה לו לפרנסה טובה הרבה יותר מהעיירה , אל� יהודי�
לא רצה לקבל את כסא רבנות " דמשק אליעזר"א� ה, "הקטנה ויזני(

ל שאמר שא� יהיה "ששמעתיו מאבי זצ] א, טעמי�' שו� בזו מ
בטשערנובי( לא יוכל ליש� בלילות מכובד האחריות של שבעי� 

וכ� ההשגחה על שוחטי� רבי� בלי שיעור , חניות מוכרי� בשר כשר
אביו האהבת ] ב, הוא אחריות כבידה מדי שיקח כל זה על עצמו
ארו עול גדול כזה לא ישראל אמר לו שלא יקחנו משו� שיהיה על צוו

שהוא היה יפה תואר ויפה מראה וא� ', יהיה לו שו� פנאי ללימוד גמ
שהיה בעל מחנ� גדול " דמשק אליעזר"יקח הרבנות על עצמו הרי ה

היה לו ישיבה היה מדבר תמיד בפני התלמידי� שיפוצו את היהדות 
ולכ� כעת שלא קיבל את רבנות טשערנובי( , במקומות הצריכי� לזה

א� שהיה אפשר לפעול ש� רבות למע� היהדות ראה לנחו(  על
לאסו� את כל תלמידיו והסביר לה� את מניעיו והטעמי� שלא קיבל 

אביו של [ר מקאפישני( "וסיפר לה� שחמיו האדמו, רבנות זה
היה לו קצת חלישות הדעת עליו על ] ר שהיה באמעריקא"האדמו

ואביו האהבת , שהוא דוחה רבנות כזה אשר פרנסה מכובדת בצדה
שהנה , "קע'מיי� לעיזער"ישראל הסביר לו שאל לו לדאוג לפרנסת 

אשר ש� היה " קעס'די וויזני"ליד ויזני( היה מקו� נופש אחד בש� 
אבל בימי החור� היה ש� , קר בימות הקי( משו� שהיה על הר גבוה
א היה לגור ש� ובכ� אל "רוחות סוערות ושלגי� וקור נורא אשר א

ג לבני אליעזר שאפילו א� יהיה על מרומי הר זה באמצע לכ� לדאו
והוא היה , החור� בזמ� הקור הגדל ביותר ורוחות ושלגי� נוראי�

יהיה יהודי צרי� לעלות לש� ולהביאו " פינעווער"צרי� לו למטבע של 
  .לפניו וממילא אי� לדאוג לפרנסתו

בעלותו לאר( ישראל כשהוא " דמשק אליעזר"כל זה סיפר ה
� שלכ� אי� הוא צרי� לדאוג לפרנסה אפילו בהיותו בירושלי� מסיי

אבל בכל זאת יש לי , ג� כשאינו יודע אותו קאפיטל המסוגל לפרנסה
  .ק"טעמי� אחרי� שאיני רוצה להתיישב בירושלי� עיה

י הודיע "כ ע� הבעלזער רב שמיד בהגיעו לא"וכ� היה ג
ב או בפתח למקורביו שאינו רוצה לגור בירושלי� אלא בתל אבי

  .כדי שיוכל להפי( את היהדות במקומות אלו' תקוה וכדו

 �אגב מה שכתבנו מהתורת חיי� ואחיו מזאבליטוב יש לציי
אמר פע� על , דוד מזאבליטוב שהיה כאמור חכ� גדול' ק ר"שהרה

ל נות� לאנשיו ה� 'חיימ' כל העצות שאחי ר"אחיו התורת חיי� 
הטבע אינ� יכולי� להצליח  ועל פי דר�, כול� ההיפ� מהשכל הישר

  .מצליח בידו' אבל בכל זאת מי שעושה כדבריו ה

�  

, אגב מה שכתבנו שהדמשק אליעזר היה יפה תואר ויפה מראה
עד שכשהיה הול� ברחובות , הרי שהוא היה מפורס� לבעל ח� גדול

והיו , תל אביב היו אנשי� נעמדי� ליד החלונות כדי להסתכל ביופיו
  .ר� כל הדר�מביטי� לעברו לאו

והיו צריכי� , נפלה פע� למטת חליה" בתו של האמרי חיי�
�סידר את " דמשק אליעזר"וה, לרופא גדול בש� דאקטאר אשרמ

אבל כשהרימו טלפו� להדאקטער זה , העני� הזה של קריאת הרופא
 �לא רצה לבוא להחולה באומרו שהוא עיי� מדי והוא מוכרח ליש

  .כעת

בערל ' ח ר"מיד אמר הדמשק אליעזר למשמשו הנאמ� הרה
בהגיע� לבית הרופא , ל בא איתי ונל� לביתו לקרוא לו"וואלצער ז

פתחה אשתו את הדלת שהיא היתה מקבלת את האנשי� שהיו באי� 
מיד , לבעלה וכיו� שראתה אות� ושמעה שה� רוצי� לדבר ע� בעלה

הוא צרי� לרדת לאיזה עלתה לביתו אשר ש� נשכב לנוח ואמרה לו ש
  .ראבינער הצרי� לו

אמר לו הרופא הרי אמרתי ל� שלא תפריעי את מנוחתי אפילו 
, אמרה לו אשתו אי� זה אד� ולא מלא�. א� מלא� יבוא וירצה אותי

שכל כ� נתפעלה מצורת פניו , אלא הרבונו של עול� בכבודו ובעצמו
  .'הק

�  

פרימשלאנער  ל'מאיר' בעני� מה שאמרנו שמשמשו של הרבי ר
ל הרי שידוע הדבר 'מאיר' להכנס לר" אר( ישראל איד"לא הניח לה

וכל כמה שקשי� ה� כיו� הרי , שהגבאי� ה� ע� קשה עור�
  .שבדורת שעברו היו עוד יותר קשי�



 

 ה

   

ק משינאווע בוודאי "הרה, אבי"ק מסטראפקוב היה אומר "הרה
אלא שהגבאי� , שהיה מביא כבר את משיח צדקינו שיגאלינו

  ."הרשעי� עצרו בעדו

  

  ו"משנת תשנ

�  .אבני שוה� ואבני מלואי� לאפוד ולחוש

ëíïô þ³î− ³îþš− ó−òëêë ëî³×í ñ−ì³í êñ íôñ šðšð ó−−ìí þîê , þìê óðîš ëî¾ìí µñîíî íòîô ëî³×í −× íêþò −×
³îìõí µ×.  
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)š−ð® −³õ¾ ,íèí"®ï ±ñ−õô óìòô ½ìòõ −ëþ š"ñ(  
  

במדינת פולי� היו הרבה חסידי� ואנשי מעשה שהתפללו 
והיות שלא היו יכולי� לצמצ� מחשבת� , בכוונות נעלות עד מאוד

כ לשמוע קדיש "כל כ� בעת תפילה בציבור לכ� היו נוהגי� לבוא לביה
  .כ היו מתפללי� ביחידות"ואח, ה וברכוקדוש

ל סיפר שהכיר יהודי אחד מחסידי קאצק שסדר "הרב אשלג זצ
ומיד היה  12שהיה ק� בכל לילה בשעה , עבודתו מידי יו� ביומו היה

 4:00וכ� היה יושב ולומד בנשימה אחת עד שעה , יושב ללמוד
, צ במש� שש עשרה שעות רצופות בלי שו� הפסק כל שהוא"אחה

היה עומד ממקומו והתפלל שחרית מנחה וערבית וטוע�  4ובשעה 
וזה היה סדר יומו בכל , וממשי� בעבודתו הקדושה, ונח קימעא, מעט

  .יו� ויו�

�  

ע היה מקפיד מאוד על "ק האהבת ישראל מויזני( זי"הרה
ר "ק אדמו"ולכ� כשכ, תפילה בציבור והשתדל על זה בכל כוחו

לאוסטראליע נסע ביחד ע� עשרה א הגיע "מויזני( מאנסי שליט
אהבת "משו� שכ� מקובל הוא מה, יהודי� כדי שיהיה לו מני� בדר�

  .שיש להקפיד ביותר על תפילה במני� "ישראל

למה הוא מקפיד על זה כל כ�  "אהבת ישראל"פע� שאלו את ה
ענה , והרי זקינו הצמח צדיק לא היה מתפלל במני� בימות השבוע

הנה , ול לכ� משל למה הדבר דומהאמש "אהבת ישראל"לה� ה
כשצריכי� להביא מתנה לפני מל� הרי שמי שהוא עשיר גדול יכול 

א� מה יעשו פשוטי ע� שאי� בהשגת� , להביא דורו� הראוי למל�
הרי שה� משתתפי� כל אנשי , וביכולת� להביא מתנה הראויה למל�

 וכ� הוא .ומביאי� ביחד מתנה חשובה כראוי וכיאות, עיר שלימה

הנה זקיני הצמח צדיק הרי שהיה עשיר גדול במעשיו , הדבר בזה
ת לבדו כמות שהוא "הטובי� לכ� יכול היה להביא את תפילתו להשי

צריכי� אנו , כ אנחנו שאנו עניי� ואביוני� ברכוש רוחני"משא
  .ת ביחד ע� מני� יהודי�"להביא תפילה להשי

�  

הודי חסיד אגב מעני� תפילתו של הצמח צדיק הרי ששמעתי מי
�ע אביו של הצמח צדיק היה מדבר "ק התורת חיי� זי"שהרה, זק

פע� נכנס , הרבה ע� האברכי� שלו ביחידות דברי חסידות ומוסר
אמר לו התורת חיי� יש ל� כת� , אחד מהחסידי� אל התורת חיי�

מיד נפל , ר"כששמע החסיד דברי� אלו יוצאי� מפי האדמו, על בגד�
  .ר ופחדארצה והתעל� מגודל צע

כשנתמנה הצמח צדיק להיות , אחר פטירתו של התורת חיי�
רק היה , ולא היה מדבר ע� אברכי� ביחידות, ר נפסק הדבר"אדמו

  .אומר דברי מוסר באמצע אמירת הדברי תורה ברבי�

שמואל ' אחד מה� היה ר(פע� החליטו כמה אברכי� בני עליה 
ר "לבקש מהאדמולהכנס אל הקודש פנימה ו) ל"אליעזר פעלדמא� זצ

בשמוע הצמח צדיק . שיאמר לה� דברי מוסר ודברי חיזוק וחסידות
שלא כמנהגו שהיה מתפלל (ד להתפלל "נכנס לביהמ, את בקשת�

והתפילה היה , ונעמד ליד העמוד להתפלל כשליח ציבור, )ביחידות
ובירר , בהתלהבות עצומה עד שהגיעו לידי התפשטות הגשמיות ממש

  .מה� את כל הפסולת

נו האב אי� מיט איי� ", אחר התפילה אמר לה� הצמח צדיק
שהתפילה בציבור שלו היה השיחה שלו שבו רצה , "געשמועסט

 .והוציא מה� את ד� התמצית, לקרב�
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אני הייתי סובר שמה שהעול� אומרי� ששבת שקלי� מסוגל 

שהרי השקלי� היו ישראל נותני� לבית , מקור לפרנסה אי� לזה
ע "א� בדברי הטשארטקובער זי, ולא היו מקבלי� שקלי�, המקדש

ואי� לזלזל במה שהעול� אומרי� , ראיתי שאכ� סגולה הוא לפרנסה
  .אפילו אנשי� פשוטי�



 

 ו

   

ס הרבה "צדוק הכה� מלובלי� אומר שמה שאמרו בש' ק ר"הרה
לכאורה קשה מה מביא הגמרא  ,פעמי� בלשו� היינו דאמרי אינשי

ממה שאנשי� המו� ע� אומרי� ולמה הכניסו את הדברי� בתו� 
  .דברי הגמרא שכולו תורה

ותיר( דכל אחד ואחד מכלל ישראל יש לו חלק בתורתינו 
וחלק התורה של המו� ע� הוא מה שהגמרא מביאה היינו , הקדושה

  .דאמרי אינשי

�  

נענה , חא דעתיהע היה פע� בדי"ר מטשארטקוב זי"האדמו
ואמר לחסידיו הנה הצדיק הוא באר מי� חיי� הנובעי� בלי הפסק 

, א� מה אעשה, ובלי שיעור ויכולי� לשאוב מה� בלי שיעור וגבול
  .שהקהל באי� לפני בלי כלי� לקבל את ההשפעות

, אחד מהחסידי� שהיה ש� באותו מעמד והוא היה בר שכל
ובעלי יכולת שעושי� לה� הנה יש הרבה אנשי� גבירי� , ענה ואמר

ונותני� , שיהא מוכ� לה� תמיד מי� קרי� לשתיה, בחצר� באר מי�
והנה א� יגיע לש� אד� , רשות ג� לשאר אנשי� לדלות מי� מהבאר

ולא יהיה בידו כלי לקבל הרי שיל� אל בעל הבית העשיר וישאול 

כ שג� הרבי ישפיע לחסידיו לא "א, ממנו כלי שיוכל לשאוב כדי צרכו
רק מהמעיי� של ההשפעות אלא ג� ישאיל לה� כלי� שיהיה לה� 

  .במה לקבל

מה אעשה שאי� לי אנשי� שאוכל לסמו� , ר"ענה לו האדמו
  .עליה� שישמרו על הכלי� שלא ישתברו ולא יתקלקלו

ת "ע שזהו מה שאנו מבקשי� מהשי"ואמר הטשארטקובער זי
�לא ג� כלי� דהיינו שלא רק תת� לה� השפעות א, תת� לה� ילקוטו

  .שיהיה לה� במה ללקט את כל הטוב

וכי יש חייט העושה בגד בלי , האהבת ישראל היה אומר על זה
כ� הוא הדבר בההשפעות שכשמשפיעי� כל טוב , שיעשה בה כיסי�

  .צרי� לית� ג� כיסי� לקבל את ההשפעות

ששאל את ] ר דוד שפרבר"הג[ל "ושמעתי מהרב מבראשוב זצ
באיזה זמ� , ע"קאסובער בעל הלקט עני זי לע'משה' ק ר"רבו הרה

ענה לו רבו שצרי� לדקדק לכל , צרי� חסיד לנסוע לרבי במש� השנה
פרשיות משו� שאז הוא הזמ� ' הפחות להיות בשבוע אחד מהד

 .שבה� יורדי� השפעות גדולות מאוד הנעלה

  
  . ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
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ע כיה� בראשונה ברבנות "יהושע העשל מאפטא זי' ק ר"הרה

כ עבר "ואח, ומש� לעיר יאס, כ עבר לאפטא"ואח, בעיר קאלבסאוו
וכשעזב את הרבנות בעיר אפטא הפצירו בו תושבי העיר , למעזיבוז
ע שא� שהוא "הבטיח� האפטער רב זי, לכה� ברבנות בעיר�שישאר 

, מ ישאר שמו תמיד בקרב האנשי� כהרב מאפטא"עוזב את עיר� מ
שא� שבכמה ספרי חסידות מוזכר שמו כהרב , ואכ� כ� הוא הדבר

מ נשאר שמו בקרב ישראל "מ, וג� מנוחתו כבוד בעיר זו, ממעזיבוז
  ".אפטער רב"ה

�  

מסופר ', שי� פשוטי� יראי הבעני� גודל מעלת� של אנ
יוס� ' ע היה חסיד אחד בש� ר"ק בעל הדברי חיי� מצאנז זי"שלהרה

ע היה רגיל בכל "והצאנזער רב זי', שהיה יהודי פשוט ירא ה, ראב
" א קרעפל פשעטל"שנה בחג השבועות לומר דרוש ארו� שהיה נקרא 

והיו אומרי� שמכל , וזה היה פשעטל עמוק מאוד בדר� הפלפול
היה רק שני אנשי� שהבינו את , משתתפי� בשמיעת הפשעטלה

הלא המה תלמידיו הגדולי� בעל הקול אריה ובעל , הדברי� העמוקי�
  .הברכת יעקב

וזה שלא הבינו לא היה משו� שהיה ש� אנשי� פשוטי� שהרי 
בעל קול אריה היה יושב בשלח� הטהור במקו� השביעי ממקו� 

ש� עוד הרבה אנשי� צדיקי� הרי שהיה , מושבו של הצאנזער רב

א� מרוב עמק� של דברי� לא היה יכולי� להבי� את , חכמי� ונבוני�
  .הדרשה אלא שני תלמידי� אלו

יוס� ראב שכבר לא היה ' פע� סיפר הצאנזער רב שתלמידו ר
אז בי� החיי� בא אליו בחלומו ואמר שבמתיבתא דרקיעא חזרו על 

יוס� חזר לפניו על כל ' ור, הדברי תורה שלו שאמר בהקרעפל פשעטל
ואמר הצאנזער רב שנהנה מהדבר כיו� שראה שמ� , הפשעטל כולו

  .השמי� הסכימו ע� דברי תורתו

אולי המקורבי� שלו (וסיי� הצאנזער רב על סיפור זה ואמר 
יוס� זה ' האמת הוא שר) אמרו את הדבר ולא הצאנזער רב בעצמו

, ור על הפשעטל הזהבחיי� חיותו לא היה במדריגה זה שיוכל לחז
זכה שלימדו ' אלא כיו� שהיה יהודי ירא ה, ולא היה למד� כלל וכלל

  .אותו תורה בשמי� עד שהיה בכוחו לחזור על תורה עמוקה זו

הרי שכמעט שלא היה , ע"אגב מעני� חלומו של הצאנזער רב זי
, פע� עשו המקורבי� שלו חשבו� מכל הזמ� השינה שלו, יש� בלילה

כל מש� הימי� הנוראי� שמתחילת ימי הסליחות עד ויצא לה� שב
אחר שמחת תורה לא יש� אלא כעשרי� וארבע שעות בלבד שזהו 

  .פחות משעה ליו�

והיה אומר יש , שעות ליו�' בשאר ימות השנה היה יש� כב
עושה את , אנשי� שאוכלי� מהר ויש עושי� שאר מלאכות בזריזות

  .ואני מעשה השינה במהירות ובזריזות
  

  .ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
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שפע� אחת בא ) האמרי חיי�(ע "שמעתי מרבינו זי
ואשתו הרבנית , ע למעונו של התורת חיי� בקאסוב"הירוסלאבער זי

 �הצדקנית מקאסוב מרת ציפורה הענע העריכה לפניו את השלח
, ע ואמר לה"לה היארוסלאבער זיאחר הסעודה קרא , כיאות בכל טוב
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שכשהמשיח יבא במהרה וישאל איפה אפשר להשיג קצת מרק אני 
א "משו� שבהמרק שלה יש , יענה לו שהרבנית מקאסוב מסוגלת לזה

שהרי היה סגי (וכמוב� שבהיותו נטול חושי� גשמיי� , "שטיק האר(
� והיה בזה עניני� גבוהי, שלא היה כוונתו לטע� הגשמי שבו) נהור
  .מאוד

וראיתי בקונטרס יש� שכתב אחד מזקני חסידיו של התורת 
ובו הוא מספר ) איני זוכר את ש� משפחתו(אשר ' חיי� בש� ר

שפע� אחת נעמד אחורי דלת המטבח בעת שהרבנית מקאסוב 
ושמע החסיד , לבעלה הצדיק התורת חיי�) איינברע�(בישלה מאכל 

ונו של עול� הריני רב"אי� שבכל פע� שעירבבה את המאכל אמרה 
  ".ל יהיה כח לעבודת� הקדושה'חיימ' עושה מאכל זה כדי שלבעלי ר

ולכ� אמר שהיא מסוגלת לבשל , וכנראה שזה הוא מה שהרגיש
דכשיש , ע על צדקנית זו"ועוד אמר היארוסלאבער זי, למל� המשיח

  ליהודי אשת חיל כמותה הרי שאי� כל 

דכיו� שהוא [, ורת חיי�חידוש כשמגיעי� למדרגתו הגדולה של הת
והיה סובר שע� אשה , לא זכה לאשה גדולה כזו לכ� כאב לו הדבר

  ].כזו היה יכול להתעלות יותר ויותר

ע אמר על "ל פרימישלאנער זי'מאיר' ק ר"ויש לציי� שהרה
דהיינו שבכוחה לפעול " זי האט א ווארט אי� הימל"הרבנית מקאסוב 

  .ישועות בקרב ישראל

ע "לע מונקאטשער זי'שלמה' ק ר"קר אצל הגהכשהייטב לב בי
הכינה המונקאטשער רעביצי� הרבנית הצדקנית חיה פרומה רבקה 

ואחר שסעד את לבו , ק היטב לב"ע שולח� ערו� בכל טוב להגה"נ
ע "ל שהירוסלאבער זי"לע את העובדא הנ'שלמה' סיפר הייטב לב לר

ידוש להגיע אמר על הרבנית מקאסוב שמי שיש לו אשה כזו אי� כל ח
והוסי� הוא באומרו שמי שיש לו אשה , למדרגתו של התורת חיי�

' אי� כל חידוש שמגיעי� למדרגתו של ר, וצדקנית כהרבנית" פרומא"
  .ע"לע מונקאטשער זי'שלמה

  ....משנת תש

í−ô³ô íï šî½õ ³ôêë ,í¾ô íô³¾ ¾þðôë ö×î , ó−ô¾í .ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו
−ô¾î î×î ³−ëí −× ¹ê µîñ×ñ×− êñ ó−ô¾í ’... íë−ðò ìîþî þîí¬ ëñ óíñ í−í −×... ¹½× ³×−³ì ñ¾ôñ ê−ëô í−í¾× ðìê ñ×î

þ³î− îñ í−í êñ¾ ëíïî , êôñ¼ð êññì ñ× êñô ëíï ê−ëíñ ïê í−í î³šî¾³î îòî®þî î³ë¾ìôë ñëê... µ−ê ê−¾îš ö−ê ê®ôò
³− öî×¾−" ¾...³− ö×î¾ í−í ³ôêë −×"³î ó³ë¾ìôë ¾ ó³šî¾... íôîþ³ −ñ îìš−î þôêò¾ íïî... î−í− êñ þëð ëðò−¾ −ô¾

³− î³ò−×¾ ³êþ¾í −ð íïë ö−ê −× îðëñë êîíí þëð î³êô ìš−ñ ó³òîî×" ¾...−³ôîþ³ ³ê îìš³ îëñ šþ , ó¼î î³ê ¾îþ−õ
îëñ ³ê óè îìš³¾ îêþ³ í¾þõíí ,³− î−ñê ö³−¾"íšî¾³í ñðîèë ¾...  

)¾ðîš ¼þï(  

  
ק "ע ביקר פע� אצל הרה"לוב זישמעו� מיערס' ק ר"הרה

וכרגיל בישלה , והעמידו סעודה לכבודו, ע"התורת חיי� מקאסוב זי
והיא היתה אשה צדקנית עד כדי כ� שאמר עליה , הרבנית הצדיקת

ובגמר הסעודה אמר , שיש לה דעה בשמי�, ק מקאסוב"בעלה הרה
וישאלו מי יוכל לבשל , ק מיערסלוב לכשיבוא משיח צדקינו"הרה
ווייל עס ליגט אי� ", אגיד לו כי הרבנית מקאסוב יכולה, כדבעי מרק

וראיתי בספר שכתב תלמיד ). שמכניסה במרק כל לבה" (דע� האר(

, שעמד מאחורי בית התבשיל, ק מקאסוב זכרונות מבית רבו"מהרה
עבור ) מרקחת למאכל" (איינברע�"ושמע בעת שהעריכה הרבנית 

עושה מרקחת זו כדי שיהא ע הנני "אמרה במו פיה רבוש, בעלה
וזה היא טע� (, וככה חזרה על דבריה, לבעלי הקדוש כח ללמוד תורה

, ל לא יצטרכו באכילת מרק"ק מיערסלוב כי לע"לבה שהרגיש הרה
  ).רק בנדיבת לבה שהיה תו� המרק

  

−ðò îñ ¾−¾ −ô ñ×¾ µþë³− î³êô íì¬ëí ê−í îï¾ ³ë. ...מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
ö³−ñ í®þ−î ëñ ,−¾í îñ þîï¼−"ð ³ôîþ³ ö³−ñ ñ×î−î îñ þ½ì− êñî ³ ’...îëñ îòëð− þ¾ê ¾−ê ñ× ³êô íïî , îñ í−í−¾ îò−−í

öî®þ ,×¼ îñ í−í−î −³ôîþ³ îòôô îìš³"½ò µþðë îñ−õêî õ ,−¾í îñ þîï¼− −×"³³ñ ³.  

)íþíñ ¾ðš þëðô"êïñ¼ëô óîñ¾ þ¾ š(  

  
י "ק מהר"ל ב� הרהשמוא' ק ר"הרבנית מסקאהל אשת הרה

, מופלגת היתה במעשיה הטובי�, ע"מבעלזא בתו של הצמח צדיק זי
וניסתה , ותמכה הרבה בידי היושבי� בבעלזא, בפרט במדת הצדקה

שכשתרצה לית� , וביקשה מה� שיברכו לה, למלא לה� הצטרכות�
, וכשיהא לה לית� יהיה לה רצו� לית�, יהיה לה מה לית� לצדקה

ל התורה והמצות היה לו כובע חדש חבוש על וכשבנה נכנס לעו
ואמרה כשב� הרב יל� בכובע יש� , לקחה המצנפת מעל ראשו, ראשו
אבל יש כא� בחור מבני , לא יזיק לו כלל ולא יתבייש מזה, ובלוי

כל כ� גדלה , את� לו הכובע של�, עניי� וא� יל� בכובע יש� יתבייש
  .במדריגת הצדקה

  

þ³î− ³îþš− ó−òëêë ëî³×í ñ−ì³í êñ íôñ šðšð ó−−ìí þîê . � לאפוד ולחוש�ואבני שוה� ואבני מילואי
ëíïô ,óðîš ëî¾ìí µñîíî íòîô ëî³×í −× íêþò −× , ³®š ë¾−−ñ ¾− −ñîê... íë®š í−í êñ óðîš ó−îòôí ó−ò−ôëî... −îëþ í−íî

þ³î− ëî¾ì þîë−® ³ðîë¼ ,ê¾ô" ó−êîñ−ôî óíî¾ −òëê ×... íïñ ³î×ïñ ö−ñî×− í−í êñîíòîþìêë íòôò µ×ñ ó−¾òê ¬¼ô šþ ,
í¬î¾õ íðîë¼ ¹ê ö−¾î¼í ö−ëîþô þ³î− ëî¾ì¾ ³îþîíñ ,íôîð×î ³¾îìò ³êëí öîè×.  

)íèí š−ð® −³õ¾"þ š ’±ñ−õô óìòô ½ìòõ(  
  

ע הקפיד מאוד להתפלל התפלות "ק האהבת ישראל זי"הרה
כי גדול תפלת , וחזר בכל פע� להתפלל ע� מני�, דייקא בציבור

שר אירע פע� שהתפלל ביחידות היה התפלה ההוא וכא, הרבי�
פע� שאלו ממנו הלא זקינו הקדוש הצמח צדיק , בעבודות נוראות

אמר לחסידיו אמשול לכ� משל למה הדבר , ע התפלל ביחידות"זי
מי שהוא איש חשוב ונכבד , כשצריכי� להביא דור� לפני המל�, דומה

אבל סת� אנשי� , יכול בעצמו להביא דור� בפני המל� ויקבלו ממנו
רק מתקבצי� כל בני העיר יחד וככה , אינ� יכולי� להביא בפני עצמ�
זקיני הקדוש היה יכול , כ� הדבר, יכולי� להגיש דור� בפני המל�

אבל , להביא בעצמו תפלה לפני מל� מלכי המלכי� הקדוש ברו� הוא
אנו אנשי� פשוטי� כערכינו צריכי� לעריכת התפלות בצבור ורוב 

  .כ� מקבלו התפלות לרצו� לפני אדו� כלו, ע�

  

, ע היה לשוחח הרבה ע� מקורביו"ק התורת חיי� זי"דרכו של הרה
יסופר שפע� נכנס לפניו חסיד , בעניני� רמי� עניני חסידות וכדומה

, )ולא היה לו רבב גשמי על בגדו(יש ל� רבב על הבגד , אחד ואמר לו
בנו ממשי� דרכו הצמח לא כ� היה דרכו של . ונתעל� החסיד על אתר

והיה זה בנפש� , שכמעט שלא עסק לשוחח ע� החסידי�, צדיק
הרהיבו עוז , וא� שיראו ממנו רב, שידבר עמ� רב� בעניני חסידות

ובקשה בפיה� שידבר עמה� , בנפש� ונכנסו אליו כמה מהחסידי�
ק הצמח צדיק ביו� ההוא בימות "ובמענה לזאת נכנס הרה, חסידות

והיתה תפלה , והתפלל לפני העמוד, רית בציבורהחול לתפלת שח
, וזיכ� נפש�, והוציא מה� כל חומריות�, בהתפשטות הגשמיות

" נו האב אי� מיט איי� געלערנט חסידות", פנה אליה�, ובגמר התפלה
 ).למדתי אתכ� חסידות(

 



 

 ח

   

¼¾óñî¼ñ ¼õ¾ ðþ³ ³î−¾þõ ¼ëþêí ñ¾ ³ë¾î ³ë¾ ñ×ë ,ñ ±îìòî ö−ë íš½õí ³î... .שבת זו היא שבת הפסקה
í¾þõñ í¾þõ ,¼õ¾í ñëšñ îñ×î−¾ −ð×ë ,íëìþíî þ¾î¼ ñ¾ ¼õ¾ ðþ³î ó−ñš¾ ³¾þõ í−í þë¼í ³ë¾ë , ëñ ñ¼ óî¾ñ ±îìòî

¬¼ë−î öîþî¾− öô¾−îñ óîþè³ êñ þ¾î¼í¾ ,³îþ−¾¼í ó¼ èîíòñ µ−ê öòîë³íñ µ−þ®î ,íïí óñî¼í −èîò¼³ë ³î×þëñ êñ , ³î¾¼ñ šþ
−þîêð −×ôî³ô ³î−íñ ð½ìî íšð®íôîð×î ê³−.  

)íèí ñêþ¾− ìô¾−"þ š ’−ï ëîš¬þê¾¬ô ñêþ¾−"¼(  
  

הכוונה הוא שבשבת הפסקה צריכי� להכי� הכלי� שיוכלו לקבל 
תת� לה� , ק מטשארטקוב אמר"והרה, השפע של הארבע פרשיות

�א� ג� הכלי� , ת ית� לבני ישראל לא רק השפע"שהשי, ילקוטו
אמר , דיחא דעתיהופע� בשמחת תורה כד ב, שיוכלו בזה ללקוט

א� , ותמיד יוכלו לשאוב ולקבל ממנו, הצדיק הוא כמו באר מי� חיי�
והיה נוכח ש� חסיד , מה אעשה כי הע� אי� לה� כלי� במה לשאוב

הדר� היה בימי� הה� שהגבירי� היה לה� בחצר� (אחד בר דעת 
, רבי, ואמר) וש� באו הע� לשאוב לה� כל צרכ�, באר של מי�

א� א� אי� מביאי� כלי� הלא הגביר , בית הגבירכשבאי� לשאוב ב
כ� הרבי יוכל לשאול לנו ג� , יש לו כלי� די והותר ושואלי� ממנו

אבל אינו רואה מי שאוכל , ע"ק מטשארטקוב זי"ענה הרה, הכלי�
  .להשאילו ולסמו� עליו שבל יגרו� נקב להכלי

היה רגיל לומר כדי לזכות , ע"ק האהבת ישראל זי"אול� הרה
בוודאי , ותופר מלבוש עבור אחד, שמי שהוא חייט טוב, ישראלאת 

ה כלי� לקבל "כמו כ� יעשה לנו הקב, עבורו" טאש�"יתפור ג� 
  .השפע

ששאל מרבו הלקט עני מקאסוב , ע"צ מבראשוב זי"ושמעתי מהרה
וענה לו בשבת אחד המארבע , מתי צרי� החסיד להיות אצל רבו, ע"זי

ל בישמח ישראל "וכנ, צל רבוצרי� החסיד להיות א, פרשיות
 .שבשבתות האלו תרד השפע לבני ישראל

  

îôðê −þëð ó−ðšò"þíô þ"ï ó"êð î−þëð ñ×¾ ñ"ì ,ïì îþôê"ö−þî½−ë ³−þë þôêòî ³−þë þôêòî ìñôë ³−þë îþôêò ñ ,
óðê ñ¾ î−³îòîî¼ ö−šþôô ö−þî½− ¹ê þ¾ëí ³ê š−³ôô ìñôí íô , í®−ñôë îþôê îò−ô×ì¾...ñô óðê ö³− óêî ñ¼ −ðô þ³î− ì

îìñô ³ôìô ñ×êò îò−ê þ¾ëí ,³−þë óíë þôêòî ö−šþôô¾ ö−þî½− µ× ,ì î−í− êñ"−ðô þ³î− î , î³îðë¼ô îò³îê îñ¬ë− êñ¾
³−"¾.  

)¾ðîš ¼þï(  
  

ל להביא מטת אביו הקדוש האהבת "כשרצה האמרי חיי� ז
ולא רצו , נתעכב בדר� הארו�, מרומעניע� לאר( ישראל, ישראל

שהיה מסירת על זה כי טמנו בתו� , יח להוציאוהממשלה דש� להנ
 �והאמרי חיי� כל ימיו היה שמח , )מעות כס�" (וואלוטע"הארו

היה , זולת בימי� אלו שנתעכב הדבר, ומעול� לא ראו דאגה עליו
ע היצר לו עני� "ק מבעלזא זי"ג� הרה(ניכר דאגה יתירה על פניו 

צופיל "ואמר אז , כי לא ידע א� יעלה הדבר בידו בכלל) העיכוב
ל של "וכוונתו על מאמר הנ) מלח יותר מדאי קשה לסבול(, "זאל(
ולבסו� ראו שהיה לטובה כי הספינה שהיה , ע"ק מרימנוב זי"הרה

ואילו הספינה השנייה לא נסע , אמור להביא עליו הארו� נסע בשבת
  .בשבת

  

ע מביא בספרו כמה פעמי� מתורת "ק מראפשי( זי"הרה
שכל "שו� אחד מה� אינו כותב כדברי� האלו  ועל', רבותיו הק

ק מרימנוב "ובאמת שונה דרכו של הרה" (דבריו דברי אלקי� חיי�
ע שרואי� בחוש שהיה אומר תורה ממקו� גבוה מאוד שאמר "זי

  ).התורות מבלי שו� הקדמה מספרי� אחרי�

היה , ויודע שהיה בעת מלחמת נאפאליא� ע� השר מרוסלאנד
רצו במפלת , צדיקי� הרבי מלובלי� ודעימיהפלוגתא גדולה בי� ה

ק מקאזני( אמר בעת קריאת המגילה נפל תפול "נאפאליע� והרה
ק מרימנוב רצה שיכנס לאר( ישראל מנצח "והרה, נאפאליא� תפול

ואמר מפריסטיק עד רימנוב ילכו , ובזה יהיה מלחמת גוג ומגוג, ש�
ק "וא� שהרה ,ויבוא משיחינו, ויהיה גאולתינו, בד� עד הארכובות

יותר מאשר היה , ק מרימנוב"מראפשי( היה תלמיד מובהק מהרה
, בעת מלחמה זו עמד בדעת הרבי מלובלי�, ע"ק מלובלי� זי"מהרה

ק מרימנוב לתלמידיו עכשיו שלא עמדת� בצדי "ז הרה"ואמר אח
וועל� נא� וואקס� ווערי� מיט קופערנע פיסקעס ביז משיח "לעזור לי 

�תי בכתבי אהר� מארקוס שנאפאליא� אמר בכל וראי" (וועט קומע
, המקומות שנצח ובכל עת המלחמה ראה לפניו הול� צורה אדומה

ובעיר באטערלוי שש� , ק מרימנוב היה לו צורה אדומה"וכידוע הרה
  ).היה מפלתו לא ראה הצורה

  

שא� אחד מדליק נר , ע היה רגיל לומר"ק מרימנוב זי"הרה

לו א� הנשמה ההוא נמצא בשאול אפי, לעילו נשמת אחד מישראל
ואמר על עצמו א� שבעלמא הדי� , ל יכול להוציאו מש�"תחתית רח

אבל בעלמא דקשוט וידלקו עבורי נר " שאקל אי� מיט אלע עולמות"
ליפא שלאגער חסיד ' ח ר"וסיפר לי הרה, אכיר לו טובה, נשמה

�ב ד הוסיאטי� בתל אבי"הדליקו בביהמ, ד בעומר"שביו� ל, הוסיאטי
צ מהוסיאטי� היה "והדלת בפני הרה, ק מרימנוב"נ הרה"נרות לע

ק "הרה, מה אומר לכ�, ואמר לפני החסידי�, פתוח ושתו לחיי�
וא� כשישב הרבי , ע"מרימנוב ראה יותר בטוב מהרבי מלובלי� זי

ע ע� הראש לאחוריו והשטריימל בצדו ושט בעולמות "מלובלי� זי
כוונתו כי (נוב בטוב יותר ממנו ק מרימ"א� אז ראה הרה, העליוני�

  ).ממילא היה לנו כל היסורי� והתלאות ולא הרווחנו כלו�

ע "וסיפר לי כי האהבת ישראל זי, ל גר בקאלאמייע"ליפא הנ' ר
רק היה לו מקומות , לא נסע להרבה מקומות לשבות על שבת קודש

, ואחד מהמקומות היה קאלממיא, מיוחדי� שנסע לש� מפע� לפע�
ייתי חסיד הוסיאטי� מעול� לא עברתי על פתחו של ובאשר ה

אבל בעת מלחמת עול� הראשונה הייתי צרי� לברוח , האהבת ישראל
והאהבת ישראל , מקאלממיא לגראסווארדיי� והייתי ש� טמור ונעל�

פע� כשנכנסתי לבית , קירב אותי בהתקרבת יתירה עד מאוד
שר ווייסטו ליפא ליפא אפ"פנה אלי האהבת ישראל ואמר , המדרש

אולי יודע אתה למה הנני " (פארוואס דער אינגאטש איז אזוי גראב
ל ומזה "ע כריסו היה מלא מי� רח"כי האהבת ישראל זי) (כ"רחב כ

משה הויער כאשר הגיע האהבת ישראל ' ח ר"נתעבה ושמעתי מהרה
משה בלשו� ' ע לגראסווארדיי� ביקר אצל רופא והרופא אמר לר"זי

ב שהאהבת ישראל לא יהי� בלשו� זו שהרבי לא אונגאר� כאשר חש
והאהבת ישראל הבי� מה שהרופא אומר , יארי� ימי� במחלה כזו

וסיי� , משה שבל יתרגש מדברי הרופא' והראה בידו באופ� ביטול לר
) משה וכי מה הנ� חושב שהרבי חי אחר הרופא עוד עשרי� שנה' ר

ושמעתי , ראלשכל זה מצרות יש, תאמי� לי, ואמר לו תאמי� לי
ל שרגיל היה האהבת ישראל להיות סובב בחצרו "מהאמרי חיי� ז

ופע� בליל כל נדרי , "בני ישראל הריני כפרתכ�"אנה ואנה ואומר 
ע כל אחד מישראל יש לו "ד אצל המזוזה ואמר רבוש"נכנס לביהמ

ביו� זו איזה בקשה מיוחדת ובקשתי שאהיה כפרה עברו כל הע� 
 .ישראל

  


