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"ואלה המשפטים וגו', כי תקנה עבד עברי שש 
)כ"א,  חנם"  לחופשי  יצא  ובשביעית  יעבד  שנים 
עבדים  ישראל  בני  לי  "כי  ו'(,  )כ"א,  וברש"י  ב'(, 

וקנה  זה  והלך  לעבדים  עבדים  ולא  הם  עבדי 
בזוה"ק  שכתב  גדול  כלל  וכו'".  לעצמו  אדון 
)ח"ג ק"ח.( 'והאי עול לא שריא במאן דאיהו 
דא עבדין פטורין מעול  ועל  כפית באחרא, 
מלכות שמים וכו'', וזהו עבדי הם ולא עבדים 
לעבדים, שאין השכינה שורה על מי שעבד 
לעניינים אחרים, וכמ"ש בספה"ק פרי הארץ, 
אז סאיז נישטא דביקות מיט נאך עפעס, אין 
אחר,  דבר  יש  שאם  אחר,  דבר  עם  דבקות 
כבר איננה דבקות כמו שאין ב' חתיכות כסף 

נדבקים אם יש ביניהם חציצה. 

כי כשאדם קשור בתאווה מן התאוות עד 
והוא  לרבש"ע  עצמו  ייתן  איך  עליו,  מושלת  שהתאווה 

כבר אינו ברשות עצמו, וכמ"ש בספרי המוסר, עבדי הזמן, 
עבדי עבדים הם, עבד' ה' הוא לבדו חופשי, ואמר שלמה המלך 

ע"ה: "ראיתי שרים הולכים כעבדים על הארץ" )קהלת י', ז'(, נדמה כשר ובאמת הוא 
עבד לאדונים רבים, בפרט מי שבידו מידות רעות כדוגמת הקנאה וחברותיה, הנה הוא 
קשור בקלי' ר"ל וכל מחשבות ליבו רק רע כל היום. גם מחשבות אנוש ותחבולותיו, לא 
המחשבות הרעות הנכללות ב"לא תסורו אחרי לבבכם", רק המחשבות הרעות מייסורי 
נתיבי  ה'  עיווה  מדוע  אבתריה  רדיפין  והרהורין  ועידנים  עידן  עליו  שעוברים  הנפש, 
ולחברי היטיב ה' ונתן כל טוב, או אפי' שאינו נגוע בקנאה רק מהרהר אחר דרכי המקום, 
מדוע זה יושב בכבודו של עולם וחברו מדוכא בייסורים, ועל כולנה השאלה הגדולה 
בהשי"ת,  האמונה  היפוך  הללו  המחשבות  דבר  סוף  אשר  צלחה,  רשעים  דרך  מדוע 
וכשאינו יכול לגעור במחשבות ולדחותן, הרי המחשבות אדונים עליו ויהי עבד למו, 

ונקרא כפות באחרא, והנה הפסיד את הדבקות בהשי"ת...

והעיקר, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי, אם רוצה 
לזכות לצאת לחופשי בשביעית שהוא אור השכל למעלה מן המידות, צריך לעבוד שש 
שנים, המה ו' מדות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, לשבר טבעו ולצאת מעבדות 
המידות הגשמיות כדי שיוכל להיות עבד ה' באמת, וכענין שביקש דהמע"ה "אני עבדך 
ולא  עבדי הם  יכול להיות כפות באחרא,  אינו  ה'  כי עבד  בן אמתך פתחת למוסרי", 
עבדים לעבדים. ועיקר העבודה במידה השישית, שש שנים יעבוד, מידת היסוד ששם 
היא ההתקשרות והדבקות לרבש"ע, כי כל בשמים ובארץ, דאחיד בשמיא וארעא, ושם 
כל היופי והחן של האדם, והדרת פני זקן, וכשכפות באחרא ח"ו ולא עובד בבחי' שש 

שנים יעבוד, אזי "והודי נהפך עלי למשחית", ודא קשה מכולא. 

והנה ראוי להעמיק בענין "כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד", שזה בחי' מלאך 
מט"ט הנקרא עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, כי לו ניתנה הממשלה על העולם 
מספה"ק,  כנודע  העולם  שר  ונקרא  והנבראים  השפע  להנהיג  המעשה  ימי  בששת 
שאור השי"ת והנהגתו מתלבשים בששת ימי המעשה בתוך לבוש מלאך, וכשמתנהג 
כראוי בששת ימי המעשה בקדושה ובטהרה, בחי' שש שנים יעבוד, אזי בהגיע שבת 
קודש, ובשביעית יצא לחופשי, מתפשט לבוש המלאך ומתגלה הארת שכינתו יתברך 
בתחתונים על ידי הייחודים והתפילות והבקשות של ישראל קדושים ביום השבת, ועל 
זה ביאר האריז"ל הבקשה "רצה והחליצני וגו'", שתחלוץ השכינה לבוש המלאך ונראהו 

עין בעין כענין "ראו עתה כי אני אני הוא וגו'". 

ולהביאך אל  "הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך  והנה, אמר הכתוב: 
המקום אשר הכינותי, הישמר מפניו ושמע בקולו, אל תמר בו כי לא יישא לפשעכם 
כי שמי בקרבו" )שמות כ"ג(, שכל זה סוד המלאך מט"ט, וכדאמרו בגמ' )סנהדרין ל"ח:( 
אמר ההוא מינא לרב אידית, כתיב "ואל משה אמר עלה אל ה'", עלה אלי מיבעי ליה, 
אמר ליה, זהו מטטרו"ן ששמו כשם רבו, דכתיב כי שמי בקרבו, )מט"ט בגימ' שה"ק 
שד"י( אי הכי ניפלחו ליה, כתיב "אל תמר בו", אל תמירני בו, ע"כ. כי כדי להיות קשור 
לבורא יתברך בקשר אמיץ, חייב להיות תנאי מוקדם של אל תמר בו, אל תמירני בו... 

והענין הזה עמוק מי ימצאנו, איתא בגמרא )חגיגה י"ד:(, תנו רבנן, ארבעה נכנסו 
וכו',  ומת  הציץ  עזאי  בן  וכו',  עקיבא  ורבי  אחר  זומא,  ובן  עזאי  בן  הן  ואלו  בפרדס, 
הייתה  ומה  בשלום.  יצא  עקיבא  רבי  בנטיעות  קיצץ  אחר  וכו',  ונפגע  הציץ  זומא  בן 
טעותו של אחר, מבואר שראה את מלאך מט"ט שר העולם וטעה בו ונדמה לו שהוא 
הרבש"ע, והכתוב מצווח: אל תמר בו, אל תמירני בו... ועל ידי זה פקר ונהיה עמו מה 
בזה, הלא מבואר בחז"ל )שם( ראשית קלקולו של אחר  עיון  ולכאורה צריך  שנהיה. 

שבשעה שהיה עומד בבית המדרש היו ספרי 
גרמא שיידחה  ודין  חיקו,  נושרין מתוך  מינות 
מן הפרגוד ויסולק לחוץ, ומה זה שאומרים שראה 
הכניסה  סוד  תדע  אמנם  בו.  וטעה  העולם  שר  את 
לפרדס שהוא התפשטות הגשמיות והדבקות הגמורה 
בחי העולמים בבחינת "ובשביעית יצא לחופשי", 
יום  )בחי'  ג'(,  )איוב  מאדוניו"  חופשי  "ועבד 
השב"ק שאז יוצא מגדר שש שנים יעבוד, בחי' 
וכמו שפירש  הק'(,  השכי'  לאור  וזוכה  עבד, 
רש"י שם: 'נכנסו בפרדס, עלו לרקיע על ידי 
שם', וזה אי אפשר כי אם על ידי שאינו כפות 
שש  באחרא, היינו שניצח כל הטבעיים בבחי' 
למעלה  שם  לו  יש  כן,  לא  ואם  יעבוד,  שנים 
וכמה  גדול  זיכוך  צריך  כי  לטעות,  מקום 
באמת,  לזה  לזכות  ואמיתיות  קשות  עבודות 
הבוקר.  לאור  יזכה  איך  חיה  לא  נפשו  ואשר 
וכנודע דברי ספה"ק מאור ושמש אזהרה נוראה 
לא לעסוק בפנימיות התורה מי שאינו נקי וכו', ואשר עוון 
זה היה בעוכרם של כת הידועה שבאו לכלל כפירה ומינות, 
שעולים,  לאן  ועולים  הגשמיות  מן  כשמתפשטים  באמת  כי 
כבר אין בחירה כלל, שהוא למעלה מן בחירה, ואם הוא כפות 
באחרא ודבוק במידות רעות וטומאת הגוף ח"ו, אזי הוא מגיע למקום הטעות וטועה 
בעל כורחו בלי בחירה כלל, ומחמת שהיו ספרי מינות נושרים מתוך חיקו של אחר 
והיה לבוש בגדים צואים, ממילא נמשך מזה הטעות בע"כ ונדחה מן המחיצה וגורש 

מהסתפח בנחלת ה'. 

'ואף רבי עקיבא בקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו 
יוחנן,  זה שראוי להשתמש בכבודי. מאי דרש, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי  לזקן 
ואתה מרבבות קודש, אות הוא ברבבה שלו'. היינו שרבי עקיבא כשהגיע למקום הטעות 
ית'. ומה היה הסימן שלו?  הזה, לא טעה כלל רק ידע איך ילך שיזכה לאור שכינתו 
והפחד  עיר  עובר ברחובה של  טוב הקדוש שכאשר המלך  נודע המשל מהבעל שם 
גדול פן יקומו עליו אויבים ויבקשו להורגו, עושים כמה רמיות ותחבולות שידמה בלב 
העוברים ושבים כי הנה כאן עובר המלך בקול רעש גדול וחיל עצום, ובאמת המלך 
איננו שם, וכך מעבירים כמה חיילות וגייסות, והמקום שנמצא המלך באמת, הוא אינו 
ידוע לאיש. ואיך אפשר לדעת היכן המלך באמת, היכן שהשמירה גדולה, שם המלך! 
והשמירה הזו, איתא מהבעל שם טוב הקדוש פירוש הכתוב "וישכן מקדם לגן עדן את 
'יש  ג'(,  הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים" )בראשית 
להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים, שכשאדם רוצה לדבק מחשבותיו 
בעולמות העליונים בבורא יתברך שמו, אין מניחין אותן הקליפות, ואף על פי שאינו 
יכול, ידחוק עצמו בכל כוחו פעמים הרבה בתפלה, אזי ידבק עצמו בהבורא יתברך 
מיני  כל  עליו  שבאים  מה  היא  שהשמירה  היינו  העליונים'...  בעולמות  ויכנוס  שמו 
ניסיונות ועבודות קשות המבקשים לדחותו, מחינן ליה במרזפתא דנפחא, והוא נלחם 
ומתאמץ בתפילה מעומקא דליבא וצדיק באמונתו יחיה, וכאשר מוצא השמירה הזו, 
הרתפקי  בכמה  הטבע  ידם  על  לשבר  שצריך  הניסיונות  שהם  הללו  השומרים  היינו 
דעדו עליה, הנה זה הסימן שהוא הולך בדרך אמת ומתקרב לרבש"ע. כי אחר שמבתק 
מעצמו כל מוסרות החומר ומהפך המידות, בחי' שש שנים יעבוד, אז ובשביעית יצא 
לחופשי, וכשמגיע למקום הטעות שהוא למעלה מן הבחירה, אינו טועה כלל, כמ"ש אל 
תמר בו, אל תמירני בו, כי אות הוא ברבבה שלו, שיש סימן לידע היכן הוא המלך, היכן 
שהשמירה גדולה, ושכמוצא הכרובים ואת להט החרב המתהפכת קודם שנכנס בפרדס, 
ממילא הקדוש ברוך הוא שומר עליו מכל משמר, בחי' הניחו לזקן זה שראוי להשתמש 

בכבודי, ולא יטעה בעבד, רק יצא לחופשי חנם.

הכלל, כשהולך לו בנקל ומדמה בלבו דברים גדולים, מי יודע אם לא הגיע לאל תמר 
בו, אל תמירני בו, ומי יודע אם לא חטא מקודם בספרי מינות נושרים מתוך חיקו, והנה 
המיר כבוד יתברך בלא יועיל, הכל מחמת שהוא כפות באחרא, תאוות הכבוד המדומה, 
למצוא חן בעיני הבריות, שהוא יותר חמור מעובד ע"ז בארבעה דברים כמבואר בחובות 
הלבבות. כי יש ענין כזה "ונחש עפר לחמו", שניתן לנחש מזונו בכל מקום, נא דיר און 
גיי, העיקר שלא יגיע אל השי"ת. וכמו כן בעבודת השי"ת, כשאינו כשורה ח"ו ומעשיו 
מעשי נחש, אומרים לו נא דיר און גיי, מרעהט אים איין אז ער טוט עפעס, ובאמת הוא 
נשאר בחוץ... ונמצא דבר הפוך: כשאדם נכנס בעבודת השי"ת ומבקש להתפלל בכוונה 
והתפשטות הגשמיות, ואז מגיעים מחשבות קשות והולמים בראשו כקורנס, כל משבריך 

וגליך עלי עברו, ואינו יודע להשית עצות בנפשו, זה הסימן שלא המיר את השי"ת... 
)משפטים תשע"א(

משפטים
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תגלון פתגמין  פתגמים ורעיונות בעבוה"ש 

שהנכרים  בחו"ל  בחוש  שרואים  וכמו  הקליפה,  של  סמל  הינו  שה'עכביש'  ידוע 
משתמשים בסמל העכביש וקורי העכביש כסמל לענייניהם הטמאים. והנה אצל העכביש 
רואים שחלק גדול מחייו בונה לעצמו בית מחוטים וטווה קורי עכביש מקיר אל קיר שעות 
וימים, אמנם בהינף יד אחת של אדם מתפרק כל הבית ועבודה של ימים ארוכים יורדת 
לטמיון בהרף עין. ומזה יש ללמוד כי אלו שכל עבודתם את ה' אינו בוודאות ובחוזק 
בוודאות  כן תהילתו, שעבודה אמיתית היא  הוודאי שמו  כמו שידוע מהבעש"ט עה"פ 
בלי ספיקות פקפוקים, אולם עבודה של אנשים כאלו שכאשר בא אחד ומבטל בדברים 
את עבודתם או שמתלוצץ על חשבון העבודה שלהם מיד נופלים מעבודתם ומתרפים 
ממנה ולפעמים מתבטלים לגמרי הימנה, ומתמוטט הכל כבנין של קלפים כדמתאמרא 
בפומיה דאינשי, זהו סימן שאין עבודתם מושרשת בקדושה כראוי אלא לגרמיה, כי רק 
אצל הקלי' שייך מציאות של מחיית עבודה של ימים ושנים בהינף יד אחת, ואם גם את 
העבודה שמצד הקדושה יכולים למחות בהינף יד אחד, אות הוא שאינו בקדושה כלל 

רק בקלי' ח"ו. 

רבי שמואל  ידועה העובדא שאירעה עם החסיד המפורסם של הרב בעל התניא, 
מונקס זי"ע, בעת נסיעתו אל רבו הבעל התניא זי"ע, שתיכף בכניסתו ליטול שלום כבר 
נפרד לחזור לביתו, ושח לרבו שאינו צריך לשמוע דא"ח מפיו כיון שכבר למד את לימודו 
בדרכו הנה, וסיפר שישב בעגלה מליאה בחביות של וודקה והיה מקורר מאד מגודל הקור 
העז ששרר בחוץ, וכשהבחין בעל העגלה בקרירותו, נתן לו לשתות מעט וודקה ובזה 
הוחם לו, ולמד מכך שאפשר לשבת בין חביות מלאים וודקה אולם כל זמן שלא מכניס 
מעט לתוכו לא יוחם לו כלל... ויתכן לרמוז ענין זה בדברי העץ חיים הקדוש שכתב שכל 
אור רוחני נחלק לב' בחינות, חלק אחד הוא אור פנימי שהוא מועט וקטן ויכול להכנס 
יכול  אינו  גודל האור  נעלה הוא הנקרא אור מקיף שמחמת  יותר  וחלק  אל תוך הכלי, 
להתצמצם ולהגביל עצמו בתוך הכלי רק מקיפו מבחוץ סביב הכלי. ועבודה במדריגות 
אור  נקרא  ועבודה בפשטות במוחין פשוטים  אור מקיף,  נקרא  וגדלות המוחין  גדולות 
פנימי, ואנשים רבים מעדיפים עבודה גדולה בבחי' אור מקיף בגדלות על פני עבודה 
בפשטות, ואינם חפצים בעבודה קשה של הקטנות לשבור את היצר ולזכך את חומר הגוף 
בבחי' אור פנימי, אולם את הכלל הזה אינם יודעים שכ"ז שלא יכניס מעט לתוכו לא יועיל 

לו מה שהוא מוקף ב'וודקה'...

צדיקים  בסיפורי  שהעיסוק  זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט  מתלמידי  צדיקים  בשם  מובא 
כמוהו כעיסוק במעשה מרכבה. ובפשטות י"ל הכונה בזה, דיש מעשה מרכבה למעלה 
ענין שלומדים הוא כדי להכניסו בתוך  לימוד של כל  וכל תכלית  בעולמות העליונים, 
וכמו שכותב הרה"ק רבי אהרן אוסטרישעל'ר בשם  ה' למטה בעולם,  הכלים בעבודת 
הרב בעל התניא זי"ע טעם מדוע לא הזכיר רבי חיים ויטאל בכתביו כלל מכמה וכמה 
עולמות גדולים שנזכרו בכתבי תלמידים אחרים של האריז"ל כגון עולם המלבוש וכדו', 
כי מהרח"ו כתב רק מה שאפשר להוציא ממנו לימוד בעבודה מעשית בעוה"ז, עכדה"ק. 
היה לתכלית לעשות  והאריז"ל הכל  הזוה"ק  נמצא שמעשה המרכבה העליונה שגילה 
עבודה בעוה"ז למטה דוגמתה, ואלו הצדיקים שמספרים מהם המה אלו שזכו והיה גופם 
בזה העולם מרכבה לשכינה העליונה, לכן כשעוסקים במעשיהם והנהגותיהם הוי כעסק 

במעשה מרכבה ממש, כי זהו מעשה מרכבה הלכה למעשה...

מתאמרא משמיה דהרה"ק מקאצק זי"ע שאמר כי בכל דין יש לפנים משורת הדין, 
והלפנים משורת הדין של 'לא תונו איש את עמיתו' הוא, שלא להונות את עצמו, זיך אליין 
נישט אפנארן, עכדה"ק. וברוח זה אפשר לומר עוד, שפשטות האיסור של 'לא תונו' קאי 
על הונאת דברים, שלא לענות ולייסר את חברו בדברים, נמצא הלפנים משורת הדין הוא 
שלא לייסר את עצמו בדיבורים קשים, לא לומר לעצמו אחר התפילה דברים קשים על 
התפילה שהתפלל כמה אינה שווה כלום, וכדומה בכל מצוה ומצוה לא להלקות עצמו 
במחשבה או בדיבור שאין למצוה שקיים ערך מחמת נמיכות דרגה שלו או מחמת נמיכות 
וכדו', כי דיבורים קשים הם לשון הבהמה, שוט לסוס ומתג לחמור, אמנם נפש  הדור 
האדם רוחנית וקדושה נאצלה משמיה רום, ומה מבינה בת מלך בלשון כזו, ואדרבה גורם 
שלא ימלא סיפוקו מהרגשים קדושים של תורה ומצוות. רק צריך להיפך לייקר בעיניו 
כל מצוה ותנועה קלה להשי"ת, לידע גודל חשיבותה למעלה בפרט בדורות אלו, ולומר 
לעצמו 'אה, ב"ה זכיתי להתפלל לפני השי"ת, כמה נשמות ישראל יש בעולם שלא זכו 
להתפלל היום ואינם יודעים לומר שמע ישראל להרבונו של עולם, ואני זכיתי ואמרתי 
לפניו ועשיתי לו נחת רוח'... ובשוט לסוס ומתג לחמור להשתמש רק כאשר צריך למנוע 

עצמו מחטא או להתגבר על נסיון.
 

יום ה', ב' אדר יו"ד של הרה"ק בעל 'בית ישראל' מגור זי"ע. הרה"ק ה'בית ישראל' 
זי"ע היה גבוה מעל גבוה ממש, רבים זוכרים אותו מתהלך בינינו, אולם הכל ידעו כי ראשו 
מגיע השמימה כחד מקמאי אשר נהירין לו שבילי דרקיעא... שמעתי מאחד ממקורביו 
של הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע, שבאחד הימים שח הבית ישראל לגבאי הנאמן ר' חיים 
לרנר שיבלחט"א כי מפריע לו מאד שבאמצע התפילה נכנסים ויוצאים כל הזמן ואינו 
יכול להתפלל כך בשלווה, על כן רצונו שיהיה דלת בית הכנסת נעול מתחילת התפילה 
יום היה דלת בית הכנסת נעול עד אחר  ועד סופה. מובן שהגבאי עשה כן ומני אותו 
התפילה. אחר תקופה פנה אליו הית ישראל שוב ושאלו בתרעומת "פארוואס פארמאכט 
מען נישט די טיר, אגאנצע דאווינען אריין ארויס אריין ארויס..." )למה אין נועלים את דלת 
בית הכנסת, כל הזמן נכנסים ויוצאים נכנסים ויוצאים( ואינו יכול להתפלל כך, או אז הבין 
הגבאי שלא היתה כוונתו כלל לדלת כאן למטה אלא משהו שמימי שאין לנו השגה בו, 

ומאז חזר והשאיר את הדלת פתוחה... 

היה תקופה שלמדתי בחברותא עם אברך שלא היה ממש מקהילות החסידים והוצרך 
ימי תשובה,  מימי עשרת  זה באחד  היה  ענין מסויים.  עבור  ישראל'  ה'בית  אל  להכנס 
ולויתי אותו אל ביתו של ה'בית ישראל'. בדרך שח לי היהודי שבאמת הוא אינו מאמין 
כ"כ בקוויטל'ך ואינו מבין איזה צורך יש בכתיבת הבקשה על קויטל וכו', והוא כתב רק 
מחמת שהדרך הוא כן להכנס אל רבי עם קוויטל, ובקשתו בקוויטל היתה שאשתו תוכל 
להתענות בניקל ביוכ"פ שיעבור הכל כשורה וכדו'. נכנס היהודי אל ה'בית ישראל' ואנכי 
חיכיתי בחוץ עד שיסיים. כעבור זמן קצר יצא היהודי נרעש כולו, ומספר לי שכיון שהגיש 
את הקוויטל אל הרבי, התחיל ה'בית ישראל' לשחוק מאד ואומר לו "אה, א ליטוואק מיט 

א קוויטל..." )שהרגיש כנראה שאינו מאמין בזה(. 

סיפר אחד מהמשמשים בקודש אצל ה'בית ישראל', שפעם הופיעה כלה בבית הרבי 
מגור ורצתה ליתן קוויטל לרבי לפני חתונתה, כידוע אצל הבית ישראל לא הכניסו נשים 
בשום פנים ואופן, ואפילו רק את הקויטל שאשה כתבה חשש המשמש להכניס אל הרבי, 
ואחר שחכך בדעתו החליט כי כאשר יצא הבית ישראל מחדרו, אזי יניח את הקוויטל על 
שולחנו והבית ישראל עצמו יחליט מה לעשות עמה. אחר שחזר הבית ישראל לחדרו 
ושהה שם כמה רגעים, יצא לפתע בסערה מן החדר והראה למשמש את הקוויטל "תראה 
מה שהיא כותבת כאן! הבחורים שלי צריכים ללמוד ממנה... )הכלה כתבה שם בתמימות 
להתפלל  ושתזכה  הרע,  לשון  תדבר  ושלא  כשרה,  אשה  להיות  ברכה  מבקשת  שהיא 
כראוי וכדו' וכפי הנראה היתה בקשתה מעומק הלב ובלב שלם(. וסיפר המשמש, שאחר 
פטירת הבית ישראל, מצא את זה הקוויטל בכיסו של הבית ישראל! כ"כ החשיב הבית 
ישראל נקודה אמיתית מעומק הלב של נערה כשרה, עד שהחזיק אצלו בכיס את הקוויטל 

למשמרת... 

פעם הגיע גער'ר חסיד מארגנטינה לשהות על חודש ניסן אצל הבית ישראל, כשנכנס 
החסיד ליטול שלום, התעניין אצלו הבית ישראל האם היה אצל הבעלזער רב, ותשובת 
נכנס  לא  ושאלו מדוע באמת  ישראל  נכנס לבעלזא, המשיך הבית  היתה שלא  החסיד 
לבעלזא, והבין החסיד שרצונו של הבית ישראל הוא שיכנס לבעלזער רב, אולם כחסיד 
אדוק בלב ונפש לבית גור לא עלתה על דעתו ללכת ל"פרעמדע רבי'ס" כפי קפידת רבים 
מחסידי פולין... עברו ימים ספורים, ושוב הזדמן לאותו חסיד להכנס אל הבית ישראל, 
רב,  הבעלזער  אל  נכנס  כבר  האם  ושאלו  שוב  ישראל  הבית  חזר  בראשונה  וכמעשהו 
וכאשר השיב החסיד שעדיין לא, גער בו הבית ישראל וציוה עליו להכנס אל הבעלזער רב, 
ואחר הוראה זו שאינה משתמעת לשתי פנים, הלך החסיד והשתתף בעריכת הסדר נאכט 
של הרה"ק מבעלזא זי"ע. לאחר הסדר שלח הרה"ק מבעלזא לקרוא לו והתעניין אצלו 
על מקום מגוריו, וכאשר שמע הרה"ק מבעלזא שהוא גר בבואנוס איירוס שבארגנטינה, 
ביקש ממנו שיכנס אליו לאחר יו"ט לפני חזרתו לביתו. אחר יו"ט כשנכנס אל הרה"ק 
מבעלזא, נטל הרה"ק שלושה חלות מהי"ב חלות שלו והעניק לו אחד, ואת השני הורה לו 
למסור לרב הקהילה באנטוורפן שם היה צריך לעבור בדרכו לביתו, ואת השלישי הורה 
לו למסור לפלוני שנקב בשמו הדר בבואנוס איירוס. נסע הלה לביתו וכהוראת הרה"ק 
מבעלזא קיים את השליחות באנטוורפן, ובהגיעו לביתו התחיל לדרוש בעיר מיהו אותו 
פלוני אשר נקב הרה"ק מבעלזא בשמו להעביר אליו את הי"ב חלה. אחר בירורים רבים 
נודע לו שזהו קצב פלוני הדר בעיר, ול"ע מזמן סר מן הדרך וידוע ברשעותו רח"ל. הלך 
אליו החסיד למסור את החלה ואמר לו שהבעלזער רב שלח לו זאת, תיכף כששמע זאת 
הקצב נזדעק בקול גדול "מה?! עד לכאן הוא רודף אחרי!" וכפי שנתברר, היה זה קצב 
שבמקורו היה בעלזער חסיד. למעשה אחר עובדא זאת החל הקצב הלז לשנות את דרכו 
לטובה וזכה שבניו ויוצ"ח המה ההימישע חסידישע יודען, ונתברר למפרע איך שהרגיש 
הרה"ק מגור בשליחות החשובה שיש להרה"ק מבעלזא לשלוח לאותה עיר, וגודל כוחו 

של הרה"ק מבעלזא שהחזיר יהודי למוטב בשליחות זו...
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