
 

 

  
ש ירזקני הרה''ק ר' צבי ה) ט''ו, ג'(ה' איש מלחמה ה' שמו ויהי בשלח וגו' 

הוא לוח� במלחמות ע�  פי' )טשובימזיד אדמו''ר( אייכנשטיי� זצ''ל
 ,המקטריגי� על ישראל, ומזכיר זכות�, וכביכול משתיק המקטריגי� בדי
ומראה לה� ששורת הדי הוא להטיב ע� ישראל, וכאשר ח''ו אי מקו� 

נו ה כל הויות, ורצומהו הואדהיינו  – לדחות טענות המקטרג, הנה ה' שמו 
דכלה (הרה''ק ר' צבי  ומוסי� האגרא. יב ע� ישראל, ומי ימחה בידולהט

הנה ראויי הדברי� למי שאמר�, ודברי  – אדמו''ר מדינוב)  ,אלימל� זצ''ל
י�, ששר מצרי� טע חז''ל שהי' קטרוג גדול עליה� בחז''ל מסייעי לו, שאמרו 

אלו מאלו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, עד  מאי שנא
ויושע ה' ביו�  (י''ד, ל') של מצרי�, כמ''ששהוצר� הקב''ה כביכול לדחות השר 

  ההוא את ישראל מיד מצרי�. 
  

ראה ברייתא דרבי  ,מה ראה הי� וינוסעפ''י המדרש פליאה,  וי''ל עוד
 ישמעאל לא עשהלמ''ד תוס' ישני� ביומא (ל''ח) העפ''י יש לפרש  ישמעאל.

רבי ישמעאל, הלא ש� רשעי� ירקב, ולא מסקינ  – צדיק  תשובה, אי� קראו
שישמעאל הקב''ה קראו ותי'  בשמייהו (לא יקרא אד� לבנו ש� אד� רשע).

כ�, כמ''ש (בראשית ט''ז, י''א) וקראת שמו ישמעאל, ושפיר מסקינ בשמיי'. 
מעיקר 'פ שאע' דהיינו ,ראה ברייתא דרבי ישמעאל !כוונת המדרש  ולפ''ז י''ל

, אבל כיו שהקב''ה , שש� רשעי� ירקבישמעאל – קינ בשמיי' הדי לא מס
 �לשר  אע''פ שהי' ,בקריעת י� סו" הוא הדי כאומסקינ בשמיי', קראו כ

הקב''ה , הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה ! טענה  מצרי�
  ה' שמו.  – בש� ה' הציל� 

  
המדרש הנ''ל  על ,אייבשי  זצ''ל הגאו� ר' יהונת�וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי 

ששר מצרי� טע, הללו עובדי עבודה  (ילקוט שמעוני בשלח, סו" רמז רל''ד)
מכח אונס שה� לא עשו אלא   ! זרה, והללו עובדי עבודה זרה, והשיב השי''ת

ג� על זה טע  אבל עשו תשובה.דהיינו שבנ''י  – פי' המפרשי� ו " הדעת.ווטיר
, שתשובה מהני רק מהני תשובת� לא ,שעשו תשובהאע''פ ש ,מצרי� של שרה
וא''כ  ,קבלת התורה יש לה� די ב נח קוד�כמבואר בתורה, אבל  ב ישראלל

ועל  נפק''מ ביניה�, שכול� היו עובדי עבודה זרה,, שאי הדרא קושיא לדוכתה
אי� מותר ראה ברייתא דרבי ישמעאל, שלכאורה צ''ע  ! # המדרש תירזה 

הלא איתא ביומא (ל''ח) וש� רשעי� ירקב, ולא מסקינ  ''ישמעאל''לקרוא ש� 
א''ר יוחנ ישמעאל עשה תשובה בחיי עפ''י הגמ' בב''ב (ט''ז) וי''ל בשמיי'. 

, ודילמא דר� ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניושנאמר (בראשית כ''ה)  ,אביו
ב ויקברו אותו עשו ויעקה) חכמת קא חשיב להו, אלא מעתה (בראשית ל''

בניו, מאי טעמא לא חשיב להו דר� חכמת, אלא מדאקדמי' אדבורי אדברי', 
 – שזהו כוונת המדרש  ולפ''ז י''ל עבד בימיו. תשובהע מינה ומדאדברי' שמ

ח שתשובה מהני ישמעאל מוכ רבי !משמו  ראה ברייתא דרבי ישמעאל, דהיינו
בראשית, וכמ''ש ( די ישראל,ב אברה�  בודאי אי לישמעאלנח, ש ג� לב

 ואעפ''כ מהני תשובה, וראי' לזה שקורא יקרא ל� זרע,) כי ביצחק כ''א, י''ב
נח מהני תשובת�,  י בנילכ אע''פ שיש לבנ''י דורבי ישמעאל,  – בשמו  לצדיק

  . נקרע הי� לפניה�ו
  

חדש נתנח,  זה שתשובה מהני לבנידי , דויש להוסי� על דבריו החריפי!
נח מהני  די שג� לבהבשעת קריעת י� סו", דהיינו כדי להציל בנ''י נתחדש 

מעיקר הדי , שאע''פ דוזהו כדברינו הנ''למותר לקרוא בשמו.  וממילאתשובה, 
הללו עובדי  – מצרי� טענה חזקה של לשר  דהיינו שהי' לא יכול להציל�,

, דהיינו בש� ה' אות�ציל ה הקב''ה והללו עובדי עבודה זרה, ,עבודה זרה
כוונת הפסוק ויושע ה' ביו� ההוא  ולפ''ז י''ל. שג� תשובת� מהני די דשיחש

, ולמה נאמר אות� מיד מצרי� ! שלכאורה די לומר מיד מצרי�,  ''ישראל''את 
לה� די ב נח,  הי'שאע''פ ש דזה גופא הי' הישועה, ולדברינו י''ל. ''ישראל''

דהיינו שנתחדש הלכה,  ''ישראל''לה� די  ג עמה� כאילו הי'הקב''ה נה
(וזה לא כדברי הרמ''ע מפאנו, שתשובת ב נח מהני כמו תשובת ישראל. 

שתשובה אינה מועילה לגוי�, וא� תשאל מאנשי נינוה, לא הועילה תשובת� 
ולי י''ל דזה עיכבה את הפורענות לפי שעה. ואשרק למחוק את עונותיה�, 

עד קבלת התורה, אבל אחר  רק הוא ,נח בל ההלכה שתשובה מהני שנתחדש
  קבלת התורה, רק תשובת ישראל מהני.)

  

 – עפ''י הגמ' במגילה (י''ז) אמר מר למה נמנו שנותיו של ישמעאל  וי''ל עוד
, אי� הרשיע רש''י את הטורי אב� הקשהפרש''י מה לנו למנות לשנות הרשעי�. 

המהרש''א (חידושי . שמעאל עשה תשובה, הלא מבואר בב''ב שיהצדיק
ביאור הי' רשע מעיקרו, אי ראוי למנות שנותיו בתורה. שכיו  אגדות) תי'

לתשובת ב  ישראל תשובתב נח מהני, יש חילוק בי דתשובת אע''פ  ! הדבר 
אפילו רשע כל  – מב''� (הלכות תשובה, א', ג') הרדבתשובת ישראל כתב , נח

 ב תשובתאבל ב ,ה אי מזכירי לו שו� דבר מרשעובאחרונימיו ועשה תשובה 
אי מזכירי לו שו� דבר זה, שמעלה  תשובתו מהני, לא הי' בואע''פ שנח 

ו, ולכ הקשה הגמ' שפיר למה נמנו שנותיו של ישמעאל, דהיינו אע''פ תמרשע
, אבל כיו שהי' רשע מעיקרו, אי ראוי ושפיר מסקינ בשמיי' ,שעשה תשובה

  למנות שנותיו בתורה. 
  

רק לעכב הוא  ,תשובה מהניש הדי עד קריעת י� סו"ד וי''ל באופ� אחר,
בנ''י אבל כדי לעזור , אפילו אחר התשובה עוד נקרא רשע אבל, הפורענות

הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה,  – מצרי�  של מטענת שר
אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה והוא ש, עוד די בתשובה זא נתחדש

ראה  !וזהו כוונת המדרש , ותבאחרונה, אי מזכירי לו שו� דבר מרשע
 גדול כח התשובה, שע''י תשובה עד כמה ראהשברייתא דרבי ישמעאל, דהיינו 

 �רבי ישמעאל על  הצדיק נעשה צדיק, עד כדי כ� שנקראו לגמריהאד� נתהפ
   שמו. 

  
כי לפי שורת הדי ממש, הי' ראוי  עפ''י דברי המסילת ישרי� (פרק ד')וי''ל עוד 

שלא יהי' תיקו לחטא כלל, כי הנה באמת אי� יתק האד� את אשר עיות, 
 והחטא כבר נעשה, הרי שרצח האד� את חבירו, הרי שנא", אי� יוכל לתק

מבטל מעשה) הדבר הזה, היוכל להסיר העשוי מ המציאות (הלא אי דיבור 
אמנ� מדת הרחמי� היא הנותנת שהתשובה תנת לחוטאי� בחסד גמור, 

 ! של תשובה חידוש זהש י''לולדברינו שתחשב עקירת הרצו כעקירת המעשה. 
 ולפ''ז י''לבקריעת י� סו".  נתחדש, כעקירת המעשה הוא עקירת הרצוש

מצרי�, שלכאורה כוונת הפסוק (י''ד, ל') ויושע ה' ביו� ההוא את ישראל מיד 
הלא כבר היתה לה� ישועה כשיצאו ממצרי�.  ''ביו� ההוא''צ''ע למה נאמר 

 עקירת הרצושהחידוש של תשובה,  שבא לרמז ש''ביו� ההוא'' נתחדש וי''ל
ע''י תשובה יזכו להגאולה זה נשאר לדורות, ו, וישועה כעקירת המעשה הוא

לכות תשובה פ''ז ה, כמ''ש ברמב''� (במהרה בימינו שלימה בביאת גואל צדק
  .  ה''ה) שאי נגאלי אלא בתשובה

  
על פרש''י במגילה (י''ז) אמר מר למה  הטורי אב הנ''ל,יש לתר# קושיית ולפ''ז 

פרש''י מה לנו למנות לשנות הרשעי�, הלא מבואר  – נמנו שנותיו של ישמעאל 
כשמת  שעשה ישמעאל תשובהדכ ולדברינו י''לבב''ב שישמעאל עשה תשובה. 

כעקירת  הוא עקירת הרצוש !חידוש של תשובה העוד לא נתחדש  אברה�,
דהיינו אע''פ  ,מה לנו למנות לשנות הרשעי� ! , ולכ שפיר פרש''יהמעשה

זה,  נתחדש חידוש ורק בקריעת י� סו" שישמעאל עשה תשובה עוד נקרא רשע,
, של ישמעאל ולכ שפיר מסקינ בשמיי', כעקירת המעשה הוא עקירת הרצוש
  קרא הצדיק רבי ישמעאל על שמו. ונ
  

שימי� האלו ה� ימי השובבי''�, שמקובל בידינו מ  מוב הטע�ולפ''ז 
האריז''ל (שער היחודי�) שה� מסוגלי� לתשובה על חטא הידוע, שידוע 
שקריאת הפרשיות מעורר הזמ, ולכ כיו שבפרשה זו מבואר האי� כלל 

עד  ,תשובהל הקב''ה עזר לה�ש וג�תשובה, ו" ע''י ישראל זכו לקריעת י� ס
ת הרצו הוא כעקירת ירעקהחידוש של תשובה, ש נתחדש בשביל�כ� ש כדי

שהוא בודאי זמ מסוגל ביותר לתשובה (ובפרט בפרשת בשלח) ואנו המעשה, 
יזכה לעשות תשובה אמיתית, ולהיות דבוק בה', אמ  ואחד מקוי� שכל אחד

.  כ יהי רצו
  

) י''ד, כ''טאיתא במכילתא על הפסוק ( –  דו''ז הפני! יפות וי''ל עוד עפ''י דברי
ה� חמה והמי� לה� חמה מימינ� ומשמאל�, שמלת חמה חסר, שהי' עלי

מי גר�  מצרי� טע הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה)של (ששר 
כמ''ש  ,נ� ומשמאל�, דהיינו בזכות התורה שעתידי לקבל מימינוילהנצל מימ

לי של יד שמניחי י(תפ , ומשמאל� זו תפלה(דברי�, ל''ג, ב') מימינו אש דת

  

  
  פרשת 
  בשלח
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

ד') גבי יהושע כה גדול,  –עפ''י הפסוק בזכרי' (ג', א'  ויש לפרש. בשמאל)
דכתיב והשט עומד על ימינו לשטנו (קטרוג) וכתיב והסירו הבגדי� הצואי� 

ימו הצני" (מלשו �) וישמעליו וגו' והלביש אות� מחלצות (מלבושי� נאי
עפ''י מה שאמרו  ,והשט עומד על ימינו ! מצנפת) הטהור על ראשו, ופירשנו

לו כזכיות, הרי שהמסטי  ו) שע''י תשובה מאהבה זדונות נעשוחז''ל (יומא פ''
ומזכיר העונות הוא לטובתו, שנעשי� לו כזכיות, והיינו עומד על ימינו, כי מה 

תיב והלבש אות� מחלצות וצני" טהור, שהסטי הי' לו לזכותו, והיינו דכ
 לזכות, וה''נ בזכות התורה והתפילי תמורת בגדיו הצואי�, מפני שנתהפכו לו

� ומצד ימינינתהפ� לה� לזכיות, נמצא שהי' לה� טובה מצד המי
לתשובה שלימה שבודאי צרי� כל אחד להתעורר  ולפ''ז י''ללי�. יהמשמא

לו  הגדולה של תשובה, שזדונות נעשו בפרשת בשלח, שמרומז בה הסגולה
  כזכיות. 

  
של ששר  (ילקוט שמעוני בשלח, סו" רמז רל''ד)כוונת המדרש  ולפ''ז י''ל

 מצרי� טע, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, והשיב השי''ת
למה  ולכאורה צ''ע " הדעת.ומכח אונס וטיר שה� לא עשו אלא ה שבעול�שוט

''שוטה שבעול�'' על זה שטע שבנ''י היו עובדי עבודה זרה, דהיינו  וקרא הקב''ה ל
אע''פ שיש חילוק בי המצרי� לבנ''י, שה� עבדו ברצו וה� באונס, אבל סו''ס ה� 

, לו כזכיות וזדונות נעשוכיו שבנ''י עשו תשובה,  ולדברינו י''ל עבדו עבודה זרה.
בודאי צרי� כזכיות,  ות שעשו נעשובירלכ אמר לו ''שוטה שבעול�'' דכיו שכל הע

 , כמ''שכשמוע דברי הקב''ה ואפשר מטע� זה נאמר שהי� נס לפניה�. לקרוע
כמ''ש (י''ד, כ''א)  ,ולא נאמר ויבקע הי�מה ראה הי� וינוס,  )קי''ד, ג'תהלי�, (

פר� טענתו, מוא''כ כזכיות,  ונעש זדונותחידוש זה ש כשמוע וי''לויבקעו המי�. 
רי� לקרוע לפניה�. ובודאי צ, שאדרבה זה שה� עובדי� עבודה זרה נעשה זכות

כזכיות נתחדש בקריעת י� סו", כדי לעזור  נעשו נותודזד חידוש זהג� ד ואולי י''ל
      את ישראל ולהציל� ממצרי�. 

  
''ל יעפ''י דברי המהר על התעוררות של תשובה בפרשת בשלח, אחר, טע� וי''ל

כ''ג) ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מי� ממרה, כי ט''ו, דיסקי זצ''ל, על הפסוק (
כדי לתק , והבעו שבטלו מדברי תור ,דהיינו ה� בעצמ� היו מרי� ''מרי� ה�''

נת לה� במרה מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בה�, שבת, פרה  ,את זה
 בימי� אלו צרי� ולכ ש וימתקו המי� ש� ש� לו חק ומשפט,אדומה, ודיני, כמ''

 להתחזק בלימוד התורה, ועי''ז זוכה לעלות למדריגות גדולות, וג� כל אחד ואחד
ביומא (פ''ו) אמר רבי בר חמא בר  אכדאית ,לרפואה שלימה ע''י תשובה יזכה

אמר (ירמי' ג') שובו בני� שובבי�, חנינא, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעול�, שנ
  ' רופא�. כמ''ש (ט''ו, כ''ו) כי אני ה ,בהפרשה וג� זה מרומז

  
למה וכדכתבנו, אבל סו''ס צ''ע  ''ישמעאל''אע''פ שמותר לקרוא בש�  יש להעירב) 

, ישראלצדיקי� מ בודאי יותר נכו לקרוא בש� בשמו, הלא ''רבי ישמעאל'' נקרא
וי''ל עפ''י . ''ישמעאל'' בניה� לקרוא בזמ הזה ישראל לא נהגומטע� זה באמת ו

ואברה�, מסיק  ,וא''ת הא בפרק ב סורר, גבי ש� – דברי המהרש''א בב''ב (ט''ז)
דר� לא כתב כ ''יעקב ועשו'', וא''כ למה בדחש הכתוב למחשבינהו דר� חכמת

דר� חכמת, לא הוה הכא ''ויקברו אותו יעקב ועשו''  דאי הוה כתיב ותי'. חכמת
 ,ידעינ בישמעאל שעשה תשובה, שהיינו אומרי� בי' נמי דחשבינהו דר� חכמת

עשו ויעקב בניו, ולא חשיב להו דר� חכמת, אית  –אבל מדכתיב גבי קבורת יצחק 
שמטע� זה  ולפ''ז י''לת אברה� דלאו דר� חכמת חשיב להו. ל למימר נמי בקבור

י הגמ' הנ''ל, שישמעאל עשה תשובה, ס� דבררפנקרא הצדיק ''ישמעאל'' להוכיח ול
   בשמו. רס� שישמעאל עשה תשובה, אי כא טע� לקרואופשכבר מוממילא עכשיו 

  
שהי''ג מדות  מטע� זה זכה רבי ישמעאל לסדר הברייתא המפורסמת, ואולי

כדי לפרש ולפרס� כוונת  שהוא נקרא ''ישמעאל'' דהיינו כיו התורה נדרשת בה,ש
''ג מדות שהתורה סדר היזכה לש !  שישמעאל עשה תשובה, שמו גר�הפסוק, 

שזהו  וי''ל עוד. , שעי''ז יכול ליישב ולפרש כוונת הפסוקי� בתורהנדרשת בה
ראה ברייתא דרבי ישמעאל, שלכאורה די לומר שראה רבי  –כוונת המדרש 

שיש אחד בישראל שנקרא ''ישמעאל'', דמזה מוכח שישמעאל ישמעאל, דהיינו 
''ישמעאל'' לא הוי  זה שיש אחד בישראל שנקראד ולדברינו י''לעשה תשובה. 

הוכחה ברורה, שישמעאל עשה תשובה, אבל מזה שרבי ישמעאל זכה להיות התנא 
דר הברייתא של הי''ג מדות, זה הוי ראי' והוכחה ברורה יסרבי ישמעאל, ש הגדול

זכה לסדר ברייתא רבי ישמעאל שמו גר� שב אברה� עשה תשובה, ש שישמעאל
   .   זו
  
 ,על הצדיקי� בני לוייש להעיר  –החת� סופר כתב (פרשת קרח)  !  מא לזהוגד

 (יומא ל''ח) שש� רשעי� שהוא ש� מאלופי עשו, וקיי''ל ''קרח''שקראו ש� בנ� 
שאולי היינו דקמ''ל קרא דמייחסו עד לוי לומר ותי' לא מסקינ בשמייהו. ו ירקב,

נראה . מ ניתק מהרה על דאסיק בשמי' דרשעמ'' ,אע''פ שקרח הי' החוט המשולש
וכמו שאמרו חז''ל חוט  ,צרי� להיות אד� גדולהי' בעצ� קרח מצד יחוסו ש מזה

אבל שמו גר� שנעשה רשע. וצ''ל שבודאי יצהר לא ידע  ,המשולש לא במהרה ינתק
כמו  ,כיו שהי' ממזר ,שיש לעשו ב ששמו קרח, ואולי עשו לא פירס� את בנו קרח
קרא נדכיו ש ולפ''ז י''לשפרש''י שאליפז בא על אהליבמה אשת עשו והוליד קרח. 

לפרס� כוונת הפסוק, שישמעאל עשה ו לפרש כדי ישמעאל''''ישמעאל על ש�  רבי
  זכה לסדר הי''ג מדות שהתורה נדרשת בה.  תשובה, לכ

  
לכאורה ש ת הדבש)יצפיחוי''ל עוד עפ''י דברי הגאו� ר' יהונת� אייבשי  זצ''ל (

, שישמעאל עשה תשובה, הלא אי מהו הראי' מדכתיב יצחק קוד� ישמעאל צ''ע
עפ''י הגמ' בפסחי� (ו') אמר רב פפא לא אמר אלא  ותי'קד� ומאוחר בתורה. ומ

ולפ''ז נא מאי דמוקד� מוקד�, ומאי דמאוחר מאוחר. , אבל בחד ענינאבתרי עני
ינא מאי דמוקד� מוקד�, ומאי דמאוחר נא, ובחד עניכא הוי בחד ענידכיו ש י''ל

נא בחד ענירב פפא הוכיח זה ששה תשובה, והנה מאוחר, שפיר מוכח שישמעאל ע
 מאי דמוקד� מוקד�, ומאי דמאוחר מאוחר, דאי לא תימא הכי כלל ופרט, אי

על בכלל אלא מה שבפרט, דלמא פרט וכלל הוא, ותו פרט וכלל נעשה כלל מוסי" 
ינא לא בחד ענש ,מדיני כלל ופרט הפרט, דלמא כלל ופרט הוא ע''ש. הרי מוכח

דכתיב יצחק וישמעאל בניו,  ר בתורה, א''כ מוכח מזהוקד� ומאוחאמרינ אי מ
פירוש הברייתא, אי� הותר  ושישמעאל עשה תשובה, ושפיר מסקינ בשמיי', וזה

, וזה מוכח מדיני תורה בי''ג א ש� ישמעאל, והתירו# הוא שעשה תשובהולקר
מדות שהתורה נדרשת בה, ואח''כ מסדר הי''ג מדות כלל ופרט, שמש� מוכח 

  א בשמו. וובה, וא''כ מותר לקרשעשה תש
.  
  

  
תרמ''א. הי' חתנו של הרה''ק ר' יודא צבי  ט''ז שבטלזכר נשמת זקני הרה''ק ר' יעקב ב� הרה''ק ר' דוד האגער זצ''ל, אדמו''ר השני מזבאלטוב, נלב''ע 

יחידו זקני  שור זצ''ל, מנוחתו כבוד בזבאלטוב, ומילא מקומו בנו אייכנשטיי� זצ''ל, אדמו''ר מראזלא בזיווג ראשו�, ואח''כ בזיווג שני חתנו של הרה''ק ר' ישעי'
  ל זצ''ל, ובחייו מסר את הרבנות לבנו דו''ז הרה''ק ר' משה זצ''ל. מענדהרה''ק ר' מנח! 

  
לומר גימטריאות ופרפראות,  זקני הרה''ק ר' יעקב זצ''ל נתגדל אצל חותנו הראשו� הרה''ק מראזלא זצ''ל, והרבה שאב ממעייני חכמתו. הי' מרגלא בפומי'

! מברכות פי ועניני נוטריקו� בעת קראו פתקי בקשה משמות אנשי! הבאי! בצל קורתו, שרבי! נהנו ממנו עצה ותושי'. ומספרי! ממנו נפלאות אי� נושעו רבי
ח� לפני האורחי! וכל מיני עניי!, והשביע הרעבי! קדשו, הי' צדיק חסיד עניו ושפל רוח דלא מחזיק טיבותא לנפשי', וטוב ומטיב לכל, אשר בכל יו! ער� של

 ,נו הרה''ק ר' יעקב קאפל חסיד זצ''ל (אביו של הרה''ק ר' מנח! מענדל האגערזקני ירש מזקבשמחה ופני! מאירות, וחילק מעותיו לצדקה בלי שיעור.  
והניח תפילי�  ק ר' צבי סופר, הסופר של הבעש''ט,שנכתבו ע''י הרה''בעל מחבר ספר המפורס! אהבת שלו!) התפילי� שלו  ,אדמו''ר הראשו� מקאסוב זצ''ל

  שהניח התפילי�, ובאותה שנה נסתלק, יהי זכרו ברו�. אלו פע! אחת בחייו בערב יוה''כ, ואח''כ אמר שיש לו חרטה 
  

 �יר� זקני , רבינו, יתפלל על בתי, חולה מסוכנת היא, בשבאה אצלו אשה אחת וגעתה בבכיה ,מעשה בזקני הגה''ק ר' משה ליב מסאסוב זצ''ל !כי אני ה' רפא
האשה במר נפשה, איני זזה מכא� עד שישבע לי בחלקו לעול! הבא, שבתי תתרפא, ענה זקני נשבע  רבינו, אמרה לא ימה,ישלח לה רפואה של זצ''ל שהקב''ה

, מה ראה ר, משנפטרה האשה ויצאה, שאל אותו אחד ממקורביו, רבינואני בחלקי לעול! הבא, שבת� תתרפא א! ירצה הש!, לכי לשלו! ובטחי ברופא כל בש
  שקולה שעה אחת של נחמת א! בישראל, כנגד כל עול! הבא של משה ליב אחד מסאסוב. ,, א� אני אומר ל�, החזיר לו הגה''ק זצ''ללהשבע בחלקו לעול! הבא

  
אר לפניו ימש� השיחה תבו ,החת! סופר זצ''לאת קר הגאו� ר' אברה! יצחק וויינבערגער זצ''ל אב''ד קווד פע! אחת בי !ראו התיצבו וראו את ישועת ה' אל תי

הא! לפי דעתו לא הי' נכו�  ,ושאל את החת''ס זצ''ל , וכמעט שהתרופפה האמונה בלב הע!,מאד, הע! שרוי בצער, הפרנסות נתמעטוששנאת העמי! גדולה עד 
תאמי� לי שיש בכחי ליצור  ,כדי לחזק עי''כ האמונה והבטחו� בה', וע''ז השיבו ,לעשות איזו פעולה בכח הטמיר של השמות הקדושי! כמו יצירת גול! וכדומה

הוא  ,לאחוז בדר� זהסער) א� עיקר הסיבה של מניעתי ואטרונק ו ירופי! ''גול!'' בלי התאמצות יתירה, בעמל קל של לגימת מי! (וויי איינעע''י השמות והצ
  שמי שנהנה מאחרי! אסור להשתמש בשמות הקדושי!, וע''כ ג! עלי להמנע. (זכרו� למשה) ,עפ''י הירושלמי הידוע

  
ובי� הנבחרי! היו שני!, אחד הי' מתלמידיו של מר�  ,צו למנות ולבחור לעצמ! רב ומנהיגפע! אחת קהלה אחת סמו� לפרעשבורג ר !  ויושע ה' ביו! ההוא

שהי' מפורס! לת''ח גדול, והשני הי' מפורס! בגודל עבודתו ותפלתו ויראת שמי! שלו, ומר� החת''ס זצ''ל השתדל בכל מאמצי כחו והשפעתו  זצ''ל, החת''ס
(מה  � אי� נישטיא וואס תהלי! קא�, קא ,אמר בנוע! שפתיו ,צ''ל'ס ז, וכשבאו הדברי! לפני החת'נבחרלטובת תלמידו, אבל תוצאת הבחירה היתה שהשני 

 . שתהלי! יכול לעשות, אי� אני יכול)
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