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  :בפתח הדברים
ענקי  בוהקים מספר אישי שגב, בדברי ימי עמנו הזוהרים :אמר הכותב

אשר עלו , של אנשי אלקים יחידי סגולה נשגבההמצטרפים לשורה , מידות

מתוך היותם משרתים , מלכות והנהגת העדה, רוח הקודש, לדרגות נבואה

ומהם אף ירשו את כסאות רבותיהם והיו , באמונה לרבותיהם הקדושים

  .לממלאי מקומם

שימש , ע"זי הכהן הגדול מרימנוב, הרבי רבי צבי הירש, רבינו הקדוש

הוא . בדורות האחרונים, שי קודש אפופת הודכנציגה של אותה שורת אי

הרבי רבי מנחם מנדל , הצדיק הקדושאשר שירת את רבו , הגבר

רבי : "וקנה עקב כך את התואר הנאצל, באמונה נפלאה ע"מרימנוב זי

צמח , מתוך שירותו זה. אשר ליווה אותו לאורך כל ימי חייו, "הירש משרת

אשר , ק הדור הנערץ בקודשועלה במעלות קדושים ואראלים והיה לצדי

ירש ומילא את מקום רבו הקדוש בהנהגת העדה והדור ובהבאת מזור 

  .וישועות עבור עם ישראל
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 שחלפו במשך אותם שנים. ז"שנת תר, דראש חודש כסלו' מרחשוון א

, חסידים ואנשי מעשה, ולי הדורותי צדיקים וגד"הועברו מדור לדור ע

קדושתו והנהגתו המופלאה המציתים בכל לב , סיפורי מופת על עבודתו

  . ולאמונת צדיקים 'השתוקקות והתלהבות לעבודת ה, שומעם

אמרתי , לקראת יומא דהילולא המאה שבעים של אותו צדיק קדוש וטהור

בפניכם לקט ולהביא , אף אני לבוא וללקט מתוך כל אותם סיפורי מופת

מתי יגיעו מעשי : "נבחר שבודאי יביא לחיזוק ולתועלת והשתוקקות לומר

  "!למעשי אבותי

על , מבני ברק א"ג מרדכי גרליץ שליט"הרההתודה והברכה לספרא רבה 

מתוך , אדיבותו והסכמתו שנתן לנו ללקט את הדברים שיובאו להלן

ש האלקים רבינו תולדות אי – "כהן גדול משרת"האוצר המיוחד של ספרו 

וזכותו של בעל ההילולא . ע"הקדוש מרן רבי צבי הירש הכהן מרימנוב זי

תגן בעדו ובעדנו ובעד כל  ע"רבי צבי הירש בן רבי יהודה לייב הכהן זי

ולשמיעת קול , עם ישראל להתברך בכל הברכות והישועות הנצרכות

  .ר"המבשר בביאת גואל צדק במהרה בימינו אכי

•   

  ימי נעוריו
נולד הילד צבי , בעיר דומברובה הגליצאית, לזוג הורים תמימים וישרים

היה חוטר מגזע , רבי יהודה לייב הכהן, האב. ח"בשנת תקל, הירש הכהן

בעל , רבי שבתי הכהן, כבן אחר בן לגאון הקדוש המפורסם, היחס

  .ך"הש –" שפתי כהן"ה

כדי , שמיםמסר האב את בנו למלמד דרדקי ירא , כדרך גוברין יהודאין

ככל . יאלפו בינה ויצעידו על במתי התורה והיראה, שילמדו תורה

אשר עלו , ניכרו כבר בנער גינוני קדושה וטהרה, שמועטות היו שנותיו

  אשר משכו את תשומת , בקנה אחד עם יראתו הרבה ואדיקותו המפולגת

  
 

 ,במלאות לנער עשר שנים. לא ארכו ימי הטובה, ברם .לב מכריו ומודעיו

  ...ונותר יתום גלמוד ונעזב, ותוך זמן קצר גם מאמו, נתייתם מאביו

  מתקדש באולפנת החייטים
ואספו אל , אשר התגורר בטורנא, דוד' ר, נתגלגלו על הנער רחמי בן דודו

כדי להיות לו לאב ולפטרון תחת אביו ואמו שהסתלקו בטרם , תוך ביתו

ולגדלו בצל " חדר"התכוון אף הוא להמשיך לשלחו אל ה, מתחילה. עת

, ובעל כורחו שלא בטובתו, אלא שמטה ידו ונשבר מטה לחמו, החכמה

  .  כדי שיוכל להתפרנס בעצמו, נאלץ לשגר את הנער ללמוד אומנות

והיה האיש ההוא נקי כפיים וירא . יודל' ושמו ר, חייט יהודי היה בטורנא

אשר בתחום לא פחות מ, אשר ניתן היה לסמוך עליו בענייני חינוך, שמים

  .המקצוע

' ומסרו לידי ר, בן דודו ופטרונו של הנער צבי הירש היתום, דוד' בא ר

קיבל עליו , בין התנאים שהיתנה עמו. על מנת שייעשה לשוליתו, יודל

להדריכו בנתיבי , החייט לפרנס את הילד ולהחזיקו סמוך על שולחנו

, וכמו כן, דבעיולהשגיח עליו כי יתפלל ויקיים מצוות כ, היהדות והיראה

אמור החייט , בתמורה לכך. ללמדו את מקצוע החייטות על בוריו, כמובן

אשר הצטרף לסגל , ליהנות מפרי חייטותו של הנער המתלמד והולך

שכן באמצעות עבודתם של , ואל תהי תמורה זו קלה בעיניכם. שוליותיו

שלם אותם חסך מל, משתכר היה החייט סכומים נכבדים למדי, שוליות אלו

  .  אשר דרשו בדרך כלל שכר גבוה, לעוזרים

באשר מצא בו , נשא הנער חן בעיני החייט יותר מכל שוליותיו, עד מהרה

אשר חפפה עליו וניבטה מכל תנועה מתנועותיו , מופלגת, יראת שמים

אשר , ניכרת היתה אש שלהבת כמוסה, גם בתפילתו. ומכל צעד מצעדיו

, התלהבותו בעת שופכו שיח לפני קונו. ליהטה בקרבו פנימה מאין הפוגות

' ור, הפליאו את עיני כל רואיו, הזמן ללימוד התורה בכל עת פנויהוניצול 

למראה תפילתו , מתפעם היה מדי פעם מחדש, מדריכו ומחנכו, יודל

  . היוקדת של נער טיפוחיו

כי את הבגדים המוכנים אשר יצאו , יודל חוק קבוע' עשה לו ר, עקב זאת

הוא מוליכם כדי שיהא , מסר לצבי הירש היתום, מתחת מכבש החייטים

משלשלים היו בעלי , שכן באותה הזדמנות. ומביאם לבתי המזמינים

  .הבתים לידיו של השליח מספר מטבעות בשכר טירחתו

ובחשאי רכש , היה הנער המופלא מקבץ את הפרוטות הללו אחת לאחת

יודל ושוליותיו על יצועיהם ושקעו ' לאחר שעלו ר, בלילות. בהם נרות

תוקע עצמו בין התנור , ה צבי הירש מעל יצועומדלג הי, בשינה עריבה

עורך היה תיקון , לאורם של הנרות. ומעלה שם אור בנרותיו, והכותל

והמשיך עוד , בדמעות שליש ובהשתפכות הנפש, חצות מתוך הסידור

כיבה , לאחר שסיים את חוקו זה. מספר שעות בקריאת תהלים ומעמדות

 .עד שהאיר השחר, משכבו לישוןוחזר אל , הצניעם בין חפציו, את הנרות

  כשדופני התנור משמשות לו , כזה היה חוקו ומעשהו מידי לילה בלילה
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יכול , כך. מפני נגיהת אור נרו והגעת קול רחשו לאוזני הישנים, מחסה

  .היה הנער לשמור על סודו ימים רבים

•   

  הגדול בחייו   הפךמטבילה במקוה שגרמה לה
עד שמלאו לו , מחיצת החייט בטורנאעשה הנער ב, חמש שנים תמימות

  .הגיע ובא המהפך הגדול בחייו, אז. חמש עשרה שנה

רבי , הצדיק הקדושכי הגיע , רעשה טורנא מקול הבשורה, באחד הימים

אור פני "אין להחליף עם בעל ה( ע"זי מפשווארסק" הגדול"אברהם משה 

היה תלמידו של המגיד הגדול , רבי אברהם משה. לשהות בתחומה") משה

. נסק'ולאחר מכן הסתופף בצילו של הרבי רבי אלימלך מליז, ממזריטש

אשר לאו כל אדם זכה לבוא להקביל את פניו , איש קדוש ונורא היה

אל אכסנייתו כי אם  לא הורשו לבוא, גם הפעם. ולהיכנס לפנים ממחיצתו

אשר , שאר יהודי העיר. בני עליה מועטים בלבד, יחידי סגולה, מתי מעט

נסבו על הבית והמתינו , השתוקקו עד מאוד לראותו כראות פני אלקים

כי בצאתו , בתחילה מצפים היו. לשעת הכושר לחזות בנועם זיו פני קודשו

ן ההזדמנות תינת, להתפלל תפילת מנחה ומעריב, ללכת לבית הכנסת

לכשנודע כי הצדיק מתפלל במנין מיוחד בתוך , אך תוחלת זו נכזבה. לכך

  .אכסנייתו

בצאת הצדיק ללכת אל בית , כי בבוקר, פשטה השמועה בעיר, לעת ערב

. פני הצדיק ורתינתן ההזדמנות לכל מאן דבעי לזון עיניו במא, הטבילה

לשוב לעת , ונהכומתוך , ת החל להתפנות מן המקוםקהל הצובאים על הבי

  .בוקר ולזכות בזכיה הנדירה

היה שותף לציפייה , הנער המתקדש באולפנת החייטים, גם צבי הירש

. צבקות' הדומה למלאך ה, לזכות להביט בפני איש האלקים, הדרוכה

פה לאוזן על ידי אשר נמסרה מ, נבה לאוזניו השמועהגו, והכי-אדהכי

, ומיוחסת לצדיק מפשווארסקכי סגולה מיוחדת , חסידים ואנשי מעשה

זוכה למדרגות , כי הטובל ראשונה במקווה מיד אחרי שטבל הוא, והיא

כיון ששמע צבי הירש על ההזדמנות , עתה. נעלות ומיוחדות בקודש

אשר קרם , צץ במוחו רעיון נועז, שתינתן בבוקר לראות את פני הצדיק

  .עוד וגידים עדי הפך לתוכנית מושלמת

נטל , עמד הנער ממיטתו, ד בטרם עלה עמוד השחרעו, בבוקר בבוקר

אשר היה עדיין ריק , ואץ רץ לבית הטבילה, לידיו ובירך ברכות השחר

, דחק את עצמו אל מתחת לאחד הספסלים, הוא נשכב על הריצפה. מאדם

כך שכב מספר שעות . ומצא לו שם מסתור מתחת לערימה של סחבות

  .הצדיק לטבילה כשהוא ממתין לעת הופעתו של, מבלי נוע

לאורך , וברחוב העיר, שעת בואו של הצדיק לבית הטבילה הלכה וקרבה

הצטופפו המוני אדם משני עברי רשות , הדרך שבין אכסנייתו אל המקווה

כאשר נפתחה דלת . כשהם ממתינים בכליון עיניים לרגע המיוחל, הרבים

עמוק  הושלך הס, ודמות קודשו הזוהרת נראתה בפתח, מעונו של הצדיק

הצדיק פסע . ודממה עמוקה נשתררה על פני כל הרחוב, בקרב ההמון

אשר השגיחו לבל יהין , כשמשני צידיו צועדים גבאיו הנאמנים, נכחו דומם

  .אי מי להתקרב אל הצדיק ולהפריעו משרעפיו העמוקים

הקדים אחד הגבאים ונחלץ חושים , בטרם הגיעו פעמי הצדיק אל המקווה

דממה עמוקה . את המקום ולסלק כל איש מתוכו כדי לפנות, פנימה

ולא נשמע כי אם רחש , גם הגבאים נסוגו ויצאו, השתררה במקווה

עד אשר כילה הצדיק , הנער המתין בדריכות במקומו. תנועותיו של הצדיק

והחל , זינק הוא אל תוך המים, וברגע בו יצא הצדיק החוצה, את טבילותיו

אשר פרצה באחת ובקול , פקעת האדם .טובל במקום אשר בו טבל הצדיק

מתוך תחרות נלהבת לזכות בטבילה , רעש גדול מבעד לשערי המקווה

אשר , לא הצליחה להקדים את הנער, הראשונה אחרי טבילותיו של הצדיק

  .מצוי היה כבר בעיצומה של טבילה

, חש הנער כי אש קודש בלתי רגילה מתלקחת בקרבו, בעלותו מן הטבילה

העפילו לגבהים לא , שרעפיו נסקו אל על. רם חש מעודואשר כמותה ט

אשר מילאו את , והוא לא ידע את נפשו מרוב קדושה והתלהבות, נודעו

  ...מדעיו

להתפלל , תיכן הנער את צעדיו אל בית הכנסת, הישר מבית הטבילה

שונה היתה הפעם מכל התפילות שהתפלל , גם התפילה. תפילת שחרית

אשר , תפילה עילאית ונשגבה מסוג חדש לגמריהיה זו . מאז ימי חלדו

, יקדו באש להבה שלא מעלמא הדין, כל עצמו ועצמותו. כמותה טרם חווה

  .ונפשו כמעט ולא יצאה בדברו

פרץ בחביוני נשמתו מבוע , לצד הקדושה הנוראה שבערה בעצמותיו

אשר דמו , ס הגדולים והכבדים"כרכי הש. נעלם של תשוקה לקניית חכמה

אשר , מאז ומקדם כמאורות נעלמים מעולמות גבוהים ורחוקיםבעיניו 

  ע מארונות הספרים שבבית החלו קורצים אליו פת, מדעיו קצרו מלהשיגם

  

  
  

  

לזנק אל תוך מימי , נפשו החלה כומהת בערגון בלתי מובןו, המדרש

  .הדעת ולצלול במעיינות החכמה הכמוסים בהם

שו בתפילה מיוחדת השתפכה נפ, לאחר שסיים את תפילת השחרית

מלווה בשטפי דמע ללא , אשר קלחה מפיו בהתרגשות עזה, במינה

, כי יפרוס עליו את סוכתו, הוא נשא תפילה לפני אביו שבשמים. מעצורים

ויורהו את הדרך הישרה , יפקח את עיניו במאור תורתו, יגיה עליו מאורו

  .להיכנס לפני ולפנים בהיכלותיהן של תורה ועבודת הבורא

ולאחר ששהה עוד שעות , חר שהימסה את עיניו ואת לבו בתפילה זולא

, מבלי יכולת להיפרד מבית מקדש המעט, ארוכות לאחריה בבית המדרש

  .יודל החייט' יצא כשלבו בל עימו לעבר בית המלאכה של ר

, יודל מיד כי איזושהי רוח אחרת עברה על הנער' הבחין ר, בעינו החדה

הרחק מאוזנם , הוא מיהר להטותו הצידה. שוםוכי פניו אינם כתמול של

" ?הירשלי יקירי, מה שלומך: "ודרש לשלומו, של שאר השוליות דבי חייטי

כי משהו , הכרת פניך עונה בך"פנה אליו בנימה אבהית כנה ועמוקה  –

  ".יוצא דופן מתחולל בקרבך

 , מהפך גדול התחולל בהלך מחשבתי" –אישר הנער  –!" יודל' ר, אמת"

! לעולם לא אהיה חייט. גמרתי אומר שלא לעסוק עוד במקצוע החייטותו

החלטתי להקדיש את עצמי ואת כל אשר לי ללימוד התורה ולעבודת 

  "...!השם

לאחר . כשכל הגיגיו קופאים בקרבו, יודל כנד' דקות אחדות ניצב ר

, פתח וניסה לדבר על לבו של הנער, שהתאושש מן התדהמה שאחזה בו

. הזיות שווא ולבל יטה אוזן לשגיונות הנעורים המתעתעים בולבל ישגה ב

הודה לו מקרב לב על כל אשר , הנער הנעלה לא היטה אוזן לדבריו, אולם

, הושיט ידו לפרידה, קירבו ואשר עשה למענו בחמש השנים האחרונות

  .ונפנה והלך על מנת שלא לשוב, לחץ בחום את ידי מטיבו

אשר הכניסו , דוד' ר, ל בית בן דודו ופטרונוהועיד את צעדיו א, לאחר מכן

הודה אף לו מעומק לב , לביתו לאחר מות הוריו ואשר מסרו לידי החייט

  .ונפרד גם ממנו, על טירחתו ועל מסירותו ועל כל אשר פעל למענהו

ופנה ללכת אל אשר ישאוהו , הועיד את פניו אל עבר הבלתי נודע, מעתה

הוא . 'למצוא את הדרך העולה לבית ה, המתוך תקווה עזה ואיתנ, רגלילו

כי יובילו אל המקום אשר בו יפתחו , ושם בו בטחונו' השליך יהבו על ה

, בל לקחתקואל המסגרת אשר בתוכה יוכל ל, לפניו שערי התורה והעבודה

  .ולעלות ולהתעלות בסולמה של קדושה וטהרה, להבין ולהשכיל

•   

  ע"מנדל מרימנוב זיבואו אל בית מדרשו של הרבי הקדוש רבי 
עד אשר הגיע , מעיר לעיר ומעיירה לעיירה, ונדד, צבי הירש, הלך הנער

ישב , ות בפריסטיקנעל כס הרב. ביום מן הימים לקהילת קודש פריסטיק

 הרבי רבי מנחם מנדל, צבקות' מלאך ה, הצדיק הקדושבעת ההיא 

  .אשר לימים עקר לרימנוב ונתפרסם על שמה – ע"מרימנוב זי

נכנס . לאחר נידודיו, הנער, הגיע צבי הירש, ת מדרש נשגב ועילאי זהלבי

והחל שופך את , נטל לידיו ספר תהילים, הנער לבית מדרשו של הצדיק

  .נפשו בדמעות שליש על מזמוריו

אשר לא הסכינו לראות השתפכות נפש שכזו מנער , יושבי בית המדרש

סיים . מה זה ועל מזה זהוביקשו לדעת , חרדו אליו חרדה גדולה, כה צעיר

  :ופתח לגלות אל כל לבו, מחה את דמעותיו, הנער את המזמור שעמד בו

ונותרתי בודד וגלמוד , אבי ואמי עזבוני בהולכם לעולמם, נער יתום הנני"

שלא זכיתי עד כה ללמוד תורה ולקנות חכמה כאוות , דא גרם. בעולם

בו אוכל ללמוד תורה , איפוא נודד לחפש לי מקום כלבבי, הריני. נפשי

  !"ולמלא כרסי מחכמתה

להשביע , וראשית דבר ערכו לפניו סעודה, נגעו הדברים ללב הנוכחים

פנה אל הלומדים בבית המדרש , לאחר שאכל ושבע ויברך. נפשו כי ירעב

כדי ללמוד , כי ייאותו להקדיש לו זמן מה מזמנם מדי יום, והתחנן לפניהם

כדי , זה בכה וזה בכה, ותרמו מזמנם, יםנענו לו הלומד. 'עמו בתורת ה

  .לפתוח בפניו שערי תורה ולסבר את אוזניו בלימודים

מרותק היה הנער שעות , שהואיל אי מי ללמוד עמו, לאחר כל שיעור

כשהוא חוזר ומשנן את הדברים שלמד בהתמדה , ארוכות אל מקומו

  .אשר הפעימו את עיני כל רואיהם, בהתלהבות ובחשק, עצומה

•   

  ולה שימושה יותר מלימודהגד
השלים הנער את חוק לימודיו , כעבור שנתיים ימים מעת בואו לפריסטיק

וכבר יכול היה להצטרף ללימודי הגמרא , אשר חסרו לו מימי ילדות

נשא ונתן עם הלומדים , םהוא האזין לשיעורי. שנלמדו בבית המדרש

חו הטהורה נסקה רו, בד בבד עם לימודיו בהתמדה. ועשה חיל בתלמודו

  כידודי אש , עבודתו את בוראו היתה לשם דבר. והעפילה אל המרומים
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יראתו קדמה לחכמתו וחסידותו זרחה , מלווים היו את תפילותיו היוקדות

חפפה על כל ישותו , ועטרת נהרה גדולה של קדושה וטהרה, על פניו

  .והבהיקה מסביבותיו

יים מאמר רבי שמעון החל הנער הקדוש נושא את נפשו לק, בעת ההיא

שנאמר , גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה:) "ברכות ז(בר יוחאי 

לא ' למד' –' אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו') "ג, מלכים ב(

הוא הביט ". שגדולה שימושה יותר מלימודה, מלמד', יצק'נאמר אלא 

שר מופקד א, בעיניים עורגות אחרי מעשי משמשו של הרבי רבי מנדל

והשתוקק בכל נפשו , היה על ניהול משק ביתו של הצדיק בפריסטיק

  .ומאודו לזכות ליטול חלק בעבודות אלו

כיצד להוציא את תשוקתו הנעלה מן , חשב הנער מחשבות והגה רעיונות

להתחיל לשרת את בית , עד אשר גמלה בלבו החלטה. הכח אל הפועל

כדי שאט אט יזכה ויכנס לפני , ותהי פחותה ונקלה, הצדיק בפעולת מה

והיה , תר לו הנער אחרי הפחות שבמשרתי הבית. ולפנים בשערי העבודה

  .וחילה את פניו להניח לו לסייע לו במלאכתו, זה מסיק התנורים

  .שאל הלה בפליאה –" ?ובמה נכון אתה לסייע"

השיב  –" דבר יום ביומו, מוכן אני לשאת את העצים מן המחסן אל הבית"

  .הנער

שכן מחסן " –העיר המסיק את אוזנו  –" אין זו מלאכה קלה כל עיקר"

יש צורך , השכם השכם, ומדי בוקר, העצים ממוקם הרחק בקצה החצר

תחת מטר סוחף ושלג , בקרה ובכופר, לשאת את הגזירים לאורך כל החצר

  .כבד

  .השיב הנער בנחרצות –!" על מנת כן"

  .היקשה המסיק בחשד –" ?ומה תדרוש בשכר טירחתך"

, רק תותן לי הזכות לשרת את בית הצדיק" –השיב הנער  –!" מאומה"

  !"והיה זה שכרי

מבלי שאיש מבני הבית , נכנס הנער לעבודת השירות במעון הצדיק, כך

  .יידע על כך

•   

  ע"מוכרז להיות המשרת בבית הרבי מנחם מדל מרימנוב זי
מרימנוב  הרבי רבי מנדלאחת המלאכות הקשות שבמעונו הקדוש של 

נוהג היה הצדיק , מטעם הכמוס עמדו. היתה הצעת ערשו של הצדיק, ע"זי

כפי , לשכב על גבי מיטה המסורגת בחבלים, ל מרימנובדרבי מנ, הקדוש

מנוקבות היו בראשיהן מארבע , דפנות המיטה. שנהוג היה בימי המשנה

לכל האורך , ומבעד לנקבים מושחלים היו חבלים מצד אל צד, הרוחות

ומעליהם פורסים את , על גבי החבלים שוטחים היו קש ותבן. ולכל הרוחב

  .הסדין

, מופקד היה משרת אחד ומיוחד, אשר דרש מיומנות רבה, על תפקיד זה

וזה לא מוציאה היה לעולם מתחת , אשר הסכין במלאכה וידעה על בוריה

, ריפוד המיטהעוסק היה הלה ב, שעה ארוכה בכל יום. ידו למוסרה לאחר

והחלקתו בצורה , אשר כלל הצעה מחדש של משטח הקש על גבי החבלים

גם אילו מציע היה הוא את התפקיד , למעשה. שוווה על כל שטח המצע

מי זה , שכן. לא היה מוצא בקלות מי שיהין להטות שכמו ולקבלו, לאחר

באותה , יכניס את ראשו בחשש של גרימת הדרת שינה מעיני הצדיק

  !?קלה ביממה שהוא עולה על יצועושעה 

ברוב תשוקתו העילאית והתלהבותו הטהורה , הנער צבי הירש, ואולם

ובסתר , לא שת לבו לכך, לקיים מצוות שימוש תלמידי חכמים במיטבה

להציע את , פעם אחת ויחידה ולוּ , בו יזכה, לבו ערג וכמה לרגע המאושר

יד הקשה וחששו במקום שאחרים חרדו מן התפק. יצועו של הצדיק

לוטש , ובכל הזדמנות שרק ניתנה לו, היתה רוח אחרת עמו, להתקרב אליו

. היה את עיניו ועוקב בעיון מדוקדק אחרי פעולותיו של המציע הקבוע

כי ימסור לו , אף מוצא היה עוז בנפשו לפנות אליו ולבקשו, מפעם לפעם

, בן מאליואך כמו. את התפקיד ויניח לו להציע את המיטה תחת פיקוחו

  .נדחות היו בקשותיו אלו כלאחר יד

  .כמיהתו המסותרת של הנער המופלא לא היתה לשווא, אמנם

קידמה , בשעה שהגיע להסיק את התנור לפנות בוקר כדרכו, באחד הימים

, פנה אליו, המשרת המציע את המיטה. את הנער הפתעה מרעישה

  .ולחש על אוזנו סוד כמוס, היטהו לצדדין

מוכרח אני " –לאט לו הגבאי  –" מיוחדת שאינה ניתנת לדחיה בשל סיבה"

לנסיעה דחופה אל העיר , בשליחותה של הרבנית, לצאת זה עתה

ובשום פנים ואופן לא אספיק לערוך ולהציע את יצועו של הרבי , הסמוכה

, לפיכך. בשעה בה נוהג הוא לעלות על יצועו למנוחה קצרה, עד הצהרים

כי יודע , ווהמתוך תק, י לך הפעם את התפקידמוסר אנ, מחוסר ברירה

  , חלילה, תהיה מספיק אחראי שלא להוציא תקלהאתה את אשר לפניך ו

  

  
  

  

מבלי , כי הדבר חייב להישאר בסוד מוחלט, למותר לציין. מתחת ידך

  !"שאיש יידע על כך

ניגש , בגיל וברעדה ובסערת קודש. להתרגשותו של הנער לא היה גבול

. אשר זה עידן ועידנים שנשא אליו את נפשו, התפקיד הנעלהלבצע את 

עד , עמל ויגע במשך שעות ארוכות, מתוך זהירות מירבית וכשלבו לשמים

הוא בחן את . להשלים את המלאכה, בסיעתא דשמיא, אשר עלה בידו

ולאחר שבטוח היה כי הדבר יצא מתחת ידיו , מעשה ידיו מכל צד

ושב אל בית , ית בצעדים מתרונניםעזב את הב, בשלימות וללא פגם

  .המדרש ללימודיו ולעבודתו

להחליף כוח קימעה ולאזור , עלה הצדיק כדרכו על יצועו, בשעת הצהרים

אשר נתמשכה לה ברציפות למאז השעות , חיל להמשך עבודתו הקדושה

כשהוא מזמין את , נשמע קולו של הצדיק, לפתע. הקטנות של הלילה

  .יו לחדרוהגבאי הראשי להיכנס אל

  שאל הצדיק בנימה חקרנית –" ?מי הציע היום את יצועי"

  .השיב הגבאי לפי תומו -"! מי שמציע בכל יום, מן הסתם"

וחפץ אני , מישהו אחר הציע את היצוע" –קבע הצדיק בפסקנות  –!" לא"

  !"לדעת מי הוא ומה שמו

הממונה על , ופנה לבקש את המשרת, הגבאי יצא את החדר מלא תמיהה

ובשומעו את שאלת , שב הלה מדרכו, בדיוק באותה שעה. הצעת היצוע

  .נבהל ונחרד עד עמקי נשמתו, הצדיק

כי לא אני הצעתי היום את " –סח המשרת לגבאי  –" אודה לך על האמת"

מוכרח הייתי לנסוע אל העיר הסמוכה בפקודתה הדחופה של . המיטה

הרשיתי , סר ברירהמחו. ונבצר ממני למלא את שני התפקידים, הרבנית

הנער היתום , לעצמי למסור את התפקיד באופן חד פעמי לידי צבי הירש

  !"מבלי שהרבי יחוש בכך, וקיוויתי כי הדבר יעבור בשלום, והמסור

ומסר ברטט את וידויו של , מלא חשש חזר הגבאי ונכנס אל הצדיק

כי הלה עשה , אף הוא הוסיף להליץ יושר בעד המשרת ואמר. המשרת

  .חלילה, ולא במעל, ומחוסר ברירה, ת באופן חד פעמי בלבדזא

  .חקר הצדיק לדעת –" ?ומי היה המציע תחתיו"

  .השיב הגבאי –!" הלומד בבית המדרש, הנער היתום, צבי הירש"

? הנער היתום, צבי הירש" –נענה הצדיק בהתפעלות  –" ?מה הינך סח"

  "...!פלאי פלאות? ואנכי לא ידעתי, עד כדי כך מוכשר הוא

יהיה הוא המציע הקבוע של " –המשיך הצדיק לצוות  –" מהיום והלאה"

וליצוק לתוכה , אם מסוגל הוא כך להציע את המיטה! הוא ולא אחר! ערשי

  !"ם אחראינני זקוק עוד לשום אד, קיתונות כה רבים של קדושה וטהרה

והתפקיד הקדוש הועבר לידיו , הובא צבי הירש לפני הצדיק, ביום ההוא

הוא יהיה על : "עד שפסק והכריז, ולא נתקררה דעתו של הצדיק. חגיגית

ובכך זכה באחת , רתו הראשי של הצדיקשנעשה צבי הירש למ!" ביתי

  .להיכנס לפני ולפנים ממחיצתו של איש האלקים

כששערי שמים , בסולם המדריגות הנשגבות החל טיפוסו המהיר, מעתה

בכל תחומי התורה , והצדיק אינו חוסך ממנו מאומה, נפתחים בפניו

  .והעבודה

•   

  !הרבי מרימנוב מגלה שעיקר ביאתו לעולם היתה בשביל המשרת
הלכה אש שיקדה , לשרת בקודש, רבי צבי הירש, כיון שנכנס הנער הקדוש

להבה עילאית אדירה . ערוךונתעצמה עד לאין , בקרבו מקדמת דנא

וכל הגיגיו בערו עד , תפילתו נעשתה לוהטת ככבשן, מילאה את כל ישותו

וכל יודעיו , דביקותו בשעת התפילה הגיעה לשיאים לא נודעו. לב השמים

אל מול עמוד האש , ניצבו נדהמים ומשתאים, ומכריו מתמול שלשום

  .הנורא שנזדקר לעיניהם לפתע פתאום

וימינו , פקוחה עליו תדיר, רבי מנחם מנדל, ינו של רבונעשתה ע, מעתה

המשיך רבי צבי הירש לשרת בקודש , למראה עיניים. קירבתו ללא סייג

, מאחורי הפרגוד, אולם בחשאי ובהסתר –ולפקח על משק ביתו של הצדיק 

אשר פתח לפניו , הפך הוא להיות המקבל העיקרי של תורת רבו הקדוש

וסייע בידו להעפיל אל מ רומי המדרגות , ושהאת כל שערי החכמה והקד

  .השמיימיות וההשגות האלוקיות

: יוצאי חלציו, ואמר לבניו, רבי מנחם מנדל, עד שנענה אותו צדיק, כל כך

לא היתה אלא למען , י הקדוש לעולם הזה"כשם שירידת נשמתו של האר"

 ,כך לא היתה ביאתי לעולם הזה –רבי חיים ויטאל , הקם את תלמידו

  !"אלא למען הקם את רבי הירש תלמידי

כי אותיות , נכנס רבי צבי הירש אצל רבו והתאונן בדאגה, באחד הימים

  .ותיבות של אש החלו מופיעות לנגד עיניו בשעת התפילה

ל "אלו הן כוונות האריז! בני, תנוח דעתך" :הרגיעו רבו הקדוש ואמר

  "!השייכת לתפילה
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  .השתומם הנער –" ?ומה לי ולהן"

יכולים להגיע רק אחד או " –גילה לו רבי מנדל בלחישה  –" למדריגה זו"

  "?ואתה עוד מתרעם כי זכית לכך –שניים בדור 

, כאשר גדולי דורו תמהים היו על שליטתו העצומה בכל רזי הקבלה, לימים

המשיל רבי צבי , מבלי שראוהו אי פעם עוסק בלימודם, הכוונות והסוד

  :על עצמו ואמר הירש משל

המתארת מדינות וערים , משורטטת' מפה'כמוהם כ, ספרי הקבלה"

למי שאינם נמצאים , זו נחוצה ומועילה' מפה'. באמצעות קווים ונקודות

אך חפצים לקבל מושג מה על מבניהם , בעצמם באותם המקומות

כיר ויודע את מ, מי שנמצא במקום בעצמו, מת זאתלע. ותבניתם

  "...!'מפות'ללא כל צורך ב, וצאיו היטב היטבמבואותיו ואת מ

כאשר הביא לפניו אחד מגדולי הדור את , באחת השנים המאוחרות

, רבי קאפיל ממזריטש, מאת הגאון המקובל האלקי, "קול יעקב"הסידור 

עיין בו , ל השייכות לתפילה"כלול מכל כוונות האריז, אשר יצא אז לאור

  ".לא מצאתי בו כל חדש: "רבי צבי הירש מרישא לסיפא והפטיר

•   

  משרת את המלך
עיר רבנותו , גמר רבי מנחם מנדל אומר לעקור מפריסטיק, בעת ההיא

בה הוצע לו כס  –לרימנוב  ולהעתיק את מעונו ואת חצר קודשו, חיתהנוכ

, רבי צבי הירש, הוא פנה בראש וראשונה אל משרתו העלם. הרבנות

כדי להמשיך ולכהן גם שם , וביקשו להתלוות עמו למקום המגורים החדש

בשמחה רבה , רבי צבי הירש התייצב מיד למשימה. כגבאו וכמשרתו

  .ובחדוות קודש מגולה

ודש של רבי צבי שרתו הנאדרת בקיהתרחבו גבולות מ, ברימנוב, כאן

בנוסף . ולא הצטמצמו עוד בין כותלי המעון הקדוש פנימה בלבד, הירש

החל מהצעת ערשו של  –לתפקידים הותיקים שהיו מנת חלקו מקדם 

ועד לבישול ארוחותיו של , אשר איש זר לא הורשה לקרוב אליה, הצדיק

תה הוטענו מע –או קיפול תפיליו לאחר התפילה והנחתן בנרתיקן , הצדיק

אשר קשורים היו , על כתפיו של רבי צבי הירש גם נושאים ציבוריים

  .והנהגת הדור לתחום הרבנות

•   

  !לך אמור להם
משגר היה רבי מנחם מנדל , גם את הודעותיו הפומביות אל קהל חסידיו

  .אשר לא זזה ידו מתוך ידו, משרתו הנאמן, באמצעות רבי צבי הירש

בעוד בית המדרש , יאת התורהבחג השבועות לפני קר, םבאחת השני

אשר נקבצו ובאו מכל קצוות , ברימנוב מלא מפה לפה במבחר התלמידים

קרא רבי מנחם מנדל לרבי , הארץ לקבל את התורה במחיצת רבם הקדוש

  :צבי הירש ולחש על אוזנו לאמור

, כי מי שלא קיים את עשרת הדברות, רז בקול רםכוה, עלה על הבימה"

  !"המדרש בעת קריאת עשרת הדברותבל יהיה נוכח בבית 

. והכריז ככל אשר צווה, עלה רבי צבי הירש על הבימה, מבלי להתמהמה

, כשכל אחד מתבונן נבוך על סביבותיו, הס עמוק הושלך בקרב הקהל

  .מבלי לדעת את אשר עליו לעשות

, רבי נפתלי מרופשיץ, היה הצדיק הקדוש, אשר קם ועשה מעשה, הראשון

כמי , ופסע החוצה בראש מורכן, הוא קם ממקומו. םמגדולי התלמידי

  ...כי בדיוק אליו כוונו הדברים, א ספקלשיודע ל

מי רואה אותו יוצא  –הואיל וראו הנוכחים את רבי נפתלי יוצא מן ההיכל 

תוך דקות ספורות . כל הקהל כולו לזרום החוצה, אפוא, החל –? ואינו יוצא

  .רהרתו לבדם עם ספר התושנותרו הרבי ומ

כי לא קיימו את , רואני" –נענה הרבי הקדוש אל רבי צבי הירש  –!" נו"

כי מכאן , כי יקבלו עליהם לפחות, ואמור להם, אפוא, צא! עשרת הדברות

כי אז רשאים הם להיכנס ולשמוע , ואילך יקיימו את עשרת הדברות כדבעי

  !"את עשרת הדברות

א ל. יםברי הצדיק ברומסר את דב, יצא רבי צבי הירש החוצה אל הקהל

  .והוחל בקריאת התורה, עד ששוב נתמלא ההיכל מפה לפה, ארכה השעה

•   

  ! ששה עשר ילדים שכל בחייו – ר הנסיונותוּ בכּ 
ובעוד המשרת הקדוש מטפס ועולה בסולם המדרגות אל בינות להיכלות 

של צער גידול , החלו ניתכים על ראשו ניסיונות קשים ומרורים, העליונים

למגינת הלב לא , אולם, בנים ובנות רבים נולדו לו לרבי צבי הירש. בנים

היה זה כור צירוף לצדיק . והסתלקו על פניו בינקותם, זכו לאריכות ימים

אשר רק צדיק , רצוף יסורי נפש איומים שלמעלה מן הטבע, הדור הבא

  .מסוגל היה לעמוד בהם, העשוי כחלמיש, יסוד עולם

  כי בחר לעצמו , ו הרבי רבי הירש מרימנובהעיד על עצמ, ברבות השנים

  

  

  

לפי פשוטם של . עליו השלום, לעבוד את בוראו בדרכו של אברהם אבינו

. אשר נפלאת ונדירה היתה בעוצמתה, תה כוונתו לדרך הצדקההי, דברים

כי כוונתו הקדושה נסובה גם על עשרה הנסיונות שנתנסה , יתכן, אמנם

  .אברהם אבינו ועמד בכולם

והיא , בה עבד רבי צבי הירש את בוראו, ביותר בלטה מדרגת השמחה

אשר  –לא עלינו  –התבלטה שבעתיים על רקע צרותיו ויגונותיו התכופים 

אפילו ברגעיו הקשים , לא הצליחו להעיב על שמחתו באלקיו ובעבודתו

  .ביותר

ובכולם לא כהתה , שיכל רבי צבי הירש בימי חייו !ששה עשר ילדים

בהן ישב , בתוך אחת הפעמים המרות. ולא נפלה רוחו בקרבושמחתו 

רבי . חל היום הראשון של חנוכה, אחרי שכלו את אחד מילדיו" שבעה"

בשמחה של , צבי הירש ניגש להדלקת נרות חנוכה כמדי שנה בשנה

בעת , קולו האדיר. אשר גאו על כל סביבותיו, מצווה ובהתלהבות יוקדת

עד כי סמרו מחרדת , בות ונשמע למרחקיםבחצב ל, ברכו על הדלקת הנר

  .כדין האבלים, כשהוא חלוץ נעליים, וכל זאת. קודש שערות השומעים

כי , ללחוש על אוזנו ולהזכיר לו, ההין להתקרב, אחד מבני ביתו הקרובים

וכי רגשתו הגואה בשמחת המצווה עלולה , מצוי הוא בעצם ימי אבלותו

  .לעורר תמיהה בעיני הבריות

והרי בכך " –והתעשת רבי צבי הירש בגבורת אראלים  –" ?ינך סחמה ה"

  !"עובדים את בורא כל העולמים

ולא , כאוביולא טרח אפילו להתלונן לפני רבו הקדוש על מ, רבי צבי הירש

, לפיכך. שפך לפניו מרי שיח על היגונות התכופות אשר פקדו את מעונו

להשיח את , ש פנימההיא אל הקוד ונכנסה זוגת, כאשר כשל כוח הסבל

  .ולבקש על נפשה ועל נפש עולליה, צערה לפני הרבי רבי מנדל

הוא מחפש לילדיו " –פרש הצדיק בידיו  –" ?וכי מה יכולני לעשות"

  !"אשר אינן מסוגלות להתקיים בעולם הזה, נשמות כה גבוהות ונישאות

והמשיך לטפס אל השמים , אך רבי צבי הירש לא שת לבו גם לזאת

שום צרה וצוקה . שום מחסום ומעצור לא עיכבוהו בדרכו. בכוחות אדירים

, כל תלאות העולם הזה לא נחשבו בעיניו למאומה. רו את רוחוכילא הע

  .השכיחו ממנו כל יגון ואנחה, והתלהבותו רצופת השמחה בעבודת הבורא

לא חדל רבי צבי הירש , אדמותמשחר ימיו ועד יומו האחרון עלי  ,וכך

כל גדולי הדור ניצבו . את בוראו בכל הכוחות ובכל החושים לעבוד

י זקנותו מבי, משתאים מול כוחותיו העצומים אשר השקיע בעבודת הבורא

  .כבשנות בחרותו

העובד את הבורא בכל " –היו אומרים  –" אחר הוא הרבי רבי הירש"

  !"ה הגידים"ח האברים ושס"רמ

שר היה לימים תלמידו הנאמן א ,ע"זי וואהגאון הקדוש רבי יחזקאל משינ

מגדיר היה את עבודת הקודש של , והאדוק של הרבי רבי הירש מרימנוב

הבקיע את דרכו אל השמים , הרבי רבי הירש: "רבו הקדוש ואומר

  !"בגרזנים

•   

  אין מלכות נוגעת בחברתה
. חלם הרבי רבי מנדל מרימנוב חלום נורא, ה"באחד הימים בשנת תקע

, כשהוא מושיב את רבי צבי הירש, ממלאכי מרוםראה את אחד , בחלומו

שכן ראה בכך אות , הרבי רבי מנדל נחרד ביותר. על כסאו שלו, משמשו

, כבר הגיע מלכות שלמה.): "שבת ל(כפי שנאמר אצל דוד המלך , וסימן

והבין כי מרמזים לו מן , "ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימה

  ...השמים על הסתלקותו הקרובה

: בגימטריה" (ה"ארץ רעש"שנת : המכונה בפי החסידים –באותה שנה 

בעיצומה של מערכה עילאית , כידוע, היה רבי מנחם מנדל נתון –) ה"תקע

לקירוב הגאולה ולא חדל להזהיר את תלמידיו שיתפללו עליו כי יוצא את 

שעוד באותה שנה יישמע קול שופרו של משיח , כי אז מבטיח הוא, השנה

, עד מאוד, אפוא, הצר לו, אשר הופיע באותה השנה, החלום. צדקנו ברמה

עשה כי י, בקשה אל תלמידו הקדוש רבי נפתלי מרופשיץוהוא שיגר 

  .לא ידע על כך איש, לבד שניהםמ, אמנם". הטבת חלום"בשבילו 

נענה רבי צבי , בבוקר אחד לאחר תפילת שחרית, זמן מה לאחר מכן

ראה , כי היום בעת התפילה, לפי תומו, הרבי רבי מנדל, הירש וסח לרבו

ר נמנה על חסידי הרבי ונפטר לא מכבר אש, את פלוני מן העיר ראזווידוב

  .כשהוא ניצב לידו במשך כל התפילה, לבית עולמו

  .התעניין הרבי –" ?האם ראית גם את פניו"

  .השיב רבי צבי הירש –!" הן"

רבי מנדל ביקש מרבי צבי הירש לתאר בפניו אי אלו פרטים מן הדמות 

וכי לא , טרכי אכן ראה את נשמת הנפ, והתשובות שהשיב אישרו, שראה

  .היה זה דמיון או חזיון שווא בעלמא
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החלה לפעם את ' כי רוח ה, לרבי מנחם מנדל לא נותר מעתה ספק

. כשל אחד מצדיקי הדור, וכי מתגלים בו כוחות עילאיים, משמשו הקדוש

, אשר כשלעצמה אמורה היתה לשמח את לבבו הטהור עד לאחת, עובדה

". כל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידוב:): "ה"סנהדרין ק(כמה דאת אמר 

כיצד להבדיל את המלכות הניתנת , אלא שנותר הצורך לטכס עצה

  .לבל תיחשב כנוגעת במלכותו של הרב, לתלמיד

•   

  אין תבונה ואין עצה
שה אל רבי נפתלי קלא הסתפק עוד רבי מנחם מנדל בשיגור ב, עתה

רבי נפתלי בהגיע . כי אם הזעיקו להגיע בדחיפות רימנובה, מרופשיץ

כינס רבי מנחם מנדל עוד מספר צדיקים מתלמידיו אשר שהו אז , לרימנוב

הן את דבר החלום והן את , ולאחר ששטח בפניהם, במחיצתו ברימנוב

, ביקש מהם לעוץ עצה, מעשה התגלות נשמת הנפטר לפני רבי צבי הירש

  .כיצד ניתן למנוע את נגיעת שתי המלכויות זו בזו

כי , נימנו הנאספים וגמרו, בסוד שיח שרפי קודשלאחר שקלא וטריא 

להרחיק את רבי צבי הירש מביתו של הרבי , העצה היחידה הקיימת היא

כי מלכותו של , לא יהיה מקום למקטרג לטעון, כדי שעל ידי כך, רבי מנדל

לא ייחשב עוד , שכן מעתה. רבי מנדל נוגעת במלכותו של רבי צבי הירש

והוא רשאי יהיה למלוך , ומו של רבי צבי הירשבית המלכות ברימנוב כמק

  .אך אין לכך שום מגע ושייכו למלכותו של רבי מנדל, בכל העולם כולו

גם . אך סיבותיה נותרו כמוסות ונעלמות מעיני כל חי, ההחלטה נתקבלה

לא גונב אפילו שמץ דבר מן המניעים אשר , לרבי צבי הירש בעצמו

טוש את מישרת משמשותו בבית כי עליו לי, הובילו להחלטה הקשה

  .הצדיק

קיבל , בענוותנותו האופיינית ובהתבטלותו המוחלטת בפני רבו ותלמידיו

, לא חקר ולא תהה לדעת למה ועל מה, רבי צבי הירש את הדין באהבה

להתחנן , רק זאת ההין, ובראש מורכן סבר וקיבל את אשר נגזר עליו

וכי ירשו , אחד בקודש פנימהכי יניחו לו למצער שימוש , ולבקש על נפשו

בכל יום לאחר , לו אך ורק לכרוך את התפילין דרבינו תם של רבו הקדוש

  .התפילה

לא הורשה עוד להראות פניו , אך מעבר לכך, ניתנה לו, אכן, בקשתו זו

  .במעון רבו בכל שעות היממה

אשר שום פשר ושום הסבר לא , העיר רימנוב געשה ורעשה על השמועה

  .צצו והושמעו בכל עבר ופינה, וניחושים וסברות עד לאין תכלית, ניתן לה

ד "ל, ט באייר"ביום י). משלי כא" (אין חכמה ואין תבונה ואין עצה", ואולם

, נקרא הרבי רבי מנחם מנדל מרימנוב לישיבה של מעלה, ה"בעומר תקע

  .ועלה בסערה השמימה

כן אף נבצר ול, לא נכח רבי נפתלי מרופשיץ ברימנוב, בשעת הפטירה

, הגיע ובא לרימנוב, במהלך הימים הבאים, אולם. ממנו להשתתף בהלווייה

במעמד כל בני העיר והמוני תלמידים , וערך לרבו הקדוש מספד תמרורים

שרבי צבי הירש לא , רבי נפתלי דאג לוודא. וחסידים מכל קצוות המדינה

קהל ועדה  ופתח לספר בפני, ואז עלה אל הבימה, היה נוכח באותו הספד

, את הסיבה האמיתית להרחקתו של רבי צבי הירש בירחים האחרונים

  .ממעונו של הצדיק

, זכר צדיק לברכה, היתה זו אך ורק סגולה לאריכות ימים בעבור רבינו"

משמשו , אשר הכורח אליה נבע מגדולתו העצומה של רבי צבי הירש

  !"הנאמן

הילה לגדולתו נתן הצדיק מרופשיץ את מלוא הפירסום והת, בכך

  .הנסתר' משרת'המוצנעת של ה

  :נאנח ואמר, כאשר הגיעו הדברים לידיעתו של רבי צבי הירש

כבודם של התלמידים ! שעשו את הדברים מאחורי גבי, חבל, חבל"

אילו נשאר הייתי , שכן. אך הם ראו ולא ראו, הצדיקים במקומם מונח

והוא , סתלק מן העולםכי אז לא הייתי מניח לו לה, במעון קודשו של הרבי

  !"ממשיך היה לחיות בינותינו עוד רבות בשנים

•   

  אין אדם נוגע במוכן לחבירו
על המשכת , רבי נפתלי צבי מרופשיץ, שקד הצדיק הקדוש, בעת ההיא

ואבה , רבי מנחם מנדל מרימנוב, שושלת המלוכה למשפחות רבו הקדוש

, הודה אריה לייברבי נתן י, צדיק וקדוש, להטיל את המשרה על שכם בנו

  .אשר התגורר ברימנוב

כשבועיים ומחצה לאחר הסתלקותו של הרבי , ה"את חג השבועות תקע

ובאותה הזדמנות ביקש , עשה הצדיק מרופשיץ ברימנוב, רבי מנדל

ולהכתיבו כממלא , בתור ממשיך העדה, להושיב את רבי נתן לייב בראש

  ,לפני: "והשיב, בכל תוקףרבי נתן לייב התנגד לרעיון , ואולם. מקום אביו

  

  

  

ועל , גלויה וידועה ההערכה העצומה שרחש אבא מארי לרבי צבי הירש

  !"כי הגדולה הזו שמורה ומזומנת אך ורק בעבורו, כן ברי לי

י "כשם שהאר': שאמר, שמעתי מפורשות מפי אבי הקדוש: "אף הוא הוסיף

, חיים ויטאלרבי , הקדוש לא בא לעולם הזה אלא כדי להעמיד את תלמידו

רבי , כך אף אני לא באתי לעולם הזה אלא כדי להעמיד את תלמידי

ולו , כי רבי צבי הירש הוא עיקר ירושתו של אבא, אפוא, נמצא' !הירש

  !"יאה המלוכה

•   

  ואת רוח הטומאה יעביר מן הארץ

, סיפר, "דרכי תשובה"בעל ה, רבי צבי הירש ממונקאטש, הגאון הקדוש

לא , שונים שהשמיע רבי נתן לייב באוזני מפציריוכי על אף הנימוקים ה

אשר התעקשו לראותו נושא את עטרת , נחה דעתם של רבים וטובים

כאשר , באחד הימים. ההנהגה וממשיך את שושלתו של אביו הקדוש

פתח רבי , ההפצרות מצד אנשי שלומו הקרובים אליו עלו למעלה ראש

אשר למד , ח להם עובדההוא ס. נתן לייב וגילה את סגור לבו בפניהם

ועד כמה העריך אותו , עד היכן שגבה מעלתו של רבי צבי הירש, להבין

  .הרבי רבי מנדל מרימנוב, אביו הקדוש

  :וכה סיפר

, נכנסתי לבית המדרש, בבוקר השכם, למחרת נישואיו של רבי צבי הירש"

רבי צבי הירש משרת בכבודו , החתן דנן: ולא האמנתי למראה עיני

וכיבד את , כשהמטאטא בידו, הסתובב בבית המדרש הריק ,ובעצמו

  .כדרכו מימים ימימה, ריצפת ההיכל

נכנסתי תיכף ומיד אל , ומבלי יכולת להתאפק, המחזה הסעירני עד מאוד"

מה זאת : "וסחתי לו את הדבר בתרעומת לא מעטה, חדרו של אבי הקדוש

, ת ישראלחסרים שמשים בכל תפוצו, האמנם –טענתי בלהט  –? אומרת

ולא רק לשבעת ימי המשתה , עד כי לא ניתן כבר למצוא מחליף לרבי היא

צריך הוא להסתובב עם המטאטא , השכם בבוקר, למחרת חתונתו? שלו

  "?היתכן? בבית המדרש ולכבד את הריצפה

לי מכבד את 'הירש' –קרא אבי הקדוש בהפתעה  –? מה הינך סח, הוי"

  '!ממש החייתני! ת ליבשורה טובה הבא, הוי? בית המדרש

כמה דאגתי ולא ידעתי  –המשיך אבי באנקת רווחה  –בני , אין לך מושג"

לי לא יכבד את 'אם הירש, האיך אוכל להתפלל היום, להשית עצות בנפשי

לי אוחז את 'כי בשעה שהירש, שומה עליך לדעת, שכן! בית המדרש

משחית  ,הריהו מגרש החוצה כל שטן, המטאטא בידו ומכבד את ההיכל

אחרי טיאטואו נותר  .ואינו מותיר שריד ופליט מן החיצוניים, ומחבל

מבלי שמץ מה של רוח טומאה ובאין , צח ומצוחצח, האוויר זך וטהור

מה טוב ומה נעים להתפלל בבית , כי אז. אחיזה כלשהי לסטרא אחרא

, כי למרות חתונתו שנערכה אמש, כאשר באת וסיפרת לי, עתה! המדרש

שימחת את נפשי והסרת  –לי על משמרתו ומכבד את ההיכל 'שעומד היר

  '!יישר כוחך על כך! דאגה מליבי

  :המשיך אבי וסח לי בלאט, לאחר רגע"

כל עוד יושב , כי מידי לילה בלילה, הלא יודע אתה! אגלה לך דבר נוסף"

רק לאחר . וניצב הכן לשרתני, לי נותן תנומה לעיניו'אין הירש, אני בחדרי

אף על פי . מרשה גם הוא לעצמו ללכת לישון קימעה, ני על יצועישעולה א

ניצב כבר , כאשר מקיץ אני כדי לערוך תיקון חצות, לפני חצות לילה, כן

בידו , נטלה מלאה מים –בידו אחת , לי על משמרתו לפני מיטתי'הירש

  .והוא מושיטם לי לנטילת ידים, מגבת –על כתפו , קערה –השניה 

, הכנתי לי את הנטלה, תי מחתונתו בשעה אחת עשרהלאחר ששב, אמש"

כי , שכן שיערתי בלבי, על כסא סמוך למיטתי, את הקערה ואת המגבת

וכי ? בני, וכלום מה סבור אתה. הפעם לא יהיה מי שיושיטם לי בעת קומי

, קערה בידו השניה, נטלת מים בידו אחת –מי התייצב לפני בטרם חצות 

  ?'בכבודו ובעצמו, החתן, לי'רשאם לא הי, ומגבת על כתפו

מסלק במטאטאו , כי רבי צבי הירש משרת, לאחר ששמעתי מאבי הקדוש"

שוב , ועד כמה מסירותו לאבי הקדוש מגעת, את החיצונים מבית המדרש

  !כי שרביט ההנהגה יעבור לידיו, לא נותר בקרבי שום צל של ספק

ר שגיליתי לפניכם לאח" –סיים רבי נתן לייב באוזני מקורביו  –" ועתה"

, ורק הוא, כי הוא, הלא תסכימו ותודו גם אתם, את הדברים כמות שהם

  !"ראוי למלאות את מקומו של אבי הקדוש

, קם רבי נתן לייב מיד לאחר חג השבועות, כדי שלא יפצירו בו יותר מדי

עד אשר שככה , והתעכב בדרכו כשנה ומחצה, ויצא למסע הרחק מרימנוב

  .ורק אז שב לביתו, כהן תחת אביוהדרישה למנותו ל

. והצדיק מרופשיץ שב למקומו כלעומת שבא, אפוא, רעיון ההכתרה נגוז

, אשר שקקה עד כה חיים שיירות של חסידים, העיר רימנוב ההומיה

  .כזו של הסרת המצנפת והרמת העטרה, התעטפה בדומיה קודרת
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  ע "נסיעתו כחסיד אל הצדיק מרופשיץ זי
לא מצא לעצמו רבי צבי , אשר ירדה על העיר והמחוזות לנוכח היתמות

והוא גמר אומר להיכרך על , הירש מקום תחת כיפת שמיה של רימנוב

לא , אמנם. עקבותיו של הצדיק מרופשיץ ולנסוע להסתופף בחצר קודשו

כי אם השתקעות של קבע באותו בית , היתה זו נסיעה ארעית גרידא

  .מקדש מעט שברופשיץ

היחידה אשר נותרה לו , אחריו ברימנוב את זוגתו ואת בתוהוא הותיר 

ותוך שהוא מביע את תקוותו לשגר להם , בחיים מארבעה עשר ילדיו

המשיך רבי , כאן. קם ועקר לרופשיץ, מעות למחייתם, כפעם בפעם, משם

, צבי הירש לעלות ולהתעלות בעבודת קודשו העילאית והיוקדת

לצד תפילותיו הנוראות ומרקיעות , והתמקדתו העצומה בלימוד התורה

  .היו לשם דבר, השחקים

•   

  קומי אורי כי בא אורך
הצדיק הקדוש , ישב רבי צבי הירש במחיצת רבו השני, שתים עשרה שנה

א באייר "עד יום י. והסתופף בצילו מתוך התבטלות מוחלטת, מרופשיץ

, רבי נפתלי צבי, ורבו הקדוש, אשר בו חשכו המאורות, ז"שנת תקפ

  .נתבקש בישיבה של מעלה

ראה רבי צבי , בפשטות טבעית וללא כל מחשבה על אפשרות אחרת

הלא , הירש את עצמו כממשיך ומסתופף בצל קודשו של בן רבו מרופשיץ

אשר קשרי אחווה עמוקים , יקוב'רבי אליעזר מדז, הוא הצדיק הקדוש

  .נתהדקו ביניהם לאורך שתים עשרה שנות ישיבתו ברופשיץ

, לא היה כל מקום לספק, לפניו. רוח אחרת היתה עמו, רבי אליעזר, ואולם

שלא להניח , הוא גמר אומר. באשר לעטרה ההולמת את רבי צבי הירש

לחמוק ממילוי , הענוותן המסתתר בשפריר חביון, עוד לרבי צבי הירש

, ולהושיבו על כס רבו הראשון ברימנוב, התפקיד השמיימי אשר יועד לו

  .רות"דמוכממלא מקומו בא

ופקד עליו בכל , שילח רבי אליעזר את רבי צבי הירש מעל פניו, ביד חזקה

להתחיל לנהל ביד רמה את בית , תוקף לשוב לעירו ולביתו שברימנוב

ולפתוח את שערי היכלו לפני החסידים , המדרש המיותם של רבו הקדוש

  .אשר יבואו לשחר את פניו

אז הסתלקותו של הרבי רבי מ, במהלך שנות היתמות שפקדו את רימנוב

בלטו בעיר דמויותיהם של שלושה , זכר צדיק לברכה, מנחם מנדל

אשר נקרא בחיבה רבי  –רבי עקיבא : הלא המה, מתלמידיו הוותיקים

בקרבם . שלושתם מבני המקום ומיושביו, רבי ירמיה ורבי יעקב –עקיבקא 

יטול בסופו , כי אחד מאלו, של יהודי העיר קיננה כל העת תקווה כמוסה

בנו של , במקומו של רבי נתן לייב –של דבר את שרביט ההנהגה לידו 

והוא יחזיר את  –אשר סירב בכל תוקף להתעטר בעטרה , הרבי רבי מנדל

  .תפארת רימנוב למקומה

כי דווקא רבי צבי הירש , איש לא העלה עדיין על דעתו את האפשרות

וישיב , חת רבו הקדושת, בסופו של דבר, יהיה זה אשר יכהן', משרת'

  .ביתר שאת וביתר עוז, לרימנוב את ימי אושרה וזוהרה

שב רבי צבי , יקוב'בתוקף הוראתו הנמרצת והנחרצת של רבי אליעזר מדז

והחל לנהוג , קבע את מושבו בבית מדרש רבו ברימנוב, הירש לעירו

  . ברבנות

על אף ההערכה ומידת הדרך ארץ שרחשו בני רימנוב לרבי הירש 

כדי להסתגל לעובדה , זקוקים היו לפרק זמן כשלהו, מקדמת דנא' רתשמ'

עלה לרשת את כס ', משרת'כי ממישרת , ולטעת בקרבם את הרעיון

מכפי שניתן היה לשער , היה זה פרק זמן קצר בהרבה, אמנם. המלוכה

   .בתחילה

•   

  לפתע הובן הרמז שרימז רבי מנדל מרימנוב לפני הסתלקותו 
דווקא בעלי המוחות הגדולים שבין תלמידי הרבי רבי מנחם נזכרו , לפתע

רגעים ספורים בטרם עלתה נשמתו , באימרה סתומה שיצאה מפיו, מנדל

חיבר , הקודם' גילגול'שב, כי זכור לו, הוא אמר אז. הטהורה השמימה

  "שאילתות דרב אחאי"את ה

ה אולי מאותם השלוש –נתגלגלה לידו של אחד מגדולי התלמידים , עתה

איגרת מאיגרותיו הנדפסות של רב שרירא  –המנויים בשמותיהם לעיל 

, לארץ ישראל רבי אחאי בעל השאילתות עלה"כי , בה הוא מספר, וןאג

  ".ישב על כסאו משמשו, ורבי נטרנאי

כי מדובר , אשר נתן יתר תוקף לעובדה, היה זה כעין גילוי מן השמים

  .ז מלעילא מששת ימי בראשיתוהמוכר, במינוי שמיימי השייך לסדר עולם

, ידעו מיד את אשר לפניהם, בני נביאים הם מאז ומעולם, וישראל קדושים

  השיירות החלו לפקוד שוב. והחלו נוהרים רימנובה מארבע רוחות השמים

  

  

  

  

הגיעו לשחר , ויהודים תאבי ישע מכל קצוות הארץ, את העיר הדוממה

אף . גדול בקדושה ובטהרה כדי להתברך מפי כהן, לפתחו של הרבי החדש

וברכות נלהבות רעפו , מתכוון היה לברך את עמו ישראל באהבה, הוא

ובאו עליהם כמים קרים על נפש , מקירות לבבו הטהור על ראשי עם קדוש

  .עייפה

כי ברכותיו הקדושות , והשמועות החלו להתבדר ברבים, לא ארכו הימים

השיירות . פל צרור ארצהמבלי ה, בדרך פלא והפלגה, מתקיימות במלואן

  .נפוץ על פני כל הארץ, מרימנוב' משרת'ושמו של הצדיק ה, הלכו והתרבו

•   

על הבאים לפניו לבקש  דרכו בקודש לקצוב סכומי כסף ולהשיתם

   את ברכותיו
כי אם , אשר כמעט ולא נהוגה היתה אצל צדיקים אחרים, דרך מיוחדת זו

אשר עסקה , היתה אצלו דרך קבועה ומקובלת, לפרקים ובמקרים נדירים

אותם היה מחלק כליל לעניים  בסכומים גבוהים ולא מבוטלים, בדרך כלל

  ... ולנצרכים

הנהגה זו אשר במבט ראשון נראית לאדם הפשוט כבלתי סבירה הונהגה 

ה היה לפעול ישועות לבאים להתברך על ידיו בעוז ובתעצומות ובכך מרב

  .בצילו

הריהו בבחינת , גדולי דורו הם אשר הבינו וידעו כי סכום המושת על ידיו

  . אשר ממנו אין לשנות או לגרוע, פדיון נפש

ממאורע למאורע נוכחו הכל לדעת ולהבין כי עניינים נשגבים יש לו בכך 

  .וזו דרכו להביא מזור וישועה לבני ישראל
 

ל ימיו ומביע את היה מתאונן כ, מצאנז זי״ע "דברי חיים"בעל ההרה״ק 

וכה , רהר בתחילה נגד הנהגתו זו של הרבי מרימנוביעל אשר ה, חרטתו

  :היה מספר

פגש , כאשר הגיע לראשונה להסתופף בצילו של הרבי רבי הירש זי״ע"

 השיב לו. אשר בא להתחנן על בנו החולה שיחיה, במקום יהודי עני ואביון

אך בתנאי שיקדים , כי מוכן הוא לברכו ואף להבטיחו כי בנו יתרפא, ביהר

  .טבין ותקילין, ויתן סך שמונה עשר זהובים

החל מורט , אשר מן הסתם לא נפגש בסכום כזה מימיו, היהודי העני

מנין אצליח להשיג סכום עתק ! רבי: "בשערות ראשו ומצווח ככרוכיה

  !"... ביתי ברעב הרי גם בלאו הכי גוועים בני! ?שכזה

רשאי אתה , מצדי" -השיב לו רבינו בקור רוח  -!" אין זה מענייני"

, ועד כרים וכסתות -למשולחן וכסאות , למשכן את כל תכולת ביתך

  !"...אפילו לא אגורה פחות, ובלבד שתביא לי את הסכום במלואו

ולא , נתפלץ לבי בקרבי" -סח הצדיק מצאנז  -" כשומעי את כל זאת"

  .לתי לעמוד מנגד ולהחרישיכו

: ניגשתי אליו בלאט ואמרתי לו, המתנתי לעני עד שיצא מחדר הרבי

, ה"בעז, והוא יחלים, ה עבור בנך"אני אתפלל להקב! אינך צריך לכל זה"

  !" גם מבלי שתשלם אגורה

מצא כבר את , ועם בואו, העני הלך לביתו שמח וטוב לב. כך היה, ואכן

  .בנו הילד בריא ושלם

רחמנא , נפטר הילד במיתה חטופה, ולפתע פתאום, לא חלף זמן רב, םבר

  ...ליצלן

נפלה עליו כרעם ביום , אשר הגיעה לאוזניו של הצדיק מצאנז, הידיעה

אלא , כי לא על עסקי ממון נתן רבינו את דעתו, עתה התחוור לו. בהיר

טלה וכי לא ניתן היה לב, לבטל גזירה רעה מעל היהודי, שכל כוונתו היתה

  .כי אם באופן זה בלבד

 - מפטיר היה רבי חיים אחרי סיפורו  -!" כל ימי אינני חדל להצטער"

ה זה התערבתי בעסקיו למ! ?מדוע הכנסתי את ראשי בין ההרים הגדולים"

  !...?הירש' של הרבי ר
  

מצאנז  "דברי חיים"ק בעל ה"הרהוכך סיפר לימים משמשו הנאמן של 

, לבין אחיו, בין רבו הקדוש מצאנז, על דו שיח שהתנהל בנוכחותו זי״ע

  :הגה״ק רבי אביגדור מדוקלא זי״ע

כי טובה גדולה טמונה , ראשר נענה ואמ, היה הגאון מדוקלא, הפותח

להודיע , יכול אדם הנתון בצרה, ובאמצעות, שכן. "טלגרף"בהמצאת ה

  .עליוכדי שיתפלל , הדר בריחוק מקום, עליה לרבו הצדיק

אשר אינו יודע מעצמו על חוליו של , צדיק כזה" ":דברי חיים"השיב לו ה

חבל לבזבז מעות על  -עד כי יש צורך להודיע לו זאת בטלגרף , החסיד

  !"... משלוח טלגרף אליו

שהיתי , אל הרבי רבי הירש מרימנוב, באחת מנסיעותיי" :והמשיך וסיפר

אשר , חד אשר הכרתי היטבכאשר בא לפניו אדם א, בחדר קודשו פנימה

  ). פתקא(' קוויטל'והגיש לו , גפן-התפרנס מייצור צמר
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סכום עתק . כסף-נענה הרבי והורה לו לתת פדיון בסך שמונה עשר רובל

  ! ממש

  .התחייכתי שלא ברצוני, כשומעי זאת

השבתי . פנה אלי ושאלני לפשר הדבר, משהבחין הרבי רבי הירש בחיוכי

לא יעלה בידו הסכום , איש את כל ביתו ורכושוכי גם אם ימכור ה, לו

  . הנקוב

כאשר מן , וכי מה יכולני לעשות: "והשיב לי, אך הצדיק לא נרתע מכך

  !"?שזהו הסכום המושת עליו ואותו עליו לתת, השמים מראים לי

והשם הטוב  -את סיפורו " דברי חיים"סיים ה -" האיש הלך מבלי לתת"

מן האסון המר אשר פקד אותו כבר ביום , ישראליציל אותו ואת כל בית 

  !המחרת

אילו היה אותו אדם מציית " -ואמר " דברי חיים"המשיך ה -" אמנם"

הרי , חרף המאמץ העל טבעי שנדרש לכך, ופורע את הסכום העצום

  ".בווודאי ניצל היה מן הגזירה האיומה

האדם רואה את הצרה הממשמשת ובאה על , כי הצדיק האמיתי, ללמדנו"

והוא אף מקדים ומכין , הוא יודע עליה גם ללא טלגרף, עוד בטרם תבוא

  !"...כדי להצילו מרדת שחת, לאדם את הכופר ואת הפדיון
  

, בכפרי אחד אשר בא לבקש את ברכת הרבי מרימנוב, מעשה דומה ,ושוב

דרש ממנו הרבי סכום עצום  ,םעאלא שהפ. רכו מידי עידן בעידןכד

  . כתמורה לברכתו

, אשר הכירו מימים ימימה, רבי אריה לייביש, נה הכפרי אל חתן הרביפ

  .ותר לו על הסכום הגדול והכבדל, לפני כי ימליץ עליו לפני הרביוהתחנן 

ונכנס לתנות לפני הרבי את מצבו של , נענה רבי אריה לייב לבקשה

תר לו על הסכום הגדול ולבקש לו, אך בקושי לחם לפי הטף המכלכל, האיש

  . הושת עליואשר 

ניאות הרבי וויתר על , ומשום כבודו של חתנו, לאחר הפצרות מרובות

  .הסכום אשר דרש

חזר הכפרי כשידיו על ראשו והוא , עד שלא יצאו ימים אחדים, ואולם

אך בקושי ניתן היה להבין את הסיפור . מתלעלע בבכיו מאין הפוגות

וגם , ו נשרףכל משק, דליקה נפלה בביתו שבכפר: הנורא שהיה בפיו

  .בנפשות ביתו פגע האסון המר

, הצביע בפניו על הכפרי האומלל, שלח הרבי לקרוא לחתנו אליו החדרה

, כי אם הקב׳׳ה אמר למשה רבינו, ״עד מתי לא תדעו ולא תבינו: ואמר

הרי זה  -ולא אמר ״ויתנו לי תרומה״ , עליו השלום ״ויקחו לי תרומה״

כי אז , יהודי וצריך להצילו ממנהמשום שכאשר מידת הדין מתוחה על 

מבלי , שומה על הצדיק לקחת ממנו תרומה ביד חזקה ובזרוע נטויה

  ...״!להתחשב בשום בקשות ותחנונים

•   

  גדולי ישראל בודקים את הנהגתו הפלאית
, כאמור, עוררו, דריכת כוכבו הזוהר של רבינו בשמי עולם ההוד היהודי

השומרים המופקדים על , את חושי הביקורת של כמה וכמה מצדיקי הדור

לסקור את מהותו של , אשר התייצבו על משמרותיהם, ישראל כרם בית

לנסוע במרכבה רתומה למספר , דרכו ושיטתו של רבינו. האור החדש

אשר הגיעו לעיתים לסכומים , כמו גם פסיקת סכומי הפדיונות, סוסים

, היוו עילות מספיקות לביקורת ולמורת רוח מצד אותם צדיקים, אגדיים

  .של רבינו עדיין לא נתגלו לפניהם די הצורך אשר מדרגותיו השמיימיות

, רבי זאב וולף פרנקל, הגאון הקדוש, אחד מגדולי הדור ההוא היה

הוא נשא על . "משיב כהלכה"בעל שאלות ותשובות , ק פשווארסק"אבדק

בהיותו נמנה על גאוני הדור , ראשו כתר גאונות וכתר חסידות גם יחד

ם על ידיהם של גדולי הדור ימ יוצק, ןכמו כ, ובהיותו, וחריפיו המפורסמים

אף כסתו עוד מוטלת היתה בין . ומרבה להתאבק בעפר רגליהםהקודם 

בעת עמוד שם , היושבים ראשונה לפני הרבי רבי מנחם מנדל מרימנוב

  ".הירש משרת"בתוך רבי , רבינו על משמרתו

 ת נבצר מרבי זאב וולף להבין את פרש, למרות רוחב בינתו ודעתו הרמה

ואת מקור הרוח החיה המפעמת , דריכת כוכבו המופלאה של רבינו

קום משכן אל מ, מצפון ומים, ממזרח וממערב הנוהרים, באלפים וברבבות

בני 'של , הדהימה אותו נהירתם רימנובה, ביותר. כבודו שברימנוב

, חריפים ושנונים, בני אבהן ובני אוריין, אברכים בני עליה –' הנביאים

, עליהם נמנו. ודת גדולי הדור הבאאשר היוו את עת –שים חסידים ופרו

רבי שלום , רבי יחזקאל משיניווא, בנו, רבי חיים מצאנז: הגאונים הקדושים

  .ועוד, מקאמינקא

כי , שאין לחשוד בבני עליה כגון אלו, לגאון מפשווארסק, ברי היה לו

ל כי תהו ע, וחזקה עליהם, נוהגים הם אך כנהות כבשות אחרי העדר

  ב על שורשיטוהתחקו הי, בטרם באו להרוות צמאונם במימיו, הקנקן

  

  

  

גדלה , ודווקא משום כך. ארותיובטרם בחרו להסתופף בצל פ, האילן

הירש 'מה מצאו להם הללו במשכיותיו של רבי : החידה בעיניו עד לשמים

  '?משרת

את רבי , ובאחד הימים פגש הגאון מפשווארסק באקראי, נסתבבו הסיבות

זה " –קידם הגאון את פניו בתרועת גיל  –!" הו" .האברך, אל משיניוואיחזק

החריף , אתה: כדי לשאלך את המעיק על לבבי, עידן שחפץ אני לפגשך

ולא ? כי אם לרימנוב, לא מצאת לך לאן לנסוע, המוכיח והמבקר, והשנון

  !"אתמהה –אומר תורה ' הירש משרת'כי , אלא ששמעתי, עוד

  .השיב רבי יחזקאל משיניווא בעוז ובלהט –!" ורההוא אומר ת, אכן"

התקצף הגאון מפשווארסק לשמע נימתו  –" ?הגם אתה כבר בתמימים"

יכולים : "והפטיר, לא נאלם רבי יחזקאל דומיה .הנלהבת של הגאון הצעיר

  !"לראות ולשמוע בעצמכם, אתם לבוא

  .ובזאת נפרדו איש מעל רעהו

יחזקאל משיניווא יושב ברימנוב ומסתופף ורבי , באחד השבועות הבאים

במרכבתו , בערב שבת בשובו מן המקווה, הבחין, בצילא דמהימנותא

לשמחתו לא היה . רבי זאב וולף פרנקל, החולפת של הגאון מפשווארסק

להיווכח במו עיניו , אכן, ובא, על אשר נענה הגאון להצעתו, גבול

  .במתרחש ברימינוב

לא הרחק מרבינו , שווארסק אל השולחן הטהורהיסב הגאון מפ, בליל שבת

ואוזניו כרויות לכל הגה היוצא  ומתנועותיכשעיניו פקוחות על כל תנועה 

, דבר –" תורה"דרוך היה האורח המבקר לקראת אמירת ה, ביותר. מפיו

  ...אשר לא יכול היה להאמין כי יתרחש בכלל

" תורה"שמיע בטרם פותח היה את פיו הקדוש לה, דרכו של רבינו היתה

וכשפניו מופנות כלפי , מטה היה את ראשו לאחוריו, בשולחנו הטהור

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על "ממלמל היה את הפסוק , מעלה

 ,גם הפעם. היתה זו מעין הכנה לקבלת שפע תורה מן השמים". לשונה

 והורה, התעשת, לאחר ששהה זמן מה בהכנה זו, ברם. עשה רבינו כן

  .באותה סעודה לא אמר רבינו תורה. בזמירות השבתלהמשיך 

מיהר רבי , לאחר הסעודה משקמו מן השולחן ורבינו יצא מבית המדרש

טפח על כתיפו , לף מפשווארסק לעברו של רבי יחזקאל משיניוואוזאב ו

 –כשלא יודעים ! נו: "ולחש על אוזנו בנימת נצחון, טפיחה רבת משמעות

  .ש פניו בקרקע והחרישרבי יחזקאל כב !"לא אומרים

כי , שכן בסתר לבם הבינו כולם. חרה הדבר מאוד, גם לשאר החסידים

טומן בחובו מעקב ומבחן , בואו של רבי זאב וולף לשבות שבת ברימנוב

  .ואי אמירת התורה גררה אכזבה, אחרי הנהגתו החדשה של רבינו

  :אף ההין ושאל את רבינו עצמו, אחד מבני ביתו של רבינו

  "?אין אומרים תורה, משום שרבי וולף נמצאהכי "

ומן השמים לא נתנו " –התנצל רבינו בענוות תומו  –" מה יכולתי לעשות"

  "?לי

שוב היטה רבינו את . חזר על עצמו אותו המחזה גופו, בסעודת שחרית

פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על : "שוב אמר את הפסוק, ראשו לאחוריו

  .א אמר דברול, אך שוב החריש –" לשונה

מעיינות . פתח רבינו ואמר תורה כדרכו מימים ימימה, בסעודה השלישית

ודברי , דברי התורה זרמו כמשה מפי הגבורה, החכמה קלחו בשפע רב

ורדים י, מעוררים ומטהרים, סר וכיבושיןהתורה משולבים היו בדברי מו

  .חדרי בטן

. ת המדרש באפלולית מוחלטתטובל היה בי, בשעת הסעודה השלישית

נכנס , ולאחר מכן, "אל מסתתר"נוהגים היו לזמר , לאחר אמירת התורה

  .ומדליק את הנרות, היה אחד שכבר בירך ברכת המזון והבדיל

  :ציין ואמר, אשר סיפר בעצמו את הסיפור, רבי יחזקאל משיניווא

לוחשות יושב הייתי כעל גחלים , לאחר שסיים רבינו את אמירת התורה"

כדי שאוכל לחזות , וממתין בכליון עיניים להעלאת האור בבית המדרש

ראיתי את , כאשר הודלקו הנרות. בהבעת פניו של רבי וולף מפשווארסק

והנה הוא מליט פניו במטפחתו ומוחה את הדמעות הזולגות , רבי וולף

  ".מעינו

מוסר היה את , ע"זי אנטוורפן-מפשווארסק ה'נקלר רבי יע"האדמוק "כ

: אף הוא היה מוסיף. עד לרבי יחזקאל משיניווא, איש מפי אישהסיפור 

גלג ילמרות שכבר ל: דול של רבינו מגיעצאו וראו עד היכן היה כוחו הג"

פי רבינו הועילה שמיעת תורה אחת מ, תה שבתהגאון פעמיים באו

  ".להביאו לידי בכיה רבה כל כך

  הוצאת הכף והמחתה
משיב "בעל ה, י וולף מפשעוורסקשוב לא מיהר רב, אחרי הדברים האלה

כי אם נותר לשהות ברימנוב גם בימי , לקום ולחזור לביתו, "כהלכה

  כתום , סעד את סעודתו על שולחנו של רבינו, ביום ראשון. השבוע הבא
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  :הרכין את ראשו וביקש, ניגש הגאון לפני רבינו, הסעודה

מי אנכי " :שאלובענווה טבעית וכנה , רבינו נרתע לאחוריו !"ברכני, רבי"

  "?לברך את הדר גאונו

: נעתר רבינו ואמר .והפציר ברבינו עד מאוד, אך הגאון האורח לא ויתר

  .ונאות לברכו". הרי כהן אני"

, בעת ההיא. חלף רבינו בדרכו על פני ריישא העיר, בעת נסיעה, לימים

סר רבינו מדרכו . התגורר הגאון מפשווארסק תקופה מסויימת בריישא

חרד הגאון לקראת רבינו וקיבל את פניו  .בהיכלו ןקר את הגאוונכנס לב

ונתיישבו , ערך לפניו את השולחן, אף הוא בכבודו ובעצמו. בכבוד מלכים

היכן למד , הואיל הגאון לשאול את רבינו, במהלך הסעודה .לסעוד יחדיו

  .את חכמת האמת ומנין לו הידיעה הרחבה והעמקה בסודות התורה

  :השיב לו רבינו

. ב עורקים שבלב"ל –וכנגדן , ב נתיבות חכמה"כי ישנם ל, הלא תדעו"

הרי כנגד כל עוקר ועורק , אבריו ויזכך את חומרו ישמוראשר , והאיש

ב "וכאשר יזכך את כל ל. יאיר לעומתו נתיב מנתיבי החכמה –המזדכך 

באורם יראה , ב נתיבות החכמה כולם"עליו אורם של ל יגיע, י לבבוקרעו

  !"ין נסתר מנגד עיניואור וא

להסיר את הכלים , ניגש תלמידו של הגאון ובן משק ביתו, בתום הסעודה

תפס בידי תלמידו ולא , אולם הגאון קפץ ממקומו. הריקים מעל השולחן

הוצאת הכף והמחתה הריקים " :תוך שהוא קורא, הניחו לגעת בכלים

וטלת על היתה אף היא עבדוה המ, מבית קודש הקדשים ביום הכיפורים

הריקים מעל  הכליםפינה הגאון בעצמו את ו !"הכהן הגדול בעצמו

  .השולחן

, פך לאחד ממעריציו הנלהבים ביותר של רבינוה, הגאון מפשעוורסק

אף הרים את התרומה הראשונה לבניית בית חדש בעבור , םיאובימים הב

  .רבינו ברימנוב

  ישראל שבאו להסתופף בצילוגדולי 
  ר שסיפ ע"זי "רבני יששכ"ק בעל ה"הרה: בין הבאים להסתופף בצילו היו

רבינו צבי  :"צבי" שנקראים בשם אנשים' המשיח ביקר אצל גמלך כי 

ב ורבי צבי הירש מזידטשו, רבי צבי אלימלך מדינוב, במרימנו שהיר

 כי, שיוכל כבר לבוא לגאול את עם ישראל שיעתירו עבורו וביקש מהם

   ...נמצאיםהקשה בהם הם והצער ת לסבול את הגלו אינו יכול

, רבי ישעיה אשר מרופשיץ אליעזר מדזיקוב רבי שמעון מירוסלאב רבי

 ,היה ממעריציו ע"זי ין'ישראל מרוז רביק "הרהגם , רבי שלום מקמינקא

ו כי לשבת זו צריכים לנסוע ע אליו לשבת פרשת פרה באומרואף נס

נכדו נשא לאישה את בתו : חיתון-והוא אף בא אתו בקשרי !רלצדיק הדו

  .של רבנו

  דאגה אחרונה לעניי ישראל
ביקשו מאתו בני משפחתו כי יאות לעשות סבב , ז"תר'ח חשוון שנת ה"בר

הבית ומוסדות החסד שהיו  להתרימם על הוצאותבין חסידיו הרבים ו

, היו אלו ימים של כפור וקור גדול ,נסע לכמה עריםרבינו  .ברשותו

כשהוא חולה  ו מוכרחים להשיבו לביתווהי כתוצאה מכך נפל למשכב

     .מסוכן

, את תפילת הערביתבמסירות נפש לאחר שסיים  ,ז"חשון תר' לביום 

אשר המתינו עדיין , הורה רבינו להכניס את בעלי הבקשות המיוחדות

לנוכח חומרת , ואולם. וציפו לשעת הכושר להיכנס לפניו עם פתקאותיהם

, כי אם לגבירה אחת מבנות העיר, ניחו הגבאים לאיש להיכנסלא ה, מצבו

אשר עמדה כל השנים , אלמנה צדקנית ובעלת צדקה יוצאת מן הכלל

אף , ובטרם צאתו למסע האחרון, רבינולימין מפעלי הצדקה העצומים של 

כדי לכסות לפי שעה את , הלוותה לו סכום עתק של חמש מאות רובל כסף

  .אשר העיקו על הבית באופן מיוחד, החובות הכבדים ביותר

  :פתחה ושאלה, כאשר נכנסה אל הקודש פנימה

אף הכין מזון , רבינו הקדוש דאג כל ימיו לעניי העיר ולמשפחותיהם"

זן , השיא יתומים, ומחיה לאביונים ודלים אשר הגיעו הלום ממרחקים

אינו לידו את , ומן השמים –אלמנות ופירנס את כולם ביד רחבה 

 אשר העתיקו עליו , עשירים ונגידים מכל קצוות הארץ, המתנדבים בעם

אנה יפנו כל , ועתה" .לכלכל את כל ההוצאות המרובות הללו, עפרות זהב

לא יהיה בהם , אקדיש לכך את כל הוני ורכושיאם אף  והרי לוּ ? אלו לעזרה

  ?"סיפק כדי לכלכל את כל משא הצדקה האדיר הלזה

, כי אכן, מבקשני ממך" :והשיב לה בעוז, אזר רבינו את שארית כוחותיו

  המשיכי לפרנס ולכלכל את , את תעמיסי את עול העניים הללו על כתפייך

  

  

  

  

  

כאשר היו , המשפחות הנזקקות ולהטריפם לחם חוקם מדי שבוע בשבוע

כי הקדוש ברוך הוא ימלא , ואני הנני מבטיחך נאמנה, עד כה באמנה אתי

הקדושה , מידו המלאה הפתוחה, וימציא לך כדי סיפוק הוצאותיך חסרונך

  !"והרחבה

לא הסיח רבינו את דעתו הקדושה ממעשה , עד נשימת אפו האחרונה, כך

  .ואילו בעד הרבנית וילדיו לא ביקש דבר, הצדקה ומצורכיהם של העניים

את האפוטרופסות על העניים , בתמורה לקבלת הגבירה על עצמה

אשר כללה את , תח רבינו והעתיר עליה ברכה גדולה וארוכהפ, והנצרכים

נענתה , משסיים לברכה .כל הטוב הגנוז לצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא

  :הגבירה שוב ושאלה

מכאן " –השיב לה רבינו  –!" מאומה" "?רבינו מה אתן בעבור הברכה"

  !"אפוא למאומה, ואינני זקוק עוד, ואילך שוב אינני גבאי צדקה

הריני מוחלת לרבינו את חוב חמש מאות " –נענתה היא  –" אם כן"

נזדהרו  –!" החייתני" .!"אשר הלוויתי לרבינו בטרם צאתו למסע, הרובלים

שככל שתאבי , אשוב ואברכך שנית, ובשכר זאת" –פני קודשו של רבינו 

מיהר רבינו  –" אך זאת בתנאי! לא יחדלו מימיו לעולמים –מבאר עושרך 

כדי שלא ישבר , שכל ימיך לא תעתיקי את מגוריך מרימנוב" –להוסיף 

  !"אשר יהיו מעתה סמוכים על שולחנך, מטה לחמם של עניי העיר

  יצאה נשמתו בנשיקה

עת יצאה הגבירה המבורכת מלפני , השעה היתה אחת עשרה בלילה

עד כי בדרך , ואש המחלה החלה שוב לקדוח בגופו הקדוש והטהור, רבינו

כיצד אינו מאבד את הכרתו ואת צלילות , תן היה להביןהטבע לא ני

והחל קורא קריאת שמע שעל , אך רבינו התחזק וישב על המיטה. דעתו

כדרכו כל ימיו בעבודתו את , בקול רעש גדול ובהתלהבות עצומה, המיטה

  .בוראו

, ראו הנוכחים את מסירות נפשו העצומה, "שמע ישראל"בעת קוראו 

הנה הנה משלים הוא את נפשו ומרקיע עמה  כי, וכבר בטוחים היו

ברוך שם כבוד : "נשמע קולו בשאגת אדירים, לאחר דומיה, אולם. לשחקים

בקול , רבינו המשיך לקרוא קריאת שמע מילה במילה". מלכותו לעולם ועד

  .עד גמירא, צלול וברור, רם

למרות שזה שמונה , אף הוא ביקש מספר פעמים לנקות את גופו הטהור

וגפו הקדוש היה נקי וזך ללא שמץ , לא בא שום דבר מאכל אל פיו ימים

  .של פסולת

יושב ... ויהי נועם"והחל באמירת , שוב נטל לידו, קרוב לחצות הלילה

  :נענה ואמר, משסיים את המזמור". בסתר

ימחול לו הקדוש ברוך הוא לכל מי (לכל מאן דמצער לי , שארי ליה מריה"

  )שציער אותי

מיהר להושיט , הגבאי ".שהכל נהיה בדברו"קול רם ברכת ופתח לברך ב

נשכב על מיטתו , אך רבינו דחה את הכוס מלפניו, לו כוס מים לשתות

, העביר את יד ימינו על פינו ועל זקנו, כשפניו הקדושות כלפי מעלה

' סמוך לחצות הלילה אור ליום ל –ברגע כמימרא , וכך, מעילא לתתא

יצאה נשמתו הקדושה  –ז "שנת תר, ליודראש חודש כס 'א, מרחשוון

  .בקדושה ובטהרה

  של אש נראה בשמיםעמוד 
בו השיב רבינו את נשמתו הקדושה בנשיקה לאביו , באותו הרגע

לעיני הניצבים . הבהיק אור גדול מבעד החלון אל הבית פנימה, שבשמים

אשר נראו כשרביטי אש אשר ירדו , אים בשמיםנור תהתגלו אותו, בחוץ

הופיע , אשר בקצה האופק, יעקבשיפולי הר. ונעלמו בהגיעם לארץ, ממרום

שקע העיגול , ועם צאת נשמתו הטהורה, עיגול ענק של אש כעין הארגמן

  .ארצה ונעלם

ראו אף , עיר המרוחקת מספר קילומטרים מרימנוב, תושבים בנאוויטניץ

ורבים , ואת האור המוזר שבקע מעל האופק ברימנובהם את עיגול האש 

  .כי דליקה נפלה בעיר וכי רימנוב בוערת, מהם בטוחים היו

כי נח " ☺ז"וע, כתובות יז(מן הראוי לציין בעניין זה את דברי הגמרא 

אפסיק ליה עמודא דנורא בין דידיה ) כאשר נפטר אותו החכם(נפשיה 

וגמירי ) בינו לבין העםהפסיק עמוד של אש מן השמים (לעלמא 

דלא מפסיק עמודא דנורא אלא אי לחד בדרא אי לתרי בדרא , )ומקובלנו(

)" אלא או לאחד בדור או לשניים בדור בלבד, שאין עמוד של אש מפסיק(

כי העמוד של אור , ומה שאמרו דאיפסיק ליה"ל מפראג "ומבאר המהר

  ."ואין דומה לו, כי הוא נבדל מן בני אדם לגמרי, מורה
 

  !אמן גן עלינו ועל כל ישראליזכותו 
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