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  על כל דבר קט� וגדול בכל מקו� שנמצא ה"מהקב ע לבקש"ירגיל א
  ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה
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 .והוראתה לדורות עול� בכל זמ� ועת, ק נצחיי"שהתוה ,ז"היא� הוא נוהג למעשה בזה, דרכו בקודש לבאר כל עני� שבתורה" תולדות יעקב יוס�"ק "בספה 1
  .שמביא כל מיני הרחבת הדעת להאד�, כלומר 2

 

, ול� אומרי� עלי� צדיק אתהואפילו כל הע"ל "כ לאז"במש

ואל "ל "א מצינו שאמרו ז"ידוע הסתירה דבמק, "תהא בעיני� כרשע
  .מאמרי� הללו יחדיו' ואי� יתקיימו ב, 3"תהי רשע בפני עצמ�

דא� הוא  4ע מובא לתר�"קע מזאבלאטוב זי'דוד' ק ר"ומהרה
אזי צרי� להיות , "צדיק אתה"ע ושו� אד� אינו אומר עליו "בפנ

ו לכלל יאוש ויזניח "שלא יבוא ח, ע כרשע"ולא ידמה א, בעיניובינוני 

אזי , "צדיק אתה"כ א� העול� אומרי� עליו "משא, העבודת הש�

" אל תהי רשע בפני עצמ�"ז "ומדוייק לפי. צרי� להיות בעיניו כרשע

  .דוקא

�  

' הרבי ר' לדברי קדשו של רבו הק" בית יעקב"במה שמביא ה
שלא יחסר לו ' א: עניני�' על ידו ישיג בשהגיד עצה ש, 5ע"בונ� זי

והעצה היעוצה , י"שיזכה להיות תמיד דבוק בהש' ב, מחסורו לעול�
ע לבקש ממנו יתבר� על כל דבר מקט# ועד "הוא שירגיל תמיד א

לזכות , ובי# לרוחניות, להשיג מבוקשו, וזהו עצה בי# לגשמיות, גדול

  .ה"להיות מקושר ודבוק במקו� ב

להשריש בדעתו יסוד זה שכל צרכיו מידי יו�  ואכ# יש לאד�
וכשצרי� , א$ בלשו# אידיש או בשאר לשו# שמורגל, ביומו יבקש

                                                 
 .יג, אבות ב 3
אהבת "ק ה"הרה, נדפס בסו� ספרו של אביו(בליקוטי� " צמח דוד"ק "בספה 4

� ).מקאסוב" שלו
 ".חדוות שמחה"ק "והוא נדפסה בספה 5

, שיזדמ# אצלו קונה ולהצליח במכירתו יבקש מאבינו שבשמי�

בכל דבר המעיק על ' והאשה שעומדת באמצע הבישול והאפיה וכדו

י# וכדומה לזה בכל ענ, ת שתצליח במעשיה"תתחנ# להשי 6לבה

צ לומר כשרוצה לפעול בעניני "וא, וא$ בדבר הקט# ביותר, שהוא

חינו� שאי אפשר להוכיח לילד בלתי שיקדי� לשפו� שיח לפני קונו 

ע היה מפרש "זי" אמרי חיי�"ורבינו ה, שיתקבל הדבר על לב החני�
שיש להתפלל , "בעת ההיא לאמר' ואתחנ# אל ה"בזה הכתוב 

, להטי$ מוסר ולהוכיח את הבני�שבבואו , ת"ולהתחנ# לפני השי

היינו בשעה , "בעת ההיא"תהיה אותה השעה שעת הכושר 

ויש שעה , שכידוע לא כל העיתות שוי� בזה, המוכשרת וראויה לכ�

, וצרי� להוכיח בשעה הנכונה ובמקו� הנכו#, שאינה מסוגלת להוכיח

ז צריכי� להתפלל ולבקש סייעתא דשמיא להגיד הדברי� "וע
  ".לאמר &בעת ההיא "עה הנכונה שיתקיי� הנכוני� בש

ודבר הזה יוכל לקיי� בכל מצב וא$ כשנמצא בי# ציבור גדול 
ה  "והקב, וא$ שאחד לא ידע מזה, יוכל ללחוש תפלה בינו לבי# קונו

ועוד זאת ישיג שמאמ� בזה , קרוב לכל קוראיו ושומע תפלת כל פה

  .נ"וא$ בשעה שאינו בביהכ, ה בכל עת"הקשר בינו להקב

                                                 
זו , פונה לאביו שבשמי� שיסעייהו ויעזרהווראוי לציי� שתפלה כזו בעת שצר לו ו 6

מצוה , ספר המצות(ל "� ז"כפי שיטת הרמב, ת"היא עיקר התפלה שמחוייבי� מה
ותהא עינינו ולבנו , ל דזוהי התפלה דאורייתא שנתפלל אליו בעת שצר לנו"דס) 'ה

� .אליו כעיני עבדי� אל יד אדוניה
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שיתפלל , "ויפגע במקו�"בדר� זה " בית יעקב"ופירש ה
. ובכל עת ומצב 7ל באיזה מקו� שעומד"ר" במקו�", ת תפלה"להשי

מע# מוז זי� " &" ויפגע במקו�"שפירשו בצחות  8ומחסידי פולי# מובא

ששומה על האד� להרבות , "# ביי אונזער ליבער באשעפער'פעגע
, כביכול, ולא יפסיק מלהטריד, בתפלה במפגיע אצל אבינו שבשמי�

  .9עד שיהא נענה מ# השמי� ויקובל תפלתו, את הבורא

ולפעמי� יקח יותר זמ# א� , וא$ שו� תפלה אינה חוזרת ריק�
א יתייאשו הרבה פעמי� כשלא יראו "אמנ� בנ, לבסו$ ודאי נענה

אול� , שמדמי� בעצמ� שלא נתקבלה התפלה, תיכ$ ומיד ישועת�

מר# ', פ מזקינו הק"מביא כמ" גל מחנה אפרי�ד"טעות הוא ביד� וה

אלו התפלות  &כרו� זלות לבני אד� "ל "לבאר אז, ע"זי' ט הק"הבעש

ובאמת כל , "ובני אד� מזלזלי� בה�, שעומדת ברומו של עול�
א אי# רואי� תיכ$ התשובה לבקשת� "ורק כיו# שבנ, תפלה פועלת

יל לדבר אחר ומוסי$ ש� דלפעמי� תוע. מזלזלי� בכח בכח תפילת#

  .ועני# אחר א� תמיד עולה התפלה ומתקבל

�  

ק "יש להביא מה דאיתא בספה, ת"אגב עני# הדביקות בהשי
שדרכו  10ע"נחמ# קאסובער זי' ק ר"על הרה" תולדות יעקב יוס$"

א "והיה מזכיר לבנ, בקודש היתה לסובב בשוק עת תוק$ המסחרי�

י� ייתכ# כזה אל תתמהו א"וככה הגיד לה� , ה"שלא ישכחו מהקב

כי הלא זאת ראינו , ת בכל עת וא$ באמצע המסחר"שיזכור מהשי

                                                 
 .ה"בקאי על הק" במקו�"ושונה היא מהפירוש הרגיל ש 7
ובלקוטי , ע"ל מלעלוב זי'דוד' ק ר"הביאו בש� הרה" אוצר תפלות ישראל"ב[ 8
 "].אהל יששכר"בש� " דברי דוד"
וכבר היה :) "יומא לט(ל "על אז) וישלח' פ" (נוע� אלימל�"ה' א פי"והבאנו במק 9

, זמ� רב' שצרי� להרבות בצעקה ותפלה לה, "עד שנשמע קולו ביריחו' צועק אנא ה
 .ה שנשמע קולו ויעלה לריח ניחוחעדי יזכ

 .ע"נחמ� האראדענקער זי' ק ר"או הרה 10

', בעניינו שיתכ# ובאמצע תפלתו יעלה על דעתו מעסק מסחרו וכדו

  .ה"שאפשר לעמוד בעסקיו ולחשוב מהקב, ה להיפו�"כ ה"וא

וגדולי הצדיקי� עוד הוסיפו להחמיר שלא להסיח דעת 
ק "וכזה מסופר על הרה, גיאת א$ בעת התעמקות# בעומק הסו"מהשי

ק "הרה, ע שביקש מתלמידו"שמעלקא מניקלשבורג זי' הרבי ר

שישגיח עליו תמידי# כסידר# עת עוסקו בעיו# , ע"מלובלי# זי" חוזה"ה
, ובעת שיראה וירגיש שהסיח דעתו לפי שעה מהדביקות, הלכה

  .יזכירנו תיכ$ שלא לשכוח א$ רגע אחד ממלכות שמי�

ע שמעול� לא הוצר� לעורר את רבו "י# זיוסיפר הרבי מלובל
ורק פע� , שתמיד ראה עליו שאינו יוצא מהדביקות, ל"לעני# הנ' הק

שמעלקא שוכח מזה מתו� עומק ' אחת שדימה בנפשו שהרבי ר

אל תדאג כי לא "ותיכ$ ענה לעומתו רבו , התחיל לעוררו, לימודו

  .11"שכחתי

�  

להסיח דעת ל שלא "אמנ� חשוב לציי# כי מדריגה זאת הנ
מדריגה נעלה ונפלאה , ת א$ בתו� עומק הסוגיא"מהדביקות בהשי

, כ לשאר העול�"משא, א מיחידי סגולה"ואינו מתבקש כ, הוא
הנפרד מחבירו אל יפרד אלא מתו� "ל "וכדביארו בספרי� מה שאז

לנגדי ' שויתי ה"שהרי מוטל על האד� להיות מקיי� , "דבר הלכה

בעת עיונו בתו� דבר , פסיק מהדביקותוא� רק אז יוכל לה, "תמיד

לא יהא , שנתפרד מהחיבור והדביקות, "הנפרד מחבירו"וזהו , הלכה

  .12"מתו� דבר הלכה"א "זאת כ

                                                 
 .א"ט ס"נ וח"ו ס"ח) מונקאטש" (דברי תורה"ק "מובא בספה 11
א "חגיגה פ(ל דזהו כוונת הירושלמי "הנ" דברי תורה"כ בספר "וכזה מובא ג[ 12
 שבעת לימודו מותר להפסיק, "הלואי אותי עזבה ותורתי שמרו"באמר� ) ז"ה

ע שלא יסיח דעתו מדביקותו "שמעלקא זי' ז החמיר רבינו הרבי ר"ועכ, מבדביקות
 ].ת א� לרגע"מהשי

  

  ת"שייחל להשי, יעקב אבינו הכי� הדר  לפני פחות שבישראל שאי� לו שו� זכות
ë¾þ ¾þðôë ê³−ê"ê¾ê ³îñ¼ôñ þ−¾ ì³õ è ó−þíí ñê −ò−¼ ... êë− ö−êô. ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה

î×î µñí¾ í¼¾ë þï¼−ñê −þï¼ ’îèî ó−ñôè íþ¾¼ ðë¼í ìš−î ’î×î ðìê óïò êñ −òêî ’−−þë öô −þë½ ðëîô êòê íô þôêî þïì ,

ì"í ó¼ô −þï¼ êñê −−þë öô −þë½ ð−ëîô êòê ³−ñ î ’î×î’.  

íþí" š)óìòô ½ìòõ −ëþ (®ï ±ñ−õô" ê−ëô ñ)š−ð® −³õ¾ îþõ½ë (š íõô −³¼ô¾îô −òšï ¾îð" þ)−þí −¾îð−ìí"ó (ï" ñ

í¾îðší íþî³ ¾ôô óí ó−¾îðší ³îëêí¾ þôê¾ ,¼ îò−ëê ëš¼−ñ íñ¼¾× µ×ñ íþî³ í¾¼ò óí−¾¼ô ñ×ô¾" öî−¼þ íë¾ìôë í

î× þ®−ô ³î−íñ íï ,’íï× öî−¼þ îë ñîõ−¾ µ³¼ð êšñ½ ö×−íô íïë ðôñî þïì ,ì −−þë öô −þë½ ð−ëîô êòê ³−ñ ±þ−³"î , êñê

í ó¼ô −þï¼,’ −¾í ³þï¼ñ ñì−−ñ šþ ³î×ï óî¾ îñ í−í− êñ þ¾ê ñêþ¾−ë¾ ³îìõ −òõñ µþð ö−×−¾ −ð×"³ ,×¼"ñ.  

)íðîí− −¬îš−ñ ,þîôðêô ó−¬îš−ñ"®ï þîè −"ñ(  
  

דברי "שבי# ה ע"איציקל פשעווארסקער זי' ק ר"מהרה שמעתי
היה ויכוח בהלכה בעני# אי מותר לשכור בית  "אמרי נוע�"וה "חיי�

דהסדר היה שכל . שהחזקה כבר היתה ביד ישראלמרזח מהפריצי� כ

חמש שני� היה הפרי� משכיר את הבית להמרבה במחיר למש� חמש 
סבר שא� החזקה היתה בידיו של יהודי  "דברי חיי�"וה, שני� הבאות

אסור ליהודי לבוא אחריו ולהרבות במחיר ולנשל את אחיו מפרנסתו 

ליו ואמר שאינו רואה חלק ע "אמרי נוע�"וה. דהוי כמשיג גבול רעהו

וכיו# , שו� איסור בזה שהרי היהודי הראשו# שכרו לחמש שני� בלבד

  .מותר לכל מא# דבעי לשכרו לחמש שני� הבאות, שאזלו שני� אלו

הצדיקי� האלו לא ' המחלוקת ביניה� היה נחר� כל כ� עד שב
א� ע� כל המחלוקת לא מנעו הצדיקי� מלהשתד� , רצו להפגש ביניה�

לבתו של  "אמרי נוע�"ובאמצע המחלוקת נתארס בנו של ה ,ביניה�
לא הגיע לחגוג את  "אמרי נוע�"אול� ה, )מזיווג שלישי" (דברי חיי�"ה

 "דברי חיי�"שמחת אירוסי בנו משו� שלא רצה להפגש ע� מחותנו ה

  .ע"זי

את בנו  "אמרי נוע�”שלח ה, כשהגיע עת דודי� מועד החתונה
הצטר$ להנסיעה אלא שלח במקומו את  וג� כא# לא, לנסוע להחתונה

. "אמרי נוע�"אחד מהתושבי� שבעיר שיעמוד במקומו של המחות# ה

אלא האופה של עיר , א� לא אחד מגדולי החסידי� שלח במקומו

ושהוא , שהוא יעמוד מצד החת# בכל מש� ימי השמחה, דזיקוב שלח

הוא  וכ# בכל דבר יתנהג כאילו הוא, ש לכבוד השמחה"יחלק לקח ויי

  .המחות# אביו של החת#

האופה שנדה� מבקשה כזו מאת רב העיר שב לביתו וסיפר 

ואמרה לו שבודאי הרבי , ויהי בעיניה כמצחק, לאשתו את דברי הרבי
האופה  .ה כוונתו שאכ# עליו לנסוע במקומוהתלוצ� ממנו ולא הי

מיד מחה בו הרבי , התמי� חזר לבית רבו ואמר לו את דברי אשתו

שחלילה אי# הוא מחמד לצו# אלא רצונו הוא שאכ# הוא יסע  ואמר לו

  .בבגדי שבת כמחות# וימלא ש� את מקומו

ולקח אתו את החת# בנו של , ק� האופה והכי# את עגלתו
לשמחת  "דברי חיי�"ונסעו לצאנז למעונו של ה, "אמרי נוע�"ה

כשאתו עמו מאכלי� ומשקאות וכל צרכי החתונה ושבעת ימי , החתונה

  .ההמשת

שהחת# ומלויו הגיעו לעיר חשב בדעתו  "דברי חיי�"בשמוע ה

ולכ# , "אמרי נוע�"המחות# ה, שבודאי שהפע� הגיע ג� אביו של החת#
א� מה גדולה היתה , נסע לקראתו לכבודו ולקבל את פניו כראוי

תדהמתו כשהגיע לעגלתו של החת# והבחי# בהיושב לצדו שהוא האופה 

צמו שבא להשתת$ בהשמחה כמחות# של עיר דזיקוב בכבודו ובע

היה לו  "דברי חיי�"כמוב# שה. "אמרי נוע�"במקומו של אבי החת# ה

אזוי טוט מע# אפ פאר א "והתבטא , קצת חלישות הדעת מדבר זה

  "...?ווייסע בארד



 

 ג

 

ישראל הכה# ' דודו הגאו# ר בש� ע"ושמעתי מהגאו# מטשעבי# זי
אמרי "שאלו את השאחר מעשה זה , ד טארנא"אב ע"ראפאפורט זי

  ."דברי חיי�"כדבר הזה לצער כל כ� את מחותנו ה אי� עשה" נוע�

וכי חושבי� את� שאי# אני יודע את ", "אמרי נוע�"ענה לה� ה
אליעזר ' רק "הרה(והרי אבי , "דברי חיי�"גודלו וקדושתו של ה

וג� אני מכיר אותו ואת גודל  13היה מעריצו ומעריכו ביותר) דזיקוב'מ
 "...ואני' מה אעשה שהוא יש בו ניצו� מנשמתו של רבינו הק א�, ערכו

אמרי "והפטיר הטשעבינער רב שכנראה שכוונת ה, ]לא סיי� דיבורו[

אמרי "והוא ה, יש בו ניצו� מרבינו הקדוש" דברי חיי�"היתה שה" נוע�

גבה טורא "ש 14'יש בו ניצו� מרבי פנחס ב# יאיר ואיתא בגמ" נוע�

 מחלוקת ביניה� עד שכמו חומה גבה ביניה� דהיינו שהיה, "ביניהו

  .ולכ# היה מוכרח שג� בי# שני צדיקי� אלו יהיה פירוד, להפריד�

ואמר  "אמרי נוע�"קרא לו אביו ה ,לפני נסיעת החת# לחתונתו

אני גוזר עלי� שאחר גמר שבעת ימי המשתה עלי� להכנס לחדרו , לו
אי# לשכור בית של חותנ� בצאנז ולשאול אותו איפה כתוב בתורה ש

  .מרזח שהיה שיי� ליהודי אחר ומהו המקור לאיסור זה

שהיה עדיי# צעיר לימי� כב# שלש עשרה או ארבע עשרה  ,החת#
 "דברי חיי�"שהרי ה, אחזו חיל ורעדה ממשאלתו של אביו ,שני� בלבד

והוא , היה אז כבר זק# מופלג שהרי בת זו היתה כבר מזיווג שלישי

צרי� לגשת להארי החי המנהיג הדור ומרגיז  ,שבקושי הגיע למצוות

  .ולשאול אותו כדבר הזה, ממלכות

ובכדי להבי# את גודל הפחד שהיה על חסידי צאנז ושאר אנשי� 
משה ' ק ר"אספר מה ששמעתי על הרה, ע"זי "דברי חיי�"מפניו של ה

יקותיאל יהודה ' ק ר"נכדו של הרה 15ל"דוד טייטלבוי� מלאפאש זצ
שסיפר שבעת חתונתו בהלכו  ,ע"זי "ייטב לב"הטייטלבוי� בעל 

מצד  "ייטב לב"זקנו ה, צדדיו שני גדולי דורו' להחופה הלכו אתו מב

ובמש� ההליכה אחזני , ע מצד השני"זי "דברי חיי�"וזק# הכלה ה, אחד

ובאותו עת , פחד וחלחלה עד שכל אברי נזדעזו ורעדו מגודל היראה

י� שלי משו� שכל האברי� יכולתי לספור ולמנות את מספר האבר

  .נתפרדו זה מזה

ובזה נוכל להבי# קצת את גודל הפחד שהיה להחת# בנו של 

א� את בקשת אביו אי# , מחותנו מיד אחר חתונתו "אמרי נוע�"ה
ולכ# התאזר בכל כחו הנפשי ונכנס לכבוד חותנו אחר גמר , להשיב

, וד אבהשבע ברכות ואמר לו ימחל לי חותני א� מוטל עלי חובת כיב

ומורי אבי הטיל עלי שליחות שאשאל מכבודו הרמה איפה כתוב בתורה 

  .שאסור לשכור בית מרזח שהחזיק בה יהודי אחר

� או# אי# מיר די תורה בי# יע"בזה הלשו# " דברי חיי�"ענה לו ה
שהאבות הקודמי� ה� ממש  "�"חידושי הרי"וזה כדברי ה". שטייט עס

  .תורה הקדושה

�  

שיעקב הכי# , "�"חידושי הרי"מזקינו ה "י צדיקשפת"מה שמביא ה
אוסי$ את מה ששמעתי , דר� לכל ישראל לייחל רק לעזרת הש� יתבר�

תו אי� שפע� אחת שאלו או, ל"ל דינובער זצ'דוד' ק ר"בש� הרה
ענה לה� . ומהיכ# יהיה לו לח� לאכול, ע� פרנסת אנשי ביתו יסתדר

אומר על עצמו ששו� נברא  היה ,ע"זי" בני יששכר"ה ,הדינובער שאביו

ממה יש לי לפרנס את עצמי ואת  כלל אינ� יודעי� ,ואפילו המלאכי�

  .והכל הוא לי מאתו יתבר� שמו בלבד, ביתי

ע היה ביכולתו "אבי הגדול זי", ל את דבריו ואמר'דוד' וסיי� ר
אבל , לומר כדברי� הללו שהמלאכי� אינ� יודעי� מאיפה היה פרנסתו

אבל בזה מובטח , ו של אבי ואיני יכול לומר עד כדי כ�אני איני במדרגת

אני ששו� ילוד אשה אינו יודע האי� היה לי לפרנס את משפחתי כל 
  ."ימי

�  

שא� היה  ,ע נפל לו רעיו# בדעתו"זי "ישמח משה"ק בעל ה"הרה
, שהיה משקיע כס$ זה במסחר הרי ,ת נות# לו אלפיי� רובל"השי

חודש היה יכול להתפרנס בכבוד הוא ח שהיה מרויח כל חודש וומהריו

                                                 
ועוד הוסי� בזה , ק מצאנז"וסיפר באריכות מהאהבה הגדולה ששרר בי� אביו להרה 13

 .כל דיבור מאביו הוא קודש קדשי�") אמרי נוע�"היינו ה(הרי אצלו 
 .ש"יעו: חולי� ז 14
על תהלי� מבעל " תפלה למשה"וספר " ישמח משה"ס ספר אשר הביא לדפו 15
 ".ישמח משה"ה

וכ� יהיה ביכלתו לישב כל ימיו על התורה ועל העבודה , ובני ביתו

  .בישוב הדעת ובמנוחת הנפש

והנה , בעודו עסוק במחשבתו ומהפ� ברעיונו נפל עליו תרדמה
וכי כשיהיה ל� אלפיי� רובל ", שאמר לו' י הק"בחלומו נתגלה אליו האר

וכי מי ית# ל� כח ובריאות , תו יתבר� שמוכבר לא תהיה תלוי בטוב

הרי , וכיו# שבי# כה תלוי אתה בטובתו יתבר�, שתוכל לאכול ולהתפרנס
הרי ביכולתו , ת א� יש ל� אלפיי� רובל או לא"מה נפקא מינה להשי

  ."לעזור כשאי# ל� פרוטה באותו מדה כאילו היה ל� אלפיי� רובל ויותר

היה רגיל , בה בעניני חקירהע שהיה עוסק הר"זי "דברי חיי�"ה
ל הללו "י ז"לומר שמעול� לא שמע חקירה מנצחת כמו דברי האר

רא ברו� הוא שהרי בי# כה שמכריחי� את האד� להאמי# ולבטוח בהבו

  .כבר עדי$ לבטוח עליו לגמרי כ"וא ,מוכרח להגיע לטובתו ובי# כה הוא

�  

פירא מאיר ש' # ראחיו של הגאו, ל"אברה� שפירא זצ' ג ר"הרה
והוא סיפר לי שפע� אחת , היה מחסידי אנטניא, יהודי פיקח, ל"זצ

בעת שביקר , ע"זי "אהבת ישראל"השתת$ בשלחנו הטהור של ה

ובאותו עת היו כל האברכי� של אותו  ,בעיירה שא�" אהבת ישראל"ה
חיי� מאנטניא היה ' ק ר"משו� שאצל הרה, סביבה חסידי אנטניא

אהבת "כות יותר מאשר אצל אחיו ההחסידות מתנהל ברווחה ובמל

, "אהבת ישראל"ורק האנשי� הזקני� היו חסידיו של ה, בויזני� "ישראל

 "אהבת ישראל"ובאותו שבת בסעודה שלישית בשלחנו הטהור שער� ה

היו כל המסובי� על , אברה� שפירא' בשא� בקלויז שבו השתת$ ר

, אבר� אחדוכמעט שלא היה ש� , "ווייסע בערד"השלח# אנשי� זקני� 
  .משו� שכל האברכי� היו חסידי אנטניא

אברה� שפירא ' שמע ר ,באמצע סעודה שלישית שישבו בחשיכה
כשאחד אומר לחבירו שהוא מרח� על  ,שני זקני� משוחחי� ביניה�

כי לא , שבעוד כמה שני� לא יהיה לו ממה להתפרנס, הרבי הזק# הזה

לא  "אהבת ישראל"ולה ,ירחק היו� וכל הזקני� האלו ילכו לבית עולמ�

  .ישאר שו� חסיד שית# לו קוויטל ע� פדיו# ושיפרנסהו

כמוב# ששני הזקני� דברו ביניה� בלחש כדי שא$ אחד לא ישמע 
, לא נעלמו דיבוריו של הזק# "אהבת ישראל"א� מאזניו של ה, משיחת�

ואחר גמר הזמירות וברכת המזו# וכשכבר התפללו ערבית ועברו הקהל 

עצר הרבי את הזק# " א גוטע ווא�"ר בברכת "של האדמו להתבר� מפיו
  ".ת ית# לי פרנסה בכל אופ#"השי, וכי אתה דואג לפרנסתי"ואמר לו 

סיי� את סיפורו ) כ גר באמעריקא"שאח(אברה� שפירא ' ר
ואכ# לא חסר , שאכ# ראה בעיניו את ממלכת בית וויזני� כיו�, באמרו

  .ע"זי "אהבת ישראל"דבר מדברי ה

�  

� הייתי שרוי במצב קשה בעני# מסוי� שהייתי צרי� לרחמי פע
ונכנסתי לשפו� שיחי בפני  ,משפחהבשמי� מרובי� בעני# בריאות 

והרבי סיפר לי אז סיפור נדיר שלא היה רגיל . ע"זי "אמרי חיי�"רבינו ה

 "אהבת ישראל"פע� ישב ה :וכ� היה המעשה, לספרו באופני� אחרי�

ולמד ש� בבית  "צמח צדיק"בית זקנו הע בהיותו אבר� צעיר ב"זי

באמצע לימוד� הגיע אד� אחד שרצה להכנס , 16ל"החיצו# ע� אחיו זצ
ע כדי להתבר� מפיו שיצא זכאי במשפט "זי "צמח צדיק"לחדרו של ה

ובעודו ממתי# להכנס אל הקודש פנימה . שהוא עומד לעבור בקרוב

  .ואחיו "אהבת ישראל"ה, ר"השיח את לבו לפני נכדיו של האדמו

שאחר שיכנס לחדרו של הרבי יואיל  "אהבת ישראל"אמר לו ה
אהבת "נענה האיש לבקשת ה, לחזור אליו ולספר לו מה שאמר לו הרבי

והשיח לפניו את צרתו וביקש  "צמח צדיק"ונכנס לחדרו של ה "ישראל

את דברי המדרש הללו שאמר יעקב  "צמח צדיק"אמר לו ה, את ברכתו

 דהיינו אי# אני אובד ומייאש, "יד סברי מ# בריילית אנא מוב"אבינו 
שבכל מצב אסור  ,להחסיד "צמח צדיק"וזה אמר ה ,ת"השימבטחוני ב

ובזה גמר את דבריו ונת# לו את ידו , ת"לו לנטוש את בטחונו בהשי

  .ושיכול לצאת ולהמשי� לדרכו לשלו�, לשלו� לאות שגמר את דבריו

ושלא ברכו בשו� , לוהאיש היה מבולבל קצת ממה שהרבי אמר 
כשהוא עדיי#  "אהבת ישראל"וכשיצא מ# החדר מצא ש� את ה, ברכה

                                                 
16 �, ע"מאנטעניא זי" נימוקי חיי�"ואחיו ה "אהבת ישראל"ה, הני תרי אחי� הקדושי

ר "ק אדמו"ושמעתי מכ, מוויזני%" צמח צדיק"ה' שהיו חסידי� נלהבי� מזקינ� הק
י לזקינו זה שהתבטא "הבא שעד כדי כ� הגיע הערצתו של הא"מוויזני% מאנסי שליט

צמח "ק "פע� בהגדרה מופלגת שאינו מרגיש נפקותא והבדל כלל בי� לומדו ספה
 .ללימודו בזוהר הקדוש" צדיק
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מיד ניגש אליו החסיד בפני� נפולות וסיפר לו את . לומד ש� על מקומו

  .ר"דברי זקנו האדמו

אהבת "הופתע לראות את פני ה ,משסיי� החסיד את דבריו
ברכה נשגבה אינ� יודע איזה "ואמר לו , מאירי� מתו� שמחה "ישראל

ה נכתב כסדרו "שהרי ידוע שכששמו של הקב, "מוטמ# בתו� דברי זקני

ולכ# בחודש ניס# שהוא חודש של רחמי� מרומז , הוא מעורר רחמי�
אר� שזהו 'תגל ה'שמי� ו'שמחו ה'ה בצירופי תיבות של י"שמו של הקב

ולעומת זאת בחודש אב יוצא שמו של , ראשי תיבות שמו הגדול כסדרו

יו� שאותיות 'שראל ה'שמע י'סכת ו'מצירופי מילות הפסוק הת "השי

א הוא בחלק הראשו# באופ# "ו ה"א הוא בחלק השני ואותיות וא"ד ה"יו

הפו� משו� שחודש אב בחלקו הראשו# הוא די# ובחלקו השני הוא 

  ."רחמי�

ואמר שבעני# שמו של השט# שהוא  "אהבת ישראל"והמשי� ה
וא כסדרו הוא מעורר די# וכשהוא ד הרי שכשה"$ למ"� אל"� מ"סמ

באופ# הפו� הוא מעורר רחמי� ולכ# אמר ל� מורי זקני את דברי 

� "שהוא ראשי תיבות שמו של הסמ" לית אנא מוביד סבריי"המדרש 
וזהו , � באופ# הפו� שמרמז שקושי הדיני� נהפכו לרחמי� מרובי�"מ

אותו ומיותר לציי# שאכ# , הברכה הגדולה שיעמוד ל� בעת המשפט

  .אד� יצא ממשפטו כשידו על העליונה על צד היותר טוב

ע באותו זמ# שהייתי "זי "אמרי חיי�"עובדא זו סיפר לי רבינו ה
צרי� לרחמי� ובזה פעל ישועה מ# השמי� ג� עבורי עד שכעבור ימי� 

  .מעוטי� נעל� הקושי שהייתי שרוי בו כלא היה

  

  וו� דעתו לכ ויש לכ, בכל פעולה ותנועה אפשר לקיי� מצוה
, ¼íòîî× ³î×−þ® ³î®ô¾ ³−þ½îôí í×ñíí −õ ñ¼ ¾þõñ í−ò¼í −³¼ðë í³ñ. ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה

¼ îò−ëê ëš¼− ìë¾ë þõ½ñ ëî³×í êë íòíî"íî®ô ó¾ñ ó−ô¾ ó¾ñ öî−× î−³î¼îò³ ñ×ë¾ í , öî¾ñí îñ þôê îò−ëê šì®− íòíð

íê−®− ³¼îò³ îò−−í öê×ô óîš óþê íòðõ µñ óîš ,îóþê íòðõ íêñí µñ.  

óêî ëê ðîë−× ³îî®ô ó−−šñ öî−× î³ê−®−ë¾ íïñ ïôþô ðëñ î³×−ñíî ðëñ î³ê−®− ëî³×ñ íþî³ íë−¾ìí¾ íïî ,î³×−ñíë ö×î.  

)þï¼−ñê ó¼îò ,èíí"þ š ’ñê®ï ö¼ñîš½ô ñêè−¬þêõ ê−½îï þï¼−"ñ(  
  

ק מסקולע# היה נאה דורש ונאה מקיי� ודבר תורה זה "הרה

דהיינו שמש� כל ימי חייו היה מתנהג , "ה אומרהוא הי"הוא בבחינת 
דוגמא . בדר� זה שלא עשה שו� מעשה בלי כוונה ומחשבה מיוחדת

שביצאתו מבית הכבוד לא היה , אחת ששמעתי על הנהגתו זה היה

ואז בעמדו מחו� לחדר , מכבה את האור שדלק עד לאחר שיצא מש�

  .היה מושיט את ידו לפני� ומכבה את האור

, אותו אחד מבני ביתו לפשר הנהגתו המוזרה הזאתפע� שאל 
ואמאי אינה מכבה את האור בעודו בתו� החדר שזה הרבה יותר קל 

�שטע� הדבר הוא , ע"ענה לו הסקולענער רבי זי. מכשהוא עומד בחו

מכווני� לקיי� את , כי כשמכבי� את האור הדולק בלי שו� מטרה
והיות שזהו , שראלמצוות בל תשחית ושהתורה חסה על ממונ� של י

ולכ# אי# ברצוני לעשות את , כוונת הכיבוי הרי זה כעי# מעשה מצוה

זה בעודי נמצא בבית הכבוד שהוא מקו� טומאה וזהו הסיבה שרק 

  .ת"אחר יציאתו מש� אני מכניס ידי ומכבה את האור כרצו# השי

�  

אותו . שמעתי פע� דבר הלצה שיהודי אחד בא לבקר את רבו
שהיות שכבר היה בסביבה זו , חכ� גדול אמר לרבו יהודי שלא היה

הרב שלא שבע רצו# מצורת דיבור של . לכ# בא להקביל את פני רבו

ואז כשק� האורח , היהודי לא אמר לו כלו� עד אחר גמר הביקור
האורח שהתפלא . ק� ג� הרב ממקומו ולווה אותו לחו�, לצאת

ומי� ואמאי הוא מהכבוד הגדול שחולק לו רבו שאל אותו מה יו� מי

ענה לו הרב שכיו# שבי# כה הייתי צרי� לצאת לעשות . מלווה אותו

  .צרכי לכ# כבר הלכתי ללוות�

�  

ויל� "ל שאמרו "מפרש את דברי חז "�"חידושי הרי"וכ# היה ה
חרנה כי מטא לחר# אמר אפשר שעברתי על מקו� שהתפללו אבותי 

שלכאורה , "ר�יהיב דעתיה למהדר וקפצה לו הא, ולא התפללתי בו

יש להבי# אמאי לא התפלל יעקב במקו� המקדש כשעבר ש� בפע� 

, וכי לא עלה על דעתו שיש להתפלל במקו� הקדוש הזה, הראשו#

אלא שיעקב לא רצה לעשות את עבודתו קבע בלי מחשבה ולהתפלל 
לכ# המשי� בהליכתו עד לחר# ואז פנה מיד לחזור למקו� , בדר� אגב

  .ליל� ש� כדי להתפלל, המקדש בכוונה מיוחדת

היה אומר , א"נסי שליטר מויזני� מא"וכמדומני שהאדמו
לשמחה שלא ללכת אז ' לתלמידיו וחסידיו שכשה� נוסעי� לאר� הק

אלא א� ברצונ� , לבקר בקברי צדיקי� שלא יהיה בדר� אגב

להשתטח על קברי צדיקי� יסעו במיוחד למטרה זו כדי שיוכלו 

  .את עצמ� כראוי בכל מש� הנסיעהלצמצ� את מחשבת� ולהכי# 

פ "ועכ, ת שנזכה לעשות את כל מעשינו בכוונה הראוי"ית# השי
שלא יהיה כמו שהעול� אומרי� שיהודי עושה את כל מעשיו 

 "�"חידושי הרי"וכמו שהיה ה, נה חו� מתפילת שמונה עשרהובכו
אומר שיעקב הורה לנו בהליכתו לחר# מבלי להתפלל במקו� 

  .ל"מצוה צרי� לעשות בכוונה מיוחדת וכנ המקדש שכל דבר
  

 'והנה סול� מוצב ארצה וגו

ô−èë óñî½ ’îš"ñ ,ó−š−ð®í ³ñõ³ ñîš¾17 îë ³îñ¼ñ ó−×êñôñ óñî½ êîí ,ìîòô −ëè öëþší ëíñë µêñôí íñ¼ ö×î ,

íðîë¼í ê−í íñ−õ³íî ,îë ³îñ¼ñ ó−ñî×−î î−³îë−ñ¾ë óñ¾ óñî½í î³ñõ³ë ö−î×ô¾ −ô ñ× ö×ñ.18   

)þî¬í ñ¼ëó−(  

  'ויחלו� והנה סול� מוצב ארצה וגו

îìë µñîí î³î−íë ³îò¬ší ðî½ë ëš¼− í−í ïê íòíð ïôþ µþðëî"î¾¼ô ìþîëî ñ ,ê šïìñ ³îò¬ší −ô−ë þš−¼î" îíïî ¼

šîï−ì öî¾ñô óîñì−î... 

)¹½î− −þôê(  
  

                                                 
 ".ועמ� כול� צדיקי�"וכדכתיב , והכוונה לתפילת כל יהודי באשר הוא, לאו דוקא היא, "תפלת הצדיקי�"ט "במה שכותב הבעה 17
  ".בעל הטורי�"אמנ� מקורו טהור כבר מרבינו , "זהב שבא"אמרי יוס� וה"במאמרי� הבאי� מה דיבור קודש זה נתבאר בארוכה 18
 

כ# , ע בימי הקטנות"שהעיקר לחזק א" אמרי יוס$"במה שכותב ה
לוי יצחק מבארדיטשוב ' ק ר"על הרה וידוע, ראינו אצל הרבה צדיקי�

ובמש� תקופה ארוכה היה , ע שהיה תקופה  בזמ# שרדפוהו מתנגדיו"זי

בקטנות המוחי# ואבד מדריגותיו הנעלות והיה מתפלל מתו� סידור 

, ע"ני� זי'ק המגיד מקאז"הרה, מידוושהה אצל תל, בלא כוונות, קט#

  .עזר לרבו עד שחזר למצבו הקוד�, והוא התלמיד



 

 ה

 

  

  והנה מלאכי אלוקי� עולי� ויורדי� בו

þ íëþ ¾þðôë ’þî ê−−ì ’ëš¼−ë ó−ðþî−î ó−ñî¼ þôê ðìî óñî½ë ó−ðþî−î ó−ñî¼ þôê ðì −êò− ,îë ó−ð−þîôî ó−ñ¼ô ,

îë ó−ïõê ,îë ó−ïõš ,îë ó−¬òî½ , þôêò¾)¬ô í−¼¾− ,è (þêõ³ê µë þ¾ê ñêþ¾− ,íñ¼ôñ íšîšì µñ¾ ó−òîšîê¾ êîí ³ê ,

î íñ¼ôñ ó−ñî¼î×î ö¾− î³îê ó−ê®îôî í¬ôñ ó−ðþî−’ .îë ó−ïõîšî ó−ïõê ¾þõô¾ íòîí× ³ò³ôë ö−−¼ ,ðîš−þî íìô¾ öî¾ñ ,

þî¬ò−šî šîì® öî¾ñ ó−¬òî½î ...óîñìë îñ¾ íêîëòí íêþôë ëš¼− íêþ¾ îíïî , ¼−èô î¾êþî í®þê ë®îô þ¾ê óñî½í¾ µ−ê

íô−ô¾í ,óðêí ñ¼ îë íòîî×í þ¾ê ,ðþî−î ó−ñî¼ ó−šñê −×êñô íòíîë ó− ,þôîñ× ,óðêí −ð− ñ¼ íð−þ−î í−−ñ¼ óíñ ¾− . íïî

 íòî×í¾ ¾þðôë ¾þîð¾"îë "ëš¼−ë ,š−ð®í óðê í¾¼ô −ð− ñ¼ îò−−í ,îë ó−ïõîšî ó−ïõê ¾þîð¾ îíïî , ³ò³ôí ¾îþ−õ× îò−−í

ðîš−þî íìô¾ öî¾ñ íòîí× ,ó−ëî¬ ó−¾¼ôî ³î®ô í¾î¼ þ¾ê× îíïî ,îë ó−¬òî½ óèî ,èîþ¬−š öî¾ñ îò−−í , îíïî í¾î¼ îò−ê¾×

ó−ëî¬ ó−¾¼ôî ³î®ô ,îèþ¬š³ò óí ,ó−ðþî− þôê¾ íô ñ¼ íòîî×í îíïî ,öëíî .  

)íèí êë¾ ëíï"þ ® ’®ï ðñ¼õò−þè öî¼ô¾"ñ(  
  

שהמלאכי� רצו לחזות בפני יעקב אבינו " זהב שבא"כ ה"במש

נראה , וכשהגיעו אליו מצאוהו יש# ולא היה ניחא לה� בהנהגה זאת
ר מהמלאכי� ויוכלו להשיג א$ את שבזה הצדיקי� מביני� יות

� הצעירי� "וכדמסופר בזה על אחד מהאדמורי, מדריגת היש#

שאינו  19ע"ל מפרימישלא# זי'מאיר' ק ר"שהלשינו עליו בפני הרה

ויבאו והנה יש# " לבדקו"ק מפרימישלא# "ובא הרה', מתנהג כדבעי

אז "ויבט בו והשיג גודל מדריגת אותו צדיק והתבטא עליו , הוא

שהצדיקי� , "קע# אזוי שלאפע# זענע# די אלע מעשיות נישט אמת'מ
  .יכלו להשיג א$ גודל מדריגת היש#

� 

 ע"מצאנז זי" דברי חיי�"ק ה"בא הרהל מסופר שכש"בעני# הנ

ובתקופה ההוא היה  ע"ק הריזינער זי"יכל קדשו של הרהלבקר בה
 ע"זי" צמח צדיק"נדלי וויזניצער המע' ק ר"יושב אצלו חתנו הרה

זי# רצה להראות את חתנו ק מרו"וחותנו הרה, "קעסט"ואוכל 

. אל חדרו ראו שיש# הוא וכשנכנסו, ק מצאנז"בפני הרה 20הצעיר

זי# ביקש לעורר את חתנו היש# לכבוד האורח הדגול שבא ק מרו"הרה

לאז "ק מצאנז בראותו זאת סירב בכל תוק$ באמרו "אליו אול� הרה

  ".ער שלאפט שיי#, גיי#

�  

ר "זקינו של האדמו, �מירושלי ע"ל בידערמא# זי'דוד' ר צ"הרה
ק "ההיה מחסידי קארלי# והסתופ$ בצילא קדישא דהר, ע"מלעלוב זי

ומסופר עליו שפע� בעת שחילק , ע"מקארלי# זי" בית אהר#"בעל 

ניגש ג� , ואמר שזאת היא תיקו# לחטא הידוע, קוגעל" בית אהר#"ה

" אינ� צרי� לזה"ק "לו הרה אמר, ל לקחת מהקוגעל'דוד' צ ר"הרה

  .שברוב קדושתו לא היה חסר לו תיקו# זה

ל עובדא הבאה כי פע� נשכב 'דוד' צ ר"לספר על הרה 21ושמעתי

ק "ד וכשבאו לש� הרה"ל לישו# על ספסל שבביהמ"דוד' צ ר"הרה
נעמדו ש� והביטו  ע"זי 22אשר מסטאלי#' ק ר"ובנו הרה" בית אהר#"ה

וכל הזמ# טפחו , עליו כחצי שעה אי� היה יש# יהודי קדוש הזה

  "!אזוי שלאפט א יוד"באצבע� באמר� 

� 

ל איכא למיל$ שאכ# צדיקי� שגבו במעלת� "מכל העובדות הנ
שהמלאכי� שבאו אצל יעקב אבינו לא השיגו , ממדריגת המלאכי�

ג� המדריגות  ואצל הצדיקי� הקדושי� זכו להשיג, רו� מעלתו

  .בשינה

א� הרב "ל "ע לפרש אז"ל מסקווירא זי'איציק' ק ר"מהרהומובא 
שדרכו בקודש , בדר� נפלא' וכו" תורה יבקשו מפיהו' דומה למלא� ה

פע� כשהפצירו בו , ק מסקווירא היה שלא להגיד תורה"של הרה
א� "ל "נענה בקדשו ופירש את מאמר החז" תורה"החסידי� לומר 

                                                 
 .כמדומני  19
 ".דברי חיי�"ני% היה צעיר הרבה מבניו הגדולי� של ה'מענדעלי מוויז' ק ר"הרה 20
בקודש  ל זכה לשמש"ח ז"כי אביו של מו, זאת שמעתי כמעט ממקור ראשו� 21

ע והיה "ל זי'אשר' ק ר"ובנו הרה" בית אהר�"ק ה"אצל הני תרי צדיקי הרה
 �שכבר , "בית אהר�"ל עוד בחיי אביו ה'אשר' ק ר"אצל הרה) לייבגאדע(מהשומרי

 .והוא היה מספר עובדא זו, יסט�'היה נמצא אצלו לייבגאד
ל קראוהו ”ולכ� להנ, "זק�"ל הזק� מסטאלי� כינוהו 'אשר' ק ר"שהרה, הצעיר 22
 ".הצעיר"

שא� הרב דומה במדריגתו " תורה יבקשו מפיהו' לא� כוהרב דומה למ

כפי שאיתא על , שאינו יודע מחשבות בני אד�, "מלא�"רק ל

תורה יבקשו "אזי , המלאכי� שאינ� יודעי� מחשבות בני איש

א� א� אינו , ה או לאדהרי הא� יודע הוא א� כוונת� לטוב" מפיהו

לאכי� ויודע רק גדול במעלה יותר מהמ, ות&צבא' דומה למלא� ה

שאל יבלבלוהו , "אל יבקשו תורה מפיהו"אזי , א"מחשבות בנ
  .שהרי יודע כבר בטוב את טיב כוונת�" תורה"להפצירו לומר 

הרי לנו דברי� מפורשי� וברורי� שהצדיק אכ# גדלה מעלתו 
  .וכפי שנתבאר,ועוד יותר ממעלת ומדריגת המלאכי� 

� 

יש להביא ביאור נאה  ,מעני# המלאכי� שעולי� ויורדי� בו, אגב

ומפרש בזה את  ע"זי" אבני נזר"משמו של אביו ה" ש� משמואל"מה
צאתכ� "בסופו " עליכ� שלו�"ק בפזמו# "מה שאומרי� בליל שב

שרבי� תמהו על לשו# זה שאמאי שולחי� אנו את  23"לשלו�

ויש לבאר העני# דידוע . אחרי שרק זמ# מועט באו, המלאכי� מבתינו

', וכו" התכבדו מכובדי�"כ יאמר "דבהכנסו לביה 24ל"הוא המובא בחז

ומבקשי� מה� שימתינו לנו עד שנצא , שהמלאכי� מלוי# את האד�

ובהגיע יו� , והנה בחול מלווי� מלאכי חול את האד� 25לצרכינו
אול� אי# . ומתחלפי� ע� מלאכי החול, ק מגיעי� מלאכי שבת"שב

סי� לבתינו משלחי� את המלאכי חול עד שהמלאכי� של שבת נכנ

וזהו רק כאשר , אז אפשר לשלוח המלאכי חול, וקוני� שביתה

ואז ,  26המלאכי� באי� לבית ורואי� נר דולק ומטה מוצעת

 בואכ�"וכבר הזכרנו , "דיגע מלאכי�'שבת"מתיישבי� היטב אלו ה

 עתה נוכל לשלוח את המלאכי חול, "�ברכונו לשלו"ו" לשלו�

ובדר� . ו בטוב המלאכי שבתכ עד שנתיישב"משא, שיחזרו למקומ�

, "והנה מלאכי אלקי� עולי� ויורדי� בו"כ מה שכתוב "זה מתפרש ג

ל תחילה יורדי� "דלכאורה הול, ל למה שינה הסדר"י ז"וכבר דייק רש

היינו המלאכי חול " עולי�"ל ד"ולדברינו י. ש"וע, כ עולי�"ואח

  .ק"ודו, היינו מלאכי שבת" יורדי�"ו

� 

ביאור השגור בפי העול� לפרש דכל עוד יש להביא את ה
הכל תלוי במעשה הב# אד� בי# לטוב בי# , הנעשה בעולמות העליוני�

, "בו"כל זה תלוי , "והנה מלאכי אלקי� עולי� ויורדי�"וזהו , למוטב
  .בהאד�

� 

שרבבות מלאכי� היו נהני� מתורתו של " זהב שבא"כ ה"במש

                                                 
' עי(ואחרי� השמיטו קטע זו לגמרי , ו מהגדולי� שהגיהו בנוסח זהואמנ� הי 23

 ")דברי יואל"בזמירות 
 'ברכות ד� ס 24
ש שהמלאכי� מלווי� "אלא שכהיו� לא נהגו לאמרו כי אי� אנו מוחזקי� לירא 25

 )א"ס' ג' סי(ח "או' עי, אותנו
טו דזה ל דאי� הכוונה כפשו"ז" אמרי חיי�"רבינו ה' ובפרט כשהוא בדר� שפי 26

ועדיי� דולק ש� , אינו שומר שבת כדבעי" להבדיל"יתכ� לראות א� בבית ש
אלא הכוונה דכיו� , העלעקטיר ומואר הבית והשלחנות מכוסות במפות נאות

�שולח� "וכשרואי� אצל האד� שא� ב, דהמלאכי� הרי אי� לה� נסיונות גשמיי
ז הללו רואי� "ני עוהבכל עני, "מטה המוצעת"היינו בעניני� הגשמיי� וב" הערו�

מזה מתפעלי� המלאכי , שעושיהו בקדושה" נר דולק"המלאכי� שמתנוצ% בו 
 ".לשבת הבאה כ�"ז אומר המלא� טוב "וע, עליו� עד למאוד



 

 ו

 

שהרי איתא , ודדבר פשוט שירבע� היה אד� גדול עד למא. ירבע�

, "ה חזור ב� ואני ואתה וב# ישי נטייל בג# עד#"ל הקב"שא"ל "בחז

, "ב# ישי בראש"ה "וכשהשיב לו הקב, "מי בראש"אל אלא שהוא ש

  ".אי הכי לא בעינא"אמר 

דהנה מצאנו , י פולי#"וביאור נאה בזה איתא מאחד מאדמור

שהרג  "ולבי חלל בקרבי"ה הרי היה בבחינת "ל שדוד המל� ע"בחז
, שבעבאמת לא היה ראוי לאותו מעשה דבת ו, י תעניותיו"את יצרו ע

  .להורות תשובה" אלא שבאה זאת לו מ# השמי� 

ה בשביל שבא "ז טע# ירבע� שא� גדלה מעלת דוד המע"ולפי
הרי כשאני אשוב בתשובה יוגדל , להורות תשובה ליחיד החוטא

י שחטא שבזה אהיה מורה דר� תשובה א$ למ, מעלתי פי כמה

  .כ טע# ירבע� שלו מגיע לעמוד בראש"וא, והחטיא את הרבי�

ת אליו היתה שאמנ� דבר גדול הוא להפקיר "אול� תשובת השי

ע "א� זהו דוקא כשמפקיר א, "להורות תשובה"את עצמו עבור 
" להורות תשובה"א$ על חשבו# של , א� להפקיר את אחרי�, דייקא

  .ל"וק, ה על זהולא מגיע ל� גדול, ז אי# ל� רשות"ע

 

  .בוהיה העטפי� ללב# והקשורי� ליעק

ë¼þë ó−õ¬¼í µð−êî íþî½ôë íï ñ¼ ê³−ê )ë í×−ê ,¬−.(  ñêþ¾− −òë ³ô¾òô ¾îðš ³î®î®ò î−í öëñ öê®ë þ¾ê ê³−êî

óîñ¾í î−ñ¼ îò−ëê ëš¼− −ð− ñ¼ óòîš³ ñ¼ îò−³ôíî ,þêí −ë³×ë ê³−êî"ï −"ñ )þõ íñ×ð êþèê íêþ ’ð ë¾−î"îñ þôê−î í  µñ

öê®í óîñ¾ ³ê íêþ êò( è óíë í−í¾î ñîëôí þîð öô ³îô¾ò −ñîèñè ö× óðîíèñõí þ ,ïê îòš³ò êñ¾ ³îô¾òí ö³îêî , í−í

ó−þ®ô ðîë¼¾ë öîš−³ óíñ ,ôë îòš³ò êñ¾ îñêî®ö× óè ó−þ ,³−ëí öëþîì öôïë ë¼þë ó−õ¬¼ í−í ,òîš³íïë îò , ¾îþ−õ íïî

−õ¬¼í í−íîó ,î¬ë ðîêô ó−õ¬¼ô í−í¾ îò−−íðôí¾îðšñ ðî¼ ó−þ¾šô íê ,óòš³ñ −ð× ëš¼−ñ í−í. )îôô" ì - íþí" −ëþ š

šî®ï ëî½ê½ô íôñ¾"ñ.(  

)þï¼ñê öîþ×ï ,íèí"þ š ’þ þï¼ñêîë−®ï ëî½ê½ô ö"ñ(   
   

  שלמה מסאסוב' ק ר"אודות הרה
היה ידוע כבעל מופת , 27ע"לע מסאסוב זי'שלמה' ק ר"הרה

באמירת דבר תורה נאה  וממילא לו, שמיימי� ועוסק בעניני�, גדול
  .מביאו בשמו" זכרו# אליעזר"אשר בספר , זו

העני� ' ק ר"לע סאסובער היה בנו של הרה'שלמה' ק ר"הרה
ק השר שלו� "ונכדו של הרה, ע"זי "לב שמח"ק בעל העסמאל

ק מאלעסק היה איש מופת גדול ביותר ואצלו היו "הרה, ע"מבעלזא זי

עד אשר , מדר� הטבע רואי� ישועות ורפואות בכל העניני� למעלה

  .הוא היה גדול הפועל ישועות בדורו

אהר# ' ק ר"נכדו של הרה ל"זצ בר מקיו"וסיפר לי האדמו
שאביו שהיה נכד מגזע טטשערנאביל היה סמו� , ע"מטעשערנאביל זי

, שמע לי בני"והוא אמר לו , על שלח# חותנו בעיר אלעסק

אומר ומה  אבל מה, בטשערנאביל ראו הרבה מאוד דברי� גדולי�
לא ראיתי בשו� מקו�  "לב שמח"נדבר את שראיתי באלעסק אצל ה

שאנשי� , ביומו אשר ש� היה נפלאות שלא בדר� הטבע דבר יו�

אלמי� נעשו , רגליה� מהלכי� עלל הפכו) ט"פאראלאזיר( משותקי�

א כ מוצי"והיה ג, וסומי� לרואי�, וחרשי� הפכו לשומעי�, מדברי�

, ומשוגעי�, חולי הנפש אוכ# היה מרפ, �י� מאלו שנחלו בכדיבוק

, ומשוגעי�, שכשהיו מגיעי� לש� היה נראה כמקו� בעלי מומי�
וכול� נתרפאו על יד� וחזרו לעיר� , אלמי�, חרשי�, משותקי�

במשפחה שלי עצמי היה ג� כ# אחד אשר היה , בריאי� ושלימי�

  .חרש ונעשה לשומע על ידו

�  

ב סיפר לי שבשבת אבי&ג הרב גראסמא# מעיר תל"הרה
ע בעת אשר "העני� מאלעסק זי' ק ר"האחרונה שבימי חייו של הרה

ולהב , ת החלות בסעודת ליל שבת נתפרקה הסכי#רצה לבצוע א

ק מאלעסק את הבית "לקח הרה, מהבית יד של הסכי# הסכי# נתפרד

ונתנו לבנו הבכור הלא הוא ממשי� דרכו  ,של הסכי#" שטיל"ה, יד
כסא " [שטיל"שאכ# ירש ה 28ע"אלעסקער זיאיציקל ' ק ר"הרה

ואכ# , ע"שלמה מסאסוב זי' ק ר"נת# לאחיו הרה ואת הלהב, ]הרבנות

עבר לידיו כסא , איציקל שקיבל את הבית יד' ר שכאמור כ� היה

קיבל , #שקיבל את הלהב שהוא עיקר כח הסכילע 'שלמה' ור, הרבנות

  .את עיקר כח אביו בפעולות ישועות לבני ישראל

ואכ# היו , ק מסאסוב"ל זכה לראות את הרה"י מורי זצאב
ממש לא יאומ# כי , רואי� אצלו ישועות ורפואות שלא בדר� הטבע

תושבי אמעריקא הרחוקה באו אצלו כדי עד אשר ג� אנשי� מ, יסופר

                                                 
 .וירא' ראה עוד אודותיו בפר 27
 .כ אד� גדול מאוד"שהיה ג 28

בפקודת ישועה ורחמי� עד להסתלקותו בסו$ ימי מלחמת  להפקד
  .העול� הראשונה

�  

ע "זי" ישמח משה"האומרי� אשר ה יש ,אגב מעני# צא# יעקב

ובאחד מהפעמי� , פעמי� בזה העול�' היה אומר שהוא כבר היה ג
והוא קיבל מכה על גבו ממקל , היה אחד מצאנו של יעקב אבינו

על , גבו סימ# אותו המכה והיה מראה על, הרועי� שהיה בידי יעקב

חד זהו א, מ נשאר סימ# מזה"מ, # שלא היה זה אותו הגו$א$ שכמוב

ויש על זה עוד הרבה  ,"ישמח משה"מהגירסאות על גילגוליו של ה

  .סחאות שאי# כא# המקו� לפרט�ונ

�  

שיעקב תיק# נצוצות  "זכרו# אליעזר"בעני# מה שכתב בספר 
, קדושי� מנשמות בני ישראל שהיו בצא# לב# והמתינו לתיקונ�

דאמת הוא שאז בשעה אשר יעקב היה רועה את צא# לב# עדיי# לא 
אלא שהוא תיק# נשמות בני ישראל , יו גלגולי� מנשמת בני ישראלה

אלא , לפני ירודת� לזה העול� ואז לא היו צריכי� לרדת לזה העול�

  .ולא משו� תיקו# עצמ�, למע# תיקו# הכלל

שהוא היה מנהיג עדה  ,29ע"ברו� שפירא משצוצי# זי' ק ר"הרה
צמו שמע שהוא בע, של חסידי� במדינת פולי# כותב במכתב אחד

ע שאמר על עצמו שמעול� לא היה "יצחק מנעשכיז זי' ק ר"מהרה

משו� שאבא המשי� כל טיפה "צרי� לעבוד על תיקונו שלו עצמו 

שהוריד , ועל אחת כמה וכמה הנשמה, וטיפה ממקו� גבוה ביותר
אלא שכל עבודתו הוא להמשי� רב טוב , "ממקו� גבוה מעל גבוה

שלא , והצלחה לע� בני ישראללבית ישראל ולהשפיע שפע ברכה 

  .כדי לתק# את עצמו יההיה צרי� לעבוד אדעתא דנפש

כשירד לזה העול� כבר לא היה צרי� לתק# " ישמח משה"וכ# ה
את עצמו אלא שהורידו אותו מלמעלה לזה העול� כדי שיתק# את 

וכ# היה כמה וכמה צדיקי� אשר לא היה ברצונ� לרדת לזה , דורו

  .וחששו שלא יקלקלו, צריכי� לשו� תיקו#העול� משו� שלא היו 

ע אמר שהוא לא רצה לרדת לזה "ק השר שלו� מבעלזא זי"הרה
, העול� בשו� פני� ואופ# אבל היות שהוא היה נצר� לטובת הדור

ע הבטיח לו שלא יזיקיהו זה "לרדת רק אחר אשר הרבוש לכ# הסכי�
עשקה ' ה" את הפסוק' ובזה פי, לא היה יורד ולולי הבטחה זו, העול�

אמר לי לרדת לזה העול� ' שה "עשקה לי' ה"דהיינו , "לי ערבני

היינו שית# לי ערבות שלא אנזק " ערבני", בשביל הנשמות העשוקות

  .בזה העול� השפל

                                                 
 .ל טשידעווער'כ כרבי ברוכ"נודע ג 29
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  ת"החכ� לומד מתו  כל דיבור ששומע בעול� לעבודת השי
ר לאבינו עשה את כל וישמע יעקב את דברי בני לב# לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאש

  וירא יעקב את פני לב# והנה איננו עמו כתמול שלשו�, הכבוד הזה

ïì þôêô ³ê ¾þõñ ó−ðšòî" ñ)õ ³îëê"ô ð"ê ( þôêò¾ óðê ñ×ô ðôîñí ó×ì îíï−ê)¬¼š ó−ñí³ ,¬® ( −ðôñô ñ×ô

−ñ íì−¾ µ−³îð¼ −× −³ñ×¾í ,ö−−¼ô ñ× −ò−¼ë íîô³ íïí þôêôí .í−¾ µ−þ® ðìê ñ×ð íêþò ö×ê ö−ë îòôô ðîôñ−¾ ëþ îñ í−

íðîë¼ ö−ëî íþî³ ,þîê öî×¾− µþð íï−êë ,íïñ óðêí µ−þ® óñî¼í íïë î−−ì −ô− ñ×î . ðôîñ¾ íò−ìëí íïë êîí¾ óðêí ö×ê

óðêí ñ×ô ,−õê îò−−í ’òë¾ íôë"íïí óñî¼í −ò−ò¼ë ó−þëðô ó−³îìõ ê , ðîë¼ñ µê−í ê³ô×ìð êï−ôþ íïë ê−®îô êîí

−¾í"³ ,−þ® ö−ê íïí óðêíññ× ëþñ µ ,öëíî.  

−õ íïî ’î× ó×ì íï−ê óþôêô ,’ó×ì ð−ôñ³ êñî ó×ì þôîñ îšðš−ðî ,óðê ñ×ô ðôîñí îò−−í îþôêî , ñ×ô þôêò¾

−³ñ×¾í −ðôñô ,−ñ íì−¾ µ−³îð¼¾ −òõô ,¾îþ−õ ,íþî³ −ñ®ê êîí íïí óñî¼í −š½¼ë óðê −òë ñ¾ ó−þîõ−½í ñ×¾ ,öëíî.  

 öëñ ñ®ê í−í ëš¼− íòíð îò−ò−ò¼ñ þîïìòî¼îð−× ó−¾îðší ³î®î®−ò îòôô ê−®î−¾ −ð× , ñ®ê í−í¾ ëš¼− ³òîî× ñ× í−í íïî

öëñ ,îò−ëêñ þ¾ê ñ× ³ê ëš¼− ìšñ ó−þôîê î−í öëñ −òë¾ ëš¼− ¼ô¾¾ öî−×î ,í¾îðší ñ× ³ê ìšñ þë×¾ êîí ö−ëí ,

õ¼êî"îô®¼ë ö−ôêô í−í êñ × ,óî¾ñ¾ ñîô³× îô¼ îòò−ê íòíî öëñ −òõ íêþ¾ öî−×î ,í í−í¾ ðî¼ë¾ í¾îðší í−í îë í¾îðš

¼îð−× î−òõë ³þ×−ò ,öëíî.  

)íìô¾ ñîš ,íèí"þ š ’®ï êì½−¾þõô óòîë íìô¾"ñ(  
  

ע מתור� מה שיש לדקדק "בונ� זי' בדברי קדשו הללו של הרבי ר
שמתחילה מקדי� הפסוק שיעקב שמע מבני , לכאורה בפשט הכתובי�

ל אשר לקח יעקב את כ"לב# אי� שמתאונני� עליו בתרעומות באמר� 

והנה איננו עמו כתמול "וכ# ראה על פני חותנו לב# , "'לאבינו וגו

ומטעמי� הללו , שכולו ברוגז אתו והשנאה בוקעת מפניו" שלשו�
כ אמאי הוצר� שוב "וא, נראה שהתכונ# לעזוב המקו� ולנסוע מש�

אל יעקב ' ויאמר ה"וכדכתיב תיכ$ אחרי זה , ה"לאמירתו של המקו� ב

  ".'י� וגושוב אל אר� אבות

הרי הוא " חכ�"דה, ל מוב# שפיר"הנ" קול שמחה"ולהמבואר ב
, ת"וא$ מהגוי השיכור ילמוד ממנו לעבודת השי, "לומד מכל אד�"

ק שיש לו ללמוד שכמו "כדביארו בספה" מאויבי תחכמינו"וא$ 

כ# ילמד , שהרשע הזה חושק בכל התוק$ אחרי תאוותיו השפילות

והנה יעקב אבינו היתה זאת , לטובהלחשוק ולתלהב , האד� להיפו�
תפקידו לבוא אצל לב# מש� כל השני� הללו להוציא ממנו הניצוצות 

וראיה לזה שנמצאו בו ניצוצות קדושות  &הקדושי� שנטמעו אצל לב# 

וכעת ששמע אי� שבני לב#  &משתי הצדקניות רחל ולאה שהיו בנותיו 

' הניצוצות הקהבי# שכבר העלה כל , אומרי� שלקח את הכל מאביה�

ועוד זאת שראה בפני לב# שאיננו , ותיק# כל מה שהוצר� לתק# ש�

שעד עתה עוד היתה איזה ניצו� קדושה נכרת על , עמו כתמול שלשו�
' מעתה הבי# והשכיל שזו הוא דבר ה, וכעת כבר לא ראה כלו�, פניו

ל היו בעצ� "ואלו הדברי� הנ, אליו המרמזו בזה שהגיע זמנו ליל�

  .ק"ודו, אליו' ההאמירת 

�  

וא$ , ע שיש ללמוד מכל אד�"בונ� זי' בעני# שכותב הרבי ר
יצויי# שמקור , ת"אי� לעבוד את השי, ז"מהסיפורי� בעסקי עוה

ע שהוא היה זה "זי' ט הק"הדברי� ממקור טהור יהלכו# ממר# הבעש

  .שלמד דעת לבני אד� בשיטתו זאת

ועל , ו בעני# זהויסופר שפע� היה איזה רב זק# אשר התווכח את
לזאת לא רצה להסכי� ' ט הק"א$ ריבוי ההוכחות שהוכיח לו הבעש

ואמר אותו הרב שאיננו מסוגל כלל לקלוט ולהשיג דבר , ולקבל דעתו
ט "נענה בקדשו מר# הבעש, זה ואיננו ביכולת להתקבל על לבו כלל

ורק בגלל זה , אלא שאינ� רוצה, אכ# יכול אתה להבי# את זאת"

ובזאת הסתיימה , "# הדברי� יכולי� להתקבל על דעת�תתעקש שאי

  .ויצא הרב לדרכו, וויכוח�

והנה בצאתו לדרכו פגע בו גוי בעל עגלה שמרכבתו נטמע לו 
�, וביקש מהרב שיואיל לסייעו לחלו� את המרכבה מהרפש, בבו

ויקראהו , ויענהו הרב שהוא איש זק# ותש כוחו ולא יוכל לעזור לו

אתה יכול אלא ] וג� כינוי לאיש זק#, דודי[, עטערפ"שוב הגוי באמרו 
  !".שאינ� רוצה

שכאות� דברי� ממש נשמע בקודש , בשמוע הרב דברי� הללו
וכי ג� מדברי , הבי# מיד כי צדקו דברי הצדיק, ע"ט זי"ממר# הבעש

מכל דיבורי� , או א$ משני גוי� שמריבי� זה ע� זה, הגוי השיכור

  .ודת הש�אפשר ללמוד דר� לעב, הנשמעי�

�  

ע "בונ� זי' מובא בש� הרבי ר' בעני# העלאת הניצוצות הק
ל ולא "או לשאר מקו� בחו, שאמר שהאד� שנסע לדייטשלאנד

סימ# הוא שעוד לא גמר ש� תיקונו ועדיי# , הצליח לאסו$ כס$ רב

דהרי בכס$ נמצאו ניצוצות , שצרי� להעלות#' נשאר לו ניצוצות הק

כנראה עדיי# השאיר ש� , אתו ממו# רבוא� איש הזה לא הביא ', הק
  .ניצוצי# קדישי#

  

  .ויעקב הל� לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהי�

ðþõ µþðë íò³−ò í¾îðší îò−³þî³¾ ¼îð− íòí"½ , êîí¾ þôîêí þôê− ñê í¾¼ô þõ−½ íï−ê íë ë−³× ó−ô¼õñ¾ ¹ê

ì"³î¬¾õë ö× î ,þšì ö−ê ð¼ ³î−ô−òõî ³îðî½ íñêí ó−þîõ½ë îïôþò¾ ¼ð− µê , ³î×ñí ñ¾ ó−ñ³ −ñ³ ¾− ±îšî ±îš ñ× ñ¼î

ó−ïôþî ,è−¾íñ ñî×− −¾îòê ñ×¾ ö−ê¾ íô ,−−ô¾è −þîõ½ ¾îëñë î¾ëñ³ò¾ šþ , ëš¼−¾ ó−þîõ½í îê®ôò ³êïí êþð½í ñ×ë íòíî

î×î öëññ µñí ,’îèî ñìþñ ëš¼− š¾−î ,’í¾êë ðë¼î ,þô¾ í¾êëî ,î×î −³¾ê ³ê íëí ðî¼î ,’î×î íòëñ ñšô ëš¼− îñ ìš−î ,’

−îþôîñî ³î¼¬ñ í¼î¬ ï−ê íï −ð− ñ¼ ñ×î ,íôí ó−−¬î¾õ ó−þîõ½ −× ,óîñ¾î ½ì.  

íô®¼ë í¾îðší íþî³í íð−¼í íïñ ,î×þðñ µñí ëš¼−î êþð½í ¹î½ë ë−³×ð íôë ,î¾îþ−õ , þîõ½ë óðêñ íêþò¾ ¹ê

î×þðñ µñí ëš¼−¾ í¾¼ôí ,¬î¾õî −ô¾è µþðë îò−−í ,ó−šñê −×êñô îë î¼èõ−î ¹×−³ þôêò íï ñ¼ ,þ íïôî î−í î−×þð ñ×¾ í−ê

³îðî½î ³î−òìîþ í−í î−òî³òîî× ñ×î −òìîþ µþðë ¹ê.  

)öîòëñ −®¼ ,íèí"®ï ëî½ê½ô ö−ëîþ ðîð ¹½î− −ëþ š"ñ(  
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דהנה מדתו , ע פירש את הפסוק בדר� נפלאה"ק מהוסיאטי# זי"הרה
אלא שאחד , "תת# אמת ליעקב"של יעקב היה מדת האמת וכדכתיב 

כי ב# "וכמו שאמר יעקב לרחל , "תתפתלע� עיקש "מדרכי האמת הוא ש

דהיינו אחיו אני ברמאות שא� יבא לב# באמת וביושר , "אחיה הוא

אבל א� הוא בא להתעסק , וכולו אמת ,להתעסק עמו הרי ב# רבקה הוא

וכמו שראינו שיעקב לא נת# ללב# , עמי ברמאות הרי שאחיו אני ברמאות
הנדרסת תחת רגלי  שמדר� האמת הוא שלא להיות לאסקופה, לרמותו

  .הרמאי

ובעת שיעקב היה בעיר חר# אצל לב# הארמי היה מוכרח לעסוק 
ועל זה מעיד הכתוב שאחר , בחכמה ובמרמה להנצל מרמאותו של עשיו

ששב לדר� האמת שזה , "ויעקב הל� לדרכו"שיעקב עזב את בית לב# אז 

  .הוא מדתו

�  

עניני דרשה ב' הק" �"אלשי"ידוע אשר פע� אחת דרש ה, אגב
, "והחלי$ את משכורתי עשרת מוני�"ועל הפסוק , הרמאות של לב#

את כל המאה רמאות שרימה לב# " �"אלשי"פירט ה, דהיינו מאה פעמי�

� לפרש "כדרכו של האלשי, את יעקב וכל זה ביאר מתו� דברי הפסוקי�
  .את הפסוקי� לעומק� של דברי�

שלב# הארמי , ואחד מהגדולי� שהיה ש� באותו דרשה אמר על זה
ואותו גדול ראה שעל כל הרמאות שפירט , השתת$ ש� באותו דרשה

ומודה שאכ# רימה את יעקב , נענע לב# בראשו כמי שמאשר את דבריו

  .בכל הרמאות הללו

�  

שבכל דברי התורה מרומזי� " עצי לבנו#"בעני# מה שכתב בספר 
מיד הדברי� ידועי� ה� ובכל זאת צריכי� ת, וטמוני� סודות נוראי�

תיפח "בכתבו , מארי� בדיבורי� נוראי� על זה' ובזוהר הק, לחזור עליה�

של האנשי� החושבי� חס ושלו� שדברי התורה ה� סיפורי " רוח�

  .דברי� בעלמא

ע בשנות צעירותו היה נוסע לגדולי דורו כדי "הגאו# מראגאטשוב זי

ובדרכו הגיע לעיר לובלי# ופגש ש� שני  30לשוחח עמ� בדברי תורה
שהיה מחסידיו של " תורת חסד" ק בעל"הלא המה הרה, ולי עול�גדמ

, והוא היה איש אלקי�, ע מליובאוויטש"זי" הצמח צדק"ק בעל "הרה

  .ק ירושלי�"וגאו# אדיר והוא היה רב בעיר לובלי# לפני עלותו לעיה

גאטשוב היה דרכו לזלזל בגדלות� של גדולי� אוידוע שהגאו# מר
כמי� צעירי� אשר כלפי גאונתו שלו לא היו הרבה ובפרט של תלמידי ח

נתפעל " תורת חסד"ק בעל ה"אבל כשנכנס לביתו של הרה, נחשבי� כלל

  .מאוד מגאונתו האדירה

ע אמר לו "צדוק הכה# מלובלי# זי' כ כשהגיע לביתו של ר"אח
הרי , א� יש ל� איזה שאלה או תמיה, שמע לי ידידי"להראגאטשובער 

אמר לו הראגאטשובער שאי# , "שיב על שאלת�שאוכל אני לעזור ל� ולה
צדוק ' אמר לו ר, לו שו� קושיא כלל והוא רוצה סת� לשוחח בלימוד

כ הייתי מסתובב בי# גדולי וגאוני "כשאני הייתי צעיר לימי� ג", הכה#

אבל מאז שנגעתי בידית הדלת של , הדור לשוחח עמ� בלימוד התורה

והפסקתי , שזהו לא התכליתנוכחתי לדעת ' תלמידי הבעל ש� טוב הק

  ".מדרכי זה

כ "ואח, צדוק הכה# בלימוד קצת' ק ר"ובכל זאת דיבר עמו הרה
אבל רצוני , יונגערמא# כל הדיבורי� הללו ה� לבושי התורה"אמר לו 

כשיצא הראגאטשובער , "לדעת א� יש ל� איזה חלק ג� בפנימיות התורה
  ".דער קדוש האט מיר שטארק צורודערט"מחדרו אמר 

�  

ק בעל "יש להוסי$ שרבו הרה" תורת חסד"אגב גאונתו של בעל ה

ולכ# היה בכל , ע ציוה לו שילמוד פרקי משניות בעל פה"זי "צמח צדק"ה
ושיעור , יו� חוזר בפני אנשי� מאזיני� על שמונה עשרה פרקי� משניות

חיי� האמבורגער מביא בספרו ' ור, זה אר� לו שמונה עשרה דקות בלבד

עמד ש� משמשו הנאמ# , מסר את שיעורו זה" תורת חסד"שבשעה שה

                                                 
30  � .אבל אני אספר� כמו ששמעתי� ממקור נאמ�סיפור זה מודפס בשינוי� אחדי

ל ומשניות פתוחה בידיו ובכל פע� שהיה "חיי� בער שפירא זצ' ח ר"הרה

ק "צרי� להעביר את הד$ בכל דפוס משניות שהיתה היה מרמז לו הרה

  .ז"ע

�  

וידוע היה שא� היה קורה שבאמצע לימוד המשניות היה מתעמק 
שכנראה , לבלבלו עד שחזר לזה העול�הרי שאז היה אסור , במחשבתו

  .שהיה לו אז איזה הערה בעניני הלימוד

והנה אצל המוסלמי� שבירושלי� היו מתאספי� לבית תיפלת� 

� הערבי היה תוקע בו לאס$ את הציבור "י חצוצרה מיוחדת שהשיי"ע
  .י צלצול פעמוני�"כמו שנהוג אצל הנוצרי� להתאס$ ע

בהיותו " תורת חסד"ה פע� אחת קרה שבאמצע שיעורו של
� הערבי כשהוא "נשמע קול החצוצרה של השיי' מתעמק במחשבותיו הק

והתרע� על זה  "תורת חסד"תוקע ומשמיע קולות גדולות מיד נתעורר ה

� "באותו רגע נשתתק קולו של השיי, "הרי הוא מבלבל אותנו", באומרו

  ).החסידי�על א$ שלא היה מ# (ל "המבורגר הנ' כ# סיפר ר, הערבי לנצח

�  

אגב מגודל חריפותו של הראגאטשובער ועל דרכו לזלזל בגדולי� 
מסופר אשר פע� היה יהודי אחד אשר רצה לשד� את , ולמדני� אחרי�

וכיו# שיהודי זה היה ממכיריו של הגאו# , לבחור תלמיד חכ� אחד. בתו

ביקש ממנו שידבר קצת בלימוד ע� הבחור לתהות על , מראגאטשוב
ואכ# כ� היה הבחור , לבתו א� ראוי הוא שיקחנו כחת# קנקנו לדעת

  .כשאבי הנערה מתבונ# בה� מ# הצד בלא אומר ודברי�, הגאו# שוחח ע�

דו באק "והנה באמצע השיחה אמר לו הראגאטשובער להבחור 
וכ# היה כמה פעמי� במש� השיחה אשר כינה אותו " וואס דו ביסט

לא רצה " באק"שהבחור הוא וכמוב# שאבי הנערה בשמעו , "באק"בתואר 

בשידו� זה א� בגמר שיחת� פנה הראגאטשובער לאבי הנערה ושאל 

הרי שמעתי "ענה לו האיש , אותו מה בכוונתו לעשות בקשר להשידו�

וכי יעלה על הדעת שאת# את בתי " באק"שהרב אמר על הבחור שהוא 
  ".באק"לבחור שהוא 

דהיינו , "נע#מיינע באקעס קענע# לער"אמר לו הראגאטשובער 
  .ח גדול"שלקבל ממנו תואר זה כבר היו צריכי� להיות ת

�  

אשר , הגאו# מראגאטשוב כיה# כרב באחד מהעיירות מדינת ליטא

אחד שהיה נמנה על , כמו בשאר ערי ליטא היו ש� שני רבני� בהעיר
והגאו# מראגאטשוב היה , עדת החסידי� ואחד שלא היה נמנה על עדה זו

היה הרב האשכנזי של העיר וה� " האור שמח"או# בעל והג, הרב החסידי

וכ# שמעתי מכמה אנשי� אשר ראו  .ושרי� ביניה� בקשרי ידידותהיו מק

  .אות� בעת שנפגשו ביניה� ושוחחו ביחד בדברי תורה

הל� הראגאטשובער לההלויה ובכה " אור שמח"אחר פטירתו של ה
ת� בוכי� הרי היית� וכי מדוע א, רבינו"אמרו לו האנשי� , ש� בכי גדול

  ".אומרי� עליו שהוא אינו יודע ללמוד

אבל לאחרונה בסו$ ימיו , נכו# הדבר"אמר לה� הראגאטשאבער 
  ".התחיל קצת לדעת ללמוד

�  

אשר פע� , ל חתנו של הבריסקער רב"מיכל זצ' ג ר"שמעתי מהרה
ובצעירות� היו לומדי� , רו של הראגאטשובער לבקרויאחת הגיע חב

ועכשיו כבר היה , ע"בריסקער זי] יוס$ דוב[יושע בער ' גאו# רביחד אצל ה
וכיו# שהגיע להראגאטשובער אמר לו , אותו אד� לאיזה פראפעסאר

יושע ' זוכר עתה את אותו הזמ# אשר היינו לומדי� ביחד אצל הגאו# ר"

אבל הוא לא היה יודע , בודאי שאני זוכר"אמר לו הראגאטשובער , "בער

" והרי הוא הרבי שלכ�, אי� תדברו כ#"אד� ואמר לו  נחרד אותו" ללמוד

, מיד קיבל הראגאטשובער את דברי תוכחתו של חברו משכבר הימי�

  .חל� את מנעליו וקיבל עליו נזיפה על שלא דיבר כראוי על רבו הגדול

  


