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גלגל חוזר בעולם

 

מעשה בהרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב זיע"א, בעל 'אהבת 
שלום', אשר עשה דרכו אל רבו הרה"ק רבי משולם פייביש 

מזבריזא זיע"א, בעל 'יושר דברי אמת', לשבות בצילא 
דמהימנותא. מחמת עניותו עשה האהבת שלום את דרכו ברגל. 

שלום אל כפר קטן כשהוא  ביום חמישי לפנות ערב הגיע האהבת

רעב ועייף מעמל הדרך והבחין באכסניה יהודית קטנה וביקש 
להכנס לתוכה. בעל האכסניה קדמו במאור פנים, ואמר לו: אמנם 
אין לי מה להציע בפניכם לאכול, שכן עני ואביון אנכי, והלחם 
שהיה ברשותי אזל, אך אשמח להציע בפניכם מיטה בכדי 

אהבת שלום אל האכסניה, והחל להתעניין שתוכלו לנוח. נכנס ה
במצבו של בעל האכסניה, שאכן סיפר לו על מר גורלו: בעבר היו 
פוקדים אורחים את הכפר ופרנסתי הייתה מצויה מהם. אלא 

שלאחרונה חדל המזל להאיר פנים. עוברי דרכים כמעט ואינם 
פוקדים את האכסניה, ואין לי כסף כדי לרכוש מזון וביגוד עבור 

ני משפחתי. וגרוע מכך: אין לי כסף אפילו בכדי לשלם את דמי ב

שכירות האכסניה השייכת לפריץ, ומצוי אני בסכנה גדולה שמא 
הפריץ יחליט להשליכני מהאכסניה ולקחת את חפצי המועטים 
כתשלום על חוב השכירות. האהבת שלום כאב את מצבו של בעל 

 קרובה לבוא. האכסניה ועודדו במילים נרגשות כי ישועת ה'

בבוקר, לאחר שנפרד האהבת שלום מבעל האכסניה ויצא 
להמשך דרכו, הבחין הרבי בעגלה הדורה בה נוסע יהודי עשיר 
המזמין אותו לעלות אל העגלה ולהצטרף איתו לזבריזא. אלא 

שהאהבת שלום לא הסכים לעלות אל העגלה ואמר לאותו יהודי: 
רייניש לצרכי צדקה. לא אסע עמך אלא אם כן תתן לי ארבעים 

התפלא העשיר לנוכח העזתו של היהודי אותו הוא לא הכיר, 
אולם הכרת פניו ענתה בו שאדם גדול הוא, ואמר: וכי לא דייך 

שאני מזמין אותך להצטרף חינם לנסיעה אלא שעוד אתה דורש 
ממני סכום כה גדול? מסכים אני לתת לך סכום כסף נאה לצדקה, 

כמה ריינישים, אולם לא סכום כה גדול. רייניש אחד או אפילו 

הסתכל עליו האהבת שלום ואמר לו: דע לך כי לטובתך באה 
בקשתי זו... התפלא העשיר עוד יותר ושאל את היהודי: ברור 
שנתינת צדקה טובה היא לנותן, אולם מה טובה נוספת תבוא לי 

מנתינה זו? הרהר האהבת שלום וענה לעשיר חרישית: אין איש 
מי ילד יום, ועדיין אני אומר לך כי נתינה זו תהיה היודע 

חשב העשיר ולבסוף התרצה, הוציא את הסכום לטובתך... 

 המבוקש ונתנו לצדיק. 

כעת ביקש ממנו האהבת שלום, שיואיל נא לסובב את 
הסוסים אל כיוון הכפר הסמוך, למען יוכל לראות בעיניו עד כמה 

היה: האהבת שלום ביחד נחוצה הייתה נתינת צדקה זו. ואכן כך 
עם אותו יהודי עשיר נסעו אל עבר האכסניה ונתנו ליהודי את 
סכום הכסף הגדול, למען יוכל לפרוע את חובות העבר ויהיה בידו 

גם לקנות אוכל ובגדים לילדיו ולהמשיך להפעיל את האכסניה 
כראוי. בטרם נפרדו מבעל האכסניה רכן האהבת שלום ולחש 

בעל האכסניה, הלה היה נראה מופתע אולם  דבר מה לאוזניו של
הנהן בראשו כמי שמסכים לדברים שנאמרו לו. כשהגיעו האהבת 

שלום והעשיר לחצרו של הרבי שמח הרבי מאוד, וברוח קדשו 
אמר: פנו דרך לעושי המצווה. ואז נפנה הרבי ושאל את האהבת 
שלום: האם הדרכת את בעל האכסניה כיצד יהיה עליו לנהוג 

? האהבת שלום ענה בחיוב, ופני הצדיקים האירו באור בעתיד
 יקרות.

חלפו שנים רבות. הרבי מזבריזא נתבקש לישיבה של מעלה. 

האהבת שלום החל להנהיג את צאן מרעיתו. באותה עיירה קטנה 
עלה בעל האכסניה על דרך המלך, הוא התבסס בעסקיו ועשה 

ד מנכסיו עד חיל. רק אותו יהודי עשיר, התהפך עליו הגלגל ויר
שנעשה עני המחזר על הפתחים. כך היה הולך ממקום למקום 

ואוסף כסף למחייתו. ויהי היום, ואותו יהודי הזדמן לעיירת 
קוסוב, מקום משכנו של האהבת שלום, והוא נכנס אל הקודש 
פנימה תוך כדי שהוא מקווה לקבל מטבע יפה לצדקה. אותו 

ו בשעתו, אולם הרבי יהודי לא זיהה את הרבי כמי שהסיע אות
הכירו תיכף ומיד. נטל הרבי דף נייר וכתב עליו את המילים 

קיפל הרבי את הנייר,  "הגיעה השעה של פריעת החוב".הבאות: 

הכניסו למעטפה, ואמר לעני: מכתב זה שהנני נותן בידך מסור נא 
 לבעל האכסניה בעיירה פלונית ובעז"ה תבוא לך הישועה. 

סניה את העני בפתח ביתו, ומיד ויהי אך ראה בעל האכ
שאלו: הבאת לי מכתב מהרבי מקוסוב? התפלא העני ושאל את 
העשיר: זאת מנין לך? ענה לו בעל האכסניה: הלילה נגלה אלי 

הרבי מקוסוב ואמר לי כי הגיעה השעה שאפרע לך את החוב 
שאני חייב לך זה מכבר. בתחילה לא הבין העני את הכוונה, אולם 

אכסניה ערך לפניו שולחן במיטב המאכלים, נזכר לאחר שבעל ה

 הוא באותם נשכחות והתמונה התבהרה לו. 

בעל האכסניה הודיע לעני כי יסעו בצוותא אל הרבי מקוסוב 
יתן לו בעל האכסניה. ואכן, הרבי  –וככל מה שיורה הרבי לתת לו 

שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

 

 ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל'



מקוסוב הורה לו לתת ליהודי סכום כסף הגון שיאפשר לו לפתוח 
עני את כוונת הרבי: נתינה זו -מחדש. אז הבין העשיר את עסקיו

תהא לטובתך, שכן רק בזכות נתינת צדקה זו אכן התהפך עליו 
 עתה הגלגל לטובה ולברכה.

* * * 

הרה"ק התולדות יעקב יוסף זיע"א כותב (פרשת דברים) כי 
היות וגלגל חוזר בעולם הוא, אין ראוי לו לאדם שיהיה למעלה 

, שכן אז מוכרח הגלגל להסתובב וחלילה יהא עליו לירד למעלה
מגדולתו, ולכן מוטב לו שיהא 'למעלה' כדי שיוכל לעלות ולא 

'והיית יצטרך לירד. וזו היא הברכה בלשון הפסוק (דברים כח יג): 

', שלא יהיה למעלה יותר מדאי ולא יצטרך לירד. רק למעלה

שפל המדרגה, וכיוצא בזה יש בכך תנחומין למי שיורד אל 
 שבוודאי יסתובב עבורו הגלגל ויחזור לעלות על במתי ההצלחה.

* * * 

והנה הרה"ק מסוכאטשוב, השם משמואל, זיע"א (תרע"ז) 
'ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ביאר רעיון זה בתוך דברי הפסוק (בראשית מה כז): 

ֲאֶׁשר ָׁשַלח  ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות

', לאחר שהקדים לפרש יֹוֵסף ָלֵׂשאת אֹתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם

עניין העגלות שהוא מלשון עיגול וגלגל חוזר בעולם: ונראה 

לפרש ענין העגלות שהוא מלשון עיגול, ונקרא על שם האופנים, 
כי אופני העגלה עגולים, וכל דבר עגול המתגלגל ממעלה למטה, 

דת גבנונית העיגול כשהוא יורד ומשפיל, לא יתכן לקרותו נקו
ירידה בהחלט, כי ירידתו זו היא התחלת עלייתו שנית וחוזר 

והוא רמז ומשל נפלא על מאורעות האדם וילדי יומו, כי חלילה. 
אין ירידתו והשפלתו נקראת ירידה בהחלט, וחכם הרואה את 

וך כששעתו הנולד רואה בכל ירידה התחלת עליה, וכן להיפ
מוצלחת לא ירום לבבו וישקיף ויראה בכל עליה ירידה. ובאמת 
שזו היא עצה נכונה לפני האיש שלא יהיה רובץ תחת משאו, אלא 

יבטח בשם ה' וישען באלקיו, כי ירידתו זוהי עלייתו, וקלקלתו 
 . תקנתו, וכן להיפוך כשהאופן עולה הוא מעותד לירידה

וסף הצדיק לאביו: וזהו ובכך ביאר דברי התנחומין של י
הרמז ששלח יוסף לאביו עגלות, להורות לפניו כי אף שהוא הולך 
בראש גולים וירידה היא לו לצאת מארץ הקדושה לארץ הטמאה 

לסבול הגלות ולפרוע השטר חוב של גר יהיה זרעך בארץ לא 
איננה ירידה להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה הוא וזרעו, 

, וזה שנאמר 'עגלות וגו' ירידה זו עליה היאבהחלט, ואדרבה 

לשאת אותו', ולא כתיב 'להוריד אותו', אלא כמו שאמר לו ה' 

במראות הלילה 'אנכי ארד וגו' ואנכי אעלך גם עלה', היינו 

שהירידה היא עליה, וזה שאמר 'לשאת אותו' שזה הדבר נשיאות 
 הוא לו, ולא ירידה.

ענין העגלות רמז יש ושב וכתב כן (תרפ"א): ונראה דבכל 
בדבר, כי אופני העגלה הסובבים, שעל שם זה נקרא עגלה ע"ש 
האופנים הסובבים, בעיגול מורים שזה שלמעלה בתכלית כרגע 

יורד למטה, וזה שבתכלית הירידה למטה משם מתחיל לעלות 
והוא רמז לאדם שאפילו במצבו שבתכלית הירידה אל למעלה. 

לי זו היא העת האחרונה של יתייאש, אדרבה יתן אל לבו או
הירידה, ומעתה תתחיל העליה, וכן כשהוא בתכלית העליה יתן 
אל לבו אולי הגיע לתכלית העליה ומעתה יתחיל לרדת כי גלגל 

וזהו הרמז ששלח יוסף ליעקב עגלות שבל יצטער  הוא שחוזר.

הרבה על ירידתו למצרים, שזו הירידה עליה תהיה לו, וזה לשאת 

 ון עליה, ולא הזכיר לשון ירידה כלל.אותו שהוא לש

* * * 

בשורש הדברים, רומז העיגול לבריאה, לפי שהקב"ה ברא 
את כל העולמות בשתי בחינות, בבחינת עיגולים ובבחינת יושר, 

מקודם ברא בחינת העיגולים, ושוב תיקן בחינת היושר (עץ חיים 

שער א ענף ב). ולפיכך במובן העמוק יותר, אנו מוצאים להרה"ק 
הקדושת לוי זיע"א שכתב רמז זה במעשה העגלות, וזה לשונו: 

רמז לו ליעקב שאל ידאג 'וירא את העגלות אשר שלח יוסף'. 
מהגלות, כי כל זה הוא הסיבה לגאולה, כי הרעה הוא הסיבה 

, והסיבה הוא נקרא דבר לטובה. והנה 'העגלות' הוא לשון עיגול

סיבות הם עגולים. עיגול, והרחמים הפשוטים הוא אור הישר, וה

 עכ"ל.

ביאור העניין, שבתחילת הבריאה היה אור אין סוף ב"ה 
פשוט ואין דבר פנוי ממנו, וכשעלה ברצונו לברוא העולמות 

שיכירו גדולתו, צמצם עצמו ונשאר מקום חלל בנקודה האמצעית 
שבו ובמקום ההוא האציל כל העולמות, בבחינת עיגולים שלהם, 

, ואחר כך המשיך ביושר קו אחד של והצמצום הוא שורש הדין

אור בכל העולמות, והוא סוד הרחמים (חסדי דוד דף מח ע"ב). 
רמז איפוא יוסף הצדיק ליעקב אבינו שאפילו שירידת מצרים 

 היא בבחינת דין, מכל מקום היא סיבה לטובה שאחריה. 

השפת אמת (ויגש תרל"א) מציין לדברי הקדושת לוי, וכותב 

לח יוסף הצדיק ליעקב רבינו: כי היה קשה לו אודות העגלות שש
לירד למצרים. ובאמת זה היה טעם ירידת יוסף מקודם, שיוסף 
הוא בחינת המקשר ענייני עולם הזה בכח הפנימיות שיש שם 

מהשי"ת, ושיתבטלו כל החצוניות והקליפה להפנימיות כנ"ל. וזה 
 פירוש העגלות שיהיה נסבב הכל להשורש שהוא אחד. 

 


