
ֵסֶפר

 ִסיּפּוֵרי ֹקֶהֶלת
ְפֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת ֵסֶפר ג': ִמּסִ

דֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו ַיְלקּוט ִסיּפּוִרים מהבעש"ט ַהּקָ

ַעל ְמִגיַלת ֹקֶהֶלת
ים,  דֹוׁשִ ָפִרים ַהּקְ ְרֵפי ַמְעָלה, ִמּסְ ָבנֹון, ׂשַ י ֶעְליֹון ַאְרֵזי ַהּלְ ְמלּוָקט ִמְקדֹוׁשֵ
ת ּוַמֲעַלת ֲאִמיַרת ֹקֶהֶלת, ֹגֶדל ְקדּוׁשַ ּוִמִסיּפּוֵרי ֲחִסיִדים, ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ּבְ

ֶנֶפׁש ָהָאָדם,  יִקים חֹוְצִבים ַלֲהבֹות ֵאׁש, ַמְלִהיִבים  ּדִ ַהּצַ י  ַמֲעׂשֵ דֹוִלים  ּגְ
ה. ָטֳהָרה ּוְקֻדּשָׁ ֶרְך ְלִהְתַעּלֹות ּבְ ַמְדִריְך ּומֹוֶרה ּדֶ

ִכים ֶאת  ִדים ּוְמַחּנְ יבֹות, ְמַלּמְ י ְיׁשִ עּור ְוָראׁשֵ יֵדי ׁשִ ִנים, ַמּגִ ּבֹו ִיְמְצאּו ַרּבָ
ֵני ָאָדם ִיְמְצאּו  ל ּבְ ם ּכָ ר ַיֲעׂשּון, ּגַ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ּה, ְוֶאת ַהּמַ ר ֵיְלכּו ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ַהּדֶ

ַמִים. יָתם ְלתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ּבֹו ַהְדָרָכה ִנְפָלָאה ֵאיְך ְלַהְדִריְך ֶאת ּבֵ

ה  ְוַתְרּבֶ ָבבֹות,  ַהּלְ ֲהרּו  ְוִיּטָ רֹות,  ּפֵ ה  ַיֲעׂשֶ ַהזֶּה  ֵסֶפר  ּבְ ַהִלימּוד  י  ּכִ ֵתנּו,  ִפּלָ ּתְ
ל  ַמֲאַמר הבעש"ט ַהק’ זי"ע, וזל"ק: ּכָ ַמִים, ּכְ ּשָׁ ּבַ ַעת ְלִהְתָקֵרב ְלָאִבינּו ׁשֶ ַהּדַ
חּוׁש  ּיָ ׁשֶ ה  ְוִנְזּכֶ ָבה,  ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ּבְ ִאלּו עֹוֵסק  ּכְ יִקים,  ַצּדִ ְבֵחי  ׁשִ ּבְ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ִמי 
ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ָהֱאֹלֵקי  א  ּנָ ַהּתַ ְבֵרי  ּדִ ִלימּוד  ּוִבְזכּות  ַרֲחִמים,  ּבְ ָקרֹוב  ּבְ ְלָגֳאֵלנּו 
ַרֲחֵמי, בב"א.ִיְפקּון  ָדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבְ נּו ַהַהְבָטָחה ּבְ ם ּבָ ר יֹוַחאי ִיְתַקּיֵ ּבַ

ַרֲחֵמי, בב"א. ִמן ָגלּוָתא ּבְ

 ָיָצא ְלאֹור בס"ד 
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ִסיּפּוֵרי ֹקֶהֶלת
ְפֵרי ֹזוַהר ֹקֶהֶלת  ֵסֶפר ג': ִמּסִ

דֹוׁש  ַיְלקּוט ִסיּפּוִרים מהבעש"ט ַהּקָ
ְוַתְלִמיָדיו

ַעל ְמִגיַלת ֹקֶהֶלת

ְרֵפי  ָבנֹון, ׂשַ י ֶעְליֹון ַאְרֵזי ַהּלְ ְמלּוָקט ִמְקדֹוׁשֵ
ים, ּוִמִסיּפּוֵרי  דֹוׁשִ ִרים ַהּקְ ַמְעָלה, ְמַסּפְ
ּגּוָדל  ֲחִסיִדים, ִעם הֹוָספֹות ֲחָדׁשֹות ּבַ

ת ּוַמֲעַלת ֲאִמיַרת ֹקֶהֶלת, ְקדּוׁשַ
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 ֵסֶפר ַחּיֵי מוהר"ן שע"ז

ביטולה עבור אחרים זהו קיומה

שמעתי בשם מורנו הרב יחיאל זכרונו לברכה, אחיו של רבנו הקדוש זכרונו 
לברכה, שספר בשם רבנו הקדוש שפעם אחת שאל אותו על ענין שהוא זכרונו 
לדבר  רגיל  שיהיה  לברכה  זכרונו  יחיאל  הרב  מורנו  אחיו  את  הזהיר  לברכה 
עם בני אדם כדי לקרבם על ידי זה להשם יתברך, ושאל אותו שכמה פעמים 
מוכרחים לדבר עם בני אדם דברים בטלים ושיחות חולין. השיב לו רבנו זכרונו 
לברכה מאחר שעל כל פנים נכנסין בתוך הדבורים שמספרין עמהם, איזה דברים 
מדברי תורה, על ידי זה נתתקנין כל הדיבורים וכעין מה שאמרו רבותינו זכרונם 
לברכה )שבת ל ע"ב(, בקשו לגנוז ספר קהלת, ומפני מה לא גנזוהו, מפני שתחלתו 
דברי תורה וסופו דברי תורה. וכבר מבאר במקום אחר שמי שבקי בספריו 
היטב יכולין למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו וכו'. ואי אפשר שלא יהיה 

שיחה בעולם שלא יהיה לה שייכות לתורתו הקדושה:

 ספה"ק עמק המלך - שער התשובה פרק ג'
..ומן הכתובים "תמצא פסוקים לאין מספר המדברים בסוד הגלגול, באיוב 
ורוח  למעלה,  היא  העולה  האדם  בני  רוח  יודע  "מי  כגון,  ובקהלת",  ובדניאל 
הבהמה יורדת היא למטה לארץ" ]קהלת ג' כ"א[, וזה הרוח הבהמה, מדבר ברשעים 
י'[  ח'  ]קהלת  ובאו'  קבורים  רשעים  ראיתי  'ובכן  פסוק  וכן  בהמה.  שעושים מעשה 
וכהנה רבות, ואינני צריך עוד להרבות ולהאריך בראיות, עיין בשער הגלגולי 

הנשמות, תרווה שם צמאך. 

מעשה פלא ונורא עם האר"י הק' ותלמידו                               
הרה"ק רבי חיים ויטאל בעניין גילגולים

ואני אמרתי אספרה לך מעשה רב: שאירע במגולגל אחד, בזמן מורנו ורבנו 
האר"י זלה"ה, לידע ולהודיע כי אית דין ואית דיין, ואין שכחה לפני כסא כבודו 
יתברך, והכל בצדק וביושר, מאריך אפו לרשעים ובסוף גובה דיליה. ומעשה 
הר"ר  מורנו  כבוד  האלהי  המקובל  והטהור  הקדוש  הרב  בזמן  היה,  כך  שהיה 
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יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה בצפת תוב"ב, באשה אחת אלמנה שנכנס בה רוח 
אחד, וציער אותה צער גדול ורב עד למאוד. ונכנסו בני אדם אצלו, ודברו עמו, 
והוא השיב לכל אחד ואחד על מה ששאל לו, ובין כך נכנס חכם אחד אצלו, והיה 
שמו כבוד מורנו הר"ר יוסף ארזין ז"ל, תלמידו של האר"י ז"ל, אמר לו הרוח 
ברוך הבא אדוני מורי ורבי, אינו זוכר אדוני שהייתי תלמידו זמן רב במצרים, 
ושמי פלוני ושם אבא פלוני, מיושבי מצרים. ובראות קרובי האשה את צער כאב 
האשה, גדול עד למאוד, הלכו אצל החכם כבוד מורנו הר"ר יצחק לוריא נשמתו 
עדן, וחלו פניו שיוציא זה הרוח מן האשה. ולהיות שלא היה לו באותו פעם פנאי, 
שלח לתלמידו כבוד מורנו הר"ר חיים זלה"ה, ומסר לו כוונה בשמות, וציוה לו 
שיגזור עליו נידויים וחרמים ויוציאנו בעל כרחו. וכיון שנכנס מורנו הר"ר חיים 
נשמתו עדן, מיד הפכה האשה פניה ממנו לכותל, אמר לו מורנו הר"ר חיים ז"ל, 
רשע, למה הפכת פניך ממני. השיב לה הרוח ואמר, איני יכול להסתכל בפניך, 
שהרשעים אינם יכולים להסתכל בפני השכינה. מיד גזר עליו מורנו הר"ר חיים 
לו, מה  ואמר  חיים  הר"ר  מורנו  אותו  ותכף שאל  כן,  מיד עשה  פניו,  שיהפוך 
לו ואמר, חטאתי באשת  וחמור כזה. והשיב  גדול  חטאת עד שהענישוך עונש 
איש והעמדתי ממזרים. והנה זה לי כ"ה שנים שאני הולך נע ונד בארץ, ואין 
לי מנוחה, כי שלשה מלאכי חבלה, הם הולכים עמי אל כל המקומות אשר אני 
הולך, ומענישין אותי מכין אותי ומכריזין לפני, ככה יעשה לאיש אשר הרבה 
ממזרים בישראל ואלו הג' מלאכי חבלה הם רמוזין בפסוק, "הפקד עליו רשע, 
ושטן יעמוד על ימינו" ]תהילים ק"ט ו'[, ואמר הרוח למורנו הר"ר חיים, אינך רואה 
אדוני, איך עומד אחד על ימיני ואחד על שמאלי ומכריזין, והשלישי עומד ומכה 
לו מורנו הר"ר חיים, והלא אמרו רז"ל משפט רשעים  אותי מכת מות. אמר 
בגיהנם י"ב חודש, השיב לו ואמר, אינך יודע הבנת זה המאמר, שמה שאמרו 
רז"ל, משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש, פירושו הוא לאחר שסבלו כל עונשם חוץ 
ומכבסין  ומלבנין  חודש.  י"ב  עומדים  ושם  בגיהנם,  אותם  מכניסין  אזי  לגיהנם, 
אותם, כדי להוציא מהם כל כתמי הנשמה, כדי שיהיו מזומנים ומוכנים לכנס לגן 
עדן, והוא משל לרופא מומחה שנותן בתחילה סממנים קשים וחריפים, על גבי 
המכה, האוכלים בשר החי, ואחר כך כשאכלו בשר החי שבמכה, הוא נותן על 
המכה משיחות ואיספלנית הטובות, המקררים והמגדלים הבשר כבראשונה, כך 
הוא ענין הגיהנם. כי צער של גיהנם אינו אלא חלק אחד מששים חלקים, שסובלת 
הנפש החוטאת, קודם כניסתה לגיהנם, ושאל אותו מורנו הר"ר חיים, איך היה 
מיתתך, והשיב לו הוא ואמר, מיתתי היתה חנק, שאף על פי שארבע מיתות בית 
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דין בטלו, דין ארבע מיתות לא בטלו ]כתובות ל' א'[. ואני כאשר יצאתי מאלכסנדריאה 
של מצרים בספינה ללכת לעיר ראשיט, פגעה ספינתי במקום שנכנס הנילוס בים, 
ושם נטבעה הספינה, ונטבעתי בתוכו. אמר לו מורנו הר"ר חיים, ולמה לא אמרת 
הוידוי, והתודית על עוניך בשעת יציאת נפשך מגופך, שמא היה מועיל לך. 
השיב לו הרוח, וי לי, לא היה לי זמן להתודות, כי תכף חנקו אותי המים בגרוני, 
גם כי תכף בטביעותי בים נטרפה דעתי. ושאלו אותו הרב, מה נעשה בך אחר 
נודע הדבר בראשיט  כי  ואמר, תדע  לו הרוח  הגוף. השיב  מן  יציאת נשמתך 
בטביעת הספינה, ותכף יצאו היהודים מראשיט על שפת הים, והוציאו את כל 
היהודים אשר נטבעו בספינתי, וקברו אותנו תכף ומיד. כשהלכו היהודים מבית 
החיים, בא מלאך אחד אכזרי ושבט של אש בידו, והכה בשבט על קברי, מיד 
נבקע הקבר מן ההכאה הגדולה, אשר היתה כל כך גדולה וחזקה עד למאוד. מיד 
אמר לי אותו המלאך, רשע רשע קום בדין. מיד לקח אותי ושמני בכף הקלע 
וקלע אותי. בפעם אחת, מן עיר ראשיט עד לפני הפתח של גיהנם שבמדבר. 
ואני בנפילתי שמה לפני הפתח של הגיהנם, יצאו מן הגיהנם אלף אלפים נפשות 
של רשעים הנידונים בגיהנם, וכלם צעקו כנגדי וקללו אותי, ואמרו לי 'צא צא 
ז'[, צא מכאן רשע עוכר ישראל, אין אתה כדאי עדיין  ]שמואל ב' ט"ז  איש הדמים' 
ומגבעה  לגיהנם. אזי הלכתי מהר להר  ועדיין אין לך רשות להכנס  לכנס פה, 
אותי  ומכין  לפני  ומכריזין  תמיד,  עמי  הולכים  חבלה  מלאכי  הג'  ואלו  לגבעה 
תמיד, ובכל עת ורגע פגעו בנו מלאכי חבלה אחרים גם רוחות רעות, ובשמעם 
הכרוז אשר מכריזין לפני, הוסיפו להכות בי גם הם, זה מושך אותי אצלו מכאן, 
וזה מושך אותי אצלו מכאן, עד שמתפקקין כל חוליות נשמתי. וכן הלכתי נע ונד 
בארץ עד שבאתי להורמיז, והיא עיר גדולה קרובה לארץ הודו מן בבל והלאה, 
והיתה כוונתי לכנס לאיזה גוף של יהודי, כדי להינצל מאלו המכות והצרות. וכיון 
שראיתי אותם היהודים שהם רשעים רעים וחטאים לה' מאוד, בועלי גויות ונדות, 
ושאר עבירות, ולא יכולתי לכנס בשום אחד מהם מרוב רוחות הטומאה ששוכנים 
בתוכם ובסביבותיהם. ואם הייתי נכנס בתוך אחד מהם הייתי מוסיף טומאה על 
טומאתי, ונזק על נזקי, בכן חזרתי והלכתי מהר לגבעה ומגבעה להר שנים רבות, 
עד שבאתי למדבר יהודה ושם מצאתי אילה אחת מעוברת ומרוב צערי נכנסתי 
בה, וזה היה אחר שבע שנים שעברתי צרות ורעות רבות. וכאשר נכנסתי בגוף 
האילה הזאת היה לי צער גדול עד למאוד, לפי שנפש האדם ונפש הבהמה אינם 
שוים זה לזה, שזו הולכת זקופה וזו הולכת רבוצה, וגם הנפש של הבהמה היא 
מלאה זוהמא, ומאוסה, וריחה רע לפני נפש האדם, גם מאכלה אינו מאכל אדם, 
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גדול עד  וכן האילה היה לה צער  גדול מהעובר שבמעיה.  לי צער  עוד שהיה 
למאוד, מחמת ששלשה נפשות אינם יכולים לעמוד יחד, וצבתה בטנה מחמת 
נפשי, ורצתה בהרים ובסלעים מרוב צערה, עד שנבקע כריסה ומתה. אזי יצאתי 
משם ובאתי לעיר שכם שבארץ ישראל, ונכנסתי בגוף כהן אחד יהודי, ותיכף 
אותו הכהן שלח אחרי הקדישים והגלחים של הישמעאלים, ולרוב הלחשים של 
כוחות הטומאה והקמיעות אשר תלו בצוארי לא יכולתי לעמוד ולסבלם, ויצאתי 
משם. תיכף ומיד אמר לו הרב וכי כלום יש ממשות בכוחות הטומאה להרע או 
להטיב מאליהן, אמר לו, לא, אלא שבשביל שהגלחים הכניסו בהשבעתם כל כך 
רוחות הטומאה, בגוף אותו היהודי הכהן, עד שראיתי שאם אוסיף לעמוד שם, 
יתדבקו בי כל אותן הרוחות, לכן לא יכולתי לעמוד עימהם ותיכף ומיד ברחתי 
משם, ובאתי לצפת תוב"ב, ונכנסתי בגוף האשה הזאת, וזה לי היום כ"ה שנים 
שאני הולך בזה הצער. אמר לו הרב עד מתי יהיה לך הצער הזה, וכי אין לך 
תקומה ?, השיב לו הרוח ואמר, עד שימותו הממזרים אשר הולדתי, כי כל זמן 
אשר הם חיים וקיימים אין לי תקנה. וכל העם אשר היו שם עם רב עד מאוד, בכו 
כולם הרבה בכי, כי נפל פחד אימת וחרדת הדין עליהם, ונעשה התעוררות גדול 
בכל המדינה מאותו המעשה. אמר לו הרב מי נתן לך רשות שתכנס בגוף האשה 
הזאת, השיב הרוח ואמר, לנתי לילה אחת בביתה, ובאשמורת הבוקר קמה זאת 
האישה ממיטתה ורצתה להוציא אש מן האבן ומן הברזל, והסמרטוט השרוף 
ונתכעסה  בידה.  עלתה  ולא  מאוד,  עד  והפצירה  הניצוצות  בו  לאחוז  רצה  לא 
והשליכה הברזל והאבן מידה לארץ בכעס ואמרה "תהא לשטן", ומאותה מלה 
של השטן היה לי רשות לכנס בה, כי המלאכי חבלה נתנו לי הרשות הזה. אמר לו 
הרב, וכי בשביל זה העון נתנו לך רשות לכנס בגופה. השיב הרוח ואמר, שזאת 
האישה אין תוכה כברה, כי היא אינה מאמנת כלל ביציאת מצרים, ובליל פסח 
בעיניה  הוא  ביציאת מצרים,  ומספרים  הלל  ואומרים  ישראל הם שמחים  שכל 
הבל והיתול ושחוק, וחושבת בלבבה שמעולם לא היה הנס הזה. מיד אמר הרב 
להאשה, פלונית מאמינה את באמונה שלימה שהקב"ה ברא שמים וארץ, ובידו 
היכולת לעשות כל אשר חפץ, ואין מי שיאמר לו מה תעשה, השיבה היא ואמרה, 
הן אני מאמין את הכל. אמר לה הרב, מאמין את שהקב"ה הוציאנו ממצרים, 
וקרע לנו את הים, השיבה היא, הן. אמר לה הרב, מאמין את כל זה באמונה 
שלימה ואת חוזרת בתשובה ומתחרט על הראשונות. אמרה היא, הן. והתחילה 
לבכות. מיד גזר הרב על אותו הרוח נידוי, שיצא, וגזר עליו שלא יצא דרך שום 
אבר כי אם דרך האצבע קטנה שברגל שמאל, כי הטעם הוא שמאבר שהוא יוצא, 
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אותו האבר מתקלקל ומתבטל לגמרי, גם כיון הרב בשמות שמסר לו רבו. מיד 
נתנפח האצבע הקטן ונעשה כלפת, ויצא דרך שם ופרח לו. ואחר כך בא הרוח 
כמה לילות בחלוני הבית ובפתח, להבהיל את האשה, וחזרו קרובי האשה אצל 
החכם כבוד מורנו הר"ר יצחק נשמתו עדן, מיד חזר ושלח את תלמידו מורנו 
הר"ר חיים ז"ל הנזכר, לבדוק את המזוזה אם היא כשרה אם לאו, והלך ומצא את 
הפתח בלא מזוזה כלל. מיד צוה הרב לקבוע מזוזה בפתח, ועשו כן, ומשם ואילך 

לא חזר הרוח עוד. עד כאן המעשה.

גדול,  ובמספד  ובכי  בצום  ושובו  וירושלים  יהודה  אנשי  שמעוני  ועתה 
למען לא יתן י"י אלהי ישראל, המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, ונגע לא יקרב 
באהליך, זו היא האשה שנקראת אוהל. לכן על פי הרוב הכישוף בנשים, מכח 
מסוגלת  ואינה  הקטרוג,  תחילת  היתה  שהיא  בחוה,  הנחש  שהטילה  הזוהמא 
וגם אמרו  לצלן.  לכן הרוח הטומאה מתדבק בהם רחמנא  כמו האיש,  במצות 
רבותינו ז"ל לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן ]ברכות י"ט א'[, כי אף על פי שחטאה 
האשה הזאת בעון גדול, שלא היתה מאמנת בנס יציאת מצרים, לא היה להרוח 
הזה עילה וסבה לכנס בה, עד שהיתה מזכרת ברוגזה שם השטן. לכן צריך כל 
אדם להזהר בזה מאוד. ומכל שכן שלא יעבור עבירה חמורה כזאת, עון אשת 
איש רחמנא לשיזבן. ועל זה אמרו רז"ל 'מעוות אשר לא יוכל לתקון', זה הבא 
על אשת איש והוליד ממנה ממזר' ]מדרש רבה קהלת פרשה א' ב'[ רחמנא ליצלן, אין לו 
תיקון עד שימותו הממזרים. וזהו סוד 'לא יבוא ממזר בקהל י"י עד עולם, 'ודרשינן 
מום זר של אל זר, מי שפגם עצמו במום זר' ]עיין ירושלמי קדושין מ' א'[, לא יבוא בגן עדן 
אשר שם יושבים קהל י"י ומלכם בראשם, וצריך תיקון לטהרו, בהליכתו נע ונד 
ביסורים קשים, רחמנא ליצלן. שנאמר, 'פרה למוד מדבר' ]ירמיהו ב' כ"ד[, רצה 
לומר שאיש פרא אדם הלזה, המורד כנגד אביו שבשמים רחמנא ליצלן, מרגילין 
בשמעם  אותו,  שמכים  חבלה,  מלאכי  דירת  במקום  ולדור  במדבר,  לילך  אותו 
קול הכרוז של העונש הלזה. ועתה בנים שמעו לי 'יראת י"י אלמדכם' ואהבתו 
האלה,  ברשעים  עצמו  לטרוח  האי  כולי  לו  למה  חי,  אל  בני  עמנו  הקדושה, 
המכעיסים אותו בכל עת ובכל רגע. שני תשובות בדבר, התשובה הראשונה 
היא, הנה כל הנשמות הללו של התתקע"ד דורות, אף על פי שהם רשעים גמורים, 
על כל זאת, הם נשמות יקרות וניצוצי קדושה בהם. אלא שהרע גברה בהם כל 
כך, מאותו הרע של עולם התוהו, עד שהקדושה שהיתה בהם, לא היה בה יכולת 
להרים ראש עד שנידונת בחיבוט הקבר, מלשון 'חבוט חבוטך' ]ירושלמי יבמות י"ג ב'[, 
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כאדם המנער טליתו. ומפני שאין יכולת בחיבוט הקבר להסיר הזוהמה הנדבקת 
בהנפש, והיא קשה וחזקה עד מאוד, לכן צריכה להיותה נידונת בשאר עונשים 
קשים ומרים, בהכאות השלשלאות, עד שינתק כל הזוהמא ממנו, ואחר כך יש 
כח בגיהנם לשאוב אל תוכו כל הזוהמא, ונפש הרשע יזדכך, ואחר כך יהיה צדיק 

במעשיו, על כל פנים בסוף הצירוף.

ואתה המעיין תראה כמה עמוק המעשה הנורא הזה, 'ועמק עמק מאוד מי 
ימצאנו' ]קהלת ז' כ"ד[, אלא אם כן יש לו הארה וגילוי מסודות העונש של הרשעים, 
שגילה מורינו ורבינו, אור של שבעת הימים זלה"ה, רוח אפינו משיח ה', שגלה 
עונשם, וגילגולים שלהם בעצים ואבנים ומים, רחמנא לצלן מהאי עונשא. ואם 
תשאל על גלגול הדומם מנין, צא ולמד מאשתו של לוט שנאמר בה, 'ותהי נציב 
מלח' ]בראשית י"ט כ"ו[ שהוא דומם. גלגול המים מנין, שנאמר, 'ואנחנו מות 
נמות וכמים הנגרים ארצה' ]שמואל ב' י"ד י"ד[ ונאמר, "הרכבת אנוש לראשנו באנו 
באש ובמים ותוציאנו לרויה" ]תהילים ס"ו י"ב[, מהרכבת האנוש, אנוש וחלוש הזה, 
לראשנו שנעשה רש, כשיורד ממדריגתו לשאר הרכבה שתחתיו, דהיינו דצח"ם. 
גלגול האבן של דומם מנין, מבלעם, שנאמר, "ויהי כעשרת הימים ויגוף י"י את 
לנו  ויש  ל"ז[.  ל"ח  ]שמואל א' כ"ה  דומם  והוא היה לאבן'  ']וימת[ לבו בקרבו  וימת"  נבל 
בקבלה אמיתית כי לבן נוטריקון גלגול ל'בן ב'לעם נ'בל, והדברים עתיקים, לעיין 
בסדר לשון הזוהר בפרשת בלק, באומרו, 'מכאן ואילך חברייא עביד ביה קב"ה 
בההוא חייבא מה דעביד' ]ראה זוהר במדבר קצ"ד ב'[, שהסתיר סוד גלגול הדומם שלו עם 
דברים אחרים השייכים לזה הסוד. וסוד הגלגול בז' ארצות אשר תחתינו וגלגול 
השדים רוחין ולילין, ולכן יש שדין יהודאין ועל פי הרוב הם למטה, רחמנא ליצלן, 
ותבין זה מעונש דור הפלגה, שאמרו רז"ל, 'מהן נעשו קופין וחתולין, ומהן נעשו 
שדין ומזיקין עיין שם ]תנחומא נח י"ח[. הרי אם יש לאדם גילוי עינים, ימצא הכל בדברי 
רז"ל, ולנו קבלה ידועה בכל פרטי העונשים אשר נתגלו על ידי אליהו הנביא, הוא 

סנדלפון, המלאך הקושר כתרים לרבו, וכמעט אין גם אחד ניצול מהם:

וסוד הענין הוא כי כפי חטא האדם כך יתגלגל, והנה דע כי הלא הרשעים 
אינם  והחכמים  הצדיקים  אך  ומתכפרים,  בגיהנם  נענשים  הם  פטירתם  אחרי 
יכולים לכנס לגיהנם, כענין אלישע אחר שאמרו חז"ל שיצא בת קול אחרי פטירתו 
'לא מידן דיינוהו ולא ליתי לעלמא דאתי' ]חגיגה ט"ו ב'[. וזהו סוד האמור בזוהר רות 
דף כ"ח ]פ"ט מאמר עשרה הרוגי מלכות[ וזה לשונו, רבי יודאי הוה קמיה דרבי עזריה בר 
וחיישי  דאורייתא,  כריתות  מאינון  חובה  לון  דאזדמן  צדיקים  ליה  אמר  סימאי, 
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תשובה ומיתו, מיתה מכפרת עלייהו או לאו, אמר ליה אין, ולזמנין דאתענשו 
בההוא עלמא ואתכפר להון, כגון חמא אנפוי ירוקין. אמר ליה אימא מה דתימא 
אורייתא היא דלא מקבלא טומאה שנאמר, הלא כה דברי כאש נאם י"י, ואינו 
יורד לגיהנם למרק הזוהמא שקבל, אלא שמקבל עונשו באופן אחר, כי צריכים 
הם להתגלגל בעולם הזה למרק איזה עון אשר להם. והנה דע כי הלוא הצדיק 
מעותד ומוכן לעלות במעלות, ואינם שוות, כי תחלה יתמרק קצת עונות, ואז יתנו 
לו מעלה אחת, וכשרוצים להעלותו מדריגה מעלה אחרת יותר גדולה, יענישוהו 
וימרק חטאיו היותר קלים וקטנים, כך שיעלה שנית. אחר כך מענישים אותו על 
דקדוקי מצות כחוט השער, אם לא היה מכוין ומסיח דעתו מתפילין בהיותם עליו, 
כדי להעלותם במדריגת האמיתיות, ואין צורך להאריך כאן בפרטים הללו, אלא 

אציגם בשער בפני עצמו, כשאבוא לפרש סוד שכר ועונש: ע"כ.

 ספר החזיונות למהרח"ו )חלק א' אות כ"ט(

מעשה: הייתי בתוך ראש הדג וכשאכלה אותי בתך נכנסתי בה

שנת ה'שס"ט. אירע דבר גדול בדמשק ולא אכתוב פה רק הנוגע לי. הנה, 
יום ע"ש כ"ט לתמוז באו מצוקות ועלופים לבת רפאל עניו ויוליכהו אל המכשפים 
ולא הועיל כלל. ויהי בלילה, היה ליל שבת ור"ח אב אחר הדלקת נר שבת, היתה 
מוטלת כפגר מת בלי שום הרגש. וישמע רפאל קול א' יוצא מפיה ואומר, רפאל, 
בא לכאן. וישאל, מי אתה? ויאמר, אני הוא חכם פיסו, ולמה לא הדלקתם זולת 
ב' נרות כמנהג והיה לכם להדליק נרות הרבה לכבוד המלאכים ונשמות הצדיקים 
שבאים עמי ללותי ולשמור אותי ולכן הכינו להם כסאות, כי הם ו' נשמות. ויכינו 
להם. ויאמר, הנה איניני כשאר הרוחות, כי אני חכם וצדיק ולא באתי כי אם 
על חטא קל שנשאר לי לתקן וגם להיות שליח לכם, להשיבכם בתשובה מרוב 
העבירות שבכם. והנה יש כ"א יום שיצאתי מג"ע דרך נהרי ג"ע ובאתי תחת 
הקרקע עד נהרות דמשק ושם נכנסתי בדג א' וצד אותי הצייד והוליכני למכור 
לרחוב היהודים בע"ש אחר המנחה. ונזדמן שם רשע גדול איל טאויל חתן שיך 
אל יהוד ורצה לקנותי והשי"ת שלח לרפאל עניו שם, וקנה אותי וחתכו לכמה 
יעקב אשכנזי. ובליל שבת אכלוני, ואני  ונתן חתיכה אחת מהם לר'  חתיכות, 
הייתי בראש הדג, ואכלני בתו, ונכנסתי בה, ולא הזקתיה כלל, כי אני איני כשאר 
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הרוחות. ולא נתנו לי רשות להתגלות ולדבר עד עתה, כי הוא שבת ור"ח, ולמאד 
אני עצב שלא זכיתי לעלות זה היום הקדוש למקומי בג"ע. ובחרם יהיה יהושע אל 
בום שלא עזרני בפעולות הספר שבידו כדי להוציאני בע"ש, אולי זכיתי לעלות 
כנז'. והנה, איני מתעכב רק היום הזה, כי בו בלבד נתנו לי רשות לדבר, ותכף 
הנזכרים  והנשמות  המלאכים  כל  והנה,  למקומי.  לג"ע  אחזור  ראשון  יום  בקר 
ויבא. ולא  ידו, לכן קראו לו  ממתינים להר' חיים המקובל לעשות שליחותו על 
רצה רפאל לבא אז, כי היה בלילה. ויאמר לו, אל תדאג על זה שאירע לבתך, כי 
רוח קדוש אני, ואכול ואמור קידוש. ויקדש. ויאמר לו, למה אינך זהיר להטיל מים 

בכוס הקדוש?

וילך ר' יעקב לביתו ויאמר לו, הזהר בחרם, אל תגד דבר. וכשחזר לבא אחר 
האכילה, אמר, אל יכנס מחורם זה לכאן, כי עבר על חרמי. וגם רפאל א"ל, אל 
תכנס, אולי אכלת זפ'אר והוא רע לדברים אלו. ויאמר, לא אכלתי זפ'אר. ויאמר 
כי כאשר  וגם אשתך טובה ממך,  דגים.  והרי אכלת  כזבן,  וגם אתה  לו הרוח, 
שאלה ממך על מה נתעכבת, אמרת, ע"ד רוח רעה שנכנס בפלונית. ואשתך 
צדקת ממך ואמרה לך, וכי אם אתה אומר שהוא חכם, איך אתה קורא אותו רוח 
רעה? אח"כ א"ל, ידעתי כי איש תם ופתי אתה, לכן הכנס. ונכנס. והתחיל לדבר 
לכל א' מאנשי הבית קצת עונות שבהם. גם סיפר עוונות אותם שמתו במגפה 
ור' יעקב  ההיא. וכל אותה חצי הלילה, היה מתדמה להם כלהבות אש בבית. 
נתנמנם וירגיש כאילו חונקים אותו. ונתעורר. ובחצי הלילה אמר, כבר התעניתי 
ג' ימים על הצער שעברתי בזה הגלגול ואין ראוי להתענות גם בשבת. תנו לי 
מים לשתות ותפוח א' לאכול. ויתנו לו. ואמר להם, עתה תישנו מעט. וישנו עד 
ויאמר, כבר עולה השחר, קראו להר' חיים. לא רצו, עד  ויקיצם,  אילת השחר. 
שגזר עליהם חרם, וא"ל, אם לא יאמין לכם תנו לו אות, כי זה הלילה באשמורת 
הבקר חלם חלום גדול ואינו יודע פתרונו ונעצב. והנה תמצאוהו לבוש וראשו 
על הקרקע, חושב בחלום ההוא, ויבא אלי ואגיד לו. והנה מה שחלמתי אני היה 
שראיתי ששה צדיקים באים מעה"ב לביתי והביאו לי א' ת"ח לרפאתו ושכחתי 

מי הם. אז באו רפאל ור' יעקב ויגידו לי כל הנזכר והלכתי שם.

ובהכנסי בפתח א"ל ג' פעמים, ברוך הבא! ונתקרבתי אצל הנערה והנה מסוה 
על פניה והיא כפגר מת. ואומר לו, מנין אתה מכיר אותי? ויאמר, וכי אין אתה 
הר' חיים המקובל? אמרתי לו, ומי אתה? ויאמר, אני החכם פיסו. והפצרתי בו 
להודיעני שמו, עד שא' לי בלחש, אני יעקב פיסו והייתי בירושלים נשוי עם בת 
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החכם ר' יצחק אשכנזי ואחות אשתי נק' אסתר ונפטרתי זה שלשים וחמש שנים, 
ועליתי למקומי בג"ע, וישבתי עד עתה שם. ונשאר לי לתקן ענין א' קטן, ובאתי 
עתה לתקנו, ולכן, אוי לו למי שאינו נזהר בעה"ז אפי' מחטא קל, כדי שלא יבא 
לידי זה שאני עובר. ונראה לי חיים, כי היה חטאו על שהחטיא רבים במנוע 
לימוד דרכי התשובה ועתה בא לתקן ענין התשובה. והנה החלום שחלמת, אני 
הוא הת"ח ששלחו לך מן השמים שתרפא אותו ושתתפלל עליו ע"י ששה נשמות 
אשר הם פה יושבים אצלך והם: אליהו ז"ל והה"ר יוסף קארו והר' שמואל עמרון 
והר' אהרן ן' תיפה והחכם עטיאה והחכם ארחא. ואע"פ שלמדתי עם מהרר"י 
לוריא רבך ז"ל, לא בא עם הנשמות הנזכר אבל גם הוא שם למעלה מתפלל עלי. 
והנה ידעת כי אין יכולת בעליונים להיטיב זולתי ע"י תפלת הצדיקים שבעה"ז 
ולכן כולם ממתינים לך וצריכים לך ולכן התפלל עלי ורפא אותי. וכי אין כ"ת רואה 
האש גדולה שורף העולם? אמרתי, רוצה אתה שאקבץ כל יושבי העיר לפניך? 
אמר לי, ומי יתן ויבאו ויצומו שלש תעניות שני וחמשי ושני כיום הכפורים ממש, 
אנשים ונשים אולי ישוב ה' מחרון אפו עליהם מרוב העבירות שביניהם. אמר 
הכותב, חיים, זה יורה מה שכתבתי לעיל, כי החטא שלו היה ביטול התשובה ובא 
לתקן אותה הוא, אלא שהוצרך להיות על ידי, להיותי עדיין בעה"ז. ודי למבין. 
אמרתי לו, והרי אנשי דמשק אינם חפצים בדרשותי. א"ל, כבר כל זה גלוי לפני 
הב"ה. אמרתי, א"כ, אקבץ הת"ח בלבד. א"ל, טוב הוא. אמרתי, איני יודע את מי 
אקבץ. א"ל, לא תביא לפני שום חכם מהמוסתערבים אלא ת"ח ספרדים, זולתי 
ל"ישראל נג'ארה" לא יראה פני. אמרתי, אלך ואתפלל. א"ל, דבר זה גדול מן 
התפלה. אמרתי, איני מבטל התפלה בשום אופן ואח"כ ירחם ה'. א"ל, וכי אין 
כ"ת רוצה לרחם על צערי ולתקן מה שאמרתי? מה אעשה? והלכתי להתפלל. 
והלכתי ואכלתי סעודת שחרית, וחשבתי שרפאל יחזור לקרא לי ולא בא. והייתי 
חושב תלוי ועומד, אם אלך שם אם לא. ואשלח בעד ר' יעקב ויבא אלי ויאמר לי, 
לא הלכתי שם. וישבנו עד המנחה. אז אמר הרוח לרפאל, הנה החכם חושב לבא 
כאן, ושלח בעד פלוני. ואחר מנחה הלך ר"י שם ויאמר להם הרוח, הנה החכם לא 
רצה לבא והקפיד לבא אלי והנה לא יאתה הגאוה אלא להב"ה בלבד, ולא יאמר 
האדם, "איני רוצה לשתות מאלו המים", כי אולי יצטרך לשתותם, והנה כל ענין 
השליחות שלי, לא היה אלא בעבורו, כי שלחוני מן השמים, לגלות לו רזי שמים 
עליונים מה שלא ידע מרבו ז"ל, וגם לשישיב העולם בתשובה, כי כל תלוי בו, 
לתקן כל העולם, ובאתי לגלות לו עניני המשיח, כי הלא הוא תלוי כחוט השערה 
אבולעפיא, מחמת  ור"י  לשיבא המשיח,  שישובו  דורש  הוא  והנה תמיד  לבא, 
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קנאה, אומר אל העם, שקר הוא דובר.

כי אין המשיח בא בדור זה ומצחק עליו ואוי לו, כי עונשו גדול, כי מפני 
חבלי  על המשיח  הכבידו  הזאת,  בעיר  גדולות אשר  עבירות  ובשביל  דבריו 
ברזל עבות, ויתאחר עוד י"ב שנים, ובתוך זמן זה יבאו צרות רבות על דמשק 
ומגוג  גוג  יבא  ואח"כ  תנצל,  צפת  אך  ירושלים תשרף,  וגם  כסדום  ותתהפך 
קודם  דרשות אשתקד  ג'  דרש  והחכם  אדם.  נסיכי  ח'  עם  המשיח  יבא  ואח"כ 
בתו  מתה  לכן  עוד,  מלדרוש  עצמו  שמנע  ולפי  בתשובה,  מעט  ושבו  המגפה 
החביבה לו במגפה והיתה נפש גדולה. ואמנם בנו הקטן יהיה רב גדול בישראל. 
והנה הוא איבד מלשמוע רזים עליונים, כי ע"כ שלחוני מן השמים, וכשיבקשני 
לא ימצאני כי לא ניתן לי רשות לדבר רק בזה היום ולמחרת אחזור למקומי. 
ובמוצאי שבת לא דיבר עוד. ובבקר באו והגידו לי כל מה שדיבר והלכתי שם. 
ויתן סימנים, כדרך הרוחות  ולא רצה לדבר עוד. ואמר לי, הנני חוזר למקומי. 
כשיוצאין, ויצא ולא חזר עוד. ואמנם, כשהוא אמר מעצמו שהרי הוא יוצא, היה 
עומד שם יהושע בום, ועשה השבעותיו, ואח"כ יצא. ובצאתו א"ל, כתוב קמיע 
פלוני שיש בספרך פלוני, ותלה על הנערה, כדי שלא יזיקוה מזיקין אחר צאתו. 
וכן עשה. ואכתוב עתה מה שעשיתי ע"י ר"י בום. ואח"כ אכתוב ענינים אחרים 
מענין הנערה הנזכר. וזה ענינו, כ"ג ביום ששי לאב הנ"ל, הוריד ר"י בום מלאך 
א' ממשרתי צדקיאל שר היום ההוא, ונגלה במראה זכוכית כמנהג. ושאלתי 
ממנו אם חכמת מורי ז"ל האשכנזי, וגם מה שדיבר לי בעניני נשמתי ובעניני 
השגתי, אם הוא אמת. ויאמר, כל דבריו אמת. אמרתי, אם מה שמדבר עמי נפש 
הצדיק ע"י הייחודים אמת או דמיון? ויאמר כי הוא דיבור אמת, אלא שלפעמים 
נכנס נשמת הצדיק בלבי ומעלה דיבורו בפי ואני שומע, ולפעמים יושב בחוץ, 
לי,  ויאמר  ומתקרב אצלי ומדבר עמי. אמרתי, למה נתרחק ממני זה זמן רב? 
אתה גורם, כי בראשונה הרחקת כל עניני העה"ז מלבך ונדבקת בתכלית עם 
קונך והיית מייחד יחודים ועוסק כל היום בתורה ודורש תוכחות לכל העם. ועתה 
עזבת הכל וגם הוא עזבך, כי יודע אתה מ"ש לך רבך ואחרים ג"כ, כי כל העולם 
תלוי בך ולא באת בעולם אלא להשיבם בתשובה והגאולה תלויה בך, וכבר נסית 
והיו  אנשים שבו בתשובה,  כמה  העם,  את  והוכחת  כשדרשת  שנים,  זה עשר 
דבריך נשמעים אליהם וכשעזבתם סרו מן הדרך ורבים מהם מתו בחטאם והעון 
תלוי בצוארך ועתה נתרחקת לגמרי ונתייחדת בקרן זווית, וכמה אנשים חולמים 
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חלומות נפלאים ומספרים אותם לך, וכל זה מן השי"ת כדי לחזק לבך ועדיין לבך 
פוסח על שתי הסעפים, ואינך מאמין בחוזק באותן החלומות. ודע כי מקומך בג"ע 
אצל רבך האשכנזי ושני צדיקים אחרים מן התנאים הגדולים הקדמונים. ואתה 
צדיק גמור לפני הב"ה, אלא זה שאמרתי, והוא הגורם לך מניעת הדיבור של 
הצדיק ההוא, על ידי הייחודים. וגם רבך כועס עמך מעט על זה ולכן אינך חולם 
עמו כבראשונה. ואם תחזור לעבודתך תשיג כל רצונך בלי ספק. אבל עוד עון 
אחר קטן יש בך, ואין לנו רשות לגלותו, בפני אלו העומדים פה, אף אם תמחול 
בכך. והנה בתך החביבה לך, שהיתה נפש גדולה, ומפני אותו עון הנזכר נפטרה 
במגפה. גם שם הצדיק המדבר עמך, אין לנו רשות לגלותו בפני אלו, מפני כבודו.

ייחוד  אמנם, יש בשמו ד' אותיות. והנה הייחוד היותר נכון לך עתה, הוא 
הז' של מט"ט הכתוב בספרך, וכן הייחוד של רבך ז"ל. וכן הצדיק היותר נכון 
לך עתה הוא שמואל הנביא, אעפ"י שהוא גדול מאד בעיניך. ודע, כי אם לא 
תשמע לדברינו להשיב העם בתשובה ושיצומו שני וחמשי ושני כיום הכפורים, 
ובצום ובכי וכו', תבא עליך צרה גדולה. וגם ליושבי דמשק יבאו צרות עצומות. 
והנה, לא שלח הב"ה מעשה זה של הרוח בבת רפאל עניו אלא כדי להשיב אנשי 
דמשק בתשובה, כי רוח חסיד גדול היה במקומו, בג"ע, ועל חטא קל שהיה צריך 
עדיין לתקן שלחוהו לקבל עונשו בנהר א' ושם נתלבש בדג אחד, וקנאו רפאל, 
ויום ראשון בשבת  ימים.  י"ב  וישב בה  נכנס בה  וכשאכלה בתו את ראשו, 
ר"ח אב הגיע זמן עלייתו ועלה מאליו, שלא ע"י שום אדם, וביום שבת שלפניו, 
שלח אחריך בבקר והלכת שם ואח"כ לא חזרת שם עד יום ראשון, שכבר הגיע 
זמן עלייתו, והוא היה רוצה לגלות לך רזים עליונים. וכל כוונתו היתה, לשתשיב 
העולם בתשובה. וכמה נשמות ומלאכים ירדו עמו בליל שבת וכלם היו ממתינים 
לך, לדבר לך על זה, ולא האמנת לדבריהם, ואיבדת כל אותם הרזים. והנה לא 
שלחם הב"ה אלא לשישמעו העם מעשה ה' כי נורא הוא וע"י כן ישובו, אולי ישוב 
ה' מחרון אפו עליהם, כי רעה גדולה עתידה לבא עליהם מרוב עבירות שבהם. 
וגם כי יודע הקב"ה שאנשי דמשק לא ישמעו לקולך, כי עבירות גדולות יש בידם 
המעכבין תשובתם. עשה אתה המוטל עליך ותקבץ עשרה אנשים היותר ראוים 
שתמצא, אף אם אינן ראויין לגמרי, והשיבם, וגם עשה מה שבידך להשיב העם 

בתשובה. והשומע ישמע והחדל יחדל ואתה את נפשך הצלת.
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 יוסיף דעת יוסיף מכאוב )קהלת א יח(
לא צריך לדעת את הכל

אחד  עבור  שידוך  פעם  הציעו  הרי''מ,  חדושי  בעל  מגור,  הקדוש  להצדיק 
החקירה  אחר  כי  לו  אמרה  הרבנית  ואשתו  להשדוך,  הסכים  והוא  מצאצאיו, 
והדרישה נודע לה שהמחותנים אינם לפי כבודה, וכי עוד מיני חסרונות שונים 
בהשידוך נודעו לה, אמר לה בעלה, לא טוב לדעת הכל, אספר לך מעשה, מלמד 
צדיק הקדוש אחד היה פעם בכפר, ובכל לילה היה הולך מחדרו לחוץ ושהה שם 
איזו שעות, תמה בעל הבית על כך, והפציר הרבה בהמלמד שיגיד לו במה הוא 
עוסק כמה שעות בחוץ, עד שהוכרח להגיד לו כי הוא עוסק בשיחת עופות, בקשו 
בעל הבית שילמד גם אותו להבין שיחת עופות, והשיבו המלמד שדבר קשה הוא, 
כי נחוץ לשם כך לעשות סגופים גדולים כגלגול שלג וכדומה, ובעל הבית אמר 
שמקבל עליו כל מה שיצוה עליו לעשות, כי חשקה נפשו מאוד לדעת חכמה זו, 
המלמד לא יכל להפטר ממנו, ואחר שבעל הבית עשה את כל מה שאמר לו, 
למדו שיחת עופות, אחר כך נסע המלמד משם למקום אחר, ובעל הבית נסע פעם 
למרחקים לרגל מסחרו, ובדרך נתעכב במלון אחד, ובחצי הלילה שמע שהעופות 
אומרים שבביתו יהיה לו נזק גדול, חזר מיד הביתה, והציל את עשרו, וכן היה 
כמה וכמה פעמים שנצל על ידי שיחת העופות מהפסדים ונזקים, אחר כך נודע 
לו על ידי העופות שבקרוב ימות, והיה לו מזה צער גדול, שלא יכול להציל את 
נפשו ממות, פתאום פגש בעיר אחת את המלמד שלו, וסח לו את כל המאורע, 
אמר לו המלמד למה הפצרת בי ללמדך שיחת עופות, ולמה היה לך לדעת כל כך, 
אם לא היית יודע מההפסדים, אזי הצער וההזקות היו מכפרים על מיתתך והיית 
נשאר בחיים, אבל על ידי ידיעתך הצלת את ממונך והפסדת את חייך, והרי את 

רואה סיים הצדיק הקדוש שלא את הכל צריכים לדעת.

 לשחוק אמרתי מהולל )קהלת ב ב(
הנאתך מהבדחנות לוקחת פרנסתך

בדחן אחד היה רגיל להרבות בדברי שחוק ובדחנות, והיה עני נדכא, פעם 
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אחת הקניטתו אשתו והציקה לו, שאין להם מה לאכל, בא הבדחן להרב הקדוש 
רבי פנחס מקוריץ, כשהוא סר וזעף, להצדיק הקדוש את מצבו, אמר לו הצדיק 
הקדוש, בלם פיך מלדבר דברי בדחנות ותהיה לך הרווחה בפרנסת הבית, והוסיף 
ואמר, אסביר לך את טעם הדבר, ''כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה'' 
אמרו רבותינו, ואין הפירוש שקוצבים לו כך וכך מדות דגן וכך וכך מדות מין 
אחר מצרכי הבית, אלא קוצבים לו כך וכך מדות הנאה, ואתה בדברי בדחנותך 
מענג את נפשך, ואתה מבזבז בזה כל ההנאה הקצובה לך, ולא נשאר לך מאומה 

לפרנסתך.

איסור צחוק מתנועות הצדיק הקדושים

תלמידו של הצדיק הקדוש רבי משה לייב מסאסוב, הצדיק הקדוש רבי אברהם 
דוד מבוטשאש, נכספה נפשו ליסוע להצדיק הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
לו  אמר  לכך,  רשות  לייב  משה  רבי  מרבו  ובקש  בקודש,  עבודתו  את  לראות 
רבי משה לייב, כתוב ''ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך'' ואמרו חכמינו ז''ל, 
שעצרו עצמם משינה ומשאר דברים בדורנו אנו נמצאים שני צדיקים הקדושים 
יסודי עולם, רבי שמעלקה מניקלשבורג ורבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"ע, אשר 
שמו  קדושת  על  באמת  נפשם  את  מוסרים  והם  אש,  כיקוד  בלהבה  עבודתם 
יתברך בכל דבר שעושים, וכל איש המרגיש בעצמו שיוכל לעצור את עצמו ולא 
לצחוק בראותו תנועותיהם והעיוותיהם יוכל לנסוע אליהם, כי הרב מניקלשבורג 
ביתר  כמוהו  עושה  מברדיטשוב  והרב  משונות בשעת תפלתו,  תנועות  עושה 
שאת בעת אכילתו, הבטיח לו רבי אברהם דוד שיוכל לעצור את עצמו, ולעמוד 
בהיכל קדשו של הרב מברדיטשוב בלי לצחוק חס ושלום, ורבי משה לייב נתן 
לו רשות, בא רבי אברהם דוד להרב מברדיטשוב על שבת קודש, ביום השבת, 
כאשר הסב על שלחנו הטהור של הצדיק הקדוש, וראה את התנועות הנפלאות 
שלו, לא יכל לתת מעצור לנפשו והתחיל לצחוק, תיכף יצא מדעתו והוכרחו לקחת 
אותו מהשולחן, אחר השבת שלחוהו בחזרה לסאסוב עם איש מיוחד לשמרו, ורבי 
משה לייב כתב מכתב להרב מברדיטשוב בתרעומת ''שלחתי לך כלי שלם ואתה 
החזרת לי כלי שבור'' כעבור שלושים יום נתרפא וחזר לאיתנו, והיה רגיל לעשות 
סעודת הודאה, ובעת הסעודה היה מספר מעשה זה וסיים, הודו לה' כי טוב כי 

לעולם חסדו.
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 יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך )קהלת ב יג(
להראות את גדלות הבורא ומזה יגיע לענוה

לאחר פטירתו של הצדיק הקדוש השרף רבי אורי מסטרליסק בא חסיד אחד 
רבי  שאל  מפשיסחא,  בונים  רבי  הקדוש  הצדיק  של  בצלו  להסתופף  מחסידיו 
בונים להחסיד, במה היה הצדיק הקדוש מדריך אתכם בעיקר בעבודת ה' ובדרכי 
ושפלות,  לנטוע בחסידיו מדת ענוה  החסידות, השיב החסיד בעיקר היה עוסק 
ודרכו בקודש היתה שכל מי שבא אליו, אפילו רב גדול או עשיר גדול, היה מוכרח 
להביא מהשוק שני כלים גדולים מלאים מים, ועוד מלאכות כאלו, בכדי להשריש 
בקרבם מדת הענוה, ענה רבי בונים ואמר, אספר לך מעשה, מלך אחד גזר פעם 
על שלושה אנשים שישבו במאסר, בבור כלוא חשוך ואפל, שנים מהאנשים היו 
חכמים, ואחד היה טיפש, בכל יום היו מורידים להם לאכול ולשתות, אבל השוטה, 
מחמת החושך שהיה שם, לא היה יכול להבין מה נותנים לו, על כף חשב שקערה 
היא זו, וכדומה, ולכן לא ידע איך ליטול הכלי ולהגיש לפיו את האוכל, ואחד מן 
החכמים לימד אותו בכל פעם על ידי סימנים להבין איזה כלי הוא זה, אבל בכל 
פעם  בכל  צריך  היה  ולכן  אחרים,  ודברים  אחרים  כלים  להם  נותנים  היו  פעם 
ללמדו שוב ושוב, והחכם השני היה יושב ושותק, פעם שאל החכם הראשון את 
השני, מדוע אתה יושב כל הזמן ולא מלמד כלום להשוטה, וכי אני בלבד צריך 
לטרוח תמיד וללמדו השיב לו החכם השני, כשאתה טורח ולומד אתו בכל פעם, 
לא תבוא לעולם לגבול וקץ, כי מה תעשה אם מחר יביאו שוב כלי אחר, וכן בכל 
ויום, אני עוסק באופן אחר, אני יושב ומתבונן איך לחתור חתירה בכותל  יום 

שזריחת אור השמש תגיע לפה, ואז ממילא יראה הכל.

 לכל זמן )קהלת ג' א'( 
בעת התפילה לא הרגיש כלום

עבודתו של הגאון הצדיק הקדוש רבי חיים מצאנז בשעת התפלה היתה בכל 
כחו ובכל נפשו, בדביקות עצומה ובהתפשטות הגשמיות, רקע ברגליו ורקד, אף 
על פי שרגלו אחת היתה מלאה פצעים אנושים, עוד בימי נערותו כשבא פעם 
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אל הצדיק הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ והיה מתפלל כדרכו בהתלהבות גדולה 
ורקע ברגליו על הרצפה, נכנסה הרבנית אל בעלה הצדיק הקדוש ואמרה לו למה 
אתה נותן לו לרקוע ברגלו החולה ואינך אומר לו שירקע ברגלו הבריאה השיב 
לה הצדיק הקדוש אילו היה יודע ומרגיש באיזו רגל הוא רוקע, ודאי הייתי מונעו 
יודע כלל אם הוא רוקע ברגלו  לו ובשעת התפלה אינו  מזה, אבל מה תעשה 

הבריאה או בזו החולה.

בעת התפילה שוכח שיש תורה

רבי  הקדוש  הצדיק  אצל  היה  זי"ע  מצאנז  חיים  רבי  שהרה"ק  פעם  וקרה 
אליעזר מדזיקוב זי"ע, וקדם התפילה פלפלו בני הצדיק הקדוש עמו בדבר הלכה 
בדביקות  הקדושה  כדרכו  והתפלל  להתפלל,  עמד  כך  ואחר  עצומים  בפלפולים 
ובהתלהבות, אחר התפלה שאלו רבי אלעזר איך אפשר להתפלל בהתלהבות 
כזאת אחרי פלפולים של הלכה שנשא ונתן בהם קדם התפלה השיב רבי חיים, 
בשעה שאני עומד להתפלל אני שוכח אם יש תורה בעולם, ובשעה שאני עוסק 

בתורה, אני שוכח אם יש דבר אחר בעולם מלבד התורה,

באמצע הדין תורה הנח את הריבונו של עולם

ופעם ישב הרה"ק רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" זיע"א בדין תורה עם 
עוד שני רבנים, שנתבררו מהצדדים, ורבי חיים היה השלישי כשעיינו בדין תורה, 
היו פתוחים על השולחן השולחן ערוך, חושן משפט עם נושאי כליהם, נתלהב 
פתאום אחד מן השנים, תוך כדי העמקת העיון בחקר ההלכה, וצווח בקול ריבונו 
של עולם אחד יחיד ומיוחד, נענה רבי חיים ואמר, בשעה שאתה עוסק בדין תורה 

הנח את הרבונו של עולם, ותעיין היטב בשולחן ערוך ובקצות החושן.

עת שבת לחוד ועת ימי החול לחוד

בשעה שהצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע היה יושב בסעודה 
שלישית של שבת, ואומר את הזמירות ודורש אחר כך את תורתו, שררה דומית 
קודש בכל רחבי בית המדרש, לא קם איש תחתיו ולא השמיע איש את נשימתו, 
ופחד אלוקים היה על כל הנמצאים בבית המדרש, וקרה פעם שהצדיק הקדוש 
עד  תורתו,  בשעת  תשובה  והרהורי  התעוררות  כך  כל  השומעים  בלב  הכניס 
שלמחרת היום לא בא שום איש מהאורחים להפטר בברכת פרידה, כל בעלי 
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לבתיהם  לשוב  הם  צריכים  כי  לבם  על  עלה  ולא  בעלי תשובה  נעשו  העסקים 
והלכו  להיפרד,  בא  העולם  אין  למה  בניו  את  הקדוש  הצדיק  שאל  ולעסקיהם, 
והשיבו להם הן אתמול המאיס רבנו כל כך את  ושאלו את האורחים על כך, 
עניני עולם הזה, עד שאנו בושים להיכנס אליו ולדבר לפניו על שור על חמור 
על שה על שלמה ועל כל עסק שהוא, הלכו וסיפרו את הדברים אל אביהם, חייך 
הצדיק הקדוש ואמר, מעשה כעין זה היה פעם אצל הרב הקדוש רבי מנחם מנדל 
ילכו בעלי  לחוד,  וימי החול  לחוד  וציוה למסור לחסידיו, שבת  זי"ע,  מרימינוב 
העסקים ויחזרו לבתיהם ויעסקו במשא ומתן באמונה, וכן תאמרו גם לחסידים 
שלי, השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, קיפלו בעלי הבתים ואנשי העסקים 
את טליתותיהם, באו לקבל ברכת הדרך מהצדיק הקדוש, וחזרו איש איש לביתו 

ולעסקיו.

לרבי אין בשביל הבת שלי רגע אחד?!

נצחני,  אחד  יהודי  זי"ע,  מגור  מרדכי  אברהם  רבי  כ"ק  הקדוש  הרב  סח 
כשנכנסתי פעם לחדרי והנה יהודי נגש אלי ומוסר לי פיתקא, אמרתי לו תאמין 
לי שאין לי פנאי אף רגע אחד, ענה אותו יהודי ואמר לי יש למעלה מעשרים שנה 

פנאי לטפל בבתי החולנית ולרבי אין בשבילה אף רגע אחד?!

 ועת למות )קהלת ג ב(
הרבי מלובלין נתגלגל לעיירה כדי שזקן יוכל למות

החוזה הקדוש מלובלין זי"ע נסע פעם עם תלמידיו בדרך, ובערב שבת הגיעו 
לפרשת דרכים, ובעל העגלה שאל לאיזו דרך יסע, לא ידע החוזה, ואמר הנח 
וכשפגשו  לעיר אחת,  סמוך  והגיעו  נסעו  כרצונם,  הסוסים  וילכו  את המושכות 
באדם אחד ושאלוהו איזו עיר היא, נתברר להם שלא זו העיר ולא זו הדרך שהם 
מבקשים, אמר החוזה היום איני רבי, שאלוהו תלמידיו ואם לא נגלה שהוא רבי, 
איפה נשבות בשבת כי החוזה לא היה מלין אצלו פרוטה וכל מה שהיה מקבל 
היה בו ביום מחלק לעניים, אמר להם נלך לבית הכנסת ונהיה שם אורחים אצל 
לבעלי  אחד  כל  הלכו  ומשמשיו  תלמידיו  עשו,  וכן  ישראל  כמנהג  בתים  בעלי 
נשאר  בתפלה,  להאריך  היתה  שדרכו  והרבי,  לשבת,  שהזמינום  שונים,  בתים 
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בבית הכנסת, אחר התפלה ראה זקן אחד כבן שמונים יושב ואומר תיקוני שבת, 
שאלו הזקן לאן ילך לקדש השיבו איני יודע אמר לו הזקן ילך לאכסניה לאכול, 
ואחר השבת אלך ואקבץ מעות כדי לשלם לבעל האכסניה, והרבי השיבו שם אין 
מברכים על הנרות, ולא אקדש שם, אמר שוב הזקן בביתי יש רק בצמצום לי 
ולאשתי יין ולחם, אמר לו הרבי אין אני זולל וסובא, הלך עם הזקן לביתו וקדשו 
על היין והסבו לסעודה, אחר המוציא שאלו הזקן מאין הוא כבודו מלובלין השיבו 
הרבי האם הוא מכיר אותו שאלו הזקן, השיב החוזה תמיד אני עמו, ובכן בקשו 
הזקן יספר נא לי משהו ממנו, וכי למה שאלו הרבי אתה מבקש לשמוע עליו, אמר 
לו הזקן, אני הייתי ריש דוכנא שלו כשהיה ילד ואז לא היה מצטיין כלל משאר 
הילדים, ועתה שמעתי שהוא גדול ועושה נפלאות ואני מתענה בכל שבוע יום 
אחד כדי שאזכה לראותו, כי עני אני וחלוש ואין באפשרותי לנסוע ללובלין אליו 
שאלו הרבי האם ראית בו משהו בקטנותו, אמר הזקן, בכל יום כשהייתי קוראו 
אל הסידור לא הייתי מוצאו, וכשהיה בא אחר כך הייתי מכה אותו, פעם אחת 
עלה על דעתי לראות לאן הוא הולך, והלכתי אחריו, עד שראיתיו מרחוק שהוא 
נכנס ליער ויושב בין הנמלים העוקצות וצועק שמע ישראל ד' אלקינו ה' אחד, 
ומאז שוב לא הכיתיו, עכשיו הבין הרבי הסיבה שמחמתה נתגלגלו לבוא לעיר זו, 
אמר לו הרבי, אני הוא, מיד נתעלף הזקן ובעמל רב החייהו, ובקשו שלא לגלות 
לשום אדם שהוא כאן, במוצאי שבת הלכו הרבי ותלמידיו לחוץ לעיר, והזקן הלך 
ללוותם קצת וחזר לביתו, הגיעו לכפר אחד, והסבו לסעודת מלוה מלכה, אחר 

הסעודה אמר הרבי, נחזר לעיר כדי ללוות את הזקן לעולמו ולהספידו.

שמחה גם במסירות נפש ממש

מעשה הרב הקדוש הרב ר' שמעלקי מניקלשפארג עם הרב הצדיק ר' משה 
ליב מסאסוב זי"ע תלמידו נסעו על הים, מהנסיעה מה שנסעו הוא באריכות גדול, 
ישב  והספינה חשבה להישבר. הרבי ר' שמעלקי  אך בקצור שהיה רוח סערה 
משתומם והרב ר' משה ליב היה בשמחה גדולה, והיה שם אנשים יהודים ושאלו 
אותו ומה זו עוד השמחה, והשיב בזה הלשון: אין לי שמחה גדולה מזו, שבזמן 
קצר אהיה בשרשי בכביכול ב"ה. ואעפ"י שניצולו ולא הוטבעו בים עכ"פ בין כך 
הוא היה בשמחה גדולה. והוא זה, מצד שהצדיק מקושר תמיד ברצון הבורא ב"ה 
ומשתוקק תמיד לבא לזה הרצון, ועוה"ז הוא ללא נחשב אצלו והוא אך בהכרחיות 
גדול, ורצונו בתמידיות לבא לרצון האמת המכוון ברצונו הפשוט והטהור. ואך 
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בשבת קודש יכולים אנחנו לבוא לזה הרצון וד"ל.   )אור יצחק, יתרו(

רוח הקודש כמה שנים תחיה

פעם קרא הרב הקדוש בעל "התניא" לנכדתו, בת בנו הרה"ק הרבי האמצעי, 
איזה  לו  שתביא  לה  ואמר  צדק",  ה"צמח  בעל  מנדל  מנחם  רבי  נכדו  אשת 
קונטרסים שבעלה רבי מנחם מנדל כותב לעצמו, היא לא ידעה לאיזה קונטרסים 
הוא מכוון, וכשראתה קובץ אחד גדול, מרובה בקונטרסים, הביאה לו והיה זה 
הדרוש הארוך על שורש מצות התפלה, כשעיין הרב בהדרוש קרא לאחיו רבי 
יהודה לייב ולרבי פנחס רויזס, ואמר להם כי רוצה לברך ברכת שהחיינו, ושהם 
יענו אמן, וסיפר להם מהדרוש של נכדו שראה, ועמד וברך שהחיינו בשם ומלכות, 
והם ענו אמן. כשנודע הדבר להצמח צדק נתרגז מאד על אשתו, ואמר מתוך 
רגזה כי יגרשנה, ואשתו טענה כי שמעה אשר כיבוד אבי האב הוא יותר מכיבוד 
אב, כי גם האב מחויב בכבודו, ומאחר שזקנה ציוה עליה להביא הכתבים, מה 
יכלה לעשות, ובפרט שגם הוא בעלה חייב בכבודו כמו לאב, שהרי הוא גם אבי 
אמו וגם רבו, ואמר הצמח צדק שיעיין בדין, כי אשר הוציא מפיו שיגרשנה היה 
כמו נדר או שבועה, ועד אשר יגמור העיון לא יוכל לדור עמה, אשתו בכתה כמה 
ימים וחכתה כשני חדשים, ואחר כך ספרה הדבר לאביה, כשהתחיל אביה לדבר 
עמו על כך, ראה כי דעתו תקיפה בענין זה, וספר את הדבר לאביו הרב בשבת 
רבי מנחם  לנכדו  יצאו, אמר הרב  אחרי התורה שאמר הרב, כשכל החסידים 
מנדל, אני יודע כי יש לך עיון בדבר הלכה, והיות שאתה נוגע בדבר וקשה לך 
לכון אל האמת, לכן הבה ונעיין ביחד את הדבר, ושנינו ודאי שנברר את ההלכה 
לנכדו, בכדי להוציא מלבך שום  והרב אמר  לאמתה, בררו את הדבר להיתר, 
קפידא עליה, ואדרבה תשמח אותה, אלמד עמך מעתה שיעורים קבועים בנגלה 
ְזָרֶעּנּו: )יא( ִנְטֵעְך  ִעי ִנְטֵעי ַנֲעָמִנים ּוְזֹמַרת ָזר ּתִ ּטְ ובנסתר, ויקויים בכם: ישעיה )יז י( ּתִ
ְפִריִחי, והרב נשען על ידו בדברו כדרכו ונאנח אנחה  ּתַ ַזְרֵעְך  ּוַבּבֶֹקר  ִגי  ְגׂשֵ ׂשַ ּתְ
יֹום ַנֲחָלה ּוְכֵאב ָאנּוׁש: הדבר היה בשנת  עמוקה וסיים לשון הכתוב: )שם( ֵנד ָקִציר ּבְ
תקס"ז, מאותו זמן עברו חמישים וארבע שנה, ובטבת תרכ"א נפטרה הרבנית, 
אשת הצמח צדק, ובהתרגשות גדולה אמר אז הצמח צדק, עכשיו אני מבין מה 
שאמר לי זקני, רבנו הגדול, לפני חמישים וארבע שנה, נד קציר ביום נחלה, ואני 
מבין עכשיו אף את האנחה העמוקה שנאנח אז רבנו, נתקיימו עתה דברי קדשו 

של רבנו, ונאנח אנחה גדולה.
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פטירתו של האדמו"ר האמצעי

בקיץ תקפ"ז נסע הרבי האמצעי, בנו של הרב בעל התניא להדיץ להשתטח 
על ציון אביו הרב, בכל הדרך לא דרש מאמרי חסידות, כדרכו, ולא רצה שיתקבצו 
אליו החסידים, וכשהיה רוצה לכתוב מאמרי חסידות היו מזדמנות לו בכל פעם 
מניעות, וכמה פעמים נפל העט מידו, וזה היה לו לסימן על תוקף הדינים, והיה 
מרמז לאנ"ש על הסתלקותו, פעם אמר אאמו"ר היה בן חמישים וארבע שנה 
כשנלקח לפטרבורג בפעם השניה ונתנו לו אז בררה מן השמים, או יסורים או 
הסתלקות, ובחר ביסורים, ולפי הנראה שאופן השני הניח לי וכן היה שנסתלק בן 
חמישים וארבע שנה בדיוק, אחר כך בא להדיץ על ימים נוראים תקפ"ח, והיה 
כמה פעמים על קבר אביו הרב, ודרש הרבה חסידות בבית המדרש לפני הקבר, 
יצא משם בשמחה רבה  ואחר כך  זמן רב,  ושהה  פעם אחרת הלך להשתטח, 
ובפנים שוחקות, ואמר, פעלתי מאדוני אבי שיפטרוני מהרבנות, חשבו החסידים 
שכוונתו שיסע לארץ ישראל שהשתוקק לזה תמיד ואמרו לו, למה לרבנו לדבר 
כדברים האלה איך יעזוב אותנו כצאן בלי רועה והשיב להם, הלוא עמכם חתני 
רבי מנחם מנדל הוא בעל הצמח צדק שמלא מקומו אחריו הוא יהיה לכם לרועה 
נאמן, אחר כך נסע משם לשוב לביתו דרך עיר ניזין, ושם נחלה מאוד והוכרח 
להתעכב שם, השיגו רופאים גדולים, וכולם אמרו שאינם יודעים תרופה למחלתו 
והזהירו אותו שלא ידרוש חסידות כלל, וזה היה לו למורת רוח, ואמר קצתי בחיי 
ומחלתו גברה עליו ביותר עד שלא היו יכולים לנגע בו כי תכף היה מתעלף והיו 
ידי סממנים חריפים, בחדש כסליו שבוע לפני פטירתו, ראו  משיבים נפשו על 
הרופאים שהוא שוכב בלי שום חיות גופנית, עד שנתפלאו ממה הוא חי, ואמר 
אחד מהם לחבריו, אראה לכם דבר פלא הנכם רואים שהוא שוכב בלי חיות, 
והוא קם  כן עשו,  ויקום מיד בחיות חדש, המה  לומר חסידות,  לו  ונרשה  הבה 
אנ"ש עד שנתמלא  כל  ונתקבצו  מושבו,  לו  לתקן  וציוה  לוהטות,  בפנים  תיכף 
הבית, והרבי אמר עתה אמר לכם חדשות שלא גליתי מימי, אך מה' היתה נסבה 
וראשו  ספסל  על  איש אחד  אליו עמד  סמוך  כי  הנסתרים,  הדברים  יגלה  שלא 
כפוף, ופתאום נפל הכובע מעל ראשו על הרבי ובלבל אותו, ואמר נראה שמן 
השמים אין רוצים שאגלה והתחיל לומר דרוש ארוך של חסידות, בליל ט' כסלו 
נתעלף כמה פעמים ובפעם האחרונה לא יכלו לעוררו, ותהי צעקה גדולה בבית, 
ונתקבצו כל החסידים ואנשי העיר והחברה קדישא, ואמרו שימשכו ידם מלעוררו, 
כי אפסה תקוה, פתאום פתח את עינויו ופניו היו שוחקות, ואמר שמעתי קול 
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קורא מה צריכה נשמה כזו בעולם הזה אחר כך אמר שילבישו אותו בכתונת 
לבנה, ולבש לבנים ונתעטף לבנים דומה למלאך ה' צבאות, והתחיל ללמד זכות 
על ישראל שנזהרים מאד במצות מעשיות ובפרט במצות צדקה, שכל אחד נותן 
כי  בשמחה  זה  בלילה  שיהיו  ביתו  ולבני  לאנ"ש  אמר  כך  אחר  מיכלתו,  יותר 
שמחה ממתקת דינים, ואמר שיקראו את אשי המדע מהחסידים, כי רצונו לדרוש 
חסידות, ונתמלא כל הבית אורה ושמחה, והיה שמח מאד באנ"ש, עד שכולם 
חשבו שכעת יחזור לאיתנו והוא הכין את עצמו לדרוש, ואמר לאחד מהניצבים 
עליו, בעת אמירת החסידות תשגיח עלי היטב, כי יכול להיות שאתנמנם, ואז 
תגע בי בידך ואתעורר. ודרש שלוש פעמים, פעמים על הפסוק אחרי ה' תלכו, 
ופעם השלישית על פסוק זכר רב טובך, והיה הולך ודורש בהתלהבות עצומה, 
וכמה פעמים שאל אם האיר השחר, קודם עלות השחר, כשהגיע הדרוש לדברים 
אלה כי עמך מקור חיים מחי החיים פרחה רוחו ונשמתו עלתה למעלה, ונתקיים 
בו את מספר ימיך אמלא, כי בו ביום בט' כסלו שנת תקל"ד נולד, וחתנו בעל 
צמח צדק אמר, הסתלקות כזו לא מצינו מיום פטירת רבי שמעון בן יוחאי, 
שאמרו באדרא כי כשאמר רשב"י כי שם ציוה ה' את הברכה חיים לא סיים לומר 

חיים עד שנסתלק.

מת ונקבר בסמוך לציון הקדוש

דרכם של בני העיר ניזין להתפלל ביום היארצייט של הרה"ק בעל אדמו"ר 
האמצעי בנו של הרב בעל ה"תניא", בבית המדרש הבנוי על אהל הצדיק הקדוש 
הטמון שם, ולומדים משניות מאותיות של שמו הקדוש, קרה פעם, שאיש אחד 
נשתטח על האהל כל היום בצעקות ובבכיות ובמרירות עצומה עד אחר תפלת 
ערבית, בנו של הצדיק הקדוש, הרב רבי נחום, שדר בניזין, לקח את האיש על 
העגלה שלו, כדי להיוודע ממנו על מה בכה כל כך יום תמים, בדרך נסיעתם בקשו 
הרב לספר לו עניין בכיותיו ולא רצה, עד שהפציר בו הרבה והשיב לו, אגלה לו 
סודי אני הנני מקושר מאוד לכבוד קדושת הרבי, ולא היה בכוחי להיפרד ממקום 
מנוחתו, ועלה ברצוני בהסכם חזק שלא אזוז מכאן עד צאת נפשי ופה אקבר, 
ויהיו עצמותי מגולגלים בקרוב מקום לקדושת מחמד עיני, וזו היתה בקשתי כל 
היום, עד שבעזרת ה' הצלחתי ופעלתי שיתמלא רצוני, שאלו הרב, וכי זו מנין 
לך שפעלת בבקשתך, וכי אבי השיב לך?! אמר האיש מה לכבודו לחקור בדבר 
בעיניו יראה ויבין שכדברי כן הוא, שברוך ה' פעלתי מה שבקשתי, כשבאו לבית 
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הרב, והרב בקשו לאכול עמו סעודת ערבית, לא רצה האיש לטעום מאומה, נתן 
לו הרב מקום בחדר מיוחד לנוח ולישון, וכאור הבקר הלך הרב לבקרו, והנה הוא 

שוכב מת, וקברו אותו בכבוד גדול בסמוך לאהל הרבי.

הצמח צדק בנבואה מתי יסתלק בנו הנולד

באייר תקצ"ד נולד הרבי מהר"ש מליובאויץ', ביום השמיני ציוה אביו, הרבי 
בעל הצמח צדק, להשכים בתפילת שחרית, הקדימו ובשעה העשירית כבר באו 
כל בני המשפחה לברית אבל הרבי עדין לא יצא מחדרו, כשהגיע קרוב לשתי 
להתרגש,  הנאספים  התחילו  בהיכלו,  סגור  עדיין  והרבי  הצהרים,  אחר  שעות 
אמר הרב רבי חיים אברהם, בנו של הרב בעל התניא, הוא עסוק עכשיו עם 
קרואים יותר חשובים מאתנו, ונאנח, כעבור עוד חצי שעה, יצא הרבי מחדרו, 
כשעיניו דומעות ומטפחת אדומה בידו ואמר הברית תתקיים היום, וחזר לחדרו, 
התרגשות הקרואים הלכה וגדלה, כעבר עוד חצי שעה יצא שוב מחדרו בפנים 
צוהלות ואמר לקרואים שייטיבו את לבם, והברית תהיה היום, ושוב חזר לחדרו, 
אחרי שעה קלה יצא שוב, והתחיל סדר הברית, ובתוך הסעודה אמר הרבי, ימי 
שנותינו בהם שבעים שנה כמה מדרגות יש בימי האדם שמונים שבעים ויש בהם 
עם אותיותיו, ובסוף חודש סיון שנת תרמ"ב אמר הרבי מהר"ש אבא אמר בהם 
עם אותיותיו, זאת אומרת חמישים, בהם ארבעים ושבע ושלש האותיות ונאנח 

מאד, וכעבור חמישים שנה נסתלק.

צריך ללמוד לדעת איך למות

כעבור שנתיים מפטירתו של הרבי הקדוש רבי בונים מפשיסחא נסע בנו 
לעיר ביאלא, כשהגיע  הצדיק הקדוש רבי אברהם משה, שמלא מקומו אחריו, 
לשם, אמר פה אשב כי אויתיה, ולאמו פנה ואמר נתחשק לי למות, אמרה לו 
אמו, שמעתי מאביך, שאדם צריך ללמוד לדעת איך למות, השיב לה, כבר למדתי 
למות, אמר לו שוב, אבל שמעתי מאביך, שאדם צריך ללמוד הרבה כדי לדעת 

למות, אמר לה, כבר למדתי הרבה ואני יודע איך למות, ונפטר שם.

זמן שחורים ומצא לבנים

זי"ע שנת  רבי נח מלכויטש  בשנה האחרונה לימי חייו של הצדיק הקדוש 
תקצ"ג רצו החסידים לעשות לו בגד חדש, הזמינו חייט ושלחו אותו אל הצדיק 
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ראה  פנימה,  לחדרו  החייט  כשנכנס  כנהוג,  והרוחב  האורך  למדוד את  הקדוש 
והנה הצדיק הקדוש רץ בחדרו הנה והנה בדבקות נפלאה, ואמר זימן שחורים 

ומצא לבנים.

עם הילד הזה טוב לשכב ביחד

זלמן  שלמה  רבי  הקדוש  הצדיק  של  שפתיו  על  שגור  היה  תרי"ז  בשנת 
מויליפולי, המאמר שבגמרא ריש ברכות )ב.( תנא אקרא קאי, והמלים אקרא קאי 
היה מבליע ביחד, כאלו אומר אקראקא, לא הבינו השומעים כוונתו, ולמה הוא 
מרבה לחזור על מאמר זה, בשנת תרי"ח חלה הצדיק הקדוש את חליו ונסעו עמו 
לקראקא, לדרוש ברופאים הרפואות לא הועילו, וביום י"ג כסלו נסתלק, ואז הבינו 
יד  וקודם יציאת נשמתו סיפר להעומדים על  למפרע את דברי הצדיק הקדוש, 
מטתו ספור זה. הרב הקדוש רבי קלונימוס בעל "מאור ושמש", שמנוחתו כבוד 
בקראקא, נסע פעם להרב הקדוש המגיד מקוז'ניץ, והתאכסן בדרך בבית אבי 
בעיר פצ'ינוב, ולן שם, אני הייתי אז ילד כבן חמש שנים, והוא ישן עמי במיטתי, 
כשהשכים בבוקר אמר רבי קלונימוס עם הילד זה טוב לשכב ביחד, הבינו האנשים 
מדבריו כי רצונו להיות מנוחתו כבוד אצל הרב הקדוש בעל "מאור ושמש", מסרו 

את הדברים לחברה קדישא, והמה כן עשו ומלאו את רצונו של הצדיק הקדוש.

תסע עמדי לארץ ישראל

אחד מחסידי הצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע רצה לנסוע 
לארץ ישראל ובא אל רבו לשאול בעצתו, אמר לו הצדיק הקדוש, המתן מעט 
והצדיק  רב  זמן  עבר  לא  אבל  החסיד  המתין  ישראל,  לארץ  עמדי  יחד  ותסע 
הקדוש נפטר, כששמע אותו חסיד מפטירתו, אמר כנראה הגיעה השעה שאף 
אני אתכונן לשום לדרך פעמי, שכן אמר לי רבנו שאסע לארץ ישראל יחד עמו, 
הלך וטבל במקוה שלח לקרוא אליו את החברה קדישא, אמר וידוי, וכתב צוואה 

לבניו, ואחרי ימים אחדים נפטר והלך לעולמו.

גמרתי את תפקידי בעולם ואני מוסר נפשי לה'

בעל  טייטלבוים  יהודה  יקותיאל  רבי  הקדוש  הצדיק  של  הסתלקותו  קודם 
ה"ייטב לב", בן בנו של בעל ה"ישמח משה" זיעוכי"א, רצו להביא אליו פרופסור 
גדול, אולי ימצא רפאות תעלה, לא נתן הצדיק הקדוש לעשות כן, ואמר אספר 
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לכם סיפור, הב"ח ביקר פעם אצל חתנו הט''ז, וכל בני העיר באו לקבל פניו, 
והיה שם אברך אחד, שלא נתן לו שלום, שאלו הט''ז היתכן והשיב לו האברך, 
כי נאמר לו מפי אליהו זכור לטוב, כי חמיו הב''ח הוא חס ושלום בנידוי, מפני 
שפעם נסע בדרך ועבר דרך עיר אחת והיה שם סכסוך בין שני אנשים, בשל 
עגלה של עצמם שאחד מהם קנה מהשני, וזה אמר שקנה במחיר שלושה זהובים 
והלה אמר שמכר לו בשלושה זהובים ועשירית זהוב, וכשפגשו את הב''ח עכבו 
אותו ובקשוהו שידון להם דין תורה, שאל הב''ח על איזה סכום הוא הסכסוך, אמר 
לו, על עשירית הזהוב, כעס עליהם הב''ח, ואמר בשביל עשירית הזהוב יעמידו 
אותי באמצע הדרך, והיה עליו קטרוג גדול בשמים, שהרי דין פרוטה כדין מאה, 
שאל הט''ז את הב''ח אם ארע לפניו מעשה כזה, ואמר הן, הבינו שהאברך הזה 
הוא שליח לתקן את הדבר, ומיד הושיבו בית דין והתירו את הנידוי, והב''ח אמר 
להאברך, מכיון שאתה אדם חשוב בשמים, אבקשך דבר אחד, אני אתן לך את 
ספרי הב''ח שחברתי, וברצוני להדפיסו, ואתה תשים את עינך עליהם לראות אם 
טובים הם, נתרצה האברך ולקחם לעיון, לימים שאל אותו הב''ח אם כבר עיין 
בהם ואם יכול כבר להחזירם לו, השיבו האברך, אפילו אחר עשרים שנה איני 
רוצה להחזיר לו את הספרים, למה שאל הב"ח אם הספר לא מצא חן בעיניך 
אדרבה תגיד לי, שהרי על מנת כן נתתי לך שתבקר אותו והאברך השיבו, ספרך 
הוא טוב ומטיב, אבל מיד כשתדפיס את הספר ותפיצו על פני תבל כבר תתקן 
את עצמך, ואין לך עוד מה לעשות בעולם, ולכן אני רוצה לעכב את הדפסת 
הספר, בשביל שתחיה עוד בזה העולם, אמר לו הב''ח אם זוהי המניעה, הרי 
אני מוסר את נפשי ונשמתי להבורא, ובשביל כך לא אעכב מלהדפיס את ספרי 
שהוא נחוץ להעולם, הוכרח האברך להחזירו, וכאשר פתר כן היה בגמר הדפסת 
הב''ח נפטר המחבר. ואף אני סיים הצדיק הקדוש אם ברוך ה' כבר תקנתי את 

עצמי, אין לי עוד מה לעשות בזה העולם, ואינני רוצה שיקראו לרופא.

יום ג' סובב והולך

בשנת הסתלקותו של הצדיק הקדוש מדז'יקוב רבי מאיר הורביץ בעל "אמרי 
נועם", היה משחק בחנוכה עם בניו בסביבון ובכל פעם שהיה מסבב את הסביבון 
היה נופל עם האות ג' למעלה, אמר הצדיק הקדוש, הנה יום ג' סובב והולך, וכך 
שנה ושילש דיבור זה, ופסק מלשחק, לא הבינו בניו וכל הנוכחים שם למה ירמזון 

מיליו, עד אשר ביום ג' ה' תמוז של אותה השנה נפטר, ואז הבינו למה נתכוון.
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הסתלקות הרה"ק מפרימישלאן ומרוז'ין

חסיד אחד בא פעם להצדיק הקדוש רבי מאיר מפרמישלאן והגיש לו פתקא, 
ידיו, והתעמק במחשבותיו, ואחר כך  כהרגלו, נשען הצדיק הקדוש בראשו על 
אמר להאיש, דע לך כי אתה בצרה גדולה, ואתה זקוק לרחמים רבים, אבל יש לי 
עצה להצילך, מדי שנה בשנה אני שולח לעניי ארץ ישראל שבע מאות ושנים 
אדומים, כמנין שבת, החצי אני שולח לפני הפסח והחצי לפני ראש השנה, והנה 
עתה כבר קרוב לפסח ואין לי אף פרוטה ובכן תן לי שלש מאות וחמשים ואחד 
אדומים לשלוח לארץ ישראל ותניצל מכל רע, אמר האיש בחרדה ודאי אני רוצה 
לעשות כרצון רבנו, אבל אין אתי כאן סכום זה, אסע אפוא ללבוב, אלוה שם את 
הסכום ואביא לרבנו, השיבו הצדיק הקדוש, אם אין לך כסף יהיה פדיונך בדרך 
אחרת, תיסע בשליחות בשמי להצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, הדר בסדיגורא, 
ואינך צריך לתת את סכום הכסף, מיד הסכים החסיד להיות שליח מרבו להצדיק 
הקדוש מרוז'ין, ושמח בלבו על עצם ההזדמנות להיות אצל הרב מרוז'ין ולמסור 
לו דברים בשם רבו, והצדיק הקדוש אמר לו תיסע ישר מכאן לסדיגורא, ובבואך 
לשם תסור מיד לחצר הצדיק הקדוש ותאמר למשמשיו שיש לך שליחות ממני, 
בערב שבת בבוקר תגיע לשם וכשתכנס להצדיק הקדוש תאמר לו כך: מאיר 
פקד עליו בזה הלשון הפספורטים שלנו כבר נחתמו ללכת חפשי על כל הגבולות, 
אמת שעל כבודו מחכים שמונה מאות אלף נשמות לקבל פניו, אבל על מאיר 
מחכים הרבה יותר נשמות, אלא שהפספורט של מאיר מסתיים קודם לזה של 
כבודו. כשמוע החסיד שליחות זו חורו פניו, וחרדה אחזתו, והתחיל להתנצל לפני 
הצדיק הקדוש שאי אפשר לו לקבל עליו שליחות זו, והוא מוכן לתת הסכום שדרש 
לעניי ארץ ישראל, ובלבד שישחררו מהשליחות, אבל לא הועיל מאומה, הצדיק 
הקדוש צוה עליו במפגיע לקיים השליחות בשלימותה, בעל כרחו קבל החסיד את 
השליחות ונסע לדרכו, וכשהגיע בערב שבת בבקר לבית הרב מרוז'ין לא רצה 
הגבאי לתת לו להיכנס, כי אין זה זמנו של הצדיק הקדוש לקבל אנשים עכשיו, 
אבל החסיד אמר לו שיש לו שליחות מרבינו מאיר מפרמישלאן, מיד הלך הגבאי 
לשאול את פי הצדיק הקדוש, והוא ציוה להכניסו מיד, כבואו, נגש החסיד אל 
הצדיק הקדוש עם פיתקא בידו, אמר לו הצדיק הקדוש אין העת עכשיו לקבל 
פתקאות, אמור איפוא את השליחות שלך, אמר לו החסיד, אני רוצה בברכת 
הרבי, טרם מסרי את השליחות, כי מורי הקדוש מפרמישלאן אמר לי שרואה עלי 
דינים קשים, ולכן אבקש שהרבי יקבל את הפיתקא שלי ויברכני, ברכו הצדיק 
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הקדוש, ואחר כך אמר לו החסיד את דבר השליחות מילה במילה כפי שאמר לו 
רבי מאיר, והרב מרוז'ין ישב על מקומו, בלי שום תנועה, כאילו לא לו נוגעים 
הדברים, עברו חדשים אחדים, וביום החמישי בשבת אמר רבי מאיר לכל האנשים 
שהיו אצלו, מי שאינו רוצה שתהיה לו שבת מופרת יסע לביתו, לא הבינו אנשים 
כוונתו, ונסעו כולם לבתיהם, אך הצדיק הקדוש רבי ישראל מקאליש בקש ממנו 
רשות להישאר על שבת, והצדיק הקדוש אמר לו, אם רצונך להיות כאן, תוכל 
להישאר, אבל דע לך כי שבת הוא שבת, ובאותו שבת נסתלק, ובמוצאי שבת, 
כשישב הצדיק הקדוש מרוז'ין על כסאו אצל השלחן, ושני נרות דולקים לפניו 
נכבה פתאום נר אחד, הדליקו את הנר, ונכבה הנר השני, אמר הצדיק הקדוש 
חשכה גדולה בעולם, ולמחרת שמעו מפטירת הצדיק הקדוש מפרמישלאן וכעבור 

עוד חדשים אחדים נסתלק גם הצדיק הקדוש מרוז'ין.

נפטר בזויחווסט

נכבדי העיר זויחווסט בקשו פעם את הרב החסיד הק' רבי משה מרזוודוב 
שיקבל עליו את משרת הרבנות בעירם, שאל רבי משה בעצתו של הרבי הקדוש 
מקוצק זי"ע, ולא הסכים בשום אופן. כעבור שנים רבות, בימי זקנתו של רבי משה, 
כשהיה אצל הרבי, אמר לו הרבי מקוצק בשעת פרידתו כמדומה לי שאמרת לי 
פעם שזויחווסט רוצה בך, מה אכפת לך סע לשם ותנוח שם, בחזרתו לעירו נסע 
דרך זויחווסט, ומיד בהיכנסו לעיר חלה ואחר כמה ימים נפטר ונקבר שם, הבינו 
אז מקורביו הטעם שהרב מקוצק מנע אותו בתחלה לקבל הרבנות בעיר זו. 1111

 ועת לרפוא )קהלת ג ג(
על ידי שמחה ריפא את נכדו

נכדו הבכור של הצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב הרב מחודורוב, 
ליפא בנו בכורו של הצדיק  סנדר  חלה פעם במחלה מסוכנת, אביו, הרב רבי 
הקדוש מזידיטשוב, והזכיר את בנו החולה כמה פעמים לפני אביו, ולחולה לא 
הוטב, באחד הימים בא שליח מיוחד והודיע שהחולה הגיע עד שערי מות, השעה 
היתה מאוחרת בלילה, בעת שרבי אייזיק'ל עסוק בעבודת הקודש בחדרו, ולא 
הניח מעולם שום אדם, אפילו את אחד מבניו, לבוא אליו באותו זמן, נתקבצו כל 
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בני הצדיק הקדוש ונתייעצו מי ילך ויודיע לאביהם על מצבו החמור של החולה, 
ונתנו עיניהם בנכדו הצדיק רבי יהודא צבי, שברבות הימים היה הרבי מדולינא, 
ובזמן ההוא היה ילד, והיה אהוב וחביב אצל זקנו, הדליקו לו את הפנס, והוא טפס 
ועלה במדרגות המוליכות לחדר העליה של הצדיק הקדוש כשהגיע לפתח החדר, 
השתעל אחת ושתים, הצדיק הקדוש פתח את הדלת, ושאל ברמיזה מה רצונך, 
פתח הילד את פיו בחכמה ואמר באתי, זקני, לבשר לך שמצבו של נכדך הרב 
מחודורוב הולך וטוב, וצריך אתה אפוא לבקש רחמים שיוטב לו לגמרי צהלו פניו 
של הצדיק הקדוש, ורמז לנכדו שיכנס לחדרו, והלך אל הארון והוציא משם מלא 
כפו עשבי תה ונתן להילד ואמר את התה הזה יבשלו ויתנו להחולה לשתות ויזיע 
והמחלה כליל תחלוף, המה כן עשו ושלחו מיד את התה למקום החולה ושתה, 
ושעות אחדות הזיע ונתרפא, למחרתו בא משם שליח מבשר טוב, ואבי החולה 
רבי סנדר ליפא נכנס לבשר להצדיק הקדוש, הוכיחו הצדיק הקדוש ואמר, פרק 
בהלכות חסידות אתה צריך ללמוד אצל נכדי הקטן יודא צבי, כי בעוד שאתה 
הוספת לי צער על צערי, השכיל זה הקטן והחיה את נפשי בבשורה טובה, ותנח 

עלי הרוח להמשיך אל החולה רפואה באמת.

 ועת לשחק )קהלת ג ד(
מי שיגרום לו שישחוק יהיה לו עולם הבא

בתחילת התגלותו של הבעל שם טוב הק' היתה עליו התנגדות גדולה מחכמי 
הקלויז בברוד, ובראשם הגאון הקדוש רבי חיים צנזר, אחר כך שלח רבי חיים את 
אחד מתלמידיו הגדולים לתהות על קנקנו של הבעל שם טוב, התלמיד בא וישב 
זמן ידוע אצל הבעל שם טוב והתקשר אליו, כשנשסע ממנו ובא לקבל ברכת 
הפרדה, אמר לו הבעל שם טוב, גוזרני עליך שכל מה שראית איזה דבר שלא 
נראה בעיניך, תספר לרבך, כי רבי חיים הוא מגדולי וצדיק הקדוש הדור, והוא 
מנשמת רבי יוחנן, ומעודו לא שחק, כמאמרו של רבי יוחנן, אסור לאדם שימלא 
ומכיון שהוא  עולם הבא,  לו  יקנה  רוח שישחק,  נחת  לו  ומי שיעשה  פיו  שחוק 

מתנגד לנו, אולי כשתדבר עלי תמלא רצונו ותביאו לידי שחוק.
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 ועת רקוד )קהלת ג ד(
הרקידה של ר' שבתי כורך הספרים אבי הרה"ק מקוז'ניץ בליל שבת

בסעודת ליל שבת ישב פעם הבעל שם טוב הק' עם החבריא קדישא שלו, 
ומיד אחר קידוש שחק שחוק גדול, אחר כך ישב קצת על ידי השולחן ושחק פעם 
שנית, המתין מעט ושחק פעם שלישית, הדבר היה לפלא בעיני התלמידים, אבל 
לא הרהיבו לשאלו על כך, ובקשו את רבי זאב קיצעס שבמוצאי שבת ישאל הוא 
את הבעל שם טוב, כי כן היה דרכו שבכל מוצאי שבת בעת שהבעל שם טוב 
מעשן את מקטרתו, היה שואלו על מה שעבר ביום השבת, ובמוצאי שבת נכנס 
רבי זאב אל הבעל שם טוב ושאלו לפשר השחוק בליל שבת, השיבו הבעל שם 
טוב, אני אראה לכם מה גרם לאותו שחוק, ומיד ציוה הבעל שם טוב למשרתו 
הנכרי לרתום את הסוסים, כי כן היה נוהג בכל מוצאי שבת לנסוע קצת מחוץ 
שישבו  החבורה  לכל  ציוה  טוב  שם  והבעל  הסוסים,  את  המשרת  רתם  לעיר, 
בעגלה, ישבו כולם ונסעו כל הלילה, מבלי שידעו לאן הם נוסעים, כאור הבוקר 
והם הגיעו לעיר גדולה בשם קוז'ניץ, והבעל שם טוב התאכסן אצל פרנס החדש, 
אחר התפלה ציוה הבעל שם טוב לקרוא אליו את רבי שבתי כורך ספרים, אמר 
לו פרנס החדש מה לכבודו ולאיש הזה, אשר אם אמנם איש ישר הוא, אבל איש 
פשוט מאוד ואינו בן תורה כלל, והבעל שם טוב אמר שבכל זאת רצונו שיבוא 
אליו שלחו אחריו והוא בא אמר לו הבעל שם טוב קרא נא גם לאשתך הנה, קרא 
לה, ובאה אף היא, אז אמר הבעל שם טוב לרבי שבתי, ספר נא לי מה עשית 
בליל שבת העבר, אבל תגיד האמת ולא תכחד דבר, ורבי שבתי ענה ואמר. לא 
אכחד מאדוני את כל אשר עשיתי, ואם חטאתי, אבקש מרבנו שיתן לי תשובה, 
אנכי מעודי מתפרנס ממלאכת הכריכה, וכל זמן שהיה לי כוח הייתי מתפרנס 
ברווח, והייתי נוהג שביום חמישי קנו בביתי כל צרכי שבת בהרחבה, ובערב 
לומר שיר  והלכתי לבית הכנסת  קודש בשעה העשירית כליתי מלאכתי  שבת 
השירים ותיקוני שבת, והייתי נשאר בבית הכנסת עד אחר תפילת ליל שבת, 
עתה לעת זקנותי אין בי עוד כוח להתפרנס ממלאכתי די הצורך, ואני חי חיי 
צער, ואין באפשרותי להכניס כל צרכי שבת הביתה ביום חמישי, אבל מצוה זו 
של הליכה לבית הכנסת בערב שבת בשעה עשירית איני מזניח, ויעבר עלי מה 
אני עושה בערב שבת את שלי, בערב שבת העבר הגיעה שעה עשירית, ועדיין 
אין בידי אף פרוטה אחת על שבת, ואף קמח לחלות לא הכינו מאתמול, בראותי 
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כי אין לי שום סיכויים להשיג צרכי השבת, ובאשר כל חיי לא הוצרכתי לבריות, 
החלטתי גם היום לא לבקש משום אדם ולא מקופת הצדקה וגמרתי בלבי שיותר 
טוב להתענות ביום השבת מלקבל מתנת בשר ודם, הזהרתי גם את אשתי, שאף 
אם השכנים ירגישו שאין לנו שום דבר על שבת וירצו ליתן לה חלות או דגים 
או בשר, לא תקבל מהם בשום אופן, אלא נקבל באהבה את אשר נגזר עלינו מן 
השמים, ולא זזתי מן הבית עד שלקחתי ממנה תקיעת כף על כך, הלכתי כדרכי 
ולא הלכתי  ונשארתי שם מאוחר בערב,  לבית הכנסת,  תמיד בשעה עשירית 
דולק בביתך  נר  ישאלוני למה אין  יחד עם כל המתפללים הביתה, בכדי שלא 
ולא אדע מה להשיב, ואשתי כשהלכתי לבית הכנסת, כבדה במטאטא את הבית 
לכבוד שבת, וניקתה את האבק שבכל הפינות והחורים, ומצאה בתי ידים ישנים, 
שנאבדו ממנה זה כמה שנים ועל אותו הבגד היו כפתורים ופרחים של כסף, כמו 
שהיה נהוג בבגדים ישנים, תכף הלכה לצורף מכרה אותם, והמעות הספיקו לה 
על כל צרכי שבת ברוח וגם נשאר לה על יום ראשון, היא קנתה מיד חלות ובשר 
ודגים והכינה הכל לשבת, בערב, כשכל הקהל כבר גמרו לצאת מבתי כנסיות 
בביתי,  דולקים  נרות  מרחוק  וכשראיתי  לביתי,  אני  גם  הלכתי  הביתה  והלכו 
כוח הזקנה שלי להתאפק מלקחת מתנת בשר  ודאי לא עצרה  אמרתי לעצמי 
ודם, ונכנסתי לבית וראיתי שלחן ערוך בכל טוב, ואמרתי בלבי אם אקניט אותה 
עכשיו אפריע את קדושת השבת, ולכן התאפקתי וקדשתי על היין ונטלתי את 
ידי וברכתי המוציא ואכלתי את הדגים, אחר כך אמרתי לה במענה רך, כנראה, 
שלא תוכלי לקבל את הרע, לא הניחה אותי לגמור את דברי, ואמרה לי התזכור 
את הבגד עם כפתורי הכסף, שבתי היד ממנו נאבדו לנו זה כמה שנים, אמרתי 
ודאי אני זוכר ובכן אמרה אשתי היום בכבדי את הבית לכבוד שבת מצאתים, 
ואת הכסף מכרתי לצורף ועשיתי את כל צרכי השבת, כשמעי זאת, זלגו עיני 
דמעות מרוב שמחה, הודיתי לה' יתברך הודאה רבה, ולא יכלתי להתאפק ולקחתי 
את אשתי בידה ורקדתי עמה שעה רצופה מתוך שמחה רבה, ואחר אכילת מרק 
של שבת, נתחמם שוב לבבי והלכתי עמה עוד הפעם במחול, וכן אחר אכילת 
הלפתן, בקיצור, שלוש פעמים רקדתי עם אשתי, כי לא יכלתי להכיל בקרבי רוב 
השמחה על שזכני ה' יתברך להתענג ביום השבת בכל טוב ממתנת ידו הקדושה 
ולא מבשר ודם, ועתה רבנו, אם חטאתי בזה, אבקש מאוד לתן לי תשובה, ועלי 
לקיים ככל אשר יצווה עלי. פנה הבעל שם טוב אל תלמידיו, ואמר, תאמינו לי 
כי כל הפמליא של מעלה שחקו ורקדו עמו, ולכן שחקתי גם אני, ולאשת רבי 
שבתי פנה ואמר מה תרצי אם לחיות שארית ימיך בעושר וכבוד או שיהיה לך 
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בן לעת זקנותך כי היו עד אז חשוכי בנים, ענתה האשה, כמה עוד ימי חיינו הלוא 
אנשים זקנים אנחנו, ומה בצע לנו בעושר טוב שיהיה לנו שארית בבן הגון, אמר 
לה הבעל שם טוב, ובכן תתבשרי לשנה הבאה כעת חיה את יולדת בן, וקראת 
שמו כשמי, ישראל, והוא יאיר לך מאוד בעולם האמת, כשתודיעוני, אבוא על 
הברית ואהיה סנדק, וכן היה לשנה הבאה ילדה בן, שנתפרסם לגדול הדור, הוא 

המגיד הקדוש ר' ישראל מקוז'ניץ זיע"א.

הרגלים כאבו בגלל שהפסיק לרקוד

מנהגו של הצדיק הקדוש רבי חיים מקוסוב בעל ה"תורת חיים" היה לרקוד 
בכל ליל שבת בהתלהבות רבה, ופניו היו בוערות כלפיד אש, פעם נפל ספסל על 
רגליו, ומחמת כאב הרגלים פסק זמן מה מלרקוד אבל לא עברו ימים מועטים והוא 
התחיל שוב לרקוד באותה ההתלהבות, כאילו לא קרה כלום, רצו החסידים למנעו, 
שכן רגליו היו עדין כואבות, אמר להם רבי חיים, כסבורים אתם שהפסקתי לרקוד 

מפני שכאבו לי הרגלים לא כי אלא כאבו לי הרגלים מפני שהפסקתי לרקוד.

לרקוד כמו שצריך כי אם לא חבל על הנעלים שלו

בשעה שתלמידיו של הצדיק הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע היו עומדים 
ביניהם  מטייל  נפתלי  רבי  היה  והתפעלות,  בהתלהבות  בתפלה  מדרשו  בבית 
והטלית על כתפיו, והיה צופה ומביט, סוקר ובוחן, את כל אחד ואחד מהם, פעם 
אחת אחר התפלה אמר הצדיק הקדוש, עברתי היום בין השורות לראות עבודת 
החסידים, וראיתי את הרה"ק רבי צבי משרת רוקד ברוב התפעלות, הוא יכול 
וכן  רבים  יסתופפו  ובצלו  גדול,  לאילן  יהיה  הוא  לחנם,  אינן  ורקידותיו  לרקוד 
שלמים אבל ראיתי את פלוני רוקד, וחבל על הנעלים שלו שהוא מקלקל אותן 

לחנם ברקידותיו.

 עת לקרוע ועת לתפור )קהלת ג ז(
לתקן את הישן ושלא לקלקל את החדש

צבי  רבי  והרה"ק  מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק  הצדדים,  שני  כשנשתדכו 
הכהן מרימינוב נכדו של הרב מרוז'ין, בנו של הצדיק הקדוש רבי אברהם יעקב 
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מסדיגורא עם בתו של הרבי מרמינוב, פנה הרה"ק מרוז'ין לפנ כתיבת התנאים 
להרה"ק מרימינוב ואמר. מחותן דרכי תמיד בעת התקשרות של תנאים לשוחח 
עם המחותן על סדר יחוסנו, ואף עתה אנהג כך, הנה שלשלת יחוסי, אבי אבי 
זקני, הוא רבי בעריש ז''ל, ואבי זקני הוא בנו רבי אברהם המלאך ז''ל, ודודי זקני 
רבי נחום מטשערנביל ז''ל, ודודי בנו רבי מוטל ז''ל, ולא אמר שום תואר ושבח 
עליהם, רק קראם בשמותם, ועתה סיים הרה''ק מרוז'ין יספר לי כבוד מחתני את 
ולא  ילד בן עשר שנים,  ואמי נעדרו בהיותי  יחוסו, נענה רבי צבי ואמר, אבי 
הכרתים היטב ולכן לא אדע למנות את שבחם, אבל זאת אדע, כי היו תמימים 
וישרים בלבותם, וכשנתייתמתי בילדותי, נתנני קרובי לאומן חייט, ללמוד אצלו 
את מלאכת התפירה, חמש שנים הייתי אצלו, והייתי פועל אמת, אף כי צעיר 
את  ולתקן  החדש,  לקלקל את  דברים שלא  בשני  נזהרתי תמיד  הייתי,  לימים 
הישן, כשמוע הרה"ק מרוז'ין את דבריו, הבין לרעו כי עמקו מחשבותיו, וענה 

בקול, השידוך קיים וישר לפני שני הצדדים, וכתבו את התנאים בשמחה רבה.

לקרוע את החוטים שנתפרו בגאוה

הפריצים,  אצל  הרבה  חשוב  שהיה  פשיסחא,  בסביבות  גר  היה  אחד  חייט 
פעם קנה פריץ אחד סחורה בפריז לבגד, קרא להחייט ואמר לו הסחורה הזאת 
היא יקרה מאוד, ולכן תשתדל שהבגד יהיה טוב, כראוי לסחורה כזו, שחק החייט 
ואמר למה יאמר אדוני כזאת, והלוא אני החייט הממחה ביותר, מסר לו הפריץ 
את הסחורה, והוא עשה את הבגד, כשהביא את הבגד להפריץ ולבשו לראות 
אם הוא לפי מדתו, התחילו הפריץ ואנשיו לצעוק על החייט בקול גדול שקלקל 
סוף  הבגד,  גם את  וזרקו אחריו  מן החצר  גדול  בכעס  אותו  וגרשו  הבגד,  את 
דבר החייט נעשה מחוסר פרנסה, אמרה לו אשתו הרי כל העולם נוסע להצדיק 
הקדוש רבי ירחמיאל, בנו של היהודי הקדוש מפשיסחא, שמע אפוא לקולי וסע 
גם אתה אליו, בא החייט לרבי ירחמיאל וסיפר לו את כל המעשה, והשיבו הצדיק 
הקדוש , תתיר את כל התפרים של הבגד, ותתפור אותו מחדש באותם התפרים 
לו ברירה  זו, אבל לא היתה  עצמם, ותביאו להפריץ, צחק החייט בלבו לעצה 
אחרת, ועשה כן, כשהביא את הבגד שוב להפריץ, קרא לאשתו שאף היא תראה 
אותו והוטב מאוד בעיניהם, ופייסו את החייט והוסיפו לו על שכרו, כשבא החייט 
להצדיק הקדוש וסיפר לו את הדבר, אמר לו הצדיק הקדוש , הכרתי בך שבפעם 
הוטב  לא  ולכן  חן,  לה  אין  וגאוה  ויהירות,  בגאוה  הבגד  עשית את  הראשונה 
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בעיניהם וכשבאת אצלי ראיתי שאתה בשפלות והכנעה, ולכן אמרתי לך להתיר 
את תפרי הגאוה ולתפרו מחדש בשפלות, ויהיה לו חן.

 עת לחשות ועת לדבר )קהלת ג ז(
אם לדרוש לשם יופי מוטב להאלם

נזדמן פעם שהרב הקדוש מברהילוב, בעל ספר "מים קדושים" היה משובתי 
שבת אצל הרב הקדוש רבי ברוך ממז'יבוז', בסעודת ליל שבת בקש רבי ברוך 
את הרב מברהילוב שיאמר דברי תורה, סירב הרב ואמר כשאנחנו רואים את 
מר, נסתמו מאתנו כל מעינות החכמה, ואיני יכול לומר כלום, למחרתו, בסעודת 
יום השבת, בקש הרב את רבי ברוך שיאמר הוא דברי תורה, ואמר הלוא מר 
ואולמי, אם  נוי  דרוש  ואמר.  נענה רבי ברוך  נא דברי תורה,  יגיד  דורש  נאה 

לדרוש לשם נוי ויופי מוטב יותר להאלם, ולא אמר כלום.

צערה גדול מפני השתיקה רחמתי עליה ועניתי לה

הרבנית שיינדל אשתו של היהודי הקדוש מפשיסחא, היתה מציקה תמיד 
לבעלה בצעקות וגידופים, והוא היה שומע ושותק, פעם השיב לה היהודי והיא 
החזירה לו כפליים, והיהודי השיב לה שוב, והיא מוסיפה כהנה וכהנה, היה באותו 
מעמד תלמידו רבי שמחה בונים, והתפלא על רבו ששינה הפעם מגדרו להיות 
מהנעלבים ואינם עולבים, פנה לרבו ושאלו מה יום מיומיים השיבו היהודי הק', 

ראיתי שצערה גדול ביותר בגלל שתיקתי, רחמתי עליה ועניתי לה.

אל תרבה שיחה עם האשה

הרבי  של  בצילו  זי"ע  מקוצק  מנדל  מנחם  רבי  הקדוש  הצדיק  כשהסתופף 
מפשיסחא, הלך פעם ברחוב יחד עם חברו הצדיק הקדוש רבי יצחק מוורקא, 
ופגשו אשה זקנה המוכרת סכינים, בקש רבי יצחק לקנות סכין קטן, האשה בקשה 
ארבע פרוטות בעד הסכין, ורבי יצחק הציע לה שלוש פרוטות, צעק רבי מנחם 

מנדל, איצ'ה אף אל תרבה שיחה עם האשה שווה פרוטה אחת.

כלו הדיבורים של אותו שבוע



36
   ִסיּפּוֵרי ֹקֶהֶלת  

מפעל   
זוהר 
העולמי

זקן אחד שהיה מתלמידי הרב הקדוש רבי צבי מזידיטשוב זי"ע, בא להרב 
הקדוש רבי יצחק אייזיק, בן אחיו של רבי צבי, בשעת רבנותו של רבי יצחק 
אייזיק בזידיטשוב, הצדיק הקדוש תמה ואמר לו בהתמרמרות כבודו זכה להכיר 
צדיק וקדוש עליון כרבינו, ועכשיו בא אלי, והזקן סח לפניו צערו, שאחד מנכדיו 
חולה במחלה קשה, ובא אליו שיבקש רחמים עליו, שתק הצדיק הקדוש ולא ענה 
כלום, הדבר היה בערב שבת, למחרתו, בשבת, אחר התפלה, אמר לו הצדיק 
הקדוש שלא ידאג, כי ברוך ה' הוקלה מחלתו של נכדו, אף הוא התנצל לפניו 
על שלא השיב לו כלום קודם השבת, כי בכל שבת ושבת הוא מקבל מן שמים 
מספר ידוע של דיבורים לכל השבוע, ובשעה שספר לו על מחלת נכדו כבר כלו לו 
הדבורים של אותו שבוע, עד שבא יום השבת ויש לו כבר אומר הבא מן החדש, 

ויברכהו.

יותר טוב לשמוע מלהגיד

הצדיק הקדוש רבי נתן דוד משידלובצה זי"ע שבת פעם אצל הרב הקדוש 
זי"ע, כדרכו בקודש להיות כפעם בפעם אצל הצדיק הקדוש  חיים מצאנז  רבי 
להרה"ק  מצאנז  הרה"ק  אמר  השלחן,  יד  על  הסעודה,  מסיבת  בשעת  מצאנז, 
משידלובצה, שיאמר תורה, הרה"ק משידלובצה בא במבוכה ולא ידע מה לעשות, 
לא רצה לעבור על דברי הצדיק הקדוש מצאנז, וגם קשה היה לו לומר תורה 
בפני הצדיק הקדוש ועל שלחנו, נמלך ואמר, וישמע משה וייטב בעיניו דרכו של 
משה רבנו תמיד היתה לומר דברי תורה, ואהרן היה השומע, אבל באותה שעה 
נאמר וידבר אהרן הן היום הקריבו וגו', ואז היה הוא משה השומע וראה שיותר 
טוב לשמע דברי תורה מלומר בעצמו, וכך יצא הרה"ק משידלובצה ידי שניהם.

לענות בלי קול

כידוע היתה עבודתו של הצדיק הקדוש רבי מנחם מנדל מוורקא בשתיקה, 
היה ממעט מאוד בדבור, ופעם ישב עם החסידים כל הלילה ולא נשמע אף דיבור 
קל, וכל החסידים ישבו באימה ובביטול, פעם ישב בין המסובים על שלחנו, הרב 
הצדיק הקדוש רבי בעריש מביאלא השלחן נמשך כמה שעות ושום דיבור לא 
ארץ,  ובדרך  במורא  ישבו  וכלום  מהחסידים,  ולא  הקדוש  מהצדיק  לא  נשמע, 
זבוב על הכותל נשמע, אחר ברכת  קול פריחתו של  כך שאף  והדממה היתה 
המזון אמר הרב מביאלא, היה זה לנו היום שלחן, הוא למד עמי וקרע את כל 
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הגידים שלי, אבל אני לא נתתי את עצמי, עניתי לו על כל מה ששאל אותי.

לא כל פעם צריך לדבר

פעם נסע הצדיק הקדוש כ"ק בעל השפת אמת מגור לחוץ לארץ, והחסידים 
נסעו ללוותו, כשבאו סמוך לגבול, נטלו רשות להיפרד, וחסיד אחד, מהמקורבים 
אל הצדיק הקדוש, נגש אליו ובקש מאיתו מתנת פרידה שקוראים לעצט געלט, 
כוונתו היתה שהרבי יגיד לו איזה דבר תורה, השיבו הצדיק הקדוש התדע למה 
יש בכוח הקטר של מסילת הברזל למשוך את כל הקרונות, הרי זה מפני שעוצר 

את הקיטור בתוכו...

ה ָלֶהם' )קהלת ג יח( ֵהָמה ֵהּמָ ֶהם ּבְ  ְוִלְראֹות 'ׁשְ
קח את הסוסים והמרכבה

האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושא, בימי גלותם, כשהלכו רגלי מעיר 
לעיר, היו רגילים להתאכסן בעיר לודמיר אצל חסיד עני אחד בשם רבי אהרן 
מחותנו של רבי אהרן הגדול מקארלין, אחר כך בימי התגלותם, כשנתפרסמו 
וכשהגיעו  חסידים,  של  ובלווי  סוסים  עם  במרכבה  ללודמיר  פעם  נסעו  בעולם, 
לכפר הסמוך בא לקראתם גביר אחד ובקש שיתאכסנו אצלו, אמרו לו הצדיקים 
ובאו  נסעו  והם  לעיר,  בעצמם  יבואו  והם  להם,  קודם  העירה  שיסע  הקדושים 
כדרכם מאז לידידם העני, בא הגביר אליהם בטענה, השיבו לו האחים הצדיק 
הקדושים, הלוא אנחנו הננו אותם האנשים שהיינו קודם, ולא חל בנו כל שנוי, 
ועלינו אפוא לא לשנות את האכסניה שלנו, אלא מה בא שינוי בסוסים ובמרכבה 
שלנו ומשום כך אתה מבקש שנתאכסן אצלך, קח אפוא את הסוסים והמרכבה 

והם יתאכסנו אצלך.

הסוסים הם עושים סיגופים גדולים ונשארים סוסים

אברך אחד מסביבות העיר אפטא היה נוהג בסיגופים לא אכל בשר ושום 
ער  שהיה  וכמעט  מאוד  מעט  ישן  ובכלל  במיטה  ישן  היה  ולא  החי,  מן  דבר 
אוהב  בעל  מאפטא,  הקדוש  הרב  אל  לנסוע  בדעתו  עלה  פעם  הלילות,  בכל 
ישראל, והיה אם הצדיק הקדוש יהיה מבין עליו ויכיר את מעלותיו, ישאר להיות 
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מהחסידים שלו, ואם לא יכיר אותו ישוב הביתה ולא יסע יותר אליו, כשבא אל 
והצדיק  צהרים,  סעודת  ואוכל  שלחנו  יד  על  יושב  שהוא  מצאו  הקדוש  הצדיק 
הקדוש לא נתן לו שלום ולא כבדו כלל, האברך נסוג אחור והלך לדרכו, וחשב 
בליבו שהצדיק הקדוש אינו יודע מאומה, והצדיק הקדוש שלח להודיעו שימתין 
עד שיגמור סעודתו וידבר עמו, כשבא אחר כך, נתן לו הצדיק הקדוש שלום והלך 
עמו לטייל בגן, והראה לו את ארוות הסוסים שלו, והאיש מתפלא ושאל אותו 
למה הוא מראה לו את הסוסים, אמר לו הצדיק הקדוש, הסוסים האלה ישנים 
מעט מאוד וישנים רק על האדמה, ואינם אוכלים דבר מן החי, כללו של דבר, 
יש להם כל הסגופים, ולבסוף אינם אלא סוסים, הבין האברך את רוח הקודש של 
הצדיק הקדוש, ונשאר אצלו, והצדיק הקדוש הדריכו בדרכי החסידות עד שנעשה 

לחסיד גדול.

היה נראה לי ראש של סוס

בשבת הצדיק הקדוש מרוז'ין על כסא מלכותו ברוז'ין, קרה פעם, בתחילת 
נראו  לא  הקדוש  הצדיק  ובחצר  וטיט,  ברפש  מקולקלות  היו  החורף, שהדרכים 
אורחים חדשים, פתאום בא איש אחד, שהיה זקוק לאיזו בקשה דחופה מהצדיק 
הקדוש, ונתן סכום גדול למשמשים, שיתנו לו להיכנס מיד להצדיק הקדוש, והניחוהו 
להיכנס מבלי שאלת רשות מקודם, כשיצא, אמר הצדיק הקדוש למשמשיו, למה 
נתתם להיכנס אלי איש, מבלי להודיעני מקודם, תדעו שקודם שאנשים נכנסים 
אצלי, צריך אני להכנה, כדי שהבריות יהיו נראים בעיני בדמות בני אדם, ואתם 

שלחתם אלי פתאום איש שהיה נראה לי דומה לראש של סוס.

אתה נוהג כבהמה בהמתך נוהגת כבן אדם

עגלון אחד בא להצדיק הקדוש רבי ישראל יצחק מאלכסנדר זי"ע, והתאונן 
ענה  באכילתך  נוהג  אתה  וכיצד  הרבי  שאלו  לאכול  רוצה  אינו  שסוסו  לפניו 
העגלון, כדרך כל העגלונים השיבו האיש בבוקר, בקומי משנתי, אני נוטל ידי 
ובערב קודם שאני הולך לישון, אני מברך ברכת המזון, אמר לו הצדיק הקדוש 
מפני שאתה נוהג כבהמה, סוסך נוהג כאדם, תתחיל להתנהג כאדם, ואז סוסך 

יאכל כבהמה.

אתם רוצים להפוך בני אדם לסוסים?!
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וחסידיו רצו  זי"ע בא פעם לקראקא,  ציון מבאבוב  בן  הצדיק הקדוש רבי 
להתיר את הסוסים ממרכבתו ולהירתם בעצמם במקומם, סירב הצדיק הקדוש 
ואמר כל ימי אני עובד בשביל להפוך סוסים לבני אדם ואתם רוצים להפוך בני 

אדם לסוסים.

ה  ר ֵהּמָ ים ֲאׁשֶ ָבר ֵמתּו ִמן ַהַחּיִ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ  ְוׁשַ
ים ֲעֶדָנה: )קהלת ד ב( ַחּיִ

יש לכאוב על החיים שלמדו מן המתים

בהלשנותיו,  עירו  אנשי  את  הרבה  שציער  פולנאה,  בעיר  היה  אחד  מסור 
כשמת, ציוה המוכיח מפולנאה, תלמיד הבעל שם טוב, להודיע לו זמן הלויה, 
כי הוא רוצה ללכת להלוויתו, כשראו כל העם שהמוכיח, שהיה איש קדוש, הולך 
ללוותו, הלכו כל העיר, אנשים ונשים, להלוויה, ובנו של המסור שמח מאוד על 
הכבוד שעשו לאביו, כשהגיעו עד בית העלמין והשיבו את המת אצל האהל, 
כנהוג, נגש המוכיח ועמד אצל המת כדי לומר עליו דברי הספד, נהנה מאוד בנו 
של המסור, והמוכיח פתח דבריו במשל ואמר, פעם אחת היה לאדון אחד כלב 
ונקרא בשמו בריטון, תכף כששמע בנו הפתיחה של המשל, הבין שידבר עליו 
דברי גנות, וחזר לאחוריו ללכת למבצר ולקחת משם עבדי האדון לעשות להמוכיח 
בזיון או להלקותו, וחסיד אחד תפס את המוכיח בשפולי בגדו ולחש לו שבן המסור 
הלך למבצר להלשין עליו, והמוכיח לא ענהו דבר והמשיך את הספדו, לכלב הזה 
היה טוב מאוד אצל האדון, כי היה צד תמיד כל מיני חיות כשהאדון נסע לצוד 
ציד, כנהוג בין השרים, ויהי היום והכלב הזה מת והמוכיח הראה בידו על המת 
והיתה שמחה גדולה בין החיות, שנעשו חפשיים מצודות הכלב, אמר להם הפקח 
שבחיות, השועל הוי סכלים, מה אתם שמחים, אלו מת הכלב הזה קודם שלמדו 
ממנו שאר הכלבים לצוד חיות, היה מהראוי לשמוח, אבל עכשיו שכבר למדו 
ממנו גם שאר הכלבים של האדון, הלוא טוב טוב היה לכם אילו היה הכלב הזה 
חי, כי כשראו שאר הכלבים שאם הם צדים חיות בא הכלב הזה, בריטון, וחוטף 
מהם בפיו מה שכבר נצוד על ידם ומביא אל האדון, והכל נקרא על שמו, היו הם 
מניחים את כל העסק הזה ולא צדו כלל, כי אמרו, מה לנו להטריח את עצמנו 
בשביל הכלב הזה, אבל עתה שבריטון מת יתחילו כל הכלבים לצוד, כדי לישא חן 
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בעיני האדון, ומה לכם לשמוח, והמוכיח סיים זהו שאמר הכתוב )קהלת ( "ושבח אני 
את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה חיים עדנה", כי אילו היה מת המסור 
הזה מכבר, קודם שלמדו ממנו שאר המוסרים, היה משבח על מיתתו, אבל עכשיו 
אין לנו שמחה מחמת החיים אשר חיים עדנה, שכבר למדו ממנו שאר המוסרים 
שחיים עדיין, ואדרבה, עתה יזדרזו במלאכתם ביותר, שהמסור הזה לא יחטוף 
בפיו את חלקם, הקהל הבין שהדברים נכונים, וגעו כל העם בבכיה, והמוכיח מיד 
כשגמר את דבריו ישב על העגלה שהיתה מוכנת לו וברח מחוץ לעיר, בדרך ראו 
שאופן אחד מאופני העגלה אינו מתגלגל, אמר המוכיח, המסור מעכב את האופן 
ומדבר עמי ומחזיק לי טובה שעשיתי לו הבזיון, ומבקש ממני שעל כל פנים מכאן 
ואלך לא אדבר עליו דברים קשים כאלו, והבעל שם טוב אמר כבר היה עומד מוכן 
כלב אחד בשם בריטון, שתכף כשיקבר המסור יתגלגל בכלב זה, אלא שהביזיון 

שעשה לו המוכיח הוציא אותו מעונש זה.

ִני )קהלת ד ח(   ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ
כוונה רק לאחד בדור

בחמשה עשר לחודש תמוז שנת תק"ג נפטר בעיה"ק ירושלים הרב הקדוש 
מורינו רבי חיים בן עטר זיע"א, בעל ה"אור החיים" הק', באותו יום שבת קודש 
פרשת פנחס, כשישב הבעל שם טוב הק' בסעודה שלישית, מיד לאחר שברך 
ברכת המוציא, אמר לתלמידיו, "כבה נר מערבי", בשבת לא היה הבעל שם טוב 
מדבר אלא בלשון הקודש, ואף היה ממעט בכלל בדבור, ולכן לא שאלוהו תלמידיו 
לפשר הדברים שאמר, ובמוצאי שבת פירש להם הבעל שם טוב, כי כוונתו שרבי 
חיים בן עטר איננו, והוא מארצות המערב, ולכן נקרא נר מערבי, על שאלת 
התלמידים מנין לו זה, השיב, יש כונה אחת בנטילת ידים לאכילה שאין מגלים 
אותה אלא לחד בדרא, והיא היתה עד עתה לנחלה לרבי חיים בן עטר, ועתה 
בשעת נטילת ידים לסעודה שלישית נגלתה לי סוד זה, וזה האות שרבי חיים בן 

עטר כבר איננו.
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ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל )קהלת ד יג( ן ְוָחָכם ִמּמֶ  טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ
הילד שהגיע לעולם לומר תירוץ על מי מריבה

והיה  שנים,  שבע  עד  רק  שחי  בן,  ילדה  זיע"א  מקוז'ניץ  המגיד  של  בתו 
חכם גדול, בשבת שקודם פטירתו, ופרשת חוקת היתה אותה שבת, בעת שלוש 
סעודות, הלך וישב בשולחנו הקדוש של זקנו המגיד על יד זקנו, מה שלא היה רגיל 
כן קודם לכן, המגיד אמר דברי תורה על ענין מי מריבה, פתח הינוקא את פיו 
ואמר תירוץ על ענין זה, שמשה רבנו הכה את הסלע, ביום שלישי בשחרית היה 
בבית מדרשו של המגיד והתפלל שמונה עשרה באריכות וביגיעה רבה, כשגמר 
את תפלתו, שאלו זקנו למה האריך היום כל כך בתפלה, והשיבו הילד, דע לך, 
זקני, כי הודיעו לי מן השמים שאפטר מן העולם, ואני אומר לך שלא תתאמץ 
בתפילה על כך, שכבר נגזרה גזרה ולא תוכל לבטלה, אחר כך הלך לבית הוריו, 
ומיד נחלה, וביום החמישי נפטר, בערב שבת ישבה אמו הצדקנית ובכתה, אמר 
לה אביה המגיד, אם היית רואה השמחה הגדולה בגן עדן כשבא בנך הקדוש 
לשם, לא היית בוכה, אמרו על ינוקא זה צדיקי הדור, שהיתה בו נשמת משה 
רבנו, ולא בא לעולם אלא בשביל זה בלבד, שיאמר תרוץ על חטא משה במי 

מריבה.

ֶלְך ָזֵקן ּוְכִסיל )קהלת ד יג(  ּמֶ
עז פנים כנגד הזקן וכסיל

זקן אחד מהמתנגדים, והוא למדן גדול, בא פעם להצדיק הרה"ק רבי מרדכי 
מלכויטש זי"ע ושאלו, למה זה אברך מהמתנגדים כשיושב ולומד בבית המדרש 
הוא בעל דרך ארץ, וכשהוא מתחבר לעדת החסידים נעשה מיד עז פנים, השיבו 
הצדיק, הלוא יודע אתה שהיצר הרע הוא גם זקן וגם למדן, זקן שכן שלמה המלך 
כבר קרא אותו בשם מלך זקן וכסיל, ולמדן שכן הוא לומד יחד עם כל הלומדים, 
וזקן למדן זה כשהוא בא לאיזה אברך ומתחיל לפתותו שילך אחר עצתו ובדרכיו, 
אם אותו אברך הוא ביישן ובעל דרך ארץ, לא יוכל להעז פניו כנגדו ולגרשו מעל 

פניו, ולכן מוכרחים החסידים להיות עזי פנים.
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הוא אינו שוטה

איש חסיד, או מתחסד, היה ברופשיץ, שהיה לובש שק על בשרו, והיו בני העיר 
קוראים אותו בשם לייבלה שוטה, פעם בא אל הצדיק רבי נפתלי, וכשהגיע קרוב 
לפתח ביתו של הצדיק הוציא קצת מן השק שמתחת לבגדיו, שיתראה החוצה, 
בכדי שהצדיק יראה שהוא לבוש שק, כשנכנס לחדרו של הצדיק, מיד כשראהו 
הצדיק, אמר כמו לעצמו, לא איננו שוטה, איננו שוטה, האיש חשב שהצדיק אמר 
הדברים עליו, ולכן ניגש אל השולחן ואמר, ובכן גם הרבי אומר שאינני שוטה, 
ומדוע אפוא מכנים אותי בשם שוטה, השיב לו הצדיק, לא נתכוונתי עליך, אלא 
על היצר הרע שלמה המלך כנהו בשם מלך זקן וכסיל, ואני אינני רואה אותו 

כשוטה, שכן יכול הוא להונות אדם שכמותך ולהכניסו לתוך השק.

ִסיִלים: )קהלת ז ה( יר ּכְ ֲעַרת ָחָכם ֵמִאיׁש ׁשֵֹמַע ׁשִ מַֹע ּגַ  טֹוב ִלׁשְ
מחכם שיודע כל החכמות שומעים כשאומר שצריך לעסוק בתורה

האחים הקדושים רבי שמעלקע ורבי פנחס בעל ההפלאה זצ"ל נתבקשו לכסא 
הרבנות בקהלת פרנקורט-דמיין וניקלשבורג, ואנשי הקהילות לא הכריעו ביניהם 
מי מהם ישב על כסא פרנקפורט ומי יכהן בניקלשבורג, והחליטו שהאחים בעצמם 
יכריעו ביניהם, רבי שמעלקע היה קשיש מרבי פנחס, אך ברוב ענותנותו אמר 
יותר  גדולה  קהילה  לרבנות פרנקפורט, שהיתה  יותר  הגון  כי אחיו רבי פנחס 
וחשובה יותר מניקלשבורג, ורבי פנחס לא רצה לקבל רבנות פרנקפורט מפני 
אחיו הגדול, והסכימו לנסוע להמגיד הגדול ממזריטש לשאול את עצתו, וכאשר 
יאמר להם כן יעשו, כשבאו לבית המגיד, התחילו מתדיינים זה עם זה מי יכנס 
בראש פנימה, וכל אחד אמר לאחיו שהוא גדול ממנו, פתח המגיד את הדלת 
ואמר, הרב דניקלשבורג יכנס בראש כי הוא גדול האחים, גורלם נחתך, וכן עשו, 
כשהגיע רבי שמעלקע לניקלשבורג, דרש בכל שבת דרוש על חכמה אחת משבע 
החכמות, עד שדבר על כל שבע החכמות, הדבר היה לפליאה גדולה בעיני הקהל, 
כי חשבו שהרב ודאי ידרוש בפלפול ובמוסר, אמר להם רבי שמעלקע, הכתוב 
אומר )קהלת ז ה( "טוב לשמוע גערת חכם מאיש שומע שיר כסילים", לפי הענין היה 
צריך לומר משמוע שיר כסילים, ומה הלשון אומרת, מאיש שומע שיר כסילים, 
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אבל כך היא כוונת הכתוב טוב לשמוע גערת חכם מאיש כזה שהוא שומע גם 
שיר כסילים, שאם החכם אין לו ידיעה בחכמות העולם, יאמרו לו אינך יודע בטיב 
החכמות ולכן אתה ממאס אותם, אבל מי שהוא יודע היטב בשבע חכמות ואף 
על פי כן הוא מרעיש עולמות לעסוק רק בחכמת התורה, לחכם כזה ישמעו, ואחר 

כך התחיל לדרוש לפניהם דברים נלהבים בהלכה ובתוכחת מוסר.

 אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה )קהלת ז י(
בכל דור יש בעל שם טוב באתכסיא

בבית מדרשו של הצדיק הקדוש רבי חיים מקוסוב ישבו פעם בערב חסידים 
ועסקו בסיפורי צדיקים, ערבה להם שיחתם, ושיחתם נמשכה עד קרוב לחצות, 
לאחרונה סיפר חסיד אחד סיפור פלא מהבעל שם טוב כשגמר לספר, נאנח חסיד 
אחד ואמר הוי היכן מוצאים כעת בעל שם טוב כזה, בו ברגע נשמעו פסיעות על 
המדרגות שהיו מעלית הבית של הצדיק לבית המדרש שהיה בקומה התחתונה 
של הבית, נתפלאו החסידים מי זה הולך אליהם בחצות הלילה, בתוך כך נפתח 
הפתח,  יד  על  עומד  נשאר  כשהוא  לפניהם  הופיע  והצדיק  המדרש  בית  פתח 
אלא  טוב,  שם  בעל  יש  ודור  דור  בכל  שכמותכם  שוטים  ואמר,  הצדיק  נענה 
שאז היה באתגליא ועכשיו הוא באתכסיא, סגר הצדיק את הדלת וחזר לביתו, 
הצדיק  של  קדשו  רוח  את  בראותם  ודוממים  משתוממים  נשארו  והחסידים 

שהרגיש בדבריהם.

 כי אין אדם אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. )קהלת פ"ז כ'(
הצדיק יורד ממדרגתו לחטוא בשביל להיות שווה עם האנשים

מעשה שהיה אצל אא"ז זצוק"ל מקאזמיר שפעם אחת בליל חג השבועות, 
אחרי הסעודה בזה השלחן אשר לפני ה', אשר ערך בקהל חסידיו בבית המדרש 
שלו, ונגמר כאור היום, והנה אחרי הנפש זמן מה בחדר הקודש פנימה, יצא ובא 
חסידים  חבורת  הדלת מצא  וכאשר פתח  בביתו,  בחדר אחר אשר  להיכנס  לו 
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והם לא פללו על ביאתו  וכבר האיר היום בעצם תוקפו.  ושותים שכר  יושבים 
פתאום, ונבהלו כולם מפניו, כי מי יודע מה יוכיחם ואיזה פסק יתן להם.

 אבל אא"ז הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל פנה ואמר, תנו גם לי כוס 
שכר, והוסיף לאמר, משה רבנו גם כן עשה כך, כשירד מן השמים וראה אותו 
רוצה  איני  משה,  אמר  ישראל,  עשו  אשר  גדולה  וחטאה  מסכה  עגל  מעשה, 
להישאר צדיק לבדי, מה עשה שבר הלוחות וחטא גם הוא עמהם, ועל ידי זה 

הציל את ישראל עכדה"ק.

)שמו"ר פרשה מו א( ראה משה שאין לישראל  זה במדרש  זה פלא, כעין  וראה   
ואני  חטאו  הם  להקב"ה  ואמר  הלוחות  את  ושבר  עמהם  נפשו  וחבר  עמידה 
חטאתי ששברתי הלוחות, אם מוחל אתה להם אף לי מחול שנאמר ועתה אם 
תשא חטאתם כן לחטאתי מחול, ואם אין אתה מוחל להם אל תמחול לי אלא 
זז משם עד שפנה חטייה שלהם  מחני נא מספרך אשר כתבת, א"ר אחא לא 

שנאמר ויפן וירד משה עכ"ל. )אמרי שאול פרשת עקב - מודז'יץ(

 ואשה בכל אלה לא מצאתי )קהלת ז כח(
האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי...

סח היהודי הקדוש מפשיסחא, חסיד אחד בא לאחר פטירתו לפני בית דין 
של מעלה, והיו לו הרבה מלאכים מליצים טובים לזכותו, כי היה נקי מחטאים, 
כבר היו רוצים לזכותו בדין, והנה בא מלאך גדול אחד וקטרג עליו בחטא אחד 
שמצא בו, שאלו להחסיד למה עשה כן, והשיב שעשה מחמת הכרח, כי אשתו 
הציקתו לכך, כשמוע אותו מלאך את תשובת החסיד פתח פיו בשחוק ואמר, וכי 
זהו תירוץ, ששמע לקול אשתו, ויצא הפסק מלפני בית דין של מעלה, שהחסיד 
יקבל עונשו על החטא, והמלאך המקטרג מפני ששחק על החסיד יבוא בגלגול 
בעולם הזה וישא אישה, ויראו איך יתנהג הוא, והחסידים ששמעו את הסיפור של 

היהודי הקדוש אמרו שהוא נתכוון באותו מלאך לעצמו.

גיננדל תקללי

סח הצדיק רבי הק' אברהם מסלונים, בעל "יסוד העבודה", אשתו של הצדיק 
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הרה"ק הרבי זושא מאניפולי זי"ע היתה מצערת אותו מאוד, פעם עלתה על 
דעתו של רבי זושא מחשבה זו הרי אמרו חכמים )עירובין מ"א ע"ב( מי שיש לו אשה 
יותר  יודע אולי הגיהנם טוב לפני  ובכן איפוא מי  גיהנם,  רעה אינו רואה פני 
מאשה רעה, והראו לו מן השמים את הגיהנם, ומיד התחיל לצעוק גיננדל תקללי 

גיננדל תקללי... 

 אשר עשה האלהים את האדם ישר )קהלת ז כט(
לא הטה את עצמו אל הכף

לידיה  להסגיר  האוסטריים  השלטונות  על  כידוע,  לחצה,  הרוסית  הממשלה 
את הצדיק מרוז'ין, שנמלט לאוסטריה מרדיפותיה של ממשלת רוסיה, היה צורך 
במאמצים מיוחדים להשפיע על ממשלת אוסטריה, שלא תענה לדרישת רוסיה, 
ושני חסידים יצאו דחופים לוינה להשתדל במקומות הדרושים, והם מצאו לנחוץ 
דובריש מייזליש, רבה של קראקא, לבקשו על  לסור קודם לכן אל הגאון רבי 
המלצה ידוע מצדו, והגאון שאל את השליחים על טיבו של הצדיק מרוז'ין, ובמה 
כוחו גדול, נענה אחד השליחים ואמר, הצדיק מרוז'ין יודע לשלוט על עצמו במדה 
שאן דוגמתה, וכי זו מנין לך שאל הגאון, השיב החסיד מעודו לא כפף את ראשו 
אף כחוט השערה אל הכף, בשעת האוכל, הנוכחים בבית הרב פרצו כולם בצחוק, 
לשמע תשובה זו, והרב אמר, אף אני יכול לעשות כך, אותה שעה הסב הרב 
לסעודה, והחסיד השליח אמר לו, ינסה נא כבוד הרב לעשות כן, והרב העלה את 
הכף במתינות אל פיו, אולם ברגע האחרון הטה את פיו אל הכף, נסיונו לא עלה 
יפה, והוא סרב לנסות פעם שנית, והודה להחסיד שהצדק עמו, אף הוא השיב 

לשאלת הממשלה, בדברי שבח על הצדיק והמליץ לטובתו.

למעלה ראש אסור על פי הזוהר

חלה  אמת,  שפת  בעל  כ"ק  מגור,  הק'  הצדיק  של  לחייו  האחרונה  בשנה 
במחלה קשה, והרופאים לא ידעו לה תרופה, גופו היה משותק, והרופאים קבעו 
שהאיברים הפנימיים הם משותקים, את ידו בלבד יכול היה עוד להניע, כשבא 
הרופא לבדקו, אמר לו להרים את הידיים, הצדיק הרים, אמר לו הרופא להרים 
עוד יותר גבוה מהראש, אמר הצדיק, יותר גבוה מן הראש איני יכול, כי על פי 
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הזוהר אסור להרים את הידים למעלה מן הראש.

 כאשר שבועה ירא )קהלת ט ב(
למסור נפשו על האמת

למלכות,  ראשו  שנתחייב  באופן  המדינה,  חוקי  נגד  פעם  חטא  אחד  איש 
והשופטים התנו תנאי שאם שני צדיקי הדור, רבי משה מסווראן ורבי רפאל 
מברשיד ישבעו כי יודעים הם שיהודי זה לא חטא יפטרוהו לשלום, הצדיק רבי 
משה מסווראן בראותו כי רעה נגד פני הנאשם, פסק שפיקוח נפש דוחה איסור 
השבועה, והורה היתר לעצמו להישבע, ואפילו אם יש איסור בדבר החליט הצדיק 
שמוטב לו שיקבל ענשו בגיהנם ובלבד שיציל נפש מישראל ממיתה, בשגם כי 
בחייו של האיש תלויים גם חיי אשתו וילדיו, אבל הצדיק רבי רפאל שהלך בדרכי 
של  העיקרי  היסוד  לו  היתה  האמת  שמידת  מקוריץ,  פנחס  רבי  הקדוש  רבו 
העבודה, וברח אף משמץ חשש של שקר, לא יכול לקבל עליו אותה שבועה, אשת 
הנאשם וילדיו לא נתנו לו מנוח, ובכו בביתו השכם והערב שיציל את חייהם, 
והוא שמעודו לא השיב פני איש ריקם, והיה תמיד מוכן להפקיר את נפשו ומאודו 
בשביל דמעה אחת מישראל, הפעם הקשיח את לבו ולא שמע אליהם, בהגיע 
זזו מביתו כל היום ובכו בכי  יום האחרון, שלמחרתו הוקבע זמן השבועה, לא 
תמרורים, בלילה ההוא ישב הצדיק בחדרו סגור ומסוגר, ולא ידע מנוח, מהצד 
האחד יודע הוא שבידו להציל את נפש היהודי ואשתו ובניו, והרי פיקוח נפש 
דוחה כל איסורים שבתורה, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא 
)סנהדרין פ"ד מ"ה( ומהצד השני איך יעשה נבלה כזאת, אשר כל ימיו התרחק ממנה 

כמטחווי קשת, כמה יגיעות יגע וכמה טרחות טרח לנקות את נפשו מחשש כל 
שהוא של שקר, והיתכן שהוא ישבע עכשיו לשקר, הוא שמימיו לא אמר אפילו על 
הן הן ועל לאו לאו, מיראתו שמא יתבדה, הוא שמימיו לא לבש בגדים צבועים, 
מפני שנראה כשקר, הוא שהורה ולמד שהשקר הוא אבי אבות הטומאה והאמת 
הוא מקור כל קודש, הוא ילך עכשיו וישקר בשבועה, אבל האשה וילדיה דמי 
משפחה שלימה עומדים עליו ומה יעשה, ויתן את קולו בבכי רבונו של עולם, 
אתה יודע ועד שמסרתי נפשי ורוחי ונשמתי להאמת, ועתה כאשר זקנתי ושבתי 
הבאתני לידי ניסיון, ובכן אפוא קח נא ה' את נפשי ממני, קחני מן העולם, ואל 
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אראה ברעתי, וכך התמוגג בדמעות, עד אשר יצאה נשמתו, בבוקר השכם באו 
לבשרו כי הנאשם הודה על חטאתו, והצדיקים שוחררו משבועתם, אבל מצאו את 

הצדיק שוכב, ונשמתו בגנזי מרומים..

 אכול בשמחה לחמך )קהלת ט ז(
למה עושה יצחק היום סעודה

גביר מפורסם ונדבן היה בעיר אוסטראה בשם רבי יוזפא, שהחזיק עשרה 
תלמידי חכמים בבית מדרשו על חשבונו, פעם חלתה בתו, והלך לבית מדרשו 
וביקש  חוקם התמידית,  לחם  על  נוסף  סכום  החכמים  לכל אחד מתלמידי  ונתן 
ויבקשו רחמים על בתו שתתרפא, בין תלמידי  ויאמרו תהלים  מאיתם שיצומו 
רבי יצחק מדרוהוביטש, אביו של הרב הקדוש  החכמים היה גם הרב הקדוש 
רבי מיכל מזלוטשוב, לקח רבי יצחק את הסכום שנתן לו הגביר והלך לביתו 
ואמר לאשתו, היות שיש לי היום סכום מה יותר מההוצאה הרגילה, לכן תלכי 
מיד לשוק ותקני בשר ודגים ושאר מטעמים ותכיני סעודה כסעודת השבת, והיא 
כן עשתה, לאחר שנתרפאה בתו של הגביר, עשה סעודת הודאה, ובלב תלמידי 
החכמים היתה טינא על רבי יצחק שלא צם באותו יום, וספרו הדבר לרבי יוזפא, 
ואף הוא תמה מאוד על כך בשעת סעודת ההודאה שאל את רבי יצחק מה היתה 
כונתו בזה, כי ידע שהוא איש גדול, השיב לו רבי יצחק, אלו צמתי גם אני, לא 
היה הדבר עושה שום רושם למעלה, שכבר הורגלו שם עם התעניתים והסגופים 
שלי, אבל כשעשיתי פתאום ביום חול סעודה גדולה, נעשה רעש בשמים, מהיכן 
באה הרחבת הדעת ליצחק, ואז נודע הדבר כי ביתו של רבי יוזפא חלתה והיא 
זו תגן  ונתן גם לי סכום נוסף ופסקו בשמים שזכות  מסוכנת, והוא חלק צדקה 

עליה ותתרפא.

על ידי אכילה נפסק הקטרוג

צדיק גדול אחד חלה ושלח את שני בניו להרב הקדוש רבי פנחס מקוריץ 
זי"ע לבקש רחמים עליו, ורבי פנחס אמר לאשתו הרבנית, שתכין סעודה חשובה 
בשעת  בגבינה,  ממולאות  קרעפליך  שקורין  לביבות  ותעשה  האורחים,  לכבוד 
מאכל  הוא  טוב  כמה  מהלביבות,  שטעם  פעם  בכל  פנחס  רבי  אמר  הסעודה 
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הזה עם הגבינה, וכך חזר ושנה כמה וכמה פעמים לשבח את הגבינה כי טוב 
הוא מאוד, האחים בני הצדיק תמהו מאוד על כך, אבל שתקו ולא אמרו דבר, 
בשעת פרידתם אמר להם רבי פנחס, לכו לשלום, ואביכם יתרפא אם ירצה ה', 
ומעשה שהיה כך היה, אותו צדיק מעודו לא אכל גבינה, ומאכל זה קטרג עליו 
בשמים, שמחמת שהצדיק אינו אוכלו לא תקן אותו, כדרך שהצדיקים מתקנים את 
המאכלים שאוכלים ומעלים אותם לשרשם למעלה כשהצדיק חלה ונפל למשכב 
נתעורר קטרוג זה ביותר ועל ידי שבניו הצדיקים אכלו עתה את הגבינה ורבי 

פינחס שבח את המאכל, נשתתק הקטרוג והצדיק נתרפא.

 בכל עת יהיו בגדיך לבנים )קהלת ט ח(
נבהל ונשתומם שהוא הביא בגדים מלוכלכים

קרה פעם שהצדיק הקדוש רבי חייקל מאמדור זי"ע שהיה מתלמידי המגיד 
ממזריטש נתעלף לפני השינה, והחסידים עוררוהו בקושי לתחייה, כששאלוהו מה 
קרה, השיב, למלך אחד היו עבדים עושי מלאכתו, זה בכך וזה בכך, וציוה המלך 
שבכל לילה יבואו כולם איש איש ממלאכתו אשר המה עושים, ויביאו לפני המלך 
וישימו אותם באוצרות המלך, ומחר  יום  אותם הכלים והבגדים שתקנו באותו 
יתנו להם כלים אחרים לתקן, והיה ביניהם שוטה אחד ועצלן, ולא זו בלבד שלא 
תיקן מאומה, אלא עוד לכלך את הבגדים שנתנו לו, לעת ערב הביא גם הוא את 
מעשה היום שלו לפני המלך, וכשראה שכולם הביאו בגדים מקושטים ומתוקנים 
יפים ובהירים והוא הביא סמרטוטים להניח באוצר המלך, נבהל ונשתומם ביותר 

מחרפה ובושה.

 לא לחכמים לחם )קהלת ט יא(
אם חכם אתה חפש פרנסה בעצמך

איש אחד היה חרוץ באומנות ידיו ובעל חשבון, אבל לא היה מצליח במעשיו 
פעם קרא אותו הרבי הרה"ק מקוצק זצ"ל, ואמר לו האם יודע אתה הפירוש של 
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הפסוק )קהלת ט יא( לא לחכמים לחם, שתק האיש המשיך הרבי אני אגיד לך הפירוש 
הקדוש ברוך הוא אומר אם חכם אתה תחפש לך פרנסתך בעצמך.

 לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו )קהלת י ב(
כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין

בנו בכורו של הצדיק הקדוש רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, הרב רבי סנדר 
ליפא, נזדמן פעם אחרי פטירתו של אביו, להיות בעיר אחת, וכל חסידי העיר 
באו לבקרו, בתוך הבאים היה גם איש אחד בשם יהודה יצחק ושם אמו אסתר 
ּפִיְנָיא, אף הוא הגיש להרב פיתקא, כנהוג, ובשעת מסירתו את הפיתקא סיפר 
להרב שבכל פעם שהיה נותן לאביו הצדיק פתקא היה רגיל לומר לו בבת צחוק, 
כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין, השיב לו רבי סנדר ליפא, כלום אתה 
לשם  אלא  דבריו  את  אמר  ולא  ריקים  אמרים  אומר  היה  הקדוש  חושב שאבי 
מילתא דבדיחותא, בקשר עם שם אמך פיניא, לא כי אני אגיד לך את כונתו, 
בזוהר פרשת תרומה )דף קס"ו:( על הפסוק להנחיל אהבי יש )משלי ח כא( כתוב, שש"י 
וק"ג מהם הם מצד השמאל שזה  ר"ז מהם הם מצד הימין, חסדים,  העולמות, 
דינים, אבי הקדוש כשהציץ בפתקא שלך ראה שראשי התיבות של שמך יהודה 
יצחק בן אסתר פיניא, עולים במספר ר"ג שהוא מצד השמאל, רצה להמתיק את 
הדינים מעליך וברכך שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא לימין ולא לשמאל, 
אלא שהסתיר את כוונתו כאילו אמר דבר צחות בלשון נופל על לשון של שם 

אמך.

ח )קהלת י ד( ּנַ ֲעֶלה ָעֶליָך ְמקֹוְמָך ַאל ּתַ ל ּתַ  ִאם רּוַח ַהּמֹוׁשֵ
לא עזב את רבו

ישראל  לארץ  מויטבסק  מנדל  מנחם  רבי  הרה"ק  הצדיק  של  נסיעתו  לפני 
נתאספו תלמידי המגיד הגדול ממזריטש וחלקו את תחומי השפעתם של הצדיקים 
תלמידי המגיד, להרב בעל התניא חלקו את מדינות ליטא ורוסיה הלבנה, ורשות 
מיוחדת נתנו להצדיק רבי שלמה מקארלין לבוא לשלוש הערים בשנקוביץ צשניק 
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וליבפלי, שהן בפלך ויטבסק בתחומו של הרב מפני שכך היה נוהג רבי שלמה 
עוד בימי היות רבי מנדל מויטבסק בעיר הורודוק, במשך הזמן רצה רבי שלמה 
מקארלין לקבוע מקום דירתו בבשנקוביץ, וביקש את הסכמתו של הרב על כך, 
הרב הסכים, אבל רק בתנאי שרבי שלמה יקבל על עצמו שלשה דברים א. שלא 
יבטל את הלומדים והחריפים בלמוד הנגלה ב. שלא יבטל את אלה שהם בעלי 
יראת שמים טבעית, ג. שיקבע אצל חסידיו ומקושריו את חובת היגיעה העצמית 
בעבודת ה', ולא לבטוח על הצדיק, שהוא הצדיק יעלה אותם בעבודתו, רבי שלמה 
הסכים על שני התנאים הראשונים, אבל על התנאי השלישי לא הסכים, שיטתו 
היתה שהמקושרים אל הצדיק מתעלים בעבודת הצדיק, ואין עליהם אלא לעמוד 
בהתעוררות חזקה לקיום התורה והמצוות בפועל, שלא כשיטת חב"ד שיסד הרב, 
שכל אחד כפי יכלתו חייב לעבוד ביגיעת המוח על אלוקית, באופן שהתפעלות 
הלב תבוא מצד השגת המוח, לא קבע אפוא רבי שלמה את דירתו בבשנקוביץ, 
אבל היה בא לשם כפעם בפעם כמקדם. בשנת תקמ"ג ביקר רבי שלמה, לרגלי 
ענין כללי אחד, את הרב בליוזנא, הרב כבדו הרבה וכשנסע מאיתו שלח הרב 
כמה אברכים חסידים ללוותו, בין המלוים היה החסיד רבי בנימין מקוצק, שהיה 
בעל חושים נפלאים ועמקן גדול ומפורסם בין חסידי חב"ד, בדרך נסיעתם שמשו 
המלוים את רבי שלמה בהדרת כבוד, רבי שלמה שוחח עימהם בדברי תורה, 
בנגלה קבלה חקירה וחסידות, ונתפעל מאוד מעומק ידיעתם, מטרת נסיעתו של 
רבי שלמה היתה העיר בשנקוביץ, והאברכים חשבו ללוותו עד ויטבסק, כשהגיעו 
לויטבסק נפרדו ממנו המלוים, ורבי שלמה אמר לרבי בנימין שאילו היה הוא, 
רבי בנימין מסכים ללוותו עד בשנקוביץ, היה מחזיק לו טובה, רבי בנימין הסכים, 
להתעכב  לבעל העגלה  רבי שלמה  ציוה  לבשנקוביץ,  מויטבסק  נסיעתם  בדרך 
בשדה, כי רצה להתפלל שם מנחה, ירד רבי שלמה מן העגלה, אבל לא מצא 
מים לרחוץ את ידיו קודם התפלה, עלה שוב על העגלה, וישב בדביקות פתאום 
ואי אפשר היה בשום אופן לעכבם רצו  התחילו הסוסים לרוץ בדרך לא דרך, 
על שדות והרים ועמקים, עד שהגיעו לנהר אחד ועמדו, רבי שלמה חייך, ירד 
מהעגלה, רחץ את ידיו והתפלל מנחה בלהט ובהתלהבות כדרכו בקודש, אחר 
הסביבה  כי  אמר  העגלה  בעל  אבל  העגלה  על  שוב  שלמה  רבי  ישב  התפלה 
יודע לאן לנסוע, צוה רבי שלמה להניח להסוסים שילכו  בלתי ידועה לו, ואינו 
מעצמם, והסוסים רצו הלאה עד שהגיעו לדרך המלך, כשבאו לבית מלון, ציוה 
רבי שלמה להתעכב, ירדו והתפללו שם מעריב תקנו חצות, והתפללו שחרית, 
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היה  אפשר  ואי  בשבת,  חמישי  יום  אז  היה  לבשנקוביץ,  הגיעו  המנחה  ולעת 
לרבי בנימין להגיע בחזרה לליוזנא לשבת, ונשאר לשבות בבשנקוביץ, וכשראו 
ר כל כך בכבודו של רבי שלמה, ושלח מגדולי  חסידי הרב בבשנקוביץ שהרב ְמַיּקֵ
תלמידיו כרבי בנימין ללוותו, התחילו אף הם לחבב ביותר את רבי שלמה ולכבדו 
ביתר שאת, שני ימים אחר השבת, הלך רבי בנימין כמבולבל מכל מה שראה 
ושמע והרגיש מעבודת הקודש של רבינו, עד שהתחיל לשקול בדעתו אולי כדי 
להישאר זמן ידוע אצל צדיק זה, כשנכנס סוף סוף לקחת ברכת הפרידה מרבי 
שלמה, עיכב רבי שלמה שעות אחדות והפציר בו שישאר אצלו, והוא יגלה לו 
סודות נפלאים וגלויים נעלים, אף הוא הבטיחו שיבחר קבוצת תלמידים שיהיו 
כלים ראויים לקבלת דרכו בעבודה, והוסיף להבטיחו הבטחות רבות על גלויים 
פתגם  לו  השיב  לדבר  וכשגמר  דבריו,  לכל  הקשיב בשקט  בנימין  רבי  גדולים, 
פולני, )כי רבינו היה נוהג לפעמים לתבל את דבריו בפתגמים בפולנית( פן טו פן, נו ניה מוי, חלופץ 
טו חלופץ, נו ניה טווי. זאת אומרת בלה"ק: האדון הוא אדון, אבל לא שלי, הנער, 

הוא נער אבל לא שלך, וחזר לליוזנא.

ב. איש אחד, שהיה מסתופף תמיד הצל הצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, 
קרה לו פעם מקרה בלתי טהור ונכשל בעבירה חמורה, והיה מתבייש לבוא אל 
הצדיק ולהתראות לפניו, וכך עבר זמן רב שישב בביתו ולא בא לרוז'ין, עד אשר 
סוף סוף נתעורר לומר עד מתי יהיה זה לי למוקש לגרשני מלהסתפח בנחלת 
לנסוע  מוכרח  ואני  מה,  עלי  יעבור  ואמר  והתחזק בעצמו  מורי,  פני  ולקבל  ה' 
עתה  עד  מרוחק  שהיה  ואמר  הצדיק  לפני  להתנצל  התחיל  בבואו  הרבי,  אל 
מחמת איזה מכשול שקרה לו ולא היה יכול לבוא, פתח הצדיק ואמר תעיין נא 
מה שאומר התרגום על הפסוק )קהלת שם( אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל 
וראה בתרגום על הפסוק  קוהלת  תנח, כשיצא מהצדיק, פתח האיש את ספר 
האמור כדברים האלה "אין רוחא דיצרא בישא מתל בך ומתגבר למיסק עלך, 
אתרך טב די הויתא נהיג למיקם בה לא תשבק, ארום פתגמי אורייתא אתבריאו 
אסו בעלמא למשבק ולמנשי מן קדם ה' חובי רברבין", ובתרגום ללשון הקודש: 
הפירוש הוא כך, אם רוח היצר הרע ימשול בך ויתגבר לעלות עליך, המקום הטוב 
שהיית נוהג לעמוד בו לא תעזוב, כי דברי תורה נבראו לרפואה בעולם, ולעזוב 

ולשכוח מלפני ה' חטאים גדולים.
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 שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו )קהלת יא א(
שלח לחמך על פני המים

בימי נעוריו של הצדיק הקדוש רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצה, נכדו של 
המגיד הקדוש מקוז'ניץ, היה רגיל לנסוע להרב הקדוש בעל אוהב ישראל מאפטא 
שהיה גר אז במז'יבוז', פעם בא בדרך נסיעתו בליל שישי לעיר אחת, רחוקה 
ממז'יבוז' כעשר פרסאות, וביקש מהחסידים שם שיחפשו אחר איזו הזדמנות של 
נסיעה, שיוכל להשתמש בה ולבוא על שבת למז'יבוז', חפשו ומצאו עשיר אחד 
שנוסע לביתו, ועובר דרך מז'יבוז', הפצירו בהעשיר שיקח עמו אברך אחד, שהוא 
ולישב אצל  לעלות במרכבתו  וציוהו  להם,  נכד המגיד הקדוש מקוז'ניץ, נעתר 
בעל העגלה, הדבר היה בחורף וקור גדול שרר אז, והאברך נתקרר מאוד, לאחר 
איזו שעות אמר לו העשיר הלוא אתה נכד המגיד הקדוש, שב נא על ידי ותספר 
לי קצת מזקנך הקדוש, עבר האברך ממקומו ועלה לשבת אצל העשיר, והתחיל 
להתחמם קצת, ושתק ולא אמר כלום, והעשיר פנה אליו שוב ואמר הלוא תספר 
לי מעט מקדושת זקנך, נענה האברך ואמר, זקני הקדוש אמר על הכתוב )קהלת 
יא א( שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו הוסיף אפילו לגוי, ולא 
אמר לו יותר שום דבר, כשהגיעו למז'יבוז' ירד האברך מהמרכבה, והעשיר נסע 
הלאה לדרכו, בדרך נסיעתו הגיע לנהר אחד, וראה שמרכבה אחת עם שר גדול 
בתוכה נכנסה למקום רפש ובוץ, והסוסים אינם יכולים בשום אופן לזוז ממקומם, 
נזכר העשיר מה שאמר לו נכד המגיד בשם זקנו, ומיד נגש למרכבת השר ורתם 
את הסוסים של המרכבה שלו למרכבת השר והוציאה מתוך הבוץ, השר החזיק 
לו טובה ורצה לתן לו מתנה הגונה, והוא לא רצה לקבל, ואמר לו כי ברוך ה' 
אינו זקוק לכך, כי הוא עשיר גדול, שאלו השר לשמו ושם עירו, והוציא פנקס 
קטן מכיסו ורשם בו את השמות, ונפרדו זה מזה, בהמשך הזמן נתגלגל הדבר 
שעשיר זה הלך וירד מעשרו, עד שברבות הימים נעשה עני ולא היה לו שום עסק 
במה להתפרנס, וישב בבית המדרש כדרך העניים הבטלנים, והשר היה הולך 
ועולה ונעשה לשר צבא גדול, אחר כמה שנים נזדמן שהשר עבר דרך העיר של 
אותו עשיר, ונזכר שבפנקסו רשום אצלו שבעיר זו דר איש אחד ששמו כך וכך 
והוא הציל אותו ממש ממות, שאל השר לאנשי העיר על איש זה, וכמעט כולם 
לא ידעו מי הוא, כי כבר עברו שנים רבות שהוא עני ונשכח כמת מלב לבסוף 
נזכרו ואמר כי ודאי כוונתו לפלוני העני, ואמרו להשר כי עני אחד יש אצלנו 
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ששמו כך הוא, בקש השר שיקראו אליו אותו עני, כשבא אל השר, הכירו השר 
ואמר לו, התכיר אתה אותי, והאיש ענה לא, הזכיר לו השר כל אותו מעשה עד 
שנזכר האיש אף הוא, והשר שאלו על מצבו, וסיפר לו האיש שנהפך עליו הגלגל 
והוא עכשיו עני ואביון, כשמוע השר את הדברים, דיבר אליו תנחומים, ואמר לו 
שבקרוב תהיה ליציטציה על עסק קבלנות לספק להצבא הצטרכותם, ולכן ילך גם 
הוא להליציטציה ויציע מחיר זול יותר מכל האחרים, ודמי העירבון שיצטרך לתן 
וכן כסף לקנות כל הדברים הנצרכים יתן לו השר, האיש כן עשה והעסק נמסר 
לו, והיה לקבלן הצבא, והצליח מאוד עד שנעשה שוב עשיר כמקודם, ועוד יותר. 
עברו איזו שנים והאיש היה קודם ראש השנה בוורשה אצל שותפו העשיר רבי 
מאיר שכנא, פעם ישבו ושוחחו מעניני העסק שביניהם, וראה שרבי מאיר שכנא 
והשיבו שהוא מכין עצמו  יום מיומיים,  ממהר מאוד לגמור השיחה, שאלו מה 
לנסוע למוגלניצא להצדיק, שאלו מי הוא צדיק והשיבו כי הוא נכד המגיד הקדוש 
מקוז'ניץ, נזכר האיש שהאברך אחד נכד המגיד נצנץ בו רוח הקודש לפני הרבה 
שנים ואמר לו שלח לחמך על פני המים בתוספת המגיד, וחשב בלבו אולי הוא 
הוא אותו הנכד, ואמר לשותפו שגם הוא יסע עמו, כשבאו למוגלניצא ונכנסו אל 
הצדיק הכירו העשיר כי הוא זה ואמר להצדיק רבי הכירני אמר הצדיק, ודאי אני 
מכירך ודע לך, כי אילו הנחת אותי עוד קצת זמן לישב אצל בעל העגלה בקור 
גדול ובבזוי לא היתה לך תקנה, ובשביל אותן השעות שישבתי שם עד שקראת 
אותי לישב אצלך נענשת מן השמים להיות יורד ועני כמה שנים, והצלחתך 
היתה גדולה שקראת אותי אחר כך על ידך ולהתחמם מעט, ובשביל שנחמתני 

וגמלתני טוב נחם ה' על הרעה ועשה טוב עמך.

 כאשר אינך יודע מה דרך הרוח )קהלת יא ה(
מה שאפשר לגרום בהשקטת רוחות

הקדוש  החוזה  רבו  אצל  מרופשיץ  נפתלי  רבי  הקדוש  הצדיק  היות  בעת 
מפרק  חזק  סערה  שרוח  להתפלל,  הכנסת  לבית  כשהלכו  פעם,  קרה  מלובלין, 
ולבוא, אמר רבי נפתלי להחוזה שיראה  ואי אפשר היה לצאת  הרים התפרץ, 
להשקיט הרוח, למען יוכלו ללכת להתפלל, והחוזה לא השיבו דבר, כפל ושלש 
רבי נפתלי את דבריו, והחוזה שתק, עד שלבסוף אמר רבי נפתלי, אם הרבי לא 
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ישקיט את הרוחות, אני אשקיט אותם, כי הוא כמעט סכנת נפשות, ורבי נפתלי 
קיים את דבריו, והרוח שקט, ויהי ממחרת באו אנשי הכפרים הסמוכים אל החוזה 
בזעקה ובבכיה, כי בכפרים וכל הסביבה נתהוה מגיפה ומיני חלאים רעים, שלח 
הרבי אחר רבי נפתלי, ואמר לו, עתה תראה את אשר גרמת בהשקטת הרוחות 
ומוליכים את הפגעים הרעים  רוחות המנשבים  יתברך שולח  שלך, תדע, שה' 
נשארו  הרוחות,  את  כשהעמדת  ואתה  אדם,  בו  ישב  לא  ומקום  מדבריות  אל 
הפגעים הרעים במקום הכפרים ונתהוו שם חלאים רעים, ועליך מוטל לתקן את 
אשר קלקלת, ושני הצדיקים, הרבי ותלמידיו, עשו מה שעשו, ותקנו את המעות, 

והחולים נתרפאו.

השגחה פרטית

בקיץ שנת תרנ"ו כשהרבי הרש"ב מליובאויטש היה במעון קיץ בכפר, הלך 
פעם לטייל יחד עם בנו הרבי הריי"צ טיילו בשדות, התבואה שבשדות היתה 
כבר כמעט בשלב, רוח קלה עברה והשבלים והעשבים התנועעו הנה והנה עם 
בודדת  שבולת  של  תנועה  כל  אלקות  תראה  לבנו,  הרש"ב  אמר  הרוח,  משב 
ועשב יחיד היתה כלולה במחשבה הקדומה של צופה ומביט עד סוף כל הדורות, 
וההשגחה העליונה מוציאה לפועל לשם כוונה אלוקית, בדרך טיולם נכנסו ליער, 
והריי"צ היה שקוע במחשבה על ענין ההשגחה הפרטית ששמע מאביו בהיותו 
טרוד במחשבתו עבר על יד עץ אחד, תלש ממנו עלה והחזיקו קצת בידו, מבלי 
משים ומבלי שום כוונה תחלה, ובדרך הילוכו קרע מזמן לזמן את העלה וזרק 
לארץ, נענה הרש"ב ואמר, כיצד אפשר להתייחס כל כך בקלות דעת לבריאה 
של ה' יתברך, הרי זה עתה דברנו על השגחה פרטית, ואתה לוקח עלה מעץ, 
שברא ה' לשם כוונה ידועה ושיש לו חיות וגוף, ותלש אותו וקורעו לגזרים ומפזרו 
במקומות שונים, במה גרוע האני של העלה מהאני שלך, ודאי העלה הוא צומח 
ואתה מדבר והבדל גדול ביניהם, אבל כשם שהמדבר יש לו התפקיד שלו למלא, 
כך יש לו להצומח התפקיד שלו, ובשניהם יש כוונה אלוקית, הוא שאמרו אדם 
מועד לעולם, בין ער ובין ישן, הישן אינו רואה, והער רואה, היית ער, ועוררתי 

אותך לראות האלוקות שבבריאה, אלא שאדם מועד לעולם.
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 והסר כעס מלבך )קהלת יא י(
נפטר ממדת הכעס

לאחד  זי"ע  מלכויטש  מרדכי  רבי  הקדוש  הצדיק  אצל  שהיתה  בחתונה 
מצאצאי, כשהגיע הזמן לצאת מן השולחן עמד החסיד רבי נחום שוחט ובודק 
על יד הפתח, ועיכב את הדרך, אמר לו הצדיק, נחום, מה אתה רוצה, השיב רבי 
נחום, שמעתי מרבינו כשיש שמחה אצל המלך, הוא עת רצון לפעול רחמים, 
אני רוצה להיפטר ממידת הכעס, הבטיחו הצדיק, ומאז ואילך לא היה אפשר לו 

בשום אופן לכעוס.

לא היה כועס

מרוב אהבתו לבריות לא היה הצדיק הרה"ק רבי יצחק מוורקא זי"ע כועס 
מעולם על שום אדם, וקרה פעם, שאשה אחת הקניטה אותו הרבה, עד שהוכרח 
וציוה  אחרת,  קפוטה  ללבוש  אני  צריך  לכעוס,  בכדי  הצדיק,  אמר  בה,  לגעור 
למשמשו להביא לו מלבוש אחר, כשהחליף את מלבושו, אמר להמשמש נו פייבל, 

עכשיו גער בה.

הכעס מונח בקופסא

סח הצדיק כ"ק רבי אברהם שלום מסטרופקוב שני בעלי דינים באו לדין תורה 
לפני הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מלינסק אביו של הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ, 
כשאמר להם את הפסק, מאן אחד מבעלי הדינים לקיים את הפסק, אמר לו הרב 
דע לך, שכשנתמניתי כאן לרב, הבאתי עמי קופסא אחת, והיא מונחת למעלה 
על הארגז, ובתוכה מונח כעס, כשאני צריך לכעוס לכבוד שמים, אני עומד על 
הספסל ומטפס ועולה עד שאני מגיע להארגז, ולוקח אתך הקופסא עם הכעס, 
ואני פותח את הקופסא ולוקח לי משם קצת כעס, וכועס, ואם אכעס עליך, לא 
תהיה תרופה למכתך, ובכן דע את אשר לפניך, מיד נפל מורא ופחד על בעלי 
הדינים וקיימו את כל מה שפסק הרב בדין תורה, וסיים הרב מסטרופקוב, זהו 
שאמר קוהלת )ז ט( "אל תבהל ברוחך לכעוס כי כעס בחיק כסילים ינוח", כלומר 

אצל הכסילים הכעס הוא בחיק, מוכן ומזומן ואצל הצדיקים הוא מונח בקופסא.
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 עד אשר לא תחשך השמש וחשכו הראות בארבות )קהלת יב ב-ג(

למה לא התחיל ללמוד בבא בתרא

זעליג  רב  החסיד  להרב  פעם  אמר  מקוצק  מנדל  מנחם  רבי  הקדוש  הרב 
משרענצק, שטוב לאדם שיהיה בקי במסכת אחת בעל פה, כי לפעמים יצטרך 
לכך, הלך רבי זעליג והתחיל ללמוד מסכת תענית, עד שהיה בקי בה בעל פה, 
פתאום חלה רבי זעליג בעיניו, עד שנתעוור לגמרי, שלח להרבי מקוצק, פתקא 
להזכירו, אמר הרב הקוצק, מדוע לא התחיל ללמוד מסכת בבא בתרא, כי אז הרי 

היה לו עוד זמן רב לראות.

 ואזן וחקר תקן משלים הרבה )קהלת יב ט(
המגיד מדובנא עם משליו

והיה  במעזריטש,  להיות  פעם  לו  נזדמן  יעקב"  "אהל  בעל  מדובנא  המגיד 
ליל שבת כבדו המגיד  משובתי שבת אצל המגיד הגדול ממעזריטש, בסעודת 
הגדול לומר תורה, והוא אמר, כך היה גם בסעודת צהרים של שבת, וכך היה גם 
בסעודה שלישית, בכל פעם שתק המגיד ממעזריטש, ולא אמר תורה, רק כבד 
זאב  רבי  נכנס הצדיק הקדוש  יאמר, במוצאי שבת  את המגיד מדובנא שהוא 
מז'יטומיר בעל "אור המאיר" אל המגיד הגדול, ואמר לו בדרך בדיחה קרה נס 
שבא המגיד מדובנא על שבת, שאלמלא כן לא היינו שומעים בשבת זו דברי 
קודם  לעבור  צריכים  להיכל המלך  להיכנס  המגיד, הבאים  כלל... השיבו  תורה 
לכן דרך כמה וכמה שערים והיכלות, בכל היכל והיכל מנסים אותו ושואלים מה 
בקשתו מהמלך, כי אולי יש בידם ליתן לו כאן ולא יצטרך ללכת הלאה, מי שהוא 
פקח אינו חפץ בשום אופן בכל המתנות ועידונים שמראים לו בכל היכל, ואומר 
שכל חפצו להיכנס לפני המלך דוקא, אבל מי שהוא שוטה נותנים לו צעצוע, 
המגיד  לפנים,  להיכנס  עצמו  דוחק  ואינו  נתמלאה  ותאוותו  נחה  ודעתו  שעון, 
מדובנא התחיל להיכנס לפנים, ונתנו לו שעון, הסברת התורה בדרך של משלים, 
רציתי לעשות לו טובה, וחשבתי אולי יבין ולא יאמר תורה באיזו סעודה, אבל 
הוא לא הבין כלום ואמר תורה בכל הסעודות, כי נתפייס בהשעון שנתנו לו ומה 
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אעשה לו.

המגיד עם משליו כוון אל האמת

הרב הקדוש מקוצק היה מחשיב את המגיד מדובנא, והיה אומר כי בשלושה 
משלים כוון המגיד אל האמת )- על דרך רוה"ק(, ואלה שלושה המשלים, א. על הכתוב 
)ישעיהו מג כב( ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל, אמר משל לשני סוחרים 

שהביאו סחורה על ידי בעל עגלה אחד, סוחר אחד הביא תכשיטים ואבנים טובות 
ומרגליות בתיבה קטנה, והשני הביא ברזל ועופרת בתיבה גדולה, כשבאו לביתם, 
קרא בעל התכשיטים לסבל שיוריד את תיבתו מהעגלה ויביאה הביתה, והסבל 
שכר  לו  לשלם  הסוחר  כשרצה  השני,  הסוחר  של  בתיבתו  התיבה  את  החליף 
טרחו לפי ערך של משא קל, אמר הסבל בעד משא כבד כזה אקבל שכר מועט, 
כששמע הסוחר כך, אמר אם התיבה הייתה של משא כבד ודאי אינה שלי, כי 
בסחורה שלי אין שום טרחה ויגיעה, הוא שאמר הכתוב "ולא אתי קראת יעקב, 
והראיה כי יגעת בי ישראל", בסחורה שלי אין מתייגעים, ב. על הכתוב )שמות לב 
לב( ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, אמר משל לשר חשוב, שאחד מבני 

משפחתו היה גונב תמיד מאוצרות המלך, והשר היה תמיד ממליץ בעדו, וקרה 
פעם שגנב גניבה גדולה מאוד, עד שלא היה להשר פתחון פה לבוא לפני המלך 
להמליץ עליו, אמר השר, עצה אחת יש לי, יוריד אותי אדוני המלך מגדולתי, כי 
כל הגניבות שקרובי היה עושה הוא מפני שסמך עלי, שבהיותי שר חשוב אצל 
יותר קרוב למלכות, לא יעלה עוד על  המלך אמליץ בעדו, אבל אם לא אהיה 
מחשבתו לשוב ולגנוב, הוא שאמר משה רבנו מחני נא מספרך, ולא יסמכו עלי 
)ירמיה ב יא( "ההימיר גוי אלהים והמה לא  ישראל שאמליץ בעדם. ג. על הכתוב 
אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל", אמר משל לבעל הבית שלקח לבתו חתן 
מופלג ופסק לו מזונות על שולחנו, אחרי עבור איזו שנים אמר לחתנו, מתי תעשה 
לביתך, תנסה לעשות איזה משא ומתן ותרויח לך משהו, השיב לו חתנו שאינו 
בקי בטיב משא ומתן, ויעץ לו חותנו שיקח מעותיו בידו ויסע למקום פלוני, שיש 
שם סוחרים גדולים עם כל מיני סחורות, וכל דבר שירצה לקנות ילך מקודם לאיזו 
חנות לשאול המחיר מאותו דבר, וידע שאם קונים הרבה ביחד צריכים לקנות 
בפחות ממחיר החנות, כדי להרויח, וביחוד אם יקנה קרון שלם, בטח יקנה במחיר 
נמוך, שמע החתן לעצת חותנו ונסע ליריד גדול שבמקום פלוני, ושאל להסרסורים 
גדול,  וקנה בזול  לו קרון שלם עם שופרות,  והביאו  אם יש דבר לקנות עבורו, 
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והביאם לביתו, כשראה חותנו הסחורה שהביא, צעק עליו מה עשית, קנית אמנם 
בזול, אבל עד מתי תוכל למכור קרון שלם של שופרות, והרי בכל עיר צריכים 
שופר אחד או שנים, השיבו חתנו הלוא אמרתי לו שאיני בקי במשא ומתן, באין 
ברירה לקח חותנו את השופרות והניחם באיזה מחסן שבחצרו, וחתנו הלך שוב 
לבית המדרש ללמוד, עברו עוד איזו שנים, וחותנו שאלו שוב, מה תהיה התכלית, 
קח עוד הפעם כסף ותסע שוב לקנות איזו סחורה, אבל תזהר מלקנות שופרות, 
נסע לאיזה יריד וקנה קרון מנקרי שנים בזול גדול, כי ראה שלפי ערך המחיר 
שבחנויות קנה הוא במחיר של אחד ממאה מזה שבחנויות, בא לביתו, וחותנו 
צעק עליו שוב, וכי אינך יודע שמנקרי השנים שקנית יספיקו לימי מתושלח, וחתנו 
השיבו שוב, הלוא מראש אמרתי לו שאיני יודע במשא ומתן, לקח חותנו את 
הסחורה החדשה והניחה באחד המקומות שבחצרו, ויהי היום נמלך חותנו, מה 
יהיה הסוף מהשופרות וממנקרי השנים, והביא סרסור אחד, בקי במסחר, ונתן לו 
השופרות למכור, ואמר לו שיוכל למכרם בכל מחיר שיתנו, הן בכסף והן בחילוף 
איזו סחורה שתהיה, אחר כך הביא סרסור אחד, בקי במסחר, ונתן לו השופרות 
למכור, ואמר לו שיוכל למכרם בכל מחיר שיתנו, הן בכסף והן בחילוף איזו סחורה 
שתהיה, אחר כך הביא סרסור אחר, אף הוא בקי במסחר, ונתן לו מנקרי השנים 
למכור, ואמר גם לו שיוכל למכרם בכל תמורה שתזדמן לו, שני הסרסורים לא 
ידעו אחד מהשני, ונסעו למקומות שונים למכור סחורותיהם, וקרה, שבמקום אחד 
נפגשו שני הסרסורים וכל אחד הציע להשני את סחורתו, ולא זזו משם עד שעשו 
חליפין זה עם זה בסחורותיהם, כשבאו הביתה, והביאו לבעל הבית את הסחורות, 
בא החתן בטענה אל חותנו כבודו אמר עלי שאני בטלן ואיני בקי במסחר, הלוא 
הסרסורים האלה הם בקיאים היטב במסחר, וגם הם הביאו לו זה מנקרי שנים וזה 
שופרות, השיבו חותנו שוטה שבעולם, הם החליפו לא כלום בלא כלום, אבל אתה 
הרי היו לך מעות מזומנים, טבין ותקילין, ויכלת לקנות כל טוב וקנית לא כלום, 
והוא שאמר הכתוב ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים, כלומר הם ממירים לא 

כלום בלא כלום, אבל עמי המיר כבודו בלוא יועיל.

 וכתוב ישר דברי אמת )קהלת יב י(
היה כותב מאוד מהר – השבעת הקולמוס
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זקני הרבי האמצעי היה כותב  זי"ע.  מהר"ש מליובאויץ'  סח הרבי הקדוש 
מאמרי חסידות במהירות בלתי מצויה ובאותיות צפופות ביותר, בעמוד אחד של 
נייר היו כחמישים ששים שורות, וכשהגיע לסופו של העמוד עדין לא נתייבשה 
הדיו של ראש העמוד, והיו החסידים אומרים כי הוא כותב בהשבעת הקולמוס, 
חס ושלום, אין הדבר כן, זקני לא היה משתמש בהשבעות, אלא שהיד שלו היתה 

מקושרת לכוח המחשבה, והיה כותב במהירות של המחשבה.

 ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה )קהלת יב יב(
הזהיר את בניו שלא להדפיס חידושיו !

אליעזר  רבי  הקדוש  הצדיק  של  היסודיות  ממידותיו  היו  והצניעות  הענוה 
אביו  כשנסתלק  מאוד,  שנא  וההתהדרות  ההתרברבות  את  מדז'יקוב,  הורויץ 
הצדיק הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע, לא רצה למלא את מקומו ברופשיץ, 
ולא רצה שיספרו עליו אותות ומופתים, אף את חידושי תורתו שהיה אומר על 
להדפיסם,  שלא  בניו  את  גם  והזהיר  להדפיס,  רצה  לא  בספר  וכתבם  שולחנו 
אף הוא אמר להם טעם לדבר, ישנם חסידים שאחרי שאוכלים ושותים לשובע 
בשבת קודש והולכים לישון על משכבם, לוקחים להם ספר על מיטתם לקרוא בו 

עד שירדמו, ואינני רוצה לשכב עמהם יחד במיטה.


