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פרשת שמיני תשל"ד
(טייפ מס' )#29

לקדושים אשר בארץ המה
(משוחח אודות רבי אברהם בן רבי נחמן שהחמיר על עצמו שלא לעבור סמוך לקברים של סתם בני
אדם .עי' סוף קונטרס טעם זקנים ל"ז .בהמשך ידבר אודות קברו של מוהרנ"ת וסגולתיו).

(ר' מאיר קרליבך :רבי אברהם בן רבי נחמן נהג להשתטח על קברו של מוהרנ"ת?) כן ,בוודאיא!
על קברו של מוהרנ"ת יכול כל אחד להשתטח ,הציון נמצא ממש בכניסה
לבית החיים ,אין צורך לעבור ליד קברים אחרים.
'רבי נתן ב"ר יהודה' היה זה שדאג לכך!
'רבי אהרן הרב מברסלב' קנה שני 'קברים' באמצע בית החיים ,עבורו
ועבור רבי נתן[ .הייתי בקברו של אהרן הרב מברסלב ,הוא קבור סמוך לבנו
ר' הירש לייב ,מי שמילא את מקומו ברבנות העיר ברסלב] בחלקה ההיא קנה
ר' אהרן שני קברים עבורו ועבור רבי נתן.

הערות ומראי מקומות
א .עי' ספר ביאור הליקוטים בהשמטות בסופו ,ד"ה ארץ ישראל ,מה שבא אצלו במוחו ענין נורא
בהיותו בברסלב על ציון מוהרנ"ת זיע"א.

טעם זקנים

ד

כש'רבי נתן ב"ר יהודה' שמע את רבי נתן אומר" :כשיעבירו נפטר דרך
קברי ,יהיה זה טובה לנפטר" .חשב רבי נתן ב"ר יהודה" :הרי אם יקברו את
רבי נתן באמצע הבית החיים ,לא יעבירו את כל הנפטרים על יד קברו של רבי
נתן ,אולם אם יקברוהו בכניסה לבית החיים ,הרי שכל הנפטרים יעברו דרך
קברו של רבי נתן!".
מכיוון שמע בעצמו את רבי נתן אומר זאת ,הלך תכף במוצאי שבת  -רבי
נתן נפטר הרי בערב שבת – תכף ומיד לאחר 'הבדלה' הלך עם החברא קדישא
וציווה עליהם" :כאן ,בתחילת בית הקברות תחפרו קבר!".
הוא הרי השאיר אחריו ספר מכתבים – מטבריא

(ספר נתיב צדיק "מכתבי רבי נתן

ב"ר יהודה") .הוא היה יהודי גדול וחשוב בין אנשי שלומינו.
מאוחר יותר ענה רבי אהרן הרב מברסלב ואמר" :לא אמחל לו ,לא בעלמא
הדין ,ולא בעלמא דאתי ,הוא לקח ממני ידיד טוב אמתי!".
ואכן ,מיד כשנכנסים לבית העלמין בברסלב ,מוכרחים לעבור על יד קברו
של רבי נתן!
והדבר קל וחומר ,ומה אם 'נפטר' שמעבירים אותו על יד קברו של רבי נתן,
הרי זו טובה לנשמתו – אדם שעדיין 'בין החיים' ,וודאי שזו טובה עבורו!
יהודי שניגש לקברו של רבי נתן זו וודאי טובה עבורו!
לנפטר זו טובה ב'עלמא דאתי' ,אולם לאדם חי זו טובה הן ב'עלמא הדין'
והן ב'עלמא דאתי'!
(השואל :הקללה של רבי אהרן הזיקה לר' נתן ב"ר יהודה?) הוא לא קיללו ,הוא רק אמר
"שהוא לא מוחל לו"ב.
הערות ומראי מקומות
ב .מחמת שהיה יקר אצלו כל דיבור של מוהרנ"ת והבין כי כן היה רצונו ,על כן לא חש לקפידת הרב
ז"ל( .שיש"ק  -רל"י)
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ה

רבי נתן ב"ר יהודה היה יהודי מורמם ,אה אה! בשנים של המחלוקת
הקשה הוא תמך ברבי נתן ומסר נפשו עבורו!

(ר' נחמן בורשטיין :הוא היה אחד

מחמשת התלמידיםג?) כן ,הוא היה ,אה! הוא היה תקיף ביותר!
ל

השכיבו את הנפטר עליי...
השתטחתי על קברו של רבי נתן מספר פעמים .סמוך לקברו של רבי נתן
קבור "רבי דוד צבי"ד ,הוא נפטר סך הכל שנה אחת קודם התקרבותי ,בשנת
תרע"ג.
שאלתי את אנ"ש" :מדוע דווקא ר' דוד צבי קבור ליד רבי נתן? הרי במקום
ההוא יכולים היו לקבור גם את בניו של רבי נתן? 'רבי נחמן' בן מוהרנ"ת
קבור הרי בברסלב ,מדוע רק ר' דוד צבי קבור שם? עד אז לא קברו שם אף
אחד ,רק עכשיו ,שנה לפני התקרבותי ,קברו שם את נכדו של מוהרנ"ת – ר'
דוד צבי ב"ר שכנא?!".
ענו לי אנ"ש" :בתחילה לא רצו לקבור שם אף אחד ,הרצון היה שהשטח
שסמוך לקברו של רבי נתן יישאר פנוי כדי שיוכלו לעמוד סביב הציון ,שהרי
אם יהיה שם קבר נוסף ,לא יוכלו לעמוד סביב הציון.
אלא מאי? רב העיר ברסלב שהיה מתנגד גדול לדרכנו נפטר ,והחברא
קדישא רצו לקבור אותו ליד רבי נתן .הלך אחד מאנשי שלומינו ,אמנם יהודי
הערות ומראי מקומות
ג .חמשה התלמידים שנשארו דבוקים במוהרנ"ת בריש גלי בעת המחלוקת ,כפי משמקובל בין אנ"ש
היה זה עפ"י המראה שחזה רביז"ל המבואר בחיי מוהר"ן אות צ"א .עי' כל זה בשיש"ק ח"ה אות ע"ג,
ובקונטרס טעם זקנים י"ד  -פרשת נשא תשל"ד.
ד .בנו של רבי שכנא בן מוהרנ"ת ,כמבואר להלן בהמשך.

טעם זקנים

ו

פשוט ,אלא שהיה 'חסיד' נלהב .נודע לו שהחברא קדישא רוצים לקבור את
הרב ההוא ליד רבי נתן ,וכבר חפרו את הקבר .עלה אותו חסיד לבית העלמין,
השתלשל לתוך הקבר ,ונשכב שם ,השתטח שם ,הוא נשכב בקבר וצעק:
"השכיבוהו עליי ,השכיבוהו עליי!".
נו ,מה ביכולתם לעשות? אחד מאנשי שלומינו ,אמנם יהודי פשוט ,אלא
שהייתה לו תקיפות ,הוא נשכב בקבר וצעק" :השכיבוהו עליי!" האם אפשר
למשוך אדם כזה החוצה?!
החברא קדישא חזרו וסתמו את הגולל  -אסור להשאיר קבר פתוחה.
אחרי שאירע כזה דבר; כעבור מספר שנים ,כשר' דוד צבי נפטר ,קברו
אותו ליד רבי נתן .רבי דוד צבי היה גדול במעלה! הוא אביו של 'ר' נחמן
נעמירוב'ער' ,ששימש אצלנו כבעל תפילה .ר' דוד צבי הוא בנו של ר' שכנא
בן מוהרנ"ת.
לר' שכנא היו מספר בנים .אחד בשם 'רבי הירץ' – אביו של ר' אברהם
שטרנהארץ .בן נוסף 'רבי דוד צבי' – אביו של ר' נחמן חזן .בן נוסף 'נחמן',
נחמן ב"ר שכנא .הוא היה משהו מיוחד ,אה אה ,געוואלדיג ,נפלא נפלא!
(רנ"ב :רבי אברהם בן רבי נחמן מזכיר אותו בספרו כוכבי אור" :שמעתי מר' נחמן ב"ר שכנא"

לענין ראש השנהו) כן כן!
ל
הערות ומראי מקומות
ה .על פי ספר חסידים  -צוואת רבי יהודה החסיד אות ב'.
ו .כוכבי אור  -אנשי מוהר"ן ,דיבורים ממוהרנ"ת אות ד'; ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֵמר' נַ ְח ָמן ְּבן ר' ׁ ַש ְכנָ א ַז"ל ׁ ֶש ׁ ָש ַמע
יעה ׁ ֶשל ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה
יעה וּ נְ ִס ָ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְוכוּ 'ְ ,ו ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ְד ָב ָריו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּכל נְ ִס ָ
יעת ר ׁ
ְל ִענְ יַ ן נְ ִס ַ
ָל ּה ֵח ֶלק ְּב ֵקץ ַה ְ ּגאוּ ָלה.
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ז

אצל אנשי שלומינו היו יהודים בעלי מסירות נפש ,בעלי רגש ,הרי יכולים
היו להרוג את אותו יהודי שהעיז פניו נגד הרב הנ"ל ,אולם הוא היה חזק
בדעתו ואמר" :רוצים להרוג אותי? תהרגו!".
הוא החליט 'לא'  -אז לא! "אתם יכולים להרוג אותי ,תקברו את הרב על
אדם מת!" .זהו זה.
אותו יהודי היה מקבץ כסף רב ושולח לאומן ,לחלק בין העניים!
(רנ"ב :מה היה שמו?) החבר'ה זוכרים אותו ,יוחנן גלנט זוכר אותו ,שמו נשכח
מאיתי.
מדי חודש היה אוסף כסף ושולח לאומן ,לחלק לעניי אנ"ש!
הוא היה יהודי פשוט ,אלא שההרגשה שלו הייתה גדולה מאד ,ונפל רעיון
בדעתו  -כבר חפרו קבר ,כבר אוחזים באמצע הלוויה ,והוא שוכב בקבר!...
אולם מאחר והוא סבר כך ,גם שאר אנ"ש סברו כמותו ,הרי גם הם לא אחזו
מזה ,הרב ההוא הרי היה מתנגד – לקבור אותו סמוך לרבי נתן?! וממילא כבר
קברו אותו במקום אחר!
(רנ"ב :הרי כתוב בספרים שלא יקברו שונא ליד מישהו שלא היה שלום ביניהםז) וודאי שלא,
וודאי שלא!
ל
(רנ"ב :מה היה כתוב על ציונו של רבי נתן?)

שום דבר! כך הייתה נראית המצבה

בזמני .כיום כן כתוב משהו ,אולם בזמני לא היה כתוב שום דבר ,היה רק כדור
צמנט ,עגול כזה ,ותו לא ,שום דבר!
הערות ומראי מקומות
ז .ספר חסידים  -צוואת רבינו יהודה החסיד ,אות א'.

טעם זקנים

ח

(רנ"ב :גם 'אוהל' לא היה? אפילו "רבי נתן מברסלב" לא היה כתוב?) שום דבר! ידעו שזהו
ציונו של רבי נתן!
אני לא יודע כיצד נראה הציון כיום ,בזמני היה כדור סביב הציון ,כמו
הציון של רבי שמעון ,לא יותר מזה! כמדומני שבצדדים היו ארבעה עמודים.
אינני יודע כיצד נראה הציון כיום ,הם אומרים שכיום כבר כן כתוב.
גם על קברו של 'רבי אהרן הרב מברסלב' לא היה כתוב דבר .הוא ו'הרב ר'
הירש לייב' קבורים בסמיכות זה לזה באמצע בית העלמין .גם בקבריהם היה
כך – עמודים ועליהם גג .ככה היה אצל שניהם .הן בקברו של הרב ר' הירש
לייב ,והן בקברו של רבי אהרן הרב מברסלב .הם קבורים אחד ליד השני.
לכתחילה רצה רבי אהרן הרב מברסלב שהוא ורבי נתן יהיו קבורים אחד ליד
השני.
ל
(השואל :כיצד קרה שבברסלב כיהן רב מתנגד? מדוע כיהן שם רב אחר?)

היה זה בשנים

האחרונות.
'רבי חיים'

(אב"ד ברסלב ,בנו של ר' הירש לייב ,ונכדו של רבי אהרן הרב מברסלב)

נפטר,

ואנשי שלומינו רצו שיישאר רב מאנ"ש ,אלא שלרבי חיים לא היו ילדים
שישמשו כרב ,ו'הרב מטשעהרין' אחיו של רבי חיים ,כבר כיהן כרב בעיר
טשעהרין .בכך הצליח אותו רב לחדור לרבנות העיר.
הביאו רב  -רבי מרדכי מסוקלובח היה זה ששלח להם את הרב ההוא .הם
שלחו לו מכתב שהם חפצים שבברסלב יכהן רב הנמנה על אנשי שלומינו .ר'
מרדכי נענה לבקשתם ושלח להם רב שהיה אחד מאנשיו ,רב מפולין ,למדן
גדול .אותו בחרו לכהן כרב בברסלב.
הערות ומראי מקומות
ח .מחשובי אנ"ש בפוילן.
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הוא ידע ללמוד הרבה.

ט
(ר' משה ביננשטוק :הוא היה חסיד ברסלב?)

לא ,ר' מרדכי

מסוקולוב חשב שהוא חסיד ברסלב ,אולם אנ"ש סבלו ממנו צרות...
הם התכוונו לרב  -שאחד מאנ"ש יכהן כרב!
ל
הסיבה שהרב מטשעהרין יצא לכהן כרב בעיר טשעהרין היא ,משום
שלפניו כיהן שם רב מאנשיו של הרבי – "רבי שמואל יצחק מטשעהריןט",
וכשהוא נפטר ,חפצו אנ"ש שבעירם ימשיך לכהן רב מאנ"ש ,הם ידעו שיש
כזה מין 'רבי נחמן' ,ואכן בטשעהרין כיהן רב מאנ"ש.
לאחר פטירתו של הרב מטשעהרין ,מילא את מקומו ברבנות העיר 'בנו' ר'
חיים .נמצא שבמשך כל השנים כיהן בטשעהרין רב מאנ"ש ,עד שלדאבון לב
נחרבה העיר .רבי חיים קבור בקרימנטשוק ,הוא שימש כרב העיר.
בנוסף לזה' ,אחיו' של הרב מטשעהרין ,גם הוא קרוי 'רבי חיים' ,שימש
כרב בעיר ברסלב!
(רנ"ב :הרב מטשעהרין הרי קינא בו) כן ,הוא נענה ואמר" :אמנם ללמוד אני יודע,
אולם 'חסיד' זהו אחי!".
גם רבי חיים היה למדן גדול" ,אולם 'חסיד' זהו אחי!".
רבי חיים היה יהודי מופלא ,הוא היה 'הרב מברסלב' ,ובשנים בהם שימש
כרב המצב היה די טוב.
(רנ"ב :מי מהאחים היה מבוגר יותר ,ר' חיים או ר' נחמן?)

אינני יודע ,אולם על פניו

נראה שר' נחמן הרב מטשעהרין היה מבוגר יותר ,שהרי הרב מטשעהרין קרוי
הערות ומראי מקומות
ט .ר' שמואל יצחק ראזנפעלד זצ"ל אב"ד טשערין ,מגדולי תלמידי רביז"ל.

טעם זקנים

י
על שם הרבי ,ואילו ר' חיים קרוי על שם זקנו

(חמיו של ר' הירש לייב)

'רבי חיים

שרה'ס'.
(השואל :מדוע לא התמנה הרב מטשעהרין לכהן כרב העיר ברסלב?) משום שהוא התמנה
לכהן כרב העיר טשעהרין שנים רבות קודם לכן ,בזמן ש'רבי נפתלי' עוד חי.
רבי נפתלי הרי היה זה שדחק בו שיקבל עליו את רבנות העיר טשעהרין.
באותם ימים 'הרב רבי הירש לייב'

(אביו של רבי נחמן אב"ד טשעהרין)

עדיין

היה חי .רבי הירש לייב נפטר בשנת תרכ"ח/תרכ"ט ,ואילו הרב מטשעהרין
התמנה לרבנות העיר שנים רבות טרם נפטר רבי נפתלי בשנת תר"כ .כשהוא
התמנה לרב ,רבי נפתלי עדיין היה חי ,וגם אביו ר' הירש לייב עדיין היה חי.
כשר' הירש לייב נפטר מינו את 'בנו' ר' חיים לרב העיר ברסלב.
אולם 'הרב מטשעהרין' כבר כיהן כרב עוד בטרם אביו נפטר .הרי אביו  -ר'
הירש לייב ,נתן את הסכמתו לכך שיכהן כרב בטשעהרין .נמצא שהוא כבר
שימש כרב שם ,ומשכך ,התמנה אחיו ר' חיים לרבה של ברסלב.
ל
(רנ"ב :אנ"ש נהגו להשתטח על קברו של רבי נפתלי?)

השתטחתי על קברו פעם או

פעמיים( .רנ"ב :הוא קבור בבית החיים החדש באומן?) וודאי!
כיצד ניתן היה לגשת?! הרי מסביב היו קברים ,קברים רבים! כשרצו
להשתטח היו צריכים להידחק בין המצבות הצפופות.
הם קבורים בתחילת בית העלמין .רבי נחמן מטולטשין קבור בהתחלה .גם
רבי יוסף יונה בנו של מוהרנ"ת קבור שם באומן.

(רנ"ב :רבי יוסף יונה קבור באומן?

מה פשר הדבר שהוא קבור באומן?!) אינני יודע ,אבל הוא קבור באומן!
גם "ר' נחמן חיה'לעס" ,בנו של מרת חיה בת רביז"ל קבור באומן ,הם
כולם קבורים באומן .ר' נחמן חיה'לעס התגורר בערוב ימיו באומן.

ד"לשת ינימש תשרפ

אי

על קברו של ר' יוסף יונה כתוב" :פה נטמן רבי יוסף יונה" ,וגם כתוב שמו
של אביו 'רבי נתן'.
(השואל :בניו של רבי נתן 'רבי נחמן' ו'רבי יוסף יונה' – סיפרתם שהם לא עבדו ,רק למדו כל היום.

היכן הם ישבו ולמדו?) הם ישבו בקלויז ,בקלויז של רבי נתן בעיר ברסלב.
(רמ"ב :היכן קבורים שאר בניו של רבי נתן; 'רבי שכנא'; 'רבי דוד צבי'?)

כולם קבורים

בברסלב! למעט 'רבי יצחק' שקבור בצפת .אולם רבי נחמן ,רבי שכנא ,רבי
דוד צבי – כולם קבורים בברסלב!

(אחד הנוכחים :בצפת לא ידוע מיקומו המדויק של קבר

'רבי יצחק בן מוהרנ"ת' .רנ"ב :הדף בפנקס הישן של החברא קדישא קרוע שםי!).
ל
(השואל :מתי התמנה רבי נחמן הרב מטשעהרין לכהן כרב ,בן כמה היה אז?)

כשרבי נתן

נפטר היה רבי נחמן נער בן  16-17שנים ,אולם מינויו לרב היה כשהיה בגיל
 25-26שנים.
(רנ"ב :נכון שהרב מטשעהרין נולד בשנת תק"פ – תקפ"ד?) כך שמעתי ,שהוא היה נער
בן  16-17שנים כשרבי נתן נפטר! בחישוב שרבי נתן נפטר בשנת תר"ה,
נמצא שהרב מטשעהרין נולד ( 16-17שנים קודם לכן) לקראת סוף שנות 'התק"פ'.
ל

פקידת עקרות
'תשע שנים' חלפו מאז נישא ה'רב רבי הירש לייב' ועדיין לא נולדו ילדים.
הודיע ר' הירש לייב לזוגתו ואמר" :באם ישתלמו עשר שנים מיום נישואינו
ולא ניפקד בילדים ,אתן לך 'גט'! כך אמר ר' הירש לייב לזוגתו.
הערות ומראי מקומות
י .מקום המדוייק של חלקת קברו  -על יד הבית יוסף ז"ל  -לא היתה ידועה עד לשלהי שנות התש"ל,
שאז נמצאה חלקת הקבר עם המצבה ,ע"י השתדלות אנשי שלומינו( .שיש"ק).

טעם זקנים

בי

נו ,היא ידעה שיש לה כזה מין בעל ,כזה צדיק ,היא נכנסה לרבי נתן,
ושפכה את ליבה המר :בעלי אומר ,כשישתלמו עשר שנים הוא ייתן לי גט!"

השיב רבי נתן ושאלה" :ככה הוא אומר?!" נו" ,הוא לא יגרש אותך!".
עוד לפני כן הייתה באה לרבי נתן ,עוד בטרם חלפו תשע שנים .ורבי
נתן היה מרגיעה" :הקדוש ברוך יעזור הלאה!" ,אולם הוא לא אמר זאת

בנחרצות .אך כשהגיעה השנה העשירית אמר לה" :ככה הוא אומר?! נו,
הוא לא יגרש אותך!".
נו ,רבי הירש לייב כבר היה בטוח שיולדו לו ילדים ,ואכן נולדו לו שני
הצדיקים הללו' ,רבי חיים הרב מברסלב' ,ו'רבי נחמן הרב מטשעהרין'.
כמדומני שנולדה לו גם בת ,כך שמעתי  -שנולדה לו גם בת.
ל
גם עם רבי נתן היה סיפור .זוגתו של רבי נתן  -בתו של 'ר' דוד צבי'אי חלתה
ונפלה למשכב ,בערך בשנת התק"פ היא חלתה ,ורבי יודל שהה באותה עת
בברסלב ,היא נכנסה לרבי יודלבי – זוגתו של רבי נתן ,והחלה לבכות לפניו
שהיא חולה! היא חולה! אולם רבי יודל לא ענה לה מאומה.
לאחר שיצאה מביתו ,נענה רבי יודל ואמר" :רבי נתן צריך להוליד עוד
שני ילדים!" ,כאומר" :היא מוכרחת להסתלק מהעולם ,מאחר ורבי נתן צריך
להוליד עוד שני ילדים!".
ואכן נולדו לרבי נתן שני בנים נוספים' :רבי נחמן' ו'רבי יוסף יונה' – בנים
אלו נולדו לו מזיווג שני!
ל
הערות ומראי מקומות
אי .ה"ה הגאון המפורסם רבי דוד צבי אויערבאך זצ"ל ,שהיה מכונה ע"י בני דורו "דער גרויסער ר' דוד
צבי" ,רב ואב"ד המחוזות שאריגראד ,קרעמיניץ ,מאהילוב ועוד.
בי .רבי יודל מ'דאשוב ,אב"ד מעדוועדיווקע ,מגדולי תלמידי רביז"ל.

ד"לשת ינימש תשרפ

גי

עבורך פעלתי
(רנ"ב' :הרב רבי הירש לייב' היה חתנו של 'רבי חיים שרה'סגי) כן כן ,לכן הוא קרא לבנו
בשם 'חיים' על שם חמיו!
'רבי חיים שרה'ס' היה מאנשיו של הרבי.

(רנ"ב :הרב מטשעהרין כותב בצוואתו" :והיה מתענה שני פעמים משבת לשבת
בכל שנה – בפקודת רביז"לדי!") ככה? ככה הוא כותב?! (רנ"ב" :פרשת כי תצא
ופרשת כי תבוא" .הוא אף ראה את הרבי בחלום טרם פטירתו!)

הסיפור עם קבר הבעל שם טוב התרחש עם רבי חיים שרה'ס .היה זה
כשנסע יחד עם הרבי למעז'יבוז ,ובצאתם מציון הבעש"ט ענה הרבי ואמר
לו" :עבורך פעלתי – עבורי לאוט!"  -היה זה רבי חיים שרה'ס.
ל
הרבי דיבר אז שיחה ,הרבי דיבר שיחה נוראה ,ולאחר שסיים את השיחה

הוא ׁשוֹ ֶטה ָּכל ָּכ ְך ַעד ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ְּכ ׁ ֶש ַה ּ ַמ ְל ַא ְך ַה ּ ָמ ֶות
נענה הרבי ואמרָ :ה ָא ָדם ּ
טו ָתיו ַו ֲה ָב ָליו.
הוא ַמ ֲח ִזיק ֲע ַדיִ ן ִּב ׁ ְש ּ
הוֹ ֵל ְך ַא ֲח ֵרי ְּכ ֵת ָפיו ּ

מו ְמאֹד ַעל ַה ִּד ּב ּו ִרים ָה ֵא ֶּלה ְולֹא
בהמשך מסופרְ :ו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ִה ׁ ְש ּתוֹ ְמ ּ
עו ַעל ַמה ֵהם ְמ ַר ּ ְמ ִזיןֲ ,א ָבל ָהר' ַח ִ ּיים ָׂש ָרה'ס נִ ְב ַהל ִמ ֶ ּזה ְמאֹד ְמאֹד,
יָ ְד ּ
יטב ְּב ִל ּבוֹ ְויָ ַדע ְּבנַ ְפ ׁשוֹ ִּכי ַא ְדמוֹ "ר ַז ַצ"ל ְמ ַר ּ ֵמז ָע ָליו
סו ַהדִּ ּב ּו ִרים ֵה ֵ
ִּכי נִ ְכנְ ּ
הערות ומראי מקומות
גי .מתלמידי רביז"ל ,עי' להלן.
יש ָּכ ׁ ֵשר
די .עי' צוואת הרב מטשעהרין ז"ל  -אצל יחוס משפחתו ,מודפס בס' כוכבי אור; ְ ...ו ָהיָ ה ִא ׁ
ְמאֹד וּ ְמק ָֹרב ְל ַר ֵּבנוּ ַז"ל ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ַר ְס ֶלב ַז"לְ ,ויֵ ׁש ָּב ֶזה ִס ּפוּ ִרים ַה ְר ֵּבה ְו ֵאין ָּכאן ְמקוֹ ָמםְ ,ו ָהיָ ה ִמ ְת ַע ֶ ּנה
ׁ ְשנֵ י ּ ְפ ָע ִמים ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ְל ׁ ַש ָּבת ְּב ָכל ׁ ָשנָ הַ ,היְ נוּ ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִּכי ֵת ֵצא וּ ָפ ָר ׁ ַשת ִּכי ָתבֹא ִּב ְפ ֻק ַּדת ַר ֵּבנוּ ַז"ל ׁ ָשנִ ים ַה ְר ֵּבה,
וּ ִב ְמ ִסירוּ ת נֶ ֶפ ׁש ָעצוּ ם ְמאֹד ,וּ ֵמ ִענְ יָ ן ָה ַא ֲחרוֹ ן וּ ְפ ִט ָירתוֹ יֵ ׁש ִס ּפוּ ר נִ ְפ ָלאְ ,ו ֵא ְ
יך ׁ ֶש ָר ָאה ַר ֵּבנוּ ַּב ֲחלוֹ ם ְוכוּ ' ...
וט .עי' כל הסיפור בכוכבי אור  -אנשי מוהר"ן ,אות מ"ג ,ואות מ"ו.

טעם זקנים

די

כו ָּכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים
ְּב ֵא ּל ּו ַה ִּד ּב ּו ִרים ַו ֵ ּי ׁ ֶשב ֵא ֶצל ַה ּ ׁ ֻש ְל ָחן ְּב ַפ ַחד ָ ּגדוֹ לַ .א ַחר ָּכ ְך ָה ְל ּ
ְל ַד ְר ָּכםְ ,ו ַר ִּבי ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל נִ ׁ ְש ַאר יוֹ ׁ ֵשב ֵא ֶצל ַה ּ ׁ ֻש ְל ָחןְ ,ו ׁ ָש ַאל אוֹ תוֹ ַא ְדמוֹ "ר
ַז ַצ"ל ָמה ַא ָּתה יוֹ ׁ ֵשב? ְולֹא יָ כֹל ַל ֲה ׁ ִשיבוֹ ִּכי יָ ׁ ַשב ְּב ָמ ָרה ׁ ְשחוֹ ָרה ְ ּגדוֹ ָלה ְמאֹד.
ְונִ ְכנַ ס ַא ְדמוֹ "ר ַז ַצ"ל ְל ַח ְדרוֹ ְו ָה ַל ְך ָהר' ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל ַא ֲח ָריו ַו ֵ ּי ְב ְּך ְל ָפנָ יו ְמאֹד.
נו ַז"ל ַר ִּבי ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ְּב ַודַּ אי ֲא ׁ ֶשר ַּכ ָ ּונַ ְת ֶכם ְּב ַה ִּד ּב ּו ִרים ָהיְ ָתה ָע ַלי,
ַו ּי ֶ
ֹאמר ְל ַר ֵּב ּ
ָל ֵכן ְמאֹד ְמאֹד ֲא ַב ֶ ּק ׁ ְש ֶכם ְלעוֹ ֵרר ַר ֲח ִמים ָע ַליֶ ׁ ,ש ֶא ּ ׁ ָש ֵאר ַּב ַח ִ ּייםַ .ו ּי ֶ
ֹאמר לוֹ
יךַ ,א ְך ֲאנִ י ָצ ִר ְ
ַא ְדמוֹ "ר ַז ַצ"ל ֵּכן ַהדָּ ָבר ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַּכ ָ ּונָ ִתי ָע ֶל ָ
יך ִלנְ ס ַֹע ַעל ִצי ּּון
בור ַה ֶ ּי ֶלד
עז ּ
ֶק ֶבר ְז ֵקנִ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ַה ַּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב ַז ַצ"ל ְל ֶמ ְ
'ב ּוז' ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ֲע ּ
(ש ָהיָ ה ָאז חוֹ ֶלה)ָ ,ל ֵכן ִּת ַּסע ַ ּגם ֵּכן ִע ִּמי ְו ֶא ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ּגם ָע ֶל ָ
יךְ .ו ֵכן ָע ָׂשה,
ׁ ֶש ִּלי ׁ ֶ
ְ
נו ַז"ל ַעל
עז ּ
נו ַז"ל ְל ֶמ ְ
'ב ּוז'ְ .ו ָה ַלך ַר ֵּב ּ
ְונָ ַסע ַר ִּבי ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל ַ ּגם ֵּכן ִעם ַר ֵּב ּ
ְ
ֶק ֶבר ַה ַּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב ַז ַצ"לְ ,ו ִה ְת ַמ ְה ַמ ּה ׁ ָשם ְז ַמן ַרב ְו ַא ַחר ָּכך ָא ַמר ְל ַר ִּבי
אב ִא ְ
און ִמיר נִ יט ְ -ל ָך ּ ָפ ַע ְל ִּתי ְו ִלי לֹא.
ַח ִ ּיים ְּבזוֹ ַה ָּל ׁשוֹ ן :דִּ יר ָה ּ
יך ִ ּג ּ
יפוֹ ְל'ט ּ
נו ַז"ל ְל ַר ִּבי ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל
עו ַּב ֲח ָז ָרה ִל ְב ַר ְס ֶלב ּו ְב ֶא ְמ ַצע ַהדֶּ ֶר ְך ָא ַמר ַר ֵּב ּ
ַו ִ ּי ְס ּ
ְ
או ׁ ֶש ַה ֶ ּי ֶלד ְּכ ָבר ֵמת.
או ְל ֵב ָ
יתם ָמ ְצ ּ
ַה ֶ ּי ֶלד ׁ ֶש ִּלי ְּכ ָבר ֵמת ְו ָכך ֲה ָוהִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ָּב ּ
הרבי לא ישב 'שבעה' בעיר בברסלב ,כי אם באיזה כפר סמוך לברסלב ,ורבי
חיים הרי היה עם הרבי; וכי ראוי שהרבי יישב לבדו בימי השבעה?! משכך,
נשאר רבי חיים לשהות עם הרבי!
ל

בימים בהם ישב הרבי 'שבעה' על פטירת בנו ,היה מעשה הבאַּ :ב ַּליְ ָלה
נו ַז"ל ִמ ּ ׁ ְשנָ תוֹ ְונָ ַטל יָ ָדיו ְו ָא ַמר ְלר' ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל ּבֹא
הוא ֵה ִקיץ ַע ְצמוֹ ַר ֵּב ּ
ַה ּ
ְ
ילנוֹ ת ָאנָ ה ָו ָאנָ הְ ,ור'
נו ַז"ל ֵּבין ָה ִא ָ
ִע ִּמיְ .ו ָה ַלך ִע ּמוֹ ֶאל ַה ַ ּגן ְו ָרץ ׁ ָשם ַר ֵּב ּ
ֹאשוֹ ְּ .בתוֹ ְך
רו ַׂש ֲערוֹ ת ר ׁ
ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל נִ ְפ ַחד ְמאֹד ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה זֹאת ַעד ׁ ֶש ִ ּנ ְס ְמ ּ
נו ַז"ל ְו ָא ַמר לוֹ ֲה ָר ִא ָ
ית? ִּכי ָּבא ֵא ַלי ַה ַּב ַעל ׁ ֵשם טוֹ ב ְז ֵקנוֹ
ָּכ ְך ָּבא ֵא ָליו ַר ֵּב ּ
ׁ ֶשל ַה ַּכ ָּלה ְו ָא ַמר ִּכי ֵאינוֹ ָח ֵפץ ְּב ֶה ָח ָתןְ .ורוֹ ֶצה ִל ַ ּקח ֶאת ֶה ָח ָתןְ ,ו ַה ַּכ ָּלה
ִהיא יְ תוֹ ָמה - .החתן 'חיים פייעס' היה 'פסול' ,ואמר הבעל שם טוב לרבי:
"וכי בגלל שנכדתי ענייה צריכה היא לישא חתן 'פסול'?!" ְ -ו ִכ ׁ ְשמ ַֹע ר'
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וט

הוא עוֹ ֵמד ְו ַא ְר ֻּכ ּבוֹ ָתיו ָּדא ְל ָדא נָ ְק ׁ ָשן.
ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל זֹאת נִ ְת ּ ַפ ֵחד עוֹ ד יוֹ ֵתרְ ,ו ּ
ְו ֵת ֶכף ָּבא ֵא ָליו עוֹ ד ַה ּ ַפ ַעם ַא ְדמוֹ "ר ַז ַצ"ל ְו ָא ַמר לוֹ ּ ָפ ַע ְל ִּתי ֶא ְצלוֹ ׁ ֶש ּלֹא
סו ֶאל ַה ַּביִ תְ .ו ִה ֵ ּנה
יִ ַ ּקח ֶאת ֶה ָח ָתן ַרק ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ָּבנִ יםְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְכנְ ּ
יח ְמיֻ ָחד ֵמ ַה ְמ ֻח ָּתנִ ים
חוץ ַו ַ ּי ְרא ְו ִה ֵ ּנה ׁ ָש ִל ַ
ִמ ָּמ ֳח ַרת ַּב ָ ּצ ֳה ָריִ ם ָע ַמד ר' ַח ִ ּיים ַּב ּ
ָרץ ַל ַא ְדמוֹ "ר ַז ַצ"ל ְו ִס ּ ֵפר לוֹ ִּכי ֶה ָח ָתן נֶ ֱח ָלה ַּבדֶּ ֶר ְך ְו ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְּב ׁש ּום א ֶֹפן
נו ַז"ל ֲחזֹר
ִל ַּסע ִע ּמוֹ ַעל ַה ֲח ֻת ָ ּנהְּ ,ב ֵכן יְ ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ַּב ֲעדוֹ ַ .ו ּי ֶ
ֹאמר לוֹ ַר ֵּב ּ
ידו ַה ֻח ּ ָפה
ְל ַד ְר ְּכ ָך ֶה ָח ָתן יִ ְהיֶ ה ְּב ַקו ַה ְּב ִר ָ
עו ִע ּמוֹ ַעל ַה ֲח ֻת ָ ּנה ַו ַ ּי ֲע ִמ ּ
יאה ַו ִ ּי ְס ּ
יח ְל ַד ְר ּכוֹ ְונִ ְת ּ ַפ ֵּלא ְמאֹד ר' ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ָ ּי ַדע ַמה
ּו ִמ ָ ּיד ָח ַזר ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
מו ִּד ְב ֵרי ַא ְדמוֹ "ר
ּ ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ָׂשה ַּב ַּליְ ָלה ַה ּקוֹ ֶד ֶמתְ ,ו ַה ֲח ֻת ָ ּנה ָהיְ ָתה ָאזַ ,א ְך נִ ְת ַק ְ ּי ּ
רו ְּביַ ַחד ַה ּז ּוג
ַז ַצ"ל ׁ ֶש ָא ַמר ְלר' ַח ִ ּיים ַה ַ ּנ"ל ׁ ֶש ּלֹא יִ ְהיֶ ה ָל ֶהם ָּבנִ יםְ .ו ָד ּ
יו ָל ֶהםְ .ו ַא ַחר ַּכ ּ ָמה ׁ ָשנִ ים ַא ֲח ֵרי ּ ְפ ִט ַירת ַא ְדמוֹ "ר ַז ַצ"ל,
ַה ַ ּנ"ל ּו ָבנִ ים לֹא ָה ּ
(ש ָהיָ ה
ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ָה ַרב ר' ְצ ִבי ַא ְריֵ ה (ר' הירש לייב) מוֹ ֵרה ֶצ ֶדק ִמ ְּב ַר ְס ֶלב ׁ ֶ
ֲח ַתן ַר ִּבי ַח ִ ּיים ָׂש ָרה'ס ַה ַ ּנ"ל) ׁ ֶש ִ ּי ְת ָ ּג ְר ׁש ּו ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶשחוֹ ְתנוֹ ָהר' ַח ִ ּיים ִס ּ ֵפר לוֹ
ָּכל ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ַ ּנ"לְ .ו ָה ַרב ַר ִּבי ְצ ִבי ַא ְריֵ ה ְּב ַע ְצמוֹ ִסדֵּ ר ָל ֶהם ַה ֵ ּגט ּ ִפ ּט ּו ִרין.
(השואל :כשנישאו בזיווג שני נולדו להם ילדים?) נדמה לי שכן!
בשנים בהם החלה המחלוקת ,אמר חיים פייעס איזה מילה ,הוא עזר
לחולקים.
הרב החולק אמר שלא להשתדך עם 'ברסלב'ער חסידים' ,באיסור שם –
במכתב הם כתבו של להשתדך עם חסידי ברסלב ,פצה חיים פייעס את פיו
בפני הציבור ואמר" :ברסלב'ער – שלא ישתדכו איתם!".
אמרו לו אנ"ש :אתה עוד מעיז לדבר?! השם יעזור שלאנשי שלומינו יהיה
כסף ,ו'כסף וזהב' הרי מטהרים כידוע לך ...הרי שכבר יהיה מותר להשתדך
עמם !...סתמו לו את הפה" :אתה יודע הרי שכסף וזהב מטהריםזט!".
הערות ומראי מקומות
זט .עפ"י גמרא קידושין דף ע"א ע"א.
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זט

האמת היא שחיים ,בנו של אברהמ'ל ,היה הרבה יותר טוב מאביו ,הוא
היה יהודי פשוט.
(רנ"ב :חיים פייעס אמר פעם" :בגיהנם ישאו את עוונותיי על נסזי")

אברהמ'ל אביו אמר

זאת!
(השואל :אברהמ'ל היה בדעה אחת עם משה חינק'ס?) הם היו שותפים ,גבירים!

עז פנים לגיהנם
אנו מדברים מענין "עשיר יענה עזות" .אדם שיש לו כזה רבי ,והרבי יודע
הכל ,הם הכירו היטב את הרבי .בזמן המחלוקת; הם ידעו את היטב את
גדלותם של הרבי ורבי נתן ,הם ידעו הכל ,אולם לעשירות יש כזאת עזות,
כזאת חוצפה ,ששוכחים הכל!
וכי הוא לא ידע?! כשהוא שהה במחיצתו של הרבי ,הוא לא ידע מיהו
הרבי? הוא לא ידע מיהו רבי נתן?! הרבי הרי כל כך כיבד והחשיב את רבי
נתן ,הוא ידע היטב מיהו רבי נתן!
ה'עזות' – כבר דיברנו על כך מספר פעמים; כתוב במשנה במסכת אבותחי:
"עז פנים לגיהנם ,ובושת פנים לגן עדן" ,מה כוונת המשנה "עז פנים"? אחד
שהוא בעל עבירה ,מחלל שבת ,הרי מגיע לו גיהינום על עצם העבירה? מהו
הלשון 'עז פנים' לגיהינום?
"ובושת פנים" פירושו – יהודי ירא שמים .נמצא שהעיקר הוא לא ה'בושת
פנים'  -אלא יהודי ירא שמים ראוי לקבל גן עדן! עלינו להבין מה פירוש
המשנה 'עז פנים'' ,בושת פנים'?.
הערות ומראי מקומות
זי .עי' כל הסיפור בכוכבי אור  -אנשי מוהר"ן ,אות מ"ג.
חי .אבות פ"ה כ'.
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אלא הפשט הוא :שה'עזות' לבד; על עצם 'העזות' שיש בו כבר ראוי
שירד לגיהינום! לא על העברות שבידו ,העברות הם דבר נפרד ,העבירה היא
עבירה ,אבל על העזות שיש בו כבר ראוי שירד לגיהינום!
וכן 'בושת פנים' – יהודי שעל פניו נסוכה בושה ,יש לו הכנעה; על הבושה
לבד ,ראוי שיקבל גן עדן! ועז פנים – על עזות לבד ראוי שירד לגיהינום!
אפילו אדם שנמצא במדרגה פחותה ,עליו להיזהר שלפחות לא יהיה עז פנים!
לכסף יש כזה מין כח ,שהוא מביא את האדם לידי 'עזות פנים'! ואפילו
שהוא יודע היטב בנפשו מיהו ,הוא יודע הכל ,אבל הכסף מכניס בו עזות!
מציאות כזאת  -שאדם יהיה גם 'עשיר' וגם 'בושת פנים'  -כמעט ולא שכיחהטי.
אמנם ,היו מאנשי שלומינו שהיו בעלי ממון ,אך היו יהודים יראים ושלמים.
'רבי אייזיק'כ! יהודים יראי שמים גדולים' ,בושת פנים'! עם כל הכסף הרב
שהיה לו – הוא ידע שהשני חשוב ממנו! צריך לכך זכיה גדולה ,איי איי...
ל

והחי יתן אל לבו
לרבי נחמן בן מוהרנ"ת הייתה בת בגיל שידוכים' ,נשמה טהורה'' ,א
פארווייקטע נשמה' ,סוג נשמה כזאת ,נשמה מעולם הבא ,אם לאכול – אם
שלא לאכול ,כזאת נשמה היא הייתה .ר' נחמן ב"ר נתן שידך אותה עם 'חונא
לאדיזינר' (פרבר) .הוא היה יהודי ,בן אדם טוב ,בעל כשרון ,אדם שמבין
עסקים ,וגם חסיד!
חונא נהיה חתנו של ר' נחמן .לאחר שנישא עשה 'חונא' חשבון" :אילו
חיים יהיו לי איתה? היא הרי לא חיה בעולם הזה ,אם לאכול – אם שלא לאכול,
הערות ומראי מקומות
טי .עי' שיחות הר"ן אות ד' " -איש כשר באמת קשה לו מאוד שיהיה לו עשירות" וכו'.
כ .מחשובי אנ"ש באומאן.
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חי

היא אשה מעולם הבא!" ,הוא לעומתה היה בן אדם רגיל ,אדם שרוצה לחיות
חיים טובים בעולם הזה! ומשכך ,החליט לגרשה ולהגר לאמריקה ,שם קבע
את מושבו .באמריקה הוא התעשר והפך למיליונר .היו לו נכסים רבים אותם
הוא השכיר ומהם התעשר.
זכורני שלא מזמן הוא נפטר ,וכאן בירושלים אמרו 'קדיש' לעילוי נשמתו.
אמנם הוא הותיר אחריו בנים באמריקה ,עשירים גדולים ,אולם קדיש לא,
הוא לא השאיר אחריו בן שיאמר קדיש.
לעת זקנותו התבטא פעם ואמר" :אילו הייתי נשאר לחיות עם נכדתו של
רבי נתן ,היו לי ילדים טובים יותר!".
אולם מתי אמר זאת? טרם פטירתו!
אלא מאי? האדם לא חפץ להתנתק מהעולם הזה ,זה לא דבר קל ,הוא
הרי חי בעולם הזה .הוא עשה חשבון שאם יישאר לחיות אתה ,הוא לא יוכל
ליהנות מהעולם הזה ,שהרי לה כלל לא משנה ,אם לאכול  -אם שלא לאכול.
וכי עלי להסכים לכך?!
ל
גם היא הייתה כזאת – זוגתו של רבי אברהם שטרנהארץ

(בתו של ר' יוסף יונה

בן מוהרנ"ת) ,גם היא הייתה כזאת נשמה .היא הייתה כזאת נשמה טהורה – 'א
פארווייקטע נשמה' ,כל היום חשבה רק מ'התכלית'! ...זהו.
(רנ"ב :עם ילדיה היא נהגה בחריפות רבה) בחריפות רבה!
היא הייתה צדיקה ,עניין אחר לגמרי ,היא הייתה נשמה גבוהה.
כששוחחתי עמה ,לא הרגשתי שאני מדבר עם אשה ,היא דיברה כמו
שאיש מדבר! נשמה דבוקה ,צדיקה .כששוחחתי עמה ,היא הייתה מדברת
מהתכלית ,מדברת מהרבי ,מהתכלית!
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היא הייתה אשה טובה ,ורבי אברהם לא גרש אותה ,ולעומתו ,חונא לא
יכול היה לסבול זאת.
(רנ"ב :מי היה אביו של חונא?)

אינני יודע .חונא עצמו נמנה על אנשי שלומינו,

היה חסיד ,חסיד גדול.
ל
אפשר להוציא מכאן מוסר השכל .אדם בצעירותו צריך לערוך חשבון
ולחשוב :הרי תכף אהיה "יהודי זקן" ,תכף אשכב "עם הרגליים לדלת"" ,מה
ייוותר מכל עמלי?" לערוך חשבון כזה לא בא בקלות!
אדם מן השורה חפץ שתהיה לו אישה מוצלחת' ,בעל הבית'טע' שתנהל
את ביתו ,שתגדל את הילדים; כדי לגדל ילדים מוכרחים שהאישה תהיה 'בעל
הבית'טע' .ילד צריך שיכבסו לו בגד ,שיאכילוהו ,לנהל בית כמו שצריך!
אולם היא לא הייתה בכושר לנהל בית ,ולכן החליט חונא "שהוא לא מסוגל",
"הוא לא מסוגל לחיות בצורה שכזאת!" .מצדו הוא באמת צודק ,וכי אפשר
לנהל בית בצורה שכזאת?! הרי אי אפשר להתנהל כך!
אולם כיצד יראה התכלית האחרון?! הרי העולם הזה חולף 'כהרף עין',
לא עובר זמן רב והאדם מגיע ליומו האחרון! האדם שוכב כבר עם הרגליים
לצד הדלת! או אז החשבון שונה לגמרי ,אז החשבון נראה אחרת לגמרי!

יזכיר לו יום המיתה
היה אחד מאנשי שלומנו 'רבי אבא'לע' שמו .אנשי שלומינו היו מתארחים
בביתו .לגודל עשירותו היה לו בביתו 'אולם גדול ומפואר' לקבלת אורחים,
היה זה אולם גדול מאד ,בנוי ברוב פאר והדר ,אולם עשיר ומפואר מאד!
אנשי שלומינו היו מתארחים באולם שבביתו ,שם היו עורכים את סעודות
'חג השבועות' ,וכן בשאר הזמנים בהם היו מתאספים יחדיו ,תמיד היו
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מתארחים בביתו ,אפילו באמצע השנה ,ב'פורים' ,ב'שמחת תורה' .היו זמנים
בהם אנ"ש היו מתארחים בביתו.
באחת הפעמים כש'רבי אבא'לע' נכנס לאולם ,היה האולם מלא ,אנשי
שלומינו ישבו וסעדו ,היה זה מעמד מיוחד! נכנס רבי אבא'לע ,נטל דלי מלא

מים ושפכו על רצפת האולם ,נשכב על הקרקע הרטובה ואמר" :הנה תכף
יערכו 'טהרה' לאבא'לע!".
אבא שוכב על הרצפה ,והנה תכף יערכו לו טהרה!...
הרצפות באולם היו נוצצות כמו מראה ,משוחות ובוהקות כמו מראה ,והוא
שופך מים ...וזאת בזמן שכל אנשי שלומינו יושבים סביב שולחנות ערוכים!
זהו הכח של רבי נתן! זהו כוחו של רבי נתן! אדם שיעשה מעשה שכזה
בזמן שיש לו כזאת עשירות ,והוא הרי 'חסיד' ,הרי זה רבי אבא'לע!
מן הסתם הוא הרגיש שיש לו 'גבהות לב' ,אז 'הנה לך'! הנה לך 'דלי מים',
אבא'לע שוכב על הקרקע ,תכף יערכו לו 'טהרה'!...
הוא נשכב בתוך המים ,בתוך המים הוא נשכב" ,הנה עורכים טהרה
לאבא'לע!".
ל
אבא'לע נשא אשה בזיווג שני .אחרי שאשתו הראשונה נפטרה ,הוא נשא
אשה בזיווג שני .היא הייתה עשירה גדולה ,אחות של איזה מיליונר גדול
שהתגורר בקייב' ,זייטשיק' שמו ,מיליונר גדול .את אחותו של זייטשיק נשא
ר' אבא'לע לאשה.
בהגיע חג השבועות ,מנהגו של רבי אבא'לע היה לארח את אנשי שלומינו
באולם הגדול שבביתו ולערוך להם סעודה חלבית .אנשי שלומינו שהתגוררו
בעירו היו עניים מרודים ,רבי פנחס יהושע ,ושאר העניים.
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אמרה לו זוגתו השנייה" :מדוע עליך לערוך להם סעודה ב'אולם הגדול'?
הרי אפשר לערוך להם סעודה ב'חדר החיצוני' ,גם הוא אולם יפה ,שם אערוך
עבורם סעודת חג!" – כך אמרה אשתו מזיווג שני.
רבי אבא'לע בשובו בליל יום-טוב בבית הכנסת ,רואה כיצד אנשי שלומינו
ממתינים בחוץ ,האולם הגדול נעול .מיד פתח רבי אבא'לע את האולם
הגדול כשהוא שואל" :מדוע יש לי אולם כה גדול – האם לא בשביל אנשי
שלומינו?!" .הוא פתח בפניהם את האולם הגדול והכניסם פנימה.
זהו כוחו הגדול של רבי נתן!

ואני תפילה
רבי אבא'לע היה יתום מאמו .אביו היה 'רבי שמואל ב"ר אבא שוחט',
וסביו 'רבי אבא שוחט' עוד היה אצל הרבי ,אולם בנו רבי שמואל לא מאד
אחז מרבי נתן.
אולם כשאבא'לע התייתם והחל להתפלל לפני העמוד בדבקות נפלאה
ביותר ,ראה רבי שמואל כיצד בנו מתפלל לפני העמוד וחשב" :אה ,הרי אחרי
פטירתי הוא גם יתפלל בכזאת דבקות ."!...רבי שמואל הבין היטב שתפילות
כאלו הם רק בזכותו של רבי נתן ,אליו היה אבא'לע מקורב .רבי שמואל החל
לכבד את רבי נתן ,הוא ראה כיצד בנו מתפלל תפילת שמונה עשרה!
אנשי שלומינו היו מתפללים !...ראיתי כיצד האבלים אצלנו התפללו
שמונה עשרה ,ממש א מחיה!
הוא התפלל שמונה עשרה כשכל כולו דבוק בה' יתברך ,הוא התפלל שמונה
עשרה כראוי! ראה רבי שמואל אביו של ר' אבא'לע כיצד הוא מתפלל" :ככה
הוא מתפלל?! ככה הוא מתפלל?! הרי גם אחרי מותי הוא יתפלל בכזאת
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דבקות!" .אה ,ומאז החל להחזיק מרבי נתן ,הוא הבין שזה מכוחו של רבי
נתן.
ל
שמעתי כיצד אנשי שלומינו התפללו לפני העמוד בשנת האבל .היה אחד
מאנשי שלומינו 'יצחק דחובנא' .היה זה בשנת האבל על אמו .אמו הייתה
אחותו של ר' אלטר טעפליק'ר .שמעתי כיצד הוא מתפלל לפני העמוד,
געוואלד ,נפלא! בכזאת דבקות לה' יתברך! אה ,הוא היה מתפלל שמונה
עשרה כשכל כולו דבקות לה' יתברך!
כך נראים 'אנשי שלומינו' ,כך נראים ברסלב'ער חסידים ,כך נראית תפילתם
בשנת האבל על אמם!

סתים וגליא
איי איי ,רבי נתן היה 'סוד' אפילו בין אנשי שלומינואכ! הוא היה 'סוד'!
אלא מאי? אלו שחפצו להתבונן היטב ראו ,הם ראו והבינו!
הוא הדבר כלפי רבי אברהם בן רבי נחמן ,רבי אברהם היה סוד אפילו בין
אנשי שלומינו ,אולם ,אלו שחפצו להתבונן היטב ראו ,אלו שהתבוננו ראו!

הצדיק מסתיר עצמו .הרבי חפץ היה להסתתר .הרבי ענה ואמר" :מה
הועיל לי הפרסום? כאן הרגשתי בכל פסיעה – הרגשתי טעם גן עדןבכ!".
אולם כשמשמים לא הסכימו לכך ,אזי הוא התגלה! דבר לא עזר ,משום
שבשמים בכל זאת חפצים שיהיה 'רבי'.
הערות ומראי מקומות
אכ .עי' פרפראות לחכמה סי' ס"א אות י"ח ,וכוכבי אור  -ששון ושמחה ,חידושים אות י"א.
בכ .עי' חיי מוהר"ן אות ק"ז.
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גם ה'בעל שם טוב הקדוש' לא חפץ להתגלות ,ישנו סיפור שלם ,הוא לא
רצה ,הוא לא רצה .אולם כשמשמים רצו שיתגלה – אזי סובבו שכך יהיה ,הוא
היה מוכרח להתגלות!
ל
גם הרבי לא חפץ תחילה להתגלות ,אולם כשהחליטו משמים ,סובבו
מעשה זה ,ומעשה זהגכ .דבר לא מועיל אז ,הצדיק מוכרח להתגלות!
ל
כך היה אצל רבי אברהם בן רבי נחמן ,רבי אברהם בן רבי נחמן הסתתר,
הוא הסתתר ,הסתתר!
ואף על פי כן יודעים ממנו! יודעים ממנו .אלא מאי? לא כולם יודעים!
אחד שלא מסתתר – יש יותר אנשים שמתוודעים אליו .אולם אחד שמסתתר...
אולם אלו שחפצו ידעו ממנו!
(אחד הנוכחים :רבי אליהו חיים רוזין מספר ש'רבי חיים'  -בנו של הרב מטשעהרין ,קיבץ אליו
את תלמידיו של רבי אברהם בן רבי נחמן ,ואמר להם שברצונו לספר להם דבר מה .וכך סיפר להם רבי
חיים :היה פעם שאבי  -הרב מטשעהרין דיבר איתי על רבי אברהם בן רבי נחמן ,ושאלתי אותו" :הרי
אומרים עליו שהוא משוגע?" [שנדמה להם כך מחמת עבודותיו המופלוגות] .ענה לי הרב מטשעהרין:

"אפשר איז דער משוגע'נער דער אגראדניק?!" – "אולי המשוגע הוא
הגננידכ?!)
הוא מאד אחז מרבי אברהם בן רבי נחמן – רבי חיים .בראש השנה האחרון
היה רבי חיים באומן ,ולאחר שסיים את הסעודה נכנס אליי הביתה ,וביקש
שאספר לו מעשיות ועובדות מרבי אברהם בן רבי נחמן .מאחר והוא שמע
הערות ומראי מקומות
גכ .עי' כוכבי אור  -אנשי מוהר"ן ,אות מ"ז (ב').
דכ .עי' כוכבי אור  -אנשי מוהר"ן ,אות מ"ז (ב').
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ממני שאני מאד אוחז מרבי אברהם בן רבי נחמן ,הוא חפץ שאספר לו
מעשיות ועובדות.
ל

הצנע לכת
רבי אברהם בן רבי נחמן  -אלו שחפצו ,אלו שהתבוננו היטב היטב ,ראו
שרבי אברהם הוא ענין אחר לגמריהכ!!
אבל רק אלו שהסתכלו היטב היטב! אלו שלא עשו כך ,ראו אדם חולה
ששותה 'תה חם'! היה אחד יהודי פשוט שאמר לי בזה הלשון" :כן ,הוא נהג
לשתות תה חם ולאכול לחם יבש ,הכרתי אותו היטב!"...
רבי אברהם בן רבי נחמן סבל מחולי מעיים ,ומשום כך לא אכל לחם רך,
הוא אכל לחם יבש ושתה תה חם .אמר אותו יהודי פשוט" :הכרתי אותו
היטב! תה חם ולחם יבש!".
יהודי שכל חיותו היה 'הצנע לכת' ,כל השנים הוא התייגע על כך .כל פעם
שהוא הצליח יותר להסתתר – הוא שאב מכך חיות עצומה!
בשנות צעירותו הוא יכול היה להסתתר יותר ,היו מעט אנשים בבית
הכנסת ,מי כבר היה בבית הכנסת?! ולכן היה יכול להסתתר יותר .אולם
בשנים המאוחרות יותר ,כבר היו יותר אנשים בבית הכנסת ,הגיעו יהודים
הערות ומראי מקומות
הכ .עי' ליקוטי מוהר"ן תניינא סי' קט"ז ,וז"ל; ִּ ...כי ַהצַּ ִּדיק הוּ א ִּב ְדמוּ ת ְו ֶצ ֶלם ְּכ ָכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ְו ֵאין ּבוֹ
י־כן הוּ א ִענְ יָ ן ַא ֵחר ְל ַג ְמ ֵרי ,וּ ׁ ְש ָא ֵרי ְּבנֵ ָ
ל־פ ֵ
ף־ע ּ ִ
ׁשוּ ם ׁ ִשנּ וּ יְ ,ו ַא ַ
י־א ָדם ֵאינָ ם ִּב ְדמוּ תוֹ ְּכ ָלל ֶּב ֱא ֶמת ַל ֲא ִמ ּתוֹ ְּ ,כמוֹ
ְ
י־כן הוּ א
ל־פ ֵ
ף־ע ּ ִ
י־א ָדםְ ,ו ַא ַ
יש ַה ָּכ ׁ ֵשר נִ ְד ֶמה ׁ ֶשהוֹ ֵלך ִעם ַּכ ְר ָּכ ׁשוֹ ת ְו ַד ִ ּקין ְּכמוֹ ׁ ְש ָאר ְּבנֵ ָ
ׁ ֶש ָא ַמר ַר ֵּבנוּ ז"ל ׁ ֶש ִא ׁ
ִענְ יָ ן ַא ֵחר ְל ַג ְמ ֵרי ...
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מפולין ,כבר היו יותר אנשים ,היה יותר קשה להסתתר ,אולם גם אז הוא
המשיך להסתתר!
בזמני ,הוא היה יוצא בבוקר וחוזר לעת ערב ,לא ידעו היכן הוא נמצא.
לעת ערב היה יושב ומדבר עמנו.
הוא שתה קצת תה חם – זה היה מנהגו – תה חם ,וככה היה מדבר ,הוא
סבל הרי מ'חולי מעיים' ,כזה סוג חולי ,היו לו ייסורים ,והמים החמים הקלו
במעט את ייסוריו ,תה רותח – תה חזק מועיל לחולי המעיים.
אולם ,כל היום לא ידעו היכן הוא נמצא ,ידעו שיש לו מקומות קבועים שם
הוא מסתתר ומתבודד בינו לבין קונו .אפילו בשנים שכבר היה חולה ,עדיין
המשיך להסתתר ,אלא שבשנות צעירותו היה עושה זאת ביתר שאת.
ל
כך נהג גם בהיותו ב'ארץ ישראל' .כינוהו 'א ארץ ישראל איד'' ,רבי אברהם
מארץ ישראל' היה כינויו ,הוא היה 'ארץ ישראל איד'!
כאן בארץ ישראל הוא הסתתר עוד יותר ,הוא היה 'שמש' ,סחב שולחנות,
סחב ספסלים! כל חיותו הייתה כשהצליח להסתתר יותר ויותר! זוהי הסיבה
שבגינה סבל מכזאת 'עניות' ו'דחקות' בארץ ישראל! הוא כל כך הסתתר ,עד
שלא ידעו ממנו כלל!
ל
לסביו של ר' יונתן לוינזון מבני ברק – אחיו של ר' מאיר לוינזון ,היה סבא
מצד אמו ושמו 'רבי משה פסטר  -אייזנבך' (ווארשעווער) .סיפר לי ר' יונתן,
שבכל פעם טרם נסע רבי אברהם בן רבי נחמן לאומן לראש השנה ,היה סביו
נותן לר' אברהם 'נפוליון' (מטבע זהב שהיה מלפנים בארץ ישראל)' ,ר' משה' ידע מיהו
רבי אברהם!
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היה יהודי למדן גדול בשם 'רבי שמואל'וכ ,שבשנים האחרונות נהג
להתפלל בבית מדרשנו ,והיה אומר" :אני מתחרט על השנים בהם לא
התפללתי עמכם!" .בשיחה ההיא סיפר לי שאביו 'רבי משה' ,נהג לתת לרבי
אברהם בן רבי נחמן נפוליון טרם נסיעתו לאומן! בשנים ההם היה ה'נפוליון'
מטבע שווה ערך רב!
אמנם היה אדם צדדי אך הייתה לו קצת הרגשה ברבי אברהם .הקב"ה עזר
– כשרק התבונן מעט ,הוא ראה כזאת הנהגה ,הוא הבחין שזה יהודי מסוג
אחר לגמרי ,צדיק נסתר!
הקב"ה ריחם עליו שיבחין בכך ,אולם שאר בני אדם – מי ידע ממנו?!
אבל אעפ"כ היו כאלה שכן ידעו ממנו ,היו כאלה שידעו ממנו!
ל
אביו של יוחנן גלנט היה 'לפיד אש' ,אה ,לפיד אש! גיבור כח ,אביו של
יוחנן – 'ברוך' ,תפילותיו היו אש! להבהת אש! לא רואים היום תפילות
כאלו' ,כל עצמותי תאמרנה' ,בכזאת דבקות להשם יתברך ,אה ,אש להבה!
כל אלו היו תלמידיו של רבי אברהם בן רבי נחמן .גם 'בנימין פרבר'!...
לרבי אברהם היה את האנשים שלו ,את השלעפער'ס שלו ...עניים מרודים,
יהודים תמימים ויראים!
ל ל ל

הערות ומראי מקומות
וכ .ר' שמואל ארי'ה לייב ב"ר משה .נפטר כ"ד כסליו תשכ"ו .לא הניח אחריו זש"ק .התפלל כל ימיו
ב'רומענישע שול' ובערוב ימיו התפלל בבית מדרשנו הגדול במא"ש (אהרן אייזנבך)
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זכ

נר תמיד
היום הרי 'היארצייט' של רבי נחמן טולטשינר .מנהגו של רבי אברהם היה
לעלות ולהשתטח בציונו של הרבי ביום היארצייט של אביו רבי נחמןזכ; רואים
את תמימותו ופשיטותו של רבי אברהם – הוא ביקש מהרבי" :שהרבי ימליץ
טוב בעד אבי שהיה משגיח ודואג להדלקת ה'נר תמיד' בציון הקדושחכ!".
רבי נחמן היה זה שדאג להדלקת ה'נר תמיד' בציון הקדוש! אפילו בימות
החורף המושלגים ביותר ,גם כשבחוץ הכול היה קפוא ומחליק ,לא חדל רבי
נחמן ממלאכתו ,ועלה לציון לפנות ערב להדליק את ה'נר תמיד'!
במוצאי שבתות תכף לאחר הבדלה היה עולה לציון .לעיתים ,במשך
השבת היה ה'נר תמיד' נכבה .היה רבי נחמן עולה תכף ומיד לאחר הבדלה
ומדליק את ה'נר תמיד'!.
בעלותו לציון היה לובש 'מעיל פרווה' פשוט .היה פעם שרצו לתפור לו

מעיל עבה העשוי מבדים משובחים ויפים ,אך רבי נחמן סרב בתוקף" :לא!
הרי אני צריך לעלות לציונו של הרבי כל יום על מנת להדליק את הנר
תמיד ,ובחוץ הרי הקרח מחליק מאד" – כשיורד שלג כבד ואחריו מגיע
גל קור רציני ,השלג מקפיא והופך להיות מחליק ביותר .לעיתים היה השלג
קופא  -מראש ההר ועד לתחתיתו ,אי אפשר ללכת ולו פסיעה אחת ,כלום.
ב'עלייה' ,אפשר עוד איך שהוא לטפס ,אך ב'ירידה' ,מוכרחים להחליק על
השלג עד תחתית ההר .נו ,רבי נחמן היה מתיישב על השלג הקפוא ,ומתגלץ'

עד לתחתית ההר ,הוא התגלץ' עד למטה! "אבל אם יתפרו עבורי מעיל
הערות ומראי מקומות
זכ .כי לא הלך על ציון אביו ,עי' קונטרס טעם זקנים ל"ז בסופו.
חכ .עי' ימי מוהרנ"ת סי' ע"ד ,וכוכבי אור  -אנשי מוהר"ן אות מ"ז ,ושם חלק שיחות וסיפורים אות
ב' ,ושם אות נ"ח.

טעם זקנים

חכ

יפה ,הרי אשמור עליו היטב ,וזה ימנע אותי מלעלות לציונו של הרבי!",
הוא לא הסכים שיתפרו עבורו מעיל חדש!
 רבי אברהם היה בציונו של הרבי ביום היארצייט של אביו וביקשמהרבי" :שהרבי ימליץ טוב בעד אבי שהיה משגיח ודואג להדלקת ה'נר
תמיד' בציון הקדוש!" .בקשה כזאת מלמדת על תמימותו ופשיטותו של רבי
אברהם ,שהרי לרבי נחמן היו זכויות רבות ,ואעפ"כ הזכיר רבי אברהם רק את
זכות 'הדלקת הנר תמיד'!
(רנ"ב :רבי נחמן הדפיס הרי את ה'ליקוטי הלכות'!) כן!
ל
(השואל :מי התעסק בהדפסת ספריו של הרב מטשעהרין?)

באחת הפעמים שהרב

מטשעהרין שלח שליח להדפיס את ספריו ,הוא הוציא מכיסו 'אלף שש מאות
רובל' ונתן לשליח ,זהו סכום עצום ,הוא בעצמו דאג להוצאות ,הכל לבד!
נענה הרב מטשעהרין ואמר" :צריך לבד לכתוב את הספרים ,לבד להדפיסם,
ולבד ללמוד ולעיין בהם!" גם ללמוד לבד!...
ל

יכול הייתי לפעול טוב יותר
היו אצלנו יהודים מופלאים! 'אנן מה נענה בתריהו' ,אנשים מופלאים היו
אצלנו ,והכל בכוחו הגדול של הרבי!
היו ברסלב'ער חסידים שאפילו לא הכירו את הרבי ,הרב מטשעהרין עוד
הספיק להכיר את רבי נתן ,אולם רבי אברהם בן רבי נחמן ,אפילו את רבי נתן
לא הכיר ,הוא נולד בשנת תר"ט – ארבע שנים לאחר הסתלקותו של רבי נתן,
אפילו את רבי נתן הוא לא הכיר.
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טכ

ואף על פי כן הם היו 'חידושים נפלאים'! אפילו אלו שחיו בדורות
האחרונים ולא הספיקו להכיר את הרבי ורבי נתןטכ.
ואפילו בדורות שאחרי כן – בדור שלנו גם היו חידושים נפלאים ,צדיקים
מופלאים מאד!
ל
'רבי געצ'ע' ,אה' ,עובד השם' מופלא ביותר!
הוא נפטר בגיל ארבעים וארבע ,הוא סבל ממחלת ריאות .הוא היה עושה
כאלו 'עבודות' ,כאלו 'יגיעות וטרחות' ,געוואלד ,געוואלד! 'כל עצמותי
תאמרנה'' ,כל עצמותי תאמרנה'! הוא היה עני מרוד ,וכל כך עבד את השם,
בכזה מין!...
חתנו 'רבי ברוך' סיפר לי :לאחר שחמי נפטר ראיתיו בחלום ושאלתיו:
"חמי ,איך שם בעולם העליון?" .ענה לי חמי ר' געצ'ע" :לא רע לי! אולם
הייתי יכול לפעול טוב יותר!" ,הייתי יכול לפעול טוב יותר!
הערות ומראי מקומות
טכ .עי' חיי מוהר"ן אות רכ"ה; ְו ֵכן ֲא ִפ ּלוּ ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלֹא ָזכוּ ְל ַה ִּכיר ֶאת ַר ֵּבנוּ ִז ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְּב ַח ָ ּייוְּ ,כ ׁ ֶש ָ ּיבוֹ אוּ

יל ְך ִּב ְד ָר ָכיו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשים ַה ֶ ּנ ֱא ָמ ִרים
ַעל ִק ְברוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ְויִ ְס ְמכוּ ָע ָליוְ ,ויִ ְל ְמדוּ ְס ָפ ָריו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשיםְ ,ויַ ְר ִ ּגילוּ ַע ְצ ָמם ֵל ֵ
יהם ַא ׁ ְש ֵרי ֶח ְל ָקםְ ,ולֹא יֶ ְא ׁ ְשמוּ ָּכל ַהחוֹ ִסים ּבוֹ ,
ִּב ְס ָפ ָריו ַה ְ ּקדוֹ ׁ ִשיםְּ ,ב ַודַּ אי יֵ ׁש ָל ֶהם ַעל ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּי ְסמֹכוּ ַ ,א ׁ ְש ֵר ֶ
ילנוּ ְל ַבדִּ ,כי ִאם ֶאת
ִּכי ְּכ ָבר ִ ּג ָּלה ַּד ְע ּתוֹ ְּב ַכ ּ ָמה ְל ׁשוֹ נוֹ ת ְּב ֵפרוּ ׁש וּ ְב ֶר ֶמז ׁ ֶש ָּכל ַמה ּ ׁ ֶשעוֹ ֵסק ִע ּ ָמנוּ ֵאינוֹ ִּב ׁ ְש ִב ֵ
(ע ֵ ּין ִׂשיחוֹ ת ָה ַר"ן ר"ט).
ֲא ׁ ֶשר יֶ ׁ ְשנוֹ ּפֹה ְו ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ נּ וּ ּפֹהְ ,ו ַכ ְמב ָֹאר ִמ ֶּזה ְל ַק ּ ָמן ַ
ועי' פרפראות לחכמה סי' ס"א אות י"ד; וכנראה בחוש ,אשר זה יותר מששים שנה אחר הסתלקותו
ז"ל ,והאש הקדוש של אמונת חכמים בו ז"ל ובחיבוריו הקדושים ובכל הצדיקי אמת ,בוער בלב אנ"ש
עד אין סוף ממש ,ומשתדלים לעסוק בעניניו ז"ל בכל פעם בהשתדלות יתירה ביותר ,להפיץ מעיינותיו
חוצה להדפיס חיבוריו ז"ל ,ולבנות בניניו הקדושים ,ולעסוק בכל עניניו על צד היותר טוב ,וכבר יש
רבים מאנ"ש אשר כמעט שלא הכירו ולא ידעו ולא ראו גם שום אחד מתלמידיו הקדושים ז"ל ,ואף
על פי כן בוער בלבם עסקיו ועניניו של רבינו הקדוש ז"ל כאש יוקדת ממש ,ושותים בצמא את כל
דבריו ודברי תלמידיו הקדושים ז"ל ,והם עליהם ממש כמים קרים על נפש עיפה ,ועובדים את ה' באמת
בכל לבם ובכל נפשם ,והכל בכח קדושת ההתנוצצות הארת הדעת הקדוש שנשאר בעולם מרבינו
הקדוש ז"ל על ידי חיבוריו ותלמידיו הקדושים.

טעם זקנים

ל

אדם בעולם הזה חושב" :מה אני יכול לעשות יותר?!" – הרי יש לי כזאת
מסירות נפש ,הרי אני משליך עצמי מנגד!" .אולם בעולם האמת רואים
שהיינו יכולים לפעול טוב יותר!
"לא רע לי! אולם הייתי יכול לפעול טוב יותר!" – זהו דיבור חזק!
ומי אומר את המילים הללו? יהודי שהיה עובד השם ,יהודי צדיק ,יהודי
קדוש ,פרוש מכל הבלי עולם הזה ,יהודי שתפילותיו היו במסירות נפש ,כל
הליכותיו ,וגם היה עני גדול ,וחולה...
כל כך הרבה מעלות היו בו! להיות עני זו מעלה גדולה ,בנוסף לכך שהיה
חולה ,וכזה עובד השם! והוא אומר" :הייתי יכול לפעול טוב יותר!".
מה כבר היה יכול לעשות טוב יותר?! כשהגיעו ימות החורף היו ידיו – לא
עלינו – ידיו פצועות לגמרי ,מלאים מוגלה ,והוא הרי לא לקח שום רפואות.
הוא היה לוקח מעט משמן 'נר התמיד' שבציונו של הרבי ומושח על ידיו,
זה מה שהוא עשה! הוא היה מלביש 'כפפות' לידיו ,והכפפות היו נדבקות
לפצעים שבידיו ,וכשהוא הלך לטבול במקווה ,הוא תלש את הכפפות ,וטבל
במי המקווה הקרים! במים הקפואים!
בשבת הרי לא יכול היה לתלוש את הכפפות מידיו ,ומשכך בשבתות הוא
לא לבש כפפות ,הוא הלך ללא כפפות!
לראות צער של יהודי כזה היה נורא ,שתי ידיים מלאות מוגלה ,הרי זה
צער שלא ניתן לתאר במילים! והרי עליו ליטול ידיים לסעודה ,ולטבול במי
המקווה הקרים כל יום...
ואיך היה נראה המקווה שם? קר ,קרח ,וגם בבית קר ,אין מה לאכול .הוא
היה עובד השם!
מה הוא כבר יכול לעשות יותר מזה?! אולם בעולם האמת הוא אומר:
"הייתי יכול לפעול טוב יותר!!!".
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אל

מדוע? כי שם 'בעלמא דקשוט' רואים אחרת! שם הדברים נראים אחרת
לגמרי! בעולם הזה אנחנו חושבים" :מה אני כבר יכול לעשות יותר?! אולם
האמת שם ,כפי שרואים שם – רואים שכן היינו יכולים לעשות טוב יותר!
איי איי איי...
ל
"ביום ההוא אבדו עשתנותיול"' .עשתנותיו הכוונה – 'מחשבותיו'! מהו
הלשון 'אבדו עשתנותיו'?
לכל אחד בעולם הזה יש מחשבות ,מחשבות ומחשבות! אני יודע?! "אני
חייב"" ,אני לא יכול" .אולם כשמגיעים לעולם הבא אזי "אבדו עשתנותיו"!
כל המחשבות והתוכניות מתמוססים להם כלאחר יד ,אפס ואין ,הבל הבלים!
"יכול הייתי לעשות עוד משהו" ,ושם הרי רואים ,געוואלד ,עוד פרוטה
לצדקה ,עוד צעקה להשם יתברך ,עוד דיבור טוב ,עוד משנה ,עוד דיבור
מהרבי! בעולם הבא הרי מחפשים זאתאל!
ל

מהיכן לוקחים עוד נר?!
ישנה תורה נוראה מהרביבל ,הרבי אומר" :במתים חפשי – מן המצוות".
כשאדם מגיע לעולם הבא ,הוא לא לוקח עמו דבר! כל מה שעבר עליו נותר
הערות ומראי מקומות
ל .תהלים קמ"ו ד'.
אל .תהלים קמ"ו ד'.
בל .ליקוטי מוהר"ן תו' ער"ה; ַּדע ׁ ֶש ָּכל ִמ ְצ ָוה וּ ִמ ְצ ָוה ׁ ֶשעוֹ ִׂשין ,נַ ֲע ֶׂשה ִמ ּ ֶמ ָ ּנה נֵ ר ֶא ָחד ִּ ...ב ְב ִחינַ ת" :נֵ ר
(מ ׁ ְש ֵלי ו)ְ .ו ֵא ֶצל ֵא ּלוּ ַה ֵ ּנרוֹ תְ ,מ ַח ּ ֶפ ֶׂשת ַה ְ ּנ ׁ ָש ָמה ַא ַחר ַה ִה ְס ַּת ְּלקוּ ת ְּב ִגנְ ַז ָ ּיא דְּ ַמ ְל ָּכאְ ,ו ֶזה ְּב ִחינַ ת
ִמ ְצ ָוה" ִ

טעם זקנים

בל

מאחור .נו" ,לך חפש באוצרות!"" ,גנזיא דמלכא!" .ובכדי לחפש עליו
להצטייד ב'נרות'  -המצוות שאדם מקיים בעולם הזה ,הם הם נרותיו בעולם
הבא ,שם הוא מחפש עד אשר נרותיו אוזלים! וכשנרותיו אוזלים שואל
האדם" :אוי ,מהיכן לוקחים עוד נר?!" .אולם התשובה היא" :אין עוד!
אלו הם נרותיך אותם הבאת הנה! רק עם הנרות שהבאת עמך תוכל לחפש
באוצרות ,אין אפשרות להלוות לך נרות נוספים!"
"מה הפירוש הלוואה?! בעולם הבא לא מלווים נרות! ברגע שנרותיך
אזלו  -החיפוש באוצרות הסתיים!".
מפרש הרבי את המילים" :במתים חפשי" ,כשאדם מת  -מתחיל החיפוש,
עם המצוות הוא מחפש! המצוות הם 'נרות' ,ועם הנרות עליו לחפש! כך אומר
הרבי" :כי נר מצווה" – מה נעשה מהמצוות? נרות! אולם ברגע שהמצוות –
נרות אוזלים ,גם החיפוש מסתיים!!!
אנחנו יכולים לצייר לעצמנו כיצד ייראה שם" :רבונו של עולם אני צריך
עוד נר!" ,אולם בעולם הבא לא שייך לקבל נרות נוספים!
על ידי נתינת צדקה נעשה נר! מלימוד התורה נעשה נר! על ידי שאדם
שב בתשובה הוא עושה נר! ממעשים טובים נעשים נרות! מדיבורים טובים
נעשים נרות! מכל דבר טוב נעשים נרות!!!
הערות ומראי מקומות
ש
'ח ְפ ׁ ִשי'ַ .היְ נוּ ְּב ִחינַ ת ַה ִח ּפוּ ׂ
(ש ָּבת קנאָ .):
'כ ָיון ׁ ֶש ּ ֵמת ָא ָדם נַ ֲע ֶׂשה ָח ְפ ׁ ִשי ִמן ַה ּ ִמ ְצווֹ ת' ׁ ַ
ַּ
"ב ֵּמ ִתים ָח ְפ ׁ ִשי" ֵּ
ש ַּכ ַ ּנ"ל...
ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶׂשה ִמן ַה ִּמ ְצווֹ תִּ ,כי ַה ִּמ ְצווֹ ת ֵהם נֵ רוֹ ת ׁ ֶש ַעל־יָ ָדם ַה ִח ּפוּ ׂ
ש
ובשיחות הר"ן אות קל"ד; ְו ִה ֵ ּנה ִמ ֶּזה מוּ ָבן ׁ ֶש ַ ּגם ֲאנָ ׁ ִשים ְּכ ׁ ֵש ִרים ּ ְפ ׁשוּ ִטים זוֹ ִכים ָּבעוֹ ָלם ַה ָּבא ְל ַח ּ ֵפ ׂ
ש ׁ ֶש ָּל ֶהם הוּ א ַרק ְל ִפי ׁ ָש ָעהְּ ,כ ִפי ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם ,וּ ְב ַו ַּדאי ַ ּגם ֶזה הוּ א ְז ִכ ָ ּיה
ְּב ִגנְ ַז ָ ּיא ְּד ַמ ְל ָּכאֲ ,א ָבל ַה ִח ּפוּ ׂ
ם־כן ִל ְמצֹא ׁ ָשם אוֹ ָצרוֹ ת
ְ ּגדוֹ ָלה ְונִ ְפ ָל ָאה ְמאֹד ְמאֹדִּ ,כי ֲא ִפ ּלוּ ְּכ ׁ ֶש ְּמ ַח ּ ֵפ ׂ
ש ְּב ִגנְ ַז ָ ּיא דְּ ַמ ְל ָּכא ֵא ֶיזה ׁ ָש ָעה יוּ ַכל ַ ּג ֵּ
נִ ְפ ָל ִאים ׁ ֶש ּיוּ ַכל ִל ְחיוֹ ת ָּב ֶהם ַח ֵ ּיי עוֹ ָלם ַה ָּבא ָלנֶ ַצחֲ ,א ָבל ַח ָ ּייו יִ ְהיֶ ה ַרק ְּכ ִפי ַמה ּ ׁ ֶש ִ ּי ְמ ָצא ְּבאוֹ ָת ּה ַה ּ ׁ ָש ָעה.
ֲא ָבל ִמי ׁ ֶש ּזוֹ ֶכה ׁ ֶש ֵ ּנרוֹ ת ִמ ְצווֹ ָתיו ְמ ִא ִירין ְודוֹ ְל ִקין יוֹ ֵתר ְויוֹ ֵתרְּ ,ב ַו ַּדאי יִ ְמ ָצא ַרב טוּ ב ְּב ִגנְ ַז ָ ּיא ְּד ַמ ְל ָּכא יוֹ ֵתר
ְויוֹ ֵתר...
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גל

בעולם הבא ניווכח לראות" :הייתי יכול לתת עוד צדקה! הייתי יכול לומר
עוד כמה פרקי תהילים! ללמוד עוד כמה משניות! לעסוק בתורה! הייתי
יכול ,יכולתי."!...
הצער שיש בעולם הבא הוא גדול – עוסקים בחיפוש 'בגנזיא דמלכא',
אולם באמצע החיפוש אוזלים להם הנרות!
הרבי אומר שתענוג כזה; אי אפשר לתאר כלל איזה מין תענוג זה –
כשנותנים לנשמה רשות לחפש ב'גנזיא דמלכא'! אלא שלשם כך עליה
להצטייד בנרות ,וכשהנרות אוזלים ,מהיכן ייקח עכשיו עוד נר?!
בעולם הבא לא שייך להלוות ,משום ששם אין כזה מושג 'הלוואה'!
היוצא לנו ,שעלינו לראות שיהיו לנו נרות רבים! תורה; תפילה; תשובה;
מעשים טובים; נתינת צדקה!
דבר אחד ברור  -מ'דברים בטלים שחוק והוללות' ,לא נעשים נרות!
אדרבה ,מהם נעשה רק חושך!
איי איי איי...
ל

כי אתה תשלם לאיש כמעשהו
אצל כל אחד ואחד ,אין דבר שהולך לאיבוד! אפילו אם הוא יקבל גיהנום
כדי לזכך את נשמתו ,אולם ה'יסוד' שאותו הכין יישאר לנצח!
מובא בספרים ,שאפילו אם יהודי עשה אלפי מצוות ,אולם ביניהם גם
'עבירה אחת' שלא שב עליה תשובה ,אזי ידונו אותו על העבירה שעשה!
נשאלת השאלה :מדוע שלא יפחיתו לו מצווה אחת כנגד העבירה שעשה?
שיישאר עם מצווה אחת פחות?

טעם זקנים

דל

התירוץ הוא :שהאדם אינו חפץ בכך! אחרי שהנשמה רואה את התענוג
שתקבל בעד כל מצווה ומצווה ,היא לא רוצה בשום אופן שיפחיתו לה ולו
מצווה אחת! "עדיף שאסבול בגיהנום על העבירה שעשיתי ,העיקר שאחר
כך אהנה מהמצוות!" ,הנשמה לא מסכימה להפסיד ולו מצווה אחת!
ה'מצוות' הם הרי דבר נצחי! הנשמה מרוצה לקבל עליה יסורים כדי
להזדכך מהעבירה; למעט אדם ששב בתשובה שאינו צריך לסבול יסורים,
שהרי התשובה מועילה תמיד!
אחרי שהנשמה רואה את התענוגים שתקבל בעד כל מצווה ,היא לא
מסכימה לאבד ולו מצווה אחתגל!
ל
מובא באמת בשם הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק" :ולך ה' החסד כי אתה
תשלם לאיש כמעשהו" .אמר הבעל שם טוב " :אפילו אדם שהוא 'קל דעת'
ובראותו שיהיה לו הפסד כלשהו מעשיית המצווה הוא מוותר על עשייתה,
אפילו אדם כזה ,ברגע שהוא קיים את המצווה – מגיע לו 'כל הון דעלמא'!
הוא לא יכול לתת את המצווה לאף אחד! הוא כבר קיים את המצווה!
"ולך ה' החסד" ,הקדוש ברוך הוא משלם לאדם שכר "כמעשהו"! הקב"ה
משלם לאדם את שכרו בעד עשיית המצווה ,ולא כפי שחשב בתחילה .אחרי
הערות ומראי מקומות
גל .עי' ליקוטי הלכות ,תרומות ומעשרות ג' אות י"ב; ִּ ...כי ְּב ַודַּ אי ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶׂשה ֵא ֶיזה ָּד ָבר ׁ ֶש ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה
ֹאבד ֶל ָע ִתיד ׁשוּ ם דָּ ָברֲ ,א ִפ ּלוּ ִּד ּבוּ ר ֶא ָחד ְּבתוֹ ָרה
ִּב ׁ ְש ִביל ה' יִ ְת ָּב ַר ְךֲ ,א ִפ ּלוּ נְ ֻקדָּ ה ְק ַט ָ ּנה ְּב ָע ְל ָמאְּ ,ב ַו ַּדאי לֹא י ַ
ֹאבד ְּב ַודַּ אי ְּב ׁשוּ ם א ֶֹפן ֲא ִפ ּלוּ יִ ְהיֶ ה ִמי
אוֹ ְּת ִפ ָּלה אוֹ ּ ְפרוּ ָטה ַא ַחת ִל ְצ ָד ָקה ְו ַכ ּיוֹ ֵצא ָּב ֶזהְ ,ולֹא דַּ י ׁ ֶש ֶּזה לֹא י ַ
ְ
ברוּ ך-הוּ א ְמ ַק ּ ֵפ ַחי-כן ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּ
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה ֲא ִפ ּלוּ ִאם ח"ו ָע ַבר ַעל ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּה ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים ַא ַ
ֹאבד ָּד ָבר ֶל ָע ִתיד ...
ְׂש ַכר ָּכל ְּב ִר ָ ּיהְ ,ו ָכל ַמה ּ ׁ ֶש ּ ָפ ַעל ְו ָע ָׂשה ִּב ׁ ְש ִביל ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ָּד ָבר ָ ּגדוֹ ל ְו ָד ָבר ָק ָטן לֹא י ַ
ֲא ִפ ּלוּ ִאם לֹא יִ ְז ֶּכה ִל ְת ׁשוּ ָבה ׁ ְש ֵל ָמה ֶּב ֱא ֶמתַ ,על ָּכל ּ ָפנִ ים ַה ָּד ָבר ׁ ֶש ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶׂשה לֹא יִ ְהיֶ ה נֶ ֱא ַבד ְּכ ָלל
ח"ו ...
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שהוא כבר קיים את המצווה ,הוא כבר לא יוותר עליה אפילו בעד כל הון
דעלמאדל!
ל

זה ישועתו
שום דבר לא הולך לאיבוד! לפעמים האדם מדבר איזה 'דיבור' ,ונדמה לו
שהדיבור לא הועיל מאומה ,אבל באמת הדיבור אינו נאבד כלל וכלל!
על כל פנים" :השי"ת שומע קולו שזה ישועתו"  -אומר הרביהל! "השם
יתברך שומע קולו – שזה ישעותו!" אפילו אם הוא לא נושע " -השי"ת שומע
קולו" ,והתפילות יעמודו לעזרתו בבוא העתול! הדיבורים אינם נאבדים
לעולם!
ל
הערות ומראי מקומות
דל .עי' בעל שם טוב עה"ת פרשת נח  -עמוד התפלה ,אות ל"ד ,ובמקור חיים שם; ולך ה' החסד ,דהנה
האדם קודם עשיית המצוה ,לפעמים יבטל עשיית המצוה בשביל דבר מועט ,על דרך משל כשהולך
להתפלל ובאמצע הדרך מזדמן לו לקנות איזה דבר ,והנה הוא שוהה שם עד אחר שיקנהו ,הגם שלא
ירויח בו אך חצי זהוב ,ועל ידי זה לא ישמע קדושה וברכו ,ואם כן נראה מזה שהקדושה וברכו אינו
שוה אצלו אפילו חצי זהוב ,אולם נראה שאם יאבה אחד לקנות אצל הישראל הקדושה וברכו ששמע
לא יתרצה למכרו בעד כמה מאות זהובים ,אפילו הפחות שבפחותים ,וזהו ולך ה' החסד כי אתה תשלם
לאיש כמעשהו ,כאשר יקר המצוה אצלו אחר שכבר עשאה שבוז יבוז אז למכרה בעד כל הון.
הל .עי' ליקוטי מוהר"ן תו' מ"ו תניינא; ַ ...ו ֲא ַזי ָצ ִר ְ
יך ִל ְצעֹק ְל ָא ִביו ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְּבקוֹ ל ָח ָזק ֵמ ִע ְמ ֵקי ַה ֵּלב,
ל־פנִ ים ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך ׁשוֹ ֵמ ַע קוֹ לוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּזה יְ ׁשוּ ָעתוֹ ...
ל־כ ּ ָ
ַו ֲא ַזי ַה ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך ׁשוֹ ֵמ ַע קוֹ לוֹ וּ פוֹ נֶ ה ְל ַצ ֲע ָקתוֹ ְ ...ו ַע ָּ
ועי' שיש"ק ח"ו אות רפ"ט.
ול .עי' ליקוטי הלכות הל' ראש חודש ו' אות י"א; ִּ ...כי ֵאין ׁשוּ ם ֵע ָצה ְו ַת ְח ּבוּ ָלה נֶ ֶגד ָּכל ַהצָּ רוֹ ת
ְו ַה ַה ְר ּ ַפ ְת ָקאוֹ ת ְו ַד ֲחקוּ ת ְו ִט ְר ַּדת ַה ּ ַפ ְרנָ ָסה ָהעוֹ ְב ִרים ַעל ָּכל ָה ָא ָדם ְּב ָכל ֵעת ָו ֵעתִּ ,כי ִאם ִל ְצעֹק ְו ִל ְזעֹק
ימנִ ין דְּ ָלא
וּ ְל ִה ְת ַח ֵ ּנן ִל ְפנֵ י ה' יִ ְת ָּב ַר ְך ַ ...ו ֲא ִפ ּלוּ ִאם ִל ְפ ָע ִמים ח"ו לֹא יִ ְת ַק ֵּבל ְּת ִפ ָּלתוֹ ִּ ,כי ְז ַמ ִ ּנין דִּ ׁ ְש ַמע ִז ְ
ׁ ְש ַמעַ ,על ָּכל ּ ָפנִ ים ִה ְר ִו ַ
יח ׁ ֶש ֵ ּק ֵרב ַע ְצמוֹ ַלה' יִ ְת ָּב ַר ְך ַעל יְ ֵדי ֶזהִּ ,כי ֵאין ׁשוּ ם ָּד ָבר ׁ ֶש ִ ּי ָ ּק ֵרב ִו ַיד ֵּבק ֶאת ָה ָא ָדם
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היום היארצייט של 'רבי נחמן מטולטשין'זל .לרבי נחמן היה בן 'ר' ישראל',
אחיו של רבי אברהם בן רבי נחמן' ,ר' ישראל בול' שמו .כשהגיעה העת בה
היה עליו להתייצב לצבא ,הוא נסע לעיירה אחרת ושם התייצב.
אמר לו רבי נחמן" :באם תשוחרר ,אל תודיע לי ,אל תשלח לי 'מברק' –
'טלגרם' ,כדי שאמשיך להתפלל עבורך!".
שאל ר' ישראל את אביו" :אבא ,הרי אם אשתחרר ,מה טעם יש שתמשיך
להתפלל על שחרורי?! ענה לו רבי נחמן" :אותם דיבורי תפילה שאתפלל
עבורך ,יעמדו לעזרתי בדברים אחרים!".
"רק בשובך הביתה תספר לי! אולם לפני כן אל תשלח לי 'טלגרם' ,אל
תשלח לי 'מברק' ,כדי שאמשיך להתפלל עבורך!".
"מה תועלת יש בזה שתמשיך להתפלל עבורי? אחרי ששוחררתי ,מה
תוסיף לבקש בעדי?!" – "אותם דיבורי תפילה שאתפלל עבורך ,יעמדו
לעזרתי בדברים אחרים!" ,ר' ישראל היה מספר שכך אמר לו אביו רבי נחמן
טולטשינר!
(רמ"ב :הוא אכן גויס לצבא?) לא ,הוא שוחרר משירות בצבא!
אין דיבור שהולך לאיבוד! לעיתים אני מתפלל על דבר מסוים ,אך הדבר
כבר נעשה ,כבר קיבלתי את הדבר שרציתי? אזי הדיבורים משמשים לדברים
אחריםחל!
הערות ומראי מקומות
ַלה' יִ ְת ָּב ַר ְך ְּכמוֹ ַה ְּת ִפ ָּלהֶ ׁ ,ש ִהיא ִע ַ ּקר ִה ְת ַח ְּברוּ ת וּ ְד ֵבקוּ ת ׁ ֶשל יִ ְש ָר ֵאל ַלה' יִ ְת ָּב ַר ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ְמב ָֹאר ...ועי' מזה
בספר השתפכות הנפש אות ק"ב.
זל .נלב"ע כ"ו ניסן תרמ"ד.
יחה ַה ּזֹאת
יח ֵּבינוֹ ְל ֵבין קוֹ נוֹ ַ ,ה ּ ִׂש ָ
יחה ׁ ֶש ָא ָדם ֵמ ִׂש ַ
חל .עי' ספר המדות ,ערך התבודדות חלק שני  -א'; ַה ּ ִׂש ָ
ישוּ ָעה ְל ָבנָ יו.
נַ ֲע ֵׂשית ַא ַחר ָּכ ְך ְ ּג ֻא ָּלה ִו ׁ
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(השואל :ר' ישראל היה אדם גדול?) הוא לא היה 'רבי אברהם בן רבי נחמן'! (רמ"ב:

הוא היה מבוגר מרבי אברהם?) לא( .השואל :הכרתם אותו?) כן!
הוא נהרג יחד עם 'רבי אלטר טעפליק'ר'טל ,הוא הסתתר בביתו של רבי
אלטר.
רבי אלטר היה עני מרוד ,ור' ישראל התגורר בבית יפה ,הלך ר' ישראל
והסתתר בביתו של רבי אלטר ,אולם בסופו של דבר גם הוא וגם רבי אלטר
נהרגו ,הוא הסתתר מתחת לשולחן ,ושם הרגו אותו.
הכרתי אותו היטב ,הכרתי את ילדיו ,בניו ,חתניו .הוא לא היה כמו 'רבי
אברהם' ,הוא היה( !...רנ"ב :הוא היה סוחר?) כן ,הוא היה סוחר ,הוא היה יהודי
כשר!
רבי אברהם נהג להתארח בביתו ולשוחח עמו ,וגם הוא מאד כיבד את רבי
אברהם ,ואפילו שהיו שונים זה מזה .הוא כיבד מאד את רבי אברהם!
הייתי פעם בביתו של ר' ישראל כשרבי אברהם התארח בביתו .נכנסתי
לרבי אברהם ,ישבתי שם.

(רמ"ב :הוא התגורר בטפליק?)

כן ,בטפליק .ר' ישראל

התגורר לא הרחק מביתו של רבי אלטר טפליק'ר.
כשנכנסתי ,ישב שם רבי אברהם ושוחח עם ר' ישראל ,וכשהגיע זמן ארוחת
צהרים ,אני מבחין כיצד רבי אברהם אומר לר' ישראל" :הזמן אותו לארוחת
צהריים" – שיבקש ממני להצטרף לארוחתם .בתחילה מיאנתי; שאוכל עם
רבי אברהם בשולחן אחד?! לא רציתי! אולם כשרבי אברהם אמר לו" :הזמן
אותו לארוחת צהריים" והוא הזמין אותי ,הסכמתי לאכול איתם צהריים!.
היו לו ילדים טובים ,הם היו נוסעים לאומן לראש השנה.
הערות ומראי מקומות
טל .מחשובי אנ"ש ,מח"ס השתפכות הנפש ומשיבת נפש ,ועוד.

טעם זקנים

חל

(רמ"ב :כיצד השתחרר רבי אברהם מהצבא ,הרי על כולם חלה חובת התייצבות?)

הא ,רבי

אברהם הרי היה אדם חולה!
ל

גזיזי דברדא
כאלו 'יהודים' היו בעולם! הם היו צריכים לאכול כמונו ,והיו להם ילדים,
והכל ,והם הסתלקו מהעולם 'צדיקים נוראים'' ,קדושים וטהורים' ,הם חיו
באותו עולם כמונו!
ואדרבה ,באותם ימים טבילה במקווה הייתה כרוכה ב'מסירות נפש'! קר,
הכל היה קר! בבית הכנסת היה קר ,בבית היה קר ,ועם כל זה היו !...לא היה
מה לאכול ,רעב ממש! ואעפ"כ הם היו יראי שמים גדולים!
ברוך השם בימנו יש הכל ,מקווה מחומם ,בחורף העבר היה בית כנסת
מחומם ,הכל על הצד היותר טוב!
נו ,חוטפים נקודות טובות ,כן ברוך השם ,נקודות טובות! זה די טוב,
אולם "אפשר לפעול טוב יותר!".
'רבי געצע' העיד על עצמו" :הייתי יכול לפעול טוב יותר!."...
(רנ"ב :בימנו לא היינו מצליחים לעמוד בנסיונות של פעם) וודאי שלא! אמרת נכון ,וודאי
שכך .בדורות הללו לא היו מצליחים לעמוד בשום אופן בכאלו נסיונות!
ל
הייתי פעם ב'אלכסנדרובקה' ,שהיית שם בשבת חזון ,וביום ראשון
שלאחריו חל 'תשעה באב' .בערב שבת חזון שאלתי את תושבי העיר" :נו,
האם אתם לא טובלים במקווה? ערב שבת ושבת בלי טבילת מקווה?!".
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ענו לי תושבי העיר" :כאן?! בעירנו לא מחמים את המקווה! נוסעים
למקווה בטשעהרין! אלו שצריכים לטבול במקווה ,נוסעים למקווה
בטשעהרין!" עוד אמרו לי" :גם בעירנו יש מקוה ,כן ,יש מקווה ,מעיין!
אך כדי לטבול צריך לרדת קרוב לחמישים מדרגות ,שם יש מעיין מלא קרח,
מי יכול לטבול במקווה שכזה?! לא שייך לטבול שם! פה בעיר לא טובלים
במקווה!".
(רמ"ב :בהיותכם שם בחודש 'אב' עדיין היה קר?)

כזה מקווה ,כל כך עמוק שצריך

לרדת חמישים מדרגות ועוד מי 'מעיין' – במקווה כזה אין הבדל בין קיץ
לחורף ,המים תמיד יהיו קרים כקרח!
כשהכנסתי את רגליי למי המקווה הקפואים ,החלו שיניי לנקוש זה בזה,
שייני נקשו בחוזקה! ברגע שהכנסתי את רגליי למים הקפואים ,החלו שיניי
לנקוש זה בזה .אבל בסופו של דבר טבלתי במקווה ,אינני יודע כיצד יצאתי
משם בחיים!
הן בערב שבת ,והן בשבת ,פעמיים טבלתי במקווה ,וברגע שהכנסתי את
רגליי למקווה ,החלו שיניי שלנקוש זה בזה...
זה מה שהיה שם ,אי אפשר לתאר זאת במילים ,אפילו קור של קרח לא
מגיע לרמת הקור שהייתה במקווה! נורא ,נורא! אנחנו מספרים ממה שהיה
פעם ,אך האם בזמננו שייך לטבול במקווה שכזה?!
'אלכסנדרובקה' היא העיר בה התגורר הרבימ! הרבי התגורר באזור הסמוך
לעיירה אלכסנדרובקה המכונה גם 'סנדקלבקה' ,זו עיירה סמוכה לטשעהרין.
בטשעהרין כן היה מקווה!
הערות ומראי מקומות
מ .רביז"ל היה גר סמוך לשם בימי נעוריו ,בהיותו סמוך על שולחן חותנו ,עי' כוכבי אור אנשי מוהר"ן
אות כ"ו [ב'].

טעם זקנים

מ
(רמ"ב :ב'מדוודיבקה' היה מקווה?)

מדבוודיבקה נמצאת במרחק רב יותר,

מדוודיבקה הייתה עיירה ענייה ,שבורה .לעומת זאת טשעהרין הייתה עיירה
עשירה' ,בעלי בתים' עשירים! (רנ"ב :אלכסנדרובקה סמוכה לטשעהרין?) כן ,המרחק
ביניהם הוא  35קילומטר.

