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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

 -האדמו"ר הָ ַרב יִצְּחָ ק מֵ אִ יר הֶ עׁשִ יל מִ קֹוּפיטְּ ׁשְּ נִיץ זצ"ל

האדמו"ר הרב יצחק מאיר העשיל מקופיטשניץ זצ"ל -נולד ב-כ"א כסליו ה'תרכ"ב ()1681
בזינקוב .לאחר נישואיו התגורר בהוסיאטין ליד חמיו .בשנת ה'תרמ"א ( ,)1661מעט לאחר
נישואיו ,נפטר אביו והחסידים רצו למנותו לרבי ,אך הוא סירב והמשיך לגור בחצרו של חמיו.
בשנת ה'תרנ"ד ( ,)1681לאחר פטירתו של חמיו פנו אליו מעיירות שונות לשמש כרבם.
מאחר והסתפק ,שאל את דודו  -רבו רבי דוד משה פרידמן ממצ'ורטקוב" :מאיזה עיירה
לקבל את המינוי?" ,הרבי הטיל גורל ,וכשיצא הפתק 'קופיטשניץ' אמר הרבי" :מזל טוב
קופיטשניצר רבי" .שימש כאדמו"ר הראשון בחסידות קופיטשניץ .רבים פנו אליו ונושעו.
במלחמת העולם הראשונה ,נמלט עם משפחתו לוינה כרוב אדמו"רי רוז'ין ,עקב פחדם
מהשלטון הרוסי ,ונשאר בה עד לפטירתו.

בשנת ה'תרע"ט ( )1816לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה ,שנמשכה יותר מארבע שנים,
שבה נרצחו כמיליון יהודים והותירה משפחות רבות שבורות ,נעדרים רבים ,נכים ואלפים
רבים של פליטים ללא קורת גג וללא מזון שהסתובבו מעיר לעיר כשהם מחפשים מקום
מגורים חדש .מסירותו של הרבי לכל יהודי ויהודי לא ידעה גבול .ביתו הפך לבית וועד לעניים
ולאומללים שהיו זקוקים למילות עידוד ונחמה ,לרפא את שברי ליבם מהצרות שניתכו על
ראשם ,וזאת עשה הרבי כל שעות היום והלילה ,עד שבני המשפחה וצוות הגבאים המסורים
דאגו מאוד לבריאותו של הרבי .בעל רוח-הקודש .רבים פנו אליו ונושעו .נפטר ביום ראשון
של ראש השנה ,א' תשרי ה'תרצ"ו ( )1811חי כ 47-שנים .ציונו בוינה שבאוסטריה .בנו ,ר'
אברהם יהושע מילא את מקומו באדמו"רות.
אביו :ר' אברהם יהושע העשיל ממז'יבוז' (דור רביעי ל'אוהב ישראל' מאפטא) .אימו :מרת לאה רחל (בת ר' שלום יוסף פרידמן
מסדיגורה) .אשתו :מרת גיטל (בת ר' מרדכי שרגא פרידמן מהוסיאטין) .מרבותיו :אביו ,ר' אברהם יהושע העשיל .דודו ,ר' דוד
משה פרידמן ממצ'ורטקוב .ילדיו :האדמו"ר ר' אברהם יהושע ,ר' משה הי"ד (נרצח בשואה) ,ר' שלום יוסף ,ר' מרדכי
שרגא ,מרת בלומא רייזיל (נישאה לאדמו"ר ר' אברהם יעקב פרידמן ,ה'אביר יעקב' מסדיגורה-ת"א) ,מרת חווה (נישאה לאדמו"ר ר'
אליעזר הגר מויז'ניץ ,ה'דמשק אליעזר') ,מרת מרים הי"ד (נישאה לר' אברהם יהושע העשיל ממז'יבוז'-טרניפול .נרצחה עם בעלה
בשואה).
לאחר מלחמת העולם הראשונה ,הרבי הפקיר עצמו ,עבור כל יהודי .עזר והתעניין בכל פליט ופליט ולא שינה מסדר עבודת הבורא בה
נהג מיום עומדו על דעתו .כתוצאה מעומס זה ,הגיע למצב בו בקושי נותר לו זמן מועט לשינה ,והיו ימים בהם כמעט ולא ישן .באחד
הלילות הבחינו הגבאים שהרבי כלל לא עולה על יצועו ,הוא הסתובב בחדרו כששפתיו רוחשות תפילה ללא הרף .ניכר היה שמשהו
מתרחש ,אך לא היה מי שהעז לשאול ,וכך נותרה החידה ללא פתרונה.
כל אחת מהמדינות שהיו מעורבות במלחמה ,החלו להחזיר את החיים למסלולם הרגיל .כל מדינה נאלצה להשקיע רבות בנושא הכלכלי.
המפעלים שהופצצו עדיין לא שוקמו ,מקומות עבודה מסודרים עדיין לא היו .האבטלה גאתה ,חוסר התעסוקה היה משווע ,כל זאת הביא
אנשים רבים לעסוק בהברחות .כל מדינה נאלצה להתמודד נגד מצב לא רצוי זה ,על ידי הידוק הסגר בגבולות ,הגברת הסיורים לאורך
הגבולות למניעת הברחות ,וכמו כן החמרה גדולה בחוקי המדינה נגד מבריחים .כאשר נתפס מבריח ,יכלו בתי המשפט לגזור עליו אף
עשר שנות מאסר בפועל ,למען ישמעו וייראו .בדרך זאת קיוותה המדינה למנוע מהשוק השחור של ההברחות לפרוח ולצמוח.
בחור צעיר בשם משה זיידל ברח עם הוריו לוינה .בתום המלחמה הוא היה מוכרח לפרנס את הוריו המבוגרים .הוא הצליח להשיג דרכון
פולני ,ונכנס אל קהילת המבריחים .כך נהג במשך זמן מה .באחד הימים הזדמנה למשה זיידל עסקה מסוכנת .אם יצליח להעביר סחורה
מסוימת לברלין -יקבל סכום גבוה מאוד .הוא ידע שאם יצליח במשימתו יוכל בכסף שיקבל לפתוח עסק עצמאי וחוקי.
הוא גם ידע שרשויות המדינה הגבירו והידקו את הפיקוח על כל הפרצות דרכן הוברחו מוצרים למיניהם .הוא חשש מאוד מעסקה זו ולכן
נכנס לרבי .כשסיפר זאת לצדיק ,הרב אמר" :האם אתה יודע כי מי שיתפס מבריח סחורה יכנס לשנים רבות לכלא אחרי שישלם קנס של
מאה אלף כתרים?" .באותה שעה ישב בחדר חתנו של הרבי ה'אביר יעקב' .הלה שאל" :פרנסה וסכנה -מה קודם למה?" .אחרי שהייה
קלה קם הרבי ,נטל פיסת נייר קטנה ,גלגל אותה ומסרה למשה" .סע לשלום וה' יהיה בעזרך ,כשתבוא לברלין תן עשרה מארקים לצדקה.
באיזה שעה בערך תחצה את הגבול?" .הוא השיב" :מחר בסביבות השעה  11:11בצהריים" .ברכו הרבי בשנית ופטרו לשלום.
כשהגיע לברלין ,נשמעה צפירה ארוכה של הרכבת .שוטרי הגבול עלו לרכבת וציוו על כולם לעמוד בשורה .הם עברו אחד-אחד ,בדקו מה
מכילות חבילותיו ,ולאחר מכן החתימו את הדרכון .הוא ראה כיצד נלקחו אנשים בכוח בגלל דברים אסורים שהתגלו בחבילותיהם .ליבו
פירפר ,שכן מספר חבילות גדולות שלו נמצאות בקצה הקרון ועליו להצהיר על כך ...הוא צייר את דמותו של הרבי והושיט את הדרכון
לשוטר שבא מולו .וראה זה פלא ,השוטר לא שאל מאומה על החבילות ,החתים את הדרכון והמשיך הלאה .החבילות לא נפתחו!
כשהגיע לברלין נתן את הכסף לצדקה כפי שביקש הרבי ,ולאחר שקיבל את סכום העמלה שב לוינה .כשהגיע לביתו ציפו לו הוריו בדאגה,
הם ידעו על נסיעתו ועל מעשיו" .מבית הרבי מקאפישניץ נודע לי" ,סח לו אביו" ,יום אחרי שיצאת לדרך ,יצא הרבי מחדרו בשמחה ואמר
'ברוך ה' ,עתה עבר משה זיידל את הגבול בשלום ,אבל בגינו לא נתתי לעיניי תנומה כל הלילה ,הייתי ער שומר ומשגיח עליו כל הזמן'".
משה זיידל פתח עסק חוקי ,ועשה חיל בעבודתו .יום אחד הביא סחורה יקרה של משי מברלין .הוא שילם את המכס והניירת הוחתמה.
מאחר ואצה לו הדרך ,עקף את תור הרכבים והגיע לראש התור ,אך שם נעצר .הוא הגיש את הניירת והראה ששילם הכול כדין.
להפתעתו ,כקנס על שלא עבר בדרך המקובלת ולא דאג שידביקו מדבקות מעבר על הארגזים ,הוחרמה כול הסחורה והוא ספג נזק כספי
עצום .בלב כואב שב לוינה .כעבור מספר ימים הגיע לרבי לבכות על ההפסד הגדול .כשהגיע לשם ,נודע לו שזה עתה שב הרבי לביתו.
סיפר משה זיידל מה שקרה ואודות העובדה שכול השנים בהן הוא עוסק ביבוא ויצוא ,מעולם לא אירע לו מאומה ,וזו הפעם הראשונה
שהחמירו כלפיו בקנס כה כבד .הביט אליו הרבי עם צער בעיניו ,נאנח חרישית ואמר" :אוי ,כך זה נראה כשאני לא בביתי!!!".
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

 -הַ גָאֹון הָ ַרב אֶ פְּ ַריִם הַ כ ֹּהֵ ן זצ"ל

רבי אפרים זילכה הכהן זצ"ל :נולד בבגדד בשנת ה'תרמ"ו ( .)1661בגיל  17החל ללמוד
בבית המדרש "בית זילכה" וזכה לקרבה מצד המקובל ר' יוסף חיים .כל לילה מחצות עד
עלות השחר למד את תורת הנסתר יחד עם ר' שמעון אגסי .משך כל היום אכל כשתי
פרוסות לחם ושתה כוס תה ,נודע במידת הצניעות והענווה ,נעים הליכות וכל מעשיו בסתר.
בשנת ה'תרס"ה ( )1811בהיותו כבן עשרים עדיין גזר על עצמו תענית דיבור והיה רק מאזין
לשעורים ,התנהגות זו גרמה לראש הישיבה ולחבריו ללימודים להניח כי אינו בקי בחומר.
באותו יום ביקר הגאון חכם ר' יוסף חיים ולאחר ששאלו לגבי ר' אפרים השיב הלה כי כנראה
אינו מבין את החומר אך מוטב שישהה בישיבה ולא ישוטט בחוץ .ר' יוסף חיים ביקש מר'
אפרים להגיע אליו ואמר לו כי עד כאן שתיקה ,ומעתה והלאה עליו לגלות את ידיעותיו.
לאחר מעשה זה התפרסם כגאון אדיר ומופלג בקדושה ובחסידות.
בשנת ה'תרפ"ד ( )1817עלה לארץ ישראל והוא התגורר בקטמון הישנה שבירושלים .לאחר
פטירת ר' סלמאן אליהו החל לכהן כראש ישיבת המקובלים "עוז והדר" .לאחר מכן כיהן
כראש ישיבת המקובלים "פורת יוסף" עד יומו האחרון ולמעלה מ 11-שנים.
זקן המקובלים בירושלים ,גאון אדיר בנסתר ,ענוותן מופלא .כל ימיו היה מרבה בתעניות
ובסיגופים כדי לכפר על הדור ולקרב את קץ הגאולה .בעל רוח-הקודש .שני בנים נפטרו
לו בהיותם ילדים קטנים (בהיותם כבני  1-7שנים בלבד) .התנהג בגינוני קדושה מופלאים וכל
השבוע היה מתנזר מאכילת בשר ורק לכבוד שבת קודש היה מתיר לעצמו לטעום מהבשר.
נפטר ב-ג' בתשרי ה'תשי"ז ( .)1811חי כ 41-שנים .ציונו בהר-המנוחות בירושלים.
אביו :ר' מנשה .אמו :מרת שמחה .מרבותיו :המקובל חכם ר' יוסף חיים (מח"ס הבא"ח),
המקובל חכם ר' שמעון אגסי ,חכם ר' אברהם דנגור .חברותא :המקובל חכם ר' סלמאן
מוצפי .בניו :הגאונים ר' רפאל ,ר' שלום (ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים) .בתו :מרת שולה.
מתלמידיו :הגאונים המקובלים ר' עזרא עדס ,ר' אהרן עבוד ,ר' שאול שהרבני ,ר' אהרן
רפול ,ר' יצחק כדורי ,ר' שמואל דרזי ,ר' יעקב מוצפי ,ר' יחזקאל עזרא דורי (אבו מעתוק)

על העובדה ,כי הרב ניחן ברוח-הקודש ,יעידו הסיפורים המופלאים הבאים :לרבינו הייתה דודה בשם מרת אסתר ,אשר התגוררה בפרדס
חנה .מידי פעם הייתה מבקרת בבית הסב ר' יוסף זילכה ובבית רבינו .פעם כאשר עשתה שבת בבית הצדיק ,קרא לה רבי אפרים בצאת
השבת ואמר לה ,שמאחר והיא נותרה ערירית ,מוטב שתעשה משהו לתועלת עצמה .לבקשתה הסביר לה ,שאין איש יודע את קצבת חייו,
ולכן כדאי הדבר שתיתן לאחת הישיבות כהעדפתה איזה סכום כסף ,ושבתמורה ובטיחו לה שלאחר אריכות ימים ושנים יקראו קדיש
לזכרה ,שכן מעלת הקדיש גדולה עד מאוד .הדודה לא התלבטה ומיהרה להפריש סכום כסף לצורך זה .למחרת ,יום א' בשבוע ,בדרכה
חזרה מבית רבינו בירושלים ,ביקרה הדודה אסתר אצל ר' יוסף ,אחיו של רבינו וסיפרה לו בבכי על השיחה" .האם ראה ר' אפרים משהו?"
שאלה .ר' יוסף הרגיע את דודתו ואמר לה ,שאל לה לדאוג בשל כך ,שכן ר' אפרים דואג גם לרוחניות של האדם ,ואין בהצעתו דבר חריג.
הדודה אסתר נרגעה ואף החלה להתעודד ,וכאשר מצב רוחה טוב ומרומם נפרדה ממנו ומשפחתו ונסעה חזרה לביתה .כאשר נסעה,
שאלה רעייתו נזהת" :מה דעתך ,על מה שאמר ר' אפרים לדודה אסתר ,ולמה דווקא כעת? הרי היא הייתה פעמים רבות קודם אצל רבינו,
ומעולם קודם לכן לא דיבר איתה בנושא זה?" .האח ענה ,כי נראה לו שר' אפרים יודע ,ששעתה הגיעה ולכן אמר לה זאת ,אעפ"י
שממראה הדודה אסתר לא נראה שום דבר חריג ,שכן בריאה וחזקה הייתה ללא ספק .כעבור שלושה ימים ,ביום ד' בשבוע ,הגיע מברק
לבית הסב ,המודיע כי הדודה אסתר בת דינה ושמואל זילכה הכהן נפטרה לבית עולמה .בהקשר לזה מעניין לציין ,כי הדודה הותירה
עיזבון רב ובין היתר הייתה תיבה המכילה יהלומים יקרי ערך .מאחר ולא היו לה ילדים ,הרי שיורשיה היו ר' אפרים ואחיו ר' יוסף .על אף
שהיו אלו שנות החמישים המוקדמות ,שהתאפיינו בקשיים כלכליים עצומים ,ועוד בעלותם לארץ הרשויות העירקיים לקחו את כל רכושם,
סירבו הללו להישבע ,והרכוש כולו עבר לרשות המדינה.
לקרובת משפחתו הייתה ילדה בת שנתיים שחלתה פתאום ואושפזה בירושלים .הסבתא ביקשה מדודה ר' אפרים שיבוא לברך את
הילדה .רבינו נאות לבקשתה וכשהגיע למיטתה נעץ בה מבט אחד ,פנה לסבתא ואמר לה" :שהקב"ה ישמור לך על שאר ילדיך" .הסבתא
פרצה בבכי (שכן הבינה את משמעות הדברים) ואכן כעבור יומיים נפטרה ל"ע הילדה סילביה בת נזהת גלדיס זילכה הכהן ע"ה.
בשנת ה'תר"צ שנים מועטות לאחר שעלה לארץ נפטר אחיו ,ר' נעים זילכה בבגדד .כמובן ,באותם הימים לא היו טלפונים והודעות היו
נשלחות בדואר .במקרה זה שוגרו שליחים מבגדד לירושלים כדי להודיע לרבינו על פטירת אחיו .כשהגיעו השליחים היה זה היום השלישי
לפטירתו של נעים זילכה ,וכשהתייצבו לפניו ,בטרם פצו פיהם ,נפנה אליהם הצדיק ואמר להם" :אני יודע ,שקעה השמש" .דהיינו יודע
רבינו על פטירת אחיו ואין צורך שהם יאמרו זאת ,כדי שלא ישמשו שליחים לבשורות רעות.
פעם אחת הגיע רבינו לבית חבירו הצדיק המקובל ר' סלמן מוצפי .רבינו פנה לידידו וביקש שיבטיח לו ,שאת בתו לאה ,ישדך עם בנו
ר' רפאל .ר' סלמן תהה על בקשתו ואמר כי בתו עדיין קטנה (בת  )18ואחותה הגדולה טרם נישאה .הצדיק השיבו ,שהוא יודע והוא אינו
מבקש שיינשאו כעת אלא בזמן לאחר שתגדל מעט ואחותה הגדולה תינשא בקרוב" .ומדוע שלא נדבר לכשיגיע הזמן?" ,שאל ר' סלמן ,ור'
אפרים השיבו שעל כל פנים הוא מבקש את הבטחתו של ר' סלמן לשקול זאת ,כשיגיע הזמן ,ולאחר שיתייעץ עם רעייתו וישאל לדעתה
של בתו .ר' סלמן הבטיחו ורבינו הלך לדרכו .כשבועיים לאחר מכן נפטר רבינו ,והתבקש לישיבה של מעלה .אז הבינו את פשר
הדחיפות .כעבור שנה נישאו ר' רפאל בן ר' אפרים ,ומרת לאה בת ר' סלמן מוצפי .בחופה אמר לה ר' סלמן לבתו שתכבד את בעלה ,שכן
ר' רפאל הכהן בן ר' אפרים הינו ארי בן ארי ,בעוד היא ,בתו לאה ,בת שועל .ומדבריו אלו ניתן ללמוד על גודל ענוותנותו של ר' סלמן.
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

 -הַ גָאֹון הָ ַרב אֶ פְּ ַריִם הַ כ ֹּהֵ ן זצ"ל

רבי אפרים זילכה הכהן זצ"ל :נולד בבגדד בשנת ה'תרמ"ו ( .)1661בגיל  17החל ללמוד
בבית המדרש "בית זילכה" וזכה לקרבה מצד המקובל ר' יוסף חיים .כל לילה מחצות עד
עלות השחר למד את תורת הנסתר יחד עם ר' שמעון אגסי .משך כל היום אכל כשתי
פרוסות לחם ושתה כוס תה ,נודע במידת הצניעות והענווה ,נעים הליכות וכל מעשיו בסתר.
בשנת ה'תרס"ה ( )1811בהיותו כבן עשרים עדיין גזר על עצמו תענית דיבור והיה רק מאזין
לשעורים ,התנהגות זו גרמה לראש הישיבה ולחבריו ללימודים להניח כי אינו בקי בחומר.
באותו יום ביקר הגאון חכם ר' יוסף חיים ולאחר ששאלו לגבי ר' אפרים השיב הלה כי כנראה
אינו מבין את החומר אך מוטב שישהה בישיבה ולא ישוטט בחוץ .ר' יוסף חיים ביקש מר'
אפרים להגיע אליו ואמר לו כי עד כאן שתיקה ,ומעתה והלאה עליו לגלות את ידיעותיו.
לאחר מעשה זה התפרסם כגאון אדיר ומופלג בקדושה ובחסידות.
בשנת ה'תרפ"ד ( )1817עלה לארץ ישראל והוא התגורר בקטמון הישנה שבירושלים .לאחר
פטירת ר' סלמאן אליהו החל לכהן כראש ישיבת המקובלים "עוז והדר" .לאחר מכן כיהן
כראש ישיבת המקובלים "פורת יוסף" עד יומו האחרון ולמעלה מ 11-שנים.
זקן המקובלים בירושלים ,גאון אדיר בנסתר ,ענוותן מופלא .כל ימיו היה מרבה בתעניות
ובסיגופים כדי לכפר על הדור ולקרב את קץ הגאולה .בעל רוח-הקודש .שני בנים נפטרו
לו בהיותם ילדים קטנים (בהיותם כבני  1-7שנים בלבד) .התנהג בגינוני קדושה מופלאים וכל
השבוע היה מתנזר מאכילת בשר ורק לכבוד שבת קודש היה מתיר לעצמו לטעום מהבשר.
נפטר ב-ג' בתשרי ה'תשי"ז ( .)1811חי כ 41-שנים .ציונו בהר-המנוחות בירושלים.

כ

אביו :ר' מנשה .אמו :מרת שמחה .מרבותיו :המקובל חכם ר' יוסף חיים (מח"ס הבא"ח),
המקובל חכם ר' שמעון אגסי ,חכם ר' אברהם דנגור .חברותא :המקובל חכם ר' סלמאן
מוצפי .בניו :הגאונים ר' רפאל ,ר' שלום (ראש ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים) .בתו :מרת שולה.
מתלמידיו :הגאונים המקובלים ר' עזרא עדס ,ר' אהרן עבוד ,ר' שאול שהרבני ,ר' אהרן
רפול ,ר' יצחק כדורי ,ר' שמואל דרזי ,ר' יעקב מוצפי ,ר' יחזקאל עזרא דורי (אבו מעתוק)

אשר היה הגאון רבי אפרים בימי עלומיו ,עסק רבות בתענית דיבור ,עד שבאחד הימים גזר על עצמו שתיקה מוחלטת -כל היום ישב
ועסק בתורה ולא שח עם איש  .במעשה זה גרם ,שחכמי הישיבה לא הכירו בגדולתו ולא ביקשו את קירבתו ולא הכירו בכשרונותיו
ובידיעותיו המרובות .הגאון חכם ר' יוסף חיים הרגיש בכך ,ובאחד הימים קרא לפניו את ראש הישיבה בבית-המדרש :החכם הגאון רבי
אברהם דנגור ,ושאלו אודות הבחור אפרים כהן .ר' אברהם ענה לו ,כי בחור זה הנו שתקן ,ואינו מתערב כלל בסוגיות הנלמדות,
וכנראה ,חלש הוא בכישרונותיו" .אמור לאפרים שיבוא לפני!" -ציווה ר' יוסף על ראש הישיבה .עוד באותו יום הופיע הבחור בבית ר' יוסף,
כאשר כולו מלא תמיהה על אשר זכה להתייצב לפני רבה של בבל ביחידות.
ר' יוסף לא האריך עמו בשיחה .הוא פנה אליו בקול מצווה ואמר" :אפרים ,עד כאן שתיקה ,מכאן ואילך פתח פיך ויאירו דבריך!".
בישיבה "בית זילכה" היה נהוג שרא ש הישיבה היה לומד כל סוגיה יחד עם התלמידים בקול רם .וכאשר לאחר מן התלמידים היה דבר מה
להקשות או לחדש ,הוא היכה בידו על השולחן .עם השמע קול ההכאה ,היו הלומדים כולם משתתקים ,ואז הרצה התלמיד את דבריו.

והנה למחרת ,כמעט אחרי כל קטע שנלמד ,היכה ר' אפרים על השולחן .בבית-המדרש הושלך הס ,וכל העיניים הופנו אליו .להפסקותיו
של בחור זה לא הסכינו עד אז תלמידי הישיבה ,ועתה השתוממו לשמוע מפיו קושיות עמוקות ותירוצים נפלאים .הסוד התגלה ,ידו של ר'
יוסף היתה בדבר ואף קיבל שכר רב על שנשמע לר' יוסף .נהוג היה אצל החכם רבי יוסף חיים ,כאשר אדם רצה להכנס אליו ,אותו אדם
היה מוסר את שמו לאחד מבני ביתו של הרב .הלה היה עולה לחדרו של רבנו ומוסר את שם האורח ,ורק לאחר שקיבל רשות ,היה
מתאפשר לו לעלות לרבי יוסף.
בודדים בלבד ,מן המקורבים ביותר לרבי יוסף חיים היו רשאים לבקר בכל עת ללא אישור מוקדם .עתה נוסף גם רבי אפרים על חבורת
המקורבים ,והיה נכנס ויוצא מבית הגאון ר' יוסף חיים ככל אשר נצרך וללא אישור מוקדם בשכר ששמע לדברי הרב עד שגדל לגאון
בישראל.

מ

השמים שמרו על רבנו שכל ימיו הקפיד מאוד על כשרות המאכלים ,לבל יכשל חלילה שלא בידיעתו .מסופר שפעם אחת בליל שבת
חלם ר' אפרים כי הבשר שבתוך החמין שבביתו אינו כשר ,ושמע קול שמצווה אותו לא לטעום מהבשר .תמה על כך הרב ,בשל העובדה
כי הוא בעצמו קנה את הבשר מאדם ירא -שמיים שכל גאוני ירושלים קונים רק אצלו בשר לכבוד שבת .איך יתכן אם כן שהבשר אינו כשר?
בבוקר חקר רבי נו לדעת מה הוכנס לתוך החמין ,ולאחר חקירה מאומצת ,נודע לו כי העוזרת הלכה וקנתה על דעתה מעט שומן כדי
להשביח את טעם החמין.

ה

רב הגאון חכם אפרים הכהן היה תלמיד ותיק של בעל הבן איש חי (חכם ר' יוסף חיים זצוק"ל) .בעל הבן איש חי נהג בכל יום ללמוד
לאחר התפילה עם תלמידיו .ומנהגם היה לשבת על גבי מחצלאות שהיו מונחות על הרצפה ,ואת הנעליים היו מניחים בכניסה לבית
המדרש .פעם אחת ,בעודם לומדים הגיע אדם אחד שרצה לשאול שאלה את ר' יוסף חיים .הרב קם כדי לענות לו על שאלתו ,וחכם
אפרים הכהן ניצל את ההזדמנות ונטל את נעליו של ר' יוסף חיים ונישקם .חזר הרב וראה את מעשיו של חכם אפרים ואמר לו" :חכם
אפרים ,מה אתה עושה?" ומהפחד נפלו הנעליים מידיו של חכם אפרים לרצפה .לאחר זמן אמר חכם אפרים" :תאמינו לי שנשקתי את
הנעליים של ר' יוסף חיים כמו שאני נושק תפילין"
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אִ ם ִראׁשֹונִים

כמַ לְּ ָאכִים -הָ ַרב ְּרפָ אֵ ל י ַעֲ ק ֹּב ָדוִד וִילָ בְּסְּ ִקי  -רידב"ז זצ"ל
ְּ

הרב רפאל יעקב דוד וילבסקי זצ"ל הידוע
בכינוי רידב''ז ו'הרב מסלוצק' :נולד ב-ל'
שבט ה'תר"ה ( )1671בקורבין (מחוז גרודנה).
עוד בצעירותו נודע כעילוי .בהיותו בגיל
עשרים ושלש נבחר לשמש כרב באזבלין.
בשנת ה'תרל"א ( )1641שימש כדרשן ורב
בווילנה .בשנת ה'תרמ"ג ( )1668שימש כרב
בפולוצק .בשנת ה'תרמ"ז ( )1668החל לשמש
כרב בווילקובישק .בשנת ה'תר"נ ( )1668החל
לשמש ברב בסלוצק וייסד שם ישיבה .משנת
ה'תרנ"ט ועד לשנת ה'תרס"ב ()1686-1811
ערך את פירושו על התלמוד הירושלמי.
בשנת ה'תרס"ג ( )1818עבר לארה"ב במטרה לחזק את היהדות והתמנה לרב בשיקגו .בשנת התרס"ה ( )1817עלה
לארץ ישראל ומונה לרבה של צפת .ייסד את ישיבת 'תורת ארץ ישראל' .זכרונו היה נפלא ,וידע כמה מסכתות בש"ס
בעל פה .בקי בתלמוד בבלי וירושלמי ורוב הפוסקים .התמדתו היתה עצומה .הקדיש רוב ימיו לתלמוד ירושלמי-
בשל אהבתו העזה לארץ ישראל .נפטר ב-א' תשרי ה'תרע"ד ( .)1811ציונו בצפת .חי כ 86-שנים.
אביו :ר' זאב .אשתו :מרת הנדיל .מתלמידיו :ר' איסר זלמן מלצר .ילדיו :מרת וולה (נישאה לר' יוסף קאנוויץ -מח"ס 'דברי
יוסף') ,מרת לאה גיטל (נישאה לר' ישראל יהונתן ירושלימסקי ,רב בליטא) ,ר' משה בצלאל ,ר' אהרון יצחק ,ר' שלמה.

מספריו• :מגדל דוד -חידושים ופלפולים בתלמוד בבלי וירושלמי •חנה דוד -חידושים על מסכת חלה בתלמוד ירושלמי
•תשובות רידב"ז •נימוקי רידב"ז -פירוש לתורה •שו"ת בית רידב"ז •חידושי רידב"ז ותוספות רי"ד -ביאור על
התלמוד הירושלמי •פאת השולחן -ביאור מצוות התלויות בארץ והלכות שביעית •קונטרס שמיטה.
רבינו התגורר בשנותיו האחרונות בעיר צפת .באחד הימים היה לו יום הזיכרון לאביו ,ובבואו לבית-הכנסת לתפילת מנחה ,ראה כי עדיין
הקדים ויש לו להמתין עד זמן התפילה .עמד ,איפוא ,והמתין והרהר לעצמו ,כשהוא נשען על הסטנדר ,אבל תוך כדי הרהור -החל לפתע
לבכות חרישית .היה שם אחד המתפללים שהבחין בדבר .הוא ניגש לרידב"ז ושאל אותו ,כדרך אנשי צפת החריפים והממולחים" :מבין אני
את הבכי שבכיתם ,כי היום הוא יום הזיכרון לפטירת אביכם .אבל הלא הוא נפטר כשכבר היה בן שמונים ומעלה ,וגם עברו כבר
למעלה מחמישים שנה מאז הלך לעולמו ,מה איפוא ,נזכרתם דווקא עכשיו לבכות?".
השיב הרידב"ז ואמר" :אתה צודק ,אבל אספר לך במה נזכרתי ,כדי שתבין מדוע בכיתי .כאשר הייתי ילד ,שלח אותי אבי ללמוד אצל
המלמדים המעולים ביותר ,כי הוא תמיד אמר' :יעקב דוד נתברך בראש טוב ובהרבה כישרון' ,ופעם אחת אף שמעתי שאמר לאמא' :יעקב
דוד יצמח ויהיה למדן גדול ,ולכן אנחנו מוכרחים לקחת לו את המלמד הטוב ביותר' .ואמנם היה בעיר מלמד מוכשר מאוד ,אלא שהוא
ביקש את שכרו :רובל שלם לכל חודש ,וזה היה הרבה כסף".
" אבי" ,המשיך הרידב"ז לספר" ,היה במקצועו בונה תנורים ,מזה התפרנס ,אבל בדוחק גדול ובעניות רבה ,אבל למרות זאת ,כאשר נגע
הדבר בשכר לימוד למלמד -לא הייתה אצלו שום שאלה ,מוכרחים לשלם למלד ,שהוא הטוב ביותר ,כמה שהוא דורש .כך התחלתי ללמוד
אצלו בתחילת הזמן ושקדתי על לימודי בהצלחה.
חלפו שלושה חודשים מאז התחילו הלימודים ,אבל אבי לא שילם למלמד כל אותו הזמן ,כי לא מצא מניין לקחת .המלמד המתין עד אז
בסבלנות ,אבל כאשר עבר זמן כה ארוך ,שלח אותי הבייתה עם פתק' :המתנתי שלושה חודשים ,ולא קיבלתי שום תשלום ,יותר אינני
יכול להמתין .הואילו בטובכם לשלוח לי את המגיע לי ,אחרת לא אוכל להחזיק עוד את הילד'.
כאשר הבאתי את הפתק ,פרצה בכיה בבית ,אין כסף לשלם למלמד ,אבל יעקב דוד הלא צריך ללמוד אצל מלמד טוב! מה בכל זאת עשה
אבי? הנה ,ב דיוק באותו בוקר שהמלמד שלח אותי עם הפתק הביתה ,הוא שמע בבית-הכנסת שגביר אחד הקים בית חתנות לבנו ,והיה
צריך לבנות לו תנור ,אלא שבית-החרושת ללבנים הפסיקו מסיבה כלשהי לפעול ולא נמצאו לבנים עבור התנור .הגביר ,שלמרות זאת רצה
לבנות את התנור בבית-בנו ,הודיע כך אותו בעל-מלאכה שיביא לו לבנים -הוא ישלם לו גם בשביל הלבנים וגם הקמת התנור סך של
שישה רובלים ,טבין ותקילין.
אם כן ,אמר אבי לאמי" :יודעת את מה? אם אין אפשרות להשיג לבנים ,נפרק את התנור שלנו ויהיו לי מזה לבנים ,ואז אלך לאותו גביר
ואבנה לו את התנור בשביל בנו ,כך יהיו לנו ששה רובלים ,ומזה נוכל לשלם למלמד.
אמר ועשה .הוא פירק את התנור בבית ,הלך אל הגביר ובנה מן הלבנים תנור חדש בבית-בנו וקיבל את ששת הרובלים .בשמחה
רבה חזר הביתה ,קרא ואמר לי' :יעקב דוד ,קח לך ששה רובלים ותן אותם למלמד שלך ,שלושה בשביל שלושת החודשים שעברו ,ועוד
שלושה -לשלושת החודשים הבאים של הזמן .לך נא אליו ותתאמץ ללמוד היטב.
"אנחנו בבית" ,הוסיף הרידב"ז" ,כל בני המשפחה ,האבא ,והאמא וכל הילדים -כולנו קפאנו מקור במשך כל אותו החורף ,בקושי
הצלחנו להתכרבל בתוך סמרטוטים ,בקושי רב יכולנו לישון מרוב קור ,אבל הכל בשביל שיעקב דוד יוכל ללכת ללמוד אצל המלמד
הטוב ביותר .כזאת הייתה מסירות-הנפש כדי להנחיל תורה לילד בישראל".
"למה ,איפוא ,בכיתי?" ,סיים הרידב"ז את סיפורו" ,כי הנה עכשיו ,בטרם צאתי מן הבית לתפילה ,חשתי קצת קור בגופי ,וכבר מיהרתי
לחשוב לעצמי ,שאולי כדא י להימנע מלצאת החוצה ולהתפלל בבית .והנה ,אז הרי יכלו הורי וכל הילדים לסבול קור אימים כל
תקופת החורף בשביל תלמוד תורה שלי ,ועכשיו היאך עלתה בי מחשבה להישאר בבית בגלל מעט קור .על זה היה הבכי שלי!".
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 -הָ ַרב מ ֹּׁשֶ ה הַ כ ֹּהֵ ן זצ"ל

הגאון רבי משה הכהן זצ"ל הנודע כ'כליל המדעים' :נולד בשנת
ה'תקנ"ג ( .)1481חכם גדול ,וידיו רב לו בכל מקצועות התורה.
גאון בנגלה ובנסתר .בקי היה גם בחכמת הקבלה ובכתיבת
קמיעות .אף בחכמות נוספות שלט היטב ,והיה מתמחה בגורל
החול ,בחכמת המזלות ,בחשבון ובהנדסה ,עד כי נהוג היה לכנותו
'כליל המדעים' .בכישרון כתיבה נדיר ומיוחד ,ניחן רבי משה ,ובזה
היה עיסוקו לצורך מחייתו בבית המלכות בתונס ,ולאחר מכן אצל
השופט בג'רבא .על אף כל טרדותיו בכתבי וחשבונות הממשלה,
שם היה לילות כימים על לימוד התורה ,וכל עת פנוי מעבודתו,
מנוצל היה להגות בתורת ה' ,עד שלא הניח פינה וזווית בכל
חלקי התורה שלא נשתטח בה.
ובאחרית ימיו ,חלה הרב ,ונסע לעיר ליוורנו שבאיטליה לבקש
מזור לחוליו ,אך לדאבון לב לא הועיל לו ,ונפטר בליל ב' של ראש השנה ה'תרכ"ג ( .)1681חי כ 41-שנים .לפני מספר
שנים הועלו עצמותיו מליוורנו (ציונו היה בסמוך לציונו הקדוש של החיד"א זצ"ל) וכיום ציונו במושב איתן שבנגב.
אביו :ר' שאול (גאב"ד ג'רבא) .אימו :מרת תרכיה .בניו :הגאון ר' שלום (אמו נפטרה ביום מילתו) .מספריו• :זכות משה -על
התהלים •פני משה -על התורה הכולל הערות ענייניות ,קצרות וקולעות על דברי המפרשים •פני משה -על שו"ע.
א חד השרים מהיושבים ראשונה במלכות ,נתוודע לחכמתו של רבינו .שנינותו ופיקחותו ,הקסימו את לבו והיה מרבה להשתעשע עמו
בדברי חכמה .באחד הימים ,החל השר להלל בפניו את אמונתו ודתו ,ושאלו "מדוע אתם היהודים אינכם מאמינים בדתנו?" .חשש הרב כי
אם יענה לשר תשובה ניצחת הפוגעת בדת האיסלם ,ינקום בו השר ויעליל עליו לפני המלך .ולכן בכל פעם שנטפל אליו השר בקושיות
מעין אלו ,התחמק והסיט את השיחה לענינים אחרים .יום אחד ,החליט השר לא לוותר ,ועמד על כך שישיב הרב על שאלתו ,ולא ידחהו
בקש" .אם לא אשמע תשובה מפיך" ,טען השר בלהט" ,מסיק אני כי אין בפיך מענה לשאלותי"  .משראה הרב כי עומד השר איתן בדעתו,
דיבר עמו גלויות ואמר "ראה ,אין לי כל בעיה לענות על שאלותיך ,אך יודע אני כי כאשר אנצחך בויכוח ,תשמור בלבך שנאה וטינה עלי!".
"אם משום כך" הניף השר את ידו בביטול " ,אל תירא ואל תחת! מבטיח אני לך ,כי לא אשמור דבר בלבי ,ולא אעשה עמך כל רעה.
הלא אין אנו מתנצחים ,אלא בדרך ויכוח עיוני"" .אם כן" ,נענה הרב" ,שאל את שאלותיך"" -דע ,כי אהבתך נטועה עמוק בתוך לבי ,וצר
לי עליך כי תתייסר לאחר מותך בעונשים נוראים" החל השר במסע השכנוע" ,מי שאינו מאמין בדתנו ,נענש בגיהנם ,ולהיפך המאמין
בה ,מובטח לו כי ינחל לאחר מותו גן עדן .אם כן ,חוס על עצמך! המר את דתך ,וטובה תהיה אחריתך!".
רצה ר' משה ,להוכיח לו על פניו אחת ולתמיד את איוולתו ,בדרך מוחצת שלא ימצא עליה מענה" ,ראה" ,פנה אל השר" ,שאלה גדולה
שאלת ,ודורשת היא ישוב הדעת ודעה צלולה .אולם כעת טרוד מוחי בפתרון חידה סבוכה נושאת פרסים שפורסמה היום בעיתון ,ואין
שכלי פנוי להתבונן בדבריך" .שמע כך השר ,והעניין קרץ לו "אוהב אני להשתעשע בחידות ,הגידה נא לי את דבר החידה ,אולי אמצא את
פתרונה" הפציר השר בסקרנות .ניאות הרב וסיפר לשר את דבר החידה :מלך אחד כבש מחוז מסוים ,ומינה עליו מושל מטעמו .קבע לו
ה מלך חוקים שלפיהם ינהל וינהיג את המחוז ,אך תנאי אחד התנה עמו" :אם תשנה דבר אחד מכל אשר דברתי אליך ,אחת דתך
להמית!" הסכים השר ,וניהל את מקומו כפי החוקים שקבע לו המלך.
לפנים נהוג היה באותה מדינה ,כי הנתפס בגנבתו ,כורתים את ידו .עתה ,כשנכנסו החוקים החדשים לתקפם ,הומר ענשם של הגנבים
למאסר או לקנס  .סר מורא הגניבה ,ורבו הגנבים .החלו הבריות להתמרמר והביעו תרעומת .יום אחד הופיע בארמון המושל ,איש חשוב
ונכבד ,לבוש בגדי מלכות הדורים .ני גש אל אותו מושל וצווהו "בפקודת המלך עליך לשנות את החוק שהורה לך בענין גניבה! השב מיד
את עונש כריתת היד למקומו ,ועצור את גל הגניבות .דע ,כי אם לא תעשה כן ,ימיתך המלך בעינויים קשים!" .נבוך המושל ,ולא ידע מה
יעשה וכיצד ינהג ,הלא ציווהו המלך קודם הכתרתו לבל ישנה מן החוקים מאומה ,ושמא אדם זה הנו רמאי?! או שבאמת נאמנו דבריו,
והמלך אכן חזר בו ,ושלחו להודיעו זאת?! ועתה ,מה יעשה אותו מושל ,כדי שלא יסתכן וימיתו המלך? "זו היא החידה אותה מציג העיתון
לפני קוראיו ,ומבקשם לפותרה בהוכחות חותכות" סיים הרב.
כשמוע השר מפי הרב את דבר החידה ,צחק וקרא" :פתרון החידה פשוט עד מאוד!" וכשזיק ניצחון בעיניו .והוא הוסיף בלעג" :מתפלא אני
כי טרם מצאת את פתרונה"" .נו ,נשמע מה בפיך" .נענה השר" :הלא בתחילה כאשר מינה המלך את המושל ,פה אל פה דיבר עימו ,ולא
על ידי שליח ,אם כן מה מקום יש להסתפק! ודאי שהוראת המלך במו פיו ,עדיפה על ציווי השר שאין בו ודאות מוחלטת .ועל כן אין לאותו
מושל לשנות מאומה מדברי המלך .לּו חפץ היה המלך לשנות את החוקים ,כי אז היה עליו להזמינו לארמונו ולדבר עימו כאשר עשה
בתחילה ,ולא לשלוח שליח .אין זאת אלא כי השר בדה את הדברים מלבו ,או שנשלח לנסות את המושל ,ואף אם נניח כי אכן שלחו
המלך אליו ,ודברי אותו שליח אמיתיים" ,הטעים השר" ,מכל מקום לא יוכל המלך להענישו על כך ,כי יטען ,שמכיוון שניצבו לפניו שתי
דרכים שמוטל בהן ספק ,העדיף לבחור בוודאית יותר" ,סיים השר את פתרונו בתחושת סיפוק .לתשובה זו ציפה הרב .הוא הנהן בראשו
לאות הסכמה " ,הנחת את דעתי" אמר ,והמשיך בנינוחות "כעת אחר שמוחי פנוי מחידה זו ,נוכל לעסוק בשאלתך בעניין הדת".
הניח הרב את ידו על מצחו ,ועשה עצמו כמתבונן וחושב בשאלת השר ,ולפתע הזדעק בתמיהה" :כלום עדיין לא מצאת מענה לשאלתך על
אמונתי?! ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר! הלא אך לפני רגע קט במו פיך ענית על השאלה בטוב טעם ודעת!" .השר לא הבין והרב פירש
"במעמד הר סיני ,דיבר עימנו ה' אלוקינו פנים אל פנים במראה ולא בחידות ודבריו שמענו מתוך האש ,שם ציונו ה' חוקים ומשפטים
 עשרת הדברות .חוקים אלו שמענו מפי מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו ,ואם כן כיצד נקבל דברי שליח האומר כי עלינו לשנותהחוקים ולקבל עלינו דת אחרת?" .כשמוע השר את דברי הרב ,חוורו פניו .הוא נדהם מפקחותו של הרב ,שהוציא מפיו את התשובה
בצורה כה מתוחכמת" .כעת ,רואה אני כי האמת איתך" ,הודה השר ,והבטיח בהכנעה" ,יותר לא אטרידך בשאלות בעניינים אלו".
* התמונות והסיפורים אודות הרב באדיבות ידידי ורעי ,הסופר והעורך ר' עובדיה חן מתוך ספרו החדש 'עמוד ההוראה' בהוצאת מכון 'הרב מצליח'
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 -הַ מְּ ֻקבָ ל הָ ַרב סָ לִ ימַ אן (ׁשְּ ֹלמ ֹּה) אֵ לִ יָהּו זצ"ל

המקובל חכם הרב סלמאן אליהו זצ"ל -נולד בבגדד בשנת התרל"ב ( )1648בבגדד
(עירק) למשפחת סוחרים עשירה כבן יחיד .הוריו שלחו אותו לבית-הספר בו רכש השכלה
הכוללת שפות זרות .וזאת ,כדי שבבוא היום יוכל הבן לנהל את עסקי המשפחה .רבינו
התבלט מגיל צעיר על יתר בני גילו בכשרונותיו .מוריו השתאו לנוכח תפיסתו המהירה
וזכרונו הנדיר .תוך זמן קצר שלט היטב בשתי השפות האנגלית והצרפתית על בוריין
והוא התקבל ללימודים באוניברסיטת 'אוקספורד' באנגליה .שבוע ימים לפני ההפלגה עבר
ליד ביהמ"ד 'בית-זילכה' והוא נשאר ללמוד .שקידתו הייתה מופלאה .את האוכל שקיבל
בביתו חילק בין תלמידי חכמים עניים .רק בלילה כשחזר לביתו טעם דבר מה .לאחר
שנתיים של שקידה ללא לאות בתורה .התפרסם שמו כבקי בכל הש"ס ובספרי
הפוסקים .לאחר שקיבל את הסכמת רבותיו ,החל לעסוק גם בחוכמת הקבלה ,ותוך
שנה אחת היה בקי בספר 'עץ החיים' ובשמונת השערים לרבינו האריז"ל.
בעצת חכם ר' יוסף חיים עלה לירושלים חסר כל .עקב שליטתו ובקיאותו בשפה ובתרבות
האנגלית מונה לתפקיד מזכיר הנציב העליון .אולם עד מהרה התפטר כיוון שביקש
להשקיע את כל זמנו בתורה הקדושה .בקי בכל חלקי הפרד"ס ,ידע בעל פה את ספר
הזוהר ,כתבי האריז"ל והרש"ש .סגפן .שימש כראש ישיבת המקובלים 'עוז והדר'.
בשנת ה'תרצ"ט ( )1816חלה ומאור עיניו כבה והיה מתפלל את כל התפילות בע"פ עפ"י
כוונת הרש"ש כולל ר"ה ויום הכיפורים .נפטר בירושלים ביום שני של ר"ה ,ב' בתשרי
תש"א ( .)1871חי כ 86-שנים .עוד באותו יום ,בעיצומו של חג הובא למנוחת עולמים בהר
הזיתים .בסמוך לציונו של הרש"ש הקדוש ,שבתורתו הגה כל ימיו.
אביו :יוסף .אישתו :מרת מזל (בת ר' שאול צדקה ומרת שמחה -בת אחותו של חכם יוסף חיים
ה'בן איש חי') .ילדיו :הראשל"צ מרן ר' מרדכי ,ר' נעים ,מר שמעון ,ד"ר אפרים ומרת רחל.

מרבותיו :הגאונים המקובלים חכם ר' עבדאללה סומך ,חכם ר' אפרים הכהן ,חכם ר' בן
ציון מרדכי חזן חכם ר' חיים שאול דוויק הכהן .מתלמידיו :המקובל חכם ר' יצחק כדורי
•מספריו :כרם שלמה -על עץ חיים (שישה כרכים).

ה סיפור כיצד הרב העפיל לרום המעלה הינו מופלא ביותר .ונלקח מתוך הספר 'חכמי בבל' :בבית משפחת אליהו את בנם היחידי ,שלחו
לביה"ס בו רכש השכלה הכוללת שפות זרות .כדי שבבוא היום יוכל הבן לנהל את עסקי המשפחה .מוריו השתאו לנוכח תפיסתו המהירה
וזכרונו הנדיר .תוך זמן קצר שלט היטב בשתי השפות האנגלית והצרפתית על בוריין .הוריו רוו נחת ,תעודות הערכה וההצטיינות
שקיבל בגמר לימודיו פתחו לפניו את כל השערים .הוריו התעתדו לשולחו לאחת האוניברסטאות שבאנגליה .שבוע ימים לפני זמו ההפלגה
לאנגליה עבר רבינו ליד בית-המדרש "בית -זילכה" בקעו לאוזניו קולות של התלמידים שהתנצחו זה עם זה במלחמתה של תורה .נכנס
הרב סלמאן שהיה אז כבן  16שנים בלבד ,והמחזה שנגלה לנגד עיניו השאירו פעור פה .לאחר דקות ארוכות נטל הרב סלמאן את אחד
הספרים והתיישב ללמוד .לפתע נגלה לפניו עולם קסום ונפלא ,שמימיו לא שמע ולא הכיר .השעות חלפו בזו אחר זו.
לפנות ערב הגיע לביתו ואז שאלו אביו יוסף" :היכן היית כל היום?" ,הרב היה גלוי לב ואמר לאביו" :גיליתי היום את יעוד חיי .החלטתי
להקדיש את כל עמלי לתורה" .הוריו נדהמו .דודו פנה אליו ואמר" :זה בלתי אפשרי ,כבר רכשנו עבורך את כרטיס נסיעה ואתה חייב
לעשות את רצון הוריך" .אולם הרב התנגד בכל תוקף ובסופו של דבר הוריו נכנעו לו .שקידתו היתה מופלאה .את האוכל שקיבל בביתו
חילק בין תלמידי חכמים עניים .רק בלילה כשחזר לביתו טעם משהו .מסופר ,כי פעם הקשה הרב קושיה עצומה שעוררה הדים בכל
בית-המדרש .כולם ניסו למצוא תרוץ -אך ללא הועיל .לבסוף ,פנה אחד מן הרבנים לרב סלמאן ואמר לו" :בווילנה הדפיסו ש"ס חדש עם
הגהותיו של רבי שמואל שטראשון .אולי שם תמצא הקושיה והתרוץ" .הש"ס היה יקר ערך לעין ערוך ,ועדין לא הגיע לבגדד .הרב לא
היסס .הוא לקח את כל חסכנותיו והזמין מווילנה את הש"ס החדש .ואכן ,בהגהות הרש"ש מצאו את הקושיה ואת התרוץ .הש"ס
המפואר המשיך לפאר את בית-המדרש שנים ארוכות .לאחר שנתיים של שקידה ללא לאות בתורה .התפרסם שמו של רבינו כבקי
בכ ל הש"ס ובספרי הפוסקים .לאחר שקיבל את הסכמת רבותיו ,החל לעסוק גם בחוכמת הקבלה ,ותוך שנה אחת היה בקי בספר
"עץ החיים" ובשמונת השערים לאר"י הקדוש .אחד מחבריו ,הלך וסיפר למרן רשכב"ג הגאון ר' יוסף חיים זצ"ל על ר' סלמאן שתוך
שלוש שנים בלבד קנה ידיעה מקפת ומעמיקה בכל הש"ס ובכתבי האריז"ל .ר' יוסף התקשה להאמין .חלפו ימים אחדים ור' סלמאן ניגש
ל ר' יוסף חיים זצ"ל להזמינו לסעודת סיום הש"ס שהוא עושה .החל מרן ר' יוסף לדבר עימו בדברי תורה .ומצאו גדוש בכל התורה כולה-
בנגלה ובנסתר .ר' יוסף אמר" :אומנם אין דרכי ללכת לסעודות ,ואף לא לסעודות מצווה .אולם הפעם אשנה ממנהגי ואי"ה אשתתף".
כל אותה עת הסתיר רבינו את מעשיו ואת יגיעותיו העצומות אף מבני משפחתו .הוא ידע כי דודו כועס עליו מאוד .כאשר קנה ספרי קודש
היה מניח אותם בשק ועל ספריו היה מניח אבטיחים .פעם בעת סעודה החל דודו לבזותו ואת לומדי התורה .ר' סלמאן לא יכל להבליג
ונלחם שערה .דודו ניגש להכותו ,והניף את ידו ,ונתקל במיחם מלא במים רותחים .כל המים החמים נשפכו על ידי הדוד .הדוד הוציא
מהבית את כל ספרי הקודש .למחרת ,נפל דודו למשכב .בכל גופו עלו פצעים וחבורות ,הוא הזמין רופא מומחה מאנגליה .כאשר בדק
הרופא את החולה אמר" :בפצעים כאלו לא נתקלתי בחיים ,כמדומני שאין כל תרופה לכך" .הדוד הבין שאם רצונו להתרפא ,עליו לבקש
סליחה מרבינו  .הרב הגיע לדוד ששכב על ערש דוי .הדוד ביקש מחילה בדמעות שליש והבטיח שלא יפריע לו ללמוד .למרבה הפלא,
לאחר תקופה קצרה ,הדוד הבריא לחלוטין .מיד הלך הדוד ותרם סכום כסף גדול עבור ת"ח עניים .לאחר מעשה זה ,שמו של רבינו
נישא בהערצה כצדיק וקדוש .לאחר מכן עלה לירושלים ללא כל .ספרה הרבנית כי הרב היה מקבל כל חודש תרומה זעומה שבקושי רב
היתה מספיקה כדי לפרנס את המשפחה .פעם ,כשחזר בראש חודש ,ביקשה הרבנית את הכסף שקיבל מהישיבה כדי להאכיל את עולליו
הקטנים .אולם הרב סיפר כי בדרכו ,פגש בעני המטופל בילדים שהיה זקוק לכסף בכדי לקנות תרופות לאחד מבני משפחתו ונתן לו את
כספו .כשסיפר לספר על הצרות של העני ,החל בוכה מתוך צער משל היה אחד מבניו.
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

ְּנּוקא מִ סְּ טֹולִ ין זצ"ל
 -הָ ַרב י ִשְּ ָראֵ ל ּפֶ רלֹוב זצ"ל -הַ י ָ

רבי ישראל פרלוב זצ"ל הידוע כינוקא מסטולין -נולד ב-י' בכסלו ה'תרכ"ט ( .)1686נקרא
על שם הבעל־שם־טוב הקדוש .בהיותו כבן ארבע נתייתם מאביו .אולם החסידים לא חיכו
עד שיגדל והכתירוהו כ"רבי" ,ומכאן שמו "הינוקא מסטולין" .מכל רחבי המדינות נהרו
אליו חסידים להתברך ולהיוושע בעצה ותושייה .אהבוהו אהבת נפש.
הייתה לו חכמת אלוקים וגדלות נשגבה מתוך ענווה ושפלות ברך .מלומד בנסים .בעל
רוח-הקודש .גאון .נפטר ביום ב' ראש השנה ,שנת ה'תרפ"ב ( ,)1881בעצומה של התפילה
בהיותו בעיירת מרפא .ציונו בפרנקפורט דמיין .חי כ 11-שנים .למחרת ראש השנה טמנוהו
בפרנקפורט הקרובה לעיר המרפא (וזאת על־פי צוואתו שלא לטמנו במקום רחוק משם) .הציון
נודע כמקום תפילה ,ורבים המשתטחים על ציונו ורואם ישועות עד עצם היום הזה.
סבא :ר' אהרן מקרלין (השני) .אביו :ר' אשר מקרלין (השני -בנו של בעל "בית אהרן" מקרלין).
אשתו :מרת ברכה שיינדל הי"ד (בתו של דודו זקנו רבי דוד מזלטיפולי [טשרנוביל] -עלתה באש
העקדה של סטולין בכ"ט אלול ה'תש"ב .)1878 -ילדיו :ר' אשר זצ"ל הי"ד ,ר' אהרן זצ"ל הי"ד ,ר'
יעקב חיים מטורויט זצ"ל ,ר' משה הי"ד (מילא את מקומו בסטאלין) ,ר' אברהם אלימלך הי"ד,
האדמו"ר ר' יוחנן (מילא את מקומו בלוצק ואשר ממנו המשיכה השושלת .בשנת ה'תש"ו [ ]1871עלה
לארץ והוכר כרבם של חסידי סטולין-קרלין) .חתניו :ר' שלום מקומרנא ,ר' אברהם יעקב שפירא
מגוואזדיץ הי"ד ,ר' משה מסטפין ,ר' שלום רוקח מאפטא (בן האדמו"ר ר' יששכר דב מבעלז).

ה

רה"ח ר' דוד זונדער סחרובר ז"ל היה נחשב לעשיר בעיר סחרוב ,והייתה לו רפת גדולה של מאות
בהמות ,יום אחד פרצה מגיפה ברפת והפילה חללים רבים ,בצר לו קם ונסע לסטולין ,אותו היום יום
שישי היה ,ועל אף כל מאמציו להגיע מוקדם לעיר כדי לספר לרבינו על האסון ,הגיע לשם ,בשעה שכבר
כולם צעדו לעבר בית-הכנסת לתפילת מנחה.

ר' דוד נכנס בחופזה לבית-הכנסת ביודעו ,שכל שעה נופלים חללים ברפת ,וההפסד הוא עצום ,אך
בפנים כבר ראה ,שרבינו התחיל כבר את תפילתו באמירת "הודו"… הוא נעמד בסמוך לרבינו ובהה
במחשבות על זכותו העצומה לשבות עם רבינו תחת קורת גג אחד ,עודו חושב ורבינו סובב ראשו לעברו
וקרא בקול" :ויברכם ,וירבו מאד ,ובהמתם לא ימעיט"… ואחר סובב פניו לאחור והמשיך בתפילתו.
ר' דוד בשמעו דבריו של רבינו הבין ,שהרבי ברוח-קודשו כבר ראה את מטרת בואו וכבר אין טעם לספר
על מטרת ביקורו ,ובמשך כל השבת היה בשמחה עצומה ,לפי שידע על פי דברי הצדיק שכבר נושע,
ואכן במוצאי שבת כשחזר לעירו שמע את הבשורה ,שהמגיפה נעצרה מיד עם כניסת השבת.

א

צל רבינו היה נהוג ,כי החסידים מביאים דמי מעמדות פעם בחודש לפרנקפורט ,והיו מכניסים קוויטל
עם כל שמות החסידים ,שהביאו דמי מעמדות ,באחת הפעמים הכניסו לפרנקפורט מעמדות מעיר אחת,
ששם התגוררו חסידיו ,ומחקו מהקוויטל את שמו של אחד החסידים ,אשר התגורר שם.

כאשר תמה רבינו מדוע לא כתבוהו בקוויטל ענו לו ,כי אותו חסיד ל"ע סר מן הדרך הישרה ,ולכך לא
כתבוהו ברשימה .שאל אותם רבינו" :מדוע הנכם מתערבים בעניינים לא לכם ,אלו הם העניינים שלי?",
וציווה ,שיכניסוהו מיד לרשימה ,וכמובן כן עשו .כעבור זמן לא רב הפך האיש לבעל תשובה גמור ,ושב
מדרכו הרעה ,עד כדי כך ,שכשהיה אומר "ברוך שאמר" היה מה לשמוע ולהתחזק באמונה שלמה
בבורא יתברך.

ס

יפר בנו הרה"ק רבי יוחנן מקארלין ,כי אצל רבינו נתגדלה יתומה אחת והגיעה לפרק הנישואין ,אולם
עדיין לא מצאה את זיווגה .היא הזכירה את עצמה לפני רבינו כמה וכמה פעמים ,כדי שישתדל למצוא
שידוך בעבורה.
פעם אחת בא בחור אחד ושמו יעקב לייב (שהיה גר אח"כ בעיר "ניקאלייב" ,הבחור היה גבה קומה וגבר אלים ואיש פשוט) והזכיר את
עצמו לפני רבינו ,שהיות שהגיע גילו לגיל ההתייצבות לצבא וקיבל הוא זימון להתייצבות ,על כן מבקש הוא ,שרבינו יתפלל בעדו ויברכהו,
כי ייפטר מצרה זו ולא יאלץ להתגייס.
השיבו רבינו ואמר" :אם אנשים כמוך לא ילכו לצבא ,מי ילך? הרי איש בריא אתה!" .באותו מעמד עמד חסיד אחד ,שאמר לרבינו ,כי היות
שרבינו מבקש שידוך עבור היתומה ,על כן יברכהו רבינו ,שייפטר מן הצבא ובשכר זה ישא את היתומה ,אמר רבינו ליעקב לייב:
"התסכים לשידוך? והאם תשמור הבטחתך ,אם תשוחרר מהצבא?" -השיב יעקב לייב" :הן!".
"אם כן" ,אמר רבינו ליעקב לייב" ,לך והתייצב לצבא" (כי בשכר זה יגן עליו שיפטרוהו) .הלך יעקב לייב באמונה שלמה בדברי הצדיק
והתייצב לצבא ,כשהרופא הצבאי עבר לבדוק את המתייצבים ,אם כשירים הם להתגייס ,הוא הגיע ליעקב לייב .במהלך הבדיקה התרגש
ואמר לשוטר שהביאו" :איש עם כזה לב חלש מאד הבאת?" ופטרוהו לגמרי מהצבא.
כל העיר תמהו והשתוממו ,כיצד ניצל יעקב לייב הבריא והשלם מהצבא? (במיוחד בשל קומתו התמירה וכוחו העצום) .ויעקב לייב קיים את
הבטחתו לצדיק ואכן נשא את היתומה .הוא התיישב בניקאלייב והנהיג את ביתו בדרך התורה והחסידות .הוא גם הרבה להכניס אורחים,
ובפרט לחסידי קארלין ,שהיו נוסעים דרך שם לרבינו לסטולין (הוא עצמו חש הכרת הטוב עצומה לרבינו בשל העובדה ,שבגינו ניצל
מהצבא) ,וגם הוא עצמו היה מביא שקים מלאים אוכל על כתפיו ,כדי להאכיל את אורחיו.
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רבי ישראל פרלוב זצ"ל הידוע כינוקא מסטולין -נולד ב-י' בכסלו ה'תרכ"ט ( .)1686נקרא
על שם הבעל־שם־טוב הקדוש .בהיותו כבן ארבע נתייתם מאביו .אולם החסידים לא חיכו
עד שיגדל והכתירוהו כ"רבי" ,ומכאן שמו "הינוקא מסטולין" .מכל רחבי המדינות נהרו
אליו חסידים להתברך ולהיוושע בעצה ותושייה .אהבוהו אהבת נפש.
הייתה לו חכמת אלוקים וגדלות נשגבה מתוך ענווה ושפלות ברך .מלומד בנסים .בעל
רוח-הקודש .גאון .נפטר ביום ב' ראש השנה ,שנת ה'תרפ"ב ( ,)1881בעצומה של התפילה
בהיותו בעיירת מרפא .ציונו בפרנקפורט דמיין .חי כ 11-שנים .למחרת ראש השנה טמנוהו
בפרנקפורט הקרובה לעיר המרפא (וזאת על־פי צוואתו שלא לטמנו במקום רחוק משם) .הציון
נודע כמקום תפילה ,ורבים המשתטחים על ציונו ורואם ישועות עד עצם היום הזה.
סבא :ר' אהרן מקרלין (השני) .אביו :ר' אשר מקרלין (השני -בנו של בעל "בית אהרן" מקרלין).
אשתו :מרת ברכה שיינדל הי"ד (בתו של דודו זקנו רבי דוד מזלטיפולי [טשרנוביל] -עלתה באש
העקדה של סטולין בכ"ט אלול ה'תש"ב .)1878 -ילדיו :ר' אשר זצ"ל הי"ד ,ר' אהרן זצ"ל הי"ד ,ר'
יעקב חיים מטורויט זצ"ל ,ר' משה הי"ד (מילא את מקומו בסטאלין) ,ר' אברהם אלימלך הי"ד,
האדמו"ר ר' יוחנן (מילא את מקומו בלוצק ואשר ממנו המשיכה השושלת .בשנת ה'תש"ו [ ]1871עלה
לארץ והוכר כרבם של חסידי סטולין-קרלין) .חתניו :ר' שלום מקומרנא ,ר' אברהם יעקב שפירא
מגוואזדיץ הי"ד ,ר' משה מסטפין ,ר' שלום רוקח מאפטא (בן האדמו"ר ר' יששכר דב מבעלז).

כ

שהיה בן שלוש שנים בעודו משחק ,נכנס בריצה לחצר מגוריה של אלמנה ,והתרוצץ בתוך גינת ביתה,
כשהוא נעמד על אחד העשבים .יצאה האלמנה וגערה בו" :מדוע אתה נכנס לגינה המטפחת שלי?! אני
כבר הולכת לספר לסבא שלך ,ה'בית אהרן'" .פנה אליה הילד ואמר" :אני מבקש ממך ,שלא תספרי
לסבא ,ולא תצערי אותו .ואם תשמעי בקולי -אני עוד אשיב לך על כך טובה!"" .בסדר ,אני מוחלת" -
השיבה האלמנה .חלפו שנים .רבינו היה כבר אדמו"ר .בתה של אותה אלמנה בגרה והייתה בגיל
השידוכים .והנה ,באחד הימים חלתה וידה ל"ע נפגעה בשיתוק! האלמנה הייתה נסערת ושבורה .היא
התרוצצה עם בתה מרופא לרופא ,אולם למגינת לבה הללו לא הצליחו למצוא לה מזור ותרופה.
ה יא אומנם לא נמנתה על עדת החסידים ,אבל שכנתה ,שבעלה היה מחסידי רבינו ,הציעה לה" :הרבי
אומנם צעיר אבל שומעים הרבה ישועות מהבאים בצלו .נסי להיכנס אליו ולספר לו על צרתך"" .אכן!"
קראה האשה" ,הרבי חייב לי חוב ישן" .מיד פנתה האלמנה לבית הצדיק ,וביקשה לדבר עימו בדחיפות.
כשנכנסה ,הזכירה את אותו הסיפור שהתרחש בהיותו בן שלוש .הרבי זכר זאת היטב ,ושאל" :במה
אוכל לעזור?" .סיפרה האם בבכי על מחלת בתה ,על היד המשותקת" .לכי הביתה" ,אמר הרבי" ,צאי
לחצר שלך ,קחי מאותו סוג של עשב שרמסתי אותו אז ברגליי ,כשהייתי ילד קטן ומהעשב הזה
תבשלי מרק ,ותתני לבת לשתות .זהו עשב חריף ביותר ,והוא מרדים .היא תרדם ,ותזכה לרפואה".
האלמנה רצה לביתה ,נכנסה לגינה ,תלשה מהעשבים הצומחים בה ,בישלה אותם והכינה מרק .הבת
לגמה מהמרק .תוך זמן קצר נרדמה .ישבה האם לצדה ושפכה את לבה ,לפני מי שאמר והיה העולם,
שישלח לה רפואה שלמה ושהתרופה של הצדיק תפעל את פעולתה .בעודה יושבת כך ,היא שומעת את
בתה צועקת לפתע" :אוי וי!" מרימה את שתי ידיה ומתעוררת .היא התרפאה .כאילו דבר לא היה!
סיפרה הבת" :לאחר שנרדמתי ,חלמתי חלום מחריד .ברגע המפחיד של החלום  -נתתי צעקה,
והרמתי ידי לבקש רחמים ."...אי אפשר לתאר את שמחתן של הבת ואמה .הן זכו לראות מופת גלוי.

ה

חלטתו של ר' ישראל יצחק משי-זהב הייתה איתנה .מבקש הוא לעלות לארץ ישראל .אדמת רוסיה
בוערת ,במיוחד לאחר ההתרחשיות עם ממדל בייליס .ריח מלחמה נדף באוויר ,הוא רצה לעזוב את
האיזור מידית! כחסיד מקושר לצדיק הוא תכנן לנסוע ברכבת ,שתעצור בדרכה בסטולין ,שם ייכנס לרבי
ויקבל ממנו ברכת פרדה לדרך .בהגיעו אל הצדיק התקבל בסבר פנים יפות ומאירות .כאשר נפרדו בברכת שלום ,שילב הרבי כמה מלים:
"אולי היה עדיף שתישאר כאן היום!" .ר' ישראל יצחק לא הבין :הרבי נפרד ממנו ,ומאידך אמר לו מלים אלו ! תוקף הכרטיס של הרכבת
עוד מעט יפוג .רגליו הוליכוהו כמאליהן לתחנת הרכבת .ואז נשמע קול מאחוריו" :ר' ישראל יצחק ,חכו רגע!" היה זה הגבאי שרץ אליו
וביקש ממנו ,שהרבי רוצה לשלוח מכתב לארץ ישראל .הלה שב ונכנס לרבי .הצדיק אמר לו" :ברצוני לכתוב משהו .חכה כאן" .הרבי נכנס
לחדרו ,ור' ישראל יצחק ממתין בקוצר רוח .הרכבת תברח בעוד עשר דקות .התוקף של הכרטיס יפוג!
הדקות חולפות והרבי לא יוצא .רק לאחר דקות ארוכות יצא הרבי מחדרו ובידו מעטפה סגורה" .הרכבת בין כבר נסעה" ,אמר הצדיק,
"ובכן תישארו כאן עד מחר" .למחרת בבוקר מי הר החסיד לרכבת כדי לקנות כרטיס אחר ולצאת לדרך .בהגיעו ,ראה שהשערים נעולים,
מהומה גדולה שררה במקום  -והנה מתברר לו ,שהרכבת שבה היה עליו לנסוע התנגשה ברכבת אחרת ,וישנם מאות הרוגים
ופצועים .רק עכשיו הבין את דברי הרב .הוא רץ להודות לרבי בהתרגשות על הצלתו ,ומאחר שהוא כבר ממילא איחר את הרכבת ,הביע
את רצונו להישאר עוד כמה ימים בצל הקודש ...אבל הרבי אמר" :לא ,עכשיו לא תתמהמה פה אפילו יום אחד .עם הרכבת הראשונה
תיסע היום ,והשם יצליח דרכך".
ר' ישראל יצחק מלא בדיוק את הוראותיו של הרבי ,נסע והגיע אל נמל אודסה ,שם עלה על אוניה ,שעשתה דרכה לארץ ישראל .זו הייתה
אוניית הנוסעים האחרונה ,שעשתה דרכה אל העולם החופשי לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה .עתה הבין ר' ישראל יצחק ,עד
כמה צפו עיניו של הרבי למרחוק! בפעם הראשונה עיכב הרבי בעדו ,שלא ייסע כדי שיינצל מן ההתנגשות ברכבת  -ואלו בפעם השניה
דחק בו שיסע מהר ,למען לא ייתקע באמצע הדרך ,ויזכה בעז"ה להגיע לארץ ישראל בשלום.
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

ְּנּוקא מִ סְּ טֹולִ ין זצ"ל
 -הָ ַרב י ִשְּ ָראֵ ל ּפֶ רלֹוב זצ"ל -הַ י ָ

רבי ישראל פרלוב זצ"ל הידוע כינוקא מסטולין -נולד ב-י' בכסלו ה'תרכ"ט ( .)1686נקרא
על שם הבעל־שם־טוב הקדוש .בהיותו כבן ארבע נתייתם מאביו .אולם החסידים לא חיכו
עד שיגדל והכתירוהו כ"רבי" ,ומכאן שמו "הינוקא מסטולין" .מכל רחבי המדינות נהרו
אליו חסידים להתברך ולהיוושע בעצה ותושייה .אהבוהו אהבת נפש.
הייתה לו חכמת אלוקים וגדלות נשגבה מתוך ענווה ושפלות ברך .מלומד בנסים .בעל
רוח-הקודש .גאון .נפטר ביום ב' ראש השנה ,שנת ה'תרפ"ב ( ,)1881בעצומה של התפילה
בהיותו בעיירת מרפא .ציונו בפרנקפורט דמיין .חי כ 11-שנים .למחרת ראש השנה טמנוהו
בפרנקפורט הקרובה לעיר המרפא (וזאת על־פי צוואתו שלא לטמנו במקום רחוק משם) .הציון
נודע כמקום תפילה ,ורבים המשתטחים על ציונו ורואם ישועות עד עצם היום הזה.
סבא :ר' אהרן מקרלין (השני) .אביו :ר' אשר מקרלין (השני -בנו של בעל "בית אהרן" מקרלין).
אשתו :מרת ברכה שיינדל הי"ד (בתו של דודו זקנו רבי דוד מזלטיפולי [טשרנוביל] -עלתה באש
העקדה של סטולין בכ"ט אלול ה'תש"ב .)1878 -ילדיו :ר' אשר זצ"ל הי"ד ,ר' אהרן זצ"ל הי"ד ,ר'
יעקב חיים מטורויט זצ"ל ,ר' משה הי"ד (מילא את מקומו בסטאלין) ,ר' אברהם אלימלך הי"ד,
האדמו"ר ר' יוחנן (מילא את מקומו בלוצק ואשר ממנו המשיכה השושלת .בשנת ה'תש"ו [ ]1871עלה
לארץ והוכר כרבם של חסידי סטולין-קרלין) .חתניו :ר' שלום מקומרנא ,ר' אברהם יעקב שפירא
מגוואזדיץ הי"ד ,ר' משה מסטפין ,ר' שלום רוקח מאפטא (בן האדמו"ר ר' יששכר דב מבעלז).

ה

רה"צ רבי יהושע העשיל הלטובסקי זצ"ל סיפר" :רציתי לשוב לארץ ישראל ולצערי הרב לא היה בידי
פספורט ,לפיכך נאלצתי לרכוש פספורט מזויף מידי בעל הבית בו התאכסנתי .הוא הביא לי פספורט על
שם אהרן טויב .כשנכנסתי אל הקודש פנימה לקבל ברכת הפרידה ,שאלני רבינו ,האם יש בידי פספורט.
עניתי ,שהפספורט מונח בכיסי" .ומה שמך?" שאלני רבינו ,עניתי" :אהרן טויב" (התכוונתי שהפספורט
שבידי הוא על שם אהרן טויב).
רבינו ביקשני להראות לו את הפספורט ,והגשתי לו .רבינו נעמד כשרגלו האחת על הספסל והתחיל
לדפדף בפספורט ,כאשר מדי פעם מסתכל עליי ואחר כך בדפי הפספורט ,ולאחר מכן שם את הפספורט
על ברכיו ,כך חזר הדבר ונשנה מספר פעמים ,וכל זה בבדיחא דעתא ,לבסוף החזיר לי את הפספורט
ואמר לי" :שיהיה כן ,תיסעו לחיים ולשלום".

הדבר היה תמוה מאוד בעיניי ,ולכן כשעליתי לרכבת והתיישבתי בפינתי ,פתחתי את הפספורט ורציתי
לראות מה כתוב שם שגרם לרבינו להיות בבדיחות הדעת .כשהתחלתי לקרוא חשכו עיניי ,מאחר ובעל
הפספורט המקורי היה שונה ממני בתכלית השינוי .לא היה אפילו פרט אחד זהה לי .לא צבע הפנים ,לא
צבע העיניים וכן הלאה.
חשבתי לעצמי" :ריבונו של עולם ,מה עוללתי לי? איך איראה בעיני משטרת הגבולות? הרי הם יתפסו
מיד ,כי השתמשתי בפספורט של מישהו אחר" .עתה הבנתי למה צחק הרבי ,כשראה את הפספורט,
אך מה שנעשה אין להשיב .אני נמצא באמצע הדרך .סמכתי על ברכת הרבי ,שהכול על מקומו יבוא
בשלום ,בעזרתו יתברך.
כשהרכבת עצרה בגבול האוסטרי ,בשעות הלילה המאוחרות ,ירדתי מהרכבת ואמתחתי בידי ,עליתי על
כרכרה ואמרתי לעגלון היהודי לנסוע במהירות ,אולם ,לפתע צץ ,שוטר גבול .הוא עצר את הכרכרה
וביקש לראות את הפספורט של כל הנוסעים.
הגשתי לו את הפספורט והתחיל לדפדף בו ,הוא הסתכל לסירוגין עליי ועל הפספורט והתחיל לצחוק ,כך
זה נמשך מספר פעמים .נדהמתי לראות ,שהשוטר עושה בדיוק את אותן התנועות שרבינו עשה,
והנה השוטר מושיט לי את הפספורט וממלמל" :נו מילא ,קום וברח לך" .כמובן ,כך עשיתי והמשכתי בדרכי לארץ ישראל.

ב

עיירה אחת חיפשו שו"ב ,והנה הגיע אחד ,שהציע את עצמו בפני המרא דאתרא ,והראה בפני הרב כתב קבלה שהוא שוחט ובודק
מומחה .הרב בחן אותו וכמו כן ראה ,איך שהעמיד סכין חד לשביעות רצונו .אמר לו הרב ,היות שרוב אנשי העיירה הם חסידים של
האדמו"ר רבי ישראל מסטולין זצ"ל ,על כן אם ברצונו להתקבל לרצון התושבים ,עליו לנסוע לרבי ולקבל הסכמתו.

השוחט נסע בערב שבת לסטולין ,אומנם עשה חשבון לעצמו ,שאם יכנס לרבי בערב שבת ,יהיה מוכרח להשתתף במשך השבת בתפלות
ובעריכת השולחן ,וכיוון שלא היה רגיל בכך ,החליט להמתין עד מוצאי שבת .במוצאי שבת המתין כמה שעות ,הזמן שהיה לוקח לו מביתו
לסטולין לו היה נוסע במוצ"ש .ונכנס למעון קדשו של הרבי ,וסיפר על מטרת בואו ,היות והציע את עצמו להתקבל לשו"ב בעיירה פלונית
שרוב אנשיו הם חסידים של הרבי ,ואמרו לו שכדי שיוכל להתקבל ,עליו לנסוע לרבי ולקבל הסכמתו וברכתו.
הרבי פנה בשאלה אל האורח" :מתי הגַּעְ ת לסטולין?" .ענה האורח" :זה עתה הגַּעְתי" .אמר לו הרבי" :ראה נא ,אילו היית אומר את
האמת ,שאתה כבר נמצא כאן עוד מערב שבת ,אלא שהסיבה שלא התפללת אצלי ,משום שקשה היה עליך התפילות הארוכות,
הרי הייתי נותן את הסכמתי .אבל עכשיו ,שהוצאת מפיך דבר שקר ,אין באפשרותי לתת הסכמה לקבל אותך כשוחט"'( .לב ישראל'
לגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל)
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים -

הָ ַרב ַנפְּ תָ לִ י ְּצבִי טְּ רֹופ זצ"ל

הרב נפתלי צבי טרופ זצ"ל -נולד ב-י"ג ניסן ה'תרל"א ( )1641בגרודנא שבליטא .מגדולי ראשי
הישיבות .ממפתחיה של שיטת הלימוד הידועה כשיטת בריסק .בשנת ה'תרמ"ו שלחוהו הוריו
ללמו ד בישיבת קלם .כעבור שנתיים עבר לישיבת טלז' ופרק זמן קצר למד בישיבת נובהרדוק
שבסלונים .בשנת ה'תרמ"ט הגיע לישיבת סלבודקה ("כנסת ישראל") .לאחר נישואיו בשנית ,שב
ללמד בישיבת קלם וכעבור  7שנים כיהן כר"י לצעירים "אור החיים" בסלבודקה .בשנת
ה'תרס"ד ( )1817שלח ר' ישראל הכהן מראדין ("החפץ חיים") בקשה לר' נפתלי צבי לכהן כר"י
בראדין ,בתנאי שהנהלת הישיבה בסלבודקה תסכים לכך .בשנת ה'תרע"ד ,עם פרוץ מלחמת
העולם הראשונה ,גלה יחד עם הישיבה לעיירה סנובסק .עד ליום פטירתו שימש כראש ישיבה.
נודע בחקירותיו התלמודיות הייחודיות ,לצד יראת שמים ומוסריות בולטת .אהבתו לתורה לא
ידעה גבולות .לעתים קרובות נתקף בכאב ראש חזק עקב התאמצותו בעיון בתלמוד .נהג
לכרוך מטפחת רטובה סביב ראשו כדי להקל על כאביו ,והמשיך להתעמק בסוגיה שלמד.
כאשר לקה בניוון שרירים וכאשר הרופא אסר עליו ללמוד תורה ,היות שאסור לו לאמץ את
מוחו ,השיב בזעזוע' :ללא לימוד התורה למה לי בכלל חיים?' .התבלט במידות טובות ובמעשי
חסד מרובים ,יראת שמים ובתפילות ,שנאמרו בכוונה ובהתלהבות .נפטר ב-ג' תשרי ה'תר"צ
( .)1886חי כ 18-שנים .ציונו בראדין.

ו

אביו :ר' משה שמואל .אמו :מרת נעשה .נשותיו :בתו של ר' נתן צבי פינקל (זווג ראשון) ,מרת
פעשא לאה (בתו של ר' אליעזר יעקב חווס  -זיווג שני) .בניו :ר' אברהם חיים ור' ראובן (בעל "בינת
ראובן") .בנותיו :מרת טויבא (בעלה ר' יהושע אייזיק קמינצקי) ומרת פייגא עטיל (בעלה ר' ברוך יוסף
פייבלזון) .מרבותיו :אביו ,ר' שמחה זיסל זיו (ה"סבא מקלם") ,ר' אליעזר גורדון (ר"י טלז) ,ר' יעקב
יצחק רבינוביץ (ממנו ינק את דרך הלימוד של בריסק).
מתלמידיו :ר' יוסף שלמה כהנמן (ר"י פוניבז' בבני ברק) ,ר' יעקב ספסל (בעל "דברי יעקב") ,ר'
יצחק מאיר פצינר (בעל "פרשת המלך") ,ר' משה דוד דרייען (רבה של גלזגוי שבסקוטלנד) ,ר' שלמה
היימן (ר"מ ישיבת "תורה ודעת" בניו יורק) ,ר' אליהו דושניצר (בעל "נחלת אליהו") ,ר' נחום מאיר
קרליץ (גיסו של ה"חזון איש") ,ר' סנדר ליצ'נר (מייסד ומנהל "קרית נוער" בירושלים) ,ר' יעקב משה
שורקין (ר"מ ב"מתיבתא דרבנו חיים ברלין" בניו יורק) ,ר' יהודה קרביץ (ר"מ בישיבת "תפארת צבי" בירושלים) .ספריו :חידושי
הגדנ"ט על הש"ס (סיכומי  811שיעוריו שנכתבו ע"י תלמידיו על כל המסכתות של סדרי נשים ונזיקין).

א

הבתו לתורה לא ידעה גבולות .לעיתים בשעת לילה מאוחרת היה הולך להעיר תלמיד באכסנייתו כדי לתרץ את מה שהקשה לו בעת
השיעור .לשאלת מקרוביו 'האם אין חשש לגזל שינה?' השיב" :הרי בודאי התלמיד ,אינו מסוגל להירדם כלל בשל אותה קושיה המנקרת
במוחו והיכן הרחמנות על בחור שעמל כל היום בתורה ואינו יכול להירדם על מיטתו מתוך שהביאור האמיתי בתורה מציק לו!".

מ

עשה ביהודי גלמוד ועלוב שיצא לו שם של גנב .הבריות הרחיקוהו מעליהם והכלימוהו .והנה כאשר נקלע לראדין ונפגש עם רבנו ,הוא
קידמו בסבר פנים יפות ,הזמינו אל ביתו לסעוד על שולחנו ,אף הציע לו מיטה מסודרת ללון בלילה ,ולא חסך שום טרחה בכדי להנעים
לאורח את הבילוי בצל קורתו .המקורבים תמהו' :מה לראש הישיבה וליהודי מפוקפק במעשיו?' אך רבנו שהרגיש בכך אף הוא תמה" :עד
עתה ידעתי ,שגנב חייב לשלם קרן וכפל ,טבח ומכר משלם ארבעה וחמישה ,ואם אין לו ונמכר בגנבתו .אבל היכן כתוב שפטורים מלקיים בו
מצות 'הכנסת אורחים' ,לא ידעתי וכי אינו יהודי?! וכי אינו אדם כמונו?! האם אברהם אבינו לא קיים מצווה זו אפילו בערבים?! אלא מאי,
בהכנסת אדם כזה הביתה ,אפשר להסתכן בהתרוששות כי הוא עלול לגנוב את פרטי הבית ,אם כן הרי לכל היותר צריך לעמוד עליו
ולשמור כל זמן שהותו בבית ,אבל אין שום עילה להיפטר מן המצווה".

ב

י תו של ראש הישיבה נעשה מקום קבוע ללינתם של "ארחי פרחי" שנקלעו לראדין ,ואלה הרגישו שם כאורחים מכובדים .בתו של רבנו
סיפרה לו פעם כי אחד מהם לא מצא בבית מיטה ללון ולכן העניקה לו כמה פרוטות כדי לשכור מיטה במלון .התרעם האב על כך ואמר" :וכי
למה לא הלכת את ללון במלון?! שכן הנך מרגישה ,כי כאן הוא ביתך .עלייך לדעת מהיום כי ביתם של העניים אף הוא כאן ,ואין לשום
אחד מבני ביתנו זכות קדימה" ,כך גם קרה כאשר אחד מה"אורחים המכובדים" נשלח על ידי בני-הבית ללון ב"הקדש" .הרב בעצמו הלך
לחפש אחריו והזמינו להתכבד ולהתארח במעונו ככל אשר יחפוץ ,תוך שהוא מתנצל לפניו שהדבר נעשה בלא ידיעתו.

ה

רב היה אומר " :למה לי להחשיב את עצמי לגברא רבה ,ואח"כ לעמול כדי להשיג ענווה ,הרי מוטב לי ,שמלכתחילה לא אתלבש באצטלא
של אדם גדול" .סח ר' אליהו לופיאן" :בלומדי בקלם הייתה תקנה בכולל ,שכל אברך שצריך ללכת תוך הסדרים ,צריך לגשת לממונה על אותו
שבוע ולהתנצל לפניו .ובהגיע תורי להיות ממונה ,האדמתי פעם מבושה ,כאשר ר' נפתלי ניגש אליי לבקש ממני רשות לצאת לחוץ .הוא היה
מבוגר בשנים ומפורסם לגאון ,ובכל זאת כופף קומתו להישאר במסגרת ,ולבקש רשות מהממונה".

כ

שחלה רבינו ומצבו היה אנוש ,לא חדלו הבחורים מלהעתיר לרחמי שמיים עבור רפואת רבם .בזמנם הייתה סגולה בדוקה ומנוסה -לצאת
למגבית ,אבל לא של כסף -אלא של חיים! הבחורים נידבו ימים ואף שבועות מחייהם למען המשך חייו של רבם הנערץ! לאחר המגבית
נכנס אחד הבחורים אל לרבינו ה'חפץ חיים' ,והודיע לו ,שהבחורים מתנדבים מימי חייהם היקרים לזכותו של ראש הישיבה ואף העיז לבקש
מהרב ,שישתתף גם הוא במגבית זו .הצדיק ישב בכובד ראש וחשב כמה יכול הוא לתרום לזכותו של ראש הישיבה .לאחר כחצי שעה נענה
ואמר ,כי הוא מוכן לתרום מחייו דקה לזכותו .לשאלה התמוהה של הבחור" :כיצד יתכן שלאחר כחצי שעה ,שהרב דן בכובד ראש ,הסכים
לתת רק דקה?" השיב" :בדקה ,האדם מדבר כ 033-מלים .וכל מילה היא מצווה .אני איני יכול לוותר על יותר מ 033-מצוות!" .השמועה
עשתה לה כנפיים בישיבה -עד כמה ה"חפץ חיים" מייקר את הזמן היקר מכול ,ולמחרת גברה ההתמדה בישיבה בכפל כפליים.
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אִ ם ִראׁשֹונִים ְּכמַ לְּ ָאכִים

ִיד ְּרמָ ן זצ"ל
 -האדמו"ר הָ ַרב ׁשִ מְּ עֹון נָתַ ן ֶנטַ ע ב ֶ

האדמו"ר רבי שמעון נתן נטע בידרמן (הראשון) מלעלוב זצ"ל -נולד ב-ח"י אייר (ל"ג
בעומר) בשנת ה'תרכ"ט ( .)1688נקרא בשמו שמעון -ע"ש התנא האלוקי רבי שמעון בר

יוחאי זצוק"ל ובשם נתן נטע -ע"ש זקינו הרה"ק ר' נתן נטע מחלם .משחר ילדותו נודע
היה ביראתו הטהורה בעמלו וביגיעתו בתורה ועבודת השי"ת .גאון בנגלה ובנסתר.
בקי בכל מכמני הש"ס והפוסקים .ענוותן מופלא .בעל רוח-הקודש .רבים פנו אליו
ונושעו .נכנס לישיבת המקובלים 'שער השמים' שם הגה בתורת הח"ן .שימש
כאדמו"ר החמישי בשלשלת לעלוב .בשנת ה'תרע"ג ( )1818חלה בריאותיו ובפקודת
אביו יצא לקארלסבארג למעיינות המרפא הידועים ,וכאשר ביקש לשוב לביתו פרצה
מלחמת העולם הראשונה  -ונשאר בקראקא.
בתקופת מגוריו בקראקא התקבצו רבים סביבו אולם רבינו ביקש לברוח מכל שררה.
אעפ"כ תוך זמן קצר התפרסם כפועל ישועות ורפואות .צעירים חייבי גיוס לצבא פולין,
שקיבלו את ברכתו שוחררו מיד .בשנת ה'תרפ"ו ( )1888גמלה ההחלטה בלב רבינו
לחזור לארץ הקודש ושם רבים התסתופפו בצלו .סיפרו ,כי כשהיה מתפלל לפני
העמוד בימים הנוראים היו רועדים החלונות .כשנתיים ומחצה ניהל את העדה במעגלי
צדק עד חורף ה'תרפ"ח ( )1886שאז חלה ל"ע בגרונו ,הרופאים יעצו שייסע לפריז כדי
שיעבור שם ניתוח ואכן כך עשה רבינו .סיפר נכדו רביה”ק רא”ש ששמע מהחסיד ר'
מנדל גפנר ששהה ג”כ בתקופה זו בפריז כי לאחר נסיעת רבינו מביה"ח שמו לב,
שבמשך התקופה ,שהיה רבינו בביה"ח ,לא מת אפילו יהודי אחד!.
לאחר מספר חודשים אמרו הרופאים ,שאינם יכולם לעזור לו .רבינו חזר לארץ ישראל
והיה מוקף ביסורים גדולים ,כל מאכלו היה מעט משקה ופירורין שהכניסו לו דרך צינור
וב-ג' תשרי צום גדליה ה'תר"ץ ( )1888התבקש לבית-עולמו .ציונו בהר-הזיתים סמוך
לקברי אבותיו .חי כ 81-שנים .סיפר נכדו רביה"ק רא"ש ששמע מאנשי החברא-
קדישא ,שלקחו את גופו הקדוש לטהרה נעמד וטבל בעצמו.
אביו :האדמו"ר ר' דוד צבי שלמה (ר' דודל) זצ"ל .אמו :מרת מרים .סבו :האדמו"ר
ר' אלעזר מנחם מנדל זצ"ל .נשותיו :מרת חנה רייצא (זיווג ראשון -נישא בהיותו כבן שלוש
עשרה וחצי שנים .בתו של ר' יוסף ציינווירט) ,מרת פייגא רבקה (זיווג שני) .בניו :הרה"צ ר'
פנחס חיים ,האדמו"ר הרה"ק ר' משה מרדכי מלעלוב (מילא את מקום אביו באמורו"ת),
ר' יעקב יצחק .חתניו :ר' מנשה ליפשיץ זצ"ל ,ר' אברהם יוסף בראנדוויין (כשנפטר
נישאה אשתו לרבי יעקב ערבליך) ,מרת מאטיל שנפטרה בנעוריה .מרבותיו :דודו ,ר' רבי
אלתר מסוסנובצא ,ר' ירחמיאל משה מסטאלין.

על שקדנותו המופלאה מסופר ,כי פעם אחת התמהמה רבינו לחזור לביתו לאחר תפילת שחרית .הרבנית הלכה לחפשו בבית אביו,
וכשראתה שאינו שם יצאה עם חמותה הרבנית מרים לחפשו .כשהגיעו לחצר ביה"כ 'תפארת ישראל רוזין' ,שמעו קולות מגג ביהמ"ד וראו
את המקובל ר' נפתלי חיים (בן הרה"ק ר' אליעזר מדזיקוב) עם רבינו מתהלכים על גג ביהמ"ד ועוסקים בתורת הנסתר ,ומרוב דביקותם
לא שמו לב ,שמתקרבים לשפת הגג וכפסע היה שלא יפלו ח"ו ,הרבנית צעקה בקול גדול ,עד שהתעוררו מדביקותם וירדו מהגג.

עוד מסופר על התמדתו העצומה ,בשנת ה'תע"ר ( )1818נסע לסטאלין לחתונת בתו של הרה”ק רבי ישראל מסטאלין עם הרה"צ רבי
שלום בן הרה"ק רבי יעקב משה מקאמרנא ,והעיד הרה"ח ר' נחמן סופר שביום החופה התאסף קהל גדול ובית-המדרש שקק חיים
והמולה מרוב ההכנות לשמחה הגדולה ,ורבינו עמד שעות רבות ליד ארון הספרים ושקע בלימודו בלא הפסק ,עד שבאו ואמרו לו
שהולכים לחופה.
סיפר החסיד ר' שמאי מחשובי קראקא ולבסוף התגורר בירושלים (בשכונת בית ישראל) ,אשר היה מבאי ביתו הקבועים של רבינו
בקראקא .הלה עסק לפרנסתו במלאכת ייצור יי"ש ,והייתה לו משרפה בביתו ללא רישיון ובניגוד לחוק .פעם אחת העמיד על האש חבית
מלאה במשקה על מנת לזקק ולייצר ספירט טהור ,ומכיוון שלוקח זמן רב להרת יח חבית גדולה ,נפנה בינתיים לבית רבינו כמנהגו מידי
יום .כשנכנס התחיל רבינו לשוחח עמו באריכות שלא כרגיל ,וכך עברו להם כמה שעות.
ר' שמאי שקצרה רוחו רצה לקום וללכת לביתו שלא יתאדה כל היי”ש ,אולם רבינו לא מיהר והמשיך לשוחח עמו בנחת ,עד שעברו יותר
משלוש שעות .רק אז פטרו רבינו לשלום .ר' שמאי מיד רץ לביתו בחשבו אולי יהיה עוד מה להציל ,אולם בהתקרבו לביתו התפלא לראות
את בני ביתו ושכניו ממתינים בחוץ .כשהתקרב סיפרו לו בהתרגשות כי נס גדול היה פה ,שבזמן ששהה אצל רבינו באו לביתו השוטרים,
מאחר שמישהו הלשין עליו שמייצר יין ללא רישיון ואף מסר את הזמן המדויק ,שהוא עושה זאת ,ומכיוון שכל הספירט הנמצא בדוד
התאדה ,לא מצאו שום ראיות פליליות נגדו ,והלכו כלעומת שבאו.
בעת ששהה פעם רבינו בעיירה ביאלאביז׳יג באו אליו זוג יהודים שבורי לב ,בעל ואשתו ששפכו לפניו מר ליבם ,כי הם נשואים כבר תשע
עשרה שנים! ונמנע מהם פרי בטן ,ומכיון שהם כבר מיואשים ,שהרי בדרך הטבע אין הם רואים ישועה ,לכן החליטו להיתגרש וברצותם
לשמוע את חוות דעת רבינו ,ענה להם הצדיק ,כי ימתינו עוד שלושה חודשים ואחר כך יחליטו ,קיבלו הללו את דעתו ושבו לביתם ,ויהי
כמשלוש חודשים נפקדה האשה ,ולפקודת השנה ילדה שני בנים תאומים.
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אִ ם ִראׁשֹונִים

ַארי ֵה ז ֵָקל לֵ יב מָ ִתיס וורמסר זצ"ל
כמַ לְּ ָאכִים -הָ ַרב יִצְּחָ ק ְּ
ְּ

כמַ לְּ ָאכִים  -הַ גָאֹון הָ ַרב בֶן צִיֹון אַ ָבא ׁשָ אּול זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְּ
הרב הקדוש יצחק אריה זקל ליב מתיס וורמסר זצ"ל הידוע כ"בעל שם ממיכלשטאט":
נולד בשנת ה'תקכ"ח ( )1486במיכלשטאט שבגרמניה .עוד בילדותו התפרסם בתור עילוי בכל
הסביבה .בהיותו כבן שמונה שנים לא נמצא מלמד בעיירתו ,שהיה מוכשר להיות מורה לילד
זה המצוין בכישרונותיו .עפ"י עצתו של הרב-דמתא הסכימו הוריו לשלוח את בן-יחידם הרך
והענוג ,לאחת מן הערים הסמוכות ,כדי ללמוד שם תורה מפי אחד המלמדים המובהקים.
הקושי להוריו היה עצום היות ושישה ילדים לפניו נפטרו .שקדן עצום .פעמים רבות הייתה
אמו מוציאה את הנר מחדרו בלילה כדי שינוח מעט .אולם בטרם עלות השחר היה נעור
שוב ולומד .למד בישיבתו של רבי נתן אדלר בפרנקפורט ,שם מיעט בשינה .הוא ניצל תקופה
זו גם ללימוד מעמיק של תורת הקבלה ,שהשפעתה הייתה גדולה בימים אלו ברוב קהילות
אשכנז .בהיותו בן שמונה עשרה ,קיבל עליו לא ליהנות משום דבר חי ,ועד זקנה ושיבה לא
טעם כל דבר חי והיוצא מן החי ,סיגף עצמו בכל מיני סיגופים וזיכך גופו ,עד שעלה והיה
מצדיקי הדור.

פעמים רבות בימות החול הייתה ארוחתו מרק מים וכוס קפה שחור בלבד ,לעיתים רחוקות
אכל מעט ירקות ,אפילו בימי שבת וחג לא אכל אלא מרק אפונה ושומן נמס ,ולעיתים חתיכת
דג .במי דותיו הצטיין על כל בני דורו ,כי היה אהוב וחביב לבריות .עניו מאד והצנע לכת
ומעולם לא התפאר בנפלאותיו .רגיל היה לומר כח עושה מעשיו בעזרת השם בדרך טבעי,
בעל צדקה גדול ,ומדקדק במצות שבין אדם לחברו ,והפלא היותר גדול כי בכל תשוקתו לתורה
לא הניח גם את לימוד החכמה וידיעות כלליות .הצטיין באהבת ישראל ובהכנסת אורחים,
והוא בעצמו טיפל בהם ,נשא על גבו את ערמות התבן וסידר להם מקומות לינה ,באומרו
שאינו רוצה למסור מצווה גדולה כזו למישהו אחר .רגיל היה לאמור" :אסור להשאיר את העני
לרחמי שמיים ,על האדם לטפל בו ולדאוג לצרכיו".
מסופר פעם כשהגיע לעיר מנהיים פנו אליו בני משפחה שאמם לקתה במחלת רוח ,ואושפזה בבית רפואה לחולי הנפש,
אשר מלבד סיבלה הנפשי סבלה מייסורים גוף נוראים ,ובני המשפחה הנואשים פנו אליו" :רבי הושיענו" .לאשרם הרב,
כעבור שבוע בלבד הבריאה אמם – ויהי הדבר לפלא .שמו של הבעל שם התפרסם ויהודים רבים וחולים חשוכי מרפא,
פנו אליו בצר להם ונושעו ,ומאז נודע בכינויו 'הבעל שם'.
העם הכתיר אותו בתואר זה אבל הוא התנגד .מתנגדים רבים קמו לו ופרנסי הקהילה בפרנקפורט סיכלו את מינויו כרב
ואף הביאו לכליאתו לתקופה קצרה בעוון 'מעשי כישוף ומרמה' .לאחר שהתמנה לרב ,פתח ישיבה וסירב לקבל שכר
עבור הלימוד שלימד ,ומהשכר שקיבל עבור סידור קידושין העביר מחצית להוצאות הישיבה ,והדאגה לקיומם של שבעים
הבחורים הייתה עליו ,מתוך אמונה שהקב"ה לא יטוש .פזרן גדול במעשה הצדקה .עניים רבים היו על שולחנו .פזרנותו
לצדקה גרמה לו לעיתים קרובות להגיע לסף עניות ממש ,אבל זה לא השפיע על מצב רוחו ועל פניו השוחקות.
בשנות חייו האחרונות היה חולה ,ולעיתים ממושכות היה מרותק למיטת חוליו .בנו ר' מיכאל ,מעיד כי מעולם לא התלונן
על סבלו ,וביקש להסתיר זאת מהמשפחה .נפטר במיכלשטאט בצום גדליה ד' תשרי ה'תר"ז ( .)1674הבטיח שכל
המתפלל על קברו תתקבל תפילתו .נקבר לפי צוואתו המיוחדת יומיים לאחר פטירתו .חי כ 48-שנים .בשנת ה'ת"ש
( )1871הרסו הנאצים את המצבה .שבע שנים לאחר מכן ,בשנת ה'תש"ז ,הציב נינו ,ר' פרץ דרייפוס ,מצבה על הקבר.
אביו :ר' מתתיהו המכונה ר' מאטיס ווארמסר ( איש תם וישר ,ירא אלוקים וסר מרע ,התפרנס כסוחר בדים) .אמו :מרת סורלה.
נשותיו :מרת אלדהייד (זיווג ראשון) ,מרת חנה בנצינגר (זיווג שני) .רבותיו :רבי פנחס הלוי הורוויץ (בעל 'ההפלאה') ור' נתן
אדלר .חיבוריו :כל כתביו נשרפו ,לבד ממאמר אחד על 'חצי שיעור' ,שהתפרסם בשם 'שארית יצחק' .הגהותיו לתלמוד
ולש"ע ועוד ,הודפסו לאחרונה בספר 'הבעל שם ממיכלשטאט' .חברותא :הגאון ר' משה (החת"ם סופר).
מסופר על יהודי בשם מאיר ,ש שכר דירה מאת שכנו הנפח הנוכרי ,בין יתר הסעיפים בחוזה השכירות ,הופיע איסור קביעת מזוזה
בפתחי הבית ,וכן בתוך הבית .כאשר בא מאיר לרבינו וביקש את עזרתו ,הזמין הרבי את הנפח ושאלו" :יודע אתה לתקן את ה'כולא
הברק'? אם כן עלה על גג ביתי והסר אותו ,כיון שאיני צריך לו" .הנפח לא הבין מדוע איננו זקוק ל'כולא הברק'" ,מה תעשה במקרה
שברק יפגע בביתך?" .שאל הצדיק בחזרה" :האם שמעת פעם על בית יהודי שנפגע מברק?" .הגוי הרהר ואחר כך ענה בפליאה "אכן,
לא שמעתי .מה הסיבה לכך?" ,הצדיק הצביע על המזוזה בפתח חדרו ואמר "רואה אתה ,זה 'כולא הברק' שלנו היהודים ,אנו
מעמידים את הדירה כולה תחת השגחתו של הבורא ,והוא מגן עלינו מכל רע".
הנפח הנפעם ,טפח על ראשו בכעס" :כמה טיפש הייתי כשלא הרשתי למאיר לשים את 'כולא הברק' שלכם בביתי .מיד אלך לומר לו
שיקבע גם בדירתו" .בערב כשחזר הצדיק מביה"כ ,ניגש אליו מאיר ולחץ את ידו" :הרבי השכיל לעשות! הרשע נהפך לאיש אחר"" -בעל
הבית שלך לא היה ואיננו רשע .מה שעשיתי ,היית גם אתה משכיל לעשות ,אלמלי דאגת למצוות מזוזה ,כשם שאתה דואג לעסקיך".
כולא הברק -בעקבות הנזקים הרבים שגרם הברק ,המציא פרנקלין את כולא הברק .מדובר במוט ברזל המצוי בגג הבית ומחובר בתיל אל
האדמה .הברק ,שהו זרם חשמלי נמשך אל המוט העשוי מתכת ונכלא בו .כאשר החשמל מגיע אל האדמה שוב אינו מזיק .מתקן זה פורק את
הברק ממטענו החשמלי בלי לגרום נזק וכך מגן על הבית מפני פגיעה.

סגולות  -המיוחסות לרבנו :למרה שחורה  -יאמר פרק כ' שבתהילים.
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אִ ם ִראׁשֹונִים

ַארי ֵה לֵ יב מִ שְּ ּפֹולִ י זצ"ל
כמַ לְּ ָאכִים -הָ ַרב ְּ
ְּ
הרב אריה לייב משפולי הידוע כ"הסבא משפולי" זצ"ל -נולד בנר ראשון של
חנוכה ה'תפ"ה ( )1487בעיירה שפולה הסמוכה לאומן .אביו שנים רבות היה
חשוך בנים ,ומסופר שהבעש"ט עוד בימים ,שלא הכירוהו עבד למחייתו בכריית
טיט וחימר ומכירתו בכפרים .לאחר שהסוס נחלש ,הגיע הבעש"ט לביתו ור'
ברוך נתן לו סוס אחר ,כדי שיוכל להתפרנס .בחצות הלילה ראה ר' ברוך אור
וחשש שמדובר בשריפה .בהגיעו למקום ראה את הבעש"ט בחברת אדם גבוה,
זוהר והוא התעלף .לאחר שעוררו ,בירך אותו הבעש"ט שיזכה לבן ואף גילה
את אוזנו ,כי האיש הנוסף היה ר' יהודה ליווא ,המהר"ל מפראג ,ונשמתו
תגיע בתינוק שיוולד להם .בעת הברית הגיע הבעש"ט ובירך את הרך הנולד,
שיזכה להיות כאברהם אבינו ונתן לו את הכינוי 'סבא'.
כבר מילדותו שקד ימים ולילות על לימוד התורה .בהיותו כבן שמונה היו
שגורים בפיו חמישה חומשי תורה ,נביאים וכתובים וכן שישה סדרי משנה.
כשאביו היה כבן שישים נפטרה אישתו ,והוא נפל מכל עושרו הגדול והפך לעני
מרוד ,והוא שלח אותו לר' פנחס שפירא מקוריץ .לאחר נישואיו ישב כשמונה
שנים בבית חותנו במידודובקה .כאשר הגיע לבעש"ט הקדוש יחד עם רבו (ר'
פנחס שפירא מקוריץ) הלה הורה ,כי על מנת להשיג שלימות לתיקונו עליו לערוך
גלות במשך שבע שנים! לאחר שהתיישב בשפולה ,אלפי חסידים נהרו אליו
ורבים פנו אליו ונושעו .בעל רוח-הקודש .גאון בנגלה ובנסתר .ראה את אליהו
הנביא .סיפורי הצלה רבים נקשרו לשמו .נפטר ב-ו' בתשרי ה'תקע"ב (.)1611
חי כ 64-שנים.
אביו :ר' ברוך גרונדי .אימו :מרת רחל .אשתו :מרת פסיה מירל (בת השו"ב
ממדבידובקה) .מרבותיו :ר' דב בער (המגיד ממזריטש .רבינו היה מתלמידיו
המובהקים) ,ר' פנחס שפירא מקוריץ .מספריו• :תפארת מהרא"ל -מכיל

תולדות חייו וסיפורים אודותיו.

לפני שרבינו התפרסם כמנהיג וצדיק ובעל מופת ,הוא ערך גלות ,ונדד במשך שנים רבות על פני ערי רוסיה וכפריה ,כשהיה מגיע למקום
מסויים ,הוא היה נכנס למקום ההקדש שיועד להכנסת האורחים המקומית ,ובמקום זה מצאו הנודדים קורת גג מעל לראשם ,ואנשי הקהילה
דאגו גם למזונותיהם .לקראת שבת היו בעלי הבתים מחלקים את האורחים ביניהם ,והזמינו אותם לסעוד על שולחנם בשבת קודש.
פעם אחת כאשר הגיע רבינו ל זלוטופולי ,לא הרחק מקייב שבאוקרינה ,מצא שם קהילה של יהודים יראי שמים ,אבל מלבד להתפלל ולומר
תהילים ,הם לא ידעו כלום ,ומשום כך היה האדם החשוב ביותר בעיירה ,דווקא השמש של בית הכנסת ,כיוון שהוא שימש כבעל קורא
בתורה ,וגם התוקע בראש השנה וכו' .לאחר שהגבאים התנו תנאי ,למי שהציע את עצמו לתפקיד שמש שיידע לקרוא בתורה ולתקוע
בשופר ,אלה היו שני דברים ,שיהודי העיירה פחדו ורעדו מפניהם ביותר ,פרשת התוכחה ,שבה קוראים בתורה פעמיים בשנה ,והתקיעות
בשופר בראש השנה ואחרי נעילה של יום כיפור ,ואיש מהם לא היה מוכן לקחת את התפקידים הללו על עצמו .לכן היו מעמידים תנאי,
כאשר שכרו שמש ,שיהיה הוא שיקרא בתורה וגם יעלה לתורה לפרשת התוכחה ,וגם יתקע בשופר ,מתי שצריך.
באותו הזמן השמש הזקן הלך לעולמו ,והם חיפשו שמש .הגבאים שאלו את ר' אריה לייב ,אם הוא יודע לקרוא בתורה ולתקוע בשופר ,ואם
יהיה מוכן לקבל על עצמו את תפקיד השמש והוא השיב בחיוב במספר תנאים .אחד מתנאיו היה ,שיחממו את המקווה פעמיים בשבוע
בנוסף לערב שבת .בשבועות הראשונים קיבל הבלן את התנאי ומילא אחר ההוראות שקיבל ,אולם במשך הזמן התברר לו ,כי במשך השבוע
איש אינו מבקר במקווה זולת השמש ,שנוהג היה לטבול כל יום אחרי חצות הלילה ,התמלא הבלן כעס ,הייתכן ,מי שמע דבר כזה לחמם את
המקווה רק בשביל השמש? מה פתאום הוא צריך ללכת למקווה כל יום ולא מסתפק רק ביום שישי לכבוד שבת?
הבלן עשה דין לעצמו ,לא זו בלבד שהפסיק לחמם את מימי המקווה במשך השבוע ,אלא אפילו נעל את הדלת .הוא לא ידע כי אצל חסידים
נהוג לטבול במקווה בכל יום .רבינו דיבר עימו וממש התחנן לו ,שיתן לו לפחות את המפתח ,הוא אפילו הציע לו כסף ,אולם הלה התעקש
ובשום אופן לא היה מוכן לסגת מעמדתו.
בראות רבינו כך ,פנה אליו ואמר ,שאם ייתן לו תקיעת כף שלא תספר לאף אחד ,הוא יגלה לו סוד גדול .בתנאי שיפתח לו את המקווה.
ורבינו אמר ,שיש בכוחו להענישו על היחס שלו ,אלא במקום זאת יעשה לו טובה גדולה מאוד .בת הבלן התעוורה בזמן מחלתה לפני שנים
אחדות ורבינו אמר ,שאם יקבל את המפתח ,יתפלל עבורה וה' יפקח את עיניה.
למחרת בבוקר פרצה מהומה רבתי בביתו של הבלן ,הבת הבכורה התעוררה בהתרגשות גדולה ,ובקולי קולות היא קראה לאביה ואימה
וצעקה בשמחה" :אני רואה!" .מיד באו כל השכנים לחזות בפלא הגדול ,והבלן שמר את מוצא פיו ולא סיפר בזכות מי .רק כעבור שנה,
כאשר הבלן חלה במחלה קשה ,וחש כי ימיו ספורים ,הוא שלח לקרוא לגבאים ,ובנשימתו האחרונה גילה להם את הסוד של בתו ,הוא ביקש
מהם לספר בעיירה ,כי השמש הוא איש קדוש וצדיק נסתר ,שכולם יידעו איך להתנהג אליו בדרך ארץ.
השמועה על אודות רבינו בעל המופת פשטה בכל הסביבה הקרובה והרחוקה ,מכל המקומות החלו אנשים לבוא לעיירה כדי לשטוח את
צרותיהם ובעיותיהם ,ולבקשו שיתפלל עבורם ,לבריאות ,פרנסה ,ילדים וכו' .אולם רבינו עדיין לא היה מוכן לקבל על עצמו להתגלות ולהיות
רבי מכיוון שעדיין לא השלים את מכסת הגלות שהשית על עצמו ,והוא הודיע איפוא לגבאים ,כי עליו לעזוב את העיירה ולחדש את נדודיו,
הוא אכן יצא לדרך והמשיך לנוע ולנדוד במשך שמונה שנים רצופות ,לאחר מכן הוא קיבל על עצמו את הרבנות של העיר שפולי.
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אנו מבקשים ממי שיש לו תמונות טובות יותר של
הצדיקים או של הקברים או אם לא שמנו את תמונת
הצדיק או הקבר ויש לו תמונה ,אנא שלחו למייל
PnineZadikim@gmail.com
למעוניינים לקבל את העלון ישירות למייל ,יש לשלוח
בקשה PnineZadikim@gmail.com

כל החומר נלקח
מעלון 'פניני עין-חמד' משנים עברו
לקבלת עלון פניני עין-חמד,
יש לשלוח בקשה למייל:
PnineEH@gmail.com
העלון מוקדש לרפואה והצלחת רחל ברכה בת פדילה דליה הי"ו ובני-ביתה
ולהצלחת כל עם ישראל ובתוכם יוסף ליאור בן דליה אפרת ומשפחתו
והצלחה בכל העניינים וכן בחינוך הילדים
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