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ר' מרדכי הקשיב בסבלנות, בתחילה כלל לא הבין אודות מה מדבר רעו. אך מיד נזכר ברעיונות ההבל שהיו 
לו לפני בואו אל הבעש"ט. הוא נזהר שלא להתפרץ בצחוק אך יחד עם זה התמלא רחמים על ר' חיים בגלל 

קטנות המוחין שלו והעדר ידיעתו באלקות. כל מה שעשה הסתכם באנחה גדולה שיצאה מעומק לבו.

ר' חיים היה מאושר מעומק באורו וסברותיו. עתה החל לחשוב למי משניהם, לו או לר' מרדכי, מגיע חלק גדול 
יותר בעולם הבא: עבור לימוד תורה לשמה מגיע לו ור' מרדכי עולם הבא חלק כחלק. גם עבור שמחה של מצוה 
מגיע לשניהם שכר. אך בנקודה זו מגיע לו, לר‘ חיים יותר. מדוע? כי הוא היה שמח יותר, עד כדי קימוט לחייו 
מרוב שמחה. וכמאמר חז"ל "לא פסיק פומא מחיכא, כולוהו יומא", דהיינו שפיו לא נסגר במשך כל היום. ברור 
שחז"ל לא התכוונו חלילה להוציא לעז על חכמינו. ולא חשבו חלילה שאכן הכוונה למילוי הפה בצחוק, כי אסור 

לאדם שימלא פיו צחוק בעוה"ז, רק כוונתם היא שהלחיים והשפתיים היו מקומטות במשך כל היום.
ואם כך, מגיע לו בוודאי חלק עוה"ב עבור זה כי שפתיו היו מקומטות, והוא מוכרח להודות שגם שפתי ר' 

מרדכי היו מקומטות וגם הוא היה בשמחה.
בכל זאת מגיע לו יותר עולם הבא, משום שההצעה לקבל הכל באהבה, היתה הצעתו שלו.

ר' חיים ממשיך להסביר לר' מרדכי: דבר זה של עיוות הדין גורם לנעילת דלת, אנו שנינו הננו בדרגת צדיקים, 
לכן למרות שזהו עיוות הדין אנו נעבור על כל זה בשתיקה. ר' חיים היה בטוח שהקב"ה יתרברב בבית דינו 
ויאמר להם: אתם קיפחתם שכר שתי מצוות חשובות, אבל בכל זאת ר' חיים שלי, לא התפעל מהקיפוח וקיבל 

הכל באהבה. ועל כן מגיע לו שכר כפול ומכופל.

ר' מרדכי התחיל – כעבור זמן מה – להסביר לר' חיים שאין לו כלל הבנה מה הוא ה', מה זה בית דין של מעלה 
ומה היא תורה לשמה. כמו שאין לו הבנה מה פירוש שמחה של מצוה.

ברגע הראשון סירב ר' חיים להאזין בהיותו משוכנע שדברי ר' מרדכי הם תוצאה של ענותנותו, אבל ר' מרדכי 
דיבר דברים ברורים בלשון שאינה משתמעת לשני פנים, הוא הסביר לחבירו שדבריו הם דברי מינות ואפיקור־

סות, הנובעים מהגשמת רעיונות רוחניים וזהו החסרון שבדרכם של המתנגדים.

ר' חיים היה עלול להתבלבל לגמרי ורק תודות לשיחות ממושכות של ר' מרדכי ודרך גישתו החל להבין שהוא 
נתון לרעיונות שטות. הוא הסביר לו שחכמי אומות העולם טוענים: עזב ה' את הארץ בידי המזלות, אבל למעשה 

השם יתברך משגיח על כל בריאה בהשגחה פרטית אשר היא הנותנת לו להיות לנברא. 
כאשר ר' חיים התחיל ללמוד ולהבין דברי הקבלה, הסביר לו ר' מרדכי כמה ענינים כפי שמסביר אותם הרמ"ק 
ור' חיים למד גם את הספר "עבודת הקדש" לר"מ בן גבאי, וכן את "תורת העולה" להרמ"א. רק אז ירד לסוף 

דבריו והבין את התורה ששמע מר' מרדכי בשם גדול אחד על הפסוק "זאת תורת האדם".

הימים הנוראים עברו, דעתו של ר' חיים ויחסו אל ר' מרדכי הולכים ומתגבשים. דבר האזנתו לתפילת ריעו, 
וכן הסיפור ששמע מיהודים על ר' מרדכי, כיצד הוא נעמד בערב יום הכיפורים לאמר על חטא ומאז נשאר 
לעמוד כך עד אחרי תפילת ערבית (שנסתיימה לפני עלות השחר), ורק אז התיישב ר' מרדכי והחל בהכנות 
לתפילת שחרית, וכך התפלל ללא הפסקה עד כעת, הזמן בו יצא לקדש את הירח. כל אלו פעלו על ר' חיים 

רושם עז וכאשר נכנס ר' חיים אל ר' מרדכי, התאפק לומר בקול את אשר חשב.

ר' מרדכי, אף הוא רוצה מאוד לשוחח עם ידידו, הוא חשב שהזמן המתאים ביותר למסור לר' חיים את שליחות 
הרבי, הוא מוצאי היום הקדוש, ר' מרדכי ראה שחבירו רוצה לומר לו דבר מה ועל כן דחה בינתיים את דבריו. 

לאחר שהפציר בר' חיים לומר את אשר על לבו, אזר ר' חיים עוז בנפשו לדבר. הוא חשב רבות לפניו דבריו 
אלו. הוא כבר הבין היטב באיזו דרך עקלתון הלך עד היום ואיזו טובה רוחנית עשה עמו ר' מרדכי, ועל כן פתח 
עכשיו את דבריו בהדרת כבוד והודיע לר' מרדכי שברצונו לשמוע את דבר השליחות של הרבי, כי הוא חשב 
בנפשו שהיום, במוצאי יום הכפורים הוא זמן מוכשר לקבלת שליחות קודש כזו. והוסיף שהחליט בנפשו לא 

לטעום מאומה עד שישמע את דברי הקדש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב“ה



ב“ה

גישה זו מצאה חן בעיני ר' מרדכי, הוא ראה שחבירו התעדן כבר ומבין שאת דברי הרבי אין מקבלים סתם 
אלא בזמן כזה שעדיין לא טעם מאומה, כלומר שאת הדברים הקדושים של הרבי צריך לשמוע כשעדיין מאיר 

הארה של הצום הקדוש.
ועדינות אלא אף הכשרה  וגסות לדקות  ר' חיים מהגשמה  ר' מרדכי לא ראה בזה רק שבירה במהותו של 

מסוימת להיות כלי לקבלה לדרכו של הרבי.

דוקא עכשיו החל ר' מרדכי להרגיש בכובד ובגודל האחריות המוטלת עליו. "שלוחו של אדם כמותו", הוא 
שליחו של הרבי וחובה עליו למלא בצורה הטובה ביותר את השליחות שלא יקרא חלילה "מועל". ור' מרדכי 
החל מעלה בזכרונו את כל המקומות בבבלי ובירושלמי המדברים אודות שליחים, התחייבות השליח וההבדלים 

שבין שליח ועבד.

היהודי שנשלח על ידי ר' מרדכי להביא "פאלין" להבדלה, היה יהודי מתושבי העיירה. לא למדן גדול אבל ירא 
שמים ומוקיר רבנן, יהודי עשיר בעל חנויות שלא חסרה ב"ה פרנסה לביתו.

בהיותו בעל אמצעים התאפשר לו לקחת לחמשת בנותיו חתנים לומדי תורה ובעלי כשרונות ומידות טובות, 
וזוגתו שהיתה ידועה בצדקתה ובמידת הכנסת אורחים שלה ובקירוב כל לב דווי, אמרה עליהם שכאלו צעירים 

עדינים צריך לחפש.
החתנים בינם לבין עצמים היו חלוקים בדעותיהם בקשר למגיד, שני החתנים המבוגרים היו ממתנגדי המגיד, 
והשלושה הצעירים היו מחסידי המגיד ולאחר כל דרשה שלו חזרו ודברו בה, הם אהבו להתפלפל בדרשות 
ולמדו בעונג רב את המשמעות של כל אחת מהן, גם שני המתנגדים ידעו שהמגיד הוא גאון כי פעמים רבות 
דברו עמו בפלפולים אך יחד עם זאת לא אהבוהו ואף שנאוהו אלא שלא הראו זאת כלפי חוץ בגלל טוב לבם.

כאשר ר' שלום איונסקער (זה שם יהודי) הגיע לביתו בכדי לקחת משם את ה"פאלין" להבדלה, קבלוהו בני 
הבית בצהלות שמחה. בעלת הבית סיפרה לו שהילדים לא רצו להבדיל עד שהוא יבוא אבל היא הבינה שהוא 
בודאי אצל המגיד והוא לא יחזור משם עד שהמגיד ילך למיטתו ועל כן הכריחה אותם להבדיל. ובאומרה זאת 

הניחה על השולחן כוס כסף, יין להבדלה ובשמים.
לא, עונה לה ר' שלום, באתי רק לקבל משקה עבור המגיד ור' חיים פרוש, המגיד סיים זה עתה את תפלתו 
תפילת נעילה, וכולו מלא התפעלות סיפר אודות תפילתו של המגיד. הוא סיפר על האנשים שנשארו להאזין 
לתפילת המגיד, על קדוש הלבנה ועל הריקוד שבא לאחר מכן. כל בני הבית האזינו לו בהתענינות יתירה וסיים 

שהמגיד אמר שכבר כמה שנים נוהג להבדיל במוצאי יוה"כ על פאלין ובא לקחת פאלין.

אמרה לו בעלת הבית: אמור לי אתה בעצמך, שתהיה בריא ושלכולנו תהי' שנה טובה, היית צריך להטריח א"ע? 
לא יכולת לשלוח שליח, אתה שוכח על כבודך, בלי עין הרע, בשעה טובה, בית של צדקה, בית של תורה וגדולה, 
צריך אתה לרוץ בעצמך להביא הבדלה להמגיד, אמת, אני רק אשה אבל ראיתי כבר אנשים גדולים. אבי עליו 
השלום, דודי הגאונים המפורסמים, לך אינני צריכה לספר, אתה זוכר היטב מה אמי ע"ה סיפרה בסודי סודות, 
כיצד התנהג אבי, ואתה בעצמך אמרת לי שבגמרא הקדושה כתוב שאחד מהגדולים התגנב לראות כיצד צדיק 
גדול מתנהג, אני ראיתי הרבה אנשים גדולים, אולם עניו כמו אביכם, עדיין לא ראיתי אמרה ופנתה לילדיה 

וחתניה.

הלא את - עונה לה ר' שלום - אשת חיל אמיתית, נא תני בידי את ההבדלה וקינוח לאנשים שעוד נמצאים 
בבית הכנסת ואמהר לשם בחזרה, כי כנראה כבר לא מוקדם. כאשר ראו חתניו שהוא חוזר לבית המדרש, 

הצטרפו אליו שלשת חתניו הצעירים ואילו שני החתנים המבוגרים כעסו עליו מאד ושתקו. 
ר' שלום הגיע עם חתניו לבית הכנסת, הם ראו כמה מיני יהודים יושבים בצד כותל דרומי ומשוחחים בחיות 

אודות הסיפורים שסיפר להם ר' חיים פרוש על הבעש"ט, הצדיק הגדול שחי בגליל פודוליה ווהלין.

באותו זמן ישבו עדיין ר' מרדכי ור' חיים בחדר, ר' מרדכי צייר לעצמו את פני רבו, דבריו הברורים וקולו הנעים 
בשעה שמסר לו את השליחות. באותו זמן התלהטו פני ר' מרדכי, הוא היה אדום מאד ונעמד מלוא קומתו. וכך 
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אמר. אלה הם דברי רבינו הקדוש שמסר על ידי ואני מוסרם בדיוק אות באות כפי שקבלתים "לר' חיים תאמר 
שכאשר יבוא אלי אתן לו סדר בלימוד הזוהר והמדרש ותהיה לו פתיחת הלב". ר' מרדכי מסר את הדברים 

בדיוק באותה מנגינה בה אמרם הבעש"ט, הוא חזר על כך שלוש פעמים. 
עם שמיעת דברי השיחות, התלהב ר' חיים ביותר, הוא הרגיש שהצדיק הגדול הוא יודע מחשבות ויש לו רוח 

הקודש בפועל. על כן קרן ממנו אור גדול של שמחה. 

כאשר ראה ר' מרדכי את השמחה והרושם שהשליחות פעלה על ר' חיים הסיק ששליחותו הצליחה ולכן תפס 
בידו של ר' חיים ויצאו במחול. הוא חשב שוודאי גם רבו הבעל שם טוב רואה שנשלמה שליחותו, והוא אף רואה 
את השמחה הרבה שלו, וכאשר התעמק יותר במחשבתו שרבו הבעל שם טוב רואה את כל המחזה ובוודאי רווה 
נחת מהעובדה שר' חיים מתקרב, פתח בניגון שמחה שלווה ברגשי געגועים ואגב כך שכח לגמרי שטרם הבדיל. 

בבתים רבים בעיירה עדיין חיכו בני הבית למישהו שלא חזר מבית המדרש ואחרים דאגו בגלל העבודה שבמו־
צאי יום כיפור, לפני שבירת הצום עדיין לא חזרו קרוביהם, ולכן באו לבית המדרש לחפשם. כך התאסף עם 
רב בבית המדרש, לכולם נודע שבבית המדרש קורה משהו ונהיה רעש בבתים. היו שאמרו שהמגיד דורש כעת, 
אחרים סיפרו שר' חיים פרוש ולומדים נוספים הביאו אל המגיד שאלה חמורה ונעשתה תנועה ערה בעיירה 

באמצע הלילה. 

לפתע שמעו בבית המדרש קול שירה מחדרו של המגיד, רצו כולם לראות מה קורה, אחרים רצו לרחוב בכדי 
להביט מן החלון הפונה לחדרו של המגיד, אנשים רבים נדחפו ודחפו את המחיצה שבין חדר שני וחדרו של 
המגיד, נשברה המחיצה והדלת יצא מצירה, כל ההמון נדחף פנימה לתוך חדרו של המגיד אבל המגיד והפרוש 

מרוב התלהבותם העמוקה לא הרגישו כלל בהנעשה סביבם. 
מרגע לרגע גדל הדוחק, כל המצטופפים ראו את פניהם המשולהבות והאזינו לניגון הגעגועים. הם הצטרפו 
ברגשותיהם אל הרוקדים את ריקודם המתון, דביקותם רבתה ואם לא צעקותיו של בן השמש שרמסוהו כשישן 

על הספסל בפינת החדר, היו עדיין רוקדים. 

מרגע זה הכריז ר' שלום איונסקער שהביא את צרכי ההבדלה. כולם נכנסו לבית המדרש וכל אלו שעדיין לא 
הבדילו, שמעו הבדלה וסעדו את לבם. 

רבים מן הסועדים והנמצאים במקום חשבו על השינוי העצום שחל בר' חיים מזמן שהמגיד נמצא בעיירה. 
והדבר עשה עליהם רושם עצום. לפני שר' מרדכי בא, היה ר' חיים אדם מופנם מאוד, אף פעם לא דיבר אם 
איש, אף פעם לא ראו חיוך על פניו, ואפילו בשמחת תורה היו פניו מכוסות במעיל ספר התורה ובמפה שעטפה 
אותו עם ספר התורה ביחד הוא ניסה לא לראות מחוץ לד' אמותיו ויצא ידי חובת שמחת תורה וריקוד עם 

התורה ע"י נענוע שחזר עליו שלוש או ארבע פעמים. 
מיד לאחר מכן פתחו את הקשר שחיבר את ספר התורה אליו, הכניסו את ספר התורה לארון הקוד ואת ר' 

חיים הביאו לחדר שני בו התיר המפות שכיסו את פניו ישב שם דומם עד שמישהו התפנה להחזירו לביתו. 
כעת יושב ר' חיים, מסתכל בפני אנשים, הוא נהיה לדברן וגם רקדן. 

רוחו של ר' מרדכי טובה עליו, הוא קרא למספר בחורים שיש להם קול ערב שיעזרו לו לשיר ואמר כהקדמה 
שמיד אחרי יוה"כ צריך לבנות סוכה, סוכות הוא זמן שמחתנו, אי לכך צריך לפאר את הסוכה בניגונים דוקא, 

ובניגונים שמחים. 

שרו הרבה עד שר' מרדכי היה שרוי במין התלהבות שהחל לשוחח בחמימות אודות: "מצוה בלא כוונה כגוף 
בלא נשמה", והסביר בקצרה ובבהירות כיצד צריכה להיות דרך העבודה, שבלי עבודה נראית כל התורה שלומ־

דים וכל המצוות שמקיימים כגופות מתים.
בית עלמין ענק - אומר ר' מרדכי ומביט על הלמדנים וביניהם על חתני ר' שלום, בעולם האמת עשיתם בית 
עלמין ענק על ידי דפי גמרא רבים חסרי רוח חיים, עטפתם את התנאים והאמוראים בשלשלאות של גאוה  
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וגסות רוח. כל אחד מכם רוצה רק שהוא ישאר צודק, שישאר הלמדן המצויין, ומאמיתות התורה שהיא דבר ה' 
לא אכפת לכם, עד היכן תגיעו עם דרך פושעת כזו!

אברכים וצעירים - קורא ר' מרדכי עם קול בכי - רחמו נא על עצמכם, על נשמותיכם אשר ירדו לתקן את 
העולם, רחצו, הזכו, הסירו את גסות הרוח, נקו את עצמכם מהגאוה למדו היטב, למדו עם נשמה, דרשו משפט 

ובידקו האם מעשיכם חופפים ללימודיכם, מלאים מדות טובות כפי שדורשת התורה. 

ר' מרדכי סיפר שרבו הקדוש שלח למדן גדול וצדיק, רב של קהילה גדולה שיסע אל קצב בכדי ללמוד ממנו 
יראת שמים, תלמיד אחר נשלח אל שמש של בית כנסת מסוים כדי ללמוד ממנו מדת ענוה מהי. 

הרבי מעריך ביותר את פשוטי העם, את היהודים התמימים אומרי התהילים, כל יהודי פשוט - אומר הבעש"ט 
- הוא אוצר גנוז של אמונה, בטחון בהשי"ת ובעל מדות טובות. 

כל עת דיבורו של ר' מרדכי, ישב ר' חיים ובכה חרישית. תוכן דבריו של ר' מרדכי פגע בו בפנימיות נפשו 
בהיותו שנים רבות בבית המדרש של הקברנים, ובהיותו ל"ע, בכל הלוויות, נכרתו עמוק פניהם של המתים 
השונים, וכשר' מרדכי נתן את המשל שלמוד בלא חיות הוא כגוף בלא נשמה, תאר לעצמו את בית העלמין של 

דפי הגמרא המתים שלמד ואת המלאכים אנשי החברא קדישא שעוסקים בקבורת הדפים. 
ר' מרדכי מדבר, ר' חיים מקופל ומכווץ בתוך עצמו וממשיך את בכייתו החרישית אשר הולכת ומתגברת עם 
כל מילת התעוררות שמוסיף ר' מרדכי, בכיו של ר' חיים מעורר את קהל המאזינים שמחלקים את תשומת לבם 

בין ר' חיים הבוכה לכ' מרדכי השובה את לבותיהם בספוריו על הבעש"ט. 
הם קבלו בכובד ראש את העובדה שבכל יהודי - אף הפשוט ביותר, טמון אוצר של בטחון. 

ר' מרדכי נזכר במעמדו בשנה שעברה בשעה זו, הוא פתח בניגון של הבעש"ט, הניגון "חפש ומצא" שכונה כך 
בגלל החלקים המיוחדים שיש בו, החלק הראשון כולל שלוש תנועות, בתנועה ראשונה דומה לך שאתה יושב 
ביער מסתורי ליד מעין מים והמקום שאתה יושב עליו הוא כאי בודד המכוסה בצמחיה דלה, ועל תל זה אתה 

מזמזם לך את ניגון ההתבודדות. 
התנועה השניה, גם היא תנועת ההתבודדות, אבל קוראת לך אל פנימיותך, כאילו אתה מדבר אל עצמך, כל 
שתגביר את השירה תחוש כאילו אתה עומד לטבוע, אתה שוקע עוד ועוד, כולך מזועזע ממצבך ואתה מרגיש 
עצמך אשם. כאן באה התנועה השלישית של החלק הראשון תנועה זו שוברת את המצע החרישי וסוחפת להסת־

ערות. 

גם החלק השני כולל שלוש תנועות, התנועות דומות ורק המנגינה והמבנה שונים, אך התוכן אחיד הוא תנועה 
של חיפוש, תנועה של תשוקה המתארת אדם המחפש דבר מה ומתגעגע אחר דבר מסוים, זיק של תקוה נדלק 
לו ונראה בהישג ידו אך לפתע נעלם ואז שומעים את קולה של האכזבה, בשלב זה שומעים את המרירות 

הגדולה. 

וכאן בא החלק השלישי; גם הוא משלוש תנועות החלק בנוי משמחה. השמחה מרוממת את הנפש ורגלים נעות 
מעצמן כאשר כל רגע גובר קצב תנועותיהן, אתה יכול לשמוע בקטע זה את הנקודות הבודדות הבונות את 
הניגון ומשלהבות את הפנים. את הניגון הזה רצה ר' מרדכי להקנות לאברכים ולצעירים. לאחר שחזר בפעם 
שלישית על הניגון, ידע כבר רוב הקהל להצטרף אליו. בפעם רביעית היה כבר צורך לתקן רק נקודות בודדות 

בהן טעה הקהל בשירתו.
בפעם זו כאשר ניגנו את החלק השלישי של השיר, אחז ר' מרדכי בידו של ר' חיים והם שניהם יצאו בריקוד 

כשכל הקהל מצטרף אליהם.

כולם התפעלו מריקוד השנים, הם תהו על מהירות תנועותיהם של החברים, עד שכמעט לא נגעו נעלי הגומי 
ברצפה. ר' חיים למרות שגופו היה כחוש מאד - גידים ועצמות - נישא בקלות כאילו כוחות עילאיים נושאים 

אותו. 
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

בזמן הריקוד התעייפו רבים מן הצעירים בעלי גופים בריאים, אבל שנים אלו - ר' חיים ור' מרדכי - עדיין   
ממשיכים לרקוד. פניהם האדומות יוקדות אש, עיניהם עצומות ונשימתם כבדה.

גם לאחר שר' חיים כבר אבד את שיווי משקלו וישב על הספסל למנוחה, לא פסק ר' מרדכי את ניגונו עד 
והכין עצמו לאמירת "תיקון  שהתעורר מדביקותו, ופתאום ראה שהשעון מורה על שתים אחר חצות, נאנח 

חצות" יחד עם יהודים רבים שבאו למקום. 
עוד בטרם סיימו את אמירת ה"תיקון" הגיעו לבית הכנסת אנשי "חברת תהילים". 

במרץ ובשמחה רבה אומר ר' מרדכי את ספר התהילים עם האנשים הפשוטים. תמיד אהב בטבעו את המנגינות, 
הוא אהב להתפלל וללמוד לאט וכן אמירת התהילים שלו היתה איטית בהשמיעו לאזניו את שפיו הוגה. פעמים 

רבות התבונן ארוכות בהסברי הדברים שהוא משמיע. 
אבל הדבר לא היה כך כאשר התפלל בציבור, אז השתדל לאמר את אותו פרק שנאמר על ידי הציבור, מזמן 
לזמן הוא הביט בחיבה על בודדים מן הקהל ובפרט על פשוטי העם שכשהיה רואם היה נזכר בדברי הבעש"ט 

אשר אמר שפשוטי העם הם אוצר יקר אין סופי של אמונה ובטחון. 

כאשר ר' צבי ב"ר שלום איואנסקער - מספר ר' דב איואנסקער - היה מתאר כל מה שקרה באותו מוצאי יום 
הכפורים בבית המדרש הגדול, היה זה עונג להאזין ומבלי שים לב לגילו היה מחקה ומתאר את זריזותם של 

ר' מרדכי ור' חיים בעת הריקוד ובפרט בחלק ג' מהניגון חפש ומצא. 

אחרי תפילת מנין ותיקין, הכריז ר' מרדכי, זו הפעם הראשונה בפני ציבור, שלפני התפילה כדאי ללכת לטבילה 
במקוה, הוא לא רצה להרחיב על כך את הדיבור לפני התפילה ולכן הבטיח למקושריו ומקורביו שיבאר להם 
את נחיצותה של הטבילה לפני תפילת מנחה. האברכים הבינו בנתיים, שאל להם לחכות עד לקבלת ההסבר, 
אי לכך יצאו מיד ביחד עם ר"מ ור"ח לטבילה אל הנהר. ההולכים בדרך השתוממו מאד לראות את ההולכים; 

ר' מרדכי ור' חיים צועדים כשעמם עוד מספר מניני יהודים לכוון הנהר, ללא ספק לרחיצה. 
ר' בערל היונסקער היה מספר בשם ר' הירש, בנו של ר' שלום, שביום "בשם השם" (הוא היום שלאחר יום 
כיפור), צעדו תושבי דוברבנה בטכס מלא עם קהל החסידים לטבול לפני התפילה מבלי שידעו אפילו מדוע הם 

עושים. 

אצל ר' מרדכי זה קרה לעתים קרובות שנעמד מאוחר להתפלל. אצל ר' מרדכי קרה ששעתיים או שלש שעות 
התהליך או ישב עם הטלית על כתפו לפני בדיקת הציצית ולפני העטיפה, מתעמק במחשבתו, ורק אח"כ בודק 
את הציצית ומתעטף בטלית ונשאר לשבת זמן מסויים עד הנחת התפילין, ועד שהתחיל להתפלל ארכו שעות 
ארוכות של התבוננות כהכנה לתפלה. אבל ר' חיים תמיד התפלל במנין הוותיקין, גם לאחר שהחל ללמוד 
קבלה, כאשר הדבר כבר פעל על תוכן תפילתו, התפלל במתינות יתר אבל את עצם זמן תפילתו לא שינה ר' 
חיים עד היום. רק מאמש, כאשר שמע את דבר השליחות, לא מצא מנוחה לנפשו וחשב ללא הרף על פתיחת 

הלב שהבעש"ט יעניק לו כאשר יתן לו סדר בלימוד הזוהר והמדרש. 

וכך בדרך הליכתם אל הנהר, חושב ר' חיים שוב על דפי הגמרא המתים, על מצוות שנעשות בלי כוונה, על דרך 
עמידתו של ר' מרדכי בעת דיבורו. דבר זה לא נתן לו מנוחה, הוא החליט לשוחח עם ר' מרדכי עוד לפני 

התפילה, וזוהי סיבת תפילתו המאוחרת היום.
הם שוחחו מספר שעות, ר' מרדכי הסביר לר' חיים מהי עבודת התפילה כסולם. הוא הסביר זאת לפי חלומו 
של יעקב, מלאכים עולים ויורדים, המלאכים הם אלו הנבראים מאותיות התורה והתפילה, ובהם תלויה העבודה 
כולה. כוונתו של יעקב היתה ללכת לחרן ולפעול בעבודת ה', ואילו כאן עצרוהו והורו לו: כל העבודה תלויה 

בסולם, הסולם זוהי התפלה. 
וביום זה הנקרא "בשם השם", היה זה היום הראשון בו החל ר' חיים את תפילתו כדרך החסידים. 

ר' מרדכי ממשיך את דרכו הרגילה, הכנה והתבוננות לפני התפילה, תפילה במתינות ומזמן לזמן מלווה ע"י 
ניגון שמחה ועליצות.
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סדר ההנהגה של ר' מרדכי בלילה הקודם, הדבור, השיר והריקוד עשו רושם עז על היהודים הלומדים המבוג־
יותר בעולם  ומהפכה נפשית בלומדים הצעירים, כולם הבינו בשכלים שיש דרך הבנה שכלית עמוקה  רים, 

התורה ומהדרך שלמדו עד עתה.
כולם חזרו על דברי ר' מרדכי "בית עלמין גדול בניתם על יד דפי גמרא המתים שלכם", כל אחד הרגיש עצמו 
נפגע כאשר נתן לעצמו דין וחשבון על נכונות ואמיתות דברים אלו. כל אחד הבין שצריך לשנות זאת ושכך זה 

לא יכול להמשיך. חלק גדול מהם החליט לשוחח עם ר' מרדכי בנידון. 

העיירה היתה כמרקחה; כולם מדברים אודות ליל אמש. כולם יודעים לספר על פרטי ההתרחשויות. גם בשוקים 
ובחנויות אין פוסקים מלדבר בענין, וכל אחד מוסיף נופך משלו למאורעות. יש אומרים שהמגיד התפלל ביום 
הכפורים עד שעה מאוחרת בלילה ועל כן זכה ובא אליו אליהו הנביא, ר' חיים פרוש ראה ברוח קדשו שאליהו 
הנביא נמצא אצל המגיד, הלך גם הוא לשם ושלושתם, ר' מרדכי, ר' חיים ואליהו רקדו יחד עד שכתלי החדרים 

נפלו. 
אחרים סיפרו שביום הקדוש, בעת התפילה, ביקר המגיד בבית עלמין בעולם האמת ושם ראה המון תנאים 
ואמוראים אסורים ב"קלעצלעך" אלה, ובגלל שמחה זו בא ר' חיים לרקוד, וכאשר באו הלומדים, סיפרו על דפי 

הגמרא המתים ועל גסות הרוח והגאוה של השטן. 

אחדים מהאברכים והבחורים ששמעו אתמול את הניגון "חפש ומצא" שננו וחזרו על הניגון, עד שבא אברך 
בשם ישראל נחמן מריאשעס (אבי זקנו של ר' נחמן משרת) שהיה למדן וירא שמים, ומהיום הראשון ששמע 

מהמגיד את ה"עין יעקב" היה מסור ונתון לו בכל נפשו. 
ר' ישראל נחמן היה אחד מבעלי ההשפעה בעיר בכלל, ועל כמה בעלי בתים בפרט, ועל כמה בעלי בתים בפרט, 
בהיותו חתנה היחיד של מריאשע הגבירה עשה דברים טובים רבים, והשתתף בעניני צדקה ביד רחבה. ישראל 

נחמן התפלל בבית המדרש "הקר" בעירו של חמיו הצדיק הקדוש שטבע לא עלינו.
ישראל נחמן הי' מפונק, מיד לאחרי התענית נשכב לנוח. אחר כך משך אותו לבו לראות את המגיד ועל כן הלך 
לבית המדרש לראותו. הוא מצאו יושב עדיין בתפלת ערבית. ובבית המדרש ישב ר' חיים פרוש וסביבו עדה 

קדושה ור' חיים סיפר להם סיפורי פלא ששמע מהמגיד, אודות צדיק גדול החי בגליל פודוליה.

מאז ומתמיד כיבד ר' ישראל נחמן את ר' חיים אלא שבהיותו בטבעו עליז, לא אהב את העצבות וה"מרה 
השחורה" שמילאו את ישותו של ר' חיים, עיניו העצומות, שתיקתו הממושכת ובפרט ישיבתו בחדר אפל, כל 
אלו עצבנו את ר' ישראל נחמן. אבל עכשיו, כאשר ראה את ר' חיים יושב שמח בין אנשים ומשוחח, הוא שמח 

ביותר אבל בגלל עייפותו לא המתין וחזר לביתו.
סקרנותו בכל זאת לא עזבתו והוא שלח את משרתו להיוודע על הנעשה בביהמ"ד. כאשר שב וסיפר שהמגיד 
ור' חיים רוקדים, לא התאפק ר' ישראל נחמן וחזר שנית למקום. הוא ראה את שניהם רוקדים בחדרו הקטן של 
המגיד וכל הקהל נדחפים לשם. מרוב דוחק הוא הרגיש שוב ברע וחזר לביתו. בביתו תקפוהו יסורים אבל 
מנוחה לא מצא לנפשו, הוא חזר ושלח פעמים מספר את משרתו לבית המדרש להודיע לו הנעשה שם אבל 

המשרת היה אדם פשוט ותיאורו לא היה מדויק. 

ר' ישראל נחמן התקרר וקיבל כאבים בגרונו ודקירות בצדדים, אחרי חצות הלילה הזעיקו את הרופא ליפא עם 
התרופות בידו, הוא בדק היטב את ר' ישראל נחמן ולמרות שראה שמצבו לגמרי לא חמור, השתדל להקל את 
הצטננותו ככל האפשר בפרט לאור העובדה שהחג מתקרב, לכן הוא השאיר תרופה אותה רקח בעצמו, הוא מזג 
סבון ומים רותחיים, עם חלב חם שפשף את צווארו של החולה, נוסף על כך שם על גבו כוסות רוח, על יד חוט 
השדרה, בין הפרקים התיז מים רותחים מהולים בחומץ, בתוך הגרבים של החולה הכניס חרדל יבש לחימום 

הגוף וציוה שהחולה ישתה כל שעה כוס של אוכמניות וכן שישטוף את גרונו בתערובת פלפל ומלח שהכין.

אחר הצהריים, כאשר חזר ליפא הרופא לבקר את החולה, מצא שהמצב שופר, לכן התיר לר' ישראל נחמן ללכת 
לבית המדרש בתנאי שיחזור לפני שקיעת החמה.
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רק כשבא לבית המדרש נודעו לר' ישראל נחמן פרטי ההתרחשויות, הוא ישב והאזין שוב ושוב לניגון "חפש 
ומצא" ששרו לו חבריו וחרה לו מאד, מדוע הוא לא היה בין הזוכים לראות ולשמוע את הדברים. הוא לא שבע 

מלשמוע את הניגון, כמה שעות שמעו עד שהחל לשיר אותו בעצמו.

בבית המדרש זה ישבו כל העת עשרה בטלנים ולמדו תורה, את משכורתם קבלו מחותנתו של ר' ישראל נחמן 
שהיתה ידועה בעיירה כעשירה. כאשר האברכים שרו בבית המדרש, הפריע הדבר ללומדים והם רצו להעיר על 
כך ולטעון ששירה זו היא מעשה נערות, אך כשראו שגם ר' ישראל נחמן הוא בין השרים, לא פצו פה למרות 

רוגזם.

כשהתכנסו עורכי "תיקון חצות" בבית המדרש של הקברנים, שמו לב שר' חיים פרוש איננו בתוכם והדבר 
הפליאם ביותר היות וכל מוצאי שבת או חג, מיד לאחר הבדלה, פושט ר' חיים את בגדי השבת וכך נשאר כל 
השבוע בבית המדרש. הפעם השעה מאוחרת ור' חיים איננו שם. ואפילו כאשר החלו להתכנס אומרי התהילים 
בבית הכנסת של הקברנים, לא היה ר' חיים במקום והדבר החריג הזה, הדאיגם מאד כי זו פעם ראשונה מאז 

שנים שהחלו בתיקון חצות בלי ר' חיים.
למעשה, רבים מהם שמו לב כבר תקופה ממושכת לשינויים ומהפכות שחלו בר' חיים, הוא הפסיק לקשור את 
עיניו, ולא רק זה. אלא הוא השתנה שינוי כללי בכל התנהגותו, בלימוד כמו בתפילה. החל להאריך בתפילתו 

יותר מהרגיל, והפעם זה בלט שאינו נמצא בתפילה עם מנין הוותיקין.

כאשר חזר ר' חיים לבית המדרש, לא היה שם כבר איש מלבד השמש העיוור של בית הכנסת. שמש בית מדרש 
זה, היה זקן מופלג, בהיותו צעיר הי' למדן ששמו יצא לפניו, אבל בהיותו כבן י"ח, חלה לא עלינו במחלה 

ממושכת שבה שכח את תלמודו. כעבור שנתיים חזר לאיתנו אך את תלמודו לא זכר עוד.
בחור זה בא מבית טוב והיה יפה תואר, הציעו לו שידוכים מכובדים אבל הוא החליט שעליו להתיישב בבית 
המדרש ולומר תהילים ולבקש שירחמו עליו מן השמים ושישוב אליו זכרונו. כך התיישב בבית המדרש של 
הקברנים במשך כמה שנים, ומאחר שלא רצה לחיות ולהתפרנס על חשבון הוריו, ובדיוק באותה עת נחלש שמש 
בית המדרש וחיפש עזר לעצמו בעבודתו. הוא החל לעזור לו בעבודה, אחר כך נשא את בתו לאשה וכך לאט 

לאט חזר לאיתנו וגם נזכר בתלמודו.
כבר עברו ששים שנה בהם הוא שמש בית המדרש, מספר שנים שהוא עובד במקום כעיוור ר"ל אך עדיין זוכר 
היטב את התנ"ך בעל פה וכן יודע את ששה סדרי משנה, אבל בשביל לשנן גמרא ופוסקים, זקוק הוא לעזרה 
מבחוץ. הוא נחשב כלמדן גדול וגם כיום יודע הוא לומר סברות גאוניות, אך זמן רב בכל יום הוא עדיין מקדיש 
לאמירת תהילים. הוא מקפיד על כך מאד כי בעת מחלתו נדר שבאם השי"ת ישיב את זכרונו אליו, אזי יאמר 

בכל יום ושבת שלוש פעמים את כל ספר התהילים. והוא בע"ה קיים נדר זה עד יומו האחרון.

עכשיו הכין ר' חיים עצמו לתפילה, הוא זכר היטב את הסברו של ר' מרדכי בענין הסולם המוצב. מבלי להסתכל 
על זה שכבר שני לילות לא טעם ר' מרדכי טעם שינה, מחצות ערב יום כיפור עד עתה אף לא נמנם, ובמשך 
שלשת הלילות ושני הימים עמל קשה, בכל אופן מתפלל ר' מרדכי בכזו התלהבות שנראה שהתפלה של היום 

שונה מכל התפלות של תמיד, יותר באריכות מתמיד.

אברכים יושבי בית המדרש ה"קר" זכרו את הבטחתו של ר' מרדכי להסביר להם את ענין הטבילה לפני תפילת 
מנחה, לאט החלו להתאסף במקום אף שעדיין היתה השעה מוקדמת.

ר' ישראל נחמן, כאשר שמע שהאברכים מדברים אודות הליכתם אל המגיד לשמוע הסבר על "הנהגה" טובה, 
החליט להצטרף להולכים, הוא לבש בגדים חמים על כל חלקי גופו והתכונן לצאת לדרך. 

תוך כדי כך בא בריצה אברך בשם יוזיק וסיפר בנשימה אחת שעליהם לבוא ולראות את תפילתו של המגיד, 
הוא הבטיח שדבר כזה לא ראו עיניו במשך כל ימי חייו. בשמעם את הידיעה, קמו במרץ כל האברכים כדי לא 
להפסיד מאומה. הבטלנים שישבו ולמדו, ראו איך פתאום נכנס מישהו, לחש כמה מילים וכולם רצו בריצה 

מבוהלת. הם הסיקו שקרה דבר נורא, אולי חלילה שריפה. מיד רצו אל ספרי התורה להצילם.
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כאשר ראו ר' ישראל נחמן ושאר האברכים שהזקנים רצים מבוהלים אל ארון הקודש ומוציאים את ספרי 
התורה, פחד מוות נפל עליהם בראותם זאת צעקו: מה קרה? מדוע אתם אוחזים בספרי התורה? "פרצה שריפה" 

– עונים להם הזקנים, ואנו משתדלים להציל את ספרי התורה.
איה השריפה? – שואלים ר' ישראל נחמן ור' יוזיק. היכן האש? היכן העשן? ראינו – מסבירים הזקנים – שהצעי־

רים רצים בבהלה והבינונו שפרצה שריפה. 

לאט לאט נרגעו הרוחות, ר' יוזיק ממשיך לתאר את הנעשה בבית המדרש הגדול ור' ישראל נחמן גומר בפה 
פעור את דבריו ושוכח לגמרי שהוא חולה. הם שניהם יוצאים בדרכם לבית המדרש. 

בדרך הם פוגשים את בנו של השמש דבית המדרש של הקברנים, הוא מספר להם: אחרי תפילת וותיקין יצאתי 
לרחוב, נכנסתי אל בית המדרש הגדול וראיתי שהמגיד עדיין בתפילתו, שכחתי לכן לגמרי שעדיין לא הבאתי 
מזון לאבי הסגי נהור. מה אומר לכם – אומר ר' בערל שמש – כששומעים כזו תפלה ורואים כאלו פנים אפשר 

לשכוח הכל. 
למרות הכל – אומר ר' יוזיק – זו עוולה גדולה על עצמך אתה יכול לשכוח אבל לא על הזולת, ובפרט על אבא 

זקן, עיוור שלא יכול לזוז בכוחות עצמו.

ר' בערל הגביר את צעדיו כדי לקנות לאביו אוכל, הוא נכנס לחנות, קנה דג מלוח, המשיך לביתו לקח שם לחם 
וחלב חמוץ ורץ לבית המדרש פה נעמד משתומם. זו הפעם הראשונה בחייו שהוא רואה את ר' חיים פרוש עומד 
ומתפלל בשעה כה מאוחרת, תפילה בקול רם, נכון, חושב ר' בערל לעצמו, שזו כבר תקופה ארוכה שר' חיים 
פרוש לומד קבלה, נכון שר' חיים השתנה לאיש אחר רענן יותר וחם. המגיד שיהי' בריא עשה בו מצוה אמיתית 

וממת הוא עשה אדם, אבל שיתפלל כל כך מאוחר זה כבר פלא בפני עצמו. 
ובמחשבה זו ניגש מאחורי הבימה למקומו של אביו הזקן וחלש, אבא, במחילה מכבודך, איחרתי מעט היום 
בהבאת האוכל, תסלח לי אבי. אחרת, אומר השמש הזקן, והיכן הגמרא בכתובות פ"ז ע"ב נותן הקב"ה פרנסתו 
בעתו, ומה פרוש אחרת? ואם לא היית מאחר מה היה? האוכל בא לכל אדם שהבורא רוצה בכך. (השמש הזקן 

נטל ידיו).
ור' בערל סיפר שבשעה אחת עשרה עבר ע"י בית המדרש הגדול וחשב להיכנס ולראות מה נעשה שם, בשוק 
שמע שבבית המדרש הגדול היו ערים כל הלילה, אולם מה שעשו שם לא יכול היה להוודע בשוק והחליט 
להיכנס לבית המדרש לפגוש שם מישהו ולהוודע מה היה שם בלילה הקודם. כשנכנס לבית המדרש הגדול, 
ממשיך ר' בערל לספר לאביו, פגש כמה אנשים ושאל אותם והם סיפרו לו ואח"כ נשאר לעמוד לרגע לשמוע 

את תפילת המגיד, זה היה כ"כ נעים לשמוע שלא הבחנתי שהזמן חולף וכבר כ"כ מאוחר.

פה – אומר השמש הזקן – שמעתי קול של מישהו ששר ובוכה בפעם הראשונה כששמעתי את הבכי החזק בחדר 
השני, שאלתי מי זה ולא ענו לי, המשכתי ואמרתי לי את התהילים שלי ולמדתי את המשניות שלי, ואז שמעתי 
שמשהו שר, שאלתי: מי הוא זה ששר ולא ענו לי, תחילה נבהלתי הנה שרים הנה בוכים אבל אח"כ הסחתי את 

דעתי מזה התעמקתי בלימוד משניות ויותר לא נבהלתי.

זה הרי מתפלל – אומר ר' בערל – ר' חיים פרוש שכבר נמצא שנים רבות בחדר שני.
והשמש עונה: מעולם לא ראיתי אותו ואינני יודע מי זה.

אתה אמנם לא ראית אותו – אומר הבן – אולם סיפרתי לך אודותיו כמה פעמים, שכאן בחדר שני מקים את 
עצמו חיים פרוש, ואינו מדבר עם אנשים, לא מסתכל על אנשים, מכסה את פניו במטפחת וצריכים לתת לו יד 

ולהוליכו, שמו ר' חיים והוא גאון גדול.
אה – נזכר השמש הזקן – כן, כן, אני נזכר שסיפרת לי אודותיו, ומה קרה איתו עכשיו?

מאז בא המגיד – ממשיך ר' בערל לספר – הם לומדים ביחד והפרוש השתנה מאד. הוא פירט לאביו את פרטי 
השתנותו של הפרוש. ומסביר: המגיד שיחי' הוא תלמידו של גאון, צדיק ובעל מופת מגליל פודוליה-ווהלין 

ומכנים אותו בעל שם טוב.

כל הזמן הקשיב השמש הזקן לסיפורי בנו תוך כדי אכילה, אבל עכשיו כשאמר הבן "בעל מופת", הפסיקו אביו 
ואמר שאין היום בעלי מופתים. ופרץ וויכוח בין השנים אודות נושא שיחתם, האב ידע יותר מבנו כי בצעירותו 
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למד גם ספרי חקירה ובכלל למדנותו עלתה על זו של בנו, ולכן לא ידע ר' בערל לענות על שאלות אביו.

והנה סיים ר' חיים את תפלתו ונכנס לבית המדרש כדי לעיין בסוגיה מסוימת, כך היתה דרכו לאחרונה; הוא 
היה מהלך בבית המדרש הלוך ושוב מכותל לכותל עד גמר עיונו באותה סוגיה, לפעמים ארך הדבר שעות 

ארוכות. 
כאשר ר' בערל ראה את ר' חיים נכנס, הוא שמח מאד. הוא לא ידע להגדיר ממה הוא שמח בדיוק, אבל ידע 
שהוא מעריך מאד את ר' חיים והעריכו מאז ומתמיד אלא שעד היום דחתה אותו התנהגותו המוזרה, אבל מאז 

השתנה, העריכו ר' בערל יותר ויותר והיתה לו כלפיו הדרת כבוד מיוחדת. 
ר' בערל ניגש אל ר' חיים וסיפר לו על הוויכוח שהיה לו עם אביו. ר' חיים אמר לו לאחר שהאזין לדבריו 
בהקשבה מיוחדת, שישאל את המגיד, כי הוא צריך את הזמן לעצמו "חייך קודמין". ר' חיים מיהר ולכן אכל 

חתיכת לחם עם מים, בירך והלך.

ר' בערל השמש ידע איפה הולך ר' חיים, גם הוא רצה ללכת לבית המדרש הגדול אך לא יכל לעזוב את המקום 
לפני סיום תפילת ערבית כי אז עליו ללמד שיעור ב"עין יעקב". 

יוזיק הגיעו לבית המדרש הגדול, מצאו שם הרבה מנינים של אברכים לומדים.  ור'  כאשר ר' ישראל נחמן 
ביניהם גם זקנים ונכבדים ור' אברהם שאול פלאטניק בראש, ר' ישראל נחמן התפעל ונהנה באמת מהתפילה 
של ר' מרדכי, נכבדים אחדים ניגשו אל ר' ישראל נחמן וטענו על הנהגה מוזרה של ר' מרדכי, הנה – טענו – 
כבר הגיע זמן מנחה, והוא עדיין עומד שמונה עשרה של תפילת שחרית, שני חתניו של ר' שלום היונסקער 
ניגשו אל הרוטנים ושמחו לשמוע מישהו מדבר נגד המגיד, הם חשבו שזו הזדמנות טובה לדבר על המגיד ולומר 

את אשר בלבבם.
הם החלו לדבר על זמן קבוע של שמונה עשרה, זמן תפלה של הבוקר מסתיים בחצי היום זמן תפילת מנחה 
הוא משעות הצהריים ועד השקיעה וזמן תפילת ערבית הוא מתחילת הערב ועד חצות. אם מתפללים שמונה 
עשרה של שחרית בזמן שמונה עשרה של מנחה, יש לברר איזו מהם צריך להתפלל קודם. וכך התפתח וויכוח 

סוער בו התערבו כל הלומדים הגדולים.

ר' הירש'ל בנו של ר' שלום היה עדיין בחור צעיר והיה מסור ביותר אל המגיד, בפנימיות לבו שנא את שני 
גיסיו המבוגרים. כעת עמד והקשיב לוויכוח וחרה לו ביותר על צורת הדיבור בה דיברו גיסיו על המגיד. הוא 
הלך אל גיסיו הצעירים וסיפר להם על כך, אך אלו היו עסוקים בהאזנה לתפילתו של ר' מרדכי ולכן לא שמו 

את לבם אליו. 
ר' אברהם שאול עמד כל הזמן ושתק, הוא נחשב היה מהלמדנים הגדולים, בקי ובעל שכל עמוק, ומיד כשהמגיד 

התחיל לאמר את ה"עין יעקב" בבית המדרש של הקברנים, בא ר' אברהם פלאטניק לשמוע אותו. 
פעם אחרי ה"עין יעקב" ומעריב שאל את ר' מרדכי סוגי' חמורה ועמוקה והתפעל מהגאונות של ר' מרדכי, 
ומאז נעשה חסיד נלהב של ר' מרדכי, והוא, ר' אברהם שאול, היה הראשון שהציע שיקחו את ר' מרדכי למגיד 

הקבוע של העיר.

כשר' הירש'ל ראה שר' אברהם שאול פלאטניק שומע את השיחה ושותק. אמת, אמנם ר' אברהם שאול לא חיזק 
את דבריהם שהמגיד נוהג לא עפ"י דין, אבל הוא לא אומר גם שהמגיד נוהג כשורה וזה חרה לו היטב.

בינתיים סיים ר' מרדכי את תפלתו, על אף שהקיר היה עדיין שבור והדלת לא היתה, בכל אופן הוא לא שמע 
שיש קהל די רב בבית המדרש והוא נטל את ידיו כדי לאכול משהו.

כשר' הירש'ל הבחין שר' חיים פרוש נכנס לבית המדרש, שמח מאד, הוא ידע שר' חיים מייקר בכבודו של 
המגיד, הוא מיד ניגש לר' חיים וסיפר לו את המעשה שכמה מן הלמדנים אומרים שהמגיד נוהג נגד הדין. ר' 

חיים הקשיב לו במתינות ובקור רוח ענה לו: ילד לא צריך להתערב בין מבוגרים.
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כשר' אברהם שאול פלאטניק הבחין שר' חיים נכנס, ניגש אליו, הוא העריצו עוד מההכרות הראשונה לפני שנים 
רבות, שעה שהייתה שאלה קשה בעניני חליצה אצל הגאון ר' בייניש זרח, ר' אברהם שאול התפעל אז  מר' 

חיים, כזה למדן עמוק ובעל סברה ישרה עדיין לא פגש.
ואיזה למדן אמיתי הוא כבר ידע ר' אברהם שאול,  מלמד זה שהוא עצמו היה למדן גדול עם ראש טוב, עמוק 
וזריז ונוסף לזה גם מתמיד ותפסן ובעל זכרון, בהרבה מהשאלות ותשובות עסק בזמן הירידים בפאלאצק, 
מינסק, שקלאוו, ואפילו גם בבברויסק (מכאן שמו פאלאטניק, כי נסע עם עגלה ועליה אהל (ברוסית פאלאט) 
לירידים הגדולים, תמיד היו עמו שני משרתים, כשבאו ליריד היו המשרתים עוסקים במסחר ור' אברהם שאול 

היה יושב בבית המדרש ולומד או משוחח עם הלומדים והגאונים, שנסעו ליריד, אודות למוד.

כך היה נהוג באותה עת, שבזמן היריד באו הרבה לומדים וגאונים ממקומות שונים, דבר ראשון כדי ליישב את 
דיני התורה שמתעוררים בזמן היריד, ודבר שני, אז היה זמן שנפגש קהל רב ממקומות שונים במדינה ובמילא 

כל התקנות שתקנו הגאונים התפרסמו ע"י האנשים שבאו ליריד. 
עולם  מגאוני  ופלפולים ששמע  תורה  חדושי  חבילות  עמו  הביא  מהיריד  שאול  אברהם  ר'  שחזר  פעם  בכל 

ושחידש בעצמו.

כשחזר מהיריד בפינסק ובבריסק, בחדש אלול, שמע שר' חיים פרוש שינה את התנהגותו, ועתה רואה בעצמו 
שהוא נעשה יותר חולין ממה שהיה, ואעפ"כ היתה לו כלפי ר' חיים הדרת כבוד גדולה, הוא השתומם כיצד 
מרשה לעצמו ר' חיים ללכת לבית המדרש הגדול, הרי זה ביטול תורה, אולם מיד נזכר ששמע שהמגיד ור' חיים 

לומדים ביחד שיעורי פלפול.

הפעם כשחזר מהירידים לא היה לו עדיין זמן להפגש עם ר' חיים ולספר לו את חידושי התורה והפלפולים 
החריפים ששמע בירידים. 

בשבת מברכים אלול שמע ר' אברהם שאול בפעם האחרונה את הדרשה של המגיד שמאד מצאה חן בעיניו וכן 
שמע את פלפול ה"אל יפטר" מפי המגיד. (הערה: הגמרא אומרת ששנים נפרדים צריכים להגיד דבר הלכה 
ביניהם כדי שהאחד יזכור את השני ולזה קוראים "דבר הלכה אל יפטר" או "פלפול אל יפטר"). פלפולים וואס 
ער האט גיהערט פון גרויסע וועלט גאונים, אברהם שאול האט זיך אפילו זייער שטארק געוואונדערט ווי אזוי 

איך פארשטיי נישט וואס דא גייט פאר?

במשך השבועות המעטים שלמד עם המגיד הוא הרגיש בהתעלות ובכל יום בעת הלימוד נוספו לו חידושים, 
ראש  וצריך  הלימוד,  בעת  שנעשים  וההתבהרויות  בחריקות  הוא  דופן  יוצא  מה  ומשום  עמוקים,  ופלפולים 

ותפיסה יוצאת מהכלל כדי להבין היטב את הסברות שלו.

ר' אברהם שאול זוכר היטב את העילוי מבעלעניץ, הוא נסע אז בפעם השניה עם חמיו ר' אבא'לע פעפער 
(פלפל) (ר' אבא'לע היה מתמיד גדול ונהג לישון רק שלוש שעות ביממה, וכדי שלא ירדם היה זורה פלפל 
תורקי בין אצבעות רגליו ומתחת לבית שחיו ומכאן שמו) ר' אברהם שאול, למרות שהיה אז צעיר היה למדן 
ומחדש טוב, כבר אז חידש תורה בעצמו ומצא כמה קושיות ברש"י שהיה צריך לעמול כדי ליישב את רש"י ע"פ 

קושיות אלו.

ר'  כיצד אחרי שגמר העילוי מבעלעניץ את הדרשה בת שלושת השעות, אמר חמיו  נזכר  ר' אברהם שאול 
אבא'לע לזאבלע הפרנס שיבקש מהעילוי מהאפניק שיאמר משהו.

האפניק היה כפר לא רחוק מסמילוביץ שם נולד ר' אברהם שאול ולמד בצעירותו אצל ר' טביל באברע, פעם 
כשעבר ר' אבא'לע בסמילוביץ נשא מאד חן בעיניו העילוי מהאפניק ולקח אותו עמו לחתן והביאו לדובראוונא, 

ר' אבא'לע נזהר מאד בכבוד התורה ונהג לקרוא לחתנו ר' אברהם שאול: העילוי מהאפניק. 

בגאונות רבה אמר אז העילוי מבעלעניץ פלפול ארוך. קהל המאזינים שהיה אז היה גדול במיוחד כי נוסף על 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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הגאונים והלמדנים שבאו להשתתף ביריד, היו בדוברבנה עצמה מספר גאונים.
אחד הגאונים שהיה אז שם הוא ר' עזריאל "בול עץ". ר' עזריאל זה ישב למעלה מחמישים שנה כל יום שמונה 
עשרה שעות על בול עץ ולמד תורה. מרוב ישיבה השתחק בול העץ עליו ישב ור' עזריאל קיבל את השם ר' 

עזריאל "בול עץ".

גאון אחד היה ר' נחמיה סגי נהור. הוא לא היה עיוור אלא אדרבא, בצעירותו היתה ראייתה טובה ביותר אלא 
שהוא הרבה בלימוד ומיעט בשינה וראייתו נעשתה חלשה אבל הוא למד גמרא עם פרש"י ותוספות בע"פ.

היה שם גם גאון בשם ר' אלטער האן, גאון עולמי כמעט שהיה זקן העיר, אלא שעדיין היה ר' בירך קושע 
ברכה'ס אבל הוא כבר היה... לפני זמן מה כאשר התאלמן לא עלינו מזיווגו החמישי, טענו לפניו שהוא שרוי 
בלא ברכה ובלא שמחה, ציווה שיביאו לו מסננת וימלאו אותה תבואה, כאשר הביאו לו הרים אותה בקלות, 
ואמר: הלכה היא למעשה שאם יש לאדם כוח לשאת כובד משא כזה, הוא צריך לשאת אשה בת בנים, וכן היה 
ר' בירך נשא אשה בפעם הששית ונולדו לו ממנה שני בנים ובת, אבל שכלו כבר היה לקוי במקצת, כך שר' 
אלטער נחשב לגאון הראשון שר' עזריאל קלאץ ור' נחמי' סגי נהור ליקקו את אצבעותיו כשאמר ר' אלטער 

סברה או מילה.
גאון זה ר' אלטער היה רגיל לבוא בכל לילה לתיקון חצות, אחרי כן היה נעמד על יד הבמה כדי ללמוד עד 
שיגיע זמן התפילה. אחרי התפילה סעד דבר מה (היות ולא היה רגיל לתעניות) וחזר מיד ללימודיו. הוא היה 
עומד ולומד, אך מאחר שכאבו לו רגליו, היה מחליף את תנוחת עמידתו; מספר שעות על רגל אחת ואחר כך 

מספר שעות על רגלו האחרת. לכן זכה לכינוי ר' אלטער "האן" (תרנגול). 
לאחר תפילת ערבית חזר לביתו ובא שוב לבית המדרש לקראת תיקון חצות. 

כפיים  שמחא  עד  גברה  והתפעלותו  עזריאל  ר'  בעיני  חן  מצא  הפלפול,  את  סיים  מבעליניץ  העילוי  כאשר 
פעמיים. אמר לו ר' אלטער: ר' עזריאל היום שבת, למחוא כף זה ספק ספיקא ד"משמיע קול", גם ר' נחמיה 
התפעל מאד והתנענע שלוש פעמים כמו בשמחת תורה, אמר לו ר' אלטער: ר' נחמיה כבוד התורה, וכבוד 

תלמידי חכמים, כל הלומדים התפעלו מאד מהפלפול של העילוי מבעליניץ.

גם כיום כאשר נזכר באותו זמן ונזכר כיצד עלה ר' זונדל הפרנס על הבימה והכריז שמבקשים מן העילוי 
מהאפניק לומר חידוש או פלפול, שמה הוא, עדיין לא הכיר אותו הקהל ושאלו: מיהו העילוי מהאפניק? אבל 

אחדים שהכירוהו קראו: הלא הוא חתנו החדש של הנגיד ר' אבאלע פעפער.
הוא עלה על הבימה ודרש פלפול ארוך בו הקשה שתי קושיות על דרשת העילוי מבעליניץ, הקושיות היו חזקות 

עד כדי כך שגם ר' אלטער לא ידע לישבם.

כאשר נסע ר' אברהם שאול עם חתנו דרך סמליאן, נכנסו לבקר את ר' טעביל וכאשר הוא שמע את הפלפול 
שאמר העילוי מבעלעניץ, התפעל ממנו מאד ואמר שאלו הם דברי גאונות, אחר כך כאשר אמר ר' א.ש. את 
הפלפול שלו ובו שתי הקושיות שהקשה על הפלפול הקודם, נשקו על ראשו ואמר שזו היא כבר גאונות יוצאת 
מן הכלל ליישב את הקושיות אינו יודע אבל יחשוב בדבר וכאשר ילכו בדרך חזרה, יעברו דרכו והוא יענה להם 

על הקושיות.

אבל אילו הם דברי פלפול, שיטתו של המגיד לעומת זה היא בניית דברים לפי ההגיון, כאשר בא ר' א.ש. ליריד 
וחזר על דברי המגיד, אמרו כולם שזוהי גאונות נפלאה. כאשר הגיע ר' אברהם שאול לבריסק, פגש שם ידידים 
משכבר הימים, הוא סיפר להם שבעירו נמצא גאון וצדיק הוא חזר על כמה מתורותיו שבעיני כולם מצאו חן 

בתורת סברות טובות נכונות ופקחיות בכל סוגיא.

ר' אברהם שאול סיפר על כוחו העצום של הגאון בלימוד אגדה, באמירת דרשה, בעל כח עצום בהסברה ודרך 
מיוחדת להשיב אנשים בתשובה. הוא חזר על כמה מאמרותיו של הגאון וכן סיפר שמקור לימודי הגאון הזה 

הוא במחוז פודוליה ווהלין, שם למד אצל צדיק בעל מופתים הנקרא בעל שם טוב.
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באחת השיחות האלו סיפר מישהו על הבעש"ט שהוא היה אדם פשוט המוליך חימר, פתאום החלו לשמוע שהוא 
מבצע מופתים, על כן אסרו רבני ברוד עליו את הדבר הזה. אך הוא המשיך במעשים אלו ואז הטילו עליו רמ"ח 

[= חרם], בכל זאת היו רבים שנמשכו אליו. אבל בגליל שם הוא נמצא, מתנגדים אליו כולם.

השיחה הזו השפיעה הרבה על ר' אברהם שאול, בפרט כאשר שמע שרבני ליטא מכנים את הבעל שם טוב 
ותלמידיו "כת", הוא שמע שהם לומדים את תורת הקבלה ושמע שכל רבני ליטא בדעה שהבעל שם טוב ותלמי־

דיו הם אנשים שסרו מדרך הישר ונתפסו בעיניני אמונה. 
בלב כבד נסע ר' א.ש. מן היריד בבריסק עד שקלוב בדרך נסע עם חברה למדנים גדולים, יוצאי ליטא שסיפרו 
כל הדרך סיפורים שונים על הבעש"ט ותלמידיו, כאשר הם שמעו מר' אברהם שאול על המגיד שבא אל העיירה 
וסיפר על מוצא לימודיו – הבעש"ט, העירו את תשומת לבו כי יש לבדוק אחריו בשבע בדיקות ולוודא מיהו 

ומהו.

בשבת, ערב סליחות, עבר ר' א.ש. את העיירה אורשה. העילוי מליציק – ר' נחמן פרוש, היה שם המגיד. הוא 
היה אדם מפורסם בכל הגליל בעיקר בכוחו להמשיל משלים. משליו היו בנויים בצורה אותה יכול להבין כל 
אדם. כאשר החל את דרשתו, פעל הרבה על ר' א.ש. עד שכאילו דבקה לשונו לחיכו. עוד טרם התאושש המשיך 
המגיד בדרשתו, הוא קרא לכולם לחזור בתשובה והבטיח לכל העושים כך מחילה מבורא העולם, שנה טובה 
להם, לנשיהם ולבניהם. אבל אם לא יעשו כך הלילה, יתן להם בורא העולם כל תחלואים שיש בעולם, והמגיד 

פתח בסידרת קללות נמרצות, דבר שפעל לרעה על ר' א.ש. והשאיר עליו רושם רע.

עוד מימי בחרותו נהג ר' א.ש. לצום בימים הראשונים של סליחות. כך עשה גם השנה, הוא נשאר בבית המדרש 
מאחרי סליחות עד תפילת ערבית שלמחרת, אז נסע לביתו ובהגיעו היתה שעה מאוחרת, זמן תפלת מנחה, הוא 
לא יכול היה להתאפק והלך מיד לבית המדרש הגדול, שם מצא קהל גדול במיוחד שהתאסף, כפי שנודע לו 

אחר כך, כדי לשמוע את דרשת המגיד.
המגיד דיבר על הפסוק "נפש כי תחטא", כל הנאספים בכו בקול רם וכאשר הגיעו כולם להתלהבות, פתח 
המגיד בקול תחנונים בדברי עידוד ונחמה. הוא הסביר שבורא העולם שומע תפילת כל פה ואם עושים תשובה, 
מיד הוא סולח ומוחל ונותן להם שנה טובה וגם אלו שעדיין לא חזרו בתשובה, ה' נותן להם התעוררות כדי 

שיעוררו את ליבותיהם והוא ית' יוכל לתת להם ולבניהם שנה טובה.

ר' אברהם שאול התפעל הפעם במיוחד מדברי המגיד, הוא התפעל בעיקר מן העובדה שדבריו היו מלאים 
אהבת ישראל. הוא שם לב שהמגיד נזהר ביותר לא להוציא מילת קללה מפיו אפילו לגבי אלו שעדיין לא חזרו 
בתשובה. לעצמו הוא עשה חשבון והשוואה בין שתי הדרשות ששמע, למעשה לא היה כלל תוכן בדברי המגיד

מאורשה וכל משליו היו רק דמיונות שוא, בעיקר הוא כעס על הקללות הרבות שמוציא מפיו. 
לעומתו המגיד כאן, מדבר דברים בעלי תוכן עמוק, חידושי התורה שבדבריו הם פנינים וגם המשלים אמיתיים. 
בתוכן דבריו אתה מרגיש את אהבת ישראל והחיבה היתירה שהוא רוחש לכל אחד. הוא באמת מקרב לבן של 

ישראל לאביהם שבשמים.

אבל העובדה שהמגיד הוא תלמידו של הבעש"ט נותנת לר' אברהם שאול דפיקה בראשו שריפה בברקת. המגיד 
עצמו סיפר שלמד שם זמן רב עם הבעש"ט כפי ששמע ביריד מהלומדים וזה לא ענין חלק. ר' אברהם שאול 

פוחד אפילו לחשוב את המילים ששמע בבריסק בדרכו לשקלוב על הבעש"ט ותלמידיו.

הוא ידע שהמגיד היה אצל הבעש"ט, בעצמו סיפר, וגם שלמד אצלו סיפר, אבל אם הוא באמת נקרא תלמידו 
הרי זהו דבר רע ומר. 

בתוך הרהורי עגמת נפש אלו הוא שומע את המגיד מסיים המילים מלאות אהבה, מתיקות ונחמה, שגם אלו 
יתעוררו בתשובה בזכות אלו שכבר חזרו בתשובה. דברים אלו פעלו עליו מאד מאד,  שעדיין אינם דתיים 
שכמעט קרא בקול את הרהורי לבו יתכן שאדם, בעל שיעור קומה כזה, יהיה תלמידו – של אדם בליעל כפי 

ששמע מגאוני בריסק ושקלוב.
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תוך כדי הרהרו הוא שומע את המגיד אומר: כעת אספר לכם דבר שקרה אצל רבי הקדוש, באותו רגע שהמגיד 
אמר דברים אלו ואף שעדיין לא פתח בסיפור עצמו, שם לב הר' אברהם שאול שעטפה איזו שהיא חרדת קודש 
את הקהל, דבר כזה במקום זה הוא לא ראה מימיו. הוא מכיר את דוברבנה כבר שנים רבות והוא זוכר שאפילו 
כאשר ר' ברוך ברכה'ס היה ראש המדברים וחותנו, ר' אבא'לע פלפל היה קצין העיר, בכל זאת הדרת קודש 

כזו טרם היתה במקום. וכל זה קרה תוך חודש בזמן שהיה בדרך.

המגיד הנהיג שמיד לאחר הדרשה שהוא דורש בכל פעם הוא מספר מעשה שקרה אצל רבו הבעש"ט. ממעשה 
זו היה בכל פעם המגיד מוציא מוסר השכל. 

בשבת ראשונה סיפר המגיד שכאשר הוא למד עוד בסמרגון היו לו שני חברים טובים לו קראו בישיבה ר' 
מרדכי באיעבער, ולחבריו בערל קאבילניקער וחיים מזירער. 

והמגיד  לי הדבר.  כי מבחינת פרנסה התאפשר  לגלות  – החלטתי לצאת  – סיפר המגיד  לאחר שהתחתנתי 
ממשיך: אני הערכתי את גודל למדנותי וצדקותי וחשבתי כל הזמן שמגיע לי גילוי אליהו, היות ואליהו לא 
נתגלה אלי הבנתי שהסיבה לכך היא גלות השכינה והחילותי ללמוד קבלה, וכך המשכתי מספר שנים בהצלחה 
ותשוקתי לגילוי אליהו התחזקה יותר, עד שהגעתי להחלטה שפי לא יפסוק מגירסא לעבור פעמים על הש"ס 
בבלי וירושלמי. צללתי ברמב"ם בספרי מוסר ובקבלה והרגשתי עצמי כמגיע לשלמות בידיעת התורה ובצדקות. 
כאשר ראיתי שאליהו עדיין לא מתגלה אלי, החלטתי לצאת לגלות ומכיון ששמי יצא לפני בכל הגליל כגאון 

וצדיק הוכרחתי לצאת למרחקים. 

כאשר הגעתי למחוז קייב פגשתי יהודים למדנים שסיפרו על גאון, צדיק ובעל מופת. הסיפור לא נגע לי במשך 
כמה שבועות, בדרך נכנסתי לעיירה זסלוב, כדרכי נכנסתי לבית המדרש, זה היה בתחילת חודש אב, יום ג' 
קייצי, בבית המדרש פגשתי יהודי עומד, עטוף טלית ותפילין ולתומי הערכתיו כאחד מבטלני המקום שבוודאי 
לומד כל היום כשהוא בטליתו ותפיליו, הורדתי את שקי וישבתי למנוחה קצרה ופתאם קלטו אזני שהמתפלל 
הוגה את ברכות קריאת שמע, דבר זה היה חידוש עבורי, בימי הקיץ הארוכים, באמצע הצהרים, עדיין יתפלל 

יהודי ויאמר קריאת שמע.

כעבור זמן מה הגיעו לבית הכנסת עוד יהודים וכל אחד מהם ישב ולמד בעצמו, הם שאלוני האם סעדתי כבר 
וכך הגענו לשיחה בדברי תורה, ראיתי שהם למדנים גדולים ושמעתי מהם חידושי תורה נפלאים, בין מנחה 

לערבית למדו במקום אגדה.

פעם ראשונה בחיי ששמעתי סוג לימוד כזה, אמנם למדתי הרבה בימי. למדתי מוסר, ספרי דרוש ועוד, אבל על 
סוג לימוד כזה לא שמעתי מימי. חלק מן המתפללים הלכו אחרי תפילת ערבית, היהודי שקודם התפלל הלך 
מיד אחר תפילת ערבית, חרה לי היטב שלא דיברתי עמו בעניני לימוד. לקראת עריכת תיקון חצות, התאסף 
סוחרים  ביניהם  פשוטים,  אנשים  תהילים  חברת  הגיעו  התיקון  ואמירת  עריכת  סיימו  ורק  מבוטל  לא  קהל 

זעירים, מוכרי שוקים, כפריים, קצבים חייטים, סנדלרים ובעלי מלאכה שונים.

היה זה תענוג מיוחד להאזין כיצד הם אומרים תהילים, בחמימות מיוחדת וגם התפללו בדרך שונה מאשר 
בלילות האחרות, שלושה שבועות שהיתי בעיירה זו הייתי מעורב שם בין הבריות שוחחתי רבות בדברי תורה, 
שמעתי את חידושי התורה שלהם והשמעתי להם את חידושי התורה שלי, בעיירה זו שמעתי פרטים רבים יותר 
על הצדיק הגאון, הבעש"ט, ונודע לי שכל בני התורה שהכרתי במקום ואפילו הפשוטים ביניהם הם מתלמידיו 

או כפי שנקראו שם "חסידיו" של הבעש"ט. 

פעם שמעתי רעש, לבית המדרש באו שני שליחים של הבעש"ט: ר' נחמן מהורודוק והצדיק ר' דוד פורקס. הם 
סיפרו שבאו כשליחי מצוה של רבם הקדוש, והבעש"ט ציווה שיאספו מיד סכום של ששים דינרי זהב הנחוצים 

לו באופן מידי עבור "פדיון שבוים" ואת הכסף עליהם להביא אליו בהקדם האפשרי.
חסידי        של  רשימה  ערכו  השליחות,  דבר  את  כששמעו  מיד  תהילים,  אמירת  אחרי  למקום  הגיעו  השליחים 
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הבעש"ט במקום ומינו בית דין כדי להעריך כמה לדעתם יש על כל אחד לתת, כמו כן מינו מיד גובים שעברו 
מבית לבית ואספו את הכסף, אלו שלא היה בידם לתת כסף מזומן, נתנו משכון עד שיביאו את הכסף. 

באותו יום התאחרה תפילת מנין הוותיקין אבל תפילתם הפעם היתה בשמחה גדולה מהרגיל, ואני חשבתי 
בגלל שהיא באה כפי שהגמרא מספרת בבבא בתרא על ר' אליעזר ש“יהיב פרוטה לעני והדר מצלי“, שנותן 

מטבע לעני  ואח"כ מתפלל, וחשבתי שהרי יוכלים לתת צדקה בכל יום.

השליחים וחלק מהקהל הלכו לטבול במקוה, כך היה מנהגם, מנהג החסידים (כך הם נקראו אז). כאשר חזרו 
למד כל אחד מהם לעצמו דבר מה וראיתי שאחדים עמדו בהתבוננות כהכנה לתפילה. זו פעם ראשונה לי 

לראות כיצד מתפללים, כזו תפילה שהתפלל ר' נחמן מהורודוק לא תוכלו אפילו לתאר לעצמכם. 

עברו כשלוש שעות וכבר חזרו הגובים לבית המדרש כאשר כל הכסף בידם, הם מפרטים מי נתן הכסף מזומן 
ומי השאיר משהו כדי להשלים בפעם אחרת. הגובים נשארו להמתין לחברי בית הדין שעמדו עדיין בתפילתם 
ולא חשו כלל שהגובים כבר חזרו והם מחכים להם. היו שאמרו שצריך להפריע להם ולהודיע, אחרים מנעו זאת 
מהם בטענה שיש להיאזר בסבלנות ואסור לבלבלם באמצע. הראשונים השיבו להם שכל שעה יקרה, ול"ע, 

יושבת אותה משפחה עכשיו תפוסה בבית הסוהר והבל על כל רגע.

שוטים! רוגז מישהו אחר, כלום יש לכם ספק שהרבי יודע על כל הנעשה כאן? הרבי יודע בוודאי שהכסף כבר 
בידינו, הוא למעשה כלל לא זקוק לכסף שלנו ורק מצד אהבת ישראל רצה לשתף אותנו בחלק מן המצוה 

החשובה הזו.

פתאום נשמע קול בכי בקצה בית המדרש, כמה נשים שבעליהן לא נמצאים בבית, אחד חייט שעובד בישוב 
אחר, אחד רוכל והולך עם חבילות סחורה בין הישובים, ואחד מלמד, כששמעו שהרבי, הבעש"ט שלח שליחים 
לאסוף נדבה למצוה גדולה ואליהם לא באו לקחת נדבה, כסף מזומן לא היה להם, הן הביאו משכונות, אחת 
הביאה פמוט, אחת כוס לקידוש והבדלה ואחת כרית מפוך. אך הגובים טענו שמלאכתם היתה לגבות כסף 
מזומן או ממשכונות מהאנשים הנמצאים ברשימת ההערכה שבית הדין עשה, אבל מאילו שלא רשומים אין 

הגובים יכולים לקחת לא כסף ולא משכון. 
כשהנשים שמעו ששמות בעליהן אפילו לא רשומים ברשימה הן פרצו ביללה משונה שאפילו הצדיקים ר' נחמן 

ור' דוד שמעו והזדעזעו.

לחברי בית הדין נודע שהגובים חזרו משליחותם הם מיהרו לסיים את התפילה ובהכרח לקחו את המשכנות 
מהנשים כי ידעו מהעוני שבבתיהם, ושליח מיוחד יהודי שמלאכתו להטליא את הנעלים (לתפור נעלים לא ידע) 

נשלח למסור את ששים הדינרים לפדיון שבוים לרבי.

כאשר סיימו הצדיקים, שליחי הבעש"ט את תפילתם ראו שאנשי העיירה הכינו סעודה גדולה, סעודת מצוה, 
בהסבירם שיש להם זכות מיוחדת שהבעש"ט שלח אליהם וזיכה אותם במצוה רמה ונישאה של פדיון שבויים 
וזכו לכזה קירוב ששלח אליהם שני תלמידים ידועים צדיקים את ר' דוד ור' נחמן, הסעודה כללה: שני ככרות

לחם שחור. כמה דגים מלוחיים, מעט מלפפונים ובקבוק שתיה.

כל החסידים היו בשמחה גדולה ביותר, שמחה אמיתית, שרו רקדו, ושמעו דברי תורה משני הצדיקים שאמרו 
חלק משלהם וחלק מדברי הבעש"ט. תוכן הדברים היה עמוק ביותר, הדברים לא נאמרו באריכות יתירה אך 

היו משולבים דברי קבלה. לאחר כל דבר תורה שרו ורקדו. 
אצל החסידים, זמן השירה מוקדש לחשבון הנפש אחרי כל דבר תורה שהם שומעים הם שרים ניגון, ובשעת 
הנגינה הם כל כולם מתעמקים ברעיון של תורה או הסיפור ששמעו. לפני סיום הסעודה, התחיל הצדיק ר' נחמן 

לדבר אודות התרומה שהביאו הנשים, והתחננו שיקבלו מידם.
רבינו – מספר ר' נחמן – מעריך מאד את פשוטי העם, שיהודי פשוט זה עם התמימות של פרק תהלים, בתמימות 
של אהבת ישראל, נושא חן בעיני מלך מלכי המלכים אפילו יותר מצדיקים גדולים. לגבי צדיקים – ממשיך ר' 
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נחמן בשם רבו הבעש"ט – נאמר: "וסביבו נשערה מאד"  מלמד שה' מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. אבל עם 
פשוטי העם אינו מדקדק כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, העיקר שלבבם תמים ומעשיהם אמת, וזה 

גורם נחת לה'.

באיזו אמת עמוקה, אומר הצדיק ר' נחמן – בכו הנשים, הן דרשו שגם בעליהן יהיו ברשימת הערכה למצוה של 
פדיון שבויים. כ"כ יקרה אצלן המצוה, כ"כ יקר אצלן הרבי, שאם לא הכניסו את שם הבעלים שלהן ברשימה 

התכווצו לבותיהן והן פרצו בבכי.
כמה יקרות – אומר ר' נחמן – כאלו דמעות אצל רבון העולמים, כמה מתוקות וטעימות הן למלאך מיכאל עם 

הק"פ אלף מחנות מליצי היושר שלו. כאלו דמעות לבביות יכולות לבטל את כל הגזרות רחמנא ליצלן. 

פה סיפר ר' נחמן מעשה על גזירה נוראה שהיתה על ישוב שלם וע"י כמה מילים לבביות אמיתיות של אשה 
שאמרה מעמקי לבבה בבכי גדול התבטלה הגזירה.

בכאלו דמעות שהזילו היום הנשים, צריך להתברך ביום צום הקדוש לבכות כך. 

במשך הימים המעטים שהיו הצדיקים הללו בזסלוב שמעתי דברים שלא שמעתי כמותם מעולם וראיתי דברים 
שלא ראיתי בחיי. מוסר השכל מהסיפור אודות שליחי הבעש"ט ארך למגיד זמן לא מבוטל. תחילה הסביר מי 
הם שני שליחי הבעש"ט שני צדיקים שגאונותם בנגלה, ידיעתם הרבה בחכמת הקבלה וצדקותם הרבה, גם אלו 
לא השפיעו על הנותן כי רבתה, לא די שהם עצמם אינם מחשיבים את גדולתם, אלא הם קבלו עליהם רבי. הם 

קיימו עצת המשנה "עשה לך רב", וזכו ש"מורא רבך כמורא שמים".

את שני הגאונים האלו שהם תלמידי הבעש"ט שולח הרבי בשליחות מצוה אל חסידיו בזסלוב כדי שגם הם 
יוכלו להשתתף במצוה זו של פדיון שבויים. בואו נתעמק בענין: בישוב קטן הרחק מכאן, שכר לו יהודי אחוזה 
אצל פריץ, הרויח טוב, חינך את ילדיו כהלכה ושכר עבורם מלמד, מצא לילדיו שידוכים בני תלמידי חכמים 
ופתאום לא עלינו קרה מקרה בו לא היה לו במה לשלם דמי שכירות, בפעם השניה שלא שלם שכירות הכניס 
את השוכר, אשתו וכמה ילדים קטנים ורכים לבור כמשכון לדמי השכירות. עבור משפחה שבורה כזו שלח 

הבעש"ט שליחים מיוחדים לעיר זסלוב והעריך השתתפותם בששים דינרי זהב.

המגיד דיבר בהרחבה אודות ענין הצדקה, ואודות פדיון שבויים בפרט. כמה חיבת מצוה יש בשליחות הבעש"ט 
הקדוש, כמה אהבת ישראל יש בשליחות זו. עדה המרוחקת מרחק רב מן המשפחה הנפגעת, ובכל אופן הם 
משתתפים בהצלתם. כל פרטי ההצלה חשובים עד מאד; הזריזות שבה העמידו את בית הדין, רשימת התורמים 
שנערכה במהירות, וציון מיוחד לדמעותיהן של הנשים, נשי החסידים שבכו מקירות לבותיהן ואכן זכו לבסוף 

להשתתף.
כמה אמונה גנוזה בדמעות הנשים האלו, כזאת תמימות יקרה היא לקב"ה. ועוד משהו חשוב לציין; רשימת 

השמות של התורמים מועברת אל הרבי והוא קורא את שמות המשתתפים ובני ביתם שנענו לקריאתו. 

סיפורו של המגיד התפשט מיד בכל העיר, גם הנשים שעמדו בעזרת נשים והיהודים הפשוטים שהדרשה עבורם 
קשה מידי, על כל פנים את מוסר ההשכל הבינו היטב.

לשבת הבאה באו כל פני העיר גם כל הלמדנים שלא נהגו להאזין בדרך כלל למגיד, באו הפעם, הצפיפות היתה 
רבה עד כדי סכנת נפשות. בשבת זו המשיך המגיד לספר את סדר הליכתו לבעל שם טוב; בדרך עבר על פני 
מיוחדת  בהתרגשות  מהם  שומע  היה  הוא  הבעש"ט,  תלמידי  מפוזרים  היו  כולם  פני  שעל  וישובים  עיירות 
סיפורים ומעשיות ובעצמו לא הבין מדוע. עד אשר הגיע למזיבוז ושהה שם בימים הנוראים ובסוכות, הוא 
בעצמו נוכח לדעת שכל מה ששמע עד כה היה רק על קצה המזלג מהמופתים שהבעש"ט פעל, וכן חידושי 

התורה ששמע בשמו לא היוו אפילו חלק ממה שהוא עצמו שמע עכשיו.

במשך שלש שבתות סיפר ר' מרדכי המגיד על התגלות הבעל שם טוב מהיותו צדיק נסתר, כיצד קודם היה   
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לבושו כאחד מפשוטי העם ומיד בהתגלותו קמה כנגדו התנגדות גדולה מרבנים, אבל מיד הכירו בגדולותו 
ורבים הצטרפו אליו.

כעת - אומר המגיד - כשכבר עברו יותר מעשרים שנה והבעש"ט כבר ידוע בכל הגליל, כעת כשכבר יש לו 
עשרות אלפי חסידים המסתובבים בחלקם בשליחויות שונות ומחזקים לימוד תורה וקיום המצוות בחיות רבה, 

כעת אפשר לראות אהבת ישראל מהי.

אצל הבעש"ט, אהבת ישראל היא אחת המצוות הראשונות, ולכל אחד מתלמידיו חייב להיות חבר, ואפילו 
באנשים הפשוטים ביותר החדיר הבעש"ט מצוה זו, אשר על השני צריך תמיד להביט בעין טובה. 

ביום ראשון של סליחות סיים אחרי ערבית את סיפורו על דבר הבעל שם טוב, והיום בדרשה שדרש על הפסוק 
"ונפש כי תחטא" ביאר המגיד את הפסוק "לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו 
חטא" לפי ביאור הראב"ע והרמב"ן זה השונא לחברו בלבבו, אפילו בגלל שהנהגתו אינה כשורה, הוא עובר על

לאו. וזה האוהב את חברו מקיים מצות עשה.

אסור – מכריז המגיד מעל הבימה – לישא על חברך חטא, אפילו אם יש לך קושיות על התנהגותו, ואם תשנא 
את אחיך בלבבך אתה עובר על לאו. העצה היא: הוכח תוכיח! אמור לו בבירור את שיש לך עליו ואז לא תשא 

עליו חטא.

באחד הכפרים, לא רחוק ממזיבוז, פותח המגיד את סיפורו, גרו שלושה אחים, כולם תלמידי חכמים ובעלי 
פרנסה טובה. שנים מהם היו תלמידי הבעש"ט, חסידים, ואחד היה מהמתנגדים להבעש"ט. פעם ישבו שלושתם 
בבית המדרש ולמדו, שאל האחד את אחיו משהו בלימוד, ואחיו ענה לו, השואל היה המתנגד והמשיב חסיד, 

התשובה מצאה חן בעיניהם והם שמחו.
בימים ההם הגיע הבעל שם טוב לעיירה זו ושני האחים החסידים הלכו לאכסניית הבעש"ט לשמוע תורה מפיו. 
היה שם סדר מיוחד שכל חסיד היה יכול להיכנס אל הרבי ליחידות, לשוחח עמו בדרכי עבודת ה', לשאול אותו 

בעניני לימוד ולקבל את ברכתו.

כאשר נכנס ליחידות אותו אח שהשיב תשובה לאחיו המתנגד אמר לו הבעש"ט שהוא מגלה פנים בתורה שלא 
כהלכה ובכך נשא עליו חטא, שאמר "פשט" לא אמיתי בגמרא עם תוספות. החסיד התעצב בליבו כששמע את 
דברי הרבי, וביקש שהרבי יגיד לו היכן עשה טעות כדי שיוכל לתקן את עצמו. הבעש"ט אמר לו את הגמרא 
וכן את פירוש הרש"י והתוספות. הוא חזר על שאלת אחיו ועל התשובה והוכיח את טעותו של החסיד. הוא גם 

השיב לו את הפירוש האמיתי בנושא. הסוגיה היתה קשה ועל כן חזר עליה הבעש"ט מספר פעמים.

הבעש"ט נסע לדרכו והחסיד חזר על כל הסוגיה כמה וכמה פעמים וכן את הקושיה ששאל אחיו והתירוץ שענה 
על כך הבעש"ט. הוא ניסה לחקוק כל זאת בזכרונו. רק לאחר מכן ניגש לאחיו ואמר להם שהוא עיין שנית 
בקושיה ששאל אותו האח המתנגד וכן גם בתירוץ ונכח לדעת התירוץ לא מספק ועל כן הוא רוצה להציג 
בפניהם את הקושיות שהתעוררו לו. אחרי שהוא יציג את הקושיות הוא יציע להם גם את התירוץ הנוסף שיש 

עמו אבל רק אחרי שילמדו בעיון את הסוגיה.

בעיני שלושתם מצא חן הרעיון והם התכנסו יחד כדי ללמוד, שאלו את הקושיה, התעמקו בתירוץ הקודם שענה 
האח החסיד והיה נראה לשני האחים שהתירוץ מספק. 

כאשר ראה שהסוגיה מובנת לעומקה, התחיל להראות כמה שהקושיה היא חזקה וכמה היא עמוקה לעומת 
התירוץ שאינו מתרץ ואינו אמיתי כלל. האחים התפעלו מזה מאד. שניהם ידעו שאחיהם הוא למדן,  יודע לחדש 

חידושים אבל סברות כה עמוקות הם עדיין לא שמעו ממנו וזה הפליא אותם ביותר. 
לאחר שהביא אותם עד הבנת הקושיה לעומקה,  הראה להם שתירוצו כלל לא היה תירוץ טוב. ממילא נשארה 
הקושיה של האח המתנגד קושיה חזקה. החסיד אמר לאחיו כי הוא יודע את התירוץ אך סירב לגלות לו, בטענו 
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שעל דברי תורה צריך לעמול ביגיעה גדולה.
כך עברו ימים אחדים. לאח המתנגד היו חברים בני תורה ולמדנים גדולים וכן בעלי כשרונות נעלים, מובן 
ששוחחו ע"ז והתפלפלו ביניהם זמן רב אבל תשובה מניחה את הדעת לא מצאו, ואילו האח החסיד טוען שיש 

לו תשובה ותירוץ אבל אינו חפץ לגלות.

האח השני כעס על אחיו – החסיד – וגם הוכיחו ע"ז שאינו מגלה את התירוץ שהוא יודע והתנהגות כזאת היא 
בניגוד להדרכתו של הבעש"ט כפי שהדריך את חסידיו, וגם הזכיר לו את התורה ששמעו בעצמם מהבעש"ט על 

הפסוק אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך. 
אחרי זה סיפר החסיד לאחיו את האמת ואת כל הסיפור כפי שקרה, כאשר הבעש"ט ביקר בעירם ואשר הוא 
היה ביחידות אמר לו הבעש"ט שהוא מגלה פנים בתורה וכו' ואשר הבעש"ט הוא הוא ששאל סתר ואח"כ ישב 

את המענה הנכון. 
כשהאח שמע שכל זה אמר הרבי, רגז עוד יותר על אחיו מדוע אינו מספר את כל המעשה כפי שקרה כדי 

שכולם ידעו שזה תורה מהבעש"ט.

כשהאח שמע דברי אחיו, מצא הענין חן בעיניו ואמר לאחיו שהיו צריכים ללכת לדודם, אחי אביהם הגר בישוב 
גדול להבעש"ט  והוא מתנגד  מגירסא,  פומי'  גדול שלא פסק  גאון  מייל מהעיר שלהם, שהוא  מרוחק, כמה 

ולשמוע מה יאמר הוא על הקושיא. 
האח השני, זה שידע את התשובה לא רצה לשמוע מכך, וטען שמאז שהדוד פגע בכבוד הרבי הבעש"ט לא דרכה 
כף רגלו בביתו של הדוד, אבל אח"כ התחשב שאחיו צודק והסכים, האח המתנגד שב וביקש מאחיו שירחם 
עליו ויגלה לו את התירוץ האמיתי על הסוגיא, אבל זה ענה לו שיגשו לדודם בישוב אולי הוא יודע כיצד ליישב 

את הקושיא.

בעיני האח המתנגד מצא חן הרעיון, הוא הודיע לחבריו ולמחרת בבוקר לאחר מנין וותיקין יצאו האח המתנגד 
וחבריו הלמדנים לדרך ואילו שני האחים החסידים עדיין התפללו כדרך תלמידי הבעש"ט להאריך בתפלה, 
וכשגמרו יצאו גם הם בדרכם לדוד. כאשר הגיעו אל דודם היתה כשעה אחר חצות היום, הם פגשו את אחיהם

וחבריו מתפלפלים עם דודם.
שלו,  התורה  ובחידושי  בלימוד  הטובות  בסברותיו  והפליא  הקושיא  את  לתרץ  דודם  אמנם,  התחיל  תחילה 
שעמקותו שוה כעמקות הרמב"ם וחריפותו כמו של המהר"ם שי"ף, אך מיד התחרט בעצמו על התירוץ שהתחיל 

לאמר.

כשהבחין הדוד המתנגד בשני אחייניו החסידים, התכעס מאד ואמר: אתם ערב רב! הרי הייתם ברוגז שפגעתי 
בכבוד מורה הדרך שלכם מדוע באתם אתם? אנחנו, ענו האחיינים החסידים, באנו לשמוע אולי יודע דודנו פשט 

על הקושיא בסוגיא זו, וכדי ללמוד תורה, אומרת הגמרא שרבי עקיבא ובן עזאי הלכו מי יודע לאן.

ללמוד תורה – אומר להם הדוד – יכולתם ללכת אל רבכם, אדרבא, שהוא יאמר תירוץ על הקושיה של אחיכם 
(והוא מצביע על האח המתנגד) ופרץ בצחוק. עונים לו האחים: אם אנחנו נראה שאתה אינך יודע לענות לנו 

על השאלה, אנחנו נעשה כעצתך ונפנה להבעש"ט. 

מיד נשמעו צעקות מכל הכיוונים; היכן כבוד התורה כלפי גאון כזה? האיך אתם מביישים גאון שכבר יושב 
בפרישות ארבעים שנה ולומד תורה.

אתם טועים – אומר הדוד הזקן – עברו עד כה ארבעים ושלוש שנים ועוד שבעה חדשים, שאני נזהר מאכילת 
מיני קטניות קם לחצות בכל לילה, מתגלגל בשלג. באים אתם "רוקדי הקדושה" (זה היה כינוי שנתנו המתנגדים 

לחסידים) ולועגים לגאון הדור בשביל כזה דבר מגיע נידוי.
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האחים לא ענו ולא הגיבו על כך מאומה, האח החסיד החל לחזור על הקושיא כפי ששמע אותה מהבעש"ט דבר 
שהעמיק עוד יותר את השאלה. כשהדוד הזקן שמע את הצורה ששאל האחיין את השאלה התפעל מאד, עשה 
תנועה בכתפיו ואמר שזו גאונות אמיתית מופלאה. יש לזה טעם אחר לגמרי, חוזר ואומר הדוד, אתה, אומר 
לאח המתנגד, שאלת גם אתה בצורה גאונית את הקושיא שאין לה תירוץ אבל כפי שמציע אחיך אותה הרי 

היא בכלל שאלה על דרך הפלא.

אומר לכם דוגמא לדבר, משל למה הדבר דומה ואז תבינו את ההבדל באופן יסודי: כל מעי שמטגנים אותו, 
מכיון שיש בו קצת שומן הוא טעים מאד, אבל אם לוקחים את המעי, וממלאים אותו בקמח שומן, בצל ופלפל, 

נשאר המעי אותו המעי אבל יש בו טעם אחר. 
הנמשל הוא שהקושיא נשארה אותה קושיא אבל עם טעם אחר, עם מלח ופלפל. נו - אומר הדוד - אולי אתה 
גם יודע איזה שהוא תירוץ? כן. מאין לך הגאונות הזו? שואל הדוד, כפי שאני זוכר אותך מלפני חצי שנה, 

הגאונות שלך לא היתה מי יודע מה.

תחילה – אומר החסיד – שמעו את התירוץ, אח"כ אגלה לכם מי הוא הגאון שממנו שמעתי זאת, והוא החל 
להסביר את הסוגיא, אחרי שדיבר משך כמה שעות ועדיין לא הגיע למחצית הדברים, אפילו הדוד הזקן,  הגאון 

העמקן היה צריך להפסיק ולתת לראשו לנוח כדי שיוכל לשמוע הלאה.

כמה שעות אחרי ההפסקה כשגמר האח את התירוץ כולו, ז"א למד את כל הסוגיא, היו כולם בהתפעלות יוצאת 
מן הכלל, והדוד הזקן אמר שכזו גאונות לא שמע מעולם, והוסיף שלכזה גאון היה הוא הזקן, הולך שלש מייל 

ברגליו. 
זוהי לא יותר מהכרזה, אומר לו האח החסיד, וכשיגיע למעשה ימצא בוודאי דודי סברות גאוניות למדניות 

שיראו שהמלה שאמר היתה בזמן התפעלות ואיננה רצינית.

לא! אומר הדוד הזקן, באם תגלה לי את האמת: מיהו גאון זה והיכן מקום מגוריו, בוודאי אלך אליו, כי כדי 
לשמוע סברות כאלו, הכל כדאי. גם האח המתנגד התלהב ביחד עם חבריו, הם פשוט בקשו כמי שמבקש דבר 

שנוגע לו בחיים, כי באמת רצו לדעת מיהו הגאון כדי ללכת ללמוד אצלו. 

כאשר שמע החסיד זאת, כאשר ראה את פני המשתתפים והבין שכוונתם היא אכן רצינית והם באמת רוצים 
לדעת מיהו הגאון, המתין מעט ואמר במתינות:

הגאון שממנו שמעתי את האמור הוא מורה הדרך שלנו הבעש"ט, והוא החל לספר את פרטי הסיפור; כאשר 
הבעש"ט היה כאן לפני מספר שבועות ונכנסתי אליו הוא אמר לי שאני מגלה פנים שלא כהלכה בתורה. הוא 
הסביר לי שהתירוץ אינו מספיק כי הקושיא היא עצומה, עד שביאר לי איך צריך ללמוד סוגיא זו באופן שהקו־

שיא תיעלם, כפי שהסברתי לכם. 

כאשר שמעו זאת הדוד, האח המתנגד, והחברים העילויים שאת הגאונות החריפה אמר הבעש"ט, דבקה לשונם 
לחיכם. אני, אמר הדוד הזקן, לא אשכב לישון אחכה לחצות ולאחר התפלה אצא לדרך אל הבעש"ט, כדי לבקש 
ממנו מחילה כדין, עם קבלת נזיפה, ולהעשות לתלמידו. שני האחים יצאו מגדרם מרוב שמחה אך האח המתנגד, 
כאילו מעשה שטן נכנס בו והוא החל לדבר מילים חריפות נגד הבעל שם טוב, עד שכולם ממש התנפלו עליו 

אך גם זה לא עזר.

האח המתנגד, לא מצא לעצמו מקום, מאז שנודע לו שזה אמר הבעש"ט עמד כל העת ודיבר נגדו, וכששמע את 
החלטת דודו הזקן לנסוע לבקש מחילה בקבלת נזיפה ושגם חבריו נוסעים אל הבעש"ט, לא יכל היה לסבול 

זאת, ועל אף שכבר היה תחילת הערב והישוב היה מרוחק מן העיירה הלך לבדו בחזרה לעיירה. 

הדוד הזקן הורה שיכינו ארוחה דשינה עבור האורחיים החשובים. הם חזרו שוב על הסוגיה והרבו להתפלפל 
בה בשמחה.
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הדוד הזקן וכל יתר העילויים התקשרו אל הבעש"ט ונהיו מחסידיו, פרט לאח השלישי שנשאר מתנגד לא עזר 
שום דבר, מיד כששמע את שם הבעש"ט נהפכו מעיו בקרבו וכשהבעש"ט בא לעיירה עמד ודיבר נגדו כל העת.

מאז המקרה שהדוד והחברים עברו להיות חסידי הבעש"ט, יצא קצפו של האח על אחיו ושנאתו אליהם גברה. 
הוא השתדל לנתק כל פגע עמהם, הוא עבר לבית מדרש אחר ואף את ביתו שהיה קודם על יד חצרם של אחיו, 

הסתיר על ידי מחיצה וגדר.

כי מאז שהדוד הזקן  ובעיירה רבתה השמחה  לעיירה  ימי סליחות, באופן פתאומי הגיע הבעש"ט  היו אלה 
הצטרף אל החסידים, עברו כל התושבים לצידו של הבעש"ט וכל הישובים מסביב אף הם קיבלו את ההשפעה. 
כעת, כשנודע שהבעש"ט הגיע, מיד פשטה השמועה בכל האיזור ואף שלחו שלוחים לאמר בישובים שהבעש"ט 

ישהה מספר ימים. 

באותה עת שכב האח השלישי ל"ע חולה, הוא לא חש ודיבר כדרכו נגד הבעש"ט. 

הבעש"ט אמר תורה ודיבר על הפסוק: לא תשנא את אחיך בלבבך. השונא יהודי בלבבו, למרות ששנאתו לא 
מגיעה לידי פועל, הוא אינו עושה מעשה ואינו מדבר דיבורים אלא רק שונא בלב, הרי הוא עובר על לאו. מהי 
העצה לזה? "הוכח תוכיח את עמיתך" לך אליו לאותו מקום שמשם הוא שונא אותך, כלומר מצא את הסיבה 
בגללה באה השנאה, וללא ספק הסיבה נובעת מתוך כך שלו נדמה שחסרה לך יראת שמים. לכן, העצה לכך 

היא ללכת אליו ולהוכיח לו שאתה צועד בדרך הנכונה והנהגתך טובה היא. 
"ולא תשא עליו חטא" ואם תשאל מדוע אתה צריך לעשות זאת. החוב מוטל עליך מצד אהבת ישראל. זהו: לא 
תשא עליו חטא, אהבת ישראל שלך צריכה להביא אותך לכך שלא תרצה שיהיה לחברך חטא. אם תראה לו 
שדרכך נכונה והוא טועה, ואתה פועל מתוך אהבת ישראל כי אתה רוצה להציל אותו, יתכן ומתוך כך תגיע 

לומר מילים קשות כנגדו, על כך אומר רש"י שאסור להלבין את פניו ברבים.

לפני שהבעש"ט עזב את העיירה אמר לשני האחים כי הוא מעונין לבקר את אחיהם. הם ענו לו כי בוודאי אם 
היה הולך לאחיהם הביתה, היה ללא ספק בורח מן הבית. אלא שעכשיו הוא חולה ל"ע ולא יוכל לברוח. 

הבעש"ט לקח את שני האחים עמו ומספר אנשים נוספים והם הלכו לבית החולה. בהיכנסם מצאו את בני הבית 
בוכים כי המצב היה רע מאד, החולה סגר עיניו והוא ממלמל בשפתיו אבל מה, לא יכולים לשמוע ועשה גם 

תנועות כאדם חולה מאד מאד.

כאשר נכנס הבעש"ט לחדר החולה, הגישו לו כסא הוא ישב ושם את ידו על ראש החולה וכך החל לומד בניגון 
גמרא: איתמר, מחט שנמצאה בריאה, ברזל שנמצא בריאה, ברזל עם הכולל, בגימטריה עמלק. עמלק בגימטריה 
המכניס  עמלק  אומרת,  זאת  בריאה,  ברזל  מוצאים  ואם  מר,  בגימטריה  ור"מ  ר"מ  בגימטריה  וספק  ספק   –
ספיקות באמונה בה' ובקדושת התורה, דהיינו שמקבלים את התורה הקדושה רק כפשוטה, ואילו את הרמז 
הדרוש והסוד של התורה לא רוצים לקבל ולדעת, ומתגאים בידיעת פשטות התורה שזה ר"מ של עמלק, אז 

באמת מר, והסיבה לכך היא מחט שנמצאה בריאה, שזהו החטא שבריאה, מחטו פי' חטא ריאה לשון ראייה. 
כאשר מסתכלים על יהודי בעין רעה, כאשר יש לך קושיה על יהודי, כי דרך הנהגתו לא מוצאת חן בעיניך, אתה 
צריך להוכיחו ולא להביט עליו בעין רעה ולרגוז עליו, ועבור חטא הראיה מתהווה חסרון של עמלק שהוא 

המטיל ספיקות באמונת ה'.

ר' יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא אכשרי, רבי שמעון בן לקיש ורבי מני בן פטיש ורבי שמעון בן אלקים טרפי. 
וביאר הבעש"ט ששלושת אלו המכשירים הם מצד החסד ואלו המטריפין הם מצד זה ששורש נשמתם היא 

ממידת הגבורה. והוסיף ששורש נשמת כל אחד מהם מרומז בשמו:
ר' יוחנן י' חנון. אליעזר אל–עזר. ר' חנינא לש' חנינה.

- עד כאן מצוי -
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