
בבית מדרשו של הצדיק ר' ברוך ממעז'יבוז', 
ישבו הרבי וסביבו כמה מחסידיו והוא לימדם 
תורה. לאחר שהשמיע באוזניהם פירוש נאה, 
פנה אליהם לפתע בשאלה תמוהה: "האם 
מישהו מכם יכול לספר לי דבר רע על רבי לוי 

 יצחק מברדיטשב?"

החסידים התקשו לרדת לסוף דעתו של 
רבם. הם סברו שבכוונתו להפליא במעלת רבי 

איש בעולם המסוגל  לוי יצחק ולומר כי אין  
לדבר בגנותו, ולכן גם לא ענו על שאלתו. אולם 
רבי ברוך לא הרפה, ודבריו לבשו נימה של 
הפצרה. "נו, אדרבה", דחק בחסידיו, "ספרו נא 

 דבר רע על רבי לוי יצחק... מצפה אני לזה".

תמהו החסידים תמיהה רבה והתקשו מאוד 
לדלות ממוחם דברים שליליים שידעו או 
ששמעו על צדיק זה, אוהבם וסנגורם של 
ישראל. אך מכיוון שהרבי ביקש, התאמצו 
להשביע את רצונו. ניסו את כוחם, זה בכה וזה 

בגנות    בכה, ועדיין לא הצליחו לומר דבר מה 
 של הצדיק מברדיטשב.

י  כ ק  י ד צ ה ה  א ר ש מ ה  ל ק ה  ע ש ר  ו ב ע כ
תמיהתם ופליאתם של תלמידיו הולכת וגדלה, 
פנה אליהם והסביר רבי ברוך את בקשתו 
המוזרה: "דעו", אמר לחסידיו, "כי מלאכי 
מעלה מתקנאים בו ברבי לוי יצחק, אשר 
נתקיים בו 'מצא חן בעיני אלוקים ואדם'. כל כך 
שלם הוא ביראת שמים, בלימוד התורה 
הקדושה, בחיבוב מצוות ובאהבת הבריות, עד 
שכביכול מתקשים הם המלאכים לעמוד כנגדו. 
כתוצאה מכך נוצר עליו קטרוג וסכנה נשקפת 
לחייו. על כן מתאמץ אני למצוא בו חיסרון 
ל  ש ה  נא הק ט  לה ת  ן א צנ ל די  כ  , ו שה כל

 המלאכים בו, ולהסיר מעליו את הקטרוג".

הסברו של רבי ברוך הניח את דעתם של 
החסידים. שוב נפנו לחפש ולהעלות חסרונות 
ודברי ביקורת על הצדיק רבי לוי יצחק ודרכו, 
והפעם ברצינות המלאה בידיעה כי בכך יוכלו 

 להציל את חייו ולהיטיב לו.

בתוך כך נכנס לבית המדרש תושב העיר, 
 סוחר בעל ממון, שנהג לבלות את רוב זמנו

במסעות עסקים בין הערים והעיירות. 

כששמע הסוחר את נושא השיחה בין הרבי 
ותלמידיו, ניצת אור בעיניו. הוא המתין לרגע 

ואמר:    הראשון של השקט ואז פתח את פיו 
 "אני יכול לספר בגנותו של הרבי מברדיטשב".

הכל הפנו עיניים משתאות לעבר הסוחר, 
שהצהרתו נאמרה בחדווה מוגזמת ובשמחה 
לאיד. הביט בו גם הצדיק רבי ברוך במבט 

 משתאה וחודר. בקול שקט אמר לו: "ספר".

י  פנ בות סקר הסוחר את  שי שת ח באר
החסידים והחל לספר: "לפני כמה שבועות 
נזדמנתי, במסגרת עסקיי, בברדיטשב. בבוקר, 
כאשר התעוררתי, פניתי לעבר בית הכנסת 
לתפילת שחרית. השעה בה הגעתי לבית 
הכנסת הייתה מאוחרת למדי. נכנסתי פנימה, 
ובעמדי על המפתן סקרתי את הנעשה. כל 
המניינים לשחרית כבר הסתיימו. בפינת בית 
י יצחק, שקוע  ין עמד רבי לו הכנסת עדי
בתפילתו. כדרכו, התפלל בהתלהבות גדולה, 
 ושמעתי בבירור כי עומד הוא בברכת 'יוצר אור'.

בעודי עומד על המפתן, מתכונן להיכנס 
פנימה ולהתפלל ביחידות, פנה לעברי הצדיק. 
הופתעתי מאוד כשניגש אלי בפסיעות מהירות 

כשהוא, כאמור, עומד באמצע   –וקרא לעברי  
'מה יאמר המלאך מיכאל! מה  ברכת 'יוצר אור'  

יאמר המלאך גבריאל!'. מיד לאחר מכן נפנה 
 לאחור וחזר למקומו".

הסוחר עשה אתנחתא קצרה בדבריו וסקר 
את פני הנוכחים ואת פני רבי ברוך בראשם. "נו, 
מה תאמרו על כך? האם יש הסבר להתנהגותו 
י יצחק?! מה למיכאל  לו המוזרה של רבי 
ולגבריאל באמצע התפילה ומה למלאכים אלה 
ולי?! והחמור מכל, האם לרבי מותר להפסיק 
בדיבור באמצע ברכת יוצר אור?!"... חיוך של בוז 
נמתח על שפתי הסוחר שעה שהטיל לחלל 

  את משפטו האחרון.

משתאים למדי הביטו החסידים חליפות 
בסוחר וברבם. לא היה צריך עין חדה כדי 
להבחין במבטו הנוקשה של רבי ברוך. בהביטו 
אל החסידים, בתוך מה שנראה כהתעלמות 
מכוונת מהסוחר המספר, פתח ואמר: "כאשר 
מתפללים ברכת 'יוצא אור' ומגיעים למילים 

'יוצר משרתים', עומדים 
המלאכים, ובראשם מיכאל 
וגבריאל, להמליץ טוב על 
עם ישראל. באותה שעה 
י  ו ל י  ב ר ף  ר ט צ ה ש  מ מ
יצחק, סנגורם של ישראל, 
א  הו ואף  אל המלאכים 

  לימד זכות על עם ישראל"

בשלב זה הטה רבי ברוך 
את ראשו ומיקד את עיניו החודרות בסוחר. 
"כשאתה הגעת לבית הכנסת ורבי לוי יצחק 
ראה אותך עומד שם, בידך שקית התפילין 
ובכיס מעילך כף הכסף שגנבת באותו בוקר 

חיפש סנגורם של   –מהמלון שבו התאכסנת  
ישראל זכות, ולא מצא עליך שום לימוד זכות, 
שהרי עשיר אתה ואינך חסר מאומה, ומדוע 

 אפוא גנבת?!".

סומק עז הציף את פני הסוחר. רבי ברוך לא 
הסיר ממנו את עיניו. "משום כך ניגש אליך 

'מה יאמר המלאך מיכאל! מה יאמר   –וצעק  
המלאך גבריאל!', הרי אפילו הם לא ימצאו 

 עליך לימוד זכות!"...

הסומק על פני הסוחר התחלף בחיוורון 
עמוק. הוא השפיל את עיניו, והחסידים סביב 
שבו  פלא  מו עדים למעמד  ו  הי שולחן  ה
י  שנ של  ש  רוח הקוד ניהם  לעי התגלתה 

 רבי ברוך ורבי לוי יצחק. –הצדיקים גם יחד 

כעבור רגע נמסכה התרככות מה בקולו 
התקיף של רבי ברוך. "אם חפץ אתה בכפרה, 
עליך לשוב לברדיטשב, להחזיר את הגנבה 
לבעליה, לבקש סליחה מהצדיק על הזלזול 
בכבודו, ולהתחנן לקב"ה שיעזור לך לעלות על 

 דרך הישר ולחזור בתשובה שלמה".

חדרו דברי רבי ברוך ללב הסוחר. בלי אומר 
ודברים קם ויצא מבית המדרש, פניו לעבר 
ברדיטשב, מתוך רצון כן להיטיב את מעשיו 

 ולתקן את דרכו.

אכן, חיפש קטגור להציל את ר' לוי יצחק, 
להחזיר את היהודי הסוחר   -והפך סנגור  

 ■בתשובה שלמה. 

לאחר שהשמיע באוזניהם פירוש נאה, פנה אליהם לפתע בשאלה תמוהה: "האם 
 מישהו מכם יכול לספר לי דבר רע על רבי לוי יצחק מברדיטשב?"



"אהבת דוד ויהונתן להם" רננו הבריות על 
 חברותם של יוסף ושלמה, חברים בלב ובנפש.

עוד מילדות היו זה בחברת זה, אהבו בלב 
ובנפש ודאגו זה לזה, גם המעבר לבחרות 
ובהמשך לחיי הנישואין לא גרם חלילה לניתוק 
הקשר החזק בין הרעים האהובים ואוהבים. 
יוסף ושלמה האוהבים בילדותם ובנישואיהם 
לא נפרדו. הם גרו בשכונות סמוכות בעיר צפת 
ת"ו ואף פתחו עסק של בית מסחר גדול 
לבדים. ההצלחה האירה להם פנים והעסק 
 הלך ושגשג כך שהפכו להיות עשירים גדולים.

אך דבר אחד היה שונה בין שני הרעים, בעוד 
שביתו של שלמה היה שוקק חיים, קול שובבות 
מקהלת הילדים שנולדו בהפרשים סמוכים מילא 
את ביתו, ותוך מספר שנים התמלא ביתו בכמה 

 זאטוטים קטנטנים.

לעומתו היה ביתו של יוסף ריק ושמם כי לפרי 
בטן לא זכה. בעוד ששלמה ידע כי אחר יום 
עבודה מעייף חוזר הוא לבית מלא שמחת חיים, 
ידע יוסף כי חוץ מרעייתו אין מי שיחכה לו בבית 
הריק ושמם. אך כל אימת שניסו להוציא מיוסף 
איזה מבט או הרהור קנאה לא עלה באל ידם, כי 
באהבתו הרבה לרעהו, ובעינו הטובה שמח 
שמחה עזה בהצלת חברו, תוך תפילה על עצמו 

 שיזכה גם הוא.

אך לא כן אצל הנשים, שכן ידועה חולשתן 
בעניין. קשה היה לה לרעייתו בניסיונה והייתה 
מיבבת על מר גורלה, ולעומתו גם רעייתו של 
שלמה חששה ופחדה מעיניהם של רעיהם 
והייתה משדרת זאת לבעלה, יום אחר יום, כי 
עליו להפסיק את הקשר עם רעהו יוסף כדי 

 שעיניהם לא תשלוט בביתם הברוך ילדים.

הזמן עשה את שלו, טפטופי ההסתה חדרו 
באוזניו ואט אט החל משדר שדרי איבה לרעהו, 
וכמו שנאמר: "כמים פנים לפנים כן לב האדם..." 

 הרגיש זאת גם יוסף.

כך, נערם בליבם מטען של שנאה אחד לרעהו. 
עד שיום אחד התפרקה החבילה, שלמה הודיע 
לידידו כי ברגע זה הוא מפרק את השותפות ואת 
הקשר העמוק שהיה ועוד איננו. הפרידה הייתה 
כואבת ואף אכזרית, ועוד באותו רחוב פתחו שני 
השותפים לשעבר שתי חנויות בדים מתחרות זו 

 בזו.

בפרידתם זו רדפה ההצלחה אחר יוסף והאירה 
לו פניה, הוא הלך והתעשר ובכל אשר פנה 
הצליח. לעומתו, שלמה נשאר ללא פרנסה, 
בחנותו כמעט לא דרך איש ועל בני ביתו הגיעו 
ימים של רעב ומחסור. בשל קנאתם בהצלחת 
חבריהם לשעבר, שמו שלמה ורעייתו כל מעיינם 

 כיצד להצר להם...

יוסף העשיר היה בן דורו ומבאי ביתו של האר"י 
הקדוש, ובכל עת מצוא היה שופך לבבו לפניו 
באמרו: "מה בצע לי בכל העושר והכבוד הזה 
בעוד ביתי ריק מקול שמחת וחדוות ילדים". אך 
 בכל פעם היה דוחה אותו האר"י פעם אחר פעם.

לאחר מספר שנים הגיע היום המיוחל והאר"י  
הקדוש ראה כי הגיע העת והזמן ובישר את יוסף: 

 "כעת חיה ולרעייתך בן"!

כעת חיה וליוסף ורעייתו בן זכר, שנולד להם  
אחר עשרים ושש שנות עקרות, שנות צער וכאב, 
שנות תפילה ותחנונים, שנים של ציפייה 
והמתנה למתנה היקרה, ובציפייה לברכתו של 

 האר"י הקדוש.

ובבוא היום הגדול, יום השמיני למילה כל העיר 
הייתה כמרקחה, יוסף העשיר ערך סעודה גדולה 
לכל מאן דבעי. השעה המיועדת הגיעה. הכל 
ציפו בדריכות לבואו של הסנדק, הלא הוא האר"י 
הקדוש. ריחות המאכלים המבושמים הגיעו עד 
למרחוק הכל היה ערוך ומוכן, אך האר"י הקדוש 

 בושש מלהגיע.

עברה שעה שעתיים, עברו שעות נוספות 
והיום נטה לערוב. אך הסנדק לא הגיע. היו 
שחששו כי האר"י שכח מהברית. היו שחששו 
והיו כאלה  שמא יפסידו את היום השמיני 

 שהתייאשו מלהמתין ופרשו.

לפתע באחת נפתחה הדלת לרווחה ובפתח 
עמד האר"י הקדוש בכבודו ובעצמו אשר ללא 
אומר ודברים ניגש לערוך את הברית. המעמד 
היה מרגש ונשגב עד מאוד, דמעות חמות זלגו 
מעניהם של יוסף וזוגתו, דמעות של אושר 

 שמחה והתרגשות.

ם  ניגשו האורחי עם תום עריכת הברית 
להשתתף בסעודת מצוה, אך תחת זאת הפסיקם  

 האר"י הקדוש ופנה להסביר את פשר איחורו:

"בדרכי הנה, רדף אחרי כלב גדול ונבח ללא 
הפוגה בקול מתחנן, נתתי מבטי על הכלב וראיתי 

כי מגולגלת בו נשמתו של גיחזי, שהיה 
משרתו של אלישע הנביא, והוא התחנן 
שאתן לו תיקון לנפשו". )שכן ידוע כי 
האר"י הקדוש עסק בתיקון נשמות עוד 
ך  . "שאלתי לכלב, המשי ) י חיותו בחי
בסיפורו: "'מדוע התגלגלה נשמתך בכלב 
טמא?' סיפרה נשמתו של גיחזי: 'כאשר 
שלחני מורי ורבי אלישע הנביא להחיות 
את בן השולמית, נתן בידי את מקלו כדי 
שאניחהו על הנער המת ויקום לתחייה, 
וכידוע כמו שכתוב בנביא, הנער לא 
התעורר עד אשר בא אלישע הנביא כעצמו 

ד(, כעת התוודה גיחזי בפני -להחיותו'. )מלכים ב 
וסיפר את פשר הקורות: 'המקל לא עזר בגלל 
חטאי. כי אלישע הנביא נתן במקל את הכוח 
להחיות מת אחד, בדרכי אל בית השונמית רציתי 
לנסות את כוחו של המקל אם אכן הוא. בדרכי 
נקרה לי כלב מת והנחתי את המקל עליו ומיד 
קם הכלב לתחייה. אך כאשר הגעתי אל בית 
השונמית והנחתי את המקל על הנער המת, אזי 
המקל לא עזר כי הכוח הרוחני שהיה טמון בו 
כבר פעל בכלב. לפיכך הוצרך אלישע הנביא 
להגיע בעצמו ולהחיות את הנער. לכן גולגלה 
נשמתי בכלב זה'. סיים גיחזי את וידויו והמתין 
למתן תיקון עבור נשמתו. אמרתי לו לגיחזי כי 
תיקונו תלוי בכך שימסור נפשו להצלת עם 

 ישראל".

תוך כדי סיום דבריו נשמע קול זעקה מכיוון 
המטבח, ולאחריה ניגשו כמה מבאי הבית וספרו 
לאר"י הקדוש והסובבים, כי כלב חצוף נכנס 
בדהרה אל המטבח וקפץ הישר אל תוך יורת 
הדגים הרותחת וכי הושבתה שמחתם בגין 

 קלקול הסעודה.

ן", נענה  "אין זה קלקול כלל כי אם תיקו
לעומתם האר"י הקדוש בחיוך. "שכן לצערנו 
הרב, שלמה ידידו לשעבר של יוסף נכנס למטבח 
בהיחבא והטמין רעל בדגים כדי להשבית את 
שמחת הברית. אך הכלב ובו נשמתו של גיחזי 
שזה עתה ספרתי עליה, רצתה להגיע לתיקונה 
ולהציל את ישראל. לפיכך מסרה נפשה וקפצה 

 הישר אל היורה הרותחת".

כמה מן הנוכחים החישו מנת דג אל כלב 
מזדמן שברחוב, אך סיים הכלב לאכול מן הדג, 
פלט הכלב יבבת כאב וצנח ארצה כשהוא מת 

 מתוך פרכוסים נוראים.

הכל הודו לה' הטוב על נס ההצלה, ולנשמת 
גיחזי שהייתה שליחה להצלתם המופלאה וזכתה 
לתיקונה. ומה רב היה הצער על זוג החברים 
לשעבר שהגיעו למצב כואב כל כך, אשר זוהי 
כוחה של קנאה המוציאה את האדם מהעולם 

 ■ואף משפיות דעתו... 

בחנות של שלמה כמעט לא דרך איש ועל בני ביתו הגיעו ימים של רעב ומחסור. בשל 
 קנאתם בהצלחת חבריהם לשעבר, שמו שלמה ורעייתו כל מעיינם כיצד להצר להם...
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