

קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל

פרה אדומה
של

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שגוי אחד

חסידי רייסין ,עשו לכבודו סעודה

אמר לו :אותם הדברים שאתם עושים

וברש"י "קח את אהרן" בדברי

גדולה ,וכל החסידים וראשי הקהילה

בפרה האדומה נראים כנעשה כשפים,

ניחומים ,אמור לו אשריך שתראה

נתאספו ובאו לכבודו ,הצדיק אמר

כתרך נתון לבנך מה שאין אני זוכה

תורה ,וכל המסובים ישבו והקשיבו

לכך .מפסוק זה אנו למדים על החיוב

בדרך -ארץ .ובקצה השולחן עמד

לעודד ולנחם כל יהודי מישראל

חסיד אחד ושוחח בחשאי עם חברו,

השרוי בצער .מסופר על יהודי שבא

אמר לו חברו :הס! אין זו ממדת דרך-

אל הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן

אמר לו רבי יוחנן בן זכאי :האם נכנס פעם

ארץ לשוחח בשעת ה"שולחן" ,האיש

רוח רעה בגופך? אמר לו ,לא .אמר לו:

זיע"א כשעל פניו הבעת צער גדול.

המשוחח שתק ולא השיב כלום ,אבל

האם ראית אדם שנכנס בגופו רוח רעה?

רבי! אמר בבכי ,חנות היתה לי בה

בלבו חשב הלא הוא איננו רבי שלי,

אמר לו ,כן .אמר לו :ומה הרפואה שעשו

עמלתי ולה הקדשתי את מיטב זמני

פתאום באמצע התורה ,אמר הרה"ק

לו? אמר לו :היו מביאים שורש ומקטירים

במשך למעלה מחמישים שנה ,ועתה

מקאברין:

רבו,

אירע לי אסון כבד והחנות נשרפה,

כמהרהר אחר השכינה .לא הבינו

וללא החנות למה לי חיים .ניחמו רבי

המסובים למי התכווין הצדיק ,ואותו

מאיר ואמר :אל תצטער ,הקב"ה

המשוחח חשב בלבו ,האומנם התכוון

רוצה את טובתך ,אתה אהבת את

אלי? ,הלא לי יש רבי אחר .והצדיק

האדם שנטמא במת ,כמו שנאמר) :זכריה

רבו,

י"ג( "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ",

אתם הר ההר )כ' – כ"ה(

ונתאכסן

ברייסין,

ב"שטיבל"

המהרהר

אחר

שאתם

לוקחים

פרה

ושורפים

אותה,

ולוקחים את האפר ומטילים אותו לתוך
מים ,ואתם מזים על מי שנטמא במת ,ב'
)וג'( פעמים ,ובזה אתם אומרים לו שהוא
טהור ,והרי דברים אלה אי אפשר להבינם,

אותו תחת האיש הזה ,ומזים עליו מים ואז
בורח אותו הרוח .אמר לו רבי יוחנן בן
זכאי :ולא ישמעו אזנך מה שפיך מדבר?
אותו

הדבר

היא

הפרה

האדומה,

שהטומאה היא רוח רעה השורה על

החנות יותר מאשר את עצמך ,ולכן

אמר

רצית שהחנות תאריך ימים יותר

כלומר ,הוא מהרהר שרבו הוא אחר,

כלומר :כשיבוא מלך המשיח תעבור רוח

ממך ,ואילו הקב"ה אוהב אותך יותר

ולא זה ,כמהרהר אחר השכינה.

הטומאה מן הארץ ,וכן עושים במי אפר

רצה

הרגיש האיש שכנראה מתכווין אליו,

הפרה ,והתשובה מצאה חן בעיני הגוי,

משאוהב

את

חנותך,

ולכן

שאתה תאריך ימים יותר מהחנות.

שנית:

המהרהר

אחר

ובכל זאת חשב בלבו ,הרי יתכן שבין

והלך לדרכו.

כל הקהל הגדול הזה ,יש מי שהוא

משהלך ,אמרו לו תלמידיו לרבי יוחנן בן

וידבר העם באלקים ובמשה

אחר שאליו נתכווין ,ולא אלי ,שהרי

זכאי :לאותו הגוי דחית בקנה ,מה תשיב

)כ"א – ה'(

הוא אינו מכיר אותי כלל ,והצדיק

לנו? אמר להם :זה שנאמר בפרשה זו "זאת

כל

אמר בשלישית :המהרהר אחר רבו,

חקת התורה" ,שאותה המצוה סוד גדול

המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר

כלומר ,הוא מהרהר שהרבי התכוין

השכינה שנאמר "וידבר העם באלקים

לאחר

אחר

ובמשה" .מסופר :הרה"ק רבי משה

השכינה .ואז הבין האיש היטב שאליו

מקאברין זיע"א היה פעם בעיר אחת

מתכונים דברי הצדיק.

ובגמרא

)סנהדרין

ק"ב(

זמני כניסת השבת:
ירושלים 7:13 :ת"א :

ולא

אליו ,כמהרהר

פרשת חקת

הוא ואל תהרהרו בה למצוא טעמה ,חוקה
חקקתי וגזרה גזרתי ואין לכם רשות
להרהר בה.
)ילקוט מעם לועז חקת(

זמני יציאת השבת:
ירושלים :ת"א  :ר"ת :

לגמול טובה תחת טובה
הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א ביקש פעם לנסוע אל רבו

במרכבה השוקעת ,נסחף גם השר – אשר נסע באותה מרכבה –

אל עמקי הביצה ,והוא הוא שזעק בקולי קולות לעזרה.

הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א ,אולם כסף לשכור עגלה לא

בלי להתמהמה לקח העשיר היהודי חבל עבה ,קשר את קצהו

היה לו ,החליט אפוא לעשות ברגליו את הדרך הארוכה ,בדרכו

לעגלה הטובעת ואת הקצה השני לעגלתו ,ואז הצליף בסוסים

נעצרה לידו עגלה ובו ישב חסיד עשיר מהעיר וורשה ,פנה אליו

שהחלו לדהור וחילצו את העגלה הטובעת מהבוץ ,עם העגלה

רבי דוד ושאל :להיכן אתה נוסע? "לליזענסק אל הצדיק רבי

חולץ גם השר הפולני אשר נסע בה .מראהו של השר העולה מן

אלימלך" השיב העשיר ,שאל רבי דוד התוכל להסיעני בעגלתך?

הביצה לא היה מלבב כלל וכלל ,בגדיו היו מרופשים ,והוא רעד

התהרהר האיש לרגע קט ,ולבסוף הפטיר" :עלה!" סבור אותו

מקור ומבושה גם יחד .העשיר חס על האיש העלוב שלפניו ,ונתן

עשיר ,כי הנוסע שבעגלתו אינו אלא אחד מאותם יהודים

לו מזון ומשקה להשיב את נפשו ,ורק לאחר שהתאושש שאלו:

המתהלכים בדרכים ומידי פעם פושטים ידם לקבץ נדבות ,ועל כן

מנין אתה? "מוורשה" ענה השר" .גם אני מוורשה" הגיב היהודי,

דיבר אליו בזלזול ואף לגלג עליו לא מעט .שמע רבי דוד את

"ועתה פני מועדות לשם ,תוכל אפוא להצטרף אלי ולנסוע

מילות הלעג והבוז ,ושתק ,כך נמשכה הנסיעה ,העשיר לועג ,ורבי

בעגלתי" ,השר הפולני הסכים ,ובהגיעם לוורשה הביא העשיר את

דוד ממלא פיו מים.

השר אל ביתו ,שם טיפל בו כאב מסור ,ובבוקר המחרת כשהוא

בהגיעם לפתח מעונו של רבי אלימלך ,עצרה העגלה והעשיר
נחפז לרדת ולהיכנס לחדרו של הצדיק ,גם רבי דוד ירד מן

מאושש לחלוטין עזב השר את ביתו של היהודי ובפיו מלות
תודות חמות.

העגלה ,אולם הוא כלל לא נחפז להיכנס אל רבו ,בטרם יכנס,

חלפו ימים מעטים ,והיהודי הוזמן אל אותו שר ,עתה ,בשבתו

עליו להכין עצמו כראוי .חלף אפוא זמן מה עד שנכנס רבי דוד

בלשכתו המהודרת ,כשמראהו אומר כבוד ,שאל את היהודי :במה

אל רבי אלימלך מליזענסק ,ואולם ,משנכנס נתמשכה שיחתם של

אוכל לגמול לך על שהצלת אותי? אינני מבקש כל גמול על

שני הצדיקים זמן רב מאד .והעשיר ,משנוכח כי רבי אלימלך

מעשי ,השיב היהודי" ,שכרי וגמולי הוא בכך שהצלתי חיי אדם".

משוחח עם הנוסע "שלו" זמן רב כל כך ,הבין כי אותו נוסע אינו

אם כך ,ארשום לפני את שמך וכתובתך ,כדי שתמיד אזכור מיהו

אדם פשוט כלל ועיקר ,ומן הסתם אדם גדול הוא ,וחשב לעצמו:

האדם שהציל את חיי ,ואכן רשם השר את הדבר בספר הזכרונות.

אני העזתי ללעוג לו ולהתקלס בו .מצפונו ייסר אותו והוא החליט

ימים רבים עברו מאז אותו מאורע ,וגלגל הזמן הסובב ללא

להמתין לאיש ולהסיעו בדרך חזרה.

הרף ,הוריד מטה מטה את היהודי העשיר ,הוא אשר עשה עד כה

אך משיצא הנוסע  -הלוא הוא רבי דוד – מחדרו של הצדיק

חיל בעסקיו נאלץ למכור את כל רכושו ,ואף את ביתו ,ואף את

לאחר שתי שעות שיחה ,פנה אל העשיר הממתין לו ואמר" :עלי

רהיטיו ובגדיו אילצו נסיבות השעה למכור ,שכן בידו לא נותרה

לשהות כאן זמן מה ,ועל כן לא אחזור עמך ,סע איפוא לבד

אפילו פרוטה אחת .משנפרד מרכושו ומכל אשר לו ,לא נותר לו

לדרכך ,ובהיותך בדרך יגיע לאזניך קול צווחה ,לך בעקבות אותו

אלא לחזר על פתחי נדיבים ולפשוט יד ,מעיר לעיר ומכפר לכפר

קול ,ואז כבר תדע מה עליך לעשות" .עתה היה בטוח העשיר,

כתת רגליו ,והתחנן למטבע עלובה או לפת לחם להחיות את

ללא כל ספק ,כי הנוסע הנו אדם מורם מעם ,ללא אומר ודברים

נפשו ,עשר שנים תמימות עברו על אותו יהודי בסבל רב ,ובזמן

עזב את המקום ויצא לדרך.

הארוך הספיק לשכוח כי אי פעם היה עשיר ובעל נכסים ,שעל

העגלה התנהלה על אם הדרך ,הסוסים משכוהו בעוז והגלגלים

פתח ביתו המהודר התדפקו עניים ופושטי יד.

השמיעו קולות שקשוק ,כבר עשו הסוסים את מחצית הדרך
והגיעו לקרבת יער עבות – כשנשמעה לפתע צעקה נוקבת ,מאן-

לא יפלא אפוא ,כי בראותו מרכבה הדורה חולפת ברחוב העיר,

דהו זעק דבר מה בשפה הפולנית .כמו חיכה לזעקה זו ,הזדקף

קרב אליה והושיט ידו אל היושב בתוכה .בעגלה ישב לא אחר

העשיר על מקומו ,הקול הוסיף להישמע ,כאילו בוקע הוא ממעבה

מאשר שר המחוז של וורשה ,הוא הביט בפניו של היהודי העלוב

היער ,הטה העשיר את עגלה מדרך המלך ,והסוסים החלו לצעוד

ואמר" :בוא הנה יהודי" .מילותיו של השר הנכבד החרידו את

בשבילי היער .כל אותו עת המשיך אותו אלמוני לזעוק זעקות

העני" ,מי יודע מה מתכון הוא לעולל לי" חלפה מחשבה במוחו,

אימים ,הקולות הלכו וגברו ,ככל שהתקדמו הסוסים בין סבכי

והוא נשא את רגליו ונמלט מהמקום" .רוץ בעקבותיו והבא אותו

העצים .והנה עצרו הסוסים מלכת :סבך העצים התדלדל בבת

הנה" פקד השר על משרתו ,ואמנם ,מקץ כמה רגעים היה היהודי

אחת ,ובהמשך נראתה ביצה עכורה .זעקות האימים נשמעו

רוטט מאימה בתוך מרכבת השר" .אל תחשוש ממני ,לא אגרום

קרובות וברורות ,הביט העשיר נכחו וראה מאין בא הקול :מרכבה

לך כל רע" קולו של השר היה נעים ומלבב" ,רצוני לדעת רק זאת:

הדורה ,רתומה לשני סוסים ,גלשה אל תוך הביצה התובענית,

מה שמך?" אמר היהודי את שמו ,ופני השר התבהרו" ,המכיר

והחלה לשקוע בתוך הבוץ הזדוני ,כשהוא אוחז בשתי ידיו

אתה אותי?" שאל את העני הרועד.

לא ...ענה העני ,אם כך ,המשיך שר המחוז ,אזכיר לך דבר
מה ,האם יער וביצה ומרכבה טובעת אומרים לך משהו?
היהודי הנהן בראשו" .אני הוא אותו שר שהצלת אז
מטביעה" אמר שר המחוז" ,ואולם באותו עת היית עשיר
ונכבד ,כיצד אפוא הגעת למצב בו אתה שרוי היום? במילים

איזה עשיר השמח בחלקו
איתא בשם הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א :אם ירצה אדם
להשיג את המידה של "איזה עשיר השמח בחלקו" גם
אם אין לו אלא פת במלח ומים במשורה ,ימחיש לעצמו

מקוטעות סח לו היהודי את כל המוצאות אותו בעשר שנים

את מצבו ממשל ודוגמה :נגר צריך שיהיו לו כלי

האחרונות" ,מצבי השתנה מקצה אל קצה" סיים באנחה" ,עד

עבודתו ,ובלעדם אינו יכול לעבוד באומנותו .כלי

כי איני זוכר כלל את הימים בהם הייתי בעל נכסים" .לא

מלאכתו כוללים פטיש וצבת ,מסור ,מקדח ומברג

ירחק היום ,ותשוב ותיזכר בכך ,אמר השר בקול נלבב" ,הנה

ומקצוע ,בעזרת מקצוע זה הוא מקציע את העץ

לך אלפיים רובלים ,בסכום זה תוכל לפתוח בעסקי מסחר

ומחליקו ,יבוא אדם ויפקיע את המקצוע – והנגר ישבות

ולשקם את עצמך" .מעודד ומאושש פתח היהודי דף חדש

ממלאכתו ולא יוכל להרוויח את לחמו.

בחייו ,הוא החל לעסוק במסחר וההצלחה האירה לו פנים,
ומקץ זמן לא רב שב להיות עשיר ובעל נכסים.
שנים רבות חלפו מאז אותה נסיעה אל הצדיק רבי
אלימלך מליזענסק זיע"א ,ובנתיים התבקש רבי אלימלך
לישיבה של מעלה ,ואת מקומו ,כמנהיגם של החסידים,
מילא ה"חוזה" הקדוש מלובלין ,גם רבי דוד מלעלוב זיע"א
שאותו הסיע יהודי זה אל רבי אלימלך ,יצא שמעו בקרב
קהילות ישראל והוא נודע כאחד מצדיקי הדור ומנהיגיו.
ואולם ,כל אותה עת לא ידע אותו יהודי כי הנוסע בעגלתו –

אותו נוסע שבו העז לזלזל ,לא היה אלא רבי דוד מלעלוב.

מעשה בנגר שלווה כספים למחייתו והתחייב לפרעם
לזמן קצוב ,עבר הזמן ולא פרע ,בא בעל החוב וירד
לנכסיו ונטל את המקצוע במשכון .בא לפניו הנגר,
ודמעתו על לחיו ,אמר לו :ראה נא ,לוויתי בתקווה
שארוויח ואפרע את החוב ,הדבר לא עלה בידי עד כה,
אך עתה קיבלתי עבודה לבצע ,וברווחיה אשיב את חובי,
ברם אם עיקלת את כלי עבודתי לא אוכל לבצע את
העבודה וייבצר ממני להשיב את החוב .הסכים המלווה
וירד למרתף הכלים לחפש את המקצוע המעוקל .חיפש

עתה ,מששב למעמדו ולעשרו ,החליט האיש לנסוע אל

ולא מצא ,לפתע הזדקף ואמר לנגר :ראה ,אינני מוצא

צדיק הדור ,רבי דוד ,ניצב הוא לפני הצדיק ,שטח את

את המקצוע שלך ,אבל מצאתי כאן מציאה השווה פי

בקשותיו ,וכלל לא עלה על דעתו ,כי אי פעם ראה את

מאה ,מכונה עדינה לליטוש יהלומים .התחנן הנגר:

הרבי .אך רבי דוד הכיר את הבא ,ברגע שדרכו רגלי האיש

המשיך בחיפושך ומצא את המקצוע שלי ,אמר המלווה,

על סף חדרו ידע רבי דוד מיהו האיש ,ובלי להתמהמה

כמה מגוחך ,המקצוע שלך שווה כמה פרוטות ,ומכונה זו

ביקש" ,אנא ספר לי כל מה שעבר עליך בשנים האחרונות".

שווה הון ,ובעיקרון ,שתיהן עושות מלאכה זהה,

והאיש סיפר :על כך שהציל את השר הפולני ,ועל קורותיו

מחליקות ומשייפות" .אמת ויציב" ,הודה הנגר ,אך מה

בעשר שנות עוניו ,ולבסוף ,על ההצלה שבאה לו ממקור
בלתי צפוי.
כל אותה עת ישב רבי מחריש ונענע בראשו" ,דע לך"
אמר משסיים היהודי את דבריו" ,כי אני הוא האיש שנסע
בעגלתך ,ובעת שעלבת בי ולעגת לי גזרו עליך בשמים
מיתה ,הגזירה נודעה לי ,ובהגיעי באותו יום אל רבי
אלימלך ,נכנסתי אל חדרו לטכס עצה ,כיצד להעביר את

אעשה ומכונת ליטוש היהלומים יקרה וחשובה ככל
שתהיה לא תתאים למלאכתי ,לשיוף נסרים.

והנמשל :הן מובן הוא .הקב"ה "אלוקי הרוחות לכל
בשר" הוא לבדו יודע מה מטרתה של כל נפש בעולם,
מה ייעודה ונסיונותיה ,ובמה תרוויח את שכרה הנצחי,

רוע הגזירה ,ואמנם ,לבסוף הצלחנו להגיע למעין פשרה:

המדרש אומר" :אין לך אדם שאין הקב"ה מנסה אותו",

נגזר כי תהפוך לעני ,ומכיון שעני חשוב כמת ,יהיה העונש

יש שנסיונו בעוני ויש שנסיונו בעושר ,יש שנסיונו

הזה כפרה על עוונך" .ולמה הגיע הקץ לעניי אחרי עשר

ביסורים ויש שנסיונו אם יבעט חלילה מתוך חיי שלווה,

שנים?" שאל האיש הנפעם .השיב לו הצדיק :הן גמלת לי

כל אחד כפי שורש נשמתו ולפי התיקון הנצרך לו ,ואם

טובה והסעת אותי בעגלתך לליזענסק ,וזה היה מעשה חסד,

היו נותנים לו את שדה נסיונו של הזולת ,אף שנראה

משום כך רציתי לגמול לך טובה תחת טובה והשתדלתי כי

הוא כטוב ומשובח ,יהא עבורו כמלטשה היקרה בידי

מקץ עשר שנים יבוא הקץ לסבלך ותשוב למעמדך הקודם.

הנגר.
)מעיין המועד(

פעם הלך הרה"ק מנחם מענדל

כאשר שמע הישיש את דבריו,

יום שבת ל' סיון
הגה"ק רבי שלמה קלוגער ב"ר יהודה אהרן

)יומא

נבהל מאוד ועצר מלכת ,הוא תפש

)תרכ"ט(

דהילולא ג' תמוז( מביתו לכיוון

את ראשו בידו והחל לקצוף על

הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף ב"ר מרדכי

בית המדרש ,בתוך כך הבחין

עצמו:

עשיתי

באיש מבוגר הסוחב שתי מזוודות

השתמשתי עם הרבי מליובאוויטש

כבדות ,ניגש האיש אל הרבי

לסחוב את המזוודות שלי ,אוי לי

שעבר לידו ואמר לו" :ר' יהודי

הרבי

מליובאוויטש

אולי

הנכם

זיע"א

לעזור

מוכנים

לי

געוואלד

ואבוי

מה

לנפשי,

שהיהודי

עצר

כראות
מלכת

ומשמיע

מנדבורנא )תרס"ח(
יום ראשון א' תמוז
הרה"ק רבי קלונימוס קלמן ב"ר אהרן
)מאור ושמש – תקפ"ז
)הרה"ק רבי שלמה מבאבוב ב"ר מאיר נתן

לשאת מזוודה אחת?" "המשא כבד

דיבורים של צער וכאב ,שאלו מה

תרס"ה(

מידו

קרה ועל מה ולמה נעצר פתאום

יום שני ב' תמוז

בשמחה את המזוודה ושניהם צעדו

מלכת? החל היהודי לבכות כי לא

יוסף הצדיק משבטי קה בן יעקב )ב"א ש"ט(

יחד כאשר כל אחד מזוודתו בידו"

ידע כלל עם מי הוא משתמש

הרה"ק רבי נחמן מהורדאנקא ב"ר יצחק

אחד מרבני חב"ד שהלך בסמוך,

לצרכיו הפרטיים ,ומי יודע אם

נבהל מאוד לראות ממקום הילוכו

יכפרו לו מן השמים על מה

את הרבי סוחב בידו את המזוודה

שעשה ,ענה לו הרבי ומה עם

הכבדה ,אך לא היה לו האומץ

מצוות "עזוב תעזוב עמו" האם

לגשת אל האיש ולהעיר לו על כך

מצווה זו ניתנה רק לאנשים אחרים

בנוכחותו של הרבי.

ולא לי.

עלי

מאוד"

התחיל

לקח

הרב

הרבי

לרקוע

ברגליו

ולעורר קצת רעש על מנת שאותו
יהודי יהפוך את פניו אליו ואז יוכל
להעיר לו ,אך לדאבונו לא החזיר
האיש את פניו וכך המשיכו ללכת
עם המזוודות הכבדות בידיהם,
בעודם צועדים שמע הרבי את
היהודי המשמיע אנחות כבדות,
כאשר שאלו הרבי על מה ולמה
הוא כה נאנח? ענה לו האמן לי ר'
יהודי שכבד עלי מאוד המשא
שהנני סוחב בידי ,ללא אומר
ודברים לקח הרבי ממנו גם את
המזוודה
ללכת

השניה,
כאשר

וכך
שתי

הרה"ק רבי אברהם מטריסק )מגן אברהם(
ב"ר מרדכי מטשענובל – תרמ"ט(
יום שלישי ג' תמוז
הרה"ק רבי מנחם מענדל ב"ר לוי יצחק
מליובאוויטש )תשנ"ד(
יום רביעי ד' תמוז

רבנו יעקב ב"ר מאיר )ר"ת – ד"א תתקל"א(

זה מתחיל בקטנות
מעשה

)תלמיד הבעש"ט  -תקכ"ה(

בהגה"צ

רבי

שפטי'ל

ראש ישיבת סלוצק זיע"א ,שראה

הרה"ק פינחס ב"ר צבי הירש )ההפלאה -
תקס"ה(

אדם אחד גוחן ומרים דף של ספר,

יום שישי ו' תמוז

מביט בו אם הוא מספרי קדושה,

הרה"ק רבי ברוך פרנקל ב"ר יהושע יחזקאל

וחוזר ומשליכו ,הלך רבי שפטי'ל
והרים את הדף" ,רבי" אומר הלה,

פייבל )ברוך טעם – תקפ"א(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

דף זה אינו מספרי קדושה" .היא
הנותנת" ,מחזיר לו רבי שפטי'ל,
לפיכך אני מרימו ,שלא יחזור
ויטעה בו יהודי אחר ,ונמצא טורח
לבטלה.

המשיכו

מעשה באחד שהגיע אל הרה"ק רבי

המזוודות

תולעת ולא איש

מרדכי מנדבורנא זיע"א לעת זקנתו וביקש

הכבדות בידיו של הרבי ,הרב

שח הרה"ק רבי ברוך מקוסוב

ממנו ברכה לישועה ,כשראה האיש שהרבי

את

זיע"א :יש לך אנשים הנזהרים לא

אינו מברכו ,זעק והתחנן בפניו שיחוס עליו

מעשהו האחרון של אותו יהודי לא

לאכול תולעת ,אולם מאידך אין

ויעתיר עליו ברכתו .אמר לו רבי מרדכי'לה:

יכול להבליג עוד ,הוא התקרב אל

הם

אנשים

הנה נא זקנתי ואין בכוחי לפעול לך ישועה,

האיש ההוא והחל להשתעל בקול

ולבלעם חיים ואף למצוץ את

סע אל בני רבי מאיר מקרעטשניף זיע"א

מאחוריו ,הפעם הפנה כבר היהודי

לשדם ,וזהו שאמר דוד המלך ע"ה

)יומא דהילולא בשבת קודש( שהוא עדיין

את פניו לעבר המשתעל ,אז רמז

בתהלים "ואנכי תולעת ולא איש"

אברך צעיר אשר לו שיניים חזקות ויכול

לו כי האיש שנושא את מזוודותיו

עדיף שתביטו עלי כעל תולעת

ללעוס דברים קשים כ"כ ,נסע היהודי לרבנו

ואל נא תבלעו אותי חיים.

ונושע.

שפסע

אינו

מאחוריהם

אלא

הרבי

וראה

מליובאוויטש,

נזהרים

מלרדוף

נדבת מרת ג .המבורגר תחי'
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