
 זצ"ל שמעלקי שמואל ר' הרביהרהעק
מניקלשבורנ

א.

 ניקולשבורג האבד"ק זצ"ל שמעלקי ר' הרבי הקדושים הגאוניםהאחים
 בני דמיין, פראנקפורט האבד"ק זצ"ל והמקנה הפלאה ס' בעל פנחס ר'שהרב
 סשורסקוב, האבד"ק זצ"ל הורוויסץ איש הלוי הירש צבי מו"ה הקדושצצאון
 אבד"ק שמעלקי ר' הרבי הקדוש בהגאון סיקסין אבד"ק מוהר"ם הקדושומהגאון
 ולמעלה פרעמישלא האבד"ק זצ"ל ארוך יהושע מו"ה הקדוש בהגאון זצ"לאצארנא
 בספרים למדי ספורסם כבר ישו אשר ונפלאותיהם וקדושתם נדולתם פרשת_בקודש

 ממשפחה אחרון לדור יסופר שם הטוב" "שמן ובס' צדיקים. סיפורישםמספרים
 הקדושים הנאונים האחים את להזכיר רק באתי לא וכאן הלזו, והנשאהושרסה
 ממעזדיטש הקדוש המניד בער דוב ר' הרבי תלמידי בין נמנים שהיוזללה"ה
 : ושיטתם סעולתם!צ"ל,

 אבד"ק ואח"כ ריסשוואל אבד-ק מקודם הי' זצ"ל שמעלקי ר' הרביהגה"ק
 להרבי נתקרב בריסשוואל ובהיותו ניקילשבורג, לק' והונף הוום ומשם'שינאווע,

 הגדול המניד סבית הראהצונה בפעם בחזרה בא וכאשר במעזריסש, זצ"ל בערלא
 באתי שלא עד : הש-ב מקודם, ידע שלא מה עתה לו נודע מה אותו שאלוזצץל
 את -לסבול ביכולתי שיהי' גופי לענות גתעניתים עיסק הייתי קדושתו,מצל

 לסבול תוכל שהנשש מה עמי נעשה נדול נס שמה, שהייתי אחרי ועתה5ננשמה,
 הכל, אל דבוק החלק להיות תסדיא למרום הנפש כי ממנו, תפרד ולא הגוףששץ
 כי תאמדו ואם בתוככם, משכני ונתתי תוה"ק לנו שהבטיחה זהו ואמר:יסיים
  שתהי' אם כי תיראו אל בנוף להשאר הנפש תוכל ולא הכל אל החלקשץדבק
 אתכם. נפשי תנעל ולא - זאת בבל בתוככםומשכני

 על ה"הרם" את ווילנא העיר וחכמי נדולי הוציאו אשר בעת תקל-בבשנת
 החסידים, על חרמם שמו המה ונם בעקבותיהם יצאו בדאד חכמי ונםשמהסידים,

 עתי שנ "שמועה הפתחיל הקודש אנדת אליהם זצ"ל שמעלקי ר' הרבי ערךאז
 עפ"י ההולכים ושלמ~ם יראים לבזות קול בקהל כרוז ק% יציאת על בסנייחרגז
 מנחם(. ילקוס ובס' נ"ה אות הטוב שמן בס' נדפס )והוא ~ז"ג.-ש האראאמנהני

 על לישב ניקולשבורג לק' בא . סיון כ*ז ועש"ק ליום אור תקל"נבשנת
 "קורות ספר בעל סניקלשבירנ טריבסש אביהם סו"ה יסיפר והרה"ח כבודו,וכסא

 : הלשון בזה ברשימותיו וה דבר מציין5מעתדם"
 שמעלקי שמואל מו"ה הסקובל והחסיד הקדוש הנדול הגאון הרב לכאן"בא

 ומיד פולין, בסדינת ריטשוואל בעיר ופודה רב הי' מקדם אשר הורוויו5מלוי

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 דעהדורקלר

 כברזל השמים שבועות כמה גשמים עצירת הי' בואו טרם כי רושם עשהביאתו
 תקל-ה ובשנת המעגל, חוני כבימי ברכה גשמי באו בואו וביום כנחושה,והארץ
 למו-. ספורות ידעתי לא כמו, נא אספרה אומר אם שבחו המדינה, לרב גםנתקבל

 פני לקבל מחדרו יצא טרם ניקולשבורגה, בבואו כי מספרתהאגדה
 שמעו ה', בשם הבא ברוך בברכת ולברכו פניו לקכל שבאו שבעירהנכברים
 ושילש וכפל שמעלקי, ר' רבי הבא ברוך לעצמו, אומר שהוא הדלתמאחורי
 אמר השיחים כתוך כך אחר דבר, פשר ידעו ולא הללו הדברים פעמיםהרכה
 כשיך עליך חביב חברך כבוד יהי אומר ר"א מט"ו( פ"כ יאבות דתנן מהלפרש
 ל( כן  לעצמך בעצמך שתעשה מכבוד תתגדל ולא תתנשא שלא שכמו היינוכו'

 כשלן עליך חביב חכרך כביד יהי חברך לך שיעשה ככבוד תתגאה ולאתתנשא
 ממנ ששמעו הדברים פירוש הבינו אז ; לעצמך בעצמך שתעשה הכבודכמו

 א(. בהדרו סגורבהיותו
 בברכת פניו לקבל העיר בני באו כאשר כי לספר האגדה מוספתעור

 להם, הראוי כבור להם לחלק המברכים כנגד מתכוין ה" הוא אף הבא,ברוך
 היו המה כי נם המסובים, בראש והנבירים הת"ח העירא "פני אתוהושיב
 הבינונית משררות הבע"ב ואת אבדיק, לרב להתקבלותו המתנגדים מןבתחלה
 התקבלותו את רעותיהם גרוב המכריעים היו המה כי גם מהם, למטההושיב
 זועפימן בפנים לזה זה מסתכלים שהמה הרה"ק ראה בקהלתם, לרב להיותומנויו
 הלשנ פנים4 משוא לפני שאין מפצי פניכם, נפלו למה ואמר, פתח לרעם,והבין
 שאתם אמת שוחר, יקח ולא פנים ישא לא אשר דמתא הרב חובת הואכן

 ל8 זה בשביל אבל לאברפ"ק, להתקבלותי לזכותי הכף את הכרעתםהבעה"ב
 אמר כה הלא נכבדים, ולהשפיל שפלים ולהגבי' המאזנים כף את להכריעאוכל
 הכתה מהם, אחד את הרעותי ולא נשאתי מהם אחד חמיר לא ע"ה: רבגומשה
 למעלה, ה"חמור" את הרימותי ולצ נשאתי לא עכ"ז סובה אחד לי עשה כישגם

 בריתיע מכני שאינו מפני והנרול הנכבד את ולהשפיל מרומים, גפי עללהושיבו
 לש_ כי עמדי שעשה הסובה בשביל מהם אחד עם מתרועע להיות הרעותיולא

 יבוא.,. חנףלפני
 מקתע אל שמעו לא אשר הפה, קרח מערת כי הראו הסה נםאמנם

 הניעה אשד עד רוחו, את והמרו עליו לחלוק בעדתם, המחלוקונ אשוהציתו
 וראה המחלוקת את להשקיט שמה הוא ונסע זצ"ל אלימלך ר' הרבי אלהשמועה
 שיהי4 יראהן בקרבם להביא בידו ועלתה דעובדא( נופא זה אודות בערכולמעלה
 עליהם: רבםמורא

 הטוב4 שמן בס' ראה עשה, אשר ומופתיו וקרושתו צדקתו אורותעל
 מצאשן חיים" שרברי בע"ס והנה"ק 1 שמואל ודברי השם, ונזיר משה סמיכתובט'
 על עבר ז"ל שמעלקי ר' הרבי כי לפניו ויספר איש יבוא אם : אומר הי'זצ"ל

 הרה"ק רבו בשם ואת, זברון בם' טביא וצשל םלובלין החוזה הרה"קא(
 בהשתמתצ עשו ולעבור בזיונו לשטוע ,הנקל אופר: שהי' זצ'ל שטעלקי ר'הרגי
 בשחהו עליו ולעכור בשבחו לשטוע סאשר - וכעם רונז של התפעלות שוםבלי
 והבן. רוח', וקורת הנאה שום בליצפש
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קלה ז"ל מךקלשכורנ שמעיקי ר'הרב-

 שוכני ורנט הקיצו יקוסע נבלתי מתיך "יחיו : ואמר עתיק הקברות בית.פני
 דורא,  בבקעת יחזקאל שהחי, כמתים לתחיה, כולס וקמו י"ס(, כ"ו .ישעף כו'"עפר
 ואסר מתים". להחיות גם בכחו ה" זצ"ל שמעלקי ר' הרבי כי לו, מאמיןהי'
 רק הזכירו ויא שמעלקי ר' הרבי שם שמזכיר מי את מענישין בשמים כי :עוד
 ז*ל. שמעלקי ר' רבי ולא שמעלקי ר'.בשם

ב.
 דרוש, שבת בכל דרש לגיקילשבודנ, בבואו כי ז"ל, הרר"ש על עודויסופר

 השביעית החכסה על הדרוש שהשלים עד דרש וכה החכמות, סשבע אחת חכמהעל
 כן כי ככה, עשה מדוע לשומעיו והסביר כנהונ. ומוסר בפלטול לדרוש התחילאז

 כסילים שיר שומע סאיש חכם גערת לשמוע טוב : בקהלת ע"ה שלמה.המלךאמר
 שיר מלשמוע חכם נערת לשסוע סוב : לומר לו דהי' קשה ולכאורה ה'(. ז',קהלת
 חכם נערת שוסעים שאם להורות, בזה ה" הסע"ה שלמה כוונת אבלבסילים,
 העולם, בחכפות ומבין יודע ואינו לבד, התורה בחבסת מחכם ומוסר,בתוכחות

 הזה הבסלן שאכר לסה לב ישים לכם מה ויאמד-להשומעים, היצה"ר יבואאזי
 אמות ד' סתוך פעדלם יצא ייא הטבנ ומחכמ-ת הטבעיים, מחייס כלל יודעשאינו
 לו היתה כסוכם, חדעת סעץ סיעם והי' מהחיים יודע הי' אם ובודאי הלכה,של

 אמר ע"כ עסכם... דעים תסים וה" אדם, בני וצרכי החיים על אחרתהשקפה
 מת'-ח כסילים, שיר שומע סאיש מוסר, מדברי חכם, גערת לשמוע טובשהמע"ה

 ותשבחות והשירות שלהם, החכמות בסילים, שיר וסבין וש-מע חכם הוא שנםכזה
 החכיים שהמציאו החיים מכשירי כל עם החיים את ומפארים, משבחיםשהמה
 יראת חכמה ראשית כי וצוח עומד הוא ואת ובכל מחשבת, וסלשכת חכמהבכל
 לשכת, טוב כזה חכם נערת ! החכסות כל על העולה היא התורה חכמת וכי !ח'
 ' .8תחבילותיו. 'שניפס דבריו לבטל יוכל לא היצרבי

 הכתה החדשה" קהעת אשד משהחדשיפש אנשים, אז היו כברבניקלשבורנ
 מנעימי כי עם חיים של יהיים וכבוד, עושר של לחיים לשאוף בלבבםשור,8
 ישראל, סחנה בקרב נם הרעות הרוחות לנשב החלו המערב בפדינות ושםחחייס,
 ברוח קדימה ההולכי ורבו ברלין, סמשכילי קדים רוח זנוניסן רוח פרציסןרוח
 הגה-ק נאלץ ~החדשים" ששה ולעוסת וכר, וביהם מורביא במדיפת החדשההעת

 כאיש חכם, גערת שוטעים הס כי ידעו לפען _בחבסהע ל28יהם לדרוש וילהרר"ש
 כס*לים. שירשומע

 צדיקיפ נעמנים, נסעי שפה יצמיח זה שצדיק סעהרין, סדינת "סתה יאאבי
 זרחה שנים חפש אך כי ושנים, יפים לאורך הלאה פעולתו ימשיכו אשרוחסידים,
 סריבסש אגרהם מו"ה וסופר וחרה"ח והסדינוע בניקלשבורג צדיק אותו של,שמשו

 נתבקש ההוא בוטה תקל*ח "שנת : יאמר כה שם, בפרק בו שהי'סניקלשבורנ
 הורוויץ היוי שסעלקי שסוחל סו"ה מרינה הרב הסקובל הקדוש הגאעיסרומים
 בחייו פלא עושה בתפלה קולו מנעימת ה' את כיבד המשוררים סן אחדוללה"ה,
 משך בתפלתו, "ביחידים" אם כי מעשיות ובקב-ה בהשבעות %א דברים,בהרגה

 מילג במצות נדול עפקן הבשר, וערלת הלב ערלת הסיר לה:, וקרבם העםלב
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 דעהדורקלו

 כל פזר ומצוחצח, צח שכלו סנדקאווע שני לו הי' עוד מותו וביוםוסנדקאות,
 או'קי למחרתו ונקבר לספירה, ו"י אייר ר"ח ג' ליום אור נפטר לצדקה,מעותיו
 ונבנפ הרמתי, כשמואל שנה נ"ב בן בעונתה שלא חמה ושקעה יום פנה כילנו
 בומצפ נראית ולא הלבנה נכסה שלפניו טבת בחודש שנה ובאותה העדן,לג"ן

 מ"ו(. אות העתים )קורות מעהרין" מדינת בכל וכמעט נ"ש בקהלתנוקדשה
 בישפצצ ג"כ כתב במקדש, הלוים המשוררים מן כאחד הנעים קולו אודותעל

 וחמפ כל מנגן, ז"ל מנ"ש הרר"ש שהי' שהנגונים פנים, ייטב ובס' עה"תמשה
 ע"ש. העליון מעולם נפלאיס בנגונים מאליו יוצא שהקול רואיםהיו

 יחם. באותו סנדקאות שני שהי"ל פטירתו אודות על העתים" "כקורותומ"ש
 לתלמידיר קרא סנרקאות משני בואו שאחרי השם נזיר לס' בהקרמה גםכ"כ
 וע4 הרמתי. כשיואל שנה נ"ב ימיו מלאו כי פטירתו יום שהיום תדעו להםואמר

 י"ז. אות הטובשמן
 שמעלקי בשם אותו מכנים היו לא שאם אומר שהי' ישרים, בפיושגור

 כשמואל ממש בחינותיו בכל להיות יכול הי' הרמתי, שמואל ע"ש שנקרא כמורק
 בנ1242 לזה יש ורמז שמעלקי: נשאר שמעלקי בשם אותו שכינו וכיוןהרמתי,

 נמצח ואהרן משה ניצוץ כלומר שמו", בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן"משה
 שמוש. שנשתנה במי לא אבל שמואל, שמו בקוראי שם רק הוא ושמואלבכהניו,

 אמן. ועכ"יזישע

 למדימן לארצם ושבו הקדושים תלמידיו נפוצו ישראל נר כבה אךכאשר
 ויצאה זצ"ל בער ר' הרבי תלמירי הצדיקים בצל לחסעת ובאו וגאליציאפולין
 וצדיקים גאינים כמה ההם בימים אז עוד נשארו כי ועם הדרה, כל מעהריןמארץ
 אחרי הנוהים ו"החדשיס" החדשה" ה"עת נגד לעמוד כח עצרו לא אבלז"ל

 רבנים להעמיד הממשלה מאת הפקורה אז יצאה השתרלותם שע"פ ברלין,השכלת
 מוהד"ננ הגה"ק אחריו מקומו שמילא תלמידו ונם בפילוסופיא, לימורם חוקשגמרו
 בש"נ4 כרספ מקודם ימלאו הרבנות למשרת יתעתדו אשר התלמידים כיא. : בזה עכ"פ במקצת הגזרה לבטל גידו עלתה לא ז"ל,באנעט
 לימוד* את ילמדו הכ"א שנת עד הי"ח ומשנת עשרה, השסונה שנת עדופוסקים
 בביתם. והפילוסופיאהגימנזיום
 ארתצ4 תאשר לא לאב"דקים הקהלות נשיאי יבחרו אשר הרבנים כיב(
 היסב4 ינסם והוא המרינה רב בתור לפניו המבחן על יעמדו אשר ערהממשלה
 הארבעפ את היטב ידע אם הנבחר הרב של קנקנו על לתהות תהי'והבחינה
 ממצ1ע תעודה יקבל אז והעקרים, הלבבות חובת וס' ומפורשיו, והתנ"ךטורים,
 הרבנות. משרת שת לקבל יוכל תעודתווע"ם

 א12ר הארז מן הברלינים המשכילים שיקוצי את להסיר עבודתו כלועם
 א1צ והוציאו התפלות, את וקיצרו אשכנז, בשפת התפלות סדורי את שמההפיצו
 אן קיצורים .קאטעכיזם" מין שמה הפיצו וגם המשיח, ולביאת לגאולהחתפלות
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קלז ז"ל מניקלשבורג שמעלקי ר'הרבי

 לפני הציע באנעט מוהר"מ והגאון המה, וחפצם רוחם לפי חנביאים ימןזיירה
 טעל לא המסורתית, ליהדות נזק להביא ההם ספרים שעלולים כמה עד8ממשלה
 בקשו %א בגימנזיות, לימורם חוק שגמרו רבנים בקהלות, רבנים ונבחרו5מעבשע
 בשנת ז"ל באנעט מוהר"ם הנאון מקום לממלא נבחר בניקלשבורנ כי ואםוזעודהךן
 על וקובץ ירושלימן שלום בע"ס ו"ל טריביטש נחום מו"ה הגאון הרבוזקפשט,

 בלח פילוסופיא בעלי רבנים הקהלות ראשי בחרו כבר עיירות גשאר אבל*דנ
 ולא הזרם, עם שהלכו אלה הזמן בזרם נשטפו וכה וכו' טורים הארבעהידיעת
 לארץ הלכו ונדדו מעהרן ארץ את עובו אשר האנשים אלה ורק הורם,,כננד

 זרעם. וזרע וורעם הם לה' נאמנים נשארוושתצרין

ובש~שמ~שמאש
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