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קכח

רור דעה

הרה"קהרבי ר' מטולםזיסיאז"ל
א.

הגאון הקדוש מו"ה שניאור זלמן לאדי זצ"ל בעל "שלחן ערוך הרב" אמר;
שבבית מדרשו של רבו הרבי ר' בער זצ"ל היו ארבעה תלמידים יקרי ערךויקרי
המציאות ,שכל אחד מדם הי' פלא ויחיד במינו ,ואלה הם :הרבי אדרן קארלינער
הי' נפלא באהבת ה' .הר' ר' זושא הי' נפלא ביראת ה' .הרר"ם מוויטעפסק הי'
נפלא בגאונות .הרבי יעקב שמשון משפיטיווקא הי' נפלא בעמקות שכלו,
("החסידות" להר"א מרקוס ז"ל ע' ק"ם)..
הרב בעל ספר מצרף העבודה כתב ,וז"ל :שמעתי כמה פעמים מרבנו
הקדוש בעל התניא והשו"ע זצ"ל ששבודת איש המופת הלזה ("רבי ר' זושא)
היתה ביראה עילאה כל כך עד שבהיכל היראה ה" ניכ יראתו להפלא ופלא.
ופעם אחת בבוקר בעת שתיית הקאפע אחז אדוסו"ר הזקן את הצלוחית עם קאפע
בידו ודבר סשנין קדושת הרב ר' זושא ואמר בזה"ל :רבון כל העולמים מה זה
שהצדיק ר' זושא כאשר ברוח קדשו השיג את כח הפועל האלקי של כוכב אחר
לבד נפל עליו יראה עצוסה כל כך עד שמיד נפל לחולי השלשול (ע"ד שאמרו
חז"ל מגילה ט"ו .על ותתחלחל המלכה כר) סצד היראה הנרולד ,ואני תהלה
לאל כח השנתי בכל העולמות בסמלא וסובב ,ואעם"כ לא זז אני ממקומי ולא
נר כלל ,וסדי דברו אחזתו חיל ורעדה ותפול מידו הצלוחית ופניו נעשה כלפיד
אש כחצי שעה ,ובפעם הזה אמר שבלי נוף המלאך אין ביכולת
להכיי
יראה כזו"...
ופעם אחת ביקשהרבי ר' זושא מהשיית שיהי' לו יראה כסו סלאך ,וסץלא
ה' שאלתו ונפל עליו יראה ופחד ולא ה" יכול להתנועע ספחד הדר גאונו ית"ש
ולא הי' יכוללסבול אותה וביקש סהשי"ת שיסירה סעליו (סנורת הזהב פ' יתר.0
וער כמה שהי' בכחו הנדול להשפיש יראה ופחר על כל סביבו תוכיח
העובדח ,שבימיו הי' באניפאליא דוכס אשר העיר והסחוזות היו שלו ,וש"אנננב
אוצרו
על יהורי העיר ונתן 8קורה שבאם יחזירו
הסנבנייתבה ינורשוהק עצהויםהוורהיע
ם
ליס
ין העיר והמחוזות ,ובאו כולם בבהיה להרר"ז ד"5ן
שיעורר רחמי שסים עליהם ,אמר הרר"זיהגביר שהי' נכבר אונל הדגפןכי ילך
אל הדוכס ויאמר לו בשמו שהוא יתן לו המעות בשליסות ,רקעעי
ו להסתץ שנח
תםימה ,הדוכס נעתר לבקשתו ,ובפל את נזרת הגירוש ,וכאשר הניע זמן ה8ר"1ן
הקדים הרר"ז וביום שלפני הפרעק שלח
8תהנייר הנעל הדוכס לשמורכי
ביום מחר יראה שכל עבדיו ומשרתיו יעטרוכוי
ם בחצרו ויראה *לאהג הדוכפ
עשה כן העסיר את כולם בחוץ ונם הוא אכה יקראת בוא חררשז ,בששר ב8
הרר"ז
שאלי'להדבואכרסוותאם כולם עומדים ולא יחאסורתונם אהד ,בקשו עמשו ששי118י
סעבדיו שה
הסוסים והביאו גם
שפ"ע אש 8הש88ט
ואששו

יא יו

כי

אי

הררשי
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הרבי

ר' זושא מאמפוליא ז"ל

קכט

ובנןתן פחדךכו' כף ,והעבד המובא מאריות הסוסים התחיל לצעוק מרה ,שיחדול
הרב מלומר עוד הדברים הללו כי ימות מרוב פחד ,והוא ישיב את הנניבה אשר
ננב בשלימות ,ופסק הרר"ז מלומר ,וכעבור שעה קטנה הביא העבד את הכל
מהארווה ,והחזיר הנניבה בשלימות אל הדוכם ...וכה הי' נורא על כל סביביו.
הרה"ק הרר"ז ז"ל אחז בשיטת אחיו הרה"ק היר"א ז"ל ,אשר הצדיק צריך
להיות בעל השפעה ,להשפיע שסע קודש של יראת שמים על כל המון בית ישראל,
וע"כ כאשר הי' רוצה להחזיר למוטב לאיזה אדם ,אז עסק בתענות ובסיגופים
ובדבקות נדול עד שהמשיך שפע קודש על אותו האדם והביא בקרבו הרהורי
תשובה לעשות תשובהא).

כבר הבאתי למעלה ממ"ש הכותב בע"י תענית בשם ר"ה ,ה:קן שבהם
אומר לפניהם דברי כבושים ,שמנלה להם סתרי מעשיהם ,וכן הי' הרה"ק מוהר"ז
ז"ל אומר לכל א' דברי כבושים באופן זה ,כאשר שמע בעצמו החסיד ר' שמעין
ז"ל מפי בע"ס מאור ושמש ז"ל והוא מסר הדברים אל הרה"ג החוקר ומקובל
מוהר"א מרקוס ז"ל והכי הוי עוברא:
פ"א הי' הרה"ק ר' קלסן ז"ל בע"ס מאור ושמש אצל הרר"ז ז"ל ובעת
א) שיטה זו בנויה על 'טור השברא (טבות "א ע"א) יההוא גברא ראכל"
ארי' ברחוק הלתא פרם' ט'ני' רר' יהושע בן לוי ולא אשתע' אלף בהרי' תלתא
יופי .טשום רהצריק כריב,ל הי' צריך להשפיע שפע קודש על כל סביבותיו ,ברונטא
שלעתיר לבא שנאסר ('שע" ס"ה) :אכ וטלה ירעו כאחר ואר" כבקר 'אכל תב1ינחש
עפר לחסו לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי אסר ה' .שכמקום הקרושה ,שם א1
טקום לרציחה ולשפ'ר הבאים ססקור הםומאה כם'ש בטם' שבועות (ר' עשב! זבררוש
הארכתי בזה לפרש ס,ש :ושמרז בני 'שראל את השבת לעשות את השבת לרורותם
כו' ,רשטיית שבת לרורותם ,שתה" ססורה לבנ'ם ולבנ' בנ'ם ,תלו' בזה איך 'שסרו
האבות והאטהות את השבת ,שאם הם  -ההור'ם ' -שסרו את השבת בעל כרחם טפנ'
הבושה על אפם ועל חמתם ,אז לא תשאר שם'רת שבת אצל הכנ'ם והבנות ,אבל
אם 'שמרו ההור'ם את השבת בשטחה רבה ,וברקרוק'ם לפנ'ם טשורת הרי 1בכל
פרפ' 1וענ'נ' ,1בקחשה ובפהרה ,בכבור ובפאר והרר' ,שאר הרושם בלב הבנ'ם
והבנות לרורותם ,וזהו שאה-ב. :וסמיו בנ' 'שראל את השבת ,4ש'ססרו באופן רשפי
כזה ש'שאר הרושם ,לעשות את השבת לרורותם בר'ת עולם' .וזהו מה שאטך
רהטע"ה" .:אשרי א'ש ירא את ה'" אשר "בפצות' 1חפק סאור" ,שחפץ ש'ראתו
ואהבתו לטצות ה'' ,שפ'עו שפע קורש על בני ב'תו .א, ,:גבור באר:ן 'ה" זרעו
רור ישיים 'בורך' .ואסר הלאה, :הון ועושר בביתו וצדקתו עיטדת לער ,-כלוטר
האיש אשר חננו ה' בהון ועושר והוא ירבה לפזר לצדקה ,גם עשיר ביו-ב הוא בעל
השפעה רבה כי טפנו יראו וכן יעשו ,וסנונה :רחו ושפעת אורו "זרח בחוכך אור
לישרים' על יף' זה שהוא שחנון ורחום וצריק"! ועל כגון דא אמרו, :נדולה שכושה
יותר טליטורה' ,ההשפעה שארם סקבל ממעשים טובים
שראה בפועל טמש ,אצי
רבו ,גרולה יותר ספה שיקבל סטנו בלימורים ושסועוה כובות!
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רור רעה

קל

ישבו מסובין על השלחן עמ קאנשים שבאו עם ב קותיהם ,הי' דרכו של הרר"ז
יחשוב לכל אחד ואחד את ;,יאיו ,ולא אמר ישר אליהם ,אלא הוכיח את עצמו

"ה

ואמר :זושא! כך וכך עשית ,שם עברת עבירה פלונית וכו' ,והי' מביט בפני
כל אחד ואחד ,וכשהגיע לאותה שורה שישב שם הרה"ק ר' קלמן זיל הנ"ל ,חשב

הרב ד"ק בדעתו בודאי קורא הרה"ק את העבירות מעל המצח ,כמו שהובא מהאר"י
הקדוש ז"ל ,ובכן כיסה ר-ק את מצחו בכובעו ,וכן הי כשהניע הדר"ז אליו פסק
סלונור עוד ,וניחם ר"ק על מעשיו כי למה יצער לאותו צדיק ,ונם מרוע לא
יאבה לדעת מה שפנם ,והגביה את כובעו מעל המצח ,והתחיל הרה"ק ואמר:
שה! זושא! הנך מזלזל בנטילת ידים ,וכה חשב הלאה הלאה כסדר השורה .אח-כ
הלך הר"ק אליו ושאל לו הנה כבוד אדומו"ר ראה על מצחי שהנני מזלזל בנסילת
ידים ,ואני פשפשתי ולא מצאתיבי חטא זה .א"ל הרה"ק ואיך הנך נוהנ כשתישן
בטם ,א"ל ,לא אטול ידי ,כי אינו מפורש בשום מקום להצריך נסקי ביום ,איל
חרהשק  08כי אינו מפורש דין וה אבל ממדת הסידות הוח להזהר בנסף* נם
לחחר שינת צהרים (החסידות ע' רצאנ).
מה שיסופר על "חסידיס הראשונים" בשו"ע אףח סי' צשח שק" להם
"דבקות" בהשיית עד כדי התפשטות הגשמיוו 4וכאשר הורה כן נם הרטב"ם זשל
יתלמיריו (ראה בשו.ת "פאר הדור" בפרקי הצלחה) על אודות הדבקות באופן של
חתפשטות הנשמיוו 4וכן העיד הרה"ק בעהמ-ם "באר משה" (פ' חיי שרהי על רבו
הרגי ר' זושיא דל אשר כמה פעמים בעלותו להתדבק בהבוית"ש הי' פפשיש
8צמו לנמרי מן העולם הזה עד היותו ממש קרוב להתבסל במציאות ב4
 .הוא הי' אומר" :שקר צריך להיות באיסור חמור כמו עריוו 4וכשיהי'
זצקר מתועב וחמור כסו איסור עריות ,ושקרן יה" מתועב ובזוי אצל בני אדם
כמו עחף ,אזי יבוא משיח( -מררש פנחם בשמו וע' מערת זהב פ' קדושיס).
כבר כתבתי בחלק הראשון במבוא ,ובמערכת הרה"ק ר' פנחס מקאריץ ו"ל
שרב ,מתנאי כח הנסים והנפלאוו 4הוא שיה" בדבקות ,ויסטור נפשו על אהנת
מ' ,ושו5ר .אסהש לעד וכף .והרה"ק הרר"ז דל היו בו כל התנאיס הללו ,ועשכ

זכה למדרנות הרמות והנשאות ולעשות נפלאות כמסופר עליו בסיפורי צדיקיםן
אבל הדא בענותנותו שאל פ"א את אחיו הרה"ק הרב"א זשל ,בוה"ל. :אהר וסוד ל*
זבר  08שחתה פועל נסים ונפלאות וסעשים נוראי ~5שאוכל נאכ לפעול כך ,והשיב
לו שהואע?י התחברות הצדיקים ואהבה ואחוה וחבה ביניז)ם ,עלידי כן נעשיפ
כל הנסה0ש (ונאור ושמש פ' בלק).
רבןנפייאלבנו של ר"י הנשיאהי' אומר :עשה רצונו כרצונך ,כדישיעואת
דצונך כרצוע כו' (אבות 5שב מ"ד) .ועד כמה שהניע הרראז ז"ל למדרגה %
נתל לראות ססח שהפףא דבר חדש ממ"ש ,הקחו לי תרומה ,ופירש"י ל*לושפי,
זהדא שבודשי א"צ לפרש כאע ויתנו לי תרומה לי לשסי ,כי זין זה *דוע פן
ב) על כל הבאים לבית הפקדש שיבב" ,8שהיו צריכים לכרוע ולהשתחוחן
א5רו ז"ל (שגוע(ת סהץ עשב) בריעה על בדכים ,השתחואה זו 5ישופ ידים חףנליסע
אסרתי הכוונה שה-תה צריכה להעת ההשתחואה בהחפשפות הנשסיות ול84שיפ אשע
פכח הידים והרנלים ,תו היפ פישופ ידים ורגלים שכסקדש והכן.
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הרבי ר' זושא מאניפוליא ו"ל

קלא

המצוות הכתובות בתורה עד כאה שכל עשיית מצוה צריך להיות לשמה ,לכן
הורה כאן דין חדש ויקחו לי תרומה לי לשמי ,שגם הנבאים הגובים צדקה ,וכן
נם העניים המקבלים צרקה ,יקבלו לשמה ,ויכוונו לעשות בזה רצון הבוית"ש,
ולא לשם הנאתו וצורך עצמו ,לשבר רעבון ב"ב ,רק אלשמה" לשם הבוית"ש,
לעשות לו נחת רוחן שהרי אי אפשר להתקיים מצות צדקה בלא נותן ומקבל,
.ועושה העני רצונו ית"ש במה שהוא הוא המקבל כמו אלו ה" הוא המתן (מנורת
זהב פ' תרוסה).
ש
איש קדו ופרוש מעוה"ז כיו"ב אשר הוא שש ושמח יעש(ת רצון קונו
בקביו נדבה ,כאלו הי' הוא הנותן ,ואחת הוא לו אם הוא המקבל ופלוני זה הוא
הנותן ,סוף כל סוף נעשית הסצוה של צדקה על ידיהם ונתקיימה מצות הבוית"ש
ועשה נ"ר להבוית"ש ,איש כיו"ב בודאי הוא בכלל עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה
רצונך כרצונו כו' ואין כל סלא אם ה" הוא 5יש עושה פלא .ווראה במבוא לח"8
סמה שיסופר על הגאון בעל מסורת הש"ס_בזה~.
כבר כתב הרשב"א בחידושי אגדה על אגדות הנפלאות שבש"ס ומדרשים.
שהאנדות מן הנסים שהן מן הנמנעותן ובלתי אפשריות ,בע"כ צריכים לפרשם
בדרך כהשל וסליצה( ,מובא בהכותב לעין יעקב ברכות וכיו"ב בהקדמת הרמב"ם
זשל לסדר זרעים).
ובכן יפלא 5יפה הסיפור ,שהביא הרה"ק מוהרי"א מקאמרנא ז"ל ,בס'
היכל הברכה פ' ואתחנן וז"ל" :וסיפר לי מויה הצריק המפורסם מוה*ר אברהם
סרדכי ספינטשוב ,ששסע סאיש אלקים קדוש מוהר"ר זוסיא דל מאניפאליא
שסיפר לו ,שבעניותו הי' משמש בעיר אסטרהא והי' ררכו להתענות שנים ושלשה
ימים ואחשכ הי' הולך לבקש מאיזה בעה"ב שיתן לו על .לחם להשיב נפשו,
ופ"א אסר בלבו שזהו חסרון אמונה לילך ולבקש לחם אלא יבטח באלקיו באמ(נה
שליסה שלא יחסר מזומ ,ופ"א התענה שלשה ימים כדרכו ~אחר התענית לא הה
פי שיתן לו מעפ לחם והתענה הלאה עד שהי' קרוב למות ,ולח ה" מי שיתן
לו שום דבר ,וה" רעש נרול למעלה ולא הי' בכל המקום מי שיזדמן לפניל
י לא ה" אפילו אחד שיהי' ראוי לזה,
המצוה הנדולה לקיים נפש קדוש כזוג כ
אף שהיו שם אנשים כשרים הרבוג לאהיו ראוים למצוהזאחע שישלח לו השי"ת
דורןכזוע כמבואר בוה-ק ויקהל ,וברא לו השי"ת שני.דדין בפיג אחד הוציא
דבש החחד הוציא חלבן ושלשה חדשים ה" נתון מזה הדבש וחלב ,שה".יוגק מן
הדדין שבפיו ,ואחר עבור .שלשה חדשים בא אליו אחד ואמר לוו זוסיא ,קח
לך שלשטה בראשין -וקנה לך לחם אז בזו הרגע נפסק זה הדבש וחלב ,כך סיפר

הצדיק בפט .למתץ ו8מיש.

נס נדול כי"ב שלאהיץ נםבימי הנביאהם ,ושנוי סדרי בהאשיו) באופן
שהוא מן הנמנעוחע נודאי ומעורר.תמהוןגדוי .אליהו הגגוא היו דעוהביםקביא3ס
לו לחם ובשר סבי טבחא דאחאב (ע' חולין ד' ,).ול 8נעשה לו נס כזט לברוא
לו דדין גפה .אהשכ הי' דבר.ה' אל אל" ללכת אל האשה הצרפתית ושם צוה
לא נעשה לו נס כזה בחשתטת
אס'דריאתברהאבשריכתה.בבכפדס'הסקומטחה ויצ"שאחתע"בה,שסמפרהואחבזי
"ל סילדי ישראל במצרים שנולדו
בשדה שנעשה להם נס ונתן להם שני עיגולין אחד הוציא דבש הש' שמן שנאמר
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דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב

קלב

דור רעה

ויניקהו רבש מסלע ושמן מחלמיש צור ,לא ה" בזה שום השתנות בסררי בראשית
שהרי נמצאים קנים הגרלים בסלעים המוציאים רכש וכן זיתים הגרילים בצורים
ומוציאים שמן (עפירש"י האזינו ל"ב) אבל לא נברא להם ררים בפה בהשתנות
סררי בראשית .ובמס' שבת רף נ"ג ע"ב באחר שמתה אשתו וכו' ונעשה לו
נס ונפתחו לו ררין כררי אשה והניק את בנו כו' ,עוברא כיו"ב איתא בב"ר פ'
נח על מררכי עם אסתר ומסיים שם כר ררשה ר' אבוהו בציבורא שחקו עליו
ועל רבריו ,אמר להם ולאו מתניתין הוא ד' שמעון בן אלעזר אומר חלב הזכד
טהור .וא"כ כיון שאפשר לפעמים שיה" חלב בררי זכר לא הוה שנוי בסררי
בראשית ואפשר שנעשה למררכי נס זה .אבל לברוא ררין בפה איש הוי בריאה
חרשה בסרדי וכראשית "ואין כל חדוש תחת השמש" ,שזה הוא מן הנמנעות,
שנם בבלועי רקרח ראמר משרע"ה אם בריאה ניהנם מוסב ,ואם לאו יברא ה',
פריך בגמרא אילימא למברי' ממש ,והאאין כל חרש תחת השמש ,אלא לאקרובי
פתחא (סנהררין ק"י ע"א) .ותמה אני על נדול הרור כמהרי"א מקאמרנא ז"ל איך
הפריז על המדה לספר רבד זד ומוזד כיו"ב ,ולא נוכל לחשור ח"ו את חמיו
הרה"צ ר' אבדהם מררכי ז"ל למשקר ,אבל נאמר שהרה"ק הרר"ז אשתעי בהרי'
בלשון חכמה וסיפר לו ,שאחרי שלא הי' מי שיתן לו לחם ,הי' זבע ברבש
וחלב שתחת לשונו הנאמר על התורה ,ו"ררי' ירווך בכל עת" ,ונאמר נ"כ על
התוה"ק ,והי' ?בע מן התורה שלמר ,ער שבא איש אחר ונתן לו נ' גראשין.
והה"צ רא"מ מפינטשוב ה" צריק תמים ולקח את הרברים כפשטן ,והוסיף מרילי'
כמה דברים ,שלא אמדם הרר"ז בעצמו על עצמו כן ,בהפלגה וגוזמא ,בדברים
שהם מן הנמנעות.
ולעומת זה הנה הסופרים החררים ,בודחים מסיפורי נסים ונפלאות הרחק
כמסחוי קשת ,אף שאין לרחקם שכבר היו לעולמים ,ובס' "מזכרת לגרולי
אוססראה" אות רכ"ב מביא שהגאון רבי בצלאל בהנאון בעל שו"ת מאיר נתיבים
ז"ל האבר"ק אוסטראה הי' מחבב מאור את הה"צ ר' זוסיא מאניפאליא ובכל עת
שבא לאוססרהא התאכסן אצל הר"ב האבר"ק וכותב שם:
"בעירנו מספרים רבד פלא שראה הרב ר' בצלאל מהצדיק ר' זוסיא פעם
אחת בעת שהלך ללותו בררך" ,ולא יספר מה הי' הרבר פלא ,כי בל"ס הי' איזה
"מופת" ובע"ס "מזכרת לגרולי אוסטראה" ככל החכמים והסופרים יראים לספר
מאותות ומופתים פן יאמרו עליהם שהנם "חסירים" או "בטלנים ,-וגם ררך זה,
אין זה דרך אמת ,כאשר בבר הרחבתי הרבור בזה בספרי "התלמור ומרעי התבל"
עטודי צ"ה  -ק"ב ואכמ"ל ,וכשם שאין לספר נפלאות ,שהן מן הנמנעות ,כן אל
תהי מפלינ לכל רבר ,וגם לאפשרי המציאות!
שבע שנים רצופות חלה הרה"ק
,
ו
י
ל
ח
ו
י
ל
ע
אשר
את
הרר"ז
ל
ב
ק
יסודין
לכפרת ישראל ,ונפסר לחיי ער ב' שבט שנת תק"ס זי"ע ועכ"י אסן.
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