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עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לשה יְ ָר ִחים )ב ב(.
ֵהו ְׁש ׁ ָ
הוא וַ ִּת ְצ ּ ְפנ ּ
וַ ּ ַתהַ ר הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּ ֵת ֶרא אֹתוֹ ִּכי טוֹ ב ּ

פרש"י כי טוב הוא כשנולד נתמלא הבית כולו
פרש"י אורה .ומקורו ממסכת סוטה )דף יב,(.
ושם מביאים חז"ל ראיה ,דכתיב הכא 'ותרא
אותו כי טוב הוא' וכתיב התם 'וירא אלהים את
האור כי טוב' )בראשית א ד( .והנה דרשו שם
חז"ל במסכת חגיגה )יב (.אור שברא הקדוש
ברוך הוא ביום ראשון ,אדם צופה בו מסוף
העולם ועד סופו ,כיון שנסתכל הקדוש ברוך
הוא בדור המבול ובדור הפלגה ,וראה
שמעשיהם מקולקלים ,עמד וגנזו מהן שנאמר
'וימנע מרשעים אורם' )איוב לח טו( ,ולמי גנזו
לצדיקים לעתיד לבא שנאמר 'וירא אלהים את
האור כי טוב' ,ואין טוב אלא צדיק שנאמר
'אמרו צדיק כי טוב' )ישעיה ג י(.
והביאור בזה דהנה אצל חטא עה"ד כתוב
והביאור 'ותרא האשה כי טוב העץ למאכל'
)בראשית ג ו( .וטוב מרמז לתורה כמו שאמרו
חז"ל )עבודה זרה יט (:אין טוב אלא תורה,
שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל
תעזובו )משלי ד ב( .היינו שחטא עה"ד היתה
פגם בתורה ,והכוונה בזה שפגם באותיות
התורה שכתוב בה האיסור של אכילת עה"ד,
כי כל פעם שאדם עובר על אחת ממצות השם
אשר לא תעשינה הוא פוגם באותיות התורה
שכתוב בה האיסור שעבר השייכים לשורש
נשמתו ,כמו שהארכנו בדרושים ארוכים.
וזהו סוד כוונת חז"ל שאמרו )ב"ר יב ו( שע"י
וזהו חטא עה"ד גנז הש"י את האור הגנוז ע"ש.
היינו שהאור הגנוז מרמז לאור התורה הנקראת
'תורה אור' )משלי ו כג( ,ונגנזו אלו האותיות
התורה שפגם אדה"ר ונפלו להקלי' ,וכמו
שידוע דברי מרן הבעש"ט הקדוש זי"ע )בעש"ט
עה"ת בראשית אות כז( ,על מה שאיתא במדרש
)שם( עה"פ 'וירא אלהים את האור כי טוב'
)בראשית א ד( שגנז את אור הגנוז לצדיקים
לעתיד לבוא .ואמר שהיכן גנז את האור הגנוז
בתורה.
וכמו שכתב נכדו הגה"ק רבי משה חיים

אפרים מסדילקאב זלה"ה בספרו הקדוש דגל
מחנה אפרים )פרשת בראשית ד"ה וירא( וז"ל :כמו
שראו עיני ממש כמה מעשיות ,מה שכתב ]זקנו
מרן הבעש"ט[ לדודי זקני המנוח רבי גרשון
קוטיבור ז"ל ,שנסע לארץ הקדושה ,איך
שראה אותו בשבת בחוץ לארץ ,ומה זה עשה
בחוץ לארץ ,והשיב לו דודי זקני באגרת,
שבאותו שבת עשה איזה גביר ברית מילה
בחוץ לארץ ,ושלח אחריו להיות מוהל אצלו,
וכהנה וכהנה אשר קצרה היריעה מהכיל ,אשר
הסתכל ממש מסוף עולם ועד סופו ,והכל היה
על ידי אותו אור שנגנז בתורה.
והנה ידוע ממרן האריז"ל )שער הכוונת דרושי
והנה הפסח ד"א( שכל סיבת ירידת בני ישראל
לארץ מצרים ,היתה כדי לתקן חטא אדה"ר,
לעלות את הניצו"ק שנפלו ע"י חטאיו.
והנה כדי לתקן את הניצו"ק הוא על דרך מה
והנה שמבואר בזוה"ק )ח"א כז (.וז"ל' :וימררו
את חייהם בעבודה קשה' בקושיא' .בחומר'
בקל וחומר' .ובלבנים' בלבון הלכתא' .ובכל
עבודה בשדה' דא ברייתא' .את כל עבודתם'
דא משנה .וזהו דוקא שבט לוי תקנו את
הניצו"ק ע"י לימוד התורה ,ולכן מבואר בחז"ל
)רש"י לקמן ה ד( שמלאכת שעבוד מצרים לא
היתה על שבטו של לוי ,משא"כ שאר
השבטים ,היו צריכים לעבוד בפועל ממש כדי
לתקנם .כי שבט לוי היו נשמתם נשרשים
מראש אדה"ר ,ולכן הספיק להם תיקונם ע"י
לימוד התורה ,משא"כ שאר השבטים היו
נשמתם נשרשים מגופא דאדה"ר ,ולכן היו
צריכים לעבוד בפועל לתיקון חטא אדה"ר והבן.
וזהו ותרא אתו כי טוב הוא דהנה תיבת ותרא
וזהו בגי' אדם הראשון ,לרמז שיש בכוחו של
משה רבינו לתקן חטא אדה"ר ולגלות את
האור הגנוז הנקרא טוב ,וזהו שפרש"י שנתמלא
הבית כולו אורה ,ומביאים ע"ז חז"ל ראיה
מהפסוק 'וירא אלהים את האור כי טוב' ,היינו
כי תיבת הבי"ת בהיפוך אתוון הוא תיב"ה,

להורות על האור הגנוז הגנוז בתוך תיבות
התורה שתיקן משה רבינו .וזהו ג"כ 'ותצפנהו
שלשה ירחים' שמרמז על תורה ,כמו שאיתא
בזוה"ק )ח"ב יב (:ג' ירחים מאי קא מיירי .אמר ר'
יהודה ,רמז הוא דקא רמז ,דלא אשתמודע
משה בזהרא עלאה ,עד ג' ירחים .דכתיב,
בחדש השלישי )לקמן יט א( ,דהא כדין אתיהיבת
תורה על ידוי.
כי הרי משה רבינו היה משבט לוי שתיקנו את
כי חטא אדה"ר ע"י לימוד התורה ,וגם שעל ידי
משה נתנה תורה לישראל ,והרי ע"י התורה
מתגלה האור הגנוז ,כמו שאמרנו לעיל בשם
מרן הבעש"ט ,שהש"י גנז את האור של ששת
ימי בראשית בתורה.
וממשיך התורה לומר ולא יכלה עוד הצפינו
וממשיך ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר
ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על
שפת היאר היינו ולא יכלה עוד הצפינו את
האור הגנוז ,ולכן ותקח לו תבת גמא' לקח את
תיבות ואותיות התורה שעל ידו מתגלה האור
הגנוז ,וזהו שפרש"י גמי בלשון המשנה .היינו
שע"י משנה לימוד התורה נתהפך מגמ"א ר"ת
ג'דולים מ'עשי א'להים בחינת דין וצמצום האור
הגנוז ששימש בששת ימי המעשה ,לגמ"י ר"ת
ג'דולים מ'עשי י'הוה )תהלים קיא ב( לרחמים
וגלוי אור הגנוז ,וזהו ותשם בסוף על שפת
היאר היינו ע"י שפת לימוד היאר אור וים
התלמוד.
והנה איתא בתיקו"ז )קיב (.שאתפשטותיה
והנה דמשה בכל דרא ודרא ובכל צדיק וצדיק.
היינו שע"י הכוח של משה רבינו שטמון בכל
אחד ואחד ,יכול כל אחד לתקן חלקו בתורה
ע"י תיקון חלקו בחטא אדה"ר ,ואז יתגלה לו
האור הגנוז .עד שנזכה ל'והיה יום אחד הוא
יודע להוי"ה לא יום ולא לילה והיה לעת ערב
יהיה או"ר' )זכריה יד ז( התגלות האור הגנוז
בשלימות בב"א.
)רעוא דרעוין תשע"א לפ"ק(

עטרת פז
אמרות טהרות
מרבותינו זי"ע

משה ּכֹה
ֶׁ
ֹאמר עוֹ ד ֱאל ִֹהים אֶ ל
וַ ּי ֶ
ֹאמר אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל וכו' זֶה ּ ְׁש ִמי
ת ַ
לְ עֹלָ ם וְ זֶה זִ ְכ ִרי ְלדֹר ּדֹר )ג טו(.

אפשר לומר הטעם למה כתוב לעלם
אפשר חסר וא"ו .כי זה איתא במשנה
בפרקי אבות )פ"א מ"ג( ,אנטיגנוס איש
סוכו קבל משמעון הצדיק ,הוא היה
אומר ,אל תהיו כעבדים המשמשין את
הרב על מנת לקבל פרס ,אלא היו
כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת
לקבל פרס וכו' .שזהו תכליתו של האדם
בעבדתו יתברך ,ואז יוכל לעסוק בתורה
לשמה .וזה שאמר כה תאמר אל בני
ישראל וכו' זה שמי שהאיך יוכל לקיים
וללמוד לשמי תורה לשמה ,ע"י לעלם
ר"ת ל'א ע'ל מ'נת ל'קבל ,שצריך אדם
לעבוד את הבורא עולם בלי שום תשלום
גמול ,רק לעבוד אותו באהבה בכל לב
ובכל נפש ובכל מאדו ,וזה זכרי לדר דר.
)'מעשה שלום' מרבינו שלום מקאמרנא(

ית ּה
ומ ּגָ ַרת ּ ֵב ָ
וְ ׁ ָשאֲלָ ה ִא ּ ׁ ָשה ִמ ּ ְׁשכֶ נְ ּ ָת ּה ּ ִ
ְּכלֵ י כֶ סֶ ף ּ ְ
וכלֵ י זָ הָ ב וגו' )ג כב(.

וענין יציאת מצרים ,היה ג"כ על סדר זה,
וענין כי פרעה ומצרים הם תאות הזמן
והרע ,וע"י יסורים וסיגופים יצאו
ממצרים ,ונתקשרו בבינה עלמא דחירות,
ומאסו לגמרי בתאות עולם הזה ,עד
שהוצרך לבקש מהם ושאלה אשה כלי
כסף וכלי זהב .ובקריעת ים סוף קשרו
המלכות עם החכמה ,וביררו כל הניצוצין,
והרע נפל למטה למצולת ים ,והם העלו
המלכות לים החכמה בבירור גדול בביזת
הים .ואח"כ במתן תורה העלו המלכות
לשער החמישים לאין ,אבל לא עמדו
בזה ,ולא זכו לשמוע בבחינת זאת ,רק
אנכי ולא יהיה לך ,ואח"כ אמרו 'קרב את
ושמע' )דברים ה כד( ,ואח"כ במעשה העגל
נפלו לגמרי מזה ,אבל נשאר רושם ,שע"י
אמונה באמת ובלב אמת ובמסירות
נפש ,יכולין אף היום להעלות המלכות
עד אין עליון ,כתר עליון.
)'נתיב מצותיך' מרבינו יצחק אייזיק
מקאמרנא(

עטרת חכמים

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע
משה אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ִמי אָ נ ִֹכי ִּכי אֵ לֵ ְך אֶ ל
ֹאמר ׁ ֶ
וַ ּי ֶ
או ִציא אֶ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ֹאמר
ש ָראֵ ל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם .וַ ּי ֶ
ּפַ ְרעֹה וְ ִכי ֹ
ִּכי אֶ ְה ֶיה ִע ּ ָמ ְך וְ זֶה ְּל ָך הָ אוֹ ת ִּכי אָ נ ִֹכי ְׁשלַ ְח ִּת ָ
יך
דון אֶ ת הָ ֱאל ִֹהים
ְּבהוֹ ִצי ֲא ָך אֶ ת הָ ָעם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ּ ַת ַע ְב ּ
ַעל הָ הָ ר הַ ּזֶה )ג יא-יב(.

מצות עשה להזכיר יציאת מצרים בכל יום ,שנאמר
מצות 'למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי
חייך' )טז ג( ביום ובלילה .ענין מצוה זאת טעמא רבה
איכא בדבר ,דע כי הלא ארץ מצרים הוא ארץ טומאה
מכל ארצות כתר דקליפה ,והשכינה היה גולה שם
בגלות ישראל ,ועל ידי הכנסת השכינה בגלות היא
מלקטת אותן הנשמות הקדושות ,וכאשר יסתיים נאמר
'בלע המות לנצח' )ישעיה כה ח( .וגאולת מצרים היה
גאולה שלימה ,שיצאו כל הנצוצין מבחינתן ,אבל באמת
מצרים כולל גם כן כל שאר הארצות ,כמו שבקדושה
להבדיל ,הכתר כולל כל המוחין ומה שתחתיו .ובאמת
היה כח בידם לברר במצרים שלא יהיה עוד גלות
אחריו ,אלא שלא יכלו עמוד לכנוס בשער הנון דקליפה
ולצאת משם' ,ואת ערום ועריה' כתיב )יחזקאל טז ז(.
וזה היה תשובת משה רבינו מי אנכי כי אלך אל
וזה פרעה ]היינו מי עולה מספר חמישים ,ולזה אמר
מ"י אנכי[ האם השגתי השער החמשים דקדושה,
הנקרא חירות אמיתי חירות עולם ,שאלך אל פרעה.
ועוד וכי אוציא את בני ישראל ממצרים מה תועלת
יהיה בזה שאוציא אותם ממצרים ,ואח"כ יפלו בגלות
ובצרות ,כמו שאנו כעת בתוקף הצרות והגלות שאין
אחריה עוד.
אבל צופה נסתרות צפה שאי אפשר לישראל לעכב
אבל עצמם עוד עד גמר הבירור ,כי ישתקעו בטומאה
חלילה מבלי לעלות .ולכן השיב לו מלך עליון על שאלה
הראשונה ,כי אהיה עמך ואף שלא השגת שער
החמשים ,תוכל להמשיך חירות במה שאהיה עמך .ועל
השנית ,בהוציאך את העם ממצרים תעבדו"ן את
האלהים בקבלת התורה ,ואז תוכל לבא לבחינה שיהיה
חירות ממלכיות ומלאך המות ,ובאמת כך היה אם לא
היו חוטאין ב'קרב את ושמע' )דברים ה כד( ,ובעגל ,ויש
בזה דרושים ארוכים אין כאן מקומו.
וגם פרעה הרשע כפר בזה ואמר 'מ"י הוי"ה' )לקמן ה ב(,
וגם שעדיין לא נתגלה החירות בחינות דעת דמשה
אמיתי ,כי אי אפשר שיתגלה הקדושה אם לא במבחן
לירד לסט"א ,וישראל לא היו באפשרי לרדת לשער
החמשים מחסרון התורה ,שלא יטבעו שם חלילה
ברפש וטיט של מינות ואפיקורסת ,שהוא שער
החמשים של הטומאה ,וישראל באותו הדור ברורי
אמונה היו ,ואלו היו עומדין במבחן בהסתלקות התבן

סוד שער החמשים ,אשר משם דו"ד משי"ח יהו"ה סוד
]מספר[ חמשי"ם ,וסוד דו"ד מל"ך משי"ח סוד ]מספר[
תב"ן ,התבוננת בגדלות יוצרנו באמונת אומן ,בודאי לא
היה גלות אח"כ ,ולא יכלו לעמוד בחסרון תבן.
כי באמת כתיב 'לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו'
כי יא( ,באיזה בחינות מציאות שאתה נמצא ועומד ,אף
בקטנות דקטנות הסתר אסתיר ,אעפ"כ איש המשכיל
יכול להבין שגם שם כבוד אלהי ישראל ,ולא יכלו
לעמוד בזה ,כי זה הוא נסיון ומבחן של שער החמשים
אשר אנו בו כעת ,ולולי תורתי אז אבדתי בעניי )תהלים
קיט צב( ,מגודל רשעת הרשעים והמינים העומדים
לבלוע חיים.

)ה

ולכן אמר משה ,הרע לעם הזה והצל לא הצלת ודאי,
ולכן כמבואר במדרש )שמו"ר ה כב( ,כי סוד 'ודאי' הוא
שער החמשים ,הודאי שמו ,להיות עבודה בבחינות
ודאי והבן מאוד .ותיכף נתבשר מזה עתה תראה )ו ז(
ולא תלך לארץ לבנות המקדש ,ויש בזה ענינים נפלאים
והרבה קצרתי מאוד ,והמשכילים יזהירו.
והכלל ,שגלות מצרים היה גלות כולל ,וכן גאולת
והכלל ,מצרים היה גאולה שלימה בבחינתו ,וכן הכנה
לכל בחינות הגאולות ,ולכן בכל הגאולות שנגאלו
ישראל נקרא על שם העיקר על גאולת מצרים ,שהיתה
עיקרת גאולה שלימה בבחינתו' ,וינצלו את מצרים' )יב
לו( והכנה וכלי לגאולה העתידה.
ולכן אנו חייבים להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה ,כי
ולכן בכל יום ויום מתבררין נצוצין מהקליפות מהאומות
שאנו גולין תחתיהם ,כי נתפזרו ישראל בכל ארבע
רוחות העולם ובכל שבעים אומות ,כדי לברר חלקי
הניצוצין שנפלו ביניהם מן הראש עד הרגלים ,וכעת
נכנסה השכינה בעקבים שאול צעדיה )משלי ה ה( ,ולכן
כעת תוקף הגלות שלא היה כמוהו ,והמינות גברה
ומצלחת בעונינו הרבים.
אבל אחר האמת פסיק רישיה ,כי בכללות הראש כבר
אבל נפדה ונכנע תחת יד הקדושה בגאולת מצרים,
והוא כולל כל פרטי גלות כל הנצוצין ,וכן פרטי
הגאולות של כל הניצוצין קדושין ,ולכן אנו חייבין
להזכיר יציאת מצרים בימים שלנו ימי חיינו ,צלם
אלהים הנתברר בכל יום נתבררין הנצוצין לערך הימים
על ידי יחוד קריאת שמע ותפלה ,ולכן מזכירין קודם
יציאת מצרים להמשיך שורש הגאולה ,שיהיה בנו כח
גם כעת לגאול הנצוצין .אשר שורשן כבר נתברר
במצרים.
)'אוצר החיים' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
 סימן לח.מי הם חייבין בתפילין והפטורים
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עטרת תפארת

עובדות וסיפורים מרבותינו זי"ע

.(קו וַ ּ ַת ַעל ׁ ַשוְ ָע ָתם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ִמן הָ עֲ ב ָֹדה )ב כג
ּ וַ יִ ּ זְ ָע

 או שחרית או,אותו באיזה תפלה מתפלת היום
 ותראו עד היכן תפלתו, או מנחה ומעריב,מוסף
 ומיד הסכימו הב"ד,היא זכאי לפני יוצר בראשית
 ואחר תפלתו, והיה מתפלל שם מוסף,שלמעלה
' ולא נשאר מכל התפלה אלא אות ה,בחנו תפלתו
 ומכח אות ה' זו ניצל ונתרפא תיכף,בשלימות גדול
.ומיד

 וראה בחלומו שמכריעין אותו בב"ד,רצופים
, ותיכף ומיד היו מודיעין הנשמות לאביו,שלמעלה
 שבנו רבי יוסלע אינו,רבינו רבי מיכלע זלה"ה
 ומיד היה מייחד,במעמד טוב לפני ב"ד שלמעלה
 עד שהיה לו עליות,ומכוין כוונת ושמות ויחודים
 וראה, ועלה בנשמתו לפני בית דין שלמעלה,נשמה
 והכרעתו אינו בטוב כל,שבנו רבי יוסלע עומד שם
 אבקש מכם שתבחון, וטען לפני ב"ד שלמעלה,כך

כתב רבינו הגה"ק רבי אליעזר צבי מקאמרנא
זי"ע בספרו הקדוש 'זקן ביתו' על פרקי אבות )פ"ב
:מי"א אופן ב'( וז"ל
שמעתי כיוצא בו מאאמו"ר הרב אלקי הקדוש
 בשם הרב הקדוש,רבי יצחק יהודה יחיאל זלה"ה
רבי יוסלע מיאמפלא זלה"ה בהרב איש אלקי רבינו
 שפעם אחת,רבי מיכל מגיד מזלאטשוב זלה"ה
 והיה ישן אז לערך שני ימים,היה מוטל על ערש דוי

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי יוסף מיאמפלא בן רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זצ"ל
תולדותיו
בן בכור היה לאביו הרה"ק רבי יחיאל
מיכל המגיד מזלאטשוב זצ"ל ,בן
הרה"ק רבי יצחק מדרוהוביטש זצ"ל,
בן הרה"ק רבי יוסף ספראווידליווער
זצ"ל ,בן הרה"ק רבי משה מסאווריז
זצ"ל שנהרג עקדה"ש .מגזע הרה"ק
רבי יצחק חיות אב"ד פראג זצ"ל בעל
ה'אפי רברבי'.

כ"ד טבת תקע"ב

מבאר רבותינו
גדולת תפילתו
כמו שאירע לבן הקדוש של הרב מוהר"ר מיכל ,ושמו הרב הצדיק מוהר"ר יוסף
מיאמפלא .פעם אחת אינגיד ואיתנח ועלה למעלה ,וטבל אותו בנהר דינור ,והמעשה ארוך
ונפלא .ופעם אחת חלה ונטה למות ,ואינגיד ואיתנח ,והוא היה דרכו להתפלל מאוד
בכוונה ,ובפרט תפילת ערבית ,והיה מקפיד על מי שאינו מתפלל מעריב בכוונה עצומה ,וכך
אמר עליו אביו הקדוש :יוסף בני יכול להתפלל .ובעת חליו ראה ששוקלין כל זכויתיו,
והביאו כל התפילות שהתפלל מקטנותו ועד אותה השעה ,לא נעדר אחת מהם ,וראה שבא
מלאך אחד נורא ,ואמר :מה זה אלו התפלות ,ונפח בם ,וברוח שפתיו נתפזרו ולא נשאר
אלא ה"א אחת מאירה באור צח ,והוא היה עומד לפני הבית דין של מעלה ,ידיו מרתתין.

את אשתך מקשה לילד ,ותוציא את
כל הנשים העומדים סביבה ,ותלחש
לה באזנה מה שלמדתי אותך ,ויולד
לך בן זכר למזל טוב .וכן היה שבא
בקפיצת הדרך לביתו שתי שעות עוד
קודם הלילה ,ועשה מה שציוה לו מרן
הבעש"ט ונולד לו בנו הגדול רבי יוסף.
בהגיעו לפירקו נלקח לחתן לרבי מנחם
מאהן מויטקוב זצ"ל.

כס ההנהגה

בענין לידתו מסופר שאביו רבי יחיאל
מיכל היה מגדולי תלמידי רבינו אור
שבעת הימים רבי ישראל בעל שם טוב
ובאותו היום מת אביו הקדוש ,כי פתאום בסעודה שלישית נסתלק בעת הלכו אנה ואנה
זיע"א ,באחד הזמנים ששהה רבי
בדביקות נפלא בחדר שלו ,ואמר :בהאי רצון אסתלק משה )זוהר ח"ב פח ,(:כי לערך שני
יחיאל מיכל במעזיבוז ,אתא יום
שנים קודם פטירתו ,היו צריכין לשמור אותו שלא ייצא נשמתו מרוב דביקות בוראו ,כי
הורה
השישי קודם תפילת שחרית,
היה דרכו לילך אנה ואנה ,עד שפניו היו בוערות כמראה הלפידים ,ופעם אחת אמר הגאון
יחיאל
מרן הבעש"ט לתלמידו רבי
הקדוש מוהר"ר יוסף מזמיגראד תלמידו ,אל אחיו הצדיק מורי וחמי מוהר"ר אברהם
מיכל :שתיכף יאסור מרכבה ליסע אל
מרדכי ]מפינטשוב[ :ראה אחי ,היאך עקביים של רבינו הקדוש עומדין בגן עדן העליון,
ביתו ולהגיע עוד באותו היום ,התלמיד
והיה צריך שמירה יתירה.
אמר בלבו :הרי אין לי עגלה וערב
והיה דרכו לאכול סעודה שלישית בחדרו המיוחד עם איזה מבניו ,ואח"כ היה הולך לבית
מסופר שבסוף שנת תקע"א נסעו שני
שבת היום ,הילך קודם אל בית
מדרשו לומר תורה ושירות עד שגמר הסעודה שם ,ובעת הזאת לא היה שום אדם שם,
הצדיקים המחותנים רבי יוסף
המדרש להתפלל ולקרוא שנים מקרא
והיה רץ בחדרו אנה ואנה ,ואמר :בהאי רצון אסתלק משה ,עד שראתה בתו הצדיקת,
מיאמפלא והרה"ק רבי ברוך
ואחד תרגום .בעת זמן סעודת שחרית
ורצתה ואמרה לאחיה הצדיק ר' יצחק ז"ל ,ורץ לחדרו ,ותפסו לבלבל אותו ולהורידו ,ונפל
ממעזיבוז זצ"ל ,בתוך היער לבדם ולא
ט
שאלה הרבנית אשת מרן הבעש"
על שכמו ,ואמר :שמע ישראל הוי"ה אלקינו הוי"ה אחד ,ויצתה נשמתו הקדוש.
הרשו לאף אחד ללוותם ,הרה"ק רבי
לבעלה :למה לא הגיע רבי יחיאל מיכל
ור' יוסף בנו היה למעלה עד יום ראשון לבוקר ,ובעת שהיה עומד לפני הבית דין של מעלה,
לסעודה היום ,אמר לה הבעש"ט :אני
יצחק בנו של רבי יוסף וחתנו של רבי
שמע כרוז :שילכו הצדיקים לקבל פני הרב רבי מיכל מזלאטשוב שבא לכאן ,והלכו
צוויתי לו שיסע לביתו .אעפ"כ שלחה
ברוך ,נכנס בלאט אחריהם בתוך
ובתוכם הלך מרן הקדוש נר ישראל רוח אפינו הרב ישראל בן אליעזר רבו ,וראה אותו
הרבנית לשאול בבית המדרש אולי
היער ,ושמע איך שחותנו רבי ברוך
עומד לפני הבית דין ,ואמר לו :יוסף בני ,מה לך בכאן .וסיפר לו כל הענין.
נמצא שם ,כשמצאוהו קראוהו לבא
אומר לאביו רבי יוסף :כאשר יש
והלך מרן לפני הבית דין ,ואמר להם :מה לכם עם רבי יוסף חביבי ,שאתם אומרים שאין
בעולמות עליונים קטרוג גדול על כלל
לאכול ,ואמר לו הבעש"ט :שיאכל
תפלתו זכה ,אני אומר לו שיתפלל בכאן תפילת שחרית ,ואתם תיראו האיך תפילתו הוא
ישראל ,ואין שום עצה לזה רק
מהר ויאסור המרכבה ולהגיע אל ביתו
בלב שלם ואמת .וקרא אותו ואמר לו :התפלל בני בכאן לפני יוצר כל ,ויושע לך .והתחיל
שיסתלקו מן העולם שני צדיקי הדור,
עוד באותו היום .כשיצא לחוץ ראה
להתפלל ,ומתוך גודל כוונת התפילה התחיל למטה הגוף להזיע ,ובתפילה זאת העלה כל
ואין אני רואה בעולם שני צדיקים חוץ
נער עומד עם עגלה רתומה לשלושה
התפלות ,להיותן מאירים ובהירים ,ואיתער ונתרפא מחליו .ובאה אליו אמו ואחיותיו,
סוסים ,וישאלוהו :מאין אתה,
מאתנו ,ופעל אצלו רבי ברוך שבשנה
ואמר אליהם :למה אין אתם מפשיטים הקשוטים מעליכם ,הרי אבינו נסתלק.
העיר
ויאמר :מעיר אליק .והוא היה
הבאה שנת תקע"ב נסתלקו מהעולם
)'נתיב מצותיך' נתיב אמונה שביל ג אות כה ,לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א(
ששם היה דר רבי יחיאל מיכל ,ובאמת
שני צדיקי הדור ,ביום ח"י כסליו
ממעזיבוז לאליק היה מרחק של י"ז פרסאות שא"א להגיע איך שיפול ,ויכול להיות שנגיע עוד לפני השבת באליק ,נסתלק רבי ברוך ובכ"ד טבת נסתלק רבי יוסף מיאמפלא.
לשם קודם השבת ,וישאלוהו הבעל עגלה :באיזה מקום ושכר את העגלה ונכנס להיפרד מרבו מרן הבעש"ט ,אמר השאיר אחריו :בניו רבי ישראל מטשען ,רבי חיים
ברצונו לשבות על אם הדרך ,אמר לו רבי יחיאל מיכל :לו הבעש"ט :לך לביתך לשלום ,וכשתגיע לביתך תמצא מסטינוב ,רבי יצחק מיאמפלא ,זכר צדיקים לברכה.
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