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  מזקנים אתבונן
  י מסאטמארי תלמוד תורה יטב לב דרבל עיו

  אק שליטר הגהק מרן אדמובנשיאות כ

  קרית יואל בני ברק

  

  'טכיתה  - ק" לפא"עתש ויקראק פרשת "ערש -' וגליון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

          
  

úåãìåú äìàå  

ק רבי יצחק אייזיק מקאלוב איז געבוירן געווארן פון די ברכה "איז באקאנט אז הרה'ס

  .ע"ט זי"פונעם הייליגן בעש

וואס ער האט , ט איז צוריק געקומען פונעם וועג"ווען דער בעש, די מעשה איז געווען אזוי

איז אויפן וועגן צוריק קיים , האט זיך נישט געפירט'און ס, געוואלט פארן אויף ארץ ישראל

און איז איינגעשטאנען ביי דעם עושר פון , ט א דורך געפארן אונגארין"איז דער בעש, מעזיבוז

די , ט"דער בעל אכסניא האט זייער געטריי באדינט דעם בעש, ל"שטעטל רבי משה יחזקאל זצ

  .ט איז דארטן געווען"גאנצע צייט וואס דער בעש

האט ער צוגערופן רבי משה יחזקאל , ט איז אוועק געפארן פון דארט"בעפאר דער בעש

ווען רבי משה יחזקאל האט געהערט די , און ער האט אים געבענטשט מיט עשירות און כל טוב

, ט אין זיך געבעטן מיט רחמים"איז ער געפאלן צו די פיס פונעם בעש, ברכה וואס ער באקומט

האט אים ?, ענען'אויב איך האב נישט א זון וואס וועט מיר ירש,  פון עשירותוואס האט איך! רבי

איך קען דיר וואונטשן א בן זכר וואס וועט באלייכטן די ! הער זיך איין, ט געזאגט"דער בעש

רבי משה , דו וועסט וועגן דעם פארלירן דיין גאנצע פארמעגן! אבער מיט איין תנאי, וועלט

  .ם געווען צום געשעפטיחזקאל האט תיכף מסכי

ה געבוירן געווארן א זון "משה יחזקאל און זיין ווייב ריזל ע' א איז ביי ר"און אין יאר תקי

  .ל"וואס מען האט א נאמען געגעבן יצחק אייזיק זצ

און רבי , איז רבי משה יחזקאל נפטר געווארן, ווען רבי יצחק אייזיק איז געווען א קליין קינד

  .געמוזט ארויס העלפן זיין מוטער צו פיטערן זייערע גענזיצחק אייזיק האט 
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ל אדורך געגאנגען די פלאץ ווי יצחק אייזיק האט "ס זצ'ק רבי לייב שרה"איינמאל איז הרה

און ער האט , איז ער געגאנגען צו זיין מוטער, ווען ער האט געזען דאס אינגל, געפיטערט די גענז

, כדאי צו לערנען תורה, צו א ישיבה, לאזן מיט גיין מיט איםן 'זי זאל יצחק אייזיק, איר געבעטן

  .און ער וועט זיך שוין זארגן פאר איר פרנסה

ס האט אים געברענגט צו די 'לייב שרה' און ר, די מוטער האט צו דעם מסכים געווען

  .ל"שמעלקא פון ניקלעשבורג זצ' ק רבי ר"ישיבה פון הרה

הנה הבאתי לך נשמה גבוהה וקדושה : מעלקאש' ק הרבי ר"כשהביאו לשם אמר להרה

ואכן כעבור כמה שנים גדל , מהיכל הנגינה ובוודאי יראה מר לעשותה כלי שלם בכל המעלות

  .לתפארת כגאון אדיר בכל מקצועות התורה

 =-  
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ד ומאס ברבנות וישב על התורה והעבודה וחי חיי "בתחילה לא רצה להימנות לרב ואב

' בעת ישב בקאליב איש מורם מעם צדיק וחסיד וגביר אדיר ר, גדול בעיר סערענטשצער ברוחק 

הצליח דרכו תורה וגדולה התאחדו במקום אחד וזכה לשם טוב בכל הסביבה ' ל וה"יעקב פיש זצ

יצחק אייזיק כי איש קדוש ' ק ר"והבחין בהרה, עד שעלה מעלה ונעשה לראש היהודים בארץ

בראותו את הדחק אשר שרוי בתוך ביתו בא לעזרתו וגומלו חסדים עובר לפניו קדוש וטהור ו

וכל חובותיו כתב על ספר עד שנצברו , י הלוואת כסף מבלי לתת זמן פרעון לחובותיו"טובים ע

אלא לירד מן , ל החליט בנפשו כי לא זו הדרך שישב בביתו על התורה"יעקב הנ' לסכום גדול ור

בא אליו במרמה ואמר לו היות שנצטבר סכום גדול וצריך ו, ד"ההר אל העם ולהתמנות לרב ואב

יעקב ' ר, יצחק אייזיק להתחנן לפניו שאין לו כסף עכשיו וימתין קצת' התחיל ר, הוא את הכסף

לא רצה לשמוע עד שבאו לעמק השוה כי באם יקבל עליו הרבנות בעיר קאליב יאות לו למחול 

 נעתר לקבל את משרת הרבנות אף שהיה נגד יצחק אייזיק את מצבו' כראותו ר, כל חובותיו

ומצודתו היתה פרוסה , ד קאליב וגליל סאבאלטש"ב נתקבל לשמש כרב ואב"רצונו ובשנת תקמ

ק מצאנז שאף מאוד להתמנות "וגדולות ונצורות פעל בעיר קאליב וכידוע שהרה, על כל המדינה

ת סביבות העיר קאליב פרסאו' ל באמרו שג'אייזיק' ד קאליב אחר פטירתו של ר"לרב ואב

  ע"ל זי'אייזיק' י עבודתו הקדשוה של ר"אפשר להרגיש קדושת המקום שנתקדש ע

 =-  
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שבלב זו תפילה היה במסירות נפש ממש ובכל לבו ונפשו כי ידוע שכל ימיו ' עבודתו הק

פשטות ז התגבר כארי לעבוד את עבודת בוראו ביחודים והת"ועכ, היה מלא יסורים ומכאובים

בשירה ' כמו שידוע שדרך עבודתו הי, וקולו היה קול ערב ונעים במתיקות נפלאה, הגשמיות

אלא אפילו הגוים היו מלאים התפעלות , ולא רק בני העליה ראו והתפלאו מעבודתו, ובזמרה

  .מזה

שמעלקא והעיד שרבו זכה ברוב חכמתו להשיג את כל ' ק ר"ודרך זו קיבל מרבו הרה

ע שפעם היה "ל מזידיטשוב זי'אייזיק' ק ר"ומסופר על הרה, ק" הלויים בביהמהשירים שניגנו

מנגן את אחד מניגוניו ואמר שבכח הניגון הזה להחזיר את הנדח שבנדחי ישראל והוא מסוגל 

ומלאכים ושרפים רעדו בעת , להחזיר בתשובה ולקרב הלבבות של ישראל לאביהם שבשמים

  .תול מקאליב שר או'אייזיק' ק ר"שהרה

ק מקאליב בשעה "א עבר על בית מדרשו של הרה"פע, בקאליב היה דר רופא גדול

דער מענטש האט דאך נישט קיין ', דאס מוז זיין גבורות ה: "שהתפלל וכשמוע את תפילתו אמר

  .כי ידע את מצב בריאותו, "לינגען

 =-  

ן א גוי א פאסטוך איינמאל ווען רבי יצחק אייזיק איז געווען אין וואלד האט ער געהערט פו

ווען מען , רויז רויז ווי ווייט ביזטו, ווי גרויס ביזטו, וואלד וואלד, ווי ער זינגט זיך אויף זיין פייפערל

  .וואלטן מיר זיך אינאיינעם צו זאמען געקומען, וואלט דעם וואלד אוועק גענומען

 געזונגען מיט האט ער זיך געווארפן צו די ערד און, ווען ער האט דעם ניגון געהערט

ווען מען וואלט דעם גלות , שכינה הקדושה ווי ווייט ביזטו, גלות גלות ווי גרויס ביזטו"התלהבות 

  .וואלטן מיר זיך אינאיינעם צוזאמען געקומען, אוועק גענומען

האט רבי יצחק אייזיק נאכאמאל געבעטן דעם גוי פאסטוך ער זאל דאס זינגען , נאכדעם

  . פאסטוך האט בשום אופן נישט געקענט זיך דערמאנען די ניגוןאבער דער, דעם ניגון

ק מקאלוב האט פאפאסט דעם ניגון "ל האט געזאגט אז ווען הרה"דער ראפשיצער רב זצ

און כיתות כיתות פון מלאכי רחמים זענען געקומען זיך , איז געווארן א טומל און אלע עולמות

אויך איז , וואס האט מקרב געווען אזא נשמה, ל"ס זצ'ק רבי לייב שרה"באדאנקען פאר הרה

  .שע הויפן'ע רעבי'וואס ווערט געזונגען אין חסידיש, באקאנט זיין ניגון סאלא קאקאש
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ה מידי "ע על ימי ר"יצחק אייזיק מקאליב זי' ק ר"איש נגיד אחד היה רגיל לנסוע אל הרה

חפץ ' בים עליו עד מאוד והיכי תפילתו בכלל ותפילת הנתנה תוקף שלו בפרט היו ער, שנה בשנה

למען תשמע גם היא את נעימות תפילת ונתנה תוקף של , מאוד ליקח עמו גם את אשתו לקאליב

ולא , לה איזה סיבה אשר מנעה ממנה מלבוא לקאלוב על ראש השנה' אך בכל פעם הי, הצדיק

ושלג נזדמן באמצע זמן החורף קור , ויהי היום, איסתייע מילתא שתוכל לשמוע זאת מפה קדשו

והגיע , ונסע לדרך לאסוף ולקבץ נדבות בני ישראל, ק מקאלוב מצוה של הכנסת כלה"לפני הרה

עלה , ק אל ביתו וצל קורתו לבקש ממנו נדבה"כאשר בא הרה, ובא אל עירו של אותו נגיד וחסיד

בדעתו של נגיד כי עתה עת מצוא והזדמנות טובה שתוכל אשתו להאזין ולשמוע את תפילת 

ונתייעץ עמה בדבר זה לאמור שהיות שזכו שצדיק זה בא לבית , ק מקאליב"תנה תוקף של הרהונ

ותוכל , ה"כ מה טוב היה להציע ולבקש ממנו שיאמר עתה הפיוט ונתנה תוקף כמו בר"ע, מלונם

ותראה עד כמה צדקו דבריו , אז תשבע מנעימות מנגינותיו, לשמוע אל הרינה ואל התפילה

אך איך ירהיב בנפשו לבקש , ד למרחקים למען לשמוע תפילה נעימה ויפה כזושכדאי והגון לנדו

ה איום ונורא "דוגמת ר, מלפניו כזאת אשר בימי טבת ושבט יען ויאמר ונתנה תוקף קדושת היום

ובגלל , אמנם לאשר שהוא עוסק כעת בדבר מצוה לקבץ כסף נדבות ישראל, הלא לצחוק יחשב

על כן יציע לתת לו מכיסו , עד שיקבץ את הכסף הנדרש, מרובהזה צריך לטרוח זמן רב בטרחא 

ברם , רק אז יוכל ליסע לביתו וכל טוב בידו, א באופן שלא יצטרך לנדוד עוד"כל הסכום בפע

והוא נכנס אל , העצה הוטבה בעיני אשתו, יעשה זאת רק בתנאי שהצדיק ימלא בקשתו זאת

הצדיק ישיג את , ז יהיה זה וזה נהנה"ר עיואש, ק והציע לפני את כל אשר גמרו בדעתם"הרה

וגם הוא ישיג מטרתו רצונו , שאלתו ובקשתו די כסף אשר יחסר לו לדבר מצוה אשר קבל עליו

ויהי כאשר שמע , ק על ונתנה תוקף"וחפצו שאשתו תשמע את נעימת קודש של תפלת הרה

ד צריך להתיישב רק השיב לו כי עו, ק מקאליב את ההצעה הזו לא דחה אותה על אתר"הרה

ויספר לאשתו כי יש תקוה שישיג את , האיש יצא שמח וטוב לב, ולמחר ישיב לו מענה, בדבר

ק לשמוע "ויהי ממחרת נכנס אל הרה, מבוקשו ורק צריך עוד להתיישב ומחר יהיה האות הזה

הן אמת שלדבר גדול היה נחשב אצלי : ק השיב לו"והרה, ממנו איך נגמר הדבר אצלו לטובה

ז הייתי מרויח זמן הרבה שלא אצטרך לבלות כל כך "שעי, ל כל הסכום הנדרש בפעם אחתלקב

ומה גם הייתי חוסך לעצמי הרבה טירחא טלטולי גברא וחולשא , זמן ולהתבטל מדברי תורה

אז ווען אייזיק זינגט ונתנה תוקף קומען זיך צוזאם די פמליא של "אך נתיישבתי בדעתי , דאורחא

ה און "נו איז דענטסמאל דבר בעתו ר, מלאכים יחפזון ציטערן די מלאכים באמתאון ביי ו, מעלה

און , אבער איצט ווען איך וועל מטריח זיין אין איין פראסטן וואכן טאג די פמליא של מעלה, כ"יו

זה אל זה ישאלו מה זה ועל מה זה הרעש והרעדה , די מלאכים ווען ביי מיר זאגן ונתנה תוקף
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רק , אוי: ויאמרו המלאכים, פארדעם זאגט ער ונתנה תוקף, ייזיק ברויך געלטא: ויאמרו, עתה

אז וועגן דריי הונדערט , וגם אני אתבייש מפניהם, בשביל מעות הטריח והרעיד אותנו כל כך

כ אני מונע מזה וחלילה לי "ע, רייניש זאל איך מטריח זיין כל צבא מרום צו ציטערן פאר פחד

  .מעשות כדבר הזה

ק מצאנז אחרי שכבר מזג את הכוס של קידוש "ק אצל הרה"א בליל שב"ר שפעויסופ

ק עצי התמרים "כן ידוע שרבותה, משך כמה שעות בדביקות נפלאה' התחיל לנגן הניגון גלות וכו

וגם , "סאל א קאקאש"רגיל לנגן בפורים את הניגון ' ט הי"הקדושת יו, היו רגילים לנגן ניגונים אלו

בניגון " אלי אלי למה עזבתנו"וקום פטירתו ניגן את הפסוק , "וט שוין דער האןקרייען ט"באידיש 

בעת אמירת " גלות גלות"רגיל הרבה פעמים לנגן לעצמו את הניגון ' ק הי"כ ידוע שרביה"כמו, זה

, בניגון זה" שבת קודש"וגם בשבת בבוקר היה רגיל לזמר , התורה בסעודת רעוא דרעווין

  .ביום הפורים" סאל א קאקאש מאר"א נהוג לזמר את הניגון "נו שליטח אצל מרן רבי"ולהבחל

 =-  

åéúåàìôð  

וואס האט געהאט א , האט געוואוינט א עושר, אין די שטאט קאלוב, עס ווערט דערציילט

איין טאג איז דער , וואס האט ביי אים געארבעט אין זיינע פעלדער, משרת א יונגער שייגעץ

, האט אים נישט געטראפן'אבער מ, ען האט אים געזוכט און געזוכטמ, שייגעצל נעלם געווארן

אויב ביז דריי טעג וועט דער שייגעץ , דער טאטע פון דער שייגעצל האט געווארנט דעם עושר

  .נישט אהיים קומען וועט ער אים איין קלאגן אין געריכט

עסן זיין ביטער און האט זיך פאר אים אויסגעג, ק מקאלוב"דער עושר איז אריין צו הרה

פארלאזט דיך , האט ער אים געזאגט האב נישט קיים מורא, און וואס עס ווארט אויף אים, הארץ

  .עס וועט אלץ זיין צום גוטן, אויפן אויבערשטן

, געוואויר געווארן אז די גויים פון שטאט, זענען די ראשי הקהילה, נאך עטליכע טעג

  . דער שייגעץ וועט נישט צוריק קומעןאויב, צומאכן א פראגראם, טראכטן ערנסט

ה איז גלייך אריין צו רבי יצחק אייזיק און האט אים "דער ראש הקהל רבי יעקב פיש ע

און ער האט געבעטן ער זאל איינרייסן הימלען עס זאל נישט , איבער געגעבן די לעצטע נייעס

  .ארויס קומען פון דעם קיין עלילת דם



 

 

ו
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, און האט אים געהייסן פארן, רוהיגט אז עס וועט גוט זייןרבי יצחק אייזיק האט אים בא

צו ער זעעט , זאל איר זיך אומקוקן, און אויפן גאנצן וועג, מיט זיין וואגן ביז די שטעטל נירבאטור

  .נישט דעם שייגעצל

און מיטאמאל האט ער געזען , רבי יעקב האט די גאנצע צייט ארויס געקוקט פונעם וואגן

יעקב האט אים תיכף ארויף גענומען ' ר, ום קריעכנדיגט ביי די זייט פונעם וועגדעם שייגעצל אר

  .ווי ביזטו געווען ביז יעצט? פון ווי קומסטו, אויפן וואגן און אים אויסגעפרעגט

ער זאל אוועק , האט אים צוגערעדט, דער שייגעץ האט פארציילט אז די גוים פון קאלוב

און ער זאל גיין ביז יענעם און יענעם ,  אים כמעט גארנישטווייל ער צאלט, גיין פונעם עושר

און יעצט דרייט ער זיך ארום הונגעריג און ער , ווי ער וועט קענען פארדינען אסאך געלד, שטאט

  .ווארט צו קענען צוריק אהיים גיין

און ער האט אים געבעטן ער זאל קומען צום געריכט , יעקב האט אים געגעבן צו עסן' ר

דער , און אויף דעם האט ער אים צוגעזאגט א שיינע מטבע, און פארציילן דעם אמת, הויז

, צוקומען צום געריכט הויז צום באשטימטן טאג פונעם משפט, שייגעצל האט אים צוגעזאגט

און ער האט דארט , און דעם טאג פון דעם משפט איז דער שייגעצל געקומען און געריכט

די , ער זאל אנטלויפן פונעם עושר, ז די גוים האט אים אנגערעדטא, פארציילט די גאנצע מעשה

און די אידן האבן , האבן באשטראפט די וואס האבן געהאט א חלק אין די זאך, ס'ריכטער

  .אפגעאטעמט

 =-  

אחר שכבר באו העם אל תפלת כל נדרי , פעם אחת בערב יום כיפור בצהרים לעת ערב

יעקב הייסט איין שפאנען די ' ר: ה ואמר לו" יעקב פיש עק אל רבי"פתאום פנה הרה, ס"בביהכנ

ומצאו שם בשדה מקור מים , ונסעו תיכף שניהם יחדיו, איך וויל פארן אויף דיין פעלד, פרעד

ס "והלכו לביהכנ, כ לבש את בגדיו ונסעו חזרה"אח, ק פשט את בגדיו וטבל במים"והרה, חיים

, התחיל להשתומם, ל"יעקב מהמעשה הנ' ואחר כך ביום הכיפורים כאשר נזכר ר, בעוד יום

, וברור אצלו שאין שם שום מקוה מים מעולם, דהלא הוא מכיר ויודע היטב את כל שדותיו

והשיב לו כי בארה של מים , ז"ק ע"ובמוצאי יום כיפור שאל את הרה, וחשב הרבה בדבר הזאת

  .ע לשם לטבול את עצמוומיד נס, בא לכאן

 =-  

ונתעכב בעיר , ע אל ארץ אונגארן"ק המפורסם רבי יודא צבי מסטרעטין זי"א בא הרה"פ

, אשר ביתו היה בית ועד לחכמים, ל"יעקב פיש ז' מתאכסן אז בבית הרב הצדיק ר' והי, קאלוב



 

 

ז
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עטין ק מסטר"שם הרה' והנה כשהי, ובצל קורתו ישבו כמה צדיקים וקדושים אשר באו שמה

רק רצה שיחשבו אותו , רוצה להחביא את מדרגותיו ומעלותיו ולא הגיד מי הוא' הי, בביתו

ושאל אותו , כי איש קדוש עובר לפניו, יעקב הבחין בו והכיר את רום ערכו' אמנם ר, כאדם פשוט

יעקב ידע כמה ' אמר לו ר, ק מאי נפקא מינה לכם"והשיב לו הרה, יאמר נא אדוני מה שמו

ואני , הם מתאכסנים בביתי, כי הרבה צדיקים ואנשי שם הבאים לבקר אצל הצדיק מפהמעלתו 

ואני כותב ורושם את שמותיהם בפנקס , מבחין בהם שהם מיחידי סגולה ובעלי רוח הקודש

וענה לו , על כן יגיד נא לי כבוד מעלת מה שמו, וחושבי שמו' להיות לי למשמרת ליראי ה, מיוחד

אם כבודו , אמנם רק בתנאי הזה, ני למלא את רצונכם ואגיד לכם את שמיהנ, ק מסטרעטין"הרה

יעקב את ' והראה לו ר, לראות אם כבודו לא החטיא בזה את המטרה, ירשני לראות את הפנקס

וכאשר גמר לעיין בפנקס , כמו שתי מאות ועשרים במספר, והוא עבר על שמות כולם, הפנקס

השיב , יעקב את מי שכחתי' ושאל אותו ר, איינעם פון זייאיר האט פארגעסן אריינשרייבן , אמר

אמר לו , עדיין לא הגעתי למדריגה כזו, יעקב' ואמר על זה ר, ק איך מיין אייך אליין"לו הרה

דברי מי משנינו (והוא יכריע בינינו ) ק מקאלוב"ה הרה"ה(ק אם כן נלך אל הצדיק מפה "הרה

ועוד לא הספיקו , רכה רגלם על מפתן בית קדשווכאשר ד, ק"וילכו שניהם אל הרה) צודקים

במה [, האמת והצדיק עם הרבי מסטרעטין, ק ברוח קדשו ואמר להם"הקדימם הרה, לדבר דבר

ק מקאלוב "וראו כי הרה]  וראוי להיכתב בספרי הצדיקים, יעקב נחשב לצדיק' שאמר שגם ר

  .תפס את מחשבתם ברוח קדשו

 =-  

וכמו שסיפר פעם , בינו שהיה מכיר שיחות חיות ועופותבין יתר מדריגותיו מסופר על ר

עת אשר בא מעיר , ל שנתלווה פעם עם רבינו בנסיעה"יצחק מנאנאש זצ' ק ר"תלמידו הרה

ואמר רבינו , וטרם בא אל העיר שמע שהאווזים צועקים מאוד, סעמיהאלי לעיר נאנאש

  .דגים על שבת קודש וכן הווה' שהאווזים אומרים לו שלא יהי

= -  

ויהי בעת קבלת , ק על איזה כפר הסמוך ונראה לעיר קאלוב"פעם אחת נסע רבינו על שב

שבת שמע קול המון צועקים כי נפלה דליקה והבעירה ללהב יצאת בתוך תבואת אחד מהבעלי 

ק מקאלוב "אמנם הרה, כי אדם בהול על ממונו, ב לצאת להציל הונו ורכושו"ורצה בעה, בתים

' ע הי"זושא מהאניפאלי זי' ק הרבי ר"הרה, ואספר לך מעשה רב, עמוד עמודתפסו בידו ואמר לו 

א סמוך לקבלת שבת כאשר אמר תהלים "ופ, ע"בער זי' משרת אצל רבו הגדול והקדוש הרבי ר

ואירע זאת לסיבת גודל חום , נשמע קול צעקה כי נפלה דליקה בתוך הבית, בגודל התלהבות



 

 

ח
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זושא היה המסיק העצים בהתנור וזה היה ' ק הרבי ר"הרהולאשר , האש אשר בערה בתוך התנור

ותחת שיפסיק באמירת המזמורים וילך , עס ברענט, על כן קראו לו בדחיפות זושא, תפקידו

ובתוך הזמן האש אשר , עוד הוסיף לומר תהלים בגודל התלהבות ביתר שת ועז, לכבות האש

אז עס , נו, ואמר להם, עס ברענט, אזוש, וצעקו עליו פעם שניה ושלישית, בבית הלכה וגדלה

וכן נעשה שהאש אשר , ק אין פרשת בהעלותך ותשקע האש"עס שטייט אין די תוה, ברענט יא

אזוי זאג איך "וסיים ואמר , כן סיפר רבינו מקאלוב לאיש הזה, שם בבית שקעה וכבתה לגמרי

י בתוך אוצר כ הבחינו כ"אח, וכן היה ששקעה האש מיד, "עס שטייט ותשקע האש, אויך

ולא הוסיף לשרוף את כל אשר , כי שם שקעה האש במקומה, התבואות נשאר כמו בור עמוק

  .מסביב לה

 =-  

ובעת , ו וקרא שם המגילה"מאד יצ' פעם אחת ביום הפורים בעיר ה' ק מקאלוב הי"הרה

ונעשה חור , קפץ מרוב דביקות והתלהבות המצוה על הבימה, שבירך הברכה על מקרא מגילה

י רבינו מגודל דביקותו "מאחר שנשבר ע, ובני העיר לא תיקנו עוד הבימה הזה, ל דף הבימהע

  .לחשיבות גדול בעיניהם' והי' במצות ה

 =-  

ואחרי שגמר לאכול , בורר ואוכל ובורר ומניח' והי, ידוע שרבינו אכל קארשין בלי בדיקה

  .בדקו אותם שהשאיר בקערה ומצאו שהיו כולם מלא תולעים

 =-  

ק נסע לישוב האדיו ושם היה גביר אחד ושמו "דרכו בקודש שבכל עש' ק מקאלוב הי"הרה

וקודם שהלך לרחוץ עשו עבורו , ל אשר היה לו ברענעריי והוא רחץ בהמים אשר שם"משה ז' ר

' ק לר"אמר הרה, א כשהיה בהאדיו והיה רוצה לאכול ונתנו לפניו בני יונים על השולחן"פ, סעודה

ר לאכול ואני אשלח אחר "ימחול אדמו"משה ' אמר לו ר!" ח נא אחר השוחטשל"ל "משה הנ

ק אתה "ב שאל אותו הה"וכאשר בא השו!" לא אוכל עד שיבוא השוחט"ק "אמר לו הה" השוחט

ק "אמר הרה" אני לא שחטתי את היונים הללו, !לא"אמר לו השוחט ? שחטת את היונים הללו

משה וקרא את המבשלת ושאל ' והלך ר!  היונהמשה קרא נא את המבשלת שבישלה את' לר

אני "המבשלת פתחה בבכיה רבה ואמרה אמת הדבר " ?ק מי שחט את היונים"אותה הה

ב דחק עלי שאסיים במהירות "והבעה, ב הוא רחוק מאוד"שחטתי אותם מחמת שהדרך אל השו

  ".את הבישול ויראתי מפניו לכן שחטי אני את היונים

 =-  



 

 

ט
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וקודם שבת שאל אם נמצא , א באנגארין"ע שממדינת פולין שבת פ"יק מסטרעטין ז"הרה

, ונסע לקאלוב, ק קאלוב ישנו רב צדיק גדול"ואמרו שבק, בסביבה איזה צדיק שמתנהג בחסידות

בתוך כך בא ערל אחד למכור דג הנקרא העכט והיה , ק מקאלוב ונתן לו שלום"וכשבא לפני הרה

 35והערל ביקש עבורו , ו של הערב וזנבו הגיע עד הארץוהדג היה מונח על כתיפי, גדול מאוד

צ מסטרעטין "וכשראה הרה,  גראשין רק שלושים35ק לא היה רוצה ליתן להערל "והרה, גראשן

את הדג ובעיניו הטהורים ראה שיש בזה הדג נשמה גדולה חשב ואמר בלבו אם היה יודע הרב 

ק "וכשגמר הרה, ערל הלך לו עם הדגוה,  גראשין35מקאלוב מזה בוודאי היה נותן להערל 

 35ק מקאלוב שיקראו חזרה את הערל ונתן לו "מסטראטן את מחשבתו ראה תיכף שצוה הרה

צ מסטרעטין אמר עוד בלבו שבאם היה באפשר שהוא יכין הדג ויבשלו בזה כבר "והרה, גראשין

ט פיש פיצען שמעתי שאנשי פוילין קענין גו"ק "ותיכף אמר הרה, יעשה טובה להנשמה שבדג

צ את הדג והלך אמו על בית התבשיל והתחיל "ולקח הרה" ואם מעלתו יכול אזי אכבדו בזה

  .אבל על ידי שהנשים היו הולכות בבית התבשיל ולא היה יכול לגמור הכנת הדג, להכין את הדג

ק מקאלוב מחמת "צ מסטרעטין אחורי הכסא של הרה"ובליל שבת אחר קידוש ישב הרה

צ מסטרעטין לישב אצל "וב ישב עם בני ביתו אצל השלחן לכן לא היה הרהק מקאל"שהרה

לא היה רוצה , צ מסטרעטין חלק גדול"וכאשר הביאו הדגים אל השלחן ונתנו להרה, השלחן

אדרבה , לאכול כי ראה שלא היה די שלא היה בידו לעשות טובה להנשמה עם מה שהכין אותו

, ק מקאליב כאשר נתנו הדגים על השלחן"והרה, הנשים שבבית התבשיל עשו עוד יותר רעה

ואמר , הניח את ראשו על השלחן איזה מינוטען והגביה את ראשו ודחף את הקערה עם הדגים

צ "וכאשר ראה הרה, "ער איז אבער געווען א בייזער תלמיד חכם, ער איז געווען א תלמיד חכם"

ק "אמר להרה, ה הצריכה תיקוןק מקאלוב יודע מזה שבזה הדג יש נשמ"שגם הרה, מסטרעטין

  .יחזיר כבודו את הקערה ושנינו ביחד נעשה טובה להנשמה שבתוך הדג

 =-  

ק מקאלוב שאיש "ל מעשה שהיה בימי הה"ק בעל דברי יחקאל משינאווא ז"סיפר הה

, עד שנמסר הדבר לערכאות, ע"ונפל הערל מת ל, לערל אחד) סטירת לחי(יהודי נתן פאטש 

הוא היה בעל אשה , ולא ראו שום עצה שעל ידו יצא לחירות, ו"היתלות חהיה משפטו עומד ל

  .ק אמר להם שיהיה לו ישועה"ק מקאלוב והה"ובנים וכולם הלכו להרה

ק "העמיד הה, ק"והמשפט היה עומד להיות ביום שב, כשהגיע הימים סמוך להמשפט

והעמיד אחד להיות קטיגור , רהי דין תו"שלפניו לעיין בדינו של איש זה עפ' ל בית דין ביום ה"הנ

וטען הרי הערל היה בעל קומה , ק עצמו עמוד כסניגור לטובת היהודי"והה, ולטעון בשביל הערל
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י פאטש "ואין שום סברא לומר שמת הערל ע, והאיש הזה קטן וחלוש ותש כח, ובעל בשר וגבור

באותו זמן שנתן לו ונזדמן באקראי , ע"אלא ודאי שהיה להערל מיתה חטופה ל, אחד שנתן לו

מה , ק"שאל אחד הדיינים להה, ואין מגיע לו שום עונש על זה, וגברא קטילא קטיל, הפאטש

ק "השיב לו הה, האם בערכאות של הגוים ישגיחו על זה, ת"י ד"יהיה מזה שיצא משפטינו עפ

ד שהוא פטור מכל וכל "ויצא הפסד מהב, ת"י ד"שמקודם צריכים לידע מה הוא המשפט עפ

  .ק"ל שטען הה"עם הנמט

, ק התפלל אז בבוקר בהשכמה"והה, ק בשעת המשפט היה המצב מאד לא טוב"ביום שב

ושלח בכל הזמן שלוחים להוודע מה נשמע מבית , ובשעה עשר וחצי כבר היה אחר התפילה

ק שלא יעשה קידוש עד שהאיש יצא "ואמר הה, והיה נראה שהיהודי לא יצא זכאי, המשפט

ולא (, פ קידוש כי היה איש חלוש מאוד"ים עשר הפצירו בו מאד שיעשה עכבשעה שנ, לחפשי

, ועשה קידוש, )כי היה תמיד מסוכן מחמת חלישותו, היה הולך כלל עם מלבושים רק עם נייר

סוף הדבר היה שבא הרופא שהיה , אך אמר שלא יתחיל עם הסעודה עד שיבא האיש הזה לביתו

ק מקאלוב שאי אפשר לומר שהערל מת "ם אלו שטען ההוטען כדברי, אצל הבדיקות של הערל

בדיקות (וגם שאר השרים שהיו אצל הפאלמיסין , על ידי ההכאה כי הוא היה גבור ובעל בשר

כששמעו השופטים טענה זו הסכימו כולן שכן הוא האמת שלא מת , טענו כן) שלאחר המיתה

  .לוםופטרו האיש לש, על ידי ההכאה אלא שבאותו זמן נפטר מעצמו

וכי לא נכון עשיתי שהמתנתי עליך עם "ק "אמר לו הה, ק"תיכף משם בא האיש לבית הה

כי כל בני העיר כבר גמרו את הסעודה " לאכול) חמין(כי מאין היה לך טשאלינט , הסעודה

  .באותה שעה

 =-  

ל הלכו לטייל בתוך שדותיו "יעקב פיש זצ' ע ביחד עם הרב הצדיק ר"ק מקאלוב זי"הגה

, )ק לטייל בתוך שדותיו"לו שדות הרבה והרבה פעמים הלך עמו הרה' גביר גדול והי' שהי(

, הנביא זכור לטוב' ק שנפשו חשקה לראות פעם אחת את אלי"יעקב מאת הרה' וביקש ר

בא , ובתוך כך באמצע הטיול, הנביא' ק על זאת שלעת מצוא יראה את אלי"והבטיח לו הרה

ק "וביקש מאת הרה, רך הפויערן ובפיו לילקע ציבעךלפניהם גוי זקן לבוש עם כובע כד

ולאות טובה , ק שוועבעלע והדליק לו את הפייפ"ולקח הרה, שוועבעלע להדליק את הפייפ שלו

, בעטשולעטעש זשידוי"ושיבח אותו באמרו , ק"והוקרה הכה הגוי בידו על שכמו של הרה

והם המשיכו , הגוי הלך מלפניהםו, )עהרליכער יוד, פירושו באונגאריש(בעטשולעטעש זשידוי 
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הנביא כפי ' ק שיראה לו את אלי"לטייל בשדה ואז בקש זקיני עוד הפעם מהרה, אחר כך

  .אליהו הנביא' והשיב לו כי זה האיש אשר ביקש שידליקו לו את הפייפ הי, שהבטיח לו מכבר

 יכול ללמוד 'והי, ערליכער יוד' הי"ק מקאלוב לכתוב על קברו את התואר "ועל כן צוה הרה

כי זהו הפירוש מלשון אונגארין , כי המעלה הראשונה שמע בעצמו מפי אליהו הנביא" על הדף

  .ק בעצמו"יודע הרה' יכול ללמוד על הדף הי' והמעלה השניה שהי, שאמר לו

 =-  

úðééåöîä ïåéö  

 ואמר, ע לציון של רבינו"הערצקא מראצפערט זי' ק ר"אדר בא הרה' בכל שנה ושנה ביום ז

, מינוטין' שם רק י' ושנה אחת כשבא הי, שם כל ספר תהלים כמה שעות ובכה שם הרבה מאוד

אני , ענה ואמר כי בכל שנה כשאני בא, כאשר שאלוהו חסידיו למה הזדרז כל כך, והלך לדרכו

ק מקאלוב בוכה על צרות של בני "אומר כל ספר תהלים ובוכה הרבה עד שאני רואה שגם הרה

כ אמרתי "ע, ק מקאלוב כבר בוכה על צרות ישראל"ראיתי שהרה, ם כשבאתיאבל היו, ישראל

  .רק כמה קאפיטלך תהלים והלכתי לדרכי

  

ומסופר שבימי , ע היה רגיל לבוא על ההילולא"שלום אליעזר מראצפערט זי' ק ר"גם הרה

 כלל ישראל, ס ַא קינד'דא רעדט דעם צאנזער רב"ל "אדר לקאליב ואמר בזה' הזעם בא על ז

א אמר "ופע, אדר' רגיל לנסוע לקאליב על ז' ע הי"ק זי"גם רביה, והלך משם, "דארף ַא ישועה

, ואם חצי ספר תהלים יפעלו חצי ישועה, שאם יגמרו כל ספר תהלים על ציונו יפעלו כל הישועה

ולפלא לציין כי האהל הבנוי על קבר הוא צר ונמוך מאוד ועם כל זה נכנסו שמה בכל שנה המוני 

  .וגם לא ניזק שם אדם מעולם, י ישראלבנ
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  עמרן הבעל שם טוב הקדוש זי
 כדשבועות תק� נסתלק יום א

 רבי מיכל מזלאטשוב
 אה אלול תקמכנסתלק 

  

  ק מלובליןהרה
 הנסתלק תשעה באב תקע

  דבי עילאי� הארי
 וז טבת תרנסתלק י

  המגיד הגדול ממעזריטש
 גט כסלו תקלינסתלק 

  הבאר מים חיים
  ז כסלו נסתלק כ
 חתקע

 

  רבי שמעלקא
  מניקלשבורג

 חל תקאייר� אנסתלק 

 

  זושא� הרבי ר
  שבט � בנסתלק 
 סתק

 

  הבעל התניא
   טבתדכנסתלק 
 גקע ת

 

הנועם 
  אלימלך

 ומא אדר תקנסתלק כ

 

  

רבי יצחק אייזיק 
  מקאליב

 אאדר תקפ� זנסתלק 


