קמיע
שמעתי שר' ישראל ביקש לעשות קמיעות עם קלף עליו
כתוב "נ נח" וכו' הכי קרוב לכתב של הפתק ,כי אי
אפשר לעשות כמו הכתב של הפתק ממש )כך אמר(,

ואמר אז לחבר שהיה מיועד לכתוב ,לבקש על הקמיע
שמונה עשרה שקל למי שאין לו ,ושלושים ושתים למי
שיש לו.

רוח הקודש
שמעתי סיפור נפלא שפועל אחד בא לשפץ אצל אחד
המקורב לר' ישראל ופתאום הוא ראה )אותו פועל( תמונה
של ר' ישראל בביתו )של המקורב( ,אז הפועל שאל אותו
האם הוא מכיר את הרב? והשיב שהתקרב לאחר
הסתלקותו ,והפועל אמר לו שהוא הכיר אותו ושיספר לו
מעשה שהיה איתו .וסיפר שפעם הוא נסע לכותל עם בנו
הקטן והוא נעלם ,וחיפש אחריו הרבה ולא מצאוֹ  ,ואחד
הודיע לו שצדיק ברסלבר הגיע לכותל ושישאל אותו,
הפועל השיב שאין לו זמן ,הוא בהול לחפש את בנו,
ואחר שנוכח להבין שהחיפושים לא הועילו ,הוא הלך
בלית ברירה לשאול את ר' ישראל .ותיכף ר' ישראל שם
ידו הקדושה על פניו ואחר זמן מועט אמר לו" :לך כאן
וכאן עד שתגיע למדרגות ושמה נמצאים שתי כומרים
שחטפו את בינך" .וכך היה ,הוא רץ והגיע לכומרים שהיו
מחזיקים את בנו בידיהם ומרוב בהלה הפיל אותם על
הריצפה ושאל אותם מה רוצים מבנו? ,והשיבו שמצאו
ב

אותו שנאבד ורצו להביא אותו למשטרה ,ושאל אותם
שהרי הם לא הולכים בכיוון שמוביל למשטרה אלא
בכיוון ההפוך וקרא לְ שוטרים ומרוב הפחד הודו להם
הכמרים שהתכוונו להטיס את הילד לחוץ־לארץ
ולהטביל אותו וכו' רחמנא־לצלן תמורת כסף מלא .אחר
זמן הפועל הלך לר' ישראל והוא אמר לו שבזכות המצווה
שבא לכותל ,השם הציל את בנו .כל זה שמעו מבעל
המעשה בעצמו.
התגברו מאוד המחשבות זרות על אחד שהיה במחיצת
ר' ישראל ,בבחינת "חבלים נפלו לי בנעימים" )ליקוטי
תניינא ע"א( ,ור' ישראל פנה אליו והזהיר אותו ברמז
ללחום על זה .ושוב התחדשה המלחמה כמה פעמים,
ובכל פעם ר' ישראל פנה אליו וחזר על הזהרתו ברמז,
ובסוף התגברו ביותר וזה התייאש כבר מללחום ולגרש
המחשבות ,ותיכף ר' ישראל פנה אליו וגירש אותו...
ר' ישראל יעץ פעם לאחד לאכול שום לרפואתו .ופעם
אירע כשאותו אחד ישן בחדר ר' ישראל מול מיטתו
שחלם חלום מפחיד ומבוהל המרמז לעניין רפואתו,
ותיכף הוא קם בבהלה ,והנה מול עיניו הוא רואה את ר'
ישראל יושב על מיטתו וצועק מעומק הלב כבר מזמן,
והיה מורגש מאוד שראה היטב את חלומו וצועק על זה.
ומה עוד מתפלא האיש הזה לראות שר' ישראל מצוֶוה
תיכף לבעל הבית להביא לו 'שום' ואכל אותו ביחד עם
לחם ושמן זית כאילו עוסק עכשיו לתקן עניין חלומו
ג

שהיה ממש מרמז על זה ,ואי אפשר לפרט הכול .המעשה
היה נורא מלא פחד ויראה והאיש הבין קצת עד היכן
הדברים מגיעים ואיך ר' ישראל עוסק בסתר בתיקון
מקורביו והכול בכוח רבינו.
אחד החברים היה גר סמוך לחתונתו בדירת שתי חדרים
עם שותף ,ולא ידע איפה לגור אחרי חתונתו .ובתמימות
הציע לשותפו לחלוק את הדירה לשתי חדרים נפרדים
כדי שיוכל לגור בחדר עם אישתו ,וזה ענה לו בצדק" :לא,
אי אפשר" .אותו אחד שהיה אמור להתחתן הלך
אחר־כך לר' ישראל לדבר איתו מזה שעדיין לא מצא
דירה וחשב לחלוק את הדירה לשתי חדרים ,ור' ישראל
אמר לו" :כן ,אי אפשר" והיה מאוד נראה שמצדיק
שותפו באותם מילים ממש.
אחד החברים שאל את ראש הישיבה שלו שאלה הנוגעת
לדיני יום־טוב ,וזה השיב לו" :עדיף שלא" ,ואחר־כך
לקראת החג ר' ישראל שאל את החבר את אותה שאלה
ולפני שהשיב מה שאמר ראש הישיבה אמר בעצמו" :כן,
עדיף שלא".
ההמשך בשבוע הבא )ב"נ(
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