
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בית שלום
: אמר ישראל' ר, לו שומעת לא שאשתו והתלונן אליו שהגיע לרב

 לעשות צריך הבעל אבל, לבעל להתבטל צריכה שהאישה וודאי
  .להשם־יתברך ולהתבטל תשובה

 רצח מכות אשתו את היכו ישראל' ר של אשתו של ההורים
 אפילו להכול מוכן היה שמצידו סיפר ישראל' ור, שתתגרש



ב 

 ולא הכול לסבול שצריך אפילו(. ברסלב שיישאר העיקר, להתגרש

 השבת אחרי אמנם )הכול על עולה לצדיק ההתקרבות אבל, להתגרש
 שלום 'שר הוא איך שמעה ישראל' ר של כשאשתו הראשונה

  .ברסלב רוצה שהיא אמרה', עליכם

 יראת־שמים לאישה אין אם, ומצוות תורה שמירת זה בית שלום
 היא אם אבל. להתגרש צריכים, ומצוות תורה שומרת לא או

  .אשתו את לגרש ולא הכול לסבול צריך, שומרת

 בכל בנה את משאירה שהייתה אישה בשבח סיפר ישראל' ר
 של הכנסיות בתי בכל מסתובבת והייתה, לישון שעתיים בוקר
 טלית בגדיה תחת לובשת הייתה גם. וקדושה קדיש לשמוע העיר

  .ובסתר בצניעות והכול, קטן

, לברסלב אותו שקירב שפירא שמואל הרב על סיפר ישראל' ר
 בכל רעש נעשה וכשהתקרב חיים עץ של מתמיד ההכי היה הוא

 אחד ואף ובתהילים תפילות בליקוטי רק עסק והוא. ירושלים
: שאמר יחיד מירא־שמים חוץ, לחתן אותו לקחת רצה לא מהעיר

 בלתי כמעט היה, הזאת בתקופה(. אותו רוצה דווקא אני ברסלב הוא

 שבת ובערב.)הטבע דרך לפי שידוך למצוא ברסלב לחסיד אפשרי
 כסף שפירא שמואל הרב של כלתו ביקשה החתונה אחרי הראשון
' ור(! גרוש אפילו לי שאין לי תאמיני: לה והשיב, שבת של לקניות

 אחרי ראשון בשבת כסף בלי חתן כזה דבר ראינו איפה: "הוסיף ישראל

 שלה ההורים של הבית לכיוון בבכייה הלכה ואשתו") ?החתונה
 גרוש וחצי שבע בכיס היו ישראל' ולר. בעלה על להתלונן

, שמואל לרב והלך, )גדולה משפחה לו הייתה כבר כי( שבת להוצאות
 שמחה היא, ולפייסה לה לתת למהר לו ואמר כספו כל את לו ונתן

 טוב בעל לי יש "- , ודגים חלות לקנות כבר אפשר שברוך־השם
 יש עכשיו שברוך־השם סיים ישראל' ור" להתגרש וצהר לא ואני
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  .'וכו גדולה ומשפחה ילדים לו

. אדם אינו אישה לו שאין מי: המידות בספר אמר רבינו־הקדוש
 לא וגם! ביטחון? פרנסה: אמר ורבינו? פרנסה נשיג איך קשה אבל

 דיבר גם. טוב מאכל הוא ומלפפון לחם גדול שולחן צריכים
 לא אם מתים ולא. לאכול לא לגוף בריא רשיות ואמר מהתענית

 ומקודם. לאכול בלי ימים 3... יומיים יום להתקיים יכולים. אוכלים
 שממתיק לב ששם ולאחד, השם ומחילול מגזל ודיבר אותנו הוכיח
 אצל שרק: פדיון לעשות אליו שניגש לאחר אמר, בדיבוריו דינים

 - " כלל דין ובתתער שום בו שאין: "הלשון את מצינו רבינו־הקדוש
 צום אומן(. הפדיון לאחר כלל דין שום אין רבינו־הקדוש אצל רק

  )ג"תשנ בבוקר גדליה

  

  ומחלוקת שלום
 שלום שיהיה רוצה הוא -, בלבולים לו שיש לו ואמר אליו נכנס אחד

, מבולבל תהיה אל רק, שלום נעשה: "לו אמר ישראל' ר. ש"אנ בין
 סמוך(". דבר וםש ולעשות השם לעבוד אפשר אי אחר־כך

  )ג"תשנ לראש־השנה

 כעצת בתפילה כפיים מחו ברסלב בישיבת הלומדים בחורים
 ישראל' לר וכשסיפרו. מפריע שזה תלונות וקיבלו, רבינו־הקדוש

 ואפשר השלום גדול אמנם! שזה מה יודעים היו אם! אה: "אמר
  ".בשקט כפיים למחות

 הוא: שמחהב צעק, גדול מחלוקת סבל נתן שרבי לו אמר כשאחד



 ד 

 כל: אמר ולמחרת. )המחלוקת על־ידי דווקא(! רבינו על־ידי הרבה זכה
 על נשארתי וברוך־השם, מכולם יותר ואני, שסבלו מה סבלו ש"אנ

  .עמדי

' ור. איתו מדברים היו ולא גדול ממחלוקת שסבל בינינו אחד היה
 באנו לא", אנשים עם לדבר צריך שלא לו להגיד ביקש ישראל
  ".עבודת־השם -, ולקיים תורה ללמוד רק, זה לבשבי לעולם

 שכל לו ואמר, עליו שהיו מהמחלוקות מאוד מצטער שהיה אחד חיזק
 לכפרת ונחשבים, לטובה הם עליו שעוברים והביזיונות המחלוקות

 קשורים לא שהם אחרים אנשים מסיתים שהם הקשה וזה. עוונות
 המחלוקות לכ אחרי, ירחם שהשם אמר ישראל' ור, לחלוק לעניין

 על שהתעוררה המחלוקת על אמר וזה. קיים עוד ברסלב, והרדיפות
 משפיע יותר כספית תמך ולא ועזב עיניו שפתח מחבורתנו אחד
  .אחד

 והחבר, רבו שם את הזכיר וזה, לקרבו על־מנת חבירו עם דיבר אחד
 הוא. מזה נבהל אדם שהבן וראה, שקר של מפורסם שהוא לו אמר
 שיש לאנשים להודיע צריכים: "והשיב ישראל 'ר את לשאול הלך

 לא אבל, מהם להתרחק ושצריך )שקר של מפורסמים( כאלו אנשים
. )במחלוקת להרבות שלא זהירות של בתנועה זה את אמר( השמות להגיד

  )אדר' ב' ה יום(

 ממקום וללכת לזוז יכול שלא שלמרות ממנו שילמד לאחד רימז
 טוב שלא לו ואמר. מתייאש לא הוא ברוך־השם זאת בכל, למקום
' לר אמר הזה והאיש. רעות מחשבות אותם וכינה, מחשבות לחשוב
 בין שלום לעשות לו שקשה רואה הוא, יגיעותיו כל שאחר ישראל

 חבריו וכל, לבד נשאר שהוא לו ואמר נהנה ישראל' ור. החברים
 אלול מברכים שבת(. מאוד טוב וזה. אותו עזבו )אותם שקירב ואנשים(

  )ב"שנת
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 אבנים זרקו שהערבים ישראל' לר סיפר אחד, ד"תשנ פורים אחרי
 לספר התחיל ישראל' ור נפגע לא אחד ואף בכותל היהודים על

 האבנים. נפגע לא אחד שאף ניסים והיה ש"אנ קיבלו אבנים כמה
 ועוד, אשרינו!. ?אבנים בלי לניגון יש פנים איזה, כאלו ניגונים עשו
 אשרינו היה. יפה יותר' אשרינו'ה, גדול תריו שהאבן מה וכל. אבן
 קבלו והמתנגדים, בנו לחתונת הלך נתן רבי(. נתהפך ועכשיו, אבנים עם

 ותפארתנו גדולתנו: שר אותו ומצאו, יער לאיזה ברח הוא -  אבנים עם אותו

 כנסיות בתי, השמים עד גאווה להם היה. )צדקנו משיח בביאת יתגלה
, ונופלים נופלים הם. נייר בשביל בנייניםה ומכרו מתו כולם... ' וכו

 בשבילי לחם לתת רצו לא. בראש ואני ועולים עולים ואנחנו
 מהמתנגדים אבנים קבלנו. איתנו תמיד היה השם. ילדיי ובשביל
 אחר נתן רבי. כלום לו היה לא, נפגע לא בראש שקיבל מי ואפילו
 תנוגדול "שר ביער היה, שממיתים גדולים אבנים עליו שזרקו

  ".צדקנו משיח יגלה ותפארתנו

 והיה רבינו של הגדולה על אחד עם מתווכח היה אחד, בביתר פעם

 ועושה שלו בחדר היה ישראל' ור, ן"מחיי־מוהר ראיות לו מביא

 להפסיק לו להגיד צווה, אנחות אחר בסוף עד, צער של תנועות

  .לדבר

  )נ"ב, ההמשך בשבוע הבא( 

  

  

  

  


