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תקציר
מחקר זה עוסק בספרות השבחים שנכתבה ועדיין נכתבת על ר' אהרן רוקח מבלז (,)1957 – 1880
(להלן :הרבי מבלז) ,האדמו"ר הרביעי בחצר בלז .סיפור חייו של ר' אהרן רוקח ,הוא ,במידה רבה,
סיפורה של חסידות בלז :תפארתה לפני השואה ,חורבנה במהלך השואה וכינונה מחדש בישראל.
בזכרון הקולקטיבי של חסידות בלז שמור לר' אהרן רוקח מקום מיוחד כחוליה המקשרת בין
חסידות בלז שלפני השואה ולאחריה.
ר' אהרן רוקח כיהן כאדמו"ר בבלז כשלוש עשרה שנים ( ,)1939– 1926עם פרוץ מלחמת העולם
השניה נאלץ לעזוב את בלז ,איבד את כל משפחתו הענפה ובמשך יותר מארבע שנים נדד ברחבי
אירופה הכבושה עד שהגיע לארץ ב 3.2.1944-עם אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי.
לאחר הגיעו לארץ החל בשיקומה של חסידות בלז ונישא מחדש .הוא שימש כאדמו"ר חסידות בלז
בישראל כשלוש עשרה שנה עד פטירתו ב .18.8.1957-באין לו בנים ,ירש אותו אחיינו ,יששכר דב
רוקח ,בנו היחיד של ר' מרדכי מבילגוריי.
ברצוני להבהיר ולהדגיש כי מחקר זה איננו ביוגרפיה היסטורית על ר' אהרן רוקח מבלז .תולדות
חייו וקורותיו מוצגים במחקר זה באמצעות הסיפורים שנכתבו ועדיין נכתבים עליו .העובדות
ההיסטוריות אודותיו מוצגות בקצרה ומשמשות רקע לדיון בסיפורים ,המהווה את מרכז העבודה.
מחקר זה בא למלא את חסרון הדיון הספרותי המחקרי בסיפורת החסידית הנכתבת במאה
השנים האחרונות .ר' אהרון רוקח מבלז משמש לנו דגם במחקר זה כיוון שלא נכתבה אודותיו
ביוגרפיה היסטורית ,וחלקי הביוגרפיות שנכתבו על ידי חסידיו ,נשענים ברובם על זכרונות,
עדויות ומקורות ספרותיים .מחקר זה מציג את תרומתם של מקורות אלה בבניית דמותו
ההיסטורית של הרבי מבלז.
הביוגרפיות החסידיות מבית בלז על ר' אהרן רוקח הינן מקור עשיר לניתוח ספרותי שכן הן ערוב
של סיפורי שבח ועובדות היסטוריות .ספורי השבח הכלולים בהן מהווים חלק אינטגרלי מתולדות
חייו של הרבי מבלז ,ועם זאת יש להם קיום עצמאי .מלאכתו של חוקר הספרות הינה להפרידם
מקורות החיים ולדון בהם כחטיבות ספרותיות תוך בחינת מאפייני ספרות השבחים הקיימים
בהם או הנעדרים מהם.
במחקר זה הפרדתי את ההגיוגרפיה מהביוגרפיה וניתחתי אותה בכלים ספרותיים תוך השוואת
סיפורי השבח עם עובדות היסטוריות מתוך קורות חייו של הרבי מבלז .השוואה כזו מציגה את
הפער הקיים בין המציאות ההיסטורית לבין דמות המופת שהמסורות החסידיות מבקשות להציג
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וכן מאפשרת בחינה ביקורתית של המיתוסים שנקשרו לדמותו של הרבי מבלז .במתודולוגיה זו
של דיון נעוץ קושי מסוים שכן על אף מקומו ותפקידו החשוב של ר' אהרון רוקח בתולדות חסידות
בלז ,כמנהיג שהקימה לתחיה לאחר השואה ,כאמור ,לא נכתבה עליו עד היום ביוגרפיה מדעית-
ביקורתית .על כן ,הן הסיפורים אודותיו והן העובדות ההיסטוריות עליו נלקטו מאותם מקורות.
מחקר זה מציג את הרבי מבלז כדגם של צדיק מודרני ומאפשר הבנה של תהליכי השימור
והתמורה שחלו במסורות החסידיות הקשורות לדמות הצדיק .כמו כן מצביע המחקר על
השינויים העוברים על ספרות השבחים החסידית ,שנכתבה ונכתבת בעידן המודרני (במאה
העשרים ובמאה העשרים ואחת) ועל התאמתה לקהל הקוראים החדש ולתפישות החדשות של
דמות הצדיק ועדת חסידיו המשתקפות ועולות מתוך ספרות זו.
הנחת היסוד המונחת בבסיס מחקר זה היא כי ספרות השבחים הקשורה בצדיקים בני זמננו עברה
תהליכים של שימור ותמורה הראויים לבדיקה .כיוון שספרות זו לא נחקרה עד היום ,ולא נבדקו
מסורות חסידיות שנקשרו בצדיקים בני זמננו ,הרי שהנחת יסוד זו מניחה תשתית לחיבור ראשוני
מסוגו.
הרעיון המנחה בניתוח הספרותי הוא בדיקת התאמתה של ספרות השבחים לעידן המודרני של
המאה העשרים .במסגרת זו נבחנו התבניות ,הרעיוניות והמוטיבים המצויים בסיפורים על ר'
אהרן רוקח מבלז.
יש לציין כי בסיפורים אודות ר' אהרן רוקח מבלז לא ניתן למצוא את הקריטריונים המנחים
אותנו בדיון ביצירות ספרותיות אחרות .לא נמצא בהם תיאורי נוף או תיאורים של הדמויות
השונות ,הדמויות בסיפורים הינן לרוב דמויות שטוחות שאינן מתפתחות במהלך עלילת
הסיפורים .בספרות השבחים החסידית הלשון העברית ,הדלה בדרך כלל ,מתובלת פעמים רבות
במשפטים ביידיש .עיקר חשיבותם של הסיפורים בעלילה שבדרך כלל הינה עלילה סטטית
ומתרכזת בגיבור ,הצדיק .לא נמצא בסיפורים אמצעים אמנותיים ,והדימויים המופיעים בהם
הינם נדושים ,שטוחים ובנאלים.
הספרות הביוגרפית הקיימת על הרבי מבלז נכתבה לאחר השואה על ידי סופרים הנמנים על
חסידי בלז .רובם הכירו אותו באופן אישי ,העריצוהו ,ומטרת כתיבתם היתה להציגו כדמות
מופתית .ואכן ספרות זו מכילה אף יסודות אפולוגטיים שנועדו להאיר את דמותו באור יקרות
ולחפות על סיפור בריחתו בתקופת השואה ועל הפקרת משפחתו וחסידיו.
השוואתם של הסיפורים מתקופת השואה עם הסיפורים על ילדותו של ר' אהרן רוקח ,בחרותו
ותקופת אדמו"רותו בבלז טרום השואה מעידה על תהליך של מטמורפוזה בעיצוב דמותו.
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הסיפורים על ילדותו ובחרותו הולכים בעקבות מסורות ספרותיות עשירות הקיימות בספרות
השבחים החסידית ,ומציגים את דמותו של ר' אהרן רוקח כאדם קדוש וכמנהיג בעל תכונות
מיוחדות .קו זה ממשיך גם בסיפורים על תקופת אדמו"רותו בבלז לפני מלחמת העולם השניה.
הסיפורים על קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה מציגים תהליך של שבר הדרגתי בדמות
הצדיק ,ההולך ומתעצם ככל שהמלחמה מתארכת .הוא מאבד את יכולותיו הפלאיות כצדיק,
ממנהיג כריזמטי הוא הופך לאדם נרדף ,ומצדיק המחולל נסים לדמות פסיבית המצפה לניסים
ונתונה לרחמי שמים.
אל מול אבדן יכולותיו הפלאיות בולטת מגמת המספרים להציגו כמי שנהנה מהשגחה עליונה.
נדודיו רצופים בארועים שאין להם הסבר הגיוני ולכן הם מוצגים כ'ניסים' .מגמה זו מאפיינת את
סיפורי ההצלה של ר' אהרן רוקח.
הסיפורים הקשורים לתקופת האדמו"רות בארץ חוזרים על המוטיבים המצויים בסיפורים
מתקופת חייו ומעשיו בבלז טרום המלחמה המציגים את ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות
פלאיות ,כמנהיג נערץ וכאדם בעל אישיות נעלה .יש לזכור שכל הסיפורים נכתבו לאחר השואה
תוך התעלמות מוחלטת מהשבר שחל בדמותו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה .בחסידות בלז
יש לסיפורים על ר' אהרן רוקח תפקיד כפול ,גלוי ונסתר .תפקידם הגלוי הוא בהנצחת דמותו של
המנהיג הדגול .תפקידם הנסתר הוא בהקניית ערכים חינוכיים ודידקטיים לדורות הבאים על ידי
הצגת דמות מופת היכולה לשמש לקהל קוראי הסיפורים מודל לחיקוי.
ספרות השבחים על ר' אהרן רוקח איננה דומה לסיפורי שבחים נוסח 'ספר שבחי הבעש"ט'.
מדובר בספרות פרגמנטרית של אפיזודות הפזורות בעשרות רבות של פרסומים ויש ללקט אותן
לאחר סקירה יסודית וקפדנית של המקורות החסידיים בכלל והבלזאיים בפרט.
בכל זאת מצויים שני מקורות עיקריים לסיפורי השבח על ר' אהרן רוקח .1 :הביוגרפיה החסידית
עליו שנכתבה בידי הסופר החסידי י' קלפהולץ במסגרת הביוגרפיות שכתב על אדמו"רי בלז
('אדמו"רי בעלזא ,בני ברק ,תשל"ב-תשמ"א – ארבעה כרכים).
 .2ספרו של א' פרלוב' ,ספר בקדושתו של אהרן' (ירושלים ,תשס"ז-תשס"ח) ,שני כרכים של
אפיזודות וסיפורי שבח על ר' אהרן רוקח שלוקטו בידי א' פרלוב ממקורות שונים – ספרים של
כותבים חרדים ,עיתונות חרדית ,רשימות ,מכתבים ופרקי זכרונות של כותבים שחלקם חסידי בלז
וחלקם כאלה שאינם נמנים עם חסידי חצר זו.
בחינת המאפיינים ההגיוגרפיים בסיפורי השבח על ר' אהרן רוקח מבלז נעשתה בעקבות
מחקריהם של ד' נוי ,י' דן ,ז' גריס ,ע' יסיף וג' נגאל ,על ספרות השבחים החסידית.
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דמות הצדיק בספרות השבחים החסידית מאופיינת ביכולות פלאיות .לצדיק יכולת של ידיעה
וראיה מופלאה ,יכולת ריפוי פלאית ,יכולת לחולל מופתים ויכולת לתקשר עם ישויות חיצוניות.
למאפיינים אלו שצוינו לעיל ,נוסיף כי רבים מסיפורי השבח החסידיים נפתחים בשרשרת המסירה
שלהם שיש בה משום עדות על מהימנותם של הסיפורים .מהימנותו של הסיפור מבוססת על
מספרים מוסרים ששמותיהם ידועים ומוכרים .ככל שהמספר המוסר הראשון קרוב לזמן
התרחשות הסיפור ,כך אין ספק באמינותו.
במחקר זה השתמשתי במקורות משישה סוגים .1 :מקורות מבית בלז;  .2מקורות של כותבים
חסידיים שאינם חסידי בלז;  .3מקורות היסטוריים;  .4ספרי זכרונות;  .5עיתונות חרדית (בעיקר
השבועון 'המחנה החרדי' וכתב העת 'אור הצפון' ,שניהם שייכים לחסידות בלז);  .6מקורות
ספרותיים (סיפורים מעובדים הנסמכים על המקורות שנמנו לעיל).
מקורות אלה לא היו חפים מבעייתיות .חסרונותיהם הבולטים :ערוב בין ספורי השבח לעובדות
היסטוריות; טשטוש בין עובדות לפרשנות; היעדר תיארוך והתעלמות מארועים לא נוחים; ערוב
בין חומר עובדתי להגיגי לב אישיים; כתיבה רגשנית מתוך התבוננות רומנטית ואידילית
באדמו"ר.
העבודה מחולקת לארבעה פרקים:
פרק ראשון :סקירת ספרות המחקר שנכתבה על חסידות בלז ,על רבי אהרן רוקח ועל דפוסי
ההתנהגות של המנהיגות הדתית בתקופת השואה.
פרק שני :קווים לדמותה של חסידות בלז .הפרק מחולק לשלושה חלקים .1 :סקירת תולדותיה
של חסידות בלז ,שמתמקדת בארועים המרכזיים מאז כינונה ועד ימינו;  .2תיאור העיירה והחצר
מאז ימיו של ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז ,ועד חורבנה בתקופת השואה;  .3מאפייניה של
חסידות בלז :א .שמרנות; ב .אורחות חיים ומנהגים; ג .היחס לציונות.
פרק שלישי :תולדות האדמו"רים לבית רוקח .הפרק עוסק בשושלת המשפחתית של אדמו"רי
בלז :ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז והאדמו"ר הראשון; ר' יהושע רוקח ,האדמו"ר השני;
ר' יששכר-דב ,האדמו"ר השלישי ואביו של ר' אהרן רוקח .הפרק מתמקד במקורות הספרותיים,
ומציג את תרומתם בבניית דמותם ההיסטורית של אדמו"רי בלז ובעיצובם כדמויות מופת.
מוגשת סקירה קצרה של תולדות חייהם וכן קווים לדמותם העוסקים בשני מישורים:
 .1אישיותם כמנהיגי חצר בלז;  .2תכונותיהם כצדיקים לאור מאפייני דמות הצדיק במסורות
החסידיות.
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פרק רביעי :קוים לתולדות חייו ולדמותו של ר' אהרן רוקח .הפרק ,שהינו הפרק המרכזי במחקר
זה ,מציג את תרומתם של הסיפורים המופיעים במקורות השונים בבניית דמותו ההיסטורית של
ר' אהרן רוקח מבלז .הוא עוסק ביסודות הפואטיים המופיעים בסיפורים על קורות חייו של ר'
אהרן רוקח ועל דמותו ,תוך התייחסות לנושאים ולמוטיבים ההגיוגרפיים המופיעים בהם .ניתוח
הסיפורים על ר' אהרן רוקח נעשה תוך השוואתם לעובדות ההיסטוריות מתוך קורות חייו.
הפרק מחולק לחמישה חלקים בהתאם לתקופות חייו של ר' אהרן רוקח:
 .1לידתו וילדותו ( .2 ;)1893 - 1880בחרותו ( .3 ;)1926 – 1893תקופת האדמו"רות בבלז טרום
השואה ( .4 ;)1939 – 1926קורותיו בתקופת השואה .5 ;)1944 – 1939( .הפרק האחרון בחייו
בישראל (.)1957 – 1944
לעבודה זו מצורפים מספר נספחים ובהם נספחים עם סיפורים ,כרוזים שפרסם ר' יששכר דב
רוקח בנושאים שונים ומפת מסלול הבריחה של ר' אהרן רוקח באירופה בתקופת השואה.
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מבוא
מחקר זה עוסק בספרות השבחים שנכתבה ועדיין נכתבת על ר' אהרן רוקח מבלז (,)1957 – 1880
(להלן :הרבי מבלז) ,האדמו"ר הרביעי בחצר בלז .סיפור חייו של ר' אהרן רוקח הוא ,במידה רבה,
סיפורה של חסידות בלז :תפארתה לפני השואה ,חורבנה במהלך השואה וכינונה מחדש בישראל.
בזכרון הקולקטיבי של חסידות בלז שמור לר' אהרן רוקח מקום מיוחד כחוליה המקשרת בין
חסידות בלז שלפני השואה ולאחריה.
ר' אהרן רוקח כיהן כאדמו"ר בבלז כשלוש עשרה שנים ( ,)1939– 1926עם פרוץ מלחמת העולם
השניה נאלץ לעזוב את בלז ,איבד את כל משפחתו הענפה ובמשך יותר מארבע שנים נדד ברחבי
אירופה הכבושה עד שהגיע לארץ ב 3.2.1944-עם אחיו ר' מרדכי מבילגוריי.
לאחר הגיעו לארץ החל בשיקומה של חסידות בלז ונישא מחדש .הוא שימש כאדמו"ר חסידות בלז
בישראל כשלוש עשרה שנה עד פטירתו ב .18.8.1957-באין לו בנים ,ירש אותו אחיינו ,יששכר דב
רוקח ,בנו היחיד של ר' מרדכי מבילגוריי.
ברצוני להבהיר ולהדגיש כי מחקר זה איננו ביוגרפיה היסטורית על ר' אהרן רוקח מבלז .תולדות
חייו וקורותיו מוצגים באמצעות הסיפורים שנכתבו ועדיין נכתבים עליו .העובדות ההיסטוריות
אודותיו מוצגות בקצרה ומשמשות רקע לדיון בסיפורים ,המהווה את מרכז העבודה .כמו כן,
מחקר זה אינו עוסק בהנהגותיו החסידיות של ר' אהרן רוקח מבלז ובעולמו הרעיוני והרוחני .אלה
נזכרים רק בהקשר ספרותי ,במידה והם מופיעים בסיפורים אודותיו.

מטרת המחקר
מחקר זה בא למלא את חסרון הדיון הספרותי המחקרי בסיפורת החסידית הנכתבת במאה
השנים האחרונות .ר' אהרון רוקח מבלז משמש לנו דגם במחקר זה כיוון שלא נכתבה אודותיו
ביוגרפיה היסטורית ,וחלקי הביוגרפיות שנכתבו על ידי חסידיו ,נשענים ברובם על זכרונות,
עדויות ומקורות ספרותיים .מחקר זה יציג את תרומתם של מקורות אלה בבניית דמותו
ההיסטורית של הרבי מבלז.
הביוגרפיות החסידיות מבית בלז על ר' אהרן רוקח מבלז הינן מקור עשיר לניתוח ספרותי שכן הן
ערוב של סיפורי שבח ועובדות היסטוריות .ספורי השבח הכלולים בהן מהווים חלק אינטגרלי
מתולדות חייו של הרבי מבלז ,ועם זאת יש להם קיום עצמאי .מלאכתו של חוקר הספרות הינה
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להפרידם מקורות החיים ולדון בהם כחטיבות ספרותיות תוך בחינת מאפייני ספרות השבחים
הקיימים בהם או הנעדרים מהם.
תופעה ספרותית מעניינת הינה קבצי סיפורים ,שנכתבו על יסוד אנקדוטות מסיפור הצלתו של
הרבי מבלז בתקופת השואה .סיפורים אלה ,שנכתבו על ידי כותבים שאינם נמנים על חצר בלז,
הם הרחבה ספרותית של ארועים מציאותיים הכלולים בסיפור הצלתו של הרבי מבלז ,או ארועים
שנתפשים כמעשי ניסים.

הנחות היסוד והרעיונות המנחים של המחקר
הנחת היסוד המונחת בבסיס מחקר זה היא כי ספרות השבחים הקשורה בצדיקים בני זמננו
עברה תהליכים של שימור ותמורה הראויים לבדיקה .כיוון שספרות זו לא נחקרה עד היום ,ולא
נבדקו מסורות חסידיות שנקשרו בצדיקים בני זמננו ,הרי שהנחת יסוד זו מניחה תשתית לחיבור
ראשוני מסוגו.
הרעיון המנחה בניתוח הספרותי הוא בדיקת התאמתה של ספרות השבחים לעידן המודרני של
המאה העשרים .במסגרת זו נבחנו התבניות הרעיוניות והמוטיבים המצויים בסיפורים ואילו
מטרות הם משרתים.

שיטת בדיקת הרעיונות המנחים
הספרות הביוגרפית הקיימת על ר' אהרן רוקח מבלז נכתבה לאחר השואה על ידי סופרים הנמנים
על חסידי בלז .רובם הכירו אותו באופן אישי ,העריצוהו ללא מצרים ומטרת כתיבתם היתה להציג
דמות מופת .וא כן ספרות זו מכילה יסודות אפולוגטיים שנועדו להאיר את דמותו באור יקרות
ולחפות על סיפור בריחתו בתקופת השואה ועל הפקרת משפחתו וחסידיו .החיבורים מערבים
עובדות היסטוריות עם מסורות חסידיות למקשה אחת תוך שימוש בטרמינולוגיה הגיוגרפית.
במחקר זה הפרדתי את ההגיוגרפיה מהביוגרפיה וניתחתי אותה בכלים ספרותיים תוך השוואת
סיפורי השבח עם עובדות היסטוריות מתוך קורות חייו של ר' אהרן רוקח מבלז .השוואה כזו
מציגה את הפער הקיים בין המציאות ההיסטורית לבין דמות המופת שהמסורות החסידיות
מבקשות להציג וכן מאפשרת בחינה ביקורתית של המיתוסים שנקשרו לדמותו של הרבי מבלז.
במתודולוגיה זו של דיון נעוץ קושי מסוים שכן על אף מקומו ותפקידו החשוב של ר' אהרן רוקח
בתולדות חסידות בלז ,כמי שהקימה לתחיה לאחר אימי השואה ,כאמור לא נכתבה עליו עד היום
ביוגרפיה מדעית -ביקורתית .על כן ,הן הסיפורים אודות הרבי מבלז והן העובדות ההיסטוריות
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עליו נלקטו מאותם

מקורות1.

תרומתו המשוערת של המחקר
מחקר זה מהווה ניתוח ספרותי ראשון של ספרות השבחים הקשורה בשמו של ר' אהרן רוקח
מבלז .עיסוק זה מציג את הרבי מבלז כדגם של צדיק מודרני ומאפשר הבנה של תהליכי השימור
והתמורה שחלו במסורות החסידיות הקשורות לדמות הצדיק .כמו כן מצביע הניתוח על תהליכי
התמורה שעוברים על ספרות השבחים החסידים שנכתבה ונכתבת בעידן המודרני (במאה העשרים
ובמאה העשרים ואחת) ועל התאמתה לקהל הקוראים החדש ולתפישות החדשות של דמות
הצדיק ועדת חסידיו המשתקפות ועולות מתוך ספרות זו.

מסקנות המחקר
השוואתם של הסיפורים מתקופת השואה עם הסיפורים על ילדותו של ר' אהרן רוקח ,בחרותו
ותקופת אדמו"רותו בבלז טרום השואה ,מעידה על תהליך של מטמורפוזה בעיצוב דמותו.
הסיפורים על ילדותו ובחרותו הולכים בעקבות מסורות ספרותיות עשירות ,הקיימות בספרות
השבחים החסידית ,ומציגים את דמותו של ר' אהרן רוקח כאדם קדוש וכמנהיג בעל תכונות
מיוחדות .קו זה ממשיך גם בסיפורים על תקופת אדמו"רותו בבלז לפני מלחמת העולם השניה.
בימי האימה התמונות משתנות ,כאן בולטת הלשון האפולוגטית שמנסה לתאר את דמותו של ר'
אהרן רוקח בימים ההם ולהסביר את מעשיו.
הסיפורים על קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה מציגים תהליך של שבר הדרגתי בדמות
הצדיק ,ההולך ומתעצם ככל שהמלחמה מתארכת .קיים קשר ברור בין ארועי המלחמה לבין
השינויים בדמותו של ר' אהרן רוקח.
הסיפורים הקשורים לשנתיים הראשונות למלחמה( ,ספטמבר  1939עד יוני  )194מנסים ליצור
המשכיות בין דמותו של ר' אהרן רוקח לפני המלחמה ובין דמותו בזמן המלחמה .הם מציגים
אותו כמי שגם בזמן המלחמה המשיך להיות הצדיק המוכר לקורא על כל מאפייניו ותכונותיו.
 1ג' שלום התייחס לבעייתיות שבהסתמכות על ספרות שבחים כעל מקור היסטורי .הוא סימן נקודת מפנה
בהתייחסות לספר 'שבחי הבעש"ט' ,בהקבילו מסורות חסידיות על דמותו של הבעש"ט לסיפורים אודותיו
המצויים בספר 'שבחי הבעש"ט' .ג' שלום כתב כי יש לנהוג זהירות במסורות החסידיות ,אך אין לפסול הכל.
בכך קבע את הספר כמקור שממנו ניתן לדלות פרטים על דמותו ההיסטורית של הבעש"ט .ראו :ג' שלום,
'דמותו ההיסטורית של ר' ישראל בעל-שם-טוב' ,דברים בגו ,תל-אביב  ,1976עמ'  ,324 -287להלן :שלום
(דמותו .)1976 ,עוד על הבעיתיות ב הגיוגרפיה החסידית כמקור היסטורי ראוA. Rapoport-Albert, :
'Hagiography with footnotes: edifying tales and the writing of history in Hasidism', Essays in Jewish
 ,Historiography (1988), pp 119-159.להלן :רפפורט-אלברט (הגיוגרפיה.)1988 ,
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עם תחילת מנוסתו מגליציה המזרחית לכיוון מערב ,הולך ומעמיק השבר בדמותו .הוא מאבד את
יכולותיו הפלאיות כצדיק ,ממנהיג כריזמטי הוא הופך לאדם נרדף ,ומצדיק המחולל ניסים לדמות
פסיבית המצפה לניסים ונתונה לרחמי שמים.
אל מול אבדן יכולותיו הפלאיות בולטת מגמת המספרים להציגו כמי שנהנה מהשגחה עליונה.
נדודיו רצופים בארועים שאין להם הסבר הגיוני ולכן הם מוצגים כ'ניסים' .דבר זה מאפיין את
סיפורי ההצלה של ר' אהרן רוקח.
נקודת שבר נוספת בדמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות פלאיות קשורה לדרשת הפרידה
אותה נשא אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,בשמו לפני עזיבתם את בודפשט בדרכם לארץ ישראל.
ההבטחה כי ליהודי הונגריה לא יקרה כל רע התנפצה כחודשיים לאחר ארוע הדרשה ,עם כניסת
הנאצים להונגריה ושילוחם של כ 400-אלף מיהודי הונגריה אל מותם באושוויץ-בירקנאו.
הפער בין ההבטחה וההרגעה לארועים ההיסטוריים הוא הביטוי הקיצוני ביותר לאבדן יכולותיו
הפלאיות של הצדיק .כותבים חסידיים מבית בלז בחרו להתעלם מדברי ההרגעה ,כחלק מנסיונם
לשמר את דמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות מופלאות וידיעות מופלאות וכמנהיגה
הנערץ של חצר בלז .כך הם יכלו גם להצדיק את המאמצים ואת סכומי הכסף שהושקעו בהצלתו
של ר' אהרן רוקח .הם ראו בו את האיש שבזכותו קמה חסידות בלז מהריסותיה ולכן דמותו
צריכה להישאר זכה וצחה ללא מתום.
הסיפורים הקשורים לתקופת האדמו"רות בארץ חוזרים על המוטיבים המצויים בסיפורים
מתקופת חייו ומעשיו בבלז טרום המלחמה ומציגים את ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות
פלאיות ,כמנהיג נערץ וכאדם בעל אישיות נעלה .יש לזכור שכל הסיפורים נכתבו לאחר השואה
תוך התעלמות מוחלטת מהשבר שחל בדמותו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה.
בחסידות בלז יש לסיפורים על ר' אהרן רוקח תפקיד כפול ,גלוי ונסתר .תפקידם הגלוי הוא
בהנצחת דמותו של המנהיג הדגול .תפקידם הנסתר הוא בהקניית ערכים חינוכיים ודידקטיים
לדורות הבאים על ידי הצגת דמות מופת היכולה לשמש לקהל קוראי הסיפורים מודל לחיקוי.
יש לציין כי בסיפורים אודות ר' אהרן רוקח מבלז לא ניתן למצוא את הקריטריונים המנחים
אותנו בדיון ביצירות ספרותיות אחרות .לא נמצא בהם תיאורי נוף או תיאורים של הדמויות
השונות ,הדמויות בסיפורים הינן לרוב דמויות שטוחות שאינן מתפתחות במהלך עלילת
הסיפורים .בספרות השבחים החסידית הלשון העברית ,הדלה בדרך כלל ,מתובלת פעמים רבות
במשפטים ביידיש .עיקר חשיבותם של הסיפורים בעלילה שבדרך כלל הינה עלילה סטטית
ומתרכזת בגיבור ,הצדיק .לא נמצא בסיפורים אמצעים אמנותיים ,והדימויים המופיעים בהם
הינם נדושים ,שטוחים ובנאלים.
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ספרות השבחים על ר' אהרן רוקח מבלז
ספרות השבחים 2על ר' אהרן רוקח איננה דומה לסיפורי שבחים נוסח 'ספר שבחי הבעש"ט'.
מדובר בספרות פרגמנטרית של אפיזודות הפזורות בעשרות רבות של פרסומים 3ויש ללקט אותן
לאחר סקירה יסודית וקפדנית של המקורות החסידיים בכלל והבלזאיים בפרט.
בכל זאת מצויים שני מקורות עיקריים לסיפורי שבח על ר' אהרן רוקח .1 :הביוגרפיה החסידית
עליו שנכתבה בידי הסופר החסידי י' קלפהולץ 4במסגרת הביוגרפיות שכתב על אדמו"רי

בלז5,

 2י' דן 'הציע את המונח 'ספרות שבחים' כמונח עברי מקביל למושגים הלועזיים 'הגיוגרפיה' או 'הגיולוגיה'
העוסקים בסיפור גדולתם של קדושים ולרוב משמשים בחקר תולדות הספרות הנוצרית .הוא הבחין בין 'סיפורי
שבחים' בודדים הפזורים בספרות לסוגיה לבין 'ספרות שבחים' המיוצגת על ידי קבצים שלמים המקיפים
עשרות סיפורים שמגמתם היא תיאור דמותו המופלאה של רב או של חכם .בהתאם לחלוקה זו ,הסיפורת
החסידית ,גם זו של המאה התשע עשרה ,נמנית עם הסוגה של ספרות שבחים .ראו :י' דן' ,לתולדותיה של
ספרות השבחים' ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,א' (תשמ"א) ,עמ'  ,100 – 82להלן :דן (לתולדותיה,
תשמ"א) ,עמ'  .83 – 82על התהוות הסיפור החסידי ,ראו :י' דן ,הסיפור החסידי ,ירושלים ,1975 ,להלן :דן
(החסידי ,)1975 ,עמ'  .63 – 3על ספרות השבחים ראו גם :מ' קושניר-אורון' ,המרגלית הנוצצת – מסיפור
חסידי לסיפור חסידי' ,סדן ,כרך ראשון ,תשנ"ד ,עמ'  ,21 – 203להלן :אורון (המרגלית ,תשנ"ד); מ' אורון,
'האישה כמספרת בסיפור חסידי  :תכסיס ספרותי או שימורה של מסורת? עיון בסיפורו של ש"י עגנון "אתרוגו
של אותו צדיק" ,מווילנה לירושלים ,תשס"ב ,עמ'  ,529 – 513להלן :אורון (האישה ,תשס"ב); ז' גריס' ,האמנם
מיטב הסיפור כזבו? מקום ספרות השבחים בתולדות החסידות' ,דעת  ,44תש"ס ,עמ'  ,94 – 85להלן :גריס
(האמנם ,תש"ס); ז' גריס' ,הגדרת ספרות השבחים השבתאית' ,החלום ושברו ב' ,תשס"א ,עמ'  ,353-364להלן:
גריס (הגדרת ,תשס"א).
 3מפאת קוצר היריעה לא אוכל לפרט את כל המקורות ואציג רק את חלקם :חוברות פנימיות של חסידות בלז,
פעמים רבות ללא ציון שם המחבר ,הרואות אור לציון יום השנה למותו :א' ,שפר ,כ"ק מרן האדמו"ר מבלז
זצוק"ל ,תולדות חייו והסתלקותו ,ירושלים ,תשי"ז ,להלן :שפר (האדמו"ר ,תשי"ז); שאל אביך ויגדך זקניך
ויאמרו לך ,ירושלים (?) ,תש"ל (?) ללא שם מחבר ,להלן :שאל (תש"ל?); קונטרס כ"א אב ,ירושלים ,תשל"ו,
ללא שם מחבר ,להלן :קונטרס (תשל"ו); א' פולק ,ביתו נאוה קודש( ,חמישה כרכים) ,בני ברק ,תשנ"ב-תשנ"ט,
להלן :פולק (ביתו ,תשנ"ב-תשנ"ט); רעיא מהימנא :מסכת חייו של כ"ק מרן מהר"א מבעלזא ,זי"ע ,ירושלים,
תשס"א ,ללא שם מחבר ,להלן :רעיא (תשס"א); הוד שבהוד ,תשס"א ,ללא ציון מקום ,ושם מחבר ,להלן :הוד
(תשס"א); פסגי ארמונותיך ,בני ברק ,תשס"א ,ללא שם מחבר ,להלן :פסגי (תשס"א); דער רב זכרונו לברכה,
בני ברק ,תשס"ב (ללא ציון שם מחבר) ,להלן :דער רב (תשס"ב) :למען ידעו דור אחרון :וקדשתם את שנת
החמשים ,ניו יורק ,תשס"ז ,ללא שם מחבר ,להלן :למען (תשס"ז); ספרים שנכתבו בידי חסידיו :א' מהודר ,דברי
בוצינא קדישא ועמידה דנהורא ,יפו ,תשי"ט ,להלן :מהודר (בוצינא ,תשי"ט); מ"ט גרינצווייג ,ספר איש חסיד,
בני ברק ,תשס"ז ,להלן :גרינצווייג (איש ,תשס"ז); ז' שמעלצער ,דער הייליגער בעלזער רבי ,ניו יורק ,תשס"ז,
להלן :שמלצר (הייליגער ,תשס"ז); ספרים שמבוססים על זכרונות חסידיו :י"י ביגעלאייזען ,כתבים יקרים:
קונטרס המסעות ,ניו יורק ,תשס"ב ,להלן :ביגלאייזן (מסעות ,תשס"ב); י"א יאקאב ,עובדות וסיפורים ,ניו
יורק ,תשס"ח ,להלן :יאקאב (עובדות ,תשס"ח); י' לייזער ,ספר י"ג אורות ,אנטוורפן ,תשס"ד ,להלן :לייזר
(אורות ,תשס"ד); י' מארגאשעס ,אראינערונגען פון מיין לעבען ,ניו יורק ,1936 ,להלן :מרגושס (זכרונות,
 ;)1936כתבות בעיתוני חסידות בלז' ,המחנה החרדי' ו'אור הצפון' שמתפרסמות לציון יום השנה למותו או
ללא סיבה מסויימת :גליונות 'אור הצפון' :כ"ד ,מנחם-אב ,תש"ע ,עמ' עד-פד; ל"ו ,מנחם-אב ,תשע"א ,עמ' קג-
קכט; ל"ז ,אלול ,תשע"א ,עמ' נד-סג; מ"ד ,מנחם-אב ,תשע"ב ,עמ' נז-פה; ס"ב ,מנחם-אב ,תשע"ד ,עמ' מב-עא;
'המחנה החרדי' ,21.8.208 ,1385 ,מוסף קוראי עונג ,עמ' יב-יט; א' קאליש' ,כשמרן ביקר בז'ולקאווא' ,המחנה
החרדי ,29.7.2010 ,1478 ,מוסף כותרות ,עמ'  ,6 – 2להלן :קאליש (כשמרן )29.7.2010 ,ועוד רבים.
 4י' קלפהולץ היה סופר חסידי שפרסם עשרות ספרים ,ביניהם ביוגרפיות על אדמו"רים ,קבצי אגדות ,קבצי
שו"תים ועוד .יש לנו עליו מידע מועט ביותר .ממכון 'אור הצפון'( ,מכון הוצאה לאור בבעלות חסידות בלז),
נמסרו לי הפרטים הבאים :י' קלפהולץ היה משב"ק (משמש בקודש ,כלומר משמש אישי של האדמו"ר ,דואג
לצרכיו הפרטיים) אצל ר' אהרן רוקח בישראל משך תקופה מסוימת ,ואח"כ מעסקני ומייסדי המוסדות לחסידי
בלז בבני ברק .לימים עזב י' קלפהולץ את חסידות בלז .כפי שנמסר לי ממכון 'אור הצפון' ,י' קלפהולץ היה
חשוך ילדים ונפטר בי"א שבט תשמ"ח ( .)30.1.1988במלאת שבעה למותו פרסם עיתון 'המודיע' רשימה לזכרו,
ראו' :המודיע' ,7.2.1988 ,עמ' ג'.
 5י' קלפהולץ ,אדמו"רי בעלזא( ,א-ד) ,בני-ברק ,תשל"ב -תשמ"ט ,להלן :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט):
ארבעה כרכים שכל אחד מהם מוקדש לתולדות חייו של אדמו"ר בלז ,מר' שלום רוקח האדמו"ר הראשון של
חצר בלז ועד ר' אהרן רוקח האדמו"ר הרביעי.
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' .2ספר בקדושתו של אהרן' 6של א' פרלוב 7,שני כרכים של אפיזודות וסיפורי שבח על ר' אהרן
רוקח שלוקטו בידי א' פרלוב ממקורות כתובים שונים – ספרים של כותבים חרדים ,עיתונות
חרדית ,רשימות ,מכתבים ופרקי זכרונות של כותבים שחלקם חסידי בלז וחלקם כותבים חיצונים
לחצר8.

כתיבתו של י' קלפהולץ נעשתה מתוך הערצה גדולה לאדמו"רי בלז בכלל ולר' אהרן רוקח בפרט
ומתוך התבטלות נוכח דמויותיהם .בהקדמה לביוגרפיה על ר' אהרן רוקח ,כתב י' קלפהולץ ,בין
השאר' 9:בדור האחרון ,דורנו ,היה מרן הפלא הגדול ,הכוכב המזהיר בשמים הקודרים [ ]...הן לא
ייאמן ,שבדור עני כדורנו ימצא איש אלקים כזה [ ]...אין זה לפי הבנתנו והשגת מוחנו להעריך את
גדולתו [ ]..רב מכפי כוחנו לצייר דמות דיוקנו [ ]...בהביטנו אל גובה כזה מסתחרר ראשנו'.
דברים אלה מעידים על אופיה של הביוגרפיה אשר בה העובדות הביוגרפיות משובצות בביטויים
בעלי אופי הגיוגרפי' :כבר בילדותו נראו בו סימני קדושה נפלאים';' 10סיפורי אגדה ליוו אותו
מהעריסה ממש';' 11מרן היה התגלמות מוחלטת של
ובצדקתו'13.

קדושה';12

'מופלא היה מרן בהתנהגותו

פעמים ביטויים אלה היוו הקדמה לסיפור שבח על ר' אהרן רוקח ופעמים עמדו בפני

עצמם בבחינת קולו של הכותב .על כן ,אני חוזרת ומדגישה כי מלאכת בירור וליקוט סיפורי השבח
מתוך הביוגרפיה של י' קלפהולץ נעשתה בזהירות ובקפדנות תוך בחינה מתמדת האם הם עונים
על המאפיינים של ספרות השבחים החסידית מבחינת דרכי המסירה,

התימות14

ועיצוב דמות

הצדיק.
מלאכת מיון דומה נעשתה בחומרים הכלולים ב'ספר בקדושתו של אהרן' לא' פרלוב .מתוך ספר
זה דנתי רק בסיפורים ובאפיזודות שאפשר להגדירם כספרות שבחים.

 6א' פרלוב ,בקדושתו של אהרן( ,א-ב) ,ירושלים ,תשס"ז-תשס"ח ,להלן :פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח)
הכרך הראשון ראה אור בחודש אב תשס"ז ,במלאת יובל לפטירתו של ר' אהרן רוקח והשני – מספר חודשים
אחר כך ,באדר א' תשס"ח.
 7הרב א' פרלוב סופר ועיתונאי חרדי ,בעל טור בעיתון 'המודיע' ,כתב כעשרים ספרים העוסקים בחסידות
ובצדיקים ,מלמד בישיבת סוכטשוב בירושלים ,יליד ארה"ב ,עלה לארץ בשנת תשמ"ב ,שייך לחסידות קרלין-
סטולין .מידע זה נמסר לי על ידו בשיחה טלפונית שקיימתי איתו ב.23.12.2013-
 8הסיפורים העוסקים בקורותיו של ר' אהרן רוקח בשואה נלקטו ממקורות אחרים שיפורטו בפרק הרביעי
במחקר זה.
 9קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יא.
 10שם ,עמ' כט.
 11שם ,עמ' ל.
 12שם ,עמ' נה.
 13שם ,עמ' עה.
 14השימוש במונח 'תימות' נעשה בעקבות ע' יסיף שכינה כך את החומרים הסיפוריים בהם השתמשו מספרים
חסידיים לבניית סיפוריהם .לטענתו הם שאלו מוטיבים מהסיפורת העממית היהודית ,וגם זה מזה ,שכן קריאה
בסיפורים חסידיים מצביעה על מעבר של נושאים ,מוטיבים ,דמויות ואפיזודות סיפוריות שלמות ,בין
הסיפורים החסידיים השונים .ראו :ע' יסיף ,סיפור העם העברי ,ירושלים ,תשנ"ד ,להלן :יסיף (סיפור ,תשנ"ד),
עמ' .432
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ליקוטם וריכוזם של סיפורי השבח על ר' אהרן רוקח מבלז נעשה במחקר זה במטרה ליצור לקט
של סיפורי שבחים שיאפשר לדון בדמותו של ר' אהרן רוקח מבלז המצטיירת מהם .לקט זה יהיה
דומה באופיו ל'ספר שבחי

האר"י'15

או ל'ספר שבחי

הבעש"ט'16

העוסקים בקורות חייה של דמות

מרכזית אחת .הוא יהיה שונה מהקבצים שנכתבו על אבותיו של ר' אהרן רוקח ' -ספר דובר
שלום'17

על ר' שלום רוקח ,ו'ספר אהל

יהושע'18

על ר' יהושע רוקח ,המערבים סיפורי שבח על שני

אדמו"רים אלה עם דברי תורה שנאמרו מפיהם.
בחינת המאפיינים ההגיוגרפיים בסיפורי השבח על ר' אהרן רוקח מבלז נעשתה בעקבות
מחקריהם של ד'

נוי19,

י'

דן20,

ז'

גריס21

ע' יסיף 22,וג' נגאל 23על ספרות השבחים

החסידית24.

 15ספר שבחי האר"י שלוקט בידי ש"ש בן חיים ,ראה אור במהדורות רבות ,ראו :ש"ש בן חיים ,שבחי האר"י,
אוסטרהא ,תקנ"ד ,להלן :בן חיים (האר"י ,תקנ"ד); שקלאוו ,תקנ"ה; קניגסברג ,תר"י ו-תרכ"א; למברג ,תרכ"ה;
פרעמישלא ,תרכ"ט; חוסט ,תרנ"ד; מונקאטש ,תרנ"ה; לובלין ,תרס"ד; לאדז ,תר"פ; בארדיאב ,תרפ"ט ועוד
מהדורות רבות .עם זאת ספר שבחי הארי"י לא יצא במהדורה מדעית .לצורך מחקר זה השתמשתי במהדורה
של הרב אלקנה כפיר וראו :ספר שבחי האר"י השלם ,תל אביב וצפת ,תשמ"ב ,להלן :כפיר (האר"י ,תשמ"ב).
על האר"י ועל ספר שבחי האר"י ראו :מ' בניהו ,ספר תולדות האר"י ,ירושלים ,1967 ,להלן :בניהו (האר"י,
 ;)1967י' דן ,הסיפור העברי בימי הביניים ,ירושלים ,1974 ,להלן :דן (הסיפור ,)1974 ,עמ'  ;251 – 238ע'
יסיף ,סיפור העם העברי ,ירושלים ,תשנ"ד ,להלן :יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .420 ,412 – 411
 16שבחי הבעש"ט ,מהדורת רובינשטיין ,ירושלים  ,2005להלן :רובינשטיין (שבחי.)2005 ,
 17אח"ש בונם מיכלזאהן ,דובר שלום ,פשמישל ,תר"ע ,להלן :מיכלזון (דובר ,תר"ע).
 18אח"ש בונם מיכלזאהן ,ספר אהל יהושע (בתוך דובר שלום) ,פרעמישלא ,תר"ע ,להלן :מיכלזון (יהושע,
תר"ע).
 19ד' נוי ,מבוא לספרות האגדה ,ירושלים ,תשכ"ו ,להלן :נוי (מבוא ,תשכ"ו); ד' נוי' ,ר' שלום שבזי באגדת
העם של יהודי תימן' ,בואי תימן (בעריכת י' רצהבי) ,תל אביב ,תשכ"ז ,להלן :נוי (שבזי ,תשכ"ז); ד' נוי,
הסיפור העממי בתלמוד ובמדרש ,ירושלים ,תשכ"ח ,להלן :נוי (הסיפור ,תשכ"ח); ד' נוי ,צורות ותכנים בסיפור
העממי ,ירושלים ,תשל"ד ,להלן :נוי (תכנים ,תשל"ד).
 20י' דן ,הנובילה החסידית ,ירושלים ,1966 ,להלן :דן (הנובילה ;)1966 ,י' תשבי וי' דן' ,חסידות',
האנציקלופדיה העברית ,כרך שבעה עשר ,ירושלים ותל אביב ,תשכ"ט ,עמ'  ,821 – 756להלן :תשבי ודן
(חסידות ,תשכ"ט) ,עמ'  ;821 – 818דן (הסיפור ,)1974 ,במיוחד עמ'  ;251 – 238דן (החסידי ;)1975 ,י' דן,
לתולדותיה של ספרות השבחים' ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,א' (תשמ"א) ,עמ'  ,100 – 82להלן :דן
(לתולדותיה ,תשמ"א).
 21ז' גריס' ,האמנם מיטב הסיפור כזבו? מקום ספרות השבחים בתולדות החסידות' ,דעת  ,44תש"ס ,עמ' – 85
 ,94להלן :גריס (האמנם ,תש"ס); ז' גריס' ,דמותו ההיסטורית של הבעש"ט בין סכין המנתחים של ההיסטוריון
למכחולו של חוקר הספרות' ,קבלה ,5 ,תש"ס ,להלן :גריס (דמותו ,תש"ס) ,זהו מאמר ביקורת על הגרסה
האנגלית של ספרו של מ' רוסמן 'הבעש"ט מחדש החסידות' (ירושלים ,)1999 ,ובמסגרתו יש התייחסויות
רחבות של ז' גריס לספרות השבחים בכללותה; ז' גריס ,ספר סופר וסיפור בראשית החסידות  :מן הבעש"ט ועד
מנחם מנדל מקוצק ,תל אביב ,1992 ,להלן :גריס (ספר.)1992 ,
 22יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,במיוחד עמ' .437 – 271
 23ג' נגאל ,הסיפורת החסידית ,ירושלים ,תשס"ב ,להלן :נגאל (הסיפורת ,תשס"ב).
 24על ספרות השבחים החסידית ,בעיקר בהקשר להופעתה בדפוס ולהפצתה ראו :י' מאיר ,שבחי רודקינסון,
תל אביב ,2012 ,להלן :מאיר (רודקינסון ,)2012 ,עמ'  .158 – 120י' מאיר מפנה בהערותיו לביבליוגרפיה
רחבה בנושא הדפסתם של קבצי ספורים חסידיים ,ובין השאר לעבודותיהם של ג' נגאל ,ח' שמרוק ,ז' גריס,
ב"צ דינור ,י' מונדשיין ,א' חזן ,ח' בלאך .וראו בספרו עמ'  ,147 – 14הערות ,96 ,83 ,50 ,26 ,22 ,12 ,7 ,6 ,3
.97
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ספרות זו ,השייכת לסוגת סיפורי עם 25,נכתבה במטרה 'לקשור כתרים לדמויותיהם של צדיקים',
כניסוחו של י'

דן26

ולעצב את דמויותיהם כנעלים ומורמים

מעם27.

דמות הצדיק בספרות

השבחים החסידית מאופיינת ביכולות פלאיות .לצדיק יכולת של ידיעה וראיה מופלאה ,יכולת
ריפוי פלאית יכולת לחולל מופתים ויכולת לתקשר עם ישויות

חיצוניות28.

לפי י' דן ,מעשיו

האמיתיים ,המציאותיים של הצדיק 'לובשים אופי מסתורי ומקבלים פירוש מיתי החורג מגדר
הטבע ,וסיפורים ישנים ,שנוצרו בלי קשר אל הצדיק והחסידות ,מצטרפים אל המסכת ויוצרים
מיתוס שלם [ ]...המתאר את מפעלו העל-אנושי ואת דמותו הנשגבה של הצדיק

החסידי'29.

דברים

אלה של י' דן ,מפנים אל מאפיין נוסף של ספרות השבחים החסידית והוא – קליטת מסורות
ספרותיות קדומות הן מהתרבות היהודית והן מהתרבות
ע'

יסיף31

הנוצרית30.

פירט את התימות הרווחות בסיפורי השבח החסידיים :עקרות ופניה אל הצדיק ,הצדיק

המספר ויודע נסתרות ,גזירת מלך על קהילה יהודית ,קהילה הניצלת מצרה באורח פלא ,ילד בעל
תכונות לימוד מופלאות ,אפיפיור יהודי ,תינוק שנשבה בין הגויים ומגלה את האמת שביהדות,
שקילת מעשיו של אדם עם הגיעו לעולם הבא ,הגלגול באדם חי למטרת תיקון ,צדיק גוזר והקב"ה
מקיים.
כמו כן מנה ע' יסיף 32ארבעה טיפוסי דמויות המופיעים תדיר בספרות השבחים החסידית:
א .גבירים ,פרנסים ,סוחרים גדולים .ב .עניים ,פשוטי עם ,בעלי מלאכה ופושטי יד ג .הצדיקים
ומלוויהם (התלמידים ,החסידים) .ד .גויים – אצילים ,פריצים ,מלכים .לטענתו של ע'

יסיף33,

בין

 25יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ'  ;404 – 401ר' דביר-גולדברג ,הצדיק החסידי וארמון הלויתן ,תל אביב,2003 ,
להלן :דביר-גולדברג (הצדיק ,)2003 ,עמ' .15 – 14
 26דן (לתולדותיה ,תשמ"א) ,עמ' .84
 27י' דן כתב כי אין הנמקה רעיונית להערצת הצדיק .הסיפור החסידי ,לדבריו ,מטיף להערצת הצדיק על ידי
התבוננות בדוגמא האישית של צדיק זה או אחר ,דן (הנובילה ,)1966 ,עמ'  .9לעומתו טען ע' יסיף כי העובדה
שסיפורי שבחים הם הסוגה המרכזית בסיפורת החסידית 'תואמת את התורה החסידית ,ואת מרכזיותו של
הצדיק החסידי בתוכה' .ראו :יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .412
 28בענין זה כתב י' דן כי בסיפורי השבח יש ריבוי מוגזם של מעשי פלא ומעשי ניסים ,תופעות מאגיות ועל
טבעיות .לטענתו הדבר נובע ממקומה המרכזי של העלילה בתחרות בין מספרי הסיפורים שכן הסיפורים לא
התרכזו באישיותו ובאופיו של חכם זה או אחר ,אלא התפתחו מכוח העלילה .כדוגמא הוא מביא סיפור
מפורסם על תחרות כישוף שבנוסח אחד שלו ,הגיבור הוא הבעש"ט ובנוסח אחר – הרמב"ם .ראו :דן
(לתולדותיה ,תשמ"א) ,עמ'  .86 - 85ז' גריס הביע עמדה אחרת בנושא דמות הצדיק וטען כי דווקא סיפורי
צדיקים המציגים אותם בחולשותיהם וש'התבונה לא ניתנה רק להם' ,יקרבו את השומעים .בכך ,טען גריס,
ימשיכו הסיפורים מסורת מקראית ומדרשית שמתארת את גיבורי האומה כבני אדם בעלי חולשות ולא
כאידיאלים ללא מתום .גריס (האמנם ,תש"ס) ,עמ'  91וכן גריס (דמותו ,תש"ס) ,עמ' .442 – 438
 29דן (הנובילה ,)1966 ,עמ' .14
 30בנושא זה ראו :דן (הנובילה ,)1966 ,עמ'  ;14 ,10 – 9ל' הונקו' ,ארבע צורות של הסתגלות למסורת' ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי ,ג' ,סיון תשמ"ב ,עמ'  ,156 – 139להלן :הונקו (ארבע ,תשמ"ב); יסיף (סיפור,
תשנ"ד) ,עמ'  ;412 – 411גריס (האמנם ,תש"ס) ,עמ'  ;90גריס (דמותו ,תש"ס) ,עמ' .436 ,414
 31יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .435 – 433
 32שם ,שם.
 33שם ,שם.
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הטיפוסים השונים מתגלים קונפליקטים שבהם מתווך הצדיק וכך מציג הסיפור החסידי את
הצדיק לא רק כדמות נעלה אלא גם כמי ששולט בסדר החברתי.
למאפיינים אלו שצויינו לעיל ,נוסיף כי רבים מסיפורי השבח החסידיים נפתחים בשרשרת
המסירה שלהם שיש בה משום עדות על מהימנותם של הסיפורים ,ולמעשה באה למלא את תפקיד
ה'הסכמות לספר' 34שהיו נהוגות בפתח חיבורים נדפסים ונתנו גושפנקה של היתר לקרוא בהם.
מהימנותו של הסיפור מבוססת על מספרים מוסרים ששמותיהם ידועים ומוכרים .ככל שהמספר
המוסר הראשון קרוב לזמן התרחשות הסיפור ,כך אין ספק

באמינותו35.

ע'

יסיף36

כתב כי

'הסיפור ראוי להישמע רק אם הוא מהימן ,כלומר התרחש כפי שסופר כאן .אין למהימנות זו
ביסוס אלא על נאמנותם של המספרים המוסרים :וככל שיהיו קרובים יותר לאירוע [ ]...ובעיקר
יראי שמים [ ]...כן אפשר לבטוח יותר במסופר על ידם'.
בספרות השבחים על ר' אהרן רוקח מבלז ניכרים תהליכים של הליכה בעקבות התבניות
המסורתיות של הספרות ההגיוגרפית לצד תהליכים של שינוי .ואכן בסיפורים רבים ניתן למצוא
תימות

ומוטיבים37

האופייניים לספרות השבחים .ר' אהרן רוקח מבלז מתואר בסיפורים אלה

כבעל יכולות של ידיעה מופלאה וריפוי

חולים38,

וכך מעוצבת דמותו כצדיק בעל תכונות

האופייניות לצדיקים שקדמו לו בסיפורי השבחים החסידיים 39.כמו כן הקפידו מלקטי הסיפורים,
הן י' קלפהולץ והן א' פרלוב ,להקנות לסיפוריהם אמינות .יש סיפורים שבהם מפורטת שרשרת

 34הסכמה לספר מקובלת בספרות התורנית והיא מכתב לוואי המופיע בתחילת הספר בו מעידה אישיות
תורנית חשובה על טיב הספר .נ' רקובר כתב כי להסכמות היו מספר מטרות :דברים בשבח הספר ,מתן הכשר
להדפסת הספר ואיסור על אחרים לחזור ולהדפיס את הספר ,כלומר – שמירה על זכויות יוצרים .ראו :נ'
רקובר ,ה"הסכמות" לספרים כיסוד לזכות היוצרים ,ירושלים ,1970 ,להלן :רקובר (ההסכמות ,)1970 ,עמ' ב'.
על מקומו של מוסד ההסכמות בתחום הקנין הרוחני וזכויות יוצרים ראו :מ' בניהו ,הסכמה ורשות בדפוסי
ויניצאה ,ירושלים ,תשל"א ,להלן :בניהו (הסכמה ,תשל"א); נ' רקובר ,זכות היוצרים במקורות היהודיים,
ירושלים ,1991 ,להלן :רקובר (זכות.)1991 ,
 35על מקומם וחשיבותם של המספרים בספרות השבחים החסידית ראו גם :אורון (האישה ,תשס"ב); מאיר
(רודקינסון ,)2012 ,עמ' .137 – 134
 36שם ,עמ' .405 – 404
 37הגדרת המונח מוטיב בספרות העממית היא על פי ד' נוי' :החלקיק הקטן ביותר של העלילה הסיפורית
החוזר בסיפורים שונים ,בהקשרים שונים ובמרחבי תרבות שונים' .ראו :נוי (הסיפור ,תשכ"ח) ,עמ' .15
 38ראו לדוגמא :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד ,עמ' רעז-שנג; פרלוב (בקדושתו תשס"ז-תשס"ח) ,א,
עמ' רסג-שנז; כרך ב ,עמ' קלב-קצא.
 39בניתוח מאפייני הצדיק בדמותו של ר' אהרן רוקח עשיתי שימוש בתקציר המפתח למוטיבי הספרות
העממית של ד' נוי( ,להלן :תקציר נוי) המיוסד על מפתח המוטיבים לספרות העממית של תומפסון ועל מפתח
המוטיבים לספרות התלמודית והמקרא (דיסרטציה ,1954 ,ארה"ב) .בדיסטרציה זו ,מאת ד' נוי ,נעשה ניסיון
להתאים את השיטה הבינלאומית לצרכיו המיוחדים של חקר אגדת ישראל .ראו :נוי (מבוא ,תשכ"ו) ,עמ' – 22
 S. Thompson, Motif_index of Folk-Literature, Copenhagen, 1955 ;59להלן :תומפסון (מוטיבים;)1955 ,
D. Neuman (Noy). Motif-Index of Talmudic-Midrashic Literature. Dissertation. University of Indiana,
 ,1954להלן :נוי (אינדקס.)1954 ,

 - 15המסירה40

ויש סיפורים הכוללים פרטים על כתובות מגוריהם של המספרים ,או של החסידים

שנושעו בזכות פועלו של ר' אהרן רוקח

מבלז41.

לצד סיפורי שבח אופייניים אלה מצויים סיפורים שיש בהם ייחוד ,בעיקר בכל הנוגע לתכונות
הצדיק .סיפורים אלה רווחים במיוחד בהקשר לתקופת השואה בה יכולותיו הפלאיות של ר' אהרן
רוקח כצדיק לא באו לידי ביטוי .לכן סיפורי שבח אלה אינם עוסקים ביכולותיו הפלאיות של ר'
אהרן רוקח ,אלא במעשי ניסים שארעו לו במהלך תקופת

השואה42.

בענין זה של שימור

המסורות מחד גיסא וחדשנות מאידך גיסא כתב ע' יסיף כי 'אין לראות בסיפור החסידי כאילו
הוא רק שואל סיפורים מן המסורות הקודמות ומתאים אותם לעולמו .הוא אף אורגניזם תרבותי
הבונה את עצמו על ידי יצירה

חדשה'43.

המקורות
במחקר זה השתמשתי במקורות משישה סוגים:
 .1מקורות מבית בלז – ביוגרפיות חסידיות על ר' אהרן רוקח שנכתבו בידי חסידיו; חוברות
פנימיות של חסידות בלז המגוללות את קורות חייו של הרבי מבלז ורואות אור לציון יום השנה
למותו; ספרים על קורותיו בשואה ופרסומים פנימיים של חסידות בלז ,הרואים אור לציון יום
הגעתו לארץ.
 .2מקורות של כותבים חסידיים שאינם נמנים עם חצר בלז – קבצי סיפורים של כותבים
חסידיים ,שליקטו סיפורים על אדמו"רים שונים וכללו בספריהם גם סיפורים על ר' אהרן רוקח
מבלז.
 .3מקורות היסטוריים – ספר הזכרון של בלז ,פנקסי הקהילות של פולין הרלוונטיים לקורות חייו
של הרבי מבלז וערכים אנציקלופדיים.
 .4ספרי זכרונות – עשרות מחסידיו של הרבי מבלז כתבו ספרי זכרונות אישיים בהם סיפרו על
מפגשיהם איתו .לצד הזכרונות האישיים ניתן למצוא לא פעם סיפורים שכותב הזכרונות שמע על
ר' אהרן רוקח וכלל אותם בספרו.

 40ראו לדוגמא :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' ל ,לד ,לז ,מב ,פ' ,קכד ,קלח ,קמג ועוד רבים; א'
פרלוב מציין בסופו של כל סיפור מי היה המספר או מאיזה מקור הועתק הסיפור.
 41ראו לדוגמא :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כא ,קלח ,קמב ,קמו ,קמט ,רכה ועוד רבים .ציון
הכתובות המדויקות אופייני לסיפורי השבח שזמן התרחשותם הוא בתקופת מגוריו של ר' אהרן רוקח בישראל
משנת  1944ועד מותו בשנת .1957
 42על תהליכי שימור ותמורה בסיפור העממי ראו :ג' חזן רוקם' ,חקר תהליכי התמורה בסיפור העממי' ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי ג' ,סיון תשמ"ב ,עמ'  ,137 – 129להלן :חזן רוקם (חקר ,תשמ"ב); הונקו (ארבע,
תשמ"ב).
 43יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .431
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 .5עיתונות חרדית  -בעיקר גליונות 'המחנה החרדי' ,השבועון של חסידות בלז ,וכתב העת 'אור
הצפון' גם הוא של חסידות בלז ,באמצעותו נחשפו בפני חומרים מארכיונה של חסידות זו שהופיעו
בכתבות שפורסמו בו .למרות נסיונות חוזרים ונשנים שלי לקבל רשות להשתמש בארכיון של
חסידות בלז ,הדבר לא עלה בידי .במהלך שנה שלמה ניהלתי מגעים עם אדם ממקורבי האדמו"ר
הנוכחי שהבטיח לטפל בנושא אך דחה אותי בלך ושוב .לכן כתב העת 'אור הצפון' שימש מקור
חשוב ויחיד ,אם כי מוגבל ,למסמכים ,מכתבים וזכרונות אישיים הנוגעים לר' אהרן רוקח.
נוסף על שני מקורות אלה מבית בלז ,עשיתי שימוש בעתונים חרדים כלליים ובמיוחד בשבועון
'תבונות' (לשעבר 'עולם החסידות'' ,קהילה' ו'משפחה') ,הנוהגים לפרסם את קורות חייהם של
צדיקים ,אדמו"רים ורבנים לציון יום השנה למותם.
 .6מקורות ספרותיים – רוב המקורות הללו מביאים עיבודים ספרותיים לארועים מתוך קורותיו
של הרבי מבלז בתקופת השואה 44.לצידם מצוי גם ספרו של א' אדלר' ,היה צדיק וראו איננו
עוד' 45,המביא זכרונות אישיים של א' אדלר על בלז ,על החצר החסידית בה ובמיוחד על ר' אהרן
רוקח.

הבעייתיות במקורות
הבעייתיות במקורות מבית בלז
ערוב בין ספורי השבח לעובדות היסטוריות  -הסיפורת החסידית הפנימית היא ספרות 'מגויסת'
שכן היא משרתת מטרות גלויות וסמויות .מטרתה הגלויה היא בהנצחת דמותו של המנהיג הדגול.
מטרתה הנסתרת היא בהקניית ערכים חינוכיים ודידקטיים לדורות הבאים על ידי הצגת דמות
מופת היכולה לשמש לקהל קוראי הסיפורים מודל לחיקוי.
לכן ,אחת הבעיות המרכזיות המקשה על שימוש במקורות מבית בלז היא העדרו של קו מפריד
ברור בין השבח לעובדות

ההיסטוריות46.

הביוגרפיה שכתב י' קלפהולץ על הרבי מבלז היא דוגמא

מייצגת לתערובת זו של ספרות שבחים עם עובדות היסטוריות ופרטים מציאותיים השזורים

 44נ' טמיר ,הרבי מבלז וכפילו ,תל-אביב ,1961 ,להלן :טמיר (הרבי מבלז ;)1961 ,י' אליאך ,סיפורי חסידים
מימי השואה ,בני ברק ,תשס"ח ,להלן :אליאך (חסידים ,תשס"ח) .י' אליאך כתבה את הספר המקורי באנגלית
וראו ,Y. Eliach, Hasidic Tales of the Holocaust, New York, 1982 :להלן :אליאך (חסידים;)1982 ,
 ,R. Rietti, A Rose for Reuben, London, 2006להלן :ריאטי (שושנה.)2006 ,
45

א' אדלר ,היה צדיק וראו איננו עוד ,ירושלים ,תשכ"א ,להלן :אדלר (היה ,תשכ"א).

 46יוצא דופן מבחינה זו הוא האלבום ראשי גולת אריאל בו ספורי השבח מופיעים בנפרד תחת הכותרת
'ספורי קודש' .ראו :מ' בריסק (עורך) ,ראשי גולת אריאל ,ירושלים ,תשס"ח ,להלן :בריסק (ראשי ,תשס"ח).

- 17 -

בסיפורי השבח באופן אגבי בטכניקה מתעתעת .הזכרת מקומות ,אנשים וכתובות הופכת את
הסיפורים ליומיומיים ,מציאותיים ולכן מעניקה להם אמינות.
טשטוש בין עובדות לפרשנות – סיפורים רבים על הרבי מבלז עוסקים בתכונותיו ,מנהגיו ואורחות
חייו .סיפורים אלה נמסרים בדרך כלל מפי מספרים שהיו משב"קים (משמשים בקודש) שלו והיו
עדי ראיה לארועי הסיפור .אך המספרים אינם מסתפקים במסירת העובדות כהוויתן אלא נותנים
להן פרשנות הגיוגרפית הנובעת מעמדה של הערצה והתבטלות בפני דמותו של ר' אהרן רוקח.
מנהגו למעט באכילה ובשינה ,הרגלו ליטול את ידיו לעיתים תכופות ,אובססיית הניקיון שלו ,כל
אלה מקבלים פרשנות של קדושה ובונים הילה של מיסתורין סביב דמותו.
היעדר תיארוך  -ברבים מהמקורות לא מצוינים תאריכים בקורותיו של הרבי מבלז .הביטויים
'פעם אחת'' ,כשהיה רבנו ב' ,'...כשעלה אדמו"ר ארצה' ,רווחים בהם ונדרשת הצלבה של מספר
מקורות כדי להגיע לתאריך מסוים .פעמים רבות גם הצלבה כזו לא תעלה תאריך .בנוסף ,גם
במקרים בהם מצוין תאריך ,קיימות מספר גרסאות והדוגמה המובהקת היא תאריך הולדתו של
הרבי מבלז ,שיש לו שלוש גרסאות

47

התעלמות מארועים מתקופת השואה  -כיון שמטרתם של המקורות היא להאיר את דמותו של
הרבי מבלז באור יקרות ,קיימת בהם התעלמות מפרשיות מביכות ויש נסיון לטשטשן .הדוגמא
הבולטת היא פרשת הצלתו בזמן השואה שעוררה פולמוס עז שנים רבות לאחר השואה בגלל
הדרשה שנשא אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,בשמו לפני יהודי בודפשט בכ"ב שבט ,תש"ד,
 .16.1.1944בדרשה זו הסביר הרב מבילגוריי את נסיעתם לארץ ישראל לא כבריחה אלא כמילויה
של משאלת לב ישנה של אחיו ,ואמר בשם אחיו כי ליהודי הונגריה לא יאונה כל רע .דברי הרגעה
אלה התנפצו ב 19-במרץ  1944עם כיבוש הונגריה על ידי גרמניה הנאצית ,ועלו בעשן המשרפות עם
גופותיהם של יותר מ 400-אלף יהודי הונגריה שהובלו אלל מותם באושוויץ-בירקנאו במהלך
שלושה חודשים החל מ.15.5.1944-
המקורות מבית בלז ,שמתייחסים לסיפור הצלתו של ר' אהרן רוקח כאל נס ,בחרו להשתיק פרשה
זו ואינם מתייחסים אליה כלל .מ' יחזקאלי (משה פראגר) שכתב את הספר הראשון על קורותיו

 47לפי גרסה אחת ר' אהרן רוקח מבלז נולד בחודש אלול תר"מ (אוגוסט  .)1880יש הגורסים כי נולד בחודש
טבת תר"מ ,ולפי גרסה שלישית ,הוא נולד בשנת תרל"ח (.)1878
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של הרבי מבלז בתקופת השואה 48מתעלם לחלוטין מפרשיה זו .ב' לנדוי ונ' אורטנר 49פרסמו את
הדרשה בספרם על ר' אהרן רוקח ,אך השמיטו ממנה את דברי ההרגעה.
גם בימינו אלה מנסה חסידות בלז להסביר ולהצדיק את הדרשה בבודפשט' .המחנה החרדי',
עיתונה של חסידות בלז ,הביא דברים שנשא ר' יששכר דב רוקח ,האדמו"ר הנוכחי של חצר בלז
בכנס מיוחד שהתקיים בשנת

50.1998

בין השאר הוא יצא נגד ממשלת ישראל שמרגיעה את העם

בעזרת טילי פטריוט המוצבים בארץ והישווה בין ההרגעה הפסולה של ממשלת ישראל לבין
ההרגעה הראויה של ר' אהרן רוקח מבלז בבודפשט' :להרגיע אינו דבר פסול אלא שצריך לעשות
זאת בהשכל ודעת [ ]...היהודים תושבי הונגריה חרדו מאד [ ]...כי אם הצדיק נוסע מהונגריה
סימן שרואה עננים שחורים מאפילים את שמי יהודי הונגריה; מרן דודי חשב מה עליו לומר –
שיברחו? לאן יברחו? הלא כל המדינות חסמו שעריהן בפניהם .נותרה ברירה אחת ,לעודד אותם
ולחזקם ואולי יחוס ,אולי ירחם ה' ]...[ .כך מרן דודי ז"ל התפלל וביקש וציפה שהנאצים ינחלו
מפלה מהירה וכל יהודי הונגריה ינצלו .ולכן שלח את אבי ז"ל לצאת ולחזק את היהודים .זאת
עשה בתוך דרשת הפרידה המפורסמת שלו שאין כוונת מרן שבורח מהונגריה אלא שרצון הצדיק
לנסוע לארץ ישראל בגלל קדושתה ובגלל ששם יתקבלו תפילותיו יותר מבחו"ל לישועת לכלל
ישראל"51.

הבעייתיות בספרי הזכרון  -א' ויין התייחס לבעיות שונות הנוגעות לשימוש בספרי הזכרון
כבמקור52.

אחת הבעיות המתודולוגיות נוגעת לעריכה ולבחירת החומר .לא תמיד ,מציין ויין,

נשמר יחס ביקורתי למסמך ,לתעודה ,לדברי זכרונות ולעדויות .פעמים רבות אין הפרדה בין חומר
עובדתי להגיגי לב אישיים של הכותבים.
הבעייתיות בספרי זכרונות אישיים  -ספרי הזכרונות האישיים הם מקור מצוין לליקוט פרטים
נוספים הנוגעים לרבי מבלז כיוון שכותביהם מתארים ,לא אחת ,בפרטי פרטים אירועים
שבמקורות הכלליים זוכים לאיזכור קצר .אחת הדוגמאות היא יומנו של י' בייגלאייזן ,חסיד בלז,
המתעד את ביקורו אצל הרבי מבלז בשבתו בישראל .י"י בייגלאייזן מתאר לפרטי פרטים את
 48מ' יחזקאלי (משה פראגר) ,הצלת הרבי מבלז מגיא ההריגה בפולין ,ירושלים ,1960 ,להלן :יחזקאלי
(הצלת.)1960 ,
 49ב לנדוי נ' אורטנר ,הרב הקדוש מבעלזא – פרקים מתולדות חייו ,ירושלים ,תשכ"ז ,להלן :לנדוי ואורטנר
(הרב ,תשכ"ז).
 50הכנס התקיים בט' שבט ,תשס"ח .ראו :י' אייכלר' ,האדמו"ר בכינוס י"ח שנים לייסוד מוסדות הקהילה ובית
הדין לקהל מחזיקי הדת' ,המחנה החרדי ,מס'  ,865ט' שבט תשנ"ח ,עמוד ראשון.
 51שם ,שם.
 52א' ויין' ,ספרי הזיכרון כמקור לחקר תולדות קהילות ישראל באירופה' ,יד ושם קובץ מחקרים ,ט' ,תשל"ג,
עמ'  ,222 – 209להלן :ויין (זיכרון ,תשל"ג).
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ארוחות השיריים ,השעות בהן נערכו ,מצטט דברים שנאמרו ,נוקב בשמות משמשיו של הרבי
מבלז ועוד .על כן ,היומן ,שנכתב תוך כדי מסעו ,אמין ביותר בפרטיו .עם זאת ,יש לזכור שהכותב
היה חסיד בלז ,דבריו נכתבים מתוך הערצה לרבי ורוויים בביטויים אופייניים לספרות השבחים.
הבעייתיות בעיתונות

החרדית53

 -העיתונות החרדית ,כמו הסיפורת החסידית ,מהווה את שופרה

של הקהילה בתוכה ועבורה היא נכתבת ולכן לוקה בכל התסמינים של ספרות השבחים .העיתונות
החרדית על גווניה השונים היא מקור טוב לאינפורמציה על המנהיגות החסידיות ,אך יש להביא
בחשבון שהיא מגישה לקורא ערוב של עובדות היסטוריות עם ספורי שבח תחת המטריה
ה'אוביקטיבית' לכאורה של כתבה עיתונאית.
גם הכתבות האינפורמטיביות לוקות בכתיבה רגשנית מתוך התבוננות רומנטית ואידילית .דוגמה
אחת היא הדיווחים על בר המצווה של שלום רוקח ,נכדו של יששכר דב רוקח ,האדמו"ר הנוכחי
של חסידות בלז שהיו גדושים בביטויים כמו 'שמחה
גדולה'55,

'החשמל שעמד

עילאית'54,

'התרגשות רבה' ו'שמחה

באוויר'56.

בעיה נוספת היא חוסר אמינות בעריכה של העיתונות החרדית .דוגמא אחת היא כתבה
שהתפרסמה במוסף 'כותרות' של השבועון 'המחנה החרדי' ,בטאונה של חסידות בלז .כותרת
הכתבה היתה' :חשיפה :עובר אורח מביע את התרשמותו מהווי חצר הקודש בבעלזא בימים
מקדם' 57.בכתבה הופיע קטע מזכרונותיו של ד"ר יוסף פטאי שפורסם כבר בספר הזכרון של
בלז58.

הכותרת 'חשיפה' ,המקובלת בעיתונות רק במקרים של פרסום ראשוני ,מטעה את הקורא

לחשוב שזהו סיפור ראשון ובלעדי של 'המחנה החרדי'.

 53על העיתונות החרדית בארץ ראו :ב' לנדוי' ,פרקים בתולדות העתונות החרדית' ,המודיע ( ,)3.2.1984עמ'
ו ,י ,להלן :פרקים ( ;)1984מ' מיכלסון' ,עתונות חרדית בישראל' ,קשר  ,8נובמבר  ,1990עמ'  ,22 – 11להלן:
מיכלסון (עתונות ; )1990 ,י' אלפסי"' ,מחזיקי הדת" ,השבועון הדתי הראשון' ,ספר השנה של העורכים
והעיתונאים בכתבי העת בישראל ( ,)1990-1991תל-אביב ,1991 ,עמ'  ,203 – 193להלן :אלפסי (מחזיקי,
 ;)1991י' רוט ' ,זכות הציבור שלא לדעת' ,ספר השנה של העורכים והעיתונאים בכתבי העת בישראל ,תשנ"א-
תשנ"ב ( ,)1991תל-אביב ,1992 ,עמ'  ,111 – 109להלן :רוט (זכות ;)1992 ,י' פרידמן' ,למה עתון חרדי' ,ספר
השנה של העורכים והעיתונאים בכתבי העת בישראל ,תשנ"א-תשנ"ב ( ,)1991תל-אביב ,1992 ,עמ' – 165
 ,168להלן :פרידמן (למה עתון ;)1992 ,א' צרפתי' ,עתונות בשירות המשיח' ,קשר  ,)1998( 24עמ' ,27 – 16
להלן :צרפתי (המשיח ;)1998 ,י' פריצקי (עורך) ,על העתונות החרדית ,תל-אביב ,2001 ,להלן :פריצקי (על
העתונות ;)2001 ,ק' קפלן" ,רבות רע"ות" צדיק"  :קוים לתולדות העיתונות החרדית בישראל ,למאפייניה
ולהתפתחותה ,תל-אביב ,2006 ,להלן :קפלן (רבות.)2006 ,
 54י' רייניץ' ,דובר שלום לכל זרעו' ,בקהילה ,כ"ט אדר א ,תשס"ח עמ' .28
 55י' לנדסמן"' ,מזל טוב" זעקו החסידים' ,משפחה ,כ"ט אדר א' תשס"ח ,עמ' .15 – 14
 56א' ארליך' ,בית צדיקים יעמוד' ,שעה טובה ,פרשת פקודי תשס"ח ( ,)6.3.2008עמ' .30
 57מ' בלום (עורך)' ,חשיפה :עובר אורח מביע את התרשמותו מהווי חצר הקודש בבעלזא בימים מקדם',
כותרות (שבועון 'המחנה החרדי) ,פרשת נשא ( ,)5.6.2008עמ' .3 – 2
 58י' פטאי' ,שבת בבלז' ,בלז ,ספר זכרון ,תל-אביב ,1974 ,עמ' .168 – 162

- 20 -

מבנה העבודה
העבודה מחולקת לארבעה פרקים .הראשון בהם הוא סקירת מחקר ושלושת הפרקים הבאים
מחולקים לתת פרקים כפי שיפורט להלן.

פרק ראשון – סקירת מחקר
פרק זה מציג את המחקרים שנכתבו על חסידות בלז ועל ר' אהרן רוקח מבלז .ספרות המחקר על
חסידות בלז היא מועטה ביותר משתי סיבות .1 :אדמו"ריה של חסידות בלז לא כתבו את תורתם,
ולא הותירו אחריהם תורה כתובה שהינה כלי מחקרי חשוב .דבר זה המעיט את ענין החוקרים
בחסידות בלז .2.חסידות בלז נמנית על חסידויות המאה התשע עשרה ,שנחשבו בעיני החוקרים
לחסידויות בעלות דימוי שלילי ולא מעניינות.
ספרות המחקר על ר' אהרן רוקח מבלז היא רבה ,אך עוסקת רק בקורות חייו בתקופת השואה
ומתמקדת באפיזודה אחת מהימים ההם  -הדרשה שנשא אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,בשמו
בבודפשט בינואר  1944לפני עזיבת האחים את העיר בדרכם לארץ ישראל .הדיון האקדמי בדרשה
גלש מעבר לניתוח הטקסט ולפרשנותו ועסק בסוגיה הטעונה של בריחת רבנים מאירופה בתקופת
השואה .על כן כלולה בפרק זה גם סקירת מחקר על דפוסי פעולתה והתנהגותה של המנהיגות
הדתית בזמן השואה .אין זו סקירה מפורטת אלא תמונה כללית של המחקר שכן ההנהגה הדתית
בתקופת השואה איננה מעניינה של עבודה זו .יחד עם זאת ,סקירה כנ"ל תבליט את העובדה כי
הדיון ביציאת הרבנים מאירופה הכבושה ,התמקד בר' אהרון רוקח מבלז ,על אף שהוא לא היה
המנהיג הדתי היחיד שנמלט מאירופה בתקופת השואה.
פרק שני – קווים לדמותה של חסידות בלז
פרק זה מציג קווים מאפיינים לדמותה של חסידות בלז .ברצוני להדגיש כי הפרק אינו עוסק
בהיבט הסוציולוגי של חסידות בלז ומהווה פרק רקע בלבד לדיון בר' אהרן רוקח .האיש והחצר
קשורים קשר בל יינתק לא רק בשל היותו מנהיגה של חסידות בלז ,אלא מכיוון שהוא ,כמו
אבותיו אדמו"רי בלז ,היה תוצר של תפישת עולם ,אורחות חיים ומרחב גיאוגרפי שעיצבו את
דמותו והשפיעו על פועלו.
הפרק מתחלק לשלושה חלקים .1 :סקירת תולדותיה של חסידות בלז ,שמתמקדת בארועים
המרכזיים מאז כינונה ועד ימינו;  .2תיאור העיירה והחצר מאז ימיו של ר' שלום רוקח ,מייסד
חסידות בלז ,ועד חורבנה בתקופת השואה;  .3מאפייניה של חסידות בלז :א .שמרנות; ב .אורחות
חיים ומנהגים; ג .היחס לציונות.
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פרק שלישי – תולדות האדמו"רים לבית רוקח
פרק זה מציג את ייחוסו המשפחתי של ר' אהרן רוקח ,ועוסק בשושלת המשפחתית של אדמו"רי
בלז :ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז והאדמו"ר הראשון; ר' יהושע רוקח ,האדמו"ר השני; ר'
יששכר-דב ,האדמו"ר השלישי ואביו של ר' אהרן רוקח.
הפרק מתמקד במקורות הספרותיים ,ומציג את תרומתם בבניית דמותם ההיסטורית של
אדמו"רי בלז ובעיצובם כדמויות מופת .מוגשת סקירה קצרה של תולדות חייהם ולאחריה קווים
לדמותם העוסקים בשני מישורים .1 :אישיותם כמנהיגי חצר בלז;  .2תכונותיהם כצדיקים לאור
מאפייני דמות הצדיק במסורות החסידיות.
הפרק מתחלק לארבעה חלקים שהראשון בהם עוסק בתולדותיה של משפחת רוקח ושלושת
האחרים עוסקים בתולדותיהם ובדמותם של שלושת אדמו"רי בלז ,כל חלק מוקדש לאדמו"ר
אחד לפי הסדר הכרונולוגי.
פרק רביעי – קוים לתולדות חייו ולדמותו של ר' אהרן רוקח
פרק זה ,שהינו הפרק המרכזי במחקר זה ,מציג את תרומתם של הסיפורים המופיעים במקורות
השונים בבניית דמותו ההיסטורית של ר' אהרן רוקח

מבלז59.

הוא עוסק ביסודות הפואטיים

המופיעים בסיפורים על קורות חייו של ר' אהרן רוקח מבלז ועל דמותו ,תוך התייחסות לנושאים
ולמוטיבים ההגיוגרפיים המופיעים בהם .ניתוח הסיפורים על ר' אהרן רוקח נעשה תוך השוואתם
לעובדות ההיסטוריות מתוך קורות חייו.
הפרק מחולק לחמישה חלקים בהתאם לתקופות חייו של ר' אהרן רוקח:

 59סיפורי השבח על ר' אהרן רוקח מבלז שייכים לסוגת האגדה הביוגרפית המציבה במרכז העלילה את
הדמות המרכזית ,קורותיה ,תכונותיה ומעמדה החברתי .ע' יסיף כתב כי אין לראות באגדות ביוגרפיות מקור
לעובדות ואין לדעת האם הן משקפות את הביוגרפיה של הגיבורים ,אך הן משקפות את האופן בו נתפשו
בחברה המספרת את האגדות .ראו :יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ'  .351 – 350גם ז' גריס טען כי ספרות השבחים
משקפת את דמות מנהיגי החסידות כפי שנתפשו בתודעת הציבור החסידי .גריס (האמנם ,תש"ס) ,עמ'  .91על
הקשרים והיחסים בין המקורות הספרותיים (הספרות ההגי וגרפית) למקורות ההיסטוריים ניתן למצוא מחקרים
רבים ואציין חלק מהם המתייחסים לדמותו של הבעש"ט אך יכולים לשמש גם אותנו במחקרנו .ג' שלום קבע
נקודת מפנה בהתייחסות לספר 'שבחי הבעש"ט' כאשר הקביל מסורות חסידיות על דמות הבעש"ט ,לסיפורים
שבספר 'שבחי הבעש"ט' ו קבע כי יש לנהוג זהירות במסורות החסידיות אך אין לפסול אותן .בכך קבע ג' שלום
את ספר 'שבחי הבעש"ט' כמקור שגם ממנו ניתן לדלות פרטים על דמותו ההיסטורית של הבעש"ט .ראו :ג'
שלום' ,דמותו ההיסטורית של ר' ישראל בעל-שם טוב' ,דברים בגו ,תל-אביב  ,1976עמ'  ,324 -287להלן:
שלום (דמותו .)1976 ,בנושא זה ראו גם :ע' אטקס ,הבעש"ט ההיסטורי' -בין רקונסרוקציה לדקונסטרוקציה',
תרביץ  ,10חוברת ג' (ניסן-סיון תשנ"ז) ,עמ'  ,436 -433להלן :אטקס (הבעש"ט ,תשנ"ז); ז' גריס' ,בין ספרות
להיסטוריה :הקדמות לדיון ועיון בשבחי הבעש"ט' ,טורא ,ג' ,1994 ,עמ'  ,181 – 153להלן :גריס (בין;)1994 ,
ר' אליאור' ,יחודו של הבעש"ט – מיתולוגיה ,ביבליוגרפיה ,עובדות ותדמיות' ,חירות על הלוחות ,תל אביב,
 ,1999עמ'  ,98 – 84להלן :אליאור( ,ייחודו ;)1999 ,על דמותו של הבעש"ט ראו :מ’ רוסמן ,הבעש"ט מחדש
החסידות ,ירושלים  ,1999להלן :רוסמן (מחדש )1999 ,עמ'  ;205 -187ע' אטקס ,בעל השם ,ירושלים,2000 ,
להלן :אטקס (בעל )2000 ,עמ'  .249 -245ראו :ר' אליאור' ,ר' יוסף קארו וישראל בעל שם טוב :מטמורפוזה
מיסטית ,השראה קבלית והפנמה רוחנית' ,תרביץ ,שנה סה ,חוברת ד( ,תמוז-אלול תשנ"ו) ,עמ' ,709 -671
להלן :אליאור (מטמורפוזה ,תשנ"ו); ר' אליאור' ,המהפיכה החסידית' ,חירות על הלוחות ,תל אביב,1999 ,
עמ'  ,114 -99להלן :אליאור (המהפיכה .)1999 ,ר' אליאור ,ישראל בעל-שם-טוב ובני דורו  :מקובלים,
שבתאים ,חסידים ומתנגדים ,ירושלים ,2014 ,להלן :אליאור (ישראל.)2014 ,
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 .1לידתו וילדותו ( - )1880-1893הסיפורים הקשורים לתקופה זו הולכים בעקבות מסורות
ספרותיות עשירות וממשיכים את התבניות המסורתיות של הספרות ההגיוגרפית .המוטיבים
המופיעים בהם מוכרים וידועים מסיפורים על צדיקים מפורסמים שפעלו קודם תקופתו של ר'
אהרן רוקח .מוטיבים אלה משמשים אמצעי בעיצוב דמותו של ר' אהרן רוקח הילד כחוליה
בשרשרת הצדיקים הגדולים ,ומציגים אותו כמי שכבר בילדותו סומן כיורש העתידי של אביו
בהנהגת החצר.
 .2בחרותו ( - )1926 – 1893הסיפורים הקשורים לבחרותו של ר' אהרן רוקח מעצבים את דמותו
כצדיק עוד טרם התמנה לאדמו"ר .המוטיבים המופיעים בהם אופייניים לספרות השבחים
החסידית .רבי אהרן רוקח מוצג כבעל יכולת ידיעה וראיה פלאית ,כמחולל מופתים ,כבעל יכולת
ריפוי פלאי וכפועל ישועות .נוסף על כך ,ר' אהרן רוקח מוצג כאדם רב מעלות .מטרתם של
הסיפורים הללו היא להציג את צדיקותו ולעצב את דמותו כאיש המתאים לרשת את אביו.
 .3תקופת האדמו"רות בבלז טרום השואה ( – )1939 – 1926הסיפורים מתקופת חייו זו של ר'
אהרן רוקח ממשיכים את הקו ההגיוגרפי של הסיפורים מתקופות ילדותו ובחרותו .הם מציגים
בפנינו את הדמות אותה ביקשו הכותבים והמספרים לצרוב בזכרון הקולקטיבי של חצר בלז:
צדיק בעל יכולות מופלאות ,ואדם ומנהיג בעל תכונות נעלות.
 .4קורותיו בתקופת השואה - )1944 – 1939( .הסיפורים על קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת
השואה מציגים תהליך של שבר הדרגתי בדמות הצדיק ,ההולך ומתעצם ככל שהמלחמה
מתארכת .הוא אינו יכול להושיע ,הוא מאבד את יכולותיו הפלאיות ,ממנהיג כריזמטי הוא הופך
לאדם נרדף ,ומצדיק המחולל נסים לדמות פסיבית הנתונה לרחמי שמים .אל מול אבדן יכולותיו
הפלאיות בולטת מגמת המספרים להציגו כמי שנהנה מההשגחה העליונה.
 .5הפרק האחרון בחייו בישראל ( – )1957 – 1944הסיפורים הקשורים לתקופת האדמו"רות
בארץ חוזרים על המוטיבים המצויים בסיפורים מתקופת חייו ומעשיו בבלז ומציגים את ר' אהרן
רוקח כצדיק בעל יכולות פלאיות ,כמנהיג נערץ וכאדם בעל אישיות נעלה .הכותבים החסידיים
העדיפו להתעלם מהשבר שחל בדמותו בתקופת השואה .התייחסות לשבר כזה היתה מפריעה להם
בעיצוב הזכרון הקולקטיבי של חסידות בלז בפרט ושל החברה החרדית בכלל ,חברה שאמורה
לזכור את ר' אהרן רוקח כמנהיג עדה חסידית ,כצדיק בעל יכולות פלאיות וכאדם קדוש.
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נספחים
לעבודה זו מצורפים מספר נספחים:
נספח א – סיפורים על ר' שלום רוקח מבלז.
נספח ב – סיפורים על ר' יהושע רוקח.
נספח ג – סיפורים על ר' יששכר דב רוקח.
נספח ג – .1.קול קורא של ר' יששכר דב רוקח נגד הקמת סמינר לרבנים בלבוב.
נספח ג – .2.קול קורא של ר' יששכר דב רוקח נגד נשים שאינן מתלבשות בצניעות.
נספח ד  -סיפורים על תקופת האדמו"רות של ר' אהרן רוקח בבלז טרום המלחמה.
נספח ד – .1.הסיפור 'שליחות מסתורית' ,כפי שהופיע בעלון שבת של אגוד צעירי חב"ד.
נספח ד – .2.מפת מסלול הבריחה של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה.
נספח ד – .3.סיפור בריחתו של ר' אהרן רוקח מגטו בוכניה.
נספח ד – .4.סיפורים על ר' אהרן רוקח מתקופת חייו כאדמו"ר בלז בישראל.
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פרק ראשון :סקירת מחקר
החיפוש אחר ספרות המחקר על חסידות בלז ועל ר' אהרון רוקח מבלז התבסס על הנחה כי לא נכתבו
על חסידות זו או על אדמו"ריה מחקרים רבים ,שכן אדמו"רי בלז לדורותיהם ,לא השאירו אחריהם
דברי תורה כתובים .ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז והאדמו"ר הראשון שלה ,קבע את הנוהג לא
להעלות את דברי תורתו על הכתב 1ויורשיו הלכו בדרכו .חסרונם של דברי תורה כתובים מפי
אדמו"ריה היה ועודנו אחד המאפיינים המרכזיים של חסידות בלז 2.לדברי א"ד פרידמן ,סופר
ועיתונאי חסידי ,הסיבה לסרובם של אדמו"רי בלז לפרסם בכתב את דבריהם היתה 'כי לא היו
כותבים במדויק ולא בשם אומרו'.

3

העדרה של תורה כתובה שמט כלי מחקרי חשוב לבדיקת מקוריותה ,השקפת עולמה ומאפייניה של
חסידות בלז ,והמעיט את עניין החוקרים בה .משנה כתובה היא קרקע פוריה למחקר ולבדיקת
מקוריותו של הכותב והשקפת עולמו .בהיעדרה ,לא יעמוד לרשות החוקר 'חומר "הראשוני והבסיסי
לו הוא זקוק במחקרו .מכיוון שמשנתם של אדמו"רי בלז לדורותיהם נאמרה בע"פ ולוקטה על ידי
חסידיהם ,ההנחה הראשונית היתה כי חסידות בלז לא 'סיפקה' מושא מחקר אטרקטיבי ולכן ספרות
 1מסורת זו של ר' שלום רוקח ,היתה יוצאת דופן בזמנו שכן עד סוף המאה התשע עשרה ,הספרות התורנית שלטה
בחיי הרוח בריכוזי היהודים הגדולים ביותר ממזרח אירופה .ראו :ז' גריס' ,הספר כסוכן תרבות במאות הי"ח
והי"ט' ,מדעי היהדות ( ,39תשנ"ט) ,עמ'  ,33 - 5להלן :גריס (הספר ,תשנ"ט) ,עמ' .14
 2ענין זה מוזכר לא אחת אצל סופרים מחצר בלז .אח"ש מיכלזון ,מחבר הספר 'דובר שלום' ,על ר' שלום רוקח,
כתב כי ליקט את דברי התורה של ר' שלום רוקח מספריהם של סופרים שונים' :ומצאתי ללקוט שושנים ...מספרים
וסופרים ...דברי ש״ב שר התורה הגה״ק מרן שלום רוקח מבעלזא' ,ראו :אח"ש מיכלזון ,דובר שלום ,פשמישל
תר"ע ,להלן :מיכלזון (דובר ,תר"ע) ,עמ'  .3אחד הספרים ממנו ליקט מיכלזון דברי תורה של ר' שלום רוקח הוא
ספרו של מ"מ קופל ,אהבת שלום תנינא (בעריכת מ' ברגר) ,סיגעט ,תרס"ז ,להלן :קופל (תנינא ,תרס"ז) .גם
כותבים בני זמננו התייחסו להיעדרה של תורה כתובה מבית בלז .י' קלפהולץ כתב' :מרן מהר"ש לא השאיר אחריו
חידושי תורה בדפוס' ,קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) א' ,עמ' פט ,שפג; י' קלפהולץ ,בספרו 'מתורת בלז'
הקפיד לציין על שער הספר ' :על פי הקפדת רבותינו לא להדפיס' ,ראו :י' קלפהולץ ,ספר החסידות :מתורת בעלז,
בני ברק ,תשכ"ה ,להלן קלפהולץ (מתורת ,תשכ"ה) ,שער הספר .מ' בריסק' :חלק גדול מדברי תורתו של רבינו זי"ע
נותרו לפליטה בכתבי יד שונים [ ]...כמו כן מצוטטים ד"ת מרבינו זי"ע בהרבה ספרים ממחברים שונים מגדולי דורו
אשר הסתופפו בצילו' .ראו :מ' בריסק ,ראשי גולת אריאל ,ללא ציון מקום ,תשס"ח ,להלן :בריסק (ראשי,
תשס"ח) ,עמ'  ;19 - 18א"ד פרידמן' :מקובל בפי העולם שאדמו"רי בית בעלזא לדורותיהם הקפידו שלא יכתבו
דברי תורתם בספר [ ]...אך לספח דבריהם בתוך ספר אחר לא הקפידו' .ראו :א"ד פרידמאן' ,אבי עד שר שלום',
מורשה ,323 ,כ"ג אלול תשע"א ,עמ'  ,37 - 32להלן :פרידמן (אבי ,תשע"א) ,עמ'  .36גם חוקר החסידות י' אלפסי
כתב על נוהגם של אדמו"רי בלז לא לפרסם דברים בכתב' :צדיקי בלז לא פרסמו את דברי תורתם והדברים עברו
מפה לאוזן .גם לאחר פטירתם לא פורסמו הדברים .ישראל יעקב קלפהולץ שעשה כל ימיו להפצת תורת בלז ,העיז
לפרסם את תורתו של רבי שלום שלוקטו על ידו מספרים ואנשים בהדפסת סטנסיל – (בני ברק תשכ"ג) "לפי
הקפדת רבותינו ז"ל שלא להדפיס" .גם להדפסה זו התנגד "איש רם מעלה" ולא מצוין מי הוא' .ראו :י' אלפסי,
אנציקלופדיה לחסידות ,ירושלים ,תש"מ-תשס"ה ,להלן :אלפסי( ,אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ד' ,עמ' תרעד .עוד
כתב י' אלפסי' :לפי המקובל בחסידות בלז ,לא הדפיסו צדיקי השושלת את דברי תורתם אולם בדורנו נדפסו
מתורתו (של ר' יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר השלישי של חצר בלז – ע.נ ).בשם "כתבי קודש" בסוף הספר "מוצל
מאש" לרבי מנחם בן ציון הלברשטאם' .ראו :אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' תפח .דברי תורה של
אדמו"רי בלז לדורותיהם מתפרסמים בגיליונות 'המחנה החרדי' ,בטאונה של חסידות בלז ,במוסף 'קוראי עונג',
ובכתב העת 'אור הצפון' גם הוא מבית בלז ,במדורים שונים' :הליכות בקודש'' ,אספו לי חסידי' ,מגדלות מרקחים',
'הוד קדומים' ועוד .מדורים אלה הם לקט של דברי אדמו"רי בלז שהתפרסמו בספרים של כותבים שונים.
 3פרידמן (אבי ,תשע"א) ,עמ' .36
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המחקר על אדמו"ריה בכלל ועל ר' אהרון רוקח בפרט היא מועטה .סיבה שניה למיעוט המחקר היא
העובדה שחסידות בלז נמנית על חסידויות המאה התשע עשרה ,שנחשבו בעיני החוקרים לחסידויות
בעלות דימוי שלילי ולא מעניינות.

4

ואכן ,החיפוש אחר מחקר אקדמי על חסידות בלז הניב תוצאות מועטות ביותר .המחקר היחיד
שנמצא על חסידות בלז הוא מחקרו האנתרופולוגי-חברתי של הסוציולוג ס' היילמן על החרדים
בירושלים 5.היילמן ביקש לענות על השאלה :מי הם החרדים ,ולשם כך ערך תצפיות בקרב קבוצות
חרדיות בירושלים והשתתף בארועים שונים שלהן ,ביניהם הדלקת נר חנוכה ,סעודה שלישית ועוד.
עבודתו של היילמן מחולקת לשלושה שערים שהראשון שבהם – חיי הקהילה – עוסק בחסידות בלז
כדוגמא מייצגת .היילמן לא נימק מדוע בחר בחסידות זו ונראה כי היתה זו בחירה מקרית שכן
בתקופה בה ערך את תצפיותיו האנתרופולוגיות בקרב החרדים בירושלים ,נחגגה בר המצווה של
אהרן-מרדכי ,בנו היחיד של האדמו"ר הנוכחי ר' יששכר-דב רוקח .היילמן השתתף בחגיגת הבר
מצווה 6 ,בהדלקת נר חמישי של חנוכה 7,וב'טיש' של סעודת ערב שבת 8.כיוון שמחקרו של היילמן
עסק בסוציולוגיה של החברה החרדית בכלל ולא בחסידות בלז בפרט ,מסקנותיו הן כלליות ואין בהן
תובנות המייחדות את חצר בלז מחצרות חסידיות אחרות.

9

 4ש' דובנוב חילק את תולדות החסידות לארבע תקופות .1 :הצמיחה ( .2 ;)1781 – 1740הגידול וההתפשטות (1782
–  .3 ;)1815התגברות הצדיקות ומלחמת ההשכלה ( .4 ;)1870 – 1815הירידה המוחלטת משנת  1870ועד ימיו של
דובנוב .על תקופה זו הוא כתב כי ההשכלה האירופית כרסמה בחסידות ,הערצת הצדיקים גדלה אך לא היו
דמויות גדולות ,החסידות איבדה מכוחה ו'זוהי עת הזקנה שלה' .ראו :ש' דובנוב ,תולדות החסידות ,תל-אביב,
תשכ"ז ,להלן דובנוב (תולדות ,תשכ"ז) ,עמ'  .37 – 36ד' אסף כתב כי החוקרים ראו בחסידות המאה התשע עשרה
והמאה העשרים ובעיקר בחצרות החסידיות הגדולות באוקראינה' ,ביטוי להתנוונותה של החסידות למרות שבראש
החצרות החסידיות בתקופה זו עמדו מנהיגים חשובים' .תפישה זו גרמה ,לדעת אסף לעיוות תמונת המחקר שכן
חקר החסידות עוסק בעיקר בראשית התנועה ובהתהוותה ואילו התפשטותה במאה התשע עשרה כמעט שלא
נחקרה .ראו :אסף (דרך ,)1997 ,עמ'  ;23 – 22מ' פייקאז' ראה בחסידות המאוחרת בפולין ,חסידות מנוונת ודן
בבעיות השקיעה והניוון שלה ,ראו :פייקאז' (חסידות ,)1990 ,עמ'  .202 – 181גם ג' בקון התייחס לדלות המחקר
העוסק בחסידות המאה התשע -עשרה ,ראו :ג' בקון' ,החברה המסורתית בתמורות העתים :היבטים בתולדות
היהדות האורתודוקסית בפולין וברוסיה  ,' 1939 – 1850קיום ושבר :יהודי פולין לדורותיהם (בעריכת י' ברטל ,י'
גוטמן) ,ירושלים ,2001 ,עמ'  ,491 – 453להלן :בקון (החברה ,)2001 ,עמ'  ;454הנ"ל ,פוליטיקה ומסורת :אגודת
ישראל בפולין  ,1936 – 1916ירושלים ,2005 ,להלן :בקון (פוליטיקה ,)2005 ,עמ'  .12אחת התופעות המשקפות את
שקיעת החסידות המאוחרת היא הצטרפותם של חסידים לחצר מסוימת מתוך מניעים של כדאיות כלכלית וחברתית
ולא מתוך זיקה נפשית וחברתית-דתית .א"ז אשכולי כתב בהקשר זה על חסידות גור .ראו :א"ז אשכולי' ,חסידות
בפולין' בית ישראל בפולין (בעריכת י' היילפרין) ,ב' ,ירושלים ,תשי"ד ,להלן :אשכולי (פולין ,תשי"ד) ,עמ' 141
– .186
 S. Heilman, Defenders of the Faith, New York, 1992 5להלן :היילמן (מגיני.)1992 ,
 6הארוע התקיים בבנייני האומה בירושלים ,ב 18-באוקטובר  .1988ראו :היילמן (מגיני ,)1992 ,עמ'  .69 - 53קודם
לתיאור הבר מצווה סקר היילמן בקצרה את תולדות חסידות בלז מאז ייסודה על ידי ר' שלום רוקח ועד ימיו של
האדמו"ר הנוכחי ,ר' יששכר-דב .ראו :שם ,עמ' .53 – 47
 7הדלקת הנר התקיימה בבנין הישיבה הישן של חסידות בלז ברח' אגריפס בירושלים .ראו :שם ,עמ' .82 – 70
 8ארוחת ערב שבת זו התקיימה בבנין הישיבה הישן ,ראו :שם ,עמ' .93 – 83
 9שם ,עמ' .50 – 49
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מלבד עבודתו של היילמן ,לא נמצאה ספרות נוספת המתמקדת בחסידות בלז .חוקרים העוסקים
בחרדים במאה העשרים ובעולמם הרעיוני הזכירו אותה באופן אגבי במסגרת דיון כללי על החרדים.
ק' קפלן ,פרסם סקירה על חקר החברה החרדית בישראל 10ובמסגרתה התייחס בקצרה לפולמוס
סביב יציאתם של אדמו"רי בלז ,גור וסאטמר את אירופה בתקופת השואה .קפלן הזכיר כי 'יש
המכנים את העזיבה שלהם בריחה או נטישה של קהל מאמיניהם' 11והפנה למחקריהם של מ' פייקאז'
וא' פרבשטיין 12.עוד כתב קפלן כי בניגוד לחלק מההיסטוריוגרפיה החרדית שתיארה באופן הרואי
את הגעתם של אדמו"רים אלה לארץ ואת פעילותם ,הם היו מותשים פיזית ונפשית ,אך למרות זאת
החלו בשיקום החצרות החסידיות שלהם.
איזכורים של חסידות בלז בהקשרים שונים מצויים גם במחקרו של מ' פרידמן על החברה החרדית.

13

בדיון על הקושי בשיקום החצר החסידית בערים הגדולות בישראל ,שהיו מנוכרות לנוף החברתי שבו
פעלו בעבר ,הזכיר מ' פרידמן את ר' אהרן רוקח מבלז שהתיישב בתל-אביב 14.בדיון על נטייתן של
החסידויות הגדולות להקים שכונות סגורות לחסידיהן ,המספקות את כל הצרכים הכלכליים
והחברתיים ,הוא הזכיר את קרית בלז בירושלים כאחת הדוגמאות 15.כמו כן דן 16מ' פרידמן במאבק
שהציתה הקמתו של ארגון 'מחזיקי הדת' של חסידות בלז ,עם גוף הכשרות שלו .לטענתו שירותי
כשרות הם מקור לעוצמה פוליטית וכלכלית ואמצעי חשוב לקביעת הלגיטימיות של קבוצות
ואוטוריטות דתיות .לכן ,לדעתו ,התפתחו שירותי כשרות נוספים ,ביניהם שירותי הכשרות של
'מחזיקי הדת' ,שהתחרות ביניהם משמשת גם כביטוי של דה-לגיטימציה הדדית.

 10ק' קפלן ,חקר החברה החרדית בישראל :מאפיינים ,הישגים ואתגרים' ,חרדים ישראלים :השתלבות ללא טמיעה?
(בעריכת ע' סיון וק' קפלן) ,ירושלים ותל-אביב ,תשס"ד ,עמ'  ,277 – 224להלן :קפלן (חקר ,תשס"ד) ,עמ'
.238 – 237
 11שם ,שם.
 12שם ,עמ'  ,238הערה .42
 13מ' פרידמן ,החברה החרדית :מקורות ,מגמות ותהליכים ,ירושלים ,1991 ,להלן :פרידמן (החברה.)1991 ,
 14פרידמן (החברה ,)1991 ,עמ' .147
 15שם ,עמ' 154
 16שם ,עמ' .160 – 159
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בניגוד לספרות המחקר המועטה על חסידות בלז ,נמצאו לא מעט מחקרים העוסקים בר' אהרון רוקח
מבלז .עם זאת ,מחקרים אלה מתייחסים אך ורק לתקופה אחת בחייו  -תקופת השואה .נוסף על כך,
המחקרים מתמקדים באפיזודה אחת בקורותיו של ר' אהרון רוקח מבלז בזמן השואה  -הדרשה
שנשא אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,בשמו בבודפשט ב 16-בינואר  ,1944יום לפני עזיבת האחים את העיר
בדרכם לארץ ישראל .הדרשה ,המכונה 'דרשת הפרדה' ,פורסמה בבודפשט בחוברת 'הדרך' 17בי"ג
שבט תש"ד ( 7בפברואר .)1944
היתה זו דרשה ארוכה שנגעה בנושאים שונים ,ביניהם חיזוק האמונה ,עזרה לפליטים ועוד ,אולם
החלק שהצית את הדיון היה ההבטחה כי ליהודי הונגריה לא יאונה כל רע ]...[' :שהצדיק רואה
שתשרה פה לתושבי מדינה זאת מנוחה ושלווה [ ]...כי טוב וכל טוב ואך טוב וחסד ירדוף וישיג את
אחב"י בני מדינה זו'.

18

הפער בין דברי ההרגעה שנאמרו במסגרת דרשת הפרידה ,לבין גורלם של יהודי הונגריה 19עורר
פולמוס אקדמי וציבורי כאחד .הדברים התפרסמו הן בספרות מחקרית והן ברשימות עיתונאיות.

20

 17ליבוביץ' ,הדרך והיא דרשת הפרידה של כ"ק [ ]...מוהר"ר מרדכי רוקח [ ]...הרב דקהל בילגורייא [ ]...וגם דרך
קדושים ,דברי [ ]...מרן אהרן רוקח [ ]...מבעלזא [ ]...טרם עלותם לארץ ישראל ,ערוך על ידי מנחם אהרן
לעבאוויטש ,בודאפעסט ,יג שבט ,תש"ד ,להלן :ליבוביץ (הדרך ,שבט תש"ד) .כחודש לאחר ההוצאה הראשונה,
באדר תש"ד ,ראתה אור מהדורה שניה של הדרשה שכן 'הראשונים כבר ספו ותמו בימים מועטים ,ומכל פנות
ומחנות שואלים ומבקשים את זו הדרך' ,ראו :ליבוביץ הדרך חוברת א' הוצאה חדשה ,ערוך על ידי מנחם אהרן
לעבאוויטש ,בודפשט ,אדר תש"ד ,דברי העורך ,להלן :ליבוביץ (הדרך ,אדר תש"ד) .כמו כן פורסמה מהדורה
שלישית ומקוצרת של הדרשה ,תחת השם 'משמיע ישועה' בעריכתו של נתן צבי פרידמן ,ראו :נ"צ פריעדמאנן,
משמיע ישועה :הוא דרשת פרידה אשר דרש הרב מרדכי-מאטלי רוקח אבד"ק בילגורייא בהסכמתו ובשליחות אחיו
מרן אהרן רוקח הרבי מבעלז ,בודפשט ,תש"ד ,להלן :פרידמן (משמיע ,תש"ד) .אצל מ' פייקאז' מצוין בטעות שמה
'מצמיח ישועה' ,ראו :מ' פייקאז' ' ,גזירות פולין ומנוחה ושלווה ליהודי הונגריה בדרשה חסידית בלזאית בינואר
 1944בבודאפשט' ,כיוונים  ,11אביב תשמ"א–מאי  ,1981להלן :פייקאז' (גזירות ,תשמ"א) ,עמ' .116
 18ליבוביץ (הדרך ,אדר תש"ד) ,עמ' יט.
 19הגרמנים פלשו להונגריה ב ,19.3.1944-כחודשיים לאחר השמעת הדרשה .החל מ 15.5.1944-גורשו לאושוויץ,
יותר מ 434-אלף יהודים ב 147-רכבות .ראו :ר' בראהאם ונ' קצבורג ,תולדות השואה :הונגריה ,ירושלים,1992 ,
להלן :בראהאם וקצבורג (הונגריה ,)1992 ,עמ' .290 ,165
 20הביקורת הציבורית החלה מעל דפי עיתון 'הצפה' בעקבות רשימתו של ש' שיף על מנהגו של האדמו"ר מבלז לא
ללחוץ את ידיהם של ילדים קטנים ,ראו :ש' שיף (נשמה .)2.11.1997 ,א' שפירא קשר נוהג זה לסיפור בריחתו של
האדמו"ר ,והטיל דופי בדמותו כמנהיג ,ראו :א' שפירא (מדוע .)2.1.1998 ,רשימה זו עוררה גל תגובות שהתפרסם
במהלך חודש ינואר  1998מעל דפי עיתון 'הצפה' .עורכיו הקדישו לפולמוס עמודים שלמים תחת הלוגו 'פרשת
האדמו"ר' ,ראו רשימותיהם של ד"מ דרוקמן (פגיעה ,)8.1.1998 ,נ' אורטנר (למה ,)9.1.1998 ,ש' שיף (פרשת,
 ,)9.1.1998א' שפירא (קדוש ,)9.1.1998 ,נ' בעדני (חובת ,)15.1.1998 ,ד' לנדאו (חכמים ,)16.1.1998 ,י' שילת
(הרב ,)16.1.1998 ,א' שפירא (אדוננו ,)16.1.1998 ,י' שפירא (ההסבר ,)16.1.1998 ,מ' אלדר (ההצלה,)29.1.1998 ,
ג' הרפנס (הייתי ,)29.1.1998 ,נ' קצבורג (ספק ,)29.1.1998 ,א' שפירא (חכמים ;)30.1.1998 ,פולמוס בריחת הרבי
חזר לעיתונות בהזדמנויות שונות :מ' שלו פרסם רשימה ב'ידיעות אחרונות' ,בה קשר בין הדרשה ,הבריחה וחתונתו
של אהרן מרדכי ,בנו של אדמו"ר בלז הנוכחי ,ראו :שלו (מיץ פטל ;)6.8.1993 ,פרסומם של ספרים ומאמרים שונים
רלוונטים לנושא הצית את הדיון בעתון 'הצפה' ובעיתונים אחרים חדשות לבקרים .ראו :ח' דויטש (להשתיק,
 ,)13.2.2004י' איזנברג (שני ,)16.4.2004 ,א' שפירא (לא ברוח ,)23.4.2004 ,הנ"ל (מדוע ;)7.5.2004 ,א' גולן (כתב,
 ;)19.1.07נ' אורטנר (האדמו"ר ;)7.2.2007 ,ש' שיף (איפה ;)27.2.2007 ,ע' רובין (לא ניתן ;)16.3.2007 ,א' כהן
(הסתר ,)23.3.2007 ,י' אטינגר (מציל ,)20.4.2009 ,א' סלומון (הריי"צ ;)27.4.2007 ,הדיון לבש פנים עממיות וגלש
גם לאינטרנט .באתר דעת ללימודי יהדות ורוח התפרסמו כמה מן המאמרים הנסקרים בפרק זה ,או חלקים מהם.
ראו:
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קשת התגובות נעה בין התקפות חריפות על נטישתו של האדמו"ר את צאן מרעיתו ,לבין אפולוגטיקה
המצדיקה את הצלתו ,רואה בה נס ומפרשת את דבריו מתוך השקפת עולם דתית.
ר' אהרון רוקח מבלז לא היה האדמו"ר היחיד שחסידיו מילטו אותו מהנאצים בזמן השואה .גם
חסידי גור ,לובביץ' וסאטמר פעלו להצלת אדמו"ריהם 21.כמו כן נמלטו מאירופה אדמו"רים נוספים,
ביניהם ר' אליעזר האגר מוויז'ניץ 22ור' ברוך רבינוביץ ממונקץ' 23,שהגיעו לארץ באפריל ,1944
בעיצומה של המלחמה .אולם נראה שהצלתו של איש מהם לא עוררה פולמוס כה סוער כפי שעוררה
הצלתו של ר' אהרון רוקח מבלז.

פייקאז' (גזירות ,תשמ"א)http://www/daat.ac.il/daat/hungary/document/49/htm :
פייקאז' (הרבנית ,תשמ"ד)http://www/daat.ac.il/daat/hungary/document/48/htm :
אורטנר (דרשה ,תשמ"ב)http://www/daat.ac.il/daat/hungary/document/50/htm :
פרבשטיין (הערות ,תשנ"ח)http://www/daat.ac.il/daat/kitveyet/sde_chem/harabi.htm :
עיקרי הפולמוס התפרסמו באתר דעתhttp://www.daat.ac.il/daat/hungary/pirkey/12.htm :
כמו כן התפרסם שיעור של הרב ת' גרנות בבית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון ,שעיקרו השוואה בין
הרבי מבלז לרב טייכטהל .ראו ת' גרנות 'על הדרשה ועל הפרישה – הרבי מבעלז והרב טייכטאל אל מול השואה',
http://www/etzion.org.il/vbm/12-shoa/06belz.doc
שיעורים על שואה ואמונה:
21

על הצלת הרבי מגור ,ר' אברהם מרדכי אלתר ,ראו :מ' יחזקאלי ,נס ההצלה של הרבי מגור :סיפורו של עד
ראיה ,ירושלים ,תשי"ט ,להלן :יחזקאלי (נס ,תשי"ט) מ' יחזקאלי הוא שם העט של משה פראגר (.)1984 – 1909
נולד בפראגה ,פרבר של וורשה ,פולין ,משנות העשרים היה עיתונאי ,ממייסדי העיתון דאס יידישע טאגסבלאט,
של אגודת ישראל ,השתתף במבצע הצלתו של הרבי מגור והגיע איתו ארצה בשנת  .1940ממקימי גנזך השם (בני
ברק .)1963 ,בין השנים  48-42שירת בהגנה .במסגרת זו ביקר בשנת  1947במחנות עקורים באירופה .בעקבות
ביקור זה נרתם לפעילות למען הקמת יד ושם ,בגלל החובה שחש להנציח את שואת ישראל .כתב בעיתונים חרדים,
דתיים וכלליים .היה עורכו של ירחון בית יעקב בכל שנות קיומו (תשי"ט-תש"מ) .על מ' פראגר ראו הביוגרפיה
המחקרית שנכתבה עליו :מ' איזנברג ,השואה כמוטיב מכונן בדרכו הפרטית והציבורית של משה פראגר – דמות
מפתח חרדית ביישוב ובישראל ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,בר אילן ,רמת גן ,תש"ע ,להלן:
איזנברג (פראגר ,תש"ע); על הצלת הרבי מסאטמר ,ר' יואל טייטלבוים ,ראו :א"א שטרן ,קונטרס נס ההצלה של
רבינו הקדוש אשר ניצל מיד הרשעים ביום כ"א כסלו תש"ה ,ניו-יורק ,תשס"ד ,להלן :שטרן (קונטרס ,תשס"ד); א'
פוקס ,האדמו"ר מסאטמר ,ירושלים ,תש"מ ,1980-להלן :פוקס (האדמו"ר ,)1980 ,עמ'  127 – 103ובקונטרסים
פנימיים של חסידות סאטמר שפורסמו לציון יום השנה למות האדמו"ר; על הצלת הרבי מלובביץ' ,ר' מנחם מנדל
שניאורסון ,ראו :ב"מ ריג ,להציל את הרבי[ :כיצד חילצו קצינים נאציים את הרבי מלובביץ' מוורשה הכבושה],
תל-אביב ,2007 ,להלן :ריג (להציל ;)2007 ,ז' רודרמן' ,להקדים את האס.אס ,מורשה  ,352ה' אייר תשע"ב ,עמ' 26
–  ,33להלן :רודרמן (להקדים ,אייר תשע"ב) .וכן ראו דבריה של ח' דרייפוס בן-ששון ,כאן ,הערה  ,131שם ,שם.
 22ויז'ניץ ,שמה בפי היהודים של ויז'ניצה ( )Wyzhnytsiaעיירה במערב אוקראינה ויש להבחין בינה לבין וישניץ,
שמה בפי היהודים של העיירה וישניץ נובי ( )Wisnicz Nowyהמצויה בדרום פולין באזור קרקוב.
 23הידיעות על הגעתם פורסמו בעיתונות הארץ-ישראלית התקופתית .מ' פייקאז' (עורך) ,השואה והגבורה
באספקלריה של העיתונות העברית–ביבליוגרפיה בעריכת מ' פייקאז' ,ירושלים ,תשכ"ז ,1966-להלן :פייקאז'
(השואה ,)1966 ,כרך א' עמ'  ,17פריטים  ;343 – 341עמ'  98פריט  ;2179עמ'  350פריט  ,7546עמ'  353פריט
.7589

- 29 -

פולמוס מ' פייקאז'
ראשון הכותבים ומי שעורר את הפולמוס בארץ היה מ' פייקאז' 24שחשף לראשונה את הדרשה וניתח
את תוכנה 25.טענתו המרכזית היתה כי הסופרים החסידיים משכתבים את ההיסטוריה ודרושה
'תהייה נוקבת בפרטיהם הריאליים ההיסטוריים' [של ארועי השואה – ע.נ] למען ייעשה 'חשבון נפש
לאומי היסטורי נוקב בתופעותיהם השונות של ימי השואה' 26.כדי לתמוך בטענת שכתוב ההיסטוריה,
הזכיר מ' פייקאז' את כתביהם של סופרים חסידיים שהציגו את הרבי מבלז כמי שהזהיר את יהודי
בודפשט מפני השואה המתקרבת להונגריה:
 .1מ' יחזקאלי כתב בספר העוסק בהצלת הרבי מבלז' :27ויש לציין שהאדמו"ר מבלז חזה והרגיש את
הסכנה המרחפת באוויר (הדגשה שלי – ע.נ ).ובזמן שבתו בבודאפסט לא נתן מנוח לנפשו ולא הסיח
דעתו מענייני ההצלה הדחופה'.

28

 .2נ' אורטנר ,שסבו דב בעריש אורטנר ,נמנה עם הפעילים המרכזיים בהצלת ר' אהרון רוקח מבלז
בזמן השואה ,פרסם ספר בו כינס חילופי מכתבים העוסקים בהצלת הרבי מבלז .על בריחת הרבי
מבודפשט כתב' :29והחלטת מרן לעזוב [לברוח! – כלשון מרן] היתה במוצאי ראש השנה והסיבה
היתה ,כאמור ,כי חזה ברוח קודשו שביום הדין נגזרה הגזירה שהגרמנים ייכנסו להונגריה'

30

(הדגשה שלי – ע.נ.).
 .3י' רובין 31,ערך והביא לדפוס את ספר הזכרון של קהילת בלז ,וגם כתב את הפרק ההיסטורי על
חסידות בלז ואדמו"ריה 32 .הוא הסתמך על מ' יחזקאלי ונ' אורטנר כאשר כתב' :הנכון הוא שגם ר'

 24מנדל פייקאז' ( ,) 2011 – 1922מגדולי חוקרי החסידות ,חוקר שואה ביד ושם .ראו עליו :ב' בראון' ,הוא היה
נובהרדוקער' ,מקור ראשון ,28.9.2011 ,מוסף שבת ,עמ'  ,27 – 26להלן :בראון (הוא.)28.9.2011 ,
 25פייקאז' (גזירות ,תשמ"א).
 26שם ,עמ' .116
 27מ' יחזקאלי ,הצלת הרבי מבלז מגיא ההריגה בפולין ,ירושלים ,1960 ,להלן :יחזקאלי (הצלת.)1960 ,
 28יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .79
 29נ' אורטנר ,דבר חן ,לוד ,תשס"ו ,להלן :אורטנר (דבר ,תשס"ו) ,עמ'  .112 – 13על דב בעריש אורטנר ראו :שם,
עמ' .12 – 11
 30שם ,עמ' .256 – 255
 31יוסף רובין ( ,)1978 – 1913יליד בלז ,בשנת  1928יצא עם הוריו לארגנטינה .עלה לארץ ב ,1950-עבד במזכירות
תנועת המושבים וערך את בטאונה ואת הספרים שהוציאה .ראו עליו ג' קרסל ,לקסיקון הספרות העברית בדורות
האחרונים ,תל אביב ,1967 ,להלן :קרסל (לקסיקון ,)1967 ,ב' ,עמ'  .834 – 833תאריך מותו נלקח מידיעה
שפורסמה בעיתון 'דבר' ,31.5.1978 ,עמ' .4
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אהר'לה וגם ר' מוטל'ה אחיו היו ערים למצב והם הזהירו לא אחת את יהודי הונגריה לא להגות
באשליות ולא להיות שאננים ביחס למצבם הם'( 33הדגשה שלי – ע.נ.).
מ' פייקאז' מנה את כל המקורות הללו ובהמשך דבריו ניתח קטעים מתוך דרשת הפרידה של ר'
אהרון רוקח מבלז והסיק שהם תגובה מפורשת לטענות החמורות שנשמעו נגד אדמו"רים בימי
השואה 34.לדבריו הדרשה זכתה לפופולאריות עצומה – עד כדי הדפסתה בשלוש מהדורות – בגלל דברי
הרגעה והבטחה לעתיד טוב שנאמרו בה בשם הרבי מבלז.
מ' פייקאז' טען כי מסר הרגעה זה טושטש או הועלם על ידי סופרים חסידיים שכתבו את קורותיו של
הרבי מבלז בזמן השואה .הוא הפנה לספרם של ב' לנדוי ונ' אורטנר 'הרב הקדוש מבעלזא – פרקים
מתולדות חייו' 35בו פורסם נוסח הדרשה ,אלא שלדבריו הכותבים השמיטו ממנה עשרים ושתיים
שורות שהן דברי ההרגעה ,ובמקומן כתבו הערה' :כאן הסביר הגה"צ [=הגאון הצדיק] מבילגוריא
זצ"ל את תשוקת אחיו הגה"ק [=הגאון הקדוש] לעלות לארץ הקודש על יסוד הפסוק בפרשת ויחי
"וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה"'.

36

לטענת מ' פייקאז' בחרו ב' לנדוי ונ' אורטנר להעלים בספרם את מסר ההרגעה כיוון שהוא סותר את
דבריהם של כותבים חסידיים שמציגים את הרבי מבלז כמי שחזה את כניסת הנאצים להונגריה
והזהיר את יהודי בודפשט מפני האסון המתקרב.
מאמרו של מ' פייקאז' גרר מאמר תגובה קצר של נ' אורטנר 37,אותו ניתן לחלק לשני חלקים .בחלק
הראשון הסביר אורטנר מדוע השמיט בספרו את אותן עשרים ושתיים שורות שהיו דברי ההרגעה
בתוך דרשת הפרידה .בחלק השני תקף את המנהיגות הציונית על מחדליה בהצלת יהודים.
במסגרת ההסבר להשמטה חשף אורטנר פרט מסוים שהיה ,לדבריו' ,סוד [ ]...לאחר שהיה ידוע
ליחידים עוד בתקופה הנ"ל הנדונה' 38.לטענת אורטנר ,התקיימה פגישה חשאית בין מפקד המשטרה

 32י' רובין' ,חסידות בלז' ,בלז  -ספר זכרון ,תל-אביב ,1974 ,להלן :רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .98 – 43
 33שם ,עמ' .93
 34שם ,עמ' .117 – 116
 35ב' לנדוי ,נ' אורטנר ,הרב הקדוש מבעלזא– פרקים מתולדות חייו ,ירושלים ,תשכ"ז ,להלן :לנדוי ואורטנר (הרב,
תשכ"ז) ,עמ' קמא-קנט.
 36שם ,עמ' קנז.
 37נ' אורטנר' ,על דרשה חסידית בלזאית'  ,כיוונים  ,14חורף תשמ"ב–פברואר  ,1982עמ'  ,149 - 145להלן :אורטנר
(דרשה ,תשמ"ב) .אורטנר חזר על טיעוניו בראיון שנתן לשבועון 'עולם החסידות' ,ראו' :עולם החסידות',215 ,
חשון 2-תשס"ט עמ' .25 – 24
 38שם ,עמ' .146
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ההונגרית לבין ר' אהרון רוקח מבלז .מפקד המשטרה ההונגרית זימן אליו את הרבי מבלז ,וסיפר לו
שהגסטפו דורשים ממנו לחפש את הרבי ולהסגירו לידם .לכן ,ביקש ממנו שתי בקשות :האחת –
שהרבי ימהר לעזוב את המדינה ,והשניה – שידבר טובות על ממשלת הונגריה בכל מקום אליו יגיע .זו
הסיבה ,טען אורטנר ,שר' אהרון רוקח מבלז כלל את דברי ההרגעה בדרשת הפרידה שלו .הוא נענה
לבקשתו של מפקד המשטרה היהודית ואמר כי בהונגריה טוב ליהודים' .חייב היה לומר לפחות פעם
אחת בפומבי [ ]...אילו לא היה עושה כן ,היה מסכן את חייו בעוד שליהודים לא היה עוזר בכך'.

39

אורטנר טען כי זו הסיבה שבגללה בחר להשמיט מספרו את אותן עשרים ושתיים שורות ,כיוון שדברי
ההרגעה שהושמעו בדרשת הפרידה לא שיקפו את תפישת עולמו של ר' אהרון רוקח מבלז ,אלא היו
חלק מההסכם בינו לבין מפקד המשטרה ההונגרית .אורטנר אף חזר על הטענה כי הרבי מבלז ואחיו
ר' מרדכי מבילגוריי הזהירו את יהודי בודפשט מפני פלישה נאצית צפויה להונגריה.

40

חלקו השני של המאמר הינו ,כאמור ,התקפה על המנהיגות הציונית שלטענת אורטנר לא עשתה דבר
להצלת יהודים אף שידעה על ההשמדה' .חברי הנהלת הסוכנות היהודית ,אשר ידעו על התחלת
המשלוחים וההשמדה ,שמרו את הידיעות בסוד ,למרות שהיה בידם מידע ממקור ראשון ממש'.

41

לטענתו ,מנהיגי ההסתדרות הציונית יכלו לפעול לצמצום ממדי ההשמדה ,ולמחדליהם יש תרומה
בהיקף ההשמדה .מאחר ולא עשו דבר הם אשמים באי צמצום ממדיה 42.עוד טען אורטנר כי דבריו
של מ' פייקאז' נגד המנהיגות הדתית נובעים מזדון ומרצונו להגן על מחדלי המנהיגים הציוניים.
אורטנר אף האשים את מ' פייקאז' בסילוף המציאות ובעיוותה.

43

44

מ' פייקאז' חזר לנושא הצלת הרבי מבלז לאחר כשלוש שנים ופרסם מאמר נוסף 45שהינו הרחבה של
מאמרו הראשון .המאמר מחולק לשני חלקים :בחלקו הראשון של המאמר מ' פייקאז' הציג שלושה
מקורות ,במטרה לתרום לעשיית 'דין וחשבון לאומי נוקב בדרך עמידתם של רועי העדה החסידית
באותם ימי הגזירות [ ]...בכלל ובפרשיות ההצלה למיניהן בפרט' 46.שלושת המקורות הם:
 39שם ,עמ' .147 – 146
 40שם ,עמ' .147
 41שם ,שם.
 42שם ,עמ' .148
 43שם ,עמ' .145
 44שם ,עמ' .149
 45פייקאז' (הרבנית ,תשמ"ד).
 46מאמר זה של מ' פייקאז' פורסם בשנית בשינויים מסוימים ,לא מהותיים ,ובעריכה חדשה כפרק בספרו 'חסידות
פולין בין שתי המלחמות ובגזירות ת"ש-תש"ה ,ראו :פייקאז' (חסידות ,)1990 ,עמ'  424 – 412ופורסם בשלישית עם
תוספות בספרו 'ספרות העדות על השואה' ,ראו :מ' פייקאז' ,ספרות העדות על השואה כמקור היסטורי ושלוש
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 .1דברים שרשם איש זונדרקומנדו באושוויץ-בירקנאו בחודש מאי  .2 ;471944דרשת הפרידה של ר'
אהרון רוקח מבלז שנאמרה בבודפשט בחודש ינואר  1944על ידי אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי;  .3ספר
'אם הבנים שמחה' לר' יששכר טייכטל שראה אור בבודפשט בחודש דצמבר .1943
ביומנו של איש זונדרקומנדו צוטטו דברים שאמרה הרבנית מסטרופקוב בתא ההתפשטות ,טרם
היכנסה לתא הגזים' :העולם שאלו בעצת האדמו"רים ,והם הרגיעו תמיד .הרבי מבלז אמר שהונגריה
תצא בחרדה בלבד [ ]...אבל הם עצמם ברחו ברגע האחרון לארץ-ישראל ,את נפשם הצילו ואת העם
עזבו כצאן לטבח .רבונו של עולם! ברגעי חיי האחרונים אני מתחננת לפניך ,מחל להם על חילול השם
הגדול'.

48

מ' פייקאז' כינה את דברי הרבנית מסטרופקוב 'אפילוג טרגי' לדברי ההרגעה שנאמרו בדרשת הפרידה
של ר' מרדכי מבילגוריי בשם אחיו ר' אהרון רוקח מבלז 49.טענותיה של הרבנית נגד אדמו"רי הונגריה
בכלל ונגד הרבי מבלז בפרט שיקפו ,לדעת מ' פייקאז' ,הלך רוח ששרר בקרב המוני חסידים בהונגריה.
חיזוק לדבריו מצא מ' פייקאז' בדברים שכתב הרב טייכטל בספרו 'אם הבנים שמחה'' :מרחפת עלינו
אימה ופחד (הדגשה שלי – ע.נ ,).כאשר אנו רואים כעת בשעה שאני כותב טורים הללו שכל
האדמו"רים של מדינתנו עושים השתדלות לברוח מכאן לארץ ישראל [ ]...ואינם מביטים על מה
שמפילין בזה לבן של ישראל (הדגשה שלי – ע.נ ,).כאשר שומעים מההמון שמרננים ואומרים:
"הרבי'ס בורחין ומה יהיה עמנו?!"'

50

לדעת מ' פייקאז' הרב מבילגוריי הכיר את הלך הרוח המתואר בספרו של הרב טייכטל והתייחס לכך
בדרשת הפרידה כאשר אמר' :עוד דבר בפי מה שהנני רוצה להעיר לבכם ולהאיר עיניכם על אודות
אשר שמעתי דבבת רבים אשר פחדו פחד [ ]...אבל ביותר דואגים על העתיד באמרם שאולי ח"ו איזו
סכנה מרחפת על מדינה זו ואחי הצדיק הדור שליט"א רואה את הנולד ע"כ הוא הולך הלוך ונסוע
תגובות חסידיות בארצות השואה ,ירושלים ,2003 ,להלן :פייקאז' (ספרות ,)2003 ,עמ'  .181 – 145הופעת הספר
הציתה מחדש את הפולמוס על בריחת ר' אהרון רוקח מבלז ,ראו :י' דויטש (להשתיק ;)13.2.2004 ,שפירא (לא
ברוח ;)23.4.2004 ,איזנברג (שני ;)16.4.2004 ,הנ"ל (מדוע ;)7.5.2004 ,מאמרו של איזנברג (שני )16.4.2004 ,פורסם
גם באתר דעת:
http://www/daat.ac.il/daat/history/dmuyot/shney-2.htm
 47יומני הזונדרקומנדו נמצאו בשנת  1952בשטח המשרפות במחנה אושוויץ-בירקנאו .על היומנים ראו :נ' כהן,
'יומנים של אנשי הזונדרקומנדו באושוויץ – התמודדות עם הגורל והמציאות' ,יד ושם מחקרים ,כ' ,תש"ן ,עמ'
 , 218 – 189להלן :כהן (יומנים ,תש"ן) וכן ג' גרייף ,בכינו בלי דמעות :עדויותיהם של אנשי זונדרקומנדו היהודים
באושוויץ ,ירושלים ,1999 ,להלן :גרייף (בכינו ,)1999 ,עמ'  ,372הערה מס' .40
 48הדברים פורסמו במקור באידיש ,הנוסח המובא כאן לקוח ממאמרו של מ' פייקאז' ובתרגומו .ראו :פייקאז
(הרבנית ,תשמ"ד) ,עמ'  ,59וכן הערה מס'  1שם.
 49פייקאז' (הרבנית ,תשמ"ד) ,עמ' .63 – 62
 50טייכטל (אם ,תשכ"ט) ,עמ' שיב.
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לא"י [ ]...ואותנו ח"ו עזב לאנחה .מה יהי' באחריתנו ,מי יגן עלינו ,מי יציל אותנו ,מי יעתור בעדינו
ומי ישתדל בעבורנו' 51.מ' פייקאז' טען כי דברי הרב טייכטל הם אותה 'דבבת רבים' אליה התייחס ר'
מרדכי מבילגוריי בדרשה .לכן הוא חש צורך להסביר את יציאת אחיו לארץ ישראל לא כבריחה אלא
כהגשמתה של משאת נפש רבת שנים ,והשמיע את מסר ההרגעה ,שבסופו של דבר התרסק אל מול
הכבשנים.
החלק השני במאמר זה של מ' פייקאז' הוקדש להשוואה בין השקפותיהם של הרב טייכטל ושל רבי
מרדכי מבילגוריי בנושא הפתרון הסופי.
מ' פייקאז' כתב כי הרב טייכטל שהיה מבאי ביתו של ר' יששכר דב רוקח מבלז ,ראה בשואה ,שפקדה
את העם היהודי ,הוראה מהשמים לקום ולעשות מעשה ציוני 52.לעומתו ,סבר ר' מרדכי רוקח
מבילגוריי כי יש להמשיך ולחיות בגלות ולהתנכר למציאות הנוראה .הפתרון למציאות זו ,לפי
תפישתו ,היה אמונה מוחלטת באלוהים ובצדיקים וכל פתרון אחר מסכן את העם ויש להיזהר ממנו.

53

בסיום מאמרו כתב מ' פייקאז' כי לא ביקש לשפוט את בריחתם של האדמו"רים מהונגריה ,להצדיקה
או לגנותה ,אלא להביא את העובדות בשלמותן כדי לאפשר בחינה אמיתית של המנהיגות הדתית
בתקופת השואה.
גם א' שביד השווה בין השקפותיהם של הרבנים טייכטל ור' מרדכי מבילגוריי אך התמקד ביחסם
לציונות 54.הוא טען כי חסידות בלז ,על אף התנגדותה לרעיון הציוני ,עודדה עליית חסידים בעלי
יכולת כלכלית שיכינו בארץ מרכז שאליו תוכל המנהיגות להימלט .לכן ,חסידות בלז אימצה בדרך לא
רשמית את התחזית הציונית ואת המסקנה כי יש להכין מפלט מבעוד מועד 55.לדבריו ,הרב טייכטל,
שהיה מקורב לחצר בלז והגיע לבודפשט כפליט ,עבר מהפך רעיוני .הוא ,שחיפש בתורה ,לשווא ,נבואה
שצפתה מראש את הארועים ,נוכח לדעת כי מנהיגי הציונות היטיבו לנתח את התמורות שעברו על
העם ולכן הצליחו לצפות את העתיד ולהזהיר את העם.

56

א' שביד טען כי בדרשת הפרידה ניתן למצוא הדים לעימות הרעיוני של הרב מבילגוריי עם הרב
טייכטל .דבריו של הרב מבילגוריי מעידים כי קרא את 'אם הבנים שמחה' של טייכטל וביקש להעמיד
 51פרידמן (משמיע ,תש"ד) ,עמ' יח-יט.
 52פייקאז' (הרבנית ,תשמ"ד) ,עמ' .66 – 65
 53שם ,עמ' .71
 54א' שביד ,תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש ,חלק רביעי ,תל-אביב ,2006 ,להלן :שביד (תולדות,
 ,)2006עמ' .295 – 280
 55שם ,עמ' .282
 56שם ,עמ' .184
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לו חלופה הולמת .הרב מבילגוריי הודה כי מנהיגי היהדות החרדית לא חזו את השבר הגדול  -לא בגלל
עוורונם ,אלא בגלל הבנתם שחטאי הציונות ימיטו אסון על העם .לכן הם עסקו במלחמת חורמה נגד
הכפירה בניסיון למנוע את האסון.

57

שני הרבנים קראו לפעול לאחדות העם ולגאולתו ,כל אחד לפי תפישת עולמו .הרב טייכטל יצא
בקריאה נלהבת לאקטיביזם ציוני ,ואילו הרב מבילגוריי קרא להתחזקות רוחנית ולהתגברות על
ההתרופפות הדתית.
א' שביד סיכם את מאמרו במסקנה כי 'בהכרזות חגיגיות אלה התחילה למעשה תקופת האקטיוויזם
הדתי של חסידות בלז' .לדעתו ,תוצאותיו של אקטיביזם זה ניכרו לאחר המלחמה בהשתקמות החצר
ובניינה מחדש.

58

א' שביד ,שעסק רבות בהגותם של רבנים ואדמו"רים ,ריכז את עבודתו בנושא זה בספרו 'בין חורבן
לישועה' 59.התזה המרכזית שלו בספר זה היא ,כי בבסיסן של התגובות האידיאולוגיות-תיאולוגיות
של הוגים חרדיים על השואה היתה הנחת יסוד משותפת לפיה השואה היתה צו אלוהי שנגזר מן
השמים ,שכן מעשים שנעשו בעוצמה ,בהיקף ובכוונה כאלה אינם יכולים להיות פרי של יוזמה אנושית
בלבד .יתרה מזו ,כל ניסיון לשלול את המעורבות האלוהית הוא כפירה באמונה.
יסוד משותף נוסף מצוי ,לדברי א' שביד ,בנסיון של ההוגים החרדים להסביר מדוע אירעה השואה
ומדוע נגזרה על עם ישראל .בכל דברי התגובות הללו ,ציין א' שביד ,הוזכרו חטאי האמנציפציה,
ההתבוללות ,החילון והמרד הציוני .ההבדל בין ההסברים השונים הוא במידת מרכזיותם של חטאים
אלה.

60

א' שביד הוסיף כי מטרתה של ההגות החרדית בנושא השואה היתה לחזק את האמונה שעלולה היתה
לקרוס אל מול הסבל והרצח .לכן ההוגים הללו לא הסתפקו רק בהצדקתה של השואה אלא חיפשו גם
הסבר 'שיש בו אמת מנחמת ,מחזקת ,המסוגלת להרים את סף הסבילות של המאמין כלפי הנסיון
הנורא שהוא עומד בו' 61.לשם כך נזקקו ההוגים החרדים לשלושה רעיונות מצדיקי אל ומחזקי
אמונה :א .האל מעמיד את העם בנסיונות ומזכה את נאמניו במעלה של קידוש השם לא במובן של
מוות אלא בפעולות של חיים שמתבטאות בקיום מצוות התורה בכל התנאים ,במתן צדקה ,בעזרה
 57שם ,עמ' .294
 58שם ,עמ' .295
 59שביד (בין.)1994 ,
 60שם ,עמ' .11
 61שם ,עמ' .12
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לנזקקים ובהצלת אחים ב .האל מצפה לחזרה בתשובה כתנאי לישועה ,והיא נקנית על ידי יסורים.
תשובה היא גם הכח המניע למעשים של קידוש השם .ג .רעיון של 'חבלי משיח' שעיקרו הוא כי
עוצמתם של היסורים מבשרת ישועה קרובה שתבוא בדרך נס.

62

א' שביד הגיע למסקנות אלה מתוך דיון תיאולוגי בהגותם של שמונה רבנים מהמחנה החרדי

63

שהציגו ,לדבריו' ,תיאום נדיר בין המחשבה הדתית המכוונת לבין ההתנהגות הדתית הממשית'.
תיאום כזה התקיים ,לדעתו ,במעשה ההצלה של הרבי מבלז ,ובדרשת הפרידה.

64

65

א' שביד טען כי מאמץ ההצלה ומעשה ההצלה עצמו היו לציר מרכזי בתגובה הרעיונית-תיאולוגית של
חסידות בלז לשואה 66 ,ואף נוצר פולחן של ציון יום ט' בשבט ,יום הגעתו של ר' אהרון רוקח מבלז
לארץ ישראל.

67

לדברי א' שביד ,חסידות בלז התמודדה רק בעקיפין עם שאלות של משמעות השואה .במרכז הגותה
לא עמדה השאלה של הצדקת האל כי אם הצדקת החסידות בכלל וחסידות בלז בפרט 68.א' שביד
ציטט קטע מתוך 'הדרך' ,כתב העת של צעירי בודפשט ,בו הובאו דברי ר' מרדכי מבילגוריי לאחר
הגעתו ארצה עם אחיו ר' אהרון רוקח מבלז' :אם כי לגבי הכלל נתקיים "ואנכי הסתר אסתיר פני"
והסתר הפנים היה גדול לעין ערוך ,אבל לעומת זה היה גילוי הנסים והנפלאות לכל יחיד ,למעלה
מדרך הטבע ,ועד הרגע האחרון התחזקו באמונה ,ובבטחון ובגבורה נפשית עילאית 69'...א' שביד גרס
כי בדברים אלה טמון הרעיון של שכרה של אמונה שעמדה בניסיון .גם אם הכלל לא היה ראוי לישועה
בגלל חטאיו ,הרי יחידים מתוך הכלל שנשארו אוהבי האל ,נושעו .הם לא רק עמדו בניסיון אלא
ניצחו.

 62שם ,עמ' .14 – 13
 63הרבנים הם :ר' אלחנן בונם וסרמן; ר' יואל טייטלבוים ,הרבי מסאטמר; ר' יוסף יצחק שניאורסון ,הרבי
מלובביץ'; ר' אהרון רוקח מבלז ואחיו ר' מרדכי מבילגוריי; הרב יששכר טייכטל; ר' קלונימוס קלמיש שפירא,
הרבי מפיאסצ'נה; ר' אליהו אליעזר דסלר; ר' יהודה אשלג.
 64שביד (בין ,)1994 ,עמ' .14
 65הפרק רביעי בספר מוקדש לדיון במעשה ההצלה של הרבי מבלז ובדרשת הפרידה .ראו :שם ,עמ'  .88– 65פרק
זה פורסם מאוחר יותר כמאמר באסופה שיצאה לזכרה של רבקה שץ-אופנהיימר ,ראו :א' שביד' ,נס ההצלה של
הרבי מבלז :ההתמודדות התיאולוגית של מנהיגי חסידות בלז עם השואה בהתארעותה' ,קולות רבים :ספר הזכרון
לרבקה ש"ץ-אופנהיימר (בעריכת ר' אליאור וי' דן) ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,יג ,תשנ"ו ,להלן :שביד (נס,
תשנ"ו) ,עמ' .610 – 587
 66שביד (בין ,)1994 ,עמ' .69
 67על הנוהג לציין בחסידות בלז את יום הגעתו של ר' אהרון רוקח לארץ ,ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ'
ע"ח.
 68שביד (בין ,)1994 ,עמ' .66
 69שם ,עמ'  .67ההדגשות שלי  -ע.נ.
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רעיון זה ,טען א' שביד ,הופיע גם בדרשת הפרידה שנשא הרבי מבילגוריי בבודפשט ולכן לא היתה זו
הערה אקראית אלא הצדקת דרכה של בלז כתנועה דתית .על רקע זה יש להבין את המקום המרכזי
שתפש מעשה ההצלה של ר' אהרון רוקח מבלז ולאחר מכן את מקומו המרכזי של סיפור ההצלה.
במעשה ההצלה התנועה הוכיחה את עצמה ,את התקיימותה ,גם בתנאי המחתרת שנכפו עליה תחת
הכיבוש הנאצי .חסידים רבים השתתפו במעשה ההצלה שהיה בעבורם בעל משמעות דתית מנחמת,
מחזקת והעצים את האמונה בהשגחה אלוהית מושיעה .מבחינתם ,מעשה ההצלה היה מאורע מכונן,
נס שגילם את נצחונם על הנאצים והבטיח את המשכיות התנועה .מכאן ,חשיבותו של הסיפור הנמסר
מדור לדור כהמשך של המיתוס

החסידי70.

א' שביד גם ניתח את סגנונו של התיעוד הספרותי הרשמי של בית

בלז71

וציין את המאפיינים הבאים:

א .סגנון הכתיבה המתקרב ללשון דיבור עכשווית ונועד להגיע לקורא וליצור אמינות; ב .יומרה
לתיעוד היסטורי מדעי מודרני; ג .שימוש בעדויות ממקור ראשון; ד .השוואת עדויות; ה .ניטרול
היסודות המיתולוגיים דתיים על מעשי ניסים  -הכוחות העליונים אינם מופיעים בגלוי ,אבל התוצאות
מעידות על התערבותם .הסגנון והמתודה ,כתב א' שביד ,נבעו מהרצון לשכנע את הקורא החילוני
והמאמין כאחד באמינותם ובאמיתותם של

הארועים72.

חלקו השני של הפרק בספרו של א' שביד הוקדש לניתוח הרעיונות התיאולוגיים בדרשת הפרידה .א'
שביד הציג שני רעיונות שהיוו ,לדעתו ,את המסר המרכזי בדרשה :א .העצמת האמונה :יש להכיר בכך
שהישרדותם של השורדים היא חסד אלוהי; ב .אימוץ חלקי של הרעיון הציוני דתי :יש לחולל
התעוררות מלמטה על ידי פעולות יזומות במישור הדתי-הלכתי ולא במישור ההתיישבותי.
האם תיאולוגיה זו הצליחה להתמודד עם משבר האמונה? לדעתו של א' שביד ,מיסודו של מיתוס
ההצלה ,והתחדשותה ופריחתה של חסידות בלז מדברים בעד

עצמם73.

בין הבקורות שפורסמו על ספרו של א' שביד 74,נמצא גם מאמרו של מ' פייקאז' 75שהציג ,בעיקר ,את
השגותיו על הספר .ראשית הוא תמה על הכללת הגותם של ר' אלחנן בונם וסרמן ושל הרב אשלג ,שכן

 70שם ,עמ' .71
 71א' שביד התייחס לספרים 'הרב הקדוש מבעלזא' ,ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ו'הצלת הרבי מבלז מגיא
הריגה בפולין' ,ראו :יחזקאלי (הצלת.)1960 ,
 72שביד (בין ,)1994 ,עמ' .73
 73שם ,עמ' .88
 74ראו :ק' קפלן',האל בשואה ,שואת האל :הגות חרדית בתקופת השואה' ,יהדות זמננו ,10 ,תשנ"ו ,עמ' ,297 – 289
להלן :קפלן (האל ,תשנ"ו); G. Greenberg, 'Consoling Truth: Eliezer Schweid's Ben Hurban Le'yeshua: A
 Review Essey', Modern Judaism Vol 17, 3, October 1997, pp 297-311.להלן :גרינברג (אמת.)1997 ,
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איננה קשורה למשבר האמונה בשואה .לגבי הרב וסרמן ,מ' פייקאז' לא קיבל את דברי א' שביד שכתב
כי על אף שדברי הרב נכתבו בין שתי מלחמות עולם 76מותר להניח כי בשנת  ,1941בה נרצח' ,לא נשתנו
דעותיו כמלוא הנימה'.

77

מ' פייקאז' כינה השערה זו 'מופרכת מעיקרה' וטען שאין להסיק מתגובתו של אדם לסיטואציה אחת
לגבי תגובתו המשוערת בסיטואציה שניה .הרב וסרמן ,טען מ' פייקאז' ,יצא נגד מגמות החילון בקרב
יהדות פולין בין שתי מלחמות עולם ואין להקיש מכך על תגובתו האפשרית לשואה 78.בנוסף ,כתב
מ' פייקאז' כי א' שביד סבר בטעות שהרב וסרמן היה 'האידיאולוג הבולט ביותר של היהדות החרדית
המזרח אירופית שהתארגנה ב"אגודת ישראל" בתקופה שבין שתי מלחמות העולם' .79קיצוניותו,
ולשונו החריפה עלולים ,אכן ,להטעות ,כתב מ' פייקאז' ,אולם כל כוונתו של הרב וסרמן היתה להוקיע
'מנהיגי מפלגות הכמהים להיות ככל הגויים ,שהצליחו להקים מערכות אמונתיות מנוגדות לתורה'.

80

מ' פייקאז' טען שמסותיו של הרב וסרמן חסרות את הרעיונות המנחמים הקלאסיים 'מאוצרנו הישן'
על 'הגיונם של שבירה ותיקון ,כמישה לצורך צמיחה ,העדר צורך הוויה ,שמחתו של ר' עקיבא על הר
הבית השמם [ 81.']...לדעתו היו אישים שתגובותיהם היו חשובות ומעניינות יותר ממסותיו של הרב
וסרמן ולכן הבעת התמיהה מדוע הקדיש לו א' שביד פרק בספרו.
לגבי הרב אשלג כתב מ' פייקאז' בקצרה כי קרא בעיון את הפרק עליו אולם לא הצליח להבין מדוע
הכלילו א' שביד בספרו 82.הוא מצטט את א' שביד שכתב כי הרב אשלג בכתביו אמנם לא הזכיר את

 75מ' פייקאז'' ,בין האמת במערומיה לבין "האמת המנחמת"' ,מדעי היהדות  ,35תשנ"ה ,עמ'  ,168 – 155להלן:
פייקאז' (בין ,תשנ"ה) .המאמר מחולק לארבעה חלקים ,שניים מתוכם דנים בהצלתו של ר' אהרון רוקח מבלז
ובדרשת הפרידה.
.
 76הכוונה היא לקובץ מאמרי 'עקבתא דמשיחא' .הרב וסרמן מגדיר את התקופה בין שתי מלחמות עולם כתקופה
של 'עקבות המשיח' הקודמת לגאולה ומתאפיינת ברצף של נסיונות והכרעות .חלק מהם מתייחסים ליהודים שעזבו
את דרך התורה והם מקור כל הצרות .ראו :א"ב וסרמן ,קובץ מאמרי עקבתא דמשיחא ,ירושלים ,תשס"ב ,להלן:
וסרמן (עקבתא ,תשס"ב).
 77שביד (בין ,)1994 ,עמ' .29
 78פייקאז' (בין ,תשנ"ה) ,עמ' .156
 79שם ,עמ' .158
 80שם ,עמ' .157
 81שם ,עמ' .158
 82שם ,עמ' .168
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השואה ברמז אולם לא היתה זו דרכו להתייחס כפרשן אל מאורעות היסטוריים' .אודה ואתודה' כתב
מ' פייקאז' 'המשכתי לקרוא בעיון בפרק זה ולא הצלחתי להבין מה גרם לא' שביד להביאו בחיבורו'.

83

מ' פייקאז' הקדיש דיון ארוך לפרק הרביעי בספרו של א' שביד ,הדן בר' אהרון רוקח מבלז ובדרשת
הפרידה .הוא פתח את דבריו בהסתייגות נוספת ,הפעם מהגדרתו של א' שביד את הרבנים
כ'תיאולוגים' ואת תגובותיהם לשואה כ'הגות'' .לאמיתו של דבר מדובר בהגיגים ,במחשבות
ובמוטיבים רעיוניים שמעיקרם מקורם באוצרנו הישן' כתב מ' פייקאז' ,על אחת כמה וכמה בכל
הקשור ל'נס ההצלה של הרבי מבלז'.

84

מ' פייקאז' סיכם בקצרה את פרשת ההצלה ועבר לדיון מפורט בדרשת הפרידה ,אותה הגדיר כאחת
משלוש התעודות החסידיות החשובות ביותר מימי השואה 85.אלא שבניגוד לשתי התעודות האחרות,
שיש בהן הגות ולקחים ,דרשת הפרידה היא ,לדעתו ,תעודה אפולוגטית שמטרתה כפולה :להגן על
הצדיקים ולחזק את האמונה בהם .לדבריו ,ר' מרדכי מבילגוריי הגן על הצדיקים שהותקפו על שמנעו
הצלה בגלל התנגדותם לציונות .האמונה בצדיקים ,שהיא יסוד החסידות ,עמדה במבחן אכזר בימי
השואה ,שכן הצדיקים ,שלפי המסורת החסידית יכולים לגרום לשינויים לטובה בעולמות עליונים
ותחתונים סבלו מאימי השואה כאחד האדם .לכן ,כתב מ' פייקאז' ,העלה ר' מרדכי מבילגוריי את
עניין האמונה בהם ,כדי לסתום את פיות המקטרגים .הוא אף העיר באירוניה כי ר' מרדכי רוקח
מבילגורי 'לא היסס להרים נשק מבויש זה לעיני קהל החרדים בהונגריה'.

86

מ' פייקאז' שב ודן בדברי ההרגעה שנאמרו בדרשה ,וחזר על דברים שכתב במאמרים קודמים שלו

87

ותקף את א' שביד בכמה נקודות :א .על שהשתמש בנוסח החסר של הדרשה שהובא בספרם של לנדוי
ואורטנר 88,למרות שידע על קיומו של הנוסח המלא; ב .על שהמעיט בחשיבותן של עשרים ושתיים
השורות שהושמטו מנוסח זה וממשמעותה של ההשמטה; ג .על שציטט קטעים מהדרשה והתעלם
מעשרים ושתיים השורות של דברי ההרגעה; ד .על שהתעלם מהעובדה שדברי ההרגעה נדפסו
באותיות גדולות ,מה שמעיד על חשיבותם; ה .על שהתעלם מדברי הרבנית מסטרופקוב שמעידים על
 83שם ,שם.
 84שם ,עמ' .159
 85שתי התעודות האחרות הן 'אש קודש' לר' קלמן קלמיש שפירא ו'אם הבנים שמחה' לר' יששכר טייכטל .ראו:
פייקאז' (בין ,תשנ"ה) ,עמ' .160
 86שם ,עמ' .163
 87ראו :פייקאז' (גזירות ,תשמ"א); הנ"ל (הרבנית ,תשמ"ד) .שני המאמרים נסקרו בפרק זה.
 88לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז).
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עומק האכזבה מדברי ההרגעה שהושמעו בדרשת הפרידה של ר' מרדכי מבילגוריי ,בשם אחיו ר'
אהרון רוקח מבלז.
בפתח המאמר שיבח מ' פייקאז' את א' שביד כ'ותיק ומנוסה ששביליהם של הוגים ובעלי מחשבות
בישראל נהירים לו' 89,אך עיקר דבריו היו התקפה על דבריו של ר' שביד בפרשת הצלתו של ר' אהרון
רוקח מבלז ועל דרשת הפרידה .כאמור ,פייקאז' חזר במאמרו על דברים שכבר כתב בספריו ובמאמריו
על בריחתו של הרבי מבלז ועל דרשת הפרידה ,דבר המעיד כי פרשת הרבי מבלז העסיקה אותו במידה
כזו שהוא ניצל כל הזדמנות כדי להעלותה מחדש ולדון בה.

90

במאמריו על הצלת ר' אהרון רוקח מבלז ,הציג מ' פייקאז' עמדה תקיפה שאיננה מזדהה עם השקפת
העולם החרדית ומבקרת אותה.
בקוטב השני ניצבת ההיסטוריונית החרדית א' פרבשטיין שמלמדת זכות על ר' אהרון רוקח מבלז ועל
הצלתו בזמן השואה .א' פרבשטיין ,שעוסקת בחקר היהדות החרדית בשואה ,החלה את מחקרה
בנושא הצלת אדמו"רים בשואה בשנות השמונים של המאה העשרים.

91

גולת הכותרת בעבודתה של א' פרבשטיין הוא ספרה 'בסתר רעם' 92 ,המחולק לשבעה שערים שכל
אחד מהם עוסק בנושא אחר :סקירה היסטורית על השואה ,החיים הדתיים בתקופה זו ,מקומה של
ההלכה באותה עת ,התאוששותה של שארית הפליטה ועוד .במסגרת הסקירה ההיסטורית הקדישה

 89פייקאז' (בין ,תשנ"ה) ,עמ' .155
 90כך גם בספרו 'ההנהגה החסידית :סמכות ואמונת צדיקים באספקלריית ספרותה של החסידות' ,שעניינו עולמם
הרוחני והחברתי של ראשי החסידות על פי ספרי חסידות .לכאורה ,אין קשר בין כותרת הספר ובין ר' אהרון רוקח
מבלז שכן ,אדמו"רי בלז ,כאמור ,לא השאירו אחריהם תורה כתובה .למרות זאת דן מ' פייקאז' בפרשת הצלתם של
הרבי מבלז ואחיו ,ובדרשת הפרידה .הוא חזר על דברים שכתב במאמר על ספרו של א' שביד 'בין חורבן לישועה',
והוסיף עליהם כמה אמירות חריפות ביניהן' :הרבי מב לז [ ]...ואחיו [ ]...שלא עלתה בידם להציל נפש אחת
מישראל זולתם ,הוברחו בעור שיניהם מלוע התופת הנאצי [ ]...כשהדרך מפולין להונגריה נסללה בהון תועפות'.
ראו :מ' פייקאז' ,ההנהגה החסידית :סמכות ואמונת צדיקים באספקלרית ספרותה של החסידות ,ירושלים,1999 ,
להלן :פייקאז' (הנהגה ,)1999 ,עמ'  .334את דרשת הפרידה הגדיר כ'אנכרוניסטית' ,וכתב כי מדברי הרב
מבילגוריי עלה כי הקטרוגים על צדיקים היו תופעה ידועה ולכן חזר בדרשתו על המסר שיש להתחזק באמונה
בה' ובצדיקים .ראו :שם ,עמ'  .335כך יצר מ' פייקאז' הזדמנות נוספת לביקורת על הרבי מבלז ,הפעם בהקשר של
התפוררות האמונה בצדיקים.
 91בשנת  1984כתבה א' פרבשטיין עבודת מ.א .בנושא הצלת אדמו"רים בשואה ,בה היא מקדישה פרק אחד להצלת
ר' אהרון רוקח מבלז .ראו :א' פרבשטיין ,הצלת אדמו"רים (מנהיגי החסידות) בתקופת השואה ,עבודת מ.א.
בהנחייתו של פרופ' י' באואר ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשמ"ד ,להלן :פרבשטיין (הצלת ,תשמ"ד).
 92פרבשטיין (בסתר.)2002 ,
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א' פרבשטיין פרק אחד להצלת מנהיגים חסידיים ודנה בסוגיות כלליות הקשורות בהצלה ,ביניהן
נסיבות היסטוריות ,מאפיינים בתהליך ההצלה ומשמעות הפרידה מהרבי.

93

במסגרת סיפורי ההצלה ,עסקה א' פרבשטיין בהצלתם של הרבי מגור ,הרבי מבלז 94והרבי מסאטמר.
כמבוא לדיון בפעולות ההצלה היא הציגה שתי סוגיות מרכזיות שעמדו ,לטענתה ,בבסיס פעולות
אלה :א .מקומו המרכזי של האדמו"ר וחשיבותו בחסידות; 95ב .הסכנה המיוחדת שריחפה על ראשי
האדמו"רים בגלל מעמדם 96.לטענתה של א' פרבשטיין הנאצים התנכלו במיוחד לרבנים שכן פגיעה
בהם יצרה בקרב ההמונים תחושות של פחד ,בלבול וחוסר משענת וכך פגעו הנאצים גם בהמונים.
האהבה וההערכה של החסידים למנהיגיהם מצד אחד והשנאה הגרמנית הממוקדת מצד שני ,יצרו את
תחושת הדחיפות להגן על הרבי ו'הניעו את גלגלי ההצלה'.

97

סיפור הצלתו של הרבי מבלז מובא בשלושה פרקים :א .נדודיו בפולין מראשית המלחמה ועד הברחתו
להונגריה; 98ב .תקופות שהותו בבודפשט; 99ג .יציאתו מהונגריה לארץ ישראל.

100

א' פרבשטיין דנה

בסיפור ההצלה של ר' אהרון רוקח מבלז מתוך תפישת עולם חרדית ,ולכן הבליטה את דמותו
כמשפיעה ,מרגיעה ומנחמת ,והדגישה את מקומו המרכזי כמנהיג רוחני  -מקור לעצה ,ברכה ונחמה -
ואת ההערצה לה זכה בכל מקום אליו הגיע .העובדות ההיסטוריות שזורות בביטויים דוגמת 'היווה
כתובת חשובה ליהודי הגטו'' ,דמותו הקרינה והשפיעה על רבים'' ,גם יהודים מגטאות בסביבה []...
 93חטיבה נרחבת של פרק זה מוקדשת לאדמ"רים שסרבו לצאת מאירופה ,ביניהם ר' שלמה דוד יהושע וינברג הרבי
מסלונים ,רבי ברוך ספרין הרב מקומרנא ,ר' שלמה חנוך הכהן רבינוביץ האדמו"ר מרדומסק ועוד .ראו :שם ,עמ'
 .105 - 98א' פרבשטיין אף סקרה את פעילותם הציבורית  -הכללית וההלכתית  -של רבנים שנשארו שכללה פרסום
כרוזים בענייני סניטציה ופעילות מאורגנת של צדקה וסעד ,לצד שמירת שבת ובדיקת מזוזות .ראו :שם ,עמ'
.114 – 105
 94הדיון בהצלת הרבי מבלז הוא הרחבה של מאמר קצר אותו פרסמה א' פרבשטיין ארבע שנים קודם לכן .ראו :א'
פרבשטיין' ,הערות אחדות על הרבי מבעלז' ,בשדה חמד ,3 ,תשנ"ח ,1998-עמ'  ,49 – 41להלן :פרבשטיין (הערות,
תשנ"ח) .במאמר זה הגיבה א' פרבשטיין למשדר ' 22השורות החסרות' בבימויו של שלמי ברמור ,ששודר בערוץ
השני בערב יום השואה תשנ"ז ( )4.5.1997במסגרת הסדרה 'חשיפה' ,ולכתבה של א' שפירא בעתון 'הצפה' ראו:
שפירא (מדוע .)2.1.98 ,מותר להניח כי הכתבה של א' שפירא היתה המניע לתגובה שכן תוכנית הטלוויזיה שודרה
שמונה חודשים קודם לכן ,אך רק אחרי הפרסום בעתון 'הצפה' ,הגיבה א' פרבשטיין על שתי הכתבות יחד.
לטענתה שתי הכתבות לקו בפופוליזם שכן התעלמו מעובדות ומסמכים ויצרו עמדה שיפוטית חד צדדית .היא
הצביעה על אי דיוקים בתאריכים ובעובדות ,במיוחד בענין תאריך יציאתו של הרבי מגטו בוכניה לבודפשט,
ובנוגע לטענה כי קיבל סרטיפיקטים שהיו מיועדים לציונים ותיקים .א' פרבשטיין סיכמה את המאמר בהצדקת
הצלתם של האדמו"רים שכן הישרדותם חשובה היתה לעם ישראל כולו 'קשה לתאר את מצבה של היהדות הדתית
בארץ ובעולם לכל ענפיה ,לולא ה' הותיר לנו שריד מן ההנהגה שבין המלחמות' .ראו :פרבשטיין (הערות ,תשנ"ח),
עמ' .49
 95פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ' .61 – 56
 96שם ,עמ' .67 – 61
 97שם ,עמ' .67
 98שם ,עמ' .76 – 71
 99שם ,עמ' .81 – 76
 100שם ,עמ' .81
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באו לבקש את ברכתו ולהתחזק מנוכחותו',
שואבת'

103

101

'הקרין מחמימותו ומעצותיו',

102

'ביתו הפך לאבן

וביטויים דומים שמציגים את ר' אהרון רוקח מבלז כדמות נעלה .מעבר לעובדה שתאור

כזה משקף את תפישת עולמה החרדית של א' פרבשטיין ,הוא גם משרת את טענתה כי הצלתו של
הרבי מבלז בפרט והצלתם של אדמו"רים בכלל היתה בעלת חשיבות עצומה לעם ישראל כולו.
דיון נפרד ומורחב במיוחד הוקדש לדרשת הפרידה של ר' מרדכי רוקח מבילגוריי.

105

104

א' פרבשטיין

סיכמה את דברי הדרשה ,ציטטה משפטים ופסוקים מתוכה ופירשה אותה בהתאם להשקפת עולמה
החרדית .בין השאר כתבה כי יש בדרשה התייחסות לתחושותיהם של יהודי הונגריה שפחדו כי לאחר
יציאת ר' אהרון רוקח מבלז מצבם יורע שכן תפילותיו לא יגנו עליהם .לדבריה אף סברו כי הרב יוצא
מהונגריה כיוון שהוא יודע על אסון קרב.
א' פרבשטיין טענה כי ר' מרדכי מבילגוריי היה ער לתחושות אלה והרגיע את השומעים 'שהצדיק
רואה שתשרה פה לתושבי מדינה זאת מנוחה ושלווה'

106

וכן אמר שהרבי מבלז ימשיך להתפלל עליהם

בארץ ישראל .א' פרבשטיין ציינה ,אמנם ,כי 'הפער בין דברי ההרגעה של הרב לבין הלם הרצח המהיר
יצר תחושה קשה',

107

אך הגנה על הרבי מבלז ואחיו בטענה כי הדרשה שנאמרה בינואר ' 44שיקפה

את הדרך בה ראה הדורש את הצפוי לקרות [ ]...כאשר הונגריה נחשבה לאי של שלווה יחסית'.

108

כמו כן טענה כי הגרסה הכתובה של הדרשה שפורסמה בחוברת ,נכתבה על פי זכרונם של השומעים
ואולי מבטאת את מאוויהם.

109

בדבריה ביקרה בחריפות את החוקרים ,ובראשם את מ' פייקאז',

שהתעלמו מהעיתוי בו נאמרה הדרשה והפכו אותה לכתב אישום .היא כינתה את סגנונו של מ'
פייקאז' 'כוללני ,מוקצן ופופוליסטי' והתפלמסה עם קביעותיו.

110

א' פרבשטיין דנה גם בהשמטת עשרים ושתיים השורות מספרם של לנדוי ואורטנר 111.לטענתה עומדות
מאחורי השמטה זו מספר סיבות :א .אופיו של הקשר בין החסידים לבין הרבי יצר קושי אצל
 101שם ,עמ' .72
 102שם ,עמ' 73
 103שם ,עמ' 76
 104פרבשטיין (הערות ,תשנ"ח) ,עמ' .49
 105פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ' .98 – 91
 106ליבוביץ (הדרך ,אדר תש"ד) ,עמ' יט.
 107פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ' .93
 108שם ,עמ' .94
 109שם ,שם ,הערה .145
 110שם ,עמ' .96 - 95
 111שם ,עמ'  ,97הערה .149
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הכותבים החסידיים להודות בטעותו; ב .הכותבים הושפעו מהאווירה הציבורית בארץ בעשורים
הראשונים לאחר השואה ,שראתה בקורבנות השואה בכלל וביהודי הונגריה בפרט תמימים ופחדנים
שהובלו למוות 'כצאן לטבח; ג .חוסר יכולתם של הכותבים להבין את השינויים הדרסטיים שארעו
בהונגריה בפרק זמן קצר של פחות משלושה חודשים .א' פרבשטיין טענה כי המחקר על יהודי הונגריה
התפתח רק לאחר שנים ,אז בשלה השעה להבנה היסטורית נכונה של הארועים; ד .הכותבים חששו
מהמשקעים שהשאיר משפט קסטנר

112

בסוגית דברי ההרגעה מפי מנהיגים ,וביקשו למנוע ויכוח

ציבורי.
א' פרבשטיין סיימה את הדיון בנושא השמטת עשרים ושתיים השורות בקביעה כי 'את התשובה
להשמטת השורות יש ,אפוא ,לבקש בכל מקרה בעולמם של החסידים ולא בדרשתו של הרבי'.

113

את הדיון בדרשת הפרידה היא סיכמה באמירה כי הדרשה משקפת הן את העמימות במצבם של יהודי
הונגריה והן את השינוי הבלתי צפוי במצבם .היא הודתה כי אכן נשארו משקעים של כאב ואכזבה
אולם יחד עם זאת ,רבים מיהודי בודפשט ייחסו את הצלת רוב יהודי העיר לברכתו של הרב.

114

הפולמוס סביב הצלת אדמו"רים בכלל והצלתו של ר' אהרון רוקח מבלז בפרט העסיק לא רק חוקרים
בארץ אלא התקיים כבר בזמן המלחמה.
י' הרשקוביץ כתב כי הנושא תפס כותרות בכל העלונים הרבניים שראו אור בהונגריה בחורף

תש"ד115.

 112י' קסטנר ,מראשי ציוני הונגריה וחבר 'ועד העזרה וההצלה בבודפשט' ,מארגן פעולות הצלה בתקופת השואה
ובתוכן 'רכבת קסטנר' .על האיש ,פועלו ומשפטו נכתבו עשרות ספרים ומאמרים שלא זה המקום לפרטם .בין
החיבורים המרכזיים בנושא ,ראו :ש' רוזנפלד ,תיק פלילי  :124משפט ר גרינואלד-קסטנר ,תל-אביב ,1955 ,להלן:
רוזנפלד (תיק ;)1955 ,א' הראל ,האמת על רצח קסטנר ,ירושלים ,1985 ,להלן :הראל (האמת ;)1985,ד' דינור,
קסטנר :גילויים חדשים על האיש ופעלו ,חיפה ,1987 ,להלן :דינור (קסטנר ;)1987,י' וייץ ,האיש שנרצח פעמיים,
ירושלים ,1995 ,להלן :וייץ (האיש ;)1995 ,א' ריכנטל ,האמנם נרצח פעמיים? :פרשת קסטנר בראיה חדשה ,באר
שבע ,תש"ע ,2010-להלן :ריכנטל (האמנם.)2010 ,
 113פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ'  ,97הערה  .149באותה הערה טענה א' פרבשטיין כי חסידות בלז מתמודדת היום
עם הדרשה במלואה .טענה זו התבססה על דרשת האדמו"ר הנוכחי שנאמרה בכינוס חסידי בלז שהתקיים בבנייני
האומה ירושלים ביום רביעי ,אור ליום חמישי ,ט' בשבט תשנ"ח .הדרשה פורסמה בעיתון 'המחנה החרדי' ,ראו:
אייכלר (טילי ,ט' שבט ,תשנ"ח ) .בין השאר אמר האדמו"ר הנוכחי' :היהודים תושבי הונגריה חרדו מאד...כי אם
הצדיק נוסע מהונגריה סימן שרואה עננים שחורים מאפילים את שמי יהודי הונגריה; מרן דודי חשב מה עליו
לומר–שיברחו? לאן יברחו? הלא כל המדינות חסמו שעריהן בפניהם .נותרה ברירה אחת ,לעודד אותם ולחזקם
ואולי יחוס ,אולי ירחם ה' .וכמו שנאמר ב"אוהב ישראל" פר' נח :שצדיק אף על פי שיודע כי נגזרה גזירה ח"ו אינו
מאמין בכל ליבו שזה יקרה כי חושש שמא על ידי האמונה בגזירה ,יקרב את הגזירה...כך מרן דודי ז"ל התפלל
וביקש וציפה שהנאצים ינחלו מפלה מהירה וכל יהודי הונגריה ינצלו .ולכן שלח את אבי ז"ל לצאת ולחזק את
היהודים זאת עשה בתוך דרשת הפרידה המפורסמת שלו שאין כוונת מרן שבורח מהונגריה אלא שרצון הצדיק
לנסוע לארץ ישראל בגלל קדושתה ובגלל ששם יתקבלו תפילותיו יותר מבחו"ל לישועת כלל ישראל [ ]...אבל
אחר זאת שהרשע נכנס להונג ריה והצליח ממש לפני מפלתו לכבוש את הונגריה ולשלוח את היהודים למחנות
בפולין ....בבודפסט נשארו בחיים בדרך נס ממש יותר ממאה אלף יהודים שניצלו שם והגיטו היהודי היה בדיוק
בתוך אותם רחובות שבהם התגורר מרן זצ"ל בזמן שהיה שם .לאחר המלחמה אנ"ש שידעו מזה התחילו להבין
למפרע שבכוחו של אותו צדיק שישב שם ניצלו היהודים שהיו שם'.
לדעתי ,אין זו התמודדות ,כפי שטענה א' פרבשטיין .האדמו"ר הנוכחי של חסידות בלז לא הודה כי דודו ,ר' אהרון
רוקח טעה בדבריו .להיפך ,הוא מצא להם צידוק ואף הראה כי דודו חזה את הצלת יהודי בודפשט.
 114פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ'  98 – 97וכן שם ,הערה .150
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הוא הציג את מאמרו של ר' משולם זלמן קצבורג 'ויהי בנסוע' 116שהתפרסם בהונגריה בחודש אדר
תש"ד בשתי במות שונות :בקובץ מיוחד של כתב העת 'תל-תלפיות' 117,ובחוברת 'אהל

שם'118.

המאמר ,לדברי י' הרשקוביץ ,היה כתב ביקורת חריף על הרבנים שעזבו ,הכיל רמיזות ברורות על
הרבי מבלז ,והעיד על השבר הרוחני והנפשי היהדות החרדית בהונגריה בעקבות עזיבת הרבנים.
י' הרשקוביץ ניתח את המאמר' ,ויהי בנסוע' והצביע על שתי סוגיות אליהן התייחס מ"ז קצבורג
במאמרו :א .נטישת המנהיג את עדתו .ב .העליה לארץ ישראל.
בסוגיית נטישת המנהיגים ,טען י' הרשקוביץ כי מ"ז קצבורג ראה בה מעשה של שחיתות מוסרית
והתנערות מאחריות בעת צרה .מ"ז קצבורג סבור היה שמנהיג חייב לעמוד במבחן מוסרי בעיני בני
עדתו ,ולכן תקף את סלחנות הציבור לנוכח הנטישה .הוא אף האשים את המנהיגים בשימוש בדרכים
לא כשרות בהשגת מסמכי

הימלטות119.

בסוגיית העליה לארץ ישראל כתב י' הרשקוביץ כי מחבר המאמר לגלג על האופן בו מנהיגים הגמישו
את ההלכה במקרים בהם היה צורך כלכלי או חברתי קל שבקלים .מ"ז קצבורג גם הביע בקורת
נוקבת על המוסר הכפול של הרבנים שכן לדעתו מנהיגי הציבור נהגו בחומרה הלכתית בכל הנוגע
למצוות ישוב הארץ ולכן בתקופת השואה היו פסולים מליהנות מן

העלייה120.

עוד הוסיף י' הרשקוביץ ,כי גם לאחר סיום המלחמה המשיכו רבנים יוצאי הונגריה לעסוק בנושא
הצלת אדמו"רים 121.לדבריו ,נמצאו במקורות רבניים שהתפרסמו לאחר השואה ביטויים של חוסר
נחת מהתנהלותה של ההנהגה הדתית בזמן השואה .הדברים הובעו הן במפורש ,הן בהבאת
אסמכתאות תורניות לחומרת הסוגיה והן בהאדרת המנהיגים שלא

נטשו122 .

 115י' הרשקוביץ"' ,עלבון התורה הגדול הלזה" ,גילויים חדשים על פולמוס בריחת הרבנים מבודפשט תש"ד' ,יד
ושם קובץ מחקרים ,ל"ז [ ,]1תשס"ט ,עמ'  ,110 - 89להלן :הרשקוביץ (עלבון ,תשס"ט).
 116סקירה קצרה של מאמרו של קצבורג מצויה אצל בראהאם וקצבורג (הונגריה ,)1992 ,עמ' .131 - 130
 117ר' משולם זלמן קצבורג ,הוא בנו של ר' דוד צבי קצבורג שהיה עורכו של כתב העת תל-תלפיות .על כתב העת
ועורכו ועל ר' משולם זלמן ראו :נ' קצבורג' ,כתבי עת עברים באונגאריה' ,ארשת ,א' ,תשי"ט ,להלן :קצבורג
(כתבי ,תשי"ט) ,עמ'  ;288 – 284י"י כהן ,חכמי הונגריה ,ירושלים ,תשנ"ז ,להלן :כהן (חכמי ,תשנ"ז) ,עמ' - 429
 ;431הגעתי למקורות אלה בעקבות הרשקוביץ (עלבון ,תשס"ט) ,עמ'  93הערות .14 ,13
 118על כתב העת 'אהל שם' ועל עורכו ר' בנימין גלזנר ,ראו :הרשקוביץ (עלבון ,תשס"ט) ,עמ'  ,94הערות .22 ,21
 119הרשקוביץ (עלבון ,תשס"ט) ,עמ'  .97 - 96ר' אהרון רוקח מבלז ואחיו ר' מרדכי מבילגוריי קיבלו סרטיפיקטים
של ציונים ותיקים ,על כך ראו :אורטנר (דבר ,תשס"ו) ,עמ'  .70 - 68הדבר עורר תרעומת בקרב הציבור ור' מרדכי
מבילגוריי היה ער לה .על כן הוא אומר בדרשת הפרידה כי אחיו ,ר' אהרון רוקח' ,זה זמן כביר הוא משתוקק מאד
לא"י [ ]...ועוד בביתו בימי קדם דיבר מנסיעתו לאה"ק' .ראו :ליבוביץ (הדרך ,אדר ,תש"ד) ,עמ' יט .בדברים אלה
הציג את ר' אהרון רוקח כ'ציוני ותיק'.
 120הרשקוביץ (עלבון ,תשס"ט) ,עמ' .100 - 98
 121שם ,עמ' .91
 122שם ,עמ' .109 – 103
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י' הרשקוביץ הגיע למסקנה כי החזית נגד האדמו"רים שברחו היתה רחבה בהרבה מכפי שהצטיירה
עד כתיבת מאמרו .בריחתם עוררה בבודפשט תסיסה בקרב הרבנות הוותיקה ובעיקר בקרב רבנים
ללא זיקה חסידית .בהקשר זה הזכיר את בקורתו של הרב י' טייכטל על הרבנים ,בספר 'אם הבנים
שמחה' ,וטען כי דברים אלה נכתבו בהשפעת האווירה הציבורית.
אי אפשר להתעלם בסקירת מחקר זו מארבע עבודות לתואר השני שאחת מהן עוסקת בר' אהרן רוקח
מבלז ובשלוש מהן יש התייחסות אליו.
ע' הררי,

123

תאר את מקומו של ר' אהרן כמנהיג חסידי בהקשר היסטורי ורעיוני כאחד ,תוך

התמקדות באופן התמודדותו עם אסונו האישי והאסון הקולקטיבי בשואה ועם האתגר שהציבה בפניו
המדינה החילונית .בעבודתו בחן ע' הררי נקודות ציון חשובות בקורותיו של ר' אהרן רוקח ,רעיונות
מרכזיים בתורותיו ובתורות קודמיו והיבטים מרכזיים בהנהגותיו.
ז' שורץ 124,כתבה על החיים הדתיים בהונגריה בנסיבות הזמן והתקופה .בפרק הדן בפעולות ההצלה
היא גוללה בקצרה את סיפוריהם של הרבנים ששהו כפליטים בהונגריה ,וביניהם ר' אהרן רוקח
מבלז.

125

י' פרידלנדר 126,עסק במהפך שעבר הרב טייכטל ובחן האם הפך ממתנגד לציונות לתומך בציונות
המדינית .בפרק שדן בארץ ישראל על פי ספרו של הרב טייכטל 'אם הבנים שמחה' ,טען פרידלנדר כי
דרשת הפרידה של ר' מרדכי מבילגוריי נתפשה על ידי הציבור כ'דעת תורה' 127.גם דבריו של הרב

 123ע' הררי' ,כפרת כל ישראל :הנהגתו החסידית של ר' אהרן רוקח מבעלז והבניית הכריזמה של הקרבן' ,חיבור
לשם קבלת תואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ב (בהדרכת פרופ' בני בראון) ,להלן :הררי
(כפרת ,תשע"ב)
 124ז' שורץ' ,הקהילה האורתודוכסית בהונגריה  ,'19455 - 1939חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר
אילן ,תש"ן (בהדרכת פרופ' נתנאל קצבורג ובהנחיית ד"ר דן מכמן) ,להלן :שוורץ (הקהילה ,תש"ן).
 125שם ,עמ' .108 – 106
 126י' פרידלנדר' ,הרב שלמה יששכר טייכטהאל :ממתנגד לציונות לתומך בציונות' ,חיבור לשם קבלת תואר
מוסמך ,אוניברסיטת בר אילן ,תשנ"ט (בהדרכת פרופ' שלמה שפיצר) ,להלן :פרידלנדר (הרב ,תשנ"ט).
 127המושג 'דעת תורה' על פי ג' בקון ,מורה על מעמדם המיוחד של גדולי התורה ,כמי שאינם עלולים לטעות
ושדעתם קובעת לא רק בשאלות דת ,אלא גם בעניינים כלכליים ,חברתיים ופוליטיים .ראו :ג' בקון" ,דעת תורה
וחבלי משיח :לשאלת האידיאולוגיה של 'אגודת ישראל' בפולין" ,תרביץ ,נב ,ג' (תשמ"ג) ,עמ' ,508 – 497להלן:
בקון (דעת ,תשמ"ג) ,עמ'  ;500על המושג 'דעת תורה' ראו גם :ח"ש שאנן' ,דעת תורה– בענין שאינו הלכה',
תחומין ,י"ב ,תשנ"א ,עמ'  ,177 - 171להלן :שאנן (דעת ,תשנ"א); ב' בראון' ,דוקטרינת "דעת תורה" – שלושה
שלבים' ,דרך הרוח ב' (בעריכת י' אמיר) ,ירושלים ,תשס"ה ,עמ'  ,600 – 537להלן :בראון (דעת ,תשס"ה); י' כץ,
'דעת תורה – הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה' ,בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל
(בעריכת ז' ספראי ,א' שגיא) ,תל-אביב ,1997 ,עמ'  ,104 - 95להלן :כץ (דעת .)1997,ש' דיכובסקי' ,דעת תורה מן
התורה מנין?' ,מנחה למנחם :קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן( ,בעריכת ח' עמית ,א' הכהן ,ח' באר) ,בני
ברק ,תשס"ח ,עמ'  ,178 – 165להלן :דיכובסקי (דעת ,תשס"ח); l. Kaplan "Daas Torah: A Modern Conception
of Rabbinic Authority", in M. Sokol (ed.) Rabbinic Authority and Personal Authority, Northvale, New
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טייכטל בנושא ארץ ישראל נתפשו כדעת תורה אך רוב הציבור העדיף את דעת התורה של הרבי מבלז,
ודחה את קריאתו של טייכטל לעלות לארץ.

128

א' קלט 129,הציג מחקר היסטורי-חברתי שהתמקד בשיקום חסידות בלז בהיבטים שונים :בהיבט
המעשי דן הכותב בהתיישבות בארץ ובהתרחבותה של חסידות בלז; בהיבט האידיאולוגי בחן את
התמודדותה של חסידות בלז עם הציונות; בהיבט התיאולוגי הציג את התמודדותה עם השואה ועם
פולמוס הצלת האדמו"ר .בהקשר זה בחן הכותב את יחסם של חסידות בלז ושל ר' אהרון רוקח
לשואת העם היהודי .לטענתו ,פולמוס ההצלה עדיין מאפיל על חסידות בלז.

130

דפוסי התנהגותה של המנהיגות הדתית בתקופת השואה
כפי שכבר כתבתי ,דרשת הפרידה שנשא ר' מרדכי מבילגוריי בשם אחיו ,ר' אהרן רוקח מבלז ,הציתה
דיונים אקדמיים ודיונים ציבוריים .דיונים אלה גלשו מעבר לניתוח הטקסט ולפרשנותו ועסקו בסוגיה
הטעונה של בריחת רבנים מאירופה בתקופת השואה.
דפוסי פעולתה של המנהיגות הדתית בזמן השואה ,תגובתה לאירועים ,ובמיוחד המלטותם של
הרבנים מאירופה הכבושה העסיקו לא מעט חוקרים ,שדנו בסוגיות אלה מזוויות שונות ,בהתאם
לתפישת עולמם .תפישת העולם החרדית רואה ביציאת הרבנים מאירופה הכבושה נס הצלה 131,אך
חוקרים שאינם מזדהים עם תפישת עולם זו ,האשימו את הרבנים בנטישת קהילותיהם.
המחקר העוסק במנהיגות הדתית הוא צעיר ,יחסית ,ודל לטענתם של מספר היסטוריונים העוסקים
בחקר השואה .אחת מהם היא ח' דרייפוס בן-ששון שטענה כי המחקר על המנהיגות הדתית ומעמדה
בשואה ,הוא חלקי מאד ומתמקד ביציאתה של המנהיגות הדתית משטחי הכיבוש הגרמני.

132

לדבריה

 ,Jersy, London, 1992, pp. 1 – 60להלן :קפלן (דעת .)1992 ,המאמר פורסם בגרסה עברית ,ראו :ל' קפלן' ,דעת
תורה' – תפישה מודרנית של הסמכות הרבנית' ,בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל (בעריכת ז' ספראי ,א'
שגיא) ,תל-אביב ,1997 ,עמ'  ,145 – 105להלן :קפלן (דעת.)1997 ,
 128פרידלנדר (יחסו ,)2002 ,עמ' .108
 129א' קלט ,בעלזא לאחר השואה :בנייתה מחדש של חסידות בעלזא לאחר השואה ( ,)1957 - 1944חיבור לשם
קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר אילן( ,2009 ,בהדרכת פרופ' דני בלטמן) ,להלן :קלט (בעלזא.)2009 ,
 130קלט (בעלזא ,)2009 ,עמ' .2
 131סיפורי ההצלה של רבנים בתקופת השואה התפרסמו בספרים פנימיים של החצרות החסידיות והם מבטאים את
תפישת העולם החרדית של נס הצלה .סיפור הצלתו של הרבי מלובביץ' ,ר' מנחם מנדל שניאורסון ,הוא יוצא דופן
בין סיפורי ההצלה שכן נכתב על ידי היסטוריון ומבוסס על עובדות .ראו :ריג (להציל.)2007 ,
 132ח' דרייפוס בן-ששון 'כצאן אשר אין לו רועה? רבנים ומעמדם בשואה' ,זיכרון בספר :קורות השואה במבואות
לספרות הרבנית (בעריכת א' ידידיה ,נ' כהן ,א' פרבשטיין) ,ירושלים ,תשס"ח ,עמ'  ,167 – 143להלן דרייפוס בן-
ששון (כצאן ,)2008 ,עמ'  . 144הספר הוא אסופת מחקרים ראשונה של מבואות לספרות הרבנית .מאמרה של ח'
דרייפוס בן-ששון פורסם בשינויים ובעריכה מחודשת בכתב העת 'בשביל הזכרון' ,ראו :ח' דרייפוס בן-ששון' ,רבנות
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'דיון בלבדי בהם ובמעשיהם [ברבנים שנמלטו – ע.נ ].מתעלם מפעילותם של עשרות אלפי כלי קודש
אחרים בימי המלחמה'.

133

לדעתה ,אחד המקורות שיכול להעשיר את חקר ההנהגה הדתית בתקופת

השואה הוא המבואות לספרות הרבנית 134.לדבריה של ח' דרייפוס בן-ששון' ,שילובם [של המבואות
לספרות הרבנית – ע.נ ].בחקר השואה תוך בחינתם בעין בקורתית והצבתם בהקשר רחב ,יכולים
להעמיק את ידיעותינו הן ביחס לחיים הדתיים והן ביחס לחברה היהודית בכללה'.

135

חוקרת נוספת שהתייחסה לדלות המחקר על ההנהגה הרבנית בשואה היא א' פרבשטיין ,היסטוריונית
חרדית ,ראש הקתדרה להוראת השואה ב'מכללה ירושלים' .א' פרבשטיין טענה לא רק נגד דלות
המחקר כי אם גם נגד אופיו החד צדדי .היא הפנתה אצבע מאשימה לעבר נטייתם של 'חוקרים
מסוימים ליצור אוירה פולמוסית-פוליטית בנושא היהדות הדתית ומנהיגיה ובהיסחפותם למסקנות
גורפות'136.

א' פרבשטיין אף טענה כי המחקר איננו שיטתי וחסרה בו גישה והבנה לעולמם הפנימי של

היהודים המאמינים .לדעתה הסוגיה של יציאת האדמו"רים 'הופקעה מתחום מחקר כולל ודיוק
היסטורי'.

137

א' פרבשטיין אף ציינה כי חקר החיים הדתיים בשואה נדחק משך שנים רבות אל שולי המחקר והחל
לעלות כנושא ראוי למחקר לאחר עיצוב מחדש של המושג 'עמידה יהודית' ובעיקר 'עמידה

רוחנית'138.

כהנהגה במזרח אירופה בתקופת השואה :הערכה מחדש' ,בשביל הזכרון ,1 ,חשון תשס"ט-נובמבר  ,2008להלן:
דרייפוס בן-ששון (רבנות ,תשס"ט) ,עמ' .27 – 20
 133דרייפוס בן-ששון (כצאן ,)2008 ,עמ'  .144דרייפוס בן-ששון מתכוונת לפעילותם הדתית של הרבנים אולם היו
רבנים שעסקו בפעילות ציבורית שאיננה דתית .דוגמה אחת הוא הרב מיכאל דב וייסמנדל מסלובקיה שהיה מעורב
בנסיונות להצלת יהודים .הרב וייסמנדל ,שנמנה על 'קבוצת העבודה' בסלובקיה ,הגה יחד עם הרב ד"ר אברהם
אבא פרידר תוכנית שכונתה 'תוכנית הרבנים' או 'תוכנית אירופה' לפיה ישולמו לס"ס סכומי כסף תמורת הפסקת
שילוחי היהודים מסלובקיה ,ובהמשך ישולם הכסף תמורת הפסקת השילוחים מכל אירופה .על הרב וייסמנדל
ותוכניתו ראו :מ"ד וייסמנדל ,מן המצר :זכרונות משנות תש"ב-תש"ה ,ירושלים ,1960 ,להלן :וייסמנדל (מן;)1960 ,
א' פוקס' ,הכיצד אינכם מרעישים שמים וארץ?' ,מנהיגות בעת מצוקה :קבוצת העבודה בסלובקיה 1944 - 1942
(בעריכת י' באואר ואח') ,קיבוץ דליה ,תשס"א ,2001-עמ'  ,97 - 94להלן :פוקס (הכיצד ;)2001 ,הנ"ל ,קראתי ואין
עונה ,ירושלים ,תשמ"ה ,1985-להלן :פוקס (קראתי ;)1985 ,על קבוצת העבודה ראו :ג' פטרן' ,קבוצת העבודה',
מנהיגות בעת מצוקה :קבוצת העבודה בסלובקיה ( 1944 – 1942בעריכת י' באואר ואח') ,קיבוץ דליה ,תשס"א-
 ,2001להלן :פטרן (קבוצת ,)2001 ,עמ'  .78 – 30על המחלוקת בנושא תוכנית ההצלה ראו :י' ילינק' ,הרב ויסמנדל
ו"תוכנית הרבנים" :מזימה אנטי ציונית?' ,ילקוט מורשת ,נח ,תשרי תשנ"ה ,ספטמבר  ,1994עמ'  ,91 – 83להלן:
ילינק (הרב ,תשנ"ה); הנ"ל' ,כתב אשמה זועק ,מנהיגות בעת מצוקה :קבוצת העבודה בסלובקיה ,1944 – 1942
(בעריכת י' באואר ואח') ,קיבוץ דליה ,תשס"א ,2001-עמ'  ,100 - 98להלן :ילינק (כתב.)2001 ,
 134הכוונה לזכרונותיהם של רבנים ניצולי שואה ,אשר העלו את סיפורם האישי ואת הגותם על השואה לא
כיצירה בפני עצמה אלא כמבוא לספר פרשני שכתבו .מאגר של מבואות ראה אור כתקליטור ,ראו :קורות השואה
במבואות לספרות הרבנית – מאגר מידע בתקליטור ,הפקה :המרכז לחקר השואה ,מכללה ירושלים .חוקר ויועץ
אקדמי :ד"ר נ' כהן .תחקירן ראשי :ד"ר א' ידידיה .עריכה :א' פרבשטיין ,ירושלים ,תשס"ז.
 135דרייפוס בן-ששון (כצאן ,)2008 ,עמ' .166
 136א' פרבשטיין ,בסתר רעם :הלכה הגות ומנהיגות בימי השואה ,ירושלים ,2002 ,להלן :פרבשטיין (בסתר,)2002 ,
עמ'  . 10על אף שאיננה נוקבת בשמות ,נראה שא' פרבשטיין מתייחסת למאמריו התקיפים של מ' פייקאז' על דרשת
הפרידה של הרבי מבלז.
 137פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ' .55
 138שם ,עמ' .10
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היא גרסה כי מזמן שמושגים אלה התקבלו ,ניכרת פריחה בספרות המחקר על החיים הדתיים
והמנהיגות הדתית בזמן השואה.
עיון בספרות זו על המנהיגות הדתית בתקופת השואה מעלה כי המקורות המרכזיים ששימשו את
החוקרים היו כתביהם של שלושה רבנים :א .הספר 'עלי מרורות' של הרב יהושע משה

אהרונסון139

מסאניק ( ,)Sannikiפולין; ב .הספר 'אש קודש' של רבי קלונימוס קלמיש שפירא - 140האדמו"ר
מפיאסצ'נה ( ,)Piasecznoפולין; ג .הספר 'אם הבנים שמחה' של הרב יששכר שלמה

טייכטל141

מפישטיאן ( ,)Piestanyסלובקיה.
כתבים אלה  -הכוללים דרשות ,פסיקות ,יומנים וזכרונות  -שימשו מקור עשיר לדיונים מהיבטים
שונים – ספרותיים ,הגותיים והיסטוריים .החוקרים ניתחו כתבים אלה והתייחסו למניעי הכתיבה,
למאפייניה ,לסוגיות של אמונה ודת העולות מהכתבים ,ניסו לעמוד על השקפת עולמם של הכותבים
כפי שהיא מתבטאת בהגותם ,דנו בדרכי התמודדותם עם השואה ,באופיה של המנהיגות הדתית ועוד.
ספרו של הרב טייכטל עורר ענין מיוחד בקרב חוקרים רבים בגלל המהפך הרעיוני שהרב עבר.
ר' ש"ץ התייחסה לשינוי בהשקפת עולמו של הרב טייכטל שנעשה מאנטי ציוני מובהק ל'בעל תשובה',
והחליט לפעול למען המפעל הציוני גם בכתיבתו וגם
הזעקה 'טעות היתה

במעשה142.

היא כתבה כי מכל דף ודף בספר עולה

בידי!'143

 139י"מ אהרונסון ,עלי מרורות ,בני ברק ,תשנ" ו ,להלן :אהרונסון (עלי ,תשנ"ו) .הספר כולל יומן ושתי מסות שכתב
הרב אהרונסון בעברית במחנה העבודה קונין בשנים  ,1943 – 1942זכרונות שכתב באידיש במחנה עקורים
באוסטריה בשנת  1946ואליהם מצורפת רשימת סוגיות הלכתיות ומוסריות שהובאו להכרעתו בימי השואה.
 140ק"ק שפירא ,ספר אש קודש :אמרות טהורות משנות השואה ת"ש-תש"א-תש"ב שנאמרו בשבתות וי"ט בגיטו
ורשא ,ירושלים ,תש"ך ,להלן :שפירא (אש ,תש"ך)  .שני האישים ,הרב אהרונסון והאדמו"ר מפיסצ'נה ,חיו ופעלו
בפולין.
 141י"ש טייכטל ,אם הבנים שמחה ,ניו יורק ,תשכ"ט (דפוס צילום) ,להלן :טייכטל (אם ,תשכ"ט) .הספר נכתב
ופורסם בבודפשט בשנת  . 1943מ' פייקאז' מגדיר את הרב טייכטל כאחד הרבנים החשובים בסלובקיה ובהונגריה.
ראו :מ' פייקאז'' ,האנציקלופדיה של השואה' ,מחניים  ,9- 8כסלו תשנ"ה ,להלן :פייקאז' (אנציקלופדיה ,תשנ"ה),
עמ'  .253עוד על הרב טייכטל ראו :ש' הכהן ויינגרטן' ,מיוון מצולה לירושלים של מעלה' ,אור המזרח ,יט ,חוברת
ג' (ס"ח) ,ניסן ,תשל"ג ,עמ'  ,245 – 235להלן :הכהן (מיוון ,תש"ל) .על הרב טייכטל ,ספרו והתגובות לספר ראו :נ'
קצבורג' ,חרדים וציונים בהונגריה בצל השואה' ,שרגאי ,ג'( ,בעריכת י' רפאל) ,ירושלים ,תשמ"ט ,להלן :קצבורג
(חרדים ,תשמ"ט) ,עמ' .276 – 273
 142ר' ש"ץ-אופנהימר' ,וידוי על סף המשרפות ו"אחרית דבר"' ,כיוונים  ,23אביב תשמ"ד-מאי  ,1984עמ' ,62 – 49
להלן (ש"ץ (וידוי ,תשמ"ד) ,עמ' .49
 143שם ,עמ' .58
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פ' שינדלר 144כתב כי מושג ה'תיקון' הקבלי אצל הרב טייכטל ,הוא תנאי מוקדם לגאולה עצמית .הוא
דן בקרע בין הרב לבין היהדות החרדית ומתאר את התוכנית הציונית-דתית של הרב על רקע הגורל
היהודי בשואה.
גם א' שביד דן במהפך שעבר הרב טייכטל מאנטי ציוני לציוני פעיל.

145

הוא ניתח את המסר הרעיוני

של הרב טייכטל וטען כי הרב הבין את ייחודה של השואה כחורבן הנורא ביותר בתולדות עם ישראל,
אך עובדה זו לא ערערה את אמונתו בהשגחה האלוהית.
הרב טייכטל ,טען א' שביד ,תפש את השואה כגזירה שמטרתה להביא לגאולה – שיבת העם אל
ארצו 146.א' שביד סיכם ,כי הרב טייכטל הציע 'גרסה חרדית-קבלית בתורת הציונות החלוצית-
המגשימה' וגם עצם כתיבת הספר היה בעיניו מעשה של הגשמה ציונית.

147

א' שביד עסק גם בספר 'אש קודש' של האדמו"ר מפיאסצ'נה 148.לטענתו ,האדמו"ר התמודד עם
השואה על ידי יצירת מרחק רוחני מן הסבל ,כך שיכול היה לבחון את גורמיו ולגלות בסבל משמעות.
לכן ,מטרת דרשותיו היתה לחיות את הייסורים ,לחוות אותם ולהפכם למכשיר המחזק את האמונה
מפנימיותה .עוד טען א' שביד כי האדמו"ר מפיאסצ'נה ראה בשואה 'ניסיון שיכול לערער את האמונה
גם בליבו של מי שהיה מוכן מלכתחילה לעמוד בנסיונות חמורים'.

149

על אף היותו אדם מאמין ,היו לו

ספקות שאליהם לא רצה להתכחש שכן גם אמונתו המוחלטת לא יכלה למצוא צידוק לסבל בימי
השואה.

 144פ' שינדלר"' ,תיקון" כתגובה לחורבן" :אם הבנים שמחה"' ,משואה ,כ' ,ניסן תשנ"ב-אפריל  ,1992עמ'
 ,190 – 167להלן :שינדלר (תיקון ,תשנ"ב).
 145א' שביד' ,שמחת אם הבנים :הצדקת האל הציונית של ר' ישכר שלמה טייכטהאל' ,מנחה לשרה :מחקרים
בפילוסופיה יהודית ובקבלה( ,בעריכת מ' אידל ,ד' דימנט ,ש' רוזנברג) ,ירושלים ,תשנ"ד ,1994-עמ' ,398 – 380
להלן :שביד (שמחת ;) 1994 ,מאמר זה הורחב ,עובד ופורסם כפרק בספרו של א' שביד 'בין חורבן לישועה ,ראו :א'
א' שביד ,בין חורבן לישועה :תגובות על הגות חרדית לשואה בזמנה ,תל-אביב ,1994 ,להלן :שביד (בין,)1994 ,
עמ' .104 – 89
 146שביד (שמחת ,)1994 ,עמ' .397
 147שם ,עמ'  .398על יחסו של הרב טייכטל לציונות ראו גם :י' פרידלנדר' ,יחסו של הרב טייכטהאל לציונות
ולשואה' ,קובץ הציונות הדתית (בעריכת ש' רז) ,ירושלים ,תשס"ב ,2002-עמ'  ,86 - 80להלן פרידלנדר (יחסו,
 .)2002על משנתו ההלכתית ראו :י' הרשקוביץ' ,פרשנות תאורגית לדברי הרמב"ם :רכישת תעודות המרה במשנת
הרב יששכר שלמה טייכטל' ,הרמב"ם בנבכי הסוד ,תשס"ט ,עמ'  , 342 – 323להלן הרשקוביץ (פרשנות ,תשס"ט);
הנ"ל' ,הלכה ככלי לעיצוב מדיניות :חירות הפסיקה ואחריות הפוסק במשנת הרב יששכר שלמה טייכטל' ,דיני
ישראל ,כו-כז( ,תשס"ט-תש"ע) ,עמ'  ,88 – 67להלן :הרשקוביץ (הלכה ,תשס"ט).
 148שביד (בין ,)1994 ,עמ' .154 – 105
 149שביד (בין ,)1994 ,עמ' .154
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מ' פייקאז' עמד 150על הסוגיות העיקריות בדרשותיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה וסיכמן לפי שלושה
נושאים :א .ערעור האמונה :השואה ערערה את אמונתם של רבים מישראל; ב .הסבר לשואה:
לשאלה מדוע נחתו הפורענויות על העם יש תשובות שונות אך כולן מוליכות למסקנה שאין פתרון
לשאלה; ג .מבוכתו של היהודי המאמין :התשובות בדרשותיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה הן עדות על
חומרת הבעיה של המאמין החווה את גזירות השואה על בשרו' .יותר משהן מסבירות את משמעותן
של הגזירות ומקומן באמונתו של המאמין הן סימני היכר לנדנודי מבוכה ותהייה'.

151

י' תידור-באומל טענה שהספר 'אש קודש' של האדמו"ר מפיאסצ'נה ,יכול לשמש תיעוד לחיים
הדתיים בגטו ורשה על אף שלא נכתב למטרה זו.
בדרשותיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה,

153

152

בדבריה הציגה חמישה נושאים המופיעים

ביניהם סבל ,קידוש השם ,הכוונת החסידים וכו' .י' תידור-

באומל הגיעה למסקנה שנושאים אלה מופיעים בדרשותיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה באופן מכוון
ובאמצעותם האדמו"ר התייחס לאקטואליה ובעיקר לצווי הנאצים.

154

ע' שיף הציג את האדמו"ר מפיאסצ'נה כמודל של מנהיג חסידי בשואה שהשכיל לגשר בין הגישה
הרציונלית השואפת לפתרונות ריאליים לבין הגישה החרדית המתמקדת בפתרונות רוחניים 155 .לדעתו
האדמו"ר מפיאסצ'נה 'הפך את הסבל לכלי לעבודת ה' [ ]...במשמעות של עשייה ואכפתיות
חברתית'.

156

 150מ' פייקאז' ,התעודה החסידית הספרותית האחרונה על אדמת פולין :דברי הרב מפיאסצ'נה בגטו וארשא,
ירושלים ,תשל" ט ,להלן :פייקאז' (התעודה ,תשל"ט) .מאמר זה פורסם בשנית בספרו של מ' פייקאז' ,חסידות פולין,
ראו :מ' פייקאז' ,חסידות פולין בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש-תש"ה ,ירושלים ,1990 ,להלן :פייקאז' (חסידות,
 ,)1990עמ'  .411 – 373גרסה ערוכה ומורחבת של המאמר פורסמה גם בספרו של מ' פייקאז' על ספרות העדות על
השואה ,ראו :מ' פייקאז' ,ספרות העדות על השואה כמקור היסטורי ושלוש תגובות חסידיות בארצות השואה,
ירושלים ,2003 ,להלן :פייקאז' (ספרות ,)2003 ,עמ'  .144 – 89על ספרו של מ' פייקאז' 'חסידות פולין' ראו:
י' תידור-באומל' ,על חסידים ,צדיקים וגזרות' ,יהדות זמננו ,6 ,תש"ן ,עמ'  ,355 - 350להלן :תידור-באומל (על,
תש"ן); י' דן' ,החסידות במאה העשרים' ,מדעי היהדות ,31 ,תשנ"א ,עמ'  ,139 - 133להלן :דן (החסידות ,תשנ"א);
א' בן נתן' ,שלוש תעודות למשפט הדורות' ,דבר ,23.4.1990 ,עמ'  ,9להלן :א' בן נתן (שלוש ;)23.4.1990 ,מ' ששר,
'החרדים ,השואה והציונות'' ,ידיעות אחרונות' ,8.6.1990 ,עמ'  ,27להלן :ששר (החרדים ;)8.6.1990 ,מ' אורון,
'בגידת הצדיקים' ,הארץ ,10.8.1990 ,חלק ב' ,עמ'  ,9להלן :אורון (בגידת ;)10.8.1990 ,מ' קורונה' ,חסידות פולין
בין שתי המלחמות'' ,הצפה' ,21.12.1990 ,עמ'  ,8להלן :קורונה (חסידות .)21.12.1990 ,על 'ספרות העדות כמקור
היסטורי ושלוש תגובות חסידיות בארצות השואה' ראו :א' כהן' ,ספרות כעדות היסטורית' ,מחקרי ירושלים
בספרות עברית ,כ'( ,תשס"ו) ,עמ'  ,395 – 389להלן :כהן (ספרות ,תשס"ו); ח' דויטש' ,להשתיק או לספר את
האמת העירומה'' ,הצפה' ,13.2.2004 ,מוסף ,עמ'  ,12להלן :דויטש (להשתיק ;)13.2.2004 ,י' איזנברג' ,שני
מנהיגים – שתי אמות מידה'' ,הצפה' ,16.4.2004 ,מוסף עמ'  ,12 – 11להלן :איזנברג (שני.)16.4.2004 ,
 151פייקאז' (חסידות ,)1990 ,עמ' .381
 152י' תידור-באומל'" ,אש קודש" ,ספרו של האדמו"ר מפיאסצ'נה ומקומו בהבנת החיים הדתיים בגטו ורשה',
ילקוט מורשת כט ,אייר תש"מ ,מאי  ,1980עמ'  ,187 – 173להלן :תידור-באומל (אש ,תש"מ) ,עמ' .173
 153שם ,עמ' .175
 154שם ,עמ' .184
 155ע' שיף ,מודל של מנהיגות חסידית בשואה ,מחניים  ,8תשנ"ה ,עמ'  ,131 – 122להלן :שיף (מודל ,תשנ"ה).
 156שם ,עמ' .131
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א' פרבשטיין 157טענה כי האדמו"ר מפיאסצ'נה ביקש לתת לעדתו משמעות לחיים וכוח לעמוד בסבל
ולכן בדרשותיו דיבר על הקשר בין ההשגחה העליונה לבין המציאות המייסרת בגטו .היתה זו משימה
קשה שלקח על עצמו ,כיוון שלנוכח הסבל בגטו ,האמונה עלולה היתה להיסדק ואילו הוא ביקש
לחזקה .לטענתה ,הוא מציע בדבריו שלוש דרכים לחיזוק האמונה :א .גילוי האלוהות בפנימיותו של
האדם  -חיזוק היסוד הרוחני וקבלת הרעיון של גזירה משמים; ב .איחוד הסבל האנושי עם הסבל
האלוהי – ראיית האל כמי שסובל עם ההמונים ולא כמי שמנותק מהם; ג .הטמעת הסבל האישי
בסבל הכללי – הפרט הוא חלק מציבור שלם ,המתייסר בגטו ,ולכן מצוקתו של הפרט הוא חלק מסבל
כללי.

158

א' פרבשטיין עסקה גם בכתבי הרב מסאניק 159 :היא בחנה את פסיקותיו במטרה לבדוק את מקומה
של ההלכה בתקופת השואה ,וכן השוותה בין היומן שכתב הרב מסאניק בתקופת השואה לבין
זכרונותיו שנכתבו לאחריה 160.לטענתה השוואה כזו יוצרת תמונה חדה וברורה על המציאות במחנה
קונין ,בו שהה הרב .באמצעות השוואה זו א' פרבשטיין אף סתרה את טענתו של מ' פייקאז' כי ספרות
הזכרונות לוקה באמינותה.

161

כתביהם של רבנים שימשו מקור גם למחקר משווה .א' פרבשטיין ערכה השוואה בין כתביו של
האדמו"ר מפיאסצ'נה לבין כתבי הרב אהרונסון מסאניק 162.לטענתה ,שני האישים מייצגים שתי
סמכויות של מנהיגות רבנית :האדמו"ר מפיאסצ'נה מייצג את הרבי בעל סמכות על-קהילתית
 157א' פרבשטיין' ,קול ה' באש – דרשות רבי קלונימוס שפירא ,האדמו"ר מפיאסצ'נה ,בגטו ורשה' ,קיום ושבר:
יהודי פולין לדורותיהם ,כרך ב'( ,בעריכת י' ברטל ,י' גוטמן) ,ירושלים ,2001 ,עמ'  ,157 – 143להלן :פרבשטיין
(קול .)2001 ,נוסח מורחב של המאמר התפרסם כפרק בספרה של א' פרבשטיין 'בסתר רעם' .ראו :פרבשטיין (בסתר,
 ,)2002עמ' .454 - 429
 158עוד על 'אש קודש' של האדמו"ר מפיאסצ'נה ראו :פ' שינדלר' ,שואה ושפלות רוח' ,עיונים בתקופת השואה,
רמת-גן ,1979 ,עמ'  ,55 - 6להלן :שינדלר (שואה ;)1979 ,ג' קיציס' ,ר' קלונימוס מפיאסצ'נא סח עם קונו' ,מחניים,
( 8תשנ"ה) ,עמ'  ,139 - 132להלן :קיציס (קלונימוס ,תשנ"ה); N. Polen, The Holy Fire: the teachings of Rabbi
 ,Kalonymos Kalman Shapira, the Rebbe of Warsaw Ghetto, Northvale, 1987להלן :פולן (אש קודש.)1987 ,
 159א' פרבשטיין ,ד' אמות של הלכה – במחיצת כתביו של רב קהילה בתקופת השואה' ,סיני ,קי"ז ,שבט-אדר
תשנ"ו ,עמ' רלה-רס ,להלן :פרבשטיין (אמות ,תשנ"ו) .גירסה מורחבת של המאמר התפרסמה כפרק בספרה של א'
פרבשטיין 'בסתר רעם' ,ראו :פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ' .274 – 233
 160א' פרבשטיין' ,יומנים וזכרונות כמקור היסטורי– יומנו וזכרונותיו של רב ב"בית עבדים קונין"' ,יד ושם קובץ
מחקרים ,כ"ו ,תשנ"ח ,עמ'  , 98 - 71להלן :פרבשטיין (יומנים ,תשנ"ח) .על היומן שאבד ,מציאתו וכתיבת הזכרונות
ראו :צ' שנר 'מפעל התיעוד של הרב סאניק' ,ידיעות בית לוחמי הגטאות ,)17 - 16( 5 -4 ,ספטמבר  ,1956עמ'
 ,27 - 12להלן :שנר (מפעל .)1956 ,השוואה בין היומן לזכרונות ,ראו :פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ' .573 – 551
 161מ' פייקאז' טען כי ככל שעובר הזמן בין האירועים לבין העלאתם בכתב ,מתקהה חדותה של החוויה הראשונית
המבוססת על זכרון בלבד והעדים נוטים לכתוב דברים המושפעים מ'מוסכמות חברתיות משתנות הגוררות שינויים
טקסטואליים'' .ראו :מ' פייקאז'' ,על ספרות הזכרונות כמקור היסטורי לגזירות "הפתרון הסופי"' ,כיוונים ,20 ,קיץ
תשמ"ג-אוגוסט  ,1983עמ'  ,157 - 129להלן :פייקאז' (זכרונות ,תשמ"ג) ,עמ'  .131המאמר התפרסם בעריכה
מחודשת אצל פייקאז' (ספרות ,)2003 ,עמ'  . 88 – 46עוד על הבעייתיות של ספרות העדות כמקור היסטורי ראו:
שם ,עמ' .47 – 23
 162א' פרבשטיין' ,קברניטים בספינה טובעת' ,נתיב  99 - 98יוני  ,2004עמ'  ,36 – 31להלן :פרבשטיין (קברניטים,
תשס"ד).
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המתבססת על יסודות החסידות והרב אהרונסון מייצג את הרב שהיה סמכות קהילתית .השוואה בין
כתביהם איפשרה לא' פרבשטיין לדון באופיה של המנהיגות היהודית-דתית על סף כיליון .היא טענה
כי '[ ]...כתביהם מהווים עדות לקיומו של רצף מנהיגותי שבתנאים בלתי אפשריים נצר את המרכיב
המרכזי של הנהגה רוחנית'.

163

פ' שינדלר 164השווה בין 'אש קודש' של האדמו"ר מפיאסצ'נה לבין 'אם הבנים שמחה' של הרב טייכטל
ועמד על השוני והדמיון בין שני הספרים .השוני ,לדעתו ,הוא בפרשנותם של שני האישים למושג
'התיקון' והדמיון מצוי בהבלטתם את הטוב שבכל יהודי ובהדגשתם את אהבת ישראל כתנאי
לישועה.

165

הגותם של רבנים מהווה ,אמנם ,מקור חשוב במחקר ההנהגה הדתית בתקופת השואה ,אך במקביל
התפתח תחום נוסף במחקר זה – המבואות לספרות הרבנית .א' פרבשטיין ניתחה את זכרונותיהם של
שני רבנים ניצולי שואה ,שפורסמו כמבואות לספרים פרשניים שכתבו' 166 :בינת נבונים' של הרב ברוך
יהושע ירחמיאל רבינוביץ'

167

ממונקאץ' ( )Munkácsו'ברית אברהם הכהן' של הרב אברהם קאהן-

הכהן 168מפרשבורג ( ,Pressburgהיום :ברטיסלבה) א' פרבשטיין בדקה את מאפייניה של
ההיסטוריוגרפיה החרדית על השואה וטענה כי ספרות הזכרונות הרבנית מפריכה את הטענה הרווחת
כי זיכרון השואה בחברה החרדית הוא ציבורי ומבטא ערכים קולקטיביים להם זקוקה חברה זו .את
טענותיה סיכמה א' פרבשטיין בדברים אלה' :הכאב [ ]...הצער [ ]...רגישותם לזולת [ ]...מבטאים עולם
חיצוני ועולם פנימי אישי ,אנושי ואותנטי'.
טענה דומה טען נ' כהן

170

169

שדן במבואות לספריהם של הרב יהושע גרינוואלד והרב יצחק יעקב וייס.

כהן כתב כי המבואות מאפשרים הצצה לפן מוכר פחות ואותנטי יותר בחייהם של רבנים.

171

172

 163שם ,עמ' .36
 164פ' שינדלר' ,תגובת החסידות לשואה' ,אמונה בשואה ,תש"ם ,עמ'  ,78 – 69להלן :שינדלר (תגובת ,תש"ם).
 165שם ,עמ' .77
 166א' פרבשטיין' ,הרב ,הנער והפליטים בבודפשט  ,'1944דפים לחקר השואה ,כ' ,תשס"ו ,עמ'  ,111 – 85להלן:
פרבשטיין (הרב ,תשס"ו).
 167בי"י רבינוביץ ,בינת נבונים ,פתח תקוה ,תשנ"ו ,להלן :רבינוביץ (בינת ,תשנ"ו).
 168א' קאהן-הכהן ,ברית אברהם הכהן ,ניו יורק ,1993 ,להלן :קאהן-הכהן (ברית.)1993 ,
 169פרבשטיין (הרב ,תשס"ו) ,עמ' .110
 170נ' כהן' ,בין כאב ההישרדות לשמחת הצלה :קורותיהם של שני רבנים מהונגריה בתקופת הכיבוש הנאצי' ,דפים
לחקר השואה ,כ' ,תש"ס ,עמ'  ,124 – 113להלן :כהן (בין ,תש"ס).
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תודעת הזיכרון של רבנים בתקופת השואה העסיקה גם את ח' שלם

173

שטען כי רבנים שכתבו

בתקופת השואה עשו הבחנה ברורה בין 'כתיבה תורנית-דרשנית לבין כתיבה יומנית-היסטורית בעלת
ממד של זיכרון והנצחה' 174.במאמרו ,התנגד ח' שלם לקביעתה של ע' לבנון  175לפיה ספרי הדרשות
שנכתבו בתקופת השואה נועדו גם לתעד את התקופה ולא רק לשמש כספרים תורניים .לאישוש טענתו
הציג שלם הערות המופיעות בכתבי רבנים שכתבו בתקופת השואה .הוא חלק את ההערות לשני
סוגים :הערות שנכתבו כחלק בלתי נפרד מהטקס ,והערות שנוספו לאחר כתיבת הטקסט.

176

במסגרת סקירה קצרה זו יש מקום לאזכר מספר מחקרים כלליים על ההנהגה הדתית בתקופת
השואה .י' ולק 177עסק במעמדה של ההנהגה הדתית בקרב קהילות שונות באירופה בזמן השואה וקבע
כי 'השפעתם הרוחנית והמוסרית של רבני ישראל והאדמו"רים בימי הרדיפות וההשמדה על
המאמינים ,ולעיתים קרובות אף על הלא מאמינים ,היתה ניכרת'.
ד' מכמן 178בדק את מעמדה של המנהיגות הרבנית בהולנד לפני הכיבוש הגרמני ואחריו ומצא
המשכיות בין שתי התקופות .לטענתו אחרי הכיבוש הגרמני ,המנהיגות הרבנית בהולנד לא קיבלה על
עצמה תפקידים ציבוריים לא דתיים .היא נשארה פורמלית ופעילה ,אך המשיכה לעסוק רק בתחום
ההלכה.

179

 171ראו שמות הספרים שם ,עמ'  ,114הערה .3
 172שם ,עמ' .124
 173ח' שלם' ,תכתב זאת לדור אחרון :הערות זיכרון ,הנצחה ותודעה היסטורית בכתבי רבנים בשואה' ,דרך אפרתה,
יג( ,תשס"ט-תש"ע) ,עמ'  ,101 – 89להלן :שלם (תכתב תשס"ט).
 174שם ,עמ' .100
 175ע' לבנון ' מאפיינים לספרות הדרוש הרבנית בתקופת השואה' ,ידי משה :דרשות במחנה הסגר בצרפת בימי
השואה (בעריכת א' פרבשטיין) ,ירושלים ,תשס"ה ,עמ'  ,123- 95להלן :לבנון (מאפיינים ,תשס"ה) ,עמ'  .119ע'
לבנון דנה במאפיינים הסגנוניים והרעיוניים של ספרות הדרשות.
 176להדגמת הסוג הראשון הציג ח' שלם את הספרים 'אמונה צרופה בכור השואה' של הרב טייכטל ו'עלי מרורות'
של הרב אהרונסון .ראו :י"ש טייכטל ,אמונה צרופה בכור השואה (בעריכת ח"מ טייכטל) ,ירושלים ,תשנ"ה ,להלן:
טייכטל (אמונה ,תשנ"ה); אהרונסון (עלי ,תשנ"ו) .להדגמת הסוג השני ,השתמש ח' שלם בספרים 'אם הבנים
שמחה' של הרב טייכטל ,ראו :טייכטל (אם ,תשכ"ט)' ,אש קודש' של האדמו"ר מפיאסצ'נה ,ראו :שפירא (אש,
תש"ך) ,ו'ידי משה' של הרב משה קלנברג ,רב העיר מץ ,ראו :מ' קלנברג ,ידי משה :דרשות במחנה הסגר בצרפת
בימי השואה (בעריכת א' פרבשטיין) ,ירושלים ,תשס"ה ,להלן :קלנברג (ידי.)2005 ,
 177י' ולק' ,ההנהגה הדתית בתקופת השואה' ,דמות ההנהגה היהודית בארצות השליטה הנאצית :1945 - 1933
הרצאות ודיונים בכינוס הבינלאומי השלישי של חוקרי השואה ,יד ושם( ,בעריכת י' גוטמן) ירושלים ,תש"מ,1979-
עמ'  ,335 - 325להלן :ולק (הנהגה ,תש"מ) ,עמ'  .328הרצאתו של ולק ,שניתנה בכינוס הבינלאומי השלישי של
חוקרי שואה ,שהתקיים ביד ושם בפסח תשל"ז ,פורסמה בשנית בקובץ של משרד החינוך ,ראו :י' ולק' ,ההנהגה
הדתית בתקופת השואה' ,אמונה בשואה ,ירושלים ,תש"מ ,עמ'  ,88 – 79להלן :ולק (אמונה ,תש"מ) וכן נכללה
בספרו 'כיום אתמול' ,ראו :י' ולק ,כיום אתמול ,ירושלים,1997 ,להלן :ולק (כיום ,)1997 ,עמ' .336 – 325
 178ד' מכמן' ,המנהיגות הרבנית בהולנד בתקופת השואה' ,דפים לחקר השואה ,ז'( ,תשמ"ט) ,עמ'  ,106 – 81להלן:
מכמן (מנהיגות ,תשמ"ט).
 179שם ,עמ' .97
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פ' מייזליש

180

סקרה את תחומי הפעילות של רבני מזרח אירופה והסוגיות בהן התלבטו .היא טענה כי

הרבנים ,כמו המנהיגים החילוניים ,היו שונים זה מזה ולכן קשה לעמוד על קוים מאפיינים
בהתנהגותם .מייזליש הביאה דוגמאות לשו"תים שהופנו לרבנים בקהילות שונות ,והתייחסה בקצרה
לסוגיה של הצלת רבנים.
י' גלר 181סקר את גורלם של רבני רומניה ,מעמדם ומאבקם בגזירות הדת .הוא הציג את פעולותיהם
של הרב הראשי של רומניה ,הרב ד"ר יהודה שפרן ,ורבני הערים לביטול גזירות דת ולקיום החיים
הדתיים .רבני רומניה הפעילו בתי כנסת ,קיימו מסגרות לימוד ,וסייעו לפליטים .פעילות רבנית ענפה
היתה ,לטענת גלר ,גם במחנות ובגטאות טרנסניסטריה ,אליהם גורשו  150אלף מיהודי רומניה.

182

א' פוקס 183כתב סקירה בת שני כרכים על ישיבות הונגריה שנחרבו ,כולל ישיבות סלובקיה,
טרנסילבניה ,קארפטורוס ,מארמורש ויוגוסלביה .במסגרת סקירה זו עסק א' פוקס בתולדות חייהם,
פועלם ואישיותם של הרבנים ראשי הישיבות ,שיטת לימודם וארגון הישיבות.
ש"ק מירסקי 184,ערך אסופת מאמרים של כותבים שונים ,על מוסדות תורה באירופה – ישיבות ,בתי
מדרש לרבנים ומכונים  -שנחרבו בתקופת השואה .בין המוסדות בהם עוסק הספר נמצאים ישיבת
חכמי לובלין ,ישיבת מיר ,ישיבת וולוז'ין ,ישיבת 'כנסת ישראל' בסלובודקה ,בית מדרש לרבנים
'תחכמוני' בוורשה ,בתי מדרש לרבנים בברלין ,המכון למדעי היהדות בוורשה ועוד רבים.
מ' אונגר 185כינס בספרו ביוגרפיות קצרות של אדמו"רים שנספו בשואה .הספר ,הערוך כלקסיקון,
מציג בקצרה את תולדות חייהם של האדמו"רים ואת נסיבות מותם.
ספרות המחקר על ההנהגה הדתית בתקופת השואה עוסקת במגוון נושאים :ניתוח כתביהם של
רבנים ,דיון במשנתם ,בהשקפת עולמם ,באופני התמודדותם עם השואה ,סיפור קורותיהם באותה
תקופה ועוד.

 180פ' מייזליש ,רבנים בשואה ,סיני קטז ,אב-אלול תשנ"ה ,עמ' רעא-רפג ,להלן :מייזליש (רבנים ,תשנ"ה).
 181י' גלר ,העמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת השואה ( ,)1944 - 1940לוד ,תשס"ג ,להלן :גלר (עמידה,
.)2003
 182על גירוש יהודי רומניה לטרנסניסטריה (היום אוקראינה מעבר לנהר הדנייסטר) ראו :ז' אנצ'ל ,תולדות השואה:
רומניה ,ירושלים ,תשס"ב ,כרך שני ,להלן :אנצ'ל (רומניה ,תשס"ב).
 183א' פוקס ,ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן ,ירושלים תשל"ט ,1978-להלן :פוקס (ישיבות.)1978 ,
 184ש"ק מירסקי ,מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם ,ניו יורק ,תשט"ז ,1956-להלן :מירסקי (מוסדות.)1956 ,
 185מ' אונגר ,אדמו"רים שנספו בשואה ,ירושלים ,תשכ"ט ,1969-להלן :אונגר (אדמו"רים.)1969 ,
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סיכום
המחקרים שנכתבו על ר' אהרון רוקח מבלז מתייחסים אך ורק להמלטותו מאירופה בתקופת השואה
ומתמקדים בדרשה שנשא אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,בשמו בבודפשט לפני עזיבתם את העיר בדרכם
לארץ ישראל .דרשה זו ,שפורסמה בכתובים תחת הכותרת 'הדרך' ,עוררה דיון אקדמי וציבורי שעסק
לא רק בניתוח הטקסט אלא גם בסוגיה הכללית והטעונה של בריחת רבנים מאירופה בתקופת
השואה .המחקרים הינם ברובם היסטוריים ומיעוטם – אלה העוסקים בטקסט הדרשה עצמו – הינם
מתחום מחשבת ישראל .לא קיימים מחקרים העוסקים בדמותו של ר' אהרון רוקח וכמו כן אין
מחקרים הדנים בקורותיו לפני השואה ולאחריה.
המחקר המוגש בזה בא למלא את חסרונו של הדיון הספרותי בר' אהרון רוקח .הוא יתמקד במקורות
הספרותיים העוסקים בקורות חייו ויציג את תרומתם בבניית דמותו ההיסטורית .הביוגרפיות
החלקיות שנכתבו על ידי חסידיו ,נשענות ברובן על זכרונות ,עדויות ומקורות ספרותיים והן חלק
מהסיפורת החסידית החדשה הנכתבת במאה השנים האחרונות ,וכך ימלא מחקר זה גם את חסרון
הדיון הספרותי-מחקרי בסיפורת זו.
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פרק שני :קווים לדמותה של חסידות בלז
מבוא
המבקש לטוות קווים לדמותה של חסידות בלז ייתקל במכשולים משני סוגים :האחד  -חוסר
אמינותם של המקורות והשני  -מיעוט המחקר על חסידות בלז .המקורות עליהם ניתן להסתמך
בטוויית קווים לדמותה של חסידות בלז הינם פנימיים ברובם ,נכתבו על ידי כותבים חסידיים
מחצר בלז ואינם עומדים בקריטריונים של המחקר האקדמי.
י' אייכלר 1דימה אותה ל'סנה שאיננו אוכל' וכתב במבוא לספר על קורות חסידות בלז' 2:עליות
ומורדות אלו במובן הפיזי הגשמי והתנועתי (כלומר – חורבן חסידות בלז בשואה והשיקום
שלאחריה – ע.נ ).לא פגמו בכהוא זה בשגב קדושתה ורום מעלתה שבתוכנה ומהותה של חסידות
קדושה זו [ ']...הסיכום הסופי של דבריו הוא בלשונו שלו 'כי האש הבוערת בסנה איננו אוכל ,כי
האדמה אשר חסידות בעלזא עומדת עליה אדמת קודש היא'.

3

הספרות הפנימית מבית בלז נכתבת במטרה לחזק בלב הדור הצעיר את האמונה ,להציג את
אדמו"רי בלז לדורותיהם כדגם מופת ראוי לחיקוי וכך לחזק את הקשר בין החסידים לבין החצר.
י' קלפהולץ ,שכתב ספרים רבים על חסידות זו וביניהם את הביוגרפיות של אדמו"רי בלז ,הצהיר
במפורש על מטרותיו החינוכיות בכתיבת הספרים ]...[' :כאשר הכפירה ,החומריות והטומאה
משתוללות בראש חוצות [ ]...חובה עלינו להתמסר ליצירת ספרות חרדית על טהרת הקודש ,בה
נבליט את היופי ,האצילות ,האמת ,הקדושה והענווה בהתנהגותם של הצדיקים [ ]...שומה עלינו
להחדירם בלבות הצעירים ,כדי להלהיב בקרבם את אהבתם לתורה';' 4רק על ידי התבוננות
והסתכלות ב"מעשי דור ודור" נדע את המעשה אשר עלינו לעשות בהווה כדי להימלט משגיאות';

5

[ ]...הדורות הבאים ימצאו בספר זה עדות למעמדה של בעלז בתפוצות לפני החורבן הגדול';' 6אם

 1הרב ישראל אייכלר( ,יליד  ,)1955עיתונאי ,פובליציסט ,סופר וח"כ מטעם יהדות התורה ,הוא חסיד בלז
ומקורב לאדמו"ר הנוכחי ,ר' יששכר-דב רוקח .מ 1980-עורך את 'המחנה החרדי' ,שבועונה של חסידות בלז.
ב 8.2.2011-נכנס לתפקידו כיו"ר סיעת יהדות התורה .בשיחה עם מערכת 'המחנה החרדי' מיום 13.2.2011
נאמר לי שמכיוון שאייכלר עסוק עתה בתפקידו החדש ,הוא איננו יכול להקדיש זמן לעריכת העיתון .ולכן
מונה הרב מרדכי בריסק כ'מנהל' החדש לעיתון (זו היתה ההגדרה) אולם הרב אייכלר ימשיך לעבור על
התכנים .החל מ( 5.2.2013-הכנסת ה ) 19-הוא חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה וחבר בוועדה מיוחדת
לפניות הציבור.
 2י' אייכלר ,והסנה איננו אוכל ,ירושלים ,תשמ"ד .להלן :אייכלר (והסנה ,תשמ"ד).
 3שם ,מבוא ללא מס' עמוד.
( 4אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,א' ,עמ' ז'.
 5קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' ט'.
 6קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' ח'.
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נצליח לטעת בליבם אימון בצדיקים ,ישמשו הדברים שבספר דוגמא מאלפת עד כמה הננו חייבים
לציית ולקיים בעיניים עצומות את דבר ה' ומצוותיו'.

7

עם זאת ,ניתן לעשות שימוש אקדמי בספרות פנימית בלזאית זו ובלבד שהחוקר יחלץ את
העובדות ההיסטוריות מתוך מעטפת המליצות והשבחים.

8

פרק זה מציג קווים מאפיינים לדמותה של חסידות בלז ומהווה פרק רקע לדיון בר' אהרן רוקח,
האדמו"ר הרביעי של חסידות בלז .האיש והחצר קשורים קשר בל יינתק לא רק בשל היותו
מנהיגה של חסידות בלז ,אלא מכיוון שהוא ,כמו אבותיו אדמו"רי בלז ,היה תוצר של תפישת
עולם ,אורחות חיים ומרחב גיאוגרפי שעיצבו את דמותו והשפיעו על פועלו .לכן ,לצד הייחוס
המשפחתי שייסקר בפרק השלישי של עבודה זו ,יש מקום להתייחס גם לגורמים הסביבתיים.
הפרק מתחלק לשלושה חלקים.1 :כרוניקה קצרה של חסידות בלז מאז היווסדה ועד ימינו תוך
התמקדות בארועים מרכזיים בתולדותיה .2 .תיאור העיירה והחצר מאז ימיו של ר' שלום רוקח,
מייסד חסידות בלז ,ועד חורבנה בתקופת השואה  .3מאפייניה של חסידות בלז :א .שמרנות;
ב .אורחות חיים ומנהגים; ג .יחסם של אדמו"רי בלז ,מאז ר' יששכר-דב רוקח ,לציונות.

א .אבני דרך בתולדותיה של חסידות בלז
חסידות בלז נוסדה במאה התשעה עשרה על ידי ר' שלום רוקח ,שהיה תלמידו של ר' יעקב יצחק
הורוביץ' ,החוזה מלובלין' 9.לאחר פטירתו של החוזה מלובלין בשנת  ,1815החלו רבים מחסידיו
לנהור לבלז ,לר' שלום רוקח ,שבשנת  1817גם מונה לרב

העיר10.

לפי ח'

הולצמן11,

בתקופת

אדמו"רותו של ר' שלום רוקח ,הפכה בלז למרכז החסידות הגדול והחשוב ביותר בגליציה.
בתקופה זו נבנה בבלז בית הכנסת הגדול ,גאוותה של חסידות

בלז12

ונוסדה 'חברת היושבים' של

 7קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יג.
 8בענין זה כתב ד' אסף כי על אף שספרות השבחים החסידית איננה נחשבת למקור מהימן ,היא מקור רב ערך
במידה וניתן לזהות את הגרעין העובדתי שבסיפורים .ראו :ד' אסף ,דרך המלכות ,ירושלים ,1997 ,להלן :אסף
(דרך ,)1997 ,עמ' .17
 9ר' יעקב יצחק הורוביץ' ,החוזה מלובלין' ( ,)1845 – 1715מחשובי האדמו"רים בתקופתו .ראו עליו :י'
אלפסי ,החוזה מלובלין ,ירושלים ,תשכ"ט ,להלן :אלפסי (החוזה ,תשכ"ט); א"י ברומברג ,מגדולי החסידות,
יט (החוזה מלובלין) ,ירושלים תשכ"ב ,להלן :ברומברג (החוזה ,תשכ"ב).
 10אדמו"רי בלז שימשו גם כרבני העיר .ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' כב; קלפהולץ (אדמו"רי,
תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' עו; רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .48
 11ח' הולצמן' ,לתולדותיה של בלז' ,בלז :ספר זכרון( ,בעריכת י' רובין) ,תל-אביב ,תשל"ד ,1974-עמ' ,28 - 19
להלן :הולצמן (לתולדותיה ,)1974 ,עמ' .28
 12על בית הכנסת והמסורות הקשורות בו ראו :מחקר זה עמ' .88
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חצר

בלז13.

היו אלה לומדי תורה ,שאינם תושבי בלז ,שעסקו גם בגיוס תרומות והפיצו את

חסידות בלז בערי הולדתם עם חזרתם.
לאחר מותו של ר' שלום רוקח בשנת  ,1855ירש את מקומו בנו הצעיר ,ר' יהושע רוקח ,הזכור
בתולדות חסידות בלז ,כלוחם הגדול בהשכלה וכפטרונה של היהדות החרדית .על אף שמרנותה
של חסידות בלז בענייני דת ובאורחות חיים ,הבין ר' יהושע רוקח שיש להיאבק במשכילים
בשיטות מודרניות ופעל להקמתו של ארגון 'מחזיקי הדת' 14ולייסוד העיתון 'מחזיקי

הדת'15.

ר' יהושע רוקח הלך לעולמו בשנת  ,1894ואת מקומו על כס האדמו"רות והרבנות בבלז תפש בנו ר'
יששכר -דב רוקח .האדמו"ר השלישי של חסידות בלז המשיך את מאבקו של אביו בהשכלה ופתח
חזית חדשה נגד הציונות ,כשהוא משתמש באותם כלי נשק ששימשו את אביו במלחמתו בהשכלה
 13ה'יושבים' היו חסידים ששהו בחצר הצדיק תקופה ממושכת .ראו :ע' אטקס' ,ה"חצר" החסידית בשלביה
הראשונים' ,חוט של חן (בעריכת י' ברטל ואחרים) ,ירושלים ,תשע"ג ,עמ'  ,246 – 227להלן :אטקס (החצר,
תשע"ג) ,עמ'  .243על חבורת היושבים של חצר בלז ראו :י' קלפהולץ ,גדולי חסידי בעלז ,בני ברק ,תשל"ד,
להלן :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד); ח"ש פריעדמאן ,בצילא דמהימנותא ,ניו יורק ,תש"ס ,להלן :פרידמן (בצילא,
תש"ס) ,עמ' קסד-קצד; נ' רייכמאן ,י"ב מאנדל ,י"א פריעדמאן (עורכים) ,תל תלפיות העיר בעלזא ותפארתה,
ניו יורק ,תשס"ט ,להלן :רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ'  .372 - 365ח"א פורגס' ,היושבים
בסוכת צדיק' ,המחנה החרדי ,1391 ,מוסף כותרות ,ערב סוכות תשס"ט ,12.10.2008 ,עמ'  ,9 - 2להלן :פורגס
(היושבים .)12.10.2008 ,י' קלפהולץ השווה את חבורת היושבים בבלז לחבורות עילית מפורסמות של
תלמידי חכמים :גורי האר"י בצפת ,החבורה הקדושה של הבעש"ט ,חכמי הקלויז בברוד ותלמידי הגר"א
בווילנה .ראו :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,הקדמה (ללא מספרי עמודים) .י' קלפהולץ טען כי המושג 'יושבים'
נוצר בהשראת דברי חז"ל' :בעלי אסופות אלו תלמידי חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה'
(מסכת חגיגה דף ג' עמ' ב') .ראו :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,עמ' ז' .אבי חברת היושבים ויוצרה היה ר'
מרדכי פלץ .אביו ,משה-צבי ענסער ,היה משכיל ורצה לשלוח את בנו ללמוד באחד מבתי הספר הגבוהים
למדעים .אמו של מרדכי פלץ ,לעומת זאת ,רצתה שיגדל על דרך התורה ,ובעזרתה ברח מ' פלץ מהבית וישב
שנים אחדות בבלז .על ר' מרדכי פלץ ראו :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,עמ' כז-מה וכן י' מארגאשעס,
עראינערונגען פון מיין לעבען ,ניו יורק ,1936 ,להלן :מרגושס (זכרונות ,)1936 ,עמ'  .19 – 15לצד חבורת
היושבים שלמדה בבית המדרש ,היתה חבורה נוספת שכונתה שטיב מענטשען – אנשי בית – שישבו בבית
האדמו"ר ,אכלו ממטבחו ,למדו תורה ומילאו בעבורו שליחויות שונות וכל משימה שהתבקשו .ראו :קלפהולץ
(גדולי ,תשל"ד) ,עמ' שמו.
 14חברת 'מחזיקי הדת' הוקמה ב 15.12.1878-בתגובה לארגון 'שומר ישראל' המשכילי .החברה הוקמה
ביוזמתו של שמואל מרגושס ובעזרתם של תשעה אנשים נוספים ,ביניהם מרדכי פלץ שהיה מזכירו האישי של
ר' יהושע רוקח .ראו :מרגושס (זכרונות ,)1936 ,עמ'  ;43 - 20 ;12 - 10ר' מנקין' ,פוליטיקה ואורתודוקסיה:
המקרה של גליציה' ,אורתודוקסיה יהודית :היבטים חדשים (בעריכת ל י' שלמון ,א' רביצקי' וא' פרזיגר),
ירושלים ,תשס"ו ,עמ'  ,469 – 447להלן :מנקין (פוליטיקה ,תשס"ו) ,עמ'  463 - 457ובמיוחד עמ'  ,462הערה
 .46הסבר על הקמתו של הארגון מצוי בדבריו של ג' בקון שכתב כי לקראת סוף המאה התשע-עשרה ,ניצבה
האורתודוכסיה בפני בעיות בהיקף כה גדול עד כי הרב המקומי ,מוכשר ומסור ככל שיהיה ,לא יכול היה
להתמודד איתן ללא תמיכה של ארגון גדול יותר .ראו :ג' בקון' ,החברה המסורתית בתמורות העתים :היבטים
בתולדות היהדות האורתודוקסית בפולין וברוסיה  ,'1939 – 1850קיום ושבר :יהודי פולין לדורותיהם
(בעריכת י' ברטל ,י' גוטמן) ,ירושלים ,2001 ,עמ'  ,491 – 453להלן :בקון (החברה ,)2001 ,עמ'  .465י' הלוי
ליפשיץ ,שקרא ב 1903-להקים בקובנה עירו ארגון מחזיקי דת בדומה לארגון בגליציה ,כתב על יתרונה של
ההתארגנות' :יגיעו ימים להדת אשר לא תוכל להתקיים בידינו מפני בוזיה ומשנאיה בלתי אם יהיו יראי ה'
נדברים איש אל רעהו להתחבר יחד לחברה ולהיות לאגודה אחת [ ]...כי גדול כח החברה לתת עוז ותעצומות
להחברים' ראו :י' הלוי ליפשיץ ,ספר מחזיקי הדת ,פיוטרקב ,תרס"ג ,1903-להלן :ליפשיץ (ספר ,)1903 ,עמ'
 . 48חלקו הראשון של הספר פורסם כמאמר בעיתון הפלס ,ראו :י' הלוי ליפשיץ' ,מחזיקי הדת' ,הפלס ,שנה
שניה ,חוברת ח' ,אייר תרס"ב ,עמ'  ,476 – 465להלן :ליפשיץ (מחזיקי ,תרס"ב).
 15עיתון 'מחזיקי הדת' ראה אור החל משנת  1879והופיע לסירוגין תחת השמות 'מחזיקי הדת' ו'קול מחזיקי
הדת' .העיתון היה התשובה לעיתונה של חברת 'שומר ישראל' – 'איזראליט' שראה אור בשפה הגרמנית .על
עיתון 'מחזיקי הדת' ראו :י' אלפסי"' ,מחזיקי הדת" – השבועון הדתי הראשון' ,ספר השנה של העורכים
והעיתונאים בכתבי העת בישראל ( ,)1991 – 1990תל-אביב ,1991 ,עמ'  ,203 – 193להלן :להלן :אלפסי
(מחזיקי .)1991 ,אלפסי טען כי 'מחזיקי הדת' היה השבועון הדתי הראשון .לעומתו ,טען ע' אטקס כי כתב
העת התורני הראשון במזרח אירופה היה 'תבונה' ,ראו :ע' אטקס"' ,תבונה" – כתב עת תורני ראשון במזרח-
אירופה' ,קרית ספר ,נד ,תשל"ט ,עמ'  ,383 – 371להלן :אטקס (תבונה ,תשל"ט) .עוד על מחזיקי הדת ראו:
מ' גלבוע ,לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה עשרה והתשע עשרה ,ירושלים ,תשנ"ב ,להלן :גלבוע
(לקסיקון ,תשנ"ב) ,עמ'  ;284 – 283ר' מנקין' ,הברית החדשה :יהודים אורתודוכסים ופולנים קתולים
בגליציה' ,ציון ,סד( ,תשנ"ט) עמ'  ,186 – 157להלן :מנקין (הברית ,תשנ"ט) ,עמ' .164
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– ארגון 'מחזיקי הדת' ובטאונו .ימי כהונתו של ר' יששכר-דב רוקח כאדמו"ר חסידות בלז נחרטו
בתולדותיה כתקופה בה נחרבה החצר בפעם הראשונה וקמה מחדש .החצר נחרבה בתקופת
מלחמת העולם הראשונה אז עזב ר' יששכר-דב רוקח את בלז ועבר

להונגריה16,

שם שהה בערים

שונות כעשר שנים .הוא חזר לבלז בשנת  ,1924הקים מחדש את החצר וישב על כס הרבנות כשלוש
שנים עד שהלך לעולמו בסוף שנת .1926
את מקומו של ר' יששכר-דב רוקח ירש בנו הבכור ,ר' אהרן רוקח ,שהנהיג את החסידות עד
חורבנה השני והמוחלט בתקופת השואה .ר' אהרן רוקח ,האדמו"ר הרביעי של חסידות בלז ,זכור
בתולדותיה כמי ששיקם את חסידות בלז מחורבנה בכך שהקים את החצר בארץ ישראל לאחר
תקופת השואה .קורותיו בשואה ופרשת הצלתו מידי הנאצים נתפשים כ'נס ההצלה' .יום הגעתו
לארץ ישראל הוכרז בחסידות בלז כיום פגרה ,בו נערכת סעודת מצוה והודיה לציון תחילת
שיקומה וכינונה מחדש של חצר

בלז17.

במשך שלוש עשרה שנות כהונתו בישראל כאדמו"ר חצר בלז הוקמו המוסדות הבאים :תלמוד
תורה 'מחזיקי הדת'

ביפו18,

'ישיבת בלז' בירושלים ו'מוסדות חסידי בלז' בבני

הוקמו בתי מדרש ,כוללים ותלמודי תורה בארה"ב ,אנטוורפן

ולונדון20.

ברק19,

כמו כן

כדי ליהנות מתקציבי

המדינה ולרתום אותם לטובת שיקומה של חסידות בלז ,הורה ר' אהרן רוקח לחסידיו להצביע
בבחירות לכנסת בעבור אגודת ישראל.
באין לו יורש יוצא

חלציו21,

נבחר אחיינו של ר' אהרן רוקח ,ר' יששכר-דב ,ליורש העתידי של כס

אדמו"רות בלז .לאחר שר' מרדכי מבילגוריי ( ,22)Biłgorajאחיו של ר' אהרן רוקח ,הלך לעולמו
בשנת  ,1949עוד לפני מלאת שנתיים לבנו ,לקח ר' אהרן רוקח את הילד תחת חסותו ,דאג לחינוכו
והכינו לקראת התפקיד הרם .ר' אהרן רוקח הלך לעולמו בשנת  ,1957כאשר יורשו המיועד היה
'ינוקא' בן

תשע23 .

תשע שנים נותרה חסידות בלז מיותמת מאדמו"ר עד שמלאו שמונה עשרה

 16א"ז אשכולי ראה במלחמת העולם הראשונה נקודת מפנה בתולדות החסידות .לטענתו העתקת החצר
החסידית לעיר גדולה היתה תמיד סימן לירידת השפעתה .ראו :א"ז אשכולי ,החסידות בפולין ,ירושלים,
תשנ"ט ,להלן :אשכולי (החסידות ,תשנ"ט) ,עמ' .126 – 122
 17ר' אהרן רוקח הגיע לארץ ישראל עם אחיו ר' מרדכי מבילגוריי בט' שבט תש"ד .3.2.1944 ,על פולחן 'יום
ההצלה' בחסידות בלז ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' ע"ח; מ' בריסק (עורך) ,ראשי גולת אריאל,
ירושלים ,תשס"ח ,להלן :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  ;10שביד (בין ,)1994 ,עמ' .65
 18על הקמת הת"תים בימיו של ר' אהרן רוקח ראו :א' קאליש :זיכרונותיו של מלמד ,המחנה החרדי ,1491 ,ד'
כסלו תשע"א ,11.11.2010 ,עמ'  ,9 - 6להלן :קאליש (זכרונותיו.)11.11.2010 ,
 19רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .97
 20י' אייכלר (עורך) ,על משכנות הרועים ,ירושלים ,תשמ"א ,להלן :אייכלר (משכנות ,תשמ"א) ,עמ' עא-עה.
 21ר' אהרן רוקח איבד את כל משפחתו בשואה.
 22עיר בדרום מזרח פולין ,באזור לובלין.
 23ר' יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר הנוכחי ,נולד בח' שבט ,תש"ח19.1.1948 ,
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לר' יששכר -דב רוקח והוא הוכתר לאדמו"ר חסידות בלז בי"ב תמוז תשכ"ו,

24.30.6.1966

הכתרתו התקיימה כשנה וחצי לאחר נשואיו לשרה לבית הגר ,בתו של ר' משה יהושע הגר,
האדמו"ר

מוויז'ניץ25.

לזוג יש בן אחד ,אהרן-מרדכי ,שנולד בשנת  .1975אהרן-מרדכי נישא בשנת

 1993לשרה לאה לבית למברגר ,בתו של האדמו"ר

ממאקוב26

הבכור– שלום – חגג בר מצווה בכ"ז אדר א' תשס"ח,

ונולדו להם שנים עשר ילדים ,הבן

27.4.3.2008

הוא נישא בי"ב סיון תשע"ג,

 21.5.2013לחנה בתיה ,בתו של הרב יחיאל מאיר פנט ,חסיד בלז ור"מ בישיבת נדבורנא בבני
ברק28.

תחת הנהגתו של ר' יששכר-דב רוקח נהנית חסידות בלז מתנופת גידול והתפתחות והיא נחשבת
לחסידות השניה בגודלה בארץ ,אחרי חסידות גור .נוסף על מפעלו הגדול – הקמת קריית בלז
בירושלים ובניית בית הכנסת הגדול שם

29-

פועל האדמו"ר מבלז במספר תחומים:

א .שיכון – 30בשנת  1979הוחל בהקמתה של שכונת מגורים מיוחדת לחסידי בלז

באשדוד31.

בשנת  2001החלו בבניית שכונה דומה בקרית גת; ב 2008-נרכשו למען חסידי בלז
מאתיים יחידות דיור בשכונת גבעת זאב

החדשה32.

ב .חינוך – בשנת תשל"ד הוקמה רשת מוסדות 'בית מלכה' לחינוך בנות .הרשת פועלת בארץ
ובחו"ל;33

יש תנופת בניה של מוסדות חינוך לסוגיהם – ת"תים ,כוללים ובתי מדרש –

בארץ ומחוצה

לה34.

 24בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .197
 25החתונה התקיימה בט"ו אדר א' תשכ"ה .17.2.1965 ,ראו :שם ,עמ'  .194על הקשרים בין חצרות בלז וויז'ניץ
ראו :ע"א פדווא (עורך) ,באהלי צדיקים ,ירושלים ,תשנ"ג ,להלן( :פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' .553 - 547
 26ראו :ע' נבו' ,חתונת השנה'' ,ידיעות אחרונות' ,4.8.1993 ,עמ'  ,10להלן :נבו (חתונת.)4.8.1993 ,
 27העיתונות החרדית דיווחה בהרחבה על ההכנות לחגיגה ועל חגיגת הבר מצווה של הנער שלום ,נכדו של
האדמו"ר מבלז .ראו :ש' ברזל' ,השבוע החלה בניית האהל הענק לשמחת בר מצוה בבעלז'' ,שעה טובה' ,כ"ד
שבט טבת ,תשס"ח ,31.1.2008 ,עמ'  ,6להלן :ברזל( :השבוע ,כ"ד שבט טבת ,תשס"ח); י' לנדסמן' ,בבעלזא
"נכונים ליום השלישי"'' ,משפחה' ,כ"ב אדר א' תשס"ח ,28.2.2008 ,עמ'  ,15להלן :לנדסמן (בבעלזא ,כ"ב אדר
א' ,תשס"ח); י' רייניץ' ,דובר שלום לכל זרעו'' ,בקהילה' ,כ"ט באדר א' תשס"ח ,6.3.2008 ,עמ'  ,31 - 28להלן:
רייניץ (דובר ;)6.3.2008 ,י' לנדסמן"' ,מזל טוב" זעקו החסידים'' ,משפחה' ,כ"ט באדר א' תשס"ח ,6.3.2008
עמ'  ,15 - 14להלן :לנדסמן (מזל ,כ"ט אדר א' תשס"ח); 'בעלזא'' ,משפחה ,wכ"ט באדר א' ,תשס"ח ,עמ' ;11
י' לב' ,דורון דרשה מרגש לכ"ק האדמו"ר מבעלזא :אלפי מקבלי "עול תורה ומצוות"' ,משפחה' ,ו' אדר ב'
תשס"ח ,13.3.2008 ,עמ'  ,30להלן :לב (דורון ,ו' אדר ב' ,תשס"ח).
 28ראו :ר' רט' ,החתונה הגדולה של בעלז'' ,מקור ראשון' ,17.5.2013 ,עמ'  ,23להלן :רט (החתונה,
 ;)17.5.2013י' אטינגר' ,שקט מתחתנים :רבבות חסידי בעלז חגגו בחתונת נכדו הראשון של האדמו"ר'' ,הארץ',
 ,23.5.2013עמ'  ,7להלן :אטינגר (שקט.)23.5.2013 ,
 29על בניית בית הכנסת ראו :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  ;210 - 202ש' צזנה' ,מלחמת בתי-כנסת'' ,מעריב',
 8.10.2000מוסף יום כיפור ,עמ'  ,19 - 16להלן :צזנה (מלחמת .)8.10.2000 ,וכן א"י גליס ,הוד והדר :בתי כנסת
בארץ ישראל ,ירושלים ,2011 ,להלן :גליס (הוד ,)2011 ,עמ' .195 – 191
 30מ' פרידמן כתב כי בקרב החצרות הגדולות מסתמנת נטיה הולכת וגוברת לקיים מבנה סגור המספק את כל
הצרכים החברתיים והכלכליים הבסיסיים ובכלל זה שיכון .הוא הביא כדוגמא את הקריות שהקימו חסידי
גור ,בלז ,ויזניץ ,סאטמר ,צאנז ,שיכוני חב"ד ועוד .לטענתו שכונות אלו מהוות מיסוד מחדש של 'נוף
גיאוגרפי-חברתי שהוא חלק בלתי נפרד מהזהות החסידית כשהוא מותאם למסגרת החברתית-כלכלית
החדשה' .ראו :פרידמן (החברה ,)1991 ,עמ' .155 - 148
 31אייכלר (משכנות ,תשמ"א) ,עמ' פו.
 32י' רייניץ' :בעלזא" :נחצה קו ירוק"'' ,בקהילה' ,559 ,ב' סיון תשס"ח ,5.6.2008 ,עמ'  ,10להלן :רייניץ
(בעלזא)5.6.2008 ,
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ג .פעילות קהילתית – נחשבת לפעילות המרכזית של האדמו"ר מבלז ,במסגרתה הקים
בשנת  1980את ארגון 'מחזיקי הדת' .הארגון מרכז את פעילותם של בד"ץ ,מערכת כשרות
ושחיטה העוסקת גם במתן הכשרים

למוצרים35,

לשכות הוראה הפוסקות בשאלות בכל

תחום ,חברה קדישא ,מערכת של עזרה לחולים 36ולנזקקים ,הוצאה לאור – מכון אור
הצפון ומערכת השבועון 'המחנה החרדי' – בטאונה של חצר בלז.
ד .החזרה בתשובה – לאחר מלחמת יום כיפור זיהה האדמו"ר מבלז את השבר בחברה
הישראלית בעקבות המלחמה ,והחליט להקים את ארגון ההחזרה בתשובה 'תורה
ואמונה' שפועל באמצעות ארגוני משנה בקרב קבוצות שונות של חוזרים

בתשובה37.

בתולדותיה של חסידות בלז קיימים שני מאבקים בינה לבין חצרות אחרות בנושאי הירארכיה
ומעמד .הראשון היה המאבק
רבות אחר

כך39.

בלז-מונקץ'38

שהחל בזמן מלחמת העולם הראשונה ונמשך שנים

ראשיתו של המאבק בזמן מלחמת העולם הראשונה עת ר' יששכר-דב רוקח

מבלז ,נאלץ לנטוש את

חצרו40.

אצפ ְֶרט ( )Újfehértóבצפון מזרח
הוא שהה בעיר ההונגרית ַר ְ

 33אייכלר (משכנות ,תשמ"א) ,עמ' פ-פא ,פז; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ'  ;123בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'
' ;199שלושה שותפים בחינוך הבת :האב והאם ובית החינוך'' ,המחנה החרדי' ,1508 ,ד' אדר ב ,תשע"א,
 ,10.3.2011עמ' .19
 34אייכלר (משכנות ,תשמ"א) ,עמ' עט-פא; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' ' ;123 - 122התרגשות של מצוה
בתחילת יציקת היסודות לביהמ"ד "קהילות יעקב" החדש והמפואר בבני ברק'' ,המחנה החרדי' ,1513 ,י' ניסן
תשע"א ,14.4.2011 ,עמ'  ;36ידיעה נוספת על בניית בית מדרש זה ,ראו' :במעמד מרגש נערכה הנחת אבן
הפינה ויציקת היסודות לביהמ"ד "קהילות יעקב" דחסידי בעלזא בבני ברק'' ,המחנה החרדי' ,1524 ,י"ט תמוז
תשע"א ,21.7.2011 ,עמ'  ;20בחודש אדר שנת תשע"א ,נחנך באשדוד 'בית פנחס' ,בית מדרש חדש ומפואר של
חסידי בלז .ראו' :מזמור שיר חנוכת הבית'' ,המחנה החרדי' ,1504 ,י' אדר א תשע"א ,10.2.2011 ,עמ' .22
 35עם הקמת הארגון נפרדה חסידות בלז משירותי הכשרות של העדה החרדית ונטורי קרתא ,דבר שקומם עליה
את ראשי שתי קבוצות אלה שפתחו במאבק נגד חסידות בלז והאדמו"ר העומד בראשה .הגיעו הדברים לשיא
כאשר האדמו"ר מבלז יצא לביקור בקרב חסידיו בארה"ב ,ומשטרת ניו יורק קיבלה מידע מודיעיני שהזהיר
ממאבק אלים הצפוי להתרחש ברחובותיהן של השכונות החרדיות ויליאמסבורג ובורו-פארק .בשכונות אלה
יש ריכוז גדול הן של חסידי בלז והן של חסידי סאטמר ,שהינה החסידות הדומיננטית בארה"ב ושותפתה של
העדה החרדית .ראו :י' קצובר' ,מסע אל ארץ החצרות' ,פנים ,9 ,אביב  ,1999עמ'  ,31 - 24להלן :קצובר (מסע,
 ,)1999עמ' .30
 36על ארגון 'ביקור ועזרת חולים – סעד ומרפא' שהוקם בשנת תשנ"ז ,ראו :א' קאליש' :חסד בריא במיוחד',
'המחנה החרדי' ,1456 ,כ"ז שבט תש"ע ,11.1.2010 ,מוסף כותרות ,עמ'  ,9 - 6להלן :קאליש (חסד.)11.1.2010 ,
 37על הארגון ומוסדותיו ראו :אייכלר (משכנות ,תשמ"א) ,עמ' פא-פג; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' ;124
בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  ;200 - 199ה' וינד (עורך) ,עול תורה ומצוות ,ללא ציון מקום ,תשס"ח ,להלן :וינד
(עול ,תשס"ח).
 38לחלק מהמקורות בנושא מחלוקת זו הגעתי בעקבות ד' אסף '"עולמי הפעוט והמכוער" :וידויו של ר' יצחק
נחום טברסקי משפיקוב' ,אלפיים  ,14תשנ"ז ,1997-עמ'  ,79 – 49להלן :אסף (עולמי ,תשנ"ז) ,עמ'  ,53הערה
 . 18מאמרו של ד' אסף פורסם בשינויי נוסח קלים כפרק בספרו 'נאחז בסבך' ,ראו :א' אסף ,נאחז בסבך,
ירושלים ,2006 ,להלן :אסף (נאחז ,)2006 ,עמ' .348 – 317
 39בשנת  1930כתב מ' דאנציס' :חמש עשרה שנה כבר נמשכת המלחמה בין מונקאץ' ובין בלז...נוסע יהודי על
פני העיירות והכפר ים בהרי הקרפאטים...כל עיירה וכל כפר מפולגים לשני מחנות' .מ' דאנציס ,בעיני אני,...
רמת גן ,1970 ,להלן :דאנציס (בעיני ,)1970 ,עמ'  .178מ' דאנציס ( )1952 – 1888היה סופר ,עיתונאי ועורך
בעיתונות האידית בארה"ב .ראו עליו :שם ,עמ'  ;14 – 7עוד על מ' דאנציס ראו :ש' ניגער ,י' שאצקי (עורכים),
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור ,ניו יורק ,1956 ,להלן :ניגר ושצקי (יידיש ,)1956 ,ב' ,עמ' 454
– .455
 40אדמו"רים רבים נמלטו מחצרותיהם בזמן מלחמת העולם הראשונה והקימו אותן בערים גדולות .רשימה
חלקית של אדמו"רי גליציה שנטשו את חצרותיהם ונמלטו להונגריה במיוחד לאזור הקרפטו-רוס ,ראו :ש'
הכהן ויינגרטן' ,פולמוס מונקאץ-בלז' ,אנציקלופדיה של גלויות :קארפאטורוס (כרך ז' בעריכת י' ארז),
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הונגריה עד חודש מרץ ( 1919ניסן תרע"ט) ואז נאלץ לעזוב וקבע את חצרו במונקץ' ()Munkács
שבקרפטו-רוס .לפי המסורת הבלזאית ר' יששכר-דב רוקח הגיע למונקץ' בעקבות הזמנת חסידי
בלז

בעיר41

ושהה בה כשלוש שנים .י' מרגושס

כתב42

כי במהלך שהותו של ר' יששכר-דב רוקח

במונקץ' ,הוא 'סבל מרורות מאנשי העיר שרדפו אותו והצרו את צעדיו' .מרגושס ,כמו כותבים
אחרים מבית בלז ,לא נכנס לפרטי
לפי כותבים שאינם חסידי
רוקח ושל ר' חיים אלעזר

בלז44,

המאבק43.

נראה שהמאבק החל בשל אישיותם התקיפה של ר' יששכר-דב

שפירא45,

האדמו"ר של מונקץ' ,שהיה ידוע בחוסר סבלנותו כלפי

חצרות חסידיות אחרות .מ' דאנציס ציטט 46את דברי יונה קליין ,חסיד בלז' :הזקן של מונקץ',
שהיה בבחינת מושל בכיפה ,נצרב .מה זאת אומרת הזקן מבלז בא אל העיר שלו בלי לשאול פיו
כלל וכלל? וכבר החלו חסידים הולכים אל הרבי של בלז עם פתקים .החצר של בלז במונקץ'
התחילה מתמלאת'.
התבססותה של חצר בלז במונקץ' נתפשה בעיני ר' שפירא כאיום על מעמדו ,והוא ביקש לגרש
מהעיר את ר' יששכר-דב רוקח .המאבק החל בגידופים הדדיים בין שתי החצרות החסידיות,
הכפשות והלשנות והתפתח לתגרות ידיים בקלויזים

וברחובות47.

לפי ש'

הכהן48,

כאשר הורה

השלטון הצ'כוסלובקי על גירושם של הפליטים מגליציה שנשארו בקרפטו רוס ,נכלל שמו של הרבי
מבלז ברשימת המגורשים .חסידי בלז טענו שהיתה זו יוזמתו של ר' שפירא והזדרזו לפעול
להשארת רבם במונקץ' .לשם כך פנו אל המועצה הלאומית היהודית בפראג וביקשו את עזרתה

ירושלים ותל-אביב ,1959 ,עמ'  ,232 - 225להלן :הכהן (פולמוס ,)1959 ,עמ'  .227 - 226בענין זה כתב ד' אסף
כי כמעט כל צדיקי בית רוז'ין על שלוחותיהם ברומניה ,בגליציה ובבוקובינה ,נטשו את מקומותיהם במלחמת
העולם הראשונה והקימו את חצרותיהם בערים גדולות ,במיוחד בווינה .ראו :ד' אסף' ,חסידות ופילוסופיה –
עולמו של ר' מנחם נחום פרידמן מאיצקן' ,אלפיים  ,26תשס"ד ,2004-עמ'  ,165 - 129להלן :אסף (איצקן,
תשס"ד) ,עמ'  ,133הערה .19
 41קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' שלה .על קלויז חסידי בלז במונקאץ' ראו :מדור 'פינת יקרת',
'אור הצפון' ,כ"ח ,כסלו תשע"א ,עמ' סח-עה.
 42י' מרגושס' ,די גאלדענע חסידישע קייט' ,שלשלת הזהב' ,אור הצפון' ,א' ,סיון תשס"ח ,עמ' ל' ,להלן:
מרגושס (שלשלת ,תשס"ח) .י' מרגושס היה בנו של שמואל מרגושס ,חסיד בלז ,מקורבו של ר' יהושע רוקח
וסגן נשיא חברת 'מחזיקי הדת' .י' מרגושס החל לפרסם בעיתון היידי 'מארגען זשורנאל' סדרת מאמרים על
שושלת רוקח ,על חסידות בלז ועל אורחות חייה ,מיד לאחר פטירת ר' יששכר-דב רוקח בחודש חשון תרפ"ז.
המאמרים תורגמו לעברית בידי אנשי מכון 'אור הצפון' ופורסמו כסדרה בירחון 'אור הצפון' החל מהגיליון
הראשון (סיון תשס"ח) ,תחת הכותרת 'שלשלת הזהב'.
 43ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' שלו.
 44א' אדלר ,היה צדיק וראו איננו עוד ,ירושלים ,תשכ"א ,להלן :אדלר (היה ,תשכ"א) עמ' .33 - 32
 45ר' חיים אלעזר שפירא ( ) 1937 – 1875היה אדמו"ר חסידות מונקאץ' .ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה
תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ' תקסח-תקעה; א' גוטליב ,מחקרים בספרות הקבלה ,תל אביב ,1976 ,להלן :גוטליב
(מחקרים ,)1976 ,עמ' .586 – 584
 46דאנציס (בעיני ,)1970 ,עמ' .180
 47דאנציס (בעיני ,)1970 ,עמ'  ;180הכהן (פולמוס ,)1959 ,עמ' .229
 48שם ,עמ' .227
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בהענקת זכות ישיבה לרבם במונקץ' .גם ר' שפירא פנה אל מועצה זו בבקשה לתמוך
המועצה התערבה לטובתם של חסידי בלז וצו הגירוש נגד ר' יששכר-דב רוקח

בעמדתו49.

בוטל50.

כאות

תודה ,תרמו חסידי בלז במונקץ' לקרן היסוד ,צעד יוצא דופן לאור התנגדותה המסורתית של
חסידות בלז לציונות ולמפעל ההתיישבות שלה בארץ ישראל.
ר' יששכר-דב רוקח עזב את מונקץ' וחזר לבלז בשנת  1925אך בין שתי החצרות ,בלז ומונקץ',
נותרה איבה רבת שנים שמצאה את ביטויה בכתבי פלסתר
תושבי מונקץ' ,מהקהילה

שונים51,

ובפרישתם של חסידי בלז

במונקץ52.

לפי הגירסה של חצר בלז ,ר' אהרן רוקח סיים את המאבק בשנת תרפ"ז ( )1927עם תחילת כהונתו
כאדמו"ר חצר בלז .הוא הורה לר' יוסף בלייר ,חסיד בלז שהתגורר במונקץ' ובנו של ר' שלום
בלעייר ,שהיה מקורבו של ר' יששכר-דב רוקח ,להשכין שלום בין חסידות בלז והקהילה
במונקץ'53.

לפי מקורות חוץ בלזאים המחלוקת הסתיימה בשנת תרצ"ג ( )1933כאשר הצדדים

הגיעו לפשרה והקהילה הנפרדת

חוסלה54.

המאבק השני ניצת בין חסידי בלז וחסידי בלז-מכנובקה על זכות השימוש בשם 'בלז' .זרעי
המאבק ,שזכה לסיקור בעיתונות הישראלית

החילונית55,

נטמנו בשנת  1957עם מותו של ר' אהרן

רוקח ,האדמו"ר הרביעי של חסידות בלז .חסידות בלז נותרה ללא מנהיג במשך תשע שנים ,עד
מלאת שמונה עשרה לר' יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר הנוכחי .לאחר הכתרתו לאדמו"ר בשנת
 ,1966פרשה קבוצה מתוך חסידי בלז מהחצר בטענה שהוא איננו האיש המתאים להנהיג אותה
ופתחה בית כנסת נפרד תחת השם 'בלז' ללא מרות האדמו"ר .בין מתפללי בית כנסת זה היה גם ר'

 49ר' חיים אלעזר שפירא היה מתנגד חריף לציונות ,אך בעת המחלוקת כל האמצעים היו כשרים – כולל פניה
לארגון ציוני.
 50הכהן (פולמוס ,)1959 ,עמ'  ;231 - 230אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .33
 51ראו :מונקאטש ,קהל 'מחזיקי הדת' ,קונטרס מעשי 'רב' ,וינה ,תרפ"ג ,להלן :מונקאטש (קונטרס ,תרפ"ג) –
כתב פלסתר של חסידי בלז נגד ר' שפירא ממונקאץ'; מונקאטש ,קהילה אורתודוקסית ,ספר כתבי קודש,
מונקאטש ,תרפ"ח ,להלן :מונקאטש (כתבי ,תרפ"ח) .הספר דן במריבה על השחיטה הכשרה וקורא לאסור את
השו"ב ששחט ללא אישור רב העיר מונקץ' .הוא כולל מכתבי תמיכה של רבנים ברב של מונקץ' ומכתבי
השמצה על חסידי בלז .חריף במיוחד הוא מכתבו של ר' מנחם מנדל טננבוים ,אב"ד טרנוב ומחוז טרנוב שכתב:
[ ]...אבל עדת קרח המכנים עצמן בשקר מחזיקי הדת כנסת יראים ,ובאמת הם בלי חי"ת ,מזיקי הדת (הגדלה
במקור – ע.נ .).ר' טננבוים מאשימם ברצון 'להחליש תורה הקדוש' ,מכנה אותם נאולוגים וקורא לחסידי בלז
'הבדלו מתוך העדה הזאת' .שם ,עמ' קח-קט.
 52חסידי בלז פרשו מהקהילה והקימו קהילה נפרדת עם רב ושוחט משלהם .בשנת תרפ"ג הגישו בקשה
לשלטונות לאשר את קהילתם לפי תקנות קהילות סטאטוס-קוו ולאחר שלא אושרו הגישו תקנות אחרות –
לקהילה ניאולוגית ,ראו :הכהן (פולמוס ,)1959 ,עמ'  .232מסיבה זו כינה אותה ר' טננבוים 'ניאולוגים'.
 53מדור 'פינת יקרת'' ,אור הצפון' ,כ"ח ,עמ' עו.
 54ראו :ש' הכהן וינגרטן ,מונקאטש ,ערים ואמהות בישראל (בעריכת י"ל הכהן פישמן) ,א' ,ירושלים ,תש"ו,
להלן :הכהן (מונקאטש ,תש"ו) ,עמ' .370
 55ראו :ק' בלייך' ,זה קרה בשבת :הבעלזים ירדו על המורדים ,נשברו רגליים וידיים'' ,מעריב',12.4.1995 ,
עמ'  ,5 - 4להלן :בלייך (מורדים ;)12.4.1995 ,ש' מולא' ,אצלנו בחצר'' ,ידיעות אחרונות' ,3.10.2008 ,מוסף 7
ימים ,עמ'  ,48 - 44להלן :מולא (אצלנו.)3.10.2008 ,
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יהושע רוקח ,נצר למשפחת רוקח
האדמו"ר

ממכנובקה57.

מבלז56,

שהיה גם קרוב משפחה של ר' אברהם יהושע השל

לאחר פטירתו של האדמו"ר ממכנובקה שהיה חשוך בנים ,מונה ר' יהושע

רוקח לאדמו"ר מכנובקה' .פורשי' בלז חברו אליו והם מכנים אותו מאז 'האדמו"ר מבלז-
מכנובקה' .חסידי בלז התנגדו לשימוש בשם 'בלז' וניצת מאבק רווי

אלימות58

שנמשך עד שנת

 .2010ב 29-ביולי  2010השתתף ר' אהרן-מרדכי רוקח ,בנו של האדמו"ר הנוכחי של חסידות בלז,
בחתונת נכדו של הרבי ממכנובקה ,והיו שראו בכך סימן לירידת המתח בין שתי החצרות
החסידיות.

ב .תיאור העיירה בלז והחצר החסידית
'הקבוצות החסידיות השונות היו ביטוי לנופים גיאוגרפיים-חברתיים מוגדרים וייחודיים .כך,
למשל' ,גור' אינה רק מסורת חסידית [ ,]...היא גם מקום מוגדר [ ]...תחום גיאוגרפי-חברתי
המתייחד בלבוש ,בנוסח ובניגוני התפילה ואפילו בצורת הדיבור .כך בלז ,עיירה בפלך לבוב,
גליציה המזרחית [ ]...וכך ויז'ניץ

[59.']...

ואכן אי אפשר להפריד בין חצר חסידית לבין הנוף

הגיאוגרפי-חברתי שבו חייתה .אבחנה זו של מ' פרידמן עומדת בבסיסו של סעיף זה ,שיציג את
תיאורה של העיירה בלז והחצר החסידית שבה ,כחלק ממאפייניה של חסידות בלז.
העיירה בלז שוכנת בגליציה
ק"מ צפונית לעיר

לבוב61.

המזרחית60

(היום תחום אוקראינה) ,במחוז לבוב ,שישים ושניים

שמה הראשון היה בילז ( )Bilzשפירושו בשפה הרותנית 'שטח פנוי

 56ר' יהושע רוקח הוא נינו של ר' יששכר-דב רוקח .ראו :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  ;64פדווא (באהלי,
תשנ"ג) ,עמ' .402
 57מכנובקה ( )Makhnovkaהוא כפר קטן במערב אוקראינה ,סמוכה לברדיצ'ב .ראשיתה של חסידות מכנובקה
בחסידות סקווירה ( )Skviraליד קייב ,אוקראינה ,משושלת צ'רנוביל ( – Chernobylצפונית לקייב אוקראינה).
על חסידות מכנובקה ראו :י' רוטנברג (עורך) ,ספר היובל ,בני-ברק ,תשס"ד ,להלן :רוטנברג (היובל ,תשס"ד);
על קשרי הנישואין בין שושלת רוקח לשושלת צ'רנוביל-מכנובקה ראו :שם ,וכן בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'
.64
 58שיאן של ההתנגשויות האלימות בין חסידי בלז לחסידי מכנובקה היה בשנת  ,1995כאשר חסידות מכנובקה
קיימה טקס הכנסת ספר תורה לבית מדרשה בירושלים .במהלך האירוע הותקף האדמו"ר ממכנובקה בידי
חסידי בלז ונגרם נזק לרכבו ולבית מדרשו .ראו :בלייך (מורדים ,)12.4.95 ,עמ'  ;4מולא (אצלנו ,)3.10.08 ,עמ'
 . 46התנגשויות אלימות בין אנשי שתי החסידויות ארעו גם בהילולה שציינה חמישים שנה לפטירת ר' אהרן
רוקח מבלז (כ"א באב תשס"ז ,אוגוסט  .)2007גם בהילולת ר' אהרן רוקח שנה לאחר מכן ,תקפו כמה חסידי
בלז את התומך הפיננסי של חסידות מכנובקה ,אליהו אנגלנדר מלונדון ,ראו :מולא (אצלנו ,)3.10.08 ,עמ' .45
 59פרידמן (החברה ,)1991 ,עמ' .146
 60על גבולותיה הגיאוגרפיים של גליציה ועל ההיסטוריה שלה ראוP.R. Magocsi, Galicia: A Historical :
 ,Survey and Bibliographic Guide, Toronto, 1985להלן( :מגושצ'י ,גליציה ,)1985 ,עמ' ;204 - 174 ,95 - 92
וכן , V. Kubijovyč (ed.) Ukraine: A Concise Encyclopedia, Toronto, 1963 :להלן( :קוביוביץ' ,אוקראינה,
 ,)1963עמ'  .707 - 698על גבולות גיאוגרפיים ,היסטוריה והרכב האוכלוסיה בגליציה המזרחית ראו:
 ,C. Hann and P.R. Magosci (ed.) Galicia: A Multicultured Land, Toronto, 2005להלן :האן ומגושצ'י
(גליציה ,)2005 ,עמ' .21 - 3
 G. Mokotoff and S. Amdur Sack, Where Once We Walked, NJ, 1991 61להלן :מוקוטוף ואמדור-זאק
(הלכנו ,)1991 ,עמ' 20
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באמצע היער' 62.בלז נזכרת כבר במאה העשירית כעיר מבצר ותולדותיה רצופות עליות ומורדות,
כיבושים

וסיפוחים63.

גם מבחינת ההתיישבות היהודית נמנית בלז עם הישובים העתיקים

בגליציה ,אולם אין ידיעה ברורה לגבי ראשוני היהודים

בה64.

כותבי הכרוניקות של בלז תמימי

דעים כי בין המאות השש עשרה והשמונה עשרה נמנתה הקהילה היהודית בבלז עם הקהילות
הגדולות והחשובות בפולין ונציגיה השתתפו ב'וועד ארבע
גדולי הרבנים והפוסקים שפעלו בפולין באותה
('בית

חדש')67

תקופה66,

שכיהן כרב העיר בראשית המאה השבע

ארצות'65.

בשל חשיבותה כיהנו בה

ביניהם ר' יואל סירקיש ,מחבר הב"ח

עשרה68.

מסורת חסידית שנקשרה בשמו

של ר' יואל סירקיש ,היתה נפוצה בבלז עד המאה העשרים ונגעה למראה פני העיירה.
המסורת מספרת כי בתקופת רבנותו בבלז ,שכרו של ר' יואל סירקיש היה דל ולא היה בידו לרכוש
נרות ,על כן למד בביתו בלילה בחושך .בני העיר הסיקו כי רבם ישן במקום ללמוד והחליטו לגרשו
מהעיר בטענה כי רב אשר אינו ער בלילה ועוסק בתורה אינו ראוי לשמש כרב בעירם .בעלבונו
קילל את העיר שלוש קללות :א .שלעולם תהיה האדמה בעיר לחה ומלאת רפש .ב .שטעמם של
המים בבלז יהיה מר ואי אפשר יהיה לשתותם .ג .שאלה שנטלו חלק ברדיפותיו לא ימצאו מנוחה
נכונה לא בעולם הזה ולא בעולם

הבא69.

 62רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ'  .41לפי ח' הולצמן פירוש השם הוא' :אתר בהיר שבורא בתוך
יערות עבותים-חשוכים' ,ראו :הולצמן (לתולדותיה ,)1974 ,עמ' .19
 63על תולדותיה של בלז ראו :הולצמן (לתולדותיה ;)1974 ,צ' הלוי איש הורוביץ' ,בעלזא' ,לתולדות
הקהילות בפולין ,ירושלים ,תשל"ח ,עמ'  ,147 - 132להלן :איש הורוביץ (בעלזא ,תשל"ח) ,עמ'  ;139 - 132ויין
ודומברובסקה ,בלז ,פנקס הקהילות ,פולין ,ב' ,ירושלים תש"ם ,עמ'  ,120 – 117להלן :ויין ודומברובסקה
(בלז ,תש"ם).
 64לפי הלוי מסמכים ראשונים על ההתיישבות היהודית בבלז הם משנת קצ"ט ( ,)1439ראו :הלוי (בעלזא,
תשל"ח) ,עמ'  ;133ויין ודומברובסקה גרסו כי ידיעה ברורה על ראשית ההתיישבות היהודית בעיר קיימת
משנת  ,1413אז קבעה גילדת החייטים הנוצרים עונשים לפרטצ'ים (בלתי מאוגדים) היהודים העוסקים
במלאכה זו .ראו :ויין ודומברובסקה (בלז ,תש"ם) ,עמ'  ;117הולצמן טען כי המסמך הראשון בו מוזכרים יהודי
בלז הוא משנת  ,1517ראו :הולצמן (לתולדותיה ,)1974 ,עמ' .20
 65הלוי (בעלזא ,תשל"ח) עמ'  ;134ויין ודומברובסקה (בלז ,תש"ם) ,עמ'  ;118הולצמן (לתולדותיה,)1974 ,
עמ'  .25 - 21ועד ארבע ארצות היה המוסד המרכזי של האוטונומיה היהודית בממלכת פולין ליטא מאמצע
המאה השש עשרה ועד  . 1764על ועד ארבע ארצות ראו :י' גולדברג ,החברה היהודית בממלכת פולין ליטא,
ירושלים ,1999 ,להלן :גולדברג (החברה ,)1999 ,עמ' .142 – 125
 66רשימת הרבנים שכיהנו בבלז עד ימיו של ר' שלום רוקח ראו :הלוי (בעלזא ,תשל"ח) ,עמ'  .149 - 139רשימה
חלקית שלהם מופיעה אצל ויין ודומברובסקה (בלז תש"ם) ,עמ'  ,118וכן אצל הולצמן (לתולדותיה,)1974 ,
עמ' .28 - 25
 67ר' יואל סירקיש ( )1640 – 1561ידוע בכינויו ב"ח (בית חדש) ,על שם ספרו .ראו עליו :י"ד אייזענשטיין
(עורך) ,אוצר ישראל ,ברלין-וינה ,1924 ,להלן :אייזנשטיין( ,אוצר ,)1924 ,ז' ,עמ'  ;200 - 198ב"צ כץ ,רבנות,
חסידות ,השכלה ,תל-אביב ,תשט"ז ,להלן :כץ (רבנות תשט"ז) ,עמ' .90 - 84
 68לפי צ' הלוי ,ר' יואל סירקיש כיהן כרב ואבד"ק בבלז בשנים שס"ו-שע"ז ( ,)1617 – 1606ראו :הלוי (בעלזא,
תשל"ח) ,עמ'  .134כותבים מבית בלז טענו כי שימש בכהונתו ארבע שנים בלבד – שע"א-שע"ד (– 1611
 ,)1614ראו :רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .51
 69רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ'  .53 - 51למסורת זו קיימות מספר נוסחאות ,ראו :הולצמן
(לתולדותיה ,)1974 ,עמ'  ;27 - 26א' קאליש' ,אתרא דמרא'' ,המחנה החרדי' ,1506 ,כ' אדר א' ,תשע"א,
 ,24.2.2011מוסף 'קוראי עונג' ,עמ' יב-יג ,להלן :קאליש (אתרא ;)24.2.2011 ,לפי צ' הלוי ר' סירקיש קילל את
יהודי העיר שמספרם ילך ויפחת בכל דור ודור .לטענתו ,קללה זו התקיימה והקהילה היהודית בבלז
התדלדלה עד כי בשנת תקכ"ה ( ,)1765הגיע מספר היהודים לשבע מאות ושש עשרה בלבד .ראו :הלוי
(בעלזא ,תשל"ח) ,עמ' .134
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הקללה הראשונה התקיימה במלואה  -הביצות ( Błotoבפולנית ,בלאטע ביידיש) והרפש איפיינו
את בלז  -לפי המסורת ,בגלל קללתו של ר' סירקיש  -והפכו לסימן ההיכר שלה .יהודי בלז הפכו
את הקללה לברכה ,שכן התואר הגדול ביותר והמעלה הנכבדה בבלז היתה להיות 'א שטיק
בלאטע' (חתיכת ביצה – ע.נ .).מסופר כי כאשר ר' יעקב בריש מראווה

רוסקה70

הלך לעולמו,

הספיד אותו ר' אהרן רוקח ובין השאר אמר עליו 'ער איז געווען ביי זיך ממש א שטיק בלאטע'
(הוא היה ממש חתיכת ביצה –

ע.נ71.).

הקללה השניה התקיימה עד אחרי מלחמת העולם השניה  -אז התגלה נפט בסביבות העיירה
והתבררה הסיבה לטעמם המר של מימיה .לפי המסורת מבית בלז ,אדמו"רי החצר לדורותיהם
שתו ממי הנהר הסמוך ,ומשמש מיוחד דאג להביא מדי יום שתי חביות של מי שתיה
מסורת בלזאית נוספת

מספרת73

על ר' מיכל'ע

זולקובר74,

מהנהר72.

מחבורת היושבים בבלז ,שציווה לחפור

באר מים ליד בית חברת היושבים .למרות שהחופרים העמיקו את החפירה טעם המים היה
מעופש .אמר אז ר' מיכל'ע זולקובר :לו היה הב"ח בין החיים הייתי מפציר בו שימחול על כבודו
למען צאן קדושים אלו שלא חטאו'.
הקללה השלישית הומתקה ,על פי המסורת הבלזאית ,על ידי ר' שלום רוקח .בימי כהונתו
כאדמו"ר ,סללו השלטונות כביש שעבר בשטחו של בית הקברות היהודי הישן בבלז .תוך כדי
עבודה הושלכו עצמות המתים מקבריהם ור' שלום רוקח ציווה לאספן ולהניחן בעזרת הנשים
שבבית הכנסת ,עד קבורתן מחדש .אלא שהעצמות נעו בלא מנוחה ,קרקשו והפריעו לתפילה.
ר' שלום רוקח הבין כי התקיימה קללת ר' יואל סירקיש ,שכן היו אלה עצמותיהם של בעלי
הבתים ששילחו אותו מהעיר ,הלך לבית הכנסת ונזף בעצמות' :הייתם עזי פנים בחייכם ,ועתה
רוצים אתם להיות עזי פנים גם לאחר מותכם! הסו!' והשתתקו העצמות .לאחר זאת קברו את
העצמות

מחדש75.

 70ר' יעקב בריש היה חסיד בלז שהתגורר בראווה רוסקה ( )Rawa Ruskaבגליציה המזרחית ,ושימש ש"ץ בבלז
בימים נוראים .ראו עליו :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,עמ' שסט-שעד; י' קלפהולץ' ,דמויות של חסידי בעלז
בראווה' ,ספר זכרון לקהילת ראווה-רוסקה והסביבה (בעריכת י"צ רובין) ,תל-אביב ,תשל"ג ,עמ' ,97 - 94
להלן :קלפהולץ (דמויות ,תשל"ג) ,עמ'  .96עד מלחמת העולם הראשונה נמנו רוב יהודי ראוה רוסקה על
חסידי בלז .על כך ראו :א' יעקובוביץ ,א' וייס ,ראוה רוסקה – פנקס הקהילות ,ב' ,ירושלים ,תש"מ עמ'
 ,503 - 498להלן :יעקובוביץ ,וייס (ראוה ,תש"מ) ,עמ' .500
 71רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .31
 72קאליש (אתרא ,אדר תשע"א) ,עמ' יג .בלז יושבת על גדות נהר סולוקיה ,שהינו פלג של נהר הבוג .ראו:
הולצמן (לתולדותיה )1973 ,עמ'  ;19אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .17
 73רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' 397 - 396
 74על ר' מיכל זולקובר ,ראו :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,ב' ,עמ' רעז-רפ.
 75הולצמן (לתולדותיה ,)1974 ,עמ'  ;25 - 24רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ'  .536 - 529לפי
נוסח אחר של הסיפור ,ר' שלום רוקח לא יכול היה לבטל את קללתו של ר' יואל סירקיש כי זוהי קללת חכם
'אין לבטלה אפילו על ידי תפילת צדיק' .ראו :נספח א' סיפור  .97הסיפור על ר' יואל סירקיש מופיע בשינויי
נוסח קלים בספר 'דובר שלום' ,סיפורים שמא ,שמב ,שמג וכן ראו :נספח א' ,סיפורים .99 ,98 ,97
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במאה השמונה עשרה ,עם חלוקתה של פולין וביטולו של ועד ארבע ארצות ,ירדה בלז ממעמדה
והיתה לעיירה קטנה ושכוחה ,כפופה מבחינה אדמיניסטרטיבית לסוקאל ( 76)Sokalשכנתה,
שהיתה ראש

נפה77.

קרנה של בלז עלתה שוב משנת  1817עם בחירתו של ר' שלום רוקח לרב העיר

ועם ייסוד החצר החסידית בה .ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז ,הפך את העיירה לאבן שואבת
לאלפי חסידים שהשתקעו בה ולאלפים שבאו לעיירה במיוחד בחגים כדי לשהות במחיצתו .בשנת
 ,1829חיו בבלז  460יהודים ואלפיים נוצרים .בשנת  1859זינק מספר היהודים ל 1,783 -לעומת
 1,710נוצרים ומשנה זו ועד ערב מלחמת העולם השניה היוו היהודים את רוב האוכלוסיה
בעיירה78.

הפיכתה של בלז למרכז חסידי הביא גם להרחבת מקורות הפרנסה לתושבי העיירה כולם –
יהודים ונוצרים .נוצר צורך באכסניות ,בתי אוכל ,עגלונים ,שירותים של בעלי מלאכה למיניהם
וחנויות .אולם על אף הפריחה הכלכלית ,פני העיירה היו מיושנים ועלובים בגלל שמרנותה של
חסידות בלז שהתנגדה לכל גילוי של מודרנה .א' אדלר

תאר79

את מראיה העני של העיירה

שברחובותיה לא נסללו כבישים ורק באחדים מהם הותקנו מדרכות עץ 'שאף הן נתמקמקו ברבות
הימים' .לדבריו ,בשניים מרחובותיה התגוררו יהודים בלבד ובשאר – יהודים ונוצרים .ברחובות
המעורבים שכנו בנייני ציבור ,ביניהם בית העירייה ,בית הספר ,בית המשפט ,מפקדת המשטרה
ושתי כנסיות – קתולית ואוקראינית .בסמוך לשני הרחובות היהודים המובהקים 'שישבו בהם
העניים מאחינו בני ישראל ,עמדה "החצר" ,בית הכנסת הגדול ,בית המדרש ,הישיבה הגדולה ,בית
המרחץ

וההקדש'80.

א' רופין ,שביקר בבלז בשנת  ,1903במסגרת ביקור בגליציה לצורך עבודת מחקר על חיי היהודים
שם ,כתב על דלותה של העיירה ושל

יהודיה81.

לדבריו לא היתה מערכת ביוב בבלז ולכן מקרי

 76עיר במחוז לבוב ,אוקראינה.
 77הולצמן (לתולדותיה ,)1974 ,עמ' .28
 78שם ,עמ'  ;21ויין ודומברובסקה( ,בלז ,תש"ם) עמ' .117
 79אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .18
 80אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ'  .18בבלז התנגדו לישיבה מסודרת וממוסדת שנתפשה כמודרנית ,ולכן צביונה של
הישיבה בבלז  ,וישיבות חסידי בלז בכלל ,היה יותר כמקום תורה לא ממוסד ,בו למדו הבחורים זה עם זה,
ללא ראש ישיבה וללא משגיח .רק לאחר השואה הרשה ר' אהרן רוקח לייסד ישיבה מסודרת ובתנאי שתיקרא
'ישיבת חסידי בעלזא' .ראו :ע' בלוי' ,על חסידי וחסידות בעלז בגליציה :מבט של חסיד חב"ד צעיר שהתעניין
במהות החסידות הגליציאנית ותוכנה בשליחות אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע' ,היכל הבעש"ט ,ט' ,ל"ב
(תשע"ב) ,עמ' קס"ט-קפ להלן :בלוי (מבט ,תשע"ב) ,עמ' קעא ,הערה .7
 81ראו :א' רופין ,פרקי חיי ,תל-אביב ,1968 ,להלן :רופין (פרקי ,)1968 ,עמ'  219תיאור ביקורו של רופין בבלז
פורסם בעברית ובאידיש בספר הזכרון של העיירה ראו :א' רופין' ,ביקור בבלז בשנת  ,'1903בלז – ספר זכרון
(בעריכת י' רובין) ,תל-אביב ,1974 ,עמ'  ,159 – 157להלן :רופין( ,ביקור ;)1974 ,על מסעו של רופין בגליציה
ראו :י' גורן ,ארתור רופין ,חייו ופועלו ,ירושלים ,2005 ,להלן :גורן (ארתור ,)2005 ,עמ'  ;99 - 95על א' רופין
ראו :א' ומ' תלמי ,לקסיקון ציוני ,תל-אביב ,תשל"ז ,להלן :תלמי (לקסיקון ,תשל"ז) ,עמ' .347 - 346
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טיפוס היו שכיחים בה; עוד

כתב82:

'יהודי באלז עשרה אחוזים מהם בלבד יש להם ,כפי

ששמעתי ,הכנסה שנתית בשיעור  600זהובים ( 50לי"ש) ,סכום המאפשר להם לשכור חדר ומטבח
ולקיים את הנפש .שאר תשעים האחוזים ,מחציתם יש להם הכנסה שבועית בשיעור 6 – 3
זהובים; האחרים הם קבצנים'.
היחסים בין יהודי בלז לאוכלוסיה הנוצרית היו טובים ,לפי א'

אדלר83.

בתי המשפט והעירייה היו

סגורים בחגי היהודים; בתחנת הרכבת סימנו באדום את הימים בהם התכוון הרבי לנסוע ברכבת
והיא לא יצאה לדרכה עד שהרבי עלה עליה עם פמלייתו; מנהל בית הספר הנוצרי לא הקפיד על
הוראת השלטונות שחייבה ילדים יהודים לבקר בבית הספר ,ובכך סיכן את

מעמדו;84

בחצר הרבי

הסתובבו שני גויים שדיברו אידיש שוטפת – סמקו ,ה'גוי של שבת' שהיה מסיק את בית המרחץ,
וסטאש ,סמל המשטרה שאף קיבל ציון לשבח מהעיריה על שירותיו הנאמנים לחצר הרבי.
א' אדלר

כתב85

גם כי הגויים כיבדו את הרבי מבלז לא פחות' ,ואולי יותר מאשר את מדריכיהם

הרוחניים; ולא פעם יכולת לראות המונים משאינם בני-ברית ,צובאים על פתחו של "הרבי" ולא
אחת ראית המונים גדולים מהם נאספו בקרבת "החצר" כשהשמועה הגיעה אליהם שאחד מאנשי
ה"חצר" חלה במחלה קשה'.
חצר הרבי בבלז היתה צנועה במראיה ובאורחות

חייה86

כפי שכתב א'

אדלר87:

'חצר בלז היתה

מיום היווסדה מרכז של חסידים יגיעי כפיים ,בעלי מלאכה ,עניים ומחוסרי כל ,שלא תמיד
הכניסו

פדיונות'88.

הוא השווה את האדמו"רים הגבירים שדרו בארמונות ,נסעו במרכבות ולבשו

 82רופין (פרקי ,)1968 ,עמ' . 219
 83אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .51 - 47 ,18
 84גם ויין ודומברובסקה כתבו כי ילדים יהודים בבלז לא ביקרו בביה"ס הכללי .ראו :ויין ודומברובסקה (בלז
תש"ם) ,עמ' .119 - 118
 85אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .19
 86למעט ,כנראה ,בימיו של ר' יהושע רוקח ,האדמו"ר השני של חסידות בלז ,שלפי טענת י' רובין
הנהיג בחצר סגנון חדש של פאר וגינוני מלכות .ראו :רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ,61וכן ויין ודומברובסקה
(פנקס ,תש"ם) ,עמ'  .118י' מרגושס השווה את חצרות גליציה העניות עם חצרות פולין ורוסיה שנהגו בפאר
מלכותי .לדבריו ,חצרות גליציה נהגו בצמצום ,וכסף לא היה שם כיוון שחסידי גליציה היו עניים ולא יכלו
להעניק לרבותיהם פדיונות מכובדים .בנוסף ,כתב מרגושס ,הצדיקים היו בעלי צדקה גדולים ולעיתים קרובות
משכנו חפצים מבית הרב .ראו :י' מרגושס ,שלשלת הזהב'' ,אור הצפון' ,ט"ז ,כסלו תש"ע ,עמ' לו-לז ,להלן:
מרגושס( ,שלשלת ,כסלו תש"ע) ,עמ' לו .המסורת הבלזאית מספרת על פמוטות הכסף של האדמו"ר מבלז
שהיו ממושכנים כל השנה ,ונפדו רק לפני החגים .על דלותה של חצר בלז כבר בימי ר' שלום רוקח ,מייסד
החצר ,ראו :פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ'  .148 – 147תיאור ריאליסטי של החצר בבלז ,בית הרבי ובית המדרש
מצוי בזיכרונותיו של ר' אהרן גדליה רבינוביץ שביקר בבלז בשנת תרצ"ד ( ,)1934בשבת שאחר פסח ,ראו :ג"א
רבינוביץ' ,שבת "געלע מצות" תרצ"ד בבעלזא'' ,אור הצפון' ,ט'( ,ניסן ,תשס"ט) ,עמ' מ-נב ,להלן :רבינוביץ
(שבת ,ניסן תשס"ט) ,עמ' מב-מד.
 87אדלר (היה תשכ"א) ,עמ' .40
 88ח' פדיה הגדירה את הפדיון כ'מתת מנחה שהביא החסיד לצדיק במסגרת ביקורו אצלו' .לדבריה שימש
הפדיון תשתית כלכלית חשובה של החצר החסידית 'ולעיתים סייע לחיי מותרות ולצבירת עושר' ראו :ח'
פדיה' ,להתפתחותו של הדגם החברתי-דתי-כלכלי בחסידות :הפדיון ,החבורה והעלייה לרגל' ,דת וכלכלה
(בעריכת מ' בן-ששון) ,ירושלים ,תשנ"ה ,עמ'  ,373 - 311להלן :פדיה (להתפתחותו ,תשנ"ה) ,עמ' .330 - 329
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משי טהור ,עם הרבי מבלז שהתגורר בחדר צר וקטן שכל ריהוטו אצטבת ספרים ,מיטת ברזל,
שולחן ושני

כסאות89.

נראה שקסמה של חצר בלז בעיני החסידים שהסתופפו בה היה דווקא בדלותה ,שדבקה בה הילה
של

קדושה90.

ד"ר יוסף

פטאי91,

שביקר בבלז בשנות השלושים ,בימיו של ר' אהרן רוקח,

העיד92

על עצמו כי בהיותו ברכבת עוד היה 'בין החוקרים' ובהגיעו לבלז הפך 'מאמין מתפעל' .בתאור
סעודת ליל שבת בבית הרבי כתב ]...[' 93:לא האוכל הגשמי חשוב ,אלא העונג העילאי לשבת יחד
עם הצדיק וליהנות מתורתו '...א' רינגל ,בן למשפחת חסידי בלז ,נהג לנסוע לבלז בימיו של ר'
אהרן רוקח ל'תקופה' שהחלה כשבוע לפני פסח והסתיימה אחרי שבועות .זכרונותיו 94מביקורים
אלה הם תערובת של התבוננות אידילית רומנטית עם מבט מפוקח .לצד אמירות כגון 'השראת
היראה והתרוממות ששרתה באוויר ספוגה בקרבי עד עצם היום

הזה'95,

'מעמד נהדר

בקודש'96,

'השראת הקדושה שאפפה את כל המסתופפים לא במהרה תישכח' 97,הוא גם זכר את שהותו בבלז
כ'רעב גשמי לצד שפע של רוחניות

וקדושה'98.

את היין לארבע כוסות בליל הסדר התבקשו

החסידים ,שהגיעו ל'תקופה' ,להביא מביתם יחד עם כוס זכוכית .מעמד חלוקת המרק בליל הסדר
היה כמעט

קומי99:

'[ ]...הכניסו יורה רותחת של 'יוהך' – מרק שחתיכה של בשר עורבבה לתוכה

בכדי שיהיה היוהך בשרי [ ]...וראש החבורה עמד שם עם מצקת בידיו ,וכולם נדחקו סביבו לקבל
[ ]...וכל אחד ניגש עם הכוס ששתה הארבע כוסות ,בכדי לקבל את המרק .לרוע מזלי ראש החברה
שחילק לא הביט בדקדוק אלא שפך בחופזה ,וקיבלתי טיפות רותחות על ידי ,וכך נשמט הכוס
מידי ונפל לתוך הסיר [ ]...נאלצתי לצאת ידי חובה בשיריים מכוסו של זה שעמד לידי [ ]...וכך היה

 89אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ'  .40א' אדלר ,רמז ,כנראה ,לר' ישראל מרוז'ין ,שסגנון חייו היה ראוותני ,כפי
שכתב ד' אסף' :מרכבה מפוארת וסוסים אבירים ,בית מידות וריהוט יקר ,כלי זהב וכלי כסף ,תזמורת מנגנים
וכלבי שמירה' ראו :אסף (דרך ,)1997 ,עמ'  .123גם חצר צ'ורטקוב התהדרה בגינוני מלכות ,כפי שכתב א'
רופין שביקר בה בשנת  1903במסגרת סיורו בגליציה' :הרבי מצ'ורטקוב שוכן בבית מהודר (המכונה בפי יהודי
העיירה ארמון) ובו בית כנסת מפואר וחדר תפילה מיוחד לרבי ,הערוך ברוב נוי' .ראו :רופין (פרקי,)1968 ,
עמ' .216
 90ח' פדיה כתבה כי אצל ראשוני החסידים התבלט העוני כערך מיסטי ודתי ואף כמציאות חיים .ראו :פדיה
(להתפתחותו ,תשנ"ה) ,עמ'  .311אפשר להניח כי חסידות בלז בשמרנותה ,אימצה תפישת עולם זו.
 91יוסף פטאי ( ,) 1953 – 1882היסטוריון ,סופר ,מתרגם ומנהיג ציוני הונגרי .ראו :עליו :ד' תדהר,
אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו ,תל-אביב ,1974 ,להלן :תדהר (חלוצי ,)1974 ,עמ'  ;83 - 82קרסל
(לכסיקון ,)1967 ,ב' ,עמ' .592 – 591
 92מ' בלום (עורך)' ,עובר אורח מביא את התרשמותו מהווי חצר הקודש בבעלזא בימים מקדם', ,המחנה
החרדי' ,1375 ,ב' סיון תשס"ח ,5.6.2008 ,מוסף 'כותרות' ,עמ'  ,5 - 2להלן :בלום (עובר ,)5.6.2008 ,עמ' .3
 93י' פטאי' ,שבת בבלז' ,בלז – ספר זכרון (בעריכת י' רובין) ,תל-אביב ,1974 ,עמ'  ,168 – 162להלן :פטאי
(שבת ,)1974 ,עמ'  ;167וכן מ' בלום (עובר ,)5.6.2008 ,עמ' .5
 94א' רינגל' ,טובות זכרונות'' ,אור הצפון' ,ל"ז ,אלול תשע"א ,עמ' נד-סג ,להלן :רינגל (טובות ,ל"ז ,תשע"א).
 95רינגל (טובות ,ל"ז ,תשע"א) ,עמ' נ.
 96שם ,עמ' נג.
 97שם ,עמ' נד.
 98שם ,שם.
 99שם ,שם.
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גם בשאר ימות החג והייתי במצוקה גדולה' ']...[ .משאר ימי החג אינני זוכר דבר מיוחד ,ישבנו כל
היום בבית המדרש ולמדנו ,וכמובן רעבנו לאוכל שלא היה

[100.]...

כשחזר הביתה משהותו בבלז

'חזרתי אחרת מכמו שהגעתי .פני נפלו וצמקו מחוסר מזון תזונה ובגדי היו קרועות ובלואות []...
תמיד איימו עלי שזו לי הפעם האחרונה שנסעתי לבעלז [ ]...אך בשנה הבאה שוב החלה
ההתעוררות בין הבחורים לנסוע ולשבות

בבעלזא'101.

בזיכרונותיו של א' רופין מצוי תיאור ריאליסטי של חצר בלז ,נקי מהתפעלות חסידית .הוא
תאר 102את הדוחק בבית הכנסת שמתפלליו 'עומדים לחוצים ודחוסים ונינועים בשעת התפילה
כהינוע שבלים ברוח' ,את הצפיפות בסעודת ערבית בבית הרבי ,את החום הכבד מנשוא והזיעה
הניגרת ,והסעודה בה הגישו 'דגים ,מרק ,בשר ולפתן [ ]...הרבי טעם מכל המזונות ,הטביל פתו
ברוטב באצבעותיו (סכינים ומזלגות לא היו ,רק כף למרק) ,שיסע דגים ובשר במו ידיו וכיבד
בנתחיהם את המסובין לשולחן [ ]...גם לי הביא השמש נתח דג והשתומם מאד שסירבתי ,מתוך
אמתלא מסויימת ,לקבלו'.
בית הכנסת ,שנבנה בימיו של ר' שלום רוקח ,היה גאוותה של חסידות בלז .היה זה בית כנסת
מבצרי ,כמו רבים מבתי הכנסת שנבנו בפולין במאה השבע עשרה ,ששימשו גם כמקום מסתור
בעת מלחמה או פרעות .עובי קירותיו כמטר וגובהו כ25-
בו רק בקיץ ,מל"ג בעומר ועד תקופת

החגים105.

מ'103.

לפי המסורת

לא היה בו

הבלזאית106

תנור104

ולכן התפללו

לא היה תנור בבית

הכנסת כדי שלא יבואו אליו להתחמם .בזמן מלחמת העולם הראשונה ומספר שנים אחריה ,בית
הכנסת עמד שומם ממתפללים שכן עם פרוץ המלחמה עזב ר' יששכר-דב רוקח את העיר לעשר
שנים והרוסים השתמשו במבנה כבאורווה .הוא חזר לשמש כמקום תפילה רק בשנת  1924לאחר
עבודות תיקון ושיפוץ שעם סיומן חזר האדמו"ר מבלז

לחצרו107.

התפילה האחרונה בבית הכנסת התקיימה בשנת ת"ש ,1939 ,בליל שמיני עצרת ,אז ערך ר' אהרן
רוקח מבלז את ההקפות לפני שעזב את העיר במנוסתו

מזרחה108.

מסורת מבית בלז

מספרת109

100רינגל (טובות ,ל"ז ,תשע"א) ,עמ' נו.
 101שם ,עמ' נט.
 102רופין (פרקי ,)1968 ,עמ'  ;218 - 217רופין (ביקור ,)1974 ,עמ'  .158גם ש' ביגלאייזן ,חסיד בלז שנסע
לעיירה בתקופת הסליחות בחודש אלול תרפ"ד ( ,)1924כתב למשפחתו על הצפיפות בבית הכנסת בשבת' :היו
שם בש"ק זה בודאי כאלף אנשים וגם כשמונים רבנים גדולים מופלגים וחסידים ואנשי מעשה' ראו :ש'
בייגלאייזן ,זכרון שלמה ,ניו-יורק ,תשס"ח ,עמ' שי-שיד ,להלן :בייגלאייזן (זכרון ,תשס"ח) ,עמ' שי.
 103י' האכהייזער ,מ' וייס ,י"ב מאנדל (עורכים) ,בית הכנסת שבבעלזא ,ניו יורק ,תשס"ח ,להלן :הוכהויזר,
וייס ,מנדל (בית הכנסת ,תשס"ח) ,עמ' פב-פז .על בתי כנסת מבצריים ראו :ד' דוידוביץ' ,בתי הכנסת בפולין
וחורבנם ,ירושלים ,תש"ך ,להלן :דוידוביץ' (בתי הכנסת ,תש"ך) ,עמ' .49 - 43
 104רינגל (טובות ,ניסן תשע"א) ,עמ' נח.
 105רבינוביץ (שבת ,ניסן תשס"ט) ,עמ' מב.
 106הוכהויזר ,וייס ,מנדל (בית הכנסת ,תשס"ח) ,עמ' קנד ,הערה א'.
 107שם ,עמ' ס-סא.
 108שם ,עמ' סג.
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כי אחד הגרמנים שנכנס לבית הכנסת בכוונה לחללו התעוור בשתי עיניו ,לכן חששו הגרמנים
להרוס את המבנה ופקדו על יהודי בלז לפרקו .לאחר החורבן סיפרו תושבי בלז

האוקראינים110

כי

בין חורבות בית הכנסת מסתובבת דמותו של יהודי בוכה עם זקן לבן ולכן פחדו לעבור שם .על
שטחו של בית הכנסת ניצב היום בית הספר העירוני של

בלז111.

המבנה האחרון שהוקם בחצר בלז לפני חורבנה היה בית החברה והיושבים .הבית ,שנבנה ונחנך
בימיו של ר' אהרן רוקח ,כלל מטבח ואולם אוכל בו סעדו הלומדים ושתו קפה לפני התפילה.
המאכלים הוגשו בקערות חרס ונאכלו בכפות עץ ,שכן אכילה במזלג לא היתה מקובלת
הבית נבנה בעזרת תרומות שגויסו בקרב חסידי בלז בעיירה ומחוצה

בבלז112.

לה113.

חצר בלז על בניניה השונים נהרסה בזמן מלחמת העולם השניה .בשנת תשמ"ח נסע ר' זאב
(וועלוועל) פרסטר ,מעסקני בלז הוותיקים ,בפעם הראשונה לבלז ופגש את ראש העיר ונכבדיה.
בשנת תשס"ג ,הורה לו האדמו"ר הנוכחי ,ר' יששכר-דב רוקח ,לפעול לרכישת המגרש עליו עמדו
בית הכנסת ,בית המדרש ובית המגורים של אדמו"רי בלז ,שכונה 'הויף' (חצר).
הרכישה בוצעה והמגרש כולו ,המצוי במרכז העיירה ,רשום היום על שם עמותת המרכז העולמי
לחסידות בעלזא בירושלים .חפירות שבוצעו במגרש גילו את היסודות של בית הכנסת ובית
המדרש .בעקבות מגעים עם ראשי המימשל באוקראינה ועם הנשיא ,גודר המתחם כולו ואף נתלה
שלט מטעם לשכת הנשיא הקורא לעוברים ושבים לשמור על קדושת המקום.
כמו כן התגלה המקווה העתיק שנבנה בימיו של ר' שלום רוקח ,ובשטח בית הקברות היהודי של
בלז התגלו מצבותיהם של ר' שלום רוקח ,של רעייתו הרבנית מלכה ,ושל בנם ר' יהושע רוקח,
האדמו"ר השני של חסידות בלז .חסידות בלז מתכוונת לשחזר את המקווה ,להקים גדר סביב
שטח בית המדרש ,לשחזר את הקיר הצפוני של בית הכנסת בגובה שני מ' ,לרצף שביל גישה לבית
הקברות היהודי ולפתוח פתח חדש בגדר המקיפה אותו .במקביל ,הוקמה בעיירה אכסנייה,
'הכנסת אורחים – בית פנחס' בתרומתו של חסיד בלז הרב ראובן

ברייש114 .

 109שם ,עמ' סה.
 110שם ,שם.
 111שם ,עמ' סו .תיאור עדכני של אזור החצר החסידית לשעבר בבלז מצוי בספרון שראה אור לרגל נסיעתו של
האדמו"ר הנוכחי לבלז ,להשתטח על קברי אבותיו בשנת תשנ"ג לפני חתונת בנו אהרן מרדכי .ראו :מורה דרך
להעיר בעלזא ,כ סיון תשנ"ג ,ירושלים (ללא שם מחבר) ,להלן :מורה (תשנ"ג).
 112רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .385
 113העתקי מכתבים בנושא גיוס התרומות ראו :שם ,עמ' .363 - 361
 114א' קאליש' ,מחזיר עיירה ליושביה'' ,המחנה החרדי' ,1534 ,ח' תשרי תשע"ב ,6.9.2011 ,מוסף 'עולמות',
עמ'  ,15 - 8להלן :קאליש (מחזיר)6.9.2011 ,
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ג .דרכה של חסידות בלז
ג .1.שמרנות :החדש אסור מן התורה
אחת ממאפייניה של חסידות בלז היא שמרנותה בכל תחומי החיים .י' רובין

כתב115:

'ידועה

קנאותה של חסידות בלז בלבוש ,בחינוך ,בענייני ציבור וכיו"ב .בתחומים אלה לא ידעה חסידות
בלז פשרות' .י' קלפהולץ

כתב116

כי כל סטיה ממנהג כלשהוא – בלבוש ,בהתנהגות ובאורחות

חיים  -היתה בבחינת 'החדש אסור מן

התורה117'.

הוא ציטט את ר' יששכר-דב רוקח שאמר

'צריכים לנהוג בדיוק כמו שקיבלנו מאבותינו ומרבותינו

הקדושים118.

כותבים אחרים של החצר

ציינו' 119:חסידות בעלזא [ ]...עמדה על המשמר שלא ליתן לזוז זיז כל שהוא מדרך אבותינו
המקובל מדור דור ,ולא נתנה לשנות אף שינוי כל דהוא ,לא בלבוש ,ולא בלשון ,לא באופן הלימוד
עם תשב"ר ,ולא בשום דבר'.
חסידי בלז התגאו בשמרנותה ושיבחוה כמי שעומדת בפרץ ושומרת על ייחודו של העם היהודי,
כפי שכתב י'

אייכלר120:

'בעלזא – שומרת מכל משמר על איכותה הטבעית והישנה של המסורת

היהודית .היא הודפת כל ניסיון לערב לתוך יינה של תורה ,היין הישן והטוב ,קורטוב של השכלה
"מתקדמת" .בעלזא עומדת כצור איתן נגד שינויים בסדרי החינוך; באורחות הקהילות ובנוהגי
בתי הכנסת .כי היא רואה באותם מתקנים חדשים את הסכנה לייחודו של עם

ישראל'121.

אחת העדויות האותנטיות על שמרנותה של חסידות בלז היא מכתבו של ר' יצחק נחום טברסקי
משפיקוב

(122,)Shpikov

חתנו של ר' יששכר-דב מבלז .הוא כתב את המכתב לקראת נשואיו עם

 115רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .53
 116קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רטו.
 117הביטוי 'החדש אסור מן התורה' לקוח מהתלמוד הבבלי ,מסכת קידושין ,ל"ח ,ב' .מ' סמט כתב כי ראשון
המשתמשים בביטוי זה כסיסמה נגד חדשנות ומודרניזציה היה ר' משה סופר ,החת"ם סופר ,בפולמוס שהתעורר
בשנת ת קע"ט ,לאחר הקמת בית הכנסת הרפורמי 'הטמפל' בהמבורג .לדברי מ' סמט סיסמה זו נפוצה כל כך
בחוגי האורתודוכסיה עד כי היו חסידים שייחסו את הטמעתה לרבותיהם .ראו :מ' סמט ,החדש אסור מן
התורה :פרקים בתולדות האורתודוקסיה ,ירושלים ,תשס"ה ,להלן :סמט (החדש ,תשס"ה) ,עמ'  .25ראו גם:
רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .375
 118קלפהולץ (מתורת ,תשכ"ה) ,עמ' צג .על קפדנותו של ר' יששכר-דב לדבוק בדרכי אבותיו מספרת מסורת
מבית בלז כי פעם בערב יום כיפור שרר קור עז בבלז ומשמשיו של האדמו"ר הפצירו בו לעטות צעיף בצאתו
לתפילת כל נדרי בבית הכנסת .הוא הסכים ,אך לאחר שיצא מביתו ופסע פסיעות אחדות הסיר את הצעיף
בהפטירו' :ס'איז נישט געווען קיין "מנהג" אין בעלזא צו גיין צו "כל נדרי" מיט שאהל' (לא היה מנהג בבלז
ללכת ל'כל נדרי' עם צעיף – ע.נ ,).ראו' :באהלי צדיקים'' ,המחנה החרדי' ,1535 ,כ"ט תשרי תשע"ב,
 ,27.10.11מוסף 'קוראי עונג' ,עמ' יב-יג.
 119רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .375
 120אייכלר (משכנות ,תשמ"א) ,עמ' כז.
 121מ' פייקאז' ,התייחס לשמרנותה של חסידות בלז בנימת ביקורת וכתב ]...[' :כל זיז מאורחות החיים הישנים
הטיל עליהם (על אדמו"רי בלז  -ע.נ ).אימת התמוטטות' [ ]...כל התרת רצועה מסכנת את היהדות' .ראו:
פייקאז' (חסידות ,)1990 ,עמ' .111
 122ר' יצחק נחום טברסקי ( ,)1942 – 1888בנו של ר' מרדכי טברסקי מצ'רנוביל וחתנו של ר' יששכר-דב רוקח
מבלז .על ר' י"נ טברסקי ראו :מ' וונדר ,מאורי גליציה :אנציקלופדיה לחכמי גליציה ,ירושלים ,תשל"ח-
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בת שבע ,בתו של ר' יששכר-דב רוקח ,והגעתו לחצר בלז .בין השאר

כתב123:

'אם עשרה קבין

קנאות דתית קיצונית ,בערות וטפשות פראית ירדו לעולם ,תשעה מהן נטלה בלז ,והאחת ,כל
העולם כולו' .בהמשך

כתב124:

'נוסף על החומרות והגדרים שכל יהודי מוקף בהם למדי ,ישנם

בבעלז עוד חומרות אחרות וסייגים אחרים אשר לא בקודש יסודתם ,ולא הפוסקים המה צור
מחצבתם ,ורק במנהגי "האבות" מקורם'; 'רחוקים הם מן העולם והחיים [ ]...קפואים ומאובנים
המה ,עומדים הם על אותה המדרגה שעמדו בה אבותינו בפולין לפני שלוש מאות
אלה מעידים על תדמיתה של חסידות בלז בעיניו כפרימיטיבית

שנה'125.

דברים

וחשוכה126.

חסידות בלז ,שהיתה ידועה בשמרנותה בקרב החצרות החסידיות

בגליציה127,

החברה החרדית של ימינו כחסידות סגורה ,שמרנית וקנאית למסורת

העבר128.

ידועה גם בקרב
מאפיין זה הכתיב

לבוש ,אורחות חיים ומנהגים שנטו לחומרה ,לפשטות ולצניעות.
מסורות חסידיות מבית בלז מספרות כי כל אחד מאדמו"רי החצר דבק בדרכי אביו .כך ,לפי
המסורת ,אמר ר' יהושע רוקח ,האדמו"ר השני של חצר

בלז129:

'על שלושה דברים אני מודה

לאבי ז"ל :הראשון ,שלא לבש בגדי לבן ,שאילו היה לובש בגדי לבן אף אני הייתי צריך לנהוג כן.
השני ,על שלא הסכים להתמנות לגבאי על מעות ארץ-ישראל ,שכן היה עלי למלא את מקומו
ולכהן גם בתפקיד זה ,והדבר השלישי אי אפשר לגלותו' .עוד מספרת המסורת הבלזאית 130כי ר'
יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר השלישי של החצר ,סרב לאכול מלפפון ירוק לצורך כרפס בסדר פסח,
משום שגדל בחממה שלא היתה קיימת בימי אבותיו .לחסיד שהביא לו את המלפפון אמר' :על

תשס"ה ,להלן :וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,ג' ,עמ'  ;16 – 14בתאריך כ"ז שבט תר"ע ,שלח ר' י"נ טברסקי
לסופר י' דינזון בוורשה ,מכתב בן עשרים ושבעה עמודים בהם ביטא חרדה מהצפוי לו בחצר בלז ,ויאוש בשל
חוסר האפשרות לשנות את ג ורלו .ראו :אסף (עולמי ,תשנ"ז) .המכתב ,שנכתב במקור בעברית ,הועתק על ידי
ד' אסף והובא בשלמותו ,ראו :שם ,עמ'  . 79 – 66על ר' י"נ טברסקי ועל החתונה הנ"ל ראו גם :א"מ רינגל,
'ראשיתה של ראווה היהודית' ,ספר זכרון לקהילת ראווה –רוסקה והסביבה (בעריכת י"צ רובין) ,תל-אביב,
תשל"ג ,עמ'  ,86 – 61להלן :רינגל (ראשיתה ,תשל"ג) ,עמ'  ,79וכן י' טברסקי' ,דודי ר' יצחק נחום ז"ל' ,שם,
עמ'  , 90 – 89להלן :טברסקי (דודי ,תשל"ג) .ר' י"נ טברסקי ובני משפחתו נספו בשואה בראשית שנת .1942
לציון יום השנה למותו הקדיש לו כתב העת 'אור הצפון' רשימה מיוחדת ,ראו' :אור' הצפון' ,כ"ג ,תמוז תש"ע,
עמ' עד-צא .שפיקוב ( )shpikovהינה עיירה במחוז ויניצה ,אוקראינה.
 123אסף (עולמי ,)1997,עמ' .74
 124שם ,עמ' .74
 125שם ,עמ' .76
 126ד' אסף כתב כי למרות חששותיו של ר' י"נ טברסקי ,הוא הסתגל במהירות לחצר בלז ולאורחותיה ,חסידי
בלז קיבלוהו בכבוד ובהערכה ונישואיו עלו יפה .ראו :שם ,עמ' .52
 127ז' פישר-שיין (זהר) כלל בספרו על חיי הדת בלבוב פרק על חסידי בלז בעיר ובין השאר כתב ' :בבלז
נתקפלו כל ההידורים והחומרות שעל פי מנהגי החסידות בלבוש ,בהתנהגות ובמיוחד בשיטת החיים העקבית,
ללא שמץ גמישות .הסטיה הקלה ממנהג כלשהו היתה בבחינת 'חדש אסור מן התורה' .ז' פישר שיין ,בסוד
ישרים ועדה ,בני-ברק ,תשכ"ט ,להלן :פישר-שיין (בסוד ,תשכ"ט) ,עמ' קב.
 128ראו דבריו של הרב מ"ד הלוי בק ,מנהיגם של נטורי קרתא אינטרנשיונל' :חסידות בעלז רדפה כל ריח של
התחדשות' .מ"ד הלוי בק ,מכתב התעוררות ,ברוקלין ,תשמ"א ,להלן :בק (מכתב ,תשמ"א) ,עמ' קטו.
' 129רבן של ישראל'' ,המחנה החרדי' ,1533 ,כ"ג אלול תשע"א ,22.9.2011 ,עמ' טז-יט.
 130קלפהולץ (מתורת ,תשכ"ה) ,ב' ,עמ' שכד-שכה .למקור זה הגעתי בעקבות פייקאז' (חסידות ,)1990 ,עמ'
 ,111הערה .59
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תפוחי אדמה התפללו כבר אבותינו אך על ירק זה צריכים אנו להתחיל להתפלל .עדיף ללכת בדרך
שסלולה זה מכבר (אויסגעטרויטענעם

וועג)'131.

ר' אהרן רוקח השתמש בדברי אביו כדי להסביר לאחד מחסידיו מדוע כדאי להעדיף אוניה על
אווירון132:

'על יורדי הים יש כבר תפילות שאבותינו התפללו...אבל על נסיעה באווירון צריכים

אנו להתחיל ולהתפלל...עדיף ,אם כן ,לנסוע בדרך הסלולה (אויסגעטרויטענעם וועג)'.
השמירה הקפדנית על אורח החיים הישן התבטאה בהתנגדות לכל התפתחות טכנולוגית או חדירה
של מודרנה למנהגים ולאורח
יששכר-דב רוקח

שאמר134:

החיים133.

כך ,חסידי בלז הקפידו לא לנסוע במכוניות בעקבות ר'

'א אוטו איז א מזיק' (אוטו הוא דבר מזיק – ע.נ .).בשל נוהג זה של

חסידי בלז ,כמעט לא נראו בעיירה מכוניות גם בתקופה שבין שתי מלחמות

העולם135.

על כך כתב

ר' גדליה אהרן רבינוביץ שביקר בבלז בשנת תרצ"ד' 136:און מ'זאגט טאקע ,אז מ'לאסט נישט
בריינגען קיין אטאס ,ס'זאל נישט פארלירען דעם היסטארישען אלטען חאראקטער' (ואכן
אומרים שלא מרשים להכניס מכוניות לעיירה כדי שלא יאבד אופייה ההיסטורי העתיק – ע.נ.).
בשנות השלושים כבר היו כמה אוטובוסים שהגיעו לבלז מהערים הסמוכות ,וכן היה אוטובוס
שנסע מדי פעם מהונגריה

לבלז137,

אולם בעיירה עצמה לא נראו

מכוניות138.

ר' אהרן רוקח ,בנו של ר' יששכר-דב רוקח ,המשיך את דרכי אביו ולא נסע במכונית עד מלחמת
העולם

השניה139,

עת נמלט מפרמישלן

(140)Peremyshliany

לבוכניה

(141.)Bochnia

בקיץ תרפ"ז

( )1927נסע ברכבת לוינה ,לדרוש בעצת רופאים ,ומתחנת הרכבת נסע בעגלה רתומה לסוסים

 131הסיפור מופיע גם אצל י"ח אשרי ,שיח זקנים :זכרון יוסף ,ה' ,ניו יורק ,תשס"ד ,להלן :אשרי (שיח ,תשס"ד)
עמ' שח-שט; הגרסה האחרונה של הסיפור הופיעה אצל י' פרידמן' ,ויצא לדון בדבר החדש'' ,אור הצפון',
ל"א ,אדר ב' תשע"א ,עמ' כח-לה ,להלן :פרידמן (ויצא ,ל"א תשע"א) ,עמ' לג.
 132פרידמן (ויצא ,ל"א תשע"א) ,עמ' לג.
 133התנגדותה של חסידות בלז למודרנה עמדה  ,ככל הנראה ,בבסיס החלטתה של מערכת הירחון 'אור הצפון'
של חסידות בלז לפרסם שלושה מאמרים על יחסם של אדמו"רי בלז להמצאות ולחידושים .המאמרים ,פרי עטו
של י' פרידמן ,פורסמו תחת הכותרת 'ויצא לדון בדבר החדש :התייחסותם של רבוה"ק זי"ע על השכלולים
וההמצאות שהומצאו בזמנם' .ראו גליונות 'אור הצפון' :כט ,טבת-שבט ,תשע"א ,עמ' כו-לט; ל' ,אדר א'
תשע"א ,עמ' לח-מז; לא ,אדר ב' תשע"א ,עמ' כח-לה.
 134י' פרידמן' ,ויצא לדון בדבר החדש'' ,אור הצפון' ,כ"ט ,טבת-שבט תשע"א ,עמ' כו-לט ,להלן :פרידמן (ויצא,
כ"ט ,תשע"א) עמ' כט.
 135הקהילה היהודית בבלז ,שהיתה מורכבת ברובה מ חסידי בלז ,היוותה יותר מחמישים אחוז מכלל תושבי
העיירה ,והיתה דומיננטית בקביעת אופיו של המקום.
 136פרידמן (ויצא ,כ"ט תשע"א) ,עמ' כח.
 137פרידמן (ויצא ,כ"ט ,תשע"א) ,עמ' ל'.
 138א' רינגל סיפר בזיכרונותיו כי שמואל שטרנברג ,שהיה חסיד בלז ,הגיע לעיירה בשנת  1937במכוניתו והיה
לשיחת היום בעיירה .ראו :א' רינגל' ,טובות זכרונות'' ,אור הצפון' ,ל"ז ,אלול תשע"א ,עמ' נד-סג ,להלן:
רינגל (טובות ,ל"ז ,תשע"א) ,עמ' נט-ס'.
 139להוציא שלוש נסיעות קצרות בתוך העיר ,בביקוריו בקרקוב ,בסטולין ובברלין .פרידמן (ויצא ,כ"ט,
תשע"א) ,עמ' כט
 140עיירה במחוז לבוב ,אוקראינה.
 141עיר בדרום פולין ,מזרחית לקרקוב.
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ברחובות וינה המודרנים אשר שקקו תנועת כלי

רכב142.

גם לחסידים שבאו לשאול בעצתו האם

ללמוד נהיגה ולרכוש מכונית המליץ לא לעשות כן והסתמך על דברי אביו' :מקובלני מאבי ז"ל
שסכנה

היא143.'...

עם הגעתו של ר' אהרן רוקח לארץ ,וכינונה מחדש של חסידות בלז ,השתנה גם אופיה ונפרצה
שמרנותה .חסידי בלז ,שרכשו מכונית ובאו לקבל ברכה מר' אהרן רוקח ,קיבלו ממנו גם הוראות
לשמירת חייהם בעת נהיגה .1 144:כשנוהגים ברכב יש לומר פרק תהילים;  .2יש לשמור על חוקי
הבטיחות כפי שמקפידים על מצוות התורה;  .3יש לעשות חסד ולאסוף יהודי בדרך וכך לקיים
מצוות הכנסת

אורחים145.

חסידות בלז התנגדה גם לשימוש בחשמל שנתפס כתוצר של
מספרת147

המודרנה146.

המסורת הבלזאית

כי ר' יששכר-דב רוקח אסר למשוך קוי מאור לבית הכנסת ולבית המדרש משלושה

טעמים .1 :לא לפגוע בקדושת בית הכנסת :רשת חשמל אחת סיפקה מאור לכל הבתים והמבנים
בעיר ,והאדמו"ר לא רצה שיווצר קשר בין בית הכנסת ובית המדרש לבין

הכנסיה148.

 .2לא לקפח

את הנשמות :לפי המסורת החסידית יש נשמות שמתגלגלות בגופן של בהמות .באמצעות אכילת
הבשר לכבוד שבת ובאמצעות תפילות לאור נרות העשויים מחלב בהמות ,הנשמות מוצאות את
תיקונן .שימוש בחשמל ,אמר ר' יששכר-דב רוקח ,לא יאפשר לנשמות למצוא תיקון .3 .לא לשנות
ממבנה בית הכנסת :הכנסת חשמל לבית הכנסת חייבה קידוחים בקירות כדי להעביר בהם את
חיווט החשמל .האדמו"ר מבלז לא הסכים לשבור ולקלקל אפילו מעט בבית הכנסת שנבנה על ידי
סבו ,ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז .היתה זו הקפדה ידועה בקרב אדמו"רי בלז לא לשנות
מאומה במבנה בית הכנסת שנחשב לחלק מעבודת הקודש של ר' שלום

רוקח149.

בעקבות אביו,

סרב גם ר' אהרן רוקח להכניס תאורת חשמל לבית הכנסת והוסיף נימוק רביעי על נימוקי
 142פרידמן (ויצא ,כ"ט ,תשע"א) ,עמ' כט.
 143שם ,עמ' לב.
 144שם ,עמ' לא ,וכן ש' פינקוס ,תפארת שמשון ,ירושלים ,תשס"ט ,להלן פינקוס (תפארת ,תשס"ט) ,ה' ,עמ'
רי"ד.
 145על כללי איסוף נוסעים ראו גם :א' קאליש' ,והסעת לרעך כמוך'' ,המחנה החרדי' ,1536 ,ו' חשון תשע"ב,
 ,3.11.2011מוסף 'עולמות' ,עמ'  ,7 – 4להלן :קאליש( :והסעת .)3.11.2011 ,יש לציין כי לעומת ההתנגדות
למכונית ,זכתה הרכבת בברכתם של אדמו"רי בלז .המסורת מספרת שכאשר נסללה מסילת הרכבת הראשונה
לבלז שמח ר' שלום רוקח ,מייסד חצר בלז ואמר' :כאשר יבוא משיח צדקנו ,הלא יוכלו יותר יהודים לצאת
ולקבל פניו' .ראו :י' פרידמן (ויצא ,כ"ט תשע"א) ,עמ' לז .אנקדוטות על נסיעותיהם של אדמו"רי בלז ברכבת
ראו :שם ,עמ' לז-לט ,וכן י' פרידמן' ,ויצא לדון בדבר החדש'' ,אור הצפון' ,ל' ,אדר א ,תשע"א ,להלן :פרידמן
(ויצא ,ל' ,תשע"א) ,עמ' לט .לרכבת מקום משמעותי בתולדות חסידות בלז ,שכן האדמו"ר השלישי ,ר' יהושע
רוקח הלך לעולמו בקרון רכבת ,בדרכו חזרה לבלז מווינה – שם עבר ניתוח.
 146תומס אלווה אדיסון הציג לראשונה את נורת הליבון ב 31-בדצמבר .1879
 147פרידמן (ויצא ,כ"ט תשע"א) ,עמ' לג.
 148גם בבית הכנסת ובקלויז של חסידי בלז בלבוב לא היה חשמל מאותה סיבה .ראו :פישר-שיין (בסוד,
תשכ"ט) ,עמ' קו .על קלויז חסידי בלז בלבוב ראו גם :ז' זהר' ,בתי כנסת ו"קלויזן"' ,אנציקלופדיה של גלויות
(בעריכת נ"מ גלבר) ,ד' ,ירושלים-תל-אביב ,1956 ,עמ'  ,476 - 451להלן :זהר (בתי כנסת ,)1956 ,עמ'
.468 - 466
 149שם ,שם ,הערה לד.
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הרבה אנשים מנדבים נרות לטובת נשמות המתים והחשמל ייתר את הנרות וכך יימצא

ש'גונבים את המתים' וכך ,עד מלחמת העולם השניה בית הכנסת בבלז הואר באור

נרות151.

בדירות בני המשפחה של ר' אהרן רוקח התקינו תאורה חשמלית 152אך לא בשלושת החדרים בהם
השתמש הוא

עצמו153.

המסורת מבית בלז מספרת' 154 :כאשר התקינו את החשמל ביתר החדרים,

שלח מרן זי"ע לקרוא את החסיד ר' שלום שטערוויצער ז"ל – מגדולי וחשובי היושבים ושאל
אותו" :האם אצל אבי ז"ל היה חשמל?" ,השיב ר' שלום שלא ,פסק מרן זי"ע" :אם כן ,גם אני
איני צריך חשמל"'.
אלא ,שבסיכומו של דבר נאלץ ר' אהרן רוקח להסכים להתקנת תאורה חשמלית גם בחדריו כיוון
שסבל ממחלת עיניים והרופאים אסרו עליו להמשיך ללמוד לאור נרות .כדי להפריד את מקור
החשמל לחדריו מהרשת העירונית שסיפקה מאור גם לכנסייה ,הותקן מחוץ לביתו עמוד חשמל
שחוטיו נמשכו ישירות לתחנת הכוח וסיפקו חשמל למנורת קנים שנתלתה מעל

שולחנו155.

התנגדותם של חסידי בלז לשימוש בחשמל היתה כה גורפת עד כי התנגדו גם להסקה מרכזית .לפי
אחת המסורות מבית

בלז156,

סרב ר' יהושע ראווער ,מחבורת 'היושבים' ,לבקר בישיבת חכמי

לובלין למרות הפצרות חוזרות ונשנות בטענה כי 'יש שם צנטראל הייצונג והיא מדרך
המתחדשים'.
בארץ ,לא נמנע ר' אהרן רוקח משימוש בחשמל בשבת ואף התיר לתלמידי ישיבת בלז להשתמש
במקרר החשמלי שהותקן בו שעון מפסיק זרם .כמו כן הורה על התקנת גנרטור בבנין החדש של
ישיבת בלז בירושלים ,כדי לאפשר לתלמידי הישיבה שימוש בחשמל

בשבת157.

אמביוולנטיות מסוימת מצויה ביחסה של חסידות בלז לסוגיית הזמן והשעון .בביתו של ר' שלום
רוקח ,מייסד חסידות בלז ,היה שעון מטוטלת שלפיו נקבעו זמני

התפילות158

ועל כן לא התנגדה

החסידות לשימוש בשעון .עם זאת היתה התנגדות לשינוי בזמן עם הנהגת שעון גריניץ' העולמי.
 150הוכהייזר ,וייס ,מנדל (בית הכנסת ,תשס"ח) ,עמ' קכא ,הערה ו'.
 151א"ג רבינוביץ סיפר בזיכרונותיו מביקורו בבלז בשנת  , 1934כי בבית הכנסת היתה תלויה מנורת קנים ובה
נרות .רבינוביץ (שבת ,ניסן תשס"ט) ,עמ' מח.
 152בימיו של ר' יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר השלישי ,לא היה חשמל בכל בית מגורי המשפחה 'מנורה לא
תמצא שם בבית ,ורק נרות דולקות ,הן מאירות את החשיכה' ,ראו :אסף (עולמי ,תשנ"ז) ,עמ' .76
 153א"ג רבינוביץ ,שביקר בביתו של ר' אהרן רוקח כתב' :הרבי אינו משתמש בתאורת חשמל ,רק לאור נרות,
אבל הבנים המתגוררים בבית ,שלושת הבנים ושתי הבנות משתמשים בדירתם בתאורת החשמל' .רבינוביץ
(שבת ,ניסן תשס"ט) ,עמ' מד .בחדר בו נהג ר' אהרן רוקח לערוך את ה'טיש' היתה תלויה מנורת שמן ובה
שמונה עשר קנים 'וממעל נראית שחרירות על התקרה ,סימן לבערת הנרות ולעשן המיתמר' ,ראו :רבינוביץ
(שבת ,ניסן תשס"ט) ,עמ' מב.
 154פרידמן (ויצא ,כ"ט ,תשע"א) ,עמ' לד.
 155את הנברשת תרם החשמלאי יעקב הוטר שגם התקין אותה בחדריו של ר' אהרן רוקח יחד עם עוזרו פרץ
זייפרט .על התקנת הנברשת ראו :פ' זייפרט' ,אני מתקין תאורה חשמלית בבית הרבי' ,בלז – ספר זכרון
(בעריכת י' רובין) ,תל-אביב ,תשל"ד ,1974-עמ'  ,338 – 336להלן :זייפרט (תאורה.)1974 ,
 156פרידמן (ויצא ,ל"א ,תשע"א) ,עמ' כח.
 157פרידמן (ויצא ,כ"ט ,תשע"א) ,עמ' לו.
 158פרידמן (ויצא ,ל' ,תשע"א) ,עמ' מ'.
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זמני התפילות בחצר בלז נקבעו על פי שעון שמש שהותקן על גג ביתם של אדמו"רי החצר ועל פיו
גם כוון השעון בבית .בלז המשיכה לחיות על פי שעון השמש גם כאשר בעולם הונהג השעון העולמי
על פי גריניץ' .הידיעה על הנהגת השעון העולמי הגיעה לגליציה בשנת תר"ס
התאמת השעון האזורי התבצעה רק

ב160.1.1.1906-

(159)1899

אולם

למרות זאת ,סרב ר' יששכר-דב רוקח לקבל

את הזמן החדש והחצר המשיכה להתנהל לפי שעון השמש .עם זאת ,לא ניתן היה להתעלם מהזמן
החדש ,שכן לוח הרכבות ,למשל ,פעל לפיו ולכן נקרא הזמן החדש 'באן זייגער' (שעון הרכבת)
והשעון המקומי ,שלפיו התנהלו חיי החצר והעיירה ,נקרא 'שטאט זייגער' (השעון העירוני) .שני
השעונים הפכו לחלק בלתי נפרד מחיי הקהילה ובכל פעם שאמרו את השעה ,ציינו לפי איזה
שעון161.

יחסה של חסידות בלז לאמצעי התקשורת המודרניים – הטלגרף והטלפון – היה שילוב של
שמרנות ומעשיות .ר' שלום רוקח השתמש בטלגרף ,אך כדי 'להכשיר' אותו הפך את המכשיר
למקור השראה ודוגמא לעבודת הבורא .המסורת הבלזאית מצטטת מדברי ר' שלום

רוקח162:

'...שמכל דבר ביכולתו לקחת מוסר .מן דילוג-רב (טלגרף – ע.נ ).יקח שכל דיבור הוא ביוקר כי
צריך לשלם עבור כל אות' .בחודש אלול תרט"ו( ,ספטמבר  )1855הורה ר' שלום רוקח ,שבריאותו
היתה לקויה ,לשלוח מברק לר' חיים הלברשטאם

מצאנז163

שיבקש עליו רחמים .לפי המסורת

הבלזאית 164,בזמן שהגיע המברק לאדמו"ר מצאנז ,ר' שלום רוקח כבר לא היה בחיים.
הטלפון הגיע לבלז אחרי פטירת ר' יהושע רוקח בשנת תרנ"ד ( ,)1894לכן התנגד בנו ,ר' יששכר-
דב ,האדמו"ר השלישי לחצר בלז ,למשוך קו טלפון לביתו .למרות שבבית האדמו"ר לא היה
טלפון ,חסידי בלז לא הלכו בעקבות רבם והכניסו טלפונים לבתיהם .בביתו של אלעזר שטדלר,
חסיד בלז ,ששכן בסמוך לחצר האדמו"ר ,היה מכשיר טלפון ששימש את החצר .הוא

סיפר165

שבהיותו ילד ,היה נשלח תדיר לחצר למסור את ההודעות שהגיעו לר' יששכר-דב רוקח .לפי
המסורת מבית

בלז166,

ר' יששכר-דב רוקח השתמש בטלפון רק פעמיים במהלך ימי חייו ,ובנו –

 159שם ,עמ' מא-מב.
 160הודעה על כך ראו :עיתון 'מחזיקי הדת'  ,29.12.1905 ,12עמ' .6
 161פרידמן (ויצא ,ל' ,תשע"א) ,עמ' מב.
 162פרידמן (ויצא ,ל' ,תשע"א) ,עמ' מה.
 163ר' חיים הלברשטאם מצאנז ( ,)1876 – 1797מייסדה של חסידות צאנז ,מחבר הספר 'הדברי חיים' .ראו
עליו :א"י ברומברג ,מגדולי החסידות ,א' ,ירושלים ,תשי"ד ,להלן :ברומברג (צנז ,תשי"ד); וונדר (מאורי,
תשל"ח-תשס"ה) ,ב' ,עמ'  .461 – 446צאנז שמה בפי היהודים של העיירה נובי סונץ' ( ,)Nowy Sączדרום
פולין.
 164ספר 'דובר שלום' ,סיפור ע' וכן נספח א' סיפור  ;59קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,א' ,עמ' שעו ,וכן
פרידמן (ויצא ,ל' ,תשע"א) ,עמ' מה-מו.
 165פרידמן (ויצא ,ל"א) ,עמ' ל'; פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,ב' ,עמ' .390
 166פרידמן (ויצא ,ל"א) ,עמ' לא.
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ר' אהרן רוקח – פעם אחת בלבד ,בשנת תש"ט ( ,)1949כאשר שהה בדירה בשכונת 'הר שלום' בבני
ברק בה היה טלפון .גם אז ,לפי המסורת ,דיבר מילים בודדות בלבד.
תחת הנהגתו של האדמו"ר הנוכחי ,ר' יששכר-דב רוקח ,חסידות בלז עוברת תהליכים של התאמה
לעידן הטכנולוגי ומאפשרת למודרנה לחדור מבעד לחומת השמרנות הבצורה .בצעד מהפכני
הודיעה חסידות בלז בראשית יולי  2008על התחברותה בגלוי לאינטרנט .מודעות שהופצו בבתי
כנסת בריכוזי בלז ,בבני ברק וירושלים ,קראו לאנשי החסידות הזקוקים לאינטרנט לצורך
פרנסתם ,להתחבר לאינטרנט ה'כשר' .חסידות בלז חתמה הסכם עם חברת רימון המספקת
מסלולי גלישה שונים המוגבלים לפי דרישת

הלקוח167.

עם זאת ,האדמו"ר הנוכחי של חסידות

בלז ,ר' יששכר-דב רוקח ,הזהיר את חסידיו מהסכנות שטומנת בחובה הגלישה באינטרנט.
בדברים שנשא 168בכינוס שהתקיים במוצאי שמחת תורה תשע"ב אמר ,בין השאר ,כי האינטרנט
'מלא חששות ודברים רעים .יהודי יכול לעבור עשרים או שלושים שנה מחייו ,ולא יגיע לידי
מכשול גדול כמו שעלול הוא להגיע בכמה דקות של השתמשות באינטרנט'.

ג .2.מנהגים ואורחות חיים
שמרנותה של חסידות בלז הכתיבה אורחות חיים ומנהגים המיוחדים לה .בחלק זה יודגמו
מקצתם כחלק מאיפיון דמותה של חסידות זו.

169

 167ת' רותם' ,האינטרנט הוכשר :חסידות בעלז התחברה'' ,הארץ' ,28.7.2008 ,עמ'  ,16להלן :רותם
( .)28.7.2008ח .פרנס' ,ייסוד ועד רבני בעלזא עולמי למגר מכשולות הטכנולוגיה'' ,המחנה החרדי' ,1392 ,א'
חשון תשס"ט ,20.10.2008 ,עמ'  ,9להלן :פרנס (ייסוד.)20.10.2008 ,
' 168המחנה החרדי' ,1535 ,כ"ט תשרי תשע"ב ,27.10.2008 ,מוסף 'קוראי עונג' ,עמ' ב-ג.
 169י' קלפהולץ היה הראשון לפרסם חוברת המוקדשת למנהגיה המיוחדים של חסידות בלז בתפילות ,חגים
ומאכליהם ,מנהגי חתונה ,ברית מילה ועוד .ראו :י' קלפהולץ ,מנהגי רבותינו מבלז ,בני ברק ,תשל"ד ,להלן:
קלפהולץ (מנהגי ,תשל"ד) .מהדורה נוספת של הספר ראתה אור בשנת תשמ"ג .חסידות בלז מוציאה לאור מדי
פעם חוברות וספרים המפרטים את מנהגי בלז בתפילות ובהלכות שונות .בדרך כלל הפרסום הינו סמוך לארוע
מסוים ועוסק בדינים הקשורים לארוע .לדוגמא :א' לוי (עורך) ,סדר הכנסת ספר תורה וסדר הלל והושענות
לפי מנהג בעלזא ,קרית יערים ,תשנ"ד ,להלן :א' לוי (סדר ,תשנ"ד) .החוברת ,בתרומת אליעזר רוזן לזכר
רעייתו געלא ,ראתה אור לאחר הכנסת ספר תורה לישיבת 'הצור יעקב' בקרית יערים .הזוג אף תרם כסף
להקמת הישיבה; א"פ ברייער ,ידיעת התורה :פארך חבוש ופאת ראשך ,בית חלקיה ,תש"ס ,להלן :ברייר
(ידיעת ,תש"ס) .החוברת ראתה אור לרגל חגיגת החלאקה לאברהם שמואל צבי ,נכדו של ר' יששכר-דב רוקח,
האדמו"ר הנוכחי של חסידות בלז .היא כוללת שני שעורים מאת הרב אברהם פנחס ברייער בעניני כיסוי ראש
ופאות שניתנו בישיבת בלז בבית חלקיה; א"ד מושקוביץ ור"י פרידמן (עורכים) ,פארו עלי ,ירושלים ,תשס"ח.
להלן :מושקוביץ ופרידמן (פארו ,תשס"ח)  -ספר על מנהגי תפילין ובר מצווה שראה אור לרגל חגיגת בר
המצווה של שלום רוקח ,נכדו הבכור של האדמו"ר הנוכחי של חסידות בלז ,יששכר דב רוקח; י"ש אלישיב,
דבר ה' זו הלכה :תפילין ובר מצוה ,ירושלים ,תש"ע ,להלן :אלישיב (דבר ,תש"ע) .החוברת ראתה אור לכבוד
בר המצווה של אברהם שמואל צבי ,נכדו של האדמו"ר הנוכחי של בלז .היא כוללת דיני בר מצוה ותפילין,
והלכות הנוגעות לעניינים שונים כמו שבת ,סוכות ,זכר לחורבן ,תפילת הדרך וכו' ,לפי מנהגי בלז; בנוסף,
מוציאה חסידות בלז מדי פעם חוברות המחולקות למשתתפי השעורים בארגון 'נעשה ונשמע' – ארגון החזרה
בתשובה של החסידות :שיר ורננים  -סדר הדלקת חנוכה ,ירושלים תש"ס; סדר הקפות ע"פ מנהגי בעלזא,
ירושלים ,תשס"א ,ועוד.
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ג .1.2.לבוש
גם בענייני לבוש לא סטו חסידי בלז ממנהגי אבותיהם ומה שנקבע בימיו של ר' שלום רוקח,
מייסד השושלת ,נשמר בקנאות על ידי

ממשיכיו170.

המסורת הבלזאית

מספרת171

על ר' שמואל,

בנו של ר' יהושע רוקח ,האדמו"ר השני של חצר בלז ,שנשא לאשה את שרה הגר מבית ויז'ניץ.
בשנת תרכ"ז ולאחר החתונה נשאר בחצר חותנו .כמנהג חסידי בלז ,ר' שמואל רוקח חבש
קולפיק 172בימות חול ,על אף שבחצר ויז'ניץ הלכו עם

קפלוש173.

הפצרות רעייתו לשנות ממנהגו,

נפלו על אוזן אטומה והוא התעקש לדבוק במנהגי אבותיו .בצערה החלה לבכות ,וקול בכיה הגיע
לאוזני חותנה ,ר' יהושע רוקח ,שקרא לה ושמע מפיה על הוויכוח בינה לבין בעלה הטרי .אמר לה
ר' יהושע רוקח' :קיים מושג חשוב של "ירידת הדורות" :דרך העולם היא שבן המשנה מדרכי
אבותיו – אפילו בדבר מועט – סופו שגורם להתדרדרות גמורה

ר"ל'174.

י' רובין כתב כי אחת מתכונותיה של חסידות בלז היא הפשטות שהתבטאה גם בלבוש.

לדבריו175,

ר' שלום רוקח היה האדמו"ר הראשון בין אדמו"רי תקופתו שלא לבש בגדי לבן והנהיג שיוויון בין
לבושו ללבושם של חסידיו .חסידי בלז לא לבשו מכנסיים ,שנחשבו לחידוש אופנתי ,אלא קפוטות
ארוכות עד לארץ ,שהיו תפורות מ'עור אחד' ויכלו להיות מכל בד ,ממשי ועד פשתן משובח אבל
לא מצמר מחשש

לשעטנז176.

מתחת לקפוטות ,שנקראו

'בעקעשעס177,

חסידי בלז נעלו מגפיים גם בחורף וגם בקיץ שכן הערדליים היו

לבשו גאטקס

אסורים179,

לבנים178.

ופיאותיהם היו

 170על שמרנותם של חסידי בלז בלבוב בענייני לבוש כתב ז' פישר שיין' :כל תלבושת מודרנית היתה אסורה,
עניבה – בל ייראה' .ראו :פישר-שיין (בסוד ,תשכ"ט) ,עמ' קו.
 171פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' .182 - 181
 172כובע גבוה ,עשוי פרוות חיה.
 173כובע לבד.
 174נ' רובין וא' קוסמן טענו כי מהותו של הבגד החרדי היא שמירה על מסורת העבר והתנגדות לכל שינוי:
'הבגד החרדי אומר :אין כאן כל שינוי ,לא היה ולא יהיה בעתיד כל שינוי ,שכן יהודים  -לפי תפיסה זו -
הקפידו תמיד לשמר את לבוש אבותיהם [ ]...וכך יקפידו גם הדורות העתידים ללכת בלבוש אבותיהם' ,ראו :נ'
רובין ,א' קוסמן" ,גרביים בפנים וגרביים בחוץ" :הלבוש החרדי ותפיסת הזמן בעולם הדתי' ,אקדמות ,כ' ,שבט
תשס"ח ,עמ'  ,153 - 131להלן :רובין ,קוסמן (גרביים ,תשס"ח) ,עמ' .134
 175רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;51נספח א' סיפור .107
 176בבלז הקפידו על הימנעות משעטנז ,ולכן נהגו להשתמש בטליתות צמר שכונו 'טערקישע טלית' ,העשויות
מצמר טהור שיוצר בתורכיה .על מנהג זה ראו :מ"א רינגל' ,יסודתו בהרי קודש'' ,אור הצפון' ,ט' ,ניסן תשס"ט,
להלן :רינגל (יסודתו ,ניסן תשס"ט) ,עמ' כו-לב .לפי המסורת הבלזאית ,ר' אהרן רוקח הקפיד לנסוע רק
במכוניות בעלות מושבי עור ולא בד .ראו :פרידמן (ויצא ,כ"ט ,תשע"א) ,עמ' לא.
 177קפוטה מיוחדת לשבתות ולחגים ,אולם בחסידות בלז נהגו ללבשה גם בימות השבוע .על המנהג ללבוש
בעקעשעס בשבתות ראו :י' בעסער' ,קראקע'' ,דאס אידישע ווארט' ,טבת-שבט ,תשנ"ז ,עמ'  ,35 - 28להלן:
בסר (קראקע ,תשנ"ז) ,עמ' ' :33רוב פרומע אידן אין קראקע האבן געטראגן שטריימלעך און בעקעשעס אין
שבת' (רוב היהודים הדתיים בקרקוב לבשו שטריימלים ובעקעשעס בשבת – ע.נ.).
 178אסף (עולמי ,)1997 ,עמ'  .75גם דבריו של ר' אהרן רוקח מעידים על מנהגם של חסידי בלז ללבוש קפוטות
ארוכות ולא מכנסיים' :אבי ז"ל אמר שיש שלושה מלבושים המייחדים יהודי דתי :כובע ,מעיל ארוך ואבנט
ויש להקפיד שיהיו מסודרים ונקיים' .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רכב.
 179י' טברסקי ,בחצר הצדיק ,תל-אביב ,תשל"ט ,להלן :טברסקי (בחצר ,תשל"ט) ,עמ'  .125 - 124הסופר יהושע
טברסקי ,בן למשפחת אדמו"רי מכנובקה ,השתתף כילד בחתונתם של ר' יהושע רוקח ,בנו של ר' יששכר-דב
רוקח ,האדמו"ר מבלז ,עם חנה ,בתו של ר יוסף מאיר טברסקי האדמו"ר ממכנובקה ,שנערכה בבלז בשנת
 .1912השידוך לא עלה יפה והזוג התגרש .ראו :פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ'  ;402 ,395בריסק (ראשי,
תשס"ח) ,עמ'  .64בזכרונותיו מחתונה זו ,טברסקי כתב על כמה ממנהגי בלז שהיו תמוהים בעיניו ,כמו למשל
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ארוכות ,כפי שכתב ר' י"נ

טברסקי180,

'אסור לגזוז פיאות הראש ולקצרן מיום ההולדת ועד יום

המוות'.
לבושן של נשות בלז ,כמו לבושן של נשים בחצרות חסידיות אחרות ,היה צריך להיות
ואדמו"רי בלז הקפידו על כך הקפדה

יתרה182.

י' קלפהולץ

כתב183

צנוע181

כי ר' יששכר-דב רוקח השגיח

מאד על לבוש בנותיו 'שיהיו על טהרת הקודש' וכל בגד חדש או שמלה שתפרו להן עברו תחת
ביקורתו .יום אחד נודע לו שאחת מבנותיו רכשה שמלה שלא היתה טובה בעיניו ,הוא הורה
למשמשו לצאת אל המרפסת ולקרוע את השמלה כדי לקיים מצוות 'וביערת הרע
לדברי י'

קלפהולץ185,

מקרבך'184.

גם ר' אהרן רוקח לחם על צניעות בנות ישראל .יום אחד בדרכו לבית

הכנסת הבחין מולו באשה ללא גרבים לרגליה ,מיהר אליה בצעדים מהירים נזף בה וציווה עליה
לחזור לביתה ולגרוב גרביים .קלפהולץ כתב עוד' :קדוש זה שלא הסתכל מחוץ לד' אמותיו והיה
יורד מהמדרכה כשהרגיש ברוח קדשו שאשה באה ממולו ,לא היסס להתקרב אל אשה ולהטיף לה
על שהיא מתהלכת בצורה בלתי הולמת לבת ישראל'.
על נשות בלז נאסר לחבוש פאה

נכרית186.

ר' י"נ טברסקי כתב 187כי הנשים בבלז חובשות

מטפחות ו'בשבתות ובחגים הן מכסות ראשן ב'מין "צעיף" ישן נושן [ ]...הכל על פי המנהג

המגפיים ,שלדבריו היו ברוסיה פריט לבוש לפשוטי העם בלבד ולא למכובדים ובבלז נעלו אותם מכובדי
החצר .עוד כתב כי בחתונה כולם חבשו שטריימלים ,בניגוד למנהג חסידי רוסיה .ראו :טברסקי (בחצר,
תשל"ט) ,עמ' .125 - 124
 180אסף (עולמי ,)1997 ,עמ'  .75בחסידות בלז האמינו כי פאות ארוכות הן סגולה לבנים יראי שמים ,ראו
דבריו של ר' אהרן רוקח ,קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רכא.
 181מ' חיינטי כתבה כי כללי הצניעות דורשים מהאשה ללבוש בגד ארוך שרוולים ,חצאיות המכסות את
הברכיים וגרביים כל השנה .נשים נשואות צריכות לכסות את שערן בצורה כלשהיא .ראו :מ' חיינטי' ,סגנון
לבוש של חרדים במאה שערים' ,משפחות בישראל (בעריכת ל' שמגר-הנדלמן ,ר' בר-יוסף) ,ירושלים ,תשנ"א,
עמ'  .355 - 337להלן :חיינטי (סגנון ,תשנ"א) ,עמ' .339
 182לפי מ' חיינטי ,הסמכות העליונה בקביעת הלבוש בקרב הציבור החרדי הם רבני העדה החרדית ורבני
הקבוצות השונות שפוסקים באופן קבוע בענייני מותר ואסור בלבוש והקהילה אמורה לציית לפסיקותיהם.
ראו :חיינטי (סגנון ,תשנ"א) ,עמ' .348
 183קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רסח.
 184דברים י"ג ,ו' ,ובעוד מקומות.
 185קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רמח.
 186בחסידות בלז נהוג היה כי החתן והכלה מגלחים את שיער ראשם ערב החתונה .מקור המנהג במשפט 'איש
ואשה זכו שכינה שרויה ביניהם (סוטה ,יז ,א') .לפי הפירוש ,החתן והכלה דומים ללווים שקודם עבודתם
בבית המקדש גילחו את כל שער גופם (ראו :במדבר ,ח' ,ז') .ר' י"נ טברסקי כתב על מנהג הגילוח בלעג רב,
ראו :אסף (עולמי ,)1997 ,עמ'  .74לאחר החתונה היו הנשים מכסות את ראשן במטפחת .בענין זה כתב א'
אדלר ,בן למשפחה של חסידי בלז ,שאמו גילחה את שיער ראשה לקראת חתונתה 'כמנהג בנות הטובים ועטפה
את ראשה במטפחת' .ראו :אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ'  .21על מנהג גילוח החתן ראו :רייכמן ,מנדל ,פרידמן
(תלפיות ,)2005 ,עמ'  .379עוד על מנהג הגילוח ומנהגי חתונה בחסידות בלז ראו :קלפהולץ (מנהגי ,תשל"ד),
עמ' פג-פז; ב"מ קופרשטיין (עורך) ,עזר מקודש :ענייני נישואין ושידוכין ,ירושלים ,תשנ"ג ,להלן :קופרשטיין
(עזר ,תשנ"ג).
 187אסף (עולמי ,)1997 ,עמ'  .75גם הסופר י' טברסקי כתב על איסור חבישת פאה נוכרית בחצר בלז:
'בהתקרבנו לבלז ,ניגשו כמה מן המשמשים בקודש בחצר הרבי הבלזאי ,אל בנות הרבי הצעירות וביקשו
במפגיע להסיר את הפאות הנוכריות שחבשו לראשן ולהחליפן במטפחות ראש ,כי תועבת בלז היא הפאה
הנוכרית ,ומנהג הנשים שם לחבוש רק מטפחות לראשן' .ראו :טברסקי( ,בחצר ,תשל"ט) ,עמ' .120
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והגזירות שגזרו "אבות" מחותני' .בימינו חובשות נשות בלז פאה נוכרית חלקית שעליה כובע עגול.
גם ה'פריזעט' – שילוב של כובע ופאה  -חביב על נשות

בלז188.

ג .2.2.שבת וחגים
חסידות בלז שומרת על מנהגי שבת וחגים והלכותיהם כפי שהיו נהוגים בחצר בלז בגליציה .בבית
הרבי מבלז נהגו להדליק נרות שבת בפמוטי נחושת ובחג  -בפמוטי כסף ,כיוון שפמוטי הכסף היו
ממושכנים רוב השנה בגלל ריבוי הוצאות

החצר189.

רק לקראת החגים עשו חסידי הרבי מאמצים

לפדות את הפמוטים .לפי מנהג שנקבע בימיו של ר' שלום רוקח ,פמוטי השבת היו מוצבים על
שולחן מיוחד ,סמוך לראש השולחן עליו ערכו את הסעודה .המסורת מבית בלז

מספרת190

כי

בימיו של ר' שלום רוקח ביקשו הגבאים להזיז את השולחן כדי לפנות מקום לקהל רב יותר .ר'
יחזקאל משינאווא,

(191,)Szeniawa

מתלמידיו של ר' שלום רוקח ,מחה שאסור להזיז את

השולחן וכאשר ראה שאין שומעים לו השתטח על השולחן ולא הרשה שיזיזוהו .בעקבות מקרה
זה הורה ר' שלום רוקח לייחד שולחן לפמוטי השבת ,כדי שיוכלו לטלטל את שולחן הסעודה ללא
חשש ,ומאז כונה שולחן הפמוטים 'ר' יחזקל'ס טיש'.
בעיירות גליציה ובבלז ביניהן ,הדליקו נרות כחצי שעה לאחר השקיעה ,לפי שיטת רבנו תם
הגורסת שזמן קבלת השבת הוא לפני צאת הכוכבים .בבית אדמו"רי בלז היתה הוראה להחמיר
ולהדליק נרות לפני שקיעת החמה לפי שיטת

הגאונים192.

לאחר שר' אהרן רוקח הגיע

לארץ193,

 188ראו :א' לוי ,החרדים ירושלים 1988 ,להלן :לוי (החרדים ,)1988 ,עמ'  ,78 - 77ד' ארנון ,כובעים בראש,
תל-אביב ,תשנ"ה ,להלן :ארנון (כובעים ,תשנ"ה) ,עמ'  .106 - 105למקורות אלה הגעתי בעקבות אסף (עולמי,
 ,)1997עמ'  75הערה  .70שרה רוקח ,הרבנית מבלז אשת האדמו"ר הנוכחי ,ר' יששכר-דב רוקח ,ידועה
בכובעיה יוצאי הדופן ,ונוהגת לחבוש כובע גבוה מאד כדי להבדילה משאר נשות בלז .ראו :לוי (החרדים,
 ,)1988עמ'  .78לדברי אסתר מוצ'בסקי-שנפר ,אוצרת התערוכה 'חסידים – לא רק שחור לבן' (מוזיאון ישראל,
 ,) 29.12.2012 – 19.6.2012נדרש האדמו"ר מבלז לאשר את הכובעים שאשתו חובשת .ראו :ת' רותם' ,גלגולו
של שטריימל'' ,הארץ' ,מוסף שבועות ,25.5.2012 ,עמ'  ,13 – 12להלן :רותם( ,גלגולו .)25.5.2012 ,א' לוי
כתב כי בחסידויות הונגריה יש לרבנית בגד מיוחד ,שונה מבגדי הנשים האחרות .בדרך כלל זהו כובע שצורתו
כעין חצי כתר .ראו :לוי (החרדים ,)1988 ,עמ'  .84מ' חיינטי כתבה כי לבוש הנשים מהווה דרך חשובה לביטוי
רמת הדתיות .כך ,הדתיות ביותר חובשות צעיף צבעוני חלק או מקושט ,לעיתים עם תבנית גבוהה מתחתיו,
וזהו כיסוי הראש המקובל והרצוי .ראו :חיינטי (סגנון ,תשנ"א) ,עמ' .340
 189יסודתו בהררי קודש ,אור הצפון ל' ,אדר תשע"א ,עמ' יב.
 190יסודתו (ל' ,תשע"א) ,עמ' יג.
 191ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם משיניאבה( ,עיר בגליציה המזרחית) ,אדמו"ר ,רב ,ומגדולי גליציה בדורו.
בנו של ר' חיים הלברשטאם ,מייסד חסידות צאנז .על ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם ראו :וונדר (מאורי,
תשל"ח-תשס"ה) ,ב' ,עמ' .482 – 476
 192לפי שיטת הגאונים זמן בין השמשות מתחיל משקיעת החמה ,וחייבים לחדול מכל מלאכה ולקבל את
השבת לפני בין השמשות ,ובהתאם לכך נקבע זמן הדלקת הנרות .ראו :יסודתו (ל' ,תשע"א) ,עמ' טו.
 193בישראל נהוגה שיטת הגאונים ,ראו :שם ,שם.
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היתה הדלקת הנרות בביתו לפי זמן ירושלים ( 40דקות לפני השקיעה) ,גם כאשר התגורר בתל-
אביב194.

ג .3.2.חנוכה
אדמו"רי בלז נהגו הידור מצווה בחנוכה והדליקו נרות בחנוכיית כסף.

195

אחד המנהגים ,שמקורו

בימי ר' שלום רוקח ,הוא להכניס מים לתוך בזיכי (קעריות) השמן שכן נר חנוכה מרמז על 'נר
מצווה ותורה

אור'196

ועל כן מוסיפים גם מים ,רמז לתורה שנמשלה

למים197.

לפי מנהג אחר,

שהיה מקובל בבלז ,אנשי חברה קדישא אספו 'מעות חנוכה' בלילה של נר שלישי של חנוכה .הם
סבבו בין הבתים כשבידיהם 'לאנטערנע' – מעין פנס בצורת עששית שבתוכה נר דולק ,בזמרם
'מעוז צור' .אדמו"רי בלז נהגו לתת להם 'דמי חנוכה' בסך שמונה עשרה מטבעות ,ואנשי חברה
קדישא ברכו את

האדמו"רים198.

מנהג זה נשמר גם בארץ ,אלא שלא אנשי חברת קדישא אוספים

את המעות אלא משמשי האדמו"ר.

ג .4.2.פסח
בחסידות בלז נוהגים לאכול בסעודת שחרית של ערב פסח כבד וביצים שמקורם במעי העוף ,ואם
מצוי בהם חמץ הרי הוא נאכל לפני הפסח .מאותה סיבה מקפידים לא לאכול כבד בזמן

הפסח199.

מאכלים נוספים שאין אוכלים בפסח :לפתן מתפוחים מבושלים כי גרעיני התפוחים דומים
לחיטה ,וגזר (מערן באידיש) כי המילה 'מערן' פירושה גם להרבות ,להכפיל .היא מתקשרת
להתפחה שהיא מסימני החמץ ,ולא רוצים להזכיר עניין זה

בפסח200.

לאחר שריפת החמץ בערב פסח שורפים גם את הנר שלאורו בדקו את החמץ .ר' יששכר-דב רוקח
אמר כי הנר שמחפש עבירות בבית יהודי חייבים

לשרפו201.

 194יסודתו (ל' ,תשע"א) ,עמ' יג .עוד על מנהגי חסידות בלז בשבת ראו :פרידמן (בצילא ,תש"ס) ,עמ' צח-קה;
קלפהולץ (מנהגי ,תשל"ד) ,עמ' כ'-לט.
' 195הליכות בקודש'' ,אור הצפון' ,ו' ,כסלו טבת ,תשס"ט ,עמ' יא.
 196משלי ו' ,כ"ג.
' 197הליכות בקודש'' ,אור הצפון' ,ו ,כסלו טבת ,תשס"ט ,עמ' יב ובמיוחד הערה י'.
 198שם ,עמ' טו .עוד על מנהגי חנוכה של חסידות בלז ראו :נ' הכהן-בייגל (עורך) ,ספר להודות ולהלל :מנהגי
חנוכה על פי בלז ,בני ברק ,תשס"ו ,להלן :הכהן-בייגל (להודות ,תשס"ו) ,עמ' א'-נט; י"ב מנדלוביץ ,סדר
הדלקת הנרות של חנוכה לפי מנהגי בלז ,ברוקלין ,תשמ"ט ,להלן :מנדלוביץ (סדר ,תשמ"ט); עובדות קודש
וניצוצות אור מכ"ק רבותינו הק' מבעלזא זי"ע מימי החנוכה'' ,המחנה החרדי' ,1543 ,כ"ו כסלו תשע"ב,
 ,22.12.2011מוסף 'קוראי עונג' ,עמ' ה'-ז'.
' 199פרשת מרדכי'' ,אור הצפון' ,לב ,ניסן תשע"א ,עמ' ד'-יא (עמ' ד').
 200שם ,עמ' ט'.
 201שם ,שם .על מנהגי ביעור בחמץ בחסידות בלז ראו :גם 'כל חמירא וחמיעא'' ,אור הצפון' ,לב ,ניסן תשע"א,
עמ' לו-מז .עוד על מנהגי פסח בחסידות בלז ראו' :יסודתו בהררי קודש'' ,אור הצפון' ,כ' ,ניסן תש"ע ,עמ' טז-
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ג .3.היחס למפעל הציוני :משלילה לאינטגרציה
חסידות בלז היתה אנטי ציונית קיצונית והתנגדה לבנין ארץ ישראל ויישובה 202.הלוחם הגדול של
חסידות בלז בציונות היה ר' יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר השלישי של חסידות זו ,שבתקופת
כהונתו  -שהחלה בשנת  - 1894התחזקו התנועות הציוניות והתפשטו בעיקר בקרב

הנוער203.

הוא

ניהל שתי מערכות מקבילות :המשיך את מאבקי אביו ,ר' יהושע רוקח ,בהשכלה ופתח מערכה
חדשה נגד חיבת

ציון204,

כפי שכתב י'

קלפהולץ205:

'טרם סיים מרן את מלחמתו הקשה בהשכלה

[ ]...קמו מתוך אותם משכילים גם נושאי דגלה של תנועת חיבת ציון .פגיעת הציונים למיניהם
בחומות הדת ,הירידה הרוחנית בעם [ ]...לא נתנו לו מנוח .הוא קרא לקהל חסידיו ולרבני העיירות
להיחלץ למלחמה נגד פורצי הגדרות .הוא החרידם משאננותם ודרש מהם מעשים ]...[ .מרן ניהל
מאבק בשתי חזיתות – נגד ההתבוללות ונגד הכוונות של הציונות ,לרבות 'המזרחי''.
הציונות נתפשה בחסידות בלז כשלוחתו של השטן ,יצר הרע שהצליח ללכוד גם רבנים וחכמים
שלא השכילו לראות את הסכנה הגדולה הטמונה ב'מצוות יישוב

הארץ'206.

א' אדלר

כתב207

כי

לפי מושגיו של ר' יששכר-דב רוקח מבלז ,אסור היה לבנות ולעבד את האדמה בארץ ישראל כי
בכל מקום שחופרים או חורשים אפשר להיתקל בעצמות מתים ולהוציאם מקבריהם ,דבר האסור
באיסור מוחלט .כשיבוא המשיח והמתים יקומו לתחיה – גם הארץ קום תקום אז לתחיה .ר'
יששכר-דב רוקח נהג לומר כי 'הציונות היא דרך לשמד רחמנא

לצלן'208.

אמירה זו ביטאה את

כב; 'אספו לי חסידי' ,שם ,עמ' כז-ל'; 'זמן גרמא' ,שם ,עמ' לא-לז; על מנהגי פסח נוספים בחסידות בלז ראו
אהרן פולק ,ביתו נאוה קודש( ,חמישה כרכים) ,בני ברק ,תשנ"ב-תשנ"ט ,להלן :פולק (ביתו ,תשנ"ב-תשנ"ט),
ד' ,ה'.
 202ראו :פייקאז' (חסידות ,)1990 ,עמ' .231 – 230
 203ד' סורוצקין תחם בזמן את מאבקה של האורתודוכסיה ברעיון המדינה היהודית וכתב כי הוא נפתח בשלהי
המאה התשע עשרה ,הגיעו לשיאו בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים וגווע בשנת  1937בוועידה
השלישית של אגודת ישראל עם החלטתה ליישר קו עם הגישה הציונית להקים מדינה בארץ ישראל .ראו :ד'
סורוצקין' ,בניין ארץ של מטה וחורבן ארץ של מעלה :הרבי מסטמר והאסכולה האורתודוקסית הרדיקלית',
ארץ ישראל בהגות היהודית במאה העשרים (בעריכת א' רביצקי) ,ירושלים ,תשס"ה ,עמ'  ,167 - 133להלן:
סורוצקין (בנין ,תשס"ה) ,עמ'  .167 - 166על הוועידה השלישית של אגודת ישראל ועמדת האגודה בענין
הקמת המדינה ראו :מ' פרידמן' ,התמודדות החוגים הדתיים עם הקמת המדינה כביטוי מובהק של "החזרה
להיסטוריה"' ,הציונות והחזרה להיסטוריה :הערכה מחדש (בעריכת ש"נ אייזנשטאט ,מ' ליסק) ,ירושלים,
תשנ"ט ,עמ'  ,463 - 447להלן :פרידמן (התמודדות ,תשנ"ט).
 204מ' הלברטל כתב כי הופעתו של ציבור יהודי שאינו מזהה עצמו במונחים של הלכה ,היתה חדשה למנהיגי
האורתודוכסיה היהודית שהיו רגילים לנהל מאבק מול תנועות התבוללות והסתגלות .ראו :מ' הלברטל' ,לא
גלות לא גאולה' ,פנים ,12 ,חורף  ,2000עמ'  ,120 - 117להלן הלברטל (לא גלות ,)2000 ,עמ' .117
 205קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רנ-רנא.
 206בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  .71ז' פישר-שיין כתב כי בקרב חסידי בלז בלבוב נפוצה האימרה' :שמד'ן
זאלסט דו זיך און קיין ציוני'סט זאלסט דו נישט זיין' (תהיה משומד ובלבד שלא תהיה ציוני – ע.נ ,).פישר-שיין
(בסוד ,תשכ"ט) עמ' סח .י' ליברמן ,יליד בלז ,כתב כי הציונות כונתה בבלז 'ציונישטיסער צרעת' (צרעת
ציונית) ראו אייזיק ליבערמאן ,בעלז ,פנקס גאליציע (בעריכת נחמיה צוקער) ,בואנוס איירס ,1945 ,עמ' – 471
 ,474להלן :ליברמן (בעלז ,)1945 ,עמ' .472
 207אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .25
 208שם ,שם וכן רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .71
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תפישת הציונות כסכנה קיומית לאורתודוכסיה היהודית .אמירה נוספת שלו 'המשיח היה כבר
מוכן ומזומן להגיע רק הציונים דחו את בואו ומי יודע לכמה

זמן'209,

שיקפה את הציונות

כמעכבת גאולה' .מצוות יישוב הארץ' ,בתפישתה של חסידות בלז ,לא היתה אלא מסווה' ,טלית
שכולה תכלת בתוכה הסתירו פריצי עמנו את כוונת הזדון שלהם להעביר רוח רעה על העם והארץ,
ולהחריב את יסודות הדת התורה

והמצוות'210.

דחיקת הקץ ושיבת ציון לפני הזמן נתפשו

בחסידות בלז כערעור יסודות האמונה.
י' קלפהולץ

סיפר211

על חסיד בלז שבנו הפך לציוני ועמד לעלות לארץ .האב הגיע לר' יששכר-דב

רוקח וביקש את ברכתו שיגיע הבן בשלום למחוז חפצו .ענה האדמו"ר' :רק זה אכפת לך? וכיצד
יתנהג שם? איפה יגור? ומה עם שמירת שבת ויתר דיני ישראל – עם כל זה השלמת כבר? ענה
האיש בשפה רפה כי בנו נתפס לאהבת ארץ ישראל ועל כך 'בא מרן לידי קפידא" ,לך לבית המדרש
שלי ותמצא שם בחורים יושבים ועוסקים בתורה ,בלב כל אחד ואחד מהם יש יותר אהבת ארץ
ישראל מאשר באלף ציונים .אין כאן אהבת ארץ ישראל ,אלא רוצים להתפרק מעול תורה
ומצוות"'212.

חסידות בלז שללה כל אפשרות של שילוב בין אורתודוכסיה לציונות ולכן התנגדה

נחרצות גם ל'אגודת

ישראל'213 ,

על שום עמדתה החיובית לבנין הארץ ,וגם לתנועת 'המזרחי'

שנתפשה כמי שפוסחת על שני הסעיפים  -גם ציונית וגם שומרת

מצוות214.

ר' יששכר-דב רוקח

הסביר 215מדוע תנועת המזרחי מסוכנת במיוחד ,לציבור החרדי' :צריך להתרחק ביותר מהציונים
 209קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רנב.
 210בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .71
 211קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רנב.
 212סיפור זה מופיע גם אצל ש"ח פרוש' ,רבן של ישראל' ,קובץ שיחות סיפורים והנהגות :כ"ק מרן רבי ישכר
דוב מבעלזא זיע"א ,ירושלים ,תשמ"ג ,ללא מספרי עמודים ,להלן :פרוש (רבן ,תשמ"ג).
 213על תולדותיה של אגודת ישראל נכתבו מחקרים רבים .מפאת קוצר היריעה נזכיר רק כמה מעבודותיו של
ג' בקון שעסק רבות באגודת ישראל :בקון (דעת ,תשמ"ג); ג' בקון' ,חיקוי ושלילה :אגודת ישראל והתנועה
הציונית  ,'1939 – 1912הציונות והחזרה להיסטוריה ,תשנ"ט ,עמ'  ,446 - 438להלן :בקון (חיקוי ,תשנ"ט);
בקון (החברה ;(2001 ,ג' בקון ,פוליטיקה ומסורת :אגודת ישראל בפולין  ,1936 – 1916ירושלים ,2005 ,להלן:
בקון (פוליטיקה .)2005 ,על ספרו של בקון ראו :ב' בראון' ,גרשון בקון" ,מסורת ופוליטיקה :אגודת ישראל
בפולין  ,'1939 - 1916ציון ,עא ,ד' ,תשס"ו ,עמ'  ,528 - 522להלן :בראון (גרשון ,תשס"ו); עוד על אגודת
ישראל ראו :ח"י פלס' ,יחסה של "אגודת-ישראל" להתיישבות בארץ-ישראל מועידת היסוד בקטוביץ ועד
הכנסייה הגדולה הראשונה (תרע"ב-תרפ"ג ,')1913 - 1912 ,אומה ותולדותיה (בעריכת ש' אטינגר) ,ירושלים,
תשמ"ד ,ב' ,עמ'  ,224 - 201להלן :פלס (יחסה ,תשמ"ד) ועוד רבים .ע' מנדלסון טען כי המחקרים החדשים על
אגודת ישראל ,במיוחד מחקריו של ג' בקון ,הם חלק מ'היסטוריוגרפיה חדשה' ,שהחלה להופיע בשנות
השמונים ,והיא מתוחכמת ואנליטית יותר מן ההיסטוריוגרפיה המסורתית' .לדבריו ,בהיסטוריוגרפיה החדשה
יש מבט חדש על הבעיות הפנים יהודיות בפולין בין שתי מלחמות העולם .אחד ממאפייניו של מבט זה הוא
הורדת הציונות מגדולתה .לדבריו ,הרוויזיה בדיון בציונות היא תוצאה של תמורות שהתרחשו בישראל,
בעיקר הסתייגותו של השמאל מלאומנות ,ומודעות הולכת וגדלה למורכבותם של יחסי עמים .ראו :ע'
מנדלסון' ,ההיסטוריוגרפיה היהודית על יהודי פולין בין שתי מלחמות עולם' ,מדעי היהדות ,31 ,תשנ"א ,עמ'
 ,32 - 23להלן :מנדלסון (ההיסטוריוגרפיה ,תשנ"א) .סקירה נוספת של ההיסטוריוגרפיה על יהודי פולין בין
שתי המלחמות ראו :א' אייזנבאך' ,ההיסטוריוגרפיה היהודית בפולין בין שתי מלחמות עולם' ,קיום ושבר:
יהודי פולין לדורותיהם (בעריכת י' ברטל וי' גוטמן) ,ירושלים ,2001 ,עמ'  ,695 - 669להלן :אייזנבאך
(היסטוריוגרפיה.)2001 ,
 214ר' יששכר-דב רוקח אמר על שמה של תנועת 'המזרחי'' :למה נקרא שמה מזרחי? כי ידוע מחז"ל שהשכינה
שוכנת במערב ולכן הם מכריזים אם השכינה במערב ,אנחנו במזרח' .ראו :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .72
' 215אור הצפון' ,לג ,אייר תשע"א ,מדור 'הוד קדומים' ,עמ' יט ; א"י בומבך ,ספר נפשות חסידיו ,קונטרס נפש
שמואל ,ירושלים תש"ס ,להלן :בומבך (ספר ,תש"ס) ,עמ' קלח.
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הדתיים כי עלולים בניקל (צ.ל .כתוב 'בנקל' ,אך כך כתוב במקור – ע.נ ).להמשך אחריה ,כיוון
שהם שומרי תורה ומצוות'.
חסידות בלז רתמה למאבק החדש בציונות 'כלי מלחמה' ותיק  -עיתון 'מחזיקי הדת' שהוקם
בשנות השבעים של המאה התשע עשרה על ידי האדמו"ר השני של בלז ר' יהושע רוקח ,ועל ידי ר'
שמעון סופר 216מקרקוב במסגרת מאבקם בהשכלה .י' קלפהולץ כתב בעניין

זה217:

'כל ימי חייו

לחם מרן בציונים למיניהם באותם כלי מלחמה שאביו וגדולי ישראל לחמו כנגד הריפורמים'
י' שלמון כתב 218כי עיתון 'מחזיקי הדת' ,פרסם מאמרים נגד תנועת חיבת ציון וכך הפך להיות
חלק מהדיון הציבורי בציונות.

לדבריו219,

הוא היה העיתון הראשון שיצא בפומבי נגד הרעיונות

הציונים-לאומיים של תנועת חובבי ציון ,ביטא את ההתנגדות החרדית לתנועה וכיוון את חיציו
בעיקר נגד 'המגיד'

החדש'220

שהופיע בקרקוב בתחילת שנות התשעים של המאה התשע עשרה

ונודע בהתקפותיו המיליטנטיות על החוגים החרדים 221.בעיתון 'מחזיקי הדת' היה מדור קבוע,
'חדשות מארץ הקדושה' שדיווח על המתרחש בארץ ישראל ביישוב החדש

דווקא222.

י' שלמון ,שסקר את גליונות 'מחזיקי הדת' שהופיעו בשנות התשעים של המאה התשע עשרה,
סיכם את הנקודות העיקריות בהתנגדות החרדית למפעל הציוני ,כפי שבאו לביטוי

בעיתון223:

 .1הציונות לא תפתור את מצוקות החברה היהודית בגולה ,שכן בארץ ישראל מתגברת העוינות
הערבית כלפי היישוב החדש .כמו כן הצעירים העומדים בראש תנועת חובבי ציון אינם מוכשרים
להוביל את המפעל הציוני .2 .החלוצים מגיעים ארצה בגלל סיבות כלכליות ולא אידיאולוגיות.
 .3לאומיות יהודית שאיננה מבוססת על תורה ומצוות היא התבוללות לכל דבר .4 .לציונות
ולחינוך הציוני אין ערך אמיתי .כשם שהמשכילים העבריים לא הנחילו לדורות הבאים את
מורשתם כך גם הציונים לא יצליחו להנחיל את ערכיהם.
י' שלמון

טען224

כי בהתנגדותה של החברה החרדית לציונות ,כפי שבוטאה מעל גליונות 'מחזיקי

הדת' התקיים פרדוקס מובנה :במאבקם בהתבוללות הדגישו החרדים את המוטיבים הארץ-

 216הרב שמעון סופר ( )1883 – 1821בנו של ה'חתם סופר' ורבה של קרקוב מאז  ,1860ראו עליו  :ש' מילר' ,ר'
שמעון סופר' ,אוצר ישראל (בעריכת י"ד אייזנשטיין) ,ניו יורק ,תרע"ב ,להלן :מילר (סופר ,תרע"ב) ,ז' ,עמ'
. 160 – 159
 217קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רנא.
 218י שלמון' ,המאבק על דעת הקהל החרדית במזרח אירופה ביחס לתנועה הלאומית ( ,')1896 – 1894פרקים
בתולדות החברה היהודית( ,בעריכת ע' אטקס ,י' שלמון) ,ירושלים ,תש"מ ,עמ' של-שסח ,להלן :שלמון
(המאבק ,תש"מ).
 219שם ,עמ' שנ.
 220על 'המגיד החדש' ראו :גלבוע (עתונות ,תשנ"ב) ,עמ' .137 – 117
 221שלמון (המאבק ,תש"מ) ,עמ' שמט.
 222שם ,שם ,הערה .122
 223שלמון מחלק את הטיעונים למספר קטגוריות :הערכות מציאות ,נימוקים עקרוניים ונימוקים טקטיים .שם,
עמ' שנ.
 224שם ,עמ' שנב.

- 85 -

ישראלים במסורת היהודית ,אך במאבק בציונות הם מצאו עצמם מתנגדים לתנועה שהסתייגה
מהתבוללות ופנתה לכמיהה המסורתית לשוב לארץ ישראל.
לדברי י'

שלמון225,

אחת מצורות המאבק בהן תמך עיתון 'מחזיקי הדת' היתה המשכת המפעל

הציוני תוך השתלטות על הנעשה בתנועת חובבי ציון ,אלא שהדבר לא יצא אל הפועל .חברת
'מחזיקי הדת' היתה ,לדבריו ,הגורם הציבורי הפעיל ביותר בקרב החרדים במזרח אירופה נגד
הציונות ,עד  1900עם תחילת פעולתה האינטנסיבית של 'הלשכה
ועם הופעתו של העיתון

השחורה'226

בקובנה ובדווינסק

'הפלס'227.

על אף מלחמת החורמה שניהל ר' יששכר-דב רוקח בציונות ,ידו היתה על התחתונה .החומה
הבצורה שהקיפה את חסידות בלז בעיירתה שלה ,נסדקה וטובי הצעירים נשבו בקסם הציונות.
הראשון שבהם ,על פי זכרונותיו של א'

אדלר228,

היה יושה פאלק שהקים אגודה ציונית בבלז,

ולאחר שהאגודה התבססה בעיירה ,החל פאלק לעשות נפשות לרעיון הציוני בעיירות השכנות.
לאחר שנים ,בהופיעו בכינוסים ציוניים כינוהו 'דער בעלזער הרצל'.
ביוזמתו של פאלק הגיעו לבלז חלוצים שעבדו בחקלאות באזור .לפני עלייתם ארצה ,פגש ר'
יששכר-דב רוקח שלושה מהם בניסיון אחרון להניעם מהנסיעה .אחד מהשלושה היה בן ציון
דיאמנט שסיפר לא'

אדלר229

כי האדמו"ר הרצה באזניהם הרצאה מקיפה על הרצל ועל נורדאו,

אותם כינה 'ירבעם בן נבט' ,ועל ביאליק ועל סופרים עבריים שהיו לדבריו 'חוטאים ומחטיאים'.
דיאמנט סיפר שהאדמו"ר גילה בקיאות רבה הן בפועלם של ראשי הציונות והן בספרות העברית
החדשה .לאחר מכן כיבדם בעוגות ושאל' :נו ,אחרי כל מה ששמעתם – תסעו לשם?' ומשענו בחיוב
'נאנח קשות ,הושיט לכל אחד את ידו ואמר" :הלואי ותתעורר בכם רוח אחרת"'.
הציונות הצליחה לחדור אף אל ביתו של ר' יששכר-דב רוקח מבלז ,שאחת מבנותיו ,הניה ,עלתה
לארץ עם בעלה ,נפתלי צבי משה פרלוב ,לפני מלחמת העולם השניה והתגוררה

בתל-אביב230.

לאחר מותו של ר' יששכר-דב רוקח בשנת  ,1927החלה תקופת האדמו"רות של בנו ר' אהרן רוקח
 225שם ,עמ' שנג.
 226הלשכה השחורה היתה מפלגה שריכזה סביבה רבנים ליטאים ואדמו"רים .בראשה עמדו הרב יצחק אלחנן
ספקטור ויעקב הלוי ליפשיץ מבכירי סופריו ומעצביו של כתב העת 'הלבנון' .על הלשכה השחורה ראו :י'
שלמון' ,החברה החרדית ברוסיה-פולין והציונות בשנים  ,'1900 - 1898דת וציונות :עימותים ראשונים,
ירושלים ,תש"נ ,עמ'  ,313 - 252להלן :שלמון (החברה ,תש"ן) ,עמ'  .294 - 284 ,263 - 261למקור זה הגעתי
בעקבות ר' באר-מרקס' ,בין הסתגרות להסתגלות :כתב העת "הלבנון" והתמודדותה של החברה
האורתודוקסית במזרח אירופה עם אתגרי המודרנה' ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים ,2011 ,להלן :באר-מרקס (בין.)2011 ,
 227ירחון שהגדיר עצמו רבני תורני .ראו דברי העורך ,א"ע רבינוביץ ,בגיליון הראשון' :וכאשר יהיה אי"ה
הפלס בית ועד לרבנים ,לזקנים וחכמים הי"ו להביא בו ראשונה כל דבר הקשה בהלכה' ...א"ע רבינוביץ,
'וזאת התעודה בישראל' ,הפלס ,שנה ראשונה ,תרס"א ,עמ'  ,6 – 1להלן :רבינוביץ (התעודה ,תרס"א) ,עמ' .3
 228אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .27 - 26
 229שם ,עמ' .31
 230נצ"מ פרלוב היה בעלה השני של הניה לאחר שהתגרשה מר' ברוך הגר .ראו :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'
 ;64 – 63פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' .394
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שהיה מתון יותר ביחסו לציונות ולמפעל ההתישבות בארץ ישראל .ג' אהרונוביץ ,שהתגורר בארץ
ישראל והגיע לביקור בבלז בשנת  ,1934סיפר בזיכרונותיו 231כי ר' אהרן רוקח התעניין בנעשה
בארץ ישראל ,וביקש לשמוע לא רק על הרבנים ועל המקומות הקדושים כי אם גם על העיר תל-
אביב .לבסוף אמר :איי ,מ'דארף פארען ,איך וואלט געפארן...מיט משיח'ען' (צריך לנסוע ,הייתי
רוצה לנסוע...עם משיח' – ע.נ .).השינוי הרדיקלי בתפיסתה של חסידות בלז את מפעל
ההתיישבות בארץ התרחש לאחר הגעתו של ר' אהרן רוקח לארץ עם אחיו ר' מרדכי מבילגוריי
בחודש פברואר  .1944כותבים מבית בלז התייחסו לכך

בכותבם232:

'התמורות והשינויים

הקיצוניים שהתרחשו עם הגעת ר' אהרן רוקח לארץ גרמו לשינוי בתפיסה .הוא פסק 'שלמרות
שאין אנו חלק ממדינה שנוסדה על ידי משנאי ה' הרי שאין זה גורע מאומה מלראות בה הצלה
פורתא לשה פזורת ישראל שיהיה להם איפה להניח את הראש אחרי המלחמה

הנוראה"'233.

גם היחס לאגודת ישראל השתנה .לאחר קום המדינה הורה ר' אהרן רוקח מבלז לחסידיו להצביע
בבחירות לאגודת ישראל ,שנתפסה כרשימה שתשמור על האינטרסים של היהדות החרדית .הוא
ראה באגודת ישראל גורם חיוני לבנייתה של היהדות ושיקומה לאחר החורבן .מאידך ,הלך
בעקבות אביו ביחסו לתנועת המזרחי ,והתבטא בחריפות יוצאת דופן נגד התנועה

ורבניה234.

בימיו של האדמו"ר הנוכחי של חסידות בלז ,ר' יששכר-דב רוקח ,חלה התקדמות נוספת ביחסה
של חסידות בלז לרעיון הציוני ולישיבה במדינת ישראל .מדינת ישראל נתפשת לא רק כמקום
מפלט ליהודים אלא כישות שנוצרה ברצון אלוהים .במעמד הדלקת נר שני של חנוכה שנת תש"מ
אמר בין

השאר235:

'הקב"ה רצה שתהיה מדינה לעם ישראל ,ושהעם כולו או חלק ממנו יתאסף

במדינה של עצמו [ ]...למרות שייסוד המדינה נעשה על ידי 'רשעים ואי אפשר שיהי' לזה קיום –
התשובה – שאסור להקשות קושיות – או שיחזרו בתשובה ואז תהי' המדינה טובה ויהי' לזה קיום
[ ]...הקב"ה רצה שיהי' לערליכע יודן מקום להניח את ראשם' .האדמו"ר מבלז קיבל את קיומה
של מדינת ישראל כישות ריבונית אך הבחין בינה לבין המרחב הגיאוגרפי בו היא שוכנת .לפי ח'

 231רבינוביץ (שבת ,ניסן תשס"ט) ,עמ' נב; פדווא( באהלי ,תשנ"ג) ,ב' ,עמ' .394
 232בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .107
 233הסבר נוסף להצדקת קיומה של מדינת ישראל היה ,לפי מ' הלברטל ,תפישתה כהמשכה של הגלות.
הציבור החרדי ראה בה גלות ישראל בידי ישראל בארץ הקודש .ראו :הלברטל (לא גלות ,)2000 ,עמ' .117
 234בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  .107על יחסו של ר' אהרן רוקח לאגודת ישראל ולתנועת המזרחי ראו גם:
קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רמג-רנא.
 235הציטוט מתוך פרסום בכתב של הרב מ"ד הלוי בק ,מנהיגם של נטורי קרתא אינטרנשיונל ,ראו :בק (מכתב,
תשמ"א) ,עמ' קטו.דבריו של האדמו"ר מבלז עוררו את זעמם של נטורי קרתא אינטרנשיונל שטענו כי זוהי
חזרה על דבריהם של הציונים והאשימו את חסידות בלז ואת האדמו"ר העומד בראשה בהדחה לציונות .ראו:
שם ,עמ' קכו-קכח.
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אמר ר' יששכר-דב רוקח' :זוהי מדינה השלטת בארץ שבה אנחנו חיים ,ממש כמו כל

מדינה אחרת שבה אנו חיים .לקהילת בעלז היה פעם נציג בפרלמנט

האוסטרי237

ואין שום סיבה

שלא יהיה לה נציג בפרלמנט הישראלי' .אף על פי שמדינת ישראל והאימפריה האוסטרו-הונגרית
חד הן בעיניו ,יש בדבריו ביטוי לתהליכי האינטגרציה למדינה שעוברת החברה החרדית בכלל,
וחסידות בלז

בפרט238.

סיכום
השמרנות היא המאפיין הבולט ביותר בדמותה של חסידות בלז שנוסדה בשנת  ,1817עם התמנותו
של מייסדה ,ר' שלום רוקח ,לרבה של בלז .חסידות בלז היתה ועודנה חסידות שמרנית קיצונית,
סגורה בד' אמותיה שעמדה איתן כנגד כל חידוש ,בין אם הלכתי ובין אם טכנולוגי .שמרנות זו
קבעה את אורחות חייהם ואת מנהגיהם של אדמו"ריה שהקפידו ללכת בדרכי אבותיהם ויצרה
חצר צנועה בהליכותיה ,וענייה בתנאיה החומריים.
המאפיין השני – חסרונה של תורה כתובה הביא למיעוט המחקר על חסידות בלז .מנהגם של
אדמו"רי בלז לדורותיהם לא להשאיר אחריהם תורה כתובה ,מנע כלי מחקרי חשוב מחוקרי
חסידות ,שכן תורה כתובה מהווה את הבסיס למחקר אקדמי.
ייחודה של חסידות בלז במאבקה בהשכלה הוא בהקמת ארגון 'מחזיקי הדת' ועיתונו 'מחזיקי
הדת' (או 'קול מחזיקי הדת') ,בשנות השבעים של המאה התשע עשרה .הן הארגון והן העיתון
נחשבו לחידוש באותה עת והקמתם מבטאת חשיבה מעשית שהינה במידה רבה מפתיעה בהתחשב
בשמרנותה של חסידות

בלז239.

במאבקה בציונות השתמשה חסידות בלז באותם כלים שיצרה

 236ח' באר' ,יחסם של זרמים אורתודוכסיים למדינת ישראל' ,מגוון דעות והשקפות בתרבות ישראל ,א',
(בעריכת ד' כרם) ,תשנ"א ,1991-עמ'  ,76 – 61להלן :באר (יחסם ,תשנ"א) ,עמ' .69 – 68
 237הכוונה לרב שמעון סופר ,רבה של קרקוב ,שנבחר לפרלמנט האוסטרי בשנת  1879כנציגה של חברת
'מחזיקי הדת' .ראו :מנקין (פוליטיקה ,תשס"ו) ,עמ'  .463 – 462הרב שמעון סופר הוצב כמועמד במחוז
בוצ'אץ -סניאטין ,גבר על כל המועמדים האחרים ,והצטרף לשורות המפלגה הפולנית גליצאית .ראו :ר' מנקין,
'צמיחתה וגיבושה של האורתודוכסיה היהודית בגליציה :חברת "מחזיקי הדת"  ,'1883 – 1867חיבור לשם
קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים ,ירושלים ,תשס"א ,להלן :מנקין
(צמיחתה ,תשס"א) ,עמ' .2
 238מ' הלברטל כתב כי התלות הכלכלית של החברה החרדית במשאבי המדינה משפיעה בכיוון זה .לדבריו,
החברה החרדית איננה רואה במדינת ישראל גאולה אך גם לא גלות .היא בית ,או מולדת .ראו :הלברטל (לא
גלות ,)2000 ,עמ'  .118על תפישת עולמו של האדמו"ר מבלז ביחס למדינת ישראל ויחסי דת-מדינה ראו:
אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .136 – 129
 239י' אייכלר כתב על כך....' :עם כל התנגדותה לחדשנות ,הרי בדרכי מלחמה במתקנים למיניהם פעלה
בעלזא בכלי מלחמה חדשניים שלא הוכרו עד אז בציבוריות החרדית בכלל ובתנועת החסידות בפרט' .ראו:
אייכלר (משכנות ,תשמ"א) ,עמ' כז.
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במאבקה בהשכלה .עיתון 'מחזיקי הדת' ,שהוקם כחלק מהמאבק בהשכלה ,החל לפרסם מאמרים
נגד הציונות ,והפך לחלק מהדיון הציבורי בציונות.
הפרק המעורר השתאות בתולדותיה של חסידות בלז הינו השתקמותה לאחר השואה .היא הפכה
לחסידות השניה בגודלה בארץ ,לאחר חסידות גור ,ותחת הנהגתו של האדמו"ר הנוכחי ,ר'
יששכר-דב רוקח ,היא נהנית מתנופת בנייה וגידול ועוברת תהליכים של אינטגרציה הן לעידן
המודרני והן למדינת ישראל.
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פרק שלישי :תולדות האדמו"רים לבית רוקח
מבוא
פרק זה מציג את ייחוסו המשפחתי של ר' אהרן רוקח ,האדמו"ר הרביעי של חצר בלז ,ועוסק
בשלושת אדמו"רי החצר שקדמו לו .1 :ר' שלום רוקח ,המכונה בפי חסידי בלז 'השר שלום' ,או
'דער ערשטער רב' (הרב הראשון) 1,מייסד חסידות בלז והאדמו"ר הראשון;  .2בנו ,ר' יהושע
רוקח ,הידוע בכינויו 'דער מיטעלער רב' (הרב האמצעי) 2,שכיהן כאדמו"ר השני;  .3בנו של ר'
יהושע רוקח ,ר' יששכר-דב ,המכונה 'דער פריערדיגער רב' (הרב הקודם) 3,שהיה האדמו"ר
השלישי והוא אביו של ר' אהרן רוקח המכונה בקרב חסידי בלז 'דער הייליגער רב' (הרב

הקדוש)4.

ר' אהרן רוקח היה תוצר של מורשת משפחתית ,אורחות חיים ותפישות עולם שנקבעו על ידי
אבותיו .אישיותו ומנהיגותו קשורות קשר בל יינתק למסורות ולמנהגים שהועברו מאב לבן מיום
כינונה של חסידות בלז ולכן יש לדון בדמותו של ר' אהרן רוקח תוך התייחסות לרקע המשפחתי
שמתוכו צמח.
פרק זה מתמקד במקורות הספרותיים ,ומציג את תרומתם בבניית דמותם ההיסטורית של
אדמו"רי בלז ובעיצובם כדמויות מופת נעלות ומורמות מעם .מוגשת סקירה קצרה של תולדות
חייהם וכן קווים לדמותם העוסקים בשני מישורי אופי .1 :אישיותם כמנהיגים רוחניים של חצר
בלז;  .2תכונותיהם של אדמו"רי בלז כצדיקים לאור מאפייני דמות הצדיק במסורות החסידיות.
הפרק מתחלק לארבעה חלקים .1 :תולדותיה של משפחת רוקח;  .2תולדותיו ודמותו של ר' שלום
רוקח ,מייסד חסידות בלז;  .3תולדותיו ודמותו של ר' יהושע רוקח;  .4תולדותיו ודמותו של ר'
יששכר-דב רוקח.

 1ראו :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .8 – 7
 2שם ,עמ' .33
 3שם ,עמ' .59
 4שם ,עמ' .97
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א .תולדות משפחת רוקח
אדמו"רי חצר בלז נמנים עם משפחת רוקח 5,שהיא ענף ממשפחת מרגליות 6ואחת המשפחות
המיוחסות בעילית החסידית .אבי משפחת רוקח היה ר' אלעזר רוקח 7,בנו של ר' שמואל שמלקא
מרגליות ,והוא היה האיש ששינה את שם המשפחה ממרגליות לרוקח .על נסיבות שינוי שם
המשפחה מספרת המסורת החסידית :ר' אלעזר מרגליות ,אביו של שמואל שמלקא וסבו של ר'
אלעזר רוקח ,היה רב העיר לובומל ( 8)Lubomlומתוקף תפקידו היה מקורב לשר העיר .באחד
מביקוריו של שר העיר אצל ר' אלעזר מרגליות ,הוא הגיע עם בתו שראתה את ר' שמואל שמלקא
מרגליות ,נער טוב מראה ,ורצתה להינשא לו .כדי להינצל מנשואין לנכריה ,ארס אותו אביו ,ר'
אלעזר מרגליות ,בחטף לנערה יהודיה אלמונית ששכבה על ערש דווי בבית חולים .כאשר בא השר
לתבוע את ר' שמואל שמלקא כחתן לבתו ,הראה לו ר' אלעזר את שטר התנאים והשר חזר
כלעומת שבא .הנערה היהודיה החלימה באורח פלא ובאה לקבוע את מועד הנישואין אולם ר'
אלעזר ,שלא רצה להשיא את בנו העילוי והמיוחס לאלמונית חסרת ייחוס משפחתי ,ניסה לשכנעה
לבטל את שטר התנאים תמורת פיצוי כספי הולם .אז גילתה לו שהיא בת למשפחה מכובדת
ומיוחסת 9,הנישואין התקיימו ונולד הבן אלעזר שבבגרותו שינה את שם המשפחה ממרגליות
לרוקח  -מלשון רפואה  -לזכר החלמתה המופלאה של

אמו10.

ית אֹ ת ֹו ֶׁשמֶׁ ן ִׂמ ְשחַ ת-קֹדֶׁ ש ר ַֹקח ִׂמ ְר ַקחַ ת
רוקחַ  .שתי הצורות מצויות בפסוק וְ עָ ִׂש ָ
רוקח או ֵ
 5שם המשפחה מבוטא ַ
מַ עֲ ֵשה ר ֵֹקחַ ֶׁשמֶׁ ן ִׂמ ְש ַחת-קֹדֶׁ ש יִׂ ְהיֶׁה (שמות ,ל ,כה) .ראו :וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,ד' ,עמ' .846
 6לפי מ' וונדר ,משפחת מרגליות נחשבת למשפחה מיוחסת המגיעה עד רש"י .אבי המשפחה היה הרב משה
מרגלית מרמונדה .על מקור שמה של המשפחה – מרגליות – קיימת מסורת משפחתית לפיה רעייתו של הרב
משה מרמונדא ,ששמה היה מרגלא ,עסקה במסחר ואיפשרה לבעלה להקדיש את כל זמנו ללימוד תורה .בנם,
רבי יעקב ,נתן את שם המשפחה לזכר אמו .ראו :מ' וונדר ,אלף מרגליות ,ירושלים ,תשנ"ג ,להלן :וונדר (אלף,
תשנ"ג) ,עמ'  .2על הקשר בין משפחת מרגליות למשפחת רוקח ראו :שם ,עמ'  ,680לוח מא .על ר' יעקב
מרגליות ראו :נ"י הכהן ,אוצר הגדולים ,בני ברק ,תשכ"ז-תש"ל ,להלן :הכהן (אוצר ,תשכ"ז-תש"ל) ,ה' ,עמ'
קמו-קמח .על אילן היוחסין של אדמו"רי בלז ראו :י' אלפסי ,ספר האדמו"רים ,תל-אביב ,תשכ"א ,עמ' – 75
 ,77להלן :אלפסי (ספר ,תשכ"א); י' אלפסי ,החסידות מדור לדור ,ירושלים ,תשנ"ה ,עמ'  ,342 – 347להלן:
אלפסי (החסידות ,תשנ"ה); י"ש יודלוב ,יחוס בעלזא ,ירושלים ,תשמ"ד ,עמ' יח-נז ,להלן :יודלוב (יחוס,
תשמ"ד); פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ'  ,;25 – 24עמ' יח-נז; וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,ד' ,עמ' ;911 – 846
 ,N. Rosenstein, The Unbroken Chain, NY, 1976, pp 626-640להלן :רוזנשטיין (שרשרת.)1976 ,
 7ר' אלעזר רוקח ( ,)1741 – 1685מחבר הספר 'מעשה רוקח' ,אב"ד בראד ואמסטרדם .עלה לארץ ישראל בשנת
 ,1740התיישב בצפת ,שם נבחר לנשיא א"י ועסק בחלוקת כספי צדקה לעניים .ראו עליו :מ' וונדר( ,מאורי,
תשל"ח-תשס"ה) ,ד' ,עמ'  ;868 – 858וונדר (אלף ,תשנ"ג) ,עמ'  .686 – 683על הגעתו של ר' אלעזר לארץ
ראו :י' ברטל' ,עליית ר' אלעזר מאמסטרדם לארץ ישראל בשנת תק"א ( ,')1740מחקרים על תולדות יהדות
הולנד ,ד' ,תשמ"ה ,עמ'  ,25 – 7להלן :ברטל (עליית ,תשמ"ה).
 8עיירה בחבל ווהלין ,היום אוקראינה .ר' אלעזר מרגליות היה רבה של לובומל בשנות השישים של המאה
השבע עשרה .ראו :ב' כהן' ,די געשיכטע פון יידן אין לובאמל' ,ספר יזכור לקהילת לובומל (בעריכת ב' כהן
וי' הטמן) ,תל-אביב ,תשל"ד ,עמ'  ,60 – 13להלן :כהן (לובומל ,תשל"ד) ,עמ' .55 – 54
 9שמה היה טייביל והיא היתה בתו של ר' משה ,אב"ד קרקוב ,בנו של ר' יהושע ,מחבר הספר 'מגיני שלמה'.
ראו :נספח א' ,סיפור  . 100ש' בובר כתב על ר' משה' :היה דיין בקראקא והיו אצלו תורה וגדולה במקום אחד',
ראו :ש' באבער ,אנשי שם ,לבוב ,תרנ"ד ,להלן :בובר (אנשי ,תרנ"ד) ,עמ  ,154שצג-שצד.
 10סיפור זה התפרסם לראשונה אצל י' קלפהולץ ,ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,א' ,עמ' מ-מב
ובעקבותיו גם אצל וונדר (אלף ,תשנ"ג) ,עמ'  ,687ופדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ'  ;30 – 26אולם כותבים של
חצר בלז טענו כי אין לסיפור בסיס עובדתי מוצק ,וכמו כן מצאו סיפור דומה על שם המשפחה 'תאומים' .מ"א
רינגל' ,מפי כתבם'' ,אור הצפון' ,מ"ד ,אב ,תשע"ב ,עמ' כח-לא ,להלן :רינגל (מפי ,אב תשע"ב) ,עמ' כט,
הערות יא-יב; נ"ה תאומים ,בינת הלב ,בילגוריי ,תרצ"ח ,להלן :תאומים (בינת ,תרצ"ח) ,עמ' ט-יב.
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ב .ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז

11

ב .1.תולדות חייו
השושלת המשפחתית של אדמו"רי בלז מתחילה עם ר' שלום רוקח ,בנם של ר' אלעזר מחכמי
הקלויז בברודי ( 12 )Brodyורבקה-העני ,שאביה ,ר' זונדיל ,נמנה גם הוא עם חכמי אותו
ר' שלום רוקח נולד בברודי ,בשנת תקל"ט

(14)1779

או תקמ"ג

(15.)1783

קלויז13.

לפי המסורת החסידית

חזה ר' זונדיל בחלום את לידת נכדו .בזקנתו ,ר' זונדיל סיפר לרעיו כי חלם שיוולד לו בן אשר
'יאיר לכל העולם בתורתו ובצדקתו' ותמה על החלום שכן היה כבר איש זקן .שמעה בתו רבקה-
העני את דבריו ואמרה' :יהא רצון והילד הזה יצא מחלצי' ואמנם באותה שנה ילדה את בנה
שלום16.

ר' אלעזר ,אביו של ר' שלום רוקח ,נפטר בגיל שלושים

ושתיים17

והניח אחריו חמישה ילדים –

שלושה בנים ושתי בנות .אלמנתו ,רבקה-העני ,נישאה לאחד מגבירי ברודי ועם נשואיה נמסר

 11הסיפורים אודות ר' שלום רוקח מופיעים במקורות רבים וחוזרים על עצמם .הדיון בדמותו מתבסס בעיקר
על הספר דובר שלום ,להלן מיכלזון (דובר ,תר"ע) אך הסיפורים הכלולים בספר דובר שלום ,מופיעים כלשונם
או בשינויים מזעריים ג ם בספריהם של כותבים מבית בלז ,ביניהם י' קלפהולץ ,י' אייכלר ,מ' בריסק ,ע"א
פדווא ועוד וגם בספריהם וכתביהם של כותבים אחרים .ראו :א ח"ש בונם מיכלזאהן ,ספר אהל אלימלך,
פרעמישלא ,תר"ע ,להלן :מיכלזון (אהל ,תר"ע) ,עמ' ,כז ,נא-נו; ספר נפלאות שר שלום ,טרנוב ,תרע"א (ללא
שם מחבר) ,להלן :נפלאות (תרע"א); ד' עהרמאן ,ספר פאר וכבוד ,מונקץ' תרע"א (ירושלים ,תש"ל) ,להלן:
ארמן (פאר ,תרע"א); מ"מ בודק ,ספר סדר הדורות החדש ,סאטמר ,תש"א ,להלן :בודק (סדר ,תש"א) ,אות י;
מ"י גוטמן ,מגבורי החסידות ,תל-אביב ,תשי"ב ,להלן :גוטמן (מגבורי ,תשי"ב) ,עמ'  ;92 – 3י"א קאמעלהאר,
דור דעה ,ניו יורק ,תשי"ב ,עמ' שיא-שיד ,להלן :קומלהר (דור ,תשי"ב); א' מרקוס' ,רבי שלום רוקח מבלז',
החסידות ,תל-אביב ,תשי"ד ,עמ'  ,227 – 224להלן :מרקוס (רבי ,תשי"ד); א' ברומברג ,מגדולי החסידות,
(בלז) ,ירושלים ,תשט"ו ,להלן :ברומברג (בלז ,תשט"ו); א' שטיינמן ,שער החסידות ,תל-אביב ,תשי"ז ,עמ' 297
 ,300להלן :שטיינמן (שער ,תשי"ז); א' שטיינמן ,באר החסידות :אדמו"רי גליציה והונגריה ,תל-אביב ,תשכ"א,עמ'  ,264 – 261להלן :שטיינמן (באר ,תשכ"א); א' שטיינמן' ,ביקור' ,קנקן הכסף ,ג' ,רמת גן ,1969 ,להלן:
שטיינמן (קנקן' ;)1969 ,מצאצאי הרמ"א' ,תלפיות ,ט' ,אלול ,תש"ל ,עמ'  ,912 – 887הלן :זיו (מצאצאי,
תש"ל); וונדר (מאורי ,תשל"ח) ,ד' ,עמ'  ;903 – 896אלפסי( ,אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ד' ,עמ' תרעב-
תרעו; אייכלר( ,והסנה ,תשמ"ד) ,עמ'  ;18 – 12י' לייזר ,ספר יג אורות ,אנטוורפן ,תשס"ד ,להלן :לייזר
(אורות ,תשס"ד) ,ב' ,עמ' רכג –רנא; א' זיו ,ח"נ כץ' ,שער שלום :סיפורים ,עובדות ,תורות משל אדמו"ר
הגה"ק רבי שלום מבעלזא ,זי"ע' ,היכל הבעשט ,ניסן ,תשס"ז ,עמ' נד-ס ,להלן :כץ (שער ,תשס"ז) ועוד רבים.
 12עיירה במחוז לבוב ,אוקראינה .על הקלויז בברודי ראו :י' ויסבלום' ,חכמי הקלויז בברודי' ,נר תמיד-יזכור
לברודי ,ירושלים ,1994 ,להלן :ויסבלום (חכמי ,)1994 ,עמ'  ;85 – 67קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט),
א' ,עמ' סא-סד; א' ויין ,ד' דומברובסקה' ,ברודי' ,פנקס הקהילות ,פולין ,ב' ,ירושלים ,תש"מ ,עמ' ,134 – 121
להלן :ויין ודומברובסקה (ברודי ,תש"ם) ,עמ' .124
 13על הייחוס המשפחתי של הוריו של ר' שלום רוקח ראו :נספח א' ,סיפורים .100 ,4 ,3
 14נספח א' ,סיפור  ;2גוטמן (מגבורי ,תשי"ב) ,עמ'  ;3א"י ברומברג מגדולי החסידות ,י' (בלז) ,ירושלים,
תשט"ו ,להלן :ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' י'.
 15קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,א' ,עמ' סה; בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  .9מ' וונדר קבע ששנת
הלידה הנכונה היא תקמ"ג ראו :וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,ד' ,עמ' .896
 16נספח א' ,סיפור  .2א' זיו טען כי ר' שלום רוקח מבלז נמנה עם צאצאי הרמ"א ,ראו :א' זיו 'מצאצאי
הרמ"א' ,תלפיות ,ט' ,אלול ,תש"ל ,עמ'  ,912 – 887להלן :זיו (מצאצאי ,תש"ל).
רמ"א – ר' משה איסרליש ( ,) 1572 – 1520פוסק ,ראש ישיבה ופילוסוף ,גדול פוסקי אשכנז במאה השש עשרה.
ידוע בעיקר בחיבורו 'המפה' שהינו הגהות על 'שולחן ערוך' של ר' יוסף קארו .על הרמ"א ראו :א' זיו,
הרמ"א ,ירושלים ,תשי"ז ,להלן :זיו (הרמ"א ,תשי"ז); ש"ב אורבך' ,ר' משה (בר' ישראל) איסרלש (הרמ"א)',
אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל (בעריכת מ' מרגליות) ,ירושלים ,תשי"ז ,להלן :אורבך (הרמ"א ,תשי"ז),
ד' ,עמ' .1077 – 1071
 17לפי ע"א פדווא ,אביו של ר' שלום רוקח נהרג בפרעות בוורשה ראו :ע"א פדווא ,הארי שבחבורה ,ירושלים,
תש"ע ,להלן :פדוודא (הארי ,תש"ע) ,עמ' מו.

- 92 -

ר' שלום ,הצעיר בבנים ,לדודו ,אחי אמו ,ישכר בער רמר"ז (ר' משה ר' זליג) שהיה אב"ד בסוקל
(18.)Sokal

ר' שלום רוקח גדל אצל דודו ,ש'גידלו ואימנו והדריכו בדרכי

התורה'19

דודו ,מלכה ,ש'הביאה אותו לכל הגדולות האלה ומידה היתה לו
חמישה בנים ושתי

בנות21:

ולימים נשא לאשה את בת

זאת'20.

ר' אלעזר ,הרבנית פריידא ,ר' משה ,הרבנית

לזוג נולדו שבעה ילדים,
איידל22,

ר' יהודה זונדל,

ר' שמואל שמעלקא ור' יהושע.
לפי המסורת החסידית נהה ר' שלום רוקח אחר החסידות ולמד בחשאי אצל ר' שלמה

לוצקר23.

כדי להסתיר את הלימוד מחותנו ,שלא נמנה עם החסידים ,נהגה רעייתו מלכה להעיר את בעלה,
ר' שלום רוקח ,בכל לילה ולזרזו ללכת ללמוד עם מורו ורבו .היא שלשלה אותו מהחלון ובחזרתו
עם שחר ,עזרה לו להיכנס הביתה דרך החלון כדי שבני הבית לא ידעו על הלימוד .עוד מספרת
המסורת החסידית כי חותנו של ר' שלום רוקח אמר לו פעם כי לא יוכל לכלכלו עוד ומצא בעבורו
עבודה במסחר .כדי לאפשר לו להמשיך ללמוד עם ר' שלמה לוצקר ,מכרה מלכה ,רעייתו של ר'
שלום רוקח ,את תכשיטיה והאבנים הטובות שהיו

ברשותה24.

ר' שלום רוקח היה ,כאמור ,תלמידו של ר' שלמה לוצקר ,אך בזמן לימודיו אצלו ,התעורר בלבו
רצון לנסוע אל ר' יעקב יצחק הורוביץ' ,החוזה מלובלין' .על אף התנגדות רבו הוא שהה במחיצתו

 18ר' ישכר בער רמר"ז ( )1804 – 1740היה אב"ד סוקאל .ראו עליו :וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ,ד' ,עמ'
 .968סוקל היא עיר במחוז לבוב ,אוקראינה .בפי היהודים נקראה סקאהל וכך היא מופיעה במקורות
החסידיים.
 19נספח א' ,סיפור .5
 20שם ,שם.
 21רשימת צאצאיו של ר' שלום רוקח ,על פי סדר הולדתם ,היא לפי בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .14 – 13
 22הרבנית איידל היתה הבת האהובה על ר' שלום רוקח .הוא נהג לומר' :מיין איידלי פעהלט נאר דער
ספאדיק' ('לאיידלי שלי חסר רק הספודיק' – כובע פרווה גבוה ורחב שהיה נהוג בחסידויות פולין לגברים
נשואים) .הרבנית איידל ,שעברה לברודי לאחר נשואיה ,נהגה כאדמו"ר ,אמרה דברי תורה ,קיבלה פתקי
בקשות ורפאה חולים .ראו :נספח א' ,סיפור  20וכן מיכלזון (דובר ,תר"ע) ,כו; י' קלוזנר' ,איידלה רצתה להיות
אדמו"ר' ,שרשרת הדורות ,כ"א ,2 ,מאי  ,2007ע'  ,15להלן :קלוזנר (שרשרת.)2007 ,
 23נספח א' סיפור  .71ר' שלמה פלאם מלוצק (? –  ,)1813מכונה גם המגיד מלוצק או ר' שלמה סקוהלר,
מתלמידיו של ר' דב-בער ממזריץ'( ,המגיד ממזריץ') .מחבר הספר 'דברת שלמה' .ראו עליו :י' רפאל ,ספר
החסידות ,תל-אביב ,תשט"ו ,1955-להלן :רפאל (ספר ,תשט"ו) ,עמ' ק"ו-ק"י; אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-
תשס"ה) ,ג' ,עמ' תשח-תשט.
 24נספח א' ,סיפור  .5לפי המסורת החסידית מבית בלז ,רעייתו של ר' שלום רוקח ,מלכה ,היתה דמות
משמעותית בחייו ושררו ביניהם יחסי קירבה מיוחדים שהיו יוצאי דופן בקרב אדמו"רי בלז בפרט ואדמו"רים
אחרים בכלל .בניגוד לנשותיהם של אדמו"רי בלז האחרים ,הרבנית מלכה מופיעה במספר סיפורים .ראו:
נספח א' ,סיפורים  . 109 ,52 ,51כמו כן מיוחסים לה כוחות ריפוי פלאיים וכוח ראיה פלאי .ראו :נספח א',
סיפורים  .36 ,35כאשר חלתה ביקש ר' שלום רוקח מאדמו"רים שבאו לבקרו לברך להחלמתה .ראו :נספח א',
סיפור  .32לאחר מותה התאבל עליה ר' שלום רוקח זמן רב ומאן להתנחם ראו :נספח א' ,סיפור  .57בנושא
היחסים בין צדיקים לנשותיהם כתבה ר' גולדברג כי הסיפורת החסידית ממעטת להזכיר נשות צדיקים
ואזכורה של מערכת יחסים עמוקה ומשמעותית בינ ן לבין הבעל הצדיק היא נדירה ביותר .יוצאי דופן היו
הבעש"ט ורעייתו ,ר' שמחה בונם מפשיסחה ורעייתו וכאמור ר' שלום רוקח ורעייתו .ראו :ר' גולדברג,
'הבעש"ט ומחברתו הטהורה' ,מסכת ג' ,2005 ,עמ'  ,66 – 45להלן :גולדברג (מחברתו .)2005 ,עוד על מקומה
של האשה בסיפור החסידי ראו :מ' אורון ' ,האישה כמספרת בסיפור חסידי :תכסיס ספרותי או שימורה של
מסורת? עיון בסיפורו של ש"י עגנון "אתרוגו של אותו צדיק" ,מווילנה לירושלים( ,בעריכת ד' אסף ,י' ברטל,
א' הולצמן ,ח' טורניאנסקי ,ש' פיינר ,י' פרידלנדר) ,ירושלים ,תשס"ב ,עמ'  ,529 - 513להלן :אורון (האישה,
תשס"ב).
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של החוזה

מלובלין25

שצפה לו עתיד

במחיצתם של שלושה אדמו"רים
יהושע השיל

מאפטא30

גדול26.

נוספים27:

מלבד שני רבותיו אלה שהה ר' שלום רוקח גם
ר' אורי

ומהם למד את דרך קריאתו

מסטרליסק28,

המגיד

מקוז'ניץ29

ור' אברהם

בתורה31.

בהמלצת 'החוזה מלובלין' מונה ר' שלום רוקח לרבה של

בלז32.

המסורת החסידית מספרת 33כי ר'

שלום רוקח לא רצה להתפרנס מרבנות וביקש את ברכתו של 'החוזה מלובלין' לעסוק במסחר עם
שותף' .החוזה מלובלין' ברך את ר' שלום רוקח ,אך הזהיר את השותף ,שנכנס אליו בנפרד ,כי
השותפות תיכשל ואכן כך היה .השניים ביקשו מהיהודי הקדוש מפשיסחא שיסביר להם את
התנהגותו התמוהה של 'החוזה מלובלין' והוא באר' :כי הרבי ראה באספקלריא המאירה כי
תפסידו כאשר תעסקו בשותפות ,לזאת אמר להשני שלא יעסוק ,ולהרר"ש [ולהרב ר' שלום] ציווה
לעסוק כי יודע הרבי שכאשר יפסיד ממונו יוכרח לקבל הרבנות [ ]...וכדאי הוא שהשותף יפסיד
איזו מאות זהובים כי הוא צורך הדור וטובת כלל ישראל'.
עם מותו של 'החוזה' בשנת  ,1815החלו חסידים רבים לנהור לבלז והחצר החסידית ,ובראשה ר'
שלום רוקח ,התבססה .א' ויין וד'

דומברובסקה34

טענו כי מספרם של החסידים שנהרו אחר ר'

שלום רוקח גדל לאלפים ,רבים מהם השתקעו בעיר והאוכלוסיה היהודית בבלז גדלה מחמש
מאות איש בשנת  1830לאלף שמונה מאות בשנת  1860והיוותה חצי מכלל אוכלוסייתה של העיר.
לדבריהם ,הגידול באוכלוסיה היהודית והגעתם של אלפי חסידים לחצר בתקופת החגים הביאו
להרחבת מקורות הפרנסה גם בקרב היהודים וגם בקרב הנוצרים .החסידים שבאו להסתופף

 25נספח א' ,סיפור .7
 26נספח א' ,סיפור  .86על ימיו אצל החוזה מלובלין ראו :נספח א' ,סיפורים .101 ,1
 27נספח א' ,סיפור .37
 28ר' אורי קלוגהויפט מסטרליסק ( ) 1826 - 1757ידוע בכינויו 'השרף מסטרליסק' ,ראו עליו :אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' רה-רז; וונדר (מאורי ,תשל"ח) ,ד' ,עמ'  .468 – 466על ימיו של ר'
שלום רוקח אצל ר' אורי מסטרליסק ראו :נספח א' ,סיפורים  .67 ,27על יכולותיו הפלאיות של ר' אורי
מסטרליסק ראו :נספח א' ,סיפור  .68סטרליסק ( – )Streliskעיירה בגליציה המזרחית ,אוקראינה.
 29ר' ישראל הופשטיין מקוז'ניץ ( ,)1814 – 1737ידוע בכינויו 'המגיד מקוז'ניץ' ,מייסד חסידות קוז'ניץ,
מחשובי האדמו"רים בפולין בתחילת המאה ה ,19-חיבר ספרים רבים בחסידות ובקבלה .ראו עליו :אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' תקמא-תקמט; אלפסי (ספר ,תשכ"א) ,עמ'  ;48 – 45צ"מ הורוביץ,
המגיד מקוז'ניץ :חייו ותורתו ,תל אביב ,תש"ז ,להלן :הורוביץ (המגיד ,תש"ז) .ר' שלום רוקח אמר כי ממנו
למד לקרוא פתקי בקשה .ראו :נספח א' ,סיפור  .25קוז'ניץ ,שמה בפי היהודים של העיר קוז'ייניצה
) )Kozieniceבמרכז פולין.
 30ר' אברהם יהושע השיל מאפטא ( )1825 – 1748ידוע בכינוי 'אוהב ישראל' על שם ספרו .ראו עליו :אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' פד-צא; וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,ב' ,עמ'  .730 – 724לפי
המסורת החסידית גם ר' אברהם יהושע השיל מאפטא צפה גדולות לר' שלום רוקח מבלז .ראו :נספח א' ,סיפור
 .72אפטא – שמה של העיר אופטוב ( ,)Opatówדרום פולין ,בפי היהודים.
 31נספח א' ,סיפור .31
 32נספח א' ,סיפור .8
 33נספח א' ,סיפור .29
 34ויין ודומברובסקה (בלז ,תש"מ) ,עמ' .118
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בחצרו של ר' שלום רוקח היו זקוקים לכלכלה ,ומקומות לינה והחצר עצמה סיפקה עבודה רבה
לבעלי חנויות ובעלי מלאכה למקצועותיהם

השונים35.

מפעל חייו של ר' שלום רוקח היה הקמת בית הכנסת
הקמת בית הכנסת עם גילוי

אליהו37

בבלז36.

המסורת החסידית קושרת את

שהיה לר' שלום רוקח .לפי מסורת

זו38,

הצליח ר' שלום

רוקח להיות ער אלף לילות רצופים ובלילה האלף נגלה אליו אליהו הנביא שלמד איתו באותו
לילה את כל התורה .ההלכות האחרונות בלימוד היו הלכות בית

הכנסת39.

שלום רוקח לקחת חלק בפועל בעבודת הבניין ,כפי שאמר לאחיו ,לייבוש

מסיבה זו התעקש ר'

רוקח40:

'ואיך אמסור

המלאכה הקדושה הזאת ביד איש אחר .האמינה לי אחי יקירי כי אם היה לאל ידי הייתי בונה
בעצמי ממסד עד הטפחות .רק השי"ת יודע כי כשל כוחי' .לפי המסורת החסידית 41התנגד ר'
שלום רוקח לבניית בית כנסת נוסף בעיר 'אף שהיה המקום דחוק' ,מהטעם 'שיולד מזה התחלקות
העם'.
בערוב ימיו איבד ר' שלום רוקח את מאור עיניו .לפי המסורת החסידית 42פעל ר' יצחק

מנסכיז43

בתפילה להטיל עיוורון על האדמו"ר מבלז כדי שימשיך לחיות בעולם הזה ולפעול לטובת הכלל.
ר' יצחק מנסכיז הסביר זאת בכך כי נודע לו 'שאחד מהצדיקים שישב בסנהדרין של מעלה נתעלה

 35ר' מאהלר כתב כי בשנת  1838נשיא הנהלת המשטרה בלבוב מסר לשלטונות דו"ח על החסידים בגליציה,
ובין השאר ציין כי בחגים החלים בספטמבר-אוקטובר מתאספים אצל הרביים המוני חסידים אותם הוא מכנה
'קנאים' ואספסוף' .לדבריו הפריצים ,אדוני העיירות ,מגלים סבלנות כלפי תופעה זו משום שההתכנסויות
הללו מכניסות להם רווחים גדולים .באותו דו"ח הוא מוסר רשימה של שנים עשר מנהיגי חסידות ראשיים
בגליציה ,וביניהם ר' שלום רוקח מבלז .ראו :ר' מאהלר ,החסידות וההשכלה ,מרחביה ,1961 ,להלן :מאהלר
(חסידות ,)1961 ,עמ'  .119 – 116בקורתו של ר' מאהלר נובעת מתפיסת העולם המרכסיסטית שלו .על ר'
מאהלר ועל עבודתו ראו :ד' בן-נחום' ,מפעל ענקים שנפסק באמצע :לזכרו של פרופ' רפאל מאהלר' ,בשער6 ,
( ,)136נובמבר-דצמבר  ,1977עמ'  ,452 – 449להלן :בן-נחום (מפעל ;)1977 ,ד' בן נחום' ,פרופ' מאהלר ומפעלו
ההיסטורי' ,הדים ,109 ,יולי  ,1979עמ'  ,58 – 53להלן :בן-נחום (מאהלר.)1979 ,
 36בית הכנסת נהרס בחלקו בזמן מלחמת העולם השניה בידי הנאצים ובחלקו אחרי המלחמה בידי
האוקראינים שבנו על שטחו בית ספר .ראו :רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ'  .204 – 203לציון
מאה שמונים שנה להקמתו של בית הכנסת בבלז ,הוציאה חסידות בלז-מכנובקה ספר מיוחד בפורמט של
אלבום מהודר על בית הכנסת בבלז .ראו :הוכהייזר ,וייס ,מנדל (בית הכנסת ,תשס"ח) .הספר שוזר עובדות
היסטוריות עם סיפורים הקשורים לבית הכנסת .לדוגמה :ניסים שארעו למי שלקחו חלק בבנין בית הכנסת
(עמ' לג-לו ,מ -מב ועוד); הפריץ שנכשל בנסיונו לבנות בית גבוה יותר מבית הכנסת (עמ' לא); נשמות ששכנו
בבית הכנסת (עמ' מז -נא); עונשים שנענשו הנאצים שביקשו להרוס את בית הכנסת (עמ' סה) ועוד .עיקרי
הדברים קובצו לפרק אצל רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .205 – 141
 37על גילוי אליהו ומשמעותו במיסטיקה היהודית ראו :ג' שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה ,ירושלים,
תשל"ו ,להלן :שלום (פרקי ,תשל"ו) ,עמ'  .26 – 24על התפתחותו של מוטיב גילוי אליהו בסיפורת החסידית
ובספרות הניאו-חסידית ראו :מ' קושניר-אורון' ,המרגלית הנוצצת – מסיפור חסידי לסיפור חסידי' ,סדן ,א',
תשנ"ד ,עמ'  ,216 – 203להלן :אורון (המרגלית ,תשנ"ד).
 38נספח א' ,סיפורים .14 ,10
 39על גילוי אליהו לר' שלום רוקח ראו גם :נספח א' ,סיפורים  .30 ,15מוטיב אלף לילות של לימוד מופיע
בסיפורת החסידית מבית בלז בהקשר נוסף  -ר' שלום רוקח למד במשך אלף לילות הלכות ריאה .ראו גם :נספח
א' ,סיפור  .74א ברומ ברג טען כי ר' שלום רוקח היה בין הבקיאים היחידים בדורו בהלכות טריפות ריאה .ראו:
ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' לט.
 40נספח א' ,סיפור  .10עוד על בניית בית הכנסת ועל חנוכתו ראו :נספח א' ,סיפורים .12 ,11
 41נספח א' ,סיפור .96
 42נספח א' ,סיפור .43
 43ר' יצחק שפירא מנסכיז ( ,)1865 – ?1790האדמו"ר השני לשושלת נסכיז ,ראו עליו :י' אלפסי ,החסידות ,תל-
אביב ,1977 ,הלן :אלפסי (החסידות ,)1977 ,עמ'  .96 – 93נסכיז ,שמה בפי היהודים של העיירה ניסוכוייזה
( )Niesuchojezeבחבל ווהלין ,אוקראינה.
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למקום עליון מאוד והיה צריך אחר למלאות מקומו .ורצו למעלה שיסתלק הבעלזר וימלא מקומו
בסנהדרי מעלה ,ומחמת שידעתי שהעולם צריך לו לכן פעלתי בתפילתי מוטב שינטלו מאור עיניו
ויהיה כאילו נפטר כדי שיתקיים בעוה"ז' [בעולם הזה].
לפי המסורת

החסידית44,

מותו של ר' שלום רוקח ,כמו עוורונו ,היה לטובת כלל ישראל .ר' שלום

רוקח הלך לעולמו בכ"ז אלול תרט"ו ( )10.9.1855בזמן מגיפה שנעצרה באורח פלא מיד לאחר
מותו .מותו נתפס ,על כן ,כקרבן פיוס לאלוהים שהטיל את המגפה על הארץ .יחד עם האבל על
הסתלקותו מהעולם שלא היתה 'בדרך כל הארץ על מטתו שקט ושאנן' ,היה נוחם בכך 'שהצדיק
הזה הציל כמה אלפים נפשות

מישראל'45.

כך עיצבה המסורת החסידית את דמותו של ר' שלום

רוקח כמושיע בחייו ובמותו וחרטה אותו בזיכרון הקולקטיבי של חסידיו כדמות נעלה ונשגבה
משאר בני אנוש .לאחר מותו עלה על כס האדמו"רות והרבנות בבלז ר' יהושע רוקח ,צעיר בניו.

ב.2.קוים לדמותו של ר' שלום רוקח
ב .1.2.אישיותו ואורחות חייו
הסיפורת החסידית מציגה את ר' שלום רוקח כאדם טוב

לב46,

מכיר בערך עצמו ,בייחוסו ובמעמדו .לפי המסופר הוא נהג

רודף

לומר49:

שלום 47וצנוע48

אך בה בעת

'אני מתפלא על מה שאומרים

העולם שאם מספרים במוצש"ק [במוצאי שבת קודש] מהבעש"ט מסוגל להצלחה ומדוע אינם
אומרים שאם מספרים ממני מסוגל ג"כ [ גם כן] להצלחה ולאו דווקא ממני אלא אף מכל
הצדיקים כשמספרים מהם מסוגל להצלחה' .ר' שלום רוקח בעצמו היה מספר מחונן וסיפר
סיפורי

צדיקים51

האמונה ולהשיב אליה לבבות

טועים52.

סיפורים

מיסטיים50,

וסיפורים שמטרתם לעודד את הלומדים ,לחזק את

 44נספח א' ,סיפור .123 ,93
 45נספח א' ,סיפור  .116עוד על מותו ראו :נספח א' ,סיפורים .59 ,58
 46נספח א' ,סיפור .122 ,18
 47נספח א' ,סיפור  .83הארוע המתואר התרחש בעת פגישה שהתקיימה בלבוב בין ר' ישראל מרוז'ין ובין רבה
של לבוב ,ר' יעקב אורנשטיין ובנו ר' מרדכי זאב אורנשטיין .לפי המסורת החסידית ,במהלך הפגישה העליבו
רב העיר ובנו את ר' ישראל מרוז'ין וכאשר הגיע סיפור המעשה לר' שלום רוקח ,אמר ש'באם הוא היה שמה
היה ממתיק הדבר ולא היה בא לידי כך' ,ראו :שם .על ארוע זה ראו :אסף (דרך ,)1999 ,עמ' .157 – 153
 48נספח א' ,סיפורים  .90 ,77בשל צניעותו ר' שלום רוקח לא לבש בגדי לבן כמנהג האדמו"רים האחרים ,ראו:
נספח א' ,סיפור .107
 49נספח א' ,סיפורים .82 ,91
 50נספח א' ,סיפור .108
 51נספח א' ,סיפור .60
 52נספח א' ,סיפורים  .54 ,42 ,41גם מקורביו של ר' שלום רוקח השתמשו בסיפורים כדי לעודד את רוחו ,ראו:
נספח א' ,סיפור .50

- 96 -

גדולתו ומעמדו הרם היו מקובלים גם בקרב אדמו"רים גדולים בגליציה.

מסופר53

כי ר' ישראל

מרוז'ין ( 54)Rużynאמר שר' שלום רוקח הוא 'בעל הבית פין דער וועלט' (בעל הבית של העולם –
ע.נ ).ועל כך הגיב האדמו"ר מבלז ואמר' :מקובל בידי אז איך ברויך נישט צי האבן קיין שום
הכנעה פאר קיין שום מענטש פין דער וועלט נאר הרב ר' מאטלי טשערנבלר ,ווען ער זאל זיין אי
דיא דריי מייל פין בעלז וואלע איך צו עהם אריבער גיפארין' ('מקובל בידי שאינני צריך שתהיה לי
שום הכנעה בפני אף איש שבעולם ,רק לפני הרב מוט'לה

מצ'רנוביל55,

כשהוא יהיה במרחק של

שלושה מייל מבעלז אסע לקראתו לקבל את פניו' – ע.נ) .ייחוסו המשפחתי של ר' שלום רוקח טבע
בו את תפישת העולם לפיה יש 'לחבב ולשמור היחוס והגזע' 56,בין השאר כדי לא להיכשל בנישואין
עם אדם ששורשי משפחתו אינם ברורים ועלולים להיות ממקור לא יהודי.
ר' שלום רוקח היה מפורסם לא רק בייחוסו המשפחתי אלא גם ביכולתו הלמדנית .המסורת
החסידית מספרת על גדולתו בפלפולי
על דבקותו בלימוד

מסופר59

תורה57

ועל נוהגו לומר אותם בשעות שונות במהלך

היום58.

כי בצעירותו הפסיק לעשן מקטרת לאחר שנכח לדעת כי מלאכת

ניקוי המקטרת ומילויה אורכת כזמן הדרוש ללימוד דף גמרא .יחד עם זאת הוא מתואר כמנהיג
רוחני נאור אשר התיר להפר צומות קדושים בגלל פיקוח נפש .בשנת תר"ח השתוללה מגיפת
כולירע בבלז ור' שלום רוקח הורה לכל מי שמרגיש חולשה ,לאכול ולשתות ביום כיפור כדי
להתחזק60.

נאורותו התבטאה גם בתפישת עולמו החברתית .ר' שלום רוקח נזהר בכבודם של

עניים ופשוטי העם ,ובעלי ממון לא עשו עליו כל

רושם61.

עצמו אף הגיע פעמים לידי עוני .המסורת החסידית

חצרו היתה צנועה באורחות חייה והוא

מספרת62

כי בתקופה מסוימת סרב לקבל

פתקי בקשה בנימוק שאינו חש עצמו גדול בתורה ובמעשים ,ואם יקח פדיון מהפונים אליו קיים
חשש שגזל את כספם .החלטה זו הביאה את בני ביתו עד פת לחם ורעייתו ,מלכה ,הזמינה אותו

 53נספח א' ,סיפור .104
 54ר' ישראל פרידמן מרוז'ין ( ,) 1850 – 1796מייסד שושלת רוז'ין והאדמו"ר הראשון שלה .מהדמויות הבולטות
בתולדות החסידות .ראו עליו :אסף (דרך .)1997 ,רוז'ין היא עיירה באוקראינה ,דרומית מערבית לקייב.
 55ר' מרדכי טברסקי מצ'רנוביל ( ,)1837 – 1770האדמו"ר השני לשושלת צ'רנוביל ,ידוע בכינויו 'המגיד
מצ'רנוביל' .ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ד' ,עמ' קצח-ר.
 56נספח א' ,סיפור .105
 57נספח א' ,סיפור .53
 58נספח א' ,סיפור .44
 59נספח א' ,סיפור .28
 60נספח א' ,סיפור  .95מוטיב הפרת צום בגלל סיבה רפואית מיוחס גם ל'חוזה מלובלין' שציווה על ר' שלום
רוקח לאכול בתשעה באב .ראו :נספח א' ,סיפור .85
 61נספח א' ,סיפורים .110 ,79
 62קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' יג-יד.
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לדין תורה אצל ר' אליהו

הרושובסקי63,

אב"ד אוהנוב

(64.)Uhnow

רעייתו נמצאה צודקת

בטענותיה והוא החל שוב לקבל פתקים.
נוסף על למדנותו המפורסמת ,ר' שלום רוקח היה ידוע בתפילתו .הוא נחן בקול חזק וערב ואף
שלא ידע את נגוני התפילות ,הרי רק בכוח יפי קולו 'רבים השיב מעון בתשובה שלימה ונפשות
רבות מישראל קירב תחת כנפי

השכינה65'.

לפי המסורת

החסידית66

תפילתו נאמרה במהירות

רבה ,כיון שמרוב אהבתו את האותיות והתיבות 'לא יכול להתאפק עד שחטף את האותיות
והתיבות שלאחריהם במהירות וחפזון כדי ליהנות מאורה' .רבי שלום רוקח התעניין גם בקבלה
וככל הנראה גם עסק

בה67,

למד בספר

הזוהר68

ושמע מהרבי

מרופשיץ69

את קדיש זרובבל ולמד

אותו70.

נוסף על היותו בעל מדרגות רוחניות גבוהות ,ולצד פעילותו כאדמו"ר וכרב הוא היה בקי בנושאים
חברתיים ומדיניים הן בתוך הקהילה היהודית והן מחוצה לה .א' ברומברג טען כי ר' שלום רוקח
התנגד למהפיכות אביב העמים וסבר שהחירות שיביאו איתן תגרום להרחקת היהודים מעבודת
השם .לדעתו 'מי שאין עליו עול מלכות ,גם עול שמים אין

עליו'71.

בתקופתו של ר' שלום רוקח,

בשנות הריאקציה מ 1815-ועד  ,1848החלו לנשב רוחות ההשכלה בגליציה והתלקח המאבק בין
ההשכלה ובין

החסידות72.

לטענתו של א' ברומברג ,הדרך שהתווה ר' שלום רוקח למאבק

 63ראו עליו :נ' אורטנר' ,רבני היבניב' ,ספר זכרון לקהילת היבניב (אוהנוב) והסביבה ,תל-אביב ,תשמ"א,
עמ'  ,81 – 73להלן :אורטנר (היבניב ,תשמ"א).
 64עיר במחוז לבוב ,אוקראינה ,בפי היהודים נקראה הובניב או היבניב .על העיר ראו :א' ויין וד'
דומברובסקה' ,אוהנוב' ,פנקס הקהילות ,פולין ,ב' ,ירושלים ,תש"ם ,עמ'  .53 – 50להלן :ויין ודומברובסקה
(אוהנוב ,תש"ם) .כל תושבי העיר היו חסידי בלז ,ראו :אורטנר (היבניב ,תשמ"א) ,עמ' .5
 65נספח א' ,סיפורים  .102 ,75לפי המסורת החסידית החוזה מלובלין שיבח את קריאתו של ר' שלום רוקח
במגילת אסתר ואמר ' :את המעשה הלז שמעתי כבר כמה פעמים אבל עוד לא שמעתי בסיפור יפה כאשר סיפר
האברך הזה' ,ראו :נספח א' ,סיפור .30
 66נספח א' ,סיפור .119
 67לפי המסורת החסידית ,בזמן שהתגורר אצל חותנו ,הוא הצליח להשתמט מגיוס לצבא הקיסר בעזרת פירוש
קבלי לפסוק במגילת רות .ראו :נספח א' ,סיפור  .89יכולותיו המיסטיות מתוארות בהמשך.
 68נספח א' ,סיפור .65
 69ר' נפתלי צבי הורוביץ מרופשיץ ( ,)1827 – 1760מייסד חסידות רופשיץ ,ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה,
תש"מ-תשס"ה) ,ד' ,עמ' תפד-תפז; וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,ב' ,עמ'  .306 – 300רופשיץ ,שמה של
העיירה הפולנית רופשיצה ( )Ropczyceבדרום מזרח פולין ,בפי היהודים.
 70נספח א' ,סיפור  . 16קדיש מיסטי המיוחס לזרובבל בן שאלתיאל ,נכדו או נינו של יהויכין מלך יהודה שגלה
לבבל בגלות יהויכין .זרובבל מוזכר בספרים עזרא ,חגי ,זכריה ובספר דברי הימים .מקובל כי באחרית הימים
לעתיד לבוא יאמר זרובבל קדיש זה לאחר ההלכה שיאמר הקב"ה .על קדיש זרובבל ראו :א' הכהן ,ספר מדרש
תלפיות ,למברג ,תרל"ה ,להלן :הכהן (תלפיות ,תרל"ה) ,ילקוט ישעיה ,עמ' לה.
 71הכהן (תלפיות ,תרלה"ה)  ,עמ' סה .לאחר ההתנקשות הכושלת בחיי הקיסר פרנץ יוזף הראשון בשנת ,1853
כינס ר' שלום רוקח את חסידיו בבית ה כנסת בבלז ונשא דרשה ארוכה בשבח הקיסר והודיה לקב"ה על
הצלתו .הדרשה ראתה אור בכתובים ,ראו :י' כהן צדק ,מאמר יום ישועה ,לבוב ,1853 ,להלן :כהן צדק
(ישועה .)1853 ,נוסח מקוצר של הדרשה ראו :נספח א' ,סיפור .113
 72ר' מאהלר (חסידות ,)1961 ,עמ'  .13על המאבק בין החסידות להשכלה בגליציה ראו :מאהלר (חסידות,
 ,)1961במיוחד הפרקים העוסקים ביסודות הסוציאליים-מדיניים של החסידות ושל ההשכלה ,עמ'  ,85 – 13וכן
הפרק על מלחמתו של המשכיל יוסף פרל בחסידות ,שם עמ'  ;208 – 155בלומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' נג-סב; י'
שלמון' ,מבשרי האולטרה -אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה :ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו' ,זהויות,2 ,
(תשע"ג) ,עמ'  ,54 – 25להלן :שלמון (מבשרי ,תשע"ג) במיוחד עמ'  .34 – 28אחד הארועים הדרמטיים במהלך
מאבק זה היה רצח רבה הרפורמי של לבוב ,הרב אברהם כהן ב 6-בספטמבר  ,1848בידי יהודי אורתודוכסי
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בהשכלה היתה שמירה קנאית על הקיים מבלי לשנות דבר מדרכי החיים המקובלות מדורי
דורות73.

בכך קבע ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז ,את דמותה כחסידות שמרנית בכל תחומי

החיים.

ב .2.2.דמותו כצדיק
דמותו של ר' שלום רוקח מגלמת את תכונותיו האופייניות של דמות הצדיק כפי שהיא מוצגת
בסיפורת החסידית .ר' שלום רוקח מוצג כצדיק כבר בסיפור הראשון בספר 'דובר שלום' ,שהינו
הספר הראשון שנכתב עליו .המלקט ,אברהם שמחה בונם מיכלזון ,כתב לפי מיטב המסורת
ההגיוגרפית ]...[ 74:והנה אם אמרתי אספרה כמו ממופתיו ונפלאותיו מהרה"ק מהר"ש [מהרב
הקדוש מורנו הרב שלום] [ ]...אשר כמעט מקצה תבל ועד קצה תבל נשמעו נוראותיו ונפלאותיו
אשר פעלה ועשה .ואף גם מארצות המערב באו אליו לדבר רפואה וישועה ורחמים [."]...

ב .1.2.2.כוח הריפוי
בניגוד לדמות הצדיק בסיפורת החסידית ,שכוח הריפוי שלו נובע גם משימוש בקמיעות ,הרי כוח
הריפוי הפלאי של ר' שלום רוקח נבע מאישיותו ,מתפילתו וממגע ידו

בלבד75 .

שלילת הקמיעות

היתה ,ככל הנראה ,כה חשובה למלקט עד שהוא כלל בספר 'דובר שלום' סיפור המכחיש את
השמועות שייחסו לר' שלום רוקח כוח ריפוי בעזרת קמיעות

ולחשים76.

לפי סיפור זה שאל ר'

בשם אברהם בער פלפל .הרצח היה שיאה של הסתה פרועה נגד הרב הפרוגרסיבי ,שבחירתו בשנת ,1843
עוררה התנגדות בקרב הציבור האורתודוכסי .על פרשת הרצח ראו :מ' סטניסלבסקי ,רצח בלבוב ,ירושלים,
 ,2010להלן :סטניסלבסקי (רצח ,)2010 ,וכן ח' גרטנר ,הרב והעיר הגדולה ,ירושלים ,תשע"ג ,להלן :גרטנר
(הרב ,תשי"ג) ,עמ'  .66 – 61ח' גרטנר יצא נגד העמדה המקובלת במחקר ,שמתארת את מערכת היחסים בין
ההשכלה לבין החסידות כעימות חסר פשרות .ההנחה שמדובר במאבק חזיתי ,מצויה ,לדבריו ,גם בכתיבה
המשכילית התקופתית וגם אצל היסטוריונים מאוחרים .לטענת גרטנר עמדה זו היא 'שטחית ,לעיתים
אפולוגטית ואינה עומדת במבחן הביקורת' .ח' גרטנר' ,דימוי ומציאות ביחסי משכילים וחסידים :פרשת מינויו
של שי"ר לרבנות טרנופול' ,ישן מפני חדש (בעריכת ד' אסף ,וע' רפפורט-אלברט) ,ירושלים ,תשס"ט ,עמ' 355
–  ,383להלן :גרטנר (דימוי ,תשס"ט) ,עמ' .357- 356
 73ברומברג (בלז ,תשט"ו) עמ' סו .שלמון (מבשרי ,תשע"ג) ,עמ' .53 – 52
 74נספח א' ,סיפור .1
 75כוח הריפוי של ר' שלום רוקח עמד במרכזה של הסאטירה המשכילית 'מעשה רוקח' לא' גולדברג .ראו :א'
גולדברג ,משא צפון עם מעשה רוקח ,למברג ,1848 ,להלן :גולדברג (משא .)1848 ,א' גולדברג פרסם את
יצירתו 'משא צפון עם מעשה רוקח' על רקע המאבק בין המשכילים ,החסידים והמתנגדים ברחוב היהודי
בלבוב' .משא צפון' הוא התקפה על הבעש"ט ו'מעשה רוקח'  -על ר' שלום רוקח מבלז .ההתקפה על ר' שלום
רוקח מתמקדת בסיפורי הניסים על יכולת הריפוי שלו .על פי הסאטירה ,כישוריו הרפואיים מתבססים על שמו
– רוקח – ועל השמועה בלבד ולא על יכולתו או על ידע מקצועי .ולכן כוח הריפוי שלו אינו אלא מעשי
נפלאות ואחיזת עינים .נ' זהר ,במחקרה על 'משא צפון ומעשה רוקח' ,טוענת כי שתי הסאטירות כונסו יחד לא
במקרה והן מהוות יצירה אחת בעלת מבנה הדוק העוסקת בביקורת על מנהיגי החסידות ומנהגיה .ראו :נ' זהר,
עוללות מבציר ,ירושלים ,1987 ,להלן :זהר (עוללות ,)1987 ,עמ'  .117על אברהם גולדברג קיימת
ביבליוגרפיה עשירה אצל זהר ,ראו :שם ,עמ'  ,113הערה .1
 76נספח א' ,סיפור  .23מגמה זו החלה רווחת בסיפורת החסידית המאוחרת של המאה התשע עשרה ,שביקשה
לנתק את הקשר בין תנועת החסידות למאגיה .בכך 'יישרה קו' עם תנועת ההשכלה היהודית שיצאה למאבק
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ישראל מרוז'ין את ר' שלום מקמינקא 77,תלמידו של ר' שלום רוקח' :שמעתי שרבו הרב הק'
מבעלז הוא פועל ישועות ,יאמר נא לי מעלתו במה כוחו אם בקמיעות או בסגולות ורפואות
וכדומה' .השיב לו ר' שלום מקמינקא' :רבי הקדוש זיכך כל כך את איבריו עד שכשנוגע ידו
בהחולה מיד נתרפא' .המלקט אף מדגיש את התנגדותו של ר' שלום רוקח לריפוי

בקמיעות78.

כאשר התלוננה רעייתו של ר' צבי-הירש הכהן מרימנוב ( 79)Rymanówכי היא סובלת ממחושי
ראש ,אמר לה ר' שלום רוקח להשליך את הקמיעות שקיבלה מצדיק מסוים – אשר שמו לא
מוזכר – והוסיף ואמר' :לא אדע הצורך לקמעות הלא הקב"ה שומע לתפילת הצדיקים בלי קמע'.
ר' שלום רוקח נהג לומר שאת כוח הריפוי במגע יד קיבל מהמגיד מקוז'ניץ 80.פעמים די היה במגע
יד כדי לרפא את החולה או המשותק 81,פעמים השתמש ר' שלום רוקח בכוחו של פסוק 82,או
במדרש על פסוק 83,או שהורה לחולה לברך על התורה 84.פעמים ציווה על המחלה להיעלם 85,או
שהפעיל את כוח מבטו בלבד 86.כמו כן נעזר במאכלים שונים ביניהם שום 87,מריחת חמאה על גוף
החולה 88ומי בישול של רגל עגל או שור אותם ציווה על החולה לשתות 89.לפי המסורת

החסידית90

ר' שלום רוקח אמר שלמאכלי השבת המתבשלים בתנור ביתו יש סגולות ריפוי 91.כאשר הגיע אליו
בשבת פתק בקשת רפואה הוא התרעם על כך ,אך חיפש דרכים לפעול למען החולה ,ללא חילול
שבת92.

ב'אמונות הבל' והתאמצה לבער אמונות ,דעות ודפוסי התנהגות שנחשבו למייצגים של הבערות .בעניין זה
ראו :ע' אטקס ,בעל השם ,ירושלים  ,2000להלן :אטקס (בעל ,)2000 ,עמ' .291 -275
 77ר' שלום רוזנפלד מקמינקא ( ,)1851 – 1800מייסד חסידות קמינקא ,על אף שלא שימש כאדמו"ר החסידות.
שימש כרב ביריטשוב ובקמינקא (ערים בגליציה) ,נמנה עם תלמידיו של ר' שלום רוקח מבלז .ראו עליו:
אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' תרסח-תרעא; קומלהר (דור ,תשי"ב) ,עמ' שטו-שיז; וונדר
(מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ד' ,עמ' .800 – 797
 78נספח א' ,סיפור  .49ח' גרטנר טען כי ר' שלום רוקח גם התנגד להליכתם של יהודים למגידי עתידות .ראו:
ח' גרטנר' ,רבנות וחסידות בגליציה במאה התשע עשרה :ר' שלמה קלוגר והחסידות' ,במעגלי חסידים
(בעריכת ע' אטקס ואחרים) ,ירושלים ,תש"ס ,עמ'  ,74 – 31להלן :גרטנר (רבנות ,תש"ס) ,עמ' .67
 79ר' צבי-הירש הכהן מרימנוב ,)1847 – 1778( ,אדמו"ר חסידות רימנוב ,ראו עליו :מ' גרליץ ,כהן גדול משרת,
בני-ברק ,תשס"ב ,להלן :גרליץ (כהן ,תשס"ב) .רימנוב הינה עיירה בדרום פולין.
 80נספח א' ,סיפורים .24 ,22
 81נספח א' ,סיפורים .92 ,62 ,21
 82נספח א' ,סיפור .19
 83נספח א' ,סיפור .26
 84נספח א' ,סיפור .55
 85נספח א' ,סיפור .88
 86נספח א' ,סיפור .118
 87נספח א' ,סיפור .115
 88נספח א' ,סיפור .64
 89נספח א' ,סיפור .81
 90נספח א' ,סיפור .40
 91כמו כן אמר כי למטבע נדבה שהוא נותן לעני יש כוח מזל וברכה ,ראו :נספח א' ,סיפור .48
 92נספח א' ,סיפור  .80וכן גרטנר (רבנות ,תש"ס) ,עמ'  .60 – 59בעניין רפואה בשבת היתה מחלוקת בין ר'
שלום רוקח בלז לבין הרב שלמה קלוגר' ,המגיד' מברודי .ראו :גרטנר (רבנות ,תש"ס) ,עמ' .60 – 59
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ר' שלום רוקח ניחן בכוח ריפוי לא רק למחלות הגוף אלא גם לתחלואי הנפש' 93:יותר ויותר ממה
שהיה מפליא לעשות להיות רופא חליי הגוף נגיף ומכאוביו ,היה רופא נפשות ישראל' .המסורת
החסידית מספרת 94על חסיד שביקש מר' שלום רוקח עזרה בגירוש מחשבות רעות שהטרידו אותו
בזמן התפילה והן 'רעיונות רעות ומרות' .ר' שלום רוקח ביקש שיספר לו מהן מחשבות אלה 'ובעת
דבריו סגר הרב את עיניו והיה מעמיק במחשבותיו הקדושות להעלות את מחשבותיו הזרות
ממצולות ים .ואחרי דבריו אמר לו השם יושיעך שלא יבואו אליך עוד וכן היה מן הרגע ההוא
והלאה לא באו עוד על זכרונו'.
כוח הריפוי הפלאי של ר' שלום רוקח התפרסם גם בקרב הגויים והם היו מגיעים אליו בבקשות
עזרה .הוא נמנע ממגע בגופם והורה למשמשו לקחת את מטפחתו 95ולהעבירה על גופו של החולה
הנכרי 96.כלומר ,ר' שלום רוקח העדיף לא לעסוק באופן ישיר בריפוי נכרים ,שכן לא הוא העביר
את המטפחת על גופו של החולה אלא משמשו .אם ריפוי הנכרים היה קשור בגירוש דיבוק ,ר'
שלום רוקח לא עסק בכך במישרין 97:אציל שבנו היה אחוז דיבוק נסע במצוות ר' שלום רוקח
לכומר מסוים .הבן היכה את הכומר מכות נמרצות עד שהדיבוק עזב את גופו ועבר לגוף הכומר.
כאשר שבו האציל ובנו לבלז להודות לר' שלום רוקח על הישועה ,אמר להם שהיתה זו רוחה של
יהודיה מומרת ,פילגש הכומר ועל כן ראוי היה שתדבק בכומר לאחר מותה כפי שעשתה בחייה.
לעיתים ניאות ר' שלום רוקח לרפא נכרים רק כדי להציל יהודים מצרה שהיתה נופלת עליהם אילו
סירב לבקשת

הריפוי98.

על אף גדולתו ופרסומו בקרב יהודים וגויים כבעל כוחות ריפוי ,ר' שלום רוקח הכיר במגבלותיו
ואמר כי הוא יכול לעזור רק למי שמאמין בכוחות הריפוי שלו .המסורת החסידית מספרת על
חולה שבץ שבא לבקש מרפא אך ר' שלום רוקח אמר לו' 99:איני יכול להושיעך כי אינך מאמין
בנו' .סיפור זה מציג את צניעותו של ר' שלום רוקח ,שלפי תפישת עולמו האמונה בצדיק מונחת
בבסיס יכולותיו המופלאות ובלעדיה אין קיום לצדיק כדמות נעלה מבני אנוש

אחרים100.

 93נספח א' ,סיפור .76
 94שם.
 95המוטיב של סגולת הצדיק הנדבקת גם בחפציו הוא מוטיב הגיוגרפי שכיח.
 96נספח א' ,סיפור .62
 97נספח א' ,סיפור .61
 98נספח א' ,סיפור .114
 99נספח א' ,סיפור .103
 100על צניעותו ראו גם :י' קלפהולץ ,אמת ואמונה ענוה וגאוה ,בני ברק ,תשמ"ט להלן :קלפהולץ (אמת,
תשמ"ט) ,עמ' קפד-קפה .על הקשר בין ריפוי ואמונה ראו גם :נספח א' ,סיפור .111
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ב .2.2.2.ידיעה וראיה פלאיות
ר' שלום רוקח ניחן גם ביכולת ידיעה פלאית שהיא מוטיב הגיוגרפי מרכזי בספרות השבחים בכלל
ובתיאור דמות הצדיק ,כפי שהיא מצטיירת בסיפורת החסידית .ידיעתו הפלאית של ר' שלום
רוקח התבטאה בשלושה מישורי זמן :ראיית העבר ,בעיקר גלגולי נשמות ,ראיה או ידיעה פלאית
של דברים נסתרים והתרחשויות בהווה וכן חיזוי עתידות.
הוא נהג לומר 101כי למד ממורו ,החוזה מלובלין ,לראות בתוך פתקי הבקשה את שורש נשמתו של
המבקש האם היא מקין או מהבל 'וכמה פעמים אדם הזה היה בגלגול ומה פגם וקלקל בכל גלגול
ומה תיקן בכל גלגול ואיזה חטא נשתרש ונסבך בו ואיזה מצווה אחוז בו' .לא רק גלגולי נשמות
ראה ר' שלום רוקח אלא גם אירועים שהתרחשו בעבר ביניהם מלחמות 102,סכסוכים בין יהודים
בגין חוזי חכירה לגביית מסים בכפרים 103ומקרי ניאוף של יהודים עם

נכריות104.

יכולתו של ר' שלום רוקח לראות נסתרות בהווה התבטאה בעיקר בנושאים הקשורים לאמונה .ר'
ברוך הלברשטם

מרודניק105,

בנו של ר' חיים הלברשטם מצאנז,

סיפר106

כי בפעם הראשונה

שהגיע עם אביו לבלז ,דיבר אליו ר' שלום רוקח בלשון 'אתם' ,לשון רבים ,המבטאת ריחוק ואל
אביו בלשון 'אתה' ,לשון יחיד ,המעידה על קרבה .הוא הבין כי לא מצא חן בעיני הרבי מבלז ושאל
את אביו לסיבה .ענה לו אביו' :בני בוודאי לא עשית תשובה כראוי ולכן דיבר עמך בלשון נסתר' .ר'
ברוך הלברשטם הצטער מאד ,בכה כל היום 'ושב להשי"ת בלב שלם .ובלילה כשבאו עוד הפעם אל
הרה"ק זי"ע [הרב הקדוש זכרו יגן עלינו] אמר גם להרה"צ מו"ה [להרב הצדיק מורנו הרב] ברוך
בלשון אתה כמו לאביו הרה"ק זצ"ל' .בזקנתו איבד ר' שלום רוקח את מאור עיניו אך יכולת
הראיה הפלאית ,שהינה מטפיסית בעיקרה ,נשארה

לו107.

כוח הידיעה הפלאית של ר' שלום רוקח התבטא לא רק בראיה אלא גם בשמיעה .המסורת
החסידית מספרת 108כי אחד מנכדיו דיבר ,בעת משחק ,בקול רם ור' שלום רוקח אמר כי הוא

 101נספח א' ,סיפור .78
 102נספח א' ,סיפור .16
 103נספח א' ,סיפור .47
 104נספח א' ,סיפור .106
 105ר' ברוך הלברשטם מרודניק וגורליץ ( ,)1906 – 1826מייסד חסידות גורליץ ,ראו עליו :א"י ברומברג,
מגדולי החסידות ,ט' (אדמו"רי צאנז) ,ירושלים ,תשט"ו ,להלן :ברומברג( :צאנז ,תשט"ו) ,עמ' קסג-קעה .רודניק
( )Rudnikעיירה בדרום מזרח פולין.
 106נספח א' ,סיפור .33
 107נספח א' ,סיפור .70
 108נספח א' ,סיפור .69
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שומע קולה של טרפה .כאשר בדקו את הדבר התגלה כי אותו נכד נהג לאכול אצל אחד השכנים
שהיה מוכר בשר ,ואכל שם בשר

טרף109.

יכולתו של ר' שלום רוקח לצפות עתיד הצילה חיים .המסורת החסידית מספרת 110על סוחרים
יהודים שהיו בלבוב לרגל מסחרם ובדרכם חזרה לביתם עברו בבלז .ר' שלום רוקח שלח אליהם
שליח לבקשם להשתתף בבניית בית הכנסת .הם נעתרו לבקשה על אף שלא נמנו עם חסידי בלז
'אולם היה להם צער גדול מזה כי רצו לנסוע לביתם [ ,]...ובכל פעם שלחו לשאול את הרבי אם
יכולים לנסוע והוא שלח להם שיעשו את מלאכתם הלאה והוא יודיע להם בעצמו מתי יגמרו את
מלאכתם' .לאחר מספר שעות ר' שלום רוקח שלח אותם לדרכם וכאשר התרחקו מבלז נודע להם
כי הנהר בקרבת מקום עלה על גדותיו וכומר אחד טבע בו' .ואז נוכחו האנשים לדעת כי רוח
הקודש הופיע בבית מדרשו של הרה"ק זי"ע ודבר ה' בפיו

אמת'111.

בזכות יכולת חיזוי העתיד שלו ,ר' שלום רוקח ראה זיווגים שיתקיימו 112,מנע זיווגים שאינם
נכונים 113וחזה אילו אורחים יעשו את השבת

בביתו114.

ב .3.2.2.בעל מופתים
ר' שלום רוקח ניחן ביכולת לחולל מופתים ,שהיא תכונה מובהקת נוספת של דמות הצדיק
בסיפורת החסידית .היכולת לחולל מופתים מעידה על אישיות רוחנית נשגבת ומתבטאת גם
ביכולת לתקשר עם ישויות מטאפיסיות.

 109ר' שלום רוקח הקפיד בדיני כשרות הבשר ובענייני העוסקים במלאכת הכשרת הבשר ומכירתו .ראו :נספח
א' ,סיפורים  .121 ,120 ,94 ,45מסיבה זו ,אולי ,יכולתו לזהות בשר טרף היתה נושא ללעג מצד המשכילים,
ראו :ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' סא .אחת ההשמצות הגסות מופיעה במכתב ששלח יוסף טרלר ,מאנשי
ההשכלה בגליציה ,לסופר ש' ברנפלד .במכתבו ,סיפר טרלר כיצד האכיל את ר' שלום רוקח טריפה וכתב:
'הוא הצדיק פחות ברוח הקודש מחמורו של ר' פנחס בן יאיר שהרי אכל טריפה ולא הרגיש בזה' ,ר' שלום
רוקח חזה כי טרלר ימיר את דתו והבטיח חבית של יין למי שיבשר לו את בשורת המרת הדת .לימים ,הסתבך
טרלר בפלילים וכדי להימלט מעונש הסכים להמיר את דתו .ראו :ש' ברנפלד ,רשומות ,ד' ,תרפ"ו ,עמ' – 186
 ,187להלן :ברנפלד (רשומות ,תרפ"ו) .על ש' ברנפלד ראו :ג' קרסל ,לקסיקון הספרות העברית בדורות
האחרונים ,א' ,מרחביה ,1965 ,להלן :קרסל (לקסיקון ,)1965 ,עמ'  .368 – 366על יוסף טרלר ראו :ג' באדר,
מדינה וחכמיה ,ניו-יורק ,1934 ,להלן :באדר (מדינה ,)1934 ,עמ'  ;106 – 105י' צינברג ,תולדות ספרות ישראל,
ו' ,תל-אביב ,1960 ,להלן :צינברג (תולדות ,)1960 ,עמ'  ;67ר' מאהלר ,החסידות וההשכלה ,מרחביה,1961 ,
להלן :מאהלר (חסידות ,)1961 ,עמ'  ,129הערה  ;112קרסל (לקסיקון ,)1965 ,ב' ,עמ'  .37בנושא מאבק
המשכילים בצדיקים כתב ש' ורסס כי חלק ממאבק זה התרכז בתיאור קוצר ידם של הצדיקים .לדבריו ,מופתים
של צדיקים הוצגו בספרות המשכילית כמעשים מבוימים ומתוכננים .ראו :ש' ורסס ,גנזי יוסף פרל (בעריכת י'
מאיר) ,תל אביב וירושלים ,2013 ,להלן :ורסס (גנזי ,)2013 ,עמ' .16 – 14
 110נספח א' ,סיפור .9
 111סיפור נוסף על הצלת יהודי ראו :נספח א' ,סיפור .56
 112נספח א' ,סיפור .17
 113נספח א' ,סיפור .38
 114נספח א'' סיפור .39
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לפי המסורת החסידית 115,יכולתו זו של ר' שלום רוקח נבעה משורש נשמתו שכן 'נשמתו היתה
משורש קין שהקליפות מתפחדים ממנו מאוד' .הוא עצמו סיפר כי בהיותו בר מצווה נגלה אליו
בחלום ר' אלעזר רוקח והחליף את נשמתו 'ומאז צלחה עלי רוח ה' ונהפכתי לאיש

אחר'116.

ר' שלום רוקח ידע לזהות ישויות מטפיסיות שלבשו צורת בשר ודם 117,יכול היה לשמוע קולות
מתים גם בזמן תפילתו 118והתעמת עם רוחות מתים כאשר הדבר נדרש לטובת היהודים .המסורת
החסידית מספרת 119כי שר העיר בלז ציווה לקחת עפר משטח בית הקברות היהודי בעיר כדי
לתקן את הדרך בואכה בלז .כדי לבטל את רוע הגזירה התעמת ר' שלום רוקח עם רוחות המתים
שנקברו בבית הקברות 120ולאחר מכן הלך לשר העיר וביקשו לחזור בו מכוונתו ,תמורת תשלום
כסף .השר סרב 'ופתאום נחלה השר בחולי גידול אברים ומת במיתה משונה ר"ל [רחמנא לצלן].
ובא אחר תחתיו ולקח אלף ות"ק זהובים רייניש ונתן רשות להחזיר האדמה למקומה להבה"ק
[להבית הקברות]'.
היכולת לחולל מופתים התבטאה גם ביכולתו להופיע בחלומם של הזקוקים לעזרה ,ולהורות להם
אילו פעולות לפעול כדי להיחלץ ממצוקתם 121.ר' שלום רוקח גרס שהצורך בפעולות מטאפיסיות
כאלה התעורר רק במקרים בהם לא היתה אמונה בכוחו של הצדיק .בענין זה המסורת החסידית
מספרת 122כי ר' יצחק ,חתנו של ר' אורי מסטרליסק ,נזקק לכסף כדי להשיא את בתו ופנה לר'
שלום רוקח לעזרה אך סרב לפעול לפי עצותיו .בסופו של דבר ר' שלום רוקח הופיע בחלומו של
גביר שרעייתו חלתה והורה לו לתת לר' יצחק את צרכי החתונה למען רפואת רעייתו .כשבא הגביר
לבלז להודות על נס ההחלמה ,אמר ר' שלום רוקח לר' יצחק' :מחמת חסרון אמונה שלך הוכרחתי
לפעול מעשים נוראים כאלו ואם היית מאמין ה' ישועתך באופן אחר'.
כבעל מופתים הוא פעל לא רק עם ישויות אחרות אלא גם עם בני אדם בשר ודם .המסורת
החסידית מספרת 123כי אל ר' שלום רוקח מבלז בא בחור יהודי שסיפר לו כי הוא מאוהב בנערה
נכריה יפת תואר ובכוונתו להינשא לה 'כי אם לא ישא הערלית הזאת ימות' .כדי לסכל נשואין
אלה העביר ר' שלום רוקח את יפי פניה של הנכריה לנערה יהודיה והבחור נישא לה .במקרה

 115נספח א' ,סיפור .73
 116נספח א' ,סיפור  . 6סיפור זה מתייחס לגדולתו בתורה אולם מתחבר גם לתכונותיו כצדיק.
 117נספח א' ,סיפורים .117 ,109
 118נספח א' ,סיפור .13
 119נספח א' ,סיפור .99
 120לפי המסורת החסידית חילול בית הקברות היהודי היה חלק מקללתו של ר' יואל סירקיש שסולק ממשרתו
כרב העיר בבושת פנים.
 121נספח א' ,סיפורים .87 ,84 ,66
 122נספח א' ,סיפור  .87גרסה נוספת של סיפור זה ראו :נספח א' ,סיפור .112
 123נספח א' ,סיפור .63
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אחר 124,הטיל שיתוק על סוחר חלב וחמאה שאמר לרעייתו של ר' שלום רוקח ,מלכה ,כי עליה
לשלם יותר כיוון שהפרוטה מצויה בידם .כאשר סיפרה את הדבר לבעלה 'ותיכף לא היה יכול
האיש הנ"ל לזוז בידיו וברגליו ר"ל'.

סיכום
ר' שלום רוקח זכור בתולדות חסידות בלז כמייסדה ומכוננה של החצר החסידית בבלז וכמי
שקבע את אופייה השמרני ואורחות חייה המסוגרות .מפעלו הגדול היה הקמת בית הכנסת ,שהיה
גאוותה של חסידות בלז ושמעו יצא למרחקים בשל יופיו ובשל ההקפדה שלאורה נבנה.
ר' שלום רוקח היה איש של ניגודים המעידים על גדולה :על אף יחוסו המשפחתי המפואר ומעמדו
הנכבד כאדמו"ר הוא התפרסם בצניעותו ובפשטות הליכותיו .הוא מצטייר כמנהיג רוחני נאור,
בעל מודעות חברתית ופוליטית שטובת הקהילה ,שלמותה ואחידותה עומדים בראש מעייניו.
דמותו של ר' שלום רוקח כצדיק ,מגלמת את כל המוטיבים ההגיוגרפיים המסורתיים של דמות
הצדיק בסיפורת החסידית :הוא נחן ביכולת ראיה וידיעה פלאית ,כוח לחולל מופתים וכשרון
לרפא חולים .השילוב בין תכונות הצדיק לתכונות המנהיג מעצב בתודעת הזיכרון הקולקטיבית
של חסידות בלז דמות נשגבת שאיננה נשענת על מיתוס המופתים בלבד אלא גם על תכונותיה
האנושיות.

 124נספח א' ,סיפור .64
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ג .ר' יהושע רוקח ,האדמו"ר השני
ג .1.תולדות חייו

125

ר' יהושע רוקח נולד בשנת תקפ"ה ( ,)1825הצעיר בשבעת צאצאיהם של ר' שלום רוקח ,מייסד
חסידות בלז ,ורעייתו מלכה .לפי המסורת החסידית ,עוד לפני לידתו חזה אביו כי ילד זה נועד
לגדולות .מסופר 126כי באחד הימים יצאה הרבנית מלכה לקניות בשוק וליד אחד הדוכנים ניגשה
אליה רעייתו של ראש הקהל ועלבה בה בדברי לעג על בניה .כאשר בכתה לפני בעלה על שארע לה
השיב' :אל תבכי ,עוד נכון לנו ילד גדול ,אשר אורו יזרח מראש העולם ועד סופו' ,וכעבור זמן קצר
נולד בנם יהושע.
ר' יהושע רוקח למד רק אצל אביו ומעולם לא נסע להסתופף בצילם של אדמו"רים אחרים .לפי
המסורת החסידית הוא נהג לומר' 127:אבי ז"ל פתח לפני את כל אוצרות חכמתו ,וגילה לי את כל
אשר יקרה עמי עד זיבולא בתרייתא( ,עד חפירת את אחרונה ,כלומר :עד הקבר ,עד סוף החיים – ע.נ.).

ומעולם לא אמר לי שעתיד אני לנסוע לאיזה רבי!' .הוא היה בן טיפוחיו של אביו ,שנהג להציגו
לפני אורחים חשובים עוד בהיותו עול ימים .מסופר 128כי לפעמים ,כשהפנו לר' שלום רוקח שאלות
בענייני הלכה ,הורה לבנו יהושע להשיב לשואלים במקומו.
ר' יהושע רוקח נישא לרבקה-מרים 129,בת למשפחה מיוחסת :אביה ,ר' שמואל אשכנזי ,היה
מצאצאיו של ר' צבי אשכנזי 130,ואמה היתה נכדתו של ה'אוהב ישראל' ,ר' אברהם יהושע העשיל
מאפטא .המסורת החסידית מספרת 131כי ר' שלום רוקח הסכים לשידוך מבלי שיצא מישהו מבני
המשפחה למקום מגוריה של הכלה לתהות על קנקנה .כאשר תמהה על כך הרבנית מלכה ענה לה
בעלה' :יש בשמים היכל הנקרא "מראות הצובאות" ורשומות בו הבתולות הצנועות והכשרות .שם
 125תולדות חייו של ר' יהושע רוקח מבלז נכתבו על פי מקורות שונים שבכולם מופיעות אותן גרסאות בשינויי
נוסח קלים .ראו :ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' פח-קכו; א' מהודר ,דברי בוצינא קדישא ועמידא דנהורא,
ירושלים ,תשי"ט ,להלן :מהודר (דברי ,תשי"ט); קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב'; רובין (חסידות,
 ,)1974עמ'  ;65 – 55וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ,ד' ,עמ'  ;872 – 868ויין ודומברובסקה (בלז ,תש"מ) ,עמ'
 ; 118קובץ מאמרים ,שיחות וסיפורים (לקט מתוך גליונות 'המחנה החרדי' שהתפרסמו לקראת יומא דהילולא
בשנים תש"מ-תשמ"ז) ,ירושלים ,תשמ"ד ,להלן :קובץ ,תשמ"ד ,עמ' ה-יד; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' – 29
 ;48פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ  ;167 – 147בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  ;48 – 33פדוודא (הארי ,תש"ע) ,עמ'
כא-מד.
 126קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' יא.
 127פדוודא (הארי ,תש"ע) ,עמ' כג.
 128שם ,עמ' נח.
 129בניגוד לריבוי הסיפורים על הרבנית מלכה ,רעיתו של ר' שלום רוקח ,המסורות החסידיות כמעט ואינן
מתייחסות לרבנית רבקה-מרים .על פי המידע המועט שיש אודותיה ,היא ניהלה את כל ענייני החצר והיתה
ידועה כבעלת צדקה שאף מישכנה פריטים אישיים שלה כדי לחלק כסף לעניים .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי,
תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' טז.
 130ר' צבי אשכנזי ( ,)1718 – 1658רב ופוסק ,ידוע בכינוי ה'חכם צבי' על שם ספרו .ראו עליו :מ' מרגליות
(עורך) ,אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל ,תל-אביב ,תש"י ,להלן :מרגליות (אנציקלופדיה ,תש"י) ,ד' ,עמ'
.1219 – 1215
 131קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' טז.
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ראיתי את שם הכלה .על כן היא ראויה לבננו' .לזוג נולדו שמונה ילדים – חמישה בנים ושלוש
בנות :הרבנית חוה ,הרבנית מירל ,ר' שמואל ,ר' יששכר-דב – לימים האדמו"ר השלישי של חצר
בלז ,ר' אריה לייבוש ,ר' שמעון יצחק מאיר ,ר' נפתלי והרבנית פריידא .לאחר מות רעייתו
הראשונה ,נשא ר' יהושע רוקח את הרבנית שרה מירל שהיתה אחייניתה של רעייתו המנוחה.
מנישואין אלה נולדה בת – הרבנית

רייזל132.

על אף שהיה הצעיר בבניו של ר' שלום רוקח' ,סומן' ר' יהושע רוקח על ידי אביו כיורשו
העתידי .ע"א פדווא ,חסיד בלז ,כתב 133כי לא ידוע אם ר' שלום רוקח השאיר צוואה בכתב או בעל
פה בענין ממלא מקומו' ,אבל כשמתבוננים בדרכי הנהגתו של מרן עם בניו הק' [הקדושים] יש
למצוא סימוכין רבים ורמזים גלויים לכך שכ"ק מרן מהר"ש [מורנו הרב שלום] הועידו למלא את
מקומו ,והדריכו תמיד לקראת עתידו הרם' .שלוש שנים לפני פטירתו ,איבד ר' שלום רוקח את
מאור עיניו ומאז פעל ר' יהושע רוקח לצדו כרב העיר בלז וניהל את ענייני הקהילה היהודית

בה134.

לאחר מות אביו ,מילא את מקומו ,והפך לאדמו"ר השני של חסידות בלז .לפי המסורת
החסידית 135התנגד לו אחיו הבכור ,ר' אלעזר ,אולם הסיר את התנגדותו לאחר שר' שלום רוקח
נגלה אליו בהקיץ ואמר לו שזה

רצונו136.

מכשול נוסף בדרכו של ר' יהושע רוקח אל אדמו"רות בלז היה גילו הצעיר .כשאביו הלך לעולמו,
היה ר' יהושע רוקח בן שלושים בלבד .מדברים שכתב י' קלפהולץ 137ניתן להבין כי בקרב
החסידים נשמעו קולות פקפוק בכישוריו של הצעיר למלא תפקיד כה נכבד ולכן כונסה ישיבה של
טובי העיר וחכמיה שבסיומה 'למרות היותו רך בשנים הסכימו לתת את עטרת הרבנות הגדולה
והאדמו"רות על ראשו' .בנוסף ,כתב י'

קלפהולץ138,

בתחילת כהונתו היו חסידים שלא נסעו

לחצרו ,כיוון שהוא נראה להם 'כאחד מהחבורה ,בלי מעלות יתרות' ,אולם לאחר זמן מה התרצו
ובאו.
בתקופת כהונתו כאדמו"ר חצר בלז ,הוסיף ר' יהושע רוקח שני אגפים לבית הכנסת שנבנה בימי
אביו ,בנה בית מגורים מרווח לו ולמשפחתו 139והקים 'מחלקה כלכלית' ב'חברת היושבים'
שדאגה לכל נושאי הכלכלה והלינה של היושבים בבית המדרש בחצר

בלז140.

 132קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' יח; נספח ב' ,סיפור .10
 133פדווא (הארי ,תש"ע) ,עמ' סא-סב.
 134קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' כו.
 135פדוודא (הארי ,תש"ע) ,עמ' ט' ,סג.
 136הסיפור מפורט באריכות אצל קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' לט-מ.
 137קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' לט.
 138שם ,עמ' מג.
 139ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' כב; רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .61
 140פדווא (הארי ,תש"ע) ,עמ' כב.
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מפעלו הגדול של ר' יהושע רוקח היה מאבקו בהשכלה ובמשכילים ,מאבק שעיצב את דמותו
כפטרונה של היהדות החרדית בתקופתו 141.הוא היה מעורב בהקמת ארגון 'מחזיקי הדת'
ובהקמתו של עיתון הארגון שראה אור החל משנת  1879תחת השמות 'מחזיקי הדת' ו'קול מחזיק
הדת' .ר' יהושע רוקח פעל לגיוס כספים לעיתון 142,ושכנע אדמו"רים לעשות עליו מנוי .ז' פישר-
שיין כתב 143כי האדמו"ר מגור 144,ר' יהודה אריה לייב

אלתר145,

נעתר לבקשתו של האדמו"ר

מבלז והורה להזמין שני עותקים מהעיתון ,אך מיד כשיגיעו לביתו להבעירם באש כדי לא לבטל
זמן בקריאה עיתון .זו היתה דרכו של הרבי מגור להישאר נאמן לדרכו מחד גיסא ולא לסרב
לאדמו"ר מבלז מאידך גיסא.
פעילותו הציבורית היתה יוצאת דופן בקרב האדמו"רים בתקופתו והד לכך נמצא בדברים שכתב
י' קלפהולץ 146על פגישתם של ר' שמעון סופר ור' יהושע רוקח באסיפת רבנים בלבוב 147.ר' שמעון
סופר התלונן באוזני האדמו"ר מבלז על הצדיקים המסתגרים בד' אמותם ואינם פועלים לתיקון
הדור .ענה לו ר' יהושע רוקח ]...[' :אני אינני מסתגר ,זה ארבעה שבועות אני נע ונד כאן בתוך
העיר לבוב עבור תיקון הדור' .באסיפה זו נבחר ר' שמעון סופר כבא כוחם של

המשתתפים148,

ולאחר הקמת חברת 'מחזיקי הדת' ואישורה על ידי משרד הפנים האוסטרו-הונגרי ,התמנה
לנשיאה .לפי ר' מנקין 149,ר' שמעון סופר הסכים לקבל על עצמו את התפקיד ,בין השאר ,בגלל
הסיכוי להגיע לכהונה בפרלמנט בתמיכתו של הרבי מבלז .ר' שמעון סופר אכן נבחר לפרלמנט
והודיע על כך לר' יהושע רוקח שענה לו במכתב' 150:האמת אגיד בקראי מכתבו זלגו עיני דמעות
מרוב שמחה כי עד עתה חשבתי פן ח"ו עדת ישראל כצאן בלי רועה [ ]...עתה אמרתי :ברוך ד' אשר
לא השבית גואל כהיום הזה אשר כבוד הדר גאונו [ ]...לחשוב מחשבות המועילות לגדור חומת
התורה וכרם בית ישראל [.']...

 141פעילות זו של ר' יהושע רוקח מתוארת במקורות אודותיו .כמו כן ראו :פישר-שיין (בסוד ,תשכ"ט) ,עמ'
קלב-קנה; נספח ב' ,סיפור  . 12לפי י' קלפהולץ ר' יהושע רוקח החל בפעילות ציבורית בשנת תרל"ז (,)1837
ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' קיב.
 142נספח ב' ,סיפור .20
 143פישר שיין (בסוד ,תשכ"ט) ,עמ' קלה.
 144גור הוא שמה של העיירה הפולנית גורה קלווריה ( )Góra Kalwariaבפי היהודים .העיירה שוכנת דרומית
לוורשה.
 145ר' יהודה לייב אלתר ( ,)1905 – 1847האדמו"ר השני בחסידות גור ,ידוע בכינוי ה'שפת אמת' על שם ספרו.
ראו עליו :י' ברומברג ,מגדולי החסידות ,ב' ,תשט"ז ,להלן :ברומברג (גור ,תשט"ז); א' סורסקי ,מרביצי תורה
מעולם החסידות ,בני ברק ,1989 - 1986 ,להלן :סורסקי (מרביצי ,)1989 – 1986 ,ב' ,עמ' פא-קי.
 146קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' קטו.
 147הכוונה לאסיפת רבנים שהתקיימה בלבוב בשנת  1878כפעולת נגד לאסיפה שקיים ארגון 'שומר ישראל',
שמטרתו היתה להפיץ את ההשכלה בקרב החברה היהודית .ראו :מנקין (פוליטיקה ,תשס"ו) ,עמ' .461 – 460
 148מנקין (פוליטיקה ,תשס"ו) ,עמ' .462
 149שם ,עמ' .462
 150שם ,עמ' .462
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בימיו של ר' יהושע רוקח ,חסידות בלז גדלה ,התפשטה והפכה למרכז החסידי הגדול והמשפיע
ביותר בגליציה ובאוסטרו-הונגריה 151,אולם עבודתו המאומצת התישה את כוחותיו .בשנת חייו
האחרונה הוא חלה במחלת טחורים ובעצת הרופאים החליט לעבור ניתוח בווינה ,שהיתה
מפורסמת ברופאיה המומחים .בני ביתו ומקורביו התנגדו לנסיעה אולם הוא עמד על דעתו בטענה
שמחלה זו מפריעה לו בעבודת הקודש .המסורת החסידית מספרת 152שלפני הניתוח טבל ר'
יהושע רוקח במקווה ואמר וידוי.
הניתוח המסובך הצליח אך כעבור מספר ימים הורע מצבו והוא ביקש לחזור לביתו בבלז .בגלל
חולשתו הרבה שכרו החסידים קרון מיוחד ברכבת ורופא מיוחד שילווהו בנסיעה .ר' יהושע רוקח
נפטר בדרך ,תחנה אחת אחרי וינה ,בשנת השבעים לחייו ,ביום כ"ג שבט תרנ"ד (,)30.1.1894
כשהוא מוקף בעשרה ממקורביו.
דבר מותו נודע להמוני חסידים שהמתינו בתחנות השונות לקבל את פניו והם הצטרפו בלב נשבר
ללוותו לבלז שם התקיימה הלוויתו בהשתתפות ציבור של כעשרים אלף איש .ר' יהושע רוקח
נטמן ליד אביו ,ר' שלום רוקח ,בבית העלמין היהודי

בבלז153.

לאחר מותו של ר' יהושע רוקח נכתבו עליו הספדים רבים 154,ביניהם קינה בחרוזים ובה רמזים על
מאבקו במשכילים חברי אגודת 'שומר ישראל'' 155:נקונן בקול נורא ואיום ,בהלקח מאתנו,
אדונינו רבינו ,הרב את ריבנו ,האדם הגדול בענקים ,אור בהיר בשחקים [ ]...כן השליך נפשו מנגד,
מול בוגדי בגד ,כת הרעפארום ,בני הנאורים ,אשר הכו בסנוורים ,ובכל עת ובכל שעה ,שאג בקול
הבדלו מתוך העדה הרעה [.']...
את מקומו של ר' יהושע רוקח מילא בנו השני ,ר' יששכר-דב רוקח ,וכך חזר הדגם הבלזאי לפיו לא
דווקא הבן הבכור יורש את מקום אביו.

 151רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;56ויין ודומברובסקה (בלז ,תש"מ) ,עמ'  ;118וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה),
ד' ,עמ'  ;869ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' צא; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' מא; פדווא
(האר"י ,תש"ע) ,עמ' מ ,ועוד.
 152נספח ב' ,סיפורים  .21 ,1א' ברומברג כתב כי ר' יהושע רוקח אף כתב צוואה וביקש להפקידה בידיו של
הרב דבריש רפופורט אבד"ק ראווא ,ראו :ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קד.
 153ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קד וכן קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' רמב-רמד.
 154ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' רמה-רנד; מ' ליסקער ,קול דוד ,לעמברג ,1894 ,להלן:
ליסקר (קול ;) 1894 ,א' תאומים ,נחל דמעה ,זאלישטשיקי ,תרנ"ד ,להלן :תאומים (נחל ,תרנ"ד); ש"ז זגנר,
מספד תמרורים ,קאלאמעא ,תרנ"ד ,להלן :זגנר (מספד ,תרנ"ד); ד' זלר ,ספר קול דוד ,לבוב( 1894 ,ברוקלין,
תשנ"ג) ,הלן :זלר (קול )1894 ,ועוד רבים.
 155א' מישל ,פלגי מים ,לבוב ,1894 ,להלן :מישל (פלגי ,)1894 ,עמ' ד'.
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ג .2.קוים לדמותו של ר' יהושע רוקח
ג .1.2.אישיותו ואורחות חייו
ר' יהושע רוקח היה ידוע יותר כצדיק וכמנהיג העדה מאשר כגדול בתורה .בהיותו אדמו"ר נערץ,
חסידות בלז לא יכלה להשלים עם 'חסרון' זה בדמותו וכותביה סיפקו לו הסבר במטרה לעצב את
זכרו כמי שראוי להערצה גם על למדנותו .לפי כותבים מבית בלז ר' יהושע רוקח החליט להסתיר
את גדולתו בתורה מהסובבים אותו ואפילו מאביו בגלל ענוונותו הרבה .הם ציטטו את ר' שלום
רוקח ,שאמר' 156:גם ממני מנסה בני להסתיר את עצמו ,אף כי ידעתיו שמלא הוא רוח חכמה
כיהושע בן נון!'
כדי להבליט את גאונותו בתורה ,כותבים מבית בלז תארו את ר' יהושע רוקח כילד שכבר בגיל
שש-שבע הרבה לשאול את אביו קושיות בנושאים הלכתיים 157.הם האדירו את זכרונו המופלא
בכתבם כי זכר דברים שאביו לימד אותו עוד בהיותו תינוק יונק משדי אמו 158וסיפרו כי בהיותו
אברך צעיר גילה בקיאות בספר 'מגלה עמוקות' לר' נתן נטע הכהן שפירא 159,והדהים את
הנאספים בידיעתו בנסתר 160.מסופר 161כי הרב מרדכי זאב איטינגא 162שוחח עימו בענייני תורה
אך האברך יהושע רוקח לא השיב לו מאומה' ,והיה נראה כמו שלא הבין כלל מה שאמר' .מאוחר
יותר חזר על הפלפול ,ואף תיקן טעות של הרב איטינגא 'והכל בנחת ובשפה רפה ,כאילו אינו מבין
כלל .ומזה ניכר תוקף קדושתו ותפארת צדקתו וענותנותו'.
י' קלפהולץ ,הביוגרף של חסידות בלז ,כתב בעניין זה' 163:אמנם פרסומו בעולם יצא כצדיק אבל
חכמי דורו אמרו שגאונותו לא נפלה מצדקתו אלא שצדקתו הסתירה מעט את גאונותו' .לחיזוק
דבריו ציטט י' קלפהולץ את ר' דב בעריש מטשעבין 164שאמר' 165:אומרים עליו על רבי יהושע

 156פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' כג ,נח.
 157שם ,עמ' מט; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' יג.
 158פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' מח .י' קלפהולץ כתב כי ר' יהושע רוקח זכר כל מה ששמע מאביו מעת היותו בן
שלוש שנים .קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' יב.
 159ר' נתן נטע הכהן שפירא ( )1633 – 1585מרבני פולין ומחשובי המקובלים בתקופתו ,ידוע בכינוי 'מגלה
עמוקות' על שם ספרו .על ר' נתן נטע שפירא ועל ספרו 'מגלה עמוקות' ראו :א' כצמן הכהן ,תולדות המגלה
עמוקות :רבי נתן נטע שפירא אב"ד ור"מ קראקא ,ניו יורק ,תשס"ג ,להלן :כצמן הכהן (המגלה ,תשס"ג); מ'
בלבן ,תולדות היהודים בקראקוב ובקאז'ימייז' ,ירושלים ,תשס"ג ,להלן :בלבן (היהודים ,תשס"ג) ,א' ,עמ' 372
– .374
 160פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' כב.
 161נספח ב' ,סיפור .11
 162הרב מרדכי זאב איטינגא ,)1863 – ?( ,מרבני לבוב במאה התשע עשרה .ראו עליו :ר' מרגליות' ,רבנים
וראשי ישיבות' ,אנציקלופדיה של גלויות (בעריכת נ' גלבר) ,ד' – לבוב ,ירושלים ותל-אביב ,תשט"ז ,עמ' 391
–  ,421להלן :מרגליות (רבנים ,)1956 ,עמ' .417
 163קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' יד.
 164ר' דב בער ויידנפלד ( ,)1965 – 1881רב וראש ישיבה ,פוסק הלכה וממנהיגי היהדות החרדית בישראל.
כונה 'הגאון מטשעבין' .ראו עליו :ב' לנדוי ,הגאון מטשעבין ,ירושלים ,תשכ"ז ,להלן :לנדוי (הגאון ,תשכ"ז);

- 110 -

מבעלז שהוא היה צדיק ועל בנו הצדיק רבי יששכר בער שהוא למדן ,אבל האמת היא שרבי יהושע
היה למדן גדול ממנו'.
הענווה המיוחסת לר' יהושע רוקח עומדת בסתירה לאופיו התקיף ולמראהו המטיל אימה העולה
מתוך המסורות החסידיות .לפי ח"נ כץ 166היה ר' יהושע רוקח גבה קומה ,רחב כתפיים ,בעל גוף
מוצק ,זקן עבות וגבות ארוכות' .היה תקיף מאד כאשר סבר שזו בלבד היא האמת' .י' קלפהולץ
כתב 167כי מבטו היה חד וחודר והוא נהג להרים את גבות עיניו ולהביט על העומד מולו מלמעלה
למטה ואחר כך מלמטה למעלה .כשהביט על קהל חסידיו ,נראה היה כי מבטו חודר חדרי נפש וכל
אחד דימה כי ר' יהושע רוקח מתכוון אליו

ומוכיחו168.

לפי המסורת החסידית 169מבטו של ר'

יהושע רוקח גרם ליהודים רבים לחזור בתשובה והכניס בליבם הרהורי חרטה .מסופר כי פעם
בחוזרו מווינה ברכבת ,הביט על העיר 'והכניס הרהורי תשובה בלבם של הרבה
לפי המסורות החסידיות ר' יהושע רוקח מבלז הטיל אימה על כל הבא

יהודים'170.

במחיצתו171.

מסופר 172כי

שר מחוז לבוב ביקר אצלו פעם ויצא ממנו ואמר בהתפעלות' :אינני מבין מה זה הפחד שרבי זה
הטיל עלי .נפגשתי עם הקיסר בכבודו ובעצמו ולא הרגשתי פחד כפי שהרגשתי בבואי לפני הרבי'.
י' קלפהולץ כתב 173כי ר' יהושע רוקח היה איש ידידותי ורודף שלום אולם מהסיפורים עליו עולה
דמות של אדם תקיף ונוח לכעוס .מסופר 174כי אחד מנכדיו ,נחום אהרן ,בנו של ר' לייביש ,היה
קשה תפישה ובעל זיכרון חלש ופעם התרגז עליו המלמד וביישו לעיני חבריו .הילד חזר הביתה
בבכי וסיפר את אשר ארע ,וכאשר נודע לר' יהושע רוקח סיבת בכיו התרגז על המלמד ואמר' :מה
הוא רוצה מהילד ,וכי אינו ידוע שהילד רוצה ללמוד ומצטער על כך שהנו קשה-הבנה ומדוע הוא
מצערו?' המלמד כל כך נבהל מכעסו של ר' יהושע רוקח שנפטר עוד באותו יום .כששמע ר' יהושע
על כך הצטער ואמר' :אני לא חשבתי חלילה על כך ,אבל מה לעשות לא טוב להקפיד'.

וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ,ב' ,עמ'  ;785 – 779ח"ש רוזנטל ,שר התורה ,ירושלים ,תשס"ט ,להלן :רוזנטל
(שר ,תשס"ט) .טשעבין הוא שמה בפי היהודים של העיירה טשביניה ( )Trzebiniaבמחוז קרקוב.
 165קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' יד.
 166ח"נ כץ' ,מושיע הדת :עובדות ,הנהגות ,אימרות מהרה"ק רבי יהושע רוקח מבעלזא זי"ע' ,היכל הבעש"ט
ה' (יט) גיליון ג' ,תמוז תשס"ז ,עמ' קב-קיב ,להלן :כץ (מושיע ,תשס"ז) ,עמ' קג.
 167קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' פג.
 168שם ,עמ' מז ,נט.
 169שם ,עמ' נט.
 170כך המסורת החסידית סיפקה הסבר הגיוגרפי למבטו המעורר פחד של ר' יהושע רוקח.
 171קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' מו-מז; אייכלר (והסנה תשמ"ד) ,עמ' .37 – 36
 172פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' כח.
 173קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' קיג.
 174שם ,עמ' ל-לא.
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אופיו התקיף מתגלה גם בסיפור 175על החייט שנאלץ לעבוד בחול המועד לפי דרישת ראש העיר
בלז .ר' יהושע רוקח עיכב את קריאת התורה בשביעי של פסח ,ולעיני קהל ועדה נזף בחייט וקנס
אותו בארבעה זהובים .מכיוון שהדבר היה בחג ,העריכו באותו מעמד בגד שלבש החייט ור' יהושע
רוקח לקחו כמשכון .כדי להצדיק את מעשהו של ר' יהושע רוקח ,כתב י' קלפהולץ 176כי 'כשנתקל
במי שחרג מהמסגרת נהג להזהירו בתחילה בדברים רכים ואם לא הועילו דבריו לא היסס לנקוט
קו של "יקוב הדין את ההר" ולמצות את עומק הדין' .ר' יהושע לא היסס לנהוג בתקיפות גם עם
אדמו"רים אחרים .דוגמה אחת היא המחלוקות שהתגלעו בינו לבין ר' אהרן טברסקי
מצ'רנוביל 177.ר' יהושע רוקח שהה בצ'רנוביל לרגל נשואי שניים מבניו – ר' לייביש ור' יששכר-דב
 עם בנות חצר צ'רנוביל 178.במהלך שהותו שם נתגלו חילוקי דעות בנושאים שונים בינו לבין ר'אהרן טברסקי שאף התפתחו לחילופי דברים חריפים 179.ההסבר למריבות מצוי אצל י' קלפהולץ
שכתב 180כי לפני נסיעתו אמר ר' יהושע רוקח כי הוא נוסע לערוך מלחמה עם הרבי מצ'רנוביל
ואיש לא הבין את כוונתו' .אח"כ התברר שרצה לעכב את פטירתו של הרבי מטשרנוביל ואמרו
שבמידת הגבורה המתיק מרן את דינו של ר' אהרן שהגיעה שעתו והאריך את ימיו בארבע שנים'.
כך ניתן למריבות נימוק המדגיש את גדולתו של ר' יהושע רוקח כצדיק בעל יכולות פלאיות.
ר' יהושע רוקח היה שונה במזגו ובאורחות חייו מאביו .דרכו של ר' שלום רוקח היתה בצנעה
ובענווה ואילו בנו ניהל את האדמו"רות ביד רמה והנהיג סגנון חדש בחצר .מיום שקיבל את
הנהגת חסידות בלז ,שינתה החצר את פניה מחצר צנועה ועניה למדי לחצר מפוארת עם גינוני
עושר .י' רובין כתב 181כי ר' יהושע רוקח המשיך בבנין בית הכנסת והוסיף לו שני אגפים ,אבל בנה
גם בית רחב מידות למגוריו כיאה למנהיג של רבבות חסידים 182.לפי י' רובין משפחתו הענפה של

 175קלפהולץ( ,אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' נה.
 176שם ,שם.
 177ר' אהרן טברסקי (בערך  )1871 – 1784האדמו"ר השלישי של חסידות צ'רנוביל .ראו עליו :אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' קנט-קס; ג' שגיב :חסידות צ'רנוביל :תולדותיה ותורותיה מראשיתה
ועד מלחמת העולם הראשונה ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת תל-אביב( 2010 ,בהנחיית פרופ'
ד' אסף וד"ר י' יעקובסון) ,להלן :שגיב (צ'רנוביל ,)2010 ,עמ' .63 – 61
 178על נישואין אלה ועל הקשרים בין שושלת רוקח לשושלת צ'רנוביל ראו :ג' שגיב ,השושלת ,ירושלים,
תשע"ד ,להלן :שגיב (שושלת ,תשע"ד) ,עמ' .361 – 351
 179על חילוקי הדעות בין ר' יהושע רוקח לבין ר' אהרן טברסקי ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב',
עמ' כז-כח; פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' קיד-קטו; כץ (מושיע ,תשס"ז) ,עמ' קח .מחלוקות אלו מוזכרות גם
במקורות מבית צ'רנוביל ,ראו :שגיב (צ'רנוביל ,)2010 ,עמ'  ,209 – 207ובמיוחד עמ'  208הערה .18
 180קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' כח.
 181רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;62 – 61ראו גם :ויין ודומברובסקה (בלז ,תש"ם) עמ' .118
 182וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,עמ'  . 870עדות נוספת על הרחבת בית המגורים בימיו של ר' יהושע רוקח
מצויה בזכרונותיו של ר' שלום הכהן ברנדר ,שהיה ראש ישיבת בלז בירושלים במשך שנים רבות .הוא כתב:
הבית שבו גרו רבותינו ז"ל בבעלזא היו בו כמה דירות אבל לא היה כ"כ גדול – ואח"כ כבר הוסיפו והגדילו
את הבית אבל בימי כ"ק מרן מהר"ש [מורנו הרב רבי שלום – ע.נ ].ז"ל לא היה כ"כ גדול' .ראו :י'
האכהייזער ,אגרא דב"י הילולי ,ירושלים ,תשס"ז ,עמ' צז – קפב ,להלן :הוכהייזר (אגרא ,תשס"ז) ,עמ' קסז.
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ר' יהושע רוקח החלה ללבוש בגדים משובחים ממשי ,בקיץ נהגה המשפחה כולה לנסוע למעיינות
מרפא 183לחודשיים והמותרות היו דבר שכיח בחצר הרבי.
עוד כתב י' רובין 184כי אורח חייו הראוותני של ר' יהושע רוקח ,המנוגד לצניעותו של אביו ,גרם
למחלוקת קשה בינו לבין אחותו הרבנית איידלה ,שהתגוררה בברודי .כאשר הפך ר' יהושע את
חצר בלז לחצר גדולה עם גינוני מלכות ,התרעמה עליו אחותו ולא פעם הטיחה בפניו דברים
קשים' :את האגורות שחסידים עניים חוסכים מפיהם ונותנים אותן כפדיון 185בעת הגשת
הקוויטל ,מבזבז הרבי מבלז בחיי מותרות של בני משפחתו בבגדי משי ושיראין בנסיעות למעיינות
רפואה ובעסקנות

ציבורית'186.

מנהיגותו של ר' יהושע רוקח היתה שונה לחלוטין מזו של אביו .שלא כר' שלום רוקח ,שהיה בקי
בהוויות העולם אך נמנע מפעילות ציבורית ,הקדיש ר' יהושע רוקח זמן רב לפעילות ציבורית הן
פנים קהילתית 187והן חוץ קהילתית 188.הוא היה מעורב במחלוקות שהתעוררו בקהילות שונות,
המפורסמת שבהן היתה המחלוקת בסיגט 189.עיקרה של המחלוקת  -הגשת תקנות על ידי ועד
הקהילה לאישור ממשלתי והצטרפותה של הקהילה באופן רשמי לארגון האורתודוכסים.

 183י' קלפהולץ אינו מזכיר במפורש נסיעות אלה בכתביו אך נמצא להן הד בסיפורים על ר' יהושע רוקח:
'בהיותו בקארלסבאד'; 'רבנו נחלה לא עלינו במאגנדארף' (עיירת נופש באוסטריה – ע.נ); הרה"צ רבי יהודה
צבי האדמו"ר מדאלינע [ ]...בא לשבת קודש לעיר המרפא לובין בעת שהותו של מרן שם' ,ראו :קלפהולץ
(אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' מה ,סח ,פה בהתאמה .על נסיעות אלה ראו עוד :ע"א פדווא' ,על מי
מנוחות ינהלנו :כ"ק מרן אדמו"ר מהר"י זי"ע בעת שהותו בעיירות מרפא מעיינות ישועה בחודשי הקיץ'' ,אור
הצפון' ,ס"ב ,אב ,תשע"ד ,עמ' לח-מא; 'אור הצפון' ,ס"ג ,אלול ,תשע"ד ,עמ' נט -סז ,להלן :פדווא (מנוחות,
אב -אלול תשע"ד) .נסיעותיו של ר' יהושע רוקח למעיינות מרפא בקיץ לא היו יוצאות דופן שכן הדבר היה
מקובל בקרב המנהיגות הרבנית והחסידית .בענין זה הזכירה ר' מנקין את ר' שמעון סופר שנסע למרחצאות
בימי הקיץ 'כמנהג אדמו"רים ורבנים' ,מנקין (פוליטיקה תשס"ו) ,עמ' .461
 184רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .62
 185ח"נ כץ כתב כי בבלז נתנו סכום קטן לפדיונות' ,עשרים גרייצר גם היה סכום מתאים לפדיון' ראו :כץ
(מושיע ,תשס"ז) ,עמ' קד .אולם במסורות החסידיות יש עדויות למתנות יקרות ערך שהביאו לר' יהושע רוקח,
תכשיטים ,פירות וירקות .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' צב-צג; נספח ב' ,סיפור ;29
פדווא (האר"י ,תש"ע) ,עמ' מ-מא.
 186ד' סדן (שטוק) כתב בזכרונותיו כי המחלוקת הגיעה לשיאה בעימות שהתקיים בין האח לאחותו בעיר
קראסנה .הרבנית איידלה ,אחוזת דיבוק ,דיברה אל אחיה בקול גבר .ד' סדן (שטוק) טען כי התוודע לסיפור
מבני משפחה שהיו נוכחים בארוע .ראו :ד' שטוק ,ממחוז הילדות ,תל-אביב ,תרצ"ח ,הלן :שטוק (ממחוז,
תרצ"ח) ,עמ' רצג-רצז .ניתוח פסיכולוגי של הסיפור ראו :י' בילו' ,קול הגבר העבה המגיח כסערה מפי האשה,
הארץ ,22.9.2010 ,תרבות וספרות ,עמ'  .7 ,1להלן :בילו (קול .)22.9.2010 ,סיפור הדיבוק של הרבנית איידלה
הוזכר אצל י' בילו במאמרו על הדיבוק ביהדות בו טען ,בין השאר ,כי הדיבוק נוצל כנשק במאבקים על
השליטה בחצרות חסידיות .ראו :י' בילו' ,הדיבוק ביהדות :הפרעה נפשית כמשאב תרבותי' ,מחקרי ירושלים
במחשבת ישראל ב' ,ד' ,תשמ"ג ,עמ'  ,563 – 529להלן :בילו (הדיבוק ,תשמ"ג) ,עמ' .558
 187ר' יהושע רוקח התערב בסכסוך בענייני שחיטה בזולקוב ,ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב',
עמ' פו; התערב בתקנות חברה קדישא בטומשוב ,ראו :גוטמן (מגיבורי ,תשי"ב) ,עמ' .103
 188ר' יהושע רוקח ניסה להשפיע על בחירת הצירים היהודים לפרלמנט האוסטרי באזור קולומיאה והתערב
בבחירות לפרלמנט האזורי בגליציה .ראו :פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' לו-לח.
 189סיגט מצויה היום ברומניה ,עד מלחמת העולם הראשונה היתה בשליטת אוסטרו-הונגריה .לר' יהושע רוקח
היו קשרים מיוחדים עם מנהיגי הקהילה היהודית בהונגריה והוא ביקר בסיגט ובמונקץ' .על ביקורו בסיגט
ראו :נספח ב' ,סיפור  .23לפי המסורות החסידית ביקוריו בהונגריה גרמו להמוני חסידים לדבוק בו ולנסוע
לבלז .ראו :פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' לט.
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המתנגדים למהלך זה פרשו מהקהילה והקימו קהילה אורתודוכסית נוספת שכונתה 'קהל
הספרדים' .ר' יהושע רוקח התנגד לצעד זה וניסה לפשר בין שתי

הקהילות190.

ר' יהושע רוקח היה צנטרליסט שטיפל בעצמו בעניינים רבים ודבר לא נעשה ללא

אישורו191.

עם זאת הוא היה בעל חשיבה פתוחה וחדשנית ,על אף שתפישת עולמו התעצבה בחצר בלז
השמרנית שקידשה את הכלל 'החדש אסור מן התורה'.
הקמת ארגון 'מחזיקי הדת' ועיתונו ,כאמצעי במאבק בהשכלה ,היתה רעיון מהפכני בחשיבה
האורתודוכסית בכלל ובתפישת עולמו של ר' יהושע רוקח בפרט .אולם ,בזהותו את ההשכלה
כגורם משברי 192בחברה היהודית ,תמך בשימוש באמצעים מודרניים כדי להיאבק במשכילים
וללחום את מלחמתה של תורה .ע"א פדווא כתב 193כי רבים מגדולי הדור לא הסכימו עם דרכו של
ר' יהושע רוקח במאבק ,ביניהם מוזכר ר' יחזקאל שרגא משינאווא ,שהתנגד בעיקר להקמת עיתון
'מחזיקי הדת' אך ר' יהושע רוקח עמד על דעתו .להצדקת דרכו של ר' יהושע רוקח ,כתב י'
איְבַ י ְת ַחכְ ֵמנִ י
אייכלר 194כי האדמ"ור מבלז פעל בבחינת 'מאויבי תחכמני' .הפסוק המלא הואֵ :מ ֹ
ִמצְ ו ֶֹתָך כִ י לְ עֹולָם ִהיא לִי (תהילים קיט ,צ"ח) ,כלומר :עזור לי להיזהר מאויבי כי תורתך חשובה
לי .כך נתפש ר' יהושע רוקח כמי שפעל ברוח התורה גם כאשר אימץ טכניקות מודרניות
וחדשניות ,ויושבה הסתירה בין השמרנות הבלזאית לבין החדשנות בפעילותו הציבורית של ר'
יהושע רוקח.

ג .2.2.דמותו כצדיק
בתיאור דמותו של ר' יהושע רוקח כצדיק קיים מתח בין יכולותיו הפלאיות לבין גדולתו בתורה.
המסורות החסידיות ניסו להמעיט מכוחן של היכולות הפלאיות שלו ולקשור אותן עם למדנות
ובקיאות .ייתכן שהדבר נבע מהרצון לחזק את דמותו של ר' יהושע רוקח כגדול בתורה ,שיכולותיו
הפלאיות כצדיק מתקיימות רק מכוח למדנותו ובקיאותו המופלגת .כותבים מבית בלז תרמו

 190שם ,עמ' מב ,רטז-ריט .על המחלוקת בסיגט ראו :י' אלפסי ,א' סלאי ,א' נצר (עורכים) ,העיר שבלב  :סיגט
היהודית ,מתן , 2003 ,להלן :אלפסי ואח' (סיגט ,)2003 ,עמ' .33 – 31
 191פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' לג-לד; קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' מא ,קיד ,קטו.
 192ע' אטקס מגדיר את המושג 'משבר' :מצב הטומן בחובו איום חמור על ערכים ,דפוסים ומוסדות העומדים
בבסיסה של החברה' ,ראו :ע' אטקס' ,שלושה מנהיגים מתמודדים עם משבר –הגאון מווילנה ,ר' חיים
מוולוז'ין ור' ישראל סלנטר' ,אלפיים ,26 ,תשס"ד ,2004-עמ'  ,128 – 110להלן :אטקס (שלושה ,)2004 ,עמ'
.110
 193פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' לג.
 194אייכלר (משכנות תשמ"א) ,עמ' מו .תהילים קיט ,פסוק צ"ח.
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למגמה זו גם בדברים שכתבו על כוחותיו הפלאיים של ר' שלום רוקח .י' קלפהולץ כתב' 195:הרבה
סיפורי מופתים שנעשו על ידי מרן עברו מפה לאוזן [ ]...בבעלז לא גרסו (כך במקור – ע.נ ).את
סיפורי המופתים ואף ליגלגו על הבחורים כששמעו אותם מספרים מופתים' .י'

אייכלר196,

לעומתו ,לא התכחש למופתים המיוחסים לר' יהושע רוקח וכתב כי 'מספרים עליו מופתים רבים
המעידים כי יהודים רבים זכו על ידו לרפואה שלימה מחולי הגוף והנפש ,לישועות בכל תחומי
החיים ,ואפילו תחיית המתים ממש' 197אך לטענתו של אייכלר כל אלה היו רק 'אמצעי לקרב לבות
בית ישראל לאמונת ה' ,לדביקות בצדיקים ולקידוש שם שמים ברבים' .ר' יהושע רוקח עצמו
צוטט 198כמי שאמר שכל הכוחות הפלאיים שניחן בהם לרפא משוגעים ולגרש דיבוקים 'לא היה
בשום השבעות ,רק על ידי כוח הלימוד ,כי בעת לימודו ביקש מהשי"ת ,שבכוח ובזכות הלימוד
והתורה הקדושה ימלא את בקשתו ,לעשות ישועות לישראל על ידו'.

ג .1.2.2.כוח הריפוי
ר' יהושע רוקח העיד על עצמו שיכולת הריפוי שלו מוגבלת ואינו מגיע לדרגת אביו .מסופר 199כי
בליל הסדר כאשר קרא את הפסוק 'רופא חולים פוקח עורים וזוקף כפופים' אמר כי בעת שאביו
היה אומר פסוקים אלה ,כל מי שהיה צריך ישועה או רפואה ,בקשתו התמלאה 'אבל אנו לצערנו
איננו במדרגה הזו ואין אנו יכולים לפעול בדיבורינו גרידא' .מסופר 200על ר' ישעיהו הרץ

מדינוב201

שהיה בבלז ואמר לר' יהושע שהוא סובל ממחוש שמבטל אותו מלימוד תורה ותפילה' :מספרים
על אבי כבודו שמי שהיה לו מיחוש והוא נגע בידיו הקדושות ,מיד נתרפא .אפשר תועיל ידו של בנו
כמו של אביו' .ר' יהושע רוקח ענה שמגע ידיו של אביו הבריח מחושים שהגיעו מכוחות האופל
אולם המחוש של ר' ישעיהו הרץ מדינוב הוא מכוחות הקדושה .ר' יהושע רוקח לא הודה במפורש
באזלת ידו ,אולם מצא הנמקה ברוח החסידות שתתקבל על דעת השומע.
אלא שסיפורים מן הסוג הזה לא מנעו מהמסורות החסידיות לייחס לר' יהושע רוקח כוח ריפוי
פלאי שהוא מתכונותיו של הצדיק .ר' יהושע רוקח התפרסם כבעל יכולות ריפוי פלאיות מיד עם

 195קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' פט.
 196אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .40
 197המסורת החסידית מספרת על חסידים שהגיע זמנם למות ובבואם לשמים הם הזכירו את ר' יהושע רוקח
ובשמים ביטלו את גזר דינם .ראו :קלפהולץ (תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' קט-קיא.
 198נספח ב' ,סיפור .17
 199קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' צא-צב.
 200קלפהולץ אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' צב.
 201ר' ישעיהו נפתלי הרץ שפירא ( )1885 – ?1838האדמו"ר השלישי בחסידות דינוב .ראו עליו :וונדר (מאורי,
תשל"ח-תשס"א) ,ה' ,עמ'  ;507 - 504מ' וונדר' ,רבנים ודיינים בדינוב' ,ספר דינוב (בעריכת י' קבה ומ' רנת'),
תל-אביב ,1979 ,עמ'  ,98 – 77להלן :וונדר (דינוב ,)1979 ,עמ' .84
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התמנותו לאדמו"ר חצר בלז .לפי המסורת החסידית 202הגיע אליו חסיד אחד עם בנו שהתעוור
בשתי עיניו .ר' יהושע רוקח אמר לאיש 'וכי מלאך ה' אני? וכי תחת אלוקים אני' .אז סיפר לו
החסיד כי בילדותו ביקר עם אביו אצל ר' שלום רוקח שבחן אותו על ידיעותיו ושיבחו מאד .שמעה
הרבנית מלכה את דברי השבח ואיחלה לעצמה בן כזה .אמר לה ר' שלום רוקח' :בן יולד לך אשר
יאיר פני תבל וקצווי ארץ' ואז נולד ר' יהושע רוקח .ומכיוון שהתקיימו דבריו של ר' שלום רוקח,
מבקש החסיד שר' יהושע רוקח ירפא את בנו .האדמו"ר מבלז נעתר לבקשה אך ביקש מהאב שלא
יספר על אופן הריפוי .הוא לקח את מטפחתו ,העבירה על עיני הנער והשיב לו את מאור

עיניו203.

הנס התפרסם ברבים שכן אנשי העיר ראו את האב נכנס לבית האדמו"ר עם בן סומא ויוצא עם בן
רואה 'וידעו כי הוא מכוחו של אותו הצדיק ,ומשם ואילך נתפרסם לאיש

מופת'204.

רוב הסיפורים על יכולת הריפוי הפלאית של ר' שלום רוקח עוסקים בריפוי הנפש או גירוש
דיבוקים .הוא ריפא חולה נפש במגע יד בראשו ובברכה שהאציל לו 205וגירש דיבוקים על ידי
תפילה 206ולימוד תורה .הסיפור על גירוש דיבוק בכוח הלימוד 207מתאר גם את יכולתו של ר' שלום
רוקח לתקשר עם ישויות חיצוניות .כדי לשוות לסיפור אמינות הוא גדוש בפרטים ריאליסטים:
'ביום זה שחל ביום שני בשבוע'; חולים בדיבוק יכלו להיכנס אל ר' יהושע רוקח 'רק מיום ג'
בחשון'; הדיבוק הסכים לצאת מגוף הנער ביום ג'; הנער הגיע אל הרבי בשעה אחת עשרה בבוקר
ועוד .בסיפור זה גם לנער שאחזו הדיבוק יש יכולת לתקשר עם הדיבוק שבגופו .זוהי סטיה
מהמסורות החסידיות המובהקות שבהן יכולת כזו שמורה לצדיק בלבד .תבנית זו של הסיפור ,בו
יכולת פלאית של צדיק ,מצויה גם אצל מבקש המרפא ,מבטלת לכאורה את תכונות הצדיק
בדמותו של ר' יהושע .אך העובדה שגירוש הדיבוק נעשה בכוח לימוד תורה ,מעצימה את הפן
הלמדני שלו ויוצרת מודל של צדיק שיכולותיו הפלאיות נשענות על גדולתו

בתורה208.

יש מעשי ריפוי שקשורים ליכולת הידיעה הפלאית שבה ניחן ר' שלום רוקח ,והיא אחת מתכונותיו
המובהקות של הצדיק .בדרך כלל השגת הריפוי מותנית ב'תיקון' שעל מבקש המרפא לעשות.
מסופר 209על אדם שבא לבקש על אשתו החולה ור' יהושע רוקח גילה כי בעבר ביטלה את אירוסיה
 202ארמן (פאר ,תרע"א) ,סיפור ו' וראו גם :נספח ב' ,סיפור .26
 203השבת מאור עיניים לעיוור באמצעות מטפחת מיוחסת גם לר' שלום רוקח .ראו :פדווא (באהלי ,תשנ"ג),
עמ' 163
 204נספח ב' ,סיפור  . 26הסיפור מופיע בגרסה זו אצל פדווא (הארי ,תש"ע) ,עמ' כב .בגרסה המופיעה אצל
קלפהולץ לא מוזכר הריפוי הפלאי בעזרת המטפחת והסיפור מסתיים בבקשתו של האב' :באתי לבקש מכבודו
שיאציל ממאור-עיניו גם על בני ויברכהו' ,ראו :קלפהולץ אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' יב.
 205שם ,עמ' צו.
 206שם ,עמ' קט.
 207שם ,עמ' קז-קח.
 208על מעשי ריפוי של ר' יהושע רוקח בעזרת תפילה והחזרה בתשובה ראו :נספח ב' ,סיפור  ;5קלפהולץ
(אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' פט.
 209קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' עד.
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והחזירה את התנאים .החתן המיועד מת מצער וקיטרג עליה בשמים וכדי לרפאה הורה ר' יהושע
רוקח לאותו אדם לשלם את צרכי החתונה לבחור עני ממשפחת החתן ההוא והאשה

נרפאה210.

אמצעי ריפוי נוסף בו נקט ר' יהושע רוקח הוא הסיפור .כמספר סיפורים מובהק 211,הוא השתמש
בכוחו של הסיפור גם לריפוי .המסורת החסידית מספרת 212על אדם שבנו עבר ברית מילה ודימם
ללא הפסקה .בבואו לבקש עזרה מר' יהושע רוקח ,סיפר לו האחרון סיפור מורכב הבנוי כסיפור
בתוך סיפור ועיקרו תרופה של הבעש"ט לתינוק שותת דם' :ליקח צפרדע אחת הנקרא בלשון
אשכנז 'זאבע' ולשרוף אותה כליל ,ולהניח את האפר על המילה ,ותיכף יפסק הדם' .בסיום הסיפור
אמר ר' יהושע רוקח' :הנה עתה ימי הסתיו ובלתי אפשר להשיג צפרדע ,על כן יהי נא הסיפור הזה
לתרופה כאילו נעשה המעשה ,ויתרפא הילד ויושב לאיתנו .וכן היה ,כי בבואו לביתו נפסק מרוצת
הדם והילד נתרפא' 213.על אף שאין קשר ישיר של פעולה ותוצאה בין הסיפור לבין החלמתו של
הילד ,הקורא המאמין ביכולותיו של הצדיק יוצר את ההקשר ללא פקפוק.
נראה שהמסורת החסידית עצמה מפקפקת ,אם כי בזהירות ,ביכולת הריפוי הפלאית של הצדיק.
מסופר 214על אשה מבני ביתו של ר' חיים מצאנז 215,שחלתה ונסעה לבלז לבקש ישועה מר' יהושע
רוקח .ר' חיים מצאנז נשאל מדוע אין הוא משתדל לרפאה וענה' :מבטיח אני לכם כשתבוא עשר
פרסאות סמוך לבעלז תתחזק ותתרפא ברפואה שלמה ,אלא שרוצה אני שיקרא המופת על שם
הרב מבעלז ,יען שיש לו מזל של שר ומופתים כאלה לא יזיקו לו' .מדברי ר' חיים מצאנז מבצבץ
פקפוק בקשר שבין בקשת המרפא לישועה שפועל הצדיק וייתכן שהמסורת החסידית אומרת את
דברה מפיו של ר' חיים מצאנז.

ג .2.2.2.ידיעה וראיה פלאיות
ר' יהושע רוקח סיפר 216כי אביו חשף בפניו את כל הידע שלו בנגלה ובנסתר למעט שני דברים ,שעל
אחד מהם אמר לו' :פעם אחד בקש ממני ואגלה לך ,ועניתי לאבי זל"ה אין רצוני לבקש אותו ,אם
אהיה צריך לידע אדע מעצמי [ ]...והנה הדבר הראשון נודעתי מעצמי והוא כי פעם אחת היתה
 210סיפורים עם מוטיבים דומים ראו :שם ,עמ' קד; נספח ב' ,סיפורים .25 ,6
 211ר' יהושע רוקח נהג לספר סיפורים בהזדמנויות שונות ,גם כאשר אמר דברי תורה .ראו :נספח ב' ,סיפור 18
וכן מיכלזון (אהל ,תר"ע) ,מא; פדווא (ארי ,תש"ע) ,עמ' כט-ל ,סה-סו; קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט),
ב' ,עמ' פז.
 212נספח ב' ,סיפור  ;14קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' צ.
 213על השימוש בסיפורי צדיקים כתב י' קלפהולץ' :מספרים על צדיקים כשרצו להמשיך ישועה היו מספרים
עובדא מצדיק שפעל ישועה ובזה המשיכו את הישועה' .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ'
קמח.
 214קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' לד-לה.
 215ראו אודותיו :פרק ב' ,הערה .164
 216נספח ב' ,סיפור  ;30נספח א' ,סיפור .16

- 117 -

מלחמה גדולה בתוך יער אחד בסביבת עיר בעלזא ,וכאשר ראו צד האחד כי הצד שכנגדו הולך
וחזק מאוד ולא רצו הצד השני כי השונאים יבואו ויקחו את רכושם ,וחפרו בורות בתוך היער
וטמנו כל רכושם תוך הבורות .והרבה פעמים נסעתי דרך אותו היער וראיתי בורות הללו המלאים
עפר זהב ואוצרות רבות ולא רציתי לגלות לשום איש' .סיפור זה מציג את ר' יהושע רוקח כבעל
ידיעה פלאית בדרגה השווה לאביו ,ר' שלום רוקח.
כמו אביו ,גם ר' יהושע רוקח ראה בפתקאות שקיבל את נפשו של כותב הפתקה .על כך ר' אהרן
רוקח סיפר 217כי פעם כאשר ר' יהושע רוקח ביקר

באושפיצין218

גנבו את שעונו .הוא הסתובב בין

האנשים ניגש לאברך אחד וציווהו להחזיר את השעון' .האנשים שם חשבו שזה מופת אבל בעצם
לא היה זה מופת כלל כי אותו אברך נתן לפני כן פתקא לזקני וזקני הכירו מהפתקא....ולא היה
בזה מופת

כלל'219.

זוהי נקודת מבט מעניינת של הצדיק על היכולות הפלאיות שמיוחסות לו .מה

שבעיני האדם הפשוט נראה כמופת ,בעיני הצדיק הוא דבר טבעי ומובן מאליו .אמירה זו של ר'
אהרן רוקח מציבה את הצדיק כנשגב ונעלה משאר האדם ומתאימה למסורת החסידית של דמות
הצדיק.
בהתאם למסורת החסידית ,יכולת הידיעה הפלאית של ר' יהושע רוקח התקיימה בשלושה מישורי
זמן – עבר הווה ועתיד .הוא ידע על מותם של אנשים שונים ,יהודים ולא יהודים :דבר פטירתו של
הרבי מרדזימין

(220,)Radzymin

נודע לו באותו יום בו הלך

יהודי במולדובה ועל העוול שגרמו לו אנשי חברה קדישא
פלונית ממבט שנתן במטבע עליו חקוק קלסתר פניו של

לעולמו;221

שם;222

הוא ידע על מותו של גביר

וידע על מותו של מלך במדינה

המלך223.

פעמים הידיעה הפלאית של ר' יהושע רוקח קשורה ביכולתו לדעת על מעשיהן של ישויות אחרות.
מסופר 224כי נערה נעלמה מביתה ,ור' יהושע רוקח הרגיע את משפחתה כי היא תחזור .כאשר
חזרה הנערה סיפרה כי נחטפה על ידי שדים שבשלב מסוים החליטו להחזירה כי '[ ]...זקן אחד
 217קלפהולץ (תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' עג.
 218שמה בפי היהודים של העיירה אושוויינצ'ים ( )Oświęcimבדרום מערב פולין .בזמן מלחמת העולם השניה,
שינו הגרמנים את שמה לאושוויץ ( )Auschwitzובנו בפאתיה את מחנה ההשמדה הידוע לשמצה.
 219סיפור דומה על יכולתו של ר' יהושע רוקח לגלות גנבים ראו :קלפהולץ (תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' סה.
 220הכוונה לר' יעקב אריה גוטרמן ( ,)1877 -1792מחשובי האדמו"רים בפולין במאה ה ,19-מייסד שושלת
אדמו"רי רדזימין .ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' רנד-רנו; י' אלפסי ,חמישים
צדיקים ,ירושלים ,1977 ,עמ'  ,181 – 177להלן :אלפסי (חמישים ;)1997 ,ג' הל' ,שושלת אדמו"רי רדזימין :ר'
יעקב אריה ,מייסדה' ,ספר זכרון לקהילת רדזימין ,תל-אביב ,1975 ,עמ'  ,33 – 28להלן :הל (רדזימין.)1975 ,
רדזימין ( )Radzyminהיא עיירה המצויה כ 25-ק"מ צפונית מזרחית מוורשה.
 221נספח ב' ,סיפור  .16בשל המרחק הגדול בין רדזימין לבלז ,לא ייתכן שהבשורה הגיעה לר' יהושע רוקח
בדרך כלשהיא ,מלבד ידיעתו הפלאית.
 222נספח ב' ,סיפור .9
 223קלפהולץ (תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' לא .סיפורים נוספים על ידיעה פלאית בזמן הווה ועל יכולתו של ר'
יהושע לקרוא מחשבות ראו :שם ,עמ' סו ,ע-עב ,פד.
 224ארמן (פאר ,תרע"א) ,סיפור ז' וכן ראו :נספח ב' ,סיפור .27

- 118 -

מאנשי השדים הלז אמר להחבריא שלו כי לא טובה השמועה כי הה"ק מבעלז יודע את כל []..
והמה מוכרחים להחזירה לבית אביה והמנעלים שלה חלצו מאתה בזרוע והה"ק אמר כי גם
המנעלים יחזירו לה וכן היה ,כי פתאום נזרקו המנעלים תוך בית אביה' .יכולת הידיעה הפלאית
של ר' יהושע רוקח איפשרה לו גם לקבל מידע מעולמות עליונים .הוא עצמו סיפר שקיבל מידע
מהשמים כאשר נולדה התינוקת שעתידה היתה להינשא לבנו ר' יששכר-דב

רוקח225.

הידיעה הפלאית העתידית שלו חילצה אנשים מצרה 226,הביאה להם פרנסה 227,ומנעה מהם לערוך
נישואין שעשויים היו להסתיים

באסון228.

יחד עם זאת ,מתגלים סדקים בשלמותה של יכולת הידיעה הפלאית של ר' יהושע רוקח.

מסופר229

כי הוא נתן את ברכתו לשידוך בין בנו של רב מסוים עם בתו של ר' פנחס ,שהיה הגבאי של ר'
יהושע רוקח .לאחר הארוסין התברר כי הכלה חולה והורי החתן באו בטענות לר' יהושע רוקח.
שאל ר' יהושע רוקח את ר' פנחס מדוע לא סיפר כי בתו חולה .ענה ר' פנחס' :אם הייתי מספר והיו
באים לשאול בעצת הרבי ,הרבי היה מניא אותם מהשידוך .לא היתה לי ברירה אלא להסתיר את
הדבר מהרבי' .כאשר אבי החתן בא לשאול עצה ענה לו ר' יהושע רוקח כי יערוך את החתונה והוא
מבטיח לו שהכלה תירפא רפואה שלמה והכל יהיה על הצד הטוב יותר.
הסיפור מסתיים בציטוט מדבריו של ר' יהושע רוקח שאמר כי אף פעם לא יעץ לאיש עצה לא
טובה .הקורא אינו יודע האם התקיימו דבריו של ר' יהושע רוקח ,אולם הצמידות בין הסיפור לבין
דברי האדמו"ר מבלז יוצרת הנחה כי הסוף היה טוב ומציגה ללא עוררין את כוחן של ידיעתו
הפלאית ושל ברכתו של ר' יהושע רוקח.
מגבלותיה של הידיעה הפלאית של ר' יהושע רוקח מתגלות גם בהשוואה בין מסורות חסידיות
לעובדות ביוגרפיות .המסורת החסידית מספרת על הצלחתו של ר' יהושע רוקח לשחרר בחורים
יהודים מגיוס לצבא הקיסר 230.לפי סיפור אחד 231,הוא ידע כי לא יגייסו את הבחור בשל עודף

 225קלפהולץ (תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' כז; כץ (מושיע ,תשס"ז) ,עמ' קח.
 226נספח ב' ,סיפור .7
 227נספח ב' ,סיפורים .4 ,2
 228נספח ב' ,סיפור .3
 229קלפהולץ (תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' צג-צד.
 230שנים אחדות לאחר סיפוחה של גליציה למלכות אוסטריה ( ,)1788חויבו יהודי גליציה במכסת חיילים
לצבא אוסטריה כחלק מפעולותיו של הקיסר יוסף השני לשילוב היהודים במדינה .על גיוס יהודי גליציה
לצבא הקיסר ראו :י' ברטל' ,גבורים או מוגי לב :יהודים בצבאותיה של פולין ( ,')1863 – 1794קיום ושבר –
יהודי פולין לדורותיהם (בעריכת י' ברטל וי' גוטמן) ,ירושלים ,1997 ,א' ,עמ'  ,368 – 353להלן :ברטל
(גבורים .)1997 ,קרוב לארבעים שנה מאוחר יותר ,בשנת  ,1827החל הצבא הרוסי לגייס יהודים לשורותיו .על
גיוס יהודים לצבא הצאר ,ראו :י' מנדלביץ' ,הקנטוניסטים :נערים יהודים במוסדות הצבא הרוסי ,1856 – 1827
ירושלים ,2011 ,להלן :מנדלביץ' (קנטוניסטים .)2011 ,על פעילותם של צדיקים בגליציה וברוסיה לשחרורם
של בחורים יהודים מגזירת הגיוס ראו :נ' שפירא' ,המקבל עליו עול תורה' ,מורשה  ,401כ"ב אייר תשע"ג,
עמ'  ,17 – 12להלן :שפירא (המקבל ,כ"ב אייר תשע"ג).
 231נספח ב' ,סיפור .15
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משקל ,בסיפור שני 232הבטיח שהאברך לא יעבור את הוועדה הרפואית (שאכן פסלה אותו בגלל
רגלו העקומה) ובסיפור נוסף 233הוא הבטיח לבחור שאם יחליף את בגדיו המודרניים וילבש בגדי
חסידים לא יגוייס .אולם כאשר ביקש ר' יהושע רוקח לשחרר את בניו מגיוס לצבא ,לא עמדו לו
כוחותיו הפלאיים והוא נאלץ לנקוט בפעולות ארציות ביניהן תשלום שוחד לרופא כדי שיעיד
שבניו אינם כשירים ,והוא עצמו אף נסע לסוקל להיפגש עם הממונה על

הגיוס234.

ג .3.2.2.בעל מופתים
לפי המסורת החסידית ר' יהושע רוקח היה בעל מופתים כבר בימי ינקותו .הוא עצמו

סיפר235

כי

בהיותו תינוק בעריסה ראה שני נערים שהתאבקו זה עם זה .כאשר הניע עצמו לצד ימין של
העריסה ,גבר הנער שעמד לימין העריסה ,וכאשר הניע עצמו לצד שמאל שלה ,גבר הנער שעמד
לשמאלה .י' קלפהולץ כתב 236כי בגיל שמונה ראה בבית הכנסת בבלז את רוחו של נער שנפטר
ארבע מאות שנה קודם לכן ושוחח עימה .הוא לא ידע שזו רוח מת אולם אביו שאל אותו האם
ראה את הנער ומה דיבר עימו ואז סיפר לו כי הרוח הגיעה לתיקון נשמה .מסיפורים אלה עולה כי
הילד בעל המופתים לא היה מודע ליכולותיו .עם זאת הם מעצבים אותו כצדיק מיום היוולדו
ומספקים נדבך נוסף להסבר מדוע צדיקותו האפילה על גאונותו.
יכולתו של ר' יהושע רוקח לחולל מופתים מתגלה פעמים רבות בחלום ,שהינו מוטיב מרכזי
בסיפורי המופתים עליו .הוא הופיע בחלומו של בעל אחוזות והזהירו שאם יפסיק את זכות
החכירה של היהודי שיושב עליהן ,ימות הוא וכל בני משפחתו; 237הופיע בחלומו של חתן שביקש
לבטל נישואין והורה לו לחזור בו מכוונתו; 238אמר דברי תורה שנאמרו לו בחלום ובכך הביא
ישועה לאנשים; 239גילוי אליהו היה לו על פי רוב בחלום ,וגם אז ,ראה את אליהו מבקר אצל
אביו 240.לפי המסורת החסידית ר' יהושע רוקח זכה לגילוי אליהו בהקיץ פעם אחת בלבד 241וזוהי
ירידת מדרגה לעומת אביו ,ר' שלום רוקח ,שזכה לגילוי אליהו בהקיץ כמה וכמה פעמים.

 232נחלת צבי ,קובץ יג ,אלול תשנ"ו ,להלן :נחלת (תשנ"ו) ,עמ' קכב-קכג.
 233שם ,שם.
 234לייזר (אורות ,תשס"ד) ,עמ' רסה.
 235נספח ב' ,סיפור . 28
 236קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' כד.
 237נספח ב' ,סיפור .2
 238קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' צד.
 239נספח ב' ,סיפור .24
 240נספח ב' ,סיפור  ; 31קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' כ'; פדווא (האר"י ,תש"ע) ,עמ' נט.
 241קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' כ'.
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כבעל מופתים הוא נחן ביכולת לראות רוחות מתים 242,הוא דיבר עימן וגער בהן 243.עיקר פעילותו
המופתית עם המתים היתה תיקון נשמתם 244.ר' יהושע רוקח ראה את רוח אביו מדי יום ולמד
איתו245.

היה מקובל בקרב הצדיקים שאין מדברים על התגלויות אלה .כאשר בנו ,ר' יששכר-דב רוקח,
אמר לו כי ראהו לומד עם סבו ,ר' שלום רוקח ,ענה לו' 246:לא כל מה שרואים ,בני ,צריך לספר'.
עוד מסופר 247על חסיד בלז שראה את רוחו של ר' שלום רוקח והתעלף .כאשר התעורר מעלפונו
סיפר את שראו עיניו ובאותה שנה נפטר .אמר ר' יהושע רוקח' :אילו לא היה מספר שראה את אבי
ז"ל היה נשאר בחיים'.
פעולותיו של ר' יהושע רוקח כמחולל מופתים נועדו גם כדי

לחנך248,

ולהחזיר בתשובה יהודים

שסטו מדרך האמונה והחסידות .מסופר 249כי בעיר גריידונג 250סחרו יהודים בדגים גם בשבת .רב
העיר התלונן לפני ר' יהושע רוקח שאינו יכול לשמור שבת בעיר ופתאום נעלמו הדגים מהנהר לבלי
שוב וממילא נפסק המסחר.
פעמים פעל ר' יהושע רוקח במופתים במקרים בהם התבקש להתערב בענייניה הפנימיים של
קהילה יהודית .מסופר 251כי ר' יהושע רוקח המליץ לאנשי עיר על גבול הונגריה למנות שוחט
מכפר קטן כרב בעירם .השוחט הגיע לעיר והחל לכהן כרב אולם אחד מראשי הקהל ,שהיה
מתנגד ,סרב לחתום על כתב המינוי ומרר את חייו .השוחט הרב התלונן לפני ר' יהושע רוקח
שהשיב' :אל תדאג "הוא לא חפץ לכתוב" ולכן "לא יוכל עוד לכתוב" .המילים האלה יצאו מפי
הצדיק ביום א' בשעה השנייה אחר צהריים וכן היה כי ראש הקהל ישב אז בביתו ואכל ארוחת
הצהריים ואחזהו השבץ ולא היה יכול להזיז ידיו לעשות דבר [ ]...ותיכף קראו לרופאים אבל לא
יכלו להועיל מאומה' .ראש הקהל סרב לנסוע לרבי מבלז לבקש ישועה אולם בסופו של דבר נסע
אליו ,ור' יהושע רוקח אמר שיסיר ממנו את השיתוק בתנאי שיחתום על כתב המינוי ויכבד את

 242קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' לז.
 243שם ,עמ' לה ,צט ,קד-קה.
 244שם ,עמ' קה-קו.
 245שם ,עמ' מ'.
 246שם ,שם.
 247קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,א' ,עמ' לג.
 248נספח ב' ,סיפור .13
 249מיכלזון (אהל ,תר"ע ,עמ' נה.
 250שמה הגרמני של העיירה גרודק-יגלונסקי )Gródek Jegelloński( ,בגליציה המזרחית .עד מלחמת העולם
הראשונה היתה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית.
 251נספח ב' ,סיפור .8
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הרב' .ויקח את העט בידו ותיכף נתרפא רפואה שלמה והתחיל לכתוב ככל האדם .מהיום ההוא
והלאה כיבד את הרב מאד והאמין בהצדיק ונסע לבעלז על כל יום

טוב'252.

הוא רתם את יכולותיו הפלאיות גם כדי לסכל נישואין של בחור יהודי עם נכרית .מסופר 253כי
כאשר בא הבחור אליו ,נתן לו לעשן סיגריה וכאשר הבחור חזר לעיר מולדתו התברר כי בעת שהיה
בבלז נשרף ביתה של הנכרית.
כמו בסיפורי הריפוי הפלאי ,כך גם בסיפורי המופתים המיוחסים לר' יהושע רוקח ,אין קשר ישיר
בין פעולותיו לבין הארועים שהתרחשו .הקשר נוצר אצל הקורא או השומע המאמין ביכולותיו
הפלאיות של הצדיק ,וכך התקיימו דבריו של ר' שלום רוקח שגרס כי יכולותיו הפלאיות של
הצדיק מתקיימות רק מכוח האמונה בו.

סיכום
ר' יהושע רוקח נתפש בתולדות חסידות בלז כלוחם הגדול לחיזוקה של האורתודוכסיה ומגינה של
הדת .מעורבותו בהקמת ארגון 'מחזיקי הדת' ועיתונו היקנו לו מקום של כבוד במערכות עיצוב
הזיכרון של חסידות בלז .יחד עם היותו ממשיך דרכו של אביו ,ר' שלום רוקח ,זכור ר' יהושע
רוקח כחדשן שלא נרתע משימוש באמצעים מודרניים המנוגדים לרוח בלז.
המסורות החסידיות מבית בלז מתארות את אישיותו התקיפה ומראהו מטיל האימה על פי מיטב
עקרונות ספרות השבחים ,בעוד שהן מתעלמות כמעט לחלוטין מאורח חייו הנהנתני המתואר רק
במקורות ההיסטוריים.
המתח בין הרצון להציגו כצדיק ובין הרצון להבליט את גאונותו בתורה יצר מסורות חסידיות
המדגישות את הבסיס הרוחני-תורני של כל יכולותיו הפלאיות כצדיק .הקשר בין פעולותיו
לישועות המיוחסות לו ,אינו ישיר ומתקיים רק מכוח האמונה בכוחותיו.
יחד עם זאת הסיפורים החסידיים זוקפים לזכותו את פריחתה של חסידות בלז וגידולה .הם
גורסים כי זוהי תוצאה של אישיותו ,פעילותו הציבורית ,גדולתו בתורה ומעלותיו כצדיק.

 252פטירת (תרנ"ד) ,ח'.
 253נספח ב' ,סיפור  ;22קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' צד.
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ד .ר' יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר השלישי
ד .1.תולדות חייו
ר' יששכר-דב רוקח נולד בשנת תרי"ב

(254)1852

בזמן שסבו ,ר' שלום רוקח מייסד חסידות בלז,

היה עוד בחיים .י' קלפהולץ כתב 255,כי אין ידיעות מרובות על שנות ילדותו למעט העובדה שהוא
היה הנכד האהוב והמועדף על סבו .המסורת החסידית 256מספרת כי ר' שלום רוקח ציווה להביא
אליו את נכדו בכל יום ונהג להחזיקו על ברכיו בחדר בו למד .כאשר גדל מספר הנפשות שחיו
בביתו של ר' שלום רוקח ,שכרו עבור הבנים ומשפחותיהם חדרים בבתים סמוכים .כאשר רצו
לשכור חדר עבור ר' יהושע רוקח ומשפחתו אמר ר' שלום רוקח" :ווי וועל איך קענען זיין איך זאל
נישט הערין זיין קוויטש" ('איך אהיה מסוגל לא לשמוע את קולו' – ע.נ ).והתכוון ליששכר-דב
שהיה אז בן שנתיים ודיבר עדיין 'קוויטש' – לשון תינוקות .לפי מסורת זו 257היה זה הסב ,שסימן
את ר' יששכר-דב כיורש שינהיג בבוא היום את חצר בלז.
ר' יששכר-דב רוקח למד אצל המלמד ר' שמשון מיכאל ,שהיה מתלמידי סבו ,והיה המלמד של כל
בניו של ר' יהושע רוקח .בשנת  ,1868בהגיעו לגיל ארבע עשרה ,נישא לבתיה רוחמה ,בתו של ר'
זושא טברסקי ונכדתו של ר' אהרן טברסקי מצ'רנוביל שהיתה בת

גילו258.

החתונה נערכה

בצ'רנוביל ולפי ההסכם בין המחותנים ,ר' יששכר-דב רוקח שהה בבית חותנו עשר שנים .במהלך
שהותו בצ'רנוביל נולדו לזוג ילדים שנפטרו בינקותם .מסופר 259כי ר' יהושע רוקח ,שהגיע
לצ'רנוביל לבקר את בנו ,ר' יששכר-דב רוקח ,אמר' :מה פלא בדבר? אם בני רוצה להביא לעולם
נשמות גבוהות אשר אינן יכולות להתקיים'.
בצ'רנוביל התקרב מאד ר' יששכר-דב רוקח לר' אהרן טברסקי ,למד ממנו חסידות והושפע ממנו.
י' קלפהולץ כתב 260כי 'טשרנוביל היתה אצלו סמל השלמות וכל מה שראה שם שימש לו לדוגמה'.
למרות הערצתו הרבה את חצר צ'רנוביל ,שמר ר' יששכר-דב רוקח על מנהגי אבותיו בלבושו
ובפאותיו 261ועורר עליו את זעמם של אנשי החצר שראו בכך פגיעה בכבוד רבם ,ר' אהרן טברסקי.
בסופו של דבר נכנע ר' יששכר-דב רוקח למנהגי המקום .כאשר כיהן כבר כאדמו"ר חצר בלז הביע
 254יש הגורסים כי נולד בשנת תרי"א ( )1851ראו :בריסק (ראשי תשס"ח) ,עמ' .59
 255קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' יג.
 256קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג'  ,עמ' יא; הוכהויזר (אגרא ,תשס"ז) ,עמ' קסז-קסח.
 257קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' יא .רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .67
 258קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' יט; ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קכט.
 259ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלב.
 260קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' כו.
 261בצ'רנוביל ,בניגוד לבלז ,היו מקובלות פאות קצרות ואת הציצית הכניסו בתוך החגורה .ראו :קלפהולץ
(אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' כ-כא.
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חרטה על התעקשותו לדבוק במנהגי בלז ,ואמר 262כי עם הגיעו 'היה צריך תיכף לנהוג כמנהג אנשי
המקום שהיו צדיקים גדולים וקדושי עליון'.
בזמן שהותו בצ'רנוביל רשם ר' יששכר-דב רוקח חידושי תורה אותם רצה להביא לאישור

אביו263.

באחת מנסיעותיו לבלז הוא לקחם עימו אך כאשר הגיע לבלז ראה כי אינם נמצאים בין חפציו.
אביו ניחמו בציטוט דברי פרשנות של סבו ,ר' שלום רוקח ,לפסוק 'זה ספר תולדות

האדם'264:

'ספרו הטוב ביותר של האדם הם תולדותיו ,היינו בניו .ועתה בני הריני מבטיחך שתחת המכתבים
אשר אבדו לך יהיו לך בנים כשרים' .בחזרו לצ'רנוביל גילה כי אברכים מהחצר חמדו

לצון265,

הוציאו את הכתבים מחפציו טרם יצא לדרך ועתה הודו במעשיהם וביקשו כסף תמורת החזרתם.
בכעסו ענה כי אין לו חפץ בכתביו שכן יש לו אמונה בדברי אביו שתחת הכתבים יהיו לו בנים
כשרים.
בסופו של דבר אנשי חצר צ'רנוביל שינו את יחסם לר' יששכר-דב רוקח ,שנהנה מחסותו של ר'
אהרן טברסקי .הוא התערה בחצר צ'רנוביל ,התיידד עם אנשיה וביצר את מעמדו בין חסידי הרבי
המקורבים 266.לימים ,בחר לשדך את צאצאיו רק עם צאצאי בית

צ'רנוביל267.

בתום עשר שנים בהן היה סמוך על שולחן חותנו ,חזר לבלז עם רעייתו .לזוג נולדו שני ילדים ,בן
ובת :ר' אהרן ,לימים האדמו"ר הרביעי של חסידות בלז ,והרבנית חנה רחל 268.רעייתו נפטרה
ביום כ"א אדר תרמ"ד ( )18.3.1884בהשאירה אותו עם שני ילדים רכים ,לאהרן בכורו טרם מלאו
ארבע שנים.
שנתיים לאחר מות רעייתו הראשונה נישא ר' יששכר-דב רוקח לחיה דבורה ,בתו של ר' אברהם
שמואל פטשעניק מברזנא ( 269,)Berezneמצאצאיו של ר' אהרן

מצ'רנוביל270.

לזוג נולדו שבעה

ילדים  -שלושה בנים וארבע בנות 271:הרבנית שבע; הרבנית הניה (העניא); ר' יהושע; ר' מרדכי;
הרבנית שרה; ר' שלום; הרבנית ינטה (יענטא).

 262קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' מ' כא.
 263ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלב-קלג
 264בראשית ,ה' ;1 ,סנהדרין ,לח ,ב'; נזיקין ,ה' א'.
 265ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלב-קלג  .לפי גירסה נוספת אברכי צ'רנוביל העלימו את הכתבים בגלל
כעסם על סירובו של ר' יששכר-דב רוקח לאמץ את מנהגי חצרם ודבקותו במנהגי בלז .ראו :רובין (חסידות,
 ,)1974עמ' .67 – 66
 266קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' כא-כב.
 267שם ,עמ' ל'.
 268הרבנית חנה רחל נישאה לר' פנחס טברסקי מאוסטילה ,כנראה בשנת  1893או  .1894מכתב ההזמנה
לחתונה ראו :נחלת צבי ו' ,שבט ,תשנ"ב ,עמ' קיד וכן פדווא (באהלי תשנ"ג) ,עמ'  .368על החתונה ועל החתן
ראו :פדווא (באהלי תשנ"ג) ,עמ'  . 373 – 367הרבנית חנה רחל ובני ביתה נרצחו בתקופת השואה.
 269העיירה ברזנא נמצאת בווהלין ,אוקראינה.
 270ייחוס משפחת הכלה ועץ המשפחה ראו :פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' .354
 271סדר הולדת הילדים לפי בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .66 – 62
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אביו קרב אותו מאד ,הכניסו בסוד החיים הציבוריים ועשה אותו ליד ימינו .לאחר פטירתו של ר'
יהושע רוקח ,בשנת תרנ"ד ( ,)1894ירש ר' יששכר-דב רוקח את מקומו ,ובגיל ארבעים ושתיים
החל לכהן כאדמו"ר השלישי של חצר בלז .לפי המסורת החסידית הוא סרב לקבל על עצמו את
התפקיד בטענה כי אינו ראוי להיות רב לאחר אביו .י' קלפהולץ כתב 272כי 'תקופה זו היתה בשביל
מרן תקופה של לבטי-רוח קשים .משלחת מורכבת מגדולי החסידים ,רבנים וחשובי העיר נתיצבה
לפני מרן והביעה את משאלת הציבור כי יאות לקבל על עצמו את עול הרבנות והאדמו"רות'.
ואכן ,לבסוף נעתר וקיבל את התפקיד .י' רובין כתב 273כי בנו הבכור של ר' יהושע רוקח ,ר' שמואל
רוקח ,שהתמנה לרב העיר סוקאל עוד בחיי אביו ,התקשה להשלים עם העובדה שאביו העדיף את
אחיו הצעיר .ר' יששכר-דב רוקח ניסה לפייסו ונהג לומר כי מספרם הרב של חסידי בלז נובע
מאהבתם לעיר ולא מהערצתם אותו ,אלא שדברי פיוס אלה לא פתרו את המחלוקת בין שני
האחים .ביום השנה הראשון למות אביהם ,הגיע ר' שמואל רוקח לבלז אך התפלל במקום אחר,
בנפרד מאחיו האדמו"ר .המסורת החסידית מספרת 274כי בסיימו להתפלל מנחה ,עבר ר' שמואל
רוקח ליד החדר הגדול 275שמע את אחיו האדמו"ר מתפלל שמונה-עשרה ,פרץ בבכי ואמר' :מה
אעשה ,שכל הכוח של אבינו הוא אצל אחי'.
בדומה לאביו ,ר' יהושע רוקח ,גם ר' יששכר-דב עסק בפעילות ציבורית ,בנוסף לפעילותו כרב
וכאדמו"ר .פעילותו הציבורית התמקדה בשלושה תחומים .1 :המשך המאבק בהשכלה
ובמשכילים .2 .פתיחת מאבק בציונות

ובציונים276.

 .3איסוף תרומות למען היישוב בארץ ישראל.

מאבקו בהשכלה  -במסגרת מאבקו בהשכלה הוא פעל נגד החינוך המשכילי ובמקביל לחיזוק
החינוך ואורח החיים החרדים .המאבק בהשכלה דרש התערבות אצל שרים ונציגי ממשלה שכן
לפי י' ברומברג 277המשכילים נהנו מתמיכת הממשלה שחוקקה חוק חובת לימוד שפת המדינה גם
על הרבנים ,חייבה אותם להיות בעלי השכלה כללית נוסף על השכלתם התורנית ודרשה שיעמדו
בבחינות.
ר' יששכר-דב החליט לנסוע ללבוב ,אל שר הפלך ,להשתדל לבטל את הגזירה .בשיחה עם השר
העלה האדמו"ר מבלז טיעון שאם מדובר בטובתם של הרבנים ראוי לשאול את הרבנים עצמם מה
 272קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' סג.
 273רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;75קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' סח-סט.
 274קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' ע-עא.
 275החדר הגדול או ה'גרויסע שטוב' בפי חסידי בלז ,היה חדר בבית מגורי האדמו"ר ששימש לתפילות בימי
חול ,ובו התקיימו סדרים בפסח ,חתונות ונערכו שולחנות בשבתות ובחגים .ראו :רייכמן ,מנדל ,פרידמן
(תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .265 – 260
 276על מאבקו של ר' יששכר-דב רוקח בציונות ועל התבטאויותיו כתבתי כבר בפרק הקודם .ראוי רק להוסיף
את דבריו של י' רובין שכתב כי לא כל חסידי בלז הסכימו עם התנגדותו החריפה של רבם לציונות והיו אף
ששאלו אותו על כך .ראו :רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .71
 277ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלד.
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טוב עבורם ולא את הברון שמעלקע הורוביץ 278שהרי הוא איננו רב .הדברים שכנעו את השר
והחוק

בוטל279.

כמו כן נאבק ר' יששכר-דב רוקח נגד הקמת סמינר לרבנים בלבוב בשנת תרע"ט

( )1919ופרסם קול קורא בנושא 280.במסגרת נסיונותיו לחזק את מערכת החינוך החרדי הוא נתן
את ברכתו ליוזמתה של שרה שנירר 281להקים את רשת החינוך החרדי לבנות' ,בית

יעקב'282

ושינה את כללי 'חברת היושבים' בחצרו כך שגם אברכים צעירים ולא נשואים יכלו להצטרף
אליה283.

פעילותו למען היישוב הישן בארץ ישראל  -ר' יששכר-דב רוקח עסק באיסוף תרומות לטובת
היישוב הישן בארץ ישראל ובחלוקת כספים לאנשים

פרטיים284.

היתה ברשותו רשימה שמית ובה

פירוט הסכומים להם זכאי כל אחד .כמו כן היה מעורב בבחירת השליחים והממונים ופסק
במריבות ובחילוקי דעות שנתגלו בין העוסקים בנושא 285.בהיותו בהולושיץ 286,אחרי מלחמת
העולם הראשונה ,כתב מכתב לממשלה הפולנית וביקש להחזיר את ההיתר לאיסוף תרומות למען
היישוב הישן .בין השאר כתב' 287:מכספי הקרן של התרומות האלה נתמכות  3000נפשות ,אלמנות
ויתומים ,זקנים וזקנות ,אי לכך ברור כי באם תיפסק ההתרמה יפלו הנתמכים ,כאזרחי מדינת
פולין ,לעול ולמשא על המדינה .ההתרמה אין לה שום צביון פוליטי ויש לה אופי הומני גרידא.
ברור אפוא כי המדובר במעשה טוב ,הראוי וזכאי לתמיכה מכל הבחינות'.

 278שמעלקע (שמואל) הורוביץ ,משכיל ,בן למשפחת בנקאים יהודית עשירה בלבוב ,מנהיג תנועת המתבוללים
בעיר .ראו עליו :ז' פינקלשטיין' ,טיפוסים ודמויות' ,אנציקלופדיה של גלויות (בעריכת נ"מ גלבר) ,ד' -לבוב,
ירושלים ותל-אביב ,1956 ,עמ'  ,538 – 525להלן :פינקלשטיין (טיפוסים ,)1956 ,עמ' .531 – 530
 279ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלה; רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  .69פגישתו של ר' יששכר-דב רוקח עם שר
הפלך בלבוב ,היא חלק משתדלנות יהודית במאבק על שמירת אופיה המסורתי של החברה היהודית .על חלקם
של מנהיגים חסידיים במאבק זה ראו :ד' אסף' ,שתדלנות ואורתודוקסיה :צדיקי פולין במפגש עם הזמנים
החדשים' ,צדיקים ואנשי מעשה (בעריכת ר' אליאור ,י' ברטל ,ח' שמרוק) ,ירושלים ,1994 ,עמ' ,90 – 65
להלן :אסף (שתדלנות.)1994 ,
 280ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קמו וכן ראו :נספח ג' – 1-צילום הקול קורא שנשלח בעת שהותו של ר'
יששכר-דב רוקח במרינבאד ,עיר מרחצאות וספא בצ'כיה.
 281שרה שנירר ( – )1935 – 1883מייסדת רשת החינוך החרדי לבנות' ,בית יעקב' .ראו עליה :י' שוורץ,
מהפיכת חינוך הבנות בדורנו – תולדותיה ופועלה של מרת שרה שנירר ,ירושלים ,תשנ"ח ,להלן :שוורץ
(מהפיכת ,תשנ"ח).
 282בית הספר הראשון נפתח בקרקוב בשנת  ,1917וב 1927-הונחה אבן הפינה לסמינר למורות של 'בית יעקב'
בקרקוב .ראו :מ' פרידמן' ,האשה החרדית' ,אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות' (בעריכת י' עצמון),
ירושלים ,תשנ"ב ,עמ'  ,289 – 273להלן :פרידמן (האשה ,תשנ"ב) ,עמ' .278
 283אייכלר (משכנות ,תשמ"א) ,עמ' נב; אייכלר (הסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .64
 284י' ברטל כתב כי העולים החסידיים שהגיעו לארץ מווהלין ומגליציה בסוף המאה השמונה עשרה ותחילת
המאה התשע עשרה נשארו קשורים לחצרות האדמו"רים והתפתחה רשת של מגבית כספים לחסידי רבי
היושבים בטבריה וצפת .ראו :י' ברטל' ,יהודי מזרח-אירופה וארץ-ישראל ( ,')1881 – 1777קתדרה ,16 ,תמוז
תש"מ ,עמ'  ,12 – 3להלן :ברטל (יהודי ,תש"מ) ,עמ'  .6על הישוב הישן בארץ ראו :שם וכן י' ברטל' ,הישוב
הישן' ,עת-מול ,)119( 3 ,פברואר  ,1995עמ'  ,13 – 11להלן :ברטל (הישוב.)1995 ,
 285קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' קה ,רמב; הוכהויזר (אגרא ,תשס"ז) ,עמ' צז – קפב.
 286שמה בפי היהודים של אולשיצה ( ,)Oleszyceבגליציה המזרחית.
 287י הוכהויזר (אגרא ,תשס"ז) ,עמ' צז-צט.
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עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה בשנת  1914עזב ר' יששכר-דב רוקח את בלז עם בני ביתו ועבר
להונגריה שם ישב בראצפרט 288שהפכה בשנים  1918 – 1915למרכז חסידות בלז 289.עם התקרב
המלחמה לסיומה ,ועם התחלפות השלטון בהונגריה והפיכתה לרפובליקה סובייטית 290,עבר
למונקץ' 291שגם בה היו לו חסידים רבים .במונקץ' סבל מעוינותו של הרבי ממונקץ' ,רבי חיים
אלעזר שפירא שפתח נגדו במערכה חריפה.
בשנת  1921חזר ר' יששכר-דב רוקח לגליציה לעיירה הולושיץ ,כיוון שבלז נחרבה ברובה על ידי
הצבא הרוסי ותושביה היהודים עזבוה .שלוש שנים אחר כך ,בשנת  ,1924עם סיום עבודות
השיקום של בית הכנסת ושל החצר החסידית ,חזר ר' יששכר-דב לעירו .אלא שתלאות המלחמה,
והמחלוקת עם הרבי ממונקץ' ערערו את בריאותו .הוא לקה במחלות שונות ,הלך ונחלש עד
שנפטר בליל שבת ,כ"ב חשון תרפ"ז ( .)1.11.1926לפי המסורת החסידית 292ביום פטירתו היו כתלי
בית הכנסת מלאי מים והחסידים אמרו' :בית הכנסת אף הוא מזיל דמעות' .דבר מותו נודע כבר
בשבת שכן פקידי הדואר הלא יהודיים הודיעו על כך בטלפון ברחבי המדינה וממוצאי שבת נהרו
המוני יהודים לבלז להשתתף בלוויה שהתקיימה ביום

ראשון293.

לאחר מותו של ר' יששכר-דב רוקח ירש את מקומו בנו הבכור ,ר' אהרן רוקח .י' קלפהולץ

כתב294

כי עוד בחייו ,ר' יששכר-דב רוקח הביע את רצונו מספר פעמים כי בנו הבכור יירש אותו .רעייתו
השניה ביקשה ממנו שאחד מבניה יתמנה לרב העיר ור' אהרן רוקח ישמש אדמו"ר .ענה לה ר'
יששכר-דב רוקח' :איך בעט דיך די זאלסט מיר נישט ציברעכין די שטיהל' ('אבקשך לא לשבור לי
את הכסא') וכך נשמרה מסורת בלז לפיה אדמו"ר החצר החסידית משמש גם בתפקיד רב העיר.

 288על תקופת שהותו בראצפערט ראו :מ' גאלד ',בי"ד רמ"ה' ,אור הצפון ,ס"ז ,טבת ,תשע"ה ,עמ' מב-נב,
להלן :גאלד (בי"ד ,טבת ,תשע"ה) .ראצפערט  -שמה בפי היהודים של אויפהרטו ( ,)Újfehértóעיר במזרח
הונגריה.
 289קורותיו של ר' יששכר-דב בשנות מלחמת העולם הראשונה סוכמו לפי רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .75 – 74
ראו גם :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' שטז-שמח.
 290על התחלפות השלטון ראו :בראהאם וקצבורג (הונגריה ,)1992 ,עמ' .5
 291מונקץ' ( )Munkácsהיום חלק מאוקראינה העצמאית .אחרי מלחמת העולם הראשונה סופחה
לצ'כוסלובקיה.
 292קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' שנט.
 293שם ,עמ' שנט-שס.
 294שם ,עמ' שנו.
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ד .2.קוים לדמותו של ר' יששכר-דב רוקח
ד .1.2.אישיותו ואורחות חייו
ר' יששכר-דב רוקח היה תלמיד חכם וגאון בתורה .י' קלפהולץ כתב 295כי כבר בילדותו הוא לא
התעניין במשחקי ילדות 'הליכותיו הליכות זקן שקנה חכמה....לא התעניין בשום דבר מלבד
לימודיו [ ]...בעל תפיסה מהירה ,זכרון מפליא ,מחשבה זכה [ ]...נתמזגו בו גאונות בתורה
ובחסידות ,חריפות ועמקות ,ישירות השכל ויכולת הניתוח ההגיוני' .הוא נחשב לעילוי ורבנים
שביקרו בבלז שוחחו עימו בדברי תורה 296.ר' יששכר-דב רוקח היה – לפי י' קלפהולץ – 297מושא
להערצה בחצר בלז ,אולם 'עמל קשה כדי להפיל את המחיצות בינו לבין הסובבים אותו ,טרח
לטשטש את ההבדלים בינו לביו שאר בני גילו והרבה להתיידד עם אברכים צעירים ולבלות
בחברתם' .מתאור זה עולה דמותו של עילוי צעיר ,בעל כישורים חברתיים וחף מיוהרה.
יחד עם זאת ,המאפיין המובהק ביותר של ר' יששכר-דב רוקח היה אופיו החזק ותקיפותו ,תכונות
שאינן מתיישבות עם תיאורו כאדם חברותי

וענו298.

י' רובין אף השווה בין ר' יששכר-דב רוקח לבין אביו ,ר' יהושע רוקח ,וכתב' 299:באופיו בעוז
רצונו ובדרכו העצמאית היה דומה לאביו [ ]...כמוהו היה תקיף בדעתו ,עז רוח ונחוש החלטה'.
אופיו החזק של ר' יששכר-דב רוקח ותקיפותו ,שעשויים היו להיתפש כמגרעת ,פעלו בסופו של
דבר לטובתו .מ' וונדר כתב 300כי אביו בחר בו כיורשו שכן זיהה בו 'חריפות ונחישות ותכונות
מנהיגות בדומה לו'.
לא רק באופיו דמה ר' יששכר-דב רוקח לאביו ,ר' יהושע רוקח ,אלא גם במראהו החיצוני .כמוהו
היה בעל הופעה חיצונית מרשימה :גבה קומה ,זקוף ובעל גוף מוצק 301.י' קלפהולץ אף כתב 302כי
מראהו החיצוני של ר' יששכר-דב רוקח היה בבואה של תקיפותו' :אופיו החזק השתקף גם

 295קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' טו-טז.
 296שם ,שם.
 297שם ,עמ' טז.
 298אופיו התקיף והחזק מוזכר במקורות החסידיים וההיסטוריים כאחד .ראו :ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ'
קלד; גוטמן (מגבורי ,תשי"ב) ,עמ'  ;112קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' קיז; אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' תפז
 299רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .69 ,67 – 66
 300וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ,ד' ,עמ'  . 874המסורת החסידית גורסת כי היה זה הסב ,ר' שלום רוקח,
שסימנו כיורש עתידי ,אולם ההחלטה הסופית היתה של אביו.
 301ראו :ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלו; רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;69וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,ה',
עמ'  ;875אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .56
 302קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' קיז.
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מצורתו החיצונית הזקופה והתמירה שלא נתכופפה עד יומו האחרון' .דמיונו לאביו היה כה בולט
עד כי פקיד גבוה בלבוב אמר לו פעם' 303:הכרתי את אביך וצורתו היתה מרשימה יותר משלך'.
כמו אביו לפניו ,גם ר' יששכר-דב רוקח הטיל אימה על הסובבים אותו במבטו החודר שנדמה היה
כבוחן לב וכליות .על כך כתב י' קלפהולץ' 304:כאשר היה מרים את גבות עיניו ומביט בקהל חסידיו
דומה היה שהוא סוקרם בסקירה אחת ובוחן ובודק את מסתורי לבם ולכל אחד היה נדמה שאליו
הוא מתכוון ,את מעשיו הוא בוחן ומוכיחו על פניו .לא פלא אפוא שהחסידים היו יושבים לפניו
באימה וביראה וגם אלה שהצטופפו ליד השולחן עמדו בחיל ורעדה ולא העזו לפצות פה'.
מ' גוטמן רמז 305כי תקיפותו ואופיו הקשה של ר' יששכר-דב רוקח עלולים היו לעמוד לו לרועץ,
אולם בסופו של דבר היו לו מעריצים רבים בגליציה ,בהונגריה ובפולין .המסורות החסידיות ניסו
להציג את תקיפותו של ר' יששכר-דב רוקח כמעלה ,כתכונת אופי הנדרשת ממנהיג .הוא עצמו
צוטט כמי שאמר' 306:מי שזוכה מן השמים להתמנות כמנהיג צריך להיות תקיף בדעתו ולא יחת
מפני כל' .לפי י' קלפהולץ 307נחשב ר' יששכר-דב רוקח על ידי הממשלה האוסטרית לאחד
הנציגים החשובים ביותר של יהודי גליציה ,ואפשר לניח כי הגיע למעמד זה בזכות המוניטין
שרכש כמנהיג תקיף העומד על דעתו.
ר' יששכר-דב רוקח היה קנאי לאורח החיים הדתי-שמרני ולחם בתוקף בכל חריגה ממנו .הוא נהג
להשגיח על לבוש חסידיו ולהעיר להם על כל סטיה מהמקובל בחצר בלז 308.כמו כן אסר על קריאת
עיתונים שסופריהם הם 'מינים ואפיקורסים [ ]...ואמר שאסור לקרוא בעיתונים אלה לא רק מה
שכותבים המינים אלא אסור אפילו להסתכל ולקרוא בהם את שערי הסחורות והמטבע או ניירות
ערך' .בקיצוניותו אף קבע כי אסור להתפלל בבית שמצויים בו עיתונים כאלה מפני שיש להם 'דין
ערוה

וצואה'309.

כדי 'לעדן' את דמותו של ר' יששכר-דב רוקח ,תאר י' קלפהולץ גם את הצדדים הרכים שבו :עיניו
הטובות 310,דיבורו הנעים 311,אהבת הזולת שבו 312וסיכם' 313:עם התמנותו כאדמו"ר התברר לכל
כי מאחורי גלימת התקיפות נמצא לב מלא חמלה לכל הנברא בצלם'.

 303שם ,עמ' רמא.
 304שם ,עמ' קיח ,קכב.
 305גוטמן (מגבורי ,תשי"ב) ,עמ' .112
 306שם ,עמ' .113
 307קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ג' ,עמ' רמ.
 308שם ,עמ' קעז-קעח.
 309קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ג' ,עמ' קסה.
 310שם ,עמ' ריז.
 311שם ,שם.
 312שם ,עמ' קנד ,קסב ,ריא.
 313שם ,עמ' סה.
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באותה רוח של 'עידון' דמותו של ר' יששכר-דב רוקח ,המסורת החסידית עסקה רבות בתכונותיו
האנושיות ובמעלותיו .אחת מהן היא חוש ההומור שלו .מסופר 314כי חסיד אחד נהג לבוא לבלז כל
שנה לחג השבועות עד שנתמנה לרב באחת העיירות והפסיק לבוא לחג אלא לשבת הראשונה אחרי
שבועות .כשבא בערב שבת לראות את הרבי שאלו ר' יששכר-דב מדוע לא בא לשבועות כפי שנהג.
ענה לו החסיד כי בחג באים חסידים רבים ,הדוחק רב ולא רצה להידחק בהמון .ענה לו ר יששכר-
דב' :עכשיו נהיר לי מדוע אין הרבנים מצטיינים בלמדנות...הרי בהר סיני עמדו ששים רבוא
יהודים ובוודאי הדוחק היה רב שם ,ברחו הרבנים מפני הדוחק ובאו אחרי מתן תורה ."...עוד
מסופר 315כי הוזכר פעם מאמרם של חז"ל שאין משיח בא בערב שבת ,נד ר' יששכר-דב רוקח
בראשו ואמר' :ולואי שיבוא בערב שבת ואנו כבר נמצא לו

תירוץ'316.

תכונה אחרת אופיינית לר' יששכר-דב רוקח היא התנגדותו למותרות .הוא מתואר כאדמו"ר שחי
בצניעות וחילק את כספי הפדיונות לצדקה 317.ר' יששכר-דב רוקח נהג לומר 318שהוא מתפרנס
מכספי ציבור ולכן עליו לנהוג בפשטות גמורה .עם זאת ,בקיץ נסע ,כמו אביו לפניו ,למרחצאות
מרפא ,דבר שהיה מקובל בקרב אדמו"רים

ורבנים319.

כשהתגלו קרעים בבגדי בנו ,ר' אהרן ,לא

קנה לו חדש אלא ציווה למסור את הבגד לתיקון באומרו' 320:גם לאבי ז"ל היו בגדים מטולאים'.
הוא עצמו מתואר כ'בעל לבוש נאה ומסודר [ ]...ללא רבב ,נקי ,מצוחצח

ומדוקדק'321

כהוכחה לאורח חייו הצנוע מספרת המסורת החסידית 322כי בחתונת בתו הניה עם ר' ברוך הגר
מוויז'ניץ323,

שהתקיימה בחצר בלז ,שאלו בני הבית חפצים יקרים ,כלי נוי ושטיחים לקשט את

החדרים .כשהגיע אבי החתן ,ר' ישראל הגר מוויז'ניץ ,אמר לו ר' יששכר-דב רוקח' :מחותן ,כל מה
שהמחותן רואה כאן זה לא שלי ,בני ביתי שאלו הכל אצל שכנים כדי להנות את המחותנים'.
עיקר פרסומו היה ,כאמור ,בזכות גדולתו בתורה .י' קלפהולץ כתב 324,כי ר' יששכר-דב רוקח לא
הסתיר מעולם את גדולתו בתורה בניגוד לאביו' ,שעשה הכל כדי להסתיר מעשיו ודעותיו מעין
רואים' .הבקיאות והלמדנות נחשבו בעיניו והוא נהג לבחון את בניו ונכדיו כל שבת ולפעמים גם
 314רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .74
 315א' פרנקל ,יחידי סגולה ,תל-אביב ,תשט"ז ,עמ'  ,153 – 149להלן :פרנקל (יחידי ,תשט"ז) ,עמ' .153
 316אנקדוטות נוספות המעידות על ההומור של ר' יששכר-דב רוקח ראו :שם וכן קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-
תשמ"ט) ,ג' ,עמ' שיא-שטו.
 317ראו :אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ'  ;57 – 56וונדר (מאורי ,תש"ן) ,עמ'  ;874קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-
תשמ"ט) ,ג' ,עמ' קג ,קו-קז;
 318שם ,עמ' רכט.
 319על נסיעותיו של ר' יששכר-דב רוקח לאתרי מרפא ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רל.
 320קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' קג ,קו-קז.
 321שם ,עמ' קיז.
 322קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' קב.
 323ר' ברוך הגר מוויז'ניץ-סרט ( ,)1963 – 1895מייסדה של חסידות סרט-ויז'ניץ ,ידוע בכינוי 'מקור ברוך' על
שם ספרו .ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ' שע; וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,ב',
עמ'  .20 – 17סרט שמה בפי היהודים של העיר סירט ( )Siretרומניה.
 324קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' לא ,עח.
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באמצע השבוע ,בגמרא ,רשי ,תוס' והלכות .ר' יששכר-דב רוקח היה מודע ללמדנותו הגבוהה
וצוטט כמי שאמר פעם לבניו' 325:אם תזכרו את חידושי ששמעתם ממני ,תוכלו להגיע למדרגות
גדולות בלימוד עד לגאונות' .אמירה זו מעידה כי היתה בו נטיה להתפארות עצמית .נטיה זו באה
לביטוי בסיפור נוסף שכתב י' לייזר 326:מסופר שבזמן מלחמת העולם הראשונה ,כאשר שהה ר'
יששכר-דב רוקח ברצפרט אשר בהונגריה ,אברכים רבים מצאו בביתו מסתור מפני גיוס לצבא.
יום אחד הגיעו לביתו ,ללא הודעה מוקדמת ,שוטרים כדי לבדוק את תעודותיהם של יושבי הבית.
'הלך רבינו ונכנס עמהם בדברים [ ]...באריכות ,ובינתיים ברחו משם כל החייבים ללכת לצבא []...
בתקופה ההיא התבטא פעם רבינו ואמר" :ווער קען נאך אזוי באהאלטן ווי איך" ,היינו להעמיד
את עצמו בסכנה בשביל יהודים" י' לייזר ,המביא דברים אלה ,חש בנימת ההתפארות שבהם
וראה צורך להסבירה .הוא מצא סימוכין לכך בספר 'נועם אלימלך' לר' אלימלך
שכתב כי 'יש שהצדיק משבח את עצמו וכוונתו לטובת

מליז'נסק327,

ישראל'328.

יחד עם היותו 'שר תורה' ולמדן מובהק ,ר' יששכר-דב רוקח נחן ביכולת לספר סיפורים ,וכמו אביו
וסבו לפניו גם הוא נודע כמספר סיפורים .בתו הניה ,שעלתה לארץ ,והתגוררה בתל-אביב ,כתבה
בזכרונותיה 329כי הוא השתמש באגדות רבות 'המתאימות לנשמות של הילדים

שאנו'330.

י' קלפהולץ תיאר את דמותו של יששכר-דב רוקח בהתאם למאפייני דמות הצדיק בספרות
השבחים החסידית ,אולם יש פעמים שמתגלות סתירות בין הרצון להלל לבין העובדות אותן מביא
י' קלפהולץ עצמו .אחת הדוגמאות היא האמירה ,שר' יששכר-דב רוקח לא התייחס בחומרה
לאדם החוטא 331.אמירה זו עומדת בניגוד לסיפור 332על אדם שביקש עצה מר' יששכר-דב רוקח
כיצד לנהוג עם רעייתו שאיננה מתנהגת בצניעות .האדמו"ר מבלז הטיף לו מוסר ואמר שהוא צריך
לעשות איתה מלחמה.

 325קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' נח.
 326לייזר (אורות ,תשס"ד) ,עמ' רפד.
 327ר' אלימלך וייסבלום מלז'נסק ( ,)1787 – 1717אדמו"ר ומנה יג חסידי בדור השלישי לחסידות בפולין .ראו
עליו :מ' אידלבוים ,רבי אלימלך מליזענסק :האיש ,פעלו וזמנו ,תל-אביב ,1940 ,להלן :אידלבוים (אלימלך,
 ;)1940ב' לנדוי ,הרבי ר' אלימלך מליזענסק :דרך חייו ופועלו לדורי דורות ,ירושלים ,תשכ"ג) ,להלו :לנדוי
(אלימלך ,תשכ"ג); ג ' נגאל' ,משנת החסידות בכתבי ר' אלימלך מליז'נסק ובית מדרשו' ,ירושלים ,תשל"ב,
להלן :נגאל (משנת ,תשל"ב); אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' רלב-רמא; וונדר (מאורי ,תשל"ח-
תשס"א) ,ב' ,עמ' .884 – 872
 328לייזר (אורות ,תשס"ד) ,הערה טו .וראו גם ציטוט דבריו של ר' יששכר-דב רוקח' :אין בלבם של הצדיקים
האמיתיים שמץ של גאוה כי הם משרישים בהכרתם כי כל מה שהגיעו אליו הוא עבור כלל ישראל' ,קלפהולץ
(אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' קעב.
 329קונטרס כ"ב מר-חשון  :ליומא דהילולא של כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא ,ירושלים ,תשל"ה ,עמ' קלה-קלז,
להלן :קונטרס (תשל"ה).
 330על ר' יששכר-דב רוקח כמספר סיפורים ראו גם :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' קסא ,קסט ,קעד,
ר ,רח; בומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קמא.
 331קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' ריח.
 332שם ,עמ' קפ.
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דוגמא נוספת היא תיאורו של ר' יששכר-דב רוקח כאיש נעים הליכות עם משפחתו' :הליכותיו של
מרן עם בני ביתו היו בנועם ועל ידי סיפור אמרה או משל שהיו נחרתים בלב';' 333לא הטיל אימה
יתרה בביתו אבל בני משפחתו עמדו לפניו ביראת כבוד .היה מתון בדיבורו ובמעשיו' 334אמירות
אלו אינן עולות בקנה אחד עם הסיפור 335על פגישתו של ר' יששכר-דב רוקח עם צעיר שרצה
להמיר את דתו .י' קלפהולץ כתב כי לאחר ששמע על רצונו של הצעיר ,ציוה לפתוח את כל הדלתות
ולקרוא לכל מי שהיה בחדר הסמוך ובחצר 'וכן ציוה לקרוא לאנשי ביתו וצעק בקול" :אתם
אשמים באופנות שלכם ובפריצות "...כמו כן אמירות אלה מנוגדות למנהגו של ר' יששכר-דב רוקח
לבדוק כל בגד חדש או שמלה חדשה שבנותיו תפרו להן .כשהבגדים לא היו לרצונו ,ציווה על
משמשו לקרוע אותם

לגזרים336.

בנוסף ,אל מול כותבים מבית בלז המתארים בהערצה את תכונותיו של ר' יששכר-דב רוקח,
מצויים מספר תיאורים לא מחמיאים שלו בכתביהם של כותבים חסידים שאינם נמנים על חסידי
בלז .יהושע טברסקי ,בן למשפחת אדמו"רי מכנובקה ,תאר את ר' יששכר-דב רוקח עם

חסידיו337:

'[ ]...הובאנו אל חדרו של האדמו"ר .בפתח החדר עמד קהל רב [ ]...על מפתן הדלת עמד הרבי
בכבודו ובעצמו ,ופניו אל הקהל .בידו החזיק אבנט ,שהניפו בלי הרף וגער בנדחפים וקרא להם:
גייצט! גייצט! כלומר ,לכו ,לכו! [ ]...נראה היה שנהנו מצניפתו של אבנט הרבי מסביב לראשיהם.
הם ראו במגעה של החגורה בגופם כמין סגולה מיוחדת ,וכל אחד מהנקהלים נכסף למגע זה'.
מתאור זה מצטיירת דמותו של ר' יששכר-דב רוקח כאדמו"ר המגלה תקיפות כלפי קהל חסידיו
המעריץ.
כותב אחר הוא ר' יצחק נחום טברסקי משפיקוב ,שלפני נישואיו עם שבע (בת שבע) בתו של ר'
יששכר-דב רוקח ,כתב איגרת לסופר י' דינזון בוורשה ובה כתב על חותנו

העתידי338:

'ועל

המנהגים הללו יעמוד למשמר מחותני ,זהו האינקביזיטור הגדול אשר לא יגרע עין מכל תנועה
קלה של אנשי ביתו ,אנשי עירו וכללות חסידיו....מה שמחותני הוא אדם חזק ,איש קשה ,אוהב
שיהיה הכל כרצונו ,קפדן ,ומפיל חתיתו על כל הסובבים אותו [ ]...צריך להיכנע לפניו ולקבל את
מרותו ולבטל רצוני מפני רצונו'.
 333שם ,עמ' סא.
 334שם ,עמ' קיח
 335נספח ג' ,סיפור .16
 336קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רסח; גוטמן (מגבורי ,תשי"ב) ,עמ'  ;113ר' יששכר-דב רוקח
הקפיד מאד על לבושן של נשות בלז ועל גילוח ראשן .בקול קורא שפרסם ,אף כתב כי בבית שבו מצויה אשה
ההולכת בגילוי ראש ,או בגילוי בשר (מחשוף ושרוולים קצרים) אסור להתפלל כיוון שמתקיים בו דין טומאה
וערווה .ראו :נספח ג' .2-גם י' מרגושס כתב על הפחד שהטיל ר' יששכר-דב רוקח על בני משפחתו ועל יושבי
החצר .ראו :מרגושס (זכרונות ,)1936 ,עמ' .22 – 21
 337טברסקי (בחצר ,תשל"ט) ,עמ' .124
 338אסף (נאחז ,)2006 ,עמ' .343
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לטענתו של ד' אסף 339,חתונה זו בין משפחות טברסקי ורוקח עומדת מאחורי תיאור החתונה
ברומן של י"י זינגר' ,יושע עגל' 340.לדברי ד' אסף ,תיאור החתונה בין סרלה ,בתו של הרבי
מניישאווא ,לבין נחומצ'י ,בנו של הרבי מראכמאניווקא ,מבוסס על הווי אותנטי של חצרות בלז
וצ'רנוביל בראשית המאה העשרים.
ואכן ,למרות שי"י זינגר מקצין את דמותו של הגיבור ,ר' מלך מניישאווא ,ייתכן מאד שר' יששכר-
דב רוקח שימש לו השראה והוא שרטט את בן דמותו הספרותי על פי תכונות מובהקות של הדמות
המציאותית.

ד .2.2.דמותו כצדיק

341

ר' יששכר-דב רוקח התפרסם הרבה יותר כתלמיד חכם מאשר כצדיק .הוא היה האדמו"ר היחיד
מבית בלז שרשם את חידושי התורה שלו ולולא הועלמו ממנו ייתכן שהיו רואים אור בכתובים.
יחד עם זאת ,דמותו לא היתה יכולה להיות שלמה ללא הצגת יכולותיו כצדיק .הזכרון הקולקטיבי
של חסידות בלז לא יכול היה להשלים עם מה שעשוי להיתפש כפגם או חסר בדמות האדמו"ר.
לכן ,התעורר צורך להסביר את מיעוט פעולותיו כצדיק .י' קלפהולץ ציטט 342את גדולי הדור
שאמרו על ר' יששכר-דב רוקח 'שהוא נעזר בפלפולים כדי להסתיר באמצעותם את מדרגותיו
הגדולות [ ]....הוא עמל להסתיר את חסידותו [ ]...הסתיר את ידיעותיו בנסתר' .י' קלפהולץ אף
הסתמך על התלמוד כדי להסביר מהיכן שאב ר' יששכר-דב רוקח את מדרגותיו בחסידות .הוא
ציטט את דברי ר' פנחס בן יאיר 343שאמר כי הדברים המביאים לידי רוח הקודש הם :תורה,
זהירות ,זריזות ,קדושה ,ענווה ,יראת החטא ,חסידות' .וכל המעלות הללו התמזגו כולם במהרי"ד
(מורנו הרב יששכר-דב – ע.נ ).עד שאבריו וגידיו הזדככו והגיעו למדרגת רוח

הקודש344'.

 339אסף (נאחז ,)2006 ,עמ'  319הערה .9
 340י"י זינגר ,יושע עגל ,תל-אביב ,1988 ,להלן :זינגר (יושע עגל.)1988 ,
 341המקורות העוסקים בר' יששכר-דב רוקח אינם מתייחסים לפעילותו כצדיק למעט י' קלפהולץ שמקדיש לה
שלושה פרקים בספרו עליו .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רעח-שז .הסיפורים בנספח ג',
בעבודה זו הם בעיקרם לקט אנקדוטות מתוך פרקים אלה.
 342קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' צט.
 343ר' פנחס בן יאיר – תנא בדור החמישי ,חתנו של ר' שמעון בר יוחאי .ראו עליו :מ' מרגליות (עורך),
אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים ,תל-אביב ,2006 ,להלן :מרגליות (התלמוד ,)2006 ,ב' ,עמ' – 296
.297
 344קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רעח .דברי ר' פנחס בן יאיר מובאים במסכת עבודה זרה א',
כ'' :אמר פנחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות זהירות מביאה לידי זריזות זריזות מביאה לידי נקיות נקיות
מביאה לידי פרישות פרישות מביאה לידי טהרה טהרה מביאה לידי חסידות חסידות מביאה לידי ענוה ענוה
מביאה לידי יראת חטא יראת חטא מביאה לידי קדושה קדושה מביאה לידי רוח הקודש'.
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ד .1.2.2.כוח הריפוי
ר' יששכר-דב רוקח הגדיר את המקור לכוח הריפוי שלו ,בפגישה עם חסיד שבא אליו בבקשת
מרפא 345.אותו חסיד התאונן בפני ר' יששכר-דב רוקח על כאב ברגליו .אמר לו האדמו"ר
להשתמש בבקבוק מים מחומם והחסיד השיב שכבר עשה זאת ולא הואיל .גער בו הרבי' :מה אתה
חושב ,אם בא חסיד לשאול ממני עצה פותחים לי את השמים ואומרים לי מה לענות? לא ,אלא
רק נותנים לי סיעתא דשמיא שהעצה הנכונה תעלה במוחי במושכל ראשון .ואם עלה במוחי כך
במושכל ראשון סימן הוא שהיא העצה הנכונה ועליך לשוב ולעשותה' .סיפור זה מעיד על יחסו
השכלתני של ר' יששכר-דב רוקח לאמונה בכוח הריפוי שלו .לדידו ,כוח הריפוי טמון בעצה הנכונה
שיתן למבקש מרפא .עצה כזו נתן לר' דב בעריש מצ'ביניה שהתלונן על כאבים בכיס המרה .ר'
יששכר-דב רוקח אמר לו להימנע מלגעת במקום הכאב ור' דב בעריש העיד כי כבר עשרים וחמש
שנה הוא ממלא אחרי עצה זו ואין לו כאבים 346.עצות נוספות שנתן ר' יששכר-דב רוקח למבקשים
מרפא היו פרי ההיגיון הצרוף :להוריו של ילד חולה אמר להחליף את הרופא המטפל 347,ולהוריה
של נערה חולה הורה למצוא לה שידוך 348.בשני המקרים החולים החלימו ממחלתם.
פעמים השתמש ר' יששכר-דב רוקח בכוחה של תפילה .ר' מרדכי מבילגוריי 349,בנו של ר' יששכר-
דב רוקח מנישואיו השניים סיפר 350כי יום אחד הגיעו לאביו שתי נשים עם אביהן המבוגר
והמשותק שגם כוח הדיבור ניטל ממנו .הן אמרו כי הרופאים אמרו נואש והציעו להן לנסוע לבלז.
ר' יששכר-דב רוקח ציווה להושיב את האב על כסא ,להביא סידור תפילה והורה לאב לומר איתו
את תפילת 'אדון עולם' .החולה פצה את פיו ,אמר את כל התפילה עד סופה ואחר התחיל להזיז
איבריו' .ציווה מרן שיסעו אתו למקום מסוים וישהה שם כמה חודשים ויראו שהוא מתרפא לאט
לאט ואחרי זה יסע לביתו'.
המסורת החסידית מייחסת לר' יששכר-דב רוקח כוחות ריפוי בעזרת מגע יד .מסופר 351כי נכדו
סבל מכאבים באצבעו ור' יששכר-דב רוקח משש את ידו של הנכד והכאבים חלפו .עוד

מסופר352

כי ביומן זכרונותיו של אדם פלוני היה כתוב כי זכור לו שבגיל ארבע לא יכול היה ללכת ואביו

 345ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלח-קלט.
 346נספח ג' ,סיפור .17
 347נספח ג' ,סיפור .24
 348נספח ג' ,סיפור .25
 349ר' מרדכי מבילגוריי ( ,)1949 – 1902רב העיר בילגוריי משנת  1926ועד מלחמת העולם השניה ,אביו של
האדמו"ר הנוכחי של חצר בלז ,יששכר-דב רוקח  .בתקופת השואה התלווה לר' אהרן רוקח במנוסתו מאירופה
לישראל .על ר' מרדכי מבילגוריי ראו :א' סורסקי ,מרביצי תורה מעולם החסידות ,בני ברק ,1989 ,ז' להלן:
סורסקי (מרביצי ,)1989 ,ז' ,עמ' קט-קלו; בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .178 – 173
 350נספח ג' ,סיפור  .19סיפורים נוספים על ריפוי אלם בעזרת תפילה ראו :נספח ג' ,סיפור .21 ,20
 351נספח ג' ,סיפור .27
 352נספח ג' ,סיפור .28
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לקחו לבלז .ר' יששכר-דב רוקח מישש את רגלו 'וכשבאתי לעיר זאלקאוו 353הלכתי כבר כאחד
האדם'.
שיטת ריפוי אחרת של ר' יששכר-דב רוקח מבוססת על עקרון של תרגילי פיזיותרפיה .מסופר 354כי
ר' משה מחוסט 355שהה בבלז בחורף ,החליק על הקרח ונחבל בידו הימנית מבלי יכולת להזיזה.
בליל שבת כיבדו ר' יששכר-דב רוקח שיברך על היין .כשהושיט את ידו אל כוס היין שהגיש לו,
הרחיקה ר' יששכר-דב רוקח והוא נאלץ לפשוט את ידו .כך מספר פעמים 'עד שרבי משה פשט ידו
לכל אורך השולחן ולא חש עוד ייסורים .ויהיה הדבר לפלא'.
כוח הריפוי של ר' יששכר-דב רוקח היה משולב לעיתים ביכולת ראיית העתיד שלו .מסופר 356על
חולה מסוכן שנתקף בולמוס אכילה והגיע לר' יששכר-דב רוקח .הוא ציוה לקחתו לרופא מסוים
בווינה והורה לתת לו בדרך כל מאכל שיחפוץ בו .החולה חפץ בציפור אותה ראה באחת התחנות
בדרך ולפי מצוות האדמו"ר מבלז ,קיבל אותה למאכל .כשהגיעו לווינה ,אמר הרופא שאכילת
ציפור מסויימת תביא מזור' .ואז גברה התפעלותם ותדהמתם בראותם כי מעוף זה אמנם אכל
החולה בדרך ,ולזאת כוון רבינו הק' ברוח קדשו'.
ריפוי פלאי מיוחס לר' יששכר-דב רוקח גם כאשר למראית עין איננו פועל בענין .מסופר 357כי פעם
מצאו את ר' שמעלקי גלאס מלאשצ'וב ( 358,)Łaszczówאחרי תיקון חצות שרוע על הארץ ללא
הכרה .רופאים שהוזעקו למקום לא יכלו להעירו' .הודיעו על כך למרן ובאורח פלא התעורר מיד
מעלפונו' .לאחר שר' שמעלקי גלאס חזר לאיתנו אמרו הרופאים 'כאן רואים בחוש שמישהו עזר לו
מחוץ לדרך הטבע והיה זה ממש נס מן השמים' .סיפור זה חסר פרטים רבים :לא ברור היכן נפל ר'
שמעלקי האם בעירו או בבלז ,איך הודיעו על המקרה לר' יששכר-דב רוקח ומה היתה תגובתו .אין
קשר בין החלמתו של ר' שמעלקי גלאס לבין פעולה כלשהיא של ר' יששכר-דב רוקח ולמעט דברי
הרופאים אין דבר המעיד על ריפוי פלאי בהתערבותו של ר' יששכר-דב רוקח .אלא שהמסורת
החסידית מסתפקת בדבריהם של מי שנחשבים אנשי מדע ,המודים בכוחות שהם למעלה
מהשגתם ,כדי לחזק את האמונה ביכולות המרפא הפלאיות של ר' יששכר-דב רוקח.

 353זולקייב ( ,)Żółkiewעיר במחוז לבוב באוקראינה ,היום נקראת ז'ובקבה.
 354נספח ג' ,סיפור .29
 355ר' משה גרינוולד מחוסט ( )1910 – 1858מגדולי רבני הונגריה ,ידוע בחיבורו 'ערוגות הבושם' ,ראו עליו:
מ"י כ"ץ ,תולדות ערוגות הבושם ,ברוקלין ,תשל"ט ,להלן :כ"ץ (ערוגות ,תשל"ט) .העיר חוסט ( )Chustנמצאת
באוקראינה המערבית.
 356נספח ג' ,סיפור  .26סיפור נוסף על ריפוי משולב בידיעת עתיד ראו :נספח ג' ,סיפור .22
 357נספח ג' ,סיפור .23
 358עיר במחוז טומשוב לובלסקי באזור לובלין ,פולין.
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ד .2.2.2.ידיעה וראיה פלאיות
המסורת החסידית ייחסה לר' יששכר-דב רוקח יכולת ראיה וידיעה פלאית כבר בילדותו.
מסופר 359כי לאחר פטירת סבו ,ר' שלום רוקח ,סיפר כי ראה את אביו ,ר' יהושע רוקח ,לומד עם
סבו ז"ל .מששמע זאת אביו גער בו' :לא כל מה שרואים צריכים לספר' .עוד מסופר 360כי בשנה
הראשונה לכהונתו כאדמו"ר ,אביו היה מתגלה אליו בהקיץ .לא רק את אביו וסבו ראה בהקיץ כי
אם גם את בני משפחות חסידיו .המסורת החסידית מספרת 361כי ר' ברוך ירוטשובר 362,שנמנה על
חבורת היושבים בבלז ,למד משניות ביום השנה של אביו כשלפתע נכנס לחדר ר' יששכר-דב רוקח
ואמר לו בכעס 'למה הנך מביא אלי את אביך ואת זקנך'.
בזכות יכולת הראיה הפלאית שלו הוא ראה רוחות מתים גם אם התגלו בדמות בעל חיים.
מסופר 363כי באחד הלילות ראה כלב בחצר ביתו וציווה לגרשו .למחרת אמר כי היה זה פלוני
שהלך לעולמו ,תלמיד חכם ועשיר שבחייו נהה אחר ההשכלה 'ומפני שהיה פעם אצל זקני יש לו
זכות שבא לכאן ,אבל היה מוכרח לבוא בדמות כלב' .ניתן להפריך בקלות שני סיפורים אלה על
יכולת הידיעה והראיה הפלאית של ר' יששכר-דב רוקח .סביר שידע מתי יום השנה למות אביו של
ר' ברוך ירוטשובר ,וסביר שהכלב בחצרו היה כלב רחוב רגיל ומצוי .אלא שהמסורת החסידית
מבית בלז איננה מחפשת הסברים רציונליים ואיננה מערערת על היכולות הפלאיות של ר' יששכר-
דב רוקח .הן מוצגות ללא פקפוק כנדבך בבניית דמות הצדיק שלו.
עם זאת ,ר' יישכר-דב רוקח מצוי במדרגה נמוכה מאביו וסבו ביכולותיו הפלאיות שכן הוא לא
זכה לגילוי אליהו בהקיץ ,כפי שזכה לו סבו ,ר' שלום רוקח ,ואף לא לגילוי אליהו בחלום כפי
שארע לאביו ,ר' יהושע רוקח .הצדיק היחיד שנגלה לו בחלום הוא ר' חיים הלברשטם  -הרבי
מצאנז364.

יכולת הידיעה והראיה הפלאית המיוחסות לר' יששכר-דב רוקח איפשרו לו לראות עבר ,הווה
נסתר ועתיד .על אף שמעולם לא היה בירושלים ,אמר 365כי הוא מכיר את מראהו של הכותל על
כל חלקיו ,לרבות אלה הנסתרים' :בפנים הכותל יש דלת אחת שאין רואים אותה וגם את הדלת

 359קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' יג.
 360שם ,עמ' סז.
 361נספח ג' ,סיפור .12
 362ראו עליו :רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .187 – 186
 363קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' קמו.
 364נספח ג' ,סיפור .11
 365נספח ג' ,סיפור .13
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הזו אני מכיר" .היתה לו יכולת לקרוא את מחשבותיהם של הסובבים אותו .מסופר 366כי פעמים
בעת הסעודה היה גוער בחסידיו' :עמדו במחשבות טהורות ואל תבלבלו אותי במחשבותיכם'.
ראיית העבר הפלאית של ר' יששכר-דב רוקח גם היא היתה בדרגה נמוכה יותר מזו של אבותיו
שכן איפשרה לו לראות ארועים שהתרחשו בעבר הקרוב בלבד .מסופר 367כי אחד מחסידיו עוכב
בגבול ולא הורשה לנסוע לבלז .למחרת יעץ לו אחד ממכריו להחליף את בגדיו ולומר לשומרים
שהוא גר סמוך לגבול .התחבולה הצליחה וכאשר הגיע לבלז אמר לו ר' יששכר-דב רוקח' :שינוי
השם הוא סגולה שנותנים לחולה ,כמו כן הוא סגולה לדברים נוספים'.
עוד מסופר 368כי ר' ברוך ירוטשובר שתה פעם חלב ואחר כך חש טעם בשר בין השיניים למרות
שעברו שש שעות מאז אכל בשר .כאשר נכנס לר' יששכר-דב רוקח ,מצאו משוחח עם אנשי ביתו
ובין השאר אמר 'זה בדיוק כמו מי ששותה חלב אחרי שעברו שש שעות מאז אכל בשר ולפתע
מוצא בשר בין השיניים' .בשני הסיפורים מדובר באמירות כלליות או אקראיות ,שנמצאו
'מתאימות' לארוע ונתפשו על ידי המסורת החסידית כידיעה פלאית של

העבר369.

גם המסורות החסידיות על יכולת חיזוי העתיד של ר' יששכר-דב רוקח ,מאופיינות ברפיפות שבין
הארוע לבין יכולותיו הפלאיות .מסופר 370כי אחד מחסידיו נכנס אליו בערב ראש חודש לבקש
ברכה לפני נסיעה .אמר לו ר' יששכר-דב רוקח שביום שהקריבו בו קרבן מוסף ,משפיע הרבי על
החסידים .החליט האיש לבטל את נסיעתו ולאחר מכן נודע שאנשי צבא עצרו את העגלה בה
התכוון לנסוע ובדקו את תעודות הנוסעים ו'אירע נס שלא נסע ,כי תעודותיו לא היו כשרות'.
עוד מסופר 371כי בהיותו בראצפרט בזמן מלחמת העולם הראשונה שמע כי מדברים על הצהרת
בלפור והיה שם בחור ששמח מאד .אמר לו ר' יששכר-דב רוקח 'מה אתה שמח ,הלא בין כך ובין
כך תסע לארה"ב' .ואמנם אותו בחור ,היגר לארה"ב לאחר מלחמת העולם השניה.
כמו אבותיו לפניו ,גם ר' יששכר-דב רוקח נחן ,על פי המסורות החסידיות ,ביכולת לקרוא בפתקים
שקיבל את מה שלא היה כתוב בהם ,ולעמוד על אופיו של מי שכתבם .בענין זה י' קלפהולץ
ציטט 372את ר' אהרן רוקח ,האדמו"ר הרביעי של חצר בלז ,ובנו של ר' יששכר-דב רוקח ,שאמר
על אביו כי 'על-ידי הפתקא שהגישו לו הכיר את האדם מכל צדדיו' .י' קלפהולץ כתב עוד כי 'מרן
מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).סיפר בענין זה דברים נפלאים והוסיף שאנשים חשבו שיש בכך
 366נספח ג' ,סיפור  . 9סיפורים נוספים על קריאת מחשבות ועל ראיית הווה נסתר ראו :נספח ג' ,סיפורים ,4
.10
 367נספח ג' ,סיפור .5
 368נספח ג' ,סיפור .8
 369סיפור בעל אופי דומה על ידיעת עבר ראו :נספח ג' ,סיפורים .2 ,1
 371נספח ג' ,סיפור  .7עוד על ידיעת עתיד ,ראו :נספח ג' ,סיפור .3
 372נספח ג' סיפור .30
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מופת אולם באמת אין זה מופת כלל' .ר' אהרן רוקח יצר אבחנה בין האדם הפשוט לבין הצדיק
בכל הנוגע לתפישת המופת והכותבים החסידיים הלכו בעקבותיה.
המסורת החסידית מספרת 373על אחד מחסידי בלז שהשטריימל שלו נגנב בערב יום כיפור .ר'
יששכר-דב רוקח הורה לו ללכת לאכסניה מסוימת לחפש בחפציו של חסיד פלוני ,שם ימצא את
השטריימל הגנוב ,וכך היה .דבר זה נחשב למופת בעיני החסיד אך ר' יששכר-דב רוקח אמר לו כי
אותו אברך בא אליו בערב יום כיפור וביקש ברכה להצלחה .הבקשה עוררה חשד שכן לאיזו
הצלחה מחכה איש ביום כיפור? לכן שאל אותו היכן הוא מתאכסן ו'כאשר סיפרת לי על הגניבה
ידעתי שידו של אותו אדם היתה בדבר' .א"י ברומברג סיים את הסיפור בנקודה זו אולם י'
קלפהולץ בחר להוסיף פסקה שנועדה להעצים את מוטיב הידיעה הפלאית של ר' יששכר-דב
רוקח' :באותו ענין שמעתי ממרן מהר"א שאמר" :האיש הזה נתן פתקא לאבי ,הכיר בו אבי שהוא
אדם שאוהב לקחת בהשאלה ,לכן שאלו איפה הוא מתאכסן"'.
סיפור זה מדגים את המתח שבין ההסבר הרציונלי לבין נטייתה של המסורת החסידית להאדרת
דמות הצדיק .לכאורה ,ר' יששכר-דב רוקח הסביר לחסיד באופן רציונלי כיצד מצא את הגנב,
בדומה לקוסם המסביר את הפרקטיקה של מעשה הקסם .מה שנדמה לחסיד כמופת לא היה אלא
הסקת מסקנות הגיונית של אדם בעל עין חדה ואבחנה דקה .יחד עם זאת ,ר' אהרן רוקח התעלם
מההסבר המופיע בסיפור וייחס לאביו יכולת ראיה פלאית .מעמדו של ר' אהרן רוקח כאדמו"ר
הרביעי של חצר בלז ,העניק לדבריו תוקף בלתי ניתן לערעור ועדות השמיעה של י' קלפהולץ
הוסיפה לסיפור אמינות .כך ,בזכרון הקולקטיבי של חסידות בלז ,צרובה דמותו של ר' יששכר-דב
רוקח כמי שראה נסתרות

בפתקים374.

ד .3.2.2.בעל מופתים
המסורת החסידית מבית בלז מתארת את ר' יששכר-דב רוקח כאחד 'מגדולי בעלי המופת
בישראל' 375ומוסיפה כי 'אגדות רבות מסופרות על המופתים הגלויים ועל מעשים שלא כדרך
הטבע שנעשו על ידי מרן [ ]...כמוהו כאבותיו לא יצא מפיו דיבור לשווא וכל ברכותיו נתקיימו
במלואן 376'.הניסיון לתאר את ר' יששכר-דב רוקח כחוליה בשרשרת של בעלי מופתים עומד
בסתירה לדבריו של ר' יששכר-דב רוקח עצמו .לאחר פטירת אחיו ,ר' נפתלי מנאוורי

 373ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קמ; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רצב.
 374סיפורים נוספים על יכולת הראיה הפלאית של ר' יששכר-דב רוקח בפתקים ראו :נספח ג' ,סיפורים .15 ,14
 375קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רצג
 376שם ,שם.
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( 377)Nawariaשהיו לו מוניטין כאיש קדוש בעל יכולת להחיות מתים 378,אמר ר' יששכר-דב
רוקח379:

'אבינו ז"ל השאיר לנו כוח אפילו להחיות מתים ,אבל מי ישתמש בזה – לא אני ולא

אחי' .הוא אמנם הצהיר שנחן ביכולות פלאיות אולם באותה נשימה הבהיר שלא יעשה בהן
שימוש ובדרך אגב גם ביטל את המוניטין שיצאו לאחיו כמחייה מתים.
המסורת החסידית מבית בלז לא יכולה להרשות לעצמה לשלול את קיומן של יכולות פלאיות,
שכן זוהי פגיעה בשלמות דמותו של ר' יששכר-דב רוקח כצדיק .יחד עם זאת ,היא נאלצה למצוא
הסבר למיעוט סיפורי המופתים שיוחסו לו ולכן י' קלפהולץ כתב 380כי ר' יששכר-דב רוקח 'נהג
להלביש את הישועות שפעל עבור האנשים שבאו אליו בלבוש טבעי' .כך קיבלה פעילותו של ר'
יששכר-רוקח כבעל מופתים כסות מודרנית שתתקבל גם על דעתו של המפקפק בקיומם של
מופתים .כך ניתן לייחס ארועים שמוגדרים 'נס' לפעילות על טבעית של ר' יששכר-דב רוקח
ולשמור על שלמות דמותו כצדיק.
אחד הסיפורים המדגים זאת 381מגולל את קורותיו של חסיד בלז שגויס לצבא ובא לבקש את
ברכתו של ר' יששכר-דב רוקח .האדמו"ר ברכו ואמר לו להניח תפילין כי הם יגנו עליו .בחוזרו
לגדוד בו שירת הוא עשה כדברי האדמו"ר מבלז והניח תפילין .קצין גוי שעבר שם חשב שהתפילין
הן מכשיר אלחוט ושהאיש מרגל וציווה לאסרו .הוא נחקר ,במקרה על ידי חוקר יהודי ,שידע
תפילין מה הן ושחררו .בחזרתו לא מצא את הפלוגה שלו והתברר כי נשלחה לקו הראשון ואף
חייל לא חזר ממנה' .אז הבין האיש דברי קודשו של מרן שאמר לו שזכות התפילין תגן עליו'.
הסיפור מציג את כוח הראיה המופלאה של ר' יששכר-דב רוקח .הקשר בין דברי האדמו"ר לבין
סיפור ההצלה נוצר בראשו של החסיד ,על אף שזהו קשר מקרי ואקראי.
סיפור ברוח דומה 382הוא סיפורו של ר' מאיר פויגל ,חסיד בלז ,שחי בנארול

(383) Narol

ופחד מגוי

שבנה את ביתו בשכנות ואיים כי לא ירשה לר' מאיר לשיר בשבת .ר' יששכר-דב רוקח הרגיע
אותו' :אל תפחד ,אתה תמשיך לשיר זמירות והוא לא ישמע' .לאחר זמן קצר מת הגוי.
שני הסיפורים מלאים בפרטים מציאותיים  -שמות האנשים ,מקום מגוריהם ,שירות בצבא ,הנחת
תפילין .פרטי מציאות אלה נועדו ליצור אמינות לסיפור ,לחזק את הקשר בין ברכתו של הצדיק
לבין הארוע או האסון שנמנע ולהציג את ר' יששכר-דב רוקח כבעל מופת.
 377כפר בגליציה המזרחית.
 378בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  ;38קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רצט.
 379שם ,שם.
 380שם ,עמ' ש.
 381קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' ש.
 382נספח ג' ,סיפור .31
 383עיר בדרום מזרח פולין ,סמוך לגבול אוקראינה ,למרגלות הרי הקרפטים.
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מופתים נוספים המיוחסים לר' יששכר-דב רוקח קשורים לכוח ברכתו ועצותיו .י' קלפהולץ
כתב 384כי ילדיו של ר' משה בצלאל רייך ,חסיד בלז ,לא האריכו ימים .כשעמד להיוולד לו ילד
נוסף אמר לו ר' יששכר-דב רוקח לקרוא לבן על שמה של אחת החיות ולקנות לו מיד תפילין ונתן
לו מטפחת לשמור בה את התפילין .נולד בן שחי בבני ברק לאורך ימים ושנים.
עוד מסופר 385מפי ר' יששכר-דב רוקח עצמו כי באה אליו אשה אחת לבקש שיפעל למען שחרור
בנה מהצבא והשאירה סכום כסף גדול .הוא הבין שהיא בטוחה שכך תבוא לה ישועה ורצה
להחזיר לה את הכסף אך לא הצליח למוצאה' .והיתה לי עבודה קשה ,וב"ה שבנה שוחרר
מהצבא' .במונח 'עבודה' ,ר' יששכר-דב רוקח רמז על פעולות על טבעיות שבהן נקט ,והעובדה כי
הסיפור מובא מפיו מאשרת את יכולותיו הפלאיות ומסירה מהן כל פקפוק .כך רתמה המסורת
החסידית מבית בלז את ר' יששכר-דב רוקח עצמו לתהליך בניית דמותו כצדיק ,שגם בעידן
המודרני והשכלתני פעל שלא כדרך הטבע .בהקשר זה ראוי לצטט את דבריו של י' קלפהולץ על ר'
יששכר-דב רוקח' 386:על כל צרה שהתרגשה היה שופך נחלי דמעות בתפילתו כדי לבטלה' .אמירה
זו משלימה דברים שאמר ר' יששכר-דב רוקח על מהות הצדיק' :הצדיקים הגדולים אינם
מכחישים שהגיעו לדרגה מסוימת בעבודת ה' כי הם יודעים וצריכים לדעת זאת ולפי זה עליהם
לעבוד את ה' כי מאדם שמדרגתו גבוהה תובעים יותר' .אין ספק שר' יששכר-דב רוקח כיוון
בדברים אלה גם לעצמו והמסר הוא כי כוחו של הצדיק טמון בתפילתו והיא ורק היא יכולה
להושיע את החסיד הפשוט.

סיכום
ר' יששכר-דב רוקח נחרט בתולדות חסידות בלז כלוחם למען חיזוק האמונה והדת .הוא המשיך
את מאבקו של אביו ,ר' יהושע רוקח ,בהשכלה ובנוסף פתח חזית תקיפה נגד הציונות .תקופת
כהונתו כאדמו"ר זכורה כתקופה בה נחרבה חצר בלז בפעם הראשונה ,והוא נתפש כמי שקוממה
מהריסותיה והשיבה לתפארתה.
בתיאור דמותו התקיפה והחזקה ניכר ניסיון לעדן את הצדדים העשויים להיתפש כמגרעת .כל
המקורות העוסקים בקורותיו מצביעים על דמיונו לאביו באופיו ובמראהו החיצוני .כתוצאה,
נתפש ר' יששכר-דב רוקח כממשיכו של אביו לא רק בדרכו כי אם גם באישיותו ובאורח חייו.

 384קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג'  ,עמ' רצו .סיפור עם מוטיבים דומים על חסיד בלז אחר ,ר' מיכאל
שטרנפלד מווינה ,ראו :שם.
 385קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' רצט.
 386שם ,עמ' קעב.
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גאונותו בתורה היתה מן המפורסמות אך לא כך צדיקותו .עיסוק בפעילותו כצדיק נמצא רק
במקורות החסידיים מבית בלז וגם הם התקשו לייחס לו מופתים ויכולות פלאיות .הקשר
הרציונלי המתגלה לעינינו בין פעולותיו של ר' יששכר-דב רוקח לתוצאותיהן ,הנראות כמעשי פלא,
הינו ברוב הסיפורים מקרי .ר' יששכר-דב רוקח עצמו מסביר לעיתים את הרציונליות מאחורי
מעשים שנתפשו בעיני חסידיו כמופתים.
קריאה בקורתית של סיפורי הצדיקים המיוחסים לשלושת אדמו"רי בלז מגלה תהליך של ירידה
בדרגת הצדיקות .ר' שלום רוקח הוא התגלמות דמות הצדיק כפי שהיא מתוארת במסורות
החסידיות .אין ערעור על יכולותיו הפלאיות וקיים קשר ישיר בין מעשיו לניסים המיוחסים לו.
בנו ,ר' יהושע רוקח והאדמו"ר השני של חצר בלז ,מצוי במדרגה נמוכה יותר מבחינת מאפייניו
כצדיק .הקשר בין פעולותיו לישועות המיוחסות לו מתקיים רק בכוח האמונה של חסידיו.
אצל נכדו ,ר' יששכר-דב רוקח והאדמו"ר השלישי של חסידות בלז ,הקשר בין פעולותיו הפלאיות
כביכול לבין תוצאותיהן הוא אקראי ובמקרים רבים ניתן להסבר באופן רציונלי.
ירידת הדורות בשושלת האדמו"רים לבית בלז ניכרת גם במוטיב גילוי אליהו המופיע בסיפורים
אודותם .ר' שלום רוקח זכה לגילוי אליהו בהקיץ מספר פעמים .ר' יהושע רוקח זכה לגילוי אליהו
רק בחלום וגם אז – חלם שאליהו נגלה לאביו .ר' יששכר-דב רוקח כבר לא זכה לגילוי אליהו לא
בהקיץ ולא בחלום.
ניתן להצביע על תהליך הדרגתי של התאמת דמות הצדיק לעידן המודרני ולחשיבה הרציונלית
המאפיינת אותו .המוטיב העובר כחוט השני בין כל סיפורי הצדיקים – מר' שלום רוקח ועד ר'
יששכר-דב רוקח – הוא אמונתם של החסידים בכוחם ,והיא היא החומר המשמר של דמות הצדיק
המסורתית .בין הצדיק לחסידיו קיימים יחסי גומלין המאפשרים את קיומם של מופתים גם
בעידן המודרני :החסיד מאמין בישועה שתבוא מהצדיק ,והצדיק פועל ישועה מכוח אמונת
החסיד.
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פרק רביעי :קוים לתולדות חייו ולדמותו
של ר' אהרן רוקח מבלז
מבוא
פרק זה מציג את תרומתם של הסיפורים המופיעים במקורות השונים בבניית דמותו ההיסטורית
של ר' אהרן רוקח מבלז .הוא עוסק ביסודות הפואטיים המופיעים בסיפורים על קורות חייו של
הרבי מבלז ועל דמותו ,תוך התייחסות לנושאים ולמוטיבים ההגיוגרפיים המופיעים בהם .ניתוח
הסיפורים על ר' אהרן רוקח נעשה תוך השוואתם לעובדות ההיסטוריות מתוך קורות חייו.
הפרק מחולק לחמישה פרקי משנה בהתאם לתקופות חייו של ר' אהרן רוקח .1 :לידתו וילדותו;
 .2בחרותו עד התמנותו לאדמו"ר בבלז;  .3תקופת האדמו"רות בבלז עד פרוץ מלחמת העולם
השניה;  .4קורותיו בתקופת השואה בה נאלץ לעזוב את בלז ולנדוד באירופה עד הגיעו לארץ
בחודש פברואר  .5 ;1944תקופת חייו האחרונה בישראל.
כל פרק משנה מחולק לשניים .1 :הצגת העובדות הביוגרפיות;  .2דיון בסיפורים וניתוחם.

א .לידתו וילדותו1893 – 1880 :
א .1.ביוגרפיה
ר' אהרן רוקח נולד בבלז בחודש אלול תר"מ (אוגוסט  1,)1880ילד ראשון ובן בכור להוריו
ר' יששכר-דב רוקח והרבנית בתיה רוחמה .הוא נולד לאחר שתים עשרה שנות נישואין שבמהלכן
נולדו לבני הזוג מספר ילדים שנפטרו עם לידתם 2.ר' יששכר-דב רוקח והרבנית בתיה רוחמה
התגוררו בעשר השנים הראשונות לנישואיהם בצ'רנוביל ,בבית הורי הכלה ,ולאחר מכן עברו לבלז
לבית הורי החתן .שנתיים לאחר המעבר לבלז נולד ר' אהרן רוקח .הלידה היתה קשה אך עברה
בשלום ,ובואו לעולם של הילד ,אליו פיללו שנים כה רבות ,היה ארוע גדול בחסידות

בלז3.

 1קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יז; קונטרס כ"א אב ליומא דהילולא של כ"ק מרן מהר"א
מבעלזא זצוק"ל ,ירושלים ,תשל"ו (ללא שם מחבר) ,להלן :קונטרס ליומא (תשל"ו) ,עמ' ז'; אייכלר (והסנה,
תשמ"ד) ,עמ'  ;73פאדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ'  .492יש הגורסים כי נולד בי"ז טבת תר"מ ראו :אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' קעט; י' אלפסי ,מאורות מעולם החסידות ,ירושלים ,1991 ,להלן:
אלפסי (מאורות ,)1991 ,עמ'  ;335רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;76לפי גרסה שלישית ,נולד ר' אהרן רוקח
בשנת תרל"ח ( ) 1878בצ'רנוביל ראו :א"ז ראנד ,תולדות אנשי שם ,ניו יורק ,תש"י ,להלן :ראנד (תולדות,
תש"י) ,עמ'  .130אולם גרסה זו איננה מסתדרת עם המסורת המקובלת על אנשי בלז כי עברו שתים עשרה שנה
מיום נישואי ר' יששכר-דב רוקח לבתיה רוחמה בשנת  1868ועד לידת בנם הבכור ר' אהרן רוקח.
 2ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלב.
 3קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יח.
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י' קלפהולץ כתב כי עם היוודע דבר הולדתו של ר' אהרן רוקח ,הגיעו לבלז אורחים מקצוי הארץ
כדי לאחל מזל טוב לבעלי השמחה וביום ברית המילה של התינוק התקבצו בהמוניהם בבית
המדרש בבלז חסידים מהעיר ומחוצה לה.
הרך הנולד נקרא אהרן על שם סבה של אמו ,ר' אהרן טברסקי מצ'רנוביל ,שקרב אליו את ר'
יששכר-דב רוקח בימי שבתו בצ'רנוביל ,לימד אותו חסידות והשפיע עליו

רבות4.

אמו של ר' אהרן רוקח ,הרבנית בתיה רוחמה ,מתה עליו בילדותו בהיותו ילד רך כבן שלוש וחצי.
היא הלכה לעולמה ביום כ"א אדר תרמ"ד ,)18.3.1884( 5והותירה אחריה אותו ואת חנה רחל
אחותו הצעירה ממנו.לפי מקורות היסטוריים 6וחסידיים 7כאחד היה ר' אהרן ילד רציני שהשקיע
את כל זמנו בלימוד ומיעט באכילה ובשינה .לימים ,נעשתה סגפנותו לאחד המאפיינים הבולטים
של דמותו .ר' אהרן רוקח היה הנכד האהוב על סבו ,ר' יהושע רוקח ,גם מכיוון שנולד לאחר שנים
רבות של ציפיה לילד וגם משום שהיה בן בכור לר' יששכר-דב רוקח שסומן על ידי אביו כיורשו
העתידי על כס הנהגת חסידות בלז 8.מקורות חסידיים מבית בלז סיפרו 9כי הסב לימד את נכדו
ועסק רבות בחינוכו' :הרבי הזקן אהב את הנכד הפיקח והגאוני והירבה לחנכו וללמדו ,לבוחנו
ולנסותו בתלמודו [ .']...עוד סיפרו כי ר' יהושע רוקח ,שמראהו הטיל אימה על חסידיו ,היה
משתנה למראה נכדו' 10:בראותו את נכדו היו פניו הקדושים משתנות ובת צחוק של חיבה נראתה
עליהן .אל נכדו אהר'לי הוא משמיע רק דברי חיבה' .הנכד ,שגם דמה במראהו לסבו ,היה מקורב
אליו מאד' 11,כל ימי חייו של סבו לא זזה ידו מתוך ידו' 12.השנים בהן ר' אהרן רוקח הילד היה
סמוך אצל סבו ,נחשבות כ'תקופת הזהב' שלו ,שכן אלה היו השנים שבהן נחשף ל'עולם התורה
והיראה באור החסידות כפי הדרך שסלל האדמו"ר הגדול'.
גם אביו של ר' אהרן רוקח ,ר' יששכר-דב רוקח ,גילה יחס מיוחד לבנו הבכור .הוא קיוה לראות
בבנו התגשמות חיה של שאיפותיו ,וממשיך דרכו גם כתלמיד חכם וגאון בתורה וגם כמנהיג

 4על היחסים המיוחדים בין ר' יששכר-דב רוקח ור' אהרן טברסקי מצ'רנוביל ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-
תשמ"ט) ,ג' ,עמ' כא-ל.
 5קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יט.
 6י' אלפסי ,מאורות מעולם החסידות ,ירושלים ,1991 ,להלן :אלפסי (מאורות ,)1991 ,עמ'  ;336 – 335רובין
(חסידות ,)1974 ,עמ' .78 – 77
 7קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כא ,כג ,כה; קונטרס כ"א אב ליומא דהילולא של כ"ק מרן
מהר"א מבעלזא זצוק"ל ,ירושלים ,תשל"ו ,להלן :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' יא; שאל (תש"ל) ,עמ' 31
 8קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' כג-כה.
 9הציטוט מקלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כג; וראו גם :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' יא.
 10קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כג-כה.
 11שם ,שם.
 12שם ,עמ' כד-כה.
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חסידות בלז אחריו 13.כותבים מבית בלז סיפרו 14כי כאשר החל ר' אהרן רוקח לדבר ,שכר לו אביו
כמלמד את ר' אבנר מהובניב 15,וגם לימד אותו בעצמו.

א .2.סיפורים על לידתו וילדותו
סיפורי השבח על ילדותו של ר' אהרן רוקח מבלז שייכים לסיפורים הממוינים בספרות העממית
כאגדה 16קדם לידתית וכאגדה ביוגרפית 17.ד' נוי טען 18כי בתחום האגדה הקדם לידתית רווחים
סיפורים על עקרותה של אם הגיבור 19.מוטיב זה מופיע גם בסיפורים הקדם לידתיים על ר' אהרן
רוקח מבלז שנולד ,כאמור ,לאחר שתים עשרה שנות נישואין שבמהלכן נולדו להוריו מספר ילדים
שנפטרו עם לידתם.
על כך מספר י'

ברומברג20:

[ ]...אולם בדבר אחד לא שפר חלקו של ר' ישכר דב .כבר עברו כמה שנים לאחר
נישואיו ובן עדיין אין לו .אמנם נולדו לו ילדים אבל הם מתו בינקותם ולזרע של
קימא עדיין לא זכה .אביו האדמו"ר מבלז שבא לבקרו אמר אז על כך" :מה פלא
בדבר! אם בני רוצה להביא לעולם נשמות גבוהות אשר אינן יכולות להתקיים".
זהו סיפור על ניסיון למצוא סיבה מנחמת למות הילדים שנולדו .ר' יהושע רוקח ,האדמו"ר השני
של חצר בלז ואביו של ר' ישכר-דב רוקח ,אינו תמה על מותם .לדבריו ,מותם נגרם בשל רצונו של
אביהם בילד בעל נשמה מיוחדת וקדושה ,שרוחניותה כה גבוהה עד אשר איננה יכולה להתקיים

 13שם ,עמ' כ'.
 14שם ,עמ' כז; קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' טו.
 15אין בידינו פרטים על ר' אבנר מהובניב למעט העובדה שהיה ידוע כגדול בתורה ונודע כמשמשו בקודש של
ר' שלום מקמינקא ובן בית אצלו .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כ-כא.
 16אגדה על פי ד' נוי היא 'סיפור עם המתרחש במקום מסוים או בתקופה מסוימת ,לרוב עם גיבור מסוים ואין
לה אופי אוניברסלי כמו למעשייה' .ראו :נוי (מבוא ,תשכ"ו) ,עמ'  ;6 – 1נוי (תכנים ,תשל"ד) ,עמ' .29
 17חלוקה זו נעשתה בעקבות ד' נוי שסיווג את סיפורת השבחים היהודית לפי חמישה מאפיינים הקשורים
בקורות חייו של הגיבור .1 :מעשים שארעו לפני לידת הגיבור – האגדה הקדם-לידתית;  .2מעשים מתקופת
חייו – האגדה הביוגרפית;  .3מעשים שארעו אחרי פטירתו – האגדה שלאחר המוות;  .4מעשים הקשורים
בצאצאי הגיבור;  .5מעשים הקשורים בחפצי הגיבור .ראו :נוי (שבזי ,תשכ"ז) ,עמ'  ;431נוי (מבוא ,תשכ"ו),
עמ'  . 28 – 27על האגדה הביוגרפית ראו גם :יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .137 - 122
 18נוי (שבזי ,תשכ"ז) ,עמ' .110
 19ד' נוי מצטט בענין זה את חוקר הפולקלור הרוסי ו' פרופ ( )V. Proppשקבע חמישה עשר מאפיינים
במתכונת הביוגרפית של הגיבור העממי .מאפיין מס'  3הוא עקרות הקודמת ללידת הגיבור .ראו :נוי (תכנים,
תשל"ד) ,עמ'  .25 – 24על ו' פרופ ראוS. Sim (ed.) The A-Z Guide to Modern Literary and Cultural :
 Theorists, London, 1995, pp. 327-330להלן :סים (פרופ .)1995 ,על עבודתו של ו' פרופ ראו :ה' יזון,
'האסכולה הפורמאליסטית במחקר הספרות העממית' ,הספרות  ,1972 – 1971 ,3עמ'  ,84 – 53להלן :יזון
(אסכולה.)1971 ,
 20ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלב.
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בעולם של גשמיות .דבריו של ר' יהושע רוקח מהווים גם רמז על מעלותיו של זה שעתיד להיוולד –
ר' אהרון רוקח – אשר אביו מצפה כי יהיה בעל נשמה גדולה.
מוטיב זה של רצון האב בבן זכר מיוחד מופיע בסיפור נוסף המתרחש לאחר שובם של ר' יששכר-
דב רוקח ורעייתו לחצר

בלז21:

הרבנית מרת בתיה רוחמה נכנסה פעם עם פתקא והגישה לחמיה מרן מהר"י
(מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ ).ואמרה" :אנשים מכל רחבי תבל הצריכים לישועה
באים לחמי והם נושעים מתפילתו – יתפלל-נא חמי בעדנו ,שניפקד בזרע של
קיימא" .ענה לה מרן" :מה אעשה ובעלך רוצה דוקא נשמה כזאת ,שלא היתה
בעולם ,זה חמש מאות שנה".
הסיפור כולל את אחד המוטיבים הנפוצים בסיפורת העממית ובסיפורי שבחים – עקרות ופניה אל
הצדיק בבקשת ישועה 22.זהו סיפור אנושי על אישה עקרה המתחננת ומבקשת מחותנה כי יתפלל
בעבורה והיא תפקד ותהרה כמו כל אותן נשים שזכו לברכתו .הצדיק ,ר' יהושע רוקח ,מבין ללבה
של כלתו ומציג לפניה את הקושי בבקשתה המתקשר למשאלת הלב של בנו ,שרוצה בבן זכר מיוחד,
בעל נשמה גדולה .הסיפור גם מציג את הסב הצדיק ,הרחום ,המנסה לפייס את כלתו מחד גיסא,
ומאידך גיסא ,מודה באוזלת ידו נוכח 'דרישותיו' של בנו.
ד' נוי כתב בהקשר אחר 23כי עקרותה של אם הגיבור היא 'תחליף סביל לסרובה הפעיל של הנשמה
הגדולה לנטוש את מקומה הנשגב' .כך נעשית עקרותה של הרבנית בתיה רוחמה ,לרמז מטרים
לנשמתו הגדולה ולקדושתו של הבן שעתיד להיוולד – ר' אהרן רוקח.
הרבנית בתיה רוחמה עשתה כל שביכולתה ,בהתאם לתפישת עולמה ,כדי להרות .י' קלפהולץ
סיפר24:

הרבנית לא חדלה מלהתפלל לריבונו-של עולם -כי יברך אותה בבן אשר לא יבייש
את אבותיו הקדושים .היא לא הסתפקה בתפילה גרידא ,ועשתה כל מה שבידה כדי
שתפילתה תתקבל .היא נהגה בחסידות יתירה ,גמלה חסד עם נשים עניות
והירבתה בצדקה .אחרי כמה שנים חזר מרן מטשרנוביל לבעלזא וכאמור בשנת
תר"מ נולד לו בנו מרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ.).
 21קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יח; בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  ;97פרלוב( ,בקדושתו,
תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ה.
 22יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ'  ; 433ג' נגאל ,הסיפורת החסידית ,ירושלים ,תשס"ב ,להלן :נגאל (הסיפורת,
תשס"ב) ,עמ' .81 – 77
 23נוי (שבזי ,תשכ"ז) ,עמ' .110
 24קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יח; שאל (תש"ל) ,עמ' .31
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ע' יסיף ציין בספרו 25כי לידת ילד גדול בתורה כשכר על מעשי צדקה היא מוטיב יהודי עממי נפוץ
עוד מתקופת חז"ל 26.מוטיב זה מופיע אף בספר 'שבחי האר"י בו נכתב על הוריו של האר"י כי 'היו
מתנהגים בחסידות גדולה והצנע לכת' 27.הסיפור על מעשי החסידות והצדקה שעשתה הרבנית
בתיה רוחמה במאמציה להרות ,מתאים למסורת ההגיוגרפית ויש בו רמז מטרים על גדולתו של
ר' אהרן רוקח העתיד להיוולד.
הולדתו של ר' אהרן רוקח מוצגת גם כפיצוי על אבדן חידושי תורה שכתב אביו ,ר' יששכר-דב
רוקח ,בשבתו אצל חותנו בטשרנוביל .על כך

מסופר28:

מרן (הכוונה לר' יששכר-דב רוקח – ע.נ ).שמר על חידושי התורה שכתב ,והיו
יקרים לו מאד .באחד הימים כאשר התכונן לנסוע לאביו לבעלזא ,ארז בין חפציו
את כתביו על מנת להראותם לאביו .כאשר בא לבעלזא ראה שהכתבים נעלמו
ואינם .הוא הצטער מאד ולא ידע את נפשו מרוב צער .כשנודע הדבר לאביו הצדיק,
קראו אליו ואמר לו :איתא בספר חסידים סימן שט"ז" :ונתתי להם בביתי וב ֹחמֹתי
יד ושם טוב מבנים ומבנות" – לא כל אדם זוכה לשני שולחנות ,דהיינו שיכתוב
ספרים ושיזכה גם לבנים ובנות .את הפסוק "זה תולדות אדם" פירש אבי ז"ל:
ספרו הטוב של האדם הם תולדותיו .ועתה בני ,אל ירע לבך על אבדן כתביך ,הריני
מבטיחך שתחת הכתבים שאבדו יהיו לך בנים כשרים וטובים' דברי אביו עודדוהו
והשכיחו מלבו את צערו והבטחת אביו עוררה בו שמחה רבה .כשחזר לטשרנוביל
נמצאו הכתבים .התברר שנכדי הצדיק רבי אהרן ביקשו לחמוד להם לצון – הוציאו
את הכתבים מאמתחתו בטרם יצא לדרך (והוא לא הרגיש בדבר) .אמר להם רבי
ישכר דוב ,שהוא מוחל להם על שציערו אותו וכן הוא מוותר על הכתבים שלקחו
מממנו ומרגע זה ואילך אינו חפץ בהם הואיל ואינו מוכן לוותר על ברכת אביו.
המוטיב של לידת ילד במקום דבר ערך שאבד מופיע כבר בספר 'שבחי הבעש"ט' .אליהו הנביא
נגלה לאביו של הבעש"ט לאחר שנשדד ממנו כל כספו ובישר לו כי יוולד לו בן 'שיאיר עיני
ישראל' 29.בניגוד לסיפור זה ,בו אבי הבעש"ט ממלא תפקיד פסיבי ,הסיפור על אבדן כתביו של ר'

 25יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .415
 26וכן ראו בתקציר נוי מוטיב מעשים עליהם מקבלים שכר – Q20 :חסידות ויראת שמים – Q40 ,אדיבות ,טוב
לב וגמילות חסדים .נוי (מבוא ,תשכ"ו) ,עמ'  .230השכר על מעשים אלה הוא בדרך כלל חומרי ,אולם
בסיפורים שלפנינו השכר יהיה לידת ר' אהרן רוקח.
 27כפיר (האר"י ,תשמ"ב) ,עמ' מא.
 28קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ד) ,ד' ,עמ' יז-יח; ברומברג (בלז ,תשט"ו) ,עמ' קלב; פרלוב (תשס"ז-
תשס"ח) ,א' ,עמ' ה-ו.
 29רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ'  .39הולדת הבן היא שכר גם על הימנעותו של ר' אליעזר מעבירה  -הוא
נמנע מקיום יחסים עם רעייתו הנכרית ,אותה השיא לו המלך .המוטיב של הולדת ילד כשכר על מעשה ,או על
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יששכר-דב רוקח מציג אותו כאקטיבי ,כמי שקיבל החלטה לא לקבל חזרה את כתביו כדי
שתתגשם ברכת אביו ,ר' יהושע רוקח .בסיפור יש שבח כפול :לר' יששכר-דב רוקח על כיבוד אב
ועל אמונו המוחלט בהתגשמות דברי אביו ,ולר' יהושע רוקח על ידיעה פלאית שהתגשמה.
ר' יהושע רוקח לא רק חזה את טיבו של התינוק העתיד להיוולד ,אלא אף הורה לבנו ,ר' יששכר-
דב רוקח ,לשנות מהרגליו כדי לזכות בילד .על כך

מסופר30:

בשבת אחת הבחין מרן מהר"י (מורנו הרב ר' יהושע– ע.נ) בבנו ,ר' יששכר-דב,
נושא בידיו סידור בדרכו לבית המדרש .והוא ,שהקפיד לא לטלטל בשבת למרות
שהתקינו ערובי חצרות בעיר ,פנה אליו ואמר' :אז די וועסט אויף הערן צו טראגן
וועט זי טראגען' (אם תפסיק לטלטל בשבת תזכה להתעברות – ע.נ.).
העצה הניבה את התוצאה הרצויה והרבנית בתיה רוחמה אכן הרתה .יש בסיפור זה משחק מילים
של ר' יהושע רוקח בין המילה'טראגן' שפירושה ביידיש לטלטל ובין המילה 'טראגען' – שפירושה
להיות בהריון' ,לסחוב' הריון .על פי ד' נוי 31,משחק מילים הוא אחד המאפיינים הצורניים של
הסיפור העממי .בחברה בה הסיפור נמסר בעל פה ,תפקיד משחק המילים הוא להיקלט באוזן
ולגרום הנאה .משחק המילים בסיפור זה ,נוסף על ההנאה שהוא גורם לקורא ,מציג את חריפות
מחשבתו ולשונו של ר' יהושע רוקח .כך נעשה הסיפור לסיפור שבח לר' יהושע רוקח על ראייתו
הפלאית (הוא חזה את לידת ר' אהרן רוקח) ואף על יכולתו המילולית וחריפותו.
לידתו של ר' אהרן רוקח עצמה נקשרה במסורות החסידיות של בית בלז כמרמזת על קדושת
הילד.

מסופר32:

כ שעמד מרן לצאת לאויר העולם הקשתה אמו בלידה .בעת שאחזוה צירי הלידה
הפטירה"' :נאך א ויי ,נאך א וויי – ווי נעמט מען אזעלכע צוויי"( .עוד כאב ועוד
כאב ,איך מביאים לעולם שניים כאלה – ע.נ) למרות הכאבים הגדולים והסכנות
שהיו כרוכים בלידה ,התפללה ללדת עוד שני ילדים כאלה ,כי לבה אמר לה שהרך
העומד להיוולד הנו קדוש מבטן.
מוטיב האם המקשה ללדת את הבן הקדוש נפוץ בספרות העממית ובסיפורת החסידית .ג'

נגאל33

כתב כי הסיפורים החסידיים אינם מתארים את קשיי ההיריון אך מרבים לעסוק בקשיי הלידה.
לדבריו ,אשה המקשה ללדת מיחלת לברכת הצדיק לא פחות מהאשה העקרה ,והצדיקים 'ראו בין
הימנעות מעבירה הוא מוטיב נפוץ בסיפורת החסידית .ראו :נגאל( ,הסיפורת ,תשס"ב) ,עמ'  80 – 78ובמיוחד
הערות  11 – 9המפנות לביבליוגרפיה בנושא.
 30פאדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' .492
 31נוי (הסיפור ,תשכ"ח) ,עמ' .12
 32קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יח.
 33נגאל (הסיפורת ,תשס"ב) ,עמ' .84
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תפקידיהם להקל בברכתם על צירי הלידה' .בסיפור לידתו של ר' אהרן רוקח ,אין התערבות של
הצדיק בקשיי הלידה ,אלא ההיפך .הרבנית בתיה רוחמה קיבלה את הכאב באהבה ,כסימן
לקדושת הילד העומד להיוולד ואף ייחלה ללדת ילד נוסף כזה .סיפור זה ממלא שתי פונקציות:
הוא מציג את התגשמות משאלת הלב של ר' יששכר-דב רוקח להביא לעולם ילד בעל נשמה גבוהה
וגם מרמז על יכולת הידיעה הפלאית של הרבנית בתיה רוחמה היודעת כי הילד שהיא מביאה
לאוויר העולם הוא קדוש.
עם לידתו של ר' אהרן רוקח הואר הבית באור יקרות.

מסופר34:

מיד כשנולד כ"ק מרן מהר"א (כבוד קדושתו מרן מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).זי"ע
ונתמלא הבית אורה ,אמר זקינו הק' (הקדוש – ע.נ ).מרן רבי יהושע מבעלזא זי"ע
(זכרו יגן עלינו – ע.נ" :).ער וועט זיין גרויס און גרויס אז קיינער וועט איהם נישט
באגרייסן" (  -הוא יהיה גדול מאד עד שאף אחד לא יוכל להשיג גודל ערכו).
מוטיב האור לאחר לידת ילד קדוש ,הוא מוטיב עממי והוא מופיע בסיפור על לידת האר"י' :ותלד
בן ונתמלא כל הבית אורה 35'.ג' נגאל כתב 36כי מוטיב האור בזמן הלידה או לאחריה מעיד על
האמונה בנוכחות השכינה בארוע זה ועל גדולת התינוק הנולד.
ואכן ,לפי המסורות מבית בלז ,שרתה השכינה על פניו של ר' אהרן רוקח

התינוק37:

אחרי הברית נכנס מרן לחדרה של היולדת ,לברכה בברכת מזל-טוב .באותה שעה
נכחה בחדר גם הרבנית ,אשת מרן מהר"י (מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ .).שאל מרן
את הרבנית" :מה את אומרת על הילד הזה?" השיבה הרבנית" :השכינה שורה על
פניו" .הפטיר מרן מהר"י" :לא צריכים לספר כל מה שרואים".
בסיפור זה נקשר מוטיב האור לברית המילה ,בדומה לסיפור ב'שבחי האר"י ,בו מוסר אליהו
הנביא את התינוק הנימול לאביו ואומר לו' :קח את בנך והחזק בו היטב כי אור גדול יצא ממנו
לכל ישראל ולכל

העולם'38.

 34פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ז' .וכן ראו :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' ז'; רעיא (תשס"א),
עמ' ג'.
 35כפיר (האר"י ,תשמ"ב) ,עמ' מב.
 36נגאל (הסיפורת ,תשס"ב) ,עמ'  ,262הערה  .4על פי ג' נגאל מוטיב האור ,המעיד על הימצאות השכינה,
מופיע כבר בדברים שנכתבו על משה לאחר קבלת לוחות הברית :וַ י ְַרא ַאהֲ רֹן וְ כָ לְ -בנֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת-מ ֶֹשה וְ ִהנֵה
ָק ַרן עוֹר פָ נָיו וַ יִ ְיראּו ִמג ֶֶשת אֵ לָ יו [( ]...שמות ,לד ,ל) .מוטיב האור המעיד על קדושה מופיע בסיפורים חסידיים
רבים ,המפורטים בהערה הנ"ל אצל נגאל ,וראו שם.
 37קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יח .גרסה אחרת של הסיפור מופיעה ברעיא (תשס"א) ,עמ' ג'.
לפי גירסה זו הרבנית התפעלה מהאור המיוחד והקדוש שמילא את הבית עם הלידה .לפי גרסה נוספת אמרה
רעייתו של ר' יהושע רוקח לבעלה ' :הראית את האור שהתפשט בכל פינות הבית עם הוולדו' והוא ענה לה:
'אין לגלות את כל מה שהעינים רואות' ראו :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' ז'.
 38כפיר (האר"י ,תשמ"ב) ,עמ' מב .מוטיב האור מופיע גם בספר שבחי הבעש"ט בהבטחתו של אליהו הנביא
לר' אליעזר כי יוולד לו בן 'שיאיר עיני ישראל' ,רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ' .39

- 148 -

בסיפור על ר' אהרן רוקח ,דברי הרבנית יוצרים קשר בין האור שנגה על הבית ,לבין פני התינוק
ומעצימים את מוטיב הקדושה הקשור בלידתו של ר' אהרן הילד .סיפור זה מעיד גם על יכולת
הראיה הפלאית של הרבנית 39,יכולת ,שלפי המסורת החסידית ,שמורה לצדיקים בלבד .ר' יהושע
רוקח בתגובתו ,מסר לרעייתו קוד התנהגות המקובל בין צדיקים שיכולת הראייה הפלאית שלהם
מאפשרת להם לראות דברים נסתרים ,שהשתיקה יפה להם .בדבריו אלה 'אישר' ר' יהושע רוקח
את הקדושה שראתה הרבנית על פני התינוק ולמעשה נתן גושפנקא ליכולת הראייה הפלאית שלה.
עם לידתו של ר' אהרן רוקח חזה הסב ,ר' יהושע רוקח ,בכוח ידיעתו הפלאית ,כי התינוק הרך
יהיה נשגב ונעלה משאר בני אנוש .הוא אמר' 40:צריך לעבור על אלפי נשמות כדי למצוא אחת כזו'.
האב ,ר' יששכר-דב רוקח ,התבטא ברוח דברי אביו וצוטט כמי שאמר על בנו' 41:אינני יודע כיצד
זכיתי להוריד לעולם נשמה גבוהה שכזו'.
גם אמו של ר' אהרן רוקח ,הרבנית בתיה רוחמה ,דיברה לפני מותה על נשמתו הגבוהה של בנה
הקט ועל כך

מסופר42:

'לפני פטירתה ביקשה הרבנית בתיה רוחמה שיקראו לחמותה וביקשה ממנה
שתשגיח על שני הילדים ואמרה לה" :איך אני הבאתי את שתי הנשמות הללו
לעולם הזה יודע רק הקדוש ברוך הוא בעצמו – הן נולדו רק ברוחניות".
באמירתה זו מציגה הרבנית בתיה רוחמה את שני ילדיה כקדושים בדרגה גבוהה של רוחניות
שכללי העולם הגשמי אינם חלים עליהם .בתפישת עולמה ,לידתם לא היתה לידה רגילה של
תינוקות בני אנוש אלא ארוע אפוף קדושה הנשגב מבינתו של האדם הרגיל .דבריה גם מאשרים
את התגשמות משאלת לבו של בעלה ,ר' יששכר-דב רוקח ,להביא לעולם נשמות גבוהות.
כל פרט בפניו של התינוק נתפש על ידי ר' יהושע רוקח כעדות לקדושתו ולגדולתו העתידית.
מסופר43:

[ ]...אח"כ הלך הסבא הקדוש לביתו וציווה להביא אליו את הרך הנימול ולהניח
אותו על מיטתו .כשהובא התינוק עמד על ידו ,הביט בו זמן רב וציווה לקרוא לאבי
הילד .מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).הגיע מיד .אמר לו אביו הגדול:
'די זעהסט די אייגעלעך פון דעם קינד ,די ביסט גאר נישט קיין מבין אויף די

 39על מעמדן של נשות צדיקים בסיפורת החסידית ראו :אורון (האישה ,תשס"ב).
 40בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .97
 41רעיא (תשס"א) ,עמ' ג' .התבטאויות נוספות של הסבא והאב על נשמתו של ר' אהרן רוקח התינוק ראו גם:
קונטרס (מהר"א ,צשל"ו) ,עמ' ט'.
 42קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כ'; בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .97
 43קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יח-יט; הסיפר מופיע בשינוי נוסח אצל פרלוב( ,בקדושתו,
תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ח .כמו כן ראו :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' ח'.
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אייגעלעך – דאס זענען צוויי בריליאנטן' (אתה רואה את עיניו של הילד? אינך מבין
דבר בעיניים אלה ,הן שני יהלומים –

ע.נ)44.

בדבריו אלה ,ייחס ר' יהושע רוקח לעיני התינוק איכות שיש 'להבין' בה .זהו סיפור שבח גם לרך
הנולד שקדושתו משתקפת בעיניו והן לסבו שבראייתו הפלאית מבחין בקדושה זו.
דבריו של ר' יהושע רוקח התקבלו על ידי כותבים חסידיים כביטוי ליכולת ידיעת העתיד הפלאית
שלו וזכו לפרשנות המציגה את הילד ר' אהרן רוקח כדמות נעלה .י' קלפהולץ כתב' 45:כבר אז ראה
הסבא הגדול כי התינוק יהיה צדיק יסוד עולם ויאיר את שמי החסידות' .א' פרלוב

כתב46

כי

באותו ארוע אמר ר' יהושע רוקח כי לנכדו יש 'פנים של צדיק'ל'.
קדושתו של ר' אהרן רוקח מוצגת לא רק בסיפורים אלא גם באמירות מפי מוסר הסיפור.
י' קלפהולץ כתב' 47:התינוק היה קדוש מבטן ועם צאתו לאויר העולם הוכנס לתוך עולם של
קדושה ואוירה ספוגה יראת ה' ורוממות רוח .העריסה הועמדה בבית אביו הקדוש ,שהיה תמיד
מלא רבנים' ;'.הכל הביטו בו ביראת הכבוד והרוממות וראו בו עוד בילדותו קדוש

מרחם'48.

אמירה של המספר על קדושת הילד ,מופיעה גם בפתיחה של 'ספר שבחי האר"י'' 49:הורתו ולידתו
של האר"י הקדוש היתה בקדושה ,בארץ הקדושה ובמקום המקודש ירושלים שנתקדשה בעשרה
קדושות יותר משאר ארץ ישראל' .החזרה הרצופה על השורש 'קדש' בנגזרותיו השונות ,מעצימה
את קדושתו של האר"י .אולם בעוד קדושתו של האר"י שואבת גם מקדושת המקום הגיאוגרפי –
ירושלים וארץ ישראל  -אך לא מייחוס משפחתי ,קדושתו של ר' אהרון רוקח מבלז שואבת
מייחוס משפחתו ולא ממקום גיאוגרפי .בין השאר היא נסמכת על דברים מפורשים שאמר סבו ,ר'
יהושע רוקח .מסופר' 50:בימי מרן מהר"י (מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ ).ז"ל פרצה פעם שריפה בבית
מדרשו .מרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן -ע.נ ).היה אז ילד קטן .הכל נחפזו להציל ספרי תורה

 44לפי גרסה אחרת של הסיפור ,הדברים נאמרו לר' יחזקאל שרגא הלברשטם משינאווה ,ראו :בריסק (ראשי
תשס"ח) ,עמ' .97
 45קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יט.
 46פרלוב( ,בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ז.
 47קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כ.
 48שם ,עמ' כה .אמירות נוספות של מספרים על קדושתו של ר' אהרון רוקח התינוק ראו :אייכלר (והסנה,
תשמ"ד) ,עמ' ' : 73את גודל קדושתו ושגב נשמתו של רבינו כבר נודע בהיותו תינוק'; קונטרס ליומא (תשל"ו),
עמ' ט'' :עוד בעת שכבו בעריסתו ראו בו ניצוצי קדושה וטהרה'; למען ידעו דור אחרון :קדשתם את שנת
החמשים ,ניו יורק ,תשס"ז (ללא שם מחבר) ,להלן :למען (תשס"ז)' :בהיותו תינוק בעריסה ניכרו עליו סימני
קדושה' .פרסום זה מבית בלז ראה אור במלאת חמישים שנה למותו של ר' אהרן רוקח והופיע ללא שם מחבר
וללא מספור עמודים.
 49כפיר (האר"י ,תשמ"ב) ,עמ' מא.
 50קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כד; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ט'; שמלצר
(הייליגער ,)2007 ,עמ' .5
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ומרן מהר"י הרים את נכדו אהר'לי ויצא עמו לחוץ ואמר" :גם אני נושא ספר תורה"' .בסיפור זה
מתואר ארוע דרמטי של הצלת ספרי תורה משריפה ,כשהסב מכריז בו על קדושתו של הנכד.
על שמו של ר' אהרן רוקח מספרת המסורת

החסידית51:

'שמו של הילד אהרן ,שקרא לו אביו ,הוא על שם סבו הצדיק רבי אהרן מטשרנוביל,
וגם על שם סבו רבי אהרן הגדול

מקארלין52.

כששהה מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר'

יששכר-דב – ע.נ ).בזמן מלחמת העולם הראשונה במונקץ' ,קראו פעם את מרן
מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).למשטרה כדי לבדוק את תעודותיו .מרן ,שאף
פעם לא היה לו עסק עם גויים ובפרט עם אנשי משטרה ,נבהל והצטער מאד .ביקש
מרן מהרי"ד מאנ"ש (מאנשי שלומו – ע.נ ).שישתדלו אצל השלטונות שיתנו למרן
מהר"א לעבור דרך ביתו .כשעברו סמוך לביתו יצא מרן מהרי"ד מביתו ועמד על יד
בנו הצדיק ,נאנח ואמר" :בשעת הברית קראתי אותך בשם אהרן ,על שם זקנך רבי
אהרן מטשרנוביל; האמת היא ,שחשבתי גם על שמו של רבי אהרן הגדול מקארלין,
לפי שהוא קי בל על עצמו לסבול למען כלל ישראל .אף אתה ,בני ,סובל את צרות
ישראל".
ההקבלה לר' אהרן הגדול מקרלין ,שהיה מגדולי החסידות היא שבח לר' אהרן רוקח ,אולם עם
זאת יש בה רמז מטרים לצרות שיפקדו את העם היהודי ולסבל שיהיה מנת חלקו של ר' אהרן
רוקח בתקופת השואה.
הסיפורים על ילדותו של ר' אהרן רוקח מתארים ילדות בלתי רגילה והם אופייניים לאגדה
הביוגרפית 53.אישיותו ,תפישתו המהירה ,כושר הלימוד המופלא שלו ושקדנותו מבשרים כי הוא

 51הציטוט מקלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' יט; על שמו ראו גם :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ'
ח'; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ו' ,קנב; למען (תשס"ז).
 52רבי אהרן הגדול מקרלין ( ) 1772 – 1736מגדולי מפיצי החסידות בליטא ומייסדה של חסידות קרלין ,תלמידו
של המגיד ממזריטש (ר' דב בער ממזריטש) .היה שליחו של המגיד להפצת תורת החסידות ,בעיקר בליטא,
ועמד מול מתנגדיה ומתקיפיה .פעילותו זו עיצבה את דמותו כמי שמסר נפשו למען ישראל .על מצבתו נכתב:
'[ ]...זכה וזיכה את הרבים כמה וכמה פעמים ומסר את נפשו במסירות נפש על זה לפי שכלו לזכות את הרבים
והי' מוכיח לרבים בתוכחות מגולה ואהבה מסותרת לקרב את ישראל לאביהם שבשמים וליחדם ביחוד גמור'.
על ר' אהרן הגדול מקרלין ועל פעילותו להפצת החסידות ראו :אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ'
קסח-קצב; קומלהר (דור ,תשי"ב) ,עמ' קסו -קסח; י' רפאל ,ספר החסידים ,תל אביב ,תשכ"ב ,להלן :רפאל
(ספר ,תשכ"ב) ,עמ' קיא-קטו; י' ישראלי ,בית קרלין סטולין  :פרקים במסכת חייהם של אדמו"רי השושלת
ועיונים במשנתם החסידית ,תל אביב ,1981 ,להלן :ישראלי (קרלין.)1981 ,
 53ד' נוי טען כי ילדות בלתי רגילה הינה אחד המוטיבים המאפיינים של האגדה הביוגרפית .על המוטיבים
המתקשרים לאגדה הביוגרפית ראו :נוי (שבזי ,תשכ"ז) ,עמ'  .113 – 112בספרו 'צורות ותכנים בסיפור
העממי' ,ד' נוי אף מביא במפורש את דברי חוקר הפולקלור הרוסי ו' פרופ' שכתב כי אחד המאפיינים של
האגדה הביוגרפית הוא תיאור הגיבור בתקופת ילדותו הראשונה :גידולו המהיר ,סגולות רוחו וגופו המתגלות
כבר בילדותו וכיו"ב .ראו :נוי (תכנים ,תשל"ד) ,עמ' .25 – 24
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עתיד להיות צדיק גדול ותלמיד חכם 54.צדיקותו העתידית מתבטאת ,בין השאר ,בהקפדה יתרה
על טוהרה ,כבר בהיותו ילד רך .על כך סיפר י'

כאשר ביקר הצדיק

משינובה56

קלפהולץ55

בבעלזא ,קרא אותו מרן מהר"י (מורנו הרב ר'

יהושע – ע.נ ).לבוא לחדר ואמר אליו" :בוא ואראך כיצד ישן נכדי" .כאשר ניגשו
למיטה ראו זבוב שנעמד על שערות ראשו .באותו רגע ,תוך כדי שינה ,הוריד אהר'לי
את שרוולו על ידו והניחה על שערות ראשו כדי לסלק את הזבוב 57.ר' צבי אלימלך
ואגשאהל 58מוסיף ,ששמע שאמר הצדיק משינובה" :זה מה שהילד נזהר לא לנגוע
בשערותיו אני יכול להבין ,מפני שהוא התרגל להתנהג בקדושה והרגיל את עצמו
עד שנעשה לו כטבע שאף בשנתו לא תגע ידו בשערותיו; אבל לברוא ולהמציא זבוב
בו ברגע שנכנסתי ,זה פלא

וחידוש"59.

איכויותיו היוצאות דופן של הילד ר' אהרן רוקח מתבטאות גם ביכולת ראייה
פלאית.

מסופר60:

בילדותו כשישב בליל הסדר על מיטת ההסבה של זקנו ,מרן מהר"י( ,מורנו הרב
רבי יהושע – ע.נ ).פנה בעת אמירת "שפוך חמתך" אל זקנו ואמר לו" :תראה את
היהודי הזה" .אמר לו זקנו" :לא כל מה שרואים צריכים לספר".

 54יכולת למידה יוצאת דופן מיוחסת גם לאר"י ,ראו :כפיר (האר"י ,תשמ"ב) ,עמ' מב; וכן לר' שלום שבזי,
ראו :נוי (שבזי ,תשכ"ז) ,עמ'  ;113גם על הבעש"ט הילד ,מסופר שהצליח מאד בלימודו ,ראו :רובינשטיין
(שבחי ,)2005 ,עמ' .39
 55קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כו.
 56הכוונה לר' יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווה.
 57זבוב נחשב לטומאה ,ראו :י"ד אייזענשטיין (עורך)  ,אוצר דינים ומנהגים ,ניו יורק ,תרצ"ח ,להלן :אייזנשטיין
(דינים ,תרצ"ח) ,עמ'  .149הריגת זבוב איננה צער בעלי חיים ,ראו :שם ,עמ'  .351בגמרא מוזכרים זבובים
כמעבירי מחלות ,ראו :כתובות ע"ז ב' :מכריז רבי יוחנן הזהרו מזבובי (צ"ל זבובים ,אבל כך במקור – ע.נ ).של
בעלי ראתן ' לפי פירוש רש"י בעלי ראתן הם אנשים שיש שרץ במוחם הגורם למחלה מדבקת.
 58ר' צבי אלימלך וגשל ( ,)2008 – 1914מנכבדי בני ברק ,חסיד בלז ,מבעלי מלון ואולם אירועים 'וגשל' בבני
ברק ,היה חשוך ילדים ,ידוע במעשי הצדקה שלו .ראו עליו' :המודיע' ,ח' אייר ,תשס"ח ,עמ'  .1ר' צבי
אלימלך וגשל ,היה צעיר מר' אהרון רוקח בשנים רבות ולא ייתכן שנכח בחדרו של ר' אהרון רוקח הילד .סביר
יותר כי שמע את הסיפור מהצדיק משינובה שנים רבות לאחר הארוע .אני מודה למר שמואל ויינשטיין ,קרוב
משפחה של ר' צבי אלימלך וגשל ,והבעלים הנוכחי של אולמי וגשל בבני ברק ,שהמציא לידי את נוסח
הידיעה שהופיעה בעיתון 'המודיע'.
 59סיפור זה מופיע גם אצל פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ח' ,אולם אצל פרלוב לא מופיעים דברי
הצדיק משינאווה המייחס לר' אהרון רוקח הילד 'בריאת' הזבוב .נוסח נוסף של הסיפור ראו :לנדוי ואורטנר
(הרב ,תשכ"ז) ,עמ' טז; קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' ט' ,רעיא (תשס"א) ,עמ' ג' .במקורות אלה לא מוזכר
כלל זבוב אלא רק שהילד לא רצה לגעת בשערות ראשו .הסיפור כפי שהוא מופיע אצל י' קלפהולץ הוא
סיפור מוזר ונראה כי גם י' קלפהולץ ,שהוא המוסר האחרון של הסיפור ,חש במוזרותו .לכן ,כדי להקנות
לסיפור אמינות הוסיף י' קלפהולץ מספר מוסר נוסף לשרשרת המסירה ,את ר' צבי אלימלך וגשל ,שהעיד כי
שמע את דבריו של הצדיק משינאווה על 'בריאת' הזבוב .ד' נוי כתב כי המוטיב העל טבעי הינו אחד הסמנים
התוכניים המאפיינים של הסיפור העממי ,ראו :נוי (הסיפור ,תשכ"ח) ,עמ'  .14 – 12בתקציר המפתח למוטיבי
הספרות העממית של ד' נוי ,להלן( :תקציר נוי) ,נכללים מוטיבים מאגיים באות  .Dראו :שם ,עמ' .119 – 116
נוי עשה שם הבחנה בין המושגים קסם או מאגיה ,פלא ונס :קסם או מאגיה הוא מעשה המתרחש נגד עינינו.
פלא הוא מצב סטטי שאת ראשיתו לא ראינו אך המראה בו אנו פוגשים הוא יוצא דופן ובלתי מתקבל על
דעתנו .נס הוא ביסודו מעשה מאגי ,אך מקודש מבחינה דתית ראו :שם ,עמ' .116
 60קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כח; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' יב.
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הסיפור מציג רגע בליל הסדר שבו אחרי ברכת המזון ולפני גמר ההלל ,ממלאים את כוסו של
אליהו ,פותחים את הדלת ואומרים 'שפוך חמתך' 61.הילד אהרן רוקח רואה יהודי ובתמימות
ילדותית משתף את סבו במה שראו עיניו .לא ברור מהסיפור האם גם הסב ראה את אותו יהודי
אולם תגובתו מעידה כי הבין שהילד ראה משהו בעל קדושה .תגובת הסב מציגה את הילד אהרן
רוקח כבעל יכולת ראייה פלאית ,השמורה לצדיקים ומניחה נדבך נוסף בבנית דמותו של ר' אהרן
רוקח כבעל נשמה גבוהה כבר בילדותו.
סיפור משלים על אותו ליל סדר מופיע אצל א'

פרלוב62:

בקידוש פרשת נח תשס"א סיפר רבינו (כ"ק מרן אדמו"ר מז'מיגרד זצוק"ל)63
שהרה"ק מבעלזא זי"ע אמר לב"א (בן אדם – ע.נ ).שיפתח הדלת בשפוך חמתך
כשחזר שאל אותו האם ראה את אליהו הנביא ואמר לא ,אז אמר האדמו"ר
מבעלזא זי"ע אצל אבי כשהייתי קטן לא יכולתי לענות שלא ראיתי והמבין יבין....
מוסר הסיפור היה ר' אברהם קלוגר 64,שציטט את דברי האדמו"ר מז'מיגרד שציטט את דברי ר'
אהרן רוקח מבלז .שרשרת המסירה ,המורכבת מאנשים נכבדים ומוכרים שאיש לא יפקפק
במהימנותם ,מעידה על אמינותו של הסיפור 65.בנוסף ,המספר נקב בתאריך המסירה של הסיפור
ובנסיבות מסירתו ,דבר המגביר את אמינותו .מהימנותו של סיפור זה ,ובמיוחד דבריו של ר' אהרן
רוקח ,מחזקים את הרושם שהוא זכה לגילוי אליהו בילדותו ומעצימים את דמותו כילד יוצא דופן
וקדוש בעל תכונות של צדיק.
הילד ר' אהרן רוקח ,ניחן גם ביכולת ידיעה מופלאה שגם היא מתכונותיו של הצדיק בסיפורת
החסידית.

מסופר66:

כשהלך לחדר היתה הרבנית רגילה לתת לו נתח כבד שיאכלנו בחדר .פעם אחת
התעוררה שאלה על העוף שממנו קיבל את הכבד .נכנסה הרבנית לקודש פנימה
אצל בעלה כ"ק מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).ואמרה לו שצריך
לשלוח שליח מיוחד לחדר ,שיאמר לילד לא לאכול את הכבד ,מפני שהתעוררה
 61על שרשי שני המנהגים  -כוסו של אליהו ופתיחת הדלת  -ראו :נוי (מבוא ,תשכ"ו) ,עמ'  .98 – 97ד' נוי כתב
כי אגדות רבות קושרות את פתיחת הדלת עם גילוי אליהו הנביא השותה מהכוס ,ראו :שם ,שם.
 62פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' יג.
 63הכוונה לר' אריה לייבוש הלברשטאם ,האדמו"ר השני של חסידות צאנז-ז'מיגראד שהינה חצר חסידית
מגליציה ,פולין ,ענף מחסידות צאנז .הוא נולד ב 1909-וכיהן כאדמו"ר חסידות זו בבני ברק עד פטירתו ב2007-
(תשס"ז).
 64א' קלוגר היה ממקורביו של האדמו"ר מז'מיגראד .הסיפור הופיע בספרו חמדה שנגנזה ,בני ברק ,תשס"ז,
להלן :קלוגר (חמדה ,תשס"ז) ,עמ' .34
 65ע' יסיף כתב כי ככל שמוסרי הסיפור קרובים יותר לאירוע המסופר ,ובמיוחד אם הם יראי שמים ,כך ניתן
להאמין לדבריהם ולקבלם ללא עוררין .ראו :יסיף (הסיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .405 – 404
 66קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' ל'; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ז'-ח'; וראו גם:
קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' יג; שמלצר (הייליגער ,)2007 ,עמ' .4
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שאלה על העוף .השיב לה בעלה מרן מהרי"ד שאין צורך בכך .בערב כאשר חזר
הילד הביתה ,מצאו את הכבד בתוך התיק ,באותו יום לא אכל ממנו.
זהו סיפור שבח הן לר' יששכר-דב רוקח והן לר' אהרן רוקח על ידיעה מופלאה .היכולת לזהות
טריפה כחלק מיכולת ידיעה פלאית הינה מוטיב נפוץ בסיפורת החסידית .מוטיב זה מופיע כבר
ב'ספר שבחי הבעש"ט' 67ובסיפורים על צדיקים

אחרים68.

אלא שבניגוד לסיפורים אלה בהם

יכולת זו באה לביטוי בבגרותם של הגיבורים ,כאן מבליט הסיפור את ייחודו של ר' אהרן רוקח
הילד שתכונות הצדיק נגלו בו כבר בילדותו.
יחד עם זאת ,יש בסיפור זה רמז על סגפנותו העתידית והיא מרומזת בסיפור

נוסף69:

אביו הצדיק הרגיל אותו למעט באכילה ,אבל זקנו אמר עליו שהוא יודע כבר לאכול
כמו צדיק גדול .פעם בהיותו ילד ,בשבתו בש"ק (בשבת קודש – ע.נ ).על יד השולחן
הטהור של זקנו ,נתן לו זקנו לאכול חצי עוף מן השיריים ואביו מרן מהרי"ד( ,מורנו
הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).רמז לו שלא יאכל הכל .הסב אליו פניו כ"ק אביו מהר"י
(מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ ).ואמר לו" :אינני יודע מה אתה רוצה ממנו ,הוא כבר
יודע איך יהודי צריך לאכול"...
סיפור זה מציג את מיעוט האכילה וההסתפקות במועט כמעלה ,כאחת מתכונותיו של הצדיק ואת
ר' אהרן רוקח כמי שכבר בילדותו נהג כצדיק .יש בו שבח גם לסב ,ר' יהושע רוקח ,שזיהה בנכדו
את תכונות הצדיק וידע שאין צורך להורות לו מהו אורח חיים הראוי לצדיק ,למי שעתיד לעמוד
בראש חצר בלז.
סיפור זה ,יחד עם הסיפור שקדם לו על הכבד שר' אהרן רוקח הילד החזיר הביתה מבלי לאכלו,
מצביעים בין ה שיטין ,על נוהגו של ר' אהרן רוקח הילד למעט באכילה .מוטיב דומה של התנהגות
חריגה בכל הנוגע לאוכל מופיע בספר 'שבחי הר"נ' על ר' נחמן

מברסלב70:

בהיותו בימי קטנותו בא על דעתו לפרוש מהעולם ורצה לשבר מאכילתו כפי מה
שהיה רגיל לאכול בבוקר ובצהריים וכו' .ע"כ יישב עצמו שיהיה בולע כל מה שיאכל
דהיינו שלא יהיה לועס מה שיאכל רק יבלע כמות שהוא כדי שלא ירגיש שום טעם

 67רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ' .308 – 307 ,247
 68ר' חנוך העניך מאלכסנדר ( )1870 – 1798ידע לזהות יין נסך במבט בלבד ,ראו :מ' ציטרין ,שבחי צדיקים,
ורשה ,1884 ,להלן :ציטרין (שבחי ,)1884 ,עמ'  ;87ר' מאיר מפרמישלאן ( )1850 – 1783קבע על פי מראהו של
פר אם הוא טריפה או כשר ,ראו :י' סופר ,סיפורי יעקב (מהדורה מוערת ומבוארת עם מבוא ומפתחות בידי
גדליה נגאל) ,ירושלים תשנ"ד ,1994-להלן :סופר (יעקב ,)1994 ,עמ' .153
 69קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כח ,וראו גם :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' יג.
 70נ' שטרנהרץ ,שבחי הר"נ ,ירושלים ,תרצ"ו ,להלן :שטרנהרץ (שבחי ,תרצ"ו) ,עמ' ב' סיפור א'.
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באכילתו ועשה כן ועלה נפיחות בצווארו שקורין (גישוואלין) ואמר שהיה אז רק בן
ששה שנים.
על כך כתב א"י גרין 71כי בתקופת ילדותו של ר' נחמן מברסלב ,הוא ביקש להתגבר על ההנאה מן
האכילה ,ומשנוכח לדעת שאי אפשר בלי אכילה ,החל בולע את מזונו בלי ללעוס .עוד טען א"י גרין
כי ר' נחמן מברסלב ביקש כבר בילדותו 'לדחות את האני הגופני על ידי סיגופים' ,כלומר מנע
מעצמו בכוונת מכוון את ההנאה מהאכילה 72.בסיפורים על ר' אהרן רוקח אין רמזים להתנהגות
מכוונת כזו 73אלא היא חלק מאישיותו ומהחינוך שקיבל מאביו ,ר' יששכר-דב רוקח .עם זאת,
המסורות החסידיות מבית בלז ,מציגות את מיעוט האכילה של ר' אהרן רוקח כסימן של
צדיקות 74,כאחת התכונות היאה למי שינהיג בעתיד את חצר בלז.
הילד ר' אהרן רוקח נחן לא רק בתכונות הצדיק אלא גם בתכונותיו של תלמיד חכם .על יכולת
הלימוד המופלאה שלו

מסופר75:

'נהוג היה אצל מרן מהר"י (מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ ,).שמדי שבת בשבת היו
הנכדים נכנסים לסבם וכל אחד אמר איזה דבר פלפול ששמע מפי רבו ,אבל אהר'לי
אמר לסבו מחידושיו שחידש הוא עצמו .לפעמים היה סבו מתפלפל עמו ומנסה
לסתור את דבריו ,כדי לעודדו לרדת לעומקה של הסוגיה ,ואהר'לי ,מחמת דרך
ארץ ,חשש להפריך דבריו ודיבר מתוך פחד והססנות .סבו הגדול לא סתר שוב את
דבריו כי אם להיפך ,עודדו הרבה'.
זהו סיפור שבח לר' אהרן רוקח גם על שכלו וגם על אישיותו .לצד כישורי הלימוד המופלאים שלו
ניחן הילד ברגישות הגורמת לו לנהוג ביראת כבוד לסבו ולא לסתור את דבריו .החידושים שהוא
מחדש ורגישותו מבליטים אותו כשונה משאר ילדי המשפחה ,ויש בכך משום רמז מטרים על
תכונותיו כאדם בוגר ,וכמנהיג חצר בלז בעתיד לבוא 76.כמו כן מציג הסיפור את הסב ,ר' יהושע
רוקח ,כמי שהכיר בגדולת הילד אך גם ראה לליבו .הוא הבין כי הדיבור המהוסס איננו מתוך פחד

 71א"י גרין  ,בעל היסורים ,תל אביב ,תשמ"א ,להלן :גרין (בעל ,תשמ"א) ,עמ' .41
 72א"י גרין מסתמך על כתביו של ר' נחמן מברסלב וראו :שם ,עמ'  ,370הערה .22
 73הסיפור על הכבד מופיע גם ברעיא (תשס"א) ,עמ' ד' ,שם הוא מסתיים במשפט' :כששאלוהו מדוע לא אכל
השיב בתמימות כי הרגיש משיכה יתירה לאוכל ,ומכיוון שכך נמנע מלאוכלו" .לכאורה הילד אהרן רוקח מנע
מעצמו את הנאת האכילה ,בדומה לר' נחמן מברסלב ,אולם נוסח זה מופיע רק במקור שהוזכר כאן.
 74ראו :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' יא.
 75קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כג.
 76לפי י' קלפהולץ סומן ר' אהרן רוקח על ידי אביו וסבו כאדמו"ר העתידי של חצר בלז .ראו :קלפהולץ
(אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כ-כב.
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אלא מתוך דרך ארץ ושינה
למבוגרים

ממנהגו77.

סיפור נוסף על יראת כבוד שהיתה בר' אהרן רוקח הילד

מספר78:

פעם בליל הסדר עשה אביו מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ,).הרבה
פעולות שהיה בהן משום שינוי ,בכוונה תחילה שבנו הילד ישאלו על כך .וכאשר
למרות הכל לא הגיב הילד ולא שאל מאומה ,פנה אליו ושאלו" :האם לא קשה לך
כלום על כל מה שאני עושה?" השיב לו הילד" :כשאני רואה שאבא עושה איזה דבר
אין לי שום קושיות".
סיפור זה מחזק את קודמו בעיצוב דמותו של ר' אהרן רוקח הילד כגדול בתורה ובעל דרך ארץ.
הבן שהכיר את הלכות פסח על בוריין ,לא שאל שאלות על השינוי בפעולות הסדר רק משום יראת
כבוד לאביו.
יחד עם זאת ,בכל הנוגע ללימוד התבלט ר' אהרן רוקח בשאלות ששאל.

מסופר79:

בהיותו ילד כבן חמש ,אמר פעם זקינו מרן מהר"י (מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ).
לאביו – מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ :).בנך שאל אותי שאלה,
שהיא מעין קושיותיו החריפות של ר' העשיל 80מקרקא 81זי"ע!.
מוטיב זה של ילד למדן וחריף מכפי גילו מופיע בתיאור ילדותו של האר"י' 82:בן שלוש שנים הכיר
את בוראו ובן חמש שנים הכניסוהו ללמוד מקרא ומשנה והיה לומד יותר מכל התינוקות עד כי
בהיותו בן שמונה שנים היה מעיין בהלכה כתלמיד ותיק ושום בעל תורה לא היה יכול לעמוד לפניו
מעוצם פלפולו'.
עוד מסופר על למדנותו של ר' אהרן רוקח

הילד83:

כשהיה מרן בן שמונה למד אצל רבי אבנר שהיה תלמיד חכם מפורסם ומרן היה
רגיל לומר לפניו את החידושים שחידש בלימודו .פעם אמר רבי אבנר למרן מהר"י
(מורנו הרב ר' ,יהושע – ע.נ ).שהנער ראוי כבר לשקוד בעצמו על דלתי התורה ללא

 77על היחסים המיוחדים בין ר' יהושע רוקח לבין נכדו ר' אהרן רוקח ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-
תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כג-כה.
 78קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כז; קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' כח; פרלוב (בקדושתו,
תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' נ-נא; שמלצר (הייליגער ,)2007 ,עמ' .7
 79פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ו'; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כו.
 80אברהם יהושע העשל מקראקא ( )1663 – 1595תלמיד חכם מפורסם ,שימש כראש ישיבה ורב ראשי בקרקוב
ובלובלין .כתב ספרים רבים שאבדו ונודע כחריף מאוד .ראו עליו :אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל
(בעריכת מ' מרגליות) ,תל אביב וירושלים ,תש"ח ,להלן :מרגליות (גדולי ,תש"ח) ,עמ' .707 – 704
 81קרקא  -שמה של קרקוב בפי היהודים.
 82כפיר (האר"י ,תשמ"ב) ,עמ' מב.
 83קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כז; הסיפור מופיע בשינויי נוסח קלים אצל פרלוב (בקדושתו,
תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' י' ,וכן ראו :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' טו-טז.
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עזרת רב ומדריך ,ושיבח את כשרונותיו וידיעותיו וכוחו בפלפול .מרן מהר"י שנהנה
מלימודו של ר' אבנר ,אמר לו שיותר טוב בשביל הנער שמישהו ימשיך להדריכו.
אמר ר' אבנר שצריכים לחפש תלמיד חכם גדול ממנו ,כי לו קשה ללמוד עם הנער,
שהוא כמעיין הנובע בחידושיו .קרא מרן מהר"י לנכדו הילד וציווה עליו שלא יאמר
עוד לפני המלמד מחידושיו .מאז הפסיק לומר לפניו חידושיו .כשהגיע יום א'
דסליחות אמר ר' אבנר לתלמידו שיאמר לו איזה חידוש .ענה לו" :הלא זקני ציווה
עלי לא להגיד" .אמר לו" :זה מה שזקנך ציווה עליך זה היה לפי בקשתי ואם אני
מבקש ממך מותר לך להגיד".
המוטיב המרכזי בסיפור הוא יחסי מורה (רב) ותלמיד שהינו מוטיב נפוץ בסיפור העממי 84ואחת
מצורותיו היא תחרות בה התלמיד עולה על רבו 85.הסיפור על ר' אבנר ותלמידו סוטה מהמוטיב
המקורי בהציגו תלמיד העולה על רבו ,אך ללא תחרות כיוון שתחרות במהותה מכילה קונפליקט
שאיננו מתאים למגמות של הסיפור החסידי ולחברה בה הוא

נוצר86.

הסיפור על ר' אבנר כולל אף שבח למורה .על אף שאין בידינו פרטים רבים המספרים על ר' אבנר
מהובניב ,הוא מוצג כמי שאינו מקנא בתלמידו אלא להיפך מעריכו ומוקירו .בענוונותו הוא חש כי
אינו מתאים יותר ללמד את הילד העילוי והציע למצוא מישהו ראוי ממנו .ר' אבנר נהג בהתאם
לאחד העקרונות המרכזיים של 'ספר חסידים' לפיו חשיבותו של לימוד תורה עולה על חשיבותה
של נאמנות לרב 87.על עקרון זה של 'ספר חסידים ציין י'

דן88:

'הקשר בין רב לתלמיד הוא קשר

תכליתי – לשם לימוד ,ואם אין הרב מתאים לתפקידו ,חובה להחליפו ,כדי לא לפגום בלימוד
התורה'.
ר' אהרן רוקח הילד מוצג בסיפור כילד יוצא דופן שכוחו רב בפלפול והוא כמעין נובע בחידושיו.
כמו כן הסיפור מציג אותו כילד ממושמע לסבו ומדגיש את יראת הכבוד שהוא חש אליו .בכך

 84ראו :תקציר המפתח למוטיבי הספרות העממית של ד' נוי( ,להלן :תקציר נוי)  ,P340נוי (תכנים ,תשל"ד)
עמ' .227
 85תומפסון (מוטיבים ,)1955 ,כרך  ,4עמ' .167
 86על הקונפליקטים הרווחים בסיפור החסידי ראו :יסיף (הסיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .434 – 433
 87ר' יהודה החסיד ,ספר חסידים על פי נוסח כתב יד אשר בפארמה ,עם משנת אברהם מאת ר' א"א פרייס ,ניו
יורק ,תש"ך ,חלק ב' ,להלן :חסיד (ספר ,תש"ך) סימנים תשפ"ז ,תתכ"ג.
 88י' דן ,חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית ,ב' ,תל אביב ,תש"ן ,1990-להלן :דן (אשכנז ,)1990 ,עמ'
 .141י' דן ,בספרו האחרון על ר' יהודה החסיד ,ערער על המושג 'חסידות אשכנז ,וטען כי הוא 'מוסכמה
שהיתה מקובלת על חוקרים ,אשר אין לה כל יסוד במציאות ההיסטורית' .ראו :י' דן ,ר' יהודה החסיד,
ירושלים ,2006 ,להלן :דן (יהודה ,)2006 ,עמ'  . 10עוד טען כי אין בידי החוקרים כל ידיעה על קיומה של כת
חסידים מאורגנת כפי שר' יהודה החסיד ביקש לכונן בהוראותיו בספר חסידים ,שם ,עמ'  ,13וכי חבורות
החסידים המתוארות ב'ספר חסידים' אינן אלא ת וכנית שגיבש ר' יהודה החסיד אך היא מעולם לא הוגשמה
בשום צורה ,שם ,עמ'  . 52להערה ולמקור אלה הגעתי בעקבות י' קיל' ,תורתם המוסרית-דתית של חסידי
אשכנז :בין סגפנות וחושניות' ,דעת ( 73תשע"ב) ,עמ'  , 101 – 85להלן :קיל (תורתם ,תשע"ב) ,עמ'  ,85הערה
.1
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מהווה הסיפור נדבך נוסף בבניית דמותו של ר' אהרון רוקח כמי שיהיה תלמיד חכם ואדם בעל
ערכים.
אישיותו של ר' אהרון רוקח מתגלה לא רק ביחסיו עם אביו וסבו אלא גם בנושאים שבין אדם
לחברו 89.בענין זה סיפר א'

פרלוב90:

כשרבינו (הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל) היה ילד קטן ,היתה אמו רגילה לתת
לו אוכל שיקח עמו לחדר ,אבל רבינו היה מחלק את מזונו לילדים בני עניים.
הסיפור מציג ,לכאורה ,דיכוטומיה בין ר' אהרן רוקח הילד ,בן למשפחה מיוחסת ומבוססת ,לבין
בני עניים שלמדו איתו בחדר .הוא הגיע לחדר מצויד בדבר מאכל מהבית והם ,שידי הורים לא
היתה משגת ,לא הביאו עימם שום אוכל  .סיטואציה זו אוצרת בתוכה קונפליקט חברתי שהיה
עלול להתפתח אילולא אישיותו המיוחדת של ר' אהרן רוקח הילד .ע' יסיף ציין 91כי הקונפליקט
בין עשירים לעניים הוא אחד הקונפליקטים הרווחים בסיפור החסידי :העשירים היהודים
מזלזלים בפשוטי העם העניים שפונים לצדיק בבקשת עזרה.
בסיפור על ר' אהרן רוקח ,נמנע קונפליקט כזה בשל רגישותו החברתית וטוב ליבו של ר' אהרן
רוקח הילד .זהו סיפור שבח שיש בו רמז מטרים על גדולתו כאדם אולם גם על סגפנותו היתרה
בחייו

הבוגרים92.

במעשה הצדקה שעשה ,ר' אהרון רוקח הילד ,מגשים הלכה למעשה מוטיב חשוב המופיע ב'ספר
חסידים' – השיוויון הכלכלי בין בני האדם .על מוטיב זה ב'ספר חסידים' כתב י' בער כי התביעה
מהחסיד היא '[ ]...להקפיד ולשמור על יושר ושיוויון לכל בני האדם בהתאם למצב הטבעי שהיה
קיים לפני שחטא האדם

הראשון'93.

לא רק שר' אהרן רוקח הילד חלק את מזונו עם עניים ,הוא אף עשה זאת בדרך שלא תבייש אותם.
על כך

מסופר94:

 89ד' נוי כתב כי הצדיק גיבור האגדה הביוגרפית משמש מופת להתנהגות אישית לא רק בתחום הדת .באגדות
הקודש העממיות מובלטים מעשיו של הגיבור בתחום שבין אדם לחברו .ראו :נוי (שבזי ,תשכ"ז) ,עמ' .117
 90פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' יג וראו גם :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' יט.
 91יסיף (הסיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .434
 92על אורח חייו הסגפן של ר' אהרן רוקח בחייו הבוגרים ראו בהמשך הפרק.
 93י' בער' ,המגמה החברתית של "ספר חסידים" ,דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז (בעריכת א' מרכוס),
ירושלים ,תשמ"ו ,עמ'  ,131 – 81להלן :בער (המגמה ,תשמ"ו) ,עמ'  .109על עקרון השיוויון הכלכלי בין בני
אדם ראו גם :י' בער' ,תורת השיוויון הקדמון אצל חסידי אשכנז' ,שם ,עמ'  ,206 – 199להלן :בער (תורת,
תשמ"ו); ח"ה בן ששון' ,חסידי אשכנז על חלוקת קניינים חומריים ונכסים רוחניים בין בני האדם' ,שם ,עמ'
 ,235 – 217להלן :בן ששון (חלוקת קניינים ,תשמ"ו) .על תפישת העולם של חסידי אשכנז בנושאים שבין אדם
לחברו ראו :י' דן' ,תורתם המוסרית והחברתית של חסידי אשכנז' תרביץ ,נא ,ב ,תשמ"ב ,עמ' ,325 – 319
להלן :דן (תורתם ,תשמ"ב).
 94קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כט.
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כשנתנו לו אוכל שיאכל ב'חדר' ,חילק את האוכל לילדי עניים .כשלא רצו לקבל
ממנו ,אמר שהוא אינו אוהב את זה מה שנתנו לו – הוא דוקא אוהב לחם בלי
חמאה ,והחליף אתם את לחמם.
ר' אהרן רוקח הילד נזהר בכבודם של בני עניים שלמדו איתו בחדר .רגישותו החברתית ברוח 'ספר
חסידים' ,מודגמת בסיפור

נוסף95:

פעם גנבו ממרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ[ ).בילדותו] מיני מאכל,
כשהרגיש מרן ז"ל בזה הלך אצלם ואמר להם ,זהו משלכם ,ואני מוחל לכם
במחילה גמורה ,רק שתאמרו עליה ברכה.
אפשר להניח שהגנבים בסיפור זה היו עניים ,שגנבו אוכל בגלל רעב .ר' אהרן רוקח הילד הבין את
המניע ונזהר בכבודם על אף שגנבו ממנו .בקשתו היחידה מהגנבים – שיאמרו ברכה לפני שיאכלו
– מעידה על יראת שמים שהיתה בו .הסיפור מציג את ר' אהרן רוקח הילד כירא שמים ורגיש
לזולת כבר בילדותו והוא מרמז על גדולתו כאדם בוגר בבוא היום.
רמז מטרים אחר להנהגתו העתידית של ר' אהרן רוקח מצוי בסיפור

הבא96:

סיפר הצדיק רבי לייביש האדמו"ר ממגרוב 97,בנו של מרן מהר"י (מורנו הרב ר'
יהושע – ע.נ :).פעם כשהיו כל הבנים והנכדים בחדרו של אבי ז"ל ,הסיר אבי את
הספודיק מעל ראשו ושם אותו על ראשו של בני הילד נחום אהרן .הילד סילק תיכף
את הספודיק מראשו וברח מהחדר .קרא אבי לנכדו השני ,לילד אהר'לי וחבשו
לראשו .שמח הילד ורץ בשמחה לאביו הקדוש והראה לו מה שנתן לו הסבא.
כשחזר לסבו אמר לו" :נאה הספודיק לך ,הריני חובש אותו לראשך ואתה התהלך
בו" .והוסיף הצדיק ממגרוב" :דבר זה גרם לי חולשת הדעת .הצטערתי מאד ,ואחי
הקדוש ראה את צערי ויצא מהחדר".
בסיפור וידוי זה המספר

העד98,

הוא גם בן משפחה ,הרואה כי הילד המתאים להנהיג בבוא היום

את חצר בלז הוא אחיינו ולא בנו 99.סיטואציה כזו הינה מטבעה רוויות רגשות ובעלת פוטנציאל
לקונפליקט משפחתי סביב סוגיית היורש העתידי .עימותים משפחתיים הם מוטיב נפוץ בסיפור
 95פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' יד.
 96קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כג-כד.
 97ר' אריה לייבוש ממאגרוב ,) 1935 – 1855( ,בנו החמישי של ר' יהושע רוקח מבלז .כיהן כאב"ד מאגרוב עד
מלחמת העולם הראשונה .אחרי המלחמה התיישב בראווה רוסקה שם כיהן כאדמו"ר עד מותו .ראו :פדווא
(באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' ;187 – 183בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .37
 98המספר-עד ( )witness narratorמדווח על אירועים או על דמויות כעד ראיה או עד שמיעה .ראו :י' אבן,
מילון מונחי הספרות ,ירושלים ,תשכ"ב ,להלן :אבן (מילון ,תשכ"ב) ,עמ' .66
 99י' קלפהולץ כתב כי נחום אהרן ,בנו של ר' לייביש היה קשה תפישה ובעל זכרון חלש ,ראו :קלפהולץ
(אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' ל -לא .על כן ,אפשר להניח כי לא היה מתאים להיות היורש.
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העממי ומתרחשים בין בעל לרעייתו ,בין הורים לילדיהם ,בין אחים ואחיות ובין קרובי חיתון
וקרובי דם 100.בסיפור זה לא מתקיים עימות בזכות רגישותו של ר' יששכר-דב המבין את נפש
אחיו ואת צערו ויוצא מן החדר .מבחינה זו הסיפור הוא סיפור שבח לר' יששכר-דב רוקח על
תגובתו הרגישה .דברי סבו 'ואתה התהלך בו' מרמזים על הפסוק 'קּום ִה ְת ַהלְֵּך בָּ ָּא ֶרץ ,ל ְָּא ְרכָּּה
ּול ְָּר ְחבָּ ּה :כִ י לְָךֶ ,א ְת ֶננָּה' (בראשית יג ,יז) .דברי ר' יהושע רוקח לנכדו ,ר' אהרן רוקח ,מרמזים על
'הארץ המובטחת' – היא חסידות בלז – שתינתן לו כפי שניתנה ארץ כנען לאברהם.
ואכן ר' יהושע רוקח חזה כי נכדו ר' אהרן רוקח עתיד להנהיג את חסידות בלז.

מסופר101:

באחד הימים כאשר נרדם הילד אהרן ,ניגש אליו זקנו ואמר לו" :מיין ליכטיג פנים
(פנים מאירות) ,עוד תצטרך להיות ער במשך לילות רבים ,כדי להאזין לצרותיהם
של ישראל ולהשתתף בצערם – רצוי איפוא כי תתרגל לכך כבר מעתה".
הסיפור מציג את ר' יהושע רוקח כבעל יכולת פלאית לצפות את העתיד .דברי הסבא הם רמז
מטרים למנהיגותו העתידית של ר' אהרן רוקח ולצרות שתבואנה על העם היהודי בתקופת
השואה.
לכאורה ,היה זה טבעי שר' אהרון רוקח הילד סומן כיורש העתידי של חצר בלז ,שכן הוא היה בנו
בכורו של ר' יששכר-דב רוקח שהיה עתיד לרשת את אביו ,ר' יהושע רוקח .אולם בחסידות בלז,
לאו דווקא הבן הבכור נבחר כמנהיג .האדמו"ר השני ,ר' יהושע רוקח ,היה צעיר בניו של ר' שלום
רוקח ,מייסד החסידות ,וגם האדמו"ר השלישי ,ר' יששכר-דב רוקח ,היה בנו השני – לא הבכור -
של ר' יהושע רוקח .אדמו"רי בלז נבחרו על פי התאמתם לתפקיד ולא על פי הסדר הכרונולוגי של
הולדתם .ר' אהרן רוקח היה ,למעשה האדמו"ר הראשון ,שהיה בן בכור לאביו אך הוא סומן
כיורש עתידי בשל סגולותיו המיוחדות.
ר' אהרן רוקח הילד נולד וגדל בסביבה שהתייחסה אליו ,בעקבות אביו וסבו ,כאל יחיד ומיוחד
ועל כך מעיד הסיפור

הבא102:

רבי חיים יצחק הכהן ,שהיה משגיח ובוחן בישיבת "חיי עולם" ,בירושלים נסע
למרן מהר"י (מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ ).לימים הנוראים ושהה אצלו כשנה.
כשחזר לארץ-ישראל סיפר הרבה ממה שראה בעיניו אצל מרן מהר"י ואמר" :יש
שם ילד אחד כבן שש ,ילד פלא ,והכל מנבאים שעוד יעלה במדרגותיו על אבותיו".

 100ראו :תקציר המפתח למוטיבי הספרות העממית של ד' נוי( ,להלן :תקציר נוי) ,P200-P209 ,נוי (תכנים,
תשל"ד) ,עמ' .226 – 225
 101קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד ,עמ' כח.
 102קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' נא.
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לפני שניגשתי (דברי המספר י' קלפהולץ –
אצל חתנו הרב ר' משה

ברים104

ע.נ103).

לסדר את ספרי לדפוס ביקרתי

מיקירי ירושלים ,והוא אמר לי ,שחותנו סיפר לו

זאת הרבה פעמים'.
זהו סיפור שבח לר' אהרן רוקח הילד היוצא דופן .האמירה 'הכל מנבאים' מעידה על תמימות
הדעים שרווחה בין באי חצר בלז בענין מעלותיו של הילד ועתידו כמנהיג חצר בלז לעתיד לבוא.
מוסר הסיפור ,י' קלפהולץ ,הוא מספר מתערב 105המבקש להקנות לסיפורו אמינות ולכן מוסיף
בסיום הסיפור 'הוכחה אישית' לנכונות המסופר.
עדות נוספת מפי אחרים על גדולתו של הילד מצויה בסיפור
הרה"ק רבי דוד

מסקווירא107

הבא106:

זי"ע שהה בבעלזא בעת נישואי בנו הרה"ק (הרב

הקדוש – ע.נ ).רבי שלמה עם בת הרה"ק רבי לייבוש ממאגרוב – בן כ"ק מרן מהר"י
(כבוד קדושתו מרן מורנו הרב יהושע – ע.נ ).זי"ע .כשחזר הרה"ק רבי דוד'ל
מבעלזא שאלו בן אחיו הרה"ק רבי יוסף מאיר ממאכנובקא זי"ע מה ראה בבעלזא?
השיב לו רבי דוד'ל" :ראיתי גדולי ישראל ,חסידים ואנשי מעשה ,ראיתי יהודים
שאמונתם ברבם בכל לבם ,אך כל זה אפשר למצוא גם אצלינו ברוסיה ,אולם
מסתובב שם בחור'ל – בהתכונו למרן ז"ל שהיה אז לכל היותר בין י"א שנים) –
וואס פארלייכט אלעס" ( -שמאיר הכל) וזאת אי אפשר למצוא ברוסיא".
החזרה על מוטיב האור ,המצוי בסיפורי הלידה של ר' אהרן רוקח ,תורמת לעיצובו של הילד
כקדוש .בנוסף ,מציג הסיפור את הילד כדמות נדירה ויקרת מציאות .בעיניו של ר' דוד מסקווירא
ייחודה של חצר בלז טמון בדמותו של ר' אהרן רוקח הילד .כך מחזק סיפור זה את האמירה
המופיעה בסיפור הקודם כי הילד 'יעלה במדרגותיו על אבותיו'.
ר' אהרון רוקח הילד התבלט כבר מגיל צעיר כילד שונה כפי שמסופר בסיפור

נוסף108:

 103הדובר הוא י' קלפהולץ ש המהדורה הראשונה של ספריו על אדמו"רי בלז ראתה אור בשנים .1976 – 1972
 104ר' משה ברים ( ,)1976 – 1909תלמיד חכם ,יליד ירושלים ,חסיד בויאן ומקורב לאדמו"רי רוז'ין .עסק
במסחר לפרנסתו .בידיעה שהתפרסמה בעיתון 'המודיע' על מותו נכתב ]...[ :המנוח היה מיקירי ירושלים
וחכמיה שכל ימיו יגע בתורה בטהרה ובמסירות נפש ,המחסור והעוני כמו המחלות והיסורים לא הפריעו לו
בעבודת ה' ובלימוד התורה .גם כאשר נאלץ לעסוק במסחר כמה שעות ביום כדי לפרנס את משפחתו הגדולה
[ ]...ראו' ,המודיע' ,ט' סיון תשל"ו ,עמ' .1
 105על המספר המתערב ראו :אבן (מילון ,תשכ"ב) ,עמ' .)70 – 69
 106פרלוב (בקדושתו תשס"ז-תשס"ח) ,א' עמ' טז.
 107ר' דוד טברסקי מסקווירא ( ,)1920 – 1848האדמו"ר השני של חסידות סקווירא ,בנו של ר' יצחק טברסקי
מייסד חסידות סקווירא .מקורה של חצר זו בעיר סקווירא ( )skviraבאוקראינה ,והיא משתייכת לשושלת
צ'רנוביל .ראו :אלפסי (החסידות ,)1977 ,עמ' .71 – 64
 108פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ'  ;492פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' יב.
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'שנה אחת – סיפר הרה"ג אב"ד (הרב הגאון אב בית דין – ע.נ ).לונקא – 109הייתי
בבעלזא בעשרת ימי תשובה .ראיתי את אהר'לה הקטן ,בנו של רבי ישכר דוב ,שהיה
כבן שלש או ארבע שנים ,יושב על מדרגה לפני ה'גרוסע שטוב' וממרר בבכי.
חששתי שמא נדחף בין רגלי ההמונים שבאו להסתופף בצל סבו הקדוש מרן מהר"י
(מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ ,).ושאלתי אותו לפשר דמעותיו .נבוך הילד וסרב לענות
לי .לבסוף משדובבתי אותו ,הרכין ראשו ואמר לי בשקט - :רואה אני שהכל בוכים,
על כן גם אני בוכה!
ניסיתי להרגיעו :אין סיבה לבכות ,ילד יקר ,הכל בוכים על העבירות שבידם,
שצריכים הם לחזור עליהם בתשובה בימים אלו .אבל אתה ,ילד קטן הנך ,ולא
טעמת טעם חטא .אין בידך עבירות ,שצריך אתה לבכות עליהן!
השיבני הילד במתק לשונו :לא כן הוא! רואה אני ,שגם סבא בוכה .לו ,בודאי אין
עבירות ,ואף על פי כן בוכה הוא!...
פירוט התנועות והרגשות ,המופיע בסיפור זה ,איננו מקובל בסיפור החסידי ,שבדומה לסיפור
המקראי מתאפיין בצמצום ובלשון תמציתית 110.מספרי הסיפור החסידי התמקדו בעובדות
ובדיאלוגים ולא תיארו את הרגשות ,שפת הגוף או את המראה החיצוני של הדמויות בסיפור.
בסיפור שלפנינו ,תיאור הרכנת הראש של ר' אהרן רוקח הילד ,הסרוב לענות ,המבוכה והדיבור
השקט שלו משמשים לא רק כמקני אמינות לסיפור אלא מציגים אותו כילד צנוע .תשובתו
מצביעה על הבטחון המוחלט שיש לילד בסבו שהוא צדיק וקדוש ומדגישה פעם נוספת את
היחסים המיוחדים שבין הנכד לסב .הסיטואציה כולה ,מעידה על הזדהותו של הילד עם הכלל
(הוא בוכה כשכולם בוכים) ומרמזת על התאמתו להיות מנהיג .רק מי שיכול להזדהות בצורה כל
כך שלמה וחסרת פניות עם הכלל מתאים להנהיג חצר חסידית .כך משלים סיפור זה את הסיפור
בו אמר ר' יהושע רוקח לנכדו

הישן111 :

"מיין ליכטיג פנים (פנים מאירות) ,עוד תצטרך להיות ער

 109אין בידינו שום ידיעה על אב"ד לונקה המוזכר בסיפור ומעט מאד ידוע על לונקה בכלל .בפנקס הקהילות
קיים ערך של מספר שורות על העיירה ,שמופיע תחת הכותרת 'ישובים שהידיעות עליהם חלקיות' .לפי ערך
זה לונקה רוסטיקלנה ( )Łąka Rustykalnaהיא עיירה בנפת סאמבור ,מחוז לבוב (גליציה המזרחית) .בשנת
 1921חיו בה  120יהודים .כנראה שיהודי לונקה גורשו באוגוסט  1942לעיר סאמבור הסמוכה והיישוב היהודי
בלונקה חדל להתקיים .ראו :א' ויין ,ד' דומברובסקה' ,לונקה רוסטיקלנה' ,פנקס הקהילות פולין כרך שני,
ירושלים ,תש"מ ,להלן :ויין ודומברובסקה (לונקה ,תש"מ) ,עמ' .528
 110על הצמצום בסיפור המקראי ראו :א' קומם' ,קינות דוד -הרטוריקה של האבל והשכול' ,דפים למחקר
הספרות( 10 ,תשנ"ו) ,עמ'  ,225 – 203להלן :קומם (קינות ,תשנ"ו); פ' פולק ,הסיפור במקרא :בחינות בעיצוב
ובאמנות ,ירושלים ,1999 ,להלן :פולק (הסיפור ,)1999 ,עמ' .20 – 16
 111קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כח.
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במשך לילות רבים ,כדי להאזין לצרותיהם של ישראל ולהשתתף בצערם" ומהווה נדבך נוסף
בבניית דמותו של ר' אהרן רוקח הילד כבעל אישיות מיוחדת וכיורש עתידי.

סיכום
הסיפורים הקשורים ללידתו ולילדותו של ר' אהרן רוקח ממשיכים את התבניות המסורתיות של
ספרות השבחים .המוטיבים המופיעים בהם ,כמו האור בלידה ,הלמדנות והבקיאות היוצאות דופן
והשונות מילדים אחרים הם מוטיבים מוכרים וידועים מסיפורים על צדיקים מפורסמים שפעלו
קודם תקופתו .מוטיבים אלה יוצרים 'רצף' בין ר' אהרן רוקח לבין גדולי החסידות ,ומשמשים
אמצעי בעיצוב דמותו של ר' אהרן רוקח הילד כחוליה בשרשרת הצדיקים הגדולים.
מוטיבים אלה גם משרתים את מטרתם של הסיפורים העוסקים בלידתו ובילדותו של ר' אהרן
רוקח – להציגו כמי שכבר בילדותו סומן כיורש העתידי של אביו ,ר' יששכר-דב רוקח ,בהנהגת
חצר בלז .כך נחרטה דמותו של ר' אהרן רוקח בזכרון הקולקטיבי של חסידות בלז כמנהיג הראוי
לעמוד בראש החצר ולהנהיגה.

ב .ימי בחרותו עד התמנותו לאדמו"ר חצר בלז1926 – 1893 :
ב .1.ביוגרפיה
הנער ר' אהרן רוקח היה בבת עינם של אביו ,ר' יששכר-דב רוקח וסבו ר' יהושע רוקח ,שראו בו
את יורשם העתידי .בילדותו אמר חידושי תורה לסבו ,ר' יהושע רוקח האדמו"ר השני של חצר
בלז 112,ובבחרותו כבר כתב אותם .בגיל שתים עשרה כתב ,על פי הוראת סבו ,הערות לספר 'קצות
החושן' של ר' אריה לייב הכהן הלר 113.כותבים חסידיים מבית בלז 114כתבו כי ר' יהושע רוקח,
אמר לנכדו להתעמק בספר ולכתוב כל הערה שתעלה בדעתו .ר' אהרן רוקח עשה כמצוות סבו
ובצניעותו פתח את הערותיו במילים' :נצטוויתי מפי כ"ק מרן זקני שליט"א'.

112קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כג.
 113ר' אריה לייב הכהן הלר ( ,)1812 – 1745רב העיר סטרי ( )Stryjבגליציה ,פוסק וראש ישיבה ,התפרסם
בספרו 'קצות החשן' שהינו ביאור ל'שולחן ערוך' .על ר' אריה לייב הכהן הלר ראו :וונדר (מאורי תשל"ח-
תשס"ה) ,ב' ,עמ' .300 – 292
 114קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' לא; קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' יז; אייכלר (והסנה,
תשמ"ד) ,עמ'  ;74רעיא (תשס"א) ,עמ' ד'.
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י' קלפהולץ מעיד כי באחד מערבי פסח ,בשעה שניקה את ספריו של ר' אהרן רוקח 115,ראה את
העותק המוער של 'קצות החושן' וההערות שהיו מוצמדות לשערו וכתב' 116:מיהרתי להעתיק
כמה שאפשר יותר .וחבל על דאבדין'.
מקורות חסידיים והיסטוריים ציינו 117כי בחגיגת הבר מצווה של ר' אהרן רוקח בשנת  ,1893בעת
שאמר את הדרשה ,הפליא הנער את שומעיו בחידוש תורה משלו על הפסוק 'הלוך ילך ובכה נושא
משך הזרע בא יבא ברנה נושא אלומותיו' (תהילים קכו ,ו) .על כשרונו הבולט של ר' אהרן רוקח
הנער בחיבור חידושי תורה כתב י' קלפהולץ' 118:יותר ממה שלמד מרבותיו הוסיף אחרי כן
מעצמו ,על ידי תשוקתו הגדולה לתורה ויראה ועל ידי כשרונותיו

המצוינים'119.

בהיותו בן ארבע עשרה איבד ר' אהרן רוקח את סבו ,ר' יהושע רוקח .המסורת החסידית מבית
בלז סיפרה כי בזמן שר' יהושע רוקח שהה בווינה וחש ששעותיו ספורות ,אמר' 120:שניים ירגישו
בהעדרי – בתי הקטנה 121ונכדי אהר'לי שיחיה' .ואכן ,י' קלפהולץ סיפר 122כי לאחר מות סבו
האהוב ,אליו היה קשור בכל נימי נפשו ,התהלך הנער (ר' אהרון רוקח) 'ימים ושבועות כשהוא
דואב ושבור ולא מצא מנוח לנפשו'.
במלאת לו שלוש עשרה 123,כשנה לפני מות סבו ,ר' יהושע רוקח ,התארס ר' אהרן רוקח עם בת
דודו מלכה ,בתו של ר' שמואל מסקוהל 124.בשנת תרנ"ח ( ,)1898במלאת לו שמונה עשרה ,נישא
לה .החתונה התקיימה בסקוהל ,עיר מגוריה של הכלה ,והזוג הצעיר התגורר תקופה מסויימת
בבית הורי הכלה ואכל על שולחנם .לאחר מכן חזרו בני הזוג לבלז .מנישואין אלה נולדו לר' אהרון
רוקח ולרעייתו מלכה תשעה ילדים 125:הרבנית איידל; הרבנית רבקה מרים; ר' משה'; ר' ישראל;
הרבנית מירל; ר' יהודה זונדל; הרבנית שרה ברכה; אברהם יהושע העשל שנפטר בצעירותו
 115י' קלפהולץ היה תקופה מסויימת משב"ק (משמש בקודש ,משמש אישי של האדמו"ר) של ר' אהרן רוקח
בישראל.
 116קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' לא.
 117אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' קעט; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' לב-לג;
קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' כ'.
 118קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' לג.
 119סיפורים נוספים על חידושי תורה של ר' אהרן רוקח הנער ראו :שם ,עמ' ל' ,לב ,לה.
 120קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' לג; קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' כא; אייכלר (והסנה,
תשמ"ד) ,עמ'  ;76רעיא (תשס"א) ,עמ' ד'.
 121ר' יהושע רוקח נישא בשנית לרבנית שרה מירל שהיתה אחייניתה של רעייתו הראשונה .מנישואין אלו
נולדה לו בת ,רייזל ,שהיתה בת שנתיים בעת פטירתו.
 122קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' לג.
 123פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,ב' ,עמ'  . 494ע' פדווא כתב כי ר' יהושע רוקח ,שערך את אירוסי נכדו ,אמר' :מען
דארף זעהן ער זאל בלייבן אין די משפחה (צריך לראות שהוא יישאר במשפחה) .פדווא אף כתב כי ר' יהושע
רוקח זכה להשתתף בשמחת אירוסיו של נכדו האהוב אך לא זכה להכניסו לחופה שכן זמן קצר לאחר
האירוסין ,הלך לעולמו .ראו גם :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  . 98לפי גירסה אחרת התארס ר' אהרן רוקח
בגיל חמש עשרה ,ראו :רעיא (תשס"א) ,עמ' ד'.
 124ר' שמואל שמעלקע רוקח ( ,)? - 1851רב ואב"ד העיר סקוהל בגליציה ,בנו הבכור של ר' יהושע רוקח.
 125בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .102 – 101
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ואלעזר מנחם נחום שנפטר בצעירותו .מקורות חסידיים והיסטוריים כתבו כי ילדיו של ר' אהרן
רוקח ,שנותרו בחיים ,היו חלושים וחולניים 126.למרות צער גידול ילדים שהיה מנת חלקו ,ר' אהרן
רוקח הצדיק את הדין ומעולם לא

התלונן127.

עם התמנותו של ר' יששכר-דב רוקח לרבה של בלז ולאדמו"ר החצר החסידית בה ,התהדקה עוד
יותר מערכת היחסים בינו לבין בנו ר' אהרן רוקח ,שסומן כבר בילדותו כמי שיעמוד בבוא היום
בראש חצר בלז .עתה ,בבחרותו ,אביו קרבו מאד והפך אותו ליד ימינו בכל ענין .עוד בחייו של ר'
יששכר-דב רוקח באו לבנו ,ר' אהרן רוקח ,בבקשות ישועה ,רבים מחסידי בלז 'שדבקו בו בכל לבם
ונפשם' 128.מקורות מבית בלז 129ציינו כי פעמים רבות הגיעו לר' יששכר-דב רוקח רבנים ועסקנים
מכל אירופה בבקשם מענה לשאלה קשה ,וגם אם ענה להם ,שלחם אחר כך לבנו ,כדי שישמעו את
חוות דעתו .פעמים אף בחר לא לענות על השאלות וציווה על חסידיו להתייעץ עם ר' אהרן רוקח.
אחד המקרים הללו מתואר במכתב שכתב חסיד בלז ,ש' בייגלאייזן ,למשפחתו ,לאחר שביקר אצל
ר' יששכר-דב רוקח בשבת סליחות ויום א' סליחות שנת

תרפ"ד130:

'וכן אודיעך שהייתי אצל

הה"צ ר' אהרן שליט"א [ ]...וספרתי לו באריכות את אשר אתך .וגם מן דודי נ"י ספרתי לו []...
וברך ברכת קדשו'.
בשנת  ,1918לאחר החזרה מהולושיץ לבלז ,מסר ר' יששכר-דב רוקח לבנו את תפקיד אב"ד בלז,
שכן מחוסר זמן לא יכול היה למלא תפקיד זה בצורה שלימה .בנושא זה כתב י'

קלפהולץ131:

'אביו הקדוש ציוה עליו לפסוק דינים ושאלות חמורות .הוא ישב יחד עם דייני העיר ועם גיסו
הגאון ר' יצחק נחום 132ונשא ונתן עמהם בהלכה ממקור התלמוד ומדברי הראשונים והאחרונים'.
נוסף על תפקידו כאב"ד בלז ,השגיח ר' אהרן רוקח על לימוד התורה בישיבה שהיתה בחצר
האדמו"ר .על כך סיפר א' אדלר ]...[ 133:אחרי התפילה בבית המדרש נכנס היה לישיבה ואומר
בוקר טוב בחורים .נעים היה לראות אותו יום יום כשחיוך לבבי נסוך על פניו .רגיל היה לשוחח עם
כל אחד מאיתנו שואל על הלימודים על הבית ועל ההורים [ ]...נדמה לי כי לא ידוע עד היום לרבים
מחסידיו שהוא היה פעם כבד פה .כשהיה מתחיל בשעורו היה מגמגם אבל לאט לאט השתלט על

 126קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' כח; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ'  ;80רעיא (תשס"א) ,עמ' ה'; אדלר (היה,
תשכ"א) ,עמ'  .36א' אדלר אף כתב כי שתיים מבנותיו של ר' אהרן רוקח היו חרשות אילמות .ראו :שם ,שם.
 127אייכלר (הסנה ,תשמ"ד) ,עמ'  ;80רעיא (תשס"א) ,עמ' ה'.
 128אדלר (היה ,תשכ"ה) ,עמ' .36
 129קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' סו; רעיא (תשס"א) ,עמ' ו'.
 130ש' בייגלאייזן ,זכרון שלמה ,ניו -יורק ,תשס"ח ,להלן :בייגלאייזן (זכרון ,תשס"ח) ,עמ' שיב.
 131קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' ע'.
 132ר' יצחק נחום טברסקי ,בעלה של הרבנית בת שבע ,בתו של ר' יששכר-דב רוקח.
 133אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .35
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מכשולו ובהמשך השיעור היו דברים ברורים ובולטים .קולו היה צלול וחזק וערב לאוזנינו כצלילי
מנגינה [ ]...הוא הבריק במחשבותיו משך אותנו בלהט דבריו [ ]...לכל השיעורים היתה מטרה
אחת :לעורר בליבנו את האהבה לקב"ה לזולת ולמעשים טובים .הוא השיג את מטרתו'.
על אף שר' יששכר-דב רוקח ייעד את ר' אהרן רוקח כיורשו העתידי על כס האדמו"רות והרבנות
בבלז ,היו שסברו כי איננו מתאים ,כפי שכתב י' רובין' 134:בין המקורבים של הרבי היו מי שחשבו
שתמימותו של ר' אהר'לה וריחוקו מהוויות העולם הזה ,אינם עולים בקנה אחד עם התפקיד
הציבורי שצריך למלא הרבי מבלז כמנהיג של רבבות חסידים' .לדברי י' רובין גם רעייתו השניה
של ר' יששכר-דב רוקח ,הרבנית חיה דבורה ,ביקשה כי אחד מבניה יהיה היורש אולם ר' יששכר-
דב רוקח היה תקיף בדעתו .נסיונותיה של הרבנית חיה דבורה לשנות את החלטתו של בעלה
מתוארים גם במקורות חסידיים .י' קלפהולץ כתב כי היא ביקשה מר' יששכר-דב רוקח שאחד
מבניה יתמנה לרב העיר ור' אהרן רוקח ישמש אדמו"ר 135 .על כך ענה לה ר' יששכר-דב רוקח:
'איך בעט דיך די זאלסט מיר נישט ציברעכין די שטיהל' ('אבקשך לא לשבור לי את

הכסא')136.

הרבנית חיה דבורה לא ויתרה בקלות על שאיפתה לחלק את המנהיגות היהודית בבלז 137.לאחר
מותו של ר' יששכר-דב רוקח ,בליל שבת כ"ב חשון תרפ"ז ( ,)1.11.1926היא זימנה כבר במוצאי
שבת את ראשי הקהילה וראשי החסידים ושטחה בפניהם את רצונה .בישיבה שכונסה נדחתה
בקשתה פה אחד ,וכבר באותה ישיבה חתמו המשתתפים על כתב הרבנות ,הגישו אותו לר' אהרן
רוקח והכתירו אותו גם לאדמו"ר .כשראתה הרבנית שאין שומע לה פנתה לרב מטרנופול
( 138)Tarnopolוביקשה ממנו לפעול בקרב החסידים ובקרב אנשי בלז שימלאו את רצונה .לפי
קלפהולץ 'הרב מטרנופול הסביר לרבנית שדבר זה הוא בניגוד למסורת בעלזא ולרצון הקהל ואין
מה לעשות בענין זה'.
ר' אהרן רוקח ,אם כן ,נתפש בעיני חסידי בלז ותושביה כאדם הראוי לרשת את אביו .על כך כתב
י' אלפסי' 139:אין בבלז יורשים טבעיים .מי שלא ניחן בכושר מנהיגות אינו היורש .ר' יהושע מבלז
לא היה בכורו של ר' שלום מבלז והוא נטל את כתב המנהיגות של חסידי בלז לא כיורש אלא

 134רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .79
 135קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ח-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' שנו.
 136בבלז היתה מסורת מימיו של ר' שלום רוקח לפיה אדמו"ר החצר החסידית משמש גם כרב העיר.
 137קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' עו-עז.
 138הכוונה לר' מנחם מאניש באב"ד (?  ,)1938 -רבה של טרנופול ,מחבר שו"ת 'חבצלת השרון' ,שנודע כגאון
בתורה .ראו עליו :ה' זיידמן ,רבני טרנופול ,אנציקלופדיה של גלויות ,ג-טרנופול (בעריכת פ' קורנגרין),
ירושלים ותל אביב ,1955 ,עמ'  ,265 – 261להלן :זיידמן (טרנופול ,)1955 ,עמ'  .264 – 263טרנופול שוכנת
באוקראינה המערבית 122 ,ק"מ מזרחים ללבוב.
 139אלפסי (מאורות ,)1991 ,עמ' .335
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כמנהיג בחסד עליון .כך גם בנו – רבי ישכר בער וכך גם רבי אהרון שחסידיו קראו לו באהבה –
טרם שהוכתר  -רבי אהרל'ה'.
תאור דרמטי של ההכרזה על ר' אהרון רוקח כמנהיג החצר החסידית בבלז מצוי אצל א'

אדלר140:

'בית הכנסת הגדול היה מלא עד אפס מקום מכל צד ועבר נשמעו קולות בכי מר ,יללו וצעקו נשים
בכו זקנים צעירים וילדים .כולם נדחפו ונדחקו סביב לארונו של הצדיק .פתאום עלה הגבאי דפק
כמה דפיקות בפטיש שקט ודממת מות השתררו בבת אחת בבית התפילה ורק פה ושם נשמעו עוד
בכיות בודדות מעזרת הנשים" .אדוננו מורנו ורבנו ישכר בער זצ"ל הלך לעולמו יחי אדוננו מורנו
ורבנו ר' אהרן" הכריז הגבאי בקול רוי מבכי וכל הקהל הגדול פרץ בבת אחת בקריאה אדירה יחי
אדוננו מורנו ורבנו ר' אהרונ'יו .שוב נשמעו דפיקות הפטיש ,על יד המטה הופיע ר' אהרונ'יו
וכשעיניו אדומות וזולגות דמעות החל בהספד מר לזכרו של אביו ר' ישכר בער זצ"ל .וכך עלה
האדמו"ר מבלז ר' אהרנ'יו נגד רצונו 141על כס האדמו"רות של שושלת בלז'.
בשנת  1926כשמלאו לו ארבעים ושש ירש ר' אהרן רוקח את מקומו של אביו ,ר' יששכר-דב רוקח,
כאדמו"ר החצר החסידית בבלז וכרב העיר.

ב .2.סיפורים על בחרותו
ב .1.2.הסתרת גדולתו בתורה
בבואנו לתאר את מורשת הילדות אותה נשא ר' אהרן רוקח אל בחרותו נמצא בה למדנות מופלגת,
רגישות לזולת ברוח 'ספר חסידים' ,צניעות וכיבוד אב לצד סימנים ראשונים של סגפנות.
ממקורות היסטוריים ובלזאים עולה כי בצניעותו כי רבה נהג להסתיר את ידיעותיו המפליגות
בתורה .על כך סיפר י'

רובין142:

'אחת מסגולותיו היתה ענווה ללא גבול .מי שהכירו מקרוב ידע

שהוא גדול בתלמוד בפוסקים בנגלה ובנסתר אך מעולם לא הפגין את ידיעותיו לא ברבים ולא
בקבוצות קטנות דבר שגרם שרבים לא חשבוהו לגדול בתורה כאבותיו .ולא הוא .ר' אהר'לה היה
למדן מופלג ורק צניעותו וענוונותו הניאוהו מלהפגין את גדולתו

בתורה143'.

 140אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .37
 141לקביעה זו של א' אדלר לא נמצאו סימוכין במקורות אחרים ,חסידיים או היסטוריים.
 142רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .78
 143בנושא זה ראו גם :אלפסי (מאורות ,)1991 ,עמ' .335
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באותו נושא סיפר י'

קלפהולץ144:

מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב ע.נ ).לא הסתיר מעולם את גדלותו בתורה,
גאונותו וחריפותו הרבה .לא כן בנו הקדוש מרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ.).
כשגדל ובא בימים ,עשה הכל כדי להסתיר ידיעותיו בתורה .יש גירסא שעוד סבו
ציווה עליו להסתיר עצמו מפני שחשש לעינא

בישא145.

פעם ראה מרן מהרי"י

(מורנו הרב ר' יהושע – ע.נ ).מחברת ובה חידושי תורה של מרן ,והכתב יפה
להפליא ,אמר לו שלא ישתדל לכתוב יפה משום שחשש לעין רעה .מאז לא שקד
מרן על כתיבה תמה.
בסיפור זה יש שבח כפול – גם לאב ר' יששכר-דב רוקח וגם לבנו ר' אהרן רוקח על גדלותם בתורה
ובקיאותם בה .עם זאת השוני בין אורחותיו של האב לאלו של בנו מציג את ר' אהרן רוקח כאדם
צנוע המקפיד להסתיר את ידענותו הרבה .יתכן שנוהגו של ר' אהרון רוקח להצניע את בקיאותו
נבע גם מרצונו לא להאפיל על אביו .כמו כן מציג הסיפור את היחסים המיוחדים ששררו בין
ר' יהושע רוקח לנכדו .הסב מבקש להגן על נכדו האהוב ,המנהיג העתידי של חצר בלז ,מעין הרע
ור' אהרן רוקח הנער ,הרוחש לסבו כבוד רב ,מציית להוראתו לא לכתוב כתיבה תמה.
ר' יששכר-דב רוקח הכיר בידענותו הגדולה של בנו ובכישורי הלימוד שלו כפי שמסופר אצל
י' קלפהולץ 146וז'

פרלוב147:

לאחר מלחמת העולם הראשונה בא פעם רב מפורסם למרן מהרי"ד (מורנו הרב ר'
יששכר-דב – ע.נ .).ביקש ממנו מרן מהרי"ד לבחון את בניו וחתניו ,כדי לראות אם
המלחמה והנדודים לא נתנו אותותיהם בלימודם .הרב שוחח עם כולם ,אבל כאשר
הגיע אל מרן ,השתומם עד מאד .בכל פעם העביר מרן את השיחה למשהו אחר,
ללא קשר לנושא .כשסיפר זאת הרב למרן מהרי"ד ,השיב לו" :אליו לא התכוונתי".
סיפור זה מציג את הנוסח היהודי של מוטיב מבחני חידות הרווח בסיפור העממי 148.פתרון החידה
בסיפור העממי ,הוא אמצעי בעזרתו יכול אדם להשיג סטטוס חברתי כשאין לו דרך אחרת

 144קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מו.
 145ביטוי בארמית שפירושו :עין הרע .עין הרע הוא מושג מקובל ביהדות ובתרבויות שונות לפיו גורלו של
אדם מושפע מרגשי הזולת כלפיו ,ובפרט מרגשי קנאה .ביהדות יוחסה ליוסף סגולה שלא שולטת בו עין הרע:
' אנא פלוני בר פלוני מזרעא דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא' (ברכות ,נ"ה ,ע"ב) .על עין הרע ראו:
אייזנשטיין (דינים ,תרצ"ח) ,עמ' .320
 146קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מח.
 147פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' כו.
 148מוטיב  H 810אצל תומפסון הוא חידות המבוססות על פסוק במקרא או מאמר חז"ל .ראו :תומפסון
(מוטיבים ,)1955 ,ג' ,עמ'  ; 447נוי (תכנים ,תשל"ד) ,עמ' .195
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להשיגו ,אם אינו עשיר או מיוחס .בסיפור שלפנינו הבחינה ,שהתקיימה ביוזמתו של ראש
המשפחה ,לא נועדה להקנות סטטוס חברתי – שכן הנבחנים משתייכים למשפחה מיוחסת – אלא
לבדוק האם לימודם נפגם בעטיה של המלחמה .בסיפור יש שבח כפול :ר' אהרן רוקח מוצג
כתלמיד חכם צנוע שמסתיר את בקיאותו הרבה ,אולם גם כמי שמכיר בערך עצמו ,יודע שלימודו
לא נפגע ולכן לא משתתף ב'בחינה' .ר' יששכר-דב רוקח מוצג כמי שמכיר ביכולת הלימוד של בנו
ובטוח שלא נפגמה בצוק העיתים.
הבחינה המתוארת בסיפור זה לא היתה ארוע יוצא דופן במשפחתו של ר' יששכר-דב רוקח,
שבימים כתיקונם נהג לבחון בעצמו את בניו ונכדיו בכל שבת ופעמים גם באמצע השבוע 149.אחד
המקרים מתואר אצל י'

קלפהולץ150:

יום אחד ביקש אביו (ר' יששכר-דב רוקח – ע.נ ).מבניו שיתרצו קושיא אחת .הוא
רצה לראות את כוחם ביישוב הקושיא .משלא עלה הדבר בידם ליישב בטוב טעם,
פנה למרן( ,ר' אהרן רוקח – ע.נ ).שעמד בפינה מקשיב בפנים שקטות ובשלוות הנפש
כאילו אין לו כל ענין בכל ההמולה שמסביבו ,ואמר :נו ,אהרן ,פתח פיך ויאירו
דבריך" .האברך הנסתר ,שראה בכך משום גזירת אביו ,התחיל להרצות ביישוב
הקושיא בעמקות נפלאה ובסברא ישרה וכשסיים דבריו – כאילו הכל על מקומו
בא בשלום.
גם בסיפור זה יש שבח כפול :לר' אהרן רוקח על ידענותו הגדולה ,על צניעותו ועל מידת כיבוד אב
שהיתה טבועה בו .הוא היחיד שהצליח ליישב את הקושיה ,אך עשה זאת רק לאחר שאביו גזר
עליו .בכך קיים את מצוות כיבוד הורים שהינה הדיבר החמישי ,ומצוות יסוד הנחשבת לאחת
החמורות שבמצוות

היהדות151.

ר' יששכר-דב רוקח הוא הכיר בלמדנותו של בנו וכיבד את צניעותו .הוא ידע שאם לא יבקש מבנו
לפתור את הקושיה ,הוא לא יעשה זאת .המשפט 'פתח פיך ויאירו דבריך' לקוח מהתלמוד
הבבלי152:

'מעשה בתלמיד אחד שהיה מגמגם למעלה מרבי יהודה בן בתירא אמר ליה בני פתח

פיך ויאירו דבריך שאין דברי תורה מקבלין טומאה' .בדברי האב יש רמז לנטייתו של ר' אהרן
רוקח לגמגם בתחילת דבריו.

 149קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ח-תשמ"ט) ,ג' ,עמ' נח.
 150שם ,ד' ,עמ' מז.
 151על פי ה כתוב 'ומצוה חמורה שבחמורות זה כיבוד אב ואם' ,ראו :ירושלמי ,מסכת קידושין ,פרק א' ,דף כ',
ב' ,הלכה ז' ,גמרא .מצוות כיבוד אב ואם היא אחת המצוות החשובות ב'ספר חסידים' וראו על כך :דן (אשכנז,
 ,)1990עמ' .132 – 129
 152ברכות כב ,ע"א.

- 169 -

נוהגו של ר' אהרן רוקח להסתיר את גאונותו בתורה ,התעה אנשים לחשוב שהוא בטלן ובור ,כפי
שמסופר בסיפור

הבא153:

הרב ר' יעקב שלמה פרידמן
מאיר

אריק155

מפתח-תקוה154

מספר שהוא בעצמו שמע מפי רבי

שנאנח ואמר" :הדורות שהולכים אין להם חליפין" .הוא נקט

בשושלת של צדיקים והוסיף" :שמעתי שאצל כל הצדיקים כך ,אבל יש עוד מקום
אחד ששם גדול כוח הבן מכוח האב" .ישב שם רב אחד ושאלו איפה הוא המקום
הזה? ענה שהתכוון לבעלזא ,וסיפר שבשנות מלחמת העולם הראשונה הוא (ר'
מאיר אריק – ע.נ ).התגורר בווינה .שמע שהרבי מבעלזא הגיע לווינה לרופא עיניים.
הלך לבקרו .פגש שם עוד הרבה גדולים ביניהם הגאונים רבי שמואל אנגיל 156,רבי
יוסף

אנגיל157,

מאלטשטאט159

רבי אברהם שטיינברג

מבראד158,

רבי אברהם יצחק

ועוד ,ששוחחו ביניהם בדברי תורה .בפינה ראה עומד לו בהכנעה

ובענווה אברך מכונס בתוך עצמו ,חזות פניו כבטלן גמור ,ראשו כפוף ומתנמנם.
סיפר הרב" :הייתי בטוח שאינו מבין כלום בדברי התורה שהגאונים הללו משיחים
ביניהם .אמרו לי שזהו בן הרבי .והיה לי הדבר לפלא ,הלא שמעתי שהוא גאון
בתורה וכאן אני רואה לפני עיני בטלן ,ונכמרו רחמי עליו .בתוך שיחתם אמר הרבי
מבעלזא שיש לו רמב"ם קשה בהילכות בית הבחירה (הקושיא נדפסה בספר
מהרי"ד עמ' ש"ז) .כל הגאונים שהיו שם השתדלו לתרץ את קושית הרבי מבעלזא,
שהיתה קושיא חמורה ,אבל הרבי מבעלזא סתר כל התירוצים .היתה שם מלחמתה
של תורה והתפלפלו והתווכחו הרבה בקושיא זו .הרבי שכב במיטה כשמטפחת

 153קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מח-מט.
 154הרב ר' יעקב שלמה פרידמן היה הרב של קהילת 'זכר חיים' בפתח תקווה .במהלך שנות השלושים התרכזו
עולי פולין סביב בית הכנסת "זכר חיים".
 155ר' מאיר אריק ( )1926 – 1855מגדולי רבני גליציה ,השתייך לחסידות צ'ורטקוב .ראו עליו :וונדר (מאורי,
תשל"ח-תשס"א) ,א' ,עמ' .321 – 313
 156ר' שמואל אנגל ( ) 1935 - 1853אב"ד סלובקיה ,מגדולי המתנגדים לציונות .השתייך לחסידות צאנז .ראו
עליו :וונדר (מאורי תשל"ח-תשס"א) ,א' ,עמ' .238 – 230
 157ר' יוסף אנגל ( ,)1920 – 1859תלמיד חכם ,ראש ישיבה ורבה של קרקוב .ראו עליו :וונדר (מאורי תשל"ח-
תשס"א) ,א' ,עמ' .230 – 227
 158ר' אברהם שטיינברג מבראד ( ,)1928 – 1847רב העיר ברודי ,מחסידי סדיגורה-צ'ורטקוב .ראו עליו  :וונדר
(מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ,ה' ,עמ'  ;171 – 161מ' וונדר' ,רבני ברודי בחמישים השנים האחרונות' ,ספר זכרון
לקהילת ברודי וסביבתה ,ירושלים ,1994 ,עמ'  ,95 – 86להלן :וונדר (רבני ,)1994 ,עמ' .89
 159הכוונה ,כנראה ,לר' חיים יצחק (ולא ר' אברהם יצחק) ירוחם ( ,)1943 – 1865ששימש כרבה של אלטשטאט
משנת  .1907נסע תכופות לאדמו"רי בלז ,ר' יהושע רוקח ור' יששכר-דב רוקח .אלטשטאט  -שמה בפי היהודים
של העיירה סמבור הישנה ( )Stary Samborבגליציה המזרחית .על ר' חיים יצחק ירוחם ראו :וונדר (מאורי
תשל"ח-תשס"ה) ,ג' ,עמ' .282 – 278
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רטובה על עיניו .כל הגדולים נפרדו ממנו לשלום והלכו .אחרי שלושה ימים בא
הבטלן הזה ואמר :היות שאבי שוכב במיטה ואינו יכול לבקר אצל הרב ,שלח אותי
במקומו .ומיד התחיל מענין הקושיא שהקשה אביו ואמר לי :הסברא שבתירוץ של
כבודו נמצאת בתוספות .אימצתי זכרוני ואמרתי שאינני זוכר סברא כזאת
בתוספות .הוא ציין את התוס' ואמר שם דיוק ופשט וראיתי שהם דברי גאונות.
אחר כך אמר :התירוץ שאמר הרב מאלטשטאט הוא תירוץ דחוק וגם הוא סתירה
מהירושלמי וכן על כל יתר התירוצים שאמרו הגאונים התפלפל בחריפות ובקיאות
להפליא וראיתי שהוא גאון עולם בקי בש"ס ובפוסקים" .וסיים הרב ואמר" :אז
ראיתי כוחו הגדול של אברך זה .גאון בתורה כזה ,שהיה יכול לעצור ברוחו ולא
להראות כוחו בתורה אלא להיפך עוד להיראות כמי שאינו מבין כלום ואין לו שום
מושג על מה שמדברים – זהו הצדיק האמתי שאני אומר עליו שהוא גדול יותר
מאביו .ומה שהראה כוחו אצלי זה היה בפקודת אביו ,שציוה עליו לשוחח אתי
בדברי תורה".
הסיפור מורכב משני חלקים – סיפור מסגרת וסיפור פנימי .שני המספרים המוסרים של הסיפור -
ר' יעקב שלמה פרידמן ור' מאיר אריק – הם אנשים מכובדים וידועי שם ,דבר שמקנה לו אמינות.
רבי מאיר אריק הוא מספר של סיפור המסגרת ,אך גם גיבור בסיפור הפנימי .בסיפור המסגרת
הוא מצר על ירידת הדורות בשושלות החסידיות אך בעת ובעונה אחת מציין את יחודה של חצר
בלז ,שלא רק שאין בה סימנים של ירידת הדור אלא אף הבן עולה על אביו .בסיפור הפנימי,
ר' מאיר אריק הוא מספר עֵּ ד המחזק את אמינות הסיפור על שני חלקיו .סיפור המסגרת מציג את
ר' אהרן רוקח כמי שעולה על אביו ,הסיפור הפנימי מסביר שבח זה ונותן לו תוקף של סיפור
אמיתי.
הסיפור הפנימי מתרחש בווינה ומתאר סיטואציה של שיחת חכמים בה נוכח גם ר' אהרן רוקח
שלא רק שאינו משתתף בה אלא עומד מהצד בראש מורכן ומתנמנם .תיאור שפת הגוף ,שבדרך
כלל אינו מקובל בסיפור החסידי ,מקנה אמינות לסיפור .בנוסף ,תיאור זה יוצר סתירה בין מראהו
לבין ייחוסו המשפחתי ,והמוניטין שיצאו לו כגאון בתורה .העובדה שלא כל הנוכחים בשיחה
יודעים מי הוא רק מגבירה את הפער בין חזותו למהותו האמיתית ,פער שנעשה לאחד ממאפייני
דמותו של ר' אהרן רוקח שבגלל צניעותו ביקש להסתיר את

גאונותו160.

 160פער בין החזות החיצונית למהות הפנימית-רוחנית מצוי כבר אצל הבעש"ט שהסתיר את ידענותו מאחורי
חזות של יהודי בור ועם הארץ .בתקופה הראשונה של נישואיו לרעייתו השניה ,סבר גיסו ,ר' גרשון מקוטוב,
כי הבעש"ט הוא אדם פשוט שאינו מסוגל ללמוד .ראו :רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ'  .51 – 49גם לר' נחמן
מברסלב היו שתי פנים ,כפי שהוא עצמו העיד על עצמו ' :הלא אני יכול להחזיק אצלי הרבה מאד ואיני אומר
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ר' אהרן רוקח מגלה את בקיאותו וחריפותו רק במצוות אביו וכך הסיפור מצייר את דמותו לא רק
כגאון וגדול בתורה אלא גם כבן המכבד את אביו וכאדם בעל כוח איפוק .בדברי הסיום של ר'
מאיר אריק מרומזת ביקורת על ר' יששכר-דב רוקח שהיה שונה לחלוטין מבנו ומעולם לא הסתיר
את גאונותו בתורה .לדעתו של ר' מאיר אריק צניעותו של ר' אהרן רוקח ויכולתו להסתיר את
גדולתו בתורה ,עושות אותו לצדיק אמיתי העולה על אביו .סיפור זה מעורר את השאלה כיצד
ההין ר' מאיר אריק לומר כי ר' אהרן רוקח עולה על אביו ,עוד בחייו של ר' יששכר-דב רוקח שכן
לכאורה יש באמירה כזו פגיעה באדמו"ר מכהן .תשובה אפשרית מספק הסיפור

הבא161:

הגאון הצדיק רבי חיים מאטניא 162היה בבעלזא בחתונת בן אחיו הצדיק רבי ברוך
מסערעט 163.ביקשו מרן מהרי"ד שישוחח עם בניו ונכדיו בדברי תורה .ולפי שידע
שבנו מרן מהר"א לא ירצה להראות ידיעותיו קרא לו וציוה עליו לשוחח עם רבי
חיים ולומר לו מחידושיו .משנכנס רבי חיים לחדרו של מרן מהר"א ,ציוה מרן
למשמשו להביא גמרא .לשאלת המשמש איזו גמרא להביא ,ענה מרן שיביא גמרא
ראשונה שתבוא לידו .עשה המשמש כדבריו .נפנה מרן אל רבי חיים וכדרכו קודש
חזר על דברי הגמרא במהירות ומיד אמר חידוש ופלפול על אותה סוגיא .רבי חיים
שהיה גאון וגדול בתורה ,התפעל מאופן הלימוד .כשנכנס רבי חיים לאחר מכן למרן
מהרי"ד שאלו מיד" :מה דעת כבודו על בני רבי אהרן?" ענה" :אינני מבין אותו
בכלל" .אמר לו מרן :גם אני אינני מבין אותו".
סיפור זה מציג את ר' אהרן רוקח כעילוי שגם גאונים וגדולים בתורה מתקשים להבינו .יש בו גם
שבח לאב ,ר' יששכר-דב רוקח שמכיר בעליונותו של בנו עליו .אמנם הוא אדמו"ר חצר בלז,
מפורסם בבקיאותו בתורה ,אך נוכח ידענותו של בנו ,הוא מבטל עצמו ומודה כי אינו מבין את
דבריו .הסיפור גם מציג את היחסים המיוחדים ששררו בין ר' יששכר-דב רוקח לבנו ר' אהרן

כי אם כשהמים כבר עולים על כל גדותיו עד שיוצא לחוץ בעל כרחו' ,ראו :נ' שטרנהרץ ,חיי מוהר"ן,
ירושלים ,תשמ"א ,להלן :שטרנהרץ (מוהר"ן ,תשמ"א) ,א' ,מעלת תורתו הקדושה ,ל' .באותו ענין כתב א' חזן
על ר' נחמן מברסלב' :דרכו של רבינו זצוק"ל היה בהעלם גדול שאפילו לפני חותנו היה מסתיר את עצמו
מאד' .כשהתגלתה גדולתו של ר' נחמן ביקש מהאיש שגילהו כי 'יבטיח בודאי שלא יפרסם הדבר כל ימי חיי
רז"ל' .ראו :א' חזן ,אבני"ה ברזל ,ירושלים ,1935 ,להלן :חזן (אבני"ה ,)1935 ,ט' .על שני הפנים של ר' נחמן
כתב א' גרין' :תחושה זו של [ ]...הצורך להבדיל בין האני "האמיתי" ובין האני שהיה מוכן לגלות לאחרים,
איפיינה את ר' נחמן כל חייו' .ראו :גרין (בעל ,תשמ"א) ,עמ'  .44על התחזות הצדיק לאיש פשוט והמוני כתב
י' אל שטיין כי זו תופעה ידועה בסיפורת החסידית והיא נובעת מתפיסת עולם מיסטית לפיה מה שנראה אינו
אלא אחיזת עיניים ואילו המהות האמיתית מוקנית לעליונים ('וה' יראה ללבב' – שמואל א' ,טז ,ז') .ראו :י'
אלשטיין ,האקסטאזה והסיפור החסידי ,רמת גן ,1998 ,להלן :אלשטיין (אקסטאזה ,)1998 ,עמ' .157
 161קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' לז.
 162רבי חיים הגר ( )1932 -1862היה האדמו"ר מאנטניא ,התפרסם גם בשל היותו תלמיד חכם גדול .ראו עליו:
וונדר (מאורי תשל"ח-תשס"ה) ,ב' ,עמ'  ;31 – 28אלפסי (חמישים ,)1997 ,עמ'  .123 – 118אנטניא – שמה בפי
היהודים של העיר אוטיניה ( )Otyniaבגליציה המזרחית (היום אוקראינה).
 163הכוונה לר' ברוך הגר מוויז'ניץ-סערעט.
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רוקח .למרות שביקש מר' חיים מאטניא שישוחח עם כל בניו ונכדיו ,שאל אותו ר' יששכר–דב
רוקח רק על ר' אהרן רוקח .נראה שר' יששכר-דב רוקח ביטא לא אחת כי הוא מכיר בעליונות
בנו ,והדברים היו ידועים ומפורסמים ולכן ר' מאיר אריק חש כי דבריו לא יפגעו באדמו"ר המכהן
של בלז.
בכמה מסיפוריו של י' קלפהולץ מצטייר ר' מאיר אריק כמעריץ גדול של ר' אהרן רוקח .כך
בסיפור

הבא164:

באחד הימים ישב מרן בחברת הגאון רבי מאיר אריק ורבנים אחרים .הללו שוחחו
בדברי תורה והתפלפלו אבל מרן לא התערב כלל .כאשר נפרד מהרבנים יצא אתו
רבי מאיר ללוותו .אמר לו מרן שאין זה לכבודו של גאון עולם ללוות אברך צעיר
ולא הסכים שילווה אותו .אמר לו רבי מאיר שרוצה לדבר אתו בענין הפלפול
שדיברו .מיד נתן מרן הסבר על הענין המדובר וכך סתר את כל השקלא וטריא
ההלכתי .חזר רבי מאיר אריק ואמר" :אני איני מתפעל מגאוניותו ,אלא מכוח
קדושתו .כי רק זה שלומד תורה לשמה יכול להיות בעל כוח מעצר כזה".
אפשר להניח שסיפור זה התרחש לאחר שר' מאיר אריק עמד על קנקנו של ר' אהרן רוקח והכיר
את נוהגו לא להתערב בשיחת חכמים .הדמות המצטיירת מסיפור זה היא של אברך בקי וחריף
מעין כמוהו ,צנוע ומסתיר את ידיעותיו ורוחש כבוד רב למבוגרים (סרב שר' מאיר אריק ילווהו
החוצה) .דברי הסיום של ר' מאיר אריק הם שבח נוסף לר' אהרן רוקח על לימוד תורה

לשמה165,

ויש בהם הכרזה על קדושתו של ר' אהרן רוקח ורמז מטרים על התאמתו להנהיג את חצר בלז
לאחר אביו.
עדות נוספות להערצתו של ר' מאיר אריק לר' אהרן רוקח מבלז ,עוד לפני שמונה לאדמו"ר ,מצויה
בשני נוסחיו של הסיפור הבא (המצויים אצל י'

קלפהולץ)166 :

נוסח א' :הגאון רבי מאיר אריק ביקש הרבה פעמים מאנשי העיר שנסעו לבעלזא
שיזכירו אותו לפני מרן עוד בחיי אביו ואמר" :יתכן שזוהי פגיעה בכבודו של אביו

 164קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' נב .נוסח מעט שונה של סיפור זה ראו :מהודר (בוצינא,
תשי"ט) ,עמ' נז וכן פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' סז-סח.
 165תורה לשמה הוא ביטוי הלקוח מהמקורות ופירושו לימוד תורה ללא אינטרסים ותועלת אישיתַ :ר ִבי מֵ ִאיר
אוֹמֵ ר כָ ל ָהעוֹסֵ ק בַ ּתו ָֹרה לִ ְשמָ ּה ,זוֹכֶ ה לִ ְדבָ ִרים ַה ְרבֵ ה ,וְ ֹלא עוֹד אֶ לָ א ֶשכָ ל ָהעוֹלָ ם כֻּל ֹו כְ דַ אי הּוא לוֹ ,נִ ְק ָרא ֵרעַ ,
ָאהּוב ,אוֹהֵ ב ֶאת ַהמָ קוֹם ,אוֹהֵ ב אֶ ת ַה ְב ִריוֹתְ ,מ ַשמֵ ַח אֶ ת ַהמָ קוֹםְ ,מ ַשמֵ ַח אֶ ת ַה ְב ִריוֹתּ ,ומַ לְ בַ ְשּת ֹו עֲ נָוָ ה וְ יִ ְרָאה,
תּושיָה
ּומ ָק ַר ְבּת ֹו לִ ידֵ י זְ כּות ,וְ נֶהֱ נִ ין ִממֶ נּו עֵ צָ ה וְ ִ
ּומ ַרחַ ְקּת ֹו ִמן ַהחֵ ְטאְ ,
ּומַ כְ ַש ְרּת ֹו לִ ְהיוֹת צַ ִדיק חָ ִסיד י ָָשר וְ נֶאֱ מָ ןְ ,
בּורה ,ראו :משנה ,מסכת אבות ,ו' משנה א'.
ִבינָה ּוגְ ָ
 166קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' נא.

- 173 -

הרבי ,אבל מה אעשה – אני לא ראיתי עוד אדם שלם כמוהו" והוסיף "אצל כל
הצדיקים מתמעטין הדורות ,רק בבעלזא גדול כוח הבן מכוח האב".
נוסח ב' :הרה"ג ר' יהושע מנחם ארנברג 167,ראב"ד בתל-אביב ,מספר שבזמן שלמד
אצל רבי מאיר אריק נסע לחג השבועות למרן מהרי"ד .שלח רבי מאיר אתו פתקא
למרן מהרי"ד ולמרן מהר"א ודיבר אז גדולות על מרן מהרי"ד והוסיף" :הוא גדול
מאד שזכה להביא לעולם נשמה גדולה".
משני הסיפורים עולה כי ר' אהרן רוקח החל לייעץ לאנשים עוד בחיי אביו .בנוסח הראשון,
ר' מאיר אריק מודה שיש כאן פגיעה אפשרית באב ובנוסח השני יש מעין תיקון לפגיעה .ר' מאיר
אריק מהלל את ר' יששכר-דב רוקח אולם מדבריו משתמע כי גדולת האב מתקיימת בזכות בנו.
ר' מאיר אריק לא היה היחיד שדיבר בשבחו של ר' אהרן רוקח הבחור ,היו אדמו"רים מפורסמים
אחרים שגם הם עשו

זאת168:

הצדיק ר' יחזקאל

משינובה169

ושוחח עם הגה"צ רבי שמואל

שהה באותם ימים

מאונסדורף171,

בקרעניץ170.

כשעמד פעם

עבר מרן בסמוך להם .שאלו רבי

שמואל" :מה דעת כבודו על האברך הזה?" ענה הצדיק משינובה" :יצר הרע שכח
ממנו לגמרי".
אפיזודה זו מתרחשת בשנת תרנ"ח ,כשנתיים לאחר נישואיו של ר' אהרן רוקח 172ומתארת
סיטואציה יומיומית של שני אישים מכובדים המשוחחים ברחוב על אברך העובר בסמוך להם .יש
בסיפור שבח כפול :לר' אהרן רוקח על היותו טהור מכל מחשבת חטא ולצדיק משינובה על יכולתו
להבחין במעלתו הגבוהה של האברך הצעיר.

 167ר' יהושע מנחם ארנברג ( ,)1976 – 1905תלמיד חכם ופוסק ,בשנים  1949 – 1947שימש כרב ראשי במחנות
המעצר בקפריסין ואח"כ אב"ד בתל-אביב-יפו .רא עליו :וונדר (מאורי תשל"ח-תשס"ה) ,א' ,עמ' .304 – 299
 168קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מב.
 169ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם משיניאבה ( ,)Szeniawaגליציה המזרחית ,אדמו"ר ,רב ,ומגדולי גליציה
בדורו .ראו עליו :פרק ב' במחקר זה הערה .192
 170שמה בפי היהודים של קריניצה ( ,)Krynica-Zdrójעיר מרפא וספא ידועה לא הרחק מגבול פולין-סלובקיה.
 171ר' שמואל רוזנברג ( ,)1919 – 1842אב"ד אונסדורף ( ,)Huncovceסלובקיה .עד  1918היתה בתחום
הקיסרות האוסטרו -הונגרית .ר' שמואל רוזנברג נודע כמתנגד חריף לתנועה הציונית .ראו עליו :ש'
ראזענבערג ,באר שמואל ,קרקוב ,תרפ"ג ,להלן :רוזנברג (באר ,תרפ"ג) ,עמ' .31 – 7
 172אפיזודה קצרה זו היא המשכו של סיפור המתרחש בקריניצה ומעיד על יכולת של ידיעה מופלאה שהיתה
לר' אהרן רוקח .ניתוח הסיפור יובא בהמשך.
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ב .2.2.המאבק ביצריו :סגפנות ופרישות
האופן שבו נתפס ר' אהרן רוקח בעיני אחרים ,כקדוש וטהור ,שונה מהאופן שבו נתפס בעיני עצמו.
מספר לא מבוטל של סיפורים ,שידונו להלן ,מציגים את הצד היצרי באישיותו .אחד הסיפורים
הללו ,המתרחש לפני נישואיו של ר' אהרן רוקח ,מצוי במקורות שונים מבית

בלז173:

ביום חופתו רצה מושל המחוז לבוא ולברך את המחותנים שהיו רבנים במחוזו ,וכן
רצה לראות את החתן ,שעליו שמע הרבה .החתן כ"ק מרן מהר"א (מורנו הרב ר'
אהרן – ע.נ ).לא שמח ביותר לקראת ביקור זה וביקש דברים להתחמק ממנו .מצד
אחד – כמושל המחוז יכול הוא לגרום צרות לאביו ,לחותנו ולכלל ישראל; ומצד
שני הוא צריך להסתכל בפניו של גוי ,מה עוד שעליו לברכו בידו הקדושה וביום
החופה .אמר לו אביו מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).הקדוש :כתיב 'ולא
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם' .וקשה ,שהרי קודם רואה העין ואחר כך חומד
הלב ,והיה צריך לכתוב :ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם .והתרוץ הוא,
שהעינים רואות רק מה שהלב חומד – כשהלב אינו חומד ואינו חושב בדבר האסור,
גם העיניים אינן רואות ,אפשר להסתכל ולא לראות .כעבור שנים מספר בחרו
במושל מחוז חדש ,נסע מרן מהרי"ד לסקוהל לברכו .ציוה מרן מהרי"ד על בנו מרן
מהר"א להילוות אליו ואמר לו" :ודאי תהיה שם גם אשת המושל ,ואתה כדרכך
תשפיל את הראש ואת העינים למטה – אין צורך בכך" .גם הפעם אמר לו פירוש
הפסוק "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" .כשהגיעו לסקוהל ונכנסו למושל
המחוז מצאו שם גם את אשתו ,כדברי מרן מהרי"ד .מרן מהר"א השפיל ראשו ושם
ידיו על עיניו וכך עמד כל הזמן.
סיפור זה מציג את המארג העדין והנפיץ של יחסי יהודים-גויים 174,ואת האופן שבו התמודדו
היהודים עם הכורח לפגוש אנשי שררה גויים .בהסכמתו לפגוש את שר המחוז ,ר' אהרן רוקח
מצטייר כמי שהעדיף את טובת הכלל על שיקוליו האישיים ,וייצג את האינטרס היהודי מול
הסביבה הנוכרית .הסיפור מניח ,איפוא ,נדבך נוסף בבניית דמותו של ר' אהרן רוקח כמנהיג ,ויש
בו רמז מטרים להתאמתו לרשת את אביו בהנהגת חצר בלז .מוטיב הצדיק ,כמנהיג ומושיע

 173הציטוט מתוך קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' לט; וכן ראו :קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ'
כב; פדווא (באהלי ,תשנ"ג) עמ'  ;495 – 494פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' כ-כא.
 174ע' יסיף טען כי אחד הנושאים הנפוצים בסיפורת החסידית הוא עימות בין ישראל לאומות העולם.
ראו:יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ' .434 – 433
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ישראל מצרה אפשרית ,קיים גם בסיפורים על הבעש"ט 175,שעשה שימוש בכוח ראייתו וידיעתו
הפלאיים לטובת כלל הציבור כדי לחלצו מגזרות ומצרות שונות .אולם ,היו מקרים שנקט
בפעולות ארציות ,לדוגמא במפגש עם גזלנים הוא הסכים להתפלל לשלומם בתנאי שלא יפגעו
ביהודי ולא יגזלו אותו.
בסיפור הפגישה עם המושל מצטייר ר' אהרן רוקח כקדוש וטהור ,שנזהר אפילו במראה עיניו כדי
לא לחטוא 176.כמו כן קיים שבח לר' יששכר-דב רוקח על פרשנות הפסוק 'ולא תתורו אחרי לבבכם
ואחרי עיניכם 177',שאיפשרה לבנו להיפגש עם מושלי המחוז מבלי לפגוע בתפישת עולמו .אולם בין
השיטין ,מרומז פן אחר באישיותו של ר' אהרן רוקח ,פן יצרי שהוא נאבק בו וביקש לרסנו .למרות
שאביו אומר לו כי אפשר להסתכל מבלי לראות ,ר' אהרן רוקח בחר להשפיל את ראשו ולכסות
עיניו בידיו כדי לא להביט בפניה של אשת המושל ולא לבוא לידי הרהור של עבירה .עוד מרומז
בסיפור כי האב ,ר' יששכר-דב רוקח ,היה מודע ליצריו של בנו ,ופרשנותו לפסוק אמורה היתה
לסייע לר' אהרן רוקח במאבקו בהם.
עדות נוספת על חששו של ר' אהרן רוקח מהרהורי עבירה בשל מראה עיניים מצויה באפיזודה
הבאה178:

כששהה פעם במרינבד עם אביו לא גר באותה אכסניה של אביו .המעבר היה דרך
רחוב סואן .פעם ביקש מר' יעקב קליין ללוותו לאכסניה בה התגורר .כשיצאו,
החזיק מרן את ידו בחזקה והשפיל עיניו ,עד שהגיעו לאכסניה .אחר כך אמר לר'
יעקב" :אתה יודע ,היו לנו ניסים".
האם העובדה שעבר ברחוב מבלי לחטוא במראה עינים היא הנס אותו מזכיר ר' אהרן רוקח? או
אולי הנס הוא שהצליח להתגבר על יצריו? מנהגו של ר' אהרון רוקח ללכת ברחוב בעצימת עיניים
מופיע בסיפור

נוסף179:

מעולם לא יצא מרן מפתח ביתו אלא כדי ללכת מדירתו לדירת אביו שהיתה באותו
הבית ,ולבית הכנסת או לבית המדרש כדי להתפלל בציבור ,או למקוה .גם כשנסע

 175ראו לדוגמא :רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ'  ;276 – 275עמ'  ;297עמ'  303ועוד.
 176בספרו 'משנה תורה' ,אמר הרמב"ם שקיימים  24דברים שמונעים תשובה מאדם ,ואחד מהם  -המסתכל
בעריות' :והמסתכל בעריות --מעלה על דעתו שאין בכך כלום ,שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי; והוא אינו
יודע שראיית העיניים עוון גדול ,שהיא גורמת לגופן של עריות ,שנאמר "ולא תתורו אחרי לבבכם ,ואחרי
עיניכם" .ראו :משנה תורה ,ספר המדע ,הלכות תשובה ,פרק ד' .אפשר להניח כי ר' יששכר-דב רוקח הכיר את
דברי הרמב"ם וביקש למנוע מבנו את חטא ראיית אשת המושל.
 177במדבר ,טו ,לט.
 178קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' נו.
 179שם ,עמ' קג.
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עם אביו לעיר מרפא ,לא יצא מביתו ולא הצטרף אל אביו כשהיה יוצא לטייל.
לעתים ,כשהצטרף אל אביו בדרכו ,הלך בעיניים עצומות כשהמשמש מחזיק בידו.
הסתגרותו של ר' אהרן רוקח בבית היתה 'אמצעי בטחון' נוסף שנועד להגן עליו מפני אפשרות של
מראה עיניים מחטיא.
גם מראיה של רעייתו נתפס בעיניו של ר' אהרן רוקח כדבר העלול להביאו לידי הרהורי חטא ועל
כן הקפיד לא להביט בה על אף שהדבר מותר .על כך מעיד הסיפור

סיפר לי הגה"צ (הגאון הצדיק – ע.נ ).ר' לייבוש

הבא180:

לייזער181

(כ"ק מרן אדמו"ר

מפשעווארסק) שליט"א (שיחיה לאורך ימים טובים אמן – ע.נ ,).ששמע מזקינו
הרה"ק (הרב הקדוש – ע.נ ).ר'

איציקל182

זצ"ל שכשהוא הי' (היה – ע.נ ).נוסע

להרה"ק מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ,).רגיל הי' להתאכסן אצל בנו
הרה"ק מהר"א (הרב הקדוש מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ .).כשהי' עדיין אברך בן כ"א
שנים וגם אח"כ ,סיפר מהתנהגותו בקדושה ,דראה פעם אחת ,שהרה"ק מהר"א
ישב בראש השלחן ור' איציקל מן הצד .ובא המשמש (הי' לו משמש גם בחיי אביו)
לומר לו ,שהרבנית שלו רוצית לדבר עמו [לא היתה יכולה לדבר עמו שום פעם בלי
רשות מקודם] .אמר הרה"ק ,נא ,נא ,ועמד על רגליו והלך להכותל ,ופניו להכותל,
וסגר עיניו ,והרבנית עמדה על מפתן החדר (לא נכנסה להחדר) וכך דיברו ,וכשגמרה
לדבר המשיך הרה"ק לעמוד כך בעינים סגורות עד שכבר לא שמע קול פסיעותיה
ואז חזר למקומו.
העובדה ששני המספרים המוסרים של סיפור זה הם אנשים ידועי שם ומכובדים ,ואחד מהם – ר'
איציקל – היה עד למסופר ,מקנה לסיפור אמינות רבה .הסיפור מצייר את דמותו של ר' אהרן
רוקח כמי שנהג בקדושה יתרה גם כשמדובר היה ברעייתו ,והקפיד לא להביט בה .זוהי פרשנות
לשורה של פעולות שר' אהרון רוקח נקט כדי לא להיתפש להרהורי עבירה .כמו כן הוזכר בסיפור
כי לר' אהרן רוקח היה משמש אישי עוד לפני התמנותו לאדמו"ר וזהו רמז מטרים להנהגתו
העתידית.

 180פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' צז.
 181הרב אריה לייבוש לייזר ( ) - 1938אדמו"ר פשבורסק ,)Przeworsk( ,עיירה בגליציה המערבית ,פולין .יושב
היום באנטוורפן ,נכדו של ר' משה יצחק גבירצמן ,האדמו"ר הראשון של חסידות פשבורסק .מוזכר אצל וונדר
(מאורי תשל"ח -תשס"ה) ,א' ,עמ' .629
 182ר' משה יצחק גבירצמן ( )1977 – 1882האדמו"ר הראשון של חסידות פשבורסק ,ראו עליו :וונדר (מאורי
תשל"ח-תשס"ה) ,א' ,עמ'  ;630 – 628אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' שנד-שנה.
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ביחסיו עם רעייתו ,ר' אהרן רוקח היה שונה לחלוטין מסבא רבא שלו ,ר' שלום רוקח ,מייסד
חסידות בלז ,שיחסיו עם רעייתו מלכה היו חופשיים ,קרובים ומלאי חיבה 183.אורחות חייו של ר'
אהן רוקח ,השונות מאלו של מאבותיו ,מודגמות אף בשני נוסחיו של הסיפור

נוסח א' :רבי מנשה אב"ד

דיבצק185

הבא184:

סיפר ,שאחרי חתונתו של כ"ק מרן מהר"א

(כבוד קדושתו מרן מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).היה פעם בחדרו של מרן מהרי"ד
(מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).שלחה הרבנית אשת מרן מהרי"ד להגיד לבעלה
שהיא רוצה להיכנס לחדרו .רצה רבי מנשה לצאת ,אמר לו מרן להישאר .נכנסה
הרבנית וסיפרה לבעלה ,שהרבנית מלכה ,אשת רבי אהרן ,קובלת שבעלה מתנהג
בפרישות יתרה .ציווה מרן לקרוא לבנו מרן מהר"א .שאלו אביו" :ממי למדת דרך
זו? הרי לא סבא ולא אבא ז"ל נהגו כך וגם אני איני נוהג כן" .מרן מהר"א לא ענה
ועמד בפחד גדול .שאלו אביו" :מדוע אינך עונה?" ענה מרן מהר"א :זקני ז"ל אמר
לי שבעבודת ה' איני צריך לשמוע לאף אחד ,אפילו לא לאבי".
נוסח ב :סיפרו גדולי חסידי בעלזא ,רבי ישעיה ורבי

יהושע מראווע186,

שפעם לפני

מלחמת העולם הראשונה חלתה הרבנית מלכה ,אשת מרן .הרופא המקומי לא ידע
לאבחן את מחלתה .אמר מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).לאשתו
הרבנית שתסע איתה לרופא מומחה גדול בלבוב .לאחר שבדק אותה הרופא ,ציווה
על הרבנית מלכה לצאת הסביר מחלתה ואמר עוד לרבנית" :דעי לך שבעלה פורש
ממנה" .שאלה הרבנית את אשת מרן אם יש אמת בדברי הרופא .ענתה שמיום
שנולד לה הבן האחרון פורש ממנה בעלה לגמרי .כשחזרו הביתה סיפרה הרבנית
לבעלה מרן מהרי"ד את דברי הרופא ואת דברי כלתה .שלח מרן מהרי"ד לקרוא
לבנו מרן .כשהגיע מרן לחדר אביו היו רבי ישעיה ורבי יהושע נוכחים בחדר .אמר
להם מרן מהרי"ד לעמוד בצד .מרן עמד אז לפני אביו באימה וביראה וכולו רועד
ומוכן לשמוע דברי אביו .שאלו מרן" :שמעתי שאתה חי בפרישות ,ממי למדת דרך
זו? הלא לא זקני ולא אבי נהגו כן ,וגם אני איני נוהג כן" .ענה מרן מהר"א (מורנו

 183ראו :נספח א' סיפורים .57 ,52 ,51 ,33 ,32
 184קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ח-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' נה-נו.
 185ר' מנשה מרילס ( ,)1933 – 1864אב"ד דובצק ,עיירה בגליציה המזרחית ,במחוז פשמישל .ראו עליו :וונדר
(מאורי תשל"ח-תשס"א) ,ג' ,עמ'  .961 – 960דובצק – שמה בפי היהודים של דובייצקו ()Dubiecko
 186הכוונה לחסידי בלז ר' ישעיה פרגר ור' יהושע פוך מראווה רוסקה .ראו עליהם :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד),
עמ' רפט-שט.
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הרב ר' אהרן – ע.נ" :).זקני ז"ל אמר לי ,שבעבודת הקודש ,איני צריך לשמוע בקול
אף אחד וגם לא בקול אבי ,כי אם לקיים מה שהנשמה מלמדת אותי" .כשיצא מרן
מאביו פנה מרן מהרי"ד אל החסידים הנ"ל ואמר להם" :ידעתי מה שיענה לי אבל
רציתי שאתם תשמעו ושתדעו מי הוא".
המספרים בשני נוסחי הסיפור הם אנשים ידועים והעובדה שהיו עדים לשיחה האינטימית בין
ר' יששכר-דב רוקח לבנו ר' אהרן רוקח מקנה לסיפורים אמינות שאינה ניתנת לערעור .שני
הסיפורים מציגים מחד גיסא את יראת הכבוד שרחש ר' אהרון רוקח לאביו ר' יששכר-דב רוקח:
הוא עמד לפניו 'בפחד גדול'' ,באימה וביראה וכולו רועד' ,מאידך גיסא כיבוד האב לא גרם לר'
אהרן רוקח לקבל את דברי אביו ולשנות ממנהגו ומאורחות חייו .מתשובתו לאב עולה דמות של
אברך בעל דעה משלו ודרך אחרת בעבודת האל .הוא לא נהג לפי מורשת אבות אלא על פי מה
שליבו אמר לו .כמו כן מעידים הדברים ,לנו כקוראים בני זמננו ,ובקריאה חתרנית ,כי לר' אהרן
רוקח היו עכבות מיניות שהתפרשו על ידי חסידיו כמעלות קדושה.
מהסיפורים הללו עולה גם הערצתו הרבה לסבו ,ר' יהושע רוקח ,שחינך אותו לבחירת דרכו
הייחודית בעבודת האל .זהו סיפור שבח לשלושה דורות של אדמו"רי בלז :לר' יהושע רוקח הסב,
על החינוך שנתן לנכדו ועל השפעתו הרבה עליו; לר' יששכר-דב רוקח האב על ההכרה בגדולת בנו,
ועל החופש שנתן לו ללכת בדרכו; לר' אהרן רוקח על היותו בעל חשיבה ודרך עצמאית .יש בסיפור
רמז מטרים על הנהגתו העתידית של ר' אהרן רוקח .רק מי שעומד על דעתו ובטוח בצדקת דרכו
ראוי לעמוד בראש חצר בלז.
משני נוסחי הסיפור לא ברור האם שלושת המספרים המוסרים נכחו באותה שיחה או ששיחה כזו
בין ר' יששכר-דב רוקח לבין בנו התקיימה יותר מפעם אחת .בנוסח הראשון לא מוזכרת נסיעה
לרופא בלבוב אלא רק שהרבנית מלכה ,רעייתו של ר' אהרן רוקח ,שפכה לבה בפני חמותה .לכן
נראה סביר יותר שהסיפורים מתארים שתי שיחות שונות .מה שעולה בבירור משני נוסחי הסיפור
הוא שר' אהרון רוקח נמנע מקיום יחסי מין עם רעייתו .ייתכן שבחר בדרך זו כדי להיאבק ביצריו
ולשלוט בהם .יתכן גם שנטיות הסיגוף שהתגלו בו בילדותו התעצמו עתה ונעשו חלק מדרכו
בעבודת ה'.
יש לציין כי פרישות מינית במסגרת נישואין מצויה בסיפורים אודות כמה מגדולי

החסידות187.

 187בנושא זה כתב ד' ביאל כי רבים מסיפורי הפרישות במסגרת הנישואין מופיעים בספרות ההגיוגרפית של
החסידים ולכן יש להם ערך דידקטי ולא דווקא היסטורי .ראו :ד' ביאל ,ארוס והיהודים ,תל אביב ,192 ,להלן:
ביאל (ארוס ,)1992 ,עמ'  .180על פרישות מינית בחסידות ,סיבותיה ומשמעותה ,ראו :שם ,עמ'  .195 – 159י'
קיל כתב כי ממחקרים שנעשו לאחרונה עולה כי בספרות התלמודית יש גילויים של פרישות מינית מוחלטת או
חלקית הנתפסת כלגיטימית ואף רצויה בעיני אחדים מן החכמים .ראו :קיל (תורתם,תשע"ב) ,עמ' 91 – 90
ובייחוד הערה  20שם.
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כך ,למשל ,מסופר על ר' אברהם המלאך 188שהודה' :הנה זוגתי תח' יש לה תרעומת עלי על כמ'
דברים שנהגתי בפרישות יתרה' 189.גם על נכדו של ר' אברהם 'המלאך' ,ר' ישראל מרוז'ין ,סיפרה
המסורת החסידית כי פרש מרעייתו במשך שנים מספר לאחר חתונתו 190.ר' נחמן מברסלב נמנע
מיחסי מין עם רעייתו שכן התאווה המינית היתה בעיניו התאוה הקשה מכולן ,כפי שאמר' :אבל
באמת העיקר היא רק התאוה הזאת ,כי כל שאר התאוות בקל יכולים לשברם והעיקר מעלת
הצדיק היא כפי קדושתו בתאוה הזאת כשזוכה לשברה לגמרי' 191.א"י גרין כתב 192כי ר' נחמן
מברסלב ראה בתאוות המין את 'המקור הגדול ביותר של הלבטים בחייהם של המבוגרים' ולכן
ראה בטוהר המין את מבחנו הגדול של הצדיק .עוד כתב 193א"י גרין בענין זה ,כי כיבוש יצר המין
לא גרם לר' נחמן מברסלב לחיות חיים של פרישות מלאה ,שכן הוא הוליד שבעה ילדים שהאחרון
שבהם נולד כחצי שנה לפני שחלה במחלתו האחרונה .אולם נראה שרק המצווה להוליד ילדים,
וחובת האישות של הבעל כלפי אשתו מנעו אותו מחיי פרישות מלאה שכן הוא מתאר את הפעילות
המינית כייסורים של

ממש194.

גם ר' אהרן רוקח ,כמו ר' נחמן מברסלב ,לא פרש לחלוטין מרעייתו שכן לזוג נולדו תשעה ילדים.
אין בידינו לקבוע מתי התחיל בפרישותו ,למעט העובדה שהיה זה לאחר הילד האחרון שנולד.
תשובתו של ר' אהרון רוקח לאביו מעידה כי הוא ראה בפרישות מינית חלק מעבודת ה' ותוכחת
אביו לא תשנה את החלטתו .המקורות הבלזאים על ר' אהרון רוקח לא מציינים את שנות
הולדתם של ילדיו ולכן רק נוכל לשער שכל ילדיו נולדו עד מלחמת העולם הראשונה ,זמן
התרחשותו של נוסח ב' של הסיפור.
ייתכן שהפרישות המינית של ר' אהרון רוקח קשורה בנטיות הסיגוף שהתגלו בו כבר בילדותו.
מנהגו למעט באכילה ,בו החל עוד בילדותו 195,התעצם בבגרותו ועדות לכך אנו מוצאים במקורות

 188ר' אברהם 'המלאך' (בערך  ,)1776 – 1740היה בנו יחידו של ר' דב-בער ממזריץ' ,הידוע בכינוי 'המגיד
ממזריץ' ,וסבו של ר' ישראל מרוז'ין .ראו עליו :אסף (דרך ,)1997 ,עמ' .55 – 49
 189רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ'  .145הדברים נאמרו בסיפור על חלום שחלמה רעייתו של ר' אברהם
'המלאך' לאחר מותו .היא ראתה אותו יושב בטרקלין גדול עם זקנים נכבדים והוא אומר להם את הדברים
הללו.
 190ראו :מ' וונדר' ,תשובת ר' אלימלך מגרודז'ינסק לרבי חיים מצאנז' ,סיני ,פא (תשל"ז) ,עמ' קסד-קסח,
להלן :וונדר (תשובת ,תשל"ז) ,עמ' קסה-קסו .למקור זה הגעתי בעקבות אסף (דרך ,)1997 ,עמ'  ,86הערה .39
 191שטרנהרץ (מוהר"ן ,תשמ"א) ,ב' ,עבודת ה' ,קנ"ה.
 192גרין (בעל ,תשמ"א) ,עמ' .51
 193שם ,עמ' .53
 194צ' מרק כתב כי ר' נחמן מברסלב כתב על זיקות שונות ופעמים אף סותרות בין התחום המיני לבין דעת
ושגעון .פעמים קשר ר' נחמן מברסלב בין יכולת ההולדה לבין דעת וטען כי הדעת מביאה את היכולת
להוליד ,ופעמים טען טענה הפוכה לפיה היכולת להוליד מביאה דעת ומביאה מזור לשגעון .ראו :צ' מרק,
מיסטיקה ושגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב ,תל אביב ,2008 ,להלן :מרק (מיסטיקה ,)2008 ,עמ' .71 – 70
 195קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' ל; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' ז-ח.
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היסטוריים וחסידיים כאחד 196.גם הספרות החסידית ,הן של כותבים מחצר בלז והן של כותבים
חיצוניים ,עוסקת בתעניות שר' אהרן רוקח גזר על עצמו כפי שמסופר בסיפור

הבא197:

פעם אחת בסעודת שמיני עצרת לאחר אכילת הדגים אמר מרן מהרי"ד (מורנו הרב
ר' יששכר-דב – ע.נ ).לבניו לטבול חלה בציר דגים ולאכול .אחר פנה אל מרן מהר"א
(מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).ואמר לו" :בלילה זה מספיק אם מסתכלים על האוכל
בלבד "...כששמע זאת מרן לא נגע באוכל ולא אכל מאומה בסעודה זו .כששמע
הצדיק רבי פנחס

מאוסטילה198

את אשר אמר חותנו לבנו לא טעם גם הוא מציר

הדגים עד אשר שאלו חותנו" :מדוע אינך אוכל?" ואילו את מרן מהר"א בנו לא
שאל מאומה .הרב יהושע מנחם ארנברג מספר שהוא היה נוכח באותו מעמד.
אכילה מועטה נתפשה אצל אדמו"רי בלז כסימן של קדושה וצדיקות ,כפי שכתב י' קלפהולץ

בסיפור מימי ילדותו של ר' אהרן רוקח' 199:אביו הצדיק הרגיל אותו למעט באכילה ,אבל זקנו
אמר עליו שהוא יודע כבר לאכול כמו צדיק גדול' .גם סיפור זה מציג את היחסים המיוחדים
ששררו בין ר' אהרן רוקח לבין אביו ,ר' יששכר-דב רוקח .הבן כיבד את אביו ,והאב הכיר בגדולת
בנו .כמו כן מעיד הסיפור כי הנטייה למעט באכילה ,היתה טבועה בר' אהרן רוקח ,ואף זכתה
לעידודו המתמשך של האב .אם זאת נראה כי האב חשב שבנו מפריז בתעניות כפי שמסופר בסיפור
הבא200:

באחד הימים ישב מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).בסעודת ר"ח ניסן
יחד עם בניו .חילק שיריים לכל בניו והם אכלו פרט למרן .שאלו אביו מדוע אינו
אוכל .ענה ,כי היום תענית צדיקים .אמר לו אביו :הלא גם אני אוכל" .לא השיב
לו .אח"כ שאלו אביו שנית ואמר" :רוצה אני לשמוע מך תשובה" .ענה לו" :זקני
ז"ל ציווה עלי לעשות רק מה שהנשמה מלמדת אותי".

 196אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ'  ;34רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;77אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,ב',
עמ' קעט; אלפסי (מאורות ,)1991 ,עמ'  ;336 – 335רעיא (תשס"א) ,עמ' ד'-ה'.
 197קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מה.
 198רבי פנחס מאוסטילה – רבי פנחס טברסקי ( ,)1943 - 1880חתנו של רבי יששכר-דב רוקח .היה נשוי לחנה
רחל ,אחותו של ר' אהרון רוקח .ר' פנחס טברסקי היה בן לשושלת טברסקי מייסדי חסידות צ'רנוביל ,נינו של
ר' מרדכי טברסקי ,האדמו"ר השני של חסידות צ'רנוביל ,שנודע בכינוי 'המגיד מצ'רנוביל' .על ר' פנחס
מאוסטילה ראו:אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ד' ,עמ' תקלד-תקלה; וונדר(מאורי תשל"ח-תשס"א) ,ג',
עמ'  .28 – 23אוסטילה ( ,)Ustilugחבל ווהלין ,אוקראינה .צ'רנוביל ( Chernobylאו  )Chornobylליד גבול
אוקראינה-בלארוס.
 199קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' כח.
 200קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מד.
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זהו סיפור שבח לר' אהרן רוקח על דרכו הייחודית בעבודת האל ,מוטיב שכבר נזכר בסיפורים
קודמים 201ועל כיבוד אב .מפני כבודו של האב אין הוא משיב לו בראשונה ורק לאחר שאביו דורש
לשמוע תשובה הוא עונה .תשובתו מעידה על ההערצה שרכש לסבו ,ר' יהושע רוקח ועל ההשפעה
שהיתה לסבו עליו .ר' יששכר-דב רוקח מתואר בסיפור כאב הדואג לבריאות בנו .סיפור נוסף
המבטא את דאגת האב לבנו ואת כיבוד האב של ר' אהרון רוקח

בשנת תרע"ה שהה מרן מהרי"ד

במרינבד203

מספר202:

וגם מרן נלווה אליו .רבי שמואל

שטרויצר ,ששימש שם את מרן ,התאונן בפני מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-
דב – ע.נ ,).שמרן אינו אוכל כלום .אמר לו מרן מהרי"ד" :אמור לו בשמי שהיום
יאכל סעודה דשנה" .כשמסר ר' שמואל למרן את דברי אביו ,אמר מרן" :אם אבא
ציווה עלי לאכול אבקשך לדאוג לכך שיכינו לי סעודה דשנה כדי שאוכל לקיים
מצוות כיבוד אב" .הלך ר' שמואל למטבח והזמין סעודה דשנה בשביל מרן.
כשהביאו את הסעודה למרן ,ציווה לערוך את השולחן וביקש מר' שמואל שיסב
עמו ואמר" :אני הולך לקיים מצוות כיבוד אב" .הסתכל על המאכלים ,פירט כל
מאכל ומאכל ושיבחם ,אחר כך אמר לר' שמואל" :ר' שמואל ,אני עושה אותך
שליח ,שתאכל עבורי את כל הסעודה .שלוחו של אדם כמותו – והרי זה כאילו אני
עצמי אכלתי ובזה אני מקיים מצוות כיבוד אב".
בסיפור זה קיים שבח כפול :לאב על דאגתו לבנו ולבן על מצוות כיבוד אב ,ועל האופן שבו שילב
בין מצוות כיבוד אב לבין רצונו לא לסטות מדרכו בעבודת האל .נאמן לדברי סבו ,לעשות רק מה
שהנשמה מצווה עליו ,הוא איננו טועם מהמאכלים שהוכנו בהוראת אביו ,אולם כדי לקיים כיבוד
אב הוא ממנה את משמשו כשלוחו באכילה .במעשה זה הוא נשען על ההלכה האומרת 'שלוחו של
אדם כמותו' 204ופירושה שתוצאת המעשה נזקפת רק לזכותו של המשלח ולא לזכותו של השליח.
כך מצא ר' אהרן רוקח דרך למלא את מצוות אביו תוך שמירה על תפישת עולמו.
מיעוט אכילה כעבודת האל לא היתה מקובלת בחסידות בלז ,כפי שכתב י' אייכלר' ]...[ 205:שם
גרסו את האכילה ושתיה כהכנה וכאמצעי ללימוד תורה עדיפים על סיגופים ועינויים' .אולם ר'
אהרן רוקח סיגל לו דרך ייחודית ,שונה מהמקובל בבלז .י' קלפהולץ סיפר 206כי כאשר ראו בבלז
 201דבריו של ר' אהרן רוקח 'זקני ז"ל ציווה עלי לעשות רק מה שהנשמה מלמדת אותי" חוזרים בנוסחים שונים
בסיפורים אחרים שנדונו בפרק זה.
 202קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מד ,וכן פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' קיג.
 203מרינבאד ( - )Marienbadשמה הגרמני של מריאנסקה לאזנה ( )Mariánské Lázněעיר מרחצאות ומעיינות
מרפא בצ'כיה.
 204נדרים ,עב ,ע"ב; בבא מציעא ,צו ,ע"א ועוד.
 205אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .78
 206קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' ל.
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שר' אהרן רוקח מסגל לעצמו דרך בעבודת ה' עלי ידי סיגופים שאלוהו'" :הרי מובא בספרים
הקדושים שעבודת ה' על ידי אכילה היא מדרגה גדולה' .אמר להם' :העובד את ה' ע"י אכילה,
הריהו עובד רק באותו רגע שהוא אוכל ,מה שאין כן העובד את ה' ע"י אי אכילה .הוא עובד את ה'
בכל רגע ורגע שאינו אוכל'" .בתעניות שגזר על עצמו הלך ר' אהרן רוקח בעקבות מנהיגים
חסידיים צדיקים שחיו לפניו .על הבעש"ט מסופר כי היה 'לוקח לו לחם אחת על סעודה אחת והי'
אוכל פ"א בשבוע וכך התענה כמה שנים' 207.מנהיגים חסידיים אחרים ,שעל פי המסורת
ההגיוגרפית שנקשרה בשמותיהם ,נהגו למעט באכילה הם :ר' זושא מאניפולי 208,ר' שניאור זלמן
מלאדי 209,ר' מנחם מנדל מקוצק 210,ר' יעקב אריה מרדזימין 211ויש עוד רבים .התענית היתה גם
חלק מתפישת עולמו של ר' נחמן מברסלב ,כפי שנכתב ב'ספר המידות' 212:על ידי ריבוי אכילה
נופלים מאמונה'.
סגפנותו של ר' אהרן רוקח התבטאה לא רק בפרישות מינית ובמיעוט אכילה אלא גם במיעוט
שינה כפי שמסופר בסיפור

הבא213:

 207רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ' .62 – 61
 208ר' משולם זושא וייסבלום מאניפולי ( ,)1800 – ?1729אדמו"ר אניפולי ,אחיו של ר' אלימלך מליז'נסק
ותלמידו של המגיד ממזריץ' ,ממיסדי החסידות .ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה)) ,א' ,עמ'
שעה-שפ .על סגפנותו ראו :י' קידנר ,סיפורים נוראים( ,הוצאה בקורתית עם מבוא ,הערות ומפתחות מאת
גדליה נגאל) ,ירושלים  ,1992להלן :קידנר (סיפורים ,)1992 ,טו ,עמ'  .71אניפולי ,שמה בפי היהודים של
העיירה אנופול ( ,)Annopolבדרום מזרח פולין.
 209ר' שניאור זלמן מלאדי ( ,)1812 – 1747מייסדה של חסידות חב"ד ראו עליו :ע' אטקס ,בעל התניא,
ירושלים ,תשע"ב ,להלן :אטקס (תניא ,תשע"ב) .על נוהגו למעט באכילה ראו :קידנר (סיפורים ,)1992 ,מו ,עמ'
.119 – 116
 210ר' מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק ( ,)1859 – 1787מייסד חסידות קוצק ומחשובי האדמו"רים ראו עליו:
אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' קטו-קכו .על מיעוט אכילה אצלו ראו :י"ל לוין ,בית קוצק,
ירושלים ,תש"מ ,להלן :לוין (קוצק ,תש"מ) ,עמ' כ"א.
 211ר' יעקב אריה גוטרמן מרדזימין .על הרגלו למעט באכילה ראו :מ' ציטרין ,שבחי צדיקים (מהדורה מוערת
בידי גדליה נגאל) ,ירושלים  ,1996להלן :ציטרין (שבחי ,)1996 ,לז ,עמ' .85 – 84
 212ראו :ר' נחמן מברסלב ,ספר המידות ,ביתר עילית ,תשס"ט ,להלן :נחמן (מידות ,תשס"ט) ,אמונה ,ג' ,עמ'
לו .ר' נחמן סיפר כיצד החליט להמעיט באכילה :בסעודה שלישית אצל חמו ,הוא ביקש מה' להראות לו את
האבות והבטיח 'כשתראה לי אשליך את תאות האוכל' .לאחר הסעודה הלך לישון ובחלומו הופיע הבעש"ט,
סבו ,ואמר לו את הפסוק 'ונתתי עשב בשדה לבהמתך' (דברים ,יא ,טו) .כשהקיץ הבין כי תאות האכילה
שייכת לבהמות 'והשליך גם זאת התאוה' .ראו :שטרנהרץ (מוהר"ן ,תשמ"א) ,א' ,ספורים חדשים ,נח .א' גרין
כתב כי במחשבתו של ר' נחמן מברסלב התקיימו שתי גישות :אדם יכול לעבוד את ה' גם על ידי אכילה
ושתייה אולם עליו להישמר מפני הפרזה .הוא ציטט מספר המידות של ר' נחמן מברסלב דברים בזכות עבודת
האל בגשמיות – באכילה ושתיה .לדבריו של א' גרין ,בכתביו המאוחרים של ר' נחמן מברסלב שולטת כבר
הגישה לפיה ריבוי אכילה פוגע באמונה .ראו :גרין (בעל ,תשמ"א) ,עמ'  .65 – 64על תורותיו של רבי נחמן
מברסלב נכתבו מחקרים רבים ונזכיר רק את האחרונים שבהם :מרק (מיסטיקה ;)2008 ,ר' בר-לב' ,בקשת
הצדיק – הרב והצדיק בהגותו של ר' נחמן מברסלב ,דעות ,2010 ,47 ,עמ'  ,21 – 18להלן :בר-לב (בקשת,
 ;)2010ד' צרי' ,סוס ,פלומפ ונבואה – על תאוות הממון ,סיכוייה וסיכוניה אצל ר' נחמן מברסלב' ,דעות,53 ,
 ,2011עמ'  ,19 – 15להלן :צרי (סוס ;) 2011 ,צ' מרק ,התגלות ותיקון בכתביו הגלויים והסמויים של ר' נחמן
מברסלב ,ירושלים ,2011 ,להלן :מרק (התגלות .)2011 ,על חייו של רבי נחמן מברסלב ראו :י' ליבס' ,ר' נחמן
מברסלב' ,בעקבות הבעש"ט (קטלוג תערוכה) ,תש"ע ,עמ'  ,53 – 47להלן :ליבס (ברסלב ,תש"ע).
 213קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' נד .על מנהגו של ר' אהרן רוקח מבלז להמעיט בשינה ראו
גם :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' ז; שאל (תש"ל) ,עמ'  ; 35קונטרס (תשל"ו) ,עמ' כג ,כה; י' אלפסי,
מאורות מעולם החסידות ,ירושלים ,תשנ"א ,להלן :אלפסי( ,מאורות ,תשנ"א) ,עמ'  ;335רעיא (תשס"א) ,עמ'
ד-ה.
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בזמן מלחמת העולם הראשונה ,כשברח מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב –
ע.נ ).ואתו בני ביתו מבעלזא ,הגיעו לשבת השנייה לאלאצני .אכסניית מרן מהר"א
(מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).היתה אצל ר' יוסף זילפן .סיפר ר' יוסף שכל הזמן שמרן
התארח אצלו היה מתבונן בדרכיו ורואה את התנהגותו ועבודתו בקודש .בעיקר
היתה לו לפלא עבודתו בלילות .מרן היה ער כמעט כל הלילה ,הסתובב בחדרו או
ישב ליד השולחן ולמד .לפני שהאיר היום שמע אותו לומד משניות במהירות
עצומה ,קורא קריאת שמע ושוכב במיטה .אחרי שעה קצרה שמע שנטל ידיו ומדבר
לעצמו" :לא מוכרחים לשכב כל כך הרבה זמן" .אחר קם ,ישב ללמוד והסתובב
בחדר .אחר שכב עוד פעם במיטה ואחרי חצי שעה שמע שנוטל ידיו ומדבר לעצמו
עוד הפעם שישן כבר מספיק ומיד קם לעבודתו .לאחר מכן הלך בזריזות למקוה
ומשם לבית התפילה.
בסיפור זה יש מספר מוסר שהוא עד ראייה ,המתפעל ממנהגו של ר' אהרן רוקח למעט בשינה
ולהקדיש גם את הלילות ללימוד .במנהג זה הוא הלך בעקבות הבעש"ט שמסופר עליו כי מיעט
בשינה כדי ללמוד גם בלילה' 214:ואחר האכילה הי' ישן מעט מזעיר וקם משינתו והניח תפילין
ולמד עד תפל' המנח' גם בלילה למד הרבה לא עבר עליו לילה אחת שלא קם בחצי לילה ממש'.
בסיפור זה על ר' אהרן רוקח יש רמז למסורת נוספת הקשורה בר' שלום רוקח ,מייסד חסידות בלז
והאדמו"ר הראשון שלה ,לפיה הוא היה ער במשך אלף לילות ולמד .בלילה האלף זכה לגילוי
אליהו שלמד איתו את התורה כולה 215.הסיפור מציג את למדנותו והתמדתו של ר' אהרן רוקח.
השוואת דמותו ,בעיני החסידים ,לבעש"ט ולר' שלום רוקח מעצבת את דמותו של ר' אהרן רוקח
כשייך לגזע ענקים ,כממשיך שושלת אדמו"רים .זהו רמז מטרים על התאמתו להנהיג את חצר
בלז.
על מנהגו למעט בשינה מסופר בסיפור נוסף:

216

מרן החל לנהוג בדרכו המופלאה עוד בהיותו צעיר לימים עד כדי כך שהרופאים
אמרו באזני אביו שלא תהא לו כל אפשרות להמשיך זמן רב בהתנהגות כזאת ,בלי
אוכל ושינה .לאחר שפקדו עליו לנוח כל יום אחרי ארוחת הצהריים ,למען יוכל
לאזור כוח ולהמשיך בעבודתו הקדושה ,קרא מרן מהרי"ד (מורנו הרב יששכר-דב
– ע.נ ).לבנו וציווה עליו לשכב כל יום אחרי ארוחת הצהריים ולנוח .מרן ,נענה

 214רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ' .110
 215נספח א ,סיפורים  14 ,10וכן מיכלזון (דובר ,תר"ע) ,י ,יד בהתאמה.
 216קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' סו.
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לפקודתו ובכל יום אחרי הצהריים היה שוכב רגעים ספורים על הספה ומיד קם
בשמחה על שזכה לקיים מצוות כיבוד אב .ד"ר יצחק

קיסטר217,

שופט עליון

בירושלים ,אמר לי (הדובר הוא י' קלפהולץ – ע.נ ).שהוא זוכר עוד מנעוריו שסיפרו
אז לפלא גדול על הזהירות המפליאה שלו לקיים מצוות כיבוד אב ,ובכל יום שכב
לנוח לקיים פקודתו ,ואמר למשמשו ,שמיד כשישמע את הנחירה הראשונה יעיר
אותו משנתו.
הסיפור מציג את אורח חייו הסגפן של ר' אהרן רוקח כ'דרך מופלאה' ,עם זאת דרך זו פגעה
בבריאותו .כמו הסיפור הקודם ,מציג גם סיפור זה את האופן בו ר' אהרן רוקח מילא אחר מצוות
אביו מבלי לוותר על דרכו בעבודת האל.

ב .3.2.הקפדתו על כיבוד אב
אחד ממאפייני אישיותו הבוגרת של ר' אהרן רוקח הוא שמירה קפדנית על מצוות כיבוד אב מבלי
לסטות כהוא זה מתפישת עולמו ומנהגיו .פעמים ,הקפדתו היתרה של ר' אהרן רוקח לקיים
מצוות כיבוד אב ,גרמה לו לבצע מעשים שלכאורה נראו תמוהים ,כפי שכתב ז'

כותב הרב מנשה חיים

קעניג219

פרלוב218:

ע"ה בספר "זכרונות רמב"ח" שהוציא לאור:

"ארשום כאן אחד הסיפורים ששמעתי מהנגיד החסיד רבי אברהם צבי פערלשטיין
הי"ד ,מעירנו סערענטש" ]...[ .220בשנים הראשונות שלאחר נישואין ,חלה
האדמו"ר מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).במחלה קשה ,וגם לאחר שהתאושש
אסרו עליו הרופאים ללכת למקוה .אביו ז"ל שהכיר את קדושת בנו ,והקפדתו
הרבה על שמירת גופו ,חשש שלא ימלא את פקודת הרופאים עליו ,הזמינו במיוחד
לחדרו וצוה עליו בגזירת 'כיבוד אב' שלא ילך למקוה! עד שמצב בריאותו יאפשר
זאת .והנה ,כמה חודשים אחרי הבראתו ,היה זה בחדשי החורף הקרים ביותר,
ראה אחד מבני דודו של האדמו"ר מהר"א בשעה  3:00לפנות בוקר ,את האדמו"ר
מהר"א הולך לכיוון המקוה ,ואחרי כ 15-דקות חזר הוא משם.

 217ד"ר יצחק קיסטר ( )1992 – 1905היה שופט בבית המשפט העליון בשנים  .1975 – 1965ראו עליו :תדהר
(חלוצי ,)1947 ,כרך י"ד ,עמ' .4529
 218פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' נד-נה.
 219מנשה בן חיים קניג ,חרדי יליד הונגריה ,אין בידינו פרטים עליו מלבד מה שכתב בספרו 'זכרונות רמב"ח',
ראו :מ' קניג ,זכרונות רמב"ח ,ירושלים ,ללא תאריך להלן :קניג( ,רמב"ח) .שנת לידתו ומותו אינן מצוינות
אולם מספרו של מ' קניג עולה כי בשנים  1938 – 1936למד בישיבה של הרב יואל טייטלבוים מסאטמר,
ובשנים  1945 – 1942היה במחנות עבודה הונגרים .אחרי השואה עלה לארץ וחי בירושלים.
 220סרנץ' ( ,(Szerencsעיר בצפון הונגריה.
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בתחילה חשב שכנראה הבריא לגמרי ,וקיבל רשות מאביו ללכת למקוה.
בהזדמנות ,התענין ממקור מוסמך במשפחה ,למצב בריאותו של האדמו"ר מהר"א
(שליט"א) זצוק"ל .התברר לו ,שהמצב הוא הפוך ,ולאחרונה עוד הוסיפו לו
הרופאים כמה גדרים וסייגים של התנהגות על בריאות הגוף ,כדי להישמר
מהחמרה ח"ו במצבו.
בהתאם למה ששמע ,היה ברור אצל הקרוב הזה שהיה בן דודו ,כי האדמו"ר
מהר"א לא יעשה דבר נגד פקודת אביו ,על כן סיקרן אותו מאד לדעת מה פשר
ההליכה הזאת לכיוון המקוה ,וחזרה ,מדי יום בשעה  3:00לפנות בוקר ,ועוד בקור
עצום כזה .החליט הוא איפוא לוודא באופן מוחלט את הדבר.
באחד הבקרים בשעה  2:00לפנות בוקר הלך והתחבא בתוך המקוה כדי לראות
במו עיניו את הנעשה .בשעה  3:00לפנות בוקר נפתחה דלק המקוה ,לעיניו נתגלה
האדמו"ר הקדוש רבי אהרן (שליט"א) זצוק"ל כשהוא נכנס למקוה ,ומתחיל
לפשוט את בגדיו מבלי שידליק אור .לא היה קץ לפליאתו ,האם אפשרי הדבר
שהאדמו"ר הצדיק רבי אהרן לא יקיים את פקודת אביו? דבר זה לא יתכן ,ובוודאי
המידע שקיבל מהמקור המוסמך במשפחה [על בריאות גופו] לא היה
נכון...וכנראה ,שכבר קיבל רשות מאביו ללכת למקוה .ובעוד שהוא מהרהר ,רואה
הוא שהצה"ק רבי אהרן יורד במדריגות המקוה .נעצר במדריגה האחרונה ואומר:
"הנני מוכן ומזומן לקיים מצות כיבוד אב לא לטבול במקוה" .אז חזר לאחוריו,
התלבש וחזר הצדיק לביתו.
נדהם ונרעש לראות את גודל צדקתו של האדמו"ר מהר"א (שליט"א) זצוק"ל ,חזר
שאר בשרו ב"ד (בן דודו – ע.נ ).הביתה .שאר בשרו זה חיפש הזדמנות לספר עובדא
זו לאביו כ"ק האדמו"ר רבי יששכר-דב זצוק"ל .כשגמר סיפורו ,שאל אותו
האדמו"ר מהרי"ד :נו ,מה אמר לך דבר זה?...
מבלי להמתין לתשובה ,המשיך הצדיק מהרי"ד ואמר :בני ר' אהרן שליט"א
[זצוק"ל] לא רצה להרוויח מאומה מקיום פקודתי .לא רצה להרוויח אף את
מחצית השעה של הליכה חזרה למקוה בקור גשם ורוח ,גם לא רצה לחסוך את
הטירחה שבהפשטת והלבשת בגדיו .הוא נמנע רק מהטבילה האסורה עליו .זו היא
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הליכה למקוה אמיתית ,המטהרת ומקדשת את האיש ומעלהו לדרגת מלאך
אלוקים"221.

בסיפור זה קיימים מספר מספרים ,שאחד מהם – בן דודו של ר' אהרן רוקח – הוא מספר עד.
האנונימיות שלו מפחיתה ,לכאורה ,מאמינות הסיפור אך העובדה ששמותיהם של המספרים
האחרים מצויינים ,והם אנשים ידועים ונכבדים ,מכסה על האנונימיות של המספר העד .קיימים
בסיפור פרטי מציאות מדויקים ביניהם השעה בה הלך ר' אהרן רוקח אל המקווה ,השעה בה יצא
הבן דוד מהבית ,פרק הזמן שחלף בין הליכתו וחזרתו של ר' אהרן רוקח מהמקווה ,הבירורים
שעשה הבן דוד בעניין בריאותו של ר' אהרן רוקח .כל אלה מקנים לסיפור אמינות רבה .יש בסיפור
עלילה בלשית של תעלומה ,מעקב ,איסוף מידע ופתרון התעלומה .מוטיבים אלה תורמים לבניית
דמותו של ר' אהרן רוקח כדמות נעלה שמעשיה אינם מובנים לכל אדם .ר' אהרן רוקח ,המקפיד
על מצוות כיבוד אב ,מקיים את הבטחתו ,אך בד בבד מקפיד אף למלא את המצווה ללכת למקוה
לשם טבילה מבלי לפגוע בהבטחתו .גם סיפור זה מצביע על יחסי הקירבה ששררו בין האב והבן.
מבלי לדרוש מבנו הסברים ,מבין האב את הליכתו למקווה :לא הטבילה כי אם ההימנעות ממנה
טיהרה וקידשה את ר' אהרן רוקח .למעשה ,פירושו של ר' יששכר-דב רוקח לאי הטבילה של בנו
הוא רמז מטרים על הנהגתו העתידית של ר' אהרן רוקח .כאדם נעלה ומורם מעם הוא ראוי
להנהיג את חצר בלז בבוא העת.
יחסי הקירבה המיוחדים בין ר' יששכר-דב רוקח לבנו עולים מסיפור

נוסף222:

מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב –ע.נ ).נוהג היה למחרת יום הכיפורים ,לפני
תפילת מנחה ,להניח קצת סכך על הסוכה ,תמיד נלוו אליו בניו וחתניו והמשמשים.
בזמן שהתגורר

בהולושיץ223

עלה פעם בסולם כדי להניח את הסכך ,לפתע עצר,

שקע במחשבות וכך עמד בדביקות גדולה ומרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ).
עמד בצד ועיניו למטה כדרכו בקודש .פתאום רץ מהרן אל מקום אביו ,אחז בבגדו
וצעק" :טאטא ,שוין שוין" (אבא ,די מספיק) .מיד התעורר מרן מהרי"ד מדבקותו
וכיסה את הסוכה .אף אחד מהעומדים שם לא הבין את המתרחש .בשבח והודיה

 221על חשיבותה של הטבילה במקווה ראו:ש "ז אריאל ,אנציקלופדיה מאיר נתיב ,תל אביב ,תשכ"ו ,להלן:
אריאל (נתיב ,תשכ"ו) ,עמ' .211
 222קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' מה; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' לב .אצל פרלוב
מצויין גם שמו של מוסר הסיפור – ר' זליג וולף וולדמן שהיה עד למתרחש.
 223לאחר תום מלחמת העולם הראשונה התגורר ר' יששכר-דב רוקח כשלוש שנים בעיירה הולושיץ הסמוכה
לבלז .עם הסתיים עבודות שיקום בית הכנסת והחצר החסידית ,חזר ר' יששכר-דב לעירו.
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שהיה אביו מרן מהרי"ד נותן לבוראו היה מונה כאחד החסדים הראשונים במעלה
שהשי"ת (שהשם יתברך – ע.נ ).גמל אתו ,שנתן לו בן כזה.
זוהי עדות של המספר שראה את ר' יששכר-דב רוקח במצב של דבקות 224ואת ר' אהרן רוקח
מוריד אותו ממצב זה .הסיטואציה רומזת על הקירבה הגדולה בין האב לבנו ,ר' אהרן רוקח היה
היחיד שהבין מה קורה לאביו .המשפט האחרון בסיפור הוא אמירה של מספר כל יודע המציגה
את הערצת האב לבנו ואת ההכרה בגדולתו של הבן.
אין ספק שר' אהרן רוקח היה הבן המועדף על אביו ר' יששכר-דב רוקח כפי שסיפר י'
קלפהולץ225:

מרן מהרי"ד אמר הרבה פעמים לבניו" :כיצד לשמור על הפה והעיניים אתם
צריכים ללמוד ממנו; לרחוץ כל כך הרבה את הידים וכדומה ,אתם אינכם צריכים
ללמוד ממנו ,אבל על העיניים והפה לשמור כמוהו – זה

כן"226.

בסיפור זה מציב ר' יששכר-דב רוקח את בנו ר' אהרן רוקח כמודל לחיקוי אך מסתייג ממנהגו
להרבות בנטילת ידיים .מנהג זה מופיע במרכזו של סיפור

אחר227:

פעם הטיף לו אביו מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).דברי מוסר על כך
שרוחץ ידיו תמיד .היה שם באותו מעמד הרב הצדיק רבי אברהם

מסטרליסק228

ושמע את דברי המוסר .היטה עצמו לצד מרן מהרי"ד ואמר :אני שמעתי מאבא של
כבודו שאמר לו כשהיה ילד בן שש "אם תמצא דרך בעבודת ה' אל תשמע לאף אחד,
כי אם תלך בדרכך" .כעין זה מצינו בגמרא (ברכות ז') :גדולה שימושה של תורה
יותר מלימודה ,שנאמר" :פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו" .מכאן
שיציקת מים היתה עבודה אצל אליהו .וכן אצל מרן היתה עבודה ביציקת מים.

 224על הדבקות ומשמעותה בחסידות ראו :ג' שלום"' ,דבקות" או "התקשרות אינטימית עם אלוהים" בראשית
החסידות (הלכה ומעשה) ,דברים בגו ,תל אביב ,1976 ,עמ'  ,350 – 325להלן :שלום (דבקות.)1976 ,
 225קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' מג-מד.
 226לדברים אלה קיימת גם עדות ממקור ראשון' :הצדיק ר' שלום מאפט סיפר ,שכל פעם אמר להם אביהם:
"הביטו וראו איך הוא אוכל ,איך הוא שומר על פיו ועיניו" .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד',
עמ' מג-מד .ר' שלום רוקח אב"ד אפט ,היה בנו הצעיר של ר' יששכר-דב רוקח מנישואיו השניים .בשנת 1931
התמנה לרב העיר אפט .נפטר בזמן מלחמת העולם השניה ,בדרכו מאפט לבלז קפא למוות ביער .ראו עליו:
פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,ב' ,עמ'  ;456 – 441מ' בליטנטל' ,אפט כמעוז הדת והחסידות' ,ספר אפטא (בעריכת
צ' ישיב) ,תל אביב ,)1966 ,עמ'  ,120 – 119להלן :בליטנטל (אפט ,)1966 ,עמ' .120
 227קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מג-מד.
 228ר' אברהם לנדאו (או לנדמן) ( ,)1918 – 1850אב"ד סטרליסק ,מחשובי היושבים בבלז .בזמן מלחמת העולם
הראשונה עזב את בלז יחד עם ר' יששכר-דב רוקח ושהה בראצפרט ,שם נפטר .ראו :וונדר (מאורי תשל"ח-
תשס"ה) ,ג' ,עמ'  ;693 - 690קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,עמ' מו-נג.
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בסיפור זה מובא הסבר דרשני למנהגו של ר' אהרן רוקח להרבות בנטילת ידיים ,מנהג המעיד על
תחושה בסיסית של טומאה ושל רצון להיטהר 229.השוואתו של ר' אהרן רוקח לאליהו מציבה
אותו בדרגה אחת עם דמות מקראית נערצת ומבטאת את גדולתו בעיני הסובבים אותו .כמו כן
מחזק סיפור זה את דמותו של ר' אהרן רוקח כמי שיש לו הצדקה לדרכו הייחודית בעבודת ה'.
דברי הסב ,ר' יהושע רוקח – 'אם תמצא דרך בעבודת ה' אל תשמע לאף אחד' – מצוטטים מפי
מספר עד ,דבר שמוסיף אמינות לסיפורים הקודמים בהם ר' אהרן רוקח מצטט אותו.
היחסים המיוחדים בין ר' אהרן רוקח לאביו מופיעים בלא מעט סיפורים חסידיים של כותבים
מבית בלז וכותבים שאינם חסידי בלז .להלן אחדים מהם המופיעים בספרו של ז'
עוד סיפר לי הנ"ל [הרה"ח ר' יואל רייצער נ"י] שהגאון מטשעבין231

פרלוב230:

זצ"ל סיפר לו,

ששמע מהרה"ק ר' פנחס מאוסטילא זצ"ל שחותנו הרה"ק מהרי"ד לא היה יכול
לסבול [דער פריערדיגער רב האט נישט געקענט פארטראגן] כאשר בניו או נכדיו
היו מתאחרים לבוא לשלחנו ,אבל אליו (היינו לבנו הרה"ק מהר"א) לא אמר כלום.
והמשיך הרב מאוסטילא ,היה נראה לי שבכל עת שהרה"ק מהר"א (מורנו הרב ר'
אהרן – ע.נ ).נכנס לשלחן קם אביו מפניו קצת [ס'האט זיך מיר געדאכט אז ווען ער
קומט אריין ,הייבט זיך דער רב אונטער פאר אים] ,אבל לא ידעתי בוודאות אם
הוא כן .פעם אחת כשנכנס ,הוריד אביו הרה"ק מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב
– ע.נ ).מטפחתו (פאטשיילע) והגביה עצמו קצת כדי להעלותה מן ארץ ,רציתי לעזור
לו להגביה את הפאטשיילע ,ולא הניח אותי להגביה ,באמרו שיש לו כוונה בזה ,אז
ידעתי בבירור (שהוא קם מפני בנו).

 229רחיצת הידיים המופרזת של ר' אהרן רוקח היא ,למעשה ,הפרעה נפשית מוכרת שיש עליה ספרות עניפה.
פרופ' מ' נוימן ,פסיכיאטר ,לשעבר מנהל ביה"ח שלוותא ,כתב כי היא שייכת לתחום ההפרעות הנפשיות
הנברוטיות אשר הסימפטום הבולט בהן הוא צורך כפייתי סובייקטיבי לבצע פעולות מסויימות ,לחשוב
מחשבות מסוימות ,להיזכר בחוויות מסוימות או להרהר בנושא מופשט מסוים .מדובר בפעולות כפייתיות
קומפולסיביות ( )OCD – Obsessive Compulsive Disorderשיכולות להיות בעלות גוון טקסי כמו רחיצת
ידיים חוזרת כדי להקל על החרדה ממחשבה על זיהום .לדבריו ,רחיצת ידיים מוגזמת היא בין הפעולות
השכיחות בתחום ההתנהגות הכפייתית הקומפולסיבית .ראו :מ' נוימן' ,ההפרעות הנברוטיות' ,פרקים נבחרים
בפסיכיאטריה (בעריכת ח' מוניץ) ,תל אביב ,2000 ,עמ'  ,255 – 217להלן :נוימן (ההפרעות ,)2002 ,עמ' 233
–  .234הפסיכולוג י' יובל כתב כי המחקר גילה ש התנהגות קומפולסיבית אובססיבית איננה בעיה
פסיכולוגית בלבד ,הנובעת מקונפליקט פנימי ,אלא קשורה לשינ ויים ספציפיים בפעילות המוח .כמו כן כתב
כי יש בה רכיב תורשתי חזק .ראו :י' יובל ,סערת נפש ,תל אביב ,2001 ,להלן :יובל (סערת ,)2001 ,עמ' .261
ז' פרויד טען כי יש דמיון בין הפעולות הכפייתיות לבין המעשים שבאמצעותם אדם מפגין את אדיקותו .הוא
מכנה פעולות אלה 'טקסיות' .לדבריו ,בבסיס הכפייתיות עומדת תמיד הדחקה של התעוררות יצרית שהיא
מרכיב ביצר המין .היצר המודחק נתפש כפיתוי ובתהליך ההדחקה מתפתחת חרדה ,כך שחלק מהפעולות
הטקסיות והכפייתיות נוצר לצורך הדיפת הפיתוי .ראו :ז' פרויד ,פעולות כפייתיות וטקסים דתיים ,אבל
ומלנכוליה ,תל אביב ,2002 ,להלן :פרויד (פעולות ,)2002 ,עמ' .38 – 29
 230פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' ל-לא .סיפורים נוספים ראו :שם ,עמ' כו-ל ,לד; קלפהולץ (אדמו"רי
תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' סה-ע.
 231הכוונה לרב דב בריש וידנפלד.
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חלקו הראשון של הסיפור מציג את היחס המועדף שקיבל ר' אהרן רוקח מאביו .חלקו השני
מביא את המחוות בהן השתמש ר' יששכר-דב רוקח כדי להביע את אהבתו והערצתו לבנו ,מבלי
שהדבר יפגע בכבודו כאב וכאדמו"ר מכהן .הסיפור על נוהגו של ר' יששכר-דב רוקח לעמוד לכבוד
בנו מופיע בשלושה נוסחים בספרו של פרלוב.
נוסח

א232:

בכל פעם שהיה מרן (מהר"א מבעלזא) נכנס לחדרו של אביו מרן

מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ,).היה אבין קם ממקומו .בחכמה מחוכמת,
היה מרן מהרי"ד מסתיר מעין רואים את קימתו לכבוד בנו ,כשהיה זורק חפץ על
הארץ וקם ממקום מושבו כדי להגביהו .באחת הפעמים כשהשליך דבר מה על
הארץ ,מיהר בנו הגה"ק (הגאון הקדוש – ע.נ ).רבי מרדכי מבילגוריא זצוק"ל (זכר
צדיק וקדוש לברכה – ע.נ ).להתכופף ולהרימו .מיהר מרן מהרי"ד לקום בעצמו
כשהוא עוצר בעדו בלשון מאמר הכתוב (ישעיה א ,יב) "מי ביקש זאת מידך"...
נוסח ב' :במקרה אחר כשאיחר מרן ל'טיש' ונכנס לאחר שהחל כבר ,השליך מרן
מהרי"ד את מטפחתו על ארץ והתרומם ממקום משבו כדי להרימה .חתנו הרה"ק
רבי פנחס מאוסטילא הי"ד ,מיהר להתכופף ולהרימה כדי לחסוך טרחה מחותנו
הקדוש .נזף בו מרן מהרי"ד ואמר" :איך האב דיר נישט געבעטין" (לא ביקשתיך)...
נוסח ג' :עד אחד ,מבאי ביתו הקרובים של מרן מהרי"ד ומחדי האבחנה שבהם,
שת לבו למנהג מוזר שנהג מרן מהרי"ד כשאיחר מרן בכניסתו לשולחנו הטהור.
בעוד כל הבנים עברו בשופי במרווח שהיה מאחורי כסאו ,היה מרן מהרי"ד קם
לכבוד מרן ואומר לו "קענסט דאך פון דא גיין" (הלא יכול אתה לעבור מכאן),
כשהוא נותן לו לעבור בין הכסא לשולחן .היו אלה דרכי הסוואה לקימתו בפני מרן
שמטיבי הראות לבדם הבחינו בכך.
שלושת נוסחי הסיפור מציגים את מוטיב קימת האב בפני בנו .בשניים מהם יש דמות נוספת
המנסה ,מבלי דעת ,להתערב במחווה – להרים את המטפחת – אך נדחית על ידי ר' יששכר-דב
רוקח .הסיפור מציג את דרכו המחוכמת של ר' יששכר-דב רוקח להביע הערצה לבנו .קימת האב
לפני בנו היא רמז מטרים להתאמתו של ר' אהרן רוקח לעמוד בראש חצר בלז .האב ,בקימתו,
מצהיר ללא מילים כי ר' אהרן רוקח הוא יורשו העתידי.

 232כל הנוסחים ראו:פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' לא.
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השאלה היא כיצד קיבלו בניו האחרים של ר' יששכר-דב רוקח ,שהיו כולם מרעייתו השניה ,את
היחס המיוחד שהפגין כלפי אחיהם למחצה .על כך עונה הסיפור

הבא233:

כ"ק מרן איחר פעם ביום חול לתפילת שחרית ובא סמוך לשמונה עשרה .לאחר
כמה ימים איחר לתפילה אחד מבניו של מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב–
ע.נ .).צעק עליו אביו ואמר" :מדוע איחרת לתפילה?" אמר לו את סיבת איחורו.
אמר לו שאין זה תירוץ .שאל את אביו" :ומדוע כשאיחר אחי לא אמר לו אבא
דבר?" הרים קולו ואמר לו" :אתה מדמה עצמך אליו? יודע אתה כמה נשמות הוא
תיקן לפני התפילה?"
מסיפור זה ניתן להבין בין השיטין כי בניו של ר' יששכר-דב רוקח חשו קנאה בר' אהרן רוקח ,הבן
המועדף .תשובתו של ר' יששכר-דב רוקח מציגה את הייחוס ואת הגדולה שהוא מייחס לר' אהרן
רוקח .הוא מצוי במדרגה גבוהה לעין ערוך מהם וסיבת איחורו – תיקון נשמות  -היא סיבה נעלה
שאפשר לקבלה.

ב .4.2.יכולותיו הפלאיות
הסיפור האחרון מציג את ר' אהרן רוקח כבן המועדף אך גם מציין את ייחודו כמי שעוסק בתיקון
נשמות עוד לפני שהתמנה לאדמו"ר בלז .המושג 'תיקון נשמות' ,מתקשר לאמונה בגלגול .האמונה
בגלגול נשמות מופיעה בסיפורת החסידית 234והגיעה אליה מספרות הקבלה .ג' שלום כתב 235כי
כבר ספר הבהיר ,שהינו הטקסט הקבלי הראשון שבידינו ,מדבר על תורת גלגול הנשמות כדבר
מובן מאליו 'והיא מוסברת ללא נימה אפולוגטית'.
צדיקים גדולים ומפורסמים מוצגים בספרות השבחים החסידית כמי שבגופם התגלגלה נשמה
אחרת ,בדרך כלל של אישיות דגולה קדומה .כך מסופר גם על הבעש"ט 236וגם על ר' ישראל

 233קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' מה; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' פא.
 234ראו :נגאל (הסיפורת ,תשס"ב) ,עמ'  ;183 – 161ג' נגאל ,סיפורי "דיבוק" בספרות ישראל ,ירושלים ,תשמ"ג
להלן :נגאל (דיבוק ,תשמ"ג) ,עמ' .263 – 229 ,60 – 11
 235ג' שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה ,ירושלים ,1976 ,להלן :שלום (פרקי ,)1976 ,עמ'  .308ג' שלום
דן בהתפתחותה של תורת הגלגול מהופעתה לראשונה בספר הבהיר ועד החסידות ,ראו :שם עמ' .357 – 308
על התהוות המונח גלגול ראו :ג' שלום' ,לחקר תורת ,הגלגול בקבלה במאה הי"ג' ,שדים רוחות ונשמות:
מחקרים בדמונולוגיה מאת גרשם שלום (בעריכת א' ליבס) ,ירושלים ,תשס"ד ,עמ'  ,198 – 186להלן :שלום
(לחקר ,תשס"ד).
 236רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ' .295
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מרוז'ין 237שהיו מנשמת דוד המלך .עוד מסופר 238על ר' נפתלי כ"ץ 239שהעיד על עצמו כי הוא
גלגולו של חזקיהו מלך יהודה וביקש להיקבר בחברון ליד קברו של המלך .בנוסף ,בהיותו על ערש
דווי אמר ר' נפתלי כץ לכל איש מהסובבים אותו מאיזה גלגול נשמה הוא .גם על ר' שלום רוקח
מבלז מסופר 240כי היה משורש נשמת קין וכן כי למד מרבו החוזה מלובלין להכיר ,על פי
הפתקאות ,את גלגולי נשמתו של בעל

הפתקה241.

הצדיק לא רק יודע לזהות את הנשמה שהתגלגלה בגופו של אדם אלא אף יכול לתקנה .יכולת
פלאית זו קשורה ליכולתו לתקשר עם ישויות מטאפיסיות ,שהיא אחת ממאפייניה של דמות
הצדיק כפי שהיא מוצגת בספרות השבחים החסידית .הסיפור על תיקון נשמות שעשה ר' אהרן
רוקח מעמיד אותו בדרגה אחת עם צדיקים קודמים גדולים ומפורסמים .זהו רמז מטרים
להתאמתו לעמוד בראש חסידות בלז .הוא היחיד מבין בניו של ר' יששכר-דב רוקח שעוסק בתיקון
נשמות ,הוא היחיד הראוי להנהיג את החצר בבוא העת.
יכולתו של ר' אהרן רוקח להבחין בישויות מטאפיסיות מודגמת בסיפור

נוסף242:

בשנות המלחמה כשהתגורר מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).במונקץ',
היה כל אזרח צריך להיות מצויד בתעודה מטעם הממשלה ובעל התעודה היה צריך
לחתום עליה .כל בני מרן למדו לחתום שמותיהם .שאל מרן מהרי"ד את בנו מרן
מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ,).אם כבר למד לחתום .ענה שקשה לו הדבר.
אמר מרן מהרי"ד" :טוב ,גם אני לא אחתום ,אעשה טביעת אצבע" .מרן לא רצה
בשום אופן ללמוד את האלף-בית הלועזי .מספרים שמרן מהרי"ד אמר שכשאך
התחיל ללמוד את האות הראשונה של שמו בלועזית ,ראה את ה"קליפה" של אות
זו ולא רצה להמשיך.
גם סיפור זה מציג את ר' אהרן רוקח כמיוחד ושונה מאחיו ,בעל יכולת לראות 'קליפות' .זוהי
יכולת ראיה מופלאה שהיא מתכונות

הצדיק243.

 237ד' פרידמן ,דברי דוד ,הוסיאטין ,תרס"ד ,להלן :פרידמן (דברי ,תרס"ד) ,כט עמ' ב .ר' שלום יוסף ,בנו הבכור
של ר' ישראל מרוז'ין ,אמר על אביו כי 'הוא פעם ג' בזה העולם' ראו :ר' זק ,כנסת ישראל ,ורשה ,תרס"ו,
להלן :זק (כנסת ,תרס"ו) ,עמ'  . 39למקורות אלה הגעתי בעקבות נגאל (הסיפורת ,תשס"ב) ,עמ'  ,161הערה .3
 238א' שנקל ,מעשיות פליאות ,לבוב תרמ"ג ,להלן :שנקל (מעשיות ,תרמ"ג) ,סיפור ב' ,עמ' .5
 239ר' נפתלי כץ ( ,)1719 – 1660רב ,מקובל ,אב"ד אוסטרהא ,פוזנא ופרנקפורט וראש ישיבה .ראו עליו:
מרגליות (גדולי ,תש"ח) ,עמ' .1176 – 1175
 240נספח א' סיפור  73וכן מיכלזון (דובר ,תר"ע) ,פח.
 241נספח א' סיפור  82וכן מיכלזון (דובר ,תר"ע) ,צג.
 242קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ט-תשמ"ה) ,ד' ,עמ' קד-קה.
 243יש בסיפור גם שבח לאב ,ר' יששכר -דב רוקח ,על הכרתו בגדולת בנו ובמדרגתו הרוחנית הגבוהה .שבח
נוסף לאב הוא על הענווה שהוא מגלה אל מול בנו ,כיוון שר' אהרן רוקח לא חותם על התעודה ,גם הוא נמנע
מכך .במעשה זה יש משום הודאה בגדולתו של ר' אהרן רוקח ,והוא מחזק סיפורים קודמים על היחס המיוחד
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לצד הראיה המופלאה נחן ר' אהרן רוקח גם ביכולת ידיעה מופלאה כפי שהיא מוצגת בסיפור
הבא244:

שנתיים אחרי הנישואים יעצו הרופאים למרן שיסע לקרעניץ ,וזה היה בערך בשנת
תרנ"ח ,כשהיה בן שמונה-עשרה .כתבו בשם מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-
דב – ע.נ ).לר' דוד לנדא מקרקא שיסע לקרעניץ להכין דירה עבור מרן .היה זה
בעונת הקיץ ובקושי מצאו דירה אצל יהודי שומר מצוות .כשהגיע מרן אל הדירה
נשאר עומד בפתח ואמר שהדירה אינה מוצאת חן בעיניו והיא לא בשבילו .הסבירו
לו שאין להשיג דירות בעיצומה של העונה ובקושי מצאו דירה זו .אבל מרן עמד על
דעתו שאינו רוצה בדירה הזאת .כששמע זאת בעל הבית אמר למרן ,שדירה זו
שימשה פעם מקום תפילה( ,הכוונה ששימשה בית כנסת – ע.נ ).אז הבינו לנכון את
הסיבה שמרן לא רצה בה.
בסיפור זה מופיע מוטיב הידיעה המופלאה הרווח בסיפורי השבח החסידיים .יכולת ידיעה
וראייה פלאיות מאפשרות לצדיק לראות גלגולי עבר ,עניינים נסתרים בהווה וכן לחזות ארועים
עתידיים .הסיפור מציג את יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח לגבי העבר ,ומעצב אותו
כדמות נעלה ,שכן איש מלבדו לא מצא פגם בדירה .רק כוח ידיעתו הפלאית הניא אותו
מלהתגורר בדירה ששימשה פעם כמקום תפילה.
יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח שימשה אותו גם למטרות ריפוי ,כפי שמסופר בסיפור
הבא245:

בזמן שהייתו של מרן

ברצפרד246

בא אברך צעיר למרן ונתן לו פתקא וכתב בה

שעברו שנים מספר מאז נישואיו ואשתו טרם נפקדה בזרע של קיימא .כעבור זמן
קצר בא שנית וביקש מר' חיים נטע כץ 247שישתדל למענו אצל מרן מהרי"ד לאחר
שנתן לרבי הרבה פתקאות ועדיין לא נפקד .הלך אתו ר' חיים נטע אל הרב הגדול

שגילה ר' יששכר -דב רוקח לבנו .הסיפור מציג פעם נוספת את יחסי הקירבה ששררו בין האב לבנו ,שכן ר'
יששכר-דב רוקח מבין מדוע בנו סרב ללמוד את האלף-בית הפולני.
244

245

קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ט-תשמ"ה) ,ד' ,עמ' מב.
קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ט-תשמ"א) ,ד' ,עמ' ס-סא.

 246בזמן מלחמת העולם הראשונה עזב ר' יששכר-דב רוקח את בלז עם משפחתו ושהה תקופה מסוימת בעיירה
ההונגרית ראצפרט.
 247ר' חיים נטע כץ ( ,)1982 – 1895ממקורביהם של ר' יששכר-דב רוקח ור' אהרן רוקח מבלז .לפני המלחמה
נסע ללונדון בענייני מסחר ועם פרוץ המלחמה נשאר שם מחוסר יכולת לשוב לביתו בגליציה המזרחית .היה
בין הפעילים במבצע ההצלה של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה .ראו עליו :ש"ב רויטענבארג (מלקט ועורך),
תורת הבית ,לונדון ,תשס"ח ,להלן :רויטנברג (תורת ,תשס"ח) ,עמ' שכג-שכט .הספר ראה אור לציון יובל
להקמת בית המדרש של חסידי בלז בלונדון.
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רבי אברהם מסטרליסק ושאל בעצתו .יעץ הרב לר' חיים נטע שיכנס עם האברך
אל מרן מהר"א .עשו כדבריו והאברך סיפר למהר"א שהוא היה כאן פעמים רבות
ועכשיו הוא יושב כאן זמן רב והרבה פעמים נכנס עם פתקאות אל אביו של מרן
ועדיין לא נפקד .יעץ לו מרן שילמד פרק "חלק" בסנהדרין .עשה האברך כמצוות
מרן ובמשך זמן קצר גמר את הפרק .בתום הזמן בא האברך אל ר' חיים נטע וסיפר
שכבר גמר את הפרק ,ומה הלאה? הלך ר' חיים נטע שנית אל הרב מסטרליסק
וסיפר לו העצה שנתן מרן לאברך ושהוא כבר למד ועדיין לא נושע .אמר הרב' :אם
רבי אהר'לי נתן לו סגולה – ודאי שתהיה לו ישועה' ,ויעץ להם להיכנס שוב אל מרן.
כשבאו אליו ציוה על ר' חיים נטע שהוא ילמד אותו פרק יחד איתו והוסיף
שצריכים ללמוד היטב ולאט-לאט ,בעיקר את שני הדפים הראשונים .נכנסו לבית
המדרש למדו יחד .כשהגיעו לדף צ"ב ע"א למאמר "ואמר ר' אלעזר כל המסתכל
בערוה קשתו ננערת" ,פירש"י" :שאינו מוליד"; ד"א המחשב בעריות דאשת איש,
קשתו ננערת מתהלכת ומתמעטת" .התחיל ר' חיים נטע לשקול ,אולי כוונת מרן
היתה שילמד אתו את המאמר הזה .אמר אל האברך" :אם הולכים לרופא,
מוכרחים לספר לו הכל; ואם אתה בא למרן לבקש ממנו ישועה אתה צריך לספר
לו הכל" .התחיל האברך לבכות והודה כי היה פעם מאורס אל נערה אחרת
ומסיבות שונות בוטלו האירוסין .היות שארוסתו לשעבר גרה בסביבתו ,הוא רואה
אותה מפעם לעם ולמרות השתדלויותיו ומאמציו אינו יכול להסיח דעתו ומחשבתו
ממנה .נכנס אתו ר' חיים נטע למרן וסיפר לו זאת .אמר לו מרן שיקבל על עצמו
שלא יחשוב עליה עוד ,ואז יוושע בזרע של קיימא .קיבל על עצמו ,מאז הפסיק
להרהר באותה נערה ואותן מחשבות לא באו אליו .לאחר זמן בא לבשר שנולד לו
בן.
בסיפור זה בולטים יסודות המופיעים בספרות העממית :החזרה על פעולות ,מוטיב הזמן ,הידיעה
המופלאה ,הוידוי והברכה .ציון שמו של של ר' חיים נטע כץ מעניק אמינות לסיפור .בסיפור זה
נמצא עדות לכך שעוד בחיי אביו ,באו לר' אהרן רוקח אנשים בבקשות עזרה .לאנשים בסביבתו
היתה אמונה חזקה ביכולתו להביא ישועה ,שכן גם אם נראה שהסגולה שנתן לאברך לא הניבה
בראשונה את התוצאה הרצויה ,ר' אברהם מסטרליסק הביע את בטחונו המוחלט ביכולתו של ר'
אהרן רוקח .הסיפור רומז גם שר' אהרן רוקח עלה על אביו שכן הוא הצליח לעזור לאברך במקום
שאביו נכשל .ואכן ,העצה שנתן ר' אהרן רוקח לאברך מעידה על כוח הידיעה המופלאה שלו.
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לא במקרה אמר לאברך ללמוד היטב את שני הדפים הראשונים באותה מסכת ,שכן ביכולת
הידיעה המופלאה שלו ,ידע ר' אהרן רוקח מהו שורש הבעיה .מוטיב הריפוי באמצעות לימוד או
באמצעות שימוש בפסוקים מופיע גם בסיפורים על ר' שלום רוקח ,מייסד חסידות

בלז248.

העובדה שמוטיב זה מצוי גם בסיפור על ר' אהרן רוקח ,מחזקת את דמותו כנצר לשושלת
אדמו"רים והיא רמז מטרים להנהגתו העתידית.
עדות נוספת על יכולתו של ר' אהרן רוקח עולה מהסיפור

הבא249:

סיפר ר' אברהם לייב ,ששמע מר' אברהם מויסבאדען ,250שפעם נכנס למרן איש
אחד וישב ליד השולחן ,הכיר מרן בפני האיש שמעיק משהו על לבו ושאלו" :מה
כואב לך כי נעצבת?" ענה" :בני חולה וצריך רחמים גדולים .נתתי פתקא לאביו של
כבודו ,הוא קרא את הפתקא בחיפזון רב ואין לי הרגשה שפעלתי אצלו משהו".
אמר לו מרן" :אילו אני הייתי נוסע לרבי הייתי מחזיק באבנטו251

ולא הייתי עוזבו

עד שהיה מבטיח לי ישועה" .על דבריו אלה חזר שנית אלא שבפעם השניה שינה
ואמר" :הייתי מחזיק בכנף בגדו" .252כששמע האיש דברי מרן נכנס עוד הפעם עם
פתקא למרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).ואמר שלא יצא עד שהרבי
יבטיח לו ישועה .אמר לו מרן מהרי"ד :אתה באת עוד הפעם ,מישהו הדריך אותך".
אחר לקח אצלו את הפתקא ,קרא אותה שנית והבטיח לו ישועה .ואמנם לבן היתה
רפואה כהבטחת מרן.
ר' אהרן רוקח מוצג בסיפור זה כבעל רגישות לזולת ,כמי שמבחין במצוקתו ובעצבונו של מי
שנזקק לישועה ולא זוכה לה .בעצה שנתן לאיש הוא חיזק אותו להיכנס פעם נוספת לר' יששכר-
דב רוקח ובזכות עצה זו הוא ,אכן ,נושע בכוח ברכתו של ר' יששכר-דב רוקח.
השינוי בדבריו בין הפעם הראשונה לבין הפעם השניה מעיד שכל מילה אצל ר' אהרן רוקח היתה
שקולה ומדודה ,ולא במקרה הוא מחליף את 'אבנטו' ב'כנף בגדו' שכן האבנט יכול להיפתח
ולהישאר בידיו של המחזיק בו וכנף הבגד ,יישאר בידי המחזיק .ההחזקה בכנף הבגד מבטאת את
יאושו של המחזיק ,שלא ירפה עד שיבטיחו לו ישועה .בסיפור יש שבח כפול :לבן  -ר' אהרן רוקח
 248ראו :נספח א' סיפורים  55 ,26 ,19וכן מיכלזון (דובר ,תר"ע) ,עמ' כא ,לב ,סה ,בהתאמה.
 249קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ט-תשמ"ה) ,ד' ,עמ' נט.
 250אין בידינו שום מידע על שני מספרים אלה.
 251אבנט הוא אזור וחגורה שנשאו הכהנים בעבודתם ראו :אייזנשטיין (אוצר ,)1924 ,א' ,עמ'  .69בקרב
החסידים התקבע המנהג ללבוש אבנט (גארטל ביידיש).
 252הביטוי 'כנף בגדו' מופיע בספר חגי ,ב ,יב :הֵ ן יִ ָשאִ -איש ְב ַשר -קֹדֶ ש ִבכְ נַף ִבגְ דוֹ ,וְ ָנגַע ִבכְ נָפ ֹו אֶ לַ -הלֶ חֶ ם וְ אֶ ל-
ֹאמרּוֹ ,לא .על פי פירוש מצודות ציון ,כנף
ַהנָזִ יד וְ אֶ לַ -היַיִ ן וְ אֶ לֶ -שמֶ ן וְ אֶ ל-כָ ל-מַ אֲ כָ ל--הֲ יִ ְקדָ ש; וַ יַעֲ נּו ַהכֹהֲ נִ ים וַ י ְ
הבגד היא שולי הבגד.

- 195 -

על העצה שנתן ,ולאב  -ר' יששכר-דב רוקח על ריפוי בדרך של תפילה ובקשה .כמו כן מציג הסיפור
את ר' יששכר-דב רוקח כבעל ידיעה מופלאה ,שכן ידע שהחסיד בא אליו פעם נוספת ,והודרך
לעשות כן כפי שעשה.

ב .5.2.מרפא ופועל ישועות
כאמור ,ר' יששכר-דב רוקח היפנה לא אחת אנשים שבאו אליו בבקשת ישועה ,אל בנו ר' אהרון
רוקח ,כפי שעולה מהסיפור הבא:

סיפר לי האדמו"ר

253

ממאחניווקע254

שליט"א (שיחיה לאורך ימים טובים אמן –

ע.נ ).שיהודי סיפר לו ששמע בעצמו מבעל המעשה שהתגורר באמריקה ,וסיפר לו
דברים כהוויתן ,שבילדותו היה לו ל"ע (לא עלינו – ע.נ ).מחלת הנפילה ,ונסע אביו
עמו אל הרה"ק (הרב הקדוש – ע.נ ).ר' יששכר-דב מבעלזא ונתן לו מטבע לשמירה,
וציוה עליו שיזהר לא לילך בלא המטבע וילך תמיד עמה ,וכן היה שהמחלה נעלמה
ממנו עד עבור שנים מספר ,שאז נאבדה המטבע וחיפשוהו ולא מצאו ,והמחלה
חזרה כבראשונה ,ונסעו שוב אל הרי"ד (הרב יששכר-דב – ע.נ ).והתאוננו לפניו
שהמטבע נעלמה ,ונענה הרה"ק בחומרה האיך זה שאבדו המטבע ושוב איני יכול
לעזור ,ובכה היהודי מה יעשה איזה עצה ,אמר לו הרה"ק יודע הנך מה ,הכנס אל
בני – שהיה אז עדיין אברך – אומרים עליו שהוא גדול יותר מאביו ,כך אמר הרי"ד,
הכנס אליו והוא יושיעך ,ונכנס אל הר"א זיע"א (הרב אהרן זכרו יגן עלינו – ע.נ).
וסיפר לו שלבנו יש מחלת הנפילה ,ושאל הרה"ק מה יכול הוא לסייעו בזה הרי אינו
יכול לעשות כלום ,נענה האיש שהוא בא אליו בשליחות אביו ,נטל הרה"ק את הילד
קירבו אל הקיר ואמר בלחש דברים שונים ומני אז חלפה ועברה המחלה כלא היה.
הסיפור מציג את ר' יששכר-דב רוקח כצדיק בעל יכולת ריפוי פלאי .עם זאת הוא מכיר כי בנו גדול
ממנו ,ואכן גם ר' אהרן רוקח מוצג בסיפור כבעל יכולת ריפוי פלאי ,אשר הוא מסתיר אותה

 253פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' כז-כח.
 254הכוונה לר' יהשע רוקח ,אדמו"ר מכנובקה.
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בצניעותו הרבה .מחלת הנפילה נתפסה כ'דיבוק' 255ואחת ממעלות הצדיק היתה היכולת להוציא
דיבוקים256.

יכולת זו נכללה ביכולת הריפוי הפלאי של הצדיק ,שהינה מוטיב נפוץ בסיפורת

החסידית257.

ר' אהרון רוקח נחן ביכולת זו עוד בהיותו אברך וזהו נדבך נוסף בעיצוב דמותו כנעלה ומרומם
מעם ורמז מטרים נוסף להתאמתו לשמש כמנהיג חצר בלז.
סיפור זה מדגיש פעם נוספת את הקפדתו של ר' אהרן רוקח לקיים מצוות כיבוד אב .הוא נענה
לבקשת הריפוי רק לאחר שנאמר לו כי המבקש הגיע בשליחות

אביו258.

יכולת הריפוי של ר' אהרן רוקח היתה קשורה ביכולת לחולל מופתים שגם היא ממאפייני דמות
הצדיק ,כפי שמסופר בסיפור

הבא259:

בצעירותו נסע פעם מרן לנמירוב 260לשאוף אויר צח ,הוא התאכסן אצל השו"ב
(השוחט ובודק – ע.נ ).שהיה מחסידי בעלזא .בבית השו"ב הקפידו למלא את כל
צרכיו של מרן .כעבור זמן מה חלתה בתו של השו"ב .הרופאים אמרו שאפסה כל
תקוה שהיא תשאר בחיים .שלח השו"ב איש אחד עם פתקא למרן מהרי"ד (מורנו
הרב יששכר-דב – ע.נ ).ואמר לו שיכנס גם למרן .השליח הגיע לבעלזא בערב החג,
בשעה שאנשים רבים צבאו על פתחו של הרבי .ראה השליח שקשה להיכנס למרן

 255ג' נגאל כתב כי כבר ר' חיים ויטאל ראה במחלת הנפילה סימן להימצאותה של רוח בחולה .ראו :נגאל
(דיבוק ,תשמ"ג) ,עמ'  .17סקירת המאפיינים של סיפורי דיבוק ראו :שם ,עמ'  .60 – 11גם צ' מרק כתב כי
אפילפסיה (מחלת הנפילה) נתפסה בחברה היהודית כבר במאות ה 17-וה 18-כתוצאה של כניסת רוח באדם.
ראו :צ' מרק' ,דיבוק ודבקות בשבחי הבעש"ט :הערות לפנומנולוגיה של השגעון בראשית החסידות' ,במעגלי
חסידים( ,בעריכת ע' אטקס ,ד' אסף ,י' ברטל ,א' ריינר) ,ירושלים ,תש"ס ,עמ'  ,286 – 247להלן :מרק (דיבוק,
תש"ס) ,עמ' .247
 256סיפורים על גירוש דיבוקים מיוחסים לצדיקים רבים .מסופר על הבעש"ט כי גירש דיבוק מאשה עוד טרם
התגלותו ,ראו :רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ'  .65צ' מרק כתב כי הבעש"ט הקדיש חלק נכבד ממרצו וכישוריו
לפעולות שאמורות להגן מפני מזיקים .עוד טען כי גם צדיקים בדורות המאוחרים יותר של החסידות הלכו
בעקבות הבעש"ט הן בהבנת השגעון כרוח והן בדרכי הטיפול במשוגעים .ראו :מרק (במעגלי ,תש"ס) ,עמ'
 .249דוגמאות נוספות לצדיקים שטיפלו בחולי רוח הן :המגיד מקוז'ניץ ראו :קידנר (סיפורים ,)1992 ,עמ'82 ,
–  ;132 – 131 ;85ר' ישראל מרוז'ין ראו :סופר (יעקב ,)1994 ,עמ'  ;161 – 159ר' מנחם נחום טברסקי
מצ'רנוביל ראו :א' ציילינגולד ,מאורות הגדולים (הוצאה בקורתית עם מבוא ,הערות ומפתחות מאת גדליה
נגאל) ,ירושלים תשנ"ז ,1997-להלן :ציילינגולד (מאורות ,)1997 ,ח' ,עמ'  .72 – 70ר' מנחם נחום טברסקי
מצ'רנוביל ( )1797 – 1730היה מייסדה של חסידות צ'רנוביל ,ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-
תשס"ה) ,א' ,עמ' קסח-קעה  .סקירה על סיפורי דיבוק וגירושו בספרות השבחים החסידית ראו :נגאל (דיבוק,
תשמ"ג) ,עמ' .264 – 229
 257מוטיב הריפוי הפלאי מופיע כבר בספר שבחי הארי"י ,ראו :כפיר (האר"י ,תשמ"ב) ,עמ' קה ,ובספר שבחי
הבעש"ט רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ'  229 ,188 – 187 ,176 – 175 ,121 – 119ועוד .על יכולת הריפוי של
הצדיק ראו :דן (הסיפור ,)1975 ,עמ'  .58 – 53מוטיב זה נעשה נפוץ בספרות השבחים החסידית וראו סקירת
סיפורים על יכולת ריפוי פלאית של הצדיק אצל נגאל (הסיפורת ,תשס"ב) ,עמ'  .144 – 137על נפוצותו של
מוטיב הריפוי הפלאי בסיפורי השבח החסידיים ראו :יסיף (סיפור ,תשנ"ד) ,עמ'  529 - 518וכן עמ'  ,673הערה
.86
 258מוטיב דומה של סרוב תחילה וה יענות אחר כך מצוי גם בסיפורי ריפוי המיוחסים לר' יהושע רוקח ,סבו
של ר' אהרן רוקח .ראו :נספח ב ,סיפור  26וכן ארמן (פאר ,תרע"א) ,ו .כך מדגיש הסיפור את ר' אהרן רוקח
כנצר לשושלת אדמו"רים ומנהיגים ומשמש נדבך נוסף לעיצוב דמותו כמנהיג העתידי של חצר בלז.
 259קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' נט-ס.
 260נמירוב ( ,)Nemirovעיר באוקראינה ,מחוז ויניצה.
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מהרי"ד ,נמלך בדעתו ונכנס קודם לבנו ,מרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ.).
מרן שתה אז תה והחזיק חתיכת סוכר בידו .ניגש אליו השליח וסיפר לו שבתו של
השו"ב מנמירוב חולה .רק שמע זאת מרן ,קם ממקומו ,רץ סביב השולחן
כשחתיכת הסוכר בידו ואמר" :כן ,אני הייתי אצלם ,הם קירבו אותי מאד וקיימו
בי הכנסת אורחים באופן יוצא מן הכלל" .כך חזר על דבריו פעמים אחדות .אחר
כך ישב על מקומו ובירך את החולנית ברפואה שלימה במהרה .כשחזר השליח
אחרי החג ונכנס לבית השו"ב ,ראה את כולם שמחים על שהבת יצאה מכלל סכנה.
סיפר להם השליח את כל התנהגותו של מרן .שאלו השו"ב מה היתה השעה
המדויקת בעת ששהה עצל מרן .כשאמר להם השעה ,סיפרו לשליח שמצב החולה
היה כבר כלאחר יאוש .אלא שבאותה השעה נרדמה וראתה בחלום את מרן
מסתובב בחדר וחתיכת סוכר בידו .הוא נתן לה לנגוס מהסוכר ואמר לה שזה יביא
לה רפואה .מיד ראו שחל אצלה שינוי .נתנו לה לשתות ,לאחר שאוכל ומשקה לא
באו אל פיה זה ימים מספר .לאחר ששתתה ,הוטב מצבה ולאחר ימים אחדים
החלימה.
גם סיפור זה עוסק בריפוי החולים .אלא שבהבדל מהסיפור הקודם ,ר' אהרן רוקח עשה נס וריפא
מרחוק באמצעות ברכה והופעה בחלומה של החולה .הסיפור על יכולת הריפוי הפלאית של ר'
אהרן רוקח עוד לפני התמנותו כאדמו"ר ,מעיד על גדולתו ,על היותו צדיק כבר בבחרותו .הישועה
באמצעות הופעה בחלום היא מוטיב המופיע גם בסיפורים אודות ר' יהושע רוקח 261 ,סבו של ר'
אהרן רוקח ,ובכך מדגיש הסיפור פעם נוספת את ר' אהרן רוקח כמי שראוי להיות המנהיג העתידי
של חצר בלז.
גם הסיפור הבא מציג את ר' אהרן רוקח כפועל ישועות כבר

בבחרותו262:

ר' אברהם בורשטיין ע"ה מקרקא סיפר שבשכונתו התגורר חסיד בלזא שהיה נוסע
בעיירות הסמוכות לקבץ כסף .פעם הגיע לויעליצקי 263מקום שם היו מכרות של
מלח .נכנס לחנות אחת ובעליה קיבלו אותו בשמחה ובסבר פנים יפות ,הזמינוהו
לביתם ,נתנו לו לאכול ולשתות וחדר מיוחד לנוח בו וגם כסף רב .לא נתנו לו לסובב
בעיירה לקבץ כסף כי אם הם עצמם הלכו מבית לבית ואספו ממון רב ונתנו לו.

 261ראו :נספח ב' סיפור  ,2וכן פטירת (תרנ"ד) ,ב; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ב' ,עמ' צד.
 262קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ט-תשמ"א) ,עמ' סא-סב.
 263ויעליצקי – העיירה וייליצ'קה ( ,)Wieliczkaסמוכה לקרקוב ,מפורסמת במכרות המלח שלה.
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כששאל אותם מה הסבה שנוהגים בו כל כך הרבה כבוד ,סיפר לו בעל הבית ,שאחרי
המלחמה היה חסר פרנסה .מצא גוי שהיה מביא לו מלח במחיר זול ומזה התעשר,
כי מלח היה אז יקר המציאות .לימים התברר שהגוי הזה גונב מלח .בלשו אחריו
ומצאו שהגוי מוכר לו את המלח .הוגש נגדו משפט ,שקנה מלח שנגנב מאת
הממשלה .היה זה משפט פלילי והוא היה צפוי למאסר במשך תקופה ארוכה .נסע
להולושיץ למרן מהרי"ד (מורנו הרב יששכר-דב – ע.נ ).ונתן לו פתקא וסיפר לו
הכל .הליט מרן את פניו בשתי ידיו והרעים עליו בקולו" :מה עשית ,גנבת אצל
הממשלה ואתה עוד בא אלי" .האיש חשב בדעתו" :אני לא חסיד בעלזאי ,באתי
לעורר רחמים ובסוף צועק עלי הרבי" .והתחיל לסגת עד שהגיע לפתח היציאה
וחמק החוצה .עמד אובד עצות ולא ידע מה לעשות .אנשים שעברו לידו ריחמו עליו
ואמרו לו" :כאן למעלה גר בנו של הרבי – לך אליו וספר לו הכל הוא ידריכך בעצה
טובה ותהיה לך ישועה" .עלה למעלה למרן ובקול בוכים סיפר לו את אשר הביאו
אל הרבי ושהרבי קיבל אותו בצעקות וביקש ממרן שיעזור לו בעצתו להינצל
מהמאסר הצפוי לו .עמד מרן על רגליו ואמר" :אני מקוה ,כמו שהמלח נמס במים
כן ימס המשפט הזה" .חזר האיש לביתו והזמנה למשפט לא קיבל .בפולין קיים
חוק ,שאם עד חמש שנים לא התקיים משפטו של מי שנאשם בעבירה פלילית –
בטל המשפט .סיים האיש" :היום מלאו חמש שנים ולא קראו אותי למשפט ולפי
החוק אני יוצא היום לחופשי .אני רוצה להודות לרבי מבעלזא ואני משתדל לעשות
טובות לחסידיו ,לכן גם היטבנו עמך ועשינו לך כל שהיה ביכלתנו.
הסיפור מציג את ר' אהרן רוקח כמי שיכול לפעול ישועות במקום שידי אביו קצרו מלהושיע.
למרות שגיבור הסיפור איננו חסיד בלז ,ר' אהרן רוקח עזר לו והעניק לו ברכה שהתגשמה .ברכתו
של ר' אהרן רוקח פותחת במילים 'אני מקוה' ומעידה על צניעותו .למרות שנחן ביכולות של ריפוי
פלאי ועשיית מופתים ,הוא איננו גוזר אלא מקווה.

ב .6.2.בקיאותו בענייני עולם הזה
על אף מעלותיו הרוחניות הגבוהות ,ועל אף היותו תלמיד חכם ,ר' אהרן רוקח לא היה פרוש
מענייני העולם הזה כפי שמסופר בסיפור הבא של ז'
264

קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ט-תשמ"א) ,ד' ,עמ' נח.

פרלוב264:
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סיפר הצדיק

מנרול265

שבצעירותו היה מתאכסן בבעלזא אצל ר' אברהם ,שהיה

סוחר בחוטים .פעם אמר להרב מנרול" :הייתי עכשיו אצל בנו של הרבי ,הוא דיבר
אתי בענייני מסחר והראה בקיאות רבה שאני בטוח שהסוחרים הותיקים אינם
בקיאים כמותו .הוא מנה בפני כל מיני חוטים וכל מיני מספרים שיש בחוטים.
יהודי יושב אוהל והוא בקי בהוויות העולם יותר מהסוחרים הותיקים".
סיפור זה מצטרף לסיפור נוסף 266המופיע אצל ז' פרלוב לפיו ר' יששכר-דב רוקח דן עם בנו ,ר'
אהרן רוקח ,באמרת חז"ל 'לעולם ישתדל אדם ללמד את בנו אומנות נקייה' 267והורה לו ללכת אל
כורך הספרים ללמוד את מלאכת הכריכה .סיפורים אלה מציגים את ר' אהרן רוקח כבקי בהוויות
העולם ,כלומר לא רק דמות נעלה ומורמת מעם אלא גם נטועה בעולם המעשי כמי שאינו בוחל
בעבודת כפיים ומוכיח את בקיאותו גם בעולםהמעשי.

ב .7.2.אהבת האדם
דרכו של ר' אהרן רוקח בעולם הגשמי היתה בסימן 'ואהבת לרעך כמוך' כפי שכתב עליו א'
אדלר ]...[' 268:אוהב שלום רודף שלום מקרב את הבריות ואוהב אותם ללא קץ וגבול' [ ]...עניו
היה בורח מן הכבוד ,באהבתו ליצירי הבורא היה הצו ואהבת לרעך כמוך נר לרגליו'.
פן זה  -אהבת הבריות  -שהתגלה בדמותו של ר' אהרון רוקח ,כבר בילדותו ,התעצם בבחרותו,
כפי שמובא בסיפור

הבא269:

באחד הימים בשעות הבוקר ,כאשר חזר מהמקוה ,פנה אל משמשו להביא לו כוס
קפה עם כמה עוגות תוך הדגשה "כוס קפה טוב" .המשמש שמח ביותר לשמע
משאלתו ,שכן מעולם לא היה אוכל את מה שהגישו לו ,ולעיתים קרובות היה
מחזיר הכל מבלי לטעום מאומה .כשחזר המשמש ובידו הקפה עם העוגות ביקש
ממנו מרן להביא זאת אל חייט פלוני .השתאה המשמש והתפלא למשמע הדברים,
אך אץ לקיים פקודתו של מרן ומיהר לבית החייט .כשהגיש לחייט את הקפה
והעוגות ששלח לו בן הרב ,התרגש החייט מאד וסיפר למשמש כי לפני חצי שעה

 265הצדיק מנרול – ר' חיים יחיאל מאיר שפירא ( ,)2007 – 1907רב ואב"ד העיר נארול ( )Narolבגליציה,
חסיד בלז ,לאחר השואה היה רב בניו יורק ואח"כ בבני ברק .ראו עליו :ש"א רובין הוד קדומים ,בני ברק,
תשס"ח ,להלן רובין (הוד ,תשס"ח) ,עמ' קצח – רנו.
 266פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' לג.
 267ירושלמי ,קידושין ,מז ,ב'.
 268אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .34
 269קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ט-תשמ"א) ,ד' ,עמ' סב; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' צ.

- 200 -

טבל במקוה ובשוחחו שם על דא ועל הא ,אמר בין היתר" :כמה טוב היה ,לאחר
מקוה חמה זו ,לשתות כוס קפה טוב ולקנח בכמה עוגות– זה היה ממש מחיה
נפשות ...באותה שעה נמצא שם מרן ,וכששמע את דברי החייט חשב לו" :אם ניתנה
לי הזדמנות להחיות נפשו של יהודי מדוע אחמיצנה? ומיד בשובו הביתה צירף
מעשה למחשבה.
הסיפור מציג את הרגישות החברתית של ר' אהרן רוקח ואת רצונו לשמח את זולתו .עם זאת הוא
מרמז על סגפנותו בענייני אוכל .סיפור זה מתחבר לאפיזודה 270מימי ילדותו של ר' אהרן רוקח
כאשר נשאל פעם מה השעה וענה שהשעה היא שתי דקות וחצי אחרי שתיים .את הקפדתו לדייק
בתשובה הסביר' :קיבלתי עלי שכאשר אעשה חסד עם יהודי ,אעשה זאת בשלמות' .אהבת
הבריות של ר' אהרן רוקח מוצגת בסיפור

נוסף271:

פעם היה מרן בחו"ל יחד עם אביו הקדוש .ראו אדם אחד מעשן סיגריה בשבת.
אמר לו אביו" :אתה רואה הצדיקים שלך!" (לפי שכולם נחשבו בעיניו כצדיקים),
כשראה האיש את מרן ,השליך מיד את הסיגריה .אמר מרן מהר"א (מורנו הרב ר'
אהרן – ע.נ" :).עכשיו הוא נזכר ששבת היום ומיד השליך את הסיגריה".
הסיפור מצביע על השוני בין ר' אהרן רוקח ,שסינגר על כל יהודי גם אם תפס אותו בקלקלתו ,לבין
אביו ,ר' יששכר-דב רוקח ,שנודע כקפדן ותקיף .ואכן א' אדלר 272עמד על השוני ביניהם ,החיצוני
והפנימי כאחד' :הבן היה ההיפך מאביו .הזקן היה רחב כתפיים גבוה וכל גופו היה שופע בריאות
ומרץ .בנו היה נמוך קומה רזה חלש .הזקן היה תקיף ולוחם קנאי ואילו בנו היה אוהב שלום רודף
שלום מקרב את הבריות ואוהב אותם ללא קץ וגבול'.

ב .8.2.מצבו הגופני ובריאותו
חולשתו ותחלואיו של ר' אהרן רוקח מוזכרים הן אצל כותבים חסידיים והן אצל כותבים מחוץ
לחצר בלז .א' אדלר 273כתב כי משקלו היה  35ק"ג ובמשך השנים לא עלה ולא ירד במשקל ,כי הוא
סבל מכאבי בטן וראש תמידיים והיה חולה כבד וכליות .גם י' קלפהולץ 274מזכיר את מצב
בריאותו האומלל של ר' אהרן רוקח ,והפרסום מבית בלז' ,רעיא מהימנא' 275,מספר כי ר' אהרן

 270קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' כט.
 271שם ,עמ' קס; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רכד.
 272אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .34
 273שם ,שם.
 274קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' צד.
 275רעיא (תשס"א) ,עמ' ה.
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רוקח התייסר בחוליים ויסורים שונים .עם זאת היה בגופו הרזה והדווה כוח חיות שהדהים את
רופאיו ואת כל רואיו 276,במיוחד כאשר עסק בתפילה או בלימוד .על כך מספר הסיפור

הבא277:

כידוע היה מרן חלש בגופו וידוע חולי כל ימיו ,אבל כשנכנס לבית המדרש להתפלל
אזר כגיבור חלציו והתמלא כוחות נעורים .אביו הקדוש מרן מהרי"ד (מורנו הרב
יששכר-דב – ע.נ ).דימה אותו בזה להמגיד הקדוש מקאז'ניץ 278,שהיה איש חלש,
ולבית הכנסת נשאו אותו על כסא ,אבל כשהגיע אל פתח בית הכנסת אזר כוחותיו
ורץ אל הקודש

פנימה279.

השוואתו של ר' אהרן רוקח עם המגיד מקוזניץ' ,מעמידה אותו בשורה אחת עם גדולי החסידות
ומדגישה את ייחודו לא רק בקרב אחיו ,אלא גם בשושלת אדמו"רי בלז.

סיכום
הסיפורים הקשורים לבחרותו של ר' אהרן רוקח מעצבים את דמותו כצדיק עוד טרם התמנה
לאדמו"ר .המוטיבים המופיעים בהם אופייניים לספרות השבחים החסידית .רבי אהרן רוקח מוצג
כבעל יכולת ידיעה וראיה פלאית ,כמחולל מופתים ,כבעל יכולת ריפוי פלאי וכפועל ישועות .כל
אלה אופייניים לדמות הצדיק כפי שהיא מוצגת בספרות השבחים החסידית .כמו כן מציגים
הסיפורים את קשריו ויחסיו של ר' אהרן רוקח עם אביו ,ר' יששכר-דב רוקח ,ומבליטים את
העובדה שהוא היה הבן המועדף על אביו וסומן על ידו באופנים שונים כיורשו.
נוסף על כך ,ר' אהרן רוקח מוצג כגאון בתורה ועם זאת אדם צנוע שמסתיר את גאונותו ,ומתנהג
בענווה למרות היותו נצר למשפחת אדמו"רים ומנהיגה העתידי של חצר בלז .רבים מהסיפורים
מציגים את הכבוד שנהג באביו ואת רגישותו לזולת ורצונו להיטיב עימו.
מטרתם של הסיפורים הללו היא להציג את צדיקותו ולעצב את דמותו כאיש המתאים לרשת את
אביו .עם זאת ,נמצא בהם בין השיטין רמזים לאישיותו ה'חולנית' של האיש .אין מטרתו של
מחקר זה לנתח את אישיותו של ר' אהרן רוקח ניתוח פסיכולוגי ,אולם הפרישות שגזר על עצמו
באוכל בשינה ובמין ,כמו גם נטילת הידיים התכופה שנהג בה ,הן הפרעות שיש עליהן ספרות

 276אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ'  ;34רעיא (תשס"א) ,עמ' ה'.
 277קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' קטז.
 278רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ.
 279ראו :הורוביץ (המגיד ,תש"ז) ,עמ' .66
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פסיכולוגית רחבה שחלק קטן ממנה הוזכר כאן .עם זאת כותבים חסידיים מבית בלז מפרשים
אותן כשבח ורואים בהן את דרכו המיוחדת

בחסידות280.

ג .תקופת האדמו"רות בבלז 1939 – 1926
ג .1.ביוגרפיה
לאחר מותו של ר' יששכר-דב רוקח ,בליל שבת ,כ"ב חשון תרפ"ז ( ,)1.11.1926עלה ר' אהרן רוקח
על כס האדמו"רות והרבנות בבלז ,והוא בן ארבעים ושש .כאמור ,ר' אהרן רוקח היה שונה
לחלוטין מאביו הן במראהו והן במזגו .גם דרכו בהנהגה היתה שונה לחלוטין מדרך אביו .על כך
כתב י' קלפהולץ' 281:בעוד אביו של מרן וסבו הצדיקים היו לוחמים מלחמת מצוה בסערה
ובחריפות קיצונית ,היה מרן סמל הרוך [ ]...ואת מלחמתו ניהל בדרכי נועם מבלי לוותר על
עקרונותיו כמלוא הנימה .הוא השכיל לקשור יחסים ידידותיים גם עם אלה שאביו הצדיק לא היה
תמים דעים איתם' .על אהבת השלום של ר' אהרן רוקח כתב גם י' רובין' 282:כתוב "אהרן רודף
שלום" 283ואכן ר' אהרון רוקח היה כל ימיו איש שלום ורודף שלום .עם כל הוקרתו והערכתו
לאביו ז"ל לא המשיך בדרכו התקיפה והלוחמת בענייני ציבור'.

284

אחת הדוגמאות לדרכו שוחרת השלום של ר' אהרן רוקח היא יחסו לבית הכנסת 'ישרי לב' בבלז,
בו התפללו משכילים ,ציונים ומתנגדיו של ר' יששכר-דב רוקח .י' רובין כתב 285כי ר' יששכר-דב
רוקח נאבק במתפללי בית כנסת זה והתייחס אליהם 'כאל פורקי עול' .במלחמת העולם הראשונה
שרפו הרוסים את בית הכנסת שעמד בחורבנו עד לאחר פטירתו של ר' יששכר-דב רוקח .הוא נבנה
מחדש לאחר עלייתו של ר' אהרן רוקח על כס מנהיגות חצר בלז ,שלא התנגד לבנייתו של בית
הכנסת והשלים עם קיומו .ר' אהרן רוקח אף ביטא באופן מעשי את השלמתו עם בית הכנסת
'ישרי לב' והתפלל בו שבת אחת ,כפי שסיפר א' אדלר' 286:באחת השבתות שלאחר הכתרתו יצא

 280י' קלפהולץ מכנה את מיעוט האכילה והשינה של ר' אהרן רוקח 'דרכו הקדושה והמופלאה' ,ראו:
קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' צג; ש' בייגלאייזן ,חסיד בלז שביקר אצל ר' יששכר-דב רוקח
כתב לבני משפחתו '[ ]...שהרה"צ ר"א שליט"א הוא איש פלא מאד ,היינו שדרכיו נעלמי ונסתרים מן כל אדם
עד שאין להשיג כל ענייניו []...כל עניניו כמעט הוא לפלא מה שאין רואים בבעלז ,היינו הנטילת ידים בכל
פעם ופעם' ראו :בייגלאייזן (זכרון ,תשס"ח) ,עמ' שיב-שיג.
 281קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רמג.
 282רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .83
ֹלשים יוֹם כֹל
 283זהו פירוש רש"י ובעלי התוספות על הפסוק :וַ יִ ְראּו כָ לָ -העֵ דָ ה כִ י גָוַ ע ַאהֲ רֹן וַ יִ ְבכּו אֶ תַ-אהֲ רֹן ְש ִ
בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל( .במדבר ,כ' ,כט).
 284גם א' אדלר כתב כי ראשית דרכו של ר' אהרן רוקח באדמו"רות היתה להשכין שלום בעיר .ראו :אדלר
(היה ,תשכ"א) ,עמ' .37
 285רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .83
 286אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .38 – 37
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עם פמלייתו מביתו ובמקום ללכת לבית הכנסת הגדול פנה לבית הכנסת "ישרי לב" ,של מתנגדי
אביו ז"ל .מתפללי בית הכנסת נבוכו שעה שנכנס פנימה ולא התיישב על יד "המזרח" אלא תפש
מקום כלשהוא בין המתפללים .הוא נדר סכום כסף ניכר בעבור בית הכנסת ,התפלל מוסף לפני
התיבה ,ברך את המתפללים והלך לדרכו .מאז נמנו אנשי ישרי לב על חסידיו הנלהבים'.
גם יחסו של ר' אהרן רוקח לציונות ולעליה לארץ ישראל היה שונה משל אביו .י' רובין סיפר

287

שכאשר בא אהרן ראובן מאיר 288,מראשי מפלגת 'התאחדות' הציונית בבלז ,להיפרד מר' אהרן
רוקח לפני עלייתו לארץ ,ר' אהרן רוקח לא ניסה להניאו כפי שנהג אביו לעשות ,אלא העניק לו את
ברכתו .עוד כתב י' רובין 289שגם כאשר בן ציון דיאמנט 290,ממקורביו של ר' אהרן רוקח ,סיפר לו
במבוכה כי שתי בנותיו עומדות לעלות לארץ ,הרגיע אותו ר' אהרן רוקח' :נו ,שתעלינה גם בנות
ישראל לארץ הקודש' .א' אדלר כתב כי ר' אהרן רוקח היה היחיד מבני המשפחה שלא ניתק את
קשריו עם אחותו הניה שעלתה לארץ.
לפי כותבים מבית בלז 291,ר' אהרן רוקח גם סיים את המחלוקת ששררה במונקץ' בין חסידי בלז
לקהילה ,שפרצה בתקופת מלחמת העולם הראשונה .לטענת כותבים אלה הורה ר' אהרן רוקח
לר' יוסף בלייר ,חסיד בלז תושב מונקץ' ,ובנו של ר' שלום בלעייר ,ממקורביו של ר' יששכר-דב
רוקח ,להשכין שלום בין חסידות בלז והקהילה במונקץ' .לפי גרסתו של י' קלפהולץ 292על סיום
המחלוקת ,פנה ר' אהרן רוקח לחסידי בלז שבאו בשבועות ממונקץ' לבלז וביקשם לסיים את
המחלוקת ,לעשות שלום ולתת לרב הקהילה את כל הכיבודים המגיעים לו .ענו לו החסידים שאין
הם יכולים לקחת על עצמם מחויבות כספית כזו ועל כך השיב ר' אהרן רוקח' :אינני מחליף עולה
של מחלוקת בעולו של כסף' .לפי מקורות חוץ בלזאים 293המחלוקת הסתיימה בשנת תרצ"ג ()1933
כאשר הצדדים הגיעו לפשרה והקהילה הנפרדת של חסידי בלז במונקץ' חוסלה.

 287רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;83אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .38
 288אהרן ראובן מאיר היה פעיל ציוני ומראשי מפלגת 'התאחדות' הציונית בבלז .אין בידינו פרטים רבים עליו
מלבד מה שנכתב עליו בספר הזכרון של בלז .ראו :י' טולקס' ,לזכרו של אהרן ראובן מאיר' ,בלז – ספר זכרון
(בעריכת י' רובין) ,תל-אביב ,1974 ,עמ'  ,387 – 385להלן :טולקס (לזכרו.)1974 ,
 289רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ,83וכן א' אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .38
 290בן ציון דיאמנט ,היה אחד ממוריו של ר' אהרן רוקח .כשנבחר לאדמו"ר בלז ביקש ר' אהרן רוקח להביאו
מקרקוב ,שם שימש ראש ישיבה ,ו למנותו לאב"ד בלז .אין לנו פרטים על בן ציון דיאמנט מלבד מה שכתב
עליו א' אדלר ,ראו :אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .53 – 52
 291מדור 'פינת יקרת'' ,אור הצפון' ,כ"ח ,עמ' עו.
 292קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' פג.
 293ראו :הכהן (מונקאטש ,תש"ו) ,עמ' .370
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ג .1.1.צניעותו
ר' אהרון רוקח חיי בצניעות רבה בדומה לאביו ר' יששכר-דב רוקח אך בשונה מסבו ר' יהושע
רוקח .על אורח חייו של ר' אהרן רוקח כתב י' רובין' 294:בשבתו על כס האדמו"רות לא שינה ר'
אהרל'ה מדרכו .העניוות (כך במקור – ע.נ ).והצניעות הוסיפו להיות נר לרגליו גם כשנעשה מנהיגם
של רבבות חסידים' .עוד סיפר י' רובין 295כי פעם כשסיים ר' אהרן רוקח ביקור אצל אחד הרבנים
ונכנס למונית ,אמר לרב שליווה אותו' :אתה רואה ,מכאן אפשר ללמוד שאם רוצים להתקדם
צריך האדם קודם להכניע את עצמו ולכופף את קומתו' .גם י' קלפהולץ כתב על אורח חייו הצנוע
של ר' אהרן רוקח' :הוא חי בצמצום רב והזהיר את בני ביתו שלא לבזבז בהוצאות הבית' [ ]...מרן
חי בדחקות ובעוני ,כלי הבית ורהיטיו היו מן הפשוטים ביותר'.
בניגוד לאביו שהיה בעל הופעה חיצונית מטופחת 296,ר' אהרן רוקח לבש בגדים מרופטים כפי
שכתב א' אדלר' 297:שנים לבש אותו ספודיק ישן ובשבתות שטריימל מרופט מרוב שנים .בחורף
ובקיץ לבש אותה פרווה ששמורה היתה עוד מימי נעוריו ואלמלא הרבנית והמקורבים אילצוהו
להחליף את הבגדים היה לבוש קרעים כאחד מחסידיו העניים' .גם י' קלפהולץ 298כתב כי ר' אהרן
רוקח התהלך בבגדים ישנים ורכש בגדים רק כאשר כבר היה הכרח.
למרות שבית מגורי המשפחה בבלז ,שנבנה בימיו של ר' יהושע רוקח ,היה מרווח ,ר' אהרן רוקח
התגורר בחדר צר וקטן .כל ריהוטו של החדר היה מיטת ברזל ,שולחן ושני כסאות ואצטבת
ספרים .בחדר זה נהג ר' אהרן רוקח לישון ,ללמוד ולקבל את חסידיו 299.גם י' קלפהולץ 300תאר את
פשטותו של החדר' :נטול כל קישוטים וריק מרהיטים מיוחדים .בטבורו ניצב שולחן וסביבו כמה
כסאות פשוטים' .התבוננות רומנטית יותר מצויה בדבריו של י' אייכלר' 301:החדר בו קיבל את
הפונים היה ספוג בדמעות היהודים שבאו לשפוך את ליבם בפניו .לבו היה מתפלץ והוא גונח ונאנח
עימם .תמיד היתה בפיו מילת עידוד ויהודים שהיו נכנסים אליו כשברי כלים יצאו מעודדים
ומלאי תקווה'.
אורח חייו הצנוע עד דלות של ר' אהרן רוקח תאם את חצר בלז ,שקסמה לחסידיה דווקא בגלל
דלותה שדבקה בה הילה של קדושה .ההיסטוריון והסופר ד"ר יוסף

 294רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .80
 295שם ,שם.
 296ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ג' ,עמ' קיז.
 297שם ,שם.
 298קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' ק.
 299אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .40
 300קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' ק.
 301אייכלר (הסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .90
 302ראו אודותיו ,פרק ב' הערה .92

פטאי302,

שביקר בבלז בשנות
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השלושים ,בתקופות מנהיגותו של ר' אהרן רוקח ,העיד על עצמו כי בהיותו ברכבת היה 'בין
החוקרים' ובהגיעו לבלז הפך 'מאמין מתפעל' .הרבי מבלז התייחס בכבוד לעניים וכשהעיר לו פעם
אחד החסידים הגבירים שאביו לא נהג כך ענה לו' :אלוהים ברך אותך בכל מכל כל...ואלה הצאן
מה יש להם בחייהם הקשים :עניות ,דחקות ,צרות ,יסורים ,מחלות .הם לווים אצל שכניהם או
אוספים נדבות כדי להגיע לבלז שהיא בשבילם קרן אור בחייהם החשוכים ואתה רוצה שאקח
זאת מהם'?  303יחסו האוהד של ר' אהרן רוקח לעניים ,וצניעותה של החצר בבלז גרמו לחסידים
להרגיש בבלז כבתוך ביתם והם הגיעו בהמוניהם 304.שבועיים לפני החגים החלה נהירה אדירה של
חסידים לבלז בעגלות ,ברכבת וברגל .בתקופה זו של השנה נהנו החסידים מהנחה של  50אחוז
במחיר כרטיס הרכבת ,יוזמה של ממשלת פולין שהשתלמה לשני הצדדים שכן הרכבות לבלז היו
מלאות עד אפס מקום והגיעו לעיירה בזו אחר זו .החסידים הגיעו לבלז מרחבי פולין וגם
מהונגריה ,סלובקיה ,אנגליה ואפילו מארה"ב.

305

א' אדלר כתב 306בזכרונותיו על נהירת החסידים לבלז' :אהבתי לעמוד על הגשר דרכו עברו עולי
הרגל העירה .היתה זו חוויה בלתי נשכחת לראות את המוני עמך ברוב ימות השנה מדוכאים
ומושפלים והנה רק נכנסו לעיירה כאילו זקפו קומתם ופניהם הפיקו נגה'.

ג .2.1.סגפנותו
נטייתו של ר' אהרן רוקח לסגפנות ,שהחלה בילדותו והתגברה בבחרותו ,המשיכה גם בבגרותו
כאשר היה מנהיגם של רבבות חסידים .הדברים מופיעים הן במקורות החסידיים והן במקורות
ההיסטוריים .ר' אהרן רוקח לא אכל כלל במשך היום ורק לאחר חצות היו מביאים לחדרו חלה
קטנה ומרק ירקות ללא שומן וללא ירקות רבים 307.בשבתות ובחגים השתדל ר' אהרן רוקח לאכול
מעט יותר מאשר ביום חול אולם גופו לא היה מורגל בכך והאכילה הסבה לו יסורים .י' קלפהולץ,
ששימש תקופה מסוימת משב"ק של ר' אהרן רוקח ,כתב בזכרונותיו' 308:כשהבאתי לו עוגה לקח
חתיכה ,החזיקה בפיו ,מצץ ממנה ואחר פלטה' .י' אייכלר כתב 309כי אכילתו של ר' אהרן רוקח
היתה 'מועטת כמאכל אפרוח' .גם י' רובין 310התייחס למיעוט האכילה של ר' אהרן רוקח וציין כי

 303אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .42 – 41
 304שאל (תש"ל) ,עמ' .34
 305אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' 41
 306שם ,עמ' .42 – 41
 307קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' צג.
 308שם ,שם.
 309אייכלר (והסנה ,תשמ"א) ,עמ' .76
 310רובין (בלז ,)1974 ,עמ' .78 – 77
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'הצטמצמה לכדי טעימה במזונות לעשיית ברכה [ ]...מעולם לא ביקש ר' אהר'לה אוכל ,ואת
האוכל ששלחו לו ,היה על הרוב מחזיר הכל ,ולפעמים טועם כזית' .י' אלפסי 311כתב כי ר' אהרן
רוקח היה שרוי רוב היום בתענית ועסק בתורה וא' אדלר סיפר 312כי ר' אהרן רוקח הסתפק בשתי
לחמניות ובכמה כוסות תה ליום ,לא טעם דגים ובשר גם לא בשבת ומשקלו היה  35ק"ג .סגפנותו
של ר' אהרן רוקח פגעה בבריאותו כפי שכתב י' קלפהולץ' 313 :גופו הלך והצטמק .לא ראו בו אלא
עור ועצמות .בקיץ היה מכורבל באדרת שיער כי חסר לגופו החום הטבעי' .ר' אהרן רוקח סבל
ממחושי קיבה ומעיים עד הגיעו לארץ .הוא נהג להניח בקבוק מים חמים על בטנו כדי להשקיט
את הכאבים .י' קלפהולץ ציטט את ר' אהרן רוקח שאמר' :האמינו לי ,יסורים כאלה שאני סובל,
אינני מאחל אפילו לגוי סתם ,כי אם לגוי שעושה צרות ומציק לישראל' 314 .י' אייכלר התייחס

315

בקצרה לבריאותו הרעועה של ר' אהרן רוקח ולא נכנס לפרטים .הוא כתב' :כידוע היה רבינו מלא
יסורים ומכאובים מחולשות גופו ומצער גידול בנים' .316גם א' אדלר התייחס לבריאותו הרופפת
של ר' אהרן רוקח 317:הוא היה חולני ,סבל תמיד מכאבי בטן וראש אך מעולם לא התלונן וסרב
להיבדק בידי רופאים' .ר' אהרן רוקח מיעט גם בשינה כפי שכתב י' קלפהולץ' 318:מרן היה ממעט
בשינה שלא כדרך הטבע' .הוא תיאר את שנתו החטופה של ר' אהרן רוקח שהיה נרדם לפרק זמן
קצר ,מתעורר ושוב נרדם וחוזר חלילה' .היה ישן בספודיק על ראשו .היה מצוה למשמשיו שיעוררו
אותו וקבע להם את הזמן ובא אליהם בטרוניה אם לא העירו אותו בזמן שקבע' .י' רובין 319כתב
שר' אהרן רוקח ישן לא יותר מארבע שעות ביממה ,וא' אדלר 320וי' אלפסי כתבו כי לא ישן יותר
משעתיים.
י' אלפסי 321כתב כי לר' אהרן רוקח לא היה כל סדר יום .לעיתים שולחן ליל השבת נערך רק
בשעות הבוקר וגם התפילות התקיימו באיחור ,למרות שרצה מאד לקיימן בזמן .התפילה עצמה
נערכה במהירות רבה ,כפי שכתב גם י' קלפהולץ' 322:תפילתו היתה ממש כחץ מקשת ,במהירות
ובזריזות נפלאה .עוד כתב קלפהולץ כי בשנים הראשונות לאחר עלותו על כס אדמו"רות בלז,

 311אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ' קעט.
 312אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .34
 313קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' צד.
 314שם ,עמ' קסג.
 315אייכלר (והסנה ,תשמ"א) ,עמ' .80
 316א' אדלר כתב כי בנו הבכור של ר' אהרן רוקח היה חולני ,שתים מבנותיו היו אילמות-חרשות ויתר הילדים
היו אף הם תשושים וחולנים .ראו :אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .36
 317אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .34
 318קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' צה.
 319רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .77
 320אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .34
 321אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ -תשס"ה) ,א' ,עמ' קפ.
 322קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' קטז-קיז.
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הקפיד ר' אהרן רוקח להתפלל תפילת שחרית במועדה ,ועל כל פנים לפני חצות היום .מזמן שעלה
היטלר לשלטון החל לאחר בתפילתו ואמר' :הרשע הזה גזל ממני את הזמנים' .י' קלפהולץ אף
כתב בזכרונותיו כי ר' אהרן רוקח אמר לו ,שהוא מתבייש על שהוא מאחר בתפילה .גם הפרסום
מבית בלז 'רעיא מהימנא' 323הזכיר את האיחור בתפילות' :התפילות נערכו תמיד כשרוב היום כבר
עבר ,והשולחנות בשעות שלפני אור הבוקר'.

ג .3.1.תכונות אופיו
ר' אהרן רוקח נחן בחוסן נפשי שעמד בניגוד בולט לחולשתו הגופנית .למרות מצבו הגופני הרעוע,
המיחושים והייסורים ,הוא היה ערני תמיד והפתיע את כולם ברעננותו ובכח שהיה אצור בגופו.
י' אלפסי 324כתב כי הרופאים תמהו על כוח חיותו .א' אדלר 325ציין כי 'נראה שברצונו הכביר
השתלט על כל מחלותיו' .עוד סיפר א' אדלר כי ר' אהרן רוקח היה מסוגל ללמוד ולהתפלל
בעמידה שעות רבות מבלי שהרגיש עייפות .גם י' אייכלר 326התייחס לפער בין בריאותו לבין מראהו
וכתב כי למרות סאת הייסורים שהיתה מנת חלקו 'כל זה לא ניכר עליו וצהלתו היתה נסוכה על
פניו תמיד' .י' קלפהולץ 327ציין כי נראה היה כאילו ר' אהרן רוקח לא חש במכאובים שליווהו כל
ימיו' .לא התרעם ולא התלונן' .עוד כתב 328כי גם כשר' אהרן רוקח היה חולה וסבל כאבים חזקים
התאמץ שלא יחושו האחרים בכאביו 'והיה עושה רושם כאדם בריא כדי לא לגרום צער לבריות'.
ר' אהרון רוקח תואר במקורות ההיסטוריים כאוהב ילדים קטנים ,ואכן י' רובין 329כתב כי חיבתו
לילדים היתה מן המפורסמות .כשהיה מבלה בחברתם היה עליז ושמח .גם א' אדלר 330ציין כי כל
מראהו של ר' אהרן רוקח היה משתנה בחברת ילדים .הוא נראה עליז 'ואפילו שובב כאחד מהם'.
עוד כתב א' אדלר כי לפעמים ,לפני התפילה ,נכנס ר' אהרן רוקח לאחד ה'חדרים' ,ברך את
הילדים ,שאל לשלומם ,ליטף אותם וחילק להם ממתקים שנשא עימו .בסוף שאלם על פרשת
השבוע וכשיצא מה'חדר' רצו אחריו הילדים וליווהו לבית המדרש .א' אדלר ,שהיה ילד בבלז ,כתב
מזכרונות הילדות שלו' 331:פעם בערב שבת טיילתי עם קבוצת ילדים בקרבת 'החצר' .פתאום
גילינו את הרבי שירד עם פמליתו במדרגות הבית ,רצנו לקראתו בצהלה ובשמחה ומיד סובבנו

 323רעיא (תשס"א) ,עמ' ח.
 324אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ' קפ.
 325שם ,עמ' .35 – 34
 326אייכלר (והסנה ,תשמ"א) ,עמ' .80
 327קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' צח.
 328שם ,עמ' קמב.
 329רובין (בלז ,)1974 ,עמ' .81
 330אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .58
 331שם ,עמ' .59
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אותו מכל צד .הוא עמד בינינו ,והתחיל לחפש בכיסיו ,וכשלא מצא ,פנה לגבאי וביקש שיביא
ממתקים מהבית'.
המקורות החסידיים אינם מזכירים את אהבתו של ר' אהרן רוקח לילדים קטנים אלא בהקשר
להקפדתו לא להעליב איש מישראל גם אם הוא ילד .על כך כתב י' קלפהולץ כי ר' אהרן רוקח היה
רגיל לבקש סליחה מכל איש ואפילו מילדים.

332

על פי המקורות ההיסטוריים ר' אהרן רוקח אהב לא רק ילדים אלא גם בעלי חיים .א' אדלר
כתב 333כי ר' אהרן רוקח ריחם על סוסו הזקן והתשוש של שואב המים בבלז וקנה לו סוס אחר.
כשראה פעם דרך החלון כיצד ילדים מענים כלבלב הורה לסמקו ,הגוי של שבת ,להוציאו מידיהם,
לברר מהיכן נלקח הגור ולהחזירו .כשראה ילדים מיידים אבנים בתיש ביקש מהם לחדול והזכיר
להם את חובת צער בעלי חיים .הוא גם נהג לפזר פירורים על אדן חלונו ועל השולחן בחדרו
ולהאכיל את הצפורים בכל ימות השנה .הצפורים טיילו על רצפת חדרו ,על הגמרא ועל כתפיו
'והוא היה מתבונן בהן בחיבה ויושב ללא ניע כדי שלא להבריחן' .אפילו חתול החצר היה נכנס
לחדרו ואהב לרבוץ על אדן החלון.
הן המקורות החסידיים והן ההיסטוריים תארו את ר' אהרן רוקח כבעל מזג טוב וכאוהב אדם.
י' אייכלר כתב 334כי אסור היה לדבר סרה ביהודי בנוכחותו של ר' אהרן רוקח .הוא לא היה נוח
לרגוז ,אולם כאשר מאן דהוא דיבר רעות על יהודי ר' אהרן רוקח היה כה נסער עד כי הדובר נאלץ
לחזור בו מדבריו .לדברי י' אייכלר ,יהודי חוטא היה מבחינתו של ר' אהרן רוקח 'בטלן שצריכים
לרחם עליו על שאין בכוחו להתגבר על יצרו' כפי שהתבטא לא אחת .בכל אדם ידע למצוא 'את
הנקודה הטובה והנקודה הפנימית וכך הפך כל דבר מרע לטוב' .גם י' רובין כתב 335על תכונה זו של
ר' אהרן רוקח וסיפר כי באחת משיחותיו של הרבי מבלז עם רבנים הוא הסביר את הדבר' :אם יש
לכם רמב"ם קשה (א הארבן רמב"ם) מה אתם עושים? אתם יגעים ועמלים לתרץ אותו .הוא הדין
לגבי 'א הארבן איד' (יהודי קשה) צריך לייגע ולעמול כדי לתרץ אותו' .אהבת האדם של ר' אהרן
רוקח לא היתה מכוונת רק ליהודים אלא לבני אדם באשר הם .א' אדלר כתב 336כי יהודי בעל
פונדק בא אל ר' אהרן רוקח וביקש ממנו לקלל את שכנו הגוי שגרם לו צרות .גער בו הרבי והעיר:
'אסור לקלל אפילו גוי כי גם הוא יצור אלוהים' .עוד סיפר א' אדלר 337כי לחצר הרבי באו גם גויים

 332ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב -תשמ"א) ,ד' ,עמ' קמא .מהסיפורים המופיעים במקורות החסידיים מצטייר
ר' אהרן רוקח כמי שנמנע ממגע פיזי עם ילדים ,דבר שאינו עולה בקנה אחד עם תיאורו כאוהב ילדים.
 333אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .61 – 60
 334אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .88
 335רובין (בלז ,)1974 ,עמ' .81
 336אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .47
 337שם ,עמ' .51
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רבים שהגישו לו פתקאות עם בקשות שונות והוא נהג עימם בדיוק כמנהגו עם היהודים אלא
שסרב לקבל מהם דמי פדיון .אחד ממעריציו הלא יהודיים של ר' אהרון רוקח היה סמל המשטרה
בבלז ,שנהג לומר עליו כי הוא 'איש אלוהים כמוהו לא ישב עוד על כסא בלז' .א' אדלר הזכיר 338גם
שני אישים פולנים מכובדים שנהגו להגיע לרבי מבלז לעיתים קרובות – פרופ' ליאון חויסטק,
מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת לבוב ,משורר ומתמטיקאי וצייר ופרופ' רנסקי ,רופא נודע שר'
אהרן רוקח נתן בו אמון.
יחד עם טוב ליבו ואהבת האדם שבו ,ר' אהרן רוקח היה אדם תקיף מאד .הוא ניהל את רבנותו
ברמה ודרש שיצייתו להוראותיו 339.כשדיבר ,איש מהסובבים אותו לא העז לפצות פה או להתנהג
בקלות דעת .איש מבני ביתו לא העז להיכנס לחדרו ללא רשות וללא הזמנתו .גם רעייתו הרבנית
ובניו עמדו לפניו 'ביראה ופחד כלפני מלך'.

340

ג .4.1.פעילותו הציבורית
ר' אהרן רוקח לא היה מטבעו איש ציבור והעדיף לעסוק בתורה' .בזה היה דומה יותר לאבי זקנו
ר' שלום מאשר לאביו ולסבו שהיו אנשי ציבור פעילים ובעלי יוזמה בתחום'.

341

אולם בתוקף

תפקידו כאדמו"ר חצר בלז ,שהיתה אחת החצרות הגדולות בגליציה ,לא יכול היה להימנע
לחלוטין מפעילות ציבורית וחייב היה להשתתף במפעלים ויוזמות ציבוריים שונים.
פעילותו הציבורית של ר' אהרן רוקח התקיימה על רקע מציאות חברתית-לאומית-פוליטית
ששררה בפולין בשנות העשרים והשלושים ,ואי אפשר להתייחס אליה מבלי לסקור בקצרה את
הנסיבות שהביאו את ר' אהרן רוקח להשתתף ,פעמים בעל כורחו ,באסיפות של ההנהגה הדתית
היהודית בפולין.
היהדות האורתודוכסית בפולין בין שתי מלחמות עולם נאבקה בתמורות פנים קהילתיות
ובמקביל במדיניות מגבילה ומפלה של השלטון הפולני נגד היהודים .בתוך הקהילות היהודיות
החילון תפס תאוצה 342וצעירים יהודיים הקימו קבוצות פוליטיות שונות או הצטרפו לקבוצות

 338שם ,עמ' .66 – 64
 339קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' קי.
 340שם ,עמ' קסח.
 341רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' 81
 342פ' היימן טוענת שתהליכי החילון החלו כבר בסוף המאה ה ,19-ראו :פ' היימן" ,החברה היהודית
באירופה" זמן יהודי חדש ,כרך א' ירושלים ,2007 ,עמ'  ,272 – 266להלן :היימן (החברה ,)2007 ,עמ' .271
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קיימות .אלו ואלו ביקשו לשנות את החברה שבה חיו .ג' בקון 343כתב כי נציגי התנועות הציוניות
ותנועת הבונד 344הכריזו כבר בתחילת המאה העשרים על כוונתם '"לכבוש" את הקהילות ולהפכן
לאבני הבנין של הלאומיות היהודית המחודשת' .ההתרחקות המהירה מאורח החיים היהודי
המסורתי ,גרמה לחלק גדול של המנהיגות הדתית – רבנים ואדמו"רים – לראות בשמירה קפדנית
של אורח החיים הישן אמצעי הכרחי להמשכיות הקיום היהודי .מ' פרידמן 345כתב כי
'האורתודוכסיה החרדית קבעה לעצמה כמעט כעיקר אמונה שרק מתוך הבטחת הבלעדיות של
סוציאליזציה יהודית-מסורתית (על טהרת הקודש) תובטח המשכיות הקיום היהודי .כל סטיה
מכך בהכנסת תכני לימודים כלליים [ ]...תביא בהכרח לסחף [ ]...ולהיעלמותה של היהדות כדת
וכתרבות' .לטענתו של מ' פרידמן האורתודוכסיה ביקשה להבטיח את המשכיות החיים היהודיים
כפי שהיא מבינה אותם.
במקביל למאבקים בתוך הקהילה היהודית התמודדה ההנהגה הדתית עם אנטישמיות ועם שלטון
פולני שהסתייג מרעיון האוטונומיה היהודית.

346

האנטישמיות הפולנית התגברה בזמן המהפיכה

הרוסית של  ,1905עוד לפני כינונה של פולין העצמאית 347.ש' אטינגר טען 348כי במהפיכה זו
התבררה דרכן העצמאית של רוב המפלגות היהודיות ,דבר שעורר את איבת המפלגות הפולניות
שטענו כי אין מקום לשתי תנועות לאומיות על אדמת פולין שתיכון בעתיד .בענין זה כתב ג'
בקון 349כי כבר בתקופה שלפני עצמאות פולין טענו דוברים פולנים מהימין ומהשמאל שהיהודים
אינם מיעוט לאומי ולא מגיעות להם זכויות לאומיות .הם טענו כי יהודי פולין יצטרכו להסתפק
בשיוויון הזכויות שקיבלו אחיהם במרכז אירופה ובמערבה .לאחר כינונה מחדש של פולין
 343ג' בקון' ,הצ לחה חלקית ,הישגים גדולים :על האוטונומיה היהודית בפולין בין שתי מלחמות עולם' ,קהל
ישראל :השלטון העצמי לדורותיו בעת החדשה (בעריכת י' קפלן) ,ג' ,ירושלים ,2001 ,עמ'  ,371 – 351להלן:
בקון (הצלחה ,)2001 ,עמ' .352
 344הבּונְ ד (יידיש  :הברית) כינויה של 'מפלגת הפועלים היהודיים של רוסיה ,פולין וליטא' .המפלגה פעלה בין
שנות התשעים של המאה ה 19-לשנות השלושים של המאה ה .20-על הבונד ראו :י"ש הרץ ,די געשיכטע פון
בונד ,ניו יורק ,1960 ,להלן :הרץ (בונד.)1960 ,
 345מ' פרידמן' ,האורתודוקסיה נוכח תהליכי המודרניזציה והחילון' ,זמן יהודי חדש ,ירושלים ,2007 ,כרך ב',
עמ'  ,175 – 170להלן :פרידמן (האורתודוכסיה ,)2007 ,עמ' .171 – 170
 346האוטונומיה היהודית התבססה על אמנת המיעוטים שהיתה חלק מהסכם ורסאי ,הסכם השלום שנחתם
בתום מלחמת העולם הראשונה .המדינות החדשות שקמו אחרי המלחמה ,ופולין ביניהן ,חויבו לחתום על
אמנה שתקנה למיעוטים היושבים בתחומן זכויות לאומיות זהות לאלה של הרוב .חתימה על האמנה היתה
תנאי לקבלת הכרה בינל אומית בעצמאותה של המדינה .על אמנת המיעוטים והיהודים בפולין ראו :ד' אנגל,
'מצב היהודים בפולין והדיונים על אמנת המיעוטים בוועידת השלום בפריז – 1919 ,הערכה חדשה ,הקונגרס
העולמי למדעי היהדות ,12 ,ב' (תשנ"ז) ,עמ'  ,190 – 183להלן :אנגל (אמנה ,תשנ"ז).
 347פולין חדל ה להתקיים כמדינה עצמאית לאחר חלוקתה במאה השמונה עשרה בין שלוש האימפריות -
רוסיה ,פרוסיה ואוסטרו-הונגריה ,וזכתה לעצמאות מחודשת ב ,1918-עם תום מלחמת העולם הראשונה.
 348ש' אטינגר' ,דרכה ההיסטורית של יהדות פולין' ,עיונים בתולדות היהודים בעת החדשה :בין פולין לרוסיה
(כרך שני) ,ירושלים תשנ"ה ,עמ'  ,11 – 1להלן :אטינגר (עיונים ,תשנ"ה) ,עמ' .10
 349בקון (הצלחה ,)2001 ,עמ' .364
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בנובמבר  ,1918מחנה הימין הפולני לא השלים עם הרעיון שפולין העצמאית היא מדינה רב
לאומית והשמאל הפולני לא היה מוכן להכיר במטרותיו של המיעוט היהודי הגדול ובביטוי מדיני.
עצמי שלו.
גם השלטון הפולני הסתייג מרעיון האוטונומיה היהודית ופרסם חדשות לבקרים חוקים והנחיות
אדמיניסטרטיביות שהטילו פיקוח ממשלתי על הקהילות היהודיות ולמעשה פגעו באוטונומיה
היהודית ורוקנו אותה מתוכן .לדוגמה ,חוק המיעוטים הכניס את הקהילות תחת הפיקוח של
המשרד לענייני חינוך ודת .בנושא זה טען ג' בקון 350שפיקוח המדינה על גופים ציבוריים שונים
הוא מקובל אלא שהפיקוח על הקהילות היהודיות היה רחב מהפיקוח על הכנסיות ועל האגודות
הדתיות הנוצריות .השלטון דרש ,למשל ,שהדיונים בישיבות המועצה של הקהילות יתקיימו
בפולנית למרות שרוב המשתתפים דרשו לנהל את הישיבות ביידיש ואפילו בעברית .למרות
שלקהילות היו סמכויות בתחומי הדת והחינוך  -ארגון הרבנות ,פיקוח על החינוך הדתי ,הספקת
בשר כשר  -החליטה ממשלת פולין לחייב את הרבנים להיבחן בלימודי חול ,לקבל הסמכה
מ'קולגיום' רבני ולהוכיח שליטה בשפה הפולנית.

351

על רקע מציאות זו התכנסה מדי פעם ההנהגה הדתית-רבנית של יהודי פולין לאסיפות בהן דנו
באמצעים שיש לנקוט כדי להתמודד עם הקשיים מבית ומחוץ .ר' אהרן רוקח לקח חלק בשתי
אסיפות כאלה והן מוזכרות הן במקורות החסידיים הבלזאיים 352והן במקורות ההיסטוריים 353על
ר' אהרן רוקח.
אסיפת הרבנים הראשונה התקיימה בלבוב בשנת תרפ"ח ( )1927ביוזמתו של ר' אהרן רוקח ששלח
מכתבים לרבני גליציה ומנהיגי החצרות החסידיות באזור .במכתב ששלח לרבי מטשורטקוב

354

כתב בין השאר ]...[' 355:יש עוד עניינים [ ]...אשר ממש נוגעים להרוס דתוה"ק ח"ו (דתנו תורתנו
הקדושות חס וחלילה – ע.נ ).כמו שאלות בחירת הרבנים ועוד ,לזאת מוכרחים אנחנו לעשות

 350בקון (הצלחה ,)2001 ,עמ' .366
 351ראו :א"ל כהן ,מכתבי הרב חפץ חיים ,ניו יורק ,תשי"ג ,להלן :כהן (חפץ ,תשי"ג) ,מכתב מט ,פט ,צב-צד,
קד -קה ,קט ועוד .עוד על התערבות השלטון הפולני בניהול הקהילות היהודיות ראו :בקון (הצלחה,)2001 ,
עמ' .367 – 364
 352קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רנד-רנט; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ'  ;84רעיא (תשס"א),
עמ' יב-יג.
 353רובין ( חסידות )1974 ,עמ'  ;82 – 81אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .77
 354הרבי מטשורטקוב (צ'ורטקוב) – ר' ישראל פרידמן מצ'ורטקוב ( ,)1933 – 1854האדמו"ר השני מצ'ורטקוב,
נכדו של ר' ישראל מרוז'ין .היה חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל .ראו עליו :אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' תקסב-תקסד; מ' זילברג' ,שושלת הרביים בצ'ורטקוב' ,ספר יזכור
להנצחת קדושי צ'ורטקוב( ,בעריכת י' אוסטרידן) ,חיפה ותל אביב ,תשכ"ז ,עמ'  ,60 – 55להלן :זילברג
(שושלת ,תשכ"ז) ,עמ'  ;58 – 57י' כץ' ,האדמו"ר ,רבי ישראל מצ'ורטקוב זצ"ל' ,שם ,עמ'  ,62 – 61להלן :כץ,
(ישראל ,תשכ"ז) .צ'ורטקוב ( )Czortkowהיא עיירה בגליציה המזרחית.
' 355היכל הבעש"ט' ,יא ,תמוז ,תשס"ה ,עמ' עז.
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אסיפה מרבנים לטכס עצה בזה [ ]...לזאת בקשתינו מכ"ק ש"ב שליט"א (מכבוד קדושתו ,שאר
בשרי ,שיחיה לאורך ימים טובים אמן – ע.נ ).שישתדל נא למען חיזוק דתוה"ק ולכתוב להרבנים
אנ"ש (אנשי שלומנו – ע.נ ).שיחיו שיתאספו ביום המוגבל יחד איתנו ,ולהיות עמנו באגודה אחת'.
האסיפה נפתחה ביום ג' טבת תרפ"ח ( )27.12.1927ודנה בדרכים למנוע את התפוררות היהדות
החרדית ולחזק אותה .בכרוז שנשלח לקראת האסיפה נכתב ,בין השאר' 356:עד אנה נחשה ונשב
בחיבוק ידים לראות את צאננו ,צאן אובדות ח"ו תועות בכרמים לא להם וכרמנו כרם ה' צבאות,
נוטש וניתן למרמס' .בין הרבנים והאדמו"רים שחתמו על הכרוז היה גם בא כוחו של ר' אהרן
רוקח מבלז ,ר' מנחם מאניש באב"ד מטרנופול.

357

עם הגעתו של ר' אהרן רוקח לתחנת הרכבת של לבוב קיבלו את פניו פקידים פולנים רמי מעלה
והמונים מחסידי בלז בלבוב .א' אדלר ,שנכח בעצמו בארוע ,כתב 358כי בין מקבלי הפנים היו מושל
המחוז ,ראש העיר ,מפקד המשטרה ופקידים בכירים .הדוחק היה ללא נשוא ורק בקושי הצליחו
השוטרים ,בעזרתם של בחורי ישיבה לשמור על הסדר' :זוכרני עד היום איך המפקד רחב
הכתפיים ששמו היה קונרסקי צעד לפני הרבי ופילס לו דרך בתוך ההמון .חבוש כובע פרווה
לראשו ועטוף פרוה מיושנת הלך ר' אהרני'ו בעינים מושפלות ועבר על פני הקהל העצום שהריע
"שלום עליכם הרבי מבלז ,ברוך תהיה בעירנו" .מזמן לזמן היה מרים את ראשו מביט באהבה על
היהודים המצטופפים ועונה :עליכם שולם יהודי לעמברג ,ברכת אלוהים עליכם ועל משפחותיכם'.
עוד כתב 359א' אדלר כי כל זמן שהותו של ר' אהרן רוקח מבלז בלבוב ,עמד משמר של שוטרים לפני
הבית בו התאכסן כדי למנוע מחסידיו הרבים בלבוב להיכנס לבית .בזמן שנסע למקום הכינוס
שלשמו הגיע לעיר ,מפקד המשטרה בעצמו ליווה אותו ושמר עליו.
אסיפת הרבנים בלבוב ,בה נכחו כשלוש מאות רבנים ,ארכה שלושה ימים ועסקה בשישה סעיפים
המפורטים אצל י' קלפהולץ 360:א .חיזוק האמונה והדת; ב .שמירת שבת; ג .טהרת המשפחה;
ד .ענייני כשרות; ה .שיפור מצבם של הרבנים; ו .ענייני פנים קהילתיים והקמת אגודות לחיזוק
הדת .בין השאר הוחלט להקים אגודת רבנים בגליציה לחיזוק ענייני הדת והועלתה הצעה להקים
ארגונים נפרדים לגליציה המזרחית והמערבית .ר' אהרן רוקח התנגד 361להצעה זו ופעל להקמת

 356קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רנד.
 357י' קלפהולץ כתב כי ר' מנחם מאניש באב"ד היה נציגו ויד ימינו של ר' אהרן רוקח בעסקי הציבור .ראו:
קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רנט-רס.
 358אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .77
 359שם ,שם.
 360קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רנה.
 361על התנגדותו של ר' אהרן רוקח להצעה זו ראו :שם ,שם; רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .81
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ארגון אחד במסגרת ארגון 'מחזיקי הדת' .י' אלפסי טען 362כי אסיפת הרבנים בלבוב כונסה
ביוזמתו של ר' אהרן רוקח במטרה לחזק את ארגון 'מחזיקי הדת'.
אסיפת הרבנים השניה בהשתתפותו של ר' אהרן רוקח מבלז התקיימה בוורשה בשנת  .1930את
האסיפה יזם ה'חפץ חיים' 363לאור כוונתה של הממשלה להתערב בענייני דת וחינוך של הקהילות
היהודיות בפולין .בתוכנית זו של ממשלת פולין היו שלושה סעיפים .1 :הקמת מועצה דתית
ארצית מכל החוגים היהודים שתהיה לה סמכות עליונה להכריע בכל השאלות הנוגעות לקהילות
היהודיות .2 .הכנסת סעיף בחוקת הקהילות לפיו רבנים יחויבו לרכוש השכלה כללית ולשלוט
בשפה הפולנית כתנאי להסמכתם .3 .חיוב מורים ללימודי קודש בחדרים ובתלמודי תורה בפולין
לקבל הסמכה גם בלימודים כלליים.

364

י' קלפהולץ וי' רובין 365כתבו כי ר' אהרן רוקח חשש שהנסיעה הארוכה מבלז לוורשה (כ 360-ק"מ
– ע.נ ).איננה לפי כוחותיו וביקש מהרב מטרנופול לשאול את ה'חפץ חיים' האם השתתפותו
הכרחית .לפי שני כותבים אלה ,עמד ה'חפץ חיים' על כך שר' אהרן רוקח מבלז יגיע לאסיפה
בוורשה וטען שנוכחותו הכרחית .גירסה מעט שונה מופיעה בספרו של מ"מ ישר על ה'חפץ חיים'
שם מצוטט ה'חפץ חיים' כמי שאמר 'אינני אומר כי הרבי מבלז צריך לבוא אני אומר שכל מי
שמוסר את נפשו בשביל כבוד שמים צריך לבוא'.

366

גם בוורשה קיבלו את פני ר' אהרן רוקח המוני אנשים .י' קלפהולץ כתב' 367:בואו של מרן לוורשא
הסעיר את האוכלוסיה היהודית .כל רחוב נוביניארסקי – שבבית מספר  9התאכסן מרן אצל דודו
הצדיק ר' ועלויל טברסקי ,האדמו"ר מזלאטופולי – 368המה מהמוני יהודים ,רבנים ואדמו"רים
שבאו להקביל פני מרן'.

 362אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ' קפ-קפא.
 363החפץ חיים  -רבי ישראל מאיר הכהן (כגן) מראדין ( ,)1933 – 1838מחשובי הרבנים בדור שלפני השואה,
מכונה 'החפץ חיים' ,על שם ספרו .ראו עליו :א"ל הכהן ,תולדותיו וקורות חייו של מרן ישראל מאיר הכהן
בעל ה'חפץ חיים' ,ירושלים ,תשי"ב להלן :כהן (תולדותיו ,תשי"ב); מ"מ ישר ,החפץ חיים  -חייו ופעלו ,תל
אביב ,תשי"ח-תשכ"א ,להלן :ישר (חפץ ,תשי"ח-תשכ"א)  .על יוזמתו של ה'חפץ חיים' בכינוס הוועידה בוורשה
ראו :מ"מ ישר ,דאס לעבען און שאפען פון חפ חיים ,ניו יורק ,תרצ"ז ,להלן :ישר (לעבען ,תרצ"ז) ,ב' ,עמ' 449
–  ;455ישר (חפץ ,תשי"ח-תשכ"א) ,ב' ,עמ' תקנז-תקעז.
 364רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  ;82קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רנו; י' אייכלר הזכיר רק את
הכוונה לחייב רבנים ומורי קודש בהשכלה כללית ובלימוד השפה הפולנית .ראו :אייכלר (והסנה ,תשמ"ד),
עמ' .84
 365קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רנז; רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .82
 366ישר (לעבען ,תרצ"ז) ,ב' ,עמ' .451
 367קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רנז.
 368הכוונה לר' זאב טברסקי מזלטופולי ,בעלה של רייזל ,בתו של ר' יהושע רוקח .אין בידינו פרטים על שנת
הולדתו .ידוע שנרצח בשואה .ראו עליו :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  ;39 – 38אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-
תשס"ה) ,א' ,עמ' תקיג .זלטופולי – שמה בפי היהודים של זלטופול ( ,)Zlatopolעיירה במרכז אוקראינה.
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בוועידה בוורשה עלתה הצעה לשגר משלחת של רבנים לממשלה הפולנית שתביע את התנגדותה
לתוכנית הממשלה .עוד הוצע שהדובר מטעם המשלחת יהיה הרב ר' אהרן לוין מסמבור 369ששלט
בפולנית .ר' אהרן רוקח מבלז התנגד להצעה זו – כך לפי מקורות חסידיים 370והיסטוריים– 371
וטען כי הכללת רב דובר פולנית במשלחת תסתור את הטענה כי רבנים אינם צריכים לדעת פולנית.
י' קלפהולץ ,שנכח באסיפה בוורשה ,ציטט את דבריו של ר' אהרן רוקח בנושא זה' 372:לא ,לא
תהיה כזאת ,זוהי סתירה מניה וביה .הרי אנו עומדים להסביר שרב צריך להיות גדול בתורה ולא
בשפות ובמדעים ואנחנו בעצמנו נבחר בשליח יודע שפות' .עמדתו התקבלה על דעת המשתתפים
והמשלחת שפגשה את ראש הממשלה דאז ,קז'ימייש ברטל 373,כללה את ה'חפץ חיים' שעמד
בראשה ,את האדמו"רים מגור 374,מבלז ומאלכסנדר

375

ואת העסקנים היהודים אשר מנדלסון

376

ודוד שרייבר שדיברו פולנית 377.במהלך הפגישה ה'חפץ חיים' דיבר ביידיש ובסיום דבריו פרץ
בבכי .כאשר ביקשו המתורגמנים לתרגם את דבריו אמר ברטל' :אין לי צורך בתרגום .שפת הלב
מובנת לכל' וביטל את הגזירה.

378

 369הרב אהרן לוין מסמבור ( ,)1941 – 1879איש ציבור ,מראשי אגודת ישראל ,רבן של סמבור ()Sambor
וז'שוב ( ,) Rzeszówבתרפ"ג נבחר לסיים הפולני כנציג הגוש היהודי מטעם אגודת ישראל .ראו עליו :וונדר
(מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ,ג' ,עמ'  .407 – 401סמבור וז'שוב הן שתי ערים במחוז לבוב.
 370קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רנז; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .87
 371רובין (חסידות ,)1974 ,עמ' .82
 372קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רנז.
 373קז'ימייש ולדיסלב ברטל ( ,)1941 – 1882( ,(Kazimierz Władysław Bartelמתמטיקאי ופוליטיקאי פולני,
כיהן כראש ממשלת פולין שלוש פעמים בשנים .1926-1930
 374ר' אברהם מרדכי אלתר ( ,)1948 – 1866האדמו"ר השלישי של חסידות גור ,ואחד ממנהיגי היהדות
החרדית ,מכונה ה'אמרי אמת' על שם ספרו .שימש כאדמו"ר גור במשך ארבעים ושלוש שנה ,נודע כתלמיד
חכם וכביבליוגרף .בספרייתו שאבדה בשואה היו עשות אלפי ספרים .נמלט מאירופה והגיע לארץ בשנת
 .1940ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ' קטז-קכא; א' סורסקי ,ראש גולת אריאל:
תולדות חייו של בעל ה'אמרי אמת' ,ירושלים ,תש"ן ,תשנ"ה (שני כרכים).
 375ר' יצחק מנחם דנציגר ( ,)1943 – 1880האדמו"ר הרביעי של חסידות אלכסנדר .ראו עליו :אלפסי,
(אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' תכז-תל.
 376אשר מנדלסון ( ,) 1936 – 1873מנהיג יהודי חרדי ,חבר הפרלמנט הפולני בין שתי מלחמות עולם .ראו עליו:
י' פרידנזאן' ,סענאטאר ר' אשר מענדעלזאן ז"ל' ,דאס יידישע ווארט ,331 ,תשנ"ו ,עמ'  ,47 – 43להלן:
פרידנזון (סנטור ,תשנ"ו).
 377קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רנח; רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  .82י' אייכלר לא נקב
בשמות שני עסקנים אלה ,אולם ציין כי למשלחת התלווה מתורגמן ראו :אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .87
 378שם ,שם.
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על אף שבשנות העשרים והשלושים האנטישמיות רווחה בפולין והשלטון הפולני היה עוין
ליהודים 379,ר' אהרן רוקח התנגד להתארגנות יהודית פוליטית אופוזיציונית .י' קלפהולץ כתב

380

כי בכך ,קיים ר' אהרן רוקח את מאמר חז"ל 'והוי זהיר בשלומה של מלכות' 381.ר' אהרן רוקח
סבר שכל עוד היהודים מצויים בגלות ,טובת כלל ישראל מחייבת לא להתגרות בשלטונות .הוא
תמך בשתדלנות שקטה ובמתן שוחד בסתר לפקידי השלטון וסבר כי דרך זו תיטיב עם היהודים.
הוא נקט בקו זה בעקבות אביו ,ר' יששכר-דב רוקח.

382

383

כאשר יצחק גרינבוים 384ניסה להקים את גוש המיעוטים בסיים 385,התנגד לכך ר' אהרן רוקח
ועורר עליו את חמת המפלגות החילוניות (הציוניות והבונד) בצדדו במועמדי מפלגת השלטון
הפולני 386 .בכרוז שכתב באחת ממערכות הבחירות בסוף שנות העשרים או תחילת שנות
השלושים 387שלח כרוז חתום על ידו הקורא לחסידיו להצביע בעד המועמד של מפלגת השלטון ,בין
השאר כתב:

388

[' ]...וכפי שיש לנו אזהרה מחז"ל להטות תמיד דעתנו לדעת הממשלה יר"ה (ירום

הודה – ע.נ ,).לזאת מחוייבים אנחנו לבחור בהאיש אשר רוח הממשלה נוחה הימנו ולהביע דעתנו
על הליסטע נומר  ,1ובעזה"ש (ובעזרת השם – ע.נ ).יצמחו טובות גדולות לחיזוק התוה"ק (התורה
הקדושה – ע.נ ).ועבור אחב"י (אחינו בני ישראל – ע.נ ,).בכל ענינים בגוב"נ' (בגוף ובנפש – ע.נ).

389

 379בנושא זה ראו מ' לנדא' ,מקומה של האוגודה (משנת  )1925במסכת היחסים ההדדיים הפולנים יהודים,
ציון ,1 ,ינואר  ,1972עמ'  ,110 – 66להלן :לנדא (מקומה ,)1972 ,עמ'  ;85 ,80 ,77 ,68 – 67מ' לנדא ,מיעוט
יהודי לוחם :מאבק יהודי פולין בשנים  ,1928 – 1918ירושלים ,1986 ,להלן :לנדא (מיעוט ,)1986 ,עמ' – 43
 ; 192 - 178 ,66ש' נצר' ,יחסי פולנים יהודים בעשור הראשון לקיומה של הרפובליקה הפולנית השניה – 1918
 ,1928משואה ,1989 ,31 ,עמ'  ,39 – 27להלן :נצר (יחסי ,)1989 ,עמ'  ;30ש' נצר' ,בין חקיקה אנטי יהודית
להשתלבות :פולנים ויהודים  ,1939 – 1918בשביל הזכרון  ,2001 ,40עמ'  ,21 – 13להלן :נצר (בין ;)2001 ,י'
גוטמן' ,יחסי יהודים ולא יהודים בפולין ,זמן יהודי חדש ,כרך רביעי ,ירושלים ,2008 ,עמ'  ,65 – 58להלן:
גוטמן (יחסי ,)2008 ,עמ'  ,63ועוד; י' ידליצקי' ,איך מתמודדים עם זה' ,החשבון הפולני (עורכת ומתרגמת
מפולנית מירי פז) ,תל אביב ,2007 ,עמ'  ,220 – 201להלן :ידליצקי (מתמודדים ,)2007 ,במיוחד עמ' – 214
 .215גם המשורר והמסאי הפולני ,זוכה פרס נובל לספרות ,צ'סלב מילוש ,כתב על העוינות ליהודים במשרדי
הממשלה ,בצבא ובאוניברסיטאות בפולין בין שתי מלחמות עולם .ראו צ' מילוש' ,לאומים' ,עיתון – 333 ,77
 ,2008 ,334עמ' ( ,20 – 16תרגמה מפולנית מירי פז) ,להלן :מילוש (לאומים .)2008 ,אני מודה למירי פז על
ההפניה למאמריהם של ידליצקי ומילוש.
 380קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רסג.
 381הביטוי הוא 'והוי מתפלל בשלומה של מלכות' (אבות ,ג' ,ב'; עבודה זרה ,ד' ,א').
 382קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"א) ,ד' ,עמ' רסג; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .87
 383רוב ימיו של ר' יששכר-דב רוקח כאדמו"ר היו תחת שלטון אוסטר-הונגריה .א' רחמימוב כתב כי בניגוד
לפטריוטים פולנים ,אוקראינים או הונגרים חסידי גליציה לא ביקשו לשנות את מבנה המדינה של המונרכיה
ההבסבורגית (האימפריה האוסטרו-הונגרית) ואת מוסדותיה ולא סיכנו אותם .ראו :א' רחמימוב "יהודים ולא
יהודים במונרכיה ההאבסבורגית" ,זמן יהודי חדש ,ירושלים ,2007 ,כרך רביעי ,עמ'  ,41 – 37להלן :רחמימוב
(מונרכיה ,)2007 ,עמ' .38
 384יצחק גרינבוים ( ,) 1970 – 1879מנהיג ציוני ,מראשי התנועה הציונית של יהודי פולין בין שתי מלחמות
העולם ושר הפנים הראשון של ישראל .ראו עליו :ר' פריסטר ללא פשרה ,תל אביב ,1987 ,להלן :פריסטר
(פשרה.)1987 ,
 385על גוש המיעוטים ראו :אטינגר (עיונים ,תשנ"ה) ,עמ'  ;377 – 376מ' לנדא' ,גוש המיעוטים (– )1922
מכשיר בחירות או אתגר מדיני?' ,גלעד ,ד-ה (תשל"ט) ,עמ'  ,396 – 365להלן :לנדא (גוש ,תשל"ט).
 386אייכלר (והסנה ,)1974 ,עמ'  ;87קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב – תשמ"א) ,ד' ,עמ' רסג.
 387קשה לקבוע באיזו מערכת בחירות מדובר הואיל ובתקופה זו סבלה פולין מחוסר יציבות פוליטית פנימית.
 388קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב – תשמ"א) ,ד' ,עמ' רסג-רסד; אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .86 – 85
 389בניגוד לדברים אלה ,א' אד לר כתב כי ר' אהרן רוקח סרב לחתום על "קול קורא" לחסידי בלז שיצביעו
בעד מועמד מפלגתו של יוזף פילסודסקי ששלטה בימים ההם בפולין .לדברי א' אדלר ,ר' אהרן רוקח החליט
לעקור את הנוהג לפיו האדמו"ר מורה לחסידיו בעבור מי להצביע ואמר שהיהודים יצביעו לפי רצונם .עוד
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פעילותו הציבורית של ר' אהרן רוקח בתוך הקהילה התרכזה במתן צדקה ודאגה לעניי עירו
ולחסידי בלז בערים אחרות .פעמיים ביום ,לפני תפילת שחרית ולפני תפילת ערבית ,ר' אהרן רוקח
נהג להפריש כסף לצדקה .בחדרו היו קופות מיוחדות לסוגי צדקה שונים ,ביניהם הכנסת כלה
ועזרה לחולים ,הוא תמך ברבנים והקציב נדוניה לבנותיהם 390.עניי בלז יכלו לבוא לחצר הרבי
ולקחת עצי הסקה כאוות נפשם .מחסן העצים היה תמיד פתוח ומי שחש בושה לבוא ביום ,בא
בלילה' .תמיד היו גויים עומדים בחצר ובוקעים עצים' 391.גם א' אדלר כתב 392על דאגתו של ר'
אהרן רוקח לעניים וציין כי מסירותו אליהם בלטה בעיקר לפני חג הפסח .מיד לאחר חג הפורים
החל לטפל בעצמו ב'מעות חיטין' 393ומאותו יום כל הכסף שנכנס לחצר היה קודש למטרה זו .הוא
אישית עמד ליד הגבאי והשגיח עליו .הגבאי של 'מעות חיטין' היה ר' אורי לוקמן ולא הגבאי
הראשי 394ששימש בתפקיד כל ימות השנה .א' אדלר כתב שהגבאי הראשי אמנם כעס מאד אבל לא
היה בידו לעשות דבר כי ידע היטב שהרבי ,שמרשה לו כל השנה לקחת כסף די צרכו ,לא יתיר זאת
לפני פסח .עוד סיפר 395כי הגבאי הראשי נהג לומר בכעסו' :אוצרות קורח יכול הוא לבזבז על
הקבצנים שלו ,היכן נשמע כדבר הזה'?
עוד כתב א' אדלר 396כי ערב ערב הסתגר ר' אהרן רוקח בחדרו עם הגזבר ,הסתכל איך הוא מונה
את הכסף והכניסו לתיבת ברזל ואחר כך ישב עד שעה מאוחרת בלילה עם רשימת העניים בבלז
ובערים אחרות .לדבריו ,ר' אהרן רוקח היה שקוע כל כך בדאגה לנצרכים עד כי שכח את צרכי
משפחתו ואילולא החנוונים ,האופים והקצבים בבלז שהיו מספקים למשפחה את צרכיה בהקפה,
היתה המשפחה סובלת חרפת רעב .שבועיים לפני פסח נהג ר' אהרן רוקח לעזוב את החצר בלווית

כתב א' אדלר כי כתוצאה מסרוב זה נבחר לראשונה במחוז בלז ציר ציוני והמועמד הנוכרי נכשל .ראו :אדלר
(היה ,תשכ"א) ,עמ'  .38יוזף פילסודסקי ( ,)1935 – 1857בן למשפחת אצולה פולנית ,במלחמת העולם
הראשונה הקים את הלגיון הפולני שלחם לצד מעצמות המרכז נגד רוסיה .בשנת  ,1926עמד בראש הפיכה
צבאית בפולין תחת הסיסמה 'סנציה' שפירושה – הבראה ,טיהור .עד מותו שלט במדינה בתפקיד שר ההגנה
אולם התערב במינוי שרים ובעבודתם והחליש את כוחו של הפרלמנט הפולני .ראו עליו :ו' שרושבסקי,
מרשלק יוזף פילסודסקי ,סטניסלבוב ,1935 ,להלן :שרושבסקי (מרשלקA. Pilsudska, Pilsidski, New ;)1935 ,
 York, 1971,להלן :פילסודקה (פילסודסקי.)1971 ,
 390קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב – תשמ"א) ,ד' ,עמ' קכג.
 391שם ,עמ' קכג.
 392אדלר (היה ,תשמ"א) ,עמ' .75
 393מעות חיטין ,או בשמה הארמי קמחא דפסחא( ,קמח להכנת מצות) היא מגבית צדקה מיוחדת הנהוגה
לקראת חג הפסח ,במסגרתה אוספים מהתושבים כסף או מזון על מנת לחלק לעניים מצרכים לפסח .על
המצווה ראו' :שמחת העני :הלכות 'קמחא דפסחא' ,תורה והוראה ,53 ,תשע"א ,עמ .4 – 1
 394א' אדלר כתב כי ר' אהרן רוקח 'ירש' מאביו את הגבאי הראשי שהיה אחד מעשירי בלז ואת כל ממונו עשה
בחצר .הוא היה "פושט את העור" מהחסידים ומי שלא נתן כסף מנע ממנו לראות את הרבי לזמן רב .ר' אהרן
רוקח לא היה שבע רצון מגבאי זה אך לא הרחיקו כי 'לא היה כלל מסוגל להרחיק אדם אף אם סרח' .ראו:
אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .39
 395שם ,עמ' .76
 396שם ,עמ' .76
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מקורביו ולהתדפק על דלתותיהם של עשירי בלז כדי לגבות מהם 'מעות חיטין' .גבירי בלז' ,שהיו
ידועים כקמצנים ,לא העזו לסרב לרבי שסר לביתם ונתנו ביד רחבה'.
ר' אהרון רוקח שימש כאדמו"ר חצר בלז וכרב העיר שלוש עשרה שנה פחות חודש .בערב שמחת
תורה ,שנת ת"ש .4.10.1939 ,הוא עזב את בלז ברכבת האחרונה שיצאה את העיירה באותו ערב,
לאחר שכבר בחול המועד סוכות נפוצו שמועות כי הגרמנים עומדים להיכנס לעיר .עם עזיבתו
החל קיצה של החצר אותה הקים סבו ,ר' שלום רוקח ,כמאה עשרים ושתיים שנים קודם לכן.

ג .2.סיפורים על תקופת האדמו"רות בבלז
הסיפורים המתארים את דמותו ופועלו של ר' אהרן רוקח מבלז בתקופה בה שימש אדמו"ר החצר
החסידית ורב העיר בלז נכתבו על ידי כותבים חסידיים מבית בלז .הם מופיעים בפרסומים שונים
של חסידות בלז וחוזרים על עצמם בשינויי נוסח קלים 397.רובם הגדול עוסק בשתי תכונות של ר'
אהרן רוקח מבלז ,שהן גם ממאפייני דמות הצדיק בסיפורת החסידית :יכולת ידיעה פלאית
ויכולת ריפוי פלאית .י' קלפהולץ ,שכתב את הביוגרפיות של אדמו"רי בלז 398,וביניהן אף את
הביוגרפיה של ר' אהרן רוקח 399,עוסק בהרחבה ביכולותיו הפלאיות של ר' אהרן רוקח .הפרק,
ששמו בספר' ,רוח הקודש' מוקדש לסיפורים על יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח,
והפרק ,ששמו 'פועל ישועות' עוסק ביכולת הריפוי הפלאית שלו .שני פרקים אלה הם הפרקים
הגדולים ביותר בספר .כדי לשוות אמינות לסיפורים הכלולים בפרקים אלה ,כתב י' קלפהולץ מעין
מבוא קצר לכל אחד מהפרקים הללו .בפרק 'רוח הקודש' כתב ,בין השאר' 400:בפי אנשים שהיו
מקורבים אליו יש הרבה סיפורים נפלאים על גילויים של רוח הקודש [ ]...כל אחד מהם אוגר
בקרבו דברים שראה בעיניו ממש או שהתרחשו אתו [ ]...לא פעם נשתוממו לשמוע כיצד מרן קורא
מחשבות' .י' קלפהולץ מדגיש כי הסיפורים מבוססים על עדויות ראיה או התנסות אישית של
אותם מספרים ,ובכך הוא מדגיש את אמינותם של הסיפורים.
בפרק 'פועל ישועות' כתב י' קלפהולץ' 401:על כל הסיפורים שקדתי היטב ,כל פרט ופרט לובן ונופה
ניפוי אחר ניפוי ובחרתי רק את הסיפורים שיש להם יסוד ,שלאחר בירור מדוקדק נראו כמהימנים

397

רשימת המקורות הובאה במבוא למחקר זה.

 398י' קלפהולץ ,אדמו"רי בעלזא( ,ארבעה כרכים) ,בני ברק ,תשל"ב-תשמ"ט ,להלן :קלפהולץ (אדמו"רי
תשל"ב-תשמ"ט)
 399י' קלפהולץ ,אדמו"רי בעלזא :כ"ק מרן מהר"א ,בני ברק ,תשמ"ט ,להלן :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-
תשמ"ט) ,ד'.
 400קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רעז.
 401שם ,עמ' רצז.
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ובלתי ניתנים לערעור ,אלה בלבד הוכשרו להיאסף אל ספרי' .בשתפו את הקורא בשיקולי העריכה
שלו ,יצר י' קלפהולץ בסיס לאמון בינו ובין הקורא כי אכן הסיפורים הכלולים בפרק הינם אמת
לאמיתה .כדי לחזק את אמינותם של סיפורים אלה ,הוסיף עוד י' קלפהולץ וכתב' :תמיד התאמץ
מרן להסתיר ,ככל האפשר ,את המופתים הנפלאים שנעשו על ידו ,והלביש כל דבר בלבוש טבעי
כדי שלא ירגישו בפלא' .ההסבר הרציונלי ,לכאורה ,למופתים המיוחסים לר' אהרן רוקח ,מכוון
לקהל מודרני ,בן המאה העשרים ,ומטרתו להסיר כל פקפוק העלול להתעורר ביחס לאמיתות
הסיפורים.
יחד עם זאת ,רובם המכריע של הסיפורים ,אלה העוסקים ביכולותיו הפלאיות של ר' אהרן רוקח
ואלה המאירים ארועים בחייו ,אינם אלא אנקדוטות 402ואפיזודות 403.ייתכן ,שצירופן של
אנקדוטות ואפיזודות אלה ,יעמיד בפנינו את דמותו של ר' אהרן רוקח ,אולם מבחינה ספרותית
אין בשברי הזכרונות הללו יצירה של ביוגרפיה שלמה ואין בהם תרומה לבניית דמותו וקורות
חייו .כמו כן הם חסרים מאפיינים ספרותיים ואינם מאפשרים דיון וניתוח .לכן ראיתי לנכון
להביאם כנספח (ד') בסוף העבודה ולהצביע רק על התכונה בדמותו של ר' אהרן רוקח בה הם
עוסקים .עם זאת ראיתי צורך להביא מספר סיפורים כדי לציין נקודות נוספות המאפיינות את
דמותו כצדיק ,ובמיוחד את יכולת הידיעה המופלאה בה נחן ר' אהרן רוקח על פי המסורות
החסידיות מבית בלז.

ג .1.2.יכולת ידיעה

מופלאה404

אחד הסיפורים המדגים את יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח ,עוסק בסירובו לברך על
מטבע 405פרנק שוויצרי ,עליו מוטבעת צורת צלב .הסיפור מציג את יכולתו של ר' אהרן רוקח

 402אנקדוטה היא סיפור קצר הקשור לאדם מפורסם .מקור המילה יווני ופירושה – מה שלא התפרסם .בעת
העתיקה ובימי הביניים היה זה כל חומר ספרותי ארכיוני או היסטורי שלא נועד לפרסום .אחר כך נקראו בשם
אנקדוטות תעודות בלתי חשובות ,עובדות פעוטות או פרטים אינטימיים מחייהם של מפורסמים .על
האנקדוטה ראו :ע' אוכמני ,תכנים וצורות ,תל אביב ,1976 ,להלן :אוכמני (תכנים ,)1976 ,עמ'  ;65 – 64י"א
קלוזנר' ,אנקדוטה' ,האנציקלופדיה העברית ,ירושלים ותל אביב ,תשכ"ח ,כרך רביעי ,עמ'  ,651להלן :קלוזנר
(אנקדוטה ,תשכ"ו).
 403אפיזודה היא מונח שמקורו יווני ופירושו :כניסה מן הצד .תחילתו בטרגדיה היוונית והמשכו בספרות ,בה
הוא מציין ארוע צדדי שמפסיק את הסיפור הראשי או שורת ארועים שהקשר ביניהם רופף ושכולם יחד
מצטרפים לסיפור ארוך .במקרה של ר' אהרן רוקח מטרתן של אפיזודות אלו להבליט צד מסויים באופיו או
בתכונותיו כאדם או כצדיק .על האפיזודה ראו :אוכמני (תכנים ,)1976 ,עמ'  ;76י"א קלוזנר ,אפיזודה,
האנציקלופדיה העברית ,ירושלים ותל אביב ,תשכ"א ,כרך חמישי ,עמ'  ,194 - 193להלן :קלוזנר (אפיזודה,
תשכ"א).
 404נוסף על הסיפורים בהם אני דנה ,ראו סיפורים נוספים על יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח
בנספח ד' סיפורים .48 – 42 ,40 – 38 ,34 – 33 ,28 – 5
405

מטבע עליה ברך צדיק נחשבה לסגולה לברכה והצלחה .בענין זה ראו :נספח א' ,סיפור .48
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'לראות' את המטבע גם בלי לראותה בעין .גרעינו של סיפור זה ,חוזר בנוסחים שונים ובהם
מתחלפות הדמויות:

א 406.פ עם בא איש אחד אל מרן וביקש ממנו שילחש לו על מטבע .נתן למרן מטבע
ואך נגע בה מרן בשרוולו ,בדרכו ללחוש על המטבע ,אמר לאיש שיתן לו מטבע
אחרת .בדק האיש והבחין על המטבע שתי וערב .היתה זו מטבע ממדינת שוויצריה.
ב 407.ועובדה ידענא מהרה"צ (מעשה שאני

408

יודע מהרב הצדיק – ע.נ ).ר' משה

טויב 409שליט"א (שיחיה לאורך ימים טובים אמן – ע.נ ).בן הגה"צ (הגאון הצדיק
– ע.נ ).רבי מנחם שלמה זצ"ל אדמו"ר מקאלוב הביא פעם מטבע ברצותו שרבינו
יברכנו .שאל רבינו אם מונח המטבע כהוגן ,ושהשיב המשב"ק( 410המשמש בקודש
– ע.נ ).הן ,כי הנ"ל היה מקורב ושיער המשב"ק בדעתו שבודאי יודע מכל הקפידות
הנ"ל .ונשא רבינו את כפיו מעל המטפחת ,ומיד חזר וסילקה ,ושאל שנית ,אם מונח
כהוגן .אז פתחו את המטפחת ,ונתגלה שהיה מטבע ממדינת שווייץ (אני הייתי
בחדר השני וחיכינו להתפלל מעריב ,ושמעתי איך שהגבאים והרה"צ מקאלוב שאך
יצאו מחדר רבינו מדברים מהמאורע).
ג.

411

לפעמים בירך רבינו (הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל) מטבעות (כסגולה

לשמירה) ,אבל הקפיד שלא יהיה מטבעות ממדינת שווייץ כי יש עליהם צורת שתי
וערב ,וגם לא ממדינת ישראל 412,ובשאר המטבעות שבירך הקפיד שצורות האדם
יהיה כלפי מטה ,ושהמטבע יהיה כרוך במטפחת ,ולפני שבירך היה שואל אם מונח
כהוגן (היינו לפי מנהגו) ,ואחר כך היה רבינו נושא את כפיו על גבי המטפחת ובירכה
מבלי לנגוע בה.
ד 413.מרן הרה"ק מהר"א (הרב הקדוש מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).מבעלזא זי"ע
(זכרו יגן עלינו – ע.נ ,).כל אימת שבא אליו חתן ביום חופתו להתברך ,היה החתן
 406קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רפט.
 407לייזר (אורות ,תשס"ד) ,ב' ,עמ' שכ.
 408המספר הוא ר' יעקב לייזר ( ,) 1999 – 1906האדמו"ר השני של חסידות פשבורסק ,ישב באנטוורפן .ראו
עליו :אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב ,עמ' רלז .פשבורסק ( )Przeworskהיא עיר בגליציה המערבית.
 409ר' משה טויב מקאלוב (? –  ,)1936בנו של ר' יהודה צבי מרוזדול (ולא של ר' מנחם שלמה מקאלוב כפי
שמופיע בסיפור) .אדמו"ר בחסידות קאלוב ,שהינה חסידות הונגרית .ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-
תשס"ה) ,ג' ,עמ' רעח .קאלוב (או קאליב) ,שמה בפי היהודים של  ,Nagykállóעיירה בצפון מזרח הונגריה.
 410המשמש בקודש הוא משמשו האישי של האדמו"ר ,דואג לצרכיו האישיים.
 411פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רפג-רפד.
 412ר' אהרן רוקח פסק כי חסידות בלז איננה חלק ממדינת ישראל שנוסדה ,לדבריו' ,על ידי משנאי ה'' .עם
זאת קבע כי ' אין זה גורע מאומה מלראות בה הצלה פורתא לשה פזורת ישראל [ ]...אחרי המלחמה הנוראה'.
ראו :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  .107לכן לא היה מוכן לברך על מטבעות של מדינת ישראל.
 413י"ש אונגר ,רשומים בשמך ,אשדוד ,תשס"ז ,להלן :אונגר (רשומים ,תשס"ז) ,עמ' רנ.
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שם מטבע על השולחן לפניו ,ומרן היה מניח את שתי ידיו הק' (הקדושות – ע.נ ).על
המטבע כשהן מכוסות במגבת ,כדרכו בקודש ,מברך ומעניק המטבע לחתן.
עובדה הוא( ,מעשה הוא – ע.נ ).בחתן שבא ממדינת הים ,וביקש להתברך ,הניח
מטבע על שולחן הקודש ומרן ז"ל ביקש להניח עליה את ידיו הק' ולברכו .אך תיכף
נרתע לאחוריו ,ושוב ביקש להניח ידיו על המטבע ,וגם בפעם הזאת נרתע לאחור,
וכך חזר הדבר על עצמו כמה פעמים.
נטלו את המטבע לראות מה טיבה של זו ,שכה נרתע מרן מפניה ,והתברר כי מטבע
של ארץ שווייץ היא ועליה חקוקה תורת שתי וערב .ומרן ז"ל ברוב קדושתו ,לא
היה יכול להניח ידיו הקדושות והטהורות ,על צורה טמאה זו.
נוסחים א' ו-ג' של הסיפור הם כלליים ומדברים בשבחה של יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן
רוקח ,שסרב לברך על מטבע שוויצרי בגלל צורת הצלב שעליה .נוסח ד' של הסיפור מדגים יכולת
זו בסיפור על החתן שבא להתברך .פירוט תנועותיו של ר' אהרן רוקח שמבקש לברך ונרתע,
והחזרה על כך ,דבר שאינו מקובל בספרות החסידית ,מחזקים את אמינות הסיפור.
נוסח ב' של הסיפור הוא המפורט ביותר .המספר המוסר הוא ר' יעקב לייזר ,אדמו"ר פשבורסק,
שהיה עד שמיעה לארוע שהתרחש בחדרו של ר' אהרן רוקח .הדברים ששמע נאמרו מפי מי שהיו
נוכחים בחדר – ר' משה טויב מקאלוב ,והגבאים של ר' אהרן רוקח .כל אלה הם אישים מכובדים
וידועים שמהימנותם איננה מוטלת בספק .ציון שמותיהם והתיאור המפורט של הארוע מעידים כי
סיפור המטבע השוויצרי הוא אמיתי.
מוטיב המטבע ,הנקשר ליכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח ,מופיע בוריאציה נוספת:

כששה ה מרן בקראקא לצרכי רפואה ,לא הורשו הקהל להיכנס להתפלל עם מרן
הק' ורק מנין מצומצם השתתף בתפילות ובשולחנות .פעם הגיע יהודי נכבד ,נכד
הרבי ר' אלימלך 415זי"ע (זכרו יגן עלינו – ע.נ ,).עם בנו .אותו הכניסו אבל לבנו לא
נתנו להיכנס .התעורר ויכוח מזה .שמע מרן הק' בחדרו שמתווכחים בחוץ ,שאל על
מה הרעש וסיפרו לו דברים כהווייתן .ציוה מרן הק' שיכניסוהו ואמר בהערכה:
"נו ,וועט מן דאווענען מיט נאך א רבי ר' אלימלך'ס א אייניקעל!" (נו ,נתפלל עם
עוד רבי ,נכדו של ר' אלימלך – ע.נ).

 414מ"ט גרינצווייג ,ספר איש חסיד ,בני ברק ,תשס"ז ,להלן :גרינצווייג (איש ,תשס"ז) ,עמ' כז.
 415הכוונה לר' אלימלך מליז'נסק.

414
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לאחר תפילה ביקש הלה "מטבע" ממרן הק' לשמירה .כשהרים מרן הק' ידיו
להניחם על המטבע משכם מיד ואמר :ס'איז שוין א גיבענטשטע מטבע( "...זוהי
כבר מטבע שנאמרה עליה ברכה – ע.נ ).ונזכר הלה ,שאכן כבר נתברכה מטבע זו
ע"י ,הרה"ק מאוסטילא 416זצוק"ל הי"ד (זכר צדיק וקדוש לברכה השם יקום דמו
– ע.נ ,).חתנו של כ"ק מרן מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ ).זי"ע.
בניגוד לסיפורים הקודמים בהם הפגם היה בצורתה החיצונית של המטבע ,בדבר הנראה לעין ,הרי
בסיפור זה ,חש ר' אהרן רוקח בברכה ששורה על המטבע ,שהיא דבר נסתר ,על חושי .ואכן סיפור
זה מעצים את יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח .הסיפור אף משופע בפרטים
מציאותיים רבים – השהות בקרקוב בענייני רפואה ,המניין המצומצם שהורשה להתפלל עם ר'
אהרן רוקח ,הוויכוח שהתעורר ,הזכרתם של ר' אלימלך מליז'נסק ור' פנחס מאוסטילה ,כל אלה
מעניקים לסיפור אמינות.
סיפור נוסף המדגים את יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח ,החוזר אף הוא במספר
נוסחים ,עוסק בחלה מי"ב חלות 417,ומזכיר במאפייניו את סיפורי המטבע השוויצרי .גם בו ,כמו
בסיפורי המטבע השוויצרי ,הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח מתבטאת ביכולת הזיהוי שלו.
בסיפורי המטבע השוויצרי היתה זו הטומאה שבצלב ,ובסיפורי י"ב חלות ,מזהה ר' אהרן רוקח
את הקדושה הטמונה בחלה .להלן הסיפור על נוסחיו:
א.

418

בעת חתונתו של הצדיק מאפטא 419בנו של כ"ק (כבוד קדושתו – ע.נ ).מרן

מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר-דב – ע.נ – ).בי"א שבט תרפ"ח – סיפרו אדמו"רי
סטולין למרן שנמצאת ברשותם חלה מי"ב חלות שקיבל זקנם הצדיק רבי אשר

420

מכ"ק מרן מהר"ש (מורנו הרב ר' שלום – ע.נ ,).אבל אין הם יודעים איזו היא,

 416ר' פנחס טברסקי מאוסטילה ,נישא לרבנית חנה רחל ,אחותו של ר' אהרן רוקח מבלז.
 417הכוונה לשתים עשרה חלות קטנות עליהן נהגו המקובלים ,ובעקבותיהם גם החסידים ,לברך בסעודה
ית
ָאפ ָ
שלישית בשבת ,זכר ללחם הפנים שהיו הכהנים עורכים על השולחן בשבת בבית המקדש :וְ לָ ַק ְח ָּת סֹלֶ ת--וְ ִ
אֹ ָתּהְ ,שּתֵ ים עֶ ְש ֵרה חַ לוֹת; ְשנֵי ,עֶ ְשרֹנִ ים ,יִ ְהיֶהַ ,החַ לָ ה ָהאֶ ָחת( .ויקרא ,כד ,ה) .מקורו של המנהג בכתבי האר"י
לר' חיים ויטאל ,שער הכוונות ,דרוש 'קידוש לשבת' ,דרוש א ,עניין השולחן .ב'ספר שבחי הבעש"ט' ,מסופר
כי רעייתו של הבעש"ט נהגה להכין לו י"ב חלות לשבת ,ראו :רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ'  ,57וכן הערה 25
שם.
 418קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רפט .הסיפור מופיע בשינויי נוסח קלים גם אצל פרלוב
(בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רסו.
 419הכוונה לר' שלום רוקח שנישא לרבנית חנה ,בתו הצעירה של האדמו"ר מסטולין ,ר' ישראל פרלוב ,שנודע
בכינויו 'הינוקא' .ראו :פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' .456 – 441
 420הכוונה לר' אשר פרלוב מסטולין ( ,)1827 – 1765בנו של ר' אהרן הגדול מקרלין שהיה מייסד שושלת
קרלין .כשהוכתר ר' אשר לאדמו"ר בשנת  ,1792עבר מקרלי ן ,בה היתה התנגדות חזקה לחסידות ,לסטולין
ומאז היתה סטולין העיר השניה של חסידות קרלין .על ר' אשר פרלוב ראו :אלפסי (אנציקלופיה ,תש"מ-
תשס"ה) ,א' ,עמ' שלח-שמ.
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משום שבאותו הזמן היה זקנם גם בפרמישלן אצל הצדיק רבי מאיר 421וגם הוא
נתן לו חלה ,וקשה להבחין כיום איזו מהן היא של כ"ק מרן מהר"ש .כאשר הביאו
למרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).את שתי החלות ,בחר מיד אחת מהן,
אחזה בשתי ידיו הק' ,ובשמחה רבה אמר :זוהי של זקני ז"ל.
ב.

422

ברשותו של חסיד א' היה חלה מה'י"ב חלות' של כ"ק מרן מהר" זי"ע י (מורנו

הרב ר' יהושע זכרו יגן עלינו – ע.נ ).אך נתערבה לו ברבות הימים בין חלות אחרות,
ולא היה יודע להבחין מהו החלה של מרן מהר"י .גמר בדעתו להניח לפני כ"ק מרן
זי"ע את החלות בהיותו סמוך ובטוח שעתה יבורר לו הדבר .ואכן מיד נטל מרן הק'
בהתפעלות אחד מן החלות ואמר" :אה ,דעם זיידענ'ס חלה("...אה ,החלה של סבא
– ע.נ).
ג.

423

קרה פעם באמצע השבוע ,שבגלל איזו סיבה לא הכינו למרן חלות טריות

והביאו לפניו חלה שנשארה משבת .אמר מרן :הם חושבים שיכולים להטעות אותי,
חלה זו יש לה החן משבת קודש.
נוסח א' ,מפרט את הארוע ואת התאריך המדויק בו התגלתה יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן
רוקח ,שזיהה את החלה שנאפתה בימיו של ר' שלום רוקח .פרטים אלה ,בצרוף העובדה כי בארוע
היו מעורבים אדמו"רי חסידות סטולין שבאו בקשרי נישואין עם חסידות בלז ,והינם אנשים
מכובדים ומהימנים ,הופכים סיפור זה לאמין .בנוסח ב' מופיע ,אמנם ,חסיד אלמוני ,אולם
הזכרת שמו של ר' יהושע רוקח מעניקה לסיפור אמינות ומעידה שאיננו מנותק מהמציאות .נוסח
ג' שונה מהשניים הקודמים ואינו אלא אפיזודה קצרה המתארת את יכולתו של ר' אהרן רוקח
לזהות חלה של שבת גם כשהיא מוגשת לו באמצע השבוע .אין באפיזודה זו ציון של מקום ,זמן או
עדים לארוע ,ולכאורה היא עשויה להיתפש בעיני הקורא כשבח שאין לו אחיזה במציאות .אולם
צירופו של סיפור זה לסיפורים האחרים על י"ב חלות ,קושר אותו לסיפורים שנתפשים כאמינים,
ומהימנותם חלה גם עליו.

 421הכוונה לר' מאיר (השני) מפרמישלאן ( ,)1850 – 1783נכדו של ר' מאיר (הגדול) מייסד חסידות
פרמישלאן .ר' מאיר השני חי בתקופתו של ר' שלום רוקח מבלז ,היה מתלמידי החוזה מלובלין .על ר' מאיר
השני מפרמישלאן ראו :אלפסי (אנציקלופדיה (תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' מט-נא.
 422גרינצווייג (איש ,תשס"ז) ,עמ' כז.
 423קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד ,עמ' רפט.
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יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח מודגמת בסיפור נוסף ,שהינו סיפור עלילתי ומבחינת
מבנהו הוא המורכב מבין הסיפורים שנדונו:

424

סיפר לי 425הרה"ח (הרב החשוב – ע.נ ).ר' משה אהרן קרונשטיין 426ז"ל מנייפעסט
שעשה לו מנהג של קבע לפקוד אחת בשנה ביומא דהילולא דהרה"ק (של הרב
הקדוש – ע.נ ).ר' אלימלך זי"ע את ציונו הקדוש בליז'ענסק ומדי נסעו שמה ,היה
מקדים לשבות את השבת שלפני כ"א באדר בבעלזא ,בצל מרן הרה"ק המהר"א
זי"ע( ,הרב הקדוש ,המורנו הרב ר' אהרן זכרו יגן עלינו – ע.נ ).וממחרת השבת היה
עושה דרכו לליז'ענסק.
שנה אחת כשנכנס ר' משה אהרן במוצש"ק (במוצאי שבת קודש – ע.נ ).לקבל ברכת
הדרך מעם מרן ז"ל ,אמר שבכוונתו לנסוע לציון המצוינת בליז'ענסק.
אמר לו מרן :שתי בקשות לי אליך האחת :אתן לך קויטל אלא ,שלא אתה תקראנו
אלא גיסי הרה"ק רבי פנחס מאוסטילא שתמצאנו שם .והשניה היא שתתן חמש
מאות זלוט'ס לאדם הראשון האוסף מעות לצדקה שתפגוש בצאתך מהאהל ,עתה
אין ברשותי חמש מאות זלוט'ס ,אבקשך על כן שתלוני הכסף עד שאחזירנו לך .נקל
היה לר' משה אהרן למלא בקשת מרן בדבר חמש מאות הזלוט'ס ,כי הרי ר' משה
אהרן תורה וגדולה התאחדו על שולחנו ,ת"ח (תלמיד חכם – ע.נ ).מופלג היה ומנגד
עשיר גדול עתיר ממון ונכסים ,שהוריק ממונו תדיר ופיזר מהונו לעניים ולאביונים
מעשים שבכל יום ,נאות על כן לבקשת מרן ,נפרד הימנו לשלום ולברכה ויצא להכין
צרורותיו לנסיעה.
ויהיה ממחרת שכר ר' משה אהרן מרכבת סוסים הדורה ושם לדרך פניו לכיוון
העיר ליז'ענסק ,אלא שמן שמיא גלגלו לידיו עיכובים מעיכובים שונים ,ובדרך גם
נשבר אופן מרכבתו והתמהמה בשל כך זמן רב ויקר ולבסוף הגיע לשערי ליז'ענסק
עם דמדומי חמה רגעים ספורים לפני רדת החשיכה.

 424אונגר (רשומים ,תשס"ז) ,עמ' רמג-רמד .נוסח נוסף של הסיפור מופיע ב'שיחת השבוע'.28.3.2014 ,1421 ,
'שיחת השבוע' הינו עלון שבת בהוצאת צעירי אגודת חב"ד ,בעריכת הרב מנחם ברויד .העלון רואה אור כל
שבוע מאז חודש כסלו תשמ"ז .מגיליון  485הוא מופיע גם במהדורת אינטרנט ,בה מצאתי את הנוסח הנוסף של
הסיפור המובא כנספח ד.1
 425המספר הוא יצחק שלמה אונגר ,שכלל את הסיפור בספרו 'רשומים בשמך' ,להלן :אונגר (רשומים ,תשס"ז).
יצחק שלמה אונגר ( ,)2004 – 1921חסיד בלז ,תלמיד חכם ופוסק הלכה ,היה ראש ישיבה בבני ברק .ראו עליו:
י"ש אונגר ,תורת איש ,ג' ,בני ברק ,תש"ע ,להלן :אונגר (תורת ,תש"ע) ,עמ' כה-סט.
 426אין בידינו מידע על משה אהרן קרונשטיין ,למעט העובדה שהיה חסיד בלז ,והתגורר בהונגריה.
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החיש פעמיו בכל מאודו לאוהל הקדוש ,ובהגיעו שמה מה גדולה היתה תדהמתו
ומה רבה התפעלותו לראות עין בעין כי פי ה' דיבר מגרונו של מרן כי באותו רגע
ממש הגיע לאהל יחד עמו הרה"ק רבי פיניעל'ע מאוסטילא זי"ע.
עתה הבין ר' משה אהרן פשר עיכוביו ותקלותיו בדרך ,כי מן השמים הם לכוון
ביאתו עם ביאת רבי פיניעל'ע לקיים דברי צדיק.
על אתר ניגש לרבי פיניעל'ע ומסר לו הקויטל .ר' משה אהרן שהה במקום עוד שעה
ארוכה של תפילה ותחנונים ,ויצא את הקודש בחשכת ליל ,ותיכף החל לתור אחר
אדם האוסף מעות לצרכי צדקה ,חיפש וביקש אך לא מצא ,החל לבו נוקפו בחשש
ובדאגה כיצד יוכל למלא שליחותו של מרן .מאחר וכך ,עלה על עגלתו וסובב עמה
בעיר ,בשווקים וברחובות ,ושאל כל עובר אורח שנקרה בדרכו ,אם גבאי צדקה
הוא ,וכולם ענו לו בשלילה וכמעט שבא לידי יאוש .לפתע פגש יהודי "וואסער
טרעגער" (שואב מים) הפוסע לעומתו .פנה גם אליו ושאל אותו :ר' איד שמא גבאי
צדקה אתה?" תשובתו של ה"וואסער טרעגער" היתה מפליאה ומעוררת תמיהה
גדולה" :אם הרה"ק מבעלזא ישלח לי מעות אקחם" .המום ומשתאה לנוכח
הדברים שלף ר' משה אהרן את המעות הצרורות לו בכיס גלימתו ומסרם לו.
שאלו ה"וואסער טרעגער" האם עתיד אתה לפגוש את הרב מבעלזא? השיבו ר'
משה אהרן בחיוב בקש הימנו שואב המים "מסור לו בשמי פריסת שלום וברכה".
בשובו לבעל זא גולל בפני מרן ז"ל את כל המוצאות אותו .התעניין מרן ז"ל אם
ביקש אותו "שואב מים" להעביר לו מסר כל דהוא .ענה ר' משה אהרן שביקש
למסור פריסת שלום לרבי .שמע זאת מרן ובשביעות רצון אמר" :לאותו וואסער
טרעגער היתה כונתי".
בסיפור זה יש שני מספרים :ר' יצחק שלמה אונגר ,שכלל את הסיפור בספרו 'רשומים בשמך' ,ור'
משה אהרן קרונשטיין שהינו גם מספר וגם גיבור בסיפור ,עובדה שהופכת את הסיפור לאמיתי
ומהימן .הסיפור מתרחש בשתי זירות :בלז וליז'נסק .פתיחת הסיפור בבלז מניחה את היסוד
להתרחשות בליז'נסק .הקורא מתוודע לדמותו של ר' משה אהרן קרונשטיין ,תלמיד חכם ,איש
עשיר ומקורב לר' אהרן רוקח מבלז ,שמתבקש על ידי הרבי מבלז למלא שליחות מצוה בליז'נסק.
הפתיחה משופעת בפרטי מציאות רבים המעניקים לסיפור אמינות רבה .פירוט השיחה בין הרבי
לחסיד ,ציון סכום התרומה שהחסיד מתבקש לתרום ,בקשת הרבי מהחסיד שסכום זה ייחשב
כהלוואה זמנית ,כל אלה מעידים כי לסיפור יש אחיזה במציאות.
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מרגע שיצא החסיד לדרכו ,הופך הסיפור לסיפור מתח עם מוטיבים של פליאות .לכאורה הוטלה
עליו שליחות פשוטה שאין בה בעיה ,ולמעשה מתעוררות בעיות שונות .יש עיכובים מהשמיים,

427

נשבר אופן העגלה ומתעורר חשש שמא ר' משה אהרן קרונשטיין לא יוכל למלא את המשימה
שהטיל עליו ר' אהרן רוקח מבלז .בתיאור ההגעה לליז'נסק מדגיש המספר את האיחור הגדול
ומעצים אותו בציינו שר' משה אהרן קרונשטיין הגיע לליז'נסק 'עם דמדומי חמה רגעים ספורים
לפני רדת החשיכה' .ההגעה לעיירה עם אור אחרון נוסכת נופך דרמטי ויוצרת ציפיה להתרחשות
פלאית.
גם הסיפור בליז'נסק מתרחש בשתי זירות :בבית הקברות בליז'נסק באוהל על קברו של ר'
אלימלך מליז'נסק וברחובות העיר .באוהל נפתרת חידת העיכובים מהשמים כאשר ר' משה אהרן
קרונשטיין מגיע יחד עם ר' פנחס מאוסטילה .המספר מציין כי 'עתה הבין ר' משה אהרן פשר
עיכוביו ותקלותיו בדרך ,כי מן השמים הם לכוון ביאתו עם ביאת רבי פיניעל'ע לקיים דברי צדיק'.
משפט זה לא רק מדגיש את יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח ,שחזה כי גיסו יהיה
בליז'נסק ,אלא אף מציג אותו כמי שדבריו מתקיימים בכוח התערבות עליונה בבחינת 'צדיק גוזר
והקב"ה מקיים'.
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המשך הסיפור מתרחש ברחובות העיר וכתוב כסיפור מתח .ר' משה אהרן קרונשטיין מתרוצץ
ברחובותיה החשוכים של ליז'נסק בחפשו לשווא אחר גבאי צדקה .הוא שואל עוברים ושבים האם
הם עוסקים באיסוף תרומות לצדקה .וכולם עונים לו בשלילה .גם כאן מתעורר חשש שמא לא
יעלה בידו למלא את שליחות רבו עד שהוא פוגש באקראי שואב המים .המפגש בין השניים מציג
שוב את יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח ,אולם זו יכולת כפולה שכן גם שואב המים
ניחן בה .תשובתו מעידה כי הוא איננו סתם יהודי פשוט ,ומרמזת כי ידע שהרבי מבלז ישלח לו
צדקה ואף מבקש למסור לו ברכה.
סיומו של הסיפור הוא בבחינת סגירת מעגל וקשירת הקצוות .זירת ההתרחשות שוב חוזרת לבלז,
שליח המצווה ,הצליח למלא את בקשותיו של רבו וחזר לדווח לו .הרבי מאשר לו כי בדברו על
גבאי צדקה ,התכוון לאותו שואב מים וכך הופכת הפגישה בליז'נסק מפגישה אקראית עם שואב
מים מזדמן לפגישה שגם היא זומנה משמים כדי למלא את דברי הצדיק.

 427עיכובים שונים בדרך הינם מוטיב נפוץ בסיפורת החסידית .ראו :רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ' ;150 – 149
וכן ראו 'מעשה מרב ובן יחיד' ,לר' נחמן בן שמחה מברסלב ,סיפורי מעשיות ,ירושלים ,תשנ"א ,להלן :נחמן
(מעשיות ,תשנ"א) ,עמ' לט -מא .ניתוח סיפור זה ראו :ה"ג' ,היידנברג ,מ' אורון ,מעולמו המיסטי של ר' נחמן
מברסלב ,תל אביב ,1986 ,להלן :היידנברג ואורון (מעולמו ,)1986 ,עמ' .56 – 53
 428מקור הביטוי בסיפור חוני המעגל ' :אתה גזרת מלמטה והקדוש ברוך הוא מקיים מאמרך מלמעלה( ,תענית,
כג ,א') וכן ראו עוד :מועד קטן ,ט"ז ,ב; שבת ,ס"ג ,א' .עוד על ביטוי זה ראו ,ספר שערי החסידות (בעריכת
מ"ש כשר) ,ירושלים ,תשמ"א ,להלן :כשר (שערי ,תשמ"א) ,עמ' קמו.
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הסיפור הוא סיפור הרפתקאות על תלמיד חכם שנשלח במצוות רבו למלא את בקשתו וכיצד
עוברת עליו הדרך עד קיום המצווה .הוא בנוי כסיפור מתח ומשתמש במוטיבים של פליאות
שנמצאים גם בסיפורים אחרים על דמויות אחרות .הסיפור נתפש כאמין וכבעל אחיזה במציאות
כיוון שהמספר הראשון ,ר' משה אהרן קרונשטיין ,הוא מספר גיבור ,הוא גם השליח ,המעיד על
חוויותיו האישיות ולא כעדות.
סיפור נוסף המעיד על יכולת הידיעה מופלאה של ר' אהרן רוקח ,מתרחש אף הוא
בליז'נסק:

429

מרן הרה"ק המהר"א (הרב הקדוש [ה]מורנו הרב ר' אהרן) מבעלזא זי"ע ,חפץ פעם
אחת לנסוע לאהל ציונו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע ועכי"א (זכרו
יגן עלינו ועל כל ישראל אמן – ע.נ).
הגבאים ,המשמשים בקודש ,בררו עבורו בית אכסניה בליז'ענסק ,כיון שביקש
לשהות שם כמה ימים ,ומצאו שם משפחה חסידית הנמנית על עדת חסידי "גור",
שששה לארח צדיק בביתה.
בהגיע מרן ז"ל ליז'ענסקה ,בא לאותה דירה ,שם הראו לו את החדר המיועד לו.
נכנס החדרה ,והודיע שאין בדעתו ללון בחדר זה ,בהצביעו דרך רמז על התקרה
ממעל .בתחילה ,לא הבינו פשר סירובו ,ומשבררו נודע כי מקום לינת בנותיו של
המארח נמצא בעליית הגג הממוקמת מעל אותו החדר ,ואמטו להכי (משום כך –
ע.נ ).סירב מרן ז"ל ללון בחדר שתחת עליית גג זו.
בן המארח ,ילד קט כבן עשר שנים ,שהיה נוכח בדירה אותה העת ,בא לפני מרן,
והציע לו את חדרו .אך מרן סירב בתוקף ,ליטול מהילד את מקום משכבו בלילות,
וגם לאחר שהסביר למרן ,שיש לו מקום לינה אחר ,ואין לו בזה שום מניעה והפרעה
כלל ,עדיין לא הסכים מרן ללון בחדרו .אך ,הילד בשלו ,עמד והפציר מאוד ,ואמר
כי קרוביו ,בני משפחתו הדרים בסמוך ,יארחוהו בחפץ לב ,הוא משתוקק לתת
לרבי את חדרו .לבסוף ,נענה מרן להפצרותיו ,ולן בחדרו ב' לילות.
שנים חלפו מני אותו מעשה ,וזה הקטן גדול נהיה ,והגיע לפרק האיש מקדש .זמן
מה אחר נישואיו ,עלה ארצה והשתקע בה .חלפו שנים נוספות ,ועדיין לא זכה לפרי
בטן.

 429אונגר (רשומים ,תשס"ז) ,עמ' רנב-רנג; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,א' ,עמ' רנו.
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ויהיה היום ומרן ז"ל עלה לארה"ק (לארץ הקודש – ע.נ .).כונן האברך צעדיו לבית
מרן ,נכנס לקודש פנימה עם "קויטל" ,והזכיר עצמו לפקודת ישועה ורחמים בזרע
של קיימא.
נטל מרן ז"ל את הקויטל בידו ,הציץ בו ,נקש באצבעותיו על השולחן ,ואמר בהאי
לישנא" :צווי נעכט – צווי קינדער" [שני לילות – שני ילדים].
עמד הגבאי ר' שלום פויגל ז"ל מן הצד ,ותמה בפני מרן" :למה הכונה 'צווי נעכט'?"
ענה לו מרן" :עליתי על יצועו ב' לילות ,ובשל כך זכאי הוא לשני ילדים".
ואני באתי פעם אחת לנחם אבלים בבני-ברק ,ומפיהם שמעתי מעשה זה ,ובסוף
דברם הוסיפו ואמרו" :אנו אותם "צוויי קינדער" מברכתו של אותו צדיק".
סיפור זה מתרחש בשלושה מקומות – ליז'נסק ,תל אביב( ,בה התגורר ר' אהרן רוקח מבלז) ובני
ברק ,ומתפרש בזמן של שלוש תקופות :ביקורו של ר' אהרן רוקח בליז'נסק שהתקיים לפני
מלחמת העולם השניה; ביקורו של האברך (שהיה ילד בליז'נסק) ,אצל ר' אהרן רוקח בתל אביב,
אחרי המלחמה; ביקורו של המספר ,י"ש אונגר ,בבני ברק בניחום אבלים.
האפיזודה המתוארת בבני ברק ,מחברת את שלושת המקומות ואת שלוש תקופות הזמן ולמעשה
יוצרת עלילה אחת משלוש אפיזודות שלכאורה אין קשר ביניהן.
יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח באה לביטוי בביקורו בליז'נסק ,כשהוא מסרב לישון
בחדר שהוכן לו .בכוח ידיעתו המופלאה הוא יודע את מה שמקורביו צריכים היו לברר ולמצוא –
כי בנותיו של המארח ישנות מעל לחדר זה.
האפיזודה השניה ,המתרחשת בליז'נסק ,מציגה את ר' אהרן רוקח כאדם צנוע ועניו שאינו מוכן
לישון בחדרו של בן המארח כדי לא להפריעו בשגרת חייו .הילד ,בן העשר מוצג כילד בוגר
המתעקש ומוצא את הדרך לשכנע את ר' אהרן רוקח ללון בחדרו.
חלקו השני של הסיפור מתרחש בביתו של ר' אהרן רוקח ,הקורא את פתק הבקשה של אותו ילד
שבינתיים הפך לגבר נשוי .גם כאן מוצג ר' אהרן רוקח כבעל יכולת ידיעה פלאית ,שכן הוא מזהה
את הילד רק מקריאת פתק הבקשה שלו .לנוכח דבריו התמוהים ,שני לילות – שני ילדים ,מבקש
הגבאי הסבר מרבו .תשובתו של ר' אהרן רוקח מעידה כי נחן גם בזכרון מעולה שכן זכר כי לן על
יצועו של אותו ילד שני לילות.
חלקו השלישי והאחרון של הסיפור ,מתרחש בניחום אבלים בבני ברק ,וסוגר ,למעשה ,את המעגל,
שכן האבלים מעידים על עצמם שהם אותם ילדים שנולדו מברכתו של הצדיק .אפיזודה זו
מצביעה על כוחו של ר' אהרן רוקח לחולל ישועות ,שכן ברכתו התגשמה ,ובנוסף מציגה אותו
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כבעל הכרת טובה ,כמי שזוכר חסד למיטיביו וגומל להם .ר' אהרן רוקח ,מברך את האברך בשני
בנים ,כנגד שני הלילות שישן בחדרו לפני המלחמה בליז'נסק.
משפט הסיום 'אנו אותם צוויי קינדער' הוא שיאו של הסיפור ,הפואנטה המפתיעה את הקורא
והופכת את הסיפור לאמיתי ומהימן .משפט זה בצרוף העובדה כי סיומו של הסיפור הוא עדות
אישית של י"ש אונגר ,מעניקים לסיפור אמינות שאינה ניתנת לערעור.
בין הסיפורים המתארים את יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח מבלז ואת יכולת הריפוי
הפלאית ,קיימים סיפורים המשלבים בין שתי יכולות אלו ,כמו הסיפור הבא:

430

שמעתי 431מהרב אברהם ענגלראד הרב ביפו שהוא מחסידי באבוב ששמע מפי איש
מהימן ונכבד מקראקא שפ"א (שפעם אחת – ע.נ ).הלך לקבל פני מרן מהר"א
זצוק"ל (מורנו הרב ר' אהרן זכר צדיק וקדוש לברכה – ע.נ ).בהיותו שמה ולהכיר
אותו עכ"פ (על כל פנים – ע.נ ,).הגם שהוא לא נמנה בכלל לחסיד ,ומצא שמה
אנשים לאלפים ,ושני שורות של אנשים שורה אחת שברצונם רק לקבל שלו' (שלום
– ע.נ ).ושורה השניה להזכיר חולה שבמשפחתו ל"ע (לא עלינו – ע.נ ,).כן הי' עפ"י
כן (היה על פי – ע.נ ).פקודת קדשו .ומה נשתומם שבהיותו עומד א"ע (את עצמו –
ע.נ ).בשורה השניה שברצונם רק לקבל ידו בשלו' ציוה עליו לעמוד א"ע בשורה
השניה כלומר בתוך אלה המזכירים החולה בתוך ביתם.
והנה כשקרב למרן זצוק"ל הזכיר כמה ילדים מביתו והנה פתאום שאל אותו מרן
הנ"ל על ילדה אחת על שלומה ובירך אותה ברפואה שלימה ,אח"ז (אחרי זה – ע.נ).
שאל אותו שנית על שמה ובירך אותה ברפואה שלימה ומה מאוד נשתומם איש
הנ"ל מזה כי הלך מביתו והניח כל ילדיו בריאים וחזקים הגם שהי' כבר איזה שעות
בינתיים ,והנה כשחזר לביתו נשתומם כי ראה רעש גדול בביתו וכמה אנשים

 430מהודר (בוצינא ,תשי"ט) ,עמ' מט .הסיפור התפרסם בשנית בספרו של א' מהודר ,ספר לקוטי אברהם,
ירושלים ,תשמ"ז ,להלן :מהודר (לקוטי ,תשמ"ז) ,עמ' ק"פ; כן ראו :פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ'
רצא .נוסחים נוספים של הסיפור ראו :נספח ד' סיפור  , 21וכן אור הצפון ,ט"ז ,כסלו ,תש"ע ,עמ' מב-נג .עוד
ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רצב-רצג .בנוסח המופיע אצל י' קלפהולץ מצוין שמו של
גיבור הסיפור :משה קירשבוים ,חסיד האדמו"ר מפלאנטש .הכוונה ,כנראה ,לר' דוד הורוביץ (,)1942 – 1882
בנו של ר' אברהם חיים הורוביץ מפלאנטש ונכדו של ר' משה הורוביץ ,מייסד חסידות רוזבדוב .על ר' דוד
הורוביץ ראו :אלפסי (אנציקלופדיה (תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ' תס"א; וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ,ב' ,עמ'
 .196 – 195פלאנטש – שמה בפי היהודים של פולנייץ ( ,)Połaniecבדרום מרכז פולין .סיפורים נוספים
המשלבים בין יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח לבין יכולת הריפוי שלו ראו :נספח ד' סיפורים – 29
.40 ,37 ,33 ,31
 431המספר ,שהוא השלישי בשרשרת המסירה ,הוא ר' אברהם מהודר ,)1973 – ?( ,חסיד בלז ולימים רב ביפו.
נולד וגדל בבלז ,בשנת  1939הגיע לארץ לפי הוראת ר' אהרן רוקח .עשה רבות להפצת חסידות בלז בארץ .ראו
עליו :מהודר (לקוטי ,תשמ"ז) ,עמ' ו' ,דברים שכתב עליו בנו ,ש"י הלוי מהודר .א' מהודר שמע את הסיפור
מהרב אברהם אנגלרד ( ,)1976 – 1910רבה של יפו ורב קרית באבוב בבת ים .על הרב אנגלרד ראו' :המודיע',
 9.4.76עמ' ' ;1המודיע'  ,9.5.76עמ' .3
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נאספים בביתו כי הילדה ששאל עליה מרן זצוק"ל הנ"ל ובירך אותה ברפו"ש
(ברפואה שלמה – ע.נ ).נחלתה ר"ל (רחמנא לצלן – ע.נ ).פתאום על דלקת המוח
והי' הרופא עומד אצלה מיואש כי היתה בלי שום הכרה ר"ל באין תקוה ובני ביתו
לא ידעו איפה האבא הלך ולהודיעו ע"ז (על זה – ע.נ ,).והנה האבא ישב סמוך למטת
החולה מתנמנם והרופא כבר עזבה מיואשת ר"ל ,ופתאום פתחה עיניה ואמרה אבא
איפה היית ובשעה קלה כבר חזרה לבריאותה ,אח"ז בא הרופא ונשתומם על
המחזה כי אמר שהוא מומחה לזה שאין חולה יוצא ממחלה אנושה כזו בלי אסון
ר"ל וביקש הרופא מאבא של הילדה שילך עמו למרן זצוק"ל שהי' אז בקראקא
להכירו ,ונתן קוויטל ופ"נ (ופה נתן – ע.נ ).סכום רב למרן ואמר כי גדולים מעשי ד'.
שרשרת המסירה של סיפור זה כוללת שני אנשים מכובדים וידועים שאמינותם איננה מוטלת
בספק ולכן גם סיפורם מתקבל כאמת .תחילת הסיפור מפרטת את סדרי קבלת הקהל שהיו
נהוגים אצל ר' אהרן רוקח ,לפיהם חילקו את המבקרים לשתי שורות בהתאם למטרת הביקור:
שורה למבקשים לומר שלום ,ושורה למבקשים להגיש פתק .אמנם ,שמו של גיבור הסיפור איננו
מצוין 432,אך המספרים מדגישים את העובדה שאיננו חסיד בלז ,ובכך מקנים לסיפור
אובייקטיביות .אין מדובר בחסיד מעריץ ,אלא באדם 'ניטרלי' שכל חפצו היה לומר שלום לר'
אהרן רוקח.
הסיפור מדגים שתיים מתכונות הצדיק בהן נחן ר' אהרן רוקח :יכולת ידיעה מופלאה שגרמה לו
להעביר את המבקר משורת מבקשי השלום לשורת מבקשי הבקשות ,ויכולת ריפוי מופלאה
שהתבטאה בברכה ובריפויה של הבת החולה.
הפועל 'נשתומם' חוזר שלוש פעמים :בפעם הראשונה משתומם האיש על העברתו לשורת מבקשי
הבקשות .בפעם השניה הוא משתומם על הברכה שמברך ר' אהרן רוקח את אחת מבנותיו ובפעם
השלישית הוא משתומם על ההמולה השוררת בביתו ,בגלל מחלת הילדה .החזרה על הפועל
'נשתומם' מדגישה את דמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק ,נעלה מסביבתו ,שמעשיו אינם מובנים
לאדם הרגיל ומעצימה את יכולת הידיעה המופלאה שלו.
הסיפור ,המתרחש בקרקוב ,מתחלק לשני חלקים .החלק הראשון מתרחש באכסניה בה השתכן ר'
אהרן רוקח בעת ביקורו בעיר ,והחלק השני בביתו של האיש שבא לבקרו .החלק הראשון מכין את
הקורא לקראת חלקו השני ,שכן העובדה כי ר' אהרן רוקח נחן ביכולת ידיעה מופלאה מעוררת

 432בגירסה של י' קלפהולץ מצוין כי שמו היה משה קירשבוים ,מחסידי פלאנטש .כמו כן כתב קלפהולץ כי
המקרה ארע בשנת תרצ"ח והסביר כי ר' אהרן רוקח הגיע לקרקוב כדי להתייעץ עם רופא עיניים .פרטים אלה
מקנים לסיפור אמינות וממלאים את חסרונם של המספרים המוסרים הנקובים בגירסה בה אני דנה.
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ציפיה כי הברכה שברך את החולה תתגשם .ואכן הילדה החולה מחלימה באופן שמוגדר על ידי
הרופא כנס רפואי .גם הרופא משתומם נוכח ההחלמה המופלאה ,והשימוש החוזר בפועל
'משתומם' יוצר קשר בין השתוממותו של אבי הילדה ,שכאמור איננו חסיד בלז ובין השתוממות
הרופא שאיננו חסיד כלל .ההחלמה הפלאית גורמת למהפך אצל הרופא ,שנוכח באוזלת ידה של
הרפואה אל מול ברכת הצדיק .הוא מבקש לבקר אצל ר' אהרן רוקח ,ונותן לו פתקה בצרוף סכום
כסף נאה .המשפט המסיים את הסיפור 'ואמר כי גדולים מעשי ה'' (תהלים ,קיא ,ב') מרמז כי
הרופא הפך לאדם מאמין ואולי אף למעריץ של ר' אהרן רוקח מבלז.

433

יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח מתקשרת לא רק לריפוי אלא גם למעשי הצלה של
חסידים שהיו בסכנת חיים ,כפי שמסופר בסיפור הבא:

434

בתום הימים הנוראים של שנת תרח"ץ ,אחר שבת בראשית,

435

כשנכנס החסיד

המפורסם ר' זעליג וואלף וואלדמאן 436ע"ה לקחת ברכת פרידה ממרן זי"ע (זכרו
יגן עלינו – ע.נ ).ולחזור אל עיר מגוריו בפראנקפורט שבגרמני' ,כדרכו בכל שנה
ושנה ,נשאל על ידי מרן" :וואס עפעס איילסטו דיך היינט"?! (-למה אתה ממהר
היום?).
הדבר היה לפלא בעיניו של ר' זעליג וואלף ,שכן כל שנה שהה בצילה דמהימנותא
עד אחר שבת בראשית ולאחר מכן היה חוזר לביתו ,אך כחסיד פיקח הבין מיד ,כי
יש דברים בגו ואין רצון מרן זי"ע שישוב כעת לביתו ,ובהדי כבשי דרחמנא למה
לי( 437אל תתעסק בחשבונו של מקום – ע.נ ).ועל כן ענה על אתר" :רבי ,איך אייל
זיך נישט" (-איני ממהר) .וכשראה שמרן קיבל דבריו ,חזר לבית המדרש,
כשבכוונתו להשאר לפי שעה בבעלזא...
ימים ספורים לאחר מכן הגיע אליו "טעלעגראם" מזוגתו ,שהיא נמצאת כעת עם
בני המשפחה אצל קרוביה בראזוואדוב 438שבפולין ,לאחר שהגרמנים גירשו את כל

 433בגירסה של י' קלפהולץ כתוב כי הרופא סיפר את המקרה לחבריו הרופאים 'והיה בזה משום קידוש השם',
כלומר הם כולם הכירו בכוח הריפוי הפלאי של ר' אהרן רוקח .סיפורים נוספים על כוח הריפוי של ר' אהרן
רוקח מבלז ראו :נספח ד' ,סיפורים  ,40 ,36 – 31וכן קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שמד-שנב.
על ריפוי בעזרת חלום ראו :נספח ד' סיפורים .30 – 29
 434פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רסט .סיפורים נוספים המשלבים בין יכולת הידיעה המופלאה של
ר' אהרן רוקח לבין הצלת חיים ראו :נספח ד' ,סיפורים .41 ,39 – 38
 435שבת בראשית היא השבת הראשונה לאחר שמחת תורה ,ובה קוראים את הפרשה הראשונה – פרשת
בראשית .ראו :אייזנשטיין (אוצר ,)1924 ,עמ'  .463נראה שהמספר טעה בשנה והכוונה היא לשבת בראשית
בשנת תרצ"ט ,שחלה ב-כ"ז תשרי תרצ"ט.22.10.1938 ,
 436אין בידינו שום פרטים על זליג וולף ולדמן למעט מה שמופיע עליו בסיפור.
 437ברכות ,י' ,יא.
 438ראזוואדוב ,שמה באידיש של רוזבדוב ( ,)Rozwadówלשעבר עיירה בדום מזרח פולין ,היום פרוור בעיר
סטלובה וולה (.)Stalowa Wola
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אזרחי פולין ששהו בארצם 439.עוד הודיעתו ,שבעת גירושם התירו להם הגרמנים
לקחת את כל חפציהם ,וכשיצאו החיילים מביתם אמר לה אחד מהם" :דעי,
שלוקחים אתכם למקום שממנו לא תחזרו לעולם ,ועל כן כדאי לקחת רק חפצים
יקרי ערך."...
ואמנם ,הגרמנים הובילו את אזרחי פולין לתחנות הרכבת ,ומשם הסיעום עד אל
הגבול הפולני .בתחילה אישרו להם החיילים הפולנים שעמדו במעברי הגבולות את
הכניסה לפולין ,אך לאחר שראו שהשיירות הולכות וגוברות ,ואזרחי פולין ,יהודים
וגויים ,מושבים אל ארץ מולדתם ,נאסר מעבר הגבול אפילו לאזרחי פולין.
משפחתו של ר' זעליג וואלף הספיקה עוד להכנס לפני שהוחל האיסור.
כידוע ,לאחר מכן הוציאו הגרמנים את האזרחים הללו משיטחה ,אולם לגבולות
פולין לא זכו להגיע .הפולנים הקצו מקום מיוחד על גבולות ארצם ,בו הושיבו את
כל הפליטים כאשר הם מתעלמים מאחריות למצבם...
או אז נתגלו שוב עיניו הצופיות למרחוק של כ"ק מרן ז"ל ,כי אילו היה ר' זעליג
וואלף יוצא בעתו ובזמנו ומגיע לביתו בפראנקפורט ,שוב לא היה יכול לחזור משם
לפולין ,ולא היה מתאחד עם בני משפחתו לעולם...
סיפור זה מתרחש על רקע ארוע היסטורי שארע באוקטובר  ,1938דבר שמשווה לו אמינות רבה
ומעיד כי יש לו אחיזה במציאות .הסיפור כולל שתי סצנות ודברי סיכום של המספר.
הסצנה הראשונה מציגה את גיבור הסיפור ,ר' זליג וולף ולדמן ,חסיד בלז תושב פרנקפורט .הצגתו
כחסיד 'מפורסם' נועדה גם היא לשוות לסיפור אמינות שכן מדובר באיש מעלה והמספר 440מציין
גם את עיר מגוריו ,פרנקפורט ,כדי לחזק את אמינות הסיפור.
נוסף על הצגתו של גיבור הסיפור ,מציגה הסצנה הראשונה גם את יכולת הידיעה המופלאה של ר'
אהרן רוקח באמצעות שיחה טריוויאלית ,לכאורה ,בה שואל הצדיק את החסיד מדוע הוא ממהר
לחזור לביתו .החסיד תוהה על השאלה אך מבטל את חזרתו הביתה .המספר מציג אותו כ'פיקח',
כמי שיודע כי מאחורי דבריו של הרב מסתתרת תמיד כוונה שהאדם הפשוט אינו יכול לרדת

 439הכוונה לגירושם מגרמניה של כ 17-אלף יהודים ממוצא פולני באוקטובר  ,1938לעיירה זבונשין על גבול
גרמניה פולין .על הגירוש ,הידוע בשם 'גירוש זבונשין' ראו :י' טומשבסקי' ,זבונשין' ,האנציקלופדיה של
השואה ,תל אביב ,1990 ,כרך ב' ,עמ'  ,484 – 482להלן :טומשבסקי (זבונשין ;)1990 ,ש' פרידלנדר ,גרמניה
הנאצית והיהודים ,תל אביב ,1997 ,להלן :פרידלנדר (גרמניה ,)1997 ,עמ' .304 – 302
 440שמו של המספר המוסר אינו ידוע .ז' פרלוב העתיק את הסיפור מהעלון השבועי 'עלים לתרופה' ,פרשת
עקב ,תשס"ד' .עלים לתרופה :מפרד"ס התורה ומשדה החסידות' הוא עלון שבת הרואה אור מאז תשנ"ה על
ידי מכון 'אור הצפון' של חסידי בלז באנטוורפן.
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לעומקה .ר' אהרן רוקח מוצג כאן כאישיות נשגבת ,מורמת מעם שנחנה בידיעה מופלאה שהיא
נחלתם של צדיקים בלבד.
בסצנה השניה ,מוסר המספר לקורא את תוכנו של מברק שקיבל ר' זליג וולף ולדמן מרעייתו.
המברק מתאר ארוע היסטורי ,דרמטי וטראומטי ,ממנו ניצל החסיד בזכות רבו .סצנה זו מחזקת
את דמותו של ר' אהרן רוקח כבעל ידיעה מופלאה ,שבמקרה זה שמרה על אחדות המשפחה ואף
הצילה חיים.
לאחר סצנה זו מרחיב המספר את הסיפור ההיסטורי ומציג לקורא את התוצאה הטרגית'( ,לא
היה מתאחד עם בני משפחתו לעולם') ,שיכלה לקרות אילולא שמע החסיד בקול רבו .באופן זה
הוא מחבר בין הסיפור ההיסטורי לסיפור האישי ואז מסיים את הסיפור בהערה 'נתגלו שוב עיניו
הצופיות של מרן' .זוהי הערה של מספר יודע כל ,שמנסה להשלים את הסיפור מכוח ידיעה בדיעבד
של מה שהתרחש לאחר גירוש היהודים מגרמניה לפולין.
בסיפור זה יש שבח כפול :לר' אהרן רוקח על יכולת הידיעה המופלאה ולר' זליג וולף ולדמן על
אמונתו בצדיק .כך נושא סיפור שבח זה גם מסר דידקטי על חשיבותה של האמונה ללא עוררין
בצדיק ובדבריו.
המסורות החסידיות מבית בלז מציגות את ר' אהרן רוקח כמי שחזה את מלחמת העולם השניה,
בזכות יכולת הידיעה המופלאה שלו 441,כפי שמסופר בסיפור הבא:

442

בקיץ תרצ"ט ,אחרי חג השבועות שמע הגבאי ר' נחמן הירש 443את מרן מסתובב כל
הלילה בחדרו ונאנח .מדי פעם השמיע אנחות שפרצו מלבו ואמר לעצמו" :מה יעשו
היהודים? לאן הם יברחו? במלחמת העולם הראשונה נמלטו להונגריה ושם ניצלו,
אבל עכשיו מה יעשו היהודים המסכנים? אוי!" .כך דיבר לעצמו כל הלילה .בבוקר
סיפר ר' נחמן הירש לחסידים מה שראה ושמע בלילה והם הבינו כי בקרוב תפרוץ
מלחמה כבדה .כן סיפר הצדיק מנרול ,שר' שלמה מסקאהל

444

אמר לו בשנת

תרצ"ט ,שאין לו ספק שתפרוץ מלחמה בעולם ,וסיפר לו שבאותה שנה נזדמן מרן
אל העיר לוביטש.

445

בליל ש"ק הוא היה בחדרו בעת שהגישו לפניו את הדגים.

לאחר שמרן הסתכל בדגים כדרכו ,הסתובב בחדרו אנה ואנה ואמר" :מה יהיה
 441ראו :אור הצפון ,י"ח ,שבט ,תש"ע ,עמ' מב-סה .לפי מסורות מבית בלז גם אביו ,ר' יששכר-דב רוקח ,חזה
את פרוץ מלחמת העולם הראשונה בזכות יכולת הידיעה המופלאה שלו .ראו :מ' גאלד' ,בי"ד רמ"ה' ,אור
הצפון ,ס"ד ,תשרי תשע"ה ,עמ' לד-מד ,להלן :גאלד (בי"ד ,תשרי תשס"ה) ,עמ' לה-לו.
 442קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסב.
 443נחמן הירש היה משמשו ,של ר' אהרן רוקח עוד לפני התמנותו לאדמו"ר .ראו עליו :קלפהולץ (גדולי,
תשל"ד) ,עמ' שסא.
 444אין בידינו פרטים על האיש .סקאהל  -שמה בפי היהודים של סוקל ( ,)Sokalעיר במחוז לבוב ,אוקראינה.
 445לוביטש – שמה ביידיש של העיר לוביץ' ( ,)Łowiczמרכז פולין.
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כשתפרוץ מלחמה? בעת המלחמה הקודמת נסענו להונגריה ,היהודים שם קרבו
אותנו ועזרו לכולנו ,אבל לאן נימלט הפעם?" וסיים ר' שלמה" :אצלי כבר ברור
שתפרוץ מלחמה עולמית".
סיפור זה מביא עדויות של שני אנשים שונים על דברים שאמר ר' אהרן רוקח בשני מקומות שונים
ובזמנים שונים .העדות הראשונה היא מבלז ונמסרה על ידי המשמש בקודש והעדות השניה היא
מלוביץ' ,ויש לה שני מסרנים ,הצדיק מנרול ,ור' שלמה מסוקל .המשמש והצדיק מנרול נחשבים
לאנשים אמינים ומהימנים ולכן גם הסיפור נתפס כאמיתי .דבר נוסף המעניק אמינות לסיפור הוא
דבריו של ר' אהרן רוקח שבמקומות ובזמנים שונים חוזר על הדברים בשינוי קל .בשתי הפעמים
הוא מזכיר את הונגריה כמקום מפלט ליהודים .בפעם הראשונה בבלז ,הוא מדבר באופן כללי על
היהודים שנמלטו אליה ,ובלוביץ' הוא מדבר על בריחת משפחתו להונגריה במלחמת העולם
הראשונה .בדבריו אלה יש רמז מטרים לבריחתו העתידית להונגריה ולסיפור הצלתו .בשתי
הפעמים הוא מסיים את דבריו בשאלה שמקורה בידיעה המופלאה שלו 'מה יעשו היהודים הפעם',
'לאן נימלט הפעם' .שאלות אלה מציגות את רק אהרן רוקח כמי שחזה כי במלחמה שתפרוץ,
הונגריה לא תהיה עוד מקום מפלט ,עובדה שבדיעבד היתה נכונה לאחר כיבוש הונגריה בידי
הנאצים ב. 19.3.1944-
הצגתו של ר' אהרן רוקח כצדיק שחזה את מלחמת העולם השניה ,אינה עומדת בקנה אחד עם
הסיפורים הקשורים לקורותיו בתקופת המלחמה ,שניכרים בלשונם הסניגורית המנסה להסביר
ולהצדיק את השינויים בהתנהגותו בתקופה זו.

ג .2.2.קוים נוספים לדמותו
הסיפורים על תקופת אדמו"רותו של ר' אהרן רוקח בבלז טרום מלחמת העולם השניה הינם
אנקדוטות שניתן לחלקן לשני סוגים :הסוג האחד מציג את ר' אהרן רוקח כצדיק עם יכולות
פלאיות בנוסח סיפורי השבח החסידיים והסוג השני מציגו כאדם ומנהיג בעל אישיות כריזמטית
ותכונות נעלות.
אחת מתכונות הצדיק של ר' אהרן רוקח היא יכולתו לחולל מופתים 446.אמנם אין בסיפורים קשר
ישיר בין דבריו של ר' אהרן רוקח לבין המופת ,והוא נוצר מכוח אמונתו של הקורא בכוחו של

 446ראו :נספח ד' סיפורים .52 – 50
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הצדיק .סיפורים אלה מציגים ,כביכול ,עובדות בלבד ומסתמכים על תהליך השלמת פערים של
הקורא שיחבר בין דבריו של הצדיק לבין ארועים שמתרחשים בשטח.

447

סוג מעניין של סיפורים הוא זה העוסק באובססיית הניקיון של ר' אהרן רוקח 448.לכאורה ,מדובר
בהפרעה נפשית של האדמו"ר שכבר בבחרותו הרבה ליטול את ידיו ,אך הסיפורים קושרים הפרעה
זו עם יכולת הידיעה המופלאה המיוחסת לו .לפי סיפורים אלה ,ר' אהרן רוקח ,בכוח ידיעתו
המופלאה ,זיהה ילדים לפני גיל בר מצווה או חסידים שנכנסו אליו לפני שביקרו במקווה או נטלו
את ידיהם .לאלה ולאלה נהג להושיט את ידו כשהיא עטופה במגבת 449.הכותבים נתנו פירוש של
קדושה להפרעה הטורדנית של רבם.

450

כדי להציג את ר' אהרן רוקח כקדוש ומורם מעם ,ציטטו כותבים מבית בלז גם את דבריהם של
צדיקים מפורסמים ,ביניהם ר' אלחנן (חנה) הלברשטם הצדיק מקאלושיץ 451,ור' אברהם מרדכי
אלטר האדמו"ר מגור 452,שדיברו בשבחו של ר' אהרן רוקח וייחסו לו קדושה .העובדה שאישים
נכבדים ומפורסמים אלה התייחסו אל ר' אהרן רוקח מבלז כאל אחד מגדולי הדור ,מחזקת את
אמינותם של הכותבים החסידיים מבית בלז ומעניקה משנה תוקף לפרשנות ההגיוגרפית שנתנו
למעשיו התמוהים – עיטוף היד במגבת ,נטילת ידיים תכופה ,טקס לבישת בגדי שבת 453מיעוט
אכילה ושינה ,454ומנהגו להירדם בעת הגשת הפתקאות

455

אחת מתכונותיו של ר' אהרן רוקח היתה אהבת ישראל 456.המסורות החסידיות מבית בלז
מספרות כי במחיצתו אסור היה לדבר סרה ביהודי ,הוא נזהר בכבודם של אנשים ,צעירים
כזקנים ,ותמיד לימד זכות על כל יהודי .יחד עם אהבת האדם קיננה בו גם אהבה לבעלי חיים.

457

אולם יש לציין כי המסורות החסידיות ,בניגוד למקורות ההיסטוריים ,כמעט אינן עוסקות
בתכונה זו ,אלא בהקשר של קיום מצוות הקשורות לבעלי חיים .שני הסיפורים העוסקים באהבת
בעלי חיים של ר' אהרן רוקח ,מציינים כי היו ברשותו סוסים למען קיום מצוות "למען ינוח שורך
וחמורך"( ,שמות ,כג ,יב).

 447באותו אופן בדיוק בנויים הסיפורים על כוחה של ברכת הצדיק .ראו :נספח ד' ,סיפורים .49 ,43 – 42 ,26
 448ראו :נספח ד' ,סיפורים .59 – 53 ,11 ,8 – 5
 449מנהג זה איננו עולה בקנה אחד עם תיאורו כאוהב ילדים.
 450בענין זה ראו גם :נספח ד' ,סיפור .7
 451ראו :נספח ד' ,סיפור  ,1והערה  1שם.
 452נספח ד' ,סיפור .2
 453נספח ד' ,סיפור .4
 454קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' צג-צו; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' קיז-קיח ,קפח.
 455נספח ד' ,סיפור .60
 456נספח ד' ,סיפורים  ;76 – 68קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' נט-קסא; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-
תשס"ח) ,עמ' ריג – רמט.
 457נספח ד' ,סיפור .67
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יחד עם זאת ,מתואר ר' אהרן רוקח כאיש תקיף המכיר בערך עצמו 458.הוא השווה עצמו לגדולי
הצדיקים ,וביניהם לבעש"ט 459,ולר' משה לייב מסאסוב 460.באסיפת הרבנים בוורשה ,התעקש
לשבת בראש השולחן ,למרות שהושיבוהו במקום אחר באומרו 'לא ,כאן הוא ראש השולחן'.

461

על תקיפותו של ר' אהרן רוקח מספרת המסורת החסידית כי כעסו גרם למותו בטרם עת של
הגבאי ר' מיכל'י לוקמן 462.חטאו של הגבאי היה כי דיבר בגנות ה'יושבים' בבלז ור' אהרן רוקח,
בכעסו ,פיטר אותו ממשרתו .לא עזרו כל תחנוניו של הגבאי מיכל'י לוקמן ובקשות הסליחה שלו.
ר' אהרן רוקח לא שינה את החלטתו' :עכשיו אינני יכול כבר לעשות כלום ,אם כי דברים אלו
(החלטתו לפטר את הגבאי – ע.נ ).נפלטו מפי שלא ברצון ואני מצטער על כך' .מספר ימים לאחר
מכן נפטר הגבאי והחסידים שבכו אחר ארונו אמרו כי הוא 'נכוה מגחלתו של מרן' .בסיפור זה יש,
לכאורה ,שבח לר' אהרן רוקח ,על ששמר על כבודם של ה'יושבים' ולא היה מוכן לשמוע דברים
בגנותם .עם זאת קיימת גם ביקורת נסתרת על תקיפותו ועל חוסר נכונותו לסלוח לגבאי.
הביקורת מתגלה במספר משפטים ,אינפורמטיביים ,לכאורה :ר' מיכל'י לוקמן מתואר כ'חסיד
וירא שמים'; מותו 'השאיר ילדים בלי מקור מחיה'; 'אביו הזקן וחסידים בכו אחריו' .משפטים
אלה מצביעים על חוסר הפרופורציה בין 'חטאו' של ר' מיכל'י לוקמן ובין העונש שגזר עליו ר'
אהרן רוקח ,שהביא בסיכומו של דבר למותו הטרגי ,עוד לפני אביו הזקן.
לצד תקיפותו והכרת הערך העצמי שהיתה טבועה בו ,ר' אהרן רוקח מתואר כאדם צנוע.
המסורות החסידיות משלימות את העדויות ההיסטוריות על צניעותו ועל אורח החיים הצנוע
שניהל 463,על הסתפקותו במועט ועל כך שמעולם לא לקח מכספי הפדיונות לצרכי ביתו.

464

ענין נוסף בו תומכות המסורות החסידיות בעדויות ההיסטוריות הוא תפילותיו שנאמרו במהירות
והתקיימו באיחור רב .אולם בעוד העדויות ההיסטוריות עוסקות באחור בתפילות 465ובמהירותן,
מתרכזות המסורות החסידיות בתיאור תפילותיו של ר' אהרן רוקח כארוע מיסטי במהלכו פניו
בוערים כלפיד.

466

 458נספח ד' ,סיפורים .75 ,66 – 60
 459נספח ד' סיפור .66
 460נספח ד' סיפור  ,64והערה  37שם.
 461נספח ד' ,סיפור .61
 462נספח ד' ,סיפור .75
 463נספח ד' ,סיפורים .82 – 79
 464נספח ד' סיפור  .70גם על הבעש"ט מסופר כי מעולם לא היו אצלו מעות ,ראו :רובינשטיין (שבחי,)2005 ,
עמ' .231
 465גם המסורות החסידיות מתייחסות לאחור בתפילה אך נותנות לו פרשנות הגיוגרפית ומשוות את האיחור
בתפילתו של ר' אהרן רוקח לאחור בתפילת הבעש"ט .ראו :נספח ד' ,סיפור .85
 466נספח ד' ,סיפור  ;84פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' פב .גם פניו של הבעש"ט בערו כלפיד בזמן
התפילה ,ראו :רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ' .85
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למרות הקדושה המיוחסת לר' אהרן רוקח ,מציגות אותו המסורות החסידיות מבית בלז כבקי
בהוויות העולם 467.זוהי הוכחה נוספת לגדולתו כמנהיג שמשלב דבקות בתורה ועיסוק בעניינים
רוחניים נשגבים עם היכרות טובה של החיים המציאותיים הרחוקים ממנו.

סיכום
המסורות החסידיות הקשורות לילדותו של ר' אהרן רוקח מבלז ,לבחרותו ולתקופת אדמו"רותו
עד פרוץ מלחמת העולם השניה מציגות בפנינו את הדמות אותה ביקשו הכותבים והמספרים
המוסרים לצרוב בזכרון הקולקטיבי של חצר בלז :צדיק בעל יכולות מופלאות ,ואדם ומנהיג בעל
תכונות נעלות 468.הסיפורים על ילדותו ובחרותו הולכים בעקבות מסורות ספרותיות עשירות
המצויות בספרות השבחים החסידית ומציגים את דמותו כאדם קדוש וכמנהיג של עדה שהגיע
למעמדו בשל תכונותיו המיוחדות.
קו זה שניכר היטב בסיפורים הקשורים לילדותו ולבחרותו ממשיך גם בסיפורים על אדמו"רותו
בבלז לפני מלחמת העולם השניה.
עם זאת עלינו לזכור כי כל המסורות החסידיות על ר' אהרון רוקח מבלז ,נכתבו לאחר השואה.
היום ,בדיעבד ,ולאור קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה ,נוצרת פרשנות אחרת למסורות
על חייו לפני השואה .הן נתפסות לא רק כתיאור הגיוגרפי של מנהיג החצר אלא גם כניסיון לשמר
את הפן הנעלה ,המורם מעם ,המופלא בדמותו ,ולהאפיל על השבר הגדול שחל בתקופת השואה
במעמדו כצדיק וכמנהיג.
יש לציין כי בסיפורים אודות ר' אהרן רוקח מבלז לא ניתן למצוא את אותם קריטריונים המנחים
אותנו בדיון ביצירות ספרותיות אחרות 469,כמו תיאורי נוף או תיאור הדמויות .הדמויות
בסיפורים הינן לרוב שטוחות ואינן מתפתחות והלשון העברית ,הדלה בדרך כלל ,מתובלת
במשפטים ביידיש .עיקר חשיבותם של הסיפורים היתה בעלילה שבדרך כלל הינה סטטית
ומתרכזת בגיבור ,הצדיק .לא נמצא בסיפורים אמצעים ספרותיים ,והדימויים המופיעים בהם
הינם בנאלים.

 467נספח ד' ,סיפורים  ;78 – 77קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' רסז-רעא.
 468למשל ,אחת ממעלותיו של ר' אהרן רוקח ,על פי כותבים אלה ,היא זכרונו המעולה ותפיסתו המהירה,
המעוררים פליאה בקרב אחרים .ראו :נספח ד' ,סיפורים .86 ,44
 469ראו גם נגאל (הספורת ,תשס"ב) ,חלק שני ,פרק א'.
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ד .קורותיו בתקופת השואה1944 – 1939 :
מבוא
חלק זה של הפרק מגולל את קורותיו של ר' אהרן רוקח מבלז בתקופת השואה החל מ1-
בספטמבר  ,1939פלישת גרמניה הנאצית לפולין ופרוץ מלחמת העולם השניה ,ועד  3בפברואר
 – 1944היום בו הגיע לארץ ישראל .במהלך תקופה זו של ארבע שנים וחמישה חודשים נדד ר'
אהרן רוקח ברחבי אירופה הכבושה ,עם אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,ועם מספר קטן של מקורבים
במסע עתיר סכנות ,בהימלטו ממקום למקום .מבצע ההצלה היה מורכב וכלל עשרות בני אדם,
מהם חסידי בלז ומהם יהודים שעסקו בפעילות הצלה בתקופת השואה 470.הם היו מעורבים בסוגי
פעילות שונים שנדרשו על מנת להעביר את ר' אהרן רוקח ממקום למקום באירופה הכבושה:
תרומות כספים ,ארגון דירות מסתור ,מתן שוחד לקצינים גרמנים ואחרים ,השגת כלי רכב
להסעתו ,כתיבת מכתבים ,השגת סרטיפיקטים שיאפשרו את הגעתו לארץ 471ועוד פעולות רבות
שהיו נחוצות כדי להצילו מהתופת באירופה .במהלך בריחתו הוא שהה או עבר במקומות
הבאים:

472

סוקאל ,פרמישלאן 473,וישניץ 474,בוכניה 475,קרקוב ,בודפשט ,בוקרשט ,סופיה,

איסטנבול ,דמשק ,חאלב ,ביירות והתחנה האחרונה  -חיפה.
יום הגעתו לארץ ,ט' שבט תש"ד ,נקבע כיום פגרה לחסידי בלז כפי שכתבו ב' לנדוי ונ' אורטנר:
'ביום זה מתכנסים המוני החסידים בבתי המדרשים [ ]...לסעודת הודיה בה מעלים את שרשרת
הנסים שאפפה את האדמו"ר בהיותו בגולה הדוויה ועד ליציאתו מעמק הבכא ובואו לארץ
ישראל'.

476

 470על פעילות ההצלה ראו :אורטנר (דבר ,)2006 ,עמ'  .70 – 23על תחילתה של פעילות זו ראו גם :אור
הצפון ,ל"ה ,תמוז ,תשע"א ,עמ' לח-מג.
 471נ' אורטנר ,כינס את המכתבים הקשורים לפעילות זו בספרו 'דבר חן' ,ראו :אורטנר (דבר ,תשס"ו) .סבו ,דב
בעריש אורטנר ,נמנה עם הפעילים המרכזיים במבצע ההצלה של ר' אהרן רוקח מבלז.
 472ראו :נספח ד - 2.מפת מסלול הנדודים של ר' אהרן רוקח מבלז .מסלול הנדודים הוא על פי יחזקאלי (הצלת,
 .)1960ספרו של מ' יחזקאלי היה הספר הראשון שגולל את קורותיו של ר' אהרן רוקח בשואה ואחריו יצאו
ספרים נוספים רבים .מ' יחזקאלי הוא שם עט של מ' פראגר ( ,)1985 – 1909סופר ופובליציסט חרדי שעסק
בחקר השואה .היה ממייסדי עיתון 'המודיע' ,חבר מועצת יד ושם וממקימי גנזך קידוש השם בבני ברק .ראו
עליו' :המודיע' ,3.10.84 ,עמ' א ,ב.
 473שמה בפי היהודים של פשמישלאני ( ,)Przemyślanyעיר בגליציה המזרחית .יש להבחין בין פשמישלאני
לבין פשמישל ( )Przemyślשהינה עיר אחרת בגליציה המזרחית ,במחוז לבוב.
 474וישניץ ( ,)Wiśniczעיירה קטנה בדרום פולין ,כשישה ק"מ דרומית לבוכניה.
 475בוכניה ( ,)Bochniaעיר בדרום פולין ,כשלושים וחמישה ק"מ דרומית מזרחית לקרקוב.
 476לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' עח .ההוראה לציין יום זה בסעודת הודיה ניתנה על ידי ר' אהרן רוקח.
ראו שם.
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קורותיו של ר' אהרן רוקח מבלז בתקופת השואה ,ומסכת הנדודים שלו הועלו על הכתב לראשונה
בספרו של מ' יחזקאלי 'הצלת הרבי מבלז מגיא ההריגה בפולין' 477שראה אור בשנת  1960ומאז
חזרו והופיעו בפרסומים רבים הן מבית בלז והן כאלה שנכתבו על ידי כותבים שונים שאינם
שייכים לבית בלז.

478

מבצע ההצלה הפך למיתוס בקורות חסידות בלז ,הוא מתואר בפרסומים הפנימיים שלה כמבצע
רצוף ניסים ואף זכה לכינויים 'נס ההצלה' ,ו'הצלה מופלאה'.

479

על אף שתקופת השואה היא קצרה ,יחסית ,בתוך קורות חייו של ר' אהרן רוקח מבלז ,היא עשירה
בחומרים ביוגרפים והגיוגרפים כאחד .בשל רוחב היריעה יחולק חלק זה של המחקר לפרקי משנה
על פי הכרונולוגיה של נתיב נדודיו .כל פרק משנה יפרוס תחילה את העובדות ואחר כך ידון
בסיפורים הקשורים למקום בו שהה ר' אהרן רוקח מבלז בתקופה זו ,או לדרך שעשה במעבר
ממקום למקום .פרקי המשנה העוסקים במקומות בהם שהה ר' אהרן רוקח בתקופת נדודיו
יפתחו ברקע היסטורי קצר על ארועי התקופה במקומות אלה.

 477ראו :יחזקאלי (הצלת .)1960 ,ב , 1957-שנת פטירתו של ר' אהרן רוקח מבלז ,ראו אור שני פרסומים
הכוללים תקציר קורות חייו של ר' אהרן רוקח בשואה :חוברת פנימית מבית בלז על תולדות חייו שפורסמה
לאחר מותו ,ראו :א' שפר ,כ"ק מרן האדמו"ר מבלז זצוק"ל :תולדות חייו והסתלקותו ,ירושלים ,תשי"ז ,עמ' 18
–  23להלן :שפר (האדמו"ר ,תשי"ז); זכרונות אישיים של ר' אלכסנדר חיים אשכנזי ,ראו :א' אשכנזי ,קונטרס
קדושת אהרון ,בתוך אוצרות ירושלים י"ט ,ירושלים ,תשי"ז ,להלן :אשכנזי (קדושת ,תשי"ז) ,עמ' שא-שי .ר'
אלכסנדר חיים אשכנזי ( ,)1974 – 1889עמד בראש מוסדות סאטמר בארץ ,במלחמה שהה בשוויץ ונמנה עם
פעילי ההצלה הבולטים באירופה .ראו עליו :וונדר (מאורי תשל"ח-תשס"ה) ,א' ,עמ' .330 – 329
 478בשל קוצר היריעה לא אפרט את כל המקורות ,אלא מבחר מהם :פרסומים שראו אור לציון יום הגעתו
לארץ ,ראו :מאפילה לאורה ,בני ברק ,תש"ל( ,ללא שם מחבר) ,להלן :מאפילה (תש"ל); ט' שבט יום ההצלה,
ירושלים ,תשל"ז( ,ללא שם מחבר) ,להלן :הצלה (תשל"ז); פון טינקעלקייט צו לעכטיגקייט ,ברוקלין ,תשמ"ב
(ללא שם מחבר) ,להלן :טינקעלקייט ( תשמ"ב); פסגי ארמונותיך ,בני ברק ,תשס"א( ,ללא שם מחבר) ,להלן:
פסגי (תשס"א); א"ש שטרן ,קונטרס נס ההצלה של רבינו הקדוש אשר ניצל מיד הרשעים ביום כ"א כסלו
תש"ה ,ניו -יורק ,תשס"ד ,להלן :שטרן (קונטרס ,תשס"ד) .קורותיו בשואה נכללו בפרסומים על קורות חייו
שראו אור לצי ון יום פטירתו ,ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' פט-קלד; קונטרס (מהר"א ,תשל"ו); ש'
גור אריה ,בית צדיקים יעמוד ,ירושלים ,תשמ"ד ,להלן :גור אריה (בית ,תשמ"ד); ח"ש פרידמן ,בצילא
דמהימנותא ,ניו יורק ,תש"ס ,להלן :פרידמן (בצילא ,תש"ס) ,עמ' קכח-קסג; רעיא מהימנה :מסכת חייו של כ"ק
מרן מהר"א מבעלזא זי"ע ,ירושלים ,תשס"א ,להלן :רעיא (תשס"א) עמ' ט"ו-כ"ח; דער רב זכרונו לברכה,
ירושלים ,תשס"ב (ללא שם מחבר) ,להלן :דער רב (תשס"ב); אור הצפון ,כ"ט ,טבת-שבט ,תשע"א ,עמ' נב-סד.
כמו כן נכללו פרקים מתוך קורותיו בשואה בזכרונות איש יים ,ראו :ח"ש פרידמן ,לא אמות כי אחיה ,אנטוורפן,
תשמ"ז ,להלן :פרידמן (לא אמות ,תשמ"ז) ,עמ' מח-רה; בפרסומים של כותבים חיצוניים :ר' ליכטנשטיין ,עדות:
חורבן יהדות אירופה ,ניו יורק ,ירושלים ,תש"ס ,להלן :ליכטנשטיין (עדות ,תש"ס) ,עמ'  ;335 – 331רובין
(חסידות ,)1974 ,עמ'  ; 97 – 85בערכים אנציקלופדיים ולקסיקונים :אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,א',
עמ' קפב-קפג; וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"ה) ,א' ,עמ'  ;851 – 849אונגר (אדמו"רים ,)1969 ,עמ' ;255 – 253
בעיתונות חרדית מבית בלז :אור הצפון גליונות :כ' ,ניסן ,תש"ע ,עמ' מו-מט; כ"א ,אייר ,תש"ע ,עמ' לב-לה;
כ"ב ,סיון ,תש"ע ,עמ' מח-סד; ל"ה ,תמוז ,תשע"א ,עמ' לח-מג; מ"ח ,כסלו ,תשע"ג ,עמ' נה-סא נ' ,שבט,
תשע"ג ,עמ' כב-כז; נ' ,המחנה החרדי ,גליונות ,1405 :ד' שבט ,תשס"ט ,29.1.2009 ,מוסף כותרות עמ' ;1 1 – 6
מוסף כותרות ,עמ' ח-ט ,1513 .י' ניסן תשע"א ,14.4.2011 ,מוסף כותרות ,עמ'  ;13 – 7עיתונות חרדית :מ'
פרגר' ,עוד לא נתקה השלשלת' ,בית יעקב  ,132א ,תשל"א ,עמ'  ,27 – 26להלן :פראגר (עוד ,תשל"א); א'
גרנביץ'-גרנות' ,והיא שעמדה' ,משפחה ,י' ניסן תש"ע ,עמ'  ,135 – 130להלן :גרנביץ-גרנות (והיא ,ניסן,
תש"ע); ב' גוטליב' ,מכאן נמלט האדמו"ר מבעלזא' ,מורשה  ,405כ"א סיון ,תשע"ג ,עמ'  ,17 – 12להלן:
גוטליב (מכאן ,כ"א סיון תשע"ג) ועוד רבים.
 479ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' פט; מאפילה (תש"ל) ,עמ'  ;69קונטרס (מהר"א ,תשל"ו) ,עמ' נא;
הצלה (תשל"ז) ,עמ' ג; יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ; 7טינקעלקייט (תשמ"ב) ,עמ' השער; גור אריה (בית,
תשמ"ד) ,עמ'  ;22פסגי (תשס"א) ,עמ'  ;11רעיא (תשס"א) ,עמ' טו ,אורטנר (דבר ,תשס"ו) ,עמ'  ,11ועוד רבים.
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ספרו של מ' יחזקאלי ,שהינו מקור חשוב בכתיבת חלק זה ,הוא תערובת של עובדות ,עדויות
וסיפורים .על אף שכותרת המשנה בספר' ,מסופר מפי עדי ראיה' ,נועדה לשכנע את הקורא
החילוני והמאמין כאחד באמינותם ובאמיתותם של הארועים,

480

קיימות לא מעט עדויות על

ארועים העשויים להיתפס כ'נס' .לכן התייחסתי לעדויות אלה כאל סיפורים ודנתי בהן תוך עמידה
על המאפיינים הספרותיים שלהן .עם זאת השתמשתי בעובדות המפורטות בהן לבניית הסיפור
הביוגרפי .השימוש במקור אחד – העדות – לדיון הביוגרפי וההגיוגרפי כאחד ,מדגים את המתח
בין העובדות ,לסיפורי השבח ואת תרומתם של סיפורים אלה בעיצוב דמותו של ר' אהרון רוקח
בזכרון הקולקטיבי של חסידות בלז .דמותו ,כפי שהיא משתקפת מתוך סיפורי שבח אלה מייצגת,
למעשה ,את נסיונה של חסידות בלז להתמודד עם השבר הגדול בדמות הצדיק.
השוואתם של סיפורים אלה עם הסיפורים על ילדותו ובחרותו של ר' אהרן רוקח מעידה על תהליך
של מטמורפוזה .הסיפורים על ילדותו ובחרותו הולכים בעקבות מסורות ספרותיות עשירות
ובאים להציג את דמותו של ר' אהרן רוקח כאדם קדוש וכמנהיג של עדה שהגיע למעמדו בשל
תכונותיו המיוחדות .בימי האימה הנוראים התמונות משתנות ,בולטת הלשון האפולוגטית
שמנסה לתאר את דמותו של ר' אהרן רוקח ולהסביר את מעשיו בימים החשוכים ההם.

ד .1.תקופת בלז( 4.10.1939 – 1.9.1939 :י"ז אלול תרצ"ט – כ"א תשרי
ת"ש)
הימים הראשונים של מלחמת העולם השניה לא הותירו חותמם על בלז .הקרבות התנהלו הרחק
ממנה ,ואותות המלחמה ניכרו רק בזרם הפליטים שנהר אליה מפולין ,כפי שכתב ח' הולצמן:

481

...,אזרחים פליטים זרמו לבלז ללא הרף כמעט מיום פרוץ המלחמה .באלפיהם באו ]....[ .רובם
היו יהודים צעירים ,עם תרמילי גב או שקים קשורים בחבלים על כתפיהם ומזוודות .הכל ברחו
מאימת הגרמנים שקרבו והלכו מצד מערב .חלומם היה להגיע לגבול הרוסי במזרח .הם האמינו
שהסובייטים יקבלום בזרועות פתוחות' .הסברו של י' קלפהולץ לזרם הפליטים שונה ויש בו נימה
הגיוגרפית' 482:לבעלז זרמו נחשולי פליטים ששאפו להימצא בקרבת מרן בשעת סכנה ,בצילו
 480כדי לחזק את אמינות הספר ,כתב מ' יחזקאלי בהקדמה' :הספר שלפנינו ,אם כי רצוף הוא כולו פרקי נסים
ונפלאות המתחברים יחד למסכת פלאים נדירה ,הרי כולל הוא אך ורק עובדות בדוקות ומדויקות ובנוי כולו
על דברים שנמסרו ממקור ראשון ,מפי עדי ראיה מהימנים ביותר' .א' שביד דן בספרו של מ' יחזקאלי ועמד על
האמצעים להציגו כאמין .ראו הפרק הרביעי של ספרו של י' שביד 'בין חורבן לישועה' ,להלן :שביד (בין,
 ,)1994העוסק בהצלת ר' אהרן רוקח מבלז.
 481ח' הולצמן' ,בלז-סיביר-בוכרה-בלז' ,בלז :ספר זכרון( ,בעריכת י' רובין) ,תל-אביב ,תשל"ד ,1974-עמ' 411
–  ,430להלן :הולצמן (סיביר ,)1974 ,עמ' .412
 482קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסד.
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ביקשו לחסות במי עברה וזעם (ההדגשה שלי – ע.נ .).ב' לנדוי ונ' אורטנר נקטו גישה מתונה יותר
המשלבת בין העובדות ההיסטוריות לבין הפרשנות ההגיוגרפית בכותבם' 483:לימים הנוראים של
שנת ת"ש ,הגיעו לבעלז אלפי חסידים ,שבאו למצוא נוחם לנפשם במחיצתו של רבינו ,ונוספו
עליהם אלפי פליטים וכולם התאכסנו בחצר בעלז'( .ההדגשות שלי – ע.נ 484.).מ' יחזקאלי 485מצא
סיבה אחרת לזרם הפליטים שנהר לבלז .לדבריו רבים נהרו אליה כיוון שהיא 'נשכחה במערכה
הכבדה' ולכן נתפשה כמקום בטוח יחסית' .הגיעו אליה פליטים רבים אשר רבים מביניהם אף
שאפו לחסות ולהסתופף בחצרו של הצדיק '.עוד סיפר מ' יחזקאלי 486כי בימים הראשונים של
המלחמה ,עת הצבא הפולני שהה עדיין בבלז ,בחר גדוד פולני את בית הכנסת כעמדת מגן
מתאימה להגנה אנטי אווירית וביקש להעמיד על מדרגותיו תותחי נ"ט (נגד מטוסים) .לדבריו ,ר'
אהרן רוקח התנגד לכך 'וביקש להשתדל אצל ראשי הצבא פולני במקום שיוותרו ולא יחללו את
בית הכנסת .הפולנים ויתרו ולאחר מכן נסוגו בחפזון מהאיזור כולו'.
הפליטים שהגיעו לבלז הביאו עימם סיפורים שהטילו אימה על יהודי העיר .כתב על כך ח'
הולצמן 487כי הם סיפרו שהגרמנים אינם נוגעים לרעה בנשים ובילדים אולם הורגים את הגברים
היהודים .למשמע דברים אלה החלו גברים יהודים רבים להתכונן לעזיבת העיר .לדבריו 'אחד
הגורמים שהשפיע על הגברים לברוח מן העיר היתה העובדה שהרבי ובני משפחתו היו ערוכים
לעזוב את בלז .בבית הרבי היה הכל ארוז ,אפילו מרכבה רתומה לסוסים עמדה בחצר '.גם מ'
יחזקאלי כתב 488כי ר' אהרן רוקח נשאר בעיר אולם הורה להכין עגלות מיוחדות וסוסים לעת
הצורך אם וכאשר יחליט לעזוב את העיירה.

489

אך ר' אהרן רוקח החליט לא לעזוב את בלז ,המשיך בסדר יומו הרגיל ולא שינה דבר בסדרי
הזמנים לתפילה ,בקבלת פני החסידים ובאורחות חייו הרגילים 490.בעקבותיו החליטו גם יהודי
בלז להישאר בעיר .ח' הולצמן כתב 491כי למעט גברים אחדים שעזבו 'נשארו מרבית היהודים יחד

 483לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צ.
 484גם י' רובין כ תב כי בלז התמלאה בחסידים שבאו להסתופף בחצר הרבי בימים נוראים ובפליטים שמצאו
מקלט בעיירה .ראו :רובין (חסידות ,)1974 ,עמ'  .84לפי מקורות חסידיים הורה ר' אהרן רוקח לאנשיו לדאוג
לכל הפליטים ,יהודים וגויים ,ולעזור להם כמיטב יכולתם .ראו :קלפהולץ אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ'
שסד; לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צ.
 485יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .10 – 9
 486שם ,עמ' .12
 487הולצמן (סיביר ,)1974 ,עמ' .414
 488יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .10
 489ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו כי ר' אהרן רוקח הורה לרכוש עגלה עם שני סוסים כיוון שכל כלי הרכב הוחרמו
על ידי השלטונות הפולנים .ראו :לנדוי ואורטנר (הר ,תשכ"ז) ,עמ' צ.
 490יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;10קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסד.
 491הולצמן (סיביר ,)1974 ,עמ' 414
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עם הרבי מבלז' .דברים אלה מציגים את ר' אהרן רוקח כמודל לחיקוי ומדגישים את ההשפעה
הרבה שהיו לו ולמעשיו על יהודי העיר.

492

עם התקדמות הצבא הגרמני ונסיגת הצבא הפולני ,התקרבה החזית גם אל עיירה זו .הצבא הפולני
הנסוג עבר גם דרך בלז ,כפי שכתב ח' הולצמן' 493:ביום אחד של הימים הנוראים 494עברו בבלז
מאות מכוניות ,עגלות ואופנועים עמוסים חיילים פולנים' .לדבריו של הולצמן היה זה היום היחיד
בו צבא עבר בחוצות העיר .וכן כי כשבועיים לאחר פרוץ המלחמה ,בשבת אחה"צ 495הופיע בשמי
בלז מטוס גרמני והשליך פצצה על העיר' 496:המוני אנשים היו אותה שעה בחוץ וראו את המטוס
ואת הפצצה הצונחת .הכל נמלטו לבתיהם וכעבור רגעים מספר כשיצאו שוב החוצה ידע כל אחד
לספר בהתרגשות שהפצצה טווחה ונזרקה אליו ואל ביתו .לאמיתו של דבר טווחה הפצצה אל
תחנת הרכבת ואף פגעה בה .שכן אותו יום הפציצו הגרמנים את בתי הנתיבות בכל העיירות
שבאזורנו .הבנין הנאה בעל שתי הקומות של בית הנתיבות בבלז נהרס למחצה'.
בצום גדליה הגיעה לבלז יחידת חלוץ של הצבא הגרמני שאמרה כי העיר תיכבש באותו לילה אך
היא יצאה מבלז ולא חזרה אליה 497.ב' לנדוי ונ' אורטנר 498כתבו כי מקורביו של ר' אהרן רוקח
סיפרו לו על הימצאות הגרמנים ואמרו לו להתכונן לעזיבת העיר אך הוא דחה ברגע האחרון את
יציאתו 'ואכן הגרמנים לא הגיעו לעיירה באותו לילה' .זהו רמז ליכולת הידיעה הפלאית של ר'
אהרן רוקח ,שבזכותה ידע כי הגרמנים לא יגיעו והחליט לא לעזוב.
לבלז נכנס הצבא הרוסי בתוקף הסכם ריבנטרופ-מולטוב 499ושהה בעיר מספר ימים שלאחריהם
נסוג ממנה בגלל שינויי גבול שהוכנסו להסכם .לפי שינויים אלה ,הצבא הרוסי קיבל על עצמו
לסגת מעט ,ובלז נכללה בשטחי הכיבוש הגרמנים .ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו 500כי השמועה על

 492יש בכך רמז מטרים לבאות ,במיוחד לעזיבתו של ר' אהרן רוקח את בודפשט ולדרשת הפרידה המרגיעה
שנאמרה בשמו לפני עוזבו את העיר.
 493הולצמן (סיביר ,)1974 ,עמ' .412
 494הארוע עליו כתב ח' הולצמן חל בתאריך  23 – 14בספטמבר ( 1939א-י תשרי תרצ"ט) ,כשבועיים לאחר
פרוץ המלחמה.
 495ככל הנראה 16 ,בספטמבר .1939
 496הולצמן (סיביר ,)1974 ,עמ'  ;412ארוע זה מוזכר גם אצל קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ'
שסג.
 497לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צ; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסד.
 498לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צ.
 499הסכם כלכלי שנחתם ב ,23.8.1939-ערב פרוץ מלחמת העולם השניה ,בין שרי החוץ של גרמניה הנאצית
וברה"מ ונקרא על שמם .ההסכם כלל חוזה כלכלי ,חוזה אי התקפה וכן נספח סודי הדן בחלוקת תחומי
ההשפ עה במזרח אירופה בין גרמניה לברה"מ .לפי הסכם זה הוכרו בסרביה ,אסטוניה ולטביה כשטח השפעה
סובייטי (אח"כ נוספה להן ליטא) וכן הוסכם על חלוקת אזורי השפעה בשטחי פולין בקו הנהרות נרב
( ,)Narevויסלה ( )Wislaוסאן ( .)Sanחלקה המזרחי של פולין לאחר כיבושה בידי גרמניה הנאצית
(ביילורוסיה ואוקראינה המערבית) סופח לברה"מ ושאר חלקי פולין האחרים נשארו בשלטון הגרמנים על
ההסכם ראו :ש' ספקטור' ,הסכם ריבנטרופ -מולוטוב ,אנציקלופדיה של השואה ,כרך ה' ,תל אביב ,1990 ,עמ'
 ,1156 – 1155להלן :ספקטור (הסכם ;)1990 ,י' ארד ,תולדות השואה :ברית המועצות והשטחים המסופחים,
א' ,ירושלים ,תשס"ד ,עמ'  ,96 – 90להלן :ארד (ברה"מ ,תשס"ד).
 500לנדוי ואורטנר (הרב  ,תשכ"ז) ,עמ' צ'; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסד.
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נסיגת הרוסים וכניסת הגרמנים החלה בחוה"מ סוכות וזרעה פחד הן בקרב יהודי בלז והן בקרב
הפליטים שהבינו כי יאלצו לעזוב את העיר ולהמשיך בחיפושיהם אחר מקום מבטחים.
לפי מ' יחזקאלי 501עברו בבלז בהושענא רבה מספר חיילים מחיל החילוץ הגרמני והודיעו כי
למחרת היום ,ייכנס הצבא הגרמני לעיר והיא תעבור לשליטת הגרמנים .ר' אהרן רוקח החליט אז
לעזוב את בלז 502ולהימלט לסוקאל ,ששכנה במרחק של עשרים ואחד ק"מ מבלז ,והיתה תחת
שלטון רוסי .הוא עזב ברכבת האחרונה שיצאה מבלז לסוקאל ובעקבותיו רובם המכריע של יהודי
בלז .בין העוזבים היתה גם משפחתו של ח' הולצמן שכתב 503כי בבלז נשארו יהודים ספורים בלבד,
ביניהם סבו של ח' הולצמן ,פישל הולצמן ,שהיה כבר בן יותר משבעים ואמר" :כל ימי חיי הייתי
פה וכאן אשאר .ואם הגרמנים יהרגוני ,אמות לפחות בביתי".
בלילה של הושענא רבא שנת ת"ש ,4.10.1939 ,התרוקנה העיר בלז מיהודיה וחצר האדמו"ר,
ששקקה חיים משך כמאה עשרים ושתיים שנים ,נעזבה וש ְמ ָּמה.

ד .1.1.סיפורים על תקופת בלז
הסיפורים על ר' אהרן רוקח ,המתייחסים לבלז בימי המלחמה הראשונים ,שומרים על מאפייניו
כאדם קדוש ,כפי שמסופר בסיפור הבא:

504

מאותם ימים של בהלת המלחמה הכללית נרשמה מפי באי ביתו של האדמו"ר
מבלז עובדה אופיינית זו :לעת ערב ,כאשר הגבאי היה נכנס לחדר הצדיק ומגיש לו
לטעום כוס קפה ,אשר בכך היה מסיים את סדרי הצומות והתפילות שלו - ,היה
הצדיק שואל אצל הגבאי" :ומה עם הסוסים? מי זוכר להאכילם? הלוא הסוסים
נקנו עבורי לעת צורך ,ועל פי דין לא אוכל לטעום כלום עד שאבדוק את הדבר!" כך
היתה דעתו של הצדיק נתונה באותם ימי המלחמה האכזריים לדקדוקי מצוות
ולצער בעלי חיים.
המספרים הם מקורביו של ר' אהרן רוקח ,ולמרות ששמותיהם אינם נקובים ,כלל מ' יחזקאלי
עדות זו בספרו שכותרת המשנה שלו היא :מסופר מפי עדי ראיה .כדי להדגיש את מהימנות

 501יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .13
 502לפי מקורות חסידיים ר' אהרן רוקח התייעץ עם מורי הוראה לפני עזיבתו והם פסקו כי מדובר בפיקוח נפש
הדוחה את החג ועליו לעזוב את העיר .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;13קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-
תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסו.
 503הולצמן (סיביר ,)1974 ,עמ' .415
 504יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .10
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הדברים הוא גם כתב בהקדמה לספרו' 505הספר שלפנינו [ ]...ובנוי כולו על דברים שנמסרו ממקור
ראשון ,מפי עדי ראיה מהימנים ביותר' .כך העניק מ' יחזקאלי אמינות ומהימנות לכל הסיפורים
המופיעים בספר ,ובכללם גם לסיפור זה .ניתן לקבוע כי המספר הראשון של הסיפור היה הגבאי
שבתוקף תפקידו היה עד לדברים ומסרם הלאה.
הסיפור מציג את ר' אהרן רוקח כאדם ירא שמים המקיים את מצוות צער בעלי חיים גם בזמנים
של מלחמה .בכך הוא ממשיך את המסורות החסידיות המספרות על הקפדתו לקיים מצווה זו.

506

כמו כן ,ממשיך הסיפור את המסורות החסידיות על מיעוט האכילה של ר' אהרן רוקח – הוא רק
טעם מכוס הקפה בערב .הקורא יכול להסיק כי כוס קפה זו היתה הדבר היחיד שר' אהרן רוקח
טעם במהלך היום.
יש כאן ניסיון ליצור המשכיות בין דמותו של ר' אהרן רוקח לפני המלחמה ובזמן המלחמה.
הסיפור מציג אותו כמי שגם בימי המלחמה לא שינה ממנהגיו והמשיך להיות הצדיק המוכר
לקורא ,על כל מאפייניו ותכונותיו .מצוי רק רמז אחד מטרים לשינוי העתיד להתחולל .הוא מצוי
בדבריו של ר' אהרן רוקח 'הלוא הסוסים נקנו עבורי לעת צורך' ,הרומזים על עזיבתו העתידית
את בלז.

עזיבתו העתידית של ר' אהרן רוקח מרומזת בסיפור נוסף:

507

הסדר בחצר בלז התנהג אמנם כתיקונו – אבל השמועות הנוראות שתכפו והגיעו
מכל העברים לא נתנו מנוח לצדיק אשר בכל לבו ונפשו השתתף בצערן של ישראל.
אחד המקורבים שנכנס פנימה לחדר האדמו"ר בעשרת ימי תשובה קלט אנחה
קורעת לב שהתפרצה מפיו :היהודים נעים ונדים בדרכים ובסכנות ,ואני יושב לי
פה...היהודים נרדפים ונדחפים ,גולה אחר גולה ,אינני יכול לשבת כאן ,דוקר לי
בכל אברי! (בלשונו" :איך קען נישט זיצען ,עס שטעכט מיר יעדעס אבר!")
הסיפור מתאר את ר' אהרן רוקח כמנהיג המזדהה עם הכלל באופן טוטאלי עד כי נגרמים לו
יסורי נפש ויסורי גוף .תכונה זו של הזדהות שלמה עם הכלל התגלתה בר' אהרן רוקח כבר
בילדותו וסימנה אותו כמי שראוי להנהיג את חצר בלז .העובדה כי יכולת ההזדהות שלו לא קהתה
עם השנים מראה כי לא חל בו שינוי ומהווה הוכחה לכך שבחירתו למנהיג חצר בלז היתה נכונה
וראויה .ר' אהרן רוקח מוצג בסיפור כמנהיג אמיתי המזדהה לא רק עם חסידיו ,אלא עם היהודים
באשר הם.

 505שם ,עמ' .7
 506ראו :נספח ד' סיפורים .63 – 62
 507יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .13
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יחד עם זאת ,יש בדבריו' ,אינני יכול לשבת כאן ,דוקר לי בכל אברי' ,רמז מטרים על עזיבתו
העתידית .הוא איננו יכול לשבת בשלווה בביתו כאשר שאר היהודים נודדים ונרדפים ולכן ,מבין
הקורא ,גם ר' אהרן רוקח יעזוב את בלז .ר' אהרון רוקח ,יעזוב את בלז לא מפחד אלא בגלל
הזדהותו העמוקה עם היהודים שנאלצו לעזוב את בתיהם ,ובשל רצונו להיות נע ונד כמותם.
הערב האחרון של ר' אהרן רוקח בבלז ,היה ליל הושענא רבא (כ"א תשרי ת"ש )4.10.1939 ,והוא
מתואר במסורות החסידיות מבית בלז כארוע של קדושה:

508

'הנה מה שמספר על מאורעות אותם הימים ,אחד מנאמני בית בלז ,ר' אברהם
חיים מראווא ]...[ :בחוץ שררו אימה ומבוכה ,רעש ומהומה ,ובתוך בית הכנסת
המפואר פקד הצדיק על סדר ההקפות לכבוד שמחת תורה ,במתינות ובנחת
ובהתלהבות של קדושה .בבלז יש פזמונות וניגונים מיוחדים לכל הקפה והקפה
לחוד ,והאדמו"ר לא נתן לקצר ולדלג על שום ניגון ופזמון ,הרים כל פעם את ידו
וציווה לשיר ולרקוד וקהל החסידים רקד ושר עד כלות הנפש .גם אני הייתי בין
הרוקדים וכך רקדנו שעה ארוכה עד שנגמר סדר ההקפות כנהוג מימים ימימה.
הסתכלתי בפני הצדיק ונרעדתי כולי כי מימי לא זכיתי לראות מראה קלסתר פנים
כזה ,כמראה ה' צבאות"...

509

הסיפור מציג שני עולמות נפרדים :מחוץ לבית הכנסת מלחמה ובתוך בית הכנסת הקפות .העולם
בחוץ מתואר כ'אימה ומבוכה ,רעש ומהומה' והעולם בפנים הוא עולם של מתינות ,נחת
והתלהבות של קדושה .ר' אהרן רוקח מתואר בסיפור זה כמנהיג שבכוח אישיותו לא איפשר
לעולם החיצוני לחדור לעולם שבתוך בית הכנסת .התעקשותו לקיים את ההקפות כסדרן ללא
קיצור ודילוג ,מתוך שמחה ,מדגימה את מנהיגותו .הוא ציווה וקהל החסידים ציית ושר 'עד כלות
הנפש' .המעמד מקבל מימד מיסטי שמתבטא בתיאור פני הצדיק 'כמראה ה' צבאות'.
אולם קריאה חתרנית של סיפור זה מצביעה על פן אחר באישיותו של ר' אהרן רוקח .הוא מנותק
מהמציאות האמיתית ויצר מציאות מדומה ,אסקפיסטית ,שסוחפת לתוכה קהל חסידים .הוא
הציע להם נחמה אך בד בבד גם סיכן אותם שכן הגרמנים עלולים היו להיכנס לבלז כבר באותו
לילה.

 508שם ,עמ' .14 – 13
 509על ההקפות האחרונות בבלז ראו גם :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסו; רובין (חסידות,
 ,)1974עמ' .84
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קריאת הסיפור כסיפור שבח ,מציגה את יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח ,שידע כי
הגרמנים ייכנסו לעיר רק למחרת היום ולכן יכול היה לקיים את ההקפות כסדרן .עם זאת ,המשך
עדותו של ר' אברהם חיים מראווא 510מציגה את הסכנה שריחפה על הנשארים בבלז:

אך נסתיימו ההקפות [ ]...האדמו"ר מבלז אמר לכל אחד "גוט יום טוב!" וביקש
למזוג לו שתי כוסות יין לקידוש .כדי לקיים בדרך זו "קידוש במקום סעודה".
שעת היציאה דחקה ולא היתה שהות לערוך סעודת יום טוב( .ההדגשות שלי –
ע.נ ).אמר הרבי לתת לו את הכובע (קאפילוש) של חול והוסיף - :עתה נלבש כלי
גולה (לאמיר אנטוען די כלי-גולה).

511

סיום ההקפות והחלפת הבגדים לבגדי חול מסמנים את סיומה של המציאות המדומה ,הקדושה,
שהיתה בבית הכנסת ואת הכניסה לעולם החולין הריאלי .אפיזודה זו מציגה את ר' אהרן רוקח
כמנהיג מפוכח ,מודע לעולם ולמציאות .החלטתו לקיים את ההקפות ,גם אם נראתה תמוהה על
רקע המציאות הכאוטית ,נבעה מתוקף הידיעה המופלאה שלו כי לא יאונה לאנשיו כל רע .כך הוא
מוצג כמנהיג משכמו ומעלה ,שמכיר את הגבול בין עולם הרוח לעולם המעשה וכל מעשיו
מחושבים ונכונים.
אחד האנשים שדחקו בר' אהרן רוקח לעזוב את בלז היה דודו ,ר' זאב טברסקי האדמו"ר
מזלטופול ( 512)Zlatopolכפי שמסופר:

513

בבעלז היה אז הצדיק ר' זאב האדמו"ר מזלאטיפול ,דודו של מרן .הוא היה מעודד
את מרן להזדרז ולברוח מבעלז .כשהחליט מרן לצאת מבעלז פנה לרבי זאב ואמר
לו" :רצית לנסוע ,אנחנו נוסעים כבר ב"ה" .ענה לו רבי זאב :מצאתי רמז בתורה.
כתיב' ,ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה ' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך'
(במדבר י ,לה – ע.נ .).הארון הם אותיות אהרון .אנחנו מאמינים כאשר הרבי יסע
גם הרשעים ינוסו".
ההסבר הדרשני לבריחתו של ר' אהרן רוקח מבלז ,הוא דוגמה לנימה הסנגורית המנסה להסביר
ולהצדיק את התנהלותו של ר' אהרן רוקח בשואה .ההסבר גם מביע את האמונה ללא עוררין

 510יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .14
ית ִמ ְמקו ְֹמָך אֶ ל-מָ קוֹם ַאחֵ ר,
 511לפי הכתוב :וְ ַא ָּתה בֶ ןָ -אדָ ם ,עֲ ֵשה לְ ָך כְ לֵי גוֹלָ הּ ,וגְ לֵה יוֹמָ ם ,לְ עֵ ינֵיהֶ ם; וְ גָלִ ָ
לְ עֵ ינֵיהֶ ם--אּולַ י יִ ְראּו ,כִ י בֵ ית ְמ ִרי הֵ מָ ה (יחזקאל ,יב ,ג).
 512בעלה של רייזל ,אחותו למחצה של ר' יששכר-דב רוקח .אין בידינו פרטים עליו .ראו :אלפסי
(אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,א' ,עמ' תקיג.
 513קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסו.
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בכוחו של הצדיק לחולל מופתים .נסיעתו תגרום למנוסת האוייב ,וכך הופכת עזיבתו של ר' אהרון
רוקח את בלז לפעולה לטובת הכלל ,שיכולה אף לחרוץ את גורל המלחמה.
משחק המילים בין 'אהרון' ל'הארון' יוצר השוואה בין ר' אהרן רוקח מבלז לבין ארון הקודש ,בין
נדודיו של ר' אהרון רוקח לבין מסעו של ארון הקודש במדבר .השוואה זו מרמזת על התקווה כי
כשם שהארון הגיע לארץ המובטחת כך יקרה גם לר' אהרן רוקח ,ומהווה רמז מטרים להגעתו
העתידית לארץ בשנת .1944
הסבר נוסף לעזיבתו של ר' אהרן רוקח את בלז מצוי בתיאור ההתרחשויות בעיר עם כניסת
הגרמנים:

514

לאחר שהרבי הצליח להעביר את ביתו ומקום מושבו הגיעו אליו ידיעות איומות
ומדהימות על החורבן שחוללו הנאצים הרשעים בבלז ,מיד עם כניסתם לעיר.
ראשית כל דבר החלו לחפש אחרי האדמו"ר ובני ביתו 515על פי עצתם של הפורעים
האוקראינים במקום .משלא מצאו איש בבית הרבי ניגשו לחלל ולהרוס את בית
הכנסת העתיק והאיתן .מלאכת הרס זו לא עלתה להם בנקל .פעמיים השליכו
הרשעים אש בבנין הקדוש והבנין לא נשרף .הם ניסו להרסו בפיצוץ של דינאמיט
הבנין לא התמוטט .השתוממו הרשעים מאד וגם נבהלו מכך .הצוררים הגרמנים
יחד עם עוזריהם האוקראינים פחדו להמשיך בפעולות ההרס והם הוציאו צו
שהיהודים עצמם יפרקו לאט לאט את בנין בית הכנסת.
כפי שזה נמסר מפיו של יושב ראש 'מועצת היהודים' (יודען-ראט) בבלז ,ד"ר מיכה
טויבר 516אשר הוא עצמו היה פליט מקראקא ונשאר בבלז ,התהלכו אגדות נפלאות
בין האוכלוסין הגויים שבעיר בקשר להריסת בית הכנסת העתיק והמפואר.
בערבים לאחר שקיעת החמה ,מופיעה איזו דמות של זקן בין תלי ההריסות – כך
שוחחו הגויים בינם לבין עצמם ופחדו להתקרב למקום הזה .בעיני ראיתי יהודי
זקן מסתובב בין החורבות ובוכה בקול רם – נשבע בהן צדקו מישהו מבין השכנים
הגויים ,אשר נחפז למשרד היודן ראט בבלז לספר על כך .כך סיפרו בני העממיים

 514יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;15 – 14הארועים המתוארים בסיפור מוזכרים גם אצל לנדוי ואורטנר (הרב,
תשכ"ז) ,עמ צ; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסו-שסז.
 515ראו גם :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צ .י' קלפהולץ כתב בענין זה כי בעיתון 'דר שטירמר' פורסמה
תמונתו של ר' אהרן רוקח בין הגדולים המבוקשים 'שבהם התכוונו הגרמנים לכלות את חמתם' .ראו :קלפהולץ
(אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסז .גם א' פרבשטיי ן כתבה על האכזריות המיוחדת שגילו הגרמנים כלפי
רבנים .ראו :פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ'  . 67 – 61לדבריה ,הגרמנים חיפשו את ההנהגה הדתית היהודית,
שכן הפגיעה בה היתה אחד האמצעים לשבירת החברה היהודית .שם ,עמ' .66
 516שמו של יו"ר היודנראט בבלז היה ד"ר ליאון טאובה ולא כפי שנכתב .הוא היה עו"ד ,תושב בלז ,ושם קץ
לחייו .ראו עליו :א"מ קוק' ,ד"ר ליאון טאובה עולה מרצונו על המוקד' ,בלז :ספר זכרון (בעריכת י' רובין) ,תל
אביב ,תשל"ד ,1974-עמ'  ,408להלן :קוק( :טאובה.)1974 ,
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של בלז ,אשר בית הכנסת הישן הזה ,ואף חצר האדמו"ר ("המגיד" בלשונם) היו
מקודשים ונערצים גם בעיניהם מזה דורי דורות.
סיפור זה מציג את הסכנה הממשית שנשקפה לר' אהרון רוקח לו נשאר בבלז ,ומספק הסבר הגיוני
והיסטורי לבריחתו .נראה כי מ' יחזקאלי ,שנחשב למתעד הרשמי של סיפור ההצלה של ר' אהרן
רוקח ,היה ער לביקורת עתידית שעלולה להתעורר על בריחתו של ר' אהרון רוקח .הוא הבין כי
אין די בהסבר הגיוגרפי על הזדהותו של ר' אהרן רוקח עם הכלל ולכן ראה צורך להצדיק את
הבריחה בהסבר נוסף .זהו ניסיון לשמור על שלמותה של דמות הצדיק כמי שכל מעשיו ראויים
ונכונים .עם זאת יתכן שיש בהסבר זה ,נכון ככל שיהיה ,רמז לבריחתו העתידית של ר' אהרון
רוקח מבודפשט בשנת .1944

517

חלקו השני של הסיפור ,על הריסת בית הכנסת בבלז מערב עובדות היסטוריות עם מוטיבים
מהספרות העממית .בית הכנסת בבלז אכן נהרס בהוראת הגרמנים ,אולם סביב הריסתו התפתחו
מסורות חסידיות וסיפורים השייכים לתחום הפולקלור .הסיפור שלפנינו מתאר את 'עמידתו'
האיתנה של בית הכנסת מול הניסיונות לשלוח בו אש ולפוצצו בדינמיט 518.מסורת חסידית אחרת
מספרת

519

כי אחד הגרמנים שנכנס לבית הכנסת בכוונה לחללו התעוור בשתי עיניו ,לכן חששו

הגרמנים להרוס את המבנה ופקדו על יהודי בלז לפרקו.
הסיפור על הזקן הבוכה בין הריסות בית הכנסת הוא דוגמא להיווצרותה של מסורת עממית.
סיפור זה הובא מפיהם של תושבי בלז האוקראינים ,נמסר על ידי ד"ר ליאון טאובה ,יו"ר
היודנראט בבלז ,ומצא דרכו למסורות החסידיות בכתב 520.סיפור בית הכנסת הופך להיות סיפורה
של הקהילה .דמות הזקן מסמלת את שמונה מאות שנות הקהילה היהודית בבלז 521,ובכיו הוא
קינה על אבדנה .פחדם של האוקראינים להתקרב למקום מרמז על קללה שרובצת עליו 522.סיומו
של הסיפור מעצים את קדושתם של בית הכנסת וחצר הרב ,שחורבנם פער חלל בחייהם של תושבי
בלז הלא יהודים.

 517גם אז יאמר אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי בדרשה שנשא בשמו ,כי אין הם בורחים אלא רק ממלאים את
'שאיפתו ותשוקתו (של ר' אהרון רוקח – ע.נ ).לעלות לאה"ק המקודשת בעשר קדושות [ ]...זה זמן כביר הוא
משתוקק מאד לא"י [ ]...לעורר רחמים ורצון על הכלל כולו' .ראו :הדרך (שבט ,תש"ד) ,עמ' יט .גם הבריחה
מבודפשט מוצגת כמעשה לטובת הכלל ולא כפעולה של הצלת הנפש.
 518ח' בר יצחק כתבה כי סיפורי הצלה על טבעית הקשורים לבתי כנסת ,הדגישו את קדושתם .לאחר השואה
חזר מוטיב ההצלה העל טבעית בגלגול שונה :הכמות העצומה של חומרי נפץ שנדרשה לגרמנים לפוצץ את
בית הכנסת .ראו :ח' בר יוסף' ,מראשית לחורבן – בתי כנסת בפולין בראי הסיפור העממי' ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי ,טז ,תשנ"ד ,עמ'  ,96 – 67להלן :בר יוסף (מראשית ,תשנ"ד) ,עמ' .82
 519הוכהויזר ,וייס ,מנדל (בית הכנסת ,תשס"ח) ,עמ' סה.
 520הסיפור מופיע גם אצל הוכהויזר ,וייס ,מנדל( ,בית הכנסת ,תשס"ח) ,עמ' סה.
 521תחילתה של הקהילה היהודית בבלז במאה השלוש עשרה ,ראו :הולצמן (לתולדותיה ,)1974 ,עמ' .20
 522ח' בר יצחק כתבה כי המקום המקודש בזכרון נתפס לא אחת כמקולל בהווה ,ראו :בר יצחק (מראשית,
תשנ"ד) ,עמ' .93
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על רקע סיפור זה נתפשת בריחתו של ר' אהרן רוקח כמעשה שיביא תיקון לחורבן .הוא יהיה
המנהיג שיכונן מחדש את חסידות בלז ,שנחרבה ,אמנם ,במקום הגיאוגרפי המקורי ,אך תשוב
ותפרח בזכות הצלתו.

ד .2.תקופת סוקאל – 4.10.1939 :יוני ( 5231940כ"א תשרי ת"ש – סיון
תש"א)
ד .1.2.רקע :ארועי השואה

בסוקאל524

עם פרוץ המלחמה ב 1.9.1939-הגיעו לסוקאל מאות פליטים יהודים .רבבות מהם גורשו לסיביר
ביוני  .40על גירושים אלה כתב

525

י' ארד כי כבר בימים הראשונים לשלטון הסובייטי בשטחים

המסופחים נעשו מאסרים המוניים של 'יסודות בלתי מהימנים' ובעקבותיהם גירושים .גירוש
הפליטים מסוקאל היה השלישי בשורת הגירושים ובמסגרתו גורשו רבבות פליטים יהודים
שהגיעו לסוקאל מפולין ובהם כל מי שנרשמו כדי לחזור לשטחי הכיבוש הגרמני ,ומי שסרבו לקבל
אזרחות סובייטית .המימשל ראה בהם גורם לא מהימן ואנטי סובייטי והתכוון לפזרם ברחבי
ברה"מ ולנצלם ככוח עבודה זול 'לבניית הסוציאליזם'.
הגרמנים כבשו את העיר ב ,23.6.1941-יום לאחר תחילת הפלישה הגרמנית לשטחי ברה"מ.

526

המוטו המרכזי של פלישה זו היה :מלחמה ביודו-בולשביזם 527.מסמכים אחדים בחתימתו של
ריינהרד היידריך 528מיוני-יולי  41מתארים באופן כללי את האמצעים שננקטו נגד היהודים בשטחי
הכיבוש החדשים .בין השאר הודגש הצורך 'לעודד פוגרומים מקומיים'.

529

 523קשה לקבוע את התאריך בו עזב ר' אהרן רוקח את סוקאל .פקודת הגירוש לפליטים בסוקאל ניתנה בחג
שבועות ת"ש (ו' סיון ת"ש ,)12.6.1940 ,אולם לא ידוע האם ר' אהרן רוקח עזב את העיר באותו יום או מספר
ימים אחר כך ,שכן עם הינתן פקודת הגירוש החלו חסידיו לחפש בעבורו מקום אחר לשהות בו.
 524על פי א' יעקובוביץ ,א' וייס ,סוקאל ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שני ,ירושלים ,1980 ,עמ' ,356 – 352
להלן :יעקובוביץ ווייס (סוקאל ,)1980 ,עמ' .356 – 355
 525ארד (ברה"מ ,תשס"ד) ,עמ' .138 – 137
 526הפלישה הגרמנית נעשתה תוך הפרה של הסכם ריבנטרופ-מולוטוב .על הפלישה ראו :ארד (ברה"מ,
תשס"ד) ,ב' ,עמ'  ;176 – 165ש' פרידלנדר ,שנות ההשמדה ,1945 – 1939 ,תל אביב וירושלים ,תשס"ט ,להלן:
פרידלנדר (השמדה ,תשס"ט) ,עמ' .263 – 207
 527ארד (ברה"מ ,תשס"ד) ,עמ' .169
 528ריינהרד היידריך ( ,)1942 – 1904( )Reinhard Heydrichראש משטרת הביטחון ושירות הביטחון של הס"ס,
איש מפתח בתכנון המדיניות האנטי יהודית ברייך השלישי ובהוצאתה לפועל .ראו עליו :ש' אהרונסון,
'הידריך ,רינהרד' ,האנציקלופדיה של השואה ,ירושלים ותל אביב ,1990 ,כרך ב' ,עמ'  ,363 – 361להלן:
אהרונסון (הידריך ,R. Gewarth, Hitler's Hangman: the life of Heydrich, New Haven, 2011 ;)1990 ,להלן:
גווארת' (היידריך)2011 ,
 529פרידלנדר (השמדה ,תשס"ט) ,עמ' .216
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בימים הראשונים לכיבוש נרצחו מאות יהודים על ידי הגרמנים והאוקראינים .ביולי  1941נתמנה
יודנראט שעליו הוטל לספק מדי יום מאות יהודים לעבודות כפיה .יהודי סוקאל סבלו מחטיפות
פראיות לעבודה ,גזירות שונות ורעב .ב 17.9.1942-החלה אקציה המונית בה נשלחו כ2,000-
יהודים למחנה ההשמדה בלז'ץ .ב 15.10.1942-הוקם בסוקאל גטו בו רוכזו יותר מ 5,000-יהודים.
הצפיפות בגטו ותנאי התברואה הירודים גרמו להתפרצות מגיפת טיפוס הבהרות שכילתה את
חייהם של כ 20-איש ביום.
ב 28.10.1942-החלה אקציה שניה בה נשלחו לבלז'ץ כ 2,500-יהודים .אחרי אקציה זו גברו
נסיונות ההימלטות מהגטו אולם רובם לא עלו יפה בגלל המצודים הנרחבים שערכו הגרמנים
אחרי הבורחים .האקציה האחרונה התקיימה ב 27.5.1943-ובמהלכה היה נסיון של בריחה
המונית אך רוב הנמלטים נהרגו במקום .סוקאל הוכרזה נקיה מיהודים ,ובתי הגטו נמסרו
לאוקראינים שפירקו אותם ומכרו את החומרים לצרכי בנייה.
העיר שוחררה על ידי הצבא האדום ב .19.7.1944-מהקהילה היהודית ,שמנתה לפני המלחמה
כ 5,000-איש ,שרדו  30בלבד.

ד .2.2.קורותיו של ר' אהרן רוקח בסוקאל
ר' אהרן רוקח עזב את בלז בליל הושענא רבא ( ,4.10.1939כ"א תשרי ת"ש) לאחר סיום ההקפות
והגיע לסוקאל בשעה מאוחרת עוד באותו לילה .בעיר לא ידעו על בואו של ר' אהרן רוקח והוא
נשאר עם משפחתו בתחנת הרכבת בעוד מספר חסידים נכנסו העירה להעיר את רב העיר ,שנמנה
עם משפחת רוקח 530.הרב העמיד לרשות ר' אהרן רוקח ופמלייתו את ביתו ואת בית מדרשו והם
התגוררו שם במשך שמונת החודשים בהם שהו בסוקאל.

531

עם התפרסם הידיעה כי ר' אהרן רוקח הגיע לסוקאל ,הגיעו לעיר המוני חסידיו 532מאזורי גליציה
שהיו בשליטת ברה"מ ונראה היה כי חצר בלז קמה שם מחדש .במהלך שהותו של ר' אהרן רוקח
בסוקאל ,לא התרחשו ארועים מיוחדים והוא קיים את שגרת יומו כפי שנהג בבלז ,כשהוא נהנה
משקט יחסי.

 530קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסח .הרב ,ששמו אינו ידוע לנו ,היה בנו של ר' שלום רוקח
מסוקאל (? –  ,)1962גיסו של ר' אהרן רוקח (אחי רעייתו מלכה) .בשנת  ,1939עם פרוץ המלחמה ,היגר לניו
יורק שם ישב עד עלייתו ארצה בשנת  .1952רוב בני משפחתו נספו בשואה .על ר' שלום רוקח מסוקאל ראו:
אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' תרעז.
 531יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .17
 532שם ,שם; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסח.
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מצב היהודים באזורים שהיו בשליטת ברה"מ היה טוב לאין ערוך ממצב היהודים בשטחי הכיבוש
הגרמנים ,עם זאת תנאי החיים השתנו .י' ארד כתב 533כי הכלכלה עברה סובייטיזציה בהליך מהיר
וקיצוני שיצר מחסור חריף במצרכים .המשטר הסובייטי הלאים בתי מסחר ,בתי חרושת ואדמות
חקלאיות ,צעד שנטל את מקורות הפרנסה מיהודים רבים; העשירים היו צפויים לגירוש; בוטלו
המוסדות והארגונים היהודים וחוץ מבית הכנסת לא נותר על כנו שום מוסד יהודי; חוסלו
המפלגות הציוניות ,תנועות הנוער הציוניות ,מפלגת הבונד ואחרות וראשיהן נאסרו; מערכת
החינוך והתרבות עברו סובייטיזציה – הספריות היהודיות הוחרמו ,הספרים עברו צנזורה ונאסרה
הוצאתם לאור של עיתונים יהודיים.
מ' יחזקאלי כתב 534כי על רקע מציאות זו ,הגיעו לסוקאל רבים מהיהודים שנפגעו מגזירות
השלטון הסובייטי כדי לשפוך את ליבם ולתנות את צרותיהם ,אך ר' אהרן רוקח נזהר מאד
בדבריו כיוון שידע כי המשטרה החשאית הרוסית בולשת אחריו ואחר כל המתרחש בביתו.
לר' אהרן רוקח היה מליץ יושר בסוקאל .היה זה המנהיג הקומוניסטי של סוקאל ,אוקראיני בשם
שמבורה .לפני המלחמה הוא היה בעל עגלה שהסיע את ר' אהרן רוקח מספר פעמים מתחנת
הרכבת בסוקאל .הוא קיבל אז קיבל שכר נאה בעבור זאת' ,עתה שילם למרן כגמולו ,הוא לקח
את מרן תחת חסותו והיה למליץ לפני השלטונות הסובייטים'.

535

אולם השקט לא האריך ימים .בחג שבועות שחל ב 12-ביוני ( 1940ו' סיון ת"ש) ,הגיעה לסוקאל
פקודת גירוש לכל הפליטים שהגיעו אליה.

536

ר' אהרון רוקח היה בין המגורשים למרות שחתם על בקשה לקבל אזרחות ודרכון סובייטים.
הסיבה הרשמית לגירושו של ר' אהרן רוקח היתה שסוקאל יושבת על קו הגבול ולזרים אסור
להתגורר בה 537.מקורבי האדמו"ר החלו לחפש בעבורו מקום בו יוכל לשבת בבטחה והחל מסע של
מספר שבועות במהלכם נדדה שיירת הרבי מבלז בין עיירות שונות ,כפי שכתב מ' יחזקאלי:

538

'ויסעו מסקוהל – ויחנו בבוסק .ויסעו מבוסק – ויחנו בראדימוב .ויסעו מראדימוב – ויחנו בגלינא.
ויסעו מגלינא – ויחנו בפרמישלן'.

539

 533ארד (ברה"מ ,תשס"ד) ,עמ'  ;127 – 117על הסובייטיזציה בסוקאל ראו :א' ויין וד' דומברובסקה' ,סוקאל',
פנקס הקהילות פולין ,כרך שני ,ירושלים ,תש"מ ,עמ'  ,356 – 352להלן :ויין ודומברובסקה (סוקאל ,תש"מ),
עמ' .355
 534יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .18
 535קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסט-שע.
 536מ' יחזקאלי כתב כי הגירוש התבצע בשבת ,פרשת קורח .29.6.40 ,היהודים נלקחו בלילה מבתיהם והועלו
על רכבות הגירוש שהובילום לסיביר ולאזורים נוספים .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .20 – 19
 537יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .19
 538שם ,עמ' .20
 539בוסק ( ,)Buskראדיחוב ( Radichowולא ראדימוב כפי שנכתב) ,גלינה ( )Glinna-Nawariaופרמישלן שמה
בפי היהודים של פשמישלאני ( ,)Przemyślanyהן עיירות בגליציה המזרחית .יש להבחין בין פשמישלאני לבין
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נדודיו של ר' אהרן רוקח בין העיירות מתוארים בלשון המזכירה את נדודיהם של בני ישראל
במדבר עד הגיעם לכנען( .במדבר ,לג) .התיאור בלשון המקרא יוצר הקבלה בין הנדודים בזמן
העתיק לנדודיו של ר' אהרן רוקח בזמן החדש ומרמז כי כפי שבני ישראל הגיעו לארץ המובטחת,
כך גם ר' אהרן רוקח יגיע למקום מבטחים.
השלטון הסובייטי בכל אחת מעיירות אלה התנגד לבואו של ר' אהרן רוקח .הרשות להתיישב
בפרמישלאן ניתנה לאחר השתדלויות ומתן שוחד לפקידי הרשות המקומית.

540

ד .3.2.סיפורים על תקופת סוקאל
תקופת שהותו של ר' אהרן רוקח בסוקאל הניבה שני סיפורים בלבד ,אולי בגלל השקט ששרר
בעיירה ,והתנהלותם השגרתית של החיים בה 541.הסיפור הראשון מתאר את יומו הראשון ,שמיני
עצרת ,של ר' אהרן רוקח בסוקאל .על יום זה כתב י' קלפהולץ:

542

בשמיני עצרת התפלל מרן וערך שולחנותיו בבית המדרש הגדול .בלילה היה עוצר
ואסור היה לצאת מהבתים אחר השעה תשע ,כי העיר סקאהל היתה סמוכה לגבול.
למרות זאת ערך מרן סעודותיו בשעה מאוחרת כדרכו בקודש בהיותו בעיר בעלז,
לכן בלילה הגיעו רק חסידים שסיכנו את נפשם ]...[ .אחרי החג שלח מרן שניים
מחסידיו אל ציון זקנו הצדיק אב"ד סקאהל,

543

וכן לציון של המגיד רבי שלמה

לוצקר 544וביקש שיאמרו על ציונם כי הוא נמצא כאן בצער גדול והוא נע ונד וכלל
ישראל צריך ישועה גדולה .האנשים שהלכו ערב החג לבית החיים נורו ,אך הדבר
לא מנע את החסידים מללכת לשליחות ,ואמנם מילאו את שליחותם וחזרו בשלום.
חלקו הראשון של הסיפור מתאר את השמירה על מנהגי חצר בלז .ר' אהרן רוקח לא שינה
מאורחות חייו הקודמים ולכאורה זהו תיאור עמידתו האיתנה של ר' אהרן רוקח בצוק העיתים.
בהקפדתו לנהל את החצר בסוקאל ,כפי שניהלה בבלז ,הוא שימר שגרה מוכרת לחסידיו וכך
השרה עליהם תחושת בטחון .אמנם המקום הגיאוגרפי של החצר השתנה ,אך דבר מאורחות
חייהם לא נפגע .כמן כן מתאר הסיפור את נאמנותם של החסידים לרבם ,ר' אהרן רוקח .הם היו

פשמישל ( )Przemyślשהינה עיר אחרת בגליציה המזרחית ,במחוז לבוב .על דרכו של ר' אהרן רוקח מסוקאל
לפרמישלאן ראו גם :אור הצפון ,כ"ב ,סיון ,תש"ע ,עמ' מח-נב.
 540קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעא.
 541אחת הדוגמאות היא חג הפסח שנחגג בסוקאל בשנת ( 1940תש"א) לפי מנהגי בלז ,ראו :אור הצפון ,כ',
ניסן תש"ע ,עמ' מו-מט.
 542קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שסח.
 543הכוונה לר' ישכר דב רמר"ז ,אחי אמו של ר' שלום רוקח מייסד חסידות בלז.
 544ר' שלמה פלאם מלוצק.
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מוכנים להעמיד עצמם בסכנת חיים כדי להתפלל עימו ובדרך זו לשמור על שגרת חייהם הקודמת.
יחד עם זאת ,יש בסיפור זה אמירה מפורשת על הסכנה שארבה להם בגלל התפילה המאוחרת.
בחלקו השני של הסיפור מתוארת סיטואציה של שליחות שגם היא עלולה היתה לעלות בחייהם
של החסידים .יש בו שבח כפול – לחסידים על מסירותם לצדיק ועל בטחונם כי הוא יגן עליהם,
ולר' אהרן רוקח על יכולותיו המופלאות ,שבכוחן הגן על שליחיו והחזיר אותם בשלום על אף
סכנת המוות שארבה להם.
עם זאת ,ר' אהרון רוקח מתגלה שוב כמנותק מארועי העולם הזה .הוא נתון בעולמו וגם אם היה
ער לסכנות ,בחר להתעלם מהן .ניתן לזהות בין השיטין נימה של ביקורת על התנהלותו שעלולה
היתה לעלות בחיי אדם .בסיפור זה דמות הצדיק החלה להיסדק ושלמותה נפגמת .זוהי תחילתו
של תהליך התפוררות שימשיך ויגבר ככל שהזמן יחלוף והמציאות תיעשה מסוכנת יותר.
הסיפור השני מתאר איך קיבלו הפליטים היהודים בסוקאל ,ובתוכם ר' אהרן רוקח מבלז ,את
גזירת הגירוש:

545

[ ]...מתאר אחד מחסידי בלז הנאמנים :אלפי יהודים נאספו לסקוהל לחוג ביחד
עם הצדיק מבלז את חג השבועות .מכל נקודות גאליציה וגם ולבוב המרוחקת
הגיעו האנשים [ ]...כאשר האדמו"ר פתח להשמיע דברי תורה לכבוד קבלת התורה
הוזעקו כולם בבית המדרש כי איזה פקיד רוסי הופיע פתאום והוא דורש שכל
החסידים יצאו החוצה לחצר ,להקשיב להוראה דחופה מוטעם השלטונות!
 בתוך הקהל פרצה בהלה גדולה והפלא היה ,שהרבי לא נתרשם כלל ולא הפסיקאף לרגע מדברי תורה והמשיך בניגון ובשיחה כאילו לא אירע מאומה .רק לאחר
שסיים את דברי שיחתו הוסיף הרבי ואמר" :ועכשיו לכו לשמוע אשר בפי הפקיד
שבחוץ".
גם סיפור זה מתאר עולם של חוץ ועולם של פנים .בתוך בית המדרש מציינים את חג השבועות
בדברי תורה ,ניגון ושמחה ובחוץ יש איום על אווירת הקדושה .ר' אהרן רוקח מתואר בסיפור זה
כמי שלא נותן לעולם החיצוני לכפות את כלליו על עדתו ולא מרשה לחול להפריע לקדושה .נדמה
שהוא מנותק מהעולם ,אך למעשה הוא מודע למתרחש ,שכן בתום דבריו הורה לחסידיו ללכת
לשמוע את דברי הפקיד .יש כאן שבח הן על קור רוחו והן על דבקותו במנהגיו .ר' אהרון רוקח
מפגין מנהיגות תקיפה ,הוא לא התעלם מהפקיד הרוסי ,אבל הוא ,ולא הפקיד הרוסי ,יקבע מתי

 545יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .19 – 18
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יצאו החסידים מבית המדרש .בהתנהגותו זו הוא השרה בטחון ונסך שלווה על קהל החסידים ,על
אף שלא היה בכוחו לבטל את גזירת הגירוש.
המשכו של הסיפור מציג את הרקע ההיסטורי לגירוש ,ומסביר מדוע ר' אהרן רוקח לא נשלח
לסיביר למרות שגורש מסוקאל .כיוון שנסיבות הגירושים נסקרו כבר בפתיחת החלק על סוקאל,
מצאתי לנכון להביא רק את חלק הסיפור המתייחס לר' אהרן רוקח:

546

[ ]...בין אלה הגולים נמצאו רבים וכן חשובים מגדולי רבני גאליציה – אלא
שהאדמו"ר מבלז ניצל מכך בדרך פלא( .ההדגשה שלי – ע.נ ).רק יחידי סגולה מבין
המקורבים ידעו על הסוד הזה ,כי הצדיק מבלז החליט לרשום את עצמו בתור
אזרח רוסי ולבקש פספורט רוסי .כאמור צעד זה נשמר בסוד גדול ,ואם כי הצדיק
עצמו החליט על הצעד הזה לא יעץ לשום איש מבין חסידיו לעשות כמותו .עם בוא
האסון המפתיע של הגירוש האכזרי היו רבים שהצטערו על כך ,שהם עצמם לא
נרשמו בתוך "אזרחי רוסיה" .לאחר זמן מה ,כאשר הוצא גזר דין של כליה על
יהדות פולין כולה ,וכל אלה היהודים שנשארו בתחום הכבוש הרוסי נלכדו גם הם
כתוצאה מהסתערות הבזק הגרמנית על רוסיה ,ברשת המוות והאבדון – אז שוכנעו
רבים מבין נאמני חסידי בלז ,כי אסון הגירוש בגלל שהם לא נרשמו בתור "אזרחים
רוסיים" היה נס עבורם ,כי רק הודות לגירוש לסיביר נמלטו מאימת ההשמדה
הנאצית.
סיפור זה מעלה תמיהה מדוע נשמרה בסוד החלטתו של ר' אהרן רוקח לבקש אזרחות רוסית
ומדוע לא יעץ לחסידיו לעשות כמותו .אחרי ככלות הכל לפני המלחמה הוא יעץ לאלפי חסידיו,
בכל נושא שהביאו לפניו .מדוע נדם קולו דווקא בתקופה זו שחסידיו היו זקוקים לעצה ולהכוונה?
בנוסף ,הקורא איננו יודע מה יעץ ר' אהרן רוקח לחסידיו ,אלא מה לא יעץ .דבר זה עומד בניגוד
מוחלט לסיפורים הרבים על תקופת כהונתו כאדמו"ר בלז ,המפרטים באריכות את עצותיו בענייני
בריאות ,נישואין ,פרנסה ,חינוך ועוד ,את יכולת הידיעה הפלאית שלו ואת יכולת הריפוי .כל אלה
נעלמו ונאלמו לנוכח גזירת הגירוש.
נראה שהמספר היה ער לכרסום שחל ביכולותיו של הצדיק שכן הוא מסביר מדוע הגירוש ,בסופו
של דבר ,היה בבחינת הצלה .העובדה שר' אהרן רוקח לא הורה לחסידיו לעשות כמותו ,הצילה את
חייהם והסיפור הופך לסיפור שבח על יכולת הידיעה המופלאה שלו .בזכותה הוא לא יעץ לחסידיו

 546יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .19הסיפור מופיע גם באור הצפון .כ"א ,אייר תש"ע ,עמ' לב-לה.
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לבקש אזרחות רוסית ,הם נשלחו לסיביר ויד הנאצים לא השיגה אותם .הסיפור מציג נס כפול:
הצלתם של היהודים שגורשו לסיביר ,והצלתו של ר' אהרן רוקח מהגירוש לסיביר.

547

כך הפך סיפור ,שעשוי להטיל ספק בדמות הצדיק ,לסיפור שבח .עם זאת יש לשים לב שבסיפור זה
מתרחשת בפעם הראשונה הצלה של הצדיק 'בדרך פלא' ,רמז מטרים לנסים שיתרחשו בהמשך
פעולות ההצלה של ר' אהרן רוקח .הצלה פלאית זו היא גם רמז לשינוי שיחול בדמות הצדיק:
מדמות אקטיבית שבכוחה לחולל נסים ,הוא ייעשה לדמות פסיבית שהנסים קורים לה.

ד .3.תקופת פרמישלאן :יוני-יולי ( 22.12.1941 – 1940סיון-תמוז
תש"א-ב' טבת תש"ב)

548

ד .1.3.רקע :ארועי השואה

בפרמישלאן549

פרמישלאן ,כמו סוקאל ,היתה נתונה תחת שלטון סובייטי עד פלישת גרמניה לשטחי ברה"מ.
הגרמנים כבשו את העיר ב .1.7.1941-מוסדות העירייה נתפשו על ידי האוקראינים והמשטרה
האוקראינית החלה מיד בחטיפת יהודים לעבודות כפיה .כשבוע לאחר הכיבוש נצטוו היהודים
לענוד סרט ועליו מגן דוד ,הוטלו עליהם הגבלות תנועה והם נאלצו לספק לגרמנים חפצי ערך ,כלי
בית ורהיטים .אלא שהגרמנים והאוקראינים לא הסתפקו במילוי הפקודה על ידי היהודים ,הם
פרצו לבתיהם ושדדו את רכושם.
בחודש יולי הוקם יודנראט שתפקידו היה לספק לגרמנים עובדי כפייה יהודים ,ולדאוג לביצוע
הגזירות שהוטלו על היהודים.

 547גם י' קלפהולץ כתב כי היה זה נס כפול' :היה זה בבחינת "צדיקים טוב להם וטוב לעולם" ,כלומר ,נס
כפול – דהיינו ,אלה שנמנעו מהגשת בקשה לאזרחות רוסית נשלחו כאמור לסיביר ,דבר שהיה בו משום הצלה
עבורם ,ועל כן לא יעץ להם לנהוג כמוה ו ,ואילו לגביו היתה קבלת האזרחות הרוסית משום הצלה מגלות
סיביר ,שהיתה מסוכנת לאדם חלש כמותו ,ובבוא השעה נתאפשרה הצלתו מלוע הארי עוד לפני תום
המלחמה '.ראו :קפלהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעא.
 548קשה לקבוע את תאריך הגעתו של ר' אהרן רוקח לפרמישלאן ,כיוון ששהה מספר שבועות בדרך .תאריך
העזיבה נקבע על פי לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צח.
 549על פי צ' אביטל ,א' וייס' ,פשמישלאני' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שני ,ירושלים  ,1980עמ' ,443 – 440
להלן :אביטל ווייס (פשמישלאני.)1980 ,
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ב 15.7.1941-הגרמנים ,בעזרתם של האוקראינים ,העלו באש את בתי הכנסת בעיירה 550,והשליכו
לתוכם כעשרה יהודים שמצאו את מותם בלהבות .בסוף  41ותחילת  42נלקחו קבוצות יהודים
מהעיר למחנות עבודה ורובם מצאו את מותם ברעב ,במחלות ובעבודת פרך.
בקיץ וסתיו  1942התקיימו אקציות שבהן נשלחו מאות מיהודי פרמישלאן למחנה ההשמדה
בלז'ץ .באוקטובר  1942רוכזו יהודי העיר בגטו בו שררה צפיפות רבה .ב 15.12.1942-היתה אקציה
בה נשלחו כ 3,000-יהודים אל מותם בבלז'ץ ,ולאחריה צומצם שטחו של הגטו.
בחורף  43 – 42הכינו היהודים ,שרידי הקהילה ,מקומות מסתור שחלקם נועדו לשהייה ארוכה.
ב 22.5.1943-חוסל הגטו באקציה שנמשכה שבוע ימים בשל הקושי של הגרמנים לגלות את
מקומות המסתור של היהודים .פרמישלאן הוכרזה נקיה מיהודים.
העיר שוחררה על ידי הצבא האדום ב .20.7.1944-מהקהילה ,שמנתה לפני המלחמה כ2,300-
יהודים ,שרדו כמה עשרות בלבד.

ד .2.3.קורותיו של ר' אהרן רוקח בפרמישלאן
עם הגיעו של ר' אהרן רוקח לפרמישלאן עם פמלייתו ,החליטו מקורביו לפזר את בני המשפחה
במספר ישובים סמוכים לפרמישלאן ,בשל חשש לשלומם .ר' אהרון רוקח היה נתון תחת מעקב
הנ.ק.וו.ד ,.המשטרה החשאית של ברה"מ ,והיה חשש כי המשפחה תיפגע בשל כך 551.ב' לנדוי ונ'
אורטנר כתבו 552כי הנ.ק.וו.ד .האשים את ר' אהרן רוקח בתעמולה דתית ולכן עקב אחריו ואילו
י' קלפהולץ כתב' 553בגלל הפרסום הרב של מרן ,ומשום שרבים נהרו אליו ,הוחלט לפזר את בני
משפחתו בכפרים הסמוכים' .הסבר זה מציג את פרסומו של ר' אהרן רוקח ואת היותו מנהיג
שהמונים מגיעים לכל מקום בו הוא יושב.
ר' אהרן רוקח הוציא הוראה לחסידי בלז להימנע מלהגיע אליו בשבתות ובחגים 554.התקהלויות
המוניות נחשדו בעיני הנ.ק.וו.ד .כאמצעי לקשירת קשר נגד השלטון .עוד ביקש ר' אהרן רוקח כי
מי שצריך להגיע אליו בשל דבר דחוף יעשה זאת באמצע השבוע בצנעה .אלא שהחסידים מצאו
 550לפי כותבים חסידיים הארוע התרחש ביום שישי ט' תמוז תש"א ( ,)4.7.1941ראו :לנדוי ואורטנר (הצלת,
תשכ"ז) ,עמ' צה; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעד .על פי מ' יחזקאלי ,היה זה ב 8-ביולי
.1941
 551יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .22השלטון הסובייטי עקב אחרי כל ההנהגה היהודית – ראשי קהילות,
רבנים ,ראשי מפלגות ופעילים פוליטיים – שכן הם נחשדו באי נאמנות לשלטון בגלל דעותיהם והכרתם
הדתית .ראו :ארד (ברה"מ ,תשס"ד) ,עמ'  . 136א' פרבשטיין כתבה בענין זה כי מאבקו של השלטון הקומוניסטי
בדת היהודית היה ידוע ,ראו :פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ' .71
 552לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז.
 553קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעא.
 554יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;24 - 23קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעא-שעב.

- 256 -

דרך לעקוף את האיסור של ר' אהרן רוקח ובאו גם בשבתו ובחגים .הם אמרו למשמרות הרוסים
בדרך כי הם נוסעים לפרמישלאן כדי להשתטח על קברו של ר' מאיר מפרמישלאן 555.זהו שבח
לחסידים על נאמנותם לרבם ,ושבח כפול לר' אהרן רוקח :על דאגתו לאנשיו ועל היותו מנהיג
נערץ ,שהחסידים לא מוכנים לוותר על שהייתם במחיצתו חרף הסכנה.
ר' אהרן רוקח ישב בפרמישלאן בשלווה ובשקט עד כניסת הגרמנים לעיר ב 1-ביולי  .1941ימים
מספר לאחר הכיבוש הגרמנים נכנסו לבית בו התגורר ר' אהרן רוקח ,אולם כיוון ששכב בחדר
פנימי לא הגיעו אליו 556.מאותו יום דאגו מקורביו של ר' אהרן רוקח להסתירו במקומות מחבוא
שונים שנשמרו בסוד ,כיוון שהגרמנים חיפשו אחריו 557.כדי להקשות על גילויו נאלץ ר' אהרן רוקח
להיפרד מכל מקורביו ,ביניהם מהגבאי ר' יהושע לנדוי ,ששירת את אדמו"רי בלז בנאמנות שנים
רבות .את תפקיד המשב"ק קיבל נער צעיר כבן שתים עשרה ,בשם שלום קאלר ,שבזכות שערו
הבלונדיני ומראהו הלא יהודי ,הצליח להסתובב ברחובות העיר ,ולשמש את הרבי במקומות
המסתור שלו ,בלי לעורר את חשדם של הגרמנים והאוקראינים 558.לפי ב' לנדוי וא' אורטנר עם
כניסת הגרמנים לפרמישלאן ,ר' אהרן רוקח שינה את שמו לאהרן זינגר והסתתר בביתו של אחד
מחסידיו ,יהודי בשם פפר.

559

בארוע שריפת בתי הכנסת ,נתפס ר' משה ,בנו בכורו של ר' אהרן רוקח ,הושלך אל האש ומצא את
מותו בלהבות 560 .האש התפשטה מבתי-הכנסת אל הבתים היהודיים הסמוכים ,וכך נשרפו גם
כ 40-בתים .האוקראינים וקבוצות פולנים בעיר ניצלו הזדמנות זו כדי לשדוד רכוש יהודי.

561

לאחר שריפת בתי הכנסת ומותו של ר' משה ,החליטו מקורביו של ר' אהרן רוקח כי הוא נתון
בסכנה גדולה והחלו לחפש דרכים כיצד להוציאו מפרמישלאן ולהעבירו מערבה לשטחי
הגנרלגוברנמן 562.אל מול הרציחות שבוצעו בשטחי המזרח מאז יוני  ,41נראו תנאי חייהם של

 555ר' מאיר (הגדול) מפרמישלן ( )1773 – 1711מגדולי תנועת החסידות ,מייסד חסידות פרמישלן ונדבורנה,
מראשוני תלמידיו וחבריו של הבעש"ט .ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' מז-מט.
 556יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;26פרידלנדר (השמדה ,תשס"ט) ,עמ' .216
 557מ' יחזקאלי וא' פרבשטיין כתבו כי תמונתו של ר' אהרן רוקח פורסמה בעמוד הראשון של העיתון 'דר
שטירמר' .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;26פרבשטיין (בסתר ,)2002 ,עמ' .64
 558יחזקאלי (הצלת  ,)1960עמ'  ;26קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעד.
 559לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צו.
 560על תולדות חייו של ר' משה רוקח ועל מותו בפרמישלאן ראו :אור הצפון ,ב' ,תמוז תשס"ח ,עמ' מ-נ.
עדויות על נסיבות הרצחו ראו :אור הצפון ל"ח ,שבט תשע"ב ,עמ' עה-עו.
 561י' ארד כתב כי באזורים נרחבים של השטחים הכבושים התרחשו כבר בימים הראשונים של הכיבוש
פוגרומים ,במהלכם נרצחו בא כזריות אלפי יהודים ובוצעו מעשי הרס ,ביזה ושוד .הפורעים היו ,במקרים
רבים ,התושבים המקומיים ,ובמקומות מסוימים הצטרפו אליהם חיילים גרמנים .בפקודה מתאריך 29.6.1941
הורה ריינהרד היידריך כי 'אין לשים מכשולים לפעולות טיהור עצמאיות [ ]...להיפך ,יש להגביר את
אינטינסיביותן' .ראו :ארד (ברה"מ ,תשס"ד) ,עמ' .203
 562גנרלגוברנמן (בגרמנית' - )Generalgouvernement :ממשל כללי' ,השם שנתנו הנאצים לשטחי פולין שלא
סופחו לגרמניה בתקופת מלחמת העולם השניה .ראו :צ' מדייצ'יק' ,גנרלגוברנמן' ,האנציקלופדיה של השואה,
תל אביב ,1990 ,כרך ב' ,עמ'  ,277 – 276להלן :מדייצ'יק (גנרלגוברנמן.)1990 ,
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היהודים בגנרלגוברנמן נוחים ובטוחים יותר שכן הם רוכזו בגיטאות או במחנות עבודה אך לא
נטבחו .איש לא יכול היה לשער כי פחות משנה אחר כך ,החל ממרץ  ,1942יירצחו יהודי
הגנרלגוברנמן במחנות השמדה.
מ' יחזקאלי כתב 563כי ר' אהרן רוקח הביע הסכמתו לתוכנית הבריחה בתנאי שאחיו ,ר' מרדכי
מבילגוריי ,ששהה אז בעיירה בריזשאן 564,יצטרף אליו .ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו 565כי בתחילה ר'
מרדכי מבילגוריי היסס מלהגיע לפרמישלאן כיוון שלא רצה לחדול מפעילותו למען הפליטים,
אולם מ' יחזקאלי הביא גירסה אחרת מפיו של ר' מרדכי מבילגוריי' 566:יום אחד הגיע אלי
לבריזשאן שליח מיוחד שהביא אתו פתקא כתובה בעצם כתב ידו של אחי .בפתקא היה כתוב
שהאדמו"ר מבקש ממני לעבור בהקדם לפרמישלאן .הסכמתי כמובן'.

567

ר' מרדכי מבילגוריי הגיע

לפרמישלאן ומאותו רגע נשאר עם אחיו ,ר' אהרן רוקח מבלז ,עד הגיעם לארץ .ר' אהרן רוקח עזב
את פרמישלאן עם אחיו ועם שני מלווים נוספים ביום האחרון של חנוכה שנת תש"ב( ,ב' טבת
תש"ב)22.12.1941 ,

ד .3.3.סיפורים על תקופת פרמישלאן

568

הסיפורים מתקופת שהותו של ר' אהרן רוקח בפרמישלאן קשורים ברובם למתרחש לאחר
הכיבוש הגרמני .חייו של אדמו"ר בלז בפרמישלאן תחת השלטון הסובייטי עברו בשקט ,יחסי,
וללא ארועים מיוחדים .בכל זאת מצאתי לנכון להביא שני סיפורים מהתקופה הסובייטית כדי
להבליט את השינוי הדרמטי שחל בדמותו של ר' אהרן רוקח אחרי כיבוש פרמישלאן בידי
הגרמנים.
סיפור אחד מובא בספרו של מ' יחזקאלי מפי 'עד ראיה מנאמני חסידי בלז' ומתאר את תקופת
הימים הנוראים בין ראש השנה ליום כיפור שנת תש"א (א-י תשרי תש"א ,12 - 3 ,באוקטובר
:)1940

569

 563יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .28
 564שמה בפי היהודים של העיירה בז'ז'ני ( ,)Brzeżanyמחוז טרנופול ,גליציה המזרחית ,כארבעים ק"מ
מפרמישלאן.
 565לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צו.
 566יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .30 – 29
 567י' קלפהולץ כתב גירסה שונה לחלוטין לפיה בברזאן לא היו יהודים רבים 'והמצב היה שם בכי רע' .עוד
כתב י' קלפהולץ כי ר' מרדכי מבילגוריי כתב לאחיו ,ר' אהרן רוקח ,מכתב בו ביקש לרחם עליו ולהעבירו
לפרמישלאן וכמו כן ביקש מכל החסידים שעברו בברזאן לספר לאחיו ,ר' אהרן רוקח ,על מצבו ושהוא מבקש
לעבור לפרמישלאן .י' קלפהולץ אף נקב בשמותיהם של שני חסידי בלז ,יוסף קנובליך וראובן וולקן ,שביקרו
אצל ר' מרדכי מבילגוריי בברזאן והעבירו את בקשתו לר' אהרן רוקח בפרמישלאן .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי
תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעח.
 568הסיפורים על תקופת פרמישלאן התפרסמו גם בגליונות אור הצפון ,ל"ח ,שבט ,תשע"ב ,עמ' ס-עח; ל"ט,
אדר ,תשע"ב ,עמ' מד-נה.
 569יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .24

- 258 -

אותם הימים הנוראים בפרמישלן לא אשכח לעולם .הקהל היה מצומצם מאד ,לפי
ההשגות שלנו בבלז .האדמו"ר נהג כמנהגו לכל סידוריו מבלי כל שינוי .אפילו נוסח
השיחות אצל ה"שולחן" לא נשתנה" .שטופט זיך נישט" (לא להידחק) – התחנן
האדמו"ר בפנינו ,אם כי הדוחק לא היה גדול כלל וכלל ,ואולי השתררה צפיפות זו
בבית המדרש של פרמישלן מכל אלה הנפשות הצמאות שהתגעגעו מרחוק
להסתופף בצילו של האדמו"ר ,לרוות צמאונם ולרפאות את שברם בדברי התורה
והחסידות ,שיצאו מפיו הקדוש .בית בלז התנהל בפרמישלן בהצנע ובזהירות
מרובה .מפה לאוזן סיפרו המקורבים כי היו כמה מקרים שקצינים יהודים של
"הצבא האדום" נכנסו בחשאי לחדר האדמו"ר ,הם התוודו על מצבם וביקשו ברכה
מאת הצדיק.
סיפור זה מציג את ר' אהרן רוקח כמי שדבק במנהגיו מימי החצר בבלז ,מבלי לחרוג מהם כמלוא
הנימה .תכונה זו שלו ,שכבר הוזכרה קודם ,מבטאת את גדולתו כמנהיג שמבקש לנסוך בקהל
חסידיו בטחון ולהעביר להם מסר שחצר בלז – על אף גלותה – היא אי של יציבות .כמו כן מתאר
הסיפור את גדולתו ופרסומו שגרמו לקצינים יהודים בצבא האדום לבקש את ברכתו .בעשותם כך
הם הסתכנו בגילוי יהדותם 570,אולם העובדה שהם נמצאים בקרבתו של מנהיג כל כך נערץ גברה
על החשש והם באו ,אם כי בחשאי ,לקבל את ברכתו.
עם זאת יש כאן ,שוב ,רמז לניתוקו של ר' אהרן רוקח מהמציאות שסביבו .ניתוק זה מתבטא
בדבריו 'שטופט זיך נישט' שהתאימו לצפיפות ולדוחק בבלז אך לא למספר החסידים שהיו
בפרמישלאן .נראה שהמספר היה ער לעניין זה ,שכן הוא ממהר להסביר כי אמנם הדוחק לא היה
גדול אך אולי בבית המדרש היתה צפיפות של נשמות אלה שלא הגיעו לפרמישלאן והתגעגעו
מרחוק .הסבר זה מייחס לר' אהרן רוקח יכולת ראיה מופלאה בעזרתה הוא 'רואה' גם את
ההמונים שלא הגיעו ומתייחס אליהם בדבריו .הסיפור ממשיך את המסורות החסידיות על ר'
אהרן רוקח טרום המלחמה ,מנהיג כריזמטי וצדיק שנחן ביכולות מופלאות.
סיפור שני הוא מעין הדגמה של הסיפור הראשון:

571

פעם כשישב מרן בסעודה שלישית בא קצין מנ.ק.וו.ד .הוא עמד והסתכל על מרן
ועל הסובבים אותו .פחד נורא נפל על כל הקהל ,אבל מרן נהג כדרכו בלי שניכרו
עליו אותות התרגשות .אחרי ברכת המזון ספרו זאת למרן ,אבל הוא לא הגיב כלל.
 570י' ארד כתב כי יהודים ששרתו בצבא האדום הסתירו את זהותם היהודית מחשש לאנטישמיות שכן הצבא
האדום היה נגוע באנטישמיות מאז  .1827ראו :י' ארד ,בצל הדגל האדום :יהודי ברית המועצות בלחימה נגד
גרמניה הנאצית ,תל אביב ,2008 ,להלן :ארד (דגל ,)2008 ,עמ' .36 ,31
 571קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעב-שעג.
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מקורביו טיכסו עצה כיצד לברוח להינצל מידי הקצין ,אבל מרן התפלל מעריב
כהרגלו ,הבדיל על הכוס וביקש לשיר "המבדיל" ו"אליהו הנביא" .הקצין עמד כל
העת ההיא והסתכל על הנעשה .אחרי ההבדלה ביקש מרן לשאול אותו מה רצונו,
וענה שהוא רוצה לדבר עם מרן ביחידות .השיב מרן שלכך אינו מסכים ,אלא אם
כן יישאר יהודי נוסף בחדר ,הקצין הסכים ,נכנס לחדר וסיפר שהוא נכד לצדיקי
טשרנוביל ,ואמו ביקשה שיסע לפרמישלן לראות את הרבי מבעלז .הוא סיכן את
חייו ,כי לפי החוק אסור לו לעבור ממחוז למשנהו ללא רשיון ונסע לפרמישלן כדי
לקיים את מצוות אמו.
בסיפור זה מצויים מאפיינים של סיפור מתח .הקורא מלווה את נקודת מבטו של המספר שעיניו
מביטות חליפות על הקצין ,על ר' אהרן רוקח ועל קהל הסועדים :הקצין עומד ומתבונן ,ר' אהרן
רוקח מברך ומתפלל ,הקהל חרד ,מישהו מהמקורבים מספר לר' אהרן רוקח על הקצין ,הוא
מתעלם ,מקורביו מסתודדים ומטכסים עצה כיצד להימלט ,ר' אהרן רוקח מתעלם וממשיך
להתפלל.
הקצין העומד ללא נוע בתוך קהל היושב אל שולחנות הסעודה השלישית יוצר אפקט מאיים.
שתיקתו הממושכת מעצימה את הפחד והמתח .אחרי ההבדלה מגיע הרגע הדרמטי בו ר' אהרן
רוקח שולח שליח לקצין לשאול מה רצונו .תשובתו של הקצין מגבירה את המיסתורין בדמותו
ומעצימה עוד יותר את המתח והחרדה מפני הבאות .הפגישה בין ר' אהרן רוקח לקצין,
המתקיימת בנוכחות יהודי נוסף עלום שם (האם הוא המספר?) היא שיאו של הסיפור .התעלומה
נפתרת והמתח מתפוגג .קצין הנ.ק.וו.ד המאיים מתגלה כיהודי ,בן לשושלת חסידים מפורסמת ור'
אהרן רוקח מתגלה כמנהיג נערץ .למעשה ,לפנינו סיפור עם פואנטה ,כלומר ,סיפור מתהפך.
הקוראים או השומעים שרויים בפחד המתפוגג עם הגילוי המופלא על זהותו של הקצין.
הסיפור מציג את תכונותיו של ר' אהרן רוקח כמנהיג חצר חסידית :הוא ירא שמים ,שומר על
שלוותו גם בזמן סכנה ,נוסך בטחון בחסידיו ,מפורסם ונערץ .כדאי לציין כאן כי בעתיד פרסומו
יעמיד אותו בסכנה שכן הנאצים חיפשו במיוחד את המנהיגות הרבנית והחסידית.
הנסיון לשמר את דמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות מופלאות ניכר גם באפיזודה קצרה
המתייחסת לקרב על פרמישלאן לפני כיבושה בידי הגרמנים:

572

באחת ההפצצות נפלה פצצה על בית שהיה קרוב לדירת מרן .הבית רעד כולו
מעצמת ההפצצה והפחד הלך וגבר .מרן אמר את שני הפסוקים "לישועתך קיויתי

572

שם ,עמ' שעד; לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צד.
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ה'"(בראשית ,מט ,י"ח)" ,נפשי לה' משומרים לבוקר" (תהילים ,קל ,ו) בנוסח הניגון
שלפני "כל נדרי" ובחמלת ה' פסקו ההפצצות.
אפיזודה זו מתארת סיטואציה מטילת אימה בה פצצה נופלת ליד הבית בו שהה ר' אהרן רוקח.
הוא לא נמלט מהבית אלא המשיך בתלמודו כשהוא מצטט פסוקים המביעים את בטחונו בחסדי
שמים .הסיפור מתאר את אמונתו העמוקה בה' ,ורומז על יכולתו להשפיע על המציאות ולשנותה.
אמנם המספר אומר כי ההפצצות פסקו בחסדי שמים ,אולם הקורא מקשר את אמירת הפסוקים
להפסקת ההפצצות וכך הופכת אפיזודה זו לסיפור שבח על יכולתו של ר' אהרן רוקח לחולל
מופתים.
עם כניסת הגרמנים לפרמישלאן ,וההסלמה בעיר ,דמותו של ר' אהרן רוקח הולכת ונחלשת.
המנהיג הנערץ ,הצדיק בעל היכולות המופלאות מתגלה כאחד האדם ,והסדקים שניבעו בדמותו
הופכים לשבר של ממש ,כפי שמסופר בסיפור הבא:

573

חסידים מספרים כי ר' משה (בנו הבכור של ר' אהרן רוקח – ע.נ ).חש וחזה את
האסון המתרגש ובא  .בימים הראשונים של הכיבוש הנאצי הוא הפציר באביו
האדמו"ר מבלז ולא הרפה :טאטע ,תתפלל לקרוע את רוע גזר הדין! תתפלל
למפלתו של היטלר ימח שמו וזכרו ושמפלתו תבוא במהרה לעינינו תיכף ומיד.
התאנח הצדיק מבלז ואמר :הכל בידי שמים ואין עצה כנגד רצון הבורא .גזירה
היא מלפניו...אבל סופו של הרשע נחרץ מפלתו בוא תבוא! אבל ר' משה עמד בשלו
ולא פסק מלהתחנן בפני אביו :טאטע מובטח אני שבידך לקרב את מפלתו של אותו
רשע.
הסיפור פותח במשפט 'חסידים מספרים' ,כלומר זהו סיפור שסופר על ידי הרבים ,שהתגלגל בין
חסידי בלז .מחד גיסא הוא מסופר על ידי מספר או מספרים יודעי כל (בגוף שלישי) אך מאידך
גיסא אנו קוראים את דברי הבן המצוטטים ,כלומר בגוף ראשון .קולו של הבן המתחנן אל אביו
מדגיש בפני הקורא ,או השומע ,את תחושת האסון המתקרב ואת אזלת ידו של הצדיק הנאנח,
המקבל את הארועים כגזירה משמים .הבן בטוח ביכולתו של אביו לחולל מופתים ולשנות את
המציאות אולם כל שהאב יכול לעשות הוא להתנבא כי המפלה תבוא ,נבואה שלנוכח חולשתו
הופכת לחסרת משמעות .אמונתו של הבן בכוחו של האב כה גדולה עד כי הוא איננו מוותר
וממשיך להתחנן .זהו סיום לסיפור טראגי שהמספר והשומעים או הקוראים יודעים את סופו
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המר .הבן ,ר משה ,נספה במוות נורא בידי הנאצים וייתכן שדברי הצדיק מבלז מרמזים ,אולי ,על
ידיעתו את העתיד לקרות ועל תקוותו לניסים שיבואו .הסיפור מסתיים בנקודה זו ,הקורא איננו
יודע מה השיב ר' אהרן רוקח לבנו על תחנוניו החוזרים.
הדברים שלא נאמרו ,כמו גם הדברים שנאמרו מפי ר' אהרן רוקח מעידים על השבר הגדול בדמות
הצדיק .אל מול מציאות הרת סכנות נעלמו יכולותיו הפלאיות של הצדיק .הצדיק אינו יכול
להושיע ומעתה חל מהפך בדמותו .ממנהיג כריזמטי הוא הופך לאדם נרדף ,ומצדיק המחולל נסים
הוא הופך לדמות פסיבית הנתונה לרחמי שמים .סיפור זה הוא ,לדעתי ,סיפור מפתח בסימון
השבר בדמות הצדיק שכן קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה ,מתקופת פרמישלאן ועד
הגעתו לישראל ,מאופיינים בשבר זה .ר' אהרן רוקח הופך מגיבור השולט על גורלות של אחרים,
לאנטי גיבור שגורלו נתון בידי אחרים ונשלט על ידי ארועים חיצוניים .אדמו"ר חצר בלז מצוי
בגלות כפולה ,גם גיאוגרפית וגם רוחנית .הוא עזב את החצר בבלז ,ויכולותיו הפלאיות עזבו אותו.
השינוי בתפיסת דמותו של ר' אהרן רוקח מודגם גם בסיפור הבא:

574

ביום הראשון לכיבוש פרמישלן יצאו הקלגסים הגרמנים לחפש אחרי יהודים כדי
להובילם לעבודת כפיה בזויה ומשפילה ולהתעלל בהם .תוך החיפושים האלה חדרו
הרשעים לבית שבו היה מתגורר הצדיק מבלז .האוקראינים הפורעים הצביעו על
הבית הזה .הצדיק שכב חולה במיטה והיה נרגש מאד למעשי התעתועים האלה.
הרשעים התפרצו לבית בצווחות איומות אבל קרה הנס (הדגשה שלי – ע.נ).
והצדיק שכב במיטתו בחדר לפנים מחדר ,ואילו בחדר הראשון עמד על משמרתו
משמרת הקודש ,ר' יהושע זינגר ,מחשובי החסידים ונאמני ביתו של האדמו"ר.
משראו החיילים הגרמנים המשתוללים את היהודי בעל הדרת הפנים בטחו כי זהו
ה"וואנדער-ראבינער" ("צדיק" – בגרמנית) והם התנפלו עליו בחימה שפוכה,
זרקוהו מכל מדרגות הבית והכוהו מכות אכזריות" .אשרי ,שזכיתי להיות הפעם
כפרתו של הרבי" התנחם החסיד ר' יהושע זינגר וקיבל באהבה את יסוריו.
הסיפור מתאר את המציאות הכאוטית בימים הראשונים של כיבוש פרמישלאן ,עת גרמנים
ופורעים אוקראינים התעללו ביהודים .גיבור הסיפור הוא ר' יהושע זינגר ,שלמעשה הגן בגופו על
ר' אהרן רוקח ובזכותו ניצל האדמו"ר מבלז מנחת זרועם של הגרמנים .הנס היה שהגרמנים טעו
לחשוב שר' יהושע זינגר הוא הרבי מבלז והפליאו בו את מכותיהם .זהו נס ראשון בשרשרת הנסים
המשובצים בקורות חייו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה .דבריו של ר' יהושע זינגר מעידים על
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ההערצה לה זכה האדמו"ר מבלז שחסידיו היו מוכנים להקריב גופם בעבורו .גם בחולשתו ובחוסר
האונים שלו ,ר ' אהרן רוקח הוא המנהיג האהוב והנערץ שחסידיו רואים בו את מהות קיומה של
חצר בלז.
סיפור הקרבה דומה מספר י' קלפהולץ 575על ר' ישעיה ראווער ,אחד הנכבדים שבחסידי בלז
וממקורביהם של ר' יששכר-דב רוקח ושל ר' אהרן רוקח:

ר' חיים-שלמה פרידמן מספר שרבי ישעיה סבל הרבה בפרמישלן .הגרמנים
הרשעים ימ"ש חיפשו את כ"ק מרן מהר"א ונודע להם שהוא נמצא בפרמישלן .יום
אחד הגיעו לדירת רבי ישעיה ושאלו אותו על הרבי מבעלז .ענה רבי ישעיה ואמר:
"אני הוא הרבי" .הוא עשה זאת בכוונה מפורשת כדי להציל את חיי מרן שלא
יחפשו אחריו עוד .מיד תפסו את רבי ישעיה ,הרביצו לו מכות אכזריות והשליכו
אותו ארצה ממקום גבוה מאד וכמעט שנשברו עצמותיו .פצוע ושותת דם חזר רבי
ישעיה לדירתו ,וכתוצאה מהעינויים האכזריים חלה במחלת השיתוק ותוך יסורים
גדולים וממושכים נפטר בשנת תש"ב.
זהו סיפור גבורה על חסיד המתחזה לרבו כדי להצילו מיד הגרמנים ,ובסופו של דבר משלם בחייו.
ר' אהרן רוקח איננו נוכח כלל בזירת ההתרחשות ,מה שמעצים את גבורתו של ר' ישעיה ראווער.
הוא יכול היה לומר לגרמנים כי הרבי לא נמצא וכי איננו יודע היכן הוא ,אך הוא בחר להודות כי
הוא הרבי מבלז ולספוג את המכות שהיו מיועדות ,למעשה ,לר' אהרן רוקח .הסיפור מדגים את
הסכנה המוחשית בה היה נתון ר' אהרן רוקח ,שיכול היה לסיים את חייו כמו ר' ישעיה ראווער.
סיפור זה ,כמו הסיפור הקודם ,מדגים את ההערצה לה זכה ר' אהרן רוקח מחסידי בלז שהיו
מוכנים להקריב עצמם למענו ואף עשו זאת בפועל ושילמו בחייהם.
גם בנו של ר' אהרן רוקח שילם בחייו על דאגתו לאביו ,כפי שמספר מ' יחזקאלי:
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על נסיבות חטיפתו (של ר' משה – ע.נ ).סיפרו האנשים ,כי הפורעים האוקראינים
המקומיים הוליכו את הגרמנים לבית הכנסת וגם בהזדמנות זו האיצו בגרמנים
לחפש את הצדיק המסתיר את עצמו .כאשר שמע על כך ר' משה רוקח הוא נבהל
עד מאד ורץ החוצה בזעקה נואשת" :וואו איז דער טאטע?" ("איפה אבא?") ברגע
זה חטפוהו המרצחים והשליכוהו לתוך הלהבות.
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לנוכח הסכנה שארבה לר' אהרן רוקח מידי הגרמנים והאוקראינים גם יחד ,עשה ר' משה טעות
שעלתה לו בחייו :הוא יצא החוצה לחפש את אביו ואז נתפס והושלך לבית הכנסת שהוצת .שני
הסיפורים על ר' משה מציגים את הקשר המיוחד שהיה לו עם אביו ,שאותו אהב מאד ,האמין בו
בכל מאודו ולבסוף מת מוות אכזרי בשל דאגתו לו.
קריאה חתרנית של סיפור עצוב זה תחשוף בין השיטין נימה אפולוגטית למבצע ההצלה של ר'
אהרן רוקח שכן ,ר' משה ,בנו הבכור של ר' אהרון ,היה אמור לרשת את אביו בהנהגת חצר בלז.
מותו סימן את קיצה האפשרי של חצר בלז וחיזק ביתר שאת את ההכרח למלט את ר' אהרן רוקח
מידי הנאצים .הוא סימל את עתידה של החצר ,את האפשרות היחידה של כינונה מחדש .הצלתו,
לכן ,היתה ענין קיומי .חסידות בלז לא יכלה לקבל את הסיכון שבהישארותו באירופה ,שכן היה
זה סיכונה של החצר כולה .העובדה שר' אהרן רוקח הפך להיות סמלה ותקוותה של חסידות בלז,
מעצימה את השבר הגדול בדמותו כצדיק וכמנהיג ויחד עם זאת מדגישה את דבקותם של חסידיו
בו .גם במצבו האומלל הם רואים בו את מנהיגם ,האיש אשר ימשיך את קיומה של חצר בלז.
כאמור ,ר' משה רוקח מצא את מותו בשריפה שהציתו הגרמנים ברובע היהודי ובבית הכנסת.
אביו ,שהה באותה עת בדירה בקרבת מקום ,כפי שמספרות המסורות מבית בלז:
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[ ]...בדירתו של מרן היו גם שני החסידים הגדולים רבי ישעיה ראווער ורבי יוסף
גולד ששמרו עליו כעל בבת עיניהם .הם עמדו ליד מיטתו כי מחמת חולשתו הוכרח
לנוח ,לכן לא ברחו בשעה שראו את הלהבות מרחוק .לצאת החוצה היתה זו סכנה
מפני החטיפות ,אבל הרשעים עברו מבית לבית ,הוציאו את כל האנשים והעלום
על משאיות .אחריהם הלכו האוקראינים גזלו וחמסו את כל רכוש היהודים
מהבתים .בבואם לחדרו של מרן ביקשו מהם שני החסידים רחמים שיעזבוהו
לנפשו ,ואמנם קרה נס (ההדגשה שלי – ע.נ ,).והם יצאו לדרכם .אבל כעבור מספר
רגעים חדרו לחדר קבוצה נוספת אשר לא נענתה לבקשתם ,הוציאו אותם מן הבית
והעלום על משאית ,ומרן נשאר לבדו .כת הגזלנים שנכנסו אחריהם לחדר הוציאו
משם כל אשר מצאו ,אפילו את נעליו של מרן לא השאירו .הבחורים המשמשים
ישראל מענדל מפשעווארסק ,ושלום קאהל מסקאהל הי"ד הסתתרו עד אותה עת
במחבוא .עתה הבינו כי מרן נשאר לבדו ,יצאו מהמחתרת ובמסירות נפש הלכו
לביתו ,הלבישוהו בזריזות כי ראו שכבר אחזה האש בקירות הבית ,ויצאו אתו
מהבית בלי נעלים לרגליו .הרשעים בראותם אותם רצים ,זרקו אחריהם אבנים,
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אך בחסדי ה' (ההדגשה שלי – ע.נ ).לא אירע דבר .עלה בידם להימלט לשכונה
אחרת אשר שם לא שלטו עדיין ידי המרצחים.
סיפור זה הוא וריאציה נוספת על גבורה והקרבה למען ר' אהרן רוקח מבלז ,אולם יש בו החרפה
של הסכנה שבה הוא היה נתון .בסיפורים הקודמים ,הפורעים לא הגיעו אליו כלל ואילו בסיפור
זה הם נכנסים לחדרו של ר' אהרן רוקח ,אולם משום מה ,נענים לבקשת שני החסידים ואינם
פוגעים בו .כיוון שאין הסבר הגיוני להתרחשות זו ,היא מסומנת כ'נס' .דבר זה יאפיין את סיפורי
ההצלה העתידיים של ר' אהרן רוקח.
כאשר האוקראינים עוזבים את הבית ונדמה שהסכנה חלפה ,הם שבים ושוב מתרחש נס ,שכן הם
מגרשים את שני החסידים ,בוזזים את הבית אך מניחים לר' אהרן רוקח השוכב במיטתו .בנקודה
זו מגיע הסיפור לסיטואציה דרמטית בה ר' אהרן רוקח נותר לבדו בדירה שמתחילה לבעור והוא
שוכב במיטתו חלש וחסר אונים .לולא חילצו אותו שני משמשיו הוא היה מוצא את מותו בדומה
לבנו ר' משה .משמשיו מלבישים אותו וממלטים אותו מהדירה ואז מתרחש נס שלישי ,האבנים
המושלכות לעברו אינן פוגעות בו והמשמשים מצליחים להביאו לשכונה אחרת.
בסיפור זה יש רמזים מטרימים לסיפורי ההצלה העתידיים :תיאור מנוסתו מהדירה של ר' אהרן
רוקח עם בגדיו בלבד ללא נעליו שנשדדו על ידי האוקראינים מרמזת על העליבות בהופעתו
החיצונית אשר תהיה אחד המאפיינים בתיאורי הסיפורים אודותיו .סיפור חילוצו מהדירה
שהחלה בוערת ,הוא סיפור מטרים לסיפורים נוספים על מנוסתו ,הנקשרים למקומות שונים
בנתיב בריחתו .העובדה שהאוקראינים לא פגעו בו ,אלא שדדו את חפציו בלבד היא רמז מטרים
לפן החומרי במבצע ההצלה ,שהיה כרוך בעלויות אדירות של כסף.

ד .4.הבריחה מפרמישלאן לווישניץ( 22-23.12.1941 :ב-ג טבת ,תש"ב)
הרעיון להעביר את ר' אהרן רוקח מפרמישלאן מערבה לוישניץ המצויה בשטחי הגנרלגוברנמן עלה
בדעתו של ח"ש פרידמן 578,חסיד בלז ,לאחר ששמע על הפוגרום שהתרחש בפרמישלאן ב15.7.941-
ועל מותו בשריפה של ר' משה רוקח .מבצע ההעברה היה מסוכן ,שכן הגרמנים הוציאו חוק על פיו

 578ח"ש פרידמן ,לא אמות כי אחיה ,אנטוורפן ,תשמ"ז ,להלן :פרידמן (אחיה ,תשמ"ז) ,עמ' פג ,וראו גם :לנדוי
ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צז .י' קלפהולץ כתב כי ח"ש פרידמן עסק רק בגיוס הכסף ,ראו :קלפהולץ
(אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעט .ח"ש פרידמן (? –  ,)1985חסיד בלז ,פעל להצלתם של יהודים רבים
במהלך השואה ,ונמנה עם פעילי מבצע ההצלה של ר' אהרן רוקח .על ח"ש פרידמן ראו :פרידמן (אחיה,
תשמ"ז) ,עמ' יד -יז .לפי גירסת מ' יחזקאלי היוזמה להברחתו של ר' אהרן רוקח מפרמישלאן לוישניץ היתה של
ר' זליג שכטר' ,אחד מנכבדי חסידי בלז' שהתגורר בוישניץ ,ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .29
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כל מי שיגיע משטחי הכיבוש המזרחיים ייחשב לקומוניסט ויוצא להורג ללא משפט 579.העיירה
וישניץ נבחרה בשל השלווה היחסית ששררה בה .לפי דברי ח"ש פרידמן' 580היהודים נצטוו לשאת
טלאי צהוב על בגדיהם ,אולם לא נראו בה גרמנים ,והיהודים חיו את חייהם בשלווה כמו לפני
המלחמה' .לדבריו של ח"ש פרידמן הגרמנים לא נראו בווישניץ כיוון שבעיירה לא היתה תחנת
רכבת והגישה אליה התאפשרה באמצעות עגלות

בלבד581.

ח"ש פרידמן העלה את הצעתו במכתב 582שהגיע לשני חסידי בלז ,ר' ישעיהו ראווער ור' יוסל'ה
ירוטשובר 583.הם שללו את התוכנית 'כיון שלפי הבנתם לא יסכים הרבי להשאיר את משפחתו
ולעבור לבדו לוישניץ כפי שהתחייב מאופן התוכנית' .אולם ר' אהרן רוקח הביע את הסכמתו
המיידית לתוכנית.

584

מקורביו של ר' אהרן רוקח העלו מספר רעיונות כיצד להעבירו מפרמישלאן לווישניץ .1 585:לשלוח
מבוכניה אמבולנס של הצלב האדום עם רופא ולהעביר בו את ר' אהרן רוקח מבלז כאילו הוא
חולה קשה 586.תוכנית זו נפלה בגלל החשש מהביקורות במעברי הגבול .2 .לשחד שני קצינים
גרמניים שיעבירו את ר' אהרן רוקח במכוניתם .פעילי ההצלה יצרו קשר עם שני שוטרים גרמנים
והסכימו על תשלום של ששת אלפים זלוטי .גם תוכנית זו ירדה מן הפרק בשל החשש להפקיד את
הרבי בידיים גרמניות' ,שכן השוטרים יכלו להבין שמדובר כאן באישיות יהודית ראשונה במעלה
ועלולים היו לעשות את הגרוע ביותר'.

587

 .3לרתום את שלמה (סאלו) גרייבר 588מגטו בוכניה

שניהל סדנה בה הועסקו כאלפיים מיהודי הגטו בעבודתו שונות עבור הנאצים .במסגרת עבודתו
 579פרידמן (אחיה ,תשמ"ז) ,עמ' פג וראו גם :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעט .ואכן המוטו
המרכזי בתעמולה הגרמנית עם הפלישה לברה"מ היה המאבק ביודו-בולשביזם .במסגרת זו הוגדרה המפלגה
הקומוניסטית כאויבתה של גרמניה ,וראו גם :ארד (ברה"מ ,תשס"ד) ,עמ' .171 ,169
 580פרידמן (אחיה ,תשמ"ז) ,עמ' פג-פד; וראו גם :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צו.
 581דברים אלה אינם מתיישבים עם המידע ההיסטורי על מצבם הרע של יהודי העיר תחת הכיבוש הגרמני
וראו בנושא זה סעיף ד 1.5.בעמ'  276בעבודה זו.
 582פרידמן (אחיה ,תשמ"ז) ,עמ' פד.
 583השניים נמנו עם חבורת היושבים בבלז והיו ממקורביו של ר' אהרן רוקח .ראו עליהם :קלפהולץ (גדולי,
תשל"ד) ,עמ' שב-שיח.
 584פרט זה אינו מופיע בספריהם של לנדוי ואורטנר ,מ' יחזקאלי וי' קלפהולץ .החלטתו של ר' אהרן רוקח
להציל את עצמו ,ולהשאיר מאחור את משפחתו הענפה מעוררת סימני שאלה באשר לדמותו כאדם נעלה.
ייתכן שזו הסיבה בגללה בחרו הכותבים החסידיים מבית בלז להתעלם מהחלטה זו .גם ח"ש פרידמן ,שהביא
את הדברים ,התייחס לעובדות בלבד ,מבלי לתת דעתו למשמעותן .החלטתו של ר' אהרן רוקח לברוח
מפרמישלאן מנוגדת לדברים שכתב א' אדלר לפיהם 'הרב מבלז היה האחרון שרצה להציל את נפשו' .ראו:
אדלר (היה ,תשכ"א) ,עמ' .82
 585לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צז; פר ידמן (אחיה ,תשמ"ז) ,עמ' פה; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-
תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעח.
 586התוכנית היתה לחבוש את ראשו וגופו של ר' אהרן רוקח כדי להקשות על זיהויו.
 587פרידמן (אחיה ,תשמ"ז) ,עמ' פה.
 588שלמה גרייבר היה לפני המלחמה איש מכירות בבוכניה ,נשוי  +שניים .נרצח בכלא מונטלופיך בקרקוב.
המידע עליו נלקח מתוך דף עד שמילאה עליו נכדתו  Adeles Goldstoneביד ושם .פריט מס'  7170882באתר
יד ושם  .http://www.yadvashem.org.ilעל הסדנאות שניהל בגטו בוכניה ראוJ. Tydor Baumel-Schwartz, :
 Buffalo Bill from Bochnia, Oregon, 2009להלן :תידור-באומל (בוכניה ,)2009 ,עמ'  .91 – 90לפי י' תידור
באומל ,גרייבר נרצח בסוף אוגוסט .1942
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התלווה גרייבר לנאצים שהחרימו חומרי גלם מבתי חרושת יהודים בשטחי הכיבוש במזרח.
התוכנית היתה שהוא יסיע את ר' אהרן רוקח במכוניתו .גרייבר הסכים לתוכנית אולם חזר בו.

589

לבסוף גויס אציל פולני 590שתמורת סכום של עשרת אלפים זלוטי 591היה מוכן להעביר את ר' אהרן
רוקח מפרמישלאן לוישניץ .לפי לנדוי ואורטנר 592האציל הפולני הגיע לפרמישלאן ביום האחרון
של חנוכה תש"ב ,ב' טבת תש"ב 22.12.1941 ,ועזב את העיר בשעות הלילה כאשר במכוניתו
נוסעים ר' אהרן רוקח ,אחיו ר' מרדכי מבילגוריי ושני הגבאים ר' דוד געצילס ור' נחמן הירש.

593

באותו לילה הם עברו את לבוב ,מרחק של  46ק"מ מפרמישלאן ואז החלו לנסוע לכיוון העיר
פשמישל ,המצויה כ 110-ק"מ דרומית-מערבית ללבוב .אחריה הגיעו לטרנוב המצויה במרחק של
 175ק"מ מערבה מפשמישל .בנסיעה הלילית מפרמישלאן לטרנוב הם עברו יותר מ 300-ק"מ ,עד
אשר ליד טרנוב המכונית התהפכה,

594

התרסקה ,נוסעיה נלכדו תחתיה אך הם הצליחו להיחלץ

בכוחות עצמם .האציל הפולני הלך ברגל לטרנוב להזעיק עזרה והשאיר את נוסעיו הפצועים
במקום התאונה .בעל עגלה יהודי שעבר במקרה במקום לקח את הפצועים לפונדק ליד טרנוב
שהיה בבעלות יהודית ,שם רחצו את פצעיהם והזעיקו רופא יהודי ,ד"ר יהושע הנדלר ,מגטו טרנוב
שיטפל בהם.
הידיעה כי ר' אהרן רוקח מבלז נפצע בתאונה והוא שוהה בפונדק בקרבת טרנוב ,נפוצה חיש מהר
בקרב יהודי טרנוב .אחדים מהם התחמקו מהגטו ,באו לדרוש בשלומו של הרבי מבלז ולמחרת
היום דאגו למכונית שתיקח אותו ואת מלויו לווישניץ .מכוניתו של האציל הפולני נשארה
מרוסקת בצידי הדרך והוא עצמו לא חזר .ר' אהרן רוקח הגיע עם מלוויו לווישניץ ב.23.12.1941-

 589פרידמן (אחיה ,תשמ"ז) ,עמ' פה.
 590ח"ש פרידמן כתב כי אותו פולני הוביל את הדואר מדי יום לגליציה המזרחית .ראו :פרידמן (אחיה,
תשמ"ז) ,עמ' פה .על פי גרסה אחרת ,המופיעה אצל מ' יחזקאלי וב' לנדוי ונ' אורטנר ,נוהל מו"מ עם שני
פולנים ,הראשון קיבל כסף אך לא עשה דבר ,השני ,אציל פולני ,ביצע את המשימה במכונית הצבאית שקיבל
מהגרמנים במסגרת תפקידו כמשגיח על היצור החקלאי של האיכרים הפולנים .ראו :יחזקאלי (הצלת,)1960 ,
עמ'  29וכן לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז ,עמ' צט).
 591על פי מ' יחזקאלי שולם לאציל הפולני סכום של חמישים אלף זלוטי תמורת העברתם של ר' אהרן רוקח
ואחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,מפרמישלאן לווישניץ .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .29על המאמצים לגיוס
הכסף ראו :ח"ש פרידמן (אחיה ,תשמ"ד) ,עמ' פה-פז.
 592לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צח .י' קלפהולץ כתב כי היה זה ביום השביעי של חנוכה תש"ב ראו:
קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעט.
 593ראו עליהם :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,עמ' שמא-שמח ,שסא .השניים נתפסו ונרצחו בקרקוב באקציה
שהתרחשה ב . 28.10.1942-ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קז.
 594על התאונה ליד טרנוב ראו :יחזקאלי( ,הצלת ,)1960 ,עמ'  ;33 – 32לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צח-
צט; ח"ש (אחיה ,תשמ"ז) ,עמ' פז; קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעט-שפ.
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ד .1.4.סיפורים על הבריחה מפרמישלאן
ארועי הנסיעה מפרמישלאן לטרנוב מופיעים בספרו של מ' יחזקאלי כסיפור בגוף ראשון והם,
למעשה ,ציטוט עדותו של ר' מרדכי מבילגוריי ,שנמסרה עם הגעתו לארץ בשנת .1944

595

ב' לנדוי ונ' אורטנר שיבצו בתוך סיפורם חלקים מעדותו של ר' מרדכי מבילגוריי ,אך לא הביאוה
בשלמותה כפי שעשה מ' יחזקאלי .בחירה זו יצרה שוני בעמדת המספר ,ופעמים השפיעה על
האינפורמציה המובאת בסיפורים .לכן ,בדיון על סיפור הבריחה מפרמישלאן ,בחרתי להציג זו
מול זו את הגירסאות המופיעות בספריהם של ב' לנדוי ונ' אורטנר לעומת זו של מ' יחזקאלי תוך
עמידה על ההבדלים ביניהן .בשל אורכו של סיפור הבריחה חילקתי אותו לסיפורי משנה בהתאם
למקום ההתרחשות .סיפור התאונה מחולק גם הוא לשני חלקים בשל אורכו .1 :התאונה
 .2הארועים שהתרחשו לאחריה.
מ' יחזקאלי פתח את הפרק העוסק בבריחה מפרמישלאן במשפט' 596:בריחת הרבי מבלז
לפרמישלן היתה כרוכה במעשי נסים' .המספר האחרון ,מ' יחזקאלי ,מתערב בסיפורו של ר'
מרדכי מבילגוריי (המספר העד) ומביע את דעתו על הארועים המסופרים.

597

להלן שני נוסחיו של סיפורו של ר' מרדכי מבילגוריי:
נוסח יחזקאלי:

598

הנסיך הפולני שהיה צריך להעביר את האדמו"ר לא הסכים

לקחת אותי אתו .לפי בקשת האדמו"ר הובטח לו תשלום נוסף ,ואז הסכים לדבר
בתנאי ששנינו נוריד את הזקנים ושנוכל להיראות כמו "גויים" .האדמו"ר הסכים.
וכך יצאנו לדרך ,בלי כל תעודה או רישיון לכך .ברגע האחרון נצטרף אלינו עוד אחד
מנאמני בית הרבי ,ר' נחמן הירש ,שהוצג כמשמשו של האדמו"ר וכמובן שאף הוא
התלבש "כהוגן" .יצאנו בלילה .לפי התוכנית הגענו ללבוב – עברנו ברחובות העיר,

 595ר' מרדכי מבילגוריי מסר את עדותו לאנשי ועד ההצלה של הסוכנות היהודית שפעל בארץ בין השנים
 1945 – 1943ובין השאר עסק באיסוף עדויות של יהודים שהצליחו להגיע לארץ בתקופת המלחמה .העדות,
שניתנה בפולנית והועברה לממשלה הפולנית הגולה בלונדון ,נכללה בספר שראה אור בוורשה בשנת :2006
 M. Siekierski, F. Tych (ed.), I saw the angel of death, Warsaw, 2006, pp.460 – 467.להלן :שקיירסקי
וטיך (ראיתי .)2006 ,אני מודה למר מיכל צ'ייקה ( )Michał Czajkaמהמכון היהודי היסטורי בוורשה על
ההפניה למקור זה ולמר פול תומס ( )Paul Thomasמספריית מכון הובר ( )Hooverבסטנפורד על צילום העדות
ושליחתה אלי .על ועד ההצלה של הסוכנות היהודית ראו :א' מורגנשטרן' ,ועד ההצלה המאוחד שליד
הסוכנות היהודית ופעולותיו בשנים  ,'1945 – 1943ילקוט מורשת ,י"ג ,סיון תשל"א ,עמ'  ,103 – 60להלן:
מורגנשטרן (ועד ,תשל" א); ד' פורת ,הנהגה במילכוד ,תל אביב ,1986 ,להלן :פורת (הנהגה ,)1986 ,עמ' – 101
 ;116ד' פורת' ,ועד ההצלה המאוחד שליד הסוכנות היהודית' ,האנציקלופדיה של השואה ,ירושלים ותל
אביב ,1990 ,כרך ב ,עמ'  ,430להלן :פורת (הצלה.)1990 ,
 596יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .29
 597ב' לנדוי ונ' אורטנר כללו אמירה דומה בפתיחת הפרק העוסק בשואה וכך כתבו' :שרשרת נסים ארוכה []...
ליוותה אותו מליל שמחת תורה ת"ש ,כאשר נאלץ לעקור מעיירת כהונתו בעלז ,ועד הגיעו לחוף מבטחים
בא"י' .משפט זה הופך את כל קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה לארוע ניסי גדול ,ובתוכו גם פרק
הבריחה מפרמישלאן רצוף ניסים .ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' פט.
 598יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .32 – 30
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שהיתה מוארת כולה .צבא גרמני שהתהולל והשתולל מתוך שכרות הנצחונות
מילא את הרחובות .הודות לחינגא זו עברנו בשלום את העיר .עשינו את דרכנו
בסיבובים ובעקיפין .התקרבנו בכיוון לפשמישל .הנסיך הפולני אמר ,כי כעת עלינו
לעבור את קו הגבול בין שני איזורי הכיבוש 599.במקומות אלה נמצאים משמרות
מרובים ומי יודע אם נצליח להתחמק מהם – העיר הנסיך בנעימה של עצבון .פעם
אחת קרא אלינו הנסיך" :התפללו לאלוקים ,כי אנו בסכנה גדולה" .באותו הרגע
עלינו על גשר הנטוי מעל פני הנהר סאן .נסענו בנשימה עצורה .חצינו את הגשר
ויצאנו למרחב .הנסיך נתן אות לסימן טוב – עברה הסכנה! לאחר מכן הוא הסביר,
כי קרה לנו נס ממש (ההדגשה שלי – ע.נ ).כי שני שומרי הגבול נרדמו בתוך סוכות
המשמר שלהם וכלל לא הרגישו במכונית שעברה את הגשר בחיפזון כזה...
נוסח לנדוי ואורטנר 600:ביום האחרון של חנוכה ,זאת חנוכה תש"ב ,הגיע הנהג עם
המכונית לפרעמישלאן ואליה עלו :רבינו ,הרב מבילגוריי ושני הגבאים ר' דוד
געצילס ור' נחמן הירש ,לאחר שנאלצו להוריד את זקניהם ולהתלבש כגויים.
בריחה זו מפרעמישלאן לוישניץ כרוכה היתה במעשה ניסים( .ההדגשה שלי – ע.נ).
המכונית יצאה את העיר בשעות הלילה וכשהגיעה ללמברג (לבוב) היתה העיר
מוארת ומלאה יחידות צבא גרמניות מחומשות ,אך המכונית ובה רבינו עברה לידן,
מבלי שאיש יעצור ויבדוק אותה .בהתקדמם לנהר סן שליד פשמישל העיר הנהג כי
עתה הם עוברים ליד מקום סכנה גדולה ,כי כאן עובר הגבול שבין איזורי הכיבוש
– הישן והחדש ,הביקורת בו חמורה ואי אפשר להתחמק ממנה ,אבל ארע נס
(ההדגשה שלי – ע.נ ).ובדיוק בשעה שהמכונית עברה בה ,נרדמו שומרי הגבול
שניצבו במקום ,וכך ניצל רבינו ובני לוייתו מביקורת גבול זה .הנהג מיהר להוציא
את בקבוקו ולגם לגימה ראויה ,לציון ההצלחה.
ההשוואה בין נוסח מ' יחזקאלי לנוסח ב' לנדוי ונ' אורטנר מציגה הבדלים בין שני הנוסחים:
א .האציל הפולני בנוסח מ' יחזקאלי מסרב לקחת את ר' מרדכי מבילגוריי ,אך תמורת תשלום
נוסף משנה את עמדתו ומצרפו לנוסעים .עובדה זו מציגה לפני הקורא דמות של אדם בעל מוסר

 599פשמישל נכבשה על ידי הגרמנים ב ,14.9.1939-אולם לפי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב חולקה לשניים :חלקה
המזרחי נמסר לסובייטים וחלקה המערבי נכלל בשטחי הגנרלגוברנמן .עם הפלישה לברה"מ כבשו הגרמנים
את חלקה המזרחי ב , 28.6.41-אולם היתה עדיין הבחנה בין אזור הגנרלגוברנמן לבין שטחי הכיבוש במזרח.
ראו) :א' ויין ,א' וייס' ,פשמישל' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שני ,ירושלים ,תש"מ עמ'  ,440 – 424להלן :ויין
ווייס (פשמישל ,תש"מ) ,עמ' .436
 600לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צח.
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מפוקפק המנצל את מצוקת שני האחים כדי להגדיל את רווחיו .תיאור זה הוא בבחינת רמז
מטרים להתנהגותו של 'אציל' זה לאחר התאונה ליד טרנוב ,כאשר נטש את נוסעיו הפצועים
ונעלם.
ב .תיאור המשא ומתן עם האציל הפולני ,המופיע בנוסח של מ' יחזקאלי ,אינו מופיע כלל בנוסח
של ב' לנדוי ונ' אורטנר.
ג .בנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר מכונה דמות זו (האציל הפולני) נהג ('הנהג') .ייתכן שנוסח זה
ניסה להקטין את דמותו של האציל הפולני ולהפחית מחשיבותו ,למרות שארבעת הנוסעים היו
נתונים ,למעשה ,בידיו.
ד .בנוסח של מ' יחזקאלי ,מציין ר' מרדכי מבילגוריי כי הנסיך הפולני הסכים לצרפו לנסיעה ,אך
בתנאי שנוסעיו ייראו כמו גויים והתנאי התקבל על ידי ר' אהרן רוקח מבלז.
ה .בנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר בחרו הכותבים להדגיש את דרישת הנהג (שצוינה גם בנוסח של
מ' יחזקאלי – אך ללא הדגשה) שהנוסעים ייראו כמו גויים .ההדגשה ניכרת במשפט 'נאלצו
להוריד את זקניהם ולהתלבש כגויים' (ההדגשה שלי – ע.נ ,).בעוד שבנוסח של מ' יחזקאלי אומר
המספר 'האדמו"ר הסכים' .תיאור זה של האילוץ שנכפה על הנוסעים מעיד ,אולי ,על סבלו של ר'
אהרן רוקח ,אך יש בו גם משום עדות לקוראים כיצד מתפוררת דמותו החיצונית של הצדיק
הנאלץ ללבוש בגדי גלות ,לגלח את זקנו ולמסור את חייו בידי גוי זר הנחלץ לעזרתו אך ורק בשל
בצע כסף .למעשה אנו עדים לשלבים בירידתו של ר' אהרן רוקח הבאים לידי ביטוי במוטיב
הבגדים או המלבושים .שלבים אלו מופיעים ומתחילים מראשית מנוסתו .השינויים החיצוניים
הללו מציגים את השינוי הנורא (הנראה לעין) בדמותו .ראשו המגולה ,רגליו היחפות ,בגדי הגויים
ופניו המגולחות ללא זקן ,כל אלה מעידים אף הם על התפוררות הדמות החיצונית של המנהיג
הדתי:
 .1בבריחתו מבלז הוא לובש בגדי גלות.
 .2בפרמישלאן הוא נחלץ ממקום מושבו הראשון כשהוא מהלך יחף ללא נעליו.
 .3עתה ,כדי לצאת מפרמישלאן ולהמשיך במנוסתו ,הוא נאלץ לגזוז את זקנו וללבוש בגדי גויים.
ו .הנוסח של מ' יחזקאלי מציין את העובדה כי לנוסעים הנמלטים אין כל תעודה מזהה וכמובן
רשיון מעבר .עובדה זו חסרה בנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר אולי ,מכיוון ,שהיא מציגה את הנהג
הפולני כמי שלקח על עצמו סיכון רב בהסעת ר' אהרן רוקח ומלוויו.
ז .בנוסח של מ' יחזקאלי מביא ר' מרדכי את דברי האציל הפולני המציינים את הנס שקרה
לנוסעים בעת חציית הגשר .ציון הנס המופיע בדברי האציל הפולני – מופיע בנוסח של ב' לנדוי
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ונ' אורטנר בדברי המספרים המציגים את הארועים ומציינים כי בשעה שהמכונית עברה נרדמו
שומרי הגבול ו'ארע נס'.
ח .הנוסח של מ' יחזקאלי מביא את דבריו של מספר עד ,ר' מרדכי מבילגוריי ,אחיו של ר' אהרן
רוקח – דמות מכובדת ,מפורסמת ואמינה .סיפורו-עדותו משופע בפרטים ומצייר תמונה שלמה
של ארועים .המספר משתף את קוראיו בתחושת הפחד של הנוסעים' :נסענו בנשימה עצורה'.
ארבעת הנוסעים חשים בסכנה הגדולה ועוצרים נשימתם .ר' מרדכי מבילגוריי מתאר את כולם
כולל אחיו הצדיק השרויים כאחד בפחד ואימה.
הנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר אינו מזכיר את רגעי הפחד .יתכן ,שבכך ניסו המספרים לשמר את
דמות הצדיק( .אמנם אין הוא מחולל ניסים אך הוא נהנה מההשגחה העליונה השומרת עליו ולכן
אין פחד בליבו).
ט .הנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר מסתיים בתיאור הנהג השתיין – השותה לציון ההצלחה.
בתיאור זה ,שאינו מופע בנוסח של מ' יחזקאלי ,יש ,אולי ,רמז מטרים המאשים את הנהג בתאונת
הדרכים שארעה ליד טרנוב.
י .גם בסיפור על התאונה קיימים הבדלים בין עדותו של ר' מרדכי מבילגוריי ,המובאת בספרו של
מ' יחזקאלי ,לבין הסיפור המופיע בספרם של ב' לנדוי ונ' אורטנר ולהלן שני הנוסחים:
נוסח יחזקאלי:

601

לאחר שניצלנו מסכנה אחת הוזעקנו שוב מפאת סכנה חדשה

"בבקשה להתפלל לאלוקים שיעזור לנו" – קרא הנסיך והסביר כי עלינו לעבור עתה
על פני העיר טארנוב ,אשר בה שוכן מטה הגיסטאפו לגאליציה המערבית .עברנו
את מקום הסכנה והתרחקנו מהעיר .בגלל העייפות והמתיחות נרדמנו במכונית.
ופתאום נזדעזענו :אסון! המכונית התהפכה! נתגלגלנו במורד אל תוך התעלה
שבצדי הכביש .המכונית נתרסקה ואנחנו תחתיה .המכונית המהופכת והמרוסקת
לחצה עלינו ,חשתי מחנק בגרוני וברגע זה הבחנתי כי אחי האדמו"ר אומר "וידוי"
בלחש.
נוסח לנדוי ואורטנר 602:הם המשיכו לנסוע אך הנהג היה כנראה (ההדגשה שלי –
ע.נ ).במצב של שכרות ובהגיעם לעיר טארנא,

603

התהפכה המכונית והתגלגלה

לתעלה ,וכל נוסעיה נשארו תחתיה ללא יכולת להחלץ ממנה .כולנו – סיפר הרב
מבילגוריי – היינו פצועים ולחוצים תחת המכונית ,תחת משא של ברזל ושברי

 601יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .32
 602לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צח.
 603טארנא  -שמה בפי היהודים של העיר טרנוב.

- 271 -

זכוכית .המצב היה כה חמור עד שהיינו בטוחים שקיצנו קרב .רבינו החל לומר
"וידוי" ואנחנו אחריו - -
שני הנוסחים אינם מפרטים כיצד קרתה התאונה אך הנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר מביא השערה
המרמזת כי התאונה ארעה בשל שכרותו של הנהג .בנוסח של מ' יחזקאלי ,ר' מרדכי מבילגוריי
מציין בדבריו כי הנהג  -האציל הפולני פנה אל נוסעיו בבקשה להתפלל לאלוהים .לעומת זאת,
הנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר מתעלם מפרט זה לחלוטין.
יא .גם בסיפור הארועים שהתרחשו לאחר התאונה קיימים הבדלים בין הנוסח של מ' יחזקאלי
ובין הנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר.
נוסח יחזקאלי:

605

604

מה שקרה לנו מאז הרגע ההוא קשה לי לתאר בדיוק .נתעוררתי

מתוך איזה כוח פנימי והרגשתי שהוקל לי במקצת ושאויר קר חודר אלי מתוך
הסדקים של המכונית השבורה .ניסיתי בכל מאמצי כוחות להזיז את עצמי מתחת
למעמסה ,והצלחתי .ניסיתי למשוך אחרי גם את אחי ,האדמו"ר .כך הצלחנו
בחסדי השם להיחלץ מלחץ המכונית המרוסקת .ואז עזרנו להוציא מתחת למפולת
גם את הנסיך הפולני – ולהבדיל – את השמש שלנו ,ר' נחמן הירש .והנה בשעה
שהתרחקנו במקצת מן המכונית השבורה ,נשמע הד של התפוצצות עמומה –
המוטור התפוצץ ונשרף .ובכן ,הנס היה כפול שרסיסי המכונית שהועפו מסביב לא
פגעו בנו קשות .בכל זאת נפצענו שנינו מעצמת התאונה ,ומשטיפלתי באחי
האדמו"ר נוכחתי ,שהוא פצוע ברגלו וגם בגופו ,אם כי לא התלונן ולא נאנח אפילו
מכאבו.
השעה היתה שלוש לפנות בוקר .המקום היה מסוכן מדי ,כי בכביש התרוצצו הלוך
ושוב מכוניות צבאיות אשר באורח פלא לא הבחינו בנו .הנסיך הפולני החליט לשוב
לטארנוב ברגל ולחפש איזו עזרה .אותנו השאיר לחסדי שמים.
פתאום התקרבה אלינו עגלה רתומה לסוסים .העזתי לקרוא אחרי העגלון ופניתי
אליו בלשון הפולנית .העגלון נעצר ,הציץ בנו וקרא בקול גדול ,מאמע לושן ממש:
 אידען?! יהודים?! מה אתם עושים פה? מרכז הגיסטפו קרוב להנה 606,חייכם אינםשווים פרוטה!
 604ההבדלים מצויים בלשון הסיפור ואינם מהותיים לתוכנו ,לכן הנוסח של ב' לנדוי ונ' אורטנר איננו מובא
כאן .כל ההדגשות בנוסח של מ' יחזקאלי הן שלי.
 605יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .33 – 32
 606לא ידוע על קיומו של מטה גסטפו בטרנוב אולם שלוחת משטרת הבטחון שהוקמה בעיר ,היתה מורכבת
ברובה מ 20-30-אנשי גסטפו .תחום פעולתן של שלוחות משטרת הבטחון בערים כללו :לחימה בפעילות
מחתרתית ובהתארגנות לא חוקית ,ביצוע מעצרים ,חקירת חשודים ופיקוח על ביצוע המדיניות האנטי
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הפצרתי בעגלון שיקח אותנו בעגלתו .לא סיפרתי לו שום דבר ,מי אנחנו ,העגלון
היסס ואמר ,כי זו סכנה גדולה עבורנו להכניס אותנו לתוך העיר טארנוב .לכן הוא
יעביר אותנו אל פונדק יהודי שבדרך ,הרחק מהעיר .הגענו לפונדק .בעל הפונדק
נבהל מהרעש באמצע הלילה ,הוא היה היהודי היחידי שנשאר עדיין במקומו מבין
כל הפונדקים שבסביבה .העגלון הפציר בו שירחם על יהודים פצועים שקרה להם
תאונה בדרך.
"ר' יהודי ,אני מבטיח לך שלא תתחרט ,באם תעזור להציל אותנו" – אמרתי לבעל
הפונדק .הוא נאות לסכן את עצמו והכניס את כולנו לתוך מחסן שבחצרו .לאחר
שהחביא אותנו במחסן סגר את הדלת ותלה מנעול עליה .רק אז ,כאשר שכבנו על
רצפת המחסן התעורר בנו הכאב הצורב בגלל הפצעים .ר' נחמן הירש התכווץ וזעק
מתוך יסוריו .לקול אנחותיו האזינה אשה אחת ,שהתגוררה בחצר הפונדק.
משהאיר השחר פתחה האשה את דלת המחסן ושאלה במה היא יכולה לעזור לנו.
בקשתי מים לנטילת ידים ומשהו לשתות .משהתבוננה האשה בנו וראתה את אחי
הפצוע ואת המטפחת שעטפה את פניו – הכירה אותנו" .אוי ואבוי לי ,הלוא זה
הצדיק מבלז! הוא ולא אחר!" – וגם זה היה נס עבורנו .אשה זו מוצאה היה
מסלובקיה ,והיא גורשה לגטו טארנוב עם זרם פליטים מסלובקיה 607.אביה היה
בעל אכסניה כשרה במארינבאד ,ומשם היא הכירה היטב את האדמו"ר מבלז.
מהרגע הזה שנתגלה הסוד כבר עשו היהודים הכל למען הצל אותנו .בעל הפונדק
בעצמו רץ אל הגטו להזעיק אלינו רופא יהודי .הרופא הסתכן ובא וחבש לכולנו את
הפצעים .בינתיים נפוצה השמועה בגיטו על מה שקרה לאדמו"ר מבלז בדרך
הבריחה .כמה יהודים התחמקו מתוך הגטו ובאו אלינו ,לדרוש בשלום האדמו"ר.
אמנם הנסיך הפולני שהשאיר אחריו את המכונית שלו המרוסקת לא נחפז להופיע
אצלנו ,אלא שבגיטו טרנוב נמצא מי שידאג לסדר עבורנו מכונית אחרת .יום שלם
נשארנו בפונדק ,ואמנם בעל הפונדק לא התחרט על שפתח בשבילנו את המחסן
שלו .עם רדת הלילה יצאנו משם בדרך לווישניצה.

ייהודית .ראו :י' ביכלר' ,שלוחת משטרת ה בטחון הנאצי וגירוש יהודי טארנוב' ,ילקוט מורשת ,מג-מד,
אוגוסט  ,1987עמ'  ,208 – 201להלן :ביכלר (שלוחת ,)1987 ,עמ' .202
 607פרט זה אינו ברור שכן גירושם של יהודי סלובקיה החל ב .27.3.1942-כמו כן אותה אשה לא היתה בגטו
טרנוב כי אם התגוררה בפונדק ששכן מחוץ לעיר.
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יב .היסודות הדרמטיים והמתח ממשיכים להתקיים גם בהמשכו של הסיפור בשני נוסחיו.
הארועים בחלק זה של הסיפור מתרחשים בשעת לילה מאוחרת ,במקום הרה סכנות ,אך
הכותבים מדגישים ללא הרף את הניסים שהתרחשו לנוסעים בזכותו של ר' אהרן רוקח:
 .1נוסעי המכונית הצליחו להיחלץ ממנה לפני שהתפוצצה.
 .2רסיסי ההתפוצצות פגעו בהם קלות בלבד.
 .3מכוניות הצבא הגרמני שנסעו על הכביש לא הבחינו במכונית ההפוכה ובפצועים.
 .4עגלון יהודי הגיע למקום ולקח את הפצועים לפונדק יהודי שנמצא בדרך לטרנוב.
 .5דיירת בפונדק הכירה את ר' אהרן רוקח מבלז וזיהתה אותו.
סיפור זה על הניסים שארעו לר' אהרן רוקח ומלוויו ,מצביע על הניסים הללו שהתרחשו בשל
גדולתו של ר' אהרן רוקח כצדיק כאשר זכותו עומדת גם למלוויו שניצלו גם הם .עם זאת ,רצף
הניסים מצביע אף על חוסר האונים שלו אל מול הסכנות שארבו לו ולמלוויו .יכולותיו הפלאיות
נעלמו ,תכונותיו כצדיק אינן באות לידי ביטוי בארועים אלו ולמעשה הוא מתואר כפליט חסר
תעודות הנתון בסכנת מוות .הצדיק המפורסם הנודע כמחולל מופתים ופועל ישועות – מוצג עתה
כאדם אנונימי הזקוק לעזרה וישועה וזו באה מפשוטי העם הנקרים בדרכו (עגלון ,בעל פונדק ובתו
של בעל אכסניה ממרינבד המזהה אותו).
לאורך סיפור התאונה ר' מרדכי מבילגוריי נעשה הדמות הדומיננטית ואילו קולו של ר' אהרן
רוקח איננו נשמע .ר' מרדכי מבילגוריי מחלץ מבין הריסות המכונית את אחיו ,את שני הגבאים
ואת האציל הפולני ,הוא מטפל באחיו ,מדבר עם העגלון ומפציר בו לקחת אותם לפונדק ,משכנע
את בעל הפונדק להכניס אותם למחסן ,מבקש מהאשה הסלובקית מים ולמעשה מנהל את כל
הארוע .ר' מרדכי מבילגוריי נוהג בדרך זו ,כי אין זה יאה שאדמו"ר בלז יעסוק בעצמו בעניינים
אלה והוא רואה בכך תפקיד טבעי לדאוג לאחיו הגדול (תרתי משמע) .מתוך זהירות ,הוא שומר על
אנונימיות ואינו מגלה לעגלון וגם לא לבעל האכסניה מי הם פצועי התאונה .אולם הבטחתו לבעל
הפונדק כי לא יתחרט אם יושיט להם עזרה מרמזת ,כי אין מדובר באנשים פשוטים .ר' מרדכי
מבילגוריי מציין כי אכן בעל הפונדק לא התחרט אולם איננו מוסר מה היה הגמול .האם ר' אהרן
רוקח העניק לו ברכה ,או יהודים מגטו טרנוב עשו מגבית ושילמו לו.
האקטיביות של ר' מרדכי מבילגוריי מדגישה ביתר שאת את הפסיביות של אחיו האדמו"ר ,ר'
אהרן רוקח .העובדה שר' אהרן רוקח איננו מתלונן וגם לא נאנח יכולה להיתפס כדימוי על קולו
שנאלם בכל מובן .מבחינה ספרותית זהו ניסיון לשמור על משהו ממאפייני דמותו של ר' אהרן
רוקח .יש בכך אמירה ,שגם אם דמותו כצדיק התרסקה ,הרי תכונותיו הנעלות כאדם נשארו.
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מ' יחזקאלי בחר לסיים את סיפור התאונה בעדותו של ד"ר יהושע הנדלר 608,הרופא מטרנוב
שהוזעק לטפל בר' אהרן רוקח ומלוויו:

609

זו היתה שעה מוקדמת לפנות בוקר כאשר עוררני פתאום יהודי נכבד מתושבי
טארנוב בשם גולדפארב .ידעתי את מר גולדפארב כאחד מעשירי העיר לפנים,
וחשובי החסידים .האיש סיפר לי בלשון מעוצבנת למדי ,כי זה עתה נודע לו
שהצדיק מבלז ברח על נפשו מפני המרצחים הנאצים אלא שבדרך קרה לו אסון
והצדיק נמצא במצב של סכנת נפשות .הסכמתי לבקשתו של מר גולדפארב ויצאתי
איתו לדרך .אם כי ידעתי שעבור פשע זה של עזיבת הגיטו ללא רשיון מיוחד אני
מסכן את חיי .לקחתי את תרמילי הקטן עם המכשירים הנחוצים ,הורדתי את
"הסימן היהודי" מעל מעילי ובדרך צדדית התגנבתי מתוך הגיטו .בחוץ חיכתה לנו
עגלה עם סוסים וכך הגענו לפונדק הרחק מן העיר.
 בקושי הכרתי את דמות הרבי כי פניו היו מלוכלכים בדם קרוש .רחצתי את פניווקבעתי כמו כן שיש לו פצע עמוק ברגלו .טיפלתי בפצע והוספתי תחבושת גם על
ידו הפצועה .במשך כל שהות טיפולי ברבי הפצוע לא יכולתי למשוך את עיני ממנו,
איזה מבע פנים מפליא ומרטיט את הנפש היה לו .על אף המצב המדאיג ועל אף
כאבו הצורב – הציץ הצדיק בעיניו השקטות למרחוק ,כאילו מעבר לכל זה ,ומעבר
לעולמנו העכור ,מעבר למציאות האיומה  - -שנים רבות עברו מאז המקרה הזה
וכמה מאורעות מזעזעים עברו עלי בעצמי את מבט עיניו של הצדיק מבלז לא אוכל
לשכוח...
כאשר גמרתי את תפקידי ועמדתי להיפרד הציע לי הצדיק תשלום בשביל שכר
טרחא .סירבתי לקבל ואמרתי כי בזאת מלאתי את חובתי כרופא וכיהודי .אז קם
 608ד"ר יהושע הנדלר ( )? - 1906יליד טרנוב במלחמה היה בגטו טרנוב משם הועבר למחנות פלשוב (ליד
קרקוב ,פולין) גרוס רוזן (שלזיה תחתית ,היום פולין) וברינליץ (חבל הסודטים ,היום צ'כיה) שם שוחרר.
המידע עליו נלקח ממסמכי הצלב האדום בארכיון ארולסן (גרמניה) ,הנקרא ארכיון International ( ITS
 .)Tracing Serviceראשיתו של ארכיון הצלב האדום ארולסן בפעולה של יחידה בצבא בנות הברית ,שאספה
בתום מלחמת העולם השניה מסמכים ממחנות שהיו בשליטת גרמניה הנאצית .המטרה היתה למצוא מידע על
מיליוני בני אדם יהודים ,ולא יהודים ,שחיו תחת הכיבוש הנאצי .במשך הזמן עבר התיעוד שאספה יחידה זו
לניהולו של ארגון הצלב האדום .מאז תום המלחמה נוספו לארכיון זה רשימות של ארגונים יהודים שפעלו
בזמן המלחמה ולאחריה ורשימות של ניצולים .היום הארכיון ממוחשב וניתן לערוך בו חיפושים בספריות יד
ושם בירושלים ובגבעתיים  .אני מודה לחני גת מספריית בית ווהלין בגבעתיים ,על המידע על ד"ר יהושע
הנדלר.
 609יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .35 – 34נוסח דרמטי יותר של הסיפור מצוי אצל י' אליאך ,סיפורי חסידים
מימי השואה ,בני ברק ,2008 ,להלן :אליאך (סיפורי ,)2008 ,עמ'  .47 – 45י' אליאס מבססת את הסיפור על
עדותו של ד"ר י' הנדלר כפי שהיא מופיעה בספר הזכרון של טרנוב ,כרך ב' ,1968 ,עמ'  276 – 272ועל ראיון
שערכה עם חסיד בלז ששמו לא נמסר ,ב .18.3.1980-ראו :אליאך (סיפורי ,)2008 ,עמ'  .47ספרה של י' אליאך
הופיע במקור באנגלית וראו ,Y. Eliach, Hasidic Tales of the Holocaust, New York, 1982 :להלן :אליאך
(מעשיות.)1982 ,
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הצדיק לברך אותי ואיחל לי שאלוקים יגן עלי מכל אסון ופגע .אחר כך הושיט לי
מטבע קטנה בתור "סגולה" .אך יצאתי את הרבי והחסיד המכובד ,מר גולדפרב,
שליווני בכל הדרך פנה אלי למכור לו את המטבע שקיבלתי" .מכיוון שבין כך אינך
מאמין בצדיק ובסגולותיו ,מוטב תמסור לי את המטבע לסגולה" – דיבר אלי .עניתי
לו שקבלתי את המטבע בתור מזכרת ולא אמכרנה בשום מחיר.
 ואכן חייב אני להודות כי אכן נוכחתי אחרי כן במעשי נסים ונפלאות שהתרחשואתי .בשעת חיסול גיטו טרנוב נרצחו כעשרת אלפים יהודים ,רק מעטים מאד מבין
תושבי הגיטו הועברו משם למחנה העבודה בפלאשוב ליד קראקא – ואני הייתי
אחד מהם .במחנה זה נפלו רובם המכריע של העובדים היהודים ,מתוך התעללויות,
אפיסת הכוחות ומעשי רצח המוניים – ואני עמדתי בכל העינויים ויצאתי חי ושלם
ממחנה אימים כזה .החסיד המכובד ,מר גולדפארב ,נפל בנופלים ,ואני ניצלתי .ומי
יודע ,אולי ברכתו הנרגשת של הצדיק מבלז עמדה לי ובזכותו נשארתי בחיים.
סיפור זה ,מתרחש בשתי זירות :גטו טרנוב והפונדק בו שוכנים ר' אהרן רוקח ומלוויו .הסיפור
מתחיל בגטו טרנוב ובולטים בו היסודות הדרמטיים :השעה המוקדמת בבוקר 610,הרופא מוזעק
ממיטתו ,המידע הדרמטי על ר' אהרן רוקח ,ההתגנבות המסוכנת מהגטו ,הסרת הטלאי הצהוב
מהמעיל .כל אלה יוצרים תיאור של התרחשות דרמטית שיש בה סכנת חיים.
זירת ההתרחשות השניה היא הפונדק אליו מגיע הרופא .אל מול פתיחת הסיפור רצופת הסכנות,
נדמה הפונדק כאי של שלווה בזכות ר' אהרן רוקח .הוא מתואר כשרוי בעולמות אחרים ,נעלים,
מבט עיניו שקט ופניו שלוות .דווקא בסיטואציה זו ,כאשר גופו פצוע וחבול ,מתגלה ר' אהרן רוקח
בכל גדלותו הרוחנית .העובדה שהרופא ,שאיננו נמנה על חסידיו ,ואיננו חסיד כלל ,נפעם מדמותו
של אדמו"ר בלז ואינו מוכן למכור את המטבע שהעניק לו ,גורמת לקורא להזדהות איתו .עדות זו
של ד"ר י' הנדלר ,בונה מחדש את דמותו של ר' אהרן רוקח כאדם נעלה וכצדיק שברכתו לא
איבדה מכוחה.

610

בחודש דצמבר שוררת חשיכה בפולין בשעות הבוקר המוקדמות.
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ד .5.תקופת וישניץ( 17-18.8.1942 – 23.12.1941 :ג' טבת תש"ב –
ד'-ה' אלול תש"ב)

611

ד .1.5.רקע :ארועי השואה

בווישניץ612

עם פרוץ המלחמה ברחו המוני יהודים מווישניץ מזרחה ,אולם בגלל התקדמותו המהירה של
הצבא הגרמני לא הרחיקו ורובם שבו לעיר .הגרמנים נכנסו לעיר בימים הראשונים לאחר פרוץ
המלחמה ומיד החלו בפעולות נגד האוכלוסיה היהודית בעיר :גזירות שונות ,חטיפות גברים
לעבודות כפיה ,גזל רכוש ,מעשי התעללות ,עוצר משעות הערב המוקדמות והגבלות תנועה ובכללן
איסור מוחלט להגיע לבוכניה הסמוכה.
במאי  1941הוחמרו הגזירות שהטילו הגרמנים על יהודי העיר והחלו חטיפות למחנות עבודה .כדי
להגביר את חיוניותה של הקהילה היהודית בעיני הגרמנים החל היודנראט בארגון קורסים
מקצועיים – ייצור מברשות וחקלאות ,ובחיפוש אחרי מקומות עבודה .הגרמנים התירו ליודנראט
בווישניץ לפתוח את הקורסים אך לא ריככו את יחסם לקהילה היהודית .במחצית השניה של שנת
 1941הוצאו להורג כמה יהודים לאחר שנמצאו מחוץ לעיר בלא רישיון ובחורף  41-42נצטוו יהודי
העיר למסור את כל הפרוות ,הוטל עליהם קנס ורבים מיהודי וישניץ החלו לסבול חרפת רעב.
ב 17.8.1942-ניתן צו גירוש לכל יהודי העיר ,הגירוש עצמו בוצע ב .22.8.1942-יהודי וישניץ רוכזו
בכיכר והובלו לבוכניה .לפני הגירוש ובמהלכו נמלטו כמה עשרות יהודים והסתתרו ביערות
בסביבה ,רבים מהם נתפסו בידי הגרמנים או בידי איכרים מקומיים שהסגירו אותם ,ומעטים
הצליחו לשרוד את השואה .מגורשי וישניץ בבוכניה נרצחו באקציות שהיו בעיר זו ,אלה שהצליחו
למצוא מקומות מסתור עברו אחרי המלחמה לקרקוב .מקהילת וישניץ ,שמנתה לפני המלחמה כ-
 1,300יהודים ,שרדו עשרות בודדות בלבד.

ד .2.5.קורותיו של ר' אהרן רוקח בווישניץ
במהלך שמונת החודשים בהם שהה ר' אהרן רוקח בוישניץ לא התרחשו ארועים מיוחדים .ר'
מרדכי מבילגוריי אמר 613כי המצב בעיירה זו לעומת המצב בפרמישלאן היה 'כמעבר מן הגהינום

 611תאריך העזיבה נקבע על פי ב' לנדוי ונ' אורטנר שכתבו כי ר' אהרן רוקח מבלז החליט לעזוב את וישניץ
מיד לאחר פרסום הודעות הגרמנים על פינוי היהודים מהעיירה .ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קג.
הוראת הפינוי ניתנה ב ,17.8.42-ראו :ויין ווייס (וישניץ ,תשמ"ד) ,עמ' .138
 612א' ויין ,א' וייס' ,וישניץ' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שלישי ,ירושלים ,תשמ"ד ,עמ'  ,139- 136להלן :וייס
ווייס (וישניץ ,תשמ"ד).
 613לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צט.
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לגן עדן' .מ' יחזקאלי כתב 614כי בווישניץ לא היה גטו ,ולא מחנות לעבודות כפיה 'שם הונח והוטב
לרבי מבלז .לאט לאט הגלידו הפצעים ובינתיים החלו החסידים שוב לנהור אל מקום מקלטו
החדש של הצדיק .חסידות בלז התחדשה עוד הפעם ,על אף הסערות והסופות שמסביב' .תיאור
כמעט אידילי זה מופיע גם אצל ב' לנדוי ונ' אורטנר שכתבו 615כי למרות המאמצים לשמור בסוד
את הידיעה כי ר' אהרן רוקח שוהה בווישניץ ,החלו לנהור אליו מאות חסידים ,לשהות שבת או
יותר במחיצתו ולבקש את ברכתו .דוד שפירא 616,חסיד בלז ,שהיה בגטו בוכניה ,סיפר כיצד נסע
לוישניץ לר' אהרן רוקח ]...[' 617:כמה פעמים נסעתי לווישניץ לשבות אצל האדמו"ר .שכחנו את כל
הצרות והרבי "האט געפראוועט די רבי'סטווע (ניהל את ענייני האדמו"רות) ביד רמה .נערכו
"שולחנות" בשבת ,רבים התהלכו ב"שטריימליך" – כאילו הגסטאפו לא היתה קיימת בעולם
כלל' .ב' לנדוי ונ' אורטנר אף כתבו 618כי בהשפעתו של הרבי מבלז נמשכו החיים הרוחניים
בווישניץ ,אם כי 'במתכונת מצומצמת' ואף התקיימו בה שלוש ישיבות :בלז ,בובוב ורדומסק.
בדבריהם של כותבים חסידים אלה מבית בלז ,ניכר ניסיון להבליט את חיוניותה של חסידות בלז,
את עמידותה בפני תלאות התקופה האפילה ההיא ואת מקומו המרכזי של ר' אהרן רוקח בתהליך
השיקום הזמני ,אמנם ,של חצר בלז.
מצויה בידינו עדותו של מ' אלדר 619על תפילות חסידים בוישניץ' :בווישניץ היה רב ,אני לא זוכר
אם היו לו חסידים או אם היה זה הרבי מבלז שבא לזמן קצר .היתה שם מהומה גדולה כולם
נדחפו .זה היה בבית גבוה מול בית הכנסת המרכזי .בתפילות היתה שם צפיפות גדולה והם
התנהלו בכוונה גדולה'.
על פי מקור מבית בלז 620,התגוררו ר' אהרן רוקח ואחיו ר' מרדכי מבילגוריי בביתו של חסיד בלז,
ז' שכטר' ,שהקצה אגף מרוח מביתו למרן שיוכל לנהל שם עבודתו הקדושה ברחבה וינוח מתלאות
הדרך ,והוא עצמו השתכן עם בני ביתו בחדר האחר בצפיפות ובלחץ' .כמו כן קיבלו האחים
תעודות עבודה מזויפות על שם אהרן זינגר ומאטל פיטשניק .שמות המשפחה השונים נועדו
להעלים את קרבת המשפחה ביניהם .את התעודות הללו המציא ש' שפיץ 621 ,מקרקוב ,שנודע
 614יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .36
 615לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' צט.
 616אין בידינו פרטים על ד' שפירא מלבד מה שהוא מספר על עצמו .מדבריו עולה כי הוא היה חסיד בלז ,בן
למשפחת סוחרים שעסקו בייצור יין דבש .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .44ד' שפירא התלווה כמשמש
לר' אהרן רוקח מבלז ולאחיו ר' מרדכי מבילגוריי בבריחתם מגטו בוכניה להונגריה.
 617יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .44
 618שם ,שם.
 619מ' אלדר ,גחלים באש ובמים ,ירושלים ,1997 ,להלן :אלדר (גחלים ,)1997 ,עמ' .42
 620על ניסיך ועל נפלאותיך ,קונטרס אור המאיר ,ירושלים ,תשנ"ח ,להלן :על ניסיך (תשנ"ח) ,עמ' סה .אין
בידינו פרטים על האיש מלבד העובדה שהיה ,כנראה חסיד בלז שכן
 621י' פלד (מרגולין) כתבה שש' שפיץ היה חלק מרשת מלשינים בהם נעזרה המשטרה היהודית בקרקוב.
לדבריה הוא הטיל את אימתו על היודנרט בגטו קרקוב ועל הציבור היהודי כולו .ראו :י' פלד (מרגולין)

- 278 -

כמלשין יהודי ששיתף פעולה עם הגסטפו .שפיץ גילה את דבר הימצאו של ר' אהרן רוקח בווישניץ
אך בחר לא להסגירו אלא לסייע לו.

622

בחודש תמוז הגיע לווישניץ צעיר יהודי מלובלין שסיפר על ההשמדה בפולין וכן הגיעו לר' אהרן
רוקח מבלז אגרות המבקשות ממנו להתפלל ולהזהיר את הציבור שגירוש למחנות עבודה איננו
אלא גירוש למחנות השמדה 623.לא ידוע אם ר' אהרן רוקח אכן הזהיר את הציבור כפי שהתבקש,
אולם ידוע שבתקופת שהותו בווישניץ החלה פעילות עניפה של חסידיו לחלצו מהסכנה .ב' לנדוי
ונ' אורטנר כתבו' 624:בהסכמת רבינו ניסחו הגבאים [ ]...בסודיות ובזהירות יתרה מכתב שהועבר
לר' משה גרוס ,מחשובי חסידי בעלז בז'נבה ,אשר בשוויץ ,לפעול ולעורר את האחרים לפעולה' .ר'
אהרן רוקח החליט לעזוב לאלתר את וישניץ לאחר שב 17.8.42-פורסמה ההודעה על פינוי יהודי
העיירה 625,ועבר לבוכניה המצויה במרחק שבעה ק"מ מווישניץ.

ד .3.5.סיפורים על תקופת וישניץ
למרות שר' אהרן רוקח שהה בווישניץ כשמונה חודשים ,אין בידינו סיפורים מתקופה זו ,מלבד
שני סיפורים המדגימים ,שוב ,את ההשגחה העליונה בזכותה ניצל מסכנה .הסיפור הראשון נסוב
על הפגישה בין ר' אהרן רוקח לבין המלשין היהודי ש' שפיץ ,והסיפור השני הוא על כוונתם של שני
קציני גסטפו לבקר את ר' אהרן רוקח .על שני סיפורים אלה כתב 626מ' יחזקאלי' :קרה הנס הגדול
"כי מעז יצא מתוק" ומתוך מרכז המרצחים עצמו צמחה הישועה באופן מפתיע'.
הסיפור על ביקורו של ש' שפיץ אצל ר' אהרן רוקח מבלז בוישניץ ,ועל מה שארע בעקבות הביקור
מובא אצל מ' יחזקאלי מפי עדים שונים וכך גם יוצג כאן .הסיפור מתחיל בעדותו של ר' מרדכי
מבילגוריי:

627

קרקוב היהודית  ,1945 – 1939תל אביב ,1993 ,להלן :פלד (קרקוב ,)1993 ,עמ'  .110ת' פנקייוויץ ,רוקח פולני
שבית המרחקת שלו היה בתוך תחומי גטו קרקוב ,תיאר כיצד שפיץ ומפקד המשטרה היהודית בגטו קרקוב,
שמחה שפירא ,ערכו רשימות שלפיהן חיפשו אנשים ,בדרך כלל בלילה ,והובילו אותם למשטרה .בבוקר הובלו
אותם אנשים למקום בלתי ידוע ולא חזרו ,ראו :ת' פנקייוויץ' ,בית מרקחת בגטו קרקוב ,ירושלים ,תשס"א,
להלן :פנקייוויץ' (בית מרקחת ,תשס"א) ,עמ'  .35שפיץ נרצח על ידי המחתרת היהודית בגטו קרקוב ראו:
איו"ש ארנה גולדפלוס  .M.49.E/4462על סיפור הפגישה בין ש' שפיץ לר' אהרן רוקח ראו בהמשך.
 622לא ברור מד וע בחר ש' שפיץ לעזור לר' אהרן רוקח מבלז וראו הדיון בסיפור הפגישה ביניהם ,בהמשך.
 623לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קב.
 624לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' ק .על פעולות הצלה אלה ראו :שם ,עמ' ק-קג; אורטנר (דבר ,תשס"ו),
עמ' .46 – 21
 625יהודי וישניץ גורשו לבוכניה ב 22.8.42-ונרצחו באקציות ובשילוחים שם .ראו :ויין ווייס (וישניץ ,תשמ"ד),
עמ' .139
 626יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .37
 627שם ,עמ' .38
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'אחד מידידינו ,ר' מרדכי אהרליך ,הציע את נכונותו להביא את הברנש הזה (הכונה
לש' שפיץ – ע.נ ).לביתו של האדמו"ר .הלה סירב מתחילה באמרו שהוא עסוק מדי
ועוד יבוא הזמן שהוא יכנס לחדר הרבי מבלז .תשובתו זו הדאיגה אותנו מאד.
למחרת היום הוא בא באופן מפתיע והתנהגותו היתה כשל מחוצף .שאלתיו ,באם
הוא שמע ויודע משהו על הרבי מבלז .השיב ,כי מוצאו מגליציה המזרחית וברור
שיודע הוא על בלז ,אלא שהוא משתומם ,כיצד אנו מצפים ממנו שהוא יבוא לעזרת
הרבי ,וכזו היתה טענתו" :אני חשבתי שאתם ,הרבנים ,פקחים הנכם ונבונים וכעת
נוכחתי שאתם בלי שכל...וכי מה אתם רוצים ממני? ראשית כל אני עובד במחלקה
המדינית של הגסטפו ואינני מתעסק בענייני היהודים ,וחוץ מזה ,כלום שמע מישהו
על כך שאני ,שפיץ ,עשיתי פעם טובה כלשהי ליהודי?" בכל זאת ניסיתי לדבר על
לבו ,כי עצם הופעתו בבית האדמו"ר נתנה איזה סיכוי להשפיע עליו .משיצא אמר,
שהוא עוד יחשוב בענין .עבר יום ושוב בא ,כשבידו שתי "תעודות עבודה" מיוחדות
מטעם הגסטפו ,שאז נחשבו כעין "תעודות חסות" .שתי התעודות הוצאו האחת על
שם אהרון זינגר ,והשניה – על שם מוטיל פיטשניק'.
המספר הוא גם אחד מגיבורי הסיפור .הוא משתף את הקורא גם בארועים וגם במחשבותיו
והקורא מבין כי כוונת הביקור היזום היא לפנות לש' שפיץ בבקשת עזרה .דבר זה מעורר תמיהה,
שכן נראה כי ש' שפיץ הוא האדם האחרון אליו כדאי לפנות בבקשת עזרה .התחושה היא כי זו
תמימות מצדו של ר' מרדכי מבילגוריי להאמין ,שהמוניטין של ר' אהרן רוקח כצדיק יפעלו על
אדם מושחת ולא מוסרי מסוגו של ש' שפיץ .תשובתו הישירה והגסה של ש' שפיץ אף מחזקת
תחושה זו .אולם ר' מרדכי מבילגוריי דבק בדרכו בטענה שעצם הביקור של ש' שפיץ אצל ר' אהרן
רוקח היווה סיכוי להשפיע עליו .סיומו של הסיפור מראה כי אכן צדק .היה זה מהלך פסיכולוגי
שמטרתו היתה לתת לש' שפיץ תחושת חשיבות .העובדה ,שאדם כל כך מפורסם כמו ר' אהרן
רוקח מבלז נזקק עכשיו לעזרתו ,החניפה לו וזימנה לו הזדמנות ליהנות משכרון הכוח.
במציאות האיומה ,מול סכנת חיים ,גם אישיות נעלה כמו ר' אהרן רוקח אינה יכולה עתה לברור
את האנשים בהם היא נעזרת ודבר זה מעמיד אותו בשורה אחת עם המוני יהודים שעשו הכל כדי
להציל את נפשם .בתאונת הדרכים ליד טרנוב ר' אהרן רוקח נזקק לעזרתם של פשוטי העם –
העגלון ובעל האכסניה ,עכשיו ,מחוסר ברירה ,הוא מבקש את עזרתו של יהודי מושחת המשתף
פעולה עם הרוצחים ומוסר את אחיו היהודים.
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המשך הסיפור מובא מפיו של א' לנדוי 628,שהיה המייסד של סדנאות העבודה בגטו בוכניה
והאחראי עליהן .א' לנדוי מספר:

629

מיד כשנודע לי על ביקורו של המלשין המסוכן שפיץ בעיירה ווישניץ חשדתי בו
שהוא ודאי ימסור הלשנה מיוחדת לאנשי הגיסטפו על מקום הימצאו של הרבי
מבלז ,וכך הווה .משבאתי אל ראשי הגיסטפו בקראקא וניסיתי להיוודע
מהמתרחש מאחורי הקלעים – פנה אלי ראש המחלקה היהודית קונדה:

630

"כלום

אתה יודע כי ה'וואנדער-ראבינער' רוקח מתגורר בווישניץ?" ועוד הוסיף להדגיש:
"האם ברור לך שהוא הגיע לשם לא מזמן משטח הכבוש הרוסי"?
נרתעתי לשמע השאלות הללו ,וביותר נבהלתי בגלל השאלה השנייה על אודות
"בריחת הרבי משטח הכבוש הרוסי" ,משום שזה היה נימוק איום ונורא אצל אנשי
הגיסטפו .כל אלה הפליטים היהודים שנמלטו מאזורים שהיו תחת הכבוש הרוסי
הוכרזו על ידי הגיסטפו בתור "מרגלים קומוניסטים" וגורלם נחרץ לחיסול מיידי
ללא כל אפשרות של ערעור .כך אירע בגטו טרנוב ובעוד מקומות .לכן ניסית לנצל
את מלוא השפעתי להצלת הרבי מבלז מהסכנה החמורה ביותר .ראש הגיסטפו לא
הסתיר בפני ,שאת ההודעה על מקום הימצאו של ה"וואנדער-ראבינער" קבל מאת
שפיץ .נאלצתי להכנס "במשא ומתן" עם המרצחים ,ולאחר שהבטחתי להם "משהו
מיוחד" ה ם הבטיחו שלא לפגוע ברבי מבלז .לשם הוכחה ,כי הבטחתם זו היא
ממשית ורצינית הם לחשו לי סוד באוזן ,שבזמן הקרוב ביותר תהיה "אקציה"
(פעולת חיסול) בווישניץ עצמה ולכן כדאי להוציא משם את הרבי בהקדם האפשרי
[]...
התוצאה הישירה של הלשנת הבוגד שפיץ היתה זו ,שבמטה הגיסטפו ידעו כבר הכל
על הרבי מבלז והעצה היחידה היתה לשחק "משחק גלוי" .ואז אירע הנס שאותו
מלשין שפיץ שינה באורח מפתיע את דעתו ,כנראה שהוא התרשם ונרתע לאחר
ביקורו אצל הרבי .ומה שמאלף ביותר ,כי המלשין הציע לאנשי הגיסטפו שהם
בעצמם ילכו להכיר אישית את ה"וואנדער-ראבינער" .ואמנם שני המרצחים הללו

 628אין בידינו פרטים על א' לנדוי למעט מה שהובא מפיו בספרו של מ' יחזקאלי .הוא היה אחראי על סדנאות
העבודה בגטו בוכניה .לענייננו חשוב לציין כי א' לנדוי רכש לו ולמשפחתו תעודות זהות מזויפות לפיהן
נחשבו לנתינים זרים' ,אזרחי חוץ' בפי הנאצים והורשו להתגורר מחוץ לגטו .בתוקף מעמדו כאזרח חוץ היתה
לו זכות לתנועה חופשית בין הערים ובין הגי טאות ,דבר שהפך אותו לשחקן ראשי במבצע ההצלה של ר' אהרן
רוקח מבלז .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .66 ,50 – 48 ,40
 .629יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .41 – 40
 630וילהלם קונדה ,קצין ס.ס .שהופקד מטעם הגסטפו על עניני הבטחון בקרקוב .נשפט ב 1967-בגרמניה ונדון
לשבע שנות מאסר.
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קונדה והיינריך 631דרשו במפגיע שהם רוצים לבקר את הצדיק במקום מסתרו– 632.
לא היתה לי כל עצה כנגדם [ ]...והלכתי להכין את הרבי לביקור מוזר ומסוכן זה.
הרגעתי את הרבי והסברתי ,שאילו שני אלה המרצחים היו זוממים לפגוע בו ,ודאי
שלא קשה היה להם למצוא את הדרך לכך.
המספר א' לנדוי ,הוא גם הדמות הראשית בסיפור ומניע את העלילה .הוא יוזם את הפגישה עם
אנשי הגסטפו בניסיון להיוודע מה בכוונתם לעשות עם המידע על ר' אהרן רוקח ,משחד אותם כדי
שלא יפגעו ברבי מבלז ואף זוכה לשיתוף פעולה מצידם .התשלום שעליו לשלם בעבור שיתוף
הפעולה שלהם הוא מילוי דרישתם לבקר את ר' אהרן רוקח מבלז .בנקודה זו של הסיפור הוא
ממלא גם את תפקיד המתווך ,מוסר לרבי מבלז על כוונת אנשי הגסטפו וגם מרגיע אותו שלא
יאונה לו כל רע .בסיפור זה קיימת גם דמות הבוגד ,ש' שפיץ ,שמסר לגסטפו מידע על ר' אהרן
רוקח .שפיץ משחק בסיפור תפקיד כפול ,מצד אחד הוא עוזר לר' אהרן רוקח ומשיג לו ולאחיו
אישורי עבודה ,מצד שני הוא מוסר לגסטפו את המידע עליו .מצד אחד מגן עליו ,מצד שני מסכן
אותו .נראה ששפיץ מונע על ידי שני כוחות חזקים ומנוגדים :הסנטימנט היהודי שהתעורר בו
לאחר הביקור אצל ר' אהרן רוקח ,ויצר ההישרדות שגרם לו לשתף פעולה עם הגסטפו .מול הרבי
מבלז הוא תפקד כבעל כוח ושררה ,אל מול הגסטפו הוא נשאר עושה דברם .בסתר לבו ידע כי הוא
אינו נחשב כלל בעיני הגסטפו והם יכולים להיפטר ממנו בכל רגע .על כך כתב מ' יחזקאלי 633כי ש'
שפיץ הרבה לבקר אצל הרבי מבלז ,הביא ידיעות על תוכניות הגסטפו ולא פעם אף פרץ בבכי
והתלונן בפני הרבי על מר גורלו' .הוא עצמו היה כבר אז בטוח שהגיסטפו תחסל אותו'.

 631היינריך ,ששמו הפרטי אינו ידוע לנו ,היה סגנו של קונדה.
 632ביקור זה התקיים בסופו של דבר בגטו קרקוב ,ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קד.
 633יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .42
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ד .6.תקופת גטו קרקוב( 10.12.1942 – 17-18.8.1942 :ד-ה אלול תש"ב-
ב' טבת תש"ג)

634

ד .1.6.רקע :ארועי השואה

בקרקוב635

הגרמנים כבשו את קרקוב בימים הראשונים של המלחמה והכריזו עליה כעל בירת הגנרלגוברנמן.
ב 8.9.1939-פורסם צו המורה על סימון בתי עסק יהודים והחלה החרמת מפעלים ובתי עסק
שהתרחבה להחרמת הרכוש היהודי כולו ,כולל חשבונות ,בנקים ודירות .בדצמבר  1939הוקם
יודנראט שתפקידו היה למלא את דרישות הגרמנים ולספק יהודים לעבודות כפיה.
בימים הראשונים למלחמה הגיעו לקרקוב פליטים רבים ומספר היהודים בעיר עלה מכ 55-אלף
ל 70-אלף .ב 18.5.1940 -פורסם צו המורה על צמצום מספר היהודים בעיר ל 15,000-בלבד ועל
פינוי הנותרים – כ – 55,000-תוך שלושה חודשים .היהודים שנשארו בעיר נכלאו בגטו שהוקם
ב .15.3.1941-בשנה הראשונה להקמת הגטו יכלו היהודים לקבל רשיונות יציאה ממנו אם עבדו
במפעלים גרמנים ,פולנים ,או שהיו בבעלותם סדנאות וחנויות מחוץ לגטו .קשר זה של היהודים
עם העולם החיצון איפשר הברחת מזון לגטו והקל על מצוקת הרעב.
האקציה הראשונה התקיימה בגטו קרקוב מ 31.5.42-ועד  8.6.1942ובמהלכה גורשו כ5,000-
יהודים אל מותם במחנה ההשמדה בלז'ץ .לאחר אקציה זו צומצם שטח הגטו.
אקציה שניה התרחשה ב 28.10.1942-ובמהלכה גורשו כ 7,000-יהודים למחנה ההשמדה בלז'ץ
וכ 600-נרצחו בתוך שטח הגטו .לאחר אקציה זו החלו הגרמנים בהקמתו של מחנה הריכוז
פלאשוב על שטחו של בית העלמין היהודי ליד הכפר הפולני פלאשוב ,בפרבריה הדרומיים של
קרקוב .אבני המצבות נופצו ושימשו לבניית המחנה ולעבודות ריצוף בקרקוב עצמה.
ב 6.12.1942-חולק הגטו לשני חלקים :גטו  Aלעובדים וגטו  – Bלאלו שאינם עובדים .אקציית
החיסול החלה ב .13.3.1943-שוכני גטו  Aהועברו למחנה פלאשוב ושוכני גטו  Bרוכזו ב"כיכר
זגודה" בתחומי הגטו ,שם מוינו .כמה עשרות מביניהם נשלחו למחנה פלאשוב וכל השאר נשלחו
להשמדה במחנה אושוויץ.

 634תאריך העזיבה נקבע עפ"י ח"ש פרידמן שכתב כי ר' אהרן רוקח ברח מגטו קרקוב לגטו בוכניה בליל זאת
חנוכה ,ב' טבת תש"ג ( ,)10.12.1942ראו :פרידמן (בצילא ,תש"ס) ,עמ' קלא .תאריך זה מופיע גם אצל לנדוי
ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קז .אך נ' אורטנר כתב בספרו 'דבר חן' כי ר' אהרן רוקח מבלז שהה בגטו קרקוב
עד שלהי טבת תש"ג (דצמבר -42ינואר  .43ראו :אורטנר (דבר ,תשס"ו) ,עמ' .43
 635א' ויין ,א' וייס' ,קרקוב' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שלישי ,ירושלים ,תשמ"ד ,עמ'  ,43 – 1להלן :ויין
ווייס (קרקוב ,תשמ"ד) ,עמ' .43 – 31
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לאחר האקציה הראשונה הוקמה בגטו קרקוב מחתרת יהודית שחבריה נמנו על תנועות הנוער
עקיבא ,דרור ,השומר הצעיר ,השומר הצעיר הדתי ופעילים נוספים .בראשה עמד אהרון (דולק)
ליבסקינד שהיה ראש תנועת עקיבא בפולין .הם החליטו להילחם בגרמנים בעיקר מחוץ לחומות
הגטו .בסתיו  1942הוקמה קבוצה מחתרת נוספת בשם "ארגון איסקרא" ,שהיתה כפופה למפקדת
המחתרת הפולנית .במחצית נובמבר  1942החלו מגעים לאיחוד פעילותן של שתי הקבוצות לטובת
התקפה אחת גדולה.
התקפה זו התקיימה ב 22.12.1942-על 'קפה ציגנריה' ששכן באזור העיר העתיקה של קרקוב,
והיה מקום בילוי פופולרי בקרב קצינים גרמנים .בהתקפה זו נהרגו ונפצעו כעשרים קצינים
גרמנים .מבצעי הפעולה נתפסו עוד באותו לילה ,עשרות מחברי המחתרת נאסרו ,ופעילות
המחתרת בגטו קרקוב שותקה .עשרה מבין העצורים הוצאו להורג בכלא הגסטאפו.
קרקוב שוחררה על ידי הצבא האדום ב .19.1.1945-עד מהרה הגיעו לעיר ,שלא נפגעה במהלך
הקרבות ,יהודים שהסתתרו בקרקוב ובסביבתה והתארגן ועד יהודי מקומי .לעיר הגיעו כ 14-אלף
יהודים ,אך הם סבלו מגילויי אנטישמיות ורובם עזב את העיר בשנות החמישים והשישים.
מעריכים כי באמצע שנות השבעים היו בקרקוב כ 700-יהודים .קהילת קרקוב מנתה לפני
המלחמה כ 55,500-יהודים.

ד .2.6.קורותיו של ר' אהרן רוקח בגטו קרקוב
עם בואו של ר' אהרן רוקח לגטו בוכניה ב 17-18-באוגוסט  1942נודע למקורביו כי גם שם צפויה
אקציה תוך מספר ימים 636,ולכן החליטו להבריחו לגטו קרקוב .האקציה בגטו קרקוב התקיימה
במאי-יוני  42ומקורביו של ר' אהרן רוקח סברו כי לאחריה ישרור שם שקט וגטו קרקוב הצטייר
כמקום בטוח יותר בעבורו .מ' יחזקאלי כתב 637כי ר' אהרן רוקח שהה בבוכניה ימים אחדים בלבד
עד שא' לנדוי הצליח לארגן משאית בה העביר לקרקוב ,נוסף על ר' אהרן רוקח מבלז ובני לוויתו,
גם את הרבי מצ'חוב ,ר' יצחק ישעיה הלברשטם.

638

עם בואו לגטו קרקוב התגורר ר' אהרן רוקח אצל יודל דים ,חסיד בלז ואח"כ עבר לדירתה של
משפחת פרעהליך שם היה לו חדר קטן עם מטבח.

639

 636האקציה הראשונה בגטו בוכניה התחילה ב 24.8.42-ונמשכה שלושה ימים .ראו :צ' אביטל ,א' וייס,
'בוכניה' ,פנקס הקהילות ,כרך שלישי ,ירושלים ,תשמ"ד ,עמ'  ,69 – 64להלן :אביטל ווייס (בוכניה ,תשמ"ד),
עמ' .68
 637יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .44
 638ר' יצחק ישעיה הלברשטם ( ,)1943 – 1864בנו הצעיר של ר' חיים הלברשטם מצאנז ,כיהן כאדמו"ר ורב
בעיירה צ'חוב .נרצח בגטו בוכניה .צ'חוב ( )Czchowהיא עיר בגליציה המערבית במחוז קרקוב.
 639יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .44
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בתקופת הימים הנוראים תש"ג הגיעו רבים מכל הסביבה להסתופף בצילו של ר' אהרן רוקח מבלז
על אף שהדבר היה כרוך בסיכון רב שכן המעבר בין הגטאות היה אסור 640.ב' לנדוי ונ' אורטנר
כתבו 641כי אנשי גסטפו מגטו קרקוב ביקרו אצל ר' אהרן רוקח ואף תבעו כי בעת ביקורם ילבש
את בגדי המשי שלו ויחבוש ספודיק (כובע פרווה גבוה ורחב שהיה נהוג בחסידויות פולין לגברים
נשואים  -ע.נ ).לראשו .באותו ביקור שוחחו אנשי הגסטפו קצרות עם ר' אהרן רוקח והבטיחו לו כי
לא יאונה לו כל רע' .מספר פעמים בקרו הללו אצל רבינו בעוד שסוכני הגסטפו המשיכו
בחיפושיהם אחריו בכל אירופה'.
ע' פלדזילבר כתב 642כי בתקופת מגוריו של ר' אהרן רוקח מבלז בגטו קרקוב ,לא היו בחדרו גחלים
והוא סבל נוראות מן הקור .כשהביאו לו גחלים סרב להסיק את התנור ,וכשהגישו לו אוכל סרב
לטעום באומרו 'עמו אני בצרה' (תהלים ,צא ,טו).
בהיותו בגטו קרקוב ,ר' אהרן רוקח קיים קשר עם חבורת בחורים מחסידי גור שהתגוררו במרתף
אחד הבתים בשכנותו .מ' פראגר כתב 643כי בחורים אלה שמרו על הופעתם החיצונית החסידית,
לא גזזו את זקניהם ופאותיהם וקיימו במרתף שטיבל (בית כנסת חסידי – ע.נ ).מחתרתי בו למדו
תורה וחסידות 644.עוד כתב כי בחורים אלה ביקרו את ר' אהרן רוקח מבלז ושימחו אותו
בהופעתם החיצונית כיוון שפרט להם ,אף יהודי בגטו לא שמר על זקנו ופיאותיו 645.על כך סיפר

646

מ' שנפלד ,שנמנה על חבורה זו ,כי בעת ביקורו אצל ר' אהרן רוקח ,אמר לו אחיו ,ר' מרדכי
מבילגוריי' :באם הנך משתייך על החברה הזאת ,הרי צריך לקום מפניך' .עוד סיפר כי אחר כך
שמע מפי ר' אהרן רוקח עצמו 'ביטויים נלהבים ונרגשים על אודות בחורי גור ,המקדשים את השם
במסירות נפשם לתורה ולאמונה'.
ר' אהרו רוקח שהה בגטו קרקוב עד חנוכה תש"ג ,דצמבר  ,1942אז הוחלט להעבירו חזרה לגטו
בוכניה.

 640לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קג-קד.
 641שם ,עמ' קד.
 642ע' פלדזילבר' ,עדויות חדשות לקורות ההצלה של הרבי מבלז' ,בית יעקב ,39 – 38 ,תמוז-אב תשכ"ב ,עמ'
 ,16להלן :פלדזילבר (עדויות ,תשכ"ב).
 643מ' פראגר ,אלה שלא נכנעו ,בני ברק ,תשכ"ג ,להלן :פראגר (אלה ,תשכ"ג) ,עמ' פט.
 644הנאצים אסרו על היהודים לקיים תפילות או לימוד.
 645הנאצים נהגו לתפוס יהודים בעלי זקן ופיאות ולגזוז אותם בכוח .היתה זו אחת מצורות ההתעללות
וההשפלה.
 646פראגר (אלה ,תשכ"ג) ,עמ' צ.
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ד .3.6.סיפורים על תקופת גטו קרקוב
בידינו שלושה סיפורים בלבד מתקופת שהותו של ר' אהרן רוקח בגטו קרקוב ,המופיעים בספרם
של ב' לנדוי ונ' אורטנר .המספר הוא הרב ע' פלדזילבר 647שפרסם את שלושת הסיפורים בכתבה
שהופיעה בכתב העת 'בית יעקב' ,ולכן מצאתי לנכון להביאם כפי שהופיעו במקור 648.הסיפור
הראשון מסופר מפיו של ד"ר רוזנהוך ,רופא עינים מקרקוב ,ששרד את השואה ואחרי המלחמה
היגר לארה"ב ופתח קליניקה לרפואת עיניים בניו יורק .הרב ע' פלדזילבר הגיע לקליניקה עם
אחותו וכך סיפר לו הרופא:

649

בחדשי החורף של שנת תרצ״ח ( )1938/39בא אלי האדמו״ר מבלז לקראקא,
לעשות לו ניתוח בעינים .טרחתי ככל שיכולתי אם כי הניתוח לא הצליח במלואו.
מאז התקרבתי אל הרבי מבלז וכאשר נודעתי שהוא בא לגיטו בקראקא ,שאלתי
על מקום מחבואו ונכנסתי לשאול בשלומו .כמובן שמיד טיפלתי בעיני הרבי,
ועזרתי לו במידת היכולת" .אבקש שהרבי יתן לי ברכה״ העזתי לפנות אל הרבי
מבלז בשעה נוראה כזו של חיסול הגיטאות .״אני מברכך ,שתישאר בחיים" קרא
אלי הרבי בכוונה מרובה.
"אבל מה יהא בגורל משפחתי? אבקש לברך גם אותם" לא רצה הרופא להרפות מן
הרבי" .גם משפחתך ישארו בחיים" הוסיף הרבי" .ומה יקרה בכלל?" לא פסק
הרופא בשאלותיו" .שנינו נשאר בחיים ואל תשאלני עוד״ העיר עוד הרבי מבלז
ויותר לא רצה להוסיף אף מלה.
כזה היה סיפורו של הרופא המפורסם ד"ר רוזנהוך כי הוא עם אשתו ובנו ניצלו
בדרכים מופלאים מן הגיטו.
לפנינו דיבור משולב כאשר המספר האחרון ,המוסר את הסיפור ,מתערב בסיפור .בביטויים 'לא
רצה הרופא להרפות'' ,לא פסק הרופא בשאלותיו' מבליע המספר ביקורת על הרופא שהתעקשותו
להרבות בשאלות היא ,לדעת המספר ,לא יאה ואינה במקום .המשפט 'ויותר לא רצה להוסיף
מילה' מרמז ,אולי ,כי הרופא המשיך לשאול את ר' אהרן רוקח מה צופן העתיד אולם הרבי לא
הוסיף על דבריו .ע' פלדזילבר ,שהיה חסיד בלז ,מסיים את הסיפור ב'הוכחה' כי ברכתו של ר'
אהרן רוקח אכן התקיימה והרופא ובני משפחתו ניצלו כפי שהוא חזה.

 647אין בידינו פרטים עליו למעט דברים שכתב על עצמו בפתח הכתבה שהתפרסמה בכתב העת 'בית יעקב'.
לדבריו ,נמנה עם חסידי בלז ,לפני המלחמה היה ראש מחלקת הכספים של הקהילה היהודית בקרקוב,
ובתקופת הגטו מילא תפקידים ציבוריים .אחרי המלחמה היגר לניו יורק.
 648ב' לנדוי ונ' אורטנר הביאו את הסיפורים בשינויי נוסח קלים .ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קו,
 649פלדזילבר (עדויות ,תשכ"ב).
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הסיפור השני מציג את המהפך שעבר סוכן הגסטפו היהודי ש' שפיץ:

היה סוכן אחד בשם שפיץ ,אשר התלחשו עליו שהוא מסגיר יהודים מוסתרים .בא
שפיץ זה לחדר הרבי מבלז ואמר שרוצה לדבר עמו בארבע עיניים .יצאו כולם ,וגם
הרב מבילגוריי .אחרי־כן סיפרו בין יודעי חן ,כי שפיץ זה התוודה שרוצה לשוב
בתשובה .לאחר כמה ימים הרגו אותו הנאצים ,ואז התלחשנו בינינו לבין עצמנו כי
"הפורש ממינות מיד מת״(...עבודה זרה ,י"ז ,א .הפירוש – מי שחוזר בתשובה
מכפירתו – ימות – .ע.נ).
המספר המוסר ,ע' פלדזילבר ,שמע את הסיפור ממקורביו של ר' אהרן רוקח והעלה אותו על
הכתב בכתבה שפרסם בירחון 'בית יעקב' .בסיפור זה מתקיים מפגש בין שתי דמויות קוטביות –
ש' שפיץ ,יהודי שמסגיר יהודים והוא התגלמות הרוע ,ור' אהרן רוקח מבלז שהוא התגלמות
הטוב .על אף שהסיפור אינו מציין זאת במפורש ,הקורא יכול להבין ששפיץ מבקש לחזור בתשובה
בהשפעתו של ר' אהרן רוקח מבלז .וידויו נמסר ,ככל הנראה ,על ידי ר' אהרן רוקח ,כיוון שאיש
מלבדם לא היה נוכח בשיחה .המספר קשר בין רצונו של ש' שפיץ לחזור בתשובה לבין מותו ואף
מצא לכך סימוכין במקורות ,אולם העובדות ההיסטוריות הן ששפיץ נרצח על ידי חברי המחתרת
היהודית בקרקוב ולא על ידי הנאצים .בגירסה המופיעה אצל ב' לנדוי ונ' אורטנר 650אף כתוב כי
'מאותו יום נהפך לאיש אחר ,הירבה לעשות חסד ליהודים ,ובערב סוכות אף הביא מהנדס
להתקין סוכה לרבינו' .על אף שב' לנדוי ונ' אורטנר מציינים בסוף הסיפור את המקור ,הרי דברים
אלה לא מופיעים כלל בכתבה של ע' פלדזילבר .הם נועדו להדגים את חזרתו בתשובה של ש' שפיץ
ולהוסיף אמינות לסיפור .זוהי דוגמה להיווצרותה של מסורת .תחילתה בארוע אמיתי שסופר בעל
פה ,והמשכה בסיפור מודפס אליו נוספו פרטים שלא ברור מהו מקורם .מותר להניח כי הגירסה
המופיעה בספרם של ב' לנדוי ונ' אורטנר תיעשה לגירסה המקובלת כיוון שהודפסה בספר ,לעומת
הגירסה המקורית שהודפסה בירחון.
הסיפור השלישי מספר על האופן בו ניצל ר' אהרן רוקח מהאקציה שהיתה בגטו קרקוב
ב:28.10.42-

בראשית החורף של שנת תש״ג השתוללו המרצחים הנאצים ,בכל מדינת פולין
הכבושה וגם בגיטו קראקא נפלו הרבה קרבנות .בין אלה שנתפסו והובלו למחנה
ההשמדה בבלז'ץ היו כמו־כן שני הגבאים שהיו מן המקורבים ביותר אל הרבי
מבלז ,ר׳ נחמן הירש וד׳ דוד געצלס (הם נספו ביום י״ז מרחשון) .באותם הימים

 650לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קד.
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נערך גירוש גדול בגיטו קראקא ,הרוצחים חיפשו בכל הבתים וגם במרתפים
ובמחבואים .ואז קרה נס גדול .ברחוב יוזפינסקה בשכנות למקום מחבואו של
הרבי ,נמצא משרד הגסטפו ואחדים מן ה״משטרה היהודית״ יעצו דווקא להחביא
הרבי במקום זה ,ליד מאורת המרצחים .אבל הפלוגות של "מחסלי היהודים״
חיפשו בכל מקום ,וחדרו גם לבית זה .שני קצינים פתחו את הדלת של חדר הרבי,
וסגרוה מיד .גם הגבאים הוחבאו ,ואותם לקחו ,אך האדמו״ר ניצל בנסי-נסים.
הסיפור פותח בהקשר ההיסטורי של אקציית אוקטובר  1942בגטו קרקוב ,ומיד אחר כך נוקב
המספר המוסר ,ע' פלדזילבר ,בשמותיהם של שניים ממקורביו של ר' אהרן רוקח מבלז שנרצחו
באותה אקציה .הזכרתם של שני ארועים אלה ,הכללי והאישי ,בפתיחת הסיפור משווה אמינות
לסיפור כולו.
מיעוט הפרטים בסיפור מצביע על כך שהמספר המוסר ,ע' פלדזילבר ,לא היה עד לארועים וכנראה
רק שמע עליהם .הקורא איננו יודע מי הם אנשי המשטרה היהודית שהגו את הרעיון להסתיר את
ר' אהרן רוקח דווקא ליד מפקדת הגסטפו; האם ר' אהרן רוקח הוסתר בבית בו התגורר או הועבר
למקום מסתור אחר באותו רחוב; איך התגלו הגבאים ואיך דווקא ר' אהרן רוקח חמק מעיני
הגסטפו .הקורא גם לא מבין מהיכן נובע יחסם האוהד של אנשי המשטרה היהודית בקרקוב לר'
אהרן רוקח ,ויכול רק להניח כי מעמדו ופרסומו כאדמו"ר וכצדיק עמדו לו בימים ההם .היעדרם
של פרטים אלה מעיד כי הסיפור התפשט בין יהודי הגטו ונתפש כנס .זוהי חוליה נוספת בשרשרת
הניסים השזורה בקורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה.

ד .7.תקופת גטו בוכניה( 18.5.1943 - 10.12.1942 :ב' טבת תש"ג – י"ג
אייר תש"ג)
ד .1.7.רקע :ארועי השואה

בבוכניה651

הצבא הגרמני כבש את בוכניה ב 3.9.1939-ומיד החלו החיילים לחטוף יהודים לעבודות כפיה ,תוך
התעללות והשפלה .דירות של יהודים הוחרמו לטובת קציני צבא ,על היהודים הוטלו קנסות
שונים ,חנויותיהם נפרצו ,סחורה נבזזה ובעלי מלאכה נאלצו לספק לגרמנים מוצרים ושירותים
חינם אין כסף.

 651צ' אביטל ,א' וייס' ,בוכניה' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שלישי ,ירושלים ,תשמ"ד ,עמ'  ,69 – 64להלן:
אביטל ווייס (בוכניה ,תשמ"ד).
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בסתיו  1939הוקם יודנראט ובשנים  1941 – 1940הוחל בשילוח יהודים למחנות עבודה באזור.
הגטו הוקם ב 16.3.1942-וכחמישה חודשים לאחר הקמתו ,ב 24.8.1942-היתה אקציה ראשונה,
שנמשכה שלושה ימים ,ובמהלכה נשלח מספר לא ידוע של יהודים אל מחנה ההשמדה בלז'ץ.
לאחר האקציה צומצם שטח הגטו ,והוכנסו לתוכו  1,500מיהודי הסביבה שהיו בעלי אישורי
עבודה .גטו בוכניה חולק לשני חלקים ,גטו  Aהתנהל כמחנה עבודה ויושביו סומנו בתוויות
ובמספרים לפי מקום עבודתם .גטו  Bיועד לבלתי מועסקים.
ב 2.11.1942-התקיימה אקציה שניה במהלכה גורשו למחנה ההשמדה בלז'ץ נשים ,ילדים וכל אלה
שלא היה להם אישור שהם מועסקים במקום עבודה .החולים ומקצת אנשי הצוות הרפואי שהיו
בבית החולים נרצחו במקום .יתר יהודי הגטו עבדו במפעלים גרמניים .לאחר האקציה שוב
הועברו לגטו בוכניה יהודים מעיירות הסביבה .קבוצת צעירים הצליחה לברוח לסלובקיה ממנה
ביקשה להגיע להונגריה ,אך רבים מחברי הקבוצה נרצחו לפני שהגיעו אל הגבול.
אקציית החיסול התקיימה ב ,15.8.1943-היהודים תושבי גטו  Aנשלחו למחנות עבודה ,ויהודי
גטו  - Bלהשמדה באושוויץ .בגטו הושארו כ 120-יהודים עליהם הוטל לאסוף ולמיין את הרכוש
היהודי שנותר בגטו .בסוף ספטמבר  1943שולחו גם הם להשמדה באושוויץ.
ב 1-באוקטובר  1943הוכרזה העיר "נקייה מיהודים .מקהילת בוכניה ,שמנתה לפני המלחמה
כ 2,500-יהודים שרדו כשלושים .שישים נוספים שהו במהלך המלחמה בברה"מ.

ד .2.7.קורותיו של ר' אהרן רוקח בגטו בוכניה
על הסיבות להעברתו של ר' אהרן רוקח מגטו קרקוב לגטו בוכניה מצויות בידינו שתי גירסאות.
לפי מ' יחזקאלי 652,אנשי גסטאפו הודיעו למקורביו של ר' אהרן רוקח כי צפוי גירוש נוסף של
יהודים מגיטו קרקוב 653,לפי ב' לנדוי ונ' אורטנר 654נודע ליהודים בגטו קרקוב על הקמת מחנה
עבודה

655

'בראשותו של התלין הגרמני געט' ואז החליטו מקורביו של ר' אהרן רוקח כי גטו קרקוב

הפך למקום מסוכן .ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו 656כי מספר שעות לפני אקציית אוקטובר 1942

 652מ'יחזקאלי( ,הצלת ,)1960 ,עמ' .45
 653גטו קרקוב חוסל בשלוש אקציות :הראשונה בתאריכים  28.5.42-8.6.42אז נשלחו  5,000איש למחנה
ההשמדה בלז'ץ ,השניה  28.10.42בה נשלחו  7,000איש לבלז'ץ .וכ 600-נרצחו בגטו והשלישית והאחרונה
ב 13.3.43-אז נשלחו  2,300יהודים לאושוויץ ,כ 700-נרצחו בגטו וכ 6,000-הועברו למחנה העבודה פלשוב,
בסמוך לקרקוב .ראו :א' ויין ,א' וייס' ,קרקוב' ,פנקס הקהילות ,כרך שלישי ,גליציה המערבית ושלזיה,
ירושלים ,תשמ"ד ,עמ  ,43 – 1להלן :ויין ווייס (קרקוב ,תשמ"ד) ,עמ' .38 ,31
 654לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קז.
 655הכוונה למחנה העבודה פלשוב שהוקם בפרוורי קרקוב ולמפקדו אמון גת .בניית המחנה החלה בקיץ .1942
על המחנה ראו :י' בושקו ,ר' קוטרבה' ,פלשוב' ,האנציקלופדיה של השואה ,תל אביב ,1990 ,כרך ד' ,עמ' 982
–  , 983להלן :בושקו וקוטרבה (פלשוב.)1990 ,
 656לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קז.
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הופיע ש' שפיץ ,הודיע למקורבי הרבי מבלז על האקציה והסכים כי יש להעבירו חזרה לגטו
בוכניה .א' לנדוי התבקש לדאוג לסידורי ההעברה והוא יצר קשר עם רופא פולני מעיירה סמוכה
שהסכים לבוא לגטו קרקוב במכוניתו .סיפור הכיסוי היה כי ר' אהרן רוקח נמצא בטיפולו של
הרופא ובגלל חולשתו הוא רוצה להעבירו זמנית לביתו לטיפול נוסף.
עם בואו של ר' אהרן רוקח לגטו בוכניה ,הוא התגורר במשך שישה שבועות אצל ש' קמפלר ,גיסו
של ד' שפירא 657.בדירה התגוררו שמונה עשרה נפשות ,ועם בואו של ר' אהרן רוקח הצטופפו כולם
במטבח ומסרו את החדר לרבי מבלז ולאחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי.
בגטו בוכניה שהו ר' אהרן רוקח ואחיו בגטו  Aשיועד ליהודים שעבדו בעבור גרמנים 658.חסידי
בלז ,שהיו בגטו בוכניה ,השיגו לשני האחים רשיונות עבודה לפיהם ר' אהרן רוקח היה חייט ור'
מרדכי מבילגוריי היה סנדלר' .חדרם היה מלא כלי עבודה ואביזריהם ,ומשנראו טיפוסים חשודים
בסביבתם התישבו השנים לשולחן עבודתם' 659 .עם זאת ר' אהרן רוקח המשיך לנהוג כאדמו"ר
בחצרו ,וניהל 'שולחנות' לאותם יחידים שידעו היכן הוא מתגורר .באותו ענין סיפר

660

מ' שנפלד,

צעיר שנמנה על חסידי גור ,כי הרבי מבלז לא שינה מדרכו ומנהגיו' .אנשים מוכי פחד ואכולי
ייאוש נכנסו לשאול עצה ותושיה – והרבי מבלז הקשיב לכולם והשיב לכולם כדרכו בקודש.
חסידים ואף סתם יהודים הגישו 'קוויטלעך' כנהוג' .לדברי מ' שנפלד ר' אהרן רוקח מבלז אף לא
שינה את מנהגי התפילה שלו ,האריך בתפילה ובלימוד תורה ולמד שיעורי גמרא לפני שקיבל את
הפתקאות מהאנשים ששיחרו לפתחו.

ד .3.7.סיפורים על תקופת גטו בוכניה
ד' שפירא סיפר 661כי בגטו בוכניה התגוררו חסידי בלז רבים (ואולי משום כך יש בידינו מספר
סיפורים המעידים על גדולתו ומעמדו של ר' אהרן רוקח בתקופה זו בקרב חסידיו) .הם דאגו
לצרכיו ,לפעמים אף במחיר של סכנת חיים .ש' קמפלר סיפר 662כיצד ניסה להשיג חלב לר' אהרן
רוקח מבלז:

 657יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .45
 658על סדנאות העבודה בגטו ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .50 – 48
 659יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .45
 660שם ,עמ' .52
661יחזקאלי (הצלת  ,)1960עמ' .44
 662ש' קמפלר' ,עדויות חדשות לקורות ההצלה של הרבי מבלז' ,בית יעקב  ,39 – 38תמוז אב תשכ"ב ,עמ' 16
–  , 17להלן :קמפלר (עדויות ,תשכ"ב) .הסיפור הופיע גם אצל פרלוב (בקדושתו תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רסו.
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מפי מקורבי האדמו״ר מבלז ידענו ,כי הרב מונע אוכל מפיו ,ועושה ימים כצומות,
והדבר היחיד שהוא רגיל לטעום אחרי תפילת מעריב זה כוס קפה עם חלב .נו ,מנה
של קפה עוד אפשר היה להשיג בתוך הגטו מהמבריחים אם כי בדמים יקרים אבל
מאין ניקח חלב? והנה ,כאן נפתח לפני סיכוי גדול ונדיר בגלל העובדה הזאת ,שאני
נלקחתי לפלוגות השיעבוד שמחוץ לגיטו .בקרבת אותו השדה ,אשר בתוכו חפרנו
את הבורות ליציקת עמודי החשמל ,נתמזל לי למצוא איכר פולני עני ,שהיתה לו
פרה אחת ברפתו .בכל יום בהפסקת הצהרים ,כאשר עובדי הכפיה קיבלו חצי שעה
בשביל הארוחה הדלה ,אני התגנבתי אל הרפת של האיכר הפולני ,ועמדתי על ידו
לעת החליבה ,שמרתי עמי בקבוק שטוח כזה ,שלתוכו שפכתי חצי ליטר חלב טרי,
והודות לחבולות מחוכמות ,ואף בקצת מסירות נפש הברחתי את בקבוק החלב אל
הגיטו ,כאשר חזרנו הביתה מן עבודת הכפיה.
כך התנהל הדבר כמה חדשים ,ללא מכשול .אך פעם אחת איתרע מזלי .עם הפסקת
הצהרים ,כאשר נטיתי הצידה והתכוונתי להתגנב לבקתת האיכר הפולני ,נתפסתי
בידי הצוררים הנאציים .הם היכוני וצעקו "לאן ,תברח ,יהודי מזוהם״? הם
התנפלו עלי" .צמא אני נורא והלכתי לחפש מים לשתיה" ,הסברתי להם .והם שוב
הכוני והזהירוני" :כלום לא תדע שאסור להתרחק מן הפלוגה? אם עוד פעם תיתפס
במעשה כזה ,אז סופך יהיה מר מאוד!" הנוגשים הנאציים הלכו להם ,ואני בכל
זאת ניסיתי לחפש עצה ,כיצד להגיע לביקתת האיכר לפנות ערב ,עם גמר העבודה.
כי חשבתי בלבי ,שאסור לי למעול בשליחותי עבור הצדיק מבלז .ואמנם הצלחתי
ביוזמתי הנועזת ,להגיע לביקתת האיכר ,ואף מצאתי אצלו מן המוכן מנה של חלב.
אך במשימתי לא הצלחתי .בערב הגעתי לגיטו ,וחשבתי בלבי מה לעשות .אמנם זו
הפעם הראשונה שלא הייתי נוכח בשעת החליבה ,והאיכר שפך את החלב לבדו
לתוך הבקבוק .אבל ,בדיעבד חיפשתי לעצמי צד של היתר ,כי הרי האיכר כבר יודע
להיות זהיר ,והוא גם יודע שהחלב נועד בשביל הצדיק המפורסם .וחוץ מזה ,סוף
סוף זה גם ענין של פקוח נפשות ,כי הצדק נחלש מאוד והוא זקוק לחלב ממש כמו
לרפואה ...נשכתי בשפתי והחלטתי לא לגלות את הענין לשום איש .הכנסתי כרגיל
את בקבוק החלב לחותנתי ,שהרתיחה אותו והכינה כוס קפה בשביל הצדיק .מה
גדלה הפתעתי והשתוממותי כי לאתר שהוגש כוס הקפה עם החלב ,התבקשתי
לבוא לחדרו של הצדיק" .אנא ,הגד לי ,שמעון" ,דיבר אלי הצדיק רכות "האם הנך
עומד ושומר בשעת החליבה"? "אודה ואתוודה בפני הצדיק" התרגשתי עד מאד
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"כי עוד לא קרה אף פעם שלא אהיה נוכח בשעת החליבה ,רק היום בפעם
הראשונה קרה לי מכשול .הרשעים התנפלו עלי ,ולא יכולתי למלא את תפקידי
כראוי .ואני מצטער על כך"" .חס וחלילה" השיב הצדיק בקול רך ורחום והסיט
הצידה את כוס החמין "אולם כל כך הרבה מילדי ישראל זקוקים לחלב ואין להם.
אז גם אני אוכל לוותר על זאת"! שתקתי ולא אמרתי דבר ,ובלבי הרהרתי ,איזה
פלא שכל הזמן לא קרה אף פעם שהצדיק יחקור אותי בנידון ,ורק ביום זה שקרה
המקרה העצוב ,נקראתי אליו לשם חקירה'...
ש' קמפלר המספר ,שהוא גם גיבור הסיפור ,פתח את סיפורו במניע למעשהו .מקורביו של ר' אהרן
רוקח מבלז מסרו כי הוא רגיל לשתות כוס קפה עם חלב לאחר תפילת ערבית .למרות שאין הם
אומרים זאת במפורש ,הקורא מבין כי הם מבקשים להשיג קפה עם חלב לר' אהרן רוקח .הפתיח
מעיד כי הרבי מבלז שמר על הרגליו הישנים מימי האדמו"רות בבלז טרום המלחמה .אלא שתנאי
המחסור בגטו לא איפשרו לר' אהרן רוקח להמשיך בנוהגו לשתות קפה עם חלב .ש' קמפלר
החליט לנסות להשיג חלב לר' אהרן רוקח ולשם כך לנצל את העובדה שפלוגת העבודה אליה
השתייך יצאה מחוץ לגטו .החלטה זו גבתה ממנו שני מחירים :ראשית הוא ויתר על הפסקת
הצהריים שלו ,ובנוסף ,סיכן את חייו כשעזב את שטח הפלוגה למרות איסור מפורש של הנאצים.
גם הברחת החלב לתוך תחומי הגטו היתה מסוכנת שכן הנאצים נהגו לחפש בכליהם של יהודים
שעבדו מחוץ לגטו .כל אלה מציגים את ש' קמפלר כחסיד מסור לרבו המוכן להסתכן בעבורו ואת
ר' אהרן רוקח כדמות נערצת שראוי להסתכן בעבורה.
המהלך הדרמטי בסיפור התרחש כאשר הנאצים תפסו את ש' קמפלר בדרכו אל האיכר והפליאו
בו את מכותיהם .המספר בחר לא לפרט כיצד הגיע בכל זאת אל האיכר אולם שיתף את הקורא
במניע 'אסור לי למעול בשליחותו של הצדיק' .השגת החלב בעבור ר' אהרן רוקח מבלז נתפשה
כשליחות ,והכשלון נחשב למעילה בתפקיד .מבחינת המספר השגת החלב היא העיקר ,והדרך הינה
פרט שולי ותפל .בנקודה זו של הסיפור ,מסר המספר פרט שהוא רמז מטרים לבאות :במקרה
המתואר בסיפור ,לא נכח ש' קמפלר בשעת החליבה ,וקיבל מהאיכר את בקבוק החלב כשהוא
מלא 663.ואכן הרבי מבלז הזמין את ש' קמפלר לחדרו ,שאלו האם היה נוכח בשעת החליבה ולשמע
התשובה סרב לשתות את הקפה .סיטואציה זו מציגה את יכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן
רוקח מבלז שבזכותה ידע שהחלב אינו כשר .הוא מסרב לשתות את החלב ומוותר עליו מתוך

 663חלב זה נחשב לחלב עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות) ,שכן נחלב על ידי גוי ללא נוכחות יהודי בשטח
החליבה .ה חלב חשוד בכך שמעורב בו חלב של בעל חיים שאיננו כשר .חז"ל אסרו על שתיית חלב עכו"ם
כמאמר הכתוב ' :ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורים ואין איסורן איסור הנאה :חלב שחלבו עובד כוכבים
ואין ישראל רואהו' (עבודה זרה ,ב' ,ו').
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הקפדה על הכשרות ועם זאת ידע שש' קמפלר הסתכן בחייו כדי להביא את החלב .לכן מצא סיבה
הקשורה לכלל .דבריו של ר' אהרן רוקח מציגים אותו כאיש עדין ,ובעל רגישות לזולת .ר' אהרן
רוקח מוצג בסיפור זה כמנהיג בעל יכולת גבוהה של הזדהות עם סבל הכלל.
ש' קמפלר סיפר 664שתי אפיזודות נוספות המעידות על יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח
ועל כוח הברכה שלו:

665

א .ושוב קרה מעשה ,והצוררים הרשעים עינו אותי בשעת העבודה ובגלל כך
איחרתי פעם לשוב אל הגטו ,אנשי משפחתי פחדו מפני אסון ,כפי שהיינו רגילים
בתנאים של אז ,מתוך דאגה וחרדה נכנסו לחדרו של הצדיק מבלז ,שיבקש רחמים
עלי .חס ושלום ,בעזרת השם יתברך ,ישוב הביתה בריא ושלם כך הרגיע אותם
הצדיק בלשון נמרצת .בבית עברו שעות קשות של ציפיה מתוחה ולאחר חצות
הלילה חזרתי בשלום הביתה .אנשי משפחתי שמחו שמחה רבה וביקשו ממני
להתייצב תיכף ומד לפני הצדיק .שבח והודיה להשי״ת שחזרת בשלום  -אורו פניו
של הצדיק בראותו אותי  -הבטחתי להם שתשוב בריא ושלם.
ב .והנה כאשר נפתחה עבורי פתח להצלה ,והחלטתי לברוח מן הגיטו ,נכנסתי
לבקש ברכת פרידה מאת הצדיק ,והזכרתי גם את הילדים שלי השיב הצדיק ואמר:
שתינצל בשלום ,ושנזכה לישועות אך מכיון שלא הזכיר את הילדים ,נדהם לבי
באותו רגע ,ועולמי חשך בעדי ,וכך הווה ,כי רק את נפשי הצלתי ,ואיוותר אנכי
לבדי .אמנם אין ספק בלבי ,כי ניצלתי באשר ניצלתי בזכות ברכתו של הצדיק
מבלז.
שתי האפיזודות מבליטות את תכונותיו של ר' אהרן רוקח כצדיק .בסיפור הראשון ש' קמפלר,
הוא מספר גיבור שאף מוסר את דברי הצדיק למרות שלא נכח במקום ,אך שמע אותם מאחרים.
הוא מדגיש כי ר' אהרן רוקח הרגיע את משפחתו בלשון 'נמרצת' המעידה על בטחונו כי דבריו
יתקיימו ,בבחינת 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים' .ר' אהרן רוקח בטוח ביכולת הידיעה המופלאה שלו
ואומר לש' קמפלר 'הבטחתי להם שתשוב בריא ושלם'.
גם באפיזודה השניה המספר הוא מספר גיבור .גם כאן מוצגת ידיעתו המופלאה של ר' אהרן רוקח
אשר מדבריו מבין המספר בדיעבד כי אכן חזה את ישועתו שלו אך גם ידע כי ילדיו של חסידו לא
יזכו לישועה .למשמע דברי הצדיק ,חשך עולמו של ש' קמפלר בהבינו כי ילדיו לא יינצלו.

 664קמפלר (עדויות תשכ"ב) ,עמ .17
 665סיפורים נוספים מתקופת גטו בוכניה על כוח הברכה של ר' אהרן רוקח ,ראו :אליאך (סיפורי ,)2008 ,עמ'
.52 – 48
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בסיום הסיפור הוא מביע את בטחונו כי ניצל אך ורק בזכות ברכת הצדיק.
שתי אפיזודות אלה מציגות את ר' אהרן רוקח כמקור כוח לחסידיו בימים החשוכים ההם.
התלאות ,המוות ומצוקות הקיום היומיומי ,לא פגעו בדמותו של ר' אהרן רוקח בעיני חסידיו .הם
המשיכו להעריצו ,להאמין ביכולותיו הפלאיות ובכוח הברכה שלו והיו מוכנים לסכן את נפשם
בעבורו .כל אלה מהווים הצדקה נוספת למאמצי ההצלה בהם היו מעורבים עשרות חסידי בלז
ברחבי העולם .מעשה ההצלה של ר' אהרן רוקח ייחרט בזיכרון הקולקטיבי של חסידי בלז כמעשה
הנכון ,הראוי והטבעי ,כשמדובר במנהיג דגול כמו ר' אהרן רוקח מבלז.
עם זאת ,פה ושם מצאנו סיפורים שמעידים על שבר בדמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק כל יכול.
הסיפור על בנו הבכור ,ר' משה ,המתחנן לאביו לשנות את המציאות ,היה הסיפור הראשון
שהצביע על אזלת ידו של הצדיק .סיפור דומה ,התרחש בגטו בוכניה וסופר מפי א' לנדוי:

666

נזכר אני כי אבי הזקן ,ר' משה לנדוי ,פרץ באותם הימים בזעקה נוראה לחדרו של
הרבי מבלז .אבי השתטח על הרצפה זעק בבכיות נוראות וקרא באזני הצדיק" :גזר
דין כזה נשפך על היהודים ואיפה הם צדיקי הדור? בכל מיני מיתות משונות נהרגים
היהודים והצדיק רואה מה שנעשה פה ושותק?!" אבי הישיש שכב על הרצפה וסרב
לקום .הצדיק מבלז נזדעזע בעמקי נפשו וכל מי שראה את פני הצדיק במעמד זה
נזדעזע אף הוא" .גזירה היא מן השמים" – נאנח ואמר – וחזר על כך כמה פעמים
– "גזירה היא מן השמים".
בסיפור קצר ודרמטי זה ,המספר הוא מספר עד .אביו הוא זה השרוע על הרצפה בבכיות וזעקות,
ומתריס כלפי ר' אהרן רוקח על שתיקתו נוכח רצח היהודים .בדומה לסיפור על ר' משה רוקח ,בנו
של הצדיק ,גם סיפור זה מציג את אזלת ידו של הצדיק לשנות את המציאות .בניגוד לסיפור על ר'
משה רוקח ,הבטוח כי בידי אביו להושיע ,בסיפור זה ניתן לקרוא בין השיטין ,את כאב אכזבתו
של ר' משה לנדוי ,החסיד המעריץ ,משתיקת הצדיק .האמונה שהצדיק יכול לחולל מופתים
התנפצה אל מול המציאות וגרמה לשבר באמונה בו.
עם זאת ,יש לשים לב לנקודת התצפית של המספר .הוא מדגיש פעמיים את גילו של אביו' ,אבי
הזקן'' ,אבי הישיש' ,דבר שהופך את הסיטואציה המתוארת בסיפור למכאיבה יותר .תאורו של
האיש הזקן השרוע על הרצפה מעורר בקורא ציפיה לדעת על תחושותיו של בנו .אולם המשפט
היחיד המתאר את רגשותיו של המספר הוא 'כל מי שראה את פני הצדיק במעמד זה נזדעזע אף
הוא' .הקורא יכול להסיק כי א' לנדוי הזדעזע יותר מהבעת פניו של ר' אהרן רוקח מאשר ממראה

 666יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;51קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שעד.
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אביו השוכב על הרצפה ומסרב לקום .בחירתו של המספר מעידה על מקומו ומעמדו של ר' אהרן
רוקח בקרב חסידיו.
מעמדו של ר' אהרן רוקח כקדוש בעל יכולות פלאיות התקיים רק מכוח אמונתם של חסידיו .בתוך
המציאות האמיתית היומיומית הוא היה כאחד האדם ,נתון לאותן סכנות כמו שאר היהודים
ותלוי בחסדי הנאצים ,כפי שסיפר ר' מרדכי מבילגוריי:

667

אחי ואני קיבלנו "רשיונות עבודה" בתור חייטים מומחים .בחדרנו נערמו תמיד על
השולחן כל מיני כלי מלאכה לחייטות :מספריים ,סלילי חוטים ,מידות לתפירה ,מגהץ
וכדומה .כל זה צריך היה להוכיח ,כי אכן אנו תמיד עסוקים ומסורים לעבודת הכפיה.
פעם בשבת קודש נבהלנו מביקורו הבלתי צפוי של המנהל הנאצי 668.היה זה בשבת
פרשת שקלים 669,שנת תש"ג .אחי האדמו"ר שקוע היה בתפילתו בישבו על המיטה
והנה נפתחו הדלתות והנאצי התייצב לנגד עינינו" .הא זה אתה 'הוואונדער ראבינער',
ואיפה אחיך ,הראבינער'? פנה הנאצי בשאלתו .האדמו"ר לא הפסיק ולא ענה דבר ואני
נגשתי אליו ואמרתי בגרמנית שאני מוכן להשיב על כל שאלה .הנאצי הסתכל בי ואמר
מתוך התגרות' :כאשר לא יהיו יותר יהודים והדת היהודית תיעלם כליל ,למי יהיה
צורך ברבנים'? לא עניתי דבר ,רק זיעה קרה כיסתני...
וכך המשיך המנהל הנאצי לחקור אותי – הדגיש הרב מבילגורי בעדותו – ושאל כלמיני שאלות' .תסבירו לי מה עשו פה האנשים הזרים שהתאספו בחדר זה אמש'? זו
היתה שאלה חמורה ,כי היא גילתה שהמנהל הנאצי ידע על התפילות של קבלת-שבת
הנערכות בחדר האדמו"ר .הרהרתי רגע ועניתי' :הוואונדער-ראבינער' נאם אתמול
במיוחד בפני עובדי המחנה ודרש מהם לעבוד בחריצות כי אחרת מחנה העבודה לא
יוכל להתקיים .כל מי שמקבל לחם לאכול מאת הגרמנים – הרי מחוייב הוא לשלם על
כך את התמורה בעבודה נמרצת ומאומצת ,כזו היתה תביעתו של הראבינער מן
האנשים שהתאספו אצלנו'...
הסבר זה מצא חן בעיני הנאצי והוא החל להשמיע באוזנינו דברי גידוף נוסח
ה'שטירמר' שהיהודים הם עם עצלני' ,פאראזיטים' ,רמאים ויש ללמד אותם לקח.

 667יחזקאלי (הרב ,)1960 ,עמ' .47 – 46
 668מעדותו של ד' שפירא על אותו ביקור ,עולה כי היה זה פרנץ יוזף מילר ,מפקדו של מחנה העבודה (גטו א')
בבוכניה .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .45
 669השבת שלפני ראש חודש אדר (או שבת ראש חודש אדר) בשנה מעוברת זמנה לפני אדר ב' .הביקור התקיים
בכ"ט אדר א' ,תש"ג.6.3.1943 ,
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לבסוף נתרצה המנהל הנאצי והציע לשחרר את אחי האדמו"ר מעבודה ,בתנאי שישמש
'רב המחנה' .אבל אני השיבותי לו בשם האדמו"ר שאיננו מסכימים לזה ,ושנינו נמשיך
בעבודת החייטות כמקודם.
המספר ,ר' מרדכי מבילגוריי ,הוא גם מספר עד וגם גיבור הסיפור ,שבכוח תושייתו הציל את אחיו
ואת עצמו ממוות .ביקור פתע של מפקד נאצי ,לא היה דבר שבשגרה והוא התרחש דווקא אצל ר'
אהרן רוקח מבלז שבעבור המפקדים המקומיים בגטו בוכניה היה גם קוריוז וגם מקור הכנסה.
מחד גיסא בשל פרסומו כ'רבי בעל הניסים' הם גילו סקרנות לראותו ומאידך גיסא כיוון שר' אהרן
רוקח מבלז היה מבוקש על ידי הגסטפו בברלין ,הם קיבלו ,לדבריו של א' לנדוי ,ממון רב כדי שלא
יסגירוהו .ביקור הפתע של המפקד הנאצי מלמד כי כל הנסיונות להסוות את שהייתו של ר' אהרן
רוקח בגטו בוכניה בעזרת תעודות זהות מזויפות ורשיונות עבודה ,לא צלחו .בסופו של דבר
והנאצים ידעו היכן הוא מתגורר.
ר' אהרן רוקח מתואר בסיפור כקדוש ,פרוש מהעולם הזה ,שקוע בתפילה ובעולם רוחני ומתעלה
מעל הסכנה שבביקור .אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,הוא האיש הארצי ,הנטוע עם שתי רגליו בקרקע
המנהל את השיחה עם הנאצי בתבונה ומגלה תושיה .תשובתו לשאלת הנאצי מדוע התכנסו אנשים
בחדר הרבי ,למעשה ,הצילה אותו ואת אחיו האדמו"ר ממוות שכן הנאצים אסרו על התפילה וכל
התכנסות של אנשים יחד יכלה להתפרש כחתירה תחת השלטון הנאצי המקומי.
גם הסרוב להצעה למנות את ר' אהרן רוקח כרב המחנה יכול היה להיגמר אחרת .המפקד הנאצי
יכול היה להיעלב מדחיית ההצעה שנתפשה בעיניו כנדיבה ,אולם ר' מרדכי מבילגוריי היה מודע,
ככל הנראה ,לחשיבותו של מחנה העבודה כמקור הכנסה נוסף בעבור המפקד הנאצי .לכן סירובו
היה בבחינת 'סיכון מחושב' .העובדה שהביקור הסתיים ללא פגיעה בר' אהרן רוקח ובאחיו אינה
מובנת מאליה .למרות שלא נכתב במפורש כי ארע כאן נס ,הרי אמירה כזו מובלעת בסיפור וביקור
המפקד הנאצי מצטרף לשרשרת הניסים שארעו לר' אהרן רוקח בתקופת השואה .הסיפור מדגים
מצד אחד את הסכנה הגדולה בה היה נתון בגלל מעמדו ופרסומו ומצד שני את ההשגחה העליונה,
שלפי אמונת חסידיו ,שמרה עליו מכל רע.
סיפור נוסף המציג את מעמדו של ר' אהרן רוקח בקרב חסידיו בגטו בוכניה ,מסופר מפי א' לנדוי
שהוא גם גיבור הסיפור .א' לנדוי התבקש על ידי ר' אהרן רוקח לנסות ולהציל ממוות את חסידי
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גור בגטו קרקוב לאחר שהגסטפו גילה את המרתף בו התפללו 670.משימתו של א' לנדוי היתה
לשחד את ו' קונדה ,מפקד הגסטפו בגטו קרקוב וכך סיפר א' לנדוי:

671

'ברגע שיצאתי להציל את חסידי גור שנתגלו ב"בונקר" של גטו קראקא ידעתי
מראש ,שאני חודר לתוך שטח מסוכן וזרוע מוקשים ופחי מוות .כל מי שנתפס בתוך
הגיטו של קראקא נמסר באופן אוטומטי לפקודתו של הרוצח געט ,במחנה פלשוב.
משמע שאני העזתי לחדור לתחומי שלטונו אבל לא היססתי לרגע לאחר ששמעתי
את מבוקשו של הצדיק מבלז .תקוותי היחידה היתה לשחד באיזה אופן שהוא את
קונדה ,ממטה הגיסטפו בקראקא .רצתי אליו ושאלתיו' :מה יעלה בגורלם של אלה
שנתפסו בבונקר?' הוא השיבני בקיצור נמרץ' :הם כולם יירו' .ניסיתי לשדלו
ולהבטיח תמורתם מחיר גבוה .טענתי בפניו 'אדוני הקצין ,אלה הם אנשים צעירים
ומוכשרים לעבודה ,וחבל להרגם .אצלנו בבוכניה יש מחסור גדול בעובדים ואני
צריך אותם באופן דחוף'.
כתוצאה מהשידולים וההבטחות שלי הסכים קונדה ואמר' :טוב ,תוכל לקחת
אותם אליך' .אבל מיד הוסיף ושפך על ראשי קיתון של צוננים' :אתה יודע שאני
אחראי רק עבור כל דבר המרחש פה בפנים הגיטו ,על העברת האנשים לבוכניה
אינני אחראי ,לכך תדאג בעצמך!'.
אסור היה להפסיד אף רגע אחד ,בהסתמך על הוראתו של הקצין הזה הוצאו מיד
כמה מבין האנשים שנתפסו מתוך בית הסוהר של הגיטו והועברו למקום אחר ,עד
שאמצא איזו אפשרות להבריחם לבוכניה בתור 'מומחים נחוצים ביותר' .מישהו
מבין השומרים הנאצים הזעיק בינתיים את המפקד הראשי געט ,על אודות
שחרורם של האנשים שנתפסו .הלז בא במרוצה למקום וציווה לאסור אותי' .חא
חא חא! לכדתי את מלך היהודים בגטו בוכניה!' צחק אלי בקול שחצני ואני
הבינותי היטב את המצב.
נלקחתי בחפזון לתוך תחומי שלטונו של המרצח געט ,במחנה פלאשוב .הרוצח
טיפל בי אישית .הוא הרביץ בי מכות אכזריות ופקד עלי להכין את החבלים ,לתלות
אותי לעיני כל המחנה .כלום אוכל לתאר את המחשבות שהתרוצצו אותה שעה
במוחי? רגע אחד חשבתי כי הכל אבוד ,משום שהגזמתי בכח השפעתם של קציני

 670הנאצים אסרו על התפילה ועל הלימוד ומפרי הוראה זו היו צפויים למוות.
 671יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .56 – 54
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הגסטפו המוכרים לי ונכשלתי בגלל העזתי שעברה את הגבול .וברגע אחד
נתעודדתי ,לבי אמר לי שהצדיק מבלז לא יעזוב אותי ,הלוא הייתי "שליח מצוה"
והלכתי בשליחותו למען פדיון שבויים...
והנס ארע לי ברגע האחרון ממש .הצורר געט ציווה להזעיק את אנשי המחנה,
שיהיו נוכחים במקום התלייה .אותה שעה נזדרזו והגיעו למקום כמה מבין קציני
הגסטאפו שהביעו את התנגדותם הנמרצת לצעדו זה .החלה התרוצצות גדולה בין
שני הצדדים היריבים וגורלי היה נתון על הכף .אני ראיתי את עצמי ברגל אחת
מעבר לעולם הזה והבחנתי בדיוק נמרץ בכל מה שהתרחש סביבי .ידעתי ,שאנשי
הגיסטאפו לא יוותרו עלי בקלות .גם הם היו זקוקים למחנה עבודה שבבוכניה :זה
היה עבורם גם מקור הכנסה וגם עמדת כוח כלפי אנשי התעשיה הגרמנית שבפיקוח
הס"ס .הבינותי ,איפוא ,כי מאחר שהם הספיקו לבוא מבעוד מועד בטרם הודק
החבל על צווארי ,ודאי שהם לא ייכנעו בפני געט.
שעה ארוכה נמשך הוויכוח וההתמודדות בין שתי כתות המרצחים הנאציים .אני
התייצבתי כל הזמן ליד עמוד התליה שהוכן עבורי ואת החבל אחזתי בידי .פתאום
התקרב אלי הרוצח געט ,שלף את אקדחו ובחימה שפוכה צווח למולי" :חבל
להפסיד כדור גרמני בשביל יהודי ארור כמוך ,הא לך!" תוך צווחה איומה זו היכני
בראשי עם האקדח שבידו ,עד שנפלתי פצוע וזב דם מעצמת המכה .רק אז הירפה
ממני הרוצח הנורא .ברם קציני הגסטפו שהתקרבו אלי גם הם נזפו בי ופקדו עלי
לקום להסתלק חיש מהר מן המקום הזה "אל תתערב בעניינים שלא שלך!" – הם
כעסו עלי .כך ניצלתי בנס ,עם הפצע הפתוח בראשי'...
המספר ,שהוא גם גיבור הסיפור ,יוצא בשליחותו של הצדיק מגטו בוכניה למשימה מסוכנת בגטו
קרקוב ,שם מתרחש הסיפור .זהו סיפור מתח של כניסה לטריטוריה עוינת ,מגע עם אנשים
מסוכנים (אנשי הגסטפו) ,מתן שוחד שבסופו של דבר לא הועיל במבצע ההצלה ,הלשנה (הסוהרים
המזעיקים את אמון גת) ,גזר דין מוות שכמעט בוצע והצלה ברגע האחרון .בסיפורו של א' לנדוי
חסרים פרטים על גורלם של הבחורים חסידי גור שנאסרו ,אך דבריהם של אנשי הגסטפו לא'
לנדוי 'אל תתערב בעניינים לא לך' מרמזים כי הוא לא הצליח להצילם ממוות 672 .את א' לנדוי
נאלץ אמון גת לשחרר למורת רוחו.

 672מ' יחזקאלי הקדים לסיפורו של א' לנדוי את דבריו של מ' שנפלד על ניסיון ההצלה שכשל .בין השאר אמר
מ' שנפלד 'לצערנו קצרה ידו מלעזור ולהציל את קבוצת בחורי גור ,אלה מסרו את נפשם על קדושת השם'
ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .54
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הסיפור מדגים את כוח השפעתו של ר' אהרן רוקח על חסידיו .גם לאחר שא' לנדוי נתפס ועומד
להיתלות הוא איננו מאבד את אמונתו בר' אהרן רוקח ,שכן הוא שליח מצווה שלו .הוא משתף את
הקורא בסערת הרגשות שאחזה בו כשניצב ליד עץ התליה שהוא עצמו הכין את חבליו .רגע אחד
הוא חש פחד מוות וברגע שני בטחון מוחלט שהרבי מבלז לא יעזוב אותו .תאור אישי ואנושי זה
מציג לפני הקורא שני פנים בדמותו של א' לנדוי – מצד אחד א' לנדוי האדם ,שהמוות המתקרב
מטיל עליו אימה ובה בעת א' לנדוי החסיד ,שאמונתו ברבו נוסכת בו בטחון .ואכן ,לדבריו ,ארע
נס והוא ניצל מעץ התליה .א' לנדוי מסביר כי ניצל מחבל התליה בזכות רדיפת הבצע והשררה של
אנשי הגסטפו שהיו זקוקים לו כמנהל סדנאות העבודה בגטו בוכניה .למרות שאיננו אומר בפירוש
כי ניצל בזכותו של ר' אהרן רוקח מבלז ,הקורא מבין כי היתה כאן התערבות פלאית של הצדיק.
ר' אהרן רוקח ,על אף שהוא דמות משנית בסיפור ,הוא המניע העיקרי של העלילה .לבקשתו יוצא
א' לנדוי לגטו קרקוב לשליחות מצווה ,שכמעט עלתה לו בחייו .ברכתו של הצדיק ,שליוותה את
שליחותו ,הצילה אותו מחבל התליה.

ד .8.הבריחה מגטו בוכניה( 18.5.1943 :י"ג אייר תש"ג)
הנסיון שכשל להציל את קבוצת הבחורים חסידי גור ,למרות השוחד ששולם למפקד הגסטפו בגטו
קרקוב ,היה בבחינת אות אזהרה למקורביו של ר' אהרן רוקח מבלז .הם הבינו כי אי אפשר
לסמוך על אנשי הגסטפו שלא יסגירו את ר' אהרן רוקח ,למרות סכומי הכסף שקיבלו בעבור
ה'הגנה' עליו .מקורביו החלו לפעול באינטנסיביות להוצאתו מגטו בוכניה להונגריה .הונגריה
נבחרה כיעד מועדף בגלל מצב היהודים בה ,שהיה טוב לעין ערוך ממצבם של יהודי פולין.
עד שנת  1944הונגריה היתה בת בריתה של גרמניה הנאצית 673.אמנם הונהג בה 'שרות עבודה'
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לגברים יהודים שגבה את חייהם של רבים ,אך יהודי הונגריה חיו חיים רגילים ,לא נכלאו
בגיטאות ולא חוו את אימי המשטר הנאצי כמו אחיהם בפולין.
במסגרת הפעילות להוצאתו של ר' אהרן רוקח מגטו בוכניה להונגריה הסתמנו שתי תוכניות:
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 673על הסיבות שהניעו את הונגריה לכרות ברית עם גרמניה הנאצית ראו :ד' רנקי' ,הונגריה' ,האנציקלופדיה
של השואה ,תל אביב ,1990 ,כרך ב' ,עמ'  ,353 – 351להלן :רנקי (הונגריה.)1990 ,
' 674שרות העבודה' היה חובת שרות של יהודי הונגריה בשנים  1945 – 1939במקום השרות הצבאי .במסגרת
חובה זו גויסו יהודים יוצאי צבא אך לא ניתנו להם מדים או נשק .הם שרתו ביחידות משלהם וביצעו
בהונגריה ומחו צה לה עבודות שונות לטובת הצבא ,בין השאר סלילת דרכים ותיקונן ,חפירת חפירות הגנה,
תעלות אנטי טנקיות וכד' .על מערך שירות העבודה ראו :בראהאם וקצבורג (הונגריה ,)1992 ,עמ' .169 – 152
 675שתי התוכניות פורטו בהרחבה גם אצל מ' יחזקאלי וגם אצל ב' לנדוי ונ' אורטנר .ראו :יחזקאלי (הצלת,
 ,)1960עמ'  ;62 – 57לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קי-קטז.
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 .1להעבירו להונגריה דרך סלובקיה בעזרת מבריחי גבול מקצועיים  .2להעבירו להונגריה בעזרת
קצין הונגרי כאשר סיפור הכיסוי הוא כי ר' אהרן רוקח ואחיו ר' מרדכי מבילגוריי הם קצינים
סובייטיים שבויים המובלים לחקירה בבודפשט .שתי התוכניות הוצגו בפני ר' אהרן רוקח מבלז
והוא בחר בתוכנית השניה.
מ' יחזקאלי כתב 676כי התוכנית להוציא את ר' אהרן רוקח מגטו בוכניה נשמרה בסוד מיהודי הגטו
משתי סיבות .1 :אנשי היודנראט התנגדו בתוקף להוצאתו של ר' אהרן רוקח מבלז מהגטו בנימוק
שהנאצים יראו בהם אחראים למעשה ויתנקמו בהם .2 .הברחתו מהגטו עלולה היתה לגרום
לדמורליזציה בקרב יהודי הגטו ,כפי שכתב' :שרידי הגטו בבוכניה חשו את עצמם יותר בטוחים
והרגשתם היתה יותר טובה ,בגלל שהצדיק מבלז שרוי בתוכם .מתוך כך מובן שגילוי ההכנות
האחרונות לבריחת הצדיק עלול היה לעורר התרגשות עצומה בתוך הגטו ועם זאת להכשיל את
התכנית למפרע'.
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ד .1.8.סיפור הבריחה מגטו בוכניה
סיפור הבריחה מגטו בוכניה הוא סיפור ארוך ומובא כנספח ד 678.3.במחקר זהו .מ' יחזקאלי
כתב 679כי מארגני הבריחה השכילו להתגבר על כל הקשיים והיה בכך 'משום מעשי ניסים ממש
וזה משתמע בהחלט מתיאוריהם של עדי הראיה' .זוהי פרשנות לארועי הבריחה ההופכת אותם
למעשי ניסים ,שהקורא אינו יכול לפקפק באמיתותם ,שכן הם מבוססים על עדות ראייה .סיפור
הבריחה המובא מפיהם של ד' שפירא וא' לנדוי 680,אנשים מכובדים ומהימנים ,שדבריהם מחזקים
את אמינות הסיפור .זהו סיפור רצוף מכשולים ,הטעיות והעמדות פנים ,כאשר ההסכנה ארבה
לגיבוריו בכל שלב משלבי הבריחה.

 676יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .64
 677בהמשך ספרו ציטט מ' יחזקאלי ניצולים מבוכניה שאמרו כי בריחתו של ר' אהרן רוקח מגטו בוכניה דווקא
שימשה להם דוגמא והם ברחו בעקבותיו' :הרבי מבלז נתן לנו דוגמא אישית שיש לברוח מתוך התופת על אף
הסכנות החמורות [ ]...אנו כולנו הנמלטים והבורחים ,הלכנו בעקבות הצדיק' .ראו :יחזקאלי (הצלת,)1960 ,
עמ' .93
 678הסיפור הובא כפי שהוא מופיע אצל יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .70 – 63נוסח נוסף של סיפור הבריחה
מבוכניה מצוי אצל נ' טמיר ,הרבי מבלז וכפילו ,תל אביב ,1961 ,להלן :טמיר (הרבי ,)1961 ,עמ' .121 – 91
זהו עיבוד חופשי של סיפור הבריחה המסתמך על עובדות ,שעליהן הוסיף נ' טמיר דיאלוגים ,מחשבות
וסיטואציות המסופרות על ידי מספר יודע כל .נוח טמיר ( ,)1986- 1889עסק בהוראה ,פרסם סיפורים ,אגדות,
ספרי הגות וספרי ציונות .ראו עליו :תדהר (חלוצי ,)1947 ,כרך ז' ,עמ'  ;2872 – 2871שם ,כרך יג ,עמ' ;4350
קרסל (לקסיקון ,)1965 ,א' ,עמ'  ; 25שנת מותו של נ' טמיר נמסרה לי על ידי בנו ע' טמיר בשיחה טלפונית
מיום .15.12.2014
 679יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .64
 680ד' שפירא השתתף בבריחה וא' לנדוי פעל בהטעיית הנאצים.
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מכשולים :א .ביקורם הלא צפוי של אנשי המשטרה היהודית בבית החרושת .מכשול זה עלול היה
לסכל את כל תוכנית ההברחה של ר' אהרן רוקח מגטו בוכניה.
ב .שער הגטו היה נעול .היודנראט הורה לשומרי השער להיות עירניים במיוחד והטיל עליהם
אחריות אישית לבריחתו של הרבי מבלז .מכשול זה הכריח את מתכנני הבריחה לאלתר מוצא
ברגע האחרון .ההחלטה לפרוץ פתח בגדר התקבלה בעקבות דברי ר' מרדכי מבילגוריי שאמר'מלך
פורץ גדר ואין מוחין בידו'.
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ג .הקצין ההונגרי שחיכה במכוניתו לנמלטים מסר כי הדרכים מלאות בפלוגות חיפוש של הגסטפו
ויש לדחות את הנסיעה לבודפשט למחרת היום .מארגני הבריחה צפו ,ככל הנראה ,מכשול מסוג
זה וארגנו מבעוד מועד מקום מסתור מחוץ לגטו לר' אהרן רוקח מלוויו.
ד .אנשי גסטפו הגיעו במפתיע לבוכניה כדי לבדוק את תעודותיהם של אזרחי החוץ .ביקור זה,
שהתקיים לאחר שר' אהרן רוקח כבר יצא את גבולות הגטו ,יכול היה לפגוע בחייהם של הבורחים
ושל יהושע הופנונג ,אחד מאזרחי החוץ שהסתיר את ר' אהרן רוקח ומלוויו .א' לנדוי הצליח
להתגבר על מכשול זה בעורמה כפי שיפורט בהמשך.
הטעיות :א .ד' שפירא יצא לעבודתו בבית החרושת והתנהג 'כרגיל' למרות שבבוקרו של אותו יום
לקח איתו חפצים אישיים ונפרד ממשפחתו בידיעה שלא ישוב לביתו בערב .ד' שפירא מקדיש
משפט אחד קצר לפרידה ממשפחתו.
הדרמה בסיפור טמונה במה שלא נאמר בו – ד' שפירא לא ידע ולא יכול היה לדעת אם ישוב ויראה
את משפחתו .העובדה שד' שפירא בחר לא להתייחס לנקודה זו מעידה כי המחיר האישי לא נחשב
אל מול המטרה הנעלה של הצלת הרבי מבלז.
ב .ד' שפירא הרגיע את שוטרים היהודים שהגיעו לבית החרושת לאחר שהתפשטה השמועה על
שהותו של ר' אהרן רוקח שם .ה'הסבר' שנתן לשוטרים נשמע הגיוני אך לא סיפק אותם והם
הטילו עליו את האחריות לבריחתו של הרבי מבלז אם תתרחש .ד' שפירא המשיך בדברי ההטעיה
ואמר לשוטרים כי גטו בוכניה הוא המקום הבטוח ביותר לרבי מבלז.
ג .ר' אהרן רוקח התנהג 'כרגיל' בזמן ששהה בבית החרושת .הוא 'עסק כל היום בתורה ובעבודה,
כדרכו בקודש ולא הכירו בהתנהגותו שום שינוי' 682.תאור זה יכול להצביע מחד גיסא על ר' אהרן
רוקח כמנותק מהמציאות הסובבת אותו ומאידך גיסא כאדם שלו וחזק הבטוח כי לא יאונה לו כל
רע.
 681יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .65זוהי פרפרזה על הנאמר בתלמוד 'מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחין
בידו' (בבא קמא ס ,ב').
 682יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .65

- 301 -

ד .א' לנדוי שכנע את מילר ,האחראי הנאצי על סדנאות העבודה בגטו בוכניה ,לערוך סעודה לכבוד
אנשי הגסטפו שהגיעו לבוכניה כדי לבדוק את תעודותיהם של אזרחי החוץ .א' לנדוי הסביר לו כי
הסעודה תעזור לו לשכנע אותם 'בנחיצותו של מחנה העבודה למען המאמץ המלחמתי הגרמני'
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ובנוסף ,רמז כי זה ישתלם לו .מבלי שאמר זאת בפירוש ,א' לנדוי הציע למילר תשלום בעבור
הסכמתו לערוך את הסעודה .הוא הכיר את תאוות הבצע והנהנתנות של מילר ושל אנשי הגסטפו
ורתם אותם לטובתו .הדבר היחיד שהניע אותו היה הדאגה לרבי מבלז שכבר היה מחוץ לגטו
והסתתר בביתו של יהושע הופנונג.
ה .לאחר הוצאתו של ר' אהרן רוקח מגטו בוכניה חששו מארגני הבריחה כי אנשי הגסטפו יגלו את
היעלמותו והכינו פעולת הטעיה .ר' ראובן וואלקן ,ממקורביו של ר' אהרן רוקח מבלז ,לבש את
בגדיו של הרבי ,התעטף בטליתו ואף חיקה את קולו וסגנון דיבורו .כדי שהתרמית תהיה מושלמת,
האנשים סביבו העמידו פנים כי הוא ר' אהרן רוקח מבלז וח"ש פרידמן התנהג כאילו הוא הגבאי
שלו .ואכן לבית הגיעו יהודים מהגטו וכמה 'שליחים' מטעם המשטרה היהודית בעקבות שמועות
שנפוצו על היעלמותו של הרבי מבלז .מראה ה'רבי' השוקד על תפילה ולימוד תורה ,שכנע את כל
החשדנים כי השמועות אינן נכונות.
הודות לפעולת הטעיה זו בריחת הרבי מבלז נשמרה בסוד במשך יומיים לאחר הבריחה אולם
בסופו של דבר התגלה הדבר למילר שתבע מא' לנדוי הסבר 684.ההסבר שנתן א' לנדוי מציג את ר'

אהרן רוקח כצדיק שיכול לחולל מופתים' :כלום אני יכול להיות אחראי בעד ה"וואנדער-
ראבינער"? משום כך הוא הוכתר בתור איש הפלאים .משום שמתרחשים אתו נסים ונפלאות!
והלא אף אותי השאיר פה ומה עלי לעשות?' 685א' לנדוי השתמש במוניטין שיצאו לר' אהרן רוקח
בקרב הנאצים כמחולל ניסים והפך מוניטין אלה להסבר הגיוני .העובדה שהוא עצמו נשאר בגטו
שימשה לו הוכחה להגיון זה .קשה לדעת האם ההסבר שכנע את מילר או שמא היו אלה טבעת
היהלום והכסף שניתנו לו ,שעזרו לו להעלים עין מהבריחה ולשחרר ממאסר את שני חסידי בלז
שהתחזו לר' אהרן רוקח ולגבאי שלו.

 683שם ,עמ' .68
 684יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .69
 685שם ,עמ' .70
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ד .9.הנסיעה מבוכניה לבודפשט( 23.5.1943 – 18.5.1943 :י"ג אייר
תש"ג – י"ח אייר תש"ג)

686

בנסיעה מבוכניה לבודפשט לקחו חלק חמישה אנשים :ר' אהרן רוקח מבלז ,אחיו ר' מרדכי
מבילגוריי ,המשמש שלהם ,ד' שפירא ,הקצין ההונגרי 687ונהג .ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו כי הדרך
הקצרה מבוכניה להונגריה היא דרך סלובקיה אולם הקצין ההונגרי בחר לא להשתמש בה כיוון
שהיתה רצופה משמרות של הצבא הגרמני שחיפש אחרי פרטיזנים 688.קשה לשחזר במדויק את
נתיב הנסיעה בו בחר הקצין ההונגרי ,אך ניתן לשרטט כיוונים כלליים מתוך עדויותיהם של ד'
שפירא ושל ר' מרדכי מביגלוריי 689.מדבריהם עולה כי הקצין ההונגרי נסע מזרחה עד העיר
פשמישל ואז החל בנסיעה רצופה לכיוון דרום עד הגיעם לעיר אונגוואר 690בבוקר יום שישי
( 21.5.1943ט"ז אייר תש"ג) .לדברי 691ר' מרדכי מבילגוריי הקצין ההונגרי לא רצה להמשיך איתם
את המסע ולכן החליטו לשבות באונגוואר בה היו לשני האחים ידידים רבים ,ביניהם חסידי בלז.
אחד מהם ,זונדל ברגר 692,ארח אותם בביתו .לא ברור כיצד הגיעו שני האחים והמלווה שלהם
ד' שפירא מאונגוואר לבודפשט ואפשר להניח כי אנשי שלומם באונגוואר דאגו לנסיעה זו.
עוד עולה מדבריהם של ר' מרדכי מבילגוריי ושל ד' שפירא כי הקצין ההונגרי נקט בכמה אמצעי
הסוואה וטשטוש לפני הנסיעה ובמהלכה.1 :לפני יציאתם של ר' אהרן רוקח ,אחיו והמלווה
שלהם לנסיעה ,הורה להם הקצין ההונגרי לגזוז את זקנם ופיאותיהם וללבוש חליפות מודרניות
עם עניבות צבעוניות כדי להסוות את יהדותם .2 .הוא אסר עליהם לקחת כסף או חפץ כלשהו.
 .3על המכונית הצבאית של הקצין ההונגרי התנוסס דגל הונגרי ,כסימן שהמכונית נוסעת
בשליחות רשמית של ממשלת הונגריה .4 .הקצין החזיק במסמכים מזוייפים לפיהם ר' אהרן רוקח
היה גנרל רוסי שנפל בשבי ,שני מלוויו היו אנשי צבא חשובים שנשבו גם הם והקצין ההונגרי היה
שליח מיוחד מטעם ממשלת הונגריה ,שהוטל עליו להביא את שלושת השבויים לבודפשט .5 .אחרי
 686תאריכי הנסיעה הם על פי אורטנר (דבר ,תשס"ו) ,עמ' .53
 687אין בידינו שום פרטים על הקצין ההונגרי שהשתתף בהעברתם של ר' אהרן רוקח ומלוויו מבוכניה
לבודפשט .מ' יחזקאלי כתב כי שמו נשמ ר בסוד ואפשר רק לגלות כי הוא עזב את הונגריה הקומוניסטית והיגר
לדרום אמריקה .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .76
 688סלובקיה היתה מדינה גרורה של גרמניה אך היתה בה פעילות פרטיזנית רבה בפיקוד הסובייטים .אחת
התוצאות של הפעילות הפרטיזנית היתה המרד הסלובקי הלאומי שהתרחש ב .27.10.1944 – 28.8.1944מטרתו
היתה לשחרר את סלובקיה מתלותה בגרמנים .ראו :י' ילינק ,ע' ניר ,ר' ,רוזט' ,המרד הסלובקי הלאומי',
האנציקלופדיה של השואה ,תל אביב ,1990 ,כרך ג' ,עמ'  ,749 – 748להלן :ילינק ,ניר ,רוזט (המרד.)1990 ,
 689יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .75 – 72
 690העיר אונגוואר ( )Ungvárנכללה אז בשטח הצפון מזרחי של הונגריה ,היום שמה אוז'הורוד ()Uzhhorod
והיא נמצאת בתחום מערב אוקראינה בגבול עם סלובקיה.
 691יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .75
 692אין בידינו שום פרטים על האיש למעט מה שנמסר עליו בעדותו של ר' מרדכי מבילגוריי :ז' ברגר נחשב
לאחר מחשובי חסידי בלז באונגוואר .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .75
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המעבר בנקודת הגבול האחרונה ,כשהיו כבר בשטח הונגריה ,הוריד הקצין ההונגרי את מספר
המכונית ,קבר אותו בשדה ותלה מספר חדש ,כדי להעלים את עקבותיה של המכונית במקרה
והגרמנים יחליטו לרדוף אחריה.

ד .1.9.סיפורים על הנסיעה מבוכניה לבודפשט
שמו של הפרק ,בספרו של מ' יחזקאלי ,על הנסיעה מבוכניה לבודפשט הוא' :מסע של נסים –
מגטו בוכניה ועד לבודאפסט' 693.בתקציר הארועים המופיע תחת הכותרת נכתב ,בין השאר,
'עובדות ומעשים שהיו ,הנמסרים מפי עדי ראיה' .הפרק עצמו פותח במשפט 'על אודות הבריחה
מגיטו בוכניה לבודאפסט מתהלכות אגדות מופלאות – והאמת היא שאין כל צורך בנידון זה בשום
הוספות ועיטורים ודי בהצגת העובדות כהווייתן' .כל אלה מציגים את הארועים שהתרחשו
במהלך הנסיעה כנשגבים מבינת אנוש ואת הנסיעה כולה כארוע פלאי רצוף ניסים .זוהי הבלטה
של דמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק שזכה לשמירה מהשמים.
תחילת הנסיעה מתוארת מפיו של ד' שפירא:

694

ראיתי את הכל כמו בחלום .נסענו בקלות כזו ,שלא הרגשנו כלום .כאילו טסנו
באויר .הלבנה האירה את הדרך .הלילה היה בהיר .היה זה ביום כ"ה לספירה ,שנת
תש"ג בעשירי לחודש אייר 695.אך יצאנו את העיר בוכניה והקצין טעה בדרכו .אחר
כך הצטדק בפנינו ,כי שלוש-ארבע פעמים עבר בעצמו את קטע הדרך בין בוכניה
לפשמישל ,כדי שידע הכל בדיוק וכל זאת טעה מפני הערפל שירד לפתע פתאום .רק
בשעה ארבע לפנות בוקר הגענו בשלום לפשמישל.
המספר מציין כי הנסיעה היתה כאילו בחלום ומשתמש בלשון ציורית ובדימויים :כמו...כאילו....
הדרך מוארת על ידי הלבנה והלילה בהיר .זהו תיאור אידילי העומד בניגוד למתח הפנימי
ולתחושת הפחד והאימה הנקשרים לבריחה.
המשכו של התיאור (העובדה שהקצין טעה בדרך) מרמז למכשולים הרבים שיעמדו בדרכם של
הנוסעים .ייתכן שהערפל הוא רמז מטרים לנס שיתרחש בדרך כאשר גם בפשמישל וגם באחת
מנקודות הגבול המכונית על נוסעיה כוסתה בערפל שמנע את גילויה על ידי הגרמנים.

 693יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .71
 694יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .72
 695ד' שפירא טעה ,ככל הנראה ,בתאריך ,התאריך הנכון הוא י"ג אייר.
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סיפור הנסיעה מסופר מפי שלושה מספרים-עדים :ד' שפירא ,ר' מרדכי מבילגוריי והקצין
ההונגרי 696.עדותו של הקצין ההונגרי מעניינת במיוחד כיוון שהיא מסופרת מפיו של גוי ,שאיננו
מעריץ של ר' אהרן רוקח ,ובניגוד לשני העדים האחרים איננו מאמין ביכולותיו הפלאיות כצדיק.
בשל אורכה ,תחולק עדותו של הקצין למספר חלקים:

697

'נכון שקיבלתי סך עצום עבור "המבצע" הזה – הצהיר הקצין בסגנון צבאי גלוי לב
– מה שדרשתי קיבלתי במזומנים והחסידים בכלל לא עמדו איתי על המחיר .לפני
הפעולה ,נתנו לי מפרעה מכובדת ולאחר סיכום הפעולה קיבלתי את המגיע לי.
אינני מזלזל בחצי מיליון פנגו'ס

698

ששילשלו לכיסי .לפי המחיר בשוק השחור

הסתכם זה בעשרים אלף דולר ,שעל סך זה הוסכם בינינו .לא אכחיש שלפי הערך
הממשי של הכסף השגתי הרבה יותר .כלום אפשר לשקול את "המבצע" לפי תגמול
של כסף? סיכנתי את חיי ,וזה לא היה סיכון חד פעמי .ואודה שמהרגע שהכרתי
אישית את ה"צ'ודא -ראבי" (צדיק בהונגרית) הוקסמתי מאישיותו ,ורק הודות לו
הצלחת במבצע הנועז והמסוכן .הרבי שמר על קור רוחו ובזאת עודדני .על אצילותו
של הרבי אוכל להעיד שהכיר לי תודה עמוקה וכל פעם שביקרתי אצלו בבודאפסט
הביע לי את הוקרתו והערכתו'.
הקצין פותח את סיפורו בציון התשלום שקיבל .דבריו אלה מדגישים את מניעיו למעשהו ,הרחוק
מאלטרואיזם .כמו כן אין כאן הכרה בחשיבות הצלתו של האדמו"ר מבלז .לכן עדותו נתפסת
כאובייקטיבית וחפה מכל הגזמה .עם זאת ,ניכרת בדבריו נימת הצטדקות על הסכום הנכבד
ששולם לו .הקצין הסביר כי הכסף אינו שקול לסיכון שלקח על עצמו ,ולמעשה ,בדבריו הקטין את
חלקו של התגמול הכספי והבליט את סכנת החיים שארבה לו יותר מפעם אחת.
בדבריו הסביר הקצין בצורה רציונלית מדוע ,לדעתו ,המסע הצליח בזכותו של הרבי מבלז ,וציין
את קור רוחו של ר' אהרן רוקח שנסך בו עצמו אומץ רב .אין בדבריו התפעמות מיכולותיו
הפלאיות של ר' אהרן רוקח ,אלא הסבר הגיוני שיכול להתקבל על דעתו של כל אדם שאיננו נמנה
עם חסידיו או מעריציו של ר' אהרן רוקח מבלז .כל אלה מגבירים את אמינותו כמספר ואת
אמינותו של הסיפור.

 696סיפורו של הקצין מובא מפיו של אחד מבאי ביתו של האדמו"ר מבלז ,אשר מתואר על ידי מ' יחזקאלי
כ'איש מהימן אשר שוחח רבות עם הקצין ההונגארי' .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .76
 697עדותו של הקצין ההונגרי ,ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .78 – 76
 698פנגו (בהונגרית )Magyar pengő( :היה המטבע הרשמי של הונגריה בשנים  ,1946 – 1927אז הופסק
השימוש בו בעקבות היפר אינפלציה (אינפלציה שיצאה משליטה) והוא הוחלף בפורינט ( )Forintהמשמש עד
היום כמטבע הרשמי ההונגרי.
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בהמשך הדגים הקצין ההונגרי כיצד קור רוחו ושלוותו של ר' אהרן רקח מבלז עזרו לו להתגבר על
אחד המכשולים:

699

'כמה פעמים קרו לנו אסונות בדרך .מתחילה נתקלקלה המכונית .היה זה פנצ'ר
רגיל ,אבל התנאים היו בלתי רגילים .על הכבישים התרוצצו מכוניות צבאיות
גרמניות ,משמרות של הגסטפו ושל הס"ס ויתר שרותי הבטחון הנאציים .היה זה
בתחומי פולין הכבושה .ניסינו בעצמנו לתקן את המכונית.

700

הרבי ישב בפנים

והתפלל בשקט מתוך ריכוז פנימי .זה נסך בי רגש של בטחון'.
קור רוחו של ר' אהרן רוקח עמד למבחן בארוע נוסף שהתרחש בנקודת הכניסה להונגריה ,שם עצרו
שוטרי הגבול את המכונית בחשד כי דבר מה לא כשורה ,כפי שסיפר הקצין ההונגרי:

701

הכשלון הגדול שלי היה בנקודת הכניסה להונגריה .שוטרי הגבול פתחו את
המ כונית ,הציצו לתוך הניירות והסתכלו בפני הנוסעים .הם הופתעו והענין נראה
להם חשוד מדי" .קצינים חשובים בדרגה גבוהה כזו ,שיסעו בלבוש אזרחי?" הם
השתוממו על כך והיפנו את שאלותיהם אל הרבי ושני מלוויו .ראיתי שנפלתי בפח.
התחרטתי שלא דאגתי להכין מדים רשמיים עבור הנוסעים ,שהייתי אחראי להם
ולגורלם .קפצתי מתוך המכונית ושאלתי בקול נרגז :איפה המפקד האחראי של
משמר הגבול?
נכנסתי אל המפקד ולקחתי אתי את המשקאות המובחרים ,שלקחתי לדרך .שיחתי
עם המפקד התנהלה ברוח טובה .דיברנו על פוליטיקה ועל המצב הצבאי בחזיתות.
הסברתי למפקד של משמר הגבול שלא נעים לי להצטדק בפני החיילים הפשוטים
נמוכי דרגה ולתת להם הסברים על אופיו של "המבצע הסודי" שלי .המפקד הסכים
ויצאנו יחד החוצה אל המכונית.
אז נוכחתי ,להפתעתי ,שהרבי לא רצה בשום אופן לעזוב את המכונית ,אם כי
השוטרים צעקו ואיימו עליו שילך אתם אל תחנת הגבול לבדיקה .קור רוחו
ותקיפותו של "הגנרל" הלבוש אזרחית השפיעו על השוטרים והם לא העיזו לחפש

 699יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .76
 700אצל ב' לנדוי ונ' אורטנר מופיע נוסח אחר של ארוע זה לפיו חל קלקול כלשהוא במכונית .הקצין ההונגרי
לא הצליח לתקנו ,אז ניגש אליהם אדם זקן שהציע את עזרתו ובמשך מספר רגעים תיקן את הדרוש תיקון.
בסיום הסיפור צ יינו ב' לנדוי ונ' אורטנר בסוגריים '(עובדה זו סיפר רבינו לאדמו"ר מסדיגורה זצ"ל)' כדי
להקנות אמינות לסיפור .ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קיח.
 701יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .77
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במכונית ,רק נשארו בשמירתם ליד המכונית .בינתיים הופיע המפקד עצמו ופקד
להם קצרות" :לעזוב את האנשים! הכל בסדר!" []...

702

בפתיחת הסיפור הודה הקצין ההונגרי בטעות שיכלה להכשיל את מבצע ההעברה כולו .הוא חשב
על שלל אמצעי הסוואה וטשטוש אך לא הכין מדי צבא בעבור נוסעיו .ההודאה בכשלון מציגה את
הצד האנושי שבו .מעבר להיותו קצין בצבא ההונגרי הוא אדם שאינו חושש להודות בטעות וצד זה
בדמותו מעורר הזדהות אצל הקורא .כדי לפתור את הבעיה הוא השתמש בכללי ההיררכיה
הצבאית לפיהם קצין אינו מדבר עם חיילים פשוטים ,אלא עם קצינים בלבד.
ר' אהרן רוקח השתמש באותם כללים כאשר סרב להישמע לחיילים ולא הסכים לצאת מהמכונית
כדי שיבדקו אותו .קשה לדעת האם הכיר את 'כללי המשחק' הצבאיים ,או שפעל בקור רוח
ובתקיפות ,כפי שתאר הקצין ההונגרי ,בזהותו את הסכנה הניצבת לפניו .כך או כך ,ר' אהרן רוקח
מוצג בסיפור זה כאדם בעל תושיה ,שאינו מאבד את עשתונותיו.
עוד לפני הגיעם לנקודת הגבול ,עצר הקצין ההונגרי בעיר פשמישל למנוחה קצרה ,שכמעט
הסתיימה באסון .על ארוע זה סיפר הקצין ההונגרי

703

בפשמישל נעמדנו לנוח .הייתי רעב ונכנסתי למסעדה של הקצינים הנאציים .יתכן
שהסעודה נמשכה קצת יותר מדי זמן .לא חרדתי לגורל האנשים בתוך המכונית
שחיכתה בחוץ .הלוא נוכחתי שיש לי "שמירה טובה" של ה"צ'ודא ראבי" .גמרתי
לאכול ויצאתי החוצה .נבהלתי משום שלא מצאתי את המכונית .הסתובבתי כמה
זמן ולא ידעתי מה קרה .לבסוף גיליתי את המכונית שהיתה קרובה למקום הזה,
רק שנעלמה מעיני כאילו היתה מכוסה בערפל כבד.

704

ודאי היה זה לטובתנו

שהקצינים הנאצים שחיפשו וחיטטו מסביב ,לא הבחינו כלל במכונית החשודה
העומדת באמצע הדרך.
בסיפור זה הזכיר הקצין ההונגרי בפעם הראשונה את יכולותיו המופלאות של ר' אהרן רוקח
מבלז .במשפט 'ידעתי שיש לי "שמירה טובה" של הצ'ודא רבי' הוא הביע את אמונתו ביכולות אלו
ואת בטחונו כי האדמו"ר מבלז הגן עליו .המשכו של הסיפור מדגים הלכה למעשה כיצד התבטאו

 702אצל ב' לנדוי ונ' אורטנר מופיע נוסח מעט שונה של הסיפור ,לפיו היה ויכוח בין הקצין ההונגרי ובין מפקד
משמר הגבול .במהלך הויכוח הופיע גנרל הונגרי רכוב על סוס שבדק את התעודות והורה לשומרי הגבול לתת
למכונית לעבור .ראו :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קכ .נוסח זה מופיע גם אצל י' קלפהולץ ,ראו:
קלפהולץ (אדמ"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תי.
 703יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .77 – 76
 704בנוסח שמופיע אצל ב' לנדוי ונ' אורטנר כתוב כי ר' אהרן רוקח נהג לצטט את הקצין ההונגרי שאמר כי כל
הדרך מבוכניה עד הגבול ההונגרי כיסו את המכונית ערפל וענן ,וגשם שוטף ירד משני צידי המכונית עד שאי
אפשר היה לגשת אליה 'וזאת למרות העובדה שבאותו יום לא היה גשום כלל וכלל' .ראו :לנדוי ואורטנר
(הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קיט .גם ד' שפירא בעדותו ציטט את הקצין ההונגרי שאמר כי מיד עם עזיבתם את בוכניה
נכנסה המכונית לתוך ערפל ועננים הקיפו אותה .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .73 – 72
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יכולותיו של הרבי מבלז .הקצין לא אמר מפורשות כי הערפל שכיסה את המכונית היה מעשה
ניסים של ר' אהרן רוקח מבלז ,אולם הקורא יוצר את הקשר בין הדברים .מאחר והמספר איננו
יהודי ,ואינו נחשד כמי שמייחס לר' אהרן רוקח יכולת לחולל מופתים ,נתפס הסיפור כאמין
ומהימן.
פרטים נוספים מסיפורו של הקצין ההונגרי מובאים אף ממקור שלישי ,מפי אברהם ליב,

705

ששמע את הדברים מר' אהרן רוקח מבלז בסעודה שערך לציון יום הגעתו לארץ 706וכך סיפר א'
לייב מפיו של ר' אהרן רוקח מבלז:

707

 -הפריץ אמר שירד ערפל בדרך  ---הפריץ סיפר ,שירד מהמכונית ולא יכול למצואאותה בגלל הערפל – הפריץ הסביר לנו שארעו נסים – הוא אמר שפעם אחת עצר
אותנו איש צבא בעל זכויות גדולות ורצה להרע לנו ,ואז הופיעו שלושה אנשי שררה
וציוו לעזוב אותנו .הוא בעצמו חקר מי הם היו אנשי השררה ולא ידע בשום אופן
לגלות את הדבר []...
החסידים [ ]...ישבו לשתות "לחיים" כיד המלך ואז נענה אחד מהחבריא ואמר- :
סיפור מעשה זה על שלושה אנשי שררה שהופיעו פתאום בדרך ולא ידעו בשום אופן
לזהות אותם מי הם ,נמסר גם משמו של הרב מבילגוריי ,זכרונו לברכה .אלא שהרב
מבילגוריי הדגיש שלו ברור מי הם היו שלושה אלה ,שנחפזו להציל את האדמו"ר
מבלז בשעת הסכנה החמורה ביותר :אחד היה אבינו הצדיק ישכר-בר ,השני היה
זקננו הצדיק רבי יהושע והשלישי היה אבי-זקננו השרף רבי שלום ---
הסיפור על שלושת אנשי השררה איננו מובא ישירות מפיו של הקצין ההונגרי ,אלא מפיו של ר'
אהרן רוקח.
פרשנותו של ר' מרדכי מבילגוריי מציגה את הופעתם של שלושת 'אנשי השררה' כארוע פלאי
וכהוכחה נוספת לכך שמן השמים שמרו על נוסעי המכונית 708.בהקשר זה מעניינים דבריו של ר'
אהרן רוקח שאמר 'הפריץ הסביר לנו שארעו נסים' .בצטטו את דברי הקצין ההונגרי ,ר' אהרן
רוקח אישר ,למעשה ,שאכן היה מדובר בנס .מ' יחזקאלי ציטט את הקצין שאמר' 709הרבה דברים
 705אין בידינו פרטים על האיש למעט העובדה שנמנה על מקורביו של ר' אהרן רוקח מבלז וראו :יחזקאלי
(הצלת ,)1960 ,עמ' .78
 706לדבריו של א' לייב הדברים נאמרו בסעודה שנערכה בשנה האחרונה לחייו של ר' אהרן רוקח מבלז ,כלומר
בשנת ( 1957תשי"ז)
 707יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .78סיפור זה מופיע גם אצל לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קכא-קכב.
 708סיפור שלושת אנשי הצבא הרכובים על סוסים הפך לסיפור בפני עצמו ונכלל באסופות של ספורים
חסידיים מתקופת השואה .ראו :אליאך (סיפורי ,)2008 ,עמ'  .55 – 53בסוף הסיפור כתבה י' אליאך בהערה כי
שמעה את הסיפור מחסיד בלז ששמע אותו מר' מרדכי מבילגוריי עצמו .וכן ראוR. Rietti, A Rose for :
 ,Reuben, London, 2006, pp. 13-15להלן :ריאטי (שושנה.)2006 ,
 709יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .77
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מוזרים עברו עלי בקריירה הצבאית שלי ,אבל "המבצע" להצלת ה"צ'ודא רבי" היה חידה גדולה
גם עבורי .סיפרתי הרבה על זאת לרבי עצמו ,ורק הרבי הבין אותי כהוגן '---
המשפט בדברי הקצין ההונגרי' :רק הרבי הבין אותי' מעיד כי הקצין ההונגרי סיפר על הנסיעה
לאנשים נוספים אולם הם לא האמינו לו .בדבריו אלה יצר הקצין ההונגרי מכנה משותף בינו לבין
ר' אהרן רוקח מבלז ,בו הפך אותו למעין שותף לסוד.

ד .10.תקופת בודפשט( 17.1.1944 – 23.5.1943 :י"ח אייר תש"ג-כ"א
טבת תש"ד)
ד .1.10.רקע :ארועי השואה

בבודפשט710

הונגריה היתה בת בריתה של גרמניה עד לכיבושה בידי הצבא הגרמני

ב711.19.3.1944-

כבר

למחרת הכיבוש פורקו כל הארגונים היהודים ובמקומם הוקמה בבודפשט המועצה היהודית
שהיתה אמורה לטפל בכלל יהודי הונגריה ,אך למעשה טיפלה ביהודי בודפשט בלבד .מיד בתום
הפלישה החלו בבודפשט מאסרים של יהודים על פי רשימות שהיו בידי המשטרה החשאית .נעצרו
אנשי רוח ,עסקנים פוליטיים ,אילי הון ,עורכי דין ועיתונאים.
לאחר שבנות הברית הפציצו את בודפשט ב ,12.4.1944-גזר סגן שר הפנים ,לסלו אנדרה 712,על
היהודים לפנות את דירותיהם ולשכן בהן את נפגעי ההפצצות.
ב 30 – 24-ביוני  1944רוכזו יהודי בודפשט והפרברים בבתים שרוב דייריהם היו יהודים ,ונאסרה
עליהם היציאה מהבתים פרט לשעות  5 – 2אחה"צ .באותו זמן ,לאחר שכמחצית מיהודי הונגריה
כבר נשלחו אל מותם באושוויץ ,החלו ההכנות לגירושם של יהודי בודפשט ופרבריה אולם ,עוצר
(שליט בפועל) הונגריה ,מיקלוש הורטי ( 713,)Miklos Horthyשהיה נתון תחת לחץ של גורמים

 710ב' ירון' ,בודפשט' ,פנקס הקהילות הונגריה ,ירושלים תשל"ו ,עמ'  ,220 – 209להלן :ירון (בודפשט,
תשל"ו).
 711על הנסיבות שהביאו לכיבוש הונגריה בידי גרמניה הנאצית ראו :בראהאם וקצבורג (הונגריה ,)1992 ,עמ'
.179 – 170
 712לסלו אנדרה ( ) 1946 – 1895שימש סגן שר הפנים בממשלת הבובות בהונגריה ,מהאחראים העיקריים
להשמדת יהודי הונגריה .ראו עליו ר' ברהאם' ,אנדרה ,לסלו' ,האנציקלופדיה של השואה ,כרך ראשון ,תל
אביב ,1990 ,עמ'  ,95להלן :ברהאם (אנדרה.)1990 ,
 713מיקלוש הורטי ( ,) 1957 – 1868אדמירל ומדינאי הונגרי ששימש כעוצר (שליט בפועל) הונגריה בין השנים
 .1944 – 1920לאחר פלישת הגרמנים להונגריה מינה הורטי ממשלה שתעשה את רצון הנאצים ונתן לה סמכות
מלאה בכל הנוגע לצעדים אנטי יהודים .באוקטובר  1944הודח הורטי על ידי הגרמנים לאחר שניסה לחלץ את
ארצו מהמלחמה ולחבור לבנות הברית .על הורטי ראו א' כהן' ,הורטי ,מיקלוש' ,האנציקלופדיה של השואה,
כרך שני ,תל אביב ,1990 ,עמ'  ,360 – 359להלן :כהן (הורטי .)1990 ,על הורטי ויחסו ליהודי הונגריה ראו ש'
ראובני' ,הורטי והיהודים' ,ילקוט מורשת  ,74נובמבר  ,2002עמ'  ,73 – 35להלן :ראובני (הורטי.)2002 ,
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פנימיים ובינלאומיים ,הורה על הפסקת הגירושים מכל רחבי המדינה .לאחר מו"מ ממושך שניהל
הורטי עם הגרמנים ,פסקו הגירושים והחל גיוסם של היהודים לעבודות ביצורים.
בחודש יולי  1944הגיע לבודפשט ראול ולנברג ( 714)Raoul Wallenbergשנשלח מטעם משרד החוץ
השבדי לכהן כנספח הצירות ,והחל בפעולות הצלה למען יהודי בודפשט .הוא הנפיק דרכונים
ותעודות חסות ליהודים וכן הקים רשת של בתי מחסה בחסות הכתר השבדי ,ששימשו מקלט
בטוח ליהודים .גם הקונסול השוויצרי קרל לוץ ( 715)Carl Lutzפעל למען יהודי בודפשט והנפיק
בעבורם אלפי דרכונים ומכתבי הגנה.
לאחר הדחתו של הורטי עלה לשלטון פרנץ סלשי ( 716,)Ferenc Szalasiמנהיג מפלגת 'צלב החץ'
הפשיסטית ,שהוציא הוראות המחייבות את היהודים לעבוד בעבודות כפיה .ב 20.10.1944-נלקחו
כל הגברים היהודים בבודפשט בגילאי  ,60 – 16כ 60-אלף במספר ,למחנות עבודה .בעיר נשארו
כמאה אלף יהודים שנכלאו בגטו שהוקם בעיר ב .18.11.44-רבים מתושבי הגטו נורו למוות על
גדת הדנובה .בודפשט שוחררה על ידי הצבא האדום ב.17.1.1945-

ד .2.10.קורותיו של ר' אהרן רוקח בבודפשט
במהלך שמונת חודשי שהותו בבודפשט התגורר ר' אהרון רוקח במספר דירות ,שאורגנו על ידי
עסקני הקהילה היהודית של בודפשט .הדירות שכנו גם בפרברים שמחוץ לעיר וגם בעיר עצמה.

717

המעברים מדירה לדירה נעשו מחשש חיפושי המשטרה אחר יהודים שהסתננו להונגריה מפולין
בדרך לא חוקית .ר' אהרן רוקח היה רשום בפנקס הקהילה תחת השם שמואל בראון ,מורה ,פליט
מפולין.

718

 714ראול ולנברג ( ) 1947 – 1912איש עסקים שפעל כדיפלומט שבדי בהונגריה בתקופת מלחמת העולם השניה.
הציל אלפי יהודים .הוכר כחסיד אומות עולם בשנת  .1966ראו עליו :ל' יחיל' ,ראול ולנברג – שליחותו
ופועלו בהונגריה' ,יד ושם – קובץ מחקרים ,ט"ו ,תשמ"ד ,עמ'  ,41 – 7להלן :יחיל (ולנברג ,תשמ"ד).
 715קרל לוץ ( ,) 1975 – 1895דיפלומט שוויצרי שייצג בבודפשט את האינטרסים של בריטניה ,ארה"ב ומדינות
אחרות שניתקו את יחסיהן עם הונגריה לאחר שהצטרפה לגרמניה .הוכר כחסיד אומות עולם בשנת  .1965ראו
עליו :מ' פלדיאל ,ר' רוזט' ,לוץ ,קרל ,האנציקלופדיה של השואה ,כרך שלישי ,תל אביב ,1990 ,עמ' – 625
 ,626להלן :פלדיאל ,רוזט (לוץ.)1990 ,
 716פרנץ סלשי ( ,) 1946 – 1897מדינאי נאצי הונגרי ,מנהיג מפלגת 'צלב החץ' הפשיסטית שמונה על ידי
הגרמנים לראש ממשלת הונגריה לאחר הדחתו של הורטי .תחת שלטונו סבלו יהודי בודפשט מטרור רצחני.
סלשי נשפט בהונגריה בגין פשעי מלחמה ופשעים נגד העם והוצא להורג ב .1946-ראו עליו :ל' קרשאי,
'מדיניותו של ממשל סלשי כלפי היהודים' ,יד ושם – קובץ מחקרים ,2012 ,)1( 40 ,עמ'  ,131 – 101להלן:
קרשאי (סלשי.)2012 ,
 717חלק מהכתובות ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;82לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קכג; קלפהולץ
(אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תיח-תיט .עוד ראו :עדות אליהו הרמן ,איו"ש (ארכיון יד ושם) ,03/9972
 ,22.4.1996עמ' .4
718

לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קכו; קלפהולץ (אדמו"רי תשלב"-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תכא.
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מ' יחזקאלי כתב 719כי בואו של ר' אהרן רוקח מבלז לבודפשט עורר גל שמחה וסיפוק אצל יהדות
הונגריה ,גם ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו 720כי 'יהדות זו נשמה לרווחה עם בואו של רבינו .ביתו הפך
לקרן אורה וכשביב שמש להמוני יהודים'.
בחודש הראשון לשבתו של ר' אהרן רוקח בבודפשט הושמדו כל יהודי פרמישלאן 721ממנה ברח
בדצמבר  1941בהשאירו מאחוריו את כל משפחתו העניפה .ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו 722כי 'הוא
קיבל את הדין באהבה ולא הוציא הגה מפיו' .הם הסבירו כי הוא היה כה שקוע בתפילה לישועת
ישראל עד כי אסונותיו הפרטיים לא נגעו אל נפשו 723.רק עם הגיע אליו הבשורה כי אחיו הצעיר ,ר'
שלום מאפטא ,מת מקור באחד מיערות פולין ,קיבל על עצמו דיני אבלות והספיד אותו בדברים
קצרים.

724

גם מ' יחזקאלי ,תאר את ר' אהרן רוקח מבלז כאדם שצרת הכלל נוגעת בו יותר מאשר אסונו
הפרטי וסיפר

725

על פעילותו של הרבי מבלז למען הצלת יהודי פולין.

לדבריו ר' אהרן רוקח 'חקר ודרש אצל כל אחד שנכנס אצלו על המצב בפולין ועל האפשרויות
האחרונות להצלה .הרבי מבלז הזעיק מדי פעם בפעם את העסקנים החרדיים המקומיים שיאזרו
כל כוחותיהם בענייני ההצלה'.

726

ר' אהרן רוקח החליט לעזוב את הונגריה לאחר שמפקד המשטרה המקומית הזמין אותו לשיחה
ואמר לו כי לגרמנים נודע על בריחתו מפולין להונגריה והם לוחצים להסגרתו .מפקד המשטרה
הבטיח לנסות ולמשוך את העניין אולם ביקש מר' אהרן רוקח כי יעזוב את הונגריה בהקדם.
השיחה התקיימה למחרת ראש השנה תש"ד 727,בשבוע הראשון של חודש אוקטובר ,1943
ולאחריה נכנסו להילוך מזורז המאמצים להשגת סרטיפיקטים לעליה לארץ ישראל.

728

 719יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .79
 720לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קכג.
 721הגטו בפרמישלאן חוסל באקציה שהחלה ב 22.5.1943-ונמשכה שבוע ימים .ראו :אביטל ווייס,
(פשמישלאני ,)1980 ,עמ' .443 – 442
 722לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קכד.
 723כותבים חסידיים הן מבית בלז והן כאלה שאינם חסידי בלז סיפרו כי בהגיע אליו בשורת מותו של בנו
הבכור משה אמר' :השבח לאל שגם אני הקרבתי קרבן' .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;28 – 27פרלוב
(בקדושתו (תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' קנה – קנז; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' עב-עג ,שעה.
 724יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .83
 725שם ,עמ' .82 ,79
 726מ' יחזקאלי סיפר גם כי ר' אהרן רוקח מבלז זימן אליו את הקצין ההונגרי ,שהבריחו מבוכניה להונגריה,
וביקשו לחזור לפולין ולחפש מי מבני משפחתו נותר עדיין בחיים .הקצין ההונגרי נעתר לבקשה ,אך לא מצא
איש בחיים .שם ,עמ' .83
 727כך על פי עדותו של ר' מרדכי מבילגוריי ,ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  ;86 – 85וכן ראו :אורטנר
(דבר ,)2006 ,עמ' .77 – 76
 728המאמצים להשגת סרטיפיקט עבור ר' אהרן רוקח החלו כבר בשנת  1941עוד בהיותו בפולין .על המגעים
ועל חליפת המכתבים בעניין זה ראו :אורטנר (דבר ,)2006 ,עמ' .70 – 23
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עסקני ההצלה הכינו לר' אהרן רוקח תעודות מזוייפות בהן נקרא אהרן טברסקי ,נתין הונגרי
(שמעולם לא היה בשטחי הכיבוש בפולין) .מ' יחזקאלי כתב 729כי שינוי השם גם עזר למשטרה
ההונגרית להתמודד עם דרישת הגסטפו להסגרתו של ר' אהרן רוקח ,וגם פתח את האפשרות
להשגת סרטיפיקט להגיע לישראל.

730

ר' אהרן רוקח עזב את בודפשט יחד עם אחיו ר' מרדכי מבילגוריי ב( 17.1.1944-כ"א טבת
תש"ד) 731.כדי לא למשוך תשומת לב רבה מדי לעזיבת האחים את העיר ,נרתמה המשטרה
ההונגרית לעניין וסגרה את הכניסה לתחנת הרכבת .רק בעלי כרטיס נסיעה הורשו להיכנס פנימה
וכך נמנעה התקהלותם של אלפי אנשים שרצו להיפרד מר' אהרן רוקח ואחיו.

732

יום לפני עזיבתם את בודפשט ,נשא ר' מרדכי מבילגוריי דרשת פרידה 733בשם אחיו .באותה דרשה
נכללו דברי הרגעה והבטחה לשומעים כי לא יאונה ליהודי הונגריה כל רע' :שהצדיק רואה
שתשרה פה לתושבי מדינה זאת מנוחה ושלווה [ ]...כי טוב וכל טוב ואך טוב וחסד ירדוף וישיג
את אחב"י בני מדינה זו'.

734

דברי הרגעה אלה התנפצו ב 19-במרץ  1944עם כיבוש הונגריה על

ידי גרמניה הנאצית ,וההבטחה כי 'טוב וחסד ירדוף וישיג את אחב"י בני מדינה זו' עלתה בעשן
המשרפות עם גופותיהם של  434,351יהודי הונגריה שהובלו לאושוויץ-בירקנאו במהלך שלושה
חודשים החל מ.15.5.1944-

735

מ' יחזקאלי התעלם לחלוטין מארוע הדרשה ולא הזכירו אף לא במילה .לכל אורך הפרק

736

המתאר את תקופת שהותם של ר' אהרן רוקח ואחיו ר' מרדכי מבילגוריי בבודפשט ,תאר מ'
יחזקאלי את שני האחים כמי שהזהירו את יהודי הונגריה מפני האסון המרחף על ראשם .על ר'

 729יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .91
 730בענין זה הסביר מ' יחזקאלי כי ממשלת המנדט הבריטי לא התירה לשום אדם שעזב את שטחי הכיבוש
הנאצי להיכנס לישראל מחשש לריגול .מאחר ולפי התעודה החדשה היה אהרן טברסקי נתין הונגרי ,הוסר
מכשול זה .ראו :יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  .91 – 90באותו ענין ראו גם :לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ'
קכה-קכו .ר' אהרון רוקח מבלז ואחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,קיבלו סרטיפיקטים של ציונים ותיקים .ראו:
אורטנר (דבר ,תשס"ו) ,עמ'  ,70 – 68וכן משה שטרנברג ,איו"ש  ,24.4.1994 ,03/7182עמ' .10 – 9
 731התאריך על פי אורטנר (דבר ,)2006 ,עמ'  .76אורטנר ציטט מברק שקיבל אביו ,בריש אורטנר ,מפעילי
הצלתו של ר' אהרן רוקח.
 732לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קכט -קל .הם הביאו את הדברים מפיו של מ' קראוס .מ' קראוס (– 1908
 ,)1986היה מנהל המשרד הארצישראלי בבודפשט שנים  .1945 – 1935בתקופת השואה הצליח להציל עשרות
אלפי יהודים באמצעות תעודות חסות שהשיג עבורם .על מ' קראוס ועל מפעל ההצלה שלו ראו :ר' גליק,
'סיפורו המופלא של מציל היהודים מהונגריה' ,אתרוג ,2010 ,47 ,עמ'  ,23 – 20להלן :גליק (סיפורו;)2010 ,
א' נדיבי ,בין קראוס לקסטנר :המאבק על הצלת יהודי הונגריה ,ירושלים ,2014 ,להלן :נדיבי (קראוס.)2014 ,
 733הפולמוס סביב דרשת הפרידה נידון בפרק הראשון של מחקר זה.
734ליבוביץ (הדרך ,אדר תש"ד) ,עמ' יט .על דברי ההרגעה בדרשה ראו גם :חיים פרנקל ,איו"ש ,03/7717
 ,20.7.1994עמ' .15
 735הנתונים בהתאם לבראהאם וקצבוג (הונגריה ,)1992 ,עמ' .290
 736יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,פרק אחד עשר ,עמ' .85 – 79
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אהרן רוקח כתב 737כי 'חזה והרגיש את הסכנה המרחפת באויר '.ועל ר' מרדכי מבילגורי כתב:

738

'הרב מבילגוריי [ ]...הזהיר מצדו את ראשי יהדות הונגריה על המשבר הנורא הממשמש ובא.
לדאבון הלב לא כולם הבינו את האזהרות ונשארו באדישותם' .כמו כן ציטט את דבריו של ר'
מרדכי מבילגוריי שאמר ' 739הם פשוט לא האמינו לכל הסיפורים שלנו על אודות מעשי הזוועה
בפולין .אנו תיארנו להם הכל בתורת עדי ראיה ורצינו להדגים עבורם את אימת הסכנה הנאצית,
והם לא הקשיבו לזאת ושמו את מבטחם במשטר המלכותי של הונגריה ,המתנגד לשלטונות
הנאצים ואינו נענה להם להפקיר כליל את היהודים' .מ' יחזקאלי אף ציין 740כי יהודי הונגריה
חיו בשאננות' ,באשליה נוראה ולא ראו את הנולד' (ההדגשה שלי – ע.נ.).
לדבריו ,ר' אהרן רוקח ואחיו עזבו את בודפשט 'לאחר פרידה נרגשת ואף מזעזעת מן 'הקהלה
הגדולה הנתונה בפחד ובאימים מפני הבאות' 741.הפחד והאימה של הקהילה מתקשרים ,כמובן,
לאזהרות שנשמעו ,כביכול ,מפי ר' אהרן רוקח ואחיו .בהתעלמותו המוחלטת מדרשת הפרידה
ומתוכנה ,ובהצגת הרבי מבלז ואחיו כמי שחזו את האסון העתיד לבוא על יהודי הונגריה ואף
הזהירו מפניו ,מציג מ' יחזקאלי תמונה שאיננה נאמנה למציאות ההיסטורית.

742

ב' לנדוי ונ' אורטנר כללו את דרשת הפרידה בספרם אך השמיטו את דברי ההרגעה שנכללו בה.

743

גם י' קלפהולץ התעלם מדברי ההרגעה וכתב 744רק כי בבודפשט התקיימה אסיפת עם ענקית בה
נפרד קהל של אלפים מהאדמו"ר מבלז ומאחיו .עוד כתב כי באסיפה זו 'דרש הרב מבילגורייא
לפני קהל אלפים ,בדרשו לבוא לעזרת פליטי חרב ,להציל את הניתן להציל ולחזק רוח נדכאים'.
התעלמותם של כותבים אלה ,שהינם כותבים חסידיים מבית בלז ,מדברי ההרגעה שבדרשת
הפרידה איננה מקרית.
התעלמות זו משרתת את המגמה של חסידות בלז בעיצוב הזכרון הקולקטיבי .היא מבקשת לשמר
את דמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולת מופלאה של ראית העתיד וכמנהיגה הנערץ של
חצר בלז.

745

 737יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .79
 738שם ,עמ' .84
 739שם ,עמ' .80
 740שם ,עמ' .80
 741שם ,עמ' .98
 742מ' פייקאז' ,שחשף לראשונה את הדרשה וניתח את תוכנה ,האשים את הסופרים החסידיים בשכתוב
ההיסטוריה .הוא הזכיר בהקשר זה את מ' יחזקאלי ,וב' לנדוי ונ' אורטנר שהציגו את הרבי מבלז כמי שהזהיר
את יהודי בודפשט מפני השואה המתקרבת להונגריה .ראו :פייקאז' (גזירות ,תשמ"א) ,עמ' .118 ,116
 743על הפולמוס שהתעורר סביב השמטה זו דנתי בפרק הראשון של מחקר זה.
 744קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תכה.
 745נסיונותיה של חסידות בלז להתמודד עם סוגיית הברכה שלא התקיימה נדונו בפרק הראשון של מחקר זה.
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מבצע הצלתו של ר' אהרן רוקח ,מנהיגה של חסידות בלז ,מהתופת באירופה ייזכר תמיד בתודעה
הקולקטיבית של חסידות בלז ,כפעולה שבזכותה קמה חצר בלז מחדש .דמותו של ר' אהרן רוקח
לא נמצאו ערכי תוכן עניינים.צריכה היתה להישאר בתודעת חסידיו זכה וטהורה ללא מתום,
כמנהיג הנערץ שחסידות בלז חבה לו את הישרדותה.

ד .3.10.סיפורים על תקופת בודפשט

746

הסיפורים על שהותו של ר' אהרן רוקח בבודפשט דומים בתוכנם לסיפורים מימיו כאדמו"ר חצר
בלז טרום המלחמה .הסיפורים מציגים את דמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות פלאיות
וכאדם בעל תכונות נעלות .מבחינה זו הם חלק מהמגמה לעצב את דמותו של ר' אהרן רוקח
בזכרון הקולקטיבי כצדיק נעלה משאר בני אנוש וכמנהיג ראוי לחצר בלז.
ר' אהרן רוקח מוצג כצדיק בעל יכולת ידיעה פלאית 747,שברכותיו מתקיימות ומביאות ישועה.

748

פעמים הוא מופיע בחלומם של בני אדם ומורה להם להושיט עזרה לאדם מסוים שאין הם מכירים
כלל 749.הוא מתואר כמי שעסוק בתיקון העולם ולכן אינו מרשה לעצמו לישון.

750

כמו כן הוא מוצג כאדם נעלה בעל מוסר גבוה ורגישות חברתית לכל אדם ולא רק ליהודים.

751

לצידם של סיפורים אלו מצויים סיפורים בהם חוזרים המוטיבים שפגשנו בסיפורים מתקופת
האדמו"רות של ר' אהרן רוקח בבלז קודם המלחמה ,כמו אלה המציגים את אובססיית הניקיון
שלו והרגלים כפייתיים כמו נטילת ידיים מרובה והעברת משקה מכוס לכוס.

752

בסיפורים

מתקופת המלחמה מוטיבים אלה ממלאים פונקציה חשובה של מתן אמינות לסיפורים .הם
מראים כי ר' אהרן רוקח לא השתנה בתקופת המלחמה ומחזקים את בטחונם של המאמינים
ביכולותיו המופלאות .בין כל הסיפורים הללו מתקופת בודפשט מצוי רק סיפור אחד השונה
באופיו ומציג פן אחר בדמותו של ר' אהרן רוקח:

753

 746הסיפורים לוקטו ברובם מספרו של י' קלפהולץ על ר' אהרן רוקח ,ראו :קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-
תשמ"ט) ,ד' .הסיפורים חוזרים על עצמם בשינויי נוסח קלים וראו למשל ,המחנה החרדי ,22.8.2008 ,1385
מוסף קוראי עונג ,עמ' יב-יט.
 747קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' צה-צו; קמח-קמט; רג-רד; רפו; שכח; שלג; תיח; פרלוב
(בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רנ-רנג; רעח; ספר דברות קודש כתבי חסידים ,ברוקלין ,תשס"ז (ללא שם
מחבר) ,להלן :דברות (תשס"ז) ,עמ' רג-רד.
 748קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תיח-תיט; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רס.
 749קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' שכח .נוסח ארוך ומפורט של הסיפור מופיע אצל פרלוב
(בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רנ-רנג.
 750קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' צה-צו.
 751שם ,עמ' קכט.
 752שם ,עמ' רפו; פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) ,עמ' רעח; דברות (תשס"ז) ,עמ' קצח-קצט.
 753קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,עמ' תטז.
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בשבועות הראשונים היה מרן סגור ומסוגר בחדרו .באחד הימים יצא מהחדר פנה
אל הקהל הצפוף שחיכה לו ואמר בקול ספוג רחמים" :מה אתם רוצים ממני? מה
אני יכול לעזור? אני רק בשר ודם!" אולם אחרי רגעים מספר חזר והופיע ואף ביקש
את סליחתם .כך המשיך את חייו על פי דרכו בתפילה ובעבודה בקדושה ובפרישות
מופלגת.
זהו סיפור אנושי המתרחש בתקופה הראשונה לשהותו של ר' אהרן רוקח בבודפשט ,לאחר שעבר
מסע עתיר סכנות מבוכניה .הסתגרותו מעידה על תשישותו הגופנית והנפשית כאחד .האמירה 'אני
רק בשר ודם' מציגה את ר' אהרן רוקח האדם ,שחווה ארועים מטלטלים במהלך תקופה של
שמונה עשר חודשים לפני הגיעו לבודפשט :מות בנו משה ,הידיעה כי כל משפחתו נספתה ,פציעתו
בתאונת הדרכים ליד טרנוב ,היותו נתון לחסדיהם של זרים ,יהודים וגויים ,המפגשים עם
הגסטאפו בגטו בוכניה ,כשלון הצלתם של חסידי גור בקרקוב .כל אלה יצרו בו את ההכרה כי תש
כוחו ואין ביכולתו להושיע איש .הסיפור מעורר הזדהות רבה כיוון שהוא מציג את ר' אהרן רוקח
בחולשתו .אין זה הצדיק הנעלה המושיע אנשים ,המנהיג של חצר חסידית גדולה ,אלא אדם
שמוראות השואה נתנו בו את אותותיהם .למרות הכל ,המנהיג שבו גובר על חולשתו האנושית,
והוא חזר והופיע בפני הקהל ,ביקש את סליחתו ,וככל הנראה קיבל פתקי בקשות.
יכולתו להתעשת במהירות כזו ,מצביעה על מנהיגותו ועל מחויבותו לציבור שמשחר לפתחו
ומאמין בו .אמנם הסיפור מציג את ר' אהרן רוקח בחולשתו ,אך הוא מציג אותו גם במנהיגותו,
שני צדדים של אדם אחד ,המזכירים לקורא כי גם המנהיג הגדול והנערץ הוא אדם.

ד .11.הנסיעה מבודפשט לארץ ישראל( 3.2.1944 – 17.1.1944 :כ"א
טבת תש"ד – ט' שבט תש"ד).
טרם נסיעתו נאלץ ר' אהרן רוקח שוב לגזוז את זקנו ,שצימח בתקופת שהותו בבודפשט ,וללבוש
חליפה מודרנית כדי להסוות את זהותו 754.י' קלפהולץ כתב 755כי דבר זה ציער אותו מאד שכן חשב
כי יוכל לשבת בבודפשט בבטחה ,ולא יצא יותר לגלות.

 754יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .99
 755קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תכט.
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המאמצים להשיג סרטיפיקטים למלוויו של ר' אהרן רוקח לא צלחו והוא עזב את בודפשט רק עם
אחיו ,ר' מרדכי מבילגורי וללא מלווה שישמש אותו 756 .על הרכבת הוא פגש בחור צעיר ,משה
יעקב זילבר 757,שגם לו היה סרטיפיקט לישראל והוא התנדב להיות משמשו של ר' אהרן רוקח.
ואכן מ' יחזקאלי ציטט את סיפור הנסיעה מפיו של בחור זה ובחר להציג את הסיפור כמעין יומן
מסע המתאר באופן כרונולוגי את ארועי הנסיעה יום אחר יום.

758

ר' אהרן רוקח נסע ב'אוריינט אקספרס' ,הרכבת המהירה הנוסעת מפריס עד איסטנבול 759.מסלול
הנסיעה עבר דרך רומניה ,בולגריה ,יוון ותורכיה .מ"י זילבר סיפר 760כי בעיר אראד ( ,)Aradתחנת
הגבול בין הונגריה לרומניה ,חיכו ברציף הרכבת יהודים רבים לקבל את פני הרבי מבלז' .כנראה
שהסוד על מסע ההצלה של האדמו"ר כבר נודע ברבים' .לאחר הפסקה של יום בבוקרשט ,בירה
רומניה ,בשל שיבושים בתנועת הרכבות ,המשיך ר' אהרן רוקח ומלוויו לבולגריה ,ומשם אל הגבול
היווני .ביוון עברו הנוסעים לרכבת מסע שקרונותיה היו פתוחים ,והקור הסב להם סבל רב .לאחר
נסיעה של יומיים הגיעו בשבת בבוקר לאיסטנבול .סה"כ ארכה הנסיעה מבודפשט לאיסטנבול
חמישה ימים במהלכם עברו ארבע תחנות גבול ובדיקות מחמירות .באיסטנבול שהו שלושת
הנוסעים כעשרה ימים .ר' אהרן רוקח לא יכול היה להמשיך במסע בשל חולשתו הרבה ונצטווה על
ידי רופא שבדק אותו ,לנוח מספר ימים.
לדבריו של מ"י זילבר ,בזמן שהותו באיסטנבול ביקרו את ר' אהרן רוקח מבלז רבני העיר וחכמי
הספרדים ,דיפלומטים ,ביניהם הקונסול האמריקני ,הקונסול הבריטי והקונסול הפולני שאף
הביע משאלה בשם הממשלה הפולנית הגולה בלונדון כי ר' אהרן רוקח ישוב לפולין לאחר
המלחמה.
לאחר שהתאושש והתחזק המשיך ר' אהרן רוקח במסעו לישראל .מאיסטנבול הוא נסע עם מלוויו
לדמשק שם עברו כולם ,מלבד ר' אהרן רוקח ,בדיקה בטחונית ארוכה ומקיפה של הצבא הבריטי.
לדבריו 761של מ"י זילבר ,התקבלה הוראה מגבוה לכבד את הרבי מבלז 'ולהתחשב עם אישיותו של

 756יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .98
 757משה יעקב זילבר ( ,)1992 – 1917חסיד ויז'ניץ ,יליד בודפשט שם היה סוחר טקסטיל .הגיע לארץ עם ר'
אהרן רוקח מבלז ,ובמשך שנה וחצי שימש משב"ק שלו .ב ,4/1946-נישא לרחל מלכה ועבר לעבוד בליטוש
יהלומים ואח"כ היה בעל חנות לטקסטיל בתל אביב .הוא היה מקורב לרבי מבלז ובכל מוצ"ש נסע אליו
ל'טיש' .בשמונה עשרה השנים האחרונות לחייו התגורר בניו יורק ,שם נפטר .הוא קבור בהר המנוחות
בירושלים .האינפורמציה נמסרה לי על ידי בתו ,מלכה מנוביץ' מבני ברק ,בשיחה טלפונית שקיימתי איתה
ב.11.1.2015-
 758שם ,עמ' .106 – 98
 759לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קכט.
 760יחזקאלי (הצלת ,עמ' .)99
 761יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .106
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הצדיק' .אחרי גמר הבדיקות נסעו ברכבת לחאלב ,שם פגשו את הרב יצחק אייזיק הרצוג 762,אז
הרב הראשי האשכנזי של ארץ ישראל .על אותה פגישה סיפר 763הרב הרצוג ]...[' :נדהמתי
ונזדעזעתי ממש בראותי את חזות פניו של הרבי מבלז ,בשעה שהגיע לחלב בסוריה [ ]...את פני
הרבי לא היה להכיר .בלי עטרת זקן ופיאות ,כפוף ןרצוץ ,נדכא ונענה ,בלבוש לא לו ,בעינים זולגות
דמעות ובצורה הזועקת לרחמי שמים' .עוד סיפר 764הרב הרצוג ,כי ר' אהרן רוקח היה כה חלוש עד
כי לא יכול היה לעמוד על רגליו ובנו של הרב הרצוג ,יעקב ,שהתלווה אליו ,נשא אותו על כתפיו.
מחאלב נסע ר' אהרן רוקח עם אחיו ועם מ"י זילבר לבירות ,שם חיכה לו ב' אורטנר ,חסיד בלז
ומפעילי מבצע ההצלה ,עם עוד כ 220-איש שבאו לקבל את פניו .על פגישה זו והנסיעה מבירות
לישראל סיפר ב' אורטנר ]...[ 765:בשעה  10לפנה"צ נראה באופק האוטו כשהוא מתקרב []...
כשרבינו ראה אותי ,הכירני מיד ופנה לרב מבילגוריי (שלא הכיר אותי) דו האסט די בעריש (הנה
בעריש ישנו) .אין אפשרות לתאר את גודל השמחה והחדוה – שהיו מנת חלקי ברגעים אלה ,בהם
זכיתי לראות את רבינו ,רבן של כל בני הגולה ,כשהוא בריא ושלם וניצול מצפרני הנאצים []...
כשדמעות חמות זולגות מעיני ,ברכתי בהתרגשות רבה ברכת מחיה מתים ,ברכת "שהחיינו"
וברכת שנתן מכבודו ליראיו ,ורבינו ענה "אמן" על כל ברכה וברכה'.
ב' אורטנר הוסיף וסיפר 766כי לאחר מנוחה במלון ספיר ,המלון האשכנזי היחידי בביירות שהיה
כשר ,קיבל ר' אהרן רוקח את פניהם של מבקרים רבים .לאחר מכן התפלל .בשעה שלוש אחה"צ
יצאו לדרכם מביירות לישראל ולאחר שעתיים הגיעו לגבול.
לדבריו ,שומרי הגבול ,שהיו צרפתים הצדיעו למכונית כיוון ששמעו שנוסעת בה אישיות חשובה
ומכובדת' .לאחר שעברנו את הגבול ,נעצר הטקסי ורבינו קרע קריעה על אדמת ארץ ישראל'.

ד .1.11.סיפורים על הנסיעה מבודפשט לארץ ישראל
מתקופה זו יש בידינו שני סיפורים בלבד המובאים מפיו של מ"י זילבר ,שפורסמו לראשונה בספרו
של מ' יחזקאלי .את מיעוט הסיפורים ניתן להסביר בכך שהנסיעה הרצופה ברכבת לא זימנה
 762הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ( ,)1959 – 1888היה הרב הראשי האשכנזי של ארץ ישראל משנת ,1936
ואחר כך של מדינת ישראל עד יום מותו .חתן פרס ישראל לספרות תורנית בשנת  .1958ראו עליו :ש' אבידור
הכהן ,יחיד בדורו :מגילת ח ייו של רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,ראש רבני ישראל ,ירושלים ,1980 ,להלן:
אבידור הכהן (מגילת .) 1980 ,ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו כי בחאלב אסרו הבריטים את ר' אהרן רוקח ואחיו,
וחקרו אותם על הנעשה באירופה .הם שוחררו בהתערבותו של הרב הרצוג .ראו :לנדוי ואורטנר (הרב,
תשכ"ז) ,עמ' קלב-קלג .על מאסרם של האחים ושחרורם ראו גם :י' כהן ,אל המליון הנשכח :שליחות עלייה
לסוריה ולאירן ,ירושלים ,תשמ"ז ,להלן :כהן (מליון ,תשמ"ז) ,עמ' .82 – 78
 763יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ' .107
 764שם ,עמ' .108
 765אורטנר (דבר ,)2006 ,עמ' .82
 766שם ,עמ' .83 – 82
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ארועים מיוחדים וגם השהות בת עשרת הימים באיסטנבול ,עברה ,ככל הנראה ,בשקט ובלי
התרחשויות ראויות לציון .להלן הסיפורים:

סיפור ראשון 767:בשעה  12בצהרים הגענו לתחנת הגבול של שפך הדאנאו .הבדיקות
נמשכו כמה שעות ,מקודם בדקו אותנו הרומנים והם הקפידו מאד .אחר כך עברנו
את הגשר ושוב החלו הבדיקות והחיפושים של הבולגרים .אנחנו התחננו לפני
הפקידים שומרי הגבול שיזדרזו בבדיקות אחרת נאחר את "הרכבת המהירה"
(אקספרס) היוצאת לסופיה בירת בולגריה .אבל פניותינו לא הואילו .משנגמרו סוף
סוף הבדיקות הממושכות של הבולגרים בפיקוח הגיסטאפו ,נודע לנו ,שאיחרנו את
הרכבת לסופיה .אין כל ברירה ,אלא לנסוע ברכבת מאסף הסובבת ללא קץ ועושה
את דרכה לסופיה בשתי יממות' [ ]...לפנות ערב הגענו לסופיה .עתה נודע  ,איזה נס
גדול אירע לנו( ,ההדגשה שלי – ע.נ ).בזאת שאיחרנו את רכבת ה"אקספרס"
שיצאה מן הגבול הרומני ישר לסופיה .הרכבת נפגעה מפצצות ,שעה שעמדה על
התחנה המרכזית של סופיה ,זו היתה התקפה קשה והיו הרבה נפגעים ,גם מבין
הנוסעים ברכבת היו קרבנות.
סיפור שני:

768

תחנת הגבול צווילינגראד בין יוון ותורקיה" .המומחים" שבין

הנוסעים אומרים ,שזו תהיה הבדיקה האחרונה מטעם הנאצים .לכן הם מקפידים
פה הרבה מאד .תורקיה איננה ברשותם והרשעים אינם נחפזים לשחרר יהודים
מתחומי שלטונם .הקרונות הועברו לקו צדדי .הבדיקה היתה חמורה וקפדנית.
פחדנו שהבודקים הנאצים ירגיזו ויבהילו את האדמו"ר החלש מאד .והנה איזו
הפתעה גדולה .המפקד הנאצי של בודקי הגבול התבונן היטב בפני האדמו"ר ,ראה
לפניו איש עטוף מטפחות של צמר ומראהו כשל חולה וסובל מכאובים .ואיזה נס
זה( ,ההדגשה שלי – ע.נ ).שאותו פקיד נאצי נתרשם כל כך ,ואמר בגרמנית" :איך
וואלטע ניכט דיעזען אלטין מאן בעלעסטיגען" (לא הייתי רוצה להטריד את הזקן
הזה!) .הבודקים פסחו ,איפוא ,על האדמו"ר וזה השפיע עליו לטובה .הם אף לא
דרשו לפתוח את המזוודות.

 767יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  . 101 – 100הסיפור מופיע בשינויי קלים אצל קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-
תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תל.
 768יחזקאלי (הצלת ,)1960 ,עמ'  . 102הסיפור מופיע בשינויים קלים אצל קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט),
ד' ,עמ' תלא.
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קיימות מספר נקודות משותפות לשני הסיפורים:
 .1שני הסיפורים התרחשו בנקודות גבול שהן המקום המסוכן ביותר במסע בגלל הבדיקות
שהנוסעים עברו בהן.
 .2נקודות הגבול היו מסוכנות במיוחד שכן היו בטריטוריות עויינות ליהודים .בולגריה ורומניה
היו בנות ברית של גרמניה ויוון היתה תחת כיבוש גרמני.
 .3הבדיקות מתוארות כקפדניות ביותר כיוון שנערכו בפיקוח הגסטפו ,או על ידי הנאצים עצמם.
 .4לבדיקות הקפדניות תפקיד מפתח בסיפורים :בסיפור הראשון הצילה קפדנותם של שומרי
הגבול את חיי הנוסעים .בסיפור השני דווקא חוסר הקפדנות שיחק לידי הנוסעים.
 .5במרכזם של שני הסיפורים מופיע 'מוטיב הנס' ,מוטיב זה מופיע כמוטיב עיקרי בסיפורים
מתקופת השואה :כאשר ר' אהרן רוקח הפך מצדיק בעל יכולת לחולל ניסים ,לאדם שהניסים
קורים לו.

סיכום
הסיפורים על קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה מציגים תהליך של שבר הדרגתי בדמות
הצדיק ,ההולך ומתעצם ככל שהמלחמה מתארכת .קיים קשר ברור בין ארועי המלחמה לבין
השינויים בדמותו של ר' אהרן רוקח.
הסיפורים הקשורים לשנתיים הראשונות למלחמה ,מספטמבר  1939ועד יוני  ,1941תקופת בלז-
סוקאל מנסים ליצור המשכיות בין דמותו של ר' אהרן רוקח לפני המלחמה ובזמן המלחמה .הם
מציגים אותו כמי שגם בזמן המלחמה המשיך להיות הצדיק המוכר לקורא על כל מאפייניו
ותכונותיו.
כניסת הגרמנים לפרמישלאן וההסלמה בעיר מסמנת את תחילתו של השבר בדמותו של ר' אהרן
רוקח כצדיק וכמנהיג .למרות תחנוני בנו משה הוא אינו יכול להושיע ,המנהיג הנערץ ,הצדיק בעל
היכולות המופלאות מתגלה כאחד האדם.
עם מנוסתו מפרמישלאן השבר בדמותו הולך ומעמיק .ממנהיג כריזמטי הוא הופך לאדם נרדף,
ומצדיק המחולל נסים לדמות פסיבית הנתונה לרחמי שמים .קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת
השואה ,מתקופת פרמישלאן ועד הגעתו לישראל ,מאופיינים בשבר זה .ר' אהרן רוקח הופך
מגיבור השולט על גורלות של אחרים ,לאנטי גיבור שגורלו נשלט על ידי אחרים ועל ידי ארועים
חיצוניים .אדמו"ר חצר בלז מצוי בגלות כפולה ,גיאוגרפית ורוחנית .הוא עזב את החצר בבלז,
ויכולותיו הפלאיות עזבו אותו.
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אל מול אבדן יכולותיו הפלאיות בולטת מגמת המספרים להציגו כמי שנהנה מהשגחה העליונה.
נדודיו רצופים בארועים שאין להם הסבר הגיוני ולכן הם מוצגים כ'ניסים' .דבר זה מאפיין את
סיפורי ההצלה של ר' אהרן רוקח .עם זאת ,רצף הניסים מצביע אף הוא על חוסר האונים שלו אל
מול הסכנות שארבו לו ולמלוויו.
נקודת שבר נוספת בדמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות פלאיות קשורה לדרשת הפרידה
אותה נשא אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,בשמו לפני עזיבתם את בודפשט .ההבטחה כי ליהודי
הונגריה לא יקרה כל רע התנפצה כחודשיים לאחר ארוע הדרשה ,עם כניסת הנאצים להונגריה
ושילוחם של כ 400-אלף מיהודי הונגריה אל מותם באושוויץ-בירקנאו.
הפער בין ההבטחה וההרגעה לארועים ההיסטוריים הוא הביטוי הקיצוני ביותר לאבדן יכולותיו
הפלאיות של הצדיק .כותבים חסידיים מבית בלז בחרו להתעלם מדברי ההרגעה ,כחלק
מנסיונם לשמר את דמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות מופלאות וידיעות מופלאות
וכמנהיגה הנערץ של חצר בלז .כך הם יכולים גם להצדיק את המאמצים ואת סכומי הכסף
שהושקעו בהצלתו של ר' אהרן רוקח .הם רואים בו את האיש שבזכותו קמה חסידות בלז
מהריסותיה ולכן דמותו צריכה להישאר זכה וצחה ללא מתום.
השוואתם של הסיפורים מתקופת השואה עם הסיפורים על ילדותו של ר' אהרן רוקח ,בחרותו
ותקופת אדמו"רותו בבלז טרום השואה מעידה על תהליך של מטמורפוזה .הסיפורים על ילדותו
ובחרותו הולכים בעקבות מסורות ספרותיות עשירות ומציגים את דמותו של ר' אהרן רוקח
כאדם קדוש וכמנהיג בעל תכונות מיוחדות .קו זה ממשיך גם בסיפורים על אדמו"רותו בבלז
לפני מלחמת העולם השניה .בימי האימה הנוראים התמונות משתנות ,כאן בולטת הלשון
האפולוגטית שמנסה לתאר את דמותו של ר' אהרן רוקח בימים ההם ולהסביר את מעשיו.
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ה .ישראל ,הפרק האחרון בחייו18.8.1957 – 3.2.1944 :
(ט' שבט תש"ד -כ"א אב תשי"ז)
ה .1.ביוגרפיה
שמונה עשר יום לאחר שעזבו את בודפשט ,הגיעו ר' אהרן רוקח ואחיו ר' מרדכי מבילגורי לארץ.
העיתונות הארץ ישראלית של אותם ימים דיווחה בהרחבה על בואם .עיקר הידיעות התפרסמו
בעיתונות החרדית והדתית 769,אך גם בעמודים הראשונים של העיתונים החילוניים 770.עתון
'משמר' 771,היה היחיד שהביע תמיהה על קבלת הפנים לה זכה ר' אהרן רוקח מבלז:

772

'חיפה 773.בחוגי פועלים ואזרחים מתקדמים כאן ,רווחת תמיהה רבה על קבלת
הפנים שזכה לה הרבי מבלז מצד מוסדות ציוניים וישוביים .מציינים כי הרבי היה
מתנגד קיצוני לציונות ולעליה ארצה .מסרו על מקרה שהרבי פקד על אחד מחסידיו
לשבת "שבעה" לרגל עליית בתו ארצה .כן ידועים מקרים של עיכוב עלייתם של בני
חסידים בהשפעת הרבי'.
את השבוע הראשון שלו בארץ בילה ר' אהרן רוקח בחיפה ,לאחר מכן ביקר בירושלים ,אך החליט
לקבוע את מקום מגוריו בתל אביב למרות שחכמי ירושלים ורבניה הפצירו בו להתגורר בעירם.
החלטה זו הפליאה את מקורביו של ר' אהרן רוקח שזכרו כי בהיותו אדמו"ר בבלז התנה עם כל
העולים לארץ כי יגורו רק בירושלים .מקורביו שיערו כי הוא ביקש להטביע חותם של חסידות על
העיר הגדולה בארץ .הוא הורה לב' אורטנר (מהפעילים הבולטים במפעל הצלתו) ,למצוא לו דירה
בתל אביב באומרו:

774

'קדושת ירושלים היא כה גדולה שאינני יכול להיות בתוכה .נוסף על כך יש

לי טעמים כמוסים לפיהם איני יכול לגור בירושלים ואיני יכול לגלותם לאיש [ ]...אני רוצה
שדירתי תהיה בתל אביב ואתן לך טעם לזה ,מסרו לי שבכל עת שהיו מאורעות מצד הערבים לא
הניחו לאף ערבי להיכנס לתל אביב מה שאין כן במקומות אחרים .ברצוני לגור במקום שבו גרים
יהודים בלבד' .ב' אורטנר רכש עבור ר' אהרן רוקח מבלז בית בן שתי קומות ברחוב אחד העם 63

 769ראו 'הבקר' ,4.2.44 ,עמ'  ,6.2.44 ;1עמ'  ,7.2.44 ;3עמ' ' ;2הצפה' ,4.2.44 ,עמ'  ,6.2.44 ;1עמ' ,10.2.44 ;1
עמ'  ,11.2.44 ;1עמ' ' ;1קול ישראל' ,3.2.44 ,עמ' א' ,ב';  ,10.2.44עמ' א';  ,17.2.44עמ' א-ב (ראיון עם ר' מרדכי
מבילגוריי).
 770ראו 'הארץ' ,4.2.44 ,עמ'  ,6.2.44 ;1עמ'  ,11.2.44 ;1עמ' ' ;7דבר' ,4.2.44 ,עמ'  ,6.2.44 ;1עמ'  ;4ידיעות,
 ,4.2.44עמ'  ;1משמר ,4.2.44 ,עמ'  ,6.2.44 ;1עמ' .1
 771לימים 'על המשמר' ,בטאונה של תנועת 'השומר הצעיר'.
' 772משמר' ,6.2.44 ,עמ' .4
 773את השבוע הראשון לשהותו בארץ ,בילה ר' אהרן רוקח בחיפה.
 774קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תמח-תמט.
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תל אביב ,ושילם בעבורו עשרת אלפים ל"י.

775

הכסף נאסף מתרומות שנאספו בארץ ובחו"ל .ר'

אהרן רוקח עבר להתגורר בבית ביום ג'( 4.4.1944 ,י"א ניסן תש"ד) .י' קלפהולץ כתב 776כי
חסידים רבים פקדו את ביתו של ר' אהרן רוקח בתל אביב.

777

בשנת  1949ר' אהרן רוקח נישא בשנית ,לרבנית חנה פולק ,אלמנתו של ר' יוסף מאיר פולק

778

מברגסס שנספה בשואה .החופה התקיימה ביום ט' אדר תש"ט ( ,)10.3.1949את הקידושין ערך ר'
איסר יהודה אונטרמן 779,אז רב העיר תל אביב .הרבנית הכניסה לביתו של ר' אהרן רוקח את שני
ילדיה היתומים ,אברהם אלתר 780ואחותו בילא חיה .ר' אהרן רוקח אימץ את שני הילדים ,דאג
לחינוכם והשיאם כאשר הגיעו לפרקם.

781

על קורותיו של ר' אהרן רוקח בזמן מלחמת העצמאות קיימות שתי גרסאות סותרות בקרב
כותבים חסידיים מבית בלז .י' קלפהולץ כתב 782כי עם פרוץ המלחמה מקורביו של ר' אהרן רוקח
הפצירו בו לנסוע לארה"ב .כדי לשכנעו ,אמרו שבנסיעה זו יוכל גם לגייס כספים לבנין הישיבה
שתכנן להקים בירושלים .הם הכינו את כל המסמכים הדרושים לנסיעה 'אולם מרן לא הסכים
בשום אופן לעזוב את הארץ' .י' קלפהולץ הוסיף ,כי רבים שביקשו לצאת את הארץ בזמן
המלחמה ,באו לר' אהרן רוקח לקבל הסכמתו והוא אף פעם לא השיב להם בחיוב.
י' פרידמן ,עיתונאי וחסיד בלז ,פרסם 783בכתב העת הבלזאי 'אור הצפון' ,גירסה שונה ,לפיה חסידי
בלז בחו"ל שכנעו את ר' אהרן רוקח לנסוע לאירופה 'ונראה היה שמרן קיבל את דבריהם' ואף
הורה לעשות את כל ההכנות .לדבריו ,ר' משה גראס ,מעסקני בלז בשווייץ ,ששהה באותם ימים
בארץ ,הזמין לר' אהרן רוקח דרכון ומקום בטיסת סוויס אייר ,אולם ר' אהרן רוקח ביקש לדחות
את הטיסה מספר פעמים .י' פרידמן פרסם מכתב ששלח ר' משה גראס לר' יעקב פיקסלר ,עסקן
וחסיד בלז שהתגורר בלונדון ,וממנו עולה כי ר' אהרן רוקח היה אמור לטוס לאחר חג הפסח
לשוויץ או לבלגיה .על הסיבה לנסיעה כתב ר' משה גראס' :עיקר הנסיעה היא מחמת שכל שנה

775קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תנ.
 776שם ,עמ' תנא.
 777את חודשי הקיץ נהג ר' אהרן רוקח לבלות בירושלים ,שם נשאר עד לאחר החגים.
 778יוסף מאיר פולק מברגסס (? –  ,)1941נינו של ר' יוסף מאיר מספינקא .בברגסס היה ראש חבורת 'שומר
אמונים' ,ממנה יצאו לימים חסידויות 'שומרי אמונים'' ,תולדות אהרון' ו'תולדות אברהם יצחק' .נספה בשואה.
ראו עליו :אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' קסג.
 779ר' איסר יהודה אונטרמן ( ,)1976 – 1886הרב הראשי השלישי של תל אביב ,ולאחר מכן הרב השני
האשכנזי של מדינת ישראל .ראו עליו :י' אלפסי ,שבט מיהודה  -תולדות חייו והגותו של הרב אונטרמן ,תל
אביב  ,2003להלן :אלפסי (שבט.)2003 ,
 780ר' אברהם אלתר פולק ( ,)2006 – 1934לימים האדמו"ר מברגסס-פתח תקוה .ראו עליו" 'המודיע',
 ,14.9.2006עמ' א ,ד.
 781פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' .503 - 502
 782שם ,עמ' תעז-תעח.
 783י' פרידמן ,כי תקראנה מלחמה ,אור הצפון ,כ"ז ,מרחשון תשע"א ,עמ' לד-מט ,להלן :פרידמן (תקראנה ,כ"ז,
תשע"א).

- 322 -

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נוסע למקום אויר צח כי בתל אביב החום גדול מאוד [ ]...ע"כ הוא
מוכרח ליסוע .וכעת מחמת המצב דשם אי אפשר ליסע לירושלים או לאיזה מקום אויר צח ,ע"כ
(על כן – ע.נ ).בדעתו הקדושה ליסע אי"ה למדינתנו על משך איזה חדשים'.
כאשר נודעה ברבים כוונתו של ר' אהרן רוקח לנסוע לחו"ל באו אליו מספר אישים ,ביניהם
האדמו"ר מסדיגורא 784והרב איסר יהודה אונטרמן לברר האם יש אמת בשמועה .לאדמו"ר
מסדיגורא ענה ר' אהרן רוקח שאין בדעתו לעזוב את הארץ 'בזמן שבנינו נמצאים בגבולות
ועורכים מלחמה וקרב' ולרב אונטרמן ענה שאין לו כוונה לנסוע אולם 'יש לו קבלה מאביו שבזמן
מלחמה יש להתכונן לנסיעה'.

785

י' פרידמן כלל ברשימה שפרסם ב'אור הצפון' מספר מכתבים ,ביניהם מכתב של ר' מרדכי
מבילגוריי ,אחיו של ר' אהרן רוקח ,המעידים מעל לכל ספק כי הרבי מבלז התכוון לעזוב את
הארץ בזמן מלחמת העצמאות והתלבט רק בשאלת יעד הנסיעה .ככל הנראה חזר בו מכוונתו
לאחר שהתוכנית התגלתה וייתכן שזכר עדיין את הביקורת שעוררה נסיעתו מבודפשט וביקש
למנוע ביקורת דומה בארץ.
פעילותו הציבורית של ר' אהרן רוקח בארץ התרכזה בשיקום חצר בלז באמצעות הקמת מוסדות
חינוך .כבר בשנת  1948הקים את הת"ת (תלמוד תורה) 786הראשון בתל אביב כיוון שחשב כי
הקהילה בעיר זקוקה לחיזוק 787.בהשראתו של ר' אהרן רוקח הוקמו 788גם בחו"ל מוסדות חינוך
לחסידי בלז ,וכך בשנת  1946הוקם ת"ת באנטוורפן ,בשנת  1951נפתח בית מדרש ות"ת בשכונת
ויליאמסבורג ,ניו יורק ,בשנת  1952נפתח ת"ת ובית מדרש במונטריאול ובשנת  1953נפתח
בירושלים ת"ת בשם 'מחזיקי הדת'.
גולת הכותרת בפעילות זו של ר' אהרן רוקח היתה הקמת ישיבה לחסידי בלז בירושלים 789.אבן
הפינה לבנין הישיבה הונחה ביום שלישי ,ב' אלול תשי"ד )31.8.1954( ,בחגיגה בהשתתפות קהל

 784הכוונה לר' שלמה חיים פרידמן ( ,)1972 – 1887עיתונאי ,סופר ועסקן ציבורי ,עלה לארץ בשנת ,1938
התיישב בתל אביב ומונה לאדמו"ר מסדיגורא .קבור בבית הקברות נחלת יצחק בתל אביב .ראו עליו :אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' תשלג-תשלח.
 785פרידמן (תקראנה ,כ"ז ,תשע"א) ,עמ' מב .גם בימי מבצע סיני ( )5.11.1956 – 29.10.56עשה ר' אהרן רוקח
הכנות לנסיעה לחו"ל ,שבסופו של דבר לא יצאה אל הפועל .ראו :י' פרידמן' ,כי תקראנה מלחמה' ,אור
הצפון ,כסלו תשע"א ,כ"ח ,עמ' כח-מד ,להלן :פרידמן (תקראנה ,כ"ח ,תשע"א) ,עמ' מב-מג.
 786הכוונה ל'חדר'  -מוסד לימודי תורני ראשוני ויסודי העו סק בהוראת האותיות העבריות לתלמידים.
 787קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תנו .על פתיחת מוסדות החינוך של חסידות בלז ראו גם
אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .98 – 97
 788פירוט מוסדות הלימוד ,תאריכי הקמתם ומיקומם ,על פי בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .98
 789על הקמת הישיבה ראו גם 'אור הצפון' ,ס"ג ,אלול תש"ד ,עמ' סח-עד.
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רב 790.כעבור שלוש שנים ביום ט"ו תמוז תשי"ז ( )14.7.1957נחנך הבנין .ר' אהרן רוקח החליט
לקרוא לישיבה 'ישיבה דחסידי בעלזא' והתנה שלושה תנאים:

791

 .1שלא ילמדו בשפה העברית;

 .2שלא ילונו בחדר אחד פחות משלושה בחורים;  .3שלא יקבלו תרומות ממחללי שבת בעבור
הישיבה.
כותבים מבית בלז התייחסו להקמת הישיבה כאל שיקומה מהריסות של חצר בלז .ב' לנדוי ונ'
אורטנר כתבו כי' 792:היה זה מעשה הצלה וראיה מרחיקת לכת כאשר האדמו"ר הורה להקים
ישיבה לחסידי בלז [ ]...לא לחינם רואים בה את המשכת המסורת המפוארת שלא עלה עליה
הכורת ,רואים בה את המלט המחזק ומאחד את השרידים שהתלקטו ומתחילים לחדש את
נעוריה של בלז' .י' קלפהולץ כתב' 793:ישיבת בעלז אשר יסד ,תוסיף אומץ [ ]...ודגלה של חסידות
בעלז יוסיף להתנוסס ברמה בירושלים עיר הקודש ,עד לקץ הימין' .מ' בריסק כתב' 794:גולת
הכותרת של השיקום (של חסידות בלז – ע.נ ).היתה הקמת ובניית הישיבה הקדושה דחסידי
בעלזא בירושלים'.
בכל הנוגע לפעילות ציבורית-פוליטית ,ר' אהרן רוקח צידד בדרכי שלום .הוא התנגד להפגנות נגד
המדינה החילונית ,וראה בהן הפגנות סרק שאין ביכולתן להשיג דבר למען חיזוק חיי הדת בארץ.
הוא העדיף פעילות חיובית  -הקמת מוסדות חינוך חרדיים ופעילות למען חינוך יהודי לכלל ילדי
ישראל תוך דו קיום עם השלטונות.

795

הוא אמר פעם למשלחת של קנאים חרדים שביקרו אצלו כי

דרכם אינה מוצאת חן בעיניו ושאל' :כמה תלמודי תורה בניתם? כמה ישיבות הקמתם? 796הרבי
מבלז צידד ב'אגודת ישראל' בה ראה צורך חיוני לבניית היהדות ושיקומה לאחר החורבן ,אך
התנגד בחריפות לתנועת המזרחי.
לדברי

798

797

י' קלפהולץ ,ר' אהרן רוקח חייב את השתתפותם של כל שומרי התורה בבחירות לכנסת

ובעת הבחירות הראשונות לכנסת שהתקיימו בשנת  ,1949חתם על כרוז הקורא להצביע בעד
רשימת החזית הדתית המאוחדת ,שסימנה היה 'ב' ,ונכללו בה ארבע המפלגות הדתיות -

 790קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תסא ,תסד.
 791שם ,עמ' תנח.
 792לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קצד.
 793קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תס.
 794בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .107
 795אייכלר (והסנה ,תשמ"ד) ,עמ' .96
 796שם ,שם.
 797בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .107
 798קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תסח-תסט.
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המזרחי 799,הפועל המזרחי ,אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל .ר' אהרן רוקח חתם על כרוזים
דומים לקראת הבחירות לכנסת השניה בשנת  ,1951ולכנסת השלישית בשנת  .1955הוא התנגד
לציונות ,בה ראה גורם הרסני לדת ,אולם ביקורתו על הממשלה לא פגעה באהבתו לארץ
ישראל.

800

ר' אהרן רוקח הלך לעולמו בירושלים אור ליום א' ,כ"א אב תשי"ז ( .)18.8.1957על מותו סיפר

801

י' קלפהולץ כי בליל שבת לפני פטירתו ,חש ר' אהרן רוקח ברע ,אולם ניהל את סעודת השבת
כרגיל .כשסיים לומר את דברי התורה הבחינו מקורביו כי חל שינוי בפניו .לאחר לילה ללא שינה
הוא נרדם בבוקר מאפיסת כוחות .רופא שהוזעק אליו איבחן כי ר' אהרן רוקח לקה בשטף דם
במוח ,ובשבת בשש בערב העבירו אותו לבית החולים שערי צדק למחלקה לטיפול נמרץ .הידיעה
על מצבו החמור נפוצה כבר בשבת בבוקר ועם צאת השבת הגיעו לירושלים המוני אדם שהתפללו
לשלומו .בשעה ארבע לפנות בוקר הלך ר' אהרן רוקח לעולמו.
חסידי בלז התלבטו באשר למקום הקבורה והתייעצו עם גדולי תורה 802.הם קיבלו את פסיקתו של
הגאון מטשעבין 803כי 'רבים צריכים לו' 804ולכן יש לבחור אחוזת קבר הסמוכה לריכוזי הציבור
החרדי .ר' אהרן רוקח נקבר בבית הקברות הר המנוחות במערב ירושלים.
עם מותו של ר' אהרן רוקח נותרה חסידות בלז מיותמת מאדמו"ר כיוון שיורשו המיועד ,אחיינו
יששכר-דב רוקח ,היה 'ינוקא' בן תשע 805 .חסרונו של מנהיג לא ריפה את ידיהם של חסידי בלז
שהמשיכו את מורשתו של ר' אהרן רוקח המנוח ,ולאחר מותו הקימו מוסדות חינוך בתל אביב,
בבני ברק ובירושלים 806.בשלהי חודש אלול שנת תשי"ז (ספטמבר  )1957נחנכו בבני ברק מוסדות
תורה ובית מדרש גדול ומפואר ששכנו ברחוב אשר עירית בני ברק עתידה היתה לקרוא לו :רח'
האדמו"ר מבלז .בשנת תשכ"ב ( )1962נחנך בית המדרש החדש של הישיבה בירושלים.
תשע שנים התקיימה חצר בלז ללא מנהיג ,עד שמלאו שמונה עשרה לר' יששכר -דב רוקח והוא
הוכתר לאדמו"ר חסידות בלז בי"ב תמוז תשכ"ו .30.6.1966 ,תחת הנהגתו של ר' יששכר-דב רוקח
נהנית חסידות בלז מתנופת גידול והתפתחות והיא נחשבת לחסידות השניה בגודלה בארץ ,אחרי
 799למרות התנגדותו לתנועת המזרחי ראה ר' אהרן רוקח חשיבות בחיזוק כוחם של נציגי היהדות החרדית
בכנסת.
 800קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תעה.
 801שם ,עמ' תפג.
 802בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ' .109
 803ר' דב בעריש וידנפלד ( ,)1965 – 1881ראש ישיבה ,פוסק הלכה וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת
ישראל .ראו עליו :א' סורסקי ,מרביצי תורה מעולם החסידות ,ח' ,בני ברק ,1989 ,להלן :סורסקי (מרביצי,
 ,)1989עמ' נח-קמה.
 804כלומר ,רבים יבקשו להניח פתקי בקשה על קברו.
 805ר' יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר הנוכחי ,נולד בח' שבט ,תש"ח .19.1.1948 ,הוא בנו של ר' מרדכי מבילגוריי,
אחיו של ר' אהרן רוקח ונקבע כיורשו של ר' אהרן רוקח שאיבד את כל משפחתו בשואה ולא היו לו ילדים.
 806לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' רא-רח; קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תצ.
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חסידות גור .למרות זאת ,דווקא ר' אהרן רוקח נחרת בזכרון הקולקטיבי של חסידות בלז כמי
שכונן אותה מהריסותיה ושיקמה ,אולי כי הוא נתפס כחוליה המקשרת בין חסידות בלז טרום
המלחמה ואחריה .אנו מוצאים ביטויים מלאי הערצה לפועלו של ר' אהרן רוקח בשיקום החצר
בדבריהם של כותבים חסידיים מבית בלז .ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו:

807

'[ ]...בזכותו ובכוחו הגדול

והטמיר (של ר' אהרן רוקח  -ע.נ ).הולכת ומתלקחת האש היוקדת של חסידות בלז ,היא חוזרת
ומכה שורשים ,שולחת ענפיה למרחקים' .י' קלפהולץ כתב:

808

אמנם בית הכנסת הגדול והמפואר

עם רוב רובם של החסידים נחרבו בידי הטמאים הארורים ימ"ש ,בארץ ישראל נתעוררו לתחיה
והוקמו מחדש ע"י כ"ק מרן זצוקללה"ה'( .זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא – ע.נ.).
ע"א פדווא כתב' 809:אמנם בעלזא שהיתה נשרפה ואיננה .אך מרן מהר"א בכוחותיו העל אנושיים
שקם את הריסותיה של חצר בעלזא המעטירה וכונן את יסודותיה מחדש באדמת הקודש בהצלחה
מזהירה'.
כותבים חסידיים של החצר ,בנסיונם לפאר ולהאדיר את שמו של ר' אהרן רוקח מבלז ,ייחסו לו
פעילות ציבורית שלא עומדת בקנה אחד עם העובדות ההיסטוריות .על פי דבריהם ,כבר בימים
הראשונים לבואם של ר' אהרן רוקח ואחיו לארץ ,היו הם שהביאו את הידיעות על השמדת יהודי
אירופה ובעדותם ניסו לרתום את היישוב למען הצלתם .ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו 810שהציבור
בארץ לא האמין 'כי אכן יתכן הדבר ,כי חיות טרף כפושעים הנאציים מסוגלים לבצע פשעים
מחרידים כאלה .רבינו ואחיו החדירו בתודעת הציבור את המצב לאשורו'.
לדברים אלה ,המציגים את שני האחים כמעוררי תודעת השואה בקרב הציבור היהודי בארץ
ישראל ,לא נמצא הד במחקרים שנעשו על תקופת השואה והידיעות עליה בארץ .במחקרם של ד'
פורת וי' וייץ 811,נכתב כי כבר באביב  1942החל להגיע מידע רשמי ממקורות ממשלתיים על הרג
שיטתי של יהודים ,על מתקנים להשמדה המונית ועל מאות אלפי נרצחים .לדבריהם ,בשלהי
נובמבר  1942הגיעה לארץ קבוצה של ארץ ישראלים שנקלעו לאירופה עם פרוץ המלחמה והוחלפו
בגרמנים שהיו בארץ ,ועדויותיהם הן שהניעו את הנהלת הסוכנות היהודית לפרסם הודעה
רשמית שאישרה את המידע על השמדתם ההמונית והשיטתית של יהודי אירופה.

812

אחד

 807לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קצג.
 808קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תפו.
 809פדווא (באהלי ,תשנ"ג) ,עמ' .542
 810לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קלה.
 811ד' פורת וי' וייץ (עורכים) ,בין מגן דוד לטלאי צהוב :היישוב היהודי בארץ-ישראל ושואת יהודי אירופה
 ,1945 – 1939ירושלים ,2002 ,להלן :פורת ווייץ (בין.)2002 ,
 812פורת ווייץ (בין ,)2002 ,עמ'  ;75עמ'  ,120 – 112תעודות .50 – 45
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מאנשי קבוצת החליפין ,יעקב קורץ ,אף העלה את עדותו על הכתב והיא ראתה אור בספר

813

שפורסם בארץ .בהקדמה לספר ,אותה כתב י' קורץ עוד ב ,10.4.1943-הוא ציין בפירוש כי יהודי
אירופה מובלים להשמדה:

814

'כך עלה בידם (של הנאצים – ע.נ ).לבלבל את העולם היהודי והעולם

הכללי בידיעות שקר ובשמועות כזב על "העברות" ו"הסעות" של האוכלוסיה ממקום למקום
ובאמת לא היו אלא מסווה לחפות בו על מעשי ההשמדה של כל יהדות אירופה( '.ההדגשה שלי –
ע.נ.).
בעקבות עדויותיהם של אנשי קבוצת החליפין שלח משה שרתוק (שרת) ,אז חבר הנהלת הסוכנות
היהודית ,מברק אל יוסף לינטון ,מזכיר המשרד הציוני ומשרד הסוכנות היהודית בלונדון 815,בו
מסר לו את המידע על ההשמדה ,כולל רשימת מקומות ומספרי יהודים שנרצחו.

816

כל אלה אינם זוכים כלל להתייחסות מצד הכותבים החסידיים מבית בלז ,שבוחרים להפליג
בשבחיו של ר' אהרן רוקח ומציינים את פעילותו למען יהודי אירופה בהכרזותיו על ימי צום
ותפילה 817.לגרסתם ,ר' אהרן רוקח 'עורר את ראשי היישוב בארץ [ ]...וציווה לשתף בהצלה את כל
הארגונים ,הרבנים הראשיים ,האדמו"רים והעסקנים' כיוון ש'הרגיש ברוח קודשו את העתיד
הצפוי ליהדות הונגריה'( 818ההדגשה שלי – ע.נ .).דברים אלה עומדים בסתירה גמורה לעובדה
הידועה לנו על דברי ההרגעה שהשמיע ר' מרדכי מבילגוריי בשם אחיו ,ר' אהרן רוקח מבלז,
בדרשת הפרידה שנשא לפני עוזבם את בודפשט.
סתירה זו ,בין דברי ההרגעה שבדרשה לבין גורלם של יהודי הונגריה ,עמדה במרכז כמה ממחקריו
של חוקר החסידות והיסטוריון השואה מ' פייקאז' ,שטען כי הכותבים החסידיים מתעלמים
מעובדות ומשכתבים את ההיסטוריה .ואכן מגמה זו של התעלמות מעובדות והאדרת דמותו של ר'
אהרן רוקח ממשיכה אצל הכותבים החסידיים גם בתאור פעילותו למען יהודי אירופה ,לאחר

 813י' קורץ ,ספר עדות :רשימותיו של יהודי מוצל מן הגהינום הנאצי בפולין ,תל אביב ,תש"ד ,להלן :קורץ
(עדות ,תש"ד) .למקור זה הגעתי בעקבות פורת ווייץ (בין ,)2002 ,עמ' .104 – 103
 814קורץ (עדות ,תש"ד) ,עמ' .6
 815המידע על י' לינטון מתוך פורת ווייץ (בין ,)2002 ,עמ' .91
 816פורת ווייץ (בין ,)2002 ,עמ' .105
 817ב' לנדוי ונ' אורטנר כתבו כי במסגרת פעילותו של ר' אהרן רוקח למען יהודי אירופה ,הוא פרסם כרוז
משותף עם האדמו"ר מגור ,ר' אברהם מרדכי אלתר ,לקביעת תענית ציבור בכ"ח אדר תש"ד ( .)23.3.1944ראו:
לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) ,עמ' קלט .הכרוז עצמו פורסם אצל אורטנר (דבר ,תשס"ז) ,עמ'  .88מ' בריסק
כתב כי באותו יום התכנסו אלפים בבית הכנסת הגדול במאה שערים שבירושלים ור' אהרן רוקח השתתף
בתפילה .ראו :בריסק (ראשי ,תשס"ח) ,עמ'  . 91י' קלפהולץ כתב כי יום צום ותפילה נוספים נקבעו ליום י"ד
סיון תש"ד ( .)5.6.44עוד כתב כי בשנת  1946הצי עה הרבנות הראשית לקבוע תענית ציבור לדורות לזכר שואת
היהודים באירופה אולם ר' אהרן רוקח התנגד לכך .ראו :קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תמה-
תמו .לדברי י' קלפהולץ ר' אהרן רוקח הסתמך על המשפט וְ כִ י אֵ ין לְ הו ִֹסיף מוֹעֵ ד ֶשבֶ ר וְ ַת ְבעֵ ָרה ,המופיע בקינה
לזכר הרוגי קהילות שו"ם (שפייר ,ורמייזא ומגנצא) של ר' קלונימוס בן יהודה .ר' קלונימוס בן יהודה היה
פייטן אשכנזי שחי בסוף המאה האחת עשרה בוורמיזא .ראו עליו מ' מרגליות (עורך) ,אנציקלופדיה לתולדות
גדולי ישראל ,ד' ,תל אביב ,תש"י ,עמ' .1226 – 1225
 818קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' תמב.
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שהגיע לישראל .ב' לנדוי ,נ' אורטנר וי' קלפהולץ מעצבים את דמותו של ר' אהרן רוקח בזכרון
הקולקטיבי כאדם נעלה וכצדיק בעל יכולת מופלאה של ראיית העתיד ,תוך כדי התעלמות
ממאורעות הזמן בהם נתגלתה אישיותו כמנהיג שנטש את צאן מרעיתו ומילט את נפשו.

ה .2.סיפורים על חייו

בישראל819

הסיפורים הקשורים לחייו של ר' אהרן רוקח בישראל דומים במאפייניהם לסיפורים על תקופת
כהונתו כאדמו"ר בלז לפני המלחמה .הם מציגים את דמותו כצדיק בעל יכולות פלאיות וכאדם
קדוש .רוב הסיפורים עוסקים ביכולת הידיעה הפלאית 820של ר' אהרן רוקח ,ביכולת הריפוי
הפלאי בה נחן 821ובכוח הברכה שלו.
ובתכונותיו כאדם.

822

מיעוטם של הסיפורים עוסקים בדמותו של ר' אהרן רוקח

823

כפי שציינתי ,ספרות השבחים החסידית עוסקת בדמותו של הצדיק .בקבצי סיפורים חסידיים של
מלקטים שונים שהחלו להופיע בכתובים בסוף המאה התשע עשרה ואילך ,נמצא סיפורים רבים
בהם משתנה דמותו של גיבור הסיפור .הצדיק מופיע בסיפור כמושיע ,כיועץ ,כעוזר וזהו תפקידו.
הסיפור והארועים המתרחשים בו מתמקדים בדמויות שונות אשר בהן מתמקדת העלילה והן הן
הקושרות בין העלילה והגיבור השני – הצדיק .יש לציין שבסוג כזה של סיפורים לעיתים קרובות
הצדיק הוא אנונימי ושמו לא מופיע.
בסיפורים האחרונים על ר' אהרן רוקח מבלז ,מתקופת חייו ואדמו"רותו בישראל ,נראה כי
העלילה מתקשרת לגיבור משני ,אשר סיפורו מתקשר לר' אהרן רוקח ובא להבליט ולהדגיש את
תכונותיו הפלאיות כצדיק.
הגיבורים ,לעיתים ,הם עמך ישראל הפונים אל הצדיק בבקשת ישועה .אמנם דמותו של ר' אהרן
רוקח נוכחת בסיפורים ,הוא מושך בחוטים ,נותן עצות ,הוראות ומברך ,אך הוא מצוי מאחורי
הקלעים .הגיבור הניצב במרכז הבמה הוא החסיד הפשוט .הסיפור מתאר אותו ,לפעמים מגולל

 819המקור העיקרי לסיפורים אלה הוא הביוגרפיה החסידית הראשונה על ר' אהרן רוקח מבלז שנכתבה בידי י'
קלפהולץ ,ראו קלפהולץ (אדמו"רי תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' .ביוגרפיה חסידית זו פורסמה בשנת  1989ככרך רביעי
ואחרון במפעל הביוגרפיות על אדמו"רי בלז שכתב י' קלפהולץ ופרסם החל משנת  .1972סיפורים דומים
מופיעים במקורות נוספים :פרלוב (רשומים תשס"ז-תשס"ח); ספרי זכרונות של חסידי בלז שביקרו את רק אהרן
רוקח בארץ ,או שהו במחיצתו .ראו :אשכנזי (קדושת ,תשי"ז) ,עמ' שי-שיד; א' מהודר ,דברי בוצינא קדישא
ועמידא דנהורא ,ירושלים ,תשי"ט ,להלן :מהודר (בוצינא ,תשי"ט) ,עמ' מז ,נו; י"י ביגעלאייזען ,כתבים
יקרים :קונטרס המסעות ,ניו יורק ,תשס"ב ,להלן :ביגלאייזן (מסעות ,תשס"ב) ,עמ' יא-נח; י"א יעקב ,עובדות
וסיפורים ,ניו יורק ,תשס"ח ,להלן :יעקב (עובדות ,תשס"ח); מקורות מבית בלז ,בעיקר גליונות 'אור הצפון'
וראו :ל"ג ,אייר ,תשע"א ,עמ' כח-מא; ל"ד ,סיון ,תשע"א ,עמ' לד-מט; ל"ו ,מנחם-אב ,תשע"א ,עמ' מד-סא;
מ"ב ,סיון ,תשע"ב ,עמ' ל-לה.
 820נספח ד .4.סיפורים .26 – 1
 821שם ,סיפורים .43 – 27
 822שם ,סיפורים .74 – 43
 823שם ,סיפורים .95 – 77
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את קורותיו ,מספר על הסיבה בגללה הגיע אל הצדיק ומה ארע לו לאחר שקיבל את הברכה.
הסטת הכובד מהצדיק אל החסיד הפשוט נועדה ליצור הזדהות של הקורא עם גיבורי הסיפורים
ואגב כך ,להאדיר את דמות הצדיק שהצליח לפעול ישועות.
כפי שכבר הוזכר קודם בסיפורים מתקופת חייו של ר' אהרן רוקח בישראל יש חזרה על מוטיבים
שכבר נדונו בעבודה זו .לכן בחרתי להביאם כנספח (ד ,).4.לסקור בקצרה את נושאיהם ולהצביע
על המאפיינים המיוחדים להם ,שאינם מופיעים בסיפורים מתקופת כהונתו כאדמו"ר בלז לפני
השואה.

ה .1.2.יכולת ידיעה פלאית
יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח מתקיימת לא רק בעניינים הנוגעים לבני אדם ,עליהם
הוא יודע דברים נסתרים ,אלא גם בעניינים הנוגעים למאורעות כלליים .י' קלפהולץ כתב 824כי ר'
אהרן רוקח ידע כי מלחמת סיני עומדת לפרוץ זמן רב לפני שפרצה .בענין זה ,פרסם 825כתב העת
מבית בלז 'אור הצפון' מספר סיפורים המציגים את יכולותיו הפלאיות של ר' ארון רוקח כפי
שהתגלו במלחמת סיני .אחד מהם מציג את ר' אהרן רוקח כבעל ידיעה פלאית על פרוץ
המלחמה:

826

'כבר שנתיים קודם לכן ,בשנת תשי"ג ,חולל מנהיג מטורף זה (הכוונה לנאצר – ע.נ).
מהפיכה ומרד בארצו והביס את מלך מצרים פארוק הראשון .באותה תקופה,
כאשר נכנס פעם אל הקודש המשמש הרה"ח ר' גרשון רייווער ז"ל ,שאל אותו כ"ק
מרן זי"ע" :ר' גרשון ,וואס איז נייעס? (ר' גרשון מה חדש – ע.נ ).והשיב שעדיין לא
ידוע לו חדשות ,ולאחר שיקרא בעיתון ידע להשיב .ואכן ,לאחר מכן כשקרא בעיתון
את הידיעות הסוערות שהמלך פארוק הודח וגורש ,ותחתיו קם הנשיא נאצר ,חזר
ובא אל מרן זי"ע ,לדווח על המצב .מרן זי"ע נבהל ונזדעזע ונענה בקול" :אין
מצרים איז אויף געשטאנען א רשע וואס טראכט נאך ערגער'ס ווי יענער רשע"...
(במצרים קם רשע שחושב מזימות גרועות מאותו רשע ידוע)'.

 824קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תתשמ"ט) ,ד' ,עמ' תע-תעא.
 825אור הצפון ,כ"ח ,כסלו תשע"א ,עמ' כח-מד.
 826שם ,עמ' כט .מספר הסיפור הוא ר' משה פרסטר ,ראו שם הערה ד .אין בידינו פרטים על ר משה פרסטר.
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המספר מציג את יכולת הידיעה הפלאית של ר' אהרן רוקח על רקע עובדות היסטוריות .ערוב זה
של ארועים היסטורים ,על אף שיש בהם אי דיוקים רבים 827,עם מסורת חסידית מקנה לסיפור
אמינות .אי הדיוקים אינם חשובים שכן בעיני המספר ,להיסטוריה יש תפקיד משני בסיפור .היא
נועדה להבליט את דמותו של ר' אהרן רוקח כבעל ידיעה פלאית ולהקנות אמינות לסיפור.
סיפור נוסף באותו ענין מסופר מפיו של יצחק שרגא פרידמן:

828

'בחודש אלול תשט"ז ,נכנסתי אל הקודש פנימה יחד עם בני בן הארבע ,,יהודה,
כדי שיזכה לראות פניו של צדיק ונשגב .לאחר שחיכיתי זמן רב וראיתי כי אין שום
סימן שאוכל להיכנס ,החלטתי לנסות את מזלי ולהשתמש ב"ייחוס" שלי .ניגשתי
אל הגבאי ואמרתי לו שהנני אחיו של הערש וולף ,ה"ה הרה"ח הערש וולף
פרידמן 829שליט"א אשר היה מהמשמשים בקודש אצל כ"ק מרן זי"ע .בשמוע זאת
הגבאי הכניס אותנו מיד .כשהיינו במחיצת קדשו כאשר הזכרנו את ענין הפרנסה,
מה מאד הופתענו מתשובתו של מרן זי"ע" :ער וועט צוריק קומען געזונטערהייט"
– הוא יחזור לביתו בריא ושלם .לא ידענו על מה תסוב ברכתו הקדושה ,רק כעבור
חודשיים ,כאשר פרצה 'מלחמת סיני' וגויסתי למלחמה ,הבנתי אותה היטב בעליל,
כשעל אף שהייתי נתון בסכנות בחזית הקרב ,ניצלתי בניסי ניסים ושבתי בשלום'.
הסיפור מציג את ר' אהרן רוקח כבעל יכולת ידיעה פלאית ,שידע גם על המלחמה העתידה לפרוץ
וגם על שובו בשלום של מבקש הברכה .כמו כן הוא מוצג כצדיק שברכותיו מתגשמות .המספר בא
לבקש ,ככל הנראה ,ברכה לפרנסה טובה ,וקיבל ברכה שנשמעה לו תמוהה והובנה רק לאחר ששב
בשלום מהמלחמה .המספר נחשב לאמין ומהימן בזכות היותו אחיו של משב"ק של ר' אהרן רוקח,
ולכן גם סיפורו נתפס כאמין.
השילוב בין יכולת הידיעה הפלאית לבין כוח הברכה ,מופיע בסיפורים נוספים בהם מוצג ר' אהרן
רוקח כמי שיודע משהו הנסתר מהאנשים המבקשים את ברכתו .הם שומעים מפיו דברים,
שלכאורה לא קשורים לבקשותיהם ,ודבריו מתבררים כנכונים .אדם מבקש ברכה לזיווג ומקבל
ברכה לבריאות טובה 830,אב מגיש פתקה לבריאות לכל משפחתו ור' אהרן רוקח מברך רק את בתו

 827מהפיכת הקצינים החופשיים ,שהדיחה את המלך פארוק מכסאו התרחשה ב( 23.7.1952-א' אב תשי"ב).
נאצר תפס את השלטון ב( 25.2.1954-כ"ב אדר א' ,תשי"ד) .על גמאל עבד אל נאצר ראו :ר' סנט ג'ון ,הבוס:
סיפורו של גמאל עבד אל נאצר ,תל אביב ,1962 ,להלן :סנט ג'ון (הבוס.)1962 ,
 828אור הצפון ,כ"ח כסלו ,תשע"א ,עמ' לא .אין בידינו פרטים על יצחק שרגא פרידמן למעט מה שהוא מעיד
על עצמו בתוך הסיפור.
 829צבי וולף פרידמן ,היה משב"ק של ר' אהרן רוקח בשנים  ,1949 – 1948קורות חייו וזכרונותיו ראו :צ"ו
פרידמן ,זכור ימות עולם ,בני ברק ,תשע"ג ,להלן :פרידמן (זכור ,תשע"ג).
 830נספח ד ,4.סיפור 57
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השלישית 831,שני אנשים נכנסים יחד לר' אהרן רוקח ומבקשים ברכה לבריאות לילדיהם ,רק
האחד זוכה לברכה ,ואכן ילדו מחלים וילדו של השני הולך לעולמו.

832

יש סיפורים המשלבים בין יכולת הידיעה הפלאית ויכולת הריפוי ,בהם מורה ר' אהרן רוקח
למבקשים ברכה לשנות ממנהגיהם ,או לעשות מעשה כלשהו .לאחר שהם ממלאים את דבריו ,הם
נרפאים בדרך פלא.

833

ה .2.2.יכולת ריפוי פלאי וכוח הברכה
הסיפורים על יכולת הריפוי הפלאי של ר' אהרן רוקח מציגים מספר אמצעים בהם הוא משתמש.
יש שהוא מברך את החולה 834,פעמים הוא מייעץ להימנע מניתוח 835או מורה לבקש מהרופא
תרופה מסויימת 836ויש שהוא אינו מברך ואינו מציע אלא מצווה על המבקש לחזור לביתו ומבטיח
שהחולה יחלים 837.אחת מדרכי הריפוי הפלאי היא לימוד גמרא באופן שר' אהרן רוקח ממליץ
עליו 838.לבחור עם מחשבות אובדניות הוא אמר ללמוד גמרא עם רש"י ,ולבחור אחר שהתלונן על
מחשבות זרות הורה ללמוד גמרא ותוספות עם מהרש"א 839.דרך ריפוי אחרת היא בעזרת מאכלים
משולחנו של ר' אהרן רוקח :עוגות 840,לפתן פירות ,או תפוח שהיה תלוי בסוכתו 841.יש שר' אהרן
רוקח מופיע בחלומו של החולה ,מברכו או מורה לו מה לעשות והחולה מחלים.

842

רוב הסיפורים על יכולת הריפוי הפלאי של ר' אהרן רוקח קשורים בכוח הברכה שלו ומציגים
מקרים בהם הבריאו אנשים באורח פלא בזכות ברכתו של הרבי מבלז.
ברכתו של ר' אהרן רוקח איננה מאבדת מכוחה גם אם עבר זמן רב מאז שניתנה .יש סיפורים
ארוכים במיוחד 843שעלילותיהם נפרשות על פני חודשים רבים ובהם מתקיימת ברכתו של ר' אהרן

 831נספח ד ,4.סיפור .48
 832שם ,סיפור .49
 833שם ,סיפורים .31 ,30 ,28
 834שם ,סיפור .33
 835שם ,סיפורים .41 ,27
 836שם ,סיפור .32
 837שם ,סיפור .29
 838שם ,סיפורים .35 – 34
 839מהרש"א  -מורנו הרב שלמה איידלס .ר' שמואל אליעזר הלוי איידלס ( ,)1631 – 1555רב ומגדולי מפרשי
התלמוד ,ראו עליו מרגליות (גדולי ,תש"ח) ,ד' ,עמ' .1323 – 1320
 840נספח ד .4.סיפור .37
 841ריפוי באמצעות מאכלים הוא מוטיב שכיח בסיפורת החסידית .ראו רובינשטיין (שבחי ,)2005 ,עמ' ;229
י"ל לנדא ,זכרון טוב ,ירושלים ,תשנ"ז ,להלן :לנדא (זכרון ,תשנ"ז) ,עמ' ט' סיפור ב; עמ' יא סיפורים ח-י; יק"ק
ראקוץ ,שיח שרפי קודש ,חלק ג' ,לודז' ,תרפ"ח ,להלן :ראקוץ (שיח ,תרפ"ח) ,עמ'  ,32סיפור מ' .ריפוי
באמצעות מאכלים מיוחס גם לר' שלום רוקח וראו מחקר זה ,נספח א' סיפורים .115 ,81
 842נספח ד .4.סיפורים .40 – 39
 843שם ,סיפורים .73 ,71 ,55
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רוקח לאחר טיפולים רפואיים ממושכים .גיבורו של אחד מהם 844הוא יוסף מרדכי דוידוביץ,

845

ניצול אושוויץ שהגיע ארצה בשנת  1947ובראש השנה ביקר אצל ר' אהרן רוקח ששהה אז
בירושלים .דוידוביץ ,שהגיע לארץ חסר כל ,לן בלילה על רצפת חדר ששימש ללינה לחסידי בלז
שלא היה להם היכן ללון .בבוקר קם עם כאבים ולא יכול היה להזיז את רגלו השמאלית.
הזכירוהו לפני ר' אהרן רוקח שאמר "עד שאכנס להתפלל יעברו הכאבים" .והוסיף" :עוד תהיה
לו רפואה שלימה על הרגל הזאת"(.כל ההדגשות הן שלי – ע.נ ).ואכן הכאבים עברו עוד לפני שר'
אהרן רוקח נכנס לתפילה .לאחר חצי שנה נפצע דוידוביץ ברגלו השמאלית מכדור שירה צלף ערבי.
הכדור ריסק את עצם הירך והרופאים החליטו לקטוע אותה .המקרה הובא לפני ר' אהרן רוקח
שפסק כי אין צורך בקטיעה וברך את דוידוביץ ברפואה שלמה .בזמן הניתוח ,החליטו הרופאים
לנסות ולהציל את הרגל ,חיברו את כלי הדם וגיבסו אותה .הניתוח הצליח והרופא אמר 'שהיה
כאן משהו שלא כדרך הטבע .אז ירדו לסוף דעתו של מרן שאמר בזמנו שלרגלו זאת עוד תהיה
רפואה שלימה'.
דוידוביץ שכב בבית החולים חצי שנה עד שיכול היה ללכת ללא קביים ואז נזקק לניתוח נוסף כדי
להוציא את הכדור שהיה תקוע במקום שאי אפשר היה להגיע אליו .כשהתחיל ללכת הכדור זז,
הוצא בניתוח ו'היה זה שוב נס בתוך נס'.
עלילת הסיפור מתפרשת על פני שנה שלמה ,נקודת האור היחידה בה היא ר' אהרן רוקח שכוח
הברכה שלו מציל את רגלו של דוידוביץ מקטיעה .גיבור הסיפור הוא יוסף מרדכי דוידוביץ ,ניצול
שואה עני וחסר כל ,שנוסף על התלאות והיסורים שעבר בתקופת השואה ,סבל בארץ מעוני
ומפציעה קשה .נקודה זו הופכת את הסיפור לנוגע ללב וגורמת לקורא להזדהות עם דמותו של
הגיבור .הקורא מוצא נחמה בעובדה שדוידוביץ איננו בודד בעולם ,יש מי שדואג לו ,מביא את
עניינו לפני ר' אהרן רוקח ובסופו של דבר הסוף טוב.
המספר ,י' קלפהולץ ,הוא מספר יודע כל המשתמש במבע משולב .הוא מצטט את דבריו של ר'
אהרן רוקח ,מביא את דברי הרופא ומתערב בסיפור בביטויים כמו 'דברי מרן היו לפלא'' ,אז ירדו
לסוף דעתו של מרן שאמר בזמנו שלרגלו זאת עוד תהיה רפואה'' ,היה זה שוב נס בתוך נס'.
הוא יוצר את החיבור בין ברכתו של ר' אהרן רוקח לבין החלמתו של דוידוביץ ובכך מדגיש את
כוחה של הברכה שאינו מתפוגג גם לאחר שנה.

 844נספח ד .4.סיפור .55
 845אין בידינו שום פרטים על האיש.
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כוח הברכה של ר' אהרן רוקח מבלז מתקיים בכל תחומי החיים .בזכות ברכתו ,רופא שיניים
מקבל רישיון לעסוק בריפוי שיניים 846,אדם חוזר בו מכוונתו לגרש את רעייתו לשאת אחרת על
פניה 847,דירה בירושלים איננה נפגעת מפגזים גם במלחמת העצמאות וגם במלחמת ששת
הימים 848,אדם מוצא שידוך הנחשב הגון 849ואחר מצליח לחמוק מבית הסוהר.

850

ה .3.2.אמצעים להקניית אמינות לסיפורים
בסיפורת החסידית אחד האמצעים להקניית אמינות הוא שימוש בשרשרת של מספרים .כל אחד
מהם מעביר סיפור ששמע ממישהו ,עד שמגיעים למספר הראשון שמספר מה שראו עיניו או שמעו
אוזניו מהצדיק ,גיבור הסיפור .אמצעי זה כמעט ואינו קיים בסיפורים הקשורים לחייו של ר'
אהרן רוקח בישראל .ייתכן והסיבה נובעת מהזמן הקצר ,יחסית ,שעבר מאז התרחשות הסיפורים
ועד פרסומם הראשון בביוגרפיה החסידית שכתב י' קלפהולץ על ר' אהרן רוקח מבלז .אין ספק
שמלקט הסיפורים ,י' קלפהולץ ,שמע אותם מאנשים שונים אך לא תמיד ציין את שמם.
כדי להעניק אמינות לסיפורים ,במיוחד לאלה המציגים את יכולותיו הפלאיות של ר' אהרן רוקח
כצדיק ,השתמש י' קלפהולץ בשלושה אמצעים:
 .1פרטים מזהים .בסיפורים רבים ניתנים הכתובת המדויקת של גיבור הסיפור ,האיש או האישה
שהחלימו או היתה להם ישועה בזכות ברכתו של הצדיק .מספר דוגמאות' :בתל-אביב ,ברחוב
שדרות תרס"ט  5גרה אשה אחת בשם טיפנבורן' (בנה החלים מפציעה קשה);' 851ר' אפרים ארנטיל
מנחלת שבעה  10בירושלים' (ילדו החולה הבריא);' 852אמו של הרב סגל מרחוב סלנט  30בתל
אביב' (החלימה ממחלת כליות קשה);' 853ד"ר שיינפלד מירושלים ,רחוב הושע ( '10קיבל רישיון
לעסוק ברפואת שיניים);' 854בתו של ר' אברהם פדר ,מרת רוזנבוים מרח' בן זכאי  59בבני ברק'
(החלימה ממחלת לב ללא ניתוח).

855

יש סיפורים בהם מצויין מקום מגוריו של גיבור הסיפור אך

ללא כתובת מדוייקת' :ר' יהושע פרידמן היה גר ברמלה';' 856ר' דוד לינציסקי מירושלים';

 846נספח ד .4.סיפור .47
 847שם ,סיפור .48
 848שם ,סיפור .54
 849שם ,סיפורים .58 ,3
 850שם ,סיפור .45
 851שם ,סיפור .28
 852שם ,סיפור .49
 853שם ,סיפור .62
 854שם ,סיפור 46
 855שם ,סיפור .27
 856שם ,סיפור .31
 857שם ,סיפור .32

857
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'ילדתו היחידה של ר' הירש לייב בערענשטיין מרמלה חלתה' 858.בסיפורים אחרים ניתנת כתובתו
או מקום מגוריו של מספר הסיפור' :ר משה בוקשפן בעל חנות דגים ברחוב יואל  20בירושלים,
שכנו דתי סיפר שאינו מגלח בתער' 859.הסיפור עוסק ביכולת הידיעה המופלאה של ר' אהרן רוקח.
גיבור הסיפור הוא הספר ,שכנו הדתי של מ' בוקשפן .י' קלפהולץ שמע את הסיפור ממ' בוקשפן
ששמע את הסיפור משכנו הדתי .כך נוצרה שרשרת מסירה קטנה של שלושה מספרים .דוגמא
נוספת' :חברו של א' סלומון מרחובות ,מ.ד .מורה בבית ספר' 860.הסיפור עוסק ביכולת הריפוי
הפלאי של ר' אהרן רוקח .גיבור הסיפור הוא אותו מ.ד ,.עליו יודע הקורא כי הוא מורה בבית
ספר .הוא סיפר את הסיפור לא' סלמון שהעבירו לי' קלפהולץ.
הפרטים שמספק י' קלפהולץ על גיבורי הסיפור או על מספריו ,בין אם זו כתובתם ,מקום
מגוריהם או עיסוקם ,מעידים כי מדובר באנשים אמיתיים שיש להם כתובת ,מקצוע ,שכנים,
חברים וכו' .פרטים אלה ,המעוגנים במציאות היומיומית ,מקרינים גם על מעשיו הפלאיים של
הצדיק והופכים אותם לחלק מהיומיום .כך הם גורמים לקורא להאמין לסיפורים ולקבלם כפי
שהם.
 .2מספר מתערב .קיימים סיפורים בהם י' קלפהולץ מתערב ומשמיע את דבריו בצורה ישירה.
אחת הדוגמאות היא סיפור 861על אשה שבאה לבקש את ברכתו של ר' אהרן רוקח לשידוך שהיא
עומדת לעשות לבתה עם ניצול שואה .הרבי מבלז סרב להעניק את ברכתו לשידוך בטענה שרעייתו
של האיש לא נספתה בשואה ,דבר שהתברר כנכון .ר' אהרן רוקח ברך את האשה המבקשת
שתזכה לשידוך אחר וברכתו התקיימה .לכאורה הסיפור יכול היה להסתיים בנקודה זו אבל

המספר י' קלפהולץ בחר להמשיכו בנימה אישית' :סיפר לי הרב יהודה סגל 862מרחוב סלנט בתל
אביב ,שהאשה הנ"ל באה אל אמו ושאלה אותה" :מה זה היה שהרבי ,שדרכו תמיד לטשטש את
הפלאים אמר הפעם בגלוי דברים שחזה ברוח הקודש? אמרה לה אמו :לפי ששמע אותך בוכה
נתמלא לבו רחמים ואמר בגלוי את אשר חזה ברוח הקודש'.
הזכרתם של הרב סגל ואמו בסיומו של הסיפור מקנה לו אמינות בהיותם אנשים מוכרים
ונכבדים .גם השיחה הקצרה בין האשה לבין אמו של הרב מחזקת את אמינותו של הסיפור.

 858נספח ד .4.סיפור .42
 859שם ,סיפור .15
 860שם ,סיפור .19
 861שם ,סיפור .3
 862הרב יהודה זרחיה מרדכי לייב חיים סגל ( ,)2001 – 1924רב ומקובל ,כיהן כרבה של שכונת קרית שלום
בתל אביב ,כחמישים שנה ,עד מותו.
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העובדה שאמו של הרב סגל ,אשה מכובדת ,מאמינה ביכולתו הפלאית של ר' אהרן רוקח לחזות
עתיד ,משפיעה על הקורא לקבל את הסיפור כאמיתי.
דוגמא נוספת להתערבותו של י' קלפהולץ בסיפור מצויה בסיפור 863על שכנו של ר' משה בוקשפן

שהיה ספר .בסופו של הסיפור מוסיף י' קלפהולץ' :כשהתכוננתי לסידור ספר זה הלכתי אל
הספר ,שכנו של ר' משה אהרן ,ושאלתי אותו אם הוא זוכר מקרה זה .סיפר לי בדיוק כפי שסיפר
ר' משה אהרן' .בתוספת זו מעיד על עצמו י' קלפהולץ כי הוא מספר מהימן שבדק את כל
הסיפורים לפני שפרסמם.

864

 .3מספר עד .י' קלפהולץ ,שהיה תקופה מסוימת משב"ק של ר' אהרן רוקח בישראל ,מציג מספר
סיפורים מתוך חוויותיו בתפקיד זה 865.בסיפורים אלה הוא גם המספר וגם דמות בסיפור ולכן
מהימנותם של הסיפורים איננה מוטלת בספק .סיפורים אלה נוגעים בעיקר להנהגותיו ולאורחות
חייו של ר' אהרן רוקח .להלן דוגמא:

866

'פעם בערב שבת ,אחרי שכבר לבש את הבגד העליון של שבת ,נשאר עומד מהורהר.
לפי ששיערתי ,שכח איזו כוונה או ייחוד המיוחד בשעה שלבש אותו בגד אחר כך
אמר לי להחזיר לו את הבגד של חול ,פשט את הבגד של שבת ולבש את הבגד של
חול .עמד כמה רגעים ואמר דברים שאף פעם לא שמעתים .אחר כך פשט את הבגד
של חול ולבש שוב את של שבת ,ובכל פעם אמר בלחש כוונת וייחודים שהיו ידועים
לו'.
סיפור זה מתאר התנהגות מוזרה של ר' אהרן רוקח שלובש את בגד השבת ,מחליפו בבגד של חול
וחוזר חלילה ,תוך מלמול בלחש של דברים סתומים .י' קלפהולץ מייחס קדושה גם להחלפת
הבגדים וגם לדברים הנלחשים 867.י' קלפהולץ ,שהיה עד לדברים בתוקף תפקידו כמשב"ק ,מספר
את הסיפור בענווה גדולה מנקודת מבטו של מי שחוזה בדבר מה נשגב מהבנתו ,ומייחס אותו
לקדושה .הקורא אמור לקבל פרשנות זו של המספר .רק קריאה חתרנית תציע הסבר אחר
להתנהגותו זו של ר' אהרן רוקח ,ותייחס אותה להפרעה הכפייתית שהופיעה כבר בסיפורים

 863נספח ד .4.סיפור .15
 864תוספת דומה מצויה בסיפורים  .89 ,35כדי להדגיש את אמיתותם של הסיפורים כתב י' קלפהולץ בפתיחת
הפרק הנושא את הכותרת 'פועל ישועות'' :על כל הסיפורים שקדתי היטב [ ]...בחרתי רק את הסיפורים שיש
להם יסוד ,שלאחר בירור מדוקדק נראו כמהימנים ובלתי ניתנים לערעור ,אלה בלבד הוכשרו להיאסף אל
ספרי' .ראו קלפהולץ (אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט) ,ד' ,עמ' רצז.
 865נספח ד .4.סיפורים .93 ,91 – 88 ,86 ,84
 866שם ,סיפור .84
 867בעניין זה עשה מ' קרן -קורץ הבחנה בין אמת מדעית ואמת חסידית בביוגרפיות החסידיות שנכתבו על
אדמו"רים שונים .לדבריו העובדה כי האדמו"ר מתנהל בספירות מיסטיות משפיעה על הדרך בה מפענחים
המחבר והקורא את התנהלותו של האדמו"ר .ראו מ' קרן-קורץ' ,ר' יואל טייטלבוים – הרב מסאטמר (– 1887
 :) 1979ביוגרפיה' ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל אביב ,2013 ,בהדרכת פרופ'
דוד אסף ,להלן :קרן-קורץ (סטמר.)2013 ,
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קודמים ,מתקופת היותו אדמו"ר בבלז לפני השואה .בסיפור אחר 868מספר י' קלפהולץ על דברי
חולין הנאמרים על ידי ר' אהרן רוקח ,ומייחס להם כוונות נסתרות.
גם הסיפורים על אישיותו של ר' אהרן רוקח בשנות חייו בישראל

869

דומים בנושאיהם לסיפורים

מתקופת היותו אדמו"ר בבלז לפני השואה .הוא מתואר בהם כצנוע ,בעל זכרון מעולה ,מלמד
זכות על ישראל ,אדם קדוש ,וסגפן הממעט בשינה ובאכילה .יש סיפורים העוסקים בהפרעה
הטורדנית של רחיצת ידיים תכופה או בבריאותו הרופפת של ר' אהרן רוקח .כך מצטייר הרבי
מבלז כאדם שמאורעות השואה לא שינו אותו .אדמו"ר בלז בישראל הוא אותו אדם שחסידיו
זוכרים מבלז טרום המלחמה.

סיכום
ר' אהרן רוקח חי בארץ כשלוש עשרה שנים ,מבואו ארצה בחודש פברואר  1944ועד מותו בחודש
אוגוסט  ,1957פרק זמן זהה לתקופת כהונתו כאדמו"ר בלז לפני השואה (.)1939 – 1926
יש סמליות בעובדה שפרקי הזמן הללו זהים ושקיים דמיון בין הסיפורים על תקופת האדמו"רות
בבלז לסיפורים על תקופת האדמו"רות בארץ.
הסיפורים הקשורים לתקופת האדמו"רות בארץ חוזרים על המוטיבים המצויים בסיפורים
מתקופת חייו ומעשיו בבלז ומציגים את ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות פלאיות ,כמנהיג נערץ
וכאדם בעל אישיות נעלה .יש לזכור שסיפורי שתי התקופות נכתבו לאחר השואה תוך התעלמות
מוחלטת מהשבר שחל בדמותו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה .נראה שעם בואו לארץ ,חזרו
לר' אהרן רוקח כל יכולותיו הפלאיות ,שנעלמו בתקופת השואה .שוב יכול הוא לחזות עתיד ,לרפא
חולים ולחולל מופתים.
הרצון להנחיל לדורות הבאים את דמותו של ר' אהרן רוקח מבלז בא לידי ביטוי בסיפורים
אודותיו שחלקם הגדול מופיע אף בעיבודים המיועדים לילדים בני גילים שונים.

870

בחסידות בלז יש לסיפורים על ר' אהרן רוקח תפקיד כפול גלוי ונסתר .תפקידם הגלוי הוא
בהנצחת דמותו של המנהיג הדגול .תפקידם הנסתר הוא בהקניית ערכים חינוכיים ודידקטיים
לדורות הבאים על ידי הצגת דמות מופת היכולה לשמש לקהל קוראי הסיפורים מודל לחיקוי.

 868נספח ד .4.סיפור .86
 869שם ,סיפורים .95 – 77
 870א' חסיד ,שלשת הרועים ,ירושלים ,1979 ,להלן :חסיד (שלשת ;)1979 ,ז' לייבזון ,פרח מטה אהרן,
ירושלים ,תשמ"ז ,להלן :לייבזון (פרח ,תשמ"ז).
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כפי שכתבנו ,ארועי השואה שוברים את רצף הסיפורים על יכולותיו הפלאיות של ר' אהרן רוקח,
אולם נראה כי הכותבים החסידיים מבית בלז העדיפו להתעלם מכך .התייחסות לשבר כזה היתה
מפריעה להם בעיצוב הזכרון הקולקטיבי של חסידות בלז בפרט ושל החברה החרדית בכלל ,חברה
שאמורה לזכור את ר' אהרן רוקח כמנהיג עדה חסידית ,כצדיק בעל יכולות פלאיות ,כאדם קדוש
ונערץ.
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סיכום העבודה
בספרות השבחים על ר' אהרן רוקח מבלז ניכרת ההליכה בעקבות התבניות המסורתיות של
הספרות ההגיוגרפית ,כאשר ברבים מהסיפורים ניתן למצוא תימות ומוטיבים האופייניים
לספרות השבחים אך בד בבד נמצא לצדם סיפורים בהם בולטים תהליכים המעידים על השינוי
שחל בתבניות אלו.
הסיפורים הקשורים לילדותו של ר' אהרן רוקח מבלז ,לבחרותו ולתקופת אדמו"רותו בבלז עד
פרוץ מלחמת העולם השניה ,מציגים בפנינו דמות ,אותה ביקשו הכותבים והמספרים המוסרים
לצרוב בזכרון הקולקטיבי של חצר בלז :צדיק בעל יכולות מופלאות ,ואדם ומנהיג בעל תכונות
נעלות.
המוטיבים המופיעים בסיפורים על לידתו וילדותו ,כמו האור בלידה ,למדנותו ובקיאותו יוצאות
הדופן ושונּותו מילדים אחרים ,הם מוטיבים מוכרים וידועים מסיפורים על צדיקים מפורסמים
שפעלו קודם תקופתו של ר' אהרן רוקח .מוטיבים אלה יוצרים 'רצף' בינו לבין גדולי החסידות,
ומשמשים אמצעי בעיצוב דמותו של ר' אהרן רוקח הילד כחוליה בשרשרת הצדיקים הגדולים.
מוטיבים אלה גם משרתים את מטרתם של הסיפורים העוסקים בלידתו ובילדותו של ר' אהרן
רוקח – להציגו כמי שכבר בילדותו סומן כיורש העתידי של אביו בהנהגת חצר בלז.
הסיפורים הקשורים לבחרותו של ר' אהרן רוקח מעצבים את דמותו כצדיק ,עוד טרם התמנה
לאדמו"ר .רבי אהרן רוקח מוצג כבעל יכולת ידיעה וראיה פלאית ,כמחולל מופתים ,כבעל יכולת
ריפוי פלאי וכפועל ישועות .סיפורים אלה מתארים את דמותו של הילד ,העלם ,האברך כיוצא
דופן באישיותו ,מציגים את קשריו ויחסיו עם אביו ,ר' יששכר-דב רוקח ,ומבליטים את העובדה
שהוא היה הבן המועדף על אביו וסומן על ידו באופנים שונים כיורשו.
גם בסיפורים על תקופות האדמו"רות בבלז עד פרוץ המלחמה מתואר ר' אהרן רוקח מבלז כבעל
יכולות של ידיעה מופלאה וריפוי חולים ,ודמותו כצדיק מעוצבת כבעל תכונות האופייניות
לצדיקים שקדמו לו בספרות השבחים החסידית.
מלקטי הסיפורים הקפידו להקנות לסיפוריהם אמינות .יש סיפורים ,שבהם מפורטת שרשרת
המסירה שלהם ויש סיפורים הכוללים אף פרטים על כתובות מגוריהם של המספרים ,או של
החסידים ,שנושעו בזכות פועלו של ר' אהרן רוקח מבלז.
השוואתם של הסיפורים מתקופת השואה עם הסיפורים על ילדותו של ר' אהרן רוקח ,בחרותו
ותקופת אדמו"רותו בבלז טרום השואה ,מעידה על תהליך של מטמורפוזה בעיצוב דמותו.
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הסיפורים על קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה מציגים תהליך של שבר הדרגתי בדמות
הצדיק ,שבר ההולך ומתעצם ככל שהמלחמה מתארכת .קיים קשר ברור בין ארועי המלחמה לבין
השינויים בדמותו של ר' אהרן רוקח.
הסיפורים שזמן התרחשותם הוא בשנתיים הראשונות למלחמה( ,ספטמבר  1939עד יוני )194
מנסים ליצור המשכיות בין דמותו של ר' אהרן רוקח לפני המלחמה ובין דמותו בזמן המלחמה.
הם מציגים אותו כמי שגם בזמן המלחמה המשיך להיות הצדיק המוכר לקורא על כל מאפייניו
ותכונותיו.
עם תחילת מנוסתו מגליציה המזרחית לכיוון מערב ,הולך ומעמיק השבר בדמותו .הוא מאבד את
יכולותיו הפלאיות כצדיק ,הופך ממנהיג כריזמטי לאדם נרדף ,ומצדיק המחולל ניסים  -לדמות
פסיבית המצפה לניסים ונתונה לרחמי שמים.
אל מול אבדן יכולותיו הפלאיות בולטת מגמת המספרים להציגו כמי שנהנה מהשגחה עליונה.
נדודיו רצופים באירועים שאין להם הסבר הגיוני ולכן הם מוצגים כ'ניסים' .מוטיב זה מאפיין את
סיפורי ההצלה של ר' אהרן רוקח.
נקודת שבר נוספת בדמותו של ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות פלאיות ,קשורה לדרשת הפרידה
אותה נשא אחיו ,ר' מרדכי מבילגוריי ,בשמו ,לפני עזיבתם את בודפשט בדרכם לארץ ישראל.
ההבטחה כי ליהודי הונגריה לא יקרה כל רע התנפצה כחודשיים לאחר אירוע הדרשה ,עם כניסת
הנאצים להונגריה ושילוחם של כ 400-אלף מיהודי הונגריה אל מותם באושוויץ-בירקנאו.
הפער בין ההבטחה וההרגעה לאירועים ההיסטוריים הוא הביטוי הקיצוני ביותר לאבדן יכולותיו
הפלאיות של הצדיק .כותבים חסידיים מבית בלז בחרו להתעלם מארוע זה ומדברי ההרגעה,
שזכו לביקורות נוקבות הן בקרב חסידים ומאמינים והן בקרב היסטוריונים שעסקו בחקר
החסידות בכלל ובחקר החסידות בתקופת השואה .אירוע זה נעלם מהמסגרות הספרותיות של
חסידי בלז.
התייחסות לשבר כזה הייתה מפריעה להם ,לכותבים החסידיים ,בעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של
חסידות בלז בפרט ,ושל החברה החרדית בכלל ,חברה ,שאמורה לזכור את ר' אהרן רוקח כמנהיג
עדה חסידית ,כצדיק בעל יכולות פלאיות ,כאדם קדוש ונערץ .האיש שבזכותו קמה חסידות בלז
מהריסותיה ולכן דמותו צריכה להישאר זכה וצחה ללא מתום.
כך הם גם יכלו להצדיק את המאמצים הרבים ואת סכומי הכסף שהושקעו בהצלתו של ר' אהרן
רוקח.
יש לזכור שכל הסיפורים הללו נכתבו לאחר השואה תוך התעלמות מוחלטת מהשבר שחל
בדמותו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה.
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היום ,בדיעבד ,ולאור קורותיו של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה ,נוצרת פרשנות אחרת למסורות
על חייו לפני השואה .הן נתפסות לא רק כתיאור הגיוגרפי של מנהיג החצר אלא גם כניסיון לשמר
את הפן הנעלה ,המורם מעם ,המופלא בדמותו ,ולהאפיל על השבר הגדול שחל בתקופת השואה
במעמדו כצדיק וכמנהיג.
הסיפורים הקשורים לתקופת האדמו"רות בארץ חוזרים על המוטיבים המצויים בסיפורים
מתקופת חייו ומעשיו בבלז טרום המלחמה ומציגים את ר' אהרן רוקח כצדיק בעל יכולות
פלאיות ,כמנהיג נערץ וכאדם בעל אישיות נעלה .בסיפורים אלה ,נראה כי העלילה מתקשרת
לגיבור משני ,אשר סיפורו מתקשר לר' אהרן רוקח  .כלומר :במרכז הסיפור נמצא גיבור הזקוק
לעזרה ,ואכן הגיבור נעזר בר' אהרן רוקח וישועתו באה מידיו .סיפורים כאלה מבליטים את
תכונותיו של האדמו"ר כצדיק העוזר ומושיע את בני עדתו.
הגיבורים ,בסיפורים אלה הם ,לעיתים ,עמך ישראל הפונים אל הצדיק בבקשת ישועה .אמנם
דמותו של ר' אהרן רוקח נוכחת בסיפורים ,הוא מושך בחוטים ,נותן עצות ,הוראות ומברך ,אך
הוא מצוי מאחורי הקלעים .הגיבור הניצב במרכז הבמה (העלילה) הוא החסיד הפשוט.
הסטת הכובד מהצדיק אל החסיד הפשוט נועדה ליצור הזדהות של הקורא עם גיבורי הסיפורים
ואגב כך ,להאדיר את דמות הצדיק שהצליח לפעול ישועות.
בחסידות בלז יש לסיפורים על ר' אהרן רוקח תפקיד כפול ,גלוי ונסתר .תפקידם הגלוי הוא
בהנצחת דמותו של המנהיג הדגול .תפקידם הנסתר הוא בהקניית ערכים חינוכיים ודידקטיים
לדורות הבאים על ידי הצגת דמות מופת היכולה לשמש לקהל קוראי הסיפורים מודל לחיקוי.
יש לציין כי בסיפורים אודות ר' אהרן רוקח מבלז לא ניתן למצוא את הקריטריונים המנחים
אותנו בדיון ביצירות ספרותיות אחרות .לא נמצא בהם תיאורי נוף או תיאורים של הדמויות
השונות ,הדמויות בסיפורים הינן לרוב דמויות שטוחות שאינן מתפתחות במהלך עלילת
הסיפורים .הלשון העברית ,הדלה בדרך כלל ,מתובלת פעמים רבות במשפטים ביידיש .לא נמצא
בסיפורים אמצעים אמנותיים ,והדימויים המופיעים בהם הינם נדושים ,שטוחים ובנאלים.
עיקר חשיבותם של הסיפורים מצוי בעלילה שבדרך כלל הינה עלילה סטטית ומתרכזת בגיבור,
הצדיק.
מחקר זה מהווה ניתוח ספרותי ראשון של ספרות השבחים הקשורה בשמו של ר' אהרן רוקח
מבלז .עיסוק זה מציג את הרבי מבלז כדגם של צדיק מודרני ומאפשר הבנה של תהליכי השימור
והתמורה שחלו במסורות החסידיות הקשורות לדמות הצדיק .כמו כן מצביע הניתוח על תהליכי
התמורה שעוברים על ספרות השבחים החסידים שנכתבה ונכתבת בעידן המודרני (במאה העשרים
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ובמאה העשרים ואחת) ועל התאמתה לקהל הקוראים החדש ולתפישות החדשות של דמות
הצדיק ועדת חסידיו המשתקפות ועולות מתוך ספרות זו.
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שושלת בלז :תרשים  .1ר' שלום רוקח ,האדמו"ר הראשון ,וצאצאיו

ר' שלום
רוקח

הרבנית מלכה
לבית רמר"ז

ר' אלעזר

הרבנית פריידא

ר' משה מקארוב

הרבנית איידל

ר' יהודה זונדל
מאורחאן

ר' שמואל
שמעלקע

ר' יהושע
האדמו"ר השני
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שושלת בלז :תרשים  .2ר' יהושע רוקח ,האדמו"ר השני ,וצאצאיו

ר' יהושע
רוקח

 .1הרבנית
רבקה מרים
לבית אשכנזי

 .2הרבנית שרה
מירל לבית
אשכנזי

הרבנית חוה
הרבנית רייזל
הרבנית מירל

ר' שמואל
אב"ד סקוהל

ר' יששכר-דב,
האדמו"ר
השלישי
ר' אריה לייבוש
ממאגרוב

ר' שמעון יצחק
מאיר מרעדים

ר' נפתלי
מנאווריא
הרבנית פריידא
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שושלת בלז :תרשים  .3ר' יששכר-דב רוקח ,האדמו"ר השלישי ,וצאצאיו

ר' יששכר-
דב רוקח

 .1הרבנית בתיה
רוחמה לבית
טברסקי

ר' אהרן,
האדמו"ר
הרביעי

 .2הרבנית חיה
דבורה לבית
פטשעניק

הרבנית שבע

הרבנית חנה
רחל
הרבנית הניה

ר' יהושע
מירוסלב

ר' מרדכי
מבילגוריי
הרבנית שרה

ר' שלום
אב"ד אפטא

הרבנית ינטא
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שושלת בלז :תרשים  .4ר' אהרן רוקח ,האדמו"ר הרביעי ,וצאצאיו
ר' אהרן רוקח איבד בשואה את רעייתו וילדיו .האדמו"ר הנוכחי של חסידות בלז ,ר' יששכר דב
רוקח ,הוא אחיינו של ר' אהרן רוקח ,בנו של אחיו למחצה ,ר' מרדכי מבילגוריי .ראו תרשים .5

ר' אהרן
רוקח

הרבנית מלכה
לבית רוקח

הרבנית אידל

הרבנית רבקה
מרים
ר' משה

ר' ישראל

הרבנית מירל

ר' יהודה זונדל

הרבנית שרה
ברכה
הילד אברהם
יהושע השל

הילד אלעזר
מנחם נחום
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שושלת בלז :תרשים  .5ר' מרדכי מבילגוריי וצאצאיו

הרבנית שבע
לבית רבינוביץ

ר' מרדכי
מבילגוריי

הרבנית מרים
לבית גליק

הילדה אלטע

הילדה רבקה
מרים
ר' יששכר-דב
האדמו"ר
החמישי
(הנוכחי)
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נספח א :סיפורים על ר' שלום רוקח מבלז
מקור :אח"ש בונם מיכלזאהן ,דובר שלום ,פשמישל ,תר"ע ,להלן :מיכלזון (דובר,

תר"ע)1.

( .1א) .בספר אהבת שלום תנינא דף י"ט ע"א :הרב הגאון הקדוש איש אלקי רשכבה"ג מוהר"ר
שלום רוקח זצלה"ה מבעלזא ,אשר גאוני וצדיקי דור שלפנינו נהרו אליו לשמוע דברות קדשו.
לאשר עוד בימי חורפו כאשר היה כבן י"ח שנה הרימוהו למעלה למעלה מרן הקדוש מוהר"ר יעקב
יצחק זצ"ל הרבי מלובלין רבו המובהק וכבדהו לעיני כל תלמידיו הרבנים הגדולים הזקנים שבדור
לקרותו לעלות לתורה בשבת ששי לקרואים .הרגיש הרב החוזה מלובלין כי הוא לפלא בעיני כולם,
כי אברך כמוהו בימי עלומיו יעלה ששי לקרואים ואמר אליהם למה תתפלאו בדבר הזה ,הלא הוא
יהיה לראש ורב לכמה ריבוא אנשים .וכן היה .והנה אם אמרתי אספרה כמו ממופתיו ונפלאותיו
מהרה"ק מהר"ש אבד"ק בעל זצ"ה .אשר כמעט מקצה תבל ועד קצה תבל נשמעו נוראותיו
ונפלאותיו אשר פעלה ועשה .ואף גם מארצות המערב באו אליו לדבר רפואה וישועה ורחמים.
כאשר הכל גלוי וידוע בכל העולם ומי ימלל קדושתו ופרישותו ופרשת גדולתו .רבים השיב מעון
ונטע בקרבם יראת ה' ואהבתו יתברך וכו' ע"ש.
( .2ב) .וכ' ש"ב יד"נ הרה"ג עדיו לגאון ולתפארת סועה"ר בנש"ק מ' אברהם סג"ל אטינגא
שליט"א ר"מ בדוקלא :הגה"ק מו"ה שלום אבד"ק במלזא זי"ע נולד בק"ק בראדי בשנת תקל"ט
לאביו הרב הגדול מו"ה אלעזר רוקח ז"ל ,שהיה תלמיד מובהק של הגה"ק מרן חיים צאנזיר,
מגדולי חכמי הקלויז דק"ק בראדי ולאמו הצדיקה ,מרת רבקה העני ,בת הרב הגדול הצדיק
המקובל מו"ה יהודה זונדיל רמר"ז ,מגדולי חכמי הקלויז הנ"ל .ושמעתי מפי אנשים נאמנים כי
הר"ר זונדיל הנ"ל ישב פ"א בסעודת מצוה בחברת רעים אהובים ,הרבנים חכמי הקלויז הנ"ל
ואמר להם :הנה בחלום חיזיון לילה ראיתי כי עתיד להיוולד לי בן אשר יאיר לכל העולם בתורתו
וצדקתו ,אבל איני יכול להבין פשר הדבר כי כבר זקנתי ובאתי בימים .ובאותו מעמד היתה בתו
הצדיקה ,מרת רבקה העני הנ"ל ,ופיה פתחה בחוכמה ואמרה :יהא רעווא כי הילד הזה יצא
מחלצי וענו כולם ואמרו אמן .ובאותה השנה ילדה את הרה"ק רב שר שלום זי"ע.
( .3ג) .הרב ר' זונדיל רמר"ז הנז' נפטר בק"ק בראדי ביום ש"ק אדר"ח תמוז תקס"ד והוא היה בן
הראש הקצין המפורסם מו"ה משה ב"ר טודרוס ,שהיה פו"מ בבראדי והיה נקרא ר' משה ר'
זעליגש (נפטר שם י"ז אדר תקי"ט) על שם אחיו הרה"ג הצדיק הקדוש וטהור מו"ה אסרן זעליג
ב"ר יהודה זונדיל סג"ל זצ"ל ,מחכמי הקלויז דק"ק בראדי (נפטר שם ער"ח שבט הצ"א) ועיין ----
 בחבורי אנשי מופת .והר"ר מפה ר"ז הנ"ל היה דור תשיעי לרבינו טודרוס הלוי בע"ס ,אוצרהכבוד אביו של רבינו מאיר הלוי מטוליטילא זי"ע .אשת הר"ר יהודה זונדיל רמר"ז ,מרת מלכה,
היתה בת הנגיד מו"ה יהודה ליב ביק מבראד ,אביו של הגביר האדיר מו"ה שמואל ביק מבראד
שהיה חותן של הגאון מ' ארי' יהודה ליב האומים אבד"ק ליזענסק .ודק"ק בראד .בעהמח"ס גור
ארי' יהודה זצ"ל ,אחי הגאונים מ' שאול פייבל האומים אבד"ק אוסעראווצי .ומו"ה שמואל
תאומים אבד"ק ליבזענץ.
( .4ד) .אביו של הרה"ק ר' שלום זי"ע ה"ה הרה"ג ר' אלעזר הנז' .היה בן הרב הגדול ר' שמואל
שמעלקה רוקח הרב דחייטים מבראד (נפטר שם א' דפסח תקנ"ג) בן הרב הגאון מ' משה אבד"ק
 1האותיות בסוגריים מציינות את מספרו המקורי של הסיפור בספר.
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רבנו אלעזר אבד"ק אמסטרדם בע"ש מעשה רוקח וחתן הגה"ק רבנו נפתלי הכהן זצ"ל בעל
סמיכת חכמים [לדעתי זה טעות כי מבואר בקונטרס ונצדק קודש ובספר מזכרת לגדולי אוסטרהא
ליד"נ הרב המפורסם בתוי"ר החכם השלם מו"ה מנחם מענדיל ביבר נ"י מאוסטרהא עמוד פ"ב
אשר הג"מ משה רוקח אבד"ק זלאטשיב היה חתן הג"מ בצלאל הכהן אבד"ק אוסטרהא בן רבנו
נפתלי כ"ץ בע"ס סמיכת חכמים אבד"ק פפדמיי"ן וחתן הגאון מ' יואל היילפרין אבד"ק
אוסטרהא ,חתן הגאון הקדוש מ' יהושע פייביל האומים אבד"ק פרעמישלא .בן הגאון רשכבה"ג
מ' יונה האומים אבד"ק מין בע"ס קיקיון דיונה ז"ל] .הנ"מ משה רוקח מזלאטשוב היה בזיווג.
שני חתן הג' רשכבה"ג רבנו צבי אשכנזי אבד"ק אמסטרדם לבוב בעל שו"ת חכם צבי ז"ל .אך כל
בניו נולדו לו מאשתו הראשונה הנ"ל מלבד בן אחד ,הרב ר' נפתלי הירך ,שילדה לו אשתו השניה,
בת החכם צבי ז"ל .ועיין לקמן אות מ"ס.
( .5ה) .אשת הר"ר שמואל שמעלקא הרב דחייטים ,הגבירה מרת וויטל ,היתה בת הראש ר'
ישראל ב"ר מרדכי ר' יעקליס מבראד ,שהיה חתן רבנו הגאון בעל הבו"ש זצ"ל (עיין ייחוסם
בספרי אנשי מופת ובספר שו"ת בית יצחק להג' מלבוב נדפס בטעות) .הרב ר' אלעזר ,אביו של
הרה"ק מבעלזא ,נפטר בדמי ימיו בן ל"ב שנה בעיר ווארשא והניח אחריו חמישה בנים ,שלושה
בנים ושתי בנות – בנו הבכור היה גר בראדחיב ושמו לא נודע לי .בנו השני היה אבי זקני תורני
הרב הגדול מו"ה ליבוש רוקח מ"כ בק"ק ברדיטשוב (הוא היה מחותנו של אא"ז הרב החריף
הצדיק הגביר מו"ה יונה'לי חר"ל מברדימשוב .ואחרי מות א"ז ר' יונה הנ"ל נשא את אמי זקנתי,
אשת ר' יונה חר"ל) .והשלישי הכי נכבד הרה"ק מוהר"ש מבעלזא .ושתי בנותיו – האחת מרת עלא
אשת הר"ר זלמן רוקח בן הר"ר משה בהרב דחייטים מו"ה שמעלקא הנז' .והבת מרת מלכה
דבורה ,אשת הנגיד ר' שמואל הירש מדרשקיפאלי .אמו של הה"ק מבעלזא נישאה אחרי מות
בעלה לנגיד א' מבראד .וע"כ לקח אחיה הרב המאוה"ג הצדיק מו"ה ישכר בער רמר"ז אבד"ק
סקאהל (בן הרה"צ מו"ה יהודה זונדיל הנז') את בנה הר"ר שלום בהיותו ילד קטן לביתו הרמתה,
והוא גידלו ואימנו והדריכו בדרכי התורה ,ואחר כך נתן לו את בתו הרבנית הצדיקה והחסידה
מרת מלכה לאישה .וידוע בכל העולם מגודל צדקתה כי היא הביאה אותו לכל הגדולות האלה
ומידה היתה לו זאת .ושמעתי כי בכל לילה עוררה אותו משנתו ותאמר אליו קום שלום ממיטתך
לעבוד עבודת הבורא ,שא עיניך וראה כי כל בעלי המלאכות קמו כבר ממיטתם לעבוד את
מלאכתם ,קום גם אתה לעבוד עבודתך עבודת הקודש .ושמעתי כי בכל לילה עשה עצמו לפני אנשי
ביתו כי הוא הולך לחדרו לישון והיא הורידה אותו דרך החלון החוצה והלך לבית מדרשו של
הרה"ק מו"ה שלמה לויצקר מ"מ דק"ק סקאהל בע"ס דברת שלמה ולמד שם אצלו כל הלילה,
וקום עלות השחר שב לביתו והעלתה אותו אשתו דרך החלון .ואיש לא ידע מזה ,ושכב על מיטתו
לישון מעט .והנה כמעט טרם סגר את עפעפיו ,קם חותנו הרב ממשכבו ובראותו כי הוא ישן עוד
חרה אפו עליו וידפוק על הדלת ואמר לו :עד מתי תשכב ,מתי תקום משנתך .והוא בגודל צדקו קם
ממשכבו וישב ללמוד עם חותנו .כה היה משפטו כל הימים .ושמעתי כי חותנו אמר לו פ"א כי אין
ביכולתו עוד להחזיק אותו ועל כן יעשה לו איזה מו"מ וכבר היה מוכן לנסוע ללייפציג לקנות
סחורה .ולקחה אשתו הרבנית את הנזמים והמרגליות שלה ומכרה אותם למען יוכל לשבת עוד
איזה זמן ללמוד תורה.
( .6ו) .שמעתי כי פעם אחת אמר לו אחיו הוא א"ז תורני הרה"ג מ' ליבוש רוקח ז"ל פליאה דעת
ממני נשגבה ,לא אוכל לה .מאין בא לך כל השלמות הזה ,הלא בימי עלומינו הייתי לומד יותר טוב
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בא אלי אא"ז הגה"ק מו"ה אלעזר מאמסטרדם בחיזיון לילה והחליף את נשמתי ומאז צלחה עלי
רוח ה' ונהפכתי לאיש אחר.
( .7ז) .בהיותו לומד אצל רבו הה"ק בעל דברת שלמה ,פתאום נתעוררו בלבו רשפי אש החשק
לנסוע להה"ק הרבי מלובלין זי"ע לקבל מפיו תורה .ויגל את חפצו לפני רבו הנ"ל ולא רצה רבו
להסכים ע"ז .ואולם האש הקודש נשקה בקרבו וזיקי החשק התלקחו בקרבו לנסוע ללובלין ועל
כן הפציר מאוד ברבו להרשו' לו ע"ז .וא"ל רבו אם תיסע לובלינ' אז אקח ממך את כל השלמות
אשר קיבלת אצלי והוא מגודל חשקו ,לא השגיח ואמר לו אעפ"כ רצוני לנסוע שמה ,ונסע ממנו.
ובשובו הביתה מק' לובלין הלך דרך ביתו של רבו הנ"ל ועמד אז רבו אצל החלון ,וכאשר ראה
אותו אמר לאשתו הרבנית :בואי וראי את תלמידי ר' שלום ,איך קרן אור פניו ואור התורה נגה
עלי ראשו.
( .8ח) .בעיר בעלזא היה מתגורר רב גאון וקדוש ושמו מו"ה אהרון משיח ורצו אנשי העיר לתת
כתר הרבנות מעירם עלי ראשו ,והוא בגודל ענוות צדקו השיב את פניהם ריקם כי לא רצה ליהנות
מכתרה של תורה .ועל כן נסעו אנשי העיר בעלז לק' לובלין לשאול בעצתו את מי יבחרו לאב"ד
והציע לפניהם את הרה"ק מוהר"ש ז"ל והלכו האנשים הנ"ל לאסוף חתימות על הקאנסוס אשר
רצו לשלוח אליו .ובבואם להגה"ק מו"ה אהרון הנ"ל שיחתום על הקאנסוס שמעה אשתו מזה
וניגשה אליו ותאמר לו אתה תהיה נכנע תחת אברך עול ימים כמוהו ,לא תהיה תפארתך על הדרך
הזה ורצוני כי אתה תשב על כיסא הרבנות .וכאשר הפצירה בו עד בוש הוכרח למרות רצונו לקבל
עליו עול הרבנות .וכאשר נודע הדבר להה"ק מלובלין זי"ע אמר :הנה חז"ל אמרו אהרון היה רודף
שלום וכאן אנו רואים ההיפך כי שלום רודף את אהרון וכן היה כי הה"צ ר' אהרון לא האריך
ימים על כיסא הרבנות ונפטר תיכף ואז נתקבל הגה"ק מוהר"ש לאב"ד שם וזה היה בשנת
תקעזיי"ן .ועיין לקמן אות קכ"ד.
( .9ט) .נודע כי הרה"ק מוהר"ש זי"ע היה עוסק בבניין בית הכנסת בק"ק בעלז .ושמעתי מפי
אנשים נאמנים כי פ"א עברו דרך עיר בעלז אנשים סוחרים מעיר קריסניפאלי הסמוך לעיר הנ"ל
אשר היו בלבוב לרגל מסחרם ושבו אז לביתם .ושלח הה"ק את הגבאי שלו לאמור להם בשמו כי
רצונו שיתעכבו פה עוד ויסייעו לבנאים בבניין בית הכנסת .האנשים ההם לא היו מהחסידים שלו
וגם היו נחפזים מאוד לנסוע לביתם ,עכ"ז פחדו ורהו מדברי הרה"ק זצ"ל ופקודתו שמרה רוחם
והלכו לבית הכנסת ועשו שם איזה מלאכה .אולם היה להם צער גדול מזה כי רצו לנסוע לביתם
וכל רגע ורגע לשנה נחשבה להם ,ובכל פעם שלחו לשאול את הרבי אם יכולים לנסוע והוא שלח
להם שיעשו את מלאכתם הלאה והוא יודיע להם בעצמו מתי יגמרו את מלאכתם .אחרי עבור
איזה שעות שלח להם שיוכלו לעשות דרכם הלאה .כבואם כברת ארץ רחוק מן העיר רץ לקראתם
איש אחד ואמר להם :ידוע תדעו כי הנהר ההולך שם עלה על כל גדותיו ולפני שעה או שתיים נסע
כומר א' ונטבע בנהר כי לא ידע להיזהר .ואז נוכחו האנשים לדעת כי רוח הקודש הופיע בבית
מדרשו של הרה"ק זי"ע ודבר ה' בפיו אמת.
( .10י) .פעם אחת היה א"ז חורגי אחיו הגדול של הרה"ק ז"ל ה"ה הרב הגדול מו"ה ליבוש רוקח
בעיר בעלז כי נסע שמה לקיים כיבוד אם היא אמו הצדיקה מרת רבקה העני אשר היתה דרה
בבעלז אצל בנה הרה"ק ז"ל .ואז היה עוסק הרב בבניין בית הכנסת .ופ"א ראה הר"ר ליבוש את
אחיו הרה"ק עומד ועובד בעצמו בחומר ובלבנים וירע בעיניו הדבר ויוכיחהו על זה .ואמר לו :הלא
חז"ל אמרו כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור לעשות מלאכה בפני שלשה ומדוע אתה
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חברים מובהקים אשר למדנו יחדיו וגילו לי מן השמים כי אם האדם לא ינום ולא יישן אלף לילות
ועוסק בתורה אז יכול להגיע אל שלמות האמיתי (וי"א לגילוי אליהו) וגמרנו בינינו להתחיל להיות
נעור בלילות ולעסוק בתורת ה' .והנה חבר אחד נפרד מאתנו אחרי עבור איזה מאות לילות ,והחבר
השני נפרד ממני אחרי עבור שמונה מאות לילות כי כשל כוח הסבל ולא יכל עמוד ואנכי נשארתי
לבדי .בלילה האחרונה מן האלף לילות היה רוח גדול וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים ושבר את
כל חלונות בית המדרש וכבה הנרות ומרוב פחד רציתי לילך לביתי אך הרוח עצר בעדי מלכת,
ומרוב צערי ויגוני התחלתי לבכות לפני השי"ת וברוב עמל ויגון באתי עד ארון הקודש ופתחתי את
הארון וצעקתי מנהמת לבי לפני הבורא ב"ה עד אשר ריחם ה' עלי והסער קם לדממה .ובא אלי
איש אחד זקן ולמד עמי כל התורה כולה וההלכה האחרונה אשר למד עמי היתה הלכות בית
הכנסת .ואיך אמסור המלאכה הקדושה הזאת ביד איש אחר .האמינה לי אחי יקירי כי אם היה
לאל ידי הייתי בונה בעצמי ממסד עד הטפחות .רק השי"ת יודע כי כשל כוחי .מה שבכוחי לעשות
הנני עושה בעצמי.
( .11יא) .שמעתי כי הה"ק רבי ר' שמעון מיערסלוב בא לבעלז אחר כלות הבניין של בית הכנסת
והוליך אותו הרה"ק לבית הכנסת לראות את הבניין ומשמש הר"ר שמעון בידיו בכל מקום ואמר
טוב טוב ,רק על מקום אחד החריש ולא אמר מאומה .ואמר לו הרה"ק ,בעת אשר עסקו הבונים
במקום זה לא הייתי בביתי.
( .12יב) .כאשר השלים הרה"ק מבעלזא זי"מ את בניין בית הכנסת אמר בפני אנשי שלומו הן אני
לבדי איני כדאי וראוי לחנך את בית הכנסת ,אמנם ישנו איש אחד בדור שיש בכוחו לסייע לי
בחינוך הבית ,אך לא ארהיב בנפשי עוז לקרוא אותו לבוא ,וכוונתו היה על הרה"ל הק' ר' יהושע
העשיל זצ"ל תאומים פרענקיל מקאמרנא זצ"ל [הוא בן דודי זקיני הגה"ק רשכבה"ג מו"ה ברוך
תאומים פרענקיל אבד"ק לייפניק בע"ס ברוך טעם וש"ס זצ"ל] והנה הר"ר יהושע העשיל שמע כי
הרה"ק הנ"ל עושה חנוכת בית כנסת .נסע בעצמו לשם על ש"ק ,ותיכף הרגיש הרה"ק הנ"ל כי
הרב נוסע אליו ואמר להרבנית שתכין מאכלים טובים על שבת .ביו"ט ועש"ק היה המנהג בעיר
בעלז שהשמש שאל את הרה"ק זצ"ל מתי ילך לדפוק על בתי העיר להדליק נרות .וגם בעש"ק הזה
שאל אותו ואמר לו עדיין יש זמן ,וכך שאל אותו השמש כמה פעמים והוא השיב לו כנ"ל ולא ידע
שום איש כוונתו ,עד כי בערב בא הר"ר יהושע העשיל וציווה תיכף לשמש לילך לדפוק על בתי
העיר ואמר הרה"ק להרה"ק ר' יהושע העשיל מאוד חפצנו כי כתה"ר בוא יבוא אלינו לשכון כבוד
בעירנו ולחנך עמי את בית הכנסת ,רק לא יכולתי לשאול זאת מאתו אכן ת"ל כי השי"ת מלא את
שאלתי ונתן כזאת בלבבו לבוא בעצמו אלי ות"ל כי יהיה לי תנא דמסייע בחינוך בית הכנסת עכ"ל.
( .13יג) .כ' אלי יד"נ הרב הגאון מ' יקותיאל ארי' קאמלהאר שי' ר"מ בק' סטאניסלאב :שמעתי
בעיר טארנא עיר מולדתי מהזקנים שסיפרו על כבוד הרב הגאון הצדיק שר שלום מבעלז זצ"ל
שפעם אחת היה בעיר אחת והתפלל שמה בבית הכנסת לפני התיבה .ואותו בית הכנסת היה סמוך
לביה"ק הישן וכאשר התחיל לחזור את תפילת י"ח בחזרת הש"ץ בקול רם וכשסיים ברכת מחיה
מתים לא ענו אחריו הקהל את הקדושה כי לא שמעו אותו מסיים הברכה מפאת השאון וההמולה
הרבה שקמה בבית הכנסת כיום מועד ,עד שהוצרך להחזיר פניו אל הקהל ולרמוז להם ביד כי
יאמרו קדושה ,ואחרי סיימו תפילת י"ח התנצלו לפניו מדוע לא ענו אחריו קדושה כי נתהווה שאון
מקול המון ואמנם לא ידעו סיבת ההמולה ממי וממה .ויאמר להם הה"צ כי הנשמות באו ברגש
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( .14יד) .אמרו עליו על הה"צ שר שלום מבעלז זצ"ל כי אחרי אשר נעור תתקצ"ט לילות כידוע
בליל האלף נגלה אליו אליהו הנביא ז"ל ולמד עמו הלכות בית הכנסת ואז נתעורר לבנות בית
הכנסת שלו ,ואמר כי העמיד את בית הכנסת על מקום אשר מכנגדו עד ירושלים תוב"ב לא ימלא
שו"ע ופסל וכל תמונה עכ"ל.
( .15טו) .כ' בספר ויקהל שלמה דף י' ע"א שמעתי מהרב ר' אלעזר אלימלך שליט"א שזקנו הרה"ק
זצלה"ה מבעלזא היה לו עניין גדול לעסוק תמיד בבניין בית הכנסת ובסוף ימיו עסק גם בבניין בית
המדרש שמתחדש בעיר בעלזא וציווה לאנ"ש שכאשר יביאו הבעליקיס יקראו אותו והוא בעצמו
האט גיהאלפין אפ לייגין הבעליקיס מן העגלה .והיה לו את ר' ליבוש היה שמו .ושאל להרה"ק
למה אתה בעצמך תעסוק בעשייה כבדה כזו ,והשיב לו שהוא היה מקבל ע"ע להיות ניעור אלף
לילות כסדרן ביחד עם שני חברים ואחד בהתחלתו לא היה יכול לעמוד בזה והשני בסופו מחמת
שהיו כ מה וכמה ניסיונות והוא עמד בכולם .ובלילה האחרונה היה לו ניסיון גדול מאוד שהיה רוח
סערה ופחד גדול והיה במחשבתו לילך לישון והתחזק א"ע בכל כוחו ולא ישן ,ובסוף הלילה בא
אצלו איש אחד ולמד עמו עניין בניין בית הכנסת .נו ווילסטו מיר זאגין א דעה .אחר כך היה מקבל
ע"ע להתענות אלף תעניתים כסדרן והיה אצל הרבי מלובלין זצ"ל ועמד אחורי הכיסא והרבי
זצל"ה נתן לו שיריים ואמר לו בזו הלשון :פאסטין איז ניסט פאר דיר ,ע"ש.
( .16טז) .כ' הרה"ג ש"ב מ' אברהם אטינגא שי' הנ"ל ,סח לי ידידי הרב החריף מו"ה זלמן שור נ"י
נופ"ק ששמע מפי הרה"ג מ' יצחק שי' אבד"ק סטיטשין בן הרה"ק מראזווידאוו ז"ל ,ששמע מפי
קדשו של הגה"ק מו"ה יהושע מבעלזא ז"ל שאמר לו בזו הלשון :הנה מר אבא הקדוש זי"ע פתח
לפני כל אוצרות חכמתו ותורתו בנגלות ובנסתרות וכל מה שקיבל מרבותיו מסר לי לבד שני דברים
אשר העלים ממני .על דבר אחד אמר לי' פעם אחת בקש ממני ואגלה לך ,ועניתי לו אין רצוני
לבקש אותך ,אם אהיה צריך לידע אדע מעצמי .ועל הדבר השני אמר לי בבקשה ממך אל תבקשני
ע"ז כי לא אגלה לך .והנה הדבר הראשון נודעתי מעצמי והוא כי פעם אחת היה מלחמה גדולה
ביער א' בסביבות עיר בעלז ובאשר ראה צד אחד כי הצד שכנגדו הולך וחזק לא רצו כי השונאים
שלהם יבוזו את רכושם וחפרו בור גדול וטמנו את כל רכושם בבור .וכ"פ נסעתי דרך אותו היער
ועמדתי על אותו מקום ואיני רוצה לגלות מזה לשום אדם .ומה שאמר לי מר אבא על הדבר השני
שלא יגלה לי ,סיפר לי בדברים האלה .הנה בחורף בשנת תקפ"ז היה הרה"ק מו"ה נפתלי צבי
מראפשיץ זי"ע משובתי שבת בעיר ראווא .ושלח מר אבא את בניו הר"ר אלעזר והר"ר זונדיל על
ש"ק לק"ק ראווא לקבל את פניו .והרה"ק זצ"ל כיבדם מאוד ואמר להם אנכי חשבתי כי גם
אביכם יבוא אלי כי מאוד נכסוף נכספתי להתראות עמו פנים פנים ,ואם אדע כי בוא יבוא אלי
אשאר פה עוד על שבת אחד .ביום ה' שבו אחי הרבנים אל מר אבא ויספרו לו את דברי הרבי
מראפשיץ .ויאמר אם כן איפוא אמלא את רצונו זה כבודו .ונסע מעיר בעלז ביום ג' ובאשר היה
חלוש מאוד הוכרח לנוח בכל כפר ועיר אשר עבר עליהם ,ובכל מקום עוברו התלקטו אליו
התושבים ויסעו עמו .ובא ביום עש"ק בבוקר לק"ק ראווא ושלוש מאות איש עמו .בהדי פניא
דמעלי שבתא בהיותם בבית המדרש ניגש הרבי מראפשיץ אל מר אבא וכבדהו להתפלל תפילת
מנחה לפני התיבה והתפלל מר אבא תפילת מנחה והוטב מאוד בעיני הרבי מראפשיץ .ואחרי
התפילה אמר הרבי מראפשיץ אליו בעלזר רב קחו עמכם את האנשים שלכם ולכו להתפלל קבלת
שבת בבית המדרש אחר ואנכי אתפלל כאן לפני התיבה .מר אבא שם עצמו כאילו לא שמע וא"ל
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ואמר לי מר אבא בני יקירי הידעת מדוע לא רצה הרבי מראפשיץ שאהיה בבית המדרש בעת קבלת
שבת ,אגלה לך טעם הדבר כי דרכו בקודש היתה לומר בעצמו קדיש אחר מזמור שיר ליום השבת,
והקדיש הזה היה מעין הקדיש של זרובבל בן שאלתיאל אשר יאמר לע"ל אחר ההלכה שיאמר
השי"ת כדאי' בילקוט ישעי' דף ע"ט .והובא במדרש תלפיות באות א' ענף אמן והוא ידע כי יש לי
ה"ל מוח טוב ותפיסה טובה ובנקל אקבל אותו ,על כן רצה שאעזוב את בית המדרש לבל אשמע
הקדיש .ואולם אנכי נכסוף נכספתי לשמוע ולהקשיב דברי אלוקים חיים על כן שמתי פני כחלמיש
ועשיתי עצמי כאילו איני שומע ולא רציתי לעזוב את בית המדרש בשום אופן וברוך אל עליון כי
קיבלתי אותו .ביום א' הלכתי אליו לקבל מאתו ברכת הפרידה ,אז שם ידיו הקדושים על כתפיי
ואמר אלי בעלזר רב הנה אנכי הייתי אצל הרה"ק מאפטא קודם הסתלקותו ואמר לי
ראפשיצנקער רב הנה אנכי הולך בדרך כל הארץ בוא ואמסור לכם לבזבזין רברבין מה שקיבלתי
מרבותי ,והלך עמי בחדר מיוחד וגילה לי גדולות ונצורות .ועל זה אבקשך בני יקירי לבל תאלצני
למסור אותם לך .והמעשה הזה היתה בחורף שנת תקפ"ז ,וביום י"א אייר בשנה ההיא נשבה ארון
הקודש ונתבקש הרבי מראפשיץ בישיבה של מעלה ונראה איפוא כי ידע ברוח קדשו כי יאסף אל
עמיו בימים מועטים.
( .17יז) .שמעתי מפי מר אבא הרב הגדול בתורה ובחסידות מוהר"ר יונה הלוי איטינגא זצ"ל
מבראדי כי פעם אחת היה הרה"ק מבעלזא בעיר ברדיטשוב והתאכסן אצל אחיו הרה"ג מ' ליבוש
רוקח ז"ל ,וחתנו של הרר"ל הנ"ל הוא דודי הרב הגדול החכם השלם מו"ה נפתלי הירץ חר"ל (בן
אא"ז הרה"ג ר' יונה'לי חר"ל המובא לעיל) היה לו בנות שכבר הגיעו לפרקן והבכירה מ' חיה היתה
קשה מאוד זיווגה כקי"ס וביקש הרב מוהר"ל מאחיו הרה"ק זי"ע לברכה וציווה להביאה לפניו,
וכאשר באתה אל החדר אשר הרה"ק ישב שמה היתה בושה לגשת אליו ועמדה מרחוק בקרן זווית
והיתה בוכה .וכאשר ראה אותה הרה"ק אמר לה בתי למה תבכי ולמה נפלו פנייך ,הלא אנכי רואה
אור הצלחתך נוגה כמו הצלחה של הקיסרית .וברכת צדיק עשתה פרי כי תיכף נתקשרה במעדנות
החיתון עם בן הרה"ג המפורסם מו"ה מאיר בראדסקי מזלאטאפאל .והזוג הזה גדלו והצליחו וגם
עשו פרי ,והיא הגבירה האדירה הצדיקה המפורסמת בצדקת פזרונה ,מרת חיה בראדסקי נ"ע
ובעלה הגביר האדיר המפורסם מ' ישראל בראדסקי מקיוב.
( .18כ) .הרה"ק מבעלזא זי"ע נסע פעם אחת בילדותו על ר"ה אל הרבי הק' מלובלין .באם הדרך
פגע בו איש אחד ,איש מכאובות וידוע חולי ,וביקש מאתו לקחת אותו על מרכבתו .ובאשר כי היה
צר המקום השיב הרה"ק ז"ל את פניו ריקם ואמר לו האיש ההוא אם לא יקח אותי על מרכבתו
אזי הנני נאבד מפני עולמות והתחיל לבכות .אז נכמרו רחומי הרה"ק הנ"ל עליו ולקח אותו על
העגלה ושאל אותו להגיד לו פשר הדברים והתחיל האיש לספר כדברים האלה .אנכי הייתי
מלפנים עשיר גדול ועתיר נכסין והייתי נוסע תמיד להרבי מלובלין והבאתי לו תמיד בבואי אליו
איזה חפץ לתשורה .פעם אחת הבאתי לו חפץ יקר מאוד שהיה חביב בעיניו ושמח מאוד על זה,
וכטוב לבו אמר לי שאל מה אתן לך בעבור זה ,אמרתי לו רבי ת"ל לא חסר לי מאומה רק זאת
חפצי כי הרבי יבטיחני שיהא חלקי עמו בעולם הבא .והבטיחני ע"ז .אך כאשר יצאתי מביתו יתיב
רבי וקא מצטער והתחרט מאוד ושלח אחרי ואמר לי בבקשה ממך מחול לי על הבטחתי ואנכי אתן
לך כל אשר תשאל ממני ,ועניתי לו אף אם יתן לי רבינו מלוא ביתו כסף וזהב לא אמחול לו .ואז
אמר לי רבי שמע נא ואחוך ,תנאי אחד אנכי מטיל בהבטחתי ,אם בוא תבוא בכל ר"ה אלי אף ר"ה
אחד לא יעדר אז יהיה לך כן ואם לא – אהיה נקי מהבטחתי זאת .מני אז ירדתי עשר מעלות
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אנכי עשיתי את שלי ובכל שנה ושנה נסעתי לובלינה על ר"ה .אחר כך הוכחתי במכאובים קשים
ומרים נעשיתי חגר ופיסח ובכל איברי אין בהם מתום וכל הרפתקאות דעדו עלי לא עצרו בעדי
מלנסוע לובלינה על ר"ה .רק מה בשנה זו הייתי שוכב על ערש דווי ירחים אחדים ואחר כך
הוכרחתי לרחוק נדוד מביתי לבקש טרף ולחם לאכול ובאם הדרך נזכרתי כי אני צריך להיות
בלובלין על ר"ה והימים ממשמשים ובאים ולרש אין כל מאומה על הוצאות הנסיעה ואנכי איש
מכאובות כאשר עיני כבודו רואות .נהפך לבי בקרבי בזכרי זאת ,עכ"ז שמתי נפשי בכפי ובכל כוחי
התאמצתי והתחלתי ללכת רגלי .וזה איזה ירחים אשר אנכי הולך בדרך ביום אכלני חורב וקרח
בלילה ,לא שלותי ולא נחתי ,לא נתתי שנה לעיני כל הלילות .אך אם הייתי הולך ברגליים לא
הייתי יכול לבוא על ר"ה ללובלין ואז הייתי נאבד מן העוה"ז ועוה"ב .ובדברו התחיל לבכות
ומעיניו שטפו נהרי נחלי דמע .ואמר לו הרה"ק רר"ש ז"ל אנכי אעשה לך טובה אצל הרבי
מלובלין .בבואם לובלינה נכנסו תיכף אל הרבי וכאשר ראה את האיש ההוא אמר בחרדה הגם
אתה פה ראות פניך לא פיללתי בשנה ההיא .ואמר לו הרה"ק מבעלזא רבינו חוס וחמול נא על
האיש הזה אשר מסר נפשו בעבור חלק עוה"ב ,והבטיח לו הרבי כי ימלא בקשתו ואחר ר"ה נפטר
האיש ההוא ושל"ח .והרבי מלובלין בעצמו התעסק עמו והניחו בקברו.
( .19כא) .שמעתי מפי איש אחד שסיפר לו הרב ר' איטשע חריף דיין דפה"ק כי בילדותו הלך
בחברת איזה חסידים לק"ק בעלז ומחמת ההליכה נתפחו רגליו ובבואו לק"ק בעלז בעש"ק פ'
ואתחנן ,לא היה יכול לנוע ברגליו והוכרח לשכב במיטה והיו לו יסורים גדולים וביקש מהחברים
שלו שיזכירו אותו לפני הרה"ק זצ"ל והזכירו אותו לפניו .ובליל ש"ק נתן להם חתיכת חלה לתת
לו .ובסעודתא תנינא ביומא דשבתא נתן להם ג"כ חתיכת חלה לתת לו ולא הוטב מצבו והכאב היה
הולך וחזק מאוד .ובערב בתפילת המנחה קרא הרה"ק את הפרשה בס"ת פרשת עקב וכאשר קרא
את הפסוק שמלתך לא בלתה ורגלך לא בצקה הרגיש מיד בביתו כי הוטב לו וניסה להציג רגלו על
הארץ והנה הוא בריא כאחד האדם ,וירץ תיכף לבית הרה"ק זצ"ל וישב שם בסעודה שלישית
וביום א' הלך לביתו .וסיפר עוד הרב ר' איטשע הנ"ל כי בהיותו שם ראה בעיניו שנכנס איש אחד
שהיה מצורע מכף רגלו ועד קדקדו אל הרה"ק זי"ע והתחיל למשמש בידיו הקדושים על גופו ושאל
אותו כאן כואב לך ,ובכל מקום אשר נגעו ידיו הטהורים אמר האיש כי שוב אינו כואב לו והוא
משמש בידיו את כל גופו והאיש ההוא יצא מבית הרה"ק בריא אולם כאחד האדם.
( .20כו) .ובתו השניה של הרה"ק מוהר"ש מבעלזא היתה הרבנית הצדיקה המפורסמת מרת
איידילי ז"ל מבראדי ,והיא היתה מתנהגת ברבנות ונתנו לה קוויטליך .ושמעתי כי אביה אמר
עליה מיין איידלי פעהלט נאר דער ספאדיק .ושמעתי כי איש אחד בבראדי היה חולה במחלת
הריאה והחזה והרופאים אמרו נואש לחייו .ופעם אחת נזל הדם מגרונו ואמרו הרופאים כי זה
הדם הוא חתיכת הריאה האחרונה ורגעי חייו ספורות .ורצו ב"ב ברעש גדול אליה וסיפרו לה את
דברי הרופאים ופתחה ואמרה הנה אצל מר אבא הקדוש זצ"ל היה גם כן מעשה כזו ואמר מר אבא
בראשון אין אני מאמין לדברי הרופאים במה שאומרים כי אין לו עוד הריאה .והשני' אף אם אין
לו הריאה מי יאמר שצריך לאדם להיות ריאה מי שאמר שיכולין לחיות עם ריאה הוא יאמר
שיחיה בלי ריאה .ושב האיש הזה לאיתנו הראשון .ואקווה להשי"ת כי גם האיש הזה ישוב
לבריאותו .וכן היה כי שב ורפא לו וחי עוד שנים רבות אחר זה המעשה .בעלה של הרבנית הנ"ל
היה הרב החסיד בנש"ק מו"ה יצחק (נפטר בבראדי ביום כ' אלול תרל"ד) ,הוא היה בן הרה"צ ר'
אלימלך אובין אבד"ק סאקלוב בן הגה"ק מו"ה אשר ישעי' אבד"ק ראפשיץ ,חתן הגה"ק ר"ר
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מו"ה אלימלך רבי בק"ק יאבריב ומ"כ בק"ק בעלזא וגם איזה בנות ,ובת אחת היתה אשת הרה"ג
החסיד בנש"ק מ' מאיר יחיאל ז"ל אבד"ק ראדחיב ונפטר בשנת תרס"ה.
( .21כז) .יד"נ מחו' הרב הגאון מ' ישראל שליט"א בערגר אבד"ק בוקארעשט בס' זכות ישראל
וז"ל :בעיני ראיתי איש אחד אשר בא כ"פ לביתו של אבא מארי זצ"ל ברגליו ומקלו שהיה עני לעת
זקנתו ,ואותו האיש היה פעם אחת בחולשה שקורין גילעמט לא עלינו בכל גופו והוליכו אבי מורי
להרב הקדוש מהר"ש מבעלזא על העגלה כמו איש מת שוכב .ובבואם להה"ק נשאוהו אנשים לבית
הקדוש והשכיבוהו על ספסל ארוך והרה"ק ממשש עליו ביד קדשו על כל גופו וכרגע קם בעצמו
מהספסל בריא אולם ועוד בנסיעתו בחזרה ירד מהעגלה בכל ההרים הגבוהים והלך ברגליו לבל
להכביד על הסוסים והיה כאשר בא האיש הזה לביתנו מדי שנה בשנה סיפר לנו בעצמו גם כן
כדברים האלה עכ"ל.
( .22כח) .וכ' ש"ב הרב הג' וכו' מ' פנחס מנחם כ"ץ זינגער אבד"ק לענטשין שי' כ' אלי :שמעתי
מאאמו"ר הרב ז"ל ששמע מפה קדוש הרה"ק מו"ה שלום מבעלז זצוקלה"ה שאמר בזו הלשון :מי
שהכיר הה"ק מלובלין היה רואה איך שבו"ד יכול להגיע .וא' בזה"ל בל"א :ווער עס האט גיקאנט
דעס רבי ר' איציקיל האט גיזעהין לו וואס אבשר ודם קען גרייכין ,אין דער וואס האט גיקענט
דעס הייליגען מגיד פין קאזיניטן דער האט גיזעהין וויא איוד האט ליב דעס אייבערשטין עהר איז
גיוועזין זייער איין גבר חלש אין אז עס איז גיקומען צוס דאווינין איז עהר גיוועהין שטאריק וויס
אלייב מפני גודל אהבת השי"ת .פאר גרויס ליבשאפני פלעג ער זאגין אפוליש ווערטיל צו השי"ת
בזה"ל מאי קאחאניק .ואמר לי אאמו"ר ז"ל אשר בעת שסיפר הה"ק מבעלזא את דברים אלו היה
נתמלא אהבה להשי"ת והיה בוער פניו כלפיד חם .גם אמר הה"ק מבעלזא אשר העניין מישוש
בידיים לאיש החולה בכל גופו ויתרפא מיד זה העניין קיבל הוא ז"ל מהרב המגיד הק' מקאזיניץ
זצ"ל .וידוע לכל אשר הה"ק מבעלזא כאשר בא אליו חולה מוטל כמת שלא היה יכול לנענע שום
איבר ר"ל היה ממשש את כל גוף החולה בידיו הקדושים ומיד נתרפא וזה העובדא אמר שקיבל
זאת מהמגיד מקאזניץ עכ"ל.
( .23כט) .וכ' ש"ב יד"ג הרה"ג חו"ב מ' מתתי' יחזקאל גאטמאן שי' שמעתי מאאמו"ר הרה"ג מ'
שלום שליט"א אבד"ק יאס ששמע מפי אנשים נאמנים שהגה"ק ר' שלום מקאמינקא זצ"ל
המכונה בשם ראווער עילוי הי' תלמידו של הגה"ק הר"ש מבעלז נ"ע .ופעם אחת בא לפני הרה"ק
ציסו"ע הרר"י מרוזין ג"ע ,ואמר לו הרה"ק הרוזינר :שמעתי שרבו הרב הק' מבעלז הוא פועל
ישועות ,יאמר נא לי מעלתו במה כוחו אם בקמיעות או בסגולות ורפואות וכדומה .השיב לו
הרר"ש מקאמינקא :רבי הקדוש זיכך כ"כ את איבריו עד שכשנוגע ידו בהחולה מיד נתרפא והוא
מרומז במ"ש דוד המע"ה י'שלח ד'ברו ו'ירפאם ר"ת יד"ו .ענה הרה"ק מרוזין והא הס"ת הס נו"ח,
לרמז שבהמוח לבד יוכל האדם לפעול ואינו צריך לנגוע בידו עכ"ל .ולענ"ד דזה עניין גמרא ברכות
(דף ה  ):יהב לי' ידיה ואוקמי' ע"ש.
( .24ל) .וכ' בספר ויקהל שלמה דף י"ז ע"ב שסיפר הה"ז ר' ירחמיאל משהלי זצ"ל מ"מ קאזיניטץ
שדרכו של הה"ק מבעלזא זצל"ה הי' כאשר בא אחד אצלו עם איזה כאב ר"ל וכאשר הניח ידיו על
מקום הכאב זה היה לרפואה .ואמר הרה"ק מבעלזא זי"ע :העולם אומרים שלקחתי זאת
מהרה"ק המגיד זצ"ל מקאזיניץ אבל חלילה .נאהר ער האט עס מיר גיגעבען בשתי ידיים.
( .25לא) .שמעתי מהרה"צ ר' שמעלקי שליט"א מקאזניץ ששמע מאביו הרה"ק ר' משה רוקח ז"ל
מקאריב בעת שהיה אביו הה"ק מהר"ש מבעלזא אצל המגיד בקאזניץ והיה אצל הה"מ עש"ק
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אנשים מעירו וגם איזה פ"נ .ואמר הרה"מ בזו הלשון :אזוי געלד וועל נאך ליינען קודם התפילה,
וכאשר התחיל לקרות קרא להרה"ק מבעלזא ואמר לו לאמיר ליינען ביידע .ואמר הרה"ק מבעלזא
זל"ה בזו הלשון :דענצטמאהל האט ער מיך אויס גילערינט ליינען אקוויטיל ע"ש.
( .26לב) .כ' אלי ש"ב החו"ב זית רענן מ' יהושע זאברמאן נ"י משעברשין שמעתי כי פעם אחת בא
לפני הה"ק מהר"ס מבעלז זצ"ל חולה א' ושמו שמעון ומחלתו היתה מחלת הריאה ר"ל וכל
הרופאים אמרו עליו כי אין לו שום תרופה למחלתו וייאשו אותו והרה"צ הנ"ל בקראו את
הפיתקא אשר נתן החולה לפניו אמר בזו הלשון :הלא שמך שמעון .ור' שמעון ס"ל שניקבה הריאה
אינה טריפה עד שתינקב לבית הסימפונות (חולין דף מ"ב ע"א) והריאה שלך עוד לא ניקבה לבית
הסימפונות ולכן עדיין אינה טריפה כי הדרא בריא .וכך הוה כי האיש הזה חזר לבריאתו כאחד
האדם עכ"ל.
( .27לג) .כ' בספר ויקהל שלמה דף ע"ז ע"ב :הרה"ק ר' שלום זצ"ל מבעלזא בעת שנסע להרה"ק
מסטרעליסק זצ"ל ודרכו של הסטרעליסקר היתה כשבא איזה רבי ליקח ממנו סמיכה היה מכבד
אותו לשתות משקה והיו לו כוס גדול מיוחד לזה .ובעת השתיה נתוודע המהות של אותו הרבי.
ובעת שבא הרה"ק מבעלזא ,והרה"ק מסטרעליסק אמר להמשמש שיביא הכוס הגדול .אמר
הה"ק מבעלזע האב איך מתפלל גיוועזין ,וכאשר התחיל לשפוך המשקה להכוס נתבקע הכוס
וציווה להמשמש שיביא כוס שני ,ואמר הה"ק מבעלזא האב איך ווייטער מתפלל גיוועזין וג"כ
נתבקע .וכשראה הה"ק מסטרעלסק כך אמר בזו הלשון :ש"מ זכאה הוא ע"ש.
( .28לד) .כ' ש"ב הרה"ג מ' מתתי' יחזקאל שי' הנ"ל :ראיתי סיפור נאה בשם הרר"ש מבעלז זי"ע,
שבימי נעוריו היה נוהג ג"כ להעלות עשן .פעם אחת בהיותו עוסק בתורה בבית המדרש ראה איך
שאחד מבני הנעורים ניקה את המעלה עשן שקורין פייף ומילא אותו ,ובעוד שתיקן כ"ז למד רבינו
הקדוש הרר"ש דף גמרא .ואחר ראותו זאת אמר :אם הכלי הזאת תוכל לבטל אותי מדף גמרא
לא תבוא עוד בפי .ומאז והלאה לא לקח אותה מעולם עכ"ל.
( .29לה) .כ' ש"ב הרב הגאון מ' שמחה שי' גילערנטר אבד"ק קלימנטוב שמעתי מכ"ק זקני הגה"ק
מ' מאיר יהושע זצ"ל אבדפ"ק שהגה"ק מרן מהר"ש מבעלזא זצ"ל בימי חורפו היה מסתופף
בצ"ק רבנו הקדוש הרבי מלובלין ,ולא היה לו שום עסק בביתו ממה להתפרנס ורבנות לא רצה
לקבל בשום אופן בראשונה רק רצה לעשות לו מסחר ומו"מ להתפרנס בנקיות .וכאשר נשאר עוד
באמתחתו איזו סכום מהנדן החליט בדעתו ליקח שותף אשר בקי בטוב מו"מ ויסחרו בשותפות
כדי שהוא יהא פנוי ולא יבטל מתורה ותפילה .ובחר לו אברך אחד בקי במו"מ ועשו שותפות ,אבל
לא רצו להתחיל במו"מ עד שיסכים לזה ויברכם רבם הקדוש מלובלין .וכן הוה שנסעו ללובלין
ונכנסו אל הקודש כל אחד בפני עצמו לשאול עצת הרה"ק .וכשנכנס הה"ק מהר"ש הסכים עמו
הרבי שיעסוק בשותפות עם חברו הנ"ל .וכשנכנס חברו ושאל אמר לו הרבי שבל יעסוק בשותפות
עם הר"ש .וכשסיפר כל אחד לחברו תשובת רבם הק' היה בעיניהם כחידה סתומה ולא ידעו פשר
הדבר .וישנו שמה איזו שבועות וכשרצו לנסוע הביתה הלכו עוד הפעם זה שלא בפני זה כנ"ל
והיתה עוד הפעם תשובתו כנ"ל .לזה אמר שלא יעסוק בשותפות ולהרה"ק ר"ש אמר שטוב
לסחור בשותפות עם משנהו .והיו נבוכים ולא ידעו מה לעשות .ובאותו פעם בא ללובלין הרה"ק
רבנו היהודי מפרשיסחא זי"ע והלכו שניהם לקבל שלום וסיפרו לו כל המאורע .ואמר להם הרב
הק' היהודי ז"ל שיעסקו בשותפות אף שהשותף היה מגמגם אעפ"כ שמה עצת הרב היהודי ונסעו
לביתם שמחים וטובי לב .והתחילו לעסוק במו"מ ולא היה ימים רבים שהפסידו כל העסק ולא
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להם פירוש דברי הרבי כי הרבי ראה באספקלריא המאירה כי תפסידו כאשר תעסקו בשותפות,
לזאת אמר להשני שלא יעסוק ,ולהרר"ש ציווה לעסוק כי יודע הרבי שכאשר יפסיד ממונו יוכרח
לקבל הרבנות ואשר זה הוא לטובתו וטובת הכלל ישראל שהדור צריך אותו .וכ"ז שהיה לו מעות
לא רצה בשום אופן לקבל עליו משרת הרבנות ,ואני ראיתי שחברך לא ירצה לעסוק ,לזאת דיברתי
על לבו לשמוע תשובתו הראשונה של הרבי ,כי לטובת הכלל וצורכי רבים דוחה הכל .וכדאי הוא
שהשותף יפסיד איזו מאות זהובים כי הוא צורך הדור וטובת כלל ישראל .אחר כך נסע לביתו
והתחיל להתנהג ברבנות עכ"ל.
( .30לו) .כ' ש"ב מ' יהושע נ"י משעברשין הנ"ל :שמעתי כי הרה"צ ר' יהושע זצוק"ל מבעלזא סיפר
זה לפני פטירתו כי פעם אחת נסע הוא עם אחיו הר"ר אלעזר בחזרה מרוזין סמוך לפורים ובאו
ביום תענית אסתר לקרעטשמי אחת בכפר בין קילאקאוו ובין זאלקווא ונחו שם הלילה לשמוע
שם מקרא מגילה .ואחי הר' אלעזר כן סיפר הרה"ק הנ"ל היה לו עג"נ וחולשת הדעת גדול על אשר
לא זכה לשמוע בשנה זו את קריאת המגילה מפי אבינו הק' אשר כל שומעו קריאת המגילה
תצילנה אוזניו והיה מתמלא פחד ורתת ומורא מהבורא ית"ש [וכאשר שמעתי כי בעת שהיה
הרר"ש מבעלזא זצ"ל צעיר בימים והיה אצל הרבי מלובלין זצ"ל כיבד אותו בקריאת המגילה,
ואחר הקריאה אמר הרבי מלובלין :את המעשה הלז שמעתי כבר כמה פעמים אבל עוד לא שמעתי
בסיפור יפה כאשר סיפר האברך הזה ,ובל"א אמר דיא מעשה האב איך שוין לאנג גיהערט נאר
אזוי שיין וויא דער יונגערמאן דער ציילט האב נאך נישט גיהערט] .ועתה שמעו קריאת המגילה
מאיזה איש פשוט ולא הרגיש בה ההרגשות הק' שהיה שימע מאביו הק' ,אבל הה"ק ר"י ז"ל אמר
על עצמו כי הוא שמח בשמחה גדולה על זה כי זכה לקיים לשמוע מקרא מגילה כדינא בלי שום
פני' כלל ,כי בכל שנה כשמעו את קריאת המגילה מאביו ז"ל הלא לא היתה הכוונה לשם מצווה
בשלמות כי כל דיבור שיצא מפ"ק אביו ז"ל היה לו מתוק מדבש ולא יערכנו זהב ופז רב .אבל
בשנה זו כאשר שמע המגילה מאיש פשוט לא ה"ל שום פניות צדדיות רק לקיים המצווה בפשיטו'
ואחר המגילה אכלו שם והניחו א"ע לישן מעט .וכאשר ישן הה"צ ר"י ז"ל בא אליו זקן אחד ואמר
לו דבר תורה והקיץ הרה"צ ר"י ז"ל ואמר לאחיו שיסעו לדרכם ,ונסעו .ובבוקר שמעו קריאת
המגילה בעיר מאסט ואחר כך נסעו לבעלז ,וכאשר באו לבעלזא שמעו כי אביהם הה"ק ז"ל הולך
אל השלחן לסעודת פורים והלכו תיכף אל הסעודה .ובתוך הסעודה אמר הה"ק ר' שלום ז"ל את
הדבר תורה אשר שמע בנו הה"ק ר' יהושעלי מפי הזקן בחלומו בלילה וכשסיים הדברי תורה הביא
הרר"ש בפניו של בנו הרר"י ושאל אותו :האם אמרתי הכל כאשר שמעת מפי הזקן .והרר"י ז"ל
אמר כי כמה פעמים הרגיש הוא את העת אשר היה אליהו הנביא ז"ל אצל אביו הקדוש ואמר כי
בפעם ההוא היה גם כן אחד מן הפעמים שהרגיש כי אליהו ז"ל היה אצל אביו זי"ע עכ"ל.
( .31לז) .כ' ש"ב הרה"ג מ' אברהם סג"ל אטיננא מדוקלא הנ"ל :בש' הילולא דרבי (הוא הספד על
הה"צ ר' אורי מראהטין זצ"ל מאת הר"ר יחיאל מיכל הובנר שליט"א הגאבד"ק ניזניב) מביא
שאמר לו הרה"צ מו"ה אורי הנ"ל כי הגה"ק מ' שלום מבעלזא זי"ע אמר ששמע שלושה מיני
קריאות התורה מתלתא סבי ,הק' בעל דברת שלמה ז"ל והק' מלובלין ז"ל והק' מסטרעלסק ז"ל.
אחד קרא תיבות בלא טעמים ואחד קרא טעמים בלא תיבות ואחד לא זה ולא זה והוא לקח
לעצמו דרך קריאה מתוך כולם וכו' ע"ש.
( .32לח) .שמעתי מפי מר דודי אדמו"ר הרב הגאון האמיתי מרן אברהם בנימין קלוגר שליט"א
מבראדי כי אביו הוא אא"ז הגאון הקדוש רשכ"י מוהרש"ק זצוקל"ה נסע פעם אחת לעיר ראווא
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עם הרה"ק זי"ע והנה אא"ז זה דרכו בקודש היתה שציווה למשרתו לבל יגיד לשום איש מי הוא
לבל יעשו לו כבוד .ובבואו אל בית הרה"צ הנ"ל היה הבית מלא מפה לפה ואיש את רעהו ידחקון
ליכנס ראשון להרה"צ זצ"ל וגם אא"ז דחק א"ע ליכנס .אמנם הגבאי באשר לא ידע מי הוא אמר
לו מה אתם דוחקים עצמכם כל כך הלא זה עתה באתם הנה וישנם אנשים היושבים פה ימים
אחדים ועדיין לא ראו את פני הרב ולהם משפט הבכורה ,וחזר אא"ז וישב על מושבו .הגבאי של
אא"ז ראה כי אם לא יגיד מי הוא יוכל לשבת שם ימים אחדים עד אשר יוכל ליכנס ,על כן ניגש אל
אא"ז זצ"ל ואמר לו הנה הגבאי של הרבי אין לו רוה"ק לדעת מי אתם ואם לא תאבו להגיד מי
אתם אז בהכרח תשבו פה איזה ימים או כי נסעה ונלכה לדרכנו מבלי ראות פני הצדיק .אא"ז
הגה"ק ז"ל ראה כי הצדק אתו ועל כן הוכרח לצאת מגדרו ולהסכים עמו שיגיד להגבאי מי הוא.
ויהי כשמוע הגבאי כי הוא אא"ז זצוק"ל גירש תיכף את האנשים העומדים שמה אצל הפתח ורץ
תיכף להגיד להרה"ק זצ"ל מביאת אא"ז הגה"ק ז"ל .ויהי כשמוע הרה"ק ז"ל כי בא חכם הוא
אא"ז לביתו לבש בגדי שבת ויצא לקראתו ובזרועות אהבה חבקהו ונשקהו ורץ תיכף להגיד
לאשתו הרבנית ואמר לה מה נכבד היום כי בא אלינו אורח גדול וקדוש כזה ,וציווה להביא מיני
מרקחת לכבדהו והשתעשעו יחד בפלפולא דאורייתא .אשרי עין ראתה שני הקדושים האלה
מתעלסים באהבים .ואחר כך שלח לקרוא את בנו הגה"ק מו"ה יהושע זצ"ל שהיו אז בימי בחרותו
וביקש מאא"ז הרה"ק ז"ל לתהות על קנקנו ולנסות את כוחו בתלמוד .הרה"צ מ' יהושע הביא
ש"ע או"ח ואמר איזה דבר חידוש מה שהמציא בשכלו על המג"א והוטב מאוד בעיני אא"ז
זצוקל"ה ואמר לו יישר ואחר כך ביקש הה"ק מבעלזא את אא"ז זצ"ל לברך את בנו הנ"ל .וא' לו
אא"ז הרה"ק אם כבודו יברך את בני הילד מו"ה אברהם בנימין אז אברך את בנו ,וכן עשו שניהם.
אחר כך אמר הרה"ק ז"ל אל אא"ז אבקשהו גם כן לברך את אשתי הרבנית כי היא חולה זה כביר,
ויברך אותה ויפרדו איש מעל אחיו באהבה רבה והרה"ק זצ"ל הלך ללוותו עם כל אנשי העיר עד
מחוץ לעיר.
( .33לט) .שמעתי מפי ידידי החריף מ' ישעי' כ"ץ נ"י ששמע מפי אנשים נאמנים שסיפר להם
הרה"צ מו"ה ברוך ה"ש אבד"ק רודניק וכעת בק' גארליץ כי בבואו פעם הראשונה עם אביו הגה"ק
מרן חיים ה"ש ז"ל מצאנז בעל דברי חיים להרה"ק מבעלזא זי"א מצאו את הרה"ק זצ"ל יושב
ביחד עם אשתו הרבנית זצ"ל אצל השולחן ,והחדר אשר ישב בה היו הכתלים בנויים מקרשים.
והרה"ק ז"ל דיבר עם הגה"ק מצאנז בלשון אתה ואל הרב ר' ברוך אמר בלשון אתם .ויהי הדבר
לפלא בעיני הרה"צ ר' ברוך הנ"ל והבין מזה כי לא מצא חן בעיני הרה"ק זי"ע .ובצאתם שאל
הגה"ק מצאנזי את בנו איך היו נראים בעיניך הרה"ק ואשתו ואמר לו כי כאשר נכנס היו נראים
בעיניו כמו אדם וחווה קודם החטא ואמר לו אביו חייך כי גם בעיני היה נראה כן .ושוב שאל אותו
איך היה נראה בעיניך החדר אשר ישב בה ואמר לו כמו הגן עדן .אמר לו אביו ,בני היטבת לראות
כי גם בעיני נראה כן .ואז אמר לו הר"ר ברוך אבי מדוע אמר לך בלשון נוכח ועמי דיבר בלשון
נסתר ,ואמר לו אביו הרה"ק בני בוודאי לא עשית תשובה כראוי ולכך דיבר עמך בלשון נסתר והיה
להרה"ק ר' ברוך צער גדול מאוד מזה ובכה כל היום ושב להשי"ת בלב שלם .ובלילה כשבאו עוד
הפעם אל הרה"ק זי"ע אמר גם להרה"צ מו"ה ברוך בלשון אתה כמו לאביו הרה"ק זצ"ל.
( .34מ) .כבר הבאתי למעלה (אות ד) כי אביו של הרה"ק ז"ל היה בן הרב ר' שמואל שמעלקא הרב
דחייטים מבראד בן הגה"צ מ' משה אבד"ק זלאטשיב בהגה"ק בעל מעשה רוקח ,על כן אכתוב
קצת מהנודע לי אודותם .הוא היה בזיווג ראשון חתן הגה"ק הרר"נ זצ"ל בעל סמיכת חכמים ושם
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ואחרי מותה נשא את הרבנית מרת לאה (נפטרה בבראדי ג' אדר תקמ"ה) בת הגאון הקדוש מרן
צבי אשכנזי זי"ע בעל החכם צבי ,ושמעתי כי הגאון בעל ח"צ בא פעם אחת אל העיר אשר הג"מ
אלעזר רוקח ה' דר בה (לא אדע אם היה המעשה הזה בבראדי או בעיר אחרת כי הג"מ אלעזר היה
מקודם אב"ס בעיר ראקיב ובעיר טארנאוו) .והנה הג"מ אלעזר היה יושב כל היום בבית המדרש
מעוטף בטו"ת והוגה בתורה וזה היה נודע בתבל וגם הג' בעל ח"צ שמע מזה ,אך בו ביום שהיה
הח"צ בבית המדרש אשר התפלל הג"מ אלעזר שם ראה הח"צ כי הוא חולץ את התפילין והטלית
מעליו תיכף אחר התפילה והולך לביתו והיה זאת לפלא בעיני הח"צ וישאלהו ע"ז .ויען הג"מ
אלעזר כי היום נעשה בנו הרב ר' משה בר מצווה והוא עושה סעודה גדולה ,על כן הוא ממהר לשוב
לביתו להכין צרכי הסעודה .הח"צ השתוקק מאוד להיות על הסעודה אולם הג"מ אלעזר לא קרא
אותו .ועכ"ז לא השגיח הגאון חכם צבי ז"ל ע"ז והלך בעצמו אל הסעודה .בתוך הסעודה דרש
משה דרוש גדול וחריף אשר מצא חן בעיני כל השומעים ,ואז אמר הגה"ק הח"צ ז"ל להגה"ק מ'
אלעזר :אנכי יש לי בת הבה נתחתן יחדיו ,ואמר לו הג"מ אלעזר :גם בעיני טוב הדבר אך רצוני כי
זוגתי הרבנית תראה קודם את הכלה .ושלח את זוגתו לראות את הכלה ולא מצאה חן בעיניה ולא
רצה הג"מ אלעזר להתחתן עמו .ואמר לו הח"צ אם אין רצונו עתה להתחתן עמי יתחתן עמי אחר
כך ,ונתקיים דיבורו של אותו צדיק כי הג"מ אלעזר עשה שידוך עם הג"מ נפתלי כ"ץ ז"ל והח"צ
עשה שידוך עם הקצין ר"ח לייזרל מלבוב ואחר כך מתה אשתו של ר' משה וכן מת בעלה של בת
הגה"ק ח"צ ז"ל ונישאת אחר כך להרב ר' משה הנ"ל ובחבורי אנשי מופת חזין הרביתי אדות הרב
ר' משה הנ"ל ובניו וחתניו ז"ל .ועיין בראש ס' צבא רב בפתחא זעירא דף ח' ע"ב בזה.
( .35מא) .אשת הרה"ק זי"ע הרבנית מ' מלכה זצ"ל היתה צדיקת גדולה .ושמעתי מפי ידידי הרב
ר' זלמן שור נ"י ששמע מפי כמה חסידים אשר שמעו מפי הרה"ק מו"ה יהושע זצ"ל שסיפר כי
בעיר מאסט היה איש אחד גבר אלים שהיה שנוא מאוד בכל העיר כי היה איש רע מעללים .והיה
נוסע תמיד להרה"ק מוהר"ש מבעלזא .פעם אחת חלה האיש ההוא את חליו אשר מת בה ושמחו
מאוד אנשי העיר ,ובינתיים ילדה אשתו בן זכר וכתב האיש ההוא אל הרה"ק זי"ע כי מכבד אותו
בסנדקאות וידוע דרכו בקודש של הרה"ק אשר על ב"מ נסע אפילו כמה פרסאות ובפרט העיר
מאסט היא רחוקה מבעלז רק כשתי פרסאות .והכין עצמו הרה"ק זצ"ל ליסע לשם ,ונכנסה אליו
אשתו הרבנית הנ"ל ואמרה לו :לדעתי לא תיסע שמה כי יצמח להחולה רעה מזה .בנו הרה"ק ר'
יהושע הנ"ל ראה ברוח חכמתו כי הצדק עם אמו עכ"ז בראותו כי רצון אביו הה"צ לנסוע לא רצה
למנוע אותו .וכבוא הרה"ק שמה כאשר בא אל ביתו תיכף התחיל הגסיסה ושבק חיים לכל חי ואת
הילד קראו על שמו .וכאשר שב הרה"ק הביתה אמר הרה"צ ר' יהושע לאביו :הלא אמי אמרה כי
לא תיסע שמה .אמר לו הרה"ק :ידעתי בני מכבר כי אמך היא בעלת שכל ,רק שיש לה שכל כמו
תלמידי הבעש"ט זאת לא ידעתי עד עתה [וכונה שלה היה כמו"ש האוה"ת בביאור מאחז"ל נתן
עיניו בו ונעשה גל של עצמות וד"ל].
( .36מב) .פעם אחת בא איש אחד חולה אל הרה"ק זצ"ל והיה ישן אז ,ושאלה אותו הרבנית הנ"ל
סיבת בקשתו ואמר לה כי זה כשנה שיש לו כאב גדול ברגלו ואמרה לו שיקבל עליו להדליק בכל
יום נר אחד בבית המדרש ושב ורפא לו וברכתה נתקיימה באיש ההוא .וכאשר נודע הדבר להה"ק
זי"ע שאל אותה מאין שאבה הדבר הזה ,וענתה ואמרה :הלא אמר נעים זמירות ישראל נר לרגלי.
( .37מג) .רבותיו המובהקים היו הרה"ק בעל דברת שלמה והרבי מלובלין ,ואולם היה גם כן אצל
הרה"ק מו"ה אורי מסטרעליסק והמגיד מקאזניץ והה"ק מאפטא בעל אוהב ישראל זי"ע,
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הנקרא בפי כל בשם דער ראווער עילוי [הוא היה תלמיד בנגלה לאא"ז הגאון הקדוש מוהר"ש
קלוגר זצ"ל ומזכירו בתשובותיו וקוראו תלמידי] .ובין הרבנים הקדושים אשר נסעו אליו
להתבשם מתורתו יש לחשוב את הגה"ק ר"ח מצאנז ,הה"ק רבי ר' שמעון מיערסלוב ור' יהושע
מלענטשנא ור' משולם פייביש מבערזאן בעהמח"ס שפת אמת ור' שלמה זלמן אבד"ק וויעליפאלי
ור' אריה ליביש אבד"ק מאשציסקא אחיו של הה"צ מקאמינקא הנ"ל ור' ליבוש טאמשובר זי"ע.
( .38מד) .שמעתי מפי ידידי החסיד מ' שלום לנדא מפ"ק שסיפר לו הרב אבד"ק קאמינקא נ"י כי
זקנו הגה"ק מהר"ש מקאמינקא עשה שידוך עם בנו הרה"צ מו"ה יהושע אבד"ק הנ"ל עם הרה"צ
מו"ה מרדכי דוד אינגער מדאמבראווע ואחר ההתקשרות נסע עם בנו הר"ר יהושע הנ"ל להרה"ק
מבעלזא לכתוב התנאים אצל הרה"ק זי"ע .וקרא הרה"ק את שם הכלה בשם אחר ואמר לו הרב
מקאמינקא שטעה כי היא נקראת בשם אחר .והתחיל הרבי מבעלז לקרוא עוה"פ מתחילתו וקרא
פ"ש בשם הזה וכן היה פ"ג .ונצטער מאוד הרה"צ מקאמינקא כי הבין עד היכן הדבר מגיע וכאשר
הגיע הזמן המוגבל של החתונה וכבר היה מוכן כל צרכי הנישואין וגם החתן כבר עלה על הבימה
לקרוא בתורה ,והנה בא מכתב ממחותנו כי הכלה פתאום של"ח .מובן מאליו גודל הצער שהיה
להרב מקאמינקא מזה ונסע תיכף להה"ק זי"ע עם בנו להפיג צערו מעט ותיכף דיברו בו נכבדות
אחרים והציעו לפניו עם הנגיד ר' שמואל הירש מדרישקיפאלי גיסו בעל אחותו של הה"ק מבעלזא
ושאל להרה"ק זי"ע אם מסכים ע"ז השידוך ואמר לו כי הוטב בעיניו וכי גיסו הוא איש חסיד וי"ש
וגם הוא התחתן עמו כי בנו של הרה"ק ר' זונדיל ז"ל היה חתנו של הר"ר שמואל הירש .ומפ"י
דבריו משה הרה"ק מקאמינקא את השידוך ונמצא כי הכלה בת הר' שמואל הירש היתה נקראת
בשם זה אשר הרה"ק זי"ע קרא בתנאים הראשונים והוא פלא עכ"ל.
( .39מה) .כ' הרה"ג חו"ב סועה"ר מ' יושוע בוקסבוים נ"י מאוהל :שמעתי מאחד מתלמידי
הגה"ק ייטב פנים אבד"ק סיגיט ה"ה ר' יקותיאל יהודא טייטלבוים זצ"ל שאמר לו רבו הנ"ל
שפעם אחת נסע עם אחיו הגה"צ מ' שמואל אבד"ק גארליץ אל הה"ק מהר"ש מבעלז זי"ע ובדרך
אירע להם עיכובים גדולים ונשברה העגלה ונאנסו הסוסים ובקושי גדול נעתר לבקשתם נכרי אחד
להובילם לבעלז אך לא הבטיחם לבוא על ש"ק רק ליום ב' או ג' ,וכמעט אשר נסעו עמו נרדמו
וישנו זמן רב .ובעש"ק לעת ערב הגיעו לבעלז וכאשר נכנסו לקבל שלום אצל הה"ק מהר"ש אמר
הה"ק למשמשו בקודש איזה דבר באוזנו בלחש .ולאחר שבת כאשר באו לקבל ברכתו פעם שנית
קרא למשמשו גחן ולחש באוזנו והם נסעו לדרכם .וביום ב' כאשר הגה"ק מסיגיט פסע מן העגלה
נפל ארצה והגיע לו שבר קצת ברגלו והיה לו יסורים גדולים והרופא אשר קראו אליו אמר שצריך
לישב שם ימים אחדים .וביום ה' נתרפא בע"ה ואמר לאחיו מה נעשה עתה לפני ש"ק להיכן ניסע,
מוטב שנחזור לבעלז .ואחיו ביקשו שיסעו לסקאלא אשר שם היה חותנו של הרב ר' שמואל אך
הגה"ק מסיגיט הפציר בו ונסעו לבעלז ,וכמעט באו לקבל פני הקדוש גחין ולחיש באוזן משמשו,
והיה הדבר לפלא בעיניהם .ושאל הרה"ק מסיגיט למשמש השיב שבפעם ראשונה אמר לו הה"ק
מבעלז ראה כי לאנשים אלו היה להם קפיצת הדרך ובפעם השני כשקיבלו ברכתו לחש לו אתה
תראה כי בני היצהרים האלו יהיו בכאן על שבת קודש הבע"ל ובפעם הג' אמר לו .ראה אשר כנים
דברי ע"כ שמעתי עכ"ל .ועיין מש"כ בס' זכרון לראשונים דף ל"ג מיד"נ הה"ג סועה"ר מ' יקותיאל
יהודא גרינו ואלד שי' מסיגעט.
( .40מו) .כ' גדול א' ששמע מהרה"צ מהר"ש שי' אבד"ק סאסיב דשמע מזקינו הגה"ק מבעלזא
שאמר המאכלים הטומנים אותם בתנור על ש"ק אצלו המה מסוגלים לרפואה .וסיפר שראה
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להבית שנתנו שם המאכלים ומצא קערה גדולה עם קאשי והריק לתוך בגד משי שלו וחפש כף.
ונתנה לו דודתו הצדיקה כף כסף באמרה לבגד משי אתן כף כסף ,והיה לשחוק בעיני כל הרואים
שאכל כל הקאשי .ובתוך כך בא הה"ק זקינו ושאל לשמחה מה זו עושה וביישו להגיד לו כנ"ל.
ושאל להרב מהר"ש הנ"ל והשיב לו כנ"ל ואמר בזו הלשון :ידעתי להאברך הנ"ל והוא צריך
לרפואה ויפה עשה עכ"ל.
( .41מז) .כ' יד"נ הרה"ג מ' יקותיאל אריה שי' ר"מ מסטאניסלב :פעם אחת בא לפני הרב הגה"ק
מהר"ש מבעלזא זי"ע כפרי אחד בבקשותיו כי יתפלל בעדו וישאלהו הה"צ על התנהגותו בשבת
בשדהו ,ויודה לפני הה"צ כי הנהו עושה שבתו חול והתחיל להתנצל כי אי אפשר לשבות כדת מכל
מלאכה בשדה והה"צ התחיל להוכיחו וידבר על לבו דברי מוסר ועצות לעשות את השבת כמצווה.
ואחרי אריכות דבריו נענה לו הכפרי כי אמנם כן ישמע לקולו אך זאת יבקש מן קדמי' כי עוד את
ימות הקצירה והאסיפה מן השדה יסכים הוד קדושתו לבלי יפריע ממלאכתו גם בש"ק ויאמר לו
הה"צ הסכת ושמע את אשר אספר לך מעשה שהיה בימים הקדמונים אז בעת ממשלת הפריצים
כידוע שלכל אחד מאדוני הכפרים היה לו יהודי מוזג הכפר ,ואותו היהודי היה עבד נרצה לאדוניו.
פעם אחת עשה אחד מהפריצים משתה גדול אשר לקחו בו חבל כל בעלי אחוזות הגדולים וכאשר
התעלסו מאוד החלו להתפאר כל אחד ואחד ביהודי שלו .כשמוע האדון בעל המשתה את דבריהם
התפאר גם הוא כי עבד נאמן כאשר היהודי שלו הנהו אין לאחד מהם כמותו כי לא נמצא כמוהו
בכל הארץ ויאמרו כל המסובים כי בזאת יבחנו דבריו אם יצווה על מוזגו להמיר דתו וישמע לו אז
יודו כולם כי כן הוא .וישלח לקרוא את יהודי הכפר שלו ובבואו לפניו גזר עליו כי יחליף את דתו.
ויאמר לו היהודי איזיל ואימלך בגו ביתאי ,וישב אל ביתו ויספר לאשתו את אשר נגזר עליו
מאדוניו ואחרי שקלא וטריא שהיו ביניהם גמרה היא כי בל ימרה את פי אדוניו .וימהר היהודי
לאדוניו בהסכמה כי יחליף את אמונתו .ויאמר לו האדון אם כן תדע כי מעתה לא יקרא עוד שמך
יעקב כי אם איוואן ושם אשתך ...וילך לביתו .חלפו ירחים אחדים והנה שליח בא מאת האדון כי
יבוא איוואן אליו ויאמר לו האדון דע כי מעתה עליך לשוב אל אמונתך ולא יקרא עוד שמך איוואן
כי יעקב יהיה שמך כבראשונה ,ויאמר לו כי כמאז כן עתה לא יעשה דבר מבלי עצת אשתו .וישב
לביתו לשאול בעצת אשתו ותאמר לו האישה הנה מה טוב ומה נעים כי נישאר באמונתנו ,אפס
הנה הימים הללו הנם קרובים לחג הפסח וכידוע ההכנות לימי הפסח קשים מאוד העולים בעבודה
רבה ובהוצאות גדולות ולכן עצתי כי תבקש עוד מהפריץ כי אמנם כן נשיב בשמחה לאמונתנו אך
יסכים להרחיב לנו זמן התייהדותנו עד אחר חג הפסח למען לא נצטרך להתייגע בהכנות ימי הפסח
ולהוציא את ההוצאות הללו ובכן בחפצנו להישאר עוד נכרים עד אחר חג הפסח .הכפרי הבין את
הנמשל וקיבל על עצמו לשבות שבתו מכל מלאכה בשדה ולשבות בשביעי בחריש ובקציר עולמים.
( .42מח) .אשר סיפר איש נאמן אשר ישב בדביקות והתלונן בצל קדושתו תמיד והגאון הצדיק
מהר"ש זי"ע סיפר זאת המעשה בשעת שלוש סעודות ובהתלהבות גדול להתעורר ליראת שמים
וחביבות המצווה אל תוך לבות אנשים החסידים היראים חרדים לדבר ה' המסתופפים בצלו.
בשעת שלוש סעודות בשנת תרי"ד פתח הצדיק את פיהו בחכמה ויאמר :שמעו נא מורי ורבותי
מעשה שהיה בימים לא כבירים היה סמוך לעירנו איש אחד רשע והיינו רשע גמור ורשע שהוא
רשע ,כך כפל הצדיק פעמים ושילש להעיד עליו שהיה רשע גמור .ויאמר הוא היה רשע באמת אשר
לא הניח שום עבירה בעולם שלא עשאה להכעיס ולא לתאבון אך ורק מצווה אחת דרבנן והיא
נטילת ידיים לסעודה בה החזיק ולא הרף מאיתה כל ימיו .פעם אחת הוצרך בחול המועד פסח
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החפצים הנצרכים לו לדרך וגם איזה מצות לקח עמו לצידה אם לקח המצות לאכול אך מצה ולא
חמץ זאת לא תדע נפשי ,אך מצות לקח לו עמו לדרך .וכאשר רכב איזה פרסאות החזיקהו הרעבון
בל ישוער ולא אבה לאכול או לטעום כל לחם בלי נטילת ידיים באמרו כל עבירות עשיתי ושום
מצוות איני מקיים מימיי ואם המצווה הלזו נט"י הנני מחזיק מעודי למה ארפה אותה כרגע.
וירכב הלאה כמו פרסה ולא היה בו כוח לרכוב עוד בדרך מפני רענון נפשו ,וירא כה וכה ואין מבוע
מים לנטילת ידיים ויזכור לו כי מן הצד הולכת מסילה אחת למקום פראים שמה יש באר מים
ויואל ללכת שמה .ויאמר הלא ידעתי כי שמה שודדים גזלנים ורוצחי נפש ותהי נפשי להם לטרף
ויך לבבו אותו ויאמר מה לי כה ומה לי כה המוות מרקד עלי אם לא אוכל אמותה הפעם אם אבוא
שמה אמותה בידי הגזלנים .טוב לי ליפול בידי הגזלנים והאכל נפשי בטרם אמות ובלי נט"י לא
אוכל אף אם תצא נפשי .וירכב שמה וימצא על נכון באר בשדה ויטול ידיו וינגבם ויחטף להביא
לחם לפיהו .אם ברך ברכת המוציא אם לא לא אדע ,אולם בלי נט"י לא הביא לחם לפיו .ותיכף
באו צודדי נפשות ויפרשו רשת לפעמיו והמיתוהו .ונעשה רעש גדול ברקיע השמים והגיע עד
לפמליא של מעלה כי איש אחד חרף נפשו למות בעד מצווה דרבנן אשר טרם צאתו שמה ידע כי
בנפשו הוא עושה הדבר הזה ,ומה גם כי קל היה לעבור על כל עבירות ועד כה יקרה עליו מצווה
אחת לתת נפשו למות עליה .ויצא משפטו לאור באור החיים בגן עדן העליון .ומעתה מורי ורבותי
תנו לבבכם אם על מצווה אחת דרבנן נחל העוה"ב על אחת כמה וכמה אם ישמור האדם לקיים כל
מצווה ומצווה של התורה בחוקותיה ופרטותיה עכ"ל (וכ"כ בס' פאר מקדושים דף כ"ז).
( .43מט) .כ' בספר זיכרון טוב דף יו"ד ע"א :מרן הרהצה"ק ר' יצחק מנעסכאיז ז"ל היה פוקד
בשלום הרהצה"ק ר' שלום מבעלז זלה"ה פעם אחת נשמע שחושש בעיניו ושרוצה לעסוק ברפואות
ופקד מרן אליו ע"י אחד שנסע לשם לומר לו בשם מרן שלא ישתדל לרפאות א"ע על עיניו .וידוע
שהיה לזקנותו סגי נהיר .ולאחר זמן סיפר מרן שאחד מהצדיקים שישב בסנהדרין של מעלה
נתעלה למקום עליון מאוד והיה צריך אחר למלאות מקומו .ורצו למעלה שיסתלק הבעלזר וימלא
מקומו בסנהדרי מעלה ,ומחמת שידעתי שהעולם צריך לו לכן פעלתי בתפילתי מוטב שינטלו מאור
עיניו ויהיה כאילו נפטר כדי שיתקיים בעוה"ז .ושמעתי בשם צדיק דורינו ששני הצדיקים הנ"ל
היה להם שייכות בנשמה ע"ש :ועיין בס' שמן הטוב אות נ"ח.
( .44נ) .ושם בדף כ"ג ע"א כתוב על הרה"ק מהר"י מנעסכאיז זי"ע אשר פעמים רבות בשנת תרכ"ז
היה אומר :איני רוצה לומר עוד חידושי תורה הלוואי ויעזור השי"ת שנקיים כל מה שאמרנו עד
עתה והיה פוסק לומר כמה ימים וכו' ואמר שמעתי שאתם רוצים להדפיס דבריי ולכן לא אומר
עוד .וסיפרו לפניו איך שהרהצה"ק ר"ש מבעלז זצוקלה"ה היה אומר שהוא מוכרח לומר חידושי
תורתו ושהעליונים משתוקקים לשמוע דברי תורתו וכיוצא בדברים אלו .וראו שהיו הדברים
נייחים לו ,וחזר לקרות האנשים שהיה אומר בפניהם ולא היה קביעות זמן לזה ,פעמים בלילה
ופעמים באשמורות הבוקר ופעמים שחרית ופעמים לאחר התפילה ופעמים בסעודתו ופעמים אחר
מנחה של ש"ק קודם קבלת שבת ואת הכתבים היה מגיה בידו הק' פעמים רבות ע"ש.
( .45נא) .כ' בשו"ת אמרי דוד בפתיחה אות י"ד ,אחר שהאריך שכל אחד יחזיק בג' עמודים תורה
עבודה וגמ"ח אך בעמוד השייך לו יחזיק ביתר שאת ועוז האב"ד ומורה יחזיק יותר בתורה
והפרוש מהעולם יחזיק בעבודה ותפילה .ושמעתי שהגה"ק וכו' מו"ה יצחקל האמבורגר ז"ל ראה
הבעש"ט כשעשה עניין נורא מאוד בסוכתו ואמר עכ"ז אין דרכו לפני ונשמתו לענינו ונשמתי לעניני
וכו' .ושמעתי בשם הצה"ק מהרי"צ מסטרעטין זי"ע שהשו"ב יעסוק בשו"ב ובסכינו יותר מבאשר

 - 361חסידות וגם אמר בזו הלשון :בין אלף אנשים להיות אצל צדיק ולוקח רק שלו ולא של חבירו.
והצה"ק מהר"ש מבעלז זי"ע ציווה שלא להתאכסן אורחים אצל השו"ב למען יהיה פנוי למעשיו
בשו"ב ,ובעלי בתים העוסקים בענייני עוה"ז עליהם לעסוק יותר בגמ"ח ע"ש :ועיין בהסכמת
אאמו"ר הגאון שליט"א בס' מנחת ישכר מהרב החו"ב ר' ישכר בער נ"י שו"ב בקיעלץ בזה.
( .46נג) .כ' ש"ב הרה"ג סועה"ר וכו' מ' אברהם סג"ל אטינגא מדוקלא בעהמח"ס שם הגדולים
השלישי וש"ס :כ' לי ידידי הרב החריף מו"ה מנחם מאניש מרגליות נ"י מסאקאליווקא ששמע
מאביו המנוח ז"ל מעשה שהיה איש אחד ממקורביו של הה"ק ר"ש מבעלז והיה נקרא בשמו ר'
מתתיהו פאווליווטר ע"ש מקומו כפר פאווילי הסמוך לעיר חאליוב מחזיק הפיסעסיא בכפר הנ"ל.
ויהי היום בא איש אחד והוסיף דמים על הפיסעסיא ושכר את העסק הנ"ל .ונסע הר' מתתיהו
הנ"ל להרה"ק זצ"ל והתנצל לפניו כי נשאר בלא שום עסק ,ושאל אותו הה"ק אם הציעו לפניו
איזה עסק אחר והשיב כי הציעו לפניו לשכור את הכפר נייאטשאט במחוז בראדי – אך האדונית
דורשת בעד העסק יותר משוויו .והשיב לו הה"ק זצ"ל הלא הכפר הנ"ל הוא אחוזת האדונית
מבראדי ואנכי היודע כי זה דרכה אם יבוא הקונה אצלה ויתן לה כרצונה היא מבקשת עוד יותר
מבראשונה ,יוכל היות כי גם אצלך תבקש כעת עוד יותר עכ"ז עצתי אמונה שתשכור את העסק.
וחזר הר' מתתיהו הנ"ל והשיב לו כי באמת אי אפשר בשום אופן ליתן לה אף כפי חפצה כעת ומה
גם אם תדרוש עוד יותר .ואמר לו רבינו הק' זצ"ל :הראיני נא חשבון צדק אשר כפי דעתך יוכל
העסק הזה לעשות פרי לשנה .ועשה לו הר' מתתיהו חשבון מכל מין ומין .ויהי כאשר בא לחשבון
תפוחי אדמה ואמר לו ג"כ כפי חשבונו וידיעתו שתוכל הארץ להוציא .אכן הה"ק השיב לו ע"ז
שזה טעות כי דרך תפוחי האדמה להוסיף אף מאה פעמים ככה על הזריעה שהוציא עליהם .וזה
מפורש ברש"י פ' תולדות בפסקות ויזרע יצחק בשנה ההוא וימצא מאה שערים כתב שם וז"ל
אומד זה למעשרות היה ויש להבין כוונתו באמרו אומד זה למעשרות ,אלא שבאמת קשה לו דמה
מספר הכתוב לרבותא דיצחק מצא מאה שערים הלא זה הוא דרך הטבע לזה מתרץ בלשונו ואמר
אומד זה למעשרות הי' כלומר שהמעשר שנתן יצחק הי' מאה שערים על מה שהוציא לזריעה נמצא
שהארץ הוציאה לו אלף פעמים ככה וזה הוא הרבותא ,אבל מאה שערים הוא באמת דרך הטבע.
נשען על דברי קדשו נסע הר' מתתיהו הנ"ל אל האדונית והיא דרשה ממנו עוד יותר ממה שרצתה
מקודם אך הוא לא סר מדברי הרב זלה"ה ונתן לה ככל משאלותיה .ויהי כאשר גזר הצדיק כן היה
– כי הר"ב הנ"ל תיכף כאשר התחיל לחפור את הת"א הרבה לשכור פועלים ונתן להם שכרם
משלם יותר מאשר שילמו כל השכנים סביבותיו ,והם לאשר לא ידעו סיבת הדבר אמרו יהי' לו
אשר יהי' הוא הראשון ואחר שיגמור את עבודתו אנחנו נמצא פועלים כפי רצוננו .אך הוא היה
עסוק בעבודתו עד שהגיעו ימות החורף והשלג נפל על הארץ ועשה שמה עושר רב.
( .47נד) .עוד כ' לי האברך הנ"ל מעשה שהיה בכפר אחד סמוך לעיר הובניב אשר בא שמה איש
אחד שהיה בחיל הצבא והוסיף דמים על דמי האוראנדא מכפר הנ"ל אשר ישבה שמה אישה
אלמנה עניה ...והאלמנה הנ"ל תבעה את האיש ההוא לפני הרב הגאון מו"ה אלי' הארשווסקי
אבד"ק הובניב אשר הי' אח"כ אבד"ק דראהביטש .אכן השוכר הנ"ל אטם אוזניו משמוע לקול
מור' ולא רצה כלל לבוא לדין והחזיק בהעסק בחוזקה .אמנם במשך הימים אשר גר שמה התחיל
לקרב א"ע ולנסוע לפרקים לכ"ק רבינו הנ"ל מבעלזא ,ואז באתה האלמנה האומללה לפני הגאון
אבד"ק הובניב הנ"ל וביקשה ממנו שיתן לה מכתב להה"ק מבעלזא אשר הוא יצווה על הבע"ד
הקשה שיעמוד עמה לדין .אך מאוד נתווסף לה יגון על יגונה בראותה כי גם שומע אין לה מבית
המלך אף אחר שבאתה לפניו עם מכתב הרה"ג הנ"ל ותבכה לפניו בדמעות שליש עדיין לא עברה
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ודמעתה על לחיה מאין הפוגות על רע ומר גורלה כי גם העצה הזאת ללא הועיל היתה והוסיפה
בדבריה לאמור כי המוכסן החדש מביא כמה דורונות להה"ק מבעלזא וגם כעת הוביל לשם סל
ביצים וקיבלו אותו בסבר פנים יפות באין מכלים דבר להוכיחו על מעשיו הרעים .והנה הגה"צ
מהובניב הנ"ל מרוב צדקתו נכמרו רחמיו על האלמנה האומללה ומרוב שיחו וכעסו כשגגה היוצא
מלפני השליט נזרקו מפיו איזה דברים ואמר להאישה אם כן מה אעשה לך בתי אם בעל דינך
הוביל לשם סל אחד ביצים תוביל אתה ב' סלים ואז גם דבריך יהיו נשמעים .אכן כרגע ניחם הרב
ז"ל על דבריו ויתמרמר מאוד איך מלאו לבו לענות סרה על רב גאון וקדוש מפורסם בישראל .וגם
הקול נשמע בעיר כזה וכזה דיבר הרב על הה"ק מבעלזא .אז לא מצא הרה"ג ז"ל שום עצה רק
לנסוע לבעלזא ולפייס את הה"ק ז"ל ויהי כאשר בא אל בית הה"ק ז"ל וביקש על נפשו כי יסלח לו
על דבריו דיבר נגדו מרוב שיחו וכעסו אך הה"צ זצ"ל דיבר על לבו כי לא יחוש כלל ומורא לא יעלה
על ראשו כי לא יהיה לו שום דבר חס וחלילה .ואמר לו ידוע תדע כי אנכי לא נתתי יד לפושעים
ולא אשא פני איש וחנף לפני לא יבוא אכן ידעתי גם ידעתי כי הצדק עם המוכסן החדש ע"כ
החרשתי .והמעשה שהיה כך היה ,אביו זקנו של זה היה מחזיק האוראנדא בכפר הנ"ל ובא אביו
של הנפטר בעל האלמנה הנ"ל והוסיף דמי שכירתו ולקח העסק לעצמו ,וברבות הימים נשתכח
הדבר לגמרי יען כי האוראנדאר הזקן מחמת עניו ומרודו עזב את מקומו הוא ובני ביתו והלכו
למקום אחר ונתפזרו בעולם הוא וזרעו אחריו .ומד' מצעדי גבר כוננו כי זה המוכסן נכדו של
המוכסן הזקן בא לכאן ועלה בידו לשכור את העסק חזקת אבותיו א"כ מגיע לו בדין ואיך אפשר
להוציא מידו את הגזילה שחזר ובא לידו וליתן את העשוק ליד העושק .וסיים לו יוכל כת"ה
לעשות חקירה ודרישה ע"ז אולי נמצאים עוד היום איזה א"י זקנים שזוכרים זאת המעשה .והה"ג
בשמעו זאת התחיל לחקור ולדרוש עד שמצא איכר אחד ערל זקן מאוד אשר בילדותו נעשה זאת
והוא זכר את כל העניין.
( .48נו) .שמעתי מפי איש אחד .פעם אחת בא איש עני אחד שהיה הולך בבגדים קרועים
ומטולאים אל בית הרה"ק זצ"ל וכאשר דרך על מפתן הבית רץ הק' זצ"ל לקראתו וקיבל אותו
בסבר פנים י פות ונתן לו כיסא שבת ולקח מצלחתו ארנקי מלא דינרין ונתן לו ולא רצה העני ההוא
לקבל ממנו ואמר לו כי רצונו שיתן לו רק נדבה פשוטה כמו שהוא נותן לשאר עניים המחזרים על
הפתחים .ושאל אותו רבינו להגיד לו פשר הדבר ויען העני הנ"ל ויאמר לו :הנה אספר לפני רבינו
כל המקרים והמאורעות שעברו עלי מיום היותי על האדמה עד היום הזה .אנכי נולדתי על ברכי
הורים עניים וד' חנן אותי בכישרון טוב ובחכמה יתירה וכאשר ראו אבותיי כי ברכה בי שלחו
אותי לישיבה גדולה להשתלם עצמי בש"ס ופוסקים .שם ישבתי על פלגי התורה והחוכמה ועליתי
מעלה מעלה ועי"ז מצאתי חן בעיני הראש ישיבה ודבק בי לאהבה .ויהי היום בא גביר אחד אל
הישיבה ויבקש מאת הר"י לבחור איזה בחור חריף עבור בתו הבתולה ובחר הראש ישיבה אותי
ויאמר להגביר הנ"ל כזה ראה וקדש כי אותו ראיתי חריף יותר מכל בני גילו .ולא אחר הגביר
ההוא לעשות הדבר ובא עמי בקשר החיתון ונתן לי מתנה גדולה וגם כסף הרבה והייתי מאושר
וצוהל .כבוא עת החתונה שלח לי מעות הרבה על הלבשה והוצאות הדרך .כאשר באתי אל העיר
אשר חותני גר בה קידמו פני כל ראשי וחכמי העיר כי חותני היה פרנס וראש הקהל שם ואנכי
דרשתי דרוש ארוך וחריף אשר מצא חן בעיני כל השומעים ושמעתי אחר כך שהפליאו מאוד
בשבחי ושמעי הולך בכל הסביבות .אמנם אחר הנישואין הורע מצב חותני ביסרו מעט מעט אופני
מרכבו' כבוד עשרו והתייעץ חותני עם חמותי אדותי מה יהי' התכלית של חתננו ובתנו .ואמר
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אוריד אותו מכסאו ועל מקומו אושיב את חתני ויהי' לו עכ"פ פרנסה .אמר ועשה והושיב אותו על
כיסא הרבנות .חותני ירד מטה מטה עד שנעשה אביון מדוכא ואחרי איזה שנים נאסף והלך
לעולמו מגודל הלחץ זו הדחק וגם חמותי מתה בשנים מועטות ואנכי נשארתי לבדי בערום ובחוסר
כל ורק על פרס הרבנות עיני צופיות .על מקום חותני נתקבל איש אחר לראש הקהל אשר הוא היה
ממשפחת הרב הזקן ויאמר לנקום נקמת הרב הקודם והורידני מעל כיסא הרבנות והוכרחתי
להיות מלמד עם בחורים ,אך כאשר למדתי איתם איזה ירחים קצו התלמידים בלימודי וישלחוני
מאיתם ומגודל ההכרח והלחץ אשר הכביד אכפו עלי גמרתי אומר בדעתי לשוט בארץ ולהתהלך
בה להחזיר על הפתחים .ובראותי את רוע מזלי גמרתי בדעתי לבל אגיד לאיש מי אני רק לילך כמו
עני פשוט וליקח רק פרוטה אחת כמו שנותנים לשאר עניים כי אם אקח נדבה גדולה צרה ויגון
יעמוד לי ממקום אחר .כה סיפר האיש הנ"ל ונפרד מן הרה"ק זצ"ל ויצא מן הבית .בתר דנפיק
אמר הרה"ק זצ"ל בפיו הטהור :אוי ,אז מען איז ניכט קיין בר מזל איז מען טאקי ניכט קיין בר
מזל ,האט דען ניכט בעדארפט איינפאללען דעס יוד אז איך גיב איהם ארנקי עם מעות בוודאי
יהיה לו להצלחה .אודער האט דען מיר ניכט בעדארפט איינפאללען אז איך זאל איהם זאגען נעמט
עס וועט אייך זיין צי הצלחה עכ"ל.
( .49נט) .ושם בסוף הספר בליקוטים כתוב כי הרבנית הצדקת אשתו של הרב הקדוש מהר"צ
הכהן מרימנוב זי"ע באה אליו פעם אחת בקובלנא כי יש לה חולי הראש ב"מ ושאל אותה אם
עסקה ברפואה להחולי הזאת .הסיבה כי יש לה קמעות מאיש צדיק אחד שהיה לימים הללו ,בל
ארצה לגלות שמו ,ואמר השלך לקמעות ותהיה בריא אולם בעזר השם .ואחר כך אמר ז"ל לא אדע
הצורך לקמעות הלא הקב"ה שומע לתפילת הצדיקים בלי קמע .ומהפלא כי גם הרה"ק מר"ש
מבעלז ז"ל מספרים מעמו כי בהיותו בדרך ובא ללון בכפר אחד וכאשר בא על מפתן הבית אזי
נסוג אחור באמרו כי מרגיש בקמעות מהצדיק הנ"ל זלה"ה כי נמצאים שמה.
( .50ס) .כ' בספר טעמי המנהגים דף פ"ד פעם אחת קודם שהתחיל הרב הצה"ק מהר"ש מבעלז
זצוק"ל הברכות לפני התקיעות קנח את פיו הקדוש בידו וראה שיער אחד על ידו מהשפתיים,
וכאשר ראה השיער על ידו אז הניח את השופר מידו וישב על הכיסא שאצלו ופניו חוורו מאוד.
ושאל אותו הרב ר' אייזיק אשר היה מקריא לפניו התקיעות מה זה ועל מה זה ,והראה לו את
השיער שעל ידו .ואמר לו הרב ר' אייזיק אספר לכם סיפור אחד שפעם אחת בא הרב הקדוש מו"ה
נתן אדליר זצ"ל להרב הצדיק הקדוש מהור"ר שמעלקא מניקלשפורג זצוקל"ה וראה שהרה"ק
רר"ש זצוקלה"ה הולך בבית הנה והנה נבוך מאוד וצועק ואומר :טעיתי טעיתי .ושאל אותו
הרה"ק מו"ה נתן אדלער זצ"ל על זה והראה לו שטעה באיזה שם מהשמות הקדושים ביריעה א'
בס"ת שכתב .ואמר לו הרב הק' מו"ה נתן אדליר ז"ל מה זה קול הצעקה ומה אכפת לי' אם תפס
יחנק בגרונו בזה .ואמר לו הרב הצדיק הקדוש מוהר"ר שמעלקא זצוקל"ה החייתני .וכאשר סיפר
הר"ר אייזיק ז"ל להרה"צ הק' זה הסיפור אמר להרהצה"ק מהר"ש מבעלז זי"ע :מה אדמו"ר כך
נבוך בדעתו אם תפס יחנק בגרונו בזה ,והשיב לו הרב הצה"ק ג"כ החייתני ע"ש.
( .51סא) .כ' ש"ב החו"ב מ' יהושע נ"י משעברשין :שמעתי כי כאשר התחיל הרר"ש ז"ל מבעלזא
לנהל את הרבנות היה הרה"צ ר' פייבש ז"ל בק' היבנוב אשר הוא כשני פרסאות מבעלז .והר"פ
היה זקן בא בימים מתלמידי הרבי מלובלין ז"ל ,וכאשר שמע מהרבנות של הרר"ש אמר לאחד
מגדולי אנשי חסידיו שרצונו שיסעו לבעלזא לראות את תואר הר"ש בתוך הצעיף .בל"א איך וויל
עהס זעהין אין דעס שלייער ,ונסעו לבעלזא וכיבד אותם הרר"ש ז"ל שיאכלו אצלו .וישב הרר"ש
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באה הרר"פ את הנעשה חרה לו ולא מצא חן בעיניו ההתנהגות אשר יתנהגו בבית הרר"ש ,וגם
אשר הקלו בכבוד רבו הרר"פ ז"ל בזה אשר היא בעצמה קריבה את הסעודה ולא ע"י משמש
בקודש אבל בראותו כי רבו לא דיבר מאומה לכן החריש גם הוא .ואחר האכילה הלך הרר"ש ז"ל
אל החדר השני אשר ישבו שם הרבנית עם אמו ,ואמרה הרבנית אליו :קח נא מעט בשר מחלקי
ותראה מה טוב טעמו .ולקח הרר"ש את הבשר ואכל וכאשר ראה החסיד של הרר"פ את כל זאת
אז לא יכול עוד להתאפק ואמר לרבו הלא תראו את ההתנהגות של המנהיגים החדשים .ואמר
הרר"פ ז"ל הס ושתוק אל תדבר מאומה ובין תבין את אשר לפניך כי כל מעשיו לשם שמים וכל
הנהגותיו עם הרבנית היא כמו אשר התנהגו אדם וחווה קודם החטא ע"ש.
( .52סב) .שמעתי כי אחר פטירת הרה"צ ר' אורי ז"ל מסטרעליסק היה רב אב"ד בעיר פוטקאמין
אשר היה מגדולי חסידי סטרעליסק ,ואחר פטירת רבו הנ"ל נסע בפעם הראשון להה"צ ר"ש ז"ל
מבעלזא .וכאשר בא לבית הרר"ש ונכנס לקודש פנימה לקבל ברכת שלום וכאשר פתח הדלת ראה
כי הה"צ ר"ש יושב על כסאו וגם הרבנית יושבת בחדרו ולאשר כי אצל רבו הה"צ מסטרעליסק לא
ראה כזאת ,לכן היה הדבר זר מאוד בעיניו וסגר בחזרה הדלת ונסוג לאחור .וכאשר ראה זאת
הה"ת ר"ש אמר להרבנית שתלך לחדרה ואמר למשמשו שיפתח הדלת שיכנסו האורחים הבאים
ופתח הדלת ונכנס הרב מעיר פוטקאמין ואמר הרר"ש למשמשו שיביא שתי כיסאות מחדר השני
לכאן וציווה להרב שישב על כיסא אחד ושאל הרב את הה"צ ר"ש :עבור מי ציווה רבינו להביא
הכיסא השני' ,ואמר הרר"ש ז"ל עבור אליהו הנביא ז"ל .ואמר הרב הנ"ל יש ברצוני לראות אותו
והשיב הרר"ש כי העולם אומרים כי אם אורח הגון בא גם אליהו זכור לטוב ומי שיש לו זכיה
רואה אותו .וכאשר הרגיש הרר"ש ז"ל כי הרב תמה על אשר מצאו יושב עם הרבנית אמר לפניו
מאמר הגמ' (ברכות דף ס"ב ע"א) רב כהנא על גנא תותי פוריא דרב שמעי' דשח ושחק ועשה צרכיו
א"ל דמי פומא דהבא כדלא שריף תבשילא א"ל כהנא הכא את קום פוק דלאו אורח ארעא ,א"ל
תורה הוא וללמוד אני צריך .והנה יש להבין הלא ר"כ נכנס ללמוד אצלו קדושה וטהרה וכאשר
שאל דמי פומא דאבא כדלא שריף תבשילא השיב לו קום פוק ,ולמה לא השיב על אשר יתנהג
בזה .אכן העניין כי יש ב' מדריגות ,א' הוא מדריגה גדולה מאוד היינו צדיק שנזדככו כל איבריו
לשם שמים בלי שום הרגש גשמיות ,אך יען כי יצטרך בזה העולם לעשות איזה מעשה גשמי ישתדל
בכל כוחו להכניס בקרבו מעט עניין גשמי ,ויש מדריגה ב' היינו צדיק שלא נזדככו איבריו כ"כ רק
ישתדל בכל מאמצי כוחו להתנהג בקדושה וטהרה שלא יהנה משום עניין גשמי .ורב היה לו
מדריגה א' והיה קשה לו לעשות פעולה גשמי לזה השתדל בפעולות שונות שיוכל להוציא אל הפועל
עניין גשמי ,אבל כאשר שמע כי רב כהנא יש שם א"ל קום פוק דלאו אורח ארעא פיו כי דרך כל
העולם אינו כן ,רק יש להם גוף מגושם ויצטרכו להתנהג בקדושה וטהרה להתרחק מן הנאות
גשמיות .והשיב לו ר"כ תורה הוא וללמוד אני צריך כי גם אני רוצה ללמוד איך לבוא למדריגה
גדולה כזו .וכאשר שמע הרב מפוטקמין את דברי הה"ק ז"ל אז ראה בעיניו עד כמה גדלו מעשיו
ועוצם קדושתו עד להפליא.
( .53סג) .שמעתי כי פעם אחת היה הרה"צ ר' חיים ה"ש מצאנז ור"ש מקאמינקא ור' שמעון
מיערסלב זי"ע בחג הסוכות אצל הרה"צ ר"ש ז"ל בבעלזא ,והיה דרכם לאכול בחוה"מ בהסוכה
של הרר"ש ז"ל ולפעמים שלחו להרר"ש ז"ל שיתן להם את הפדיונים אשר קיבל על משקה עבורם
ולפעמים בא הרה"ק ר"ש ז"ל פתאום אל סוכתם .ופעם אחת כאשר בא הרר"ש ז"ל אל הסוכה
מצא אותם שפלפלו א"ע בחידוש תורה א' ששמעו מפיו הק' וכל אחד אמר פירוש אחר בכוונת רבם
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נשאל מסיני את את פי' האמיתי .ואמר כל אחד לרבם הרר"ש את פירושו ואמר לכל אחד :כוונתי
כפי פירושך וגם כפי פירושך וגם עוד כוונתי באופנים אחרים .ופעם אחת ביקשו חסידים ואנשי
מעשה מהרה"צ ר"ש מקאמינקא שיאמר לפניהם תורה ששמע מרבו הרר"ש ז"ל והשיב להם כי
אין באפשרות לומר להם כי הרר"ש יצמצם מאוד בדיבורו לומר חלק אחד מאלף מזה אשר הוא
יודע ומבין לומר ואני מבין חלק א' מאלף מזה אשר הוא אומר וחלק א' מאלף מאשר אני מבין אני
אומר ומזה אשר אני אומר תוכלו להבין חלק א' מאלף ,ואם כן הוא הלא לא תוכלו להבין את
עומק כוונת רבינו ז"ל .ואמר הרר"ש מקאמינקא ז"ל הרמז על זה ממה שאמרו דרדקי בבי
מדרשא אך ב' אלף בינה (בש"ס שבת דף ק"ד ע"א) פי' שדי לאדם לומר חלק אחד מאלף מהבינה
אשר הוא מבין.
( .54סד) .שמעתי כי הרב הגאון הצ' ר' צדוק הכהן ז"ל מלובלין בהיותו עוד צעיר לימים כאשר
נצרך לו היתר ממאה רבנים ונסע לגדולי ישראל עבור ההיתר היה אז גם בבעלזא אצל הה"ק ר"ש
ז"ל ,ויען כי באתרא דלא ידעו שרי לי' למימר צורבא מרבנן אנא לזה כאשר בא הרר"צ ז"ל לבית
המדרש וראה הרבה אנשים יושבים ולומדים בעניינים שונים ,זה מסכת זו וזה מסכת זו ,והביט
אל כל אחד באיזה עניין הוא לומד הלך אחר כך איזה פעמים על פני הביהמ"ד אנא ואנא ואמר
פלפול נחמד בהמשך אחד לכל המקומות אשר למדו אז הלומדים שמה והראה נפלאות כי יש
שייכות לכל העניינים שלמדו אז לעניין אחד .ולעת ערב כאשר בא הרה"ק ר"ש ז"ל לבית המדרש
הי' דרכו כי משמו אלימלך סיפר לפניו כל דבר חידוש אשר נתהוו בביהמ"ד ובתוך השיחים סיפר
גם זאת כי היום בא אברך אחד מפולין והוא עילוי גדול והראה נפלאות כזה לצרף ולאחד כל
העניינים שלמדו הלומדים במקומות שונות בפלפול אחד יפה אף נעים ,וציווה הרר"ש לקרות לפניו
את האברך הנ"ל וציווה אותו שיאמר לפניו הפלפול שאמר היום בבית מדרשו ואמר לפניו הפלפול,
ואמר לו הרר"ש כי אישתמיטתי' משנה מפורשת ולפי המשנה נסתר כל פלפולו .וכאשר שמע
הגה"צ ר' צדוק הכהן ז"ל את זאת נחלשה דעתו מעט .וכאשר ראה הרר"ש מבעלזא ז"ל את
חלישת דעתו אמר לו לנחמו שאל יפול לבו בזה כי לא דבר חדש הוא כי אף לגדולי ישראל יקרה
לפעמים טעות והעלמה .וסיפר לו כי בלובלין היה איש אחד אשר התנהג לקנות הרבה מסרקות,
ובכל יום ועש"ק כאשר הלך לבית המרחץ לקח עמו המסרקות ונתן לכל או"ח מסרק לסרוק
ראשו .וכששמע הה"ק הרבי מלובלין את המעשה והנהגת האיש הנ"ל שיבחו מאוד ואמר הלוואי
יהיהי חלקי עמו במצווה הגדולה הזאת .וכאשר סיפרו את דברי הרבי לפני הרב אב"ד דלובלין
ה"ה הגאון ראש הברזל ר' עזריאל הלוי הורוויץ זצ"ל ,אשר היה מתנגד גדול על הרבי זצ"ל ,אמר
כי מגמרא מפורשת מוכח דאין זאת מצווה כי איתא (במנחות דמ"ג ע"ב) ובשעה שנכנס דוד לבית
המרחץ וראה עצמו עומד ערום אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצווה כיוון שנזכר במילה שבבשרו
נתיישבה דעתו ,ואם איתא שדבר זה הוא מצווה גדולה כל כך כמו ששיבח הרבי א"כ הו' לו
לדהמע"ה עצה להביא עמו מסרקות לבית המרחץ ולהשאילם והי' לו בזה מצוות הרבה .וכאשר
בא הדבר לפני הרבי הק' מלובלין ז"ל אמר כי נשמט מהרב האב"ד משנה מפורשת (סנהדרין דכ"ב
ע"א) אין רואין אותו כשהוא מסתפר ולא כשהוא ערום ולא כשהוא בבית המרחץ שנאמר שום
תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך ,וא"כ לא הי' ביכולת דוד מלך ישראל לקיים בבית המרחץ
מצווה זו והבן עכ"ל .ובספרי שמן הטוב דף נ' ע"ב הבאתי זאת הקושיה מש"ס מנחות הנ"ל על
דברי הרבי מלובלין ז"ל בשם זקיני הגאון הקדוש מופת הדור מ' דובעריש היילפרין זצ"ל ראב"ד
ומגיד משריס בק' מלובלין שהיה מגדולי המתנגדים על הרבי הק' מלובלין .והתירוץ ממשנה הנ"ל
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גילערנטר אבד"ק קוטב כ' לי זאת בשם זקיני הגה"ק רר"ש מנ"ש זי"ע.
( .55סה) .סיפר לי כבוד אאמו"ר הגאון המובהק מ' צבי יחזקאל שליט"א אבד"ק פלונסק כי
הרה"ק ר' יהושעלי מאוסטראווי זצ"ל היה שתי פעמים בחצרות קודש הגה"ק מהר"ש מבעלזא
זצ"ל .בפעם הראשון מצא שם את הרה"ק ר"ש קאמינקער ז"ל וביושבו אצלו בש"ק בסעודות
השולחן של הה"ק מהר"ש מבעלז ציערו הרר"ש מקאמינקא כמה פעמים בדברים בוטים מפני
ההתנגדות שהיתה מהרה"ק ר"נ מראפשיץ על אביו הה"ק רש"ל מלענטשנא ז"ל ,והרר"י שתק
ולא ענה .ותו"מ אחר השבת נחלה הרר"ש מקאמינקא מאוד במחלת הפאראלים ל"ע ונכנסו
פנימה להה"ק מהר"ש מבעלזא ואמר שנענש על שציער את הרה"צ ר' יהושעלי והוא לטותא דרבנן
דלית בי' אסותא .עכ"ז ציווה ביום השני לשבוע להביאו עם מיטתו לביהמ"ד וציווה שיקראו אותו
לעלות לתורה והוא שכב במיטתו ולא היה יכול לזוז ממקומו .וקרב אליו הה"ק מהר"ש מבעלזא
ואמר אליו :קאמינקער רב איר האט דאך ליעב דיא תורה גייט אין מאכט אברכה איבער דער
תורה .וכסיימו הדברים האלה הלכה החולשות מאתו מכל וכל וקם ממיטתו והלך אל הס"ת וברך
כחוק.
( .56סו) .בפעם השני בהיותו בבעלזא אמר הה"ק מבעלז בסעודת ש"ק בפ' ראה דברי הפסוק (י"ב
ל"א) כי גם את בניהם וכו' ישרפו באם וכו' וברש"י גם לרבות את אבותיהם וכו' .אמר ר"ע אני
ראיתי כנעני שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו ,וקשה לכאורה למה צריכין לעדותו על ר' עקיבא הלא
מפורש מפסוק גם את וכו' ,ותירץ דר"ע אמר אני ראיתי זאת בעצמי עכד"ק .וכשהלכו מהשולחן
לאכסניא אמר אחד מאנשיו של הה"ק ר' יהושעלי מאוסטראווי שבאו עמו לבעלז לרבו ר"י ז"ל:
אני הייתי נותן משקה יין באם אחד יאמר לי הכוונה של התורה שאמר הה"ק מבעלזא .ואמר רבו
הה"ק ר' יהושעלי :עשה כדבריך ולך הבא יין ואני אומר לך כי כל החידוש של הה"ק מבעלז היה
שגם הוא ראה עתה כזאת שבן הרג את אביו ומזה יצמח טובה וישועה לאיזה איש ישראל .וכן הוה
כי אחר ש"ק בא אחד בבשורה לבעלזא להה"ק כי בדבר המשפט הקשה שהיה לו עם אדון אחד
והעמידו שני סניגורים (אדוואקאטין) אב ובן ,היינו האדון העמיד במקומו את הבן והמשפט היה
בסכנה גדולה עבור היהודי ,ולפני איזה שבועות מקודם היה היהודי עם הבקשה אצל הה"ק
מבעלזא והרב הק' נתן לו ברכתו .והנה עתה בשבת קודש בעת יושבו בסעודה והנה הסניגור הבן
משך בקצה רובה והרג את אביו הסניגור של האדון ועי"ז זכה היהודי במשפטו ,ולזה כיוון הה"ק
ז"ל בחידושי תורה שלו והבין .ע"כ שמעתי מאאמו"ר שליט"א.
( .57סז) .כ' מחו' יד"נ גאון ישראל שליט"א אבד"ק בוקארעשט :בעת אשר זוגתו הרבנית הצדיקה
מרת מלכה ע"ה של"ח ועברו איזה עידנים והתמרמר מאוד בבכי' עצומה ושאל אותו הרה"ק
מקאמינקא ז"ל תלמידו מה חדש היום פתאום שנתעורר ככה והשיב לו בזו הלשון :אני אומר
להקב"ה רבש"ע אתה ידעת כי אם היה בכוחי להקים את מחברתי מעל הארץ ולהחיותה לא היה
שום דבר קשה לפני ושום טרחה שבעולם ושום עבודה רבה ושום הוצאה ,כל מה שהיה באפשרי
שאעשה לא הייתי מעציר מלעשות להקים אותה מעפרה ולהעמידה על מצבה ,רק המניעה היא כי
לא היה ביכולתי אבל מצדי לא יבצר .אבל אתה כביכול שקראת אותך בשם בעל לכנס"י "בועליך
עושיך" ואותנו קראת בשם אשת נעורים ואשת נעורים שלך שוכבת לעפרה ואתה הלא יש בכוחך
להקי מה ואין מפציר ואין מונע לאמור מבלתי יכולת ואיך תתאפק מלהקימה ומשיב לי השי"ת:
אם הייתי אנכי מושלם ברצוני [הנקרא בל"א צופרידען] ממחברתי הכנס"י כמו שהיית אתה
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על השובה זו שכביכול משיב לי עכתד"ק.
( .58סט) .כתוב בס' דברי שלום דף כ"א ע"ב שמעתי ממגידי אמת ששמעו מהדיין המצוין הר'
העניך מבעלז שסיפר שהיה בעת פטירתו של הה"ק ז"ל שחצי שעה קודם הסתלקותו אמר הפסוק
ה' עשקה לי ערבני ואמר שבאשר היגד שנגזר על נשמתי שתרד לעולם הזה אמרתי לא בעינא כי
יראתי חס וחלילה פן אכשל בעולם הזה .הראוני מהשמים מתן שכרן של המצוות שאסגל בעוה"ז
אפ"ה אמרתי איני חפץ לא הן ולא שכרן .הראני מהשמים כמה אלפים נשמות העסוקות דאזלין
ערטילאין ועומדין ומצפין על ביאת נשמתי לעוה"ז כדי לתקנם בביתי לעוה"ז ,אעפי"כ אמרתי לא
בעינא כי יראתי לנפשי שלא יהיה הקלקול יותר מהתיקון עד אשר השי"ת בעצמו ובכבודו היה לי
ערב בדבר זה שאכנס לעוה"ז בשלום ואצא מזה העולם בשלום .ופירש אז זה הפסוק הנ"ל (ישעיה
ל"ח ,י"ד) ה' עשקה פירש עבור הנשמות העשוקות דאזלין נע ונד בלי תיקון כביכול לי ערבני היית
לי ערב בזה ע"כ תקיים את הערבות שלך ונח נפשי' בסיום דבורים האלו זי"ע ועכי"א ע"ש :ועיין
בספר עשר צחצחות דף מ"ד ע"ב אשר הה"ק ר"ש מקאמינקא בבואו אחר פטירת רבו מראפשיטן
להגה"ק ר"ש מבעלזא אמר פעם אחת להה"ק מבעלז שיגלה לו יחוד שמו ית' אשר הכין לו ליחד
בפטירה וגילה לו הסוד ע"ש.
( .59ע) .כ' ש"ב הרב הגאון מ' פנחס הלוי הורוויץ שליט א' אבד"ק קאשיב סיפר הרה"צ מ' אלטר
שליט"א אבד"ק בארהאמעט ששמע בעצמו מפי הרב החסיד חו"פ המפורסם הגביר הר' יוסל שיף
זצ"ל מטארנא שבשנת תרט"ז כאשר נחלה הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע בימי אלול ציווה הרה"ק
מבעלזא זי"ע שישלח ע"ג גם למרן מצאנז ,והיה שם סוחר אחד שהיה קונה תמיד סחורות אצל
הר"ר יוסל הנ"ל ושלח הסוחר ט"ג לטארנא שהיה יודע שהרב ר' יוסל יסע על ר"ה לצאנז כדרכו
תמיד וכן היה .וכאשר בא ער"ה בבוקר לצאנז אמר תיכף למרן הק' ר"ח זי"ע ולא השיב לו
מאומה .ואחר כך בעת הסעודה של ער"ה הזכיר עוד הפעם וג"כ לא השיב לו מאומה וכן היה פעם
שלישית ,ותמה מאוד הרב ר' יוסל ז"ל שרבינו מצאנז לא שת על לבו ח"ו מדבר הגדול הזה שרבינו
מבעלזא זי"ע צריך לרפואה אולם אחר כך סיפר לו רבינו מצאנז זי"ע מעשה אחת ונתיישב לו
התמוה הנ"ל וכן סיפר לו .היות שרבינו הר"ר אלימלך זי"ע מליזענסק היה לו מדרגה עוד בהיותו
מסתופף בצל הקודש הר"ר בער זי"ע שבכל לילה הראשונה מן ר"ה נגלה אליו אליהו הנביא זכור
לטוב וגילה לו מה הנשמע בשמים ובליל ר"ה שנת תקל"ג ג"כ היה כך וגילה אלינו אליהו הנביא
ואמר לו שעל שלשה תפילות של גדולי הצדיקים עומד היום העולם .וחשב לו אחד הוא תפילת
עצמו היינו תפילת הרבי ר' אלימלך זי"ע והשני תפילת אחיו רבינו הר"ר זושא זי"ע והשלישית עוד
על תפילת צדיק אחד [הרה"צ הנ"ל אמר שהרב ר' יוסל שיף חשב גם שמו של הצדיק השלישי רק
שהוא שכח כעת ואין בזכרונו] .והיה תמוה גדולה בעיני הר"ר אלימלך זי"ע על מה שלא חשב לו
תפילת רבו המובהק הר"ר בער זי"ע ,רק אח"כ נתיישב לו התמוה יען כי בשנה זו בי"ט כסלו עלתה
נשמת רבו הרר"ב זי"ע השמימה .כן סיפר מרן מצאנז זי"ע להר"ר יוסל שיף ,וממילא נתיישב לו
התמוה שלו גם כן כי עוד ביום כ"ז אלול עלתה נשמת רבינו מבעלזא זי"ע השמימה ולכן בעת
שהזכיר אותו לפניו היינו בער"ה כבר היה אחר פטירתו עכ"ל.
( .60עא) .וכ' בספר עטרת זקנים דף כ"ד שמעתי שהרה"צ מדזיקוב סיפר מעשה זו בכל שנה
שהה"ק מבעלזא סיפר להה"ק מקאמינקא הסיבה שהי' מה שהרה"ק רבי ר' אלימלך נ"ע נסע
מקודם להרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע ואמר שפעם אחת באו אצלו הג' אבות הק'
ושאל אותם אודות השנה ואמרו לו שבשנה זו נתקבלו התפילות עצהיו"ט מה שלא היה מכמה
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ולולא ד' עמודי העולם לא היה יכול ח"ו להתקיים העולם .ושאלם מי היו ואמרו לו שהאחד מהם
היה הרבי ר' שמעלקא ז"ל ונסע אצלו ובפתחו הדלת אצל הרר"ש ר' רץ לקראתו ואמר לו בזו
הלשון :ושלשה יתירים מי היו עכ"ל ,והגאון מ' שלום מרדכי הכהן שליט"א אבד"ק ברעזאן כ' לי
בזו הלשון :שמעתי מצדיק זקן כי פעם אחת באו בר"ה קודם התקיעות אליהו הנביא ועוד זקן
אחד לפני הר"ר אלימלך וסיפרו לו כי היה קטרוג גדול כמעט היה העולם עומד ליחרב במהומות
וכו' אבל שני אנשים שבדור סמכו העולם שלא יפול .ושאל הה"ק מי הזקן והשיב אליהו הוא הוא
אברהם אבינו ,ושאל מי הם ב' האנשים שסמכו העולם והשיב כי א' הוא הרבי ר' שמעלקא מנ"ש
ושאל מי השני והשיב כי אין כדאי להודיעך גם זאת .ואחר ר"ה נסע הר"ר אלימלך צנ"ש ליתן
תש"ח להג' ר"ש ובפתחו הדלת ענה הגר"ש שלום עליכם הלא ידעת כי לולא אני ואתה היה העולם
כמעט עומד ליפול .ונודע לו כי הוא השני עכ"ל.
( .61עב) .כ' ש"ב יד"נ הרב הגאון מ' זאב דוד הכהן שליט"א דיכטוואלד אבד"ק גארשקוב :שמעתי
מפי איש נאמן מאוד שסיפר ,היות ידוע כי להגה"ק מבעלזא באו גם אוה"ע לישועה אצלו כי היה
מפורסם גם אצליהם לבעל מופת ,והנה פעם אחת בא אליו אדון אחד ערל עם בן יקיר לו אשר היה
מבולבל ומשוגע ר"ל ואמר לו הרה"ק שיסע ללעמבורג וישאל למשכנו של כומר אחד ששמו כך וכך
ומידו יהיה לו רפואה .ונסע תיכף ללעמבורג ויתחיל לחקור ולדרוש אשר שם הכומר הזה ומתחלה
לא ידע שום איש מן הכומר הזה ,אך אחר כך נודע לו כי מחוץ לעיר בנמצא כומר ששמו כן .והלך
אליו ויספר לו סיבת בואו והכומר התפלא מאוד בתרי תמיהי מאין יודע ממנו הרב מבעלזא ועוד
מאין יבוא עזרו של העלם על ידו .אך כאשר הלך אליו האדון אחת ושתים ציווה עליו שיבוא אליו
עם בנו למחר בבוקר ,והנה בבוקר השכם כאשר הכומר הלך בחצרו אנה ואנה ובפיו מקטרתו
הארוך מן פיו עד רגליו בא האדון עם בנו לנגדו ,והנער רץ בבהלה ובחיפזון להכומר וחטף ממנו
מקטרתו הארוך והתחיל להכותו הכה ופצוע בלי הפוגות .והאדון עמד נבהל ומשתומם ולא ידע מה
לעשות והנער הכה והכה עד שכל השיגעון נהפך על הכומר .והעלם הלז נעשה בריא כאחד האדם
ונסע האדון אח"כ לבעלזא להחזיק טובה להה"ק ושאלו ע"ז ,ואמר לו הרב אשר להכומר הזה
היתה לו פילגש ומתה ונעשה דיבוק רח"ל כי היתה מומרת (כן נ"ל שסיפר) ונתדבקה בהעלם הלז.
ואמר הה"ק מפני מה תענה את זה ,השיבה והדבקה בהכומר כמו בחיי' והי' כן.
( .62עג) .שוב פעם אחת בא אל הה"ק ז"ל שלאבליץ א' חולה בכל גופו ואבריו ר"ל אשר היה שוכב
בלי תנועה ולא היה יכול לזוז בשום אבר ודרכו של הה"ק היתה שכאשר בא אליו בר ישראל
במיחוש על איזה אבר העביר ידו הקדושה על מקום המיחוש ותשמש בו עד שנתרפא אך על ערל
לא רצה ליגע בידו הק' ואמר למשמשו ר"א שיקח מטפחתו ויעביר על כל גופו וידיו ורגליו של
החולה וכן עשה ,ואמר החולה שהרגיש שיצא מן כל גופו כמו רוח דרך רגליו לחוץ ואחר כך אמר
לו הה"ק ז"ל שינסה עצמו לישב ,וישב .ואחר כך אמר שינסה עצמו לירד מהעגלה ולילך סביב
העגלה ועשה כן .ושוב אמר הה"ק אשר המותר יהיה לו הרפואה בביתו באופן אשר יבטיח לו
שיהיה טוב לישראל וכן הבטיח לו ובמשך ט"ו שנה אחר כך .היה אצל הה"ק ז"ל איש אחד עם
חתן קודם חתונתו לקבל ברכתו והיה בבעלז ש"ק ואחר השבת היה קודם הנישואין וההכנה רבה
בביתו ,אבל הה"ק עיכס ברכת פרידתם עד יום ג' עד שבא אליו האיש עם החתן הטענה למה יעכב
אותם הלא רגע ליום יחשב להם כי צריכים להכין א"ע להחתונה ,ובזה השבת הבא צריך לקרות
החתן לתורה .והשיב הה"ק ז"ל רציתי לעכב אתכם אבל אם תרצו סעו לדרכיכם לשלום וכן עשו.
ובדרך נסיעתם בלילה ביער גדול והנה נעשה רוח גדול וחזק כי היה אז בחודש שבט וביער היה בור
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השלג היה עמוק מאוד ,והצדיקו את הצדיק מעיקרא שרצה לעכב אותם מנסיעתם אך מה דהוה
הוה ומכאן ולהלאה חושבנא .ויצעקו אל ה' מתוך הבור ופתאום בא אליהם אותו השלאכציץ הנ"ל
עם קרוביו ורעיו בעגלות וסוסים וימשכו אותם מן הבור ויביאם הביתה ויחממם ,וסיפר להם כי
הרה"ק מבעלזא הקיץ אותו לקיים הבטחתו מאז להיות טוב לישראל והגם כי מתחילה לא שמע
לו אך לא הניחו לישן וראה אותו עומד אצלו ועי"ז מיהר לרווחתם ולישועתם.
( .63עד) .עוד מעשה שהיה שבעיר אוהל במדינת הגר היה איש בחור בן שלושים שנה גביר גדול
מאוד והיה מהולכי קדימה הדייטשין והיה חושק לישא בת אדון ערל א' יפ"ת .ובא להרב דמתא
שיתיר לו לישא הערלית והיה קשה מאוד להרב להבינהו עניין יהרג ואל יעבור בעריות כי הדייטש
לא היה מבין את זאת ,והוא באחת כי אם לא ישאנה ימות .ואמר לו הרב ששאלה גדולה וקשה
הוא השאלה הזאת לכן יסע להרב מבעלז ויציע לפניו שאלתו .האיש לא הבין כי הרב רק לדחותו
מעליו כוונתו ונסע לבעלז וסיפר לפני הה"ק כל העניין וכי אם לא ישא הערלית הזאת ימות וכי
הרב מאוהל שלח אותו אליו כי הוא שאלה גדולה .והרה"ק ז"ל היה תפוש במחשבותיו הקדושים
איזה זמן ואמר לו הלוא בת האדון אינה יפ"ת ,אדרבה היא מכוערת מאוד אך בעירך אוהל יש
שמה בת המלמד פלוני והיא יפ"ת מאוד שאין דוגמתה ,והגם שאין לה כסף אך למה לך כסף הלוא
אתה בל"ז עשיר גדול והיא מיוחסת ויפ"ת .אך הבחור השיב ואמר מה שכבודו אומר לי שבת
האדון היא מכוערת אינו כן כי הלא הייתי טרם נסיעתי אצלה וא"ל הה"ק ז"ל נסע לביתך ותראה
האמת וכן עשה .ותיכף בבואו לביתו הלך אל בת האדון וראה שהיא מגונה ומאוסה מאוד עד שלא
היה יכול להביט עליה ואחר כך הלך לביתו ושלח אחרי המלמד ובתו וראה שהיא יפ"ת נפלאה
ודיבר עם המלמד אודות התחתנות ,ואמר לו המלמד הלוא אין לי כסף ואמר הבחור כי כסף לא
נחשב אצלו למאומה אדרבה הוא יתן כסף ככל הצורך להוצאות לנישואין .אז אמר המלמד אשר
בתו רצונה בבעל שיתנהג בדת יהודיה בכל הפרטים והסכים גם על כל זה ,ועשו תנאים ונשואין
כדתוה"ק .אחר הנישואין סיפר לאשתו כל המאורע ואמרה לו שנחוץ לנסוע יחד להה"ק מבעלזא
וכן עשו .ובאו לפני הה"ק ז"ל ונתן לו תודה על עצתו הק' וא"ל הה"ק תנו גם אתם תודה להרב
מאוהל אשר נתן לפני עסק טוב שהוכרחתי ליטול היופי והחן כולה מבת האדון וליתן על האישה
הזאת היא אשתך .וברכם בהצלחה ובבנים וב"ב ובאריכות ימים וכט"ס.
( .64עה) .פעם אחת בא לבעלזא איש עם חלב וחמאה למכור והיה מתנגד ואיש קשה ובאה הרבנית
לקנות אצלו ואמר בשחוק שהרבנית צריכה ליתן איזה גדול יותר כיוון שיש להם מעות בניקל,
וסיפרה זאת לבעלה הק' ותיכף לא היה יכול האיש הנ"ל לזוז בידיו וברגליו ר"ל ובאו עמו להה"ק
לפייסו וציווה לו למשחו בחמאה ונתרפא .ומני אז והלאה נתקרב אל החסידי' ובעברם דרך ביתו
בכפר אכלו ושתו אצלו וידע לקיים דברי חז"ל והוי זהיר בגחלתן יכו'.
( .65עו) .להה"ק מבעלזא היה לו אח גדול ממנו בשנים והיה רב אב"ד ורצתה נפש אמו של הה"ק
מבעלזא כי בנה הה"ק יתרצה עמו פנים כי הוא הבכור ,אך מתחילה היה קשה לו להה"ק מבעלז
לקיים זאת עבור כי אחיו היה מתנגד .אך כאשר אמו אמרה לו בכיבוד נסע אליו ודיבר עמו הרבה
בנגלה ואחר כך כאשר התחיל לדבר עמו בתורה ע"ד הנסתר שאל הה"ק מבעלזא לאחיו איזו
מאמר בזוה"ק ואמר לו .ואחר כך שאל להה"ק מבעלזא האיך הוא לומד בכוונת הזוה"ק הזה
וכאשר התחיל לומר נתעלף אחיו הרב ובקושי הקיצו אותו ואמר שהמשיך בקדושתו את הרשב"י
זי"ע ,וסיים הה"ק מבעלזא :כך צריכים ללמוד זוה"ק.
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רבו בהתנצלותו שצריך לעשות נשואין לזרעו ואין בידו לפורטה וציווה לו לנסוע ליאס ושם יש
אחד בשמו ר' משה גביר ועשיר והוא יתן לו על הוצאות נשואי בניו ,ואמר לו שירא לעבור הגבול
בלי תעודה ובלי מעות ונתן לו רייניש כסף ואמר לו נסע ואל תירא .ועל הגבול סבר הפקיד שהוא
מארץ רומיניא אך גנב א"ע לכאן ושלחו חזרה לראמיניא ובא ליאס והלך להגביר ר' משה וכאשר
ראה אותו רץ הגביר לנגדו בשמחה רבה ונתן לו שלום בסבר פנים יפות והאכילו והשקהו איזו
ימים ואחר כך אמר לו כל מחסורך בהנשואין עלי והוא עשה חשבון כמה צריך לו ונתן לו .ושאל
את הג"ר משה במה מצא כל כך חן וחסד לפניו להעניקהו בכל מחסורו והשיב לו שהוא הסתופף
כל ימיו בצ"ק זקינו מסטרעליסק זי"ע ובירכו 0בזש"ק כי היה צריך לזה והיה לו בת והשיא אותה
אך אחר הנשואין נחליתה שא"י לטהר ר"ל ,ונסע בעלה ממנה וגודל צעקת מרירותה אין לשער .עד
שפעם אחת הלך בליל ש"ק מן התפילה ושמע מבחוץ קול צעקת בתו ובבואו הביתה וישב לאכול
סעודת ש"ק נרדם וראה בחלומו את רבו הקדוש מסטרעליסק ורץ אליו לעזרה והשיבו כי אינו
בעוה"ז אך תלמידו הה"ק מבעלזא יוכל להושיעהו והראה לו באצבע על הה"ק מבעלז .וע"כ ביקש
עזרה מהה"ק מבעלזא ואמר לו הה"ק מבעלזא הא לך [הראה לו באצבע] נכד הה"ק מסטרעליסק
שצריך להשיא את בניו תן לו כדי סיפוקו והושע ,וכן הבטיח .ותיכף היה לבתו רפואה וישועה וע"כ
היה מכירו לאותו הנכד הו"מ בבואו לפניו כי הוא הוא אשר הה"ק מבעלזא הראה עליו באצבעו.
ונסע עמו הגביר לבעלזא ועיין לקמן אות קכ"ה.
( .67עט) .הה"ק מבעלזא זי"ע שאב מעיינו חכמתו אצל המגיד הק' מסקאהל זי"ע בע"ס דברת
שלמה אשר כתב עליו הה"ק רמ"ל מסאסיב זי"ע שהיה עייל בלא בר אצל המגיד הגדול זי"ע ואחר
כך נסע לסטרעליסק עפ"י סיבה כי היה בדרך מסעו אצל אחד ממכיריו .ובא הבעה"ב לחדרו וא"ל
שיש לו עסק גדול שצריך לנסוע לרבו הק' השרף לסטרעליסק וצריך מליץ עבורו ע"כ יבקש מהה"ק
מבעלז שיסע עמו .וחשב הה"ק בלבו מאי האי דקמן הלא מוכרח להיות שצריך אני לנסוע
לסטרעליסק כי מאין יש לו העזה כ"כ לבוא אלי שאני אסע עמו .ועי"ז הבטיח לו .וחבש הבעה"ב
הלז את סוסיו בעגלתו ואחר איזו שעות בא עוד הפעם לחדרו של הה"ק מבעלז זי"ע ואמר :הלא
אין הזמן גרמא שאסע אנכי ,יסע נא כ"ק בעצמו וידבר עבורי לטוב .וכיוון שסוף סוף כבר הסכים
לנסוע עם האיש נסע עתה בעצמו .וכאשר בא לסטרעליסק עמד הה"ק בתפילתו והיה שקל' וערי'
במוחו הק' של הרב מבעלזא אם הוא רבו ואסור להתפלל אחורי רבו ולבסוף מצדד אצדודי .ואחר
התפילה אמר הה"ק מסטרעליסק זי"ע בפני קהל ועדה מה זאת להטרידני בתפילתי בשקו"ט אם
אני רבו ואם מותר להתפלל אחורי רבו ולבסוף היה איצדד איצדודי ,ושום איש לא ידע אל מי
ירמזון הדברים האלה רק הוה הה"ק מבעלז ושוב קיבל אותו לרב עכ"ל.
( .68פ) .וכ' בס' הלולא דרבי דף ט"ז ע"א :שמעתי מאיש אמונים בשם הה"ג ר' נתן אבד"ק
טשארטקוב מבעלזא בעת שנתעכב בביתו עם כל מחנות קדשו בנסעם מן חתונה עפ"י סבה ,ואמר
לו אם דהיה אצל כמה צדיקים בעלי רוה"ק אבל רוה"ק לאמתתו ראה בסטרעליסק עכתד"ק.
ועובדה ידענא שספר לי השו"ב דק' שבהיותו שו"ב באמאניסטרישן ונסע על ש"ק לקאסיב
לבעהמ"ח אהבת שלום ושם הראה סכינו להממונה של השו"ב ר' הענדיל ז"ל אשר אמר עליו
רביה"ק ז"ל מקאסיב דזה נרמז בש"ע דלא נעשה מומחה לשחיטה עד שיהיה תרנגול עמהם.
ובבואו בחזרה לביתו ומצא שם הה"ק מסטירעליסק ז"ל והראה לו גם כן את סכינו וראה אותו
מצד הב' הקהה ואמר לו הסכין הזה כבר היה ביד ר' הענדיל ז"ל .ועוד שמעתי מעשה כעין זו
דסיפר הרה"ח ר"מ סופר מברעזאן ז"ל דבא פעם אחת קודם פסח לשם ותיקן את הרחיים לצורך
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האיש והשיבו לו הוא ירא ד' ר"מ ורקק ואמר כל הפסולת מביאין לסטרעליסק ואחר כך ניער כנף
בגדו ואמר די בזה וכו' ע"ש.
( .69פא) .כ' בס' ויקהל שלמה דף ע"ז ע"ב פעם אחת שמע הרה"ק ר"ש מבעלזא הרמת קול מילדי
נכדיו ואמר ששומע קול סרכא ובדקו הדבר ונתוודע אשר דרכו של הנער היה לילך לאיזה שכן
שהיה מוכר בשר ואכל בשם בשר סרכא ע"ש.
( .70פד) .כ' אלי יד"נ הרב הגאון מ' שבתי ליפשיטץ שליט"א אבד"ק יולניצא שמעתי כמה פעמים
מכ"ק אבי סבא קדישא שקודם חתונתו הלך ברגליו עם אחוזת מרעהו על יו"ט של עצרת לבעלז
אל כבוד הרה"ק שר שלום זלה"ה ,ובערב יו"ט הלכו אצלו לקבל שלום ואז היה הרה"ק ז"ל סגי
נהור .ואחר יו"ט באסרו חג קודם תפילת שחרית קידם עצמו רעהו והלך אל הרה"ק ז"ל לקבל
פרידת שלום ונתן הקוויטל והיה המנהג שהגבאי ר' אלימלך קרא את הקוויטליך לפני הרה"ק ז"ל
והרה"ק היה משיב על כל דבר שהיה כתוב בהקו ויטיל .אבל מי שהיה בא לקבל פרידת שלום אחר
התפילה לא היה עוד הגבאי קורא אז הקוויטליך רק לקח את כל הקוויטליך במפה אחת ואמר
לכל אחד שהרב יקרא את הקוויטליך לעת הכושרות .והרב ז"ל נתן לכל אחד ואחד ידו בפרידת
שלום ואחרי הצהריים בא א"א זלה"ה ג"כ לקבל פרידת שלום והגבאי לקח מאתו את הקוויטיל
ונתן לתוך המפה .ענה הרה"ק ז"ל ואמר מן הבחור הזה זאלסט דיא יאה ליינען דאס קוויטיל כי
רעהו החבר וומט זיך מיט איהם רייצען אז זיין קוויטיל האבע איך יאר געליינט אין עהמם קווטיל
האבע איך נישם געליינט .כה שמעתי ב"פ מאבי ז"ל איש אמת ,והוא פלא גדול שהרי בעיו"ט לא
שאל אותם כלל מאין אתם ומאין ידע שיש לו חבר והוא מופת גדול ורוה"ק ממש זי"ע.
( .71פו) .כ' בס' סדר הדורות הח' פרק יו"ד :הרה"ק מ' שלום ז"ל האבד"ק בעלזא הוא הגאון
הגדול מופת הדור וציסו"ע והיה מסתופף בצ"ק הרב מו"ה שלמה לוצקר ז"ל מ"מ דק' סקאהל
שהיה משמש לפני ולפנים בהיכל קודש הקדשים רבינו דובער ז"ל המגיד הגדול ממעזריטש וממנו
למד כל עיקריה ושרשיה והתנהגות בעבודה ומהם לא נטה ימין או שמאל מפני שכל התנהגותו של
הרב מ' שלמה זל"ה מוחזק שהם התנהגות של המגיד הק' ממעזריטש כי הרר"ש היה בן בית של
האשל הגדול רבינו דובער והוא היה מתחקה על כל שרשיו על דבר קטן וגדול כמפורסם.
( .72פז) .הה"ק מבעלזא ז"ל עוד בימי חורפו הרימהו למעלה למעלה הרה"ק מהרי"י מלובלין ז"ל
רבו המובהק וכו' וכן פעם אחת היה אצל הגאון הקדוש מ' אברהם יהושע העשיל מאפטא ז"ל
וכבדהו בסעודה השלישית בש"ק לברך ברכת הזימון והיה הדבר לפלא כי הה"ק מאפטא לא כיבד
לשום איש בברכת הזימון של הסעודה השלישית רק היה מברך מעצמו .ואז אמר הרה"ק לבנו
הרב המפורסם מו' יצחק מאיר ז"ל הדע בני כי בסעודה הייתי דורש דרוש עמוק בשעשועין
דאורייתא ולא היה אחד במסיבה ההוא אשר היה יודע עומק הדברים אף כי כולם גדולי ישראל
מופלגים בתורה ויראה ,ורק האברך ההוא בימי חורפו השיג עומק הדברים בחידושין אלו.
( .73פח) .ושמעתי בשם רב גדול וקדוש המקובל שהיה אומר על הקדוש מבעלזא ז"ל כי נשמתו
היתה משורש קין שהקליפות מתפחדים ממנו מאוד כנזכר בכתבי האר"י ז"ל ובמשנת חסידים
מסכת היחודים פרק ט' משנה ה' כי אנשים מסוגלים לגרש הקליפות הם אותם שיש להם כח זה
כגון אותם שנשמתם משורש קין שהקליפות מתפחדים מהם מאוד.
( .74פט) .הרה"ק מבעלזא ז"ל מי ימלל קדושתו ופרישותו צדקתו וחסידותו תורתו ועבודתו ורוח
קדושתו שהיה הפלא ופלא והיה נפתח לפניו מעיינות החכמה הן בנגלה הן בנסתר ומי יוכל להעלות
על הכתב גודל התמדתו ושקידתו בתורה ועבודה כאשר סיפרו רבים כי אלף לילות היה ניעור

 - 372להעמיק בהלכה אחת מהלכות או"ה והיא הלכות עריפת הריאה להעמיק כה בקדושה וטהרה
ובלימוד תורה לשמה .וכאשר נשאל שאלה בעריפות הריאה היה מוחה ביד כל המורים בעיר שלא
להורות אותה כי הם ישאלו את פיהו בדבר והוא היה מורה בזה.
( .75צ) .ומי יוכל לדבר גודל קדושה עבודתו בשעת תפילה וקריאת התורה אשר כל שומעיו נשבר
רוחו בקרבו ותיכף היה מהרהר בתשובה והפלא הגדול כי אעפ"י שלא היה יכול לנגן ולא היה יודע
לנגן כלל וכלל אעפי"כ היה קולו ערב ומתוק יותר מצוף ודבש בשעת תפילתו וקריאתו בתורה .ועל
ידי זה רבים השיב מעון בתשובה שלימה ונפשות רבות מישראל קירב תחת כנפי השכינה זי"ע.
( .76צא) .ושמעתי מפי חסיד אחד יר"א וחרד לדברו שהיה אומר כי יותר ויותר מה שהיה מפליא
לעשות להיות רופא חליי הגוף נגוף ומכאוביו ,היה רופא נפשות ישראל להאיר בם שישובו אל ה'
בתשובה רצויה .וסיפר כי פעם אחת בא לפני הרה"ק ז"ל והיה מספר לפניו כי מחשבות זרות
ורעות מבלבלים אותו מאוד מאוד בשעת תפילתו והמחשבות אינם מענייני טרדות הזמן וכדומה
כי אם רעיונות רעות ומרות ,ומבקש מאוד מאוד מקדושת אדמו"ר לרפאות נפשו .וכאשר שמע
הק' ז"ל את דבריו אמר לו בני אל תבייש ממני כי אם תספר לי כל רעיונותיך ומחשבותיך
המהבילים ומבלבלים אותך ויספר לפניו כל מחשבותיו .ובעת דבריו סגר הרב את עיניו והיה
מעמיק במחשבותיו הקדושות להעלות את מחשבותיו הזרות ממצולות ים .ואחרי דבריו אמר לו
השם יושיעך שלא יבואו אליך עוד וכן היה מן הרגע ההוא והלאה לא באו עוד על זכרונו.
( .77צב) .והנה לכל הדברים הנפלאים אשר נראה לעיני כל ושמענו באוזנינו מה שהיה פועל ישועות
בקרב הארץ ונפלאות מעולם קדושתו וחסידותו ועבודתו יותר יפלא גודל שפלות רוחו וענווה
יתירה אשר היתה מרחפת על פניו ותמיד היתה לבו נשבר כאיש אשר עומד מבחוץ ולא נגע עדיין
בקצה המטה מיראת שמים כאשר היתה נשמע לכל בימי התשובה עוצם וידוייו ועוצם בכיותיו
וביחוד בערב יום הקדוש אחר הסעודה קודם כל נדרי היה צועק לפני הארון הקודש והיה בוכה
וצועק לכל אדם לחשוב חשבונות של כל השנה והיה כולל א"ע עם כל העומדים והיה אומר בבכיה
גדולה ונוראה :נשגיח היטב מה עשינו כל השנה מה זה מהטוב אשר פעלנו בשנה הזו נשכבה
בבשתינו לכו ונשובה אל ה' ויחדיו נתודה ונאמר חטאנו לאל חי העולמים ונאמר עוד אשמנו ונאמר
עוד בגדנו כו' עוד סוף הוידוי .והיה אומר הוידוי בבכי גדול ונורא עד אשר המיס כל לבות האנשים
אשר היו שם וכולם ענו ואמרו בבכי גדול אשמנו וכן בגדנו עד הסוף הוידוי .והיתה הבכיה גדולה
בבית התפילה אשר לא נשמע כמוהו בכל תפילות ישראל ולא היה שום אדם אשר לא התחרט ושב
מעומקא דלבא מרוב הבכיה והגעגועים שהיה כמה מהתעוררות הרה"ק ז"ל זי"ע עכ"ל.
( .78צג) .ובס' סדר הדורות פרק ד' כ' :בא וראה דברי הרב הגאון מ' צבי אלימלך ז"ל מדינוב
תלמידו בס' אגרא דפרקא וז"ל בעינינו ראינו מכבוד אדמו"ר הקדוש מלובלין אשר היה קורא
מהכתב שמות בני אדם היה מתבונן ברוח קדשו מעשי האיש אם זך וישר פעלו או בהיפך וכו'
וכדברים האלה שמעתי מפי מגיד אמת בשם הרה"ק מ"ה שלום מבעלזא ז"ל תלמידו שהיה אומר
למדתי לקרות פתקא שמות בני האדם מהרה"ק מורי ורבי מלובלין .הראני בפתקא של אדם אחד
שרש נשמתו מאדם הראשון אם מקין ואם מהבל וכמה פעמים אדם הזה היה בגלגול ומה פגם
וקלקל בכל גלגול ומה תיקן בכל גלגול ואיזה חטא נשתרש ונסבך בו ואיזה מצווה אחוז בו .גם
הראני באיזה מזל והצלחה נולד ואם יצליח המעשה ידיו או לא והיה דרכו בקודש כי כאשר בא
לפניו פתקא של אדם כשר ויר"ש היה מסתכל בו ומתבונן בו וכאשר בא לפניו פתקא של אדם
חוטא הפנינו מעל פניו מהרה לבל יראה בגנות של בני אדם ע"ש.

 - 373( .79צד) .כ' ש"ב הרה"ג וכו' מ' אברהם סג"ל אטינגא מדוקלא שי' :פעם אחת בליל יוה"כ אמר
הרה"ק מהר"ש מבעלזא לאנ"ש אי' איפוא הוא החייט מבראדי כי אני צריך אליו .ויבקשו אותו
בין האנשים הרבים אשר היו שמה בביהכנ"ס ויביאו אותו אליו .ויאמר לו הרה"ק זצ"ל :אמור לי
מה הפירוש של הפסוק אם עונינו ענו בנו ,ויען לו החייט מדוע לא ידע הרבי הלא הפירוש הוא אם
עונינו ר"ל אף שעוינו ופשענו עכ"ז אנו בניך .כי החייט היה ע"ה וחשב כי ענו עם עיי"ן הוא כמו
אנ"ו עם א' .והפליא הרה"ק זצ"ל את הפשט ההוא וחזר עליו כמה פעמים ולא נודע טעמו ונימוקו
עכ"ל והוא כעין המליצה הישרה שסיפר הה"ק ש"ב מהר"ן מראפשיץ זי"ע בשם האיש הכפרי
בתפילת מנחה דעיוה"כ שהובא בס' עשר צחצחות דף מ"ח ע"א בשם אאמו"ר הגאון שליט"א וכן
הובא בס' אשל אלימלך ,וכעין זה מובא מעשה בימי הבעש"ט הק' זי"ע בס' באר משה בחד"ת
לשמ"ע בפי' ועצר את השמים ע"ש.
( .80צו) .כ' בס' מנחת שבת דף קס"ה בקונטרס שיורי המנחה כ' וז"ל המנ"ש סוס"ק כ"ט דלכתוב
דעפעשו ע"י עכו"ם בשבת כשלוח לצדיק מפורסי' לבקש רחמים עבור חולה אולי יש להקל .והנה
שם מובא בשם הגאון מברעזאן להחמיר בזה אך לא ביאר שם אם גם ע"י עכו"ם יש להחמיר .אך
בתשובותיו כ"י שתרת ידי הביא מה שהשיב בעניין זה באריכות וסיים ח"ל אך לצורך חושיב"ס
לשלוח לצדיקים שיבקשו רחמים יש לומר דהוי המקום פ"נ דמותר לחלל שבת אפילו באיסור
תורה ומכש"כ בשבות דאמירה לעכו"ם .אבל בכל זה צריך שיהיה אתמחי אותו צדיק שיפעול
בתפילותיו .ועובדה ידענא בעיר מולדתי בזלאטשוב שהיה חולה מסוכן ובאותו זמן היה מו"ר
הרהגה"ק הר' שלום מבעלזא זצלה"ה משובתי שבת בבראד והתיר דיין אחד לכתו' ע"י עכו"ם
בשבת שם החולה ושם אמו ושלח לבראד והרעיש הג' הר' שלמה קלוגר ז"ל וגער בהדיין מאוד.
וכבוד מו"ר הקדוש מבעלזא נתרעם ג"כ על הכותב ואמר עכשיו אני מחויב להתאמץ שישיג החולה
רפואה שלא יהיה גרם על ידי חלול שבת קודש וכך היה שנתרפא החולה ובכל כה"ג אין להקל
ובפרט בדור הזה ח"ו להקל מכמה טעמים ועל כיוצא בזה אמרו שבת הוא מלזעוק ורפואה קרובה
לבוא יכולה היא שתרחם וכו' ואין להתיר כלל בדור הזה אפי' ע"י עכו"ם עכת"ד ע"ש.
( .81קד) .כ' בס' סגולות ישראל דף קכ"ו למחלת השיעול שקורין היסע"ן רפואה ליקח רגל מן
השור או מן העגל ולבשל אותו היטב כמו שמבשלים במשאלינט ולשתות הרוטב כשיהי' חם וכן
יעשה כמה ימים וזה רפואה בדוקה ושמעתי מעם הגה"ק רב שר שלום מבעלזא זי"ע שאמר שמי
שיש לו חולי הריאה ירגיל עצמו לשתות הרוטב מן הרגלים הנני מבטיח לו שעי"ז יבריא לו ריאה
חדשה ויהי' בריא אולם ע"ש.
( .82קיג) .שמעתי בשם הגה"ק מהר"ש מבעלז זי"ע שאמר לא מן הבעש"ט בלבד או מהאחים
הקדושים (הר"ר אלימלך ור"ר זושא ז"ל) טוב לדבר במוש"ק אלא גם מכל צדיק .וגם ממנו טוב
לדבר ע"כ (גם זה שם בס' הנ"ל).
( .83קכא) .עוד כ' לי באחד ממכתביו אודות ש"ב הגה"ק רשכבה"ג מ' יעקב אורינשטיין ז"ל
אבד"ק לבוב וז"ל עם גדולי החסידים וצדיקי הדור היה לו להגאון בעל ישועות יעקב ז"ל
התקרבות ,ואהבה היתה בינו ובין הגה"ק מ' שלום ז"ל אבד"ק בעלז .ושמעתי שבעת שהיה
הרה"ק מ' ישראל מרוזין ז"ל בלבוב וביקר את הרב ישו"ע בביתו אירע עניין הקפדה על בנו הגאון
מ' מרדכי זאב ז"ל אורינשטיין ונסתבב מזה שנחלה הגרמ"ז ושל"ח .ואמר הגה"ק מ' שלום ז"ל
שבאם הוא היה שמה היה ממתיק הדבר ולא היה בא לידי כך .והעניין ידוע בין החסידים עכ"ל
והנה העניין שהיה בין הגה"ק בעל ישועות יעקב והרוזינר זי"ע הובא באריכות בס' כנסת ישראל
דף ה' ע"ב ודף יו"ד ע"ב.

 - 374( .84קכב) .כ' ש"ב הרב הגאון מ' יוסף שליט"א אבד"ק מעראצק :הה"צ מ' משה רוקח ז"ל
בהה"צ מבעלז היה חתן הר"ר פנחס בן ההגה"צ מ' יוסקי (בהגאון הק' מ' ארי' ליב אבד"ק
וואלטשיסק המפורסם) חתן דו"ז הגה"ק בעל אוהב ישראל מאפטא .ולאשר היה הה"צ ר' משה
רוקח בק' מעחיוו ובק' קאריב על הלחץ באה אשתו הרבנית לאמי הכ"מ ולאחיותיה הגבירות
להיות לעזר לה כי אם אמי מרת רבקה ע"ה היתה אחות הרבנית הי' מ"ה אשת הרב אוהב ישראל.
והלכתי עבורה לדודתי עם הר' צבי הירש מטשעחיוו (חותנו של הר' סענדיר זילבער מלובלין) סיפר
לי בשם הג"ר אליעזר שלום אבד"ק טשעחיוו ופיעטרקוב כי הה"ק הרר"ש ז"ל מבעלז היה תלמיד
השרף ר' אורי מסטרעליסק כנודע היה עני גדול וחתן הר"ר אורי הר"ר איציק הי' לו בת בוגרת
בשנים והוא היה חסיד בלי מזון ומחי' .ובמדינת הגר בעיר נאניש היה גביר אחד נחלית אשתו
במחלת השבץ ל"ע פאראליז ,ובא אליה בחלום רב קדוש ואמרו לה כי הוא הרב מאפטא מעזיבוז
ואמר לה בעלה שתיסע תיכף לבעלז כי שם עתה צדיק פועל ישועות .ותתן אלף זהו' רייניש להרב
אז תתרפא ובאותה לילה בא הה"ק ר' אורי להרב מבעלז כי באיזה ימים תבא אשה גבירה
להתרפאות ולא יקח פחות מאלף זהו' רייניש עבור הר' איציק חתנו להשיא בנותיו .ובאותו זמן
חלם להר"ר איציק שהרב מבעלז ציווה עליו לבוא אליו וכן הוה ונתרפאה.
( .85קכג) .הרה"ק הרר"ש ז"ל היה בלובלין וקראו הרבי זי"ע בט' באב וציווה עליו לאכול ולשתות
תיכף עוד בבית הרבי וכן עשה ,ובבוא יום הקדוש יוהכ"פ שאל להדוקטור מלבוב אם להתענות.
השיבו אם לא התענה ב' חדשים מקודם יוכל להתענות ,והבין דברי הרבי זי"ע.
( .86קכד) .רבי הה"צ ר' ברוך דייטש מלובלין ז"ל סיפרו לנו תלמידיו כי בהיות הר"ר שלום רוקח
זצ"ל אברך היה שוכב ויושב תחת שולחן הרבי מלובלין זי"ע ומרוב דוחק נם שם היה תחת רגלי
הרבי ז"ל והרגיש ושאלו מי אתה והשיב שמו ,אמר לו כמו שאתה דוחק עצמך תחתי כן ידחקו
תחת שלחנך :בבעלזא היה רב אחד מתלמידי הרבי מלובלין הה"צ הג"מ אהרן משיח אבי החסיד
ידידי ר' משה משיח מוולאדווי .ואחר פטירתו ציווה הרבי ליקח את הר"ר שלום לרב לכן נפטר
הר"ר אהרן מקודם כי אין מלכות נוגעת בחבירתה .ואמר הרר"ש בדרך צחות באבות איהא אהרן
רודף שלום ועכשיו שלום רודף אהרן עכ"ל.
( .87קכה) .כ' בס' ספורי יעקב אות כ"ט :הה"ר ר' אורי מסטרעליסק אמר קודם פטירתו שבניו
נדחים מפני תלמידיו ,היינו בנו ר' שלמה נדחה מפני תלמידו ר' יהודה הירש מסטרעפטין וחתנו ר'
יצחק נדחה מפני תלמידו הה"צ ר' שלום מבעלז .והנה אחר פטרית הה"ק ר' אורי נסע חתנו הנ"ל
ר' יצחק להה"ק ר' שלום מבעלז כי הי' לו בת שהגיע לפרק בתולה נישאת ולא השיגה ידו לצורך
נדוניא ונשואין ,ע"כ ביקש מהה"צ ר' שלום זלה"ה שיהיה בעזרתו ליתן לו על צרכי החתונה .ויען
הה"צ מבעלז ויאמר מכיסי לא אוכל ליתן לך אך זאת אעשה ,אתן לך מכתב מליצה ובקשה לאנשי
שלומי מכמה עירות ואתה תסע למקומות המכירין אותי ותוכל לקבץ על צורכי הנשואין בריוח.
וימאן ר' יצחק לשמוע לעצת הה"צ ר' שלום להתנודד בעיירות מעיר לעיר ויפצר בו הה"צ ר' שלום
שיסע עכ"פ לאיזה מקומות הקרובים ולא רצה .ויען הה"צ ר' שלום ויאמר תסע לעיר יאם ושם
נמצא קצין אחד אשר יתן לך כל צרכי החתונה בהרחבה .ויאמר ר' יצחק הנה אנכי לא אדע מי הוא
הקצין אשר יתן לי כי כמה וכמה נגידים יש בעיר יאם אמור לי מה שמו ,ויאמר הה"צ מעצמך תדע
מי הוא זה ואי זה הוא אך חיש מהר תסע לשם .וישמע ר' יצחק להה"צ ויסע לעיר יאם וטרם בואו
עירה יאם אירע שם מעשה אצל גביר אחד שהיה לו בת יחידה ופתאום יצאה מדעתה וכל הרופאים
נלאו מלדרוש אחר רפואות שונות לרפואתה ולא הועילו .והנה במשך זמן מחלתה חלם חלום
להגביר בליל חמישי כי הוא בעולם העליון וראת את הה"צ ר' אורי מסטרעליסק עם החברי' שלו
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מסטרעליסק .ויקרב אצלו ויפול לפניו לבקשו לברך את בתו עם רפואה שלימה ,ויען הה"ק ר' אורי
ויאמר הנה אנכי מתה בעולם העליון בעולם השפל יש הה"צ ר' שלום מבעלז הוא יוכל להושיעך
להתפלל בעד בתך שתוושע עם רפואה שלימה .ויאמר הגביר איך אוכל לבוא לבעלז ויאמרו אנחנו
הולכים עתה אליו לשמוע הקבלת שבת שלו ע"כ תחזיק ידך בחגורה שלי ותוכל לילך שמה וכן
עשה .ויבוא לבעלזא ויבך לפני הה"צ מבעלזא להתפלל עבור בתו לרפואה שלימה ויאמר לו הה"צ
מבעלז אם תתן כל הצטרכות החתונה של ר' יצחק חתן הה"ק ר' אורי מסטרעליסק תפקד בתך עם
רפואה שלימה ובל תדמה בנפשך חלום חלמת רק תדע כי זה אמת וביום מחר מוכן ר' יצחק לבוא
אצלך על עגלה עם סוס לבן תכניסו לביתך ותתן לו כל הצטרכות ותחי' אותו .אחר הדברים האלה
ויקץ הקיץ והנה האמין בזה וחיכה על אור הבוקר בצפיתו לישועה ולרפואה לבתו ,והנה בחלום
הראה לו הה"צ ר' שלום את צורת ר' יצחק בכדי שיכיר אותו למחר .הבוקר אור והנה ר' יצחק בא
ליאם ועמד אצל בית הקצין הנ"ל והקצין הכיר אותו כי זה הוא האיש אשר ראה אותו אמש וירץ
לקראתו ויכניסו לביתו והאכילו והשקהו ויאמר אתן לך כל הצטרכותך לחתונה בהרחבה וגם הלך
עמו לחנותו ונתן ל ו מלבושי כבוד עבור בתו הכלה ועבורו ג"כ ועיכבו שיהיה אצלו על שבת .והנה
בתו נשתנית תכף לטוב ומאוד שמחו בשבת זה ויתן לו הגביר כל הצטרכותו להוצאות החתונה
בהרחבה .אחר שבת דבר ר' יצחק על לב הגביר שיסע עמו לבעלז וגם יקח עמו את בתו שהה"צ
יברך אותה והוא יכיר את הצדיק ר' שלום ,והנה הגביר שמע לעצתו ולקח עמו את בתו וגם את
המשרת שלו ויסעו יחדיו עירה בעלז .ויבואו לבית הה"צ ויהי בראות הגביר את הה"צ מבעלז הכיר
אותו שראה אותו בחלום בעולם העליון נפל פחד עליו ונפל בחלשות לארץ ויעמוד הה"צ ויאמר לו
בזה הלשון קום ועמוד על רגליך ,ויקם תיכף .ויספר הגביר לפני הה"צ את כל המעשה ויאמר
ידעתי גם ידעתי זה מזמן כביר ויברך אותם ולר' יצחק אמר מחמת חסרון אמונה שלך הוכרחתי
לפעול מעשים נוראים כאלו ואם היית מאמין ה' ישועתך באופן אחר זי"ע עכ"ל :ועיין לעיל אות
ע"ח ואות קב"צ.
( .88קכו) .כ' בספר דברי יצחק אות ל"ח שמעתי בשם הרה"ק מ' מאיר מפרמישלאן זלה"ה שאמר
מי שרוצה שיהי' לו יראת שמים באמת ילך על ציון של קבר הרבי ר' אלימלך לליזענסק ויתפלל
שם ויעשו דבריו פירות :והרה"ק אדמו"ר מראזדיל זלה"ה אמר בשם הרבי ר' מענדלי מרומנוב
זלה"ה שבמה שמדברים דברי חול קודם תפילת שחרית בזה דוחין היראה בידים ,שמעתי בשם
אדמו"ר מבעלזא זלל"ה שאמר שכל היראת שמים שלו הושפע עליו מחמת התמדתו בלמדו טור
או"ח הי' שואב יראת שמים במדה גדושה .ושם בהג"ה מהרב הגאון מ' שלום מרדכי הכהן
שליט"א אבד"ק ברעזאו כ' ,ואני שמעתי כי פעם אחת הי' לבנו הגה"ק מהר"י זי"ע חולי קדחת
ר"ל ונודע כי הי' מפורסם ובדוק ומנוסה כי בבוא חולי כזו לפני מרן זי"ע ואמר שלא יהי' עוד,
חלפה הלכה לה המחלה תיכף ומיד .כאשר ראיתי בעיני אצלי שהי' לי המחלה כל הקיץ ובבואי
לפני מרן ואמר שלא יהי' עוד והוטב לי תיכף ופסקה המחלה ,ובבוא בנו הנ"ל לפניו ואמר לו כדרכו
ולא הועיל ובא שנית ואמר כי בטור וב"י יש כל מיני רפואות ויש סימן אחד המסוגל שאם לומד
סי' זה אז יש בכחו לגרש מחלה הנ"ל .וזה זמן רב לא למד סימן זה וחזר ולמדו ואז אמר לו כדרכו
ותיכף פסקה המחלה ע"כ.
( .89קכז) .כ' בס' אהל אלימלך דף נ"ב ע"ב ושמעתי מהחה"ש מ' שמואל זאנוויל עפשטיין ששמע
מהרה"צ ר' זעליג מקאלשין ז"ל [חתן הרה"צ ר' משה מקאריב בהרה"ק מהר"ר שלום רוקח
מבעלזא זי"ע אכל מזונות ע"ש חותנו זקינו בבעלזא] שסיפר לי חו"ז הה"ק מהר"ש מבעלזא בעת

 - 376אכלו על שלחן חותנו יצאה הגזירה ליקח אחב"י לצבא וסובבו השוטרים לחפש במעונות היהודים
לבחור אנשי חיל ,וצעק חותנו הרב אל חתנו הרר"ש שיסתיר א"ע מפניהם אבל הוא לא שמע אליו
רק רחץ א"ע במים חמים כמו על שבת קודש ולבש בגדי שבת וישב אל השלחן ללמוד .ובאו
השוטרים והביטו בכל החדרים ולא ראו אותו והלכו לדרכם .חותנו הרה"צ שאל אותו איך נהיית
הדבר הזה שלא ראו אותך בבית והשיב הלוא מקרא מפורש הוא במגילת רות (ג' ג') ורחצת וסכת
וכו' ופרש"י שם בגדים של שבת ואל תודעי לאיש היינו אם כן תעשה כסדר הזה לא יראה אותך
שום איש עכ"ל.
( .90קכח) .כ' אלי אאמו"ר הגאון המובהק חו"פ וכו' מ' צבי יחזקאל שליט"א אבד"ק פלונסק:
שמעתי מהרה"ג מ' בצלאל שי' טומאן מו"צ מק' נאשעלסק ששמע מזקינו הגה"צ מ' לוי יצחק ז"ל
אבד"ק זדונסקיוואלי אשר הסתופף בימי ילדותו בצ"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע כי פעם אחת בהיות
החסידים על חג השבועות בחצרות קדשו היה שם אחד מגדולי החסידים שעורר את חביריו ואנ"ש
איך שביאתם לבעלז עולה להם בממון ודמים ובעולם העליון יהי' הרבי במקום גבוה נבדל מהם
ולא יהי' להם שום שייכות עמו וא"כ מה יש להם מנסיעתם לכאן וטרחתם .ונגמר בדעתם ליכנס
בקודש פנימה להגיד טענה זאת לפני הה"ק ז"ל .אכן שם בבעלזא הי' הפחד גדול כ"כ לכנוס פנימה
לחדר הרבי עד שהדלת הי' תמיד בלי מסגרת ולא סגור ולא עמד שום איש שומר אצל הפתח ,ועכ"ז
לא נכנס שום איש ולא העיז לכנוס רק בעת שפתחו את הדלת שיכנסו .אכן אותו חסיד קיבץ חברה
גדולה מחסידים והוא קיבל ע"ע שילך בראש והמה ילכו אחריו ,וזאת היה ביום ראשון של חג
השבועות בבוקר קודם התפילה וכשנכנסו לפני הרה"ק והציעו טענתם השיב להם בזו הלשון :לא
מיבעי מי ששומע ד"ת מהרבי ומעיין בהד"ת ששמע בכל עת ולוקח מהד"ת תכלית לעבודת הבוי"ת
בוודאי יש לו שייכות לרבו להיות בעולם העליון בחברתו ואף מי שזוכר בד"ת ששמע מרבו רק
לעתים רחוקים ולפרקים ג"כ יש לו שייכות לרבו אלא אפי' מי ששוכח אח"כ .אין טיט נישט מיט
דעס רבינס ווערטער ,אך ורק בעת ששומע הדברי תורה יוצא מפי רבו יש לו התעוררות לטובה ג"כ
יש לו שייכות לרבו כמו שאומרים באקדמות זכאין כד שמעתין שבח דא שיראת קביעין כן תהוון
בהנהו חבורתא ,היינו אלו שזכאין רק בעת ששומעין הד"ת ג"כיהיו בהנהו חבורתא ומצאו נוחם
בדברי קדשו ויצאו ממנו בשמחה ובשלום לבית הכנסת להתפלל עכ"ל.
( .91רלז) .וכ' ש"ב הרב הגאון מ' אברהם ארי' ליב ראזען שליט"א אבד"ק מוינעשט  :שמעתי בשם
ש"ב הגה"ק הר"ש מבעלזא זי"ע שאמר אני מתפלא על מה שאומרים העולם שאם מספרים
במוצש"ק מהבעש"ט מסוגל להצלחה ומדוע אינם אומרים שאם מספרים ממני מסוגל ג"כ
להצלחה ולאו דווקא ממני אלא אף מכל הצדיקים כשמספרים מהם מסוגל להצלחה .מצורף לזה
שמעתי עוד בשם ש"ב הגה"ק הנ"ל לפרש הפסוק (במלאכי ג') אז כדברו יראי ה' איש אל רעהו
ויקשב ה' וישמע ויכתב בס' זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו דלכאור' הול"ל אז דברו יראי ה'.
אכן הכוונה הוא על יראי ה' הנפטרים כשהמה נדברו אצל איש אל רעהו והיינו כשאיש עם רעהו
מדברים מן יראי ה' אז ויקשב ה' וישמע הדברים האלה ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה' רצ"ל
למען שיצמח על ידי זה טובה ליראי ה' נפטרים שנתעלה נשמתם ושפתותיהם דובבות בקבר (עיין
יבמות צ"ז) וגם לחושבי שמו של הנפטר יצמח ג"כ טובה עי"ז.
( .92רמט) .הגאון מ' יהודה מוידרען זצ"ל מפה בעהמח"ס זכרון שמואל היה לו ר"ל כאב שיניים
כמה שנים ונסע להגה"ק מבעלזא ונתן אצבעו על העיניים שלו ומני אז והלאה סר הכאב ממנו
ואמר כי אצבע אלוקים הוא עכ"ל.

 - 377( .93שג) .שם סי' כ"ו ואולי מסר נפשו מעצמו בשביל ישראל כאשר עובדא ידענו שבשנת תקצ"א
הלך הגה"ק מהר"צ מזידיטשוב זי"ע אל המזוזה ואמר שמוסר נפשו בשביל ישראל .גם הגה"ק שר
שלום זי"ע נפטר בשעת המגפה ר"ל ז"ך אלול שנת תרט"ו וכו' ע"ש.
( .94שז) .כ' בשו"ת לבושי מכלול סי' י"א והגה"ק מבעלזא זי"ע היה מחזיק בעירו רק שו"ב אחד
כדי שלא יטריד אותו הפרנסה והחלוקה ויהי לבו נכון בטח שפרנסתו מעופפת לו ויהי' לו לב פנוי
והרגשה טובה .גם שמעתי בשם הגה"ק מבוטשאטש ז"ל ההוא אמר לדעתו טוב שיהיה שני שו"ב
גם בכפר אבל כשאינם נוחים זל"ז גם כא' אינם חשובין ונהים כריסם לא שויין מכש"כ ברב שכל
מילי דמתא עלי' רעי' כדאית' במ"ק צריך לישב בהשקט וירא מנוחה כי טוב וכו' ויהי למם עובד
ע"ש ועיין לעיל אות נ"א.
( .95שלב) .בהגהות הגאון מהרש"ס שי' לאו"ח סי' הרי"ח הביא ששמע בשם הגה"ק ר' שלום ז"ל
שבשנת תר"ח שהיה זמן מגפת החולירע ר"ל הכריז שכל מי שירגיש חלישות הלב הרבה ישתה או
יאכל כפי הצורך לחזק לבו ביוה"כ .ועיין בשו"ת חת"ס ח"ו סי' כ"ג ,ועיין בשו"ת מהר"ש שיק
חאו"ח סי' ר"צ בעניין תענית ח"ב בזמן הדבר ר"ל ,ועיין בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' כ"ו ובשו"ת
זכר יהוסף סי' רי"ג בזה.
( .96שלה) .כ' בשו"ת דברי חיים ח"ב חאו"ח סי' כ"א שאלה פה עירנו מאשציסק יש מכבר בהכ"נ
ובהמ"ד אשר התפילה שם על נוסח אשכנז יסדו בית תפילה על נוסח האר"י ז"ל וכו' ונקרא קלויז
וכו' ועתה קמו אנשים מאנשי קלויז ורוצים לחדש עוד מקום אחר לבנות בית קבוע לתורה ותפילה
וכו' ,אנכי אין דעתי נוחה בזה וכו' וחוץ מזה ראיתי מעשה מכ"ק מרן הרב הגה"ק אבד"ק בעלזא
נבג"מ וכו' שהחמירו בעניין זה שלא לחדש מקום תפילה שיולד מזה התחלקות העם והחמירו בזה
אף שהיה המקום דחוק וכו' תשובה וכו' בוודאי יפה דברו הגאונים נ"נ זלה"ה רבותיו הגאון
החסיד הקדוש מבעלז ואחיו הגה"ק מקאמינקא שבזה"ז מכמה טעמים יש למנוע מלהוסיף
בהמ"ד וכן בעניין זה שמעתי מאדמו"ר הקדוש אביר הרועים מראפשיטץ זלה"ה וכו' ע"ש.
( .97שמא) .כ' בס' תולדות יוסף דף ד' קדושת ראש כל גאוני דורו רבינו יואל סירקיס אבד"ק
קראקא בעל הב"ח ז"ל לא יתואר על אלפי גליונות ולמותר להפליא שבח אור השמש בצהרים הלא
תורתו מכרזת עליו מסוף העולם ועד סופו וכולם הריצו שאלותיהם אליו כנדפס בשו"ת הב"ח
הישנות והחדשות ,הלא נודע מקדושתו את הנדפס מאז בהק' ס' תוספ' שבח לנכדו איש אלקי'
מהרר"פ מייזילס אבד"ק פאריצק כי בהעלות ה' אותו לשמים בסערה הכריזו עליו פנו מקום לר'
יואל מקראקא ודבר זה נתגלה ע"י רוח ה' שהי' מסל"ת את המאורע עכ"ל וכו' וכו' .גם ידוע
שבהיותו אבד"ק בעלזא והוכרח לעקור דירתו משם ע"י אבירי לב הנהו בריוני דמתא שלא הוכנמו
מפני כבודו של צדיק וקללם טרם צאתו מהעיר כי לא יזכו לנוח על משכבותם בקבר ויושלכו
החוצה ואח"כ אירע עניין נחיצות מנימוסי הקיר"ה כי מוכרחים לעשות דרך המלך במקום
הקברות של העיר בעלזא ,ועי"ז מוכרחים להוציא עצמותיהם מקברותיהם לקברם במק"א ואמר
הרה"ק ציסו"ע מופתר דורו שר שלום מבעלזא זצ"ל כי לא יוכל לפעול בתפילתו לעשות נחת רוח
לנפשות הנקברים לאשר צערו לצדיקו של עולם רבינו הב"ח וקללת חכם אפי' על תנאי היא באה.
וע"כ הגזירה מקוימת אין לבטלה אפילו בתפילת צדיק אמת וכו' ע"ש.
( .98שמב) .ובס' זכור לאברהם (על טרפות מהר"ר אברהם זוסמאן שי"ב מלונדון) כ'  :ואני הגבר
מעיד שבשנת ה' תקצ"ח הייתי בראש השנה בק"ק בעלז ושמעתי שם שהב"ח ז"ל היה אצלם לרב
וקמו שם כת רשעים וגרו במחלוקת וגברה ידם והעבירו אותו מהרבנות .והוא ז"ל היה עני גדול
והיה לו ולב"ב דוחק וצער גדול .ויהי היום בע"ש כשהיה רוחץ את פניו בחצרו היו באים ופורחים
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שנתבשר מהצפרים שהוא נתקבל להיות לרב בק"ק קראקא לכן מהר והכן עוד יותר על ש"ק בעד
שלשה אנשים הנשלחים משם אלי עם כתב הרבנות והם יבואו לכאן ע"ז השבת כי כך שמעתי
מהצפרים הנ"ל .אמרה לו אין לי מעות ,והשיב לה קח על משכון וכן עשתה וכך היה שקודם הערב
באו .והנה טרם וקודם הזמן שהייתי אני שם איזה שנים היה בק"ק בעלז גזרה על המקום דב"ע
דשם שהיו מוכרחים אנשי העיר להוציא מקבריהם את עצמות המתים שכבר מתו ולהניחם
במק"א והיה לאנשי העיר ע"נ גדול .ואמר להה הה"צ דשם אל תדאגו שידוע לי בבירור שהעצמות
האלה הם המה מהאנשים שהיו חולקים עם הרב הב"ח ז"ל זי"ע ולכן נגזרה זאת עליהם לטלטלם.
ע"כ שמעתי שם מאנשי אמת.
( .99שמג) .וכ' ש"ב הרה"ג מ' יוסף שי' אבד"ק סעראצק :נודע כי הב"ח ז"ל היה בבעלזא רב על
הלחץ כמו שחתם א"ע בתשובותיו יושב על הלחץ בק' בעלזא .קצת מזה מובא בב"ח החדשות סי'
מ"ב להגאון הק' מ' ליב חנליש אבד"ק לובלין ובס' זכור לאברהם והשאר שמעתי ממפולג חסיד
מזאלקווי מחסידי הה"ק מבעלז זי"ע כי בעש"ק השתדלו אצל השררה מבעלז שיברח משם הב"ח
ז"ל במשך כ"ד שעות ובאם לאו יגרשו בכבלי ברזל .אז מסרו הבעה"ב הכתב להשמש דפס למסרו
להב"ח קודם מנחה לעצבו אבל השמש המתין עד מוצש"ק שלא רצה לצערו במשך יום השבת .ואז
בא השמש אליו בקבלת נזיפה יחף עם המכתב ויבכה לפניו לבלי יחר אפו עליו כי לא מדעתו זאת
ורצה הב"ח ליקח ממנו הנייר ולא אבה ליתן לו ,ובתוך כך בא אליו כתב רבנות מעיר שילדוב
מהפאסט אז מסר לו השמש המכתב מהבע"ב וקילל אותם שלא יהי' להם מנוחה אף בארץ קברם
ולהשמש שאל מה יבקש ברכה על שלא ציערו בעש"ק יש"ק ,השיבו שאין לו בנים ,יברכו שיהיה לו
בן גדול כמותכם ,השיבו הב"ח כן יהי' לך ונולד לו הגאון הקדוש יצחק אב"ד בעלזא (כנראה שזהו
שהספידו בס' דרושי זכר החיים להגאון ר' חיים כהן ראפפורט מלבוב דרוש כ"ה) :שנת תר"ו
באשר המחוז זאלקווי לבעלז וראה דרך מבוא העיר בשיפוע גדול וסכנה שלא להבעה"ב הערלים כי
יקחו עפר למלא העקוב למישור .והיה רשע אחד ואמר שאין עפר טוב רק ליקח מהבית הקברות
בהר גדול וצוק .מהרה ציווה ליקח ההר והשליכו עצמות המתים מקברותם ,אך כשבאו ליקח קבר
הג"ר יצחק האב"ד הנ"ל תיכף נפל החופר בחולי השבץ .בא אחר על מקומו ומהרה נהפך פניו
לאחור לא יאומן כי יסופר כי המגיד סיפר לי כי ראהו בעצמו וגם כל העיר ורק הוא נשאר בקברו:
בבית הגה"ק ר"ר שלום זי"ע היה משמש אחד ושמו ר' אלימלך ולא היה שונא יי"ש ,מובן כי כל
אנ"ש לא רצו שיהיה משמש בקודש אבל הרר"ש לא הרחיקו לרוב תמימותו .שאלוהו החסידים
הלא אתה המשמש למה לא תספר לנו גדולות מהנשמות שבאים אל רבינו בלילה [כמו ששמעתי
מש"ב הגאון החסיד יד"נ ר' אברהם חיים הורוויץ אבד"ק פלאנטש וכעת בראדימישלא שא' פ"א
הה"ק רר"ש שבאותו הלילה בא אליו צדיק אחד שמרד ברבו שמו יעקב בן עשיפא ליתן לו תיקון
ולא ידעו מי הוא עד שנתוודע כי זה היה תלמיד הה"ק מ' ארי' ליב מאפאלי אבד"ק איזיראב וקבע
דירתו אח"ז בחטלים] אמר להם שהוא לא ראה אבל רוב פעמים יש לו לרבו הרר"ש איזו ניגון
בלחש בתנועות משונות ומצווה לו ליצא מחדרו אולי אז זמן בואם של הנשמות אליו לכן מעתה
אבין מה לעשות .פעם אחת בליל ה' ראה תנועותיו אז עשה עצמו כשיכור מיין והפיל עצמו על
הקנאפי אז צעק עליו הה"ק הר"ר שלום מלך אבל הוא עשה א"ע כישן שנארכין ,ובא הרר"ש עם
שתי נרות סמוך לעיניו להקיצו מלך אך הוא לא ענה .פתח פתחו ובאו לחדרו כמה אלפים נשמות
זה על זה ויהודית זקינה לנגד פניו שאלה מי היא ,ענתה אני אם העיר שרוב העיר המה מצאצאיה.
איזו ב' מאות קודם להם אמרה לו רבי הלא אנחנו כבר עבר עלינו כל ימי הדין בגיהנם וגלגולים
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הה"ק ר"ש הלא זה קללת הב"ח חוי' דרבנן דלית לי' אסותא .השיבה הלא היה ראוי אז תיכף
לעשות ולא עתה ,גם לא ידענו את הב"ח מי הוא השיבם הוא הג"מ יואל סירקש שהי' אב"ד
שלכם .עמד אחד ואמר לו שמעתם החפצות של יואליש לא דברתם .אז זעק בקול גדול :דרך ארץ
מנודים הלא הוא היה גדול ויחיד הדור וכולנו יראים וחרדים לשמו הקדוש .אז רמזו באו"א
לחבירו והראו על הרר"ש כלומר לא ידענוהו להכיר ולהוקיר .ובאותו שעה יצאו ב' רוחות ובאו
להרר"ש ואמרו היינו עתה לפני הב"ח ואחר שנתקיים מחל לנו כולנו בלב שלם .שאל אותם מה
אעשה ,השיבוהו אתם תעשו להשתדל למטה ואנחנו למעלה .ושבוע הב' נסע הה"ק הר' שלום
לזאלקווי [מסופר כי השר הגליל שאל להרב הגאון רצ"ה חיות אבד"ק זאלקווי ז"ל ,הלוא מעלתו
הוא רב הגליל והר' שלום רוקח הוא רב בעיר קטנה כבעלז וכל העיר ומשאר עיירות באו אליו
וידחקון לקבל פניו ,ולמה לא יבואו אל כבודו .השיבו על חכמה שלי אין מבין להוקיר אותי
ולשמוע לעצתי] והתחנן לפני השר לבטל גזירתו ברצי כסף אבל לא הועיל ולא רצה ,ופתאום נחלה
השר בחולי גידול אברים ומת במיתה משונה ר"ל .ובא אחר תחתיו ולקח אלף ות"ק זהובים
רייניש ונתן רשות להחזיר האדמה למקומה להבה"ק .והמגיד לי הרה"ח הנ"ל בעצמו עם כל בני
העיר נשאו העפר בכלים קטנים.
( .100שמח) .אשת הג"מ שמואל שמעלקא מרגליות אבד"ק עלקיש הנל ה"ה הרבנית מרת טייביל
בת הגאון מ' משה ראבד"ק קראקא בן הגאון רבינו יהושע אבד"ק קראקא בעהמח"ס מגיני שלמה
י ושו"ת פ"י ואשת הג"מ אלעזר רוקח אבד"ק אמסטרדם הנ"ל ה"ה הרבנית מרת חוה היתה
אחות זקננו הגה"ק ר"ר מאיר הלוי אבד"ק טיקטין הנ"ל ובת זקננו הגה"ק מ' שמואל שמעלקא
הלוי איש הורויץ אבד"ק טארנא שהיה ג"כ חתן הג"מ משה ראבד"ק קארקא הנ"ל [כ"כ בס' שמן
הטוב אות קס"א ובס' ענף עץ אבות אות צ"ג בח"ב ובס' עטרת תפארת ישראל ע' כ"ט] אכן ש"ב
הר"ר אברהם אטינגא מדוקלא כ' אלי שזה אינו אמת כי בפנקס ישן המונח בביהמ"ד של ר'
איציקל ר' יעקבש בבראדי כתוב שם שאשת הרר"א רוקח מרת חוה בת ר' נפתלי עכ"להרה"ג
מסעראצק שי'.
( .101שנה) .כ' בס' מפעלות הצדיקים דף ז' שסיפר הה"ק שר שלום ז"ל מבעלז :כשהייתי מעט
לאיש נסעתי להרהצה"ק מ"ר יעקב יצחק מלובלין על שבת ובליל ש"ק נתן לידי צלוחית יין
לשתות ומחמת שמנהגי היה שלא לשתות שום משקה המשכר ע"כ לא רציתי גם היום לשתות
ולסרב בדברי הרב ג"כ לא נכון ,על כן הנחתי את הכוס עומד על השלחן לפני ועמד כ"כ הרבה עד
שנתבקע ונשפך היין אז מילא כוס אחר עם יין והעמיד אצלי ועמד ג"כ כבראשונה עד שנתבקע
ומילא עוד פעם ג' והעמיד לפני ואמר לי שתה ,הנה באת לשבר כל הזכוכית שלי ,ואז עניתי לו אין
אני שותה יין ויעמוד מליתן לי עוד ועיין לעיל אות פ"ז.
( .102שנו) .הצדיק הרר"ש הנ"ל היה קולו כקול שחל ונמר ובפרט בעת קריאת המגילה לפרסומי
מילתא אניסא דרבים היה משמיע קולו למרחוק ג' מיל שהיתה שם עיר קטנה סמוך לבעלז והיה
האנשים שבה יוצאים בשמיעת' מהרב הנ"ל קריאת המגילה אף שהיתה רחוקה ג' מיל אעפ"כ
נשמע קולו ממש כגביני כרוז וככ"ג בבהמ"ק ביוה"כ עכ"ל ,ועיין באות ל"ו לעיל.
( .103שנח) .שמעתי מהחסיד הנגיד מ' שמואל אברהם האלברשטט מזאקילקוב [הוא אחי הנגיד
המופלג מ' יחיאל האלברשטט מזאקלקוב חותנו של דודי ,אחי אמי .ה"ה המופלג החסיד ונגיד מ'
יצחק נתן נטע שווערדשארף נ"י משם] בן הגביר המופלג מ' ליבוש ה"ש משם בהרב ר' חיים יואל
בן הר"ר מאיר אופלינער בן הג"מ יהודה ליבוש אבד"ק דובענקי בן הגאון הק' ר' צבי הירש זצ"ל
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היה שם חולה השבץ שבא באותו יום ואמר לו הרה"ק זי"ע איני יכול להושיעך כי אינך מאמין בנו
ונודע כי כן היה בדחן קרוב ללץ ,ולמחרתו הביאו איש כזה ולקח הה"ק ממנו רגלי העץ והלך
מעצמו כמקדם בלא בתי רגלים .עכ"ז אמר לו הה"ק שיחזיק עצמו עוד מעט כחולה משום ע"ה
ר"ל עכ"ל.
( .104שנט) .שמעתי מרב אחד אשר הרה"ק ר"י מרוזין ז"ל אמר :דער בעלזר רב איז דער בעל
הבית פין דער וועלט דעס בעלזר רב האט מען אב גיגעבין דיא וועלט ער זאל בעל בתיווען :הה"ק
שר שלום זי"ע אמר מקובל בידי אז איך ברויך נישט צי האבין קיין שום הכנעה פאר קיין שום
מענטש פין דער וועלט נאר הרב ר' מאטלי טשערנובלר ,ווען ער זאל זיין אין דיא דריי מייל פין
בעלז וואלע איך צו עהם אריבער גיפארין.
( .105שס) .סיפר לי ש"ב הרה"צ בנש"ק מ' חיים שפירא שליט"א מק' מלאווי כי בפנקס ישן דק"ק
בעלזא נכתב בשם הה"ק ר"ש רוקח זי"ע לחבב ולשמור היחוס והגזע משום מעשה שהיה אשר
בעיר אחד גדולה באה אדונית גרעפין אל הרב מהעיר וביקשה אותו שילך עמה חדר לפני מחדר כי
יש לה לדבר עמו דבר סתר .הרב השיב כי יש איסור יחוד אבל היא באחת שהוא לטובתו ונחוץ
מאוד וכי היא אשה זקנה .הרב עשה כד"ת שהי' פתוחים הדלתות לחדר המיוחד שנכנס עמה
וסיפרה לו היות כי הוא הרב הוא בנה מהכומר פלוני וכי היא היתה אז מאחיות הרחמניות
(זאקאניצע) וילדה אותו מהכומר פלוני .ואז היה החוק שאם היה נודע הדבר היו הורגים אותה
והבועל והבן הנולד לכן להסתיר הדבר מסרה את הילד לאיש יהודי שהיה מחזיק החלב (שווינער)
בכפר והוא נ תן אותו למהולו וגידלו .אכן היה רע לו מאוד בבית הכפרי אשר באמת לא התנהג עמו
כאב רחמני ,לכן עזב את בית אביו המדומה וברח להעיר הסמוכה ונכנס לביהמ"ד והצליח ונעשה
רב בישראל .ועתה לעת זקנתה של האדונית היא רוצית לתת לו את הונה ורכושה בירושה .הרב
הכיר דברי אמת אחר שנתנה לו ראיות ברורות שהיא אמו אבל עכ"ז אמר שיסע לשאול עצה
מהה"ק מהר"ש מבעלזא ונסע לבעלז וסיפר את כל המאורע ,ואמר הה"ק כי כנים הדברים וכי
יקח ממנה רק מעות במטלטלים אבל לא בקרקעות וכן הוה .והרב ובניו שכבר היה לו טבלו א"ע
לשם גירות ובגין דא הזהיר הרה"ק מהר"ש לחבב את היותם לדעת מקור מחצבתו טהור.
( .106שסא) .כ' בס' דברים ערבים דף ח' ע"ב ,פעם אחת נסע הה"צ מהר"ש מבעלזא עם החברותא
ללובלין וסיפרו מעשיות מבעש"ט הק' זי"ע וסיפר אברך אחד כי בימי הבעש"ט הי' ת"ח אחד
מופלג בעיר קיטוב והציק מאוד להרהה"ק ר' גרשון מקיטוב זל"ה ואף כי היה ת"ח גדול ובעל
צדקה ומהדר אחר המצוות אבל נגד הר"ר גרשון היה רע למאוד .פעם אחת כאשר בא הבעש"ט
הק' שמה הקביל גיסו הרב ז"ל את הת"ח הלז כי יצער אותו למאוד כאשר בא שמה ת"ח הלזה
הלך הבעש"ט לחדר מיוחד עם הת"ח ושאל אותו מדוע יעשה ככה .אמר לו כי הוא רואה כמה
חסרונות בגיסו הרר"ג ,אמר לו הבעש"ט הן לו יהי' כדבריך ואתה נקי אתה לביתך מכל וכל? הן,
ענהו .אמר לו הבעש"ט והן לו יהי' כדבריך אבל מ"מ מן חטאת נעורים נקי אתה? אמר לו הן .אמר
לו הבעש"ט הלא כתוב אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא דקאי אחטאה נעורים .אבל נקי
הנני ענהו .אמר לו הבעש"ט פשפש במעשיך אולי המצא תמצא .ענהו לא נמצא בידי שום חטא
ופשע .אמר לו הבעש"ט ואת הרע אשר עשית עם הנכרית פלונית זאת נשכח מלפניך .אינו אמת
ענהו .אמר לו הבעש"ט ואם תענני עזות אז מיד תהיה פה הנכרית הלז אף כי כבר מתה זה כמה
שנים תבוא ותעיד בך .אמר בעזותו תבוא ותבוא .וחו"מ באה הנכרית ועמדה לפניו והעידה בפניו,
מיד נפל לארץ וביקש תשובה מהבעש"ט .אמר שם אברך אחד נוא אז איך גלייב נישט דיא מעשה
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אתה חטאת זאת .אמר לו שקר הוא .אמר לו הה"ק מהר"ש הנ"ל אם גם אתה תעמוד בעזותך
ושקר תענני אז גם נגדך תבוא ותייצב הערלית אשר חטאת עמה ר"ל .אמר לו נענתי דברתי יותר
מדאי וימחול לי מע"כ הרמה ואל יעשה דבר ע"ש.
( .107שסב) .ושם בח"ב במערכת הה"ק מהר"צ מזידיטשוב ז"ל דף קמ"ב כתוב אשר הה"ק
מהרי"א מזידיטשוב אמר פעם אחת אין בעלז האבין מיר גילערינט מן קען ארבי זיין אפילו נישט
אין אוויסע בעקישע כי הה"ק מבעלז ה' הרבי הראשון אשר לא הלך בבגדים לבנים וכו' ע"ש.
( .108שסג) .שמעתי מרב גדול כי פעם אחת שהה הה"ק שר שלום זי"ע בחג השבועות בבוקר לבוא
לביהכנ"ס לתפילה .החשובים ראו כן תמהו וביקשו מאמו שתכנסה לקודש פנימה להודע מה זאת
וכשבאה לפניו אמר באנחות גדולות הוי אמי היקרה מה עשית הנה עתה היה עת רצון כמו לפני
אלף שנים שהיה גם כן עת רצון גדול והיה הזמן שיתגלה משיח צדקנו ואז היה בדור גדול אחד
שהיה ראוי שהוא יהא משיח ובא הבע"ד במרום והתחיל לקטרג אבל השיבו כי הדור ראוי למשיח
והגדול הדור ההוא ראוי שיהיה המשיח כי אין לו שום חטא .וביקש הבע"ד שיתנו לו עוד זמן
שינסה אותו אולי יעלה בידו להכשילו באיזה דבר מה והסכימו במרום ע"ז .והבע"ד בא לעולם
בדמות אשה מופלגת גדולה בלימוד עד אשר נשמע שמה למרחוק ובכל קצווי ארץ סיפרו נפלאות
מחידושי תורה שהיא מחדשת .ונסעה ע"פ הארץ ובאה להעיר שדר שם אותו גדול הדור ונכנסו
אליה הלומדים מהעיר והיא הגידה לפניהם חדשות בפלפולים עצומים והמה שמעו כן תמהו .ובכל
פעם אמרה לו היה רצון הרב מפה לבוא לאכסניא שלה אז היא מוכנת להגיד חידושי תורה שלא
שמעתן אוזן מעולם (ווען דער היגער רב וואלט צו מיר גיקימען וואלט איך הערשט גיזאנט דברים
נפלאים) .ובכל יום ויום סיפרו הלומדים בפני הרב את דבריה והרב לא חפץ לילך לביתה עד
שלאחר כמה ימים נתפתה מאוהביו והלך לאכסניא שלה .והיא הראתה את כוחה בלימוד והרב הי'
נבהל ומשתומם על רוב גדולתה בתורה ושוב אמרה אשר באם יצאו כולם וישאר אך הרב בחדרה
אז תגיד לפניו עוד דברים וחידושים יותר נפלאים ויקרים ,וכן עשו .ונשאר הרב איזה רגעים
בייחוד בחדרה ובזה תמה החזיון ונתבטל הדבר והרצון לא יצא מכח אל הפועל ,וגם עתה סיים
הרה"ק הי' עת רצון כזה וחבל שנתקלקל ,לכן נלך להתפלל עכ"פ ונכנס לביהכנ"ס.
( .109שסד) .שמעתי מוו"ח אמר ששמע מהרב ר' יצחק חתן הה"ק ר"ש ז"ל [הנ"ל אות כ"ו] שפעם
אחת היה באור ליום ועש"ק יושב בחדר חמותו הרבנית ע"ה שהיתה חולה אז והוא היה ער שם
לעשות הצטרכותי' .אח"כ עשה א"ע כישן ושמע שבא חותנו הקדוש לחדרה ואמר אליה ששואל
עצתה היות כי נוסע אליו על ש"ק אורח רבי עם באדיל ומשמשים והוא מסיטר' אחרא רמ"ל .מה
יעשה ,אם לקרבו בש"ק בשלחנו או לא .ואשתו הרבנית נתנה עצתה לקרבו בספ"י וכן היה שביום
ועש"ק בא רבי עם משמשיו והרה"ק קירבו בשב"ק עצהיו"ט.
( .110שסז) .בבראד נתהפכו הבעה"ב העשירים ומיוחסים לדלים ומשרתים והמשרתים
והמשרתות היו לעשירים ונסעו לבעלז .השיבם זה הוא לפי שהתנהגו בעבודת הפרך במשרתיהם
יותר מדי ולכך נתהפך העניין.
( .111שסח) .והנה כבר הבאתי לעיל אות שמ"ג כי המשמש הר' אלימלך היה דרכו להיות שותה
שיכור .שמעתי זאת מהה"ג ר' אהרן אבד"ק וואהנילוב כי הה"ק מ' מאיר יחיאל אבד"ק
מאגלניצא היה דרכו ליסע לכל צדיקי דורו ולהכירם ועיקר גידולו היה תלמיד הה"ק דו"ז מאפטא
הרב אוהב ישראל .והיה נוסע להה"ק ר' ירחמיאל מפרשיסתא ור' ישכר בער מראדשיץ ור' מרדכי
דוד מדאמבראווי ור' נפתלי מראפשיטץ ולר' אריה ליב מלאנצוט ולר' מאיר מפרימישלאן .וכשהיה
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מחו' הר"ר נפתלי מראפשיטץ .גם כשנסע הה"ק ר' מנחם מענדיל מטאמשוב לפרשיסתא על יום
הלולי' של הרבי ר' בונם זצוק"ל י"ב אלול תקפ"ח דרך בייאליברזק נסע אליו הה"ק ממאגלניצא
לשם והביאו לביתו למאגלניצא ללון וסעודה גדולה .והיה שם אורחים רבים עד שלא הספיקו
האכסניות .בסוף ימיו נסע להה"ק ר' ישראל מסאדיגורא ולהה"ק ר' שלום מבעלז ולקח עמו גם
את הה"צ ר' מענדיל מסטאבניץ אחי הה"ק ר' יוסלי מדאמבראווי (חתן הה"ק ר' משהלי
מקאזניץ) ואחי הה"צ ר' אלחנן מקאלשין (חתן הה"ק ממאגלניצא הנז') ואחי הה"צ ר' משהלי
(חתן הה"ק ר"ח מצאנז) ואחי הה"צ ר"צ הירשלי מטארנוי (חותנו של הה"ק מצאנז בזווג ג') בן
הה"ק ר' מרדכי דוד מדאמבראווי וחתן הה"צ ר' ישראל בהה"ק אור לשמים מאפטה זי"ע .כשבא
הה"ק ממאגלניצא לבעלזא אמר עליו הה"ק ר' שלום אורח יקר כזה לא היה עוד אצלי
והמאגילניצר קידש ואכל וגמר סעודתו בליל ש"ק באכסניא שלו .טרם שהלך הה"ק מהר"ש לקדש
ואח"ז בא לשולחנו של הה"ק מהר"ש וישבו ביחד .ודרך הה"צ ר' מענדיל סטאבריצר לעמוד
אחורי כסא של הה"צ מורו ממאגלניצע והמשמש הנודע ר' אלימלך היה נקיט בדעתי' על אשר
הרהיב הה"ק ממאגלניצא לאכול מקודם באכסניא שלו עם כל אנשיו .ואמר כ"פ להרב ר' מענדיל
סטאבניצר שילך ממקומו (אפוהר בלשון בזיון) פה אין עומדים תחת כסא הרב .וגער בו כ"פ עד
שהה"ק ממאגלניצא אמר לר' מענדיל שילך משם .אח"ז הלך המשמש ר' אלימלך עם הה"ק
ממאגלניצא לאכסניא שלו ואמר הרב ממאגלניצא לא יתן יין? בתמיה ,והשיבו הה"ק ממאגלניצא
יין אין לי אכבדך ביי"ש ותדע לכבד רגלי תלמידי ר' מענדיל .אחרי זאת נשבר רגלו והתחיל לשתות
יי"ש ונשתכר ונודע לו שהיה חווייא דרבנן עד שהה"ק ר"ש מבעלזא אמר שרק הה"ק ממאגלניצא
יוכל לעוזרו .ובפעם ד' בבואו התפלל עליו ונפסק הלטותא שלו ולא השתכר עוד כ"כ ,אבל רגלו לא
היה לו רפואה למכתו כי פגם באמונה שהיא בחי' רגלין כנודע עכ"ל :ועיין בס' תולדות הנפלאות
דף כ' ששמע מהק' ממאגלניצא בעת הלויה של אמו ע"ה היה מזכיר בפני אמו את כל בניו והרבה
מהמקורבים אליו .ואח"כ היה אומר ותזכור בהצדיקים שאני דבוק בהם ישראל בן חוה ושלום בן
רבקה העני (המה הה"ק מרוזין ומבעלז זי"ע)
( .112שעד) .כ' אלי גדול אחד :שמעתי מהרה"צ מהר"ש אבד"ק סאסוב שליט"א שסיפר לו הרב
ר' איציק חתן הקדוש מסטרעליסק זי"ע .פעם אחת בא לפני הה"ק מבעלז והתנצל לפניו שיש לו
בתולות שהגיעו לפרק והוא עני מדוכה ואמר לו שיסע לעיר יאס והשי"ת יעזור לו בנקל שיהא לו
ישועה .ונסע הר"א מבעלזא ללבוב ושאל על עגלה אם נמצא לסטרעליסק ואמר לו בע"ג שהוא
נוסע תיכף ליאס והסכים בדעתו גם כן ליסע שמה .וכשבאו ליאס עמד בע"ג באמצע הרחוב וירד
הר' איצק מהעגלה ושילם לו שכרו ולא היה לו שום מכיר ולא ידע לאיזה אכסניא ילך ושמע אחד
קורא ר' איציק ר' איציק ובא אליו ואמר שהוא משרת אצל גביר אדיר אחד והוא מביט ומחכה
עליו כל היום בהחלון שלו והלכו שניהם אל הגביר וכשבא להבית שמח מאוד הגביר וכיבד אותו
במאכל ובמשקה כנהוג .וסיפר לו כל המעשה איך שהגה"ק מאפטא כאשר היה ביאס היה מקורב
אליו והגביר עשה לו טובות גדולות וכשנסע משם אמר לו בזה"ל אם תבא עליך ח"ו איזה צרה
תצייר הצורה שלי ובעזה"י תנצל וזה איזה שבועות שבתי נשתטית והרופאים התיאשו אותה ואין
מזור לתרופה ובליל ש"ק העבר נזכרתי מה שאמר לי רה"ק הנ"ל טרם נסיעתו מיאם .ובת"כ
נרדמתי וראיתי בחזיון את רבינו הקדוש מאפטא והצעתי לפניו את כל גודל היסורים שיש לי מבתי
ואי' הבטחתו והשיב לי שהוא כבר נסתלק ובעולם העליון אינם מרגישים כ"כ והה"ק מסטרעליסק
שזה זמן לא כביר נסתלק נלכה נא אליו אולי הוא יעשה לו טובה ,והלכנו להה"ק מסטרעליסק
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דמותו ואמר שביום פלוני יבא לעיר יאם חתני ר' איציק וצייר דמות ג"כ תעמוד אצל החלון כשיבא
ותקרא אותו לביתך ותסעו לבעלזא ואז תהיה לך ישועה .ונסעו בימים אחדים לבעלזא והגביר
הנ"ל הכיר הצורה מהה"ק מה שראה בחזיון ואמר לו הה"ק להגביר הנ"ל אם תתן סך פלוני להרב
ר' איציק תהיה לך ישועה בקרב וכן היה .כ"ז סיפר הרב ר' איציק להה"צ מהר"ש הנ"ל עכ"ל ועיין
לעיל אות קכ"ב ,קכ"ה.
( .113שעז) .דרוש אשר דרש דרש הגאון הקדוש רב שר שלום רוקח זי"ע מבעלזא לכבוד אדונינו
הקיסר פראנץ יאזעף יר"ה בעת בא הבשורה היקרה כי הושיעה לו ימין רוממה וינצל מכף מעול
וחומץ אשר ארב לנפשו ויבקש לשלוח בו ידו ויתנכל עליו להרגו בערמה ויחי ושב ורפא לו .נדפס
בלבוב שנת תרי"ג לפ"ק.
טרם אחל לדבר באזניכם קהל הנועדים ד' עליכם יהיה סתרה עדי עד.
אפתחא פי בהלל וזמרה להאל הטוב עלי רוב חסדו אשר הושיט לנו ואת נפש אדונינו מלכנו החסיד
היקר הרחמן המהולל הקיסר פראנץ יאזעף הראשון יר"ה הצל מכף מעול וחומץ איש זד ובליעל
אשר ארב לנפשו ויתנכל עליו להרגו בערמה ובצל חסדו סכך עליו באברתו וכאישון שמרהו לבל
יאונה לנפש צדיק רע אשר ככה אשפכה שיחי לפניו כי יאריך ימיו ושנותיו בנעימים על כסא
ממלכתו ושונאיו חללים יפלו לפניו וגבולות ממשלתו עד בלי די הצקתני רוח בעני ומורשי לבבי
לספר מעללי יה ונפלאותיו אלה במקהלות עם ועדה אשר המרבה לספר הרי זה משובח.
האף אמנם בסתר אבלי פלגי מים ירדו עיני ומדי יום ביומו לא מנעתי שפתי להודות לאדון כל
היצור עלי רוב חסדו אשר עשה עמנו וימינו הושיעה לנו כי מלכנו הרם והנשא האדיר פראנץ יאזעף
הראשון יר"ה בריא אולם הנהו ושב לאיתנו הראשון ולהתפלל על שלומו כאשר יאתה לכל
המתחקה על מחצב שרשי דת ודין .וכפי המצווה עלינו מפי נביאנו וחכמינו ז"ל אשר מתורתם אנו
חיים ועל פיהם ישק כל בית ישראל .אמנם להזכיר מעללי שדי ברוב עם הדרת מלך החשיתי
והתמהמהתי עד כה עדי נדרשתי על הדבר הנכבד והנחוץ הזה מאת נציב העיר הבורגערמייסטער
ולא חשתי ככל אחינו בית ישראל בכל ערי מושבותם זאת הנני להציע לפניכם שומעים יקרים אשר
עבור שלום הממלכה תתפללו ותתחננו בעדה אחרי שאלי עזר מהממליך מלכים ומרשות מלכנו
היקר שמש ומגן ללאומיו יחי' אביע פה בבית תפילה הזה והטו אזניכם ושמעו:
מודעת זאת לכל גבר מקרה קרה לאבותינו הקדושים אשר בארץ החיים נפשם תתלונן עת היו
תחת שבט משרת מלכי פרס ומדי בימי המלך אחשורוש אשר קם עליהם איש צר ואויב המן האגגי
שמו נין ונכד מצאצאי עמלק ובכזביו וחלקת לשונו בדברים אשר לא היו ולא נבראו ושקר ענה
הטה את לבב המלך לשנוא עמו עד אשר יצאה דבר מלכות לכלות כל כרם ישראל ושריד לנפש
ופליט לבלי להותיר .וכאשר אכן נודע הדבר הזה לאיש יהודי ושמו מרדכי הוא מרדכי אשר היה
אומן ודוד אסתר המלכה את בגדיו לגזרים קרע ושק לבש וברחובות קרית מלך רב שושן הבירה
נתן קולו בבכי מספד תמרורים ויזעק זעקה גדולה ומרה .ובהתוודע זאת לאסתר המלכה ע"י
נערותיה כי דודה הולך יחף ובמקום תולעת ושנים שק לבושו וזועק מר ברחוב מהרה הדסה
ושלחה לו בגדים להלבישו ושונא מתנות לא קבלם .והדסה בראותה כי את הבגדים אשר שלחה לו
לא קיבל ולא אבה ללבשם אז קראה לסריס ביתה החך שמו ותשלחנו לאומנה לשאול פיו מה זה
ועל מה זה.
ואשר חפצו לכלכל הדברים האלה במשפטי שכלו יציקהו העניין ולא יביננו .והי' לפניו כספר
החתום מדוע איחרה המלכה לשלוח לשאל את פי דודה מדוע שינה את טעמו ועל מה זה עד אשר
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בבוא לאזנה השמועה הזאת היה לה לצוות לשאלו מה הוא עושה וכדי בזיון לאיש נכבד כמוהו
ללבוש קרעים למדו .מורשי לבבה מדוע לא אמרו לה כי לא דבר ריק הוא ,הן ידעה אסתר המלכה
כי יש למרדכי בביתו שמלה אחרת ללבוש ולא ייחל על הבגדים אשר תנתן לו מבית המלך .אולם
להתיר הנבוכה הזאת שתי דרכים לפני המה :הראשון כאשר שמעה אסתר כי דודה חולת אהבתה
הולך שובב במלבושי סחבות לא תואר ולא הדר לו ומר צורח ברחובות קרית משוש יזמה
במחשבתה אולי גלי פחד לבבו מחמת אנשי זדון ובליעל אשר חושבים עליו רע כל היום וחמת
מתקנאים מדוע המלך ציווה אשר מרדכי היהודי היושב בשער המלך .ביארו המבארים ,היה קרוב
למלכות אין לו ליפול ארצה ולסגוד להאגגי וחמתם כאש בוערה כחמת כל רשעי תבל אשר שנאתם
כלפיד תבער .אולי שאון דכים ישביתו עוד מעט ויפול לפני בני עולה לזאת ירום בבכי קולו .ובעבור
זה כשמעה בשורה לא טובה הלזאת שלחה לו בגדי הוד והדר אשר ילבשו היושבים בחצר המלך
והקרובים אליו וסביבו יתהלכון .כי סגלת הבגדים האלה להאציל תפארת מהודן על לובשיהן
ואימה ופחד יפילו על רואיהן .וכאשר בבגדי הדר כאלה ברחובות קריה יתראה לא ירהבו עוד
עריצים לנגוע בקצהו ושונאיו יבהלו מפניו ולא ירעו לו ולא ישחיתו עוד אף כי לשלוח בו יד .אולם
כאשר ראתה כי גם בגדי הוד לא ישוו בעיניו אך אז שלחה לשאלו מה זה ועל מה זה.
וטרם אחל לסלול נתיב השני אשר אתי אמרתי אל לבבי אסקל מקדם מסילה ואעיר על דבר אשר
ראוי להתעורר עליו לההוגה בסיפור המגילה הזאת .הן עוד בששה עשר לירח ניסן תלו את הצר
הצורר ובניו על העץ ,מדוע איחרה המלכה פעמי' מלבוא לפני המלך לבכות ולהתחנן לו כי יצא דבר
מלכות מלפניו להשיב אגרות הראשונות אשר מלאו סף רעל לאבד כל שארית יעקב ביום אחד ,עד
שלושה ועשרים יום לחודש סיון הן באבוד הרשעים ויועצי רע האלו וגמולם בראשם הושב הי' לה
לדלג שיר וכאילה שלוחה לרוץ לבקש מאת המלך על חיי עמה ומולדתה כי תנתן .ועצת נפתלים
לספר ודתא מהחצפא דא להשבית .בראותה כי המלך וביתו נקיים ולבבם טוב על היהודים וחמתו
בערה כאש על עושי הרע האלו עדי גמר אומר :תלוהו על העץ ומדוע התמהמה עד כה ומי יודע מה
יולד יום ואם אח"כ תמצא עוד חן בעיניו לחונן שה פזורה ישאל .ואחרי סקלי אבן פנה הזה אחל
ליישר הדרך השני .אכן נודע בטבעי כל האנשים אשר על ארץ רבה אם תבוא באזני אדם פתאום
שמועה חדשה אם לתוגה אם לשמחה וגיל תפעם רוחו בקרבו ותפג לבבו ומרוב הרגשת נפשו
עשתונותיו יסערו והשקט בל יוכלו עד אשר תעבור עת מה ועד שוב רוחו אליו ודעתו תתיישב עליו
לכלכל דבריו במשפט ולעשות מעשהו במועצות ודעת .וטרם רוחו תשובב שולל ילך ולא ידע כדת
מה לעשות ויעשה דברים למרות חפצו .לזאת כאשר נערות אסתר הגידו לה כי דודה אשר כאב
ירצנה ברחוב העיר הלוך ילך בבגדי עדים ובשק יכסה מערומיו וצועק מרה ותתחלחל המלכה
מאוד ולא נתנה לבבה לשאול מה זה ומדוע עשה כן דבר אשר לא פללה עליו ולקחה בגדים בחפזון
ושלחה להלבישו רגעים עברו ורוחה שב מיהרה ושלחה לשאלנו מה יעשה ומה זאת.
ואמנם כן בעת הישועה החלה לפרוח אולם פתאום גם היא יצאה לפעולות אדם דבר אשר לא עלה
על לבב אדם מעולם אשר אחד מהיושבים ראשונה במלכות בשבתו עם המלך במשתה היין משם
יוקח לתלותו על העץ .וחייתו תנתן לממיתים דבר כזה חדש תחת השמש אשר מיום ברוא אלקים
ארץ ושמים כמוה לא נשמע .והנה עינינו הרואות כי שמועה רעה תרעיש לבב האדם וזה מטרת
מקראי קדש התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שלחו ותבואנה ותמהרנה ותשנה
עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים (ירמי' ט') כי הבדל יש בין המקוננות לחכמות,
המקוננות אשר כל עבודת מלאכתם לא היתה רק להרים קולם בבכי תמרורים באמצעות נעימות
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יעצור בעדן מעשות מלאכתן אף כי תבהלנה .בקול ענות ישמיעו קולם בכלי הזמרה תוף וחליל
ובעת בוא השבר אף אם יקראו יבואו ולבבינו יעוררו .אולם לחכמות אשר מלאכתם לחשוב
מחשבות רעיונים יקרים ויחרשו שירים משירים שונים וחרוזים יארגו לולאות במועצות ודעת על
כל מקרה לפי ערכה לשקול בפלס ובמאזנים מתי עת לבכות ומתי עת ספוד ,וכן לששון וגיל הכל
למרוצת העת והמקום והזמן .אם זמן רב טרם יבואו צל קורתינו לא תגלה למו וברגע בוא לאזנם
הסיד והשבר אשר אזני שומעה תצילנה יקראו מרגשת לבבם גליהם יעברו וינשו טובה ולא תעשנה
פרי במעללי' וילאו לארוג רעיונים זכים נשלבים אשר נפש השומע יתן בבכי קולו אף כי נודע אשר
בשורה טובה בבואה פתאום תרעיש שבעתיים לב האדם לזאת לא שב רוחה בפעם הראשון אשר
תיכף שבה לאיתנה והפעם מרוב ששון לבבה עד עבור ימים רבים לא הי' לאל ידה לדבר דבר
ולעמוד לפני המלך.
ככה קרה לי בעת חזות קשה הוגד לי שודד ארב לחיי מלכנו הדורש שלום לאומיו והמרצח הבליעל
הזה אבה לגדענו לשרשנו מארץ החיים לולא ד' היה בעזרו ופתאום באה לאזני נעותי משמועה
מזימתה רחפו עצמותי כמים לבבי בקרבי נמס ובאפם ביום טובה בשמעי שמועה טובה אשר עלי'
הוחלתי ונתן ד' שאלתי ובקשתי אשר עלי' צפיתי כי אתה ה' היית מחסה למשיחך כמאז הושבתו
על כס ממלכתו ואויביו לפניו הפלת כן גם עתה כאישון נצרתהו בבוא רשע לבלע את הזרע קודש
הזה וארב לחייהו אשר כן עד זקנה ושיבה תגן עליו ברוב חסדך תרב שנותיו וגדולתו ותרים נסו.
מרוב ששון וגיל נבהלתי חכיתי עד שוב רוחי בקרבי ואוכל לפצות פי ולשפוך בחיק בלעדי מעט
מחולת אהבתי למלכינו היקר האדיר הרחמן פראנץ יאזעף יר"ה ועתה הגיע תור אשר אפתח פי
במקהלות בהודות והלל לה' אדברה וירוח לי.
לשון חכמים מרפא (אבות פ"ג מ"ב) ר' חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של מלכות
שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו .המאמר היקר הזה מה מאוד יאות לפה קדוש ישראל
אשר ממנה יצאו וראויין המה לברך עלימו המעריב ערבי"ם האומרו הי' סגן וראש לכהני אל
המקודשים העומדים לשרת בעבודת בורא כל בבית הגדול והקדוש באימה וביראה וברגש קודש
ודעתם לא הסיחו אף רגע מיראת מי ששכן שמו בבית ההוא אשר בית לכל העמים יקרא (מ"א ח')
ואיש איש כפי השגת מצע שכלו לפני שומע תפילה שפך שיחו .והתנא האלקי הזה חקר בעוצם
בינתו הבין קשט אמרי אמת כאשר עוז לאלקים ובשמים ממעל לעדי עד ימלך שוכן ערבות מושל
בעולמו משטרי הרקיע יסדר אשר ישמרו משטרם ומזרות שחקים לא יחטיאו המטרה .היק נתן
לים אשר גליו לא יעברנו ולכל יצוריו די מחסורם בצדקת פזרונו מכין וגומל לאיש כמפעלו כן חלק
מכבודו למושלי דור דור והאיש אשר בחר בו ד' להושיבו לכסא ועל תבל ארצו ישלוט שלטת.
מאתו נתנה המשרה על שכם אחד העם אשר הקריבו שדי לעצור בעמו ולנהל ארצו בשבט מישור
וחובה היא על כל בעל דת וראוי ונכון לכל מבין תבונות וישר הולך לחלק למלכם כבוד ולירא
מפניהם באימה וביראה וחיבה יתירה ואהבה אמתית.
ואמנם מטרת המאמר הזה יתבאר .בראש הודעתי נאמנה כי הבורא כל חוק נטע בטבע כל יצוריו
ובתתו חוק ודתו אשר על ספר תורתו נחקקו כי האיש אשר הוקם על ומושל בעמו חלק עליו מהודו
להפיל יראה אימה רתת ופחד על כל רואיו וגם שריו וסגניו ומשרתיו עושי רצונו בכל עיר ופלך
חייב כל גבר מהדת והנימוס לירא מפניהם ולנטלם ולנשאם ולכבדם ולא להמרות רוחם וזה הוא
מוראה הוא אור פני מלך חיים אשר עליו התפארת וההוד ,אמנם ביאור תיבת רעהו אין לו פתרון
כפשוטו אם נאבה לבארנו כי מה הוא זה ואיזה הוא הבליעל אשר יחרוש רע על רעהו אשר נפשו
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בלא פתרון לדעה מה הוא עניין הבליעה השייכה במין האדם.
אולם ביאור הדבר דע כי הבדל יש בין אוהב לריע אם כי למראה עיני רבים יתראה כי לאחדים
המה וכתואמי בטן לא יתפרדו ולמטרה אחת יקלעו .אוהב יאמר על איש הובחן לאהובו חקרו
וראה כי בר לב בו ושלם באמונתו ולבו בטוח כי לא ישקר באהבתו ובברית כרתו בין שניהם ועזה
כמוות אהבה .אולם שונה היא מילת ריע אשר יאמר על איש מתהלך עמו לתומו ועדן לא התודעו
רשמי אהבתו ולא נודע לו אם לפיד אהבתו להטתהו ואם אין .ואולי רק בשפתיו יכבדנו ולבו בל
עמו .גלל כן המשורר נעים זמירות ישראל ברצותו לתאר בשרד את מדותיו היקרים אשר גם בעת
אשר רעהו רק לריע חשבו זכו מעלליו ואין עולתה בו אמר כריע כאח וגו' (תהלים ל"ה) אולם
במלת ריע לבד לא מלא ספק הקורא עד אשר דמהו כאח לו וכן אבינו יעקב ע"ה השביע ללבן חותנו
אם נסתר איש מרעהו (בראשית ל"א) וחוה"ק הצריכה לצוותינו ואהבת לריעך כמוך (ויקרא מ"ט)
אולם על האוהב לא הצטרכה להזהירנו כי חוק נטוע היא כמים הפנים אל הפנים עיניכם הרואות
כי פרודות הנה אשה מרעותיה ולו שקל ישקל ריע לעומת אוהב לא ישא יחד ואחרון הכביד .ולזה
משל הלועז השמר לך מריעך שבעתים מאויבך כי הריע הבלתי חקרתו אם אוהבך באמת הנהו יוכל
הזיקך על אחת שבע משונא נפשך .מהאויב תשמר רגליך לבל ילכדך בפח אולם הריע אשר על
אהבתו לא זרחה השמש אם אין לבבו פונה מאתך ובנת ריעך מרחוק כי כאח לך יתהלך ותשפוך
לפניו כל מסתורי לבבך והוא כהולך רכיל יגלה סודך כי לא אלמן התבל בכל דור מרועי לבב אשר
בלב ולב ידברו.
והנה שם חיים לא נופח באפי האדם לבדו רוח חיים כי על כל היצור הדומם והצומח אם שלימים
המה ולא נעדר מכולם דבר מכחם וראשית אונם הטביע בם אדון היצורים על כן יאמר בספר תורת
ד' תמימה (במדבר י"ט) ובשפתי חכמי תעודה ירקות חיין כי כל עוד בו ריחו ולא פג מעמו חי
יתואר .אולם באבדן וטרפו תיבש ונמר ריחו כגבר אשר שב רוחו למקום חוצבה כנעורי' בית אביה
שבשמים כן גם אותם למת נמשל נדמה .וככה האדם בעודו בתקפו וגבורתו איש חי נקרא (ש"ב
כ"ג) וכמו כן (מלכים א' ב') לזאת איש אשר ענוש יענש ועל פי סדרי המשרה נחרץ משפטו למות .חי
לא יתואר כי כאשר נגזר עליו משפט מות אשר בודאי אמת נכון הדבר ונחקר היטב אם יקרא לו
דרור או יתלוהו על העץ וחייתו תנתן למומתים בן מות הוא גברא קטילא נחשבנו ומה לו חייו אם
המותה עליו מרחפת סר צל החיים מעליו ובכה איש אשר הלך לקרב ומת תחתיו נבלע חי לא
יקרא .כי בלכתו למלחמה שערה מי זה לידו יתקע כי שוב ישוב לביתו וחצי אויבו לא יקלענו .מי
זה יערבנו מי ינבא אם לא על שדה קטל במערכה יגוע ויקראנו אסון לא מחייו מת .סוף דבר חי לא
יקרא רק הישר הולך וביושב שלו ושאנן בביתו ויתהלך בחוץ על משענתו מעת קול הקורא יצא
אדם לפעלו עדי נשף ויפקדנו כי שם ביתו.
וכל אלה בהיות הארץ שלוה ושקטה אין מחריד .אולם בעת הוסר ח"ו צל יראת הממשלה וכל איש
הישר בעיניו יעשה ואך אז מהרי הצדק ינתקו ולא יעצרו מעשות כל דבר פשע וכאשר יקום איש על
רעהו אשר לא שער בנפשו מתמול שלשום כי יארב לו והכהו נפש לדבר בליעל כזה בצדק יקרא כי
בלע רעהו חיים ,כן אחי ורעי הנבלה הזאת אשר כעת נעשתה הבליעל המרצח הזה זכרו ימחה עת
דמה בנפשו לשלוח יד במשיח ד' אשר לא על שדה קטל התיצב לא הלך למערכה .והמלך הלך בגן
ביתו לרוח היום ולא חשב אורב ואויב ומאחוריו בא רוצח בן נעות המרדות ימ"ש לבלעו חיים .מי
שמרהו מי נטרהו ,לא אדם ,לא איש ,ד' שמרו ד' צלו אתה ד' פקחת עיניך ותשת עליו כפיך נזר
חסדך אשר עטרתו הי' עליו מגן ומחסה לראשו תהיינה נא אזניך שדי שגיא כח גם בעת הזאת
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ושלומו .כי בשלומו לכל יושבי תבל ארצך שלום כי בשבט מישור תתה בידו ישפוט ובעד לאומיו יגן
גם מכל חורשי רע ומרמה לבל יבולעו דורשי המנוחה שאננה והשלום חיים .לזאת הוסיף לו שנות
חיים.
ועתה במקהלות נברך שם ד' בשיר ושבח אשר דוד עבדו ע"ה שבח ברוח קדשו (תהלים ק"מ) ד' עוז
ישועתי סכותה לראשי ביום נשק אל תתן ד' מאווי רשע זממו אל תפק ירומו סלה אשר באורו .לך
נאה להודות אתה ד' אלקים כי סכותה לראש מלבנו אשר הוא ראש כלנו .ביום בא איש רע ובליעל
בכלי נשק מאחוריו ולא ראה ולא ידע מאומה רק עיניך הפקוחות הביטו וראו כי עוד מעט אם
מאוויי רשע ח"ו תפק דמי נקיים ישפכו ואתה סכות לראשו במגן חסדך ובצנת רצונך עטרתו כי בו
בחרת ועל הברזל כלי משחית צוית .אל תשחיתהו כי ברכה בו .אנא ד' אל תתן מאוויי רשע אתה
אלקי הרוחות יודע אם אין עוד שורש פורה ראש ולענה והמצא תמצא באיזה מדינה בתבל ארצך
בליעל כמוהו אשר יאבה להרים ידו לעומת מלכנו הרמן יר"ה או נגד מלך אחר מקצוי תבל ויחשוב
מחשבות און בלבו ובקרבו ישים ארבו למרות שלום הממלכה אל תתן מאוויי רשע כזה וזממו אל
תפיק אשר יזום בסתר מחשבתו במרד ומעל לא יצליחו חלילה .לא ירעו ולא ישחיתו ולא יצאו
לפעולת אדם ,כה דברי דוהע"ה וככה אנחנו מחלים את פני האדון ד' לבאות כי ירומו סלה כי
הדורשי שלום ירומו סלה ראשם לבל יפחדו ולא ידאגו כי כאשר דאגה בלבבו כפוף כאגמון הולך
ולא כן האיש ההולך בטח ושאנן כי לבו נכון בטוח אשר רע לא תבואהו ועל כן ירום ראש.
ובדברים המעטים האלה על שדה תרומות ירומו עוד שנית ביאורים אשר במעט אומר הזה כלולים
אשר מחשבות הזדים המה ירומו מעל פני תבל מלשון הרומו מתוך העדה וירם את המחתות
(במדבר ט"ו) כי אתה ד' תתן בלבבם ויבינו כי יש אלקים שופטים בארץ ויתמו חטאים (ברכות
יו"ד ע"א) ועושה רע אשר לא ישובו ישלם למו ד' כגמולם ויסך בעד משיחו בסכת שלומו לבלי תתו
לפני בני עולה לענותו ולא יוסיפו עוד לחרוש מחשבות עמל ואון כי לא יצליחו מעשיהם ופרי לא
ישאו וגמולם יושב בראשם.
עד השלישית אני בא כי על גמול הרשעים ירה אבן פינתו כי החורשים מחשבות על כל דבר פשע
ומרד ומעל ובאורו כמו רמה ותולעה אשר ידונו סלה ברימה ותולעה אף אחרי שובם לעפרם כאשר
קלל הצופה את המורדים והפושעים כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר
(ישעי' ס"ו כ"ד) .גם המן אשר האכיל ד' לאבותינו במדבר אשר לא שמעו לדברי הציר נאמן ביתו
משה רבינו ע"ה עד בוקר ממנו השאירו וירם תולעים עקב לא שמרו אמרי קדוש כי ד' צוה לבלי
להניח ממנו למחרתו רימה נתהווה בו אולם אשר השאירו על שבת קרוא מקרא קודש לא הבאיש
ורימה לא היתה בו (שמות ט"ז) כן קלל דוהע"ה את האנשים החושבים עמל ואון אשר ברימה
יענשו סלה עדי עד גם אחרי מותם.
אמנם הדורשים שלום ומנוחה ומתפללים בעד שלום מלכינו הרחמן הקיסר היקר פראנץ יאזעף
הראשון יר"ה .יקוים בם ברכת דהע"ה כהתימו לדבר (תהלים שם) אך צדיקים יודו לשמך על
חסדך אשר עשית עמנו ונחת חיים למלכנו וישבו ישרים בטח ושאנן תחת ממשלתו אין מחריד ובלי
חוסר מאומה את פניך ד' אשר ברצונך ד' צוית על ידי נביאיך וחכמיך ואצא בשלום וד' יברך
מלכינו הרחמן החסיד פראנץ יאזעף יר"ה וכל אוהבי אחי ריעי ידידי אמן סלה לפ"ק .פה יתמו
דברי רבנו הגאון זצ"ל (כן העתיק לי ש"ב חביבי הרה"ג מהר"א סג"ל אטינגא שיק מדוקלא).
( .114שעח) .כ' יד"נ הרב הגאון מ' יחזקאל בנעט שליט"א אבד"ק ס .וואראהל בהגר .סיפר הר'
אברהם יהודה טעסלר שו"ב מפה ששמע בבית מרן מספינקע ,איש היה אשר עוד בבחרותו נתק
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ויחי שם בשלום .ויהי היום והנה בן השר נשתגע ל"ע ונסו ברופאים ובמכשפים ולא הועיל מאומה.
ויאמר היהודי הזה אל אדוניו אחלי אדוני לפני הרבי אשר בעיר מולדתי בבעלז כי אז יאסוף את
בנו משגעונו הן דבר קטן הוא בעיניו לרפא חולי הרוח כאשר עיני ראו ולא זר .וכונתו הי' למען
יראה עוד את בני משפחתו וימצא עגלה רתומה חנם עגלת צב ויאמר השר לעשות כן .ויסעו וילכו
השר ובנו בלוית איש היהודי ויהי בהגיעם לבעלז ויעבור היהודי לפניהם ביתה הגה"צ ר"ש ז"ל
ויאמר כי קידוש השם הוא להראות אשר יש אלקים בישראל ,ויען הרב שלא יהין להביא את השר
אל ביתו ,די לו שהוא מטריח כלפי מעלה לטובת יהודים אומללים .ויצא היהודי ויגד את הדברים
אל השר .ענה השר :טוב הדבר אך לא יקרה נפש בני בעיני הרב והוה הי' יכול להושיעני בגלל
שאינני בעל אמונתו גם אני אעשה כמוהו .ואתה ידעת כי שלוש מאות יהודים דרים בכפרים ושדות
שלי ומתפרנסים בגללי בכבוד הם ונשיהם וטפם ,עתה אגרש את כולם החוצה כי אינם בעלי
אמונתי ואתה הראשון ,בך אני מתחיל ,לא תעלה עוד על הכרכרה שא את רגליך ובא קח לך את
אשתך ואת ילדיך אשר אשליכם החוצה תיכף בהגיעי אל ביתי שילכו לקראתיך ובדרך תמצאם.
וישב ביום ההוא היהודי אל הרבי ויצעק לפניו לאמר שלש מאות משפחות ולכל ראש משפחה
ישנם שש ושבע ושמונה ילדים ואמם וכל אלה יקחו מקליהם בידיהם לבקש מתן ולחזור עה"פ
בשביל צרות עין בערל אחד .ויען הרבי אם כן הדבר צרת רבים הוא עשה זאת איפוא בני ,הגד
לאדוניך כי רפואה מיועדת לבנו אך ישוב ,וכשיגיע לטומיא השביעית יכנס אל הכומר וירפאהו
רפואה שלימה וגמורה .ראה ,הנה ברכתיהו ואתה ברך לך ויצא בשממה .וגם השר שמח כי בנתיים
כבר שמע אשר דבר מדברי הרבי לא ישוב ריקם וחשב שיתרפא בטח .והנה בכפר השביעי הי'
הכומר רשע גמור ויום יום באו היהודים משם לצעוק לפני הרבי על הרשע אשר עשה להם וע"ע עוד
לא באה פקודתו עתה כי נסעו השר ובנו והיהודי ונכנסו אל הכומר הזה .ויספרו לו כי רבן של
היהודים שלחם אליו .אתחיל לקלל את היהודים כדרכו ואת רבם ואת רבותיהם ואת תורתם.
ויקלל גם כלפי מעלה אלקיהם של היהודי' ונתאמץ כ"כ בקללותיו עד שהגיע למדריגת שגעון והנה
נשאר משוגע איש הרוח .ובן השר נתרפא משגעונו ברגע ההוא .השר יצא טרם יפגע בו הגלח
המשוגע ויאמר חסר משוגעים אני .ויסע וילך וירא כי בנו נשתפה לגמרי ויהי כאחד האדם והם
מדברים כאב ובנו .והבן תמה גם הוא על העבר מה היה לו ויפול דבר בלב השר ויאמר אל היהודי
הכלב אנכי כי נהניתי מהרבי ולא שלמתי לו מאומה ,לכה ונשובה אל איש האלקים ואשלם לו
איזה מאות קערבלעך ויבא על שכרו ויעשו כן .המה באו אל הרבי ויאמר הרה"ק הרר"ש ז"ל לא
אקח ממך מאומה .השר נצטער מאוד ויאמר לו היהודי איעצך בוא אל בית המדרש הנה שם
בטלנים היושבים ולומדים בני הנביאים אולי יקחו הם ממך ותנוח דעתך .ויכנס ויקרא את הגבאי
ויבא חשבון כמה יושבים ישנם בביהמ"ד ויעש לכל אחד מהם מנעלים ומלבושים מכף רגל עד ראש
במחיר אשר שתו עליו .ויסע וילך וייטיב לישראל עוד יותר במדה גדושה :ועיין לעיל אות ע"ב.
( .115שפא) .כ' בס' טעמי המנהגים ח"ג דף ל' שמעתי מאיש נאמן שהרב הצה"ק מבעלז זצ"ל
כשהלך לבקר את החולה הוליך אצלו שומים.
( .116שפד) .כ' בס' עת שלום דף א' הספד מר על הגה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע וכ' שם בהמשך
דבריו כל מי שהוצרך לישועה הן בגופו הן במאודו כאשר כיתת רגליו להצדיק הזה מיד נושע .הוא
קידש שמו ית' ברבים כי אף האפיקורסים ימ"ש עין בעין ראו כי ה' הוא אלקים ועבדיו אמת והוא
גוזר גזירה והצדיק מבטלה והיה בורא רפואות ופועל ישועות בקרב הארץ ובפרט מי שהוצרך
רפואה לנפשו כאשר בא לביתו וראה הכהן את הנגע והנה נרפא הנגע וכו' .וב"ה אשר זכיתי לקבל
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ראשון היה בשבת והיה אומר דרוש בח"מ בלב נשבר ובדמעות זולגות אשר אם אבן הוא נימח כל
השומע .וביום ב' שתקע בעצמו לא אמר עוד שום דבר וכו' ואף שכבר היה סגי נהור ולא זכיתי
אשר אור פניו יזריח עיניו עלי עכ"ז תיתי לי שאני זכיתי לראות פניו כאלו קבלתי פני השכינה וכו'
איברא שלא שקע' שמשו של הגה"ק הלז וזרחה שמשו של יהושע הוא בנו הצה"ק אשר סמך ידיו
עליו וכו' אך דא עקא למה לא מת בדרך כל הארץ על מטתו שקט ושאנן ולמה נגפו השי"ת במגפה
הרעה שהי' בשנה הזאת .כמוהו לא יהיה ולא יזכר עוד וכו' וכמעט רבע העולם נאספו במגפה ר"ל
וכבר הבטיחנו בוראנו שלא יעשה אותנו כלה ח"ו .ע"כ לקח מאתנו מלכנו עט"ר ובזה שקטה ונחה
חמת המלך .ובלי ספק שהצדיק הזה הציל כמה אלפים נפשות מישראל וכו' והנה הצדיק הקדוש
הזה היה כמה שנים קודם העדרו חולה גדול וסגי נהור על עיניו וכו' ועיין לעיל אות מ"ט.
( .117שצ) .שמעתי מאיש וו"ח נאמן ששמע מחתן הה"ק רר"ש ז"ל ששמע פעם אחת מפ"ק חותנו
זי"ע שסיפר לאשתו הרבנית ע"ה איך שבלילה זו בא אליו אברך אחד אחר מיתתו ,נאר וואס
זאגסטו צו דער העזה פין דער חברה .זייא זענין נאך גיקימין צו מיר אין שטיב אריין .נאר איך
האב זייא גיבינדין .גישמיד אין קייטין דאס איז טייטש .מסטין בכבל אסור (בפיוט למוסף דיו"כ)
עכל"ק.
( .118שצא) .עוד סיפר האיש נאמן כי היה פעם אחת בבעלזא וראה בעש"ק כי נכנס לקודש פנימה
איש אחד חולה על רגליו רק נשען על שני קילעס .והה"ק היה עסוק אז להכין הנרות והמנורות על
ש"ק כדרכו הה"ק שאלו על צרכיו והתחיל להתנצל לפניו כי אינו יכול לילך ולעמוד בלי הקילעס
כי יש לו מיחוש על שתי רגליו .אמר הה"ק בזה הלשון :ביזט אוודאי נישט גישטאנין ערליך שמונה
עשרה ,והתחיל להביט עליו בהסתכלות מראשו ועד רגליו בעיון ובהתבוננות ובמשך העת אשר
הביט עליו הה"ק הרגיש החולה כי בא לו כח ואומץ ברגליו עד שהשליך את הקיליס שלו על הארץ
והוא נשאר עומד על רגליו בריא אולם ואח"כ הגביה את הקיליס ושברם לעיני הה"ק על ברכיו
אחד אחר אחד ונתנם על האש שבישלו שם את הדגים על ש"ק בחדר השני בבית הה"ק זי"ע .ויצא
בשלום מן בקודש ולא היה ניכר מאומה אשר זה האיש נכנס קיטע בקב' שלו כי נתרפא ושב
לאיתנו.
( .119שצג) .כ' י"נ החריף ובקי זית רענן מ' זאב דוב אלטער מייער הלוי מק' סאניק :שמעתי כי
הגה"ק מהר"ש מבעלזא זצ"ל מיהר בתפילתו והתפלל במהירות נמרצה כידוע .והגה"ק מה"ר
שלום מפראבושט האריך מאוד בעבודתו עבודת הקודש והתנהל לאט לאט לרגל עבודתו הקדושה.
וא' ע"ז הה"ק מהר"י מרוזין בנו זצ"ל שבחינתם ומדריגתם אחת היא כי כ' אביו מהר"ש האריך
מחמת שכל כך יקרה היא בעיניו האות והתיבה מהתפילה וכ"כ חביבה לפניו וכ"כ קדוש הוא לו
שמאהבתו אותם לא יוכל להיפרד מהם כ"כ בנקל ומתשוקתו אליהם לא יוכל להניח את הבהירות
והחשקות והדבקות בכל אות ותיבה ,לכן האריך בעבודתו זו תפילה .וכ"כ מרן הגה"ק מבעלזא
סלל ג"כ על המסילה הזאת העולה בית אל וחביבה האות והתיבה בעיניו כ"כ אהבה עזה בלי
מצרים מרוב קדושתם ובהירותם ובשביל כך לא יכול להתאפק עד שחטף את האותיות והתיבות
שלאחריהם במהירות וחפזון כדי ליהנות מאורה ומחמת אהבתו אל האותיות והתיבות הק' אם
היה יכול לבלוע את הפתילה בפ"א הי' בולעם מרוב הגעגועין אל קדושתם.
( .120תב) .כ' בס' מראה ריאה בהק' אומרים בשם מאורן ורבן של ישראל הוא רבינו הק' מרן
מהר"ש מבעלז זי"ע שגזר אומר שהשו"ב לא יעסוק ביתר לימודים כ"א מעט מזעיר כדי שיהיה
פנוי לעסוק בהלכותיו תדיר .עיין לעיל אות נ"א.
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אינו רוצה להתבסם מיינם הם אומרים לו הלא עתה לא עת טבוח טבח רק עת שכרות הוא לנו כגון
בשבת ויו"ט וכדומה ,וכשאין מעצור לרוחו ונותן עיניו בכוס וכשבא לכלל כוס בא לכלל טעות
ונתעלמה ממנו הלכה רווחת בישראל שהשו"ב אסור לו להשתכר בשום זמן כמ"ש בשמ"ח סי' א'.
וראיתי הרבה פעמים אצל כ"ק אדמו"ר בבעלז שי' בסעודת שבת ויו"ט בעת שמחלק להמסובין על
שלחנו משקה מעד וכדומה .הוא מדקדק עם השו"ב ואינו נותן לו כ"א חצי כוס או פחות מעט ,וכן
ראיתי אצל אביו הק' וכן שמעתי שהתנהג זקינו הקדוש זי"ע ועכ"י.
( .122תט) .כ' בס' רחמי האב אות כ"ה פעם אחת בא הצדיק ר' דוד זלאטעס לקבל פני אור עולם
ר"מ מפרימשלאן ושאל את ר"ד מה מדה טובה למדת מהצדיק מבעלז .והשיב למדתי ממנו מדת
לב טוב כי היה נוח לבריות מאוד ע"ש :וכ' בס' טעמי המנהגים ח"ג דע"ח והטעם שאומרים מזמור
שיר ליום השבת וא"כ ראוי לאמרו בהו"ר בשם הרהצה"ק מהר"ש מבעלז זצ"ל ושם דף פ"ה כ'
ושמעתי בשם הצה"ק מהר"ש מבעלז שאם נולד לא' בת אין לקרות לה שם קודם חמשה ימים ואם
יום השלישי הוא בש"ק יכול לקרות לה שם בש"ק עכ"ל.
( .123תי) .ביום ז"ך אלול שנת תרט"ו חשכו הרואות בארובות כי נשבה ארון הקודש הוא הה"ק
זי"ע ואלה הטורים החרותים על אבן מצבתו :יום ב' ז"ך אלול תרט"ו בשנת שי"ס ש"לום ט"ובה
ו"ברכה לפ"ק בית ישראל הורידו כנחל דמעה כי נשאר הדור כיתומים ואין אב פ"נ ארון הקודש
ראש ישראל ארי' דבי עילאה כבוד אדומ"ו הרב הגאון הקדוש צדיק יסוד עולם לפניו נגלו כל
תעלומה בנגלה ובנסתר יחיד בדורו גידר גדר ועומד בפרץ המפורסם בכל קצוי ארץ שלשלת
היוחסין רב שלום זצלה"ה בהרב הגדול מו"ה אלעזר זצלה"ה תנצב"ה.
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נספח ב :סיפורים על ר' יהושע רוקח מבלז
מקורות:

א .פטירת רבנו הקדוש מבעלז ,לעמבערג ,תרנ"ד ,להלן :פטירת (תרנ"ג).
ב .אח"ש בונם מיכלזון ,אהל יהושע (בתוך דובר שלום) ,פשמישל ,תר"ע ,להלן:
מיכלזון (אהל ,תר"ע).
ג .ד' עהרמאן ,פאר וכבוד ,מונקאטש ,תרע"א ( ,ירושלים ,תש"ל) ,להלן :ארמן
(פאר ,תרע"א).

 .1הצדיק הקדוש מבעלז הרב הגאון וכו' מורנו ר' יהושע רוקח ,בן הצדיק הקדוש וכו' מורנו ר'
שלום זצלה"ה ,חלה בחורף שנת תרנ"ד מחלה אנושה מאד ,ונסע לוויען לעשות לו שם אפעראציע.
אחרי האפעראציען חלה מאד כי האפעראציע היתה אנושה מאד וביקש מאנשיו כי יובילוהו תיכף
לביתו ,ואמר כי חפץ הוא לנוח על מיטתו .ולקחו אתו רופא גדול ללוותו בדרך .ובהיותו בדרך על
מסילת הברזל נשבה ארון הקודש ויצאה נשמתו בטהרה ביום ג' פ' משפטים כ"ג שבט תרנ"ד
בשנת השבעים לימי חייו .בבכייה גדולה הביאו את גוויתו לבעלז .השמועה הזאת פילחה כליות
ולבות כל אחינו בני ישראל ,ובלב נשבר ובעיניים זולגות דמעה עפו כחץ מקשת לחלק לו את הכבוד
האחרון מכמה עיירות ,ואלפים מבני ישראל נהרו אחרי מיטתו ללוות את נשמתו הטהורה ביום ד'
משפטים .ערך עשרים אלף איש וכולם ספדו עליו ויקוננו במר נפש הי צדיק הי חסיד וגעו בבכייה
גדולה כי חשך מאורם בא שמשם ,ונשאו עליו מספד מר בכל ערי ישראל .הצדיק כתב צוואה בעיר
וויען וצוה כי יחתמו את הצוואה וימסרוהו להרב מראווע הגאון ר' בעריש ראפפורט ,ועוד לא
פתחו אותה.
פטירת הצדיק הקדוש היא יגון ואנחה לכל בית ישראל ,עליו יקוננו שלשה עמודי העולם :תורה,
עבודה ,גמילות חסדים ,תהי נפשו צרורה בצרור החיים עם נשמת אבותינו הקדושים .ולעשות
אזכרה לצדיק אמרנו לאסוף את הסיפורים הנפלאים אשר שמענו מפי אנשים נאמנים חסידים
ואנשי מעשה וליתנם לפני בני ישראל למען יקראו ויראו את גודל קדושת אדמו"ר זללה"ה ואיך
צריך להאמין בצדיקי אמת .זכותם יעמוד לנו עד עולם אכי"ר( .פטירת ,הקדמה).
 .2בשנת תרמ"ב בא לרבנו הקדוש איש מוכר שדות (פאסעסער) מסביבות עיר קראקא ושמו ד'
ניסן .להאיש ההוא היו צרות גדולות כי כסף רב אבד בעסקו ולסוף חפץ האדון בעל הכפר והשדות
שלו להוציאו מנחלתו .ויסע בשברון לב ויבא להרבי .הרבי אמר לו כי יישאר על שבת קודש .ויהי
ביום השבת בעת נתנו את הבשר על השולחן ,ויאמר לו הרבי :בגמרא הקדושה נמצא כי "האוכל
בשר בחלום סימן היא שיתעשר" ,הא לך בשר בהקיץ ובוודאי תהיה עשיר.
ביום א' בא לקחת ברכת הפרידה מהרבי ויברכו הרבי ויאמר לו אל תדאג כלום כי האדון יתן לך
הנחה ועוד יבקשך כי תישאר בנחלתו .וייסע האיש שמח וטוב לב ,ובבואו לביתו ותאמר לו אשתו
כי האדון שלח לקרוא אותו זה שני פעמים ,וילך תיכף לבית האדון ,ובבואו ביקש אותו כי ישב.
ויאמר לו :דע לך כי בליל מוצאי שבת ראיתי בחלומי יהודי אחד גבוה והתחיל לתאר אותו איך
היתה תמונתו (ממש תמונת הצדיק מבעלז) ואמר לי כי אם לא אשכיר לך את שדותי אמות אנכי
ובני .לכן תישאר אתה אצלי ואנכי אלווה לך אלף כסף והשנה הזאת אתן לך במתנה חצי מעות מן
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שכר שדותי שאתה נותן לי שנה שנה .היהודי הביע לו תודתו והתחיל להצליח עוד הפעם ,הוא חי
עוד עד היום והוא עשיר גדול ובעל צדקה( .פטירת ,סיפור ב').
 .3בארץ רוסיא התחתן גביר אחד עם יתום למדן גדול .שבוע אחת לפני החתונה נסע הגביר עם
החתן לרבנו הקדוש מבעלז למען יברכו קודם החתונה .ויהי כשבאו להרבי אמר להם כי לא ירצה
לברכם כעת ברכת הפרידה רק כי יישארו אצלו על שבת ואמר לו הגביר :רבי ,הלא בשבת הזה
חפצי לקרוא את החתן לתורה אויפריפין ואיך אוכל להישאר על שבת? ויאמר לו הרבי :אבל אני
מצווה עליך כי תישאר פה .ביום א' בבוקר שלח רבינו לקרוא להגביר ואמר לו :אני מצווה עליך כי
לא תעשה את החתונה ותפייס את החתן כי ימחול לך .הגביר התחיל לבכות וביקש את הרבי כי
יאמר לו מדוע יצווה עליו להתיר את קשר השידוך ,ויאמר לו הרבי :בעבור כי יש לו אח באפריקא
והמותר תדע אחר כך .ויאמר הגביר כי יבוא אחר התפילה עם החתן לקחת ברכת הפרידה .אחר
התפילה כשבאו לבית הצדיק אמר להחתן :דע כי השידוך מוכרח להתפרד ואתה ואמך תמחלו
להמחותן ובעד זה ייתן המחותן לאמך חמישה מאות ר"כ ולך מאה ר"כ ואתה תן את המאה ר"כ
שלך להגבאי של החברה קדושה להטמיני .בקיצור החתן עשה את אשר אמר הרבי ולקח שש
מאות ר"כ ומחל להמחותן .וכשבאו לביתם לקח החתן חמש מאות ר"כ ונתן לאמו ומאה ר"כ נתן
לגבאי של החברה קדושה לפיקדון כאשר ציווה לו הצדיק .וכעבור שני שבועות מת אותו הבחור
פתאום והגבאי של הח"ק עשה לו בעד המאה ר"כ תכריכים וכל צרכי קבורה ,גם מצבה הציב לו.
אז ראו כי נביא הוא הצדיק ,כי אם היה עושה הגביר את החתונה היתה בתו צריכה ליקח חליצה
מאחי המת אשר היה באפריקא והיתה עגונה לעולם( .פטירת ,סיפור ג').
 .4פעם אחת בא להצדיק מבעלז אופה לחם מאונגריא והתחיל לבכות לפני הצדיק כי זה כמה
שבועות אשר לחמו לא יצלח את אשר הוא אופה או כי ישרף כולו או כי הוא איננו מאופה היטב
ומפני זה הוא מחוסר פרנסה ונעשה אביון גדול .ובאותה שעה היה בחדר הרבי שק עם בצלים
ואמר לו הרבי :אני נותן לך במתנה אלו הבצלים .האופה עומד משתאה ואינו מבין למה לו בצלים.
ויהי כאשר ראה הרבי כי האופה עומד ומתמה ,ויאמר לו :אל תתפלא כלום וקח אלו הבצלים כי
בצלים בלא לחם לא יוכלו לאכול ויעזור לך השי"ת ופתך יהיה טוב ויהיה לך פרנסה ברוח (צדיק
ג וזר והקב"ה מקיים) .וברכת הצדיק נתקיימה וכשבא לביתו התחיל לאפות לחם והלחם היה טוב
מאד וקפצו עליו קונים רבים והוא מצליח בזה עד היום( .פטירת ,סיפור ד').
 .5באונגריא היה איש מוכר יי"ש והיה רשע גמור ומחלל שבת והיה משחק מצדיקים .פעם אחת
נתאספו אצלו חסידים מבעלז שנסען לביתם מהצדיק וידברו ביניהם אודות הדברים הנפלאים
שראו מהצדיק ,ויצחוק האיש מוכר היי"ש מהם וילעג גם מהצדיק מבעלז .ויאמרו לו החסידים:
אל נא תמלא שחוק פיך לצחק מהצדיק למען לא תיענש ח"ו .אז מלא האיש שחוק פיו עוד יותר
ויאמר :אני אינני ירא כלל וכלל .לא עברו רגעים אחדים ונעשה גילעהמט (משותק) ויהי רעם גדול
בעיר ,ואחי אותו האיש נסע תיכף להצדיק לבעלז ויספר לו את כל המאורע ויען אותו הצדיק
ויאמר :את כבודי אני מוחל כי לא אחפוץ שיענש איש ישראל בשבילי ,אבל מי יודע אם ימחול לו
ה' .והתחיל אחי המוכר יי"ש לבכות מאד לפני רבינו הקדוש ,ויאמר לו רבינו :בוא אתה עם אחיך
אלי על ראש השנה ויהי כן .ויבא האיש מוכר יי"ש ואחיו להצדיק על ראש השנה ,ערב ראש השנה
באו שניהם לבית הצדיק ויבך האיש מאד לפני רבינו כי ימחול לו ויענהו רבינו :הנה אנכי מוחל לך
אבל צריך אתה לקבל עליך לעשות תשובה .הנה יום הדין ממשמש ובא ותבכה לפני ה' כי ימחול לך
ותקבל עליך כי מהיום והלאה לא תחלל שבת ולא תעבור תער על זקנך ותתנהג בכשרות כיהודי
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כשר .בקיצור האיש בכה מאד ועשה תשובה שלימה .כל ימי ראש השנה ועשרת ימי תשובה הלכו
תפילותיו עד לב השמים .וביום ערב יו"כ נעשה בריא והלך עוד הפעם להרבי וברכו רבינו בגמר
טוב .אחר יו"כ נעשה בריא אולם ואמר לו רבינו כי יסע לביתו ויעש כן .ויסע לביתו וקנה לו אתרוג
ועשה לו סוכה ולקח לו אורחים עניים לסוכתו .בקיצור המוכר יי"ש נעשה חסיד גדול ולקח לו
מלמד ולמד עמו כל יום כעלות השחר ונסע כל חודש להצדיק לבעלז ועשה צדקות ומעשים טובים.
פעם אחת ישב האיש הנ"ל אצל רבינו בסעודת ראש חודש .אחר ברכת המזון הלכו כל האנשים
לביתם ורק האיש המוכר יי"ש נשאר שם ,ויאמר לו רבינו ספר לי את התנהגותך ,ויספר לרבינו כי
הוא עומד בחצות הלילה כל לילה ולילה וגם על כל שבת יקח לו אורחים לשולחנו ועוד דברים
טובים כאלה .ויאמר לו רבינו הקדוש" :במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים
יכולים לעמוד" ,כי בעלי תשובה המה במדרגה גבוהה יותר מצדיקים .ובדיבורם אמר לרבינו כי
חפץ הוא לזכות לראות את מלך המשיח .וכשנסע לביתו נסע דרך אותו הגבול והלך ביער וירא שם
בית קטן וילך שמה .ובבואו לבית והנה חושך ואפלה בבית ועשן גדול ואשת בעל הבית עומדת
ומבשלת תפוחי אדמה .וישאל אותה :איה אישך כי דבר לי אליו כי יש לי בית ממכר יי"ש וחפצי
כי יהיה אצלי לנאמן .ותען אותו האישה ותאמר :אדוני אל תצחק ממנו ומאישי כי הוא לא יודע
לכתוב ולא לחשוב חשבונות ומה יעזור לך במסחרך? כמעט שידע להתפלל .המוכר יי"ש הפציר בה
ואמר חפצתי לדבר עמו אך דברים אחדים ,ותאמר אליו האישה :בוא הנה אחר תפילת מעריב אז
יהיה בביתו .אחר תפילת מעריב הלך לשם וראה אותו יושב ועוסק בזוהר ,ונתן לו שלום ואמר לו
הרבי מבעלז שלחנו אליך .כיוון שהגיד את התיבות האלו לא הספיק להגיד והנה נעלם האיש
מעיניו וגם הבית וכל הדברים לא היו עוד .אז הלך בפחד גדול ובמורא אל הדרך ונסע חזרה לבעלז
וסיפר כל זאת להצדיק .ויאמר לו רבינו :דע כי זכית זכות גדולה שראית פעם אחת את מלך
המשיח .בקיצור האיש נעשה בכל יום יותר ירא ושלם וחסיד גדול ועשה צדקות רבות ,וכל מה
שהוסיף ליתן צדקה נעשה עשיר יותר .פעם אחת בא לבעלז על חנוכה ושלח רבינו לקרוא אותו
ואמר לו כי יסע לביתו .האיש התחיל לבכות מאד לפני רבינו ואמר :אחרי שנסעתי מרחק רב כזה
וסבלתי עינוי הדרך ,לא אזכה לשמוע ברכות נר חנוכה מפי רבינו? בקיצור הרבי נתרצה כי ישאר
אצלו עד אחר ברכת נר חנוכה של לילה הראשונה ואחר כן יסע תיכף לביתו ,וכן עשה ואחר ברכות
נר חנוכה לקח ברכת הפרידה מאת רבינו הצדיק ונסע לביתו .כשבא לביתו חלה ונפל למשכב והבין
תיכף כוונת ריבנו ש ציווה עליו ליסע לביתו ועשה צוואה וציווה שיתנו הרבה מעות על צדקה ועל
ארץ ישראל .וביום האחרון של חנוכה גווע ויאסף זקן בן שבעים ושתיים שנה .אנשים רבים ליווהו
לבית עולמו כיאות לבעל תשובה .שני ימים אחר פטירתו בא בחלום לבנו וסיפר לו כי הכריזו
ברקיע "פנו מקום להבעל תשובה מבעלז" ונכנס לגן עדן וראה את אביו הקדוש של הצדיק מבעלז
הצדיק ר' שלום זללה"ה וכתר זהב בראשו ופניו מאירים כשמש בתקופת תמוז( .פטירת ,סיפור ה').
 .6ביאסי היה איש אחד סוחר עורות מעובדים והיה מתנגד גדול והיה חשוכי בנים ר"ל ואשתו
היתה צדקת ושני פעמים בשנה היתה נוסעת להצדיק מבעלז .עברו עשר שנים ויותר ולא היה לה
בנים ,אז אמר לה האיש :כבר פיזרת הרבה כסף בנסיעותייך לבעלז ואין לך מזה שום תועלת לכן
הסכמתי בדעתי לגרשך כדין היושב עם אשתו עשר שנים ואין לה בנים צריך לגרשה .האישה נסעה
תיכף לבעלז והתחילה לבכות מאד לפני רבינו כי אישה חפץ לגרשה בעבור שאין לה בנים .ויכמרו
רחמי הצדיק עליה מאד ויאמר לה :סעי לבאלחאב לקנות עורות ומשם תשועתך תבוא .ותשאל את
רבינו :רבי איך אושע משם ,ויען אותה רבינו ויאמר :אל תשאלו שאלות רבות ורק עשה כאשר
ציוויתיך .ותיסע מבעלז לבאלחוב ותלך אל בית פאבריק מעורות לקנות שם עורות ,ויהי כאשר
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עמדה שם לקנות סחורה והנה רווק זקן בא לחנות ויאמר לה :איך באת הלום הלא אתה דרה
ביאסי? האישה עומדת ומבטת אליו ותשאלהו :איך תכירוני ותאמרו לי את (דיא)? ויען לה
הבחור :למה לא תזכרי כי היית ארוסתי ולא חפצת בהשידוך ואנכי קיללתיך אז כי לא יהיו לך
בנים .כששמעה האישה זאת נבהלה מאד ותחל לבכות לפני הבחור ותאמר אליו :כמה כסף
שתרצה אתן לך רק כי תמחול לי .הבחור ענה לה :לפי האמת לא היה לי למחול לך כי בושתני אז
בושה גדולה והוצאת עלי שם רע כי יש לי חולי נופל ר"ל ומני זה לא יכולתי להינשא ,רק מפני
שידעתי כי רצון הצדיק מבעלז הוא שאמחול לך .לכן אני מוחל לך ורק באופן זה ,יש לי אחות
אלמנה בכפר הסמוך לפעסט ולה שני בנים להשיאם .אם תקבלי עליך להשיאם אני מוחל לך
במחילה גמורה ותלדי בן אשר יאיר את העולם בתורתו .כששמעה האישה זאת חפצה לשאול אותו
על שם אחותו ונפל עששית עם נאפט והתחיל הנפט לדלק והבחור נעלם .האישה סבבה בכל
הרחובות לבקש אותו הבחור ולא מצאה אותו ,ותשאל לכל אנשי העיר אם ידעו דבר מאותו הבחור
וכולם אמרו כי לא היה בזה בחור כזה .בקיצור היא נשארה ללון בלילה ההוא בבאליחוב כי אמרה
ביום מחר תמצא נו .בלילה בא אליה הבחור בחלום ואמר לה כי שם אחותו שרה ומתגוררת בכפר
ומה שם הכפר ושם בניה .בבוקר קמה ממשכבה ותשכור לה עגלה ונסעה לעיר פעסט .ובהיותה
בדרך סמוך לעיר פעסט נטתה מן הדרך ותתעה ביער אחד .היום נטה לערוב ואתא לילה והיא ובעל
העגלה התחילו לבכות מאד ותישן בבכיה .והבעל עגלה יושב ונוסע ואינו יודע הדרך ,וירא והנה
רווק אחד זקן הולך לנגדו ,ויקח את הסוס במתנו ויוליכו על הדרך ,והבחור ההוא נעלם מעיניו.
וכיוון שבא הבעל עגלה על הדרך שמח מאוד והעיר אותה משנתה ויספר לה את כל המאורע,
והתחיל לתאר פני הבחור ההוא אשר הוליך את הסוס על הדרך .כששמעה זאת אחזתה רעדה כי
זה הוא אותו הבחור מבאליחאב .המה נוסעים הלאה ויראו בית מרחוק ויעמדו שם ותלך אל תוך
הבית ותשאל שם את בעלת הבית על אודות אישה שרה אשר יש לה שני בנים להשיאם .ותאמר
האישה :אני היא .ותאמר אליה האישה :אחיך אמר לי כי אשיא את שני בניכם ,ותען האישה
אליה :אל נא יקירתי תשחק ממנו ואם משוגעת את לכי לך אל בית המשוגעים .הנה אחי מת זה
יותר משלוש שנים ואיך תאמרו לי כי שלחך אלי ואמר לך כי תשיא בני? בקיצור התחילה לספר
להאישה את כל המעשה וציירה לה את פני אחיה ,תוארו ומראהו ,אבל האישה שרה לא האמינה
לדבריה ותחשוב כי משוגעת היא .בלילה שכבו על משכבם וישנו .ויבא אחי שרה אליה בחלום
הלילה ויאמר לה כי האישה הזאת מעיר יאס תעשה חתונה לשני בניה ובעבור זה ימחול לה מה
שביקשה אותו וסיפר לה כל המעשה .אז האמינה האישה שרה להאישה מיאס .ובבוקר קמו
ממ שכבם והכינו עצמן לדרך ונסעו שתיהם יחדיו לעיר פעסט ולקחו בגדי חתונה והאישה נתנה
לשרה אלף ר"כ לסלק את המותר נדן .והסכימו כי למחרת היום ההוא תיסע האישה לביתה.
בלילה בא הבחור הנ"ל בחלום להאישה וציווה לה כי לא תיסע עד אחר שבת מפני שבאותו השבת
צריך להיות האופריפינס ,אבל האישה חפצה מאד לשוב לביתה כי זה כבר שלא היתה בביתה
ונסעה בבוקר לביתה ,עוד לא עברה כברת ארץ נשברה אופן העגלה תחתיה עד כי כמעט שנהרגה.
אז ראתה כי כן הוא הגזר משמיים כי לא תיסע .ונשארה על שבת בכפר וביום השבת עשו משתה
ושמחה .וביום א' נסעה לביתה וסיפרה לאישה את כל המאורע ,אז אמר האיש :עתה אראה כי
הצדיק הוא באמת נביא גדול והתחיל להאמין באמונה שלימה באמונת צדיקים .האישה נתעברה
וילדה לט' חודשים בן זכר ועשו משתה ושמחה גדולה( .פטירת ,סיפור ו').
 .7פעם אחת בא מוכסן אחד מארץ רוסיא להצדיק מבעלז על חג השבועות ,זה היה ימים אחדים
קודם חג השבועות וכשבא לבית הצדיק ליתן לו שלום אמר לו רבינו הקדוש :לך לביתך לחיים
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ולשלום ,אני נותן לך במתנה אזור שלי ובחג השבועות כשתהיה נעור בלילה תהיה חגור באזור שלי.
המוכסן התחיל לבקש מלפני רבינו כי נסע נסיעה גדולה ורוצה להישאר על חג השבועות אצל
רבינו ,אבל הצדיק ענהו כי לא ישאל שום שאלות ואם אני מצווה עליך כן עשה ,ורק בחג השבועות
לא ילך לבית הכנסת להיות נעור בלילה ,רק יהיה נעור בביתו כל הלילה וילך חבוש בחגור של
רבינו .המוכסן לקח ברכת הפרידה מהצדיק ויסע לביתו ובא לביתו ערב שבועות סמוך למנחה.
אשתו כשראתה אותו עמדה ותמהה מאד מה זה? וסיפר לה כל המעשה ,אז אמרה :אם ציווה כן
הצדיק בוודאי יש בזה כוונה .בליל החג לקח המוכסן את חגורו של רבינו וחגר עליו וישב לאמר
תיקון שבועות .בשעה א' אחר חצות הלילה באו שלושה גזלנים לבית ובידיהם מקלות של ברזל,
וישאל אותם המוכסן מה חפצם? וכיוון שראו את האזור של הצדיק נבהלו מאד ולא יכלו לענות
אותו .המוכסן לקח את האזור וקשר ידיהם היטב והמה כפסלים לא יכלו לעשות דבר .ושלח אחר
שוטרים ולקחו אותם לתפיסה .והמה הודו כי כאשר ידעו שהמוכסן נסע מביתו לכן באו לביתו
להרוג את אנשי הבית ולשלול את כל אשר בבית ורק כי ראו את החגורה אשר חגר המוכסן נבהלו
מאד ולא יכלו לעשות דבר .זכותו של הצדיק הקדוש יעמוד לנו לשמרנו מכל רע עד עולם( .פטירת,
סיפור ז').

 .8לפני שנים אחדות ,נצרכו לקחת להם רב בעיר קטנה הסמוכה לגבול אונגריא ,ובעיר הזאת היו
הרבה מחסידי בעלז ,ונסעו להצדיק לשאול את פיו את מי יבחרו להם לרב ויאמר להם הצדיק כי
סמוך לעיר מונקאטש יש שם בכפר שוחט אחד ,אותו יקחו להם לרב .ויתן להם מכתב חתום
להשוחט ההוא .ויהי כאשר באו לשם להשוחט ראו אותו יושב ולומד בחומש ,הוא נתן להם שלום
וישאל אותם מה המה חפצים? ויענו אותו לאמר :חפצים אנו כי תהיה לרב בעירנו .אבל השוחט
ענה אותם :אל תצחקו ממני כי כמעט שאני יודע ללמוד מעט חומש ואתם חפצים כי אהיה לרב
עליכם .אז נתנו לו את המכתב החתום על הצדיק מבעלז ,ויהי כקראו את המכתב הזה זלגו עיניו
דמעות .ויאמר להם :אנכי לא חפצתי להיות נגלה בקהל אבל אם הצדיק מבעלז גזר כי אגלה את
עצמי מוכרח אני לעשות כדבריו ,כי אם אצל הקב"ה כביכול כתיב "רצון יראיו יעשה" שעושה
רצונם של הצדיקים ,מכל שכן אנכי בשר ודם מוכרח אנכי לעשות את אשר ציווה עלי הצדיק.
בקיצור האנשים התמהמהו שם אצלו ימים אחדים ויקחו אותו עמהם לרב בעירם .ביום השבת
דרש דרשה נחמדה בחריפות גדולה .וביום א' התקבצו כל אנשי העיר וחתמו ידם על כתב הרבנות
ונתנו לו ,ורק אחד מראשי הקהילה ,שמו ר' מרדכי ,הוא היה מתנגד גדול ולא רצה לחתום את
עצמו על כתב הרבנות כי אמר כי אינו חפץ כי שוחט מכפר יהיה רב בעירם .ולכן ראש הקהל הזה
סבב להרב הנ"ל יסורים בכל פעם .פעם אחת נסע הרב הנ"ל לבעלז לרבינו והתנצל לפני רבינו על
אודות ראש הקהל הזה שאינו חפץ לחתום על כתב רבנות שלו ועושה לו דברים רעים .ויען אותו
הצ דיק לאמר :אל תדאג "הוא לא חפץ לכתוב" ולכן "לא יוכל עוד לכתוב" .המילים האלה יצאו
מפי הצדיק ביום א' בשעה השנייה אחר צהריים וכן היה כי ראש הקהל ישב אז בביתו ואכל
ארוחת הצהריים ואחזהו השבץ ולא היה יכול להזיז ידיו לעשות דבר (ער איז גילעהמט גיווארין
אויף דיא הענ ד) ,ותיכף קראו לרופאים אבל לא יכלו להועיל מאומה .וכיוון שבא הרב הנ"ל
מהצדיק מבעלז וסיפר לאנשי העיר את אשר אמר הצדיק ,נעשה רעש גדול בעיר ומשפחתו של ראש
הקהל התחילה לבקש מאת ראש הקהל כי יסע להצדיק מבעלז אבל הוא לא רצה לנסוע .וכה עברו
כמה חודשים ,גדולי הרופאים הלכו אליו לרפאותו אבל לא הועילו לו מאומה .סוף דבר היה כי
ביקש מחילה מאת הרב ונתרצו זה לזה ונסעו שניהם לרבינו לבעלז .כשבאו לבעלז אמר לו רבינו
לראש הקהל :חתום עצמך על כתב הרבנות של אותו הרב .אמר ראש הקהל לרבינו :רבי ,לא אוכל

- 396 -

לחתום כי אחזני השבץ בידי ,ויאמר לו הצדיק :אם תקבל עליך בלב שלם לחתום על כתב הרבנות
וגם תקבל עליך לכבד את הרב כיאות אז תוכל לכתוב .התחיל לבכות ואמר :רבי ,הנני מקבל עלי
בשבועה כי אכבד את הרב .ויאמר לו רבינו :הא לך את העט וכתוב ידך על כתב הרבנות .ויקח את
העט בידו ותיכף נתרפא רפואה שלמה והתחיל לכתוב ככל האדם .מהיום ההוא והלאה כיבד את
הרב מאד והאמין בהצדיק ונסע לבעלז על כל יום טוב .ויהי אחרי שנתיים ימים ויחלה הרב ויגווע
וימת בר"ח ניסן ,ואיזה ימים אחר פטירתו נעלמה נערה אחת מן הנוצרים והתחילו הנוצרים
לאמר כי היהודים שחטו את הילדה לקחת מדמה למצות הפסח ונעשה רעש גדול .ואבי הנערה
הלך לבקש את בתו וימצא את גוויתה שמוטה במרתף אחת הנוצריות .ויהי כאשר לקחו את
האישה הנוצרית אל בית האסורים ותאמר כי ר' מרדכי ראש הקהל שחט את הנערה ויקח את
דמה בצלוחית אחת ואת גוויתה השליך בתוך המרתף שלה ,אז לקחו תיכף את ר' מרדכי לבית
האסורים והתחילו ליסרו ביסורים גדולים ונוראים כי יודה בעצמו .והוא בכה וצעק :מה אתם
חפצים ממני ,אנכי לא אדע שום דבר .אבל לא הועילה לו צעקתו וכל יום ויום תלוהו אותו ראשו
למטה ורגליו למעלה ועוד יסורים ועינויים קשים .ובין כך היה שם נוצרי אחד אשר תיקן את
כותלי בית הכנסת והוא היה גיסה של אותה נוצרית אשר מצאו אצלה את הנערה ,ויאמר להינקם
גם הוא מהיהודים ויקח צלוחית מלאה דם ויעמיד בארון הקודש ,והלך אל בית המשפט וסיפר כי
ראה בארון הקודש ומסתמא הוא הדם של הנערה שלקחו היהודים לפסח .והשופטים הסכימו כי
בשבת קודם אור היום ילכו אנשי חיל לבית הכנסת ויקיפו על בית הכנסת ויחפשו שם אם אמת
הדבר .אבל שומר ישראל ישחק ילעג לצוררי ישראל ולכל תעלולותיהם .ובליל שבת קודש בא הרב
בחלום להשמש מבית הכנסת ואמר לו כי ילך תיכף לבית הכנסת ויקח משם את הצלוחית עם דם
שהעמיד שם הצורר ולהעמיד שם צלוחית עם יין לקידוש .השמש הקיץ תיכף והלך בחרדה גדולה
לבית הכנסת ועשה כן כאשר ציווה לו הרב .בבוקר השכם סבבו שרי צבא עם אנשי חיל את בית
הכנסת וגם הנוצרי ההוא שתיקן את כותלי בית הכנסת הלך עמהם והראה על הצלוחית שעמדה
בתוך ארון הקודש .השר הלך ולקח את הצלוחית מן הארון הקודש ומילא ומזג לתוך כוס אחד
והנה הוא יין ,אז זעק בקול גדול על הנוצרי ואמר :ענוש תיענש קשה כי רמיתני וגם הוצאת שם רע
על ישראל ושקר דיברת .הנוצרי נבהל מאד ,ראשית מפני פחד השר ושנית כי ראה נפלאות ה' כי
ידע כי הוא בעצמו העמיד דם והנה הוא יין ,ומפחדו הודה בעצמו לפני השר ואמר :אדוני השר,
מודה אני לפניך כי אני בעצמי העמדתי דם בארון הקודש ופלא גדול הוא בעיני איך נהפך ליין.
אמר לו השר :רואה אתה כי הקב"ה עושה עם ישראל נסים בעבור כי אינם אשמים בדבר ולכן
אמור לי האמת אם הנוצרית הרגה את הילדה .בקיצור הוא סיפר כי בעיניו ראה כי הנוצרית הרגה
את הנערה עבור מחלוקת שהיה ביניהן .אז הוציאו את ר' מרדכי ראש הקהל לחופשי ולכל
היהודים היה ששון ושמחה .אחרי כן סיפר ר' מרדכי כי כל הימים שעינו אותו בעינויים קשים
ראה לפניו את דמות דיוקנו של הרב מן העיר הזאת שעמד אצלו ואומר לו אל תירא ואל תפחד אני
הייתי אחד מן הל"ו צדיקים ,כל זמן שהייתי חי הייתי מגן על העיר ולא היה שום אסון אבל אחרי
מותי בעבור שלא האמנת מקודם באמונת צדיקים וגם צערתני לכן בא לך העונש הזה ,אבל אל
תפחד כי משפטך כאור יצא ולא יהיה לך עוד שום רעה ויגון ,לא לך ולא לכל אנשי העיר ,כי אגן על
העיר הזאת גם אחרי מותי כבחיים חייתי .זכות הצדיקים הקדושים יעמוד לנו ולכל ישראל
לשמרנו מכל פגע רע ומצרה ויגון ושלום על ישראל אמן( .פטירת ,סיפור ח').
 .9בארץ מאלדוי בעיר קטנה היה עושר אחד מחסידי בעלז אשר היה נותן צדקה בסתר למען לא
יד ע איש אם הוא נותן .וצדקתו הגדולה היתה כי נתן מעות לאחד ממכיריו כי יחפש אם ימצא
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יולדת עניה יתן לה כל מה שצריכה למענה ולמען הברית מילה .והאיש נשבע להגביר כי לא ידע
איש כי הוא נותן זאת .האיש נתן לכל היולדות מהעיר הזאת וגם מהסביבות כל הנצרך ,כן היה
הרבה שנים ולא ידע מזה איש כי ממעות הגביר הוא נותן ולבד זה לא היה נותן לצדקה שום דבר
ואנשי העיר שנאוהו .לימים חלה הגביר ומת .באותו היום שמת היה הצדיק מבעלז נאנח ואמר:
היום מת במלאדוי יהודי שהחיה אלפים יולדות עניות וכשמת העושר הלכו קרוביו להחברה
קדושה לעשות לו צרכי קבורה .אמרו הגבאים של החברה קדושה כי חפצים הם שני מאות
אדומים בעד מקום קבורתו מפני כי לא נתן לצדקה כל ימיו מאומה ועל העיר לא נתן מאומה
בחייו.
בקיצור מוכרחים היו ליתן להגבאים את הכסף וקברו אותו אצל הגדר ואחרי הקבורה חלו
הגבאים מאד ושלחו להצדיק מבעלז שליח כי יבקש רחמים עליהם .ויאמר הצדיק כי זה העונש בא
עליהם מפני שביישו את הגביר ולא קברוהו על מקום מכובד .ויספר הצדיק את כל הצדקה אשר
עשה הגביר עם יולדות עניות ואיש לא ידע מזה ויבך השליח מאד לפני הצדיק כי יעשה להגבאים
טובה .ויען הצדיק כי אין לו רשות למחול כבודו של אותו הגביר ,רק הגבאים בעצמם בחוליים
יסעו עם עשרה אנשים על הבית עלמין לבקש מחילה מהגביר כי ימחול להם מה שביישו אותו
ובזכות זה יתרפאו רפואה שלימה .השליח בא לעירו ויספר זאת להגבאים ,ויסעו הגבאים עם מנין
על בית הקברות ויבקשו מחילה מהגביר .בלילה בא הגביר בחלום לכל אחד מן הגבאים ויאמר
להם כי לא חפץ למחול להם אך שמע ברקיע כי כן הוא רצון הצדיק מבעלז כי ימחול ולכן הוא
מוחל להם ויהיו כולם ברואים ,אך יבקש מהם כי יעשו חברת צדקה ליתן להיולדות העניות כל
הנצרך להם ואת השני מאות אדומים שלקחו אצלו בגזילה בעד קברו יהיו גם-כן על הצדקה
הזאת .הגבאים נתרפאו ויעשו אסיפה וכל אחד מהם נתן מאה אדומים לצדקה הזאת ,ויעשו חברה
גדולה בעיר אשר תתנהג עוד עד היום ויקראוה על שם הגביר "נחלת יעקב" .פעם אחת היתה עת
צרה בעיר הזאת כי נמצא אצל נוצרי אחד מעות מזויף ואמר כי לקח זאת מהגבאים של החברה
קדושה ושופט העיר היה שונא ישראל ויקח תיכף את הגבאים של הח"ק ויאסור אותם
בשלשלאות של ברזל וישם אותם בבית האסורים בחדר חושך ,ויהי רעש גדול בעיר כי יראו אנשי
העיר פן יגולל השופט הרשע עליהם עלילות ויקח עוד אנשים לתפיסה .וילכו להשתטח על קבר
הגביר למען יתעורר לבקש רחמים עליהם להצילם מרעתם ,ויבא הגביר בחלום לשמש של החבורה
קדושה ויאמר לו כי זה בא להם בעבור כי גבאי אחד מן החברה לצרכי יולדות עניות הוא גוזל
עניים ועשה מזה עושר ,והגבאים האחרים לא הגיחו על זה ,לכן יקחו תיכף את כסף החבורה
מאשתו של הגבאי ויתנו להרב ,ובכל פעם שיתנו צדקה ישב בזה הרב עם עוד ג' גבאים למען יתנהג
נתינת הצדקה ביושר .ויעשו כן .ובעזר ה' יצאו הגבאים לחופשי ,רק הגבאי אשר גזל מכסף הצדקה
מת בבית האסורים .ומאז והלאה תתנהג החברה הזאת ביושר ובאמת( .פטירת ,סיפור י').
 .10כתב שאר בשרי ידיד נפשי הרה"ג סיני ועוקר הרים ,איש אשכולות ,מורינו אברהם סג"ל
איטינגא נ"י מקהילת דוקלא :הגה"ק מרן יהושע הנ"ל מבעלזא נולד לערך בשנת תקפ"ה לאביו
הגה"ק מו"ה שלום זי"ע .כאשר הגיע עתו עת דודים לקח לו אביו אשה ,הרבנית הצדיקה מרת
רבקה מרים בת הרה"צ רבי שמואל [אשכנזי] ,בן הרב רבי זלמן ,בן הגה"ק רבי שה אפרים אבד"ק
קאליש ,בן הגאון מורינו מרדכי מבארשטין ,בן הגאון מורינו צבי הירש אבד"ק בארשטין ,אחי
הגאון מורינו יעקב משה אבד"ק זבאדיב (אביו של הגה"ק רבי יעקב אבד"ק ליטא בעל חות דעת
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זי"ע) ,המה בניו של הגאון הקדוש מורינו נתן אשכנזי מבראד ,בן הגאון רשכבה"ג בעל חכם צבי
ז"ל.
והגאון מורינו צבי הירש אבד"ק בארשטין הנל ,היה חתן הגה"ק מורינו אברהם משולם זלמן
אשכנזי אבד"ק אוסטרהא (הנזכר לעיל אות (ה"א) [שקג"ב]) ,בן החכם צבי ז"ל.
והגאון מורינו משה אפרים הנ"ל ,היה חתן הגה"ק מורינו מאיר קראסניפאלער אבד"ק בראד,
בעמח"ס יד המאיר.
והרב רבי שמואל הנ"ל ,היה חתן הגה"ק מורינו יצחק מאיר (מזינקוב) ,בן הגה"ק אוהב ישראל
מאפטא זי"ע.
והיא [הרבנית הנ"ל] ילדה לו חמשה בנים ושלוש בנות:
א .בנו הבכור הרה"צ מורינו שמואל אבד"ק סקאהל שליט"א ,חתן הרה"ק מורינו מנחם
מענדיל מוויזניצא זי"ע.
ב .בנו השני הגה"ק מורינו ישכר דוב שליט"א אבד"ק בעלזא.
ג .בנו השלישי הרה"צ מורינו ליבוש אבד"ק מאגרוב.
ד .בנו הרביעי הרה"ח פרי צדיק מורינו [שמעון] יצחק מאיר שליט"א מרעדים.
ה .ולהבדיל בין החיים בנו החמישי הרה"צ מורינו נפתלי מגאווריע ,שנפטר בשנת
תרס"ה.
ובנותיו:
א .האחת הרבנית מרת חוה ,אשת הרה"צ רבי משה מרדכי [טווערסקי] שליט"א
מקאדני ,בן הרה"ק רבי יעקב יצחק ממקארוב ,נכד הקדוש מרדכי מטשערנאבל.
ב .והשני מרת מירל ,אשת הרה"צ רבי יחיאל [העשיל מקרילוביץ] ,בן הרב רבי משולם
זוסיא ,בן הרה"צ רבי יצחק מאיר מאפטא [וזינקוב] הנ"ל.
ג .והשלישית [מרת פרידא] ,אשת הרה"צ מורינו שמחה ישכר דוב האלברשטאם אבד"ק
ציעשנוב ,בן הגה"ק מורינו יחזקאל שרגא אבד"ק שינאווא.
לעת זקנתו של רה"ק מבעלזא ,מתה עליו אשתו הרבנית הנזכרת ,ולקח את בת אחותה,
וילדה לו בת אחת.
[ .11עוד שם במכתבו של רבי אברהם איטינגא מדוקלא] :הרה"ק רבי יהושע הנ"ל היה גם כן גדול
בתורה .ושמעתי מפי איש אמונים שסיפר לו שאר בשרי – נכד דודי – הגאון האמיתי מורינו יצחק
יעקב סג"ל איטינגא אבד"ק לבוב ,כי פעם אחת היה הרה"ק מורינו שלום [מבעלזא] זי"ע בלבוב,
והלך אביו – הוא בן דודי הגאון מאוה"ג מורינו מרדכי זאב סג"ל איטינגא בעל מפרשי הים זי"ע –
לקבל את פניו.
וביום השני שלח הרה"ק זצ"ל את בנו הרה"ק רבי יהושע זצ"ל שהיה אז אברך צעיר לימים,
לבקרו בהיכלו .ואמר לו הגאון מורינו מרדכי זאב איזה פלפול ,והרה"ק הנ"ל לא השיב לו מאומה,
והיה נראה כמו שלא הבין כלל מה שאמר .ובראות זאת הגאון מורינו יצחק אהרון הנ"ל ,גחין
ולחיש לאביו באזניו שירף מלדבר עמו בדברי תורה ,כי כפי הנראה אינו מבין כלל ,וירף ממנו.
כאשר נפרד מאתם ,הלך הגאון מורינו יצחק אהרון ללותו לביתו ,ובאם הדרך חזר הרה"ק את כל
הפלפול שאמר אביו הגאון ז"ל ואמר לו" :במה שאמר דבר זה נעלם ממנו התוספות" .ופלפל עמו
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הרבה בכל הדרך ,והכל בנחת ובשפה רפה ,כאילו אינו מבין כלל .ומזה ניכר תוקף קדושתו
ותפארת צדקתו וענונותו( .אהל ,סיפור א').
[ .12עוד שם] :הגה"ק רבי יהושע זצ"ל הקדיש כל ימיו את נפשו לטובת הכלל ,ויעמוד כתורן
וכסלע חזק לקראת כל שטן ומפריע ,ויעט כמעיל קנאה נקם ה' צבאות ,בעת הרע אויב בקודש ובני
נבל יצאו לפרוץ פרצות בדת ואמונה ,וכארי התנשא לעזרת ה' בגבורים ,לנתוץ מלתעות הכופרים
ההם בד' ובתורתו.
ושמעתי ,כי בהיותו בלבוב בעת האסיפה הגדולה שעשה שם ,וראו המתקדמים כי כל אנשי
המדינה עומדים לימינו ,ויראו מאד ,ורצו לתווך השלום ביניהן באופן שיהיה טוב לשני הצדדים,
ושלח הד"ר ביק [עיין להלן אות נ"ז] שני אנשים ממקורביו בשבת בסעודה שלישית בערב אל בית
האכסניא של הרה"ק ,לשמוע מה ידבר עם אנשי שלומו [אודותם] ,למען דעת אם יש מקום לעשות
שלום .והאנשים ההם שמו להם סתר פנים ,לבל יכירו אותם.
ובבואם הביתה ,פתח הרה"ק את פי קדשו ואמר :כתוב בזמר ברוך ד' יום יום "מלך שהשלום שלו
ישים אלינו ברכה ושלום" וכו' ,והכוונה דאנו מבקשים את השי"ת שישים עלינו שלום ,דהשלום
הוא טוב מאוד לישראל ,כמאמר הכתוב (הושע ד' יז) "חבור עצבים אפרים הנח לו" .וזה שאומרים
"משמאל" ,רצה לומר שהשלום בא משמאל היינו מצד האחר ,ובין "מימין" שהוא בא מסטרא
דקדושא ,על כל פנים הוא טוב ד"על ישראל שלום" ,דמכל מקום יש שלום ביניהם ,ועל זה אנו
מבקשים "הרחמן הוא יברך את עמו בשלום".
אבל אימתי טוב השלום ,בעת אשר "וזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות" וכו',
רצה לומר אם על ידי השלום על כל פנים יכולין לזכות להיות בנים ובני בנים עוסקים בתורה
ובמצות ,אז טוב השלום .אבל הרשעים הללו עלי בינו וטפינו יכוננו חצם ,להגות אותם מן המסלה
הישרה דרך התורה אשר הלכו אבותינו ,ולחצוב להם בארות בארות נשברים ,שלום כזה אמר ה'
לרשעים אין שלום (ישעיה מ"ח כ"ב).
ויצאו האנשים ההם מן הבית בפחי נפש ,אחר כך ספרו בעצמם את הדבר הזה( .אהל ,סיפור ג').
[ .13ועוד שם] :איש אחד אשר היה ממקורביו ושמו 'דוד' ואחר כך עשה איזה דבר למרות רצון
הרה"ק ז"ל ואמר הרה"ק" :הנה בכל מקום בתנ"ך כתיב 'דוד' חסר ,רק במקום א' כתיב 'דויד'
מלא ביו"ד" .ויותר לא אמר .ונעשה האיש ההוא שיכור גדול רח"ל( .אהל ,סיפור ד')
[ .14עוד שם במכתבו של רבי אברהן איטינגא מדוקלא] :סח לי ידידי הרב החריף מו"ה זלמן שור
נ"י ,ששמע מפי הרב רבי בנימין מונק מוכר ספרים בלבוב ,אשר בדידיה הוה עובדא:
בעת שנתגרש ממדינת רוסיא ,היה גר שנה אחת בקהילת בעלזא ,ונולד לו אז בן זכר ,והרה"ק
זצ"ל היה הסנדק ,אחרי המילה היה שותת הדם בלי הרף ולא הועיל שום תרופה ,ושלחו אחר
המוהל ,ואמר שהוא סכנה ,וציוה לקרוא אחר רופא .והוא רץ להרה"ק זצ"ל לספר לו שיתפלל
רחמים בעד הילד ,וישב אז הרה"ק ביחד עם בניו ,ואמר להם :שמעו ואספרה לכם מעשה שהיה
אצל הבעש"ט.
תלמיד אחד היה להבעש"ט שהיה צדיק וחסיד מאד נעלה ,והיה לו שתי בנות שכבר הגיעו לפרקן,
ולרש אין כל מאומה בידו לתת להם כסף נדוניא וצרכי הנישואין ,ואמרה לו אשתו" :הן אתה נוסע
תמיד להבעש"ט ,מדוע לא תגיד לו מאומה אודות בנותינו" ,והבטיח לה להזכיר לפניו ,ואולם
כאשר בא שמה ,לא הרהיב עוז בנפשו להגיד לו.
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וכראות אשתו כי אין שומע לה מאת בעלה ,נסעה גם היא שמה .וכאשר ראה החסיד הנ"ל את
אשתו כמו הוכרח ליכנס להבעש"ט ,והגיד לו את כל לבו .ואמר לו הבעש"ט" :באמת לא טוב
עשית במה שהעלמת מני רוע גורלך עד כה ,ועתה הנני להגיד לך רפואה בדוקה לתינוק ששותת
הדם מחמת המילה ,והוא ליקח צפרדע אחת הנקרא בלשוב אשכנז 'זאבע' ולשרוף אותה כליל,
ולהניח את האפר על המילה ,ותיכף יפסק הדם .ועתה לך לדרכך וד' יצליח מעשיך".
ונסע החסיד הנ"ל לדרכו ,ועבר דרך כפר אחד ,ואדון הכפר היה יהודי גביר גדול ועתיר נכסין,
וכאשר ראה האדון אותו ,ביקש ממנו להתאכסן בביתו ולאכול עמו ארוחת הצהרים .קודם
האכילה היה נצרך להסך את רגליו ,ויצא החוצה ,וראה ילד של האדון הנ"ל עומד ומשתין בקיר,
והוא אינו מהול .ונרתע מאוד ,וחשב בלבו" :איך אוכל לאכול אצל איש כזה שאינו מל את בניו".
בשובו הביתה ,אמר לו האדון ליטול את ידיו לאכילה ,ולא רצה ,וכאשר הפציר בו עד בוש ,אמר
לו" :האמת אגיד ולא אכחד ,כי לא אוכל לאכול עמך אם אתה מבטל מצות מילה" .וסיפר לו מה
שראה את הילד שלו.
והתחיל האדון לבכות ואמר לו שיש לו עוד שני בנים אינם נימולים ,יען שנולדו לו מקודם חמשה
ילדים ומתו מחמת מילה ,והורה לו הרב אב"ד שלא ימול עוד את בניו הנשארים .ונזכר החסיד
בדברי רבו הבעש"ט זי"ע ואמר לו" :יש לי תרופה לזה" .והלך ולקח צפרדע ,וכתש את האפר ,ומל
את הילד הראשון והניח את האפר ,ואחרי איזה ימים נתרפא הילד ושב לאיתנו הראשון .וכן עשה
לשני בניו האחרים ,וכולם נתרפאו .והגביר הנ"ל שמח מאוד ,ואמר לו" :מה גמול אשוב לך בעד
מפעלך ,והרבה עלי מוהר ומתן ואתנה לך" .והגיד לפניו ,כי יש לו שתי בנות שהגיעו לפרקן ,והוא
עני מדוכא ואין לו מעות להשיאם .ושאל אותו האדון" :כמה יעלה צרכי הנשואין והנדוניא" .ואמר
לו כך וכך .ולקח האדון הנ"ל את הכסף מצלחתו ונתן לו.
וסיים הרה"ק זצ"ל :הנה עתה ימי הסתיו ובלתי אפשר להשיג צפרדע ,על כן יהי נא הסיפור הזה
לתרופה כאילו נעשה המעשה ,ויתרפא הילד ויושב לאיתנו .וכן היה ,כי בבואו לביתו נפסק מרוצת
הדם והילד נתרפא .עד כאן לשונו [של רבי אברהם איטינגא מדוקלא]( .אהל ,סיפור ו').
 .15כתב בספר "פטירת רבנות הקדוש מבעלזא" :בשנת תרמ"א בא בחור אחד מארץ הגר ושמו
'דוד' להצדיק לבעלזא ונתן לו פיתקא ,ויבקשו כי יבטיח לו כי ינצל מעבודת הצבא וייצא חופשי,
והבחור ההוא היה גבה קומה ועב הכרס .ויאמר לו הצדיק" :שבות פה על יום השבת" ,ויעש כן.
ויהיה בליל שבת עמד הבחור בשעת הקידוש ,ואחר הקידוש אמר לו הרבי" :צדוק הא לך קידוש".
וכן היה בכל הסעודות קרא אותו הרבי 'צדוק' ,ונתן לו גם שיריים .וביום ראשון ויבוא הבחור
להרבי לקחת ברכת הפרידה ,וישאל להרבי" :שמי דוד והרבי קרא אותי צדוק?" ויענהו הרבי
לאמור" :גם כשתבוא לבחינה לעבודת הצבא ,יקראו אותך 'צדוק' וישלחוך לחפשי בעבור שאתה
עב מאד (צא-דיק) וברכת הרב נתקיימה ,כי שלחוהו חפשי מעבודת הצבא בעבור שהיה עב מאד.
(אהל ,סיפור ז' וכן פטירת ,סיפור א').

 .16כתב שאר בשרי הגאבד"ק סעראצק שיחיה :שמעתי ,כי בי"ט תמוז תרל"ד ישב [הרה"ק
מהר"י] בשלחן נעצב ושמח ,כמו בוכה[ ,ואמר] שנסתלק צדיק אחד היום אשר הרבי מלובלין אמר
כי שמו רמוז בתורה ,אבי"ב ,יעקב אריה בן בינא .ונודע אחר זה כי באותו יום נפטר הרה"ק
מראדזמין זי"ע( .אוהל ,סיפור ח').
[ .17עוד שם] :שמעתי כי הרה"ק מו"ה רבי יהושע ז"ל אמר ,כי כל הענינים והמופתים אשר
הפליא לעשות ,לרפאות המשוגעים ולגרש דיבוקים רח"ל וכדומה ,לא היה בשום השבעות ,רק על
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ידי כוח הלימוד ,כי בעת לימודו ביקש מהשי"ת ,שבכוח ובזכות הלימוד והתורה הקדושה ימלא
את בקשתו ,לעשות ישועות לישראל על ידו .עד כאן לשונו [של רבי יהושע זאבערמאן משעברעשין].
(אהל ,סיפור כט).
 .18כתבתי בספר אהל אלימלך (אות קב"ה ,בדפוס חדש ,עמוד צ"ז) :הרה"ק רבי יהושע מבעלזא
זי"ע סיפר פעם אחת בתוך החידושי תורה שלו ,כי הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע היה פעם אחת
באיזה עיר ,וכאשר נסע משם לדרכו ,הלכו כל העגלות אחר העגלה שלו ללוות אותו .וכאשר בא
הרבי ר' אלימלך עם העגלה שלו חוץ לעיר ,ירד גם הוא מהעגלה שלו לבין האנשים שהלכו ללוות
אותו.
וכשראו האנשים את זאת התפלאו מאוד על זה ,ושאלו אותו" :מדוע ככה הוא עושה להם ,הלוא
הם אין הולכים אלא רק ללוות את הרבי ר' אלימלך ,ולבסוף ירד הוא מהעגלה ביניהם ,וכמראה
שהם מלווין את העגלה ולא את הרבי ר' אלימלך?"
והשיב להם הרבי ר' אלימלך ,כי יען שראה בהם שהם מקיימין את המצות לוי בהתלהבות גדולה
כל כך ,על כן גם הוא ירד מהעגלה לכלול את עצמו עמהם במצוה זו (כן כתב שאר-בשרי הרהה"ג
חריף ובקי מורינו אליעזר צבי שיחיה ציגעלמאן מפיאסק ,בעמח"ס עזר אליעזר)( .אהל ,סיפור מא).
( .19מג) פעם אחת בהיות הרה"ק רבי יהושע'לי ז"ל בלבוב בעת אסיפת הרבנים ,והלך עם משמשו
ואנשים ברחוב העיר .פתאום בבואו לפני איזה בית ,כפף ראשו ונתן ידו על מצחו לפני פניו ,וכה
עבר כמה בתים ופניו מכוסה בידו ,ואחר כך אמר למשמשו" :האם לא ראית שרצו לעשות
'פאטיגראפי' שלי".
וענין כזה היה גם בהיות הרה"ק מו"ה רבי יהושע הנ"ל בקהילת טאמשוב פלך לובלין ,איזה
שבועות בקיץ תרמ"ב ,ואין לתאר את כל הכבוד הגדול אשר נחל אז הרה"ק ז"ל כי אלפים ורבבות
ישראל מכל העיירות שבפלך לובלין ומרוסיא ופולין באו אז לעיר טאמשוב לחזות פני קדשו,
ולהתסופף בצלו ,מי שלא ראה הקיבוץ מאחינו בני ישראל אז ,לא ראה התאספות מימיו.
ובנוסעו מטאמשוב חזרה לבעלזא ,בבואו אל הגבול אשר בין פולין וגאליציא ,עיכבו השרים פקודי
הגבול במכוון את פתיחת השער ערך רבע שעה ,כי עשו את עצמם כאילו מחפשים את המפתחות,
והכל היה בעצלתים ,ושום איש לא הרגיש בזה ולא ירד לסוף דעתם ,רק הרה"ק זי"ע בעצמו
הראה על המעקה ,אשר שם היה מוכן כל ה'אפיראט' לעשות 'פאטגראפיע' מזיו פניו הקדוש במשך
העת אשר נתעכב שם ,בישבו על ה'קאטץ' הפתוחה נגד המעקה ,ובמהירות רב הפך פניו לצד אחר,
ולא נתן להם להפיק זממם.
כן שמעתי מאאמו"ר [מפלונסק] שליט"א ,אשר גם הוא היה מהמלוים את הרה"ק ז"ל עד הגבול
בעלזיץ ,כי היה משכנו [של הגאון מפלונסק] אז בעיר טאמשוב( .אהל ,סיפור מג).
[ .20מכתב מהרה"ק הר"י מבעלזא להחזקת הגיליון 'מחזיקי הדת']
ב"ה ,רב ברכות ושלום אין קץ ,אל כבוד שלומי אמוני ישראל המחזיקים בתורת ד' כך אחד ואחד
בשמו יבורך בכל אתר ואתר במדינות רוסיא ומולען הע"י יצ"ו.
באתי לבקש מאת כל אוהבי התורה ומצוה ,לחזק את ציר נאמן מוכ"ז [מוסר כתב זה] וליקח חבל
ב'עלה' היוצא לאור בלבוב מתחת יד ח"ק [חבורה קדישא] "מחזיקי הדת" ,כי בעזהשי"ת וצמח
טובות גדולות לישראל מזה .גם אם ימצא אנשים אשר לא ידעו ולא יבינו הטובות ,יסמכו עלי ,כי
תקוה להשי"ת שיטיב לנו באמצעותה ,רק לא אוכל להעלות זאת על הכתב.

- 402 -

ומה טוב היה אשר גדולי ישראל המפורסמים מפורוס"י (מפולין רוסיא) יתנו מכתבים לאנ"ש
למלאות בקשתי ,כי טובות ישראל במום אחד היא טובות כלל ישראל ,וטובותינו טובתם הם,
ובטובתם בעזהשי"ת יוטב גם לנו.
נא ונא ליתן מקום לדברי אלה הנאמרים באמת .דברי המצפה להרמת קרן ישראל.
הק' יהושע מבעלזא (אהל ,סיפור מה).
[ .21עוד שם] :בשנת תרנ"ד נחלה הרה"ק זצ"ל בחולי המקרא 'מורידין' ,ואמרו הרופאים כי נחוץ
לעשות לו 'אפעראציאן' ,ונסע לעיר וויען ,ואף שביקשו ממנו בני ביתו ואנשי שלומו שלא 'יעשה לו
אפעראציען' ,לא שמע אליהם ,באמרו כי חולי זה מונע אותו מעבודתו עבודת הקודש.
וקודם ה'אפעראציען' טבל עצמו במקוה ,ואמר וידוי ,ועשו לו 'אפערציאן' ועלתה בידם ,רק אחרי
איזה ימים הורע מצב המחלה ,ואמרו הרופאים לנסוע עמו לביתו ,ולקחו 'וואגן' מיוחד בעבורו,
ובבואם לתחנה אחת אחר וויען ,יצאה נפשו הקדושה והטהורה בקדושה וטהרה ,במעמד עשרה
אנשים מאנשי שלומו אשר היו עמו ביחד ,ביום כ"ג שבט שנת תרנ"ד ,והובילו אותו לעיר בעלזא,
מקום משכן כבוד אביו הרה"ק זי"ע ,זכר צדיק לברכה .עד כאן לשונו [של רבי אברהם איטינגא
מדוקלא]( .אהל ,סיפור ס').
 .22פעם אחת בא אצלו איש אחד ממדינת הגר מחוז דעניער ,ובא בקובלנא כי בן יש לו אשר
חשקה נפשו ליקח בת נכרי וירצה ר"ל להשתמד עבורה והגם כי בעצמו מיצר ודואג על כך ,אבל
אומר כי לא יוכל לעצור בנפשו ורואה כי מעשה שטן הצליח בעוה"ר .אמר לו הה"ק כי יפעול אצל
בנו המדובר כי הוא בעצמו יבוא אצלו ולהגיד ולהתחנן מלפניו .והאב דיבר על לב בנו כי הה"ק
הבטיח אותו כי באם יבוא אצלו אזי יבטיחו כי לא יהיה מוכרח להשתמד עבור זה ,כי הפלונית
תתרצה להינשא אליו אפילו אם יהיה יישאר בדת יהודי .הבן הנ"ל נעתר לדברת אביו ונסעו אצל
הה"ק זל"ה .והה"ק דיבר עמו והוא עמד במרדו כי הוא אהבתו הלוי' אליה וכי פיקוח נפש הוא.
שאל אותו הה"ק האם רגיל הוא לעשן טיטין או ציגארע ,אמר לו הן ,והה"ק כיבד אותו בציגארע
אחת וציווה עליו כי אל יבוש מלפניו וכי יעשנו פה ,והה"ק בעצמו דלק לו הצינדהאלטץ .והבן הלז
כאשר העלה העשן אמר כי הציגארע הוא חזק מאד ,אבל הה"ק לו :עס שאט ניכט נור רייכערין
זיא .אח"כ אמר להם תיסעו לשלום לדרככם .כאשר באו לביתם נתוודע להם כי לעת הלז נשרף
הבית והערלית הנ"ל וממילא היתה לו ישועה( .פאר ,סיפור ב').
 .23הה"צ הגביר מוה"ר משה ארי' זל"ה מסיגעט אשר היה מפורסם ברוב צדקתו וצדקת פזרונו
ומסירת נפשו עבור היהודים ,ביקש פעם אחת את הה"ק הנ"ל לעיר סיגעט כי זה כ"ב שנים אשר
היה שמה פ"א וביאתו ויציאתו עשה רושם לטובה .והה"ק לא רצה לבוא .שאל אותו רמ"א זל"ה
הלא העולם אומרים דארט וויא מאן איז איינמאהל מיז מען זיין דאס צוויטע מאהל? ענהו :כן
הוא באמת ,אולם מע"כ זכור יזכור עת נסעתי מסיגעט והייתי בקצה העיר ,אמרתי צמא אנכי
למים ומי יתן לי ואשתה ,וחזרתי לאחורי לעיר סיגעט לבית יהודי אחד ושתיתי שמה מים והיה
בזה כוונתי לפטור בזה ממאמר העולם כדי שלא אצטרך לבוא פעם שנית וכן מספרים בשם הה"ק
מפרימישלאן כי אמר ,דער עולם זאגט וויא מען איז איינמאהל מיז מען זיין דאס צוויטע מאהל,
נאר אז מען איז קליעג איז מען יוצא ידי שניהם בפעם אחד( .פאר ,סיפור ג').
 .24פעם אחת בשביעי של פסח אחר התפילה כי הלך מעט לנוח לפוש ובא לסעודת הצהריים לפנות
ערב ,אמר אל היושבים כי לא יתמהו על ככה מדוע אחרו פעמי' ארכבותיו לבוא אל השולחן ,כי
עתה בעת שינת הצהריים שלו היו לו אורחים הגונים כי ראה את האבות הקדושים ואת הה"ק בעל
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נועא"מ זל"ה ואת אביו זל"ה ,ושאל את הה"ק בענועא"מ כי אנשי החסידים מספרים בשמו כי
הוא אמר ,כי מתלמידיו יאריכו ימים עדי ביאת המשיח ועתה כבר נאספו אנשי חסידיו ועדיין בן
דוי ד לא בא .אמר לו יפה שאלת בני ,ומעתה תקשה אותי איזה קושי' בד"ת ואתרץ לך ותהיה גם
אתה מתלמידיי ותאריך ימים עד ביאת המשיח .ושאלתיו ,כתיב בתוה"ק ,ה' אמר אל מרע"ה מה
תצעק אלי ,וכי היה לו לצעוק אצל איש או אצל אלוהים אחרים ח"ו? או לא היה לו לצעוק
מאומה? ישראל נתונים בצרה והוא יחריש לראות ח"ו כבלע הקדש בכי ישראל הקדושים? אמר
לו ,יפה שאלת בני ,והא לך תירוץ מספיק כי באם ח"ו יש מסטינים ומקטריגים כמאמר המדרש
טען שר של ים מה נשתנו אלו מאלו וכו' ,יש פעולה לזה כי כבר נגזרה הגזירה והשקפה לטובה
ולטובה אינו חוזר ,כמאמר המדרש על ואני נתתי לך את משמרת תרומותי.
וכדאי בש"ס ר"ה כ"ט ע"ב כבר שמעת קרן ביבנה ואין משיבין לאחר מעשה והטוען אחר מעשה
ב"ד לאו כלום הוא .וז"ס השי"ת דבר אל בנ"י ויסעו ,כי כבר נוסעים ,ואם כן אין לשנות הדבר כי
כבר היתה ההשקפה לטובה ,והוא לדעתי בבחינת איש נחום גם זו כי אמר גם זו לטובה ונתהפך
לטובה .וכאשר הארכתי בזה בשם מו"ר הה"ג בעל קול ארי' זל"ה אבדק"ק ב"ס כי מאתו לא תצא
הרעות ורק נתלבש ח"ו ברעה ,אבל מי שהשיג זאת כי מאתו הוא יתברך ורק הוא בכלל הטהרה,
ואם לא יוכלו להסתיר הדבר מאתו אם כן למה יתלבש הטוב ברע ,ולכך נמחק ונעשה טוב ובזה פי'
אמ"ו הה"ג הנ"ל מאמר מכסה אני מאברהם אשר אני עושה ,הלא הוא יודע כי אני אני הוא
ומאתי לא תצא הרעות ,ואם כן בוודאי טוב הוא ולכך .ואברהם הי' יה' לגוי גדול וכו' ושפתים
יושק .ובעת הלז כי הה"ק הנ"ל אמר ד"ת הנ"ל היתה ישועה רבה להרבה אנשים אשר היו שמה
לעת הלז( .פאר ,סיפור ד').
 .25פעם אחת באה אצלו אישה אחת מארץ מצרים בבקשתה כי בן יחידה נחלה והרופאים יאשו
אותו .אמר לה השי"ת ישלח דברו וירפאהו ,אבל האנשים אשר היו שמה אמרו לה כי תלך אצל
הה"ק עוד הפעם כי יבטיח לה בשם ה' דבר בטח .באתה לפניו ,אמר לה בא למחר ,בלילה שמע
הגבאי קול מדבר (בית הה"ק פנימה) ותמונה לא ראה זולתי קול .ושמע כי הה"ק אמר התרצה על
הפשר אשר אני אעשה ביניכם? השיבה הקול הן .למחר כי האישה באתה לפני הה"ק שאל אותה
האם היא עשירות ,אמרה הן ,שאל אותה מה עסקך ,אמרה לו .שאל אותה האם היה לה שותף
בהמסחר ,אמרה הן .שאל אותה האם השותף עוד חי ,אמרה לו לא .שאל אותה עוד ואשת השותף
חיה? ענייה או עשירות היא? אמרה ענייה היא וחיה היא .אמר לה הה"ק תסע לביתך ותתן לה
אלף כסף וחי' יחיה בנך הנחלה .וסיפר לה כי בעלה ובעל אישה הלז היו שותפין ובעלה נשאר לו
חייב מעות השותפין ועי"ז היה הקטרוג מלעיל .ועתה כי תשלם לאשת השותף הסך אלף כסף
ויסיר תלונתו מעלייך ומעל בנך ובנך חיה יחיה .והאישה עשתה כן וכתבה מביתה כי בנה חזר
לאיתנו ונתרפא( .פאר ,סיפור ה').
 .26המופת הראשון הי' עת נתקבל לרב אב"ד במקום אביו זל"ה ,בא לפניו איש אחד עם בנו אשר
בפתע פתאום נעשה סגי נהור והרופאים נלאו לרפאותו .ובא אבי הבן עם בנו אצל הה"ק זל"ה,
אמר לו וכי מלאך ה' אני? וכי תחת אלוקים אני .אמר (אבי הבן הלז) להה"ק זל"ה :אספר לרבינו
עובדא אחת וממילא אל ידחה אותי בקש ,וסיפר לו ,כד הוינא טליא הוליכני אבי זל"ה אצל מר
אביו הה"ק מהר"ש זל"ה כי ינסה אותי בלימודי וב"ה עמדתי בניסיון ,ואמו של רבינו (אשר היתה
נודעת לבעלת מדריגת ורוח הקודש ומבלעדה לא עשה הה"ק מהר"ש שום דבר) גנחה מכאב לבה
הטהור .שאל אותה בעלה הה"ק מהרי"ש :על מה ולמה אתה תאנח? אמרה להה"ק :יה"ר שיהיה
לי מאתך עוד בן כמוהו (כמו האיש המספר הלז) .אמר לה בעלה הה"ק מהרי"ש אל תדאג מאומה
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אבל בן יולד לך אשר יאיר פני תבל וקצווי ארץ ,ואז נולד רבינו (הה"ק מהר"י הנ"ל) ושוב לא ילדה
בן .ואני (בעל המספר הלז) תפסתי אלה הדברים והיו חקוקים על לבי .ועתה כי נתקבל רבינו לרב
אב"ד במ קום אביו זל"ה ,הנני הרואה כי בל"ט נתקיים ברכת מר אביו הה"ק זל"ה ,אשר על כן
אבקש מרבינו כי ירפא את בני .ענהו אם כן הדבר אמלא בקשתך רק לא תגלה זאת לשום איש.
והה"ק מהר"י העביר המטפחת שלו על עיני הילד ונפתחו מאור עיניו וראה המאורות ונתרפא ,אבל
אנשי העיר כי ראו הו הולך לבית הה"ק עם בנו הסומא ובא בחזרה בעיניים מאירות ,ידעו כי הוא
מכוחו של אותו הצדיק ,ומשם ואילך נתפרסם לאיש מופת( .פאר ,סיפור ו').
 .27פעם אחת אירע מקרה כי עלמה אחת נעלמה מעיני כל חי ,ובאו אצל הה"ק והבטיח כי תבא
בחזרה בלי אסון .כן היה יום אחר יום עד כי ביום הרביעי בחצות הלילה דפקה על פתח בית אביה
והיתה מוכה ומנוגעה .ובאו אצל הה"ק וציווה כי תבוא לפניו ,וסיפרה כי טירדו אותה על הרים
וגבעות ,גם היתה תחת קרקעית בית המטבחיים בבעלז והציקו אותה כי תאכל ותשתה ,אבל
זקינה של הנערה עמד בפניה והזהיר אותה כי לא תטעם מאומה .וזקן אחד מאנשי השדים הלז
אמר להחבריא שלו כי לא טובה השמועה כי הה"ק מבעלז יודע את כל ונכחת והמה מוכרחים
להחזירה לבית אביה והמנעלים שלה חלצו מאתה בזרוע והה"ק אמר כי גם המנעלים יחזירו לה
וכן היה ,כי פתאום נזרקו המנעלים תוך בית אביה( .פאר ,סיפור ז').
 .28הה"צ מהר"י מטאמאשאוו אמר פעם אחת להה"ק כי בושה השמש וחפרה החמה מלזרוח כי
הה"ק עוד לא הניח תפילין (כי הה"ל מהר"י מטאמאשאוו התפלל כאור הבוקר ,והה"ק מהר"י
איחר בתפילתו) ומאז והלאה היה נוהג א"ע הה"ק להניח תפילין כאור הבוקר.
הה"ק סיפר על עצמו בהיותו ילד קטן והיה עוד מוטל בעריסה ,זכור יזכור כי ב' נערים התאבקו זה
עם זה ,וכאשר (הה"ק) הגיע א"ע בצד ימין אז גבר הנער אשר עמד מצד ימינו וכאשר הניח א"ע
בצד השמאל וגבר הנער אשר עמד מצד שמאלו( .פאר ,סיפור ח').
 .29אני וגיסי נ"י היינו אצלו וראינו מאתו ב' דברים מפליאים כאשר רצוננו ליסע לשם והלכנו
ליטול רשות מחותנינו זל"ה .והיה לו בתוך גינתו מין מלוינעס החשובים אנייס מלוינעס ולקחנו
מפרי הארץ להוביל מנחה להה"ק (וכמובא בספר ייט"ל העובדא עם הה"ק בעי"מ בלובלין) אבל
עדן לא נתבשלו (געצייטיגט) בטוב כי היו צריכין עוד יניקת הקרקע אבל מבחוץ לא נראה ע"ז שום
סימן .וגם לקחנו עוד מלוינע אחת פשוטה יפה ושמנה אשר ריחה נדף למרחקים (אבל טעם הפרי
אינו שווה לה אנייס מלוינע ,והוא כרחוק מזרח ממערב) בלבוב כי פתחו את הארגז שלנו עפ"י
ציווי "הקאמיסער" והיה ריחה נודף למרחקים (ולעת הלז היו משלמין שמה פערצעהרונגסשטייער
מן הדילועין הלז המובאים מאונגארן).
ולא אמרו לנו דבר ,ובבעלז כי הובלנו המנחה הנ"ל וגם ב' קישואין (הנקראים גרינע מלוינעס)
כחמד למראה ,והה"ק תפס בידו רק האנייס (הגעלבע מלוינע) מלוינע אשר לא תואר ולא ריח לה
ואמר :בל"ס זאת הוא מין חשוב מין אנייס מלוינע ,ואמרנו הן .אמר לנו :אולי עוד אינו נתבשל
לגמרי? אמרנו לו אולי ,רק צריך להניחו בתוך חליפות בגדים (וועששע) על איזה ימים ואז יהיה
טוב ומטיב .וציווה להניחו על שבת הבע"ל וב' דילועים האחרים .אכל בשבת הלז אחר הצהריים
וגם אנחנו קיבלנו מאתם חלק .ואז לקח בין זרועותיו ילד אחד מנכדיו מבניו של חתנו הה"צ ר'
ישעי' שליט"א מטשאחוב והשתעשע עמו ואמר כי אין להשיג באיזה קדושה גדולה אשר הוליד
(מרן בעל ד"ח זל"ה) את בניו הטהורים ובפרט לעת זקנתו (של בעד"ח זל"ה זיעועכי"א)( .פאר ,סיפור
ט').
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 .30נשלח לי מש"ב הה"ג מפלינסק אש ר שמע מאנשים נאמנים אשר שמעו זאת מפה קדשו של
הה"ק מהר"י ,ואמר בזו הלשון אבי הה"ק מהר"י פתח לפני כל אוצרות חכמתו ותורתו בנגלות
ובנסתרות וכל מה שקיבל מרבותיו מסר לי ,לבד שני דברים אשר העלים ממני .על דבר א' אמר לי
פעם אחד בקש ממני ואגלה לך ,ועניתי לאבי זל"ה אין רצוני לבקש אותו ,אם אהיה צריך לידע
אדע מעצמי .ועל דבר השני אמר לי פ"ש בבקשה ממך ,אל תבקשני ע"ז כי לא אגלה לך .והנה
הדבר הראשון נודעתי מעצמי והוא כי פעם אחת היתה מלחמה גדולה בתוך יער אחד בסביבת עיר
בעלזא ,וכאשר ראו צד האחד כי הצד שכנגדו הולך וחזק מאוד ולא רצו הצד השני כי השונאים
יבואו ויקחו את רכושם ,וחפרו בורות בתוך היער וטמנו כל רכושם תוך הבורות .והרבה פעמים
נסעתי דרך אותו היער וראיתי בורות הללו המלאים עפר זהב ואוצרות רבות ולא רציתי לגלות
לשום איש .ומה שאמר לי מר אבא זל"ה על הדבר השני כי לא רצה לגלות לי ,סיפר לי כדברים
האלה :הנה בחורף שנת תקפ"ז היה הה"ק מהר"נ מראפשיטץ משובתי עיר ראווא ושלח מר אבא
את בניו הר"ר אלעזר והר"ר זינדל על ש"ק לקבל פני הה"ק מהר"נ ,והה"ק מהר"נ כיבדם למאוד
ואמר להם אנכי חשבתי כי גם אביכם יבוא כי מאד נכסף נכספתי להראות עמו פנים בפנים ,ואם
אדע כי בא יבוא אצלי אשאר בכאן עוד על שנה הבע"ל .ביום א' כי שבו לבית אבא זל"ה וסיפרו לו
דברי הה"ק מהר"נ ,ואמר אם כן איפה אמלא רצונו הטוב ונסע אצלו ביום ג' .ובאשר היה (אבא
זל"ה) חלוש למאוד ,ובכל הדרך התלקטו אליו אנשים רבים ונסעו עמו ובאו לראווא ביום י' עש"ק
וג' מאות איש עמו .בהדי מעלי פניא דשנתא בהיותם בביהמ"ד ניגש הה"ק מהר"נ אצל מר אבא
זל"ה וכיבדו בתפילת מנחה להתפלל לפני התיבה ,והתפלל והוטב מאוד (תפילתו) בעיני הה"ק
מהר"נ .ואחר התפילה אמר לאבא זל"ה ,בעלזער רב קחו עמכם האנשים שלכם ולכו להתפלל
קבלת שבת בבהמ"ד אחר ואנכי אתפלל כאן .אבא של"ה עשה א"ע כאילו לא שמע ואמר לו כן
פעם שנייה ושלישית ,ואבא זל"ה לא שם לבו לכל זה ונשאר שמה .והה"ק מהר"נ התפלל קבלת
שבת כדרכו בקודש ,ואמר לי מר אבא זל"ה :אגלה לך בני יקירי מדוע לא רצה הה"ק כי אשאר
אצלו בעת קבלת שבת ,כי דרכו בקודש היא לומר בעצמו קדיש אחר מזמור שיר ליום השבת,
והקדיש הזה הוא מעין קדיש של זרובבל בן שאלתיאל אשר יאמר לעתיד לבוא אחר ההלכה
שיאמר השי"ת כדאי' בילקוט שעי' דף ע"ט והובא במדרש תלפיות באות א' ענף אמן ,והה"ק ידע
כי יש לי תלי"ת מוח טוב ותפיסה טובה ,ובנקל אקבל אותו .על כן רצה שאעזוב את את בהמ"ד
לבל אשמע הקדיש ,ואולם אנכי נכסוף נכספתי לשמוע ולהקשיב דברי אלוקים חיים ,על כן שמתי
פני כחלמיש ועשיתי את עצמי כאילו איני שומע ולא רציתי לעזוב את הבית המדרש בשום אופן
וב"ה כי קיבלתי אותו .ביום א' הלכתי אצלו לקבל מאתו ברכת הפרידה ,אז שם ידיו הקדושים על
כתפי ואמר לי ,בעלזער רב ,הנה אנכי הולך בדרך כל הארץ ,בואו ואמסור לכם נבזבזין רברבין מה
שקיבלתי מרבותי .והלך עמי בחדר מיוחד וגילה לי גדולות ונצורות ,על כן רצוני למסור אותם לכם
כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה ,אשר יהיה ראוי למסור לו דברים כבושים כאלה .ולקח אותי
בחדר מיוחד וגילה לי גדולות ונצורות .ועל זה אבקשך בני יקירי לבל תאלצנו למסור אותם לך.
והמעשה הזה היתה בחורף שנת תקפ"ז וביום י"א אייר בשנה ההיא נשבה ארון הקודש ונתבקש
הרבי מראפשטץ בישיבה של מעלה ונראה איפוא כי ידע ברוח קדשו כי יאסף אל עמיו בימים
מועטים (זי"ע)( .פאר ,סיפור י').
 .31עניין בנין בהכנ"ס בבעלז אשר כבר הבאתי בסיפורי הה"ק מהר"ש זל"ה רבים יספרו כי הה"ק
זל"ה אמר כי היה ניעור אלף לילות ובליל האלף בא אצלו אליהו זל"ה ולמד עמו הלכות בהכנ"ס
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ואז התחיל לבכותו ואמר כי כיוון במקום הבכותו כי מבהכנ"ס שלו עד ירושלים לא ימצא שום
פסל ותמונה כנגד הבהכנ"ס.
והיה רוצה להתענות אלף תעניתים כסדרן ,אבל כאשר היה אצל הה"ק מלובלין ונתן לו שיריי
ואמר לו פאסטן איז נישט פיר דיר (ועיין לקמן מה שהבאתי בזה בשם מרן בעח"ס זל"ה.
ופעם אחת כי נסע הה"ק מהר"י (עם אחיו הה"ק מהר"א) זל"ה לריזין וזאת היה קודם פורים,
ובחזריתם נתעכבו על אם הדרך ,ובליל צום תענית אסתר מוכרחים היו לחנות באיזה כפר סמוך
לבעלז .והיתה להם חולשת הדעת על אשר לא שמעו קריאת המגילה מאביהם מהר"ש זל"ה .ענה
הה"ק מהר"י זל"ה :עתה שמעתי המגילה רק לקיים המצווה כפשוטו ולא היו לי שום פניות
והנאה חוץ המצווה ,כי הלא כאשר שמעתי תמיד המגילה מפי אבא זל"ה היה לי תענוג חוץ טעם
המצווה .ואם כן לא היתה המצווה בשלימות ומצוות לא להנות נהנו ,רק לעול על צוואריהן
כפירוש רש"י בש"ס ר"ה י"ח ע"א .וכאשר יספרו זאת בשם כמה גדולים כי בעל תוקע אחד בא
לפני רבו כי ילמדהו כוונת התקיעות ואמר לו כי אחרי כל הכוונות יכוון בפשוטו לקיים מצוות
בוראו כמאמר הש"ס ר"ה ע"א למה תחוקעין רחמנא אמר תקעו והדברים עתיקין ,ונוכל להולמם
ע"ד הנ"ל כי מה אשר ישיג הכוונות והסודות אזי יש לו תענוג וחשקות ודביקות רב לקיים
המצוות ,אבל הלא אין במציאות להשיג המצווה בכל כוונותיה .וכאשר פירשו המפרשים זל"ה
זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' ,כי פרה אדומה הוא חוק וכנאמר לך אני מגלה טעם פרה וכו',
אבל כן ציווה ה' כי על כל התורה כולה מוכרחים אנחנו לומר כי חוק הוא ,והוא סגולה נפלאה
למען לא יוכלו המקטרגים לקטרג עלינו כי ה' צלך כתיב ,ובמידה שאדם מודד וכו' וכנאמר מפי
האי סבא צדיק מרן בעל ייט"ל זל"ה על החרוז באין מליץ יושר מול מגיד פשע תגיד ליעקב דבר
חוק ומשפט וצדקינו במשפט ,והדברים עתיקין (וקיצרתי במקום שיש להאריך יען כי אין מגמתי
בכאן להמשיך אגדות) .ואחר סעודת הלילה ,כי הה"ק מהר"י זל"ה הניח לפוש ולישון נדמה אליו
זקן אחד ואמר לו דברי תורה ,ואחר כך הקיץ משינתו ונסע עם אחיו הה"ק ר' אלעזר זל"ה לבוא
לבעלז .וגם אצל קריאת המגילה בבוקר היה באם הדרך וכאשר באו לבעלזא לבית אביהם אז הלך
אביהם זל"ה לסעוד סעודת פורים ובתוך הסעודה אמר הה"ק מהר"ש זל"ה הח"ת אשר בנו הה"ק
מהר"י שמע בלילה מפי הזקן זל"ה ואביו הביט בפניו של בנו הה"ק מהר"י ואמר לו :האם אמרתי
כי הח"ת אשר שמעת מפי הזקן זל"ה ,ואמר הה"ק מהר"י זל"ה כי כמה פעמים הרגיש בעצמו
העת והעונה אשר אליהו זל"ה בא אצלך אביו זל"ה ,וגם לעת הלז כי אביו זל"ה אמר הח"ת הנ"ל
אשר שמע מפי הזקן ,הרגיש כי אליהו זל"ה היה אצל אביו הה"ק ונראה מזה כי הזקן הלז היה
אליהו זל"ה .והה"ק מלובלין כיבד אותו (את הה"ק מהר"ש) פעם אחת בקריאת המגילה ואחר
הקריא ה אמר הליבלינער דיא מעשה האב איך שאין לאנג גיהערט נאר אזאי שיין ,וויא דער יונגער
מאנן (מהר"ש זל"ה) דער ציילט ,האב איך נאך נישט גיהערט ,והה"ק מהר"ש זל"ה אמר כי שמע
שלושה מיני קריאת התורה והנהו תלתא סבי ,הה"ק בעל דברת שלמה ,המגיד מסקאל והה"ק
מלובלין והה"ק ווסטרעליסק אחד קרא תיבות בלא טעמים ואחד קרא טעמים בלא תיבות ואחד
לא זה ולא זה ,והוא (הה"ק מהר"ש) לקח לעצמו דרך הקריאה מתוך כולם( .פאר ,סיפור יא).
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נספח ג :סיפורים על ר' יששכר-דב רוקח
מקורות:

א .י' קלפהולץ ,אדמו"רי בעלזא ,כרך ג' בני-ברק ,תשל"ט ,להלן :קלפהולץ
(אדמו"רי ,תשל"ב-תשמ"ט).
ב .קונטרס כ"ב מרחשון ליומא דהילולא של כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא,
ירושלים ,תשל"ה ,להלן :קונטרס (תשל"ה).

 .1פעם בנו מקווה בעיירה סמוכה לבלז וביקשו ממרן שיבוא להכשירה .אותו יום רוקנו את
המקוה והחלו למלא אותה במים ומשום מה לא מילאוה כפי הצורך והוחלט להשאיר זאת למחר.
כשעזבו כולם את המקווה שכחו לנעול את דלת המקווה .למחרת ,כאשר נודע למרן שהמקוה לא
היתה נעולה במשך הלילה ,ציווה לרוקן את כל המים ולייבש את המקוה ולמלא אותה שנית.
לתמהונם של רבנים שהיו באותו מעמד ,הסביר מרן שיש חשש שמא נכנס מישהו למקוה ולקח
שם מים ותוך כדי כך נגע במים .לאחר מכן נודע מנכרי שגר בשכנות שסיפר ,שאותו לילה אזלו
בביתו המים וכשראה שעובדים במקוה הבין שהחליפו את המים .נכנס ולקח מים מן המקוה.
(קלפהולץ ,עמ' רעח).

 .2מרן מהר"א סיפר דבר שארע פעם אצל אביו :פעם לפני הפסח הביא לו איש אחד לצורך כרפס
בליל הסדר מלפפון טרי שצמח סמוך לפסח בחממה של ירקות (דבר נדיר בפולין שבאקלימה לא
גדלו בחורף כל פרי וירקות) .לא רצה מרן לקבל את המלפפון ונימק את סירובו בכך שכל צורכי
אוכל לפסח צריכים שמירה מעולה מחשש חמץ וצריכים אנו לסייעתא דשמיא שלא ניכשל ח"ו
במשהו חמץ .והנה כל אותם צרכי אוכל שהיו קיימים בימי אבותיו ורבותינו הקדושים כבר
התפללו הם עליהם ,אבל על זנים חדשים שלא היו קיימים בימיהם ,כגון מלפפון זה שצמח בחורף,
צריכים אנו קודם להתפלל עליהם .וסיים מרן מהר"א ,שהיה כאן גם רוח הקודש כי לצורך
המרצת הגידול שפכו י"ש של חמץ לאדמת הירקות ואביו ז"ל כנראה חזה זאת ברוח הקודש.
(קלפהולץ ,עמ' רעט).

 .3בנים ונכדים רבים נולדו בחצר בעלז ,ומעלם לא הזמינו את הרב רבי ישראל שווערד מראווע
למול אותם ,כי היה להם מוהל אחד קבוע .יום אחד הגיע שליח מבעלז והזמין את רבי ישראל
בשם הרבי ,שיבוא למול את נכדו .שמח רבי ישראל מאד על ההזמנה .באותו יום היתה צריכה
להתקיים ברית אצל אחד העשירים בראווע והלז רצה להעניק לרבי ישראל בעין יפה כדי שיבוא
למול את בנו .אך רבי ישראל ויתר על השכר ,ברצותו לנסוע לבעלז .ילדו של העשיר נימול על ידי
מוהל אחר ושעות אחדות לאחר המילה נפטר הילד .התאונן בעל-הברית על רבי ישראל אצל ראש
הקהל והלז הוכיח את רבי ישראל על סירובו למול את הילד .התנצל רבי ישראל ואמר" :אם הרבי
מבעלז מזמין אותי ,אני מוכן להפקיר אפילו את בני ,ומה גם שאיני מקבל שכר עבור מצוה זו".
נסתתמו טענותיו של ראש הקהל .כאשר שב רבי ישראל לביתו אמר למשפחתו" :היה זה מופת
מאת הרבי אשר הוציאני מחוץ לעיר באותו יום והזמינני למול את אחד מנכדיו ,כדי שהתינוק
אשר נגזרה עליו מיתה לא ימות בידיים שלי"( .קלפהולץ ,עמ' רעט).
 .4ר' דוד מילר מברלין (היום בתל-אביב) לבש בגדים קצרים כמנהג המדינה .כשהיה מרן
במרינבאד נזדמן לשם גם רבי דוד ורצה להיכנס למרן ,אך בוש להיכנס בלבוש קצר .לקח מאחד
החסידים מעיל ארוך ונכנס למרן .שאלו מרן אם המעיל הוא שלו( .קלפהולץ ,עמ' רפ).
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 .5עוד מספר הרב ר' שמואל שרגא ,שפעם נסע לבעלז ולא היה לו רשיון לעבור את הגבול .לאנשים
שגרו סמוך לגבול הורשה לעבור הלוך וחזור .כשהגיע אל הגבול שאלו אותו השומרים מאין הוא.
לא זכר ואמר את האמת שהוא גר הרחק מהגבול .לא הניחו לו לעבור .למחרת פגש בר' ישראל
משה מנדל וסיפר לו שעז חפצו לנסוע לבעלז ואף סיפר לו על דבר טעותו .יעץ לו ר' משה ישראל
שיחליף אתו את הבגדים ושיאמר שהוא ממקום פלוני .עשה כן ,עבר את הגבול והגיע לבעלז .בליל
שבת כשקיבל שלום ממרן אמר לו מרן" :שינוי השם הוא סגולה שנותנים לחולה ,כמו כן הוא
סגולה לדברים נוספים"( .קלפהולץ ,עמ' רפא).
 .6פעם עמד רבי הירצלי באק מסטרי לנסוע לאיזה מקום .היה זה ערב ר"ח .נכנס אל מרן לקבל
ברכת פרידה .אמר לו מרן שביום שהקריבו בו קרבן מוסף משפיע הרבי על החסידים .יצא רבי
הירצלי אל בעל העגלה ואמר לו שהחליט לדחות נסיעתו .אחרי כן נודע שבאותה עגלה ,בה עמד
לנסוע נעשה חיפושים על ידי אנשי צבא ,שעצרו את כל הנוסעים ועיכבו אותם לזמן רב .לרבי
הירצלי אירע נס שלא נסע ,כי תעודותיו לא היו כשרות( .קלפהולץ ,עמ' רפא-רפב).
 .7כשהיה מרן ברצפרד שמע אנשים מדברים על אודות הצהרת בלפור .היה שם בחור אחד ששמח
מאוד .אמר לו מרן" :מה אתה שמח ,הלא בין כך ובין כך תסע לארה"ב" .לא הבין הבחור את
דברי מרן כיוון שכלל לא חשב לנסוע לשם .בתום מלחמת העולם השניה ,אחרי שחרור מעול
הגרמנים ,השתלשלו הדברים שהוא היגר לארה"ב ונמצא שם עד היום( .קלפהולץ ,עמ' רפג).
 .8פעם שתה רבי ברוך מירוטשוב 1חלב ואחרי זה הרגיש טעם בשר בין השיניים ,אף כי כבר עברו
למעלה משש שעות מאז אכל בשר .פחד שמא נכשל באיסור בשר בחלב .נכנס למרן ומצא אותו
משוחח עם אנשי ביתו ובין היתר אמר" :זה בדיוק כמו מי ששותה חלב אחרי שעברו שש שעות
מאז אכל בשר ולפתע מוצא בשר בין השיניים"( .קלפהולץ ,עמ' רפד).
 .9לעתים ,באמצע הסעודה כשישב מרן בתוך קהל חסידיו היה מרעים עליהם לפתע ואומר בקול
"עמדו במחשבות טהורות ואל תבלבלו אותי במחשבותיכם"( .קלפהולץ ,עמ' רפה).
 .10קריאת המגילה התקיימה תמיד בבית-המדרש .פעם אירע מעשה ,בעת שמרן מוכן היה כבר
להתחיל לקרוא את המגילה ,הרעים לפתע בקולו בפנותו אל הסובבים אותו" :אתם עומדים כמו
בהמות ,והנכם מבלבלים אותי במחשבותיכם" .אחר נטל את המגילה ושם פעמיו אל בית-הכנסת
ושם קרא את המגילה( .קלפהולץ ,עמ' רפה).
 .11הרה"צ ר' ישעיה מצ'כוב 2,בן הרה"צ מצאנז ישב הרבה שנים בבעלז .ציווה כ"ק מרן מהר"י על
בנו מרן שילמד אתו .הם למדו יחד זמן רב .פעם התקשה מרן להבין דברי התוספות באחת
הסוגיות .בלילה ,בא אליו הצדיק הקדוש מצאנז ואמר לו" :אני אבאר לך את דברי התוס'" ,ואמר
לו הפשט הנכון .בבוקר נכנס מרן לאביו הק' וסיפר לו זאת .אמר מרן מהר"י לבנו הק'" :בעצם
יכול היה הצדיק מצאנז להתגלות לבנו הרה"צ רבי ישעיהו ולהגיד לו את הפשט .אלא שרצה
להוכיח לך קורח-רוח שאתה לומד עם בנו"( .קלפהולץ ,עמ' רפו).

 1נמנה על חבורת היושבים בבלז.
 2ר' יצחק ישעיה הלברשטם מצ'כוב ( ,)1943 – 1864בנו של ר' חיים הלברשטם מצאנז ,שהיה מייסדה של
חסידות צאנז .שימש כרב בצ'כוב ואח"כ הקים חצר בקרקוב .נספה בגטו בוכניה .ראו עליו :אלפסי
(אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' תיב-תיג.
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 .12פעם ישב ר' ברוך ירוטשובר בחדר-הברזל של מרן ביום הזכרון של אביו ולמד משניות .לפתע
פתח מרן את הדלת והרעים בקולו" :למה הנך מביא אלי את אביך ואת זקנך?" ונראה היה לו
שמרן הקפיד על כך( .קלפהולץ ,עמ' רפו).
 .13שמעתי כמה פעמים מכ"ק מרן מהר"א ,ששמע מאביו שאמר" :אני מכיר את הכותל המערבי
על כל חלקיו ופרטיו .בפנים הכותל יש דלת אחת שאין רואים אותה וגם את הדלת הזו אני מכיר".
(קלפהולץ ,עמ' רפז).

 .14ר' יוסף ברקוביץ ,היום שו"ב בבני ברק ,היה פעם אצל מרן והגיש לו פתקא .ברגע שהתחיל
מרן לקרוא את הפתקא נזכר ר' יוסף ששכח לכתוב עוד משהו ורצה להוסיף זאת בעל-פה .אך פצה
את פיו ,אמר לו מרן" :מה אתה חושב ,שאני קורא תחינה? אם כן – חבל על ההוצאות שלך" .אחר
קרא מרן את הפתקא וברכו על הכל גם על הענין שרצה להזכיר( .קלפהולץ ,עמ' רצ).
 .15ר' משה שטרויס ממאקאווע שירת בצבא ואחרי אחד הקרבות נכלל שמו ברשימת הנעדרים,
אבל אביו לא ידע על כך .ביקש האב מהרה"ג רבי חיים יהודה דייטש שיסע אתו למרן כי רצה
למסור פתקא למרן ולבקש שיתפלל לבנו שיחזור בשלום הביתה .ר' חיים יהודה ידע כבר על גורל
הבן ,אבל לא רצה לצער את אביו והסכים להילוות אליו אל מרן .האב כתב פתקא ורשם את
יוצאי-חלציו כולל כמובן אותו בן שנמצא בצבא .כשלקח מרן בידו את הפתקא קרא את כל
השמות ועל שמו של הבן הזה דילג ולא אמר לו דבר .אמר האב" :רבי ,אבקש להזכיר גם את בני
זה" .החל מרן לקרוא שנית את הפתקא ושוב קרא את כל השמות ואת שמו של הבן הזה לא קרא
ולא בירכו בין שאר הבנים .כן חזר הדבר גם בפעם השלישית כשיצאו מאת מרן אמר לו רבי חיים
יהודה" :עכשיו אני מוכרח לספר לך ,שבנך נמצא ברשימת הנעדרים ועכשיו ראינו רוח הקודש
בגלוי"( .קלפהולץ ,עמ' רצא).
 .16מעשה בבחור אחד שרצה להמיר דתו .לקחו אותו בכוח לבעלז .היה זה בשנת תרפ"ו .אמר מרן
לפתוח את הדלתות ולקרוא לכל מי שנמצא בחד הסמוך ובחצר וכן ציווה לקרוא לכל אנשי ביתו
וצעק בקול" :אתם אשמים באופנות שלכם ובפריצות .זוהי הפתקא הארבעים וחמש עם מקרה
כזה מאז שאני רבי" ,ואמר שאין מה לעשות בענין זה( .קלפהולץ ,עמ' רצב).
 .17הגאון רבי דב בעריש מטשבין 3סיפר ,שסבל מכאבים בכיס המרה .הזכיר עצמו לפני מרן ,יעץ
לו להיזהר מלמשמש בידיו במקום הכאב .אמר הגאון שכבר עברו עשרים וחמש שנים שהוא נזהר
מלנגוע במקום הזה ואין לו כאבים( .קלפהולץ ,עמ' רצג).
 .18סיפר הרה"צ מבילגוריי 4בנו של מרן שבצעירותו נתקף פעם במחלה קשה ולמרות טיפולי
הרופאים סבל מיחושים וכאבים עזים .מיום ליום הלך מצבו והחמיר .צוות רופאים קבע שמצבו
חמור ביותר .כ"ק מרן ביקר אצלו בכל יום והוא התאונן בפניו שהוא מתייסר בכאבים עזים ובלתי
פוסקים .במוצאי יום הכיפורים בא אליו מרן והביא לו קש ואמר לו" :קח את זה והחזק בו זה
הוא מהעשבים והשחת והקש שעל זה עמדתי ביום הקדוש ואני מקווה שיהיה לך רפואה שלמה".
מאותו יום סרו מעליו הכאבים ונתרפא .סיים הרב מבילגוריי שמאז נהגו לחטוף במוצאי יוה"כ
העשבים והשחת והקש שהיו במקום קדשו( .קלפהולץ ,עמ' רצד).
 3ר' דב בעריש וידנפלד ( ,)1965 – 1881ראש ישיבה ,פוסק הלכה וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת
ישראל .ראו עליו :א' סורסקי ,מרביצי תורה מעולם החסידות ,ח' ,בני ברק ,1989 ,להלן :סורסקי (מרביצי,
 ,)1989עמ' נח-קמה.
 4ר' מרדכי מבילגוריי ,בנו של ר' יששכר דב רוקח מנישואיו השניים.
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 .19עוד סיפר הרב מבילגוריי ,שבמונקץ ראה פעם עגלה מתקרבת לבית אביו ,בתוכה שכב איש
משותק בכל גופו וגם כוח הדיבור ניטל ממנו ושתי נשים עזרו לו לצאת מהעגלה ורצו להיכנס
למרן .סיפרו הנשים שזה אביהם שחלה בשיתוק וכבר היו אתו אצל הרופא ד"ר שטערנבאך,
שאמר שזה מקרה קשה מאוד ובפרט אצל אדם בא בימים ויעץ להם ללכת אתו לרבי מבעלז כי רק
הוא יכול לעזור לו .הרב מבילגוריי סיפר שהוא נתלווה אליהם בזמן שנכנסו לאביו כי רצה לראות
איך יפול דבר .כשנכנסו אל הקודש פנימה ציווה מרן להושיב את החולה על כסא וציווה להביא
סידור ואמר לאיש שיאמר יחד עמו תפילת "אדון עולם" .וראה זה פלא :החולה המשותק פצה פיו
ואמר את התפילה עד הסוף ואחר התחיל להזיז איבריו .ציווה מרן שיסעו אתו למקום מסוים
וישהה שם כמה חודשים ויראו שהוא מתרפא לאט לאט ואחרי זה יסע לביתו( .קלפהולץ ,עמ' רצד).
 .20גם בהתגוררו בהולושיץ ראה הרב מבילגוריי בחור משותק שהביאו לאביו ,וגם במקרה זה
ציווה מרן להושיבו על כסא ואמר אתו "אדון עולם" והתרפא .לאחר שהלכו אמר מרן" :לא עשיתי
שום דבר ,רק התפללתי אל ה' שיתרפא ,ורק על ידי תפילות ולא על ידי שום דבר אחר"( .קלפהולץ,
עמ' רצד).
פרידמן5

שבחור אחד ממשפחתו נפל עליו פתאום פחד גדול וכוח הדיבור
 .21מספר ר' חיים שלמה
ניטל ממנו .נסע למרן .לקח מרן סידור ואמר לבחור לקרוא מתוכו .עשה הבחור כדבריו והדיבור
חזר אליו והתחיל לדבר כאחד האדם .מרן הציב לו תנאי שלא יפרסם הדבר ,אבל הבחור לא
התאפק וסיפר את אשר קרה לו ומיד ניטל ממנו כוח הדיבור שנית .נסע שוב למרן ,אמר לו שאינו
יכול לעזור לו ויעץ לו לנסוע לווינה .לאחר שקיבל טיפול אצל הרופאים חזר אליו הדיבור אבל
נשאר מגמגם בלשונו( .קלפהולץ ,עמ' רצד).
 .22פעם נסע ר' ישראל-משה לבעלז ולקח אתו את בניו ,ואחד הבנים ,ר' יחזקאל ,חלה שם
בדלקת-ריאות קשה והרופאים חששו לחייו .נכנס ר' ישראל-משה למרן וסיפר דאגתו ודאגת
אשתו ,בעיקר לאחר ששמעו דעת הרופאים .אמר מרן" :אמא שיש לה אמונת צדיקים והיא
מסכימה לשלוח שני בנים לבעלז – אינה צריכה לדאוג .ה' יעזור .ומיד אחרי החג תסעו כולכם
לביתכם בריאים ושלמים" .וכך הווה .תיכף אחרי החג הבריא החולה וכולם יחד נסעו הביתה.
(קלפהולץ ,עמ' שג).

 .23פעם מצאו את הרב ר' שמעלקי גלאס מלאשצ'וב ,אחרי עריכת תיקון חצות שוכב על הארץ בלי
הכרה ולא יכלו להעירו .הוזעקו אליו הרופאים אולם גם הם לא הצליחו להשיב רוחו אליו .הודיעו
על כך למרן ובאורח פלא התעורר מיד מעלפונו .לאחר טיפול של חודשים אחדים חזר לאיתנו.
לאחר מכן אמרו הרופאים שכאן רואים בחוש שמישהו עזר לו מחוץ לדרך הטבע והיה זה ממש נס
מן השמים( .קלפהולץ ,עמ' שג).
 .24ר' שלום זילבר חלה בילדותו בדלקת-הריאות ובדלקת-הפרקים .מיום ליום הלך מצבו והחמיר
והרופא שטיפל בו לא מצא לו מזור .כשנסע ר' משולם שו"ב ,שהיה שכנם ,לבעלז ,שלחו עמו הורי
הילד פתקא למרן .מרן עיין זמן רב בפתקא ואחר שאל את ר' משולם אם יודע הוא מי הרופא
המטפל בילד .ענה" :מטפל בו ד"ר קרוטשיק" ,שהיה כידוע רופא מומחה .אמר מרן להזמין את
ד"ר קינערי .הלה אמנם לא היה ידוע ומפורסם כמומחה ,ואף-על-פי-כן יעץ מרן שהוא יטפל בילד.

 5ח"ש פרידמן (? –  ,) 1985חסיד בלז ,פעל להצלתם של יהודים רבים במהלך השואה ,ונמנה עם פעילי מבצע
ההצלה של ר' אהרן רוקח .לאחר השואה התגורר באנטוורפן.
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עשו כעצת מרן והזמינו את הרופא הזה וכשאך בא אל הילד איבחן מחלתו ונתן תרופה .עד מהרה
פסקו הכאבים והחלים( .קלפהולץ ,עמ' שג).
 .25בתו של ר' ישראל-משה מנדל חלתה והרופאים אמרו נואש לחייה .אמרה האשה לר' ישראל-
משה" :קום סע לבעלז להזכירה בפני מרן" .אמר לאשתו שהוא אינו יכול לפצות פיו בנוכחות מרן.
אמרה אשתו שהיא תסע אתו .כשבאו לפני מרן ומסרו לו את הפתקא ,אמר להם מרן שיסעו
לרופא פלוני בברלין .נענתה האשה ואמרה" :לא בשביל כך באנו אל הרבי .הרופאים אמרו שאין
מה לעשות ואין לחכות לרפואה בדרך הטבע .איני זזה מכאן עד שיגזור לה הרבי רפואה שלמה".
כשמוע זאת מרן אמר להם שיסעו לביתם ויחפשו לה חתן ויכתבו "תנאים" .כשחזרו לביתם נזדמן
להם שידוך ,התקשרו בקשר החיתון והבת החלימה כליל( .קלפהולץ ,עמ' שג-שד).
 .26אל רבינו הק' הובא פעם חולה מסוכן רח"ל שאחזהו בולמוס ולא מצא לו מזור .רבינו הק' צוה
לנסוע עמו לוינה לאיזה רופא מפורסם .כן צוה בהדגשה רבה על מלויו שלא יחסכו מהחולה כל
מבוקשתו יהיה מה שיהיה וימלאו אותם מיד .האנשים עשו מיד כעצת רבינו הק' והעלו את החולה
לרכבת היוצאת לוינה .בעת שהתעכבו בדרך במלון הבחין החולה בציפור נאה המשוטט בין
השיחים ,מיד חמדה נפשו לטעום מבשר צפור זה .מלויו חששו למלאת בקשתו מחשש טריפה ,אך
מיד נזכרו בפקודת רבינו הק' שציוה לעשות רצון החולה על כל מה שידרוש .על אף הקשיים תפסו
את הצפור והכינו ממנה מטעמים לחולה והוא אכל זאת.
כאשר הגיעו לרופא המפורסם בוינה שרבינו הק' שלחם אליו – בדק הלה את מצבו של החולה
והפטיר בצער :אין לי מזור ותרופה למכתו רק אם ישיגו עבורו מן ציפור מסוימת השוכנת הרחק
מישוב בני אדם וקשה מאד להגיע לאותה צפור .האנשים נעצבו מאד מדברי הרופא ,אך מיד נזכרו
בצפור המשונה שנקרתה בדרכם .הם ספרו לרופא כל אותה השתלשלות העניינים ,וכן תארו לפניו
מראה הצפור – ואז גברה התפעלותם ותדהמתם בראותם כי מעוף זה אמנם אכל החולה בדרך,
ולזאת כוון רבינו הק' ברוח קדשו( .קונטרס ,עמ' קיט-קכ).
 .27פעם אחת הבחין רבינו הק' בנכדו המתיסר בכאבים באחת מאצבעותיו .שאל את חתנו מדוע
נותן לבנו להצטער צער כה גדול ואינו עושה דבר לרפאותו .השיב הנכד לרבינו הק' מכיון שזמן
ההתיצבות לצבא קרב על כן הוא מקוה כי יפטרו אותו מהשירות בצבא בגלל הכאבים העזים
באצבעו .על כך אמר רבינו הק' לחתנו" :חלילה! אני רוצה שנכדי יהיה מהצבא של משיח והוא לא
יקח בעלי מומין לצבאו" .מיד קרא רבינו הק' לנכדו ,ברכו שיפטר מהצבא וגם מישש אצבעו
הכואב ותיכף ומיד נתרפא ,אך ציוה עליו שלא יספר זאת לשום אדם.
אותו נכד שהיה צעיר לימים גילה את הסוד ותיכף ומיד שוב הרגיש הכאב ,נכנס אל זקנו ובקשו
שירפא שוב לאצבעו .על כך אמר לו מרן שעכשיו אינו יכול לרפאותו רק שיסע לווין ששם נמצא
המלאך רפאל ושם תעלה לו ארוכה( .קונטרס ,עמ' קכז).
 .28בפנקס של אחד מבני דורו של רבינו הק' נמצא כתוב כדברים האלה" :נולדתי ו' שבט תרס"ה,
למספריהם  1865ביום השוק (יריד) בכור לאמי .זכורני כשהייתי בן ארבע שנים ,לא יכולתי להלך
ברגלי ,ואבי ז"ל לקח אותי לבעלזא להרה"צ ז"ל ומשש רגלי וברך אותו .וכשבאתי לעיר זאלקאוו
הלכתי כבר כאחד האדם ( ---קונטרס ,עמ' קכ).
 .29מסופר על רבי משה ב"ר עמרם מחוסט :פעם היה בבעלז בחורף ,שרר קור עז בחוץ ובלכתו
ברחוב מעדה רגל על הקרח ונקעה ידו :חוליה זזה ממקומה והיו לו כאבים גדולים [ ]...ייסוריו של
רבי משה היו גדולים ולא יכול היה להזיז את ידו הימנית ולא להרימה .בשבתו על יד השולחן בליל
ש"ק היתה ידו שמוטה כלפי מטה תחת השולחן .בהגיע שעת ברכת המזון כיבדו מרן שיברך .אמר
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רבי משה שאינו יכול להחזיק את הכוס .אמר לו מרן שינסה ,לקח מרן את הכוס והחזיקה סמוך
לו והוא הרים מעט את ידו .מיד הרחיק מרן את הכוס ממנו ורבי משה נאלץ לפשוט ידו כדי לקבל
את הכוס ממרן .הרחיק מרן את הכוס עוד יותר עד שרבי משה פשט ידו לכל אורך השולחן ולא
חש עוד ייסורים .ויהיה הדבר לפלא( .קלפהולץ ,עמ' קלה).
 .30שמעתי כמה פעמים מכ"ק מרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרון – ע.נ ).שאמר על אביו הצדיק,
שעל-ידי הפתקא שהגישו לו הכיר את האדם מכל צדדיו .מרן מהר"א סיפר בענין זה דברי נפלאים
והוסיף שאנשים חשבו שיש בכך מופת אולם באמת אין זה מופת כלל( .קלפהולץ ,עמ' רצ).
 .31בשכנותו של ר' מאיר פויגל בנארול קנה גוי מגרש והתחיל לבנות עליו .בשבת שמע את ר' מאיר
שר זמירות .אמר ,כשיגמור לבנות את הבית וייכנס לגור בו לא יתן לר' מאיר לשיר בשבתות .ר'
מאיר החל לחוש שאם הגוי זועם כבר עכשיו מי יודע מה עתיד הרשע לעשות לו .כשהיה אצל מרן
נתן לו פתקא וסיפר לו את דברי הגוי .אמר מרן' :אל תפחד ,אתה תמשיך לשיר זמירות והוא לא
ישמע' .לאחר זמן קצר מת הגוי בטרם גמר לבנות את הדירה( .קלפהולץ ,עמ' רחצ).
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נספח ג .1.קול קורא של ר' יששכר-דב רוקח נגד הקמת סמינר לרבנים בלבוב
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נספח ג .2.קול קורא של ר' יששכר-דב רוקח נגד נשים בלבוש לא צנוע
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נספח ד .סיפורים על ר' אהרן רוקח כאדמו"ר בבלז לפני השואה
מקורות :א .י' קלפהולץ 1,אדמו"רי בעלזא ,ד' ,בני ברק ,תשמ"ט ,להלן :קלפהולץ (אדמו"רי,
תשל"ב-תשמ"ט).
ב .ז' פרלוב 2,בקדושתו של אהרן ,ירושלים ,תשס"ז-תשס"ח ,להלן :פרלוב (בקדושתו,
תשס"ז-תשס"ח).

שבחו מפי אחרים
 .1הצדיק מקאלושיץ 3אמר שאיתא בספרים הקדושים שבכל דור יש צדיק שהוא צנצנת
המן 4,שעל ידו יורדת השפעה לישראל ,בדורנו הרב מבעלזא הוא צנצנת המן( .קלפהולץ ,עמ'
מג).
לוין5

הוצע שידוך לבתו וכמעט שהצדדים הסכימו ביניהם .ביום שנועד
 .2לר' יצחק-מאיר
לכתיבת התנאי נכנס ר' יצחק מאיר למרן עם פתקא .שאלו מרן לשמו של החתן .כששמע
ששמו יצחק-מאיר ,אמר" :אינני מסכים בשום אופן לשידוך זה ,בגלל צוואת ר' יהודה
החסיד 6ואין להקל בזה" .לאחר מכן נכנס ר' יצחק מאיר אל האדמו"ר מגור 7וסיפר לו כל
הענין וכי הכינו כבר סעודת אירוסין .אמר לו האדמו"ר מגור" :מה שנוגע לצוואת ר'

 1בידינו מידע מועט ביותר על י' קלפהולץ .ממכון אור הצפון ,מו"ל בבעלות חסידות בלז ,נמסרו הפרטים
הבאים :היה משב"ק (משמש בקודש ,כלומר משמש אישי של האדמו"ר ,דואג לצרכיו הפרטיים) אצל ר' אהרן
רוקח בישראל משך תקופה מסויימת ,ואח"כ מעסקני ומייסדי המוסדות לחסידי בלז בבני ברק .לימים עזב את
חסידות בלז .נפטר בי"א שבט תשמ"ח ( )30.1.1988והיה חשוך ילדים .במלאת שבעה למותו פורסמה בעיתון
'המודיע' רשימה לזכרו שלא הוסיפה על המידע שכבר נמסר לי .ראו 'המודיע' ,7.2.1988 ,עמ' ג' .ב-
 14.12.2014נמסרה לי אינפורמציה נוספת ממכון אור הצפון ,לפיה לי' קלפהולץ היה אח בירושלים שנפטר
לפני מספר שנים ,אולם מכיוון שלא נמנה על חסידי בלז אין בידם פרטים עליו .במסגרת נסיונותי לאתר את
צאצאי האח בירושלים התקשרתי לכעשרים אנשים ששם משפחתם קלפהולץ אולם לא הצלחתי לאתר מי מהם
שיש לו קשר לי' קלפהולץ.
 2הרב א' פרלוב סופר ועיתונאי חרדי ,בעל טור בעיתון 'המודיע' ,כתב כעשרים ספרים העוסקים בחסידות
ובצדיקים ,מלמד בישיבת סוכטשוב בירושלים ,יליד ארה"ב ,עלה לארץ בשנת תשמ"ב ,שייך לחסידות קרלין-
סטולין .מידע זה נמסר לי על ידו בשיחה טלפונית שקיימתי איתו ב.23.12.2013-
 3הצדיק מקאלושיץ – ר' אלחנן (חנה) הלברשטם מקולושיץ ( ,)1942 – 1884רב ואדמו"ר העיר קולושיץ
בגליציה .ראו עליו אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,א ,עמ'  ;98 – 95וונדר (מאורי תשל"ח-תשס"ה),
ב' ,עמ'  .476 – 471קולושיץ  -שמה של קולצ'יצה ( ,)Kołaczyceעיר בגליציה המערבית ,בפי היהודים.
 4לפי הכתוב בספר שמות ציווה ה' את משה לשמור צנצנת מן למען ידעו הדורות הבאים במה האכיל את
אבותיהם במדבר :וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹּשה ,זֶה ַהדָּ בָּ ר אֲ ֶשר ִצוָּ ה ה' ְמֹלא ָּהעֹּמֶ ר ִממֶ ּנו ,לְ ִמ ְשמֶ ֶרת לְ ֹּדרֹּתֵ יכֶ ם :לְ מַ ַען יִ ְראו אֶ ת-
יאי אֶ ְתכֶ ם ,מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָּריִ ם .וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹּשה אֶ לַ-אהֲ רֹּןַ ,קח ִצנְ צֶ נֶת ַאחַ ת,
ַהלֶ חֶ ם ,אֲ ֶשר ֶהאֱ כַ לְ ִתי ֶא ְתכֶ ם בַ ִמ ְדבָּ רְ ,בהו ִֹּצ ִ
וְ תֶ ןָּ -שמָּ ה ְמֹלאָּ -העֹּמֶ ר ,מָּ ן; וְ ַהּנַח אֹּ ת ֹּו לִ ְפנֵי ה' לְ ִמ ְשמֶ ֶרת לְ ֹּדרֹּתֵ יכֶ ם .כַ אֲ ֶשר ִצוָּ ה ה' ,אֶ ל-מ ֶֹּשה; וַ יַּנִ יחֵ הו ַאהֲ רֹּן לִ ְפנֵי
ָּהעֵ דֻ ת ,לְ ִמ ְשמָּ ֶרת" (שמות ,טז ,לב-לד) .לפי מסורת חז"ל ,נשמרה צנצנת המן למעלה משמונה מאות שנה ,עד ימי
המלך יאשיהו שגנז אותה יחד עם ארון הברית .ראו כריתות ,ה ,ע"ב ,וכן הוריות יב ,ע"א.
 5ר' יצחק מאיר לוין ( ,) 1971 – 1893נכדו של האדמו"ר השלישי מגור ,ר' יהודה אריה לייב אלתר .היה מנהיג
אגודת ישראל ושר הסעד הראשון בממשלת ישראל .ראו עליו תדהר (חלוצי ,)1947 ,ד' ,עמ' .1804
 6ר' יהודה החסיד ( )1217 – 1150היה ממיי סדי חסידות אשכנז .צוואתו מכילה רשימה של כללים .אחד מהם
מורה "לא ישא אשה ששמה כשם אמו  -או שמו כשם חמיו ואם נשאה ישנה שם האחד אולי יש תקוה" ,ראו
צוואת יהודה החסיד ,ויניציאה ,תע"ח ,1718-להלן :חסיד (צוואה ,תע"ח) ,עמ' יד .על ר' יהודה החסיד ראו י'
דן ,יהודה החסיד ,ירושלים ,2006 ,להלן :דן (יהודה.)2006 ,
 7ר' אברהם מרדכי אלתר.
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יהודה החסיד אפשר למצוא עצה ,אבל על דברי הרבי מבעלזא ,אין מה לערער ,עליו
להיזהר ולשמוע מה שהוא אמר"( .קלפהולץ ,עמ' קלה).
 .3מספר ר' יוסף שטייכל 8,שבטארנופול היה שו"ב (שוחט ובודק – ע.נ ).בשם ר' יעקב ,שנסע
פעם עם רב העיר לטרטקוב לשאוף אויר צח .בבואם אל העיירה שמעו שגם מרן מהר"א
שהה שם לפניהם ופעם אחת נסע אל היער הסמוך לעיירה .שלח הרב מטארנופול 9לקרוא
לבעל העגלה שהוביל את מרן אל היער וביקשו שיוביל גם אותו אל היער ושיראה לו את
המקום שבו עצר מרן .נסעו הרב והשו"ב אל היער ובעל העגלה הראה להם את המקום
שמרן עמד שם .ירד הרב מהעגלה והתייחד באותו מקום והתפלל תפילה קצרה ורק
שפתיו נעו וקולו לא שמע .תיכף לאחר מכן חזרו לאכסנייתם ,והרב אמר לשו"ב" :לא
לשוא שהה מרן מבעלזא במקום הזה ,כנראה היה לו שם איזה יחוד ותיקון ,לכן רציתי גם
אני להיות שם"( .קלפהולץ ,עמ' קפו).
 .4פעם בערב שבת ,אחרי שכבר לבש את הבגד העליון של שבת ,נשאר עומד מהורהר .לפי
ששיערתי 10,שכח איזו כוונה או ייחוד המיוחד בשעה שלבש אותו בגד .אחר כך אמר לי
להחזיר לו את הבגד של חול ,פשט את הבגד של שבת ולבש את הבגד של חול .עמד כמה
רגעים ואמר דברים שאף פעם לא שמעתים .אחר כך פשט את הבגד של חול ולבש שוב את
של שבת ,ובכל פעם אמר בלחש כוונות ויחודים שהיו ידועים לו( .קלפהולץ ,עמ' פז-פח).

ידיעה פלאית
 .5פעם כשישב מרן ליד שלחנו ציוה להביא את המלבוש העליון שלו .המשמש שנחפז לא
הבחין והביא בגדו של מישהו אחר .רק נגע מרן בידו בשרוול ,נרתע ואמר שהבגד לא שלו.
לאחר שהביא לו את בגדו נטל ידיו ולבשו( .קלפהולץ ,עמ' קג).
 .6איש אחד היה צריך פעם טבילה במקוה .אותה שעה באו להגיד לו שאחד מבני משפחתו
חלה ,וביקשו ממנו שילך למרן להזכיר את החולה .היות והמרחץ היה סגור הלך אל מרן
מבלי לטבול תחילה .כשניגש סמוך למרן ,קם מרן על רגליו ואמר להפוך את הכסא לצד
השני .הבין האיש וביקש מאחר שיזכיר את החולה( .קלפהולץ ,עמ' קד).
 .7הצדיק רבי יצחק ,האדמו"ר מפשעבורסק 11,ישב פעם בשולחנו של מרן .ראה אחד ניגש
למרן ומושיט לו ידו לשתות "לחיים" .לא נתן לו מרן ידו .שאל רבי יצחק את האיש במה
הוא תולה את סירובו של מרן להושיט לו ידו .ענה ,כי היה צריך ליטול את ידיו ולא נטל.
הגיב על כך רבי יצחק בהתפעלות ואמר" :להרגיש מי שצריך נטילת ידים זו מדרגה
גדולה"( .קלפהולץ ,עמ' קד).

 8רבי יוסף שטייכל ( .) 2006- 1915נמנה על חבורת היושבים בבלז ,נחשב לזקן חסידי בלז .ידוע בכינויו ר'
יאשע בעלזער  ,למד אצל הרב מטרנופול והרב מפרוביזנא ,והעמיד תלמידים רבים .נפטר בארה"ב ונקבר בהר
המנוחות בירושלים .ראו עליו' :המודיע' ,5.4.2006 ,עמ' א ,ז.
 9ר' מנחם מאניש באב"ד ,רבה של טרנופול.
 10המספר המוסר הוא י' קלפהולץ ,שהיה תקופה מסוימת משב"ק (משמש בקודש) של ר' אהרן רוקח בארץ.
 11רבי משה יצחק גבירצמן (  )1977 – 1882האדמו"ר הראשון של חסידות פשבורסק ,מצאצאי ר' אלימלך
מליז'נסק .ראו עליו אלפסי (אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,עמ' שנד-שנה.
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.8

.9

.10

.11

ר' אברהם פרסטר ע"ה היה מספר תמיד שכאשר נסע פעם אל מרן בעת ששהה בבאד-
הומבורג 12,היה אתו איש אחד מויסבאדן .כאשר ניגשו כל הבאים למרן לקבל שלום נתן
לכולם בידו הקדושה ואילו לאיש הזה נתן לו שלום דרך המגבת .לאיש הזה היה הדבר
לפלא ,כי נזהר תמיד לטהר עצמו במקוה .דבר זה חזר כמה פעמים – ובכל פעם שבא למרן
נתן לו ידו דרך המגבת .כשהגיע לארץ ישראל – היה זה שש עשרה שנה אחרי שמרן שהה
בבאד-הומבורג – באו להקביל פני מרן אנשים רבים ולא הסתכל בפני הבאים ,וביניהם
היה אותו יהודי מויסבאדן .לכולם נתן שלום בידו הקדושה וכשהגיע אליו לקח את
המגבת( ...קלפהולץ ,עמ' קו).
פעם נכנסו אליו בליל ש"ק כמה מאנשי שלומנו ורצו לדבר עם מרן על אודות איש אחד
שיצא עליו "קלא דלא פסיק" 13,ולא ידעו איך לנהוג .אך דרכה רגלם על סף החדר אמר
מרן" :אני יודע הכל ,א גיטן שבת" .לא נתן להם להוציא מפיהם אפילו מילה אחת ,כי
הרגיש ברוח קדשו מה שהם רוצים להגיד( .קלפהולץ ,עמ' קנז).
ר' יוסף קנובליך 14היה פעם בבעלזא ועמד למסור פתקא למרן .אותה שעה היו אצל מרן
שני גיסים ,שהיה דין ודברים ביניהם ,והסכימו לשמוע דעתו של מרן .התחיל אחד מהם
טוען והקדים ואמר" :בעוונותינו הרבים נתגברה קליפה בזמן הזה" 15.הרים עליו מרן
קולו ואמר" :מספיק ,אינני רוצה לשמוע עוד .אני כבר יודע הכל" .אמרו לו שבאו לשמוע
דעתו .אמר להם" :אחרי שבת אגיד לכם"( .קלפהולץ ,עמ' קנז).
הרבה פעמים קרה שאם לפני שניגשו אנשים למרן ,נגעו בשערות ראשם – כשרצו לקבל
שלום ,אמר להם מרן ליטול ידיהם .וכן כשהגיע למקום קדוש ,הרגיש מיד בקדושה.
(קלפהולץ ,עמ' קו).

 .12הצדיק ר' משה 16הי"ד (השם יקום דמו – ע.נ ).אמר שמאז עלייתו של אותו רשע לשלטון
בגרמניה החלו השיבושים בסדר יומו של מרן ,שכן ראה ברוח קדשו את המזימה שהרשע
הזה מתכנן ורוצה לבצע והוא לא חדל מלהתפלל לפני שוכן שחקים שירחם על עמו ישראל
הנתון במצוקה( .קלפהולץ ,עמ' קסו).
 .13ר' שאול שפר נכנס פעם בבעלזא עם פתקא למרן .מצא שם אשה שבאה עם בנה שהיה
צריך להתייצב לצבא .ביקשה ממרן שיתפלל לשחרורו .הבן היה כבר מודרני ובלי פיאות.
מרן ישב כשראשו רכון למטה ,כדרכו בעת שאשה נמצאת בחדר ולא ראה את הבחור.
אמר לאשה" :תגידי לבנך שיגדיל פאותיו עד כאן" ,הצביע בידו על קצה האוזן ואמר:
"את רואה עד כאן ,ובעזרת השי"ת (השם יתברך – ע.נ ).ישוחרר"( .קלפהולץ ,עמ' רכא).
 .14יום אחד באו לפני מרן שני נערים מהעיר טארנוב שנולדו ביום אחד ויום הבר מצוה
שלהם חל בש"ק .לאחד מהם אמר להתחיל להניח תפילין ביום עש"ק (ערב שבת קודש –
ע.נ ).ובש"ק לברך ברכת המזון בפני עשרה ולשני אמר להתחיל ביום ראשון אחרי שבת.
 12באד הומבורג ( – )Bad Homburgעיר מרפא במדינת הסן בגרמניה ,ידועה בזכות מעיינות המים המינרלים
שבה.
 13קלא דלא פסיק (יבמות ,כה ,א)  -קול שאינו פוסק .אווירה ציבורית שמרשיעה חשוד בעבירה המיוחסת לו
גם כאשר אין ראיות מוצקות לחשד.
 14ר' יוסף קנובליך ( ,)1993 – 1918חסיד בלז ,מקורב לר' אהרן רוקח ,ראו עליו 'המודיע' ,1.12.93 ,עמ' א'.
 15מקור המשפט ראו ו' הורוויץ ,ספר עטרת ישועה על התורה ,קראקא ,תרע"ט ,להלן :הורביץ (עטרת,
תרע"ט) ,עמ' צב' :נראה כי עיקר להיות יושב אהל ולהחזיק הבנים בתלמוד תורה לילך בחדרים ולא כמו בזמן
הזה שגברה קליפה זו ר"ל להרוס זאת'.
 16ר' משה רוקח ,בנו הבכור של ר' אהרן רוקח.
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ויהי הדבר לפלא .חקרו ומצאו שנער זה שמרן אמר לו להתחיל ביום ו' היה תלמיד טוב.
(קלפהולץ ,עמ' רעח).

 .15בעת שהתגורר ר' שלום זילבר בפאריז שלח פתק למרן .אנשי ביתו ביקשו ממנו שיזכיר
במכתבו עוד ענין שהדאיג אותם ,אבל הוא לא כתב על כך .אחרי זמן קיבל מכתב
מהגבאי ,שכתב בפקודת מרן ,ושם נזכר גם אותו ענין שביקשו ממנו שיזכיר ולא כתב.
חותנו וגיסו שראו את המכתב ,אמרו שלא האמינו שבזמננו יש רוח הקודש כל כך בגלוי.
(קלפהולץ ,עמ' רעט).

.16

.17

.18

.19

דוד17,

מספינקא18

חלתה קשה .נסע למרן
בנו של הצדיק ר' יוסף מאיר
בתו של ר' מרדכי
לשאול אם להוסיף לה שם ,ומחשבתו היתה להוסיף לה את השם אלטע או חיה .כששאל
את דעת מרן אם להוסיף לה שם ,שאל גם איזה שם ,אבל לא גילה את מחשבתו .אמר לו
מרן" :נו ,אלטע"( .קלפהולץ ,עמ' רפ).
בתו של ר' ברוך מנדיל וולף 19מנכבדי קראקא וחשוביה נחמצה ,רצה האב לארסה לבחור
תלמיד חכם ולא הסכימה ולא עוד אלא שברחה מהבית ולא נודעו עקבותיה .שלח ר' ברוך
מנדיל את בנו לבעלזא עם פתקא .כשנכנס הבן למרן אמר לו מרן שיסע ללבוב .שאל :הלא
לבוב היא עיר גדולה ואיני יודע לאן לפנות .אמר לו מרן" :אם כן סע לוורשא" .ויהי לו
הדבר לפלא כי וורשא הלא גדולה יותר מלבוב .החליט לנסוע ללבוב .כשירד מהרכבת
מצא בבית הנתיבות את אחותו כשבידה כרטיס לנסוע לוורשא .היא נענתה לשידוליו
וחזרה לבית הוריה .נסע ר' ברוך מנדיל למרן וביקש רחמים על בתו שייהפך לבה לטובה.
לבסוף נישאה לעורך דין ונסעו לארץ ישראל ,כאן נולדה להם בת שלמדה בבית ספר דתי
ונישאה לבחור דתי הלומד בכולל( .קלפהולץ ,עמ' רפג).
כשהיו מזכירים לפני מרן חולה ,שבאותו רגע כבר לא היה בחיים אלא שהמזכיר לא ידע
על כך ,היה מרן משתמט מלברכו ברפואה שלמה ,כדרכו בקודש ,ולאחר מכן התברר ,כי
באותה שעה כבר לא היה לו את מי לברך .מקרה מעין זה אירע בשבועות תש"ח ,כאשר
מרן עלה לתורה ,בירך ב"מי שברך" את האדמו"ר מגור שחלה ,אך כאשר הזכירו לפניו
את שמו לפני תפילת מוסף ,סובב מרן ראשו ולא ענה דבר .במוצאי החג התברר ,כי
באותה שעה כבר הלך החולה לעולם שכולו טוב( .קלפהולץ ,עמ' רפד).
הרב ר' פייבל זקס סיפר שהיה פעם בחדר מרן בבעלזא ,רצה ילד אחד להיכנס כדי להזכיר
את אביו שהיה חולה אנוש .שאלו את מרן ,אך הוא לא הסכם לתת לו להיכנס .פרץ הילד
בבכי .שאלו שנית את מרן והוא חזר ואמר לא לתת לו להיכנס .ניגש הילד אל הדלת של
חדרו של מרן ומירר בבכי בקול ,אבל גם הפעם לא נתן לו מרן להיכנס .אחר כך נודע
שבשעה שהילד עמד שם ,כבר לא היה אביו בחיים( .קלפהולץ ,עמ' רפד-רפה).

 17ר' מרדכי דוד כהנא ( ,)2011 – 1930אדמו"ר ספינקא בירושלים ,לאחר מות אביו ,ר' יוסף מאיר כהנא .על ר'
מרדכי דוד כהנא ראו' :המודיע' ,27.7.2011 ,עמ' א' .ספינקא ,שמה בפי היהודים של ספנצה ( )Săpânţaעיר
במחוז מרמורש ,רומניה (בעבר – הונגריה).
 18ר' יוסף מאיר כהנא ( ,)1978 – 1910אדמו"ר ספינקא בירושלים ,נינו של יוסף מאיר וייס מייסד חסידות
ספינקא .ראו עליו' :המודיע' ,17.7.78 ,עמ' א'.
 19ברוך מנדל וולף (? –  ,) 1944היה איש עסקים עשיר מקרקוב .בנו ,י' וולף כתב ספר זכרון בו סיפר על
משפחתו וגולל את קורותיו בתקופת השואה .ל דבריו אביו הוקיר את האדמו"ר מבלז ונהג לשלוח לו תרומות.
ראו י' וולף ,תחיה נושקת לעפר ,הוצאת המחבר ,ללא ציון שנה ,להלן :וולף (תחיה) ,עמ'  .14הסיפור על הבת
שברחה מהבית איננו מוזכר בספרו של י' וולף.
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.20

.21

.22

.23

.24

בשנת תרצ"ה ,נכנס אל מרן משה נתן שיינבוים מפשבורסק עם פתקא ובה ביקש למצוא
זיווג לבנו .האדמו"ר זצ"ל ענה לו ,שלא לפי בקשתו ,שלא יאונה לו כל רע .התשובה היתה
תמוהה כי לא זאת שאל .כשהתקרב לביתו ,נודע לו שעל יד ביתו היתה שריפה גדולה וביתו
ורכושו ניצלו ,ואילו שכנו הגוי שגרם לו צרות מרובות נשרף( .קלפהולץ ,עמ' שמו-שמז).
הרה"ג רבי עמירם טויבער מירושלים ,היה בבעלז בימים הנוראים בשנת תרצ"ב .ב"יום
שלוש-עשרה מידות" 20רצה להיכנס אל מרן עם פתקא ,אבל הדבר נמנע ממנו לפי שמאות
אנשים צבאו על דלתות חדרו .אדם אחד הכניסו דרך חלון לחדר החיצון ,שם המתינו
אנשים כדי להיכנס לחדרו של מרן ,והיתה בו צפיפות נוראה וחוסר אוויר .באותו יום לא
טעם מאומה והרגיש רעב .לצאת לא היה יכול ,הוא חש ברע וכמעט נתעלף .ברגע זה נפתחה
הדלת והגבאי הכריז" :מי זה עמרם?" ,נתן לו הגבאי עוגה ואמר שמרן שלח לו כדי שיאכל
מיד .אכל והחיה את נפשו .אחרי חג הסוכות רצה להישאר עד אחרי שבת בראשית .ביום
רביעי אמר לו מרן" :לדעתי כדאי שתיסע הביתה" .הוא לא הבין מדוע מרן שולח אותו
לביתו .הוא נסע מבעלז ובדרך התעכב עד יום ראשון ,כשהגיע לביתו נודע לו כי אביו נפטר
ביום ראשון וכבר התקיימה ההלווייה( .קלפהולץ ,עמ' שמז).
כשהגדילו את חדר התפילה של מרן ,ביקש ערב אחד מהבחור המשמש שיוציא את
המיטות מהחדר שהיה תמיד ישן שם ולהעבירן לחדר אחר .באותו הלילה לאחר מכן נפל
מהתקרה גוש גדול של טיח ,בערך מטר על מטר ,ויהי לנס( .קלפהולץ ,עמ' רפו).
איש אחד שגר בבעלזא קיבל מכתב מאביו שילך למרן להזכיר את אביו החולה .הוא קיבל
את המכתב בערב שבת והגיש למרן פתקא במוצ"ש .מרן לא השיב לו על בקשתו רק בירכו
בענין אחר .אמר למרן שהוא נותן הפתקא בשביל סבו החולה .לא ענה לו מרן .אחרי כמה
ימים נודע לו שבשעה שמסר הפתקא לא היה כבר סבו בחיים( .קלפהולץ ,עמ' שמא).
מעשה בחסיד שהיה רגיל לנסוע תמיד לחג השבועות לבעלזא .פעם לפני חג השבועות
חלתה אשתו .שאל ברופאים והם אמרו שמצבה לא קשה והוא יכול לנסוע מהבית .נסע
האיש ובנו לבעלזא .בלילה לפני החג נכנסו אל מרן והגישו פתקא וכתבו שהאשה חולה
וצריכה רפואה .התחיל מרן לקרוא את הפתקא ,וכשהגיע לשם האשה הפסיק ואמר שהוא
לא יקרא את הפתקא הזאת ואמר לגבאי לשים את הפתקא בארון שבחדר השני .עשה
הגבאי כדברי מרן .כשחזר הגבאי אמר לו מרן לחזור ולהביא את הפתקא כי הוא מוכרח
לקרוא את הפתקא הזאת .כשהביא לו הגבאי את הפתקא התחיל קורא מתחילתה
וכשהגיע לשם האשה החולה הפסיק ולקח את הפתקא ,התחיל קורא מתחילתה וכשהגיע
לשם האשה החולה הפסיק ולקח את הפתקא וכרכה על אצבעות ידו והסירה ,ואח"כ
החזיקה מול המנורה שעמדה על השולחן וניסה לקראה שוב והפסיק .האיש ובנו עמדו
בפחד ובאימה ,כי הרגישו שמשהו לא כשורה .אחר פנה מרן אל החסיד ואמר לו :אני
אקרא את הפתקא שלך אחרי החג ,ותחב את הפתקא לתוך אפודתו .האיש ובנו יצאו
מבוהלים ולא ידעו מה לעשות .רצו להריץ הביתה מברק ולשאול מה נשמע שם ,אבל
השעה היתה מאוחרת והלכו לאכסניה לנוח .בבוקר הגיע מברק מהבית שהאשה נפטרה.
הם ישבו "שבעה" עוד בערב החג והבינו שמרן כבר ידע מזה ולא רצה לקרוא את הפתקא

 20שלוש עשרה מידות ,הידועות ביהדות כ'י"ג מידות' ,הן מידות הרחמים של ה' .מזכירים אותן בתפילות
המבקשות לעורר את רחמיו של אלוהים :תפילות ראש השנה ויום כיפור ,בסליחות לפני ראש השנה ובעשרת
ימי תשובה .על שלו עשרה המידות ראו אייזנשטיין (דינים ,תרצ"ח) ,עמ' .419
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שלהם בזמן שהם אוננים 21.אחרי החג נכנסו אל הקודש פנימה ,מרן הוציא את הפתקא
מאפודתו ,קרא אותה וברכם לשלום( .קלפהולץ ,עמ' שמא).
 .25אשתו של הרב ר' אשר יונה ויינברג מקרית מטרסדורף הרתה .כאשר התגורר מרן
בשטשילקא נסע ר' אשר יונה אליו ומסר לו פתקא ,והזכיר את כל בני המשפחה ואת
אשתו ההרה שתלד בנקל .מרן בירכו בכל העניינים שהזכיר ובענין האשה לא הגיב מרן
כלל .נבהל ר' אשר יונה מאד ומיהר לחזור לביתו .שם נודע לו ,שבאותה שעה שהוא היה
אצל מרן כבר ילדה אשתו בת( .קלפהולץ ,עמ' שמב).
 .26הרב יעקב שמריה דייטש מפתח תקוה ,מספר :במאקאווע היה רופא בשם ד"ר רוטנשטיין.
הוא היה מקובל בין יהודים יראים לפי שהקפיד קצת להתנהג לפי המסורת והיטיב רבות
ליהודים .לפני המלחמה ,עת שלטה שם מלכות הרשעה ,העליל עליו גוי שונא ישראל כי
התיז לו זריקה שגרמה לו נזק ,וכמה עדי שקר העידו במשפט נגד הרופא .ביקש הרופא
מהרב החסיד ר' יונה שו"ב (שוחט ובודק – ע.נ ,).שיכתוב מכתב לצדיק מבעלז להזכיר אותו
שיינצל מהעלילה .הוא קיבל תשובה בצירוף ברכה ממרן .מועד קביעת הדין ,נדחה .גם
במשפט השני נדחה המועד .לפני המשפט השלישי אמר עורך הדין שצריכים רחמים גדולים.
ביקש מר' יונה שיכתוב שוב למרן .לאחר שכתב שזהו כבר משפט שלישי ונמצאים הם בפחד
גדול ,הוא קיבל מכתב תשובה ובו נאמר" :אני בטוח שיצא לחירות" .וכן היה :הוא יצא
לחירות .היה זה נס גלוי ,שהרי היו ארבעה עדי שקר ועוד בזמן ששנאת היהודים היתה
בשיאה( .קלפהולץ ,עמ' שמה-שמו).
 .27פעם ראה רבי חיים נטע שמבשלים למרן תפוחי אדמה יבשה ,ביקש מהמשמש שיתן לו
לבשלה ,ונודע למרן ז"ל מזה ,קרא לר' חיים נטע ואמר לו ,שמעתי שאתה רוצה לבשל לי,
חשוב הוא בעיני אבל אבקש ממך שזהו מאכל אחד שאני אוהב אל תקלקלנו .ענה למרן
שאעשה זאת רק עם חמאה ובצלים ,אמר מרן ידעתי שזאת כוונתך ולכן אמרתי שאל תשנה.
(פרלוב ,עמ' קיג).

 .28יהודי שהיה אצלו עוד בחו"ל ובהכנסו אליו אמר לו הרה"ק (הרב הקדוש – ע.נ ).דע לך
שאליעזר לנדאו הוא אדם ישר ונאמן ,ולא ידע הלה מאי קאמר (בארמית :מה הוא אומר –
ע.נ ).ומיהו אליעזר הלזה .עברו שנים אחר המלחמה ועלה לא"י והתקדם לדרגת שופט,
ובאחד הימים הגיעה תביעה לבית המשפט על יהודי בשם ר' אליעזר לנדאו שהתגורר כאן
בא"י שתבעו אותו על ענינים שונים ,והשופט ביושבו על כסאו בבית המשפט שמע את קול
המכריז" :אליעזר לנדאו" וחשב השופט שהשם מוכר לו מאיזה מקום עד שנזכר בדברי
הרה"ק מבעלזא לפני רבות בשנים ,וזיכהו במשפט .הרה"ק כבר הקדים כמה שנים לפני כן
כי הכל היה גלוי לפניו( .פרלוב ,עמ' רסט).

 21כך נקראים קרובי הנפטר בזמן שבין יום המוות ליום הקבורה .במהלך זמן זה הם פטורים ממצוות ,תפילין
ותפילה כדי שיתפנו לעסוק בסידורי הקבורה' .ולא היו מתאבלין אבל אוננין שאין אנינות אלא בלב( ,סנהדרין,
מו ,ב) .אנינות – צער עמוק .על אוננים ראו אייזנשטיין (דינים ,תרצ"ח) ,עמ' .4 – 3
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ריפוי פלאי והצלה
 .29בעיר עקציעלבן 22אשר בצרפת גר יהודי בעל בית מלאכה של נרות שעוה .יום אחד ,היה זה
אחרי דהימים הנוראים ,החל מרגיש חולשה בגופו ובלילות חלם שיעשה נרות משעוה
עבור הרבי מבעלזא .מיום ליום הלך מצבו והחמיר .שאל ברופאים וכל הטיפולים לא
הועילו לו .כל זה נמשך כמה שבועות וגם החלום חזר ונשנה מדי פעם בפעם .היה הדבר
לפלא בעיניו ,כי אף פעם לא היתה לו כל שייכות לאדמו"רי בעלזא .יום אחד ביקר אצלו
ר' אפרים צויבל מאנטווערפן ,מחסידי בעלזא .סיפר לו האיש על דבר החלום ושאלו מה
לעשות וכיצד יגיעו הנרות לבעלזא .אמר לו להכין את הנרות והוא כבר ישלח אותם למרן.
עשה האיש כדבריו ,הכין את הנרות ושלחם לר' אפרים לאנטווערפן והלה העבירם מיד
למרן ומרן השתמש בהם לנרות חנוכה .באותו זמן חל שיפור במצבו של האיש ,כאביו
פסקו והוא החלים( .קלפהולץ ,עמ' שכז).
 .30ר' אברהם צבי וייסטוך מיארוסלב ,כיום בבני ברק ,גורש על ידי הרוסים לסיביר ,והיה
עצור שם במחנה .פתאום לקה במחלה פנימית והתייסר בכאבים עזים ובלתי פוסקים
בבטנו .במשך שמונה ימים רצופים לא יכול להטיל מימיו .הוא נלקח לבית החולים
והרופאים הוציאו ממנו את השתן בעזרת מכשיר ,אבל לא הוטב לו ומצבו החמיר מיום
ליום ולא יכול לא לאכול ולא לשתות .יום אחד לפנות בוקר חלם והנה מרן נוסע בדרך
ורבבות אנשים יוצאים לתחנת הרכבת לקבל פניו .שמח מאד שיש לו הזדמנות להזכיר
עצמו בפני מרן והלך גם הוא .האנשים נדחקו לגשת אל מרן לקבל שלום ,והוא ביקש מהם
שיתנו לו לגשת כי הוא חולה וצריך לרחמים גדולים .כשהגיע למרן סיפר לו שהוא חולה
ושוכב בבית חולים זמן רב וצריך לרחמים גדולים ,ומרן בירכו ברפואה שלימה.
כשהתעורר זכר את החלום ,מיד הרגיש הטבה ,היסורים פסקו ,התחיל לאכול ולשתות
והטיל מימיו בלי קושי( .קלפהולץ ,עמ' שכז-שכח).
 .31כאשר נפל פעם הרב מטארנופול למשכב שלח פתקא למרן בידי אחד מתלמידיו .לאחר
שהלה מסר את הפתקא למרן ,כתב אל רבו וציין במכתבו לפלא שמרן עיין זמן רב
בפתקא .עד מהרה החלים הרב .אחרי כששה שבועות עבר אותו תלמיד בליל שבת יחד עם
כל החסידים לפני מרן לברכו ב"שבתא טבא" .שאל מרן אם הוא רוצה להזכיר את הרב
מטארנופול .ענה לו התלמיד ,שמאז אין לו כל ידיעה מאת הרב ,ואדרבא ,שמע שהוא
מרגיש טוב .ר' מיכלי גבאי ,ששמע את דברי מרן ,קרא אליו את התלמיד ואמר לו" :אם
מרן שאל ,סימן שהוא רוצה שיזכירוהו ,לכך איעצך שתחזור ותזכיר לפניו את הרב
מטארנופול" .חזר התלמיד אל מרן והזכיר לפניו את הרב מטארנופול ומרן בירכו ברפואה
שלמה .בשבת בבוקר קיבל אותו תלמיד גלויה דחופה "אקספרס" מחתנו של הרב
מטארנופול שביקש ממנו שיכנס מיד למרן ולהזכיר לפניו את הרב ,היות שקיבל חום
ודואגים לו מאד .נכנס התלמיד מיד אל מרן והזכיר את הרב ומרן אמר לכתוב לו שלא
לדאוג ואי"ה יחלים במהרה .לאחר זמן קצר נתקבל מכתב מאת חתנו של הרב ,בו הוא
מציין לפלא שחומו של הרב ,שעלה כל הזמן ,התחיל יורד באופן פתאומי בליל ש"ק (שבת

22

עקציעלבן – שמה בפי היהודים של אקס לה בן ( ,)Aix-les-bainsעיר מרחצאות וספא בדרום מזרח צרפת.
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.32

.33

.34

.35

.36

קודש – ע.נ ,).ומאז הוא מרגיש טוב .זה היה בדיוק באותה שעה שמרן אמר לתלמיד
שיזכירהו( .קלפהולץ ,עמ' רצב-רצג).
ר' ישראל פרידמן בא פעם לבעלזא .כשקיבל שלום שאל אותו מרן אם יש לו פתקא .יצא
וכתב פתקא ונכנס למרן .הרעים עליו מרן בקולו" :מי ביקש ממך שתיכנס עם פתקא" על
דבריו אלה חזר כמה פעמים .אחר כך קרא את הפתקא ובירכו .לאחר זמן קצר חלה ר'
ישראל והרופאים חששו לבריאותו .אמר ר' ישראל ,שהוא אינו מודאג ,אצלו ברור שבזה
שמרן אמר לו לכתוב פתקא וצעק עליו הוא העביר את רוע גזר דינו וכך הוה .לאחר זמן
קצר החלים( .קלפהולץ ,עמ' רצג-רצד).
כשביקר פעם ר' יהושע בקלויזנבורג פגש איש אחד ,שלא נמנה עם חסידי בעלזא ואף פעם
לא ביקר בבעלזא ,שביקש ממנו שישתף גם אותו ב"מעמדות" שהוא מקבץ .הסכים רבי
יהושע ולקח מידו את הכסף שנתן בשמחה ורשם בפנקסו את שמו של האיש ואת שם
אמו .כשחזר לבעלזא מסר למרן את הרשימה עם הכסף כנהוג .אחרי זמן חלה בנו של
אותו יהודי במחלה קשה והרופאים אמרו נואש לחייו .לפי עצת ידידים נסע האב לבעלזא
והגיש פתקא למרן .כשעיין מרן בפתקא ,אמר" :ער איז דאך איין היימישער יוד" (הרי
הוא מאנ"ש –מאנשי שלומנו) ,ובירך את בנו ברפואה שלימה .הדבר היה לפלא .יהודי זה
לא ראה את מרן מקודם ,כי אף פעם לא היה בבעלזא ,ומנין ידע מרן להגיד עליו שהוא
מאנ"ש? ועוד ,לפני מרן עברו אותה שעה הרבה אנשים שבאו תמיד לבעלזא ומרן הכירם
היטב ועל איש מהם לא אמר שהוא מאנ"ש .כשחזר אותו יהודי לביתו מצא את בנו
מחלים והולך .הרופאים אמרו שבאורח פלא בלתי מובן להם חל באותו יום שינו מפתיע
לטובה במצבו של החולה( .קלפהולץ ,עמ' קצ-קצא).
ילדו של ר' שלום זילבר חלה והרופאים לא יכלו לאבחן את המחלה .נסע למרן .אמר לו
מרן שיבדוק את כל המזוזות שבביתו .קרא לסופר סת"ם ,ולאחר שבדקן פסל את כולן
וקבע אחרות במקומן .לאחר מכן החלים הילד( .קלפהולץ ,עמ' רעט).
אשה אחת ראתה פעם חולה במחלת נפילה בזמן ההתקפה .מקרה זה גרם לה זעזוע קשה
שהוליד בעקבותיו משבר נפשי חמור ומיום ליום הלך מצבה והחמיר עד שנעשתה מסוכנת
לסביבה ,עצביה הנפשיים התרופפו ונתקפה במחלת נפש .היתה זו שכנה של ר' שלום פויגל
והוא סיפר את הדבר בפני מרן ואמר שהיא אם להרבה ילדים מרן נזדעזע עד עמקי נפשו.
קם על רגליו ואמר :אמא שיש לה ילדים ,לא צריכה לפחד ולהיבהל ,רק לגדל את
הילדים! מיד הוטב מצבה ונתרפאה( .קלפהולץ ,עמ' שמד).
הרב מטארנופול חש כאבים ברגלו .הרופאים בלבוב שפנה אליהם ,קבעו שזו מחלה
ממאירה ואמרו נואש לחייו .נסעה בת הרב לבעלזא ובכתה לפני מרן וסיפרה את אשר אמרו
הרופאים .על כך אמר מרן" :הרופאים בלבוב אינם יודעים דבר וחצי דבר ,כדאי לנסוע עם
החולה לוינה ,שם יבדקו את עצם הרגל ויאמרו מה שיש לעשות" .באותו זמן נסע מרן
למקום מרפא דרך לבוב .ברצותו לפגוש את מרן ברכבת נסע הרב מטארנופול ללבוב ,והיות
שלא היה יכול ללכת ברגל נשאוהו על אלונקה עד הרכבת .בתחנת הרכבת היה דוחק גדול,
בגלל הקהל הרב שבא להקביל את פני מרן ,ואי-אפשר היה להגיע עם האלונקה אל תאו של
מרן .ביקש מרן מהקהל שיפנו דרך להרב מטארנופול .כשהגיע אליו בירכו מרן ברפואה
שלימה ושיחזור מוינה בריא ושלם .כשהגיע הרב לוינה קבע הפרופסור שאין זו מחלה
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ממאירה ,אלא שחפת בעצם הרגל .הרב קיבל את הטיפול הראוי וחזר הביתה בריא ושלם.
(קלפהולץ ,עמ' שכא).

 .37ר' מרדכי ניימן ממונקץ' ,המתגורר כיום בבני-ברק ,מספר שבזמן שישב בבעלזא ,בא ר'
שלום חזן ,בנו של החסיד ר' משה מאיר וסיפר לו שר' משה רוט ממונקץ' נתקף במחלת
שיתוק בכל איבריו ר"ל (רחמנא לצלן – ע.נ .).ביקשוהו בני משפחתו שיסע למרן לבקש
רחמים עליו וגם אשתו באה אתו .הוא סיפר שהיו כבר אצל רופאים שונים בערים הגדולות
ולא הועילו מאומה .נכנס ר' שלום עם אשתו של החולה למרן .התחילה האשה לבכות לפניו,
שיבקש רחמים על בעלה כי הוא המפרנס העיקרי במשפחה ובלעדיו חלילה ילך הכל לטמיון.
כן אמרה שהיא מנדבת עשרת אלפים כתרים  -אלפיים הניחה תיכף על שולחן מרן ואת
העודף הבטיחה לשלם כשיחלים .ר' שלום חזן שהיה איש מכובד בעיני מרן ,המליץ על
החולה לפני מרן ואמר שהוא בן-תורה ומחלה הרבה לצדקה ועוד .אמר מרן לאשתו שתסע
עם בעלה לוינה .אמרה לו שהיא היתה כבר בוינה אצל כל הרופאים הגדולים והם אמרו
שאין לה רפואה עבורו .אמר לה מרן" :שמעי מה שאני אומר לך ,בוינה יש רחוב קטן שכרגע
אינני זוכר את שמו ,אבל עליך לשאול בחשמלית מספר פלוני שיוצאת מתחנת הרכבת,
ועוברת ברחוב הזה .בבית השלישי ברחוב זה גר רופא ,אליו תפני עם בעלך וממנו תצמח לו
רפואה שלימה" .ומרן הוסיף" :לא להתמהמה ולנסוע עד כמה שאפשר יותר מהר" .שמעה
האשה ועשתה כדברי מרן .הרופא הזה בדק את החולה ואמר ,שאין זה שיתוק ,אלא
שהצטברו מים בגופו ויש לשאוב את המים והוא יחלים .אמר ועשה .הרופא הוציא את
המים מגופו והאיש קם על רגליו כאחד האדם ולאחר זמן קצר חזר לנהל את עסקיו
כמקודם .כעבור שנה בקיץ ,כשמרן היה בשטשילקא וגם ר' מרדכי היה שם ,בא ר' משה
רוט בעצמו והביא אל מרן את שמונת אלפים הכתרים שאשתו נדבה בעת חליו( .קלפהולץ,
עמ' שכג-שכד).

 .38בשנת תרצ"ה היה מרן בלוביטש .קיבל פני חסידיו בחוץ כי בגלל מספרם הרב לא יכול
היה הבית להכילם .בין קהל האנשים היה גם בעל עגלה בשם מרדכי מנדל ,שהוביל
חסידים מנרול ללוביטש .לאחר שנתקבל על ידי מרן ויצא ,קראו מרן חזרה ואמר לו
שיזכיר עצמו שנית .הוא הזכיר עצמו אבל נבהל מאד .כשחזר לביתו נסע במעלה ההר.
כשהגיע לפסגת ההר התהפכה העגלה עם הסוסים והוא נפל מתחת לעגלה .אנשים שנסעו
בעגלה אחרת אחריו הורידו את העגלה מעליו ולמרבה הפלא יצא בריא ושלם בכל אבריו.
היה זה נס גלוי( .קלפהולץ ,עמ' רצה).
 .39כשהתייצב ר' יהושע פרידמן 23לבחינה לצבא אושר ככשר לשירות .אמר לו אביו ר' יונה
מוז'אי" :סע לבעלזא והיכנס למרן ואל תצא מחדרו עד שיתן לך תשובה ברורה" .עשה ר'
יהושע כן ,נסע לבעלזא ונכנס למרן והגיש פתקא ולא קיבל תשובה ברורה .יצא ואמר לר'
אהרן יהושע" :אבי ציוה עלי לא לחזור בלי תשובה ברורה" .אמר "כתוב עוד פעם פתקא
והיכנס" .כשנכנס אמר לו מרן" :כבר היית אצלי" .נענה ר' אהרן יהושע ואמר" :אבי ציוה
עלי לא לחזור אם לא ישמע תשובה ברורה" .עמד מרן על רגליו ואמר" :יהושע ,אני לא
יכול לעזור לך" .כשיצא ר' יהושע מהחדר אמר מרן לר' אהרן יהושע" :אמור לו שישאר
כאן לשבת" .בשבת בעת הסעודה אמר מרן לקרוא לבנו של ר' יונה מוז'אי לשיריים ואת
השיריים החזיק בידו זמן רב לפני שנתן לו .למחרת השבת נכנס ר' יהושע למרן ושוב
23

שמו המלא היה אהרן יהושע ,כפי שכתוב בהמשך הסיפור.
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התמהמה מרן עד שבירכו .ר' יהושע חזר לביתו ונקרא לצבא .הוא שירת משנת תרצ"ו עד
תרצ"ח ובמלחמה נקרא לשירות מילואים .פעם עמד בשמירה על יד גשר של מסילת
הברזל .זה היה במוצאי שבת של סליחות .הוציא "סליחה" 24וניגש לאמצע הגשר ,שם
היתה מנורה ,ועמד לאמור סליחות .מחמת עייפות החל מנמנם ובחלומו והנה מרן אוחז
בידו ואומר לו" :יהושע ,אתה לא צריך לעמוד כאן" .כשהתעורר מצא את עצמו עומד
בקצה הגשר .באותו רגע עברה על הגשר רכבת וארע לו נס שלא עמד במקום ההוא.
(קלפהולץ ,עמ' שכח).

 .40פעם נכנס איש אחד לבית-הכנסת בלבוב ובידו בקבוק יי"ש ועוגות וכעכים ואמר לנאספים:
"בואו ושתו עמי לחיים!" כאשר שאלוהו :לשמחה מה זו עושה? סיפר שיש לו בת בגיל י"ח,
וצוארה התנפח ל"ע (לא עלינו – ע.נ .).מיהרו עמה אל פרופסור ,רופא מומחה .הפרופסור
בדק אותה והחליט שאין לה תקנה אלא ניתוח ,ויש למהר ולעשותו מהר ככל האפשר,
אחרת נשקפת סכנה לחייה .בהיותו חסיד בעלזאי מובהק ,נסע תיכף לבעלזא ונכנס למרן
והגיש פתקא ושפך לפניו את מר לבו על הצרה הגדולה אשר באה על בתו ,וכי הפרופסור
אמר שיש לנתחה מהר ככל האפשר ,וגם קבע את המועד למחר בבוקר .מרן שמע את דבריו
והפטיר" :לא ,אין צורך בניתוח" .המשיך האיש ואמר" :הלא הפרופסור אמר שזה דחוף
ואם לא ינתחוה נשקפת סכנה לחייה" .אבל מרן בשלו" :לא ,הפרופסור אינו יודע ,אני אומר
לך שאין צורך בניתוח" ואיחל לבתו רפואה שלימה ופטרו לשלום .כשחזר ללבוב למחרת
לפנות בוקר ,פעם לבו בקרבו מאוד ,לקח את בתו ומיהר אתה אל הפרופסור .הלה כבר הכין
כל הדרוש לניתוח וחיכה לבואם .בהיכנסם הושיבה הפרופסור מיד על הכסא לבדקה לפני
הניתוח .לפתע נרתע אחורנית בבהלה וישאלהו" :אמור לי את האמת! מה עשית עם בתך?"
נבהל האיש מאוד בחשבו שמצב בתו הורע ויען בהתנצלות" :לא אדוני ,לא עשיתי דבר".
שאלו הפרופסור שנית ואמר" :היתכן שהנפיחות נעלמה מעצמה כליל ,והרי אתמול היתה
בחזקת סכנה ממש ,אמור את האמת ,האם היית אצל הרבי?" סיפר לו האיש שהיה בבעלזא
ואת אשר אמר לו הרבי .כשמוע הפרופסור את דבריו הפטיר" :אם כן ,אתה יכול ללכת
לביתך בשלום יחד עם בתך ואין צורך בניתוח כלל"( .קלפהולץ ,עמ' שכ).
 .41באחד הימים באו אל מרן שני בחורים בני עיר אחת ,והיו צריכים לעמוד לבחינה לצבא.
לראשון בירך מרן תיכף שישוחרר בנקל וכשהגיע תורו של הבחור השני ומרן קיבל ממנו
את הפתקא ,קם ממקומו ורץ בחדרו כמה פעמים אנה ואנה ואח"כ קרא את הפתקא
שנית ולבסוף בירכו שיינצל מידי הגויים .ואמנם הראשון נשתחרר מיד ולשני נתנו דיחוי
לשנה ,ובשנה השניה נתן לו דיחוי לשנה נוספת ,ובשנה השלישית נלקח לצבא .לאחר זמן
קצר שוחרר גם הוא .בפולניה היה קיים חוק ,שכשהיו חיילים מיותרים ,הפילו פור ומי
שהתמזל לו מזלו היה פטור מעבודת הצבא ,ובחור זה זכה בגורל( .קלפהולץ ,עמ' שלא).
 .42ר' הערשל בערלא מטשאבא 25קנה בתקופת המלחמה הרבה סחורות בלי מכס .הלשינו עליו
בפני שלטונות המכס ונשלחו אליו פקידי מכס מפעסט 26לערוך אצלו חיפוש .בחיפוש שערכו
מצאו את הפנקסים שהיו רשומות בהם כל הקניות שקנה בלי מכס .הפקידים החרימו את
הפנקסים ורשמו דו"ח והכריחוהו לחתום עליו .טילפן ר' הערשל מיד לאחיו ר' יונה שגר
 24סידור סליחות.
 25כנראה העיר צ'ובאי ( ,)Csobaiבצפון מזרח הונגריה.
 26הכוונה לבודפשט שהוקמה בסוף המאה ה 19-מאיחודן של שלוש ערים :בודה ,פסט ואובודה .פסט היתה
ה'סיטי' ובה שכנו משרדי הממשלה .אני מודה לרותי גליק על המידע.
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בפעסט וביקש ממנו להיכנס מיד למרן .בא ר' יונה אל מרן הגיש פתקא ופרץ בבכי .אמר לו
מרן" :אל תפחד ,לא יצא מזה שום דבר" .למחרת קיבל ר' יונה מכתב מאחיו ,ובו הודיע לו,
שמנהל הרכבת הביא לו תיק ,שנמצא בתחנת הרכבת בין פעסט וטשאבא ,ובו הפנקסים וכל
המסמכים והדו"ח שרשמו פקידי הממשלה .פקידי המכס חיכו שם ,כנראה ,לרכבת שנסעה
לפעסט ושכחו את התיק .מנהל הרכבת ,שהכיר את ר' הערשל ,וראה על התיק את שמו ,לא
פתחו כי אם הביאו אליו .ר' הערשל השמיד תיכף את התיק ולא קראו לו עוד( .קלפהולץ ,עמ'
שלג).

.43

.44

.45

.46

סיפר ר' בעריש אורטנר :27פעם קנה בית מגוי גרמני והעניין

הסתבך מאוד .הוא השליש את
הכסף בידי עו"ד גרמני אשר פשט אח"כ את הרגל והתאבד .המוכר רצה לחזור מן המכירה
בטענו שהיא עדיין לא חלה .פירוש הדבר היה אבדן כל הכסף .נערכו כמה משפטים בעניין,
אך בטחונו היה גדול ,הוא קיווה שבזכות ברכת הצדיק יזכה במשפט .ביום בואו של
האדמו"ר מבעלז לביקור בגרמניה ,בכ"ו בסיון תרפ"ט ,היה צריך להתקיים הדיון האחרון
בבית-המשפט .ר' בעריש יצא לקראת מרן והוא איחל לו" :אל תפחד ,תזכה בבית" .באותו
יום ניתן פסק הדין המזכה לו את הבית( .קלפהולץ ,עמ' שמה).
יוסף קיטיגורסקי מרמת גן ,היה גר בדרוהוביץ' 28.פעם דרש ממנו פקיד מס הכנסה
בפולניה ,סכום כסף הרבה יותר גדול ממה שחייב היה לשלם ,התקוטט עם הפקיד ודיבר
רע על הממשלה .השוטר שליווה את הפקיד מסר אותו לבית המשפט .אמר לו עורך הדין,
שזהו משפט פלילי והשופט עלול לדונו לכמה שנות מאסר .הדבר אירע בשנת תרצ"ג ,כאשר
מרן היה בעיר סטרי .29נסע ר' יוסף לסטרי ונתן פתקא למרן .אמר לו מרן" :לא יהיה לך
מזה כלום" ,כך חזר כמה פעמים .כשחזר לעורך הדין ,אמר לו שיש לו עצה ,לשחד את
השופט .בעת המשפט אמר לו השופט :אתה היית שכור! בפעם הבאה תחוייב במאסר שלוש
שנים ועכשיו אני משחרר אותך .כשהגיע מרן לתל אביב ,הזכיר לפניו את שמו ,אמר לו:
"אתה היית אצלי בסטרי"( .קלפהולץ ,עמ' שמה).
ר' יעקב יעקובוביץ מנירדהאז 30,סוחר יינות ,היה שואל תמיד את מרן כמה יין לקנות
בעת הבציר .פעם ענה לו מרן שיקנה בסכום שהוא צריך בשביל חודש פרנסה בלבד .נבהל
מתשובתו של מרן .כשנפרד ממרן שאל עוד פעם כמה יין לקנות ומרן השיב לו אותה
התשובה .החליט ר' יעקב לחכות ולא קנה כלל .בינתיים ירדו מחירי היינות וכל אלה
שקנו הניחו כספם על קרן הצבי( .קלפהולץ ,עמ' שכט-של).
ר' אברהם אהרן בורשטיין מקראקא היה סוכן שמנים של בית חרשת "שיכט" ,גדול בתי
החרושת לשמנים בפולן .יום אחד ירדו מאד מחירי השמנים והרבה סוחרים פשטו את
הרגל .ר' אברהם אהרן היה מודאג מאד ,כי עמד להפסיד עשרת אלפים דולר ,כיון
שמחסנו היה מלא שמנים .נסע למרן ושאל מה לעשות .יעץ לו מרן לא למכור לעת עתה
כלום והוסיף" :מה אתה מפחד שהמחירים ירדו? עוד יעלו ויעלו .נסע ר' אברהם אהרן
לביתו ושמע בעצת מרן .באותם ימים היו חילוקי דעות בין בתי החרושת לשמנים לבין
הממשלה שדרשה מהם הרבה מכס על החומרים שהביאו מחו"ל והם לא הסכימו לסכום

 27ר' דב בריש אורטנר ( ,) 1961 – 1982חסיד בלז ,ממקורביו של ר' יששכר דב רוקח ומפעילי מבצע ההצלה של
ר' אהרן רוקח בתקופת השואה .ראו עליו :אורטנר (דבר ,תשס"ו) ,עמ' .)200 – 181
 28דרוהוביץ' ( ,)Drohobyczעיר במחוז לבוב ,אוקראינה.
 29סטרי ( ,)Stryjעיר במחוז לבוב ,אוקראינה.
 30נירדהאז או נירג'האזה ( ,)Nyíregyházaעיר בצפון מזרח הונגריה.
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הנדרש .לסוף נכנעו לדרישת הממשלה וכתוצאה מכך עלו המחירים בהרבה ור' אברהם
אהרן הרויח סכום עצום בשל מלאי השמנים הגדול שהיה במחסנו( .קלפהולץ ,עמ' של).
 .47סיפר ר' אברהם אהרן :גיסו היה סוחר עצים ויהודי מרישא 31קנה ממנו הרבה עצים ולא
יכול לשלם .הזמין אותו לדין-תורה ויצא הפסק שעליו לשלם תוך זמן קבוע .משעבר הזמן
והיהודי לא שילם חובו מסר דינו לערכאות כדי להוציא ממנו מה שמגיע לו .כתב היהודי
מרישא למרן והתנצל שאין לו במה לשלם כי ירד מנכסיו ומתבייש מאוד שיבואו לעקל
מטלטלי ביתו .ציוה מרן לכתוב לגיסו של ר' אברהם אהרן ולבקש ממנו שלא יעשה שום
דבר דרך הערכאות והוא מבטיח לו שהשי"ת (השם יתברך – ע.נ ).ימלא חסרונו .באותו
זמן רכש גיסו איגרת פיס במפעל הגרלה וזכה בגורל בדיוק אותו הסכום שחב לו היהודי
מרישא( .קלפהולץ ,עמ' של).
 .48ר' אברהם פדר היה שרוי בלא פרנסה ,במשך תקופה מסוימת .נסע למרן ושטח לפניו
בקשתו .אמר לו :סע ללבוב וקנה הרבה סחורות .בכיסו לא היתה אף פרוטה לפורטה אבל
שם מבטחו בדברי מרן ונסע ללבוב .פגש שם סוחר ,מכרו מאז ,והלה סיפר לו שהוא מחסל
את מלאי סחורותיו ואמר לו :בוא אלי ותקנה סחורה בזול .אמר לו שאין לו כסף ,אמר לו
הסוחר :תן לי שטר וקח כמה שאתה רוצה .הלך אליו וקנה אצלו כמויות גדולות של
סחורות שונות והצליח ומאז פרנסתו מצויה לו בשפע( .קלפהולץ ,עמ' שכט).
 .49ר' אפרים קולר מבני ברק התגורר בגרמניה .בשנת תרצ"ח גורשו משם כל היהודים בעלי
אזרחות פולנית 32.נסע משם ר' אפרים לקראקא וכל המטלטלין שלו שלח דרך הדואר.
כשהגיעו המטלטלין לקראקא דרשו ממנו כל כך הרבה מכס שלא היה לו כדאי להוציא
החפצים ,אבל גם לא היתה לו אפשרות לקנות כלי בית אחרים .באותו הזמן הגיע מרן
לקראקא .נכנס אליו ר' אפרים הגיש פתקא וסיפר שכל מטלטליו מונחים בדואר ואנשי
המכס דורשים כסף תועפות .נתן לו מרן ברכתו .למחרת הלך לבית המכס .הפקיד שהכירו
כי כבר היה אצלו פעמים אחדות בענין שחרור החפצים ,אמר לו :אדון קולר ,עכשיו אתה
תקבל כל החפצים שלך ודרש ממנו רק חמש מאות זהובים .הוא שילם את הסכום והוציא
את החפצים .שאלו אותו מכריו איך הצליח לשחרר את חפציו בסכום כה קטן ,סיפר להם
שהיה אצל הרב מבעלזא והרבי נתן לו ברכתו( .קלפהולץ ,עמ' שלג-שלד).

מחולל מופתים
 .50כשהתמנה הצדיק רבי שלום לרב באפט 33,היה שם איש אחד מראשי הקהילה שהתנגד לו
ואמר ,שכל עוד הוא חי הוא לא יהיה רב באפט .סיפרו למרן דבריו .אמר" :כך אמר? נו,
נראה" .אחרי כמה ימים מת האיש( .קלפהולץ ,עמ' קי).

 31שמה בפי היהודים של ז'שוב ( ,)Rzeszówבדרום מזרח פולין.
 32גירושם מגרמניה של כ 17-אלף יהודים ממוצא פולני באוקטובר  ,1938לעיירה זבונשין על גבול גרמניה
פולין .על הגירוש ראו י' טומשבסקי' ,זבונשין' ,האנציקלופדיה של השואה ,כרך ב ,תל אביב ,1990 ,עמ' 482
–  ,484להלן :טומשבסקי (זבונשין ;) 1990 ,ש' פרידלנדר ,גרמניה הנאצית והיהודים ,תל אביב ,1997 ,להלן:
פרידלנדר (גרמניה ,)1997 ,עמ' .304 – 302
33

ר' שלום מאפט היה בנו של ר' יששכר דב רוקח.
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 .51ר' יוסף קנובליך בא פעם לבעלזא לשבת "געלע מצות" (לשבת שאחרי חג הפסח קוראים
בשם זה) .קנה ר' ישראל פרידמן בקבוק יי"ש בבית החרושת של גרף פוטוצקי 34ושלחו על
ידי ר' יוסף למרן ואמר לו להזכיר בפני מרן את העיירה ,אליה הגיע מושל מחוז חדש,
שונא ישראל מפורסם ,ושיבקשו ממרן שיתפלל בעדם שלא תהיה לרשע זה שליטה לרעה
עליהם .בליל שבת קודש אחרי התפילה נכנס ר' יוסף למרן ,מסר לו את היי"ש וסיפר שבא
מושל רשע לעירם ואנשי העיר מבקשים שיתפלל בעדם .שאלו מרן אם קנו את היי"ש אצל
גוי ,ואחר כך בירך את אנשי העיר שיינצלו מידיו של אותו רשע .אחרי זמן קצר קיבל ר'
יוסף מכתב מחבריו ובו הודיעו לו שהעבירו את המושל הזה מתפקידו ,כי חשדו אותו
בגניבה ובית המשפט מצא אותו אשם ודן אותו לכמה שנות מאסר; וביקשו מר' יוסף
שיכנס למרן לבשר לו את הבשורה הזאת .נכנס ר' יוסף למרן וסיפר לו .אמר מרן
למשמשו" :נחמן הירש ,רשע זה כל כוונתו היתה להרע ליהודים .שילך ,שילך"( .קלפהולץ,
עמ' קסה).

 .52בעיר אחת התגורר יהודי חסיד בעלזא ,ושכינו הגוי היה עשיר מאד ,ואולם לא היו לו
ילדים .הפציר בשכינו היהודי ,כי כאשר נוסע הוא לבעלזא ,יודיע לו כי חפץ הוא להצטרף
וליסוע עמו יחדיו ,בכדי לבקש ברכה להוושע בילדים .ואילו שכינו היהודי ניסה להניא
אותו ממחשבתו ,אך הלה התעקש ,וגם הבטיח שיקח עמו עגלה מלאה בכל טוב ,ע"מ ליתן
שם בעיר בעלז .אדהכי והכי נתרצה השכן היהודי ,ומחוסר ברירה נסע עמו .הגוי כתב
בפתקא שמו ושם אמו והגיש לפני מרן הקדוש .מרן זי"ע התעמק במחשבותיו ואח"כ
הפטיר :יש כל כך הרבה גויים בעולם ,יהיה עוד גוי...ואכן נולד לו לאחר מכן בן( ...פרלוב,
עמ' קמב).

אובססיה לניקיון
 .53לילדים שטרם הגיעו למצוות היה נותן שלום דרך מגבת [ ]...פעם אחת בא בחור בעל
קומה והמשמשים היו בטוחים שהוא כבר בר מצוה ,ולשאלתם ענה להם שהוא כבר מניח
תפילין .אף-על-פי-כן הושיט לו מרן ידו דרך מגבת ויהי הדבר לפלא .אחר כך שאלו את
הבחור בן כמה הוא ואמר שבעוד חודש ימלאו לו שלוש-עשרה ,אלא שהתחיל להניח
תפילין חודש ימים קודם לכן( .קלפהולץ ,עמ' קה).
 .54פעם אחת במוצאי חג השבועות ,כשנפרדו החסידים ממרן ,נמשך הדבר שעה ארוכה והיו
כאלה שהוכרחו לשכב בינתיים .כשהגיע תורו של בחור אחד ,אמר מרן לר' אהרן יהושע:
"תן לי את המגבת" ונתן לבחור ידו דרך המגבת .כשחקרו ודרשו ,סיפור הבחור ששכח
ליטול את ידיו .לעתים קרובות קרה שבאו אליו אנשים ונתן להם שלום דרך המגבת .אחר
כך נודע שהם היו צריכים לטבול במקוה ושכחו( .קלפהולץ ,עמ' קה-קו).
 .55פעם אחת בא אל מרן בין יתר האורחים נער אחד לקבל שלום .שאלו הגבאי אם הוא כבר
מניח תפילין ,ענה לו הנער בחיוב .אבל מרן אמר לגבאי" :תן לי את המגבת" .אמר לו
הגבאי" :הרי הוא כבר מניח תפילין" .חזר מרן ואמר" :תן לי את המגבת" .אחר כך שאלו

 34ה רוזן אלפרד פוטוצקי ,בן למשפחת רוזנים פולנית שתחילתה במאה ה .13-ראוA. Potocki,:
 ,Master of Lancut : the memoirs of count Alfred Potocki, London, 1959.להלן :פוטוצקי (לנצוט.)1959 ,

- 428 -

את הנער שנית בן כמה הוא ,ואמר שבעוד חודש יהיה בר מצוה ,אלא שהתחיל להניח
תפילין לפני הזמן( .קלפהולץ ,עמ' רפד).
 .56מרן כשראה מישהו נוגע באפו וכן כשראה שנוגע בממחטה או בכלי שרחצו בו ידיים ציוה
עליו לרחוץ את ידיו .כשהביאו למרן מים לרחוץ ידיים הוכרחו להחזיק את הכלי שלתוכו
נשפכים המים בשפת המעיל ,או שמישהו אחר החזיק בו ולא מי שהחזיק בכלי שנטל ידו.
(קלפהולץ ,עמ' קכח).

 ]...[ .57מן המפורסמות היה שכל הנכנס אל הקודש פנימה והוא ילד שטרם הגיע למצוות,
היה זה מנהגו של האדמו"ר (הרה"ק רבי אהרן מבעלזא) זצ"ל להושיט א ידו הק' לברכת
שלום מבעד למגבת ,וזאת ,ככל הראה מחששותיו לאי הקפדתם של ילדים על שמירת
טהרת ידיהם כראוי .ויהיה היום וקבוצת ילדים – שלא נמנתה על עדת החסידים –
החליטה להעמיד את כוחו של האדמו"ר זצ"ל במבחן .לשם כך בחרה מבחניהם ילד גבה
קומה וגדל גוף ,הלבישוהו במעיל ארוך ומגבעת ,וכך נכנס אותו "בחור" לקודש פנימה
והושיט ידו לנטילת שלום .והנה ,להפתעתו ,נטל כ"ק אדמו"ר זצ"ל את המגבת והחזיר לו
באמצעותה את ידו הק'( ...פרלוב ,עמ' קד-קה).
 .58וסיפר עוד ר' מרדכי ,פעם עברתי באשמורת הבוקר על יד ביתו של הרה"ק מהר"א ,קראני
אהרן ביסקער שאכנס לחדרו של הרה"ק .נכנסתי וראיתי שהרה"ק ישן על מיטתו ,מזמן
לזמן (בהפסקות קצרות) נתעורר הרה"ק משנתו ונטל ידיו הק' ,וכשעברה שעה או
שעתיים עמד הרה"ק ממיטתו ונטל את ידיו ,ובחדר השני נטל עוד הפעם אתת ידיו( .פרלוב,
עמ' קיד).

 .59כשמרן ז"ל היה יוצא מעריכת השולחן הטהור ,היה המשמש מושיט לו מאחוריו את
המעיל העליון ה'רעזשוואלקע' ,והוא הקדוש היה פושט ידיו מאחוריו ומכניסם בשרוולי
המעיל .פעם טעה המשמש והושיט מאחורי מרן את ה'בעקיטשע' של אחד המשמשים,
ויהיה אך נגע בו מרן בראשי אצבעותיו כדי להכניס בו את ידיו ,נחרד כנכוה ברותחין
וקרא בקול" :הרי זה אינו שלי!"...וציוה מיד להביא מים ונטל ידיו( .פרלוב ,עמ' רעד).

הכרת ערך עצמו
 .60בשנה הראשונה להתמנותו כרבי החל מרן (מהר"א מבעלזא זי"ע) לקבל מספר אנשים
מועטים ל"קוויטלאך" והדוחק היה רב .מרן לא היה מסוגל לקבל יותר מכמה
"קוויטלאך" ביום ואף זאת במסירות נפש ממש .כך אמר מרן בעצמו .לא פעם אמר" :קל
יותר לחטוב עצים ביער מלקרוא קוויטל של יהודי" .פעם ישב מרן בעת ה"קוויטלאך"
בדבקות עצומה .הזמן עבר חלף ובחוץ מחכה קהל רב .היה זה במוצאי חג השבועות.
אלפים המתינו להיכנס אל מרן והוא דבוק בשגב העולמות אחוז שרעפים והתור הולך
ומתארך .הגבאי ר' אהרן יהושע הוותיק איבד מסבלנותו וניסה להעיר למרן על כך .הוא
ניסה לחולל רעש כביכול כדי להעיר את מרן מדבקותו ותרדמתו .פנה אליו מרן ואמר:
האיך תח שוב כי הנני רדום כעת .האיך אפשר להיות רדום ,כשמקבלים "קוויטל מיהודי".
(פרלוב ,עמ' מז).
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.61

.62
.63
.64

מגור36

כאשר השתתף מרן באספת הרבנים בווארשא ישב ה"חפץ חיים" 35בראש ,הצדיק
מימינו ומרן משמאלו .באחת הישיבות אמר הרב ר' מאיר קרליץ 37שהיה הסדרן הראשי
באסיפה ,למרן ,שהיום ישב קודם אדמו"ר פלוני ואחריו ישב מרן .שמע מרן את דבריו,
אבל כשהגיע אל המקום ביקש מהאדמו"ר ,שישב כבר ,לזוז ולתת לו לשבת במקומו
הקבוע ]...[ .תמיד ישב בראש השולחן .פעם נוכחתי עם מרן במסיבה עם הרבה אדמו"רים
ולמרן מקום ביניהם .כשהגיע מרן הראו לו האדמו"רים את מקומו .אבל מרן אמר" :לא,
כאן הוא ראש השולחן" וישב בראש( .קלפהולץ ,עמ' קי).
היה מעשה  ,ואיש אחד שלא שמע ,על פי אונס להוראותיו ובא לפייסו ,אמר לו" :טוב
עשית שבאת לפייס אותי ,לי צריכים לשמוע"( .קלפהולץ ,עמ' קי).
פעם אחת נכנסו אליו אנשים עם פתקאות ,הרעים עליהם שיצאו ואמר" :אילו הייתי
שומע מהרבי שלי דיבורים כאלה שאמרתי ,הייתי קופץ מהחלון"( .קלפהולץ ,עמ' קי).
כשמרן ביקר באפט הראו לו בבית המדרש שולחן שעליו ניכרו סימנים של שני חורים.
זקני הדור היו מספרים שליד שולחן זה היה יושב הצדיק רבי משה לייב מסאסוב 38ולומד,
והחורים בשולחן באו משפשוף במרפקיו .כששמע זאת מרן ניגש אל השולחן והתיישב
לידו .סיפר פעם מרן "כשהייתי בפרמישלאן ישבתי בסוכתו של הצדיק רבי מאיר39
והרגשתי שם קדושה גדולה" .כשהיה מרן בפראג הלך לבית הכנסת של המהר"ל ,ראה
שם כסאו של המהר"ל 40שהיה מכוסה ,ציוה להסיר את הכיסוי וישב על הכסא( .קלפהולץ,
עמ' קו).

 ]...[ .65יש לנו לספר על שליחות מיוחדת במינה ששלח מרן (מהר"א מבעלזא זי"ע) אל אליהו
הנביא בענין הגלות והגאולה .ומעשה בחתנו של רבי שמואל פרנקל הי"ד שהיה מוהל.
יהודי מכובד מאחת העיירות בגאליציה הזמינו למול את בנו .בטרם נסיעתו בא להפרד
ממרן .אמר לו חותנו מרן זיע"א ,הנך נוסע לברית מילה ואליהו הנביא הרי יהיה שם
כמאמרם ז"ל "א"ל (אמר לו – ע.נ ).הקב"ה אליהו לעולם אתה מקנא וכו' חייך שאין
ישראל עושין ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך" – 41אמור נא למבשר הגאולה ,בשמי ,כי
מותר לו כבר לבוא ולבשר לנו על הגאולה( .פרלוב ,עמ' קלו-קלז).
 .66קרה ובחורף קשה אחד ,בשל השלגים המרובים והכפור העז נשתבשו הדרכים ונבצר
מאנשים לבוא לבעלזא והדבר גרם לדחקות גדולה בבית מרן עד כדי כך שלא היה בידי
הרבנית להכין צרכי שבת .ביום חמישי בערב ,שמע המשמש בקודש ,ר' אלימלך ,עגלה

35
36

החפץ חיים  -רבי ישראל מאיר הכהן (כגן) מראדין.
ר' אברהם מרדכי אלתר.

 37הרב מאיר קרליץ ( )1955 – 1875היה רבה של לכוביץ' ( ,Lachowiczeהיום בביאלרוס) ,מראשי ועד
הישיבות בפולין ובישראל .ממייסדי החינוך העצמאי וחבר מועצת גדולי התורה .אחיו הבכור של 'החזון איש'.
על הרב מאיר קרליץ ראו א"ש קרליץ ,בית מאיר ,ירושלים ,תשס"ה ,להלן :קרליץ (מאיר ,תשס"ה).
 38ר' משה לייב ארבליך מסאסוב ( ,)1807 – 1745אדמו"ר בדור השלישי של החסידות ,ממפיצי החסידות
הבולטים בגליציה .ראו עליו אלפסי (החסידות ,)1977 ,עמ' .99
 39ר' מאיר (הגדול) מפרמישלאן.
 40מהר"ל (מורנו הגדול רבי ליווא) – ר' יהודה ליווא בן בצלאל ( ,)1609 – ?1520רב ,פוסק הלכה ומקובל שחי
ופעל בפר אג .אחת האגדות המפורסמות הקשורות בשמו היא אגדת הגולם שיצר .על המהר"ל ראו א' הכהן
עובדיה (גוטסדינר) ,הארי שבחכמי פראג – תולדותיו ,רבנותו ומשנתו של המהר"ל מפראג ,ירושלים,2001 ,
להלן :עובדיה (מהר"ל.)2001 ,
 41פרקי ר' אליעזר ,ונציה ,1544 ,להלן( :פרקי ,)1544 ,פרק כט עמ' כד.
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נעצרת לפני הבית ,והיא מלאה כל טוב וממנה ירדה אשה עשירה .האשה נכנסה עם פתקא
למרן וסיפקה לרבנית צרכי השבת .כעברו זמן מה שוב הגיעו ימי השלג והכפור ובבית מרן
אין יוצא ואין בא והדוחק גדול .שוב נשנה הדבר :ביום חמישי בערב באה האשה הנ"ל
ומרכבתה מלאה כל טוב ונכנסה למרן עם פתקא ושוב הביאה לרבנית צרכי שבת
בהרחבה .שוב עבר זמן והחורף היה קשה ,אין יוצא ואין נכנס והדחקות בבית מרן גדולה.
לפתע הופיעה האשה בשלישית .נכנס ר' אלימלך המשמש בקודש ושאל את מרן אם
האשה יכולה להיכנס .סירב מרן לקבל אותה .הרגיש מרן שהמשמש תמה על סרובו
להכניסה ,אמר לו" :מה שהבעש"ט הראה מופתים ,זה היה מפני שקודם באו הנשים עם
בקשות ואחר כך באו בעליהן והוא הדריכם לעבודת הקודש ומהם בחר לעצמו את
תלמידיו הקדושים .אבל האשה הזאת באה כבר בפעם השלישית ובעלה טרם בא –
בפתקאות כאלה אין לי חפץ"( .קלפהולץ ,עמ' רכד-רכה).

אהבת בעלי חיים
 .67למרן היו סוסים משלו ,שקנה אותם לעצמו ומסר אותם לאיש אחד שקראו לו
"מוטקה'לי בעל עגלה" שיעבוד בהם כל השבוע כדי לקיים בשבת "למען ינוח שורך
וחמורך" ,וכמו כן לקיים מאמר חז"ל (ברכות מ" :).אסור לאדם שיאכל קודם שיתן
מאכל לבהמתו" ,והזהיר למוטקה'לי שיתן מזון לפני הבהמות בבוקר לפני שאוכל בעצמו.
בזמן המלחמה לפני שברח על נפשו והיתה בהלה גדולה ,שלח גם כן מדי פעם לשאול אם
נתנו אוכל לבהמות( .קלפהולץ ,עמ' קכז).

אהבת ישראל
 .68שני בעלי בתים ,אנשים פשוטים מבעלזא ,ביניהם היה דין ודברים .באו אל מרן ושטחו
לפניו את טענותיהם .באמצע הדיון קרא אחד לחברו "רשע" .רגז מרן מאד ואמר שיתן
ליטרא אחת נרות קנס ,ולשני אמר ,שהואיל וגרם לחברו שיקרא לו רשע ,יתן גם הוא
נרות קנס .והיות שהיו אלה מעוטי יכולת אמר מרן לר' נחמן הירש הגבאי" :תן להם
מהקופה שלי ,שיקנו נרות ויתנו לבית המדרש"( .קלפהולץ ,עמ' קנו).
 .69ר' דוד געצלס 42ספר פעם למרן על ד"ר פרוסטיג 43בבעלזא שחילל שבת .שלח לקרוא לו
וגם להמספר .אמר לר' דוד" :אתה שדיברת סרה ביהודי ,הנני קונס אותך שתתן שתי
ליטראות נרות לבית המדרש" .אחר כך פנה לרופא ואמר לו" :אתה שגרמת שיאמרו עליך
שחיללת שבת ,חלילה ,תתן ליטרא נרות קנס" .כשהלך הרופא אמר ר' דוד" :רבי ,יש לי
עדים על מה שסיפרתי" .אמר מרן" :באמת הוא צדיק ,אבל בטלן; רחמנות עליו שלא
יכול להתגבר על יצרו"( .קלפהולץ ,עמ' קנה).

 42ר' דוד געצלס (? –  – )1942חסיד בלז ממקורבי ר' אהרן רוקח .ראו עליו :קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,עמ'
שמא-שמה.
 43ד"ר היינריך פרוסטיג ,הרופא העירוני של בלז ,ר' יששכר-דב רוקח נהג לשלוח אליו את קרובי משפחתו .על
ד"ר ה' פרוסטיג ,ראו :א' גווגדטר' ,ד"ר היינריך פראסטיג ז"ל' ,בלז :ספר זכרון( ,בעריכת י' רובין) ,תל-אביב,
תשל"ד ,1974-עמ'  ,384 – 382להלן :גווגדטר (פראסטיג ;)1974 ,א' אסטרייכער' ,בקודש פנימה' ,אור הצפון,
ס' ,סיון ,תשע"ד ,עמ' צה -קט ,להלן :אסטרייכר (בקודש ,סיון ,תשע"ד) ,עמ' קז-קח.
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.70

.71

.72

.73

.74

.75

אחד מתושבי סיגעט שבמדינת הונגריה ,שמרן התאכסן בביתו עוד בשנות נעוריו ,מספר:
'זכורני שלפני ארבעים שנה היה מרן בעיר סיגעט בחתונה של הרב מצישינוב 44,ואני זכיתי
להיות המארח שלו .מרן כיבד את האנשים והיה ביניהם גם אחד מקלי הדעת .כאשר
הפנה אחד הנוכחים את תשומת לבו באמרו" :רבי ,אתה מדבר עם האיש הזה? והרי הוא
חשוד בעבירה פלונית" דחה מרן את הדבר בכל כוחו ואחר" :זוהי דיבה שאין להאמינה
על איש כזה" .מרן השמיע את הדברים בלהט כזה ,כך שאותו אדם קיבל על עצמו בלבו כי
מעתה יזהר מלדבר סרה באחרים וגם השני חזר בתשובה שלימה( .קלפהולץ ,עמ' קנח).
כשהיה מרן סועד בלילה סעודתו הדלה שהכילה מרק תפוחי אדמה ,היה שותה ממנו
קצת ,והשאר נותן למשמש .פעם נמלך ולאחר שנתן את המרק למשמש רצה לשתות ממנו
עוד ,ביקש מהמשמש רשות על כך( .קלפהולץ ,עמ' קל).
פעם הלך מרן בשבת ברחוב .עבר לידו אחד שעישן סיגריה .שאלו ר' זלמן שנתלווה למרן:
"אינך יודע ששבת היום?" ענה" :כן ,אני יודעי" .שאל מרן את ר' זלמן מה אמר האיש.
סיפר למרן .אמר מרן" :תגיד לי עוד פעם מה אמר" .ענה לו שאמר" :כן ,אני יודע" .אמר
לו מרן" :לא שמעת היטב ,הוא אמר :כן' ,איני יודע'"( .קלפהולץ ,עמ' קסא).
גנב שהיו לו פני רוצח פרץ לבית מרן ושלח שם ידו .לאחר מכן נתפס והמשטרה אסרה
אותו .זה היה בערב שבת .ציווה מרן לשלוח לו יין לקידוש ולחם משנה ומאכלי שבת לכל
הסעודות בריווח וביקש לדאוג שלא יחסר לו חלילה כלום( .קלפהולץ ,עמ' קסא).
כשבא מרן לוינה לשאול בעצתו של הפרופסור ,הלך לראות את פני האדמו"ר ר' ישראל
מטשורטקוב 45.שאל אותו הצדיק מטשורטקוב :מה יעץ הפרופסור למרן? השיב,
שהפרופסור אמר שתחילה עליו לראות תוצאות צילומי הרנטגן ואז יוכל לחוות דעתו.
הוסיף האדמו"ר מטשורטקוב ושאל" :הקבע הפרופסור זמן לצילומים אלה?" ענה מרן:
"אין בדעתי להסכים לכך" .שאלו האדמו"ר מטשורטקוב" :מדוע לא יסכים?" ענה מרן:
"אבי ז"ל לא הסכים לכך וגם אני אינני מסכים" .השיב האדמו"ר מטשורטקוב" :אביכם
לא היה זקוק לצילום אבל כבודו צריך ועליו לקבל את עצת הרופא המומחה שהרי לשם
כך בא לוינה" .אמר מרן לגבאי ר' אהרן יהושע" :אתה שומע מה שהרבי מטשורטקוב
אמר? אי"ה מחר נלך לפרופסור ונעשה כדבר הרבי מטשורטקוב"( .קלפהולץ ,עמ' קסט-קי).
הגבאי רבי מיכל'י לוקמן 46נקטף בדמי ימיו .יש תולים מיתתו החטופה במעשה שהיה .בין
בחורי בעלזא שלמדו בבית המדרש היו אחדים ש"החמיצו" לפי דעת ה"יושבים" 47.אמנם,
הבחורים התמידו בלימודם והלכו בדרך הישר ,אך חטאם התבטא בכך ,ששינו במקצת

 44הרב מצישינוב  -שמחה יששכר בער הלברשטאם ( )1914 – 1870היה רב ואדמו"ר בעיירה צישינוב.
ממתנגדיה החריפים של הציונות .היה נשוי לרבנית פריידא ,בתו של ר' יהושע רוקח מבלז .ראו עליו אלפסי
(אנציקלופדיה תש"מ -תשס"ה) ,עמ' תתכט .צישינוב –שמה בפי היהודים של צ'יישאנוב ) ,)Cieszanowעיר
בגליציה המזרחית.
 45הרבי מטשורטקוב (צ'ורטקוב) – ר' ישראל פרידמן מצ'ורטקוב ( ,)1933 – 1854האדמו"ר השני מצ'ורטקוב,
נכדו של ר' ישראל מרוז'ין .היה חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל .ראו עליו :אלפסי
(אנציקלופדיה ,תש"מ-תשס"ה) ,ב ,/עמ' תקסב-תקסד.מ' זילברג' ,שושלת הרביים בצ'ורטקוב' ,ספר יזכור
להנצחת קדושי צ'ורטקוב( ,בעריכת י' אוסטרידן) ,חיפה ותל אביב ,תשכ"ז ,להלן :אוסטרידן (צ'ורטקוב,
תשכ"ז) ,עמ'  ;58 – 57י' כץ' ,האדמו"ר ,רבי ישראל מצ'ורטקוב זצ"ל' ,שם ,עמ'  .62 – 61צ'ורטקוב
( – )Czortkowעיירה בגליציה המזרחית.
 46ר' מיכלי לוקמן ואביו ר' אורי לוקמן היו הגבאים בחצר בלז ותפקידם היה לכתוב פתקאות .ראו עליהם:
קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,ב' ,עמ' שנט-שס; רייכמן ,מנדל ,פרידמן (תלפיות ,תשס"ט) ,עמ' .318
 47על חברת היושבים ראו כאן ,פרק ב' ,הערה 30
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את לבושם .הם לבשו מכנסיים ארוכים וכיסי מעיליהם היו ישרים וכדומה ,כמו לבושם
של החסידים ולא של ה"יושבים" .המלחמה היתה נטושה בין בחורים אלה והוריהם לבין
ה"יושבים" שעמדו בתוקף על כך שהבחורים הללו יעזבו את בית המדרש מחשש שזוהי
רק התחלת ה"התדרדרות" ואחריתה מי ישורנה .בין ה"מתקדמים" האלה היה גם בנו
של ר' מיכל'י .כאב לבו של ר' מיכל'י על שבגלל דברים פעוטים כאלה רוצים להרחיק את
בנו מבית המדרש וחשש שהרדיפות הללו עלולות להשפיע לרעה על כל התנהגותו .במר
לבו עליו נכנס למרן מהר"א (מורנו הרב ר' אהרן – ע.נ ).בקובלנה על ה"יושבים" ובשגגה
נפלטה מפיו מילה בגנות ה"יושבים" שלא היתה לרצונו של מרן ודעתו לא היתה נוחה
הימנה .אמר לו מרן" :אני אינני זקוק לשני גבאים מספיק לי ר' אורי לוקמן" .ר' מיכל'י
החסיד והירא שמים ,כשראה שמרן מקפיד נבהל מדברי מרן ומיד קיבל עליו נזיפה ,חלץ
נעליו ובדמעות שליש ביקש ממרן שיסלח לו .אמר לו מרן" :עכשיו אינני יכול כבר לעשות
כלום ,אם כי דברים אלו נפלטו מפי שלא ברצון ואני מצטער על כך" .ר' מיכל'י הלך
לביתו ,נפל למשכב ותוך כמה ימים נפטר והשאיר ילדים בלי מקור מחיה .אביו הזקן וכן
החסידים בכו אחריו ואמרו שר' מיכל'י נכווה מגחלתו של מרן( .קלפהולץ ,עמ' קיא-קיב).
 .76פעם באו יהודים והשיחו לבם לפניו שסובלים הם קשות מאיזה "מסור" יהודי שמוסר
עליהם לפני הפריץ ונגרם להם רעות בזאת .הם התבטאו על המסור בלשונות של גנאי ושל
בזיון .לאחר שמרן (מהר"א מבעלזא) זי"ע (זכרו יגן עלינו – ע.נ ).ברכם ששוב לא ירע להם
פנה אליהם בלשון קדשו" :אסור להתבטא בבטויים קשים על אדם מישראל יהיה מי
שיהיה ,ואף צריכים תמיד לחפש בזכותו .הן המסור הלזה לא כוונות רעים הם שהנחו
אותו למסור על ישראל ,אלא ברצונו היה להשיח את לבו שהיה כבד עליו וכשלא מצא
לפני מי לעשות זאת – השיח את לבו לפני הפריץ ,אבל חס מלומר שהוא חשב מחשבות
רעות( .פרלוב ,מ' קלג).

בקי בהוויות העולם
 .77איש אחד מאנ"ש (מאנשי שלומנו – ע.נ ).ביארוסלב ירד מנכסיו ולא היה בידו לשלם
חובותיו .כאשר באו אליו הנושים בטענותיהם אמר להם שהוא דיבר בענין זה עם הרבי
מבעלזא .הלכו הנושים והגישו לבית המשפט קובלנה נגד מרן וטענו שהוא יעץ איש לפשוט
את הרגל .כשנתקבלה בבית מרן ההזמנה למשפט לא סיפרו על כך למרן כי אם נסעו
ללבוב לד"ר לנדוי עורך דין מפורסם כדי להתיעץ אתו וגם ביקשוהו לקבל את הטיפול
במשפט .אמר שזהו משפט פלילי לא קל ושעל מרן לחתום על יפוי כוח והוא מצדו ישתדל
לעשות כל מה שביכולתו .חזרו למרן וסיפרו לו את דברי ד"ר לנדוי .אמר מרן שהוא אינו
זקוק לעו"ד וכי הוא בעצמו יטפל בענין .שלח מרן את ר' שבח מלבוב לבקש שהשופט יבוא
אליו לביתו ,כי הוא חולה וגם אין זה לפי כבודו להופיע בבית המשפט .וכך הוה .השופט
בא למרן ושאלו אם נכון הדבר שהוא יעץ לנתבע להכריז על פשיטת רגל .אמר מרן" :אני
רב וכל מה שהאנשים מדברים אתי הוא סודי ואין לבית המשפט רשות לצוות עלי לגלות".
כשסיפרו זאת לד"ר לנדוי אמר שזוהי המצאה גאונית( .קלפהולץ ,עמ' רסח).
 .78סיפר לי הרה"ח (הרב החשוב – ע.נ ).ר' שלמה זלמן קוט הי"ו (השם יחייהו וישמרהו –
ע.נ ,).שהרה"ח ר' מנשה אייכלר הי"ו היה נוהג תמיד לכרוך הספרים שנקרעו עבור כ"ק
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(כבוד קדושתו – ע.נ ).מרן אדמו"ר מהר"א מבעלזא זי"ע (זכרו יגן עלינו – ע.נ .).פעם
כשהכניס למרן זי"ע ספר שכרך עבורו ,התבונן מרן זי"ע בטיב עבודתו והעיר כמה הערות
על מלאכתו .כאשר הביע תמיהתו מנין לו למרן זי"ע ידיעה באמנות זו ,סיפר לו מרן זי"ע:
שבצעירותו כאשר שהה במחיצת אביו כ"ק מרן אדמו"ר מהרי"ד (מורנו הרב ר' יששכר
דב) זי"ע ,דן עמו אביו בזה שאמרו חז"ל (ירושלמי קדושין מז ,ב) לעולם ישתדל אדם
ללמד את בנו אמנות נקייה ,ודן מרן מהרי"ד זי"ע איזה אומנות יכול ללמדו ,חייט לא!
סנדלר לא! הורה לו אביו שילך אל הכורך ספרים שבבעלזא וילמד את עצמו מלאכת
הכריכה ,ומרן זי"ע הלך אליו כמה פעמים ללמוד אומנות זו( .פרלוב ,עמ' לג).

אורחות חייו ותפילתו
 .79פעם אחת התלונן אחד מיוצאי חלציו לפני מרן ,שאין לו די עצים לחמם את הבית ובני
ביתו סובלים מקור .אמר מרן" :צריכים להשתתף בצרות ישראל" .פעם אחרת ביקש
ממנו אחד מיוצאי חלציו כסף לצרכי ביתו .אמר לו מרן" :אני מקבל כסף מאנשים
אחרים ואיני יכול להרשות להשתמש בכסף זה כי אם לדברים הכרחיים ביותר".
(קלפהולץ ,עמ' ק).

.80

.81

.82

.83

מרן היה שונא בצע ולא ידע צורת מטבע .יצר הממון לא היה קיים אצלו .מעודו לא היה
לו כסף משלו ,כי מסר הכל לממונה על צדקות .מעולם לא נטל לתוך ידו את כספי
ה"פדיונות" שהיו מצורפים ל"פתקאות" .אם טעה ונגע בכסף – נרתע כאילו נכווה
ברותחין ורחץ מיד את ידיו( .קלפהולץ ,עמ' קא).
באחד הימים חלה אחד מילדיו ונסעו אתו לוינה .בדרך הורע לו ומצבו היה קשה מאד .פנו
לר' משה'לי 48הי"ד (השם יקום דמו – ע.נ ).שיזכיר את הילד החולה לפני אביו .אמר:
"אבי קיבל על עצמו שכדי שלא יהא שום צער ועגמת נפש בבית ישראל יהיה הצער אצלו".
בהזדמנות אחרת אמר" :על כל צרה שלא תבוא מתפלל אבי שמוטב שהצרה תבוא לביתו
ולא לאיש ישראל אחר"( .קלפהולץ ,עמ' עד).
רבי פייביש 49סיפר ,שבחג השבועות הראשון להתמנותו של מרן לרבי ,היה רבי פייביש
בחדר הסמוך לחדרו של מרן וראהו כשהוא לוקח טליתו ומכין עצמו ללכת לתפילה אלא
ששהה בחדר שעה ארוכה ואחר כך הניח את הטלית על השולחן ואמר לעצמו" :מילא
חסידים באו אל אבי וזקני ז"ל כי הם היו מלאכים .אבל למה הם באים אלי?" כך עמד
דקות ארוכות ואחר כך אמר :אבל מאחר שלא עשיתי ב"ה ,שום פעולות שיבואו אלי ,רק
השי"ת שלחם לכאן – שיעזור הוא יתברך להם"( .קלפהולץ ,עמ' פ).
בקושי היה מקבל פתקאות מנשים ,ואפילו בזמן האחרון ,כשכבר היה סגי נהור לגמרי,
כשנכנסה אליו אשה היה מקפיד שיהיו בחדר שלושה גברים וגם אז היה מרכין ראשו
לארץ והיה כמשא כבד עליו .וכשאמרו לו שכבר יצאה הרים את ראשו ונראה היה כאילו

 48ר' משה רוקח ,בנו הבכור של ר' אהרן רוקח.
 49רבי פייביש רובין מיברוב (? –  – )1942חסיד בלז ,ממקורבי ר' אהרן רוקח .אין בידינו פרטים אודותיו
למעט מה שכתב י' קלפהולץ .ראו קלפהולץ (גדולי ,תשל"ד) ,עמ' נד-סח.
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הוסרה האבן מעליו .גם כשנכנסו אליו אחיותיו ובנותיו היה יושב כל הזמן בראש מורכן
ובעינים עצומות( .קלפהולץ ,עמ' קה).
 .84פניו היו לוהטים תמיד בעסקו בעבודת הקודש .לעומת זה היו פניו משתנים כשהיה זקוק
לפעמים להתעסק ולטפל בעניני חולין ,או בעניני כספים .פעם אמר" :מה הם רוצים ממני,
וכי ראשי שקוע בדברים אלו ,למה הם מבלבלים אותי בעניני כסף"( .קלפהולץ ,עמ' קיג .עוד
על הפנים הלוהטות – עמ' קט' :ברכת התורה אמר בהתלהבות גדולה .פניו היו בוערות כלפיד אש'; עמ'
קטז ' :בראש השנה בתפילת שחרית כאשר הכריז "המלך" בקול צעקה והתעוררות ,ופניו נשתנו והיו כלפיד
אש וכל איבריו רעדו').

 .85אחת הפרשיות המופלאות בהליכותיו הוא ענין התפילה אחרי הזמן .מרן היה מרבה לדבר
בנידון .פעם אמר לי כי ראשון הצדיקים מתלמידי הבעש"ט שאיחר זמן תפילה היה הרבי
ר' מיכל מזלאטשוב" 50:קבלה בידי מאבי ז"ל ששמע מאביו ז"ל עד הרבי מלובלין ,שאמר
שאילו היה רבי מיכל'י מתפלל תפילה בזמנה היה מקרב את הגאולה ומשיח היה בא".
מרן היה מוסיף לפרש מסורת זאת ואמר :הרבי ר' מיכל'י היה איש חלש ולא היה יכול
להתפלל תפילה בזמנה .אם היה השי"ת (השם יתברך – ע.נ ).עוזר לו שיהיה בריא שיוכל
להתפלל בזמן ,היה מביא בתפילתו את המשיח" ]...[ .מדבריו הקדושים היה ניכר
שבדבריו אלו מתכוון הוא לעצמו שרצה להתפלל בזמן ,אלא שלא היה יכול מפני חולשתו.
(קלפהולץ ,עמ' קיז).
מטארנופול51

להיות בורר בדין תורה בסכסוך שהיה בעל ערך
 .86באחד הימים הוזמן הרב
כספי גדול .הבורר מצד שני היה הרב מפרוביזנא 52.היות והבוררים לא יכלו לבוא לעמק
השווה ,הוסכם ביניהם להביא את הענין לפני מרן שהוא יכריע ביניהם .מרן הסכים
להיות הבורר המכריע בתנאי שהבוררים יעלו על הכתב את טענותיהם .הרב מטארנופול
כתב את הטענות שלו בפרוטרוט ,חילק הכל לפי סימנים ומילא ט"ז דפים .לקח מרן את
הכתב בידו ודפדף בדפים בזה אחר זה .חשב הרב מטארנופול שהוא מונה את מספר
הדפים מבלי לעיין בהם .כשגמר מרן לדפדף אמר" :הרב מטארנופול ,במחילה מכבודו ,יש
כאן סתירה מסימן זה לסימן זה ,וכן בסימן זה" ,והסביר לו את הסתירה .נתפעל הרב
מטארנופול על הגאונות של מרן ודיבר מזה זמן רב( .קלפהולץ ,עמ' קכא).

 50ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב ( ,) 1786 – 1726מגדולי החסידות ,תלמידו של הבעש"ט ולאחר מכן תלמידו של ר'
דב בער ממזריטש ,מנהיג החסידות לאחר הבעש"ט .ראו עליו קומלהר (דור ,תשי"ב) ,עמ' פג-פו; אלפסי
(אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה) ,ב' ,עמ' רטז-ריט.
 51הרב מטרנופול  -ר' מנחם מאניש באב"ד ,ראו עליו פרק זה ,חלק ב' הערה .28
 52הרב מפרוביזנא  -ר' אברהם יעקב הורביץ ( ,) 1942 – 1864היה אב"ד פרוביזנא .ראו עליו קלפהולץ (גדולי,
תשל"ד) ,עמ' קפז-רכ .פרוביזנא ,שמה בפי היהודים של פרובוז'נה ( ,)Probuznaעיירה בגליציה.
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נספח ד.1.שליחות מסתורית  -מעשה שהיה
מקור :1שיחת השבוע ,1421 2ערב שבת ,פרשת תזריע ,כ"ו אדר ב' ,תשע"ד28.3.2014 ,
תקלה!" ,הכריז העגלון .על פני הנוסע עלתה עגמומיות .באי-רצון בולט ירד מן המרכבה ,שאף
מלוא ריאותיו אוויר צח ומתח את איבריו.
זה היה מסלול קבוע שעשה החסיד ר' משה-אהרון קרונשטיין אחת לשנה ,ממרגיטה שבהונגריה
לציונו של רבי אלימלך מליז'נסק באוקראינה ,כדי להשתטח שם ביום השנה ,כ"א באייר.
תחנה חשובה המתינה לו על אם הדרך :חצר הקודש של רבי אהרון מבעלז .ר' משה-אהרון היה
שובת בבעלז ,ובמוצאי השבת מקבל מהצדיק את ברכת הדרך להמשך המסע.
"הפעם יש לי שתי בקשות" ,הפתיע אותו הצדיק ,כשעמד על מפתן הדלת .ר' משה-אהרון הנהן
בראשו כמצפה לשמוע את הבקשות.
"אתן לך 'קוויטל' [פתקת ברכה] .תן אותה לגיסי ,רבי פיניעלע (פינחס טברסקי ,מאוסטילה).
תמצא אותו שם ,בליז'נסק".
עיני החסיד נפערו ,והרבי המשיך" :תן חמש-מאות זלוטי (מטבע פולני) למקבץ הנדבות הראשון
שתפגוש בצאתך מ'אוהל' הצדיק .אין ברשותי כעת הסכום הזה ,לכן אני מבקשך להלוות לי אותו,
עד שאחזירנו לך".
ר' משה-אהרון הניד בראשו שנית לחיוב .אמנם חמש-מאות זלוטי אינם סכום של מה-בכך ,אולם
ברוך השם זכה לשפע גשמי ושפע רוחני .הוא תלמיד חכם ועשיר מופלג ,המפזר ממון רב לצדקה.
בקשת הצדיק לעונג היא לו.
הוא יצא מן הקודש מצוייד בפתקה ,ועליה שמר מכל משמר ,נחוש לקיים את הוראות הצדיק.
ביום ראשון שכר מרכבה הדורה ,התרווח על מושבו ויצא לדרכו .אולם פתאום אירעו תקלות
בלתי-צפויות והאטו את הנסיעה .עכשיו באה הודעתו של העגלון שמשבשת לגמרי את תכנית
המסע" .אופן המרכבה נשבר" ,אמר העגלון" .איאלץ להחליפו".
ר' משה-אהרון נאנח .משך התיקון התארך ,השעון תקתק ,עוד מעט יֵרד הערב .חשש כבד התגנב
לליבו שמא יחמיץ את העלייה לציון הצדיק ביום ההילולא.
בסופו של דבר הגיעה המרכבה לליז'נסק בעוד השמש בשמים .שמחה מילאה את ליבו של ר' משה-
אהרון .כעת חשב על דבר אחד  -כיצד להעביר את פתקת הרבי אל גיסו .הוא ירד מן העגלה ואז
נפער פיו בתדהמה :באותו רגע עצרה עגלה בסמוך לו ,וממנה ירד לא אחר אלא רבי פינחס
מאוסטילה!
כעת הבין את פשר התארכות הדרך שחווה .אין זאת אלא שמן השמים זימנו אותו לבוא לַ'ציון'
עם הצדיק ,כדי להעביר לו את שליחות גיסו.

 1באתרhttp://chabad.org.il/Magazines/Articles.asp?CategoryID=1836 :
' 2שיחת השבוע' הינו עלון שבת בהוצאת צעירי אגודת חב"ד ,בעריכת הרב מנחם ברויד .העלון רואה אור כל
שבוע מאז חודש כסלו תשמ"ז .מגיליון  485הוא מופיע גם במהדורת אינטרנט ,בה מצאתי נוסח זה של הסיפור.
ראוי לציין כי נוסח זה שונה מהנוסח שנדון במחקר זה בפרק ד' .הסיפור שנדפס בשנת  2014בולט במאפייניו
הספרותיים :יצירת מתח ,לשון עכשווית וסיום המסביר לקורא המודרני את המיסתורין בדמותו של שואב
המים.
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לאחר שהעביר את הפתקה מיהר ר' משה-אהרון להיכנס אל ה'ציון' ולהעתיר שם בתפילה
חשכה באזור .בליבו היה משוכנע
ותחנונים עליו ,על בני משפחתו ועל קהילתו .כשיצא כבר שררה ֵ
שבעוד רגע יפגוש אחד ממקבצי הנדבות המתגודדים סביב ה'ציון' ,וימסור לו את חמש-מאות
הזלוטי.
הוא תר בעיניו כה וכה ,אך לא ראה איש ממקבצי הנדבות .ניסה להתעניין אצל עוברים ושבים ,אך
כולם משכו בכתפיהם והשיבו בשלילה.
עננה עלתה על פניו .בכל ליבו חפץ למלא את שליחותו של רבו ,אך מה יעשה ואין קבצן בסביבה?
הוא עלה אל המרכבה שהמתינה לו" .אנא ,סע ברחובות העיר" ,הורה לעגלון.
המרכבה ההדורה נסעה ברחובות ,במרכז העיר ובסמטאות קטנות .מדי פעם בפעם הציץ ממנה
החסיד ושאל את האנשים" :האם אתה גבאי צדקה?".
איש מן העוברים והשבים לא היה גבאי צדקה .החסיד כמעט נואש .לפתע הבחין בשואב מים
יהודי מתקרב אליו .לא היה לו ספק בדבר מקצועו של האיש ,שכן דליי המים התלויים על המוט
שהעמיס על צווארו ,העידו עליו.
ובכל-זאת החליט ר' משה-אהרון לפנות אליו" .ר' יהודי ,אולי אתה גבאי צדקה?".
האיש עצר את הילוכו" .אם הרב הקדוש מבעלז ישלח לי מעות – אקחן" ,השיב לתדהמת החסיד.
החסיד נאלם דום .מתוך תדהמה מסר את צרור המטבעות לידי שואב המים" .האם אתה עתיד
לפגוש את הרב מבעלז?" ,שאל שואב המים את ר' משה-אהרון .הוא הנהן בחיוב.
"ובכן ,אנא מסור לו בשמי פרישת שלום וברכה!" ,אמר השואב.
בשיבתו שוב עצר החסיד בבעלז ומיהר להיכנס אל הצדיק .במילים נרגשות גולל את כל הקורות
אותו ,כיצד התקשה לאתר את גבאי הצדקה ,עד שפגש את שואב המים.
"האם שואב המים ביקש ממך למסור לי הודעה כלשהי?" ,שאל הצדיק.
"אכן" ,נזכר ר' משה-אהרון בפרט שנשמט מזיכרונו" ,הוא ביקש למסור פרישת שלום לרבי".
חיוך גדול עלה על פניו של רבי אהרון מבעלז" .אכן!" ,קרא בשמחה" ,לאותו שואב מים התכוונתי
שתיתן את הכסף!".
ר' משה-אהרון יצא מהקודש בהדרת כבוד ובהתפעמות ,כיאה למי שחזה בהתרחשות שמימית.
אמנם חידת שואב המים לא באה על פתרונה ,אך הוא ידע אל-נכון שזה נמנֶה עם קדושי עליון,
שברוח קודשם מתעלים מעל מגבלות המקום והזמן.
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נספח ד .2.מסלול הבריחה של ר' אהרן רוקח בתקופת השואה

מסלול הבריחה מבלז עד ההגעה לישראל

מסלול הבריחה מבלז לפרמישלאן
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נספח ד .3.סיפור הבריחה של ר' אהרן רוקח מגטו

בוכניה1

מבחוץ ,מהצד השני של חומת הגטו בבוכניה ,עמדה וחיכתה מכונית צבאית אשר מעליה התנוסס
הדגל המלכותי-ההונגרי .בתוך המכונית ישב בקוצר רוח ובכליון-עיניים אותו קצין-מטה הונגרי,
אשר בידיו היו פקודות "סודיות ביותר" להעביר בהקדם את "הגנרל הרוסי השבוי" מאיזור פולין
הכבושה אל מושב המטה בבודפסט.
אבל מה לעשות? כי בינתיים נמצא אותו "גנראל רוסי" שבוי בין חומות הגטו מבפנים ,והשאלה
הגורלית היא כיצד להוציאו משם ללא רעש וללא כל "השתדלות דיפלומאטית" אצל הגסטפו.
אמנם הדרך היתה קצרה למדי ,כי המכונית הצבאית ההונגרית הגיעה עד לכפר בוצ'קוב ,הגובל
ממש עם גדרות התיל של הגטו בבוכניה ,אלא שדרך מעבר קצרה זו היתה זרועה מוקשים רבים.
שער הגטו היה סגור ,על גדרות התיל שהקיפו את הגטו הופקדו משמרות מזויינים .ובכן השאלה
היתה ,כיצד להתגבר עליהם? ליתר דיוק :כיצד ניתן להתחכם ולהערים עליהם?
שערי הגטו הובטחו למעשה ע"י משמר משולש :של הגרמנים ,הפולנים וכן של "המשטרה
היהודית" .בפנים הגטו אחראים היו עבור השמירה הקפדנית פלוגות "שוטרי הגטו" ("אידישע
אורדונגדינסט") ,שנקראו בקיצור ("או.דה") .זו היתה תחת פקודת "המועצה היהודית"
(ה"יודנראט") שבפיקוח הנאצי .מהצד השני ,הופקדה השמירה בידי המשטרה הפולנית ,אשר גם
עליה השגיחו קצינים נאציים .נוסף על כך היו עוד "פלוגות בטחון" נאציות שטיפלו בשמירה על
הגטו באופן עצמאי ,משמע ,כי לשם ביצוע מעשה הבריחה מתוך הגטו צריך היה להתגבר על
השמירה המשולשת הזאת.
וזה עוד לא היה הכל ,כי מידה של זהירות יתירה נדרשת גם בתוך הגטו פנימה ,שלא לעורר כל
תנועה חשודה בתוך החוג המקורב לאדמו"ר מבלז .סימן מוקדם על הבריחה המתוכננת עלול היה
להכשיל את הפעולה כולה .והנה גם בתוך הגטו עצמו צריך היה להישמר ולהיזהר מפני כמה וכמה
גורמים.
ראשית כל נחוץ היה להקפיד על סודיות מוחלטת ביחס למפקד הנאצי של מחנה העבודה ,מילר.
הלוא הוא התייחס בצורה הוגנת כלפי "הוואונדער-ראבינער" ,מתוך כך שהיה בטוח כי יש בידו
"ערבון" שכזה .ברור ,שהוא היה מעוניין לשמור על "הערבון" שהיווה עבורו מקור הכנסה מתמיד,
ולא לתת "שהערבון" יתחמק מרשותו .לכן ברור היה למפרע ,שמפקד המחנה יכשיל כל ניסיון
לשחרר את הרבי מבלז.
מאידך גם עבור אנשי "היודנראט" בבוכניה ,היה זה לטובתם להחזיק את הרבי מבלז בתוך מחנה
העבודה ולכן הם התנגדו בתוקף לכל התוכניות של הוצאת הרבי .וטעמם עימם :הם פחדו מפני
חמת זעמו של המפקד הנאצי ,אשר במקרה של בריחת הרבי יעשה אותם אחראים לדבר ויתנקם
בהם .חוץ מזה היה גם בזה ענין של שמירה על מצב הרוח הפנימי; שרידי הגטו בבוכניה חשו את
עצמם יותר בטוחים והרגשתם היתה יותר טובה ,בגלל שהצדיק מבלז שרוי בתוכם .מתוך כך מובן
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שגילוי ההכנות האחרונות לבריחת הצדיק עלול היה לעורר התרגשות עצומה בתוך הגטו ועם זאת
להכשיל את התוכנית למפרע.
כאלה היו הקשיים ,ואם אמנם השכילו מארגני הבריחה להתגבר על הכל – היה בזה משום מעשי
ניסים ממש .וזה משתמע בהחלט מתיאוריהם של עדי הראיה.
 יום היציאה נקבע ליום השלישי ,יום שנכפל בו "כי טוב" – מספר ר' דוד שפירא המלווה – ביוםזה הלכתי לעבודתי בביח"ר למוצרי עץ .כל היום עבדתי עבודת פרך כרגיל ,ליד מכונת ניסור
גדולה .שום דבר לא שיניתי מתוכנית עבודתי ביום זה .אותו בוקר הגיע גם הרבי מבלז לבית
חרושת זה ,מתוך איזו אמתלה .בשעות של אחרי הצהריים נכנס אלינו גם הרב מבילגוריי.
בית חרושת זה נחשב כנקודת היציאה הנוחה ביותר ,משום שבניני בית החרושת עמדו על גבול
הגטו ,ליד גדרות העץ ממש ,ואפשר היה בנקל להתחמק דרך כאן .אולם הידיעה על שהותו של
הרבי בבית החרושת הזה התפשטה בגטו "והמשטרה היהודית" הוזעקה אלינו.
אנשי המשטרה באו ודרשו הסברים ,למה הרבי עבר פתאום לבית החרושת של תוצרת עץ .אמרתי
להם ,כי הרבי נוהג לאחרונה לבלות ימים שלמים בסדנאות שונות ,מפחד מפני החיפושים של
מפקחי "הבוי-דינסט" הגרמני הבאים מבחוץ .הסבר זה לא סיפק אותם וראשי המשטרה היהודית
הטילו עלי אחריות אישית לשמור על הרבי" .אם יקרה משהו והרבי יברח ,דמך בראשך" - ,הם
הזהירו אותי .הבטחתי להם כי כל השמועות ביחס לבריחת הרבי מבלז הן שמועות שווא .הלוא
לרבי לא חסר שם דבר בגטו ,אנשי המשטרה נאמנים לו ,וגם מפקד המחנה עוזר לו בכל ,ולמה לו
לברוח מכאן וכי איפה ימצא מקום בטוח יותר? – הנימוקים האלה הרגיעו את אנשי המשטרה
והם עזבו את הרבי .ידעתי שלא אשוב עוד הביתה בערב זה – מציין המלווה – בבוקר השכם
לקחתי אתי לעבודה חבילה קטנה עם חפצים אישיים ונפרדתי מאת משפחתי .לאדמו"ר לא היו כל
חפצים משלו ,משום שבין כך היה ידוע שיחליף את הבגדים שלא יכירו שום איש .כל אותו היום
המשכתי אפוא בעבודתי הרגילה בבית החרושת ודווקא הוכחתי מרץ רב בעבודתי של יום זה.
האדמו"ר עסק כל היום בתורה ובעבודה כדרכו בקודש ,ולא הכירו בהתנהגותו שום שינוי.
משהחשיך היום והמתיחות בבית החרושת מסביב לרבי רפתה ,התחלנו לחפש איזו תחבולה טובה
כיצד לצאת מן הגטו באין רואים.
השער היה סגור ומסוגר .ידענו כי ראשי "היודנראט" פקדו על שומרי השער לעמוד על המשמר
מתוך ערנות מיוחדת ולא לפתוח את השער לשום איש ,כי אם יתברר שהרבי מבלז יצא דרך השער
– אנשי המשמר יהיו אחראים עבור זה באופן אישי .לכן לא היתה כל ברירה ,אלא לוותר על
היציאה דרך השער ולחפש מוצא אחר.
 "מלך פורץ גדר ואין מוחין בידו" – פסק הרבי מבילגוריי וכך הווה .החלטנו לפרוץ פירצה בגדרהגטו ,באחת הפינות הצדדיות ,בחצר של בית החרושת שלנו .חיכינו עד חצות הלילה ,בשעה
שמתחלפים משמרות השוטרים הפולניים הסובבים את חומת הגטו מבחוץ .גם בבית החרושת
היתה זו שעה של חילופי שכבות העובדים .משום שבית החרושת שהיה בפיקוח הגרמני דפק יומם
ולילה ללא הפסק ,הרעש בחצר היה גדול והתנועה נמרצת .אותה שעה התקרבנו אל הגדר .ר' זליג
שחטר ,מנאמני חסידי בלז ,אשר עבר יחד עם הרבי מווישניץ לבוכניה ועבד בתור פועל פשוט בבית
החרושת למוצרי עץ ,התנדב לפרוץ את הפירצה בחומת הגטו והצליח בכך.
 אני התחמקתי החוצה ראשון – סיפר המלווה – הצצתי מסביב ומיד פניתי בחזרה לעזורלאדמו"ר לעבור דרך הפרצה .אחרינו יצא הרב מבילגוריי .בחוץ שרר שקט ודממה .לא נראה
בקרבתנו כל שוטר פולני ,כי על זאת טרח ויגע אחד מבין אנשי המשטרה היהודית ,יחזקאל
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בלומנפרוכט ,שקיבל על עצמו לבלבל באותה שעה את משמרות המשטרה הפולנית ולכוון את
צעדיהם בכיוון הפוך .נשמנו לרווחה – היינו מחוץ לתחומי הגטו.
להשלמת התמונה על מעשה הבריחה נחוץ לשמוע מה שמוסיף מצדו מר אליעזר לנדוי ,אשר חלקו
היה ניכר גם בפעולה זו:
 אני נשארתי בבוכניה זמן מסוים לאחר יציאת הרבי .אמנם אנשי ביתי ובני משפחתי הפצירו ביכל הזמן ,שאצטרף לשיירת הרבי ושאברח יחד אתו .אחרת ,הם טענו ,אני מעמיד את עצמי בסכנה
גדולה .אולם דווקא סכנה זו שריחפה מעל הגטו כתוצאה מבריחת הרבי מבלז ,היא שלא נתנה לי
לברוח ,הבטחתי "בהן צדק" לראש "היודנראט" רוזין ,שאני אשאר במקום ואשתדל במיטב
המאמצים והאמצעים להרגיע את אנשי הגסטאפו .רק לאחר שראש "היודען-ראט" קיבל ממני
הבטחה זו הירפו אנשי "המשטרה היהודית" משמירתם על הרבי והודות לכך אפשר היה לארגן
את הבריחה החשאית.
באותו לילה של בריחת הרבי עמדתי על משמר מחוץ לגטו .זה לא הסב בשבילי כל קושי ,בהסתמך
על הניירות שלי בתור "אזרח חוץ" הייתי רשאי להסתובב באופן חופשי .ויש לדעת כי היו עוד
מספר משפחות יהודיות שהצליחו כמוני לקבל תמורת סכומי שוחד גדולים ניירות מזויפים בתור
"אזרחי חוץ" .משפחות אלו כמו כן התגוררו מחוץ לחומת הגטו .ברם ,כולנו בחרנו בכל זאת לגור
בשכנות קרובה אל הגטו.
משהצליח הרבי ושני מלוויו לעזוב את הגטו בחשאי נתגלה מיד קושי בלתי צפוי כלל .הקצין
ההונגרי שחיכה במכוניתו הסביר לנו ,שהדרך לא בטוחה ,פלוגות חיפוש של הגסטאפו ממלאות
את כל הכבישים ויש לדחות את הנסיעה למחרת היום.
הקצין ההונגרי הדגיש ,שהוא בעצמו הסתובב כל הערב במכוניתו כדי להכיר את תנאי הסביבה.
משנוכח במצב החמור בשל תנועה מוגברת מטעם המשמרות אינו מוכן לסכן את הפעולה .כמובן,
שנימוקים אלה שכנעו אותנו ולכן ניצלנו את המקלט הזמני שהוכן עבור הצדיק מבלז בביתו של
אחד "הנתינים הזרים" ,מר יהושע הופנונג .הרבי עם שני מלוויו אוכסנו בבית זה ,אשר חשבנו כי
בטוח הוא מפני כל הפתעה.
אבל בבוקר נבהלתי מפני סכנה חדשה ,החמורה פי כמה .נוכחתי בעצמי שהקצין ההונגרי לא
הגזים בסיפוריו על משמרות הגסטאפו הנעים בדרכים .בבוקר השכם הופיעו לפתע מכוניות רבות
של הגסטאפו בשערי בוכניה .נדהמתי לראות ,שאנשי הגסטאפו נחפזו הנה לבצע איזו "פעולה
מיוחדת" .ניגשתי לאחד מקציני הגסטאפו שהיה מוכר לי ונרעדתי לשמע ההסבר ,שהם הגיעו
הפעם לערוך בדיקה קפדנית אצל כל "אזרחי החוץ" היהודיים ,הנהנים מן הזכות לגור מחוץ
לתחומי הגטו.
לבי התכווץ בקרבי .מה יהיה עתה גורלו של הצדיק מבלז? מה יקרה ,באם יגיעו לחיפוש לביתו של
הופנונג ויגלו שם את הרבי יחד עם הרב מבילגוריי? במה יסביר הרבי את בריחתו מתוך הגטו?
ידעתי כי יש לעשות איזה מאמץ נואש להציל את המצב .טלפנתי למפקד המחנה הנאצי ,מילר
ובלבלתי את ראשו .סיפרתי לו שהגיעה פלוגה מיוחדת מטעם הגסטאפו ,ואין ספק שכוונתם היא
לחסל כליל את מחנה העבודה – לכן הצעתי לו שיזמין תיכף ומיד את "האורחים הנעלים" לביתו
ושיערוך לכבודם "משתה גדול" ואני כבר אדאג לספק את כל הצרכים למשתה כזה .הסברתי
למפקד הנאצי כי עליו להוכיח בכל אמצעי השכנוע את נחיצותו של מחנה העבודה למען המאמץ
המלחמתי הגרמני ,ורמזתי לו כי כל זה גם לטובתו הוא.
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ואמנם תחבולה זו הצליחה – ודאי בזכותו של הצדיק מבלז .ראשי הגסטאפו הפסיקו את
הכנותיהם לערוך את החיפושים ,מאחר שהתרשמו והופתעו בגלל ההזמנה הידידותית מצדו של
המפקד במחנה.
אותה שעה עצמה כאשר הקצינים הנאצים התענגו בחברתו של מפקד המחנה ,נשלמו ההכנות
לבריחת הרבי בתוך מכוניתו של הקצין ההונגרי .בשעות הערב חזרו אנשי הגסטאפו לערוך את
החיפושים בבתיהם של "הנתינים הזרים" והם נכנסו ובאו לביתו של הופנונג – אבל את הרבי לא
מצאו ,כי הוא כבר היה בדרכו בכיוון לבודפסט.
זה היה הנס של הרגע האחרון – כי המרצחים הנאצים הגיעו לבית הזה בדיוק חצי שעה לאחר
שהצדיק מבלז יחד עם מלוויו נמלטו משם ,אלא שהמוקשים טרם סולקו כולם.
הדרך מבוכניה לבודפסט היתה ארוכה מדי ומן ההכרח היה לדאוג שהסוד על בריחת הרבי מבלז
לא יידע במהרה למפקד המחנה ,שערך בעצמו את המשתה הגדול.
 למחרת היום לאחר שהרבי מבלז עזב את בוכניה – הוסיף והסביר מר לנדוי – חרדנו מאד,שבאם יתגלה הסוד לאנשי הגסטאפו הם עלולים לרדוף אחרי המכונית המסתורית ולגלותה בטרם
תעבור את הגבול ,לכן החליטו מקורביו הנאמנים של הצדיק מבלז ,שנשארו בתוך הגטו לסדר
פעולה מחוכמת של הסוואה – וגם פעולה זו הצליחה בהחלט.
באותו החדר של משפחת שפירא ,אשר בו התגורר הרבי מבלז ,התלבש אחד מצעירי החסידים
במלבושי הרבי ,שנשארו במקום .הוא התעטף בטליתו של הצדיק ותפס את מקומו בפינת החדר,
כשהוא מתעמק בתפילתו ואינו מפנה את פניו לעבר הקהל .חסיד זה ,שהיה מבאי ביתו של הרבי,
אף השכיל לחקות את קולו וסגנון דיבורו של הצדיק ואנשים שסובבו אותו העמידו פנים כאילו
הצדיק נמצא כל הזמן בחדר.
כמה מאנשי הגטו וכן שליחים מיוחדים מטעם "המשטרה היהודית" נכנסו ובאו לבית ,לראות אם
הרבי נמצא בתוכו ,כי בגטו נפוצו בינתיים שמועות משמועות שונות על היעלמותו הפתאומית של
הרבי מבלז .משנכנסו האנשים לדירה והציצו לחדרו של הרבי ,היושב עטוף ,בטליתו ומתפלל
תפילה ארוכה כמנהגו בכל יום ויום – התפזרו האנשים מיד ונחפזו להכחיש את "השמועות
הכוזבות" על בריחת הרבי .הודות לכך נשמר הסוד יומיים לאחר מעשה הבריחה.
בסופו של דבר נתגלה הסוד .מפקד המחנה ,מילר ,זעם וזעף כולו אבל גם הפעם הוכנה התרופה
לפני המכה...
"הצלחתי במקרה לרכוש יהלום יקר המציאות בגודל של שלושה קראטים וזה מתאים כמתנה
ליום הולדת עבור הגברת שלך ,אדוני הקצין" – נכנס מר לנדוי אל המפקד הנאצי והזדרז לשים
לפניו את האבן היקרה.
"הסבר לי מקודם לאן נעלם אותו "הוואונדער-ראבינער" שלך?" – צווח המפקד הנאצי ובינתיים
שם את עיניו על האבן היקרה שהוגשה לו במתנה.
"כלום אני יכול להיות אחראי בעד "הוואונדער ראבינער?" הלוא משום כך הוא הוכתר בתור איש
הפלאים ,משום שמתרחשים אתו ניסים ונפלאות! והלוא אף אותי השאיר פה ,ומה עלי לעשות? –
כך הצטדק האיש.
לאט לאט נרגע המפקד הנאצי לאחר שקיבל עוד תוספת במזומנים הוא השלים עם בריחת הצדיק
מבלז ואף שחרר את שני צעירי החסידים מנאמני בית בלז ,שהיסוו את בריחת הצדיק .ומן הדין
להזכיר את שמותיהם כי הם סיכנו את חייהם למען הצלת האדמו"ר מבלז .שני אלה היו ר' ראובן
וואולקן שהתלבש בבגדי הרבי והתבודד בפינתו ,ור' חיים שלמה פרידמן ,שמילא את תפקידו בתור
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הגבאי של הרבי ושמר בהצלחה על הסוד שלא יתגלה לפני זמנו .שניהם נעצרו אחרי כן על ידי
המפקד הנאצי וזכותו של הרבי מבלז עמדה להם להשתחרר ולהינצל בשלום מצפרני המרצחים
הנאצים.
גדולה זכותם של החסידים שמסרו את נפשם להצלת הצדיק – אלא שתוך מסע ההצלה של הרבי
מבלז מבוכניה ועד בודפסט עדיין זקוקים היו לשרשרת בלתי נפסקת של נסים ונפלאות.
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נספח ד .4.סיפורים על ר' אהרן רוקח מחייו במדינת ישראל
מקורות :א .י' קלפהולץ ,אדמו"רי בעלזא ,ד' ,בני ברק ,תשמ"ט ,להלן :קלפהולץ (אדמו"רי,
תשל"ב-תשמ"ט).
ב .ז' פרלוב ,בקדושתו של אהרן ,ירושלים ,תשס"ז-תשס"ח ,להלן :פרלוב (בקדושתו,
תשס"ז-תשס"ח).

ידיעה פלאית
 .1באחד הימים הלך מרן למקוה ברחוב מאה שערים בתל אביב .לפני כן ביקשו מר' משה
גולדשטיין ,בעל המקוה ,לרוקן את המקוה ולמלא אותה במים זכים ולחמם אותה בשביל
מרן .כשעמד מרן להיכנס למים קרא לר' משה שמחה ושאלו מי טבל במקוה זו נבהל ר'
משה שמחה וסיפר שיהודי אחד מארצות הברית ביקש ממנו שיתן לו לטבול לפי שהוא
צריך לנסוע מיד ושעתו דחוקה .מרן היסס קצת ולבסוף שאלו אם היה זה איש שומר
מצוות .כשענה לו בחיוב ירד וטבל( .קלפהולץ ,עמ' קג).
 .2ר' אפריך טרויבע ,שהיה משמש אצל מרן ,נסע פעם לחברון למערת המכפלה .כשחזר
משם לא נתן לו מרן שלום ולא נתן לו שישמשו .לא ידע ר' אפרים מה הסיבה .אחר כך
שאלו מרן אם היה במקוה .הלך וטבל במקוה .כשחזר קיבל אותו מרן ומיד נכנס לתפקידו
לשמש את מרן( .קלפהולץ ,עמ' קד).
 .3כשהגיע מרן ארצה באה לפניו אשה בעלת חנות ירקות בשוק בת"א עם פתקא ,שבה
ביקשה כי יאציל ברכתו לבתה הבוגרת שמזמן הגיעה לפרקה ועכשיו מדברים בה נכבדות
עם איש אחד שהגיע מפולין ואשתו נשארה שם במחנה ריכוז והבעל חושב אותה כמתה,
כי ודאי נספתה עם יתר היהודים .אמר לה מרן" :ה' יעזור לה בשידוך יותר טוב" .אמרה
למרן ,שבתה כבר אינה צעירה וזה נראה שידוך טוב עבורה .אמר לה מרן שוב" :ה' יעזור
לה בשידוך יותר טוב" .כשחזרה האשה אל ביתה וסיפרה את אשר אמר לה מרן אמרו לה
כי כנראה לא הסבירה לרבי את המצב ויעצו לה שתלך עוד פעם אל הרבי אולי ישנה דעתו.
באה האשה שנית אל מרן והגישה לו פתקא .אמר לה מרן" :אמרתי לך כבר שה' יעזור לה
בשידוך יותר טוב" .התחילה האשה לבכות והסבירה למרן את מצבה של בתה .אמר לה
מרן" :מה אעשה ,האיך אני יכול להסכים לשידוך עם אדם שיש לו אשה? ומה יהיה
כשיתברר שאשתו חיה? לכי הביתה ,ואני אומר לך שבקרוב יזדמן לה שידוך יותר טוב".
אחרי שבועות קיבל האיש מכתב מאשתו ,בו היא מודיעה שהיא נמצאת בדרך ובקרוב
תגיע ארצה .לא ארכו הימים וגם הבטחתו של הרבי נתקימה .לבתה של האשה הוצע
שידוך אחר ומן השמים אמרו לדבק טוב והבת נישאה וחיה חיי אושר ושלוה.
סיפר לי הרב יהודה סגל מרחוב סלנט בתל אביב ,שהאשה הנ"ל באה אל אמו ושאלה
אותה" :מה זה היה שהרבי ,שדרכו תמיד לטשטש את הפלאים אמר הפעם בגלוי דברים
שחזה ברוח הקודש? אמרה לה אמו :לפי ששמע אותך בוכה נתמלא לבו רחמים ואמר
בגלוי את אשר חזה ברוח הקודש( .קלפהולץ ,עמ' קלח).
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 .4שמע פעם רבי יהושע העשיל ,איש אחד שמזלזל בצדיקי הדור ,ואומר שאין בדורנו
צדיקים כמו שהיו לפנים ,השתיקו ואמר" :בדידי הוה עובדא .כשנסעתי בפעם הראשונה
מארה"ב לארץ ישראל ,נתן לי יהודי אחד פתקא וביקש ממני למסור אותה להרבי
מבעלזא על מנת שיתפלל לחולה מסוכן שהיה בביתו .כשהגיע הרבי ומסרתי לו את פתקא
החשה ולא אמר לי כלום .פניתי אליו שנית ,לפי שרציתי להשיב תשובה לבעל הפתקא
ושוב שתק ולא אמר דבר .אחרי שחזרתי לארה"ב נודע לי ,שבאותו זמן שנתתי לו את
הפתקא כבר לא היה החולה בחיים( .קלפהולץ עמ' קע).
 .5פעם קראתי פתקא לפני מרן שהגישה אשה אחת שבאה לפניו .פתאום התחיל מרן צועק
עליה על התנהגותה ואמר לה" :אבותיך היו חסידים אדוקים" .האשה פרצה בבכי
והבטיחה להיטיב דרכיה .לאחר מכן כשהלכה אמר מרן" :בפתקא הכרתי מי היא ,אביה
היה חסיד גדול"( .קלפהולץ ,עמ' רכ).
 .6בזמן שהתגורר מרן בבית ר' ישראל מנדל ברחוב קלישר בתל אביב ,בא אליו איש אחד עם
אשתו .האיש הגיש למרן פתקא ,ולא נזכר כה שום דבר מיוחד ,כי אם רשומים היו שמו,
שם אשתו ובתו וכן שמה של בת שכבר הלכה לעולמה .כשהתחיל הגבאי לקרוא לפני מרן
את הפתקא אמר לו מרן לשים את הפתקא בצד .לאחר זמן מה אמר לגבאי לקרוא את
הפתקא שנית ושוב ציווה להניחה בצד .כך חזר ונשנה הדבר כמה פעמים אחר כך החל
מרן גוער בהם ואמר" :כלום אינכם מתביישים לבוא אלי ,הייתם כבר אצלי .הם חושבים
שכשאני יושב כאן ואיני יוצא החוצה ,אינני יודע מה מתרחש בחוץ .מי שמוסר את ילדיו
שילמדו ויתחנכו בבתי ספר חפשיים הרי זה לא כאילו מלמדם תפלות ,אלא מלמדם
תפלות ממש .צץ מנהג חדש :מחפשים חתנים רופאים ועורכי דין; אם יהודי שמחלל שבת
נוגע ביין דינו כיין נסך ואסור לקדש עליו" .וסיים" :אני מבטיח לכם שכאשר תוציאו את
הבת מבית הספר החופשי ותמסרו אותה לבית ספר דתי ותנהג כמו בת ישראל כשרה,
יהיה לכם ממנה נחת" .אחר כך אמר לגבאי לקרוא לפניו את הפתקא ובירכם .כאשר עזבו
את בית מרן הלך אחריהם ר' איסר יקטר ,שהיה נוכח אז בחדר מרן וביקשם לספר לו מי
הם ועל מה ולמה נזף בהם מרן .סיפר לו האיש שהוא נכדם של צדיקי טשרנוביל.
כשהתגורר מרן בברלין לפני עשרים שנה ,בא אליו והגיש לו פתקא .זו היתה הפעם
היחידה שהיה אצלו .בשנת תרצ"ד הגיעו ארצה .היו להם שתי בנות ובחרו לבת הבכירה
שהגיע לפרקה רופא ,אבל הבת נפטרה לפני נישואיה .הבת השניה לומדת בבית ספר
חופשי ועכשיו באו לרבי לקבל ברכתו .והוסיף שמהיום והלאה ישתדלו לקיים דברי הרבי
במלואם( .קלפהולץ ,עמ' רכה).
 .7כאשר בא מרן לראשונה לירושלים הוגשו לו לאחר סעודה של חלב לפתן פירות בצלחת.
נטל מרן את הכף בידו הקדושה ,ומיד החזירה למקומה ולא רצה לטעום .כאשר שאלוהו
לסיבת הדבר ,הפנה אותי לבעל הבית ר' מנדל פרנקל לשאול אותו אם הצלחת אינה של
בשר .ואמנם נזכר ר' מנדל כי לפנים שנים רבות השתמשו פעם אחת בצלחת זו למאכלי
בשר ,אך מן השמים סייעו ביד מרן להרגיש בכך( .קלפהולץ ,עמ' רפח).
 .8כאשר מרן היה עובר דרך רמלה כשנסע לירושלים ,היה ר' הירש לייב ברנשטיין רגיל
להכין לביבות מגבינה שאשתו עשתה על טהרת הקודש .הוא קנה סיר חדש ,טבל אותו,
אף שנעשה בבית חרושת יהודי; החלבן נטל ידיו לפני חליבת הפרות ור' הירש לייב עשה
בעצמו את החמאה וגם את הגבינה ,וכל פעם שמרן עבר ברמלה ,שהה שם עד שכל
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האנשים שהתאספו קיבלו ממנו שלום .כשהגיש ר' הירש לייב למרן את הלביבות טעם
מרן ואחר כך חילק שיריים .קרה פעם שמרן לא טעם מהלביבות כלל .חקר ר' הירש לייב
את אשתו והתברר שכאשר הכינה את הלביבות לא היתה בימי טהרתה( .קלפהולץ ,עמ' רפח-
רפט).
 .9בשנת תש"ח ,אחרי מלחמת השחרור ,היתה תקופת שגשוג כלכלי בארץ .הסוחרים
שהביאו סחורות מחו"ל צברו הון גדול ועשו עושר רב ,כי לאחר זמן קצר נאסר היבוא של
סחורות חוץ והכל התייקר .באותם הימים בא ר' אברהם פרסטר למרן ובין היתר סיפר לו
שרוצה להביא סחורות מחו"ל לניהול העסק .אמר לו מרן" :היום אין זה הזמן לקנות
סחורות" .לאחר זמן קצר פרצה דליקה וחנותו של ר' אברהם ,על כל אשר היה בתוכה
עלתה באש( .קלפהולץ ,עמ' רצ).
 .10יום אחד ,כאשר קראתי את הפתקאות לפני מרן היתה פתקא מזקן אחד שרשם בה הרבה
ילדים ונכדים ,וביניהם היה ילד אחד בשם חנה (צ.ל .חנא – ע.נ ).ואני חשבתי שזוהי ילדה
בשם חנה .כשהתחלתי לקרוא את הפתקא הזאת ,נמנם רבנו כדרכו בעת קריאת
הפתקאות ,וכשהגעתי לשם הזה התעורר ולא נתן לי להמשיך ואמר" :נו" ,לא הבנתי
כוונתו והוא רמז לי לקרוא שנית .פתחתי שוב בקריאת הפתקא וכשהגעתי לשם הזה
ואמרתי "בתם חנה" חזר ורמז לי להמשיך ,עד שאותו זקן בעל הפתקא ,שעמד מן הצד
נבהל ומשתומם העיר שהשם איננו של בת אלא של בן ,ומרן ברוח קדשו הבחין בכך.
(קלפהולץ ,עמ' שג).
 .11באחד הימים הגיע אל ר' דוד בלום איש אחד מארה"ב ואמר לו שידידו מר שרייבר ,חתנו
של ר' ישראל אייז מציריך ,מבקש ממנו להזכיר בפני מרן את אשתו ,שהיא חולה
מסוכנת .במוצאי יוה"כ אחרי הסעודה ניגש רב דוד אל מרן והזכיר את החולה חנה בת
רויזע .לא ענה לו מרן .אחרי כמה רגעים שאלו מרן את מי הוא רוצה להזכיר .אמר לו ר'
דוד את החולה חנה בת רויזע .לא ענה מרן כלום .כך חזר הדבר שלוש פעמים ומרן לא
הגיב כלל .נבהל ר' דוד מאד והבין שמשהו כאן לא כשורה ,קם ונסע לאשה אחת ,ידידתה
של החולנית ,ושאל על שמה של החולה .אמרה ששמה חנה בת יוטא .חזר תיכף למרן
ואמר שטעה בשם ורק עכשיו נודע לו ששמה חנה בת יוטא .אמר מרן" :יש לה כבר רפואה
שלמה"( .קלפהולץ ,עמ' שד).
 .12אחרי נישואיו של ר' שלום זילבר עברו חמש שנים ולא נפקד בזרע של קיימא .מסר פתקא
למרן בבקשה שיפקד בבנים .בירכו מרן שתהיה לאשתו רפואה בקיבה .אמר ר' שלום
שהוא לא הזכיר בפתקא רפואה לאשתו כי אם ביקש שיפקדו בבנים .אמר מרן :לכך
התכוונתי בברכתי .לימים נודע לו מפי הרופא שטיפל באשתו שעל ידי כך שסבלה ממחלת
קיבה לא נפקדה( .קלפהולץ ,עמ' שלה).
 .13ר' יעקב אליעזר וייס מירושלים נתן בשנת תש"ד פתקא למרן ורשם בה את הוריו וכל
משפחתו .ציוה מרן לשים את הפתקא בארון .אחר כך נודע לר' יעקב אליעזר שאותו זמן
לא היו כבר הוריו בחיים .הובילו אותם לאושביץ ושם נהרגו על קידוש השם ,הי"ד.
(קלפהולץ ,עמ' שמ).

 .14ר' חיים שלמה פרידמן מספר :איש אחד הבריח את הגבול מרוסיה עם בני משפחתו.
איתרע מזלו של אחד מבניו ,הוא נתפס ונענש בעונש מאסר עשר שנים .כאשר בא האיש
ארצה נכנס למרן בפתקא וסיפר שבנו נענש בעונש כל כך גדול .אמר מרן :וכי לא מספיק
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שלושה חודשים? אחרי זמן קצר הגיע בנו לארץ ישראל וסיפר לאביו שפעם נכנס אליו
ראש המשטרה וצעק עליו שמיד יעזוב את בית הסוהר .שאלו אביו באיזה יום זה היה,
והתברר שזה היה באותו יום שאביו היה אצל מרן ,ואז מלאו שלושה חודשים מיום
שהוכנס לבית הסוהר( .קלפהולץ ,עמ' שלד).
 .15ר' משה אהרן בוקשפן ,בעל חנות דגים ברחוב יואל  20בירושלים ,שכנו דתי ,סיפר שאינו
מגלח בתער .הלך השכן עם חברו ,גם הוא ספר אבל אינו נזהר מלגלח בתער ,לקבל שלום
ממרן .כשהגיעו אל מרן הושיט מרן לראשון ידו לשלום ולשני – דרך מגבת .למחרת אמר
השכן לר' משה אהרן" :אינכם יודעים כלל איזה צדיק יש לכם .הרבי לא הסתכל בכלל על
האנשים ,הוא ישב בראש מורכן ובעיניים עצומות .לכולם וגם לי הושיט ידו לשלום
ולחברי ,שמגלח בתער ,נתן ידו דרך מגבת .הוא הרגיש ברוח קדשו שחברי הוא מעוברי
עבירה" .כשהתכוננתי לסידור ספר זה הלכתי אל הספר ,שכנו של ר' משה אהרן ,ושאלתי
אותו אם הוא זוכר מקרה זה .סיפר לי בדיוק כפי שסיפר ר' משה אהרן .ביקשתי ממנו
שילך אתי אל חברו ,אמר לי שחברו עזב את מקצועו ועכשיו הוא בעל קיוסק בשכונתו.
הלכתי אליו .אמר לי שהוא חזר בתשובה והוא עכשיו שומר מצוות .הוא גם סיפר לי מופת
ממרן .ילדתו עד למעלה מגיל שנתיים לא התפתחה – לא יכלה ללכת ולא ידעה לדבר.
נכנס למרן עם פתקא ומרן נתן לו ברכתו .לאחר מכן התחילה לדבר וללכת וב"ה יש לו
נחת ממנה( .קלפהולץ ,עמ' רפג).
 .16לר' יו"ט קליין היה בן-דוד בשם ר' אברהם כהן .פעם נסע ר' יו"ט למרן לתל-אביב .ביקשו
ר' אברהם שיזכיר אותו לפני מרן ,שהוא חלש ומרגיש את עצמו לא טוב .כשהזכיר אותו
ר' יו"ט לפני מרן אמר" :נו ,הוא כבר איש זקן!" ר' אברהם זה לא ביקר אף פעם אצל
מרן .כששמע ר' יו"ט את דברי מרן ,נבהל מאד ומשך כל השבת דאג לשלום בן-דודו.
באותו שבוע נפטר ר' אברהם באופן פתאומי( .קלפהולץ ,עמ' רפה).
 .17בל"ג בעומר שנת תשי"ג ,אחרי הסעודה ,התחיל מרן לדבר על יהודי ירושלמי שלמדו
קבלה .מתוכן השיחה ראו הכל שיש לו כוונה נסתרת בזה .הוא מנה כמה אנשים עד
שהגיע אל הרב רבי מאיר שווארץ רב דפודהייץ 1,ואמר" :עליו אומרים שכן ידע ללמוד
קבלה" והוסיף" :איך האב איהם נאך פארכאפט" (אותו עוד הכרתי) .מרן דיבר על
אודותיו כמו על איש שאיננו כבר בעולם והיה זה לפלא .למחרת בלילה נפטר ר' מאיר.
(קלפהולץ ,עמ' רפה).

 .18בשנת תש"י התגורר מרן במושבה הגרמנית בירושלים .בליל שבת הזכיר ר' שמואל
רבינוביץ את אחיו החולה ,שעבר ניתוח .שאל מרן את העומדים לידו ,על ר שמואל" :מי
היהודי הזה?" אמר ר' נחום ,שעמד שם" :זהו אבי ורוצה להזכיר את אחיו החולה" .לא
ענה לו מרן ,כי אם שאל שנית" :מי היהודי הזה?" אמרו לו ,שזהו אביו של ר' נחום .שאל
מרן" :איך קוראים לו?" אמר ר' נחום" :אבא רוצה להזכיר את אחיו" .שאל מרן שוב:
"מי היהודי הזה?" ואמר לו ר' נחום שוב שהדוד חולה ורוצה להזכירו .נאנח מרן והפליט
"אוי" ונכנס לחדרו .ביום שני בערב חלה לפתע ר' שמואל .נכנס ר' נחום להזכיר את אביו,
ענה מרן" :ה' ישלח ישועה לכלל ישראל" .ביום ששי הורע מצבו של ר' שמואל והיה לאחר
 1ר' מאיר שוורץ מפודהייץ ( ,)1953 – 1859רב ואדמו"ר בפודהייץ ,עסק בקבלה ונודע כבעל מופת .עלה לארץ
ב 1927-והתגורר בירושלים העתיקה) .ראו עליו וונדר (מאורי ,תשל"ח-תשס"א) ,ה' ,עמ' .120 – 119פודהייץ –
שמה בפי היהודים של העיירה פודהייצה ( ,)Podhajceבגליציה המזרחית.
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יאוש .נכנסה אשתו למרן ובכתה לפניו ואמרה שהוא רק בן ארבעים ושמונה .אמר מרן:
"למה לא אמרתם לי מקודם ,הוא נראה בעיני כבן שבעים" ,ואמר לה שלא לבכות:
"מספיק ,מספיק" .אותו יום שבק ר' שמואל חיים לכל חי( .קלפהולץ ,עמ' רצא).
 .19חברו של ר' סולומון מרחובות מ.ד ,.מורה בבית ספר ,עברו עליו שבע שנים אחרי נישואיו
ואשתו טרם נפקדה .יעץ לו ר' משה לנסוע אתו למרן .נכנסו למרן עם פתקא ,שאלו מרן
למקום מגוריו ,וכן מה אומרים הרופאים? אמר ,שהם אומרים שהיא צריכה להקדים את
הטבילה ביום אחד .אמר מרן" :זה צריך לשאול אצל רב .תיכנסו לרב ברחובות שהוא
מרא דאתרא" .נכנסו להרב בר-שאול 2וסיפרו לו את העניין ושהרבי שלחם אליו .לא הבין
הרב למה שלח אותם מרן אליו ,ואמר שאינו יודע מה להגיד להם .אמרו לו" :אנחנו
חסידים ומאמינים שאם הרבי שלח אליך צריכה הישועה לבוא מכאן .אנחנו משאירים לך
את הכתובת ,ואם יוודע לך משהו תודיע לנו" .כשאך יצאו מבית הרב וחיכו על יד התחנה,
הגיע הרב ואמר להם שנזכר במשהו בעניין זה ,והוא :כי ברחובות יש גניקולוג ,ד"ר טאוב,
והוא מנהל בבית-היולדות בכפר-סבא ,ייתכן שהוא יודע איזו תרופה .הלכו לד"ר טאוב
עם מכתב מהרב בר-שאול וסיפרו לו שהרבי מבעלזא שלחם אל הרב והרב שלחם אליו.
עמד הרופא נבהל ומשתומם ואמר שזו רוח הקודש בגלוי מהרבי מבעלזא" :יש לי תיק
סמוי ואף אחד לא יודע שאני מצאתי תרופה לזה .דיברתי על כך עם החזון-איש בלבד.
תגידו לאשה שתיכנס אלי ובע"ה הכל על מקומו יבוא בשלום" .ואמנם ב"ה נולדו לאשה
כמה בנים( .קלפהולץ ,עמ' רצג).
 .20ר' אברהם מהודר היה איש חלש ובכל פעם שניגש למרן לשתות "לחיים" ,נתן לו מרן קצת
יין .פעם ,כשגר מרן בבית-וגן ,ניגש אליו ר' אברהם בליל-שבת לשתות "לחיים" .נתן לו
מרן כוס מלאה יין .זה היה לפלא .ר' אברהם ישן בבית אחד על הרצפה .בלילה היו חילופי
יריות וכל האנשים פחדו מאד ,אבל ר' אברהם שהיה איש חולה ישן שינה עמוקה במשך
כל הלילה ולא שמע כלום( .קלפהולץ ,עמ' רצד).
 .21כדבר הזה קרה גם אצל ר' אברהם לייב .פעם בא ספרדי אחד ובסוף הפתקא שהגיש למרן
רשם נכדה בשם צפורה בת דבורה .ר' אברהם לייב קרא את הפתקא וכשהגיע אל השם
הזה הפסיקו מרן ואמר" :נו ,נו" .לא הבין כוונת מרן ,רמז לו מרן שיקרא שנית .קרא עוד
פעם וכשהגיע לשם הזה הפסיקו מרן שוב ולא נתן לו להמשיך ורמז לו שיתחיל מחדש.
בפעם השלישית כשראה שבהגיעו אל השם הזה מפסיקו מרן ,הבין שיש כאן טעות ,שלא
רשמו את השם האמיתי ויכול להיות שבמקום צפורה בת דבורה צריך להיות :דבורה בת
צפורה .כשחזר והגיע לשם זה קרא :דבורה בת צפורה ,ומרן לא הפסיקו עוד ,והספרדי
אמר" :אה ,היתה טעות" וביקש סליחה ממרן ואמר שזאת לא נכדתו כי אם כלת נכדו.
אחר-כך שמע ר' אברהם לייב את הספרדי אומר" :ב"ה שזכיתי להכיר צדיק שיש לו רוח-
הקודש בגלוי"( .קלפהולץ ,עמ' שג).
 .22איש אחד ברחובות הרגיש כאבים בחזה והרופאים איבחנו בו מחלה קשה ודעתם היתה
שיש לנתחו .נסע למרן לשאול בעצתו .כשקרא מרן את הפתקא אמר" :לא נכון מה
שה רופאים אומרים ,זה רק הצטננות" .קרא עוד פעם את הפתקא וחזר על דבריו ואמר

 2הרב אלימלך בר שאול ( )1965 – 1913רב ראשי ואב"ד רחובות בשנים  ,1956 – 1951מחבר ספרי אמונה .ראו
עליו' ,אור אלימלך' ,רחובות ,תשע"ה (חוברת שראתה אור במלאת יובל לפטירתו) ,להלן :אור (תשע"ה).
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שזוהי הצטננות בלבד .כך חזר הדבר שלוש פעמים .נסע האיש לביתו והחלים.

(קלפהולץ,

עמ' שיד).

 .23ושוב מעשה באיש רחובות שהרגיש כאבים בחזה והרופאים איבחנו בו מחלת סרטן .נסע
למרן וסיפר לו שיש לו כאבים גדולים בחזה .אמר לו מרן" :אל תפחד ,לא יהיו לך כאבים,
אתה תכה עוד הרבה על החזה ב'על חטא'" .פעם נזדמן הצדיק ר' יוסף מאיר מספינקא
לרחובות .פגשו האיש הזה והיכה על חזהו ואמר" :נו ,אני יכול כבר להכות 'על חטא'?"
לא הבין דבריו .סיפר לו את אשר עבר עליו ואת דברי הרבי מבעלזא( .קלפהולץ ,עמ' שיד).
 .24איש אחד בא מאנגליה אל האדמו"ר מגור בירושלים .נתן בידו חסיד בעלזא פתקא על
מנת למסרה למרן .כשהגיע האיש למרן נתן לו את הפתקא שלו ואחר-כך את הפתקא של
אותו החסיד מבעלזא .נטל מרן את הפתקא השניה והניח אותה בצד ולא קראה .לפני
שחזר האיש לביתו הלך להיפרד ממרן .וכתב עוד פעם פתקא עבורו ועבור ידידו .כשקראו
לפני מרן את הפתקאות ציוה שוב לסלק את הפתקא מהשולחן .ויהיה הדבר לפלא.
כשהגיעו לביתו נודע לו שאותו חסיד שבק חיים לכל חי .ר' דוד בלום שמע מעשה פלא זה
מפי האיש הנ"ל( .קלפהולץ ,עמ' שמ).
 .25ר' אליעזר פרידמן מבני ברק ,היה בעל בית חרושת לעגלות ילדים בתל אביב .בעת
המלחמה ,כשהיה פיקוח על כל המצרכים והיו מחירים קבועים מטעם הממשלה ,ואי
אפשר היה להשיג חומר לתעשייה ,מוכרח היה לקנות בשוק שחור .מחיר ממשלתי של
עגלה ,היה עשרים וחמש לירות ,ואילו הוא מכר בארבעים ושמונה לירות .פעם נכנס אליו
קונה ,ביקש עגלה ,נתן לו דמי קדימה ואמר שיבוא בעוד כמה ימים לקחת את העגלה ואז
ישלם את העודף .הוא ביקש קבלה שירשום בה את הסכום שקיבל וכמה צריך להוסיף.
אחרי כמה שעות בא אליו סוחר ואמר כי אותו אדם שקנה את העגלה ,הוא מפקח ,והוא
עצמו אמר לו שירשום תלונה נגדו וגם הראה לו את הדו"ח שהכין .מיד הלך ר' אליעזר אל
מרן וסיפר לו את העניין .התחיל מרן לצעוק" :מה עשית? עברת על הפקעת שערים
בהעלאה מופרזת!" אחר כך אמר לו" :אל תעשה שוב כדבר הזה ,לך לביתך ,אל תחשוש,
לא יהיה מזה שום דבר" .למחרת הגיע המפקח ואמר" :שמע ,כתבתי כבר תלונה נגדך,
אבל שקלתי בדעתי אם לעשות לך את הדבר הזה ,וגמרתי בדעתי לא למסור את הדו"ח.
אני מעריך אותך ,אבל שוב אל תעשה כדבר הזה"( .קלפהולץ ,עמ' שמו).
 .26פעם אחת הזכירו בפני מרן הרה"ק המהר"א מבעלזא זי"ע ,חולה אנוש ,המוטל על מיטת
חוליו ,ונתון בסכנת חיים .נענה מרן ז"ל" :ער וועט זיין געזונט ,אבער זאל נישט טוהן מער
אין קבורת מתים"[ ,הוא יבריא ,אבל שלא יעסוק יותר בקבורת מתים] .תמהו השומעים,
שכן אותו חולה אכן קברן הוא במקצועו .אך ,לא ידוע בציבור ככהן .באו ואמרו לו את
דבר הרב מבעלזא זי"ע .שמע ,ויחרד חרדה גדולה עד מאוד ,ונעשה כל גופו חידודין
חידודין וכמעט שהתעלף ,ובקול שפל הודה לבושתו כי אכן כהן הוא ,והסתיר זהותו זו,
שכן לא היתה לו מלאכה אחרת להתפרנס הימנה לאחר המלחמה ,זולתי "קבורת מתים"
שאסורה לכהנים( .פרלוב ,עמ' ערב).
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ריפוי פלאי
 .27בתו של ר' אברהם פדר ,מרת רוזנבוים מרח' בן זכאי  59בבני ברק ,היתה בזמן המלחמה
יחד עם הוריה בליביטשוב .הרוסים גירשו את הוריה לסיביר והיא נשארה בליביטשוב
אצל ר' שלמה מוטנר .הוריה השאירו לה הרבה סחורות טקסטיל שנשארו מהחנות
שלהם .הרוסים הלכו מבית לבית ומחנות לחנות וכל מה שמצאו החרימו ,ואם מצאו
הרבה סחורה אסרו גם את הבעלים .ר' שלמה ,שהיה בעל הבית של הדירה ,אמר לבתו של
ר' אברהם ,שהוא מפחד מכך שימצאו אצלו כל כך הרבה סחורה .אמר לו ,שאין לו מה
לפחד ,לפי שהיא נדרה לתת החצי מכל מה שיש לה להרבי מבעלזא ,והיא בטוחה שלא
יעשו לו מאומה וגם לא יקחו כלום מהסחורה .וכך הוה .הרוסים חיפשו בכל הבתים סמוך
לדירתם והחרימו מה שמצאו ,והם באו לביתם אבל לא לקחו כלום .הבת קיימה נדרה
ומכל מה שמכרה שלחה מיד את החצי למרן לסקוהל ולפרמישלן .באותם ימים היה דוחק
בבית מרן ומי ששלח לו כסף החיה ממש את ביתו ואת כל משפחתו ואת החסידים שהיו
איתו .לאחר זמן ,כשהבת הגיעה ארצה ,הציעה לה הסוכנות דירה בבית ים .נסעה למרן.
לא נתן לה הגבאי להיכנס לפי שזה היה באמצע היום .ביקשה מהגבאי שיאמר למרן
שהיא בתו של ר' אברהם פדר .כאשר שמע מרן מי היא ,אמר להכניס אותה מיד אליו
בהוסיפו שהוא זוכר היטב את החסד אשר גמלה איתו .כשסיפרה למרן שמציעים לה
דירה בבת ים ,אמר לה מרן שתקח דירה בסביבה חרדית .כשחזרה לסוכנות אמרו לה
שהם חוזרים בהם מהצעתם בדבר הדירה בבת ים ולבסוף קיבלה דירה בבני ברק .אחר
כמה שנים חלתה במחלת לב ואושפזה בבית החולים בילינסון .הפרופסור פוזנר קבע
שצריכה ניתוח באופן דחוף .הלך ר' אברהם למרן ובכה לפניו שהיא בת יחידה לו ועבר
עליו הרבה עד שזכה לראותה כאן בארץ ועכשיו צריכה לעבור ניתוח מסובך .אמר לו מרן
שהוא אינו מתערב בענייני ניתוח .כשיצא ר' אברהם מהחדר אמר מרן לבחור המשמש:
"לא הייתי רוצה שינתחו את בתו של ר' אברהם" .יצא מיד הבחור ומסר לר' אברהם דברי
מרן .שמח ר' אברהם מאד והבין שתהיה לבתו רפואה בלי ניתוח .הלך מיד לבית החולים
וסיפר לבתו את אשר אמרן מרן .אמרה לרופאים שהיא אינה מסכימה לניתוח ורוצה
שישחררו אותה .הסביר לה הפרופסור פוזנר את מצבה ,וכי אסור לה לרדת מהמיטה
והיא מתחייבת בנפשה .הוא הזעיק את פרופסור טור ,מנהל בית החולים ,וגם הוא הסביר
לה והזהיר אותה אזהרה חמורה שבלי ניתוח חייה בסכנה .כשראה שהיא מתעקשת
ועומדת על שלה אמר לה לחתום שהיא הלכה מרצונה הטוב ,בלי הסכמת הרופאים .היא
חתמה על המסמך ונסעה לביתה וב"ה כבר עברו מאז יותר מעשרים שנה ,היא ילדה בנים
ולא חלתה עוד( .קלפהולץ ,עמ' קמט).
 .28בתל אביב ברחוב שדרות תרס"ט  5גרה אשה אחת בשם טיפנבורן .בנה ידידי' בארי 3,חבר
כנסת ,שהיה קצין צבא במלחמה השיחרור ,עלה על מוקש ונפצע קשה .הוא שכב זמן רב
בבית החולים והרופאים התייאשו מחייו .ד"ר האבער ,שראה את צער האם הממררת
בבכי ,אמר לה ללכת אל הרבי מבעלזא ,כי רק הוא יכול לעזור לה .הוא גם סיפר לה שיש
לו מטבע מהרבי מבעלזא והמטבע הזה הציל אותו מהרבה פגעים .בבואה לפני מרן סיפרה
לו על בנה שנפצע וכי הרופאים אומרים כי אין תקווה לחייו .אמר מרן" :חלילה ,אסור לך
 3ידידיה בארי ( ,)2004 – 1931ח"כ בכנסת השמינית  ,1977 – 1974מחבר הספר 'חשיבותו של שם,1992( ,
הוצאת ירון גולן) .על י' בארי ראו באתר הכנסת www.knesset.gov.il
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לומר כך .חלקי את בגדי החולה לעניים וכשיבריא תתפרו לו בגדים חדשים והשי"ת ישלח
לו רפואה שלמה" .כשיצאה מאת הרבי אמרה ,שהיא מרגישה כבר שיש לה ישועה .ר'
משה אורטנר ,שהיה נוכח אז בחדר מרן ,מספר שהאשה בכתה בכי תמרורים והכל ריחמו
עליה .אחרי זמן ,כשישב ר' משה בבית מרן ,באה האשה עם בנה ,ניגשה אליו וסיפרה לו
שהבן ב"ה כבר בריא והצביעה עליו ואמרה שהוא נוסע לפריז ללמוד באוניברסיטה
ועכשיו באה אל הרבי לקבל ברכתו .כאשר נכנסו אל הקודש פנימה ביקש ממנו מרן
שלושה דברים :שישמור שבת ,שיתפלל ויניח תפילין בכל יום ושיקפיד על כשרות .הרב
רובינשטיין ,שהיה רב בפאריז ,מעיד שהבן בא כל יום לתפילה ושמר על כל דברי מרן.
(קלפהולץ ,עמ' רכו).

 .29ר' יהושע וייס היה פעם אצל מרן ,מצא שם איש אחד שעמד על-יד דלת הכניסה למרן.
וסיפר לר' יהושע שהוא מחיפה ועובד בנמל .יום אחד חלה בשיתוק ולא היה יכול לזוז
מהמקום .לקחו אותו לבית-חולים והרופאים טיפלו בו ,אבל ללא הועיל .החזירו אותו
לביתו והשכיבוהו במיטה ושכב בלי יכולת לזוז בכוחות עצמו .יעצו לאשתו שתיסע לתל-
אביב אל הרבי מבעלזא כי אצלו יוכלו להיוושע .מיד שכרו איש שישמש אותו והאשה
נסעה לתל-אביב .כשבאה לפני מרן מסרה לו הפתקא ובכתה בבכי תמרורים ,כי כשל כוח
סבלה היות שהיא צריכה להיות ליד בעלה ולשמשו יומם ולילה בלי הפסק .אמר לה מרן:
"חזרי לביתך ותגידי לבעלך שיקום בבוקר וייקח את המקל בידו וילך לעבודה" .חשבה
שמרן לא הבין את המצב ואמרה" :רבי ,הוא אינו יכול אפילו להסתובב במיטה לבדו בלי
עזרה וכיצד יקום וילך לעבודה?" הרים עליה ר' הלל בקולו ואמר" :את שמעת מהרבי
ברכה כזאת ואת עוד טוענת ושואלת? סעי הביתה ובעלך ילך לעבודה" .כשחזרה הביתה
שאל אותה בעלה" :מה אמר הרבי?" סיפרה לבעלה את דברי הרבי .אמר לה בעלה:
"כנראה לא הסברת לרבי את המצב לאשורו" .באמצע הלילה הרגיש החולה שבכוחו
להזיז ידיו ורגליו ,ניסה לפשוט ידיו וראה זה פלא :הוא יכול להניע את כל איברי גופו.
בבוקר קם על רגליו כאחד האדם .אמרה לו האשה" :הרבי אמר שתלך לעבודה" .אמר:
"טוב ,אנסה" .אמרה לו האשה" :הרבי אמר שתיקח את המקל" .אמר" :אני יכול כבר
ללכת בלי מקל" .אמרה לו האשה" :לא ,אתה מוכרח לשמוע בקול הרבי .הוא אמר לקחת
את המקל – תקח את המקל" .הלך האיש לעבודה ומאז הוא בריא .והאיש סיים דבריו:
"מאז אני בא מדי חודש אל הרבי .הגבאי מגרש אותי ,אבל אני אינני שומע בקולו ואני
בא" .מספר ר' יהושע ,שפעם ראה את האיש ושוחח אתו בעניין זה .תוך כדי כך הצביע
האיש על אשה אחת ואמר לו" :אשתי ,היא באה גם כן אל הצדיק" .ניגש ר' יהושע אל
האשה וביקש ממנה שתספר לו את כל אשר עבר עליהם והיא סיפרה לו בדיוק כפי שסיפר
בעלה( .קלפהולץ ,עמ' שיז).
 .30מספר הרב יהודה סג"ל מתל אביב ,שדודו ר' שלום אזולאי מרחוב פרי חדש  26נסע פעם
למירון .בדרך הכישו נחש ,הבהילו אותו לבית החולים .שם הכניסו אותו לאמבטיה של
קרח והרופאים אמרו שמצבו מעורר דאגה .נסעה אשתו לתל אביב וביקשה מהרב סג"ל
שיכנס למרן עם פתקא .זה היה שלא בשעת הקבלה ולא נתנו לו להיכנס אל מרן .ביקש
מר' שלום הגבאי שיזכירו לפני מרן .עשה ר' שלום כבקשתו .אמר מרן" :תאמר להרב
סג"ל שאני מקווה שכבר הוטב לו ,אבל הוא צריך לעשות תשובה ואז תהיה לו רפואה
שלמה" .לא הבין הרב סג"ל את דברי הרבי ,השתהה קצת ובקש מהבחור המשמש שיזכיר
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שוב את דודו לפני מרן .הבחור נכנס למרן ותיכף לאחר מכן יצא וסיפר שמרן אמר שכבר
ענה על הבקשה הזאת וחזר על דבריו הראשונים .נזדרז הרב סג"ל ושאל בטלפון מה
המצב של דודו .אמרו לו שהוטב לו .כשמסרו לר' שלום אזולאי את דברי מרן ,שהוא צריך
לעשות תשובה ,סיפר ,שהיה במירון וראה שם רבי אחד סועד עם חסידיו ומחלק להם
שיריים .חשב בדעתו שזו פגיעה בכבודו של רבי שמעון בר יוחאי ,ופגע בכבודו של הרבי,
והרגיש שנגרמה לו חולשת הדעת מכך .עכשיו ,מתוך דברי מרן ,הוא מבין שעליו לפייס
את הרבי הלז ,קיבל עליו לעשות כך ועד מהרה החלים( .קלפהולץ ,עמ' רכז-רכח).
 .31ר' יהושע פרידמן היה גר ברמלה .כשהיתה אשתו בהריון של ילדה השני הרגישה כאבים
ברגלה .הלכה לרופא ואבחנתו היתה שזוהי טרומבוזה ואמר שהכרחי לקטוע את רגלה או
לבצע הפלה מלאכותית .נסעו למרן .סיפר ר' יהושע למרן את דברי הרופא .אמר מרן אל
האשה" :אל תלכי לשבת מול דלת וחלון ולא יהיו לך כאבים" .ביקש ר' יהושע מאת ר'
שלום הגבאי שיפרש לו דברי מרן .אמר לו ר' שלום שכוונתו של מרן שלא תשב במקום
שיש רוח פרצים .שהחלון הוא מול הדלת .לא הבין ר' יהושע כוונת מרן ,כי הוא התגורר
בבית ערבי ושם היו הדלת והחלון בקיר אחד ,והקיר ממול היה אטום לגמרי ,ואמר
לאשתו" :אם הולכים לרבי לא מוכרחים להבין הכל .השי"ת יעזור ויהיה טוב .אמרה לו
אשתו" :אתה לא הבנת את דברי הרבי ,אבל אני מבינה .הרבי אמר בפירוש לא לשבת על
יד הדלת שהיא ממול החלון .כשאתה הולך לעבודה אני נוהגת להיכנס לשכנה ושם
מתאספות נשים ומספרות דברי רכילות ולשון הרע ואני רגילה לשבת שם על יד הדלת
שהיא ממול החלון .וזוהי היתה כוונתו לא ללכת לשבת במקום ששם הדלת היא מול
החלון ולהקשיב לדברי רכילות ולשון הרע" .מאז הפסיקה האשה ללכת לשם ,והקב"ה
הפליא לעשות ולא אירע שום מכשול וכאשר מלאו ימיה ללדת נולד לה תינוק בריא ושלם.
(קלפהולץ ,עמ' רכח).

 .32ר' דוד לינציפקי מירושלים נתקף במחלה קשה ,חום גופו עלה ליותר מארבעים מעלות.
קראו לד"ר חיים כהן .בדק אותו ורשם לו תרופות אך למרות הטיפולים לא החלים וסבל
ממחושים ומכאבים עזים .אחרי ימים מספר כשראה הרופא את מצבו הקשה ,קרא מיד
לשני רופאים נוספים .הם דיברו ביניהם ומדבריהם ניכר היה שאיבחנו את המחלה וקבעו
שמצבו חמור ביותר והוא נמצא במצב של סכנה .רשמו לו תרופות והלכו .מצבו הלך
והחמיר .אמר ר' דוד לאשתו שתלך מיד להזכירו לפני מרן ולספר לו על מצבו .אמר מרן
שיבקשו מהרופא שירשום לו תרופה לניקוי הקיבה .בערב בא הרופא לראות את מצב
החולה ,ביקש ממנו ר' דוד שירשום תרופה לפעולת הקיבה .רשם לו הרופא ומיד ירד
החום ולמחרת ירד מהמיטה( .קלפהולץ ,עמ' שמג).
 .33אשה אחת מבני ברק חלתה והרופאים איבחנו שזהו סרטן ר"ל .באו למרן ובכו לפניו
שהאשה מטופלת בילדים רבים והרופאים מתיאשים ממנה .אמר מרן" :בעזהי"ת היא
תהיה אם בריאה לילדיה" .מאז הלך מצבה והשתפר ,לא הרגישה כל חולשה ולא ראו בה
שום סימני מחלה .היה זה שנתיים לפני פטירת מרן .ביום שנפטר מרן החלה להרגיש ברע
ואחרי זמן נפטרה( .קלפהולץ ,עמ' שט .סיפורים נוספים על ידיעה פלאית ועל ריפוי פלאי ראו קלפהולץ,
עמ' שו – שכא).

- 452 -

ריפוי בעזרת לימוד
 .34פעם בא אליו בחור צעיר שלמד בישיבה בירושלים והתאונן שמחשבות זרות והרהורים
מטרידים אותו ואינו יכול להשתחרר מהם .יעץ לו מרן ללמוד גמרא ותוספות עם
מהרש"א ,4אבל בעיון ,ולא פחות משתי ממרות מהרש"א ביום .לאחר מכן אמר לי אותו
בחור שעשה כדברי מרן וזה הואיל לו מאד .כל המחשבות הזרות נעלמו ולא הטרידוהו
עוד .לאנשים רבים שהתאוננו לפניו על מחשבות זרות המטרידות אותם יעץ לנהוג כך.
(קלפהולץ ,עמ' ריט).

 .35באחד הימים בא יהודי מודרני לבית מרן בבוקר וביקש להיכנס למרן .אמר לו ר' יצחק
לנדוי ,שאי אפשר להיכנס אל הרבי עכשיו ושיבוא לעת ערב .התחיל לבכות בקול ואמר,
שאם לא יתן לו להיכנס עכשיו ,חייו אינם חיים .הוא על סף היאוש ועלול לאבד עצמו
לדעת ר"ל ,ורק הרבי יכול לעזור לו .כששמע ר' יצחק את מצוקתו נכנס למרן וסיפר לו.
אמר מרן שיתן לו להיכנס מיד .כשנכנס לחדר פרץ האיש בצעקה" :זה הוא ,זה הוא".
סיפר למרן שהוא נכדו של הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,ושמו גם הוא לוי יצחק .הוא
חטא הרבה בחייו ומתוך יאוש תקפו רעיון לאבד עצמו לדעת והרעיון הזה מטריד את
מנוחתו כבר חודש ימים .לילה אחד הראו לו בחלום צורת הרבי ואמרו לו ללכת אליו ורק
הוא יעזור לו .נזף בו מרן ואמר לו שאסור להתהלך במחשבות כאלה ,כי זהו החטא הגדול
ביותר והזהירו לבל יתפס חס וחלילה ליאוש .אסור לו לאדם להתייאש ותשובה מכפרת
על כל העבירות .הוא יעץ לו ללמוד גמרא עם רש"י .כשהתכוננתי לחבר את הספר הזה
חקרתי ודרשתי אחרי היהודי הזה ולא מצאתיו ,עד שפגשתי במר בן-ברוך ,סגן מהנדס
עיריית בני ברק והוא סיפר לי שלפני עשרים שנה פגש בבית המדרש בשכונת סומיל בצפון
ת"א יהודי שישב ולמד כל היום והוא סיפר לו מה שעבר עליו וכי מרן ציוה עליו ללמוד
גמרא עם רש"י .נסעתי לשם ושאלתי עליו ,אמרו לי שהוא נמצא בבית הכנסת "אור
הצפון" שברחוב אבן גבירול הסמוך לביתו שברחוב קלונימוס  .4הלכתי לבית הכנסת
ומצאתי אותו יושב ולומד ובקשתי ממנו שיספר לי את עברו .סיפר לי שהוא מרוסיה.
בילדותו למד בחדר .הוריו היו אמנם דתיים אבל אחרי המהפיכה נאלצו למסרו לבית ספר
של הקומוניסטים ,שם למדו אפיקורסות ועקרו את האמונה מלבו .עד מהרה שכח את
החינוך הדתי שקיבל .לפני ארבעים שנה בא ארצה והיות ושכח לגמרי מהדת עשה כל מה
שלבו חפץ .יום אחד נזכר בהוריו ושהוא יהודי ,והתחיל לפשפש במעשיו וכאשר ראה את
העבירות הרבות אשר חטא נפל לתוך יאוש .הוא בא אל הרבי והרבי עזר לו .הוא חזר
בתשובה ומאז הוא יושב כל היום בבית הכנסת ולומד במצוות הרבי .לשאלתי מה פרנסתו
אמר שהוא היה קבלן ובנה לו בית והוא מתפרנס מהשכרת הדירות .שאלתי אותו אם הוא
מרשה לי לפרסם את סיפורו והוא אמר לי :קח לך ספר שחיברתי ושם אני מספר הכל
ואני רוצה שידעו שיש בעולמנו צדיקים שהשפעתם גדלה במקום .הם גוזרים והקב"ה
מקיים"( .קלפהולץ ,עמ' רכט).

 4מהרש"א  -מורנו הרב שלמה איידלס .ר' שמואל אליעזר הלוי איידלס ( ,)1631 – 1555רב ומגדולי ממפרש
התלמוד ,ראו עליו מרגליות (גדולי ,תש"ח) ,ד' ,עמ' .1323 – 1320
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ריפוי בעזרת מאכלים
 .36בחור אחד ,מניצולי השואה ,בא ארצה .כתוצאה מהתנאים הקשים שהיה נתון בהם
במשך שהותו במחנה ,חלה בקיבתו ולא יכול היה לעכל את מה שאכל והקיא ,וכן סבל
כאבים קשים .פנה אל הרבה רופאים ולא עזרו לו במאומה .הוא בא אל מרן והזכיר עצמו,
ומדי פעם שבא אל מרן לשבת התעניין בו מרן ושאלו למצב קיבתו .פעם ,אחרי סוכות,
חילק מרן כמנהגו מדי שנה תפוחים שהיו תלויים בסוכתו לשם נוי ,קרא לבחור ונתן לו
תפוח ואמר לו לבשל את התפוח היטב ויאכל ממנו .עשה הבחור כעצת מרן .מאז לא חש
עוד כאבים בקיבתו והבריא לגמרי( .קלפהולץ ,עמ' שיח).
 .37באחד הימים בא אל מרן איש אחד מירושלים והזכיר לפניו שני ילדיו שחלו באסכרה
והפסיקו לאכול .אותה שעה חילק מרן עוגה .נתן מרן בשבילם שתי פרוסות .האיש חזר
לביתו והאכיל אותם בעוגה ששלח להם מרן ועד מהרה החלימו( .קלפהולץ ,עמ' שיח).
 .38פעם אחת בסעודת מוצאי יום-הכיפורים חילק מרן שיריים מכל המאכלים לכל הנאספים
וכשהגיע לר' אלעזר שיף דלג עליו ולא נתן לו מאומה .כשהביאו לפני מרן לפתן פירות,
טעם ממנו קצת ואת כל היתר יחד עם הצלחת נתן לר' אלעזר ואמר לו שיאכל הכל.
למחרת חש ר' אלעזר כאבים עזים בבטנו .הרופא קבע שיש לו דימום בקיבה ואסר עליו
לאכול בשר ודגים .אבל בין המאכלים שהתיר לו לאכול היה לפתן פירות מבושל.
(קלפהולץ ,עמ' שיט וכן פרלוב עמ' רצג).

ריפוי באמצעות חלום
 .39הרב ר' זלמן אונגר מסקויר שבארה"ב חלה .הוא נלקח לבית החולים בארה"ב שם נותח
פעמים אחדות ושכב ביסורים גדולים .הרה"ג ר' יוסף מפאפא ואחיו הרב ר' יצחק שלמה
אונגר ,כיום רב בבני ברק ,הזכירו אותו לפני מרן כמה פעמים .ר' זלמן שלא ידע שפת
המדינה ולא יכול להידבר עם הרופאים והאחיות ,לא ידע כלום על מצבו החמור ,עד שיום
אחד פגש שם רופא מארץ ישראל ושאלו על מצבו ומה חושבים הרופאים לעשות עמו.
הסביר לו הרופא שמצבו כמעט לאחר יאוש ואמר שהרופאים רוצים עוד לעשות כמה
נסיונות וגם לנתחו שנית והכל כרוך ביסורים קשים .התחיל לבכות בלי הפוגה ונרדם.
בחלומו ראה את מרן ששאלו" :זלמן ,מה אתה עושה כאן? סע הביתה ותיוושע בבן זכר".
אמר :רבי ,אני במצב כזה שאני דואג לחיי ולא יותר .אחז מרן בידו ואמר לו" :סע לביתך
ויהיה לך בן זכר" .כשהתעורר הרגיש הטבה ,הכאבים פסקו ותוך זמן קצר החלים ,ואחרי
זמן נולד לו בן למזל טוב .אחרי הברית נסע למרן ורצה לספר לו מה שעבר עליו .לא נתן לו
מרן לדבר ואמר" :לא צריך"( .קלפהולץ ,עמ' שכו-שכז).
 .40נכנס מרן לעריכת ה"סדר" ושאל" :מי יודע מה נשמע אצל הרב מטשאבא" 5.גם בשעת
הסעודה שאל פעמים אחדות אם יש כאן מי שיודע מה שלום הרב מטשאבא .באותו הזמן
חלם הרב שהוא מסב ב"סדר" על-יד מרן ומרן נותן לו שיריים ומברכו ברפואה שלימה.
כשהתעורר וראה את הרופאים עומדים על-ידו שאל לסיבת ביקורם אצלו בשעה כזו.
בשמוע הרופאים את קולו שמחו מאוד ומיד הבחינו בשינוי לטובה ובשיפור שחל במצבו
 5הרב שרגא שמואל שניצלר ( )1979 – 1889אב"ד טשאבא .על הרב שרגא שמואל שניצלר ראו 'המודיע',
 ,8.10.2004עמ' ה-ו.
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ותוך זמן קצר התאושש והחלים .הפרופסור רבינוביץ מבית-החולים "הדסה" בירושלים,
שהיה המנתח שלו ,אמר לי שזה עשרים שנה ויותר ,הוא מבקר את הרב שניצלר בכל שנה
לפי חג הפסח לאות הוקרה להרב ,שהוא מעריכו מאוד כאיש אציל ועדין .הניתוח היה
קשה והביא בעקבותיו הרבה סיבוכים .הסיכויים להישאר בחיים היו כמעט אפסיים
וב"ה שנשאר בחיים והוא בריא .הוא מביא את בניו אליו שיברכם( .קלפהולץ ,עמ' שכו).
ריפוי בעזרת עצה
 .41ועוד מעשה באחד מילדיו של ר' אברהם אהרן שיינברגר ,שבשעת משחק קשרוהו חבריו
בחגורה במקום הכיס ונגרמו לילד כאבים עזים .הלך עם הילד לד"ר קוק והלה איבחן
נפיחות בכיס וקבע שיש צורך בניתוח .הלך לרופא אחר וגם הוא אישר את האבחנה של
ד"ר קוק ושיש צורך בניתוח .הלך למרן וסיפר ששני רופאים אומרים לנתח .אמר לו מרן
שילך לד"ר גרינפלדר .ד"ר גרינפלדר בדק את הילד ואמר" :חלילה וחס ,אם ינתחו אותו
ישאר בעל מום" ,הוא יעץ למשוח ביוד במקום הכאב במשך שלושה ימים רצופים והכל
יבוא על מקומו בשלום .וכך הוה ,אחרי שלושה ימים פסקו הכאבים והילד הרגיש את
עצמו טוב( .קלפהולץ ,עמ' שט-שי).
 .42ילדתו היחידה של ר' הירש לייב בערענשטיין מרמלה חלתה .הלך לרופא-בית שלו שבדקה
אותה ואמרה כי על הילדה להיזהר מאוד ,כי לבה לב חולה .נבהל האב מאוד ,והלך לרופא
מפורסם בת"א .הלה בדק אותה וגם הוא קבע שהילדה חולת-לב .הלך רצוץ ושבור למרן
להגיש לו פתקא .מרן קרא את הפתקא והסתכל עליו ברחמנות ואמר לו" :אתה חושב
שאתה צריך לשמוע לרופאים? הם אינם יודעים את אשר הם אומרים ,לך לרופאו של אבי
ז"ל ושאל אותו" .שאל מי זה הרופא של אביו ,אמר מרן" :ד"ר פריי .אבי היה פעם
אצלו" .נכנס האב לד"ר פריי עם הילדה ,שאל הד"ר "מי החולה"? הצביע על הילדה .אמר
הרופא" :אינני רופא ילדים" .אמר לו" :הרבי מבעלזא שלח אותי אליך" .אמר" :אם כן,
אבדוק אותה" .לאחר שבדק אותה אמר" :הרופאים אינם יודעים כלום ,זה שקר ,היא
בריאה לגמרי" .אחרי זה הלך לפרופסור מומחה למחלת-לב .הלה בדק את הילדה ואמר
ג"כ שהילדה בריאה והלב שלה בריא .למחרת נכנס עוד פעם אצל הרופאים שבדקו אותה
מקודם .לאחר שבדקו אותה שנית אמרו לו שזאת לא הילדה שבדקו קודם( .קלפהולץ ,עמ'
שיד).

כוח הברכה
 .43אשתו של ר' מנחם צבי זינגר מרחוב רמב"ם בבני ברק ,חלתה .הרופאים איבחנו בה
מחלת סרטן בקיבה וקבעו שמצבה קשה ,וזקוקה לניתוח דחוף .נכנס בעלה למרן ואמר,
שמרן חייב לעשות טובה לאשתו וסיפר שדודתו של מרן הרבנית מרת פרידה 6,אשת
הצדיק מצישינוב ,שהיתה בזמן המלחמה בהונגריה וחלתה .נסעו איתה לפעסט לשאול
ברופאים .כשהגיעו לסולנוק לא יכלה להמשיך בדרכה עוד והוכרחו להוציאה מהרכבת.
חיפשו עבורה מקום לאכסן אותה ובאו אל אשתו וסיפרו לה את העניין ושאלו אותה אם
היא מסכימה לאכסנה .והוא המשיך" :מיד הסכמנו להצעה ואשתי טיפלה בה כמה
שבועות במסירות .לדאבוננו מתה הרבנית ואשתי דאגה לכל צרכי הקבורה ,לכן חייב
6

הכוונה לאחותו של ר' יששכר דב רוקח ,שהיתה נשואה לר' שמחה-יששכר-בער הלברשטם מצישינוב.
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הרבי להיטיב עמנו עכשיו" .אמר מרן" :אני יודע מזה ,אבל לא ידעתי שאתם הם אותם
אנשים שטפלתם בה" .בירך אותה מרן ברפואה שלימה .מאותו היום פסקו אצלה
הכאבים ונתרפאה .החולה שהרופאים אמרו נואש לחייה ,האריכה ימים עוד חמש עשרה
שנה( .קלפהולץ ,עמ' קמח).
 .44בתקופת המלחמה הוגשה נגד ר' אליהו קליין ,גיסו של ר' מיכאל שער ,בהונגריה ,תלונה
שעוסק במסחר בדברים האסורים ,לפי חוק המדינה .דנו אותו לשנתיים וחצי מאסר .הרב
ר' דוד מושקוביץ ,רב מבוניהד ,כתב מכתב למרן ,שהיה אז כבר בארץ ישראל והזכיר את
ר' אליהו שישחררו אותו .הגיעה תשובה שמרן בירכו שימצא חן בעני השלטונות .גיסו ,ר'
מיכאל שער ,ערב בעדו והוא קיבל חופש ממאסרו לזמן קצר .ר' מיכאל חשש שאם לא
ימצאו את גיסו יעצרו אותו ,את הערב ,והגיש בקשה להיתר יציאה מן הארץ .כשאך קיבל
את ההיתר המבוקש נסע לארץ ישראל ומיד נסע למרן והזכיר את גיסו .בירכו מרן שישא
חן בעיני השלטונות .לימים חלם ר' אליהו בשנתו שיסע מיד משם .הוא נסע לפעסט וביקש
היתר יציאה .החוק היה באותה עת שכל מי שביקש היתר יציאה בדקו ניירותיו אם לא
היה לו משפט פלילי .ר' אליהו חשש מאד ,אבל הפקיד שטיפל בבקשה הסתכל בפניו
ובניירות וחתם לו מיד על היתר יציאה .עצם קבלתו את היצר היציאה בלי שהיות ,היה
דבר פלא ובלתי רגיל .כשאך קיבל את ההיתר נסע לאוסטריה .תיכף לאחר מכן באו לביתו
שוטרים וחיפשו אותו על מנת להחזירו לבית הסוהר – אבל ר' אליהו היה כבר מחוץ
לגבולות המדינה( .קלפהולץ ,עמ' קמט).
 .45פעם אחת באה אשה מרמלה לר' הירש לייב בערנשטיין ,שהתגורר אז ברמלה ובכתה
לפניו שבעלה העובד בבית חרושת ,הרים משא כבד וכתוצאה מכך קיבל דימום במוח
וחתיכת דם קרוש נשארה באיזור הלב והוא בסכנה .הרופאים קבעו שהכרחי לנתחו אלא
שבעלה מפחד מאד ובלי הסכמת מרן אינו רוצה להפקיר את גופו ,ובקשתה שטוחה לפני
ר' הירש לייב שיסע למרן לשמוע את דעתו .עשה ר' הירש לייב כבקשתה .כשהגיע לבית
מרן נכנס ר' שלום למרן ואמר לו שיהודי מרמלה בא לבקש רחמים על בן עירו שהוא
חולה מסוכן ,והוא אב לילדים קטנים .הרים מרן קולו ואמר" :מה אתה רוצה ממני ,אין
לי כוח" .חזר ר' שלום על דברו ,השתהה מרן קצת ואחר אמר לר' שלום להכניס אותו.
נכנס ר' הירש לייב והזכיר מיד את החולה .כשאך אמר את השם הרכין מרן ראשו למשך
כמה רגעים ,אחר כך הרים ראש ושאל על שם החולה .אמר לו .הרכין מרן עוד פעם ראשו
ושאל את ר' הירש לייב" :איך מתנהג היהודי הזה"? אמר למרן שנותן חינוך טוב לבניו
והם לומדם בתלמוד תורה .ברכו מרן ברפואה שלמה .לאחר מכן אמר מרן לר' שלום:
"אני חושב שזהו המוהל מרמלה" .אמר ר' שלום" :כן" .נתן לו מרן עוד פעם שלום בסבר
פנים יפות .כשיצא מאת מרן קראו מרן חזרה וברכו בכמה ברכות .כשיצא בפעם השניה
קראו מרן שוב ,והחזיק ידו זמן ממושך וברכו ,ר' הירש לייב חזר לרמלה ואמר לחולה
שיסכים לניתוח ,כי הוא בטוח ,לפי ברכת מרן ,שתהיה לו רפואה שלמה ,וכך הווה .אחרי
הניתוח אמר הרופא המנתח שאחד מאלף מצליח בניתוח כזה ,ואילו כאן ראה מיד שינוי
לטובה שלא כדרך הטבע( .קלפהולץ ,עמ' קנד).
 .46ד"ר שיינפלד מירושלים רחוב הושע  ,10רופא שיניים שריפא את שיניו של מרן ,לא רצה
לקבל שכר .הפציר בו מרן שיקבל ממנו משהו .ביקש הלה ממרן שיתפלל עבורו שישיג
רשיון לעסוק בריפוי שיניים ,דבר שהיה כרוך אז בקשיים .מרן בירכו וקיבל מיד הרישיון

 - 456ועד היום הוא מצטער על שלא ביקש דבר יותר נחוץ שכן זו היתה עת רצון( .קלפהולץ ,עמ'

קמו).
 .47מעשה באשה מרמלה ,נשואה ואם לשני ילדים שבעלה רצה לגרשה ולישא אשה אחרת,
לאחר שתתגרש מבעלה .בא אביה של האשה הראשונה לר' הירש לייב ברנשטיין ,המוהל
מרמלה ,וביקשו שיסע למרן לעורר רחמים על בתו שעלולה להישאר גרושה עם שני
ילדים .נסע ר' הירש לייב למרן וסיפר לו על מזימותיו של בעל האשה הראשונה .כששמע
זאת מרן נשאר יושב על כסאו חיוור ונבהל ,ירק על הארץ ואמר "אזעלכע פאסקיטסבע
זאכען! השי"ת זאל העלפן ער זאל פארגעסן אין אלע פאסקיטסבעס" (דברים מאוסים
כאלה ,השי"ת יעזור שישכח מכל אותם הדברים) .לאחר מכן נהפך לבבו של הבעל ולא
אבה עוד להיפגש עם האשה השניה ונשאר בעל טוב לאשתו ולילדיו( .קלפהולץ ,עמ' רלד).
 .48איש אחד מיקירי ירושלים בא אל מרן בתל אביב ורצה להיכנס אליו עם פתקא .היות
ששעתו היתה דחוקה השאיר את הפתקא אצל ר' אלעזר שיף וביקשו למסרה לידי מרן
יחד עם הפתקא שלו .כשקרא מרן את הפתקא של הירושלמי הגיע לשמה של בתו
השלישית אמר מרן להמתין ואחר כך ציווה לקרוא את הפתקה שנית .כשהגיע אל השם
הזה ציוה שוב להמתין ואחר כך בירכה בהרבה ברכות .נבהל ר' אליעזר ומיהר לשאול את
האב מה שלום בתו בשם דובריש ,כי מרן התעכב הרבה ליד השם הזה .סיפר לו שהילדה
נפלה בעת רדתה מהמדרגות והתגלגלה עד למטה והיתה בסכנה .זה היה בדיוק באותה
שעה שמרן קרא את הפתקא ,היא נלקחה לבית חולים ועכשיו היא ב"ה בריאה ושלמה.
(קלפהולץ ,עמ' שב).

 .49ר' אפרים ארנטיל מנחלת שבעה  10בירושלים ,רצה פעם לפני הימים הנוראים להזכיר את
עצמו ולא נתנו לו לגשת למרן .אבל היות שידע שלחולים נותנים לגשת ,ניגש יחד עם אלה
שהזכירו חולים והזכיר את עצמו לרפואה שלימה ומרן בירכו להצלחה .פעם בא אליו ר'
אפרים להזכיר את ילדו שהיה חולה ,וסמוך לכך הזכיר איש אחר את ילדו החולה .לר'
אפרים איחל מרן שלילדו תהיה רפואה שלימה במהרה ,ולאיש שהזכיר יחד אתו לא ענה
מרן כלל .ילדו של ר' אפרים החלים ב"ה וילדו של האיש נפטר ר"ל( .קלפהולץ ,עמ' שו).
 .50אחד מאנ"ש שהיה ברוך ילדים ,סיפר שבכל פעם שהיה לו חולה בבית והלך למרן להזכיר
אותו ,אמרה לו אשתו אח"כ באיזו שעה הבחינה שינוי לטובה במצבו של החולה והיה זה
בדיוק בה בשעה שהוא הזכירו לפני מרן( .קלפהולץ ,עמ' שו).
 .51איש אחד מירושלים ,ידוע לרבים בשמו ,מספר שילדו היחיד חלה פתאום וחומו עלה
מאד .הילד הוכנס לבית החולים והרופאים עמלו יום ולילה ולא נראה כל שיפור במצבו.
הילד שכב כשכל גופו עטוף באיספלניות של קרח ,כדי להפיג את חומו .אביו נסע למרן
לשבת .בליל שבת אחרי הסעודה כשנכנס מרן לחדרו ,נכנס אחריו להזכיר את בנו יחידו
החולה כשדמעות זולגת מעיניו .הוא סיפר למרן שהרופאים אינם רואים כל הטבה במצב
החולה .בירכו מרן ושאלו עוד פעם לשמו של הילד ובירכו וכן שאל בפעם שלישית לשמו
של הילד ,שהה כמה רגעים ובירך את הילד .כשראה שהאב בוכה ,אמר לו" :אל תדאג,
בעזהי"ת יהיה הכל בסדר" .זה היה בשעה אחת עשרה וחצי .כשחזר הביתה סיפרו לו
שפתאום בליל שבת הוטב לילד וחומו ירד .שאל על השעה בה הבחינו בשינוי .אמרו לו
שזה היה באחת עשרה וחצי ,בדיוק באותו רגע שהזכירו לפני מרן( .קלפהולץ ,עמ' שו-שז).
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 .52הרה"צ ר' דוד שפרבר ,הרב מבראשוב 7,סבל עוד בחו"ל מכאבים חזקים בידיו .כשעלה
לארץ ישראל נכנס אל מרן ואמר לו שמספרים על כ"ק מרן זקנו שהיה מניח ידיו על מקום
המחלה והכאב חלף הלך לו .אחז מרן בידיו ובירכו ברפואה שלימה והבריא .לאחר מכן
כתב ר' דוד אל הרופא שטיפל בו בחו"ל שהוא כותב אליו באותה יד חולה שהבריאה
בברכת הצדיק מבעלזא( .קלפהולץ ,עמ' שיח).
 .53בשנת תשי"ד היו בארץ קרבות עם הערבים .ר' אברהם שי ,גר בירושלים ברחוב שבטי
ישראל שהיה סמוך לגבול עבר הירדן ,ונפלו שם פגזים אנשים רבים נמלטו מהבתים .נכנס
ר' אברהם למרן שגר אז בקטמון ,ושאל אם לצאת משם .אמר מרן כמה פעמים :חלילה
וחס ובירכו שיינצל מכל רע .וכך הוה .בבית הזה נפלו פגזים ונופצו על כל השמשות וגם
בבית הסמוך נפל פגז והרס חצי בנין ,ולו ,לא קרה שום דבר .גם במלחמת ששת הימים
נשאר ר' אברהם בביתו בכל זמן הקרבות ואמר לשכניו שייכנסו לדירתו ,כי נתברך ברכה
מהרבי .פעם אחת חדר רסיס לתוך הבית ולא גרם לדירתו שום נזק ,אבל בקומה עליונה
נהרסה הדירה כולה( .קלפהולץ ,עמ' שלא).
 .54הרב ר' יעקב שלמה פרידמן מפתח-תקוה ,אחרי המלחמה חלתה אשתו במחלת הכליות.
עשו לה ניתוח ,הוציאו כלייתה ,והרופא אמר כי חייה בסכנה .כתב לקרובו ר' יוסף בילר
מתל-אביב וביקשו להיכנס מיד למרן ולעורר רחמים על אשתו .ר' יוסף קיבל את המכתב
ביום ששי .הלך מיד לבית מרן וחיכה עד שנתנו לו להיכנס – סמוך להדלקת הנרות .ביקש
ממרן להתפלל בעד האשה שמטופלת בילדים ,ואמר שהוא מוכן לנדב כל סכום שמרן
ישית עליו .אמר מרן שהוא בעצמו ינקוב את הסכום .נקב בסכום חמש מאות לירות,
סכום נכבד באותם ימים .מרן בירכה ברפואה שלימה .בינתיים אמר הרופא לבני
המשפחה ,שצץ רעיון במוחו ,לעשות לאשה עירוי דם ,ואם חפץ ה' בידו יצליח והדם יגיע
לכליות יש תקוה גדולה לחייה .ואמנם עשו לה עירוי דם והדבר הצליח והרופא אמר
שבעזרת השם תחלים מהר .אחרי כמה ימים קיבל ר' יעקב שלמה מכתב מר' יוסף בילר,
והודיע לו שהיה אצל מרן והתברר שזה היה בדיוק באותה שעה שהרופא בא ברעיונו
הנ"ל( .קלפהולץ ,עמ' שז).
 .55ר' יוסף מרדכי דוידוביץ מבני-ברק הגיע ארצה בשנת תש"ז ,לאחר שהשתחרר ממחנה
אושביץ .לר"ה נסע אל מרן ,שגר אז בבית-וגן .סמוך לאכסניית מרן היה מגדל ,ושם שטחו
על הרצפה מחצלות והמקום שימש ללינה לאלו שלא היה להם מקום ללון .לר' יוסף
מרדכי ,שהגיע ארצה בעירום ובחוסר כל ,לא היתה אפילו שמיכה להתכסות בה ושכב
לישון בליל ר"ה בלי שמיכה .בלילה זז ,מבלי להרגיש ,מהמחצלת ושכב כל הלילה על
רצפת הבטון .כשהתעורר בבוקר לא יכול לקום ולעמוד על רגליו ואת רגלו השמאלית לא
יכול להזיז ,בשל כאבים חזקים .נכנס אחד המשמשים להזכירו לפני מרן .אמר מרן" :עד
שאכנס להתפלל יעברו הכאבים" .והוסיף בהדגשה" :עוד תהיה לו רפואה שלימה על הרגל
הזאת" .דברי מרן בהדגישו שעוד תהיה לו רפואה שלימה ,לאחר שכבר אמר שהכאבים
יעברו ,היו לפלא .ואמנם הכאבים פסקו עוד טרם שנכנס מרן לבית-המדרש.
אחרי חצי שנה נפצע ר' יוסף מרדכי בירושלים מכדור שנורה מחוץ לחומה ע"י ערבי לתוך
ירושלים היהודית .הכדור פגע ברגלו השמאלית למעלה בעצם הירך .העצם נתרסקה
 7הרב דוד שפרבר מבראשוב ( ,) 1962 – 1877מגדולי הפוסקים של יהדות רומניה לפני השואה ,חבר מועצת
גדולי התורה של אגודת ישראל .ראו עליו סורסקי (מרביצי ,)1989 ,ח' ,עמ' ט-כו.
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לחתיכות קטנות ,הוורידים נקרעו והוא איבד דם רב ,נפל ושכב בלי הכרה .כשהתעורר
מצא עצמו בבית-חולים ורופאים מטפלים בו .הרופאים בדקו את הרגל ולאחר שנוכחו
שאין הדם מגיע עוד אליה החליטו לקטעה .נחפזו ידידיו אל מרן וסיפרו לו את דברי
הרופאים ומרן בירכו ברפואה שלימה ושלא יהיה צורך לקטוע את הרגל .לאחר-מכן בדקו
הרופאים שוב את הרגל והחליטו לנסות קודם ולנתחה .בזמן הניתוח חיברו הוורידים
הקרועים והכניסו את כל הרגל לתוך גבס .למחרת ,כאשר בא הרופא לבדקו ,נגע בכף רגלו
וראה שהיא חמה .שמח מאד ואמר לו שהיה כאן משהו שלא כדרך הטבע .הניתוח הצליח
וזהו נס בתוך נס ,ושבזמן הקרוב תתרפא הרגל לגמרי .אז ירדו לסוף דעתו של מרן שאמר
בזמנו שלרגלו זאת עוד תהיה רפואה שלימה.
אחרי זה שכב ר' יוסף מרדכי בבית-החולים עוד חצי שנה עד שיכול ללכת בלי משענת.
הוא היה זקוק לניתוח נוסף כדי להוציא את הכדור שנתקע בזמנו בגופו ,אלא שהכדור
נמצא במקום כזה שאי-אפשר היה להגיע אליו .כשירד ר' יוסף מן המיטה והתחיל מתהלך
זז הכדור ממקומו ועל-ידי צילום איתרו אותו וראו שאפשר לבצע את הניתוח ,והוציאו
אותו בהצלחה .היה זה שוב נס בתוך נס( .קלפהולץ ,עמ' שח).
 .56מספר ר' אפרים קולר ,מבני-ברק ,שאשת בן דודו מארה"ב נתקפה במחלה קשה בראשה.
דבר זה גרם לה זעזוע קשה שהביא בעקבותיו משבר נפשי חמור ,ומיום ליום הלך מצבה
והחמיר  .היות שהרופאים קבעו שהסיכוי היחידי להצלת חייה הוא ניתוח ,פנו בני
המשפחה אל ר' אפרים וביקשוהו להזכירה בפני מרן ולשאול בעצתו .ביקש ממנו מרן
שיזכיר אותה עוד פעם ואחר-כך אמר לר' אפרים" :אינני מסכים לניתוח בשום אופן",
ובירך את האשה ברפואה שלימה .ואמנם התרחש הפלא ,תוך זמן קצר החלימה כליל
ממחלתה( .קלפהולץ ,עמ' שיא).
 .57ר' חיים ליכטנשטיין מארה"ב המתגורר כיום בארץ-ישראל בקרית מטרסדורף ,שלח פעם
פתקא על-ידי ר' משה קיהן ,הגר בקרית "ישמח משה" ,ובהפתקא היתה משאלה אחת:
שיזדמן לבתו זיווג הגון .בשל סיבות שונות לא מסר ר' משה את הפתקא הזאת אלא
כעבור חצי שנה .כשקראו את הפתקא לפני מרן ,בירך את ר' חיים ברפואה שלימה .ביקש
ר' משה שיברך את בתו של ר' חיים בזיווג הגון .ציווה מרן לקרוא את הפתקא שנית ושוב
בירך את ר' חיים ברפואה שלימה .נבהל ר' משה וטילפן מיד לביתו של ר' חיים בארה"ב
ושאל לשלומו .סיפרו לו שר' חיים מאושפז בבית-חולים וצריך לעבור ניתוח קשה בכליות.
מספר ר' חיים שלאחר שעבר זמן ובתו זו שנישאה בינתיים וילדה לבעלה בנות ,שלח
פתקא למרן ובה בקשה שבתו תיוושע בבן זכר .בירכו מרן ואמר" :בן זכר ,בן זכר" .ואכן
כיום יש לה לבתו שני בנים וחמש בנות( .קלפהולץ ,עמ' שיב).
 .58ר' דוד פרסטר היה פעם בשבת בכפר-אתא בשמחת נישואין בקרב משפחתו .אחד מידידיו
שם ,שאשתו היתה חולה והרופאים אמרו שצריכה ניתוח ,ביקש ממנו לנסוע למרן
ולמסור לו פתקא לרפואת אשתו .נסע ר' דוד למרן וכתב פתקא עבורו ועבור ידידו.
כשנכנס אמר מרן ,שעכשיו לא יקח ממנו אלא פתקא אחת בלבד .שאל ר' דוד את ר' שלום
איזו פתקא למסור .אמר לו שיתן את שלו ובפעם הבאה יתן את של ידידו .בינתיים שכח
ר' דוד לגמרי מהפתקא ונסע הביתה .אחרי כמה חודשים מצא אצלו את הפתקא ,נסע מיד
למרן ומסרה לו .אחרי כמה ימים פגש את ידידו ושאלו לשלומו ולשלום אשתו ,ומה בדבר
הניתוח שאמרו לעשות לה .סיפר לו ידידו שרק לפני כמה ימים הוברר שאפשר לעשות את
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הניתוח וזה היה בדיוק בזמן שר' דוד מסר את הפתקא למרן ,וב"ה שהכל עבר בשלום.
(קלפהולץ ,עמ' שיב).

 .59ר' משה מנדל הרשטיק מירושלים חלה .קראו לד"ר אביגדורי ,יושב ראש הסתדרות
הרופאים ורופא מומחה ,שבדקו וקבע שלקה במחלת-לב .אחר פנה הרופא לבניו ואמר
שמצבו חמור ואסור לו לרדת מהמיטה אפילו לצרכיו .חתנו ,ר' מרדכי דוד ,בנו של הצדיק
ר' יוסף מאיר מספינקא היה מקורב למרן ,ביקשו ממנו גיסיו לנסוע למרן לתל-אביב .נסע
מיד עם פתקא ומרן ברכו ברפואה שלימה .למחרת קראו לד"ר פרופר ,מומחה למחלות לב
וסיפרו לו את דברי ד"ר אביגדורי .בדק את החולה ואמר" :מה שהיה אתמול אינני יודע,
אבל עכשיו אין זכר למחלת-לב .יש לו דלקת הריאות וחום גבוה ותו לא" .רשם לו תרופות
ותוך זמן קצר החלים( .קלפהולץ ,עמ' שיג).
 .60ר' יואל בן-ציון נייהויז ,ר"ם בישיבת דושינסקי ,סבל מאבן בכליות .הוא כבר הסכים עם
ד"ר קוק שיעשה לו ניתוח ,אבל ביקש מגיסו ר' שמואל צבי וייס שיגיש למענו פתקא
למרן .בירכו מרן שתהיה לו רפואה שלימה מתוך נחת .לאחר מכן הזכירו עוד כמה פעמים
לפני מרן ובכל פעם בירכו מרן ברפואה שלמה מתוך נחת .חזר בו ר' יואל בן-ציון
מהסכמתו לניתוח ואחרי זמן קצר יצאה האבן מעצמה( .קלפהולץ ,עמ' שיד).
 .61אשתו של אחד מאנ"ש לקתה בהתקפת-לב חזקה .היא אושפזה בבית-חולים ועל-ידה
שכבה חולנית שגם היא לקתה בהתקפת-לב ומתה .מקרה זה גרם לאשה זעזוע קשה
שהוליד בעקבותיו משבר נפשי ומיום ליום הלך מצבה והחמיר .הלך בעלה למרן והגיש
פתקא וסיפר על מצב אשתו ושנכנס פחד בלבה שכשם שהאשה ששכבה לידה מתה ,כן גם
היא קרבים ימיה למות .עמד מרן על רגליו ואמר בקול רם כמה פעמים "חלילה וחס"
וציוה עליו שגם הוא יאמר "חלילה וחס" כמה פעמים .למחרת ,כשבעלה בא אליה לבית-
החולים ,סיפרה לו האשה שהיא מרגישה את עצמה טוב וכי הרופאים הירשו לה כבר
לרדת מהמיטה .מאז עברו כבר למעלה מעשרים שנה וב"ה היא בריאה ,ילדה שני ילדים,
בן ובת ,ולא הרגישה עוד כאבים בלבה( .קלפהולץ ,עמ' שטו).
 .62אמו של הרב יהודה סג"ל ,מרח' סלנט  30בתל-אביב ,חלתה במחלת הכליות .טיפלו בה
פרופסור גלאס וד"ר צ'ציק בביה"ח הדסה .מצבה היה קשה והרופאים אמרו לרב סג"ל
שאין תקוה לחייה .ביקשה החולנית את ר' גרשון רייבר שהיה מקרובי משפחתה ובא
לבקרה ,שיזכיר אותה לפני מרן .הזכיר אותה ר' גרשון ולא ענה לו מרן כלום .למחרת
הזכיר אותה שוב ומרן לא הגיב .כך חזר הדבר במשך כמה ימים .ביום העשירי קרא אותו
מרן ואמר לו" :לך ותגיד לחולנית חנה עלקא בת פייגל שתהיה לה רפואה שלימה" .הלך
מיד לבית-החולים ושם מסרו לו שפתאום חל שינוי לטובה ומצבה הולך ומשתפר .היא
החלימה והאריכה ימים עוד עשר שנים .שנה לפני פטירתה חלתה .טילפנו להרב סג"ל
שיבוא מהר ,כי הרופאים אומרים שאלה הם רגעיה האחרונים ומי יודע אם יזכה לראותה
עוד בחיים .הלך מיד על קברו של מרן והתפלל ואמר" :היות שאמי היתה פעם חולה קשה
והרבי ביקש אז על חייה והאריכה חיים עד עכשיו ,והיות שגדולים צדיקים במיתתם יותר
מבחייהם ,אני מבקש מהרבי להתפלל שתהיה לה רפואה" .אחר-כך הלך לביתו להתכונן
לנסוע .תוך כדי כך הודיעו לי מביה"ח שחל שינוי במחלה לטובה ומצבה משתפר מרגע
לרגע( .קלפהולץ ,עמ' שטו).
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 .63בתו של ר' יהושע פרידמן מירושלים המתגוררת כיום בארה"ב ,בהיותה בת ארבע נבהלה
ממה שהוא ולא יכלו להרגיעה .פחדה היה איום ונורא ולא היתה מסוגלת לאכול ולישון.
במוצאי ש"ק ,בשעה אחת אחרי חצות לאחר ההבדלה ,הזכיר ר' יהושע את בתו לפני מרן,
ומרן בירכה שיסור הפחד ממנה .כשבא לביתו שאל מה שלום הילדה ,סיפרו לו שמשעה
אחת בלילה במוצאי-שבת הוטב לה ומאז היא ישנה .אחרי כמה ימים סר ממנה הפחד
לגמרי .כשהיתה בת שש-עשרה חלתה ואושפזה בבית-החולים "הדסה" .לאחר שהרופאים
בדקו אותה ,אמר ד"ר סבו לאביה" :אם אתה רוצה שילדתך תהיה בריאה ,לך אל הרבי
מבעלזא! משם תבוא לה הישועה" .הוא נכנס למרן ומרן בירך אותה ואמר" :השי"ת
יעזור שתהיה לה רפואה שלימה במהרה לכל השנים" .את המילים האחרונות ביטא בקול
מתמשך .מאז סרו הכאבים ממנה וב"ה היא בריאה ושלימה( .קלפהולץ ,עמ' שטז).
 .64ר' יהושע וייס מבני-ברק מספר :איש אחד אושפז בבית חולים והרופאים אמרו שהוא
זקוק לניתוח וקבעו לו זמן .בבוקר של יום הניתוח באה אשתו למרן וביקשה להיכנס
להזכיר את בעלה .אמר לה הגבאי שבשעה זו בבוקר אין מרן יכול לקבלה .התחילה לבכות
בקול ,אבל הגבאי אמר לה שאי-אפשר לה בשום אופן להיכנס למרן והציע לה שהיא
תאמר לו את שם החולה והוא יזכירו בפני מרן .אבל האשה עמדה על שלה ובכתה בקול
שהיא רוצה דווקא לדבר בעצמה עם הרבי .פתאום פתח מרן הדלת ושאל את האשה מה
רצונה .סיפרה שעומדים לנתח היום את בעלה והיא מבקשת מהרבי שיתפלל בעדו
שהניתוח יצליח .אמר לה מרן" :אני חושב שלא יעשו לו ניתוח והשי"ת יעזור לו ברפואה
שלימה" .האשה יצאה מבית מרן בלב קל ושמה פעמיה אל בית-החולים .בבואה לשם
מצאה את בעלה שוכב במיטתו בחדרו .שאלה אותו למה לא ניתחו אותו ,סיפר לה
שהרופא המנתח קיבל מברק דחוף לבוא לבית-חולים אחר ודחו את הניתוח .לאחר כמה
ימים בדקו הרופא שעמד לנתחו ואמר שחל שינוי לטובה במצב ולא יהיה כבר צורך
בניתוח( .קלפהולץ ,עמ' שטז).
 .65יהודי מרמלה חלה ברגליו .מיום ליום הלך מצבו והחמיר .הרופאים קבעו שמצבו חמור.
באה אשתו לר' הירש לייב ברנשטיין וביקשה ממנו עצה כיצד להתקבל אצל מרן .אמר לה
ר' הירש לייב שתסע בעצמה ,כי שם אין צורך בפרוטקציה .נכנסה למרן ובכתה לפניו
ואמרה שבעלה מתפלל בכל יום והוא יהודי טוב .אמר לה מרן" :סעי לביתך .מחר הוא
יהיה בריא" .וכך הווה .למחרת הוא קם ממיטתו בריא ושלם( .קלפהולץ ,עמ' שיח).
 .66סיפר ר' יעקב שלמה פרידמן מפתח-תקוה :בשנת תשי"ב קיבל מכתב מחתנו המתגורר
בארה"ב שילדו בן השלוש חלה במחלת לב והרופא אומר שיש הכרח לנתחו .במכתבו
ביקש מחותנו שילך למרן לבקש רחמים על הילד והוסיף שהניתוח צריך להתבצע ביום ג'.
נכנס ר' יעקב שלמה למרן ,הגיש פתקא ,אמר מרן שהוא אינו מסכים לניתוח והוסיף:
"אבי ז"ל לא הסכים לניתוח כזה" .פרץ ר' יעקב שלמה בבכי .אמר מרן לר' שלום שיקרא
עוד פעם הפתקא .כשגמר לקרוא אמר מרן שנית" :אני לא יכול להסכים לניתוח" .בלילה
הודיעו לר' יעקב שלמה בטלפון ,שהרופא אמר שלא יכולים לעשות את הניתוח עכשיו ,ויש
לחכות עד שישוב הילד לאיתנו .אחרי שלוש שנים נכנס ר' יעקב שלמה למרן ושוב הגיש
פתקא באותו ענין וסיפר שהרופא אמר ,שעכשיו כבר אפשר וצריך לנתח .בירכו מרן
שהניתוח יצליח ושתהיה לו רפואה .ואמנם הניתוח עבר ב"ה בהצלחה ,הילד החלים
והיום הוא כבר גדול ובריא(.קלפהולץ ,עמ' שכ).
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 .67לר' מרדכי דוד ,בנו של הצדיק מספינקא מירושלים בא פעם גיסו וביקש ממנו שילך למרן
להזכיר את ילדו שחלה בדימום חזק בקיבה וכתוצאה מכך הורעל דמו .נכנס ר' מרדכי
דוד למרן ומרן בירכו ברפואה שלימה .ואמנם התרחש הפלא ותוך זמן קצר החלים הילד
כליל ממחלתו .אמר הד"ר פאליק ,שטיפל בילד" :מי שאינו מאמין בתחיית המתים יכול
לראות תחיית המתים ממש אצל הילד הזה"( .קלפהולץ ,עמ' שכב).
 .68אשתו של ר' משה סלומון מרחובות חלתה בדלקת המעי-העיוור (אפנדיציט) כשהיתה
בהריון בחודש השמיני והרופא אמר שצריכה ניתוח דחוף .נכנס ר' משה למרן ,אמר לו
מרן שהוא אינו מתערב ואינו מחווה דעה בניתוח ,אבל יותר טוב לא לנתח ,ובירכו שהכל
יעבור בשלום בלי ניתוח .הלך ר' משה אל הרופא ואמר שאינו מסכים לניתוח .רגז עליו
הרופא ואמר לו שהוא מסכן את חיי אשתו .ביקש מהרופא שיתן לה תרופה להרגעת
הכאבים .לא רצה הרופא לדבר אתו ואמר שתיכנס מיד לבית-החולים על מנת להינתח.
הלך לרופא אחר והלה נתן לו תרופה ואמר שזה יעזור לה רק ליום אחד ,אבל בסופו של
דבר מוכרחים לנתח .אחרי יום פסקו הכאבים לגמרי ולא היה כבר צורך בניתוח והלידה
עברה בשלום .לאחר-זמן לקתה בלחץ-דם גבוה והרופאים אמרו שאסור לה להרות וללדת
עוד .נכנס למרן וסיפר לו מה שאמר הרופא אמר מרן" :מה ,לחץ דם? זו לא מחלה"
ובירכו שיהיה למזל ולברכה .אחר-כך נודע שבזמן שהאשה ביקרה אצל מרן כבר היתה
בהריון .כאשר נודע לד"ר שלומן מרחובות ,שטיפל בה ,שהיא בהריון רגז על בעלה ואמר
שהיא בסכנה ולא רצה לטפל בה עוד ,אבל בעז"ה ילדה בנקל בלי שום תסבוכות( .קלפהולץ,
עמ' שלה).

 .69אשתו של ר' יוסף מרדכי דוידוביץ' מבני-ברק לקתה בשטף-דם בלידה הראשונה ובקושי
עלה בידי הרופאים להצילה .בלידה השניה חזר הדבר ,והיתה מסוכנת ובעז"ה הצילו
אותה .כשהיתה בהריון בשלישית נסע ר' יוסף מרדכי למרן ומסר לו פתקא ,בה ביקש
שתלד בנקל .אחרי שקרא הגבאי את הפתקא לקח מרן את הפתקא לידו הקדושה והזכיר
כמה פעמים את שם האשה ,ואחר-כך הושיט את ידו לר' יוסף מרדכי ובירכו לשלום.
כשהוכנסה האשה לבית-החולים שלח ר' יוסף מרדכי מברק למרן וחזר על הבקשה שתלד
בנקל .ואמנם ב"ה עברה הלידה בנקל בלי שום מכשול( .קלפהולץ ,עמ' שלז).
 .70מספר בעל האשה :בשנת תשי"ג ,חלתה אשתי יוכבד האומן במחלת כיס המרה .אחרי
שבוצעו צילומים מספר ,קבעו הרופאים שיש צורך בניתוח .חותני ז"ל ,יהודי קשיש ,ר'
שבח ברגשטיין ,התנגד ואמר ,שילך תחילה לאדמו"ר זצ"ל מבעלז ויבקש ברכה .סיפר
חותני לאדמו"ר זצ"ל שבתו חולה והרופאים אומרים לנתחה .האדמו"ר איחל לו שבעז"ה
תהיה לבת רפואה שלימה ולא תצטרך ניתוח .אחרי כן עשו שוב צילום ,ולתדהמת
הרופאים נעלמו האבנים מהמרה( .קלפהולץ ,עמ' שמד).
 .71בשלהי קיץ תשי"ד ,נסע ר' יעקב הרטמן (הגר כיום ברח' ברנשטטר בב"ב) מתל אביב
לביתו אשר במושב גמזו .החמסין הכביד מאוד על הנסיעה ,חלונות האוטובוס היו
פתוחים ,רוחות חמות ועזות נשבו במשך כל הדרך.
כשהגיע לביתו הרגיש עוותים בצד שמאל של הפנים ,ולא היה יכול לאכול ,הבהלה היתה
רבה .מיד מיהרו ר' יעקב ואשתו לנסוע ללוד לביקור אצל רופא .הרופא איבחן את הפגיעה
כשיתוק בצד השמאלי של הפנים ,ושלח אותו לקופ"ח זמנהוף בתל אביב ,כדי לקבל שם
טיפול .שם נבדק על ידי מכשיר חשמלי מעביר זרם ,ואמנם אובחנה הפגיעה כשיתוק מפני
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שבצד שמאל של הפנים לא חש בזרם .כמו כן ,לא יכול היה לעצום את העין השמאלית
וגם לא לקמט את הצד השמאלי של המצח .היה עליו לקבל טיפול יום יומי על ידי זריקות
וכדורים .שלוש פעמים בשבוע טופל ע"י גלים קצרים ומסאז' במקום הפגוע .נוסף לכך,
הורו לו לקשור רטיה על העין השמאלית למשך הלילה כדי להגן עליה מפני זיהום.
מדי יום ששי ,הגיע ר' יעקב הרטמן למעקב שבועי בקופ"ח כדי לוודא את השפעת הטיפול.
לאחר שישה שבועות קבע הרופא כי מצבו לא הוטב עדיין .בדרך כלל ,טיפולים מסוג זה
משפרים את מצבו של החולה במשך שלושה שבועות ,אולם אצלו לא ניכר כל שינוי .לכן
הזמין הרופא את מר הרטמן לועדה רפואית אשר בה השתתפו רופא אף אוזן וגרון ,רופא
עצבים והרופא המטפל .הוא נבדק ,ונקבע כי עצב במוחו השתתק ועליו לעבור ניתוח
בהקדם האפשרי .הרופאים הוסיפו והדגישו ,שככל שמאחרים את מועד הניתוח
הסיכויים להצלחה פוחתים.
ביום אסרו חג סוכות ,הגיע מר הרטמן לבית החולים "בלינסון" לבדיקה רפואית אצל
פרופ סור אשכנזי ,והוא אמר" :ביום ראשון עליך להתאשפז בבית החולים ,וביום שלישי
עליך לעבור ניתוח!" .הפרופסור הניח ידו על ראשו של מר הרטמן והוסיף" :זהו מקום
הניתוח" לשאלתו ,האם הצלחת הניתוח מובטחת? השיב הרופא ,כי זאת לא יוכל
להבטיח ,אבל הודיע בבירור ,כי ככל שמתעכב מועד הניתוח הסיכויים להצלחתו פוחתים.
לשמע הדברים ,החליט מר הרטמן לנסוע לירושלים אל כ"ק מרן ז"ל .כשהגיע לירושלים
נכנס לפרופ' אדלר ,מומחה מפורסם למחלות עצבים.
לאחר שנבדק ,הודיע הפרופסור שגם חצי הלשון משותקת ,שכן נפגע חוש הטעם בצד
השמאלי של הלשון .מר הרטמן שאל חוות דעתו של הרופא לגבי הניתוח שרוצה פרופסור
אשכנזי לבצע .ד"ר אדלר השיב ,כי דעתו זהה עם דעת פרופ' אשכנזי – עליו לעבור ניתוח
בהקדם האפשרי .מיד מיהר מר הרטמן ,ופנה לבית כ"ק אדמו"ר ז"ל .הוא ביקש מר'
שלום פויגל רשות להיכנס אל הרב זצ"ל כדי לשאול בעצתו בדבר הניתוח ולקבל את
ברכתו .בתחילה סירב לבקשתו בטענה שממתינים עוד יהודים רבים מחו"ל המבקשים
לקבל ברכת פרידה מהרב.
לבסוף ,בשעה  2.00בלילה ,נכנס אל הקודש פנימה .ר' שלום קרא את הפתקא .הרב הרכין
את ראשו ושקע בהרהורים .לאחר מספר דקות של דומיה ,הרים את ראשו הקדוש ,הניע
את שתי ידיו בתנועות חדות לצדדים ואמר בזו הלשון" :דער טאטא ז"ל האט מיר
געזאגט ,אז אין דאקטערישע זאכען זאל איך מיך נישט אריין מיישן .גיי ,דער
אייבערשטער וועט דיר העלפין די וועסט האבן א רפואה שלמה" (אבא שלי ז"ל אמר לי
שלא להביע דעות בעניני רפואה .לך הביתה ,והרבש"ע יעזור לך שתהיה לך רפואה שלמה).
כששמע את דברי הרב ,חזר לביתו ,והודיע לאשתו כי החליט לא לגשת לניתוח ,משום
שהרב לא אמר לנתח.
ביום שישי הגיע לקופ"ח "זמנהוף" כדי לקבל טיפול ,ואמר לרופא כי החליט לא להסכים
לביצוע הניתוח .הרופא השיב בכעס" :איננו אחראים למצב בריאותך .אם אינך שומע לנו,
אין אנו מטפלים בך עוד!" לא עברו למעלה משבועיים ,ומר הרטמן התחיל להרגיש כאב,
וגם יכולת לנענע את החלק השמאלי של הפנים .כמו כן הרגיש הטבה בשעת האכילה.
לאחר חודש ימים ,שוב הגיע לקופ"ח זמנהוף .כאשר יצא הרופא מהחדר הבחין שהרטמן
ממצמץ בעינו השמאלית ומנענע את החלק השמאלי בפניו" .האם אתה הרטמן" – שאל
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בתמיהה" .כן" – השיב לו .הרופא הניח ידו על שכמו וביקשו להיכנס לחדר" .כנראה
ניצלת מהניתוח!" – אמר כשסיים את הבדיקה" .כן ,אבל אין זאת בזכותי אלא בזכות
הרבי מבעלז" .אז סיפר לרופא על שהותו בבית הרבי ואמר כי בוודאי נתקיימה ברכתו.
הניד הרופא בראשו" :מקרה כזה יכול לקרות אחד לאלף!!" (קלפהולץ ,עמ' שנ).
 .72באחד הימים הגיעה הרבנית בת הצדיק רבי נטע מויליפולי 8בבוקר השכם וביקשה
להיכנס למרן להזכיר אחד מבני המשפחה שהרופאים התיאשו ממנו .הסברתי לה שבשעה
כזאת אי אפשר בשום אופן להיכנס לחדרו של מרן והצעתי לה שהיא תגיד לי את שם
החולה ואני אזכיר אותו בפני מרן .היא לא הסכימה ופרצה בדמעות שליש .נכנסתי למרן
וסיפרתי לו על כך .כששמע מרן שהיא בת הצדיק מויליפולי אמר לי" :אני אתן לה
להיכנס אבל בתנאי שלא תתן לי פתקא עכשיו לפני תפילת שחרית .תגיד לה זאת" .יצאתי
ומסרתי לה דברי מרן .היא נכנסה אל מרן והניחה פתקא על השולחן והתחילה לבכות
שהחולה צריך רחמים גדולים .ביקש מרן שהיא תצא לזמן קט לחדר השני ,כשיצאה פנה
אלי מרן וצעק בקול: :מה אתה רוצה ממני? אתה חושב שאני אתן לשפוך את דמי?
אמרתי לך שאינני מסכים שהיא תמסור פתקא ,ומה אעשה עכשיו?" קולות נשמעו בחוץ
ומרן חזר על דבריו כמה פעמים בקול גדול בהתהלכו בחדר אנה ואנה .כששמעתי שמרן
אומר אלי שאני שופך דמו ,התחלתי לבכות .זו היתה הפעם הראשונה ששמעתי את מרן
צועק ככה .לפתע הפנה פניו אלי וראה אותי בוכה .שאל אותי" :למה אתה בוכה?" אמרתי
לו" :הרבי צועק עלי ואומר שאני שפכתי את דמו בזמן שאני הזהרתי אותה שלא תתן
פתקא ומה אני אשם בזה שהיא לא שמעה לאזהרתי" .אמר לי מרן" :וכי צעקתי עליך,
בכלל לא צעקתי עליך ולמה אתה בוכה?" אחרי זה אמר לי מרן שאתן לרבנית להיכנס
ובירך את החולה ברפואה שלימה .אחרי כמה ימים נתרפא החולה .אחר כך ,כשהרבנית
הסבירה לי את מצב החולה ואת גודל הסכנה ,הבנתי מה שאיתא בספרי צדיקים על
הפסוק "ויחר אף יעקב ברחל" (בראשית ל ,ב) ,שיעקב רגז כדי להמתיק את הדינים.
(קלפהולץ ,עמ' קמג).
 .73ילדו הקטן של ר' אברהם אהרן שיינברג מירושלים חלה פעם בטיפוס והרופאים קבעו
דימום בכל איברי הגוף .ד"ר גרינפלדר קבע שלא ניתן להעלות ארוכה לחליו ושהרופאים
אינם יכולים להועיל כאן במאומה .שלח ר' אברהם אהרן את אחיו להזכירו לפני מרן ,יעץ
לו מרן להוסיף לילד שם ואמר" :אבי ז"ל היה נוהג להוסיף שם לחולה" .שאל" :איזה
שם?" ענה מרן" :אלתר" .שאל אם לומר מה שכתוב בסידור בעת שמוסיפים שם .אמר
מרן :לא צריך ,רק שיגיד לפני שלושה אנשים שהוסיפו לו את השם אלתר לשמו עקיבא
משה ,וכמו-כן להגיד לחבריו של הילד שמהיום והלאה שמו אלתר וגם לעלייתו לתורה
יקראו לו בשם אלתר עקיבא משה".
אחרי זמן קצר החלים הילד הקטן ואחיו הגדול חלה באותה מחלה ,כי נדבק ממנו .נכנס
ר' אברהם אהרן למרן עם פתקא .לאחר שקראו לפני מרן את הפתקא שאל עוד פעם לשמו

 8רבי נטע דב ליפשיץ מויליפולי ( ,)1916 – 1830שושלת וישניצא ,שימש אחר פטירת חמיו כאדמו"ר
בוויליפולי .ראו עליו אלפסי (אנציקלופיה (תש"מ-תשס"ה) ,ג' ,עמ' תסו .ויליפולי שמה בפי היהודים של
ויילופולה סקשינסקיה ( )Wielopole Skrzynskieעיירה במחוז קרקוב ,גליציה המערבית
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של החולה וברכו וכך חזר הדבר שלוש פעמים .שאל לשמו וברכו ברפואה שלימה ,וציווה
להוסיף לילד את השם "ברוך" ולומר לילד את השם החדש שהוסיפו לו וכן לספר
לשלושה אנשים שהוסיפו לילד שם ושמו מהיום ברוך יהושע .לאחר-מכן אמר" :גם ברוך
יהיה" והוסיף" :הוא יהיה בריא ויהיה עוד הרבה נחת ממנו" .תוך זמן קצר החלים הילד
אבל הרופאים גילו שכתוצ אה מהמחלה נפגעה עצם ברגלו וקבעו שאין מנוס מניתוח וגם
אם ינתחו אותו הוא יישאר צולע ברגלו כל ימי חייו .יחד עם זאת האיצו בהורים לחתום
על הסכמתם לניתוח ,כי לדעתם הניתוח הכרחי ודחוף ובלעדיו הילד בסכנה .נכנס למרן
וסיפר לו את אשר אמרו לו הרופאים .אמר לו מרן לשאול בעצת רופא נוסף .שאל את דעת
פרופסור מייקין מ"הדסה" והוא אישר את אבחנת הרופאים ,וגם הוא הביע דעתו לנתחו
מיד .בא למרן וסיפר לו שגם הפרופסור המומחה מזדהה עם דעת הרופאים .אמר לו מרן
לחתום על הסכמה לניתוח ובירכו שהניתוח יעבור בשלום ובהצלחה ושתהיה לו רפואה
שלימה  .הניתוח עבר בהצלחה והילד שכבר תשעה חודשים בגבס .לאחר שהסירו את
הגבס התהלך הילד מבלי לצלוע ולא כפי שניבאו הרופאים .לאחר שנתיים פגש הפרופסור
מייקין את האב ושאלו לשלום הילד שנותח .אמר לו ר' אברהם אהרן" :הנה זהו הילד
ההולך אתי" .כשראהו הולך ישר ולא צולע ,אמר זהו דבר שמחוץ לדרך הטבע .ביקש
מהילד לרוץ קצת וראה שהוא במצב תקין .השתומם הרופא מאוד .סיפר לו ר' אברהם
אהרן שהיה אצל הרבי מבעלזא והרבי אמר להוסיף לו שם וברכו ברפואה שלימה .אמר
הפרופסור שזה פלא גדול( .קלפהולץ ,עמ' שט-שי).
 .74ילדו של הר' יצחק דויטש מנתניה חלה .הוא סבל משלשול והקאות וכל התרופות שרשמו
לו הרופאים לא הועילו .יעץ ר' ישראל בריעף ,שגר בשכנותם שיסעו למרן .נסעה האשה
עם הילד למרן .זה היה ביום ששי בשעה שאי אפשר היה להיכנס אל מרן .נכנסה אל
הרבנית ואמרה שאם לא יתנו לה להיכנס למרן ,תשאיר את הילד כאן ,כי אפס כוח סבלה.
נכנס ר' שלום אל מרן והזכיר את הילד החולה .יצא ר' שלום ואמר בשם מרן ,שהוא לא
יקיא עוד ושיסעו הביתה וביום ראשון יישלח מכתב בשם הרבי .ואמנם אחרי שבת קיבלו
מכתב שמרן בירך את הילד שלא יהיה לו עוד שלשול ושלא יקיא .כשהגיעה האשה לביתה
בישלה אורז והאכילה את הילד ,ומאז הוא ב"ה בריא( .קלפהולץ ,עמ' שטז).

מחולל מופתים
 .75המושב גמזו נוסד באדר תש"י .ביום ב' י"א באדר ,לפני שעלו על הקרקע נכנסו אנשי
המושב אל מרן לקבל ברכתו ומרן בירך אותם .כשניגש אליו ר' ליפא מעלץ החזיק מרן
בידו זמן ממושך ובירכו כמה פעמים .ויהיה הדבר לפלא .למחרת נסע ר' ליפא בתוך
מכונית שהובילה ברזל למושב .אותו יום ירדו גשמים הכביש היה רטוב וחלק ,והמכונית
התהפכה ור' ליפא קפץ מתוכה .כשניגשו אליו מצאוהו שוכב על הכביש ועליו משא כבד
של ברזל במשקל שמונה טונות .הורידו מעל גופו את הברזל ולשמחת כל הנוכחים יצא
בריא ושלם .היה זה נס בתוך נס .שאלו אותו איך ניצל ,ענה שראה את מרן מוציאו
מהמכונית ושומר עליו( .קלפהולץ ,עמ' רצה).
 .76ר' אברהם גוטווין מבני-ברק ,היה בגלות רוסיה יחד עם בניו .לאחר ששחררוהו נשאר בנו
ר' יעקב בבית-הסוהר ,לאחר שנידון לעשר שנות מאסר .כשחזר ר' אברהם לפולין שמע
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שמרן נמצא בארץ-ישראל .שלח אל מרן מכתב בצירוף פתקא והזכיר את בנו ר' יעקב
שישוחרר במהרה .קיבל תשובה מר' הלל ,בשם מרן ,שהוא מקוה שבקרוב ישחררו אותו
וישוב אליו .אחרי כמה חודשים קיבל ר' אברהם מכתב מבנו שהוא כבר נוסע לפולין.
כשהגיע אל אביו שאלו מתי שחררו אותו ,ולאחר שבדקו תאריך מכתבו של מרן נוכחו
לדעת שיום שחרורו חל בדיוק באותו הזמן .כשהגיע ארצה נתקל בקשיים בקבלת שיכון.
נכנס אביו למרן ואמר" :הרבי הראה לי מופת ששחררו את בני שלא כדרך הטבע ,עכשיו
באתי לבקש שהרבי יתפלל שיתנו לו שיכון" .עמד מרן על רגליו ואמר" :חלילה ,זה לא
היה שום מופת .התפללתי לה' והוא עזר לך" ,ובירכו שיקבל שיכון במהרה .אחרי
שבועיים קיבל שיכון על-יד חיפה( .קלפהולץ ,עמ' שז).

קוים לדמותו
מלמד זכות על ישראל
 .77ד"ר מוך מתל אביב היה רגיל לבקר אצל מרן אחת בשבועיים בערך ואף פעם לא רצה
לקבל תשלום .אחרי הביקור היה מרן מעכבו ומכבדו והיה שאלו בענייניו .פעם נסע לחו"ל
ושהה שם כמה חודשים .כשחזר ארצה ביקר מיד אצל מרן וסיפר שהיה בבזל בסינאגוגה.
זה היה בפרוס הפסח .כשעמד ללכת אמר למרן שבפסח לא יוכל לבקר אצל מרן .כשיצא
אמר מרן לר' יצחק לנדוי שהיה אז אצלו בחדר" :מה אתה אומר לזה? הוא היה בבאזל
וביקר בסינאגוגה ואמר שלא יבוא בפסח .אתה יודע מדוע לא יבוא בפסח? הוא חושש כי
בעת שיבוא אלי אכבד אותו במאכל ובמשתה והוא אינו אוכל בפסח אצל אחרים" .אגב,
רופא זה לא ידע הרבה ביהדות אך מרן מצא בו נימה כדי ללמד עליו זכות( .קלפהולץ ,עמ'
קנה).
 .78אומרים כי סיפרו פעם להרה"ק מהר"א מבעלזא זיע"א ,על אדם חצוף קצב אחד אשר
הוא רחוק מן שמירת תורה ומצות .אשר העיז פניו והלך ותלה טבלא בפתח חנותו בזה
הלשון" :כאן מוכרים בשר חזיר" .כל שומע ממנו חרד האיך יכול אדם לירד לדיוטא
תחתונה כזה ,לפרסם את רשעותו ברבים ועוד בטבלא גדולה על חנותו .אך הרה"ק
מבעלזא זיע"א חשב לגמרי אחרת ,הוא אמר יהודי זה אף לפי מצבו התכוון לדבר גדול
מאוד ,הוא לא רצה שיהודים יטעו וילכו לקנות שמה ,לכן פירסם לכל כי בשר חזיר נמכר
שמה ,ולא יטעו לאמר כי הבשר כשר( .פרלוב ,עמ' ריח).

כוח זכרונו
 .79באחת השבתות בתל אביב קראו את רבי מרדכי קרויז לשיריים .כשניגש אליו אמר לו
מרן :ר' מרדכי היום מלאו  41שנה מאז באת בפעם הראשונה לבעלזא יחד עם חותנך".
כשחזר ר' מרדכי למקומו חישב ומצא שאמנם בשבת זו מלאו  41שנה"( .קלפהולץ ,עמ' קצא).
 .80כשהיה מרן בחיפה באו הרבה אנשים לקבל שלום .מרן ישב בראש מורכן ,לא הסתכל על
האנשים ,עיניו היו סגורות .כשבא לפניו ר' משה בוים נשא מרן עיניו ואמר" :אתה
מפרשיסחא ,היית בבעלזא?" אחר כך ספר ר' משה שנסע לרבו רבי שמואל צבי ,האדמו"ר
מאלכסנדר ,מחבר הספר "תפארת שמואל" ,לשאול אותו בענין שידוך ששידכו לאחד
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מבניו .אמר לו הרבי מאלכסנדר שבענין שידוכין יכול להשיב אך ורק צדיק הדור וצדיק
הדור היום הוא הרבי מבעלזא .נסע לכ"ק מרן מהרי"ד בענין .בשבת בבוקר נכנס למרן
לשתות קפה וסיפר אז למרן שהוא מפרשיסחא ,ומאז לא ראה אותו מרן עוד אלא בחיפה
וזכרו ,אף שחלפו כמה עשרות שנים( .קלפהולץ ,עמ' קצב).
 .81גם ממרן מהר"א ז"ל שמעתי שאמר על עצמו שלא שכח אף פעם שום דבר .קרה פעם
ששכחתי להכין ליו"ט איזה מאכל שהיה נהוג בבעלזא .אחרי החג קרא לי והטיף לי
מוסר ,שאין לשכוח מנהג בישראל .אחר כך הוסיף" :אתה צודק ,אתה יודע שהבעלזער רב
כאן ואינו שוכח שם דבר; אבל גם אני רק בשר ודם ולא מלאך ,ויש לי עוד עניינים
בראשי"( .קלפהולץ ,עמ' קצג).
התמדתו
אביב9

 .82פעם אחת בא אל מרן האופטיקאי אלקנה זיידנר מרח' נחלת בנימין  8בתל
שהוזמן כדי להתאים משקפיים למרן ,אמר מר זיידנר שאינו יכול לבדוק את מרן כי אם
במעבדה שלו .כשבא מרן לבית האופטיקאי והלז החל בבדיקותיו אמר למרן שיש רק
נקודה אחת בעין שהוא רואה בה וכדי למצוא את הנקודה מוכרח מרן לרכז את ראייתו
ולהסתכל החוצה וכשיראה עוף פורח יביט כל הזמן על העוף :אמר לו מרן" :מה אעשה
ואף פעם בחיי לא הסתכלתי למעלה ולא ראיתי עוף פורח ,אפילו בילדותי לא הסתכלתי
לפי שאף פעם לא היה לי זמן – תמיד הייתי צריך ללמוד וכשגמרתי ללמוד הוכרחתי
לחזור על תלמודי וחוזר חלילה ,כך שלא היה לי זמן להסתכל למעלה" (קלפהולץ ,עמ' כ"א;
פרלוב ,עמ' ק-קא).

 .83מרן היה יושב אוהל ,תמיד ישב בחדר שחלונותיו סגורים ועוסק בעבודתו .גם בעת ששהה
בקיץ במקומות מרפא או במקום אויר צח ישב תמיד בחדרו ,ואף לא ניגש לחלון להסתכל
החוצה .ביום קיץ חם כשהתגורר מרן בבני ברק ,התהלך בחדרו הלוך ושוב ובדרך הילוכו
ניגש לחלון הפתוח ועיניו נתקלו מרחוק בדמות אשה .היתה זו אשתו הרבנית שירדה לגן
שמאחורי הבית לשאוף אויר .אז חזר לשולחנו והתחיל לשפשף עיניו הטהורות ולומר
משהו .פניו נעשו חיוורים ובפנותו של הבחור המשמש שהיה אתו בחדר אמר" :ככה זה,
אם ניגשים לחלון מיד באים לידי חטא" .אמר לו הבחור שהאשה שראה בגן היא הרבנית.
שאל את הבחור אם הוא בטוח בכך .רק כשענה לו שאין לו שום ספק בכך נחה דעתו.
(קלפהולץ ,עמ' קג; פרלוב ,עמ' קא).

 9חנות האופטיקה של משפחת זיידנר ברח' נחלת בנימין בתל-אביב היתה חנות ותיקה שאף לקחה במלחמת
העצמאות .במרץ  1948עסקה בבדיקה ובתיקון הציוד האופטי של התותחים הראשונים שהובאו ארצה .ראו מ'
גבעתי ,בידיהם חושלה הפלדה ,תל אביב ,1997 ,להלן :גבעתי (בידיהם ,)1997 ,עמ' .58
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קדושתו
 .84פעם בערב שבת ,אחרי שכבר לבש את הבגד העליון של שבת ,נשאר עומד מהורהר .לפי
ששיערתי ,שכח איזו כוונה או ייחוד המיוחד בשעה שלבש אותו בגד אחר כך אמר לי
להחזיר לו את הבגד של חול ,פשט את הבגד של שבת ולבש את הבגד של חול .עמד כמה
רגעים ואמר דברים שאף פעם לא שמעתים .אחר כך פשט את הבגד של חול ולבש שוב את
של שבת ,ובכל פעם אמר בלחש כוונת וייחודים שהיו ידועים לו( .קלפהולץ ,עמ' פז-פח).
 .85בעת שהצדיק רבי ישראל מהוסיאטין 10שהה בקיץ בשכונת מונטיפיורי עבר פעם על יד
בית מרן ,שאל מי גר כאן .כאשר אמרו לו שכאן מתגורר הרבי מבעלזא אמר ,שהרגיש
קדושה במקום( .קלפהולץ ,עמ' קב).
 .86לעתים היה נוהג לשוחח במילי דעלמא ,ולרבים היו נראים הדברים כשיחת חולין של ת"ח
אולם כווותיו היו נשגבות .יום אחד מיהר מאד ואמר שברצונו לקיים תפילה בזמנה,
ובעוד היום גדול נתעטף בטלית ונטל התפילין בידיו ,על מנת להניחם .אך בינתיים שמע
בחוץ חמור נוער והתחיל לדבר מעניין חמורים ,מדוע הם נוערים ומה הם אוכלים .כן
סיפר מגמלים כיצד הם עוברים במדבריות ,ומה הם אוכלים בדרך .אזרתי עוז ושאלתי פי
מרן" :הלא הרבי מפחד שלא יאחר זמן תפילה" .ענה לי בפה קדשו" :בזה אינני יכול
למהר"( .קלפהולץ ,עמ' קיט).
 .87בזמן המלחמות כשמצרים רצו לכבוש את ארץ ישראל ,היה עומד שעות ארוכות כחמשה
עשר שעות על מקום אחד ,ואמר לי הר"י לנדא שעד השנים האחרונות היה לו ענין מסוים
בדביקות ,שהאיך שהתחיל כך היה נמשך אף חמש ושש או שמונה שעות ,אם ישב
בתחילת בדביקות אזי ישב בדביקותו כל הזמן ,ועם עמד ע"י שולחן והיה נסמך כל העת
על השולחן ,אף פעמים שהיה נעמד באמצע החדר ואז היה עומד בדביקות במשך חמש שש
שעות ובאמצע החדר ,בלי להישען ולהיתמך כלל ,וזה היה אצלו עד סוף ימיו( .פרלוב ,עמ'
פה).

צניעותו
 .88ליד דירתו בתל אביב היה גן .מרן ציוה עלי לשמור על הגן ,להשקותו ולטפחו כהלכה .שלח
את ר' הלל וינד אל הרב דושינסקי בירושלים לשאול אותו שאלות פשוטות וביניהן אם
מותר להשקות את הגן בערב שבת .העירותי למרן שגם בתל אביב ישנם רבנים היודעים
לפסוק הלכות ולשם מה לשלוח איש במיוחד לירושלים .אמר לי מרן" :טעמי ונימוקי עמי
ואני רוצה שיסע דוקא לירושלים אל הרב דושינסקי ,שיפסוק הלכות אלו" .לדעתי ,חוץ
מהטעמים הכמוסים שהיו לו ,היה לו גם טעם פשוט להסתיר גדלותו ,כאילו אין לו ידיעה
בהלכות אלו .דבר זה ששלח לשאול שאלות פשוטות חזר ונישנה כמה פעמים ,ולדעתי זו
היתה אחת הכוונות שלו( .קלפהולץ ,עמ' קט).
 .89פעם בתל אביב כשערך שולחנו הטהור בסעודת ליל שב"ק ,בזמן אכילת דגים ,נתקעה עצם
קטנה בגרונו וגרמה לו כאבים ויסורים בצורה איומה .מרן הבליג על יסוריו ,ואיש לא
 10רבי ישראל פרידמן מהוסיאטין ( ,) 1948 – 1857האדמו"ר השני לחסידות הוסיאטין ,בין תומכי הציונות
הדתית ,נכדו של ר' ישראל מרוז'ין .היה ידוע כבעל מופתים .ראו עליו אלפסי (אנציקלופדיה תש"מ-תשס"ה),
ב' ,עמ' תקסא-תקסב .הוסיאטין ( ,)Husiatynעיר במחוז טרנופול בדרום מערב אוקראינה.
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עמד על המתרחש פניו האירו והפיקו זיו עליון ובת צחוקו המלבבת לא סרה מפניו .שלא
כרגיל ציוה להביא מהר את יתר המאכלים ,אמר "תורה" ובירך ברכת המזון במהירות.
כשנכנס לחדרו אמר למשמש להביא מהר רופא .הבהילו מיד את ד"ר אפנשטיין מרחוב
בלפור  .46כאשר ציוה הרופא להדליק אור ורצה המשמש לקרוא לגוי ,אמר לו מרן" :זה
סכנת נפשות ,תדליק מיד את האור כי זה פיקוח נפש" .לאחר שהרופא הוציא את העצם
אמר שאינו יכול להבין איך מרן לא צעק מעצמת היסורים ,כי העצם היתה נעוצה עמוק
והיסורים היו נוראים והוא היה בסכנה גדולה .לאחר שנרגע שאלו את מרן למה לא נכנס
מיד לחדרו אלא חיכה עד גמר הסעודה ,לאחר שהקהל התפזר ,ענה" :ריחמתי על
האנשים ולא רציתי לצערם" .לפני שהכנתי את הספר לדפוס שוחחתי עם הד"ר אפנשטיין
והוא סיפר לי שהוא עצמו הדליק את האור ,לפי שהיה לו צורך במנורה מיוחדת ]...[ .גם
הוא שאל את מרן למה חיכה כל כך הרבה זמן וסבל יסורים נוראים ואמר לו ,שלא רצה
לצער את קהל החסידים( .קלפהולץ ,עמ' קמב; פרלוב ,עמ' צב).

מיעוט אכילה ושינה
 .90באחד הימים הזכרתי למרן שכבר עברו כמה ימים שלא אכל וביקשתי ממנו לאכול .ענה
ואמר" :תאמין לי שאינני רעב .אם הייתי מרגיש צורך בכך הייתי אוכל מעצמי בלי
שתצטרך להזכיר לי" .אחרי כמה חודשים ,לפני תפילת שחרית ,אמר לי להביא לו משהו
לאכול ואמר" :אתה רואה היום אני מרגיש צורך והנני אומר לך בעצמי שתביא לי לאכול.
ב"ה אני אינני אדוק (א פרומער) ,כשיש לי צורך אני אוכל אפילו לפני התפילה".
כשהבאתי לו עוגה ,לקח חתיכה ,החזיקה בפיו ,מצץ ממנה ואחר פלטה( .קלפהולץ ,עמ' צג).
 .91מרן היה ממעט בשינה שלא כדרך הטבע .וכך היתה שנתו :היה שוכב על המיטה זמן קצר,
אחר כך היה מתעורר ונוטל ידיו ,שוב נרדם לזמן מועט ושוב מתעורר ,וחוזר חלילה כמה
פעמים במשך הלילה ,ברצותו לקיים דברי אביו הקדוש שציוה עליו לנוח קצת באמצע
היום ,השתדל לעשות כן ,אבל שנתו היתה חטופה – היה מתעורר מהר וחוזר לעבודתו.
היה ישן בספודיק על ראשו .היה מצווה למשמשיו שיעוררו אותו וקבע להם את הזמן ובא
אליהם בטרוניה אם לא העירו אותו בזמן שקבע .בפעם הראשונה שהייתי אצלו בלילה
אמר לי להעירו וסיפר שהיו לו משמשים שוטים שלא רצו להעירו והוסיף" :הם חשבו
שעושים לי טובה בזה .לא צריכים להיות שוטים ,צריכים לשמוע ולקיים מה שאני
מבקש"( .קלפהולץ ,עמ' צה).
 .92כן שמעתי בבעלזא ,שאמר פעם למשמשו שלא העירו בזמן" :אתה חושב שאתה מקיים
מצוה בזה שאתה נותן לי לישון ,להיפך ,אם יש לך רחמנות עלי ועל העולם כולו אני
מבקשך שתעורר אותי בזמן שקבעתי לך"( .קלפהולץ ,עמ' צה).
 .93פעם אחת הפצרתי במרן שיאכל ,לאחר שעברו כמה ימים ולא אכל כלום .מרן התנצל
שאינו יכול לאכול ואינו רעב .אבל אני הפצרתי בו דוקא שיאכל משהו .אמר לי מרן:
"ישראל ,אבקשך ,הישמר לך ואל תפציר בי" (קלפהולץ ,עמ' קי; סיפור נוסף על מיעוט אכילה
ושינה ראו פרלוב ,עמ' קיז).
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בריאותו
 .94מרן סבל ממחלת עור באצבעותיו ,כתוצאה מריבוי רחיצת ידיו במים .המומחה למחלות
עור ד"ר שטרן מתח אביב ,המליץ למרוח את ידיים במשחה ,שהשמנוניות שבתוכה תמנע
מן המים להיספג בידיים .הלך ר' יצחק לנדוי וקנה את המשחה והביאה למרן וביקש
למרוח ידיו .סרב מרן ואמר" :כלום לא שמעת את הסברתו של הרופא .לפיו זוהי חציצה".
(קלפהולץ ,עמ' קלא).

 .95כשהתגורר מרן בתל אביב ציווה פעם לקרוא לו רופא עיניים .רשם לו הרופא טיפות
וציווה לשים כל שעתיים שתי טיפות בעיניו וכן ציווה עליו לנהוג דיאטה ולאכול בזמנים
קבועים .ציוה מרן לקנות את התרופות וכל שעתיים לשפוך שתי טיפות לתוך מים ובשעה
המדויקת ציוה על המשמש שיאכל עבורו ויקיים כל מה שהרופא אמר ,כי שלוחו של אדם
כמותו( .קלפהולץ ,עמ' קלב).
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הנ"ל (פוליטיקה :)2005 ,גרשון בקון ,פוליטיקה ומסורת :אגודת ישראל בפולין ,1936 – 1916
ירושלים.2005 ,
בראהאם (אנדרה :)1990 ,רנדולף בראהאם' ,אנדרה ,לסלו' ,האנציקלופדיה של השואה (בעריכת
ישראל גוטמן) ,כרך ראשון ,תל אביב ,1990 ,עמ' .95
בראהאם וקצבורג (הונגריה :)1992 ,רנדולף בראהאם ,נתנאל קצבורג ,תולדות השואה :הונגריה,
ירושלים ,תשנ"ב.1992-
בראון (דעת ,תשס"ה) :בנימין בראון' ,דוקטרינת "דעת תורה" – שלושה שלבים' ,דרך הרוח ב'
(בעריכת יהוידע אמיר) ,ירושלים ,תשס"ה ,עמ' .600 – 537
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הנ"ל (גרשון ,תשס"ו) :בנימין בראון ,גרשון בקון" ,מסורת ופוליטיקה :אגודת ישראל בפולין
 ,'1939 – 1916ציון עא ,ד' ,תשס"ו ,עמ' .528 – 522
ברומברג (צאנז ,תשי"ד) :אברהם יצחק ברומברג ,מגדולי החסידות ,א' (צאנז) ,ירושלים ,תשי"ד.
הנ"ל (אדמו"רי צאנז ,תשט"ו) :אברהם יצחק ברומברג ,מגדולי החסידות ,ט'( ,אדמו"רי צאנז),
ירושלים ,תשט"ו.
הנ"ל (בלז ,תשט"ו) :אברהם יצחק ברומברג מגדולי החסידות ,י' (בלז) ,ירושלים תשט"ו.
הנ"ל (גור ,תשט"ז):אברהם יצחק ברומברג ,מגדולי החסידות ,ב'( ,גור) ,ירושלים ,תשט"ז.
הנ"ל (החוזה ,תשכ"ב) :אברהם יצחק ברומברג ,מגדולי החסידות ,י"ט (החוזה מלובלין) ,ירושלים
תשכ"ב.
הנ"ל (מגדולי ,תשכ"ו) :אברהם יצחק ברומברג ,מגדולי החסידות ,כ"ב( ,גור) ,ירושלים ,תשכ"ו.
ברטל (יהודי ,תש"מ) :ישראל ברטל' ,יהודי מזרח-אירופה וארץ-ישראל ( ,')1881 – 1777קתדרה,
 ,16תמוז תש"מ ,עמ' .12 – 3
הנ"ל (עליית ,תשמ"ה) :ישראל ברטל' ,עליית ר' אלעזר מאמסטרדם לארץ ישראל בשנת תק"א
( ,')1740מחקרים על תולדות יהדות הולנד (בעריכת יוסף מכמן) ,ד' ,תשמ"ה ,עמ' .25 – 7
הנ"ל (הישוב :)1995 ,ישראל ברטל' ,הישוב הישן' ,עת-מול  ,)119( 3פברואר  ,1995עמ' .13 – 11
ברטל (גבורים :)1997 ,ישראל ברטל' ,גבורים או מוגי לב :יהודים בצבאותיה של פולין (– 1794
 ,')1863קיום ושבר – יהודי פולין לדורותיהם (בעריכת ישראל ברטל וישראל גוטמן) ,ירושלים,
 ,1997כרך א' ,עמ' .368 – 353
בר יוסף (מראשית ,תשנ"ד) :חיה בר יוסף' ,מראשית לחורבן – בתי כנסת בפולין בראי הסיפור
העממי' ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי ,טז ,תשנ"ד ,עמ' .96 – 67
ברייר (ידיעת ,תש"ס) :אברהם פנחס ברייער ,ידיעת התורה :פארך חבוש ופאת ראשך ,בית
חלקיה ,תש"ס.
בריסק (ראשי ,תשס"ח) :מרדכי בריסק (עורך) ,ראשי גולת אריאל ,ירושלים ,תשס"ח.
בר-לב (בקשת :)2010 ,רוני בר-לב' ,בקשת הצדיק – הרב והצדיק בהגותו של ר' נחמן מברסלב',
דעות ,2010 ,47 ,עמ' .21 – 18
ברנפלד (רשומות ,תרפ"ו) :שמעון ברנפלד ,רשומות ,ד' ,תרפ"ו ,עמ' .187 – 186
גבעתי (בידיהם :)1997 ,משה גבעתי ,בידיהם חושלה הפלדה ,תל אביב.1997 ,
גווארת' (היידריךRobert Gewarth, Hitler's Hangman: the life of Heydrich, New :)2011 ,
.Haven, 2011

- 477 -

גווגדטר (פראסטיג :)1974 ,אדולף גווגדטר' ,ד"ר היינריך פראסטיג ז"ל' ,בלז :ספר זכרון( ,בעריכת
יוסף רובין) ,תל-אביב ,תשל"ד ,1974-עמ' .384 – 382
גוטליב (מחקרים :)1976 ,אפרים גוטליב ,מחקרים בספרות הקבלה ,תל אביב.1976 ,
גוטמן (יחסי :)2008 ,ישראל גוטמן' ,יחסי יהודים ולא יהודים בפולין ,זמן יהודי חדש ,כרך ד',
ירושלים ,2008 ,עמ' .65 – 58
גוטמן (מגבורי ,תשי"ב) :מתתיהו יחזקאל גוטמן ,מגבורי החסידות :בלז ,תל-אביב ,תשי"ב.
גולדברג (משא :)1848 ,אברהם גולדברג ,משא צפון עם מעשה רוקח ,למברג.1848 ,
גולדברג (החברה :)1999 ,יעקב גולדברג ,החברה היהודית בממלכת פולין ליטא ,ירושלים.1999 ,
גולדברג (הצדיק :)2003 ,רבקה גולדברג (דביר) ,הצדיק החסידי וארמון הלויתן ,תל אביב.2003 ,
הנ"ל (מחברתו :)2005 ,רבקה גולדברג (דביר)' ,הבעש"ט ומחברתו הטהורה' ,מסכת ג',2005 ,
עמ' .66 – 45
גור אריה (בית ,תשמ"ד) :שאול גור אריה ,בית צדיקים יעמוד ,ירושלים ,תשמ"ד.
גורן (ארתור :)2005 ,יעקב גורן ,ארתור רופין ,חייו ופועלו ,ירושלים .2005
גלבוע (לקסיקון ,תשנ"ב) :מנוחה גלבוע ,לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה עשרה
והתשע עשרה ,ירושלים ,תשנ"ב.
גלבר (תולדות ,תשט"ו) :נתן מיכאל גלבר ,תולדות יהודי ברודי( ,ערים ואמהות בישראל ,כרך ו'
בעריכת יהודה לייב הכהן מימון) ,ירושלים ,תשט"ו.
גליס (הוד :)2011 ,אברהם ישראל גליס ,הוד והדר :בתי כנסת בארץ ישראל ,ירושלים.2011 ,
גליק (סיפורו :)2010 ,רותי גליק' ,סיפורו המופלא של מציל היהודים מהונגריה' ,אתרוג,2010 ,47 ,
עמ' .23 – 20
גלר (עמידה :)2003 ,יעקב גלר ,העמידה הרוחנית של יהודי רומניה בתקופת השואה (– 1940
 ,)1944לוד ,תשס"ג.2003-
גרטנר (רבנות ,תש"ס) :חיים גרטנר' ,רבנות וחסידות בגליציה במאה התשע עשרה :ר' שלמה
קלוגר והחסידות' ,במעגלי חסידים (בעריכת עמנואל אטקס ואחרים) ,ירושלים ,תש"ס,
עמ' .74 – 31
הנ"ל (דימוי ,תשס"ט) :חיים גרטנר' ,דימוי ומציאות ביחסי משכילים וחסידים :פרשת מינויו של
שי"ר לרבנות טרנופול' ,ישן מפני חדש (בעריכת דוד אסף ועדה רפפורט-אלברט) ,ירושלים,
תשס"ט ,עמ' .383 – 355
הנ"ל (הרב ,תשע"ג) :חיים גרטנר ,הרב והעיר הגדולה ,ירושלים ,תשע"ג.
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גרייף (בכינו :)1999 ,גדעון גרייף ,בכינו בלי דמעות :עדויותיהם של אנשי זונדרקומנדו היהודים
באושוויץ ,ירושלים.1999 ,
גרין (בעל ,תשמ"א) :אברהם יצחק גרין ,בעל היסורים ,תל אביב ,תשמ"א.
גרינברג (אמתGershon Greenberg, 'Consoling Truth: Eliezer Schweid's Ben :)1997 ,
Hurban Le'yeshua: A Review Essey', Modern Judaism, Vol 17, 3, October 1997, pp
297-311.
גרינצווייג (איש ,תשס"ז) :משה טוביה גרינצווייג ,ספר איש חסיד ,בני ברק ,תשס"ז.
גריס (הספר ,תשנ"ט) :זאב גריס' ,הספר כסוכן תרבות במאות הי"ח והי"ט' ,מדעי היהדות,39 ,
(תשנ"ט) ,עמ' .33 – 5
הנ"ל (דמותו ,תש"ס) :זאב גריס' ,דמותו ההיסטורית של הבעש"ט בין סכין המנתחים של
ההיסטוריון למכחולו של חוקר הספרות' ,קבלה ,5 ,תש"ס ,עמ' .446 – 411
הנ"ל (האמנם ,תש"ס) :זאב גריס' ,האמנם מיטב הסיפור כזבו? מקום ספרות השבחים בתולדות
החסידות' ,דעת ,44 ,תש"ס ,עמ' .94 – 85
הנ"ל (הגדרת ,תשס"א) :זאב גריס' ,הגדרת ספרות השבחים השבתאית' ,החלום ושברו ב',
תשס"א ,עמ' .353-364
הנ"ל (ספר :)1992 ,זאב גריס ,ספר סופר וסיפור בראשית החסידות  :מן הבעש"ט ועד מנחם מנדל
מקוצק ,תל אביב.1992 ,
הנ"ל (בין :)1994 ,זאב גריס' ,בין ספרות להיסטוריה :הקדמות לדיון ועיון בשבחי הבעש"ט',
טורא ,ג' ,1994 ,עמ' .181 – 153
גרליץ (כהן ,תשס"ב) :מרדכי גרליץ ,כהן גדול משרת ,בני-ברק ,תשס"ב.
דאנציס (בעיני :)1970 ,מרדכי דאנציס ,בעיני אני ,...רמת גן.1970 ,
דברות (תשס"ז) :ספר דברות קודש כתבי חסידים ,ברוקלין ,תשס"ז.
דובנוב (תולדות ,תשכ"ז) :שמעון דובנוב ,תולדות החסידות ,תל-אביב ,תשכ"ז.
דוידוביץ' (בתי הכנסת ,תש"ך) :דוד דוידוביץ' ,בתי הכנסת בפולין וחורבנם ,ירושלים ,תש"ך.
דיכובסקי (דעת ,תשס"ח) :שלמה דיכובסקי' ,דעת תורה מן התורה מנין?' ,מנחה למנחם :קובץ
מאמרים לכבוד הרב מנחם הכהן( ,בעריכת חנה עמית ,אביעד הכהן ,חיים באר) ,בני ברק,
תשס"ח ,עמ' .178 – 165
דינור (קסטנר :)1987 ,דוב דינור ,קסטנר :גילויים חדשים על האיש ופעלו ,חיפה.1987 ,

- 479 -

דן (הנובילה :)1966 ,יוסף דן ,הנובילה החסידית ,ירושלים.1966 ,
הנ"ל (הסיפור :)1974 ,יוסף דן ,הסיפור העברי בימי הביניים ,ירושלים.1974 ,
הנ"ל (החסידי :)1975 ,יוסף דן ,הסיפור החסידי ,ירושלים.1975 ,
הנ"ל (לתולדותיה ,תשמ"א) :יוסף דן ,לתולדותיה של ספרות השבחים' ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי ,א'( ,תשמ"א) ,עמ' .100 – 82
הנ"ל (תורתם ,תשמ"ב) :יוסף דן' ,תורתם המוסרית והחברתית של חסידי אשכנז' תרביץ ,נא ,ב',
תשמ"ב ,עמ' .325 – 319
הנ"ל (אשכנז :)1990 ,יוסף דן ,חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית ,ב' ,תל אביב ,תש"ן-
.1990
הנ"ל (החסידות ,תשנ"א) :יוסף דן' ,החסידות במאה העשרים' ,מדעי היהדות ,31 ,תשנ"א
עמ' .139 – 133
הנ"ל (יהודה :)2006 ,יוסף דן ,ר' יהודה החסיד ,ירושלים.2006 ,
דער רב (תשס"ב) :דער רב זכרונו לברכה ,בני ברק ,תשס"ב (ללא שם מחבר).
דרייפוס בן-ששון (כצאן :)2008 ,חוי דרייפוס בן-ששון 'כצאן אשר אין לו רועה? רבנים ומעמדם
בשואה' ,זיכרון בספר :קורות השואה במבואות לספרות הרבנית( ,בעריכת אסף ידידיה ,נתן כהן,
אסתר פרבשטיין) ,ירושלים ,תשס"ח ,2008-עמ' .167 - 143
הנ"ל (רבנות ,תשס"ט) :חוי דרייפוס בן-ששון' ,רבנות כהנהגה במזרח אירופה בתקופת השואה:
הערכה מחדש' ,בשביל הזכרון ,1 ,חשון תשס"ט ,נובמבר  ,2008עמ' .27 – 20
האן ומגושצ'י (גליציהChristopher Hann and Paul Robert Magosci, (ed.) Galicia: :)2005 ,
A Multicultured Land, Toronto, 2005.
הוד (תשס"א) :הוד שבהוד ,תשס"א ,ללא ציון מקום ,ושם מחבר.
הוכהייזר (אגרא ,תשס"ז) :יוסף האכהייזער ,אגרא דב"י הילולי ,ירושלים ,תשס"ז.
הוכהייזר ,וייס ,מנדל (בית הכנסת ,תשס"ח) :יוסף האכהייזער ,מאיר וייס ,יששכר בעריש מנדל
(עורכים) ,בית הכנסת שבבעלזא ,ניו יורק ,תשס"ח.
הולצמן (לתולדותיה :)1974 ,חיים הולצמן' ,לתולדותיה של בלז' ,בלז :ספר זכרון( ,בעריכת יוסף
רובין) ,תל אביב ,תשל"ד ,1974-עמ' .28 -19
הנ"ל (סיביר :)1974 ,חיים הולצמן' ,בלז-סיביר-בוכרה-בלז' ,בלז :ספר זכרון( ,בעריכת יוסף
רובין) ,תל אביב ,תשל"ד ,1974-עמ' .430 – 411
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הונקו (ארבע ,תשמ"ב) :לארי הונקו' ,ארבע צורות של הסתגלות למסורת' ,מחקרי ירושלים
בפולקלור יהודי ,ג' ,סיון תשמ"ב ,עמ' .156 – 139
היידנברג ואורון (מעולמו :)1986 ,הניה היידנברג ,מיכל אורון ,מעולמו המיסטי של ר' נחמן
מברסלב ,תל אביב.1986 ,
היילמן (מגיניSamuel Heilman, Defenders of the Faith, New York, 1992 :)1992 ,
היימן (החברה :)2007 ,פולה היימן' ,החברה היהודית באירופה' ,זמן יהודי חדש ,כרך א',
ירושלים ,2007 ,עמ' .272 – 266
הכהן (תלפיות ,תרל"ה) :אליהו הכהן ,ספר מדרש תלפיות ,למברג ,תרל"ה.
הכהן (מונקאטש ,תש"ו) :שמואל הכהן וינגרטן' ,מונקאטש' ,ערים ואמהות בישראל ,כרך א'
(בעריכת יהודה לייב הכהן פישמן) ,ירושלים ,תש"ו ,עמ' .371 – 345
הכהן (פולמוס :)1959 ,שמואל הכהן ויינגרטן' ,פולמוס מונקאץ-בלז' ,אנציקלופדיה של גלויות:
קארפאטורוס ,כרך ז' (בעריכת יהודה ארז) ,ירושלים ותל-אביב ,1959 ,עמ' .232 – 225
הנ"ל (מיוון ,תש"ל) :שמואל הכהן ויינגרטן' ,מיוון מצולה לירושלים של מעלה' ,אור המזרח ,יט,
חוברת ג' (ס"ח) ,ניסן ,תשל"ג ,עמ' .245 – 235
הכהן (אוצר ,תשכ"ז-תש"ל) :נפתלי יעקב הכהן ,אוצר הגדולים ,בני ברק ,תשכ"ז-תש"ל.
הכהן-בייגל (להודות ,תשס"ו) :נתן הכהן-בייגל (עורך) ,ספר להודות ולהלל :מנהגי חנוכה על פי
בלז ,בני ברק ,תשס"ו.
הל (רדזימין :)1975 ,גרשון הל' ,שושלת אדמו"רי רדזימין :ר' יעקב אריה ,מייסדה' ,ספר זכרון
לקהילת רדזימין (בעריכת גרשון הל) ,תל-אביב ,1975 ,עמ' .33 – 28
הלברטל (לא גלות :)2000 ,משה הלברטל' ,לא גלות לא גאולה' ,פנים ,12 ,חורף  ,2000עמ' – 117
.120
הצלה (תשל"ז) :ט' שבט יום ההצלה ,ירושלים ,תשל"ז (ללא שם מחבר).
הראל (האמת :)1985 ,איסר הראל ,האמת על רצח קסטנר ,ירושלים.1985 ,
הרץ (בונד :)1960 ,יעקב שלום הרץ ,די געשיכטע פון בונד ,ניו יורק.1960 ,
הרשקוביץ (עלבון ,תשס"ט) :יצחק הרשקוביץ"' ,עלבון התורה הגדול הלזה" ,גילויים חדשים על
פולמוס בריחת הרבנים מבודפשט תש"ד' ,יד ושם קובץ מחקרים ,ל"ז [ ,]1תשס"ט ,עמ' .110 – 89
הנ"ל (פרשנות ,תשס"ט) :יצחק הרשקוביץ' ,פרשנות תאורגית לדברי הרמב"ם :רכישת תעודות
המרה במשנת הרב יששכר שלמה טייכטל' ,הרמב"ם בנבכי הסוד ,תשס"ט ,עמ' .342 – 323
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הנ"ל (הלכה ,תשס"ט) :יצחק הרשקוביץ' ,הלכה ככלי לעיצוב מדיניות :חירות הפסיקה ואחריות
הפוסק במשנת הרב יששכר שלמה טייכטל' ,דיני ישראל ,כו-כז (תשס"ט-תש"ע) ,עמ' .88 – 67
וולף (תחיה) :יוסף וולף ,תחיה נושקת לעפר ,הוצאת המחבר ,ללא ציון שנה.
וונדר (תשובת ,תשל"ז) :מאיר וונדר' ,תשובת ר' אלימלך מגרודז'ינסק לרבי חיים מצאנז' ,סיני,
פא( ,תשל"ז) ,עמ' קסד-קסח.
הנ"ל (מאורי ,תשל"ח-תשס"א) :מאיר וונדר ,מאורי גליציה :אנציקלופדיה לחכמי גליציה,
(חמישה כרכים) ,ירושלים ,תשל"ח-תשס"ה.
הנ"ל (אלף ,תשנ"ג) :מאיר וונדר ,אלף מרגליות ,ירושלים ,תשנ"ג.
הנ"ל (רבני :)1994 ,מאיר וונדר' ,רבני ברודי בחמישים השנים האחרונות' ,ספר זכרון לקהילת
ברודי וסביבתה (בעריכת אביב מלצר ואחרים) ,ירושלים ,1994 ,עמ' .95 – 86
ויין (זיכרון ,תשל"ג) :אברהם ויין' ,ספרי הזיכרון כמקור לחקר תולדות קהילות ישראל באירופה',
יד ושם קובץ מחקרים ,ט' ,תשל"ג ,עמ' .222 – 209
ויין ודומברובסקה (אוהנוב ,תש"מ) :אברהם ויין ,דנוטה דומברובסקה' ,אוהנוב' ,פנקס הקהילות
פולין ,כרך שני( ,בעריכת דנוטה דומברובסקה ,אברהם ויין ,אהרון וייס) ,ירושלים ,תש"מ,
עמ' .53 – 50
הנ"ל (בלז ,תש"מ) :אברהם ויין ,דנוטה דומברובסקה' ,בלז' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שני,
(בעריכת דנוטה דומברובסקה ,אברהם ויין ,אהרון וייס) ,ירושלים ,תש"מ ,עמ' .120 – 117
הנ"ל (ברודי ,תש"מ) :אברהם ויין ,דנוטה דומברובסקה' ,בלז' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שני,
(בעריכת דנוטה דומברובסקה ,אברהם ויין ,אהרון וייס) ,ירושלים ,תש"מ ,עמ' .134 – 121
הנ"ל (סוקאל ,תש"מ) :אברהם ויין ,דנוטה דומברובסקה' ,סוקאל' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך
שני( ,בעריכת דנוטה דומברובסקה ,אברהם ויין ,אהרון וייס) ,ירושלים ,תש"מ ,עמ' .356 – 352
ויין ווייס (פשמישל ,תש"מ) :אברהם ויין ,אהרון וייס' ,פשמישל' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך שני,
(בעריכת דנוטה דומברובסקה ,אברהם ויין ,אהרון וייס) ,ירושלים ,תש"מ עמ' .440 – 424
הנ"ל (וישניץ ,תשמ"ד) :אברהם ויין ,אהרון וייס' ,וישניץ נובי' ,פנקס הקהילות כרך שלישי,
(בעריכת דנוטה דומברובסקה ,אברהם ויין ,אהרון וייס) ,ירושלים ,תשמ"ד ,עמ' .139 – 136
הנ"ל (קרקוב ,תשמ"ד) :אברהם ויין ,אהרון וייס' ,קרקוב' ,פנקס הקהילות ,כרך שלישי( ,בעריכת
דנוטה דומברובסקה ,אברהם ויין ,אהרון וייס) ,ירושלים ,תשמ"ד ,עמ' .43 – 1
וייסמנדל (מן :)1960 ,מיכאל דב וייסמנדל ,מן המצר :זכרונות משנות תש"ב-תש"ה ,ירושלים,
.1960
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וייץ (האיש :)1995 ,יחיעם וייץ ,האיש שנרצח פעמיים ,ירושלים.1995 ,
וינד (עול ,תשס"ח) :הרשל וינד (עורך) ,עול תורה ומצוות ,ללא ציון מקום ,תשס"ח.
ולק (אמונה ,תש"מ) :יוסף ולק' ,ההנהגה הדתית בתקופת השואה' ,אמונה בשואה ,ירושלים,
תש"מ ,עמ' .88 – 79
הנ"ל (הנהגה ,תש"מ) :יוסף ולק' ,ההנהגה הדתית בתקופת השואה' ,דמות ההנהגה היהודית
בארצות השליטה הנאצית  :1945 – 1933הרצאות ודיונים בכינוס הבינלאומי השלישי של חוקרי
השואה (בעריכת ישראל גוטמן) ,יד ושם ,ירושלים ,תש"מ ,1979-עמ' .335 – 325
הנ"ל (כיום :)1997 ,יוסף ולק ,כיום אתמול ,ירושלים.1997 ,
וסרמן (עקבתא ,תשס"ב) :אלחנן בונם וסרמן ,קובץ מאמרי עקבתא דמשיחא ,ירושלים ,תשס"ב.
זגנר (מספד ,תרנ"ד) :שלמה זלמן זגנר ,מספד תמרורים ,קאלאמעא ,תרנ"ד.
זהר (בתי כנסת :)1956 ,זאב זהר' ,בתי כנסת ו"קלויזן"' ,אנציקלופדיה של גלויות ,כרך רביעי –
לבוב ,בעריכת נתן מיכאל גלבר) ,ירושלים-תל-אביב ,1956 ,עמ' .476 – 451
זהר (עוללות :)1987 ,נעמי זהר ,עוללות מבציר ,ירושלים.1987 ,
זיו (הרמ"א ,תשי"ז) :אשר זיו ,הרמ"א ,ירושלים ,תשי"ז.
הנ"ל (מצאצאי ,תש"ל) :אשר זיו 'מצאצאי הרמ"א' ,תלפיות ,ט' ,אלול ,תש"ל ,עמ' .912 – 887
זיידמן (טרנופול :)1955 ,הלל זיידמן' ,רבני טרנופול' ,אנציקלופדיה של גלויות ,כרך שלישי -
טרנופול (בעריכת פישל קורנגרין) ,ירושלים ותל אביב ,1955 ,עמ' .265 – 261
זייפרט (תאורה :)1974 ,פרץ זייפרט' ,אני מתקין תאורה חשמלית בבית הרבי' ,בלז – ספר זכרון
(בעריכת יוסף רובין) ,תל-אביב ,תשל"ד ,1974-עמ' .338 – 336
זילברג (שושלת ,תשכ"ז) :מרדכי זילברג' ,שושלת הרביים בצ'ורטקוב' ,ספר יזכור להנצחת קדושי
צ'ורטקוב( ,בעריכת ישעיהו אוסטרידן) ,חיפה ותל אביב ,תשכ"ז ,עמ' .60 – 55
זלר (קול :)1894 ,דוד זלר ,ספר קול דוד ,לבוב( 1894 ,ברוקלין ,תשנ"ג).
זק (כנסת ,תרס"ו) :ראובן זק ,כנסת ישראל ,ורשה ,תרס"ו.
חזן (אבני"ה :)1935 ,אברהם חזן ,אבני"ה ברזל ,ירושלים.1935 ,
חזן רוקם (חקר ,תשמ"ב) :גלית חזן רוקם' ,חקר תהליכי התמורה בסיפור העממי' ,מחקרי
ירושלים בפולקלור יהודי ,ג' ,סיון תשמ"ב ,עמ' .137 – 129
חיינטי (סגנון ,תשנ"א) :מרים חיינטי' ,סגנון לבוש של חרדים במאה שערים' ,משפחות בישראל
(בעריכת לאה שמגר-הנדלמן ,רבקה בר-יוסף) ,ירושלים ,תשנ"א ,עמ' .355 – 337
חסיד (צוואה ,תע"ח) :צוואת רבינו יהודה החסיד ,ויניציאה ,תע"ח.1718-
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חסיד (ספר ,תש"ך) :ר' יהודה החסיד ,ספר חסידים על פי נוסח כתב יד אשר בפארמה ,עם משנת
אברהם מאת ר' אברהם אהרן פרייס ,ניו יורק ,תש"ך.
חסיד (שלושת :)1979 ,א' חסיד ,שלושת הרועים ,ירושלים.1979 ,
טברסקי (דודי ,תשל"ג) :יוחנן טברסקי' ,דודי ר' יצחק נחום ז"ל' ,ספר זכרון לקהילת ראווה-
רוסקה והסביבה (בעריכת יוסף צבי רובין) ,תל-אביב ,תשל"ג ,עמ' .90 – 89
הנ"ל (בחצר ,תשל"ט) :יוחנן טברסקי ,בחצר הצדיק ,תל-אביב ,תשל"ט.
טולקס (לזכרו :)1974 ,ירוחם טולקס' ,לזכרו של אהרן ראובן מאיר' ,בלז – ספר זכרון (בעריכת
יוסף רובין) ,תל-אביב ,1974 ,עמ' .387 – 385
טומשבסקי (זבונשין :)1990 ,יז'י טומשבסקי' ,זבונשין' ,האנציקלופדיה של השואה (בעריכת
ישראל גוטמן) ,תל אביב ,1990 ,כרך ב' ,עמ' .484 – 482
טייכטל (אם ,תשכ"ט) :ישכר שלמה טייכטל ,אם הבנים שמחה ,ניו יורק ,תשכ"ט( ,דפוס צילום).
הנ"ל (אמונה ,תשנ"ה) :ישכר שלמה טייכטל ,אמונה צרופה בכור השואה (בעריכת חיים מנחם
טייכטל) ,ירושלים ,תשנ"ה.
טינקעלקייט (תשמ"ב) :פון טינקעלקייט צו לעכטיגקייט ,ברוקלין ,תשמ"ב (ללא שם מחבר).
טמיר (הרבי מבלז :)1961 ,נח טמיר ,הרבי מבלז וכפילו ,תל-אביב.1961 ,
ידליצקי (מתמודדים :)2007 ,יז'י ידליצקי' ,איך מתמודדים עם זה' ,החשבון הפולני (עורכת
ומתרגמת :מירי פז) ,תל אביב ,2007 ,עמ' .220 – 201
יובל (סערת :)2001 ,יורם יובל ,סערת נפש ,תל אביב.2001 ,
יודלוב (יחוס ,תשמ"ד) :יצחק שלמה יודלוב ,יחוס בעלזא ,ירושלים ,תשמ"ד.
יזון (אסכולה :)1971 ,הדה יזון' ,האסכולה הפורמאליסטית במחקר הספרות העממית' ,הספרות,
 ,1972 – 1971 ,3עמ' .84 – 53
יחזקאלי (נס ,תש"ס) :משה יחזקאלי (משה פראגר) ,נס ההצלה של הרבי מגור :סיפורו של עד
ראיה ,ירושלים ,תשי"ט.
הנ"ל (הצלת :)1960 ,משה יחזקאלי (משה פראגר) ,הצלת הרבי מבלז מגיא ההריגה בפולין,
ירושלים.1960 ,
יחיל (ולנברג ,תשמ"ד) :לני יחיל' ,ראול ולנברג – שליחותו ופועלו בהונגריה' ,יד ושם – קובץ
מחקרים ,ט"ו ,תשמ"ד ,עמ' .41 – 7
ילינק ,ניר ,רוזט (המרד :)1990 ,ישעיהו ילינק ,עקיבא ניר ,רוברט רוזט' ,המרד הסלובקי הלאומי',
האנציקלופדיה של השואה (בעריכת ישראל גוטמן) ,תל אביב ,1990 ,כרך ג' ,עמ' .749 – 748
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הנ"ל (הרב ,תשנ"ה) :ישעיהו ילינק' ,הרב ויסמנדל ו"תוכנית הרבנים" :מזימה אנטי ציונית?',
ילקוט מורשת ,נח ,תשרי תשנ"ה ,ספטמבר  ,1994עמ' .91 – 83
הנ"ל (כתב :)2001 ,ישעיהו ילינק' ,כתב אשמה זועק' ,מנהיגות בעת מצוקה :קבוצת העבודה
בסלובקיה ( ,1944 – 1942בעריכת יהודה באואר ואחרים) ,קיבוץ דליה ,תשס"א,2001-
עמ' .100 – 98
יסיף (סיפור ,תשנ"ד) :עלי יסיף ,סיפור העם העברי ,ירושלים ,תשנ"ד.
יעקב (עובדות ,תשס"ח) :יצחק אליעזר יעקב ,עובדות וסיפורים ,ניו יורק ,תשס"ח.
יעקובוביץ (דברות ,תשס"ז) :יוסף מרדכי יעקב יאקאבאוויטש ,ספר דברות קודש כתבי חסידים,
ניו יורק ,תשס"ז.
יעקובוביץ ,וייס (ראוה ,תש"מ) :אהרון יעקובוביץ ,אהרון וייס' ,ראוה רוסקה' ,פנקס הקהילות,
כרך שני( ,בעריכת דנוטה דומברובסקה ,אברהם ויין ,אהרון וייס) ,ירושלים ,תש"מ,
עמ' .503 – 498
ירון (בודפשט ,תשל"ו) :ברוך ירון' ,בודפשט' ,פנקס הקהילות הונגריה ,ירושלים תשל"ו,
עמ' .220 – 209
ישר (לעבען ,תרצ"ז) :משה מאיר ישר ,דאס לעבען און שאפען פון חפץ חיים ,ניו יורק ,תרצ"ז.
הנ"ל (חפץ ,תשי"ח-תשכ"א) :משה מאיר ישר ,החפץ חיים  -חייו ופעלו ,תל אביב ,תשי"ח-תשכ"א.
ישראלי (קרלין :)1981 ,יעקב ישראלי ,בית קרלין סטולין :פרקים במסכת חייהם של אדמו"רי
השושלת ועיונים במשנתם החסידית ,תל אביב.1981 ,
כהן (תולדותיו ,תשי"ב) :אריה לייב כהן ,תולדותיו וקורות חייו של מרן ישראל מאיר הכהן בעל
ה'חפץ חיים' ,ירושלים ,תשי"ב.
הנ"ל (חפץ ,תשי"ג) :אריה לייב הכהן ,מכתבי הרב חפץ חיים ,ניו יורק ,תשי"ג.
כהן (לובומל ,תשל"ד) :ברל כהן' ,די געשיכטע פון יידן אין לובאמל' ,ספר יזכור לקהילת לובומל
(בעריכת ברל כהן ויעקב הטמן) ,תל-אביב ,תשל"ד ,עמ' .60 – 13
כהן (מליון ,תשמ"ז) :יונה כהן ,אל המליון הנשכח :שליחות עלייה לסוריה ולאירן ,ירושלים,
תשמ"ז.
כהן (יומנים ,תש"ן) :נתן כהן' ,יומנים של אנשי הזונדרקומנדו באושוויץ – התמודדות עם הגורל
והמציאות' ,יד ושם מחקרים ,כ' ,תש"ן ,עמ' .218 – 189
כהן (הורטי :)1990 ,אשר כהן' ,הורטי ,מיקלוש' ,האנציקלופדיה של השואה (בעריכת ישראל
גוטמן) ,כרך שני ,תל אביב ,1990 ,עמ' .360 – 359
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כהן (חכמי ,תשנ"ז) :יוסף יצחק כהן ,חכמי הונגריה ,ירושלים ,תשנ"ז.
כהן (בין ,תש"ס) :נתן כהן' ,בין כאב ההישרדות לשמחת הצלה :קורותיהם של שני רבנים
מהונגריה בתקופת הכיבוש הנאצי' ,דפים לחקר השואה ,כ' ,תש"ס ,עמ' .124 – 113
כהן (ספרות ,תשס"ו) :אורי כהן' ,ספרות כעדות היסטורית' ,מחקרי ירושלים בספרות עברית ,כ',
(תשס"ו) ,עמ' .395 – 389
כהן צדק (ישועה :)1853 ,יוסף כהן צדק ,מאמר יום ישועה ,לבוב.1853 ,
כפיר (האר"י ,תשמ"ב) :שבחי האר"י השלם( ,מלקט :הרב אלקנה כפיר) ,תל אביב וצפת ,תשמ"ב.
כץ (רבנות ,תשט"ז) :בן ציון כץ ,רבנות חסידות ,השכלה ,תל-אביב ,תשט"ז.
כ"ץ (ערוגות ,תשל"ט) :משה יהודה כ"ץ ,תולדות ערוגות הבושם ,ברוקלין ,תשל"ט.
כץ (מוסר ,תשנ"ד) :דב כץ ,תנועת המוסר ,תל אביב ,תשנ"ד.
כץ (מושיע ,תשס"ז) :חיים נטע כץ' ,מושיע הדת :עובדות ,הנהגות ,אימרות מהרה"ק רבי יהושע
רוקח מבעלזא זי"ע' ,היכל הבעש"ט ה (יט) גיליון ג' ,תמוז תשס"ז ,עמ' קב-קיב.
הנ"ל (שער ,תשס"ז) :חיים נטע כץ' ,שער שלום :סיפורים ,עובדות ,תורות משל אדמו"ר הגה"ק
רבי שלום מבעלזא ,זי"ע' ,היכל הבעש"ט ,ניסן ,תשס"ז ,עמ' נד-ס.
כץ (ישראל ,תשכ"ז) :יעקב כץ' ,האדמו"ר ,רבי ישראל מצ'ורטקוב זצ"ל' ,ספר יזכור להנצחת
קדושי צ'ורטקוב( ,בעריכת ישעיהו אוסטרידן) ,חיפה ותל אביב ,תשכ"ז ,עמ' 62 - 61
כץ (דעת :)1997 ,יעקב כץ' ,דעת תורה – הסמכות הבלתי מסויגת שטוענים לה בעלי ההלכה' ,בין
סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל (בעריכת זאב ספראי ,אבי שגיא) ,תל-אביב,1997 ,
עמ' .104 – 95
כצמן הכהן (המגלה ,תשס"ג) :אליעזר כצמן הכהן ,תולדות המגלה עמוקות :רבי נתן נטע שפירא
אב"ד ור"מ קראקא ,תשס"ג (ללא ציון מקום).
כשר (שערי ,תשמ"א) :ספר שערי החסידות (בעריכת משה שלמה כשר) ,ירושלים ,תשמ"א.
לבנון (מאפיינים ,תשס"ה) :עליזה לבנון' ,מאפיינים לספרות הדרוש הרבנית בתקופת השואה' ,ידי
משה :דרשות במחנה הסגר בצרפת בימי השואה (בעריכת אסתר פרבשטיין) ,ירושלים ,תשס"ה,
עמ' .123 – 95
להודות (תשס"ו) :להודות ולהלל ,בני ברק ,תשס"ו (לא שם מחבר).
לוי (סדר ,תשנ"ד) :אהרן לוי (עורך) ,סדר הכנסת ספר תורה וסדר הלל והושענות לפי מנהג בעלזא,
קרית יערים ,תשנ"ד.
לוי (החרדים :)1988 ,אמנון לוי ,החרדים ,ירושלים.1988 ,
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לוין (קוצק ,תש"מ) :יהודה לייב לוין ,בית קוצק ,ירושלים ,תש"מ.
לורינץ (במחיצתם ,תשס"ז-תשס"ח) :שלמה לורינץ ,במחיצתם של גדולי התורה( ,א-ב) ,ירושלים,
תשס"ז-תשס"ח.
ליבוביץ (הדרך ,שבט תש"ד) :הדרך והיא דרשת הפרידה של כ"ק [ ]...מוהר"ר מרדכי רוקח []...
הרב דקהל בילגורייא [ ]...וגם דרך קדושים ,דברי [ ]...מרן אהרן רוקח [ ]...מבעלזא [ ]...טרם
עלותם לארץ ישראל ,ערוך על ידי מנחם אהרן לעבאוויטש ,בודאפעסט ,יג שבט ,תש"ד.
הנ"ל (הדרך ,אדר תש"ד) :הדרך חוברת א' ,הוצאה חדשה ,ערוך על ידי מנחם אהרן לעבאוויטש,
בודפשט ,אדר תש"ד.
ליבס (ברסלב ,תש"ע) :יהודה ליבס' ,ר' נחמן מברסלב' ,בעקבות הבעש"ט (קטלוג תערוכה) ,תש"ע,
עמ' .53 – 47
ליברמן (בעלז :)1945 ,אייזיק ליבערמאן ,בעלז ,פנקס גאליציע (בעריכת נחמיה צוקער) ,בואנוס
איירס ,1945 ,עמ' .474 – 471
לייבזון (פרח ,תשמ"ז) :ז' לייבזון (גרשון קיציס) ,פרח מטה אהרון (שני כרכים) ,ירושלים ,תשמ"ז.
לייזר (אורות ,תשס"ד) :יעקב לייזער ,ספר י"ג אורות ,אנטוורפן ,תשס"ד.
ליכטנשטיין (עדות ,תש"ס) :רות ליכטנשטיין ,עדות :חורבן יהדות אירופה ,ניו יורק ,ירושלים,
תש"ס.
ליסקר (קול :)1894 ,משה ליסקער ,קול דוד ,לעמברג.1894 ,
ליפשיץ (ספר :)1903 ,יעקב הלוי ליפשיץ ,ספר מחזיקי הדת ,פיוטרקוב ,תרס"ג.1903-
למען (תשס"ז) :למען ידעו דור אחרון :וקדשתם את שנת החמשים ,ניו יורק ,תשס"ז ,ללא שם
מחבר.
לנדא (זכרון ,תשנ"ז) :יהודה לייב לנדא ,זכרון טוב ,ירושלים ,תשנ"ז.
לנדא (מקומה :)1972 ,משה לנדא' ,מקומה של האוגודה (משנת  )1925במסכת היחסים ההדדיים
הפולנים יהודים ,ציון ,1 ,ינואר  ,1972עמ' .110 – 66
הנ"ל (גוש ,תשל"ט) :משה לנדא' ,גוש המיעוטים ( – )1922מכשיר בחירות או אתגר מדיני?' ,גלעד,
ד'-ה' (תשל"ט) ,עמ' .396 – 365
הנ"ל (מיעוט :)1986 ,משה לנדא ,מיעוט יהודי לוחם :מאבק יהודי פולין בשנים ,1928 – 1918
ירושלים.1986 ,
לנדוי (אלימלך ,תשכ"ג) :בצלאל לנדוי ,הרבי ר' אלימלך מליזענסק :דרך חייו ופועלו לדורי דורות,
ירושלים ,תשכ"ג.
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הנ"ל (הגאון ,תשכ"ז) :בצלאל לנדוי ,הגאון מטשעבין ,ירושלים ,תשכ"ז.
לנדוי ואורטנר (הרב ,תשכ"ז) :בצלאל לנדוי ,נתן אורטנר ,הרב הקדוש מבעלזא – פרקים מתולדות
חייו ,ירושלים ,תשכ"ז.
מאהלר (חסידות :)1961 ,רפאל מאהלר ,החסידות וההשכלה ,מרחביה.1961 ,
מאיר (רודקינסון :)2012 ,יונתן מאיר ,שבחי רודקינסון ,תל אביב.2012 ,
מאפילה (תש"ל) :מאפילה לאורה ,בני ברק ,תש"ל ,ללא שם מחבר.
מגושצ'י (גליציהPaul Robert Magocsi, Galicia: A Historical Survey and :)1985 ,
Bibliographic Guide, Toronto, 1985.
מדייצ'יק (גנרלגוברנמן :)1990 ,צ'סלב מדייצ'יק' ,גנרלגוברנמן' ,האנציקלופדיה של השואה
(בעריכת ישראל גוטמן) ,תל אביב ,1990 ,כרך ב' ,עמ' .277 – 276
מהודר (כתר ,תשי"ד) :אברהם מהודר ,ספר כתר מלכים ,יפו ,תשי"ד.
הנ"ל (בוצינא ,תשי"ט) :אברהם מהודר ,בוצינא קדישא ועמידא דנהורא ,ירושלים ,תשי"ט.
הנ"ל (לקוטי ,תשמ"ז) :אברהם מהודר ,ספר לקוטי אברהם ,ירושלים ,תשמ"ז.
מונקאטש( ,קונטרס ,תרפ"ג) :מונקאטש ,קהל מחזיקי הדת ,קונטרס מעשי 'רב' ,וינה ,תרפ"ג.
מונקאטש (כתבי ,תרפ"ח) :מונקאטש ,קהילה אורתודוקסית ,ספר כתבי קודש ,מונקאטש,
תרפ"ח.
מורה (תשנ"ג) :מורה דרך להעיר בעלזא ,כ' סיון תשנ"ג ,ירושלים( ,ללא שם מחבר).
מוקוטוף ואמדור-זאק (הלכנוGary Mokotoff and Sallyann Amdur Sack, Where :)1991 ,
Once We Walked, NJ, 1991.
מורגנשטרן (ועד ,תשל"א) :אריה מורגנשטרן' ,ועד ההצלה המאוחד שליד הסוכנות היהודית
ופעולותיו בשנים  ,'1945 – 1943ילקוט מורשת ,י"ג ,סיון תשל"א ,עמ' .103 – 60
מושקוביץ ופרידמן (פארו ,תשס"ח) :אהרן דוד מושקוביץ ,רפאל יחזקאל פרידמן (עורכים) ,פארו
עלי ,ירושלים ,תשס"ח.
מייזליש (רבנים ,תשנ"ה) :פנינה מייזליש ,רבנים בשואה ,סיני ,קטז ,אב-אלול תשנ"ה ,עמ' רעא-
רפג.
מיכלזון (אהל ,תר"ע) :אח"ש בונם מיכלזאהן ,ספר אהל אלימלך ,פרעמישלא ,תר"ע.
הנ"ל (דובר ,תר"ע) :אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן ,דובר שלום ,פשמישל ,תר"ע.
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הנ"ל (יהושע ,תר"ע) אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן ,ספר אהל יהושע (בתוך דובר שלום),
פרעמישלא ,תר"ע.
מיכלסון (עתונות :)1990 ,מנחם מיכלסון' ,עתונות חרדית בישראל' ,קשר ,8 ,נובמבר ,1990
עמ' .22 – 11
מילוש (לאומים :)2008 ,צ'סלב מילוש' ,לאומים' ,תרגמה מפולנית :מירי פז) ,עיתון ,334 – 333 ,77
 ,2008עמ' .20 – 16
מילר (סופר ,תרע"ב) :שמואל מילר' ,ר' שמעון סופר' ,אוצר ישראל (בעריכת יהודה דוד
אייזנשטיין) ,ניו יורק ,תרע"ב ,כרך ז' ,עמ' .160 – 159
מירסקי (שקיעה ,תשי"א) :שמואל קלמן מירסקי ,בין שקיעה לזריחה ,ירושלים וניו יורק ,תשי"א.
הנ"ל (מוסדות :)1956 ,שמואל קלמן מירסקי ,מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם ,ניו יורק,
תשט"ז.1956-
מישל (פלגי :)1894 ,אליעזר מישל ,פלגי מים ,לבוב.1894 ,
מכמן (מנהיגות ,תשמ"ט) :דן מכמן' ,המנהיגות הרבנית בהולנד בתקופת השואה' ,דפים לחקר
השואה ,ז'( ,תשמ"ט) ,עמ' .106 – 81
מנדלביץ' (קנטוניסטים :)2011 ,יוסף מנדלביץ' ,הקנטוניסטים :נערים יהודים במוסדות הצבא
הרוסי  ,1856 – 1827ירושלים.2011 ,
מנדלוביץ (סדר ,תשמ"ט) :יצחק בנימין מנדלוביץ ,סדר הדלקת הנרות של חנוכה לפי מנהגי בלז,
ברוקלין ,תשמ"ט.
מנדלסון (ההיסטוריוגרפיה ,תשנ"א) :עזרא מנדלסון' ,ההיסטוריוגרפיה היהודית על יהודי פולין
בין שתי מלחמות עולם' ,מדעי היהדות ,31 ,תשנ"א ,עמ' .32 – 23
מנור (סאמבור :)1980 ,ספר סאמבור-סטארי סאמבור (בעריכת אלכסנדר מנור) ,תל אביב.1980 ,
מנקין (הברית ,תשנ"ט) :רחל מנקין' ,הברית החדשה :יהודים אורתודוכסים ופולנים קתולים
בגליציה' ,ציון ,סד (תשנ"ט) עמ' .186 – 157
הנ"ל (פוליטיקה ,תשס"ו) :רחל מנקין' ,פוליטיקה ואורתודוקסיה :המקרה של גליציה',
אורתודוקסיה יהודית :היבטים חדשים (בעריכת יוסף שלמון ,אביעזר רביצקי ,אדם פרזיגר),
ירושלים ,תשס"ו ,עמ' .469– 447
מרגושס (זכרונות :)1936 ,יוסף מארגאשעס ,אראינערונגען פון מיין לעבען ,ניו יורק.1936 ,
מרגליות (גדולי ,תש"ח) :אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל (בעריכת מרדכי מרגליות) ,תל אביב
וירושלים ,תש"ח.
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מרגליות (רבנים :)1956 ,ראובן מרגליות' ,רבנים וראשי ישיבות' ,אנציקלופדיה של גלויות,
כרך רביעי – לבוב( ,בעריכת נתן מיכאל גלבר) ,ירושלים ותל-אביב ,1956 ,עמ' .421 – 391
מרגליות (התלמוד :)2006 ,מרדכי מרגליות (עורך) ,אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים ,תל-
אביב.2006 ,
מרק (דיבוק ,תש"ס) :צבי מרק' ,דיבוק ודבקות בשבחי הבעש"ט :הערות לפנומנולוגיה של השגעון
בראשית החסידות' ,במעגלי חסידים (בעריכת עמנואל אטקס ואחרים) ,ירושלים ,תש"ס,
עמ' .286 – 247
הנ"ל (מיסטיקה :)2008 ,צבי מרק ,מיסטיקה ושגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב ,תל אביב.2008 ,
מרקוס (רבי ,תשי"ד) :אהרן מרקוס' ,רבי שלום רוקח מבלז' ,החסידות ,תל-אביב ,תשי"ד,
עמ' .227 – 224
נגאל (משנת ,תשל"ב) :גדליה נגאל ,משנת החסידות בכתבי ר' אלימלך מליז'נסק ובית מדרשו,
ירושלים ,תשל"ב.
הנ"ל (דיבוק ,תשמ"ג) :גדליה נגאל ,סיפורי "דיבוק" בספרות ישראל ,ירושלים ,תשמ"ג.
הנ"ל (הסיפורת ,תשס"ב) :גדליה נגאל ,הסיפורת החסידית ,ירושלים ,תשס"ב.
נדיבי (קראוס :)2014 ,אילה נדיבי ,בין קראוס לקסטנר :המאבק על הצלת יהודי הונגריה,
ירושלים.2014 ,
נוי (מבוא ,תשכ"ו) :דב נוי ,מבוא לספרות האגדה( ,עריכה :משה גנן לפי הרצאות) ,ירושלים,
תשכ"ו (שכפול).
הנ"ל (שבזי ,תשכ"ז) :דב נוי' ,ר' שלום שבזי באגדת העם של יהודי תימן' ,בואי תימן (בעריכת
ייהודה רצהבי) ,תל אביב ,תשכ"ז.
הנ"ל (הסיפור ,תשכ"ח) :דב נוי ,הסיפור העממי בתלמוד ובמדרש ,ירושלים ,תשכ"ח.
הנ"ל (תכנים ,תשל"ד) :דב נוי ,צורות ותכנים בסיפור העממי ,עריכה :עדנה צ'ילצ'יל לפי
הרצאות) ירושלים ,תשל"ד (שכפול).
נוימן (ההפרעות :)2002 ,מיכה נוימן' ,ההפרעות הנברוטיות' ,פרקים נבחרים בפסיכיאטריה
(בעריכת חנן מוניץ) ,תל אביב ,2000 ,עמ' .255 – 217
נחלת (תשנ"ו) :נחלת צבי ,קובץ יג ,אלול תשנ"ו ,עמ' קכב-קכג.
נחמן (מעשיות ,תשנ"א) :ר' נחמן בן שמחה מברסלב ,סיפורי מעשיות ,ירושלים ,תשנ"א.
הנ"ל (מידות ,תשס"ט) :ר' נחמן בן שמחה מברסלב ,ספר המידות ,ביתר עילית ,תשס"ט.
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ניגר ושצקי (יידיש :)1956 ,שמואל ניגער ,יעקב שאצקי (עורכים) ,לעקסיקאן פון דער נייער
יידישער ליטעראטור ,ניו יורק.1956 ,
נצר (יחסי :)1989 ,שלמה נצר' ,יחסי פולנים יהודים בעשור הראשון לקיומה של הרפובליקה
הפולנית השניה  ,1928 – 1918משואה ,1989 ,31 ,עמ' .39 – 27
הנ"ל (בין :)2001 ,שלמה נצר' ,בין חקיקה אנטי יהודית להשתלבות :פולנים ויהודים ,1939 – 1918
בשביל הזכרון ,2001 ,40 ,עמ' .21 – 13
סדר (תשס"א) :סדר הקפות ע"פ מנהגי בעלזא ,ירושלים ,תשס"א.
סופר (יעקב :)1994 ,יעקב סופר ,סיפורי יעקב (מהדורה מוערת ומבוארת עם מבוא ומפתחות בידי
גדליה נגאל) ,ירושלים תשנ"ד.1994-
סורוצקין (בנין ,תשס"ה) :דוד סורוצקין' ,בניין ארץ של מטה וחורבן ארץ של מעלה :הרבי
מסטמר והאסכולה האורתודוקסית הרדיקלית' ,ארץ ישראל בהגות היהודית במאה העשרים
(בעריכת אביעזר רביצקי) ,ירושלים ,תשס"ה ,עמ' .167 – 133
סורסקי (מרביצי :)1989 – 1986 ,אהרן סורסקי ,מרביצי תורה מעולם החסידות( ,שמונה כרכים),
בני ברק.1989 – 1986 ,
סטניסלבסקי (רצח :)2010 ,מיכאל סטניסלבסקי ,רצח בלבוב ,ירושלים.2010 ,
סים (פרופStuart Sim (ed.) The A-Z Guide to Modern Literary and Cultural :)1995 ,
.Theorists, London, 1995, pp. 327-330
סמט (החדש ,תשס"ה) :משה סמט ,החדש אסור מן התורה :פרקים בתולדות האורתודוקסיה,
ירושלים ,תשס"ה.
סנט ג'ון (הבוס :)1962 ,רוברט סנט ג'ון ,הבוס :סיפורו של גמאל עבד אל נאצר ,תל אביב.1962 ,
ספקטור (לובומל ,תש"ן) :שמואל ספקטור (עורך)' ,לובומל' ,פנקס הקהילות פולין ,כרך חמישי,
ירושלים ,תש"ן ,עמ' .108 – 103
הנ"ל (הסכם :)1990 ,שמואל ספקטור' ,הסכם ריבנטרופ-מולוטוב' ,האנציקלופדיה של השואה
(בעריכת ישראל גוטמן) ,תל אבי ,1990 ,כרך ה' ,עמ' .1156 – 1155
ספר נפלאות שר שלום ,טרנוב ,תרע"א.
עובדיה (מהר"ל :)2001 ,אברהם הכהן עובדיה (גוטסדינר) ,הארי שבחכמי פראג – תולדותיו,
רבנותו ומשנתו של המהר"ל מפראג ,ירושלים.2001 ,
על ניסיך (תשנ"ח) :סיפורים :על ניסיך ועל נפלאותיך ,קונטרס אור המאיר ,ירושלים ,תשנ"ח.

- 491 -

פדווא (באהלי ,תשנ"ג) :עקיבא אשר פדווא (עורך) ,באהלי צדיקים א-ב ,ירושלים ,תשנ"ג.
הנ"ל (הארי ,תש"ע) :עקיבא אשר פדווא ,הארי שבחבורה ,ירושלים ,תש"ע.
פדיה (להתפתחותו ,תשנ"ה) :חביבה פדיה' ,להתפתחותו של הדגם החברתי-דתי-כלכלי בחסידות:
הפדיון ,החבורה והעלייה לרגל' ,דת וכלכלה (בעריכת מנחם בן-ששון) ,ירושלים ,תשנ"ה,
עמ' .373 – 311
פוטוצקי (לנצוטAlfred Potocki, Master of Lancut : the memoirs of count Alfred :)1959 ,
.Potocki, London, 1959
פולן (אש קודשNathan Polen, The Holy Fire: the teachings of Rabbi Kalonymos :)1987 ,
Shapira, the Rebbe of Warsaw Ghetto, Northvale, 1987.
פולק (ביתו ,תשנ"ב-תשנ"ט) :אהרן פולק ,ביתו נאוה קודש( ,חמישה כרכים) ,בני ברק ,תשנ"ב-
תשנ"ט.
פוקס (ישיבות :)1978 ,אברהם פוקס ,ישיבות הונגריה בגדולתן ובחורבנן ,ירושלים תשל"ט.1978-
הנ"ל (האדמו"ר :)1980 ,אברהם פוקס ,האדמו"ר מסאטמר ,ירושלים ,תש"מ.1980-
הנ"ל (קראתי :)1985 ,אברהם פוקס ,קראתי ואין עונה ,ירושלים תשמ"ה.1985-
הנ"ל (הכיצד :)2001 ,אברהם פוקס' ,הכיצד אינכם מרעישים שמים וארץ?' ,מנהיגות בעת
מצוקה :קבוצת העבודה בסלובקיה ( ,1944 – 1942בעריכת יהודה באואר ואחרים) ,קיבוץ דליה,
תשס"א ,2001-עמ' .97 – 94
פורת (הנהגה :)1986 ,דינה פורת ,הנהגה במילכוד ,תל אביב.1986 ,
הנ"ל (הצלה :)1990 ,דינה פורת' ,ועד ההצלה המאוחד שליד הסוכנות היהודית' ,האנציקלופדיה
של השואה (בעריכת ישראל גוטמן) ,תל אביב ,1990 ,כרך ב' ,עמ' .430
פורת ווייץ (בין :)2002 ,דינה פורת ויחיעם וייץ (עורכים) ,בין מגן דוד לטלאי צהוב :היישוב היהודי
בארץ-ישראל ושואת יהודי אירופה  ,1945 – 1939ירושלים.2002 ,
פטאי (שבת :)1974 ,יוסף פטאי' ,שבת בבלז' ,בלז – ספר זכרון (בעריכת יוסף רובין) ,תל-אביב,
 ,1974עמ' .168 – 162
פטירת (תרנ"ד) :פטירת רבנו הקדוש מבעלז ,לעמבערג ,תרנ"ד.
פייקאז' (השואה :)1966 ,מנדל פייקאז' (עורך) ,השואה והגבורה באספקלריה של העיתונות
העברית – ביבליוגרפיה בעריכת מנדל פייקאז' ,ירושלים ,תשכ"ז.1966-
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הנ"ל (התעודה ,תשל"ט) :מנדל פייקאז' ,התעודה החסידית הספרותית האחרונה על אדמת פולין:
דברי הרב מפיאסצ'נה בגטו וארשא ,ירושלים ,תשל"ט.
הנ"ל (גזירות ,תשמ"א) :מנדל פייקאז'' ,גזירות פולין ומנוחה ושלווה ליהודי הונגריה בדרשה
חסידית בלזאית בינואר  1944בבודאפשט' ,כיוונים ,11 ,אביב תשמ"א – מאי ,1981
עמ' .119 – 115
הנ"ל (זכרונות ,תשמ"ג) :מנדל פייקאז' 'על ספרות הזכרונות כמקור היסטורי לגזירות "הפתרון
הסופי"' ,כיוונים ,20 ,קיץ תשמ"ג-אוגוסט  ,1983עמ' .157 – 129
הנ"ל (הרבנית ,תשמ"ד) :מנדל פייקאז'' ,הרבנית מסטרופקוב על הבטחת הרבי מבלז ושתי
השקפות סותרות על לקח הגזירות' ,כיוונים ,24 ,קיץ תשמ"ד – אוגוסט  ,1984עמ' .73 – 59
הנ"ל (חסידות :)1990 ,מנדל פייקאז' ,חסידות פולין בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש-תש"ה,
ירושלים.1990 ,
הנ"ל (אנציקלופדיה ,תשנ"ה) :מנדל פייקאז'' ,האנציקלופדיה של השואה' ,מחניים ,9- 8 ,כסלו
תשנ"ה ,עמ' .265 – 248
הנ"ל (בין ,תשנ"ה) :מנדל פייקאז'' ,בין האמת במערומיה לבין "אמת המנחמת"' ,מדעי היהדות,
 ,35תשנ"ה ,עמ' .168 – 155
הנ"ל (הנהגה :)1999 ,מנדל פייקאז' ,ההנהגה החסידית :סמכות ואמונת צדיקים באספקלרית
ספרותה של החסידות ,ירושלים.1999 ,
הנ"ל (ספרות :)2003 ,מנדל פייקאז' ,ספרות העדות על השואה כמקור היסטורי ושלוש תגובות
חסידיות בארצות השואה ,ירושלים ,תשס"ג.2003-
פילסודקה (פילסודסקיAlexandra Pilsudska, Pilsudski, New York, 1971 :)1971 ,
פינקלשטיין (טיפוסים :)1956 ,זאב פייבל פינקלשטיין' ,טיפוסים ודמויות' ,אנציקלופדיה של
גלויות (בעריכת נתן גלבר) ,כרך רביעי – לבוב ,ירושלים ותל-אביב ,1956 ,עמ' .538 – 525
פינקוס (תפארת ,תשס"ט) :שמשון דוד פינקוס ,תפארת שמשון ,ירושלים ,תשס"ט.
פישר-שיין (בסוד ,תשכ"ט) :זאב פישר שיין ,בסוד ישרים ועדה ,בני-ברק ,תשכ"ט.
פלד (קרקוב :)1993 ,יעל פלד (מרגולין) ,קרקוב היהודית  ,1945 – 1939תל אביב.1993 ,
פלדזילבר (עדויות ,תשכ"ב) :עזריאל פלדזילבר' ,עדויות חדשות לקורות האדמו"ר מבלז זצ"ל',
בית יעקב ,39 – 38 ,אב תשכ"ב ,עמ' .16
פלדיאל ,רוזט (לוץ :)1990 ,מרדכי פלדיאל ,רוברט רוזט' ,לוץ ,קרל' ,האנציקלופדיה של השואה
(בעריכת ישראל גוטמן) ,כרך שלישי ,תל אביב ,1990 ,עמ' .626 – 625
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פלס (יחסה ,תשמ"ד) :חיים יאיר פלס' ,יחסה של "אגודת-ישראל" להתיישבות בארץ-ישראל
מועידת היסוד בקטוביץ ועד הכנסייה הגדולה הראשונה (תרע"ב-תרפ"ג ,')1912-1923 ,אומה
ותולדותיה ב' (בעריכת שמואל אטינגר) ,ירושלים ,תשמ"ד ,עמ' .224 - 201
פנקייוויץ' (בית מרקחת ,תשס"א) :תדיאוש פנקייוויץ' ,בית מרקחת בגטו קרקוב ,ירושלים,
תשס"א.
פסגי (תשס"א) :פסגי ארמונותיך ,בני ברק ,תשס"א ,ללא שם מחבר.
פראגר (אלה שלא ,תשכ"ג) :משה פראגר ,אלה שלא נכנעו ,בני ברק ,תשכ"ג.
פרבשטיין (אמות ,תשנ"ו) :אסתר פרבשטיין' ,ד' אמות של הלכה – במחיצת כתביו של רב קהילה
בתקופת השואה' ,סיני ,קי"ז ,שבט-אדר תשנ"ו ,עמ' רלה-רס.
הנ"ל (יומנים ,תשנ"ח) :אסתר פרבשטיין' ,יומנים וזכרונות כמקור היסטורי – יומנו וזכרונותיו
של רב ב"בית עבדים קונין"' ,יד ושם קובץ מחקרים ,כו ,תשנ"ח ,עמ' .98 – 71
הנ"ל (הערות ,תשנ"ח) :אסתר פרבשטיין' ,הערות אחדות על הרבי מבעלז' ,בשדה חמד ,3 ,תשנ"ח-
 ,1998עמ' .49 – 41
הנ"ל (קול :)2001 ,אסתר פרבשטיין' ,קול ה' באש – דרשות רבי קלונימוס שפירא ,האדמו"ר
מפיאסצ'נה ,בגטו ורשה' ,קיום ושבר :יהודי פולין לדורותיהם ,כרך ב' (בעריכת ישראל ברטל
וישראל גוטמן) ,ירושלים ,2001 ,עמ' .157 – 143
הנ"ל (בסתר :)2002 ,אסתר פרבשטיין ,בסתר רעם :הלכה הגות ומנהיגות בימי השואה ,ירושלים,
.2002
הנ"ל (קברניטים ,תשס"ד) :אסתר פרבשטיין' ,קברניטים בספינה טובעת' ,נתיב99 - 98 ,
יוני  ,2004עמ' .36 – 31
הנ"ל (הרב ,תשס"ו) :אסתר פרבשטיין' ,הרב ,הנער והפליטים בבודפשט  ,'1944דפים לחקר
השואה ,כ' ,תשס"ו ,עמ' .111 – 85
פרויד (פעולות :)2002 ,זיגמונט פרויד ,פעולות כפייתיות וטקסים דתיים ,אבל ומלנכוליה ,תל
אביב.2002 ,
פרוימוביץ (בודפשטKinga Frojimovics [et. Al] Jewish Budapest: Monuments, :)1999 ,
Rites and History, Budapest, 1999.
פרוש (רבן ,תשמ"ג) :שלום חיים פרוש' ,רבן של ישראל' ,קובץ שיחות סיפורים והנהגות :כ"ק מרן
רבי ישכר דוב מבעלזא זיע"א ,ירושלים ,תשמ"ג.
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פרידלנדר (גרמניה :)1997 ,שאול פרידלנדר ,גרמניה הנאצית והיהודים ,תל אביב.1997 ,
פרידלנדר (יחסו :)2002 ,יהודה פרידלנדר' ,יחסו של הרב טייכטהאל לציונות ולשואה' ,קובץ
הציונות הדתית (בעריכת שמחה רז) ,ירושלים ,תשס"ב ,2002-עמ' .86 – 80
פרידמן (דברי ,תרס"ד) :דוד משה פרידמן ,דברי דוד ,הוסיאטין ,תרס"ד.
פרידמן (אחיה ,תשמ"ז) :חיים שלמה פרידמן ,לא אמות כי אחיה ,אנטוורפן ,תשמ"ז.
הנ"ל (בצילא ,תש"ס) :חיים שלמה פרידמן ,בצילא דמהימנותא ,ניו יורק ,תש"ס.
פרידמן (למה עתון :)1992 ,ישראל פרידמן' ,למה עתון חרדי' ,ספר השנה של העורכים והעיתונאים
בכתבי העת בישראל ,תשנ"א-תשנ"ב ( ,)1991תל-אביב ,1992 ,עמ' .168 – 165
פרידמן (משמיע ,תש"ד) :נתן צבי פריעדמאנן ,משמיע ישועה :הוא דרשת פרידה אשר דרש הרב
מרדכי-מאטלי רוקח אבד"ק בילגורייא בהסכמת ושליחות אחיו מרן אהרן רוקח הרבי מבעלז,
בודפשט ,תש"ד.
פרידמן (האשה ,תשנ"ב) :מנחם פרידמן' ,האשה החרדית' ,אשנב לחייהן של נשים בחברות
יהודיות' (בעריכת יעל עצמון) ,ירושלים ,תשנ"ב ,עמ' .289 – 273
הנ"ל (התמודדות ,תשנ"ט) :מנחם פרידמן' ,התמודדות החוגים הדתיים עם הקמת המדינה
כביטוי מובהק של "החזרה להיסטוריה"' ,הציונות והחזרה להיסטוריה :הערכה מחדש (בעריכת
משה ליסק ושמואל נח אייזנשטאט) ,ירושלים ,תשנ"ט ,עמ' .463 – 447
הנ"ל (החברה :)1991 ,מנחם פרידמן ,החברה החרדית :מקורות ,מגמות ותהליכים ,ירושלים,
.1991
הנ"ל (האורתודוכסיה :)2007 ,מנחם פרידמן' ,האורתודוקסיה נוכח תהליכי המודרניזציה
והחילון' ,זמן יהודי חדש ,כרך ב' ,ירושלים ,2007 ,עמ' .175 – 170
פרידמן (זכור ,תשע"ג) :צבי זאב פרידמן ,זכור ימות עולם ,בני ברק ,תשע"ג.
פריסטר (פשרה :)1987 ,רומן פריסטר ,ללא פשרה ,תל אביב.1987 ,
פריצקי (על העתונות :)2001 ,יוסף פריצקי (עורך) ,על העתונות החרדית ,תל-אביב.2001 ,
פרלוב (בקדושתו ,תשס"ז-תשס"ח) :אהרן פרלוב ,בקדושתו של אהרן( ,א-ב) ,ירושלים ,תשס"ז-
תשס"ח.
פולק (הסיפור :)1999 ,פרנק פולק ,הסיפור במקרא :בחינות בעיצוב ובאמנות ,ירושלים.1999 ,
פרנקל (יחידי ,תשט"ז) :איסר פרנקל ,יחידי סגולה ,תל-אביב ,תשט"ז.
(פרקי :)1544 ,פרקי ר' אליעזר ,ונציה.1544 ,
ציטרין (שבחי :)1884 ,מנדל ציטרין ,שבחי צדיקים ,ורשה.1884 ,
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הנ"ל (שבחי :)1996 ,מנדל ציטרין ,שבחי צדיקים (מהדורה מוערת בידי גדליה נגאל) ,ירושלים
.1996
ציילינגולד (מאורות :)1997 ,אהרן ציילינגולד ,מאורות הגדולים (הוצאה בקורתית עם מבוא,
הערות ומפתחות מאת גדליה נגאל) ,ירושלים תשנ"ז.1997-
צינברג (תולדות :)1960 ,ישראל צינברג ,תולדות ספרות ישראל ,ו' ,תל-אביב.1960 ,
צרי (סוס :)2011 ,דוד צרי' ,סוס ,פלומפ ונבואה – על תאוות הממון ,סיכוייה וסיכוניה אצל ר'
נחמן מברסלב' ,דעות ,2011 ,53 ,עמ' .19 – 15
צרפתי (המשיח :)1998 ,אורלי צרפתי' ,עתונות בשירות המשיח' ,קשר ,)1998( 24 ,עמ' .27 – 16
קאהן-הכהן (ברית :)1993 ,אברהם קאהן-הכהן ,ברית אברהם הכהן ,ניו יורק.1993 ,
קוביוביץ' (אוקראינהVolodymyr Kubijovyc, A Concise Encyclopedia, Toronto, :)1963 ,
1963.
קודיש (סטרי :)1962 ,נתן קודיש ואחרים (עורכים) ,ספר סטרי ,תל אביב.1962 ,
קומלהר (דור ,תשי"ב) :יקותיאל אריה קאמעלהאר ,דור דעה ,ניו יורק ,תשי"ב.
קומם (קינות ,תשנ"ו) :אהרן קומם' ,קינות דוד -הרטוריקה של האבל והשכול' ,דפים למחקר
הספרות( 10 ,תשנ"ו) ,עמ' .225 – 203
קונטרס (תשל"ה) :קונטרס כ"ב מר-חשון :ליומא דהילולא של כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא,
ירושלים ,תשל"ה.
קונטרס (תשל"ו) :קונטרס כ"א אב ,ירושלים ,תשל"ו ,ללא שם מחבר.
קופל (תנינא ,תרס"ז) :מנחם מנדל קופל ,אהבת שלום תנינא (בעריכת משה ברגר) ,סיגעט ,תרס"ז.
קופרשטיין (עזר ,תשנ"ג) :ברוך מרדכי קופרשטיין (עורך) ,עזר מקודש :ענייני נישואין ושידוכין,
ירושלים ,תשנ"ג.
קוק( :טאובה :)1974 ,אהרן משה קוק' ,ד"ר ליאון טאובה עולה מרצונו על המוקד' ,בלז :ספר
זכרון (בעריכת יוסף רובין) ,תל אביב ,תשל"ד ,1974-עמ' .408
קורץ (עדות ,תש"ד) :יעקב קורץ ,ספר עדות :רשימותיו של יהודי מוצל מן הגהינום הנאצי בפולין,
תל אביב ,תש"ד.
קידנר (סיפורים :)1992 ,יעקב קידנר ,סיפורים נוראים( ,הוצאה בקורתית עם מבוא ,הערות
ומפתחות מאת גדליה נגאל) ,ירושלים .1992
קיל (תורתם ,תשע"ב) :ישי קיל' ,תורתם המוסרית-דתית של חסידי אשכנז :בין סגפנות
וחושניות' ,דעת( 73 ,תשע"ב) ,עמ' .101 – 85
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קיציס (קלונימוס ,תשנ"ה) :גרשון קיציס' ,ר' קלונימוס מפיאסצ'נא סח עם קונו' ,מחניים8 ,
(תשנ"ה) ,עמ' .139 – 132
קלוגר (חמדה ,תשס"ז) :אברהם קלוגר ,החמדה שנגנזה ,בני ברק ,תשס"ז.
קלוזנר (שרשרת :)2007 ,יהודה קלוזנר' ,איידלה רצתה להיות אדמו"ר' ,שרשרת הדורות ,כרך
כ"א ,2 ,מאי  ,2007עמ' .15
קלוזנר (אפיזודה ,תשכ"א) :יהודה אריה קלוזנר' ,אפיזודה' ,האנציקלופדיה העברית ,ירושלים
ותל אביב ,תשכ"א ,כרך חמישי ,עמ' .194 – 193
קלוזנר (אנקדוטה ,תשכ"ח) :יהודה אריה קלוזנר' ,אנקדוטה' ,האנציקלופדיה העברית ,ירושלים
ותל אביב ,תשכ"ו ,כרך רביעי ,עמ' .651
קלוזנר (היסטוריה :)1960 ,יוסף קלוזנר ,היסטוריה של הספרות העברית החדשה ,ירושלים.1960 ,
קלנברג (ידי :)2005 ,משה קלנברג ,ידי משה :דרשות במחנה הסגר בצרפת בימי השואה (בעריכת
אסתר פרבשטיין) ,ירושלים ,תשס"ה.2005-
קלפהולץ (מתורת ,תשכ"ה) :ישראל קלפהולץ ,ספר החסידות :מתורת בעלז ,בני ברק ,תשכ"ה.
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לקהילת ראווה –רוסקה והסביבה (בעריכת יוסף צבי רובין) ,תל-אביב ,תשל"ג ,עמ' .86 – 61
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הנ"ל (על ,תש"ן) :יהודית תידור-באומל' ,על חסידים ,צדיקים וגזרות' ,יהדות זמננו ,6 ,תש"ן,
עמ' .355 – 350
הנ"ל (בוכניהJudith Tydor Baumel-Schwartz, Buffalo Bill from Bochnia, :)2009 ,
.Oregon, 2009
תלמי (לקסיקון ,תשל"ז) :אפרים ומנחם תלמי ,לקסיקון ציוני ,תל-אביב ,תשל"ז.

- 502 -

תשבי ודן (חסידות ,תשכ"ט) :ישעיה תשבי ויוסף דן' ,חסידות' ,האנציקלופדיה העברית ,כרך
שבעה עשר ,ירושלים ותל אביב ,תשכ"ט ,עמ' .821 – 756

תיזות
איזנברג (פראגר ,תש"ע) :מלי איזנברג ,השואה כמוטיב מכונן בדרכו הפרטית והציבורית של משה
פראגר – דמות מפתח חרדית ביישוב ובישראל ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה ,בר
אילן ,רמת גן ,תש"ע.
באר-מרקס (בין :)2011 ,רוני באר-מרקס' ,בין הסתגרות להסתגלות :כתב העת "הלבנון"
והתמודדותה של החברה האורתודוקסית במזרח אירופה עם אתגרי המודרנה' ,חיבור לשם קבלת
תואר דוקטור ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.2011 ,
הררי (כפרת ,תשע"ב) :עדו הררי' ,כפרת כל ישראל' :הנהגתו החסידית של ר' אהרן רוקח מבעלז
והבניית הכריזמה של הקרבן' ,חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים,
תשע"ב.
מנקין (צמיחתה ,תשס"א) :רחל מנקין' ,צמיחתה וגיבושה של האורתודוכסיה היהודית בגליציה:
חברת "מחזיקי הדת"  ,'1883 – 1867חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,האוניברסיטה העברית,
ירושלים ,תשס"א.
נוי (אינדקסDov Neuman (Noy). Motif-Index of Talmudic-Midrashic :)1954 ,
,Literature, Dissertation, University of Indiana, 1954
פרבשטיין (הצלת ,תשמ"ד) :אסתר פרבשטיין' ,הצלת אדמו"רים (מנהיגי חסידות) בתקופת
השואה' ,חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,תשמ"ד.
פרידלנדר (הרב ,תשנ"ט) :יהודה פרידלנדר' ,הרב שלמה יששכר טייכטהאל :ממתנגד לציונות
לתומך בציונות' ,חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר אילן ,תשנ"ט.
קלט (בעלזא :)2009 ,אורי קלט' ,בעלזא לאחר השואה :בנייתה מחדש של חסידות בעלזא לאחר
השואה ( ,')1957 – 1944חיבור לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר אילן.2009 ,
קרן-קורץ (סאטמר :)2013 ,מנחם קרן-קורץ' ,ר' יואל טייטלבוים – הרב מסאטמר (:)1979 – 1887
ביוגרפיה' ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת תל אביב.2013 ,
שגיב (צ'רנוביל :)2010 ,גדי שגיב :חסידות צ'רנוביל :תולדותיה ותורותיה מראשיתה ועד מלחמת
העולם הראשונה ,חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת תל-אביב.2009 ,
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שוורץ (הקהילה ,תש"ן) :זהבה שורץ' ,הקהילה האורתודוכסית בהונגריה  ,'1945 – 1939חיבור
לשם קבלת תואר מוסמך ,אוניברסיטת בר אילן ,תש"ן.

קטעי עיתונות
עיתונות כללית
אורון (בגידת :)10.8.1990 ,מיכל אורון' ,בגידת הצדיקים'' ,הארץ' ,10.8.1990 ,חלק ב' ,עמ' .9
אטינגר (מציל :)20.4.2009 ,יאיר אטינגר' ,מציל נפש אחת'' ,הארץ' ,20.4.2009 ,חלק ב' ,עמ' .2
הנ"ל (רב :)12.6.2012 ,יאיר אטינגר' ,רב ,טייקון'' ,הארץ' ,12.6.2012 ,עמ' .3
הנ"ל (שקט :)23.5.2013 ,יאיר אטינגר' ,שקט מתחתנים :רבבות חסידי בעלז חגגו בחתונת נכדו
הראשון של האדמו"ר'' ,הארץ' ,23.5.2013 ,עמ' .7
בילו (קול :)22.9.2010 ,יורם בילו' ,קול הגבר העבה המגיח כסערה מפי האשה' ,הארץ',22.9.2010 ,
תרבות וספרות ,עמ' .7 ,1
בלייך (מורדים :)12.4.1995 ,קובי בלייך' ,זה קרה בשבת :הבעלזים ירדו על המורדים ,נשברו
רגליים וידיים'' ,מעריב' ,12.4.1995 ,עמ' .5- 4
בן נתן (שלוש :)23.4.1990 ,אב"ן (איתן בן נתן)' ,שלוש תעודות למשפט הדורות'' ,דבר',23.4.1990 ,
עמ' .9
בסר (קראקע ,תשנ"ז) :יחזקאל בעסער' ,קראקע'' ,דאס אידישע ווארט' ,טבת-שבט ,תשנ"ז,
עמ' .35 – 28
בראון (הוא :)28.9.2011 ,בני בראון' ,הוא היה נובהרדוקער'' ,מקור ראשון' ,28.9.2011 ,מוסף
שבת ,עמ' .27 – 26
דן (דעת :)11.4.2004 ,יוסף דן" ,דעת תורה :חידוש הסמיכה והתחדשות הנבואה בישראל?',
'הארץ' ,11.4.2004 ,תרבות וספרות ,עמ' ה' .1
מולא (אצלנו :)3.10.2008 ,שוש מולא' ,אצלנו בחצר'' ,ידיעות אחרונות' ,3.10.2008 ,מוסף  7ימים,
עמ' .48 – 44
נבו (חתונת :)4.8.1993 ,עמוס נבו' ,חתונת השנה'' ,ידיעות אחרונות' ,4.8.1993 ,עמ' .10
סלומון (הריי"צ :)27.4.2007 ,אליהו סלומון' ,הריי"צ נאבק להציל את האדמו"ר מבעלזא'' ,כפר
חב"ד' ,27.4.2007 ,31 ,עמ' 20 – 12
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צזנה (מלחמת  :)8.10.2000שלמה צזנה' ,מלחמת בתי-כנסת'' ,מעריב' ,8.10.2000 ,מוסף יום
כיפור ,עמ' .19 – 16
רותם (האינטרנט :)28.7.2008 ,תמר רותם' ,האינטרנט הוכשר :חסידות בעלז התחברה'' ,הארץ',
 ,28.7.2008עמ' .16
הנ"ל (גלגולו :)25.5.2012 ,תמר רותם' ,גלגולו של שטריימל'' ,הארץ' ,25.5.2012 ,מוסף שבועות,
עמ' .13 – 12
רט (החתונה :)17.5.2013 ,ריקי רט' ,החתונה הגדולה של בעלז'' ,מקור ראשון' ,17.5.2013 ,עמ' .23
שלו (מיץ פטל :)6.8.1993 ,מאיר שלו' ,מיץ פטל'' ,ידיעות אחרונות' ,המוסף לשבת,6.8.1993 ,
עמ' .5
ששר (החרדים :)8.6.1990 ,מיכאל ששר' ,החרדים ,השואה והציונות'' ,ידיעות אחרונות',
 ,8.6.1990עמ' .27

גליונות 'דבר'
 ,4.2.1944עמ' .1
 ,6.2.1944עמ' .4
 ,31.5.1978עמ' .4

גליונות 'הארץ'
 ,4.2.1944עמ' .1
 ,6.2.1944עמ' .1
 ,11.2.1944עמ' .7

גליונות 'ידיעות אחרונות'
 ,4.2.1944עמ' .1

גליונות 'על המשמר'
 ,4.2.1944עמ' .1
 ,6.2.1944עמ' .1
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עיתונות דתית וחרדית

1

אורטנר (למה :)9.1.1998 ,נתן אורטנר' ,למה השמטתי  22שורות'' ,הצפה' ,9.1.1998 ,עמ' .11 ,4
הנ"ל (האדמו"ר )7.2.2007 ,נתן אורטנר' ,האדמו"ר לא יהיה שק חבטות'' ,הצפה' ,מדור ספרים
וסופרים ,7.2.2007 ,עמ' .14 ,10
איזנברג (שני :)16.4.2004 ,יהודה איזנברג' ,שני מנהיגים – שתי אמות מידה'' ,הצפה',16.4.2004 ,
מוסף ,עמ' .12 – 11
הנ"ל (מדוע :)7.5.2004 ,יהודה איזנברג' ,מדוע לא עלו יהודים לארץ לפני השואה'' ,הצפה',
 ,7.5.2004מוסף ,עמ' .11
אייכלר (טילי ,ט' שבט תשנ"ח) :ישראל אייכלר' ,טילי הסקאד כמשל'' ,המחנה החרדי' ,865 ,ט'
שבט תשנ"ח ,עמ' .1
אלדר (ההצלה :)29.1.1998 ,מאיר אלדר' ,ההצלה של הרבי מבעלז – השפלה להיטלר ופוחלציו',
'הצפה' ,29.1.1998 ,עמ' .5
אסטרייכר (בקודש ,סיון ,תשע"ד) :אהרן אסטרייכער' ,בקודש פנימה'' ,אור הצפון' ,ס' ,סיון,
תשע"ד ,עמ' צה -קט.
בלום (עובר :)5.6.2008 ,משה בלום (עורך)' ,עובר אורח מביא את התרשמותו מהווי חצר הקודש
בבעלזא בימים מקדם'' ,המחנה החרדי' ,1375 ,ב' סיון תשס"ח ,5.6.2008 ,מוסף 'כותרות',
עמ' .5 – 2
בעדני (חובת :)15.1.1998 ,נתנאל בעדני' ,חובת הזהירות כלפי תלמיד חכם'' ,הצפה',15.1.1998 ,
עמ' .4
ברזל (השבוע ,כ"ד שבט טבת ,תשס"ח) :שלמה ברזל' ,השבוע החלה בניית האהל הענק לשמחת בר
מצוה בבעלז'' ,שעה טובה' ,כ"ד שבט טבת ,תשס"ח ,31.1.2008 ,עמ' .6
גאלד (בי"ד ,תשרי ,תשס"ה) :משה גאלד' ,בי"ד רמ"ה'' ,אור הצפון' ,ס"ד ,תשרי ,תשע"ה ,עמ' לד-
מד.
הנ"ל (בי"ד ,טבת ,תשע"ה) :משה גאלד ',בי"ד רמ"ה'' ,אור הצפון' ,ס"ז ,טבת ,תשע"ה ,עמ' מב-נב.
גוטליב (מכאן ,כ"א סיון תשע"ג) :ברוך גוטליב' ,מכאן נמלט האדמו"ר מבעלזא' ,מורשה  ,405כ"א
סיון תשע"ג ,עמ' .17 – 12

1חלק משמות הכותבים הם פסבדונים .בשיחה שקיימתי ב 23.10.2015-עם הרב משה גרילק ,עורכו של
השבועון החרדי 'משפחה' ,נאמר לי כי כתיבה בפסבדונים נפוצה בקרב העיתונאים החרדים.
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גולן (כתב :)19.1.2007 ,אסף גולן' ,כתב הגנה לנאום האדמו"ר'' ,הצפה' ,19.1.2007 ,מדור ספרים
וסופרים ,עמ' .10
גרנביץ-גרנות (והיא ,ניסן ,תש"ע) :אהרן גרנביץ'-גרנות' ,והיא שעמדה'' ,משפחה' ,י' ניסן ,תש"ע,
עמ' .135 – 130
דויטש (להשתיק :)13.2.2004 ,חיותה דויטש' ,להשתיק או לספר את האמת העירומה'' ,הצפה',
 ,13.2.2004מוסף ,עמ' .15
דרוקמן (פגיעה :)8.1.1998 ,דוד מאיר דרוקמן 'פגיעה בקדושים'' ,הצפה' ,8.1.1998 ,עמ' .4
הרפנס (הייתי ,)29.1.1998 ,גרשום הרפנס' ,הייתי שם'' ,הצפה' ,29.1.1998 ,עמ' .5
כהן (הסתר ,)23.3.2007 ,אביה כהן' ,הסתר פנים'' ,הצפה' ,23.3.2007 ,סופרים וספרים ,עמ' .11
לב (דורון ,ו' אדר ב' ,תשס"ח) :יעקב לב' ,דורון דרשה מרגש לכ"ק האדמו"ר מבעלזא :אלפי
מקבלי "עול תורה ומצוות"' ,משפחה' ,ו' באדר ב' ,תשס"ח ,13.3.2008 ,עמ' .30
לנדאו (חכמים :)16.1.1998 ,דב לנדאו' ,חכמים לאחר מעשה'' ,הצפה' ,16.1.1998 ,עמ' .4
לנדוי (פרקים :)1984 ,בצלאל לנדוי' ,פרקים בתולדות העתונות החרדית'' ,המודיע',3.2.1984 ,
עמ' ו ,י.
לנדסמן (מזל ,כ"ט אדר א' תשס"ח) :ירוחם לנדסמן"' ,מזל טוב" זעקו החסידים'' ,משפחה' ,כ"ט
אדר א' ,תשס"ח ,6.3.2008 ,עמ' .15 – 14
הנ"ל (בבעלזא ,כ"ב אדר א' ,תשס"ח) :ירוחם לנדסמן' ,בבעלזא '"נכונים ליום השלישי"',
'משפחה' ,כ"ב אדר א' ,תשס"ח ,28.2.2008 ,עמ' .15
מרגושס( ,שלשלת ,כסלו תש"ע) :יוסף מרגושס ,שלשלת הזהב'' ,אור הצפון' ,ט"ז ,כסלו ,תש"ע,
עמ' לו-לז.
א' סלומון (הריי"צ :)27.4.2007 ,אליהו סלומון' ,הריי"צ נאבק להציל את האדמו"ר מבעלזא' ,כפר
חב"ד ,27.4.2007 ,עמ' .20 – 12
פדווא (מנוחות ,אב-אלול תשע"ד) :עקיבא אשר פדווא' ,על מי מנוחות ינהלנו :כ"ק מרן אדמו"ר
מהר"י זי"ע בעת שהותו בעיירות מרפא מעיינות ישועה בחודשי הקיץ'' ,אור הצפון' ,ס"ב ,אב,
תשע"ד ,עמ' לח-מא; 'אור הצפון' ,ס"ג ,אלול ,תשע"ד ,עמ' נט -סז.
פורגס (היושבים :)12.10.2008,חיים אביגדור ,פורגס' ,היושבים בסוכת צדיק'' ,המחנה החרדי',
 ,1391ערב סוכות ,תשס"ט ,12.10.2008 ,מוסף 'כותרות' ,עמ' .9 – 2
פראגר (עוד ,תשל"א) :משה פראגר' ,עוד לא נותקה השלשלת'' ,בית יעקב' ,132 ,א' ,תשל"א.
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פרידמן (תקראנה ,כ"ז ,תשע"א) :יונה פרידמן' ,כי תקראנה מלחמה'' ,אור הצפון' ,כ"ז ,מרחשון,
תשע"א ,עמ' לד-מט.
הנ"ל (תקראנה ,כ"ח ,תשע"א) :יונה פרידמן' ,כי תקראנה מלחמה'' ,אור הצפון' ,כ"ח ,כסלו,
תשע"א ,עמ' כח-מד.
הנ"ל (ויצא ,כ"ט ,תשע"א) :יונה פרידמן' ,ויצא לדון בדבר החדש'' ,אור הצפון' ,כ"ט ,טבת-שבט,
תשע"א ,עמ' כו-לט.
הנ"ל (ויצא ,ל ,תשע"א) :יונה פרידמן' ,ויצא לדון בדבר החדש'' ,אור הצפון' ,ל' ,אדר א' ,תשע"א,
עמ' לח-מז.
הנ"ל (ויצא ,ל"א ,תשע"א) :יונה פרידמן' ,ויצא לדון בדבר החדש'' ,אור הצפון' ,ל"א ,אדר ב',
תשע"א ,עמ' כח-לה.
פרידמן (אבי ,תשע"א) :אליעזר דוד פרידמאן' ,אבי עד שר שלום'' ,מורשה' ,323 ,כ"ג אלול,
תשע"א ,עמ' .37 – 32
פרידנזון (סנטור ,תשנ"ו) :יוסף פרידנזאן' ,סענאטאר ר' אשר מענדעלזאן ז"ל'' ,דאס יידישע
ווארט' ,331 ,תשנ"ו ,עמ' .47 – 43
פרנס (ייסוד :)20,10,2008 ,ח .פרנס' ,ייסוד ועד רבני בעלזא עולמי למגר מכשולות הטכנולוגיה',
'המחנה החרדי' ,1392 ,א' חשון ,תשס"ט ,20.10.2008 ,עמ' .9
קאליש (חסד :)11.1.2010 ,אליעזר קאליש' :חסד בריא במיוחד'' ,המחנה החרדי' ,1456 ,כ"ז שבט,
תש"ע ,11.1.2010 ,מוסף 'כותרות' ,עמ' .9 – 6
הנ"ל (כשמרן :)29.7.2010 ,אליעזר קאליש' ,כשמרן ביקר בז'ולקאווא'' ,המחנה החרדי',1478 ,
 ,29.7.2010מוסף 'כותרות' ,עמ' .6 – 2
הנ"ל (זכרונותיו :)11.11.2010 ,אליעזר קאליש :זיכרונותיו של מלמד' ,המחנה החרדי' ,1491 ,ד'
כסלו ,תשע"א ,11.11.2010 ,עמ' .9 – 6
קאליש (אתרא :)24.2.2011 ,אליעזר קאליש' ,אתרא דמרא'' ,המחנה החרדי' ,1506 ,כ' אדר א',
תשע"א ,24.2.2011 ,מוסף 'קוראי עונג' ,עמ' יב-יג.
הנ"ל (מחזיר :)6.9.2011 ,אליעזר קאליש' ,מחזיר עיירה ליושביה'' ,המחנה החרדי' ,1534 ,ח'
תשרי ,תשע"ב ,6.9.2011 ,מוסף 'עולמות' ,עמ' .15 – 8
הנ"ל (והסעת :)3.11.2011 ,אליעזר קאליש' ,והסעת לרעך כמוך'' ,המחנה החרדי' ,1536 ,ו' חשון,
תשע"ב ,3.11.2011 ,מוסף 'עולמות' ,עמ' .7 – 4
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קורונה (חסידות :)21.12.1990 ,משה קורונה' ,חסידות פולין בין שתי המלחמות'' ,הצפה',
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Abstract
This study examines the life of R. Aharon Rokach of Belz (1880-1957), the fourth heir to the Belzer
hasidic dynasty, through the prism of the hagiographical sources written about him. To a large
degree, his story parallels the history of the Belz dynasty - its glorious past, its destruction during
the Holocaust, and its reestablishment in Israel.
R. Aharon Rokach served as Admor (leader of hasidic dynasty) in Belz for thirteen years (19261939). When the Second World War broke out, he was forced to flee. Having lost all his extended
family, he spent four years moving from place to place across occupied Europe until he made his
way to Palestine in early February 1944 with his brother, R. Mordechai of Bilgoray. There he
remarried and began the task of reviving the dynasty, serving as its head in Palestine/Israel for
thirteen years. Not having any sons, he was succeeded by his nephew, Yissachar Dov Rokach, the
only son of R Mordechai of Bilgoray. Belzer collective memory thus accords Rokach a special
place in the chain linking the dynasty’s pre- and post-Holocaust history.
Rather than seeking to compose a historical biography of R. Aharon Rokach this study
investigates his life and work via the stories that have been—and continue to be—written about
him, the historical data available forming the backdrop for a discussion of these accounts. Hasidic
literature having been largely neglected by scholars over the past century, no scientific biography of
this prominent figure exist, the extant partial accounts all being written by his followers on the basis
of memories, eye-witness accounts, and literary sources. This study thus hopes to contribute to the
study of hasidic literature and history by examining how the latter have helped construct the
historical figure of the fourth Belzer rebbe.
The various hasidic accounts of R. Aharon—by Belzer hasidism and other hasidic writers—form
a rich vein for literary analysis, containing a mixture of hagiography and historical fact. Although
they constitute an integral part of the history of R. Aharon’s life as hasidic documents, they also
exist in their own right. The task of the literary scholar is to examine the sources as literary artifacts,
distinguishing the hagiographical from the biographical details. To the best of my knowledge, this
study is the first to subject the hagiographical works concerning to R. Aharon Rokach to such an
analysis. Presenting him as a type of modern Tzaddik, it will contribute to our understanding of the
processes of preservation and change this literature has undergone and the way in which twentieth
and twenty-first century hasidic hagiographical works have been adapted to a new audience and
modern views of the Tzaddik and his followers. It will thus analysis the stories about R. Aharon in
light of the conceptual patterns and motifs they contain and the role these play.
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The hagiographical works discussed do not conform to the criteria according to which other
literary works are customarily analysed. They contain no landscapes or biographical sketches or
descriptions, the figures in them generally being “flat” and underdeveloped, the Hebrew poor and
laced with Yiddish expressions. Their primary significance lies in their plot, which in most cases is
static and focuses on the protagonist, the Tzaddik. No literary devices are to be found, the images
that appear in them being in most cases banal.
The extant biographical material relating to R. Aharon was written after the Holocaust by
members of the Belzer dynasty, the majority of whom had known R. Aharon personally, their
esteem for him prompting them to present him as an exemplary figure. The hagiographical material
thus includes apologetic elements designed to paint him in a good light, playing down his flight and
abandonment of his family and followers during the Holocaust and mixing historical facts with
hasidic traditions framed in hagiographical terminology.
The hagiographical elements are distinguished from the historico-biographical material via the
use of literary tools, known historical details from R. Aharon’s life being compared with the details
given in the hagiographical accounts. This analysis demonstrates the disparity between historical
reality and the exemplary figure the hasidic traditions seek to portray, thereby contributing to a
critical discussion of the myths linked to the fourth Belzer rebbe. Comparison of the stories from
the Holocaust period with those relating to R. Aharon’s childhood, his flight, and leadership of the
dynasty prior to the Holocaust, indicates that the construction of his figure underwent a process of
metamorphosis.
The accounts of his childhood and flight largely follow the rich literary traditions preserved in
the hasidic hagiographical literature, depicting R. Aharon as a saint and leader endowed with unique
qualities. This portrayal continues in the stories about him prior to the outbreak of the war. In those
relating to his life during the Holocaust, in contrast, the figure of the Tzaddik gradually fades the
longer the war continues. As R. Aharon Rokach loses his special attributes, he is transformed from
a charismatic leader into a fugitive, the original wonder-working Tzaddik becoming a passive figure
who, hoping for miracles, is dependent upon divine grace. In these accounts and those of his
deliverance, R. Aharon’s wanderings due to inexplicable events are depicted as "miraculous". The
stories relating to his life in Israel resume the leitmotifs of his life and works in Belz prior to the
Holocaust, presenting him as a Tzaddik with wondrous abilities, an esteemed leader, and a man of
exemplary character. Both sets were written after the Holocaust and completely disregard the image
he cut during the war.
Within the Belzer dynasty, the hagiographical works serve a dual purpose, one overt, one covert.
While their explicit goal is to commemorate the great leader’s image, their implicit aim is to
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inculcate educational and didactic values in future generations by portraying an exemplary figure
that can serve the readers as a model for imitation. Much more fragmentary than their counterpart
Shivhey Ha-Besht (In Praise of the Ba'al Shem Tov), they adduce episodes scattered through dozens
of publications that must be collected and subjected to a comprehensive and thorough examination
in light of hasidic sources in general and the Belzer dynasty in particular.
The two primary sources are Israel Jacob Klapholz’s account in his history of the Belz dynasty
(Admorey Belze, 4 vols.; Bnei Brak, 1972–1979) and Israel Simeon Perlow’s Sefer biqdushato shel
aharon (Jerusalem, 2007/8), whose two volumes contain episodes and stories in praise of R. Aharon
collected from various written sources - books written by Orthodox writers, the Orthodox press,
records, correspondence, and memoirs of writers from within and without the Belz dynasty.
The analysis of the hagiographic features of the stories builds on the work of Dov Noy, Joseph
Dan, Zeev Gries, Eli Yassif, and Gedalya Nigal.
The Tzaddik is characterized by his wonder-working abilities: he possesses knowledge and
perception, can work signs miracles, and communicate with external entities. Many hasidic
hagiographical works commence with a chain of transmission, which establishes their credentials.
The closer the author is to the time of the events, the more reliable his account is considered to be.
Six types of sources will be analysed: 1) Belzer sources; 2) writings from other Hasidic
dynasties; 3) historical sources; 4) memoirs; 5) the Orthodox press (primarily the weeklies
Hamahane heharadi and Or hatzafun, both Belzer publications); and 6) literary sources (stories
fashioned from the sources listed above). All of these suffer from various deficiencies. They mix
hagiographical and historical facts and factual and personal perception, blur fact and interpretation,
cannot be dated, ignore uncomfortable events, and employ a style that seeks to romanticize and
idealize the rebbe.
The work is divided into four chapters:
Chapter 1: Review of the research literature on R. Aharon Rokach and the patterns of behaviour of
religious leaders during the Holocaust.
Chapter 2: An outline of Belzer Hasidism: 1) A survey of the dynasty’s history, focusing on central
events since its establishment up until today; 2) A description of the village and court since the days
of R. Shalom Rokach, the dynasty’s founder, up until its destruction during the Holocaust; and 3) its
seminal features—conservatism, way of life and leaders, and attitude towards Zionism.
Chapter 3: The line of Belzer rebbes—Shalom Rokach, R. Joshua Rokach, and R. Yissachar Dov,
R. Aharon’s father. Focusing on literary sources, it examines the contribution these make to the
construction of the historical image of the Belzer rebbes and the way in which they are portrayed as
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exemplary figures. A brief survey is provided of the history of their lives and characters of the first
three rebbes, particular regard being paid to their role as leaders of the Belzer court and Tzaddikim.
Chapter 4: The life and personality of R. Aharon Rokach. Constituting the body of the study, this
discusses how the stories found in the diverse sources have helped in constructing the historical
figure of R. Aharon. This chapter examines the poetic elements in the stories about his life and
character, addressing the hagiographic themes and motifs they contain and comparing these with the
historical facts known about him. This chapter is divided into five parts, reflecting the periods in R.
Aharon’s life: 1. his birth and childhood (1880-1893); 2. his flight (1893-1926); 3. his leadership of
the dynasty prior to the Holocaust (1926-1939); 4. the Holocaust period (1939-1944); and 5. his life
in Israel (1944-1957).
Several appendices are attached containing the stories, pamphlets written by R. Yissachar Dov
on various subjects, and a map of R. Aharon’s flight through Europe during the Holocaust.

