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הקפואי הנהר  במי טבל  הרבי

מלעלוב הקדושלאדמו"ר דוד  היתה רבי לברכה צדיק  זכרונו
הסמו ביאלה בכפר המקוה, בטבילת מיוחדת  דר
שש לגובה שהתנשא  גבוה הר היה מגוריו, עיירת  ללעלוב
ומי בשלג  ההר  התכסה החור בימות תחתיו, זר ונהר קומות
ההר לפסגת מלעלוב הרבי העפיל שכזאת לעת קפאו , הנהר 
הכפור שכבת על שנפל עד במורדו, שלג גלגול וער
טבל  והרבי הקרח  נבקע הנפילה  מעוצמת הנהר, את שכיסתה 

.הקפואי הנהר כה)במי ד ,צדיקי  דר)

קילאמעטערבקומו חמשה או ארבעה לער הל ממשכבו
מייל) שלשה  על (לער א ,במי הקדוש גופו לטבול

ויורדי הרי עולי היו כי מאוד קשה היתה שההליכה  פי
הל נפש ובמסירות כוחותיו רבינו חס לא מקו מכל גבעות

.במי לטבול עת בכל
לברכה ) וקדוש צדיק  זכרונו  מריבני אדמו"ר תולדות , חיי  זכרו)

בשלו ויצאתי החור  את  מצאתי

ביוהעובדא  הטהור שלחנו  שער בעת רבינו סיפר   דלהל
התנא  של ההילולא לכבוד בעומר  רב ל "ג האלקי 

זכותו  יוחאי   ב לטבול שמעו הלכתי אחת  פע עלינו. יג
היה  דעניסטאר  הנהר וכל  החור ימי אז שהיו וכמו בנהר ,
שעשינו עד בקרח  ולחתו להכות אלא עצה היה ולא קפוא ,
פעמי כמה שטבלתי אחרי והנה לטבול, וירדתי חור,
ממש והייתי  החור, פתח את מצאתי  לא לצאת, וחפצתי
ונזכרתי מוחי את ה' העיר אשר עד המי תחת בסכנה 
הפסוק זה  חושבי שכאשר "ציו ב "שערי שכתוב בהפסוק 
החור את מצאתי ואכ דשמיא , בסייעתא בא הישועה מיד

. בשלו מאחרויצאתי  אול הפסוק  את אז  לנו הראה (רבינו 

וחבל) ממני, נשכח מעשה  בשעת זאת ציינתי .שלא
(מריבני אדמו"ר  תולדות  ,חיי זכרו)

תזיק לא   כ ג השניה טבילה 

הנהרבערב במי לטבול רבינו ע כשהלכתי  קודש  שבת
וראה  עלי והביט אלי פנה  כ אחר טבל, רבינו ,הקרי
הול אתה  אי למה  "נו" רבינו אמר עצמי , את טובל שאיני

קרירות לי שיש לרבינו עניתי  ואתמול (פארקיל "ט )לטבול , , ַ

כבר  ליכשטבלתי ענה קודש . שבת לכבוד שיהיה התכוונתי 
"הגדול" הקדוש)רבינו: טוב  ש הבעל לרבינו אמר(כוונתו 

אחת, פע עצמי את וטבלתי והלכתי  מזיק , לא אחת שטבילה 

ל מבטיח  אני  זאת שניה טבילה "על לי ואמר  רבינו נענה 
פי על וא עלי, רבינו כמצוות שוב  וטבלתי יזיק", שלא
גדול , קור היה המי מ בצאתי וג ביותר, קרי היו  שהמי

.כלו הזיק לא  ה '  ברו
לברכה) וקדוש  צדיק זכרונו  מריבני אדמו"ר תולדות ,חיי זכרו)

למקוה פע עוד  הל

רבי הגאון מטשעכענאויהקדוש  צדיקאברהמלי  זכרונו
אחר קודש  שבת בערב אחת פע לברכה, וקדוש
לו הודיעו קודש, שבת בגדי כבר  ולבש מקוה  וטבילת ההכנה
צדיק זכרונו הרב   ע לדבר ורוצה לביתו בא  המחוז שר אשר
לבא רשות לו נת בהכרח  אז ,נחו עני דבר  על לברכה
צדיק זכרונו להרב הושיט לפניו וכשבא  לחדרו, לפניו
זה  ואחרי  עמו, ודיבר  כנהוג  שלו לברכת ידו את לברכה
לברכה , צדיק זכרונו הצדיק הגאו אמר  מאתו כשהל
את פשט ושוב , כחכ לריב ות הכתוב מאמר  בי   שנתקיי
מקוה  וטבילת הכנה  מחדש לעשות  קודש שבת בגדי

ק"ז)כבתחילה. סימ ל "ה   קוב ,יוס (וילקט

להיטהר הפע עוד   הל  לנכרי יד הושטת

לרבימעשה נזדקק נכרי לברכה מרדכיותגר צדיק  זכרונו
רבינו של זאנענפעלדבנו  חיי יוס ר' הקדוש (הרב

לברכה ) צדיק  לאזכרונו  מרדכי שרבי  ומכיו מסחר, בעניני 
לחפש כדי רבינו בבית הלה הופיע שעה, באותו בביתו היה 
וג התגר  פני  את  רבינו קיבל  שלו דרכי מפני אחריו.
נעשה , אשר מכל  ידעו לא אשר  הבית בני ידו. את לו הושיט
כאשר כמנהגו, שלא היו באמצע  רבנו של העלמו על תמהו

ה  בבית מצאוהו שוב הפליאה לגודל אחריו, טבילה.חיפשו
השיב באה? היא מה על  זו בשעה טבילה שאלוהו וכאשר
מאליו:  מוב והדבר  שכאילו פני ובהבעת  בניחותא רבינו

להיטהר והלכתי  לנכרי  ידי את הושטתי [בזכרוניהרי
ובימי היתה אד מ קרה ההיא בעת והמקוה הוסי שהמספר 
של  עומק  מחמת קשי היו לטבילה הגישה ודרכי ,החור
.[הה בימי מחסה  שבבתי במקוה מסודרות בלתי מדריגות 
הדעת) (מי

למקוה והל הערל  את ראה

מהגאו עיין שלמה יריעות ותשובות שאלות לספר  בהקדמה
בית בעל כי שכתב, לברכה צדיק זכרונו אולמא רש"ז
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בני היה הללו הצדיק הגאו שלמה  יריעות ובעל  אברה
והיו לברכה , צדיק זכרונו חרי שלו רבי  הצדיק   הגאו
אביה ברכי על יתירה  בקדושה ונתקדשו ונתגדלו קדושי
את וראה לביתו  היהדות וצורר רשע  אד בא אחת פע וכו'.
 יג זכותו הקדוש הגאו לקחת ומיד  תיכ לו  וכשהל , הבני

טהרה. במקוה  אות לטבול  בניו את הדעת)עלינו (מי

יכל ולא  קולו  את איבד טבל לא  המסובי  מ שאחד  מפני
קודש שבת  זמירת  לזמר 

הקדוש ובימי הרב בש פלא עני שמעתי מהר"חורפו
בליל מראזוואדאוו  בעצמו לזמר מנהגו שהיה זלה"ה

אחת  ופע ,הדגי אכילת לפני "בשבחי "אזמר קודש שבת
זה , בזמר  תיבות ג' או ב ' לומר אפילו יכול ולא  לזמר, התחיל 
שנית נסה הדגי אכילת ואחר ,מקוד הדגי להביא  וצוה
מוסב שהיה לבנו בלחש ואמר  והפסיק יכול, ולא  קולו  להרי
אחד אד המדרש בבית  כא שיש מפני לזמר אוכל לא אצלו

טבל. ולא  עזרא  טבילת  שצרי

מהאנשימיד אחד לכל ושאל   השלח מ בנו יצא
וחזר ,ה כול ואמרו במקוה היו א הנאספי
מזלי את אנסה  כ א הרה"ק ענה .תשובת לו וסיפר  לאביו
ובקושי אחר  ניגו והתחיל  רגיל  שהיה ממה אחר  בניגו לנג
 דאינו תפוחי דבחקל עד שתי או תיבה איזה אמר  גדול
שחרה  עד , אופ בשו לומר יכול היה  ולא  נשתתק ,קדישי
כמחפש המדרש  בבית  והל השולח מ בעצמו ויצא אפו

ואמר אחד באיש שפגע  עד איש, רוצה איזה אתה  בכעס , לו
צא כ על במקוה היית  לא  דובר, אתה שקר אותי, לרמאות
ערב שבא היות והתנצל, האיש  הודה ותיכ מדרשי, מבית
היו בעוד לכא שיגיע  סבור והיה  רחוק ממקו קודש שבת
מאד, מוטרד היה אבל במקוה, כא  ליל פנאי  לו ויהיה גדול
 כ א לברכה, זכרונו הרב  לו ואמר , הל ולא נאנס כ על
שבת מזמירות אותי להשבית החוצה יצאת  ולא  כחשת
הרב קדושת מגודל  פלא דבר והוא  שמעתי, כא עד קודש ,

זלה"ה.

הצדיקיעל אשר  לומדי אנו הדברי ממוצא  פני כל
 השוכ קודש שבת קדושת להשפיע  בכח אי הגדולי
מטומאת טהרו לא   וא ,בצל המסתופפי אנשי על את

ולקדשהו. השבת קדושת לירש יכולי אינ
תולדות) פרשת יעקב, (יגל

המקווה בסודות טוב ש לבעל הודה  האריז"ל 

נוראיבספר העבודה )סיפורי מצר ספר מחבר (לבעל

פע אשר רוח  מנאמני שמעתי  הנה לשונו: וזה סיפר 
לברכה  צדיק זכרונו הקדוש  טוב  ש הבעל  דרש  אחת

המקוה כוונת בעני אדמו"רלתלמידיו בסידור כעת  (הנדפס 

(לו,הזק ואמרו ובנסתר , בנגלה   אר גאוני  היו ותלמידיו ,
הכוונות איתא לברכה זכרונו האר"י בכתבי הנה רבינו,
וכאשר לנו, מגלה אדונינו אשר  אלו מכוונות אחר  באופ
ראשו השלי  תיכ מה זה דבר הקדוש טוב  ש הבעל שמע 
כדרכו בולטות ועיניו אש לפיד נעשו ופניו לאחוריו,
ונפל  ,העליוני בעולמות עלייתו בעת הגשמיות בהתפשטות

גדולה. ורעדה פחד תלמידיו על

ר 'ובקצה ישב   האראדנקירהשולח צעירנחמ היה כי
נפל  לעיל  הנזכר נחמ ר' על  והנה ,שבתלמידי
להתאפק אופ בשו ביכלתו היה שלא  עד גדולה תרדמה 
שהבעל  גדול  בזיו באמת זה כי מאוד, מזה  לו והיצר מליש
בפחד יושבי תלמידיו וכל נשמה  בעליית עוסק טוב ש
בחוזק בידיו ופתח  הטהור, השולח אצל נרד והוא וברעדה,
בתרדמה  ויש נרד רק  לו הועיל לא זה  כל אבל  עיניו, את

ורואהגדולה, בחו  הול שהוא  אי לו  חל שינתו ובתו
אות ושאל   אחריה הוא ג ור גדול  במהירות   רצי רב ע
ל ידוע אינו וכי  גדול  בחפזו לו  ואמרו ,מרוצת מהו

מיד ידרוש הקדוש אשרשרבינו  הרב הוא מי אות ושאל  ,
לא הגדול החפזו ומצד הזאת  הגדולה  החרדה היא בעבורו
ומהודר גדול לבית שבא עד  אחריה  והל כלל, אותו  ענו
לפה  מפה מלא והבית כזה, הידור ראה לא שמעול מאוד
היה  זה ובבית  ,עול גדולי  ה פניה ראות  לפי  אשר אנשי
ושמחה  בפחד אומרי שהכל ושמע  ,מבחו גדול יותר הרעש 
דאורייתא, רזי הקדוש  רבינו לנו ידרוש תיכ הנה גדולה,

בא  כ  הזהובתו הדרוש לדרוש והתחיל  טוב ש הבעל 
המקוה דבריבכוונת את וסתר   בשני  ר איש לנגדו ועמד ,

זכרונו האר"י שהוא  ואמרו זה, הוא  מי ושאל  טוב ,  ש הבעל 
ששמע  עד רב   זמ  ביניה הפלפול ונמש האר"ילברכה,  אי

הקי  כ  ובתו טוב,  ש הבעל  לדברי הודה  לברכה  זכרונו
משינתו  נחמ אניר ' ,נחמ ואמר : טוב  ש הבעל  ישב  ותיכ ,

האר"י לי הודה לא  הא תעיד בדבר, עד להיות  אות לקחתי
הדרוש את טוב ש הבעל סיי  כ ואחר  לברכה? זכרונו

לשונו. כא עד לו, והל
ט"ז) אות חיי מי מקור  בהגהות  יתרו, פרשת התורה על טוב ש (בעל 

שלימה הגאולה להיות יכול היה המקוה ידי על 

א')אורות ובעשר  עמוד י"ג   נודע(ד לשונו: וזה כתב
המגידומפורס יכול היה  א אמר טוב ש שהבעל 

משיח, מביא היה למקוה  ליל ממעזריטש והצדיקיהקדוש
 ע ביכלתו שהמגיד המאמר  זה  להכניסביארו שלו המקוה 

שלימה הגאולה והיתה  ,העול בכל  תשובה  .הרהורי
ט"ז) אות חיי מי מקור  בהגהות  יתרו, פרשת התורה על טוב ש (בעל 


