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ושמור זכור
הירשהרב  ר '  בש נקרא היה  מרימאנאוו הירש  ר' הצדיק

ר' הצדיק וקודמו, רבו בבית משרת היה   מקוד כי משרת,
אחד  ע התראה הירש ר ' שהצדיק פע נזדמ מרימנוב. מנדיל
דברי  לפירוש הירש ר' את גדול אותו ושאל  שבדורו,  מהגדולי
  לה אמור ישראל בני את תברכו "כה  :כהני ברכת רש "י

ושמור ". זכור כמו: אמור ,

הצדיק:השיב  לו

פע אירע  מרימנוב  מנדיל ר ' הצדיק רבי את כששמשתי
פרוטה א היתה לא ובבית החמישי  יו הגיע  שכבר אחת,
ואשאלו להצדיק שאל ממני, ביקשה  הרבנית שבת. לצרכי
גודל את וראיתי הצדיק של לחדרו כשנכנסתי א לעשות. מה
להטרידו, לבי מלאני לא  הש בעבודת ודבקותו התעסקותו
התחילה והרבנית בערב, החמישי  יו הגיע  לאחורי. וחזרתי
מאומה כל  שאי להצדיק להזכיר סו סו  שאל לי להציק
ועבודה בתורה עסוק שהוא ראיתי ושוב  הלכתי לשבת.
ולהטרידו. להפסיקו יכולתי לא  ושוב ובדבקות, בהתלהבות
ולא בשר  ולא  דגי אי עדיי ובבית בבוקר, הששי  יו כשהגיע
מעצמו: הצדיק לי אמר ואז  הצדיק, לחדר  שוב נכנסתי ,כלו

, מי לתוכה   תשי ,דגי בה  שמבשלי הקדירה את וקח ל
הבשר של בקדירה  ג תעשה  וכ האש. על אותה  ותשפות

השבת: תבשילי שאר  ושל

:ואמרתי תמהתי

? בשר ואי דגי אי הלא הקדירות, באות נבשל מה  רבי!

רבי:השיב  לי

."יביאו אשר  את והכינו הששי  ביו "והיה בתורה: כתוב 
מה בעצמה  תביא כבר והשבת ההכנה, לעשות  מחוייבי אנחנו

. שצרי

וכאות ושפתנו ,מי בה שמנו הקדירות, את לקחנו הוה .
ושאל אחד, כפרי  פתאו בא  מה  זמ כעבור  האש. יוכלעל א

בשבת, בעיר להיות עני איזה לרגל הוצר כי אצלנו, לשבות
ביד שבת צרכי כל עמו הביא והוא הרבי, בבית לשבות ורצונו
קיבלנו רב שברצו ,מוב וכו '. ושומ ובשר  חיי דגי רחבה:

כראוי. שבת עונג לנו והיה לשבת, האורח את

וכ: כהני בברכת  ג  הירש ר ' הצדיק  סיי  העני הוה 

כתוב : הלא הברכות? את ממשיכי עצמ בכח  הכהני  כלו
שהקב"ה אלא !" אברכ ואני ישראל בני על שמי את "ושמו
יטלו לעשות:  ביד שיש  ההכנות כל את יעשו  שהכהני צוה
וכו', "יברכ" ויאמרו , כפיה יפרשו , נעליה יחלצו , ידיה
." אברכ "ואני שעתה ואומר בעצמו הקב"ה אח"כ בא ושוב 
כהני בברכת ושמור". זכור כמו , לה "אמור רש"י: שכתב  וזהו

שבת. הכנת דוגמת היא

השבת יו את  שמור
ישראל",איש "ישמח  בעל מאלכסנדר , הרבי אל בא אחד

מתו הבי הרבי ממנה . פרנסה לו ואי חנות לו שיש והתאונ
הרבי: לו אמר בשבת. חנותו את פותח שהוא דבריו

15 של בחלק מעות, בלי לשות אותי ליקח תסכי  א
פרנסה . ל שתהיה  מבטיח אני ,אחוזי

כדי.האיש   ביניה שותפות שטר  ועשו  רב  ברצו  הסכי

הרבי:אחר  אמר כ

 אני הרי שלי, הוא העסק של השביעי החלק שעכשיו מכיוו
ושל שלי הוא זה יו של הריוח השבת.  יו את לחלקי לי בורר
את שתסגור איפוא, , עלי מצווה ואני . של החול ימי ששת
לשלו ל ול שלי. הוא זה  יו שהרי השבת,  ביו החנות

ולהצלחה .

ידיו.קיי במעשי והצלחה  ברכה היתה  ומאז הצווי, את האיש 

לבא קרובה ורפואה מלזעוק  היא  שבת 
גדולהרב  חלק לסבב  דרכו היה ז "ל, מפאריטש  הלל ר' הצדיק

החסידות, בדרכי הע את מדרי והיה , הדרו בערי מהשנה 
בדבר . צור שהיה  במקו לתשובה  ומעורר 

בשבתפע  מתעסקי היו  ש היי"ש שמוזגי אחת, לעיר  בא
נתרגש הלל לר ' הדבר  כשסיפרו החול. כבימות ומתנ במשא
אליו, כשנתוועדו לאסיפה.  המוזגי כל את אליו והזמי מאוד,
שיסגרו  עליה והשפיע  ,העני חומר  כל את  לפניה הסביר
על  ג שישפיע עמו: התנו תנאי אבל בשבת. עסקיה את
ברשותו, הוא בעיר  ביותר  הגדול שלו שהעסק העשיר , פלוני
לעמוד יוכלו לא כ לא   שא בשבת, עסקו את יסגור הוא שג

התחרותו. בפני

שניתלח הזמינו בא. ולא עשיר : אותו אליו לקרוא הצדיק
נענע . ולא   ושלישית
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הרגישור ' השבת  ביו עיר. באותה  שבת לשבות נתעכב  הלל
לשעה ומשעה  בבטנו, עזות דקירות עשיר  אותו  פתאו
מכאוב , מרוב  האיש צעק . ומתגברי  הולכי  המכאובי
בעוו שמא  אשתו חששה ויותר. יותר  אותו תקפו ויסוריו
להצדיק  לפנות ונמלכה  , היסורי לו באו הצדיק בכבוד פגיעתו

בעלה . על  רחמי שיבקש 

קהלבשעת  ע השולח אל מסב כשהצדיק  הצהרי סעודת
ובבכי  העשיר , אשת הבית אל  פתאו פרצה  , חסידי של גדול

שיתרפא. בעלה  את שיבר מהצדיק ביקשה  ובתחנוני

דבר .והצדיק עונה  אינו שותק,

החסידי :נטפלו לו

ורפואה מלזעוק היא "שבת : פני כל על לה  נא יגיד רבי!
לבוא". קרובה

דבר .והצדיק עונה  אינו

ומתגברי .הלכה  הולכי האיש ויסורי נפש, בפחי האשה  לה

אלובמוצאי  החסידי  ע ישב  כשהצדיק הבדלה , לאחר שבת,
חז "ל מאמר לקיי ,השולח על עמד תה של   והמיח ,השולח

קיט) מלוגמא"(שבת שבת במוצאי חמי" משוחח(רפואה ): והצדיק ,
ואותה הדלת, פתאו נפתחה חסידות, בדברי  המסובי  ע
בעלה על  שירח מהצדיק, לבקש ויללה  בבכי שוב באה  אשה 

שלימה . ברפואה  אותו ויבר

ואמר :נענה  הצדיק

.לבוא קרובה ורפואה  מלזעוק היא שבת

לאחרתמהו ועכשיו, דבר , ענה  לא גופה בשבת :החסידי
מלזעוק"?! היא "שבת אומר הוא הרי השבת,

המשי :והצדיק

 אזי עליו, מלזעוק תחדל השבת  א מלזעוק", היא "שבת
בפני  כ תקיעת ית  א לו: ואמרו לכו לבוא". קרובה  "רפואה 
יתרפא. אז בשבת, שלו היי עסק את שיסגור  אנשי שלושה 

 הצדיק.תיכ דברי את לו ומסרו , מהחסידי שלשה  אליו  הלכו
 כ תקיעת נת של ובלב  הדבר , את  מלקיי האיש איחר  ולא

השבת. ביו ומסוגר סגור מסחרו בית יהיה  והלאה   שמהיו

 וקדושתוכ הבריא, קצר  זמ  ובמש הוקלו, יסוריו הוה.
עיר . באותה  הוקמה  השבת

השבת ביו אש ... תבערו  לא

קודשהרב בשבת  פע שהה ז"ל מצ'רנוביל  נחו ר ' הקדוש
משה ר' הקדוש הרב  של אביו ז "ל, שלמה שמעו ר ' הרב  אצל
הלילה כל שידלק גדול, נר שבת בערב  אז והדליקו ז"ל. מסוור

וללמוד. לילה  בעוד  להשכי יהיה  שאפשר  כדי הבוקר , עד

ובחו ויהי משנתו,  ק נחו ר' כשהצדיק הבוקר, באשמורת
שר' ביתו, ובני שלמה  שמעו ר' ראו ואפלה ,  חוש היה  עדיי
לכ וקרוב  ,בחוש  שהול כמו ,הדר וממשש בבית  הול נחו

בשאלה : אליה פנה  נחו ור' בהליכתו. ראשו את שיחבוט 

הלילה ?למה  כל שידלק נר ,  הדלקת לא

תיכ והיה ומאיר . נר  דולק בבית שהרי , בעיניה לפלא הדבר
בלילה , כבה  הנר  כי הדבר, ונודע  וחקירה , דרישה  עשו 
שהודלק  ומחמת אותו, והדליקה  עמדה הנכרית והמשרתת
לאורו. כלו ראה ולא  להצדיק, כלל האיר לא קודש בשבת הנר

והכינו הששי   ביו והיה

אלימלבכל ר' הקדוש הרב  היה   היו חצות  אחר  שבת ערב
באזניו מקשקשת השבת  יו שקדושת  מרגיש, ז"ל מליזינסק
וכל המקשקש. הקול בפני אזניו  לאטו מוכרח והיה ,כפעמו
אותו, אוחזי ורעדה  פלצות היו בביתו, אז נמצא שהיה מי
כי  , היו חצות  קוד הכל ולתק להכי  מוכרחי היו ומשרתיו
בבית חול של מעשה איזה   מה אחד עשה  א חצות אחר
שבתוכו מה  וכל שאחז, החפ או הדבר  מידו נופל היה הצדיק,

מתקלקל. היה 

יעקבבתו ר' הגאו ב ז "ל, מקונסטנטי מאיר ר ' הגאו של
עמדי( " הריעב)עשיר הי' ובעלה גדולה, צדקנית היתה ז"ל,

אחד.  במקו וגדולה תורה שולחנות, לשני וזכו בתורה , ומופלג

וסלהפע המשרתת ע ויצאה בשבת בער השכימה  אחת
הדייג אצל מצאה  קודש. לשבת  דגי לקנות השוק אל בידה 
אותו קנתה  מיד ליטרא .  כעשרי שמשקלו גדול, אחד דג
ובזנבו, בראשו ומפרכס חי הוא שהדג  כשראתה בסל. והניחתו
והתפללה להשי"ת, והודאה  שבח נתנה גדולה , שמחה  שמחה 

ואמרה :

, קודש לשבת כזה חשוב בדג חוננתני הנה  ! עול של רבונו 
הזה . מהדג הוא  ג שייהנה  ,הגו באורח  ג נא חנני

במרכבה ,ויהי נוסע  פני נשוא אחד רב  והנה ,היו חצות אחרי
מדרוהוביטש יצחק ר' הקדוש היה  הרב  הבית. לפני מתעכב 

ז"ל)ז "ל מזלוטשיב מיכל ר' הקדוש  הרב  של  הכירו(אביו לא הבית בני א ,
פניו מקלסתר   אול הוא. מי  לה אמר לא  הוא וג אותו,
פניו את וקיבלו לקראתו, וחרדו קדוש , איש שהוא הכירו

. אצל לשבות ועיכבוהו גדול בכבוד

מעט ,אחר לנוח לחדרו הקדוש הרב  הל השלישית הסעודה
אותו שלחו מה  על  השמי מ לו שיודיעו ,חלו שאלת ועשה 
שאינו לו, השיבו הזאת. בעיר לתק  צרי הוא דבר  ואיזה  ,לכא
קודש , מגזע  היא הבית שבעלת אלא דבר.  שו כא לתק  צרי
ובערב גדולה , צדקנית עצמה  היא  וג גדול, חכ תלמיד בת
הגו באורח אותה שיזכה להשי"ת התפללה בבוקר  שבת
והיות בקשתה, ונתקבלה  שקנתה, מהדג  שייהנה  קודש לשבת
בער לו הודיעו לכ ממנו, יותר הגו אורח אי הזה שבדור

. ש לשבות שיסע  ,השמי מ בשבת

מלכהכשנפרד מלווה  סעודת אחרי הבית מבני האורח הרב
בעלת את אליו לקרוא  ביקש מרכבתו, אל החוצה ליווהו  וה

לה : ואמר הבית

 הייתי אני כי , כ להתפלל תוסיפי שלא ממ בבקשה
לכא לבוא אותי הטריחו  תפילת ידי ועל ,מכא רב במרחק

. עמכ לשבות


