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החתונה הגדולה בז'לאבין
מעשי קונדס עם מסר בעבודת ה' ומילתא דבדיחותא מהם החסידים 

להנחיל  שמואל  ר'  של  המיוחדות  דרכיו  היו  אלו  החסידות,  דרכי  למדו 

את ערכי החסידות לכלל החסידים. זכות גדולה נפלה בחלקו, לשמח את 

הצדיקים והחסידים בחתונה הגדולה בז'לאבין, ועל כך יכתב בפרוטרוט 

בחלקו השני של ספר זה. 

תלוי חסיד
ר' שמואל הלך פעם עם קבוצה של חסידים, בחזרתם מהתוועדות, דרך 

על שער  ונתלה  הגדר  על  מונקעס  ר' שמואל  וקפץ  הזקן,  רבנו  חצירו של 

החצר. שאלוהו חבריו החסידים – שהורגלו לתעלוליו- מה פשר התעלול 

סנדלר  יד  שעל  שבעולם,  בנוהג  מונקעס:  שמואל  ר'  להם  השיב  החדש? 

תלויה נעל, על יד זגג תלויה פיסת זכוכית וכיו"ב, וכמו כן מן הראוי שעל 

יד חצירו של הרבי יהי' תלוי חסיד... כדי שידעו שכאן נמצאת חצירו של 

הרבי.

בקיץ תשי"א דיבר הרבי שיחה מיוחדת לתלמידם היוצאים בשליחות, 

בשיחה הביא הרבי את הסיפור כדוגמא להתנהגות התלמידים השלוחים 

בעת שליחותם והסביר:

"כל מי שרואה אתכם יחשוב שכך נראה חסיד ליובאוויטש, חבדני"ק, 

תמים ירא שמים (וכיו"ב בשאר התוארים שיתארו אתכם), וישאר אצלו 

הרושם שכך צריכים להתנהג חסידים, תמימים, מקושרים, אלה שנוסעים 

ומצוות,  התורה  וחיזוק  היהדות  בהפצת  לעסוק  הרבי  של  שבשליחותו 

ובמילא צריכים לדעת שנושאים באחריות גדולה"11.

בליקו"ד  זה  מעשה  וראה   .224-225 עמ'  תשי"א  תמוז  כ"ב  פנחס,  פר'  מנחם  11.  תורת 
 .279 עמ'  בתורת מנחם תשי"ג  נדפס  בשינויים קלים  1114 הסיפור  עמ'  בלה"ק ח"ה 

וראה לקוטי סיפורים עמ' שיא, בן לאשרי ברכה משולשת על ספר בראשית.
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שינוי בגודל האותיות
הגה"ח ר' פרץ חן הי' מלמד דרדקי בביעשינקוביץ ולימד את תלמידיו 

ביאורו,  בסיימו  הענין.  להם  וביאר  בטלית,  אוחזין  שניים  במשנה  פעם 

ביאורו  באמצע  כרגיל.  להם,  ענה  והוא  הבינו  לא  שהם  עניינים  שאלוהו 

נכנס ר' שמואל לבית המדרש וישב בצד והקשיב ור' פרץ לא ידע מי הוא 

פרץ  שר'  ולאחר  בביעשניקוביץ]  ר' שמואל  זה טרם התגורר  הי'  [כנראה 

סיים להשיב להם, ניגש ר' שמואל וביקש גם כן לשאול שאלה. ושאל אותו 

מדוע במשנה נאמר "זה אומר אני מצאתיה, וכולה שלי" ואחר כך כופלת 

שוב – "זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי", פעמיים כתובים באותו לשון 

ובאותו גודל אותיות, ואילו בהלל רואים שכתוב את הפסוק "זה היום עשה 

ולא כפלוהו לפסוק  זעירות "זה" בלבד  כו'" ואחר כך כתוב באותיות  ה' 

בשלימות ובאותיות רגילות, בדומה לכפי שנכתב בפעם הראשונה ?

שאלו ר' פרץ אם יש לו תירוץ על זה. ענה לו שכן. ואמר שההבדל הוא 

כי במשנה מדובר אודות דיני ממונות ששניהם טוענים שיש להם בעלות על 

הטלית וכל אחד צועק בתוקף שזה שלו, ולכן זה נכתב כפול ובאותו תוקף 

מכוון  המתפלל  הראשונה  שבפעם  ב"הלל"  כן  משאין  האותיות.  גודל   –

ובפעם השני' כבר לא כל כך מכוון, ולכן נכתב "זה" זעיר בלבד.

אמר לו ר' פרץ – "כנראה שאתה ר' שמואל מונקעס" ! ענה לו "אכן 

ניחשת נכון !12.

שלא עשני גוי
הי' זה בתקופה בה גר בעיירה בעשינקוביץ, ובאותם ימים שלחו אליו 

אברכים לחנכם בחסידות ודרכי החסידות. פעם קרה והיתה שריפה בעיר, 

וגם ביתו של ר' שמואל נשרף, בני הבית ניצלו, אבל הבית נשרף כולו עד 

היסוד. זה הי' בלילה. 

12.  מפי הרה"ח ר' בצלאל וולשאנסקי ששמע מהחסיד ר' מאיר שמחה חן. נדפס בתשורה 
מחתונת ליפשיץ ווילשנסקי, י סיון תשנ"ו.
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ולא מצא כי אם אפר  ר' שמואל לראות מקום הבית  למחרת, כשבא 

פיו  את  פתח  בזה,  והתבונן  עמד  בחוץ,  מתגוללים  מוצלים  אודים  וכמה 

ואמר בקול: ברוך אתה מלך העולם... האברכים שהלכו עמו כדי לראות 

איך ישפיע ענין זה על ר' שמואל, אם לא יפול ברוחו ח"ו. כששמעו שהתחיל 

סיים  כיצד  שמעו  לתמהונם  אך  האמת,  דיין  יסיים  בטח  חשבו  בברכה, 

תמהים  ועמדו  הדבר,  פירוש  הינו  לא  גוי".  עשני  ..."שלא  ואמר:  ברכתו 

לדעת מה הענין.

ר' שמואל הבין את מבוכתם, ואמר: תארו לכם אם הייתי ח"ו גוי, הרי 

האליל שלי הי' גם כן נשרף יחד עם הבית, אבל עכשיו הנני מודה להשי"ת 

שלא עשני גוי, והשי"ת שלי אותו אני עובד ואליו אני מתפלל, חי לעד וקיים 

לנצח, וודאי לא יעזבני ויעזור לי בהמצטרך לי13.

סרדין ומתנגד
ר' שמואל מונקעס הי' אומר:

- מתנגד למה הוא דומה ? לחילק (סרדינים). חילק יש בו כל סימני דג 

חי. יש לו סנפיר וקשקשת, אף ראש יש לו, אלא שאין בו רוח חיים...14.

ז' פעמים 'יזכור'
פעם אחת באה אשה לאדמו"ר הזקן לבקשו שיתפלל על בתה, שהיא 

יושב  הי'  מונקעס  ור' שמואל  בביתו  אז  הי'  לא  ללדת. האדמו"ר  מקשה 

בבית המדרש של רבנו, וחשבה עליו שהוא הרבי, וסיפרה לו בקשתה, ואמר 

לה שתאמר ז' פעמים "יזכור", ותוושע.

אחר זמן, באה היולדת לאדמו"ר הזקן עם מתנה להודות לו שעצתו 

הצליחה, וב"ה ילדה בן. אדמו"ר הזקן הבין שמסתמא הי' זה ר' שמואל 

13.  שמועות וסיפורים ח"ב עמ' 88.
14.  מדור דור ח"ג מס' 2358.
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מונקעס, קרא לו ושאל מה הייתה כוונתו בזה, והשיב: פשוט, עשיתי קל 

וקטנים  גדולים  שאנשים  מועיל  "יזכור"  אחת  פעם  כשאומרים  וחומר, 

יוצאים, כל שכן כשיאמרו ז' פעמים, בוודאי יצא תינוק קטן כזה15.

אלולא הייתי חסיד
ור'  החסידים,  מגדולי  היו  החתונות,  באחת  שהתקיימה  בהתוועדות 

שמואל מונקעס, החסיד הידוע, הי' אומר בדחנות. בתוך דבריו אמר: הרבי 

– אדמו"ר הזקן – אומר: "א חסיד מוז עפעס אנווערען" [=חסיד מוכרח 

לוותר על משהו בזה שנעשה חסיד]. ופנה אל ר' אייזיק [מהומיל] ואמר לו: 

ר' אייזיק! אלולא הי' כבודו חסיד, הי' למדן כמו הש"ך או הט"ז.

ר'  לו  ענה  הפסדת?  מה  שמואל,  ר'  ואתה  נו,  אייזיק:  ר'  לו  אמר 

שמואל: אני, אלולא הייתי חסיד הייתי מרויח כל כספי המתנגדים, וקונה 

משקה!16.

זוהי עבודתך?
בימי רבנו הזקן הי' איש אחד שלמד קבלה והעריך עצמו כידען. פעם 

היו לו אי אלו קושיות בקבלה והחליט לנסוע אל רבנו הזקן ולנסותו אם 

רבי  החסיד  עם  נפגש  בדרכו  שמפורסם.  כפי  הוא  גדול  כה  אדם  אמנם 

לו  נוסע, סיפר  ולאן הוא  רבי שמואל מי הוא  וישאלהו  שמואל מונקעס, 

המקובל. ויאמר לו רבי שמואל: גם אני נוסע לליאזנא לתהות על קנקנו 

ומה טוב ומה נעים שנפגשנו.

רבי שמואל בקשו שיספר לו את שאלותיו, וסיפר לו. אמר לו ר' שמואל: 

והיא: כתוב באחד מספרי הקבלה בזה  נפלאה בקבלה,  יש שאלה  לי  גם 

הלשון: בתחילה הי' מפוזר ומפורר ואחר כך נעשה דבוק ובא בבחינת עיגול 

15.  זכרון הרז"ש, תשורה וואלף, ה' תמוז תש"ע, עמ' 70.
16.  שמועות וסיפורים ח"א עמ' 260.
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ונקודה  קרנתא  תלתא  בבחינת  ונעשה  קוים  קוים  נמשך  כך  ואחר  גדול 

טוב.  ונעשה  נגמר  האש  ביסוד  המים  יסוד  התכללות  ידי  ועל  באמצע, 

לשון זה נמצא כתוב שם והוא תמוה. והואיל וכבוד תורתו גדול ממני הרי 

אבקשהו שבהיכנסו אל הרבי ישאל גם את שאלתי זו.

בשמוע רבנו הזקן את השאלה ענה בשחוק: זה כיסן, בתחילה זה קמח, 

אחרי הלישה נדבק, אח"כ מגלגלים את העיסה מעגלים וחותכים לקוים, 

ממלאים בבשר ונוצרת נקודה באמצע, ועוגיה זו היא בעלת שלש קצוות, 

לבשל במים על גבי האש, וטובה למאכל. ויכלם האיש.

כשנכנס אחריו ר' שמואל, שאלו רבנו הזקן: האם זוהי עבודתך ?17.

ח. ט. י. ט.
על  כדי להודות  עוגת דבש  והביאה  פעם הגיעה אשה לאדמו"ר הזקן 

בנה שנולד לה "בזכות הקמיע". פתח רבינו הזקן את הקמיע וראה שכתוב 

בו ח. ט. י. ט. , והבין שידו של ר' שמואל מונקעס, הידוע במעשי הקונדס 

שלו, מעורבת כאן.

קרא רבינו הזקן לר' שמואל מונקעס ושאלו לפשר האותיות שבקמיע. 

ענה ר' שמואל חאט טי יאלאוא צעליס", בשפה האוקראינית, שפירושו: 

"למרות שאת עקרה ועדיין לא נפקדת – תפקדי". והמשיך ר' שמואל: הגם 

ש"צעליס" נכתב עם האות צדי"ק, כתבתי אות טי"ת, כדי שזה יראה יותר 

כמו קמיע..."18. 

רוח הקודש?
באחת ההתוועדויות החסידיות הגדולות בימי נשיאותו הראשונים של 

רבנו הזקן – כאשר היו עדיין ארזי הלבנון, זקני החסידים שזכו עוד להיות 

17.  שמועות וסיפורים ח"א עמ' 34.
18.  בית משיח גליון 715, עמ' 46, לקט סיפורים שסיפר הרה"ח ר' ארי' דוב איידלמאן.



23תולדות שמואל מונקעס

אצל הבעל שם טוב, חסידים שהיו שנים רבות אצל המגיד ממזריטש, בעלי 

הכשרונות האמתיים מתלמידיו הראשונים של הרבי שהיו אבירי החכמה 

ואדירי הידיעה – הביא החסיד ר' נתן השוחט ריאה מטוגנת לאכילה.

התוועדות  בכל  מונקעס.  שמואל  ר'  החסיד  גם  הי'  זו  בהתוועדות 

הסעודה.  קינוח  את  ולחלק  משקה  להביא  המשמש,  הוא  ה'  חסידית 

לר'  הקערה  את  מסרו  השוחט,  נתן  מר'  המטוגנת  הריאה  את  כשהביאו 

ועד  הרבה,  רקד  מאד,  מרוצה  הי'  הוא  לנוכחים.  לחלק  מונקעס  שמואל 

אך  וקופץ,  רוקד  הוא  הרי  המטוגנת,  הריאה  את  לחלק  שביקשוהו  כמה 

לתת משהו מהקערה – זאת לא.

עברו מספר שעות והאברכים החליטו לקחת את הקערה בכוח הזרוע. 

כשר' שמואל ראה שהאברכים רוצים לקחת את הקערה בכוח הזרוע, קפץ 

ומה שהי' בתוכה אל תוך המים המלוכלכים  וזרק את הקערה  ממקומו 

ויצא בריקוד קוזאקי שמח. כולם נרעשו מדבר זה, לעבור על בל תשחית, 

ועל ביזוי אוכלין בצורה כזו לא יכלו לעבור בקלות כל כך, והחליטו לקיים 

בו פסק.

בשמעו את ה"פסק", קפץ ר' שמואל במהירות על השולחן והי' מוכן 

כשסיימו  רחבה.  ביד  לו  נתנו  האברכים  וחבורת  דין,  הפסק  את  לקבל 

האברכים לקיים בו את פסק הדין, ירד מהשולחן בקור רוח והלך לחפש 

זאת  בכל  הלילה,  חצות  כבר מאוחר אחרי  הי'  לריאה המטוגנת.  תחליף 

מצא אחד מתושבי ליאזנא וקיבל אצלו קערה גדולה כרוב כבוש, שב לבית 

המדרש בריקוד של שמחה והעמיד את קערת הכרוב על השולחן.

ר'  על  הסתכלו  המטוגנת,  מהריאה  לטעום  שרצו  האברכים  חבורת 

וזעקה  בצעקה  כך התפרץ הקצב  ובתוך  טובה,  לא  בעין  מונקעס  שמואל 

נדהמו  כולם  טריפה.  הריאה  הריאה,  את  תאכלו  אל  יהודים  גדולה: 

מצעקתו של הקצב. טעות מרה קרתה, הקצב הי' בכפר אחר, ואשתו נתנה 

לאשת השוחט ריאה טריפה במקום הכשרה. כשהקצב חזר מהכפר ונודע 

לו שמביתו של ר' נתן השוחט קנו אצלו ריאה וכשנודע לו הטעות המרה רץ 
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מהר לביתו של ר' נתן השוחט שם נודע לו שאת הריאה לקחו לבית המדרש 

של הרבי.

ושאלוהו:  מונקעס  שמואל  לר'  קראו  זאת,  שמעו  החסידים  כשזקני 

לקיים  גזרו שצריכים  ובראשונה  בראש  ורוח הקודש?  ולמופתים  לך  מה 

בו פסק, ורגע כמימרא, ר' שמואל מונקעס שוכב כבר שוב על השולחן, אך 

כעת עומדים מסביבו לא האברכים כי אם זקני החסידים. זקני החסידים 

הורו לו לרדת מהשולחן ולספר באיזה אופן ידע שהריאה היתה טריפה.

אני – אומר ר' שמואל מונקעס – לא ידעתי משום דבר. כשהייתי בפעם 

דבר  בשום  לרצות  שלא  בלבי  הסכמתי  ב"יחידות"  הרבי  אצל  הראשונה 

גשמי מעודן, כשהביאו את הריאה רציתי מאד לאכול ממנה, ובראותי שגם 

הקהל משתוקק לכך – החלטתי שבודאי יש כאן איז דבר איסור, כי דבר 

היתר אין לו כח מושך כזה, כפי שהרבי אמר (לקו"ת ד"ה האזינו השלישי 

סג, ד) ורב תבואות בכח שור, כוח המושך של הנפש הבהמית גדולה וחזקה 

את  זרקתי  ולכן  אדם,  בחינת  שהיא  האלוקית  הנפש  של  המושך  מכוח 

הריאה למים מלוכלכים19.

מדריגה,  בעל  הוא  כי  הזקן  אדמו"ר  לפני  ר'  על  "הלשינו"  החסידים 

השיב להם האדמו"ר: זוטרא דבכו מחי' מתים20.

על מעשה זה אמר אדמו"ר הריי"צ: "כל תנועה של חסיד קשיש - היא 

נר בחיים, יסוד מוצק בדרך החיים"21.

לקום בלילה לבקש אוכל?
פעם אחת נזדמן בהליכתו לאדמו"ר הזקן בליאזני למלון – קרעצ'מע 

בציבור  סליחות  לומר  ואשתו  המלון  בעל  עמדו  בלילה  הסליחות.  בימי 

ובספר   259 עמ'  תרצ"א  השיחות  ספר  וראה  ו1084.   1083 עמ'  ה  חלק  לה"ק  19.  ליקו"ד 
השיחות תש"ג עמ' 175. 

20.  עבודה זרה י, ב.
21.  רשימות חוברת קעט, עמ' 10. 
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בכפר הסמוך, ויעוררו גם את ר' שמואל ללכת איתם.

- אמרה בעלת  ר' שמואל שאל את בעל המלון מה זה סליחות? ראה 

המלון לבעלה – איש בא בשנים ופניו כפני תלמיד חכם, מלמד, או דיין ואינו 

יודע מהו סליחות. ואז פנו הבעלי בתים אל ר' שמואל והחלו להסבירו: 

סליחות היינו שכהולכים לבית הכנסת ומבקשים מהשי"ת אשר השדות 

וחמאה  חלב  הרבה  ויתנו  לבהמות  מרעה  שיהי'  טובים,  דשאים  יוציאו 

והאדמה תיתן את יבולה שנשבע לחם ופרי הגן. 

חרפה היא ובושה השיב ר' שמואל מונקעס –אשר אנשים זקנים יעמדו 

בלילה ויבקשו אוכל...

המילתא דבדיחותא של ר' שמואל תמיד טמנו בחובם כוונה עמוקה. 

את כוונתו בדברים אלו הסביר אדמו"ר הריי"צ בהמשך לסיפור:

"בסיפור הזה רואים את האנושות בכלל והיהדות בפרט. לא על הלחם 

לבדו - הם הצרכים הגופניים והבשרים - יחיה האדם, אלא כל החי בישראל 

נשמתו  את  הקב"ה  הוריד  שבשבילו  תכלית  לו  יש  אישה  בין  איש  בין 

אור  המלאים  והבהירים  והטהורים  העליונים  דעולמות  רמה  מאיגרא 

וזיוו ית' ויתעלה בגלוי לבירא עמיקתא דעולם הזה הגשמי,  קדשות הוד 

המלא חוחים וקוצים מסיתים ומדיחים בתחבולות שונות ומשונות מחיי 

דרכי תורה ומצווה.

ובשביל התכלית הלזה, מולכת ההשגחה העליונה את האדם, ממדינה 

האיש  על  שנגזר  המקום  אותו  אל  למקום  וממקום  לעיר  ומעיר  למדינה 

להאדם  מזמנת  העליונה  וההשגחה  ומצוות.  תורה  באור  להאירו  ההוא 

כמה מיני הזדמנות שיוכל להשלים תעודתו, אבל עם זה – גם כמה מיני 

מניעות ועיכובים שהאדם יתגבר עליהם וימלא את תעודתו"22. 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הסביר בשיחה על מעשה זה את הסיבה לכך 

22.  ממכתב אדמו"ר הריי"צ נדפס באגרות הריי"צ ח"ה עמ' תלז ובספר המאמרים תש"ח 
עמ' 269. וראה בספר תולדות אברהם חיים עמ' קה בנוסח אחר.
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שבחודש אלול אפשרי לבקש מהקב"ה גם בקשות לא נעלות כמו אוכל:

כל הבקשות אפשר  ולא את  להקב"ה,  לגשת תמיד  יכולים  הכל  "לא 

למסור אליו. בקשות נעלות ביותר – אפשר למסור להמלך, אבל בקשות 

נמוכות – הרי זה בזיון המלך שימסרו לו בקשות אלה.

"ר' שמואל מונקעס נסע פעם לאדמו"ר הזקן לראש השנה, ובזמן אמירת 

אמירת  זמן  כשהגיע  הדרך.  באמצע  ("קרעטשמע")  בפונדק  הי'  סליחות 

הסליחות, קם בעל הפונדק לאמירת סליחות, וקרא לר' שמואל להצטרף 

אליו. נענה ר' שמואל: "סליחות? מה הם סליחות?", וה"ישוב'ניק" הסביר 

לו, שמבקשים מהקב"ה שתהי' שנה טובה, שתהי' פרנסה וכו'. ענה לו ר' 

שמואל: "פע! יהודים זקנים קמים באמצע הלילה לבקש מהקב"ה שיתן 

להם אוכל!"... –

אין   – בשדה  ובהיותו  בשדה",  "המלך  אזי   – אלול  בחודש  "משא"כ 

(ומוסיף כ"ק מו"ח אדמו"ר:  וכמבואר בלקו"ת ש"רשאין  שום הגבלות, 

ויכולין) כל מי שרוצה לצאת ולהקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר 

פנים יפות", ויתירה מזו, "מראה פנים שוחקות לכולם".

כל הבקשות,  וניתן למסור את  אין שום "ממונים",   – "בחודש אלול 

 – ועצמותו  לפנימיותו  ביותר, אל המלך עצמו,  אפילו הבקשות הנמוכות 

שזהו הלשון "להקביל פניו", היינו, פנימיות ועצמות המלך"23.

לכלוך תופס מקום?
ר' שמואל מונקעס איקלע פעם אחת לעיר שקלאוו, ונכנס לבית החסיד 

המפורסם ר' פנחס רייזעס24 שהי' עשיר גדול, והי' לו בית חומה עם חדרים 

לחדר  ונכנס  היתה,  לא  אשתו  וגם  בבית,  אז  הי'  לא  פנחס  ר'  מרווחים. 

23.  תורת מנחם חי"ב, עמ' 226.
24.  הרב פנחס רייזעס משקלוב, מגדולי חסידי אדמוה"ז, גביר ו'חוזר' מפורסם. תולדות 
שבט-ניסן  גיליונות  התמים  ברגר,  זלמן  שניאור  ר'  ברשימת  בהרחבה  נכתבו  חייו 

תשס"א.
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המטות ושכב על המצעים עם מנעליו והרפש שעליהם.

עם  המטה  על  שוכב  עני  שאיש  וראתה  פנחס  ר'  של  אשתו  כשנכנסה 

המנעלים לא אמרה מאומה, אבל כשבעלה ר' פנחס בא הביתה סיפרה לו 

שאיש עני שוכב על המטה ואינה יודעת מי הוא. נכנס ר' פנחס לחדר, הכיר 

על המצעות במנעלים  זה דרך ארץ לשכב  לו שאין  ואמר  ר' שמואל,  את 

וברפש, ואם רוצה להנפש יכול הוא לחלוץ המנעלים.

כששמע זאת ר' שמואל קם ותמה בפניו האם דברים מעין אלו תופסים 

אצלו מקום, והתחיל לצאת. ואחר כמה הפצרות פעל עליו שישאר, אבל 

שקלאוו  של  בשוק  עליו  וירכב  רגליו  בין  מקל  יקח  פנחס  שר'  בתנאי 

מגדולי  שהי'  למרות  עשה  וכן  הקטנים,  הנערים  כדרך  העיר,  וברחובות 

וחשובי החסידים וממכובדי עירו25. 

הרז"ש זכרון  שי.  עמ'  נוראים  בסיפורים  גם  וראה   .55 עמ'  ח"ב  וסיפורים  25.  שמועות 
עמ' 69. ספר בן לאשרי ברכה משולשת על ספר בראשית.


