הרב אברהם אביש שור

עוללות מפרקי תולדה ועיון במשנת קרלין סטולין
(ו)

ט  /ביקורו של מרן הבעש"ט הק' זיע"א בליטא בשנת תק"ו
בקורות דברי ימי החסידות ידוע על ביקורו של מרן הבעש"ט הק' זיע"א בליטא ,1בשנת
תצ"ג ,2בראשית תקופת פרסומו .הסיבה לביקור היתה כי שני אחים חוכרים של הרוזן
ראדז'יוויל ,שמואל וגדליה איציקוביץ ,ילידי אוליק שבווהלין ,שהיו ידועים בעשירותם
המופלגת ובכינוי' :דירזאווצעס' 3ישבו בסלוצק ,שם ניהלו את אחוזותיהם הנרחבות של
ראדז'וויל ,והזמינו את הבעש"ט לחנוך בית חומה שבנו בעיר .בהיותו שם ביקשה אשת
שמואל מהבעש"ט לנבא להם' :עד היכן יאריכו ימי המזל' וענה 'י"ב שנים' .4בהמשך
הביקור התעוררה עליו התנגדות עזה ,והבעש"ט נאלץ לברוח משם .נבואתו של הבעש"ט
התקיימה ובשנת תק"ה ירדו מנכסיהם וממעמדם.5
לאחרונה נחקר הארכיון לבית הראדז'יווילים .6ניתוחם של המסמכים שבין האחים לבין
ראדז'וויל מאשרים את גודל עשרם של האחים ,תאריכי עלייתם וירידתם ,ומאוששים הרבה
פרטים שהמסורת החסידית מעבירה על ביקורו של הבעש"ט בליטא.
ביקור זה של הבעש"ט בליטא נערך כשלש שנים קודם לידתו של מרן רבי אהרן הגדול
מקארלין זיע"א בשנת תצ"ו ביאנובה שליד פינסק .ואולי יש לכך קשר לסיפורים שנקשרו
לאביו רבי יעקב 'הנסתר' ,כי הבעש"ט הוא שבירכו שיזכה לכך.7
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על הביקור והשתלשלות הענינים ראה 'שבחי הבעש"ט' ,מהדורת מינץ ,ירושלים תשכ"ט ,עמ' קלח.
תאריך השנה לפי מסקנתו של אדם טלר 'מסורת סלוצק על ראשית דרכו של הבעש"ט' ,מחקרי ירושלים במחשבת
ישראל ,תשנ"ט ,עמ'38 :־ ,15בסוף מאמרו.
חוכרים גדולים או חוכרי אחוזות שלימות היו מכונים כך .ראה ישראל היילפרין 'גזירת וושצ'ילו' ציון כב ,תשי"ז,
עמ' .58
מתוך צוואתו של ר' דוד ממאקוב .מ .וילנסקי ,חסידים ומתנגדים ,כרך שני ,ירושלים תש"ל ,עמ'  .242בשבחי
הבעש"ט כתוב :כ"ב שנים' .א .טלר (לעיל הערה  )1מסיק על סמך התעודות כי טעות היא בידי שבחי הבעש"ט,
וגירסת ר' דוד ממאקוב נכונה.
א .טלר מבסס את הדברים על פי תעודות שגילה בארכיון משפחת ראדז'וויל.
על ידי אדם טלר ,במחקרו הנ"ל.
ספר השיחות ,הרה"ק רבי יוסף יצחק מליובאוויטש ,תש"א ,עמ' .152

תודה למכון 'עד הנה' לחקר גליציה שתמכו בכתיבת מאמר זה.

המאורע עם האחים ה'דירזאווצעס' סביב ביקורו של הבעש"ט מעיד על פרסומו הנרחב של
הבעש"ט הק' שהלך והתרחב באותם ימי ראשית .בוודאי כי ירידתם של האחים העשירים
מסלוצק בשנת תק"ה ,השנה שנקב בנבואתו ,הגדילה השפעתו הקדושה באזורים נרחבים
בליטא ,עד כדי כך ,שאפילו הלוחם הגדול בחסידות ר' דוד ממאקוב ציין את התגשמות
הנבואה ,בצוואתו שהשאיר אחריו.
כאן יש לנו להעלות פרטים לתולדות ביקור שני בליטא אותו ערך הבעש"ט בשנת תק"ו
כשיצא ללוות את תלמידו רבי יחיאל שכהן רב בקובל שבווהלין כדי להעלותו על כס הרבנות
בהורודנה שבליטא .כאשר המחקר האקדמי שלל את קיומו ההיסטורי .8מנגד קיימות רצף
מקורות של בני העיר הורודנה ומסורות חסידים ,בעיקר מה'חדר הקרליני' ,9המצביעות
בבירור על מסעו זה של הבעש"ט .הדיוק בתאריך ירידתם של האחים העשירים שאירע
בשנת תק"ה כפי שעולה מהתעודות בארכיון משפחת ראדז'יוויל ,יש בו כדי לסייע לאמתות
היסטורית של הביקור השני ,ולאשש עובדה מפליאה זו שעיר גליל חשובה כהורודנה
תבקש לענוד את עטרת הרבנות על ראש אחד מתלמידיו של הבעש"ט.
הביקור השני היה תוצאה והמשך לביקורו הראשון .ביקורו של הבעש"ט בהורודנה ,עיר
גליל בנסיכות ליטא־פולין ,כדי להעלות על כס הרבנות את אחד מתלמידיו ,מהווה המשך
לפרסומו הרב של הבעש"ט באותה שעה בליטא ,מיד לאחר שהאחים ה'דירזאווצעס' ירדו
מנכסיהם וממעמדם ונתקיימה נבואתו של הבעש"ט .יש להניח כי השמועות התפשטו
באוליק ובקובל הסמוכות אחת לחברתה בווהלין .בהורודנה כבסלוצק היו פרוסים נכסי
דלא ניידי של הראדז'ווילים .לשם הגיעו בוודאי הידיעות על סופם המר של ה''דירזאווצעס'
בתאריך המדויק אותו חזה הבעש"ט שתים־עשרה שנים קודם שהתרחש.
תשובות והסכמות ,מסורת בני העיר הורודנא יחד עם סיפורי חסידים־ישישים עדי־ראיה
מאותו ביקור ,יכולים לחבר תמונה מרתקת של פרטי המסע .תאריכו ,מסלולו ויעדיו.
נסיעתו של הבעש"ט ללוות את רבי יחיאל מקובל ולהושיבו על כס הרבנות בהורודנה מובא
ב'שבחי הבעש"ט:10

שמעתי מהרב דקהלתנו 11שהוליך הבעש"ט את הרב מ' יחיאל מיכל לרבנות דק"ק
הוראדני [הרב מוה"ר יחיאל אב"ד דק"ק קאוולי על הרבנות דק' הראדני'] ובליל ששי,
תעו בדרך והיתה חשכה מאד ,ממש לא ראו איש את אחיו ,וירד הבעש"ט מן העגלה
לחפש הדרך ואח"כ ירד ג"כ הרב מ' יחיאל מיכל [מוה"ר יחיאל] ומצא שהבעש"ט
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זאב רבינוביץ' ,החסידות הליטאית' ,ירושלים תשכ"א ,עמ'  .8כנראה שהלך בעקבות א .רודקינסזאהן בספרו
'תולדות בעלי שם טוב' ,קניגסברג תרל"ו ,עמ' 35־ 34החושב כי ר' יחיאל מקאוולע ור' יחיאל מיכל מהוראדני
הם שני אנשים שונים ,ובהערה  26הוא מתפלא' :ונפלאת היא בעיני ,אם לא כי הוראדני אחרת היא (לא הוראדנא
שבליטא) ...כי בלי כל תפונה לא יקבלו אנשי הוראדנא שבליטא רב בהסכמת הבעש"ט בעת ההיא' .א .טלר בדבריו
אינו מתייחס כלל לביקור הבעש"ט עם רבי יחיאל בהורודנה.
קרלין סטולין ,לעכוויטש ,קוברין ,סלונים וקוידנוב.
'שבחי הבעש"ט' ,מהדורת ר' בנימין מינץ ,ירושלים תשכ"ט ,עמ' קכח .ומוגה כאן בסוגריים מרובעות על־פי 'שבחי
הבעש"ט כתב־יד ,הרב יהושע מונדשיין ,ירושלים ,תשמ"ב ,עמ' 213־.212
הרה"ק רבי גדליה מלינץ ,בעל 'תשואות חן'.

שוכב בפישוט ידיים ורגלים על הארץ ,ובוכה בכיה גדולה ופורט את שערות ראשו,
ואמר כי יחללו ח"ו שבת ,ואמר הרב הנ"ל אילו לא ראינו בו אלא דבר זה שבכה בכיה
גדולה מחמת [יראת] חילול שבת ,דיו .ואח"כ באו לק"ק הוראדני ודרש הרב שבת
והיה בבה"כ פלפול גדול בעת הדרשה ,והיה שם למדן גדול הנקרא ר' מיכל דיין והיה
חריף מאד ,והוא היה מקשה אותו ,והרב ביקש ממנו שבסעודה שלישית יתרץ להם כל
הקושיות  ...והדיין רבי מיכל ישב אצל הרב ,12ור' זאב קוצעס ישב בסוף השולחן ,וגער
בו הבעש"ט בזה"ל :אני שונא ענוותן ,בא ושב בכאן .והתחיל הרב לחזור על הדרשה,
ורבי מיכל מקשה ,ור' זאב מפלפל עמו ,עד שנצחו ,והיה ר' מיכל בוש בדבר ,ועמד על
זה ,אע"פ שהיה עקום ,ולא רצה להודות על האמת .והתחיל הבעש"ט לבקש ואמר:
אל תבלבלו את שולחני! עד ששקט .ואחר שבת נסע על ברית לכפר ,הבעש"ט והרב.
ורבי מיכל דחק א"ע ג"כ לישב עמם ,ולקחו אותו .ובדרך התחיל לדבר בחכמת תכונה,
והי' רבי זאב קוצעס משיבו ,וראה שר' זאב למדן כנגדו בחכמת התכונה ,ותמה ואמר,
איך באו דברים כאלו לחסיד .וכשרצה הבעש"ט לנסוע לדרכו ,היה ירא שלא יצער את
הרב ,ולקח ממנו תורתו ,ונעשה עם הארץ ,ומנהגו היה לעמוד בחצות הלילה ללמוד
גמרא ופוסקים ורמב"ם ,וכשפתח הספר לא ידע מאומה ...והבין שהבעש"ט עשה לו
זאת ,ובא להבעש"ט ,ואמר :רבי ,החזירו לי את תורתי ,והוכיח אותו הבעש"ט ,ואמר:
כי בשביל ניצוח וקינטור לומדים תורה? ,והוכיח אותו ,ונעשה צדיק גמור.
העובדה שרבי יחיאל כיהן כרב בקובל ומשם עלה בשנת תק"ו על כס הרבנות בהורודנה
מתאשרת מקורות חייו המגובים בחתימותיו על הסכמות ותשובות .רבי יחיאל נולד
בקראקא לאביו הגאון רבי שמואל אב"ד קובל ,בן הגאון רבי מרדכי מרגלית מקראקא.13
עם פטירתו של אביו בשנת תצ"ג 14עבר לכהן על מקום אביו בעיר קובל עד שנת תק"ו .שם
הוא חותם בהסכמתו לספר 'ערוגת הבושם' על שיר השירים לרבי משה מזאמושטש מחכמי
הקלויז בבראדי' :היום יום א' כה טבת תק"ה לפ"ק ,נאום יחיאל מרגלית מקראקא ,חונה
בק"ק קאוולי והגליל'.כן בא בהסכמה לספר 'תורת משה' שנדפס בזאלקווא בשנת תקי"א;
'יחיאל מרגלית מקראקא ,הראדני' .חתום על תשובה משנת תק"ו בענין היתר עגונה' :יחיאל
מרגלית ,חונה בק"ק הראדני והגליל'.15
גם בני העיר הורודנה מספרים על כהונתו של רבי יחיאל בהורודנה .כמובא בספר 'עיר
גבורים' המתאר את קורות העיר:16
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ר' יחיאל ,וכן להלן.
בספר אמרי בינה ,ברין תקכ"ג ,מופיע ד"ת בפ' בא' :בשם הרב מאור הגדול המפורסם מוהר"ר שמואל זצ"ל שהי'
אב"ד דק"ק קאוולי' ,ובמאמר אחד אחריו' :בשם בנו הרב המאור הגדול החסיד מהור"ר יחיאל מרגליות אב"ד
דק"ק קאוולי'.
רבי חיים כהן רפפורט' ,זכר החיים' ,למברג תרכ"ו ,דרוש כ"ג ,הספד על שבעה נרות ישראל ...ובתוכם' :הרב
המאוה"ג המופלג בתורה וביראת ה' כבוד מו"ה שמואל שהיה אור תורתו זורח בק' קאוולע'.
שו"ת גבעת שאול ,סדליקאב תקצ"ד .כן בא בהסכמתו לספר 'שושנת העמקים' ,נדפס בזאלקווא תק"ו ,שניתנה
בהסכמת רבני וואלין ,ברעסטצקי ,יומא דשוקא ,ח"י מנחם־[אב] תק"ג ,וחותם' :יחיאל מרגלי[ת] מקראקא ,קאולי'.
שמעון אליעזר פרידנשטיין ,עיר גבורים ,קורות עיר הוראדנא ,וילנא תר"מ ,עמ' 51־.50

...נתקבל בשנת תק"ו לאב"ד ור"מ בהוראדנא הגאון החסיד מוה"ר יחיאל מרגליות
זצ"ל .ממנו נדע ברור רק זה ,כי גר מלפנים בעיר קראקא ...וכפי המסופר בעירנו ,יצק
מים על ידי הבעש"ט ,וע"י [ועל ידו] היה לאב"ד בעירנו( ,בשבחי הבעש"ט ובקהל
חסידים יסופר ,כי הבעש"ט הוליכו לישבו על כסא הרבנות בעירנו ,)...ונמצאו ממנו
תשובות משנת תק"ו שחותם שם :יחיאל מרגליות חונה בק"ק הוראדנא והגליל ,והיא
השנה הראשונה לשבתו לאב"ד בה ...ונפטר הגאון מהו"ר יחיאל ז"ל ביום הוש"ר
[הושענא רבה] שנת תקי"ב לפ"ק ,ונוסח מצבתו הוא מעט הכמות ורב האיכות...
מסורות חסידים מציינת איך התקרב רבי יחיאל להבעש"ט .17ובאיזה אופן שבו קיבל רבי
יחיאל את הצעת העיר הורודנה לכהן שם כרב .18וייתכן כי אף הסיפור העוסק ברבי יחיאל
עם 'איש אחד ממדינת ליטא ששלחו אותו בני מדינתו לתהות על קנקנו ונתאכסן אצל ר'
יחיאל הנ"ל ואכל אצל הבעש"ט' 19קשור עם בחירתו של רבי יחיאל לרבה של הורודנה.
לנסיעתו של הבעש"ט בשנת תק"ו להורודנה היה פרסום רב ,שכפי שכתבנו בוודאי התקשר
כהמשך לפרסום נפילתם של האחים ה'דירזאווצעס' בשנת תק"ה שאותה חזה הבעש"ט
בביקורו בסלוצק שבליטא בשנת תצ"ג ,שתים עשרה שנים קודם לכן .הדי מסע זה שנערך
מקובל להורודנה לא נשכח אף בשנים הבאות .בעיקר בישובים שלאורך מסלול נסיעתו של
הבעש"ט מלווה בשני תלמידיו :רבי זאב קיציס 20ורבי יחיאל .מתוך ספורים שנשמעו גם
לאחר דורות על מסע זה ,אנו יכולים לעמוד על עוצמתו ,ושרבים וטובים ,מאזורי הסביבה
בליטא ,נהרו אל הערים והעיירות שלאורך המסלול ,כדי לראות את פני הבעש"ט.
העיירה הורדושיץ ( )Horodyszczeנמצאת על מסלול הנסיעה מקובל שבדרום להורודנה
שבצפון .בשנות התק"צ ,שרד עדיין בעיירה הורדושיץ רב ישיש 21שזכר מנערותו בשנת
תק"ו את הבעש"ט ,בעת שהגיע לעיר מגוריו הורדושיץ ,יחד עם תלמידיו רבי זאב קיצעס
ורבי יחיאל ,במסעם להורודנה .22כינוייו היה 'הרב הזקן מהורדושיץ' 23אליו היו מגיעים
צדיקי ליטא :מרן אדמו"ר הזקן רבי אהרן מקארלין בעל ה'בית אהרן' ,הרה"ק רבי משה
מקוברין והרה"ק רבי שלמה חיים מקוידנוב ,כדי לשמוע ממנו תיאורים על הבעש"ט – 'כי
כולם החשיבוהו מאד מחמת כי הכיר עוד [את] הבעש"ט'.24
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'שבחי הבעש"ט( ,לעיל ,הערה  ,)10עמ' פו.
ר' יאשע שו"ב מבריסק ,כתבי ר' יאשע שו"ב ,ירושלים [תשמ"א] ,עמ' ב־ג.
שם עמ' ג.
נזכר ב'שבחי הבעש"ט' בסיפור הכתרת רבי יחיאל לרב בהורודנה .לעיל ,הערה  .10וכן נזכר בעדותו של הרב
הישיש מהורדושיץ להלן.
נולד תצ"ב והיה בן ארבע עשרה בעת שהגיע הבעש"ט עם תלמידיו רבי זאב קיצעס ורבי יחיאל לעירו הורדושיץ
בדרכם להורודנה .כתבי ר' יאשע שו"ב ,חלק ב (כת"י) אות תקע"ג.
'והבעש"ט היה בהרידשץ בעת שהוביל ר' יחיאל להוראדנא לרב' .שם ,שם.
נזכר לשבח על ידי בן אחותו רבי אריה ליב אב"ד וואלפא ,בסוף ספר שארית יעקב ,לנינו ר' יעקב אריה ב"ר חיים
מרדכי ,ירושלים תרמ"ג [? הסכמות מתרמ"ה] שכתב בתמוז תק"צ' :הרב הגאון מוהר"י [יהודה] ליב הלוי אשר
כהיום שנים רבות בק"ק הוראדישץ' .בא בהסכמה על ספר מלחמות הלוים ,קארעץ תקפ"ג' :ר' יהודה ליב ב"ר יעקב
לבית לוי מקאסווי ,הארדישץ ,י"ח תמוז תק"ע' .היה בידידות עם 'הרב מוולפא' וגם זכר את מרן רבי אהרן הגדול
מקארלין .ראה קובץ 'בית אהרן וישראל' גליון קס (כג ה) עמ' קסג.
כתבי ר' יאשע שו"ב ,חלק ב (כת"י) אות תקע"ג' .והיה מחבב את מרן [רבי] מק'[וברין] ...שיש לו צורה מהצדיקים
הראשונים כצורת הרב ר' זאב קוצעס.'...

מפת המקומות בהם ביקר מרן הבעש"ט הק' זיע"א בנסיעתו בליטא ,מקובל שבדרום להורודנה שבצפון
המקומות מסומנים בעיגול (כיום במדינות אוקראינה ,פולין ובילורוס – כמסומן בקוי גבול)

מכאן מרחק לא רב נמצאת העיירה שרישוב ( )Sharashovaממוקמת כ־ 50ק"מ צפונה
מהורדושיץ לכיוון הורודנה – ( .מקום מושבו של אחד מתלמידי מרן רבי שלמה מקארלין,
הרה"ק רבי משה) .מרן אדמו"ר הזקן בעל ה'בית אהרן' הגיע פעם עם קבוצת חסידים
לכפר סמוך ,וביקשו להתפלל בביתו של יהודי תושב הכפר ,אך הוא מנע מהם להיכנס,
ולכן פנו למכלאה [באידיש = סטאדעלע] שבחצר ביתו 'והאנשים אשר אתו פינו וכבדו
את הסטאדעלע ,ומצאו שם שלחן ישן וספסלים ישנים ,וסידר הרה"ק איך להעמיד אותם,
והתפללו שם וישבו לאכול ...והנה זקן אחד דופק ופתחו ,ואמר לו הרה"ק מה תדבר ,ויען
הזקן אספר לכם ,במקום הסטאדעלע הזאת היה בית אבי זקני ,ואני הייתי עוד ילד קטן ,ובא
איש אחד צעיר ומשמשו זקן אחד ,25וראינו שהזקן משמש להצעיר ביום ובלילה ,והזקן
ישב כל הלילה ולמד איזה מסכת ...ושאל להזקן מה שתלמיד־חכם כמוכם ישמש לצעיר
כזה ,והשיב לו הזקן ,הצעיר הזה הוא הבעש"ט ונוסע עמי לעיר האראדנא להסמיך אותי
שם לראב"ד ...ובמקום אשר היום עומדים השלחן והספסלים – גם אז במקום הזה עמדו,
ובמקום אשר אתם יושבים – במקום הזה ישב גם הבעש"ט'.26
בנתיב הנסיעה משרישוב צפונה להורודנה ,במרחק של כ־ 100ק"מ ,ממוקמת העיר קריניקי
( ,)Krynkiשוב עולה מסורה שהבעש"ט עם תלמידיו ביקרו בה בשעה שהיו בדרכם
להורודנא' .החסידים משטיבל מקריניק קבלו לפני אדמו"ר [רבי משה] מק'[וברין] שהתפלה
בשם בהתרשלות ...אמר להם :חידוש הוא! שהלא בקריניק עבר הבעש"ט בעת שנסע עם
הרב ר' יחיאל להרבנות בהוראדנא ,והי' שם יום ד' .שבת היה שם ר"ר אהרן הזקן [הגדול]
מקארלין ז"ל .בנו הרב ר' אשר [הגדול] מסטאלין היה משך חצי שנה ...27ואתם קובלים על
התפלה?'.28
כבר הזכרנו כי אחד מגדולי היריבים שקמו לחסידים בראשית החסידות ,רבי דוד ממאקוב,
כותב בשנת תקע"ד בצוואתו הרוויה שטנה נגד החסידים ,ומספר על ראשית פירסומו
של הבעש"ט...' :ומי שהי'[ה] מבקש לדעת עתידות היה דורש ממנו ,כאשר ספר לי ת"ח
גדול וזקן מיוחס ,נכד רבינו הב"ח ,הי' מספר לי באמת בהיותי בק' וויסאקי ,כי הנגידים
המפורסמי'[ם] מכונים בשם דזיזאפצעס 29אשר הי'[ה] להם גדולה ת"י [תחת יד] הדוכס
הגדול המפורסם ,אין תכלית כמעט לגדולתם ,והיו מבקשים לידע אחריתם ,ושלחו אחריו
ובא להם וזבח עגל על אסקופת הבית ,והגיד להם שגדולתן תמשך רק י"ב שנה מאותו היום
ולא יותר ,וכן הי'[ה] באמת'.30
ר' דוד מציין כי ידיעה זו העביר לו' :ת"ח גדול וזקן מיוחס ,נכד רבינו הב"ח ,הי' מספר לי
באמת בהיותי בק' וויסאקי' ,העיירה ויסוקי ( )Wysokie Laskiנמצאת דרום־מערבית מקריניקי,
ורחוקה ממנה כ־ 30ק"מ .הדבר שוב מצביע ,כי בנתיב הנסיעה של הבעש"ט מקובל להורודנה,
שנערכה בשנת תק"ו ,התפשט פרסומו של הבעש"ט מיד לאחר שהתקיימה נבואתו בירידת
האחים ה'דירזאווצעס' בתק"ה ,כפי שחזה בביקורו בסלוצק שבליטא בשנת תצ"ג.
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רבי יחיאל היה כנראה מבוגר בהרבה מהבעש"ט ,והוא נסתלק בראשית תקי"ב.
פרי ישע אהרן ,ירושלים תשס"ג ,עמ' שנו ,מכתבי הרה"ק רבי אלימלך שפירא מגראדזיסק־ירושלים.
ראה על כך קובץ 'בית אהרן וישראל' גליון נא ,עמ' קנב.
כתבי ר' יאשע שו"ב ,חלק ב (כת"י) אות תקצד.
'דירזאווצעס' – חוכרים גדולים.
חסידים ומתנגדים ,מרדכי וילנסקי ,כרך ב ,ירושלים תש"ל ,עמ' 242־.241

מסע זה של הבעש"ט לליטא בשנת תק"ו חשוב מאד לתולדות החסידות בליטא בכלל
ולחסידות קרלין־סטולין בפרט .כפי שאפשר להסיק מהמסורות שיש בידנו ,היה מרן
אדמו"ר הזקן בעל ה'בית אהרן' מבקש לעלות על עקבותיו הקדושים של הבעש"ט בליטא.
לשם כך בירר עדויות משרידים שחוו את ביקורו של הבעש"ט בשנת תק"ו .נתיב נסיעתו
של הבעש"ט מקובל עד להורודנה עובר באיזור קוברין ,שאינה רחוקה מיאנובה ופינסק.
על אחד מהמקומות שבהם ביקר אז הבעש"ט בליטא ,ושלא פורש לנו היכן מיקומו ,מסופר
בפי החסידים:31

פעם אחת במוצאי שבת קודש רצה אדמו"ר הזקן זצ"ל לחדש את הלבנה והיונגער
זצ"ל היה אז במקוה ,והלכו לקרוא אותו ולא בא ,וכן היה כמה פעמים שקראו אותו
ולא בא ,ואביו אדמו"ר הזקן זצ"ל חכה עליו זמן רב עד שהלבנה שקעה ,ולמחרתו נסע
אדמו"ר הזקן זצ"ל לדרך 32ונסע היונגער זצ"ל ללוותו עם כמה אנשים מאנ"ש ,ולעת
ערב הגיעו לאיזה יער וחידשו שמה את הלבנה.
אח"כ שאל אדמו"ר הזקן זצ"ל לבנו היונגער זצ"ל ,זאג מיר מיין קינד ,וואס האט מען
דא גידארפט מחדש זיין דיא לבנה [אמור לי בני ,מדוע הוצרכנו לקדש כאן את הלבנה].
והשיב לו היונגער זצ"ל איך ווייס ,טאטאלע דוא ווייסט דאך ,זאג [וכי יודע אני? אבא,
אתה הרי יודע ,אמור] .ואמר אדמו"ר הזקן זצ"ל יש לנו בקבלה שבמקום הזה חידש
הבעש"ט הק' זיע"א את הלבנה.
המסע הזה נמצא כנראה ברקע דברי מרן אדמו"ר הזקן זיע"א בעל ה'בית אהרן' שהניח כי
אולי התלווה מרן רבי אהרן הגדול שהיה בשנת תק"ו בר עשר שנים לאביו המקובל רבי
יעקב הנסתר שגר אז ביאנובה ,לא רחוק מנתיב המסע של הבעש"ט באזור קוברין ,כדי
לראות פני הבעש"ט .בנוסף לכך הרי משפחתה של אמו הרבנית פעריל מוצאה מהעיר
הורודנה .33אם כי לא היה בידו קבלה מפורשת על כך ,ואמר' :34מיר ווייסין ניט אויב דער
זיידע דער גרויסער איז נאך גיוועהן אצל הבעל שם טוב ,נאר וועדליג דיא יאהרן ,און
וועדליג די גרויסקייט ,קען מען פארשטיין אז ער האט גיזעהן דעם בעל שם טוב[ .אין לנו
בקבלה אם א"ז רבינו הגדול היה אצל הבעש"ט ,אלא לפי שנותיו ולפי גדלותו ,מסתבר
שראה את פני הבעש"ט]'.35
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בכתבי הרה"ח הק' ר' מאיר ברנשטיין הי"ד ששמע מפי הגאון החסיד הק' רבי חיים מנדל קוסטרומצקי ז"ל הי"ד.
ונדפס בפרי ישע אהרן ,שם ,עמ' שנו ,בשינויים.
מנהגו הק' היה שלא לצאת לדרך טרם קידש את הלבנה .ראה על כך בקובץ בית אהרן וישראל ,גליון צא עמ' קיז.
דודו ,אחי אמו של הרה"ק הר"א הגדול ,הרה"ק רבי מנלי ,תלמיד מרן המגיד ממעזריטש ,היה' :שתדלן בהוראדנע,
והי'[ה] מחשובי הקהילה ולמדן גדול מפרנסי הקהילה וגביר גדול' .כתבי ר' יאשע שו"ב ,עמ' רעז אות כא.
בכתבי הרה"ח הק' ר' מאיר ברנשטיין הי"ד ששמע מפי הגאון החסיד הק' רבי חיים מנדל קוסטרומצקי ז"ל הי"ד,
ונדפס בפרי ישע אהרן ,עמ' כ"ב ,בשינויים.
מסורות מ'החדר הקרליני' על אי נסיעתו של מרן הר"א הגדול להבעש"ט ,ראה כתבי ר' יאשע שו"ב ,בעמ' יא .ועמ'
רעז.

