יומא דנשמתא
הרה״ק רבי ישראל דוב בער גילערנטער זי״ע בעל ׳רביד הזהב׳
יומא דהילולא כ״ה סיון )תרי״ח(
היום יום שישי בשבת ,כ"ה סיון ,ימלאו מאה וששים שנה לפטירתו של אותו גאון וצדיק נשגב ,הרה"ק רבי ישראל דוב בער
גילערנטער זי"ע אב"ד יאשיניצא ,מח"ס 'רביד הזהב' 'דביר המוצנע' על התורה ,אשר עם היותו גדול בדורו ומרביץ תורה ומכהן
כרב ואב"ד בכמה קהילות נסע הסתופף תמידין כסדרן בצל קדשם של גדולי ומאורי דורו ,כאשר תחזינה עינינו בשמועות
ואמרות טהורות אשר מביא לרוב בשני חלקי ספרו הקדוש ונודעו בשערים המצויינים בחסידות לכל דורש ומבקש את ה'.
קודש ישראל לה׳:

רבי ישראל דוב בער נולד בשנת תקנ"ח ,לאביו הגאון רבי
אברהם יוסף זצ"ל אב"ד סטאפטשעט )יאבלינאב( ועיר ישן ,בן
הגאון רבי צבי הירש גילערנטער זצ"ל אב"ד סטרעליסק
ובאלחוב ,ולמעלה בקודש דורי דורות רבנים גאוני עולם.
אמו הרבנית הצדיקת מרת רבקה פעסיל ע"ה היתה בת
הגאון המקובל רבי דוד חריף זצ"ל אב"ד סאטנוב ,סמאטריטש
וזוואניץ ,בן הרה"ק רבי ישראל חריף הגדול מסאטנוב זי"ע -
בעל 'תפארת ישראל' )מבני היכלא קדישא של מרן הבעש"ט הק' זי"ע(.
קודם נישואיו נסע עם אביו הגאון להתברך אצל הרה"ק
רבי מנחם מענדל מרימינוב זי"ע ,וכראותו אותו" ,תיכף הניח
יד קדשו על פניו וברכו בברכת 'אלקים יחנך בני' .והי' לפלא
בעיני הרואים ,כי עוד בימי הבחרות לקח לעצמו דרך עץ
החיים ,לעסוק בתורה ועבודה בהתמדה רבה ,ונתקיים בו
אומרם ז"ל )סוכה מט (:מי שיש בו חן בידוע שהוא ירא שמים"
)מהקדמת בניו לספרו 'רביד הזהב'(.
אחר נישואיו עב"ג הרבנית הצדיקת מרת לאה בת הרבני
החסיד ר' יעקל מרימינוב זצ"ל ,ישב בצל חותנו ברימינוב כארבע
עשרה שנה ,ומאז קיים הוי גולה למקום תורה ,והלך לקבל תורה
מפי הרה"ק רבי יעקב צבי יאליש זי"ע אב"ד דינוב  -בעל 'מלא
הרועים' )שלימים היה למחותנו ,ומביא מאמרותיו בספרו הקדוש(.
כן הסתופף בצל מרבית צדיקי דורו ,וביותר אצל רבו המובהק
הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע "אשר אהבה רבה ואהבת
עולם אהבו ,ממש אהבת אבות לבנים ,ולמדו דעת ובינה כמה
פעמים בינו לבינו"  -עדות בניו בהקדמתם לספרו ,בה כותבים:
"נחקוק בספר שבחי דמאריה עלוהו ,אשר רבו ה"ק הנ"ל הגיד
עליו שיש לו נשמה קדושה ויקרה ,שהוא מקטורי תגא שלו,
ותמיד היה רגיל על לשונו דרב לקרוא אותו בשם החיי"ם,
ישראל בער לעב ,ומרגלא בפומי דאבא מארי זצ"ל לאמור :זאת
נחמתי בעניי כי כבוד אדמו"ר בודאי התכוין לחי"י הנצחיי"ם".
עזוז נפלאות אשר ראה:

חמש עשרה שנה נסע אל רבו הק' מראפשיץ ,והיה מרבה
לספר ממנו ענינים נפלאים ומופלאים ,כמסופר בספר 'אהל
נפתלי' )לעמבערג תרע"א ,דף יב-:יג .ממכתבו של הג"ר אברהם סג"ל
איטינגא זצ"ל מדוקלא( שהיה מספר שלשה מופתים שראה בעצמו
אצל הרה"ק מראפשיץ ,ושנים מהם אירעו עמו בעצמו:
"שמעתי מפי הרב ]רבי אברהם יוסף יעקב גילערנטער זצ"ל[
מיאשניצא ששמע מפי אביו הרה"צ בעל 'רביד הזהב' ,שהיה ט"ו
שנים אצל הרה"ק מראפשיטץ ,שלשה מופתים שראה אצל
הרה"ק הנ"ל .פעם אחת בליל א' דסוכות ,באה אשה אחת לפניו
עם ילד קטן על זרועותיה והתינוק היה חולה במחלת
'אבצעהרונג' ,ויאמר הרה"ק בזה"ל :איך האב אפילו פיינט צו
זאגין ,נאר איך מוסס זאגין ,דאס קינד איז נישט אויס געלייזט
געווארין" )אני שונא להגיד אבל מוכרחני להגיד שהתינוק לא נפדה בפדיון הבן(.
והאשה הודית כי לא נפדה ,וחקרו ודרשו החסידים מאיזה עיר
היא ,ונודע להם כי היא מעיר רחוקה כארבעים פרסה מעיר
ראפשיטץ ,ואז ראו בעליל כי כיון הרה"ק ברוח הקודש.
מופת ב' מהנ"ל :פעם אחת בחג הסוכות היתה לו להרה"צ
בעל 'רביד הזהב' מכה על רגלו ,והיה יושב אחורי התנור
והכירים ,כי ירא לשבת בין אנשים לבל ידחקו אותו .בהושענא
רבה עמד איש אחד אצלו ,ובעת חבטת ההושענא חבט בשגגה
על רגלו ,ומגודל הכאב נפל לארץ ויתעלף .והרה"ק מראפשיטץ
עמד אצל העמוד ופניו למזרח ,והרגיש תיכף ברגע זו שהתחיל
להתעלף ,ויגש אליו ויאמר לו :ישראל בער לעב ,בודאי יכאב
לבך ,בוא עמי אל החדר ותסעד לבך במעט יין-שרף ועוגה אחת.
מופת ג' מהנ"ל :הרה"צ בעל 'רביד הזהב' הנ"ל היה חתן
לנגיד אחד בעיר רימנוב ,והיה אוכל ט"ו שנים 'מזונות' על
שלחן חותנו ,והיה לו חבר הרב החסיד ר' יאטשי בן הרב ר'
בעריש בן הרה"צ ר' אברהם אלחנן מפלאנטשע )-במ"ס 'ברכת
אברהם'( ,שהיה אוכל ג"כ 'מזונות' על שלחן חותנו ,והם היו
אוהבים נאמנים ממש אהבת דוד ויונתן היתה ביניהם ,ותמיד
היו הולכים ביחד אל הרה"ק רבי ר' נפתלי ,והיו יושבים אצל
השלחן תמיד ביחד ,והרבי ר' נפתלי היתה דרכו בקודש לחלק
בעצמו ככרות לחם אצל השלחן ,והיה מנהגו כי להשני רעים
אהובים הנ"ל היה נותן תמיד שני ככרות לחם שהיו תואמים
ודבוקים יחד .כה היה משפטו כל הימים .פעם אחת התגנבה
פתאום אל לבם קצת טינא בלב זה על זה ,ולא ידעו מדוע ,רק

הרגישו בלבם איזה טינא .וכאשר חלק הרה"ק הככרות בליל
שב"ק לקח הרה"ק שני ככרות שהיו תואמים יחדיו והפריד את
הדבקים ונתן לזה ככר לחם אחת ולזה ככר לחם אחת.
אחר הסעודה כשהלכו לביתם ,התחילו להרהר בענין זה,
ויאמרו איש אל אחיו :מה זאת עשה הרבי לנו ,שהפריד את
הככרות ונתן לנו ,אין זאת כי אשמים אנחנו על הטינא שיש
בלבנו זה על זה .ובכן פייסו זה את זה ושלחו אחרי יי"ש וישתו
'לחיים' ,ונעשה אהבה ואחוה ביניהם יותר מבתחלה .למחר
בסעודת הצהרים נתן להם שני ככרות תואמים כבתחלה .אז
ראו עין בעין כי רוח הקודש הופיע בבית מדרשו" .עד כאן
מספר 'אהל נפתלי'.
בן כ"ט שנה היה רבינו כשנפטר רבו הק' מראפשיץ )בי"א אייר
תקפ"ז( ,וסיפר בנו הגראי"י גילערנטער זצ"ל אב"ד יאשניצא,
דבר מופלא ביותר "שהוא היה בעצמו עם אביו הרה"צ בעל
'רביד הזהב' אצל הה"ק מ' אליעזר זצ"ל מדזיקוב ,ושאל הר'
אליעזר את הרב 'רביד הזהב' אם הוא רואה בחלום את פני
אביו הרה"ק מראפשיץ ,והשיב כי תיכף אחר פטירתו ראה
אותו כמעט בכל לילה ,ועתה הוא רואה אותו לפרקים בעת
שזקוק לאיזה ישועה או רפואה הוא רואה אותו ,וכשרואה
אותו בחלום אז ישועה קרובה לבוא .ויאמר לו הרה"ק
מדזיקוב מעת כבה אור עולם אני רואה אותו בכל לילה ואף
בשינת הצהרים" )'אהל נפתלי' ,דף נד.(.
בצל צדיקי הדור:

כאמור ,עם היותו נודע כגאון וצדיק מפורסם היה נוסע
תכופות לחסות בצל מאורי וצדיקי הדור ,כעדות בניו
בהקדמתם" :שימש ת"ח וצדיקים גדולים מפורסמים שהיה
בדורו וכולם היה מחבבים אותו".
כמו כן נסע אל החוזה מלובלין ,רבי צבי הירש מזידיטשוב,
רבי שמעון מיערוסלב ,רבי מאיר מפרימישלאן ,ועוד ,ומרבה
להביא משמועותיהם בספרו.
אודות נסיעתו אל הרה"ק ה'בני יששכר' מדינוב זי"ע מספר
בנו אב"ד יאשיניצא הנ"ל בהקדמה לספרו 'אמרי יא"י' )ירושלים
תער"ג( ,שפעם אחת חגג אביו "את חג השבועות זמן מתן תורתנו
בדינוב אצל כבוד קדושת מחו' הה"ק מוהרצ"א זצ"ל ,וכאשר
ישבו בזה השלחן אשר לפני ה' ,כיבד הה"ק ז"ל את אאמו"ר ז"ל
שיאמר דברי תורה ,ופתח ואמר וכו' ...וכאשר שמע הה"ק ז"ל
את הדברים הללו דפח"ח ,וישר בעיניו וקלסי'".
עוד מביא שם "דבר חידוש שסיפר אאמו"ר ז"ל ,שביום א'
דשבועות השכים הה"ק ]ה'בני יששכר'[ ז"ל להתפלל תפילת
וותיקין בשעה ד' בבוקר ,והאריך בתפילתו בהתלהבות גדול
ואש מתלקחת עד שעה ב' אחר חצות היום".
כן מסופר שהרה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש זי"ע
"חיבבו מאוד ,ובראותו את פניו בירך אליו ברכת 'שהחיינו',
ואמר לו בזה"ל :אודיע לכם שברכתי עליכם ברכת שהחיינו
בשם ומלכות" .ופעם אחת בבואו אליו אמר" :היום עליתם על
מחשבתי בשעת תפילת שמונה עשרה" )מהקדמת בניו לספרו(.
על הסתופפותו בצל הרה"ק רבי חיים מקאסוב זי"ע  -בעל
'תורת חיים' ,מעיד הרה"ק רבי יעקב שמשון מקאסוב זי"ע ,בנו
של ה'תורת חיים' ,בהסכמתו לספר 'רביד הזהב'" :ביודעי
ומכירי קאמינא כי היה ממקורבי אדוני אבי זצללה"ה והיה
גדול בתורה וחסידות".
ישראל שבט נחלתו:

"ובכל תוקף החסידות הרבה קנין של תורה בהתמדה גדולה
ונפלאה לא ייעף ולא יגע ללמוד וללמד תורה בחנם לתלמידיו...
וביחוד בעת עסקו בעבודה זו תפלה היו דיבוריו יוצאים מפיו הק'
בהתלהבות נפלא ובשמחה ושיר ערב ורתת וזיעה ושאגת ארי,
והשומע אם אבן הוא נימוח ונמס לבו כמים" )מהקדמת בניו(.
כיהן תחילה כממלא מקום אביו ברבנות יאבלינאב
) (Jablonowהיא סטאפטשעט במחוז קאלאמייא )כשעבר אביו לכהן
כאב"ד עיר ישן .עי' שו"ת 'מחנה חיים' ח"ב ,חו"מ סי' ט( ,ואח"כ עבר
לכהן כאב"ד יאשיניצא ) (Jasienica Rosielnaבמחוז סאניק.
סיפור מופלא ומאלף מסופר מתקופת ראשית בואו לכהן
פאר ביאשיניצא ,היה זה כאשר "בא לפניו איש אחד עם כסף
פדיון בבקשה שיתפלל לד' שימצא את הסוסים אשר נגנבו
ממנו ,והשיב לו הרה"צ שיחפש את הגניבה רק במקומות
הקרובים וימצאנה ,ויהי כן .ושאלו אותו מנא ידע זאת ,והשיב
שיצא לו כן ממדרש רבה פר' אמור )כו ,ז( שהראה הקב"ה
למשה דור דור ושופטיו ומנהיגיו וחומסיו וגזלניו )עי' מנחות כט,(:
והנה מלפנים כאשר היו השופטים ומנהיגים שבדור אנשי חיל
וידעו לכלכל הנהגתם בתבונה ובדעת אז גם החומסים
והגזלנים הבינו היטב לבצע את מזימת לבבם ,בחכמה פתחו

שערים ובתבונה הטמינו את גניבתם ,אכן עתה בעוה"ר אשר
אנכי נעשיתי השופט והמנהיג שבדור ולא דעת ולא תבונה בי
אי ך לנהל את העם ולהורות את בני ישראל ,מזה שפטתי כי גם
החומסים והגנבים בדורנו טח מהשכל לבותם נסרחה חכמתם
ולא ידעו ולא יבינו איך בחשיכה יתהלכו לעשות בחכמה זר
מעשיהם" )'דעת זקנים' ,סאניק תרע"א ,עמ' כו" ,ממכתב נכדו בן הגאון הנ"ל
הב"ח החריף מוה' צבי יהודה נ"י"(.
כן כיהן זמן קצר כאב"ד סטריזוב ) (Strzyzówבשנת תרי"ז,
לאחר שהרה"ק רבי אלעזר מלאנצוהט זי"ע  -בעל 'יודעי בינה' )בנו
של ה'בני יששכר'( עזב את כסא הרבנות ועבר ללאנצוהט ,ברם בשמעו
שאין דעת רבי אלעזר נוחה מזה ,יען שהיה רצונו שבנו הרה"ק
ה'שם שלמה' זי"ע ימלא את מקומו בסטריזוב" ,לא אבה הבעל
'רביד הזהב' לישאר שם ועזב את העיר סטריזוב ,ובלילה ברח כדי
שלא יעכבוהו אנשי סטריזוב ואל יפתוהו בדברים ,וחזר למקומו
הראשון אשר היה בראשונה" )'בית שלמה' ,אורשיווא תרפ"ח ,דף טו.(:
בהגיעו לבן ששים לזקנה שקעה שמשו והלך לגנו לחזות
בנועם ה' ,ביום כ"ה סיון שנת תרי"ח ,1ומנו"כ בעיר דוקלא
)כדברי בניו בהקדמתם" :וזמן קודם פטירתו יצא מפיו הטהור שרצונו להיות
מ"כ בק"ק דיקלא ,והי' כן הסיבה מאת המסבב הסיבות ,תנצב"ה"(.

לאחר פטירתו עלתה זוגתו הרבנית לארץ הקדושה ,ושם חיתה
את שארית ימיה על אדמת הקודש ,ומנו"כ על הר הזיתים.
ארבעה בנים היו לו ,המה הצדיקים :רבי נפתלי צבי
מהאראדענקא )נקרא ע"ש רבו הרה"ק מראפשיץ(; הגאון רבי אברהם
יוסף יעקב שמילא מקום אביו ביאשניצא כחמישים שנה ולעת
זקנותו עלה לעיה"ק ירושלים ת"ו  -במ"ס 'אמרי יא"י'; הגאון
רבי ישעי' יחיאל מיכל מסאניק אב"ד נאוויטאניץ; רבי משה
מיאשיניצא )שהביא לדפוס את ספרי אביו(; הרבנית מרת שרה אשת
הגאון רבי יוסף שמואל גילערנטער אב"ד יאבלינאב וקוטב -
במ"ס 'ראשי בשמים' )נדפס כנספח בהקדמה לספר 'עונג חיים לשבת' מבנו
הג"ר חיים גילרענטער אב"ד קוטב( ,זצוכ"ל.
״רביד הזהב״  -״דביר המוצנע״

בניו כותבים בהקדמה לספרו 'רביד הזהב' ,שכאשר התייעץ
עם רבו הק' מראפשיץ "אם ירשום בספר החידושים ,והשיב לו
ברוח קדשו :כתוב בני 'צלח רכב על דבר אמת' )תהלים מה ,ה( .ואז
התחיל לקיים וקנ"ה לך חבר ,והשאיר אחריו ברכה חידושים על
כמה מסכתות ושיטות וחידושי תורה ודרושים לשבת שובה
ושבת הגדול ,כי נתן ה' לו לשון לימודים לדרוש בשבתות וימים
טובים ועתותי קודש דברי אמת נאמרים בלשון צח שפתותיו
שושנים נוטפות מור".
י"ב שנים לאחר פטירתו הופיע ספרו הראשון' :רביד הזהב'
)לעמבערג תר"ל( ,וכעבור שש שנים יצא לאור חלק שני שנקרא גם
בשם 'דביר המוצנע' )פרעמישלא תרל"ו( .ומהראוי להביא מהקדמת
בניו למהדורא שניה בזה"ל" :ות"ל יתברך אשר זה ששה שנים
שנתגלה ספר 'רביד הזהב' ויצא לאור מתחת מכבש הדפוס,
ומצא הספר הקדוש חן בעיני כל רואיו ,וכל חיך אשר יטעם
מאמרותיו הטהורים בכל לב ידרשוהו ,ובפרט שנשא חן וחסד
בעיני הגאונים וצדיקי דורינו שליט"א ,וכאשר נתנו מהודם
ויעידון ויגידון בהסכמותיהם בשבח והלל על ספר 'רביד הזהב',
וכאשר ידענו מפי רבנים גאונים וקדושי עליון אשר מעת שיצא
ספר 'רביד הזהב' כליל בהדרו מבית הדפוס והגיע לידם
הקדושה לא זזו מחבבו ולא פסק מעל שלחנם הטהור זה השלחן
אשר לפני ד' ,ונדפסו בעזה"י שלשת אלפים ספרים ונתחלקו עד
לא נשאר מהם אפילו מספר אשר נער קטן יכתבם".2
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן

דרכי החסידות הן עצה ומבוא לתורה הקדושה

"לבוא אל הקודש פנימה אי אפשר לבוא רק על ידי
תורה הקדושה ,ודרכי החסידות הוא רק תחבולה ועצה
לבוא להתורה הקדושה באמת".
רביד הזהב )פר' אחרי ,ד"ה בזאת יבוא אהרן(

יצרא דתאוות הממון

וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד
לא(" .דרשו חז"ל )עי' בר"ר ט ,ז; קה"ר ג ,טז(' :טוב' זה יצר טוב,
'מאד' זה יצר הרע .קשה מפני מה מרומז היצר הרע בתיבת
'מאד' דוקא .ונראה לי על פי הלצה ,דהנה תאות עולם הזה
בדור הזה הוא תאות ממון ,על דרך ששמעתי בשם צדיקים
דמיום שהרגו אנשי כנסת הגדולה יצרא דעבודה זרה )עי'
סנהדרין סד (.גבר מאד ]היצר של[ תאות הממון .והנה 'מאד'
נקרא ממון ,כמו שדרשו חז"ל )פסחים כה' (:ובכל מאדך' -
'ובכל ממונך' ,על כן נקרא היצר הרע 'מאוד' שהוא תאות
הממון שהוא שורש התאוות .כנ"ל ע"ד הלצה ,והבן".
)בראשית א,

דביר המוצנע )פר' בראשית ,דף א(:
 .1לפי 'לוח זכרון' )שערך הג"ר אברהם סג"ל איטינגא מדוקלא זצ"ל
בתוך מכ"ע 'מחזיקי הדת' ,פר' שלח תרס"ה ,עמ'  .(7בכמה
ספרים כתבו שנפטר ביום כ"א תשרי ,ברם זו טעות שנבעה מכך
שנתחלף להם עם בעל מחבר 'רביד הזהב' אחר ,שחי בדור
הקודם ,הלא הוא הג"ר דוב בער טריוויש זצ"ל ראב"ד ווילנא,
שאכן נפטר בכ"א תשרי תקס"ד )ראה' :עליות אליהו' ,ווילנא
תרנ"ב ,דף לו .הערה קיב(.
 .2ב' ספר ים אלו נדפס אידרא במהדו"ח בב' כרכים נהדרים ע"י נכד
המחבר הרב בנש"ק ר' נפתלי צבי ווייטץ הי"ו )ניו יארק תשע"א(.

מאת :הרה"ח ר' ישכר בעריש ווייס שליט"א

