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  .'את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה, ראה אנכי נות לפניכ	 היו	 ברכה וקללה

šðšðñ ¾− ,ö³îò −òòí îê ö³îò −òê þôê êñî −×òê öî¾ñ þôê íôñ.  
îô ¾îðší ð−èôíô −³¼ô¾¾ íô −õ ñ¼ ¬î¾õ µþð ñ¼ þôîñ íêþ−î"šî®ï ñ×−ô ñê−ì− í" šî½õ ñ¼ ëî¾¬êñïô ñ)ó−þëð ,

í ’í (¼ −×òêí ö−ë ðôî ’î×î ó×−ò−ëî ,’ ðîô−ñë íñ¼ô íï−êñ ¼−èí¾ þôêñ îëëñë þêõ³ôî ¾−ñ îô®¼ ³ê ë¾ìô¾ −ô¾ îþîê−ë¾
ó−ëî¬ ó−¾¼ôë îê ,−¾í ö−ëñ îò−ë ñ−ðëôí µ½ô í¾î¼ êîí íï −ð− ñ¼"³− î³îšñê ó¼îòô è−¾íñ ñ×î− ñëñ ³"¾ ,−×òê îíïî ,

þëð íï−êë ¾−ñ îô®¼ š−ïìô óðêí¾ íô¾ ,ö−ë ðôî¼ êîí íï í ’ó×−ò−ëî.  
³îî¾ ó−³¼í ñ× êñ óòôê ,í −òõñ îì−¾ µîõ¾ñ ðôî¼ óðêí¾× −× ’ −òõñ ³¾èñ −×òê −ô þôêñ îëëñ ñ¼ íñ¼− óê ïê

íë îô®¼ šëðñî ³îëíñ³íë ññõ³íñ ¾−−ë³−î êîí µîþë ¾îðší ó−×ñôí −×ñô µñô ,’ó¾í ³ðîë¼ñ îô®¼ ëþš³íñ ñ×î− êñ ,
íñõ³í ³ðîë¼ô îô®¼ ¼òô−î ,õ³íñ î³¾èë ö× ñ¼µñôí ñ×−íë êëñ −òê þîëè þôê− ¾ñìíî îëëñ ³ê ±ôêñ µ−þ® ññ.  

îþôê îíïî ,−×òê íêþ ,¾−ñ îô®¼ š−ïìô óðêí¾ íô¾ ¾îþ−õ ,íññšî í×þë ó×−òõñ ö³îò íï þëð , š−ïìíñ µ−þ® óêë¾
ëší ó−×ñôí −×ñô µñôñ µþëñ îô®¼"í ,µþë³− îë šëðíñ ¾−−ë³− êñ¾ ¾−êñ ³î−íñ šïì³íñ ìþ×îô íï −ð− ñ¼î ,ïê  µþîë−

í×þëë ,íññšñ îñ í−í³ ññ× µþî®ñ êñ¾ îô®¼ ³ê ê¾ò³ô êîí óêë ö×ê ,î×î î¼ô¾³ þ¾ê í×þëí ³ê µ× þìê þôê¾ íïî’.  
)¾ô¾î þîêô ,íèí"®ï ö−−¬¾õ¼ öôñš ½îô−òîñš −ëþ š"ñ( 

 

ע 'מיכל' בש	 הרבי ר" מאור ושמש"בעני מה שכותב ה
 האד	 ע על הדברי	 שגורמי	 למס� המבדיל בי"זלאטשובער זי

ת יש להוסי� שאחד מהדברי	 הגורמי	 להרחקת האד	 מאביו "להשי
  .שבשמי	 הוא אמירת דברי	 שאינ	 אמת

מרדכי ' ק ר"ע בנו של הרה"יעקב לייב מקאוולי זי' ק ר"הרה
ר לחסידי	 היה ג	 "וחו  מהיותו אדמו, ע היה רב בעירו"מנעשכיז זי

  .אב בית די וניהל דיני תורה בי אד	 לחבירו
ע	 אחת בישבו בחדר הבית די כדי לפשר בי בעל די אחד פ

א� מיד משהתחיל , לחבירו התחיל אחד מהצדדי	 לומר את טענותיו
הנה כשאני הייתי ב , שמע נא לי", ד ואמר לו"לדבר השתיקו האב

שמע בני , ואמר לי, ע לחדרו"שבע שני	 קרא לי אבי הנעשכיזער זי
ואורייתא , קודשא ברו� הוא, לדע כי ישרא, את אשר אני אומר ל�

  .חד הוא
שכל , והתורה הוא תורת אמת, ה אמת"והנה חותמו של הקב

ובודאי , ואתה בני הרי הנ� חלק מע	 ישראל, דבריה ה	 אמת
ובכ א	 כל ימי� תדבר רק , ה והתורה"שברצונ� להתייחד ע	 הקב

א� א	 חס ושלו	 , ה ותורתו"אמת הרי שיהיה ל� שייכות ע	 הקב
  ".ו"ה ומ התורה ח"הרי שמנתק אתה את עצמ� מהקב, שקר תדבר

והנה למחרת אותו היו	 שוב , כל זה אמר לי אבי באותו מעמד
וחוזר על כל הדברי	 האלו שאמר לי ביו	 , קורא לי אבי לחדרו

כדי לחזור על דברי	 , וכ� היה קורא אותי בכל יו	 ויו	, האתמול
באזני שכאשר אומר את ושינ , עד ליו	 שנעשיתי בר מצוה, אלו

וא	 אומר שקר לא יהיה , ה ולהתורה"האמת יהיה לי שייכות להקב
  .לי שייכות לכל זה חס וחלילה

שאפילו היו לוקחי	 את , תדע ל�"וסיי	 לספר כל זה באומרו 
ל היה חוזר באזניו יו	 "ואבי זצ, האד	 השפל ביותר שעל פני האדמה

ר אי לו שייכות יו	 על הדברי	 האלו שאד	 האומר דבר שק
  .ת לעול	 לא היה ביכלתו לומר דבר שקר"להשי

הרי שלא זו בלבד , ל"ואני שזכיתי להיות בנו של אבי הגדול זצ
אלא שנשתרש בקרבי שאיני מסוגל , שאיני יכול לומר דבר שקר

  ".אפילו לשמוע דבר שקר ובכ מבקש אני ממ� שתפסיק מיד מדיבור�
�  

, ע"זי" 	"חידושי הרי"הק בעל "פע	 בא אבר� אחד להרה
" 	"חידושי הרי"וה, ואבר� זה היה למד גדול ותלמיד חכ	 מופלג

האבר� שידע את גאונתו של בעל , שאל אותו א	 הוא יודע ללמוד

אי� "לא העיז לומר שהוא יודע ללמוד לכ השיב " 	"חידושי הרי"ה
 ווער קע דע מער פו"ואמר " 	"חידושי הרי"גער בו ה, "קע א ביסל

  ".אביסל
�  

דהיינו " אנכי"על מדת ה" מאור ושמש"בעני מה שכתב ה
, ומתי להתגבר על זה, הגאווה שצריכי	 לדעת מתי להשתמש איתו

שהאד	 ידע , מיוסד כולו על הדבר הזה" אורחות צדיקי	"הנה הספר 
ו "ת והאי� ח"על כל מידה ומידה האי� מתנהגי	 איתו לעבודת השי

השתמש בו לטוב ולרע וצרי� משקל רב שכל מידה אפשר ל, להיפ�
  .כדי לדעת מתי הוא טוב ומתי לא

וכ� , אצל חסידי בעלזא היו רגילי	 לדבר משלשה ספרי מוסר
ואת , צרי� כל אחד לדעת בעל פה" ארחות צדיקי	"היו אומרי	 ספר 

חובות "ובספר , דאר� מע צו לערנע" ראשית חכמה"הספר 
  .דאר� מע צו קוק" הלבבות

�  
יד אחד אמר פע	 שהוא אוהב את כל יהודי באשר הוא חו  חס

, והמוסרי	 יהודי	 למלכות, האפיקורסי	, מיני אנשי	 וה	' מב
  .רחמנא ליצל

א� , והנה הג	 כי כ הוא שאפיקורסות הוא מדה מגונה ביותר
אצל החסידי	 היו אומרי	 שא	 אחד נעשה למאמי בשעה שיהודי 

הרי שבעת כזאת אי , ת יעזור לו"יואומר שהש, אחד צרי� את עזרתו
ל שכל מדה צרי� "והיינו כנ, אלא מדה רעה ביותר, זה דבר טוב כלל

שבזמ כזה צרי� להיות כאפיקורס , לשקול מתי הוא טוב ומתי לא
הרי שא� אחד זולתו לא , ולחשוב שא	 הוא לא יעזור לו לאותו אד	

  .יעזור לו
�  

י נות לפניכ	 היו	 ראה אנכ"את הפסוק  1צדיקי	 היו מפרשי	
על פי מה שאמרו במשנה שהרבה מצות יש אשר " ברכה וקללה

  .האד	 אוכל פירותיה	 בעול	 הזה והקר קיימת לו לעול	 הבא
דהוא , "וקללה"אבל , "ראה אנכי נות לפניכ	 היו	 ברכה"וזהו 

דהיינו שעל א� שאני , בא'עול	 ה'ו ל'יימת ל'הקר ק'ראשי תיבות ו
 .מ לא יגרע חלקכ	 לעול	 הבא בג עד"ו	 מנות הברכה הי

                                                 
 .ע"י זידיטשוב זי"מובא בש� אחד מאדמור 1

 

אלקיכ	 מכל שבטיכ	 לשו	 את שמו ש	 לשכנו תדרשו ובאת ' כי א	 אל המקו	 אשר יבחר ה
  .שמה

ó¼¬íî ö−ò¼í íï íòíî ,íò¾ ³îêô ¼ëþêô þ³î− ±þêñ ñêþ¾− ñ¾ ó³ê−ë −þìê íñì³ë ³−ëí ö−òë ë×¼³ò¾ , íëþí êñí
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ðîð −ô−ë ð¼.  
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êîí ö−ò¼í µê ,³−ëí ö−òëñ ó−îêþ ó³î−íñ ñêþ¾− −òë ñ¾ ³îòî®þíî ³îñ−õ³í îêñô êñ ê−íí ³¼í ð¼ −× , öôï ð¼¾ îíïî
ëñ µ−þ® ö× −× î−ñ¼ ³î¾šëíî ³îñõ³í îêñô êñ¾ îòšð® ì−¾ô ðñîò êñ êîíí¼ µñôí ðîð ñ¼ ¾š"í , ëî³×¾ îô×)è ¼¾îí ’

í (í ³ê î¾šëî ’ó×ñô ð−îð ³êî óí−íñê ,¼ µñôí ðîð −×"¾ðšôí ³−ë ³ò−ìë êîí¾ ³î×ñô ³ò−ìë êîí í , ëî³×¾ îô×
)ë×š ó−ñ−í³ ,ê (í ³−ë −ñ ó−þôîêë −³ìô¾ ’µñò ,¼ µñôí ðîð êë þ¾ê× µ×ñî"ð−ô î−þìê ¾ðšôí ³−ëí þþî¼³ò í , îíïî

í îêñô þ¾ê×¾ðšôí ³−ë ñ¼ ñêþ¾− ñ× ñ¾ ³îòî®þ ,ó−ñ¾îþ−ë óîšôí óíñ ¼ðîò ð−ô ,í ³−ë −ñ ó−þôîêë −³ìô¾ ¾îþ−õ íïî ’
µñò ,¾îþ−õ ,í ³−ëñ ó−õ®ôî ó−®îþ óñî×¾ ,’îèî ó−ñ¾îþ− µ−þ¼¾ë îò−ñèþ î−í ³îðôî¼ ð−ôî óîšôí −ñ ¼ðîò ð−ô ö× −ð− ñ¼ ’

îèî ó−¬ë¾ îñ¼ ó¾¾ ’)ð ë ó¾( ,ó×−¬ë¾ ñ×ô ëî³×¾ îô× îèî’.  
í þìë− þ¾ê óîšôí ñê óê −× ëî³×í þîê−ë êîí íï íòíî ’ó×−¬ë¾ ñ×ô ,®þ" ¼îð− êîí íïí óîšôí −× óòôê óê ¹ê ñ

þìê óîšôë þìë− êñî ó−ñ¾îþ−ë í−í−¾ ,í þìë− þ¾ê ð¼ î³îòëñ þ¾õê −ê íòí íô¾ óè óîšô ñ×ô ’ ³îòî®þíî ³îñõ³í ñ×
ó×−¬ë¾ ñ×ô ,¾ ³îþ¾íñî óíñ î³îòëñ ó−îêþ í−í−¾ó×î³ë î³ò−× ,íòíî ,í þìë− þ¾ê îíï ’ó×−¬ë¾ ñ×ô , ñ¾ ³îòî®þí ñ×ô

ó×−¬ë¾ ,¾ðšôí ³−ë ö−òë ñ¼ ó−¾šëôî ó−ñêî¾ óí¾ ,ó−ñ¾îþ− óîñ¾ îñê¾ ëî³×¾ îô×.  
î−ñ¼ ¾šëñ µ−þ® óîšô ñ×ô ¾ðšôí ³−ë ñ¾ óîšôí ó−¼ðî− îòê¾ íïí öôïë óè íïñî , ³êëî î¾þð³ îò×¾ñ ëî³×¾ îô×

íô¾ ,ë ñ× î−í óê −×íï þëð ñ¼ ó−¾šëô ñêþ¾− −ò ,íô¾ ³êëî óíë ó−îšô í−í ,îò−ô−ë íþíôë íñîêèí í−í ð−ô , íïñî
¼ê ó−òî¾êþí ó−š−ð®í ñ× ö× óè"¾ðšôí ³−ë ö−òëñ î×ï êñ¾ õ ,î¾þð³ îò×¾ñ îô−−š óîšô ñ×ô , íô¾ ³êëî óíë ó−îš−î

ò×"ñ ,öëíî.  
)íôñ¾ ³þêõ³ ,íèí"®ï š½ôêðêþô öí×í íôñ¾ −ëþ š"ñ( 

 

ומעוד הרבה תלמידי	 של הגאו בעל , ל"מאבי מורי זצ שמעתי
יוס� צבי ' ק ר"ל חמיו של הרה"ממאד זצ" לבושי מרדכי"ה

ע שהגאו ממאד כמעט שלא היה "דושינסקיא רבה של ירושלי	 זי
וברובא דרובא ימי	 היה מגיע לבית המדרש של הישיבה , יש כלל

  .תורהומבקש מאחד מהבחורי	 שיוציא אותו בברכת ה, שלו
א� , והיה צרי� לישו הרבה, בסו� ימיו כשגופו היה חלוש מאוד

לכ בשנה , לא היה יכול כיו שכבר הרגיל את גופו במיעוט שינה
כשמוחו היה חלוש מאוד הצליחו , וחצי האחרוני	 לשנות חייו

להוציא ממנו סוד גדול אשר בימי חייו לא היה מגלה אותו מגודל 
שמקורביו שאלו אותו , ק עתה הצליחו בזהור, ענוונתו ושפלות רוחו

וענה לה	 שאכ ראה אותו , א	 זכה לגילוי אליהו במש� ימי חייו
ראיתי אותו , "מיר האב געזעה ֶאליה, מיר האב געזעה ֶאליה"

ושאלתי אותו מתי יבוא , כשהוא לבוש בבגדי ע  שמלא חורי	
דו יתמלאו לבשרינו על ביאת משיח צדקינו וענה לי שכשהחורי	 בבג

וכדברי , בתפילות בני ישראל אז יבוא לבשרנו על ביאת משיח צדקינו
ל שלבני בית המקדש צריכי	 לתפילות בני "הנ" תפארת שלמה"ה

  .ישראל
�  

רוח " לבושי מרדכי"הרבה פעמי	 היו יכולי	 לראות אצל ה
 2ואכ שמעתי מעובדא כזה ממקור נאמ, הקודש באופ גלוי

  : סיפרוככה  3,מהטשעקע רב
היה באופ " לבושי מרדכי"ק ממאד ה"התמדתו בתורה של הגה

תלמידיו מעידי	 עליו אשר כל תשובותיו אשר שלח לכל , נפלא ונורא
  .ואת הכל היה זוכר בעל פה, קצוי תבל היה כותב בלי עיו בספר כלל

, משו	 שהיה ממעט מאוד בשינה" לבושי מרדכי"הגאו בעל ה
פע	 אחת בא לפניו . תנמנ	 לכמה דקותהיה לפעמי	 באמצע היו	 מ

והטוע של אחד מהצדדי	 א� שהיה תלמיד חכ	 , איזה די תורה
אשר בו היה " לבושי מרדכי"ולכ כתב מכתב לה, היה עז פני	, ולמד

 4כשכתב זאת"והוסי� וכתב בזה הלשו , לו איזה טענה על פסק שלו
ער ולא , אינו ישיש ו(, "תיר ולא תיר, הרב ממאדע היה ני	 ולא ני	

פסק  5דהיינו שלא היה ער כל כ� ולא היה צלילות דעתו בכתיבת, )ער
  .זה

הבחורי	 המקורבי	 היו נוטלי	 את כל דברי הדואר שהיה 
והיו מוסרי	 לו את כל הדברי	 , מגיע לרב	 ופותחי	 אות	

והבחורי	 שפתחו אותו ראו את , כשהגיע מכתב זה, הצריכי	 תשובה
לכ לקחו את המכתב , לא רצו לצער את רב	, ב בודברי העזות שכת
  .ולא אמרו לרב	 כלו	 על מכתב זה, וקרעוהו לגזרי	

ל בעצמו "זמ מועט אחר שליחת מכתב זה הגיע הטוע הנ
" לבושי מרדכי"וה, ונכנס לחדרו והתיישב ש	" לבושי מרדכי"לה

הויז "ומיד אמר לה, מתעורר מתנומה קלה שנפל עליו באותו עת

                                                 
  .בלאו הכי לא הייתי מביאו 2
� בריסק שהיה תלמיד מובהק "רוהיה בנו של הגאו� המה, גר בנתניה בסו� ימיו 3

, "כתב סופר"שהיה אחד מגדולי התלמידי� של ה" לבושי מרדכי"של הגאו� בעל ה
  .וללמוד תורה מפיהו, ל זכה להיות אחד מתלמידיו"וג� אבי ז

  .או כשאמר זאת 4
  .או אמירת 5

הבא נא מעט מי	 שאטול את ידי כדי שלא יאמרו "המשמשו  "בחור
  ".כשאמר זאת הרב ממאדע היה ני	 ולא ני	 תיר ולא תיר

�  
" לבושי מרדכי"ל סיפר לי אשר פע	 בא לפני ה"אבי מורי זצ

אחד מהגדולי	 המפורסמי	 מאוד אשר הגיע משו	 איזה עני לעיר 
חרי� על סדר  ואמר לפניו פלפול" לבושי מרדכי"מאדע ונכנס לה

  .טהרות
לכ התלמידי	 חששו , והיות וגדול זה היה מפורס	 מאוד

לא יוכל להשיג את כל הפלפול של גדול חרי� " לבושי מרדכי"שרב	 ה
  .האזי בניחותא על כל דבריו ברוב דר� אר " לבושי מרדכי"וה, זה

אחר שגמר אותו גדול לומר את פלפולו על סדר טהרות שהיה 
ימחול לי " "לבושי מרדכי"וספתא מסויימת אמר לו הבנוי על דברי ת

אבל התוספתא הזו שעליו בנוי כל הפלפול הזה אשר אמרת	 , כבודו
ובהגהות שבסופו מגיהי	 , ס וילנא שיצא זה עתה לאור"מופיע בש

ש	 את דברי התוספתא אשר לפי זה לא קשה כלו	 וממילא אי שו	 
  ".פל הבני הגדולהכרח לומר דברי	 אלו וכיו שנפל היסוד נ

�  
היה בדרגה נוראה עד " לבושי מרדכי"שפלות רוחו של ה

בכל שנה בערב יו	 הקדוש היה אצלו הפחד מיו	 הדי , להפליא
אשתו הרבנית התחננה , 6עד שהיה סכנת נפשות ממש, באופ מבהיל

לפניו שיטע	 מעט לפני הצו	 א� הוא לא היה מסוגל לזה על א� 
  .המצוה שבדבר
הוסי� שפע	 אמר שהיות שהוא כותב תשובות רבות  ל"אבי זצ

  .לכ הוא חושש א	 לא כיוו אל האמת, כל כ� לכל קצוי תבל
אחר פעולות שונות בקושי הצליחו להכניס כמה כפות מרק 

ולערו� את , וזה היה די בשבילו כדי לצו	 ביו	 הקדוש, לתו� פיו
בשמחה  ובמוצאי יו	 הקדוש היה שרוי, עבודתו הקדושה ביו	 זה

, כל כ� עד שלקח בידיו את אחד מתושבי העיר מאדע, ובטוב לב
, ורקד עמו אחר קידוש לבנה במש� שעה שלימה 7יהודי חסידי נעלה

שעל א� שכמעט שלא אכל במש� יומיי	 שלמי	 הרגיש בנפשו את 
  .מחילת העוונות ומשו	 כ� יצא בריקוד זמ ארו� כל כ�

�  
מנחת "ק בעל ה"הרה, קדשאגב מעני הבקשה על בני בית המ

ע בשעה שהיה אומר את הפסוק שבתהילי	 "ממונקאטש זי" אלעזר
היה מתלהב כמו בתפילות " שאלו שלו	 ירושלי	) "ב"קאפיטל קכ(

ועני זה היה , ראש השנה באמירת פסוקי מלכיות זכרונות שופרות
  .שבאמירת פסוק זה ביקש על בני בית המקדש, בכל שבת ושבת

�  
יקויי	 אצל הצדיקי	 "מסיי	 ש" תפארת שלמה"הבעני מה ש

נראה לי לומר כוונתו על פי מה ששמעתי , "הראשוני	 ובאת שמה
ז כתוב שלעתיד לבוא יבוא המשיח ורק "ת הרדב"ל שבשו"מאבי זצ

, אבל כל אלו שזכו ליהרג על קידוש הש	, כ יהיה תחיית המתי	"אח
, ביאת המשיח והיה לה	 צרות מהגוי	 יזכו לעמוד מקבר	 יחד ע	

צריכי	 ה	 לראות ג	 , משו	 שכיו שה	 ראו את צרות ישראל
 .בנחמת ירושלי	 ולכ יקומו תיכ� בשעת הגאולה

                                                 
שמחה בונ� ' ח ר"הרה, דבר זה נרש� בפרטיות רבה אצל אחד מזקני ירושלי� 6

  .וזהו התמצית בקיצור, א"ליטנויפעלד ש
 .לע מאדער'אברהמ' כמדומה לי שהיה זה ר 7
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' ק ר"כ מש	 הרה"מובא ג" אמרי חיי	"מאמר זאת של רבינו ה
א� יש לציי כי בחייו של , ע בשינוי קט"ישראל מטשארטקוב זי

ק מטשארטקוב "ל עוד לא נדפס דברי התורה של הרה"רבינו ז
  .שנדפסה רק לאחרונה

  אחד מגדולי גולי שפניא חיבר ספר על "יעביוס� ' החסיד ר
וכשנתפשטה ההשכלה בערי , 8"אור החיי	"אמונה פשוטה בש	 

מזרח גאליציא והתחילו להפי  את חכמת הפילוסופיא בקרב בני 
כחומה " בני יששכר"ק בעל ה"ל התיצב לפניה	 הגה"ישראל רח

ל בכל אר  גאליציא וש	 "הנ" אור החיי	"בצורה והפי  את ספר 
איתא שהמציאות הוכיחה בזמ גלות שפאניע שכל אלו הפשוטי ע	 

ה היה אמונה פשוטה המסורה לנו מדור "והנשי	 שאמונת	 בהקב
ואלו , דור עמדו בכל הנסיונות ונשארו איתני	 בדעת	 ובאמונת	

שהיה לה	 אמונה על פי חקירה נפלו שדוד בעת צרה ולא יכלו 
אור "עשה פירוש על ה" רבני יששכ"ק בעל ה"והגה, לעמוד בנסיו

אשר בו הוא מוכיח את סילו� דרכ	 של " מעיי גני	"בש	 " החיי	
  .המשכילי	

בני "ק בעל ה"ער בנו של הגה'ל דינוב'דוד' ק ר"ומסופר שהרה
ובי הדברי	 אמר , מבעלזא" שר שלו	"ק ה"היה אצל הגה" יששכר

י בנ"ק בעל ה"ספרו של הגה" מעיי גני	"ע שה"ק מבעלזא זי"הגה
ל דינובער היה חלישות 'דוד' ק ר"וכמוב שלהרה 9,אינו ספר" יששכר

ק מבעלזא ראה את פליאת "א� כשהגה, הדעת מדיבורי	 אלו
בני "דלפני שבעל ה, הנוכחי	 על הדברי	 גילה את פירוש	 של דבריו

 10ל"לאור עול	 נחלה מאוד רח" מעיי גני	"הוציא את ספרו " יששכר
סיבת חליו שעל פי חכמת הרפואה היה והרופאי	 נלאו למצוא את 

כל גופו בריא ושל	 עד שהוכיחו שדבר מה מעיק על ליבו ורפואותו 
מעיי "ואז הוציא לאור את ספרו , הוא שיסיח את דאגתו לאחרי	

ולכ בספר זה שפ� את ליבו נגד המשכילי	 וזה היה כוונתו " גני	
  .11"א שטיק האר  ווייטאג"שאינו ספר אלא 

�  
, יש לציי העובדא" בני יששכר"דושת ספרו של הואודות ק

דברי "ק בעל ה"שפע	 השתוקקו שני	 מגדולי תלמידיו של הגה
מצאנז לראות את עבודת הקודש של רב	 הגדול בראש השנה " חיי	

בני "לפני התקיעות הציצו לתו� חדרו וראוהו יושב ועוסק בספר 
ידי	 כיו	 ק מצאנז שהחס"כ בשלחנו הטהור אמר הגה"ואח, "יששכר

הוא " בני יששכר"משגיחי	 על מעשי רבותיה	 וזה שעיינתי בספר 
בני "וספר , משו	 שאיני מעיי בספר שלא חיבר ברוח הקודש

  .הוא כולו על פי רוח הקודש" יששכר
�  

ת בדר� אמונה "וזה היה דרכ	 של רבותינו לעבוד את השי
ישראל שנתפשט בכל תפוצות " חובות הלבבות"פשוטה ואפילו בספר 

" האמרי חיי	"ל "מ אמר רבינו ז"מ, ובויזני  היתה מספרי היסוד
  .12"שער היחוד"היה מדלג על " אהבת ישראל"שאביו ה

שאחר כל ' וכ אמר רבינו אור שבעת הימי	 הבעל ש	 הק
, ההשגות שיש לנו הרי אני מאמי כנער תמי	 כקבלת אבותינו

  ".בי אי� א נער או אי� גלייב"וכלשו קדשו 
�  

בעיר בארדיטשוב היה הרבה מחסידי רוזי שנתאגדו באגודה 
בעל , דוד אורטינבערג' ק ר"והגה, אחת לעשות רצונו יתבר� שמו

היה דר באותו עת בבארדיטשוב וחשקה נפשו , 13"תהלה לדוד"ה
א� היות שברוזי הקפידו , להתדבק לקבוצת החסידי	 דחסידי רוזי

אגוד	 דהוא היה למד מאוד על אמונה פשוטה חששו מלצרפו ל
. ה הוא אמונה על פי חקירה"ולכ חששו אולי אמונתו בהקב, גדול

                                                 
וכ� יש ממנו פירוש , ג� חיבר פירוש מפורס� על אבות מלא מוסר ויראת שמי� 8

וכ� מובא רבות , מרבה להביאו בספריו' ויש לציי� כי התולדות הק. על תהילי�
 .בספרי בעלי המוסר

, שני� רבות בבעלזא" קעסט"שאכל , א"עק מפאלטישא� זי"שמעתי מהרה, אגב 9
היו מקולבי� " בני יששכר"א בעל ה"צבי אלימל� מדינוב זיע' ק ר"שספרי הרה

  .וחשובי� מאוד בבעלזא
  .ל שהיה אז צעיר לימי�'דוד' ק ר"דבר זה לא היה יודע הרה 10
  .ויש המביאי� אותו בשינוי קצת, כ� שמעתי וקבלתי את הסיפור 11
ע שבעת שהיה "ק מליסקא זי"ומובא על הגה, לוקות בזהאול� היה דיעות ח 12

  ".שער היחוד"לא היה משמיט " חחובת הלבבות"מגיד שיעורו בספר 
 .ע"חידושי� בארבע חלקי השו 13

פע	 אחת ניגש אליו אחד מזקני החסידי	 ושאל אותו על הא דכתוב 
ופירושו הוא דהתורה נכתב אל� דור קוד	 , "דבר ציוה לאל� דור"

והרי בתורה כתוב כל הדיני	 השייכי	 לעול	 הזה , נתינתה בסיני
והרי אל� דורות , ור כלאי	 ומצוות התלויות באר  ועוד ועודכאיס

קוד	 נתינתה הוא כתשע מאות שבעי	 דורות קוד	 בריאת העול	 
אז ענה לו , ומה היה שיי� לכתוב כל הדברי	 האלו שעדיי לא נבראו

על שאלה זו איני יכול לענות לכ	 כיו " תהלה לדוד"ק בעל ה"הגה
פניו של אותו זק באומרו שתשובה זו מיד אורו , שלי לא קשה מידי

שאי לנו עסק בנסתרות ומאמיני	 אנו באמונה פשוטה , רצו לשמוע
  .ואז צרפוהו בשמחה רבה לחברת	 הקדושה, ללא שו	 חשבונות

�  
סיפר שאצל  14ע"טשע מקארלי זי'יוחנ' ק ר"שמעתי שהרה

ע הסתופפו שני חסידי	 שאחד מה	 "זי" בית אהר"ק ה"זקינו הרה
בעל מוח עצו	 והיה מקושר מאוד לרבו והיה לו הבנה חזקה  היה

ק "והעיד הרה, והשני היה לו אמונה פשוטה ותמימה ברבו, בדברי רבו
טשע שבעול	 העליו ניצב זה החסיד השני במעמד טובה 'יוחנ' ר

  .יותר מאשר לחסיד הראשו העמק ובעל מוח
�  

ק "הרהנדפס מאמר ארו� מ 15"מנחת יצחק"' במשניות ע	 פי
ע בעני זה שיש להקדי	 ולהעדי� האמונה "מאוסטראווצע זי

ונקודה , פ חקירה ושכל"הפשוטה המסורה לנו מאבותינו מהאמונה ע
אחד מש	 שגור בפי העול	 שמבאר למה מקדימי	 בתפלה מקוד	 

ומבאר ', וכו" מי כאלוקינו"כ "ואח', וכו" אי כאלוקינו אי כאדונינו"
', וכו" אי כאלקינו"ושרש אצלו בחזקה שדהיינו טעמא דרב זה שמ

הוא הוא שיוכל לחקור ולהבי ולהשיג את האמונה השכלית ולשאול 
  .ל"ומבלעדי זאת אסור לעסוק בחקירה הנ', וכו" מי כאלקינו"

' ק ר"ע היה רגיל לומר משמו של הרה"זי" אמרי חיי	"רבינו ה
א בש	 	 נקר"להרמב" מורה נבוכי	"ק "ע כי הסה"פנחס מקארי  זי

שיש הזוכי	 שהוא מורה את הנבוכי	 , חדא כפשוטו, טעמי	' זה מב
כ מורה את הרבה בני אד	 להיות "הוא ג, ומצד שני, לצאת ממבוכת	

  .ולא טוב לה	 הלימוד בו, שגור	 שיבואו למבוכה, נבוכי	
ל בהקדמתו לספרו זה שכותבו "	 ז"ובאמת כבר כתב הרמב

ז "ואמר ע, כדאי הוא לו" �לאחד מיני אל"מפני שא	 יהא תועלת 
, מהאל�" אחד"	 על ה"ל קאריצער שכוונת הרמב'פנחס' ק ר"הרה

  16.היינו עליו
ע היה "מצאנז זי" דברי חיי	"ק ה"ל שבזמנו של הרה"כ י"וכמו
, 	 בחיבורו"מיני אל� שהתכווי לו הרמב" אחד"יד בדור ההוא היח

ומביאו הרבה " מורה נבוכי	"כמו שידוע שהיה מרבה מאוד בלימוד ה
ע היה "זי" ברו� טע	"וידוע שחמיו הגאו הגדול בעל ה, בתו� ספריו

, יעסוק בלימוד ספר הזה" דברי חיי	"מתנגד בכל התוק� שחתנו ה
כשהיה נוסע מביתו , ה מצוי בביתושהיה לו ספר ז, ומסופר שחמיו

, ח"היה מטמינו ונעלו תחת מנעול שלא ישלוט בו ידי חתנו הדב
  .ק מצאנז מצא לו דר� והשיג את הספר המוטמ"אול	 הרה

ע שהרבה "אווער זי'יוס� ראזי הראגעצ' ג	 הגאו הגדול ר
מילת "וא� הספר , "מורה נבוכי	"	 למד ב"לעסוק בספרי הרמב

וכמוב שמי , שעסק בו" לומדות"	 משתמש בו לה"להרמב" הגיו
  .שהוא כהגאו מראגאצוב אי לו ממה לחשוש

�  
, "בינה לעיתי	"יש לציי דברי ה, "אמרי חיי	"הביאור מה, אגב

פסוקי	 ' שמבאר דיש ב, שהוא כעי סגנו זה ובאופ שונה קצת
" עי רואה ואוז שומעת אלקי	 עשה ג	 שניה	"וכתוב אחד אומר 

, "ראית איש חכ	 בעיניו תקוה לכסיל ממנו"כתוב אחר כתיב וב
שהוא " עי רואה"דתורה שבכתב נקרא " בינה לעיתי	"ומבאר ה

קאי אתורה " אוז שומעת"כ "משא, נמצא כתוב ואפשר לראותו
וא� , שהוא בקבלה אצלינו איש מפי איש ששמענו מאבותינו, פ"שבע

קבלה איש מפי איש עדיי צריכי	 לה, אחרי שכבר נכתבה כהיו	
  .להבי דרכי הלימוד
" ואוז שומעת"היינו תורה שבכתב , "עי רואה"ובזה מפרש 

, ה"ושניה	 קבלנו מסיני מהקב" אלקי	 עשה ג	 שניה	", פ"תושבע
שמדמה " עיניו"ואול	 מזהיר הכתוב שא	 תראה זה שהוא חכ	 ב

                                                 
 .והיה בעל מוח עצו�, שנסתלק בתקופתינו 14
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ל "כ בלא קבלת חז"בעצמו שיוכל לבדו לפרש ולהבי את דברי התושב
תקוה "ז אומר הפסוק "ע" ראית איש חכ	 בעיניו"פ "מהתורה שבע
שהכסיל לא , ל"הנ" חכ	"שלהכסיל יש יותר תקוה מה" לכסיל ממנו

שסר מהדר� " חכ	 בעיניו"כ כמו זה ה"יוכל לעק	 דרכו במצב גרוע כ
  .ל הקדושי	 ותוצאותיו מי ישורנו"הישרה שקבלנו מחז

�  
את דברי רב כהנא שהעיד ע ביאר בדר� זה "ס זי"ק החת"הגה

אי מקרא יוצא "על עצמו שעד שהיה כבר שיבסר ותמניסר לא ידע ש
כי דרכ	 היה שלא הניחו ליל� בדר� , והטע	 בזה, "מידי פשוטו

', ל הק"פ דרשות חז"הפשט עד שיקדי	 לו מקוד	 ביאור התורה ע
והסיבה לזה היתה שחששו שא	 יתרגל בלימודו בדר� הפשט 

ז "פ שכלו של עצמו ועפי"עצמו להבי לכל דבר עיתחיל ב, הפשוט
ל אי� שדרשו "והרי מחוייבי	 אנו לקבל לדרשות חז, יפרש להפסוקי	
ובהתרגלו בעצמו , שהוא הוא דר� האמת, פ קבלת	"את המקראות ע

ובגי כ� אמר רב כהנא , לפרש הכל בפשוט יקשה לו לקבל הדרוש
קרא יוצא מידי שאכ עד אז לא למד דר� הפשט ולא ידע שאי מ

רק , ל"שרק אז אחרי שמונח בראשו כיסוד אית לדרשת חז, פשוטו
  .אז דוקא אפשר ליל� לדר� הפשט

�  
, בעני זה יש להביא מה שאכ מצאנו לאחד מגדולי הפשטני	

שספריו נודעו אי� שמיוסדי	 פירושיו על אדני , ע"	 זי"ק המלבי"הגה

תורת "יאורו על ת התחיל בב"וכשבא להדפיס פירושו עה 17הפשט
העוסקת בעני הקרבנות ומלאה , הברייתא על חומש ויקרא, "כהני	

ל ה	 "והוא מבאר ש	 אי� שכל דרשות חז, ל"וגדושה בדרשות חז
אילת "והמעיי בהקדמתו הנפלאה , פ דר� הפשט"אמת לאמיתו א� ע

כי אז המשכילי	 , יבי וישכיל על מה ולמה התחיל דוקא בזה" השחר
אשר , בפירושיה	 המסולפות בביאור המקרא כידוע הטעו את הע	

ל ועשו "ל בדרכ	 הרעה הזאת הרחיקו את ההמו מקבלת חז"רח
	 והדפיס את "ק המלבי"ולכ ק	 הגה, שמות והרס לע	 היהודי

ל הולכי	 יחדיו ע	 פירוש "להראות כי דייקא קבלת חז, 18ביאורו הזה
בהראותו לכל , 	ג כללי"ל כותב בגאונותו תרי"ובהקדמתו הנ, הפשט

פ עומק הדיקדוק "ל המה מחוייבי	 לדרוש כ ע"כי כל דרכי חז
ל היה שיי� "והיינו שאחרי שכבר היה בקי גדול בדברי חז, והפשט

ואכ שוב הל� בדרכו , ל"ס הנ"וכדברי החת, לדקדק ג	 בדר� הפשט
  .זה בביאורו על הספרי ועל המכילתא

                                                 
ז "ויש ע, ח הדפיס בראשונה בצעירותו"ע או"על שו" ארצות החיי�"ספרו   17

 .ל"ואכמ, אריכות למה הדפיסו
הספר הזה הדפיס בבוקארעסט בדפוס משובח ונאה ומהודרת להפליא שהיה  18

 .חידוש גדול בימיו

 

  .ראה אנכי נת לפניכ	 היו	 ברכה וקללה
óôî³¾− íêîþí ñ× ,íêþ ð−ì− öî¾ñë ñ−ì³í ,ó−ëþ öî¾ñë ó×−òõñ ó−−½ôî...  

 íòíî µõ−íñ êîí íþ−ë¼í ³ñîè½î ³îôñî¼í ñ×ñ íëî¬ ¼−õ¾íñ êîí ³î®ôí ³ñîè½î ¼ë¬ ¼îð− íòíð ³¼ðñ íë¾ìêî
óí−êòî¾ñ ³î¼þ ¼−õ¾íñ ñêþ¾− ó−×þ¬®ô ó−ô¼õñ ,−þ¾õêë íï µ−êíî , ñ× í¼ë¬ë êñí ³î®ôí ³êõô êîí óêëî¬ , óêî

−ô−−š îí−−þî½−êë êñí ³îþ−ë¼í ³êõô , ó−¾¼ò ³îòîðï ïêî ³îþ−ë¼ ñ¼ íëíêô íëî¾³ óðêí ³î¾¼ë êîí¾ ³¼ðñ íë¾ìêî
³î−×ï× ,õ¼ê íòíî"¼þí íôþè ³êï í−¾¼ ¼ë¬ × ,íî®ô îô× ñêþ¾− ³ëî¬ñ í−í− í³ñî¼õ¾ šþ ,¼ ¼õ¾î−¾ îò−−íð" ö³îê −

êþ¾− ñ¾ óí−êòî¾ ¾êþ ñ¼ îñîì−î ³î¼þ ³îþ−ë¼íñ.  
óí−êòî¾ñ íññšî ñêþ¾−ñ í×þë ó×−òõñ ö³îò −×òê íêþ ëî³×¾ íïî ,¾þõôî , í×þëí ³ê]î¬î¾õ× ñêþ¾−ñ î¼õ¾³ [ þ¾ê

î×î íî®ô ñê î¼ô¾³ ’ íññšíî]ñêþ¾− −êòî¾ñ [îèî î¼ô¾³ êñ óê ’ íëî¾³ îò−−í þ¾ê ó×³ê íî®ô −òê þ¾ê) þíîïë ê³−êð×
ší’ (ó−þìê ó−íñê −þìê íññší ³×ññ îñ¼õ³ íïëî.  

)íñ×ð êþèê(  
  

, י מצות הצדקה"דרכ	 של רבותינו היה לעורר רחמי שמי	 ע
בונ	 מפרשיסחא שפע	 בא אצל אחד מחסידיו ' ומסופר על הרבי ר

' המפורסמי	 אשר מצב פרנסתו היתה דחוקה מאוד ואמר לו הרבי ר
בונ	 שברצונו לבוא ע	 תלמידיו לערו� סעודה בבית חסיד זה 

אמר לו שבדבר הוצאות הסעודה  וכששמע מהחסיד שביתו ריק	
יסיר דאגה מלבו והחסידי	 יסדרו את צרכי הסעודה על צד היותר 

  .טוב
בונ	 ציוה לתלמידיו להכי סעודה כיד המל� שיספיק ' והרבי ר

והתלמידי	 עשו כמצוות רב	 והביאו לבית , להחסיד לימי	 רבי	
 החסיד חלות בשר ודגי	 וכל מטעמי	 ואחר הסעודה נשאר לאותו

בונ	 מטבע ' ואז נת הרבי ר, חסיד מזו וצידה למש� כמה חדשי	
בונ	 ' הגונה לאותו חסיד ולפליאתו לפשר מעשהו אמר הרבי ר

להחסיד כששמעתי מתחילה על מצב� הקשה רציתי לקיי	 ב� מצוה 
לבדו בלי שו	 פניות ' א� רציתי שמצוה זו יהיה בלתי לה, צדקה

כ הוספתי "צדקה די צרכ� ואחלכ נתתי ל� מקוד	 , מתו� רחמנות
  .לתת עוד הפע	 וקיימתי ב� מצות צדקה בשלימות

נתו תת לו ולא ירע לבב� "ובזה פירש הפסוק בפרשתינו 
שהנתינה לא יהיה משו	 שרע ל� בלב� על מצבו הקשה " בתת� לו

  .אלא משו	 שצוונו בוראנו לקיי	 מצות הצדקה
מעות הרבה  שאשתו פזרה 19י פולי"ומסופר על אחד מאדמור

, והחליט להזמי את אשתו לדי תורה, לצדקה עד שנעשה בעל חוב
ד טע הבעל שאסור לאשה לית צדקה "וכשבאו שניה	 לפני בי

והאשה הזאת פיה פתחה בחכמה , מנכסי בעלה יותר מדבר מועט
ואני בראותי עני , הרי הבעל מחויב ברפואת אשתו, וענתה בו לאמר

כ מחויב "א, רפואתי הוא בנתינת הצדקהבדחקו הרי לבי כואב לי ו
  .הבעל בצדקות אלו שה	 רפואתי

�  
דר� להשפיע רעות על שונאיה	  20ע"עוד ראינו אצל רבותינו זי

' ר ר"וכ שמעתי מפי האדמו, י עשיית עבירה לשמה"של ישראל ע
דטבע עשיית העבירה , והסביר טע	 הדבר, ע מדעעש"יוס� פאנעט זי

והיינו שבפנימיותו הוא , יו שהוא לשמהאלא שכ, הוא לגרו	 רעות
ובני ישראל המה פנימיות העול	 , ורק החלק החיצוני היינו רע, טוב

ולכ הולכי	 הרעות על , והאומות העול	 המה החיצוניות של העול	

                                                 
 .א� היה אד� גדול וצדיק, לא היה מהמפורסמי� 19
 .שהארי� בזה" בני יששכר"� ביעויי 20

  21.שונאי ישראל
ועבירה לשמה היינו בתנאי שאי לו שו	 הנאה גופנית 

ל ממה "אל סאלאנטער זצישר' ק ר"ודוגמא לזה הביא הגה, מהעבירה
שני	 שעשו עבירה לשמה ואחד עלתה בידו תיקו גדול , שמצאנו

י הוציא לאור חומש "ר מענדלזאה שר"דהנה ד, לדורו והשני להיפ�
כשמטרתו היתה להראות לגויי האר  חכמת ) אשכנז(בלשו דייטש 

ז שיתפאר בפני העמי	 בגדולת "ישראל ותורת	 העמוקה ועי
אל ותורת	 יתגדל בעיני הפריצי	 ושרי המדינות וחשיבות ע	 ישר

שלו " ביאור"והדפיס מענדלזאה דעסוי את ה, להיות נכבד בעיניה	
א� , א� הלשו היתה אשכנז צח ומדוקדק, באותיות לשו קודש

', י הק"ק וכ בפרש"שבעת הזאת היו היהודי	 בקיאי	 היטיב בלשה
מ "מ, אל וכבוד	וא� שהיה זה נראה כעבירה לשמה להרי	 קר ישר

, עשה דבר זה להנאת גופו שיכניסוהו להיכלי הפריצי	 של הגוי	
  .ולכ יצא מזה חורב והרס לדורי דורות, ולהיות יחס אצל	
ק הרב שמשו "הגה) ולהבדיל בי חול לקודש(לעומת זאת 

כאשר עברה כחמישי	 או שישי	 שנה וההשכלה , ע"רפאל הירש זי
עד שהמו הע	 כבר לא היו בקיאי	 , עשתה הרס ביהדות החרדית

ק	 הרב הירש והוציא לאור , י ולא הבינו לשו הקודש"בחומש רש
בגאטיש והוי� (חומש בביאור אשכנזי וג	 האותיות נכתבו בלשו לעז 

ואכ הצליח ועלתה בידו להשיב לב , כדי לקרב הנידחי	) דויטש
לשמה  כיו שכל כוונתו בעבירה, ישראל הרחוקי	 לאביה	 שבשמי	

ובלי שו	 טובת הנאה , הלזו היתה כל כולו טהורה וזכה לש	 שמי	
  .גופנית

ויש לציי שדבר זה לעשות עבירה לשמה כל כולו בלי שו	 
, א ליחידי סגולה"ולא שיי� כ, הנאת הגו� הוא מדריגה נשגבה ונעלה

כ "א� שזה ג" אגרא דכלה"אול	 דבר זה של תשובה מאהבה שמביא ה
  .וכפי שיתבאר לקמ, מ שיי� ג	 לנו"מ, וכדלהלדרגא נעלה מאוד 

�  
 מסופר שלאחד מגדולי חסידי בעל , "תשובה מאהבה"ובעני

התעורר חשק גדול לעשות תשובה מאהבה ונכנס אל " תורת חיי	"ה

                                                 
וכדרשת , ט פסח"כוונת מרדכי בגזרו תענית ביו" בני יששכר"ובדר� זה ביאר ה 21
עבירה "ונתכוי� הצדיק מרדכי בזה ה, "ויעבור מרדכי"פ "עה.) מגילה טו(ל "חז

ויעויי� עוד . ז רעות להמ� השונא ישראל"ט להמשי� עי"שמתעני� ביו" לשמה
שידע , ט"בכוונה העמוקה של מרדכי בגזרו תענית ביו 'מה שפי" תפארת שלמה"ב

ז "ועי, י"י עריכת הסדר בליל פסח בבתי בנ"שדבר זה חסר בשמי� ההנאה שנגר� ע
 . ק"ש דבה"יעו, יתעוררו לבטל הגזירה הרעה, שעתה יחסר לה� זאת



 

 

 

 ה

תורת "ק ה"ענה הגה. רבו כשמשאלתו בידו לעשות תשובה מאהבה
מיראה ואתה  אונז ווערט דער בארד ווייס כדי לזכות לתשובה" "חיי	

  ".רצונ� בתשובה מאהבה
צ "מ שיי� עני תשובה מאהבה ג	 לאנשי	 כערכינו והגה"ומ

וכידוע שהבריסקער רב אמר (מקוזיגלאוו תלמידו של בעל האבני נזר 
אר  "חיבר ספר שאלות ותשובת ) עליו שהוא הגדול בדורו בפולי

בה וש	 כתב שתשובה מאה 22וכ חיבר ספר אר  צבי על התורה" צבי
י שירות "הוא שכשאד	 מתעורר אצלו אהבה לאביו שבשמי	 ע

 .ז מתעורר בו הרהור תשובה זהו תשובה מאהבה"ועי' ותשבחות וכדו

                                                 
פ "ק ללמד זכות על מנהג� של ישראל ע"כ בתשובותיו מחפש הגה"בספריו וכמו 22

יו� שפסק כ� דזוהי תשובה מאהבה ודאי שכ� הסכימו מ� השמי� שהרי וכ, ההלכה
  .גדול הדור היה

 

  .אלקיכ	 לא תתגודדו ולא תשימו קרחה' בני	 את	 לה
×"îôðê −ëê š" þ)þïò −òëêí (íñ®ï"ëôþí −þëð −õ ñ¼ ¾þ−õ í" ³ô ñ¼ í¬−þ¾î íð−ðè íþî½ê¾ íî®ôí ó¼¬ë ö óî¾ô

³− î−òõñ ³î¾õòí óî−šë íì¬ëí ê−í¾ í³ê ¾îðš ó¼"¾...  
þëšñ ðþî− ¹îèí ñëê ¾õòí ìò−³ ö−ëíñ ¾− ö−−ð¼ µê ,íþî³ íþ½ê íôñî , ñ¼ ì−è¾− êñ¾ µ−þ® óðêíð íï ñ¼ ±îþ−³íî

¼ íð−ðèî íìþš −ð− ñ¼ −ðô þ³î− þ¼® ³îêþíñ ö−ê ¾õòí µþî®î š−³þò êîí¾ êñê îô®¼ ð®ô íñ¼ô ¹îèñ ö−ê¾ ¹îèí þð¼í ñ
¹îèí.  

 )ñêîô¾ô ó¾(  
  

דהנה , ד צחות"הפסוק ע' ע פי"משה לייב מסאסוב זי' ק ר"הרה
דרכו , כשהאד	 מסופק בדבר וחוכ� בדעתו באיזה ספק שיש לו

והכתוב מרמז לנו בזה , להחכ� ולגרד את ראשו בעת שחושב במוחו
, שאי לנו להסתפק כלל בדבר הזה שאנו בניו של מקו	 והוא אבינו

ובדבר זה אי שו	 , "אלוקיכ	' בני	 את	 לה"אומר הכתוב  ז"וע
  .בדבר פשוט הלזו" לא תתגודדו"ספק כלל ואל לכ	 להסתפק בו 

ונהג , ער הקפיד שלא לגרד את גופו'מיכלי זלאטשוב' ק ר"הגה
, "תניא"כ הבעל ה"וכ, לומר מה טובה עשה לי גופי שאני יגרד אותו
ל חסד להאכסניא שלו דכשהלל רח  את גופו אמר שהול� לגמו

ל שהגו� אינו חלק ממנו אלא שהוא שוכ בקרבה ולכ "כדאיתא בחז
  .יש לגמול לה חסד

לא "בדר� צחות  23ע"זי" חוות דעת"ובדר� זה פירש הגאו ה
" תיק"אי לגו� מעלה אלא מה שהיא " מצאתי לגו� טוב משתיקה

  .לנפש
�  

רפא מוויזני  שהה פע	 בעיר מ" אהבת ישראל"ק בעל ה"הגה
בימי בי המצרי	 ומחו  לחלו ביתו נשמע קול זמר  24במארינבאד

לא " אהבת ישראל"ניגש משמשו לסגור את החלו כדי שה, 25של גוי	
מימי " "אהבת ישראל"אמר לו ה, ישמע את זמר	 בימי בי המצרי	

י שמיעת "לא נצטערתי בשעת לוויית המת ולא באתי לידי שמחה ע
  ".אלא צער ושמחה להגו� ולא להנפשכי כל זה אינו , "קול זמר

                                                 
 ".ישע פשט'א חסיד"כ� הגיד פע� לגדול אחד מהחסידי� שיבאר לו  23
 .או בקארלסבאד 24
 .של מחנה הצבא 25

ל משמו של אביו "הנ" ש	 משמואל"פ ההסבר המובא ב"וע
 דהאיסור הגדידה משו	 דאנו "פ הרמב"ע" אבני נזר"ק ה"הגה

:) ט"ג קנ"ח(ק איתא "ובזוה, ת לבלתי ידח ממנו נידח"מובטחי	 מהשי
, "שאני מעייל יתהו לעלמי טבי ושפירי"ה "הוספה שאומר הקב

כ שאדרבא הנפש מתעלה בתוספות מעלה בעלמי עילאי טבי "וא
ז יש "עפי, י קרחה וגדידה"אי להראות צער יותר מדאי ע, ושפירי

, וסטיג'י ל'י� ב'ת א"ר" אבל"ק ד"להבי מאמר פלא שאיתא בספה
ע שיש "ע דנראה לכאורה שמאמר זה נוגד לדברי השו"ולכאורה צ

  .ל"להתאבל על המת רח
" אבני נזר"ק ה"מהרה 26ויש לציי המובא, ש"אל "אול	 להנ
פ שהוא חייב "שאע: "ל"י וז"ע שדבר זה נרמז ברש"מסאכאטשוב זי

אינו חייב , לנהוג אבילות של נעילה רחיצה וסיכה להראות כבוד מתו
והיינו שבודאי מחוייבי	 להראות האבילות מפני . כ"ע, "להצטער

אי להוסי� ולהרבות  א�, ע"כבוד המת ולתנהג בדיני	 הנפסקי	 בשו
שלא הרבו במנהגי האבלות ' וכ נהגו היהודי	 החרדי	 לדבר ד, ז"ע

היה מקיל בהלכות שמחות  27ע"ק מסעמיהאלי זי"והגה, יותר מדאי
ל שאנו מאמיני	 "והטע	 כנ, בכל המנהגי	 שאי נזכרי	 בפוסקי	

כ "משא, ש"ה מבטיח בקיו	 הנפשות לפניו ית"בהשארת הנפש שהקב
אצל	 , ר מדר� התורה והמצוות"היהודי	 הרחוקי	 בעוה אצל אלו

' מצאנו שזהירי	 ומחמירי	 ביתר שאת במנהגי	 וחומרות בהל
  .שמחות

                                                 
 ).ה"רנ' א עמ"ח" (נאות הדשא"בספר ' עי 26
 .ג"ת מהרש"בעל שו, ע"שמעו� גרינפעלד זי' הגאו� ר 27

 

  .אלקיכ	 לא תתגודדו' בני	 את	 לה
  

היה לפני , ק סעבע"ל אבד"הגאו הרב צבי קינטסליכער זצ
המלחמה הרב של בית הכנסת בעירינו הערמענשטאט והיות שהיה אז 

ס בבית " מלחמה היה הרבה פעמי	 שקבוצות אנשי	 דברו נייעזמ
ותו� הדברי	 , ק	 הרב קינטסליכער ואמר לפניה	 דברי מוסר, הכנסת

יהונת אייבשי  הרי אפילו האומות ' סיפר שפע	 שאל גלח להרבי ר
העול	 בבית תיפלת	 עומדי	 באימה וביראה ואמאי בתי כנסיות של 

יהונת את	 באי	 לפני אדו ' ענה לו ר ,בני ישראל רועשי	 וגועשי	

אבל אנו הרי , הכל כעבד לפני רבו ולכ עמידתכ	 הוא כעבד לפני המל�
  .אנחנו בני	 למקו	 ולכ עמידתינו הוא כב לפני אביו

, ל שזה רק ללימוד זכות על ישראל"ואמר הרב קינטסליכער ז
  .ה באימה וביראה"אבל באמת צרי� לעמוד לפני הבורא ב

לא "וע	 כל זה " אלקיכ	' בני	 את	 לה"פירש הפסוק  ובזה
לא תעשו אגודות אגודות , ל על זה"וכדרשת חז, בבית הכנסת" תתגודדו

  :).ג"יבמות י(
  

  .השמרו ל� פ תעזוב את הלוי כל ימי� על אדמת�
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שבגילגול , ק בעל השר שלו	 מבעלזא סיפר על עצמו"הגה
אלא , הקוד	 תיק את נפשו בכל התיקוני	 בלי שו	 פג	

שהורידוהו לעלמא הדי כדי לתק ולהושיע את בני ישראל ולא 
רצה לרדת לעול	 הזה עד שהבטחוהו משמיא שלא יכשל בשו	 

דהנה אני  ,)ח"ישעיה ל" (עשקה לי ערביני' ה"חטא ובזה פירש 
מוריד אותי מהעול	 האמת בשביל ' תיקנתי את עצמי אלא שה

נשמות העשוקות ולכ אבקש שיערבנו שלא אקלקל את מה 
  .שכבר תיקנתי בהיותי כבר בעול	 בפע	 הראשו

יעקב דוד ויזניצער ' ח ר"הרה, שמעתי מפי איש מהימ
יעקב טשערנוביצער ' היה חסיד בש	 ר" אהבת ישראל"שלה, ל"ז
אשר היה נהנה מיגיע כפו , איש פלאי ממעט מאוד בדיבור, ל"ז

והיה הול� ברגל יחד ע	 בנו לקראת הימי	 , והיה זגג במקצועו

שהיה " אהבת ישראל"טובי	 מטשערנובי  לגראסווארדיי לה
ופע	 בהיותו בחור נכנס לרבו , מהל� רב מאוד להול� ברגל

ואמר , בידו האהבת ישראל ובכה לפניו על שאי לימודו מתקיי	
, מה אעשה ל� שאי זה התיקו הנפש של�, "אהבת ישראל"לו ה

כ מהו התיקו "א"ושאל את רבו , והיה לבחור ההוא שכל ודעת
, ואז גילה לו האהבת ישראל מהו תיקו הנפש שלו, "הנפש שלי

אבל מאז נהג את , ומה שהיה התיקו הנפש שלו לא רצה לגלות
, כל בימי חול אלא לח	 ומי	עצמו בצימצו	 ובפרישות ולא א

וכשהיה בא לגראסווארדיי היה , ולא יש על מיטתו כל ימי חייו
יב את עצמו על קש שפיזר על 	 והשכ"שוכר לעצמו איזה בוידע

.הרצפה


