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  ק"ג לפ"משנת תשנ

  יחרה אפ� בעמ� אשר הוצאת ממצרי� בכח גדול וביד חזקה' למה ה' ויחל משה וכו

í¾ öî−× êëþðê í¾š íþîê×ñ íòí ’í¾š í−í− êñ¾ ê¬ìí ñ¼ ó¼¬ ö³−ñ µ−þ® ó−þ®ôô ê−®îí¾ ó−½ò í¾¼.  

ï¼ë íêþòíî"µ× í ,íîïë ê³−ê íòíð" š)íô ìñ¾ë ,ë (ë îê¬ì óí ëþ ëþ¼í¾ñêþ¾− êñî ñè¼í ö−ò¼ , ê³−ê íòíî

íîïë" š)ê®š ê¾³ −× ,ê (¼ îò−ëþ í¾ô¾"¾í îñ þôê ëþ ëþ¼í ñë−š¾× í"ó−¼¾þ óí¾ − ,−þô í¾ô þôêî ’ öî−× êôñ¼ð

ë¬îôñ îþïì− ó−þ®ôë ³−¾¼¾ ³îêñõòî ó−½òí îêþ¾ ,ò× îê−¬ìí ó−ëþí îò−³îòî¼ë µ× þìê íòíî"¼ ñ"¾.  

ñ¾ í¼þõ ³¼¾þ ñ−ë¾ë êñ óê ³ôêë íòíî ³î³îêí ó−þ®ôë ïê ³î¾¼ñ µ−þ® í−í êñ ñêþ¾− ³ê ìñ¾ñ í®þ ê

ó−³õîôíî ,³î³îê íô× í−í µ×ñ í¼þõ ³¼¾þ þîë¼ šþ ,−¾í¾× µ× þìêî"ë ³"í¼þõ ëñ ³ê ð−ë×í í , ³î³îê ö× óè í¾¼î

ó−³õîôî ,¾í −êðîëî"ë −"îëñ ³ê ð−ë×í¾ í¼þõ ó¼ í¾¼ ö−ð×î ¬î¾š −íîðë¼ô ñ×î ³ôê í ,¼¬ îò¾þ−õ¾ íôë ö−−¼îè ó" ×

¾í −ñ ö³ò¾ íô −õ×"ñ×¾ −.  

 î−í¾ þìêô ëþ ëþ¼í îò−ëþ í¾ô ñëšô í−í êñ −ïê ¹×−³ ìñî¾ í−íî ñêþ¾− ³îì−ñ¾ë ëþ½ô í¼þõ íîí êñ óê íòíî

ó−¼¾þ ,ò× ³î³îêí −ð− ñ¼ šþ"ë¬îôñ îþïì−¾ þîë½ í−í ñ ,í íôñ îò−ëþ í¾ô ö¼¬ ö× óêî ’î×î µô¼ë µõê íþì− ,’ îò−−íî

í šþ ó−ë−−ì óò−ê óí¾ëþ ëþ¼ , ð−ëî ñîðè ì×ë ó−þ®ôô ³ê®îí¾ ñ−ë¾ë êîí ó³îê −³ñëš¾ íô ëþ ëþ¼í −³ìšñ¾ íôî

ë¬îôñ îþïì− íï −ð− ñ¼¾ þîë½ −³−−íî íšïì ,ò×î ó−þ®ô ñ¾ êîí ê¬ìí ñ× ö× óêî"ö−ê×ï ñêþ¾−î ñ.  

î×î íþî³í ³šîì ³êï ë−³×ð êì−ò −×íëî ,’¾þ ¾þ−õî"ê µ×ñ ó¼¬ íô ñêþ¾−ñ ö−òîô óñî¼í ³îôîê¾ − íšì ëî³×í þôî

í−þìê þíþíñ ³î¾þ ö−ê¾ ,íòë ìòš³î îôê êîë³ ó¼¬ ¾− êñí ö−−¼ñ µ−þ® íþîê×ñî ,òí −õñ µê" ñêþ¾− ³ôêë êíð êì−ò ñ

ëþ ëþ¼í šþ íïë ó−ë−−ì ö−ê ,íþõí µ−þ® íôñ ö× óê ,íšîì íïð þôîñ µ−þ®î.  

)−þíô −¬îšñ"ñ(  
  

לקוטי "ע בעל ה"יהודה לייב מזאקליקוב זי' ק ר"הרה
, ע"אלימל� מליזענסק זי' מתלמידיו של הרבי ר היה" ל"מהרי

  ".נוע� אלימל�"ה

�  

ה היתה שהערב רב "ל שטענת מרע"כעי� מאמר קודש הנ
ז "כעי, י ביציאת� ממצרי� די� גרמא לעו� העגל"שהצרפו לבנ
"ויקח משה"ק "מובא בספה

1
, אימרא חריפה משמו של אביו 

ויקהל משה את כל "ל דהנה ע, ע"ל מראדאווי  זי'אלטר' ק ר"הרה
ע דלכאורה "ויל, כ"י שהיתה ממחרת יוה"פרש" עדת בני ישראל

אלא בכל " בני ישראל"יפלא הדבר שעד עתה אינו מזכיר את ש� 
" הע�"וכ� בכל חטא העגל לא נזכר אלא " הע�"פע� נזכר 

ויתפרקו ' ויקהל הע� וגו' וכדכתיב וירא הע� כי בושש משה וגו
ויאמר משה אל אהר� מה ' שחת עמ� וגול� רד כי ' כל הע� וגו

  ".בני ישראל"כ מוזכר "ולמה כעת במוצאי יוה', עשה הע� הזה וגו

א� , א בזאת שלא מיחו"כ, י"אלא דבחטא העגל לא חטאו בנ
י לא היתה "א� בנ, עיקר העבירה עשו הערב רב שהתכוונו לחטוא

ע"זי" קדושת לוי"ק בעל "אלא כדברי הרה, כוונת�
2
 ז יוכל"שעי 

ה "שא� על עוו� גדול כזה מחל הקב, ה להשתיק המקטריגי�"הקב
ו "א� לא היתה כוונת� לרעה ח, מעתה לא יועיל שו� קטרוג יותר

הבי� , ה מעשיה� המקולקלי�"וכיו� שראה מרע, נת הערב רבוככו
והבדיל� והקהיל , י יהיו ביחד ע� הערב רב"שלא טוב הדבר שבנ

  .א ההתחברות של הערב רבלל, דייקא" עדת בני ישראל"את כל 

  ע"יוס� אלטר מראדאווי זי' ק ר"אודות הרה
יוס" אלטר מראדאווי ' ק ר"הרה

3
היה אחד משלשת בניו  

בסו" ימיו עלה , ע"מקאסוב זי" תורת חיי�"ק ה"של הרה' הק

                                                 
1
 .ע"משה מראדאווי� זי' ק ר"להרה, ויקהל' ריש פ 
  .מובא לקמ� 2
 ".ויקח משה"בעל ה, לע מראדאווי�'משה 'ק ר"אבי הרה 3

ק והתיישב בעיר חיפה עד פטירתו"ל לארה'אלטר' ק ר"הרה
4
וש�  

.מנוחתו כבוד
5

  

עלה בנו בכורו , חיי� מקאסוב' ר ק"לאחר פטירת אביו הרה
ע על מקו� אביו בקאסוב וש� ניהל "יעקב שמשו� זי' ק ר"הרה

, ר בראדאווי "נתכה� כאדמו, ל'אלטר' ק ר"הרה, והב� השני, דתוע
והקט� שביניה�
6
" צמח צדיק"ע בעל ה"מנח� מענדיל זי' ק ר"הרה 
  .ת בעיר וויזניצא"נתעטר באדמורו

ר פטירת הרבי לא הלכו תמיד בימי� הה� היתה נהוג שלאח
�ע יצאו מתלמידיו "זי" תורת חיי�"כ בפטירת ה"וככה ג, דוקא להב

לחפש לה� מנהיג חדש להיות לה� לרבי והלכו לצאנז אצל 
כ "ומה� יצאו לזידיטשוב וקבוצה אחת הגיעו ג, דברי חיי�"ה

ע שעוד היה בחיי� חיותו בעת "ק השר שלו� זי"לבעלזא להרה
  .ההוא

ל"נפתלי כה� ז' צ ר"פי הגהושמעתי מ
7
ששמע מפי זקני  

ק מבעלזא אצל "שכשבאו לבעלזא התעניי� הרה החסידי�
נענו ואמרו לו " תורת חיי�"החסידי� אי� המצב ש� אצל בני ה

כי בעוד שבנו הבכור יושב על כסא אביו , שרואי� דבר פלא
ז רוב "עכ, במקומו בקאסוב ואמנ� ג� ראוי הוא לאותו איצטלא

  .משכו אחרי ב� הקט� לוויזני העדה נ

עיל� שת , רעכט רעכט"ק מבעלזא הגיב "כששמע זאת הרה
כלומר שאכ� צדקו פני הדברי� דהרי הכתוב אומר שכסא , "כסאו

דהיינו , מלשו� עלמות ונערות, "בעיל�"ההנהגה והמלוכה שת 
�  .אצל הקט

                                                 
 .תמוז' יומא דהילולא שלו ח 4
 .ח היש� שבחיפה"בביה, באוהל האמורא רב אבדימי דמ� חיפה 5
יעקב שמשו� שימש ' ק ר"וההפרש בשני� בי� האחי� היתה רבה מאוד שהרה 6

 ".צמח צדיק"כסנדק לאחיו הקט� ה
 .ימיו בחיפה והתגורר בסו�, אד� גדול מאוד בנגלה ובנסתר 7
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יעקב שמשו� מקאסוב היה לו עדה מכובדת ' ק ר"הרה
קאסובשנמשכו אחריו ל

8
 , �וכאמור רוב העול� נמשכו אחרי הקט

ל איוה למושב לו בעיר ראדאווי  'אלטר' ק ר"והרה, ונהרו לוויזני 
  .א" שאד� גדול היה, ונמש� אחריו קבוצה קטנה של חסידי�

וראוי לציי� עובדא הבאה
9
, למע� נזהר בגחלת� של צדיקי� 

 ו אחרי דרכי אלו מהחסידי� שהסכילו לעשות"ולא להמש� ח
  .שנהגו בעזות שלא כראוי

                                                 
שלשלת קאסוב נמש  והיה , כ כחסידות וויזני�"א� כי לא היתה גדולה כ 8

 .לחסידות מפוארת עד למלחמת העול� האחרונה
 .דוד צבי שנייבאלג' צ ר"ל הגה"� דוויזניצא ז"ששמעתיו מפי הדומ 9

ק מראדאווי  שבת פע� באחת מ� העיירות וער� את "הרה
, היה ג� חסיד וויזני  אחד" טיש"בי� הבאי� ל, שלחנו הטהור ש�

שהחליט בחוצפתו שצרי� להעמיד את " צמח צדיק"מחסידי ה
תורת "ת שנשאר אחרי פטירת ה"שהאדמורו, זה על מקומו" רבי"

' ר"וק� קבל ע� ועדה ואמר בקול , ונהלא אליו היתה הכו" חיי�
ל השאיר את הכל "אבל הנכ� יודעי� את האמת שהרבי ז, אלטר
"גיי פרעג איה�"ק "ענהו הרה, ]"הצמח צדיק[ר שלנו "לאדמו

10
 ,

  .ח"ק הלה שחל"ואמנ� תיכ" ומיד במוצש

                                                 
 .ל על כ "ז' ל  תשאל את אבי הק, כלומר 10

  

  .וירא משה כי פרוע הוא כי פרעה אהר� לשמצה בקמיה�
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êþ¾− ³−ë îô¼ñóñî¼ ð¼ ðî¼ ñ ,ïþ þôêô ¾îþ−õ íïî"ó−ëþñ íëî¾³ ³îþîíñ −ð× êñê í¾¼ô î³îêñ ó−îêþ ñêþ¾− î−í êñ ñ ,
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לא "ר אמרו ל אש"את דברי חז" קדושת לוי"מה שמביא ה
, "היו ישראל ראוי� לאותו מעשה אלא כדי להורות תשובה לרבי�

דהנה ידוע מה דאיתא , מובא בספרי� הקדושי� ראיה נפלא על זה
שמי שנזהר ממשהו חמ  בפסח מובטח לו שלא ' י הק"בש� האר

  .יבוא לידי חטא כל אותו השנה

והנה התורה הקדושה העידה על ישראל שבאותו הדור 
, "ת הבצק אשר הוציאו ממצרי� עוגות מצות כי לא חמ ויאפו א"

וקשה האי� יכול להיות שבאותו השנה . שלא נכשלו במשהו חמ 
שכל המעשה נגר� לה� כדי , אלא על כרח�, יכשלו בחטא העגל

  .להורות שג� על חטא שעשו הרבי� אפשר לשוב בתשובה

ע "מהשר" מקאצק זי' י הק"איתא ביאור על דברי האר ,אגב
יכול הוא שבאמת יליד אשה בשר וד� אינו ונת הדברי� שכו

אלא שמ� השמי� , במציאות לשמור את עצמו ממשהו חמ 
שיהודי כזה " אומר אני"ובכ� , יכולי� לשמור עליו שלא יכשל בזה

עליו , אשר מ� השמי� יודעי� עליו שלא יחטא במש� כל השנה
אלקי� וכמוב� שאלו ואלו דברי , שומרי� שלא יכשל במשהו חמ 

  .חיי�

עוד ראיה אמרו על זה שמוכרח להיות שבני ישראל לא היו 
ת אמר למשה "ראוי� לאותו מעשה דהנה כתוב בתורה שהשי

כלי כס" וכלי ' דבר נא באזני הע� וישאלו איש מאת רעהו וגו"

ת ביקש והתחנ� בפני בני ישראל שישאלו כלי "דהיינו שהשי, "זהב
כ עשו מצוה במה "וא, ו� בקשהאלא לש" נא"דאי� , כס" וכלי זהב

וכס" וזהב הרביתי לה� "כ כתוב "ואח, שלקחו מטוב מצרי� ביד�
ולכאורה הוא בלתי מוב� שהזהב כשלקחהו עשו ". וזהב עשו לבעל
אלא על . ת ויצא מזה מכשול גדול כל כ� כהעגל"נחת רוח להשי

כרח� שכל אותו מעשה היה כדי להורות תשובה לרבי� וכדברי 
  .שי� אשר אינ� צריכי� לראיות ולהסכמותל הקדו"חז

�  

ה ה� כול� כדי לרח� על עמו בית "שמות הקב"מה שכתב ש
מדבריו , "להשפיע לה� כל טוב, ישראל בכל מיני ברכות ושפע רב

אלו נראי� גודל תשוקתו של הבארדיטשאווער רב להשפיע מלא 
, "ער האט גוט פארגינע� פאר איד�", חפני� ברכות לבני ישראל

כ אצל הצדיקי� שבדורות האחרוני� את לב� "� ראינו בעינינו גוכ
  .הרחב להשפיע כל טוב לע� בני ישראל בעי� יפה

משה אללע� ' חבר נעורי� יש לי בעיר אנטווערפ� בש� ר
ח "בכל רמ" חסיד"ואינו , א ששיי� קצת לעדת האשכנזי�"שליט
  .אבריו

ק ע היה מחל"איציקל פשעווארסקער זי' ק ר"וידוע שהרה
, ל"משה הנ' ר. כסגולה לפרנסה, בכל סעודת מלוה מלכה" קנאבל"

א� לא היה לרוחו להדחק , נפשו חשקה בקבלת ההשפעות הללו



 

 ג

 

ברו� [, בי� החסידי� בשעת עריכת השלח� לקבל את הקנאבל
, "ענשו"וידידי זה כבר קיבל את , המקו� שאי� לפניו משא פני�

ולכ� הל� לבית ] ה חסידי� בכל גופ� ונפש�"שכל בניו ה� ב
והושיט את ידו " מלוה מלכה"איציקל לפני תחילת ה' מדרשו של ר

  .כמבקש קנאבל

וכי רוצה אתה לקבל את ההשפעות "איציקל ' אמר לו ר
א� בכל זאת אני שמח לתת ל� , בדר� קלה כל כ� בלי שו� קושי

ותו� כ� נת� לו " אי� פארגי� דיר, אי� פארגי� דיר, אי� פארגי� דיר"
  .חפניו מקערת השו� המונח לפניומלא 

�  

ל"אפשר להבי� מה שאז" קדושת לוי"ה מדברי
11

שביו�  
והוא משו� שביו� זה , גי� לקטרגיהכיפורי� אי� כח להמקטר

ה על חטא העגל וממילא היה מחילה זו הכנה ליו� "מחל הקב
ת ימחול על כל חטאות בני ישראל "הקדוש בכל השני� שהשי
אחר שהוא יודע שביו� זה כבר נמחל ואינו יכול השט� לקטרג 

  .לה� העבירה החמורה ביותר

�  

ע היה חוזר באוזני חסידיו דברי "זי" אמרי חיי�"רבינו ה
' וכמוב� שכשהדברי� היו נשמעי� מפיו הק, האלו" קדושת לוי"ה

של ' בהטעמו את דבריו הק, היו לה� תענוג רוחני מופלא
  .הקדושת לוי במתק מיוחד

אחר ביאורו על חטא העגל מסביר שזה " קדושת לוי"ה, הנה
י "דהיינו שבנ" אנא חטא הע� הזה חטאה גדולה", מה שאמר משה

חטאו חטא גדול כל כ� שא� תמחול לה� עתה יהיה ל� מנוחה 
  .גי� לעול� ועדימהמקטר

מוסי" ואומר משמו של " אמרי חיי�"על כ� היה רבינו ה
י ה� דבוקי� "ה דבנ"שמשה רבינו טע� כלפי הקב, "קדושת לוי"ה

א להיות שיחטאו אפילו עבירה קטנה אחר "ב� כל כ� עד שא
כ האי� יכול "וא, שהגיעו למדריגה גבוהה כל כ� בעת מת� תורה
אלא על כרח� , להיות שיעשו עבירה כה גדולה כחטא העגל

ולכ� מסרו את , שכוונת� היתה כדי שיהיה ל� מנוחה מהמקטרגי�
א ועשו חטא זה כדי נפש� וגופ� בעול� הזה ובעול� הב

וממילא , שהמקטרגי� יראו שאי� אתה מציית לדבריה� כלו�
וכיו� שכ� הרי שכל המעשה היה למע� , יהיה ל� מנוחה מה�

וזהו מה שאמר , וממילא בודאי שצרי� למחול לה�, כבוד� יתבר�
, כ עשו זאת למע� כבוד�"אנא חטא הע� הזה חטאה גדולה וע

  .ל לה�וממילא בוודאי צרי� אתה למחו

חנו� ' ק ר"בדברי� הללו אפשר להבי� יותר מה שפירש הרה
וביו� "וזה לשונו " חשבה לטובה"ע בספר "העני� מאלכסנדר זי

דמה חטא גדול כזה נמחל , פקדי ופקדתי היינו שזה שמור לדורות
מכל שכ� שצרי� להיות לה� מחילה , לה� ונסלח לבני ישראל
  .ל"עכ" וסליחה על כל עוונותיה�

�  

ח "העני� מאלכסנדר הוא ביו� י' ק ר"� היארצייט של הרהיו
שיתסר "אדר אשר כידוע אשר אמר שהחסידי� הוסיפו את יו� 

אני הוסי" לה� את יו� , לימי השמחה של חודש אדר" ושיבסר
שהוא יו� , ח אדר יהיה לה� ליו� שמחה"שג� יו� י, "תמינסר"

  .ההלולא שלו

דועי� ביותר וה� במדינת פולי� היו שני מנהיגי עדה י
אשר הוא היה , ע"ר מטשעכנוב זי"והאדמו, � מגור"החידושי הרי

אשר היה מתפלל בנוסח אשכנז כשהוא מתחיל , רבי מיוחד במינו
והוא היה , "הודו"לפני " ברו� שאמר"את תפילת שחרית באמירת 

צדיק וגאו� אדיר אשר ג� בבריסק מדברי� ממנו בהתפעלות 
  .גדולה

מצאנז אמר שכל שהיה יכול " י חיי�דבר"ק בעל ה"הרה
כמו , ק מטשעכנוב ולא הכירו עתיד לית� את הדי�"להכיר את הרה

והטע� , ולא הכירו' מי שהיה יכול להכיר את הבעל ש� טוב הק
הוא שכל גדולי הצדיקי� הידועי� ששמ� מפורס� בעול� עלו 

י עזרת� של צדיקי� שבדור "ונתעלו למדרגת� העליונה ע
כ הרבי מטשעכנוב לא "משא, עזרו לה� להתעלות שלפניה� אשר

' ק ר"בלבד אצל רבו הרהכ� הוא שהוא היה רק שתי פעמי� 
  .ובכל זאת הגיע למדריגה גבוהה כל כ�, ע"קעווער זיירפישעלע סט

ק מטשעכנוב היה לו בני� צדיקי� וקדושי� במאוד "הרה
' ק ר"וה� הרה, ושני בניו הגדולי� הנהיגו עדה בישראל, מאוד

אשר הוא , ע"בעריש ביאלער זי' ק ר"והרה, וואל" סטריקעווער
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והנה על א" היות� בני הרבי מטשעכנוב , היה לו עדה גדולה מאוד
הסטריקעווער היה , מ הלכו להסתופ" בחצרות צדיקי� אחרי�"מ

והביאלער היה חסיד ווארקי ואחר פטירת הרבי , חסיד קאצק
ומזה , סידי ווארקימווארקי המשי� הביאלער להנהיג את עדת ח
אשר היו יכולי� ' אפשר לראות את גודל המעלות בעבודת ה

גדולי� אלו לא ' להגיע בהסתופ" בחצרות קאצק וווארקי אשר ב
הסתפקו במה שקיבלו מאביה� הגדול אלא הלכו להוסי" קדושה 

  .על קדושת� אצל צדיקי� הללו

�  

ק מטשעכנוב אמר לבניו שאסור לה� "אגב יש לציי� שהרה
וכוונת הטלת איסור זה היה היות אשר , בוא אליו שלא ברשותול

הוא רצה שבניו יקיימו את מצוות כיבוד אב וא� בכל עת ובכל 
שהרי ה� גרו במקומות , והרי אי אפשר לקיימו בכל זמ�, שעה

רחוקי� אשר הנסיעה קשה מש� ביותר ובפרט באות� הזמני� 
אמר לה� שלא לכ� , א היה לבוא אלא פע� בכמה חדשי�"אשר א

וממילא בכל רגע אשר ה� , יבואו בלא שהוא מצווה לה� לבוא
  .לא באי� אליו מקיימי� ה� את מצוות כיבוד אב כהלכתה

�  

וואל" ' ק מטשעכנוב הגיע פע� לבית בנו ר"הרה
וכיו� שזכה לביקור אביו הגדול ער� לפניו סעודה , סטריקעווער

תחילת הסעודה וכמנהג ישראל הביאו ב, גדולה כראוי לכבודו
  .דגי� כיד המל�

ואמר לו  ע את הדגי� פנה לבנו"כשראה הטשעכנאווער זי
שאי� אני נוהג לאכול דגי� אלא  וואל" בני הרי יודע אתה"

  ".בסעודת מצוה בלבד

הנה , ענה לאביו, אשר חכ� גדול היה, ע"הסטריקעווער זי
.) ד" מא(� במסכת קידושי� בעני� מה דתנ� "ידוע מה שכתב הר

 ופרי�, "האשה מתקדשת בה ובשלוחה, האיש מקדש בו ובשלוחו"
השתא בשלוחו "ד" בשלוחו"ת לפני אמיר "בו"מדוע אמרו ' בגמ

, "מצוה בו יותר מבשלוחו"ומתרצינ� משו� ש" מבעיאמקדש בו 
ה על מצות פריה ורביה ו� שבשלמא הבעל שמצו"ומקשה הר

רי אי� לה אבל האשה ה" מצוה בו יותר מבשלוחו"אפשר לומר בו 
  .כ מה שיי� לומר מצוה בה יותר מבשלוחה"מצות פריה ורביה וא

א מ כיו� שהי"אי� היא מצווה על כ� מפ ש"א� שע"ומתר  הר
מסייעת לבעלה לקיי� המצוה נחשב לה הדבר כמקיימת מצוה 

  .בעצמה ושיי� בזה מצוה בה יותר מבשלוחה

הנה אני מקיי� עתה ", סיי� הסטריקעווער ואמר, וממילא
וג� אתה אבי הנ� מקיי� בזה , בזה הסעודה מצוות כיבוד אב וא�

כ הרי "וא, ל"� הנ"מצוה שהרי על יד� הגעתי למצוה זו וכדברי הר
, ואכ� הטשעכנאווער נהנה מדברי בנו, "זה סעודת מצוה לשנינו

  .ואכל מהדגי�

�  

היה הקאצקער רבי , ע"כשנפטרה זוגתו של הטשעכנאווער ל
ווער בשעה שאירע לו אסו� אתעניי� על הנהגותיו של הטשעכנמ
אמרו לו חסידיו שבאותו שעה שהגיע אליו הבשורה הקשה , זה

ניגש לארו� הבגדי� אשר ש� היו בגדי הרבנית והוציא מש� אחד 
כשאומר , מבגדיה והעבירו לארו� הבגדי� אשר ש� היו בגדיו שלו

" וירש אותה"תה לנו אשר צוו' שרוצה לקיי� את דברי התורה הק
שבתו� הצער הזה זכר מיד את , שהוא מצות עשה מ� התורה

  .'וקיי� מיד את דבר ה, שעליו לקיי� וזריזי� מקדימי� למצוות

�  

ק "הרהוואל" סטריקעווער היה חסידו של ' ר ק"הרה
ואחר , מגור" �"חידושי הרי"נסע לה, ואחר פטירת רבו, מקאצק

' ק ר"רוב רובו החסידי� להרהנסעו , "�"חידושי הרי"פטירת ה
על א" היות� , אליואבל הוא לא נסע , חנו� העני� מאלכסנדר

והתחיל , שדיברו על ליבו שאי� לו ליסע לש�, ידידי� גדולי�
  .הטשעכנאווער, לנסוע להסתופ" בצל אביו

פע� פגש בחבורת חסידי� החוזרי� מאלכסנדר אחר שבת 
נא לפני על מה  חזרו, פנה אליה� ואמר, התעלות אצל רב�

  .שאמר הרבי מאלכסנדר במש� השבת

והחסידי� חזרו לפניו על , וזה היה אחר פרשת כי תשא
שכשישראל " וביו� פקדי ופקדתי"ל על הפסוק "הדבר תורה הנ

יחטאו ויהיה צור� לזכור לה� הדבר אז אזכור לה� את חטא 
הגדול של העגל ואז כשאזכור שמחלתי לה� חטא גדול כל כ� 

שאמחול לה� על כל שאר העוונות שלה� וכדברי בודאי 
  .ל"הנ" קדושת לוי"ה

והוא הכיר בעמק� של , כששמע הסטריקעווער דברי� נעלי� אלו
מה רצו ", אחז בשתי פאותיו כשהוא צועק במר לבו, הדברי�



 

 ד

 

האנשי� ממנו אשר מנעו אותי מלנסוע להסתופ" אצל צדיק 
ה שואב מלא שעל א" אשר אצל אביו בוודאי שהי, "קדוש זה

בכל זאת כששמע דבר תורה זה היה תולש , חפני� קדושה וטהרה
  .שערותיו מרוב צער על שמנעו אותו מלנסוע אליו

 

ואתה דבר אל בני ישראל א� את שבתותי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכ� לדורותיכ� לדעת 

  .מקדשכ�' כי אני ה

íêñõò í¾îðš ê−í ö×¾ô ³¾îðš¾ ¼îð− −× þôîñ ¾− ,íî îô× ±þêî ó−ô¾ë îô× ³¼ðî íòîë³î íô×ì í³−−¾¼ë µ−þ® í−

ïì îþôê¾"ïì îþôê¾ îô× ëî¾ì þ³î− êîí¾ ðî¼î ñ"±þê íð½− −ð− ¹ê ë−³×ð× ðìê ð−ë ó³í îñêð ñ ,í ¾ðšô îñêî ’ îòò×

í−ò−ô ¹−ð¼ ³ë¾ −×í îñ−õêî ñî×−ë× ó−ð− −³¾ë µ−ð− ,¾ íìîð ö×¾ôí ³×êñô ö−ê¾ þôîñ îñ ö−ò¼ î×ô½ µ×ñ −þí¾³ë , ê®ôò

í ¾ðšôôî ±þêî ó−ô¾ ³ê−þëô ¹−ð¼ ³ë¾’.  

ñ×í öô ¹−ð¼ ñêþ¾−ô ðìê ¾õò ö× óê ³ë¾ íìîð¾ ¾õò ìîšõ ¬¼ôñ −³î³ë¾ ³ê µê ë−³× íòíî , ñêþ¾− −× ó¼¬íî

íë ó−šëð ’ñ×í öô êõ−ð¼ −íò−ê ö× ñ¼ ¾îðš óí−òõñ îþôê−¾î µþë³− îô¾ë îêþš−¾ ó−ð−³¼î ¾ôô , ñêþ¾− ¼ô¾ ïôþí íïî

í ,’ô¾ −×"¾ ³îë−³ −¾êþ ¼’ô ³ë’¼ ¾ðš’í óê −× óí−ñ¼ ö−êî ñêþ¾− óíô íñ¼ôñî óñî ’µþë³− ,í ñêþ¾− ¼ô¾ îò−−íî’.  

³îþîíñ ³¼ðëî íòîë³ë íô×ìë ó−šñê ìîþ î³îê êñôêî ñêñ®ë ó¾ë −³êþš íêþ ñ−¼ñ þôê¾ þìê þôê íïñî , íïñ µ−þ®¾

óíô þ³î−î ±þêî ó−ô¾ë îô× ³¼ðî íòîë³ íô×ì ,þëð³ í³êî í³¼ þôê ó³îë−¾ì ó®î¼ óíñ ³îþîíñ ñêþ¾− −òë ñê , êîíî

ö×¾ôô þ³î− ðî¼ ëî¾ì ³ë¾ð ïôþð îþîô¾³ −³î³ë¾ µê ,³ë¾ô ó−ëî¾ì óíî , ³¼ðñ ó×−ò−ëî −ò−ë ³ôê ³îê êîí îô®¼ë íïî

í −òê −× ’ó×¾ðšô ,ëší ó¼î íþî³í ó¼ ñî×−ë× ¾ôô óí ñêþ¾−¾"ðì í ,±þêë ðìê ó¼.  

)³ì"þõî½ ó(  

  
הללו המבארי� את רו� מעלתו של  "חת� סופר"מדברי ה

הנפש הישראלי יותר מחשיבותו של שבת קדשינו שהוא עדי" 
כל זה , ממלאכת המשכ� שהוא יותר חשוב מבריאת שמי� ואר 

  .מחייב אותנו להתנהג בקדושה ובטהרה כיאות

ל הערי� מאוד את גדולי "אפרי� זלמ� מרגליות זצ' ק ר"הרה
וכבר הארכנו , ת החסידי�א" שלא היה נמנה בי� עד, החסידות

נחו� טשערנובלער בעל ' ק ר"במקו� אחר על הספדו על הרה
  .ועל המאמרי� הרבי� שמביא בספריו בשמו, "מאור עיני�"ה

וכ� בהסכמות על ספרי חסידות הוא מתלהב מאוד מה שלא 
נמצא כעי� זה בשאר הסכמותיו וכ� הוא הדבר בכל ספר חסידי 

  .ועוד" �"רלקוטי מה"ו, "לצבי' צמח ה"כה

 �ולכ� אפשר להבי� את גודל שמחתו בעת אשר זכה להתחת
וא" שכבר היה נמנה אז , ל"זצ" הפלאה"פנחס בעל ה' ק ר"ע� הרה

מ היה נחשב לו "בי� גדולי הדור בהיותו גאו� אדיר וגביר גדול מ
לזכות גדול הזכיה שזכה בעת אשר בתו נשתד� ע� נכדו של בעל 

את חתנו לתו� ביתו כשכל מחסורו וכמוב� אשר הכניס , ההפלאה
היה על כתפי חותנו וג� הבני� אשר נולדו לו נתגדלו על ברכי 

  .ל"אפרי� זלמ� מרגליות זצ' הגאו� ר ,זקנ�

�באלג דוד צבי שניי' ג ר"הרה, ושמעתי מהוויזניצער דיי
אפרי� זלמ� מרגליות את נכדו חוזר ' שפע� ראה הגאו� ר ,ל"זצ

אפרי� זלמ� מדוע הוא ' אל אותו רש, מהחדר והנה הנער בוכה
ענה לו הילד שהמלמד בחדר ביזה אותו ואמר לו שהוא , בוכה

  ."שג "

אפרי� זלמ� מרגליות לקרוא את המלמד ושאל ' שלח ר
ענה המלמד ואמר וכי , מדוע בזית את נכדי וקראתו לו שג , אותו

מה הייתי יכול לעשות אחר שהילד לא רצה ללמוד בשו� אופ� עד 
  .תי לגעור בו ולומר לו שהוא שג שהכרח

אפרי� זלמ� וכי לנכדי זה לא מצאת ל� דר� ' אמר לו ר
זה הרי הילד ה,  אחרת להרגילו לתורה עד שקראתיו בש� שג

כ היה ל� להוכיחו "ע וא"ק בעל ההפלאה זי"הוא נכדו של הרה
וכי כ� נאה לנכדו של בעל "באופ� המועיל הרבה יותר ולומר לו 

איזה פני� יש להיות נכדו של בעל ההפלאה , "ההפלאה להתנהג
  .ולא ללמוד תורה

' מר שזהו מה שאפשר לומר פיאפרי� זלמ� וא' וסיי� ר
והיה במקו� אשר יאמר לה� לא עמי את� יאמר לכ� " הפסוק

דהיינו במקו� אשר תוכיח אות� בדר� קשה ולומר , "בני קל חי
לומר  עדי" לכ�, אלא מתנהג אתה כשג  "לא עמי את�"לה� 

דהיינו וכי , "בני קל חי"מוסר באופ� המועיל הרבה יותר ולומר 
וזהו המוסר היותר , נאה לבני קל חי להתנהג באופ� שאינו ראוי

  .גדול

שלמה מקארלי� שאמר ' ק ר"וכעי� זה אומרי� בש� הרה
שעושה , שהיצר הרע הגדול ביותר הנמצא אצל האד� הוא

  .שהאד� ישכח שהוא ב� מל�
  

את ' ביני ובי� בני ישראל אות הוא לעול� כי ששת ימי� עשה ה', י ישראל את השבת וגוושמרו בנ
  .השמי� ואת האר  וביו� השביעי שבת וינפש

  
את הפסוק בדר� נפלא וכ� ' משה קאברינער פי' ק ר"הרה

עני� שבת הוא כמו שני שרי צבא האוהבי� זה את זה ויש . אמר
� אינו מבי� את פשרו ביניה� אות וסימ� אשר א" אחד מבלעד

�אבל ה� כבר יודעי� שזהו סימ� לגודל האהבה ששורה , של הסימ
  .ביניה�

ת נת� אותה לעמו בני "וכ� הוא הדבר בשבת קדשינו שהשי
, ישראל כאות וסימ� לגודל האהבה שיש לו לבניו ע� בני ישראל

וה� לא , ת את פשרו של הסימ�"א� שאר עמי הגוי� לא גילה השי
  .ל לבי� עמו ישראל/ א סימ� להאהבה שיש בי� האיודעי� שהו

ומהו ', וגו" ושמרו בני ישראל את השבת"הפסוק ' וזה פי
ביני ובי� בני ישראל "פשרו של השבת על זה הוא מסיי� ואומר 

" עול�"א� לשאר גויי ה, י ישראלא� כל זה הוא רק לבנ, "אות הוא
ולכ� , ול מכל מלאכת/ו מבארי� שפשרו הוא משו� שבו שבת אאנ

את השמי� ' לעול� כי ששת ימי� עשה ה"ממשי� הפסוק ואומר 
  ".ואת האר  וביו� השביעי שבת וינפש

 

  ע"ז זי"אודות הגאו� הרידב
יעקב דוד ב� זאב ' במדינת ליטא היה גר הגאו� הגדול ר

ז על התלמוד "שחיבר את החיבור הנודע הרידב, ז"הרידב, ל"זצ
והיה קנאי גדול כאש יוקדת , דוהוא היה מוח חרי" מאו, ירושלמי

  .והוא היה רב העיר סלוצק

א� היות אשר היו ש� כמה בעלי בתי� שהתנהגות� לא 
לכ� , וג� הנהלת הקהילה לא מצא ח� בעיניו, היה נראה לו כדבעי

וכדי שלא יוכלו לכפות עליו , כיו� שלא רצה להיות נשפע מדעת�
אנשי את רצונ� לכ� החליט שלא לקחת שו� משכורת מאת 

י שכמה בעלי "ומה שהיה צרי� לו כדי חיותו היה לו ע, הקהילה
 �בתי� מהעיר שהוקירו אותו כראוי לו היו הולכי� מבית לבית בי
תושבי העיר עד שאספו מה שהיה לו צרי� לו לאותו שבוע וחוזר 

  .חלילה

והיה כמה רבני� אשר לא מצא ח� בעיניה� המנהג הזה 
משכרתו של רב העיר והיו  שיצטרכו לכתת רגלי� לאסו" את

ז את אחד "ומסופר שפע� פגש הרידב, סוברי� שאי� זה לפי כבודו



 

 ה

 

ז בשמחה אי� אשר סידר את "וסיפר לו הרידב, מגדולי הרבני�
ושיש לו כמה , העני� שלא יהיה תלוי בטובת� של אנשי הקהילה

  .בעלי בתי� האוספי� בשבילו כדי הצטרכתו מדי שבוע בשבוע

ב לדעתי לא טוב הדבר שהרי עדיי� תלוי אמר לו אותו ר
כ אולי יוכלו פע� "וא, אתה בטובת� של הבעלי בתי� האלו

לכ� עצתי שמיו� זה ואיל� תפסיק , לכפות את רצונ� עליכ�
ותל� אתה בעצמ� מבית לבית , לקבל כס" מהבעלי בתי� האלו

אול� לאחר זמ� לא נצר� ג� . אסו" את כספ� מדי שבוע בשבועל
נכנס לו מזה פרנסה רבה , הדפיס ביאורו על הירושלמיכי כש, לזה

רצו� "שהספיק לו ולא נצטר� לבוא לידי אחרי� כלל ונתקיי� בו 
  ".יראיו יעשה

ומסופר שלאחר פטירתו , ע היה אד� גדול וצדיק"ז זי"הרידב
  .היה פניו מאירי�

פע� באמרו , האהבת התורה שלו היה למעלה מ� המשוער
משו� סברא זו כדאי "ד נענה ואמר שסברא טובה באמצע הלימו
ושל זקנותי שבכל הדורות עד לא� כל , היה החבלי לידה של אמי

וכל הצער הזה שבכל הדורות כדאי , "אשת אד� הראשו�, חוה, חי
  .היה משו� סברא זו

ז היה אד� חרי" ומוח עצו� א� היה מתנגד לדר� "הרידב
, מד� גדולפע� כשנסע על הרכבת פגש ש� חסיד אחד ל, החסידות

ז התפעל "והרידב, ושוחחו ביניה� רבות בכל מקצועות התורה
עד שבשעת פרידת� כשהחסיד , ביותר מלמדנותו של החסיד

כמו� ירבו בישראל א� "ז "הוכרח לרדת מהרכבת אמר לו הרידב
  ".לא בי� החסידי�

משו� שלא , רבנותו בעיר סלוצק לא האריכה ימי� רבי�
ונסע , יר לכ� עזב את מדינת ליטאהסתדר ע� הבעלי בתי� של הע

, ועבד רבות לתק� עני� השחיטה בש� ,לאמעריקע והגיע לשיקאגא
א� כמוב�  ,כ בזה בהקדמתו לספרו"וכמש, אמנ� לא הצליח

ואמר שהזמ� ששהה , שתושבי אמעריקע לא מצאו ח� בעיניו
באמעריקע הזיק לו כל כ� עד שמוכרח הוא עתה לנסוע לאר  

  .מו במה שנפג� באמעריקעישראל ולתק� את עצ

ואז עלה לאר  ישראל והשתקע בעיר צפת וש� הארי� 
ל עדיי� זכה לפגוש אותו בהיותו באר  ישראל "ומורי חמי ז, ימי�

  .ולהבח� אצלו

והעיר צפת בימי� הה� שלפני מלחמת העול� הראשונה 
היה מלא באנשי� תלמידי חכמי� א� כול� השתייכו לעדת 

והחסידי� כיבדו אותו , התחבר עמה�ולכ� הוכרח ל, החסידי�
א� ביקשו ממנו שהיות שהיה , ונתנו לו להתנהג בדרכו שלו, מאוד

 �לו כאב ראש ולכ� היה מניח לגדול שער ראשו וזה לא מצא ח
והוא שמע , ולכ� ביקשו ממנו שיגזז את שערו, בעיני החסידי�

א� אחר כ� התחרטו החסידי� על , בקול� ומילא את בקשת�
ממנו דבר זה כיו� שראו את גודל צערו וכאב ראשו שביקשו 

  .שנגר� מגזיזת השערות

ל שהוא למד "ח הרב ריזנמא� מטאראנטא זצ"ושמעתי מהרה
,ז בישיבה בצפת"אצל הרידב

12
וכל אברכי ובחורי הישיבה היה  

ז מעני� "מתושבי העיר ולכ� לא דיבר א" פע� הרידב, חסידי�
האנשי�  ה בגנותא� פע� אחת נפלט מפיו מיל, החסידות
  .החסידי�

יכול התלמידי� חרה לה� מאוד הדבר ואחד מה� שלא היה 
על ' הבעל ש� טוב הק ע� פירושו של פתח סידור, לעצור ברוחו

"הודו"
13
שיש אנשי� אשר , "יעלו שמי� ירדו תהומות"על הפסוק  

אינ� לומדי� לשמה וכל התורה שלה� הול� להסטרא אחרא 
הזה וש� אותו על  ד את הסידורולקח התלמי, מנא ליצל�רח

  .ז כשהוא פתוח על פסוק זה"שלחנו של הרדיב

מצא ש� את , ז למסור את שיעורו הקבוע"כשבא הרידב
וכי רצונכ� , וכשקרא את הדברי� נתקצ" באומרו, התהילי�

סגר את , לרמוז לי שכל תורתי הול� להסיטרא אחרא חלילה
  .את שיעורו הגמרא וחזר לביתו ולא רצה להמשי� לומר לה�

א� משעברו שני� או שלשה , החסידי� לא באו לרצותו
מיד חזר , ימי� ראה שבלי התורה ע� תלמידיו חייו אינ� חיי�

  .להישיבה והמשי� בלימודיו כרגיל

פע� נכנס ז אבר� צעיר והיה בקאברי� "בהיות הרידב
ע ושמע ממנו את "משה מקאברי� זי' ק ר"לשלחנו הטהור של הרה

ל שיו� השבת הוא אות לגודל האהבה השרויה "נהדבר תורה ה
והתורה הזה מצא ח� בעיניו עד , בי� ישראל לאביה� שבשמי�

, שכל ימיו היה חוזר עליו בהתלהבות עצומה פע� אחר פע�
ח הקדוש על "ממש נמצא באוה ובאמת יש לציי� כי כמאמר הזה

  .ל"נפסוק ה
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 .ק"אינו מכתי

  

  .להויאמר אנא חטא הע� הזה חטאה גדו' וישב משה אל ה
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פירוש , ת ויזני שמעתי אומרי� בש� אחד מרבותינו לבי

' הפסוק דלכאורה קשה מדוע הגדיל משה את חטאת� לומר לה
, יכפר את חטאת�' הרי רצונו היה שה, שחטא הע� חטאה גדולה

  .כ צרי� היה להקטי� את החטא ולא להגדילו"וא

ותיר  דהנה ע� בני ישראל אחר עשיית העגל הרי בודאי 
זדונות והרי כשעושי� תשובה מאהבה ה, שעשו תשובה מאהבה

כ כל כמה שהעבירה היה גדול יותר נעשה "נעשי� לזכיות וא
אנא חטא הע� הזה "וזהו מה שאמר משה , הזכות לגדול יותר

י התשובה מאהבה לזכות "כ הרי שנהפ� ע"וא" חטאה גדולה
  .גדולה וראוי� ה� לכל טוב

והוא היה , ט היה יהודי אחד בש� הערש לייבובעיר סיג
, היה עד להפליא) גראמע�(שיית חרוזי� וכשרונו בע, בדח� נפלא

הערש לייב " (הערש לייב דער מארשעליק"והיו קוראי� אותו 
ושמעתי מיהודי� שעדיי� הכירו אותו שפע� , )המחרז חרוזי�

וחזר ש� על , אחת השתת" בשמחת חתונה שהיה בימי החנוכה
  .חנוכה בדר� החרוזי�' ז ומג� אברה� בהל"ע ע� טו"כל דברי השו

חת השתת" בחתונה אשר היו ש� הרבה צדיקי� פע� א
ותלמידי חכמי� כעשר או חמש עשרה שכול� אמרו דרשה לכבוד 

�ואחר שכול� גמרו את דיבור� ק� הערש לייב וחזר על כל , החת
כ חיבר וקישר את כל "ואח, הדרשות כול� בדר� החרוזי�

ואחר כ� , הדרשות ועשאו לדרוש אחד גדול ואמרו בדר� החרוזי�
ושוב תיר  את דברי כול� , י� את דברי כול� בחרוזי�הפר

  .בחרוזי�

א� איש זה היה קל דעת ובעל עבירה
14
ייטב "פע� פגשו ה 

הערש לייב ", בדר� ורצה לקרבו לדר� הישר אמר לו ע"זי" לב
שהרי א� תחזור בתשובה , האמי� לי שאני מקנא ב�, חביבי

יות ואז ת הרי שכל זדונותי� יתהפכו לזכ"שלימה מאהבת השי
  ".יהיה ל� זכותי� עד בלי די

לשנה הבאה יקנא אותי הרבה יותר , ענה לו הערש לייב
שאז כבר יהיה לי הרבה יותר , ממה שהוא מקנא אותי עכשיו

  ".זדונות שיוכלו להתהפ� לזכיות א� אחזור בתשובה
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 .בתשובהכמדומה לי שבסו� ימיו חזר  

  


