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  להעלות נר תמיד' ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלי� שמ� זית ז� וגו
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óðê ñ×ô íî®ôí ³ëš³ô íô¾ñ í¾î¼.  

−ñêô íñî¼ ³ëíñ¾ êí³¾ öî¾ñë ïôþò íïîí ,íî®ô í¾î¼ š−ð® óê −× ,íë¾ í¾¼ôí óè ³ñëš³ô íî®ôí ñ× , ë−¾ì êñî
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í¾¼ô ¾îëñ êñë í−ñêô íñî¼ ³ëíñ¾í îñ−ê×.  

)−ë® ±þê ,íèí"þ ® ’−þê ’ïîšô þôîþõ −ë®’®ï ëîñè−"ñ(  
  

ל דבעל עבירה העושה מצוה דטורפי� "� ז"במה שכתב הרמב
ע דא� עושה לשמה "ק מקויזיגלאב זי"ז הגה"וחידש ע, אות� בפניו

ע "ק מרוזי� זי"יש להביא כעי� עני� זה עובדא אצל הרה, אינו כ�
וביו� מ� , שמנהגו היה לטייל בכל יו� ע� אחד מבניו הקדושי�

צמח "ע ה"ענדעלי מוויזני� זיק מ"הרה, הימי� יצא בליווי חתנו
והנה לפתע נעצרה הכרכרה על א� הדר� ולא המשיכה , "צדיק

  .בנסיעתה

ק מרוזי� הוציא מטבע פשוטה ויזרקהו מחלו� מרכבתו "הרה
ובכ� , "קח ל� את כספ� והנח לי לנפשי"תו� תגובה חריפה באמרו 

  .ע להמשי� בנסיעה"הכי� א

קדשו של חותנו  כשמוע חתנו דברי� קשי� הללו יוצא מפה
ק מרוזי� הסביר לחתנו שמדובר "הרה, הגדול שאלו על פשר הדברי�

ועתה , בכא� בנשמה שקלקלה במעשיה בחיי� חיותה ומצבה בכי רע
וטענתה בפיה שבימי חייו , נפשה בשאלתה ממני להביאה לידי תיקו�

שההנה לי תובע כעת  1ובשכר זאת, נת� לי פע� מטבע זו הפשוטה

                                                 
ויש בזה , י שנות� כס� לצדיק"וחסידי� היו מבארי� אי� שיי� התיקו� לאד� ע 1

משה דוד ' צ ר"ע להגה"חיי� מאנטיניע זי' ק ר"אריכות דברי� מה שהשיב הגה
 .מ"ואכ, "ד�תפארת א"ת "ד טשימפא בעל שו"אסטרייכער אב

ושיל� , זרקתי בחזרה את המטבע שלא יבוא אלי בתביעהולכ� , תיקו�
  .לו

והעיז לבקש מחותנו , לא רצה לוותר על זאת" צמח צדיק"ה
ואכ� , מכיו� ולמעשה הרי נת� פרוטה שיואיל בטובו לתק� את נשמתו

ואותה נשמה אומללה זכה לקבלת , הרוזינער נענה לבקשת חתנו
  .תיקו� הנפש

מהיו� " "צמח צדיק"ותנו להל ח"אול� אחרי הדברי� הללו א
  2".או שתשאר בבית�, והלאה או שתראה לא להתערב במעשי

  

  ל"משה אליעזר פוקס זצ' אודות החסיד המפורס� ר
הרב משה , בי� חסידי וויזני� החסיד המפורס� ונודע בשערי�

היה אחי החסיד , "משה לייזער' ר"ל או כפי שכינוהו "אליעזר פוקס ז
ודודו של החסיד הנודע לש�  3ל"פוקס זיצחק דוד ' המפורס� ר
  .4ל"מרדכי חנא ז' ולתהילה ר

                                                 
 .ל"משה לייזער ז' ח ר"עוד לקמ� מה שהבאנו עובדא בזה מהגה' ועי 2

 .ש"ויקהל עיי' הארכנו אודותיו בפר 3
 .ויקהל ועוד הרבה מקומות' הובא אודותיו בפר 4

   

 ק"ט לפ"תשס - ] קלב[גליו� טו  -' שנה ד 

 א�אליעזר דוד פריעדמא� שליט� צ ר�משיחותיו של הגה

 א”מ שליט”ד ור”צ אב”ק הגה”ו בנשיאות כ”מעלבאר� יצ- י כולל בית יוס�”ל ע”י

 

 פרשת תצוה 

 ק"לפ ב"עתש -] צטק[ גליו� ו - ' ושנה ד  "בס



 

 ב

 

משה לייזער שעלה ' ע העיד על ר"לע מדזיקוב זי'יודא' ק ר"הרה
  .ל"יצחק דוד ז' במדריגה על אחיו ר

ומסופר בזה שכשנפטר , ב בווישאווע"משה לייזער היה שו' ר
בראותו הערל השכ� , בא לש� שוחט חדש במקומו, והל� לבית עולמו

ששוחט , עליו" ומסר"הל� , אי� שהשוחט הזה מעמיד את סכינו במי�
בעיני ראיתי אי� שאינו מעמיד "החדש הזה מועל בתפקידו באמרו 

שהיה רגיל , "ורק משתמש במי� במקומו, הסכי� בדמעות עיניו
משה לייזער שופ� דמעות רבות בעת עמידת ' לראות השוחט ר

וחשב לתומו שלא יתכ� , ד את החל$וע� הדמעות היה מעמי, "חל$"ה
  .אחרת

�  

והסדר , עוד יסופר על גדלותו שהיה עומד בראש השוחטי�
היה צרי� , היתה בעיירות חסידיות הללו שכשרצו למנות שוחט חדש

  ".כתב"ולקבל ממנו , משה לייזער' מקוד� להבח� אצל ר

וכפי , לילה אחת בא לש� אבר� אחד שרצה להיבח� אצלו
משה לייזער סעודה דשינה לכבוד האורח ' הכי� ר, אז שהרגילות היה

והיה , וכ� הציע לעצמו מיטתו שלו, ויציע לו מיטה לשינת הלילה
  .המדובר שלמחרת יהא הבחינה

וראה אי� שג� , האורח עשה כפי שנצטווה והשכיב עצמו לישו�
  .ע במיטתו"משה לייזער משכיב א' ר

, ינו אלא לפני�האבר� שהרגיש במעלת מארחו הבי� שכל זה א
ולכ� עשה , משה לייזער ניהל את לילותיו' רצונו עז היה לראות אי� ר

  .משה לייזער' עצמו כיש� כשבדעתו לעקוב אחרי מעשיו של החסיד ר

ק� , משה לייזער דימה בעצמו שאורחו שקוע כבר בשינה' כשר
ק ורק לפנות "ממיטתו והשקיע את עצמו כל הלילה בלימוד התוה

ב למיטתו ועשה עצמו כיש� ואז ק� ממיטתו ועורר את בוקר חזר שו
  .ד"אורחו שכבר מאוחר וצרי� ליל� לביהמ

, משה לייזער סעודת שחרית' כששבו שניה� מהתפילה הכי� ר
  .ע לבחנו"ואז הכי� א

הסביר כי , ז"משה לייזער ע' וכשתמה ר, האבר� כעת סירב לזה
יוכל לקבל עתה שרואה אי� צרי� להיות התנהגותו של שוחט לא 

כמו , שאי� הוא מסוגל להתנהג באופ� כזה, על השחיטה" קבלה"ממנו 
  .שראוי לשוחט

�  

' ע היה מפליג ענוונותו היתירה של ר"זי" אמרי חיי�"רבינו ה
הוא לא היה צרי� לעמול להשיג מדת "משה לייזער בהתבטאו עליו 

  ".א כלל שיהא הוא דבר מה"הרי לא היה לו שו� הו, השפלות הרוח

�  

ע והביא אתו "זי" אהבת ישראל"פע� בא ע� קוויטעל לרבו ה
אהבת "ק ה"הרה, "א הונדערטער"פדיו� נפש בסכו� גדול מאוד 

, תמה על מה ולמה נות� סכו� עצו� כזה שאינו מהרגילות" ישראל
, חמש עשרה, שטר של עשר, רבי"משה לייזער ואמר ' נענה החסיד ר

זה כבר לא , ול כשטר של מאהא� סכו� גד, אפשר עוד ליזרוק בחזרה
שבשפלותו חשב שצרי� לתיקו� נפש גדול ועל סכו� קט� , "מחזירי�

  5.היה רבו מתעל� ממנו ומחזיר לו כספו

�  

ע "זי" ט"קדושת יו"על גודל דביקותו מסופר שפע� כששהה ה
ק לזמר "כיבדו הרה, משה לייזער לשולחנו הטהור' ובא ר, בווישאווע

התלהבותו יצא מכליו ממש  ק בגודל"הרה וכשהבחי�, "ברכי נפשי"
  .מרוב התפעלות

                                                 
כ "וזהו ג. ש"ע, ע שזרק המטבע הקטנה לנשמה"וכפי שסיפרנו לעיל מהרוזינער זי 5

א� כל זה בפעולה , ה טורפי� המצוות בפניודא� שללא תשוב" אר  צבי"כוונת ה
, "הונדערטער"א� א� עושה מצוה לשמה זאת נחשבת כ, פשוטה כמטבע קטנה

 .אשר מטבע חשובה כמותה לא מחזירי�

  

  .'ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אלי� וגו

  
  "צמח צדיק"צדקת פזרונה של בתו של ה

ויזני� היה ומ" צמח צדיק"ק בעל ה"הרה, מעני� נדיבות הלב
ל שהיתה בעלת צדקה "ק מסקאהל זצ"לו בת אשת חבר להרה

מופלגת ביותר
6
.  

ת הבר מצוה של בנה קיבל כובע חדש ומסופר שבשע
, והיא מגודל נדיבות לבה הטהור הורידו מעל ראשו, לראשו

בשביל� , ואמרה לו אתה יחס� בנו של הרב אינ� צרי� לכובע חדש
אשר ה� עניי�  ,אחרי�ג� כובע יש� טוב מאוד א� יש בחורי� 

                                                 
אני עוד זכיתי להכיר את בנה הסקאלער רב שבסו� ימיו כשכבר היה זק� מופלג  6

 .בא לאר  ישראל

לכ� , שיתביישו מאוד מרודי� וא� לא יהיה לה� כובע חדש הרי
  .ת הכובע ונתנה אותו לב� עניי�לקחה א

הרבנית בתו של הצמח צדיק אחר חתונתה ישבה אצל 
, חמיה בעיר בעלזא והיתה מחלקת צדקה במדה שחו� לדר� הטבע

והיתה תומכת מאוד בהיושבי� שבבעלזא שיוכלו לשבת כל היו� 
  .על התורה ועל עבודה

, שסיפרו שהיתה מבקשת מה�" יושבי�"ושמעתי בש� ה
תה שבשעה שבכוחה וביכולתה לתת צדקה שתרצה שיברכו או

ובשעה שיהא ברצונה לתת צדקה שיהיה לה הכוח והיכולת , בכ�
 .לזה

  'ת להתעלות ולהאיר בעבודת ה"יעזור לו השי, י המרירות על שפלות מצבו הרוחני"ע
  .ואתה תצוה את בני ישראל

þô í−í ó−ôí ñê í¾ô µ−ñ¾í¾ ±¼í¾ ¾þðôë ê³−ê , þô š³ôò¾ öê×ôîþôë , ñ×î− µ−êí ññ× öëîô ö−ê íþîê×ñî
µ× ³î−íñ ,òî"óí íòíð ñ ,í¾ô ñ¼ îš¼®¾ þìê ,ó−þô¾ ó−ôí ñ¼ ,ìê"îê¬ì¾ óô®¼ë î¾−èþí × ,ðîêô ó¾õò þôë î×ñíî ,

îòê¬ì¾ îò−¾¼ íô ,ó−ôí îš³ôò¾ ñ−¼îô í−í ³îþ−þôí íï ì×ôî , îñ þîï¼− ïê ³îþ−þôí íïë µñîí óðê óê óñî¼ñ êîí íïî
ð ,’è íïî"×  ëî³×í ³òîî×...öô¾ µ−ñê îìš−î ,³¼ð êîí öô¾î ,³¼ð ó×−ô®¼ñ ìš−ñ ó−®îþ ó³ê óê ¾îþ−õî , í−í−¾ í®¼í ïê

³îþ−þôë ,þô êîí¾ ³−ï íïî ,îô®¼ë ³−³× ³î−íñ îô®¼ µ×ïñî ,ð îñ þîï¼− µ× í−í− óê ïê ’þîêôñ í−í−î , îò−ñ¼ þ−ê−¾
ð ³ðîë¼ë’.  

)íëî¬ñ íë¾ì, íþí"þ š ’−ï þðò½×ñêô µ−ò¼í"¼(  
  

  חנו" העני" מאלכסנדר' ק ר"אודות הרה
הועתק , ט בראשית שנות מלחמת העול� השנייה"בשנת תרצ

מחסיד , פתקא שקיבל בראשית הנהגתו, ע"זי "אמרי אמת"ברשות ה
חידושי "ואצל ה, ע"ק מקאצק זי"שהיה עוד אצל הרה, אחד זק� וישיש

ושוב בא , "שפת אמת"ואחריו לה, ז באלכסנדר"ואח, "�"הרי
אמרי "ע בעל ה"אברה� מרדכי מגור זי' ק ר"להסתופ$ בצל הרה

וכתב ששמע , וכתב בתו� הפיתקא כמה עניני� נוראי�, "אמת
שאומות העול� ישבו בטח , שעוד יבוא יו� "�"חידושי הרי"מה

ובני , "ס'גוי� וועל� עס� געבראטנ" ושאנ� ויאכלו בשר שמ� צלי
הרשה " אמרי אמת"הו, ישראל יהיו דווי� וסחופי� רעבי� ללח�

  .סמו� לימי המלחמה לפרס� הקוויטעל

ונת� לי שלו� , עוד כותב ש� כשבאתי פע� הראשונה לקאצק

וכששאל ממנו , "ומאי� אתה, ומי אתה, מה שמ�"ק "שאל ממנו הרה
ולא� , מאי� באת"שואל ממנו  7שמעתי אי� שהתנא, ק שאלה זו"הרה

, וכשחזרתי לביתי, "בו�ולפני מי אתה עתיד לית� די� וחש, אתה הול�
ממני נסתלקו וכל תאוות עול� הזה נמאסו  ,צעיר והייתי עוד אבר�

  .ונשארו אצלי בטלי� ומבוטלי�

ה של שפלות רוח ולב נשבר קבל עוד כתב ש� החסיד שהמד
  .8ע"העני� מאלכסנדר זי' ק ר"הרה, מרבו

                                                 
 .במשנה באבות 7
" כתית למאור"אבל ידוע בשמו לפרש , ל"ר תורה הנומה מאוד מתאי� לדב 8

ז יניח "שעי, "ולא כתית למנחות"', דתכלית הכתיתה הוא רק שיאיר בעבודת ה
 .ו מעבודתו"ויזנח ח
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מאלכסנדר היה אומר לפני  9ע"חנו� העני� דוב זי' ר ק"הרה
קבעו ו, ג"ב י"א י"פעמי� קורי� בידאיתא  10דבגמרא מגילה, ש"אנ

, והחסידי� הוסיפו שיתסר ושיבסר, ו"א באדר עד ט"ימי� טובי� מ� י
את�  +ק מאלכסנדר "אמר הרה +ואנכי , 11ג� כ� דבר הוא' א בגמ"כי הו

ר "וממשי� דרכו של הר, ח אדר"וכ� הוה שנסתלק בי, לכ� תמינסר
ח אדר להיו� טוב הכי גדול "חגג יו� יהעני� מאלכסנדר השפת אמת 

ה חגגו החסידי� יו� זה "א עד שנת תרס"מ� שנת תרל, בימי אדר
  .ליו� נשגב

ל 'דוד' ק ר"י אצל הרהכ ל"הרב אשר סופר זצ מחותניושמעתי 
ראה אחד מהמתנגדי� , ר מלעלוב"ק אדמו"זקינו של כ, ע"בידרמא� זי

ושאל מה זה , אדר ז"אי� שאי� אומרי� תחנו� בט, לדר� החסידות
ואימא שיתסר "א "אמרו לו כיו� שהוזכר בגמרא להו, ועל מה זה

התחיל הלה , אי� אומרי� תחנו� בימי� אלו, "ואימא שיבסר
�דקא מקשי , כדמצינ� בשחיטה' א בגמ"הלא יש עוד הו, להתלוצ

, דוד בשמעו זאת' ק ר"והרה, )שישחטו במקו� זנב(, ואימא בזנבו
ראו והכירו שהוא מוכ� , ג� שלא ענהו דברוה, חרה לו עד מאוד

  .לקרעו לגזרי�

�  

א$ , ע רגיל היה לומר מילתא דבדיחותא"ק מאלכסנדר זי"הרה
אבל בחיצוניות היה נראה , שהיה בזה הרבה פנימיות עניני� גבוהי�

, ופע� היה על חתונה ואמר בדיחותא כדרכו בקודש, לבדיחותא
יחיאל מאיר ' ק ר"ו וריעו הרהוהיה נוכח ש� עמית, והע� נהנו וחייכו

ואמר ה� , והוא הבי� פנימיות העניני� שבבדיחותא, ע"מגאסטני� זי

                                                 
 .ת על פורי�"העני� מאלכסנדר בד' ק ר"ע המש� אודות הרה"וע 9

 .ד� ב 10
 .'וכדפרי� ש� ואימא שיתסר ושיבסר כו 11

  .שוחקי� והיא מקונ� עכשיו על חורב� הבית וגלות השכינה

איש , שבליל פסח הגיע, אחד מהפתגמי� דמתאמרא משמיה
�ואשתו ביקשה ממנו שיערו� סדר , הביתה, פשוט מאוד ע� האר

והוא אמר לה איני יודע האי� לערו� , שראל הכשרי�כבכל בתי בני י
עצתי שתלכי למעלה בהקומה והסתכל מאחורי הדלת אי� , סדר

היא עלתה ש� וראתה אצל , ונדע מה נעשה, שהשכ� עור� הסדר
, ה לנפשהוברח, שמכבד את אשתו במכות נמרצותהאי� , 12השכ�

כי  וכאשר הגיעה הביתה לא רצתה להגיד לבעלה אי� עורכי� סדר
נטל מקל והתחיל , והבעל בראותו כי אינה מגדת, פחדה לעצמה

למה , אז אמרה א� כ� שאתה יודע האי� לערו� סדר, להכותה
  .תשאלני ותשלחני לראות אצל השכ�

, והכי גופיה דעובדא, ק עובדא דבדידיה הוי"עוד סיפר הרה
בנו של ע� בואירע אצל פדיו� הב� , ק מאלכסנדר היה כה�"הרה

�אמר , "זה בני בכורי פטר רח�"במקו� לומר , עת הפדיו�ב, האר
ק "שאלו הרה, "זה בני כבודי פאטער רחו� וחנו�"בהתלהבות יתירה 

 "חנו�"אבל תיבת , כתיב בסידור, "זה בני כבודי פאטער רחו�"תינח 
אויב איז ער רחו� איז ער א ", אמר לו הע� האר� בתמימות, מנא ל�

וודאי לזאת ידעתי ב, הולכי� יחד מצומדי�כי תמיד שניה� , "חנו� אוי�
  .13שג� כא� צריכי� לומר חנו�

וככה , עוד מביא בשמו ששח פע� לפני קונו כב� המתחטא
כ למה שלחת "וא, הרי יודע הייתי שלבסו$ נחטא, ע"רבוש"אמר 

שתכליתו ליתה למרק אותנו מכל , אותנו לתו� הגלות החל הזה
כ למה "וא, רח נוסי$ לחטואוהרי ידעת שבסופו של דבר ה, החטאי�

  .ובודאי טובא הוי גניז בכל אמרות קדשו, "זה שלחתנו לגלות

                                                 
 .רב אשישג� כ� לא היה מר בר  12
שהוא מתנת חנ� א� לשאינו , להמשי� מדת חנו�, אולי כוונתו היה בסיפורו זאת 13

 .ת הוא רחו� יחו� מתנת חנ�"שא� השי, הגו�

  
  

  .וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה
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ע היה אומר שכידוע "לע מפשעווארסק זי'יענקע' ק ר"הרה
שכשאחד בא לעורר אנשי� על איזה עני� צרי� הדורש להיות 

] ער דאר$ האלט� דערביי[י� להיות במדריגה זו שהוא מבקש מהאנש
א� א� מעוררי� על עני� בש� צדיקי� אחרי� ... ומי יאמר זכיתי לבי

וממילא אפשר לדרוש על , הרי צדיקי� אלו בוודאי היו במדריגה זו
  .זה

, "שמירת המחשבה"כשבאנו לעורר בעני� , אנ� מה נענה בתריה
ב את דרכינו שצרי� לחזור על זה בכל הזדמנות ואולי נזכה להיטי

וא� לא אז לפחות שנדע שאי� אנו מתנהגי� כשורה ונתבייש , בזה
' ק ר"כשהרה, 14ע"ל מטאלנע זי'דוד' ק ר"וכמו שמובא על הרה, מזה

החל לנהוג ברבנות עוד בחייו של דודו  15מהורנוסטייפעל דוב מרדכי
ק "ל מטאלנא כי להרה'דוד' ק ר"אמר אז הרה, זקינו מטאלנא

רבי , "ס'ס או� יונגע רבי'אלטע רבי"יכי� לנסוע מהורנוסטייפל צר
צעיר צרי� לנסוע אליו כדי ללמוד מדרכיו הקדושי� לנסות להדמות 

ורבי זק� שכבר אינו עשוי להשתנות צרי� לנסוע אליו כדי , אליו
  .שלפחות יתבייש על שאי� הוא דומה לו

ל היה עדיי� בחיי� בעת שנכדו של אחיו 'דוד' זה שר, אגב
' ק ר"הוא משו� שאביה� הרה, הטשערקאסער החל להנהיג את עדתו

אהר� ' ק ר"מרדכי מטשערנאביל היה בזיווג ראשו� חתנו של הרה

                                                 
יעקב ישראל ' ק ר"מרדכי מטשערנוביל ואחיו של הרה' ק ר"בנו של הרה 14

 .מטשערקאס
" י�דברי חי"ע וחתנו של ה"יעקב ישראל מטשערקאס זי' ק ר"נכדו של הרה 15

 .מצאנז

ומה� נולדו לו שלשה בני� הלא המה ממשי� דרכו , הגדול מקארלי�
לע 'משה' ק ר"האהר� מטשערנאביל הבכור והר' ק ר"הרה

ה נשא את ע ואחר פטירת אשתו ז"מקאריסטשוב והטשערקאסער זי
אשר אחריו נקרא הטאלנער בש�  16לייקעסל 'דוד' ק ר"בתו של הרה

  .ולכ� היה הטאלנער צעיר בהרבה משאר אחיו, דוד

, ע"כדי שיהיה לנו מושג מה בגודל מדרגתו של הטאלנער זי
בכל זאת אגיד בזה נקודה  אשר כמוב� אי� אנו יכולי� להשיג כלו�

אשר היה לו ב� , והוא אשר פע� אירע לו מקרה קשה ביותר, קטנה
איני "ל 'דוד' ק ר"אמר אז הרה, ל"יחיד והוא נסתלק ממנו בצעירתו ר

והיה לו שליטה , יודע מה הבעל דבר רוצה ממני שהביא עלי צרה זו
אי� " [לו אפילו בחוט השערה והרי בכל מש� ימי חיי לא שמעתי, עלי

  ].� אי� מיי� לעב� אוי$ קיי� האר נישט נאכגעגעב�האב אי

�  

כמה וכמה פעמי� מצאנו שהצדיקי� מכווני� זה לזה 
ל היה כידוע "לע הורווי� מדזיקוב זצ'יהודה' ק ר"הרה. בדבריה�

מבקר גדול בספרי� הקדושי� אשר היה לומד את ספרי החסידות 
פעמי� דברי� אשר  בעיו� גדול במוחו החרי$ והיה מקשה הרבה

וכ� היה ג� כשאנחנו ', אינ� מכווני� ממקו� אחד למשנהו וכדו
מתורת רבינו " ליקוטי אמרי חיי�"הוצאנו לאור עול� את הספר 

ומיד התחיל להעיר , עבר על כל הספר מראשו ועד סופו] סטענסיל[
ולא שהיה צרי� שאנחנו ', וכא� משמע כ� וכו, הערות כא� משמע כ�

                                                 
 .'ט הק"מגדולי תלמידי הבעש 16
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קושיותיו אלא שרצה שלא נקל דעת בלימוד דבריה�  נתר� לו את
  .'הק

והיה חוזר על זה פעמי� [ע "פע� אמר לי על מה שכתב רבינו זי
ויש� את אפרי� "ע היה מפרש להפסוק "זי" צמח צדיק"שה] רבות

מרמז על " מנשה"שהמחלוקת שבי� יעקב ליוס$ היה ש, "לפני מנשה
סובר היה שיש להקדי� יוס$ , "עשה טוב"על " אפרי�"ו" סור מרע"

, את הסור מרע ויעקב סובר היה שיש לעבוד בעיקר על עשה טוב
הרי , משו� שראה שבדורות הבאי� א� יעבדו על הסור מרע מקוד�

ויש� את אפרי� לפני "ולכ� , שלא יגיעו א$ פע� לידי עשה טוב
  ".מנשה

יפה אבל מראשוני ל שהכל טוב ו"לע זצ'יהודה' והקשה על זה ר
איתא להיפ� שהאד� צרי� לעבוד מקוד� על סור ' הק ט"בעשתלמידי 

שוא לכ� משכימי קו� "שעל זה אמרו , כ על העשה טוב"מרע ואח
דהיינו , היינו האנשי� אשר מקדימי� את הקו� ועשה, "מאחרי שבת
  .'ומאחרי� את הסור מרע וכדו, העשה טוב

אמרנו לו שמצאנו , וכיו� שהיה מוכ� לשמוע את אשר בפינו
אשר קיבלו את התורות ', ט הק"ה פעמי� בדברי תלמידי הבעשהרב

ולכ� , שלה� מ� השמי� לפי מדריגות האנשי� שבאותו תקופה
בתקופה הראשונה היו הדורות מוכשרי� להתחיל ע� הסור מרע 

נחלשו " צמח צדיק"אבל בימיו של ה, כ לעבוד על העשה טוב"ואח
ז לא היו מגיעי� א היה לעבוד מקוד� על הסור מרע שא"הדורות וא

  .א$ פע� לידי עשה טוב

אמרו " צמח צדיק"ולכ� מצאנו שכל הצדיקי� מדורו של ה
, וכול� מכווני� בדבריה� זה לזה" עשה טוב"שצריכי� להתחיל ע� ה

ק משינאווע אשר אמר על עצמו "מהרה" דברי יחזקאל"וכ� הוא ב
כ "איתא ג, שא$ פע� לא אמר דברי תורה שלא קיבל� מ� השמי�

בית "וכ� הוא ג� ב, ל"תו דבר תורה עצמו על מנשה ואפרי� כנאו
כ שבזה "מוסי$ ג" אהבת ישראל"וה, �"ובספרי החידושי הרי, "אהר�

דהיינו סור " פוחת והול�"א� :] שבת כא[נחלקו בית שמאי ובית הלל 
וכ� הוא ג� הרבה פעמי� , דהיינו עשה טוב" מוסי$ והול�"או , מרע

ומכל זה רואי� שבאותו תקופה ירדה , "תפארת שלמה"ק "בספה
הארה מ� השמי� שיכולי� להתחיל בעשה טוב א$ על פי שלא גמרו 

לע לא חלק על 'יהודה' ור, והאור ידחה את החוש�, ע� הסור מרע
  ]שיסכי� ע� זה בפה מלא על זה לא ציפינו[דברינו 

�  

ובכ� מצאנו בכמה ספרי קודש שבימי חודש אדר יש לעבוד על 
 17צדוק הכה� מלובלי�' ק ר"ה וכדאיתא בספרו של הרהעני� המחשב
שחודש אדר הוא הזמ� לתק� " אהבת ישראל"כ בספר "וכ� מבואר ג

' מגילה אשר התלמידי� שאלו את ר' דאיתא בגמ, את פג� המחשבה
מפני שהשתחוו "וענה לה� , שמעו� ב� יוחאי מדוע נגזרה גזירת המ�

וכי משוא פני� ", ע ניצלוכ מדו"והקשו לו א, "לצל� בימי נבוכדנצר
א$ הוא לא עשה , ה� לא עשו אלא לפני�"אמר לה� , "יש בדבר

דהיינו שלא חטאו במחשבה אלא חטאו מתו� , "עמה� אלא לפני�
הרי שכל הנס , ולכ� זכו להנצל משו� שלב� היו לשמי�, פחד ומורא

ולכ� כשרוצי� בחודש אדר , פורי� היה על ידי שמירת המחשבה
שמי� את ההשפעות של נס פורי� יש לשמור על טהרת להוריד מ� ה

  .המחשבה

�  

צדוק הכה� מלובלי� אשר בו מתחיל את ספרו ' וזה לשונו של ר
"�ועיקר ', המחשבה הוא עיקר האד� כידוע וכו" "מחשבת חרו

שלימות האד� הוא במחשבה שיהיה מחשבתו שקוע תמיד יומ� 
הרי זה הנקרא , וכל אחד לפי כוחו והשגת, ולילה בעבודתו יתבר�

וכוונתו שלא יהיה כל מחשבתו של האד� שקוע " אד� של�
  .אלא כפי הצרי� לזה, במסחרו

ל מחסידי "ה הער� זצ'אלי' פע� היה חסיד אחד בש� ר
מאלכסנדר שהיה אד� חשוב מאוד והיה לו חנות " ישמח ישראל"ה

ה 'אלי' שר, הערש מענדל קריבוס' ח ר"וסיפר לי הרה, גדולה למסחרו
ער� שכר לו אד� אחד אשר ישמור עליו שא� יראה שהוא משקיע ה

  .'שירמז לו על זה ויעוררו לעבוד את ה, את עצמו במסחרו יותר מדי

�  

אלא , וכמוב� שאי� הכוונה שהאד� לא יעשה השתדלות כלל
וכמו שהיה חסיד אשר , שיראה לכלכל את צעדיו לפי הצור� ולא יותר

� לא התעניי� כלל בחנותו באומרו ולכ, היה רוצה להיות צדיק הרבה
ע "צבי הערש מרימנוב זי' ק ר"אמר לו הרה', וכו' שהוא בוטח בה
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אבל בכל ', דהיינו שתבטח בה, "ועשה טוב' בטח בה"כתוב בתהילי� 
  .שתסדר את פרנסת� כפי כוח�, "ועשה טוב"זאת 

�  

א בתחילת השלח� "צדוק הכה� לדברי הרמ' ר 18עוד מציי� ש�
והרי ', דומה התנהגותו של אד� העומד לפני המל� וכושאינו  19ערו�

וזה , כל מחשבותיו של האד� גלוי� וידועי� לפני מל� מלכי המלכי�
עליו השכיל בחיבור ' ובכתב מיד ה"צדוק הכה� ' של ר' לשונו הק

השלח� ערו� והגהותיו שנתקבל בכל ישראל לספר פסק בדורותינו 
י שלח את "והש, יה� במקרהובודאי לא באו דבר, בכל משפטי התורה

רוחו עליה� להיות כל דבריה� מכווני� ג� מה שלא כיוונו ה� כי לא 
ובעני� חיבור כזה הנתקבל בכלל ישראל וכבר , את חסידיו' יעזוב ד

  .ק"עכלה, "בתקפו כה�] בסוגיא" [אורי� ותומי�"העיר בזה ב

כוונתו לההלכה " אורי� ותומי�"ויש לציי� שמה שמביא מספר 
דהיינו דבדיני חוש� משפט יכול בעל די� לטעו� , "קי� לי"של 

וכתב  20שמקובל בידו לפסוק כאותו פוסק שלפיו הוא זכאי בדי�
שזה דוקא א� הלכה זו לא נפסקה , על הלכה זו" אורי� ותומי�"ה

ע שאי� "אבל א� יש על די� זה פסק מפורש בשו, ע"בבירור בשו
א� יש איזה ' אפי" לי קי�"א לומר "א, האחרוני� חולקי� על זה

השכילו ' ע יד ה"שבכתיבת השו, ראשוני� שאינ� סוברי� די� זה
  .א לפסוק דלא כוותייהו"וממילא א, עליה�

רב  שכידוע שרבינו יעקב בי, ועלה בדעתי רעיו� בעני� זה
י פעל רבות כדי לחדש את עני� הסמיכה "רבו של הב] רב י בי"מהר[

, יכוח גדול על זה בי� חכמי ישראלוהיה ו, שיוכלו לדו� דיני קנסות
ח שהיה רב בירושלי� "והרלב, ו"שהסמי� את הרבני� שבעירו צפת ת

  .�"כשהוא בונה יסודו מהרמב, יצא חוצ� נגד עני� זה

והוא הסמי� " בית יוס$"רב את ה י בי"ובאותו זמ� סמ� המהר
דורות ' ואחר ד, חיי� ויטאל והוא הסמי� את הרב', � הק"ת האלשיא

ובדורות שלה� מצאנו כמה חכמי� , שוב הפסיקו מלהסמי� הללו
ישראל ' וכגו� ר, אשר נסמכו באותו סמיכה ונקרא בש� הרב המוסמ�

יאשיה ' ור, "הרב המוסמ�"א כותב עליו "מקוריאל אשר הרב החיד
  ".הרב המוסמ�"כ "נקרא ג" העי� יעקב"$ על "פינטו בעל הרי

דורות האלו ' א דוצרי� ביאור מדוע סיבבו מ� השמי� שדוק
אלא שכיו� שהיו צריכי� לכתוב , יסמכו ולא לפניה� או לאחריה�

לכ� לעבודה , את השלח� ערו� שעל פיו יתנהגו כל ע� בני ישראל
ולכ� הכניסו מ� השמי� רעיו� זה במוחו , הזאת היו צריכי� סמיכה

  .רב כדי שיסמי� את בעל הבית יוס$ י בי"של מהר

שהמשי� עני� זה עד לארבעה  ואפשר להוסי$ עוד שהסיבה
חיי� ויטאל אשר הוא יסד את ' דורות הוא כדי שהסמיכה יגיע עד לר

היה לו מ� האפר ' י הק"והאר', י הק"על פי האר" שמונה שערי�"ה
שדבר  21א"כ החיד"ט כמש"י אליהו הנביא זל"פרה אדומה ונטהר בו ע

 משו� שאינו במציאות להשיג את פנימיות, זה הוא פשוט אצלו
  .22כשהאד� הוא טמא מת, התורה בדרגה גבוהה כזה

�  

מאסטראווצא  מאיר יחיאל' ר ק"אגב יש להוסי$ שג� הרה
ולכ� נסע לשינאווע לבעל , ביקש לחדש את עני� הסמיכה בימיו

לבקשו שיסכי� לחדש , שהוא היה לדעתו גדול הדור" דברי יחזקאל"ה
לעונשו  את הסמיכה כדי שא� אד� יעבור על עבירה הרי שיוכלו

  .וממילא יכופר לו העוו�] בעדי� והתראה[במלקות וכדיני התורה 

, כשנכנס להשינאווער רב התחיל מקוד� לדבר עמו על שאר דברי�
הנה "ומיד אמר לו , הרגיש מיד את מחשבתו" דברי יחזקאל"אבל ה

רבנ�  ואתי, ות לבעל עבירה ארבעי� מלקותמצאנו בתורה שיש ללק
והטע� לזה , מלקי� אלא ארבעי� חסר אחת ובצרי חדא ואמרו שאי�

וכבר אינו צרי� , הוא כדי שהאד� לא יחשוב שחטאתו נמחקה לגמרי
שזה , שהאד� יזכור חטאתו תמיד, "בצרי חדא"ולכ� , לעשות תשובה

ת ממה שילקו אותו עד למחיקת החטא לגמרי "יותר חשוב בעיני השי
המלקות כדי  וממילא אי� זה דבר נחו� כל כ� לחדש את, מזכרונו

שיכופר העוונות משו� שלפעמי� יותר טוב שהאד� ירגיש את עצמו 
דבר זה ". כמי שצרי� עדיי� לשוב בתשובה ויהיה חטאתו נגדו תמיד

ור זה על ויש המספרי� סיפ, "דברי יחזקאל"מבואר באריכות בספר 
  .ואולי היה זה אצל שניה�, ר הזק� מטשארטקוב"האדמו
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  'שהיה בבחינת מת מרוב התעלותו ודבקותו בה -ה בפרשה זו "מרע טע� שלא נזכר שמו של
  'ואתה תצוה את בני ישראל וגו
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בכל א� , כמוב�, דבר תורה זה הוא לגמרי מעל להשגתינו
  .זאת ראוי ללמדו כדי שנתעלה באיזה שהוא מדריגה

" א פולישער חסיד"ל שהיה "גדליה הרצל זצ' ח ר"הרה
עד שבסעודת , היה קבצ� ועני מרוד, באמת ובתמי�' עובד ה

וא� היה לו שתי חתיכות לח�  ,שבת לא היה לו שו� תבשיל
ללח� משנה ושתי חתיכות של נרות כבר היה מרוצה ושמח 

  .מזה

לכ� היה , היות שבסעודת שבת צריכי� לאכול דגי� אבל
שבבית גביר זה וזה מכיני� דגי� , "סעודתו"אומר באמצע 

וכ� אנחנו , ובאמירה זו יצא ידי חובתו, גדולי� לכבוד שבת
שאי� " גבירי�"צריכי� ללמוד דברי תורה כאלו כדי שנדע שיש 

אלא שלפעמי� , ולא שנסתפק בידיעה זו, לנו מושג בעושר�
כ "ג, לכמה דקות בודדות בלבד' ואפי, נדבק משהו אצל האד�

  .כדאי הדבר

�  

מסופר שפע� כאשר ', בעני� התעלות וההתדבקות בה
הנה , רבונו של עול�"נענה ואמר , ק מראדאשי�"נחלה הרה

מנהגו של עול� הוא שכשהאד� נחלה הוא מקבל על עצמו 
מה אני איזה קבלה טובה שיהיה לו לזכות ולרפואה אבל אצלי 

הרי ג� עד , א� אומר שלא אחטא עוד, יכול לקבל על עצמי
וא� אומר שאני מקבל על עצמי לעסוק . ו"עכשיו לא חטאתי ח
הרי ג� עד עכשיו עסקתי בתורה ובעבודה , יותר בתורה ועבודה
  .א להוסי$ על זה כלו�"כפי כוחותי עד שא

� אלא אקבל על עצמי שתורתי ועבודתי יהיה יותר נקי ומזוכ"
אלא תמיד אפשר להוסי$ , שזה אי� לו גבול וקצה, לש� שמי�

 ".ולהתעלות בעני� זה

  
  


