
 זצ"ל ממעזיברז ברוך מוה"רהרה"ק
א

 אבן רועה ז"ל צבי מו"ה הרה"ק יחידו בנו שיהי' זכה לא ז"יהבעש"ס
 שלקח ז"ל הבעש"ט אמר )שעלי' אדל מרת הצדיקת בתו בני ואולםישראל,
 ממעזיבוז ז.ל ברוך ר' הרבי הרה"ק אר"ל(, ר"ת 'למו 'דת אש הפסוק מןנשמתה
 אפרים, מחנה דגל בע"ם מסדילקיב ז"ל אפרים חיים סשה ר' הרה"ק ואחיוו"ל,
 זללה"ה. הבעש"ט זקנם בשיטת קדשים צאן רועי היוחסה

 הי' ולא יכת הצנע הי' ז"ך, הבעש"ם חתן ז"ל יחיאל ר' הרה"צ 'אביהם
 חינוכו וגם מהכל, ומובדל מופרש והי' והחסירים, הבעש"ט מעריצי עם דברלו
 פנחס הר' הרה"ק ואצל ז"ל בער ר' הרבי אצל הי' ברוך, ר' הרבי הרה"קשל

 היו שהמה זמן וכל ז"ל, יוסף יעקב תולדות ס' בעל הרה"ק ואצל ז"למקאריץ
 לעולמם הלכו אשר אחרי אם כי ברבנות, להתנהג ז"ל הרר"ב רצה לאבחיים
 שנשא מעת מקודם ישיבתו שהי' במקום טולטשין בעיר ישיבתו קבע עדן,בגן
 שלימים. וכן רבים אליו ונהרו משם, נדיב בת אשהשם

 הצדיק יוכל אשר למען כי לאסור, החסידות בררכי חרש נתיב פלסהוא
 לפני למעלה ומבוקשיהם תפלותיהם את ולהעלות העברי,. הצבור עםלהתקשר
 וגדולה בכבוד חיים לחיות והתחיל לצדיק, ומתן מוהר להרבות צריכיםהשי"ת,
 הדבר בגלל קשה לבקרו קהלתו בני והתחילו שמלפניו, נ"ע הצדיקים כדרךשלא
 בעיר ישיבתו ולקבוע משם דירתו לעקור נאלץ שהי' עד מתנגדיו, ורבוהזה

 תשאל אם צדה, אויתיה, כי אשב פה : הלצה בדרך אמר שמה וכבואומעזיבוז,
 ויביאו הגלילות מכל הנה אלי ויבואו ישראל את אברך, ברך ו צדה לי יהי'מאין
 מהאנשים בכבוד להתפרנס שיוכלו לחם, אשגיע אביוני' - הזו. להקהלהשפע
 להתברך. אלי יבואואשר

 שמרבה ממי ובפרט איש, מכל מעות לקבל צריך הי' שיטתו שלפיולמרות
 משיוח עשיר לו שלח פיא כי עליו, יסופר זאת בכל מרובה, במדהלשלוח
 שבעת יען יקח לא זה שבשביל להשליח ואמר לקבל, רצה ולא רב סבוםמנות
 לא למפרע הסגילה את הקורא די,נן, מה לפרש ברעיונו עלה המנלהקריאת
 סנות משלוח לו שישלחו פרעון בשביל למפרע המגילה את שקורא הייגויצא,
 לספרע. קורא בכלל יהי' שלא כיו"ג מנות משלוח לקגל לו שאק ש"ם יצא,לא

 הצדיק בהרב דל, יוסף יעקב אברהם מו"ה החסיד הרה.ג ליוסיפר
 אשר שבעת ת"1, באהיק ומנ"כ יאשניצא אבד"ק ז"ל הזהב רבידבעהמ"ס
 מבארדיטשוב ז-ל לוי קדושת בע"ס הרה"ק שלח ז"ל ברוך ר' הרבינחפרסם
 ותוס'. היכה לומד אם א, דברים. בשלשה לנסותו צורה בעלי אנשים שניאליו
 גש"ק שם שבתו האנשים מחשבות. יודע -הוא אם ג( הנהו. בצע שונא אםב(.

 ביום . הנ"ל. דברים משלשה סאומה ראו ולא ומעשיו דרכיו כל עלוהתבונגו
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 דעהדורקעד

 לאחר עד שימתינו הרר"ב, להם אמר פרידה ברכת לקבל באו בבוקרהראשון
 אמר אצלו נכנסו התפלה אחר מכאן. שיצאו קודם סעודה עמו ויסעדוהתפלה
 אחר לסעוד. שילך טרם ותוס' גמרא דף ללמוד מנהנו כי מעט, עוד שיחכולהם
 ידיהם, יטלו הם וגם לסעודה ידיו ליטול ילך שעתה להם אמר שיעורו,שלמר
 את השליך המטפחת לו והושיטו ידיו לנגב המטפחת ליקח ובקש יריו נטלכאשר

 הי' כן באסת )כי בו, ידיו ננב ולא בו מריח כסף של רע ריח כי ואמרהמטפחת
 מהשליחים אחר של במוחו זרה מחשבה עלתה סעודה בשעת כסף(. בוצרור
 יהרהר ברוך ר' הרבי של שלחנו שעל היתכן במחשבתו מתמרמר והי'הנ"ל,

 בם הלא התנצלות, של מחשבה לפניו עלתה זו מחשבה כדי ובתוך כאלה,בדברים
 התנצלות בחשבו זרה.,. מחשבה איזו לפעמים תעבור עשרה שמונה תפלתבשעת

 זרה מחשבה תעבור אם השי"ת לפני הרבר, הוא כן לא ואמר הרר"ב פתחזו
 ולא מרה לו יש "ברוך" אבל מיד, וסולח מוחל הוא מרה לו אין הבוית"שהלא
 כל נוכחו זו בסעורה כי תמהו כן ראו המה דהו... כל ראש קלות עליסלח

 שלימה. בתשובה מברדיטשוכ להרה"ק ונסעו פרידה ברכת וקבלו דברים.השלשה

ב.

 ז"ל הבעש"ט זקנו מרצון סרו כבר בימיו כי ראה, ז"ל מוהרר"בהרה"ק
 כבר חפצו ומטרת הבעש'ט שיטת החדשה. החסידות שיטת ביסוד חפצווממגמת
 היתה תקופתו כי ובמבוא, הבעש"ט במערכת הראשון בחלק בארוכה ב"הנתברר
 ומעשה בנסיון הוא גם השתמש בכן ימדע, חכמה בכל והמעשים הנסיונותהרת

 חז"ל, שהורו האמצעים ע"י הקדושה התורה כח את הפועל אל מכחלהוציא
 ש"ש לקדש נפלאות סחוללי הקדושים תלמידיו היו כן שאמנם יפה, עלהונסיונו
 הזה. בזמן נם התוה"ק כח ולהראותברבים,

 ע*י הנעשים והמוכתים האותות כי הוא, ראה ז"ל הרר"ב של בזמנואמנם
 איש : נאמר הנביא אלי' על ואמר ז"ל, הבעש"ט חפץ מטרת ישיגו לאהצדיקים,

 אש שירד המופתים את אלי' הראה אשר בעת כי ! האלקים הוא ה' אחריוסחו
 סחו אם כי המופת ואת ראו אשר הנפלאות את העם ספרו לא וכו', השמים,מן

 את עשה, אשר המופתים ע"י הנביא אלי' השיב אז ! האלקים הוא ה'אחריו,
 להשיג רצהאשר

 מספרים כעת אבל ! האלקים הוא ה' אחריו, יענו כי והוי
 לסיים שוכחים אבל הצדיקים, יעשו אשר והמופתים האותות את העםבקרב
 ! האלקים הוא ה' בקול,ולענות

 כהרבי מופת בעלי הצדיקים אצל וגם בהחסידות, רוח קורת מצא לאוע"כ
 דבר, בה שיגה ולא בדייקנות הבעש"ט בשיטת שאחז דל, מליזענסק אלימלךר'
 גדולת על למופת המופתים, מספרים שהעם מפני הנ"ל, מטעם רוח קורת מצאלא

 נם התנגד ע"כ האלקים. הוא ה' וכי הקדושה, ה!זורי: כח על למופת ולאהצדיק,
 זצ"ל. אלימלך ר' הרביעל

 בפ*ש עליו השיב עליו, יתנגד כי בשומעו אלימלך ר' הרבי כיויסופר,
 מעאפת בעושה בעמך אמרו ותז"ל כ"ז( כ"ב, )שמות תאור לא בעמך ונשיא :בתורה
 בעלי היו שהעם כהן, כמריבי ועסך ד'( ד' נהושע עפים"ש בזה הכוונהעסך.
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קעה רל ממעזיבוז ברוך ר'הרבי

 מעשה עושה כשהנשיא בעמך ונשיא חז-ל אמרו ע"ז קפדנים. שהם ככהניםדיב
 מלמד. הקפרן לא ממנו, אור תקבל לא תאור, לא ומרון, ריב בעל הוא וגםעמך
 לא זאת בכל בעמך, נשיא שאחה אע"פ בעמך ונשיא : שאמד אחרת נוסחאויש
 לבריות. נוח הי' אם כיחאור

 לפרסם חרשה שיטה הנהיג אשר יען התנגד, ז"ל מלאדי מוהרש"ז הגה"קועל
 מאחד הדברים וימסרו בע"פ הדברים אח ישננו שהחסידים בדבים, ח"ןתורת
 לחוש יש העם, בקרב ח"ן תורת תתפשט כאשר כי ואמר לחבדו, ומחברולחברו
 רגש שום בלי מוכני ענין בהלכה, הפלפול כעין זה לימוד יהי' הימיםשברבות
 רם"גא ע' ז"ל מיקום להר"א )החסירות דקדושה התפעלות שום ובליוחום-לב

 אחד, פונדק אל ז"ל מלארי ו"הרב" ממעזיבוז הרר"ב נזדמנו אחתפעם
 חב"ד בתורת החדשה שיטתו דבר על בדברים לקנטרו ממעזיבוז הרר"בוהתחיל
 הרד"ב החחיל או מפניו, נכנע ולא דבריו כל על השיב מלאדי והרבברבים,
 הוא כבודו הלא מלאדי, הרב לו ענה הבעש"ט.., נכד אנכי הלא בכעםלדבר
 הרר"כ ענה זצ"ל. בער ר' הרבי תלמיד ברוחניות נכדו ואני בגשמיותנכדו
 מלאדי הרב הבעש"ט... של תפילין עלי נושא הנני כי ספני לירוא עליובכעם,

 נמצא וכן אותם, ופתח מיד אותם חלץ הרר"ב הם, ססולים התפיליןבניחותא,
 ביניהם הי' ועוד תפיליו, את פסל הרב כי על דמעות הוריד הרר"ב פסול,בהם
 באריכות. רבי" "בית בם' ראה ודברים,דין

 בתעעות עבודתו דרכי ועל חולק, הי' דל מברדיטשוב הרה"ק עלגם
 פ"א אמר כאשר אחר, באופן היתה הדר"ב של עבודתו דרך ובבריעות,משונות
 וקופצת צועקת גרועה פתילה כי ראה לו, אמר בתפלתו לצעוק דרכו שהי'לנכדו
 אפי' אמת של אחת שתנועה לי האמין ובנחת, בחשאי דויקת טובה פתילהאבל

 די. רגל של קטנהבאצבע
 לכבדו אצלו ליכנס זצ"ל . מאליק ליב הירש צבי מויה הה"צ ביקשפ"א

 לו שיקבע ויבקש חפצו כן כי ממעזיבוז להרר"ב זאת והוריע מרות, לקבלולא

 מביקור רוח נחת מצא לא הרד"ב כי ולאשד זמן, לו הגביל הרד"ב יבא, מתיזמן
 מחדדו לפנות למשמשו צוה ע"כ חברותא. בתור דק מדות לקבל שלא שהדחכזה,
 הירש מו"ה הדה"ק את עליו להושיב בחדר ספסל יהי' שלא כדי הספסליןכל
 יביא כי למשמשו ואמר הנולד את הרואה חכם הי' מאליק הרה"ק מאליק,ליב
 הספסל את הוא יכנים שלום, ויקבל הדר"ב לחדד יכנם אשר ואחדי ספסלעמו
 הרר"ב...לחדר

 הדלת נפתח פתאום עמד, מאליק והרהאק כבודו כסא על הדר"בכשישב
 בכעס הרר"ב כבודו, כסא על ישב מאליק והרה"ק הספסל הכנים מאליקיהמשמש

 ? בדרא חד הנני כי ידע לא האם רשות, בלי בחדרי לשבת בנפשו עוז ירהיבמי
 תרי להיות אפשר איך הרר"ב, בדרא. חד הנני אני גם מאליק הרה"קהשיב
 גדיא. חד תדי פסח של בהגדה נמצא הלא מאליק, הרה"ק בדראזחד

 לא : ואמר ראשו הגביה ואח"כ מעט וחשב שלחנו, על ראשו הניחהרר"ב
 בחכמהן בדרא חד כבודו בתורה, בדרא חד אני בדרא, חד ארבעה יש אבלכן,
 מר:וין הה"ק )אבי פראבישטער שלום דבי חטא, ביראת בדדא חד מדדכיד'

 בקמאי מצינו שכן זה על סעיד קפ-ח ע' )החסידות באצילות בדרא חדזללה"הן
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 דעהדורקעו

 ספר במגילת )ראה קשים. בביטוים זל"ז ודברו כבודם על מקפידין שהיוג"כ
 דל(. ברוידא אבדהם ר' הגאון עם החכ"צ בפנישת נם הי' שכיו"ב ז"ללהריעב-ץ

ג.

 )ב"ב ז"ל מאמרם לפרש אומר הי' מאליק, זצ"ל ליב הירש ר'הרה"ק

 היתכן וצ"ב לשוטים, ונתנה הנביאים מן נבואה נטלה נהמ"ק שחרב מיוםיקב(,
 ועשיר, נבור חכם, על אלא שכינתו משרה הקב"ה אין חז"ל, אמדו הלאכזאת

 בעלי כל ידעו בהמ"ק שחרב שמיום הכוונה אלא לשוטים, נבואה יתןואיך
 ועתידו, נביאות מהאדומורי"ם לבקש להם ואין הנביאים, מן נבואה שנטלהדעה
 בישראל נבואה יש היום שנם יחשבו הם שוטים חסידים לשוטים, נתנהאבל

 אומר, הי' ז"ל מלאדי הרב נם עתידות. ומנידי נביאים יהיו שהאדומורי"םורוצים

 עשה אשר מנפלאות לפניו ספרו וכאשר שם. הנמ' כמסקנת מנביא עדיף חכםכי
 )החסידות טפח, אלא אדם בני משאר גבוה אינו כי אמד, ז"ל מלעכיוויטץהרה"ק

 שלא דעת, בינה, חכמה, יסוד על החסידות שיטת הרב בנה וע"כ רע"ט(.ע'
 כנ"ל, ז'ל הבעש"םכשיטת

 דל* הבעש"ם של מפםירתו שנה כחמשים רק קצר, זמן בהמשך נראהכה
 אפרים חיים משה מו"ה הרה"ק גם שונות. בהשקפות ההסידות בשיסתהתפלגית

 להרבה קשה ביקר ממעזיבוז, הרר"ב אחיו כמו אפרים מחנה דנל בע"סז"ל

 בטאו לא החסידים מתנגדי הגאונים גם אשר דברים, עליהם ואמר דורומצדיקי
 : נח ס"ם אפרים מחנה דגל בספרו יאמר כה כאשר עליהם, כאלה קשיםביטוים

 לשלומי ומתדמים שקרנים כת על כאן סרמזת התורה הנה מקדם, בנסעםויהי
 מרומז והוא קאי לא שקרא כי כלים והם קיום להם אין ולבסוף ישראלאמוני
 מחמת היינו אחדים", ודברים אסת שפה הארץ כל "ויהי נתחלה כיבפסוק
 ואחד בפה אחד מדבדים היו ולא גדול אחדות ביניהם הי' בה' דבוקיםשהיו
 בקעה... וימצאו ז"ל, כמאמרם עולם של מקדמונו מקדם" בנסעם "ויהי אבלבלב,
 שאמרו והוא כצדיקים, עצמם שמראים להם ועוד וחושך עמוק בבור שנפלוהיינו

 "ונשדפה הטהורים, הצדיקים כדמיון לבנים בגדים שנלבש היינו לבנים""ונלבנה
 כפשוטו שם" לנו "לעשות כדי והכל בהתלהבות כף אל כף להכותלשריפה",
 היינו לאבן" הלבינה להם "ותהי ידם, תחת עיירות לכבוש עיר" לנו"ונבנה
 בעוה"ר היינו בלל", שם "כי ננף, לאבן להם נעשה לובשים שהיו הלבניםהבנדים
 מה יודע אחד שאין שפתם ונבלל חנם ושנאת ומריבה קטטה ידם עלנתעורר

 מדבר...שהשני
 דעתו הי' ולא ועשירות ברחבה התנהג ז"ל, מוהר"ב הרה"ק כאחיו הואנם

 כאשר כי ויסופר, מרותו, לקבל ולא לכבדו כדי רק קורתו לצל שבא ממינוחה
 נועם בע"ס רבו פטירת אחר כפריסטיק ז"ל מענדלי ר' הרבי הרה"ק אליובא

 הרר"מ כי בראותו המשמש אולם ליכנס להניחו שלא למשמשו אמרז:לימלך,
 ולאן, מאין, ושאלו שלום לו נתן וכשנכנס ליכנס, דשות לו נתן קדוש אישהוא

 רבו הי' שהוא אלימ?ך נועם בע"ס מהרה"ק לו וסיפר היום עד עמד מי?פני
 למעיה, כאמור להתנגד מקום למצוא כדי "מופת" איזה על אותו ושאלהמובהק,
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קעז ז"י ממעזיבוז ברוך י'הרבי
 של'רבו... שמים מידאת רק "ממופת" יודע אינו כי לו השיב מוהר"מ הרה"קאבל

 זקינם של "החסידות" איך ראו אלה, דל הבוש.ט נכדי הקדושיםהאחים
 חדשה, צורה לובשת הדור מצדיקי צדיק כל ואצל צורה, ולובשת צורהפושטת
 במערכת בח"א )ראה זה על פטירתו קודם ז"ל הבעש"ט ניבא כן באמת.כחשר

 דורות ידעי ולא זקינם הבעש"ט שם ישתכח פן נרגזים היו ע"כ ז"ל(,הבעש"ט
 כוונתם היתה ובודאי בזה אחד ענין להם הי' או החסידות, סחולל הי' מיהבאים
 שמים.לשם

 י.ח ביום זצ"ל סמעזיבוז ברוך ר' הרבי של פטירתו לאהר כיויסופר,
 חזי "תא קפ*ד(, וישב )בפ' פתוח זוה"ק בחדרו סצאו  תוע"ב, שנת כסלולחודש
 ותתא מעילא מברכא דאיהו רוגזא אית רוגזא, ואית רוגזא, אית דסלהדזא
 אסן. ישראל כל -על זי"ע אברם..." ברוך דכתיב דאתמר כסה ברוריאקרי

"ח8ז881181(נ88(
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