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הרהעק מוהער שמההבונםזצ"למפשימחא
א.
81ל.

הדב הקרוש מוהרש"ב ז"ל בהרב הגאון מוהרצ"ה המגיד מוואידיסלאב
בע"ס עשרו; למאה וארץ צבי ,נכר הכ"ח ,בילרותו הוליכו אביו הרב המניד
מאטיסדארף ללמוד תורה בישיבת הגאון ר' ירמי' ז"ל האבר"ק .וכששב לביתו
סן הישיבה לא רצה הרש"ב לעשות את התורה קורדום לחפור בה אוכל ,ואחז
צדיק דרכו כררך הקרמונים ז"ל ,ללמור מלאכת הסמים והרפואות ,ולתכלית זה.
ה" ביאנציג להשתלם בחכמה זו .אכל פגישה אחת שהי"ל עם הרה"ק ר' דוד'ל
לעלובר ו"ל ,פעלה עליו להפוך אותי לחסיר נלהב ונסע עמו להרה"ק טלובלין
ז"ל ,ושם נתחבר להרה"ק עהיהודי" הקדוש מפשיסחא ז"ל ,שאותו החזיק לדופא
לק'

נפשות כהרמב"ם ז"ל בשעתו.
הרה"ק מוהרש"ב הי' אומר ,שכל אדס שריך שיעשה לו רב בזה העולם
כדתנן במתנ" "עשה לך רב" ,וגםצריך שיעשה לו רב מעולם העליון ,והוא בחר לר
לרבי מעולם העליון את מהר"ל מפראג זללה"ה ,והרבה שקר על ספרי הגאון
הקרוש והנורא מוהר"ל מפראג ז"ל ,פ"א בהיות הרש"ב בלובלין פגש שם אונ
הרה"ק בעל "מאור ושמש" ז"ל ,התנצל לפני הרה"ק בע"ס "מאור ושמש" שהוא
סובל מהרהורים ,א"ל בעל מאור ושמש בלי ספק ילמוד כעת ס' "באר הגולהש
ימהר"ל מפראג במקום שיתוכח עם ר' עזרי' רמן הארומים בעאס .מאור עינים".
וכןהי' .ומני אז הי' הרש"ב מעריץ ומקדש את גע"ם מאור ושמש.
כן הי' הרש"ב מחבב את ר' ירעי' הבררשי ז"ל וספרו "בחינת עולם*
ו"מבחר הפנינים" ,ופ"א אמר שהוא עשה את הספד "מבחר הפנינים" גגלבול
דאשון .ובחפצו הי' להתאים את הפילוסופיא עם התורה ולהשליפ עם בעלי
השאלאססיקא כמ"ש בשו"ת הרשב"א סי' תי"נ --תי"ח .להרחיב את גבולי המחור
והרעיון בלי שום התבטלות הרעת ננד מי שגדול ומפורסם ונגד דעת זקנים.
ומאוד התפלא על מ"ש בשו"ע יו"ד סי' רם"ג שאין ת"ח בזה"ז ,ואמרכי רבותיר
הרבי מלובלין והיהורי הקדוש וכיו"ב הרבה אשו4
שהסתופף בצל קרשם כמי
הכיר גורל אור תורתם וקדושתם בלתי אפשר שלא יהי' בגדד ת"ח.,.
והתחיל לפלם שיטה חרשה בחסירות ,ותחת הרגש שבלב ,וההתלהבות
דקרושה
החסידות העתיקה ,העמיר את שלסון השכל שבסוח ,ויסוד היסודוחנ
של חסירות ממין זה הי' העיון בתלמוד ,והמחקר בספדי מהר"ל פפראג ,ועזב
את העיון בקכלה וסתדי תיי-ה ,יסעמו ונימוקו הי' שאין בדור הזה סי שיכיר'אחנ
הקבלה ,כי בלימוד הקבלה צריכןס להשיג האורות( ...תורת שמחה).
ופעם אחת אמר לאחד מכקורביו ,כי ישאל לבעלי קבלה על הסוד קול
ק"ש המרומז בע' של שמע ובד' על אהד והאיך הוא ע"ם הרין דיוצאין בק"ש
ככל לשון ושם הלא אין ע' וד' גדולים והיכן הם הכווטת וחסודוונ" וע"כ נ18נ

שי
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רבי שמהה בונם

מפרשיםתא ז"ל

רקן

הרבה יותר אחרי עיע השכלי בשיטת מהר"ל מפראג ז"ל ,לקרב כל דבר אל
השכל שאפשד להבין ולהשינ וגם להסביר לצעירים ופרחי כהונה ,יותר מאשר
ע"ן שיטת חב"ד של "הרב" בעל התניא דל.
ת
ו
ל
ו
ע
פ
ה
את
ל
כ
ונם על חלק המעשה ידו הדה ,לבטל
והמעשעג שבמטפטי
החסידים והחסידותן ע"כ מצאה שיטתו התנגיות עצומה מכל הזקנים שבדור.
הנה לדונמא אביא בזה עובדא מה שעשו עהל חסידי פרשיסחא בווארשש
בראהש השנה ,נתאספו יחדיו עוד סדם עלה השחר לבית תפלתם וכאשר אך
האיד המורח התפללו התפלות במהידות ותקעו -תקיעת שופר וגמרו תפלתטיסא
עוד טרם נכנסו בני ישראל לבתי כנסיות ובתי מדרשות ,וכל היום ישבן בביוצ
תפלתפ ולמדו בעיק בנם' ושו"ע ובמחקרי החסידות ,כאלו לא ה" יום וה יום
הדיןכי אם כאחד הימים של חול ,וכה בטלו חסידי פרשיסחא כל סדרי וממעי
ישראל שקנווכות אזרח בקרב ישראל ,מבלילהיותתלוים בשום סדר ומשטר ובמנהניפ
הדתייםן ונם אלה המנהנים שביטים הקדושים שנתיסדו בקרב ישראל להלהיב אשצ
הלבבות ולהעיר את הרנש שבלב כל איש מישראל לירוא מאימת הימים הנוד1רצש
והקדושים ,היו לטהחחק לחסידי פרשיסחא ,ודבר זה העיר חמת כל ידאי
ה' באמת עליהם והנישו קובלנא על זה לפני זקן הצדיקיס משירי כנסת הנדולה
הרהשק בעל אאוהב ישראל" מאפטא זצ"ל ,וכאשר נתוועדו צדיקי הדור על החתונה
הנדולה בק' אסטילא ,בנשואי נכדי הרה"ק מוהר"מ מנעשכיו והרה"ק מאפטאפ*
בקשו לנדות את חסידי פרשישתא ,ויודע הדבר להרה"ק מוהרש"ב זצ"ל מפשימחא
ושלח את תלמידו הנאון הקי 181בעל "חידושי הרי"מ" ז"ל לק' אסטילא; ובע81
אשר הועיה שאלה זו על אלחן הנועדים והתחילו הצדיקים לדון בדבר.
8ז עמד הנאון הקדוש הרי"מ י"ל להמליץ טוב על החסידים הפשיסחיים ,או פתח
הרה"ק "אוהב ישראל" מאפטא ו'צ"ל ,ואמי:
הטור ושו"ע ,הוא הדרך המלך שלנו,
א
ו
ה
הכבושה
ל
כ
ל
ם
י
ב
ר
ל
ך
ר
ד
ישראיע
והבעש"ט ז"ל שיסד שיטת החסידות כל דרכי החסידות והמסילות שסלל הבעש"48
פונים ומובילים אל דרך הכבוקחה לרבים ,אל השו"ע; ועתה הנה קמתם שתם
לסול ססלה הד,צה לפי רוחכם ובינתכם ,זאת לא תה" ,שובו שובו אל דרך המלך
ם!
ואורח חיי
עברו שלשים שנה והיא הן4
הקדוש
,
ל
"
1
ס
"
ע
ב
ם
"
י
ר
ה
ן
ו
הנא
חידושי
אחרי
למנהינ החסידים הפשיסחיים ,עשה כעצת הרה"ק "אוהב ישראל" מאפטא ,וינהטפ
לבטח בדרך הכבושה לרבים.
ב*
כבר אמר החסיד בעל ספר "חובת הלבבות= (שער יחוד.המעשה פ"הו ,וו"ל:
"וכאשר יתיאש היצר מפתותך מן הפנים האלה ישתדל לפתותך בהנחת'*החוקש
יאסר לך לא יתכן שתהי' עבודתך לאל צלב שלם גמורה ער שתרהיק התוקש
ממך מעוטו ורובו ,והרחקת החונף לבני אדם מעליך לא יהכן אלא בכ0ות כל
8עשיך מהם ובהראות הפך מה שיש בלבך להם וכאשד תתפלל קצר ולא יראה
18מך נה רצון ולא השתדלות כר ,ואל תראה בך שום מדה טובה ,והראה ו,עצלות
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ה8

5טימ במעשה העבודה כרי שלש ה1א ש פ ש "55יד 8י*י
 8שש
8פוב ותז1ר סן הרע ואל תוריע חכסתך השלתישדה לילתך ושל ידאה עליך

עי

5י" 1קראת שמים ולא אות מאותות העבודה ש4מש י5בדזך 2ני אדם בעבורם...ש
ככל הדברים האלה עשו חסידי פרשיסממג נ5שצורים הוו שבזה שית2אשן
5טשטמנ הריקים ושוחזימן לפנים-,ויס*זירו את מעשיא 5הטובים סבני .אדסן בזה
קטצה 1את היצר הרע ףלכדו אמתו ברא8תפן הבצלו מן הפניות והנאהג וע"ב
עא1י* 8זה עשו סעשה ,בעוברם ברא21את יארשא ביום שאק ,קראו בקול גדול
הענלות שנסעו ברחובות שרעסדו...
ירחוב אחרוג והשומעיפ
1ח58יבסר
ששט
עו
י מא1ז-י 5רשיסחא קראו לבעלי הענלות ו
דיע 818בו 4"1והלכווסישרו
4ו
4ב
5
צ 88נעיר בבתי כנסיות ובתי סדרעיות סה ששמעו בשיניהם ,חותסינש שמחו
שט5אה5שש כזו ,שונלתה להם להסתיר את חסידותם באו5ןנ5יא שיתראו 5ארימשהץ
.אשצג 4לח יבואו לידי נאות להתנשת בחסירוחם ,ובכן הם המנצהיםעל היצהשר,

יי

שפפ לש ידעוכי בדבר הזה לכר היצה"ר אותם בערמה ,כי הדבר הזה הוא עצת
שהצאהדן והוא אחר מתחב~ותיו הפלאות אשר חשבם שם בע"ס חובת
ששצצאע אניל.
5קקב עשו "החבריא"חסירי פשיסחא ,לסדו כל הלילה עד חצות הוום
5שזשריח5י
אשר 25ר עבר אצחץ היום עסדו להתפלל תפלה בקיצור ,ואחרי התמלה
וטשששר 5בר נלשו פרוב עבורה בתורה התפלה ויראו לנפשותם פןיבואולידי יוררא
4משןחת סשבח בני אדם ,סה עשו יזובו לצחק בצחוק הקרטע ...הבל אשר לכל
וטמקש בחובת הלבבות הנ*ל ,ועוד יותר ממ"ש שמן ככל אשר הרבו להתחכם
2שוקמה ננד יצהשר ,הי' היצה"ר ספעה אותם יותר ותתר וצד אותם במכסרחן
5חפניסם אל תוך שקו .והרה"ק ר' אברהם משה ז"ל בהרה"ק סוהרשיב ושל ,מחה
צצד עי5ה זו ,ואסר :אשכילה בדרך תמים -להיות חכם ערוס לרמות את היצהקר
יעהף בני אדם--מתי תבא אלי ,כל יסיך
תבא עד התכלית ,חבל כי אתהלך
,
ם
י
ר
מ
ו
5ששש לבבי ,הוא מיר בקרב ביתין וקצת ח
"חאטש אזוי4 ,ארפאזויש ,היינו
ששףש ושמדברים עם נשים ומרצה מעות כף ,עכ"ז הוא חפיד ,הוא שקר כמשש
*ישדשע יו ליד לא ינקה כף ואור שמחה).

יח

נ
הרהשק הרבי ר' מאיר סאפטא זאל בעאס "אור לשמימש ,שאל את הרהקק
יפוהרו5שב דל על איחור זמן תפלה ,והשיב לי ,כתיב לעולם יהא אדם ירא שסום
ומס5שר ובגלוי ומודה על האמת ודובר אמת בלבבו השכם תאמר ,סי שיש בו
5ש5ראע הללו אז תשכס תאסר יוכל להתפלל בהשכמה .ולא נח דעתו מתשובה זו,

כי

ני פשושע לכיל ישראל נאמר ולא רק ליחידי סגלה שיש בהם המדות הללו ,וגפ
4ר שאין בו המרות הללו ישכם ויאסר לא-על צדקמינו אנחנו מפילים תאנונינו
מ 8אשו ומהחיינו כו* ובכח זה יוכל לההפלל תפלה בזמנה.
פ4א א8ר הרה"ץ מיהרש"ב ז"ל ,שהצדיקים יכולים לעשות סעודה-
שתוק"
נאזביי כתעניחע תו ש84מרה אסתר :נם אני ונערותי אצום כן ,מיר תעלין צ1וי
*שגששין באכילה ח8תי-ל וס5וך כךבשי החבריא להקל בשכ בתעניתים וחשבושכהמש
צדיקים וכולם יכולים לוותיטן
 ,י [..

*
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רבי שמחמ בונם מפרשךסחא רל

רעם

ג כי אם אפשר לאדם נדול
עברוימים ושנים,היכח הרהשק מוארששבלז-י
וקדוש כשהוא לעצפו וב8ני יצמו להתבודד בסועדיו ולהדבק עם השיית בתכלית
הדבקות בלי שום מישה וסדר ,אבל לא יתכן להנהיג סנהג זה בכלל ישראל,כי
לאצ כל מוחא סביל דא ,ונם סרבית חסידיו לא ידעו ויא יבימ את
מחשבהרי
כאשר
ך
א
2ת5
תץמק שיטתו ,ולאכזיםהיו מוכשרים לקבל שיסה עיונית כזו ,כי
להמ ה8ושש לחטת ע-פ השכל וחתבונה בלי כל סדרובלי העבודה הנהונה ב"שרחל,
שלחו הרסן מע*פ והתנהנו חפשי כפראיג כאגשים שלח מן הישוב; וש" 4בשנ
פנע רב גדול ידידו מנוער ועמד בפרוזדוד וראה איך אברך אחד ירוץ
עשפ הפרוזדור הלוך ושוב וקופסת הט4בק בידו ,ביקש האורח מהאברך שיתן לר
האורח ישב לו בפקמצ_
ושאיפת סאב4ק והאברך לא פנה אליו ורץ הלאה ,והאט
בית המדרשן האברכים סבבוהו כדבורים זה סשך לו באזניו וזה בחוסמו ,צש
במאותיו וזה בזקגו .הזקן האורח -ראה כי עזד מעט ויכו אחט התחיל ל)נעוק
תקי 1פתח הרהיק רש*ב זשל את הדלת ושאל על אודחת הצשקא והאורא 2בשג
אליו ויספר לו הכלן ישמח הרהעק מאוד עם האורח יקבלהו בספשי הט~הזן שצ
האברכים מאוד ,והם הצטדקו כי האורח פנע בכבודם כי דרש שאי8ת טאב)שץ

"בל

י

מאת מענדל (מי שהי' אח"כ הרבי מקאצק ,,היתכן כזאתו

הרהיק התאונן אח"כ לפני ירידו סנוער האורת,כי האברכים יפסענ על

ראשו והוא לא יוכל עוד לעצור בעד משובתם שעברה ימעלה ראש (חחסידות
ע' קס"ז  -קע"ז).יבכן נוכח ידעת שגם קהלחסידים צריכים סדר ומושטר ,נימום
ודאא ,ואי א8שר לעשות לכל הקהל ש?ק" שבליים נבדלים ,ואישי הרוח מופז5מיצ4
מכל הידורחיצוניונימופיי .ותלמידיו הנאונים הקדושים זשל שהע אהריו לרחצי
עפשי דרגי רבותיב
ישראל
הנהינו
השדושיוםמגזאשילנ,י בהשדיורטת הבעש-אטתוסירעבחבוחזנ"-אעמזילמליה"אהמ.וניישראי

ד.

הרהקק מוהרש"ב ז"ל הי' חכם וערום בירחה ,ודבריו המחוכסים בעבודת
מבין ,ולדוגסא אבי 4בזזג
השי,ת נוקבים וטרדים היסב עס)ק אל חדדי
דברים אחדים:
פ"א אמר בפוצאי יו"כ ,הבעשאט ז*ל נסע לורבו עשפ שם של ק8ישצ
הדרך ,והשנלהעם הסוסים פרחו וטסובאירכחץ סקשת ,הסוסים החלו לחשובלדוףצ
מה הפה ,הלא הם פורחים באיר ואיך יוכל להיות שהם סוסים ,בכן בודאי חמ
סלאגים ,וכה חשבו א"ע למלאכים ,אילם אחשכ כ4שר בא לסחץח חפצו ,והק4ייד
הבע"נ אותם בארות הסוסים ונתן להם וצבן ושחת חשכלו כסוסים ידל שששש

יב

סוסים,בן צריך כל אדם
לדעת במוצאי יו-כן שחשבו חשע בכ 5מגחלשו3
יחן במוצאי ק"כ לשכול אחר חתענית,יהיו עכישש
מל
נמלאכי השרת ,שבהסבם א
רצל
שו
יה
כבני ארם ולא כסוסים של הבעשיס ז"ל...
פ"א א8ר :שקדישים תהיו בהוייתן תהיון הכתנה שלא ידסוכי הקך8ש
אדם צריך ו5שששף
מוא קדושישרחם ,וממשי 'אסן הם קרושהם ,זה לח,כי אם
יקצי8ן לאהר שףשמשך
כו
עצפןבווישא ובנהשרה כמו הקרבנות דקיי"ל בההיתן חם קד
?שייר העולם ולא במעי אמן.
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דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב

רור רעה

רפ
פ"א

שאל לאחד מתלמידיו" ,אמור לי תשובה אם רוצה אתה להיות יהודי

טיב יפה עשית שבאתאיי ,ואם ין;ודי טוב אתה רוצה להיות בחנם באת אלי- .-
חכוינה כי "יהודי טוב" יש לו ב' פירושים :א) יהודי כשר וטוב .ב) 13" 8טער
*הר 9דהיינו רבי של חסידים ,וזהו ששאלו אם חרצה להיות יהורי טוב במובן
משר יפה עשית שבאת ואם יהזדי טוב אתה רוצה להיות במובן הב' בחנם
באת אלי.
פ"א הלך הרה"ק מוהרש"ב עם החבריא ע"ם השדה והטה א"ע לארץ ונסל
?2דו גרגיר אחד מן החול והגביהו וחזר והניחו על מקומו ואסר מי שאינו מאסין
עטנרגיר חול הזה צריך להיות מונח דייקא במקום הזה בהשנחה פרטיית הוא
5סכלל אפיקורס ח"ו [ראה במו"נ חלק סל-שי פי"ז בדברו על השנחה פרסית מביא
דעח זו בד"ה .והדעה הג' ורחה דבריהם ע"ש].
פ"א שאל אותו אחד המתחכמים ,איזה בגד הי' לבוש אברהם אבינו עה"שו
יהשיב לו :אאע"ה דרש וחקר איזה מלבוש לוגשים העכו"ם ,ולבש הוא סלבוש
*8שצנה לגמרי משלהם.
,
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הרבים והיקרים
,שמחת
*שראל" ועוד כיו"ב קחוהו משם.
הרה"ק נקרא אל על ביום י"ב
שבת תקפ"ח זי"ע .ועכ"י.
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