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דרדוקךגאוןמו"הצביאליכלךזצ"למדינוב
א.

הנאון הקדוש מוה"ר צבי אלימלך שפירא ושל אבד"ק ריביטיסש ,סטריזוב,
וימב ,מונקחטש ,ולרנלי המחלוקת שמשך עליו שם במונקאטש ,מפני וצאפר
עייהם את האוחות המפוטמים ,נאלץ לצאת משם וחזר לק' דינוב ,בעהמ"ס בני
*ששכר ,דרך פקודיך. ,אנרא דכלה ,מניד תעלומה ועוד הרבה ספרים ,הף חברו
יפל אצאון המפורסם מו"ה יעקב צבי זצ"ל בע"ס *מלא הרועיסן שלמדו יהד
בגנלה ובנסתר [ע' הסכמת מוהרצ*א על ס' סלא הרועים מ"ש בזה].
ם
~
י
ר
ו
מ
כמו בתקופות הקודמות נמצאו נאוני ההלכה ,שהיו אח"כ לאדו
נושאי
דנל החסידות ,כן נם בתקופה זו הרביעית היה א) הנאון העצום בהלכה מוהרשם
טייטלבוים זצאל בעשס שו"ת השיב משה וס' ישמח משה עה"ת האבד'ק אוהעל,
ב) חתנו הנאק החריף סוהרא"ל בעאם ארה דבי עייאה ,וס' ארי שבחבורה
האבד"קוהשניצאזצשי .נ)הנאון העצום מוה"ר אברהםדוד זצשל האבד"ק בפזפוטש,
בע"ס דעת קדושים על שחיטות וטריפות ,ואשל אברהם .ד) הנוחן הרבי ר' הירש
אלימלך זצ*ל מדינוב .ה)הנאון בע"ם שואת דברי חיים ,ום' דברי חיים על הל'
מקואות והל' ניטין האבד"ק צאנז זצ*ל ,שהיו אחאכ לנושאי דגל החסידות אשר
רבבות אלפי ישראל הסתופפו בצלם ,והיו לפדעלי ישועות בישראג אשר כל אמזד
ואחד קובע ברכה בפני עצמו ,לספר לדור אחרון תקפם ונבורתם ופרשת נדהמזם
בתורה ועבודה כאשד יבא להלן איה"ש.
הרבי ר' הירש אלימלך שפירא זצשל מדינוב ,מלבד נאתותו בהלכה ואנדה
וסתרי חורה ,עודהניף בעים רוחו את שבט הסופר אשר בידו ,ללחום מלחמת עם
עם המשכיליס שגתרבו בימיו במדינת נאליציא ,שבראשם עמדו רנ"ק בזאלקובן
שי"ר בטארנופהה יהתאמצו להפיץ את ההשכלה במדינה זו ,והתחפשו בעור כבשה
תמימה ,לאמור שכל כוופתס רק לחבר את התורה והחכמה ,ההשכלה והאמחמה,
ואמנם בקרבם שפו ארבם להפיל את חומת האמונה והדת ,כאשר מחשבתם
היתה ניכרת סהוך מעשיהם ,שבאמ-הות חייהם הדתיים הלכו אחרי
אראציאנאליססים ,שכל דבר שאין השבל מחייב לעשותו אינו אמת ,ועישז
קצצו בנטיעות ויסעפו במערצה את כל המצוות הסעשיות שאינן מתאיטות לפי
.שבלם ,והשכלה כזו בקשו להפיצה בקרב ישראל,
הצדיקים ראשי אלפי ישראל ז"ל ,ידעו את הסכנח הכרוכה גהשכלה זו
להדת ויהדות ,אם כל איש ואיש יה" שופט הדת ,ואיש איש ישפוס על פי דעו
הצכלו את המצות איזו לקרב ואיזו לרחק ,ובכן עמדו כצופים נאמנים ,והזהירו
את העם לבל ילכו אחרי מאורות סתעים האלה ,וראה למעלה במערכות הרה"ק
פהרצשה מזידיטשוב ז"לו .המשכילים הלשינו ואכלו קורצא בי מלכא עלהצדיקים
ועל החסידים שהסה "חשוכים"" ,מורדי אור" ,ושחצו במחשך מעשיהם אצל הממשלה
יהעביר את ממשלת הצדיקים סן הארץ ,אבל לא עלתה בידם ,הצדיקים נאלצנ
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הרבה פעמים לעמור במשפס לפני שופטי הארץ ,ובכל פעם הוכיחו את צרקחם*
והשופטים הכירו את תום ררכם ואמונתם ,ולא שמו עוד לב לרברי קלג ובלע
של המשכיליס החפשים ,ואז החלו המשכילים להביא דבתם רעה על הצריקים
ועל החסידים לפני העם ,באמצעות מגילות וחוברות ,בלעג השאננים

והבוי

לנאיונים.

הצריקים והחסירים לא שמו לב לפתקי-אוילים ה?חו ,ועמרו על המשמר
להזהיר את שומעי לקחס להתרחק מן המשכילים וההשכלה,כי כל באי' לא ישובוך
כד .והרה"ק הרבי ר' הירש אלימלך זצ"ל מרגלא בפומי' תמיר ,שהארם מישראל'
צריך להוציא עצמו מהמושכלות ולהעמיר עצמו על יסור האמונה בכל מ"ש בתורהש
והראי' שחז"ל חקרו וררשו הרבה פעמים מנין רבר זה מן התורה ,מנא האד
גם על רברים מבוארים מצר השכל מפני שהעיקר להאמין רק ע"פ התורה ולהוצי)4
עצמו מן המושכלות( ...סרר הדורות החרש) א).
הרברים הללו ערוכים לעומת המשכילים הראציאנליסטים הנ"ל שלשטתם
כל ארם צריך לעשות רק הישר בעיני שכלו .,,ע"ב הזהיר הרה"ק מוהררצ"א ז"ל
ואמר ,כי אין לו להארם לילך אתרי המושכליות ושכלו ,אם הם נגר מצות התורהן
כי רק אז ירע האדם מישראל כי שכלו הוא שכל הישר ,אם הוא מתאים עם
רעת תורה ,שהיא מנובלות החכטה העליונה ,ואשר ע"כ חתרו חז"ל הרבה פעמים
?מצוא רמז בתורה גם להני מילי ראמרי אינשי ,ואמרו (ב"ק צ"א) מנא הא מלתא
דאמרי אינשי כו' ,שאם יתאימו עם דעת התורה הקרושה אז הם כנים ואמתיים,
ונן נבי וברי חכמה ומדע בקשו חז"ל רמז בקרא ואמרו :מנין לערוגה שהין
כף (שבת פ-ד ע"ב) .אם כי הרברים ירועים מחכמת הבאטאניק בקשו רמז בקראן
יהראות שצריך הארם להוציא א"ע מן המושכליות ולעמור עצמו על יסור התורה,
כי אז ילך לבטח דרכו ,אם שכלו מתאים עם רעת התורה.

ין

ב.
אחד הי' הרה"ק מוהררצ"א דל ברורו ,בין גאוניוצריקי הדור ההוא ,שיצא
בגבור מזוין בקסת סופר אשר במתניו ללחום מלחמת הרת עם המשכילים בכלי
וין שלהם ,בעסו עם סופר שבירו ,ערך וחיבר ספרו "מעין גנים" אשר צרפו עם
ספד .אור חיים" להגה.ק מרהיוסף יעבץ ז"ל מגולי ספרר ,שנתחבר ג"כ.לתכלית

כזה ,להרוס את הרעות הכוזבות של הכתפלספים בזמנו ,והרה"ק מוהררצ"ה ז"ל
אסף עור חומר מפוצץ מספרי מהר"ל מפראג והגאון ר' יעקב עמרין זללה"ה

 )%שם טביא בשסו שאמר :והרא" ד%סרו חז"ל סנ-ל דאמתא בריבוע אטתא
ותרי חוסשא באלבסונה סים של שלסה שנאסר בו' והוא דבר סבואל ולטה לנו
ליטוד טהפקרא כו' ובטם' סוכה ח' .ועירוב'ן נ"ו ,ע'ו ,וב'ב ק'א :לא סצ'נו רבר
זה עיי"ש וע'ב אחשוב שלא דקרק בע-ם סרר הרורות החדש בשסיעהו וע"ב לא
הבאתי' בשם היה-ק זצ"ל :אסר ישראל בן הגאין הם-בר ,כינת הרה.ק במח על
הנם' עירובין י"ד .כל שיש בהקיפו ג' ספחים 'ש בו רחב פפח סנה-ם א"ר 'וחנן
%פר קר %ויעש את הים בו' ע*ש.
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הרבי ר' צבי אלימלך מדינוב דל
והוסיף מדילי' ,לבטל את דעות המשכילים שבזטנו ששבו אל קיאם שהקיאו

רפפ

המתפלספים במאות שעברו ,ולהודיע טעותם ברבים.
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יושב ודורש לא תכיר פנים  -והוא מכיר ,לא תקח שוחד -
ברבית  -והוא מלוה.
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ז
אחד,
יכולות ללכת שלובי זרוע ולדור
מהרמב"ם
שהי' חכם
בכל חכמה ומדע וגם קדוש ה' וצדיק כביר ...והם בעצמם כאשר אך טעמו מעס
ספרי ההשכלה ,היו לכופרים בעיקר ועבריינים נמוריםן כאשר יאמר הנה"ק
מוהררצ"א בס' מעין ננים פרק העשירי. :והנה הרשעים שבזמנינו אשר בהפקירא
ניחא להו תולין א"ע באילן נדול באומרם הרי הרמב"ם למד חכמת רפואה כי
היא מלאכה נקי'  -והולכים ללמוד חכמת רפואה ומגלחים פאת ראשם ונם את
הזקן יספו ולובשים סלבושי נכרים ופורקים עול התורה והמצות מעל צואריהם
ומחללים שבתות בפרהסיא ומתירים לעצמם הכל ,באומרם כי כל זה עושים בעבור
סחיית פרנסתם ,תיפח רוחם וכי הותר לאדם לעבור על דבר קל מד"ת ומד"ט
בשביל פרנסה ...הלא מימות עולם כמה וכמה גדולים עסקו במלאכת הרפואת
ן ושמאל מדרכי התורה ונחלו עוה"ז ועוה"ב "...ב).
ואעפ"כ לא סרו ימי
ובכן בחנם שפכו המשכילים כל ' חמתם על הצדיקים ועל החסידיםויכנו
אותם בשם "מורדי אור ההשכלה והדעת" ,יען אשר הזהירו את העם להתרחק
מהם ומהשכלתם ,כי אשמים הם המשכילים בעצמם והקולר תלוי על צואריהם
המה ,כי המה עשו את ההשכלה לסמל של בלהות ,כי כל סועמי' נעשים כופרים
11בריינים ,אשר החריר את לב האומה הישראלית וראשי הדור מגשת אלי',
בראותם את המשכילים ומעשיהם המקולקלים ,פרי ההשכלה והדעת.
ועל סענת המתפלספים איך אפשר לבוא להשארת הנפש ע"י מצות מעשיית
בדברים גשמתם ,ועףי לימוד בהלכות שור ובור ,האריך הרה"ק (במעין גנים
פרק שני) לבאר כי המעשים ,ופעולות המצות וכן ההלכות שבש"ס ,המה התגלות
רצוט ית"ש ,וכשאנחנו עושים הפעולות או לומדים ההלכות אנו משינים בשכלנר
8ת הרצון הנעלה ונשאר שכלנו רבוק ברצון אשר הוא מחי' כל הנאצלים
והבבראים כף- .כבר האריך בזה "הרב" "התניא" מלאדי זצ"ל ,כי ההלכה היא
התנלות הרצק בחי' כתר וע"כ מחזיקים המקובלים את העיון בעמק הלכה לאסוקי
שמעהעצא !1ליבא דהלכתא לבא לכלל מעשה ,במעלה העליונה יותר מהעיון בענינים
אצ*ליימו והרהשק מוהררצ"א מפיק שם ,בהוכחה מדברי חז"ל ,שעסק התורה לכוין
ב) הרה*ק החזיק בהכלל שאחז"ל כל חאוסר דבר חכסה אפ" באוה"ע נקרא
חכם ושפעתי מזקני חסידיו שאטרו בשסו שהי' אופר על המסיאורלוגים הטנידים תזון
הרוחות ליסים י
 :רי שקגיפליך וויימען סצד החבמה סה שיהי' ,אבל
הםבואו ,בז
פנבאים
5ה יעשו אם
ה.יעל עצירת נשסים ובא איש מישראל ושפך לבו כסיט
טכח ה' בפפירת תהלים שירדו נשפים ותפלתו נשסעת ובן כל ביחב.,.
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הלכה לאמיתה של תורה ,הוא גרול ונכבי -יח~י מגלוי אלי' ,רהנה במס' גיטין
דשן ע.ב אמרו ,הלכה כר' אביתר אר"י מאן לימא לן רר"א בר סמכא הוא,
אביי כף יהא אסכים מרא על יר" כו' ואשכחי' ר' אביתר לאלי' וא"ל וכו' ,הנה
תראה שהוכיח אביי רר' אביתר בר סמכא על שכוון הרבר לאמיתה של תורה,
ולא הוכיח רבר סמכא הוא מדהו"ל גלוי אלי' "...ג).
וגם בס"פ ששי מביא מעין זה ,וז"ל" :להיות התורה והמצות הן הם
רצונו ית"ש והרבק בהם מתרבק ברצון והרצון הוא למעלה טן החכמה ואין
טעם ברצון"...
א*ל

נ
הנהשק מוהררצ"א זצ"ל הי' תלמיר הרה"ק הרבי ר' מנחם מענרלי מרומנוב
זצ"ל והרה"ק החחה מלובלין זצ"ל ,ואחריהם הסתופף בצל כ"ק ו:רה"ק מוהרי"נ

זצ"ל מראפשיץ.
להיותו גאון בהלכה ,ע"כ לא הי' יכול להיות תמים דעים לנמרי עם
הצריקים והחסידים ,כירוע שבעת אשר הרה*ק מוהרר נ זצ"ל מראפשיץ ררף

באף את הרה"ק מוהרש"ל ז*ל מלינטשנא ,על אשר נטה לצר הנה"ק מוהרש"ב
טפשיסחא ז"ל ,עמר הרה"ק מוהררצ"א ז"ל לימין הרש"ל כאשר כבר הבאתי רבר
זה למעלה במערכת הרה"ק מוהרר"נ מראפשיץ זצ"ל.
בהיותו מסתופף בצלא רכהימנותא בראפשיץ ובשעה שהחבריא חבורתא
קדישתא עסקו בחסידות ,הוא הי' עוסק בעיון ומשא ומתן של הלכה ,הי' הרה"ק

ר' יעקלי סעליצטער זצ"ל (בהרה"ק מוההרשנ מראפשיו) מוכיחו על מה שהוא
פורש מחבריו הצריקים ...ענה ואמר לו ,עשה' לך קשר בחגורתא למען תזכור מה
שהנני אומר לך היום ,כי ע"י העיון בההלכה אגיע איה"ש למחוז חפצי במוקרם
יותר מאשר תבוא אתה וחבריך...
וסיפר לי אאמו"ר הרב ר' נרשון דל ,שם"א בהיות הרה"ק הרבי ר' הירש
אלימלך ברומנוב על היאצ"ם של הרביר' מענרלי זצ"ל,והי' מסב במסיבת הצריקים
אצל הרבי ר' הירש ז-ל בסעוזת ההילולא ,ובשעה שהעמידו החסירים יין
כנהונ הי' קורא הנבאי ,פלוני יעמיד לוג יין
 ,והעמיר צלוחית שלא הי' בו לונ
שלם ,נטל הרהיק מוהררצ"א ז"ל את הצלוחית והבים וראה שאין במרתו לוג
שלם ,התפלא ואמר היתכן לומר כאן רבר שאינו אמת ,שמע הרה-ק מוהררצ"ה
הכהן ואל ושתק,
אהר הסעורה ,לעת תפלת מנחה ,התמהמה הררצ"ה הכהן ז"ל ובא לבית
סדרשו לתפלת מנחה בשעה שלפי רעת הררצ*א ז"ל הי' כבר מאוחר ,וביקר
נ) ששלני ח-א על פ"ש כחירושי הלכות סהנאון ר' אברהם כרורא ו'ל ,שכרבע
שעה לפני סותו חירש ח'לוקא ררבנן בסוניא רהפריר ,איך איש נרול כיו"ב לא עסק
לפני פפ'רתו ביחויים ושטות הקרושים רק בהלכה בפ' הפרירש והראיתי לו
הרברים הנ'ל שההלכה שהיא נלוי רצון הוא לפעלה פנלף 8ל" ושל ,ונח
דעתו והבן,
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רצא

אאהת את הררציה הכהן על זה שמאחר זמן תפלת מנחה והררצ"ה וי5
י8שע ושתק.
גם בהוס8איו לס' "סור מרע ועשה פובש מהנה"ק מוהרצשה ז"ל מזידיסשוב
כתב הוכחת מגולה אל הצדיקים והחסידים ,על אשד נתפלנו למפלגותיהם ,ואין
*8ים ואחדא ביניחפ.
בעת אשר בא הרהשק מוהר"י מרוזין זציל למדהטץ נאליציא נסע גם הרהשק
.שוודא-רצ*א זשל לסאדינורא לקבל פניו ,כאהחר שב לביתו אסר ,הנה הרה"ק כיהרש5
שטשר לו דרך מסוכן כמו לילך על צד החד של ה"חלף" ,ולחסידי גאליציא שאינם
י8ורגליפ בחסידות כיו*ב ,בודאי טח ה" להם לוא לא ידעו מזה הדרך.
וכן במה שהרבה לכתוב ספרים ,נם בסקצוע זה לא הי' שוה בדעה עם
:צר-ף דורו ,שמנעו עצמם מעשות ספרים הרבה ורבים מהם שלא כתבו מאומה.
ואולם עם הנה"ק מושה אברהם דוד אבדשק בטשוטש זצ-ל ,ה 5סחליף
*שכחבים והיתהביניהם אהבהעזה ,אהבתההשתוווג גם הגה"ק מבסשוסש ה" אושר:
 58מקרי הליכות אלא הלכות ,הכוונה שהנה החסידים אומרים שכל .רביש יש לו
דרך אחר ,וע"כ נתרבו ההליכוחכ כי זה הולך בדרך זה ,וזה הולך בדרך זה ,עלצה הזהירו חז"ל ואמדו אל תקרי הליכות אלא הלכות ,וכל ישראל יצאו ע"פ
.ישמלכות שבשו"ע ויהי' שלום ואחרות בישראל.
כאמור למעלה  -במבוא -שבתקופה  11הרביעית לא נתחדש בחסידא דברים
*מךדי*ם ,ונם הגה"ק מוהרצשא ז"להי' מוכרח לצמצם א"ע ולדרושלפני קהלחסידים
,ש5מעילקחורבריאגדהומוסרבניים %יסודי הקדסותעתיקותלקוחים מספריהחסידות
5והדאה שמלפניו ,ובמלע סבין לשעשועין דאורייתא המושכים את הלב ,שכבר לא

8ףז הבאים לפניו ראוים לקבל דברים רמים ונשגבים אשר בתורת הנפש יסודם

ואולם
5טשם נוסה למעלה לעולמות העליונים
י
שהםבשנול
ים
"
ר
כ
ש
ש
י
ו
ר
פ
ס
הדבר זה ,נתפשטו חיבוריו בעולם ,וביותר
מפני
.בני
כמו בתקופהץ הראשונות,

5כל נפש.

אוהי' חוהב ישרחל אשר אין כמוהו עד שהי' חותם עצמו על האנרות
ישכצזב "האוהב הנאמן לכל ישראל דורש סוב לעמו" ,וסיפר לי אחד מאנשי
אש5ומ הנהנתו עם אנ"ש באהבה וריעות ממש כאחים וכמה פעמים הי' מחבק
י8נשק את איש שלומו אשר ירע בוכי הוא ירא ה'( "...סה"ר).
ופח לי זקן א' ,פ"א בא לפניו אחד מאנ"ש שאהבו מאוד והתנצל
ע8נע ,שיש לו בת שהגיעה לפירקה וביתו ריקם ...א"ל הרה"ק שמע לעצתי,
פצני נותן לך מכתב תעודה אל אנ*ש ,מכתב כתוב הדור לכל חסידי ,ואתה
*שבאת דנליך אליהם ,ובל"ס יקבלו פניך בספ"י והענק יעניקו לך בכבור נדול
א8חוכליהשיא את בתך לבעל תורה כנפשך ,החסיר שמע לעצת רבו ונסע.
לתקופת השנה שב לביתו בידים ריקנורע ויבא אל הרה"ש והשיב
 15את כתב תעורתו; ויספר לו כי היתה יגיעתו לריק ולבטלה ,הרה"ק בשומעו
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דור דעה

מאנ"ש ריקם ,אמיי

י דבריו לא עשו שום רושם על לב אנ"ש ,והשיבו פני א'
כ
לו :בודאי אינני תקיף וחזק יותר מירמי' הנביא שקילל לאנשי ענתות שאפי*
בשעה שעושים צדקה הכשילם בעניים שאינם מהוגנים (ב"ק ט"ז ע"ב) ,ונכן לש
יכולתי לזכותם שיעשו צדקה בעני הגון .,.וע"כ נשארו דברי מעל ולא עשו
אמרו עליו שהיו לו שני מוחות ,שגס בשעה שהי' מדבר עם בני אדם על
אודות בקשותיהם ועסקיהם ,הי' אוחז בעט וכותב ח"ת בפנקס אשר לפניו ,פ")2
באה לפניו אשה אחת בבקשתה והרה"ק שמע לדברי' וכותב ח"ת נפנקסת והשיכ
לה חוו"ד ועצתו ,ובידו כותב ח"ת ,כשהלכה מלפניו אמרה בשוק אל חברותי/
ה"רבי" הלזה הוא "רבי" טוג שכל מה שאומרים לו וסבקשים סמנו ,הוא כוח~נ.
לזכרון בפנקסו.
על אודות פטירתו ראה מ"ש למעלה במערכת הרה"ק מוהר"ן מראפשיץן
ז"ל פ"ג ,ונפטר בשם סוב בשמונה עשר יום לחודש טבת שנת תר"א לפ"ע
בעיר דינוב ושם מ"כ ,זי"ע ועכ"י.

פרי_

וכאוכם4וכשיכש
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