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 ק"ז לפ"משנת תשנ

  "בעל דבר"שלא ישלוט בו עי� רע של ה דבר שבקדושה צרי כיסוי של דבר גשמי
  

  'צו את אהר� ואת בניו לאמר זאת תורת העולה וגו
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"משמרת אתמר"ק "בספה
1

מביא בעני� זה בש� רבו  
כי יותר , אמר לי איש היהודי: "ל"ע בזה"זי" יהודי הקדוש"ה

� "והיינו כדברי הרי, "שולט עי� הרע ברוחניות מבגשמיות
  .רי� שמירה יתירהשלפי יוקר הדבר וחשיבותו צ

�  

שגודל קדושתו וצדקתו ' � על היהודי הק"כ הרי"במש
, היתה מכוסה בכיסוי של למדנות שחיבר פלפולי� ארוכי�
, עד שדימו עליו כי זהו כל כוחו וגדולתו בהיותו למד� מופלג

.ז עובדא הבאה"תעיד ע
2

  
בש� רבי אריה ' ו של היהודי הקבירושלי� התגורר נכד

י רבינובי"מרדכ
3

בש� חיי�  ששיד� את בתו ע� בחור 
המבורגר

4
' ק ר"וכשבא בברית האירוסי� עלה למעונו של הגה, 

להתבר� בברכת , ד דירושלי�"גאב, ע"שמואל סאלאנט זי
  .מזלא טבא

נענה ', בהזכירו את המחות� שהתייחס ליהודי הק
מה שהחסידי� מפליגי� אודות היהודי הקדוש איני "ש "הגר

, "להעיד על נכו� שהיה למד� מופלג ז אוכל"אול� ע, יודע
  .ומזה מוכח כאמור אי� שבלמדנותו הסתיר את צדקתו

�  

, "'יהודי הק"ק ה"צדיקי� הפליגו בשגב קדושתו של הרה
כ מרוחק היה מתאוות גשמיות עד שגופו הטהורה "ואמרו שכ

ממש כמת שכבר עבר עשרי� שנה ממיתתו וגופו בלה  היתה
  .והרקיב והיה כלא היה

�  

, "יהודי הקדוש"א טע� שנקרא בש� "ר הבאנו במקוכב
כ נקרא באותו "ע היה ג"החוזה זי� שרבו ובפשטות הוא משו

וכיו� שהתלמידי� ', כפי שנקרא היהודי הק" יעקב יצחק"ש� 
  ".יהודי"כינוהו בש� , לא רצו להזכיר את ש� רב�

גילו הצדיקי� עוד טע� על ש� , אול� בנוס% לזה
וזאת משו� שבעבודת קדשו היה עולה  ,שכינוהו" 'יהודי הק"

עד שהיה , ונתעלה בכל יו� ממדריגה למדריגה למעלה לראש

                                                 
1
 ע"מפרשיסחא זי' והיהודי הק, ק החוזה מלובלי�"תלמיד� של הרה 
 .� צריכי� ראיות"הרי' אי� דברי קדשו של החי, א� שכמוב� 2
 .ל"אריה מרדכי הנ' המה נכדי ר', ו בש� רבינובי� מגזע היהודי הקשכל אל 3
אול� הוא  , מקורו ממשפחת אשכנזי� שהיו רחוקי� מדרכי החסידות 4

ונמצא ממנו כמה ', בעצמו נשתד� לתו� משפחה מגזע היחס של היהודי הק
 .חיבורי� של זכרונות מקדושי עליו� ממה ששמע וזכה לראות

אפשר להגדיר את החילוק בי� עבודת היו� לעבודה של 
  .יהודילאתמול כחילוק בי� גוי שנתגייר ונעשה 

�  

ע "� מגור זי"ק הרי"כי הרה, "שפתי צדיק"עוד כתב ה
כיסוי בשבילו שלא העיד על עצמו כי העשירות שלו הוא ה

אמרי "וה" שפת אמת"כ אצל נכדיו ה"וכמו, יסתכלו בעיקר
ע ראו זאת שהיה לה� עשירות מופלגת ולא נצרכו "זי" אמת

  .להגיע לידי מתנת החסידי� שלה�
שיתכ� ואולי ג� זאת , ויש להוסי% לדבריו בדר� אפשר

ק "למה שהרה הכמוסי� היתה אחד מהעשרת אלפי� טעמי�
כדי שלא ישימו , תנהג במנהגי עשירות ומלכותע ה"מרוזי� זי

י העשירות שהיה מתנהג "וע, עי� על הפנימיות והעיקר
  .בחצוניותו הצליח לכסותו

 
אצל הצדיקי� " פדיו� נפש"כמה טעמי� למנהג נתינת דמי 

  ע� הקוויטעל
ע מצאנו "זי' ט הק"אצל הרבה צדיקי� מתלמידי הבעש

ויש אשר א% תבעו " פדיו� נפש"המנהג של נתינת מעות דמי 
ובלי שו� ספק היה לה� עניני� נשגבי� לכל , זאת בהדיא

נוכל " שפתי צדיק"ל שהובא ב"� הנ"פ דברי הרי"וע, זאת
שהתכוונו לכסות , מנהג זהכ אחד מהטעמי� ל"לבאר ג
  .י הכס%"העניני� ע פנימיות

ע שעני� "זי" אמרי חיי�"וכדבר זה ראינו אצל רבינו ה
ומסופר , עד שלא היה מוכ� לוותר עליוגדול היה לו בזאת 

ד "ל אב"ד ז"לע באב'משה' צ ר"הגה, ב"בזה שכשבא אליו ש
,האמר&גורא

5
ונת� לו שלו� ומסר פתקא , ק"בעלותו לארה 

לאר"  וכיו� שעלה והגיע, ע"ע לטובה אצל רבינו זי"להזכיר א
פדיו� "לא היה בידו מעות לנתינת , ישראל בעירו� וחוסר כל

, ז"שאלו ע, ע שלא הביא כס%"חי� רבינו זיוכשהב, "נפש
  .ד שאי� לו"והשיב הרב באב

                                                 
, ע"קרובו של רבינו זי, ל היה כאמור"ד זצ"ה באבאברה� מש' הגאו� ר 5

" אהבת ישראל"ק ה"מחברתו הטהורה של הרה, בהיותו חתנו של הרבנית
אלעזר ניס� בנו של ' ק ר"שבזיווג הראשונה היתה אשת הרה[בזיווג שני 

י שהיה "והאהב].מדזיקוב") אמרי נוע�"ב� ה(ע "נפתלי חיי� זי' ק ר"הרה
 ".אמרי חיי�"והיה מקורב מאוד אצל ה ,כאב להילדי� חית� אותו

   

 ק"ט לפ"תשס - ] קלב[ליו� טו ג -' 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
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 ק"לפ ב"עתש - ] רג[ גליו� י - ' שנה הד  "בס
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שלפי , "תלוה ותביא מעותל� "אמר לו רבינו , שכ�כיו� 
  .ז"רוב נחיצות העני� וחשיבותו לא היה יכול לוותר ע

, ע מכיסו מטבע הגונה"לאחר כל זאת הוציא רבינו זי
דבר א� זה היתה , ד"ומסר להרב באב, סכו� נאה ומכובדת

 לא היה אפשר, אמורכ, שעל דמי הקוויטעל, ל"נפרד להנ
  .לוותר

�  

בדר� הלצה  ע היה מבאר"חיי� מאנטיניא זי' ק ר"הגה
דכשהלה מזכיר בפני הרבי , טע� לנתינת מעות ע� הקוויטעל

ומא� ימר , מאיפוא נדע א� כוונתו רצויה ,השמות בפתקא
נתברר אזי , כשנות� הלה מממונו, איברא, שאינו משטה בו

וזוהי סיבת , אמיתת כוונתו בההזכרה שכתב בתו� הקוויטעל
  ".פדיו� נפש"דמי 

�  

ק"בספה' עוד טע� אי
6

 ,"פדיו� נפש"לנתינת  
שכשמזכירי� לפניו פלוני שיוושע בעני� זה ואלמוני שצרי� 

, והצדיק נעמד להתפלל ולבקש עליה�, ישועה בעני� אחר
ה ואיזהו שיבקש מביטי� עליו מ� השמי� ושואלי� מי הוא ז

כבר לא יוכלו לבוא , ז"א� כשקיבל מעות עד. על אד� אחר
שהרי מוכרח הוא לבקש עליה� רחמי� אחרי , עליו בטענה

  .ששילמו לו וקיבל שכרו על זאת

�  

                                                 
 ".ייטב לב"כמדומני שאיתא כ� ב 6

שצרי� להצניע " שפתי צדיק"ל שהובא ב"והנה עני� הנ
דר� "ק "דבר זה יסוד מוסד בספה, את העני� הרוחני

"מצוותי�
7

את באריכות שכל דבר שבקדושה צרי� שמבאר ז 
בו עי� רעה של ישלוט כדי שלא , שמירה וצניעות יתירה

  .הבעל דבר
רבי מנח� מענדל מבאר ', ומסופר בזה על המגיד הק

שדרכו , ע"זי' ט הק"ע מבני היכלא קדישא דמר� הבעש"זי
י "בקודש היתה לנסוע מעיר לעיר ולעורר לבבות אחינו בנ

ג זה לקח לו אותו צדיק שכשבא ומנה, לאביה� שבשמי�
, היה אומר שבא לאסיפת כספי�, לעיר ומצאו אותו בראשונה

, ודבר זה הרי אינו מפריע להבעל דבר שיאסו% לעצמו כס%
מתק� את הטעו� תיקו� בעניני עבודת  ואגב זה היה כבר

ששיי� היתה " ס%שהיה ש� כ"עושה בעיר  וכזאת היה, הבורא
  .לכתת רגליו לאסו% מעות

בא� והיה מגיע לעיר של עניי� ואביוני� שלא היה ו
היה מוצא לו אמתלא אחרת לכסות העינא , ממי לאסו%

י שהיה מגניב לתו� העיר בסתר איזה "ע, בישא דשיטנא
פ "האסורי� ע "השחורי�" ממסחרי� וכדומה" טאבאק"

וככה , ז באה לכא� להתעסק בעניני� הללו"כאומר שע, החוק
י כיסוי של דבר "יע את הדבר רוחני עהיה מנהגו בקודש להצנ

.גשמי

                                                 
 .ע"מליובאוויטש זי" צמח צדק"ק ה"להרה 7

  

  על הבינוני� לזרז עצמ� שלא יעכבו את הגאולה
  'צו את אהר� וגו

¾þë"þê −"½−× öîþ½ì îë ¾−¾ óîšôë ïþïñ µ−þ® þ³î−ë ¾.  

...ë ó¼¬ ’¼õñò"¼ ð" ê−ëòí −þëð −³¾þõ¾ õ"í −òê ’ó³−ñ−× êñ ëš¼− −òë ó³êî −³−ò¾ êñ" , þêîëôð

¾þíôë"ê8 )−ì ’ðèê³î ( íþîòôë ëî³×¾ íô ñ¼"þîí¬ ëíï ³ìê í¾šô "í ³ðîë¼ë í¾š þëð ö−êð ’ šî½¼ñ îô×

íòîôêë ö³ôî ê¾ôë ,þ¾î−íî íþî³í µþðë ó−−õ× −šò ³ñî½õî è−½ êñë þîí¬ í−í− î¾î×þî îõ½×¾ . þôê¾ îíïî

"³ìê í¾šô " þ³î−ë í¾š ðìê þëð"þîí¬ ëíï "³ñî½õ êñë þîí¬ í−í− î¾î×þî îõ½×¾.  

õô −³¼ô¾î"š êê" ï)í"í−þê ñîš ("íèí ó¾ë þôê¾"í š"í¾ô ìô¾− "þìê ïôþ ðî¼ íïë þôê¾9 , êîíî

¼"ïì −þëð õ" ñ)ö−þðíò½" (ë−−ì îñî×¾ îê −ê×ï îñî×¾ þîðë êñê êë ðîð öë ö−ê" ,íèí þôêî" íòîî×í ö−ê¾ š

ì ë−−ì îñî× îê −ê×ï óñî¼í ñ× êí−¾"î ,−ê×ï îñ× í−í− −ê×ï í−í−¾ −ô ñ×¾ íòîî×í šþ ,−ð®þîôè š , êîí¾ −ôî

ë−−ì îñî× êí− ë−−ì ,ëî¬ ³îëîþ¼³ êñë þîôè ¼¾þ ,þîþ−ëí í−í−¾ îò−−íî ,þîôè ¼¾þ îê þîôè š−ð® îê , ó−−òîò−ëî

óñî¼ë î−í− êñ ,ë ö−−¼î"í¾ôñ íñõ³) "½ ó−ñí³"ë ³îê ì’( ,ë −³ê®ô ö×î"íðî³ −ôìñ) "ò ¹ðë"¼ ì"è( , ö×î

ë −³ê®ô"−ë® ±þê) "îîêñ½−ðêîîô ð−èôíñ ,ëêþ −ëþí − ’êì½−¾þõô óòîë (í ó¾ë"íðîí−ë ¼ðîò."  

ñš−òë êîí ë−−ì îñî× ó−þîôè ó−¼¾þ î−í− ó−¼¾þ¾ ð® î³îê íòíî , ³¼¾þ ó−ò−¼ñ ó−êîþ îòê ¬¼ô× îò−þîðëî

ó−þõî×í ó−¼¾þ îò−ô¼ −¾òê ,ó−ê¬ìô −þôèñ ó−−šòî ó−þîí¬ −ê×ï îñî× ó−þ¾×í î−í−¾ êîí í¾ší þëð ñëê , îíïî

 þôê¾"³ìê í¾šô "ïí êí−¾ í¾š þëð ê−í ³ìêí ³ê"ëíï " ó−ëî¬í −ò−¼ë"þîí¬ "ñî½õ ±ô¾ êñë −þôèñ10.  

 ó¾ë ó−êþšò ó−š−ð®íð ¼îð−î"ñêþ¾−" ,íè−þðôí −ò¬šî ,ó−−òîò−ëí îò−−íð , ó¾ë ó−òî×ô"ëš¼−" , ó−¼¾îõíî

 ó−êþšò ó−ðþîôíî"ó−¼¾þ" ,öòê −ïìò í³¼î , ó−êþšòí ö³îê" ñêþ¾− "ó−þîôè ó−š−ð®í óí¾ , óò−ê ³ê ó−ë×¼ô

íñîêèí ,è ó−¼¾þí ö×î"íñîêèí ³ê ö−ë×¼ô óò−ê × , ó−êþšò óí¾ ó−òîò−ëí µê"ëš¼−" ,íñîêèí ³ê ó−ë×¼ô óí ,

ê ó−òîò−ë ¾−¾ öôï ñ×î"íñîêèí ³î−íñ ê ,ô¾− ñ¼ë −þëð×"òí ô"ñ.  
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 .א"אול� כבר קדו� הוא במהרש, ע רגיל לפרש כ�"יצחק מנעשכיז זי' ק ר"וראיתיו מובא שהיה הרה 
 .ק"ע וכ� בעוד ספה"זי" חפ� חיי�"ומובא ביאור זאת ג� מה 9

, ולפעמי� מתו� כ� נמנע לגמרי מלחטוא, אזי א� הרשע לא היה ממהר לפרוק עול מפני גודל הבושה" בושה"דבימי קד� כשעדיי� שלטה ה ,יאור מובאוביתר ב 10
א מחמת א� ל, שהיה בוש לחטוא, כ ג� הצדיק לפעמי� כל צדקותו באה רק מפני הרואי�"וכמו, ונמצא שא� הרשע לא היה רשע גמור, שלא ילוזו עליו הבריות

ולכ� מרשיע עד הסו� עד , ומי שרוצה להרשיע אי� לו שו� מניעה ועיכוב בעדו, ל"ר כאשר הוסרה הבושה לגמרי רח"לא כ� עתה בעווה -שלימותו וצדקתו האמיתי 
ע "גודל יראת החטא מונע א ל כרח� האיש הזה צדיק גמור ומפניוע, א אי� זה מחמת הבושה שכבר ירדה מעטה הבושה מהעול�והמונע מלחטו, שהוא רשע גמור
 .מלהכעיס רבונו



 

 ג

 

ï−þêí íòíî" ñ¼ ë³× ñ"îèî í−íî ’í í−í− êîíí óî−ë ’ðìê" ,îò−ô−ë íþíôë íñîêèí í−í−¾× ð−³¼ñð , ïê

ëší êþšò í−í−"−í− í"¼îð−× í11 ,−¼î ’íõ½ë"òìô ñèð š" ê)õ ’íî®³ (í¼" ×"ñîõ× í−í− ¼îëþ ." í−í³¾×î

¾í ó¾ íò³¾− íñîêèí"ñî×−ë× − ,³− îô¾ íò³¾ò êñ ö−−ð¼¾ ë×¼ô −ôî ’−í−ñ"í , ó−êþšò¾ ó−òîò−ëí ³× êîí" −òë

ëš¼−" , þôê¾ îíïî"í −òê −× ’−³−ò¾ êñ " ó¾ñ −ô¾ íò³¾ò êñ íôñ−í−"í , −×"ó³−ñ−× êñ ëš¼− −òë ó³êî "

 ó−êþšòí ó−òîò−ë óí−ò−ë ¾− ö−−ð¼¾"ëš¼− −òë"12 ,ò× íñîêèí ³ê ó−ë×¼ô íôíî"ñ...  

íôñ¾ öëê ,íèí"þ ® ’®ï −îñôê¾ô µ−−þòþí¼ öôñï íôñ¾"ñ(

                                                 
ופנימיות כוונתו היתה שנזכה כבר ליחוד , והיה מאחל להחת� וכלה שהזיווג יעלה יפה, בחתונות" בדח�"ע בצעירותו שימש כ"נפתלי מראפשי� זי' ק ר"וידוע שהרה 11
 .ה"י תעלה למספר יפ"ה אדנ"א� אז כשתהא היחוד בש� יהי, א"י העולה צ"אדנ ה"וכעת היחוד הוא בש� הוי, ה"ה ושכינתיה בגאולה עתידה שאז תהיה בש� יהי"קוב

נ כוונתו שלא כילית� המוטל עליכ� עד הסו� לעלות עד למדריגת כולו "א, שעדיי� נמצאי� כאלו בינוני� בעול� שלא הגיעו לדרגת כולו זכאי -" לא כילית�"' ופי 12
  .ועדיי� נשאר לכ� מקו� להוסי� ולעלות, זכאי

 

אכ� דבר " ישמח משה"הנה כפי דברי קדשו של ה
ש וצריכי� לחפ, "כולו זכאי"הקשה הוא לזכות להגיע לדרגת 

עצה אחרת שיהא לנו לעזר וסעד לקרב גאולתינו ופדות 
' ק ר"פ ביאור אחרת מהרה"והנה מצאנו לנו מקו� ע, נפשינו

ע"ז מסאדיגורא זי"אברה� יעקב האדמוה
13

שהתבטא פע�  
, "דור שכולו חייב"י שיהא "שברצונו היה שנזכה לגאולה ע

ביאר אחיו, וכאשר תמהו השומעי� למה יאמר כ�
14

את  
ו "לפעמי� יוכל ח, נ להאד�"ו בא צער ועגמ"א� חכוונתו ד

והרי לא , לעלות בדעתו להקשות אמאי מגיע לי זאת
והוא מדמה בעצמו שהוא צודק בטענתו , הריעותי עד כדי כ�

אול� לא כ� הדבר , וקשה עליו להצדיק את הדי�, והוא זכאי
ה משפיע טובות וחסדי� על אד� ולא יחסר לו כל "כשהקב

באופ� זה יחשוב , רנסה טובה ונחת וכדומהטוב בבריאות פ
במה זכיתי לכל ריבוי הטובות והחסדי� שהגדיל עליו , בנפשו

ואילו , על כל תגמולוהי עלי' ובמה אוכל לשל� לה, ת"השי
ומרגיש ', אי� אנחנו מספיקי� להודות כו' פינו מלא שירה כו

וזה היתה כוונת הסאדיגורער ', לה" כולו חייב"בנפשו שהוא 
ל"טוי הנבבי

15
ועל זאת , ודבר זה הרי בידי שמי� תלויה. 

ז "ועי, "כולו חייב"העצה נוכל לקוות א% להבינוני� שיהיו 
  .נזכה לגאולה השלימה

ע שאמר "מפרשיסחא זי' ובאופ� זה איתא מהיהודי הק
, שלפני ביאת משיח צדקינו יהא השפעות רבות לבני ישראל

ותת� טר% לביתה  ותק� בעוד לילה"וביאר דזה כוונת הכתוב 
בחשכת הגלות טר� ביאת גואל כבר , שבעוד לילה, "'וגו

ב פעמי� "טו(ז "ז פעמי� י"י' בגימ" טר%", יושפע לנו שפע רב
  ).הרומז לריבוי הטובה, ב"טו

�  

, "'מקשה אחת וגו"א לפרש "במה שהביא מהמהרש
אהר� צבי בריסק מטשעקע בש� ' צ ר"שמעתי בדר� זה מהגה

ע שביאר "ד טאשנאד זי"� בריסק אב"ק מהר"אביו הגה
דא� תרצה , "'ועשית צי" זהב טהור ופתחת עליו וגו"הכתוב 

צי" מלשו� מצי" מ� [להסתכל ולראות במצבו של איש 
תתבונ� הא� כספו שמשתמש בו הוא " זהב טהור", ]החרכי�

מיד תוכל לרשו� , כ"וא, כס% נקי וטהור מבלי שמ" של גזל
  ".'קודש לה' ופתחת וגו"עליו 

  

  ממאד" קול אריה"ק ה"אודות הגה

שהיה מכונה , ע"ק רבי אברה� יודא שוואר" זי"הגה
, ע"זי" חת� סופר"היה מתלמידי ה, רבי אברה� לייב מאדער

                                                 
 .עובדא זו מובא בכמה גירסאות שונות 13
 .ע"ק משטעפינעשט זי"כמדומה שהיה זה הרה 14
ז שהאד� יוכל לחשוב אי� אוכל במצב כזה "ואולי יש להוסי� עוד עד 15

ואז , ולכ� יבקש שנזכה לביאת המשיח, ולשל� לו על כל מפעליו' להודות לה
� התחייבותינו ובכ� נוכל שפיר לשל, "'ומלאה האר� דעה את ה"הרי יהא 

 .ע"כלפי הרבוש

משה ' ח ר"היה לחת� אצל הרה, ובבואו בברית האירוסי�
ישמח "ק ה"מהמקורבי� אצל הגה, לייב גינזלער מאוהעל

" קול אריה"שה לייב את המ' ובהשפעתו לקח ר, ע"זי" משה
כחת� לבתו

16
.  

אצל חותנו וישב ולמד " קעסט"אכל " קול אריה"ה
ובאות� , בהתמדה רבה והרבה לכתוב חידושי תורה שחידש

, ברכת התורה ועוד' בהל, הימי� חיבר קונטרס בעניני ברכות
וכמה מאות� " קול אריה"ת "ולימי� נדפסה לו בספרו שו
  .החידושי� ידוע בעול� התורה

אול� לאמיתו של דבר לא עלה ברצו� צדיק להדפיס 
לא כל פע� הוא , את חידושיו באמרו שלאחר מאה ועשרי�

טובה לנשמה שידפיסו חידושיו
17

ואכ� לא הודפס חידושיו , 
ד "שלמה זלמ� אב' צ ר"לזמ� רב עד לבואו של נכדו הגה
א מה "וכבר צוי� במק. דשאמלוי שהדפיס מחידושי זקינו

' צ ר"הגה") קול אריה"של ה(מידו הגדול שהעיד עליו תל
" קול אריה"ת "שהשו, ג"אבי המהרש, ע"לע גרינפעלד זי'יודא

  .אינו אחד ממאה מהחריפות של רבו

ועוד באברכותו כתב , ג� בתורת הנסתר ידיו רב לו
" ייטב לב"ק ה"והגה, ל"חיבור שהוא תמצית לכל כתבי האריז

" ייטב לב"% בידי הונשאר לבסו, ע ביקש להשאילו"מסיגוט זי
ולכ� , שמרוב חשיבותו לא היה מסוגל להיפרד מחיבור זה

  )..כמוב� ברשות(מעול� לא החזירו 

�  

היה נוסע לצאנז להסתופ% בצילא קדישא " קול אריה"ה
כ נסע לעוד צדיקי�"וכמו, "דברי חיי�"ק ה"של הגה

18
 

דברי "על התקרבותו לצאנז היה אומר ה. והסתופ% בציל�
ק "שבראשונה כשהיה הרה, זה קנה לו בעצמו שחסיד" חיי�

" תורת חיי�"ק ה"מצאנז נוסע לאונגארי� בדר� נסיעתו להרה
מקאסוב

19
במקו� , וש� בשהותו במאדע או בבערגסאז, 

, פגשו הצאנזער רב והשתעשע בו, "קול אריה"משכנו של ה
" דברי חיי�"ל ה"א, ואחרי שפגשו ש� שוב בפע� אחרת

עתה צרי� אתה לבא , עמיי�כעת שכבר באתי אלי� כפ"
לנסוע לצאנז על " קול אריה,ומאז התחיל ה, "לבקרינו לצאנז

  .חג השבועות

בעצמו שבבואו " קול אריה"על אותה תקופה העיד ה
,  היו בתו� הבאי� הרבה רבני� וגאוני�, לצאנז על שבועות

מ "ומ, ומקומו יצא לו רק בשורה השביעית בשולח� הטהור

                                                 
בהעלות� על ' בפ" קול אריה"ובעוד עניני� אודות ה, והארכנו בעני� זה 16

 ".ויעש כ� אהר�"בפסוק , "אב� שלמה"ה, דברי נכדו
 .ומי יעמוד בסוד קדושי� 17
יהודה ' ק ר"אודות הגה"ויקרא תחת הכותרתת ' ע מה שספרנו בפ"וע 18

 .ע לקמ�"וע, "מודר�
א� מהיות והוא , וג� צאנז הוא במדינת גאליציע, כ בגאליציע"וא� שזה ג 19

היתה , ח מקאסוב היה במזרח זאליציע"התגורר במערב גאליציע והתור
 .הדר� קלה יותר לעבור דר� אונגארי�



 

 ד

 

ק מצאנז "ילפול חריפתא שנהג הגההפ" קרעפיל פשעטיל"ב
ט בשבועות לא זכו להבי� ולירד לעומק� של "לומר בשולחה

בעל , ער'לע נימארק'רק הוא והגאו� רבי יעקע, הדברי�
"ברכת יעקב"

20
.  

�  

שבערוב ימיו , יסופר" קרעפיל פשעטיל"אגב נושא ה
קרעפיל "לא היה בכח להגיד את ה" דברי חיי�"של ה

ובעת ההוא היה , בחריפות ועמקותכדרכו בקודש " פשעטיל
ואס% , נצר� מאוד לסכו� גבוה של כס% לצור� איזה מצוה

, ולא הכניס הלמידי חכמי� הגדולי� כדרכו, את הגבירי�
והתחיל , "'קרעפיל פשעטיל'כעת אני אומר ה"ואמר לה� 

קלמ� כהנא' ר"לפרט בשמות הנגידי� באמרו 
21

תביא לי כ�  
שמותיה� לכל אחד סכו� ועוד כהנה וכהנה פרט ב" וכ�

  .שעליו להביא

�  

ל 'ק רבי אשר"היה הרה" קול אריה"רבו הראשו� של ה
ע"מראפשי" זי

22
' וכ� נסע להסתופ% בצל קדשו של הרבי ר, 
  .ע"הערש מרימנוב זי

                                                 
 .ספר מלאה חריפות 20
 .מהנגידי� שישב ש�' א 21
 'כ מחסידי הרבי ר"ע שהיה ג"זי" ייטב לב"כנראה שהיתה זאת בהשפעת ה 22

  .ל'אשר
ע היה רגיל לספר שפע� היה הרבי "מסאטמאר זי" דברי יואל"ק ה"הרה, אגב
" ישמח משה"מזקינו ה" ייטב לב"וביקש ה, ל בסוברנ� שבאונגארי�'אשר' ר

בצוותא בחבורתא קדישתא " קול אריה"פע� כשנסע ה
התחילו כנופיות כלבי� לרדו% אחריה� ולנבוח , לראפשי"

הרי שגורה בפי "ואמר " קול אריה"נענה ה, תבקולי קולו
העול� שהמתנגדי�

23
ואולי ג� כלבי� , מתגלגלי� בכלבי� 

אלו היו , הללו שרצו לעכב בעדינו מנסיעתינו להרבי
מהמתנגדי� ורצו למנוע נסיעתינו כדרכ� שנהגו בהיות� 

  ".בזה העול�

בבוא� לראפשי" ונכנס אל הקודש פנימה לקבל שלו� 
תדעו שזה שהעול� אומרי� על "אשר ישעיה ' ק ר"נענה הרה

  ".דבר זה הוא אמת, המתנגדי� שמתגלגלי� בכלבי�

                                                                             
, ל'אשר' שלא הכיר אז עדיי� הרבי ר, מ פקפק בדבר"והיש, ק"שיזמינו על שב

באותה שבת שררה ו, להשפיע על זקינו והזמינו" ייטב לב"ולבסו� הצליח ה
ומתו� , והיו מספרי� הרבה דברי� נפלאי� שראו אז, התעוררות רבתי

ל הכיר בנסתרות של כל 'אשר' ק ר"הדברי� היה ג� משתמע שהרה
  .הנמצאי�

כאומר , "שהוא ירא שמי�, צדקת"מ לנכדו ואמר "הודה הישמ, אחרי השבת
ו� אילו כהי", ק מסאטמאר בצחות"וסיי� הרה -שאכ� היה עלי להזמינו 

שזוהו , היו רואי� את זה כהשפלה ובזיו�', ירא שמי�'שהוא ' רבי'הגידו על 
לא היתה , בחלק מהרביי� של היו�, וא� ג� זאת, ס� הכל גדלותו ולא יותר

, ויל�' ל בפ'אשר' נו אודות הרבי רוכבר הארכ". (שהוא ירא שמי�, אמת
שמי� הגדול  שלו� קאמינקער העיד עליו שהוא הירא' והבאנו שהגהק ר

, א� שאי� לה� התאמה מראש, ומוכח מזה שהצדיקי�. ש"ע, ביותר בעול�
 ).בסופו של דבר כל דבריה� עולי� כאחד ובאי� לאותה מסקנה

שמנהגיה� יסוד� בהררי קודש " עהרליכע איד�"ו על ה"אי� הכוונה ח 23
, ופשוט וודאי שאלו ה� יראי� ושלמי�, "הודו"קוד� " ברו� שאמר"לומר 

ואי� כא� הכוונה אלא על אלו , ואוהבי� עהרליכע איד�, ל� אהובי� וברורי�כו
 .ההולכי� בדרכיו' השונאי� יראי ה

 

  
  


