
 זצ"ל משפאלא הסבא ליב ארי' מוייההרה"ק
א.

 "דער כל בפי הנקרא זצ"ל. מוהרא"ל לעקףז ומפליא פלא איש הקדושהרב
 יעקכ תולדות בע-ס והרה"ק מקאריץ ר"פ הרה"ק תלמיד הי' זיידע",שפאלעד
 ז"ל. הלעש"ס אצל אחת פעם והי' זללה"היוסף

 בבהמ"ד שמש והי' בפשטות מתנהג והי' נסתר. הי' חורפובימי
 משם אהלו העתיק ונורא קדוש לאיש נתגלה כאשד ואחיכ זלאטיפאליע,דק'
 או18 שיקראו וצוה רבי, בשם אותו שיקראו רצה לא אז וגם שפאלא,לק'
 "סבא-.בשם

 ובקוש ובאונס בשוגג עברה בדבר שנכשל א' אברך לפניי פ-א באכאשר
 אל תסע קבלה, ספרי ע"פ "תיקון" אתה רוצה אם לו אמד "תשובה",ממנו

 יודש איני אנכי אכל "קבלניק". שהוא עליו ואומרים )מהר"ף, צדיקהזלאטיפאליער
 פ- רבה ,-ש במ. הונא רב דברי את זוכר ואני מדרש ומעט תהלים מעט אםכי

 שמיפ בידי מיתה שחייב עברה בדבר אדם נכשל אם אסר ר"ה : וז*לקדושים
 עיי*ש, כו' בתורה יעסוק ויחיה, יעשהמה

 מחופר הנהו כי מצבו על והתאונן אחד איש ייניו בא אחת פעםשוב
 מארז המעלך ד"א אנכי יום בכל אומר אתה הנה : קדישא הסבא לו אמרפרנסה,
 העליתיך אשר לומר לו שהי' זה בפסוק לדקדק ויש ואמלאהו פיך הרחבמצרים
 שון: כקי"ס אדם של מזונותיו קשה חז"ל דאמרו כך. הוא הפירוש אולםמארץ,
 מצרים- מארץ עת בכל תמיד המעלך ד"א אנכי שאסר וזהו מצרים, יציאתגמר
 תקיים אתה אשד האופן ב?ה דק - כקי"ס קשה שהיא פרנסה ודוחק המצרמן
 הרבפ ולמוד פיך הרחב לה( קרי' שבע"פ תורה פ"ה .מלכות פיך הרחב -זאת

 ואמלא8ן הרבה, תהלים ואמור הרבה, והתפלל בצמצום ולא בהרחבה שבע"פבתורה
 דאוריקצש אפיטרופסא קדישא הסבא הי' כה עכ*ד. ובריוח בהרחבהבפרנסה
בפשיטות.

 מלאדע "הרב" הקדוש הגאון של הסידור את קדישא הסגא לפני הביאווכאשר
בז*ן ט 8  טעסש ואמר הסכמה, לשום צריך הזה הסידור אין אמר עליו, הסכמתו 

 הספשי בתחלת ספרים על הסכמות להדפיס העולם מנהג דהנה הלצה, בדדךלסלתא
 נושש של העלים על למעלה ההסכמות עם העלים סונחים יהיו אשר יושר זה איןולכאורה
 ס8וי להנית שאסור בספרים הקפדה יש דין וע"פ קודש גבי על כחול זה הרי כיהספר

 יוחר. דחמור נראה אחד ספר בתוך ומכש"ש סרובה, שקדושתו ספר על סועסתשקדושתו
 ואין הספר בראש הקדמה כותב בעצמו -המחבר שגם כיון הוא דההיתר צ*ל בע"כאב5
 עחאם שהמחבר מה התנצלות ואיזה בימא דברים סיפור איזה אלא ד"ת שםנזלר
 בצפ נדפסת ומ"מ הספר, לנוף כמו לההקדמה קרושה אין דבודאי נעדות מעשהפעם
 שנרפסרצ ההסכמות על ג"כ היתר יש מסילא וע"כ לפרי, קוימת שהקלישההענין
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 דעהרורקפב
 שהרה-ק רואה אני הזה הקרוש הסידור אבל הספר, גוף על ומונחות הספרבראש
 והוראות וברכות כו' אני מודה בתחלתו תיכף וסידר המחברים מדרך שינההמחבר
 נמצא ולא חיים אלקים דברי כולה שהיא כזאת הקדמה העמיד ואח"כלהשי"ת
 וא"כ לפרי, שקדמה קליפה שהוא עליו לומר שנוכל ענין שום הסידורבחחלת
 בסוף הסכמה להרפיס ואם הסידור, בתחלת הסכמתו לכתוב בנפשו איש ירהבאיך

 כל הכי בלאו כי הסכמה, בלי שירפסו מוטב וע"כ העולם מנהנ זה איןהסידור
 אח"כ - השמים. מן הסירור זה מוסכם שכבר כיון מעצמו נשתק יהי'הערעור
 הסירור את שהניח וטרם מקומות בכמה בו ועיין הסידור בתוך קדישא הסבאחפש
 להמחבר לו אציית הכל את : בזה"ל בקורש, כדרכו מעט שחוק בדרך אמרמידו
 ישראל צור לומר שלא הוא "הרב' של סידורו )שבנוסח ישראל" ה"צור אתאבל
 בי. נשמתי עור כל אופן בשום אניח לא השמ"ע(קורם

ב.
 והסבה הנ"ל, מבראסלב מוהר"ן הרה"ק של פלונתי' בר הי' קרישאהסבא
 בזלאסיפאלי מוהר"ן הרה"ק התיישב אשר בעת כי היתה, מרון לראשיתיראשונה
 שאלוהו וכאשר קרישא, הסבא שם שישב מאז שם נוהגים שהיו מנהגים הרבהשינה
 רק רבי הי' לא אז כי להם השיב הסב"ק, של המנהגים את משנה הואמרוע
 יצאה וללהב המחלוקת נצמחה ומזה הסב"ק לפני הדברים וסיפרו שמש","ליבל
 אל לשפאלע הסמוכה מזלאטיפאלי רירתו להעתיק מוהר"ן הרה"ק הוכרח אשרעד

 דרכי על צופיות עיניו והיו המשמר על הסב"ק עמד ומאז בראסלאב.העירה
 צעריו. ולשמור ז"ל'מוהר"ן

 לצבא, אנשים ישראל מבחורי לקחת הגזרה אודות הקול יצא ההואבעת
 ירי על כי כך, כל רעה גזרה זג שאין אמר מוהר"ן שהרב הסב"ק לפנייאמרו
 עי"ז כי ונם זכיות, שווי להם ויתנו הממשלה בעיני לישראל חשיבות יהיוזה

 ועי"ז שם ויתפללו יהודים שם שאין במקומות יהורים חיל אנשי לפעסיםיבואו
 סירו ביקש מי ארע לא ואמר, בכעס הסב"ק עמד קדישין, ניצוצין העלאתיהי'
 ואחז כיו"ב, בענין דעה להניר כמוהו אברך יהין ואיך כאלה, בענינים יתערבכי

 יקחו לא העולם בזה שאהי' זמן שכל בנק"ח נשבע הנני ואמר קרישאבריוקנא
 לצבא. אנשים ישראלסבני

 חכם כי מוהר"ן, הרה'ק את לפניו ושיבח אחד סוחר הסב"ק לפני באפ"א
 ויענהן ובניאוגראפיא. האר? ספת את ומכיר ויורע לשונות בהרבה בקי הואבדול

 תופש אני כאשר כי הארץ, במפת לעיין צורך אין כלום, שוה אינו זה כלוסב"ק,
 מה וכל הארץ כדור כל את האתרונ על אז רואה אני הסוכות בחג האתרונאת

 בליסה וכל הארץ, כרור בתמונת הוא האחיוג כי ומדינה, מרינה כל עלשנגזר
 על מורה והפיטמא הארץ, כדור של מיוחד מקום על מורה האתרונ שלובליטה
 עם האתרוג את לאחוז המצוה ולפיכך הדרומי ציר על מורה והעוקץ הצפוניציר

 תמיד מציירים זה ובשביל הארץ כדור מצב הוא כך כי יען למעלה,הפיטמא
 החשיבות וכל למעלה, הוא הצפוני שצד באופן הארץ מפת את הגיאוגראפיעחכמי
 עם ישראל ארץ מקום הוא ששם זה בשביל הוא כחוטמו למעלה האתרוגשל

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



קפנ ז"ל משפאלא המבא ליב ארי'רב.

 על היטב לראות יוכל רואות עינים לו שיש -מי כל לכן ירושלים, הקודשהעיר
 השנה כל על הסדינוף בכל לראות לו שנצרך סה כל החג יסי בשבעתהאתרונ
 *(. הארץ במפת להשתמשוא"צ

 לגרהיק להרע רוצים שלוסו מאנשי אנשים כי לו נורע כאשר זאתובכל
 שמביא סה להם ופירש הזה, הרע כרבר סעשות לכם חלילה להם, אסרסוהר"ן
 רלרשים יש בדורותיו, הי' תמים צריק איש נח ס"ש על המדרש נח בפ' ז"לרש"י
 לררוש עכל אם לננאי לררוש היתכן וקשה לננאי, אותו רורשים ויש לשבח,אותו

 זאען בכל לגנאי אוהו דורשין שיש זה צדיק שנם לנו להוריע שבאו אלאלשבח,
 ירבו שלא בלבר אבל שבתורה, הראשון הצריק נח שהי' כמו צריקן הואהרי

 לשבח. מהרורשין לננאיהדורשין
 הלכותא "ליקוסי סספרו וביוחר מוהר"ה בספרי יעיינו שלא אנ"ש אתהזהיר

 וכן דל. הסב.ק של דעתו נגד הי' זה ודבר ההלכה, עם הקכלה את עץרבבשבו
 כמו רבם, קבר על ליסע מהחסירים מוהר"ן שררש מה 'אודות על אותםהזהיר
 ססש הוא - הסב"ק אסר - זה דבר כי חיותו, בחיים אליו ליסע רגיליםשהיו
 מאור. ע-ז וצווח זרה עבודהבבחי'

 את הסב"ק של להרריפות קץ לשים ביקש דל, סמעזיבוז הרר"בהרה"ק
 זה4 ברבר לדון הסב"ק עם הצריקים גדולי אספת וקרא סוהריו הרה"ק אחותובן

 מגורלים בלתי נכדים יקח סבא כי להסבא, לו "הנח להרר"ב, הסב"ק 15אמר
 לתוך- ונננס לווהו העדה וכל סשם ייסע העיר מן יצא וכאשר משם, ונסע השק-אל

 ונהפכה, קרח מנליר דחיפה המעברה קבלה דינעפיר הנהר את לעבורהמעברה
 "אולי : הנהר שפת על להעומרים קרא הנהר נלי ?ם מתאבק הסב"קובהיות
 עהמן אתכם מזהיר הנני אותו, אררוף אשר על לעונש באתני זאת כל כיתאמרו
 על ועלה הנהר סי סשסף ניצל כי ה" דבר סוף סמנו". תזהרי כי הרנעבזו

 רפ-ר(. רפ"ז קי"ב. ע' סרקוס לסוהר"א נהחסירותשפתו..,"

נ
 אשם אשר נפלאות וסיפורי אנרות נתרקסו סשפאלא", "הסבא אודותעל
 זה ואין בעולם ומפוזרים כתובים הנם וכבר לסו, ספורות אין אכתבםאסרתי
 עוד נרפס שלא לי כמרוסה אשר בזה אכיא אחר רבר ואולם בזה, חפצימסרת
 עשה. אשר ופופתיו וחותותיו מנפלאיתיו המרבריםבספרים

 ישראל על רם עלילת תהי' לא בעולם יהי' שהוא זמן שכל אוסר הי'הוא
 )הוא מלפנים כמו "%3ם* עם זה לענין עור אשתמש לא כזאת יקרה ח"וואם
 וא8קוד רגליו על ההרוג את אעמיר ורק ז"ל(, ספראנ סוהר"ל לנשמת א"עהחזיק
 לאדמתכ ישוב כי עליו אצוה ואח"כ הרנו סי כל, בפני יצעק בעצמו שהואעליו

 רעחי האחרק בחק נתנלה אשר את ליראיו ה. כסור ברוה'ק כוון הרה"קק
 י ששאר אתרדי וכצורת כביצה, עמל רק ככרור עגול אינו העולם כרור כיזה

 בשפנ 1930 ש:ת יאנואר לירח כ' טיום טארגענז1רנאל כהעתין ראיתי וכן זשל,הרהשק
 הבריח. בארצ-ת המסשלה של האבסערוואמריא פחבסי אהר סילער ה. א.החככ(
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 דעהרור

 שירחץ להאדון תתן מים כוס ולקח ראי, פ. להאדון הסכ"ק הראהפ"א
 באחת נוראה סחזה האדון וראה בהמראה, להסתכל לו צוה ואח"כ ועיניו,8נע

 ומסופל חולי ירוע עני הי' ולאשר אוראנדא מחזיק יהורי שם דר כי3םשתוזותיו,
 את ולקחו שלו, החצר פקידי הלכו בזמנו, השכירות לשלם בייו הי' ולאבילדים
 השליכו ביתו כלי ואת השלנ, על החוצה והוציאום וילריו אשתו עם העניצההודי
 אבו ולא הקיץ עד להניחם והתחננו רב בכי בכו וב"ב העגי והיהודיישברום,
 להשליכם, ומפקד שם פומד בעצסו הוא כי האדון וראה תחנוניו. לקולאצמוע
 וכאשר לביתו, והביאם 1קן כפרי עליהם ריחם אשר ער השלג, על מונחיםצבשארו
 ינוללו ולפה זה מכל ידעתי לא אנכי הלא ! חה צעק המחזה פ. הארון8-אה

 עבד "יד שמים בדיני הוא כן הסב"ק לו השיב המפקד. אני כאלו עליהאשמה
 האלה, הדברים את עשית אתה כאלו צרכיך עושים שעבריך ומה רבו",כיד

 את שישיבו תראה אם הן, לו אמר המעוות, לתקן לו אפשר אם הארוןיישאלהו
 לשום ייעו לא והלאה מהיום כי הפקירים, על ותפקור כנו, על וב"ב הזההיהודי
 יכופר. וחטאתך עונך וסר באחוזותיך היושביהודי

 כמו חי כמו הכל נצב בשמימ שם איך החפץ על תתמה אל הסב"ק, לואמר
 נבתבים/ בספר מעשיך "וכל אצלנו שכתוב מה הוא זה כי מעשה. בשעתויה"
 כאותן וצורות רשימות בשמים למעלה נעשה העילם בזה עושה שהארם מהקצכל

 עד בעה"1 החכמה תתפשט הימים ברבות כי לך ורע מלמטה, שנעשיםהצורות
 לאחר נם נעשו אשר מעשים להראות בחכמה החכמים יעשו העולם בזהשגם

 יוכלו אנשים ואם סופו, ועד העולם מסוף קול ולהשמיע שנים, כמהזשיעברו
 שהוא בעצסו הבוי"א לפני פלא וה מה הבוית"ש שברא הכחות ע-י כזאתלעשית
 הצדיקים. לעבדיו סודו וגילה האלה הנסתרים ה:חות לכלמבורא

 בשלשה נראה הלא אלה, בימינו שיהי' מה מדאש ראו הקודש רוחבעלי
 איתערותא יתעורר רלתתא איתערותא שע"י הענין על הביא ל'( רף הגדולעק8ער

 מזה זה ותרחיקם לשנים תשבר אם השואבת באבן כזה כח שנראה ממהדלעילא
 נם תעעאה זו החתיכה שתעשה התנועות כל לאחר סמוך הברזל ותנוח מילין אלף8ף

 במיא העלעקטרי בכח וילך הקול את יוליך לקו קו כי ההוא ורגע בעתהאחרת
 והראדיום הטייופע מכח ברוה"ק הסכ"ק והדגיש ראה וכן עיי"ש. כו' הארץרוחב
 הרישומים ע"י גכתבים", בספר מעשיך "וכל מ"ש את השכל אל בזהוקירב
 חיים והם הפליון, בעולם לפפלה אדם, בני של והמעשה רבור ו ע"יהצעשים
 ועד. ולעולם לעדוקיימים

 ישראל. כל ועל זי"ע תקע"ב בשנת טובה בשיבה נפטר קדישאהסבא

*ס**
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