
 מזירימשוב ז"ל הירש צבי מוה"רהרה"ק
א.

 תוסי בעל לרבנו ונכר נין מזיריטשוב, זצ"ל מוהררצ"ה ררזק מאריהרה"ק
 השלישי עצמו את חשב וגם דצ"ל, מלובלין החוזה הרה"ק מתלמירי רל,יויט

 מקומו ררך הבעש"ט מתלמידי אחד תלמיר נסע חורפו בימי כי ז"ל,להבעש-ט
 א?5 הי' כי להבעש"ט שלישי הה נם הרבה, ממט ולמר ימים כמה אצלוועכבו
 הרבה ממנו גם וקיבל הבעש"ט, של נכרו זצ"ל ממעזביז ברוך ר' הרביהרה"ק
 "עשר בם' עשה, אשר ומופתיו ואותותיו רורו צריקי אל התיחסותו ע"ד]וראה

 טחינא[. קמחא לטחון ררכי ואיןקדושות"
 מרוסנוב סוהררמ"מ והרה"ק מלובלין, החוזה הרה"ק פטירת אחריויהי
 נפתלי ר' הרבי הרה"ק רועים", "שלשה מקומם הממלאי בנאליציא היוזללה"ה,
 שלום שר מוהר"ש והרה"ק מזיריטשוב, זצ"ל מוהרצ"ה יהרה"ק מראפשיץזצ"ל

 נהרו תקפ"ז(, )בשנת מראפשיץ ז"ל מוהרר"ן הרה"ק פטירת ואחרי זצ"ל.מבעלו

 מהרה"ק חיים מים ולשאזב טוב לקח להקשיב הצריקים הנאונים תלסיריונדולי
 פסירונ שאחר מצאנז, חיים" "רברי בע"ס הגה"ק סיפר כאשר ז"ל,מזידיטשוב

 הי' "ראוי לו: אמר מוהרצ"ה, מרבנו תורה ללמור כשבא מראפשיץ הגה"קרבו
 לכך שגרמה הסיבה את בזכרו אבל כיו"ב, חשוב תלמיר ביאת על לשמוחלו

 שמחתו". ערבה מראפשיץ, הגהיק שנפטר)ספני
 ונם פונים, אליו פיות שכל ל"תלפיות", מזידיטשוב מוהררצ"ה הרה"קוהי'

 אבר"ק רב אז שהי' המשפט, ונתיבות רעת חוות בע"ם מוהר"י הסובהקהנאק
 להגיד מוהרצ-ה הרה"ק את שאל ופ"א בהיכלו, אותו וביקר כבוד בו נהגסטרי,

 ביכורי ראשית לי' "וסמך : בזה"ל שם שכתוב י"ד, תיקון התק-ז רברי ביאורלו
 נחית אליהו ואמר, רגלוי על ר-ש קם אמו, בחלב גדי תבשל לא וגףחרמתך
 למיכל ייתון רלא מלה בהאי סבין ראילין עיניהו ואנהיר רמארך ברשותאהכא
 בחלב.,.".בשר

 לפרוו כסבוקשו נגלה, בררך הרברים פירוש ז"ל מוהרצ"ה הרה"ק לווהשיב
 כל ד"ה ע"ב ק"ג דף חולין במם' תוס' עפימ"ש והוא נסתר, ע"ר ולא בנגלהלו

 ראינו ארמתך נאמר ובביכורים לביכורים בב"ח סמוכין רנררוש דהו"אהבשר,
 כששמע_ ולכן בארץ רק נוהג אינו . בב"ח ה"ה וא"כ בחו"ל ולא בארץ רקנוהג

 בקלא. פתח לוה כנ"ל סמוכין לררוש רוצים כי הבין וכף האי מאי מתמיהיןשתם

 מוהראי והגאון בב"ח. למיכל ייתין רלא סבין ראילין עיניהון אנהיר ואמרסגיא
 הו8 גם וביקש ורפח"ח. קאליס אמר זה פי' כששמע זצ"ל חוו"ד בע"ססליסא

 לפניו רברים כמה והציע הנסתר בחכמת כחו את -ז"ל מוהרצ"ה להרה"קלהרחות

 הי4 ובחפצו חירוש, שום בהם גילה שלא פשוטים דברים הם הרה"ק שבעיניוראה

 לכם להגיר הנני להרה"ק אמר אז חירוש, באיזה מזיריטשוב הרה"ק אתלהפתיע
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 דעחחריעב

 אילן ששרשי קדמון, בספר שראה והוא מזה, כבודו ידע לא שבל"ס חידושדבר
 זה ודבר וב"ש, ב"ה הוי' שם של אותיות בצורת בארץ ונרילין מונחיןהאתרוג

 ז"ל. חוו"ר בע"ס הגאון של דעתו נחה ובכן ז"ל, מוהרצ"ה הרה"ק בעיני חדשהי'
 מוהרר"נ הרה"ק בעיני גם ז"ל מוהרצ"ה הרה"ק הי' ונורא קרוש ונשארם

 לקחו. משואבי להיות לזידיטשוב הקדושים בניו את שלה וכ"פ מראפשיץ,ז"ל
 במצות נוהג אביהם איך אותם שאל אצלו, מראפשיץ הרה"ק בני כשהיוופ"א
 בכל הסוכה, את לעסר משתדל הרה"ק אביהם אשר סוכה, כהנוי לו וסיפרוסוכה,
 בכחי אין "ואני ז"ל מוהרצ"ה הרה"ק להם השיב ע-ז ייופי, לפאר קישוסין6יני

 הקדושים". 3שמות הסוכה את מקשט והנני כאלה סוכה נוייעשות
 מוהרשן הרה"ק בתפלה, גם אם כי זה, באופן מחולקים היו בהסוכה רקתא

 ובזמרה, בשירה במננינות, התפלות את גם לקשס מתכוין הי' מראפשיץז"י
 לזה לב נתן ולא הקרושים, בשמות בכוונוהע מסתפק הי' ז"ל מוהרצ-הוהרה"ק
 לו בחר ואחר אחד כל ונפש. לב המשמחים יפים בניגונים התפלות אתלמן
 נפשו. ואצולת נשמתו, שורש לפימדרך

ב.
 המחקוית הקבלה שיטת א( : בימיו אז נתרקמו החסירות ושרשי עקריסביבות

 בשם כנוה אשר "תניא", בע"ם "הרב"11ל
 שיטת.

 ר' הרבי הרה"ק שהי' חב"ד,
 שיטת ב( בערכו. למעלה הבאתי כבר כאשר זה, על תגר קורא ז"ל ממעזבוזברוך

 מפראנ מהר-ל ררך ועל עולם", "כחינת בע"ס דרך על המדרשית,הפילוסופיא
 להלן נביא כאשר ז-ל, מפשיסחא בונם שמחה ר' הרה"ק ויסדן שחזרזצ"ל,
 ז"ל. נ"ע רורו גריקי כל כמעס עליו החולקים רבו זו שיטה שעל בערכו,איה"ש

 ע"פ לקכלה, מררש בית ויסר בזיריסשוב ז"ל מוהרצ"ה הרה"ק באובכן
 קלהז "חכמי בימי בבראדי, כיו"ב מדרש בית הי' כאשר ז"ל, הקרוש ר~שר"יץשיטת

 זללה"ה, נ"ע אסטרער משה ר' והרה"ק צאנזער, מוהר"ח הרה'ק ,ה"הבראר",
 דאורייתשג ורזין דרחמנא, בכבשי ברבים ורורש יושב מוהרצ"ה :הרה"ק ה"וכה

 מאות לפני ז"ל, עמוקות מגלה בע"ס הנה"ק רורש הי' כאשר נסהרה,בחכמה
 רב. בקהל - האר"י קבלת ע"פ והספדים ררשות צקראקא,בשנים

 הרה"ק מצד עצומה, התנגרות מצאה מוהרצ"ה הרה"ק שיטת גם כן,אמנם
 1 זצ"ל מססרעליסק מוהר"א והרה"ק מאפטא, ישראל אוהב בע"ס הצריקיםזקן
 מה בעיניו ראה זשל הקרוש האר"י אומר, הי' מסטרעליסק השרף אורי ר'הרבי
 נפנשו ופ"א אופן. בשום אפשר אי ספרים ע"י הקבלה לעומק להניע אבלשכתב,
 כל את להניד שיכול מדדיסשוב הרהיק לו אמר זה, אודות ובהתוכחםיחדיו,
 אחד רעיון להחזיק יכול שהוא "השרףא הרה"ק לו אמר בע"פ, הקרוש הזהרספר
 שיתפתח ברי עד רב זמן אחד רעיון להחזיק דגרלות" "מוחין ]שזהו ימים,אלף

 בערכק. השלישית בתקופה למעלה ראה ז"ל מקאזניץ הגה"ק כמ"ש בשלימות,יישתלם
 ובאוננארין זידיטשוב בנלילות שםתרבה האצילות, בלימודי העסק יריעל
 הספרים בהעדר הרנישו ז"ל, מוהרצ"ה הרה"ק חסידי בקרב מארמאראש,במחוז
 נם נסצאו ולא המציאות יקרי אז שהיו וכף, ח"ם עץ ופרי חיים, עץ ס'נמו
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רענ ז"ל כעיריפשוב הירש צבירבי
 "אוהב בע"ס הרה"ק לוה שיסכים באופן רק להדפיסם המדפיסים בקשו בעיר,שפזד

 הרה"ק ראה אז ז"ל. הבעש"ט של החסירות שיטת ננד שזה ברבים,תורה סתרי מלפרסם מוחה שהי' למעלה, כאמור הסכים לא הוא אבל פאפטא,*שראל-
 מבחב לו ובגב ז"ל, מאפטא הרה"ק לפני להתרפס נאלץ עצמו את 1"למוהרצ"ה
 את הלאה הנהיג וכן בערכו(. קדושות" "עשר בס' )ראה והתנציות בקשות מלאארוך
 הקץ. את עי"ז לקרב ברבים, להפיצם נסתרה בחכמה הזוה-ק על ספרים הרבה וחיברשיסתו

 החסידים, בקרב נתרחבה ולא התקדמה ולא מהלכים, שיסתו סצאה לאאמנם
 ויסודה שעיקרה חכ"ד שיטת כי ורייסען, בליסא חב"ד שיטת שנתפשטהידרך
 המתוננים האנשים לב על להתקבל נוחה שיטה היא ונשמה, רוח נפש שרשיעל
 שאחז הקביה שיטת אבל פנימה, שבקרבו החיים ורוח הנפש לחקר בנטיותסעט
 ותעמוד העליונים, בעולמות היא ויסודה עיקרה שכל ז"ל, ס~הרציה הרה"קומת
 ת"ק מהלך של רב במרחק ומושני' ושמותי' אותיותי' עם בה וההוגה הרואהלפני
 התרוממות שמבלערי העליונים, בעולמות למעלה שנה ת"ק פעמים הרבה ופורשנה,
 החסירים נשארו ע"כ אותה, לקרוא אפשר אי נשמה, עליית למררגת ערימעלה
 יכלו שלא הנחשלים מן בקבלה, שעסקו המזרחית ונאליציא מארמאראששבסחוז
 האר"י בספרי קרא הללו החסידים מן שאחד ויסופר למעלה, לעלות עוףלהנביה

 פ' מארקוס" למהר"א "החסידות ~ראה יכלים שצמות בניקיד ובלים" ,עצמותז'ך
 תורת שתנתן מוה-צ"ה הרה"ק הי' ראוי לוסר אפשר כיו"ב ועל ק"צ(. -קושאב
 לכך. ראוי דורו הי' שלא אלא ידו עלהקבלה

 יהרהיק מיוחד שליח זצ"ל מזידיטשוב מוהרצ"ה הרה"ק שלח תקצ"אבשנת
 הרבר וייטב ראורייתא. רזין לו ויגלה אליו שיבא זצ"ל, מרומנוב הכהןמוהרצ-ה
 שמה לנו אשר במלון בדרך בהיותו ויהי זיריטשוב, לק' פעמיו לדרך וישםבעיניו
 הר' משמשו - ביתו, לנאמן ויקרא בידו, ומקטרתו בחוץ ויתהלך בבוקררשכם
 לגלות ירצה מזיריטשוב הה"צ עולים? אנחנו אנה לו, ויאמר איטשעסהירשלי

 וישב לי, גם יגלה הוא עולם רזי לו שגילה מי אז אזכה אם הקבלה, מסתרילי
 הלאה. נסע ולא-לביתו

נ*
 ס"ז, פרק זצ"לן מזידיטעוב מוהרי"א הגה"ק חיידות יצחק" "פארבספר

 בסעורה פ"א זלה"ה, רצ"ה רבנו מרודגו "ושמעתי בזה-ל: שאמר, בשמו'סביא
 שלהס רבי אל שנוסעים כת איזה יש בזה"ל, שאסר תורה, של באמצעשלישךת
 צריק כל יאמר, האיך אלא ע"ז, זו שלהם, רבי חלא בעולם רבי שאיןואומרים
 כך לענינינו, יותר טוב הוא שלנו רבי אבל לתלמידיו, טוב הוא רבי כיוידיק
 סעודוח...", בשלששמעתי

 החסירות לו נוחה היתה לא כמה ער לסרי, מבוארים הללו החרישיםהדברים
 ולשמוע ומעשים, מרות ממנו ללמור לימור, לשם להרבי נוסעים שאיןההסוניית,

 והממשלה. העוז לו אשר בררא... להחד נוסעים שהם יוהרא ישם אם בי קדוש, ספהתורה
 לרבנו אמר ו"ל מראפשיץ מוהרר"נ .שהגה"ק עוברא כ"ד, בפרק שםעוד
 לראות הזרמנות מוצן אני ואם התורה את מאיד אוהב הנני בזה"ל,טיהרצשה

 רבנו ענה רב, שלל כמוצא עליו שמח הנני עדיין, ראיתיו שלא חדש ספר58זה
18יףץ

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

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



 דעהדוררער

מוהרצשה
 חל*

 א~מקובל' ספד מתוך רק ללמוד שאין מרבותיו בידו שמקובל הוא, גם

 אל",.ף, מפי שהוא איש מפי אישלע
 התורה, וסודות קבלה ספרי. על היתה זצ"ל מוהרצ"ה הרה"ק שכוונתכמובן

 הננלית_ בתורה אבל ו"ל, אלי' מפי ומסורה מקובלה הקבלה, תורת להיות,שצדיכה
 זה, כלל לקבוע אין בודאי דהלכתא, אליבא שמעתתא לאסוקי ופוסקים,בשו"ת
 הוא. בשמים לא תורהכי

 הכהן אורי ר' הה"צ של סיפודו מביא "ב,, אות כ"ד ,בפרק שםעוד
 שאין מסאדיגורא זצ"ל מוהרא"י מהרה"ק ששמע מה מסאמבור, זצ"ליאללעס
 אע"פ הזוה"ק, שעל צבי עטרת ס' עם אחת בשודה מלך, מקדש ס' אתלהעמיד
 הרה"ק עובדא: הוי והכי שהי' מעשה מפני בזמן, לו קדם מלך מקדש ס'שבעל

 בכפף חותנו שלחן על סמוך אבדך כשהי' צבי, עטרת בע"ס מזידיטשובמוהרצשה
 בדוזדול יומים או יום שבוע בכל להיות הי' דרכו רוזדול, לעיד הסמוךדודא

 בשס חדש ספר שם ומצא לבהמ"ד בא פ"א הרבה. ספרים בו שהי' דשםבבהמ"ד
 ועיין לפרעמישלא, סמוך בכפד שו"ב שהי' נסתר מצדיק שנתחבר מהימנא",שרזא
 מעולם כי מאוד נצטעד כשהקיז הבוקד, אור עד וישן שנתו עליו שתקפה עדבו
 שהודיעו עד זה על והתענה במעשיו פשפש בשינה, לילה חצות עליו עבדהלא
 הי' אמנם שמחברו הנ"5 בספר שעיין מפני כך לידי שבא השמים, מן בחלוםלו

 מליזענסק זצ"ל אלימלך ר' הרבי של בדודו שחי מפני אבל וקדוש, צדיקאלצ
 - הוא שיעיין כדאי אינו הזה, הדור צדיק פני לקבל אחת פעם אף נסעולא
 מדוע מר יבין הלא מעתה זצ"ל, מס"ג הדה"ק וסיים ,.. בספרו - צבי עטדתבע"ס
 סיפר האלה הדבדים את מלך. המקדש על עם"צ להס' הבכורה משפט נותןהנני
 זצ"ל...". מסאמבור אורי ר' הרהיק מפי אותם ששמע אחד ת"חלי

 דבריס עד, מפי עד בשם שהביא יצחק, פאר להמחבד מארי לי'שאדי
 מהימנאע ורזא יצחק, דר' אותיות בע"ס נסתר צדיק אותו של בגנותהמדברים
 ר' שהרה"ק עליו, יסופר אשר ונורא, קדוש צדיקים מל"ו אחד שהי' יצחק,ויסוד
 אודות על הצדיק אשת עם לדבד כפר, אותו אל בא זצ"ל מקארלין הנדולאהרן
 מבעלה רשות לה הי' לא כי ריקם פניו והשיבה מה, דבר ממנה להוודעבעלה
 שנו תחובים בהם מנורה של קנים שני לו הראתה זה דבר מקדושתו,'רקלנלות
 הללו נרות שני את הדליק הצדיק לבעלה שנשאת בעת כי ואמרה כבויים,נרות
 ואל. מוהר"א והדה"ק הללו. הנרות נכבו נשמתו שיצאה וכיון חייו ימי כלודלקו

 הכתלים... את ונשק בבית והלך בחייו היטב להכידו זכה שלא על בבשרו פכההי'
 נועב בע"ס הרהקק עם יתדאה מהימנא" "רזא שבע"ס בשמים, בקשולוא
  צדיו להיות צדיך הף ואם לליזענסק, שיסע השמים מן לו מגלין היואלימלך
 .בעאפ הרה"ק עם להתראות יכול הי' לא א"כ איש, שום ממנו ידע שלאנסתר,
 ז הזה הדבר בנלל השמים מן אותו יענישו ואיך מכנו. יודע שלא כדינוע"א,
 % וסמוך לימים צעיר אברך עוד או הי' צבי עטרת בע"ס הרה"ק הלאועוד
 "רזא בס' ילמוד שלא עליו דוקא בשמים הקפירו ולמה חותבו,שלחן

 ולוא ז הקדושים בספריו בל"ס שהגו מיני' דקשישא הדור צדיקי על הקפידוולא מהימנא~
 זצ"ל מוהד~אח מהרה"ק דבד נעלם הי'. לא הזה, בסיפוד אסת של קורסובה"

 ז"ל4 מספינקא דיוים הה"צ מתימירו זה דבד מעלים לא.הי' ו"ל והואמזידיטשוב,
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רעה ז'ל מזידיפשוב הירש צבירבי
 תורה .לקוסי לס' בהקדטותיו הקדוש טרנו ששמע מכל ומשקה דולה הףיהוא
 ועכ"י. וזי"ע לעולם כבודו יהי במקומו, יצחק ויסור יצחק, דר' ואותיות מהימנא"קי1א בעי נסתר צדיק אותו של וכבודו כו'. שנה לא רבי ואם סהרישא"1ש"ס

 מה נז:רתי הספר, מחבר הי' מי לדעת אזהרתו' חודות על דברימדי
 ויעלה יבצבץ הימים ברבות פן מת"י שיוצא מה לכל לחוש יש מאם מינוחע-שמע שי תערובת איזה להכיר אפשר אי עין למראית כי שנם המשכילים, ששייאור היוצאים סספרים מיהיר הי' איך עליו, שספרו החסידים מזקני חורפי בימיושישמעתי
 וכך שהי', למעשה דומה הדבר לטה משל בספריהם, הסעיין שי בראשו.88רס
 חיי. ועשה ונדל, הלוך הלך האכסניא בעי לעסקיהם. ומזומן סוכן לכרךושיכנסו כדי שם ואכלו והתפללו, ענלותיהם עם שם עמדו ומתן למשא להכרך,8מסעים שכי כשר יהודי טרזח בית בעל דר הי' פ. לכרך ונראה הסמוך בכפר :1ה'
 להתקוטפ והחלה לה, הי' מה דעת בלי לאחרת נהפכה פחשעם האכסניא בעלששת
 בשעת או התסללם, ובעת נכבדים, סוחרקם הנוסעים, שמה שהיו ובעת בעלה,,שם

 וירחים ימים עברו וכה נמרצות, בק5יות ולק5לו בעלה ע5 לכעוס התחילהאגדלתם
 ישר ונסעו שמה עוד סרו לא וע"כ והמריבות, הקטטות את לשאת נלאו81סוחרים

 והפרוסה הבית מן רג5 ותכלה מעם עוד כי והאשה האיש ראו כאשר הכרך,58
 מקללות לחדול בקשתו תטלא שלא הוא יודע כי האיש, לה אמר הכיס,יע

 ממנה יבקש קטנה בקשה אותה אפס ממנה, כזאת יבקש לא עאכ לנמרי,קחא
 הברכות כי ידע הלא והוא לברכוהע הקללות את תהפוך לקללו, שתאמר בעת.כי

 חברא בעלה, ראש על ברכות מלא פיה הי' היום וכל לזה ותאות הן,קללות
 ואשתו, האכסניא בעל בין. ושלוה שלום כבר כי שמעו והנוסעים לי* אית8ביא
 בעלת מפי בשמעם רצון שבעים והיו שלהם, האכסניא אל וחזרו כולםישבו

 ובעלת ואוכלים, שלחנם על שבתם מדי אחת פעם ן היום כל ברכותהאכסניא
 חיקה, אל שבעתים ברכות לה השיב ובעלה בעלה, את סלברך פסקה לאהבית
 על נשתומטו נבהלו אז הנבר, ראש על ושברן קררות וזרקה בחמתה היאקמה
 הפתרון.,. אח"כ להם תורע הוה,החרון

 בשבחה, ויפשרו אותה ויו;ללו התורה את ויברכו יודו המשכילים, אלהכן
 רעה לתרבות ויצאו כלים" "לשבירת באים פתאום כי רואים אנו אלה כל.3שתרי
 ר"ל. ונכדיהם ניניהם.בנימם,

 8ת ונם ספרים, מחברי המה מי בזה"ז לדעת מאוד צריכיםועשכ
 לאור,'8פציאם

8. . 
 ישראל של טצערן רוחו ותציקתוש ר"ל החולי-רע אז ששלטה תקצשאבשנת

 8ה811
 יכ~

 8מדרש מבית בצאתו פ"א מישראל, ךבית נפשית באבדן לךחית
 מועטים יעןם עברו ולא ישראל", כל כפרת "הריני ואמר המזחה על ידו8צי8
 נהרי ל" אחזי אבוהו ר' דמיך כד המדרש ע5 דרש הסת5קותו וקודם 5שע1טשלה

 לפ"ק* תקצ"א תמוז י"א ליום אור בסהרה נשסתו יצשתה הדרוש ובאמצעששרסמון
 88ן. . יעכשי811ע

פשששפמפ1אששם

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

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




