
 זצ"ל מפרמ'שלאן מאיר מוה"רהרהעק
א.

 שמ"ז(, )ע' "החסידות" בספרו ז"ל, מרקום אהרן ר' ומקובל חוקרהרה"ג
 ובעל פלא .איש : יאמר זצ"ל, מפרמישלאן מוהר"מ הרה"ק אודות עלבדברו

 מעריצים מליונים לו ה" אזי העולם אומות אצל הי' אלו כמותו, עינים"ענלוי
 ע"י נפשו שויון מגדר חוץ יצא ולא יתפעל לא העברי העם ואצלנו,ומקדישים.

 כחלמיש מקומו על איתן הנהו ועומד ההתפעלות, אחרי ימשך ולא המושך, כחשום
 יפוצצהו..." לא פטיש כל אשר הזה וכספירצור

 מספקת, שאינה תשובה היא תשובתו אבל היא, נכונה העיר אשרהערתו
 מעריצים רבבות זצ"ל מוהר"מ להרה"ק הי' לא למה והפליאה, התמי' אתיהשקיפ
 והצדקה התורת דרכי בדרכיו, וללכת אחריו להמשך ישראל, בקרבומקדישים
 יעומד ההתפעלזת אחר ימשך לא העברי העם "כי : יאמר ואשר טהורה. ה'ביראת
 אמורים דברים במה ישראל, תפארת באמת הוא זה שבח מקומו...", על איתןמנהו
 בשמים ומופתים אותות ע"י קונו דעת ועל דעתו על להעבירו שבאיםבשעה
 כמוהר"ם כביר וצדיק ד' קדוש אצל כן לומר יתכן לא אבלובארץ,

 להראות ברבים שמים שם לקדש היתה מגמתו כל אשר זצ"לספרעסישלאן

 בעשר עצמו את יקדש אשר והאיש הזה, בזמן גם לגמרי החזון נסתם לא עודכי
 ועי"ז הקודש, לרוח היום גם יזכה מ"ט( סוטה )מם' יאיר בן פנחם דר'קדושות
 נפש" הושויון כי לומר אפשר ואיך והצדק, האמת בנביאי האמונהונתחזק

 ישראל עם מעלת הוא כיו"ב, עליון וקדוש צדיק ינבי ואי-ההתפעלותו"הקרירות"
 ! זיתפארתו

 מפן4ודי, זצ"ל קלוגער שלמה מוה"ר רשכבה"ג הגאון דברי נראיםיותר
 וכו', בצדקתו המפורסם הצדיק "הרב : יאמר כה אשר זצ"ל, הרהיק עלבהספדו

 וענוה שלו פשטות אך ויותר יוהר מפורסם להיות ראוי הי' ומעשיו גדלולפי
 נעשה מה :( מ"ז )סוטה חז"ל אמרו כבר כי - גדלו". הכל הבינו שלא נרםשלו

 "ואינון : בזה"ל נאמר בהעלתך פ' ובזוה"ק לפנים. אלא רואה שאינולדורנו
 ועל יתיר". מסתכלין לא שפירא לון דאתחזי בלבושא נש לבר חמאן כדפפשין
 שבור, סום עם שבורה בעגלה נוסע שהי' ז"ל, מפרעמישלאן כהר"מ צדיק אישכן

 בעיניו הי' ולא ונמוך קטן בבית עקתא בבי דר והי' החמור, על ורוכבכעני
 דעת לפי - ישראל, אלפי רבבות אליו למשוך יכול ה" לא צרקה, מנבאי*ותר
 כפי התנהג ולא החיצוניים, בלבושיו הדור הי' שלא מפני - ז"ל מוהרש"קחנאון
 בחיצוניותו. הדור, למנהיג8יאה

 מכריז שהקב"ה דביים מהשלשה אחד שהוא א( בגו. דברים עוד ישובודאי
 מוהר"ם הרה"ק שיהי' בשמים הוכרז לא ואם נ"ה.(. )ברכות וכו' טוב פרנםעייהם
 שכבר טשום ב( אחריו נמשך ולא העברי העם נתלהב לא עףכ הדור,א4רנס
 שבהיכל. ס"ת ואפי' במזל תלוי הכל : בתקו"ז מ"ש=דוע
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 רעהחרתר

 ע~ף דבר שם"א מרומנוב, זצ"ל מענרלי מנחם מוהר"ר מהרה"קויסופר
 אוהתנ הראה הדור, למנהינ להיות התגלותו סרם כי וסיפר וקניניו, עצמואודות

 בעשיש שם, ושבת בכפר ה" ופ-א מהם, ידבר להם, לב שם לא ואישומופתים
 יר אסר ש"ק, לכבוד דגים להשיג יוכל לא כי לפניו ויתאונן בעה"ב לפניובא

 שנ4 עברי יא שמעולם - שם שעברה המים שמת אל עמו יבא כילהבעה"ב
 כמין ועשאה מטפחת-האף את - הררמ"מ - הוא ולקח שניהם, והלכו -הרגים
 והעל(2 רגים, לצור מכמורות שפורשים כמו המים תוך אל והורירהמכמורת
 כל' את וראה שם שעמר והבעה"ב ש"ק. לכבוד והותר רי שהיו רגים עםאותה

 19ל4 ברשת דגים צר הי' כאלו אדם, לשום מזה סיפר ולא מאומה, נתפעל לאזה

 יייתי4 בשמים עור הוכרז לא שעדיין מפני וכ"ז העולם. כמנהג ביםציידים
 הדור. פרנסהוא

ב.

 שעוד- ז-ל(, הרה"ק חיי וקורות )תולרות המאיר" "אור בס' יסופר אשרכפי
 ה" העיר, עניי בשביל נדבות לקבץ טבחים של בשוק והלך עשר כבןבהיותו
 אר- כשר הוא אם לומר לו שהראה שור כל בעד קבוע סכום אחד מטבחלוקח

 וכן טריפה, זה ושור כשר, זה שור לו אמר - הקרוש הילד - והואטריפה,
 היה_

 זה, סוד עוד ידעו שלא האחרים והסבחים הכשרים, השורים קנה הלזההטבח
 הילד, מנבואת להם שנודע עד ונדלדלו, סריפה, שהיו האחרים השוריםקנו

 טריפה. ואיזה כשר איזה להם נם והניד הקבוע הסכום את לו המה גםונתנו
 מלידה עינים" "גלוי בעל הי' ז"ל הרה"ק כי לדעת מראה הזההסיפור

 השי-ע הטביע אשר הטבע, מן למעלה שהוא נעלה בכשרון מחונןומבטן,
 הגאון בזה האריך כבר כאשר נסתרים, כחות גם רבבות, רבוא מןב"יחירים"

 במאה כעת ואשר חיים", "נשמת בספר ז"ל ישראל בר מנשה מו"ההחוקר
 האלה,. הדברים את ומקיימים המאשרים מפורסמים פרופיסורים ישנםהעשרים
 קעמעריך סאקם הפרופיסור של מסקנותיו העולם בכל נתפרסם אחרות שניםולפני

 ענין אשר ונבונים, חכסים בקהל בווין נשא אשר בנאומו העלה אשרסמינכען
 מכמה וסאומת וקיים, ונכון ויציב אמת דבר הוא )"העלזעהעריי"( עינים""נלוי

 בחסד מחונן הוא עינים" "נלוי ובעל באמיתותם. ספק שוס שאין ומעשיםעובדות
 אין- ע"כ לזה, זוכה דורות בכמה או ברור אחר אך אשר טובה ובמתנהעליון
 בלאטעריש או בגורל יזכה מי להגיר כמו פחותים לרברים זו במתנה להשתמשלו
 גם והוכיה והמדט, החכמה יסודי על בנוים ברברים והאריך הבערזע, עלאו

 האסטראלגניע כאחד כשמאחדים הא?ה הדברים שני עם וכי האסטראלאגיא,חמתת
 ונפלאות... נדולות להגיד אפשר העלזעהערייא,עם

 ברורנג הזקנים ססרו אשר והסיפורים האגדות כל לקבץ אפשר הי'אם
 וידוע גלוי הכל כי הראה אשר ומעשים דברים ז"ל, מהרה"ק ושמעו ראומאשר
 מאוה כמה של במרחק שם שנעשה מעשה, בשעת שם עומד הי' כאלולפניו,

 מהרב21 בישראן עור כיו"ב הי' שלא פלאות", "פלאי של ספר הי' אזיפרסאות,
יורות.
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רצה ךל מפרעמ-טלאן מאיר'לרבי

 לנסוע היו שרגילים זקנים עוד מצאתי שם ססאניסלאב, דק' רשםנהיותי
 מרכבתו עם בנוסעו פ"א עוברא, הוה שבדיד" מה א' זקן 5י וסיפר ושל.יחרה"ק

 שב תרצה אם לו אסר ומכיריו מידידיו באחד פנע בדרך להרהיק,שרעמישלאנה
 אמר פ. העירה כבואם עמו, ונסע לו שמע ידירו הרה"ק, אל שנינו ונסעעמדי
 ריי"כו עשרה של באנקנאט ווהוציא להרה"ק נלך עתה הנה הלצה, בדרך ידידולו
 - הוא גם והיתול. בשחוק אמר כה צעהנער", דער פנרין וועק ש וועט עס"אין
 לו שהכין הפתקא עם ריי"כ עשרה על מדינה שטר התןא ססטאניסלאב-האיש
 הפריון עם הפתקא הרה"ק לפני והניח בראשונה ננש הוא להרה"ק, שניהםוהלכו
 עם פתקא נ"כ והניח ידידו ננש אח"כ כנהוג, עסו ודבר ברכו והרהאקנפש,
 הוא צעהנער", געפגר'טען קיין נישט נעמט "מאיר בוה-ל: הרה"ק לו אמרחפ"נ,
 הרה"ק איך נבהלו, תמהו כן ראו המה הועיל. ולא סליחהו וביקש לפניוהתנצל
 ! שיחו מה לאדםפניד

 אשר מלבוב, המשכילים מן אחר הרה"ק לפני בא פ"א לי, סיפר אחדזקן
 ונכנס בערמה בא ובכן זללה"ה, הצדיקים את שרדפו המשכילים חברת סןהי'

 מביתו יצא אך כאשר מפניו. ויצא ברכו והרה"ק נפש, ופדיון פתקא עםלהרה"ק
 הפ"נ את הרה"ק לקח מיד לו, והביא סקטרתו, קנה לו שיביא להגבאיאמר
 בקנה והניחו הנר אצל והדליקו הסרינה משטרי שה" המשכיל, וה לושנתן

 הוא השטר הלא רבי! ואמר נבהל הגבאי עלי-הקסרת, את בו להבעירמקטרתו
 חלק. נייר אם כי מטבע צורת עליו ראיתי לא הרה"ק לו אמר ! ריי"כ חמשהעל

 כי חיפוש, לעשות להרה"ק נכנסו הממשלה פקירי והנה אחת שעהכעבור
 ויצאו ובסדקין בחורין וברקו בקשו מזויפים, שטרות לו יש שהרב להםנאמר
 לתת בידו מזויף ושטר מלבוב בא זה פלוני כי הדבר מדע אח"כ נפש,בפחי

 יצא כאשר וסיד המשפט, ברשת ללוכדו לו יוכל זה ובאופן פ"נ, בתורלהרה"ק
 והי' מזויפים, שטרות ת"י שיש הרה"ק על והלשין הפקירות לבית נכנסמהרה"ק
 החירה נפתר ובכן בפ"נ... לו נתן שהוא המזויף השטר ת-י ימצאו עוד כיבטוח
 מקטרתו. קנה בו לעשן והבעירו דזווא צורה בו הרה"ק ראה שלאמה

 במזרח הזקנים שסיפרו ממה לאסוף אפשר הי' כיו"ב סיפוריםואלפי
 רק הם המאיר" "אור בס' שנדפס ומה סנפלאותיו, רומניא ובמדינתנאליציא
 הים. סןכטיפה

ט
 להתפלל עמד לא מעולם כי אומר, והי' ברך ושפל ענוותן ה" ו"להרה"ק

 )כמ-ש שבפחותים מהפחות נרוע הנהו כי בעצמו בבירור ירע שלא זמן:ל
 מרוזין ולהרה"ק שבדורו. לצדיקים נם פנים נשא לא זאת בכל הלבבות(,:חובת
 אפשר אי כי הגעלה ע"י כסף של בסכינין בפסח ישמש שלא לאמור שלח.צ"ל
 לה. עבדו וחרתי למקודתו שמע והרה"ק קתייהו, את היסבליקות

 "הוא ז"ל שלום מוה"ר הרה"ק בכורו בנו כי לו, לאמור אליו שלחוכן
 מוהר"ש הרה"ק כשנפטר תרי"ב שנת ער דבריו את הבינו ולא סחורה".לייפציקער

 כבור. מנוחתו ושם לייפציג, בעירו"ל
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 רשהדוררצו

 לכבידו "יש : לאמור לו שלח ז"ל, מלעווא בער דוב הר' השלישי בעועל
 האלה הדברים את העש". יאכלהו שלא עליו היטב ישגיח ומהודר, נאהדוב
 שנים. כ"ה אחריהבינו

 מדינוב "הרה"ק לאמור: שלח מדינוב, זצ"ל אלימלך צבי מוהר"רלהרה"ק
 מאיר". עם לומדים ותוספות והנמרא ותוספות, גמראלומד

 בברעזאן שהי' בעת מבראדי, זצ"ל קלוגער שימה מוה"ר רשכבה"נלהנאון
 "התרת ליתן שלא עצמו על יקבל שאם לו, לאמור שלח ר"ל, מסוכןחולה

 והנאון במהרה, יתרפא סגלה ליחידי רק וצורב, רב לכל ו"הורמנא"הוראה"
 כנודע. ממעריציו נעשה ומאז ונתרפא. עליו קיבלמוחרש"ק
 בא מאיר זללה"ה, ומאביו מרבו יותר חכם היום הי' "מאיר אמר:פ"א

 ישנה כי וענו ? מיומים היום מה ושאל "יריר" שם שיש וראה למרוםהיום
 ועל ישראל, בקרב עני יהי' ולא עשירים שיהיו ישראל לכל לעשות אחתהצעה
 מה ושאל השלחן אל נדחק מאיר זה, בדבר ומעיינים מעלה של ב"ד ישבוזאת

 שאלתי לזה. מסכימיס המה גם כי והשיבו ? לזה אבי ואדוני ורבי מורי*אמרו
 ואסרו ? ישראל לעמו טוב הדורש ההצעה בעל הוא מי הדברימו יצאו מימבטן

 לזה, מסכים אינני הדבר יצא ממנו אם אמרתי אז ההצעה, בעל הוא הס"מגי
 הדבר. נתבטלובכן

 בשיחותיו, פיו, באמרי נפלא הי' כן שלו, עינים" "בגלוי פלא איש שהי'וכמו
 "אור בס' יסופר כאשר ונפלאות, נסים לעשות מפליא הי' דבדיחותא.ובמילי
 ישועות ופעל ריקם שבו לא ודבריו הגוים, בלשון מדבר שהי' וכ"פהמאיר",
 אמור פ' בש"ק תר"ז בשנת עוד הגוים בלשון אמר אחריתו על וגם הארץ,בקרב
 )תשקט ספאקי" בודע תר"י שנת ובהלה( )פחד סטראך בודע תר"ח "שנתבזה"ל:
 יפלו שלא משעשעות ותקוות נפלאים ציורים להם יציירו שלא והזהירהארץ(.
 הרה-ק "הגה : לאמור והוסיף שחשבו, כמו יהי' לא כאשר נורא, ביאושאח"כ

 תפוש מסאריגורא מוהר"י הרה"ק לחולי-הרוח, ברפואות עוסק מבעלזמוהר"ש
 בכנפי'..ף הקיץ להביא ייכל לא אחד דרור - אנוש שפל ואני העליונים,געולמות

 תר"ח בשנת מראש חזה כאשר והי' ארצה, נפל לא מדבריו אחדודבר
 נחה תר"י ובשנת אימה, ומחדרים חרב שכלה מחוץ ובהלה, פחד סטרשךהי'

 ונתבקש ושינאיו, סרודעיו עולמים למנוחת הלך ז"ל הוא ונם הארץ,ץ8קטה
 ועכ"י. זי"ע לס"ק, תר"י שנת סיון ר"ה ערב מעלה שלבישיבה

וכ4וט4ובט4וכ4

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

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




