בימים הקשים ביותר בגטו ורשה ,וחרף המצב הנפשי הנורא שהיה נתון בו ,שקד
הרבי מפיאסצנא זי"ע על כתיבת דרשותיו ושמירתן לדור אחרון | באורח פלא נמצאו
כתביו של הרבי לאחר המלחמה והובאו לדפוס ,אך בשל קשיי העתקה נפלו בהם
שיבושים רבים | לקראת מהדורה חדשה של הספר "אש קודש" ,סקירה מקיפה
לתולדות תעודה אמונית יחידה במינה :דרשות הרבי מפיאסצנה בימי הגטו
הרב בניהו כהן

האש עדיין בוערת
ת

קופת השואה ,מהתקופות הקשות ביותר שעברו על
היהדות מאז ומעולם ,הציפה שאלות תורניות רבות.
חלקן בתחומי ההלכה ,וחלקן בתחום ההגות .חשיבותם
של חיבורים שהתחברו באותה תקופה ,מעבר לתוכנם
הלא שגרתי ,הינה רבה מאוד.
על ידי ספרים אלו ניתן לראות ולחוות את מוראות המלחמה,
האימה ,הלבטים ,ההרהורים ,התהיות ,ההתחבטויות ,ועוד .ספרים
אלו ,הנכתבים בחפזה ובמהירות ,מתאפיינים בכתיבה אינטימית יותר,
בשיתוף הקורא בלבטים ובהרהורים שעלו בזמן הכתיבה.
ניתן לראות בהם את השינוי בין השנים הראשונות למלחמה ,שבהן
חשבו רבים שהמצב האיום הינו בר חלוף ,ומשכך יש לראות את הצרות
העוברות כחלק מתיקון האומה וכדומה ,לבין השנים המאוחרות יותר
של המלחמה ,שבהן כבר הבינו רבים שסיכויי החיים שלהם הולכים
ופוחתים ,ותגובותיהם היו בהתאם לכך.
ברשימת הספרים הללו ניתן למנות את הספרים' :ממעמקים' ,ספר
תשובות בן חמישה כרכים על שאלות שהשעה גרמה להן ,מאת הרב
אפרים אשרי ,תלמידו של ה'דבר אברהם' ,רבה של קובנה (נפטר בגטו
קובנה בכ"ב אדר א תש"ג); עלי מרורות ,יומן ,תשובות והגות ,שחוברו על
ידי הרב יהושע משה אהרונסון מסאניק במחנה העבודה קונין (שלאחר
המלחמה כיהן כרב בפתח תקוה); אם הבנים שמחה ,הגות ,מהרב יששכר
שלמה טייכטל מפישטיאן שבסלובקיה (שנהרג בסמוך לשחרור בשנת
תש"ה); מקדשי השם ,ספר תשובות ,מרבי צבי הירש מייזלש מווייצן
שבהונגריה (שאחרי המלחמה כיהן כרב בשיקגו).
אך חלק מאותם ספרים נכתב לאחר המלחמה בניסיון שחזור
עובדתי של המאורעות ,וחלק מאותם ספרים מתמקד אך ורק בתחום
ההלכה.
יוצא דופן מסוגו הינו הספר ההגותי 'אש קודש' שנכתב במהלך
השואה בגטו ורשה ,על ידי האדמו"ר מפיאסצנה ,רבי קלונימוס קלמן
(קלמיש) שפירא ,ונערכו בו שינויים תוך כדי הכתיבה.

מ'חובת התלמידים' ל'אש קודש'
רבי קלונימוס קלמן (קלמיש) שפירא ,האדמו"ר מפיאסצנה ,היה מן
הצעירים באדמורי פולין .הוא נולד בי"ט באייר תרמ"ט ( ,)1889לאביו
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רבי אלימלך ,האדמו"ר מגרודז'יסק .עקב פטירת אביו בהיותו ילד כבן
שלוש ,התגדל אצל אבי אמו ,האדמו"ר מחנצ'ין.
בגיל שלוש עשרה נלקח על ידי רבי ירחמיאל משה האדמו"ר
מקוז'ניץ כחתן לבתו .לאחר פטירת חותנו ,בהיותו בן עשרים ,הוכתר
לאדמו"ר בקוז'ניץ .בתום שבעת ימי האבל על חותנו עזב את העיר
קוז'ניץ ,וקבע את עיקר פעילותו בעיירה פיאסצנה ,הסמוכה לוורשה.
בשנת תרפ"ג ( )1923הקים בפיאסצנה ישיבה בשם 'דעת משה' על שם
חמיו ,ועד המלחמה למדו בה כשלוש מאות תלמידים.
בשנת תרצ"ב ( )1932הוציא הרבי את ספרו 'חובת התלמידים'
שבו הוא פרש את עיקרי הגותו החינוכית לנוער המתמודד מול
אנטישמיות ,ציונות ,סוציאליזם ועוד .ספר זה הקנה לרבי ולשיטתו
החינוכית פרסום רב .נוסף על כך ,כתב חיבורים רבים' :מבוא השערים',
'הכשרת האברכים'' ,בני מחשבה טובה' ,ועוד ,שלא יצאו לאור.
אך החיבור המיוחד ביותר בין כתביו ,הינו אוסף הדרשות שדרש
הרבי בשבתות והעלה אותן על הכתב לאחר השבת ,שנקרא 'אש
קודש' .דרשות אלו נועדו לשכנע שניתן לשמור על כבוד אנושי ועל
הישגים רוחניים ,למרות ניסיונות הגרמנים למנוע אותם.
מאמציו של הרבי בתיעוד שיחותיו והעלאתן על הכתב ,מלמדים
על כך שהרבי ראה ביצירתו ,יצירה בעלת משמעות על-זמנית
המיועדת לדורות הבאים ולאנשים שיתמודדו עם ניסיונות וייסורים
שונים .זו כנראה גם הסיבה שבחיבור זה לא התייחס הרבי לצרותיו
ולסבלותיו האישיים (כבר בתחילת המלחמה ,בערב חג הסוכות ת"ש 1940 -
נהרגו גיסתו וכלתו מהפגזה גרמנית ,שבה גם נפצע בנו היחיד ונפטר מפצעיו
ארבעה ימים לאחר מכן) ,ואין בו התייחסות ישירה לאירועים שהיו בגטו.

עם זאת יש בדרשותיו התייחסות רבה לסבל ,לייסורים ,למצוקה
הפיזית והרגשית ,ולמשבר האמונה שפקד רבים מהיהודים בגטו.
תוך כדי כתיבתו משתף הרבי את הקורא בהרגשותיו הכמוסות
ביותר .כמו למשל בדרשת פרשת החודש תש"ב" :ויש שהאיש בעצמו
תמה על עצמו הלא נשבר אני ,הלא כמעט תמיד אני במצב של בכיה,
וגם בוכה כפעם בפעם ,ואיך יכול אני ללמוד תורה ,ובמה אני מתחזק
לחדש תורה וחסידות .ויש פעמים שיַך לבו לאמור ,האין זאת רק
אבירת הלב בקרבי ,שיכול אני להתחזק וללמוד בצרותי וצרות ישראל
המרובים כל כך .ושוב ישיב לעצמו הלא נשבר אני ומה רבו בכיותי
וכל חיי נכאה וכהה .נבוך הוא אותו האיש על עצמו".
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התפתחות ברורה ושינוי עמדות ,לא היה מבקש הרבי
לפרסם מאמרים ראשוניים שהוא כבר חזר בו מתוכנם.

לאחר ששמעתי על האדמו"ר מפיאסצנה ועל
ספרו "אש קודש" ,ניתן לומר שגם האדם וגם
דפי הספר הפכו לדמויות בציורים שלי .האמונה
העמוקה לצד רדיפת האמת (המתחדדות מתוך הקטע
המובא כאן משבת חנוכה ,ובפרט ההערה בסיומה) חדרו
ללבי ,אך יותר מכל חיפשתי לגעת בכוח היצירה
שאפשר הוראה וכתיבה גם בעת סכנת חיים.
ִ
לסדרת הציורים בנושא קראתי "הציירת והחסיד"
מכיוון שהיא עסקה גם בדמות של ציירת ,מלווה
שאלק ,שיצירותיה נתגלו לאחר המלחמה מתוך
מקום מחבוא בגטו טרזין .אך הציירת היא גם אני,
שחיפשתי לגעת באותם כוחות יצירה ,מנקודת
מבטה של מי שנאבקת לצייר רק מול העייפות
והסחת הדעת של היום-יום.
רות קסטנבאום בן-דב

ובדרשת שבת זכור תש"ב כותב הרבי" :ובפרט
כשהצרות נמשכות ,אז גם מי שהיה מחזק את עצמו
ואת שאר ישראל מתחילה ,גם כן נלאה מהתחזק ויגע
מתנחם .אף כי ירצה להתאמץ ולאמור איזה דברי נחומים
והתחזקות ,חסרים לו דיבורים כיון שבמשך ימי הצרות
הארוכות כבר דיבר ושנה את כל מה שהיה יכול לדבר
וכבר נתיישנו הדיבורים ולא יפעלו לא עליו ולא על
זולותיו השומעים".
כלומר ,הרבי מודה כאן שהוא אינו משוכנע עוד בדברי
הניחומים והעידוד שהוא אמר בדרשותיו עד עתה!
אין בספר זה אמירות נחרצות וברורות ,אך מתוארת
בו שאלת הייסורים יותר כמסע מטלטל ,ופחות בנתינת
אמירות מפורשות.
היו שעמדו על שינויים בתפיסת הרבי את הייסורים,
משנת ת"ש ועד להגהתו האחרונה בי"ח בכסלו תש"ג
שתובא בסמוך .בתחילה הרבי ראה בצרות מעין מכה
זמנית שנועדה לעורר את עם ישראל לשוב בתשובה.
ייסורים אלו באו כתוצאה מחטאים של חילון והתבוללות.
אך כשנתיים לאחר מכן ,כאשר הייסורים והצרות
החריפו והחמירו ,בחן הרבי את המצב וקבע שלא ייתכן
שמטרת הצרות הינה כדי לעורר לתשובה ,מפני שכבר
לא נותר את מי לעורר .ובהגהתו לדרשת פרשת עקב
תש"א כתב הרבי" :שכמעט בכיליון חרוץ כלו קהילות
הקודש ...אין [את] מי לייסר ,ולא לב לעורר אותו לעבודה
ולתורה".
באותה תקופה פיתח הרבי את התפיסה שהצער הינו
גם צער השכינה ,ובלשונו בפרשת מטות תש"ב" :ובמה
אפשר להקים על כל פנים מעט את הרוח בשעת שבירה
ורציצה כזו ...ובמה נקומם עצמנו משמועות האיומות
הישנות והחדשות ,המפרקות את עצמותינו ...בזה שאין
אנו לבדינו בצרותינו ,אך גם הוא יתברך ,כביכול ,סובל
עמנו  -עמו אנכי בצרה' .הושענא סובלת סבלך' ,שישראל
גם סובל את סבלו ...ובזה מתחזקת מעט".
חשוב לציין שעל אף הבחנה זו ,לפיה קיימים שלבים
שונים בהתפתחות 'תורת הייסורים' של הרבי ,אין
ההבחנה הזו ברורה כל כך ,וניתן למצוא גם בדרשותיו
המוקדמות ,תפיסה מאוחרת יותר ,וכן להפך .קשה מאוד
לראות בדרשות שנאמרו בזמן טעון ומתוח ,כשהדרשן
עצמו נסער ,התפתחות עקבית ושיטתית.
כראיה לכך ניתן להיווכח מצוואתו של הרבי שנכתבה
בחורף תש"ג ,שבה הוא מבקש להדפיס את הספר
בצורתו ,על כל התהפוכות והשינויים שבו .אילו הייתה
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האש נכבית אט אט

1
 .1הציירת והחסיד ,תשס"ח
( ,)2008שמן על בד (פרט)60 ,
 X 80ס"מ ,אוסף פרטי ,ארה"ב
פרט מתוך ציור ובו נראות פני
הרב וידו הכותבת את הדרשה
לשבת נחמו תש"א ,הכוללת
את המילים "ועל זה בעיקר דוה
לבנו ותבכה נפשנו על אותם
הנפשות שנעדרו בדמי ימיהם"..

כבר בתחילת המלחמה ,איבד הרבי את בנו יחידו
אלימלך בן ציון ,שנישא בשנת תרפ"ז ( )1927לבתו של
הרבי מבולחוב (מגזע קרלין) שבגליציה ,רבי שלמה חיים
פרלוב.
בשנת ת"ש חל יום הכיפורים ביום השבת .ביום שני
שלאחריו הפגיזו הגרמנים את העיר ורשה ,בעוצמה
אדירה .מפצצות אלו נהרגו כשלושים אלף יהודים.
ביום זה התרסק פגז אחד ליד ביתו של הרבי ,ורסיסים
ממנו פגעו בבנו של הרבי שנפצע בצורה אנושה והובהל
בדחיפות לבית החולים הארעי בעיר.
כעבור שעות ספורות ,התפוצץ פגז ליד שער בית
החולים והרג עשרות אנשים ,וביניהם כלתו של הרבי,
שהגיעה לבדוק מה שלום בעלה הפצוע .כלה זו ניהלה
את ביתו של הרבי משנת תרצ"ז ( )1937שבה נפטרה
הרבנית .יחד עמה נהרגה אחות אשתו של הרבי.
הרבי ניהל את התפילות של חג הסוכות בלא שינוי,
חרף העצב הגדול על פציעתו האנושה של בנו .ביום
השני של סוכות ,סמוך לכניסת השבת ,הגיעו חייו של
בן הרבי לקיצם .סמוך לפטירתו הוא ביקש שיתנו לו כוס
לקידוש ,ומיד לאחר שסיים לקדש על היין ,יצאה נשמתו,
כשליד מיטתו ניצב ,שבור ורצוץ ,אביו הקדוש ,ששיכל
את קרוב משפחתו השלישי.
רק במוצאי השבת נתן הרבי דרור לרגשותיו ,ואמר
למקורביו" :איך האב שוין די מלחמה פארשפילט,
השי"ת זאל העלפען אז דער כלל ישראל זאל די מלחמה
געווינען"( ..אני במלחמה כבר נוצחתי ,השי"ת יעזור שכלל ישראל
ינצח במלחמה").
אך בזאת לא תמה עדיין מסכת סבלותיו של הרבי,
ובליל ז' בחשוון נפטרה אמו ,והרבי נשאר יחיד מכל
משפחתו (פרט לבתו רעכיל יהודית שנלקחה ממנו בב' אלול
תש"ב).
הרבי היה עד ראייה למרבית הצרות שעברו על
הגטו המעונה .ביתו הפך למוקד חלוקת מזון וצדקה
לעניי הגטו המרובים .הרבי הקים בחירוף נפש מקווה
בפיאסצנה ,שאליו היו נוסעים מגטו ורשה ,תחת הסוואה
של שמות נכריים.
הרבי חזה בעיניו בגל הגירושים הגדול שהחל בשלהי
שנת תש"ב ( .)1942עדות לכך ניתן לראות בהערתו
המצמררת והאחרונה [!] שנכתבה ביום שישי י"ח בכסלו
תש"ג.
בתחילה טען הרבי "כי אלו האנשים שאומרים
שייסורים כמו אלו עוד לא היו לישראל טועים הם,
בחורבן בית המקדש בביתר וכו' היו כמו אלו" .ועל
זה באה הערתו של הרבי" :רק כהצרות שהיו עד שלהי
דשנת תש"ב היו כבר ,אבל כהצרות משונות ומיתות רעות
ומשונות ,שחדשו הרשעים הרוצחים המשונים עלינו בית
ישראל ,משלהי תש"ב ,לפי ידיעתי בדברי חז"ל ובדברי
הימים אשר לישראל בכלל ,לא היה כמותם ,וד' ירחם
עלינו ויצילנו מידם כהרף עין  -יום ו' עש"ק י"ח כסלו
תש"ג .המחבר".
הרבי נשאר בגטו עד פרוץ המרד .במשך תקופה
ארוכה עבד ב'שופ של שולץ' שבה ייצרו מגפיים לחזית
הגרמנית .ר' אברהם הנדל ז"ל שניהל את המקום בעבור
התעשיין הגרמני שולץ ,הפך את המפעל למקום מחסה
למה שנותר מ'שמנה וסולתה' של העיר .תפקידו של הרבי
היה להוציא את העורות ולטאטא את הרצפה.
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עם פרוץ המרד בגטו ורשה ,בערב פסח תש"ג (,)1943
הושיב הרבי ב"ד מיוחד להתיר אכילת קטניות בפסח,
ואפה מצות בחירוף נפש.
לאחר המרד גירשו הגרמנים את עובדי בתי החרושת
לשני מחנות עבודה הסמוכים ללובלין .הרבי גורש
(על פי עדות תלמידו ,רבי לייבל ביין) למחנה בודזין .על פי
דבריו" :יומיים לפני הירצחו בידי הגרמנים ,באו אליו שני
אישים חשובים משוודיה ,מצוידים בהיתר יציאה מאת
השלטונות .המועצה היהודית הסכימה פה אחד שיעזוב,
אך הוא דחה את הרעיון".
כעבור יומיים ,בד' בחשוון תש"ד ,חוללו היהודים מרד
במחנה ,הגרמנים העלו באש את המחנה ,ובלהבות אלו
מתו על קידוש השם שארית יהודי ורשה שנכלאו שם,
וביניהם הרבי.
גווילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר...

האש חוזרת ומתגלה
גרסאות שונות נמסרו על אופן מציאת דרשותיו של
הרבי .יש שטענו שהכתבים הוטמנו בכדי חלב ,או תחת
לוחות העץ של רצפת ביתו של הרבי ,ברחוב דז'ילנה .5
כמו כן לא ברור לגמרי כיצד נמצאו הכתבים ועל ידי מי
הם נמצאו.
העובדות הידועות הינן כדלהלן :כתביו של הרבי
נמצאו בשנת תש"י ( )1950בחלק השני של הארכיון
המחתרתי 'עונג שבת' (ארכיון רינגלבלום) בתוך כד חלב
עם עוד אלפי מסמכים .לא ידוע בבירור כיצד הכתבים
הגיעו לשם .ניתן לשער שאחד מחברי מערכת עונג שבת,
הסוחר העשיר מנחם קון ,שהיה בקשרים טובים עם הרבי,
העביר איכשהו את הכתבים לארכיון ,והם הוטמנו עם
חלקו השני.
לאחר שנמצאו הכתבים (כנראה על ידי פועלי בניין פולנים),
נמסרו הכתבים למכון היהודי ההיסטורי בוורשה ,ואותם
כתבים מאוכסנים שם כיום ,ושמורים במצב טוב.
בשנת תשט"ז ( )1956ביקר במכון ,ברוך דובדבני ,מנהל
מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית ,והכין עותק
מיקרופילם והביאו לארץ ,לידי אחיינו של הרבי ,רבי
אלימלך שפירא' ,האדמו"ר החלוץ'.
קטעי מיקרופילם אלו שימשו בסיס לפרסום הדרשות
והוצאתן לאור בשנת תש"ך ( .)1960אופן עריכת הדרשות
התבצע על ידי צוות שמנה ארבעה עורכים :רבי אליהו
המר ,בנו רבי אברהם המר שלמד אז בישיבה בירושלים,
רבי אלימלך בן פורת ,ורבי אלעזר ביין.
כל אחד מהעורכים עבד על חלק אחר ,ואחת לשבועיים
היו נפגשים כל הארבעה ודנים ביניהם בספקות בפענוח
כתב היד .עקב כך שרבי אלעזר ביין היה סופר סת"ם ,הוא
היה מכריע בספקות הללו.
אולם מלבד העובדה שכתב ידו של הרבי היה קשה
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לפענוח ,גם הצילומים שבהם השתמשו העורכים היו
קטנים ובלתי איכותיים ,צילומי שחור-לבן שנעשו
בהמרה מצילום מיקרופילם.

האש חוזרת בפנים חדשות
הטעויות שבמהדורת תש"ך מתבטאות הן בפענוח
שגוי ,הן בתיחום הדרשות וחלוקתן ,והן בפענוח ההגהות.
נציין מספר דוגמאות .1 :בדרשת ראש השנה ת"ש
נכתב בדפוס" :כי היום הרת עולם וכל הבריאה לגלות
מלכותו ית'[ברך] על ישראל היתה" ,ואילו בכתב היד
כתוב "על ידי ישראל היתה" .שינוי קטן אך משמעותי,
האם הגילוי הוא לכל העולם או רק לישראל.
 .2בדרשת וישלח ת"ש נכתב בדפוס" :ונתפטר
מעקביים שהיה דש אותו"  -לא ברורים משמעות המילה
וההקשר ,ואילו בכתב היד כתוב "וכל הישועות שלו עד
עתה באו אחר שעשו דש אותו בעקבו ,ונתפטר מעקב
עשו שהי'[ה] דש אותו".
 .3בדרשת עקב תש"א נשמטה ִפסקה שלמה ,בתוך
תיאור המצב העגום" :ואת התורה והחסידות אשר קנו
במשך איזה שנים בחדרים וישיבות נשכחה מהם".
גם תיחום הדרשות וחלוקתן לוקים בשיבושים .שתי
דרשות שונות שנמסרו בשבת שובה ת"ש אוחדו לדרשה
אחת ,על אף שנכתבו בשני צבעי דיו ,והדרשות מדברות
על שני עניינים שונים .דרושי הגדה של פסח משנים ת"ש
ותש"א ,נערכו על פי סדר ההגדה ולא על פי חלוקת
הכתיבה של הרבי.
כמו כן הובאו קטעים שלמים שנמחקו על ידי הרבי
עצמו ,כדרשת בא ת"ש; דרשה לפסח ת"ש "ונצעק אל
ה'"; פרשת קדושים ת"ש; ודרשה לפסח תש"א "בנשמת
אומרים".
לסיכום :עיון בכתב היד של דרשות הרבי מפיאסצנה
שנאמרו בזמן השואה ,מעלה תובנות חדשות ושונות
מהדרשות שבאו עד היום בדפוס.
כיום הספר נערך מחדש ,על פי אותם שינויים שבכתב
היד ,על ידי ד"ר דניאל רייזר .תמונות מכתב היד
ניתנות לצפייה בארכיון 'יד ושם' .אנו מצפים להדפסתו
המחודשת של הספר בגרסתו המדויקת יותר ,ומי ייתן
וסוגיות קשות אלו ,יישארו על הנייר בלבד ,בגדר 'דרוש
וקבל שכר'.

 .2הציירת והחסיד ,תשס"ח (,)2008
פחם על נייר X 65 50 ,ס"מ (פרט),
עקבות הרישום אבדו
פרט מתוך רישום פחם ובו נראות פני
הרב (ע"ס צילום ששרד) וידו הכותבת.
 .3בתי גואי  ,2תש"ע ( ,)2010שמן על
בד X 80 60 ,ס"מ ,אוסף האמנית
דימוי הכד שבו נמצאו כתבי האדמו"ר,
ובתוכו\מעליו צפות מילות הדרשה
לפרשת החודש ,שהיו נסתרות
באדמה ,אך גם נסתרות הן מצד
מראה כתב-היד הצפוף והן מצד
תוכנן ,המתייחס לבתי גואי ששם
הקב"ה בוכה "ומי שדוחק ומתקרב
אליו בתורה ,אז בוכה הוא שם עם
הקב"ה וגם לומד תורה עמו ".בעבודה
שלי מקום עלום זה הוא הכלי הארצי,
החלוד והחבוט שבו מוטמנת היצירה.
 .4האיש ישראלי ,תשס"ח (,)2008
שמן על בד X 80 60 ,ס"מ ,אוסף
פרטי ,ארה"ב
ציור זה מורכב משני בדי ציור
מוצמדים; מימין מתואר כד מלא חלב,
כמו שזכרתי מקיבוץ שבו גרתי לפני
עשרות שנים ,ומשמאל מעין תמונת
רנטגן החושף את כתב-היד בתוך הכד
המואר ,עם מילים מלאי זיכרון ,כאב,
ושאלות קשות (מתוך הדרשה לפרשת
חוקת).
 .5עתה הצער גדול עד שאין העולם
יכול להכיל אותו ,תש"ע ( ,)2010שמן
על בד X 60 80 ,ס"מ ,אוסף האמנית
בציור זה מופיע העתק מכתב-ידו
המקורי שהרב שפירא ,עם מילות
כותרת הציור "עתה הצער גדול עד
שאין העולם יכול להכיל אותו".
מתחת למילים מופיע כוס עם פרח
ולידו הד למילה "היופי ",שגם אותו
העולם לא יכול לפעמים להכיל.

(מקורות :אסתר פרבשטיין ,בסתר רעם ,הוצאת מוסד הרב קוק
ירושלים תשס"ב; רות ליכטנשטיין ,עדות ,הוצאת מוסד הרי"מ לוין,
ניו יורק  -ירושלים תש"ס .ספר זכרון קודש לבעל אש הקודש,
ועד חסידי פיאסצנה-גרודז'יסק ,ירושלים תשנ"ד .מרבית התוכן
והמקורות נלקחו ממאמרו של דניאל רייזר ,ספר אש קודש  -עיון
מחודש בעקבות בחינה פילולוגית של כתב היד ,יד ושם קובץ
מחקרים ,מד  ,1תשע"ו ,עמ'  .77-53בכתב העת הנ"ל צורפו קטעי
ת
צילום רבים ,ונוספו בו רבות).
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