
רכא ז"ל מ14מנוב לענרלי ר'הדבי

 המשמש שב וכה וקנין, המקנה האסף עת לא השיבו והם זה, על ושביס-העוברים
 ישב ובכן שבת, לקבלה מוכנים אינם שעריין שומת בתשובית סעמים ועור הסעם-עוד

 הרלתוחע הגפת קול נשמע פתאום והגה שבת, קבלת לזמן ומצפה בררהרה"ק
 ! שבת בא הגה הרחובות... מכל חניות תריסיוסנירת

 טרורים, יהיו העם משיח, יבא זו בבחי' כה ראה למשמשו הרה*ק אמראז
 הארון יבא פתאום אבל משיח, פני לקבלת מוכנים בלתי וסבוהלים, רחופיםרצים
 ! בא רוד בן משיח הנה כספו... אלילי איש וישליכו החניות, ויסגרו היכלואל

 להשאר שירצה מי המשיח ביאת "קודם : ואמר עמו עתירות חש ז"5הרה"ק

 קרשו במקום ולקום ה' בהר לעלות הדבר עליו קשה יהי' לרתו, נאמןיהורי
 מעמד להחזיק ויצטרך וחלק, ישר כותל על ולעלות לטפס ירצה אשרכאיש

בצבתים...*
 לבינה- "אם בס-וראה

 פטירחו, בשעת שאמר ממה גפלאים דברים עור
 זוכר שהוא אמר פטירהו שבשעת עיר מביא "ההסידות" בספר מוהרא"מזהרה-נ
 אירע השאלתות לבעל שאירע שמה הדבר ומענין "השאלתות", את שכהבהעת
 :-"אחריו לאמור .שלו הקבלה סדר באנרת גאון שרירא רבנו יספר כאשר כיאצלו,
 משבחא אחא רב תלמיד מבגרד נטוראי מר - הנולה ראש ע"י - ישיבה לראשנתמבה

 הין וכן ישראל..." לארץ ויעל לו הנעשה העול על משבחא אחא רב לב ויזעףומשמשי,

 וכל הרור, ראש להיות כהן מוהרצ*ה הרה"ק משרתו שנתמנה הרר"מ הרה"קאצל

 עולם". יסור לצריק הכירוהו הרורצריקי
 8ל ושבה וטהרה בקדושה נשסתו יצאה בעומר ל"ר ביום תקע"הבשנת

 ועכ-י. זי"ע מרומים, בגנזי מחצבתהגקור
1נם4ונשיומם,*נ18

 זצ"ל יצחק יעקב מוה"רת-ה"ק
 1 184,/י4, 84 יו1 י*ארישףייד8ףשושף

א.

 דגן את להשקות העדן מן יוצא .ונהד : אמר זצ"ל זישא ר' הרביהדה"ק
 נהר, ז"ל. בעש"ם ישראל רבנו הוא העדן, ראשים-. לארבעה והי' יפרר'ומשם

 אלימלך ר' הרבי אחי הוא גן, דל. ממעזריטש המניר בער ר' הרבי תלמידוהוא
 - מהנוע-א - ומשם הנן. את להשקות העדן מן יוצא ונהר וזהו אלימלך, נועםבע"ס
 הרה"ק ט סקאזניץ. הדה"ק ב( מלובלין. הרה-ק אי ראשים. לאדבעה והי'יפרר

 זל?ה"ה. מאפטא הרה"ק רי מרומאנוב.ומוהרר*מ
 היחער הקיבוו הי' זצ"ל, יצחק יעקב מוה"ר הרה"ק אצל בלובליןשם

 ישבו שמה חכמתו, ממעיגות הדעת מימי לשאוב מעשה, ואנשי חסידיםסשהל נר~
 שהי' הסושך בכח חברים. ודבוק רעיכ באהבת בחסידותי ועסקו קרישתאחבורתא
 לו שחי' הסושך כח על פלא כל יאין אייה בכחו צבירים סשך ז"ל, להרהשקיו
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 דעהרוררכב

 השנזן כל של במעשיו פשפש כי יו"כ בערכ פ"א עצמו על מעיד הי' י"ל היאאם
 השנה. כל במשך הקפדה לכלל בא לא אחר פעם שאפי' מצא, ולאשעברה
 כל במשך כלל קפירא לו יהי' שלא לבריות נוח כה שהוא כיו"ב קרושואיש
 במקומו4 וחרוה עוז כי הכל, אליו נמשכין כיו"ב לאיש מישראל, אחר שום עלהשנה
 נתאספו עברים וסכל השכינה, גלות על בלבו, ואבלו בפניו, צהלתו היתהותסיר
 של רבן שגעשה עד ותהלוכותיו צעריו כל על שמרו פקיחא ובעין העררים,אליו

 מלובלין. "הרבי" בשם אותי וקראו*שראל
 הי' שנים כ"ב של במשך כי סיפר, י"ל מפשערבורי ישעי' מוה"רהרה"צ

 במשך כי וראה מלובלין הרה*ק של ותנועה פסיעה כל על פקוחות נעיניםסביט

 אפי' כלל, איחור ובלי קרימה בלי בריוק ליל בחצות לילה בכל קם הזה הימן3י
 אחרים. רגעים שלבהבדל

 והגה"צ פרסה, מאות ארבע על הקורש ברוח צופה הי' איך אצלו ראוגם
  כמענו כי עליו, אמר יעור( יששכר בני )בע"ס מרינוב ז"ל אלימלך צבי י'הרבי
 ובין בינו הוא וההברל הרואה", כ"שמואל הקורש, ברוח "רואה" שהי' לומראפשר

 מפולין. ה"חוזה" : לשם וזכה ה'..." אמר "כה לומר יכול הי' שלא בזההנביאים
 להקרצ ראוי הוא כי 1שמו, הודה יצ"ל ממעייבוי ברוך ר' הרבי הה"צוגם
 "החוזה".בשם

 נ מפרעכישלאן ז"ל הרר"מ הרה"ק אמר תפלה, יו שבלב עבורה עבורתו,ועל
 הוא מאוד" ער גרולה חררה יצחק "ויחרר של המובן לדעת לראות"מי.שרוצה

 מלוכלין". הרה"ק עבודת על היטביסתכל
 שפ"א תוב"ב, מירושלים ז-ל רובין מענרל מנחם מו"ה הרה"ג ליוסיפר

 הקרוש הגאון רבו את קארטשין האבר"ק ז"ל אהרן שמואל מו"ה הגאון אביושאל
 רואה שהוא ממה יותר בלובלין להיות יכיל הי' מה מצאנז חיים רברי שו"תבעל
 ראית אלו כי רע לו, והשיב ויתירה? מרובה במרה וגמ"ח עבודה תורה,אצלו
 כאין עבורתי וכי עבודה, היא מה הננת אז אחת, ברכה אומרו בעת מלובלין" אהרביאת

 אלקים. וחרדת ופחר ויראה, באהבה מלובלין הרבי עבורת היתה כ-ככאפם...
 טלאדי "הרב" מוהרש"י הנה"ק שהנהיג החסידות לשיטת התנגר ז"להרהיק

 אש ברשפי ה' באהבת בוער בלב שבלב, עבורה אצלו הי' יהעיקר בחב"ר,*"ל
 וצל זו כמו שבמוח חסירות ולא ובהתרגשות, בהתלהבות ה' את לעבורשלהבתיה,

 זאת(. שטתו ע"ר פקורי פ' ואת" "זכרון בספרו .ע'חב"ד
 פ"א "כי עליו, יסופר ז"ל האר"י קבלת ע"פ יחורים ליחר אורות עלוגם

 שהבהמות עד גשמים עצירת אז הי' כי הגשמים, על להתפלל בקש השבועיתבחג
 הנביא שמואל רבנו היחוד" "שיר מהמחבר לדבר התחיל בצמא, מתושבשרה

 והגשם בעבים השמיס הקרירו בם דברו ומרי זללה"ה, החסיד יהורא רבנוובנו
 שהוא היחוד", "שיר לומר העצה איי יחודים ליחר אפשר שאי בעת כי אסרירר.
 היחוד,,.* שיר מבעלי לדבר טוב היחוד שיר לומר אפשר אי ואם היחודים, כלכולל

 א(. קל"1( ע' בהחסידות מרקום מוהר"א)הרה-ג

 רבינו :קורוה ת:לרות הראשוניםש ,חטירים בספרי זה אודות ראהא(
 ר', פרק ז?לה'ה וריהיתהנביא שפואי
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רכג ז"ל מךובלין יצחק יעקב ר'הרבי

ב.
 קלה הקפרה מקפיר ה" שלא וסבלנותו, ענותנותו ממדת למעלה,נאמור

 והדריכוהו ררפוהו אשר ורורפיו מתנגדיו עם שגם יתירה ועור השנה, כלבמשך
 הורורו עזריאל ר' שהנאון יסופר כאשר וסבלנות, ענוה במדת מתנהג ה"מנוחה,
 וממשיך ברבנות מתנהג הוא מדוע פ"א, לו אמר דל, לובלין האבר-ק הברזלראש
 אלי, באים הם אם אעשה ומה הרה"ק, לו אמר בחנם, מעות מהם ולוקחערה
 כן הרה"ק, א"ל צריק, ולא רבי איננו כי אליו, יבואו שלא להם יאמרא"ל,
 פעל שלא וכמובן האמורים, כרברים מררשו בבית והכריז לביתו והלךאעשה
 והוכיחו האבדיק הנאון הרב בו פנע ס"א שוב שלשום. כתמול הכל והי'מאומה
 א"ל הועיל, לא אבל כדבריו עשיתי הרה"ק לו אמר הלאה, עדה שממשיךעל
 ביותר א"ע משפיל שלהם שהרבי ביותר כי החסירים דרך כן כי האבד"ק,הרב
 צריק שהנהו ברבים ויכריז שיעמוד עצתו בכן אחריו, ונ~שכים בו מאמיניםהם
 כדברי הוא אמת הרה"ק א"ל ממנו, ויפרדו יעזבוהו ואז עליון וקרוש עולםיסור

 גדול שקר בפומבי להכריז ייעצני ואיך אינני, שקרן גם אבל רבי, שאינניסעלתו
 לו. והלך תמה הרבכזה.

 "ברוך בע"ס הגאון על בקובלנא החסידים לפניו באו כאשר כי יסופר,וכן
 באף ירדוף כי בגאליציאו ווישניצא אבד"ק הי' :ואז לייפניק האבד"ק ז"לסעם"
 יד מתנרת אך לי", וחביבה אהובה ותורתו אעשה "מה : להם השיב החסירים,את

 זצ"ל העשל יהושע אברהם ר' והרבי מרומאנוב זצ"ל מענדלי ר' הרביהקדושים
 רק' הרבנות לעזוב נאלץ קאלבוסוב, אבד"ק רב אז שהי' ישראל, אוהבבע"ס

 מעהרן. במדינת לייפניק דק' הרבנות את ולקבלווישניצא
 האבד"ק ז"ל החושן קצות בעה"מ הכהן ליב אר" ר' שהגאון עובדאוהף

 ג"כ והחסידים ורבותיהם, להחסידים בהתנגדותו שבעירו החסירים את רדףסטרי,
 לכל שמתינהו בם אפו ובחרות כמובן, זה בשביל פניו להדר כבוד בו נהגולא

 של"ד. סי' יו"ר בש"ע המבואר כדין בם נהגו סטרי העיר ואנשי בקהלתו,החסירים
 נידוים, זמן יעבור אשר עד שם להיות לובלינה לנסוע והחליסו החסיריםויתוועדו
 לקבל הרבי אל לפנים ליכנס ובקשו קדשו לחצרות ובבואם לובלינה באווכאשר
 יעבור אשר ער אצלו יכנסו שלא הרבי בשם להם ואמר הגבאי לנגדם ב%ק8לום,
 דק4 הרב להם עושה אשר את לו וסיפרו אצלו נכנסו הזמן וכבלות נידוים,ומן

 פירש"י במשה בעבדי לרבר יראתם לא מדוע כתיב הרה"ק: להם אמרססרי,
 במשה לירוא יש מה וקשה עברי, שאינו אע"פ במשה משה, שאינו אע"םבעברי
 זכחי בן יוחנן ר' על חז"ל שאמרו נמו הוא כך הענין אולם ה', עבד אינואם

 שישנם מלך, לפני כעבר והוא מלך לפני כשר אני דוסא בן דניגא ר' עלשאמר
 בעבודת שעוסקים צדיקים וישנם התורה, ודיגי בהלכות בנגלה שעוסקיםגאונים

 הדור בנדול היינו "במשה" וזהו שעה, ובכל עת בכל ברבו הדבוק נאמן כעבדה'
 שהוא שלכם הרב כן, ואם כך, כל ברבקות "עבדי" שאינו אע"פ בנגלה,העוסק
 מפניו. יראתם לא מרוע הדור וגדול. התורהז8ר

 סויח וה" מדותיו על העביר ז"ל הרה"ק אשר הדבר הואונפלא
 ומוחי

 אבי תירתם, בשביל כתגגדים לנאונים לתורה פנים ונשא לי', רסצער סאןלכל

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

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



 דעהדוררכד

 נקרחש והי' ז"ל, מפשיסחא יצחק יעקב ר' הרבי הקדוש הגאון תלמידו עם נהג כןלא

 אליר נהרו וכאשר רגו, כשם שמו שהי' מפני מפשיסחא" הקדוש "היהורי כלבפי
 מים ולשאוב כצלו, ו?הסהופף לחסות ובאו פולין, אפסי מכל שלימים וכןרבים
 ויביאו מלובליה הרה"ק רבם לכבוד קנאו אשר מקנאים אז ונמצאו תורתו,מבאר
 ורבו מורו עליו והקטיר כו', ללה"ר כרוהה וברית רבו ופני עליו רעהדבתם
 בס' באריכות זה אורות וראה מאוסה, לו לוותר רצה ולא ז"ל מלובליןהקדוש
 מרומנוב הררמ"מ בתולדות לבינה אם ובספרי הרבי, ונפלאות היהודי,נפלאות
 פ"ח[.זצ"ל

 ובבואו ז"ל, מליסא טעבלי ר' הגאון תלמיר הי' זצ"ל מכשיסחאהרה"ק
 את והלהיב העצומים נפשו כהות את בקרבו העיר "הרבי", הרה"ק אללובלינה
 מלובלין הקדוש רבו לפני בא פ"א יצחק". "פחר ממדת עילאה וליראה ואהבה, ליראהלבבו
 לו, אמר אותה, נשוא יוכל לא אשר ופחד אימה עליו תפול כי לפניו והתאונןז"ל

 הי'. וכן צלפחד", "בנות בשיטת ב"ב במס' בלימורך בודאי כעת עומדהנך
 כבר עלם בהיותו כי סיפר, ז"ל מראדאמסק שלכה" "תפארת בע"סהרה"ק

 בשעת ש"ק. על הקדוש" ה,,יור אל בנסעו עמו אביו לקחו תק"ע, בשנתתשע
 הרבי הרה"ק מחסירי שהי' - המסובין אחר אל הקדוש" "היהודי פנה שבתסעודת

 ש"ק- על בפשיסחא נשאר לדאנציג נסיעתו בדרך רק ממעזיבוז ו"ל ברוךר'
 לביתו תבא כאשר חרשה, "חשגה" השיגו על היום ישמח ורבו "מורו לו:ואמר
 ['אמר: המסובין אל פנה ואח"כ לי". ידועה כבר ההשגה אותה כי בשמי לותאמר

 צריכים והמדרגות ההשג,ת כל אחרי כו', ירא אלקים את נשמע הכל דבר"סוף
 מקינין סהר"ש שאמר זה ]כעין פשוט" יהודי ולהיות ה' את לעבוד מחדשלהתחיל
 והבן[. כתינוק מתפלל הי' הקבלה סודות למד אשרשאחרי

 "חוזהש שהוא בזה הקדוש מרבם נתפעלו אשר החסידים כנגד הי'וע"כ

 ויראת תורה לבקש הבאים .החסידים אצל העיקר הוא זה לא כי נפלאות","ועושה
 החיצו?יים הלבושים על ולא שבלב, רפנימיית עבודה על להביט אם כישמים,

 הנפ?אות. ופעולות לסרחוק כהצפי'המפליאים,
 לשתל וביקש תואמים, יהיו יחדיו והעבודה התורה את לחבר התאמץהיהורי,

 זמן יגיע כי תמיד, ישב פחדא בההוא כי ההסידים, בקרב התלמור לימוראת
 הרפואח להקדים ביקש וע"כ חוזה, ולא רבי, ולא באמת, הדור מנהיג יהי'שלא

 ממקור חיים מים עוד ישאבו לא אשר זמן יבא אם שגם "התלכוד", לימודבהפצת
 הפייטן הנה לומר: רגיל והי' חיים, מים למקור התלכוד להם יהי'החסירות,
 אם להתאונן, יש מה כן, אם - הזאת" התורה רק שיור לנו "ואין ואוטרמתאונן

 וקיים, ואמיץ חזק עמדתנו כי אנהנו בטוחים כבר התורה, כזאת שיור לנו ישאך
 ה"חכירות", את לגכרי לבטל שלא ובכדי הזה, היקר ה"שיור" את לשמור רקועלינו
 את להרכיב ביקש כווילנא, ז"ל הגר"א כשיכת התלמוד לליסוד רקולשוב

 שההסידות והשכחה וההפעלית ההתלהבות אותה ואה ההלמוד, לימוד בתוךההסידות
 רתלכוד, לינ'וד תוך אל להכניסה הוא רצה שבלב, ועבודה החפלה לתוךהביאה
 שבחסידות התוכן הפוג היכים ברבות אם גם שאז והמוחן הכחשבהועבודת

 גמדא התפאה קורם ללמור ודנהיג התימוד, עם ונאמנים קיימים ישארוהפנימיית,
 שמעתתא להו סשכא הימים שברוב מזה ונמשך לתפלה, הכגה בתור בעיון,ותוס'
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רכה ז"ל מלובליץ יצחק קקב ר'הרבי

 אהב אשר זצ"ל, מקאזניץ המגיר הרה"ק - התפלה. זמן ועבד היום חצות אחדעד
 בכל מוכדחים "האם : לאמור זה אורות סכתנ אליו עדך עיני, כבבת היהודיאת
 לפעמים יקרה אצלי פיפיותז חרב של חירורו ער כך כל נחירור להתפלל ויוםטם
 בעזהשי"ת בידי יצליח אשר ער פשוט, כאיש שאמר" "בדוך עד מתפללשאני

 בער סלולה לאורח כבשו כבר אשר טדרכו בו חזר לא אבל עוףש.לאנביה
 צד. מכל עצומה התנגדות עצמו על הסב זה ומפאתתלמידיו,

 כי רחמים עליו יבקשו כי לתלמיריו אמד קיצו קרוב כי בנמשו חשכאשד
 יהורי את יחזיד אז דקדושה, הנו"ן לשער גם יניע ובזה החמשים, לשטעיניע

 וליהדות. לתורה בתשובה אשכנדגרמניא( )היינוהסערב
 אל נחבא שה" ז"ל אזערובער ליבוש ר' הרה"ק על אמד פסירתובשעת

 כמוני, העולמות באותן תמיד התפלה בשעת אותו מוצא "הנני לכת: והצנעהכלים
 שנינו ובאנו השם" "קדוש על נשרפנו ושנינו תוספות מבעלי היינו והואאני
 ימים יאריך הוא אז, לנו נחסר אשר שנותינו למלאות העולם זה אל הפעםעוד
 בירו עלתה שלא מה נתפרסם, ולא הכלים אל נחבא שהוא מפני ושיבה, זקנהעד
 אל ושבה הטהורה נשמתו ויצאה עליו..." עצמו הטיל והצבור שנתפרסםטפני
 ועכ"י. זי"ע לפיק תקע"ב תשרי תט בחוהמ"ם קורש מחצבתהמקור

*8

 טרדכי רבי הרה"ק שאל וכאשר פטירתה בשעת ה" ושמונה אדגעיםבן
 ז העולם- מן ליפטר כזה תלמיד סניחין "איך מלובלין הרה"ק את ז"למסשערנוביל

 מבהיק תורתו שאור מפשעדבורו ישעי' הרבי הוא לו בדוטה שני לי "יש לו,השיב
 סופו". ער העולםמסוף

נ
 עובדא; הוי והכי גרול, בנסיין עמר חורפו שבימי זצ"ל הרה"ק על"סופר

 והקור טבת מלילי בלילה זצ"ל אלימלך ר' הרבי הרה"ק רבו אל ברדך נלכתופשא

נד~
 מבהיק אור ראה פתאום והנה כחותיו, שכלו כמעט השמים מן יודר והשלנ

 בשדה בית והנה כן ואמנם שמה והלך התאמץ ממט, רחוק לא והוא עיניו,ננר
 מן לפנים חדר הלאה והלך איש ואין הראשון בחדד פנימה נכנם מנפנים,ומואר
 הלכה היא החוצה, לצאת לאחוריו נרתע שם, יושבת צעירה אשה והנההחדר
 יחוד, איסור משום ואם גרול, כה והקוד בלילה לצאת נפשו יסגן איך ואמרהאל"ו
 בו ומפצירה אחריו, הולכת והיא החוצה יצא והוא הכל, רוחה נפש פקוחהלא

 הדבר, כן לה אמר אני, ופנוי' אני טהורה מפחד, שאתה הגדול הפחד מהלחמוד
 ית"ש הבורא רצון שהוא מה רק רבר לעשות שלא בערי גדרתי גדד מעודיאנל

 אבל איסור כאן שאין כדבריך יהי' לוא זה ובמעשה להשי"ת, רוח נחת~עשות
 בך ה' יגער לכן קוני, רצון אמלא בזה האם להבוית"ש, נזה יהי' דוח נחתאיזה

 הבא ברוך ואמר מפניו וקם אלימלך ר' הרבי לפני ויבא החוצה, ינםהשטן...
 הצדיק,יוסף

15מו
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 דעהדוררכו

 ב"ההנהנות" מ"ש שנראה כמו חייו, אורחות בכל זה "כלל" הי' כןואמנם
 לעשות שלא לזכור "ועיקר בזה"ל: י"ם(, )אות אמת" "דברי ס' בראששנדפסו

 ית"ש..."- לפניו רוח להיותנחת הבוית"ש רצון שיהי' מה כ"א דבר שום לדברולא
 ולהיות ית"ש לו רצון שהוא מה אם כי לראות .הצלא : יאמר כ"ה - כ"גובאות

 וטוב וכו' הרהור לידי א"ע הסביא כל רז"ל שאמרו סה "ולזכור נח"ר..ףלו
 זה ומעין יתברך לו רוח ונחת ית"ש לפניו לרצון שתהיינה מה להרהרצריך

 גדול..ף באילן היתלה ליחנק ירצה אם עלפירשנו
 רצונך שיעשה כדי כדצונך, רצונו עשה : פ"ב( ,אבות דל מאמרםוקיים

 ובדבר - רצונך. מפני אחרים רצון שיבטל כדי רצונו מפני רצונך בטלכרצונו,
 לכל והזוכים העולים מן ולהיות הסדדגות אל ולהגיע לעלות יכול הי' לבדזה

 בזה הסתפק לא ז"ל והוא הנ"ל, יאיר בן פנחס דר' בברייתא האסוריםהדברים
 ימסירת בהשי"ת, דבקיתו היתה כמה עד בהנהגותיו הרואה יראה כאשדלבד,
 שהתורה דברים המ"ח כל עם וחסידותו וקדושתו העבודה, ועל התורה עלנפשו
 בהם,נקנית

 בודאי וכסיל, זקן הרע היצר נקרא חנם על "לא אומר: הי' אלה כלואחרי
 עשה וסה אשה". הרהורי או איש אשת לפני להכנע יבא הוא אם כסילהוא

 דאמרו מה לפרש יאמר כה הלא האלה, ההרהורים את ולבטל היצה"ר את.להכניע
 ח-ו ניאוף תאוות שבא תראה אם "פי' גדול, באילן היתלה להחנק תרצה אםז"ל,
 היא איש ואשת אחרת, לאשה תאוה לך תבוא אפשר שפזה לאשתך, תאוה רקאפ"
 וזה כו' ב"ה הבורא רצון שהוא סה אם כי רוצה איני שיחשוב תקנה ישבחנק,
 זכרון זאת ובם' אורי, קומי פסוק על לקוטים אסת )דברי כף..." גדול אילןנקרא
 א(. בנגב( ויעלו ד-ה שלחלפ'

 צריך עודנו כיו"ב לצדיק שגם סלספר בוש הי' לא זצ"ל .החוזה"הרה"ק
 דקרדפין בישין הרהורין . את ולבטל מחשבותיו לטהר היצר מלחמתללחום

 והצדק, האסת אנשי והטהורים הקדושים חז"ל אצל שמצינו זה כעיןאבתרי',
 להורות נ"ב.(, וסוכה פ"א. דף קידושין )ראה עליהם כיו"ב עובדות מספריםשהיו
 ולח היצר, עם מלחמה לעשות תחבולות ולבקש להתאמץ איך לתלמידיםולכה
 להיות יוכל אולי רבם, לפני לבם סחשבות יצר את להכריע עבודתם לגלות*בושו
 ולהועיל. לעזרלהם

 פ"א איך עצמו על בעצמו יסשר שלו, ספר" ב"מנלת ז"ל הריעבשץהגאון
 פחסורו די כל לו והביאה משמשתו פמשפחתו פנויה אשה שהיתה בנסיוןעפד
 איך זה, עי - עולם לאור הס' אז-בצאת השתוססו מהקוראים ורבים כף..,יחדרו
 בזה"1 עתה כי להם, אמרתי ואני ברבים. כיו"ב דבר לספר הריעב"ץ בושלא

 טה איו, על ויפול סשה וישסע ק'י סנהדרין חז'ל דאסרו טה סובן סזהא(
 ישלופ שלא כך כל סזוכך אינו שעריין שחשרוהו סוונתם איש, באשח שחשדוהושפע,
 קם'ר' ב"ב ע. אדם, כל כפו אזש אשת הרהור סחשכתו על יעלה ושלא יצה'רבו
 אגל לה*ר, ואכק תפלה, וע'ון עכירה, הרהור יים ככל ניצול ארם אין דכריםג'

 לחדפ נוח ד-ה ע-ב י"נ עיר.בין תוס' מ-ש כעין אדס בני כסתם דז-ד פעובאטת
 והכן. הפכק כלי בהשי-ת כדכקות תטיר ה" פשרע'האבל
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רכו ו'ל מלובליץ יצחק יעקב ר'הרבי

 וירא חסיד בצורת להתראות רוצה אחד כל נעדרת" האמת .ותהי בנושצתיים
 היו לרנלם נר האמת שהי' לפנים אבל ומחשבות... תאוות טכל מופשטשמים

 עם ללחום צריכים גסורים צדיקים נם כי ידעו למען לרבים, צערםפודיעים
 אדם של "יצרו ממנו". גדול יצרו מחברו הגדול .כל ז*ל: כמחמרםחיצח*ר
 --- חכמים פי על היו מע*יהם וכל נ"ב(. סוכה )שם יום.,,* בכ9 עייוסתנבר
 ינתיבתם, אוד ראו ובאורם והפדרשים, חתלמוד בעמחז*ל

ד.
 ול* זצ"ל, מקאזניץ המניד הרה-ק נפטר תקע'ה שנת הסוכות חגבערב

 נכנס ההקפות אחר תורה שמחת ובליל החג ימי בכל ל"החוזה" פפטירתונודע
 המדובר כפי הקץ, בדבר מה דבר ולעשות להתבודד, לחדרו החתההרה"ק

 המדרוב בית לפני הלך סטאשורער אליעזר ר' והחסיד הלילה בחצי ויהיביניהם...
 שם? שוכב מי שאי ובחרדה יבן בבגדי לבוש איש שוכב הארץ שעלוראה
 צעקת צעק הוא, ה"רבי" כי ובשמעו מחטעל, בן יצחק יעקב : חמשיב קולושמע
 בהחדר משכבו. לחדר ביתו אי הרבי את וישאו מהשכנים רבים ונאספונדויה
 החלוך רובע רק מעמדם, עי עמדו והכיים סגור, החלת הי' התבודד שםאשר
 לאיש הי' אפשר אי אופן זבשום פתוח, הי' אויר בו ולהכניס לפתוח עשוישהי'
 דוקטור הרופא את להביא והבהייו שם, דרך ראשו להוציא כמוהו קומהבעל

 כאשר ז"לן, בער ר' הרבי אצל נורדון הד*ר כמו תשובה, בעל :שהי'בערנהארד
 נהי' איך שאלו וכאשר השמאיי, בירך הראהו הכאב, מקום על להרה"ק שאלבא

 מקאזניץ המגיד כי אמר ואח"כ עיי* התלקטו אחרא הסטרא "כל ענהוהדבך4
 לו נודע אז - שמאי בצר סעד לו החישה ואמו ימין, בצד וסמכו לעזרה לובא

 דקשוס. בעלמא הוא כבר המגידשהה"ק
 הרה"ק לבקיו בא ניסן בחודש החורף, כל בחולשתו מטתו את עזבלא

 מה כל ניסן בר"ח להגיד ה"חוזה" של ודרכו זצ"ל. מראפשיטץ נפתלי ר'הרבי
 אב. חודש ער רק לו אמר לא ואז שנה, באותהשיעבור

 בע"ס מאיר רבי הרה"ק תלמידו את לס"ת יקרוא צוה פנחס פ'בש"ק
 את לפניו יקרוא כדי חמישי עד לפניו לקרוא וצוה לוי, שהי' לשמים,אור

 ב"סמיכה" סמכו ובזה לפניהם..." יצא אשר העדה על איש כו' "יפקודהפסוקים
 באב ובתשעה קס"ד(. ע' ז"ל מרקום להר"א )החסידות אחריו. מקומו הממלאלהיות
 אמר: דנפייה אחר מראש- חזה כאשר אביה בית אל נפשו שבה תקע"השנת

 ועכ"י. זי"ע מרומים, בגנזי ונשמתו באב" הט' כן תורה"כהשמחת
 "יהודי : העתונים סופרי כתבו הנוראה המלחמה ימי במשך תרע"ובשנת

 לאחר כי בנוואתי, כתב הורוויץ יצחק יעקב ר' הרבי הרה"ק כי מספרים,לוביין
 בתשעה נסתלק הוא הזה, במקום רוסיא ממשלת תפסק מותו מיום שנהמאה
 לובלין..." את האיסטריים כבשו באב בתשעה שעברה ובשנה תקע"הבאב

88

 אבד"ק ואח"כ סטאבניץ האבד"ק זצ"ל, הלוי מאיר מו"ה הק' הגאוןהרב
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 דעהדוררכח

 נכר כהונה" "כתי שו"ת בע"ם הגאון תלמיד הי' הנ"ל, לשמים אוד בע"םאפטא
 כרעו בשוק ובעוברו צבאות ה' כמלאך תוארו ה?ן כי יסופד ועליו ז"להש"ך
 ובו -החוזה" הרה"ק ותלמיד עליהם[, פחדו נפל כי בשוק שהיו האכריםלפניו
 הרה"ק תלמידו על מעיד הי' כי גם מקום, ממלא להיות מלובלין הרביבחר
 זצ"ל הקדוש ל"היהודי" בדומה שני הוא כי זצ"ל, מפשעדבוזש ישעי'מו"ה

 מססאבנוץ בהר"ם בחד הדור, ומנהינ רבי להיות זאת, בכל פ"ב( למעלה)כאמור
 כזה. נעלה לתפקיד המיוחדים הכשרונות בושהיו

 הרה"ק אמר ז"ל, מראפשיץ מוהררין הרה"ק עם פ"א התוועדכאשר
 פידוד ובוהו, תוהו מין כעת שודד החסידים בקרב כי רואה "הנניסוהרד"ן:
 אחד כל ! ישראל" לאהלו "איש לדעתי לכן שונות, למפלגות והתפלגותלבבות,
 - . הדור" לצדיקי עוד יסעו ולא יכ~תו כפי ה' את ויעבוד וילמוד בביתוישב
 אין , ויסעו ישראל בני אל דבר אומר "אני זה, על הלוי מוהר"מ הדה"קענהו
 יבואו העדה את להנהינ מוכשרין אנו אין אם השי-ת. בעד לדאוג כבודועל

 המנהיגים". ויהיו ממנו טוביםאחרים
 את "ושפסו לשמים, אוד בספדו יאמר כאשר ה", הנהגתו מיסודיאחד

 כל עם העת דרישת את להבין הוא הדוד מנהיג של התפקיד עת", בכלהעם
 העת מה קשב רב ולהקשיב העתיד אל העבר מן וגם ההוה, ברגעיחליפותי'
 עברה. שכבר העת של בחלומות לחיות ולא עתהוורשת

 הכפדים יושבי על מוטלת ודתה ואימתו סביביו כל על היתההשפעתו
 לשמע מדוסיא אחוזה חוכד לפניו בא אחת פעם אורחותיהם, יעבטון לבלוהמחוזות
 -נעת רוצה שהוא האחוזה אדון על בקובלנא שבידו הפתקא עם ומופתיואותותיו
 "ובפני הרה"ק לו אמר משם, כליו להוציא עליו פקד וכבר לאחרים,להחכירה

 גדולה חרדה חרד זאת שם"-כשומעו הסוכן אשת עם ומשא מגע לך ישסה
 עליו. נקרא ה' שם כי ארץ עמי כל וראו מפניו חרדו כה בבהלה. משם~תרח

 קבלה אשר כפי החסידות שיטת בעד הגין לשמים" "אור בפ"םהיה"ק
 הצנועים בעד רק בטהדתה להעאר צריכה החסידות כי ואמר ז"ל, נ"עטרבותיו
 רק שמים, כמודא עליהם רבם מורא ואשר ומוסר, מדות ואנשי הלב רנשובעלי
 החדשה, החסידות לשיטת התנגד וע"כ להחסידות, ומזומנים המקודשים הםאלה

 "בעלי השכלי, העיון יסודי על ז"ל מפשיסחא בונם שמחה ר' הרה"ק אזשהנהינ
 מפשיסחא מוהרש"ב הרה-ק זקנים, פני והידור נימום ובלי הלב, רגש בלימוח"
 חסידיו. לכל הדור שיהי' לעשות מה יודע שהוא ואמר מהתנגדותי, ידעזצ"ל

 ישראל, אוהג בע"ס זצ"ל העשל יהושע אבדהם מו"ה הרה"ק נפטרכאשר
 א' ובליל מזה, דפסח א' ביום נודע לא ועדיין במעזיבוז תקפ"ג ניסן ה'ביום
 הנה זאת מה אדע "לא : לשמים אור בע"ם הרה"ק אמר הסדר אחרדפסח

 יושב וראיתיו ישראל אוהב בע"ם הרה"ק מורי של הסדר את לפניהעברתי
 מחיד יצחק ר' הדב בנו יושב ואצלו פניו, לראות יכולתי לא אשר מבהיקבזוהר

 ב(. זאת" להבין אוכל לא אשר ואבלותבעצבות

 רא" אסנם ראה כ' הוה, החויון ע? ה;'ר ז-ל סרק-ם להר'א ב"החם'רות"ב(
 ישראל אוחב בעים סהרהיק ודת-הונ'ם, ;ל'ונ'ם ב'ן להבריל ירע לא אבלאם'ת'ת
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רכם ז"ל לשמים אור בע"ם הלוי מאיר ר'הרבי

 ורבי מורי הי' מלובלין "הרבי אמר: מפטירתו, לו נודע הפסח חגאחר
 זצ"ל הלוי הר"מ הרה"ק - להיונק" כהאומן לי הי' ישראי אוהב בע"סלהרה"ק
 ועכיי. זי"ע לפ"ק, תקם"ה תמוז כ"ה ביוםונ8טר

)88ז181,881ש18

 זצ"ל העשל יהוטע אברהם מואההרה"ק
 ישראל"עאוהב

א.

 'אפטא, )'קולבוסוב, קאי"ם האבד"ק זצ"ל העשל יהושע אברהם מו"ההרה"ק

 ישראל", "אהבת היחה שמדתו ע"ש ישראל", "אוהב בעהמ"ס טעזיבוז(.4יחסי,
 מסאוורין משה מו"ה הרה"ק הי' פ"א זצ"ל, מליזענסק אליסלך ר' הרבי תלמידששי'
 משך ותוארו ז"ל הרה"ק את שם ומצא בליזענסק לוי( קדושת בע"ס )תלמידשא'ל
 : ויענהו בלבושו? ההדור האיש זה סי אלימלך ר' הרבי את ושחל עליו, עיניוששת

 וכיהושע יהושע, ן החסד מדת מדהו וכאאע"ה אברהם, תהלתו, כן כשמו הזהאשרש
 של )רבו העשל ר' הרבי כזקנו עצום חריף והוא ן ומלך כנשיא חוארו נון.בן

 העשל. -כן גם שמו וע"כששש"ך(
 החסירות, של הראשינה מהתקופה עיד בהיותו ישראל" "אוהב בע"סהרה"ק

 את זקניתו לעת לסביל יכול הי' לא ז"ל, הבעש"ט תלמידי של כדרשם'נצבית
 .הנדפס יאסי לק' תקפ"א משנת ובמכתבו החדשים, החסידים של החדשים,הדרכים

 אוכל לא עתה "והנה : לאמור כתוב א'(, סי' שחיטה הלכות תורה" .דעתבס'

 כל כי שלהם, היסורים מנורל הכשרים חכמים תלמידי צעקת משמוע אזני,יש2טים

 גרול הוא אם הגם לרבי, רבן את לקבל ישתחוה ולא יכרע לא אשרש2יש

 לעפר ער אותו ומפילים יוררים המה ארץ גדולי ומיחוסי ה' וביראת_נתירה
 למינות"... זה ענין נוטה ולדעתי החוחים.., בין כשושנה ביניהםייחשב

 מי אומרים, היו ז"ל להבעש"ט חראשונות שבתקופות הראשוניםחסידים
 להו, ניחא וע"כ שבתו מסכת נם ללמוד רשאי אינו האם ברכות במס'.ושלומד

 תורה ללמוד וגם במעזריטש, בער ר' מהרבי תורה לימוד החסידים1כשנסעו

 נסעו לוי קדושת בע"ס ותלמידי יוסף, יעקב תולדות מבע"ס או מקארעץ,ש2הר"פ
 שבתקופה החסידים אבל וכיו"ב. ממנו נם תורה ללמוד אלימלך ר' להרבי2ם

 של סרותו עליו שקבל מי אמרו: והם זה, דבר לסבול שד יכלו לאושרביעית

 ומהאבל ארזן עלי פה יושב הרב ובנו שרן. בנן הצריקים עם בשמים יושבוכבר

 והכקים, הזכן מן למעלה. היא הקורט ברוח השכלית חראי' כי אביו, פפירתעל

 שהכויית ובחירה, יריעה שאלת על תשובה מהל' בספ'ה הראב-ר כוון לזהיאולי

 )ע' ע"ש והי_[ המקוכ טגבול לסעלה שהיא ראי' היינו האיצפננינין, בפראהיירע

 רצשם(. ושקסשר
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