
 דעהדוררלד

 אנשיפ שנאתי כי יורע אתה הלא רבש"ע הרשעים, בין לניהנם אותילהכניס
 שתוציא אבקשך ע"כ ביניהם, להיות אוכל ואיך השנאה, בתכלית רצונך עלשעברו
 רבריר עמקות הבן - שמה". להכניסני תוכל לסען מניהנם ישראל רשעי כלאת

 באהבתן - סגיהנם הרשעים את להוציא חשב ותחבולה אופן באיזההקרושים
 רבה. רתהום משמקא להעלותםלישראל

 נבצ תמול גם לשי בן בא לא מדוע הנלות אריכת עך בכה פטירתוקודם
 ישקום ולא יניח שלא פטירתו קורם אסר סברריטשוב הרב ואסר, ובכההיום,

 ואנן משה"ז שכח למעלה למעלה ההיכלות חל בבואו אח"ז אבי סשיחסלהביא
 ועכ"י. זי"ע תקם"ה, שנח ניסן ה' ביום ררב נפשי' ונח אשכח,לא

ו88~ונ8'נ84

 בע"ם זצ"ל קימן קלונימוס מוה"רהרה"ק
 ושמשמאור

א,

 מו"!ן הרה"ק גם נחשב זצ"ל אלימלך ר' הרבי של המצוינים התלסיריםבין
 אליר שינהרו עדה להסשיך זכה לא הוא נחשטארט, מעיר וצ"ל עפשטייןקלמן

 שומעים למאות החסירות, תורת חכמל, מעינות להפיץ מקשיבים, וחבריםחסירים
 למאית מתורתר להשפיע כבירה פעולתו היתה זה לעומת טובים, ויסיםבשבתות
 הצדיק, ומהות חחסידות שיטת סברר בספרו עה"ת, ושסש מאור ספרו ע"יולאלפים

 !ומ הצדיקים ע"י הנעשים והנפלאות, הנסים אורות על אור יגיה 1 הפרטיםבכל
 בצהרים. ושמש כמאור הצריקים דרכי כל ועל ראה', בם' ושסש סאורבס'

 ישיבתר מקים קביעת נורם. שהסקום סלמר כו', ועלית וקמת : אמרוחרל
 הבעשאט- סשימת ידעו שלא וסופרים חכמים מלאה בעיר תקמ"ה(, )בשנת קראקאבק'

 נרארצ שלץ לו שנרם הוא ככרך, אז נם חשובה שהיתה הגדולה והעיר לה,והתנגרו
 בבית; התפלל אם כי מררשו, בית 19 הי' לא בצלו. להסתופף החסידיםאליו

 כבעל ולא כאורח רק שם והי' זצ"ל, עמוקות סגלה בע"ס הרה"ק שיהמדרש
 בשעת וההתלהבות הקולות סבלו שלא בתים מהבעלי רריפות שם וסבל בשלו,הבית
 תקם"ד תשרי וביום'כ"ה מתננדים, היו העיר אנשי רוב עם האקרה-טתפלתו,
 ה~ךפ החסידים על חרמו ופרש שופר ז"ל לנרא הלוי יצחק סו"ה הנאוןהוציא
 לשם- )ע' זכרון" ב,לוהות ראה היזו במאורע הרברים פרטי ]כל ועליואליו
 אליו. חסירים קחל נמשכו לא אם פלא כל אין וע"כ [,ס"ב(

 המתנגדים. מהבע"ב אחד לו שסיפר מה קראקא, סק' א' זקן ליסח
 הרפסידחז על לרוסיא הרבה תבואה אז שלח הבע"ב אותו החסידים, לו שעשוסה

 העיר פני על ההולך בנהר ובעוברו רו-פ, דרך וו-יכסיל בנהר מקראקאשהלכו
 תבוחותש כל וטבעו הרפסורות על וקפצו בואו לקראת החסירים חכו שםניישטארם,

 העגיקש8 השמים שסן החסירים ס8רו בקראקא הונו. סכל נקי לביתו שב הואבנהר,
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רלה זשל הטפהם מאור בע*ם קלוניטםרבי
 בידי עונשו ה" לא באמת אבל ושמש, מאור בעל רבם בכבור זלזל יען18הו
 שבנ"ש. החפידים ע*י אדם בידי אם כיושמשג

נ
 הרהשק שסיפר ילדותו, מסל הסיפור הוא סענין ידעש. מקטפי' בוצץובוצין

 עור עליו שהשפיע והשפעתו לתלמידו, לוי קדושת בע*ס הכירו איךבופטו,
 : בזהאל ארבע, כברצצהוהו

 הכרתי אשר אחרי זצ"ל, מנעסכיז מוהר"ם הרה"ק את להכיר בקשתי"אנכי
 ובעת כביר, זמן בנעסכיז והייתי זצ"ל, מ~אטשוב מעכלי ר' הרבי הרה"ק רבוששו

 בע"ס הרה"ק נכדת עם ז"ל יצחק מו*ה הרב בנו עבור נכבדות דברו שםשההשי
 בארדיטשוב שבין בכפר הדרך באמצע להתוועד ונגסר מברדיטשוב, להקדמשת
 וחכה כפר לחותו המוגכל ליום בא לוי קדושת בעל הרהאק המוגבל. ביוםלנשמכיז
 שלא ה" בקודש דרכו )כי המונבל ביום בא ולא סנעסכיז, מחותנו בואלקוהשטצ
 שישה הוחיל וכה השמים( מן זה על הסכמה קיבל שלא זמן כל מביתו5יטע
 מחותנו, על לו חרה היטב וע"כ בביתו, בדרכו ועבודה תורה ללא זמן בביטול"מיצע
 סנעסכיז הרהשק קשים, ובדברים זועפות בפנים קבלהו מנעסכח הרה-ק באאמ8ואר
 לעד "תקפו : ולהכריז לנסוע שמוכרחים חושב כבודו : ואמר נעלב א"ע1מצא

 רוצה חשר ומי בבית לשבה הקדימה משפס את נותן אני עד" עדיאששארתו
 העולם חצי כי כבודו ידע לא האם : לה קדושת בע"ס ענה עשז אלי, יבא5ששמוע
 - הנהו, מתלמידי כן גם - עלי באצבעו והראה - האברך אותו גם הם,שצלטידי
 בעל את אכחיש איך מנעסכיז, הרהאק ישאלני פן החוצה, סךהרתי ונשתומםנצצ:ל
 תפוש כה ובעומדי תלמידו, אני אוך מחומה טדבריו -רעתי לא כי לויקדדשת
 ארבע כבר ילד בהיותי כי נזכרתי ישקר, לה קדושת שבעל אפשר איך8שישןומ
 השנחת תחת שם ולהתפלל ל"החדר" לילך אותי אמי שלהה בבוקר פ"א מולדתי,צש5יר

 קדושת בעל כי הכנסת בית אל רצים העיר בני את ראיתי הילוכי בדרךמפלמד,
 בשעת טליתו תחת אצלו ועמדתי בהכנ"ס אל רצתי אני גם שם, ומתפלל באעשי

 הרגשתי התפלה את הרה"ק שגמר ואחר תפלתי, ואת החדר את שכחתי8עעפלה
 שובי אחר הבוקר, לארוחת חסי לי שנתנה העונה את ואכלתי רעבן8צוקת
 לקהטות בלבי וגסרתי התפלה, קודם לאכוי הזה הרע כדבר עשיתי כיצקשמתי
 ואמתיים". כנים דבריו וכל לוי קדושת בעל עם הצדק ובכן וחרד, ירא ולהיותשצשובה

 והי* זצ"ל אלימלך ר' הרבי תלטיד המ כי אם ושמש, מחור בעיסהרהשק
 הצדיקים חבריו אל נם מלבוא א"ע מנע לא זאת בכל זצ"ל, הרר"ם אצלששלשטשוב
 ואצל זצ"ל מרומנוב הררמ"מ הרה"ק אצל והי' מליזענסק, זצ"ל הרר"א8שצלמרדי
 ושמש, מאור בספרו בשמם דברים כמה ומביא בלובלין. זצ=ל ההחהששמפשק
 לפיקן תקם'נ שנת תמוז דר*ח ב' נ' ביום בקרחקא בש"ס ונפסר יסיםשחשויך
 תכא*שששע
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