
 רעהדוררלו

 מראפש"ן זצ"י צבי נפתלי ר' מוה"רהרה"ק
א.

 בן וצשלן מראפשיץ נפתלי ר' הרבי מנביא", עדיף "הכם הקדושהגאון
 הנאון חתן צדק-, "דרכי בע"ס זצ"ל מלינסק מענדלי מנחם מו"ה הקדושהגאון

 הרהשץ אביו אצל בקודש גידולו שהי' מלבד - זצ"ל מהאמבורנ מוהר"יהמפורסם
 בראש ראה תלמידיו עם והתנהגותו הרוממה ישיבתו אודות ]על זצ"ל מלינסקמוהר"מ

 במדינת ור"מ רב זצ"ל פאנעט יחזקאל ר' הגאון בתולדות יבחר דרךס'
 מליצענפו4 אלימלך ר' הרבי תלמיד נפתלי ר' הרבי הרה"ק ה"זיבענבירנען[,

 מקאזניץ* המגיד הרה"ק שבימיו, החסידות אבות אצל דמהימטתא ,בצלאוהסתופף
 שעייבשפ זללה"ה. מרוטנוב מענרלי ר' הרבי והרה"ק מלובלין, החוזהוהרה"ק
 רועים לשלשה אלא החסירות, "אבות" קורין שאין : הרר"נאמר

 הללו"_
 זמך וכל

 ששקקמש יאחר אך ישראל, אבן רועה להיות רצה לא תבל, ע-פ זרחשאורם
 מנרתיקה* יצאה ז"ל נפתלי ר' הרבי של שמשו השמש, וזרח השמש ובאשמשם,
 הרהשע ותלמידי לובלין מתלמידי גם אליו ונאספו שמו, ולחושבי ה' ליראיוזרחה
 מאורו ליהנות המדינה שבגאליציא סגלה ויחידי עלי' בני וכל מרומנוב,רר"ם
 יספיון המצוינים, תלמידיו על חכמתו משפעת מושג לנו לעשות ולמעןהנדול,
 חבד-ק וצ"ל ראוענפעלד שלום מו*ה הקדוש הגאון תלמידו שסיפר מהלנו

 בשתלי ר' הרבי הרה"ק ,בן מדזיקוב זצ"ל אליעזר ר' הרבי להה"צ -קאמינקא
 שלונש שר הגה"ק אצל בבעלז - הרר"נ - רבו פטירת אחר בהיותו פ"א כיזצ"ל(,
 וגילה דקשוט, לעלטא שהכינותי מה נפלא סוד לפניך ואגלה בוא לו אמרזצ"ל
 בעולם, אדם לשום נתגלה לא שעדיין סור שהוא בטוח הי' כי בלחישה,לו

 "שבל-
 5ב על פ"א בראפשיץ הייתי אשר בעת כי : העבודה לכם, אומר מה - סייםכה

 אח-כ ושהי' מרודניק הלברשטאם חיים ר' והה"צ אני ישבנו פסח ובערבהפסח,
 ושם לסייע תבשיל בבית מצאנו( חיים" "דברי שו"ת בעל המפורטם הקדושהנאון

 ידי1 את וסמך אלינו ונגש רבנו, הופיע פתאום להסרר, ההכטת לעשותלהחסידים
 פשחש נדבר אצלו והי' הזה הסוד באזנינו לנו ולהש הלברשטאם, הר"ה ועלעלי
 ויום". יום בכל מחדש שהוא הדבריםמן

 ורמזים שמווג בצירופי "יחורים", מיחד הי' שיחותיו, ובכל דבריובכל
 שפל18 אחרי בפרד"ס נכנסו שכבר שבתלמידיו המצוינים ורק עליונים,בעולמות
 בל(8 דבר בהם שאין עשיותיו, וכל מחשבותיו עומק הבינו ופוסקים, בש"סכריסם
 הרוצנ עיפ השומעים, ולאזני הרואים לעיני כי גם עילאה, ביחודא נפלאהכוונה
 ידזצ 1ל8 בצר איש אשר ויש מובנים, בלתי ועשיותיו דיבוריו היו דרובא,ורובא
 סרה. עליו ולדבר להתנגד מקום מצאו יבין, ולאוכסיל

 ל4 שהו" ההו;בודדות בשעת הדלת לנעול שכח אהת פעם כי יסופר,כאשר
 בעד ותחנונים בתפלה ורגלים ידים בפישוט האדז על מונח שה" ובשעהבחדרו,
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רלז ז"ל מראפעויץ צבי נפתלי ר'הרבי

 לחדרו, נכנס שבעירו בתים מהכעלי ואיש הדלת נפתחה ישראל כלל ובעדקהלו
 וחוא רבם, מצדקת ברבים זאת ויספר לשוק יצא הבעה"ב הלא כי זה, עלונצטעד

 דבד נם להסתיר אפשר ואיך ועבודתו, מעשיו להסתיר בקודש דרכו הי' הלאז"ל
 הבעה"ב עם לדבר התחיל נפלאה, בעצה לו עמדה חכמתו יתפרסס, שלאזה

 עד ידעת האם לו אמד ממנו, ללכת רצה כאשר ואח"כ מבוקשו, על אותו.ושאל
 )כי דקהלתכם הרב כי שבעיר בתים בעלי ידעו האם ו כיו"ב צדיק הנני כיהיום
 ברבים, לגנותו והתחיל לשוק יצא הבעה"ב ?... קדוש הוא אבר"קי רב גמ הי'הוא
 הרה"ק - ומחרפיו, ממתנגדיו ונעשה שמים, לשם ולא להתפאר רק טעשיו כלנו

 מרובה. במדה חפצו מטרתהשיג
 מלובלין, הרבי לו אמר אחת פעם החוזה, הרה"ק אצל בלובלין בהיותועוד

 ענה ע"ז אלקיך", ה' עם תהי' "תסים אלא תה",.." "חכם נאמר לא בתורההלא
 עם תמים להיות נדולה חכמה צריכים לזה "אבל ז"ל, נפתלי ר' הדבי הרה"קלו
 , ביראה" ערום הוי : חז"ל אמרו כבר והלאה',

 יום שגכל : אופר והי' ממנו, "מופתים" שיספרו מזה נוחה דעתו היתהלא
 כדי ח"ו, רע כל להם יאונה שלא ישראל כלל בעד ויתפלל בבוקר משכיםהוא
 השי"ת ירחם דבר להם יארע ח"ו ואם בעדם, שיתפלל אצלו לבוא יצטרכושלא
 לכת, הצנע שה" מלבד כי - אליו, יבואו טרם עוד צרה מכל ויוציאםעליהם
 אותות למענם לעשות רק הבאים ע"ה של להחסידות להווסידוו2-ההמוניית, שונאהון כי בגו, דברים הי' עור דבד, הסתר ה' כבוד בבח" היו הקדושים מעשיווכל

 של המקוריית בחסידות חסץ הי' הוא בדאשית, סדרי עבורם תשנותומופתים,
 להמעלות והזוכים העולים מן להיות המעמים, עלי' בני של חסידותהבעש"ט,
 לרוח עד וזהידות מזריזות סוטה. מס' בשלהי יאיר בן פנחס ר' שחישבוטדרנות
 כנ"ל, המתים ולתחייתהקודש,

 האבד"ק ז"ל טייטעלבוים יהורא יקותיאל מו"ה מהרה"ק לב" "ייטבבספר
 מחו' בימי שהי' לנו ספרו מאשר ידענו "ועובדא : גזה"ל כותב פנחס בפ'סיגוט,

 תלמידיו מגדתי באחד מדאפשיץ זצ"ל מוהר"נ הקדוש הצדיק קדישא סבאהאי
 בהקיץ וראה טהורה, אינה כי ירעו לא והם טבילה, בליל אשתו אל לגשתשרצה
 חסידיו רנלי רבו כי הדבר נודע ואח"כ לאחוריו, ושב ונרתע הקדוש רבוצורת

 אביו..." של דיוקנו רמות שראה ביוסף שמצינו כעיןישמור,
 ירדה טרם ואמר חכמה בלשון אשתעי זצ"ל מראפשיץ מוהר"ןהרהיק

 : לו והראו גדול להיכל הכניסוהו לעוה"זנשמתו
 יורד שאתה שבעולם יודע הוי לאמור: כתוב ובו "לוח" א' כותל על8(

 שמשים במי ד"ת מוצא אתה במי כעורב שחורות כמ"ש כעורב, אטר תהי'שמה
 כ"ב(. )עירוגין כעורב ב"ב ועל בניו על אכזריעצמו

 הבריות על המרחם כל לאמור: כתוב בו "לוח" דבוק הב' הכות?ועל
 ויכבד ראה(, פ' )ספרי ורחמך רחמים לך ונתן שנאמר השמים מן עליוסדחמין
 :(. פ"ד )חולין כו' גו תלוים שהם לו שיש ממה יותר ובניואשתו

 וצירבא להבה, אש להיות צריכים : כתוב א' בלוח א' הכותל עלב(
 כף כאש דברי כה הלא שנאמר לי' מרתחא דקא הוא אורייתא דרתחטדדבנן
 דם.)תענית
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 דעההררלח

 ואל כהלל ענוותן אדם יהא לעולם : לחמור כתוב ב' בכותל ב' לוחועל
 עייל שייף ברך ושפל עניותן הבא עולם בן איזה :(. ל' )שבת כשמאי קפדןיהי'
 :(. פ"ח )סנהדרין כו' ונפקשהף

 ביראה ערום אדם יהא לעולם לאמור: כתוב א' בכותל א' לוח עלג(
 י"ז.(.)ברכות

 כשאתה אלקיך ה' עם תהי' תמים : לאמור כתוב ב', בכותל ב', לוחועל
 שופטים(. )ילקום אלקיך ה' עם חלקךתם

 )כתובות חסר" ממון "מלח לאמור: כתוב א' בכותל א' לוח עלד(
 ע"ב(.ס*ו

 מחוסש יותר יבזבו אל המבובו לאמור: כתוב ב' בכותל ב' לוחועל
 ע*א(. נ')כתובות
 דוסא בן חנינא כר' במועט הסתפק : לאמור כתוב א' בכותל א' לוח עלה(
 כ"ד(. )תענית לע*ש מע"ש חרובין בקב לו דישהי'

 נקרא היין מן עצמו את המצער לאמור: כתוב ב' בכותל ב' לוחועל
 י"א.(. )תעניתחוטא

 וסיימן א"ע כסותרין הנראים דברים וכ~ה כמה עוד ומונה סיפר הףוכה
 ידי לצאת אפשר איך לדעת ומחריש משתאה משתומם עמדתי זאת כלבם.אותי
 בן ! טוב מול ! סוב מול קוראים והנה במחשבת- תפוש כך עומדי ומדישניהם,
 שניהם. ידי ולצאת הענינים לפשר עתה לעבוד ועלי בתמיהתי, ונשארתי לך נולדזכר

ב.
 מעשה העושה וה שיכמי, פרוש הם, פרושין שבעה ע"ב( )כ"ב סוטהבמס'

 דם המקיז זה קיזאי, פרוש ב(. רגליו את המנקיף זה נקפי, פרוש א(.שכם
 וראשו כסקבת עשוי בוכנא סדוכיא, כי דמשפע מדוכיא, פרוש ג(.לכתלים

 כר 1(. סיראה פרוש 1(. מאהבה פרוש ה(. ואעשנה עוד חובתי מה פרוש ד(.כפוף
עיי"ש.

 יה שאין יתירה, בחסידות לרבים וזותם להראות הרוצים הצבועים אלהאת
 כההוא ספש, שכם מעשה פירושו "ולי בפירושו, מאור ונדחק פירש"י ע'א(

 צנועה אחת באשה "סעשה ס-ח( סי' ח"ג )טהר"ק ומשיב שואל בשו"ת המובאעובדא
 שוא, ובתחבולות בחסידות והתנהג שם והחאכסן אורח עובר ובא בבית ל"הובעלה

 ואסד עלי' ובא בו' הנביח אלי' שהוא ואסר בדברים עסה נכנם ויקהל פ'בש-ק

 סשם... נעלם א' ביום הבוקד וכאור ובמוצש"ק, בש*ק ופטאה כו' טשיח נולדשססנה
 נופל שה" א' בפיוסאק מעטה נקפי, פרוש בן הלזו...-. הפתוי' האשה סשפםסה

 זה. בשביל עליון לקדוש החזיקוהו וההסון חציצה חשש סשום דם שפך ערצפרויו
 וחםידותו פרישותו שכל ר( ספצחו. דם שיצא ער התפלה בשעת בכותל ראשו סכהג(

 רשעים שהם ססנו ופובים נדולים על להכריז לשונו בשומ אחרים את להכותכסקבת,
 פעשרין איך אבא שאפר עשו כסעשה ה( וקרוש. לצר'ק שיחשיבוהו בדיואפ-קורסים

 הסובה. ואת האתרונ, את פנשק סאור, הס"ת את סנשק ו( הטלח. ואת התבןאת
 השב'נה מחיפת מרתתין ידיו כאלו רתת פעשה עישה ז( לטג)וונ אהבתייהראות
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רלפ ז"ל מראפשיץ צבי :פחלי ר'הרבי

 והי* מאוד, שנא הי' הרבים, את לרונות כדי רק ויראה, בתורה :שירש יסודנל
 ר"ת "פרום" הלצה: בדרך ואמר ננאי של בשמות ה"פרומאקיס" לאלהקורא
 המדוברת: בלשון לומר נפומי' מרגלא הי' ועוד 'מצווה. 'ווייניג 'רשעות'פיעל

 מה אלא ו:ולטייא, ץ איז גוטער ט נחר, א איז פר:מער ט רשע. ש איז קיוגער8
 שלימה. כלי הוא ביחד שלשתם "קל:ג", אזן "פרום" און "גום" להיותצריניב

 קורין והיו בשיו, על שק לובש שהי' ומתחסר, ו!סיד איש הי'בראמשיץ
 קרב וכאשר זציל, נפתלי ר' הרבי הרה"ק אל בא פ"א נשר", "ליבלי בשםאותו
 למען החוצה, שיתראה למדיו מתחת השק מן מעם ביתו--הוציא פתו! אללבוא
 ואת הרה"ץ אוהו ראה אך וכאשר פנימה בבואו שק, לבוש הוא כי הרה"קיראה
 שוטה? איננו שו:ה, איננו יא! לעצסו, לומו' הרה"ק התחיל הוצה, הבילטהשק
 כ"ק נם היא ואמר השלחן אל נבש ובכן כן, הרה*ק יאמר שעליו סברהוא

 הרהיק, לו אמר ? שוטה בשם אותי כולם יבנו ומדוע שוטה, שאינני אומרצדומ~"ר
 בשם מכנהו ע"ה המלך שלמה אשר הרע, היצר על אם כי כווגתי היתה עליךלא

 האפ עי "חי שוטה הוא איך כי שוטה, שיהי' רואה איני ואני_ וכסיל, לקןמלך,
 אריין". זאק אין ארייננארען געקאנטדיך

 שלא המוניים, אנשים בין החסידות שנתפשטה איך בימיו ראה ו"להרה*ק
 או וחסידים החסירות, תורת של בי"ת האל"ף גם ידעו ולא שנו, %אקראו

 טפלים ברברים בטפל, ואח!י החסידוה, ושרשי העיקרים את הניחו כאלה,מתחסדים
ן רהראוים  לאנשים לא אבל בהן, לרקדק שבהסידים ולחסיד הדור -צדיקי 
 יכול הף לא :צ"ל הרה"ק ושבע"פ. שבכתב בתורה :"ש את קיימו ז::שעדיין
 כהלכתו, שבת שומר להיויז מרקדק שאינו איש אשר כיו"ב, המונה לפניולצייר
 כיו"ב ואיש לרה"ר, ומרה"י ברה"ר, יעבירם וכן מוקצים, דברים בשבו: אצלווישא
 כיו"ב. מנהני-חסירות ועוד בבוקר, השבת ביום טבילות שא וטובל הסידיהף
 אותפ ושנא כמים, לעג עליהם שפך כאלה הסידים שישנם שמע או ראהואם
 השנאה. בהנליתמאוד

 זאה לבוב האבד"ק יעקב" "ישועת בע"ס הגאון הרב את נצח והובדבר
 הז8להו שמע קריאת זמן על יום בכל עובריפ החסירים ולמה מה על חותוששאל
 אבל ק"ש, זמן על מדקדקים אין שהחסידים אמת ז"ל, מוהרר"ג הרה"ק לוהשיב

 בק"ש מ"ש את ומקיימים מאודם, ובכל נפשם ובכל לבבם בכל ק*ש מצותמקיימים
 מדקדקים שאין אמת מאודך... ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ד' אתיאהבת
 כם"ש תפלה מצות מקיימים הם אבל בדיוק, המונבל בזמן שיהי' תפלה, זמןעל

 את מקיימים המתננדים אבל תפלה. זו שבלב עבודה איזה לבבכם בכלולעבדו
 הנאמרות והמצוות ותפלה, ק"ש מצות סקיימין אין אבל תפלה, וזמן ק"שהזסן
 לאזהר צריכים כל קודם המצוה, גוף המצוה, הוא העקרים עיקר ובתפלה.בק"ש

 ישיע"ק בעל והנשן למצוות... הפרפראות על ואח"כ הסצוה, גוף קיום על-להזהיר
 מתשובתו. הי' רצוןשבע

 ביוו4 פעמים כטה שפובל פבולי, 5רוש : עור להוטיף אפשר ~ב!השז בעצבוהעותפיר
 טטחן ירש לנפילת יריו על הרבה מים טש:פך פיפ', פרוש מבילות. ש'י פעםובכל

 בשפומי שסאריבק כפו באריכוה תיבה כל שמושך פשובי, פרוש ויר. יו- כל על לוניםובסטה
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 רעהדוררמ

 דק ל:תן, כן המצוות נופי קיימו שלא המוניים אנשים בזמנו נשראהובנן

 ותפלה ק"ש הזמן על עוברים שהם ובזה תפלה, זמן ועל ק"ש זמן עלעברו
 חסידים, הם ובזה החסירות, היא שזאמ וקסברו לחסידים א"ע חשבו בזהכחסירים,

 הבעשטי-ת, "החסידות" את לבטל ימיו, בסוף ברעתו נגמר ע"כ וכהנה, כהנהועוד
 מו"ה הנאון לפניו בא וכאשר והסוסקים, ערוך שולחן ע"פ התורה דרך אלולחזור
 עליו וצוה לקבלו, רצה לא בצלו, להסתופף חינוך מנחת בעהמ"ס ז"ל באבדיוסף
 חדשים. דרכים יבקש ולא הרבה בתורה לעסוק ההוראה חדר חדרו ואל לביתוישוב

 איך אחיו לבן הרה"ק שכתב מכתב, מובא של"ז( )אות נפתלי אהלובס'
 כמה ולחזור בלימודו ולהתמיד הזאת התורה רק שיור לנו "אין : ויאמרלהתנהג,
 בתנא ולהתמיד בבטנך, תשמרם כי נעים כי מוסר ספרי ואפ" שילמוד, מהפעמים
 מדאי, יותר יפזר ולא החורף, בימות ובפרט במקואות להרבות ושלא אליהו,דבי
 בשמחר..." תמיד ולהיות ת"ח, אצל לפרקים ולהיות ותפלה, ק"ש זמן לעבורשלא

 % אמר ז"ל מוהר"ן שהרה"ק העבר, מרור חסידים מפי שמעתי זהודבר
 טבילח תיקן שהוא עזרא, תקנת מבסלים שהם ויום, יום במל שחרית טובליאלו

 טובלים הם בלא"ה נם ואם כתרננולים, נשותיהם אצל מצויק יהיו שלא כדילבע"ק,
 כמובן. עזרא תקנת בטלה הרי ביום יוםמדי

 ומבן ופוסקים, בש"ס כריסם ימלאו שנים כ"ה שער להצעירים הזהירוכן
 בחסידות. ולהתנהג החסידות תורת אל להזדקק מותרים ומעלה ועשריםחמשה

נ.
 לחקוק שלא פטירתו קודם צוה כן כאשר ביראה, ערום הרה"ק ה" כיאם

 נפלאה ובחכמה ביראה", "ערום שהי' זה דבר אם כי ותוארים, שבחים מצבה%
 הצדיקים הרבנים לתלמידיו אמנם וצדקתו, מקדושתו טפהיים ומכסה טפח מנלההי'

 נפשם אוות ככל ה' את לעבוד הניח העבודה, ועל התורה על מדרשו בביתשישבו
 היו שהם ובשעה בקורש, דרכו כפי איש איש וגלוי' תמה עבודהוכהרנלם,
 מטייל הרה"ק הי' ובתנועות, וצעקות בקולות והתפעלוח בהתלהבית בתפלהעומדים
 וסיפר מהם, ואחד אחד כל את וסוקר ומביס צופה והי' כתפו, על והטליתביניהם

 עברהן הנה הרה"ק, אמר התפלה אחר אחת שפעם ז"ל, גרשון ר' הרב אאמו"רלי
 ברב רוקד משרת צבי ר' את וראיתי החסירים, עבודת לרא'ת השורות בעהיום

 ובצלו רברבי לאילנא יהי' הוא ס~ן, על אינם רקידותיו לרקוד, יוכל הואהתפעלות
 חס רוקד, שהוא בשמו( )ופי' פלוני... ראיתי אבל שלימים, וכן רביםיסתופפו

 כלום... יהי' לא ממנו בחנם, ברקידותיו מנעליו מקלקל שהוא זה עלאני
 חדשה .שיטה לפלם ז"ל, מפשיסחא בונם שמחה מוה"ר הרה"ק התחילוכאשר

 ועור הרואים, מעיני וחסירותם עבודתם את להסתיר לתלמידיו והורהבחסידות,
 יתנהגו שהחסידים עין למראית ידמו כי שולל הרואים עיני את יוליכו כייתירה

 - ישראל" "אוהב בע"ס הרה"ק בסערכת למעלה הבאתי כאשר והנרועים,כהם5ותים
 בשיטה ההולכים כל את מע"פ והרחיק עליו לחלוק מוהרר"ן הרה"ק התחילאז
 בלנטשנא, ואח"כ בוקאווסק, אבד"ק זצ"ל ליב שלמה מו"ה הרה"ק את ונםוו,
 "ענדלי ר' הרבי הרה"ק אצל חבריא דמן חד מיפנים הי' כי. נם וחמה, באףרדף
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רמא ז"ל מראפשיץ צבי שתלי ר'הרבי

 כ"א ביום בליזענסק הדור צדיקי היו ש8יא מהעובדא, וכידוע ברומנוב,זרי
 הרה"ק אליהם ובא א' בחדר כולם והיו אלימלך, הנועם של דהילולא יומאאדר,

 הצח הרר"ן הרה"ק קם פניסה, החדד אל נכנס אך כאשר פלנטשנא,גווהרש"ל
 הרה"ק הוא אחד, רק מהרש"ל, עם סהם נשאד לא החבריא, כל ואחריוסשם

 הרבי והרה-ק מוהרר"ן, הרה"ק חמת עליו העיר ובזה זצ"ל, אלימלך צבי ר'הרבי
 יעלה שאאע"ה הקב"ה רצה כאשר הנה : נפלא בטאמר לפניו התבצל אלימלךצבי
 בנך את נא קח לו ואמר ובכבודו בעצמו הקב"ה בא העקדה ע"נ בנו יצחק4אן
 מן מלאך אליו שלח דמים משפיכת למונעו הקב"ה כשרצה אח"כ וכאשר.כר,

 בעצמו, הקב"ה בא לא ומדוע כף, ידך תשלח אל אברהם אברהם ויאמדוזשמים
 להקב-ה אם כי למיאך אפי' לשמוע אין אדם לשחוט כי נתן להורות זהדבד

 למלאך.,, נם לשמוע מותר לשחוס שלא אבלבעצמו,
 שלא עבודתו את להסתיר כן, נוהג הי' בעצמו מוהרר"ן הרה"ק כיגם
 ראה עליו, חביבה היתה שבמוח, ועבודה שבלב עבודה אם כי החוצה,לזתראה
 ואמרו עין, מראית מפני חז"ל חששו הרבה כי לרבים, הכבושה דרך זה,פאין
 יפלס ואם חשדא, משום אסרו דברים וכמה חשד, לידי א"ע להביא לאדם'שאסור
 שעושים וסוברים הרואים, לרבים תקלה מזה לצמוח יוכל הרבים בשביל זו.שיטה
 יודע בפירוש, הגיד וכן הדבר... את פרושים התירו ויאמרו דצוים, בלתימעשים
 שיטתו על הוא חולק אבל נמור, צדיק הוא מפשיסחא מוהרש"ב שהרהשקהוא
 תצלח.,. לא שהיא החסידים כל בעד מפלסשהוא

 ואחד אחד וכל נוונים, הרבה קבלה ז"ל הבעש"ט שיטת כי ראהבכלל
 חדשהן צורה החסידות לשיטת יתן אחד וכל ושיטתו, רוחו לפי נוהנ הדור,.סצדיקי
 אפר זה ובשביל לעתידותה, ודואג מצר הי' ע"כ ומפלנות הכתות מתרביםועי"ז

 והפוסקים* השו"ע ישראל, לכל תהי' אחת ושיטה אחת תורה ואך תבא, פה עדגי
 ! ויסעו ישראל בני אל דבר לו, ואמר מזה מנעו לשמים, אור בע"ם הרה"קאך

 מורי לרבנים שיהיו הקדושים, הרבנים בניו את צוה לעצמו, כשהואאבל
 ראפשיטץ, לאבד"ק הי' זצ"ל ישע" אשר סוה"ד הרה-ק חתנו בישראל,הוראה
 דזיקוב, אבד"ק זצ"ל הרר"א הרה"ק ובע מעליץ, אבד"ק זצול מוהר"י הרה"קובנו
 לינסק. אבד"ק זצ"ל חיים אברהם מושה הרה"קובנו

 בחייה עדה למשוך שהתחיל זצ"ל אלימלך צבי מוהרשר הרה"ק עלוהקפיד
 וננד הסכמתו בלי חסידיו לכל ומנהינ ראש וה" חסידים, קהל קהלה,והקהיל
 שפוים ז"י, הרה"ק מחסידי ששמע דל, גרשון ר' הרב אאסרר לי וסיפדרצונו,
 ס8ני הוא הרצ"א, מריביטיסש הרב את רודף שהוא מה שאמר, ממנו שמעואחת
 וכך כך ישראל לבני ראש להיות צריך הוא כי אני "יודע ואמר: חייו, על חםשהוא
 יכול והי' רבי להיות מאוחר בזמן מתחיל הי' אם לי' איכ8ת המ ופהשנים,
 מוהררצ"א הרה"ק של פטידתו שבשעת ז'ל אאסו"ר וסיים שנים*. כמה עודלחיות
 וחהחבו מוהרר"ן, הרה"ק שאמר מה שזכרו ראפשיץ מחסידי הרבה שד חיןזא5

 ז"ל. הרה"ק דבם שאמר כמו בדיוק והי' ש"לךהשנים
 חסידים4 אלפי לראשי בניו נם היו ז"ל, מוהרר"ן הרהיק של פטירתוואחר

 אבל חפצם, למרות אליהם הלאה ונסעו לצדיקים, ינסוע החסידים נהגו כבר-בי
 בדאפשיץ ז?"ל ישעי' אשר ר' הרבי הרה"ק חתנו רק כי לאדמודי"ם, היו כולםיא

 16פז
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11ש  . 

 והרהשק. ז עדה מפהפיכים היו רזיקובן האבר"ק זצשל אליעזר ר' הרבי הרה"קובנו
 אביהפ רצון קיימו לינסק אבד"ק חיים אברהם מו"ה והרה"ק מעליץ אבדשקמוהרא
 דצשל.הרה-ק

ד,

 ומסורים מקובףים וחיבר יסד אשר ושנינותיו הננון, מהיכל הי' ז*להרהאק
 דרכו נחליציא. שבמערב חסידים, ובלשון ישרים בפי ושנורים לבנים,5אבות
 ימים- על לובלינה לנסוע .חיותו, בחיים החתה הרה"ק שה" בעת הי',בקודש

 ראפש"ו"* "ננוני בשם המפורסמים הניגונים את ויסד תיבר ושם145ראים
 קדושה. בנעימה התעוררות לידי ומביאים הלבבות אתהפ4"?בקם

 נפתלי ר' הרבי הרה"ק ממנהגי כלומר - ראפשיץ" מ"מנהף בזהואביא
 .ממנו אשר למען גאליציא מערב חסירי בקרב עוד הנהוגים מראפשיץ,זצ*ל
 צדיקי של ה.מנהנים" את לרשום החסידות, :ספרות העוסקים כל יעשו וכןיראו

 : זה על ב"המביא" למעלה העירותי כאשר שעברו,הדורות
 מי חיל ול"אשת עליכם", ל"שלוס סיוחדים ניגונים לו ה" ש*ק בלילא(
 שבת אשר "לאל לשורר מיוהד נגון הסעודה ובסוף ול"אזמרבשבחין".ימצא",
 לור הנינון שבאותו זצ"ל, מקאזניץ המגיר הרה"ק אמר וה נגון על המעשים".מכל

 הרבה הציל אשר יען עדן, לנן ז"ל זביטקאווער שמואל הגביר את השרתפלאכי
 בפולין. ההתקוסמות בעת מישראלב8שות

 "קידושא לקדש נוהג הי' ש"ק ביוםב(
 רבה-

 קסן בכוט שרף יין על
 ס" מוהרש*ם בשוית להלכה זו הוראה וסובא יין, של כוס שיעור בוושאין
 _אסדרי מיוחד, בנגון לסעודה ידים נטילת קודם מנגנין היו הקידוש ואחרקעשה.

 דשבתא". בצפראיסעודתא
 לשלעו מיוחי וננון היכלא", ל"בני מיוחר גגון ש"ק של שלישית בסעודהנ(
 מאדום"* ל"בבואו מיוחד וננון אחסר", לא רועי ה' לדוד "מזמורשעמים

 ואומרים עוסדים וניחדוא נמליכו נפש ובכל לב בכל "יכן להחרוזוכשמניעיפ
 שלו... שהשלום ומטיימים וכף" מלך "ה' פשמיםו5ני

 שני שמרים מדות", עשרה ל"שלש שמשכיטין תשרי לתודש ה' ביוםד(
 בספר- הקיבנות סדר קורץ ןאח*כ *פרן כסספר גמירא עד ותהלים"6עמים
 ח(. בצבויתורה

 בע ערוך בשלחן הסירים בססינת לישב נוהנ הי' זצ'5, מוהרדץ הרה-ק8(
 וה, על פתלתנים רקהיתו נתיפ הבעיי שהע ושפע דפגר8, ביומי כסו לעשורט88
 אסלו, חז54 בקודש, בדרם בבדיחוהא להם אסר 1 בעשהת סעודות לעשותחיתפן
 בהחלת *יצטצם כרי נ8*6 ופ-רש'י ר*ה ער טר*ה לו קצובים חדם של5פתותט
 ל8 השנה, בראשית צמצסתפ .לא בתים- בעלי שתם השנה, לטוף לו ש",5פר5ה5נה
 הרבה צםצסנו שנחנו אבל להתעעוק אתם פוכרחיפ וע"ב כלום שתה יכם5שאר

 צחות בררך ישל זאולי בעשי"ת. סעו1יות לעשות ל8רי לנו נשאר השנהבראשית
 הנ"ל2 עשר נ*ב היינו בסופח שתה סעשירים סתתלתה, רשה שהיא שנה ר*ה בפשי8ף"8
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רמנ דל מראפשיץ צבי נ8תלי ר'הרבי
 סקיפים לצדיקש, זרוע "אור שאומרים בעת נדרי כל קודם יו"כ בהלה(

 אחת. הקפה שבהיכל ס"ת כל עם הבימה8ת
 באמירת שבלולב מינים הארבעה עם הכימה את כשסובכין רבה בהושענא1(
 תשר"ת. גשופר תוקעין להקפה הקפה בין4ושענותן
 שתיקן והזמירות הפסוקים אומרים עצרת ושמיני. תורה בשמחת להקפותז(
 שמע*צ. בליל כמו הקפ1ת לעשות נהנ עצרת שמיני ביום ונם ז"ל,4דה"ק

 פעמים ציא ומנגנים שלני" ,מים לשאוב הולכין ניסן, י"ג יום בערב,ח(
 המצות אומין היום חצות אחר ובעאש הישועה.. מסעיני בששון מיםשושאבתם
 ?ק"פ. זכר .ההלל את וקורין,פסירה

 ברכת ברך אדמה תפווף רק לכרפס, הי' כשלא הסדר על פסח בלילט(
 אדסה. תפוחי על שהכל לברך נהנ השנה שבכל אעןפ האדמה,פרי

 מהיוצרות המיוטים השלחן עי מנננים היו ש"ק, ביום לעצרת פסח ביןיוד(
 היו ומצרים", ש"בין שבתות ובשלשה - "דודי*. "סנלתיק, כמו הללו,לשבתות
 מעשיכם". "שפרו ר"ה של הפיוטסזמרין

 כתובים הם הלא ונפלאותיו, משיחותיו נדולתו ופרשת תקשו סקמשהוכי
 ס' ברכה אחריו והניח ועוד. ועוד נפתלי" "אהל ס' כמו לזה, המיוחריםצספרים

 תקפ"זן שנת אייר י"א ביום מרומים ינכהי ?י אל ונקרא עה"ת. קודש"שורע
 ועכ"י זי"ע רישא, לעיר הסמוכה לאנציט געיר כבודימנחשתו
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דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר, ניו יורק תשי"ב
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