
 רעההרימח

 זצ"ל יעכובער רור מוה"רהרה"ק
א.

"אוהב
 ישראל-

 קנטש בלבו אשר זצ-ל, מסאסוב ליב משה ר' כהרהשק
 זצשל, מלעלוב דוד'ל סוה"ר הקרוש הרב נם הי' מצרים, בלי ישראל*יש5הבת

 - וצ"ל. אלימלך מעם בע"ס אלימלך ר' הרבימתלכרדי
 ס8זיק הי' וצלמה ר' אביו

 סואר אליו בא שפ"א עליו, וספרו וישר, תם לאיש ספורסם וה" בכפרמ1ינה
 והקונה זהובים עשר חמשה בעדם דרש הריש בקר, צמד אצלו לקנות ובקש5מהכות

 בא השני ביום לו, והלך המקח ננמר ולא זהובים עשר שנים רק ליתן רצהל8
 לו ואמר וטת5לל, ותפילין בטלית עומד שלמה ר' את ומצא הפעם עודמקונה
 אחר בתפלתו, להפסיק שלא מאומה ענה לא הר-ש השוורים לקנות בא כיהקונה
 שלמה ר' רצה ולא לו, לשלם זהובים עשר חמשה הקונה הוציא תפלתוושנמר
 ודצה והובים ישב בער למוכרם בלבבו נמר תפלתו שבשעת מפני י"ב רקלקבל
 - רורו בני אמרו - וה ובעבור כ"ד(, מכות )ע' ספרא כר' בלבבו אמת דוברלורות
 1-ל. לעלובער דוד'ל ר' כהרב וקדוש נדול לבן1כם

 טהג ה" זצשלן חלימלך ר' להרבי נוסעו טרם ז"ל סוהר"דהרהשק
 עם 5עמים שישה הקנה". "תשובת וקיים וסיגופים, בתעניות מלפניםכהצדיקים
 חליסלך ר' הרבי להרהשק כבואו נוראים, בסינופים גופו את ועינה שלנ",שגל%2
 מהיום וסינופים מעינים שיחד% זה, ובתנאי באופן רק לקבלו, רצה לאא

והלאה.
 ממשלתו תהת והכניסו גופו, את ז-ל מוהר"ד הרה"ק הכניע כהאמנם

 שמעולם בלבר זו שלא עד כך כל אפים וארך ברוחו מושל והי השכל,88שלת
 לפיאד ]כי מעולם, הקפיד ולא בא, לא הקפדה לכלל שגם אלא כעס, לכלל באיא

 שע"י י"2( ל'ח )ישעי' חיי כאורנ קפדתי משורש יוצא ה"הקפדה" גם5שמקובלים
 לקרוש נורם וכעס חיים, במחי' מהרבקות כרנע נפשו חיית פתיל ינתקהקפדה
 י-ת )איוב בחפו נפשו טורף נאמר זה שעל למעלה משורשה הנשמה חוטינ8רי

 רנ"נ[. ע' בחטידות41(

ב.

 בהרחקטור 5נש פ"א - לתורחש. ומקרבן הבריות את "אוהב הי' זשלהרה-ק
 בסביבת רק בא והי' פולין במדינת מפורסם רופא שהי' בערנהארר,-ורואא

 כי מחצבוש מקור את שכח וכבר וריעות, באחוה עמהם וחי הפולנים,אחרונים
 חוזו היית אם כי לך "דע : האלה הדברים מוהר"ר הרה"ק לו ואמר יהורי,שצהו

 שבשמימי, לאביך בזה שתעשה רוח הנחת את לפניך לצייר תוכל לאבתשובה
 %א לבבג את והלהיבו 9נימה בלבו נכנסו קדוש מפה שיצאו המעטיםמדברים
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רמם ז"ל לעלובר דוד'לרבי

 בהכו1ר ביתו את וקידש וסיהר נמוד, תשובה בעל שנעשה עד יד שקפ יא2ה
 ננש מלקיים חדל לא החולים, את לרפאות המרובה עבודתו יפרותרתרק,
 ז"ל* מלובלין להרבי אח"כ הביאו מוהר"ד והרה,ק בסינופים, המשקיששתשובת
 זצשל. בער ר' הרבי אצל נורדון כהרופא מלובלין הרבי ששצל בערנהחרד הדשרוהי'

 בחב ה"חחה" הרה"ק אצל בלובלין בהיותו כי סישר, בערנאארדהד"ר
 בערנהארד הד"ר - סיני, בהר הבנחר מעמד את במדחה שהרבץש יו הראהחשבועשע
 אליר גא פסירתו, קודם ערשו על מוסל וה" פאוד זקן ובהיותו יסיםהחריך
 יבל להד"ר ואסר בחליו, לבקרו מראדאססק זצ*ל שימה 8שארת בע*פהרהשק
 כן לא הד"ר לו ענה יפלו", הראשונים ושהימים .הראשונימן פעשט שייצפער
 הימים שגם אקוה בע"פ, שלסדתי הקדוש החיימש האאור בזכות אלאעמדי,

 קס"ד(. ע' סרקוס להר"א )החסידות עמדי להביאם אטיההאושתים
 זיל מוהר*ד- הרהעק קירב ז"ל, פפשיסחא בונם שמחה ר' הרה-ק אתנם
 "מעשה מלאכת בלימודו עוסק רש"ב שה" בעת אז נלהב, לחפיד ועשהולתורה,
 מלחכחו את לעזוב לבבו את והלהיב הדה"ק פגשהו אז אפסט"ר להיותרוקתש
 הדור. בצדיקי אשעולדבק

ג.
 אלצ עוד ולא הרבה לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כי אופרר-פ

 צטע והוה כו'. הבריות, את אוהב המקום, את אוהב יו... הוא כדחי הקדלםשכל
 וכת פשח. )אבות המעשים כל על ומדוממתו ומנדלתו עלבוע עי ופחהל רוחחשרך
 ידע דלא כסאן ונתראה ~תורה, נרולתו את והסתיר צנוע הי' ז"ל, הרהשקקיים
 שהה* בעת א"ע, להסתיר עוד- יכול הי' לא אחת פעם אם כי רשמעתתא,צוהתא

 אחבשי החלו אשר בעת סשענסטיחוב, בעיר הראשונה המקוה לבטתפשתדי
 הנאון עם הלכה של ומתן במשא לבוא נאלץ המקוה בנין לרנלי אז שם,יהתישב
 וש* בי אז הדבר ונודע אברהם, ברית שרת בעשס פ*עפרוקוב אבד*קהסמורסם

 העסקים. בששס נדי רבנם
 קישו* קרב כי אצלו שהט יאנ"ש הודיע כבר פטץרחו, יפני ימיםכחודש

 פסק בצער וחנינא בנחת כולו העולם כי רגש"ע אמר, מסרא אתאבוירהא קחי הוה רוסא בן חנינא ר' : תענית במס' ז*ל אמרם על 8ירוש לפניהםחשץד
 וקשה 0מראנ אתא בנחת וחנינא בצער העים כי אסד יביתה אתא כימפראן

 בשומ'מ נטת כמי העולם כל ואומרת יוצאת קול בת יום בבל שט אפרודהרי
 שר* יתכן איך ח"כ לע"ש, מעשש חרובץ בקב יו די בני התגינא בניהנינא
 העולפ כל ויאמד עצמו, הנאת בשביל הכלל סוטת על פוותר ה" דוסח בןאנינא
 שבשב*ל* ניזון העים בל אמרה קול הבת כך, הוא הענע אלא בצשר, התנינאבנהת

 לכל ההשפעה תלך ירו שעל והצינור שהשבילש הוא בני חנעא ה"עו בני,אנינש
 ברעחן חשב המטר, שף* צער הרגיש חגינא ת8 סטרא אתא כאשר יכןאעטמן

 מרנישו הי' לא העולם לטובת ברכה נשמי הה שאלו ברכה, נשפי אדנםשבודאי
 בבח21 העולם כל שאמר תה להעולם, סובות יניעו ירו ע~על תצנור שאךא יעןצשר
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 דעהרוררנ

 וע"כ בצער, חנינא הי' לא ברכה גשמי היו שאם אפשר, אי זה בצערוחנינא
 כוונת הי' "זה אמר: הדברים ובסיימו מטרא... פסק ולכן ברכה גשמי אינםבודאי

 למעלה לעלות קרבוןקמיו כי אצלו, שם שהיו למקורבים רמז האלהבדברים - כוונתך" היתה כן כי לו אגיד שלו "היכל" אל אבוא וכאשר דוסא, בן חנינאר4
 ביום לעולמו נפטר אח"ז ימים שבחודש הי' וכן דוסא, בן חנינא ר' שללההיכל

 ועכ"י. זי"ע לפ"ק, תקע"ג שבט41

8*

 להרה"ק חסידים חבורה עם פ"א נסע ז"ל, מלעלוב משה ר' היה"קבנו
 משה הר' הוא מי לו לספר החסידים רצו כאשר ז"ל, משטערנוביל סאטיליד'

 לכם אספר אני להם אמר אביו, צדקת לפניו ולתאר דוד ר' בהרה"קזפהוא
 הצדיק שנפטר שבשעה ז"ל אבי לי שגילה בשמים, מלעלוב דוד הרבינוחשיבות

 לשמוע ושילכו פניו, לקבל הצדיקים כל שילכו בשמים הכריזו מלעלוב רורר'
 הרב פ" פי יודע שאני תדעו ובכן יום, ארבעים עדן בגן ידרוש אשרפדרשה

.... ז"ל. מלעלוב דורד'
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