
 זצשל מרוזין ישראל מוה~רהרה"ק
 במארינוראומנ"כ

א.
 מפראהאבישם זצ"ל שכנא לום ,1 כוה*ר הרה*ק אביו אודותעל
 "החסירותק בס' ז"ל, מרקוס מוהר"א ומקובל חוקר הרב יאמר כה תקפ"ב(, -עתקכשא

 שנית וואהלין לגבול הסמוכה האוקריינא היתה תקכ"ח בשנת : קפ"ט( - ק8*ו)ען
 ופרזש צץ הללו הקברות מבין גלים, נצים מבין ת"ח, בשנת כמו ההרינהלגיא
 בהרה-ק שכנא, שלום מו"ה הרה"ק סקום לו קבע פראהאבישפ בהעיר החיים,עץ
 קבועהן במטרה זצ"ל, בער ר' הרבי הגרול המניד של בנו המלאך אגרהםרבי
 החסידותיוע השיטה היא אבותיו, ע"י הדתית ההסתדרות נגמרה כבר אשר אחריכי
 שלום מו"ה הרה"ק - הוא התחיל רגלה, מחזיקי ישראל אמוני שלוסי רבבותעם

 ליושנוע נולה ראשי עטרת החזרת ע"י לאומית לתחיה מפילה לפול - דצ*לשכנא
 המרכד שנה אלף של זמן בהמשך שם שהיתה שבבבל נליות ראשי נוויחותטעין
 הגאונים פטירת עם ביהר שמשה אור שקיעת ועם לאופןים-דתיים, ההםשל
 המון כל עם הנלות התחילה המע"ה, דוד בית מזרע בנו האי ורב שרידאדב

 והתלאות.הצרות
 אינם רבריהם אבל הישראלית, הדימוקראטיזם אודות הרבה נאמרוכבר
 טלך של המלוכה איך נראה הקדמונים אבותינו בדברי האמת, עם8תאימים
 קנאה* מחמת הרימוקראס מלך, בישורון ויהי בתורה נמ*ש בראש, עומדת-ישראל
 עם להכרית סוטו שהי' מה ידוע הלא קדושים, כולם העדה כל כי וואמרקרזע
 מוהר"ם הרה"ק לפי"ד אשר - השופסים שפוט ותקופת לר2ליו. אשר היקוםכל

 סן ובטלה עברה היא נם - הגלות תקופת מעין היתה זצ*לקורדיבורו
 מלכות להשיב והתשוקה השאיפה מלך, להם לבקש ההתעורדות ירי עלחעולם
 בית לבנין השאיפה עם ביחד והעמירוה הנביאים כל שאיפת היתה דוד,נית

 בזרוע כמושלים נדונו ההשסונאים ש'. במלכות ע~ם לתקן השאיפה ועםהמקדש,
 האדומ5, הורדוס ע?1 מלכותם בטלה וכאשר מלכותם, נמשכה לא ע*כ בצדקושלא

 ישראל בארץ דוד בית של הנשיאות את ויסד דוד בית מלכות מנזע הזקן הללבא
 במיכות-לפי.ד הרביעית המעלה הוא גלותא שריש שגבבל, נליות ראשילעומת
 גלותא, .ריש רופילא, אלקפטא, מלכא, ע"ב( ד"ו ושבחמתהתלמוד

 נם לה שאין פסיכילונית, חדה סתומה, כחדה "כבוד" מושנלהפילוסופיח,
 שבמחנה הרגל כח את 02 הפילופופיא תבין לא כאשר בשם, אחשה לבארסילין
 של החכמה סף על עוד עומדת המדע אבל צבאיו. כל אליו ימשוך אשרהצבא
 אליו* המושך ומה הרצון, וסה שאיפתי, ומה כחי ומה אנ' מה 98אני*,חכמת
 מכסאותיהטש המושלים את שהעבירו העברה שבמאה וההתקוסמות הפהפכות818אי
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 רעהחרשב

 צרורות להשאר יוכלו לא אשר כאלמנות הרעפובליקניות המדינות את רואיםהננו
 שנים שש או שלש בכל ובניה לראשן, ואלוף לאיש להיות בלתי חייהן יסיכל

 מחרש. אב-חורג להםבן8רים
 לכל המשפחה, בטהרת סצוין הוא אשר העברי כעם בריא-אולםעם
 והנם בטהרתן ונשתמרו למרחוק הלאה הנמשכים נם מהגוע, המסתעפיםהענפים
 מנוע המשפחה, לטהרת המזיק דבר מכל השתמר אשר ביחד ומאוחדיםמקושרים
 ורבבוחע אלפים יחסיון בצלו אשר אבות, עץ ענף ג"כ כרחו בעל יצמחמבריא
 מתאחד הכולל השאני" כאשר ונשמתו נפשו עם בהתכללות תתרכז העם נשמתואשר
 האדם. גוף אותו מכנים אנחנו אשר האורגניזםעם

 חוקי להוראה הנחוצה הגאונית עם לו הי' לא דבר כי אם גלותאההיש
 באים והגאונים, האמוראים האומה ומורי התורה גדולי היו עכ"1 התורה,ומשפטי
 אנרא ד"ו(, )ברכות שאמרו מה וכן ד"י( סוכה )ראה ברגל נלותא ריש פנילקבל
 באדר, רכלה ביומי שנה חצי בכל שנתאספו רבתי האספה דשכר דוחקא,דכלה
 דוחק שסבלו זה בער רק ה" ישראל, של לכבודן גלותא ריש הנשיא לכבורואייל
 העברי. העםלנבוד

 מצאו ישראל בני אשר והשרים המלכים בעיני כקוצים היו הללוהאספות
 מפני לברוח והוצרך זה, בשביל הרבה סבל נחמני בר רבה ובימי אצלם,חסות
 מקהל ענן שנפרד ישראל, במחנה הקנאה מפאת ונם דם-ו(. )ב"מ הסציקמצאן

 חתירה וחתר היקראים" כת ויסר הגולה, ראש להיות זכה לא אשר יעןהאראל,
 נרמו אשר הסטוריות סיבות וכהנה כהנה ועוד משאתה, להפילה כבודה כסא'תמת
 מישראל. כבוד גלהכי

 ביה עלתה איך הדבר תפלא ז"ל. שכנא מוהר"ש הרה"ק קלע זוולמטרה
 נלותא ריש בית כמו מלכות, בית לו ליסר כאלה, רעים בזמנים שכנאהרדשש
 למטרה לו שהציב התכנית את הוציא ובונים, עוזרים ומבלי וסעד, עזר שוםבלי
 הפועל. אלמכח

 ולקחו ילדותון טל בשחר בעודו וגלמור יתום נשאר מוהרש"שהרה"ק
 את נתן ואח"כ אותו, אומן ויהי לבן, לו זצ"ל מטשערנוביל נחום מו"ה~8ךה"ק
 בלבושיו הררש"ש תהלוכות לאשה, לו זצ"ל מוהר"מ הרה"ק בנו בתנכדתו

 המנהג כפי לבנים לבש שלא בלבר זו לא כי חשורה, וגם מוזרה היתהמחיצוניים
 מלבושי לנופו, אדוקים שיהיו באופן לתפרם צוה ונם ההוא, בעת המארעשהיתה כ5י בכפתורים מלבושיו לתפור וצוה צמר לו ולקח הוסיף עור הצדיקים, ביןאז
 למיה )ראה בלל צמר לבשו לא וחסידים שעטנז, מחשש אז חשורים היוצמר
 שאסור רבר המראה, אצל בנדיו שלבש עשה יתירה עוד הרחיד"א(. במערכתב8"ב
 גם הנשיא. נמליאל רבן לבית רק זאת התירו ולא במראה להסתכל התלמודעהם
 לעשן לקח בלע"זי ,פפייף הקטרת קנה ותחת קצרים, היו ופאותיו בשערוסלסל

 וי81י פאר הטעם, חוקי ע"פ שתהא נאה דירה על דקדק גם יקר. בקנהסינארות
 התלבושת לפי בגרים שתלבוש להרבנית צוה גם מלוטשים. ורהיטים נאיםבכלים

ההדשה.
 מו"ה הרה"ק אבל במינות, אותו חושרים היו אחר איש כזאת עשהלוא

 לפה יד שם ממרתו ידע לא כי גם ע"כ העסק, לו יש מי עם ידע זצ"לנהים
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'עג רל מרוזין "2ראל ר,הרה"ק

 להרה"ק אמר ואנ"ש מחסידים רבות הפצרות אחרי אמנם בשתיקה, עליויעבר
 סכנה. לידי לבוא תוכל קלה בנטי' אשר ה~ך אתה חרב של*שודו עי אבותיך, ידעוהו לא אשר מסוכן בדרך הולך הנך כי בני ראה ז"ל,*2והרש"ש

 תרנגולח הושיבו פ"א : ומליצה במשל לו ענה זצ"ל, מוהרש"שהרהשק

 באה אחד ביום תרנגולות, היו כאלו נדמו האפרוחים אווזא, בר של ביצים,8י
 לשום והתתילו הנהר תוך אל קפצו האפרוחים הנהר, אל אפרוחיה עםהתרנטלת

 ! בנהר תטבעו הלא וילדיי בניי ראו הנהר משפת להם קראה התרננולת הם,ם.עשם
 ! לנו הראוי במקומנו הננו תפחרי, אל לה, השיבווזאפרוחים

 לבל שלומו לאנשי וצוה מתשובתו, רצון שבע הי' זצ"ל מוהר-ןהרה.ק
 את גם סבקר שהי' זצ"ל, ממעזבת ברוך ר' הרבי הרה"ק וגם אחריו,*הרהרו
 ובכחו אצילותו, בהוד בררא חד שהוא עליו ואמר פנים לו נשא שבדור, הצדיקיםודולי

 ובזה הדור צדיקי כל טובות עליו דברו וככה הבאים, לדורות נם זאתלהמשיך
 זרוח שראו החסידים סלב אורותיו ספק כל והוציאו חשד כל מעליוהסירו

~כהנהנתו.
 ושתי סאכילה פרועו הוא גמ הי' זצ"ל מלאך אברהם מוה"ר הרה"קכאביו

 האנשים, מכל מובדל הי' הוא כן וכאביו שהיא, כל מטעמת רק הי' מאכלו-וכל
 ונשיאי הנבוהים השרים אחר אל כמו לפניו לבוא אפשר הי' מיוחד ברשיוןורק

 ושתים ארבעים כבן בהיותו ונפטר ימים האריך לא הוא כן הקדוש וכאביוה13לה.
 הנצחיים.לחיים

 בעצמו, בו באמונתו יח" הצדיק יח", באמונתו וצדיק : אומר הי'הוא
 והוא פנימה, מנפשו חלק הם החיצונית מתנועותיו תנועה שכל פנימיתבהכרה
 ]כפים"ש מרוחו השי"ת עליו אצל אשר היקום כל. את המח" החיים מרוח חלקעצמו
 בט ואצל ממש, בפועל זה דבר הראה ז"ל והוא הם3ולה!. ס3לת ע"דהכוזרי
 הפועל. אל מכח שאיפותיו יצאו זצ"ל מרוזין מוהראהרה'ק

ב.
 עטרת החזרת אודות על התכנית להכין זצ"ל מוהרש"ש הרה"ק שהתחילמה

 להשיב הבנין, את ובנה זצ"ל מרוזין מוהר"מ הרה"ק בנו בא ליושנה, 3לותאריש

 מלכותן. וכבוד הדרו כל עם ורצשם נשיאם את אירופא שבסזרח הנולה בני%י

 מרווין להררא פאקוטי", "בראמא בספרו בראניצקי ה3ראף שיתארו, מהכפי
 וחגור בראשה, ואקדח שוהם אבן עם מחט חזהו ועל לבן, משי בבנדי לבושו-בהוד
 בערנשטיין עם מקטרת קנה מושל מסה ותחת בראשו. זהב ומצנפת זהב,באבנט
 חרבעה דוהרים וסוסים ומרכבות רזזין בעיר לתלפיות בנוי נאה והיבלבידו,

 ומזמרים סנ3נים של ומקהלה ארץ, ורוזני שרים כחוק המרכבה חל ברוחברתומים
 קרשו. בחצרות שם השולטת השררית התמונה על חן לוית נותנים חסידקשכולם
 כל עם שבבבל הנולה ראשי בשערי כמו ומשוכלל ערוך הף שהכל נראההלא
 והררם.פארם

 ולא החשו אבל תמהו, כן ראו המה הדור, באותו ישראל אסונישיוסי
 בבובו כבוה בו נהנ זצ"ל לוי סדושת ב9"ם הנה"ק עוד כי בידשם רבר,חסרו
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 דעהדורשד

 עם החיתון בקשר שס שהביאתו בעת ברדיטשוב לק' הרבנית אמו עםנקטנותו
 זצ"ל העשי יהושע אברהם מוה"ר הרה"ק וגם ז"ל, הרמ"א נכד וקצין גבירבת

 אחריהם. יהרהר ומי על, אל הרימוהו ישראל", "אוהב בע"סמאפטא,
 החדשו זה בדרך בחר מדוע ישראל, אוהב בע"ס אותו שאל אחתפעם

 שהי' המלך שלמה וא"כ תמיד תואמים ילכו יחדיו וענוה" "חכמה הנהוהשיב,
 מדוע וא"כ לחכמים, אב הי' הלא עניו שהי' משרע"ה עניו, גם הי' בודאיחכם,
 אבל בחכמה, ולא בענוה ומשרע"ה בענוה, ולא בחכמתו המע"ה שלסהיתהלל
 כבודו על שמחל ורב מחול, כבידו אין כבודו על שמחל מלך חו"ל אמרוכבד
 שלסה אבל כבודו, על למחול יכול הי ישדאל של רבן הי' מרעה"ש מחול,כבודו
 ס~נים בדרך לאחוו יאלצוני השמים ומן כבודו.,. על למחול יכול הי' לאהמלך
 זה, מדרך לברוח בידי זהואין

 אכלו '~שר בסתר, מלשניו לקול אזניו הטה הראשון ניקולאי הקיסדאבל
 בבית ולהכליאו לתופסו וצוה מלוכה, לו מיסד מרוזין שהרה"ק קיסד, ביקורצא

 ונפלאות הנסים ומפירסם נודע וכבר סיביר, נזרה לאדץ אח"כ ולשלחוהאסורים
 מתוך ביצאו ואז ישראל[, תשועת בס' ]ראה אסיר ממסגר להוציאו לושנעשה
 ראשו מעל הוהב מצנפת את לקח אוסטרייך, גבול אל הנהר את ועברההפכה
 באוסכרייך בהיוקו ראשו על עוד הצניפי לא ומאז דמעות שלשה בווהודיד
 בגי מפי זאת ששמע א' זקן מפי )שמעתי בבבל גלותא ריש נמנהג עוד נהגולא

 מסשורטקוב(. זצ"ל רד"םהרה"ק
 הרוסית הממשלה כי מניחה, לו ה" לא באוסטרייך כבר שבהיותווכידוע

 המטיף והי' בווין, הממשלה אצל החסידים השתדלו אז לרוסיא, להשיבודרהצה
 והוא אליו. ופנו בינותם, המליץ והוא שיה" להם, נחוץ בווין מאנהיימערהדקר
 כי לו, והשיב "החסידות", אודות על טקראקא מיזעס יצחק המשכיל לידידושאל

 נודע וכאשר החסידות. מספרי דוגמאות לו והראה נעלה מוסרי ענין הואהחסידות
 האבד"ק ז"ל מייזלש בעריש ד' הגאון את מהממשלה שאלו כי בווין,להחסידים
 אחד חסיד מיד שלחו מרוזין, הרה"ק אודות על המחוקקים, לבית וצירקראקא
 הוא מרוזין מוהר"י הרה"ק כי לטובתע ברורה תשובה להם ישוב כילבקשהו
  יודו מאין זיל, מייזלש בעריש ר' הרה"ג שאלהו ע"ז ברוחו, מושלצדיק
 שבידה ותבשיל הכף אל שהיח כל נטה גם ראשו הדכין לא מעולם כי ענהו ?זאת

 ושיחד להראות, יוכל אחד שבל וקל פשוט הוא זה דבר ואמר לצחק התחילהרה"ג
 הרה"ן וישב הזה, הדבר תיכף לו שיראה אמד וגכן סעודה, בשעת היתהזו
 הרכין לפיו סמוך הכף הי' וכאשר פיו, אל הכף את להוליך והתחילישר

 ובעצח הועילה, החסידים השתדלות לו. יונל %א פעמים כמה נסה וכה הכף,אל ראש~
 שבאיפן שם, גדולה אחוזה בעל בתור לישב אחוזה הרה"ק לו קנה בוויןהשדים

 וכבוד פאר לשמו נתנו ומרחוק מקרוב הצדיקים וכל ליום, מיום מעריציונתרבו אבי ושררות, בגדולה עוד התהלך ולא ממנוחתו, להרניזו עוד יוכלו לאזה
 חסידיס. בקהל אדץ מיאהותהלתו

כ.
 אח ולהשיב ישראל קין את לרומם וחפצו, דעתו את לבטל שהוכרחאחרי

 ,אי"
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4ד ז"ל מרוזין ישראל ר'הרה-ק

 לעשותם והררו, כבורו לישראל להשיב השתרל גלותא, ריש עטרת ע*י:בודו
 בנימוס וההנהגה, התלבושת ע"י הכריות, עם ברעת ומעורבין מצויניםלאנשים
 הבע"ב ירעו "לוא : פ*א ואמר בנוים, ולקלס ללעג עור יהיו ולא ארץ,ודרך
 ונם אלי, והביאום אותם כופתין היו אזי אלי, בבואם לבניהם שיהי' התועלתאת
 על גם אכל הנימוס, ועל ההלבשה על סקפיר הי' החיצוני הךידור על רקיא כי להם". רי נקי' כלשון לדבר שאלמרם וה את רק יותר חיעלת יקבלו לאאם

 המדוברת הז'רגונית השפה שגם עד בלישני' מדייק ה" וקלה נק" בלשקהדבור
 שמ'א,. ע' .החסירות אחרת. וצורה חרשות פנים בהצרוקבלה

 יעשר וכן יראו ממע ולרוגמא, לסמל יהי' שהוא בדעתו חשבהרה*ק
 תנועותיהפ וכל ודיבורם )בכבוד, בנחת הילוכם ושיה" כבוד, במלבושילהתלבש
 רצה הוא מלכים, בני שהם ישראל, עם כמו לחשובים כראוי ומניוהעס8ורות
 תהיי שלא לה, חסר שה" מה עלי' להוסיף ב"חסירות", חדשה שיסהלברוא

 גפ אם כי הלבבות, חובת )ת)רת שמים, ויראת מוסר על כנו" שיסה רקהחסידות
 לעסר זאת ובשאיפתו קדושה. ובנעימה חיצוני בהירור ארץ* ו"ררך .סדות"על
 מררש)ת ובתי כנסיות בת* תפארת עטרת להחזיר השתרל בתפחרה, ישראל ביתאת
 במקוס מעס, למקרש שהיו הקדושיח הכתים אלה קדמוניות. וכשנים עולםבימי
 כנסיות בתי את עזבו החסירים כי בימיו, ונחרבו הושמו ותפארתנו, קדשנובית

 להס, הרר ולא תואר לא אשר )שטיבליך( תפלה חררי לעצמם ובנו עם,לההמון

 אבל פנימית, בהתלהבות שתהי' תפלה יו שבלב העבודה הוא שהעיקר חשבוכי
 לכן משסר, ולא סרר בלא כלל, וקישוס הירור בלי גם להיות יוכלו תפלהבתי

 בנעימה היתה והתפלה לתלפיות, בנוי תפלה בית לו ובנה למופת עצמו אתהעמיד
 וגם או"ח. בשו"ע כמ"ש ערב וק~ו והגין קבוע ש"ץ עיי וזמרה בשירהקדושה

 שטיבליך" ב"החסירים בהם לזלזל החלו שכבר שבאשכנז מרבותינו הפיוסיםאת
 יהם, הססורה בנגינה לאומרם מדרשו בבית י"ל הוא הנהינ כלל, לאומרםמבלי

 רהיין, נהר נדות על אבותינו שסבלו הצרות את והמזכרת הלבבות אתהמעוררות
 כמים ששפכו וקדוש, סרום לפני הנפשות השת8:ות את נקרא ההם, בשיוסיםאשר
 פישראל. איש כל ללב קרובים והם הגרול, שמו קרושת עלדמם

 והדר מההוד ושארית שם עוד שם גם לתת וכר עה-ק ירושלים את02
 "כנסת בשם מפואר הכנסת בית שם נבנה הוצאותיו ועל קדם, בימי להשהי'

 ה' יפני היושביס את צרקו בימין להחזיק והשתרל רמים, כמו בניןישראל"

 אצל שפעל מה ואם והונו, מכספו אם להם, הנררשים בסכומים ירושליםבתובכי
 לירושלים שנה בכל שלח זצ"ל מפרעמישלאז מוהר-מ הרה-ק בתומכם. להיותו~תו

 יותר עוד שלח מרומנוב זצ"ל הירש ר' הרבי והרה"ק שב"ת, כמספרדוקאסין
 זה.ססכום

 מוה-ר הרה"ק קדוש מפה .שמעתי : יספר דל, מרקוס מוהר'א כו'הרהשנ
 חדר באותו פ. בעיר היותו בעת מטריסק(, )המגיד זצ"ל טווערסקיאברהם

 חום הפיץ בו הסיקו ומירי הרבה בו שהסיקו ברזל של תנור עמדשהתאכסן
 זה, על העיר מאנ"ש אחר איש כשלג, קר הי' כרגע האש נכבה אך וכאשרגדול
 יתלהב כרגע הצעיר, החסיד רמות סמל הוא התנור אותו ואמר הרה"קנענה
 4 פ"א אמר זצ"ל מרוזין מוהר"י והרה"ק כקרח". קר הנהו מעס ועור אש,נלבת

20כ*ף1

 ;פ*
1-% *ן %  
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 -עהדורשו

 ועולה, מתמר אש כלהבת החסירות היתה י"ל מלובלין הרה"ק שחיבעת
 את מכסים מסשערנוביל סררכע ר' הרה"ק ודורי ואני נתקררה,ובהסתלקותו

 זה לעימת אבל אש כאן אין כאלו תתראה עין ולמראה ב8עי, הלוחשתהגחית
 יוה-". חומהסחזקת

 ובהתפעלות אמתית בהתלהבות אשר והכריעות התנועות ועמה"ההתלהבית
 מררשו מבית העבירם י"ל הוא אבל הרואים, בלב אפ14ק רושס תעשהצודקת,

 כמעשה ומעשיהם מלאכותיי באופן כמתכונתם לעשות .::קי אשר ההסוןספני
 חסירי אליו באו וכאשר גיחוך, לידי הרואים את 1יביאו צר1ק רק יעוררוהקופים

 בקולות להתפלל הי' וררכם יצ-ל אורי ר' הרה"ק רבם סטיוח אחריססרעליסק
 אין לאו ואם סוב הרי ורומי' בשקט להתפיל עליהס יקבלו אם להם, אמרסשונות
 חסירים קהל במסבת טובים וימים בשבתות שלחנו על מסב בהיותו וכן מקומם.נאן
 )החסירות המלכות" וחימת הכבור ביראת חרישית רומי' שלחנו על שררנרול
 וכו'(. של"דקף

 שר מוהר"ש הה"צ בין ווכוח פ"א שהי' בעלז, מחסירי אחר זקן ליושח
 אליו שלח מבעלז שהרה"ק יצ"ל, סרחק מוהר"י הרה"ק ובין זצ-ל מבעיזשלוס
 שהכתר בראשו, הקמט יו שיש הוא והסיסן רור, בית ממלכות נצר שהואיאמור,
 שייכל מי לאמור, תשובה לו שלח מרוזין והרה"ק ע-א(. רס"ד ע"ז )ע'הולמתו
 ממלכות יהיות יוכל לא הספסל על ולישן למראשיתיו ספאדיק הכובע אתלהניח
 רור.בית

 יעשו וכן יראו שממנו לרבים למופת להיות זצ"ל מרוזין מוהר"יביקשהרה"ק
 שמים שם שיה" כרי בנחת, וריבורם בסלסול, תהלוכותם ובמרות, בנימיסיהתנהג
 אמרו, החסירים בירו, עלתה לא אבל פ"ו,( )יומא י:ך כמאמרם ירם עלמתאהב
 הרור לא אבל רור, בית ממלכות שהמ מפני כן להתנהנ צריכים וב*ב הואשרק
 ארמורי-ם ואם הרבר, את סרושים התירו אמרו, והמתנגרים חסידיו... יכלהוא

 כמנהנ ללביס המתגנרים, הט, יכולים בלבושיהם, הרור כה ללכתמותרים
 אלה לא מהם למרו לא והרבור, והרעה ומרות, הנימוס את אבלהמהקדמיס,

 מלכיח מגזע מלכים, לבני רק ראוים האלה הדברים כי באמרם אלה,ולא
 רור.בית

ך.

 לס"ב מרומנוב זצ"ל הירש ר' הרבי הרה-ק מנסיעת לרביס ומפורסםכירוע
 "מבשר בס' וגרפס תר"ר, בשנת שנתחתנו לההתקשרות יצ.ל מרוזין הרה-קאל

 ררוס לגיתו, זציל הירש ר' הרבי וכששב הרברים, פרטי כל ז"ל מאאמו"רטיב"
 פועה השנית ושם שפרה האחת שם אשר יו, בפ' מ"ש על שמות פ' בש"קררס
 ובלי צעקות בלי והידור בנעימה השי"ת עבודת עובד אן צדיקים, ב' שישבו',

 בכריעות בקולות השי"ת עבודת עובד ב( דשופריא, שפר"ה בבחי' הוא זהמגי.13ת
 וצריך : בזה"ל וסיים שם. ערש"י צעקה לשין פוע"ה בבחי' הוא זהוהעתיויות

 שם ראה הללו". צריקים שגי של ושנים ימים א-יכת על תמיד להתפ-? אדסכ?
 מרוזין. הרה4ק קרושת מכבור כה:פע?יתי סם ובתילדו34יו ש18חגבפ

 נדול רב בא אחת שסעם ידענא, ועוכדא רא, סב-י מוחא כ? לאן41א85
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שו ז"ל מ-יוין ישרא? ר'הרה"ק

 ולא בר, בלא דעייל כמאן פנימה, ליכנס וביקש מוהר-י, להרר"ק סאריגוראלק'
 דבר על מקשיב "מושל : ואמר הרב אותו התקצף הפתח, שומר הגבאיהניחו
 יפות פנים לו מסביר אינו הרה"ק כי וראה פנימה הרב אותו נם נכנסיכל הכניסה זמן והגיע אחרות שעות אחרי כ"ח(. ומשלי רשעים" משרתיו כלשקר

 חנבא*, אי מקורם בשפתיו ביטא מאשר הרה"ק יורע שכבר והבין שלשום,כתס-ל
 היום שאמרתי א' רכר לטניו לומר רבנו ירשני הרה"ק, לפני ואמר הקריםבכן
 סשרתיו כל שקר ע"ר מקשיב מושל : אמר המע"ה שלסה הנה הפתח, שוכראל

 סשרתיו כל אסת לרבר הא : זה על הוסיפו ע"ב( ר' חולין )במס' והז"לרשעים,
צדיקים,

 ויתן בפנימית ד' עובר שהוא צריק ריש כר, הוא רהכוונה ואמרת-
 שלא בחיצוניותו משקר בבחי' הוא ובכן החוצה, יתראה לבל פניו עלמסוה
 החיצוניות, רק רואים שאין המשרתים וע"כ טנימה, שבלבבו צרקתו אמתתיתגלה
 ומשרים, צדק ללמור ממי להם אין כי רשעים הם הפנימית, קרושתו אתולא
 03 ומפורסמים גלוים ומעשיו שבלבבו, האמת את לכל המראה הצריקאבל

 צריקיס... פשרתיו גס אזילמשרתיו
 על קובלנא לי "יש : פ"א אמר כאשר כיו"ב, למנהיג ראוי רורו הי'לא
 לץ. בצלו להסתופף שבאו דורו בני - כזה". שפל בדור אותי שתלו סדועאבותי

 מרמיזוחיו ללמוד ירעו ולא ררכיו, הבינו לא דעתו, סוף על לעמוריכלו
 היכב, באר כוונתו להם שיפרש ומרריך למנהיג צריכים היו הםומתנועותיו,

 סתים הי' הרהשק אבל שכ9, ושים מפורש לתלסיריו הלומר כרב תלמדםשיורם
 והתאונן הרה"ק הר~יש זה ודבר הסתום. מן ללמור יכלו ולא מהם, ונעלםוטמיר
 כזה. שפל בדור לעוה"ז שבא זהעל

 הראיתי, ה' פרק החסיד" יהורא רבנו "בתולדות הראשונים" "חסיריםבספרי
 שלא רבר לחברו, ארם שבין בדברים נם מסוימה שיטה היתה ז"ל לריה"חכי

 לסקום, ארם שבין ברברים החסידות ,2יטת את שכלל ז"ל הבעש"ט עריין,נשלם
 8ל מכח להוציא גואל עור נמצא לא אבל ז"ל. ריה"ח החל אשר אתוהשלים
 במקצוע שגם לחברו, אדם בין הנוגעים ברברים החסידות שיטת את לשכללהפועל

 בא ז"ל מרוזין מוהר"י הרה"ק ואמנם קבועה... שיסה ויסר ריה"ח התחייזה
 שיפיצו ז*ל, להבשש"ט שהיו כמו תימירים, לו היו לא אבל וה, רברלהשלים
 ובדפוס ובכחב, בדבור הפועל, אל הכח מן מחשבותיו ושיוציאו חוצה,סעינותיו
 ישראל. נני לכלללמדם

 פ"א: אמר להברו, ארם שבין במדות חסידות, שיטת ליסד חפצו מגמתעל
 לילה באישון וקוציס וברקנים פחתים מלא בדיך להולך דומה, הרבר למהמשל
 מביס השוסה הדרך, את כרגע והאירו בפעם כטעם הבריקו והברקיםואפלה
 והחכם הפחתים, אחת אל יפול וביגתים הברק ע"י הרקיע בקיעת לראותלשמים
 ומן מהסחתים להנצל הולך שהוא הדרך את הברק בעת לראות בהברקיסישתסש
 והחסירות העשיה,., בעילם הדרך להראות הברק הוא החסידות ; והקוציםהברקנים

 של"ז(.עף
וץ.

 מכני שהי' זצ"ל קאמינקא האבד"ק שלום מוה"ר הגה"ק אצלו הי'כאשר

*,ן
. _ נ
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 רעהרורשח

 שהדה"ק מספרים הנה הרה"ק אותו שאל זצ"ל, מבעלז שלום שר רהדה"קהינלא
 שהוח לו והשיב ז זה כח נמצא מאין יתרפא החולה עי ירו יניח כאשרמבעלז
 הל1 א"כ הרה"ק ענה זה על 'י'ר'ו, ר"ת 'וידסאם' 'רברף 'ישלח'סמ"ש,

 במרח. הוא שכחו לו רמז מו"ה, תיבותסופי
 סירנ משרע"ה : ואמר "מופתים", מהראות להתרחק רעתו נילה פ"אאבל
 קשורד שהיא שליחות לקגל דצה שלא מפני הסנה במראה ימים שבעהבשליחותו

 נסיכ בלא הטבע בררך לפועל הרבר להוציא ביותר רצה והוא "מופתים"עם
 ים קריעת אחר מיד ע"כ, ונפלאות נסים ע"י יצי"מ שהיתה ולאשרזנפלאוהע

 בקרנ השנאה מעוררת והנגלית המתבלטת ההתנלות כי עמלק, בהם פגעסי
 לישראע שנאה יררה שממנו סיני הר שמו נקרא למה ז"ל, כמאמרםהאוסות
 פ"ח,. )שבתסאוה"ע

 למאות. ונסלאות נסים מראים כעת כי זאת מה אחרת: בפעם עודואסד
 זר הרכר זהיר להיות יש הרבה כי ספוריפ, נסים רק מצינו ואלישע איי'ואצל
 מסבביב בקרבנו, המופתים התרבות ע"י כי לנו, נזק המופתים רבוי יסבבוזשלא
 רבר : ז"ל מרקוס הר"א העיר !ע"ז זה... ממין וחזיונות הופעות אחרא בססראגם
 והיפנוטיזמום. השפיריטיזמוס, ביניהם החלה תר"ח משנת בי צהקייםוה

 בחכמה הדייקניפ החכמים גם אסר העללזעהר( עינים נלוי ;בעלי -וקלאידפואנסים
 בהפ:. החייקו והתכונההחשבון

 להראוח שהרבה זצ"ל, ממעזריטש הגדול המגיר מזקינו לו סיפדווכאשר
 אציכ : אמר סספר, אין נפלאות עושה זצ"י מרומאנוב הירש ר' והרביופופחים,

 ! לך ויקכ אימי ותגזי : כמ"ש אם כי מופתים להראות ופעולה מעשה שום ה"ילא

 לראוח אפשר זה ביום כי -חזה", מלשון נקרא הזון" "שבת : פ"אואמר
 כ' לי, סיפר מאפסא הרב זאת, לראות ינעם אס השאלה תתעורר אבלעתידוהע
 אס כי, זה, רבר ממנו ?וקח כי לה' והתפלל עתידות, אבריו לי הגידובילדותו
 לסבול אפשר אי ר"ל, הרינים שליטת בעת אבל לסבוי, אפשר עור סובותינירו
 מעבודתו הצדיק את יפריעו וטובה, שלום בעת גם אבל הצריק, שמרגישהצרות

 יאמר זה ורבר הזה, השפל שבעולם הרברים מכל ולעילא לעילאומהתדבקותו
 אצטרולוגים יש הנה כי אל, פעל מה ולישראל ליעקב יאמר בעת-בלעם,

 הכוכביס מהתיחס)ת ימשך זה ודבר העתירות בחזון המתעסקיםוסיסיאורולוגיס

 לעולכ עד מ"האין-סוף" המשתלשלים הספירות השתלשלות וע"י חיים, הסחי'(וי
 יהמכונה הצדיק של הגוף דקדושה, פנימית דוחני סולם אסנם לו יש האדםהזהן
 השי"ח עם דבוק ובהיותו ישראלי )חמכונה הנשמה עם וקשר ביחס עומד*עקב(
 השתנוח כל הצריק ירגיש עי-ז הסמירות ובהשתלשלות הסבות וסיבת העילות.צלות

 חלש א"ע מרגיש הנני אז הרינים שייטת בעת אצלי גם נוהנ הרבר וכהבעוה"ז,
 )החסירוח לב וטוב אולם בריא א"ע מרגיש הנני ורצון דחסים בעת אבלועצוב,

 של"א(.ע'
 מוויזניצא מוהר"מ הרה"ק חתנו כי יסופר ח"ן, תורת אל התיהסותווע"ר

 תלמור האם הרה"ק, חותנו אותו שאל היום, סדר לו לסדר ממנו פ"א שאלז"ל,
 בזוה"ק האמירה שגם אומרים אבל ! לא י שתלמור מה היטב תבין האם הן,זוה"קז
 כל בזה"1 והיום נשסה, צריכים לזה הרה"ק. חותנו ענהו זה על לנשמה.ומסונל
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וטם ז"ל מרזזין י'2-אי ר'הרה-ק

 "על החיים "אור בספר ללסוד כוטב וע"כ נפש, בחי:ת רק להם יש אדםבני
 נשמה בחי' צריכים זוהר וללמור הנפש, עבור תועלת הוא בו שהלימורהתורה,

 זרים. ידי בו שלטוכי
 דברים שלשה חז"ל: מאמר מפיו שנזרק א' לחסיר שהשיב שמעתיוכיו"ב

 מרוע התנצלות בתור כו', נאה, רירה נאים, כלים אדם, של *דעתו"סרחיבין
 צריכיס כן אם הרה"ק, לו ענה ע"ז אציי, העדרם על סצטער - החסיר -הוא

 ! "דעת" לקנותסקודם

,1

 אחבא נם האמינו אזי האנושיית, חרות של השחר בקע כאשר תר"חבשנת

 מוהריכ היה-ק אבל כסה, זה המקווה האישר את וישינו הקותם, אל יניעוני
 והרה"ק כוזבות, בדמיונות נפשם ישלו לבל העם את הזהיר זצ"ל,ספרעמישלאן

 העם לנאולה, מוכשרת אינה עריין הזאת העת אוסר: הי' זצ"ל מרוזיןסוהר"י
 שהוא סי הנאולה, אור את לקבל ביכולתו אין היום הסוסרי מצבו לפיהישראלי

 אפשריות מכל ומשולל בפיו ורסן הוגשו לנחושתים ורנליו אסורות וידיושבוי
 וי8תחו חבליו את יתירו בתחלה ומהוחו, ישותו אל לבוא לו אפשר איהחנועהן

 מקרשו, בית ואל אבותיו לארץ לשוב וינחוהו הכבלים, מעליו ויסורו יממואת
 ותתן מסשלה תקום כי ונחסי', עזרא בימי בבל בגלות שהי' כמו יהי' והורבר
 סוסר לסעלת ויעלו ?ל אל ישיבו ואז אבותם ארץ אל לשוב ליהודיםהרשות
 בב-א, שלימה בנאולה הנביאים יעודי כף בנו יקוים ואז הנעלה,העברי

 ריבעצקער הירשלי ר' הרב ובהלה, פחר שנת היתה תר"ח, שנתהשנה
 תר"ח שנת רבה הושענא ביום מיהר"י הרה"ק של תפלתו חרר פתח על עמרז"ל

 סבהלה, נפשו ו;שתפכה -כה מבהלה נפש הושענא הרה"ק אמר בעת כירשמע,
 ואתך אחד כל של והרעדה הבהלה את ראה כבר כאלו נקשן לרא ראושיניו
 הפתח. אצל לעמוד עוד ביכניתו הי' שלא ערבעצמו,

 טה עצה לטכם לם*נ מוהר"י הרה"ק אל ובאו נתאספו הצריקיםהרבנים
 הרהאק סחותנו לתשובה, העם את לעורר צבור תענית ינזרו אולי אםלעשות

 לנו העשוי כל על כזאת לעת נחריש האם : ואמר פתח זן"ל, מקאסוב חייםר'
 יחר נתועדו הלבנים התרננולים מוהר"י: הרה"ק ענה זה על ! תרננוליםכהדין
 לכפרות. לבנים תרננולים את רוקא יו"כ בערב שבוחרים לזה לעשות מהלהתיעץ

 ; הוה הסנהנ ננר נלוי' מחאה לעשות שצריכים ואמרו קפצו הצעיריםהתרננולים
 הנוצות ישחירו כי העשן ארובת דרן- לפרוח הוא עצתו ואמר זקן תרננול באוהנה
 אותנו. יכירוולא

 ונתערב ונבוא הלבנימ, המלבושים את מעלינו נסור לעצתי נא שמעוכן
 נתראה. לא למען העםבקרב

 פחבבו שהי' חב"ר מחסירי אחר חסיר בצלו מסתופף הי' שניםמרבה

צ.
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 ר:הרורשי

 הי' ביו"כ ושנה :נה ובכ? ר"ל הריאה במחלת גונח הי' חסיד ואותוכיותר,
 נגד כ"ס מטעמת ךיטעי2 אותו וצוה מוסף תפ?ת קודם לחדרו אותו קוראהרה"ק
 היזה והחסיד לחדרו, קראו ולא אותו הרה"ק שכח תר"י שנת וביו*כעיניו,
 והרה"ק לע-יכו, והלך נפטר יו"כ למחרת הכעל"ע באותו ועוד היום, כלהתענה
 מרמז הי' השנה אוווה ובכל קיצו, קרב כי סימן בזה וראה מאוד ע"זהצטער
 הרנלו. כפי סלא שעשה שנוים הרבה ידי עלע"ז

 שעמדה "והיא אוכר הי' האחרון, .הסדו-' בליל הלזו שנה הפסחבחנ
 הס"ר ואחר צורתו, נשתנה פעם יבנל פעמים מששים יותר וינו- נוזלאבות
 סיגרשו עד ליהודים משנאתם יתמלאון הממשלות כל אשי זמן יגיע סנהאמר:
 גלות שלאחר גדו?, בזיון לנ- זה יהי' ובאמת ישראל, לארץ מארצותיהםאותנו
 שתהי' כמו תהי' אבל כיו"ב, דגאולה באתחלתא המקווה. גאולתנו תה" הזההחל

 יהחסידות כעזילא". לנו אח"כ יבא והשאר מידיהם, אחת בפעם שנמלטובלבר
 שם-אי. - של-זע'

 : ואמר למזיזה, צ" י-י הניה כדרשו, לבית ,:רי"א שנת עיו"כ הלךכאשר
 כרגיש ;רי' ;ך גדול גמאון עליו נפ? היום באותו - ישראל" כל כפרת"הריני
 יסתות יי רך:י- ד;:ם על עלתה לא שמה שהיו הרבנים ומכל התג בנפשוכי
 הערץ- ר-ב מחל: עלי. קפצה ועי"ו דתיה"ק, ע"פ נפש פקוח מפנימים

 ב:עע קרי"א מך-שען ג 'ום עד מהלתו וארכה להרפא, מיאנהוואססערזוכט(
 ייצאה ה'בע-ה, כמוט כעוה"ז נהנה שלא השי"ת לפני וידוע גלוי אמר,פטירתו
 יע:"י. זי"ע מרומים, לגנזי למיום ועלתה בטהיהנשמתו

"88(נ88(נ88(נ488
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