
 רעהדורוטיח

 מוויעלפא?י זצ"י זלמן שלמה מו"הררה"ק
א.

 נילד וויעליפאלי, האבד"ק זצ"ל מוהרשיז הרה"ק הי' סעלים רב חיאיש
 הרה"ק של חביבו שה" מפאטשינוב, זצ"ל אברהם ר' הרה"ק לאביו תקט"רבשנת
 אברהם, הרבי אביו ברכי על נתחנך ילדותו שבימי כמובן - זללה"ה, מקא(ניץהמניד
 ערכו )ראה זצ-ל מאפטא לשמים" "אור בע"ס הרהיק של תלמידו הי'~אח"כ
 והי' ראפשיץ לק' רש"ז נסע זה, רבו פטירת ואחרי השלישית( בתקופהלעיל

 ר' הרבי קדיסא סבא והרה"ק זצ"ל. נפתלי ר' הרבי הרה"ק כ-ק גצלססתופף

 הרר"ע הי' וכבר לדרכו נוסע בהיותו פ"א אותו. טמך מיעיוסלב זצ"ל,2מעון
 ואמו שם, וישב מהעגלה הבולט בדף ואחז ענלתו אחר רץ ורש"ז עיניםסאור
 הננ' כי דע לו ואמר עליו ידו וסמך ז זלמן שלמה בני זה האתה הרר"שלו

 והוא בער, ר' מהרבי מוסמך הי' והוא מליזענסק אלימלך ר' מהרביימוסמך
 1"1 מאלי' מוסמך הנך ובכן הנביא מאלי' סוסמך הי' והבעש"ט ז"ליזהבעש-ט

 א(. כיו"ב שפלות להראות כבודך לפי לא כי מזה, לךיעתה

 זצ"1 הירש ר' הרבי בימי ועור ברבנות, להתנהנ רצה לא רש"זהרהיק
 ואולנ התנשאות, שום בלי מהם כאחר החבריא, בין בצלו מסתופף ה"סרומנוב

 בצונ עינה רקרושה, חיים היו .חייו למעלה למעלה לעלות עוז ררכה51שו
 יכלי שלא המקנאים עיני עצמו על משי זה ובדבר בסיגופים, והרבהופשו
 מהם ונשגב מרום ורמות, נבוהות למדרגות לעלות ששואף מי את ולסבוללראות
 אוונ רקר החפלה. בשעת הרש"ז של התלהבותו את בהתבוננו המקנאיםיאחר
 הנם זלסן' "שלמה אחוע פעם לו ואמר עשוי, התלהבות אינה אם לנסותובמחטין
 תוכ1 שלא קשים בעינוים אותך נצער כה אנחנו אבל לרביי תהי' כייודעים
 כפון חח"כ הי' חסיר ואותו בנסיון ועמר הכל סבל הוא אבל - לזה"להניע
 האחרון. יומו ער בו ואדוק נאמן לו ונשארתחתיו,

 ואנ בעולם, טבעו שהוריע הראשון ה" זצ"ל מפרעמישלאן מוהר"טהרה"ק
 שלשו לפניו באו אחת ופעם אותו. והכיר ממנו ירע מימיו אותו ראה לא1י,

 אות ימצאו כי להם ואמר הרש-ז, אל אותם שלח נדולה, בבקשה הגר מארץאנשים
 שם "היושבים" החסידים בין זצ"ל ישעי' אשר הרבי הרה"ק אצלכראפשיץ
 האכסניו אל בלילה אליו באו האנשים פניו, ותואר דיוקנו דמות להםיצייר

 רוח שה" טלובלין, הרבי נ5לאות בט' זצ"ל שפשן ר' הרבי אודות ראהא(
 הצדיקיב לכל נסע י5ים לאייכות טנלה ובתור הצריקים, זקן חה* יפים.האריך

 בדאש והושיבוהו אוחו, כברו והם הרבה, ססנו צעירים שהיו הרביעיא,ש1תקופה
 תר* בש1ת פובה ושיבה בזקנה ונ55ר כתלסידימ. ל5ניו ישבו והםז-אשון,
 1עב-י.ייע
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קרמו דל מווקליפאלי זלמץ שלמהרבי

 עול עליו לקבל רצה ולא השדה, אל חוצה מפניהם וינם בקשתם, יפניווהציעו
 ! דרב באתרי' ובפרטהצבור

 שהוצ מפרעמישלאן מוהר"מ הרה"ק בשם לו ואמרו אחריו רצוהאנשים
 הראשונה הפתקא את לקח בשדה מעמר ובאותו להם נעתר אז אליו,שלחם
 לכל אוסר והי' נפלאווע ועושה רוה"ק לבעל נתפרסם ומאו הלבנה, לאורוקראה
 השומעים כל לחרדת בדיוק, מעשיהם פרטי בכל ובגלוי בסתר כמעשהו ואישאיש
 לשאול ומרחוק מקרוב אליו נסעו ואת בכל אבל אליו, מגשת לנפשם ייראוורבים
 נחו7 שהי' מה רק מהם לקח לא והוא ותומים, מאורים מלפנים שאלו כאשרממנו
 כמלפנים. הדוחק חיי חיים היו וב"ב והוא ויתומים, אלמנות לעניים, לחלקלו

ל.
 -7 שס"ה ע' בחסירות דל מרקום מוהר*א הרה"ג יאמר כה - הלזובתקופה

 השאון בתקופת ותוצאותיה, תר"ח שנת אחרי וצ"ל, סוהרש"ו הרה"ק בהשפעל
 המדע וכיות, ושווי החרות הכללית, והאחוה האנושיית אחדות אודותוההמולה
 שוכו הטובות המתנות על שמחו המתבוללים והיהודים ראש, הרימההבפרנית
 המתבוללים ורבו אורח, וכות בעד והיהדות, הדת כל על לוותר היוומוכנים
 ה" ההוא בעת אז היקום, כל טני על רחפה ויהדוק הדת כליון וסכנת ליוםמיום

 לבות תאמץ והאמונה הדת עמודי לחוק ממרום שלוה כמלאך מוהרש"והרה"ק
 אותותיו ע"י ולאמונתם, האבות מסורת לחיק להשיבם אמנה, וקטניהנחשלים
 ה' יש אכן כי להם בהראותו ישיאל, כל לעיני עשה אשר ונפלאותיוומופתיו
 הקודש ורוח נבואה מעין הוה בומן עוד יש וכי התחתונים, ומשגיח העליוניםיושב

 קונם. רצון באימה העושים הצדיקים עבדיו ע"יבישראל
 הין לא הלוה האיש הגר, מארץ עשיר אחווה בעל לפניו בא אחתפעם

 "אשם אודות על דעתך מה לי הנד : האלה ברברים הרה"ק אליו פנחעקה,
 כיו"ב, נדול לעבריין לענוש היתכן כיושב, נרול חטא על שבא חרופה",שפחה
 אחור יסונ לא כמוך עשיר איש הלא כסף, שתי בעד אשם שיביא קלבעונש

 כך כל קל הי' לא הרבר כי לך דע אמנם כוה, קל עונש בשביל תאוותוסלמלאות
 כזוע אשם להביא לירושלים כפרי איש שבא בעת לעצמך צייר שחושבים,כמו
 לשכת סביבות השומרים חובתו, לו ינידו כי הסנהדרין אל מקודם לבוא צריךהי'

 אשר חטאו להם להניד צריך הי' והוא אליהמן הולך הוא מה על שאלוהוהגזית
 חזר הסנהדרין לפני בבואו הסנהדרין, לפני שהובילוהו עד בואו ומטרתהטא
 קשיו4 בדברים חסא אשר חטאתו לו הודיעו והם חטא אשר חסאו להםוסיפר
 כהן אל ללכת אותו ושלחונגירים,

 הנד~
 הכה"נ, לפני ובא חטאו לפניו לספר

 גדול הכהן שאול, כיסורי לפניו קשים היו האלה והדברים פניו על הוכיחווהכה"נ
 נתן והוא ה"אשם", בעד כסף שתי לו לשלם משמר, שבאותו הכהן אל ללכתןוהו
 הכהן והם, קקרבן, את לקבל הטלאים לשכת על הממונה אל ללכת פתקאלו

 לעורה, הקרבן עם ללכת וצוהו מוסר, בדברי הוכיחוהו והממונה, משמרשבאתם

 הי' ושם המקייב, לכהן קרבנו וססר העזרה, אל שבא עד קודר מתהלך הי' וכה'נ444י
 כליותינ שפלח עצב נינון לננן, התחילו והלוים אות נתן המקריב והכהן8תודוע

א/
=י-"שאן=/,
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 רעההרשמ

 חרטה בתשובח, בדמעות התמוגג והוא כליווג ומוסר נוחם רגשי בקרבותירר
 מסית לתחי שעמד אחר כאיש ה" העבודה נמר חחדי אשר ער החטחגועיבת
 ונתעלף- כיושב *באשם" מחתב שהי' הלזה האיש כליות פלחו הללו הדברים?חרט2..
 נמור. תשובה לבעל שהי' עד משם זז ולא כליווע ומוסר צערסרוב

 ר' הרבי הרהשק וששב רבו פפירת אחרי ז-ל נרשון מושה הרבאאמו"ר
 מתייליפאלי זצ"ל מוהרששז הרהיק אל לפעמים טפע הי' מרומנוב זצ"לאירש
 ממט שמע הפתקאות, קבלת בשעת בעוסדו אשר כהנ"ל, עובדות כמה ליוסיפר
 כאלו ומעשיהם, עניניהם סכל לפניו להבאים אמר מאשר ומפורשים נלויםדברימ
 סדרשו בבית הופיש הקודש רוח כי ואמרו הודו וכלם מעשה,  בשעת חצלםחי'

 עד הנהו ומביטחעפה
 למ-חו*

 ואמרו הדור, מצדיקי כמה עליו נחלקו זה ובדבר
 מוהר"ם הרהשק ואולם הקהל, כל לעיני בפרהסיא וולתו סודות לנלותשאסור

 מה כל ימרסם כי : לו לאמור מיוחד שליח אליו ושלח בידו הניןמפרעפישלאן
 גם היו רואה שהוא מה וראו מחלוקותו בעלי ידעו אם כי וידע רואה,שהוא
 סנידים.כן

 לי וסח ברביטו שמים שם לקדש וצשל הרשאז שאיפת היתה זאת כןוחמנם
 ה" בכחו .הי' לוח : רש*ז הרה9ק אמר אחת שפעם ביתג מבאי שה" אחדזקן
 : חחרט עונים היו העם שכל עד גדולות- נפלאות מראח והי' למקום ממקוםנוסע
 ! האלקים הוא ה' ! האלקים הואה'

ג
 במדותיו עצמו להדבק בה' הדבקות שע"י ז"ל, הבה* למרן "המניד" נילהבבר

 ואמוראים4 הנביאים ביסי שנעשו כמו ונפלאות נסים ידו על שיעשה טכה*תשש
 הרחשונה. להתקופה עבמבוא. לעיל בזהותארכתי

 להרמ"ק דבורה9 .תומר הספר בזה שכתב מה זה קיים 91ל, רק5שזחרהיק
 אבח שאמר טה לקיים כדי רחמים, של מדות עשרה שלש בביאורו-ג

 כף רחום אתה אף רחום הוא מה לו דומה הוה ואטהו חלי זה :( קלשנ)שבת שא~
- 

 דרבו הי' חייו ימי ובכל בדרכיו, והלכת לקיים בדבקות הט הקדושים ח"יוכי
 פסביב לו ומנוחה שקפ, האויר בהיות בקומו השכם בבוקר הום יום שבכלבקודש
 וה" עלט, חערה חיזה כתב יום ובכל הותר, כשעה דבורה" "תומר בספר פעיץח"

 ריב* איש יראה למען לאור, להוציאו זה יד כתב לחליח ה" "כדאיאופר:
 חפצתי לא חיי ימי כל יאשר אולם חירף, מי ואת ?חם פי את ידוטן1*וכא
 עמו,,,ש. בקברו הכתשי להניח מצוה הוא ע'כ בצחון תהראות סגצחלהיות

 הקדושים חיע כל חשר אחרי עשה אשר נפלאותיו גע*נינו יפלא 5ארעשכ.
 ז"ל. הבשי למרן הסניד כעצת דבורה" ,הוטר ספר עפ*י בדבאץחחיו

 וכמו בשרג ע5 עורו צסד רבווע שנים במשך והסינופים חצומותשף*
 ערש % חולשתו מרוב תמיד מוסל הי' הוא נם דל מקאזניץ המנידחרחשק
 ולמעיה הטבע, מן למעלה נדוי, בכח וההפלל כחרי ההגבר התפלה בששת רקדו;
 צוה דוי ערש על כבר בהיותו תרי"ה בשנת האחרונה בשנה האנושי, השכיסו

לאאאי'
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שכח ךל ממיעליפאלי זלמן שלמהרבי
 בפעם עוד יאמר אשר למען הכיפורים ביום בהם"ד אל בסטתו אותוי5שאת
 התיבה, לפני "העבודח" את'האחרון

 ורנליו אותו, העוסרים האנשים שכם על ראשו נפל תוקף" ב.ונתנהתיכף
 מדוב והושחרו פניו נתכרכמו יחפזור שומלאכים ובאמירתו "העמוד" על.מונחות
 נדול בכח לפניו העומדים אחד חת כמחטים הדקים באצבעותיו ואחז וארדח,וחד
 הנבוה.., למדרנתו למעלה עסו להעלותו בקש כאלו.ועטם

 והתלאות הצרות כל עם עליו שבאו היסודין כי אמר, בחליו סשכבועל
 סחשגדו ה" לא כי אם דהמע"ה, ממחננדי בנימין סבני שהף מע עליו באושסבל,
 תעשה... ואל בשב רק.בפועל

 % שנוד והי' תריקח, פטירתו שגת 0ראש טניד הי' תרי"ז בשטתעץד
 לק' עסו נסעו חליו חלה כאשר כי ה" וכן אקרא-קאי". קאי, היכא "תנא :,שפתיו
 מסתו על להעומדים סיפר הקדושה נשמתו יציאת וקודם בדופאים, לדרושקרחקא
 נסע בקראקא[, כבוד ]שמעחתו זצ"ל ושסש מאור בע"ס קלונימוס מושהשהרחאק

 הי' והוא שם, ולן בפאטשינוב אביו בבית והתאכסן המניד מהרה"ק פקאזניץ5קא
 קלונ'סופ ר' הדהשק אסר בבוקר כשהשכים במטתו עסו וישן שנים חפש כבןאז
 להיות כותתו כי מדבריו הבינו האנשים - ביחד". לשכב טוב הזה הייד "עם :ו"ל

 זאחע בקשתו ומלאו הח"ק עשו וכן זציל מוהר"ק הרה"ק אצל כבודמנוהתו
 לפ"ק, תרישח כסלו י"נ ביום לאלקים קודש מחצבתה אל הטהורה נפשוושבה
 ח5כץ.!י*ע

ף*

 נפלאות בו הראה שלא יום הי' לא שנתפרסם מאז פעולותיו שנות בכלהגה
 ואחר פטירתו שמלפני האחרונה העובדא כביר רושם עשתה ביחוד אבלנדויות,
 : עובדא הוה והכי4טידתו,

 בהיוח! ר/,.1 אבדשק אח"כ שהף )מי ז"י ליפשיץ בעריש יוסף ר'יהדב
 שנים ארבע בן שבהיותו ילד לו הי' בקראקא, טאבאק לסמכר חנות בעלעוד

 למוסרו ווין לע"ם אמו ה~יכתהו סר חד כבן הנער בהיות ונתחרש, נשתתק.פתאום
 לה טוב כי ואסרה מעשיה על נתחרטה אח"כ ולחרשים, לאלסים אשר ספר.יבית
 ושבח רעפורמי, יהודי להיות שם מלהתנדל בביתה ההי' ימיו כל חרש,שישאר
 והיתה ורעליפאלי לק' מוהרש"ז להרה"ק ישר עמו ונסעה משם אותו והתיאהיחין
 בחודש שביעות שלשה.שם

 אל~
 אותמ לקרוא הרה"ק שלח ר.ה לפני תרי"ז, שגת

 תבוא תדישח שנת חנוכה שבת ועל ר"ה, על הייד עם יבית" תסע כי יח5אמר
 חנוכה ועש-ק ביום תבא אוי החיים בין עוד אז יה" לא ובאם חפעם, עודאל*ו
 למעלהע ' כאמור קראקא בק' תרי"ח כסלו י"נ ביום הרהשק שצפטר הי' וכן קברו,על

 על שמה ובכתה קברו על הלכה חנוכה שבת ובערב פקודתו שמרההאשה
 שם, עומד הנער את מצאה חנותה אל ?בה כאשר לביתה וחזדה שעות כטחקברו

 קוג*מש. הרבה חיו ובכאן כך, כל ושההית היית היכן .אמי : שאלה אותהובראותו
 חבריאים. הילדים באחר ח" וה89ח חחוא5טיופ

21מא

ה,ן
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 דעהרורשכב

 לא ומתנגדיו ושונאיו קראקא העיר אנשי כל את הפליאה הלזוהעובדא
 הנ"לי. )החסידות ראש להריםיכלו

 ר' הרה"ק אז הי' זצ"ל, מוהרש"ז הרה"ק שנפטר שבעת א' מזקןושמעתי

 רברי בע"ם ה3ה"ק אצל צאנז בק' זללה"ה ושמש מאור בע"ס ר"ק בהרה"קאהרן
 אל ונכנס לו חרה היטב הרה"ק, אביו אצל נסמן רש"ז הרה"ק כי ובשומעו זצילחיים

 לנסוע בחפצו כי לשלום ופטרני ברכני רבי : לו ואמר חיים רברי בע"םהרה"ק
 רבר בשביל לו, אמר חיים, רברי בע"ם ה3ה"ק מקברה.. הרש"ז את ויוציאלביתו
 אחר גם כזאת לעשות יוכל. הלא כך, כל לררכו נחפז להיות צריך אינו הלאוה,

 ברכת לקבל כשבא ואה"כ אהדיס, ימים עור שם נשאר ובכן שבועיים, אושבוע
 אביו שאמר ממה לו ידוע שהי' ממה חיים דברי בע"ס ה3ה"ק לו סיפרפרירה,
 לאביי אם - סיים - כן ואם ביחד,  לישכב טוב הזה הילר עם כי ר-ק,הרה"ק
 השתיקה לו ויפה לזה, להסכים צריך הו8 03 ביחהע עמו ליוכב לי' ניחאהי'
 ועכ"5.צישע

שם4ונם4ונש,ום4
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