
 מרראממק זצ"ל הבהן שלמך מוה"רהרה"ק
א.

 הגה"ק חיי ימי וקורות תולדות שלמה" "אה" ס' נדטס כבר אזדותועל
 שהרה"ג מפני אבל שלמה" "תרארת בע"ס רדאמסק אבד"ק זצ"ל הכהןמוהר"ש
 שנת עד תרכ"ב משנת בצלו מסתופף הי' ז"ל מרקוס סוהר"א ומקובל"וקר
 ממנו יקרים דברים מביא ה שס - שס"ג עמודי "החסידות" ובספרותרכ"ו

 החסידות משיטת שונה שהיתה בחסידות שיטתו מפאת וגס הנ"ל, בספרוזכרו של"
 בע"ס הרה"ק תלמידי שניהם שהיו אע"פ מוויעליפאלי ז"ל מוהרש"ז הרה"קשל
 : דא פרשיותא ואשנה אעבור ע*כ לשמים"*אור

 הגאק להרב ונכד נין ה" שלמה", ,תפארת גע"ס הכהן מוהר"שהרה-ק
 שית כבר בהיותו עוד העדות(. לוחות בס' ,המובא -ינס"וב אבד'ק שלמהסו"ה
 נילו בני ילדים מחברת אותו ומשך זצ"ל לעלובער יוד מוה"ר הרה"קהכירו
 חסר הי' לא -נאון "לזקנך : לאמור האלה כדברים באיניי לו ולחש נופת לוונתן
 מו*ה החריף הגאון הרב תלמיד הי' בנגלה לתקן". עליך זה ודבר הסקוח רקכלום

 הרה"ק תלמיד הה ובנסתר אביהם, ברית בעשו"ת פיעטרקוב אבד"קאברהס
 בע"ס הרה"ק בע"פ, השל"ה את ידע כבר תסניטר כבר בהיותו לשסיס, אורבע"ס
 עליו, מהודו והאציל מאור אותו חיבב לשמיםאור

 את הרנינו ה' לפני אשר שלחנו על תורה ח*דושי :דבר, נאימיונעימות
 זמירות הנעים אשר בעת מנגינותיו כמו הרוח, ההחיזי:ות *מנלה והעלוםתלבבות
 וליראה לאהבה הלבבות את וסשך קולו צצעימות ה(~יבו: לפני בתפלהלקונו
 א'יית

 החסידים את הרחיק הוא אבל קרבתו את ובקשו אליו נסע!המונים
 יחדיו. עמהס לשבת אותם נשא ולאההמוניים

 ע"י תשובה לבעל שהי' מפיעסרקוב בערנהארד דוד חיים הד'הרופא
 זקנתו לעת רגיל הי' לובלין, מחסידי אח"כ והי' זצ"ל לעלזבער מוהד"דהרה"ק
 מדני גדול דג כסו תמיד: אומר והי' שלמה", "תפארת בע"ס הרה"ק אללבוא
 יתאים לא כן סקומו, שם שאין מים, רקק לתוך והשלך הים מן שנסחףהים

 זו... לתקיפה הכהן מוהר"שהרה"ק
 רשיון להשיג אודות על ההוא בעת אז התעוררות שהיתה תקפ"טבשנת
 הדגיש צדק כהן שהי' מוהר"ש והרה"ק בירושלים, פסח, קרבן להקריבסהשולטן
 הכהנ-ם עם לשרת לעמוד התשוקה, אש וזיקי ההתעוררות, את פנינ;ה לבבובקרב

 הדבי יצא בקרוב כי בתקוותו שלהבוע ללהבת והיו בקרבו התלקחובעבודתם,
 מכל כאשר ולכן בירושלים, במועדו פסח הקרבן את להקריב הפועל אלסכח

 הפועל אל מכח הדבר יצא ולא ופלפולים ווכוחים רק נשארו לאההתעורדות
 הדור צדיקי ומשאד ! כזה הכושר שעת שאבדו על ! חבל : ואמר מאודהתמרמר
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 דעהדורשכד

 וראה בזה"ז הפסח הקרבת של זה לונין התיהסו איך שמענו לא ההואבעת
 בזהו. ברכות התלמור בנתיבותמ"ש

ב.
 הוא חושב כי אמר ופ"א האחרוה שברור לצדיקים נוסע הי' זקטץלעת

 סכנת עליו לקבל בילדותו נפשו מסר לא אשר יון השמים מן לעתש זהדבר
 את ביחור הבלים ובתוכם בשמותם, אותם ופרם להצדיקים... לנסועדרכים
 הרבי להרה"ק נסע לא אשר על התאונן וביותר ז'ל, מבעלז שלום שרהרה"ק

 ושס*ה אבריו רמ"ח בכל ה' את עובד הה "שהוא מרומנוב ז"ל הכהן הירשר'
 רצה לא הרוסם אם לעשות יכולתי סה - ואמר להצסדק הוסיף -- אבלנידקש,
 האכזריות". נזרותיו על עליו לפניהם קובלנא אניש שלא בכדי תעודת-מסו, לולהת

 מוהרצ"ה הרה"ק הה מרוע הבנתי ז"ל-לא מרקוס הרשא יאמר כה"אז-
 בשמותם, אותם פרם אשר הצדיקים אלה מכל יותר בעיניו נדול מרומנובהכהן
 בין "מה : אמר זצ"ל מס"ג מוהר8"י שהרה-ק שמעתי בשנים רבות שאחריעד

 והוא צריק, בבחי' היו שכולם דורו, צדיקי לשאר מרומנוב מוהררצ"ההרה"ק
 כי ואמרע דבריו ביאר משפיפאנעשטי סוהר"ן והרה"ק - עולם" יסוד צדיקבבח" ה-

 עובד אם כי לבד, ולב בראש רק ה' את יעבור שלא זה, הוא עולם יסור(נדיק
 נידיו". ושם"ה אבריו רמ"ח בכל ה'את

 היתא לא רע"כ שלמה, תפארת בע"ס הרה'ק בוינו חשובה היתה כזוועבודה
 באהבה בוער שבלב לעבודה הבכורה משפם ונתן חב"ד, שיסת אחרי טההדעתו
 נירים. ושס"ה אברים רם"ח בכל בהתלהבותה'

 צרכיהם_ עבור רק שבאים ההמוניים החסידים את הרחיק למעיהכאסור
 הרה"ק את הרר"ש שאל ופ"א וכיו"ב, ישועות פועל בבחה להם להיותהנשמיימן
 להראוח ולסה מה על : לאמור מופת 'בעל שהי' זצ"ל מראדישיץ בער רובטוהאר
 נפשות רופא להיות מזה סוב ה" לא האם ההמק-עם, לפני באלהמופתים
 בהם ולפעול קנפש רפואת לקבל המוכשרים לאברכים הנפש רפואתלהביא
 הרה"ק ז  עס המק בעד הנוף לרפואת וסנלות בפעולות מלהשתמש רוחניית,פעולה
 דבר. ענהו לא מראדישיץמוהר"ד

 ששניהם אע"ם זללה"ה פוויעליפאליע מהררשאז הכהן, הרר"ש שונה ה"בזה
 שיסת על היתה, השקפתו סהרש'ז הרה"ק לשמים, אור ב8"ס מתלמיריהיו

 שגם להראות היתה ותלסיריו הבעש"ט מסרת כי ז'ל, הבעש"ס שלהחסידות
 *חתגזר כמ"ש מקיים" והקב"ה גוזר "צדיק ומדרנת למעלת להניע אפשר הזהבזמן
 שמסרו והאטוראים, התנאים שחיו כאלה בהנאים חיים אך אם לךן ויקםאומר
 כבר כאשר ברבים, שמים שם ויתקדש יתגדל ועי"ז השם, קדושת עלנטשע
 בער ר' הרבי השקפת היתה וזאת הראשונה, לתקופה ב"מבוא' באריכותכיארתי

 הרה"ק ואולם זללה"ה. הבעש"ם חפץ ומטדת החסידות, על זצ-למראדישיץ
 רואים כי ונם המופתיס, מן מתפעלים ההטוניים שאין ראה ז-ל הכהןמוהר"ש

 איי* כימי אז קראו כאשר ! האלקים תנא ה' : יקראו לא ונסיאות נסיםהם
 פשב(. סמעזיבוז ברוך ר' הרבי במערכת שנ" בתקופה זראה הכרסל.כהר
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שכת רל מראדאמםק הכהץ שלמהרבי

נ
 ז"ל4 מארקוס הר"א יספר כאשר הקודש ברוח צופה הי' ז*להרה"ק

 : לאמור האלהכרברים
 משכבו כתרר ש"ק בליל ביחוך בדברו מטנו שמעתי תרכ"נ שנת חנוכה*בשבת

 וזרח, פרץ מלידת השגוע שבסדר דיומא מענינא סנלה, מיחידי מנוים אנשיםבחונ
 התורה סיפורי את החושבים נגד בהעלתך, שבם' הזוה"ק ברברי היו רבריוופתה

 מה חמר ואח"כ בהם, הרמוזים הסודות להבין ירדו ולא בעלמא, מעשיותכסיפורי
 שמצינו כמו יך, בשם מכונה הנבואה היינו יך" .ויתן בם"ש גתורהשמרומז
 תורה ע-י הגלות חשכת את המאיר הצדיק הוא "זרח" כ"נ(. נ'. )נ',ביחזקאל
 לישרים, אור בחשך זרח ונאמר ופתותיך, השני כחוט כם"ש לחוט הנמשלתותפלה
 בנלות, להתקיים אפשר ל"ה הנביא ישעי' של נבואותו שאלמלא נאמרובזה"ק
 הנבוא21 את השיב כאשך. ירוע, כמשיב "ויהי הגלות. בחשכת אור נראה באורוואך

 צריקים יעמרו שאז. להתיאש, אין אז נם חוזה, ולא נביא יא לנו ואיןובטלה,
 יוועה ולמהר הנלות לפרוץ מנמתם וכל בנלות יפרצו תפלה שעשי פרץ,בבח"
 רואים שאתם זסן כל : ירו,ואמר את פשט האלה הרברים אחך הנאולה.,.ולהחיש
 יהי* אך אבל לבא יוכל אח"כ שיבא מה אבל לפחוד, %ם אין יך.אותה

ברחם*ם",
 לא אני וגם מליו, ירמוזו מה על שיבין השומעים, מן איש הי'"לא
 האסורימ" מבתי הכלואים נתפרצו שאז הפורים אחר עך הדברים אתהבנתי
 ההם4 שבימים והאיומים הנוראים הסעשים כל עם נרול, בפולין המרך החלבזה

 חנוכה". בימי אז עוך מראש רואה הי' דלשהרה"ק
 והשתוחת ישב הכדלה אחר חייו לימי האהרון שובה" "שבת של"במוצש"ק

 ומפציאים נוים אלה ביסינו יושבים "הנה : אמר השיחים ובתוך שלומו, אנשיעם
 החכשוב את הכיר לא הוא כי אם אותם", ירע לא המע"ה שלמה נם אשרחכמות

 היחש2 ובכ"ו לרעת, חפץ ולא ירע לא שלהם הכתב אותיהת את וגםההיצוניות,
 ררך נם הי' וזה בתבל, בזמנו הנעשה כל על חודרת בהבטה מקפתהשקפתו
 לסחנח מחוץ נם בתבל הנעשה כל על ומביט צופה הי' הוא שנם ז"להבעש"ם
ישראל...

 תרכשו שנת ניסן ער"ח ארר כ"ט ביום למקורה הסהוויה נפשוושבה
 ועכשי. זי*עלפ"ק
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