
מ

 ז"ל סיכל יחיא? ר' מו"ההרה"ק
 מזלאטימובהמניר

א

 יוסף מו"ה צדיק לאיתו בן ז"ל, מדראהביטש יצחק מו"ה הקדושהרב
 נכר הי"ר, השם קרוש על שנדרג מסווירז, משה מו"ה הקדוש בן אמת,איש
 לרש"י ונכד נין שהי' רברבי, אפי בע"ס פראנ אב"ד חיות יצחק ר' הקרושהגאון
 )ע' דהמע"ה בן שפטי' מגזע הסנדיר יוחנן ר' התנא עד בקודש ולמעלהז"ל

 ס"ב(.וכתובות
 סרראהביטש יצחק מו"ה הרה"ק מוזכר ק"ה, סי' אוסטרהא לגדולי מזכרתבס'

 יוזפא ר' הגביר של מדרשו בבית מגיד הי' ושהוא ההוא, העיר גדוליבין
 יסופר וגם עשה, אשר נפיאותיו לספר הרבו שם שלפנינו הדור וזקניסאוסטרהא,

 לכל צדקה יוזפא ר' ויחלק יוזפא, ר' הקצין בת חלתה אחת פעם כישם,
 ודתפללו התענו וכולס בעדה, רחמים שיבקשו מדרשו בבית שישבו חכמיםהתלמידי
 ושיח יוזפא הר' לו שנתן הסכום לקח יצתק ר' הרכ אך היום, כלבעדה
 הלך התפלה ואחר ודגים, בבשר שבת כסעודת סעורה למענו שתכיןלאשתו
 בהט"ד יושבי ן לעבודתו מדרשו לבית שב ואח"כ לבו, וייטב וישת ויאכללביתו
 אבל הרר"י, עשה מאשר נודע יוזפא לר' וגם מאוד להם חרה הדבר להםבהודע

 הצדיקיס, תפלת בזכית יוזפא ר' בת ונתרפאה נושעו כאשר סאומה. לו הגיד.לא
 יוזפא הר' שאל אז מדרשו, בבית היושבים לכל הוראה סעודת יוזפא ר'זעשה
 והרבו התענו היושבים שכל בשעה ולשתות לאכול מעשהו על מוהר"ילהרב
 לא כמוהס אני גם התעניתי אם לו, ואמר הרר"י ויען בתו, עביר ותחנהחפלה
 בדבר תימה אין כי בשמים, רושם שום נעשה הי' ולא בדבר חידוש שוםהי'

 עשה זה דבר שבת, כסעורת סעודה החול מימי באחד אכלתי כאשר אכןתמידי,
 בת כי הדבר נידע אז ? מיומים היום מה שאלו זה אל וזוד העליון, בעולםרושם
 ובזכות מדרשו, בבית להיושבים צדקה הרבה חלק יוזפא ור' מסוכנה, יוזפאר'

 -שמים. ברחמי נתרפאית והצדקהמתורה
 ז"ל מדראהביטש מוהר"י הרה"ק הי' ז"ל, הבעש"ט התגלותברא97ית

 לפונדק נזדמנו כאשר אח"כ אולם לו, והתנגד  הקדושים בשמות למשמשחושדו
 אומר הי' והבעש"ט נתפייס, בתגא, סשתמש אינו הבעש"ט כי לדעת, ונוכח(וחד
 התנא למעלת ער אותה הנביה והוא קטנה נשמה לו נתנו השמים שמן הרר"י,על
 ר' הרב בנו את לפניו ז"ל הרר"י הביא שנתפייסו ומאו יוחאי, בן שמעוןר'

 של מובהק לתלמיד והי' לקחו ומשואבי סימיו משותי להיות מיכליחיאל
 ז"ל.הבעש"ט
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 דעהחרשר

ב,

 הבעש"ם_ של מדרשו בבית היתה עבודתו דל, מזלאטשוב מוהריימהרה"ק
 שם' לנדל סדרשו, בית את הבעש"ט יסד אודותה אשר המסרה אל יהניעו"ל,

 בן פנחס ר' של הדרגות שפ"י קדושים היים לחיות א"ע יקדישו אשרתימידים
 כאמור לך, ויקם אוסר ותגזר ולגחינת הקודש, ברוח חז"ל למעלת לעלותיאיר,

 סאיר חיים מו"ה הרה-ק סיפר כאשר סדתו, כדי ומצא ינע כן ואכנםלמעלה.
 אברך עם בדרך מליוענסק אלימלך ר' הרבי נזדמן פ"א : ממאגלניצא ז"ליחיאל

 ילך כי לו ואמר הולך, הוא להיכן אותו ושאל כתפו, על וחבילה הולך שהי'8'
 אלימלך ר' הרבי לו וסיפר מזלאטשוב, המניד מעכלי ר' הרבי הרה"ק98
 רנליו את נשא הסמוכה בעיר ושהוא הרר"מ שמע בשמעו נעוריו בימי הואו8גם
 שם להניח העיר בקצה אשר הראשון לבית נכנס העירה וכבואו לשם,והלך

 באשה פגע איש, ואין לבית מבית והלך הבית, נרי את שם מצא ולאחבילתו
 הרר"ם שהרה"ק איך לו וספרה סגורים, הבתים שכל זה סה ושאיהזקנה

 את ואחד אחד לכי הניד כי כפורים, כיום הוה היום ועשה לשם באמזיאכחשוב
 כולם וו.לכו הזה היום עד דעת בר לכלל בואו סיום עשה אשר ופשעיוחסאתיו
 הדבר את שמע וכאשר הסאהיהם, כל על תשוגה תקוני לבקש הכנסתיבית
 ולא לביתו וחזר עשה אשר החטאיט כל 3"כ לו יניד פן טאוד נתיראהזה

 אליד לגשת תירא לא איך האברך ואתה : ז"ל הרר"א יסיים לפניההתראה
 אצלו...והיך

 המוזכרים חושל למעלת והניע הררי"מ נזדכך כמה עד לנו תוכיח זועובדא
 לפניהם אומר שבהם הזקן כף 3יצד תענית סדר ב'. פרק תענית .נכראבסשנה
 סעשיהם, סתרי לדם שמנלה יעקב( לעין בהכותב .מובא הר"ח פי' כבושים,דברי
 שהיודע סק"ח, ק"א סי' או"ח רבה ובאלי' ו' אות פ*ב ברכות יו*ס מעדניוע,
 הקודש רוח בהעיותך. פ' אלימלך בנועם וע, אדכ, שבלב מה מכיר הקודשברוח
 זשל הבעש"ט תלמידי וחבריו מזלאטשוב הררי"ם של מדרשו בביתהיפיע

 בידם. ועיתה יאיר בן פנחס ר' של הדרגותהעשר בכי להתנהג מאודם ובכל נפשם בככירת עליחם וקבלו קיכו אשרותלמידיהם,

ג.
 ואחשכ וכוונות היחודים גל את וליחד בשחרית התפלה את לסיר הי'סנהנו

 את גומרים היו כבר אור אחרי הרבה, הפלתו זמן נתאחר זע"כ יהתפלל,הלך
 הו8 מה על תלמידיו שאלוהו אהת פעם מדרשוח. ובבתי כנסיות בבתיתפיתם

 הסחנות, יכ9 המאסף שהי' דן כשבט שהוא להם, השיב תפלה, זמן כך 3ל88חי
 והם ראוי', כוונה בלא ישראל בני שסתפללים החפלות לכל הפאסף הוא 3פכן

 עורעם. אי אותם וסעלה סאכפם והוא א3דדיםבצאינת
 בהיותו מחלוקת לו נרם תפלה, זסן כך כל פאחר שה" מה הזה,הד3ר

 וש"ש ערוך שולחן עפ"י המוגבל תפלה זמן על שעברו זה על בשתיקהיעבור יכוי הי' ויא האבד"ק, אז הי' ביהודח נזדע שו"ת בעל והנאון בישכפלאדר
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פר ז"ל מזלאטשוב הכניר מיכל יחיאלרבי

 ז54 טעבלי ר' להגאון וכתב ברבר הה;רב ההפלאה בע"ס הנאה"ק אךיפוסקים,
 הנואב חותנו מכבוד יבקש שהוא מפוזנא יוסף ר' לה3און שיכתוב ליסאאבד"ק
 שמעלקי ר' הרבי הגה"ק אהיו כי מיאמפלי, סעכלי הרבי צריק לאותו יצערלבל

 צדיק אותו את יבטל אל ולכן שמים, לשם כוונתו שכל עליו העידסניקלשבורג
 מעליו. המחלוקת שקסה נחה ואזסעבודתי,

 רבי הרה"ק בשם מביא דפירקא אגרא בס' ז-ל מדינוב מוהרצ"אהרהיק
 ל8 מעולם א( : בהם נוהר שהי' רברים שלשה אומר שהי' מזלאטוצוב, מעכליר'
 אל ראשו כפף לא טעולם ב( עצלות. ממשיך שזה להתחסם, התנור אצלישב

 שלשה בשרו. את חיכך לא מעולם נ( פיו. 8ל המאכל את הביא אם כיהמאכי,
  ממלכות המלוכה, מזרע להיות התיחם אשר איש בהם, שיזהר ראוים הללודברים
 סנהדריך ~וראה ד'( א', )רניאל המלך" בהיכל לעמוד בהם כח קאשר דוד,בית
 .ען. כי רבוסתנאי וכעוברא ע"ב,צ"3

ד.

 הפרתמיפש מזרע שבבבל נליות וראשי הנשיאים כמנה3 היתה ביתו תהלוכותנם
 הי" לא והוא בשעתו. שלמה נסעודת יום בכל סעודתו והכנת מכלול, מלבושי היומלבושיו
 הרב ולפניו ז"ל, בער ר' הרבי גם נוהג הי' כן כאשר עין, בפראה אם כי מהםנהנה
 הרב עליו סיפי אשר ז"ל, חכמים סכיכות בע"ס כ-ץ נפתלי מרה המקובלה3אין
 פוזה אבד"ק רב בהיותו כ"ץ היר"נ כי משניות, על ישראל תפארת בע"םהגאון
 סהור4 סכסף הי' ועדיים סוסים לשמונה רתומה במרכבה לסייל תמיר נוסעהי
 היהודים רב ירהב איך בו בערה וחמתו בו, התקנא 8רץ מרוזני השריםאהד

 שם אכרים מארנים, עליו והקים הארץ, אדוני השרים כאחד להתנהנ עוזבגפשו
 עליו יעמדו לפניהס, במרכבתו הרב יסע כאשר כי עליהם ופקד שבידםה6נלות
 ומגלותיהם האכרים את מרחוק העגלון וראה מטיולו הרב נסע וכאשר אותו,להרו3
 לפניהם הרב בנסוע ויהי תחת, ואל תירא אל הרב לו ויאמר מזה, להרבויספר
 בכל ובסעידותיו עליהם. פחרו נפל כי סתחתיו איש קסו ויא בהם, עיניונתן
 במשורה4 ומים בסלח פת רק אכל לא והוא מלך מעדני שלחנו על ה" ויוסיום

 נוהנ הררי"מ הי' וכה הארץ.,. על שכב והוא כבודה ומסה סרבדים לווהציעו
 אמ~ן פעם קטנה, אצבע בכלא אפילו מהם נהנה הי' לא בעצמו והואבשררות

 והשיב ובפזרנות, בשררות מתגהג הוא ולמה מה על שוטה חסיד איזה אותושאל
 השי*ת. לעבורת דעתו יהרחיב צריך כי בפשיטותלו

 מרהש הרה"ק הצדיקים, בניו המה הלא בישראל ארזים חסשה נטעהרה"ק
 הרה"ק- סראדוויל, יצחק ר' והרהאק מיאמפלא,יוסף

 סזבאריז. זאב בניסין סו"ה
 דוד מו"ה הרהיק וחתנו סקרעמניץ, סררכי ר' הרה"ק מזיווהעל, סשה ר'הרהשק
 דל. בער ר' והרבי הבעש-ט סתלמידי שה" ססעפאן, דק' מצידהלף

 קדיושש8 חסידא דנהורא בוצינא "ה"ה על ההספד נרפס תבאן פ' עה-תהדעת עי ובספרו עליו, בהספדו התחסם ז"י מיתלש עוזיאל סשיה הנאוןהרה"ק
 יחישמ סו-ה בישראל הנדול הספורסם האסתי המקובל הפופלנ הרבופרישא
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 דעהדורש

 כבוד ומטחתו אלול, כ"ה בש"ק תקמ"ו בשנת נפטר זלאטשוב" דק' מ"ממיכל
 אמן. ועכ"י וזי"ע תנצב"ה יאמפלי,בק'

**

 נשפה הי' "אשר הנ*ל בהספדו עליו אמר ז"ל, מייזלש עוזיאל מו"ההנה"ק
 בדורו.,," יוחאי בן שמעון כרבי בדורנו ו"שהי'לנשמה",

 רבו של השלחן לו הי' "אם אמר: ז"ל מגעסכיז מוהר"מ הרה"קתלמידו
 זהב". עפרות ממט ולהוציא מתים, בו להחיות יכול הי' מזלאטשובמוהרי"מ
 ביאור בחלום לו הגיד הרה"ק שאביו סיפר ז"ל, מרארוויל יצחק ר' הרה"קבנו
 )שם השיהמ הוא יהודה ויאמר זה, באופן כו' כלתו להמר יהודא ויאמרהכתוב,

 בזה"ק, כמ"ש ישראל, כנסת - כלתו לתמר יהורה( בשם המיבלעות אותיות ד'נן
 'שכיבחו 'המחזיר ר"ת של"ה יגרל כי ער בנלות, להיות אביך, בית אלמנהשבי

 בעד טוב שימליץ יה"ר רבה', שמיה' ויתקדש' יתנדל' של תיבות וסופי'לציון,
 אסן. רבה שמי' ויתקדש יתגדל כי בימינו במהרה בנו ויקוים ישראליכלל

שי%4
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