
 מוויכעבסק זצ"ל מענדל מנחם מרההרה'ק
 תובמב לאהשק העולים קוקבריאעם

א.

 הרבה יתנדבו "כי : מררש בשם כתיב העשירי, נתיב אמונה" "שביליבספר
 בירושלים להתישב באה"ק לרור לבוא מעשה ואנשי וחסירים תורה ותופשימישראל
 העולם פינות מארנע הקורש וחבת טהרה רוח ונצצה לבו נרבת כפי אישאיש
 אחד אתכם ולקחתי בכט בעלתי אנכי כי נאמר, וע"ז ממשפחה ושנים מעיראחר
 למען ההמה החסירים יתישבו וכאשר לציון אתכם והבאתי ממשפחה ושניםמעיר
 ויקדב שועתם הקב"ה ישמע ובירושלים הקורש בהר נאטן ויתר ניר להםהיות
 הנאולה".קץ

 החסידים* על הרריפות לרגלי אשר ההם, בימים נתקיימה הזוהנבואה
 בשנת לאה"ק ולע?ות ארצו את יעזוב מוויטעבסק זצ"ל מוהר"מ הרה"קנתעודר
 נביא כאשר ומים מצסון ישראל אמוני משלומי רבים נלוו עמו ואתותקל"ז,
 להלן.זכרם

 היכלא מבני חר שהי' מוויטעבסק, ז"ל משה ר' בהרב מוהרמ"מהרה"ק
 לקחו ילרותו טל בשחר מענדל מנחם בנו שהי' ובעת ז"ל, הבעש"ט שלקרישא

 הרבי של אורו כשנתגיה הבעש"ט פטירת ואחרי ז"ל, להבעש"ט עסו זרועותיועל
 משא לקח לשמוע מוויטעבסק מוהרמ"מ הרה"ק נסע זצ"ל, ממעזריטש בערר'

 זצ"ל* המניד רבו פטירת ואחרי שבתלמידיו, המיוחד אחר והי' הנרול, המנירקדוש
 ומשקזז דולה חכמתו, מעינות הפיץ ושם האראדאק בעיר מושבו מוהרמ"מקבע

 מרקת הרה"ק חבריו וגם חיים, אלקים רברי לשמוע הצמאים לכל דבומתורת
 ב~ץד מו"ה והרה"ק פאליצקער, ישראל ר' והרה"ק קאליסקא, אבד"ק הכהןאברהם
 זללה"וע מלאדי זלמן שניאוד מו"ה הקדוש והגאון עבודה", "עמורי בע"סקאסובד
 מקשיבים. חברים בריבוק עסו ולהתדבק בצלו להסתופף אליונסעו

 וסלגישר מלבר, בלבושו הרור וכבור, בנדולה מתנהנ הי' ז"ל מוהרם"מהרה"ק
 העיד ז"ל מלארי והגה"ק השפלווע בתכלית בם"ע שסל הף פנימה לבבובחרדי
 ורמות. גבוהות מדרגות לו הי' ועוד וראין", "מורח בבחי' שה"עליו,

 והמתנגדי8ש החסירים בין שלום לעשות כחו את נסה ארצו את עזבוטרם
 להוצןא כדי ז"ל, מווילנא הגאון עם להתראות מלאדי, "הדב" בלוית לווילנאונסע
 התאכסנו שמה וכבואם החסידים, על לו שיש והחשדים הספקות כל אתמלבו
 רצון 5 שו והי' בספ"י קבלם הוא האבר"ק, ז"ל שמואל מו"ה הגאון הרבבבית
 יבוצ ' מקו על העם וכל המחלוקת, אש תשקע עי"ז אשד בתקותו זה,מצעדם
 נדולי אליו נזדקקו וכאשר פניהם, לקבל רצה לא דל הגרא"וו אמנםבשלום,
 משלף 18 שבש, ההסידים ראשי של התנצלותם לשמוע בו והפצירו העדהונכבדי
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 דעהדורקנר

 לררכם. ז*ל ונ,והרש"ז הרמ"מ נסעו אשר .ער העיר את יעיב יי8לר
 שם ביניהם, שלום להשכין עור לקוות שאין ז"ל רמ"מ הרה"ק ראהכאשר

 ארר ובחורש לאה"ק. פעמיו לררך והכין תסידיו, את יעזוב לא כי מבטחו ה'וצל
 שמשון יעקב ר' הקרושים המה, הלא מרחמוהי וסיעת הוא נסע תקל"זבשנת

 הגה"ק שבכולם והצעיר פאליצקער, ישראל ור' קאליסקר אברהם ור'זשיפיסיבקער,
 מאהלוב עיר ער ללוותם נסעו מאנ"ש החסירים נכברי זללה*ה. מלאריגזוהדש"ז

 מרה. בנפש רבותיהם מאת נפררו ושם ריניסטר, נהדקצעל
 לנסוע יכלו לא סטאמבול לעיר בבואם הנ"ל, הקרושים הנאוניםהרבנים

 שם היותם ובמשך ימים, כמה שמה ונתעכבו בטוחה, אניה ימצאו אשר עדמלאה
 והרבה סטאמבול האבר"ק רור בכר מוהר"י הגאון אל משיפיטיבקא הרח"קבא

 בחו"ל, כמותו הניח אם דור בכר הנאון וישאלהו ובקיאות. בחריפית עמולפלפל
 הבעש"ס נכר במעזיבוז ברוך ר' הרה*ק את הניח כי משיפיטיבקא, מוהרי"ש לוענה
 סארקוס(. להר"א )החסידות מסיני כנתינתה התורה את שיורעז"ל,

 הרב הנדול הכהן קבר על להשתטח הנ"ל הקדושים באו בסטאמבולבהיותם
 קורם שנה חמשים לפני אשר חכמים, סמיכית בע"ם מפאזען ז"ל כ"ץ נפתליד'

 בחלום בא ז"ל והוא מנ"כ. ושם בסטאמבול שבק וחיים לאה"ק הוא נם נסעלהם,
 יסע ולא החסירים מפלנת את לנהל לביתו שישוב ז"ל, מלארי מוהרש"זדהגה"ק
 .הרב" שב וע-כ לזה הסכים מוויטעבסק מוחרמ"מ הרה"ק ונם יאה"ק.הלאה
 לביתו.ז"ל

 לאה"ק, לעלות רוסיא יושבי מאחב"י רבות משפחות נתעוררו ההם בימיםאז
 ההוצאות את שערו לא אשר משפחות מהרבה הכסף תם לסטאמבול בבואםאך

 עלה אשר עמהם, המשפחית אוקן נם לקחו הנ"ל הקדושים באו וכאשרסראש,
 את למו לקחו והעולים שמה, ויתישבו צכת יעה"ק ובאו נרוש אלפים לכמהלהם
 אשר לבדם בהכנ"ט להם לבנות מיר ויחלו תפלה, לבית הב"י מרן של הכנסתבית
 ומנהגיהם. ושיטתם ררכם עפ"י יתפללובו

 אמרו חז"ל הנה : אומר הי' לאהיק בבואו ז"ל, מוויטעבסק מוהרמ"מהרה"ק
 הלואי אמרתי בחו"ל, בהיותי כי הוא, כן ואטנם מחכים", ישראל דארץ.אוירא
 אחת י"ח תפלת עכ"ם הכוונית כל עם ויראה באהבה ירת להתפלל עודואזכה
 למצער לומר ואזכה הלואי ואומר אחכמה, לאה-ק כבואי ועתה חיי, ימינכל
 לסלק צריכים לאה-ק הבאים כי אומר, ה" גם השי"ת. לפני כרת אחתנרכה
 להשינ לעבור מחרש ולהתחיל הארם כאחר ולהיית בחו"ל שהשינו המררגותכל

 קמ"א(. ע' להרא"מ )החסידותסדרנות
 אה"ק רבני אבל הרל, הקדושים על רעה דבתם ויביאו אה"ק, לרב~יייטא מרבני עדות ונביית מכתבים באו בצפת, התישבו אך כאשר תקל"חבשנת
 אמנם נדול. בכבור הנ"ל הקרושים את ויכברו להם לבם שמו לאהספרריים
 מאוד. להם הציקו המה המתננדים, מכת שהיו בואם, לפני בצפת שישבוהאשכנזים

 שסבלו הרדיפות כל "כי לחו*ל: ממכתביו באחד יאמר מוהרמ"םהרה"ק
 מהמתננדים בצסת להם שהי' היסורים מול היו כאפס כאין בחי"לסהמתננדים
 צפת". את לעזוכ נאלצו ולכןהאשכנזים

 וישבו באו מעדחם נריל וחלק קאליס-ער וסוהר"א מוהי-מ"מהרה"ק
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קנה ז"ל טוויטעבםק טענדל טנהםרב-

 ההוא. בעת שם שיסדו רייסין הכולל שם ישנו היום ועד טבריח,בעה"ק

ב,

 ארהשק את לעזוב פאליצקער ישראל ר' הרב נאלץ תקל"ח שנתבראשית
 נשאר לא כי עד הנלנולת, מס; עליהם הוטל לזה ונוסף עמהם, שבאוהמשפחות עי שהוציאו הרבות, ההוצאות לרגלי אתם הביאו אשר הכסף תם כי לחו"ל,ללכת
 סר הנורא ממצבם עדתם בני את מהר חלץ ולמען הטף, לפי ללחם גםלהם

 הספרדיימן עדת ראשי הגרולים השרים לפני מצבם את ויציע לקושטאראשונה
 8ת יהחיות ולמען נושיהם את לשלם הנון סכום לו ונתנו בסם"י קבלוהווהמה
 סלארין "הרב* עם הוא ה,,מעמדות" בתיקון ועסק רוסיא למרינת נסע משםנפשם.
 אבל לאה"ק, לחזור ה" ובדעתו ליבאוויטש, דק' מניד בער ישכר ר' הרה"קועם

 הרר"ח אלקים איש קבר על להשתטח פאסטוב לעיר בא מסעו בדרךבהיותו
 שהריא להם ואמר הח"ק אחר שלח העירה ובא משם הלך וכאשר זצ"ל,מלאך
 מעלה, של לישיבה שם ונתבקש אצלו, שכן להיות שם שישאר ממנו בקשהמלאך
 זללה"ה. המלאך אצל ונקבר רבריו קיימווהח"ק

 וואלין, פולין, לרוסיא, בשנה שנה מרי מיוחר שליח שלח ז"ל מוהרמ"מהרה"ק
 תודות ברב העברה בשנה שקבלו הסכומים על "קבלה" מכתבי השליח בירומסר

 הבעש"ם שיטת עפ"י החסידות דרכי להם הורה והדרכה, מיסר מכתבי גםוברכות,
 זללה"ה. הנדולוהמגיד

 מוהרמ"פ להרה"ק השליח אותו עשי מכתביהם שלחו שבחו"ל אנ"שוהחסידים
 אודות על בשאלות ומהם ה'. ועבודת בחסידות שאלות ששאלו טהםבשאלותיהם,

 הבאה. בשנה לחו"ל היוצא השליח ע"י יהם השיב והרה"ק וסזונא. חייאבני
 על "אבל : האלה ברברים השיב הנטן פרי ברכת לברכו בו שהפצירלאחד

 הק דבר הי' היו אני, אלקים התחת כסתני פנים גושת בנים... עבור בקשתועיקר

 על ואחריו כמוהו קם לא וסהקדמונים הי' אחר ויקם, אומר וינזור הבעש"טביד
 יבסחו אשר את וידברו להם פה בדורנו צדיקים גדולי שכמה הגם יקום, מיעפר
 בנים בלא עוה"ג אפשרות שום שאין אמת זאת נם אף ואם עמדי.,, אנכי כןלא

 ז'(. )מכתב בנים..." לך יהי'בודאי
 אין "והסיבה : יאמר ממנו, שנתפרנס העסק ביטול על סתאונן שהי'לאחר

 ועבור מעלי' שטה זו, בסבה לעסוק אפשר אי ואם המעשה... אלא העיקרהיא
 המלכות גזרת תתבטל אם אסי' ועצתן רעתי ולפי האחרות, הסיבות אחת לךואחוז
 מאחר כי להרחיקה דאפשר מה אותה ירחיקו המחיה, סבת בעסק רשאיןויהיו

 פאדאליע מדינת וכל קהלות ובמה וכמה בה, שורה הברכה אין עלי'שהקטרוג
 בחיי בה, תלוים הי' חייהם כל אשר מאתם זו פרנסה מניעת נהיתה גימיאשר
 מה כי במצחק בעיניגו ותהי מרוסים, בגנזי נשמתם הרב מורי ובחיי בעש"טהרב

 לסיבווצ בהסבתם יותר לסעלה קרנם שנתרומם הי' וכן הסיבה, בהשתנות לךאיכפת
 היתה מתחלה אשר כסף ארצם ותמלא ה' ברכת ידם מעשה וכל ומו"מאחרות
 נתברנו הסיבה בהמנע ואח"ב מצוי, הפרנסה סבת בהיות וענ" רלההמדינה
 ר(. )סכתב האמי.נה,.." - הוא דפלתא כללא הברכותססקור
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 רעהדורקנו

 ע"י מרחוק מפלגתו את לנהל ויגיעתוהתאמצותו למרות כי בראותו,אמנם
 החלו מאנ"ש רבים כי והסתדרות, האחדותאת לחזק כחו יעצוי לאהמכתבים,
 לרעות ילכו לא כי לאנ"ש כתב אז שבחו"ל, הצדיקים מפי תורה לבקשלשוסט
 הרב את עליהם יקבלו אם כי חדשים, בדרכים פולין צדיקי אצל אחייםבשדות
 ,הרב" דנל תחת כולם ונקבצו לעצתו שמעו ואנ"ש מלאדי, מוהרש"ז הקדושהנאון
 בצלו. ולהסתופף מפיו תורהלבקש

ג.
 )שנדפסו החסידות דדכי להם להורות לאנ"ש ששלח והמכתבים,סהכתבים

 וח"נ(, ח"ב "ירושלים" ובמאכף הארץ" ו"בחבת הקודש" ו"אגרת אמרים"ב*ליקוסי
 שעליהם והיסוד הדאשה האבן שהיא בפרט, ושיטתו בכלל החסידות שיסתמשתקפת

 חב"ד". "חסידות שיטתו את "התניא" בעל "הרב"בנה
 "דבקות" לידי יבא שעי"ז ה"יש", בבטול שיטתו את מבאר ד'בםכתב

 הנקרא כל ז'( מ"ג, )ישע" נביאו ע"י ה' דבר ידוע "היות : אלה בדבריםבשורשו,

 ובכל כבודו, הארץ כל מלא שהוא עשיתיו, אף יצרתיו בראתיו ולכבודיבשמי
 כולם, את מחי' ואתה ו'( ס', )נחמי' פסוק שהוא רוחני, חיות רוחניות, ישהנשמיוה

 שהנוף ידוע והיות ינעים, הדברים בכל המסתתדת הקדושה השכינה גלותוהוא
 ,שמות כמאמר אדם, בשר הוא והגוף הנטש, אלא אדם נקדא ולא כלה, נשםהוא
 עם התקשרות לה יש והיא שבגוף החיות היא והנפש כו' אדם בשר על ל"ב(ל',

 סוף אין עד למעלה ולמעלה הנשמות מחצב מקום עד לעולם מעולםהרוחניות
 שהיא נשמיות אוכני מכל להפשיס שהוא מעסלא שכינתא הקמת הנקרא וזהיב"ה
 שאד או ומתן משא לעשות בלכתו כן וכמו הרצון, מקום עד ולהעלותםעפר

 ..". בהם הק~תתרת הקדושה שכינה עניני והם בודאי נשמיות שבהםענינים
 : ז"ל מוחרם"ם חרה"ק על האלה כדברים הכהן, הרש"ז כותב י"דבמכתב

 באין נם לחשוב והלב לדבר הפה ילאה ושבת, שבת בכל ומסתורין רזיןימנלה
 ומראה מדבר חי, צומח, והדוממ, העצים על ומדבר עתיקים, הדברים כיסבין
 א"ס עד . ונקודין אתוע מכל לעילא לעילא עד גמור הפשס ומפשיסן דבד לכלפנים
 כף".ב"ה

 דבר מכל להפשיט ההפשם אופן ז"ל סוהרמ"מ הדה"ק יבאר ט',במכתב
 האלה: בדברים לשורשו, עד הקדוש הניצוץ ולהעלות הנשמייםמיבושין

 מציאות ואין דבד כל של חיות הנה והן הכל מהנהנ המדות ידי"ועל
 ורחסים ס"גבורה", ויראה מ"חסד", אהבה נהי"ם, חנ"ת שהן מרות סהז' חוץבעולם

 "הוד", והודיות "נצח", נצחע נקראות יוהר מדות הג' ובהתנלות ובהתעבותפ"תפארת",
 הדבק י"ד( )סוטה ומאמדם דעהו דרכיך בכל וזהו כידוע, וגף "יסוד"והתקשרות
 דאמר ודבוד מחשבה ושמיעה, ראף ותנועה פועל כל לבו אל האדם שיתןבמדותיו,
 וידבק אפשר אי בלעדו שהרי זו, ד' הלא עכ-פ יתבונן שתה", מדה סאיזוליד",
 לכן אהבה עשד וסציירו החומר אותו אהב הפנימיות שחיות להבי( אם כי פר,הח אוחי לאהוב שלא אהבה, איזה לו כשתבא משל דדך ית"ש, אליו סדהבאותה
 הכל, את המחי' ית"ש אליו שהוא שבתוכו הפנימי החיות אל באהבתו עצםוידבק
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ק:ז ז"ל מווישעבמק מענדיל מנחםרבי

 תהלה משינים אנחנו אבל שומר גבוה מעל גבוה כי סוף אין ית' הוא אמנםואם
 המדות..."דק

 באים ידיהם שעל הוא שבתורה המצוות שרשי כי מבאר, י"חבסכתב
 לא ישראי זכו אלמלי כ"ב( )נררים רז"ל אמרו "והנה : וז"ל בהשי"תלדבקות
 כפיו יציר אדה"ר שהרי כו', יהושע וספר התורה ספר אם כי להםניתן
 שהיא אחת במדה אאע"ה וכן ית"ש, בו לדבקה במצות לו די הי' הקב"השל

 מדות צירופי הם והסייגים שבתורה מצות שבל כולה... התורה כל קייםאהבה
 הבוית"ש..." לדבקותועצות

 מזהיר הי' ע"כ הדבקות הוא ומצות בתורה העבודה ושורש שיסודולהיות
 עבודה" ב"מלאכת המדקדקים )שיינפרומקייט( החסידות-הדייקנית עלוסקפיד
 על ולא וניגונים, וגקולות בתנועות בריוק, העבודה של המלאכה דקיעשות

 ירבה "אל : ואמר ורחימו, בדחילו ביוצרם לדבק הלב רנש ועל שבמוחהסחשבה
 יבוסל אם השכל במאזני המעקוה וישקול שעושה... דבר בכל יתירים-בדקדוקים

 מאוד... להחמיר שלא טוב יותר קונו ובין בינו הרביקות ההוא החומרא.סחמת
 יס)ד להם שאין בדברים לעצמו מחמיר שאדם בחומרות אמורים דברים.במה

 לפי שיבטל אף להחמיר צריכים בשו"ע המפורשות בחומרות אגל בשו"ע,ושורש
 מרעיא ודקדוקי' פרסי' בכל בכללה התורה כי טעוו4 זה בודאי כי מהדבקות-שכלו

 כר..." הנדול בשמו דבקים להיות כדי רק לנו נתנו לא השו=ע עד.מהימנא
 והלאה'. כ"ו סדף אסדים)ליקוסי

 דשעים. עם נם סבלנות במדת ולהשמש סבלנים, להיות סזהיר ד',בסכתב
 שמחוך שעה לו יש גמ-ר הרשע שנם אומר, שהף מובא אמרים ליקוסי'ובסףס
 בהחסידות )וראה הבוית"ש,.. רצק אל קרוב להגיע יוכי פנימה שבנפשו ובוהוהתוהו
 ק"ם(. ע' סרקוס'יהר"א

ד.
 נם והתקדסות ההשכלה ניצני להראות אז שהחלה החדשה העתלעומת

 להתדחק באזהרות לאנ"ש מכתבים ערך ורוסיא, נאליציא בפולין, אחבף*בקרב
 נדפסים ההס המכתבים כאשר אליהמע יתקרבו ושלא ונימוסיהם, העסיםסחוקות
 נ-ע הצדיקים שהיו כמה ער נראה בכלל אך בהם, אאריך לא ע"כוסצוים
 עסדו בישראל, הנעשה כל ועל ביעקב נפי דבר כל על נאמנים צופיםיללה"ה
 ברשת מהלכד נפשותיהם את ישסדו אשר למען הסדחמת הסכנה עלוהזהירו
 רשי. והכפידההסינות

 בלחם לכלכלם שיסד, ה"כולל' את ולחזק לנדל הקודש עבודת עובד ה"וכה
 חיתה ועבודתו מחסורה. די 1י' ~כל פדנסתו די ואיש איש לכל ילחת וצק8לפי

 ר*ל, אז ששדרו המחלות לרנלי אב, בחודש תקם"ז ובשנת הסבל. מבחיטע-ה
 אשר בסכאובים והוכח סאוד הדה*ק נחלה ססביב העם מכל וינון רעהסעלצר
 אייר דר"ח ב' יום עד דוי ערש על במכאוכיו התהפך וכה מהם לו הונחלא

 מלולו וברור לקחו זך ומצוחצח צח שכל וצליל, זך הי' שכלו אמנםשנת,תקם"ח,
 האחרון. יוסו עד  סיו-חבתכדעה
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 רעהדורקנה

 כי מעלי נא סורו : לאמור עליו להנצבים הזהיר פטירתו קודם אחתבשעה
 מ3בתו ועל בטבריא כבוד ומנוחתו באחד! נשמתו ויצאה ! עלי נצב ה'הנה
 : בזה"לחקוק

 בר"ח זללה"ה משה מו"ה בהרב מענדל מנחם מוהר"ר תקם"ח בשנתפ"נ
 והניח הכבוד. תואר בשום לתא,-ו שלא בצואתו צוה כן כי ב', יוםאייר
 אמרים, ולקוטי העץ פרי הארץ, פרי ס' ברבהאחריו
 ז"ל, קאליסקער הכהן אברהם מו"ה הרה"ק העדה את נהל פטירתואחרי

 הרה"ק שהי' כדרך ואנ"ש להחסידים בשנה שנה מדי הטכתבים את ערךוהוא
 העדה. במצב שנוי נעשה ולא עושה ז"למוהרם"ם

 הנה"ץ ובין ז"ל הכהן מוהר"א הרה"ק בין מחלוקת פרצה תקס"בבשנת
 עא מתפרשי דלא ריעי תרי הני בין לבבות פירוד ונעשה ז"ל נ,לאדימוהרש"ז

 ואכם"ל. כ"א פרק ח"א רבי בית בתולדות בארוכה יסופר כאשר לה"ר,בעלי
 קאליסץער הכהן מוהר"א הרה"ק נתבקש שבט לחודש ד' ביום תק"עבשנת

 ועכ"י. זי"ע בטבריא ומנ"כ מעלה שללישיבה

ה.

 אהייר ופולי החםירים, %ל א החיד ה הרההתיחמות

 זללה"ה. הנ"לההדוט'ם
 בחיבוריו המפורסם ז"ל אזולאי דוד יוסף חיים מו"ה הקדוש הגאוןהרב

 בכלל, !?לה"ה ותלמידיו הבעש"ט של דורם בן חיד"א, שמו ובקיצורהרבים,

 זללה"ה, קאליסקער כהן מוהריא והרה"ק מוויטעבסק מוהרם"ם הרה"קוממכירי
 )יו"ד יוסף דרכי בספרו יזכירם אשר כפי בטבריא או בירושלים אותם ראהאשר
 : בזהיל למעשה, היכה לענין רצ"טי סי' כלאיםהלכות

 ותרי בארץ כבוד לשכון חוצות מקרית ספריא סיעת באו כן שנים"זה
 ררבנן מאני הני רואה ועין הדרי"ם בהדר"י והמטהרים הכהקדשים רבנןמינייהו
 הקפידה ומצאה זו, מ3וה מה לרבנן להו ואיבעיא משי, לבושי ראשם ועד רגלםמכף
 שבעולם צמר בגדי בכל ערבי"ם על פשתן חוטי לדעתם כי בטעמא רבנןאמור
 אלו כלאים כבגדי מ"ם צמר בגרי לכל אנפשייהו רשויא גרמא דין כלאים,והוה

 קרשנו עיר מרבני אדם הי' לא אך בועית, כאש בקרבי מאז ויהידבריהם,
 לובש"ם ישראל כל הארץ כנפות ארבע גלילות בכל כי לה, דחש מעשהואנשי
 הנהו קדישין במימר תדיר מהסס הי' ויבי כמפורסם, המקומות מכל צמרבגדי

 ,..שמהר"ש איטליא מרבני מאהד כת"י תשובות לידי באו היום זה אךחסידים,
 נפשי". ותנוח וכו' תערובות השש שאין הסכיםאבוהב

 חי' ולבו הכבוד ביראת אליהם התיחס כי בעליל מראים הללוהדברים
 שהי' ז"ל אבוהב שמהר"ש התשובה ראה כאשר רק קדישין", ב"מימר תדירמהסס
 כי מדבריו נראה ועוד דעתו, נחה תערובות חשש שאין הסכים - וקדושחסיד
 ע13ר עשח משי, בגדי ללבוש ז"ל בעד ר' הרבי מימות הצדיקים שנהגוהמנהג
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קנפהרחיד"א

 ומבליט והאשכנזים, הספרדים הרבנים בין כיו"ב סלסול ראה שלא גדול,רושם
 "הדור שהם כלומר הדרי"ם- בהדר*י והמטהן-ים "המהקדשים : במ"שהתפעלותו
-בלבושם".

 לבישת אודות החסידים במערכות גדולה תסיסה נראה כן אחרי שנהכששים
 עכ"פ צמר שלובשים האנשים אלו שגם להחמיר שרצו התפלה, בשעת צמרבגדי
 דברי ורבו צמר, בנד ילבשו לא ספרד בנוסח שמתפללין כיון התפלה,בשית
 חאו"ח סופד חתם בשו-ת שהשיב בתשובה כגראה הזה, הדבר ב~ל בשעריםריבות
 ס"ש עה"ת(, משה ישמח ,בע"ם מאוהעל הגאון דברי על ותמהתי : וז"ל ט"זסי'

 צמר, שמלביש םי התיבה לפני להוריד שלא עליהם קבלו ספרדיות מתפלליכי
 שפניח גולי הם ספרדיות מתפללי עיקר רואה אני אך נקבל, הוא קבלהאם

 ילבשו צמר בגד וחכמיהם והמה והטבורג ולונדון באמסס"ד דרים והמהיפורטגאל
 לנו מי שהרי המטדה, החסיא לא ז"ל הח"ס תפלתם..ף.בשעת

 גד~
 בידיעת

 שהתפללו שבימיו אה"ק ורבני מהרחיד"א החי, האר"י מגורי המקובליםמנהגי
 כאמור. צמר ולבשו ספרדבנוסח

 שמיטן חפצי לכל בדרושים החסידים לדרכי  בהערצה מתיחס אותו נראהכן
 בפולניא עתה כי "ושמענו : החיים"( "אור ספרים מערכת )בשה-ג יאמר כהנאשר
 החסיד שהרב ע"י זה ונתעורר פעמים שני עוד ונדפס הרבה אותו מחשיביםהם

 הנזכר". מוהר"ח נשמת גדולות הגיד בעש"ט מוהרר"יקדוש
 והם שמ~ת בספר הפרשיות סדר על .דרושים : כתב פענח צפנתובמערכת

 יעקב מוה"ר החסיד הרב חיבדם אופניט בכמה פרד"ם בדרך נחמדיםדרושים
 מו"ה לו יאמר קדוש המפורסם הרב רבו הקדמת לשונו על יג"ל ול"ויוסף

 בעש"ט..."ישראל.
 לעיל ראה להרחיד"א בכבוד התיחסו ז*ל, הבעש"ס מתלמידיוהצדיקים

 וספריו זצ"ל החיד"א על שאמר מה מליזענסק זצ"ל אלימלך ר' הרביבמערכת
 טובש "מעגל בס' וקורותיו תולדותיו וראה ספרים, מחמשים יותר שחיברהדבים,

 קרענניל הר"ם הוצאת הנדולים" "שם ספרו שבראש חיים" .תו ובם' געצמו,שכתב
 בליווארנו ונפטר הרבים, את יזיכה ועשה, פעל אשר וסופתיו מאותותיוקראקא,

 ועכ"י. זי"ע לפשק תקם"ו שנת אדרק*א

*ם4.טט~*נטיוטט'
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