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 מרא לאורו, הלכו ורבבות אלפים בדורו, ישראל כלשל
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 וכו' חמיד איש ע"י הא' בפעם לאור והובא ונלקפנאטף
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 אבדקקק מהרישא הרהנוה"צ נכד ורייס א*' עשי השניובפעם
 זצללהשה מונקחפש וראבדקאק5וואליאווא

 ~אינטרנט והוננסהאתק
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 תשס"ד חייםע"י



 מיליןאקרמות
 קדוש. אלקים איש בענקים הנדול אדם תולדות מפר זה חביב ~דא לדיץ14

 ומאורעותיו קורותיו מכל שלימה, ביונדפיא עליון* קדושי מדבבותרנול
 תבל הדעיש אשר מזידיפשוב זצללה*ה אייזיק יצחק מוהר"ר וכו' הנוה4צכ"ק

 ופקור יחוסו משלשלת ההל בימיו דוסיא בן ר*ח כמו ומופתיו באותותיוומלואה
 נדוריו ושחרותו, עלופיו ימי וילרותו לירתו שלפניו, רודות מכמהמחצבתו
 בהנלות תבל קצוי בכל ונתפדמם בא בי הכבור וסוף העוני בכורונם'ונותיו

 התנהנותו ובעבריו* בה' המאמין יהודי בל נפש האות וזכרו שמוננלות
  אהבה בבדית הבאים ולכל לו שסלל הקודש בדרך תהלות מלאותהלוכוהי:

 בה* ומדוצים דוצים שהכל שלימה בשיטה ה'וייאת

 עניניפ נמצאים יפיק פיק יבכל פיקימ ל"ה המכיל היה ההביברב2מסשר
 הפלא ונמלאים המיושרים ממעשיו טובות ומרגליוה בודדיםחשובים

 ת*ה של יקדות ושיחות ה' עבודת בדרך גבו:רתניות הלכתית וכמהומלא
 בלימוד התנהנ ואיך ותלמיריו וחביריו מרבותיו נחמדים מאמרים פהוטמודשים
 וש*ק החו5 ביטי ושינה אכילה המצות, וקיום הפלה זו עבודה ובמדרתוה"ק
 ממקורות תלמידיו משרידי אחד שנים כמה במשך וקיבין שליקט מהויויט

 מהקי איש וחזיתיו קורתו בצל בהפתוכפו ראו שעיניו וטה ומוסמניםנאמנים
 בלשק הרברים את וכתב ע*ה בראווער מיכאל מוהר"ר וכו' הרה"ה כבודבמלאכהו

 מופאז ובנסתר בנגלה עצום נאון רבא, גבדא וטה- ההודש חבת :טחטה ונק'צה
 בע"ה אני וקמתי קצר בזטן ונמכרו שעדבסו הדובר:ת כל המ, סכו וכאי:הדור

 כהוייתן דברים בישדאל ולהפיצם ביעקנ ולקלקם טהד'ט הרברים אהלהדביס
 מעשי שהחוברת ראיתי כי בטאומה ומעעוני מ"שונו שיניתי ולא הראשונהבצורתן
 הדברימ כל על ראי' עד בהור להעיר 'כול איני כי ואם הוא מובלא אומןירי

 אכותי מככוד לשמוע זכקזי בזה הנאטרים הדברים כל כטעט אב" בזה,הטובאים
 ובין אבי מצד בין אבותיהם ואבות ואבוהיהם הם שונו ז"ל והחם'ריםהיקיים
 הק' רבנו ה"ה מזידיטשוב ה-ביים הכ' רע"י בעפר להתאבק ג"ע אמ'מצד

 ואחריו מראזריל קדושים ערה בעהט"ה צבי יורא ר' ואחריו צבי עטרהבעהמ"ה
 כי וירעתי זצ"ל הק' מרבותי לקבל זניהי והרבה זצללה"ה מהרי"א רבנוכ'
 כגרויים כקטנים המונים דוב אצל מילרתי במקום ביותר וידועים הדבריםכנים

 אני ובטוח ומברכות'הם קדיטם זיו מאור להנוה "ז'דימשוב ונאספושנהרו
 באמת הנאטרים הדברים על יהענגו הזה םבר מעל שיקראו עטנו טבנישרבים
 ובלי הישר באופן ההם'רות בדרך פרק לרעת טוב ו"קח מוסר ייקהוובצדק

 כאשר אחיו אל איש בשלומ וירבו חבירים ודבוק רעים אהבת ויוסיכועקלקלות
 מן ויתרחקו אנ"ש את זצללה"ה מז'ד'טש:ב היב' פעמים הרבה ?ה עלהזהיר

 על הכביר מרוהו השפיע כאיטר מושבותיהם מקוטית בכל והקטטותקמהלוקת
 בל עם ורעות ואחוה באהבה חברותא בחיי לחיות חייתו בה.'ם עודת"מידיו
 מפלנות ולכל ז5"1 עוחים יצהי: זידיטשיב להם'ד שעמדה והיאאדם
 ובמעש"מ בתורה גרו" כלל שהוא זמ"ז בדעיהיהם השונים והחסידים היהודיםוכתות

ויעסור



 טוליןאקרשה*
 ושיתעוהץ ינבותט "טרשל בשלסי מעשיותיו סישרי נשיצאי מ נית ליוישיי
 למית יח" יוצ'ח נם אני נם ושא31ה ועבורתו ה' ליראת הדנרש אתנקראם
 אסד שנשי בכ5 נם תלוי יה8 הרבים ווטת חפיצה ונפש בלב ישהאלאהבת
 לנאות שאוכל הללו העתים בצוק נדולים פכופים רפש במתן לעזרה ליוטאי*
 4או ולנמוי הפוב וממי לבצע שאוכל בעוזרי יה" הפוב יהן ה8לאבהשל

 אכי*ר. פוב בכיחהדפסה

 858 בבסף "יאת "חיבית לכם יקחי פישכי 2 איא חשיםד14ליכנם
 נמת גם צדקה תהי' ולכם בה הצפון פוב רב עלווסתעננו

 תעפור וצדקתכם עיה*ר בלי נפשות י"ד בת ישראל מש6חת בטחמהנ*םאשהחויקו
 העלובה נפהש כתקות וישועות ברכות פיני ולכל בביתכם ועה8ר להון ואוכולעד

 שפים לרהמיהמצפח

 רייםאלף
 טתרייח הרהטה*צנכד

 טאששהאשבדק*ק
 וצללאץה פונקאםהשותנדק*ק



נ*ה
 מויריפשוב מהרי"א הגה"ק מרןתולרות

 ראשון.פרק

 על זצ*ל מהרצ-ה רבינו רודו עדות רבינו. של לירוע,מו
 1 הקדושים אבותיו של קצרה תולדה נשמתו.קדושת

 )בגליציא מזידיטשוב הארמו*ר יצ*ל אייזיק יצחק ר' הקרוש רביברא(
 בעריוו ישכר רן הרה*ק להוריו יחיר בן תקס*הן בשנת נולרהמזרחית(

 וחשתו מהריסשובן הזקן האדמו"ר הירש צבי מוה"ר הקרוש רבנו של אחיוזצ*לן
 אפצע ער לגמרי בנים חשוכי שהיו אחריו זן"ל. עטיא מרת הצדיקת"רבנית

שנותיהם.
 חג של הימים שבאחד שאמר מהרצ'ה רבנו של משמו החסירים בידקבלה

 וקרושא גרולה עליונה נשמה סוכתו, תוך אל השמים מן לו שלחוהסוכותן
 אחיו אל שלח ההיא הנשמה ואת בשנימן מאות זה העולם בזה היתר שלאסארן
 זצ*לי מהרי*א רבינו את ותלד ותהר אשתו נפקדה פרק ובאותו בערישן ר'הרה*ק
 העובדא* תעיר רבינו משפחת בני כל אצל מקובלת זו קבלה היתה כמהעד

 בעירו היה דלתותיו, על לשקוד התחילו חסידים ואלפי רבנו נתגרלשכאשר
 זצ*ל מסאמבור משה ר' הרהוק דודו בן ז'ל מיכל ר' ושמו אחד זקן וחסידת*ה
 חנהסוכות ימי בהניע זאת ובכל ממנובשנימן גדול שהיה מפני מפניון נכנפשלא
 הוא מלכא אי : החסידים מצעירי אחר אוהו שאי פ*א רבנון פני לקכל באהיה
 1 ב:י : לו ואמר בתמימות מיכל ר' השיבו ?ן לגבי' אתית לא אמאי האידנאעד
 זצ'ל מהרצ*ה רבנו דודי שאמר מה ועד יודע אנכי הלא בעיניךן יפלא זהמה

 סוכתה הוך אל הסוכותן חג מימי באחד השמים מן אליו באה מהרי*אושנשמת
 כשהוא לו יש פנים איזה לראות כרי הסוכות חג בימי אך ביחור אליו בא אניובכן
 אש רבינו היה השנה ימות שכל שאע"פ רבינו, חסידי ספרו ובאמת בסוכהןיושב
 כאשר ממש, אש אוכלה אש היה הסוכה בתוך כשישב הסוכות בחג הנהלוהט

 רבינה של גדולתו לימי כשנגיע להלן מזהיסופר
 התלמידים מגדולי וקרושן גדול אדם היה זצ*ל בעריש ר' הרה"ק רכנו של אביךב(

 לרבים מפורסם והיה זצ*לן מלובלין יצחק יעקב ר' הקרוש מרןשל
 מהרצ*ה יבנו הגרול אחיו בחיי ביבנות אמנם התנהנ לא הוא וקרושתו,בצדקתו
 לפניו קם והיה גדול ככור בו נהג 1ה אחיו אבל ימיו. כל לו כפוף והיהזצ*ל
 מהרצ*ה רבנו נקרא פ*א לקרסוליון מגיע אינו שמים שביראת ואמר קומתוןטלא

 אח*כ וכשרצה עליון שהלשינו מלשינות איזה בשביל בסטריא הרשות לפנילעמוד
 מהרצ*ה רבנו סירב הבאן בשבת אצלם שישבות לבקשו העיר בני באו לביתולחזור

זצ"י
 שליח כך בשביל ישלחו כי חחסידים. אמרו שלו* שבת בגדי עמו אין כי ואמר

 בעריש. רן אחיו הוא שלו שבת* *בגרי כי רבנון אותם העיר לון להביאםמיוחר
 אחרת בהזדמנות לסטריאי אותו גם והביאו ושלחו עגלה ושכרו החסידיםנזררזו

 : שלו הוד* *קרני שהוא עליואמר
פיא



 מזידיטשוב מהרהא הגה'ק פרןתו~ות6
 בזידיטשוב מהרצ"ה דבנו אצל זצ"ל מרופשיץ צבי נפתלי ר' הגהשק היה פ*אג(

 מהרצ"ה דבנו כשהיה המנחה לעת השבת וביום הנאמן. ואוהבו חברושהיה
 בחדרו מטתו על שכב היום מעבודת עיף שהיה מרופשיץ והצדיט שלישיתןבסעודה
 תוך אל לימים. צעיר אברך עדיין אז שהיה מהרי*אן רבנו התגנב *מו אישואין
 כדברים עצמו אל מרבר שהוא שמע והלוכובקודשן דרכו את לראית בחשאהחדרו
 עונותיהם מכפני הקביה ודורש יושב שהחכמ שבשעה אמרו ז*ל דבותינו :האלה
 פה שוכב ואתה ברבים ודורש מזידיטשוב הרבי יושב זו בשעה עכשיו ישראל.של
 רבינו של מדרשו לבית והלך בגדיו את לבש מטתה מעל קם וברברו מטתךוןעל

 ולא אפלה שררה ובבהמ*ד רד היום בחשאי' אחריו הלך מהרי*א ורבינופהרצשהן
 הכירון לא ואיש זוית בקרן לו וישב מרופשיץ הצדיק נכנס אתיון את אישראו
 קדושה בנעימה שבתהלים נפשי ברכו המזמור את בעריש ר' הרה*ק אווטר

 רזין השבוע בפרשת לדרוש מהרצ*ה רבנו התחיל וכשגמר גדולהובהתעוררות
 מרופשיץ הרה"ק את מיד הכירו הנרן את והדליקו וכשסיים בקודשן כדדכודרזין

 עכשיו י ואמר בחכמה פיהו את הוא גם פתח מהרצ"ה, רבנו אצל בראשוהושבוהו
 שיר אחרי באמת דורשן נאה כך כל הוא מזידיטשוב הרבי מדוע הסוד לינתגלה
 דברי חחריו לאמר וכלל כלל רבוחא אין בעריש ר' ששר כזה נפשי ברכיטזסור

 : ינבא לא מי דבר אלקים ה' כאומר כאלה, נפלאיםתורה
 זצ*לן מלובלין הקדוש רבם לפני כאחד ההם הקדושים האחים שני באו פ*אד(

 )ע,ב שבתהל.ם אחד בפסוק מרומזים הנכם יחדו שניכם . רבם להםאמר
 ירחי בלי עד שלום "ורוב דקרא וסיפא *צבי", ר"ת זהו צדיק" בימיו *יפרחי'(
 כשתי שניהם היו ובאמת השמוש(ן וא"ו בלי ורוב מלת )כשנקרא *בעריש"ר*ת
 לא בפותם גם בחייהם גם אשר ונעימים נאהבים אחים שבתורה, מחוברותשדיות
 ואהיו תקצ"א שנת תמוז י"א ביום מהרצ"ה רבנו של שמשו כששקעה כינפרדה

 אחריון נהרו אחיו חסידי וכל ברבנותן מקומו את ומלא כסאו על ישב בערישר'

 לכפר ונסע חלה בעונתהן שלא שמשו שקעה ופתאום הואן גם ולתהלה לשםויהי
 נפטר תקצ"ב שנת השבועות ובחג צחן רוה לשאוף סקאלע העיר שבמחוזפידראריז

 לכל כבד האבל ויהי כבודן מנוחתו ושם סקאלע לעיר יקברות והובל הוא2ם
 אחיו* פטירת אחרי חודש עשר כעשתי רק לאורו להתחמם שזכוחסידיון

 עניות מתוך ולילה יומם תורה ולפד ודוהק' עוני חיי ימיו כל חי זהצדיקה(
 העוסק כל אמרו חז"ל . אביו לו אמר שפ"א רבנו ספר כהמופלגתן

 אנחנו והנה ע"ב( ג' )ע"ז ביומ חסד של חוט עליו מושך הקב*ה בלילהבתורה
 אין התפלד אחר ובבוקר בתורה' ועוסקים ולילה לילה בכל מעיננו שנהמנדדים

 גנו השיבו 9. עלינו המשוך חסד של החוט הוא היכן 4בבנו, את לסעוד במהלנו
 מקבלים אנו ללחם רעבים שאנו שאעופ חסד של החוט הוא עצמו זה רבנו-

 )ראה דבר מעבודתינו נגרע ואין שלשום כתמול בלילות ה' לפני ועומריםבאהבה
 מספינקא( זצ-4 מאיר יוסף ר' הגה-צ מתלמידו דבריס סדר עה-ת רבנו של לספרובהקדמה

 אחיו כשאר בכתב תורה חדועי שום אחריו אמנם הניח לא בעריש י' הרה"קי(
 בספריו געמו מביא שבנו-רבנו המעטים תורה מהדברי אבלהקדושיטן

 לדוגמח ראה הצדיקים, אחיו ככל סודו ישרים את וכי בתורה גדלותו רואיםאנו
 מגליח רבינו שמביא מה י"א( אות פע*ח )וישלח רבא המדדש על סהרי"אבפי'

הזהר



7 מזידיטשוב מהרי*א הגה*ק מרןתולדות
 מביא בלק בפ' וביתוד תבוא כי ובפ' במדבר 8' עה"ת ובספרו אביו, שלהזהר
 היה ימים האריך אילו וקלסיה, מהרצ*ה רבנו אחיו לפני שאמו משמי תורהדבר

 מצוקים. את אראלים נצתו אבל תורהה מאור מתבסםהעולם
 זצ*ל מסאמבור משה ר' הרה*ס באתיו עיניהם התסידים נתנו פטירתו אחר?(

 יקפיד פן ומיראתם כנפיו, תתת לחסות ובאו למשה( הפלה)בעהמח"ס
 הראשון רבם פטירת מיראתר מפיו תורה לבקש באו שלא על צדיק אותועליהם
 בהפ גער רעתון את להפיס אמתלא איזה שלום דרכי מפני לו אמרו מהרצ*הרבנו
 שלא על עליכם מתרעם אני שמא חוששים אתם שוטימן ואמר משה ר'הרה.ק
 שבאתם על עליכם מחפלא ואני הקדוש:מהרצ"הן אחי פטירת אתרי תיכף אליבאהם
 הדין את עליו משה ר' הרה*ק הצדיק שמלהן ואין לחם אין ובביתי עכשיהאלי

 . זצ'ל בעריש ר' הצדיק לאחיו הקרימה משפט שנתנו עשושיפה
 )בפרק להלן ה'ן יראת אשה היתה זצ'לן עטיא מרת הצרקית יבינו של אמוה(

 מוסרן דברי לו והטיפה רבנו בנה את הוכיתה איך נספר י'( אותי*ז
 הצדיק של בתו היתה היא מגדולתו, רעשה והארץ ישראל של רבן היה שכברבעת
 המזרתי( בגליציא דרוהביטש בגייל )כפר מרידניק זצ*ל לאנגענויער אליהור'

 ומכניס ולילה יומם בתורה ועוסק יושב והיה ההואן בכפר המויגה בית אתשהתזיק
 במועט הסתפק בעצמו שהוא בעור לשובע* שלתנו על ומאכילם ביתו לתוךאורתים
 ליב משה ר' הצה-ק שי תלמידיו מגרולי היה הוא במשורהן ופים יבש לתםבפת

 קשתה כי בצרהן נתונים שבסביבה הכפרים מן המוזנים שכניו כשהיו זצ*לןמסאסוב
 היה והוא אליון מתכנסים היו מעסקיהטן לנשים ובקשו יכפרים אדוני ידעליהם
 דרך פרסאות שלשים של מרתק לסאסובן הקרוש רבו אל ונסע סוסו אתמובש
 והתבורר ונכנס התלון אצל סוסו את קושר היה רבו לבית כשהגיצ וגבעותןהרים
 רבו היה כן ואתרי שכניון של שיתם מרי לפניו ושפך שתימן או ז2עה רבועם

 הטבעות שתי את רגליו על ונותן סוסו' על לעלות לו ומסייע התוצה אותופלוה
 כבורו גדול היה כך העין מן ונעלם שרכב עד ממקומו זז ולא האוכף, צדיוצבשני

 *( יקרוש. רבובעיני
 )במתוו סאפרין מכפר זצ"ל אייזיק יצתק ר' הקדוש הוא רבינו של אביו אביפ(

 התנהג לא אמנם הוא התוי"ט, של בניו מבני המזרתית( בגליציאסאמבור
 מזיגה מבית התפרנס אם כי וצרקתו( תורתו מפאת לכך ראוי שהיה )אע*פברבנות
 אנא עליו אומר היה זצ*ל מהרצ*ה רבנו הגה*ק בנו אבל ההוא, בכפרשהחזיק
 השבת ביום הלבישו בלובלין מרן אל בא וכשהיה תמרא לגבי כחלא אבאלנבי
 בכל בקי והי' שבתלמיריו סגולה ליתידי, רק עשה שלא מה משלון לבן עליוןבגד
 מפורסם והיה פה. על ישונו על שגורים היו משנה סררי ושתא הש"ען תלקיד'

בכל

 מבפר זצ-ל שלמה רן הגאון בת היתה אמו מצר רבנו של וקנתו אל" ח הנסתר הצריק אשת*(
 אחריו שולח היה לבוב האבד"ק יעקב ישועת בעל שהגאון לבאריסלב הסמוךביסטריו

 מאיר ר' ושוע נדיב הקצין הרב חתן היה והוא לו, שנזדמן הקשה דבר בכל דעתו חותלשמוע
 שאמי מרראהביטש מ*ל חיות יצחק ר' הקדוש הצריק חתן עה" לטירקא הסמוך יאשינקאפכפר
 וער מצרותמן ויושעו קברו על יבואו צרה עת שבכל רורות עשרה עצמו על הוא מקבלכי

 דוג *שראל ד, הרב )מטכתנ דרוהביטש שבעיר נביה-ח קבורתו *ל וציון אהל ישהיום
 בקולומי4( שו-ב נ"יראסהבערג
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 אחד פולני אציל פ"ח אליו שפנה עד פצוין, חשבון בעל בתור הסביבהבכל
 והוא ורגליהסן ידיהם בו מצאו לא פנקסיו עורכי וכל פסובדן חשבת לושהיה

 המחוז אדוני כל בין לשם ויהי יגיעהן כל בלי החשבון את לוסידר
 בניו חמשה של אביהם שהיה זה שבח אלא לו היה לא אלמלי כי הנםר21נה

 מסאמבור משה ור' מזידיטשובן מהרצ"ה כרבנו התורה אדירי הלבנוןארזי
 זצ'ל מהרי*א הגה'ק של )אביו פקומרנא סענדר ור' רבינו( )חבי בערישור'

 נעלה* *במסלה בפסוק מרומזים כי שנודע לברכהן כולם זכר ליפא. ור'פקופרנא(
 גדולים, במקום להעמידו פספיק לבדו זה היה במסל"הן הקדושים שמוהיהםשר"ת
 קודש אנשי מחלציו שיצאו זכה לחנם שיא לנו תגיד בזה שנספר העובדאאבל
 בית לפני עמדה החורף ימות של השבתות באחד י היה כך שהיה ומעשההנ"לן
 פולין מאצילי שאתד ישראלן מבנות ילדות שתי ישבו שבתוכה אחת עגלהמזיגתו
 זהובים מאות כמה של חכירה שכר בעד עבוט בתור אביהן מבית לקחתןצוה

 זצ'לן הינדא הצדיקת ואשתו דנן אייזיק יצחק ר' זאת כששמעו באביהףשנשה
 את לו נתנו בסתון ולשם שבתן חחר עד העגלה את עכבו ובכן לפדוחףהחליטו
 מכרו השבת ומתרת הכפרן של השופט לבית תיכף שנלקחה החולבתפרתם
 פרנסתפ הצי מצאו שממנה הפרה את וגם י*ש תבואה בביתמן להם היה אשרכל

 הצטרכותם בכל אותם והחזיקו לביתם השבויות את ולקחו החוב כל אתוסלקו
 צאצאיהם. כמו בכבוד אותםוהשיאו

 מהרצ*ה( דודו )הוא רבין פין גיהערט האבען מיר . בזה"ל אמר הקדושו41בנר
 סעודה שום אכל שלא א( אלו. טובות מדות ג' לו שהיו אביו בשבחשסיפר

 בזום אוכל היה שלא ב( אכל' ולא כתענה הי' אורח אצלו הי' וכשלא אורחבלא
 הן אדם משום ימיו כל בר ד שלא ג( דאורייתא. תידוש איזה שהידש עדפעם
 לשבח אבל אוידן מיר קאנין לגנאי מיילא סיים )מהרצ'ה( ורבינו לגנאי' הןלשבח
 הקדושה המשפחה אבי אייזיק ר' הצדיק ונסלק עכ,לן אויספיהרען נישט מירקאנין
 תקעוי טבת בכעז אשתו היגדא והצדיקת תק"סן אדר דר"ת ב, בסטריאההיא

 שני.פרק

 מרימנוב מהרמ"מ הרה"ק של ערותם ובחרותה ילדית1ימי
 עליו זצ-ל מהרצ"הורבגו

 מהרצ"ה רבני גיסה מאת ובקשף מלדת אמו עמדה שוב רבינו, שנולד אחריא(
 יתידה בן כי לה אמר הוא אבל בף עוד לה ה' יוסף כי בעדהשיתפלל

 הצדיק של מדרשו בבית ה' את לדרוש ותלך וונקס בנים מעשרה לה טוב יהיהזה
 ותקח הצדיקים זקן ההיא בעת שהיה מרימינוב זצ"ל מענדיל מנחם רבנוהקדוש

 איש בית אל בבואה ויהי שנימן שלש כבן אז והוא עמה. רבנו בנה- אתגם
 הצדיק של שלחנו אל לגשח שלחה הקטן בנה ואת החדר בפתת התיצבההאלהי'
 ז. הילד זה מי בן : וקרא השתומם הילד את הצדיק ראה כאשר לשלוםלברכו

 ויברכהו. ברכיו על ויקחהו ממש(, )לשונו ם ל 1 ע ר 1 א ל ה י ה י א ו ה א לה
לעת
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 חכו זצשלן מרימנוב רם'ם הרהוק של מנכדיו אחד אליו בא רבינו יקנת לעתש(
 בנן רצה בחדרון סגור היה ורבנו חסידים מאות רבנו של פתחו אצלאז

 לו חרה הפתהן אצל  שעמד הנבאי בו מיחה ברשות שלא לכנוס זה קדושיםשל
 הנכנסים ובתוך הדלת כשנפתחה לרבינה דינה המשמשזומסר הלך המשמשן אתויך
 עומד היה נ"כ קיים היהזקנך אלו : לו ואסר רבנו בו גער המכהן האיש גםחיה

 במשמש? יד להרים נועות ואתה חז"ל אמרו לי' סניד בעידני' תעלא כיבאימה
 הקהל כל לפני וסיפר שנים שלש בן ילד בהיותי עוד זקנך עלי שאמר מההירעת
 מעמד: באותו שהיה שמועה עד מפי לי שנמסרו למעלהן שהבאנו הרבריםבכל

 היה ובילדותו זידיטשוב יליד שהיה אחד* הגון בית בעל היה מולדתי בעיךג(
 ההיאן בעת בחכמה ממנו גדול היה דבריו ולפי בהחדרן רבינו שלחבייו

 משכים היה ויום יום שבכל לספר רגיל היה רבנון מחסידי אח"כ שהיה זהחבירו
 בבית ללמוו יתד ילכו למען משנתו להקיצו הבוקר באשמורות רבנו לביתובא
 עליו התרעם ובבוקר הקיצי ולא חברו עליו חס שנתה רבנו על תקפה פוארבמן
 עזה תנומה תתתקפהו שוב אם מעתה כי עליו וצוה לישןן שהגיחו על מאררבנו
 הכרו עשה לימים חזקהן ביד ויעמדהו צוארו בבית יאחזהו רק עליו יחוסלא

 מאד עד לה וחרה רבינו של חסו זאת ראתה ויעפדהון בצוארו בו אח,כרצונו
 להקיצו: רבנו אל לבוא עוד יוסף לא ומאז מביתהוחגרשהו

 למהותנו שספר פעוטתו ימי על אחד פרט אחת פעט נשמע רבנו של קישו מפיד(
 הרה"צ בנו עם החיתון בקשר שבא בשעה זצ"ל מבעלז יהושע רןהגה*ק

 ל' היה קטן נער כשהייתי : האלה כרברים פטירתו לפני כשנתים זצ'ל אליהורן
 עשתה ה' ממוערי באחד ויהי בחכמהן ממנו גרול שהיה אמי מקרובי אחרחבר
 זהב בפת~5 סביב סביב מצופה שהיתה בלע=1( )יארמולקא הדשה כפה אמילי

  הרעימני ולמען ההוא חברי בי ניקנא לראשין אותה והבשתי זהב(, מע-ן)נלומר
 גויקטש* אתה הלא החדשה? בכפתך חתהמתגאה זה *למה האלה כרברים ליאמר

 - האיו הדברים קטן( - גוי ההוא בעת הילדים קראו בתורה חכים דלא)לתינוק
 ופאז לבי של תוכו תוך חל עמוק עמוק נכנסו - גדולה בהתרגשות רבנוסיים

 מיו רבינו: של קדשו בלשון הפסקתין לא ועריין רבה בהתמדה ללמורהתחלתי
 היה מעמד באותו נאך, לערנען מיר און לערנין צו אנגעהויבען ראמאלסהאבן
 עשיר בנתיים שנעשה חבר אותו גם לשלחנו מסכיב שעמדו אנשים מאותבין
 בו והציץ עיניו רבנו נשא רבינון של ותומכיו מחסיריו אחד והיה אחוזותבעל

 ? עכשיו שקוע אתה היכן אברהס ואתה בתוכהה לוואמר
 צדיקים של ילדיהם צוהגים היו כאלו מוזהבות כפות כי אנחני שיודעים ןאהריה(

 זמן מאיוה בדיוק כמעט איפה להגביל יש קטנותמ, בימי רקללבוש
 אדמות. עלי האחרון יומו עד הפסק בלי התורה בעסק רבינו של התמדתוהתחילה
 עברה לא שנה נ*ד שבמשך פטירתו, קורם כפיו נשמע ויקרא( ס' עה*תרבינו שי לחבורו )בהקרמתו מספינקא זצ"ל מאיר יוסף ר, הגה"צ תימירו עמספרכפי
 למדים אנו שנה ס*ח היו רבינו חיי שימי ואחרי בשינהן לילה חצות מעולםעליו
 וחצות ולעבורה* לתורה קום ממשכימי רבינו היה חייו לימי ה*"ר בשנתשכבר
 בץ בלייה ומחצה עשרה עשתי בשעה כמשמעה פשוטה היתה רבינו שללילה

בחורף
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 עליו העיד וכן ממשז נעוריו מימי עור ה' עובר היה ובכן בקיזן ביןבחורף

 : מנעוריו עוד עייון קדוש בתור מכירו שהוא זצ'ל מצאנזהגה"ק
 משחרות עוד מהרצ"ה רבינו ורבו דודו בעיני וקרוש גדול רבנו היה כמה עדו(

 שאמר רברים( לס' ריו'מ של )בההקרמה בשמו מהמסופר לראות ישילדותו,
 הייתי כי כלום מתירא הייתי לא בחיים רבותי שהיו זמן כל : האלה כרבריםפ*א
 ידו את הניח דברו )ומדי זו כתף על השניה וירי ע1 כתף על האחת ידי אתסניח
 על השניה ירו ואת רבנון של אביו זצ"ל בעריש ר' הרה"ק של כתפו עלהאחת
 ופרהנו עליו( ירו את רבו שהניח רבנו אצל מאד חשוב שהיה מה - רבנו שלכתפו

 ששמע מה רבנו בשם ריו'מ הרה'צ מספר כך מתירא' אני ועכשיו העליוניטןבעולמות
 הגאונים מהיצ*ה רבנו של רבותיו כי יורעים אנחנו והנה מהרצ'ה רבנומרבו

 אחד רבנו היה בימיהם וכבר תקעקה/ בשנת נפטרו זצ"ל ומקוזניץ מלובליןהקרושים
 *( עליונים בעולמות בהשגותיו לפרות עליהס שנשען רבו של התוך עמורימן
 חולי חלה תקפ"א שנת )בערך מהרצ"ה רבינו של פטירתו קורם שנים כעשרח(

 צריקים ששלשה אמר ונתרפא וכשחזר לחייון נואש שאמרו וכמעטקשה
 מרופשיץ מאפטא הצדיקים והם דינון נזר וקרעו הקורה בעוני בעבורונכנסו
 פסק שלא אחד צעיר תפלת לו הועילה אמר ביחור אבל לברכהן זכרםומאוהל
 רב ימצא אנה רבו ממנו יסתלק אם כי באמרו להש"י בעבורו ומלהתפללמלבכות
 טוע כבן פרק באותו שהיה רבנו היה צעיר ואותו נתקבלה' ותפלחו כסוהו,אחר

 **( הנ*ל. הרור צריקי "רועים שלשת בין לשבח מנאו ורבושנה,

 שלישי*פרק
 לקיחתו ורוטשי?' מאטטא מהרה-ק סמיכתו רבינו, של אברכותו"ימי

 מסטריא זצ-ל עיזיל הג"ר בבית ורוחתו ושחרורו, הצבאלעבודת

 אברהם ר' הגהשק שברורו הצריקים זקן פני את לקבל מאר השתוקק רבנר8(
יהושע

 הכמיפ רברי גרולים במה להראות בכרי זאת בכל מהרצ"ה רגנו רברי לבאר שאכ-מ אע,פ*(
 י וז"ל א'( )רס-ט ואחתגן בפן בזוה-ק מוצאים אנו אלה לרברים שרוגמא להעירכראי

 ראתטרש בתר ל י ח ר א ל 1 האוהל מתוך ואניק אוליף הוה רמשה לגבי יהושע ררוה זמן בלת*ח
 והאי לאסתכל יביל הוה רלא וישחחו ארצה טניו על יהושע ויפול בתיב מה בלחרוהי והוהממשה
 רמשתכת זמן כל יקי ואבני רתב מאני גביה מלכא ראטקיר נש לבר אתרא, מאתר כ"ש שליתחיתר
 מלכ* שכיק לא מעלמא נש בר ההיא רסליק כיון בהון ואסתבל בהו אחיר רביתיה שמשאגסיה
 אלין בל דמארי ביומא ראברית, וי שמשא האי אומר ריליה פקרוגא ואתיר כלום שמשאלגביה
 עיי-ש וכו' רחיל אהא ולא ראורייתא במלי אסתכל בגווייבו שבית ראנא בגין ואנא וכו' ביריהוו
 לפרוח מתירא היה לא בחיים רבותינו שהיו זמן שבל מהרצ"ה רבינו שאמר הרברים המהוהן

 מוצאים אנו זצ"ל הקרוש ואביו רבנו שלו רקשוט סמבי שני על לסמיכתו ואשר עליונים,בעולמות
 בפ" הזוה-ק דברי כה הלא האלה, כרברים ממש בר"ש ר"א לנברו שאמר יאיר בי פנחסלר,

 בנהורא אסתכיל רג"נ כיון וגו' אירא ממי וישעי אורי ה' ואמר פתח 11-ל ע-א( )קי"טבמרבר
 לא נש בבר ניה אחיר רקב-ה כיון וכה ותמאין מעלאין רחיל לא עליה אנהיר וקב"הרלעילא

 ובך באנוך ראחידנא כיון גונא כהאי חנא אף ורנין מאריהון מכל עלמא בההיא*סתפי
 הרגריפ אותס ממש עכלה"ק, כו, אביך ישמח כתיב ועלך אחרא ובעלמא עלמא בהאי אסתפינאלא

 כתשיהם על יריו בהניחו זצ-ל ורבנו רבינו אבי על מהרצ"ה רבינושאמר
 בזכווש להייפ שהזר רפקיעין יוסי מר, ע"א( )ר-ה בלק פן בזוה"ק המבואר מעין כומש**(
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 נסיעה הוצאות על השיגה לא ידו אבל מאפטאן זצ,ל העשילוהושע
 זצ'ל מהרצ"ה רבנו דודו חתן ז"ל הייצל ר' שהרב לו נודע לשמחתו כזורחוק
 נטפל בדרכו, אותו שישמש איש לר ומבקש זה צדיק פני לקבל הוא גםפתכונן

 ר, לו נתרצה משמש, בתור עמו שיקחנו לפניו והציע רבנולו
 בתגאי אבל הירצי

 שמש בדרך יחד, שניהם ויסעו תנאי חומרי כל עליו רבנו קבל כראויןשישמשנו
 לבית כליו אחריו והוליך רגליו מעל אנפלאותיו לו פשט "אמונה אותורבנו

 המשמש פלא,זה זה ראו למקורביו אמר מאפטא הרה"ק פני לקבל כשבאוהמרחץ.
 אמר הפרידה, ברכת ממנו לקחת כשבאו השבת אחר מרבו, יותר בעיני חןמוצא
 יזנבו ולא לראש ה' *ונתנך בתורה כתיב האלה כדברים רביגו אל מאפטאהצדיק
 הוה רז"ל אמרו הנה אבל זנב' ולא ראש ה' *ונתנך נאמר לא למה לדקדקויש
 וזנב ראש להיות טוב לא שלפע"ים נמצא לשועלים. ראש תהי ואל לאריותזנב
 ולא לראשימן ראש שתהיה לראש ה' ונתנך ואמרה תורה דייקא ועיכ ממנו,פוב
 ראש שתהיה אותך מבדך -הנני הצדיק סיים - אני גם לשועלים. ראש להיותלזנב

 כשנתים שנהן י"ח כבן רבינו היה פרק ובאותו לשלום, לביתו ופטרולראשימן
 תקפ-ה. בשנת שנפטר מאפטא הקדוש של פטירתולפני

 פני לקבל זצ"ל הק' בניו נסעו רב-רבנן. רבינו היה כשכבר נת"רן בשנתב(
 מרופשיץ נפתלי ר' הגה-ק של בנו זצ"ל מרזיקוב אליעזר ר'הרה"ק

 הקדוש אביכם על נבאתי חורפי בימי שעוד לי תיתי . צדיק אותו להם אמרזצשל,
 אצל זצ'ל אבי עם יחד שהייתי בעת היה הדבר בישראל, ולתפארת לגאוןשיהיה
 מה בנין נא אמור אבין לי אמר אז ג'( אות פ-א לעיל )ראה זצ"ל מהרצ-הרבנו
 הרימותי שנה, ועשרים אהרימאה מזידיטשוב הרבי של מקומו את ימלא מידעתך
 אבי לי נענע אחריו כסאו את יירש זה ואמרתי אביכם' על באצבע והראתיידי

 לראות. הטבת לי ואמרבראשו
 הגה-ק של עדותו ולפי פחיתן או שנה כעשרים רק רבינו היה ההוא ובעתג(

 הגהוק מסר רברים( לס' )בהקדמתו רבנו שי תלמידו זצ*ל מאיר יוסףר'
 ידועהן במדה תלמידו נעשה ומאז ורמיסן גבוהימ ענינים כמה לרבנו אזסרופשיץ
 והגה"ק מהרצ'ה רבנו הקדושים החברים שני שכשישבו החסידים בידוקבלה

 דגים אכילת בין ידים לנטילת מים המשמש והזשיט שבת, ליל בסעודתפרופשיץ
 בנטילה נוהג היה לא מרופשיץ והגה"ק ידיה את מהרצ"ה רבינו נטללגשר,
 את ליטול שהספיק טרם ועוד ידו את הוא גם ונטל מאחוריו רבנו אז עמד *(זו.
 יו נטילה אין בכך, לך די לו ואמר אליו פניו את הגה*ק היסב השניה,ידו

 הימניתן ידו את רק לבשר דגים בין רבנו נטל לא ההיא המסיבה ומןמעככת'
 הגה*ק לדברי חש בזה מהרצ*ה, רבנו רבו כמנהג מעשיו בכל שנהגאע"פ

 *'( נטילתו באמצע שהפסיקומרופשיץ
כשעמר

 דרקיע במתיבתא ספלי אלפי מאה תלר נזדעזעו ובבכיתו הידוע( )הינוקא שלוא א ר י ע ז א רב
 א ק ד א י ב ר י א ה ד 1זכו דאוביהא זבו קמך רעוא יהא דעלמא מרא ואמר חדא אפטרופסאו"ם

 עיי-ש וישתזיב עליה דתיתס ה 1 ב א ל ע ה י ש פ נ ר סמ
 מסטרעליסק מהרה"ק השלם קדוש אמרי בסז ועיין גן סע' קט-ז ס" ניו*ד הרמ-* נד?ה4(

 הקגה. ספר ג"1פ קב"ז 0י ח"ד מהרש*מ משו-ת זה בעגין עהובא מה ב-ד אותבלקוסים
 מפומ" דנפק הואיל וחד אתרי מהדר דרבא ברי, אחא רב סע-ב, ל-ב סוכה גגמרא רחה**(
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 לעבוד אותו ורשמו לעחוהו הצבאן לעבודת יכשר אם לבחינה רבנו כשעמדא
 כדין, בו נהגו לא גדולתו בימי רבנו שאמר כפי בצבאן שניםשלש

 בימים אבל גופו, חולשת מפני לעבורה כלל היה.ראוי לא דמלכותא דינאיע"פ
 היום עוד נמצא ועוד המלכותן מן נרדפים אוסטריא שבמלכות הצדיקים היוההם

 )כלומר *השווערמער* של שמותיהם נפרטו שבה פקודה הממלכה שלבאדכיוון
 רמ"ם מהרצ*הן רבנו משפחות )והם ועוד רוקח, האגער אייכנשטיין, הזיה(בעלי

 מלשינותם היתה זו לפקידה הסיבה אותם' לדכא שיש זצ"ל( מבעלזא ר*שמקאסוב,
 שרבינו ומפני למלכות, הצדיקים את שמסרו ההוא מזמן ידועים משכיייםשל
 פקידי לפני לבחינה כשנכנס ילדותו, משחרית עוד פניו על חופפת ה' יראתהיתה
 כדין. שיא למלכות וכתבוהו אמתי "שווערמער' לפנינו הנה זה אי זה אמרוהצבא
 לפדות שהרשות אוסטריא בסלכות החוק היה אז כי בצבאן עבד לא אמנםדבנו
 וגבירה בלעוז( )סופלענט במקומו אחר להעמיד קצוב בכופר הצבא מעבודתעצמו
 אבל ההוא, הכופר את בעדו נתנה ססטניסלב, ז*ל הורביץ חנה מרת אחתגדיבה
 שהיה זצ"ל 1ויזמר ענזיל ד' יגאון אל ופנה גדולה' בצרה רבנו היה שנפדהעד

 רבים שהוציא הפקידות, בבית מאוד גדולה השפעה בעל סטריא, האבד'קאה'כ
 אבל אצלון שיסעוד רבנו את הזמין ענזיל הג"ר לחירות, מעבדות ישראלסצעירי
 מי 9 בוכה אתה זה למה ענויל' ר' לו' אמר כלום, טעס לא מרירותו מרוביבנו
 תעבוד שלא מובטח שאני כשם רבי, בעתיד תהי' שלא לבטח כה וידעתייתן

 זצ*ל ר"ע הגאון בפני גם הצנא פקידי בפני גם פניו הכרת ברבנו ענתהבצבא'
 הטעתם לא ועינס בישראלן רבי שיהיה גברא לפניהםשיש

 טאבאק עלי חסידיו שבין האדמה עובדי אנשי לו מביאים היו גדולתו בימיה(
 העלים מקטרתו, בקנה ומפשנם ומחתכם מיבשם היה ורבנו אדמתםפפרי

 אבל הממלכה' של מנופול היה שהטאבאש דמלכותא דינא ע*פ אסורים היוהללו
 נדין. שלא נפשו נופר ממנו שלקחו על המלכות מן חובו גובה הוא שבזה אומר היהרבנו

 רביעיפרק
 דבגו" של"רבוחע

 על צבי עטרת )מה"ס זצ-ל מהרצ-ה רבנו דודו היה רבנו של המובהק ר2:רא(
 חי היה אשר הימים וכל חכמתו, רוב למד ממנו ספרים( ושארהזוה*ק

 חדושי וכל דבריו, את שתה ובצמא אהלו, מתוך מש ולא ידיו, על מיםיצק
 בעל ממנו שקבל מה זה' רבו של הקדמותיו על מיוסוים המה נולם שלותורה
 את כו מזכיר שאינו אחד עמוד חצי אף בספריו ואין ספריו* מתוך למד אופה
 ה', ועובד קדוש לאיש החסידים בין נודע רבנו היה בו 1 בימי וכבר הנ=לרבו

והאברך

 מהרר דר-כ מפימ" ונפיק היאיל דכשר כ"וו קינא בחד דתלתא אע-ג ופרש-י בהנאדרב
 דנפיק ה1איל והקל אפילי חכרים דברי לשמוע שיצוה מזה אנהנו למדים עיי"ש ותרש1הרי

 רבא דגבראמפומי'
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 היה יונגערמאנטשיקי( *שווחרצער החסידים בפי אז נקרא )כד השחורוהאברר
 שלו שמים ביראתלמופת

 הקדוש אביו גם נפטר אחריו קצר ובזמן תקצ*אן בשנת מהרצ"ה רבו כשנפטךב(
 מסאמבור משה רבנו דודו של ותיק תלמיד נעשה זצ"לן בערישר'

 הישרצייט ביום תקצ"ג* השבועות חג ביום ויהי עה"ת(' למשה תפלה )מח"סיצ-ל
 הנ"לן הרר"מ דודו של מדרשו בבית התבה לפני רבנו התפלל אביון שלהראשון
 כל ממנו עיניו את הסיב ילא הרר"מ ישב הצבור לפני השמ"ע תפלתוכשאמר
 סביב ומכרכר מפח בעריש( )רבנו אביו את ראה כי אח*כ ואמר חפלתו,שעת

 כמותי וקדוש צדיק בן להניח לכך שוכה עללראשו'
. 

 ביום אחת שפעם מובנו* ושמע סיפי זצ"ל מספינקא מאיר יוסף ר' ןהגה*צג(
 משקה* הרבה שתו שהחסידים וראה הנ"לן דודו אצל היה פסח שלב'

 שאל רבמן לפני לדין אותו והזמינו החסידים זקני של דעתם חלשה עליהמןוכעס
 לימים. ממנו ישישים והם עליהם לכעיס לבו מלאו איך הרר*מ ורבו רורואותו
 דבינה המוחין את רק ממשיכין אנו אין הפסח שבלילות ידוע רבינו לוהשיב
 דפסח ב' יום היום כי נמצא הספירהן ע"י ממשיכים אנו דחכמה המוחין שאתבעוד
 שהחכמה ומפני החכמהן ממח אחד חלק להמשך צריכים אנו לעימר אחד יוסשהוא
 החכמה מוח להטשיך זעם של פנים היום הראה דעתיק לגבורה כלבוש הואדאריך
 אזוי 1 א כמתמיה: לו אמר זו השובתו את הרר-מ כששמע שבתוכו, הגבורה1*י
 כ-בז אות ח' מערכה )ע"ק ז הגעת כבר זו מדרגה לידי כלומר ז שוין דו החלסטווייט
 אב בנין וזה כועסים' כרבנו צדיקים כיצר של-מה, תורה לנו תצא הזה הספורמן

 א'. אות במילואי, הספר בסוף עיין בהלמידיון מרה כשזרק גדולתו בימילקפדנותו
 מפורסם אז שהיה אחד צדיק על שאמר זקנתו, לעת פ"א מרבנו נשמע רבאמתד(

 לו היו כבר עכשיו זה לצדיק לו שיש שהמדרגות בימים' ובאגדול
 לא ובכן  דברים( לס'  הרי"מ  הורמת )ראה שנה וחמש עשרים כבן אברךבהיותו

 אברכותו. בימי לדודו השיב אשר כלליפלא
 שנפטר שקודס משמו זצ"ל יעקב שלמה ר' הרה"צ רבנו של בני לי ספרה(

 *עד הפסוק אליו אמר ולבסוף וברכו, אליו נקרא הנ*ל הרר"מדודו
 שהבין אח"כ רבנו ואמר י"ז( ע"ג )תהלים לאחריתם" אבינה אל מקדשי אלאבא

 משנה סוף נהן ור' רבי רע"א( פ"ו )בב"מ רז"ל שאמרו כעי עליו שנבאמדבריו
 לאחריתם אבינה אל מקדשי אל אבוא עד וסימנך הוראה סוף ורבינא אשיר'
 זצ*ל בערצי ר' הרה"צ קרובו בבית נתגדל שבנעוריו אחד זקן ת"ח לי ספרי(

 תורה ולמר מפרעמישליין( מאיר'ל ר' הרהוק של אחיו )בןפנאדבורנא
 ביתו בערצי, הר' רבו לבית לנאדבורנא רבנו בא אהד חורף בליל פ"אדצלו,
 אעפ-כ זה, אורחו לכבר במה אצלו היה ולא עני, מלמד דז היה כי ריקן אזהיה
 לבו רבנו סעד ערב, סעידת בהן  וונה מטבעות כסה ותלמידיו כשכניו לוהנזדרו

 ולר, שמה, ללון אהר למקום לנסוע החליט קטנה ריב של שדיריו שראהומכני

 מפרנסתו שחשך נטבעות כמה עת בכל זרק שבה מיוהדת קופסא היחרבערצי
 קופסתו את הרר-ב הריק רהבה, ביד השהורק *האברך את יהעניק שיוכל כדיהולה
 הלך זאת ובכל הארץ את כסה השלג ילוותו' והלך ייבנו זה הנמצא כלונתן

ר"ב
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 שבזקנותו התלמיד גם ובתוכם תלמידיו גם אחריו והלכו לעיר, מחוץ ער עפור*ב
 לתחומה מחוץ שהגיעו עד זה. אל זה אלה קודש אגשי שני מתלחשו ליןסיפר
 חזר ור*ב לררכו ונסע בעגלתו ישב רבנו רעהו, מעל איש נפררו שם עיר'וםל

 הרה"צ אחרי רצים החסידים כל : האלה כדברים לתלמידיו הרר*ב אמרלביתון
 )רבנו( זה אייזיק ר' ואת לרבים( מפורסם אז שהיה רבינו של דודו )בןמראזדל

 כשהר ויבקע יום יבוא ועוד ממנון גדול הוא אנה ובעיני לגמרין מזניחיםהם
 בישראל. שמו ויתגרלאורו

 זצ"ל צבי יודא ר' הרה"צ לנכדו תפליו את לקפל פ"א רבנו נתן זקנותו בימי1(
 בתרותון בימי עורנו והוא בדאלינא( האדמו*ר אחוכ שהיה)מי

 בסטערליסק זצ"ל אורי ר' הרה"ק אצל היה חורפו שבימי זה בהזדמנות רבנוסיפר
 בדרך לביתון מדרשו מבית שלו ותפילין הטלית את אחריו שיוליך בווהשתמש
 ברבות יהיה זה אברך . הלשון בזה בבהמ"ד החסידיט זקני שהתלחשו שמעהלובו
 מילתא לאו עכשיו רבנו בי שמשתמש זה שימוש כי רברבאן לאילנאהימים
- רבנו סיים - כך ובשביל גמורה סמיכה זוהי היאזוטרתא  יתום בדור הנני 

 שימוש ע"י אתה גם תהיה אפשר הנ"לן לנכדו אמר צחוק ובבת בישראל רביוה
 כשם אבל גדיחותאן לשם הללו דברים לכאורה אסר רבנו בישראל, רביזה

 רבנון דברי בגסדו גם נתקיימו כן בסטרעליסקן החסידים זקני דברי בושנתקיימו
 בדורו חשוב צדיק והיה זצ"ל בעריש ר' הרה"ק אניו מקוםשמלא

 נהג מסטרעטיזן זצ"ל צבי יהווא ר' הרה"ץ אצל חורפו בימ. רבנו היה פ*אה(
 הרחובן עד ארוך מסדרון דרך ללותו והלך גדול כבוד זה צדיקבו

 לשמה'. ולומרתורה קדוש איש שהוא בו אני יודע האברך *זה לתסידיו אמרואח"כ
 חיים ר' הגה"ק של בביתו ונתאכסן צאנז לעיר פקא רבנו נזדמן גלותו בימיט(

 וישב תמיסה כשבוע אצלו שהה הדרכים השלגת ומפני זצ"ל,הלברשטם
 מביתו מצאנז הגה"ק יצא הלילות באחד ולילהן יופם בתורה ועסק מדרשובבית
 וסמך הדלת אחורי ועמד הלך או"חי שו"ע אז שלמד רבנו של תורה קולושמע
 ממקומו, מש ולא ויותר כשעה עמד וכה קשב, רב והקשיב עליה ראשואת

 עליהן ונגלד המנעול כפת אל זקנו פאות נדבסו בחוץ אז גבר שהקורובהיות
 על כפוף עומד אותו ומצאו לבקשון הלכו בביתו, הרב מקום נפקד בנתיםקרחן
 כי ראה לביתו' לחזור כשרצה רבנו, של למודו לקול ומקשיב מאזין הדלתיו
 גלידי בהם והפשירו חמים מים הבית מן לו הביאו הדלת* אל בזקנו אסורהוא
 קול שמענו ואמר ביתו בני לפני עצמו מצאנז הגה-ק התנצל הבית, אל ושבזקנו
 שבי לבבי את לקחו והדברים מבהמ"ד. יוצא לשמה תורה קול תיים אלהיםדברי
 והכנס* "בא לי ואמרו ן ד ע ן ג ר ע ש את זו בשעה לפני פותחים היו שאלועד

 מקומי. את עוזב הייתילא
 זצ'ל מצאנז הגה"ק של כאותו כהלכתי ומוסק מואר בבהמ"ר רק לא אבלי(

 הקור נשגבר בדרך, בלכתו גם אם כי רבה/ ובשקידה בחשק רבנולמד
 ולמד ברכיו על הגמרא את החזיק ובלילאן ביום מגירסא פומיה פסק לאבחוץ,
 בימי רבנו עם פ"א וינסע מקולומיי ז"ל שו"ב איצי ר' ספר כה הלבנה.לאור
 היתה והעגלה זצ'ל, מרוזין ישראל קדוש פני לקבל לסריגורא מקולומייגלותו
 לישיבהי לו שמש אחד קמח שק תורה' מקופ עליה רבנו לו ערך קמח,טעונה

ושני
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 את הניח ועליהם לשולחן לו שמשו רגליו לפני שהונחו זה ע*ג זה שקיםושני
 יקרות אור הפיצו והשלג הכוככים הירח בהירן חרף ליל היה הלילהחגמרא'
 העמידו לס"ג כשבאו הפסקן בלי הלילה כל לאורם ולמד ישב ורבמוקפאוד
 ידים ומאות מדרשו' מבית הלוכו בררך מחוזין מהצדיק שלום לקכל בשורהעצמם
 אותו ושאל ממנהן הרפה ולא בה החזיק ידו את רבנו לו וכשהושיט לוןחושטו
 מקודפ רבנו את מרוזין הצדיק ראה לא מזידיטשוב, הצדיקים משרשי בצר הואאס

 בלבד ידו משמוש מתוך בו הרגיש אבל הראשונהן לפעט אזרק
 הקשים' החורף מימי באחד מיקוליטשין' לכפר פוא רבנר נזדמן אברכותו בימייא(

 בתורה ועסק ישב הלילה כל זעליגן ר* ושמו אחר בעה*ב בביתולן
 לכנוס לו לחובה מצאו פעמיון לדרך והכין הבעה*ב קם כאשר הבוקרובאשמורת

 הפרידה ברכת ממנו לקחת מלמורו פיו פסק לא הלילה כל כי ששמע - אורמואל
 סמנו בקש הגרן לארץ נוסע שהבעה*ב רבנו כששמע הגונהן נדבה גם לוולהעניק
 סקום לו ויחד בעה"ב לו נעתר נוסוו, הוא אשר בדרך בעגלתו מקום לושיפנה
 חמימן בבגרים נתעטפו ומשרתו זעליג ר' ויסעו, קטנהן העגלה היתה כימאחוריו
 עבה צמר מספחמ רק חורף מבגדי לו היה ולא דק. קיץ בבגר לבוש היהירבנו
 כשעה נסעו כה בחשאין ולמד מילקוטו הגמרא רבנו הוציא לצוארה סביבשכרכה

 זעליג ר' הפנו כאשר ויהי נחבאה מליו וקול משנתו רבנו הפסיק פתאום שתים.או
 ביחור גבר אשר מקור נקפא נרדם לויתם בן והנה ראו אחורנית פניהםומשרהו
 שבאו עד מסעם והחישו סוסיהם רפקו עונהן ואין להקיצו נסו השחר,בעלות
 אחדות שעות בו טפלו הביתה, והביאוהו הנקפא הגוף את והורירו אחרן כפרילבית
 בעת כי נפררן עתה : ר*ז לו אמר אליו רוחו כששב לתחיהן והקיץ שנתחמםעד
 על רבנו לו הודה עטנו. נסיעתך שתמשיך סכבה כאלו רקים ובבגר'ם כזוקיר

 בשלום מזה זה ונפטרו עמוטפיו
 של רבן ונעשה בנתיים נתפרסם רבנו דכותן שנים ההיא המעשה מן עברריב(

 העיז פ"א הממשלה, של הדרך - מכס חוכר נעשה ר"ז ואותוישראל.
 הלה נפל ראשון על רבה מכה העגלון את והכה לר*ז חרה נגרו/ פניו אחדעגלון
 חדשים, כמה ההיא בארץ ונר נע ויהי הגר לארץ וברח רוז נבהל כמת,ארצה
 וסיבת לבבו צרת הנורד כשספר מעשהו על במשפט יובא פן הביתה לשוב יראכי

 מזיריסשוב רבנו להושיע רב כביר צריק יושב בארצך הן לו אמרו למכיריוגיותו
 נטפל לעצתם האיש שמע ? אסונך מדבר האלהים לאיש הורעת טרם ברחתולמה

 מיד רבנו הכירו שלום לקבל כבואם רבנה אל בחברתם ונסע חסירים שללשיירא
 השומעים כל תמהו מקומו ושם בשטו אותו וקרא צהלות בפנים שלום לוונתן
 אתה הזוכר רבינו לו אמר זון להצטיינות זכה ומדוע שמו את לרבנו הגידמי
 אוהו הנני אני בררך, וגקפא הגר לארץ בחברתך שנסע אחר באברך המעשהאת

 מהאסון לרבנו לספר ורצה הרבה שנים לפני שהיה המעשה מכל ר"ז נזכראברך,
 השבת יום בכל השבת, אחר נרבר וה על לו ואמר הפסיקו רבנו אבל קרהוןאשר
 לגבות ולמשמרך לביתך שוב לו ואמר לשלום פטרו וממחרת מאד רבנוקרבו
 נשכחה והצרה לביתו האיש חזר הענין, נשכח כבר כי כבתחילה הדרךמכס
 איך לספר רק חפצנו מרבנו נפלאות לספר מעניננו זה אין אלו בפרקים-ג(

 שנכנס בשעה אפי' בדרך בלכתו גם ואיך נדורו/ בימי מסעיוהיו
הקור
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 אין ובאמת היבנה. לאור גם ולפד מגירסא פומיה פסק לא עצמותיו לתוךהקור
 הקור מפני החורף בימות ידיו צפרני נתבקעו בביתו בשבתו גם כי בדבר פלאכל

 עליו עברו כזו עניות ובמצב דברים( לס' הרי"ם הקדמת )ראה בחדרוששלט
 וזנותיו רובכמעט

 של ידו השיגה לא שבילרותו זצ'לן יעקב שלמה ר' הרהקצ בנו לי ספר כהיד(
 במנעלים השתמש ובכן הגשמים' לימות לרגליו מנעלים לו  לקנותאביו

 רבנו הקיצו קשה חרף בליל פ"א העומדן על בהם מרובה היה שהפרוזקרועים
 אנפלאותיו את רגליו מעל רבנו פשט הטבילה לבית אותו שילך הלילהבחצי
 שכסו בסנדלים יחפות ברגלים הלך והוא לבנון והנעילם כבשים מעור עשיותשהיו
 וטבלו שבעיר' בבצות ואפילה לילה באישון שניהם הלכו כה רגליון עקבי אתרק

 והניחם האנפלאות את הרש"י פשט כשחורו הקרחן עליה שנגלד שכמעטבפקוה
 אורהיום עד בתורה ועסק הלילה כל ישב ורבנו להתחמם' למטתו וחזדלהתנגב

 בדרך. ובלכתו בביתו בשבתו לשמה תורה רבינו למד כך יחפות,ורגליו

 חמישי.פרק
)"משך(

 ועסק ישב ביתה מתוך רבנו מש 5א מקיף היה שנעירו שהחנוני עיר כלא(
 לחו ומים צר בלחם הסתפק ולילהן יומם הפסק בלי ה' ובעבודתבתורה

 החנוני שפסק מכיון אבל הקודשן מעבודת להתבטל רצה ולא ביתון מרבית ולכ5לו
 אחדיפ לשבועות ביתו את לעזוב היה נאלץ ואיןן ללתם שואלים והילדיםלהקיף
 וגם בעולם טבעו עדיין נודע שלא ואע"פ והינגריאן ג5יציא בערי למסעיווהלך
 סגולה יחירי ועיר עיר בכל וצדיקן רב כאל חליו התיחסו ל8 ומכבדיומכיריו

 יצא שלא סכום איזה המקים אנשי מאת בשבילו וקבצו יפות פנים בסברשקבלוהו
 ריקנות ביריםממקומם

 שבא מקופ ובכל לאורם ללטוד הרבה נרות בילקוטו תמיד לו היו בדרךב~תד
 לעסוק שיוכל מיוחד חדר בה לו  שנתנו באכסניא רק ללון כך עלהקפיד

 איזה של מלון לבית כשנזדמן הדחק בשעת מפריען בלי הלילה כל בתורהבו
 לו התקין ושם העצים בדיר גם מסתפק היה מיוחד חדר למענו נמןא שלאכפר
 שמשו שתחתיו והמשארת )לאקשענכרעט( אטריות עליו שלשין הדף תורהןמקום
 לו קובע היה ואז לון נתנו לא כזה חדר שגם במלון 5ן לפעמים גילקוטהיו שהי' הנרות לאור בתורה עסק וכך לכסאן לו שמש מים של ריקן וכד לשלחןלו

 ליל - הלילה כל בעמידה ולמד הפנס את לו הדליק שם בפרוזדור תורהמקום
 השחר. עלות עד -חורף

 בסעורת השבת ביום פ"א שונותן בהזדמגיות רבנו ספר כאלו הזדמניות עלב(
 בבהמ"ד שעמד פורחו מאורחי אחד שלחנו אל לקרא רבנו צוההיום'

 רבנו בו הכיר שבודאי חשבו כי מקום לו פנו זה חורח כשנגש התנורןאחורי
 מעשה לספר והתתיל יין כוס רבנו לו מזג הנסתרימן מהצדיקים אחדשהוא

עואירע
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 החורין בימות הגר בארז אחד בכפר ללון לו שנזדמן שגים הרבה לפני לושאיוע
 הקור מיוחדן חדר בשכילו לפנות וכ"ש ביתו אל לאטפו דצה לא המלוןובעל
 פנוי חדר שם היה בכפרן היה לא אהר מלון ובית משום לנסוע יכל ולא אזבבר

 אבל ונעזב קר היה כי אם בו להסתפק רבנו דצה כליו בו מצניע היהשכעה"ב
 ביתו שאצל בפרוזדור לעגלתו מקום נתן ובקושי לזה* גם נתרצה לא המלוןבעל
 מה לשערן משער כחזקה נשב והרוח זה כגגד זה מכוונים היו שעריוששתי
 העגלה על והעמדנוהו הפנט את לנו הדלקנו - ספורו את רבנו המשיך - 1*שינו

 אבל מאד חזק אמנם היה הקור הבוקרן עד הלילה כל לאורו ולמדנווצבפרוזדור
 וכיון הרבה, שנים כזה שמוריט לליל זכינו שלא כזו חמימות לנו נתנו השמיםפן
 לנו וגרם ביתו לתוך הכניסנו שלא זה מלון לבעל תודה להכיר חייבים אנושכן
 המלון בעל את בו שהכיר אורח לאותו הכוט רבינו הושיט האלה ובדבריםלכך.
 אוהו הוא כי שידע מבלי רבנו אל הוליכוהו ורגליו מנכסיו ירד שבנתייםההוא,

 לפניו מלונו בית שנעל טוביםבן
 שבפ על לעירם שיבא חסידים כמה אותו הזמינו התגלותון לימי קרוב פ*אג(

 בארז מרמורש במחוז נעזב בכפר בפונדק ללון לו נזדקן בדדך ויהיאחד.
 המלון מבעלת רבנו בקש הקרובה, בעיר עסקיו לרגל אז היה המלון בעלהגרן
 ל8 באורחים צרה היתה שעינו בעלה מפני מיראתה אבל מיוחדן חדר לושתתן
 נכנט העצימן בחדר הלילה כל להתבודד לו להרשות אך הסכימה שאלתו.מלאה
 וכששמ* לביתו הבעה"ב חזר בלילה תורה. מקום שם לו ואתקין זה לחדררבנו
 קם ובחמתו מנוחתו שיפריע אורח שהכניסה באשתו גער העצים שבחדרהקול
 גמר בנתיים לעסקיה שוב ונסע סוסיו חבש השכימן ממחרת מבחוץן הדלתוסגר
 דפץ טנורהן היתה הדלת אבי לצאת ובקש הלילה של בקודש עבודתודבינו
 עד לקראתו ויצאו הזדרזו אצלו לשבות רבנו את שבקשו החסידים פותחןואין
 המלת בעל אותו רכב והנה מיהל עיניהם כלו אבל בואו לקראת וחכו לעירםחוץ

 נודע השיחה מתוך בדרךן רבם עגלת פגש לא אם ושאלוהו אותו עכבולפניהמן
 לח נטעו וטרם כלאו כי עצמו והזכיר הלילה כל לישן לו נתן שלא מהאורחלהט
 הוא האודח זה כי נפשי חי חבירי . ואמר מהם באחד רוה"ק נצנה המנעול.פתח
 וב8תחו עמו ונסעו אליו נטפלו עפהם מיד שיחזור בהאיש הפצירו אחר ולארבנו
 חשדהו המיון בעל בו שקיים האורח זה כי הוא כן אמנם כי מצאו ההדרדלת
 ממנו לבקש רבנו אל יבא אח"כ נתגלגל האיש זה גם רבנון הוא לכבדהובלי

 העצים. בדיר אותו סגר אורה אותו הוא הוא כי שידע מבליברכה
 הגון/ אד8 של בביתו ונתאכסן הורדקא לעיר נזדמן רבנו של להתג4דתו קרומד(

 סכום איזה ממכיריו קבץ האכסניא בעל קמצן, עשיר של בכיתושדר
 משם שנסע קודם ההואן העשיר גם היה המתנדבים בין לו ונתן רבנובשביל
 שלה אכסניא בעל למעון לכנוט תהת עשיר אותו של למעונו בטעות רבנונכנס
 ח*ם בא אשר על עליו גער נדבהן קבלת לשם רבינו אליי בא כי זה כיליחשב
 הלה . ואמר שלו האכסניא לבעל הדברים וספר ויצא בטעותו רבנו הכירשנית,
 מי מעתה הנה, לבוא *וד אוסיף לא דבר, ובעתו דבר יפה באתי" *למהשאלנו

 לביתי. אלי יבאשידצה
 לזידיטשובן הקרובה זוראוונא העיר דרך עבר לביתו ממטשיו נשעבוי פיק באותוה(

טר
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 קפץ ההוא בפעם אבל אותה להנות רניל שהיה העיר מעשירי אחד לבית שםסר
 החסרוזן את ואואמלא פה כבודו יהיה בודאי קרוב בזמן הלא לרבנו ואסר ידואת

 יבא כבודו להיפך אם כי אצלו אני אהיה לא קרוב בזמן כזן לא רבינוהשיבו
 של ושמו הימים ארכו לא לחדרי לבוא שיוכל עד הרבה ויחכה לזידיסשובןאלי
 רבנו אל זוראוונא דרך ועוברים נוסעים היו וחסידים הארץן בכל נתגדלרבנו

 הפוניפ שם מצא רבנה אל הוא נם ונסע הזרם עם עשיר אותו גם נסחףלזידיטשוב
 רבנו הזכירו שלום אחשכ כשקבל לפתיחתו' ומחכים רבנו של פתחו אצלעומדים

 בביתו. כשהיה האחרונה בפעפ לו שאמרמה

 דברי )בעהמח"ס סיגוט דק"ק הראב"ד ז*ל כהבא ליב חיים ר' הרה*ג ספר"
 רבנו בא חותנו. שלחן על סמוך כשהיה חורפו שבימי חו"ם( עלגאונים

 מקומרנא זצ"ל אייזיק ר' הנה"ק נם לעיר בא פתאום חותנון בבית ונתאכסןלעירו
 ביום ויהי עדיין נתגלה לא שרבינו בעור ההיאן בעת מפורסם רבי כברשהיה
 לגמרי' הזניחו רבנו ואת מקומרנא הה"צ של לשלחנו החסירים כל הלכוהשבת
 ללכת נחפזו כי אצלו נתעכבו לא אבל הכבוד מפני מספר מתי חסידים אליובאו

 ישב לייב חיים ר' ורק בחדרו בדד רבגו נשאר מקומרנא. הרה"צ שללשלחנו
 הרב דודו לבן שיש הכבוד על רבנו של דעתו חלשה כי לייב חיים ר' חשבשטה

 נלכה הבה : לו ואסר כסאו מעל רבנו קם דעתו. את להפיס נסה ובכןמקומרנאן
 אתה* טועה דעתין שחלשה אתה חושב ואם מקומרנאן הרב של לשלחנו אנחנוגם

 ר' לזידיטשוב. לפתהי להשכים עמהם מקומרנא הרב ושארי החסירים אלועתידים
 רק ולא רבנו של  שמשו ורהה כאשר ולימים בלבה הרברים את שמר לחב8יים
 כי נוכח מקומרנא( הנה"ק גם )ובתוכם אליו נהרו מרחוק גם אם כי עירוחסידי

 אמר. אשר מכל דבר נפל ולא רבנו בפי אמת היה ה'דבר

 ששי*פרק

 עליה ועורו פבעלו מפרימשליין הרה"ק דברי התגשתו4לשגי
 להתגלותה ספוך פרגצופכהב

 נמלטו עצמו מפי וגם ומזהירן נדול עתיד לרבנו לו נבאו צדיקים שבמה מפ"צ*פ"
 אלו, מעין דבריםלפעמים

 ל8 שעתון הניעה שלא עוד כל זאת בכי
 תעיד רוחו שפלות נדיה כמה עד אדם. כל בפני רוח שפל והיה בגדולותהתהלך
 גדולי היו רגילים זצ"לן מהרצ'ה רבנו רבו של ההלולא ב*ום ? דלקמן עובדאלנו

 וצ"ל אל*מלך צבי ר' הצדיקים היו הבאים בין קכרון על להשתטח לבאתלמיד*ו
 מלבד ועורן ועוד זצ'ל 9קאמינקא שלום ור' זצ"ל מיעריסלוב שפעון ר'מדינת4

 *( מספר. אין הרבהחסידים
8"א

 ד ע ו ה ביופ בז*וישושונ כ9הייתי צני, וטלא לפ' בהסכממו 18י13ב רצ"8 הג8"ק ייתב כן*(
 צבי מן כק"9 וקוושו י9ר8ל אור חרה"ק לכנור סקשיביפ הברים פהמוודומ ד ג י גה

 ההבריא. לכל קהלה זפן שהית מפוו י84 היא'1 יופ *ל וכוונתו ו*ו'היר*



19 מזידיטשוב מהרי*א הגה*ק מרןתילדות

 זצ*ל יהושע ר' הה"צ בנו את עמו מקאמיגקא זצשל שלום ר' "גה"ק לקחפ*א
 להי81 יזידיטשוב יחדיו ויסעו צעיר עלם עודנו והוא מקומו' אח"כשמלא
 היושב איש קול וישמע החוצה בנו יצא הבקד באשמורת ויהי דרבי.ב*מטכבתא

 נשפע שממנו החדר חלון לפני עד וילך ויקם נפלאה, בהתעורדות בתורהועוסק
 נחקקא זון בהתפעלות ולומד יושב שחור אברך והנה וירא החלון בער ו*שקף"קול

 בסעודא יחד והחסידים הצדיקים כל ישבו הצהרים יעת לחדרון ושב בלבוחמונתו
 האברך זה והנה וידא הצעידן בנו לו וסמיך וצ*ל מקאמינקא הגה"ק נםבתוכם
 לנטיל5 כלי השניה ובידו מים מלא כר האחת בידו נכנסן בבוקרן שדאההשהור
 והחסידים הצדיקים בין הולך והוא הירים. את בה לנגב מגבת שכמו ועלידים
 את להם ונותן המסובים מן אחד לכל ומושיט בכלי הכד מן מים בשמחהוממלא

 ומושיס שואב שוחקות ופנים בעליזות השלחן את וסובב הולך הוא וכההאלונטיתן
 האברך הוא מי אבא : אביו את העלם שאל ידיהמן את המסובים כל שנטלועד

 *בא כי עליו היטב עינך שים בני : לו ואמר אביו ענה טובו. ומה הלזההשהור
 לפתחו. ישכימו לאלפים וחסידים בישדאל נשיא יהיה והואיום

 זצ,ל יעקב שלמה ד' הרה*צ בנו היה דבנו. של התגלותו קודם שנים כמהב(
 הלשון: בזה לו אמר ממנו וכשנפטד מקאמינקא. זצעל שלום ד' הגה"קאצל

 )ואמר בעדי שיתפלל לפניו אותי תזכיר הקדוש אביך לבית כשתבוא ממךבבקשה
 לגמרי. ממני דעתו את שהסיח מרחוק מדגיש אני כי יו ותאמד אמו( ושם שמולו
 בישדאל רבי *היות תורה של בכתרה מלהשתמש יכלתו בכל השתמט רבנךג(

 קטנה עיר באיזה למו*צ או לרב התמנאות מצא אלו לו היה נוהויותר
 ובלבד לשבוען והובימאחדים של בפרס הגרולים( כאהר בהוראה בקי היה דבנו)כי

 בעיר אז פנויה היתה כזו ומשרה ולעבורה לתורה ילילות ימיו להקריששיוכל
 שיכתוב ממנו ובקש מבעלזא וצ"ל שלום ר' הגה"ק אל כך לשם רבנו נסעבאלהובן
 כשיצא לבקשתון נענה לא מבעלז הגה"ק אבל ההיא הקהלה לפרנסי המלצהבשבילו
 מגע מדוע מאלעסקן וצ"ל העניך הנוך ר' הרה"ק חתנו אותו שאל מביתוןרבנו
 עומדים חטידים ורבבות שאלפים רואה אני : לו ואמר חותנו ענה מבעליו,טוב

 שיהי5 בדי טובות עליו שאכתוב רוצה והוא פיון למוצא וסהכים כחפיומאחורי
 עטיא* בן אייזיק *יצחק שמו את כשקראתי זן קטנה עיר באיזה עני מו"צ אורב

 *אצילות עולמות ד' של הר-ת הן הן שמו של תיבות שראשי ראיתי לידי, שמסרבפתקא
 את העניך ר' הרהוק כששמע ורב/ נדול כח בהן לו שיש עשיה' יצירהבריאה
 אבל חותגון שאמר הדברים לו ומסר רעתו את להפס רבנו אל יצא חותנודבר9
 מפרימישליין ר"מ הדהוק אל עצמה בקשה באותה ופנה בכךן דעתו נתקררה לאיבנו
 מו'צ להיות תעודתו ?1 שאין וברורים מפורשים רברים לו הגיד הוא אבלזצ'ל/

 היה. כך שהיה ומעשה הדורן וצדיק רב בתור יכהן אםכי
 נאוויסעליז במרחץ זקנתו לעת זצ'ל מפרעמישליין מאיר'ל רן הרה"ק כשהיהד(

 שמה שכיחים שהיה גפרית במי לרחוץ זוראוונא( לעיר סמוך)בכפר
 בתורה* ועסק רבנו ישב שבת ליל כל אחתן לשבת אליו רבנו בא ההיאןבזת

 הרהוק הרגיש נפשו, את להשיב חמין כוס לו לבקש ויצא לבו חלש היוםובשהאיר
 חמין כוס מהרה שיקח משרתו אל גדול בקול וקרא קרשו, ברוה ברבר מאיר,לר'

 חלון לפני רבנו עבר שליהותו את המשמש שעשה ער אבל רבנון אלויבאהו
חדרו
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 החרוא, יבא לו ורפז הלונו וכו3ית על באצבעו דפק ו3שראו הררים שלאדיו

 הרר,פ נכנס ששתה ואחר לשתותן גדולה חמין כוס לו הושיט מידכשנכנס
 בשבת דבר לא שפעולם רבנו השיבו פרנסתה מצב על אותו ושאל בשיחהעטו

 טאוד דחו"ה שפרנסתו משיבו הוא וע"כ לגדול מסרבין אין אבל פרנסהמעניני
 בתווה לעסוק שיוכל קטנה בעיר רבנות איזה שימצא ה' מאת שואל הואואתת

 פלאכמשפיפ זו המלא3ה* את *אהוב אומר אני : *ו ואמר הרר"מ השיבובמנוחהן
 הוראא מורה או רב להיות הרבנווז' את *ושנא בישראל יוד( )גוטער רבילה1ת
 לו השיב הוראהן ומורה דיין להיות ויא הדור צדיק להיות דמר תעודתובאושה'
 בשוק נבילתא "פשוט ז"ל רבותינו אמרו הלא :רבנו

 שתפסוק 3לומר אגרא' ושקוי
 יהנח תאפר *ולח הצבור* מן פרס ותקח וטריפה בנבלה והיתר באיסורשחלות
 1 נצחת תשובה הרר*ם כששמע רבי' להיות חאמר שלא אנא" רבא גכראאנא
 לפנ* להתפלל ס3בדו אני ובכן מרן הוא למדן הלא 3ן אם : הלשון בזה לואמר
 אחרים טובים בני להתפלל נח3בדו 3בר התפלה חלקי )ביתר דזמרה פסוקיהתיבה
 דזמרה פסוקי והתפיל התיבה לפני רבנו עסר הרר"מ(ן אצל 1 בשבתשהיו

 גם שיתפלל הררשם לו רמז התיבה את לעזוב ורצה וכשגמר גדויהןבהתעוררות
 לו רמז ושוב מקומה לעזוב שוב רבנו רצה בלחש התפלה אחר התפלהןשאר
 הצבור לפני השסו'ע תפלת אח רבנו כשהתחיל הלאה. גם תפלתו שימשיךהרר"ם
 ממיקלייוב אברהם ר' הרה"ק לחתנו ואמר התיבה מול כסאו את הרר"םהסיב
 והסתכל וועריך* א מיט נשך שמים יראח קשריץ 8 השט ער : הלשון בזהזצ"ל
 מוסף תפלת גם להתפלל שכבדו ער מתפלתו נתפעי וכ"כ התפלה. כל במשךבפניו

 : מפניו המכובדים שאר 3ל ונדחו התיבהלפני
 ר' הגהאק דודו בן את לבקר רבינו נסע תר"ח שנת של רבה הושענא ביךםה(

 הגהיץ כבדו בון שמת חליו את אז שחלה זצ"ל מראזדיל צבייודא
 הגהשק של מטתו עמדה הצבור* לפני והושענות הלל ולהתפלל התיבה לפנילעבור
 של ההקפות בשעת לפניו רבנו ובששבר הבימה, אצ* סמוך בבהם"דהחולה

 החולההקדחש שמצא כזועד מופלגת למדה רבנו של התלהבותו הגיעהההושענותן
 מרבקותו. מעט להפסיקו כדי אותו ולמשוך פעיים כמה טליתו בכנף לאחוזלנחוץ

  1. בתפיתו הנפש ל3לות יגיע שלא ירא3י
 נפשו כוחות גכל להתפלל היה רגיל עבמו מרווריל שהגה"ק להעיר וכדאיז(

 3שהגיע למטהן וסוטל אנוש חולה היה שככר האוורון ה3פורים ביוםואפ"
 הנכבדוהנורא* אתהשם שוסעים 3שהיו והעם והכהנים . ואמר ה?בודה לסדרהש"ז
 כך וחזקן אדיר בקול והנורא' הנכבד *הש0 וצשק לאר? כחו בכל עצכוהפיל
 פרשת יקרא קולומיי בציר מרוזדיל הגה'ק היה מחת ופעם ה'. אש בובערה
 כנרהםים*וכפייספוו הקהל כל שעמדו עד כוו נוראה בהתלהבוה הרברותעשרת
 הבימה אל שהביטו עד כך לידי התרגשותם הגיעה מעמד באותו שהיו זקניםלי
 חליו יבואו השבועהם חג שעל ברכו מסנו רבנו כשנפטר אש* בה אהוה לאחש

 : חסירים אלפיםשני
 אחר1 הניה ולא 1צ"ל סרתריל רי"צ הגהשק נפטר תר"ח למיה*ון בשביעיז(

 וצ*ל הלבריטם יחזקאל ר' הגה"ק חתנו ובראשם רבנן חתניו אם כיבן
 רצתח ברוזדול, ברבנות ;שוהנו מקוס שמלא בשיניאוו8(' האדסו*ר אהיכשהיה

אומנו
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 זצשלן מרתין ישראל לקדוש עמו נסעה כד ולשם בחסידות גם בעלה מקום שימלאחותנו
 אל מרוזדול הרהאק חסידי כל מעתה יעברו לדעתו כי לה אמר ההוא הצריקאבל

 א*ש ששום אחרי הללו* בדברים אלהים אצבע הרבנית ראתה השחור'האברך
 : באהבה שמים דין וקבלה רבנון אודות זה צדיק עם דברלא

 נהנו 5רוזדול הנהשק של חסידיו מרוזי1ן הקדוש בפי אמת היה ה' רדברח(
 בשנא כבר מחשבות חשבו מקולומיי המובהקים וחסידיו ברבנו.עיניהם

 לרבנו שלח מנהם אחד בקהלתםן אהד שבת לשבות רבנו את להביאהראשונה
 איסתייש לא אבל לר*ה אליו לבוא שרצה לו וכתב תר"ם ר"ה קודם נפשפדיון

 : הכת"י מגוף גאות אית שהעתקתי מה רבינה לו שהשיב מה וזהמילתאן
 : לפאק תראט ברכה גןבשה
 מו"ה הנגיד ההכם הירא החסיד המופלג הרבני יידירי טובים י"יים8ש%ם

 ולבני % טובה חתימה גמר הוא ברוך השקי יתן נ"ה פישל*אפרים
 אר"ך עפ מכתב קבלתי הייאימן הנגירים החסידים חברינו החבריא ולכל8ביתו
 שנשמע רצון יהי טובן לכל ישראל בכלל בעדו רחמים אבקש ואני8ער*הן
 סעלתו לי שכתב ומה ישרא** בני מאחינו טוגות בשורות במהרה8ונתבשר
 בדעתי אם לו שאכתוב וגם נוראים* ימי על בצלינו להיות משתוקק*שהי'
 ע"ב קצ"ז בלק פ' ביהר מעלתו שיעיין בקשתי ההבריםן עם להיות זמן8באיזה
 חשו הקבאה כשאבא הקדוש הזהר שם שאמר לך תדעו לא אם פסוק*על

 בנניזו בטמירו טיבו לבנהח עבידת ישראל וכנסת חאו בגלות בנו את8מגרש
 מכשרן רלא אעיג בגניע בטמירא לבנהא דעבידת מה עלי' טב סגי*וקג*ה
 שאני כ5וני לאיש נמצא אחין שם עיין עכאל כו' אבא דאתחזי מכאן*עובדין
 וזה בצילנה מסתופף מי להיות כדאי איני מסתמא ערכי פחיתת8טכיר

 מה ל" טג דקב"ה הקדוש הזהר כמאמר עשה טוב 8רוב לי שלח8שמעלתו
 ואעשה מעשי שאכשיר ב*ה הבורא לי שיעזור יתן ופי בטמירו*8דעבידת
 להיה* אצטרך שלצ ויום יום בכל מבקש אני ע*1 ב"ה בעיניו והישר*חטוב
 הפתוחה המלשה מידו ביתי ובני אותי השאי שיזון אלא חוו ונד8נע

 הידירים הש*י יוכיר מתן משא בעל שאיגי הגם יביתי והרהבה*הקרושה
 ברכה להם יעזור שהשאי יתן ומי לי* יביאו או וישלחו הנגידים*היראים
 טוב לכל ובפרם בכל* בערו המעתיר ידידו כהי יויהם במעשה*והצלחה

 שלום פורס מהויטשיבן זיה,ה בעריש ישכר ר' בהרב אייזיק יצהק*הק'
 עליהם הנלוים לכל תיבות( ג' או ב' מטושםשים )כאן החברים יירידיי8אני

 : הקרוש המכתב עכ*ל טובה" חתימה8גמר

 היא אחד שרקכ עד ביותר דחוקה היתה שפרנסתו אע'8 כי אנחנו רואיםממני
 כי מביתו לצאת שלא בדעתו כבר החלים זאת בכל בעיניו חשוב כךכל

 18 מני אבל לביתה תמיכתם לו יביאו או ישלחו הנגידים הירחים שההסידים8ם
 והארו אורו, כשחר גתבקע שסוף עד גרולה בעניות שנים כשלש עליו עברועוד

 : מכברדוהאירה
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 שביעי*פרק

 מדאלינא שלמה לן הצדיקים הרא"וגימ חסידיו ההילוחהי8,*ת
 בקוריו אליו. מקאמיגקא ו-י הרשצ ביאת מסקאל*. משהורן

 , אצלו מקומרגא הנהשקשל

 בקושייכ הראשתים החסידים פגשו בעולם הטוב שמו נתפרסס סוף בהטסוף8(
 - בן אמנם היה רבנו כי מעטימן לא נפש יסורי להם שגרמובפנים

 הטבעין יורשו בנו לא סוף סוף אבל זצ*לן מהרצ*ה רבנו ורבו מורו של8חיו
 ע"פ כי בלבו שחשב טובים - בן זקן מהרצ"ה של מחתניו אחד אז חיובזידיטשוב

 גפ התפלל ששם חותנו של מדרשו בבית ועכ'פ המלוכה. יאתה לו הירושה5שפט
 בתפלות שבקדושה דבר ולכל חתנו, בהיות הבכורה משפט שלו בודאי רגנו גסהוא

 כאשר ובכן וראשוזן הראש הוא הוא ויו*כ ר*ה בימי וביחוד ומועדיםבשבתות
 מביתם פרשו הם אחרן דאתרא" *מרא בביהמ*ד מצאו הנה לרבנו החסידיםבאו

 הם והנה רבנו - רבם של התפלה ואל הרנה אל לשמוע ביחוד ויו*טלשבתות
 ההואן המשונה המצב מן החסידים סבלו ובכן זהו זקן של תפלותיו לשמועזקוקים
 בא והנושה למלכות מסים חייב היה זה זקן הרוחהן ותהי הימים ארכו לאאבל
 משמשו וסוכות יו"ב ר*ה ימי והימים שלון שבת של שער האדרת את בעבוטולקח
 והתחייבו ר"ה קודם רבנו חסידי אליו גכנסו הקור, ימי וגשו מעט ועודובאון
 ויו"כ ר"ה של חשובות תפלות על רבנו לטובת שיותר בתנאי עבוטו אתלפדות
 היו רבנו. בהן שהחזיק התפלות אותן יתפלל ותמורתם כהן עד בםשהחזיק
 תהיה שמרה ההצעה בעלי על איים אף בתחילה וסירב עליו קשים האלוההליפין
 העבום נפדה להצעתם, לאחרונה ונתרצה ההכרח ידו עליו אכף אבלאחריתם*
 לרשותו ועברו בר"ה והתקיעות ויו-כ ר"ה של מוספים תפלות מידו ונפדופהמלנותן

 שאין מעצמו ראה מקוטן אפס עד ביהמ"ד ונתמלא החסידים וכשנתרבו רבנוןשל
 לו נתנה תמיד ארוחת וארוחתו לגמרי. לרבנו כתרו והניח הזרם נגדלשחות

 . עת בכל בידו תמכו החסידים וגם תייון ימי כלממנו
 נכבדימן חכמים תלמידי שני אלו באו להתגלותון הראשון השבועות בתגב(

 שניהם שהיו זצ-ל מסקאלע משהולי ור' זצ*ל מדאלינא שלמה ר'הצדיקים
 מלובלין הגה"ק פני לקבל זכה עוד והראשון זצ*לן רצ.ה רבנו תימידילפנים
 זצ-ל מרוזדול הגה"ק של ברכתו בו נתקיימה שעכשיו רבנו אמר כשבאוזצ"ל,
 שקול מהם אחד כל כי חסידים' אלפים שני השבועות לחנ אליו וטיבואווטברכו

 . חסידים אלףנגד
 נקנים היו שלו ותפילין שנותיו, אמצע עד סת-ם סופר היה מדאלינא שימה ר'ג(

 שמימן מלאכה ממלאכתו הפפיק אחת בפעם אבל חשיבותמן מפניביוקר
 נכתבר לא שמא שחשש מפני ולגנזם בעליהם מיד לקנותם תפליו אחרי מחזרוהיה

 אל ופנה לעצמון תורה ספר רבנו כתב תרס"ו בשנת "ג(ן ערובין )ע'כהלכתו
 לכתוב עצמו על שיקבל פניו את וחלה מיוחדן שליח ע*י שנשלח במכתב שלמהד'

 והתחיל לרבנון לסרב ר"ש יכל לא שבון הקדושים השמות 8ת עכיפ חהואבספר
 נפל השמות כתיבת לפני בעצמו שנהנ והסגיפים הטבייות מרוב אבל עבואחוןאת

למשכב
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 כתיבתוופטרו על ויתר נפשותן סכנת משום בדבר שיש רבנו ראה וחלהןיפשכב
 זה" בענין אליו רבנו מכתב להשתק כדאי רבנו בעיני כבודו להערכתלשלומן

 : המכתב *שוןוזה
 לפ"ק. תרש'ו תשא ג' יוםב*ה
 ידיד דנהוראן בוצינא בדורון מופלג החטירן הצדיק הרב לבבוד שליםשלום

 ובבני ושנים ימים יחריך נ'י שלמה מו*ה קש"ת רבנו ותלמידישראל
 בב*א. נואל ביאת עד נדולתו יראהישראל

 לבקש אפרתי התורה קיום בשביל כיז על הקדשן אל לגשת אנכי מי*הנה
 לכם כתבו ועתה הכתוב לקיים התריוג מצוה היות קדושתו*סכבור

 סנהדרין, בנס' הלשון איתא כך יעצפו ס"ת לכתוב ונוון השירה את*את
 שיאמר מי ע"י לנמור אני סומך קדושתו כבור וע*י המצוה התהלתי*והנה
 פכבודו לבקש אמרתי רבנו אהבת בשביל השם כתיבת וקדושת תורתון*כבוד
 חכז*ל אמרו וכבר אפשרן אם בעצמו הכתיבה שיהיה רבנו המדרש*לבית
 שנאמר בסמנין אלא נקנית תורה אין חסדא רב אמר ע"ב נוד ערובין*בנמ'
 ולא היא בהצ8ים לא דכתיב מאי וכו' סימנא אלא שימה א"ת בפיהם*שימה
 עד וכו' אחרי' לעלות צריך אתה היא בשמים שאם וכו' היא לים*מעבר
 יהי עשכ וכו' הרוח בנסי תמצא לא היא בשמים לא אומר יוחנן ר'*שסיים
 למלאות רצונו שירוצה וגו' דכא ואת אשכון וקדוש הכתונ בו שיקויים*רצון
 מוכ*ז נ"י יעקב מוה' כבוד ישראל אוהב הירא החסיד וידידנו השפל*הרצון
 ומצפה החברים דמן זעירא כ"ד זאתן בקשה בשביל בסיוחד לכבודו*נוסע

 מזידיסשוב". אייזיק יצחק הק'*יישועה
 ליפא סענדיר ר' הרה"צ אליו כתב וצ'ל שלמה רן הצהשק של בתווכשמתה

 רבנו. כתב ובשולי,המכתב תנחומיןן מכתב רבינו של בנוזצ"ל
 רז"ל אמרו כבר נ*ה שלמה מו"ה האמיתי החסיד הרב ירידנו לשלום אני*פררס

 לאהבה שרצ'ל זלה"ה רבנו דודי ואמר שמה בכל לאברהם לו הי'*בת
 השי-ת לו ויתן באלהיו יתחזק ע"כ וכו' ל כ ב 1 לבבך ל כ ב ית'"להשם
 ושיבה ישראל בני אחינו אצל וחייט נחת ויראה טוב נמר הבע*ל*בימים
 דברי לקיים ולמיה מזידיטשוב. אייזיק יצחק הק' כ"ד ועבודהי בתורה*טובה

 כנורע כו' נפשך ושמור לך השמר לקיים שאמר מלובלין*רשכב"ה
 הטהור. לשונו וזה ביחוד מכתב נם אליו נתב נןאארי

 האמת החסיו המופלג הרב ישראל ידיד ידידנו לכבוד שלום שלום*ב"ה
 נואל ביאת עד ושנותיו ימיו השי"ת יאריך נ"י שלמה מועה*כקש"ת

 דאלינא. בקן*צדק
 שחמר רבנו משם ושמעתי באלהיה ויתחזק ואמץ חזק לקיים ידידי*בקשתי

 שלא מה על רשב"י לו וישא* ראתי לעלמא כשיבא עצמו*על
 לו יש זה ובגלגול בן לו היה ראשון בגלגול כן לו ישיב ליורשו בן*הניח
 אר"י ע*א קט-ז ב"ב בגמ' כסבואר הוא והפי' שמעתי ע"כ בנים*הרבה
 ענין סוד ע"ר לפרש רבנו )והאריך וכו' בן מניח שאינו כל רשב"י*משום
 להיות ידידנו כקש"ת וע"כ וסיים( ביד דעשיראה נרמא דין שם*אמרם
 ביאת עד שמים יראת לאס יונגי החסידים לתלמידים ולהורות החבירים*עם

ינון



 מזידיטשוב מהרי*א הגה*ק מרןתולדות24
 צטן בבנין שיזכה ומברכו באהבה הדו*ש לנצח ידידו כזר בב*אן*ינון

 אמרות ע"פ התהלים בסוף )נדפסו מזיריטשוב אייזיק יצחק הק'*וירושלימן
 מטרניגראך(. מהגה*ק"טהורות

 לופר רגיל שהיה רבנה בעיני חשיבותו רוב אנחנו למדים אלו קורש3צמכתבי
 שר' המשונה המצב חל שחוק פיהם ממלאים העליוניםאשבעולמות

 רבנו אמר שלמה ר' וכשנפטר רבו*ן - כביכול - ואני התלמיד הואשלמה
 אוןו שאל ר*ח בסעודת ופ*א ערף בגן לחברו שלמה ר' את לו שבחרפ*א
 ר' שתק יוחאי? בן שמעון רי של בהיכלו ההייתם ! שלמה ר' : הלשון בזהרבנו

 של העמוקה בוונתו שהיתה ואיך זן שם הייתי האם ואצי : הוסיף ורבנושלמהן
 שלמה ור' גרולה, מררגה לבעל רבנו אותו שהחזיט הדברים נראים עכ"פרבגו
 ביופ שלתנו אצל שישב עובדא הוה ממש' כתנוק רבנו ב9ני עצמו התבטל1ה

 ולצאת ממקומו לקום עוז בנפשו הרהיב לא מקומה לעזוב הוכרח ובאמצעהשבת
 כבודו מפני שמן דרך ויצא השלחן תחת אל קומתו כפף אם כי אדמן בני3דרך
 כסי התחלחל "רבי* בתואר אותו החסירים מן מי וכשקרא רבנו, שלומוראו
 הרה*ק עם רבר פ"א בזידיטשוב, רבנו אם כי רבי לנו אין אנו ואמר נחששנשכו

 זצ*ל מלובלין הק' רבנו שמימות וחמר עמד רבנו אורות מגלונא זצ-ל מיכליר'
 כרבנו. רבי בישראל קםלא

 בעירו התנהג הוא 1צ'לן מסק*לל משהילי ר' הרה"צ היה לו בדומה פשנהרד(
 באטת שהיה מפני הגליל, בכל מכובד הן לקדוש נחשכ והיהברבנות

 עליו קכל ואלמלא ותוש"ן עצה ממנו נהנו ורבים שמימן וביראת בתורהגרול
 שלפרו לו גרסה ענותנותו אבל חסידים, אלפי של רבן היה רבנו שלסרותו
 שבועות כמה חורפו בימי היה 1*ל מורי אבי ברבנו* הם גם ודבקו ממנו"סידיו
 יוצח והיה לה' סביב אשר בהרים הטוב באוירה גופו להברות סקאלעגעיר
 שצדיק וכששמע לבבון חת לקחו ותפלתו שתורתו הנ.ל רמתא הצריק בביתונכנס
 מחסידי לאחר ידו על הוא גם נעשה נבוה מעל גבוה צריק הוא גם רב לו יש1ה

 בו. נפשו שדבקהרבנון
 אלו ראה ומי רבנו, של הראשוניפ החסידים הע אלו רדהבי צנתרי שניה4

 אל חסידים זרמו כבירים מים וכזרם הימים ארכו לח 1 יצא ולאיוצאים
 הונגריאן גאליציאן קצוי מכל המונים המונים חסידים באו ארן1 אפסי מכלרבנו

- סולרוי1*בנבירגעצן  היו מהם שרבים תורה, גדולי רבנים היו והבאים וולכיאן 
 צדיקים של בנים ובני בנים מעשהן אנשי חסידים וסתם ישראל' בני ראשיבעצמם
 רוחו אם כי בירושהן אליו עברו לא והם ורכבות, לאלפים מספרם שעלהרבנו שי לגיון נעשו כולם נדיבים, ועשירים הגונים בתים - בעלי מלבדקודמיפן

- הגדול ובכחו קבצםהוא  ובפעם ה1ה' החיל כל את לו עשה - התורה כח 
 ורב. טושיע כביר צריק בתור המדיגותן בכל שמו נתפרסםאחת

 את מקאמינקא זצ*ל ריש הגה*ק של בנו זצ*ל יהושע ר' הרה'צ כששמע6
 אביו לו שאמרו ברים 1,י את וכר המדינית, בכל ההולך רבנושמע

 *תהות אליו לנסוע ברעתו והחליט וב'(. א' אות ו' פרק יעיל )ראה עלומיובימי
 לרב, לו להיות רבנו הוא והגת דרכו ה' נכח כי נכון אל ידע למען קנקנועל

 כשיבא א( רבנו, על טשפטו יבא פיהם שעל סימנים שלשה יו עשהבנסעו
לזיריטשוב
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 להסן עמו לאכול אותו שיזמין ב( לשלומן לו לשאול אליו רבנו יבאלזידיטשוב

 הוא כי ידע לו יעשה אלו שלש אם ממהשבותיה לאחת הקודש ברוח שיכווןג(
 אחזתו לזידיטשוב לבא הקריב כאשר ויהי בשבילו/ לרבי ה' בחר בו אשרהאיש
 ממנה נשאוהו אם כי העגלה מן ברגליו לרדת יכל לא העירה וכבואו חמהפתאום

 והוסל ונחלה מקאמינקא הרב בא כי רבנו בבית נשמע והקול במטהוהשכבוהו
 לשלום רבנו ברכו *( מעונו בבית לבקרו אליו רבנו הלך מהר חישלמשכבן
 סעודת יחד עמו יסעוד ובערב תחלורן כליל מחלתו גיום בו עוד כיוהבשיחו
 ומחריש משת*ה ועודנו נתקיימו כבר מתנאיו שנים כי הרב ראה בביתו,הערב
 ממטתו הרב קם לערב היה כן רבנו וכהגטחת השלישין בתנאו יהיה מהלדעת
 בבת- לו ואמר ללותו רבנו הלך שסעד לאחר שלחנו, על וסעד רבגו אלהלך
 הקודש ברוה חבירו של מחשבותיו לכוון יכול שאינו מי וכי מקאמינקא רב :צחוק
 לו ויש דרכו הצליח ה כי מקאמינקא הרב הפעם נוכח 1 רבי להיות רשאיאינו
 מבניו* באהד אח"כ נתחתן וגם רבנו, של מובהק תלמיד נעשה ומאז בזידיסשוברבי
 לו וקדם רבנו* של וחברו גילו בן שהיה מקאמארנא זצ*ל מהריקא הגה"קז(

 בנגלה שחיבר ספריו עקי שמו גדול ובישראל שניסן כמהברבנוע
 דודו את גם עה"ת( )בספרו עדותו ולפי תורהן של במלחמתה גבור והיהובנסתר
 זצ*לן הבעשקט של מדריגותיו בו שמצא עד לו לרב קכל לא זצ=ל מהרצ"הרבנו

 שנהן בכל פעמיים או פעם אליי ובא לפניו ראשו כפף רבנו של שעתוכשהניע
 מצהה ועל פניו על ונשקו עמד רבנו של מתורתו התפעלות מתוך פעמיםוכמה
 רבנה שי פניו לקכל באו שלא על והשבון דין ליתן הדור צדיקי שעתידים אמרופ*א
 פ*א שנשמע כפי היתה רבנו של מרוחו זה כביר צדיק עליי שקבל דזסבהח(

 שיש לילה בחזיון לו שנגלה מפני זצ"לן אלעזר ר' הה"צ בנומפי
- צריק לפני עצמו מכניע שאינו על בשמים דיניםעליו  פשפש ובבוקר הדורן 
 היה אז ומני כרבנון הדור צדיק להיות ראוי אין שבדורו הצדיקים שביןומצא

 בפעם, כפעם רבנו אתבבקר
 ברכת עליו וברך בשלום לברכו רבנו אליו הלך רבנו, אל שבא פעם בכלט(

 וכבד אחד אליו בא מביתו נסעו שקודם רבינו אל אמר פ"אשהחיינון
 זה, בשביל הנסיעה את שדחה וכמעט בבנו, בסנדקאותאותו

 - נתישבתי אבי
 סנדקחות ממצות גדולה יבבכטק ערלת את *ומלתם מצות כי -- הגה"קאמר

 הנה באתיולכן
 האחרונימן הדורות צדיקי על קשה מבקר היה זה וצדיק שגאון להעיר וכדאיי(

 אלהים שם ועבדתם : כותב הוא ואתחנן בפ' עה*ת ברכה היכלובספרו
 ראשי היו שלפנינו בדורות כו' בחלום לי אמרו וגו' אדם ידי מעש*אחרים
 דמשיהא ובעקבתח וכו' הקודש ברוח ומדברים סופו ועד העולם מסוף רואיםהדור
- הדור ראשי - איהים שם ועברתם יסגיחוצפא  ואבן עז אדם ידי מעשה 

ונו*

 דגר פשר יורע ומי כההכם מי חמגונא א"ר ט* כרכות בגמ' מוצאים אנו ייבר דונמא*(
 חפר הוקי* לישעיע הזקי' בין ?ויקים שגי בין פשרה לעשות שיווע כהקג"המי

 על יסורים חכיח הקג"8 *שה מה וכון גבאי חוק" ליתי אמר ישעי, וכון גבאי ישע"ליהי
 ההולה. חה וגקר לך לישעי' וא"להזק"
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 וכו* עליון מפי ותורה שלמעלה כרוזין ישפעון ולא ברוה"ק יראו לא אשרוגה

 בחשאי נכנס שפוא מספר הוא בראשית סופ הזוה-ק על חי זהר ובספרועיי"ש*
 בוכה שהוא ושמע בהשבמה* השבועות בחג זצ"ל מהרצ"ה רבנו דודו חדראל
 ואמר החג* ליום אנשים מאות חמש או ארבע ערך אליו שבאו ספני קונולפני
 ובכה השי"ת* מעל להדיחו ים'ש הס'מ לו שלח האלה האנשים שאתאפשר
 אין בישראל אלף ארבעים ובעת : הלשון בזה הגה8ק ע-ז ומסיים שלישןבדמעות

 מקומות וכמה בכמה שחיבר הקדושים בספריו מוצאים אנו כאלו קשים ודבריםדה
 אלף שארבעים רבי בפני אפי' זה כביר צדיק נרתע לא כי ימדים אנחנוומהם
 חסידיו אלפי מפני זאת עשה לא רבנו לפני עצמו הכניע ואם אחריו, רצוחסידים

 הדור. צדיק הוא שהוא בו ווהכיר מפני אםכי
 ואשרי טבא'לרבנן* יופא היום אותו היה רבנה אל צדיק אוחו שבא פעם בכליא(

 פיהם אחתן במסבה יושבים הללו התורה אדירי שני את ראתהעין
 רבנו בני היו הסעודה אחרי מעולם* אוון שמעתן שלא דרזין רזי רברביןפמיל
 רבנו של מדרשו מבית הנ*ל הגה'ק את מלוים עמהם מעשה ואנשי החסידיםובל

 זה צדיק קם פ"א שלחנון על רבנו שאמר התורה דברי ונשנו נאמרו שםלביתו,
 עינים ב*ה לנו גם הלא 1 *רבותי . הלשון בזה קודש בחרדת ואמר רגליועל

 באור *הסתכל וה ליהודי שיש כאלו מאירות עינים אבל בתוהשק, נפלאות*הביס
 ברכתא" מכל לעילא לעילא באמת זה שבהורההגנוז

 תבא פ' בש"ק מעמד באותו שהיה ז'ל, סופר אברהם ר' החסיד לי סיפךיב(
 שאל המזון ברכת קודם לנטילה אחרונים מים להביא המשמשכשהלך

 והשיגוךן האלה הברכות כל עליך ובאו כתיב בלחישה רבנו את מקומרנאהגה'ק
 הן אלו *והשיגוך בלחישה הוא גם רבנו השיבו והשיגוךן המלה של פירושהמהו

 וברכו הדיבור ונפסק אחרונים מים הביאו בנתיים הרמב"ם* על הראב"דהשגות
 הבינו אם רבנו בני את שאל מלונו לבית הגה"ק כשהלך הסעודה אחרבהם"זן
 את לשמוע כדי כלום ענו שתקוולא והשיגוךן למלת בנוגע כיהם א של תשובתואת

 לא כוונתו את לכם לפרש רציתי אלו , קודש ברגש ואמר פתח הואןפירושו
 ה: תמימ שנה לכך ליהספיקה

 במדבר( ס' עה"ת רבנו ק% לספרו )בהקדמתו מספעקא זצ*ל רעום הגה"צ גנוע(
 רו כל אשר גדול ווקובל גאון מפורסם צדיק רבגו אצל היה שפ*א .מספר

 את ופירש הטהור שלחנו על רבנו שאמר התורה מן עמו ודבר לי'* אניסלא
 של האחת התורה דברי את לפרש שכדי )לריו'כ( לו ואמר גדולה בעמקותדבריו

 ים. נ ש כמה לו מספיקים היו לארבנו
 ר' הרה"צ פ*א ספר רבנו מפני זה ה* קדוש של הכנעתו הגיעה היכן עךיד(

 הוגד פתאום הנ"לן הגה*ק עם יחד במקוה שהי' זצ"לן מדאלינאשלמה
 ובגדיו כליו את מהחסידים אחד כל תפס הטבילה* לבית ובא הולך שרבנולהם
 תפס רבנון בא והנה המקוה מן עלה אך מקומרנא והגה"ק החדרן מן ויצאבידיו
 ובחפזון בהצנע והתלבש זוית בקרן א*ע והטתיר בידיו חפציו את הואגם
 הגה*ק אצל היה שפ*א זצ"לן יעקב שלפה ר' הרה"צ רבנו של בנו ספךטו(

 לרבנו שימסור יד כתב מחבוריו אחד חיבור לו ונתן בקומרנאןהנ"ל
 כשבא כלומן עליו אמר ולא זה בחבורו רבנו עיין עליון דעתו ולהודעהו בולעיין

אח.כ
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 בשתיקח זה ספרו על רבנו שעבר לו ונודע רבנו אל מקומרנא הגה*קאה*כ
 זצ"י. יעקב סשה ר' לעיני באש והשליכונטלו

 שמיני.פרס
 כל על ומוואו פחדו וממלהן בתווה ובבו של היבודהסדר

 ז הדברות ישות קריתו אומןסביביה

 האירה אשר הדור גרולי אמתן צריקי וכמה כפה אמנם היו רבנו שלבדורר
 היתה* לא בשעתו גם רבנו של כזו מיוחדה אישיות אבל מכבורסןהארץ

 - מבעלי החל בישראל' השונות השררות כל נפש בו שמצאו צריק היההוא
 מעשה אנשי וצריקים תורה גדולי רבנים ער חרריםבתים

 וררשו וגה הערה על איש הרוחות אלהי יפקור בשעתו התפלל עיה יבנומשה
 מנהיג עליהם מנה רבש"ע לפניו אמר 2 נאמר למה הרוחות אלהירז"ל

 היה הוא ברורון רבנו היה כזה מנהיג דעתו, לפי ואחר אחד כל סוכלשיהא
 כל ממעריציון ואהד אחר כל שי רוחו כנגר להלוך שידע בו" רוה אשר*איש
 מה רק בעולמו לו שאין הפשוט הבהע"ב גם כלבבו, *רבו* בי מצא ואחראחר

 אמונת לעצמו לסגל צריך היה לא כלום, בהקפה ליתן רגיל ואינו רואותןשעיניו
 *בעין* הכל בו מצא כי הוא, קדוש אלהים איש כי ברבנו להאמין כדיצריקים
 כן והתפלל שעמד בשעה כן ממש, בירים נתפסת היתה רבנו של וקדושתויראתו
 הם* צרכיהם בעניני העם עם שדבר בשעה אפי' או ורורשן יושב שהיהגשעה
 אלהים ופחר לה' קורש כלו והוא תלהטן גחליס נפשו כי בעין עין ראוהכל

 עיניו לננרתמיר
 כמה עמו והביא מסיגוט זצ-ל ט*ב ל4ב זלמן ר' הגה*צ רבנו אצל היה פ*אא(

 במקצת גאורים גם ירועה במדה שהיו אחדים אנשים גם ונתוכטמחסידיו
 שכשיבואו רבנו מאת לייב זלמן ר4 בקש הששי ביום ויהי וכרם, שדה אחוזותבעלי

 רבנו לו השיב למוטבן להחזירם מוסר רברי להם יגיר לפניו האלההאנשים
 ישבהוך והכל יורוך הכל בשבת הצבור לפני אומרים כשאנו הם שלנו מוסרדברי
 דברי גם בתשובה להרהר אז מתעודר שאינו ומי כה' קדוש אין יאמרווהכל
 התיבה לפני לאמר רבנו כשהתחיל השבת ביום ממחרת ויהי לו' יועילו לאמוסר
 חתלקחה פתאום הנה ולחוץ מהשפה ותפלתם נעות שפתותיהם רק היו עכשיושער אלי כי לראות השתומם ומה אלון אנשיו בפני לייב זלמן ר' הסתכל יורוך"*הכל
 קולם במרום השמיעו ברגש התפללו המובהקים החסידים כל עם ויחד נפשםבהם

 של זו תפלה אמנם כי ונוכח הנ"ל הגה*צ ראה דסעות, רסיסי נוצצוומעיניהם
 לשומעיה. היא השכל מוסררבנו

 הרה*ג ורבי מורי מולרתי שבעיר הריין הרב אצל תורה למדתי חורפי בימיב(
 אליו לנסוע ורגיל רבנו של מחסיריו שהיה זצ*ל רויט אייזיק יצחקר,

 ותפלתו מתפלל היה שבשבת בעור אבל ויוה-כ, שבתות על בשנה פעמיםכמה
 היתה רבנו שי מררשו בבית שהיתה הגרולה הצפיפות מפני ביוה'כ הנה לוערבה

תפלה
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 מן כהו בכל התרהק וע*כ יוה*כן אהרי זה על תמיד והצטער מעורבבתאפלה
 פ9ח מנוה' מצא לא שם גם אבל רבנו טל בקרבתו דוקח יעמוד הנדהקיםהמט

 הסביבה כל את לגמרי ששבה שד כך כל דבנו של חפלתו עליו פ8להגטה"ב
 בתוך כשבא יוה9כ ממהרת גרולה' בהתעוררות היתה ותפלתו בה נמצא,טהוא
 *אבל צהוק - בבת לו ואמר רבנו בו הציץ רבנו מאת הפרידה ברכת לקבלהבאים
 פירושם הבינו ולא הדברים את הצר שמן דאנסים שמעו עמנוש יהד התפללתאתמול
 אהר 1 רבנו עם אתמול התפלל 5א הגדול הקהל מכל ומי בגוברין גבר מהכי
 רבנו הרגיש כי ונוכה שמע בוריס* על רבנו דברי אה שהבין הנ*ל מוריהיה
 עינו אתמול וסמ ביוה"כ כהוגן לו עויד תפלתו שאין נפשו בצרת קדשוברוה

 אליו. בתפלתו אווזו לקשרעליו
 כאהד, והסיז' משכי4 איש מפפריא ז*4 כ"'ן מיכ4 ר' ה"ה, נעורי ידיד לי ספרנ(

 הפלת שהתפל4 בשעה רבנו  ש4 ?סאו מאהורי השבת ביום פ9אשעמד
 הש4הן ע4 מונהת היהה הימנית וירו ב4חישה, עצמו 4בין בינו בישיבה*נשמת9
 שפתאום ראה במוך" מ- ה' תאמרנה עצמותי *כל 4פסוק רבנו וכשהניעשבצדו,
 למע4ה, נטועים כמסמרות הקדושה ידו שערותנזרקפו

 ובמעפ עיניו ממהאה ונהה"
 וקרא שמע אמנם כי קנעל ידירי לי אמר ע4יו, שנפ4 הנדו4 הפהד מפנישנתע4ף

 )תה4ים בשרי מפהדך סמר כגון הקודש בכתבי כן השערות יקיפת ש4 המ4יצהאת
 ע"ב( מ"ב )פמהים המשנה ובישון ט"ו( ד' )איוב ראשי שערת תסמר ק"כ(קי"ט
 הפעפ 4ראיה, שמיעה דומה אינה אב4 ההו4, בכהבי וכן שערותיו, שעמדוכאדם

 4בו. ויצא בעיניוראה
 באימה, קדושה, בנעימה אם ני וקולות בצעקות היתה לא יבנו של תפלתוד(

 בפהד נקדושהובטהיה, היה מפיו שיצא ויבור ובויעה, ברתתביראה,
 פרשת את כשקרא לומר צריך ואין מדרשו, בבית אשר העם כל ויהרדובמורא,
 היה אז הרבריץ, עיטרת בהם שקורין בשבתות או השכועות בחנ הרברותעשרת
 היה קו"ו הושיהם, נהבטלו כאלו כנדהמים, עמדו העם וכל סביביו, כל עלנורא
 נך ונל המציאות, מן בפול כדי עד בדברו יצא נפשו וממש אש להבותהוצב
 בשעה אתד, שבועוה בתנ עובדא שהוה עד השומעים של ההתרנשות היתהנדולה
 לקריאת פתידה מעין שהיה מה ההורה, קריאת קורם אקדמות פיופ את רבנושאמר
 קאפיל ר' הרב דיו הלמ מנדולי שאהד עד כך כל רבנו נתלהב עצמה,הפרשה
 מראות עיניו קמו פתאום זי"ע מלובלין החוזה מרן את להכיר עור שזכהשצ"ל

 שכלה אהרי ורק הוא, נם אותו שהקפה הנדולה ההתרנשות מפני הפיוטבאמצע
 ירבנו המאורע כשספר התפלה גהר עיניו, 0אור עליו הזר הקריאה כל אתרבנו
 ענן *השך דרך אז עבר והוא בו נפשו שנקשרה פפני זה לו שבא רבנו לואמר

 שעה. לפי עיניו השכו וע9כ סיני הר שבמעמדוערפל*
 מהותנו לו שאמי לאנשין, האבד9ק זצ"ל העליר שלום ר' הרה"נ לי ספרה(

 שקרא בשעה רבנו את בעיניו פ9א שראה זצ"ל מאיר יוסף ר'הנה9צ
 צאל כ'טשה באויר טרהפות ממש רנליו שהיו השבועות, בהנ הדברות עשרתאת
 אני אבל הנ"ל להרב מאיר יוסף ר' אטר יסופר כי יאומן לא הארץ, מןנבוה
 זצ"ל מבעלזא ידושע ר' הנה9צ כשנתהתן בעיני, זאת שראיתי עדות בתורתטעיד
 רבנו* של מדרשו בבית התנאים והיו זצ*ל אליהו ר' הרהקק רבנו של בנועם

ביקש
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 הגאוק של משמשו נתערב הבחה, נשנת אצלו שישנות סחותנו את רבנוביקש
 רב מגיסיו חחר אנל השבת, לפני משם ונסע הםכים שלא ער נרנרפנעלזא

גרוי
 הרברות, עשרת ש5 שבת זו שבת והיה רבנו, אצ5 שבת לאותה נשאר בתורה
 את גיסי שמע שיא חב5 חבל אמר רבנו של הקרושה הקריאה אתוכששמע

 תשובה. מהרהירי אתו אשר האנשים ומיע אלו הרברותעשרת
 מראי, יותר בה האריך 5א נוראה בהתלהבות רבנו של תפיתו שהיתה אע"פרהנה

 ולא נתפלתו מלה בפ5 לא בברקיפ, ספיו התפרצו רבריו חצו, כברק יצאכי
 רבריואמנם תפלתו, וכן ורבורו היוכו בזריוות אצלו היה הכל יתירות, שהיותעשה
 וצ"ל מהרישא הנה,ק אעז רבנו שא5 פ"א כברות, בלי נאמרו אבל אש להנותחצנו

 שוהה שהוא לו וכשהשיב ומוער שבת בימי תפלת4 נוטר הוא שעה נאיזהטקומרנא
- בבת 15 ואמר רבנו ענהבתפיתו  הם וע'כ מוער בעוד תפלתי את וגומר 5התפל5 משכים אני אליכם,ינא רוצים הבעלי-בתים שאין פלא כל אין מעתה צחוק 

 ובאים וחוזריםבאים
 של בטגנון אמנם היה לא היב* את ומשך סאר נעים היה רבנו ש5 ההפלהבגרן

 שנתט1ט ונעים, ערב חטירי בסגנון אם כי תנאיו מעיקר הם והקול שהסלסולהזנות
 בו. המתפלל של תלב את מעורר היה בעצמו שהננון ער כאחר וחמימות נעימותכו

 בשעה הקרושים מנניו אחר אפי' או רבנו את ששמע ומי מרעתו, ושלאמרעתו
 : עור לשכחה טבלי בלנם תפלתם נחרתה מתפלליםשהיו

 תשיעי.פרק
 : ח?בור לפני אסירהו אופן רבינו. של ההורחכח

 יותר עור והנעימהן הקרושה תפלתו נכח חסיריו רננות את אייו רבנו משן אםא(
 הקבלה בחכטת וה שבמקצוע תורתו, בכח שבהם עליה - בני את משךויותר

 בשבתות שלחנו ע5 רורש שהיה שלו ררושי-תורה ברורו, יחיד אחר כמעפהית
 ר81ל וטררשי נששס מבהילה בנקיאות תוכנם מצר מצויינים שהיו מלברוי'פ,
 שהפליאה נפ5אה וחריפות האריז"ל, כתבי וכ5 תק"ז זוח"ק מכייתא םפראספרי
 רר?ין ומרא הזרו בית שר שהיה ז'( פרק לעיל )יאה סקומרנא הגה"ק אתאפי'

 נרתת ניראה נאימה תפיותיו מעין סמש הגרתם אופן שהיתה זאת עורברורו,
 המנחה יעת שנת ש5 שלישית נסעורה וניחור הם5ים, של הסובן נטיאונזיע,
 פמוק הצבור עם מקורם שאמר אחרי אז טמש, נירים הקרושה נתפסת היתהאז
 אורה הללויה רועי, ה' לרוד )מומור תהיים מזמורי וכמה היכלא בני זסר פסוקאחד
 ומחריר, מינינ וננגון נרויה בהתלהבות וקל"ג( קכ"ח המעלות ושירי איש,אשרי
- ובהמ"ר נפשי, ברכי סימור בנגון ששרוואחרי  אנשים טמאות מיא שהיה 
 השלך - לשלחנו סנינ צפופים שעמרו שמים ויראת וצרה בעלי יס איפ גםלפעמים

 חרישית בנהימה הקרוש פיו את פתח אז הנית* נכר ש~רוה סדוא~ה ודומיההס,
 שעליה רש=י פירוש עם שלמה פרשה ומחריד קרוש בננון ואמר השבוענבפרשת
 נקכ ענין שבאותו המדרש מן או הגמרא 8ן מאמר גם רוב וע"פ וכלשונה,ככתבה
 כבר?5, קשות קושיות ברובם שהיו רקרוקים בהם לרקרק והתחילכישונו,

 ומאמרי חכתובים בהרצאת עוסק שהיה עור כל והנה ובחתלהבות, בקרושהנאמר והכי
רו,ל
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 קשב, רנ מקשיבים השוסעים כ4 הי' דקרוקיו, את ופרפ והלך בהם, הקשוריםד1*ל
 כאן התירוצים, עונת והניעה הקושיות כל כשכלו אבל שומעים, שהם מהויורעים
 מן במאמר רננו התחיל לנמרי, אחרת צורה מעתה שלבשה תורתו עיקרהתחילה
 סבלי ממש וכ4שונו ככתבו ואמרו ררושו לנושא שייכות לו שיש הקדושח1הר
 שני מאמר אחריו 6שך 6אמר ואותו יוד, של כקוצו אפי' ממנולשנות
 מאמרי שטיים ואחרי הזוה*ק מן שלימים עמודים ל8עמים שהיוו-טלישי,
 רבנו על )וכוונתו רבנו שס ואומר : הלשון ב1ה תמיד לאמר ררכו היההזוהיק
 אמר ושונ רבנו( בסתם קרא שאותו הווהוק, שעל צבי עפרת בם' דודופהרצ"ה
 נמשכו לענין ומענין ממש, נלשונם הנ"ל רבו מפירוש5 שנים או אחרעמור
 מילים לא ברובם שהיו ותופפות פרשעי עם מש*פ שלימים מאמריםאחריהם
 הארי1*ל וכתבי הווה"ק מאמרי עם ובללן *טכרכן ורכא אביי הויות כ"אדאנרתא
 להבינם, 1כו מועפים עלי' בני שרק רר1ין רזין של אחר מוצק נוש סכולםועאטה
 ממשסע שנבהל מלבר כלום, ההם הדביים מן הבין שלא הפשופ השומע נםאבל
 ומכילתא ספרא ספרי וגמרא משנה סקרא שנצפנר הגדול הדרושי חחומר מן8חיו
 הקדוש מקולו נו נפשו נתלהבה כי ?את עור תלים, תלי האר"י וכתבי ותקונים1הר
 נרירא אמירה היתה לא הררוש של 11 אמירה כי רבנו* ש4 והמלבב הטחרידוננונו
 יה, שלהנת אש רשפי ונרקים 1יקים של פרשה התחילה כאן ארם, ננינלשון
 הדומה תפלה או ח' כל נשמת שאמר בשעה כמו ההתלהנות ובאותה ננוןבאותו
 הקרושה השכינה כאלו הרושם ונתקנל ברברו, יצאה ונפשו נחלים להפה לשונולה,

 רבי רבי לרשב*י ו"ל אליהו שאטר מפופר כ"1( )תקון והר בתקוני גרונו, מתוךסדנרת
 ותתאין עלאין מ1רעזעין מיני' באורייתא רברנין ממלל איהו רילך דפומא קרישאבוצינא
 אלהים רברי קול לשמוע שכ1ה מי ונו' כלו עשן פיני והר בי' איתמר רילךו6ומא
 כ6וני יעיד הצנור, לפני וררש שישנ בשעה אשי מלהנת קדשו ודברות רבנו שלחיים

 עליו. גם לאמר האלה הדברים היו ראוייםכי
 את וש6ע רבנו אל כשנא שבתחילה 1צ*ל מאיר יוסף ר' הנה*צ תל6ירווזעיך

 לרווחה פיו את 6ותח היה להבינם שזכה מנלי רכנו של תורהררושי
 היו כזה רוח ובסצב רננו, של קדשו מפה היוצא הקדוש ההנל עכ"6 בושיכנופ

 ואופר מרה בהם 1ורק היה המנוחה את והפריעו השומעים כשנרחקולפעפים י השומעיםכל
 ופעסים הצבור, כל על 6חד נ6ל ומיד מפניו רועדים ואופניםעהצרפים

 נאצנע עליו לרמוז או בשמו להזכירו מנלי יחיר אי1ה נלפי נערתו את 6יחרחיה
 נ8 מעשיך היו ומה מי לך אוטר הריני ננימוס תתנהנ לא אם : סתם א6ר אם3י

 שנתיחדה חשב מהנדחקים אחד כל נפלאות, פעלה כ1ו והתראה הקודמים,בנלנולים
 ותהי חבירו אחורי פניו את והסתיר לאחורט עצמו משך ו6יר בשבילו 12התראה

 : הלאה דרושו את והמשיך לענינו שב ורבנו ו(שוסעים, ביןהרויהה
 נרידא הררשה לשם סמנו נא6רו לא רננו של תורה שדרושי לה1כיר כדאיב(

 עבודת תמה עבודה בהם לו היתה אם 3י העמ, לפני הדורשכדרשן
 וע*י חדשה ארץ נבראת בננלה תורה חדושי וטעוי ונו' הארץ וליפור וטמיםל81וע ה" )דף בהקדמתו ה1וה'ק שאומר כמו התפלה, בשעת שבלב כעבודתוחקורש
 לס' בהק' מכיא יצ"ל מפאסנור ר*מ והרה"ק חרשיפ ש6ים ננראים בנפתרחדשא

ת6לה
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 תורה חרושי שע*י אלימלד( נועם )בעל זצ"ל אלימלד ר' רבנו בשם למשההפלה
 הדינים לבפל הצדיקים ביד כח יש מהם שנבראים חדשים ושמים האמתנחכמת
 מתקבלת ובהם ח"ו שננזרו הדינים חלו לא החרשים השמים באותם כי בנ*י,מעל

 שנאפר אקדמות בפיומ אלה לדבריו ממוכין עשה לישראל נחלה ובם'תפלתם,
 שבהן חדשים שמים נבראים וה למוד וע"י באורייתא" דילעון ורנינ וחמיד *צביבו

 בעותא". והניא מקבל בכן *צלותהון ממילא ובכן עדיין, דינים שום חלולא
 הרה"נ הרבנים תלמיריו מחשובי לאהד שאמר מרבנו פ"א נשמע כזה דעתגלרי

 והתחייבו בורימלב עיר ננירי פ"א אליו כשבאו בולשווץ, אבד"ק זצ*ל חייםר'
 לשבת לבורימלוב אליהם רבנו שימע מנת על דינרים אלפים עשרת לתתעצמם
 עליו, הממוכים בניו ומשפחות ביתו מכלכלת בחובות שקוע א1 היה ורבנואחת,
 לקחת באו הנ4ל והננידים לשבת קרוב כשהניע אבל לבקשתם, שהמכיםוכמעפ
 להם שישפיע סקוים שהם וברכה השפע שאותה להם ואטר בו הור עטהםאותו

 ונתנו הללו הננירים נתרצו מביהו, ויותר יותר עוד להם ישפיע בבוריסלב עמהםבחניתו
 בורימלנ נעקרה רבנו, אל יו שבת על באו בורימלב חמידי וכל המובפח,המכום
 החפירים וכל בוריפלב" של *שבת ביחד 11 שבת והיתה לזידיפשוב, ובאהממקומה
 בשביל ביחוד נתיחדה 11 שבת של שהשפע הרנישו רבנו אצל זו בשבתשהיה
 חמירים ושאר הנ"ל הרה"נ כשבא השבת ממחרת בבורימלב, ה' עםנדיבי
 לנו נם רבנו נא יתן : בזה"ל רבנו אל אמר רבנו, מאת הפרידה -רכת לקחתעמו

 תודות של וברכה השפע מן חלק נ"כ בורימלוב( בני שאינם לחמידים)כלומר
 י*א יף שבת במס' אמרו חז"ל : האלה כדברים ואמר רבני בו הציץיאתמול,
 יוחנן ר' ואמר לתפלה מפמיקין ואין לק"ש מפמיקין בתורה עומקים שהיויברים
 ביו ספמיקין אנו כנון אבל אומנתן שתורתן וחביריו רשב*י כנון אלא שנולא

 עפ*ר הכוונה ופי' אומנתן* *שתורתן הלשון יה מה רבנו ודקדק לתפלה ביןלק*ש
 ואההיח דכתיב עלמא, וברא באירייתא אמתכל קוב"ה ע"ב קם"א תרומה פ'ה1וה"ק
 דאסתכל מאן וכו' אין הוא, אומנא אוריתא וכי אומן, אלא אמון א"ת אמוןאצלו
 לשמה בותרה שעומק שמי נמצא עלמא, מקיים איהו בה ואשתדל באורייתאבה

 *אומן" אלא אטון א*ת אמון אצלו ואהיה בבחינת אציו היאהתורה
 *אומנתן* שתורתן וחבריו רשב"' כנון יוחנן ר' 11'ש ידה, על העולם אתומקיים
 כי לתפלה מתורתם ספפיקין אינם הם העולם, לקיום שלהם אומנות כליבלומר
 1ה לרב אלו בדבריו רבנו רמ1 הימנה, ונדולה אריכתא תפלה עצפה היאתורתם
 הדרש לא כי דאתסול התורה של וברכה בשפע הוא נם חלקו לדרוש נווןישיפה
 וברכה שפע להשפיע שבה האומנות כלומר המעשה אם כי בתורתו העיקיהוא

 : ישראל לכל פובורב
 פובים לבן פ"א ואמר וה בנדד שאינם הדורשים על רבנו הקפיד נך דבשבילנ(

 ואמר רבנו נתלהב שלחנו, על ד"ת לומר ורצה בעדתו/ רבי שהיהאחד
 ממנו, שקבל רב מפי עכ"פ או אליהו מפי קבל א*כ אלא ברבים לררושעואן
 אצלמד רב מפי שקבלנו פפני ברבים תורה אומרים אנו וע*כ קודיי. בחררתוסיים

 1"ל. אליהו מפיתורה
 רבנו חסירי בין מונקאפש בעיר פ'א היה זצ*ל מענדיל מנחם ר' הרה"צ בנוד(

 ולא רמ*מ אצתק החסיריפ, לפני תורה אמר אם אותו וצאל וכשחזרדשם
הישיב
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 א"ל הררך טן רמומ נח לא שעדיין וטפני הקרושים, האבות לפני קורםושידרווש צריג ברבים תורה לוטר שרוצה מי : קודש נרנש רבנו לו אסר נלום,השיב
 האברה ארך נשר והנה ויחלום, וישן, למטה עלה לביתו הלך לישן, לביתךלך
 ווקן ירר שם אהת מערה לפני עד עטו ופרח עליו עלה והוא רנליו לפניירר
 שלחן ובה טאד, נרול כאור מוארה שהיתה פנימה, הטערה תוך אל הכניסואחר
 אותו וכבדו שלום לו ונתנו אליהם ננש צורה, בע(י זקנים ישבו לו אומסביבארוך

 יישר הזקנים לו אמרו וכשסיים כרול ררוש לפניהם דרש בר"ת, לפניהםשיררוש
 ? אתה ומי ? הזקנים אלה מי שהכניסו י הזקן שאל כשיצא לשלום, ופפרוהוכה

 ויקץ אליהו, הוא בעצטו והוא הקרושים, רועים השכעה הם שהזקנים הזקןהשיבו
 ירא אבל שררש, הררוש את ונס שראה המראה כל את זכר חלום, והנהרט"מ
 לבנו חלומו את ספר שאז פפירתו קורם ער בשתיקה החזיון כל על ועבריבו, מהרהורי איא לארם לו מרא.ן שאין ויאמר בו ינער פן לרבנו הרבר אתלספר
 שנים כמה אחרי ררש עצמו הררוש שאת לו ואמר וצשל אברהם חיים ר'הרה"צ

 בביתו. אותו גבקרו זצ"ל ליינ זלמן ר' הגה"צלפני
 אליהו ר' הרה"צ בנו בקר רבנו, של פטירתו שאחיי מפופר טוב ינר בס'ה(

 לובין, במרחץ בתיותו מבעלזא זצעל יהושע ר' הנה"ק מחותנו אתזצ*ל
 גו ונשחפציר אליהו, ר' סירב שלחנו, על תורה רברי שיאמר מחותנובקשו

 ישראל לכני המפות ראשי אל משה .וירבר השבוע בפרשת ר"א פתחטחותנו,
 מרבו בירו שקבלה רבנו מאביו ששמע ואמר ה'" צוה אשר הדבר יהלאמר
 תורה לאמר שאין זצ"ל מר-והוביפש יצחק ר' הרה"ק של משמו מהרצקהרבינו
 או ישראל כלל לפובת תורתו שתהי' ועכ"פ הגבורהן מפי שמע אם בלתיברבים
 בפ' זצקל אליהו ר' העטיר חאלה הדברים ואת בעצמו, הרורש נפשלתקון
 אשר הרבר את רק ישראל לבני שיאמרו המטות ראשי אל משה שאמר,הנ*ל
 מרברים וצ"ל מבעלוא הרהוק ונהנה הגבורה, מפי ששמעו "תורהק כלומר ה'צוה
 ברבים. תורה לררוש הבא יכל שהעסיר רבנו של תנאיו היו אלו וקלסום,אלו
 המניד מרבו ששמע מספר זצ"ל מזיטומיר זאב ר' מהצה*ק המאור אור בסיז(

 אתכם אלמור אני כזה*ל לתלמיריו פקא שאמר זצ"ל מטעזריפשהט'
 עולם איך שיטעה אזן אם כי כלום עצמי את מרניש שאיני תורה, לומיאיך

 רברי את לשמוע כשמתהי" ותיכף בעצמו המרבר הוא ולא בו מרברהדבור
 הקדוש )רבו בשפתח פעמים כמה זר ולא ראו שעיניו הטחבר, ומטיים יפסיק,עצמו

 כלל העולם בוה אינו כאילו כל לעין נראה היה תורה רברי לדברממזריפש(
 תיבה באמצע או ענין באמצע אפי' לפעמים והפסיק נרונו מתוך מדברתושכינה
 ברבנו נם הראות זכי ראו האיה הרברים ואת צו(, כפ' )עיייש רג זמןושהה
 שלחנו על המסובים מן שהוא למי לאטר נוהנ היה התנלותו אחרי שניםכסה

 כשנאמר יתיכף רוחו, על העויה המררש.ככל או~מן התורה מן מאמר איזהשיאמר
 מש"ס שונים טאמרים א"יו וקשר בו לררוש רבנו התחיל מאמר או פסוק איזהלו

 בעליל ראו השומעים וכל יותר, או כשעה הדברימ לפעמים ונמשך וזוה*קמררש
 בעצמו המדבר רבנו ולא הררוש, בשעת עליו השופע אלהי שפע הם רבריו כלכי
 מתוך מרברת ושכינה נו מרבר הרבור עולם המאיר( אור בעל )כרברי אםכי

 לומר וצ'וה תיבה באמצע אפי' או ענין באמצע לפעמים הפסיס הוא ונםנרונו,
איזה
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 הא*ה וכדברים לענינה והזר אלקים דוח עליו ותהי המנגן כנ2ן והיה זמר,איזה
 עה"ת( רבנו יס' )בהקדמהציו מספינקא זצ"ל טאיר יוסף ד' הגהוק תלמידו8עיד
 הקדווו ס8יו שיצאו דאה רבנון של חיים שלקים דברי לשסוע שזכה מי*שכל

 ססעי*. כנתינתן מסש ויפידים כברקים בדברו יצאה ונ8שו וביראהבאיסה
 רבנו שאמר איך שבת של שלישית בסעודה פ"8 ששפע דאיח יד לי ספר8(

 פסוק פסקאלע סשה ד' : בזה"ל זצ"ל מסקאלע משה ד' הדה"צלתימידו
 סתורתיךן נשלאות ואביטה עיני גל : רועד בקול ואמד פשה*לי ר' קם פסוקךןלי

 מן וסחסרים וגפרא וםשנה סקדא בו וקשד זה בפסוק לדדוש סיד רבנוחחחיל
 המספר קכ"א( )ביבמוא הסאסר היה ההוא אחסיד של אינו שקלטה ומהחזוה"ק
 לו נענע עליו שבא גל וכל ספינה של דף לו ונזדמן בים פפינתו שנשברהסר"ע
 שבו *גל" הסלה מפני בזכרונו ונקלט דרושו* באמצע דבנו שהזכידו וניצלןדאשו
 עצפם הדבדים את הדדושן נושא 121' עיני גל שבמס' כי למלת בלשוןמקרוב
 דבנו דדש טלים ששה בן זה פס' שעל איך וגדהם נבהל היה אבל להבין זכהלא

 תחייפ* מחשבה בלי והכל ומדדשים סש"ס בלול תודה דברי ול נלוצבד
 בכל סעלה כלפי דק דבנר של דדושיו כל נאפדו לא שלכאודה הגם והנהט(

 דוד דבדי בס' לבטלהן דבריו היו לא הפשוט השוסע בשביל גםזאת
 8סעזדיטאו הק' המגיד שהיה שבשעה מפופד זצ"ל מטשורטקוב הדד"מלהצה"ק

 המלה דק ממנה זצ*ל זושא ר' הדבי כששסע תלמידיו לפני תורה אומרז*ל
 *וידבד-וידבר* וצעק גו19 בכל לשדכט התחיל *ויאמד* או *וידבר* כגוןאראשונה

 התלמפדיפ ששאד עד אזנו, שלקחה האחת הסלה מן דק בו נפשו התלהטהבך
 זצ"ל זושא כהד"ר שומעים ידון על יתבלבלו שלא כדי אחד לחדד אתוחוציאו
 התלהט1 בהם ג8 כזו למדדינה הגיעו שלא אלו גם אבל הרבהן מצויים אינםאמנם
 כוואפר וכ*ש נטשותן ולוקח המחדיד הקדוש ונגונו רבנו של תודתו מקול דקנפשם
 היה תפלה באמצע אמדו כאלו בו ונתלהב הדרוש במשך מתנ"ך פסוק איזהדבנו
 דבים" ימים בקדבם תוסס והיה לבבותיהסן של תוכם תוך אל ויורד נוקב זהפסוק
 דבדי סמנוקול ושמע בבחדותה דבנו פני לקבל עזכה אחד בבן-תודה נפגשתיכה

 אחת *כף פסוק זה חסיד וזכד ו1לחנו על הודה ואמד שישב בשעה חייםאלקים
 ושנה וחזד רבנו, של קדשו מפה הדדוש במשך אז שימע קטרת' מלאה זהבעשדה
 עיניו שזלגו וכמעט מרבנו, ששמע וההתעודרות נגון וכאותו קול באותו הפסוקאת

 ויותרש שנה אדבעים לפני מדבנו, ששמצ זה בעלמא פטוק לזכדדפעהע
 פסוק שהפפ*פ עד בשעתמן הדבדיק נאמרו והתלהבות קדושה כךבכל

 ימיפ לאודך ולהתרשט הלב את לזעזעאחד
 חרב כמדקדות ביטים מוסד דברי גם שלו תורה דברי לתוך נזדקדו רוב ע"פי(

 פ"8 ועצמי אני שמעתי כה כאחדן העלי' ולבני העם 4פשוטישנאמרו
 - ויהודי רסיר או למדן להיות אדם יכול בזה"ל ואמד התודה באמצעשנתלהב

 את מכנו וחיטף הצד מן עומד )הס'8( דשע ואותו דבי, ואפילו דב או  ליןנאה,
 יחידתי. כלב מיד נפשי מחרב הצילה דהמע"א הפפלל וע"והכלן

 על שחיבר ספדו על הסכמה ממנו לקבל גדול מקובל ת"ח אליו בא פ*חיא(
 ועולת ובת עולת בש8 אחשכ )שנדפס השנה וחישי מועדיםשבתות

חודש
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 התורח בשעת אולם וחסידן תמים צדיק איש אבל בשר בעל היה זה ת"ח"ויש(

 עיי פימה ועושים ההורה בסודות העוסקים שבדור המקובלים על רבנוהחמרמר
 חבורו אורות רבנו 09 כלל לדבר שיא הנזכר המחבר גמר אלו דברים אחריכסלן
 ונתן שיו חד'ת שידפס רבנו העידו השבת אחר פלאן זה הנה אבל עמוןוטהביא

 נתן שלא אע"פ הנזכרן ס8רו בראש נדפסת והיא יפה בעין הסכמה מעצמולו
 % כעין ממעשה אותנו מזכיריפ האלה הדבדים חדשיםן ספרים על הסכמותדבנו
 זצ'לן ממעזריסש הק' המגיד מרן אצל שהיה בעת שרד לבושי בעי להג'שהיה

 ככהן לו עשה מדוע למרן התלסידים וכששאלו ברבים, ונעלב המגיד אותושהוכיח
 מלאכתה  שננמרה קודם חדש מלבוש לבעליו שהביא להייט למהוד פשלהשיבם
 מושך שחתייט מחייבן הדבר טבע בו, לתקן יש ומה כמדתו נעשה אם לראותכדי
 רשאי המלבוש בעל ואין עליו הבגד את לההאים ואילך אילך המלבוש בעלאת

 ע"מ רק היא כוונהו וכל זהן כחייט הריגי המגיד התנצל אני גם כךן עללהקפיד
 המגיר. מרן מנהג רבנו גם נהג כנראה מונחן במקומו הרב של וכבודולתקן
 השבוע. בפרשת לדרוש רבנו התחיל פנחס פ' שבת של שלישית בסעודה פ*איב(

 דבור כדי ותוך .., הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס : קדושה בנהימהואמר
 באותה לענינו, וחזר כוונתי*ן הגסות הרגלים בעל פנחס עליך *לא ואמרהפסיק
 ויצא מעמדן באותו היו פנחס ששמס אנשיפ וכמה בבהמוד רב קהל היהשעה
 דבנו בו שהרגיש פנחס איזה שם שהיה ברור עייה רבנו נתכוין פן ויחרדולבם
 אל אמרתו שולח היה לפעמים משלמן שכרו לו ונתן יו בשעה עליו דעתושוחה
 *מה גסווע" *עינים גסה* *בהמה : יחיד בלשון התורה באמצע ואומר הקהלתוך
 הדבריפן גאמרו מי אל שידעו מבלי י* גי מסתכל את סה ?* עצמך את דוחקאתה
 בעל או הגסה הברי' הוא שהוא בעצמו חשב והמסתכלים מהנדחקים אחדוכל

 עליו. רבנו עיני את שמשך הגסותעינים
 וכ"ש הזמירות את ואומר שבת של שלישית בסעודה יושב רבנו שהיה בשעהיג(

 סתחתיו איש קם לא בהמוד רהבי בכל קדושה דופיה שרדה התורהאת
 בבהמ*דן הנמצאים כל על היה אלקים פחד ממש אפו, נחרת איש השמיעילח
 תורתו בשעת תשובה והרהורי התעוררות כ*כ השומעים בלבות רבנו הכניס8"א
 העסקים בעיי כל נעשו מלפניו' להתפטר מהאורחים איש שום בא לא שממחרתעד
 כשראה ועסקיהמן לבתיהם לשוב הם צריכים כי לבם על עלה ולא תשובהבעלי
 בעלי האורחים את ושאלו הלכו עליהמן בניו את שאל מתפטר איש שאיןדבנו

 את כך כל רבינו המאיס המנחה לעת אתמול הן : להט השיבו והםהעסקימן

 חמור על שור על לפניו לדבר נלך איך בושים אנו שבאמת עד עוה*ז עניניכי
 לרבנו' הדברים את וספרו הלכו שהיא' עסק כל על או שלמה ועל שהעל
 וציוה זצ"ל מרימנוב מהר-מ הגה*ק אצל פוא היה 11 כעין מעשה : ואמרחייך
 לבתיהם* ויחירו הצסקים בעלי ילכו לחודן החול וימי לחוד ששבת : לחסידיולאמר

 להן שמים השמים שלי עסקיס בעלי וחסידים להבע"ב גם תאמרו האלהוכדברים

 לעולם וחירו טליתיהם את ותגרנים בעה"ב קפלו אז אדמן לבני נתןוהארץ
 . לביתו איש איש וחזרו הדרך ברכת לקבל באוהמעשה

 שרוי שהוא והעולם הדור שפלת על רבנו של התמרמרותוהגיעה פ*איד(
בתוכו
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 זושא ר' והרבי אלימלד רן הרבי עתידים : בזהול שאמו ער כדן ליריבתוכו,
 כזה* שפל לדור אותי שהורירו על וחשבון דין עלי ליתןזצ"ל

 הדור מגאוני אהד אח"כ שהיה אהד ת*ה אברך רבנו אצל היה פ"אטו(
 זצ'ל רוש הגה'ק אצל פעמים כמה לפנים היה הזה הת"ההמפורסמימן

 הנמוס דרכי ידע ולא שניה או ראשונה פעם אז היה רבנו אצל אבלטבעלזאן
 ויהי דברון על וחרדים וביראה באימה לפניו עומדים היו איך רבנו חסידישל
 מאמר איזה להזכיר ורצה שלהנה על וררש רבנו שישב בשעה השבתביום

 מאמרים אז גם אמר נדפס שבו הדף עם ולשונו ככתבו מאמר כל לאמרוכדרכו
 הדףן מנין אמר ולא מעט ושהה . . . . דף דף הגטרא הזכיר מהם ובאהרשונים

 עצמו להזכיר הוא ומשתדל המאמר זה שבו הדף רבנו ששכה הנזכר הת*הדימה
 ? "מה' כשואל ואמר באמצע רבנו הפסיק פלוני, דף ואמר בהשאי העירלנן

 וצוה הנ"לן הת"ה שאמר זה לא אחר דף כלומר פלוני' *דף אמר דבור כדיותוך
 : ואמר רבנו פתה רבנו, שהזכיר ברף המאמר ונמצא הגמרא שלחנו אללהביא
 כנכרי אמר רשב*נ עמו בהאבקו יעקב ירך כף ותקע צ"א דף הולין בגמראאיתא
 רבנו ושאל לון נדמה הכם כתלמיד אמר עולא בר דרבא משמי' רשבאא לונדמה

 כנכרי אומר זה כזון הפוכה במציאת קדושים אמוראים שני יהלקו כיצדכמתמיה
 יש לפעמים : ואמר רבנו נתלהכ השאלה ובתשובת ?, לו נדמה כתיה אומרוזה
 לשמה לימודו שאין ומוצא אהר בא והנה ת"ח והוא תורה שלומד אדםלך

 למטרפס" הלזה הת"ה שקיל לברן תורתו עם אותו ודוחה לו נדמה שכנכריואומר
 הורביז יוקל ר' הרה"ג להברו הסעודה אחר ואמ= הדיזן את עליו והצדיקאז
 נשבע הנני : רבנו אצל זו בשעה הוא גם והיה חורפון בימ' יחד עמו שלמדז*ל
 על שגור כך פה על *אשרי* תפלת את יודע שאתה שכשם השבת בקדושתלך
 לתוך שנכנסתי על עוני את מצא האלקיפ אבל שלה הדף ויספר מאמר אותופי

 קבל זאת בכל נכוף שאינו דף מספר פי לתוך נזדקר זה, צדיק שלדבריו
 ולעת הימים כל אליו דבוק ונשאר באהבה, רבנו של אהבה פצעי ההואהת*ה
 בעיר אב*ד לכסא וישב התורה עמודי הדור מגאוני לאהד נתפרסם שככרזקנתו
 : קרש בהררת לו אמר במעונו לבקר רבנו מגכדי אהד פ*א בא בגאליציאגרולה

 : אליו מגשת ויראתי רגלי בהונות על לפניו עמדתי זקנך אצלכשהייתי
 אחת לשבת ממיקולייוב זצ*ל אברהם היים ר' הרה*צ אצלו היה פ*אטז(

 רבם אצל רגילים היו שלא ומפני הסידיון מאות כמה עמו באולכבודו
 בשעת בבהמ*ד המולה היתה לפניו רבינו חסידי שעמדו כמו ומורא בפהדלעמוד
 לפני תורה דברי שיאמר מרבנו רשות ממוקולייוב הרה-צ בקש שבת, לילסעודת
 רבנו ויקשב שאמרן מה אמר רבנה לו נענה העם. את להשתיק כדיהצבור
 הפסיקו הפעם אבל הדבורן רשות שוב הה*צ נטל היום בסעודת ממהרתוישמע,
 הוא* דרכו ע*פ הדרוש את וגמר הדרך* זו לא לו ואמר תודתו באמצערבנו

 ממהרת ויהי רבנון לפני לדרוש עוד ממיקולייוב ההעצ נסה לא שלישיתבסעודה
 ובקש סתר דבר עמו לרבר לו שיש לו אמר רבנו, מעם להתפטר באכאשר
 : השיב 9 יצא אלי' רן בני גם האם . רבנו אותו שאל מעליה איש כלשיוציאו

 מיאמניצא הירש ר' ושמו אחד ממולח חפיד רבנו של כסאו מאחורי אז עמדכן
 שהספיקו טרם ועוד עיגון את אלי' ר' בו נהן הדברים( כל לי שסיפר )מיז"ל

האורהים
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 מטתו תחת ורגלים *דים בפשום הירש ר' שכב כבר ההדרן מן לצשתאחרחים

 דרכו כי אנכי רואה מחותנ" : לרבנו טמיקולייוב הרה"צ שחמר ושמע רבנהשל
 בבקשה לשמים רק בינתי אנבי שגם אהרי אבל מ8ד* מאד גבוהה הקודשדרך
 אורחים, ונכגסו הדלת שוב נפתהה ומיר עבודתי* דרך את לי לקלקל שלאפאד
 על התרעם לא ההוא והצדיק "חוצה* עד ללוותו והש באהבה חותו רבנופסר

 : פעמים כמה כן אהרי נס אליו ובא רבנו* שלמדותיו

 עשירי*פרק
המשך

 כמעכ היו לבוב האבד"ק עצ"ל נטזאהן שאול יוסף רן הנאון של תלמידוא(
 רבנו" ובין בינו רבה ירידות היתה ירם ועל רבט* של חסייטכולם

 בסעודת מרבנו ששמע נפלא חורה דבר לו וספר מתלמידיו אחד אליו בא48א
 המאמר אבל מאד* נפלא באסת הוא הדבר לחרודי** זצ"ל הגאון לו חמרר*חן
 במדרשים* ולא בש"ס לא נמצח יא נבראן ולא היה לא הדרוש נבנהשעליו
 אותו מקור על אוחו ושאל עוו בנפשו הרהיב רבנו אל שוב תלמיר אותוכשנסע
 מכילתא ספריו מארון רבנו הוציא מיד במציאותון טלבוב הנאון שפקפקפאמר
 אותי כעחזר רבנון שאמר נוסח באותו במכילתא מפורש שהטאמר לווהראה
 והודה זצ"ל הגר"ש נשתומם במכילתאן המאמר את הגאון לרבו הראהתלמיד

 מאמר. אותו ממנו נשכח שעהשלפי
 תורר של הנסתר בחלק גאון רבנו שה" כשם כי בדברן פלא כל אין ובאמתב(

 שאמר ממנו שמעו פעמים והרבה שבה' הנגלה בחלק גם נדולהי'
 אמרם כאלו פה, בעל שעלין ותוספות פרש"י עם שלימה סוגיא דרושיוהמשך
 במדינת )כלומר בארצנו שיש זצ*ל מצאנו הגה*ק אמר לחנם ולא הכתבןמתוך

 עיפה* לומד הראשון מזידיטשובן והרבי מלבוב הרב תורה' גדולי שניאוסתריא(

 מלבוב. הגאון עם אחת בשורה רבנו את איפא העמיד ,טוב* לומדוהשני
 אס כי לכד בתננם רק לא השומעים את לפעמים הפליאו רבנו שלדררשיךנ(

 רבנו אמר פיא שומעיהם, על שהטילו הגדול המורא מצד יותרעוי
 כל את )ופרט עדן שבגן ההיכלות שבכל ואמר ונתלהב בש"ס תמוה מאמראיזה

 וכו'( הספיר לבנת היכל זכות, היכל אהבהן היכל בשכותם' אחד אחדהיכלות
 אחד אדם השפל בעולם שיש ומשיבים ההוא, הסאמר של פירושו אתשואלים
 נאמרי לא האלו והדברים *( כהלכתי המאמר את יתרץ והוא אייויק יצתקששמו

 את עליהס  רבנו  הרכין  כאלו  השומעים לכל  ויראר אש, מלהבות אם כיבניחותא
 מדרשו לבית והביאן בשמוהן שפורטן ההיכלות כל עם השמיםשמי

 זצ"ל מלוביין הצה"ק בשם זצ"ל סדאיינא שלמה ר' הרה"צ לו סיפר פ*אד(
שאמר

 עסיק קא במאי אלי' את רשב-י ששאל ב 1 רמ-א פנחס פ' בזוה-ק המסופר מעין מטש*(
 ק* מה ה דקמ ר"ש וא"ל וכו שאילו שאלתא קיעא דו במתיבהא וכו, ברקיעאקוב-ה

 ש עיי מינך למישא4 ואהינא ייסא בריוהאי הא קוג"ה אמר א"לאהיב



מר פזישי8שוב מהר"א אגה*ק 6רןתולוות

 המלשו רק מעלה של הפמליא כל לקראתי יצש ד5 יששי כשנשי85מי
 להרוייע לשוב בדעתו קל שהיה שפפני רש'י עליו שכתב מפני יצ8 לאססשט
 אתרן אני ואפר קודש חרדת אחזתו משת רבנו כששסע זמנו. קודם הקב"הסלקו
 טטשש הפלאך הולך עבשיו : וחמר כסאו מעל קם פירושו וכשסאם רש"ה דברישת

 זבו בט' ע"1 כתב אשר והטיב לקראתי* רש"י יצא שכיבנא וכד ז"ל רש*ילקראת
 ? קובהה קשביד מאי לחל" בר'ש רבה ששאל י"א בחנינה 6צינו זה שכעיןטוב
 משום קאפר לח מאיר דר' ומפומ" רבנן דכלח מפומי5הו שמעתתא דקאמרששל

 זרק* קליפתו אכל תוכו מצא רמט ר*ם נפימ ומה ארל דאהר* מפום" מורהדנפיר
 מעשא כעין ממש בפרש'ה ושיי'ש וכו' אומר גני מאיר )קוב*ה( קאמר השתא8*ל

 רבנה שאמר והדברים מט"ם המלאך עםדרש4י
 רביים? להיות רוצים הם ואפר. רבנו נתלהב שבת של שלישית בסעודח פ"אה(

 אט* פנינו שהושחרו כמו קדירה כשולי פניהם את ישהירו בלקודם
 רק הט הללו הנשמות צדיקים, של בנשמותיהן נמלך העולם את השי'תכשברא
 לח כלומן אין עבודה באין זאת ובכל נשמתנו היתה ווהן ואחת במספרמעטות
 ולעבוד לעבוד צריכים כ"א ומבטן מלידה גדולה נש6ה להם שיש מה לצדיקיםייין
 ל8 הללו הדברים את רבנו אמר מי כלפי ואולי* הא* וכולא הפסקה בליוםהדש

 היום. עדנודע
 וכשנפטר אחת, בשבת פקומרנא זצ*ל אליעזר ר' הרה"צ רבנו אצל היה פ*או(

 מהרי*א )הגה"ק לאביך תספר בודאי לביתך כשתבוא : לו אמרמרבנו
 אליעזר: ר' השיב התורה, בשעת עצמו בשבח לדבר הרבה מזידיטשוב שהרבי1צ"ל(
 עצמו בשבח מדבר שהוא בשעה האמתי שהצדיק רבותיו בשם סאבי מידיקכיה
 לידי יבוא שלא יראתו ומתוך שברימן לאלפי בקרבו נשברה רוחו בודאיאז

 יבא שלא מתירא אם ולהיפך ה" בדרכי לבו ויגבה עצמו את פחזק הואעצבוח
 על ונשקו רבנו קם לבבו, יכנע לפען עצמו בגנות מדבר הוא אז יהוראלירי

 כוון. שיפה לדבריו כפודהמצח
 לפרקיפ שנזרקו התמוהים הרברים על מספקת תשובה הם הנ"ל הה"צ דברי1(

 אותם להבין אץ אופן כל שעל עצ6ון בשבח רבנו של קדשומפה
 חיות ושרפים *שמלאכים עצמו על והכריז בתלמידיו מרה שזרק אחרי פ*אגפשטם,
 האבד"ק זצ"ל אליהו ר' הרה'צ באזני ולחש גחין *מפניו* וחרדים יראיםואופנים

 שלא עלינו וחרדים יראים הם צחוק בבת אלי'( ואטי אלי' פני )מח"סדרוהוביטש
 פירשם4 ולא מפיו שנשמעו התפארות דברי לכי אב בנין זה ושלום, חסנתקלקל
 סעודת אחר בשבת שפ'א זצ"ל מענדיל מנחם ר' הרה"צ בנו מפי שמעתי כה"(

 התורה בשעת היום : בזה,ל אביו לו אמר רבנה של לחדרו נכנסשחרית
 מאי מעיקרא הבנותי ולא משתומם עמדתי ואני הנ"ל הרה"צ בנו העירוע*ז פשעת" עויתי חטאתי ואמר( לבו על בידו )והכה ולרוחב לאורך עצמי אתחתפשטתי
 מה אנן הבין לא הוא ואם כך* על לשאלו ויראתי קסבר מאי ולבסוףקסבר

 אבתר".*(נענה
כבר

 וקרח גרמ" דמשבה דומגין המע"ה דוד על רל-ב פקודי פן בווה*ק כוו נשחלה ייי ובאמת*(
  ש"-ש* איש ולא הולעה ואביון עני עצמו על וקרא גרמ" דאזעיר ו1מנין ומשיהו4 הן 14בדעצמו



 מזידיטשוב מהרי*א הגה*ק מרןתולדות58

 אומנותו כלי רבנו של תורתו שהיתה ב( אות טן פרק )לעיל הזכרנו כבר8(
 פרשו טרם עוד ברכתו, מבקשי לכל ורחמים ישועה ידה עללהשפיע

 אחד זקן לי טח כה מבוקשם, כלל בתורתו כי בעל"ל לפעמים ראו שיחםלפניו
 כמה חלו כבר לפטומה שהעמיר בבהמותיו וגם בסביבתה בקר - מגפת היתהשפ*א
 שהתחיל בשעה ובלילה שבתן על רבנו אל ונסע נתבהל מותן בסכנת והיושורים
 אע"פ הזקן טיפר ואני חיים* אלקים דברי לשמוע העם כל נדחקו לדרושרבנו

 מן לשנות שלא עכ"ן ד"ת שמיעת לשם כלל באתי ולא עלי מרה היתהשנפשי
 ה"ן תושע ובהמה *אדמ הפסוק דורש רבנו והנה ואשמע אנכין גם נדחקתיהמנהג

 בשבילי אלא טרח לא בתורחו רבנו שטרח מה כל בלבי אמרתי זאתכששמעתי
 אחד מת לא לי אשר המקנה ומכל לביתי חורתי ה" יושיע ובהמה ארםובודאי

 נעצרהיוהמגפה
 מאיר יוסף ר' הגה"צ של משמו זצ"ל יעקב שלמה ר, הרה"צ שי בנו ספרי(

 אותו והשביעו אחד בכפר אותו עככו ובדרך רבנון אל נסע שפ"אזצ*ל
 לגלוע לא בגרונו עצם לו שנתחב אחד מסוכן חולק רבנו לפני שיזכירבשבועות

 במאמר לדרוש והתחיל ר*חן בסעודות אז ישב רבנו אל רירמ כשבא להקיא,ולא
 מי כל ואמר גרונו בתוך עצם לו שעמר בארי מעשה פס"ד( )בראשיתהמר*ר
 רבנו שהרגיש הבין אלון דברים ריו"מ כששמע וכו', שכרו לו אתן ויצאנושיבא
 חולה בשביל רק נאמר זה ומררש הורך על לו שמסרו מצוה בשליחות קרשוברוח
 לבית נכנס כפר אותו דרך לביתו וכשחזר רבנו שררש השעה את ריו"מ כווןזה,

 ונתרפא. העצם את החולה הקיא שעה באותה שבו-ח לו ובשרוהחולה
 אליו נתכנסו מאר ונצטער מנכדיו אחד חלה שפ"א עור שמעתי הנ-ל מבנריא(

 ממדרשו בבית בלבוב הייתי חורפי בימי . ואמר פתח צערו את להפיג בניוכל
 שחלה אחד בארם מעשה דשם הפנקס מן לי וספרו זצ"ל זהב הטורי בעל מרןשל
 עתה עסוק הנני הטו*זן אמר רחמיטן עליו שיבקש הטו-ז בעל חל הלכו למותונטה

 בו כוונתי אם אחרן חדש דגר כתבתי היום וגם הטור על חרש פירושבכתובת
 יקום זה בזכות אגלי חולהן לאותו במתנה זה חרושי נותן הריני תורה, שליאמתה
 נתרפאן ממנו הרופאים נתיאשו שכבר החולה הועילהן זו ומתנה ויתרפאןמחליו
 מאיר אתה הלא ! אבא ואמר זצ"ל מענדיל מנחם ר' רבנה של הצעיר בנוקם

בתורתך
 ידוע . כתכ אנשים, יריבון כי פם' משקטים בפ' אמת דברי בס' זצ-ל טלובלין החוזהומרן

 ז*ל רבי שפ' כמו יתברך לשבחו בושה .לו תהי' שלא מהש"י גדלות לו בא בעיניו שפלכשאדם
 וגה מובתי על במעלות תעלה ולא פושנו וכן לו לזמר גדלות לו נותן עשה גאות כי ה'זמרו
 בעיניך שפל ותהי' קודם תסרונך תגלה אם משא-כ וכו' הכנעה ע"י שלא גדלות לך תבאוזלא
 דהרה"ק משמ" שנאמרו הדברים הם והן "כלה"ק וכו, טובים הם והעליות הגדולות המעלותאו

 וגף לקתתי בירך הנה פס' בלק פ' לשמים אור בס' מאפטא זצ"ל מאיר רן הרה-ק וכן"קומרנא,
 מתפאר אינו בודאי כי עליו להשיב אין התפארות לו שיש לעולם נראה אם אפי' הצדיק .נתב

 אדם כל יכול שק"1 לפי פירכא לו יש ק-ו בגמ, ואיתא יתיש, הבורא גדולת כ*אבעצמו
 וכף מרבו קבלה אא-כ גדש דן אדם שאין פירכא לה אין וגז-ש קטן, תלמיד אפילדון

 מותר "וברך" וע"כ תפארת בתינת היא שגז-ש ז-ל האר-י בכתבי ואיתא עלי', להשיב איןולפיכך
 עכלה.קן פירכא לה אין גז.ש כי עליו להשיב שאין אשיבנו" _ולא התפארות לו להיות קלצד

 אין כי עדותם לנו די אבל אלו דרתמנא בכבשי ורגליו ידיו מוצא אינו אמנם הפשוטהמעיין
 פ-1 ואמר הכביה מן ההתרתקות על שהזהיר ברבנו ידענו הלא ואנתנו כמשמעם, הדבדיםליקת

 ראנקען מיר איחר וועט ברייטקייט אייער אוועק לייגט מיך פא~גט בזה"י אתד גדוי~צדיק
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 אתה גם תן ממש( )לשונו ודרום צפון מערב מזרה כולו העולם כל אתנתורתד
- מחדושיחחד  : ואפר רבנו התאמץ ויתרפאן החולה* לננדך מתנה שלך תורה 
 ומתנתו הבוקר, באשמורת היום שכתבתי החר"ת את במתנה לו וותן הריני כןאם

 נתרפא. החולה יפא,עלתה
 הפתקח את מידו שלקח בשעה זצ"ל מאיר יוסף ר' הגה"צ לתלמידו אמר פ4איב(

 תורתו( מחדושי )כלופר שמשם קדשו( יד )כתכ בספדו והניחה לושנתן
 לס' רבנו של לחבורו ריו*ם של בהקדמתו )ראה ומזוני חיי כבני להושעאפשר

 שכרה. וזו תורה זובמדבר('
 על להמשיזי בתפלה בין בתורה בין מנמתו כל זו היתה רבנו שלימיו כללג(

 לחתימה סמוך שלו תורה דרושי ובכל וחסדן טוב אך ישראל לכלידם
 וטזוני תיי בבני בנוי שיושעו עליהם שדרש בפסוקים סמוכים, תמיד מוצאהיה
 יהושע רן הגהוצ אותו וכששאל ממש(, )לשונו יושע לישועה שצריך מיוכל
 אומר ואינו חסידיו של ופרנסתפ גופם בצרכי רק מטפל הוא מדוע מבעלזאזצ"ל
 בכחו אנא בתפלת יום בכל סתפללים אנו : בזה"ל רבנו השיבו מוסרן דברילהם

 להושע בנ'י צריכים וראשונה בראש טהרם, ואח"כ ברכם בתחילה*ברכם-טהרפ*
 מאלי'. תבא והטהיהבפרנסה

 טוב רב ה' שישפיע ימיו כל ובקומו בשבתו רבינו של תפלתוהיתה וזויד(
 שיחת כל ואפין הקדושה תורתו חתימות כל הסיבו זה עללישראלן

 ולקדש החג בשסחת לברכם ונכדיו בניו אל הולך היה עצרת בשמיני שלהחו*ין
 והליכה רעהו את איש לבקר בישראל נוהגים הזה שביום יוסר היה ורגילבגיתם,

 שפות שני על והכוונה חתך' *פש הסלחבים ב~שין נקראת לבית* *מביתזו
- )פאויהפרנסה  ידיך* את *פותח פסוק של וס"ת בר*ת המרומזים חת"ך( 
 רעהו. את איש יבקר הולכים ולכן חתך( )ס"ת שמח אך והיית נאמר עצרתובשמיני

 השומע על וסמך מארן מופלג בקיצור שלו תורה חדושי אומר היה רבנלטי(
 בספרו זצ"ל ריושם הגה"צ תלמידו מספר כה רמזיון את סעצמושיבין

 שהפסוק דרושיו במשך שאמר מרבנו פ"א ששמע יתרו פ' עה"ת יוסף**אטרי
 הדבר*את

 הגדוי
 *שם בסוד הוא הם" ישפוטו הקטן הדבו ואת אליך 'ניאו

 ותלמידו פירשפן ולא אלה דבריו רבנו סתם רחל"' הקטנה ושם לאההגדולה
 גרוליפ כמה ישתומם רואה וכל שונות הקדמות ע"פ אלו דבריו מפרשהנ"ל
 בתוך בעצמו מעיר רבנו היה פעמים הרבה מחשבותיון עמקו ומה רבנודברי
 הם דבריו שכל אומר היה ולפעמים חצאי-דבדים. רק א~טר שהוא תורתודברי

 אוקינוס ים מן כטפהרק
 מנחם ר' הרה"ק רבנו שלבנו אי ללכת זצ"ל מדאלינא רוש הרה-צ וביחור רבנו תלמירי היו רגיליםטז(

 פצנדיי
 מופלג נאון שהיה זצ*ל

 רבנו של תורותיו על יחזור כדי אביו, של רמיזותיו נל והבין הקבלהבחכמת
 כהלכתו ופסכירו בעוסק ודבור דבור כל מבאר היה ורמ"ם עליהןן פירושוולשמוע
 מאמר איזה פה בשל לפניו שיאסר זה בבנו רבנו השתסש הדריש באמצעלפעמים
 זכרונו פי על רועד בקול לפניו אומר היה והוא לענינון לו נחוץ שהיההזוהר

 : בדרושו שוב והתחיל רבנון שהפסיקו עד הזהר מן שניפ או אחדעמוד
 רותחת טחול אחר חטף השלחןן אי האוכל את כשהגישו ר"ח בסעודת פ'איז(

ק
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 בהלח נעשה בגרונו, ונחנק מקודם אותה ללעוס טכלי ובלעה "קערהמן

 חם חלב לו לשפוך רבנו צוה לריק* היה עמלם וכל הקהל כל בו טפלובבהט"דן
 בסעודה רבנו דרש אח"כ לחיים* פמות וניצול הטחול את הקיא ומיד גרונו*לתוך
 עוטר דאפילו *ידענא לרבי קיסר אנטפינוס שי מאמרו הדברים בתוך והצכירזו

 להביא רבנו חמר הסעורת אחרי ופיד יו*ד(, )עא נינהו* מתים מחיי בכוואית
 לעולמו והלך למטה עלה לביתו וכשגא לביתה לחזור וצוהו האיש אות1לפניו
- שירה ואמרו רגליהם על שעמדו רדל אמרו יחזקאל שהחיה פתים)על  )סנהדרין 

 : מהם( כאחד היה זה עלוב וגם ע"כ(צ"א

 אחד-עשרפרק
 לנו היריעות רבינו של ממררגותיוקצת

 כסא על ישב לא התפלה קודם שבבקר רבנו של מקורביו בין "יה נודוצ8(
 אליו מתגלה זצ"ל מהר"ה רבנו רבו הין ההיא שבעת מפני ם, ל 1 עמ

 מתלמידו טסף אמרי יס' בהקדמה "קראה "כפגיו לישב רצה ל8 וע"כ עמו,ולומד
 : זצ"ל מספינקאהרה"צ

 תלמידיו מחשובי אחד מבאקשעוויץן זצ"ל מענדיל ר' מהה*צ שמעתי ואניב(
 ופ'א רבנון של התגלותו קודם עוד בעירו ברבנות שהתנהג רבנושל

 מענדל ר' לו השיב אליון יבא שלפרקים אותו רבנו והזמין לעידיטשוב,נזדמן
 כלום לי אין משלי : רבנו לו חמר ?. בשבילי תורה למר יש וכי פנימן משאבלי

 כששמש עמה ולומד אלי מתגלה שהוא זצ*ל מהרצ-ה דבנו משל לי ישאגי
 מילי משפתיו יוציא לא דעלמא חללא כל שבעד רבנו את ובהכירו כךד"ם

 בבית להתפלל שיוכל בתנאי תלמידו* מאז ונעשה מרותו עליו קבל ח"ודכדיבי
 רבנו של ושבשלדנו בביתון סתנהג שהוא כמו שבת בייל בטלית מעוטףפדרשו
 על רומ ויתר אח"כ אבל כך על רבנו הסכים חלות* י'ו בשבילו גםיניחו

 : האלוהתנאים
 אצלון היה מהרצ"ה שרבנו אגב דרך מרבנו גשוע אחרות בהזדמניות גםג(

 שריפת בשעת פסח בערב רבנו אחורי שעמד אחד חסיר לי ספרכה
 מעריב מתפלת שכשבא מפני חמירא בל לאמר שכח שאתמול אז וספרהחמץ,
 כך ומתוך מראזדול רי"צ וחתנו מהרצ*ה רבו בביתון חשובים אורחים מידהיו

 . אז ואמר נזכר לישון כשהלך ורקנטרד
 בשעה החיים בבית רבנו עם ביחד שהיה לי ספר אחדמובהק רהסידד(

 אהל לפני וכשעבר זצ-ל, הצדיקת אמו קבר על מצנהשהעמיד
 אלך אעפ"כ אצלנו היום היה שרבני הגס : בזה'ל אמר מהרצ"ה רבנו שלקברו
 ויצא קצרה תפלה ילחש רבו למצבת ראשו את וסמך נכנס קברו, אתאבקר
 ילר* רבנו של משכניו אחד אצל מת אחד שבת שבליל עובדא הוה פ*אה(

 רבנו שמע שחריתן לתפלת לבהמ*ד מלבא הכהנים נמנעו כךובשביל
 שפקפקו רבנים כמה רבנו אצל אז היו יבהמ"ד' ליכנס הם שרשאיםהורה

בהוראה
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 הגשון הרב אבל דרבנןי טומאה שאלת עכ"פ היתה שלרעתם מפני זו*בהוראה

 עדיין ' אז ששמש טשרנוביץ( האכד"ק אה*כ שהיה )מי יצ*ל ווייס כנימןר'
 בעפמו רב מעשה עשה להתיר* הורה שרבינו כששטע קניאניטש עירברבבות
 הוא גם נמנע שבתחילה אחר* שחריתן לסעודת רבנו של לשלחנו ובא כהן,בתור
 הזימת* בברכת זו בסעורה אותו וכבד זה ממעשהו רוח קורת לרבנו היתהמלבאן
 דבר הסעודה בשעת מטנו* ישישים רבנים שלחנו על אז מסובים שהיואע*פ
 ? אפר בהוראתו טעה לא כי ולאות בהוראתו, המפקפקים "רבנים עם קשותרבנו

 שהזכירו )על טובה לנו להחזיק נח בן שם אצלנו היה הבוקר באשמורת היוםהן
 דרבבן טומאה חשש רס כאן היה ואלו כהן הוא ששם ירוע והלא בתורתו(לשבח
 ממכירי אחד דבר זו עוברא אחרי שנה לארבעים קרוב *(ן אצלנו נכנס היהלא
 רבנו של אישיותו כי ואמר הנ*ל אורות על זצ"ל ווייס בנימין ר' הרה*געם

 הדבר היה שלא אע-פ שלו דהתירא כחא על עצמו שסמך ער כך כל גדולהמיתה
 היקרים אחי מכ' קכלתי' אשר כפי הוי כך העובדא **(: להלכה אצלומוסכם
 ראשון לתורה ועלה התפלה אל הנ*ל הרה*ג את קרא זצ*ל הרבי שכ*קשל*ט*א
 התפלה קורם בטח ירע הוא הן זצ'ל הרבי אמר הקירוש ואחר כהן הואבאשר
 התורה אולם בביתון הי, הנכיא אלי' וגם פה הכחוב מטעם בבית טומאהשאין
 הוראה גדולי ת"ח הרבה עוד ועם הנ"ל הרה*ג עס יחר והלך הוא בשמיסל8

 כשק של ביתו בין צורך די הפרש שיש איך בעין עין בראותם לדעתונוכחו

 מונח ממת הה שבו הבית ובין זצללה"ההרכי
 את הסכות בחג להקדים מקומרנא זצ"ל מהרי*א הגה"ק בדעת עלה פ"א1(

 הצדיקים רוב אצל הרגיל הנוסח )נגר למשרע-ה קורם ריוסףהאושפיזא
 לשמוע רבנו אל זצ"ל אליעזר ר' הרה"צ בגו את שיח כך ולשם81חסידים(

 ראינו בעינינו הלא כן, שיאמר אביך על מהפלא ואמר רבנו ענה דעתו*איות
 . ליוסף קודם משרעוה למוכה אלינו שנכנס העכר הסכותבחג

 שנים-עשרפרק

 י ברכתו מבקשי עם התגהגותו יבנון א?ל ר"ולימות

 מלכהן מלוה בסעודת והאריכו החסידים ישבו שעוד בשעה השבתן אחריא(
כבר

 אליהו את שמ?א אבוהו בר ררבה במעשה קי-ר ב*מ גגמי מו?אים אמ ליבר דוגמא*(
 אברהמ מח,ה בס' וראה ?, מר הוא כהן לאו וכי אוהו ושאל הקכרית בכיתקאי

 כהן שהוא אליהו שאין לפי מת שם שיש בכית מילה ברית לעשות שאין שהעלה ט-רסי'
 באריכות עיי"ש שם לבאיכול

 מטשרנובין הרה-ג ואחריו רבנו סמך כנראה אבל בהלכהן וליתן לישא המקום פה לא אמנם*,ט
 ף תורהז ר מו לתל כהן מא שיט מה רויל( וק מטת מתשלמא

 תבי כה כלום א"ל לא לי, ריתיב ומאן כלום א"ל לא רנפיק מאן מיתא ג1אל מתני יתיב הוהיוסי
 ארפ הכל מן ,1לא ללמור מהיכן לו י11 אמילו אומר יוסי ר, כו/ תורה לתלמור כהןמיטמא
 גשאלת להתירא לסניף אותו לצרף רבנו של תורתו היתה זכדאי עיי,ש וכון ללמזדזוכה

 מרגנו. ששמעו כאלו בקרושה תורה רברי ולשמוע ללמור זוכה אדם הכל מן שלא דרבנןטומאח
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 והולך חול בגדי כבו יבוש בשהוא אותו ראו החלון ודרר ממטחו* רבנו קם11ר

 : חצות תיקון ונוהם הנה ואחת הנה אחתבחדרו
 היה ולא לשלומן אורחיו כל את פוטר היה הבקרן תפלת אחרי השבתממחרת

 ומיד כמימריה, רגע רק לו שמסרו בפתקא הציץ בפטורמן הדבהשוהה
 היתה )כך השמים מן חברכה וברכו המתפטר ראש על הקדושה ידו אתהניח
 מאות אחת קצרה בשעה נתפטרו וכה הימל(* פונם ברכה 5 : תמידברכתו
 ע"פ גדולה כך כל היתה ואימתו בשיהה* אחד שום עם שנכנס מבליאורחים,
 נרבקה הרוב על עמו לדבר נחוצים דברים מהם לאחד היה אם שאפ" עדחסידו
 שאין בדבנו' אמונתם גדלה כן כמו אבל הלך, כן שבא וכלעומת לחכולשונו

 : ודברים אומר באין גם לבבם נגעי כל יודע והוא ממנונעים
 ה" בעסקיהם, מרבנו עצה לבקש רצו אם הגדולים* העסקים בעליההסילימ

 שהיה זצ*לן אליהו רן הרה"ק בנו לפני קודם שיחתם אתמפרשים
 בם4ים אחריהם ממלא היה והוא אורחיו' את מפטר שהוא בפעה עליו לעמודרגיל

 ותושיה. בעצה להם ונענה פנים לו נשא ורבנוקצריפן
 רבגו אצל הראשונה בפעם מקולומיי זציל ליכטנשטיין הלל רן הגהאצ כשהיהב(

 עמהםן הדבור וממעט במהירות אורחיו מעליו דוחה הוא איךוראה
 רק עצמם וטלטלו רחוקה מארץ שבאו חסידים כמה ביניהם שיש שידעבעוד
 שבאה כשם לביתם חוזרים הם לבסוף והנה שיחם את לפניו לשפוך כדי כךלשם
 לו ואמר קצת ברוגז רבנו השיבו אלון ה' לעם ככה עושה הוא מרוע לרבנושאל
 למדתם לא עדיין בהונגריא( סיקס בעיר רב עדיין היה )אז ! פסיקס רב :בזה*ל
 שהבטיחו עד לירד רצתה לא העולם לזה נשמתינו שירדה קודם ביתאן אלפאאפי'
 הצטרנותיו בכל יושע ביתנו של המנעול בכפת רק ויגע אלינו שיבא מי שכללה

 ?. התורה מן כך ע-י ולהתבטל הדבור להרחיב לנו למהובכן
 בפצם אלי שבא מי האלה כדברים שאמר ממנו נשמע אחרת בהזדמנרוצג(

 אני השניה בפעם וכשבא לשלום' ופוטרו מברכו אנוהראשונה
 מעתה השלישית בפצם אלי ומשבא ממשן תוכו תוך אל וחודר ולבו כליותיובוחן

 אותו, נושא אני כתפיעל
 המתפטרים בין וודחק אחרי לפניו וכשנגש בכיסון שהצניע חלק נירממנה לי ונשאר ליבנון שמסרה פתקא לעצמו שכתב אחד באברך מכשק היה פ*אד(
 כבכל זו לא-כתובה בפתקא רבנו הציץ לרבנון ומסרה החלק הניר והוייאטעה

 בכיסו מנמש כי בטעותו מיד הכיר כשיצא לשלופן ופטרו לו הנמסרותהפתקאות
 אל לחזור וירא ע"ז מאד נצטער איננו, החלק והנייר לו שהכין הפתקא בוומצא
 רבנו של מהדרו זצ*ל מרומרנא הגהוק יצא בנתים טעותון על ולהעירירבנו
 אהדן לו שמסר החלקה הפתקא לו הראה שרבנו האורחים בין להודיעוצוה

 ברוך וגם בעליון של משאלותיו כל קרא ההוא החלק הנייר מו שגם לוןואמר
 ע.ז יצטער ואל לביתו במנוחה לנסוע הפתקא בעל רשאי ובכןיהיהן

 לתהות רצה מדזיקוב ל זצ' מהר'מ הרה"ק בנו זצ"ל חיים נפתלי ין הרה*צה(
 והתחפש מעליו דרבנן החלוקה את פשט דורו, צדיקי של קנקנםעל

 לו ומסר קדשון מרוח הארץ אז שרעשה רבנו אל לראשונה ובא העפן 8ןכאחד
 אם לראות בכוונה שמו את שינה דבורה* בן .נח שמו את בה שכתבפתקא

ירגיש
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 עינ*ו את רבנו נתן רק כאשר ויהי חיים(* נפתלי ר'ת )נח בכך רבנוירגיש

 רציתי ?ריךן איני יותר : חיים נפתלי ר' השיב ?ן שמך ומה אותוי שאלבפתקאתו
 לצריקים עוד נסע אח*כ לי' סספיק וזה פתקאות' קורא רבנו כיצד לראותדק

 יעקב אברהם רן והרה*ק רבנו שרק אמר ממסעיו וכשחזרשונים,
 פסאדיגורא זצ*י

 לשמו.שאלוהו
 לקצר שיוכל עליו רחמים שיבקש ממנו ובקש אחד חקלאי רבנו אי בא פ"או(

 רבנו ברכו יגורן, שיכניטם עד מטר יהיה ולא תבואותיו אתבמנוחה
 אחריר מיד בא זה כשהלך אלומוהיו, נושא ברנה יבא ובא יובש ימישיהיה

 ומפני מומן זה הרי המים ע"פ עומרות שרפסודותיו לפניו וקיבלפוחר-עצים
 שאל בקרובן המים שיגברו רבנו ברכו למקומד להשיטן אפשר אי המיםשפלות
 לגשמים צריך וה ~, שניהמ ירי לצאת אפשר כיצד ו אבא מבניון אחדאותו

 ע"א( מ' )נדריפ רז*ל אמרו הלא : רבנו השיבו גשמיםן עצירת מבקש וזהפרובים
 הארזן פני על גשם היות מבלי המים שיגברו אפשר ובכן מתברךן מכיפי'נהרא
 הסמוך הרניסטור נהר דרך לעבור ורצה לביתו האחרון האיש בנסועויהי

 : שניהן גם רבנו ברכות נתקיימה כי וירע המים גאולזידיטשוב
  מעובדא  גראה  הוווטים מבניו אפין דברים תוספות רבנו סבל לא כמה ,נדז(

 פ"1 חלה חאדרוב אבד"ק זצ"ל העשיל יושיע ר* הרה"ק הבכור נכדודלהלן*
 ליפא סענדיר ר' הרה-ק החולה אבי המותן ובין בינו היה וכפשע מסוכנתגמחלה
 ביומן פעמים כמה רבנו לפני החולה בנו את הזכיי רבגון שי בכורו בןזצ"ל
 להודיע רצו מותן שערי עד הגיע שהחולה והודיע מיוחד שליח בא הימיםבאחר
 בעבודתר עסוק היה שרבנו בעת בלילה, מאוחרת היתה השעה אבל לרבנו*מזה

 בעת אליו לבא מבניו אחר את אפין ארם שום מעולם הניח ולא הקודשעבודת
 בנכדו עיניהם נתגו לאביהםן ויודיע ילך מי ונתיעצו רבנו בני כל נתקכצוההואן
 בעת היה והוא בוולינאן האדמו'ר אח"כ שהיה מי זצ"ל צבי יודא ו'הרה"צ
 טפט ותוא הפנס את לו הדליקו וקנה אצל וחביב אהוב היה אבל נער*ההוא
 אחת השתעל הפתח לפני רבנון של העלין לחדר המוליכות במרריגותועלה

 השייח פתח נ נו? ברמיזה אותו ושאל חררו דלת ופתח רבנו שמעושתיםן
 הרב נכדך של שמצבו זקנין לךן לבשר באתי ואמר. בחכמה פיהו אתהקטן

 פניר צהלו לגמרין לו שייסב רחמים לבקש איפה אתה צריך וטובן הולךמחודרוב
 כפו מלא ממנו ולקח הארון אל הלך החדרה, אליו שיבוא לנכדו רמז רבנוןשל

 והמחלה והזיע החולה ממנו ושתה יבשלו הזה התה את ואמר לו ונתן חהעשבי
 התה ועשבי רבנו דברי להם ומסר שולהיו י אל שליחנו חזר עתחלורןכליל

 מפנו ושתה התה בשלו רבנו כמצות ועשו החולה למקום התה מיר שלחושבידה
 הרה"צ ואביו טוב מבשר באמת בא שלאחריו ביום ונתרפא, אחדות שעותוהזיע
 בהלכות פרק לו ואמר רבנו הוכיחו לרבנו, לבשר נכנס זצ*ל ליפא סענדירר'

 לי הוספת שאתה בעור כי צבין יודא הקטן נכדי אצל ללמוד אתה צריךחסידות
 עלי ותנח טובהן בבשורה נפשי את והחיה הקטן זה השכיל צעדי על צעררק

 באמת רפואה החולה אל להמשיךהרוח
 על עומד זצ-י אליהו ר' הרהשק בנו היה סועד רבנו כשהיה ויום יוב בכלח(

 באן ולא אלין ר' נטרד פ"א באכילתין ימעט שלא עליו ומשגיחגכיו

נדחקה
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 נפש סרת והיא רבנה של לחדרו בבהלה ונכנסה העיר מנשי אחת אשהנד8קה

 קט הבית מן כשיצאה גדולן בכי האשה ותבך למותן ונסה חלה יהידה בנהכ*
 ס? ברחתי כמה יודע אתה 1 רבש"ע * ואמד ובכה בכותל ראשו את והסיחיבנו

 ועכשיו מבורך' יהי אכרך אשר שאת שהכסחתני עד לקבלה, וסרבתיהרבנות
 אל", ר' את לקרוא המשמש הגער רץ ון אנכי זה למה מתקיימות ברכותישאין
 על המשרת בהנער וגעד כךן כל גדולה הסכנה שאין רבנו חת הרגיעוהלמ
 התנהג ולא וכשהגדיל נתרשא, החולה אותו החדד-ן אל יהתפרץ לאשהושאניה
 בכותל!. ראשו את אבא הסיח זה חשוב בחור בשביל : ואמר חלי' ר' נצסערנשורה
 נסעו רבנו אל והבאים בגייציאן הברזל מטלות נתפשסו לא עדיין רבנו בימיט(

 כתות כתות באו דבנו מאת כשנפטרו גם כן ועי משותפתן בעגלה כתותכתות
 עוסד רבנו היה אחת קהלה בני כשנתפטרו עצמןן בפני אחת קהלה בנישל

 שוחקות בפנים אותם ולוה פיוניתן עיד אנשי את ללוות נלכה הבה : ואומרסכסאו
 בין בשהיה וקהלהן קהלה בני לכל עשה כן המסדרו1ן אל הסוליך הפתחעד

 ראיה עד לי ספר כה החוצהן עד ללוותו אהריו יצא חכם תלמידחמתפטרים
 גשסיטז ימי והימים הרחובן עד זצ*ל מקאמינקא הרה"צ את רבנו שלוהשראה

 אנשים שני לרחבה הלכו ולא מקרשים עשויה היתה רבנו בית שלפני81פדרכה
 ענותנותנו הרב ראה למדרכה! מחוץ והלך אורחו בשביל מקום רבנו פנהנאחדן

 שניהם. גם שברחוב בכצה והלכו הוא, גם המדרגה מן וירד רבנושל
 כל יהוציא וציוה אורחיו של התפפרותם באמצע פוסק רבנו היה לפעמיםיוד(

 וקרא מכפאו בעצמו קם לכך צריכה השעה וכשהיתה מעליו,איש
 והמפדרון הבית נתרוקן רוח, לכל האורחים נהפזרו ומיד !. לכו ו לכו :גנערה
 האורחיסן מן לגמרי נתפנה אם לראות המסדרון אל בעצמו יצא ולפעמיםשלפניו,
 רבנו, של במסררונו וצ"ל מדאלינא שלפה רי הרה*צ פ"א היה כוובהודמנות
 אל למפה הנזוזטרא מל לקפוץ ורצה מאד נבהל המסדרונה רבנו ושיצאוכשראה
 סאורע אחרי נפשו, את בה מסכן שהיה  וו מקפיצה ומנעו בידו רבנו תפשוהחצר,

 ומורא רו"ל אזהרת מק"מים כיצד לדעת שרוצה מי : לטקורביו רבנו אמרזה
 ע,וי פ"א רבנו אמר ובאמת מדאלינא, שלמה מי' וילמוד ילך שמים כמורארבך
 היראת כמדת הוא רבם בפני לתלמידים שיש  שהמוהש  וו משנה של פירושהצחות
 התלמידיפ על אימתו נם נדולה הרב של יראת-שמים אם עצמו, לרבם שיששסים

 בעצמו. בו במלואם נתאמתו אלו ודבריו זו, במדהנדולה
 ר' הרה"צ של בוו זצ"ל משה יעקב ר' ושמו לרבנו, היה ותיק וזלמידיב(

 של הנאמנים מחסידיו מלפנים היה הוא מהיבגוב, זצ"לפייבוש
 פ*א לרבנו, מובהק תלמיד נעשה פפירתו ואחרי מבעלזא, זצ"ל שלום ר'הגה"ק
 ש*ק במוצאי חדרו פתח לפני שעבר היאשון, רבו אצל לו שקרה מה 5דבנוספר
 דלת מלוה-מלכה, לטעורת מאכל דבר משם לו לקחת המפבח אל ביכתו*חד
 ברוב תפום והנה הנה נחררו הלך והוא פתוחה היתה הה"ק שלחדרו

 שלחנו טעל הנר את לקח פתחו לפני איש איוה עבר כי כראותו ויהישרעפיו/
 אנכי והשיב טשה יעקב ר' נבהל ?. פה הולך זה מי בקול: וקרא הפתח אל"לך
 לפני לעבור מפחד אתה אין איך ו משה יעקב : ואמר הרב בו גער פה*"לכתי
 משה יעקכ ר' הבין ! מ?ה לך ברח פה, עוברת חיה נפש שאין בשעהפתחי

מנערת
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- המתים נפשות בתקוני הוא עסוק ?1 בשעה כי 1ו, רבוטנערת  ההוצה. וינס 

 לרבנו. ספר האלהכדברים
 איש כל להוציא שצוה בשעה רבנו של בהדרו רי"מ היה זה, לספורו שניםאחרי

 נער בחדר, ונשאר עליו, חלה זו גירוש נזירת אין כי בלבו וחשבמעליו,
 הרה*ק אצל לך שהיה המעשה אתה הזוכר משה יעקב ר' : לו ואמר רבנובו

 עובדא רי"ם נזכר מזה: צא ... אצלי עכשיו זה אצלו מלפנים שהיה מה ן,מבעל1א
- רנליו יעקב וישא רבנו, דברי ירמזון מה אל והביןדהוה  החוצה. ויברח 

 אורה לשום נתן ולא בחררו יומים או ליום לכתחילה עצמו רבנו סגר לפעמיםיב(
 לגרכת שחכו אורחים מאות כמה היו השבת אחרי פ"א לפניו,לבא

 תלמידיו השובי בשני עיניהם ההסידים נתנו פותח, ואין רבנו של פתחו אצלפרידה
 פניר לרצות רבנו אל יעלו שהם זצ"ל, טסקאלע משה'לי ור' מדאלינא שלמהר'

 של להדרו ברשות שלא אלה ת"ה שני נכנסו לברכתו, המחכים אורהיו אתשיקבל
 אצבעותיו בין וקולמסו ותפלין, בטלית מעופף כסאו על יושב אותו מצאורבנו,
 קם תורתו, חדושי את כותב והוא פליתו, של בציצית סביב סביב כרוכיםשהיו
 המסדרון אל הוליכם בידיו אלה אורחיו שני לקח דבר לרבר ומבלי מכסאו,רבנו
 בחשאי. ויצאו בחשאי שנכנסו וצדקתם תורתם זכות להם עמדה אחריהם, הדלתוסגר
 אצ5 עמר אם כי כרניל, אורחיו את ממפר רבנו היה לא השנה יאש אחרינ(

 מהם אחד לכל נתן לפניון עברו והאורחים מררשו, בית פתח שלהמווזה
 לכר : כללית בברכה פטרם נפש פדיון ולא פתקא לא סהם לקהת ומבלי ידואת

 אורחים מלפניו פפר וכה הכל, על אתמול התפללנו כבר 1 לשלום לכו ולשלום
 החסידים מן כמה נסו פיא בו, א"ע וסנר לחדרו ועלה לאלפים. עלהשממפרם
 בן וכשעלה בטסדרון, כולם נתקבצו ביחוד, ממנו להתפטר מחרת ליוםלהמתין
 לבקשתם נעתר רבנו, לפה להם יהיה כי בבקשה אליו פנו אביו אל רננו שלבכורו
 יבנו נם ואחריו יצא רבנו של ובנו הדלת פתאום נפתחה לחרדתם אבלנכנם.
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 *(. נולים בראש יצארבנו
 בבת לו הושפו ידים ואלפי בערבוביא, ו,מתפפרים נל לפניו שבאו אע*פיד(

 הסיר לי ספר כה ההולכים, ומי מי וידע כולם את סקר זאת בכלאחת,
 רבה, הושענא ליום נם אליו לבא רניל שהיה ומפני בר"ה יבנו אצל שהיהאחד
 ביום ויהי הוא, נם ידו להושיפ כדי רק הנדול הקהל בתוך עצמו לדחוק רצהלא

 ברכת בלי ר"ה אחר טמנו שגסע על רבנו הוכיחו מרבנו, להתפטר כשבאהוש"ר
 רבנו. מעיני נסתר אין כי החסיד נוכחשלום,

אע"פ

 ע"פ היו מעשיו שנל מפני אבל רבנו של בוונתו חקר עד לבא אהנו שאין אמנם אםד(
 ע"ב ס"ט )נח הוהר מאמר יל להעיר בדאי תהלובותיו בבל לעינים לו סהיההווה-ק

 שריא דדינא בשעתא ת-ח אמר ר-א ו1-ל ע"ב( ש-ד בשלח ובפרשת ע"א ל"ג בא בפ' גםונשנה
 הובוי ירברון שמיה אדבר אי דהא בעלמאי דקוב-ה קמי שמיה דידבר לאינש לי, ליבעי לאבעלמא
 ובדין עלמא דאין וקוב"ה הוה דר"ה יו"ט יומא דהאי משונמית מגלן ביה, לאשגחא וניתוןולהו
 ותאמר המשפט. מלך מלךהקדוש איקרי וכדין קוב-ה דא המלך אל לדבר לך היש אלישע להאמר
 בין רישא דעייל מאן עמה בתוך אלא בי וישגחון לי וידברון בעינא לא יושבת אנבי עמיבתוך
 רצה לא בך שבשביל להתקבל קרוב ובבן עיי"ש, ובו, לביש לי' למידן ליה ישגחון לא בלאעמא




