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 מזידיטשוב מהרי*א הגה"ק מרןתולדות

 שלשה-עשר.פרק

 שאמר המעפ אבל כרכתו, לבקש הבאים עם בדבורו ממעט רבנו שהיהאע*פ
 לא ודבריו מקיים, והקנשה גוזר צדיק שלמון מלך כרבר נמור בבטחוןהיה

 אחדים. פרמים בזה אביא לדונמא ימן, לאחר נתקייטו מיד נתקיימו לא אם ריקם,,צבו
 ולא בשעתם, נדולים עמקים בעלי היו מספריא שיינפלר האחים אהי-חמותיא(

 מחלה פרצה פ"א רבנו, בעצת לשאול בלי נדולה או קפנה בעמקיהםעשו
 ואטרתם לאלהיכם לכם שובו : רבנו להם אמר לרבנו, והודיעו הלכוגבהמותיהם,

 שלא עליך צוה מזידיפשוב אהרב האלה כדברים שלכם שברפת שור כלבאזני
 אהד נם מהם מת ולא רבנו, כמצות ולחשו הלכותמות"

 תמיד *תיעצים היו למכייה לפטימה( )שהחוקו הנהמות להוציא ייצים כשהיהב(
 לשאול אליו נמעו פ*א אותם, יוציאו שוק ולאיוה זמן לאיזהברבנו

 הדברים נגעו אחריהם. הדלת וימגור מחררו וגרשם רבנו בהם גער וכשבאובעצתו.
 הרצפה על במסררון וישב 1"ל משה יעקב ר' שבאחים הנדול של ללבו מאדעד
 והרניע ובא הש רבנו, של בנו זצ"ל אליהו לר, והוריעו הלכו נרול, בכיובגה
 ולמד אביו עלהאל בעדכם, ואכפרה אבי אל אעלה להם ואמר הנעלבים רוהאת
 אליהו ר' הכנימם ואפיימם, אלי קחם הדבר כן אם : רבנו לו אמר עליהם,זכות
 נטע, ר' בני הבאים ברוכים להם: ואמר יפות בפנים קבלם הפעמ רבנו, שללחדרו
 מה אותם שאל להיים וכששתו ומנדנות, יין לפניהם לערוך אליהו לר'צוה

 ונאו ווינא בשוק למכירה שוריהם את להוציא הם רוצים כי לו טפרובקשתם,
 השיב י השורים למכור אתם רוצים מקה לאיזה : רבנו שאל ברכתון אתלבקש

 קם פוב, מקה ?ה והיה הככר יהובים 32 למקח ונמכרם הן יתן אם משה יעקבר'
 שתמכרו אומר אני מתורתיך" נפלאות ואביטה עיני אנל ברנש ואמר מכסאורבנו
 ושער לוינא השורים הוליכו לשלום, ופטרם הככר, זהובים ל"נ למקח השוריםאת

 רווה  ה?את בפעם והרויחו רבנו שקצב למקח אותם ומכרו למעלה א? עלההבהמות
 אותנו. ויפיים תמיד עלינו רבנו לירתח ריתחא האי כי כל : אמרו ותמידנדול,

 נדיב היה הוא ז"ל, הויזער מענדיל ר' ושמו לרבנו היה אהד עשיר הסידנ(
 בעל היה הוא ומלאה, רחבה ביד תמיד תמך רבנו ואת לרבים,מ"ורמם

 פ"א רגנו, של וברכתו עצתו בלי גדולה או קטנה בעסקיו עשה ולא גרוליםע*קיפ
 לשוק צאתו פרם רבנו שברכו הברכה ולמרות למכירה הרבה שורים בווינא לוהיו
 שוריו, בו שמכר הנמוך המקה לפי מרובה להפסר היה וצ*וי מאר השערירר

 השורים נשקיו לא אהר לקונה שורים הרבה כשמכר כי ווינא בשוק היהומנהנ
 נחשג כן ההוא השור משקל ולפי בינוני שור מתיכם הוציאו אם כי אחדאחד

 ר' של שוריו מבין כשהוציאו ההוא בפעם השורים. משאר אחד כל שלמשקלו

 אומדנא ע"פ אותו הקונה העריך למשקל והעמדוהו אהד בינוני שור רנןמענדיל
 המעם אבל " שלהם באומדנא מעולם שנו לא בווינא והקצבים - וכך כךשמשקלו
 של משקלו וע"פ אותו, העריכו מאשר יותר הרבה השור היה כבד ופעוה,~בו
 ברכה וראה הרוחה מענריל לר' ותהי' השורים שאר נחשבו ההוא הכברהששור

במכירה

 גפטרוה. שמותיהם להוגיר מגלי גלל גררך אפ גי גיהירות ר-ה אתר לחסידיו להורקקוגגו
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  ואת*( עשתה רבנו ברנת יק בי בעליל ר"מ ראה הנמוך, המקח למרות 11:מנירה
 המאצעים, לו חסרו אבל בארוותיו, שורים להעמיד זקוק הנול ר"מ היה פ"אד(

 כל וננעלו הרנל, את פשפו רבים פוחריפ בארץ, בדול משבר אזהיה
 נם זקוק היה הנדולים לעמקיו אבל עשיר אמנם היה ר"מ הלוים, בפניהילתות
 מצויים שבו שוק וואנילוב, בעיר דשוקא יומא אז היה אהרים, שללהלואות
 שיזמין וברבו ההוא, לשוק שיסע רבנו לו צוה השוה, במקח לקנות הרבהשוריפ

 ברצונו. מעות וגם שורים נם השי=תלו
 תמרמורים בתרוהו הבהמות, לשוק היך הכבוד מפני ריק, וכימו לוואנילונ י"פבא

 השתמם הוא אב5 מאד נוחים למקחים שונים משורים שורים לו ומרמרו צדמכ5
 מביני להסרמורים זה חרה בו, היה שלא מום שור בכל ומצא שונותבאמתלאות

 זה. לאדון במף אין בי מתלחשים והתחילודבר
 ונדחו יום פנה בנתיים לאכול, ולמשרתיו לו לתת וצוה מלונו לבית ר=מהזר

 אל : 15 ואמר אחד איש אחריו הלך לחדרו ר"מ בשהלך מחר, ליוםהקניות
 יאבה אולי במף, אלף עשרים לי יש הנה בזה, שאמרידו כבודו בעיני יחרנא

 סירב מתחילה וזה, זה לזמן קטנים רוחים נגד בהלואה ממני אותם לקחתכבודו
 השוק, אל שוב ר"מ יצא ממחרת לשמו, אותו לשאול מב,י מידו הכסף וקבלהאיש ביי ונתל עברי( )בכתב חוב שטר ותתם בתב בסרובו עמד לא אבל לקחתר"מ
 סירובו בזכרם והסרמורים מומים לבקר הרבה לאהפעם

 דאתמוי
 לפנים הציעו

 לביתו. ונסע צרבו די קנה נוחים.מחירים
 שנה, עברה חדשים עברו בא, לא המלוה אבל שמר אותו של הפרעוז ימןהגיע

 שאר בתוך לו מפר רבנו אצל ר"מ בשהיה לימים מבקש, ואין דורשואין
 שזמן ואע"פ נדול מכום ידוע בלתי יהודי מאיזה וואנילוב בשוק שלוההדברים
 ארנזו אל והלך מכמאו רבנו קם חובו, לתבוע המלוה בא לא עבר כברהפרעון
 הפתקא היא 11 כי והכירה בו הציץ לר"מ, וממרה ניר פסת ממנו והוציאפתחו
 בירך וקרעה מידו הפתקא רבנו לקה וואנילוב, בשוק מלוה לאותו ונתןשחתמ

 המעשה כל ע5 דבר לדבר מבלי שלו היום למדר וחזר פיוע, שטרשקורעים
 עשה.אשר

 לפני עוד מענייל ר' של מבניו האלה הדברים את שמעתי ני בזה אנינועיר
 בן-בתו עם דברים לקחתי זה ספר לבתוב במחשבתי ובשעלה הרבה,שנים

 פפרתי אשר כבל הדברים ב5 לפני וחזר הנ"ל, המעשה אודות על רוח, נאמןחיש
 זה ממנו דרש מאפיניא שליפ"א האדמו"ר רבו נם כי אנב ררך לי ואמרלמעלה,

 : בהויתו הנ"ל המעשה בל לפניו שימפרמקרוב
 פ5יליש משפפ עליו שהיה בזקנו, שהיה רב מעשה הנ"ל י"מ נבד לי ספר עודה(

 הממשלתי, דין בבית עליו והעלילו שקר עדי קמו בי קשה לעונשוצפוי
 וישכחו ישתקע הענין שבל נמור בבטחון לו אמר לרבנו ההוא המאורעבשספר
 מקומו אל המשפפ מבית מיוחד דין חוקר בא נתקיימה, רבנו והבטחת לנמיי,ממנו

של

 אף אפרו רגגן גו' יויר מעשח כל את ולגרר עה"פ ו' אות פ"ז רגא דגרים גמדרש ראה*(
 פאופ מ אותו שמין יתיה כו, אחד דג שתשיו מעשה רגותיגו אמרו מתגרכיםהרגים

 גתגרכו. היוריס אף רגגו של ומגרכתו וכו' ש, גו ומצאוליטרין
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 הנונעיפ הכתבים כל את עמו ולקח המעשה, במקום הערים את 5חקור י*םשל
 נהפכה ?קוק, הר במורד ברדתם עגלתו סוסי נבהלו לביתו וכשח?ר זה, קשהלדין

 האבדת בעל הכיר אשר מבלי נפל הכתבים כל שבתוכו והתיק פיה עלהענלה
 עבר איננו שבו הכתבים כל עם שהתיק כשראה ובביתו לב'תו, שבא עדבאבדתו

 : הדבר ונשתקע בשתיקה, המקרה כלעל
 רבנו נודע כי מאד עד הענינים ירבו הן ששמעתי כמו אספרה אמרתי 8מו(

 אמת ה' דבר כי בעין עין ראו לפתחו המשכימים וכל מופת אישבתור
 קצרה: בלשון בעצתו השואל אדם לכל בברכתו עבדו רבר שמקיםבפיו
 לתלסידי ?את בכל ממש, בירים כמעפ ממנו אורחיו את רבנו דחה כי אםטמנם

 זצ"5 פקב לייב זלמן ר' הרה"צ אליו כשבא לנמרי, אחר יהסו היהחכמים
 חשב ממנו להתפפר הבאים עם בדבור סצורו את וראה הראשונה, לפעםמטינומ
 ואני יקראו פרם והיה אומר אחד כתוב רבנו: לו אמר כן, יתנהנ עמו גם כיבלבו
 הוא הענין אבל 1 אהדרי קשיין אשמע, ואני מדברים הם עוד אנתרי' וכתובאענה,
 לאיש שלמה, ועל שה על חמור ע5 שור על עוה"1 עטקי בבקשה שבא מיכן,
 אלהים לררוש איש אלי כשיבא הרבר כן לא אענה, ואני יקרא פרם עורכזה
 ועוד עיד ידגר אשמע, מדברים-ואני הם עור אומר, אני לו מטינופ, הרבכטו
 אותו של פניו צהלו דבריו, את לשמוע בשכילו פנאי לי יש ואני לבו,כהפץ

 וישמע. ויקשב רעהו אל א"צ ח' יראי נדברו אזצדיק,
 וירא ת"ח - ?צקל מהרצקה רבנו - רבו מתלמידי אהד שבת על אליו בא פ"אז(

 אחד עשיר חסיר בשורה לפניו וישב קדם הסעודה בשעת ויהישמימ,
 : לו ואמר רבנו נער נדיבה, ברוח שתמכו מפני רבנו של מקורביו מנרולישהיה
 את רבנו הושיב ובמקומו השלהן את זה עשיר ע1ב 1 מוה רר ו מוה רדלך
 העלבון -על רבנו של בנו - אליהו ר' של באזנו הזה העשיר התאונן ת'ח'אותו
 ש5 כבודו : רבנו לו אמר רבני, " 5אביו הרברים את ממר ור"א לו:שהיה
 ביום כן לא כפותו, למקורבים צריכים אנו ההול ביטות טונח, במקומופלוני
 הכטימ תלמידי אז דשמעין" אאודנין על תורה רברי 5ומר רוצים כשאנוהשבת

 -. לעשיריםקודמים

 ארבעה-עשר.פרק
 הפתקאות את שסרא בשעה הקורש ברוה רבנו צפה כטהער

 אותם שקרא טרם עוד אפ" ולפעסים ביכתו, טבקשי לושטסרו
 ו דלהלן הטעשיות העירנה בקשותיהם אתו*טע

 של מריון לרבנו ליתן ורצתה מולדויא מאר*ן אחת עשירה אשה נאה פ*אא(
 ולשמוע חדרו מפתן על יעמור רשות לה שינהן ו~בד אדומים, מאותכמה

 ישתדל שהוא אליהו ר' על שהשפיעו נואלים האשה מצאה מפיו, ברכתואת
 מרוביננ היו רבנו בית צרכי לכנום, זו נדיבה לאשה רשות שינתן רבנואצל

 נמסררון עמרו שעה באותה לכניסתה, והסכים אביו לפני בעדה והמליץ רואנתרצה
 וכשראח כח, ואמיץ כאלונים הסון אחד איש היה ביניהם לכניסה, וחכו הרבהאורחים

 החיצון בחרר אז נמצא הוא, גם ונכנס אהרי' הוא כם נרחק נכגסת יו שאשהזה
 הנכנט א*תו אליו נפפל להם קורם שנכנט 11( עובדא שמעתי 1 י פ מ )ש אחראיש

ביד
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 נכחו הבים עצור ובכעס ידיו שתי אונ האיש הבק יהד' שניהט והכו הזקחביד
 פרובה התעביינות הפיקו ועיניו דבגו* ישב שבו הפנימי להרר המובילה הפתהאל
 על הפיב ודבנו המשמש* ליד בידה אשר הפהקא עס הפדיון את ותתן המפתןעל ועפד* נכנסה והאשה מבפנים הדלת נפחהה ההיאן האשה של הפתקא עס יהיהמה

 קדשו ליד נמסרה רק כאשר ויהי הפתה* אי ואהוריו הקיר פני מול פניוכסאו
 הפדיע כסף את וזרק הפתה. אל פניו את ההזיר פתאום ההיאן האשה שלהפתקא
 חגה הן : הצופה מזה צאי . וצעק צעק גדול רעש ובקול הדלת פני מול האשהשל
 היו הנה הן ט"ו, ל'א שבמדבר הפטוק על היתה )כוונתו 5 . היו. הנה הן :היו...
 לקסה לירקון, האשה פני נהפכה כה,....(* סעל למסר בלעם בדבר ישדחללבני

 בין בהלה קמה במסדרו וברהה הרצפה* על הנפזרות סטבעותיה אתבהפזון
 ידעו ולא ההדר* מן בורהת אשה וראו יבנון של גדולה זעקה שמעוהאודהום

 טאלו פדיונות : לו ואמר אליהו רן בנו את מרה רבנו הוכיה זה' מה ועל זהמה
 ?. ביתי אל מכניסאתה

 פנה ההיא הנורא המעשה את בהוקהן ונכנס האשה אהרי שנדהק האישכשראה
 עתהידעתי : לו ואמר הדברים( אלו כל לי אצלו)שמסר הנצב האישאל

 את מכיר הנני הגבר אני : הוא וקדוש רבנו וגדול הזה* במקום אלקים ישכי
 של להדרו עד לבא פסלות לה מצאה הנמאס שבכספה וכשראיתי הזאתןהאשה
 נא אסורה אמרתי במסדרון* ומהכים צפופים עומדים אנשים שמאות בשעהרבנו
 יברכנהן ברך וגם 11 מבישה מאשה טהורה לא מנהה זה צדיק יקבל איךוחראה
 בה. יעשה מה לראות אהריה* ונכנסתי ונדהקתי כהי שארית אפפתי כןועל
 מנעליפ ולנעל אהר מלבוש ללבוש צרכיו לעשות כשיצא היהן רבנו של דרכרב(

 יקר בגד - והמוני גס איש - אהד עשיר לו שלה פ*א לרגליו'אהרים
 לצרכיון שיצא בשעה רק זה בבגד רבנו הוצממש כסרן לשמוניפ מחירושעיו:
 ומתנתו עצמו הנותן אבל מזהן מעולה לתשמיש ראוי היה השובותו שפצדאע"פ

 ביתר. אצלו השובים הוי לאכנראה
 והיה נע*ם קול לו והיה בן-תורהן קצת שהיה אחד הנוני היה מולדתי בעיךג(

 ההטידים* מן אמנם היה לא הוא הנוראים* בימים התיבה לפגיעובר
 ולהכירה פניו את לראות עכ'פ רבנו אל נסע לא הקרובות אערים מאנשי מיאבל
 *הש8ע* נתפשטה כי לידו שמסר בפתקא וכתב רבנו, אי ההוא האיש גם איפהנסע

 לךו יש ומה *שפע* לך אין יד כלאחר לו אמר בפתקאתו רבנו כשהציץבהנותו,
 שמעו המה עירו מבצי כמה מעמד באותו היו פשע( אחוון בהפוך )שפע*פשע
 הוהזק שלא לאיש ובפרט פשעון לאדם להגיד מרבנו 8עולפ נשמע לא תמהו.כן

 קלונו..*. תת~ה זה הנוני אהרי לרנן והתהילו ה*מים ארכו לא אבלבכך
 בהצר מלמד לפנים שהיה זצ*ל* מפוג הצה"ק מהסירי אחד הסיד לי ספרד(

 בסטדיא שופ חאהים לבין נתגלגל יאח-כ הנקלן ה?דיק שלהקודש
 )פרק למעלה כמסופר היו הנ"ל האחי8 שנימן כמה במשך לבניהם תורהולמר
 האיש את והומין רבנו אל טוא מהם אהד וכשנסע רבנו, מהסיר" א-ג( אותישג
 לנסות וכדי המדהן בלי נסע אבי לסרב לבו מלאו לא הוא גם עמו לנסועהנול
 הנפשן רפואת היתה כוונתו *לרפואה" צריך שהוא שלו גפתקא כתב רבנואת

 1. צריך אני גפ כזו לרפואה צהוק בבת אמר פתקאתו את רבנו כשקראומיד
פוא
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 אשאו משרובות אחת אשה זצ*ל פחרמ"ם הרה*1 רבנו בן לפני באה פ"אי
 את מלקבל רמ*מ טירב אותהי ויברך וולה פתקא ממנה שיקחוהפצירה

 לידון אותה שיקבל מבלי מרחוק עכ*פ זו בפתקא ויסתכל בקשתה את שימלאבו הפצירי אשתו וביחור האשה אבל אביו, בתיי לעצמו עטרה ליטול שלאפתקאתה
 עצסח פתקא אותה נשלה והאשה מרחוקן הפתקא את וקרא מהן להפטר יכללא

 ס'איז : אמר זו בפתקא רבנו הציץ רק כאשר ויהי לרבנון אה"כ ומטרהוהלכה
 קורא של עינים בה חלו שכבר מיר רבינו בה הכיר ! קוויטיל געליינס שו.ןח

 . רושם רבנו, בן שקרא מרחיק זו קריאה עשתה כנראהאחרי
 יותר שזה נכתב ופבה טתקא לו וטטר אחד חשוך-בנים רבנו לפניבא פ*או(

 שואל הוא ובכן ממנה, בניפ לו ואין אשתו עם דר הוא שנהמעשר
 צוה אהד ושצדיק לרבנו מסר פה ובעל עורן להמתין או לגרשה אם רבנובעצת
 הפתקח רבנו נטל זצ"לן מקומרנא הנה"ק רבנו אצל אז היה וון אשתו לגרשעליו
 ליעץ זו פתקא יסוד על אפשר דם וישפוט כבורו ירא ואמר לו אותהוהראה
 הצדיק הציץ ! אופן בשום יכד מסכים אינני אני 1, אשתו שיגרש זהלאיש

 מן זרע שיראה האיש את רבנו ברך רבנו, לרברי והסכים זו בפתקאמקומרנא
- ההיאהאשה  נתקיימה וברכתו 

 התסירים מן אחד ע'י לרבנו לשלוח פ*א שהתנדב תי. מולז בעיר היה אלם גברזז
 על והניחה פניה על הפכה זו בפהקא רבנו כשהציץ נפשן ופדיוןפתקא

 בעל- של טובו מה אתר על רבנו הכיר כי אות החסידים בעיני וה היההשלחן,
 ויהפכההפתקא

 חיים ר' הרה*ג כיי, פתקא נט9לת כל בלי ברוה"ק רבנו ש?פה מעשים והיוח(
 אחד אליו שבא ושלש פעמים בחלומו ראה באישוועץ, האבד-קזצ"ל

 החלום דכא האמתן לעולס עמו שילך ממנו וררש לעולמון כבר שהלךפמכיריו
 על רגליו צעדו אך כאשר ויהי רבנו, אל ונסע וחש מאד, רוחו את ההואהרע
 השיב י כן 9, יום ככל תהלים אומר האתה בשאלה פניו רבנו קדם חדרו,מפתן
 שיפני יהי-רצון הפלת גם בוראי אתה אומר הלא ואמרן רבנו חזר כן, אםהרב,
 מלאת עד זמני קורם הזה העולם מן תקחני *ואל נאמר ושם תהליםאמירת
 לרבנו עוד לספר סה לו היו ולא דבריו נסתתמו שנה"ן שבע"ם בהםשנותינו
 לא נפטר ואותו לביתו וחזר רבנו מאת נתפטר אמרן טרם לו נענה שכבראחרי

 בחלומו להבהילו עודיסף
 לתהות החליטו לשבת, לזידיסשוב ס"נ מחסידי חסירים ארבעה נתגלגלו פ*אט(

 לאכסניא כשחזרו התפלה אהרי שבת בליל ויהי רבנו של קנקנועל
 שרבנו והנם רבנו, של שלחנו אל עוד ללכת שלא מנהם אחדים אמרושלהם
 איזה לפתוח סוטב עצמו לדחוק כדא- אין כך כשביל הלא שלחגו, על ר"תאומר
 שכבר כיון : ואמר לכך שהתנגר אחר ביניהם היה שם, הם באשר וללמורספר
 לבית כולם והלכו קמו היוכו, וררך התנהגותו את לראות נלך לא מדוע פהאבחני
 קדושה בנעימה חיל* *אשת פסוקי רבנו אמר כבר כשגכנסו רבנון שלמררשג
 לא שמעולם הגם והנה לשונה* על חסר ותורת בחכמה פתחה -פיה בפסיייעמי
 אדפ בני ישנם : ואמר התחיל הפעם תורהן ברברי אלו בפסוקים רבנוהפסיק

 לפתוה טוטב הלא תורה דברי ממנו לשמוע הצריק אל לילך לנו זה למהשאומרים
חת
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 לשונה* על ותורתתטד בחכמה פתחה פיה - אבל בביתו, וללמוד חכמה הראשיתאת
 והמשיך מפיכתבמן רש ולא צדיקים של מפיהם תורה לשמוע שצריכים דייקאפיה

 לא הייזן על לקדש ץמנמד עד כמנהגו הקדוש בנגונו הפסוקים יתדבהתלהבות
 התיעצו אשר החסידים שספדו עד מה שום על זה שינוי השומעים כלהבינו

 : באכסניאמראש
 אחדן בכפד אחוזה שדות בחכירה מחזיק שהיה אחד חסהר רבנו אל בא פ"אי(

 אז היה רבנון לפני לקבול בא וע*כ החכירהן מן לדחותו דצהואדונו
 את ומצא לביתה האיש הלך ההיאן בעת חולה שהיתה ז'ל הצדיקת אמו אצלובנו
 רנליו בהונות על האיש נכנס החדרן פתח אל ואהוריו מטתה אצל יושברבנו
 האלה: כדברים רבנו לבנה אומרת החוינית האם שמע הפתח, אצל ועמדבחשאי
 ישב ולילה לילה בכל הנ*לן בבפר בית-מזיגה בעל היה מריבניק אליהו ר'אבי
 שעודיו. וגמר יהתפלל אחר ובבקר הבקרן עד ובתשבחות ובשירות בתורהועסק
 שלחן אצל היום כל ישב ושוב מרוססן ובצל יבש לחם בפת ז סועד היהבמה

 ומנורהן ספסל ושלחן מטה ביתוז כיי היו ומה בתורהן ועסק הספו עלהמזיגה
 כלי תפאדה והיכלי מרווחות דירות צריכים אלה ובימינו מותרות' אחרי רדףולא

 . ותכשיטים וכסףזהב

 כל היו לא בהם שדד חדריו ובשני פשוטים חיים חי בעצמו שרבנו להעירכדאי
 ונכדיו בניו כלפי מכוונים דבריה היו כנראה אמון עליהם שהתמרמרההדררים

 כבר דלותן בדלי עליה עברו ימיה שרוב יו אם-יקנתם של מושגה שלפי רבנו*של
 עשירים חיי הםחיו

 הדור של הצדיק היה ז'ל אליהו ר' זקני אביך בימי ! אמא לה ואמר רבנוענה
 אדוני כשהיו ההם בימים זצ"ל, מסאסוב ליב משה ר' רבנו ההואבעת
 פרנסתפן את ולקפח שבאחוזותיהם ליהודים להציק רוצים האחוווה בעליהכפרים

 הושקפת* הרעה פני לקדם איך עצה ומטכסים זצ"ל אליהו ר' זקני אל מתכנסיםהיו
 מסאסוב ליב משה ר' רבנו רבו אל ונסע טוסו את חבש ז עושה זקני היהמה
 היה לסאסוב כשבא בצרהן הנתונים חביריו של שיחם מרי לפניו ך לשפזצ=ל
 או שעה עמו והתבודד אליו נכנס הרמ"ל' של בירו חלוז לפני סוסו אתקושר
 שיהפוך שולחיו ואת אותו וברך לשלום הרמ-ל פטרו שיחתו את וכשגמרשתיסן
 מקומו על איש איש בטח ישראל וישכון עליהם, לטובה אדוניהם לבב אתחש"י
 על לעלות לו ועור החוצה מביתו הרמ-ל אותו לוה אח"ב בשלום, פרנסתוועל
 האוכף צדדי שבשני טבעות-הרכיבה את רגליו על ונתן כראוי עליו ולישבשוסו

 צדיק אותו של וברכותיו העין, מן ונעלם זקני שנסע עד סמקומו מש ולאמלפטה
 אז ממנוחתם, ולהחרידם ישראל בני את לענות עולה בני הוסיפו ולא פריעשו
 רבנו סי,ם - יעכש,ו 1, שבדור הצדיק ליב משה ור' -החסיד אליהו ר' וקניהיה

 חסיר אותו של שמו היה )כך ישעיהו דוד - לאחוריו הדלת פני נכח פניויהחויר
 המדה - אמת לפי שלו, הרבי הנני ואני החסיד, הוא והסתיז( הדלת אצלשעמד
 אפ הוא וגם ', רבי להיות וכשר הגון די הנני אגי חסיד בתור ישעיהו דודשל

 לרעה* בו תגע לא יד וכל תהיהן לא היה הכירתו, מן אותו לנשל רוצהאדוניו
 לביתו. וחזר אמו עם שיחתו רבנו גמר האלהבדברים
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 טרם עוד ברכה לו לתת קדמו כבר כי ראה רבנה דברי חסיד שתוכששמע
 וחזר רבנו מאת הדרך ברכת ולקח נכנס שיחה מרי לפניושפכו

 רבנו. כברכת עליו לטובה נהפך אדוני, ולב גוים עצת ה8יר וה'לב,תון

 חמשה-עשר*פרק
 דורו. וגאוני צדיקי אל רגנויחס

 כשעלה השנה ראש בכל וחיבהן באהבה שבדורו הצדיקים כל אל התיחס ושבנוח(
 איש איש הדור צדיקי גדולי את מי-שבירך בברכת מברך היהיתורה

 חיים ר' ובהגה"ק זצ'ל מסאדינורא יעקב אברהם ר' בהצה"ק התחיל שמועל
 בעדם. ןדקה ונודר הצדיקים שאר את והלך ופורט מצאנז זצ"להלברשטם

 בשעתון הדור צדיקי זקן שהיה זצ-ל מסאנז הגה"ק אל בחבה מתיחס היה ביהודב(
 ביו-ו שיש כלופר מוומנים- בעל *עשיר שהוא עליו לומר רגילוהיה

 התיחס עצמה מדה ובאותה ובמזומזן בעין הכל חסדים' וגמילת עבודה*תורה
 לעיר מצאנז הגה*ק נסע תרט"ז בשנת כנפשון ואהבו מצאנז הגה'ק נםחליו

 זצ"ל טייטלבוים לייב זלמן ר' הגה"צ את הרבנות לכסא שמה להושיבדרוהוביטש
 מאוהלן זצ"ל טשב משה הגה"ק של בנו זצול ניסן אלעור ר' הגה"צ שאביומסינוטן
 בכדי זידיטשוב דרך עבר רק לדדוהביטש ישר נסע לא ההוא בעיר אב-דאיה
 רבנו בית נשמע והקוי העירן כל ותהום העירה בא כאשר ויהי רבנון אתלבקר
 גדול שאורח רבנו בית נשמע והקול העירן כל ותהום העירה בא כאשרויהי

 לקבל והלך בידו מטהו ולקח אצטליתו ולבש רבנו נזדרז לגבולון בא יהוקדוש
 שבקדושה לדברים ובפרט מאד גדול זריז מטבעו היה רבנו ובניו הוא אורחופני
 שהספיק טרם עיד זאת בכל רגלימן נכה ה ה מסאנז שהגה"ק בעוד כצבין רץהיה
 מסאנז הגהשק של רגליו פעמי קול במסדרון נשמעו כבר חדרו מפתת לצאתרבנו
 לחדרו ועלה וקפץ רבנון של לעלייתו המוליכות במדריגות ועולה מטפס הואאיך
 ההדר מפחן על אלו קודש אנשי שני נפגשו אליו, הוא יבח בטרם עוד רבנושל
 טאירות ופנים והיבה כבוד באיזה לתאר למותר לכנוסן כנגדו וזה לצאת 18דרזזה

 לו והושיט ידו על מים רבנו יצק לסעודה ידיו בשנטל מרבנו, זה צדיקנתקבל
 רבגו לפניו הציע זה ת"ת את לשמש כדי הזדפנוה שום הניה ולא האיונטיתןאת

 1 ולכבוז כבב-"ו, ברבנותו להתנהג יוכל כי לו ואמר בוידיטשוב שבתו אתשישבות
 כדי לדרוהוביטש, לדרכו אץ היה מסאנז הרב אבל עצבו כבוד על רבנויותר

 ובכן זצ"י, לייב זלכן ר' הגה-צ ביד טהזיקים ולרכס הבא בשבה שמהלדרוש
 לביתו וחזר לו עלחה לא זו נסיעה אב4 ידרכו, ונסע באהבה רבנו מעםנתפטר
 דצלו, לשבות סכים ו ילא כרבנו לגדול שסירב על אלקים אצבע בזה ראה שבא,כלעומת

 לבנו פ"א אמר לנוהן טטתו על ומוטל חלש כשהיה מצאנז הגה"ק זקנת לעתג(
 תיח בחדרו אז היה י זולתך בחדר אדם שום האין זצ"לן בווך ר'הרה-צ

 ההדר' מן שיצא ברוך ר' לו רמז שמו, חיים ראובן ור' מונקאטש מסחוזאחד
 אזנו ועשה הדלת אחורי חיים רן(וכן ר' עמד בלעוון איש שום שצין לאביוואמר

 הלבן זקנו את הגה'ק שאחז הטכתה חור דרך ראה שידוברן מה לשמועכאפרכסת
 תשובה עשיתי לא ועדיין שערוהו כל שהלבינו וקן כבר הריני באנקה.ואסר

.ין
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 בכל : ואמר הסרוש הזקן שוב נאנח ירך?, על מעכב ומי 1 ואמר ברור ר'ענה
 כבר ואני מאובהן הש"י חת עובד עטיח בן אייויק יצחק שר' ברקיע מכריזיםזום

 ר' כששמע עמוקה* אנחה נאנח ושוב אליו, רגלי לכתת כח לי ואין ושבתיזקנתי
 כשבא רבנון פני לקבל לזידיטשוב רגליו את ונשא מהר זה שיח סוד הייםראובן
 לבא צושכים אין פצאנז הרב של עדותו ובלי : כמתלונן רבנו לו אמו4 שלוםלקבל

 לחסיד תוכחה גם אגב וררך נגלה הקורש רוח האלה הדברים היו ?ןלזידיטשוב
 אנשי שכל בעוד הדעת בהיסח לו שבאה רבו של לעדותו עד שהמתין עלוה

 רבנו. חסירי היו שלוהגליל
 המסופרת זו עוברא תציין רבנו את מסני הגה"ק והקדיש העריץ כבה עךד(

 זקנתז לעת כשנתאלמן כי חיים(ן )מקור צדיק אותו של תולדותיובספר
 שמיום מזידיטשוב הרבי כמו שיתנהנ ברוך ר' בנו א*ל אהרת אשה לישאורצה
 ענה שלו, נעורים אשת היא שהתורה מפני אחרת נשא לא אשתו עליושמתה
 נשואה שהיא מפני איש אשת היא התורה הלא שכן ביון ואמר זצ"להגה"ק

 *( מזידיטשוב. להרביכבר
 רצו זצ"ל, ליבא מי הצדיקת אשתו נפטרה מרחשון( י"ח )ביום תרט"ו בשנתה(

 מרוזדולן זצ"ל מהרי*צ הגה"ק דורו ב של אלמנותו את אכיהם שישאבני'
 מאד חשובה 1צדיקת גרולה אשה שהיתה וצ"ל, סהרצ-ה רבנו דודו של בתוהיא
 לדגר שליח שיהיה זצ'ל מדאלינא שלמה ר' הה*צ אל בבקשתם פנו כךולשם
 שלמה ר' אלמלא : לו ואמר רבנו נזדעזע לרבנון הדבר והציע רוש הלך זהמצוה
 מענדלי ר' בני לי שנולד בעת כי יודעים אינם הם פין בהבל שורפו הייתיאתהן
 שבנו יורעים שאנו ואחרי לכן' קורם שנים מכמה העולם בוה הייתי לאככי

 קורם  שנים וכמה ל"חן כבן פרק באותו רבנו היה ת-ר בשנת נולד ר"מהרה*ק
 העולם. מזה מופשם היהכבר

 אחד מפי כ"א( אות רבנו )כמערכת קדושות עשר בעל כתג מיו רגדרלהו(
 ער רבנו של חתונתו שמיום נאמנה שירע וצדיק גאון רבנומתלמירי

 בדעתו נתיישב ופ'א טבילה, בליל רק עמה נתיחד לא זצ"ל אשתו פטירתיום
 חמו שהלכח עד נוהו את פקד ולא זמנים זמן עליו ועברו עליו ככד זהשנם

 אנחנו למדים - זצ"ל מסאמבור משה ר' הרהוק דודו לפני עליו וקבלהצדיקת
 שנה עשרה לתשע וקרוב אלקים' כמלאך וקדוש פרוש היה ימותיו כל שכמעטמזה
 1 עליו זצ*ל מצאנז הנה"ק כדברי דמטרומתא בעלה והיה אשה בלי לגמריישב
 מפעשה לראות יש מסנזן הנה"ק לבין גינו נדולח האהבה היתה כמ8 עךז(

 אחדן תורה בן לאברך בתו את השיא רבנו סחסידי אחד עשירדלהלן.
 יהי הפסחן אחר עד אצלו ושתה הלך רבנו, פני לקבל החורף באמצע אותוושלח
 פני לקבל לסאנז השבועות לחג לנסוע בלבו החליט לביתון לחזור רצהכאשר
 ממנו לקבל רבנו אל כשבא לביתון יסע ומשם עדיין הכירו שלא זצ*ל ר"חהגה"ק

--
ברכת

 הגה*ק רגר גדול דגר דברן של לאמתו אבל בעלמאן בדיהותא הם הללו חכמה יברי לכאורה*(
 גרכוש ולית וכו' קוביה קמי מיכאל אמר וו-ל בוות*ק שורש להם ויש זצ-למסנז

 פו"ו משה קיים הא א"ל מאהאי4 לאתפרשא אמרת ואת ונוקבא דכר דאיהו במאן אלאחשתכח
 שמ שבת למחם ע*ת מ*ד עף בשכינתא דיתנס*ב בעינא אנאהשתא
 הראוחצח אשתו מות אחרי אשה נשא שלא רבט מם עט"ש, תו' עמך ב י דאחגשגעתא
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 אחר9 לביתו ישר נוסע כאיו אם כי לסנזן מנסיעתו לו הגיד לח פוידהצרנת
 אותו שאל הגדולה למבוכתו אסל שנהן כחצי בזידיטשוב ישיבחו ארכהשכבר
 פן האמת להגיד ירא כי בלשונו, לנטגם אאברך התחיל ? נוסע אתה להיכן :רבנו
 לסנז לנסוע שבדעתו הודה בע"כ וגכן לשקרן גם ירח אבל רבנון עליויקפיד
 לבבנר ידיד הוא מסנז הרב הלא : מאד טוב : ואמר רבנו של פניו צהלו השבועותןלחנ

 תן . לו ואסר אליהו ר' בנו אל שניו והסיב הארצפריינד(ן אונזער . קדשו)בלשון
 לסיוע כלל זקוק היה ולא היה עשיר זה אברך הדרךן להוצאות יתובים שלשאלו
 הגה"ק פני לקבל ונוסע הולך שהוא על חיבה של פרס מין זה היה אבל רבנו שלזה

 מאת שלום לקבל נכנס לסאנזז שבועות הג קודם ובא שמח האברך יצאמסנז
 מבלי לכולם ש*ום הגה"ק נתן עמון שנכנסו למאות אורחים שם והיו ר"ח'הנה"ק
 אתה מהיכן אותו. שאל אברך לאותו שלום פשנתן ורק באו' מהיכן אותםלשאול
 אותו של פניו צהלו בא, אני מזידיטשוב מרבנו מלא' גפה האברך השיב ?ןבא
 רבנו שאמר הדיבירים אוחם ממס יבבנו. ידיד זה הלא מאודו טוב : ואמרצדיק
 אצלך האברך זה יסעוד החג במשך : לו ואמר פבניו לאחד הנה*ק פנהעליה

 מרבנו שבא מפני חיבה של פרם זה י: ה עליך' מחסורווכל
 הנה'ק של בחתנו נתחתן רבנו* של בנו מדאלינא* זצ"ל בעריש י' הרה"קח(

 בכל החתונה זמן את להקדים השעה את רחקו הצריקים ושנימסנז,
 חתן של בהתרשלותו אבל זה את זה פנים להתראות השתוקקו כיהאפשרות,
 החתונה זמן נשתמט עסק, באיזה לנדוניא שהכין הסכום שהשקיע מסנז,הנה=ק
 ומתוך אתו פנים התראה שלא על מסאנז הגהוק נצטער רבנו* נפטרובנתיים

 חיים(. )מקור רע בענין כספו את אבר חתנו עלהקפדתו
 עלה אשר תמרוריפ מלא מכתב הגה"ק לו כתב פטירתו קודם רבנו כשהלהש(

 אשר יוצראל ל4שיא גדול מכאוב הגיע כי נפשו עלצער
 כעת נחמתינו כל זה הלא : לנפשיע *אהה . לבבו במר הלאה כו4ב והואבתוכנו'
 לאלקיפ וידרוש יחיש ומי שם זעיר שם זעיר מעטים בכי נשארנו אשרהזאת
 טאק דמעה נסכה ובבכי מרורנו נברה מאוד ולכן פניהן בלי ומצות תורהלשפור
 עצמו על רחמים שיבעש ישראל שארית *בעד רבנו את מעורר הוא ולכןהפוגות
 אבותיו וזכות צדקתו על נשענים ואנו ישראל בני הצאן עניי על ויחמולוירחם

 אם כי רכואה בברכת עצמו מפי לברכו אפי' מסנז הגה*ק נסה לא4קדישים'ז
 נעתק פטירתו - קודם לפרק כשנגיע להלן תפלתון בזכות בעצסו בו דפואתותלה

 . בשלימותו המכתבאת
 להם ספר תלמידיו, גדולי מסנז הנה"ק אל כשבאו רבנו של פטייתו אחרי(

 מרבנו תורה ללפור כשבא זצ"ל מרופשיץ הגה'ק רבו פסירתשאחרי
 אבל אלין שבא כמוך חשוב תלמיד על לשמוח יי היה ראוי לו אמרמהרצ"ה,

בזכרי

 ליהועע זבנוגע ומטרוניהא, בעלה אלקים איש כבחינת בפריווות וחי משרע-ה מדת בעצמונהג
 אשתכחן יתיר *ילאה בדרגא :מנא כההיא יהושע ו:"ל ע-ב( )ס-ה בשלח %' בזוה-ק איתחהלמידו

 אתנסיבמ במשה דהא הכי, לאו וימגא, בההיא אשתכח רבשכינתאאי4וימאן

 מסם הגהיק השיב זו בחינה ועל עכ-ל' יכו' מיניה לתתא דאהאחר יהושע חשתכח ה ד ח א1*1

 איתנסיבהג ברבנו .דהא אומר הוא ולענינינו אתנסיבת* במשה *דהא הזוה-ק בלשון לבנויפול

 לימוד. צריכין ת-ח של חולין שיחת חדל אמרו כוה ועל בריחותח, שוט בדבר היהולא
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 לי נהפכת מרופשיץ( הגהוק רבו שנפטר )מפני לכד שגרמה הסבה אתבזכרי
 ראוי . לכם נם לופר לי יש מסנזן הנה"ק סייפ האלה וכדבריפ לתוגה'שמחתי
 עלי נפשי אלי באתפ מדוע לבי אל שם שאני כיון אבל אחכם לשמוח ייהיה

 מפיון תורה לבקש רבנו פטירת אחרי זצ'ל מפ6ינקא הנה"ק אליו וכשבאתשתוחח,
 רבנו ע"י מים שיצק פפני קבלהן בעניני טפקותיו לפניו טציע מסנז הגה"קאיה
 זצ"ל מהריוא להרהוג עה-ת יצחק תולדות ס' בהקדמת )ראה זו בחכמה אבשהיה

 סוואליווע(אבד*ק
 ול רבן שהיה מסאדיגוראן האדומו*ר זצ*ל יעקב אברהם ר' הצה"ק גמיא(

 שמו כשיצא פאדן מרובה במדה רבנו את החשיב חסידים ורבבותאלפים
 מאבותיון רבנותו את שירש מבלי המדינותן בכל הלך ושפעו בעולם רבנושל

 ממקורביו אחד את אליו ביהור שלח טובון 1י לעמוד ורצה מס*ג הרה"ק בוהתענין
 מדויקות ידיעות לו שיביא אחת, לשבת טורקה האבד'ק ז*ל ליבוש פאיר ר'הרב

 עשה ידון מתוך ידו זזה ולא רבנו אל רם"ל בא רגנו, תהלוכות אודותוברורות
 בסוחון נתרשמו ההיאן בשבת שדרש תורותיו דרושי כל לשמוע כאפרכסתאזניו

 לו הסביר ורבנו לרבנו, אותם והראה לזכרוזן ספר על כתבם השבתופמחרה
 לרבו. לפראותם כדי הדברים את לו רשפ כנראה כוון* שיפה לו ואמרפנים
 ואדוקתו קנאותו זאת בכל הגיעה אמון מצד רבנו 9ל קרובו רם'ל שהיהראע*פ

 רבנו. של בגרולתו להודות לבו נתנו שלא כזו מרובה סצוניות לידיברבו
 שהיה מה רבנון של והעבודה התורה את אמנם הפליא רבו, אל כשחזרובכן

 היא רבנו של עבודתו שכל לו שכמדומה משלון הוסיף אבל להכחשןמהנמנע
 היום כל רבנו פני על חופפת שהיתה שמים היראת את החליף עצבותןפתוך

 ח-ו שחורה ומרה בעצבות גאוני, והדר ה' פחדמפני
 אל פניפ :נו ר את להכיר הזדמנות היתה מס-ג ולהאדסו*ר הימים ארכו לאאבל

 זו( מפגישה להלן נספר עד )כאשר לקרלסבד בנסעו עמו כשנפגעפנים,
 צהלת את ראה מס"נ והרה"ק רעהון אל איש אלה ה' יראי נדברו כאשרואז
 הנ*ל רפ"ל למקורבו אח"כ אפר לו, שיש קדושה של והשמחה רבנו שלפניו

 אצלו', שראיתי כזו שמחה מעוים ראיתי לא ואני זה, לצדיק עצבות שיש לי*אמרת
 לעיר רבנו מחסידי אחד שנסע עובדא הוה זון פגישה קודם עוד אמנםיג(

 לנסוע רוחו נדבה מעססיו נפנה כאשר ויהי מסחרון לרגלטשרנוביץ
 הסוב שמעו שחת רא*ין האדמו*ר של בהיבלו לבקר - לסאדיגורא - הקרובהלעיר
 את אמנם החזיקו הם מעולמן קנאים היו לא דדיטשוב חסידי בביתה עודשפע
 ובא נסע ובכן אחריטן צדיקיפ את גם להוקיר ידעו אבל גבוהן מעל לגבוהרבנו
 כשנסגס בלילהן הראשונה באשמורה חורחיו לפטר נוהג היה צדיק אותולס"גן
 אדרך ברכת לקחת שנתכנסו בחדרו אורחים הרבה מצא הרבי לבית הסידאותו
 העשרה מן להיות נדחק לא בסאגן מעולם היה לח דנן ההטיד ולאשרמרבם,

 לדסתכל שיוכל כדי לאחרונים אחרון להיות רצה חדרבה כ"א למתפטרימןהראשונים
 התענינות מתוך והסתכל כשעותים עמד כה שלון הסביבה ובכל בהרבי 1"ניוולוון
 שתכלה עד והמתין הצד מן אחר בפנה לו ושב הלך רגליו לו שכאבו עדפדובה
 פקפתו היום מעמל אבל האדמו"רן מן ברכתו את הוא נם ולקח החדר* 8ןרגל
 וחרבי לדרכו איש איש והלכו החדר את עזבו האורחים כל לון ערבה ושנתו -שנה

גם



 מזידיטשוב מהרי*א הגה"ק מרןתולדות56
 נם לכך מיוחד חדר לו היה האורחים לקבלת כי הפנימייסן לחדריו חיר הואגם

 הנרדפ האורת אל כלל התבוננו ול8 לביתו* איש איש הלכו בקודשהמשמשים
 מתררמתו נעור הבוקר באשמורת שנתון נם והאורח המאורות נכבו החדרןבירבתי
 יכול ולא לו אין ידיו ליטול מים הרבה בחדד הוא והנה ויתבונן האישויחרד
 באחד קולו ישמעו אולי תכופות לפרקים והשתעל פיהק במקומו ישב מפקומוןלזוז

 בעצמו והרבי האדמו"רן הפנימישל מחדרו הדלת נפתחה פתאום הסמוכיטןהחדרים
 שגנה כי נוכח ומיד החדרן בירכתי היושב באורח הסתכל בידה ונר החדרהבא
 מתנמנם אורח עוד נשאר כי התבונן ולא הבית את שעזב המשמש מלפניהיתה
 הרבין הרגיעו התנצלותן חיזה לגמנם והתחיל הרבי מפני האורח נבעתבחדרו
 הרבי לו נתן כהלכהו ידיו שנטל לאחר ידימן לנטילת וספל מים לו והביאוה5ך
 שאל זידיטשוב, מגליל שהיא האורח לו ספר ומעשהו* מקומו על ושאלושלומן
 אל לבוא הוא רגיל כי החשיד השיבו רבנו, את הוא מכיר אם האדמו'ראותו
 של חייו מארחות לו לספר הוא יודע אם האדמו*ר שוב אותו שאל לפרקיסןובנו
 שאינו פרישתו מעוצם בהתלהבות יו לספר ה5ה התחיל בקודש ועבודתורבנו
 עסוק ה' בעבודת אך קטבה שעה רק וישן קטנה באצבע אפי' העוה"ז מןנהנה
 מתקנא : אמר ואח*כ דבדיון בל את צדיק אותו שמע הלילותן 5רבו8 הטםכל
 כמוהה גוף לי אין לדאבוני אב5 שלו' עבודה ודרך מזידיטשוב בהרבי מאודאנכי

 אני מאוד מאוד כי לו ותאמר בשמי בשלום אותו תברך בוידיטשובבשתהיה
 . עמו פנים להתראותמשתוקק

 בשם השלום דרישת את לו ומסר רבנו אל תיכף נסע לביהו, חסיד אותונ,חהזר
 מאוד משתוקק הוא כי משמו לו לאמר שהספיק טרם ועוד מס,גןהצדיק

 התראות לאיזה ?. אתו התראתי כבר לו ואמר רבנו הקדימו פנימן אתולהתראות
 צדיק עם רבנו נפגש לא עדיין ההוא בעת כי נתפרש, לא רבנו נתכוון*פנים'

 גלוי: הקודש' *רוח אופן כל על בהם היה אלהן בדבריו כווגתו שהיתה איך אבלזה
 קרלסבאד, למרחץ לנסוע דרופאים ויעצוהו מס*ג הצדיק חלה האלה אחרשהדבריםיג(

 נוסע היה רבנו, של תלמידו וקל מליטוויסק הרב נפתלי שר'ובהיות
 עליון רחמים שיבקש רבנו לפני הזכירו וכנראה מס"ג, הרה"ק אל גםלפרקים
 לשון וזה הנ*לן תלמידו עיי ושלחו הנ*ל להרה"צ דלהלן המכתב את דבנוכתב

 : לפ"ק תרכ*ח דברים א' ב*ה .המכתב
 מדברנא ובנסתר בנגלה תורה בחדרי בקי הקדוש הרב לכבוד שלוםשלום
 יאריך נ"י יעקב אברהם מו"ה קויווא בוצינא ארץ בקצוי המפורסיםדעמיה
 בגופו שלם שלם, יעקב ויבא כאמור בשלימות גופו בבדיאת בטוב ימיוהשם
 ברכות מגמ' ידוע וכבר ב'ן ל"ג דף שבת בגמ' בתודתון שלם בממונושלם
 בגמ' אמרינז אמנם לרפאותן 5רופא רשות שניתנה מכאן ירפא ורפא ס'דף

 בצוארו תלויה היתה טובה אבן אומי יוחי בן שמעון ר' ע*ב מ*ו דףבתרא
 בגלגל הקב*ה תלאה וכון נתרפא מיד אותה הרואה שכל אבינו אברהםשל

 כבר וחמרתי קצירי אדלי יךמא אדלי אינשי דאמרי היינו אביי אמרחמהן
 כי גו' תתן נתון ב' קנ*א דף שבת בגמרא הדרוש כטעם הגמראפירוש
 הוא גלגל ישמעאל ר' דבי ותנא וגו' אלקיך ה' יברכך הזה הדבדבגלל
 כל והרבך ורחמך רחמים לך ונתן אומר ברבי ר*ג תניא בעולמןשחתר

_  המרחם_
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 הקב"ה תלאה הפירוש ובזהו השמים מן עליו מרחמין הבריות עלאמרחם
 לכבור ישלח יתברך השם יכן בעולם שחוזר הוא גלגל על לרחם חמהבגלגל
 יתפלאו לא אלו דברי אשר מכבודו ובקשתי שלימה רפואה במהרהקדושתו
 הק* שלום, ואומר אסיים בזה דברתי התורה מכח כי לגבודו הזההאריכות
 הסכום לפזר יו יעץ השיטין מבין כנראה צכלה"קן מזידיטשובן אייזיקיצחק

 בע"פ לו לאפר לשליחו צוה וכן לצדקהן ההיא הרהוקה הנסיעהשתעלה
 לשמוע שמצוה הגם כי ואמר השליח לפני החנצל מס"ג הרה*ק אבלבשמו,
 ההכנות כל עשיתי כבר אבי מזידיטשוב כהרב" צדיק דברי וכ*ש חכמיםדברי

 החלטתי. לשנות עלי קשה ע'כ לק*ב החפצים נשלחו וכבר זולנסיעה
 עם רבנו שי בנו אליהו ר' של בבתו נכבדות דברו פרק שבאותו רכגפבייד(

 בזרעו להתדבק נ9שי כלתה אליהו ור' צדיקן אוהו של מנכדיואחר
 תחנת דדך ועבר לקארלסבאד הנ"ל הצדיק כשנסע עוכ זצ*ל, מרוזין הק'של

 מצות לקיים לו שראוי לרבנו אליהו ר' הסביר לזידיטשוב הקריבה*בודטניק*
 ביפיפ 9נים. אתו להתראות הנ"ל התחנה אל ויסע זה, חשוב בצדיק חולים**בקור
 שנימן כמה זה וחוצה ביתו מקיר רבנו חמנם יצא לאההם

 רשח של השפעתו אבי
 ההיחן התחנה אל ויצא לו נעתר ובכן דעתון את מאד החשיב ורבנו גדולההיתה
 ההוח המקום אל נקבצו וחסידים הסביבה בכל רושם עשתה כרבנו צדיקיציאת
 מס"ג הצדיק נסע שבה הרכבת כשבאה מפורסמימן צריקים שני בפגישתלראות
 שני נוברו מה הקרובהן התהנה עד עמו ונסע בו שישב לקרון אליו דבנועלה

 מאמר דבנו לו שאמר זאת רק ידוע בבירור' נודע לא בפגישתם ההםהצדיקים
 רבנו ברך ואח"כ ספור, איזה לו ספר מס"ג והרהוק כדרכו' ופירש הזוה-קמן
 וכה רבנה של ונכדיו בניו את ברך והוא עמון שנסעו מסוג הצדיק של בניואת

 את מס"ג האדמו"ר הוכיח זו פגישה ואחרי וידידותן רבה באהבה מזה והנתפטרו
 בנוגע י"א( אות למעלה המסופר )ככל רבנו אודות דברין על מטורקא רמ*להרב

 רבנו. של דקדושהלשמחה
 רבנו אמנם השתדל וסשג' צאנז בין אח"כ שפרצה הגדולה המחלקת בימ*טו(

 היה אח"כ גם ירועה. במדה פרי עשתה והשתדלותו המריבהןלהשקיט
 לו צוה מאורן באכילתו פמעט רבנו כי הרה"ק באזני והתאונן בס"ג אליהור'

 ישראלן לכלל ופרנסה שפע נמשכת צדיקים של מאכייתם כי משמו לרבנולאמר
 ישראל. של פרנטתם ח*ו ממעט הוא הרי באכילתו ממעט הואואם

 כביר* צדיק בערזאן( במחוו קטנה )עיירה בסטרעטין היה רבנו של בדררךטז(
 ר' הרהאק ה"ה לפתחון שהשכימו מעשה ואנשי חסידים אלפי שלרבן

 השרף הרה*ק של )תלמידו זצ"ל צבי יודא ד' הצה"ק של בנו זצ"לאברהם
 לצדיק אפי' פנים נשא ולא ברמהן נשיאותו את נהג זה צדיק זצ"ל(ןמסטרעליסק

 בנו בימיה הצדיקים מזקני שהיה מפערמישליין זצ"ל מאיר'ל ר' כהרה"קמפורסם
 את בקורו ולרגלי הנ"ל* הצדיק של חתנו היה זצ-ל בעדיש ר' הרה"ק רבנושל
 רבנון אל רבה בהוקרה והתיחס בזידיטשוב. פעמיים או פעם היה חתנו ואתבתו
 אחר את אסר הוא כי היתה הסבה רבנה על לחלוק זה צדיק התחיי פתאוםאבל

 העיר אנשי כל לא אבל במקומון אחר והעמיר בזיניו חן מצא שלאהשוחטים
 והתאכסן ההוא בעיר לן מנכדיו אחד לחתונת רבנו בנסוע ויהי לאיסורוןחששו

בבית
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 קורצא וחכלו בעלילהשר הלכו הנאסרן "שו"ב שי בובותו הפהפבים פן אהדבממ
 -בום

 ביך גדולה ימחלקת מזה ותהי שושבן אותו של פשחיטתו אכל שרבנו רבםן
 כאלה הכתותג במשתי חסידים היו פולותי בשיר זידיטשובן וחסידי סטרעטין8סייי
 דבנו חסידי בחי רשה אחר פשא ושמ5פן ויר*ח תורה מופלני חנשים ה" אלהק

 ןשבל קלש ואבני חצים נגדנו זורקים : בשהשל התורה בשעת כר"ה שאפרוטפרו
 השממעים הבינו לא והלאה" לראשנו ,2ועל עוברים והחצים קומתינו את קופפיםחנו

 מסטרעטיןתצ-לן רבם אצל שהיו חסידים שוק באותו באו איון דברים שלפירחצם
 'על רב4 ילחסידי החדה נפחרה בוה י"8ן בסעודת רבנו את קלל שרבםפפרו
 טלבנר רבנו קרא סקף פוף אבל חורתה באמצע הנ"ל דבריו רבנו אמר פהשום

 פשם 8מני שירף *חותנך יפמור סמך בבקשה לו ואפר זצ"ל בעריש ר*הרההצ
 שן8ה מועטים יפ1ם עברו לא יד*שן שוסו נגד באיום רבנו השתסש כאןלחו...
 ההשדג חתנו לו חפד פחלתו וכשסבדה מ8דן אנושה פחלח זצ*ל מסטרעטיןהרהשצ

 םיוחדלעידיטשובלטי"ם שליה *שלחו שאפשר : לו ואמר מראהטין, זצ*ל שריר'
 פחם בשביל 4כי : ואמר "קדוש בשויה ענה נגדו, שדבר הדברים על רבנואאז

 צדק~ו סשיח ה~8 רצה שאלו שידעתי 3ך בשביל רק הלא ?* עליו תגרקראתי
 היפם זו עאשובה ן, לפייסו ילי יש 4ה וגגע דוהן לב* היה עה על ורק *( בש4ממר
 בו מצא שלא על אס כי יויג שסקי על רבנו על תלונתו היתה שלח דעת -בלה
 ובאמת פמשן עינים גכליון שליו חכה זה שצדיק הנאולה את לקרצ כננרוששר
 עת בכל סעדו התפלל סחלהו וליו כשתקפה אדרבא כלי' שליו רבנו התרעםלח

 ב"ייהו שלמא רבנן ועבדו שעהןובכל
 בחיי ,נפשו חשקה סטטרעטין זצ-ל צבי יודא ר* הרה"צ צדיק אפו של נכדויז(

 *לך : שקנו לו אמר טמנה רשות ליטול ובשבא רבנון שני לקבלאנו
 והבחץן זכם שבועות* וישה רבנו אצל ושהה נכוו הלך תבחעש תזכה ואםלשלום

 של ובן ונעשה פסטושמין' עקנו כסח על כשישב ולימים ברבנה נששו דבקהכ*
 שם היה זאת בכל הבאל( הקן מזקנו בייושה לו באה שרבנותו אע"פשסידיטן
 כמלמיד *רבגו' אותובסתם וקרא כמותו' החשהנ דברים ובהרבה בפיו שנוריבנו
 הרבנים ושבחסידיו החשובים עברו זצ*ל פסטרששין הרהשק כשנפטר סובהק*לרגו
 להט ונשא  סמהם התחשב ורבנו החדוקיס, חסידיו ונעשו רבנו אל שםושנשי
 ורבנו הראשון דבפ כמנהג בתפלתם להחריך רנילים היו הם דברים' בכפהפניפ

 הפ"עם שסיימו עד עליהס המתץ בתפלתו ארכן היתוויא
 בדורו 84ורסם צדיק פאזיפאלי זצ"ל אליעזי הרהוצ הנ*ל, הרה"ק של אתיוהל

 אורי ר' הרה*1 גפ בע?תו* ולדרהש לפרקים רבנו את לבקר רנייהיה
 לקבל בא חותנו* כשנפטי מסטרעטין הרה"ק חותנו מקום שמלא פרא8טיףזצ"י

 עליו פרותו וקבל מרבנהסמיכה
יט(

 הרה"
 הואן נס בימיו ממורסם צדיק ממיקוליוב* 1צ"ל אברהם חיים ר'

 מפרעמישלחף מאיריל ר' המפורסם הרה"ק שי מקומו וממלאההנו
 שנחלשה עובדא הוה רבריו, חת בצמא ושתה פעמיס, וכמה כמה רבנו אצלאיה

דעתו

 שיש שחמר גסופו( ה' לאות ז?"ל מקארז ר"פ מהרה"ק פבחס במדרש פ%חימ 8ט 8 מעןט
 נאמגות לו וזיש אלא וכו, מהלבא גינומח סמשהל הגלומ ל8תירשיייו
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זכם וחחשכ י"יא אות ט, פרק לייל )ראה חליו באהבתו נשאר ואעפ"כדעתו

דר' םרנניתא )ראה חתנו היה ים"ם הרה"צ רבנו של שבנו רבנו עםלהתחתן
 זה(. לחתנו ממיקוליוב הרה"צ םכתב ע"ב י*טמאיר

 בדרך נסע הגרן בארץ פפורסם צדיק מליסקאן זצ"ל הירש צבי ר' צזגה"קכ(
 דמתחנ אהשו"ב אל שלח לזיריטשוב. כשבא רבנו* פני לקבלרחוקה

 יבנו לו חטר כך1 על מרבנו רשות ליטול השו"ב הלך סכינה חת לו,שיראה
 לפני הסבע את השויב הביא אליו* הסכיך את יגי* קודם אבל רצונון אתשיעשה
 כשבא מליסקא להרב להראותו אתה יכול עכשיו ? לו ואמר יבנו בו הסתכלרבנו'
 סכינו את לי הראה שלבפ דמתא השו"ב : לו אסר רבנון אל מליסקא הרבאא*ב

 תויאה שם אח יא*חו בי בזה' בשר "חלף" טימי ראיתי לח כי עייו מאדושמאתי
 כי זה צדיק ידע לא *די' מתחת החלף את להוציא עלי חיה וקשה עליו'חקוס
 ל*דו שנטסר שקודם מפני אם כי שראה מה ההוא בסכין ראה השו"ב בצדקתלח
 רבנה אצל הוא היראה שאוצר אמר לביתו צדיק אותו כשחזר בון עיניו רבנוטק

 חצל מבקורו מספר יח"ו( והטוב הישר בספרו רבנון של סקדושתו מאדוגחפעל
 : עמו שדבר הורה ודבר*רבנו

 בחף שם לרחוץ אטיניא בעיד ובשהיה רבנו, פני לקכל נפשוהשקה ברוהי חסידים חל9י של רבן פוויזניצאן זצ"ל טענדיל מנחם ר' הצה"קכא(
 מטקורח*: לאחד אמר הסמוך, שבכפר אחד מפעיין יום יום בשבילו שהביחונפריתן
 שגי וטאד כך* כל רחוקה אינה לוידיטשוב מכאן והדרך זה כסכיבה פההריני
 ובדברו 1* . . אעשה מה אבל שסן השוכן הצדיק פני לקבל לשם לנסוערוצה
 לכך מתנגדים שהם כאמור ביתו בני ישבו שבו הסטוך ההדר בלפי בידוהראה
 היה וטיגש זצ'ל* פרוזין הרהשק בני הצדיקים של אחותם היתה והובנית)מפני
 הרה"ק וכשראה הידועה( בה5חלקת לימ*נם עסדו שלא הצדיקים כל עלביבם
 שעמדו לעולמים היו בבר : ואמר הוסיף מקורביון של פניהם שנתברכמוהנול
 ל8פגד~ה כאה שלא אע"פ חסידים. של רבותיהם ונעשו ה' ויראי מעשהאנשי
 אחת ובפעם סתמן כן*טוב*ם  שנותיון רוב אדם שיהיה אבל מאבותיהם בירושהזו

 ל ש ן ב ר גם חם בי ישראלן אלפי של רבן רק לא ויהיה חורון כשחריבקע
 כשנפטר הרגילן מגרר ועצא מצוי בלתי דבר וה לן א ר ש י י ל ו ד נ 1 ם י ק י דצ

 ואמר השתומם* הנ"ל הרה'ק לפני והובא רבה המדרש על פירושו תדפסרבנו
 הולך הייתי בחייה זאת ירעתי אלו ניותרן עכשיו אכל לשעכר הייתימבירו

 . אליו רנליומבהת
 של לביתו נזרמן ש48א רבנון של הראשונים מחסידיב אחר זקן לי ספרכב(

 ודברים דין לו שהיה מחסידיו אחד על לפניו לקבול הנ"להרה"ק
 היה שוניפן בזמנים עבורתו וטדר רבינו של מנהגיו על הרה"ק אותו שאלעמון
 הסדר בלילות גי לו אמר כאשר ויהי קשב, רב לקשיב והרה"ק והולך' לופורט
 וערבו מררשו לבית משכבו סחדר רבנו של מטתו את מורידיס ה-ה 9סחשל

 . שלמה מסתו הנה . קודש ברגש ואמר הרהשק נזדעזע בשבילו ההסבה אתעליה
 של בנו עם זצ.ל( ברוך ר' )הרה"ק זה צדיק של יהידו בן שנתחתן קדדבטכג(

 בשצתו לשואול אביו אל נבנס מראלינא, זצ"* בעריש ר' הרה"קרבנו
 בעריש ר' 1של הצאביו כרן על חכם שאלת עושה שאתה אני תמה הרה"ק ~ואמר

היה
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 שלמע*ה הגדול דין בית מן אחד בודאי עכשיו והוא מאביד, גדול הדישות לכל%ה
 של בבשד זכות( מלמד )כלומר צד לנו שיחוי כדי בבגו שתתחתן רוצהואנ*

 וונה ועשרים מאה אחרימעלה
 אחד כתב רבנו כשחלה ישבח' מזכירו והיה הנ"ל ארה"ק את כיבד רבנו גםבד(

 כדבריט פטמרתו(ן קודם שבועות שני למב*יתרל"ג' ל"ז ב' )ביום קדשו בתשיגיים רבנו נתב מכתב אותו ובשולי בעדון שיתפלל הנ*ל להרה*ק מכתבטבניו
 ופרישא חסידא דעמי' מדברגא הקדוש הצדיק מחותנ* לשלום אני פורס :חאלה
 בשלמותן הנוף לבריאות בעדי תפלתו תתקבל בנחתן יחיה ג"י מענדיל מנחפפרה
 האחרונותן המלות נחסרו ימים ומרוב עטיח* בן אייזיק *יצחק אמו ושם גשמועייו רבנו תתם בידו הכת"י גוף שראיתי המכתב בעל עדות ~פי . . . . אייויקיצחק

 : קרוע( כבר המכתב היה בידיכי

 ששה-עשרפרק
 ביניהם שהחליפז מכתגים מקוטרגאו להגה"ק"וסו

 יצחק מוה*ר הגהשק של יחסו על שכיעי בפרק באריכות אמגם בתבנו כבר*
 אספר מלואים בתור אליה רבנו ויחס רבנו, אל מקומרנא זצ-לאי*זיק

 : אודותס לי מהנודע אחדים פרטים עודבזה
 ולשבות ושנה שנה בכל בביתו רבנו את לבקר רגיל הנ"ל הגה"ק היהכאמור

 ומברך בשלום ולברכו פניו לקבל אליו הולך היה ורבנו שבתהשם
 עובדא הוה שלפוף עד שנים כמה הדברים נמשכו כה פנימן ראיית עלשהחיינו

 : ידה עי החבולה שנחפרדהשכמעס
 רבנו דורם של סונהקים תלמורים מקומרנא, הגהקק נם רבנו נם היה*21ילע

 נאמן תלמ'ר נשאר שרבנו בעור אבל מסנו, תורתם כל שקב5ומהרצ*ה,
 ש5א תורה רבר מפיו יצא לא ומעולם שהוא, כל 1י1 אפי' 6קבלתו וז ולאלרבו
 כל היתה ומנמתו מעינו וכל שלו, הקדמה על נשען ויא רנו אול שמו בוה1כיר
 וביהור תורתו לומרי שירבו בישראל, ולהארירה ולהנרילה רבו תורת לחפיץהימים
 ונפה הוא בררכיו לפעמים מקומרנא הגה"ק לו הלך הווה"ק, על הנרולחבורו
 ר*ח שנסעורת נודמן פ"א משלו, הדשה שפה לו וקנע רבו שי משפתולפע6'ם
 שבפפר וספור8 סופר "ספר ע"ר השיהה נמהבנה מקומרנא, והנהשנ רו*ו בהשישבו
 עפרת בס' רבם ש5 כנקורו שלא .וספור" המלה את מקומרנא הצריק נקריצורה,
 בוכוח עמו גכגס לא הסעודה בשעת מאד, רבנו של רוהו את שהרניו סהצבי,
 אחריו ה"ך טלונו, לבית מקומרנא הצדיק כשהלד הסעודה אחר הקהל, כ5לעיני
 הם עור ויהי תורה, ברברי נביתו עמו לרבר כרי זצ"ל מהרמ*ם הרהשצ רנגו "בן

 רננו - נן נתבהל ובא, שהולך רבנו צערי קול מבחוץ נשמעו והנהמדברים
 בפנים רבנו נכנס נסתרה, בפנה התנור מאחורי עצסו והחניא עמר אביוממורא
 לפתוח והתחיל השלחן אל ננש ספרים וכמח כמה יריו לאצילי וטתחתנלהבש
 מרתחא קא הוה ואורייתח מהרציה, רבנו של הנייסא צרקת מתוכם ולבררהטפרים
 חתונתו אהר )כי מפינפשוב' אייויק ר' בשם מקומרנא הנה*ק את אז וכנה3",

 הנה"צ שתק ופחד, אימה הפיצו ופניו בפוליהן אשר בפינפשוב חטיו בביתהתגורר
מקומרנא
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 מביחתי שבע-רצון אביכם שאין אנכי רואה הנ"ל. הגה*ק לו אמר ממחבואו,רבט בן- הניח ברונז, הבית מן ויצא ספריו את רבנו אסף דבר, השיב ולאמקומרנא
 אז ונטע . . מלבא.. שאחדל כדי קשויים לי לעשות מרבה הוא כן ועלאליו
 רבט, אל מלבוא חדל ולא באהבה דבריו קבל אע8'כ אבל נפש, בפחילביתו
 ש5 דעתו הלוטה רבנו, בשם שהנידו מה לו והנידו הרע לשון בעלי שבאועד
 אליו כהב רבנו לאעי הרברים נשהגיעו רבנו, את מלבקר והפסיק צדיקאותו
 לפרוסקוביץ, לשמכך אליו שנסע אליהו ר הרה*צ בנו ע"י אותה ושלח שלוםאנרת

 : רעתו את להפים כיי ד,טם, במרחץ אובהיותו
 בוצינא החסיר הצריק הרב ב-ד לכבוד שלום שלום : המכתב לשון וןןןב(

 אנים לא רז בל ובנסתר בננלה בתורה נדול דעמיה מדברנא*דנהורא
 פ' בפפרי אמרינן הנה יחיה, יחיאל יהודה אייזיק יצחק מו"ה כקש"ת*5יה
 הנדו5 שמו מלמפה אחת בעצה כשישראל מ5ך בישורין ויהי הברכה*יואת

 בו' אחת אטדה עושים כשהם ישרחל שבפי יחד וכו' מלמעלה*פהטתבה
 כנ*5 אחת אנודה כשהם יסרה, ארץ על ואגידחי מעלותיו בשמים*הבונה
 בלם שיחי' ער בהרצאה ישראל וכן כ"ז( דף )מנחות בגמרא מבואר.וכן

 יפדה, שרץ ע5 ואנודהו מע5יותיו לשמים הבונה שנאמר אחת*באנודה
 בארוכה 6ח ומבחר הו5ך )ורבנו האריז"ל ברבנו המבואר עם הסובן*וחמרתי
 מתרט ושמעתי פקומו(, כאן שאין מה הסור ע.פ הנול והנסרא*הטפרי
 שאמדגיה58נ ההורה של באמצע שלישית בסעורה פ*א זלה*ה רצ-ה.רבנו
 שחין זאומרים שלהם רבי אל שנופעים כת איזה*יש
 ל כ יאטר האיך א אל עץ, ט הם, של רבי א אל עולם ב ירב

 רבי חבל 4ת5מידיו, פוב הוא רבי וכ5 וצדיק*צדיק
 ודבף סעחעת בש5ש 'שמעתי כך לעניננה יותר פוב תוא*שלנו
 ישבע לעעןת הקב"ה עתיד עחק א"ר ע-ה( דף 3ב"ב בנמרא מבואר*רבט
 למה, בחחשה עשן חופה, כבוד על כי שנאמר וצריק צדיא לנל*חשות
 עשן עיניו מתמלאות בעוה-1 בת-ח צרות שעיניו מי שכל תנינא*א"ר

 ארנ חואה שבינינו אהבה אשר הימב ומבואר לסד נמצא וכו'*בעוה*ב
 ישמעאל ר' דבי תנא עעא( פ"ו )דף ערכין בנמרא מבואר ובכר קדם**כימ.
 ומבואר וכו', עבירות שלש כננד עונותיו מנדיל הרע לשון המספר*כל

 במדרש ומבואר אומרים, וכזבים שקרים בפרפ לה"ר יקבל לא ב*ק*אשר
 תעלוטות לך וינר הה*ד לך פסל משה ש5 ה' ויאטר מ"ו פ' תאוא*כי

 בלוחות תופם היה רד לך הקב-ה לו שאמר בשעה מוצא אתה.חכמה
 שטנאמר סאמין, איני רואה אינו אם אמר ישראל, שחפאו מאמין היה*ולא
 לב-א להם אוי בעיניו, שראה עד שברן שלא המחנה אל קרב כאשר*ויהי
 שאמר בהקב"ה מאמין היה שטלא אפשר רואים שאינם מה מעידין*שהם
 התיד סן שומע אדם שיהא אפ" ליקשראל ד-א משה הודיע אלא וכר',*לו

 לחכם בוה ודי רואה, אינו אם עשפ דבר לעשית עדותו 5קבל אסור*נאמן
 *אנשי ובענין מדעתו,*ימבין

 סלאלע-
 מה בפיהם ואומרים אותו שונאים

 הקדים מה מפני פיהם עליך פצו במדו,ט, כסביאר בעיניהם, ראו*שלא
 אנו לכן וכו' בעיניהם ראו שלא מה בפיאם אומרים שהם ספני לעין*פה

צריכים
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 תורה אוהב אוהגו ידידו כ*ר כנזכר. הקדושים חכמז"ל דברי לקייםשצריכים
 מז*ייפשוב. אייזיק יצחק ה8' המעתיר וכו' שלום ורודף אולום*אוהב
 ליראתו שלום לתורתו שלום לו שלום 2 לרבנו שההציב תשובתו ריך"נ(

 דנהוראן בוצינא קדוש אלקים איש הצדיק הרג סחותני ב*ר*כבוד
 כשש קדוש, אש יהבת וקדושו, ישראל אור וחהורה חאכמה*טעק
 בשהקים, בהיר אור ברכות במאה ה' יברצהו טזידששוב  אייויק יצחק*סצשה
 העולם קיום שזה והשלום האהבה סוד על קבלתי ביותר הנעים*מבתבו
 וברורים אמתים דבריו כל ואהבה, שלום פרימת ברברי נפשי חת*וההייתם
 יקרת עבור לעשות אני טוכן שיהיה ומה, עשיתי בכחי שהוא וטה*וקדושים
 כ"ק לפני פרופה בקשתי ומעתה השלימוח, התאמצות בכל קרושתו*כבור
 מנחה תערב קדם וכימי בינינו אחד בלב דרחיסו בנשיקין אמת חהבת*שיח"

 א8ר4 קשר אפת, לג חתד, מקור צחד שרש אחת,4ננפש
 ארבר ש4ם ומבק~ן נחמן, אוהב דברי א, ת י י ר ו ח ד ן 1 י ל ן ר ש*ק

 מקאמרנא*. אייויק אטת אהבתואהבתו
 הקודו1 בחבת נכתבה שבו ומלה מלה כל 6ירוש, כל צי*ך אין חגשל8!11נצעב

 מכתב עוד להעאק כראי טלו, רבותעו של חהרדי חיחם הערכת לא1יימותיש לרבט. מיוחדתובהערצה
 : לשונו וזה רבנו, לו שכהבחחד

 הרב ש*ב לכבוד שלום שלום ל6"ק, תרל'ב שיה חיי ד* ים*בעזח*י

)
 דרקיע שבילי ליה נהקיין יפרישא חסידא קדישא בוצינא *חנרול

 ימיו השם יאריך נ*י יחיאל יהודא יצחק מו"ה כקש*ת דעה " דנהר*כשבילי
 בפ' זו 6רשה במדרש וכמבואר הנקש בבריאת נחת ומיי בפובשושנחזיו
 ממי תמצא צדקה בררך שיבח תפארת עפרת וכתיב בימים בא זקן*ואברהם
 זכה ומשפפ צדקה לעשות ה' דרך ושמרו בו שכתוב מאברהם למר*אהה
 בעפרה יודא ר' אמר פ*ד יתרו בוהר כסבואר ומובן וכו' זקן ואברהם*לוקנה
 בית וכתיב אתפאר בך אשר ישראל דכתיב עפרה סאן אמו לו*שע6רה
 יברך בך וכתיב ק"ל( )דף קרישא באדרא מודו ומבואר אפאר*הפארתי
 תנינן רא קאמר אתפאר בך אשר ישראל וכתיב דלעילא ישראלקישראל,
 בא זקן ואברהם מוד בוה למדין נסצינו שפיר והאי והאי אפרו יומין*עתיק
 שלימה רפואה ישלח יתברך חשם לכן וכו' שיבה ת*ת עפרת עתיב*בימש
 בשם ביבנו לך בוהר כמבואר וכו' עליו לבפח ישכון ח' יריד*לכבוד
 בריאת לכבודו השם יתן במהרה ובטהרה וכו' אמר ולבנימין ב6'~החריז*ל
 אמנם הפבע, בדרך מוכ*ו נכדו עם לכבורו רפואה שולח ואני נכון ע4*הגוף
 בשרו לכל כאמור נידיו ושם*ה אבריו לרפ"ה השטיפ מן הרפואה*העיקר

  מוידיפשוב. אייזיק 'יצחק הק" המעתיר כחפץ*מרפח
 מתוך תקנתי הראשון המכתב ואת קדושת עשי בם' נם נעתקו חמכתביםא1ישאט
 פורן היה ולא בלשתו דייקן היה שרבנו לחעיר גיאי שבירי(, מדיוקתאעתקה
 ליה 1.נהירין קדישא* *בוצינא התארים הנ"ל הגה*ק כתב ואם בכלל,בתואריפ
 ככתבז. דברים אם כי והפליצה הלוטון לתפארת הרברים היו לא דרקיע*א1בילי
 מכתב בשמו פ*א שכתנו מקורביו, דאו תוארים בכתיבת רבנו הקפיר נפה שלימ

לצדיק
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 יפ3י המכתב וכשנקרא קדישא" *בוצינא בתאר אותו והארו אחד ט8ודסםלצדיק
 ושאיט ההוח התואר ממנו ולהושטיפ אחר טכתב לבתוב צוה עליו יאתשיבנו

 : בדרי לתרי או לחד רק"ולם
 פטשריפ5ב זצ*ל שמעק ר' הרה*צ של כנו ז*ל לשויסק אבד*ק פהלי י' 21רגו(

 אהד צדיק חל מנהב בשבילו שיכתוב רבנו %ל בנקשה פ*אאנה
 אב5 מפורספ צריק של יתידו ננו היה ?ה צדיק לפצמתז, ?קוק ,שויהשבפביבמז

 ירח כ* מאד, נצפער ?ה מכתב נפתלי ר' :ששראה קאפר(, לא וקדוש צרק)ואיו החסיד* *הרב בתאר רק רבע אותו תיאר צשפנ4, *רע לא ורבנו בנצי רךעדיין
 לפני צערו אאן סח לל, יסייע כי שקוה תחת *רל % זה נסכתב פן"?כשלנפשו
 רוצח הלא 1 אכא : לו ואמר אביו אל ר*א י אלאאו, ר' "רה"צ רבט שלננו
 תאר ברבנות ח3יו סקום הממלא לרב נתבת יה וח-ך נפתלי ר' עשל בפובתוחתה
 מ"שרחל עשרת לפחות זה צעיר לרב היש : יגנו שאל ?. לא ימו החפיד*שהרב
 רנט ענה - כן חם חסידיפז עשרות לו י"ש *וט : אלידו ר' השנב 1. רבםשוהוא
 פכתב לו וכתב הצדיק, הרב 3הואר לתארו ר,שות רבי לו קורים טישהאל עדהשפם

 *( נפתלי ר' כרצוןשני
 שכתבו התוארים על דלנ ולא מתחילתו קוראו היח מכתב ח"ח נשקבל רבנוש

 להשש4 תפלה נדרך לקראם שיש נטותו, ניב שנהנו רבותיו אקשם ואמרלו

 : הוא נם קראם 11 כוונה ועל וכו', וקדוש צדיק להיות שיוכה רצוןיאיהי
--
 -עשר* שבעהפרק

 חגה*ק ש5 גזיפמ קגלת רבנה אצ5 פבע5ז 8גה.ק של.בקורו
 . רבנו 58 היפ משרש* גע5י הגאוייפ יחס משינאווא, יאוק5רן

 אשל בבנו םבעלזא זצ*ל יהושע רן הנה"ק נתחתן ה'( )פרק למעלה כפסופרא(
 היה בדין רבנו, פפירת קודם כשנתים וצ*ל, אליהו ר' הרה*קרבנו

 שיקח 3רי רבנו של כבורו פפני אבל בבעלזא החתן אבי בבית ההתקושרותאשתהיה
 חפירים מאות וכמה וביתו הוא ובא מבעלזא הנה*ק ויתר זו בשמחה הוא נםחלק
 העיר: כל ותהום יאלפים חמידים ההיא התנאים לחנ או נקהלו לזידיפשובןעפו,
 דונמת הביא שבהם, ומלה מלה כל על תורה וחמר מעומד .התנאימ* את קרארבנו

 הצפיסות ורוב המושנ לעומק בפפירה, רמיזה היא והיכן התנ*ך מן מלהכל
 כשחגיע זאת, רק שלי עי-ראיה של במחו נקלט לא השומעים הקהלאשבתוד
 וסעשר מאד רבינו נתלהב הצררים" תרי הני בין והותנו *שנדברו המלות אלרבט
 ההוא הפפוק את ואמר רעהו' אל איש ה' יראי נדברו .אש הפ6וק אתבהן

 : גופו בכל זצ*ל מבעלזא הנה"ק שנזדעזע ער כך כל וביראהבאימה
 ברנת ממנו לקחת רבנו של לחדרו פבעלזא חנח"ק כשגכנס הפעודהא8ושר1

 את לרחוץ הכיור אל ננש וכשבא בהררון אז רבנו היה לאהפרידה,
 את וחפף רבנו ידי על ויצק הניור פו מיפ ופילא טבעלזא הנה*ק עצפו וירו.דיו,

המפפחת-

 עיאר 8ו4ש שופ גמיב מה אמי י ש י"שיב ? יי"יי8י רימיז הוח אמ י שואפר 18ושי י' 88 אאל כומי שקנסר סא*ג סימירע ג*רישימי 65צא יש יגט ויגיי פשכש"
 $ ע**קש *5קי  יו1ש ושחמא פ" תשהס א"א כאיב יא 4חיש*מול



 פויו*טשוג מאראא הגח*ק מרןמ~דוח*6
 הכותי סןהספפחת

 יצא הפרירה ברבת אחרי ירט, את בה לגגב לרבנו והושיפה
 אחר לכפר ער 4הריו שניהם ונסעו במרכבה עפ וישב מחותנו את ~וותרבנו
 טה למר אניר הבה : האלה כרברים למחותנו רבנו אמר בדרך, העיר, טןהדחק
 ע5 והעבירה טכיסו מפפחתו את רבגו הוציח בנן-עדן, שעבר בלילה אביושוררו*
 ישב זצשל, הקדוש אביו של תורתו את לפניו להרציא והתחיל מחותנועיני

 דמעות. זלגו ועיניו והקשיב מבעלז8הגה"ק

 כסף מכום אז לו נתן הקדוש אביו אצל שבהטתו לרבנו מנעליא "נה"סהזכיי
 תמיכה לשם לא ההיא בעת כבר לו נתתי ההוא הכסף את : לו ואמרהגון,

 מסני אטנם קבל לא גבורו גהעי, ונפשוה נפטמ פריון לשם אם כי פוביםלבן
 בזה מבעלזא הגהוק הפעים כוונתו, היתה לכך אני אבל וו, כוונה על הכטףחת
י הוא קדוש אלקים איש גי ידע חז שכברירבנו  אחיו מעל איש גפררו ובזה 

באהבה.
 וצשל ססנז הנה"ק אבט בחיי עוד היה זצאל, הלברשפאם יחזקשל ף הגה*קנ(

 בא בפפרופקוב רב בעודו וצדיוו. הרור רבני בין חשובהאישיות
 המעיינות בעלי ורנ ההם, בימים בח שנתנלו הנפפ סעיינות בשביל הרבחיהצריפ ב" ונתישבו מקרוב ?ה אך שנבנתח העיר זו בוריטלבן לעיר אחר לשבתפשא
 דרך יחזשאל ר' הרב יצא בבוקר השבת ביום רבנו, חפירי וברובם יהודיםהיו

 העבויה, על ומשניהים הבארות יד על יושבים יהודים פקירים ופצא חנפפבארות
 לשום נתן ולא היום כל בחדרו עצמו את וטגר זהן שבת הילול על מאדנצפער
 מיר נמע במוששק הללו, ע"ה חסידים על מאד לו הרה כי לפניו לבאאיש

 נם פרושה היתה רבנותו שמצודת רמתא הרב אל והלך הפמוכהלררוהוביפש
 אותו יעץ בוריפלב, בנלילו ידו שתחת הפרצה על קשות עסו ידבר בוריפלב,ע5
 עשח הוה, ברבר בפרץ לעמוד יוכל הוא רק כי רבעו אל לויריפשוב שיפעהרב

 כ* נסךן יין שותים שלהנו שעל למר ירוע להוי : לו ואמר רבנו אל ובאנעצתו
 בפיהטיא שבת המחללים כאלה וביניהם בוריפלב מעיר חםידים א4יובאים

 : עעיו ראו אשר את בפרופרופ לפניו ומפר : נטך ייןויינם
 כל ועל עליהם ואיים נמרצה אזהרה בבוריפלב שלוסו לאנשי רבנו כתב ביוםבו

 עליהם התפלל עתה שעד נשם השבת, את לחלל ייסיפו שאם בורימלב,אנשי
 ויהפוך מימן הבורות כל עויתטלאו מעתה עליהם יתפלל בבארותיהם, הנפפ,שירבה

 : לקללה הברכה לחםהי
 בהם יחרה פן לנפשותם רשנשט חררו ותוק, אריר רושם עשה רננו שלאיוט

 לא רננו חי אשר היםים כל ברכה, תחת קללה עליהם והביא רבנואף
 עיב פפירתו אחרי תוקף, בכל גשמרה רבנו של ואוהרתו השבת לחלליספו

 ירדו הבארות בעלי רוב עליהם, באה כתומה רבנו וקללת השבת, את להללההחילו
 אותט של הנפפ מעיינות כל ויסכרו פים לבאדות נהפכו באדותיהםסנכפיהם,

 : השבת קיושת לחלל התחילו אשר חיותו בהיים ממנושנתברכו
 שדבר הבפויים את זכר זצ*לן יחוקאל ר' הנח"ק חמת כשוך האלה הרבייםאחר

 אשר את לרבנו לספר לו היה אפשר פוף סוף ני לבבו, והכהו רבנולפני
 לקבל החליפ וצ*ל ססאנו הנהשק אביו ובסצות בסערה, ולא ברעש לא עיניוראו
 רבנו לפני לבא אותי יתנו שלא ירע כי ילאשר יחפות. ברנלים רבנו לפניגיפה

והוא
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 לפניו בא היום חצות ואחרי תשעה-באב, ליום נסיעתו סבב -הנעלן חלוץוהוא
 בחופ מפיו שנמלטו הדבדים 1ל ממנו מטו ובקש יחפותן ודגלים אבילותבבגדי
 ואור*יתא לשמים שכוונתו שידע מפני 1ליו התרעם לא בכלל רבנו אבללבבו,
 רבנה חצל פעמים וכמה כמה עוד היה יחזקאל ר' הגה"ק ביה, מרתחא דקאהיא
 דבנג של מרותו וקבלו מפנו ישישים צדיקים אז ביבאו פלא בשעתוכל היה שלאמה
 1ל נבח זצ'לן מרופשיטז הרה*ק של בנו מדויקוב זצשל חליעזר י' הצה"קז(

 ובגדולה בתורה מהרצ"ה רבנו רבו מקום שימלא עלומיו בימי עודרבנו
 בהיכלו לבקר רבנו בני אליו כשבאו כת"ר ובשנת ב'(ן אות פאג למעלה)דאה
 מהפ בקש לביתם כשחזרו נתקיימהן שנבואתו לעצמו טובה והחזיק לפניהםהתפאר
 עשה ורבנו שני פסח בענין תורה חדושי לו שיכתוב בשמו אביהם אתשיבקשו
 1שר בס' ממנו העתקה )נדפסה בארוכה ההוא בענין מכתב לו וכתב צדיקדצון

 בסופה(* ח' מערכתקדושות
 בדורו* הצדיקים מחשובי היה אלעסקא האבד"ק זצ"ל העניד חנוד י' הגהעקד(

- תרל"ד בשנתויהי  אליו מורי אבי -נסע רבנו פטירת אחרי כשנה 
 כמה בשנהן פעמים או פעם דבנו פני לקבל רגיל שהיה לו וכשהגיד עמהולקחני
 רבנו* מהסידי אחד אליו שבא זו עובדא החשיב וכמה זה' הצדיק של פניוצהלו
 ב*יניו. רבנו כבוד גדול היה כך אצלון היותו ימי כל מחבבו זז ולא ונשאוכבדו
 גפ אם כי רבהן בהוקרה רבנו אל התיחסו קודש ואנשי הצדיקים רק רלאה(

 *מפרש* בעלי הגיסים כמו הארץן מלאה שתהלתם דורו וגאוניהרבנים
 רבנו. שם והקדישו הערצו והמההים"

 האחרונים הדורות במובן החסידים קהל על נמנו שלא אם האלו הגאוניםהגיסים
 דבי לכל קדוש אמרו לא נוחיותם בכל אבל וחפידות לחסידים נוחיםהיו

 מעריציפ שניהט גם היו רבנו אל ביחס אבל בימיהמן מהמפורסמים גםוצדיק
 מרדכי ר' הגאון מכתב בעיניו שדאה נאמן עד-ראיה לי ספר אותוןומקדישים

 אהד על רחמים שיבקש פניו אח חלה שבו רבנו אל זצ"ל איפינגא סג"לזאב
 יצאק ד' הגאונ בנו וגם בראשו, מים לו שיש עליו אמרו והרופאים שחלהפי5דיו
 והגפ רבנון אצל היה לבוב אבד"ק ימיו בסוף שהיה זצ"י איטינגא סג'לאהרן

 )כתובות הגפרא מאמר רבנו לו אמר ביתו בני את והזכיר מלפניו שנתפטרשבש1ה
 כו' כה ליואי לבר מקום פנו ליואי לבר מקום פנו קמין אליהו מכריז 1"ב(1"ז
 באהבתר נאמן והיה באהבה אלה אוהב פצעי קכל 1, ליואי בד את לית כןאם

 ימיו. כל מחבבם זז ולא הקדושים לבניוגם
 שאול יוסף ר' המפורטם הגאון ניהו האי זצ"ל רמ"ו הגאון של לגיסו ואשרו(

 תלמידיו שרוב א'( אות י' )פרק למעלה הודענו כבר נטאנזאהן' זצ'להלוי
 קארפ פיבל שרגא ר' הרה*ג דינו שבבית הראשי הדיין וגם רבנו של חפידיוהיו
 ודבנו לרבנו שלום דדישות שלח תלמידיו ע*י דבנון של לפחחו משכים היהו*ל

 ידם. על בשלום ברכו הואגם
 כנפשו* אותו אוהב *שהוא בשמו לו ואמר דבנו אל תימידיו מן חחד באפ*א

 *(. מפני לירא הוא שצריך מלבוב להדב תחמר זה לתלמיד רבנוהשיב
גדול

 רבגך ולחיל רבנן בנין לי' הוו רבגן ררח*ם 1*ב( כ*ג )שבת הגמרא יברי 51 יבט רמז*(
 בגיפ. חשוך הגרי"וש היה וכידו1 כון מרבנן צורבא הוו גופ"הוא
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 לשליחן הכתוב הצריכין שלא ישראל הביבין רוה נוב ביומא הש"סאנדות עי שאול ברברי שמזכיר ממנתבו לאכיר יש הגרי*54 בעיני רבנו חשיבתגדול
 המקרש בזמן רוקא שזה זידיטשוב מק* להצדיק אב כ"א תרכשג בשנתכתבתי

 כבור מפני רוקא ולסוון לבבס נגעי בעצמם יורעים והיו זכה היתה,8תפלתיגו
 ופרוש זכה שתפלתו להצדיק אנו וצריכים לבנו נאטם המר בגיות עכשיו אבלשמה
 שיתפלי הצה5עולם

 רבנו ומל ערכו להכיר יוו האיו הדברים מתוך -. - - עלינו
 בהספרו מפורש מוצאים אנו מכללא זה קצר במאמר לומרים שאנו ומהבעיניון
 הוא שם בפופו( שאול דברי השושע על הגרול בחבורו )שנרפס רבנן עלישנשא

 ועבורה. בתורה וגרולתר שבחיו מקצת והולךפורט
 ובני לרבנים פנים נשא ולא קווה מוכיח לפעמים רבנו שהיה אלמלא רבחנ2תז(

 כל כמעט לפתחו משכימים היו בקורתון מפני יראו מהם וכמהטובימן
 לקבל שהשתוקקו אע"פ ולכן כבודם עי חררו הרבה אבל שבדורה תורהגדולי

 בביתם. וישבו בעצמם סלסול נהגופניו
 שמיפ לשם שלימה כוונה וקרבניטיו, הרור מגרויי ביחוד רבנו ררש כןואמנם

 בעל ומיוחסן גרול רב אליו בא ופ"א לעצממן טובה והחזקת יהוראבלי
 גבה וממילח הלכהן בפלפול ס5ר אז הרפיס כבר והוא פנים* והררת נאהצורח
 רבנו: לו אמר להתפסר כשבא שבשמינית(, משמינית יותר גם ואולי בפקצתלבו

 פנים בעל הרב שיהיה יפה' בשד אחר הלך תרדוף צרק צרק אמרו עשליבותינו
 רבותינו נתכווגו לכך לא חשו* ז ומגורל נאה זקן בעליפות

 אמרו חז"ל : ממנו להתפטר שבח בשעה אמר נעריו ושני שבא אחד ולצדיקמ(
 שאינה תורה ללמור פצמך והתקן כשולך עליך חביב חברך ממוןיהי

 שיש בפמון מסתפק אדם אין ממון בעניני שבעולם שבנוהג הכוונה לך**רושה
 בתורתו שמסתפק יש תורה ובעניני ביצמו* ממון בעל שיהיה משתדל רקלהברו
 חבירך שי עשרו יהי ממון שלעניני והזהיר התנא בא וע"ז אבותיו שלמדולתו
 )בכבורך עצמך להתק.ן צריך לתורה בנוגע אבל שלךן היה צאלו עליךחביב

 האחרונים הרברים את לךן ילושה אבותיך של התורה שאין תורה ללמור ו(ובעצמך
 מכסאו. וקם קרש בחררת רבנואמר

 שאין וקבל רבנו לפני בא הנהנין( ברכת הל' )על חמדה ארז בעהמח*ם הרב05
 ואילך אילך רז אתה מרוע לו ואמר עליו רבנו כעס בעירה שלוםלו

 מקום הקובע ה' ברכות )עיין לתפיתו מקום שיקבע צר*ך רב ?ן התפלהבוועת
 תחתיס. נופליפ אויביולתפלתו

 שמנה-עשרה*פרק
 המחלקה" מפני לחסידיו אזהרהו רגנו* של ש,ם"חחבת

 בוכות חבותיהם כסא על שישבו והנכריפ להבנים קשה פבקר רבנו היה 14ג22נוא(
 אדרגא אם חחרימוכי בצריקים צרה עינו שהיתה משום לא אבלירושה

הת5לי
  ומענין השלופן על חסידיו את והזהיר ותלמיריהוד רבנן לשלום 5מיד

 לצו וחבריו אחר בצריק שנתדבק אחד חסיר בדבר קולומ*א לחסירי רבנומכתב
 המכתב חחית להפן שהשיב פא ווה רבנון אל קןטנה עליו וכתבו נך בשביללקפחו

נכתב
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 העתקתע בעצמה רבנו עשי נשלם סאצ זצ"ל ליפא סענדר ר' הגה"צ בנו עשינכתב
 ונלקה קדושות עשר בס' גם סו16 אמנם נעפק הלז )המכתב באות אות הכתיימגוף
 פ8 נכתבן מה ולשם ימי ידע ולא הכת-י מן שלא שהעתיקו פפני ויתירבחסר

 : המכתב *שון וזה מפורשים( הדבריםלפנינו
 המופלנ הנגיד הרבני לכבור זידיטשובן פה לפ*ק תרט"ז אחרי ה' יום*בוה

 א"א לכבוד מכתבו הגיע לאשי שארף. נ"י פישי מ' המפורסםהותיק
 א*א כבוד בציוות להשיב הנני לזאת מאלטשטאטן ליבוש ר' ע*י*שיחי'
 א"א כבוד בציוות להשיב הנני לזאת מאלטשטאטן ליבוש ר' ע'י*שיחי'
 לזאת החבריסן בין פחלוקת איזה מתנוצץ אשר לו נשסע לאשר*שיחי'ן
 אמר הסמוךן צדיק לאיזה לנפוע רוצה איש איזה מהמת המחלוקת*אולי

 ובלי חשה כלל מקפיד ואינו שירצה מי יסע זהן עי פאד שמסכים*מפורש
 אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא לא חז*ל אמרו כאשי אמר*זאת

 שלום שיהיה עוז בכל להשתרל ממילא מחויב שמים בירחת הרוצה*השלופ'
 ליפאש. סנדר הקן נאום אהבו והשלום והאמת אקצר נחיצה*ומחמת

 כתי'ק. בעצם רבנו כתב ואילךמכאן
 יל5וד לעולם רז"ל שאמרו מה נורע כבר השלומן למען החתום עלבאתי

 משיג שמוחו סי יש צדיקים חצל ובפרט חפץ שלבו במקום*אדם
 להשיגיוכל מוח כשכ לו שחין תלמיד ויש גדול רבי לו צריך גדולה*חשגה
 יעלו רבותם עם התלמידים בי רצון יהי ע"כ מוחו לפי רבי  לו*לבחור
 חשו חסרונו ולא חבירו מעלת יראה אחד שכל בקשתי זאת אלא*למעלה
 פ8רב אומרים ששמעתי דהיינו תורה פי על שיהיה ובלבד שבחו*אלא

 שטרם בפומי' סרגלא שהי' מראפשיץ הרב ולה"ה נפתלי ר' רבי*הקדוש
 פצין שכל מנינים עשרה וקהלה קהלה בכל יהי' בבשא צרק גואל*ביאת
 שנתקיימודבריו ראינו ועינינו הקרושים דבריו ע"כ עצמו בפני רוי לו*יהי'
 עודאומר הגאולה מקרבים שסעלהם כיון ע"כ הגאולהן סקרב עה הסתם*ומן
 לח המשיח ביאת קודם יבא בא אליהו אשר בעריות ספורשת משנה שתקיימו*לכם
 החברים בין שלות שיהי' וים*ה ל8'ה ע"כ בעולם שלום לעשות אלא כו'*לרחק
 כ-ד בטובה הרוצח למבין בזה ודי הגאולה את תרחיקו שלא ופקדם*נמאז

 בכשרות8. הבע"ל הקדוש חג ותקביו מוידיטשוב אייזיק יצחק*המעתיר

 הצדיקיפ קצתמן אצל הנהינה משלהם ושובי"ם רבנים מינוי של פוליטיקה עניני*
 העומד אוהשו"ב שהרב מחסידין דרש לא מעולם לגמרין לו זריםהיו

 פוליטיקה חסידיו עשו לפעמים ואם שלומה מאנשי דוקא יהיה בקהלתםלה5נות
 בנוי6ה בהם גוער היה לפניון משפטו אח הגיש והנרדף עצממן דעת עלכזו

 טשלם. וכרםולקחו
 הישוב אנש* עליהם שקבלו רוזינטובן עיר בגליי אחד בישוב עובדא הוהכך

 טהפן ארחוקה ההיא שבעיר לשובי"ם זקוקים להיות רצו ולא מיוחדןשו.ב
 החדש השו*ב וגם חישיב אנשי שראש וספני האחרוניפן יאלה רוח למורת שהיה5ה
 כולפ היו העיר ואנשי והשובי"ם מגלינאן זצ"ל רי*ם הרה*צ של מחסידיוהיו

 זה שו*ב רחה ובחיסא* באף 1חדש העז1*ב את לרדוף עילה מצאו רבנוןפחסידי
 חשו,ב ושם רבנו' ל6נ* רודפיו על לקבול הישוב ראש בלוית ונסע צרהשצרתו

מנרדף
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 בהשו"ב רבנו הייז המאורען ושפרו לפניו האנשים שני כשעמדו פוב" *יום8נרדף
 טובי - יום *גוט צחוק: - בבת ואמר רנליוז כף ועד סראשו בו והסתנלאם*א
 חסידי אל רבנו שי ידו בחתימת נכתב ומיד לכהונתךן אתא והגון כשרבלומר

 הרווחה. לו ותהי ההואן השוב את טררוף לחדול ההוא העיראנשי
 מחלקת משום ואך בסהלתו כבר ששמש שו"ב לימין צוו בכל רבנו עסד ביהרדג(

 לגדולי ערך טכתבים וכמה הנרדף את רבנו חיזק אז פרנסתו לקפחרצו
 מעצם שנעתקו בזש הבאים מכתבים השני הסה מעניינים לה נשמעים שהיושדור
 נ"י קאווע משה אהרן מוה*ר החסיד הרב אצל ישנו )הראשון רבט ידכתב
 פרידלנדל היים ר' בהה"צ נ'י יהושע פוה"ר החסיד הרב אצל והשניבלבוב
 רבנו(. של תלמידיו מגדולי אאד בולחוב האבד"ק זצ'ל מאיר אהרן ר' בהג8*5דל

 רבים ארץ קצוי בכל הגאון הרב לכבוד שלום שיום קרחן א' יום *ב*הח'
 נכונה לשאלתם משיב הוא תורתו כבוד של התורה לאור*ילכו

 לאנשי פסק מכתבו ראיתי הנה לבוב, יחי' שאול יוסף מו"ה קששת*כבוד
 שאמר הדבר אשר כבורו לי יאמין יוסףן מרדכי של שו'ב בענין*סקאלי'
 דראהביטש ראב"ד אלי' מו*ה המופלג הרב וגם וכזבימן שקרים שקר*יליו
 מה ספני פיהם, עליך פצו איכה במדרש שמצינו כמו שקר' שהדבר*יויע
 )והאריך בעיניהם ראו שלא מה במיהם אומרים שהיו מ38י לעין פה*הקדים
 ח"ו עליו איסור כתב תורתו כבוד למד נמצא וסיים( דעובדא נו5א*להציע
 כ"ד לתקןן שימחול מכבודו בקשתי לכן עליו נאמר רעך ום על תעמוד*לא

 סזיריטשוב. אייזיק יצחק הק' באהבה שלומו*הדורש
 השו-ב את שרדפו לעיר ליפאזצ"ל סנדר ר' הגה"צ בנו של הטכתב בשול4ב'

 : רבנוכתב
 ולכל נ'י סשה מו"ה כש*ת המפורסם הותיק הנניד יידידנו החתום על*בחתי

 כ"ט דף מנהות גמרא לומדים אשר חכמים תלמידי היראים*החטידים
 שתיטה הלכית ויוא הוי והראה רבנו משה שנתקשה הדברים 8ן*וטאחד
 המזבח על תעשה אשר וזה שנאמר זה סתיבת ח?"ל למדו חפנם בגמ'*יע"ישש
 הבורק ב'י בעריש סושה להאברך שבדק עתה ע"כ באצבעו הראהו*פרש"י
 בעצמו פיו את ושאלתי סכפריא נ"י זאב צבי פו"ה הפופלא הירא*8פומחה
 שמי תורה פי על למעלהס אומר אני ע"כ עליו לסביך שראוי לי*הטמר

 כי רבנו משה תורת על כביכול התורה על חולק הוא עליו עוד*שיחלוק
 הכ' כמאמר לישראל אחד יתברך ושמו אהת תורה איא לנו, אין תורות*שני
 שילך אהבה בגזיח המבקש כשד בקדקדו מוח לו שיש למי בזה ודי וגו' אחד*אתה

 המעתיר בקהלתכם שו"ב כשאר למקולין נ"י בעריש מויה*האברך
 מזידיטשוב*. א*יזיק *יצחקהק'

 נחלה אהוזת היתה היא ברוזדוביץ, ושמה קטנה עיר ישנה יידיטשוב במחוזד(
 ליהורי בחכירה היו שבה הישש שריפה ובית ווארוחיה פולנין אצילשל

 צריכים שהיו הבתים - בעלי עמדו לרבן צריכה היתה זו קדושה וקהלהלהיריהן ראוי שהיה מרבנן לצורבא בתו השש זה עשיר רבנון מחטידי חסיד אחד*עשיר
 בן אברך בחרו, מאשר רב להם ונחרו דמימן - למתן יותר עוד אס כי לרב רקלא

 כל כסףן שקלי מאות כמה 18טצנאותו במחיר להם ששקל להוראה ורחויהורה
דנדוניא
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 - נניי פי ואת כאחרן ועני רב אחת בבת ונעשה אשתה לו ווהכניסהזונרוגיח
 בר8 הנניר וא שי אפו חרם שאלה לח הי'ש תעשית ובעל השדות חוכרהעיר
 חאן את לגחור והסכימו הואן גם הללו בעלי-בתים ש5 לבבם את וקןה וקםוה
 נעל קשה אהתן גרה חף הראשוו לרבפ להחזיר מבלי דמתא' לרב העיר -גביר
 *הכסף את כבר שאכלו אביונים ברובם היו הללו ובע4ב חו"לן אסרו1נאכל
 ולא רבנות לא לו ואז בפח' שנפל עלוב רב אותו ראה להם, שניתןהמשנה-
 ידו. ~על שבאה "צרה ועלז העיר - נגיד על לקבול רבנו' אל ונסע הלךהגדוניא*
 ופלאחן רחבה ביר תמיד אותו תמך כי רבנה של ממקורביו היה ההואהבגיד

 העול מן לרבנו כשספר ןאת ובכל רבנה אצל מעולם היה לא ההואוהרב
 שיבח שבעירו להגביר חזמנה בידו ונתן כתב מיר צהן מקורבו ע'י לושנעשה
 ובח המונבל ליום ובא עשיר 1ותו נודרצ פלונה ביום לפני ויעמור להתמהמהבלי
 מביתה בחרפה שהוציאו וכמעט העשיר מקורבו על רבנו גער עמו דינו בעלגם
 רבנותו לא אם לו ולהשיב הרב את לפצות עליו וקבל ברכים ב9יק הגבירעמד

 עה. בענין שהשקיע כספועכופ
 תלסיד שכתב* במכתבים בישראל רבנו עשה צדקה גם אס כי משפם רק ולאה(

 מכתבים בידו ונתן כתב והוא רבנו אל פנה ידו מטה כי בן-שובים אוחכם
 לתת וקהלה קהלה כל בני על כה מראש וקצב ואתרן אתר שבכל שלומולאנשי
 האנשיפ ויר הסאה את רבנו הגדיש שלפעמים ואע-פ אליהמן הבא זהלפלוני
 וכנוע עליהם שקצב הפכומים את לאסוף השיגה לא המבתכים נכתכושאליהם
 5סותר ואך בפלואמן הטכומים את ונתנו והשכינה יוו שעשו' מה עשו ואזגכל

 בעצמה רבנו תמיד היה הנותנים שבראש להעירהיא
 רגיל רבנו היה אליו שמו, יצחק יודא ור* אחד ת"ח חסיד היה מולדתי בעיר1(

 וקצג ההואן שבעיר שלומו לאנשי שכתב מליצותיו מכתבי אתלשלוח
 לקבצפ ירו השיגה לא הנ.ל החסיד של התמסרותו שבכל סכומים רוב ע*פבהם
 על ויותר בידו שעלתה במה שיסתפק המכתב בעל עם בפשרה לבוא מוכרחיהיה

 התאונן במלואה* רבנו מצות מקיים שאינו על נפש יסורי לו שגרם פההמותרן
 לרבנו שיאמר ממנו ובקש 1צ*ל יעקב שלמה ר' הה"צ רבנו של בנו באוניפ"א

 מה לעשות לו שיכתוב לבר במכתבו די כי סבומימן 14 מלקצוב יחדלו9בעתיד
 אמר רבנו לפני הדברים את עצ,ל רש*י כשהרצה מייצתון מבקעי לטוכתשאפשר

 שע8 חיי ההוא לעני יש בנתיים הן גדולן סכומ כותב *ואני לו איכפת פהלו
 פטריה. רחמנא אונס במלואון הסבום את לקבו משגת המאספים יד אין כן אחריואם

 תשעה-עשר'פרק
 9לו הולין ו9יהה ובע-פן בכהב שלו תורה בהוו9י רבנו 9לדרכו

 שיצק וצ"לן מהרצ"ה רבנו רבו שי נאמן תלמיד רבנו היה למעיה ג112כאור81(
 פ'8 הנשמע ולפי חייו, לימי ושש העשרים שנת עד ידו עלמים

 אחרי גם תורה רוי יו ומגלה אליו מתגלה היה ב'( חית פי"א למעלה )ראהממנו
 אמר ,9לא אהר דרוש היה לא בע*פ או בכתב שלו תורתו היישי ובכלפטירתון

 לפרש ש9יעו כל שם שרבו בעור אבל הקרמותיו, על נסמך ולא רבו בשם דברבו
ו1רי
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 הנה נוראותיון הן הן גבורותיו הן הן אלו ופירושיו הפתומימן ר ה 1 ז הדברי

 את גם לחשוף קדשו זרוע את וחשף שטתו את הרחיב העמיק רבנוחלמידו-
 נשען הן כ ל ה ב בין באגדה בין ם י ש ר ד מ 1 ס * ש ב רז*ל במאמרי הצפעהפוד
 ועל עהות לחבורו בהקדמתו שמביא עאב( רס*ר ויחי )פ' בזוה"ק ר"ש מאמרעל

 ואוליפו גבאי פתכנשין דבבל חבריא בין אנא כד ר"ש אמר : לשונו וזההם*רן
 וכו' סטרון מכל סתיטא תקיפא דפרזיא בגושפנקא לון עיילו ואינהו באתגליאפלי
 ביך רשבאי שכשבא מדבריו והמובן עבלה"ק, וכו' לון למימר מסתפיוכלהו
 בהתגלות, התורה סודות להם מלמד היה בבלי( התלמור )מיטרי בבבלהחברים
 טכל סתום ברזל בחותם אותן וחתמו סתמו וע*כ בגלוי לאמרם יראו הםאבל

 הש*ס של הנרחב הכר כל את וכובש רבנו הולך זו הנחה יסור ועלצדדיו'
 הסוד את הצפוןן התוכן את ומנלה הלבוש את מעליהם ופושפ חז"ל'ומדרשי
 גוש שבהם והאגדה ההלכה מן ועושה תקיפאן דפרזלא בנושפנקא וחתמושסתמו
 מה וכל חותמותו באלף חתומים עצמם רבנו ספרי גם כי להאמר ניתנההאמת אחתי בקנה עולים הטוד עם והאגדה שההלכה ער הזוה"ק' עם יחר מוצקאחד

 שלרוב בעוד בון כיוצא לחש נבוני בשביל אלא טרח לא בחבוריושטרח
 פגנונפ שלהם הנושא חומר פלבר כי מהמן שהוא כל מושג אפין איןהקוראים
 להם. דומה שאין יקרות נזר אבני הם בהם עיונו וומעמיק מי אבל מאדן קצרעצמו
 ולראות רבנו של מפפריו ספר איזה לפתוח תורנית ידיעה בעל לכל הוארכדאי

 סוגיות מעמקי פאמריפ של תלים תלי מעמוריו, עסוד בכל הצבור הרבהעושר
 התיחסות שיש ניכר מקופיא בראייה גם אשר האריז"ל וכתבי זוה"ס מדרשיםהש'ס
 גאוני, ספר לפניו שיש יתגלה שטחית הבנה לבעל וגם לכולפן אחד ועניןקשור
 שלא עטוקים דברי' אם כי בעלמ' ונטריקן נמטראות ספרי אינם רבנו שלספריו
 והתקונימן הזוה*ק בעקבות רבנו הלך הרבה' דורות כבר הקבלה בספרו' כמותםבא

 דעשר רזא דרדן רזין שבכתב התוהיק של ודבור דבור בכל דרשו שהפוכשפ
 דברי בכל מצא רבנו נפ כן הקב*הן של שמותיו היא כולה התורה וכלפפירין,
 שסתרו דיחודא ברזא ועמוקים גבוהים ענינים נם הפשוטה הכוונה מלבדרז'ל

 שטענו. זו ושתים ה' עבדי דברו אחתבהםן
 את לטר טוב"( "עשה )בחלק פרע סור בספרו ז"ל מהרצ"ח רבנו - רבךב(

 שמותיו יחודי פפיהם היוצא ודבור דבור ככל למצוא א"ע שירגילותימידיו
 הנ*ל ורבנו תמיד" לנגדי ה' *שויתי דהמע"ה מדת בעצמם עי*1 ולקייםיהברך
 בכל ימצא שהחכם ועור *וואסיר* *גרויט' *לחם' המלים אחדות דוגפאותהביא
 ג"פ מול"א מספרה *לחם" המלה ימשל )כגון ית' שמו יחוד חפזן דברי מהםאחד
 הקדושים רבותיו הלכו הזה ובדרך עי*ש(' ועוד אל ז"פ מספרה *ברויט' ומלתהויקה
 שמותיו יחודי בלי אחת פלה אף ימיהם כל מפיהם יצא ולא בעצמון רבנווגם
 היו דבריהם ובליה'

 בשקי
 פרד עצמה המדה קנה שבאותו יפלא זה ומה הקודש,

 לבדן כפשוטט דבריהם את לקחת אין ובודאי שבודאי הוצ"ס' בעלי רבותנו אתרבנו
 זצ'י הק' הבע9-ט בשם הזוה-ק על צבי עטרת בספרו מביא מהרצ*ה רבוואם

 המובן לפי פשטות וו אין פשוטו" .זו עה*ת בפירושו ז"ל רש4י שכתב מקופשבכל
 כךן ז"ל ברש"י ואם ההשגה' מן *מופשטת שזו כוונתו אררבה אם כישהורנלנו
 כגחלי דבריהם שבל עאכו"כ והפד' הששס בעלי דקמאי קטאי הקדושיםגרבותעו

אש
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 שכל מפנ* כי מבחוץן אנו עדיין רבנו של פירושיו אחרי נם לראבונינוןאשן
 הקנלה. בסודות ולהשכ,ל להבין דא סביל מוחא כל שלאו מה מלבדצרכון נ* מובן ובלתי מאד קצר סגנונו דיהודאן ברזא נכתבו עצמו מדבריו ומלהמלה
 הה*צ עם לדבר הזרשנות לו שהיתה רבנו של החסידים משובי חחד לי ספךג(

 רבנווא5ר שי הקדוש*ם חבוריו ערך על מסאמבור זצ"ל הכהן אורירן
 פנויה *שחי ואין ישראל של בצרכיהם טרוד כך :ל שאני חכל חבלן הלשון: בזהלו

 מהפ. מתפטם העולם וה" רבנו מדברי מלה לכל פי' בותב הייתי מופנה הייתי אלולכךן
 הצהאק אצל הי' שכאשר לי ס5ר זצ'ל יעקב שלמה ר' הרה"צ רבנו של בנוד(

 רבנו שי ספרו את לו ונחן מסאדיגוראו האדמו*ר זצ*ל יעקב אברהםר'
 על 11 לעיין והתחיל הספר את צדיק אותו לקח הדפו*, מתחת אז שיצאעה"ת
 דרוש באיזה פתחאתרן

 המתחיי
 חז*ל ומררשי 8רש*י ואח"כ תורה, פסוקי בכמה

 זה צד*ק כשהגיע אלון רז"ל ומדרשי בפסוקים רבנו שדקדק דקדוקיםאחריהם
 הזוה"ק של פגדול ביפ להפליג ספינתו כשהתחילה עצמוי רבנו של תורהלגופי
 שפתיו על ובבת-צחוק מלקרא הצריק עמר כאן האריז"ל, כתבי של דרזיןורזי
 נשק לימוד" צריכים חכמים דברי ואילך מכאן כהוגןן הכל הלך כאן עד :אמר
 הקבועיפ. בשעוריו תורה בזמן במתינות בו לעיין למשמרת והניחו וסגרו הספראת

 אויחת אפי' גם אם כי למור, צריכים רבנו של תורה סתרי יק לאדבאמת
 דיחורח ברזח היו כולם כי לימוד. צריבים היו שלו דבדיחותא ומיליחולין
 יתברך. שמותיו יחודי בהם יחד שלא דבור שום טפיו יצאולא
 כוונתמן עי עמדנו שבהזדמנות אחדים חולין שיחות בזה גא אציגהלדוגמא

 וישתומם. הקוראישטע
- לאתרן איקלע רבנו של פטירתו אהרה(  - מולדתי עיר 

 הגה"צ בכורו בנו
 עפ העיר חסידי כי באו זיריששוב, החבד*ק זצ*ל ליפא טנררר'
 *אסתר ח18 ושם ז"ל יצחק יהודא רן ושמו אחד בא הבאים בתוךפתקאותיהם

 פתקא לרבנו ענתן פעם שבנל אגב דרך העיר פתקאתו את לו וכשמסרפיניא
 ו לישי1 אלא תהא לא פונה שאתה פינות כל בבת-צהוק לומר רניל היהכזו

 נוונתו היתה מה אתה היורע ברצינות אותו ושאל אליו פניו ליפא סנדר ר'הסיב
 אמר ולא רקים אמרים מרדף היה לא הקדוש אבי ל. הללו בדברים מרי אבאשל
 בזוה"ק חיתא כונתון את לך אגיד אני ושמע/ הסכת ובכן נאהן שיחה לשםכלום
 ר'1 עולמותן יה**י וגו' יש אוהבי להנחיל הפסוק על ע"ב( )קס*ו תרומהפ'

 דדינא* סטרח רשמאלא מסטרא הם וק*ג דימינא, סססרא הם אור( )כמניןפהם
 חסתר בן יצחק "יודא שפך של שהר'ת שלך בפתקא מארי אבא שצפהומפני
 הדיניפ להמתיק *בי רצה דשמאלא, מסטרא ווהוא מספר ק-ג ממפרם עולהפיניא"
 וכוונתו לשטאלן ולא לימין אלא תהא לא פונה שאתה פינות שכל וברנךמעליך

 כלשון *פיניא" אסך שם על בקשר זאת אמר כאלו בבדיחותא הסתירהקדושים
 לשון-. עלנופל

 שבא זצ*ל מקוזניץ הקרוש המגיד בדברי פ,א רבנו אמר זהכעין פירושו(
 לו אין -אבל חולבת פרה לו שיש לפניו והתאונן אחד כפרי אישאליו

 *היי8'- לה תן . האלה כדברים זצ"ל הק, המגיד השיבו סעט; רק חלבפמנה
 עצח פיוטים דברים לכאורה רבן בשפע חלב לך ותתן - בעברית תבןכלומר

טובה
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 כשמוסיפק היח ד25ים פ*ר של ההפתקה כ* כוונתו* שירש ורבנו כמששעהןשבא
- פר מן נעשה ה' אותשייאן  ח*ן שפרתו זה כפרי לפניו שקכל ופכית פרה 
 לש לתת הק' המניד לו צוה ע*כ פרה ולח כ*פר* היא ופ8ילא חלב דיל8

 עשא הבוונות ע*פ ההפתקה את כמובןן לפרה* הפר ויהפך הן חות כלומר*8יש9
 הפר נהפך רב תפלת ובוכות בפשטות )תבן( הייא לפרתו נתן והכפרי הק'ןהפג*ד

 רב בשפע הלב נתנה ומאזלפר18
 של בנו פדאלינא זצ*ל בעריש ר' הרה"ק של משסו מביא שוב זנד בספר0

 מישראל אדם לפניו שכשבא וצ"ל פהרצ"ה רב2ו בשם שאפררבנו
 נשמתו גם לפניו קובלת עצמה שעה באותה ופרנסתה גופו עסקי על לפנ*ווקובל
 טוענת והנשמה בשלו סוען הנוף הרוחני*פן היא צרכיה על ההוא האיששל

 בלישנא להמ, המתאמת תשובה כאחד לש2יהם ליתן זקוק ואוא בשלה*בחשאי
 הדפריפ וע*פ שלון תשובתו את בו שומע פהם אחד שכי אפי' לתרידפשתמע
 ברוך המשנה בלשון חכמיט *שנו פאמרם זצ*ל בעריש ר' הרה*ק פירשמחלה
 *לשון כלומר *משנה* בלשון שונים שהחבפים שהכותה ובפשנתם* בהםשבחר

 ובמשנתם. בהם שבחר שלה-ברוך בלשון ולנשסה שלו בלשון לנוףכפול*
 ורק שבהם ידועים מילים מספר לו שהיה זצ"ל מהרצ-ה מרבנו מספרים8(

 מן *יחודים* בהם לו שהיה מפני שיחותיו, בכל השתמשבהם
 )תחבולה( שפיקולציא לי ליתן בבקשה 1 רבי : ואמר אהד איש לפניו בא פ*א8טוכן*
 *יהוד' שום לי חין זו מלה על ואמר מהדצ*ה רבנו בו גער עמוד' שאוכללעסקי

 *עצה"-. רק לך לתת יכולאני
 משה ר' הגה"צ מנכדו שמעתי כה וספורימ, מנויים דבריו היו רבנו ךגמפ(

 אחד זקן הראשונה בפעם אליו בא שפ"א זידיטשוב/ האכד"קשליס"א
 לו ואמר בגדו בחזית ואחזו רבנו תמה זצ"לן מהרצ*ה רבו-רבמ שלמתלמידיו

 ועבשיו כרבנו, נורא עליון קדוש כביר צריק להכיר זבה מעלתו :בהאמרטרות
 שיגקש אליו ובא כבדה מחלה חילה מנכדיו שאחד לפניו זה זקן קכל 1 אליבאת
 בשעח בעש"ק הדגר היה זו, בקשתו על כלום ענה ולא רבנו החריש עייוןרחמים
 בבר ב"ה כי ידאג שלא רבנו, לו אמר התפלה אהר בש"ק מרבנו' שולוםנטילת
 כי השבתן קורם כלום לו השיב שיא לפניו והתנצל נכדון של מחלתוהוקלה
 השבוען לכל דבורים של ידוע מספר השמים מן מקכל הוא ושבת שבת2כל

 עד השבוע' אותו של הדיבורים לו כלו כבד נכדו של מהלתו על לפניו שקבלוב*עה
 י( החדש-ויברכהו מן הבא *אומר* כבר לו ויש השבתשבח

 מספר זאת גכל וספוריסן פנויים היו הק' מפיו שהוציא דבריושכל ואע*פי(
 יילה שבנל פ"א לו שאמר זצ'ל מספינקא ריו"ם הנה"צתלמידו

 ההוא, ביום מפיו שיצא ודיבור די2ור יכל ו8עיין חוזר הוא השיגה קודםולילה
 עה"ת יוסף אמרי לס' בהקד' זע*ל ריו*מ היה"ק של בנו מיפד דעובדאוגוסא
 ונפלה *שהחיינו" צליו לברך אתרוג לרבנו הביאו בשבט ב8*ו שפ'א אבט'של
 מפחרת ויהי שהורה, טה והורה חנ*ל, תלפידו את ושאל מברכה, ביברויאלה
4 ופכיון יום באותו מפיו שיצאו בכלהדיגורים משיין הוא לילה שבכל : רבנו לואמר שעיין_
 רוף-ק אסי אר-א גו' משק" ירוה יעזות ד-א ( כ )ט-ו תזריע טי במריר מוזאים חגו %ייי דובמא*(

 "יי-ש וכו שנים אהדויש ספר ומתנבא .ש ימיק" איא י4ררף אינו הגגיאיפ ו%ששירר
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 תלמידו מ5י הוראה שיצאה נוכר האתרוג בדבר ובינו בינו שהיו בדברים,טעיין
 כי רבו' ב5ני היכה מורה נעין שנחשב מה השו"ע בספר מקודם שעייןפבלי
 ארון אל ריו"ם הלך השרען מתוך ההוראה את לו ויורה שיחזור רבנו ליציוה מקול* גו להמלך מבלי הלכה לפסוק אפשר זה ואיך לפניון מצוי השו*עהלא

 בחדרו יצ*ל ריו"מ הרה*ק היה ש5*א ג'כ מטופך הנעל הספר בהקדמתיא( מחדש.- מתוכו ההלכה את רבנו לפני ובירר השו"ע את והוציאהספרים
 בנים' חשוכי שהיו ואשתו איש עמדו ובמסררון בר"ה, רבנושל

 שיברכם כדי וחנהן רחל שרה שנפקדו ביופ בר.ה אליו שיבואו רבנו להםוציוה
 אל רבנו שצעק ריו"מ שטע פתאום המסררוןן אל אליהם רבנו יצא ההוא,ביום
 חיר בנתיים וון רבנו סצעקת ריו"מ נבהל ' גלייך" *שטיי גדול בקול"אשה
 תקומה לה אין בנים לה שאין אשה כל אמרו חז"ל : לריו"מ ואמר חררו אללבנו
 העקרות אלו הנופלים לכל ה' סומך ע"א( )פ' ויצא פ' במור כמבואר בעלהגפני
 1ו כעין גערה נזקפות-, הן בבנים פוקדן שהקכ'ה כיון הכפופים לכלחוקף
 על יה קומתם את וכפפו כשנדחקו בחסיריו לגעור רבנו היה רגיל קומ5יותלצמוד

 כפופים. זוקף בברכת לברכם כוונתו היתה אז גם כנראהזה,
 יחיקות לעתים רק לברכפן וכ"ש יפניו לבוא לנשים מניח היה לא רבנויב(

 יוצא דבר זה היה הוכרון ביום הנ-ל העקרה את בירך ואםמאור,
 ביד רבנו את שתמך נדיב עשיר רבנון של ממקורביו שאחד לי טפרו הכללןמן

 מאת וטיבקש זצ*לן אלי, ר' הרה"ק רבנו של בנו אל בבקשה פ*א פנהרחבה,
 ויהי לכך הזדמנות לבקש ר"א הבטיתו חולנית, שהיתה אשתו את שיברךובנו
 פתאופ היוטן לבבוד בביתו לקדש הנול בנו אצל רבנו היה השכיעות חגביום
 אלצי בר ר"י על עליו אמרו ע*א( )י"ז כתובות בגמרא איתא : ואמר רבנופתה
 שמואל רב וחסידהן נאה כלה ואמר הכלה לפני ומרקר הדס של בד נוטל,ןהיה
 אחד* וטקבל אחד זורק בדין, שלשה פרש"- אתלת מרקד היה יצחק רבבר

 מספרם עולה הדס פעמים שלשה כי ואמר ז' אתלת דוקא רקד מרוע רבנוזדקדק
 שוין מ'האלט אז : הלשון בזה רבנו וסיים )ע*ה( כתר גימט, אור וג"פ*אור"
 הוא עליון כתר עד כאלו יחודים שמיחד מי כלומר !, נישט שוין שאדטדירט
 עלייכו דמיא אי קום אחא ר' )כמאמר הכלה לפני לרקר ורשאי לפחוד צריךאינו

 זן פלובי ר' של אשתו היכן . לו ואמר אליהו ר' אל פניו והסיב לחיי(ככשורא

 כל ב5עמד וברכה רבנו לפני ועמדה נקראה ר-א, של בביתו אז היתהבהזדמנות
 אצל שעה הוראת זו ברכה היתה אודותה, כלום עמו ר"א שדיבר מבליהקהל/
 עליון* *כתר עד ליחד כזו במדרגה כבר שהוא למי הקדים כך ולשםלבנו/

 כר' לעשותרשאי
 שמואי

 *( יצחק ב"ר
שמעתי

 באריכוח ה, אות פנ.ט בב-ר המד"ר על רבנו של ב5ירושו מוצאים אנו הרל הפירוש את*(
 חלה דבריו וטע.פ להעיר ובדאי רגליו, ואת ידיו את בדברע מוצא אדם בל לאאבל

 יצחק ג"ר וטמואל ר, על חמר שר"ז יפופר ששם חומר, במין הגמרא דברי יתר גםיפורשו
 דרב נפשיה נח וכי בעצמו ראשו קלומ ויוהג ת-ח בכבוד שמזלזל )פרש"י סבא לן מכסיףקא

 אי דגורא עמודא אפסק דלא וגטירי עלמא לכולא דידי' בין רנורא עטורא אפסק בר.ישמואל
 ב41 מרקד וטהיח הדס של וטוט )פרש-י לסבא שוטית" לי' אהגיא ואר-ז בדרא, לתרי אילחר
 וטממפרם *הדס" בדי בוטלוטת רקודיו וטע"ישר"ל

 "אור-
 בער מחיצה שהיה דגהורא, עמודא נברא

 *יז4 וחוא 1"ב( קע-א וישלח )5* הזוה"ק כמאמר הבלה לפני רקד שמיר ולכן עלמא כולאיין
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 לומר רניל שהיה זצ"ל יעקב עולמה ר' הרה"צ רבנו של מננו נ"פ שמעתיי0

 *ניבקנעמ* יהודית בלשון נופריקן עדן - נן של "נן* שמלתמשמו
 ולא הא לא שאינו ומי ומקבל משפיע להיות צריך אדם שכל *תן-וקח"כ5וסר
 את יקפצו שלא העשירים כלפי צחות בדרך זאת אמר טרק, אילן זה הריאא

 העני עם עושה שהעשיר ממה יותר כי יקחו נם וממילא ויתנו הצדקה, מןידיהם
 הימים ברבות ?. לכאן נן-עדן ענין מה תמהתי מעודי ואני עמו, עושההעני

 הקדושה כווותו היתה שבעיקר מצאתי 6חכים דא"י ואוירא ישראל, לארץכשבאתי
 *אפריון= הנקרא התחתון ג'ע ע5 המדבר ע"ב( קכ"י תרומה )פ' הזוה*ק מאמרעל

 מההיא וינקין םלקין עלמא בהאי נופא לון דאית ונשמתין בזהול: שםואמרו
 ריחא י ב ה י ונופלים(, )נותנים י ל פ נ ו י ב ה י ואייון ונחתין דא דאפריוןנהירו
 דאשתאר ריחא מהאי י ל פ נ ו עלמא, בהאי בהו דמשתדלי דכשראן עובדיןמאינון
 שהזוה"ק הקרוש שרבנו ספק ואין עיי"ש, ה' ברכו אשר שרה כריח כר"א בננתאביה
 נעם" - גיב זהו *נן-עדן בדיחיתא אותה כשאמר הימ.ם, נ5 והנינו שיחו בלהי'

 : בעלמא נאה שיחה שזהו חיטב הפשוט והשומע כוונהו, היתהלכך
 החזיק הוא זול, יחוקאל ר' ושמו אחד חפיד היה ז*ל, חמותי במשפחתיד(

 במדה ?ה חריף ממקשה למוזנים ומוכר יי"ש, משרפות ביתבחכירה
 לפני פ*א והתאונן אחד, ביום קבים מאות כמה ממנה מודד היה ול6עמיםנסה
 אותו שואל היה רבינו אל שבא פעם בכל ומאז מאוד, קשה 11 שעבודהרננו

 טעם מה זו בד'חותא על תמהתי ותטיר ?" הטדידה חכמת אתה יודע !*יח?קאל
 על נדול מאמר ע"א( ורל"ר ע"א רל"ג )פקודי בזוה"ק שמצאתי ער בה,יש

 איש והנה שטה אותי ויביא נ'( מ' )ביחזקאל הפסיק אל בקשר ריהזקאל"*6דידו
 בשער עומד והוא ה ד מ ה ה נ ק 1 בידו פשתים ופתיל נהישת נמראהו6ראהו
 ובעוביא המדה קנה בההוא הוד דיהזקאל מדידו כל הווה"ק שם וממייםונו'

 מד'דת בסור שהאייך ואתחנן פ' חדש ובזהר עיי"ש המדה בקו הוה כלאדסש:נא
 כיטנא העליוגים' בעולמות קשויות מחשבות'ו. היה 2:תמיר רבנו כי ונרוריהזקאל,

 הגאמרים דיחוקאל" *מדידו עיניי ננד רחפו טמיידתו לו וספר לפג'ו זה יהזקאלר'
 חכטת יודע הוא אם אותו וכשיטאל בהמן הכרוכים הגבוהים הענינים וכלבזוה*ק

 שב?והר דיהזקאל במדידו בשלו הרהרהמרירה
 ממופ- זצ"ל מהרצ"ה רבנו מנכדי אהד לרב יוסף וילק6 שבס"ם בלקוטיםטו(

 ש:יתב שזה מקומרנא, זצ*ל מהי'"א להנה"ק רבנו אמרשפ"א
 לאוקמי אלא באתי לא *ואגי צבי עטרת בספרו מקומות בכמה מהרצוהרבנו
 לעוון נר,ט כרמל" *נרש י"ר( ב' ויקרא )בפ' ז"ל רשוי מ*ש ע"פ הכוונהנרסי*
 נירסא" *לאוקמי הכוונה כאן ונם וכו', ת נ-ום של ברחייס נורסח וטחינהשבירה
 שו"לת זו כוונה אין עיי"'ט, ידם על שגתפזרו ונצוצות הכ(ים" *שבירתלתקון,

את

 עיי-ש, לקבליה סגיד וכדין כו' עלאה נטירו הוא ודא קמ" אולא דהוה עלאה שכינתא דאלסניהם
 שמספרם מדס בדי סל2:ה שמן שטותיה ליה -6הניא אמר זו אור של מחיצה ר"ז שראהוכיון
 כר, להיות אדם כל יכול כי לטוען פה פהחון ליחן סלא וכדי ההיא האזי בבראאור

 ,2מואי
 ייטול הבא כל שלא בדרא לתרי או לחד רק דנורא עמודא אפסיק .דלא בגמרא סיימובר"י
 הכ רכתר עד רבנו שאמר כמו שלהם ביחודים המגיעים סגולה יחידי רק ונוטל, בא השםאת

 בעצמו( רב מעשהוע2וה זי במדרגה או היה רא~:ר את לברך מגדרו, שיצא גשעה ורבנו כזו. מפסקת למחיצהווכים
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 רבנו אבל שבזוה"ק, הגרסאות את לתקן שבא הדברים של הפשופה הכוונהאת

 כוונה נם לו היתה הפשופה הכוונה עם יתד כי ידע בקודש, ודרכו רבו אתשידע
 כאלו וכוונות עבודה, לדרכי בספריו( תמיד לכתוב נוהנ שרבנו )כמו עמונסתרה

 ומלה. מ4ה בכל פה ובעל בכתב רננו בדברי נם צפונותה"
 עה*ת שלותה אילה בספרי זצ"ל מראפשיץ להנהקק מוצאים אנו יה 23עין8י(

 ואמר החתונות על שברחןן שכשהיה מעצמו מפפר שהוא וירא()פ'
 המשיח ביאת עד ימים שיאריכו כוונתו היתה יפהק .עולה הזיונ שיהא וכלהלהחתן
 אלו עיי"ש, ימה כמנין צ'ה שעולה אדני= *יהיה השמות שני של הויונ יהיהשאו
 זצ"ל* מהרצ"ה ורבנו הנ"ל הנה"ק של מסונם אמת צדיקי של חולין שיתותהם

 תלמירם. הכדושורבנו
 מיפר שיחו ובמרי מסוכן, חולה להזכיר אהר אדם רבנו לפני בא אהת פעםיי(

 ורפא בתוה4ק כתיב 5אמר: רבגו נענה ממנו, התייאש כברשהרופא
 יש לרמאות אך כי הרי ליפאות, לרופא רשות שניתנה מכאן רז"ל ואמרוירפא

 ח"ו. ליאש לא אבל לרופארשות
 איזה שוה מזלו, רוע על מאור ובכה אחר חסיד לפניו בח אחתפעם שרביח(

 התיאש שכבר הנניבה למצא הנה ער טרח ולשוא הונו כל נגנבזטן
 אחר כל ע4 כי קנם מפעם קונה שיאוש אמרו ז*ל רבותינו ואמר רבנו ענהממנה,
 בה' בוטח שאינו מי ואך אופן, בשום עצמו 'תיאש וא4 בה, לבטוחמישראל

 בעלים ביאוש קינה שהננב חכמים קגסו אותוומתייאש
 בריחא והוה כגהונ שיריים והלק הפהור בשלהג1 רבנו הסיב אחת פעםיט(

 פעם ואמר רבנו פתח מהקערה, שיריים וחפף אחד חמיד נחןדעת",
 אכל באלפס פאה טשיירין אין ע*ג( )בערובין רז,ל טש"א ע-כ היאהשיריימ
 קע- ב ה א פמשיירין

 דין, שהוא אלקים כמנין פוי בנךש-יא "כאה" והנה ה,
 מהרו*נ צד'קים דמ-' )מם' הריגים את ם וקורע היטיריים החסידים חיטפיםולכך
 בק' מו*צ נפתלי י הייש"ט הרב מפ' זה דבר ששכע ז"ל א'ם'ננא אברהמר'

 לבוב האבד'ק וצ*ל 'טמעלקים יצחק ר' הנאון מין מפ' זאת ששמעפריסטיק
 ( רבנ פפי זהיט*טטע

- - -
 עשריםפרק

 לצבא הנלקהים ישראל בני לצעירי ובפרס בגלל, רבינו של י:ראלאהבת

 בתפלה בין בהורה בין רבני של בקורש ;בורתו כ4 אך גו -א הקורמים בפרקיםא(
 להם להמשיך ישיאל א~ל יפרנסתם טובתם ל בשב ורק אךהיהה

 ממשיות, בפעולות נם ישראל ייני;ת לקרכ המין רבג אמנם ם, ורהמישועה
- א אוכשר :מ4כית ה קמלפנים  שנתחייב למ' נתונה היתה שהרשיר היק א הונגר 
 העם כלשון נקרא רהיא והכופר קצוב, סכום נביעו כיכר לחת בצבאלעבוד

 רכני רצה"סום4ענכן
 להיטתדל לדורות, תקין-עולם להיות יב כעשה לעשיק

 שמעון ר' בהנאון :'ניו וגתן כבתהילה, לתוקפי ייטוב ההוא שהתוק הממשלהלב.י
 שליח אל'ו ושלח גימג'ת, ב,שון לרבר שידע קראקא, האבר"ק יצ'לפופי
 המיניטטר יפנ' 'ט'שתרל טמונקאטש, ו'ל קיא סנדי ר' הגגיד 1 מהם'ד אחרמיוחד
 השתרלותו תצלח 4א ואם כבתהילה, ההוא ההק כח לחדנש באוסשריא צבאלע~ינ

במלכות
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 הרותו2 ותהיה הונגריא, במלכות עכ"פ זאת לפעול כחו את ינסה אוסטריא,נ%6ות
 הרב של לירו לתת רבנו התחייב זי השתרלות יתכלית ההיא, הארץ ליהודיעב"פ
 מונחות הללו המעות היו לא הנחוצות, להוצאות שישמשו כמף אלפים עשרותכ6ה

 לקבוץ מעירו לצאת רננו רצה שבוים פדיון מצות למען אבל כלל, שיובקופסא
 ישתתפו העשירים מחסיריו ומי מי רשימה 15 עשה וכבר הררושי הכסף את ירעל

 אשר ככל משלו ישלים ורבנו תרומתו, את אחר כל 'תן וכמה  וה כ3'רבמפעל
 רב אם כי בית-המחוקקים נבחר עריין אז היה לא מקראקא הרה"נ . -יחסר
 רב ענין והוצאתי המלוכה שרי א5 אלך כי אנכי "מי חשב ובלבו הרבנים,ככל
- רבנו פמירת אחרי שנה עשר - הבאים הימים לפועי"נזה  בי בעליל הראו 

 הרב של וענותנותו מקראקאן דרב ראה שיא מה קדשו ברוח רבנו של עינוראתה
 לפועל. יצאה לא רבנו של ומחשבתו זו, מלאכות לקגל רצה שיאגרמה
 קרשו ברוח נוון בפוליטוקהן מעולם רבנו התעניין שלא שאע"פ מתם5ארכמה

 הוננריא, במלכות לפעול יהיה אפשר אוסטריא, במלכות שיקשה מהכי
 ארץ אצילי התננרו תק"נ שבשנת פריבימש אברהם מר' העתים כקורותזכמפופר

 השתרלן בקש זה סמך ועל דצבא, בעבודת היהורי* להשתתפת תוקף נכלהנר
 נגר הצבא מעבורת היהודים את לשהרר המלך מלפני פהעבן קאפל יעקבר'

 חי אלו סו-מו( צר תרנ"מ וורשא טהעבן קאפל ר' הילרות )ראה כופרתשלומי
 והצלית והלך בשליחותו, מסרב היה לא טהעבן קאפל כר' איש רבנובימי

 של לבבו ער בצבא, בעבודתם ישראל בני צעירי של צרתם נגעהכמה עדג(
 הוא רברים שלשה שבשביל אמר, פטירתו שקירם מזה לראות ישרבנו

 בני מעל לב*ל בשמים עליו משגיחין שאין היא, מהם ואחר העולם, מזהנפ8ר
 בנו צווח לקברו, י-קרוש נופו אה שנתנו ובשעה גצבא, העבורה חובתישראל

 בני עבורה על מצטער היה 'מיך שכל תשכת וא5 זכור ! אנא ואמר אליהורן
 רעתך תסיח אל ובכן לטובה החוק שישונה ם הימ כל והתפללת בצבאישראל
 כתרייתא. זיבולא ער בנו ואה אותו ישראל אהבת לותה 1 העליון בעולם הזה הדברמן

 במלכותא לו עלה דארעא במלכותא השתרלות ע"י ליבנו לו עלה שלאדנחה
 לחפשי, שיצאו תפיהו זכות להם עמדה לצבא לקוחים וכמה כמהדרקיע,

 את אים המפ5 מעיטים שני רק בזה ואמפר נפלאות, ממפרים אלה כמו עניניםעל
שומע.הם

 כהיום עור קחי שפ הסמוך בן-כפר מכירים גליציא( )במורח אטיניא עיי אנשינ4
 הסון בחור והוא הצבא, לבחינת לעטור זמנו כשהניע שבבחרותוהיה,

 נכנס ה*עם אולם בשלום, ויצא בשלים שיכנומ והבטיחו רבנו, אל נסענאלון,
 והקלונן, רבנו אל שוב נטע שנים, שלש בצבא לעבור למלכות נכתבונפגע,
 בבטחון רבנו לו השיב 5י, עלתה מה ירע והנה בשלום, שאצא לי הבפיחרבנו
 כי לצבא, תלך ולא מביתך הזוז אל חעברות, אל הכנימה עונת כשתניענסור,
 ולעבורת מביתו מש לא רבנו, כמצות זה כפרי עשה ינמרי, ממך ישכחושנח
 ויא העבורה, שנות שלשת כל עברו ושנתים עברו ~ונה עברה הלך, לאהצבא
 כתב הצבא ממשררי קבל העבדות שנות ככלות מלב, כמת נשכה טקומו,נפקר

 מצויץ-- חיל איש והיה באמונה שעבד שבחיו נמנושחחרשנו
 העיר נני לכל ידוע העובדא אבל פתומה, חדה נשארה הזה כרבר נהיה ך יא

ההיא
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 ומבקש-. דורש לכל ההיא הנורא רמעשה ומספר הי עודנו הגס ונעלההיא,
 ת"ו צפת מאנשי אחד נשם בא"י פה מספרים לזה דומ" מפליא טפורד(

 לפניו שקבל אחד אדם שם ומצא רבנו לבית נזדמן בהוילשנהיותו
 להפשי, מיר שיצא רבנו שהבמיחו ההבמהה לסרות ירחים זה נצבא עובדשכנו

 לביתו-. חפשי ישוב הנא לשבת : רבנו לוהשיב
 ההוא האיש עם ללכת הרבר כדאי בלבו אמר זו, הבטהה צפת אישכשמוע

 האיש אל ננש רבנו, דברי יאמנו איך לראות הבא ביטבת אורהולהיות
 האיש נתרצה הבא* בשבת ולארחו למקומו אותו לקחת יתרצה אם אותוושאל
 שבמחוו הכפרים באחד מזיגה בית בעל היה ההוא האיש יהריו, שניהם*יסעו

 לכפר יצא שבת ובערב אחרים, ימים הקרובה בעיר הצפתי האורח נשארבערזאן,
 ומתכוננים השבת ליום גדולה כרה מכ'נים כעל-ובעלת*הבית את מצא :ההוא
 שבת, של נרות בעית-הבית הדליקה יוס, פנה בנתימ יבוא, בוא כי בנםלקראת
 וחכו ישבו והאם האב בא, לא והבן 'טבת, ל ל תפלת התפללו והאורההבעה*ב

 רצוולא
 להתהיי

 לרעוך, התחילו כבר הנרות ביילה שעות עב-ו כה כסעודה,
 רבנון בהבטתת אמונהם חזקה כה בנם, שיבא עד לשלחן ישבו לא כ' באחתוהם

 אבל שבת, עונב ביטו4 על בנלוי ונם לכבו כסקי רתרעם האר*ן-ישראלדאורה
 לו היה לאשומע

 נפתחת חיש הבית, בפתח חזקה דפיקה פתאום נשסעה לילה חצית קודםבשעה
 עמו נכנסו לא והנן האבות ונשוק הכוק אחרי ו. בא והנה-הבןהדלת,

 לספר הבן התחיל ,עאכלו אחרי לארולן וישבו הש4חן א4 ננשו אם כיבשאלות
 החילים כל יצאו נרול, צבא שר מהנהו אל בא בשבוע ד' ביום . האלהכדבוים
 המקום אל בהניעו ויהי לפנינו, ועבר סוסו על רכב א וה בשורה, לפניוועטדו

 אלי באצבעו ובהראתו אותו המלוה הצבא פקיד אל פתאום פנה אני*שעמדתי
 ירוהק מהר היש ?, הצבא אנשי בין זה צרוע לאיש מה : ומצוה נניר בקולשאל
 אבל הקסרקפין, אל אותי הוליכו השורה סן אותי הוצ'או כרנע י, המחנהמן

 אותו ? יה חיל הולך לאן . אף בחרי ושאל נתקררה לא זה צבא שר שלדעתו
 שהוא כמו לביתו ילך כולה, המחנה לכל ציעתו תעבור פן לבית:, מיד לפטריש

 חיל אלי נלוה חיש מקומו, לשטרי הבנדים את ימסור ושם הצבא בלבישילבוש
 את לעזוב עלי וצוה חופשה כתנ בידי ונתן וכקב למשרר נכנס המחנה, מןאהד

 הששי וביום ברנלי הלכתי עגלה לשכוי בכסי כסף ן ומא להתמהמה, בליהסהנה
 מעט לפוש הפצתי המרזח, בית אל סרתי פלוני, כפי אל באתי הבהרימאהר

 עלי עומד הצבא שר והנה בחלומי וארא ישן, ואנ. היום נתסר,ט בנתייםונרדמתי,
 בנשימה ורצת' מחלומי ואקיץ שו16, תנופת מפני נבהלתי 1 פה 'טוכב עורךבזעם,

 אחרי רודף שהוא לי נדמה כי א4ינם בוא עראהה
 וסקרוב מרחוק ישראל בחור' ה'ו לצבא הבחינה מי עו כשהגההם בימיםה(

 זקן לי ספר בשלום, שיצאו ברכתו לבקש רבנו אל רגליהםמכתת'ם
 הצבא, לבחינת לעמור שנסראו בהורים של ניולה כה בחברת הלך שנבהרותואהד
 לשם רק ברכה לשם הוך שלא האחר היה הוא ורק מרבנו, ביכה לבקשוהלכו
 רק כברכתו איש איש אותם בירך ל*סדרון, אליהם רננו יצא ' בשבאוסנוף,
 למלכות, ונ:תבתי נלכדתי לחפשיורקאני החבורהיצאו בני כ4 והנה בירך 5אאותי




