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 *שהתחיל זצ.ל מבעל?ח יהושע ד' הגה*צ למחותנו רבנו שאמר מה הבאנו כבר!

 הפסיק' לא עדיין ומאז קטן ילר בהיותו עור רבה בשקידה תורהללמוי%
 העת מן קפנותו, מימי החל ימיו כל כי כמשמעס, רברים הם הללו!!88"ברים
 עלי האחיון יום עד אמה לו שעשהו המיזהנת הכפה על בקגאתו חניושהקנשו
 ייימ:וגה מנירסא פסק לא ופומיה ולעבודה, לתורה אחד אריכתא כיומא אצלו היו1מות,

 בימי הקדושים, חבוריו את וכתב ובתפלה בתורה ועסק ישב ההוא הנרול היום% נוו'ני,מי
 כסאו, על בישיבה מועפת כשעה נתנמנם אם כי בכלל לישן הלך לא נעוריו%

 ב?מידה. הלילה כל גתורה ועסק קרים מים של בספל רנליו את ושם כארי התנברואח*כ
 לא אז גם מפתו, על לנוח והוכרח הוישה עליי קפצה כשכבר זקנתו לעת21ם

 רנעים, עשרה חמש שישן לאחר בסירוגין. רק לילה חצות עונת עד ישןהיה
 יריו ונטל ונתעורר כבראשונה נשמי שיתין שוב ויישן נ*פ, ידיו אח ונפלהקיץ
 והתחיל ממטתו וקם התעורר ואז הלילה, חצות לפני ער שנתו היהה כהשנית,

 הקודש. עבורתבעבודתו
 הטשרת הנער סלבד בי צדיוקן יודע איש אין ולילה לילה בכל שעוריו "יומה

 לא בניו ואפילו ההואן בעת אליו אדם שום בא לא ההיצון, בחדרושישן
 עצמו את להכין והתחיל למודיו כל את גמר וכבר היום כשהאיר רק אליו2כנסו

 עליו שנתו עינה המו1רת והנער טבאן צפרא בברכת לברכו בניו בחו אזלתפלה,
 שיישן באסצע רבנו יד היתה כנראה הבוקר' עד פעפ בשום הקיץ ולא הלילהכל

 לו אמרו לבקרו, הלך ורבנו ממקורביה אחד חלה פ"א כי היילהן כלסשרתו
 אתי אשר הנער הנה צחוס' בבת רבנו אמר ממנון שנהו נגזלה שהחולהלרבנו
 הבוקר עד לילה בכל ישן הוא וב"ה הלייה, כל שיישן לראשו שומר אניבבית'

 נתקיימה. וברכתו הלילה' כל מעתה תישן אתה גם ובכן ספריעןבאין
 לבית למטה ובעצמו בכבודו רבנו הלך בחדרה העצים כלו אחד בליל-חורףפ*א

 והסיק עלה עצים גזרי כמה שס התנור מאחורי ולקח הלילהן בהצימדרשו
 3שבא שראה מחסידים אחד בבהמ*ד אז לן הקיץן לא המשסש הנער ואתבחדרון
 ידו. על עצים גזרי עם לביתו רבגו חזר כבר מהשתתוממתו נחפקח אשר ועדרבנו
 ספר יוס גכל עומר היה חצות תיקון שאמר שאחר מזה רק אנחנו ירדעינש2(

 פעם תהלים ספרי כל 13פר היה וש"ק עש"ק וביום אחד,תהלים
 רובי כותב היה היום שהאיר וקודם ובנכתר, בנגלה בהורה עוסק היה אח"כוניתן
 ששמע מדאלינא זצ'ל צבי יודא ר, הרה"צ ננוז והעיד הקדושים, בחבוריוהורתו
 עטו את טובל הוא הבוריו את וכותב יושב ששכשהוח פ"א שאמר הקדושס8יו
 )בהקדמתו מספינקא ריו'ם ותלמידו בדם-לבבו*' שניה וטבילד בדיו ש"הס2ילה
 בחי דבוק היה ספרו את רבנו שכתב *שבשעה סעיד עה-ת( רבנו שלילשרו

 זאת ולסיבה דביקות מרוב במציאות בטל שהיה וכמעט סוף אין עדחעולמים
 כל להאריך". שיש במקוםקצר
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 י*ב )פרק למעלה ספרנו כבר אבל זה בשעה כאוהל עסו אמנם היה יא ארםבל
 מראלינא שלמה ר' הצריקים תלמיריו שני פ*א אליו שנכנסו איך י,ב(אות

 ותפיליון בטלית מעוטף והוא ספרו את כותב אותו ומצאו זצ*ל מסקאלי משהורן
 קולמסו. את החזיק שבהן אצבעותיו על כרוכה היתהוציצתו

 היה מאסר איזה ממנו מזכיר וכשהיה ו.ל, בפרש"י יתירה קרושה נוהג היהרבנו
 שבון לעז לשון או *וגומר* מלת על אפי' לדלג מבלי כלשונו לאמרונזהר

 זה שכמנהג רבנו אמר ופ"א לבטיה, יו*ד של קיצו אפ" בפרש"י שאיןספני
 מפני וכו'/ או *וגומר" מלת על אפי' לרלג שאסור בחבוריו גם לנהוגצריכים

 לבטלה. אחר תג חפילו בהםשאין
 שימלא ער תורה סתרי ללמור שלא קרמונים חרם אמנם שיש רבנו אמר פ'א2(

 הקבלה? חכמת לומרים אנו איך שכן וכיון ופוסקיס בש*ס כרסו אתקודם
 אדם ישלש לעולם חנילאי בר תנחום א"ר עיב( ט-ז )ע"ז רז-ל אמרו הלאאבל

 ידע ומי : בגמרא והקשה בתלמודן שליש במשנה שליש במקרא שליששנותיו
 שליש ויום יופ בכל הארם שילמוד ריי ביומין קאמרינן כי . ומשני ? חייכמה

 בנו2ע גם נוהגים אנחנו וכן : רבנו וסיים בתלמוד. וש4יש במשנה שלישבמקרא
 ופוסקים בש"ס ויום יום בכל כרסינו את כי קורם פמלאים אנו "קבלה,לחכמת
 כרסו את האדם שימלא ער בכלל להמתין כי תורהן בסתרי עוסקים אנחנוואח"כ
 בפרטות. ויום יום לכל הכוונה וע"כ חייון שנות יהיו כמה יורע מי ופוסקים,בשוס
 זכה לא ארם ושום הבקרן ער הלילה כל בחררו מתכורר רבנו היה כאמורד(

 לבתו נשואין שמחת מבניו אחד עשה פ"א ההיאן בעת פניולראות
 שאפילו היה רבנו של ומנה2ו זצ-ל, מרופשיטץ הבה"ק של בניו מבני אחדעם

 לחופהן חתן"וכלה להובלת סמוך ממשנתון פוסק היה לא כאלה לשמההבזמנים
 הגמרא את סוגר היה שעה באותה החופה' אל ומזמינו בעל-השמחה אליו נכנסהיה
 שאחריהן ברכות ושבע האירוסין ברכת ברך החופה' אל והולך שכת בגדילבש
 חצות מתקון ידה על להתבטל שלא האריך לא אבל בסעודה המחותנים עםישב
 פשט המחותנימן מן התפטר הכלה יפני מצוה רקידת ורקד ברהמ*1 שבירךאחרי

 שלשום. כתמול לעבודתו וחזר חול בגדי שוב ולכש שבתבגדי
 ואמר עליו דעתו זחה דחתן' אבי המחותן לב כטוב ייהי כי עשה ההיא בפעםגם

 עלה והוא ושמחים ששים פה אנח:ו אכיכסן לנו יעשה זאת סה רבנולבני
 נלכה הבה ? שמחתינו נגעה לו לא כאלו הצבור מן לגמרי א"ע ופירש לחדרולו

 נא לך נפשך את יש אם לו ואמרו ללכת אבו לא רבנו בני אבל אלינו,ונביאנו
 ונראה לברי אליו אלך אנכי 9 החרדה כל פה המחותן אמר ובעצסךןבכבודך

 בחדרו אז שהתבודד רבנו א4 ועלה הלך ועשהן אמר אליכם, אביאנו לאאם
 חדרו רלת פתח אך ויהי והמקדשן הקודש והורבו השכינה גלות על קינהונשא
 . ואמר בנהיסה, רבנו עליו 3הם בקשתו, לאמר פיו פתח טרם עוד רבנו,של
 שההין על נזיפה גערת אם כ- וכלל כלל בקשה לשון ריה לא זה *ונאי י ! ינא

 השמחה בעל בן-טובים אותו את הדהימה זאת נהימה הקודשן מעבורת אותולבטל
 החרר את עזב מהר וחיש מיינו נתפקח כי עד עליו נפל רבנוופחד

 ובשעה לתפלהן עצמו רבנו הכין ולעבודה לתורה זה כיום - יה ל אחרי"(
 תפלת להתפלל ותפלין בטיית פעוטף פדרשו לבית הלך יחציהשמינ-ת

הבוקר
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 שכשהוצ משמו שאמר זציל יעקב שלמה ר' הרה"צ מבנו פ"א ושמעתיהבוקרן
 מכיתו אותו נושאים בא4י עיניו נגד משוה הוא בטליתו, מעוטף להתפללהולך
ן חי כל מועדלבית -  יום בכל מתפלל ,יה  מדרשי בכית הכפורים"* *יום בבחינת אצלו הוא ויוםיום שכי משמון שאמר שמעתי זצ*ל מהרם'מ הרה"ק בנו ומפי 
 ו(קדיש את ואומר ישמעאל דר' ברייתא גמר עד השחר ברכות את התיבהלפני
 כשחזר העשירית בשעה התיבה. לפני מחסידיו אפד עבר ואח"כ בעצמו,דרבנן

 באוהה אותם פטר הפרידה' ברכת ממנו לקחת שרצו אורחים היו אםסביהם'ד,
 היום כל בה ועסק הגמרא את פתח לשלום, שפטרם אחרי ומיד לביתמןשעה

 המנחה תפלת עדכולו
 בשר אכל לא וקטנה, דלה היתה לגמרי/ עליה דלג לא אם שלו שחריתסעודו?

 מועטת ובאכילה מעט אכל שממנה כוסמין, גרש של קטנה קערה אםכי
 ללמודו. חזר ומיד אחדים רגעים רק שההזו

 מלמודו הפסיק ובויעה ברתת באימה שהיה למודו מרוב עיף כשהיהפעמים
 אז שהיו והמקורבים בניו עם ורבר מקטרתו קנה את עישן קטנהןשעה

 בעצמו רבנו שהרגיש כמעט ארכהן לא זד שיחה אבל חסירים- "שיחותאצלו
 מתפלת וכשחזר המנחהן עד הפסק בלי ולפד לתורתו' חור מיד כח החליףכי

 סדר היה זה לנוחן והלך ק"ש קרא בערב, התשיעית השעה עד שוב למדערבית
 בכיל. שלוהיום

 וחסידיה ותלמידיו מבניו גם דרש וזאת גבול* כל ידעה לא שלו תורה אהבתו(
 קנה פוא כהשגתון איש וזוה"ק פוסקים גמרא משנה היתה התורהוזאת

 מלוקטים שעורים בהם שיש לישראל" *חוק ספוי וצ5ל הרמ"מ הרה'קגנו
 למכרמן עליו צוה לרגנו הדבר כשנודע התורה, פרשיוח לכל וגמרא משנהממקרא
 בשביל בעיקר שנלקטו קטעים ולא המסור מן הכל בניו שילמרו שמוטבבאפרו

 אומנתם תורתם שאיןאנשים
 להם ואפר בניו ובני בניו כל את פתאום רבנו קרא. השבוען באמצע פ*אז(

 לע"ש מע"ש חרובין בקב לי די לעצמי כשאני כי יוועים אתם .בזה*ל
 האבו אם ועתה בשבילכמן רק היא רבים בצרכי ומטפ4 טורח שחני מהוכל

 כי דעו לאן ואם אתכמן אכלכל אנכי בתורה ולילה יום כלכם ותעסקוושסעתם
 את וידעתם אלין לבא א-ש לשום אתן ולא ובריחן בדלתים חדרי אתאסגור
 להם ולא ולילהן יומם בתורה עסקו רבנו של בניו שכל להעיר כדאיתנואתין
 נכרותיו מלוקחי אכרך איוה על כונתו היתה בודאי וון בהתראתו רבנונתכוון
 זצ"ל רמ"מ הרה"ק רבנו של זקוניו בן כששמע בפרטותן להכלימו רצהשלא
 לא מעחה כי פבטיחך הריני 1 אבא אמר קם דמעות עיניו זלגו זו, תוכחהוצ'ל
 צדיק בכה חנם של בכיה וערן לעולם זרעינו ומפי מפינו התורה דברי ימושולא
 מאיר ר' האלקי התנא לעינים לו היה כנראה אבל רבנון נתכוון עליו לא כיזה

 : כמעשהו הוא גם וצשה ע"ב( י' סנהררין)עיין
 ושהותו נסיעותיו ידי שעל והבין תורהן בן אברך תכופות לעתים אליו כשצאח(

 לביהו לחזור בו גוער רבנו היה משעוריה מתבטל הוחבזידיטשוב
 תורה. דלתי עלולשקוד

 הסידיר כל את אם כי התורה ליפור על יירז אומנתו שתורתו אברך אךילא
שכתתו
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 טשדת אחרי שבת בעם מעשה היה פ"א תורתו, מאור להנות ובאו רנליהםשכתתו
 ההדיציפ הננונים על וחזרו בביהמ"ד חסידים וכטה כטה "עבו לחדרו, כשעלההיום

 והניעה כיהמ"ר רמבי בכל הרנה ותעבור רבנו, של שלחנו על ההוא ביוםשנשמעו
 אין האם : באמרו עליהם ונער בביהמ*ד רבנו הופיע פתאומ רבנו, שללאזניו
 ונמרא, למשנה מי למקרא, מי לתורתו איש לכם לכו ?. ללטוד המדרש בביתספרים
 ספר או נמרא מהם איש איש להם וחפפו השומעימ נתפ?רו לתהלים, או לוהרמי

 ורבא. ראביי הויות חיים, אלהים דברי נשמעו וזמרה שיר דבריותחת
 להמטובים רבנ4 חלק מרובים. אורחים שלחנו על היו בשבם עשר חמשה ביוםמ(

 זאהז בכל הרבה, פירות השלהן על שנערכו אעקפ אבל לשהחיינו,פירות
 אתפ פירות אם : ואמר רכנו קם האוכלסין, רבוי מפני דורש לכל לתת הטפיקלא

 פירותיהן אוכל שארם דברים *אלו אותן למצא איפה לכם אומף הרינימבקשים,
 פירות רוחק בלי ותמצאו בתורת ועסקו לכו כורם9 כננד תורה ותלמוד וכו'בעוה=?

 לעוה"ב. יכם הקימת הקרן מלבדהרכהן

 ושנים* עשריםפרק
 ווירה' משתה במאכל רגנו של_הגהגתו

 טש היה מלירה,  חו9 נופו שהית ולולא באכילתו, מאוד 0מע6 היה רבנוא(
 ונפ חופן, לעולם לא אבל כוו, טועטת אכילה מתוך להתקייםהנמנע

 שלר זקנתו לעת נעשה סוף וסוף בקודש, עבודתו נטל תחת רבץ כרע ההזקנופו
 ומכיוך וחסור, הלוך הלכו וכחותיו עליהן, כיסה דק עור שרק יבשות עצטותשל

 טמה שהצניע שליטות, נלוסקאות ונם אוכלים שיורי בחדרו ומצאו בניושבדקו
 יפקח סעודתו בשעת נבו על לעמוד התחילו אכל, כ' 'חשבו למען לפניושנתנו

 בשיריים. ירבה שלאעליו
 מסאדינורח זצ*ל רא"י הרהוק של בשמו וצ'ל אליהו ר' הרה"ק בנו לו אמר פ*אב(

 של פרנסתם תלויה טטנה ני באכילתו ימעט לו אסור העולם תקוןשטפני
 לר און מצא כנראה דעתו, על אותו העבירו לא הללו דברים גם אבלישראל,
 משה ר' הרה"ק אחיו של עדותו שככי זצ"ל מהרצ"ה רבנו ורבו דודובדברי

 כדברים בילדותו אמר הזוה"ק( על צבי עטרת לם' )בהמכמתו זצ"למסאמכור
 לאכול יכול היה ואם לעולם טוב ומשפיע נפיטו לשובע אוכל הצדיק הנההאלה
 פעולה אי?ה עוד יש יכול, אינו לאשר אך ויותר, יותר משמיע היה בודאייותר
 השתמש ובכן - וכו' בראיה שמזריע אחד עוף שיש כמו בעלמא, בראי'לפעול
 לא קדושתו בכל נימו אכל בלבד בראיה אכי"ה חובת ירי ויצא זו טובה בעצהרבנו

 : ליום מיום נתמעטו וכוחותיו כוו. לפשרה להסכיםיכל
 כמה חם בחלב א?נו את שישטוף הרופא עליו צוה באזנו רבנו שהש רמפנינ(

 פוב אויר למקום יסע הנחלש נופו הבראת ולשם יום, בכלפעמים
 במים ישפוף הכואבת א?נו שאת ואמר רבנו עליו לנלנ יום בכל שעות כמהב. ויטייי

 שהיה הירק לנן אחת פעם נכנס צח, רוח ושא'פת לפייל ואשר מקוה, שלהמים
 כמה ערונותיו בין לטייל ?צ*ל ליפא מנדר ר' הנהקצ הבכור בנו של ביתואחורי
 הזא"ץ ואל הגמרא אל לחררו חזר חייו, ימי לכל הובתו ידי יצא זה ובטיולרנעים,

שהיו
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 ותפלתו מתורתו להתבטל רצה ולא וקצרות, ארוכות בהם ופייל האמתי, עדנו נןשהיו
 עד הקודש, בעבודת ורעיוניו מחשבותיו בכל שקוע היה וכה נמימריה. רנעאפי'

 נפשו, את להשיב יבד איזה לו יהביאה יחידתו בתו פ"א אליושנכנסה
 ורצה בידו מקלו אה לקח טמקומה. זזה לא והיא שתצא בה וכשנער הכירה,ולא

 עושה אתה כך י אבא . ותאמר בבנ.ה, שפרצה עד חזקה, ביד מחררולנרשה
 והנירה ? יחידתךלבתך

 מאיר ר' הצהקק של חתנו מוויבדינופקא זצ*ל יואל ר' הרה"צ אליו בא פ"אד(
 מינלי ד' של:הצהקק בניו מבני זה צדיק שהיה ומפני מפרמישלאן,זצ"ל

 יום, בנל הצהרים לסעודת והזמינו עין פובת רבנו בו נהג מזלופשוב המנידוצ'ל
 שלא לבו ע% שידבר ממנו ובקשו אביהם, על כך כל חביב שהוא רבנו בניראו
 בשם דבר לו לאמי מרבנו רשות נטל אחת סעודה בשעת באכילתו, כך כלימעמ
 מאפטא הרה"ק של שלחנו אל שבא מעשק שהיה לו וסבר וצ=ל. מאפטאהצה"ק
 דנים מלאה וקערה נדולות ד".ה-4הם שתי הינלחן על שערכו וראה אהד,מתחכם
 ולא נליל הצדיק אנל כלן יאת תרנומא, מיני ובמה בשר מרק הביאוואחריהן
 מרובה אכילה על אברך אותו תמה המזון, לברכת כזית אפי' החלות משתיהותיר
 תאכל במלח פת תורה של דרכה כך באבות אמ-ו הי"ל . ואמר הרה"ק פתחנוו,
 לעוה*ב. לך וטוב נעוה=ז ך א'2- כן עושה אתה אם וכו' תשתה במיטורהומים
 על וישן במשורה מים ושותה במיה פת האוכל שאדם אמרם תמוה לכאורהוהנה
 למה*ד מש4, ע*ם להסביר יש הזה הדבר את אבל בעוה"ז, המאושר הואהארץ
 והולך בדרך שהוח עוד כ4 להגותו, סהורה לקנות לייפצינ לשוק הנומעלסוהר
 מאבד ואיני קמעא ושיתה קמעא אוכל בהוצאות'ו ממעט הוא היריר, אלונוסע
 שונות מסחורות סהורות לו וקונה הפצו למהוז בא ישהוא עד לבטלה וממוגוזמנו

 ובכיסו אהריו, נוסעית ת דנ;וג וענלותיו לנימו הוזר וכשהוא ענלותיו, עלומטעיגן
 באכסניא 4עצמו קונה לעצט. רוח נחת עישה הוא אז זהובים כמה נשארועוד

 נפשו יהסי ומדוע דרכו ה' הצ"יה הלא כי יין, כוכ גם ושותה ישוב;טעודה
 יקנוה ת.רה ש% הקשוק א" שיילך מי תויח, של דרכה היא הזה וכרברטפובה?-,

 האר*ן על ויישן במשורה מ'ם וישהה במלה פה שיאכי צריך זה ומע,פ תורהלו
 דרכך את ע'יית שכנר כן* עושה אהה *אם אבל תורה, עול עליו לקנלבכרי
 ומעשים תורה כעונוה והן חחרין הי(כית וענלוהיך הנדוי השוק מן חוזי אתהוכבר
 עם ויחד כן, גם הזהע בע.ים *אשריך %היות אהה ריטאי הבי4ות, חבי4ותטובים
 רבנו, אחריך גם ה4א ואמ- יוא% ר' דרד*צ ום.ים לעוה"ב לך טוב יהיהזה

 ררכו הצ(יח וה' הבילות, הבילית :מע"ט תורה טעונית ג.ולית עניותהולכות
 מפיהון, אוכל ויהיטוך 3בשי את י-עיב איפק מדיע העוה"ז, 'טל ה.דוי השוקביום
 "מועד, העביר כבר אב4 עצתו, לק.ים והבטיד. בא"בה, זח היטנ. מום- רבנו.קבל

 הבטההו. לקיים עוד 'גי ויא לנמרי, יא:'לה א:ין הק ממגו פסקכבר
 קפן אהד חררים שני במ ה'תה היא , 4נמר מה פ'? רית" רננו ש4 דירתה(

 שנו מב:ו, נדיל -יאחד אותי שעומש הנ?ר ישן ה'ה שבו החיצון,הד-
 הדלות, מעודוה'1 אכי נם ובי אורח.ו, א: קבל ז:י ב121וה, :עסק רבגוישב

 בלילה ע:לו נשמי ש'ת'ן שן1
 -םל ארון טברים, ארונוה כסא, שלחן מנ", כ'סומיפ, עין כ4י היו חדרורהיטי

בנרים
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 תלויה שהיתה קנימ כמה בת כלל נחושת של ומנויה הקיי. אעל הטעוןננדים,

 :י:4::'!ש:ב"מ:.ן:%בםנכבב
 כל בו נשתמשו שלא ידים, ורחב גדול חדר אל ואפל צר טסדרון הובילמהדרר

 ומשום הסוכות, חנ בימי רבנו של טוכתו היתה זה בחדר השנה,ימות
 השנה, כל בהם שדר לחדריו בננוד נאים, בציורים מצויר זה חדר היה מצוההדור

 לבן. בסיד מסוידיםשהיו
 נרות בהן להדלק ארבע או שת'ם מנורות קדושה, תשמישי רק ה" של5 נמףכלי

 קדוש, ליין נדול וכוס בקבוק חנוכה, נר בה להדלק קטנה מנורה שבת,של
 אבק בהן להריח שלשה או שתים קפנות וקופמאות להבדלה, בשמים שלקופסא
 נרשמו שבו שהשעות קפן כים של ושעון להוד, ולחול לחוד לשבתהטבק,
 מחסידיו אחד עשיר שלחנו, על לפניו מונח שהיה נ' ב' א אשוריותבאוהיות

 כשהסביר ורק לקבלו, מאן לרבנו, במתנה והכיאו כסף, של קטן שלחן בנורלזכה
 להעמיד מצוה לדבר להשתמש אפשר זה שבשלחן זצ*ל אלי' ר' הרהוקבנו
 נתרצה ואנוהו, אלי וזה משום ההדלקה, בזמן הנובח של המנורה, אתעליו
 ב'ם' ורק בנו בבות זה שלחן עמד השנה כל אבל זי, תשורה לקגלרבנו

 רבנו. לחדר הובאהחנוכה
 היו בשבת בהם, נמצא לא רבב וכל נקיים. ד המ ה" רבנו של בולבושיוו(

 כטף בעפרת ומצופה כשלנ לבן תמיד היה מליתו נם לבנים,בנדיו
 שנה בכל לו הביאו והם ועטרות, טליתים של תעשיה בעיי היו הסיד'ו בין:דולה,
 למקורביו. 3מתנה הישן פליתו נותן היה ורבגו מ,טלהס, ועמיה טליףושנה
 או*א )עי' שהחחנו בברכת לכללו הדש בנר לובש היה ר"ה ש4 ליל-שנ'בכל

 הסוכות לחנ הסידיו, מעיטירי אחד ע"י רוב ע"פ לו יט:עיטה מה ת"ר(ס"
 אתרונ על יום בכל מברך והיה מובחרים, אתרונים המיד סוהרי-אתרונימ לושלחו
 בינוני געל-בית כדרך ביתו רבנו נהנ שבכלי ואע"פ 'ן, עד ידימ בו הלו שלאאחר
 ועושר. ידים רחבת מתוך הכל אצלו היה מצוה והדורי קדושה בתשמיש' זאתבכל
 הרופב, את בהן לנמוא עץ כפית חאורחים בשביל ש4הגו ע4 להניה ו ה נרהגים!(

 חדש, כמף של כפית תהתיהן וקנה זצ"ל אליהי ר' בנו ש4 רוהונדבה
 כמף כעין דנוצצות הכפות את וראה שלחנו אצל רבנו כשישב השבתוביום

 לפלא היה כי ? כמף של ה4לו . הג"ל בנו את ועשאל תמה היטיהן, עלהמונהוה
 רבנו ענה ! כסף כעין ב-מז בנו השיבו כזו, מרובה הוצאה בנו שיעשהבע.גיו
 הכפות כל השיהן מעל ומידנסתלקו *שקר", שלהגי ע4 שיהיח רוצה איגיואטר

 למקיטם ה!-ו ע'ן של והככותההן,
 הכנמות'ו שבצדקה, ידבר'מ היה כן קדושה לתשמ"ט' פזרון יבנו שהיה ןכ'1ב1ה(

 אבל כסף, הכנ'הם מלא יו 'טנתנו המתגדבים רבי כי גדולות אמגםה'ו
 ונכד'ו, בנ'ו מ'טפחות את רק 4א ההן'ק כ' דאש, עברו 'טה.בות'ו זמנ'ם העאעפ=כ
 ומלאה רחבה ביד והגניק והרחוק'ם, דקיוב'ם המ'?בהה בג' כל את גם אםכי
 ממנו להתכמר בן-מובים איזה שנא 4מ;מים אליו, שבאו בנ'-טיבים ההסידיםלכל
 הפדיונות* דמ' מונחים היו הש4הן וע4 הגוגח, לתמינק הוא זקוק כ' לי ולחשונחין

פשפ
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 ונתן לרב מעמ בין להבחין מבלי כסף שפרות כפיו מלא ולקח ידו חת וננופש5
 ולולא ונתן, בידו הבא מן ולקת ידיו אל שנית ופשמ דעתו נתקררה לא ועדייןלוז

 עד לגמרי אותו מפנה היה השלחן, מעל הכסף את בינתים סלקו ביתואששנשי
 כשהכיר מזוקן, בלתה ששמלתו אחד בן-פוכים אליו פ*א'בא פרופה, השאירבלתי
 יושב ומצאוהו בניו אח"כ באו לו, ונתנו פעליו לבושו את פיד 8שפ בדבררבע
 רבנו של צדקותיו רובי אולם הזהן מינהיההדבר בשל ונודע בנדעליון, כל בליגאיק
 א"י. לעניי ממוימימן פכומים שלח ושנה שנה ובכל ויתופות יתומים השיא בפתרחיו
 %ת להשיא צריך שהיה אהד, קדושים של בנן אצלו היה הפורים, ביום פ*א48

 שהיו ננידיו, חסידיו אחרים, ושיתנו שיתן רבנו רצה לפרקה, שהניעהבתו
 שמצוה הגם : האלה כדברים אמר פורים לפעודת לשלחן כשישב ביום, בו44צלו
 ר' לבנו וצוה בנלוי, ליתן מצוה אחריפ שילסדו כדי אבל בסתר צוקהלאן

 אליהו ר' פתח לפניו, כסף של התיק את שיפתה לכספים( שלו גזבר לטהיהאליהו
 של שפרות הפניו מלא ממנו והוציא לתובו יוו את פשפ ו5בנו לרוחה תיקואת
 בל הוציאי ומיד 1, נוהן אני זה . ואטר השלחן על והניחן נדול, ערך בע~תבפף

 לפני והונחו נזבובים עפו והזהובים כספו, צרור את אחד כל העשיריםהפשבים
 בשביל עשירה נדוניא כדי עד שפרוה של קפן נל לפגיו נצמבר רנעים ובין5בנו,

 אתר. על חמרית תשועה רבנו ע*י ונושע זה, פובים בן שלבתו

 ושלשה. עשרים קפר
 רבגו. של חסומוה חג וימיהימים-נוראיפ,

 הנה סביביו, כל על ונורא סתלקחת אש השנה ימות וכל בשבתות רבנו "יהא(אם
 בוער היה הסוכות חנ ימי אחרי עד אלול מר*ח החל והרצון, הרחמיםבחדשי

 במחיצתו. לעמוד בכלל יכלו ולא ממש,כאש
 ושופרוה* זכרונות *מלכיות ואומר התיבה לפני בר"ה בעמדו אוהו יחתה עיןאשר

 הקהל וכל אים, להבות חצכ ודבור דיבור כל וברקים. כזיקים מפיושיצאו
 השלך הנרול הביהמ"ר בכל קשב, רב ומקשיבים צפופים עמדוי לאלפיםאנע4ים
 מזרחיה_צפונית בקרן המקום אל נשואות היו העינים וכל הנשימות כל נעצרוהפ,

 קונו לפני והתחפא אלקים כמלאך נורא רבנו עמדששם
 אלו המעמ, מן מעש רק ההפ(ה בהוך ם ב"מ רבנו אמר לא ינוקיו כמנהגב(

 עויך לאל שבקדושה, המ-ככה נכ'ומי האריו"ל כווגות הם עלשיש
 וניוצא מאמיגימ וכ4 ן,ר

 "המלך"ואילך אצלממן מתה4ק ויוק"כ בריה התפלה שעיקר ההמון ליובבניגוד
 גהנ בהפיפה, עוברים הם הדיריות שהן טפני רוכרה כסוקי שעלבעור

 שירה ע"ה, המלך דוד וי?ירי עיכר, העיקר מן לעשוה כגילו הצדיקים ככלרבנו
 כנסת אני? יטהמנו התפלות וכל נשמה, תפלה שאמר, ברוך הגדול, הללהים,

 הים ושירה הנדול הלל :רו"ה, והתלהבוה ביריכות מ-רשו בכיה נאמרוהנדולה,
 ממש ם ה ע" גאמ-ו כאלו מרובה בהתעוררת כסוק אהרי במוק ש בשבוי תמידנאמרו
 ההם בימים היה זצ"ל לימא טנדר ר' הגה"צ דמהא, הרב רבני של בכורו בנונ(

 תפלת נמי עד _המלך" מן התיבה לכני עובי היה הוא ש"ו,סנן"קכיונה
 שעל מרוזדול, זצ"ל צבי יורא ר' הנה*ק של מובהק תלמיר היה רפ"לשחריתן

נעיכות
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 ונעים צלול היה קולו רס"ל, נם התפלל ובסננונו נפלאות, מספרים תפלתונעימות
 נבורוא* *פועל קדושה בנעימה הלך ופרמ יוצר תפלת וכשהתפלל הלב* אתומושך
 על חדש *אור שחל בקול וסיים הלאה, וכן מלחמות* *בעל חדשות"*עושה
 ביםים רק רבנו אצל נאטי שלא )מה לאורו* במהרה כולנו ונזכה תאירציון

 אהבה אח"כ וכשאמר הספים, אמות וינועו המדרש בית חלונות צללוהנוראים(
 השטימה בסערה עטו כלם עלו כאלו נדמה שמע וקראו עמו הסתערו הקהל וכלרבה
 הטפוצץ ודבורו תפלתו בנעימת עמו המתפללים כל לב את שבי רס"ל לקחכך

 עיניו את הסיב ולא מקומו על עומר היה ורבנו הלב, של תוכו תוך ערשירד
 התפרץ דם וורם יוצר תפלת באמצע רם"ל נתעלה פקא שהתפלל, זמן כלממנו

 ספל התיבה על לפניו והעמידו בממפתת צדעיו את להדוק רבנו צוהמנחיריו,
- ובכובע עליו עמד ורבנו יריו, שתי את בהם שגתן קריםמים  שלו השבת 
 תפלתו היתה כך כל תפלתו, את הלאה והמשיך והתעורד שקם עד רוח עליוחניע
 שנתעלף-. בשעה אפילו במקומו אחר להעמיד רצה שלא רבנון על בההב
 עלה בדיוק שעה חצי של הפסקה היתה מוסף לתפלת שהרית תפלת ביןי(

 אל רם"ל סגנו עם ננש ומיד המררש, בביה שוב הופיע הקבוע ולרנעלחררו
 הקהל כל אותו שאמרו קרח" לבני *למנצח שבתהלים מ"ז מזמור והרהילהבימה,
 להקדים מבלי ותקע, השופר ברכות קודש ברנש רבנו ביך ונשנמרו פעמים,שבע
 הטדקדקים מן וכמה עמומות, רוב עקפ היו רבנו של תקיעותיו המצר, מןפסוקי

 רוב אבל קולות, מאה התפלה אחרי לעצמם לתקוע לנכין מצאו ושבחסיד
 החסידים היו ורנילים עמומות, שהיו אע"פ דוקצ בתקיעותיו יד"ח יצאוההסיר-ם
 התוקע אם יתקען קרי יע רקרא אל יתקע" נדול *ובשופר . צהות בדרךלומר
 בכל ישטע' דקה ' דממה *קול שרק אע"פ אז נדול אדם דואבשופר
 רבנו של תקיעותיו ובכן יאחזוןק ורעדה וחיל יחפוון *מלאכים הזה לקול-את

 רקיעים, בקעובוודאי
 הנני )כגון בנתיים תפלה כל בלי מוסף בתפלת התחיל דמיושב התקיעותאהר

 נגמרה כבר אחדיהן שעה כחצי או היום ובחצות וכדומה(ן ממעשהעני
 בה שנאפרה והתדרה הסעודה לביתם, לב וטובי שמחים הקחל כל והלכותפלתו
 המגרש על ן החסידים כל נתקבצו הסעורה אחר היומן לקדושת מתאימההיתה
 עליתוו של הגזוזטרא על ועמד רבנו יצא ולקולם קולמן בשיד ונתנו ביתושלפני
 המראה היה נהדר מה ממעלן תודה דברי להם אמד ישראל של חיבתםומתוך
 הגדול הקהל וכל ודדשן העם מכל גבוה השמים כפת תחת עמד שרבנואיך

 קדשו* לדבדותמקשיבים
 על להשפיע כך לשם ביחוד מכוונים שלו תורה רברי כל היו בכלל אםוהנה

 מעל ודרש שעמד בשעה הנה ישראלן בית לכל ופרנסה שפעידם
 יופ שבאותו תורתון במשך העיר רוב ע"פ בעיזן עין זו מגמתו את ראוהגזוזטרא
 לפני ואמרה ישדאלן של לטובתן פלונית טובה כונה לו היתה התפלהבשעת
 בבה8*ד( מנגנים )שהיו לעבדך כל ויאתו בפיוט כוננו היום פ"א אמר כךהקהל,
 שפ *חת*ך* גימטריא בתוך יעבורין" בתוך והם יעבירון לפניך *עמךבחרוז

 בפעפ ממנו נשמע זה י ומעין טובהן בפרנסה ישראל כל שיושעוהפרנסה,
 ומלפנים הודעת כזאת "מראשית זוכר אתה בתפלת היום כוננו שאמר בר"האחרת

אותה
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 כהשבון פירש"י כזאת שלה ולאביו עופ )מהרצ'ה( רבנו דברי ע*פ גלית-חותה
 דדשו אותה, מלת ועל כזא"ת' גימפריא הת8ך הפרנסה שם על שהכוונפהזה*
 ומנין סולת שנקהת מלמד חותה ואפית סולת ולקהת ע"ב( ע-ו )במנהותחז"ל
 ההסרוה מפני אותה ת"ל בן מנהוה בשאר אף יכול ולקהת ת-ל ההטין מןשאפי'
 מלת איפה באה ישראל, של ממונם על הטא התורה אר"א ההסרון' מ8נימאי
 הנ"ל להרוז כונים עשה אלו ובהקדמות ישראלן של ממונם היבת מפניאותה
 ישראלי לכל וכלכלה פרנסה שנת השנה שתהי בהם והתכון גלית' ואותה הודעת*כזאת
 אותה העלו וההסידים מטפהתון את הגזוזטרא מן זורק היה התודה אפירתחהרי

 הגון4 ת"ה לאיזה שבת של דיצטלא י-ה אהרי קנו שבהם בדמימןיעיניו
 כלהי להכנסת אותם נחנואו

 את ושנה שנה בכל קונה שהיה ז"ל ממיזין אבא ר' ושמו היה הסיד אישה(
 בר"ה שהיה מעשה משום לון שעלתה דמים בכל רבנו שלמטפהתו

 קרא וכךן כך במהירה שנותן ואמר אבא ר' עמד המבירה על כשהבריזוחחד
 על להוסיף שרצו אהרים הסידים אמנם היה !ן יו זכה : הגזוזטרא מעלרבנו
 ממהרת אבח, לר' המכירה נתאשרה כלום, רבנו ההלטת אהרי אין אבלהטקהן
 אהת בהנות ובהרו בשבילו, הוקדשו המטפהת שדמי ת"ה ואותו ר"א הלךר"ה

 אל שלשתם והלכו המשי את ההנוני לקה שבת* של לאיצטלא יפה משיהתיכת
 התךן לעשות ההנוני רצו: למדוד וכשכלה אמה וכך כך ממנו ההנוני מדדדבנה
 את שקרע ובשעה הואן בידיו ההתך את ועשה מידו המספרים את רבנולקה
 !1 קשות גוירות כל מעליך יקרעו כן בוה*ל אבא לר' אמר ההתיכה מגוףהמשי

 ביתו בני שלהו ונסתכן, אבא ר' הלה ההוכות בהג לשלומן שלשתם את1פטר
 בבהמ"ד רבנו את ומצא השליה בא עליון רהמים שיבקש רבנו אל מיוהדווליה

 אבאן ר' של מסכנתו והודיעו אליו נגש נפש פטוה ומפני שהרית תפלתבהתהלת

 הקדים שכבר היתה וכוונתו ון רבנן קדמוהו *כבר : בוה"ל בקצרה רבנוהשיבו
 רבנו לו אמר התפלה אהר ההתיכהן מן המשי את שקרע בשעה לצרהתפלה
 רבנו וברכת מהליון יקום במהרה כי כלל ידאג שלא לר"א ויאמר יביתושיסע

 לו היתה ומאז תתרפאן קם להייו נואש אמרו בבר שהרופאים ואע"פנתקיימהן
 ר"ה. בכל להזקה רבנו של מטפהתו סניית אבאלר'

 כך שהיה ומעשה הארץן בבל לשם שהיה רבגו אצל בר"ה מעשה קרה פ*או(
 הכפר שם )על טורידר אברהם ר' ושמו היה עשיר הסיד אישהיה*

 והביא רבנון אל וביתו הוא בא ר"ה לימי וום( שדר זידיטשובן בקרבת*טוריד"
 שהביא סגורה בתיבה בגדיו בין שהטמינם במזומנים, זהובים אלפים כמהעמו
 ר"ה של הראשון ביום ויהי באכסניאן אשר בהדרו המטה תהת והסתירהע8ה
 אל רץ וגבהל נרעש איננו, והכסף פתוהה תיבתו את מצא וצהריתן מתפלתכשבא
 למוסףן שהרית בין ההפסקה בשעת בהדרו אז רבנו היה הסאורען לו וסיפררבנה
 שהמצא עד מוסף תפלת יהתפלל לבהם*ד אלך לא : גמור בבטהון רבנו יואמר

 ממשרתי אהד גכרי הגניבהן נמצא כי נשמע מוסף, תפלת זמן וכשהגיע 4הגגיבה
 היתה ידו כי והודה ובא ופהד אימה פתאום עליו נפלה הכסף שגנבהאכסניא
 הגניבה את הטמין שם אשר לעיר סהוץ המקום את והראה והלך ההוא,גמעל
 ובח הדרו את עזב לרבגו מזה להודיע שהספיקו טרם ועוד אהדן אילןחהת

לבהמ*ד
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 להרן הגניבה הושבה כבר כי טרשו ברוח הרגיש כאשר המוסף, לתפלתלבהמ*ד
 חתנו מפי וגם בייריטשוב, אי שהיה ראיה מעד שמעתי היה הרבר הנזכרןאברהם

 : זה טורידר אברהם ר'של
 אחד ר*ה אחר חסידיו את רבנו פטר לא י"ב( )פרק למעלהכבר כמסרפרז(

 ר-ה פמחרת הראשון ביום עמר אם כי השנה, ימות כבכלאחד
 מבלי אחד לכל ירו והושיט לפניו עברו האורחים וכ4 מדרשו בית מזוזתאצל
 לכו : לאמר אחתן כילית ברכה ההוא ביום ויברכם פתקאן או נפשו פריוןלקחת
 ממנו נפטר: וכה 4 נויכם בער אתמול התפללנו כבר 1 לשלום לכו 2לשלום

 ישלום. לביתו איש איש ויסעוהאורחים
 גם וא1זרים יוהוכ אחר עד רבנו אצל שנשארו מעשה אנשי וכמה כמה היוחבל

 ועסקו רבנו של מררשו בבית הן לפני היושבים היו הללו הסובותן חגאחר

 *יושבים* שישבו לכך רבנו הסכ.ם לא השנה ימות בכל ובתפלה, בתורה הימיםכ*
 צריקים כמה של הקרש בחצרות המנהג שהיה כמו מדרשון בבית קבעישיבת
 כ'א בלבר התורני במובן רק לא מעשה" *אנשי חסיריו שיהיו רצה רבנוברורון

 התג ויטי לעשור כטא בין רק ביתון אנשי בפרנסת איש שיטפל הכלכלי בסובןגם
 להספקתם רבנו לו שנתן מיוחד גזבר אז נתמנה מדרשו, בבית *יושבים* להחזיקהסכים

 העשירים. האסידים השלימו החסר ואת ושבוע* שבוע בכל מסוייםסכופ
 היתה הטעודה שבתן בגרי עמו התסידים וכל רבנו לבש שחרית יוה-כ ערבת(

 הסחשר ושנה שנה בכל היה התורה של הנושא כאחדן ורעדהבגולה

 התענה כאלו הכתוב עליו מעלה בתשיעי ושותה האוכל כל מדפתה ר"חשי
 וח*ה אמור( פ' במד,ר )המובא בעיו"כ דג שקנה דחייש והמעשה ועשיריתשיעי
 לחדרו כשהלך המוון ברכת אהר עמו, בכה הקהל וכל התורה אמירת בשעתבוכה
 הקדוש היום על היתה וכונתו 1 טאג גיטען 8 . יהורית בלשון המסובים לכלאמר

 ישראל-. לכל טבא יומא שיהיההבאן
 וארבעה. עשריםפרק

)המשך(

 השנים ברוב לשירן שמחוץ בנהר טובל רבנו היה המנחה לעתיוה*נ ערבא(
 מטבילה מעוים רבנו נמנע לא אעפ"כ אבל ההואן ביום קר כברהאויר

 ביום הבור בתוך הארי שת להכות נעוריו מימי בכך היה רגיל וכבר בנהרןזו
 רבנו מרבו בידו קבלה היתה כי וגם וטבלן ונחת דברדא גזיזי שתברהו8לג

 *4 קרים הכי במים אף מזקת אינה אחת פעם שטבילה זצ"למהרצ,ה
 בב*ת מקומו אל ויראה באימה ורץ עמו, ובניו הוא רבנו כשבא עיב לפבותב(

 שאמרו שמתה* לב ולישרי לצדיק ירוע *אור בפסוק והתחילהמדרשן
 התסידים רק יא בכו מימן יררו עינים וכל בחיו רות עוד קמה לא פעמים,ו8לש
 אש כי שעברה השנה לכל בעצמם הנפש חשבון עשו שעה שבאוחה חטאיראי

כל

 8יווו5 ה9מים מן וה גלילה לגו גילו 1 בוהיל אחר לת"ח פ"א רגנו אמר זר קגלה יס1י על*(
 שיטגחל ו8חכווגה ה. ח א ל 1 ג ט כ"ג אי9י גרול לכחן 9אמרו פ"ג פרה במס, ח'המשנה

 . לוהצינה הויק זל8 אחת סגילהרק
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 הצבור בין היו הלבן מעומק ובכו נזדעזעו הכלל מן יוצא באין הגדול הקהללל
 סמוך עומרים היו ברובם האורחים* את שהביאו בעלי-עגלה עשריות כמהמנדול
 והצית רבנו מלפני הגץ כשיצא אבל כך, כל סרובה הצפיפות שאיז במקוםלפתח
 את רועד בקול וכשאמר*רבנו האיו, הנפשות גם נצתו הלבבות כי את אחתבבת

 חלחלו העבריינים" עם להתפלל מתירים אנו כו' המקום דעת *על .הדברים
 כי בחשבו בלבו תשובה הרהר אחד וכל הלבבותן תוד אל עמוק עסוקחדברים
 מוכרחים ההשוב דינו ובית שדבנו האיש שהנו עליון אמורים האלוהדבדים
 רבנו עם המהפללים כל של רוחם מצב מרומם היה כה עמון להתפלללהתיר
 תפלותיו היו ביוה"כ גם כן ר"ה כבימי הכפורימן יום והקדוש הגרול היוםבכניסת
 יצאו הדברים ממש, הנפש בכלות נאמרה העבודה סדר וביחוד סוערותן רבנושל
 עבודתו.-- העובד הגדול הכהן את הקהל כל ראו וברקימן כחויזים הקרושמפיו

 ורברים" באומר לתארה שאין חמתפללים בין הרוח התרוממת היתח נעילהגתפלת
 באותה לפושעים" יד נותן *אתה ואמר קונו לפני והתחטא רבנועמר
 בדיוק הכוכבים צאת ועם ושופרותן זכרונות מלכיות ברוה שאמרחתעוררות

 לביתם. לב וטובי שמחים הקהל כל והלכו התפלהןנגמרה
 לטעומן המשמש לו שהביא טרם עוד הכוסן על והבדיל לחררו רבנווכזצעיה

 בדףן עמד כבר אוכל מעט הביא המשמש וכשבא סוכה במסכתאהתחיל
 היו עדיין חסיריו שרוב בעת וחצי עשרה העשתי ובשעה ההיא' המסכתא שלו'

 ואילך אילך בחדרו מטייל החלון דרך אותו ראו כבר ושמחה' במשתהעסוקים
 חצות-. תקון ואומר בראשו התול כובעיבוש

 הדם שנצרר קטנה חבורה בפניו וראו לבהמ*ד שחרית ביוה"כ רבנו בא פ"אג(
 על שכששכב בפשטות ספר הדברן לסבת בניו אותו וכששאלותחתיהן

 לבקש שבאו נפטרים של נפשות החרר כל נתמלא פתאום בלילה' לנוחמטתו
 בפניוי ונפצע למטהו סמוך שעמד השלחז של בחודו ראשו נתקל לעמוד וכשבקש*תסון'
 ונדחק מקורביו חשובי אליו נכנסו יוה-כ במוצאי שפ"א אמונים איש לי ספרי(

 לנוח כשחפצנו בלילה אתמול ואמר רבנו פתח ונכנסן ביניהם הואגם
 ?. ממנו רוצה אתה מה רשע, : לו אמרנו י . . . רשע אותו אלינו באמעט

 אותו דחפנו ממקומון פש ולא וכשסירב מאתנו, לו שילך בתחנונים אותוובקשנו
 לו היה האור-החיים בעל עצמותיו, כל שנשברו שכמעט עד כזו חוקהדחיפה
 אסרי עה"פ ויחי פ' או"ח )ראה בספרו ממנו ומספר זה כעין מעשהב"כ
 ר' התחיל שעה באותה שלנו, בספר כלום מוה נכתוב לא אנחנו עירה(לגפן
 הקיצונו ולקולו בביהמ"ר תהלים לומר זקן( ת"ח רבנו של מקורבו היה )והקאפיל
 במתין אבל תהלים תאמרו יוה"כ ליל שגכל מכם איפה מבקש הנני דוחנו,ותחי
 הנה"ג שנכנס במקום היינו היוש ואמר רבנו הוסיף אח"כ . בחפזוןולא
 השיחה, נגמרה האלה ובדברים דברים, שלשה על שם ובקשנו בשנה אחתרק

 לשלום מקורביו אתופטר
 לעסוק והתחיל ובשמחה, מאירות בפנים אורחיו את רבנו פטר יוה"כ 23מהרתה(

 אעפ"כ אבל לשנה משנה ועומדת מוכנה אמנם זו היחהבסוכתו,
 לתוכה. וספריו וחפציו כליו כל את והעביר הוא בידיו הסכך את והניח בעצמו, בהטפל
 הנוראיסן מבימים יותר כמעט אנושי, גבול כל וקדושתו יראתי עברה הסכותבהג

וא8
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 היתה הסכות חנ בימי הנה סביביו, כל על נורא כלה השנה בכל היהיאם
 אליון מגשת יואים הי' בניו שאפילו היופ כל ה' ביואת רק הפוכה בתוךישיבתו
 וארכבותיהם הצבור, עם יחר בסעורה מסיב היה ובקר ערב החג מימי ויום יוםבכל
 שהון כל תנועה לעשוה שלא לנפשותם ונשמרו נקשזן לדא דא היו המסוביםשל

 מרבקותו-. אותו לבטלשלא
 עוד רבנו אל שנתדבק וממולא חריף )חסיר 1*ל מיאפניצא הירש י' לי ספר1(

 להושיב כסאות רי עריין היו לא ובביתו בעולמן שמו נתפרסםבטרם

עליהי
 קטנה תיבה על יושב זה הירש ר' והיה אליון שבאו המעסים האורחיפ את
 פ-א שהיה בגדי-כביסה(ן בה להצניעה אם כי לישיבה לא בעיקר מיוחרתשהיתה
 הסוכות, חג לימי גם אצלו ונשאר תשובה ימי העשרת כל במשך רבנואצל
 בדברים יקנטרו קטנותו מימי וחברו רבנו של קרובו היה זה הירש ר' שלחותנו
 החויק ושהגדיל ב'( פרק למעלה )ראה החרשה בכפהו לבוש אותו וידאהבשעה
 כברה ומחיתו לעשור כסא בין זה חותנו פתאום נחלה התגלותון ואחר קודםבירו
 רבנו אוזן שיעיר לזרזו הירש ר' חתנו אל החולה מן יום בכל שליחים באועליו

 שהחולה בהודעה שליא בא בנתיים פעמימן כמה שעשה מה רחמיפן עליושיבקש
 זה ימי סוכתו. בתוך מתבורר ישב ורבנו הסוכות חג ימי והימים למות,מפוכן
 את שיוכיר רבנו של בנו אליהו ר' אל בבקשתו הירש ר4 פנה אליו' ליכנסיהין
 הסוכה של הדלת את ופתח אליהו ר' לו נעתר פקרנ משום לפניון חחולהחותנו
 צריך ההולה שפלוני הסוכה של החלל תוך אל אמר הסדק ודרך מחט' שלכחודו
 של תשובתו על להמתין מבלי לו, והלך רגליו את עקר ומיר גדולים,לרחמים
 וגין בינו כפשע החולה טובה, לא שמועה ושוב שליה שוב בא השני ביוםובנו,
 נא *שלח לו ואמר השתמט הפעם אבל אליהון רן אל שוב דנן הירש ר' פנההמותן
 בון הירש רן נמלך יום, יום אבי דלתוה על לדפוק אוכל לא אני תשלח"ןביד

 רן לו אמף מסעיון בכל גלותו בימי איתו שלוה רבנון של ביחו נאמן ז"ל יוסףיצחק

 רבנון על העליה לחרר ביהמ,ד מן המוליכות המדריגות על שיעמוד יוסףיצחק

 דבריו. אחרי וימלא יבא והוא לפניון חותנו את יזכיר לביתו מדרשו מבית רבנויכשיחזור
 יוסף יצחק ור' לפניו רבנו וכשעבר המדרגה בסתר ועמר כעצתו הירש רןעשה

 רבנו לפני להוכיר רוצה הירש ר' הנה לרבנו, יוסף יצחק ר' אמרעמון
 : ואמר יוסף יצחק ר' ענה הואיי מי ואמר רבנו בו הציץ החולהן חותנואת
 ומי שוב רבנו אותו שאל רבנו, של קרובו אברהם ר, חתן הירש ר' זההלא
 ברוב כ"כ תפוש שרבנו הירש ר' וכשראה יוסף יצחק ר' של דבריו נסתתמ. יאתה

 יפף ולא ארתו לבלבל רצה לא ביתה נאמן את לא אותו לא הכיר שלאשרעפיון
 חג בימי רבנו של מוראו גרול היה כך כל ון לפנ חותנו את להזכירלנסות

- עמו לרבר אליו לגשת יראו נפשות סכנת ני בענ שאפילוהסוכות,  . 
 חוהשמ מלילי באחד הערב לסעודת לבא רבגו אחר שפ"א אתר חסיד ,ליספרז(

 )לסעורותיו בא סוף שסוף ער והמתינו החסירים כל ישבו הסוכותן חגשל
 המסובים כל ראו מררשו(, לבית סמוך מיוחרת גדולה סוכה לו היתה הצבורעם
 לצדדין עצמם את משכי וע-כ ביה מרתחא קא ואורייתא לוהט אש כלו הואכי

 מבטו את ישר לפגוששלא
 ומדפיסי בצדון הדף על מלך כסא הפי, עם התקונים ספר בלבוב נדפס בפרקבל

לבוב
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 דהות"פ מעריב תפלת אהר רבינו, חל הספר הביאו רבינו מחסידי שהיולבוב
 לבא אהר ועשכ סופו* ועד מראשו הספר אוחו עופ ועבר רבנו ישב הנ'לסכות
 נתנה ארץ : בתלונה ואמר רבנו נתלהב הסעודה בתוך ויהי הערבן סעודתאל
 הפירושים כל הדף על בצדם להדפס הפקר* נעאת והתקונים והזוה"ק מדפיסים'בידי
 בצדו מלך' *כפא הפי' את להדפס מידם זאת גקש מי ג רוחם על העולהככל
 ונמצאנו נבקשנו זה* בפ" לעיין ירצה שהוא מי או שני אם הקדוש?, התקוניםשל

 עצמו. בפני נדפס יהיה אםגם
 קשה מבקר מהיצ*ם( רבנו )כרבו רבנו היה לספרים שבנוגע להעיר כלחיה(

 רבו של משמו מביא הוא עוב( משו וירא )פ' ע"ת ובפהוקמאודן
 שחסור בזה'ל מרופשי? הרב זצ"ל נפתלי ר' לההשצ שאמר זצ"ל מהרצ'הרבנו

 לא ובכן אליהון מפי שהוא איש מפי איש מקובל שהוא עד ספר מאיזהללמוד
 התקונים, סן עם אחד בדף מלך כסא הפי' חת שהדפיסו על התלונן אם כלליפלא
 הזוהשק על בספרו מקומות בהרבה מהרצשה רבנו כי אגחנו יודעים הלאובפרט

 מאד קשה בקרת מלך( כסא בעל גם )שהוא מלך המקדש בעל אתבקר
 גם אם כי רבנון התלונן הזוה"ק עם ביחר הזה הפי' הדפסת על לבד ולאט(

 וקדוש גדול צדיק של פירושיו בצדם שנרפס החומשים לידוכשנזדמגו
 המדפיסים את רבנו קלל עליהמן הסכמתו רבנר נתן לעצמם שכשהם פירושיםבדורו,
 מלבוב הגאון של הגהותיו על גם תגר קרא וכה משרשמ" אותם אעקור *אניוחמרן
 רבנון של אוהבו הגאון שהיה אעפ"י יו"ד, השו*ע של הדף על אז שנדפסוזצ"ל

 של ב?דו עהשת פרש*י את להדפס הדבר את פירושים רבנו-התירובקושי-אמר
 האור את להדפם צדיקים התירו כן אחרי לפירושו' צריכים שהכל מפניהחומש
 ועכשיו האוה*ח, של המופלגת קדושתו מפגי החומשים של בצדם הקרושההיים

 !. ונוטל בא השם את ליטול הרוצה כל הרצועההותרה
 נמסר זצ*ל, מדופשיץ להגה*ק שאמר מהרצ"ה רבנו ש* למאמרו בנוגעי(

 )בפרק למעלה כמסופר הוה' הכי רעובדא נופא בי נאמן ממקורלי
 ממנו וכשנסע בביתון זצ*ל מהרצוה ויבנו את זצ"ל מרופשיץ הגה"ק בקרדאשון(
 )מהריא( רבנו עמד וקור שלג יום אז היה רוזדוי, הסמוכה מעיר עד אותולוה
 לבושיו האלה* הצדיקים שני של כתפיהם אחורי העגלה' מאחורי הבולט הקרשעל
 לא הקרש על עמידתו גם עצמותיו, כל אל חדר והקור ביותר חמים היול8

 את ולרוצץ לארץ לנפול העגלון של תנועה בכל היה ועליל ביותר, בטוחההיתה
 נפשו את לסרן לו היהה כדאי קודש שרפי שיח סוד להקשיב כדי חבלגלגלתה
 נשאר ורבנו אחד* בעל"בית של לביתו הצדיקים שני נכנסו לרוזדולכשהגיע
 אשר את להקשיב פרכס כא אוניו את ועשה מבחוץ הפהח אצל הקרבמסדרון

 אלה ובותיו שני ביניהםידברו
 והבניסו הדלת את ופתה מבחוז* עומד הוא ני מהרצ"ה רבנו בו הרגישבנתיים

 ומוציא ארון-הספריס אצל עומד כשהוא מרופשיז הגהקק את מצאהחדיהי
 את מאד אוהב *הנני מהרצ"ה לרבנו ואמר פנה בו* ומדפדף ספר אחר ספרממנו

 שמח הנני עדיין ראיתיו שלא חדש ספר לראותאיוה הזדמנות מוצא אני ואםהתורהן
 מרבותיר בידו שמקובל הוא גם הלקו מהרצ*ה רבנו ענה רב". שלל במוצאעליו

 אליהו מפי שהוא איש מפי איש לנו שמקובל ספר מתוך רק ללמודשאין
פ*ח
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 שנסצא במה גדול* באילן ע?מם שתלו חסידים שנמצאו לרבנו ספרו פ'איח(

 *שמשית הווהוק בשם שכתב סשיח( ערך האותיות )בשוער תלפיותבסדדש
 רבנר האמין לא ח"ו* מכוערים' מעשים ממנו נראים יהיו שיתגלה קודםצדקנו

 ובשפתחו בביתו* ספריו בין היה שלא תלפיות המדרש את להביא וצוה זולשמועה
 ההו8 הדף חת קרע רוח ובחמת מאד* נתרגז זה בספר כתוב באמת שכןוראה
 צדקנוו1. סשיח על כותבים כך וכי וצעק: באש* והציתו הספרסן

 הייד פלבובן זצ"5 נוז הגרי'ש של בהסכמתו מחדש הנ"ל הפפר אח"ככשנדפס
 בשעתם שהכניסו ים*ש ש.צ כת ידי בו שחלו וכתב זה מאמר על הנ"להגאון

 בהשכסתר רק לא נדפסה זו והערה לרוחמן שהתאימו דברים ספרים כסה תוךאל
 בקש לא לבבו בתופ רבנו אבל הנ"ל, הסאמר אצל הספר בחוך גם כ*א הספרןבראש

 בגניזה. הספר ואת בשריפה הסאמר את דן כלל בפשדות נכנס ולא רביםהשכונות
 של קדשו ספה ששמע מה ססאמבור הכהן אווי ר' הרה"צ ספר מיי גדדלהי"ב(

 הו8 מדוע כששאלאוהו טסאדיגוראן זצ"ל יעקב אברהם רן הרה"קשל
 שקרפ מ5ך מקדש הס' ע*פ מהרצ"ה מרבנו הזוה"ק שעל צבי עטרת הסשר אתמבכר
 המקשם את להעמיד אפשר זה איך זצ"לן מס"ג הרהוק לו השיב ע"ו בזמן,לו

 שלחן על טמוך אברך כשהיה עט"צ בעל הרה"ק ?. צבי העטרת עם אחתבשורה
 ובלילה התורה בנגלות ועסק היום כל ישב רוזדול, לעיר הסמוך רידא בכפרחותנו
 רוזדול לעיר הולך היה ההוא* בכפר ספרים לו שחסרו ומפני תורה, בסתריעסק
 יומים או יום שם ושהה הרבה, ספרים בו שהיו דשם הבהמאד אל בשובועחחת
 סהיסנאש *רזא א1 שנדפס הדש ספר ומצא הנ"ל לבהם*ד בא פ"א לכיתו*וחזר

 אחרי בלילה  לפדעטיסלא* סמוך בכפר שו*ב שהיה אחד נסתר סצדיקשנתחבר
 שנתר עליו שתקפה עד ההוא בספר עש"צ בעל הרהוק עיין בבהמ"ר יחידישונשאר
 חצות עליו עברה לא מעוים כי מאדן הצטער כשהקיץ הבוקרן אור עדוישן
 בחשק הנ"ל בספר עיין ושוב שלאחריו בלילה גם בבהם"ד נשאר בשנהןלילה
 נבקר ויהי השחר* שהאיר עד שנתו עליו וחזקה תרדמה עליו נפלה ושובכנ"ל*
 הצות תקון עונות שבסל ע"ז הפסקות כמה והתענה במעשיו ופשפש  רוחו,ותפעם

 בספר שעיין ספני דק כך לידי שבא השמימן מן בחלום לו והודיעו פעמיפ,זה

 יבינו של בדורו שחי מפני אבל וקדוש* צדיק איש היה אטנם שמחברוהנ'*
 צדיק- פני לקבל אחת פעם אף נסע ולא שלו בגליל ודר מליזענסק ,1*לאלימלך
 בספר כי האותן לך ו1ה בספרון העט*צ( )בעל הוא שיעיין כדאי אינו הזהןהדור
 שכינה ממנו נסתלסה בו אין *צדיק" האות ורק הא"ב סדר על ערכים ישהנ"ל
 זצ"ל ססאדיגודא הרה*ק וסיים הדור* צדיק פני את קבל שלא מפני זהבאות
 המקדש על צבי עסרת יהספר הבכורה מששט נותן הנני מדוע פר יכין הלאמעתה
 אורי ר' הרהשק מפי אותם ששסע אחד ת"ח לי ספר האלה הדברים את -מלך.

 רבנו שדקדק הסיבות אחת היא ההיא מעשה גס כי ויתכן 11"יןמסאסבאר
 ז"ל* חליהו ספי שהוא שסקוכל פפר טתוך רק ללמוד. שלא כך כלפהרצ'ה

 - בקודש, תהלוכותיו בכל אחריו נהגורבנו
 רבש הושענא ביום התפלות הסוכות* חג ימי בכל לוהטת אש רבנו היה כהיג(

 מחרידות* היו והלולב האתרוג עם הקפותיו ויו"כן ר"ה ביסי כמו סוערותהיו
 שבראד החרוזים אם כי ההקפות שבע שאחרי הפיוטים את אמנס רבנו אטדלא

כגון
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 זעזעו לברן וההקפות ההלל אבל השארן על ודלג נא' סלת בא אל *אבאגגון

 " היא* גם נוראה היתה ההוא ביום שאמר התורה הנפשותן כלאת

 ההג ליום מאד, גרולה בהתלהבות הקפותיו היו תורה ושמהת עצרת שמעיגליל
 שהיו שמפני ומקרובן מרהוק תלמידיו גדולי כל תמיד נקכצוהאהרון

 ההסרון. להשלים עתה ובאו ויוה*כ' ר9ה לימי לבא יכלו לא לערתםמשועברים
 דבנו של לספרו )כהקרמעו מספינקא זצ*ל מאיר יוסף ר' הגה*צ תלמדוימספר
 טועה אני שאין לי *תאמינו : בוה"ל אמר ההקפות בשעת שפ"א דברים(סדר

 רבנו" של הכה את לבקש באים שהם יורע אני לכבורין אלי באיםשההסידים
 את לבקש באו שהם רבו, בזכות אליו הסיריו גרולי של ביאתם את רבנותלה
 לאורו. כשהתהממו הראשונים. הימים של נשכהות להזכיר שלו התורהכה
 תפלת ממקומהן זזה לא הגרולה יראתו אבל תורהן בשמהת רבנו אמנם שמחיד(

 הרה"ג ספר מהרירותן היו תורה שמהת של מוסף תפלת ואפילוגשם
 שבמוצאי תלמידיו4 מגדולי אהר באיהוב, האבד"ק זצ*ל מאיר אהרן רןהצדיק
 עד הקודש אל מהול והוסיפו יו"ט בשמהת ההסירים כשהאריכו תורהוומתת

 אותו ומצא מעשהה מה לראות רבנו עי עליתו אל בלאט עלה בלילהןשושמורה
 בנהימה, תצות תקון ואומר חול בגרי כבר לבושכשהוא

 והמשה* עשריםפרק
 ובגו- אצל ופסה פווים,הנו"ה

 בשעת ולא תפלותיו קודם לא שהיות עשה לא מעשיו, בכל זריז היה רבנוז8(
 ובאותה הנוכהן של הנרות הדלקת בשעת גם וריזותו היתה וכןהפלותיו,

 לא בתפלות שהאריך מבלי *הנרות" על גם בירך השופרן על שבירך והתיהבותזריזות
 בתורה. ועסק שלהנו אל ישב כבר הנרות שכבו טרם ועור אהריהן ולא ההדלקהקורם
 מסטרעטין, זצ*ל אברהם ר' מעה"ק של התנו היה זצ'ל בעריש רן הרהוק(כנך

 בשירות מאריך התנו איך וראה התונתו אהר תותנו שלהן על מזונותוכשאכל
 שכל רבנו אביו על מאר תמה ולילה, לילה בכל הנוכה נר הדלקת אהרותשבהות
 כךן על אותו ושאל פהות, או שעה רבע במשך אצלו נגמרת ותפלותיהההרלקה
 שאני שבשעה נסים מעשה באמת : לו ואמר כדרכו, קודש בהררת רבנוחשיבו
 ? שעות כמה אצלן שאתעכב דורש ואתה עמהם, נשרף אינגי הנרות עלפברך
 ועל בעצמותי, עצור אש ו*ומר ויושב מהן פורש שאני אחרי גם כי לך דעאבל
 שרשפי בשעה שגם ואומרים" משבהים *לעומתם בקרושה אומרים אבו דאכגון
 ואשם יאומרים" משבהים הם אז גם ועמומות ככבויות נראות יה קגלהבתאש

 תכבה לאההבויה
 על נורא לפרקים רבנו היה ישראל, לבל שמהה ומן שהוא הפורים ביום גנשב(

 הכפורים, ביום נאמרו כאלו סוערות , היו שלו תורה וררושי סביגיוןכל
 שבג"ע ההיכלות כל את שפרט י"ב( )פרק למעלה ממנה שספרנו התורהוזאת

 בעולם יש כי ואומרים בש*ס פלוני מאמר של פירושו שואלים שבהןבשמותמן
 בסעור'8. נאמרה לאפתה ההוא המאמר את שיפרוש מזידיטשוב אייו'ט יצהק רןהשפל
 החברכים כל נתכנסו אז להסידיון נוה היה המצות אפיית בשעת הפסה קרדםג(

 שנהפך מררשון בית אל יוסן באותו אצלו ושהיו שבעיר'וההסידים
לפי
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 המלאכה* עושי עי הסנצח היה ורבנו שמירה. מצות שי מאפיה לגית שעהלפי
 בעשייתהן ולמהר מצוה מצת לשם המצה את לגלגל ומ1ווו השני אל האחד מןהולך
 החטיד*ם לפרחי טבא יומא היה 18 התנורן אל והו4יכה מיד לקחה וצנגמרהומצה
 וכשנגמרה אחדן לכל פנים הסביר והוא רבבון עם ברברים לבא הזדמנות מצאוכי

 שלמה.- בברכה איש איש וברכם והמסייעים העוסקים לכל יין חלקהאפיה
 מלכוהו היתה מלכותן בני אז ישראל שכל הסדר בשעת הראשונים פסח בלילי2ם

 וכשם בתלמידיטי מרה שום אז זרק ולא חסד* של *פלכות בכחינת דבנושל
 הפיוטיפ על דלג ההגדהן בסדר גם כן ויו*כ בר*ה בפיוטים רבנו הרבהשלא

 גדיא*. *וחד יודע" מי*אחד
 אע*פ זצ"ל ליפא סנדר ר' הגהאצ בנו וגם רבנו חתענה ל8 פסח 2:ערבו4

 כך על הקפיד ולא בכור היה מהרצ"ה רבנו רבו גם בכוריטןשהיו
 בערב תעניתנבכורים של המנהג זה נובע שממנו סופרים שבמסכתא שאמרספני
 פ*8 *פתענגים*-. הבכורים צ"ל *מתעניטא הבכורים ובמסום טעות נזדסרפסחן
 היה זמה מי לשכוח לנו אין בטוש'עואבל מובש הדין אמנם הן : ב1ה*ל ואמרהזהן הדבי על השיחה ונסתבבה 1צ"ל טענדיל מנחם ר' הרה"ק בנו של במסבתוישבתי
 לו היו בעצמו זצ*ל ואבי התנאימן מן כאחד אותו הח1יק זצ*י שאבי מהרצ*הרבנו
 *(.- אחריהם להרהר ואסור פמע1ריטשן זב"ל הקדוש המגיד שי חמדריגותכל
 מעריב לתפלת לביהם"ר רבנו בא פסח של שני בליל שפ*8 עד-דאיה 9י ספרה(

 בהתיהבומו אז היתה לא ותפלתו החוין לימי מיוחד שהיה בטליתומעוטף
 התחיל ולא שהה בלחש התפלה אחר החפידיסן בעיני לפלא שהיה מההרגילהן
 בשופ שהיות רבנולעשוח הסכין לא כי מתמיהן ג"כ שהיה מה ההלל באמירתהיכף
 גדולה בהתלהבות ההלל את לקרוא התחיל סוף סוף 1 מיומים היום ומהפעסן
 מאתני נסתלקו מעריב תפית בשעת "היוס רבנו אמר הסעורה בשעת ויהיכדרכו,
 של בפלית השמים פן אותנו שהלבישו אלא בלבר זו ולא שלנון המוחין כללנמרי
 שגמרנו מפני באתנו זאת שכל לנו שגילו עד לגון ה' עשה זה מה ידענו ולאחולן
 שו8 לנו אין כבר שכן וכיון ישראלן בארץ להשתקע הפסח אחר לנסועבלבנו
 והזמינו דיו*ט המוחין מאחנו סלקו וע*כ נליותן של שני יו"ט קדושת עם"וייכות
 החלטה לירי ובאנו עדיף מיניהו האי ברעתנו ושקלנו חולן של הטלית את4ידנו
 שלח בדעתנו וגמרנו גליותן של שני יו"ט של הקדושה את בידים לאבדשחנל
 דיו-ט, מוחין את השמים מן לנו החזירו זו בלב קבלה אחר ותיכף לא"י,לגסוע
 תן ! אליהו ר' לו ואמר זצ*ל אליהו ר' בנו אי רבנו פנה ההלל, אתיאסרנו

 רבני לפני במחשבה עלתה ישראל, ארץ אתן ונפייט יין קכים יכך כך השלחןאל
 בכל לכך שהתנגדו מקורביו וגדולי בניו רצון נגד קדשנו, גארץ דירתו אתלקברי
 ונסתלקה הנ*ל פסח של שני ליל שהניע עד דעתו, על להשבירו יכלו לא אבלתוקףן
 אבל בחולן ונשאר בו חזר זו לקדושה געגועיו ומתוך שנה יו*ט קדושתממנו
 צפת בעה*ס לו בנה הימים, כל שם ולבו עיניו היו באה"ק דירתו קבע שלאאעיפ

ת"ו

 אופן כל יל חבל מהרצ"ה רבנו בדעת שלפניגו סופרים במס' הגירסא לשב,ן קשה כי הגם*(
 הוה אבא יוגה ר' מנא ר, שם שהעיו ה"א פ"י פסתים בירושלמי שורש לדבריויש

 מטני שלא תנחומא ר, אמר מצה ולח חמץ לא בע-פ אכל ,~לא רבי ועל בע"פ ואכ4בכור
 ברמשא אכיל הוה לא ביממא חכיל דכד אסתגיס שהיה מפגי אלא בכורשהיה
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 ופ"אאמר השמימהן שם דרך עולות שתפלותיו ואמר שמו. על שנקרא ביהכ"נת*י
 לו היה ואם הקדושהן לארץ טיול עושה הוא שחרית תשלת קודם ויום יוםאובכל
 שלא רמבעהנ"ס של הקופסא על ראשו את סומך היה בזוה'קן סתום מאמרחיזה
 : אורה שערי לו נפתחו ומיד מחכימן דא*י אוירא ואמר שלחנון מעלזזה

 מאיר רן הרב אחד בחסיד שהיה מעשה פה לספר כדאי הנ*ל אלבקישור1(
 אמר בעצתון לואטול רבנו אל ורא לא*י לנסוע שרצה מווערצקיז*ל

 רבנו גם יסע קרוב שבזמן רב אותו חשב 2. עמדי יחד לא*י תסע המתזן : רבנולו
 הרב וכששמע העליון' לעולם רבנו נפטר בנתיים אבל בחבדתון ליסע והמתיןלא*ין
 לשום עצמי את אני גם שאכין השעה שהגיעה כנראה אמר רבנו מפטירתההוא
 ושלח במקוהן טבל עמון יחד לא*י שאסע רגנו לי אמר כי אחרי פעמי,לדרך
 מועטים ימים ובעוד לבניון צואה וכתב ודוין ואמר קדושה החברה את אליולקדוא

 ההיא. הנורא הדבר על העיר כל ותהום לעולמון והלך הוא גםנפטר
 אחרים, צדיקים כמה שנהגו כמו בפסח יתירות חומרות נוהג היהלא רבנוז(

 משזופימ הנעשה המשקה את בפסח מלשתות אמנם פסק ימיובסוף
 קרא השליט מלפני היוצאת שכשגגה שהיה מעשה משום בלשוז()שליאוואוויז

 ומאז המץן של למשקה המיוחד שם )בראנפען( ייקש בשם ההיא המשקה אתפ'א
 בין זו חומרא לפר*ם שלא בפירוש למקורביו צוה אבל זה משקה בפסח שתהלא

 בה לעמוד יכולים הצבור רוב שאין כגזירה זה הרי כיהעמן
 דבנו רבו בעקבות הלך הוא יתירותן חומרות רבנו נהג לא השנה ימות בכלגם

 ליה. עדיף דהיתירא וכחא כבנסתר בנגלה גאון שהיהמהרצ'ה
 שכשהיה הקודמיטן בפרקים הזכרנו כבר רבנו אצל השבועות חג ימי הי' איך8(

 וכעדות סיגה הר מעמד בבחינת הקריאה היתה הדברות עשרתקורא
 למעלה )דאה זו בשעה באויר מרחף ממש היה זצ'ל מאיר יוסף ר' הגה*צתלמידו
 ויו"כן ברשה כמו מספרן לחין חסידים ההוא החג לימי באים היו כך ומשום8'ח(ן
 שהיה מי וכל אומנתמן שתורתם תורה ומופלגי מעשה אנשי ברובם היווהבאים
 מיצר היה לבוא יכול ולא השנית בשנה נאנס אם השבועות בתג פ"א רבנואצל

 שם איננו והוא רבנו אצל ההוא שביום הנורא המשמד את בוכרוודואגן

 וששה. עשריםפרק
 רגנו. של רוה"ק ועניגי נפלאותן ספורי מהרבהמעס

 ומפורסמיט הנודעים ספורים מהרבה מעט רק באמת הם בזה, שאספרהספורים
 מעשה לספר יודע היה פניו לקבל שזכה חסיד כל כמעט רבנהאודות

 מחסידים ששמעתי מה בזה"רק מספר הנני אני ברבנו, שראה הקודש רוח עניןאו
 לרגלם. נר הית שהאמתמובהקים

 זצשל ליכטנשטיין הלל ר' "גה"צ של בנו ז*ל בנדיט ברוך ר' הרב ספרח(
 אליו לעלות כשרצו רבנה אצל אניו עם היה' שפ"א קולומי"האבד'ק

 להמתין מדרשו לגית הלכו ובכן בלמודון עסוק אז רבנו היה ממנו, שלוםלקבל
 להם לקרוא רבנו של טשרתו שבא עד בגטראן שעורו הלל ר' למד ובנתיפופמהן

 בפנים לו ואמר הלל לר' ידו והושיט רבנו אליהם יצא החדר דלתכשנפתחה
שואקות
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 רבנו נתן לשמים"ן לבו שיכוון ובלבד הממעיט ואחד המרבה *אחד :,צוחקות
 שאמר זו מימרא על העומדים כל תמהו לחדרון לו וחזר האורחים ליתרשיום
 רבנו עתה זה לי שאמר הדברים רבותי! : ואמר הלי ר' עמד הללן לר'רבנו
 במאמר עמדתי רבנו אל לעלות ל" לקרוא הטשרת כשבא 1, ממש הקודש רוחהם
 ללמדך ניחוח ריח ובמנחה העוף בעוית ונאמר ניחוח ריח כהמה בעולת נאמרחז*ל
 היו ועדיין ועליתין הגמרא את סגרתי זה ובמאמר וכון הממעיט ואחד המרבהשאחד
 1. ליראיו ה' סוד לפנין אותו וחזר רבנו יצ8 והנה ההואן במאמר שפתי מרחשיןרחושי

 לקבל וכשעלה רבנון אל באקראי בא חורפו שבימי אחד בעל-בית לי ספךב(
 ואחד אחד לכל שלום רבנו נתן אחריטן אורחים עוד והיו ממנושיום

 תמה לא בעצמו הוא אבל האורחימן כל תמהו לה והלך ידו את משך וממנוטהם,
 טבילהן ממחייבי שהוא בו שהכיר רבנו של קדשו רוח על רק התפלא הואכללן
 הפעם הפתח' לפני ועמד בנתימן שבאו אחרים אורחים עם יוב ועלה וטבלירד

 לה וגם לכלם שלום ונתן רבנויצא
 על רבנו אל פ"א נסעו זצ"ל מדחלינא שלמה ר' הרה-צ שי החבריא בניג(

 בחברתמן לנסוע יכול ויא עכוב איזה לו היה בעצמו שלמה ר' אחדשבת
 ר*ש שישב בשעה השבת ביום רבנון לפני שמו את להזכיר עליהם צוהאבל

 בשעה מסובים שלנו *החברים : ואמר ונתלהב אלו בחבריו נזכר שלישיתכסעודה
 !". עמהם מרחוק עצמי את כולל הריני השכינהן מזיו ונהנים רבינו של ליזלחנו סביבזו

 לו ואמרו רבנון מאת הדרך ברכת לקבל הללו חברים כשבאו השבתממהרת
 *אתמול רבנו להם השיב לפניון שמו להזכיר להם צוה שלמהשר'

 לר' הדברים וספרו לביתם וכשחזרו אצלנו" שלמה ר' היה שלישיתבסעודה
 החברים עם א*ע נולל שהוא השלישית הסעודה בשעת שאמר בזה נזכר12למה'

 עטהם. וכללו מרחוק קדשו ברוח רבנו הרגיש אלה געגועיו ואתמרחוק,
 בנו זצ"ל בעריש ר' הרה"ק של שלחנו על ר-ח בסעודת החסידים ישבו פ*אד(

 אחד ואמר עליהם דעתם זחה בייןן מהם אחדים לב כטוב ויהי רבנו,של
 בדמים להעלותה *מטבע' ממנו לדרוש רבנו אל מהם מי שילך היה שראויטהם
 ילך?ן מי אבל ר'ח, בסעודת ת*ח של גרונם למלאות יין בהם ולקנות החברים'בין
 הרבי של בביתו ונכנפ יוצא הייתי אני !. אלך אני : ואמר אחד טובים בןקפץ
 וטפס בזעטובים אותו הלך 4 כלל מפניו יראתי לא זצ'ל מפרימישלאן מאירר'
 רבנו בו גער החדרן דלת את פתח אך ויהי רבנה לחדר המוליכות המדריגותעל

 עם דבר לא שלנה שנים לפרק ז"ל ספרימישלאן מאיר ר' הרבי כשהגיע :ואמר
 הדברים היו !* מוה לך ברח ובכן הקלעים, מאחורי אם כי פנים אל פניפחסידיו
 עייל שהיה חבריו לפני שהתפאר חסיד אותו של לדבריו כהלכה תשובה8אלה
 פניו. על לו וטפח קדשו ברוח רבנו שהרגיש מה הנ"לן הצדיק בבית ברבלא
 שלשים או עשרים שנתקיימו דברים והגיד קדשו ברוח רבנו צפה פעמים הרבהה(

 ספר כה דקשוט-. בעלמא כבר היה שרבנו אחרי כןן אחרישנה
 בן זצ*לן ליפא סנדר ר' הרה*ק של חמיו זצ*ל יאליש ליבוש רן בנש"קהרה*ח
 ז'ל מאפטא הרה*ק אודות על הקדושים בניו עם רבנו דבר שפ"א רבנון שלבכורו
 ל8 רק היתון קרבת לי יש הגדולים הצדיקים כל עם כמעט . ואמר רם"לגענה
 עברו זה אחרי מחותנךן יהיה הוא : ואמר רבנו השיב זצ"לן טא"טא הצדיקעם

שנים
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 יתומיפ אחריו נשארו בכללם, בכורו ורס*ל בניו רוב נפטר רבנו, נפטר הרבה,שנים
 היתומים מן אחד אותםן השיאו הנשל ז"י ליבוש ר' הרב ואביה שאלמנתוקטנימן
 ויהי אחד. בן-טובים בת אשה שנשא מטרנופול נ*י יוסף ר' הרה"ח היההאלה
 מבני הוא כי הנול ליבוש הרן וזקנו' החתן לפני המחותן התפאר התנאיםבשעת
 רס*ל לבנו שנבא רבנו בדברי ליבוש ר' נזכר זצ'לן מאפטא הצה*ק שלבניו

 עשרות יפני רבנו שדברי זו עובדא להמחותנים וספר מחותנו יהיה מאפטאשהרה"ק
 קדשו* ברוח מראש חזה אשר ככל ומתקיימיטן הולכיםבשנים

 בניטן לו היה שלא ריינהרץ אלימלך 1188 אחד בעל-בית היה בולחובבעיר
 לפניה שיחו ולשפוך בשנה פעמים או 5איט רבנו לפני לבוא רגילהיה

 עד ממקומו זז שאיננו ואמר מאר צצבנו הפציר אחת פעם נמלאה' לאותוקתו
 כסף ושנים חמשים תתן : רבנו לו אמר ב1יפ אתאשתו ה' שיפקור רבנושיבטיחו
 ברכו אתר, על הנ"ל הסך וסילק כספו צרור את החסיד פתח בבנימן ה'ויבוכך
 חנוכה של השמיני )כלומר חנוכה זאת ליום אליו שיבא רבנו לו אמר בנים*יל שיבטיחו ברבנו שוב הפציר נפקדה לא ואש18 זמן עבר אבל לשלומן ופטרורבנו

 המוגבל ליום ובא וממונו טרחתו על חס לא המזבח(. חנוכת זאת פ' בושקורין
 ענהו שהבטחתנין כמה עשה אתה אף עלי שגזרת מה עשיתי כאומר למק?תןצסענה
 אם אומרת זאת ?* לנו יש אחד חנוכה" *זאת רק הכי לו ואמר קצת גרגזרבנו
 הבאה לשנה ההוא ביום ימועד חזון עוו- זו שנה חנוכה בזאת בקשתך תתקבללא
 והחליט רבנו, את שהרגי? על והצטער נפשן בפחי לביתו חזר הבאותי לשניםאו

 בשנה אבל במשפטן דבריו יכלכל ידע ואז הבא חנוכה זאת יום עד להמתןבלבו
 משנת שנה ה ר ש ע - ע ב ש כ עברו יותר, פניו לראות זכה ולא רבנו נפטרההיא

 את זה חסיד זכר לו, איו לא בנים אבל בעושרן ה' ויברכו בארז פרץפסחרו יאסי* לעיר מבויחוב דירתו את בנתים העביר זה בנים חשוך רבנון שיפשירתו
 1 *ובנו ! ואמר בכה נפשו ובמר קברון על להשתטח לזידיטשוב ויסע רבנוהבטחת

 ההיא ובשנה מותר* איני רבנו לי שנתן ההבטחה על אבל לךן מחול שנתתיהכסף
 בשם מכתב לו כתבתי ההיא בעת וילרהן מוובר ער בא חנוכה" "זאת ובטם אשתונפקדה
 יפה. בעין שאלתה את ומלא לונימן אבות זכות שיזכור רבנו, של פכלותיואחת
 מבוריסלבן וואלרינגר אברהם ר' ושמו אחד גביר-חסיד הוה רבנו חסידי ביןז(

 לברכה נוכר ושמו רחבהן ביד רבנו את להעניק היה רגיל ההואהאיש
 בהוצאות רבנו של פירושו עם תרל'ר בשנה שנדפס רבה מדרש הס'בראש

 הנ"ל. אברהם ר' והגביי ז"ל הויזר מנדיל ר'הגביר
 ר' גם היה מהס ואחד פטירתו' אחרי מנכסיהם יררו רבנו מחסידי וכמה3מה

 ההוא האיש ואבד מימן נתמלאו בבוריסלב לו שהיו הנפט בארות זהןאברהם
 ושפ קברו, על להשתטח רבנו של דהלולא ליומא נסע לו בצר רע. בעניןעשרו
 בלילה שם וילן מלוגו בית אל שב ונדכה נשבר בלב שיחו מרי כל אתשפך
 הכהן אורי ר' הרה"צ אי ונסע *לך לו ואמר אצלו נצב רבנו והנה ויחלום -ההוא

 טובה עמך שיעשה עליו ופקדת אליו שלחתיך אנכי כי אליו ואמרתמסאמבור
 אורי ר' הרה"צ אל ויבא לסאמבור ונסע קם בבוקר ויהי מצרתך" לךוהושיע
 שבה : לו אמר החלופ דבר את ר*א הרה*צ כששמע חלומו. את לו ויספרזצ"ל
 שלה לחנם לא בודאי כי בשבילדן לעשות אוכל מה ונראה אחדיס ימיםעמדי

אוהך
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 חלתה דמתא הנוטריון של ובתו אחדים ימים עברו הנהי מזידיטשוב הרביאותד
 פנה לו בצד אבל נכרי היה זה נוטריון המות. ובין בינה היה וכפשע קשהאולי
 לצדקה. ממונו כל מפזר היה כי הגליל בכל מאד חשוב שהיה דמתא הצדיקאל

 לו יש זה נוטריון כי להרבי והודיע מהר הזה המאודע מן אברהם ר'נששמע
 הבורות בכדיית ממון להשקיע רצה ואלו שיון הסתומות לבורות סמוכות נפטבארות
 אורי רן הרה,צ ראה אברהם. ר' לשכנו גם לעצמו גם ברכה מביא היהחילון
 הריני : לו ואמר הנוטריון את אליו וקרא שלח אלקיטן אצבע זו בהזדמנותזצקל
 חסד לעשות אתה גם תבטחיני אם רק אגל לתחיה תשוב שבתך להבטיחךיכול
 בגללך* נפשו וחיתה שנסתמו. בארותיו את לחפור לשוב שכנך אברהם ר*שס

 הדבר את לעשות דנוטריון עליו קבל בינינם תחפשרו אשר ככל החיקווהריוח
 והנוטריון מסאמבורן הרה"צ הבטחה נתקיימה לאיתנהן וחזרה בתו נתרפאהחזה,
 לח8ור העבודה אל ונגש אברהם ר' עם חוזה עשה הוא גם הבטחתו אתקיים
 מעפר התנער אברהם ור' בעבורתה ברכה וראו בטע הצליח וה' בארותיו.את

 היתה ופרנסתו כבתחילהן לאור שב לעולמן נכבה שכמעט הצלחתו ונרדלותון
 פטירתו. אחר ויתר שנה כעשרים רבנו, זכות יו עמדה מותו יום עד בכבוד לומצויה
 מאר וחביב אהוב היה מדאלינא, זצ"ל צבי יודא ר' הרה"ק יבנו של נכדוח(

 בכ4 שנה פ"ו כבן רק היה לא רבנו שנספר שכשנה ואע"ם רבנו,על
 לאילנא כי עליו ונבא נכדיו כל על והחשיבו מרבנו לו נודעת יתירה חבה?את
 אליהו ר' הרב מלמדו אותו למד בר-מצוה, לפרק זה בן-יקיף כשהניע יתעבד,רבא
 שיתחי4 היום בטעודת שידרוש הלכה דבר איזה בזידיפשוב, דומ"צ אחעכ שהיהז"ל
 לפני דרשתו את נשא שחתן-הייבל אחרי ההוא היום ובהניע תםילין. להניחבו

 נכרו למד ההיא הדרוש שאת רבנו באזני 8למדו לחש בראשמן ורבנוהמסובים
 שניכם נם תלמידך נם אתה *נם : רבנו לו אמר זו. דשמעתתא מרא והוא8פיו
 תלמידך הוא השתא עליה, שדרשתם סוניא באותה רבנן דקאמרו מה יודעיםאינכם
 באותו תלמידו,, ואתה רבך הוא יהיה שמתיך לפרק לכשיניע אבל רבו,ואתה
 עליו דעתו שיחה על רבנו מאת למפרפסיה ושקל שנה, כקח בן הרב היהזסן

 הדרשה. בעל שהואוהתפאר
 אחרי שנה עשרה ושלש ההוא, המעשה אחרי שנה, עשרה חמש תרמ*זבשנת

 לנסוע זצ"ל, ר'"צ הרה"צ של רבו שהיה מי של לבו נשאו רבנו,פ8ירת
 האדמו"ר אז שהיה זצ"ל בעריש ר' דרה"ק פני לקבל אדר ר"ח לשבתלדאלינא
 ה' ביום בעריש ר' הרה"צ גפאר מוקיריו, מכיריו כל לדאבון אבלבדאלינא,
 כמא על זצ"ל רי,צ הרה"צ בנו ישב כבר ההוא ובשבת אדר, ר"ח בערבשלפגיו
 אליהו ר' נם היה האלה העונים בין מקודש, מקודש אחריו ענו העם וכלאביו
 בדברים זה רבו או נזכר " שנה. כ"ח בן ההוא בעת ורי"צ למנים, מלמדו שהיהזה

 יהיה שנה( כוח בן )כלומר שנותיו לפרק תלמידו *שכשיניע בשעתו רבנושאמר
 נמור בדיוק ובזמנם בעתם הדברים נתקיימו כי וראא התלמיד" והוא הרבתלמידו
 בישראל. ומפורטם חשוב רבי אז מני שהיה לסנים, תלמידו של וחסיד תלמיד אזונעשה

 ר' הרה"צ נכדו עוי שמות לסדר עה"ת רבנו של תבורו נדפם "ימ"נ בשנת8(
 שהוצאת קונטרסים, ס"נ המחזיק גרול ספר הנ"ל, וצ'ל צבייורא

 חסידי את זו בהוצאה לשתף רי*צ היה זקוק כך ונשביל מרובות, היוהדפםתו
רבנו
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 אחד ביום"שרב ויהי שם. נותים רבנו שחסידי המקומות הנר לארץ 11 למפרה ונסעיבנו,
 ונתאכסן קפן, ישוב אל וינע עיף באו מרמורש מחוו בערבות ארוכה נסיעהאחר
 עצמו והניח ערבית, תפלת התפלל בביתו. אותו מצא שלא אחד נעל-ביתבביה
 את וכשראה לביתו, בעה*ב שב בנתיים ויישן. הדרך מעסל לנוח נסתרהבסנה
 לאשתו צוה רבנו. של בניו מבני הוא כי לו ונודע החדר בירכתי הישןהאורח
 ולהכין וטועד, שבת כבליל במף של במנורות נרות עליו ולהדליק השלחן אתלערוך
 לבנה פהורה בספה השלחן נערך שבת, של צורה הבית קבל מהרה ועדבעיה, רצון האשה עשתה הישוב. אנשי כל יוומנו שאלי' הערב לסעוית נדולחכרה
 ההכנות את וראה משנתו די*צ כשניעור לסעודה. מתוקן היה והכל המנורותנדלקו

 הלילה כי בלבו וחשב מאד נצסער פנותיו בכל השוררת וההניניות בביתהנעשות
 *תנאים* של לסעודה מתכוננים כנראה כי אחרי מנוחה, ללא עליו שוב יעבורהבא
 לו להמציא בבקשה בעה"ב אל איפה פנה ההוא. בבית בה, כיוצא שמחה מעודתאו
 לסעודה המתיקן בבית אפשר שאי מה במנוחה, שנתו לישון יוכל למען מ'וחדחדר
 אליו נראה העבר בלילה כי לכבודו. ורק אך נעשות ההכנות כל כי בעה"בענהו
 ניתך, אל ויסור מקימך דרך והולך נומע מנכדי אחד *הנה לו ואמר בחלומודבני
 שבאתי עכשיו כבודי", היא כבודו כי יפות פנים בסבר אותו לקבל לקראתוהכון
 מהרתי חלמתי אמת חלום כי נוכחתי הוא, מאן לי והונד ישן אורח ומצאתלביתי
 כששמע כרצונו. ינוח הערב מעודת אחרי למנוחתו, ידאנ אל ובכן וקנו, מצותלקיים
 נסיעתי את להפסיק בלבי שנמרתי כמעפ הנה אמר. האלה הדברים אתוי*צ

 לפני הולך הקדוש שזקני רואה שאני מכיון אבל לביתי, ולשוב נופי אתהטפרכת
 נסע וכה הלאה' נסיעתי את ואמשיך מפנינרצינו רצוני מבסל הריני מנוחה, לילתור
 אחרי שהיו מאורעות לענין מענין ספרתי לאורה, הספר את שהוציא עדוטרח

 שצפה איך ארמות, עלי בחייו שהיו למעשים חוזר והנני רבנו, שלפטירתו
 כן. אחרי שנים הרבה שנתקיים מה אחרית, מראשית והנידברוה"ק

 לא עה*פ פ,ו שהוש המד"ר על תורה ואמר ר"ח נסעודת רננו ישנ פ"אי(
 מלכי לבת משל חייא ר' "תני נריב עמי מרכבות שמתני נפשיירעתי

 שלח בתו שהיא עוברוהכיר המלך נמצא שבנן( )עשבים בשלמים מלקטתשהיתה
 אתמול ואומרות עליה תמהות חברותיה והיו בקרונין, עמו והושיבה ונטלהאוהבו
 שאתם כשם למם אטרה המלך, עם בקרונין יושבת והיום בוולפים מלקפתהיתה
 שמתני* נפשי ידעתי לא עצמה על וקראה עצמי על תמהה אני כך עליתטהות
 יהיח הזה *המדרש : לו ואמר זצ*ל אליהו ר' הרה*ק בנו אל פניו את רבנוהסיב
 מאיר ר' החמיד הרב רבנו של כסאו אחורי אז עמד הזמנים" מן בומן לךנצרך
 שאמרם האלה הדברים את ושמע מקאלע, בעיי אב"ר אח"כ שהיה מי ז*לשלום
 ובנו לסנוחות הלך ורבנו הרבה אונים עברו בנתיים במוחו. ונקלטו יר, כלאחירבנו

 פתאום, נתנלה הכלים, על נחבא רבנו אביו, של חייו בימי שהיה אליהו ר'הרה"ק
 ז"ל שיום מאיר ר' הרב ונם דנלו, על חנו והננידים הרבנים רבגו בסידיייוב
 ובעוד רבי, בתור אליהו ר' את הנדול, המלא את לראות הבאימ התוך כונהנ"ל
 שנה?1. שלפני אליהו ר' אותו הוא הזה . בלבבו וחושב עיניו ממראה סשתומםהוא

 לו למשען שיהיה רבנו לו שאמר המררש את והוכירו בתמיהתו אליהו ר'הרגיש
 רבנו לו אמר מה לשם והבין עיניו ונפקחו שלום מאיר ר' נזכר הבאיםבימים

את
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 מתמה אני נם ומתמה, עומר אתה : ואמר סיים אליהו ור' האלה, הרבוריםאת

 נריב. עטי מרכבות שמתני נפשי ירעתי לא עצמי, על וקוראעמך
 זצ"ל איעיק יצחק ר' החפיר להרהשנ עה'ת יצחק תולרות הפ' 2:הקדמתיא(

 שבשנת מפופר רבנו( של תלמיריו מנרולי )אחר פוואליוועהאבר"ק
 זצ*ל מאיר יופף ר' הנה"ק ונם הנרול, בשבת רבנו אצל הנ*ל הה"נ היהכתור
 ההיא בעת נם אמנם היה מאיר יופף ד' עמו, היה אברך, עריין אז שהיה אחיובן

 או היו אכל ובנפתר, בגנלה בתורה נרול שהיה ספני רבנו, של חשובתלמיר
 ממונקאטש, זצ"4 צבי שמואל ר' הרה"נ אביו כנון ממנו, וחשובים נרוליםתלמידים
 עסר ורי"מ שבת, של היום בפעודת ויהי ועור, ועור, הנ"ל מהרי*א ורבוורודו
 הפך 4תאום רבנו( אל שבא עת בכל תמיר שעמר המקום )זה רבנו של כפשואחורי
 ואמר ממנו שפעם מאכל שיורי איו שבה קערה לו והושיפ אליו פניו אתרבנו
 מחלקים כיצר עצמך את למר ובכן רבי, תהיה הימנים מן בזמן : צמות בדיךלו

 לחלק התחיל רוערות ובירים רבנו, מירי הקערה את רי"מ קכל לחפיריםשיריים
 המפובים כל ובעיניו חוא בעיניו הדברים היו רבנו, כמצות המסובים לכל השירייםמן
 הרברים שנהאחרי כעשרים כלל, בדיחותא זו היתה לא אבל בעלטא, ותא ונבדרק

 בישראל. נתפרפם ושמו פפינקא בעיר חסירים של רבן וה צעיר אברך נעשההאלה
 הומין מקומרנאן זצ"ל מהרי*א הגה"ק של מנכדיו אחד של מילה לבריתיב(

 הרך הילר בפני וכשהציץ בקומרנא, אז רבנו היה יבנון את זהצריק
 הארסו*ר עתה הוא ההוא הילר גדול" *בר-מזל שיהיה בו שרואה אמרהנמול

 זקנו של בניו שבבני המיוחד האחד שליט"או משה יעקב ר' הרה*צגקומרנא
 יצליח. יפנה אשר ובכל ברמה נשיאותו הנוהוהנ-ל

 הלך טורקא' לעיר נזדמן התגלותו' קוים שנים כמה רבנון של נרודו בימייג(
 שהיה שעהנערן יוסף ר' דמתא הנגיר של לביתו אחד סה"ם סופרעמו

 עלמה הכירה נערה, בתו אם כי בביתו האיש אז היה לא יין של מזיגה ביתלו
 אביה בא עו לשבת לויתי בן ואת אותו ובקשה הוא חשוב אדם כי ברבנוזו

 העלמה אותו שאלה לבון את רבנו סעד לפניהם. וערכה ויין לחם עוגתוהביאה
 אביה כי ובךאותה והביאה הלכה רבנון לה נענה ייף עוד להביא היא רשאיאם

 כסףשנקראה של מטבע השלחן מתיבת והוציאה עצמה דעת על עשתה לבוא,מאחר
 *בשכר לה ואמר רבגו אותה בירך לרבנו מתנה ונהנה לפירציגער* העםבלשון
 של לבנו לאשה ותהי העלמה נתארשה לימים שלנו' קרובת-משפחה תהי'זה

 איפה והיתה זצ"לן צבי אליעזר ר' הרה"צ ההא מקומרנא זצ*ל מהרי"אהגה"ק
 ז'ל מאניש ר' הרכ בכורה בנה וכשגדל ברכהן כאשר רבנו שלקרובת-משפחה

 לא והיא רבנו, לפני המחותנת בבוא ויהי - לאשה רבנו של בת-בתו את*שא
 הענק וגם ויין לחם בנערותה לפניו שערכה החשוב האורח זהו כי כללידעה

 וב*ה משפחתנו בת שתהי' הבטחתיך רבנו לה אמר - הגונה* נדבה לוהעניקה
 בשתים, בנו להתחתן זכית פעמיימן הכוס לנו שמזגתו ובעבור - הבטחתי.שנתקימה

 ונתנה נערוהה מימי העובדא בכל האשה נזכרה - בתנו. של המחותנת היוםוהנך
 כזהן קטן בדבר אחת בשעה עולמה לה לקנות בלבהן חכמה שנתן לה' והללתודה
 בערל ר' החסיד ידידי זאת לי )כתב בקומרנא הרבנית אח"כ שהיתהוהיח

 מקולומיא( נ*י ספרין דוב חיים ר, הרב בנה בן של משמוסטעמפלר
לפעלה
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 שאמר מוויוניז זצ'ל רמ*מ הרה-ק של משמו ספרנו ז' אות ס' פרק למעלהיד(

 סניגור בו לו לקנות כדי רבנו של חלציו ביוצאי להתחתן טוב כייבנו
 אלה לדבריו סמוכים שימעלה, הגדול הב*ר מן אחד בודאי שהוא מפני הדיןייום
 של סנגורם היה חיותו בחיים שעור נראה שמהם דלהלן בהספוריםנמצא

 מעלה, של בביר מעליהם הדינים ומבסלייראל
 עסוד שהיה בערזאן האבד'ק זצ*ל שוואדראן מרדכי שלום ר' הגאון ספרכה

 וירא קשה, טיפוס במחלת פ*א חלה חודפו שבימי בימיו. וההוראההתורה
 והללו מיימיגים הללו הדיינים נחלקו שלמעלהן הביד לפני עומד והואבחלומו

 פרח מיד אבל באוירן עמו ופרח לשליח מסרוהו למות. משפטו ונחרץמשמאילים
 וצנום גבוה איש שעמד ראה כשחזרו הב"דן אל שיחזרו וצעט אחד שליחאחריהם
 ועוסק יושב הוא הלא בדינו הייב זה אכרך יצא זה מדוע ושואלן בזכותו,ומהפך
 על שפתי בדוח אנפח הנה : ואמר המשמאילים סן אחד השיב ולילהן יומםבתודה
 הגם : ואמר הצנום הסנגוד כעס פודח. כאבק ותהי בעלמא נפיחה רק שלוהתורה
 התורה אם השערה כחוס לדקדק יכולים הגלות ואורך העתים בצוק אלהבימינו

 זה הוא מי לשומריו הנדון שאל ופטרוהון הב"ד חורו ?. - כהלכתה היאשלומדים
 פוידיטשוב אייויק יצחק ר' הצדיק הוא שוה לו אמרו וכותן עליו שלמרהאיש
 שאינו מה ועל ביומן בו שנשפטו המשפטים את ובודק שלמעלה לב"ד יום בכלהבא

 זצ'ל מסטרעטין הרה"ק של מחסידיו היה הנדון הרב ומבטל. מערער הואמסכים
 את אדם לשום גלה ולא רוחו פעמה מחלומו כשהקיץ כלל. הכיר לא רבנוואת

 אחיו. בשביל לופ"ן וגתן רבנו אל מאחיו אחר גסע וגברה, הלכה ומחלתוחלומון
 ושלום שמו שלום וכללן כלל יפחר שלא לאחיו ויאסר לגיתו שיסע רבנו לוצוה
 כשהבריא נתקיימה רבנו וברכת יתדפא ובמהרה ובתורתו בממונו בגופו לויהיה
 וראה חדרו מפתן על רגליו דרכו רק באשד ויהי דבנון אל ינסוע בלבוהחליט
 ובמעס מאד גתבהל בעדון וטוען עומד אותו שראה האיש והו כי הכידואותון

 הוא אם רבנו אותו שאל ממנון שלום וקבל רבנו אל נגש דעתו כשנחהשנתעלף.
 *הנה : רבנו לו אמר הפרייה בדכח לקבל אה"כ כשבא בהתמדה. ולומדיושב
 ובכן ברורה הלכה זו ה' דבר ממך יררשו ודבים בישראל גדול רב תהיהברצ"ה
 הדברים דהתירא= בכחה לאודייתא חילך אך חומדות לגבב שיא אותך אניסצוה

 שוגים, לאנשים שספר פעמים וכמה כמה הנזכד הגאון מפי נשמעוהאלה
 זצ'ל בעריש ר' הרה*ק בנו אשת דבנו שי בכלתו היה זה רב מעשה כעיןיג(

 לבקרהן בא לא פ"א ויום. יום לבקרה בא היה ורבנו קשה מהלהשחלתה
 שחששו וארוכה' עמוקה בשנה שקועה והיתה מחלחה תקפה יום באותוודוקא
 ודדך לרבנו והודיע ר"ב הה*צ הלך ר*ל. גסיסה של אתחלתא ח"ו היא זוששנה
 דברתי כבר : רבנו לו השיב החולנית את היום בקר לא זה מדוע אותו שאלאגב
 באמת כי בעדיש, ר' הרה"ק בעיני סתומה כחדה 11 תשובה היתה !. היוסעמה
 אמדה הארוכהן מתרדמה החולנית כשהקיצה כלל, בביתו יום באותו רבנו היהלא

 ורצו שלמעלה ב*ד לפני למשפט שעמדה בחלומה לה נדמה טובן חלוםשראתה
 הדור צדיק שרק לה ואמרו נפשהן על והתחננה בכתה היא אבל למיתה,לדונה
 את במסררון ופגעה נפש בפחי הבקד מהיכל יצאה הגזירהן את מעליה לבטליכול
 ל% הוא ואם הדוד* צדיק הוא חותני הלא : לו ותאמר לפניו ותבך רבגו* -הותנה

יחוש
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 ואחכתה רע בל לה יאונה שלא רבנו לה הבטית ?ן תפנה מקדושים מי אל לעזרתה"חיש
 כששמע במסררון-ותיקץן נשארה והיא פנימה הב"ד היכל אל רבנו נכנס תצמיחבמהרה
 *שכבר שאמר רבנו דברי לו נפתרו חלומהן את זצ-ל בעריש ר' הרה"קבעלה
 גי בתקיים וחלומה אשתון ראתה אמת חלום כי לרעת ונוכח היומ*ן עמהדבר

 ונתרפאה-*(* לאיתגה' שבה מעט ומעט טחלתהן הוקלה ביוםבו
 מדרשו לבית פתאום רבנו בא היום באמצע מוער שי חולו מימי גאחד פואטה

 תמהו בבהמ*ד שעה באותה שהיו האנשים כל מבפניסן הפתח אצלועמר
 כלפ נתקבצו מיד תפלהן בזמן שלא לבהמ*ד יבנו בא לא מעולם כילראותון
 הגר בארז בנולה כשהלכתי חורפי בימי : ואמר פתח פיהון למוצא וחכו לומסביב
 בית אל סרתי ובכן בארץן אז נבר הקור ערבן לפנות אחת קטנה לעיירהנזדמנתי
 רחפו איך וכשראתה כשרהן *שה היתה המלון בעלת בון ללון שבעירה היחירימלון
 ומזגה המיחם את והבעירה שבחרר התנור את והסיקה מהרה קורן מני עצמותיכל
 ערכה אח"כ רוחין ותחי לבי את וסעדתי שתיתי הביאהן לחם עונת נם חמים כוסלי
 ראתה רנלי מעל נעלי את ופשטתי לישון וכשהלכתי ערב' לטעודת שלחןלפני
 עשתה מה שבמנעלין החורים דרך שנכנסו המים מן רטובות הפוזמקאות כיהאשה
 חדשות צמר של פזמסאות כפיה בחפץ ותעש הלילה כל ישבה זו' כשירהאשה

 פדתם לפי לעשות המקולקלים מנעלי את לו ונתן בעלה רץ הסנדלר ואלבשבילין
 סנרלים"דשים ונם חדשות פוזמקאות לי היו כבר בבוקר בשבילי' חרשיםמנעלים
 האשה לנו העניקה הענק כי הביתן מן ריקם יצאתי לא נ*כ לדרכי וכשנסעתיוחזקיסן
 לעולמה, והלכה זו כשירה אשה נפטרה ספורון את רבנו סיים עכשיו ומלאה' רחבהביד
 לחכות ומבלי ?. מקומהבנן-עדן אל ישר זו כשירה אשה שתלך נותן הרין איןהאם

 לביהם4ד ביאתו היתה עייתון לחדר והלך פנה דינו פסק על החסידים של הסכמתםעי
 או עשרים לפני חסד עמו שגמלה זו* כשירה ,אשה של בשבחה לספר כך לשםרק

 קדשו ברוח רבנו הרניש בנ*ען סקומה אל ישר שתלך משפטה ולחרוץ שנהןיחלשים
 מכיר היה רבנו מרחוקן מררשו בבית חסר עמה ונמל זו אשה נפטרה יום באותובי

 כימ* בפומי' ומרניא מועט, ברבר אפי' ונדורו עניו בימי אותו שתמך מי לכלטובה
 טובה הכרת עתה, לו שנותנים שקל מאלף יותר הוא שקול אחר כסף שקל אז לושנתן

 : עדן לנן ישר תלך שנשמתה זכיותיה והזכירי זון כשירה אשה על מהספרו רואים אנו%
 רלת את פתח רבנון מאת שיום לקבל אורחים כתות כתות כשעלו בעש'ק פ*אסז(

 הופיע ושוב שעה חצי עברה לאורחיון שלום לתת מבלי וסנרה וחזרחררו
 תלה א' וכל בטעשיהם האורחים פשפשו שלומן נתינת בלי אותה סנר ושוב חדרו,בפתח
 כת באה בנתיים פתחון על והכו ועמרו הזהן הדבר כל בשלו כי בעצמו"אשמה
 כךן על רבנו כשנשאל לכולטן שלום נתן ורבנו נפתחה שוב והדלת חרשהאורחים
 מאנשי א* האורחים בין המתין הרלתן את והשניה הראשונה בפעם שכשפתח :השיב
 ובא בעונון ומת ונדורון עניו בימי מאד לו שהציר בשמו( אותו קרא )רבנוסקאלע

כעת

 יודא ר' ואטר ודל ע"א( רכ*ז )ויהי בווה"ק למצוא יש האלה הח14מות לשני סטוכים*(
 דדתנין ער לגפשא רוחא נתיר לא וכו' מרעיה בכי איניש דנפיל ומגא כלואפ"

 לכתר אהדרת ונשמתא גופא על אתכקעת וזיעת מניה ארפין כדין לטכ ליה דייגין אי וכון דכ,נ?ינא
 עלגטפ חיוכי כמה הא הימא וא* לעילא דיניה דריינין עד מרעיה מבי כ*נ סליק ולא לגלאזגהרא

 עי"ש כו' כקיומייהו קיימין עלמא רשיעיכמה
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 פי"ב ימעלה גם )ראה לקבלו רצה שלא כלומר הדלת את סגר ע"כ אציו,געת
 אחד כל בצרכי וספל מתפלל היה שרבנו להעיר היא למאתר ואך כ"ג(ופן

 הנפפרי לפלוני גם כן אחרי ונתפייס נתרצה ובודאי ובבא, בזהמישראל
 אנשים ח14ה על בקובלנח הגר מארץ רבנו אל אנשים שבאו ידענא עובדא04

 והפצירר דינא, לציית רצו ולא פרנסתם את וקפחו גבולם אתשהסיגו
 כמה יהיו וספרו כרשעתמן הפושעים האנשים את להעניש ברבנו ההםהאנשים
 לא פיו את שהמרו והאנשים זצ"לן מסטרעטין הרה"ק אצל כאלה מעשיפוכמה
 מסטרעטין הרבי : רבנו להם השיב כמעשהו, רבנו גם יושה ובכן שנתם'הוציאו
 נשמתמן בעד קדיש ואומר משניות אח'כ לומד הוא המורדים את מענישכשהוא

 בתשוכה. שיחזרו עליהם להתפלל מוטב וע"כ לכךן פנאי יי איןואני
 שהציק הכפרים* באחד בית-מזיגה בעל אחד יהודי היה סקשלע עיר במתדזיה(

 רגיל היה וה מווג פרנסתה את וקפח כפר שבאותו השופט מארלו
 רשע של אחריתו שתהי ומבקש זה שונאו על קובל היה פעם ובכל רבנו אללבא
 של בחוהומ רבט אל זה יהודי בא פ"א כמחרישן היה רבנו אבל להכריתןזה

 מפניך גוים אוריש .כי בפסוק וסיים הפרשה לפניו וקרא לתורה רבנו קראופטחן
 רבנו לו אמר תורה' של האחרונה ברכה שברך לאחר וגו'" גבולך אתוהרהבתי

 השופט. שלך משכן"רע לגמרי נפטרת עתה :בבת-צחוק
 השופט נסע רבנו. אצל שהיה חוה"ם ביום בו כי נתבשר לביתו זה מוזגכקטהזר

 והעגלה סוסיו התפרצו פתאום סקאלען לעיר המוביל ההר במורדבעגלה
 אנושה ומחלתו אונים באין ונשאר רגלון ותשבר ארצה השלך השופט פניה* עלנהפכה
 לפני רבנו קרא אשר התורה וזאת ומשרתון עבודתו ואל לאיתנו ישוב גמהרהולא

 בון נתקיימה גבולך" את והרחבתי מפניך גוים אוריש *כי יום באותו ההואהמוזג

 לענות ענין לו נתנו המרוסקים ואבריו השבור רגלו אותו, לצעד עוד יסףולא
 אורה, היתה ולהיהודי אחר* לקת ופקודתו ממשמרחו הוסר רבן לזמןבו
 של פטירתו שאחרי זצ"ל, ליפא סנרר ד' הגהוצ רבנו של בכורו בנו ספריט(

 אני מוציא לו ואמר אחד יהודי אליו ובא פעסט בעיר פפא ה-הרבנו
 הוציא ובדברו אביכמן ע"י לי היתה גדולה ישועה כי כבודו את להעניקלחובה
 בכפר החזקתי אני היה, כך לספר, האיש הוסיף שהיהן ומעשה לי, ונתן כסףמאה
 הערלים כל לוטן של לשכרותו עד בביתי אהד ערל נשתכר פ"א מרזח, ביתאחד
 שכבר ומפני מקומון את לעזוב רצה לא זה שכור ורק לביתם הלכו כברששתו
 עוד לו יתת סרבתי המרוח בית את לסגור וחפצתי בלילה מאוחרת השעההיתה

 הכאה, לידי הדבר הניע חוקהן ביד דעתי על להעברני רצה הוא אבללשתותן

 רוח וכל עץ כבול שכב הוא אבל להקימו* ונסיתי ברכי על כרעתי לקום יסףיא שכב ואשד ראשו, את וחבט הרצפה על נפל וכה חזקה, דחיפה אני גם לוונתתי
 סחכת5 צרהן שצרתי וכשראיתי לילן חצות עד בג עמלתי בקרבוי היה לאחיים
 המסגדן על המדתף את סגרתי ביתין תחת, אשר המדתף אל והשלך סחובאותו

 בזידיטשוב* אשר החלהים איש עד וארוץ סוסי את חבשתי הרבה לחשובומבלי
 שוב : יאמר עלי צוה והוא בביתין קרה אשר האסון מן לו וספרתי אליונכנסתי

 מזידיטשוב *הרבי לו ואמרת השכור באזני ולהשת המרתף אל וירדת ביתךאל
 רבנו כמצות ועשיתי לביתי חזרתי מהד היש לביתך"' ותלך שתקום עליךפקד

ולהשתי
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 המתעורר כשכור הערל התעודד כי לרחות השתוממתי ומה הפגר* לאזניולחשחי
 ונפח מטתון על מיד עלה רק דבר דבר לא ביתון אל והיך רגליו על קם8יינון
 במרתופי. שהיה הימים במשך עמו מהנעשה ידע לא ואיש וימתן נפשואת

 רב סעשה עוד אדע שנים כמה פטירתו אהר שנתקיימו רבנו של 8צו1בטהד11יךכ(
 כולם היו אהיו לויטרבאך1 ושמו איש היה דרוהוביטש בעידזהן

 רבנו הניח הדחוקן סצבו לפניו ותאר רבנו לפני בא גדא. ביש היה הוא רקעשירימן
 : וטען ועמד 81 של דעתו נתקררה לא השמים*. מן בברכה *וברכו ראשו עלידו
 רבנו ענהו להרויה* במה כל אין לרש הן ז, היקב פן או הגורן המן עזרי יבאמאין

 והוא במקומו אחר ובא האיש נדהף בנתייס 1* לאז ח טרעפן "וועסט : הרגילהבזריוותו
 מסכן איש והוא בגורל י1כה כיצד כי דבריו אהרי הרהר ובלבו נפשן בפחי מרבנויצא
 ברכתו ותהי ומכיריון לאחיו המעשה ספר לביתו כשהזר בכלל' גורלות שטרי לוואין
 אן סוחר לדרוהוביטש נזדמן לימים שבעירן קרנות יושבי כל בפי לשיחה רבנושל

 דרוהוביטשן במהוז רק מצוי היה שלא זרעונים מין איזה לקנות שבא אשכנזמארץ
 במיודענו ובהר כסףן בידו להפקיד ויוכל ההוא העסק בכל כהו בא שיהיה איש לוובקש

 כשמטר הגון' חדשי פרס לו וקצב ההוא העסק כל עי אותו והפקיד הנ"ל*ויטרבאך
 *לשז' ההוא האיש של משפחתו שם כי כתוב מצא וה פקידו ליד מסהרו בית כתביהאיש
 לבד* רבנו של פיהו במאמר רק גורלות שטרי בלי זה בגורל איפהזכה
 שהיה מעשה זידיטשובן מילידי אמונים איש תובב*א בירושלים פה לי ספרכא(

 שיסתרנו העיר מראש פקודה לו ובאה לנפולן נוטה ביתו שהיהבאביון
 במבוכה אביו היה העיר, שוטרי זאת יעשו יסתרנו לא ואם מחדשן להקימהוויוכל
 שלא לרבנו* מבוכתו וסה הלך מחדשן ביתו את לבנות ידו השיגה לא כירבה

 איפה וטוב מצויה רוח כל לפני לנפול עשוי ביחך כי רבנון יו אמר עדיין, אזבתגלה
 ימי הימים הנה מכיסךן הכסף תם ואם מחדש, ותבננו מועד בעוד אותושתסתור
 להשיטן חפשריות מאין לעיר* שמהוז הנהר על עומדות רפסודות והרבה המיםשפלות

 והפקיד כיתך, לבנין צרכך די רפסודות לך וקנית הנהר אל איפה לךממקוממן
 את ובנית ארוך, לזמן שעורים לתשלומי ובהקפה בויל לך אוףן ימכור עליהןהממונה
 אתה תצא לא המים אל שבלכתך איעצך זאת אבל הקפותיך, תשלם מעט ומעטביתדן
 אותן תרימו הרפסודות את קנותכם וקודם עמךן ילך גדליהו בנך גם אם כילבדך,
 רבנו עצה ישרה השנין מעבר הרקבון בהן חלה לא אם אותן וראיתם המיםמעל
 : שעורין ולתשלומי זול למקח צרכו די רפסודות וקנה הנהר אל והלך האישבעיני
 במימן אשר מעברן העצים את בדק לא כי הדרך באמצע נזכר העירה בשובוויהי

 הרפסודות את והרים כחו שאריף הגר המימ' אל ושב הזר עמון לקח לא בנו אתוגם
 ויפ1 בשוליה דבוק מעות של ארנקי מהן אחת תחת והנה וירא בעצמו' אהתאהת
 זו בבדיקה הסתפק בחיקון ויטמנהו הארנקי את ויקה אישן אין כי וירא וכהכה

 בו ומצא הארנקי את והוציא חדר בתוך חדר בא לביתו, ושב עבודתו אחוהפסיק
 מהיכף יודע מי הרפסודות עם שנתגלגלה זו כשירה ובמציאה כסף, ומאתיםאלף
 את להוקיר התהיל מאז אמיד בעל"בית ונעשה מסהרו את והרהיב ביתו אתבנה
 הבדיקה דבר על בעצתו רוה"ק בו נצנצה כ. בראותו קדוש אלקים כאישרבנו
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 ושבעה. עשריםפרק

 דהסתלקתה מתלתו פטירתה שנת יבגה ימיישלסוף

 כבר זאת בכל שנהן ס"ח בן נפטר כי שנה* שבעים לרבנו מלחו שלא אעופא(
 מאייפ והיה הקרובה, מפטירתו רגיל.לדבר היה פטירתו קורם אחרותשגים

 על רגליו בשתי כבר הוא ושעומד האמת בעולם והיא מעט *שעור החסידיםעל
 מעט אבל השומעימן כל לבות את שהחרידו דברים וכהנה ההוא" העולם שלמפתן
 לגבורות. ויגיע רבנו ימי יארכו כי עצמם ונחמו הללו* בדברים החסידים התרגלומעט
 בפומבי: רבנו אמר זצ*ל הקדוש אביו של היא*צ ביום תרל"ב שנת השבועותבחג

 ברכת עליו לברך יוכל האחרת בשנה הזה למוער בחיים איתו שיראהשמי
 תפלת קודם המקוה מן כשבא תרל-ג( )שנת תורה שמחת ביום המתים*.*מחיה
 : בזה"ל בולחוב האבר*ס זצ-ל מאיר אהרן מוהר"ר החסיד הרה"ג למקורבו אמושחרית

 המחשבה את והמתקנו בגיא* אותו *ויקבור הפ' במחשבתנו עלה במקוהכשטבלנו
 אחר הבגדים כשלבשנו ואחוכ ימינך" גדולת בכח *אנא רות *בגיא' כי בכךהזאת

 הנפטריפן של *ההלבשהע של הכונות כל את ההלבשה בשעת כווננוהטבילה
 אעפעכ אבל הלבבותן את לשבר די היו זה כביר צדיק מפי שנשמעו כאלודברים
 מוצאי הרגילן מגדר יוצא האחרון זה שמחת-תורה ביום רבנו של השמחההיתה
 חיל* 'אשת פסוקי רבגו כשאמר בראשית( )שבת השבת תוך אל 8ן נכנס זהיושט

 אחרון* ליום ותשחק לבושה והדר 4עוז הפ' את וכשסיים כדרכו, ובנעימהבקדושה
 רבנו אמר לא מעולם כי כנדהמימו הקהל כל עמרו שנית, ואמרה הפרשה לראשחזר

 לבבו בסתר אחד כל הרביש שלימהן פרשה וכ*ש פעמים ב' אחת מלה אפיןבתפלה
 שתהין והלואי היא' ויק דבר לא אחרון" ליום *ותשחק בפ' רבנו שסיים זה סיוםכי

 בשלחן האריך מאדן גדולה הסעודה בשעת רבנו של השמחה היתה אעפ"כלטובה,
 הזדמן שלא מה תחתיהן, אחרות נכרי והביא הנרותן שדאכו עד הרגיל מןיותר
 והשמחה הסעורה, באמצע החסידים עם לרקור קלך ורבנו פעם, 'בשום רבנואצל
 מעולם רבנו רקד לא כי הכללן מן הייצא רבר ג"כ שהיה מה אנושי, גבול כלעברה
 לבנו רבנו צוה אח-כ ביו*טן כשהל אפין לאחריה ולא הסעודה בשעת שבתבלילי
 שלחנו על לזמר נהגו שלא זמר מנוחתך- ידידות *מה לזמר זצ'ל בעריש ר'הרה8ק
 והתחיל רבנו הפסיקו זה זמר של הראשון החרוז את בעריש ר' כשגמר רבנו,של

 א' חסיד חרוו, אותו של ומלה מלה כל על גרולה וקדושה בדבקות תורהלומר
 שלש על רבנו שאמר ממה בזכרונו קלוט שנשאר מה לי מסר מעמד גאותושהיה
 אדם ובן תזכרנו כי אנוש *מה" : והמחריר הקרוש בנגונו שהתחיל הראשונות,מלים
 *ירירות" הסלה שובאל וחזר סוד ע"פ בארוכה זה פסוק וביאר והלך תפקרנו,כי

 רזי ושוב וגוז* עליו לבטת ישכון ה' ידיד אמר *דלבנימין הפסוק את אליהוקשר
 שכפו ויט טוב כי ונוחה וירא הפ, את קשר -מנוחתך' המלה אל ואח"כדרזין,
 שבפסוקי דוסות מלות כחרים קשר חרוו שבאותו מלה כל על הלאה וכןלסבול,
 מוהו קלט שלא דברים אש' בלבת התורה סודוח תלים ~לי נדרשו ועליהםתנ"ך
 והנהימה הקדוש הננון גם אבל מהשגתו למעלה הדברים שהיו מפני חסיר אותושל

 העט שאין חבי הלבבות את לועזע די היו הרברים נאמרו שבו עצמההמחררת
 לשמוע זכה שלא לארם וקשה שנאמרון כמו הדברים את למסור כללמוכשרת

דברי
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 ב8 שנקשרו הפסוקים גס התורה גם מהן* מושג לו לעשות רבנו מפיזברי-תורה

 נח פ' שבת בליי גם הפרירהן חג של אותות רבנו שבחסידי הראות יזכיהיו
 ראו  שוומלמיריו ונקייהרימ בראשיתן בשבת כמו הסעודה באמצע רבנו רקר,טאחוכן
 מתן להם מראה שהקב"ה העולם מן סלוקן בשעת צריקים של שמחתן זובשמחה
 היום. כל ה' בייאת רס היתה ועבורתו בשבתן לרקר רבנו הסכין לא כי *( ומשמחםוזכרם
 כן צוואהן מעין שחיו רברים מפיו נזרקו ההיא ה:זנה של החורף ימי במשךב(

 לי ספר קבורתו. למקום בנוגע וכן הקדושים חבוריו להדפסתבנוגע
 להבעיתם ושלא זצ"לן הקדושים בניו עם בדברים רבנו נכנס שפ"א ממשמשיואחד

 יחיה *י?הק* ששמו הוא שגט כאומר ו שנה ק"פ חי יצחק : האלה ברבריםהתחיל
 )כלומר חיים שנות חי זצ"ל מלובלין רבנו ואמר "וסיף ואח'כ הרבהן שניםמספר
 כמנין שנהס"ח

 חיים"
 חגעתי אני וגם חיים, שנות חי זצ"ל מהרצ"ה רבנו גם

 סמוך לקברו שלא פטירתו לפני צוה זצ"ל משה ר' הקרוש דודנו חיימןלשנוח
 חיים לשנות הגעתי אני וגם חיים, שנית חי זצ*ל מהרצ"ה רבנו אחיו שללקברו
 אחיו של לקברו ס5וך יקברו שלא פטירתו לפני צוה זצ,ל משה רן הקדושדודנו
 קברה על  להשתטח לבא מרבים תמוס )י'א היאיצ שביום מפני מהרצ"הןרבנו
 על יענשו שלא הוא ירא מטבעו קטדן שהוא ומפני קברו' על לררוס יבואו כךומתוך
 רוצה רבנו- 0יים - אני גם עצמון בפני מיוחד באוהל אותו שיקברו מוטב ועשכידון
 המדרש על פירושו את ראשון להרפיס צוה לחבוריו בנוגע מיוחר* באהל להקברגכך
 ואח"כ לדפוס. יעתיקנו סוואליווע אבדיק וצ*ל מהרי-א החסיד הגאון ושתלמידורבה*

 שמעוני. הילקוט עי ספרו ואת התורהן על חבוריו אתידפיסו
 ב8 שרר רבנו של בדירתו דר היה זצ"לן רמ'מ הרה"ק רבנו של הצעיר בנרג(

  אשתו היכה ביתו. בני כשנתרבו בשבילו צרה שהיתה דירה שנתגלה.קורם
 פי ואת חדש. בית לה לבנות הכנות ועשתה בנין צרכי ושאר לבנים וקנתהע*ה
 בנין חמרי ושאר שהלבנים : הנ*ל לכלתו ואמר כך עי רבנו קפר שאלה. לארבנו

 )תרלזג( החורף ימות כל היה* כן ובעוהור - קברו על *ציון' לבנין ישמשושהכינה
 אתויותו תמיד מסיידים הי' הפסח קודם שלמה. ובבריאות בשלום רבנו עלעברו
 עד שם ושוהה הסמוכה* סוכתו תוך אל דירתו רבנו עוקר היה ואז הפסחןלכבוד
 בכורו לבנו רבנו אמר הפסח, עונת כשהגיעה ההיא בשנה בחדרו. הסיורוטנגמר
 בדירתי אין כי זו בשנה חדרי את לסוד צורך אין לדעתי : זצ"ל רס,להגה"צ
 הפעם אבל בכךן דמתא הרב בכורו בנו עמו שיסכים רבנו כנראהן רצהן חמז.וטום
 את לסיד כדאי דחמז חומרא משום *אעפ"כ : ואמר הרב בנו של מדת-הדיןגברה
 נסתידו. רבנו של וחרריו מהוראחו רבנו שנה לא חכם הורה שכבר וכיוןהביתש.
 יום יום לו הדרושים הספרים כי את שמה עמו ולקח סוכתו* אל יומים או ליום רבנועבר

 ויהי בסכתו מספריו כמה עוד נשתיירו חדרו אל שוב עבר ורבנו הסיודכשנגמר
 נכשל ובחוירתו הסוכהן מן להביאו בעצמו והלך ספר לאיוה נזקק ניסן ישגביום
 לא ובעוה"ר למטה. העלוהו מיד ונתעלףן לארץ ונפל לאחוריו רבנו נרתעבדרך
 שבר כל ברגלו היה לא כי קלהן מחלתו היתה שמתחילה אע*פ ממנה. עודירד

אבל

 העולפ מן מסהלק עהיה אגוהו בר' מעשח אחרון ליום ותשחק ג, פנ"ב ינ" "מזת ראה*(
 עיי"ש כו' שמח4 ,התחיל הטוב כלוראה
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 זו שכיבה גורה למשכבן מוטל והיה רגליו על לעמוד יכול הה שלא מפניאבל
 להשיבר הרופאים גדול עמל וכל וגברה, הלכה וחולשתו זקבה* חולשתאחריה
 אבל איחה נוו ומןנה סטבעו חזק אמנם איה רבנו של נופו בתהון עלהלאיתנו
 בהלכתה שנה ללא רצופים שנים נ*ד משך הקודשן עבודת עבודתו של נטלתחת
 כהוגןן אכילה וללא גשינה( לילה חצות עליו עברה ל8 שנה שנ-ד רבנו אמר)כן
 הקדושה עבודתו רבנו עבד שבהן הקדושות מעצמות ואלו יהלוךן תמס אבנים כחגם

 כן ראו שבקרוהו הרופאים כל משאן. תחת רבצו כרעו ולמעש*ט לתפלהלתורה
 עליהם. חופף דק ועור וגידים עצמות של שלד רק שהיה כזה גוף סין עלהמהו
 גדול אבל הגיע רבנו של מחלתו דבר אשר סקום ועיר ועיר ומדינה מדינהובכל

 המתפללים מקול כנסיתשבישראל בתי כל שי הספים אמות וירעשוייהודים.
 תכופות ושאלו בצער השתתפו הצדיקים כל רבנו. של ורפואתו לבריאותו*חהיימש

 לשלומו. ותלגרמותבמבתבים
 ממחלתו לו כשהודיעו רבנו של אמת אוהבי אחד זצ*לן מצאנז הקדוש הגאוןד(

 רבנו של ספרו בראש )נדפס דלקמן המבתב את אליו כתב רבנושל
 ויקרא( לסדרעה*ת

 צאנז. תרל"ג למב*י כ'ד נן יוםבשק
 איש ישראל פאר הדור מופת הרב ה"ה כגפשי אהובי לידידי וחסד "יים*דברי

 מו"ה כקששת מעוטר תפארת כלילת הכותרת גולת ראשי ועטרת*אלקים
 כי נפשי על צער עלה אשר ט*ג על מכתב הגיעני אתמול נ"י* אייזיק*יצחק
 נחמתינו כל זה הלב לנפשי ואהה בתוכנו' אשר ישראל לנשיא גדול מכאוב*הגיע
 ידרוש ומי יחוש ומי שם זעיר שם זעיר מעטים בכי נשארנו אשר הזאת*כעת
 מאין דמעה נכסה ובבבי מרורינו גברה מאוד ולכן פניה בלי תו"ם לשמור*לא'

 עצמו על רחמים ולבקש ישראל שארית בעד כבודו את גא ואעורר*הפמוהן
 אבותיו וזכות צדקתו על נשענים וחנו ישראל בני הצאן עניי על ויחמול*וירחם

 דוש"ת מחו, כנפש שלום והי' צדיק( )חפצו ממרום במהרה שנושע*הקדושים
 הלברשטחמי חייםהק'

 רבנו של כבודו גדול כמה יראה אותיותיו את ומונה הנ*ל המכתב אתהקורא
 לא זה כביר וצדיק בדורו, ישראל של רבן שהיה זה, ישראל גאוןבעיני

 עצמו על רחמים שיבסש אט כי שלמה, ברפואה עצמו משל רבנו את לברךנסה
 בחיים מאס וענותיו בסוף רבנו ובאמת ישראלן בני הצאן עניי על וירחםויחוס
 של גסותו בכל בחלה ונפשו בעיניו, לזרא הגס העולם כל היה קדושתוולרוב

 שלו הגטה הסביבה וכל הוה השפלהעולם
 וטובתם שלנמם בעד מלהתפלל רבנו פסק לא רריאותו שלמות שבימי וכשםה(

 רק ולא ומצרכיהמן מהם דעתו הסיח לא חליו בימי גם כן ישראל,של
 זצ*ל מאיר יוסף ד' הרה*צ תלמידו מספר כה נשמתם צרכי גם אם כי גופםצרכי

 כדברים בריאותו בימי עוד פיא רבנו שאמר דברים( שדר רבנו של לחבורו)בהקדמתו
 את שיתקן עד בג*ע מקומו אל יכנוס שלא פ"א אמר מהרצ'ה רבנו *דודי ,האלה

 זה למה כלבי גמרתי רבנו, סיים ואני, בצלו' המסתופפים האנשים שלנשמותיהם
 אלו דבריו ואת בחיים* בעודי שאתקנם מוטב פטירתי אחר בזה עצמי אתאטריח
 ר' הרה*ק נכדו אצלו לן חליו ימי של הלילות באחד פ-א חליו' בימי רבנוקיים

גערש
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 הוא אם לראות רגליו בהונות על בלאט סטתו אל ונגש וועדצקין האבד*ק זצ'לבערש
 מדוע"וא נכדו אותו שאל שלון קדישא בדיקגא אוחזת וידו בוכה ומצא,אותוישן*
 שיתקן פטירתו קודם שלומו אנשי כל בעד וסתפלל בוכה שהוא רבנו השיבובוכהן
 ראתי. לעלמא בכסופא ליעול דלא העולם בזה לתקן שבא מה מהם אחדכל

 יד שבר לרפאות מומחה שהיה שמון הירש ור' בקולומייא היה אחד ביהבעלו(
 ואתמחיגברג מאבותיו, בידו מקובלת שהיתה וקלה נקיה ברפואה רנלןאו

 התוליפ ואת לו, שהיתה קטנות מהנות לו מצויה היתה ופרנסתו רפואתוןואתמהי
 חשבו נפילתה עיי רבנו כשחלה ויהי רובן ע"פ פרס לקבל ע"מ שלא מטפלהיה

 רבנו אל תומ*י שיבא תלגרפית הנקל הירש ר' קראו וע"כ רגלו' שנשברהבתחילה
 הרכבת תחנת אל ללוותו ויצאו מביתו האיש נסע פטח של אן וביוםלזידיטשוכן

 אצל נשאר זה ובע"ב בחג/ נוסע שהוא על דעתו להפיס כדי שבעיר החסידיםכל
 שבועותן שכעה משך בחליו משכבו את והפך פטירחון עד מחלתו ימי לכלרבנו
 רבנו לו צוה השבועות חג שבערב לי ספר והוא ובלילהן ביום אותו לשמשווכה

 השלחה יד קל והושיבו כמצותו הירש ר' עשה ממטתון לקום לו ולעזורלהלבישו
 הדברות בעשרת בפרשתמחג וע' אחת כשעה וישב החומש את לו הושיטולדרישחו

 החדר אל ז?"ל רס"ל הרה"צ הבכור בנו אז בא אשן כלפידי נהפכו החוריםופניו
 מאודן שמח אביו של המאירות הפנים את וכשויאה פחח של הסדק דרך והציץהחיצון
 חיר כי 1 בישא עינא בלי 1 בישא עיגא בלי , ואמר הרצפה על פעמים כמהוירק
 לשוב כח עצר לא עיונון את רבנו גמר אשר אחרי לגמרין בריא אדם כפני פניואז
 עליה ולהניחו אותו לשאת הוכרחו אם כי ממנה' ווקם נמו מטתו אל רגליוב
 להם נהפך ההוא היום אבל רבן חסידים המון לזידיטשוב נתקבצו השבועות לחגז(

 רבנון בבית חסידים של קטן מספר אמנם הרפללו רבנון של מחלתו תקפהלאבלן
 נשמען לא וקולו כחו כשל אבל בעצמון הדברים עשרת קרא וגם לתורה עלהורבנו
 בשעה רקיעים בוקע היה שתמיר החלש' קולו למשמע בבכיה החסידים כלגעו

 אמר תפילין שהניח בשעה בבוקר חנ אסרו ביום השרועות, בחג בתורהשקרא
 ואנר התפלהן ומן התפלין מן דיום פטורים כבר אמנם אנ"נו אליהו ר'לבנו

 עליו נפשו שדאבה לבניו אמר מעטן לו כשרוח אעפ"כ ' הזה הגס העולם מןנפטרים
 וצוה ומקרוב, מרחוק אליו ובאו רגליהם שכתתו שלומו מאנשי מאות כמהעל

 רוב בדמעה לפניו עברו כה שיברכמן מטתו לפני אחד אחד שיעב-ו להםלהניח
 ראשו, בנענוע ברכס הקדוש ורבנוהחסירים

 שלאחריו' ליום ונשארו לבתיהם לתזור מהרו שלא היו החסידים מן כמה אבלח(
 בעוה"ר אבל לטובה' ישתנה רבנו של ומ?בו ה' ירחם בינתים כיבוושבם

 אחרי הלילה בתחלת סיון ט' ליום אור בערב ויהי הבאן היום היה ונמרר מריוט
 בכל נשמע אפו נחרת וקול שנתו וגם הכותל אל פניו את רבנו הפך מעריב,תפות
 זו תקוה אבל בכנפיה, רפואה לו תבוא זו עמוקה שנה כי בתחילה האמינוהוזדרן
 וכאשר משנתון הקיץ כי חשבו אפו, נשמת קול נפסק פתאום ארגיעה,  עדהיהה
 בשעה בטהרה יצאה ונשמתו לקונו' רוחו את רבנו השיב כבר כי מצאו אליוהביטו

 גלגליר את הושכים שהיו רבנון של ממטתו למעלה תלוי היה שעון בערב/העשירית
 רבנו נשמת שעלתה ההיא ובשעה תמימן לשבוע זו משיכה והספיקה לשבועו;אחת

 לפני שהעיד )מה שלפניו ביום גלגליו שנמשכו אע-פ מלכת, השעון עמדלמיום,
אחר
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 סוחר היה ההוא והאיש ההיא, המשיכה את עשה הוא שבידיו רבנו מבא*-ביתאחד
 זצשל הק' הבעש'ט של פטירתו בשעת שהיתה כמו ממש קולומיא( בעיר רוח ונאמןהגון
 של תלמידו זצ*ל מאיר יוסף ר' מהרה"צ עה*ת יוסף אסרי הספר בהקדמת5(

 שעה באותה שהיו אביון בשם שליט"א רי'א הרה"1 בנו מספררבנה
 מלובלין הקדוש רבו ואת וצ"ל מהר1*ה רבנו את שראה לו ונדמה רבנה שלגאדרו
 ולא פטירתון שנת הגיעה כי מוה והבין רבנון להדר שנכנסו ?דיקים ושארזצ*ל

 הפטירה. אחר עד החרר מןזז

 העיר חו1ות ובכל בפרט רבנו בבית שעברה המרה היעקה את לתאר למהזר אך*
 מפטירת המחרידה השמועה הלילה באותו עור שהגיעה המקומות ובכלבכלל

 על רכנו של הקרוש גופו את הניחו הפטירה חתר שמיר ראיהן ער לי ספררבנה
 והרטיבו הלילה כל משניות ולמרו סביבו לארז ישבו מספר לאין וחסידיםהרצפה
 שכל צו נתן הסביבה' מכל מספר לאין אנשים באו ממתרת עיגיהמן בדמעותאותן
 כל רצו ויטהרן במים יבא יבנו של נשיאתו או בטהרתו להשתתף הרו?הא"ש
 עד אנשים הבית כל ונתמלא לביהמ*ר הקרוש הגוף הובא הסבילהן לביתהקהל
 מתים בגרי והלבשוהו במקוהן והטבילוהו אותו שטהרו לאחר נפשותן סכנתודי

 בהלבשתו שהתעסקו האנשים מן עליהן שנטפו והזיעה הדחעות מן לגמרי לחיםושנעשו
 הקדוש בנו ולאחרונה בערישן ר' ליפאן סנרר ר' הקרושים בניו בפניוחפפידוהו

 של הספירו הנה בכללן ההטפדים כל בשעת רב בכי העם בכו אם והנה אליהו*ל'
 כן מאור מעניין היה עצמו מ1ד שההספר מלבד כי הקהל, כל חת הדהים אליהור'

 נזרקו רנורא ווקוקין אש להכות חצבו דבריו כי אמירתון מאופן וכו תכנו88את
 ר' האיש שזה אדמן שום פלל לא :י הקהל בתוך התמהון גרול יותר עודטפיו.
 היו ועסקיו עניניו וכל מפיו* תורה דבור נשמע לא רבנו חיי ימי שבמשךאליהו
 ודבריו רבנה את להספ"ד פיהו את הוא יפתח פתאום רבנון בית של המשקבהנהגת
 ובנסתר בנגלה בתורה גרול ארם של דברים אם כי בעלמא מספיר של דבריםאינס
 על דמעות להוריד אם ידעו לא והשומעים כ~לן לבן-תורה נחשב לא סעולםוהוא
 אמר הדברים בתוך לעיניהם. שנפתחה החרש המעיין על להשתומם או רבנו8טירת
 לספור העתים את גם מוצאים אנו קהלת שחשב עתים הכ'ח בין : אייהו ר'אז

 לעקור ועת לטעת "עת כגון השמוש בלמ*ר נכתבו העתים שכל בעוד אבלולרקוד,
 5 רגותי אבל השמש למ"ר בלי רקוד* ועת ספור *עת נאמר פה הנה וכדומהןנטוע*
 אבינו את ומבכים בוכים פה עומרים שאנחנו מזמן בו בוכים בקול אליהו ר'יעק
 וכל מעלהי של לפמליא ושמחה ששון רקוו'* *עת מרום בשמי שם הנהרבנו,

 והשעה אליהסן הבא ה' קדוש 1ריק פני לקבל בשמחה מתכוננים שבג"עהצדיקים
 הימים . כל ! אכא . יסיים רבן בכי ובכה כאחרן רקוד ועת ספור עת היאהזאת
 מלמווה יותר תורה של שמושה שגרול מפני בשסושך מתעסק הייתי בתוכנו חיויהיית
 2. ולעשות לשמור וללמד ילמוד באהבה שמים מלכוו* עול עלי מקבי הנניעכשיו
 להתלחש החסירים התחילו כבר אתר ועל מאוד, וחזק אדיר רושם זה הספדעשה

 רבנו שי כבודו כסא ינחל אליהו שר'ביניהטן
 את הספיר לא בתורה, וגדוש מלא שהיה זצ'לן הרמ"מ הרה*ק רבנו של זקיניובן

 כלל. הבהמ-ר אל לבוא יכול ולא פעם בכל נתעלף הכאב גודל מפני כי רבנואביו
 הקדשוכה בפרכת וכסוהו יד כתכי חבוריו כל את הקדוש לגופו מסביב הניחויא(

הובל
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 מוער לבית עינה מבט מפני חררו אנשים שרבבות זה קדוש נוףהובל
 ד* וביום מטתו, אחרי נהרו מעשה ואנשי וחסידים צריקים שי כבר ומהנה חי,לכל
 ו הוה והקרוש הגרול הארם על הגולל נסתם חמנחה לעת סיון לחורש ים4םט'
 בעד לפניו טוב למ*יץ והיה בחייו, רכנו לפני ומשמש עומד שהיה אליהוו1ש'

 שלהפן יושר מליז אז גם היה לפניו" פה ולפתוח אליו לגשת שיראוהאנשים
 בעולם לסובה שיזכרם שלומו אנשי כל את דבנו לפני הזכיר הגולל סתימתוקודם
 ימיך שכל תשכח ואל זבור ! אבא : ואמר גרולה בבכיה קרא ולאחרונההעלית*
 את לחלל ומוכרחים הצבא לעבורת הנלקחים ישראל בני צעירי עי מצטערהיית
 בתשיומי זו עבורת להחליף איך מחשבות וחשבת החסורים. רברים ולאכולהשבת
 אל ובכן חז'ל* אמרו במיתתם צריקים גרולים והנה כ"ג(ן פרק למעלה )ראהבפר
 ובדברים ההוא שבחוק המרירות את להמתיק העליון בעולם הדברים 8תתשכח

 הקרוש. רבנו של ההשכבה נגמרההאלה

 רשמונה. עשריםפרק
 : רגנו של פטירתואהר

 קריש ואסר אביו על כבן רבנו על התאבל מקומרנא זצ*ל מהרי*א 21גה*סא(
 רבנה אחר יתום קריש לומר שפסק ביום ובו נשמתו לעיוי יוםבכל

 גם הלך תרל*ר אייר לחורש ובעשירי הוא גם נחלה לפטירתו חרש י*אכשכלו
 ישראי* ולכל לנו חיים ושבק לסנוחותהוא

 הרה*צ הנ*ל הגה*ק של בנו לו שספר זצ*ל מהרמקמ הרה*ק רבנו מבןשמעתי
 עליית לו שהיתה פטירתה קורם אביו לו שאמר זצ"ל" צבי אליעזרר'

 רב מרחק אותו הוליכו ערזן בגן רבנו של מקומו אל אותו שיוליכו ובקשנשמה
 היכלו אל אותו והביא לקראתו רבנו בא בררך רגליוו שכאבו ער למעלהלמעלה
 הגה*ק אותו שאל תלמירימן מאות לשלש מתיבתא ריש הוא שבובג*ע,

 הנ"י
: 

 שהיתה אחת פרכת רבנו הרים 1 זצ*ל מהרצ"ה רבנו רבו של כבורו משכן הואהיכן
 ואמר מהרצ*ה. רבנו היכל ובין רבנו היכל בין שהברי4ה והיא בהיכלו,תלויה
 רב אור השני ההיכל מן הבהיק הפרכת כשהורמה רבנה של כבודו מקום פה .לו

 ואת בה להסתכל יכול לא האור גודל ומפני מהרצ*ה, רבנו של נשמתו אורמאור'
 ן האלה כרבריס לבני בספורו הגה,ק סיים לבושיו את רק ראה לא מהרצ'הרבנו
 הרבר*ם ואכחוב הש*י יזכני אולי לך' למסור יכול אינני שם אתו שדברתימה

 במרריגה שהוא אבל לשעברן הייתי שמכירו הגס כי לך' אומר אחת אבלבספרן
 מ*ב זה לעולמו הלך שכבר מהרצ*ה רבנו עם אחת במחיצה להיות כך כלגדולה
 מקרוב4 זה נפטר )רבנו( שהוא בעור למררגהן ממדרגה הזמן במשך ונתעלהשנה
 וכלל. כלל קויתי ולא פללתי לא זאת מהרצ"ה רבנו ובין בינו מבדילה דקה פרכתורק
 בגאליציא ישראל קהלות ובהרבה הארץ בכל גדול אבל עוררה רבנו של פטירתךב(

 ברבימן אותו הספידו הניען רבנו של שמעו אשר מקום הגרוארץ
 רי*ש המפורסם הגאון ההספר בשעת החניות ונעילת מלאכה ביטול עלוהכריזו
 רג הגה"צ גם גרול. הספר בלבוב הספידו זצ"ל ומשיב שואל בעל נטנזאהןהרוי

 והצריקיפ הרבנים בספריהם. נדפסו וההספדים בעירון הספידו זצ*ל מליסקאצבי
מתלמידי
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 על שנטאו וההספדים הסנדלן בקריעה אבלות פטירתו אחרי נהגו רבנופח*מידי
 בשעה בולחוב בעיר שהיה ראיה עד לי ספר אביו על בן נהטר באטת היוובנו

 בעמוד ראשו את הטיח רבנו' את זציל מאיו חהרן ר' הגאון דמתא הרבשהספיד
 הספדים רוח' בהם קמה לא כי עד אחייו געו הקה5 וכל בבכיה וגעהשלפניו
 העתונהע גם שפן נחתים היו רבנו שתלמידי מקומוח ובמה בומה נעשו ?הססין

 ואחר גדולימן נקרולוגים רבנו לכבוד הקדישה וההוח ההשכלה דור שלהעברית
 היה וקדוש גדול כי חדשי במכ*ע שנדפסה בחרוזים קינח עליו קנןהטליצים

 וצדקהו. בקדושתו הודו והכל כל, בפירבנו
 שבשכונתו, פולני חנוני של לחנותו שנידמן ספריא עיר מנכבדי אחד לי ספר0

 בחנות ישבו רבנו, של שפירתו ע"ד הפולנית בעתונות ההודעה שבאהביום
 רופא שבעיר, זקן-הרופאים נם וביניהם הממשלה של צבא ושרי פקידים כמההחוא
 אצילים, פני הדר ולא זקנים פני נשא שלא פנים ועז בדעתו תקיף אבלטצויין

 אינני שאני יודעים אתם ! אדוני ברנש וחמר זה זקן קם ופמירתו מרבנו~שדבר4
 ונמיך אציל הנני שלי. במקצוע כי יכעתוני, לא ונמיכים אצילים ומורא לבב,טזנ
 להודות עלי מפפירתו, מספרים שאנו זר צריק את לבקר כשנקראתי אכל אני,נם

 עומד שאני ונוכחתי ראיתי מפתו אל וכשגנשתי ב', בא ורעד יראה כי מלאנפה
 להמתנל עיניו עמעפי את אפילו דרים שלא קדוש, איש של נופו אתוטמשש
 עצמות של שלד היה זה  שלנו, הכהנים כרוב בבשר טמורבל היה לא ונופובפני,
 לספר זה הרופאים זקן הרבה כה הרבה. שנים זה העוה"ז מן נהנו שלאיבשות
 אזנם, לשמוע השתוממו לו ממביב שעמדו החיל ושרי הפקירים ובל רננו,תהלת

 ככוד גדול היה כה יתקלס, בגדגלים אשר נבה-לב לאיש הרופא זה לדם נודעכי
 : עליו נקרא ה' שם כי הארץ עמי בל בראיתרבגו

 גל ומן קבורתו, על אכן מצבת רבנו בני הקימו האבל ימי שבעת אחרי וצ'כףי4
 ביה-אבנים בנו ביהה, לבנין הצעירה כ~קי שהכינה הבנין וחמריאבנים

 לכלתו אמר אשר ככל רבגו של נבואתו נתקיימה בו. להתפלל לקברו, ממביבנדול
 כ"ו(. פרק לעיל)ראה

 וואלריננער אברהמ ור' ו"ל מספריא הויור מענריל ר' רבנו מחסידי יןשקטיריםה(
 עה"ת רבה המררש על רבנו של פירושו את הדפיסו מבוריסלבז"ל

 המדרש עם יחד דפירוש נרפם המעיינים לתועלת הם. הוצאותיהם על סנילותוחטש
 מענקיש של בדפוסו הש"ם של ואותיות בתבנית כהונה, מתנות ופירוש עצמורבה

 לפנים לא הוצאה בשום כמוהם נדפם ולא .ופי כלילי הם שהמדרשים כךבלבוב
 ועלתה רבנו של לתורתו כבוד לתת הללו הנבירים רצו הזה. היום ער נן אחריולא
 המצ'אות יקר. עכשיו והם ישראל תפוצות בכל הללו הטרישים נתפשפוביים,

 בלבוב מענקיש ברפוס תרל*ד בשנת לאור יצאו ה8 יופים, מפנינם
 נתקיים ע"א( קל*ד נשא )זהר שבהיכל פ*ת ואפי' במזל תלוי שהנל ושפתגם1(

 הראשונה בשנה נרפם המד-ר על שפירושו בעוד ני רבנו, של בחבוריונם
 ועל תורה חומשי חמשה על פירושי' של הדפמתם הנה והדר, פאר ברובל6מירתו
 *לקופי עהעת מפרו של הראשון החלק נדפט כה רב. ום! נתענבה שמעוניהילקופ
 וההדפסה תרל"ז, בשנת רפים, ר*פ המחזיק בראשית מרר מהיי*א* וש'םתורה
 הרה"צ רגנו נכר בהשתדלות שטות ספר נדפם תרמ*נ באונת ביותר, משובחחאינה
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 לצורך כם8'ם קבוץ שלשם מדאלינא( האדמו*ר אח*כ )שהיה זצ"ל צבי יודאד,

 כשה(, פרק לטעלה )ראה רבנו חסידי בין הנר לארץ לנסוע מוכרח היהההדפסק
 אליהו ר' נם רבנו. של הע,צירים החסידש טן כטה בנתיים וגאהו נתדלדלו ככראז

 שנת אובועות )בערב בנתיים נפפר רבנו של כבודו את ירש ידועה שבמדהזצ"ל
 ליפא סנדר ר' הצדיקים רבנו בני שלשת נפפרו תרמ*ד-תרמ"ו בשנותהרל"ח(

 לסדרי רבנו ספרי יתר הדפסת עכרה וכה זצ"ל, בעריש ישכר ור' יעקב, שלטהר'
 ובהשתדלותו טספינקא, זצ"ל מחיר יוסף ר' הנה*צ תלמידו ליד דברים במדברויקרא
 וביחוד ארוכה הקדמה כתב ספר לכל תרנ*ב-תרנ"נ, שנות עד הללו הספריםנדפטו
 בה והכמות האיכות רבת 'יא ההוא למדר והקדמתו לעשות, הנדיל דבריםלספר
 תרע*נ בשנת ?ו הקדמה גדפסה חשיבוהה ומפני רבנו, של שבחיו מקצתספר

 ובנו של אודותיו על קדושות עשר בס' שנדפמו הדברים )כל טיוחדה,בחוברת
 וישמחהו(* יוסף את מחבר אותו זכר ולא זו, חשובה הקדמה מן נעתקו כלםכמעפ
 ר' טדולניא האדמ*ר ננדו כהוצא' שטעוני הילקו' על רכנו של פי' נרפמ בפרקבו

 לאור. חבוריו כל יצאו רבנו פפירת אחרי שנה עשרים במשך ובכן זצ"ל, צכייודא
 כותב בראשית סדר בראש ונם המדראש בראקש שנרפסה הנדולה בהקדמתוופבנן

 לדאבונגו אכל אלה, חבוריו ע"י מפיו שמיעה דבר שיאמרו רוצהשהוא
 עד מחכים האלה הקדושים והספרים בהם, שכתוב מה להבין לכך ראוי הדוראין

 : ה' את דעה הארץשתמלא

 ותשעה. עשריםפרק
 רבנו של הקדושים בניות~דית

 הארץ א4האירה קדושיפ כלם צדיקים היו כלם בישראל, ארזים חמשה נפע רבנןא(
 ימים האריכו לא בעוה*ר אבל בדורם, חשובים אדמורי'ם והיומכבודם,

 שם להם קנו השנים במעפ נם אך מועפות, שנים רק טלכותם נמשכה ולאאחריו
 מהם. אחד כל על בפרפות לדבר וכדאיעולם,

 בהם נוהנ היה שנאה, תכלית השקר את ושנא בא, לא חנף כל לפניו אשררבנו
 אצלמה ר' *רבי* הכבוד בתואר בפניהם ושלא בפניהם תמיד אותם וקראכבוד

 אליהו. ר' בעריש, ר'יעקב,
 זצ*ל שלום ר' הנה"ק של בנו זצ"ל משה ר' הה*צ עם בסעודה ישב 48אב(

 : בזהשל רבנו לו אמר זצ*ל, בעריש ר' הרה"צ בבנו שהתחתןטבעלוא,
 אל8'ם בנמה מוא4ל צדיק להיות ראוי שיחיו טבני ואחד אחד כל לאל תהלה 1טחותן
 ואם לנך, והנון ראוי ובודאי בודאי הוא בעריץ4, ד' בני לו8ר צורך ואיןהטידימן
 מאפפא הרה*ק א.תי שבירך מפני זה אלי, וכפופים עמדי פה יושבים הם זאתבכל
 פמוכים אותם מחזיק הנני א'( אות ני פרק לעיל )ראה ליאשים ראש שאהיהזצ"ל

 !. לראשים ראש להיות 3דילשלחני
 זצ"ל ליפא סנור רן חגה*ק בכורוביו

 ו4ל הכהונה סנן בבחינת שהי' נן( אות כ' )פרק למעלה אודותיו נתנתי בבר0
 תפלת חתיבה לפני מתפלל היה השבתות ברוב ועבקדושה* דבר לכלדבנו

 הארץ בכל ולתהלה לשם היתה תפלתו ונעימות ע~חרית, תפלת ויוה*כ ובר"הטופף,
קולו
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 ויורר נוקב מלע, מפוצץ כפפיש היה מפיו שיצא רבור וכל וצלול חוט היהקולו
 צבי יודא ר' הנהשק של מובהק תלמיד היה הוא השומע, לב של תוכו תוךאל

 היה הוא באחד, ומחריד נעים ווהיה שלו, התפלה בננון והתפלל וצ"למרו1דול
 מפני אם כי דבנו, של כבודו מפני 4כך נתמנה לא שנה, כשלשים דמתאהאב"ד
 שתהה לבוב האבד*ק זצ*ל נ"1 רי"ש טהגאון להוראה ונממך לכך, וראוי הגוןשה"
 של שבנן תמהונו מלהכיע להתאפק 'ומף יכול ולא וגדוש, טלא ומצאו קנקנועל

 כמוהו. מצויין הוראה בעל יהיהקדושים
 בליל מתפלל והיה אצלו, ממוך בראש תמיד הושיבו מאוד, מחשיבו היה רבנןד(

 עשר במשך שנתחבא שלולא עליו ואמר כמוהו. בפלית מעופףשבת
 פשא פרפיו. לכל כמותו היה הצבא, לעבודת למסרו שבקשו הבולשת, מפנ'שנים
 לו המפיקה ולא לחפשו, הגית אל השופרים באו ובנים אשה בעל היהכשכבר
 ולמדו לו פמוך אצלו והושיבו רבנו לקחו רודפיו, מפני להחבא או לברוחהשעה
 מקום הניהו ולא הבית, פינות בכל השופרים בקשוהו אחת גמרא מתוךשניהם

 לנם. ויהי ראוהו. ולא אביו עם ולמד ישב והוא אחריו, בדקושלא
 : ואמר בשכת שלישית מעודה של תורתו באמצע נתלהב קשה* חול' חלה פ*אה(

 כמה ואמר בשבתו והפלינ מת, לא כאילו כמותו בן המניח כל אמדוחז*ל
 צעיר והיה רבנו של בכורו בנו שהיה ובהיות כמותו, פאקי כמותו. פאקיפעם'ם,
 ביטי אביו של דלוהו בכל שנים מפי חלק לקח שנה, י"ז או פ"1 בערך רקממנו
 הרבנים כל ודוחק. בעוני שנותיו רוב הוא גם ועברו שנתגלה, קודם ומרודועניו

 הנהוצ מקומרנא, הנה"ק בביתו, מתאכמנים היו ר:נו פני לקבל שבאוהצדיקים
 בתורה ועופק יושב היה עמו זצקל, מדולינא שלמה ר' הצריק וביחודמשיגאווא,
 שנתם. להפינ קרים מים במפל נתונות היו ורנליהם הלילה, כלכאחד

 הדפמת על ההמכמות כן וכמו שיומו אנשי אל רבנו שכתב המ:תבים ררב0
 כלם מהרצ"ה( רבנו מפרי ועל מענקים ש"ם על ההמכטית )כנוןמפרים

 הוא ישב דבנו כשנפפר בישראל, שמו נורע רבנו חי' בימי וכבר ידו, ע5נכתבו
 שנתתלקה ולולא בו, נפשם דבקה חסידים ומאות מקומו, את ומלא כמאועל

 בין למחלוקת שנרם מה במקומו, ברבנות הוא גם נהג ממנו הצעיר ואחיוהמלוכה
 נדול היה זה כל עם נם אבל במלואו רבנו של כבורו את נם נותל היהדחסייים,

 הוא קרוש איש כי בו הניר, 1 רוא ונל קרושה, צורה בעל והיהליהודים,
 כי ורעים, מעטים היו דאלה השנים ונם רבנו, אהר ימים הא-יך לאבעוה*רז(

 תרמ"ר שנה יוה*כ וממהרת קשות, מהלות פעמים כמה בהםחלה
 היה שכבר ואע"פ בביהמ"י ממתו עמרה ההוא הכפורים ביום בפהרה, נשמתויצאה
 מזמו- *לרוד הצבור לפני 'וה"כ בליל אמר נוםםמחצה

 וביוקכ ומלואה" האר'ן לה'
 ובמוצאי המהריר, מקי14 ביהמ"ד כותלי וינועו ממעמקים" המעלות "שירשחרית
 לאלהים הגרולה נפשו שבה וטמהרת נדולה בהתלהבות הלבנה את קדשיוה*כ
 בו אדוק שהיה בריודובי)ן במהוז ליפא מנדר לר' לו היה עשיר אהד הסידח(

 ואמר בחלומו, לו נראה רם"ל, של פטירקו אהר פ"א ונמש, לבבכל
 לפרוע משנת ידו ואין הוב-ישן בדוזדוביץ בעיר פלוני בבעל-בית נושה אתה .לו
 חיבך* את 14 ומחול השפר אה לו ותהויר בבוקר מחר העירה שתמע מצוך אנ'לך,
 בטהרתו התעמקו כ' ומבא העירה בא רבו, מצות לק"ם העירה ונמע בבוקרקם

של
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 לו ומתל המת לפני וקרעו השפר את לקח לעולמו, הלך כי ההוא האיששל

 העיר. כל ותהום הקהל, כל לעיניחובו

 שלשימ*פרק
 זצ"ל* יעקב שלסח הרה"צ רבנו של חשני"בנ4

 אחיו של מרותו את עליו סבל אם כי אחיו, כשאר ברבנות התנהג לא אמנם18ר14
 כולם שבפפו בשעתם מהיצ=ה רבנו של אחיו  שלשו  במו  וצ"%, רם=להבכור
 תהלתו. היא זו ענותנותו רוקא אבל הנרול, אחיהם לפני קומתםאת
 אשאינו סי כי געצמו דן אביו-יבנו של והנוראות הנדולות מדרנותיו אתפדעתו

 כן ועל בישראל, רבי להיות הגון אינו כמוהו, אלקים ביראת מושלצדיק
 נרכותיו וכל רננו, אניו זכות משל רק כלומן משלו לו שאין בעצמו ענוהנהנ
 ענינים וכמה נסלאות. עשו ברכותיו ונם רבנו, נזכות רק תלה תומכיו אתלברך
 בעל- הנני אג' אוטר, היה הוא להפליא. פרי עשו שכרכותיו החסידים ביןנודעים
 עשה* בעל-הבית, שיאמר מה שכל רצון עת לה' תפלתי אני אבל אדם ככלבית

 ברחמים. תפלותיויתקבלו
 אשר בזה אספרה היה, וקרוש צדיק איש אם כי פשופ בית בעל לא נאמתאבל

 דירתר את עקר פפירתו קודם ומחצה כשנה : הזה הכשר באדם עיניראו
 משכימים היו ההיא בעיר רבנו חמירי וכל ספריא, בעיר משבנו וקנעמויויפשוב
 סאשה מחלה חלה פתאום ומוער. שבת יופ בכל לשכנו דרשתי אני וגםלפתחו,
 נטיסה. סימני בו נראו כבר והוא דחנוכה, שני ליל בערב ויהי ממנה, קםשלא
 קול פתאום ואשמע לחררו הםמוך בחרר אז ואני צלולה, עדיין היתה רעתואבל
 הברכות את וברך המפה על וישב התחזק הוא אש, להבות חוצב קול וחזק,אדיר
 או היה אלקים, חרדת אותי שהחרירה כזו עזה בהתרגשות חנוכה, נר הרלקתשל
 6לא תעשה הלמתים : ואמרנו השתוממנו שנינו ונם אחד, נכבד ת"ח בחדרעמדי
 מרבנ4 לשמוע היינו רגילים כזו בהתלהבות ברכות ?. סלה יודוך יקומו רפאיםאם

 בעולם רגליו בשתי עמר כבר אשר מאיש כיאת לשמוע אבל ושלם, בריאבהיותו
 נשמתר יצאה תרמ*ו דחנוכה ב' עש"ק כיופ וממחרת איש. שום פלל לאהעליון,
 וישה אחריו השאיר ומביבותיה בספריא ישראל בית כל אותו ויבכובפהרה.
 היים והם זצ*לל משענדישוב הרה"צ זקנם בבית אח"כ שנתנדל קפניםיתומים
 אייזיק יצחק ר' הרה*צ הוא מהם ואחר בישראל. חשובים חכמים ותלמירירבנים

 פודהייצא בעיר כבוד שוכןשליפ*א

 ואחד* שלשיםפרק
 סדאלינא" זצ'ל בעריש רן הרה*ק רבנו של השלישי.בנו

 שלום ר' הנה"ק בן משה ר' הה"צ למחותנו עליו רבנו אמר למעלה כמסופרא(
 אלפי של רבן להיות לכך הגון ובוראי בודאי *שהוא מבעלזאזצ-ל

 אליר באו רבנו פפירת אחרי הראשון בשבוע היה, כן רבנו עליו חזה וכאשרחסירים*
 של מקומו על בתוכם, כבוד שישכון אותו ובקשו ראלינא סעיר ישראל אפוניאשלומי
 יששיבתו את וקבע להם ונעתר שנים. שתי לפני שנפטר מדאלינא שלמה ר'הרה"צ

בדאלינא
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 חמירי אליו ונהרו שנה שיש-עשרה טשך ברמה נשיאותו את שם ונהננדאלינא
 את ומקבל הבריות את אוהב הוא היה אליו. מגשת וייראו וקדוש נורא היהרבנו שאביו- ובעוד ותושיה. עצה טטנו ונהנו וזיבנבירנן הוננריא נייציא ממזרחלמאות
 עליהן משוך תטיר היה ישראל ואהבת וחפר חן של וחופ שוחקות ב8נים אדםכל

 וכשהיה טיוחדה. נעימות להן והיתה היב את מושכות היו הצבור לפניתפלותיו
 ומזעזע הלבבות את מרעיש היה קעבת ש5 שחרית בתפלת *אהבה-רבה*אומר
 עטו. המתפליים כ5 נפשות את והרתיח ממש רותהים של כרוד רותח היהחותן.

 ברברו. יצאה נ6שו ממש באהבה* ישראל בעמו *הבוחר לברנתוכ,עהניע
 של כמו כמעפ פוערות וזמירותיו תורותיו היו שבת של שלישית בסעודהב(

 באיינראד טעיר אחר רכ עם לדגר הזדמנות לי היתה ביירותירבנו.
 בראיינא, הקורם בשבת שבת והוא טולרתי, לעיר שנזדמן נדול ות"הבנששק
 מיהבות קדשות דברות את בשמעו השתומם ומה וצם. בעריש ר' הרה"ק אצליסעד
 זה רב שהיה ואע,פ שבת, ושל שלישית נפעודה בזמירות בין בתורה ביןאש

 אצל נם שמע לא שבזאת מלא, בפה הודה זאת בכל זצשל מצאנז, הנה"ק שלמהסידיו
 נצפער רבנו של מהתלהבותו דונמא רק שזה לו אמרתי וכאשי הנשל הקדושיבו

 עצמו. רבנו של חיים אלקים דברי לשמוע זכה שלא זהת"ה
 היה מופף שבתפלת העבורה סדר אומר בעריש ר' הרהקק כשהיה בידהכ*פנ(

 בבית עמו שהתפללו ימאות האנשים שמכל עד כך. כל בבכיהגועה
 הוא. גם בבכי התטוננ שלא אהד אף נ~צא לאמדרשו

 שהיה ממיזין, מינל ר' ושמו אחר לבואחסיד רניל היה ליוה"כ, אליו הבאים[2ין
 מה : פ"א אותו וכששאלתי זצשל. מרוהפין אורי ר' הרה*ק של נלהבחסיד
 ההוא שביוה"כ הנ'5 מרבו שמע יוה*כ אחר ש6"א לי השיב ? ובא שמעשטוע
 זאת ששמע ומכיון הת6לה, בשעת רבנו אביו מראלינא הרהנעק ניסו אצלהיה

 מדאלינא. הרהשק ש5 מדרשו בבית יו*כ בכל להתפלל עליו קבלמרבו,
 ר' החפיד הנביר פפר כזה מעשה מעיןי(

 מנדיי
 6פירת אחר שהיה ?'ל הויזר

 מראלינא הרה"ק בנו ואל זצול אליהו ר' הרה"ק בנו של מחפידיורבנו
 הסכות שכחנ לו שאמר לו ונדמה בחיופ רבנו את ראה פוא לפרקים רק בא היהלא
 עליו קבל כשהקיץ א*מה. הוא נם יבא ובכן בעריש ר' בנו אצל בדולינא יהיההבא
 ב6נים לו אמר בעריש ר' הרהשק אל וכשבא רמכות, הוה"מ לשבת לדאלינאלנסוע
 מביתי*נרהם שיצא עתה זה ואך אצלי, רבנו אבי היה אחת שעה *לפני :צוהלות

 אלא רבריו היו ייברו. שוא לא החלומות נם לפעמים כי וראה אזניו. ממשמוער*ם
 מפדרנותיו. בנלוי לרבר בכך רניל היה לא כי הכלל. 8ן כיוצאים רוב הרה'קו~ל
  זצ'ל מצאנז הנה*ק של בתו בת את נשא וצ"ל צבי יורא ר' הרה*צ גנוה(

 אביו יבית שנסע 6עם בכל שנים. כמה חותנו שיחן ע5 מזונותואכל
 תשכח אל *זכור : ברנש לו אומר היה הנ"ל, הנה*ק זקנו מאת הפרידה ברכתולקח

 : הקרוש" אביך לפני .לברכה מרים בן חיים שטי אתלהזכיר
 ש5 קריאתו ע"פ ביבוב הנרולה רבנים אמיפת כשהיתה תרמ"ב בשנתו(

 שבנליציא, והרבנים הצדיקים כל כמעפ אייה שבאו זצ'ל. סופר שמעוןר' הנ~
 הצה"ק וצ*ל, מבעלזא יהושע ר' הנה*צ 11 באסיפת-רבנים ראשונה היושביםהיו

 היה בקודש והרביעי וצשל, משיניאווא *חוקאל ר' הנה"ק זצשל. מוויזניצאטהרמ"ם
הרהוק
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 זה. אצל זה אחת בשורה ישבו אלה ארבעה מדאלינא, בעריש ר'ורהשק
 יצחק ר' הנאון עם בספריא הרכבת בתחנת כשנפנש ראיה עד אני הייתי פ9אז(

 זרעותיו בשתי הנאון אוהו חבק לבוב, האבד"ק זצ"ל איפינגא פנ"לאהרן
 כן שנים, זה אותו ראה ולא יחירון בן עם הנפגש כאב באהבה, צואריו עלונפל
 שחבק מבעלוא וצ"ל יהושע ר' הנה"צ עם טריפקוביץ במרחץ טפנישתו ליפפרו
 מונח כבודו לכם, אומר מה 1 מדאלינא רבי לו: ואמד זרועותיו בשתיאותו

 עולם. אהבת אותו אוהב והנני לבבי בקרב עטוקעמוק
 אריה ר' הנאון ורבי מורי היה ההוא ובעת אחת* לשבה ספריא בעיר היה 9*אח(

 אב"ד בשמים( הרי שוות )בעהמח"ם וצ'ל הורייץ איש הלויליבוש
 את שלח אם כי זה. לת"ח שלום ליתן הלך ולא בעצמו סלסול נהנ ההוט,העיר
 המופלנת בבקיאותו לנאון מפורסם שהיה ?"ל סאפניצר שמעון ר' הרה*נהתנו
 ואמר צוהלות בפנים בעריש ר' אותו קבל ממש(, פה בעל השוס כל את)שזכר
 ואזלי שקלי הוי חייא רביור' עעב( ד' בנמרא)הנינה איתא : רלהלן תורה דברלו

 אפיה, ונקבל ניזל הכא מרבנן צורבא איכא אי אמרי מתא להאי מפי כיבאורחא
 ויא הכא את תוב לרבי ר"ח א"ל הוא. עינים ומאור מרבנן צורבא איכאח*ל
 א*ל כו' בהדי' ואויל לר"ח רבי תקפי' אפיה, ואקבל אנא איזל בנשיאותךתזלזל
 יעקב רר' מפירקי' א"ל ?, ת"ח( פני קבלת נדולה כך )שכל לך שמיע טמאןרעח

 : עיעש יומא כל דרביה אפיה מקבל דהוא ,.. לישמיע
 מהרא"ל להגאון עוקצת תוכהה בו היה לעצמו כשהוא הנ'ל המאמר שנבר אםהנה

 צורבא פגי לקבל עמו והלך לר"ח תקפו שרבי בעוד גבשיאותו לזלזלשירא
 המאמר את לתבל שפתיו בחן בעריש רן הוסיף בביתו, להשאר רצה ולאמדרבנן
 למדת כלומר *מתא* להאי מטי כד ור"ח רבי כי . ואמר דחסידותא במיליהנ*ל

 ת"ח רק אפי' הכא' מרבנן צורבא איכא אי אמרו אם"ת( אותיות )מתשא*אמת'
 מפורסם שאינו רבי חריף( בחור פרש"י מרבנן שצורבא ד' תענית )ראה ורךצעיר
 בנשיאותון יזללזל שלא ר"ח לו שאמר על השניח ולא אפי'ן ונקבל ניזל ג"ככמונין
 קבלת גדולה שכ-כ הא לך שמיע ממאן אחוכ אותו וכששאל עמו, והלךותקפו
 בו שנאמר אבינו יעקב של ממדתו כלומר יעקב דר' מפירקי' לו השיב ת"ה'פני

 כבודי. על מחלתי זו מדה מכח ליעקב אמתתתן
 שהקפיד מסטריא להגאון שלימה תורה תחילה. מחשבה בלי שנאמרה זו תורההיתה

 כי מעודה רבי ראה ולא ליטא מילידי שהיה חתנו וראה כבודה על כךכל
 אתר, על דבר חורפיהט להשיב ויודעים בגפ"ת ושם יד להם יש הצדיקיםגם
 סחדושי לנו נשארו ולא בעונתה. שלא זה צדיק של שמשו שנשקעה חבל הבלט(

 ר' )הרב אחד חסיד לו שרשם אחדים קונטרסים מעטן שריד רקתורתו
 זצ'ל בעריש ר' הרהוק וכשנפטר לזכרוןן מקאלוש( זצ-ל שטערן סג*ל יצחקיודא
 בישראל מעט רק נתפשטו ידאבוננו אבל סהרוין תורה לקוטי בשם ונקראונדפסו
 בעצמו הוא תרמ"ז בשנת בדאלינא שהיתה הגדולה בהשריפה נשרפו הספרים רוביבי
 ודורש יושב וכשהיה המתגבר כמעין שהיה אעשפ ספרן על תורותיו את כתבלא
 בזהקל: אמר ופ*א ספרן שום לחבר רצה לא מרגליות* מפיק פיו היה הצבורלפני

 ספרים, שום כתבו שלא הצדיקים בין נמנה להיות שאזכה רצוןיהי
 שבהונגריא ומפני אחתן לשבת ווערצקי בעיר היה פטירתו קודם אחת כשנהי(

היה
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 מהממשלה רשות בלי אונגריא לגבול לבוא לצדיקים שאסור המלכות אוקהיה
 הארץ" מן לגרשו עילה שוטר-העיר לו מצא כזון רשות לו היתה בעריש שר'חע*פ
 אותו ולקח זה רשע בא חסידימן מאות עם בסעודה שישב בשעה שוקובליל
 החסידיט בין היו לבהם*ד זה שוטר שבא בשעה הלילה. כל שם ולן המשטרהלמשרד
 להושיב יעצו שבהם והמתונים אתרן על בגוי נקמה לעשות שרצו כח נבוריכמה
 המשטרה למשרד מוליך והיה זהן רשע הגוי את להטעות שהוא חסיד איזהבראש
 ו' הרה*ק אבל בודאין מותרת היתה כזו גוי וטעות אחר, אם כי הרבי אתלא

 בחדר והניחו כבוד בו אמנם נהג אליון ע?מו ומסר לבך הסכים לאבעריש
 שעשו מה עשו החסירים הלילה, כל שם שהות לו הוברח סוף סוף אבלהמשטרה

 אלא בלבד 11 ולא לחפשין הצדיק שיצא המחוז מעיר פקודה באה הבוקרועד
 מן אבל כרשעתון ונענש בזיקים הובל חדשים כמה ואחרי במשפט הובאשהשוטר

 אותו ויבכו לעולמו והלך נפטר תרמ"ו אדר ובער"ח בלבו. הצדיק נחלה ההואהעת
 קאלוש סטריא הקרובות בערים גדולות שריפות היו פרק ובאותו ישראלן ביתכל

 זי"ע: הצדיק נאסף הרעה מפני בי בעין עין וראו בלילן כמעט ינשרפו ע?מהובדאלינא

 ושנים. שלשיםפרק
 וצ"ל אליהו ר, הרה-ק רבגו של הלביעיבנו

 שאין פרק אין וכמעט מ(ן אות כ*ז )בפרק בקצרה דברגו כבר זה רבנו בן וצל8(
 ביפ של והמביא המוציא היה הוא רבנה של יד-ימינו בתור בו נזכרשמו

 בנים ובני בנים באוכלסין טרובה שהיה רבנו של הגדול הבית צרכי כלרבנה
 אליהו ר' פי על רק ובאו יצאו רבנו של גבוה משלחן הסתפקם שקבלו תיח וסחםקרובים
 אדם הוא אליהו ר' כי נדמה רבנו( חסידי של הגדול )הרוב החוץ מןלאדם

 אין ודבר ממוף וצרכי הבית במשק רק ורובו ראשו השקיע המעשהמעולם
 היותר לכל תורה, דבר איזה מפיו שמעו לא מעולם כי שבקדושהן דברים עםלו

 מדרשו בבית בקביעות מזמר שהיה מפרי יפה מנגן בתור בשרונו להעריךידעו
 שידעו ויש ש"ק, מוצאי בכל והסבדיל שבת, ליל בכל דודי* *לבה מזמור רבנושל

 זה כל ועם תהלתו. כל היתה ווו בעצמה ממנו נתחבר ופלוני פלוני נגון כי ממנולספר
 גדולה או קטנה עשה לא ורבנו עליון נשען רבנו בית שכל התוך העמוד הואהיה
 טוביסן בני הרבניפ כל פתחו על משכימים היו כן ועל והסכמתון עצתובלתי

 תמיכה מרבנו ידו "ל לקבל כדי הראשונים רבנו, שבחסידי העטקים בעליוהעשירים
 עסקיהם וצרבי שיחתם את ויפרש לפה להם שיהיה כדי והאחרונים הגונה'חמרית
 הגדול רק לא הוא אליהו ר' האיש זה כי ידעו יא אלה כן כאלה אבל רבנוןלפני

 שנשא הספדו שבא עד שמים. וביראת בתורה גדול גם אם כי ממוף לענינישבבית
 אליהו ר' האיש וה בי ונובחו פתאום עיניהם נפקחו אי פניהמן על וטפח רבנועל
 של )*עולם* עולמו את אז לו וקנה יתקרין רבי גם אם כי יתקרי חכים רקלא

 אחת, בשעהחסידים(
 הסמוכה סטריא בעיר משכנו ולקבוע אבותיי עיר את לעזוב אייהו ר' רצהב(

 שרצו העשירים חסידיו אבל דאתראן מרא הגדול אחיו של כבודומפני
 נחחבב כך שכל השם זה חדשהן במהדורא מזידיטשוב* *הרבי את בולמצוא

בישראל
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 אביו של מדרשו בית את שעזב בזה הסתפק דעתו* על העבירוהו הםבישראלן
 רק לא הוא כי ונתגלה מהרצ*ה. רבנו של הישן בביהמ*ד והתפלל הגרולןלאחיו
 רבנון תורתן מעין מפליאותן היו ומוער שבת יום בכל שתורותיו אם כי נאהפפדן

 הלבבות. כל את לו קנה שלמה חכמת מעין הגדולהובחכמתו
 זא כמוח היה שלא *התגלות' מין לעצמה כשהיא היתה רבין בתוארהופעתו

 שאחרי עליו חשבו מכיריו שכל אדם בן עצמך הגע בשנ*ם.רבות
 בהיי כי נגלה פתאוס והנה יהודאיד גברין ככל במסחר ירו ישלח אביופטירת

 טובים, ובמעשים בתורה גרול אדם והוא כברון תוכו היה לאאביו
 כמו אליו חתיחסו שבזמנו הצריקים גדולי גם אם כי אביו חסירי רוב רק ןל(ןג(

 מצאנו הגהיק פני לקבל רבנו פטירת אחר כשבא מזידיטשוב** *הרביאל
 הנדול( אחיו רסול הגה"צ של מחותנו היה מהם )שאתר בניו שרצו אע"פזצ"ל'
 והושיבו סתגגדיו, מפני עליו והגין מצאנז הגה*ק וגשאו נטלו דמותון אתלמעט

 הכלל מן יוצאת יתירה חבה לו והראה אצלהבראש
 ובמדח מיוחדה* בהצטייגות וקבלו אצלו בהיותו כבדו זצ"י מסאריגורא הרה"קגם

 אחרים* מפורסמים צדיקים גם אליו התיחסוזו
 הגה*ק פני לקבל מולרתי מעיר חסירים אנשים שלשה נסעו רבנו פטירתאהר

 ררשפ וו שאלה עשתה אליהון ר' של חסידיו גם עכשיו הם אם אותם שאלרבנון ש* מחסידיו שהיו לו וכשאמרו הנהן עד רבם היה מי אותם ושאלמצאנז,
 רבנו של כסאו יורש את אליהו בר' רואה הוא כי ונוכחו עליהםגדול

 שנתחתן בשעה דאינו זצ*לן אליהו ר' של כבורו על רבנו גם הקפיד נמה עדד(
 את ההתקשרות בשעת רבנו כשקרא זצ*לן מבעלזא יהושע ר' הגה"קעם

 תיאר הכותב כי וראה אליהו ר' של לשמו כשהגיע הקהלן כל לפני התנאיםגתבי
 המלותן את והדגיש הצריק' *הרב הכתב מן שלא רבנו קרא החסיד* *הרבאותו
 על לכתוב מעצמו שהכריע על גערת-נזיפה של במבט תנאים הכותב עלוהציץ

 החסיד*. *הרב רק ר'א ועל "צדיק* *הרב תואר מבעלוהגה"צ
 היה לא אליהו ור' מררשו, לבית שחרית לסעורת השבת ביום רבנו בא פ*אה(

 ר'א. שיבא עד והמתין לסעודה ידיו נסל ולא רבנו ישב בבהמורןעדיין
 לבחינת שבא הצבא רופא התאכסן אצלו כי בביתון טרור ר*א היה שעהבאותה
 צעירי וכמה כמה והציל ההוא הרופא על השפעה בעל עי-1 היה ור'א הצבאןזבורת
 ור'א השעה כשארכה לבואן גושש וע*כ כדיןן שלא לצבא ילקחו שלא ישראלבני
 ?* לאכול רשאי אתה אין אליהו ר' *ובלי . רבנו אל מאחיו אחר אמר בא,לא

 ר' כשאין לסעוד יכול שאני יורע אתה מנין : בהוכחה % ואמר רבנו עליוהקפיד
 ירע אליהון רן בא סוף שסוף ער והמתין רבנו ישב וכה !. ? עמי סועדאליהו
 . . . שבויים בפריון עוסק שהיה מפני עליון להמתין רקא הוא כראי כירבנו

 אנשים כמה היו כי ער הרואימן מעיני צרקתו מעשי להסתיר אליהו ר'ידעו(
 שתדלן הוא בביתון הצבא ר81י את תמיר מאכסן שהיה אליהו שר'שחשבו

 ישראל של לטובתם משתרל הוא כי ידעו לח והם הירועימן השתדלניםממין
 בשעתו. זצ'ל מסאסוב ומול רבנו של כמעשהו מצוהןלשם
 שבמחזן בנ*י צעירי היו הצבחן לבחינת לעמוד למחויבים הבקורת עונתכ,טהגיעה

 גופם* את בודק היה והוא אליהו, ר' של לפתחו משכימיםזיריטשוב
מפני
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 נכבד *י ספר כך לעכודה. הפוסל קבוע מום איזה ויודע במוסים בקי שהיהמפני
 כ9 נעור והיה זידיטשוב בעיר לבקורת לעמוד צריך שהיה זוראוונא מילידיחחד

 ראה שנתו. את להפיג כדי העיר של בוךוקה התהלך אחד ש'ק בלילהלילה.
 טפס ביתו, שעל העליונה בקומה שהיתה אליהו ר' שי טוכהו מחלון אורשמתנוצץ

 בין או היה כי ר*אן של ממשרתיו אחד שם ישן כי בחשבו הסוכה. אלועלה
 יושב אליהו ר' את שם במצאו השתומם ומה הסכותן ח2 זמן ולא לעצרת9סח
 עליו שהעידו מי-סקוהן רסיסי נטפו וזקנו ראשו ומפאות לפניון הפתוא הזהרלפני
 חצות אחר שתים או כאחת אז היתה והשעה הטבילהן מבית יצא מקרוב זה חךכי

 ער, רוא 4ת זו בשעה למצא כלל פלל שלא ראה אשר על זה אדם תמהלילה*
 ימצא כי נגב כבושת נחבייש אליהו ר' אותו כשראה בוהרן ולומד טבל כברוהוא
 הספר את סגר הנטתרה, פנתו אל זו בשעה שהוא מ* יטפס כי הוא גם פלללא

 האורה על צוה ממטתו, לקום והקדים זה בלילה מעיניו שנתו שנדדה כמתנצלוחמר
 במשיחת ומדדו בדקו גופו, את לבדוק כדי בגדיו את מעליו שיפשוטהלא-קרוא

 של רחבם מדת את אוסתריא במלכות מודדים היו ההוא )בעת רחבו אתהמדה
 בהבטאה ופסרו בצבא( עובד לכל הדרוש הרוחב להם יש אם לצבאןהנלקחים
 הוא וכי כברו, תוכו אין אליהו שר' הרגשתי האיש לי אמר טאז לחפשי.שיצא
 לברית אליו לבא בעריש ר' הרה"ק אהיו מאת ר"א נתבקש תיל"ח בחורףי( בגלוי. עליו תכריו ותורתו יתעביד רבא לאילנא כי לו נבא ולבו ה' עם לכתמצניע

 אחיו של בקשתו את ריא מיא סנדק, בתור בשבת שחל נכדו שלמילה
 ר' נהג העיר. כל ותהום למאותן חטידים הטביבה מכל יכבודו נתקבצו לראלינאןובא

 התיבהן לפני ר"א התפלל השבת של החפלות ורוב באחיו גדול כבודבעריש
 יחדיו הקדושים האהים שני ישבו השומעים, לבות את שבי לקח חפלותיוובנעימות
 ודרש אליהו ר' פתה השבוע, בפרשת בעריש ר' שדרש וא"ר השבתןבסעודות

 מפיק היה ופיו לון קודס אחיו שדדש עצמם והמדרשים הפטוקים אותם על הואגם
 שנאפרו מפאת ואם וסגנונם, חכנם מפאת אם שומעיהן את הפליאו ותורותיומרגליות

 פנאי היה ולא לו, קודם הגדול אחיו עליו שדרש עצמו הנושא אותו על אתרעל
 ר' היה אם והנה וסעודהן סעודה בכל היה כן תורתו, את לו לסדר אליהולר'

 ר"א של תורותיו אז עליהם עלו משעשעות היו ותורותיו הפתגבר כמעייןבעריש
 את צעריש ר' כשראה בתחילהן סחשבה בלי שנאמרו מפני וביחוד חדושםמפני
 יכל מהיכזזכה עצמה לבין בינו אותו ושאל הוא, גם ההפלא אחיו של תורתוכח

 אבינו בחיי כי אתה יודע הל8 : בחכמה אליהו ר' לו השיב ? ההוא הרבהעושר
 ! תורה ומלמדני אבינו אלי מתגלה עכשיו כלום, ידעתילא

 חסידיו לפני שאמר האחרונה חורתו ותהי נהלהן מדאלינא לביתו כשחזרח(
 על ונטמך מועדק אהל סשכן עבודת כל *ותכל בפסוק פקודיבפרשת

 כלתה הקדושה נפשו וגם למקורה הנפש כלות על המדבר זה שבפסוק האוה"ה בעלדברי
 הנ"ל(. הפסוק על עה"ת אליהו זכרון בטפרו )ראה ברביפ לדדוש עוד יסף ולא מקורהאל

 שבועותן כמה שם ושהה ברופאים לדרוש ללבוב ונטע מהלתו עליוכבדה
 הפטח קודם אהלו, מתוך משו ולא יום יום בקרוהו שבלבוב תורה גדוליכל

 יבוב( האבד'ק אה"כ )שהיה זצ"ל איטינגא סגיל אהרן יצהק ר' הגאון אליונכנסו
 סיבת על אותו שאלו ומיצר. דואג אותו ומצאו זציי בורשטין נהוס ד'והדה"ג

אנחותיו



119 מזידיפשוב מהרי*א הגה*ק מרןתולדות
 לו יש כי ואמר ענה צוהלותן פניו תמיו היו חליו בעת שאפ" בעודאנחותיו,
 החגן להוצאות טובים בני הגוןלעניים סכום חג כל קודם תמיד לשלוח קבועפנהג

 רוחון את האלה הרבנים שני הרגיעו זהובים. מחות שמנה לכך לו חסריםועכשיו
 ושלח מהר והוא לו, הדרוש הכסף כל את לו והביאו חזרו שעה ובעוד יצאוהם
 ולא עניים. טובים ובני ת'ח וכמה לכמה משיו מרובה תוספת עם הכסף כלאת

 !. רוחו ותחי בכיסון פרוטה לעצמוהשאיר
 באחר למחלתו. ארוכה עלתה לא בפרפ וחסידיו בכלל מכיריו כל לב לדאביןט(

 אמר והוא בחלום אביו-רבנו את דאה כי ואסר משנתו נעורהימים
 ואל עירי אל שב הריני חליהו ר' סיים שכן וכית אליו, אותו לוקח הוא כילו

 חג ובערב לביתו מלבוב צדיק אוהו חזר אבי. אל לעעב עצמי את ואכיןמקוסין
 וא'. ארבעים כבן שנותיו בסבחר עדיין והוא לאלקיו רוחו את השיב תרלאח שנתהשבועות
 פטירתו אחר ונדפסו חסידיון מטובי אחר ע"י בחיט עוד נכתבו תורותיוררבי

 את שנתן זצ'ל מס*ג הרה"ק ועופ שבדורן הצדיקיס גדוליבהסכמות
 זכר בן אחריו הניח לא כי חליהו' *זכרון בשם הספר נקרא עליוהסכמתו
 ישראלן חסירי תפוצות בכל ברצת ונתקבל מאד ויקר חשוב ספר הוא ההואהספר
 מתבלטת שבה וארוכה יקרה הקדמה זצ*ל בעריש ר, הרה-ק אחיו כתב הספרבראש
 חסידים לי ספרו הללון הנעימים הנאהבים הק' האחים שני בין שהיתה הגדולההאהבה
 שכשבאה בדאלינאן בעריש ר' הרה"ק אצל תרלוח שנת השבועות חג בערבשהיו
 כסאו מעל צנח טוב, יום בגדי לבוש כבר היה והוא אחיון שנפטר הבשורהאליו
 שנאבדה. הגדולה האבדה על בקרקע ראשו את והטיח לארץ קומתו מלא עצמו אתוהפיל
 בחורף הייתי הנה . להם ואמר מקורביו את סרא אליהו ר' הרה"ק שנפטרקודם

 וחפלתון מתורתו מרובה רוח קורת לי והיתה בדאלינא הצדיק אחי אצלהאחרון
 שמרה זו פקודתו תדבקון, ובו תלכון הנ"ל אחי אחרי כי אתכס מיעץ אני ע*כאשר

 לאורו. והלכו מדאלינא הרה"ק באחיו חסירי כל נתדבקו פטירתו ואחרירוחם
 סחסידיו אחד לי ספר הדורן ?דיקי אצל וחביב אהוב אליהו ד' היה כמה עדי(

 אצל תרל"ח שנת של השבועות בחג שהיה זצ"לן מוויזניצא מהרמ"מ הרה"צשל
 כשנודע חג אסרו וב-ום ר"א' הרה"ק ממצב לשמוע רבו התגעגע החג ימי ובכלרבון
 הגדול. צערו מפני אליו לבא אדם לשוס נתן ילא תמים יום בחררו עצמו סגר מפטירתולו
 בברית בתו את להביא מחשבות אליהו ר' חשב הקורמיםן בפרקים כמסופריא(

 הגה"ק עם נתחתן ולבסוף זצ'ל, מריזין הקדוש של זרעו עםהחיתון
 )בנו מווערצקי זצ"ל בעריש ישכר ר, הרה"9 היה בפרק בו זצ*לן מבעלזאר*י
 פ"א רבנו אמר הכלים, אל נחבא אברך עריין זצ'ל( ליפא סנרר ר' הגה"צשל
 )הנ"י(ן בעריש ר' נכדי עם שתתחתן מיעצך הייתי לי שומע אתה יו אליהו ר'לבנו
 בעולם טבעם נודע שכבר הדור בצדיקי להתחתן רצה כי לכך ר*א הסכיםלא

 נתגרשה פטירתו ואחר יפה' עלה לא ההוא הזיוג אבל מבעלזאן הגה*צ עםוהתחתן
 זצ*ל בעריש ר' להרה"צ אז היה העלובהן האלמנה אמה בבית וישבה מבעלהבתו

 אבל דודו' ר"א הרה*ק של בתו את לבנו שיקח לו ושדכו באו בן-פורתןמווערצקי
 להשתטח בזידיטשוב בנו עם פ"א בהיותו ויהי זהן בשידוך רצה ולא הוא סירבהפעם
 ודבר בהקיץ, אליהו ר' הרה-ק דודו היום באמצע לו נראה פתאום רבנו, קברעל
 ישרימן דור ממנו ויצא יפה יעלה הזיוג זה כי לו והבטיח בבתה שיתחתן לבועל

נעתר
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 הסרק שדרך הררו בכותל המקום את לו והראה ז בהקיון עתה זה שראהההזיון מכי לו וספר החתן בנו חמ אליו וקרא לבקשתון זצ"ל מווערצקי הרהשצנעתר
 הדברן יצא מה' כי והבן האב ראו אליון נכנס דודו את ראה הפתה( דרך )ולאשבו

 משה ר' הגה"צ עתה הוא זה וההתף ר"א. של בתו עם ההתקשרות אזונגמרה
 ברבנות ומשמש זידיטשוב יאבדיק חתונתו אהרי שנתקבל שליט4אןאייכענשטיין

 מפורסם והוא כאחד' ריא' הרה"ק חותנו ומקום רס"ל הגה"צ זקנו מקום ממלאזו
 שאפר במלואם רבנו דברי איפה נתקיימו השובים ת"ה הם ובניו הסביבהבכל
 געשה מיד נעשה שלא ומה בעריש ר' בנכרו ויתהחן לעצתו שישמע ר*אלבנו
 ריא של הבטחתו ג'כ ונתקיימה שונים* וגלגולים הרפתקאות כמה אחיי הזמןבאורך
 זה כביר צדיק שנקטף הבל הלולימן קודש פרי ממנו ויצא יפה יעלה הזיוגשזה

 אביו-רבנו. של כשמו בעולם יוצא שמו היה ימים האריך אלובאבון
 סיפר זצ"לן מווערצקי הגה"צ שראה בהקיץ המראה של העובדא שאת מעיךהנני

 הגה*י בנול4
 מווערצקי הגה'1 אודות על לאה"ק נסש שליט*א משה רן
 רבנו נכדי של מיוהר בפרק להלן ארברעוד

 ושל,9ה' שלשיםפרק
 זצ4ל. מ*גדיל פנחם ר, הצה-ק רבגו של ההסישיבנו

 מרא הזהר בית ושר ופוסקים, בשוס בקי ובנסתרן בנגלה גאון היה הראא(
 מבסף קדוש היה הוא פהן על כמעס הקבלה ספרות כל את שידעדרזי1ן

 מופשט היה כבר מנדלי ר' בנו לו שכשנולד דבנו שאמר לפעלה שספרנוכמו
 נויר יגדולות כי בו הכירו מילדותו ועוד מקורמ, שנים וכמה כמה העולםמזה
 התורה מן דעתו את הסיה ולא היומן כל פניו על הופפת ה' יראת היתהכי

 ילדותו. משחרות עור כמימריה רגע אף ה'ופבודת
 לו שנולד שקודם רבנה של משמו זצ*ל אברהם היים ר' הרה*צ בנו לי ספרב(

 יאמר פרימנוג מהרם'8 הרה'ק בחלום אליו נראה מהרם'ם, הרה'קבנו
 פעמיטן ובמה כמה העולם בזה נשמתי היתה שכבר תרע ידוע האלה. כדבריםלו

 הדורות כל לו חשב וכן אמורא, הייתי האמוראים ובדור תנא, הייתי התנאיםבדור
 הגלגולים ובבל הבעשוט, תלמידי של דורם עד הגאונים ותקופת סבוראי רבנישל
 שוב נשמתו יורדת ועכשיו החוטם, מן הוץ שלו קומה השיעור כל את תקןהאלו
 יולד ואשר בנו שם את שיקרא עליו צוה ובכן החוסמן את לתקן כדי העולםלוה
 של בשמו וקראי מהרם'ם הרה"ק בנו נולר ואז האחרון לשמו מנחם בשםלו

 רבנו. ספר כך מרימגובן מהרם"םרבנו
 הרופא צוה חלה וכאשר הרבה, טבק אבק להריה היה רמום הרה*ק שלדרכך

 הרה*צ בנו אליו וכשאמר לפקודתו שמע ולא זהן אבק מלהייהשיפסיק
 לו אומר מה . לו השיב ו הרופא עצת את עובר את מדוע יצ'ל אברהם הייםר'

 כדי כך לשם רק העולם לזה שבאתי *ו אגיד האם 1 עמו אדבר ומה זהלרופא
 בפעולה יהודים מיהד היה כנראה ? נשמתי של שלימה שבקומה ההוטם אתלתקן

 יומו עד זה מהרגלו פסק לא ועוכ הוטמון אל טבק אבק שאיפת של זודמיונית
 לתנועה נראה שהיה מה פעם בכל בחוטמו למשמש רגיל היה כן וכמוהאהרון,

 נהמשו
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 על שעה בכל עצמו להזכיר הנ"ל הכוונה על זה גם היה כנראה אבלסשונהן
 נשמתו. שבקומת חוטם בחינת השפל בעולם לתקן שבאתעוותו

 *גאקק של מוח לו והיה תורתו. כל את לו ומסר ובנסתר בנגלה עמו למד רבנוי(

 שהוח מה שעל עליו אומר היה דבנו ואביו לאבון וקשה לשמועמהיר
 חדושי את לו כשמסר פעמים וכמה אהתן בשעה רמ*מ תופס שעות, כמהימתיגע
 את וגמר דפים כמה אחת בסקירה סוקר היה בהם* לעיין ההוא ביום שכתבתורתו
 יגיעות כמה אלה בחוושי יגעתי אני ואמרן מתמה רבנו היה מועטתן בשעהקריאתו
 שקרא הדברים כל לפניו רמ*מ בנו חזר ז. בעלמא בראיה עליהם עברתואתה

 יואו. של כקוצו אפילו מהם החסיר שלא דבנו ונוכח אלו,בחדושיו
 וספר הקבלהן וספרות ומדרשים לש"ס אוצר גאון, של מוח מוחו היה דבאמתה(

 היה אפשר כי עד באבריו ומוביע פיו על שגור כך כי היההזהר
 בשעת עליו מצוה רבנו וכשהיה חי". *זהר היה שהוא הפלגה כל בלי עליולאמר
 כקורא פה על אמרו היה כלשונה הזהר מן מאמר איזה לפניו שיאמרתורתו
 גמירא עו רספר כי לפניו אומר היה רבנו שהפסיקו ואלמלא הכתבןמתוך

 והזפיד שבת של שלישית בסעודה ודרש כשישב פ"א היה עצמו הזה דכדבר6
 פפקן יא שוב שהתתיל וכיון הגמרא מן מאמר איזה הדבריםבתוך

 לפני ורורש יושב שהוא שכת חריפתיה ואגב פהן בעל גמרא דפים כמהואמד
 לו משכה ובכן פהן על גמרא עצמו בפני ולומד יושכ שהוא לו ונדמההקהל,

 עו אמירתו את ימשיך לענינו אותו יחזירו לא שאם הצבור וכשראושמעתתיון
 וגמדה הדרוש לענין וחזר נזכר כך ומתוך בביהמ"ר הנר את הדליקו השחר'עלות

 מבהיל זכרונו כח היה כךכל
 ראב"ד אח"כ )שהיה טארנוגרד האבד"ק זצ'ל תאומים יעקב ר' הרה"ג לי ספרז(

 הנאל מהרמאמ הרהאק עם ביחו טריסקוביץ כמרחץ היה שפיא קולומיא(בעיר
 הי' לא אבל ערוביזן בהלכות לפניהם שאלה באה תורה* גדולי רבנים כמה שםוהיו
 את וספר הלך זהן בוין לעיין כדי או'ת השרע את ההוא המקום בכל למצואאפשר
 שבצדו המנ"א עם זו לשאלה הנוגע שבש"ע הסימן כל לו אמר רמ*מן להרה"קהשחלה
 העדיף שלא ומצאו הש"ע את אח"כ הביאו לפניו, פתוח השו"ע היה כאלו בע"פכלשונו

 רעהו. אל איש הרבנים ויתמהו אחתן אות אפי' ממנו החסירולא
 מאוד* קדישא הסבא בו התעניין וצ'ל, מטשורטקוב הרה"ק אצל היה פ"אמ(

 ושל רבנו אביו שי עבוותו דרכי על אותו ושאל עמו לדברוהרבה
 שבודאי לו ואמר מהרמומ הרה"ק שהקדימו ולולא ובריון את בצמא ושתהיתיון
 ענין מרוב הלילה, כל עמו ומשוחח יושב היה מעט' להנפש הרבי .ה רוככיי
 הרה*צ לבנו אמר עליט"א רהשתן מטשורטקוב האדמו"ר ובנו עמו* בוחיחתווומצי

 גאון הוא אביך בזה"ל זצ'לרח"א
 והיה נדול חסירים לקבל זכה לא לאלקיו הוא קדוש כי ירעו שהכל ראע*פי6

 חלישת לו וגרם בגחלתו נזהר שלא לכי לו ואוי חסיויו למקוםגולה
 שאמר פעמים כמה מפיו ונשמע נלוין רוה*ק עניני ממנו ראו פעמים וכמההדעתן

 זוטרתא. מילתא דא חבירו של לבו והרהורי מחשבותיו לועתכי
 דרך ולראות לשסשו שרצה אחד חסיד בחדרו אצלו ולן בקולומי* היה פ"א*(

 את שנמד אחר הבוקר באשמורת ויהי בלילה, בקודש עבוותואגב
שעוריו
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  שיבצחופשי אליו ואמרת ביירחפ *עקב ר' אל לך לו: ואמר אאו הקיץשעוריה
 סירצב 1 ע*יו דינים אנכי רואה כי כסף וחמשים מאה נפש פדיון לי ויביאאלי
 זע4 והיא סגור ביתו ושער ישן עודנו יעקב ר' הלא לו ואמר בתחילה חסידאותו

 בשער ורפק וה חסיד הלך 1 אותו והקיצות לך באחת הוש חבל העליונהןבקומה
 חבן לקח לון היה לא שומע אבל גרפו, נחר כי עד 1 יעקכ ו. יעקב : וקראחבית
 את החטיא ולא יעקב ו' של משככו חרר חלון נכח למעלה וזרסו המקוםמאבני
 אל החויה וירץ משנתו יעקב וייקז לרסיסים, החלון זכוכית נשברההמטרהו

 ששפ הקריאה את אליו וקורא למטה עומד ההוא החסיר והנה ויראהגזוזטראן
 להטתן פנאי לך היה 5א האם והאטר בו ויגער אפו ויחר בפיון רם"מהה"ק

 שלא מדעתו השליח הוסע* זו זריזות כי יעקב ר' חשב ז. הבוקר ערבשליחותך
 בביתד בהלה פתאונוקמה השחר בעלות ויהי ויישזן למטתו חזר ובכן הרביבמצית
 שיש אסכרה מין 2וראן וציעול"מחניק אותו תקף הקטנים מנכריו אחר יעקבו ר'של
 הילד כי אמרו יוהם הרופאיפן שח להביא והבהילו ביתו בני כל רצו סכנהןבה

 נתרפא* והילד ברבו המאורע מן יו וסח מהרם"ם ההיצ אל מיד ר* רץבסכנה.
 גם שמעתי לצרה תפלה והקרים לילח בעור להקיצו רם'ם וישלח זה רבסעשה

 השליח מפי גם ז-ל יעקב ר'מפי
 שפ'* ת-ו* עיה"ק ירושלים מחושבי עכשיו שהא ממשמשיו אחר לי ספרי8(

 למען מווערצקי הרב לבית תלכה בוא *ו אמר ר*ה קודם אחריםימים
 שבודאי משמשו חשב פה' יהיה לא בר'ה הלא כי טובה שנה בכרכתאברכנו
 יחדיו שניהם הלכו ר"הן לימי מ4ה נוסע שהוא הנ*ל הרב של מביתו כן לונאמר
 שאל הרבן אחיו בן עם ודבר מהרם"מ הדהוק שישב ובעור מווערצקה הרבאל

 למי כי כמתמיהים' עליו הביטו י. מפה חרב נוסע ומתי ל"ף ביתון לבנימשמשו
 לר*הי מביתו הרב יסעולסה

 הגה*צ חביו ולשנפטל נקראן שמה שעל הנ"ל בעיר אב"ר היה מווערצקיהרה"צ
 לא עדיין א% ברבגות, אביו מקום למלאות אבותיו לעיר בא זצ*לןרס-ל

 כווערצקי פרוסה היתה ומצודתו בזיריטשוב ישב ובכן בעירו' הרבנות מן אועסלק
 טהרם"ם דודו אליו הלך שבו היום ומל למחרתו הנ"ל ר"ה קורם ימים כשתיויהי

 הקדושים לימים לעירם שיחזור תלגרפית קריאה קהלתו פרנסי אליו שלחולברכון
 להם ויבקשו בעירם מהרבנית עצמו סילק כי מזה יראו בקשתמן את ימלא לאואם
 הקורמת רבנותו את לחבר הרב ירא פעולתהן  עשתה זו והתראה במקומו'רב

 נתקיימה* רם"ם הרהשק של ונבואתו לווערצקין ביום בו ונסע ומהרבירימן
 נמאמן בעיניו ונבזה עצמו בעיני שפל היה מהרמ"ם של הגרולות מדרגותיו בכליב(

 כשבא שבתן של שליששע בסעורה שיו תורה רברי שמזתי פעמיםכמה
 געה אחר אחר אותם ופרט טוח )יוסא כפרה חלוקי ר' על לרבר הררושבהמשך
 אז ועמרנו לבכות* הגדיל כך ב*ר, ומיתות כריתות על עבר ח"ו כאלובבכיה
 שלא חטאים על חפוג ולא עינו תדמע כה כי פעל מה צריק לנפשנו ושאלנונדהמים
 לו היה ויא עוה*ז, תענוגי מכל מופשט מעודו היה הוא רהון כל בהרהור אפי"סא

 בכוונות ה/ ביראת רק ותנושותיו רבריו כל שמים, ויראת תורה שי אמות ד' רסבעולמו
 החסידים יכלו לא וע"כ לזהן שמחוץ העולם אל התקשרות שום לו היה ולאויחודימן
 המעשה. עולם מן לאנשים ולא אוסנחון שחירחו למי רק התאים לא כי במחיצתוןלעמור

בעוה"ר
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 יצאה תרס"א שנת ארר י"א יביום הוא, גם ימים לאייכות יכה ל8 בעוה*ריג(

 ברכה אחריו השאיר הוא תפלתו' באמצע ש'ק ביום בטהרהנשמתו
 קבלהן סתרי ע"פ מצות ותרי-ג ומדרשים וש"ס התורה על קונטרס*ם כאלףהבורים
 הצדיקת אמו אליו באה כי מרבנו, פ"א נשפע ספריו ערך על בחייון נדפסו מהםוקצת
 השחר עלות קודם בבוקר ויום יום ככל כי וברחותה מהרמ-ם בנו עם ביחד שדרהזצקל
 קבל רבנון לבנה ותכיאם מכתכיו קצת בידיעתו שיא קחה וכותבן ססשנתו ספסיקהוח
 רבנו כמו ספרים כיתב הוא ויכתוב, לו הניחי לאמו וחמר בהם, ועיין הכתכים אתרבנו

 מקומם. על אותם והניחה הכתביס את ולקחה הזקנה של דעהה נחה 5מהרצ"ה
 חיים ו' הרהוצ יחידו בנו צדיק פרי לברכה אחריו הניח זצ"ל ים"ם ז:רהוקיד(

 שלא אעפוי זה פורת בן בזיריטשוב' מקומו את שמלא זצ"לאברהם
 עמהם ומעורב לבריות נוח היה יה תחת אבל ובחכמה' בתורה אביו לסרריגותהגיע
 נעימות היו תפלותיו וארמן אלקים בעיני טוב ושכל חן ימצא סכיריון לבלורצוי
 ימים. האריך לא בעוהור הואן גם בזוה4ק בקי והיה מפליאותן היו ותורותיומחורן
 והלה לבבו נשבר ימיו, ברמי זצ'ל יצחק ר' הצדיק האברך בנו שנפטר העתומן
 עיר אל והובל נפסר פתאום ברופאיפן לדרוש בלבוכ בהיותו ויהי הואןגם

 תנצב"ה. ומכיריה אהביו כל אותו ויבכואבותיו

 יארבעה* שלשיםפרק
 רבנו של הצדיקים בניוגגי

 אהובים אלהים יראי מעשה אנשי הכללן מן יוצא באין כולם היו רבנו של כניובני
 מפורסמים צריקים שהיו אלו מנכדיו ביחוד בספר נכתוב ובזה ולבריותןלשמים

 בישראל. ימאורות והיהבדורנו
 הרהשק רבנו של בן-בנו ווער?קי* האבד'ק זצ*ל בעריש ישכר ר' הקרוש 1:רבא(

 תורתה מאור ולהנות בחייו רבנו את ישמש זכה הוא זצ*ל, ליפא סנררר'
 לי(ן יהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים )בבחינת מבניו כאחד אצלו חשובוהיה
 כי עליו העירו רוחיו וכל עלו שמים ביראת מצויין היד רבנו של בימיוונבר
 הוא גם וכסותו רבנה זקנו בדרכי ההלוכותיו בכל הלך הוא לאלקי', הואסרון
 ולילה* יומם מגירסא פומי' פסק ולא מעודה בשינה לילה הצות עליו עברו;לא
 ממטתו בלילה קם הוא אם מפניו בושה לו יש לפעמים כי פ'א רבנו שאמרער

 דלוק. הנר כבר שבגיתו חלונו דרךורואה
 את לרבנו למטג רצה החג, בברכת יברכו ביתו אל רבנו נו, "מוערים באחדב(

 רבנו רורי : בזה4ל רבנו יו אמר ביתון תוך אל ברכה ינוח למעןהכוט
 ה' אמר ורעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו *לא בברכת ברכני זצ*למהרצ'ה
 כל כי במלואה נתקיימה זו וברכה לך! נותן אני הברכה אותה עולם- ועדמעתה
 מגשה אלפי בעסח*ס שליט"א אייכענשטיין מנשה ר' הצדיק הגאון הגדולימןבניו שני בישראל לשם נודעים וביהוד תורה מופיגי חכמים תלסידי נולם בניו ובניבניו
 רישא בק"ק ב"ד ראש מקוום שהיה קדשים בעניני האשם ותורת חו"מן שעעעל

 הצדיק הגאון חביב ואחרון מונקאטשן בעיר ברבנות אביו מקום ממלא הואוכעת
 עגו ורבים אביה בחיי *עולמו" קנה שכבר זיריטשוב אבד"ק שליט"א משהרן

 רבנו 4ן זצ,ל אליהו ר' הרה"ק חותנו מקום ממלא בתור מסודשחחריו
 ונהג רבנון פטירת מיראחרי ההוא בעיר אב-ר לרב נתקבל מווערצקי הרה*סג(

 מפורספ צריק והיה לפתחון השכימו חסירים ומאות ברמה נשיאותושם
 חגל זידיטשוב. בעיר ישיבתו וקבע ווערצקי את עזב זקנתו לעתבישראל,

ארגו



 מזידיטשוב מהרי*א הגה'ק מרןתולדות124
 גרוסוורדיין בעיר וגר הגר לארץ וברח המלחמה פרצה כי 8ימים שם לוארכו
 טוב בשם שם נפטר פסח של בשביעי תרפ'ר ובשנת מונקאטשן לעיר עברואח"כ

 *םים. ושבעזקן
 מדאלינא זצ*ל צבי יודא ר' הרה"ק ניהו האי רבנו של נכדיו מחשובי השניד(

 של בנו מראלינא, וצ*ל בעריש ישכר ר' הרה"ק של יחידו בנו היההוא
 ומאות בגאליציא, המפורסמים האדמורי"ם מן והיה אביו מקום את שמלארבנו,
 אע"פ רבנו של בחייו כבר רנליו. בעפר טתאבקים היו ויראה תורה בעליחטידים
 )ואה לכך וסמכו בישראל, רבי שיהיה רבנו עליו נבא וצעיר רך עלם עדייןווהיה
 סמוך עומד היה התפלה ובשעת נכדיו מכל אותו ואהב ופכ'ס י"ב פרקלמעלה
 היה פסח של שני ובליל בניו, מבני אחר שום לכך זכה שלא מה אצלו,ממש
 בנו היה פסח של ראשון שבליל בעוד נשחנהן מה של קושיות הארבע חתשואלו
 בשורה רבנו איפה העמידו האלין השאלות את שואלו זצ*ל אליהו ר'הרה"ק

 אליהו. ר' חביבו בנו עםאחת
 עייון והמתין רבנו ישב איננו, השואל וילד פסח של הסדר אל רבנו ישב פ*אה(

 עליה להמתין רבנו את והצריד ששהה על אמו עליו הקפידה הסדר, קורםבמקוה לטבוי הלך כי מים, מטפטפות היו ופאותיו ראשו ושערות שבאעד
 הסדרן קודם שיטבול צריך רבי-קטן לון הניחי . לה ואמר עליו סנגוריא רבנולמר

 לכתוב שיוכל כדי לכתובן שילמדנו ר*ב בנו את רבנו הזהיר ילדובעודו
 תורתה חרושי אתלכשיגרל

 קרושת עליו שורה היהה שכבר בעת חצותן אחר בעש*ק רבנו אל נכנס פ"א0
 ממנהן להריה לו ונהן שלו אבק-הטבק קופסת את לפניו רבנו פתחשבתן

 רבנו אמר בשלילהן וכשהשיב גן-ערזן ריח הרגיש אם רבנו אותו שאלכשהריחן
 מקופסת להרוח וכה אדם כל לא 1 בעתיר זה ריח להרגיש סופך : קורשבחררת
 הפסוק לו אמר בה להריח קופסתו את הרבנים מחשובי לאחר פ"א וכשנהןרבנה

 שמים. יראת של ריח בו להכניס שכוונתו כאומר ה'* ביראת*והריחו
 חמש-עשרה לו מלאו בטרם כי ילדותו* בימי רק רבנו את לשמש זכה שלאהבל

 רבנו, נפטרשנה
 רוח רבנו בו הכניס להכירו שזכה השנים במעט גם אבי

 לבוא. לעתיר בישראל רבי להיות והכינו וטהרהןקדושה
 על מים ליצק ווכה זצ*ל מצאנז הגה'ק של בת-בתו את נשא יבנו כשנפטר0

 עמו לומר והיה בו ברכה כי ראה זה וצדיק רצופותן שנים שלשירו
 סאפטא מהגה"ק ישראל אוהב בספר ופרק ורש*י חומש של קב*ע שעור שבועבכל
 ספק דיני או מיגו דיני זה אדיר גאון עמו למד לא במינו, נפלא זה שעורזצ*לן

 מפניו. וליראה ה' את לאהבה איך חיים ארהות אם כיספיקא
 זצ"ל הגהוק עליו פקד שבעהן כל לראשו חבוש היה והשטריימל שבת- בגדי לבוש עדיין שהיה בשעה המשתה, ימי בשבעת עוד חתונתו אחר תיכףח(

 תמים חתן הלך וכה הגוף עני בשביל נדבה לקבץ העיר בכל לבית מביתשילך
 המלעיגים* מפני בוש ולא צאנזן בהוצותזה

 ואת שלון הנדוניא מכסף מעשר שיפריש עליו מוטלת שהחובה לו אמר אה*כט(
 וספזר עת בכל צדקה עושה הגה"ק היה )כנודע לידו ימסור הזההמעשר

 תכיא כן אם . לו אמר ידון תחת הנדוניא שאין לו וכשהשיב לצרקה(' הונואת
 לביתו זה מקשיב תלמיר הלך וזהב. מרגליות וצסיר אצערה אשתך תכשיטי אתלי

 הנה"ק, זקנו אל להביום בנדו כנפי תחת והסתירם אשתו בתכשיטי ידוושלח
 את לקח סה לשם וכששמעה עשהן אשר כל את וראתה חותנו באה בנתייםאגל

 חת גם מצותיו לכי ותשמע תלך אבי בררכי אם לו ואמרה בו גערה בתהתכשיטי
 עינים בשבעה חמיו בבית עייו להשגיח התחילו ומאז מעליךן יפשוטשמלתך
 אוהו ילמד זצ'ל מצאנז הגהוק אותו הדריך כה הביתן פן מה דבר יוציאשלח

 *חיים", באור ה' לפילהתהלך
עד
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 שמפר בעצמו מפיו שמענו זה, כביר צריק ש5 השפעתו עליו נרלה הינן עך0
 קיהטת מן ודבר מצוה סעודת באיזה בשבת ברביעי הנה"ק ישב שפ*אאיך

 : הממובים לכל אמר ללכת ופנה הסעודה את שכשנמר עד 3ך בל ונתלהב,טנת
 עדב הוא ן שאוחי ?צ"ל צבי יודא ר' להרה"צ לו נדמה 1. לכם שלוםשבת
 ידיו אצילי י.הת ולקחה לננה כתנת הארנו מן והוציא לביתו והלך קודש,שבת
 דברי את הוא נם ששמע אחד באברך פנע בלכתו שבת, לכבוד לטבולוהלך
 וכשבאו שבת, לכבול בחמין לרהוץ זרועו, תחת וכתנתו הוא נם והלך מצאנ?הנה*ק
 ההתלהבות עליהם פעל פעותם, להם נודע מאדם ריק הוא והנה הטבילהלבית

 ובא. הולך ככר השכת יום כי לרם שנדמה עד שכת אורות על הנה"קשל
 ח.רפי בימי שמים, ויראת בתורה ונדוש מלא כלי ונעשה הנה"ק בבית נזרכך כהיא(

 אכדשק זצ*ל הורביץ איש היוי ליבוש ארי' ר' הנאון אצל תורהכשלמדתי
 טהרמ*ט הרה"ק את לבקר פרימקוביץ למרהץ נסע בשמים( הרי שו*ת )בעהמחשםסטריא
 יאטכר ר' הרה"ק מחותנו עם הכרות לו יש אם זה צריק אותו שאל מוויזניצא,זצ'ל
 מכיר אם שאלו ממכיריון שהוא לו וכשהשיב בפרק, ב4 עמו שנתחתן מדאלינאבעריש
 רישצ הרהשצ כי כמתמיה בו ממתכל מסטריא שהרב וכשראה רהצ בנו אתדעא
 א5 פנים אותו שיכיר שכדאי לו ואמר בשבחו מאר הפליא אברך, עריין א?היה

 הנ"ל. ורבי טורי לי סיפר כךפנימי
 פני שם לקבל לובין לטרחץ נסע הקדוש אביו פפירת אחר תרמשו בקיץיב(

 והושיבו מאור מבעלז הנה"ק כבדו זצ'ל, טבעלזא יהושע ר'הנה*ק
 לתור לפניו הולך מדאלינא הרב ש5 שאביו למקרוביו ואמר אצלון ממוךנראש
 *הנה : לו ואמר אליו בואו יום שלפני בלילה בחלום אליו ננלה כי מנוחהלו
 היתה ומאז ידים" בשתי וקרבהו יפות פנים במבר קבלהו אליךן ונומע הולךבני

 ונתקבל שנה, שנה אליו בא היה מראלינא והרה*צ שניהם, בין גרולהאהנה
 אחת. מקערה עטו ואכל השלחן בראש אצלו הסיב נדולב~בור

 בא היה שנה ובכל כנפשו אותו אהב מזידיפשוב זצ*ל מהרמ*מ קרה"ק דךדךינ(
 ומשמשו לפניו עומד היה והוא שבועות שלש שנים בביתו וישבאליו

 מאוד בשבחו מפלינ מהרמ"מ הרה"ק והיה כמותו, נדול לאדם הראוי הבבודבכל
 15 מלאו בטרם תרם'פ ובשנת בעונתה, שלע שמשו שקעה בעוה"ר אבלמאור,

 ויוע. אייר. י"ב ביום למנוחות הלך שנה ושתיםחמשים
 נמלך פפירתו קורם אבל ספר על תורותיו את אמנם כתב רבנו זקנו דברילקפייבו

 אביו של לספרו שכתב החשובות ההקדסות שתי רק לנו נשאר ולאוגנזם
 "תפיה זצש5 מסאמבור משה ר' הרה"ק רבנו דוד של וימפיו מהר*י" הודה*5קוטי
 שליט"א האיברשטאם יהווטע ר' הנה"צ חתנו כסאו ע5 יושב הזה כהיוםלמשה*.

 זצ"ל. מצאנז הנה"ק של בניומבני
 אוא מפורםם צדיק והיה בעולם טבעו שיצא, רבנו של מנכריו בקורש ושלישייד(

 של בנו אלעמק אבר"ק זצ,ל מענריל מנחם אהרן ר' הקרושררב
 ב"טראל, עשה אשר בצדקותיו ביחור נורע היה הוא זצ*ל. ליפא פענדר ר'הנה*ק
 אכמניא היה מעונו לצרקה, ממונו כל ח5ק אך ביתו, בתוך טרוטה אצלו לןקטלא

 מטפל היה והוא בביתו ולן הלך ללון מקום מצא שלא ואביון רל וכללעניים,
 בכל טאוד ונתחבב תמים וצדיק ברך שפל היה הוא אלה, אורחיו בהכנסתבעצטו

שדרוח
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 התן בהיותו קדוש, לאיש כיאית בהערצה אליו התיחסו נכיים ונם העםשדרות
 חותנו מקום סילא אלעסס אכד"ק זצ"ל חעניך ר' היד-ק בן זצ"ל יצחק ר'הרה*ק
 הארין שלא חבל פפירתו. ער לבוב בעיר גר המלחמה יבשעת באלעסקברבנות
 ומנוחתו תתפ"נ אב י"פ ביום ונפפר בערך, שנה ס'ב כבן יק והיה הוא נםיסים

 עלינו. ינן ?:ותם לבוב בעזרבבוד
------
מלואים

 נועם אמרי בספרו בתב זצ,ל( מרופשיץ הגה-ק של בנו )בן ח"5 מדז"ת מ"י י'הגה*צ
 צדיקים שיש מספרים "ידוע בבית שם הבית מאנשי איש ואין פסז וישב פ,עה"ת
 אחר" למקוס שלו הצורה את ולשלוח מהחומר הצורה להפשיט שיכוליםגדולים

 ע"י קשבת אזן פקורתו שתמצא הקוה כל היתה לא אס רבנו* אצל בפוע5 ראו הא5ההדברים
 מעשה היה בה פה, בע5 פקודתו ומסרה בחלום רבנו של דיוקמ דמות נראתהשליח

 מחדש שנתמנה הממשלתי והקטיגור מאד. תמור פלילי משפט לו שהיה קולמיי בעיר אחדכתנוני
 5ו וסת רבנו אל זה חנוגי נסע הדין יום קוומ עונשים, בדיגי מאר ומחמיר קשה דין געלהיה
 שהיה העניך* ליג שמואל ר' ושמו מקולומיי אחד חנוני בהזומנות רבנו אצל אז היה ?רתו,את
 הרבבת מן ילך 5ביתו כשיחזור עליו וצוה רש"5 את רבנו קרא ההוא הקטיגור בבית ונכנסיוצא
 בשמו ממך לבקש עלי צוה מזיויטשוב "הרבי האלה. בדברים לו ושמר הקטיגור של 5ביתוישר

 לביתו ילך ואח"כ זה אתר זה פעמים שלש לו יאמר האלה הרברים במשפטר פלוני היהודי אתשתזבה
 בשהזר פיו. את ימרה ומי צור רבנו אבל זה, לרש"ל גיותר נעימה היתה לא זו מצוהשליחות

 תמה נתמלא ובשחלה הקטיגור. אל הדברים את ואמר הלך רבנו במצות עשהלעירו
 לומר לו שצוה הוא רבנו* שליח רק הוא בי ואמר דבריו על רש"ל חור בעס מתוך ברגליוורקע
 מ5פגי בשלום יצא שבבר הגומל ברכת בירך וגלבו ויצא, והשתחוה הרברים שילש וכה וכך,כך

 זה עריץרשע
 אפריץ" איוה בי לו ותגד שבביתו רמשרתת באה פתאום הדרך מעמל מעט ונת לביתנ12בא

 חקטגור את וצם מצא ולתמהונו המטגח אל רש-ל נכנס עמו, לדגר ורוצה במטבחמחבה
 לבקש "באתי ואמר סירב הקטגור אבל פבימה, האוב5 תדר אל ליכנס הזמינו ובעצמו,בבבודו
 פגים" אל פנים עמו אדבר למען בשמו דברים לי שמסרת שלך הרבי אל עמדי שתלךממך
 בזידיטשוג דר שהרגי האמת ע5 העמידו קש"5 אב5 בקולומיי הוא הרבי בי וחשב הקטגורטעה
 שיהפוך ממנו ודורש עליו עומד שהרבי ת5ם לישון בהלכו בי הקטגור לו ספר משם, גאוהיום
 באתת וירחפהו הצנומה ידו את פשט פיו עת למרות נסה ובאשר היהורי פלוני שלבובותו

 האלה הדברים הקטטר בדבר וייקץ אתריתו תהיה מרה פיהו את ימרה אם בי והזהירומ?לעותיו
 לבוא מהר זאת לבעבור רק בי ואמר רבנו יד בו שהיה הצלע מקום על בידו לרש"להראה
 הקטגור המתיק המשפט יום בשהגיע בפקודתו שיעשה להגטיחו רבנו אל ללבת לילה בעודאליו

 זבאי יצא והיהודי הדיןאת
 הקימו באתריות, מובטחים שהי' ובגרנו בביתו דליקה שנפלה אחד בפרי רבנו אלבאו**ח*

 נתנו והעדים הבערה את המבעיר בעצמו שהוא שקר עדי עליו שבבפר והכומרהשופט
 היהודי ראה זה פלילי למשפט הדין יום בא לפני ויהי המאורען שתקרו הבולשת לפגיערותט
 חולם המשפט, יום של הבוקר באשמורת רבנו לפגי שיחו 5שפוך ובא הוא, גרולה גצרה כיהלזה
 לבא לדרבו נתפז והוא דתוקה השעה והגה אדם, שום רגנו קבל לא התפלה לפני 11גשעה
 בי ואמר רבנו ש5 בנו זצ,ל אליהו לר, המאורע בל וסח הלך המוגבלת, בשעה המשפט5מקום
 התפלה, קודם עוד ומיד תיבף רבנו שיקבלו ובלבד מסוים סבום נפש פריון ליתן הגהודו?ה

 אלכה תבוף שהענין מפני אבל מאד עלי קשה הדבר לו ואמר בצערו זצ"ל אליהו ר'השהתף
 והאמר והפ"ו הפתקא תמסור רק דברים תרבה שלא עמך מתנה הריני אבל אבא אל לדברואנסה
 טבא בצפרא ברבו רבנו של לתדרו אליהו ר, נבנס נדולים לרתמים היומ אתה שצריךבקצרה
 שלנו והקופה שונים. מחובות תובות תייבים אנתמ ו אבא : ואמר הבית צרבי על בשיאהוהתתיל
 בבוקר שבן ובל אלה* כמו בענינים אלירו רי הטריחו לא מעולם בי וחמ" רבנו בו הציזייקה,

קודם
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 במסדרון ופה דחוקה השעה . ואמר ר-8 התנצל ? ? נא קצרה בנהימה תו אי שאל ובכן חהסלהקוים
 וחוא החובות אסלק פדיונו בדמי התפלה 8חר עד לחמתין יכול ואינו גרולה בקשה לו שיש 8ישעוסו

 ל1שלום לו וילך תברכנו בדך רק עמך דברים ירבהל8
 בר8שו רבנו הניע ההפלהן קודם עוד האורה לקכל רבגו שיסכים בחכמהו הדכרים לסבב ר"איד9

 עלי יש אני גדולה גצרה : בקצרה ואמר הפ"נ עם הפתקא ונתן ה8יש נכנם הסכמח*לאות
 ררכך יצליח וה' לש5ום לך רבט השיבו צריך. 1ני ולישועה עונשים של וין בביתדיןיפלילי

 ופטרו השמים. מן בישועהויושיעך
 לבנו אמר הצהרים אחר שלשום, כתמול חיתה ל8 ת~תו וגם מ8וד, נרגו רבנו היה החו38יום

 אהר של ענין וה הל8 כי אלה* כמו פדיוגות קבלת לידי תבי8ני 8ל .בעתיד 1 אליחוו'
 זו תוכחה ר"8 קבל צורתו". את לשנות רק אחרת יצה כל לי היתה ול8 רין. ציחמעשה

 רבנו רברי מבין ובאיןבשתיקה

 כדינו. זכאי שיצא לבשרו כאו כי שוחקות בפנים אבל רבנו 8ל שוב חאורח בא "מיםאהרי
 בגתיים, נהיית מה ידע ולא משתומם הוא ענההשיששגם המשפט. מהלך ר"אעל אותועא54

 חבעיר בכפר עמם הדר היהודי שפלוני והעירו אחד אחר חעדים נקראו השופטים לפני כשאמחדחיכי
 ?. בביתו אש שחלליק האיש חוא זה צם אותם זששלו בפניהם אותי העמילו וכאשר הבערה*8ה

 הרען המעשה שעשה הוא שלנו שבכפר היהודי אם כי זה לא ! ל8 יאמרו. אחד אחר בפניחכיטו

 נתרגז הנאשם. את בי חפירו ל8 ז8ת ובכל בכפר נקרא שאני ימו כעמי חשופטים אותיקראו
 שלנו* מכפר היחודי אם כי חמבעיר הוא זח ל8 ו8מרו בי הסתכלו ושוב 8והם וש8ל וחזרהקסגר
 הרברים ע4פ זכאי ויצשתי בעדים בנזיפה גערו גברי חלופי כאן שיש הכרה לידי חשופסים!נאו
 ונפתרח הנאשם* של צורתו את לשנות רק אחרת עצה מצא שלא שאמר רבנו רברי 5"א חביןאאלה
 כשהסתכלו זאת ובכל הבערה את הבעיר הוא כי ונשבעו בכפר עמו שהיו עדים יה איך עצמו להגאשם גםחחדה

 הכירוהו ול8 צורתו 8ת רבנו שינה המבעיר* אינו הו8 כי אחר פה כולם אפרובפגיו
 חיה עשה דין בעל עם ודברים וין לו שהיה מי וכל מופת איש בתור רבנו של ש% %תבו

 שליח. עיי בע"פ פקודה שלת או כתב לעשוקים, משפט עשה והוא רבגו לפני בקובלגח1א
 רב% של פקורותיו חיו עמינו בני לאחינו רק ולש רבנו. מודא מפמ לנפשותם הררו קתעיפיםוכל

 הממישלה 9ל הגבוהים הפקיו"ם ו4פין הארץ. עם טמרומי ל8צילים גם אם כי שלסזן טלךנרבר
 באף ושחת לבגו את הקשיח 3י אחוזה בעל אציל רבנו של פקווות אל הכבוד ביראתחתיחסו
 לפניו ושפך רבנו אל חהוא החוכר ונסע חכירתו על לבח הוספה חיהורי מחוכרו לדרושיחפיו
 ורבריו באלו הוספות מלדרוש לחדול אלה קשה לחדוגים דברו שולח שהיה 18 ורבנו ו4יחו*טרי
 מזה ויותר וכךן בכך חעסק 8ת לך מחכיר הריני להחוכר אומר שהיה או ונתקבלו פריע141
 חהוא. למקח אדוניו שיתרצח ער במנוחה ולחכות לביתו לשוג עליו ומצוה אחת. פרוטה אפילו התןלא

 באחוזת לו היה אוסטרי( גמ~וח גרולים מלוכה שרי שהיו )שלו באדעני הגרפים של44ביהם
 8חד עני יהודי וביניהם יחודים חוכרים גליציא( )במזרח סק8ליע לעיר הסמוכהגחלתו

  ודרש  וה באציל קמצנות רוה נכגסה פתאוס הרכה. שנים במשך פרותיו של ההלב כל לושמכר
 וסח רבנו 8ל זת עני נסע דרישתון למלאות השיגה לש וירו המקח. על רבה הוספה החוכרטהעני
 מחכיר הריני ! אחת פרוטה 8פ" לו תוסיף אל ו8מר מכסאו קם רבפ גתרגש המאורע* כללו

 תזוע*. לא ומנה ובך בכך שנים וכך לכך טחדש העסק אתלך
 האציל אל הרבר כשנודע העסק. ע-ד עמו לדבר האציל אל לב8 יסף ולש ~יתו זח חוכרחזר

 ארם היה זה אציל קטניסן נערים עדיין או שהיו בניו שני 8ת עמו ולקת רבגו 8לבסע
 שאדוני *שמעתי 1 ערומים בלשון לו אמר רבנו לפני כשב8 יהודית. יהודיו עם ומרבר מאדחקח

 שירחם לגקש ב1מזי ובכן מ8ד, נמוכים מחירים גשבילי וקוצב פי שאלת בלי עסקי אתחחכיר
 לעתיד ובכן מצומצמות והכנסותי ושב-לבנים אמכי פריץ-עני כי עלי גם אם כי יהודיו על רקלא
 מעט גם בהם היה אבל למחצה בדיחותית בהטעמה נשפרו חרברים עסקי" במחיר כך כל יזלולאל

 החציל הציג ובבית* בשרה ה' ויברכו בנחלותיו השוכנים פרנסת יקפח שלא רבנו לו חשיבשטת*
 ב8רץ-. גדולים *שרים שיהיו ויברכם בניו את רבנולפני

 מאד והרבה הדרך סכס 8ת בחכירה לקח שבנעוריו 8מונים* וא,ש תסיר ממכירי שחי ליספר
 אמר ירבנו. ונמלך חלך מלפניה רחמימ ולגקש המניססר ל"בי להתיצב בדעתו וההליס חנחהלו שימני גווינא לחמיניסטריום בקשה ערך זה ביש יבעסק הונו כל לאבר היח וצפויגמחירו.
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 בוומר לבקשטמנו עליך ?וה מזיריטשוב *שהרבי אליו ואמרת המניסטר לפני והתיצב לך רמו,15

 שאין וכשראה לפניו והתחנן המניסטר לפנ* ועמד לווינא חסיד אותו נסע בקשמך" אתשימיא
 ואמר פניו חמניסטר העוה רבנו. של פשמו הדברים ואמר לבבו אמו כלל לאזנ9 נכנסיםהרברים

 בפחי לביתו האיש נסע יפות. פנים בסבר שלא המבקש את ופטר ון בקולו אשמע כי רבך חואמי
 ממנו ובקש מכירו שהיה הממשלה גמשרד הפקידיט לאחד הלך לבוב דרך עכרו מדי ויהינפש,

 מנסיעתו חאיש שהה כי המניסטריומ מן בקשתו על תשובה איזה באה אולי הכתבים ביןשיפשפש
 5מלא פקודה באה ביום כו כי מצא ולתמהונו לבלר אותו פשפש תמים. כאובוע ללבובמווינא

 הדבריפ עשו סוף סוף האיש נוכח כרצונו, החכירה על הנחה לו ולתת איש אותו של בקשתואת
 בקשתו אח ומלא 9ליו לטובה ~בו אח"כ גהפך בתחלה שסירב ואע-פ רושם עליו רבנושל

 בפרטי לתאר הוא ויכול נשמעים. רבריו המלך בחצר שגם שאמר מרבנו פ-א נשמעובאמת
 ליראיו ה' סוד וסרורמן צורתם המלךן שבבית הרהיטים אתפרטות

 הורה גופי הם רבגו של בעלמא רברים כמה איך לרראות ליכון מוצא הנני הספי חתימת*צם
 . זצ"ל מקאמרנא הגה"ק דורו בן של הקרושיםבספר9

 משה רבנו ורבו דורו חסירי על רבנו שהקפיר מ( אות ד' )פרק למעלה מסופר למשל עזנהא(
 בספרו מוצאים אנו והגה פסח, של יני ביום מרובה שת" ששתו 9ל מסאמבורזצ"ל

 ולהבדיל וגו' תשת אל ושכר יין עה"פ ע"ב( )ע"ו שמיני פ' הברכה היכל הג"ל הגה-ק שלעה"ת
 על לרמז החושך. ובין האור בין ולהבדיל )במטורה( תרין ולהבדיל וז-ל החול ובין הקורשבין

 מקליפת ואור הארה וזה והארה* אור להם שיהיה כרי מילע מרבה ששותים אנשים איוהטפשות
 אחר עד סוכות של האארונים בימים משקה שום לשתות אסור היה אלימלך רבנו אצל כינגה*
 עצבות של החןשך ובין האור בין ולהבריל וזהו קדושה, של בשמאה זר יתערב שלא חהקפותגמר
 1 עטלה-ק אכי-רן לב ומשמחת עעים מאירת התורה ע-י כ"א משקים שתייח ע-י זה לך יהיהלא
 אות חן פרק )ראח הרברות עשרת של הקריאה בשעת רבנו של המופלגת לחתלהבותו 1:נוגעב(

 קול . וז"ל ע"ב( )ל"ר ואתחנן פ' הנזכר כספרו הנ-ל הגה-ק מש-כ להעתק כדאיד-ה(
 לוצמוע זוכה עצמו שמקדש שמי מזר מבואר לעולם וק"ם חזק קולו בי פרש-י יסף ולאגדול
 וברקיפ הקולות לשמוע שזכו ומפורסם כירוע ותלמיריו הגעש"ס שזכה כמו לעולם שקיים הןקול

 : עיי"ש וכו' עלאין סתימין הרזין כל עם אנכי חמירת בשעת חזק שופרוקול
 עליהם שגפל ופחרו בתלמיריו מרא רבנו זרק איך מסומר דוכתי ובכמה י-יר אות י-ב בפרקג(

 הצה"ון של מפיו ששמע מה דברים פ' זח בספרו הנ"ל הגה"ק הביח אשר להעתקוכדאי
 כענקיפוהמואבים יחשבו הם אף רפאים הפסוק פירוש זצ-ל מזלאטשוב רחמ הרה"ק של בנו זאברן

 וטעס אף הם" "אף נפשות רופאי הצריקים הם ארפאים" . רמז בירך שאמר אימים להםיקראו
 חדינים כל חצדיקים ממחיקים שלהם הכעס שע-י לו חענק הענק כטעם כאענקים" יחשבשלהסן

 יקראר בקדקדם מוח להם ואין הרעת של הכרע לקם שאין "והמוחבים" וברכהן שפעוממשיכים
 לחמתין גדולות רשימות עושים חצריק דברי שכ4 להבין מוח להם שאין כעסניסן אאימיט"להם

 , עיי"ש וכון הדיניםכל

 שממשיך ואמר רמבעה-נ של הקופסא על ראשו סמך שרבנו ספרנו ה'( )אות כ-ה בפרקי(
 שמביא ע"ב( )ס"1 בא בפן הנ"ל הגה"ק אומר האלח כדכרים דא"י* אוירא עצמו על1י"ז

 ל4 אם : הגה-ק וסיים הגוימן בידי לעזכה ולא בא"י לישב מ*ע הגלות בזמן שגם הרמב-ןדברי
 בגלומ חף א-ע לקרו1 חצריק חאדם יכול וכו' הכל מן למעלה שהיא תורה לביטולשחושש

 1 עיי"ש בחרל עדן גן ריח מאויר מוקףשיהיה

 *ספיו של לנקול בנוגן הנ"5 הגה"ק ובין רבנו בין שנתהוה הסכסוד בדבר דשתרונהה(
 רבנו הוי* הכי דעובדח גופא ט'ז( פרק )ראה י?ירה בספר הגזכר וספור"וסופר

 *ספר ד"ה ע"ב( )ל"1 בראשית בס, הזהר למאמר בפירושו הזוה"ק על צבי עטרת בספרומהרצ4ה
 נפק מיניה דהאעילאה

 כלא-
 המוזכרים ספרים שג' ראשוניט המקובלים מן בירו שמקובל כתב

 תלק מהרצ"ה רבנו 1ול זו גירטא על וטפור בחולם( סופר )לא וטפר ספר הם יצירחבטפר
 מברר הוא וקס"ט( קס"ז )דף בראשית סן חו זהר בספרו מוצאיט שאנו וכפי מקומרנאהגה"ק
 זר דעס1 ואת וסופר, )בחולם( וספור ספר הוח הנכון שהנקור הא גם ראשונים מקובליםמספרי
 חרח והיפב כאו גכל זו יוסחח על הגין רבו דברי על חרד שהיח ורגנו לרבנו. בע-פ אמר בספרושבתב
 1 ישר!*5 ולטל 5נו יעמוד זכותם בהדייחו. שלמא רבנן עברו בסופח והב את אולם רבה על שחלק על5ו




