
 ואשון.פרק
 רבנו. ש5 מחצבתו ומקור לידתושנת

 הירשלי אי' קדשו בשם הנודע מזידיטשוב, זצ"ל הירש צבי ר' הקדושרבנו
 הינדא מרת ואשתו זצ"ל אייזק יצחק רן הקדושים להוריו נולדזידיטשובר",

 בהסכמתו )ראה המזרחית. בגליציא אשר סאמבור בעיר תקכ"ג בשנתזצ"ל
 מולדתו(. עיר בשם זו לעיר בה שקורא יצחק, זרע לס רבנושל

 ספרין הכפר שם על ספרינר, אייזק ר' בשם הנודע אביוא(
 בניו מבני היה המזיגה, בית את בחכירה והחזיק דר שבו סאמבור,שבסביבת

 של מכתרה ליהנות רצה שלא אוריין בר טוב, יום תוספת בעל הגאוןשל
 לעניים, פתוח היה ביתו כפיו. מעמל להתפרנס בכפר מויג להיות ובחרתורה,
 עני בלי שלחנו על מעולם סעד לא מהרצ"ה רבנו בנו עליו שהעידוכפי
 ביתו. אל עני שבא עד בתענית יושב היה עני לו נזדמן לא ואם עמו,לסעד
 או ממנו תורה, דברי עליה נאמר שלא שלחנו על סעודה היתה לא כןכמו
 לשבח. ולא לגנאי לא אדם משום דבר לא ומעולם שהגדילו. לאחרמבניו
 חמראו לגבי כחלא אבא לגבי אנא רבנו: - בנו עליו אמרובכלל
 אליו שבאו עניים שלחנו, על שהאכיל בזה מסתפק רי"א היה ולאב(
 החייק המייגה בית מלבד כי כרחם. על גם אורחים שהכניס אלאמעצמם,
 עגלה כל זקוקה היתה דמלכותא דינא ועפ"י מכס-הדרך, את גםבחכירה
 ביתו חלון לפני לעמוד הכפר, דרך שעברה שהיא, בהמה לכל או לסוסהרתומה
 ונאמן, כשר יהודי שגובה", האותו הקצוב, המכס את שלו אהגובה" לידולשלם
 ועומד מצווה היה לגברא, גברא בין תהלים אמר או משניות ולמדשישב
 אל להכניסו רק המכס, את לקבל רשות לו אין יהודי שמנוסע רי"א,מאת
 שאינו איש זה, אנוסע" וכשהיה עצמו. לידו המכס את שישלם פנימה,ביתו
 שלחנו על לאכול הזקיקו אלא בכלל, המכס מן רי"א שפטרו לבד לאאמיד,
 שעה. ובכל עת בכל שלחנו אצל מצהים עניים היו וכה כסף, איןחנם

 שבדורו, הכפרים מאנשי כהרבה אורחים" שמכניס סתם רי"א היה ולאג(
 סדרי ששה טובים. ובמעשים בתורה גדול גם אם כי יו, במדה מצויניםשהיו
 בקי והיה ביתך", יושבי שאשרי כקורא פה, על לשונו על שגורים היומשנה
 בגפ"ת, קשה ענין לפעמים לו וכשהיה ערוך. השלחן חלקי ארבעה ובכעבש"ס
 המקום סטרי, לעיר ועולה וקם באמתחתו הספר את או הגמרא את כורךהיה
 לפניו להציע ההיא, בעת ברבנות זצ"ל החשן קצות בעל הגאון בהןשבו
 במקומו גם ישראל אלמן אמנם היה לא בהלכה. עמו ולפלפל ספקותיואת



 היה רגיל אבל מפיהם, תורה לבקש לי היה שאפשר תורה, גדולימרבנים
 "תורה: מצות את מקיים הוא ההוא, הגאון אל לסטרי שבהליכתו לאמור,רי"א
 מו, אלהיך ה' יבחר אשר המקום אל ועלית וקמת וגו' דבר ממך יפלא*כי
 את לך והגידו ההם בימים יהיה אשר השופט ואל הלוים הכהנים אלובאת
 דישראל רבה כהנא ההוא הגאון היה היה כי חע-ט'(, י"ז, )דברים המשפט"דבר
 וכה מפיהו. יבקשו ותורה דעת ישמרו - כמותו - כהן ושפתי בדורו, רבנןורב
 ובהלכה. בתורה עמו ונותן ונושא הנ"ל הגאון של ביתו מבאיהיה

 רבם זצ"ל, מלובלין יצחק יעקב ר' הגה"ק רבנו אל לפרקים וכשבאד(
 ונהג מאוד מחשיבו היה ודעימיה, מהרצ"ה רבנו הקדושים האחים בניושל
 עליון בגד השבת ביום והלבישו הגדולים, הצדיקים הרבנים כלאחד כבודבו
 רי"א היה וראוי בכלל. בביתו ברבנות התנהג שלא אעפ"י משלו,לבן

 היה כי עצמו, ביכות בעיקר אם כי הקדושים, בניו בזכות רק לא זהלכבוד
 נכדו העיד כה בארץ. אשר הקדושים כאחד ואהבה ביראה ה' ועובדצדיק
 פ"א להיות בילדותו שיכה מרוידול, זצ"ל צבי יהודה ר' הק' הצדיקהגאון
 ההוח הלילה מיכרונו משו לא ימיו וכל המצות, חג התקדש בליל זקנואצל

 עשר בס' ראה - הנ"ל. הקדוש יקנו בבית אז ששרתה והקדושהוהגדולה
 ג'(. אות א' מערכהקדושות
 הכפרים אדוני הפולנים אצילי כל בעיני מאוד רי"א היה ונכבדה(

 בעל אדם היותו מפני ואם רוח, ואמון לבבו יושר מפני אםשבסביבותו,
 האצילים לאחד שהיה עובדא, הוה להפליא. חשבון ובעל מצויניםכשרונות
 הקטנים יחד ופקידיהם אמרכליהם כל אשר חבריו, ובין בינו מסובךחשבון
 אל לפנות אלא עצה, כל להם נשאר ולא להתיוו, יכלו לא הגדוליםעם

 נעתר ורי"א ההוא, הספק מן אותם שיוציא שבסביבתם, רי"א הפקחהיהודי
 אמרכליהם האצילים, כל לתמהון ההוא הקשר את התיר עמל ובמעטלבקשתם,
 בסביבתו. אשר הג~ם כל בין ~שם ויהיופקידהם,
 אין אשר ומצוינת, גדולה אשה היתה הינדא מרת הצדיקית אשתו גםו(
 ביתה, עקרת חיל אשת היתה היא ההוא. הדור בבנות דוגמתה הרבהלמצוא
 לעניים, וצדקה אורחים בהכנסת ובעיקר ופרנסתה, ביתה משק בהנהגתעסוקה
 ישראל גלות על לקונן הלילה, בהצי יום יום ותקם לבה, שכב לאובלילה
 לפניה ותושיבם עמה הרכים ילדיה את גם ותקים והמקדש, הקודש חורבןועל
 א'(. אות תנינא קדושות עשר )ראה א( עמה הם גם יקוננו למען הקרקעעל
 ה', ולעבודת לתורה בלילות ה' לפני לעמוד ילדותם משחרות אותם חנכהוכה
 ובעלה היא זכתה וכה הזה. היום עד ולזרעה לה קדושה חובה שנעשההרגל
 שאור הדור, גדולי בנים תורה, חומשי חמשה בישראל, ארזים חמשהלנטוע
 וארבעה הבכור, מהרצ"ה רבנו והם: - בישראל וזורח הולך עודנותורתם
 עול אביו עה"ת, לטהמה תפלה בעהמח"ס זצ"ל מסאמבור משה רבנואחיו,
 ועמוד קדושים  דעת בעהמח"ס רוזדול אבד"ק זצ"ל צבי יהודה ר'הגה"ק

 לילה פלגות בכל קם דהוה מבדי מחד ע'ב( ב צ לך לך )פ' ק כזה מהחטופר ידעה כנראהא(
 כמוהו ועשר" - כאוריתא ואסתדלו עסיה )ינוקת כנוי ותרין כיתא בשפוליהתיב



 זצ"ל מהרי"א הגה"ק רבנו של אביו זצ"ל בעריש ישכר ורבנוהתורה,
מזידיטשוב

 )שע~
 אלכסנדר ורבנו יצחק(, פאר בשם מיוחד ספר כתבנו אדותיו

 ליפא ר' והרה"צ מקאמארנא, זצ"ל מהרי"א הגה"ק של אביו מקאמארנאזצ"ל
 זכה לא וע"כ הגדולים אחיו בחיי סנפטר והסיד צדיק איש מסאמבור,זצ"ל

לפרסום.
 בלבד, זו אלא אחרת זכות שום הנ"ל הקדיש להזוג היתה לא אלמלאז(
 ובאמת גדולים. במקום להעמידם מספיק היה כאלה, קדושים לבניםשזכו
 של בנו זצ"ל, מיכל יחיאל ר' הרה"צ נכדם של זקנים עטרת בספרמסופר
 אשתו, אל ואמר מאוד אייזק יצחק ר' נאנח שפ"א מסאמבור, זצ"ל משהרבנו
 ה המלך לקדם במה מאומה כל אין ובידינו ומזקינים הולכים אנחנוהנה

 דב לנו יש לו: ואמרה הצדיקית אשתו ענתה יבוא. כי פקודה ליוםצבאות
 לסמוך, מה על להם יש כי שפתיה בחן לו רמזה נעלהו" אבמסלה השמוברוך
 הירשלי, ור' ליפא, ר' סענדר, ר' משה, ר' בעריש, ר' הקדושים בניהםעל
 עלה תורתם ובכח שבמסלה", הם הקדושים שמותיהם של תיבות הראשיאשר
 דאתיו לעלמא בכסופא יכנסו ולא העליונה, החיים ארץ את וירשויעלו

 אשר את ואספרה שמעו זו. לאמתלא זו צדיקית צריכה היתה לא אבלח(
 ההם: הקדושים בניהם להם נולדו בטרם עוד הללו, שזכו" ואשה שאישעשו
 מבית! בטליתו עטוף רי"א כשבא החורף, ימות של השבתות מימיבאחד

 שבתוכה הפולנים, האצילים אחד של עגלה בית-מזיגתו לפני מצאהתפלה,
 מני רועדות והן קיץ, של דקות שמלות לבושות עבריות, ילדות שתיישבו
 הן ולשן האלו, הילדות למי ההיא, העגלה של העגלון את רי"א שאלשר.

 הכפרים באחד מוזג יהודי, בנות הן הללו הילדות העגלון: לו ענהמובלות?
 לאדונו מזיגתו בית של שכר-חכירה שלם לא ואביהן פלוני, האציל אדונושל
 בנותיו את ולקחת מבית-המזיגה להשליכו אדונו שלחו ובכן שנים, כמהיה

 לכמה העולה נשיו, את אביהן לו ישלם אשר עד בביתו לשפחות והיולעבוט,
 יין-שרף כוסות כמה והשקהו לביתו העגלון את רי"א הזמין זהובים.מאות
 העגלון, לו אמר אשר מכל לאשתו רי"א ספר שבת. של לבן לחם גם לוונתן

 אם כי העגלון, בידי הילדות את להשאיר שאין החלטה, לידי באוושניהם
 בידם הנמצא מכל חשבון עצמם לבין בינם עשו שיהיה. כופר בכללפדותן
 שיש החולבת בפרה ולאחרונה ובמספוא, בתבן ביין-שרף, כסף, ובשוהבמזומן
 לשלם משגת שידם ומצאו, חשבו וכה פרנסתם. חצי אמנם שממנהלהם,
 והותר. - השבויות הילדות של התמורה את העגלוןליד

 ידו אל ישקלו שבו מחר, יום עד בביתם שישאר לבעל-העגלה הציעומיד
 תשארנה והילדות לסוהר, עובר שקלים בכסף אדונו של תביעתו דמי כלאת

 השבת לכבוי הערוך השלחן על אשר החמודות כל את העגלון ראהבביתם.
 הכפר שופט גם היה מעמר באותו לבקשתם. ויעתר וימהר בלבו, להםויחמוד
 הבטחון שלשם דעתו, את הוא גם חוה ובכן זה. מעסק לייצות הוא גםורצה
 החולבת פרתם תלקח מחר, יום עד מדבריהם ואשתו רי"א במהם יחזרושלא
 לשלם. שעליהם הכסף כל את ישלמו אאצר עד בביתו ואותה בערבץ, ביתואל

 לה, מתנגלו לא ו!8שהו וי"א וגם העגלין, בעימ חן ט טובה עצאמצחאת



 פנימה הובאו והעג5ה הילדות השופט, 5בית הפרה נלקחה ההסכם. נגמרוכה
 ביי"ש, לבם כטוב לשתות. ישבו והשופט והעגלון רי"א, של ביתו5פרוזדור

 שבת, של בתנור-ההטמנה 5יהודים הצפון הטוב רב מה שידע השופט,קם
 והציג בו, הנמצא כל את התנור מן והוציא המלאכה א5 נגש חרוצותובידים
 פיהם תוך א5 הגיחו ובתיאבון ואשתו, די"א 5עיני הש5חן על אחתבבת
 בדיקה ועשו הלכו שבעה, נפשם ידעה לא ועדיין אחת בנשימה כמעס הכלאת

 ממו5אות קדרות שונות, מרקחת מיני ומצאו וחדריו, הבית פנות בכלמד~קת
 אכלו כלם ואת בשוק, למכרן וגבינה חמאה מהן לעשות שהוכנובחלב-חמוץ

 מאומה בו נשאר ולא הבית כ5 את אחדות שעות בין הריקו וכה פה,בכל
 ישתה, אשר משקה ומכל ישכל אשר מאכ5מכל

 אשר מכ5 בערבון ונתנו 5וו שעשו, מה ואשתו רי"א עשו השבתאחר
 לדרכו, ופטרוהו אדונו ש5 "ובו דמי כל את העג5ון 5יד וש5מו בידם,נמצא

 בביתם, ונשארו נפדווהילדות
 בצק ולשה המשארת יד ע5 רי"א אשת כשעמדה בבקר, הראשוןביום
 ש5 הזול5ים האורחים כ5ו שאכ5והו ה5חם תחת השבוע, ימי 5כ5 פתלאפות
 הצדיקת נצטערה הש5חן. יד ע5 וישב 5ביתם עני אורח נכנס אתמול,יום
 וכוס 5חם פת גם מכ5יה, היי"ש אז5 כי לבו, 8ת 5הסעיד במה בביתהשאין
 ביום עליהם עבר אשר כ5 את 5ו ותספר 5פניו והתנצ5ה עמדה אין,ח5ב

 וחמאה לחם ותביא השכנות אל ות5ך ותקם מעט, לחכות ממנו ובקשההשבת,
 אמר סעודתו את וכגמרו לבו, את ויסעד וישת ויאכל ש5חן לפניוותערוך

 ביתכם, תוך אל ברכה להניח רוצה ואני ~רכי הולך הנני ואשתו, רי"אאל
 או ימים, לאורך וכבוד בעושר אם אתכם? אברך במה לי נא הגידוובכן
 אשר הברכה זאת כאחד, שניהם ענו ה'? ויראי צדיקים חכמים ת5מידיב~נים
 האורח: להם אמר ה/ ויראי תורה לומדי בנים ובני לבנים שנזכה אותנו,תברך
 להוליד שתזכו שבשמים, אבינו מלפני רצון איהי ובכן כן2 אומר אניאף
 ברכתו, את גמר בישרא5,א 5מאורות שיהיו הן יראי חכמים תלמידיבנים
 רבים אשר הזה, הפלאי האורח של זאת ומברכתו - 5ו וה5ך המזוזה, אתנשק
 קרוב בזמן נולד 5טוב, זכור הנביא א5יהו את בו לראות רצו החסידיםמזקנ.
 "במסלה". בשם בעו5ם הנודעים הקדושים אחיו שאר ואחריו מהרצ"הרבנו

 שני.פרק
 רבנו. של ואברכותו הורפו ימי נשמתו,שורש

 רבנו, של הקדושה נשמתו ערך על לדבר בנסתרות עסק אמנם לנואין
 בזה לכתוב כדאי צדיקים, אמונת להם שיש הקוראים בשביל זאת בכלאבל
 שלפנינו. שבדור הצדיקים גדולי זה על שאמרו ומה שכתבומה

 רבנו, של המובהק ותלמידו בן-אחיו מקומרנא, זצ"ל מהרי"א הגה"קא(
 ישראל, תפוצות בכל נתקבלו וספריו בדורו, ישראל של ורבן מכובד ד' קדוששהיה
 שנהירין עליו, לכתוב רגיל היה מזידיטשוב זצ"ל מהרי"א מרן הגה"קורבנו
 החזיונות בספר מהרצ"ה רבנו על כותב דנהר-דעה" כשבילי דרקיע שביליליה



 בירושלים בעה"ק גם ונמצא סגולה יחידי בידי דק מצוי שאינו יד )כתבשלו
 האלה: כדבריםת"ו(

 וויטאל( היים הד' )רצ"ל הרח"ו שורש היתה נשמתו הקדוש, דודי*מורי
 המתחיל הרח"ו חזיונות בספר )שנתבאר עקיבא ד' נשמת אל הקדובמשדש
 לכמה עוד עלה המופלאים מעשיו ע"י שאח"כ מה מלבד מודי"(, ליאאמר

 משרש משם היתה מבארדיטשוב יצחק לוי ד' הדה"ק נשמת וכןמדדגות.
 עליון מלך שעבדו בהם, וכיוצא אלו שדשים ועל הרח"ו.נשמת

 בימי נמצא היה שלא נפש, 1מסירת 1יח1דיםבהתלהב1ת
 נשמת את ז"ל האר"י האלקי מרן ששבח שבחים כמה הט כך נאים תה

 ובשורש וחסידים צדיקימ נשמות מהרבה כלול מאוד יקר היה וחצרשוהרח"ו,
 עכלה"ק. הגאולה" תלויהזה

 אחת תיבה באמצע בהם שחסר שנראה אעפ"י ככתבם דבריוהעתקתי
 שהם. כמו הנחתים אבל שתים,או

 ודברים חבוריו שבכל מזידיטשוב, זצ"ל מהרי"א והק/ הגדול רבנוב(
 שקולות שלו ומלה מלה וכל גבוה, גבוה מלדבר ולשונו עטו שמר שלושבכתב
 הספר של - שמות לחלק - השניה הסכמתו את כשכתב הקודש,בשקל
 כדברים דברים שאר בתוך דבנר על כותב רבנו, של הזה"ק על צבי עטרתהק'

 יוחאי". בן שמעון דבי מתלמידי שהוא הקדוש מפיו שמעתי ....וכאשרהאלה:
 דגיל מה מפני כשנשאלו רבנו, של שבדורו הצדיקים מגדולי אחריםג(
 לפדר עליונים, בעולמות משוטטות ומחשבותיו בסעודה יושב כשהוארבנו

 זאת לפרדו" תינוק של "דרכו שפתיהם בחן השיבו פתו פדוריבאצבעותיו
 הק' שבזהד הידוע עהינוקא" של נשמתו דבנו של שנשמתו שמפניאומדת,
 הסעודה. בשעת פידודים לפדר דרכו מקומות( ושאר בלק)בפ'

 מגידי מפי לנו מוסר ל"ט( אות דבנו של )בערכו קדושות עשד בעלד(
 היה אחד שבגלגול זצ"ל, מסאמבוד משה דבנו לאחיו פ"א רבנו שאמדאמת,
 בספר כמסופר לו, שהיו העליות כל את זוכר ועודנו כ"ג ישמעאל ר'הוא

 השתדלותו עפ"י רבנו שכשנסע החסידים, מזקני שמעתי בילדותי ואנכיהיכלות.
 היה הראשונה, בפעם מלובלין רבנו פני את לקבל הנ"ל, משה רבנו שחיושל
 חזיונו את וספר הקודם, בגלגול שהיה מה כנ"ל לו נגלה שבר חזיון בדדךלו

 עמו. שנסעלאחיו
 ומבטן מלידה ועוד מאוד. וקדושה גדולה נשמתו היתה כה, או כה אםה(
 הצדיקית אמו היתה דגילה להפליא. טוב ובשכל וזך בהיד במוח מחונןהיה
 מן הן רטובות אם התפלה מבית כשחזרו ילדיה, - בניה בפני למששזצ"ל,
 כרצובה. ובהתלהבות, בכונה שהתפללו לה, לאות זה והיההזיעה,

 מצאה ולא - דבנו - הרך בכודה בנה מני את פ"א זו צדיקיתכשמששה
 הצעירים אחיך פני את דאה ואמרה: אותו הוכיחה זיעה, של סימן כלבהן
 מפני יבש, כעץ ואתה הלב, בכונת שהתפללו מפני מזיעות, הן כמהממך,
 כן לא לה: ואמד נעלב, לה הבן-יקיר עצמו את מצא בכונהו התפללתשלא
 הם העצלים הסוסים רק כי אנחנו רואים הזיעה, סימני עפ"י לדון אםאמי,



 וכלל. כלל במרוצתם מזיעימ אינם הזריזימ שהסוסים בעור בלכתם,מזיעים
 פניו. את מלמשש חרלה ואילך ומכאן אמו, בעיני חן מצאה זו נצחתתשובה
 להפליא. שקרן גם היה וצלול, זך מוח בעל מנעוריו רבנו שהיה ומלברו(
 פעמים, שבע ביום בו עליהם וחוזר גמרא דפים שבעה יום בכל לומרהיה

 בחשבון נביא ואם א(. ושנה שנה בכל הש"ס כל את מסיים היה זהובאופן
 קודש למורי גם בודאי לו היו בש"ס, היום-יומי שעורו שמלבר זה, אתגם

 עמה ויחר התמרתו היתה רבה מה נקל לנבון רעת וכרומה, בפוסקיםאחיים,
 פלא כל אין אחר. ביום כזה רב הומר ולעכל ללמור המהירה, תפיסתוגם

 בישראל. ולגאון לעלוי ומפורסם נורע היה חורפו בימי שכבראיפא,
 ראשונה בהוצאה - ע"א י"ג )דף טוב" ועשה מרע שסור הקדוש בספרוז(
 האלה: בדברים האמת חכמת של תהלתה פיהו ממלא כשהוא תקצ"ב(,לבוב

 ומפרק מותיב הרבה ובקיאות חריפים פלפולים לנו יש אשר אחי, לימתאמינו
 ימצאנו, מי עמוק עמוק הוא אשר הוהר רברי לפרש ז"ל האר"יבתורת
 שמשתי בילרותי .כבר אגב: ררך לנו מספר הוא - חכמה" מצא ארםאשרי
 בש"ס וחילוקים ובקיאות וחריפות ותשובות בשאלות ת"ל ישראלגרולי

 מצאתי לעינים האור ומתוק רבש כמה ז"ל האר"י בלמורי אבלובפוסקים...
 הזה, בדור לנו נגלה אשר הזהר בספר עיני האירו וכמה בחכמה,בפלפולי
 ז"ל. האר"י אדוננו הקרמות עפ"י וסברא בפלפול בזהר ראינו נפלאותוכמה
 פנימות לאמיתת ישראל נפש נפשו אשר וכל ולעשות. לשמור ולהשכיללהבין
 בזה לעסוק שוקקה נפש נפשו ותשתוחח יראה בוראי התורה, צנוריטעמי
 ל 1 פ ל פ ב ן י א אשר לרברי יורה וכמה ישראל, בית נפש שורש בחכמהלפלפל
 חכמה ל בפלפו כמ1 עצמי1ת ושמחה תענוג כך כלהש"ס

 פליאה, באיזה או הלכות בטעמי המחקר על בבואנו ת"ל אשר וכו'. ת י מ י נפ
 גדולת ותענוג שמחה מרוב עצמותינו ותרושנה נפשנו שבעה פסוק, באיזהאו

 ה' מחשבות מעומק ה' ביראת מעט בה להבין זכינו אשר הקרושה,תורתנו
 הארזו" בכל שמך אריר מהאלהינו,
 לקחה הקבלה חכמת האלהית שהחכמה רואים, אנו האלה הרברים מןח(

 ובקיאות בחריפות והחילוקים הפלפולים כל את מפניה ורחתה שבי לבואת
 אליו, לה' מי בחיל: קורא והוא ו, ת 1 ר ל י מ בהם רגיל שהלה ופוסקים,בש"ס
 עמוקה היא אשר האמת, בחכמת ורק אך ה' על להתענג במוהולעשות
 על מעיר שהוא כפי היתה, החכמה להיכל וכניסתו - ימצאנה. מיעמוקה
 זאת ללמור שהתחיל שנה עשרים כבן ערך שבהיותו ע"א( ט' רף )שםעצמי

 ובקיאות בחריפות אבשו"ת ישואל אדולי לפני שמושו כל ובכןהחכמה",
 השנה עם וכלה העשרים, לשנת שהגיע קורם היה ופוסקים" בש"סוחילוקים
 כל את והקריש והפלפולים החילוקים נפתולי מכל ירו את משך שמאזההיא,

 בו. ולדבקה ה' את לאהבה האמת, לחכמת ורק אך ובקיאותוחריפותו
 שין בילרותו, ~פניהם רבנו ששמש אלה ישיאל גרולי היו ומי מיט(
  שו"ת לס' שכתב ההסכמה עפ"י לנו נורע מהם אחל רק ספריו, מתוךלרעת

- -
 ח י ת א נא ת קר:שה עשרא(



 אבי על כותב הוא שבה אולינוב, אבר"ק זצ"ל אברהם ר/ להג' יצחק?רע
 המפורסם ל פ ל ו פ מ ה החו"ב הגרול הגאון הרב ורבי 4מורי בזה"ל:המחבר
 מולרתי". עיר סאמבור אבר"ק חריףשהיה יצחק ר' ארץ קצויבכל
 מולרתר בעיר אב"ר זטהיה הזה, המפולפל זטהגאון איפא, לוראיקרוב
 ולרלות התלמור בים לזטחות למר וממנו וסברא, בפלפול רבו היה רבנו,זטל
 הגאון וטהיה ובהיהן ופוסקים. ב11"ס וחילוקים ובקיאות בתריפות פניניםממנו
 שחבר רראגיטשין, אבר"ק זצ"ל משה ר/ המקובל הגאון של בנו הזההחריף
 בקבלה, ספרים ועור משנה" 4מגיד בשם שנקרא חסירים משנת הס' עלפירוש
 הגאון מרבו ג"כ קבל הקבלה בחכמת לעסוק הראשונה שהרחיפה לשער,קרוב
 4מעשה אבל זה, במקצוע שהצטיין ממנו שמענו שלא אעפ"י ההוא,החריף
 מעיל וכן ירו. הניח לא מזה שגם שכמותו, לגאון וחזקה לבנים" סימןאבות
 הנ"ל יצחק ירע שו"ת לספר בהסכמתו זצ"ל מקומארנא מהריעא הגה"קעליו

 ברית על זצ"ל אבי עם הייתי שנים, יו"ר בן קטן ילר עכשהייתיבזה"ל:
 וראיתי סאמבור, אבר"ק שהיה יצחק מ' החריף הגאון הרב שם והיהמילה,
 זת וכל מופלא, זך באור נהירין שכינתא אנפי ופניו אלקים כמלאךתוארו

 החומר ובזיכוך השכינה ברבקות היה וגאונות בחריפות שלהםשהלימור
 גרולה".וקרושה
 ממנר מושפע שהיה הגון, ומרריך מורה מולרתו בעיר לרבנו איפאהיה

 אל אח"כ אותו שהעבירה היא אולי זו והשפעה בנסתר, וגם בנגלהגם
 תורה מהם ללמור שברורו הצדיקים גרולי אל רגליו לכתת החסירות,ררך
 זו. בררך שהלך ממנו שמענו לא בעצמו שרבו אעפ"י שמים,ויראת
 רבנו, של מהסיריו היה זצ"ל הכהן בער רוב ר' החסיר אמי, אבי זקני,י(
 חורפו בימי כתב שרבנו נאמנה, שמעתי אחרים חסירים מזקני וכןוממנו
 את שרף הקבלה של החכמה לפררס כשנכנס אבל הש"ס, על שלםתבור
 טהרת על הדברים נכתבו לא ההדשה, הכרתו שלפי מפני - ההוא,החבור
 יערוהם - העולם. מן וביערו האח על השליכו וע"כ תורה, של לאמתההקורש
 קרושות עשר )בס' המסופר עם מכוונת וחבריו, ע"ה החסיר זקני שליו

 זאלין )אבר"ק זצ"ל משה יוסף ר' הגאון הרב של משמו ס"ח( אותתנינא
 על בכת"י גרול חיבור רבנו אצל שראה שהעיר, עזרה( שעריבעהמח"ס
 רבנו. ששרף הכתבים בין זה גרול ח*בור גם היה כנראה - פסתים.מסכתא
 ר ת ו ר ל י י מ י ב רבנו עסק וחילוקים בחריפות ופוסקים בזט"ס רק ולאיא(

 בהלכות ז"ל הרמב"ם רעת על בהסמכו והשיעור, התכתה בחכמת גם אםכי
 רבנר אמנם ביטל התכונה. חכמת יהו ז"ל רבותינו זטל העיבור ומסורקה"ח,
 ואיך כתיב, ליראיו" ה/ "סור כי שמצא מפני הזאת, הרעה את כןאחרי
 ולן היונים מספרי בעיקר הרמב"ם אותה שלמר לחכמה, 4סור" ליחסאפשר
 כרסר את רבנו מלא שכבר מכיון אבל לעתים? בינה יורעי יששכרמבני
 אותה גם וקרש טהר ובכן אחורנית, הגלגל את להחזיר אין זו,מ"כמה
 ע"א(: כ"ב טוב ועשה בחלק )שם רבנו של לשונו ?ה הנה ולתורתו.לה'
 והטבעית והתכונא השיעור חכמת כמו שבעולם, התכמות כל אטוד תרע,ועור

 נאריךן לא אבל וכו' הצפונה החכמה תרע לא אם נחשבו, ותהו מאפםוכדוטה

יח



 היך שהמ ואיי החכמות. באותן הזאת כעת עוסק אל אץכי
 שיכן מסיים: הוא וככבים, בגלגלים ורצונית הכרחית תנועה בעניןדכ:אריך
 וכו' השמש ואמצע השמש בגובה הככבים הלוכי דרכי כל אצלנומבואר
 ד מ 1 ל 1 נ ת 1 י ה ב הוא, נורא כי השם לדרכי בידינו נשגבות הלכותכמה
 אמר החודש קידוש בהלכות ז"ל שהרמב"ם יען . נו ת ו ד ל י ב ה מ כ ח ה ת אז

 החיצונים, בחכמות סוד שייך איך כי דוקא, לאו שהוא הגם העבור, סודשזהו
 מבני ולא היונים מספרי החכמה זאת שלמד עצמו על הרמב"ם העידאשר

 ה' וסוד גוי, לכל כן עשה לא נאמר וכבר לעתים? בינה יודעייששלר
 סודות ראיתי ז"ל האר"י בלמודי בחכמה נכנסתי וכאשר וכו' כתיבליראיו
 הולך וכה עי"ש. וכו'" ולאן מאין ושרשם ועיקרם והמזלות הככביםבהלוכי
 השכינה כנפי תחת ומכניסה גרות לשם הזאת החכמה כל את וטובלרבנו

 שעסק אגב, דרך מדבריו, איפא למדים אנו הקבלה. של סודות וסודי2:סודות
 בילדותו. השיעור ובחכמת2:תכונה
 ממתקים כלו הנ"ל, בספרו רבנו של לשונו סגנון נעים ומה טוב ומהיב(
 כתוב ספר ההם הדורות של הרבנית הספרות בכל כמעט אין מחמדים.והכו
 שגם מור, נוטפות שושנים ושפתותיו מהיר ספר עט לשונו כזה, טעם2:טוב

 הודו דגלה, ונושאי לחסידות התנגדותם בכל החדש, הדור שלהסופרים
 היה ומחונן הנ"ל. לספרו ותהלה כבוד ורחשו שלו המצוין סופרים2:כשרון
 את הזה היום עוד המרהיבה ביפיה, כלולה ונקיה תמה בכתיבה גםדבנו
 רואיה.עין

 של המלא במובן אדם-השלמות רבנו שהיה מעידים האלההדברים
 שהיה שלמיות וסופר, חכם וחוקר, תוכן ובקי, חריף גאון-תלמודי,המלה:
 של לשרותה כן אחרי העמיד כלן ואת ילדותו, משחרות עוד בהםמחונן
 נפשו. נימי בכל אליה שהתמכר האמתחכמת

 תודה לתת שעליהם עליו, אמרו דורו בני הגאונים אם איפא, להתפלאאין
 לא כן שאלמלא החסידות, ודרך הקבלה מקצוע אל שעבר על לרבנוזהלל
 אשר את והטיבו המדרש. בבית רגליהם ואת ידיהם את לפניו מוצאיםהיו

 בו מצאה זה ותחת תלמודי, וגאון רב בו אבדה התלמודית הרבנותוברו:
 חן לה ונתן עליה מהודו שהאציל רבי בו, שהכל שרבי" החסידותהרבנות
 נהפכו בנפש, אויביה שהיו הרבנים מגדולי וכמה וכמה תפארה, וצביוכבוד
 הבאים. בפרקים מוה יסופר עוד כאשר לה, לאוהבים ידועל

 שלישי.מנרק
 רבנו. של הצדיקים ורבות'והתחסדותו

 רידא בכפר חותנו בבית ישיבתו את רבנו קבע חתונתו אחריא(
 שם המזרחית. בגליציא קטנות עיירות שתי לרוזדול, וגם לזידיטשובהסמוד
 תמיד ארוחת וארוחתו מגירסא, פומיה פטק ולא בתורה ועסק כיום לילהישב
 "ותנו של וטובו מהותו על ההוא. בכפר שמתג" שהיה חמיו, מאת לוניתנה
 בימו, אל כרבנו ברכה להביא זכה שאם חזקה, אבל ידיעה, שום לנואין
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 עד נמצאת עוד ההוא בכפר טובים. ובמעשים בתורה גדול אדם שהיהבודאי
 רגיל - בשבילו. חותנו אותה שעשה רבנו, בה שטבל המקוה היההיום
 היו שבה הגדול שבביהמ"ד רוזדול, לעיר רגלי שבוע בכל ללכת רבנוהיה

 צמאונו. את רבנו השביע שבהם ישנים, גם חדשים רבים ספריםנמצאים
 ביום בתורה שסק ולהיותו יומימי או יום רבנו שוהה היה ההואבביהמ"ד
 חזר ספוקו די בו שלמד ואחרי מלונו. מקום גמ ההוא הביהמ"ד היהובלילה,
 בשבוע. שבוע מדי חלילה חוזר ההוא הביקור היה וכהלביתו,
 אברהם ר' הצה"ק פ"א ספר הזה, הנבחר בביהמ*ד אחד ביקור עלש
 זצ"ל הכהן אורי ר' להרהעק מפליא ספור מסאדיגורא, האדומו"ר זצ"ליעקב

 )של צבי" שעטרת הספר את מבכר הוא יה מדוע אותו, ששאלמסאמבור,
 שקדם ווזה"ק על פירוש שהוא מלך, מקדש הספר פני על הזהאק, שעלרבנו(
 מארחות לי נודע אשר את למר נא אספרה זצ"ל, האדומו"ר השיבו בזמן1לו
 בכפר חותנו אצל דר היה הוא אברכותו: בימי צבי עטרת בעל הק' שלחייו
 שמה בא פ"א רוזדול. בעיר אשר בביהמ"ד לבקר שבוע בכל והלךרידא,
 בכפר שו"ב שהיה אחד, !סתר צדיק מאת לאור אי שיצא חדש, ספרומצא
 אלפא-ביתא עפאי מסודר מ"ימנאא, שרזא הספר ושם פרעמיסלא, בקרבתאחד
 ושם צבי העטרת בעל בעיני חן הספר מצא שבקבלה. הכנויים ערכאעל

 ומתוך מביהמ"ד, המתפללים כל שיצאו אחרי בלילה בו והגה בו,מעינו
 הבקר באשמורת ויהי בשינה, הלילה כל כמעט עליו ועבר נתנמנםעיונו

 מיום לו קרה שלא מה חצות, תיקון עונת ביטל כי מאוד, נצטערכשהקיץ
 צבי העטרת בעל שוב התעמק שני, ליל ערב ויהי בוקר ויהי דעתו. עלעמדו
 השחר. עלות עד ממנה הקיץ שלא שינה תקפתו הפעמ וגם ההוא,בספר
 עליו. מרה היתה ונפשו אלקימ אצבע בזה ראה רוחו, ותפעם בבקרויהי
 כל כי בחלום, לו שגילו עד זה, עוונו על הפסקות והתענה במעשיופשפש
 שהצניע צדיק איש אמנם היה שמחברו ההוא, בספר שעיין מפני לו באזה
 מצא ולא מליזענסק, זצ'ל אלימלך רבנו של בדורו שחי מפני אבל ה', עמלכת
 העטרת בעל - שהוא כדאי אינו בביתו"(; ההוא הצדיק את לבקרלנכון
 עליו באה וע"כ בספרו, ילמוד אלימלך רבנו של תלמידו תלמיד -צבי
 בהקיצו כי האות לו וזה פעמים. זה תיקון-חצות עונת שביטל הזאת, הצרהכל

 אצדיק". אות של הערך בו שאין וימצא, ההוא הספר בתוך יבקשבבקר
 - הדור צדיק של בכבודי שזלזל מפני ההוא, בערך שכינה ממנונסתלקה
 וצ"ל מסאג הרה"ק וסיים פניו. לקבל הלך ולא - זצ"ל אלימלךרבנר
 עטרת להספר הבכורה משפט נותן אנכי מדוע מר, יבין הלא מעתהואמר:
 ובהיר, צח מוח צבי העטרת לבעל לו היה לדעתי מלך. מקדש הס' עלצבי

 יעלו מפחנו הרמ"ע שלכמוחו
 היה רוזדל, האבד"ק זצ"ל צבי יהודה ר' הגה"ק רבנו, של חתנוג(
 לדעת מאוד התענין זה ישראל וקדוש בס"ג, זצ'ל מרתין הצה"ק אצל ימיובסוף

 ר עכש 1עד להם ימו 1כ1 לבקר1 1הברי1 ע ר נכנכ1 א ר כשהלה אז ע ה ים כנהררין ראהא(
 עי'ש. משלרם קשה ש~ך ומ- ע 1לר עצמם, מיתת .מותו אם אנ. תפה להם אמר .. ? באתם לאלסה
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 הדבה מרבנו לו ספר מרוזדול והגה"ק רבנו, של חייו ואדחות בקורשהלוכו
פרטים.
 אחד שמ דרך פ"א עבר הנ"ל, בכפד חותנו, בבית יושב רבנו בעודד(
 ונתאכסן כלה, להכנסת מעות לקבץ שנסע זצ"ל, הבעש"ט רבנו מתלמידיקרוש
 בביתו, יבנו עיכבו אז, ששלט הנורא והקור הדרכים השלגת ומפני רבנו,בבית

 לבקש טובה, הזדמנות לרבנו היתה וכה מכיסו. החסרון לו שימלא לובהבטיחו
 שוהצב כך, הרבה ממנו למד וגם הבעש"ט, של מובהק תלמיד מפיתודה
 עדיין ההיא בעת אם הבעש"ט. של לתלמיר-תלמידו ידו על עצמו אתרבנו
 הראשון. דבו ההוא הקדוש היה החסידות, דרך אל רבנו עברלא

 שהגיע טרם עוד הקבלה של החכמה לפרדס רבנו בכנס למעלה, כמסופרה(
 או לה, שקדמה ההסידות בהשפעת זו בחכמה התעסק אמ העשדים.לשנת

 לא ההם בימימ לרעת. אין חסידות, לירי הביאו הקבלה שלימורלהיפוך,
 לשיטת שהתנגדו רבנים ה*ו כי לחסידות, נרדף" אשם הקבלה חכמת ערייןהיתה

 בגלוי. או בסתר בקבלה עוסקימ היו זה כל ועם נמרצה, התנגדותהחסידות
 התכונה חכמת השלמות" אאדמ בתור רבנו שלמד שכשם מאוד, יתכןובכן

 מבלי האמת. הכמת של זה במקצוע גמ להשתלמ נפשו חשקה כןוהשיעור,
 יוממ בתורה ועסק בחדרו לו ישב ורבותיהם, החסידים אל קשר כל לושהיה
 ררכו. לפי ה' את ועבדולילה
 נערב אוד חלק נסתרות, גנזי בס/ )הנדפס המכתב דברי כנימ אםו(
 לנו יש דבנו, אל תקמ"ו בשנת וכתוב מלובלין לדבנו המיוחס ל"ב(ס"
 היה ושלש, עשרים כבן רבנו כשהיה ז"א ההיא, בשנה שכבר הגון מסמךבו

 הנ"ל: המכתב דבדי כה הלא מלובלין. רבנו שלתלמידו
 לובלין, תקמ"-ואו אלול גימל א/ יוםאב"ה

 מזידיטשוב. הירש צבי מו"ה וכו' מופלג גאון הקדוש הצדיק הרבלתלמידי
 כאשר ע"כ אשר שלי, הספרים כל ובשרפו בשריפה הש"י אותי דןכאשר

 איננ4 כי דוקא, אמשטרדמ דפוס הזה"ק ספרי אלי יביא הבע"ל ר"ה עליבוא
 בככ"י וחו"ש וכוח"ט זאטץ. ב' ת"י שיש ירעתי כאשד אחר מדפוסלומד
 המתגורר מלאנצהוט הורוויץ הלוי אליעיד אברהם במו"ה יצחק יעקבאכי"ר.
 לובלין".בק"ק

 הדי מלובלין, דבנו האלקים איש מכתב באמת הוא המכתב אםכאמור,
 קרובימ יחסים הנ"ל ודבו רבנו בין היו כבר תקמ*ו שבשנת ממנו ללמודיש
 ספדי בביתו לרבנו שיש לדעת, לדבו לו היה אפשר ידמ שעל מתמול,לא

 הבע"ל" מלד"ה אליו שיבוא זאת, ועור אכפולימ". אמשטרדם דפוסהזה"ק
 טרמ הבריל שמסלות ההם, בימימ כך כל קל דבר היה שלא מהללובלין,

 שנימ כמה הנ"ל רבו של מובהק תלמיד כבר רבנו איפא היה בארץ.היו
 וכניסתו רבנו של שחסידותו ההשערה, קרובה ובכן ההיא, לשנהקודם
 מושפעות היו ושתיהן בקירוב, אחד בפרק חלו הקבלה של החכמהלהיכל

 החילוקים של המלחמה שרה את לעזוב בקרבו, שחוללו הן והן מזו,זו
 יולם לאור אח"כ ולהיות ה/ את וליראה לאהבה דק לבבו וליחדוהפלפולימ,

 ברודו. וחסידים צריקים שלדבן
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 לו שכתב הגדולים התארים הם ההוא, במכתב ביותר שמפליא ומהז(
 ההיא ובעת שנה. כעג כבן רק אז והוא מופלג", וגאון וקדוש "צדיקרבו
 זישא משלם רבנו בימינו. כמו כך כל זולים כאלה תארים היו לאעדיין
 כותב זצ"ל אלימלך רבנו אחיו של אלימלך' *נועם הספר על גהסכמתווצ'ל
 בתור כשכתב זצ"ל בנעט מרדכי ר' הג' החסיד'. הרב *אחי המחבר אחיועל
 להתקבל הוא שראוי זצ"ל, סופר חתם בעל הג' לרבנו תעודה המדינהרב
 שכתב האחרים השבחים בכל שנה, כ"ד כבן אז והוא דרעזניץ, בעירלרב
 מודים, שהכל אעפעי התורני", *החכם אם כי *גאון" בתאר תארו לאעליו
 בס' )ראה שבדורו רבנים מכמה גבוה ולמעלה משכמו היה ההיא בעת,~כבר
 רבנו כתב ואם ע"ב(. יעב דף סופר חתם בעל הג' בתולדות המשולשחוט

 עדות זו הרי הופלג" גאון וקדוש שצדיק הללו: התארים את רבנו עלמלובלין
 צדיק בתור כן בדורו, חשובה *אישיות' רבנו היה ההיא בעת שכברבאמנה,
 תלמודי. גאון בהורוכן

 בהשפעת היתה הנ"ל רבו פני לקבל רבנו שנסע הראשונה הנסיעהח(
 ותלמידו לימים, ממנו צעיר אמנם שהיה זצ"ל, מסאמבור משה רבנואחיו
 שרבנו בזמן בו כי בחסידות. ממנו זקן היה אבל כן, אחרי ובחסידותבתורה
 ואינו וחלוקים, בפלפולים עליותיו בשמים הבונה ומפולפל, למדן עדתן"יה
 משה רבנו היה כבר וחוצה, שלו הלכה של אמות ד' מחוג לרגע אףיוצא
 חיל, אל מחיל כמשמעם( )דברים רגליו ומכתת ההולך וחסיד, ותיקאחיו
 יבו אותו שאל בלובלין, פ"א וכשהיה שבעה. ידעה לא ונפשו לצדיק,מצדיק
 בחכמה ממנו גדול אח לו שיש לו, וכשהשיב ממך? גדול אח לך הישפתאום:
 ולילה, יומם שעשועיו ותורתו ממשנתו רגע אף פוסק אינו הוא אבלובשנים,
 ואשימה אתך, הגדול אחיך את תביא הבאה, בפעם אלי בבואך רבו: לואמר
 מנפשו עמל כל משה רבנו חשך לא רבו, של הזאת המצוה ועפעי עליו.עינא

 ייהי עמו. ונסע - לובלינה עמו ללכת - רבנו - הגדול אחיו לבלהטות
 ישמעאל ר' נשמת היא שנשמתו במחזה, לו ונגלה רבנו נתנמנם בדרךבהיותם
 בזה וראה אז, עד כאלה בחזיונות נסה לא כי מאד, אותו שהפליא חזיוןכ"ג,
 ונעשה בנפשו נקשרה ונפשו מלובלין רבנו אל בא וכה דרכו, ה' נכח כיאות

תלמידו.
 לא אבל לפניו, ה' שהקרה זה, מצוין תלמיד על מאוד שמח מלובלין רבנוט(
 למקום, צדיקים הרבה הלא חסיד שנעשה מכיון כי לגמרי. בו בטוח"יה
 מסאסוב, ליב משה רבנו אל הלך אחרים. צדיקים פני גם לקבל רבנווהלך
 רבנו אל הלך ישראל", *באהבת פרק ביחוד ממנו ללמוד בו דבקהו~פשו
 מנחם רבנו פני את וגם האמת, בחכמת עמו לפלפל מקוזיניץ ישראל ר'המגיד
 פעא, הזדמנות מלובלין ליבנו כשבאה כן ועל לפרקים. קבל מרימינובמענדל
 גדולה שמחה שמח לביתו, לנסוע הדרך להוצאות סכום איזה לרבנולהלוות
 עבד חז'ל אמרו כי שליו כלו מר הרי עתה נצחון: בתרועת לרבנוואמר
 ידי, תחת כבוש רבי הרי עכשו אדרבה ואמר: רבנו חייך מלוה. לאישלוה
 לעצמה אדון קנה עברי עבד הקונה רועל אמרו הריכי
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 אהבה בעבותות רבנו את אליו לקשור להיט מלובלין רבנו היה כך וכלי(
 ירג איננו חי שאני הימים כל הירשליו ר' פוא: לו שאמר עד עד,לעולמי

 השיב בטוח. אינני פטירתי לאחר אבל ובעבודה, בתורה ממדרגתו מר יפולפן
 וכי רבו: לו אמר לעולמו רבנו שיחיה לה', אתפלל אנכי באהבה: רבנדלו

 ועשרים מאה רבנו שיחיה כונתי, רבנו: השיבו לעולמז לחיות לאדםאפשר
 *לעילם", שאחיה בעדי שיתפלל מר אמר בתחלה מלובלין: רבנו לו אמרשנה!
 דברים שני כאן עשא, ועשרים מאה שאחיה שיתפלל דבריו, את תיקןואח"כ

 רבנו, השיבו *לעולמן. אינם שנה ועשרים מאה כי זה, את זההמכחישים
 היובלות כנגד שנה ועשרים מאה חי ע"ה רבנו שמשה ספר, באיזהשראה
 ועשרים מאה ובהם שנין' אלפי *שית הגמרא לפי שהם העולם, שנותשל

 ועוכ לעולם", *ועבדו שנאמר כמו ועילם', התורה בלשון נקרא ויובליובלות,
 שנה, ועשרים למאה כונתו ג"כ היתה לעולם רבו שיחיה שיתפללכשאמר
 ושאל  מלובליו, רבנו בעיני חן זו מחוכמת תשובה מצאה עולם". *כימישהם
 זאת ראיתי אולי בענוה: לו השיב ההוא, הדבר את ראה ספר באיזהאותו
 הספר בהקדסת )ראה ההם. הדברים את מלובלין רבנו וקילס שליא(בספר
 דברים.( - מהרי"א וש"סלקו"ת

 רשאי נ א רבנו, של לכבודו נצט שהרבר בהיות אבל ותיכות לשאלות המקום אמ,ם פה לאא(
 בשסו(. אחר במפר נם שנח 1 1 אות נא תנ קדושות עשר )במפר אהר רכ של תטיהתו ע4 בשתיקהלעבור
 טבעה עמוריה בס רבנן קרמוה1 ובבר עתיקים והרברים שלו, במפר זאת ראח שאולי רבנו אמר זהאיך
 ! היא לרבר תשובה ? ועור שמים שעריובם'

 נאמר ששם ב( ע 1 מ רף וירא )פ' עה'ת ל !צ א מהיי הק לרב,1 א מהרי וש'ם לקו'ת בםראה
 ה ! י א מ ד 1 מ ל ל ר 1 ם א ש ל !צ מרופשיץ נפתלי ר' ק להגה שאמר מהרצ'ה רבנו שלמשמו
 ראה רעערא טפא ו ה י א4 מפי שהוא איש מפי איש מקובל שהוא ערמפר
 מפד לכל מקי לא מלובלץ רבי רבה נם בן כמו וטדאי שרבמ למרט אט מכאן ( פ !%ת י פיק5הלן
 עמורית ם הספר של בבורם אליהו. מפי שהיא אצלם מוח!ק ה ה לא אם בו לעיין - שה" קבלהשל

 שהם איש מפי איש הקב4ה עליהט באח שלא עור בל אכל מונה במקומם 1"ור ם שמ ושערישבעה

 המפרים בכבוד פונם 1 ה שאינו מה בהם, ינו ע ולא אותם ראו לא ם חקרוש שרבותינו בוראי א4יהוימפי
 ל. כנ אצלם ם ה1ק המ במפרים רוקא ללמור ל רנ רבותינו עליהם וקבלו. קיימו בן אבלהללו

 מסונ רסמכא ספר הוא אם לרטת רצח בוראי !את ראה ספר זה בא רבנו את ן מלובל רבנוכששאל
 מהברים גם לכך כ11נ1 בבר ואמ שלו במפר "ת ראח שאו5י רבנו השיבו ז זע אלההו עם-י שננהזבומפרים
 שמעתהא ע תסתי ומרבנו מהם אהרים,קורמים

_! 
 !'ל. י חאר נם בתב שבן אמנם ניאה שבעה עמוריה בם'

 ההם. לרברים !כר כ4 אין פ, בע בהם בקי ח שח רכנו, לפני שהיו ל ! י שבכחאר הדברברור
 שהוא רבנו של האיסור לגוך ואשר - מקומות בשני שפרממה החוא הרב של התו תמ פא אסרה
 אהרי ב( ע ח' בראשית )בהקרמת ב!ה'ק מקורו לפנינו ה.ה ה'י בר לכל היי שבקית ,לאבבהינת
 מסיים הוא הר~וים ,שמים נבראים שמהם רורהי הרוש בה מהרשים בתורה העוטקיט בשבהשמאריך
 רלא הה1א ה!י תא ט( הדש שמם )כלטר רא עביר נש בר רכל רמ4ה תימא ,שי"טרו

 יאות כרקא בורייחון על ירע רלא מלין והרש ראוריתא ברזיןאורהיח
 לע מלה בההא ואדל לה ונפל וכר, שקר לשץ תקטב" יש מלה ההא לגבי ושק סלקא מלהההע
 נפקת קאים, רשוא רקיעא רהאי ון ב י 1ב1 1 ח ת י ר ק א ר א 1 ש ר א ע י ס ר ה ב ר. י ב ע ונוקביה
 י להברייא שמעון ר' אמר וכו'. ורטון ן אלפ במה וקפלת נפקת ומתמן ה, ב 1אתק.ף ם זנונ אשתמיר

 ירעת1ן רלא רא1ריתא מלה מפימייב1 תפקין דלא מנייכ1במפ1תא
 לקטלא הסאה לההוא גרמין תהון רלא בגין תי 1 א י א ק ר כ צ ב ר ב ר א נ ל י א מ ן 1 ת ע מ ש % 15

 !'. ן ב ! ש ל א נ מ ה ר ! ן ב ז ש ל א נ מ ה ר ! ואמרו טלהון פתחו ימגנג נשא רבניאובלומין

סז



 על חרד מלובלין רבנו היה כמה עד רואים, אנו ההם הדברים מןיא(
 יחליפנו שלא עד, לעולמי אהבתו את להבטיח ודצה - רבנו -תלמידו
 בתרייתא זובילא עד אליו באהבתו נאמן נשאר ורבנו אחר. ברב אותו ימירולא
 חסידים ואלפי במדינתו, ישראל של רבן בינתים אמנם נעשה הוא רבו.של
 כבודו כסא את לעיוב ענותנותו, היתה שם גדולתו במקום אבל לרגליו,תוכו
 הגה"ק של הזה"ק על חי זהר בספר מוצאים אנו כה רבו. פני לקבלוללכת
 אדות על ארוך ספור ע"א( רט"ו דף בראשית )בפ' מקומארנא זצ"למהרי"א
 רבנו, של ממדרגותיו כשנדבר להלן איתו שנעתיק שלו, הקודש ורוחרבנו
 שנפטר קודם שנים ארבע )ז"א תקע"א שבשנת אגב, דרך שומעים אנווממנו
 ש מ ח ד ע ת 1 א מ ע ב ר א השבועות בחג רבנו אצל היו מלובלין(רבנו
 נשיאותו נהג רבו בימי שעוד שמעיד מה פניו, לקבל שבאו איש, ת 1 אמ

 וקיים לפניו, היתה כעפר ונפשו רבו, אל מחבתו זז לא ואת ובכלברמה,
 כבר חסידים ואלפים שמאות בזמן גם ה' את לדעת גרדפה נדעהבעצמו

 רבנו2 של ואמת תורה אהבת היתה כך דגלו. תחתהסתופפו
 מלובלין, רבו בהסכמת פ"א רבנו כשהיה כי ביותר, שמפליא ומהיב(
 קדושתו, עוצם ואת גדלו את וראה ממעזיבוז זצ"ל ברוך ר' הצה"קאצל
 בנפשו רוח אומץ די שמצא אם כי באהבה, אליו נקשרה שנפשו לבדלא
 שכדאי שידע, ורבו זה. וברוך' אקדוש פני לקבל הוא גם שילך לרבו,ליעץ
 יחד לנסוע והסכים שאמרה ממי האמת קבל בעצתו ולשמוע עליו לסמוךהוא
 הדבור ניחד ההיא הנסיעה גוף על ההוא. הקדוש פני לקבל למעזיבוז רבנועם

 הקדושים רבותינו של הטהורה האמת את להבליט רק רציתי פה הבא,בפרק
ההם.

 של לביתו לפרקים בא רבנו של אביו רי"א היה למעלה, במסופריג(
 תורה, בני בנים לו יש אם הנ"ל, הגאון פ"א אותו שאל החשן. קצות בעלהג'

 בבן-בכור, וביחוד תלמידי-חכמים בבנים הש"י אותו שחנן רי"א, לוהשיב
 הנ"ל הג' נתאוה וסברא. בפלפול שלו טוב בשכל ומצוין כלם על עולהשהוא

 מלמודו להתבטל שיתרצה לו להבטיח יכול שאינו לו, אמר רי"א אבללראותו,
 רגע אף פוסק ואינו ולילה יומם למודו על הוא שוקד כי אליו,ולבוא

 התורה בכח עליו גוזר שהנני בשמי, לו תאמר הגאון, לו ענה כן, אםממשנתו.
 פי את למרות רבנו יכל לא רבנו, - לבנו הדברים את רי"א מסר אלי.שיבוא
 בש"ס וגדוש מלא אותו ומצא בהלכה הגאון עמו פלפל אליו, ונסעהגאון

 החסידות לדרך נוטה שהוא השיחה, במשך לו שנודע מכיון אבלופוסקים.
 בא לא שאליו על קנאה, רוח עליו עבר הדור, צדיקי אל רגליו אתומכתת
 הטוב, מרצונו הולך הוא רבותיו ואל התורה, בכח שלו אגזרה" עפ"ירק

 ,שאילנא מרשות, פנימ לרבריו נתן רק הנ'לי ק בזה הנאמר על כ15ם משל1 רבנ1 איפא ה1טיףלא
 את מעט הפשיר אמנם ל הנ בםפר1 מהרי'א רבמ אליהו מפי הם שרברי1 שמ1חוק זה1 שבזהר,רברבא
 אב5 הברית, על שקנא א"יה1 של מדה ברית נ1פר רצריק ברזא שהכ1נה 1אמרי רבנ1 שלהרותחים
 הך היינ1 הרברלעצם

 מן מעט שנפיהי המליחה ם הק1רא 1עם רב. א1ת1 ת"וגת הקר1שים רב1תינ1 מעל איפאהשיב1תי
הממלג



 התורה בכבוד מזלזל שהוא על מרה, הגאון אותו הוכיח מצדם. גזרות כלבלי
 חריפה בקרת למתוח טעות לכלל בא כעס לכלל ומשבא מלמודו, ומתבטלשלו
 חוצבים ובדברים במלין, לעצור רבנו יכול לא הפעם והחסידים. הצדיקים כלעל

 לפניו ופרש ותלמידיו, הבעש"ט תורת של עלבונה ממנו תבע אשלהבות
 לפניו, ההולכים כל על הבעש"ט של העבודה שבדרכי היתרונות כל אתכשמלה
 הוא גם יתפס פן ומיראתו הגאון. של בלבו מסלות למצוא התחילוודבריו

 אברחה הבה ואמר: החדר את ועזב וקם באמצע השיחה את הפסיקלחסידות,
 כל המתוכחים שני נשארו וכה לחסידו אני גם ויהפכני מעט עוד כימפניו,
 בחסידותו. ורבנו בהתנגדותו, הגאון בשלו,אחד

 יעקב(, הישועות )בעל לבוב האבד"ק זצ"ל אורנשטיין יעקב ר' הגאוןיד(
 פגישות מתוך בן-דורו. החשן קצות בעל כהג' לחסידות כך כל התנגדלא
 ביניהם ושררה טובים, ידידות יחסי ביניהם נוצרו רבנו, ובין בינושהיו
 בשביל מליצה מכתב פעם באיזה מרבנו מקבל הגאון וכשהיה וחבה.אהבה
 כחו, בכל בו מטפל היה בלבוב, "עזרתו זקוק שהיה שלומו, מאנשיאחד

 אמר אז ישראל" מאוהב בתאר אליו במכתבו א"ע רבנו חתם אםוכל-שכן
 כן רצונו. לעשות ובמים באש לבוא ועלי תכוף שהענין הוא סימןהגאון,
 הים, מפרשי בעהמה"ס איטינגא, סג"ל זאב מרדכי ר' הגאון של בנו ליספר
 מאביו. שמע שכן יעקב, ישועות בעל הג' של אחותו בןשהיה

 מזידיטשובו רבי ידידותית: שיחה מתוך הנ"ל הגאון לו אמר פ"אטו(
 הוא שלו לתורה לא כי ועד יודע ואני ללובלין, רבו אל כת"ר נוסע מהלשם
 במקומו בישראל תורה אין המבלי שמים, ויראת מוסר ממנו ללמוד ואםצריך,
 ספרי מלבד הזהר, וספרי ומדרשימ ש"ס שלמה: תורה לפניו הלאובביתו,
 יותר הרבה שמים, יראת של תלים תלי בהם שיש מספר, לאין ויראיםמוסר
 מה? שום על שלו תורה וביטול דמר טרחתו ובכן רבו. אצל לומד שהואממה

 שנהירין במר, אנכי יודע מלבובו רב לו: ואמר בחכמה פיהו את רבנופתח
 ואעפ"כ דמתא כשבילי שבה, המבואות כל וציורי עירובין דמסכתא שבילילו
 פלונית שבעיר לו, ויאמר שהוא מי אליו יבוא שאם אצלי, ספק כלאין
 בימי שהיתה כמו הישנה בצורתה שנשארה כנדל", העשויה ממבויישנה
 אותה ראה כאילו פרטיה לכל לו ידועה כזו מבוי שצורת אעפ"י הש"ס,חכמי
 בעיניו לראות כדי ההיא, לעיר לנסוע א"ע מטריח היה זאת בכלבעיניו,
 הדבר, והוא לראיה. שמועה דומה אינה סוף סוף כי בעינה, שהיא כמו זומבוי
 תורה לנו שיש ויציב, אמת רבותי. אל בנסיעותי גם באש-קודש, רבנוסיים
 סוף אבל יראים, וספרי וזה"ק ומדרשים בש"ס שמים ויראת מוסר שלשלמה
 אני שברבותי בעוד חיים, רוח בהם שאין אותיות רק לפנינו בהם איןסוף
 שאפשר לפנינו, וקיימים מחיים" ומדרשים ש"ס ז"א מ", י י "תורת-חמוצא

 מפי ולא מפיהם חיים, אלקים דברי דבריהם, ולשמוע בשר, בעינילראותם
 אותה אם כי הניר, גבי על רק מצוירת שאינה כנדל", העשויה ממבויכתבם,
 איפא אתאפק ואיך הש"ס. בעלי לעיני שהיתה כמו ובתארה, בצביונהבעצמה
 פרסאות, מאות אפילו רגלי את אכתת ולא בביתי, שמרי על קפויואשאר

 את להצה זו נצהת תשובה חיים? וזהר" מש"ס שהם רבותי, פני לקבלכד*
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 אל נסיעוחיו ע"ד רבנו את להרעים עוד יסף ולא הקיר, אל ההואהגאון
 כבוד, ביתר אליהם להתיחס שהתחיל וממילא'רבותיו,
 ברבותיו, ורק אך ועבודה בתורה מדרגותיו כל את רבנו תלה כמה עדטז(

 הימים שכל חסידיו, לכל נא נגדה פ"א שאמר בזה, לראות יש עצמו, בכחולא
 בעריש ר' אחיו של כתפו על האחת ידו את תומך היה בחיים, רבותיושהיו
 בעריש, ר' אחיו של בנו זצ"ל, מהרי"א רבנו של כתפו על השניהוידו

 ופרח מעמד( באותו כתפיהם, על ידיו את ותמך לפניו שניהם אז)שעמדו
 ולא כוא( לעשות מתירא הוא רבותיו שנפטרו ועכשו העליוניס,בעולמות

 רבותיו, שנפטרו מיום רב שינוי רואה הוא בחלומותיו שגם אלא בלבד,יו
 דברים.( חלק מהרי"א וש"ס לקו"ת הס' בהקדמת מזה)ראה

 עשר בס' הנדפס זצ"ל, מאפטא הגה"ק אל רבנו שכתב במכתביז(
 עצמו את רבנו ממעט זו, במחברתנו גם להלן בשלמות ונעתיקנוקדושות
 לבקש חיל, אל ומחיל למקום ממקום רגלי מכתת אני אמנעורי ואומר:לפניו
 כנפיו בצל חוסה בהיותי אותי, יודע מורי אדוני כאשר צדיקים, בין ה'דבר
 תקע"ה, שנת אחרי ז"א רבותיו, פטירת אחרי כבר נכתב ההוא המכתבג"כ".
 עדיין כאילו םהוה, הכתוב דבר זאת ובכל הימים, משכבר רב-רבנן היהכשכבר
 אליהם. רגליו ומכתת רבותיו לפני ומשמש עומדהוא

 זקנה עד ממנו פסקה שלא שני, לטבע רבותיו בפני הכנעתו לונעשתה
ושיבה.
 דק"ק המוכסים אל כותב הוא אורות", אעשי הס' בסוף שנדפס במכתביח(
 באחריתם". יתחרטו פן בגחלתה יכוו עשלא שזהים,~ראתנא

 שהם ורימינוב, לובלין מקודניץ, רבותיו שעל בו מסתמך הוא בעיקראבל
 רבו, אל לגן-עדן שליחים גם לו ויש התורה, דרך ה' לעם להורותהסמיכוהו

 בכח ולא רבותיו, של בכחם ובכן צדיקים". ולשאר מסאסוב ליב משהרבנו
 שבעת ואעפ"י ההם, המוכסים באזני קשות לדבר בנפשו עוז הרהיבעצמו,
 מבן למעלה היה כבר - לעולמו הלך כבר זצ"ל מסאסוב רמ"ל כשרבו -ההיא

 כשיריים עצמו את עשה בעצמו, רב-רבנן כבר והיה שנה וארבעארבעים
 בזכותם. רק הכל ותלה רבותיו,לגבי

 ממ1כים שלמפה( בהערה 1' אות ב )פרק יצחק פאר בספרי שהכאתי מה להעתיק כדאי פהא(
 הוה דמשה לגבי יהושע דה1ה זמן כל חזי רא לש1נ1 וזה א( ע ט רם ואתחנן )פ ק מוה אלה רבנולדברי
 1יפ41 כתיבז מה בלח1ד1הי וה1ה ממשה דאתפרש בתר ל. י ח ד ה 1 ה א ל 1 האיל מתוך ואניקא1ליף
 )משל( אחרא מאתר שבן כל שליחא מחד והאי לאמתכל 'כיל הוה דלא 1ישתהו ארצה פניי עליהושע

 בה1 אחיד דביתיה שמשא נביהי דמשתכח זמן כל יקר, ואבני דהב מאני נביה מלכא דאפקידלבר-נש
 ובנוגע - ע"ש. 1כ1' כל1ם שמשא לנבי מלכא שביק לא מעלמאי בר-נש הה1א דטליק 1ן כ,אטתכל,
 ק בזה לדבר ד1גמא למצוא 'ש לי זצ א מהר' דבנו 1בנו ר'נ א"', שלו, קש1ט סמכי שני עללסמיכתו
 אורי ה' 1אמר. פתח שם. 1זל שמעון בר' א ר "נכרו יאיר בן פנחם ר' אמר שכן עא( קיט)במדבר
 1כו' 1תתאין מע4אין דחיל לא עליהי אנהיר ה 1קב דלעילא בנה1רא אכתכיל נ דב כיון 1גו אירא ממי1ישעי

 עלמא בהאי אמתפינא לא 1באב1ך בך דאחידנא כיח טשי כהי אשאף
 הנל שלרבמ 4ב-, ברבן ןשמתים צו אחראיבעלמא



 )המשךו רביעי.פרק
 תורה שבקש צדיקים, מכמה מוסמד רבנו היה למעלה, שראינו כפיא(
 ר' רבנו היו בקביעות, ידם על מים שיצק המובהקים, רבותיו אבלמפיהם.
 לרגליהם ישב לפרקים ואם מלובלין. יצחק יעקב ר' ורבנו מסאסוב ליבמשה
 רשויות". בשתי *אמונה משום רבותיו בזה ראו לא כן, גם אחרים צדיקיםשל
 כתיב. עליהם" רוחו את ה' יתן כי נביאים, ה' עם כל יתן *מיכי

 *קדוש פני לקבל ללכת רבנו בלב תשוק" באה פ"א אם איפא, יפלאלא
 מלובלין, רבו מאת לכך דשות ליטול ובא ממעזיבוז, זצ"ל ברוך דבנווברוך",
 *השיתורו על רבנו של רבותיו הקפידו לא כי לבב. בחפץ זו לנסיעתושהסכים

 עצמם. לגבי ולא לבדו, לה' בלתירק
 ברוך, רבנו של ממקורביו אחד, חסיד שם מצא למעזיבוז רבנוכשבא
 כל ואת בתורה שקידתו הפלגת את וראה דבנו, של בביתו פ"אשנתאכסן
 בשבחו, וספר ברוך רבנו לפני והציגו לקראתו, שמח וזה בקדש.עבודתו
 מאוד. יפות פנים בסבר ממנוונתקבל

 לכבוד שטבל אחרי היום, חצות אחר עש"ק בכל היה, זה צדיק שלודרכו
 השירים שיד מגלת שמה ולאמור מחדר, לפנים חדר עצמו את לסגודהשבת,

 שבדורו, חן יודעי הצדיקים עליו אמרו כך ובשביל מאוד. גדולהבהתלהבות
 המע"ה. שלמה נשמת היאשנשמתו
 שידע אחד, חסיד אליו נטפל באזניו. זה מקרא-קודש לשמוע רבנורצה

 בלאט תוכו אל התגנבו ושניהם ההוא, החדר של ומובאיו מוצאיו כלאת
 והקשיבו ובמורא, בפחד עמדו שם החדר. שבירכתי הבגדים בארוןוהתחבאו

 וכשהגיצ השירים. שיר את בקראו הקדוש, של פיהו מוצא לכל קשברב
 התרפקה שבו אני", אהבה חולת כי בתפוחים, רפדוני באשישות *סמכונילפסוק
 כאילר להם, נדמה בדברו, יצאה שנפשו וכמעט דודה, אל הצדיק שלנפשו
 קמה לא כי מעמד, להחזיק דבנו שעם החסיד יכל לא סביבותיו. לוהטתאש
 לצ ורבנו החוצה, וינס מחבואו את ויעזוב הגדול, המורא מפני דוח עודבו
 כמות עזה *כי לפסוק עד בקריאתו הקדוש כשהגיע אבל, ממקומו. זע ולאקם

 התלהבותו בו שהגיעה שלהבת-יה", רשפי-אש רשפיה קבאה, כשאול קשהאהבה,
 גם יכל לא אז הנפש, לכלות עד ה' אש בו ובערה קצה מרום אל הצדיקשל
 גם שבדח וכמעט בשמעו, שיצאה כמעט נפשו גם כי מקומו, על לעמודרבנו
 הקריאה, כל תום עד מזה אצא לא ה'1 חי לבו: אל ואמר עוז התאזר אבלהוא
 קדושים, מות פה נפשי תמות האלהים, אל תשוב ורוחי אותי, נפשי תגעלואם
 שנגמרה עד מקומו על איתן כסלע נשאר 1 ויעש - שמר ! אניח לא מקומיואת

 בשלום. ויצא -הקריאה
 ששמע הגדולה והקריאה ארון-הבגדים במחשכי ההוא הנבחרהמעמד

 בימי לאמור היה ורגיל חייו. ימי כל רבנו של מזכרונו משו לא מעמד,באותו
 כשהוא מיד המוחין", *קטנות לו שיש הזמנים מן בזמן לו יקרה שאםגדולתו,
 בר ותבער בקדבו, נפשו תתלקח ההוא, הנבחר המעמד את עיניו לנגדמשוה
 ל"ה.( אות א' פרק החדש הדורות סדר )ראה ה'.אש



 הנעלם במדרש המסופר לו, דומה ממעשה אותנו מזכיר זה רב מעשהב(
 *בכה לבקרו, וחביריו ר"ע באו כשחלה הגדול, מר"א ע"ב( צ"ח וירא)זהר
 דפסוקי טעמים רי"ו ליה ואוליף אוריתא... לי אוליף רבי ואמר: עקיבאד'

 מטא כד כקדמיתשג אשא ואתחזר מיא נחתין דר"ע עינף והוו השיריםושיר
 לא אני, אהבה חולת כי בתפוחים רפווני באשישות סמכוני פסוקא:להאי
 מוחילו ממלל הוה ולאו וגעי, בבכייתא קליה וארים עקיבא ר' למסבליכיל

 הנ*ל. לספור בהרבה הדומה הספור כל עי"ש תמן". דהותדשכינתא
 מכל לו וספר בלובלין, רבו אצל רבנו כשהיה האלה, הדברים אחרג(
 שיתן מרבו שבקש לבד לא ברוך, רבנו אצל עיניו שראו והנוראותהגדולות

 לפניו, שהציע מזו, גדולה עוד אם כי ההוא, הצדיק פני שנית לקבל רשותלו
 לו, נשמע ורבו - זה ה' קדוש פני לקבל עמו הוא גם שיסע הדברשכדאא
 שני שבין הפגישה פרטי ~מעזיבוז. שניהם נסעו הימיםובאחד
 לכל: ידוע שלא מה רק בזה נא אספרה ידועים. ההם הדורגדולי
 פתאום בנהר, עגלתו כשעגרה בדרך, ויהי בהקפדה. לביתו חזר מלובליןרבנו
 עצמו את מלובלין רבנו כשראה ההוא. בנהר שנטבע וכמעט מים במעמקיבאה
 אבל ה', אל קרא וממעמקים רחמים שערי כל על הקיש כזו, גדולהבסכנד
 רבנו נשא המות. ובין בינו היה וכפשע נענה, ולא הקיש תוצאות, כלללא

 רבנו רבו, לו נתגלה ומיו הקדושים, רבותיו זכות והזכיר לשמים לבומלובלין
 לו: ואמר המים מן עגלתו ואת אותו הוציא ובידיו מליזענסק, זצ'לאלימלך
 לביתו. בשלום וחזר עודו הזה בדרך תלך ואל בביתך ושב הכבד בנימעתה
 שוב ונכנסה נשכחה, כבר שהצרה רבנו, חשב זמן, איזה שעבר אחריד(
 וביקש מלובלין רבו אל ובא ממעזיבוז, הקדוש פני לקבל ללכת בלבותשוקה
 ואמר תנקף, בכל זו לדרישתו רבו התנגד הפעם אבל לכך. הסכמתו אתממנו
 מה כל את כי תדע, יווע אבל למעזיבוז. מלנסוע ידך על מעכב איננילו:

 לך ימולא אם אני מסופק במעזיבוז ושם בהחלט, ממך אקח ממני,,םלמדת
 ולא רבו, לב את להרגיז רבנו רצה לא עשהו בעיניך כטוב ועתה - זהחסרון
 לרבו. נאמן תלמיד ונשאר ממעזיבוז הק' פני לראות עודיסף

 הספור מן לראות יש מלובלין רבו בעיני גדול רבנו היה כמה עדד(
 שהיה ומעשה מזידיטשוב. זצ"ל מהריוא רבנו של מפ"ק פקא שנשמעדלהלן,
 שחל הג, של האחרון ביו"ט בלובלין רבו אצל רבנו היה פ"א היה:כך
 של הקודש מעבודת מאוו עיף רבנו היה שבת. בערב תורה שמחת יום12

 כח החליף למען מעט לנוח ורצה החג, יפי שני של וההקפות רבהאושענא
 לשעה מטתו על ושכב יום מבעוד מנחה התפלל וע"כ השבת, יוםלכבוד
 מלובלין רבנו בא השבת. נתקדש ובינתים ארוכה, שינה תקפתו אבלקטנה,
 עליו. שאל בביהמ"ד, רבנו אין כי ובראותו שבת, קבלת לתפלת מדרשולבית
 להקיצו אם אותו ושאלו לרבו זאת הודיעו ישן, ומצאוהו מלונו לביתהלכו

 אותו:" תקיצו אל טובה, שינה ישן הוא ושלומו *חס הצדיק: להם אמרמשנתו,
 עבדה של58עןו"( איהם לשזט גוט, שלש5ט *ער ביהודית: קדשו)בלשון
 עליו, רבו שוב שאל הקידוש קודם הסעודה. זמן והגיע שבת לילתפלת

 טובהן שינה ישן *הוא ההוא: בלשון שוב הזהיר ישן, שעודנו לו~כשהוגד
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 ומאכל" מאכל מכל שיריים בשבילו רבו הניח הסעודה בשעת אותו!" תקיצואל
 והלך אחד חסיד של סבלנותו פקעה השלישית, בפעם עליו שובוכששאל
 הקיץ זו גסה פתיחה ומתוך בזהירות, שלא חדרו דלת את ופתח מלונו,לבית
 להתפלל. ועמד השבת לכבוד בטלית ונתעטף ידיו ורחץ קם משנתו,ובנו
 הצדיק עליו הקפיד רבנו. הקיץ שכבר מלובלין, לרבנו והודיע זה חסידרץ

 ועלה טפס הירשלי ר' הרבהו טובה יאבד אחד שוטה( )קרי: חוטא לו:ואמר
 וידו משיח של היכלו סף על רגליו עמדו וכבר העולם, ועד העולם מןבשנתו
 באת והנה פנימה, ההיכל אל וליכנס הדלת לפתוח המנעל, בכפתאוחזת
 )8 עשו! הסכלת כניסתו. את והפסקת משנתו הקיצותו יציעו, ובלבלת כמיםפחז

 ידוע"1 "דבר בתור מספר ל"ב( אות ב' )מערכה קדושות עשר בס'ה(
 היה כשכבר מרחשוון, בחדש מלובלין, רבנו של חייו לימי האחרונהשבשנה
 במוצאי לחדרו ביהמ"ד מן בידו רבנו הוליכו בעצמו, להלוך יכל ולאחולה
 בעבים מכוסים היו השמים אבל לבנה, קידוש זמן אי היה הבדלה. אחרשבת
 היהי מהראוי עתה מלובלין: רבנו אמר הלבנה. נראתה ולא שוטף גשםוירד
 אותו החזיר רבנה זאת כששמע לקדשה. יפה לבנה הירשלי ר' לנושיתן
 לכם הרי לו: ואמר לידו שבא הראשון החלון אצל והעמידו ביהמ"ד אלמיד
 קדש מלובלין ורבנו העבים, מבין הלבנה נראה וכרגע לקדשה! טובהלבנה
 מבין הלבנה שיצאה בזה רק לא היה שבדבר והפלא החלון. אצלאותה
 החלון דרך הלבנה שנראתה במה אם כי רבנו, של דבורו כדי תוךהעבים
 קידוש אחר ההיא. בעת מצבה לפי הלבנה כנגד כלל מכוון היה שלאההוא,
 הירשלי ר' שהפך חושבים, בודאי אתם לחסידיו: מלובלין רבנו אמרלבנה
 מערכת את הפך הוא לא-כן! הלבנה. נגד החלון את והעמיד ביהמ"ד כתליאת

 בחולשת אותנו להטריח שלא כדי החלון, נגד הלבנה את והעמידהשמים
 מאמר את אותנו מזכירים הללו הדברים רחוק. חלון אצל אותנו להעמידכחנו
 דעתך, מאי שלך, מאצטגנינות צא ע"ה: אבינו לאברהם הקב"ה שאמררז"ל,
 העיר מי דכתיב והיינו במזרח. ליה ומוקימנא מהדרנא במערב, צדקדקאי
 קנ"ו(. )יבת לרגלו? יקראהו צדקממזרח

 מרומוו פ צבי עפרת הק בספרו הצדיקים שינת אדות על רבנו שכתב מה בכאן להעתיק כראיא(
 אלא לי4ה איביי לא א( ע ה ם )עירובין ר1יל למאמר בניגע א( תרל 17ניה ה1צאה - א ע א נ)רף

 על איסן אני אלא 1כ1 לרר1ף 5א כח בי אין איי שאמר המלך מח1קיה והממופר לנירמא וח'אלשינתא
 ע'1 1אומר ר היה שינה אוהב ח1קיה וכי תפי5ם. שתהמפתי

 רב~
 נ מ בהע5דת הצדיקיק שי,ת אמנם

 ומתת לאוהבי אם כי ישוער לא דנפש בכלות לה' ונפשם גופם ומומדים כנודע. 4ה נפשםבמםירת
 5גירםא א5א 5י5ה איברי 4א ד ומ . לה נפשי במסירת טפתי על אישן אני ח1קיה ש 11 וכו'יהעבודה
 . פלימ ולא ח ומא חדא אמר ומר באהבה שטו למיחרים כירוע כאחר ליהר 5תאבה נפשי גרסהבמור
 בהטד שינת לישן ש4א השינר, תכ4ית על ( ופ ח )א1הרה מרע םור בפפרו רבנו שכתכ הדברים הןוהן
 שרב1 דבנו של פובה עי:ה היתד 11 . למיתה נ במס ט,נ להעלות ע בפ הקורש עבודת השינהכי

 מראורנ בה ראה אם כלל יפ5א לא כ1ו פובה שינה ומתוך לחקיצו נתן 51א בשבחה הפליג כך כ5מלוב5ין
 ישניננ שהכ5 חשב כניאה משנתו אדם בן ש1ם להקיץ ש5א מא1ד מקפיד רבנו היה ובאטתאלקים.
 1 צריקים כלם ועמך -כמותו
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 אל14 פ"א שבא רבנו, של החסידים מזקני שמעתי זה מעין מעשהו(
 שנמסרה אמסירה", איזה ע"ד אותו לחקור המחוז, מעיר המלכות של גבוהפקיד
 פאת נרדפים אוסטריא שבמלכות הצדיקים היו ההם בימים לשלטון.עליו

 כך, לזמן- מזמן עליהם שנמסרו המשכילים, של שהמסירות" ע"יהממשלה
 מיום )הויפדעקרעט( גזרת-חצר-המלכות ישנה זו מלכות של החוקיםשבספר

 מגדולי כמה בשמות נוקבו שבה "170, מספר 1814 שנת פעברואר18
 שלא עליהמ, להשגיח להשלטונות שיש רבנו, גם ובתוכם בגליציא,הצדיקים
 בלע"ז.( )שווערמער הזיה. בעלי שהם מפני אחריהם, העם המון אתימשכו

 בקהל שבתו את שם לשבות אחרת לעיר הצדיקים מן מי שבא מקרים,היו
 ביום אפילו העיר מן ונתגרש למלכות, עליו הודיע מסור ואיזהחסידיו,
 היכל )בספרו מקומרנא זצ"ל מהרי"א הגה"ק של עדותו ולפי עצמו.השבת
 מעיר פ"א עצמו רבנו גם נתגרש ע"ב(, כ"ז דף ואתחנן בפ' עה"תהברכה
 שמה ובא הקרובה, פידקאמין לעיר לנוס והוצרך ערב, לפנות בעש"קבראד
 ביום אז ואמר הבגדימ. את לו הביאו ואח"כ שבת, בגדי בלי ללילה"רוב
 לפניך להתפלל שאוכל עכ"פ עזרני לי, היה גדול בזיון כך כל רבש"ע!ש"ק.
 בהתעוררות והתפלל אבריו רמ"ח בו שנדלקו רבנו, לו וספר הלבובכונת
 לבו נשבר היה כך כל עולמ. עד לה יזכה ולא מעולם לה זכה שלאכזו,

בקרבו.

 החקירה ונמשכה התפלה, קודם בבקר הנ"ל הממשלה פקיד רבנו אלבא
 החקירה גמר אחר רבנו כשבא פלאו זה ראה אבל התפלה. זמן שעברעד
 לתפלת הקבועה השעה על הקיר שעל השעון הראה להתפלל, מדרשולבית

 רגע, אף ממהלכו אמנם פסק לא השעון איחור. כל קרה לא כאילושחרית,
 ולא הנ"ל השעה על עומד נשאר שבו, לוח-השעות שעל )צייגר( המורהורק
 בעיניכם? יפלא יה מה רבנו: אז אמר לביהמ"ד. רבנו שבא עד ממקומו,זז
 כדי בשבילנו, השעה את עיכבו העליונה במרכבה גם אם כי השעון, רקלא
 שנתכוין יתכן כפשוטמ, דבריו את להבין אמ התפלה4 זמן את נעבורשלא

 עד למעלה שירה אומרימ מה"ש שאין ע"ב(: צ"א )חולין רז"ללמאמר
 והדר בקר, ככבי יחד ברן שנאמר למטה, צדיקים( )וכ"ש ישראלשיאמרו
 אלהימ!" בני כלויריעו

 לתלמידיו רבנו הזהיר טוב", ועשה מרע שסור רבנו של ספרו מתוך כנודעז(
 צבאות, ה' למלאך הדומה לרב אפילו דבר, לכל מאמינים פתאים יהיוששלא
 ן מ ז ר ח א מ אם כגון התורה, כדרך שלא דבר עושה שהוא בו יראואם
 ואפילו אליהו, מפי שקבל לך יאמר אמ אפילו לו לשמוע שלא ה. ל פ תה
 האמתיים, אליהו גילוי שבעלי מפני לו. לשמוע אין בלבד חכמים תקנתנגד
 נגד דבר לנו אמרו לא והבעש"ט והאריז"ל וחבריו והרמב"ן הזהר בעליכמו
 אצל בזמנה התפלה איפא היתה שהוא". כל אפילו בתלמוד הגמראדברי
 מעיכוב כך כל נחת-רוח לו שהיה פלא כל ואין בעבודתו. גדול עיקררבנו
 בשבילו. התפלה זמן עיכבו מרום בשמי שגם בטוח והיה השעון, ע"יהשעה

כג



 רועה, להם אין אשר כצאן נשארו ותלמידיו מ~בלין, רבנו כשנפטרח(
 נפתלי ר' והגהקק רבנו גם היו ובתוכם קומרנא בעיר מהם כמהבתועדו
 בלב ואמר מקום, בכל המדברים ראש הנ"ל הגה"ק נענה מרופשיץ.זצ'ל
 ולא לפנינו ילך אשר כרבנו, איש לנו נקח אנה מעתה, נעשה מהמרה:
 לכם, יחסר מה כלום ואמר: עוז רבנו התאזר שלנוו הקדושה החבילהתתפרד
 הגהקק אל ופנה לו, שיש המדרגות מן כמה לפניהם ופרט אצלנוזרבותי,

 אצלנו. אורח-רגיל הוא הק', השל"ה דמר, זקנו גם לו: ואמרמרופשיץ
 נשארו עוד ורבנו מרופשיץ הגהקק רק למקומו איש איש החברים להםנסעו
 בטו"ת. מעוטר כשהוא התיבה לפני מנחה תפלת רבנו אז והתפלליחדו,
 רבנו של הדברים אדות על ממנו ונשאל זצקל, מאפטא הגהקק אצל אח"ככשהיה
 )% עליו מעיד הריני מרופשיץ: הגה"ק לו אמר החברים, של הועידהבעת
 כזו רוח שפלות בו היתה עצמו, בשבח החברים לפני שדבר שבשעהרבנו(
 בפרק בו ממנו ששמעתי זאת, ועוד א( כמותהנ כשרה ענוה מעולם ראיתישלא
 תפלה שמעתי לא זצ"ל אלימלך רבנו שמימות מנחה, של עשרה שמנהתפלת
 ל"ג.( אות ב' מערכה קדושות עשר )ראהכזו.

 כדאי רבנו, של מנחה מתפלת שהוא כל מושג להקורא תת ולמעןט(
 בספרו מקומרנא זצ"ל מהריקא הגה"ק בקא תלמידו שכותב מה בוהלהעתיק
 הזהר, מאמר את מבאר כשהוא ע"ב(. רס"ה פקודי )פ' הזה"ק על ח*זהר
 את לראות זכיתי *יאני בזהקל: מעיד הוא כנורא" אנפוי אתלהיטו אבא*ר'
 של קשת כעין ומאיר מבהיק פניו שהיו ר"ה, של ה ח נ מ ב דודי מוריפני

 לכותל פניו והחזיר מורי זה והבין ופחד, מאימה לאחורי שנפלתי עדמעלה,
 כשהוא ח'(, אות א' אמונה )שביל מצותיך נתיב ובספרו עודק. ראיתיולא
 בזהקל: מעיד הוא עליהם, מאיר השכינה אור שממש דצדיקיא מאנפוימדבר
 מלהטות היו שפניו צבי, רבנו דודי מורי פמ את זר ולא ראו שעיני*כמו
 וביותר פ"א". לראות זכיתי זאת חמה. גלגל מכהה והיה בצהרים השמשכאור
 זכיתי ממש כזה *זהר ד'(: אות ד' היחוד )בשביל שם ספור אותו נמצאפרטות
 לתקוע, מורי יכול היה לא השני וביום בשבת, שחל בר"ה מורי אצללראות
 אש  תמיר היתה שלו מנחה שתפלת ומפמ םחה. להתפשוטד
 מוה למקום קרנ החלת אצל ועמדתי ממקומי הלכתי ה, י ת ב ה ל 21 ף ר 1ו2

 השכינה, וזהר זיו פנע על ראיתי הכותל מן פמו וכ,2החהר ,2ם".ל"תפלל
 בי והחזיקו ורעדה פחד עלי ונפל נהירין, בגוונין מעלה של הקשתכמראה
 זיו ראיתי פטיהתו בעת וגם וכו' הסבה ידעו ולא אפול, שלא אדםבני
 תורהק. להשגת זכיתי ובזה עליו כוהוזהר

 ראיבא ענוה תתני 5א לתנא, יוסף ר ל א ענוה בטלה רבי משמת ל רו סאסר לרבר רוגמאא(

 סופה(. סם )סוףאוא

כד



 חמישי.פרק
 וגמ"ח. ועבורה בתורה רבנו ש5גדולתו

 אומר: היה הוא הגדולה כנסת משירי היה הצדיקשמעק
 העבודה ועל התורה ע* עומד, העולם דברים שלשהעל

 מ'ב(. פ,א )אבות חסדים גמילתועל

 הדברים שלשת ובכל דורו צדיקי של הגדולה כנסת משירי היה רבנוגם
 להפליא. הצטיין"אלה
 לא בדורו. התורה עמוד שהיה ביהודה, שמו נודע כבר ה, ר ו ת בא(
 מופלג גאון שהיה עם מעינו, את בה וכבש שלה, הנגלה בחלק אמנםהתגדר
 בחלק מתורתו נפלאות לראות זכינו זה תחת אבל שבדורו, הגדוליםבאחד
 במקצוע שהיה עד גאונותו, כל ואת גדלו ואת כחו את הרשנו שם שלה."נסתר

 בדורו. יחיד אחד כמעסזה
 אלפי של רבן שהיה מדינוב, זצ"ל אלימלך צבי ר' הגה"ק בן-דורוב(
 וראשי ומועדים השבתות )על יששכר' *בני ספרו וביחוד וספריו,חסידים,
 הוספות כתב והחסידים, הצדיקים כל של שלחנם מעל פוסקים אינם"דשים(
 ופתח פעמים, וכמה כמה ספרו עם יחד שנדפסו מרע", *סור רבנו שללספרו
 הוא: האלו בהוספותיודברו

 הרב כ' תושיה הגדיל עצה הפליא אשר דודים, דברי עלי*ערבים
 בצל מתלונן הייתי ומעט מזידיטשוב, מהרצ"ה כקש המפורסם הקדוש"חסיד
 הקבלה חכמת היא הקדושה בחכמה מבעות הרב לב אשר ראיתי ומצאתיקדשו,

 אשר מי ד1גמתו, בד1רנ1 שמעתי 1לא ראיתי לאוכמעט
 משתוקק הייתי דעתי על עמדי ומיום 1. ה 1 מ כ ה א ל פ נ ה ה מ כ ח ב ק י מ עה

 לשמים עלה אשר הדור מחכמי וסמך סעד לי מצאתי שלא אך הלזו,לחכמה
 דרקיע, שבילי להם נהירין בודאי אשר נפש, נוחי הק' רבותינו הם,2יאם,
 הרב רברבי, אפי פני לקבל זכיתי אשר עד לשונם... במתק הלזו חכמהוהסתירו
 הלזו, המפוארה החכמה בקדושת וגדוש מלא וראיתיו הנקל המקובל"חסיד
 חיים אלקים דברי ודבריו החכמה... בעניני לפניו פה פתחון לי היהוכבר

 למשמע מכא גבירתא הלכתא וכמה דאשג.. ובעורין דנוראכזקוקין
 עיקעה וכו' הסהורים"מדבריו
 במוך כותב הוא רבנו, של הזה"ק על צבי עטרת לס' שכתב ובהסכמהג(
 קדושת כבוד אשר עמנו, בת שער לכל ידוע *...אבל בזהקל: הדברים,2אר

 לחבר ו ש פ נ ת ר י ס מ ב ו רבה ביגיעה השתדל הנקל הקדוש הרבמחותני
 ו ת ד י ס ח ו 1 ת ש י ר פ 1 ו ת ש ו ד ק גודל עם אשר לכל וידוע הזהקק, עלפירוש
 ואת החמת בחכמת ו ר 1 בד ד חי י והיה ובינה, חכמה שערי לו שנפתחוזכה

 הדיבור כשהיה פעמים וכמה העבודה. סדר על לתכליתה לפרשה הערהבוקולה
 בחכמה עמו פלפלתי הקודש, צל בצלו מסתופף בהיותי בינינו, מצף חיבה,2ל

 בחכמת השגתו עומק מלספר הקולמס ילאה לזה. זכה השמים מן אשרוראיתי
 עי"ש. וכו' אזנים" לה עשה הקדוש הוא והנה הלזו,האמת
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 מדינוב. אלימלך צבי כרבנו כביר וצדיק גאון כתב האלה הדבריםאת
 שמע ולא ראה שלא מעיד, הוא ואם הקדושים. בחבוריו העולם בלשהאיר
 אבתריהזו נענה מה אנן - כמותו האמת בחכמת רבנו שלדוגמתי
 השיב ישו'א עה"ת משה ישמח בעהמח"ס זצעל ט"ב משה ר' הגה"קד(
 גאון בתור בין בדורו, וארוך מלובלין רבנו של תלמידיו מגדולי שהיהמשה,
 המפורסם האלה: כדברים צבי עטרת לס' בהסכמתו כותב כביר, צדיק בתורבין
 איעו עליון קדוש המנוח עמו, וידיד ה' ידיד כבוד ה"ה ראיה, צריךאין

 שהיה ידות, עשר לו ובנסתר בנגלה מופלג עולם, יסוד צדיק קדוש,אלקים
 מזידיטשוב, הירש צבי מוהר"ר כקש"ת ומפורסם, כידוע מאוד גדולמקובל
 חטרע יכה לט ונק הרבה, תלמידים והעמיד ישראל, שלרבן

 מלצ וטהיה נאמנה, ידעתי הזהר. כל על פירווט ולשה נדפס, וקצתהקדושים,
 נאמן, קדושים ועם להפליא, עד זו בחכמה ודעת ובינה בחכמה ומלאוגדוש
 1 ר 1 ב ח ת 1 ל ג ת ה ת מ ל ש ה מ א ו ה י ל 1 א 1 וכו'. נפלא פירוש הואובודאי
 בשכמה דישראלק-כאה פורקנא ייתי ידו דעל ש, הקדודהזהר

 שכל חזקה, ,טכמותו רבה 'טגברא ובהעת רבנה ,טל שלמה תמונה ינו לפ%,
 של בשבחו יתרה אחת אות אפילו כתב ולא הקודש בשקל , שקולים הםדבריו
 להעיר נוסיף עוד ואם בדורו. רבנו היה ומה מי קצת להשיג לנו אפשררבנו,
 התגלות מהשלמת )הפירוש( הוא *שאולי האומר הנאל, ההסכמה של הסיוםעל

 הנאמף על שכונתו דישראל", פורקנא ייתי ידו שעל הקדוש, דהזהרחבורו
 והמשכילים ואמר... )אליהו( *פתח עקב(: קכ"ד דף נשא פ' )ברע"מבזה"ק
 וכו' ר ה ז ה ר פ ס ו ה י א ד ך ל י ד א ר ו ב ח בהאי הרקיע, כוהריזהירו
 עמו ואין ינחנו בדד ה' בהון ויתקים ברחמי גלותא מן ביה פקוןי
 ר ת מ ל ש ה הוא רבט 'טל 'טספרו הגה"ק  111111 מוטתומם, הקורא יעמוד נכר",אל
 דאיהו דילך, חבורא *דבהאי אליהו: של הבטחתו תקוים ידה ועל הזה"ק,של
 כזו שלהערכה כמדומה, ברחמי". גלותא מן )ישראל( ביה יפקון הזהר,ספר
 עליהו קמסהיד רבה גברא מאן חזי פוק האחרון. בדור ספר שום זכה לאעוד

 של מסיעתם שלא הדור גאוני רבנו על שכתבו מה נעתיק לאחרונהה(
החסידים:
 האבד"ק יעקב, ישועות בעהמח"ס זצ"ל, אורנשטיין יעקב ר' האדירהגאון

 האלה: כדביים שבח דברי שאר בתוך הנ"ל לספר בהסכמתו כותבלבוב
 ו מ ש ם ס ר ו פ מ 1 ע 1 ד י כ הקבלה בחכמת גדול חכם היה הזההמחבר

 הע1למע.בכל
 בהסכמתר כותב ראם, קרני בעהמח"ס זצ"ל, טויבש משה ר'הגאון
 ומילין ופרישתו קדושתו תוקף החיים בין נודע וכבר בו, דבר אלקיםאי..ירוח
 ליה". אתגלייןדמטמרין
 את מתאר י"ט( ס' )חאו"ח אש אמרי שו"ת בספרו אעש מהר"םהגאון

 לבו ישאהו אשר זה בדורנו ומי צבי... מ' אלקים איש *הגאון בתאררבנו
 רצ"ה". הגאון להרב א"עלדמות
 מיטב משום דבריהם שכתבו האלה, התורה אדירי הגאונים את לחשודאין
 ברב החסידות לדרך שההתנגדות דור, אותו של רבנים בתור אדרבההשיר,



 במקום שקצרו בצדק, לחשוב יש הרבנים, רוב בלב כבושה היתה במעטאו
 דמווב מה נדע פיהם ועל דמרן. שבחי לכלהו סיימו ולא להאריך היהשראוי
 דורו. גאוני לרבנו,ערכו

 תורה. של לאמתה לשמה תורה אמת, תורת היתה רבנו של ותורתוו(
 של לספרו בהסכמתו נאראל, אבד'ק זצ"ל אברהם ר' הרהקק תלמידוומעיד
 *שראה זצ"ל, מאפטא רבנו של קדשו מפה ששמע הלולים', קדש *פרירבנו
 גדולים". שבחים שאר ועוד האמת, שהשיג קונטרסים איזה רבנואצל

 אחד מפי ששמע מעיד, רבנו של במערכתי א' החדש הדורות סדרובעל
 דברי בפירוש דבר שום רבנו כתב שלא שאמר, רבנו של בשבחו מדברקדוש
 חידוש שום כותב היה ולא ואחד, פעמים מאה עליהם שחזר עדהזה"ק

 שמע".1 קריאת ביחוד כמו ממש נפש במסירת אם כימחחשט,
 העם"צ, על בהסכמתו מדעוב, זצקל מהרצ"א הגהקק וצכתב הדברים הןוהן
 ר ש פ נ ת ר י ס במ ו רבה ביגיעה השתדל שרבנו ג'(, )אות למעלהשהעתקנו
 פעמים מאה דבור כל על שחזר רבה", "ביגיעה ז"א הזה"ק, על פירושלחבר
 למשמע נכוית האזן ממש שמע. קריאת ביחודי ז'א נפשו, ובמסירתואחת,
 האלהוהדברים
 באותו שהיה שמועה, עד של מפיו מביא תנינא קדושות עשר ובספרז(
 מבעלז(ב זצאל יושע ר' ההקק בין שנעשה תנאים של ההתקשרות בעתמעמד
 ספר אז מזידיטשוב, זצ"ל מהרי"א רבנו של בנו זצ'ל אליהו ר' הה"קובין
 באמצע בחורף תמיד הולך היה שרבנו מבעלזא, הה"ק למחו' ."א מהורבנו
 ובידו נר האחת בידו והחזיק וטביל, ונחית דברדא גזיזי ותבר הנהר אלהלילה
 במיפ יושב הוא בעוד 1 ל כ 1 ת 1 א ולמד החיים עץ פרי הס' אתהשניה
 בדבריפ ספורו את מהרי"א רבנו וסיים ונסתפג. עלה וכשגמרו הקרח,תחת
 - הם היי כך כאומר, הקודמימו" הדורות של רבותינו היו *כךהאלה:
 מהווואנחנו
 וקחפ בביתו, הדלות שררה הקרח, תחת שלא בביתו, תורה כשלמד וגםח(

 אוג לו להביא העם היו מרבים גדולתו שבימי אעפ"י כי מעוני. התורהאת
 בכיסוג פרוטה לנה ולא בישראל, גדולה היתה פרזונו צדקת אבלתמיכותיהם,

 שאול יומף ר' הג של מובהק תלמיד פלב1ב, ל ז בודק מעגדל ר' הרה'ג י ע שם בעלום נתחברא(
 מזידיפשוב. ל זצ א מהרי רבנו של חשוב וחמיד ומשיב, שואל שו'ת בעל ל 1 1 נהלוי

 מציתי זה ראה לה נפשי בממירת ק הזה על פירושי את רבינו שכתב לכך, נאמנה הוכחהב(
 ער הרנ על חריפה השגה רבינו כותב שם ב(. ע י'א ויקרא )פ' ת השמ כקונפרם עצמו, צבי עפרתבמפרו
 ל בזהוממיים

 עןי נמרץ דעי1ן עומק מבלי חחכמה, בעומק פשמים לבדות להוהר איך תראה, אחיומעתה
 מדרך 1טמאל ימין לנפ1ת טלא לפני1 לבקש נפש במםירת לה הנפשכל1ת
 בקדשי מום ממיל ונמצא 1כ1 1 ח יחפא בקל בשערה תלו'ם הררים הזה. הגבוה במקום כיהאמת.
 1 חשמים

 עי נמרץ בעיון להעמיק הזה*קי מאמרי לפרש הבא לכל ~מעשה קודם תנאי רבנו אצל איפאהיה
 היו2 וב1דאי ושמאל ימין היכת מדרך לנפות שלא ש. פ נ ת ר י ם מ ב י ש ה מ ש ק ב ל 1 ש פ נ ה ת 1 לכ

 אונ כתב כזה רוח ובמצב ח'1. לעצמו והקל לאחרים החמיר ולא מקיים, נאה וגם דורש נאהרבנו
 הקדושספרו
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 שחסרה מקרים, היו שלו. חסדים גמילות מדת אל בהגיענו נספד עודכאשר
 מקטרתו, בקנה לעשן טבק של קטנה חבילה בה לקנות כדי בכיסו הפרוטהלו
 ביהמ"ד. מחובשי אחד מאת טבק קומץ מלוא לו לשאול מדרשו בית אלובא

 מעשה, שהיה זצ"ל( מספינקא להגה"ק עה"ת יוסף אמרי הס' )בהקדמתומסופר
 חסרון מפני היום, לכבוד כלום רבנו של בביתו נאפה לא הפורים מימישבאחד
 גם ואביון ודל לימים, צעיר אברך עדיין אז שהיה מהרי"א ורבנוכיס,
 לרבנו- והביא אחדות, ומגדנות-פורים י"ש של קטן בקבוק וקנה הלךהוא,
 הכרת- ומתוך רבנו. אצל מאוד חשוב שהיה מה מנות", *משלוח בתור -דודו
 בו שיקוים הברכה עם לו, ונתן בעצמו שלו מיי"ש קטנה כוס לו מזגטובח
 ועד מעתה ה' אמר זרעך זרע ומפי זרעך ומפי מפיך ימושו עלא שכתוב:טקרא
 למד כזו עגומה דלות מתוך וטובה. מלואה בכל בו שנתקימה ברכהעולם",
 בישראל. תורה והרביץ תורהרבנו

 מציאה פ"א לידו כשבאה בביתו, ששררה הגדולה העניות ובכלט(
 להניח וגם חייו ימי לכל להתעשר לו אפשר היה ידה שעל הדעת, בהיסחגדולה
 ידים. בשתי אותה דחה אחריו- לזרעו ברכהממנה
 האלה: כדברים מזידיטשוב, זצ"ל מהרי"א רבנו פ"א ספר ההיא המציאהעל
 לקנות במה כל אין רבנו של ולאשתו הכיס, מן הפרוטה כשכלתהפ"א
 רבנו הלך - בעלה בפני והתמרמרות יאוש לידי אותה שההיא מה השבת,צרכי

 הרים כביצה, גדולה טובה אבן בדרך ומצא במקוה, לטבול הבקרבאשמורת
 וכשחזר בטיט, מלוכלכת שהיתה מפני ערכה, את ידע לא אבל רבנואותה
 ותשבחות. בשירות עסוק היה כי אליה, לבו שם ולא הארון על הניחהלביתו
 הכיר ומיד ממקומה, הבהיקה מלכלוכה, בינתים שנתקנחה זו, אבן-גדולהאבל
 קרא שחרית, תפלת אחר בבקר ויהי זו. היא אבן-טובה אמנם כי רבנובה
 עינו שנתן כיון וזה איש-שלומו, שהיה שבעיר, הצורף את ביתו אלרבני
 רבנו ידע מלכים. בגנזי רק למצוא אין כזו אבן-טובה כי ואמר, ערכה הכירבה,
 נדחה לעיר נתגלגלה כזו שאבן-טובה לחשוב אין הלא כי ריק, דבר זה איןכי

 מן לו ושלח בעניו, ה' ראה כי לו, ונתגלה חלום שאלת עשה ובכןכעירו.
 למוחו שיזכה או אלה: משתי אחת לו יבחר ועתה זו, כשרה מציאההשמים
 רבנו בחר רב. לעושר ידה על ויזכה האבן את לו שיחזיק או האריז"ל,של

 באבן, לעשות מה שאלתו ועל האריז"ל. של למוחו שיזכה הראשונה,בברכה
 השמים, נכח וזרקה החוצה הלך כן, רבנו עשה השמימה. שיזרקנה לואמרו
 העין. מן ונתעלמה ממנה, נתזו אש ונצוצי באוירפרחה
 אמעשה ע"א(: )כ"ה תענית במס' מוצאים אנו זה, רב למעשה דוגמאי(
 בעא האי... כולי ונצטער ניזל אימת עד אשתו, לו שאמרה דוסא בןבר"ח
 אמרה וכו' דדהבא דפתורא כרעא חד ליה ויהבו יד פסת כמין יצתהדחמי,
 האחרון נס היה גדול תנא ושקלוה. רחמי בעי נשקלוה, רחמי בעי )אשתו(,ליה
 שאמרו אמת - שקלי". לא משקל יהבי מיהב שמיא מן דגמירי הראשון, מןיותר
 לפי היה מהרצ"ה רבנו אבל אדם, כבני אנו עמלאכים הראשונים אםדז"ל
 זצ"ל, רמ"מ הרה"ק פ"א לי ואמר כמלאכים". שהראשונים מן דורו צדיקיעדות
 מהרצ"ה, רבנו רבו, את החשיב שאביו מזידיטשוב, זצ"ל מהרי"א רבנו שלבנו
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 איפא דחה ד'(. אות כ"ה פרק יצחק פאר בספרי )ראה התנאים. מןכאחד
 לעושר הבכורה משפט ונתן ידים, בשתי בידו, היה שכבר העושר, לכלרבנו

 בחכמת המתגבר כמעין מוחו ונעשה תמורתו, השמים מן לו שהבטיחוהרוחני,
 בשעתו. האריז"ל רבנו של כמוחוהאמת,

 שינוי, בקצת אחר במקום מסופרת שהיא אם המציאה, מן הנ"להמעשה
 זידיטשוב, מילידי אחד זקן מולדתי בעיר הכרתי ואני אמת. היא בעיקרהאבל
 היה ברחוב, הולך כשהיה ימיו, שכל רבנו, של משמשו ז"ל יעקב ר' שלבנו
 גם וימצא שיפרפר לתומו, חשב במקלו. ומפרפר הארץ על תמידמביט
 בין הנ"ל הספור ומפורסם מאומת היה כך כל רבנו, שמצא כזו מציאההוא
 נסאו" מתרחיש יומא בכל *לאו חז"ל: דברי זה מיקן נעלמו עירו. שער באיכל

 משה ישמח בעל שהגה"ק העובדא, תעיד רבנו של תורתו מהות עליא(
 זצ"ל מהרי"א ורבנו שלו. והשלמה הזה"ק, מן נפרד בלתי לחלק אותהחשב

 בכתב, בין בעעפ בין תורה, של דבור שום מפיו הוציא לא תלמידו,מזידיטשוב,
 היו תורותיו כל שכמעט ובהיות רבנו. - רבו של משמו דבר בו הזכירשלא
 תמיד שלמים, מאמרים ממנו כתב או שאמר הזה"ק, דברי יסוד עלבנויות
 לאמור כלל אפשר היה לא כאילו ענין, באותו רבנו של דבריו אליהם סומךהיה
 בזה זה קשורים שניהם היו כך כל יבנו, של פירושו בלי הזה"ק בשםדבר
 רוב עפ"י מסיים אוא בחבוריו, רבנו דברי מעתיק וכשהוא מהרי"א. רבנואצל
 נערז כך כל קדשימו" קדש רבנו דברי *ע"כ הלשון: בז" הדבריםאת

 בעיניו. רבנו היהונקדש
 של תלמידו מאת שנתחבר עה"ת, מרדכי" *מאמר בספר לראות כדאייבן
 תרל"ז(1 שנת בלבוב )נדפס מדרוהביטש זצ"ל לעטנר מרדכי ר' הגה"צרבנו
 יצאו אשר קודש *דברי ע"ב( צעה )דף שלו בלקוטים שם מבאר הואאיך
 אור קדשים, קדש דנהורא, בוצינא הקדוש, הרב אדומוער ה"ה קדוש,מפה
 ומוסף שם(. )לשונו חגיגה" מסן סיום בסעודת ני' הירש צבי מ' הימיםשבעת
 וכו', עלך והדרן אלו מימרות על קדושים דברים הקדוש מפיו אישמענווהולך
 והלוכו בקדש כדרכו בדגריו מאוד יקיצר עולם, של ברומו העומדיםדברים
 להעלות הקלושה בדעתי ועלה שומעת. אזן להעיר התלמידים לחדדבקדש,
 שמעי בעת שכלי, במצודת עלה אשר כפי הקדושים, דבריו את הכתבעל

 כפטיש תורה ודברי הקלושה, הבנתי כפי מדבר, קדוש מפה יצאוהדברים
 השגתו לפי ואחד אחד כל טעמים, ולכמה נצוצות לכמה מתחלקים סלעיפוצץ
 בדעתי עלה ע"כ וכו', כאפרכסת אזנך עשה רז"ל: כמאמר אזניו, אתוהכנתו
 שיצא וובור דבור כל ומבאר הולך הוא וכה עי"ש. באריכות". דבריולבאר
 בהשתעשעו לשונו תחת וחלב דבש וממש באריכות, רבנו של קדשומפה

 רבנו. - רבו של קדשובדברות
 מפאת רק לא משעשעות היו רבנו של פה שבעל תורותיו ובאמתיג(
 ובטהרה, בקדושה שנאמרו אמירתם, מאופן יותר עוד אם כי וחריפותם,תוכנם
 אנחנו, תפלותיו. של עצמה ההתלהבות באותה ובזיע, ברתת וביראה,באימה
 אבל אש, מלהבות קדשו דברות לשמוע זכינו לא אמנם האחרון, הדורבני
 תלמידו, של תורה קול לשמוע זכינו מרבעתיה. חזינן אריה, חזינן דלאאע"ג

כט



 מיוחד פרק כתבנו תורתו קדושת אדות שעל מזידיטשוב, זצ"ל מהרי"אויבגו
 הגדולות כל את עדיראיה בתור תארנו שבו )פ"ט(1 יצחק פארבספרנו
 היתה הקדושה השכינה שממש אזנינו, ושמעו עינינו ראו אשרוהנוראות
 קדישא, בוצינא רבי, *יבי לרשב"י אליהו שאמר ומה גרונו. מתוךמדברת
 ותתאין, עלאין מזדעזעין מיניה באוריתא, רברבין ממלל איהו דילךדפומא
 זהר )אומ וגוא כלו עשן סיני והר ביה איתמר דילךופומא
 ו~ל כח-כחו רק היה מהריאא ורבנו ,מ"ו-- גם להאמר ראוי היה כ"ב(תקון
 נאמרו איך לשער איפא נקל עליו. ידו את רבנו סמך כי מהרצ"ה, רבנורבו,
 רבוו מהרצ"ה רבנו של מפיו התורהוברי

 שלישית בסעודה ונוראים נפלאים רבנו של תורה דרושי היו ביחודיד(
 מפיו, נתזו דאשא ובעירין דנורא וזקוקין כאש בוער רבנו היה שאז שבת,'של
 של ומהותה איכותה על גרונו.א( מתוך מדברת שהשכינה בעין עין ראווהכל
 כרבנו, צדיקים אצל שלה ותשבחות ושירות ותורה שבת של שלישיתסעודה
 י"ד דף בראשית הזה"ק )על צבי בעטרת בעצמו רבנו שכתב ממה לראותיש

 ישראל מטי דלא עד במוש"ק נר להדליק הזה"ק של לאיסורו בנוגעע"ב(,
 הק': וז"ל דסדרא,לקדושא

 שמדליקין הקדושים, רבותינו אצל נוהגים שראיתי מה בעיני נראהופשוט
 שלישית בסעודה מאריכים הם כי הטעם המזון, ברכת קודם במוש"קהנרות
 להמתיק ותשבחות ושירות בתורה שבת, קדושת בתוספת בלילה, שעות כמהעד

 על טובות בהשפעות עליון רצון להמשיך לה', ש פ נ ת ר י ס מ בהדינים
 גרמא ידיהם על שיהיה זה בכלל אינם הם ובודאי הרצון, מצח מןישראל
 עכלה"ק. דגיהנם". נוראלאדלקא
 והשירות ההורות של טיבם מה תומו, לפי כמסיח רבנו לנו מגלהכאן
 בסעודה התלהבות כך בכל עצמו, הוא כן וכמו רבותיו, שאמרוותשבחות
 להמשיך ', ה ל ש פ נ ת ר י ס מ ב הדינים להמתיק היה שהכל שבת, שלשלישיף
 שהמלים הקורא, יחשוב שלא וכדי - ישראל. על טובות והשפעות עליוןרצון

 ריקה, מליצה הם רבנו, בספרי מקומות בהרבה מוצאים שאנו נפש",*מסירת
 אמת( דברי יושר כתב )חלק מרע סור בספרו רבנו שכתב מה להעתיקכדאי
 ת ר י ס מ ב להעלות שצריך תדע, *אבל ון"ל: לשרשו, דבר כל העלאתבענין
 כחו בכל ב"ד מיתות ארבע עליו ויקבל לה/ נפשו שפוךנפש
 בלי עליה שום אין כי האמת, ותראה תלמי מ ומ' תתטפשולא הו* יול דבר כי לך שאמרתי מה וזכור מחשבתו, יכולתוכפי

 מבשם, שאמ שמלא כחוק בכל ובמעשה במחשבה נפש סירתט
 היתה. מה שום על זו סעודה וחל הגדולה האי1כל

 מתוק, יצא מע1 ק ה1ה מאטר ביאור בהטשך רבנו כ1תב ב(י ע י'ז דף שמיני )פ צ ע4 במפרוא(
 הא1מר הצדיק איך 1כ1 4הורות 1ה ,כתבתי ל בזה פ שבע דא מתוק 'צא שבכתב, תורה דאע1

 שמע5ה הצדיק של פה י ע הדי4'ם כל ונמתקים ע5י1ן לעולם למע5ה בפי1 באמירתו התורה מע4הוזייה
 ר,לי טפר ש55חך וב ה ב י י1כני קדעו אט בלבת ומם.ים מתיק יצא 1מע1 וכו'י לשרשם הדבוריםכ4

 ההכצים באהבת העטים 5ב נד שלהבת בלהבת בוטר ב5ב ש 1ב ה ב לעבד1 אמת בלב מהצדיק
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 יהמשך.( ששי.פרק
 ב ל ב ום ה ד 1 ב ע ב גם אם מ רבנה הצטחן בלבד התורה בעסק רק ולאא(

 אמנם זכעו לא הזה, הדור בני אנחוו מאוד. גדול כחו היה ה, ל פ ת וז
 תפלותיו של ההד את אבל תפלתו, בעת אש מלהבות קדשו דברותלשמוע

 רבנו תפלות לשמוע זכינו הזה. היום עד עוד שומעים והננו שמענוהקדושות
 בעקבותיו, כלם שהלכו הקדושים, בניו ובני ובניו מזידיטשוב זצ"לוגהרי"א
 הגדולה וההתלהבות התפלה של הקדוש הנגון ז"א הזידיטשובי"*יהנוסח
 הראשוה אבינו רוענו הק' מרבנו נתנו, אחד מרועה שכלם אחריו,הכרוכה
 לאור מתחממים רבים זה בדורנו עוד אנשים. אלפי של לבבות מרתיחעודנו
 ה' לפני נפשם בהשתפך גופם, בכל עוברת קודש וחרדת תפלותיו,קדושת
 שלשים בלבות יוקדת עודנה הגדולה ואשו שנה, מאה מלפני רבנו שלבסגנונו
 שהעיד מה העובדא די הקוראים ובשביל הזה. היום עד חסידיו שלורבעים

 אלימלך רבנו *שמימות ואמר רבנו, של מנחה תפלת ששמע מרופשיץ,הק'
 *שתפלת כתב, מקומארנא והגה"ק כזו". קדושה תפלה שמע לא זצ"למליזענסק

 אות ד' פרק לעיל )ראה יה" שלהבת שורף אש תמיד היתה רבנו שלמנחה
 שלו. וערבית שחרית תפלות על להקיש אפשר המנחה תפלת ומןו'-ז'(.
 תפלות- מן גם אם כי עולם, שם להם קנו שבקול-רם התפלות רק ולאב(
 נפלאות. מספרים שלולחש

 שעות כמה שמנה-עשרה של בתפלת-הלחש מאריך רבנו היהלפעמים
 מקומרגא מהרי"א הגה"ק תלמידו, של בספרו יש כזו אריכתא תפלה עלרצופות.
 כדברים מפליא ספור ע"א(, רט"ו דף בראשית הזה"ק, על חי )זהרזצ"ל
 להתפלל )רבנו( דודי מורי הלך תקע"א, שנת השבועות בחג *פ"א,האלה:
 הששית בשעה להתפלל עמד שחרית של לחש ותפלת החמה, הנץקודם
 כל בינתים שגמר אחד בעל-בית שם היה שעות. שש בה והאריךבבקר

 שינה יישן לביתו, הלך בתפלה עומד עודנו שרבנו וכשראה*התהלים",
 לא הסעודה, בעת ויהי ה'. לפני עומד עודנו שרבנו מצא וכשחזראריכתא,

 משלחן אוכלים היו האורחים )כל צרכו. די לאכול רבנו של משרתו לונתן
 באריכות אותנו מצער רבנו לו: ואמר האיש אותו עליו קצף רבנו( שלגבוה

 של לאיניו זו תלונתו הגיעה המאכלו במניעת אותנו מצער ואתההתפלה,
 אומר אתה שמו( היה )כך יוסף: ואמר: לו ונתן יין כוס רבנו מזגרבנו,
 ואני אורחים, מאות ארבע היום פה שישנם אתה, היודע אותךז מצערשאני
 האמת גדולז ועד מקטן הצטרכותו וכל נפשו תיקון מהם אחד לכל לתקןצריך
 ואחד שניהם, היום גחלו והן בביתךז בריאים ילדים שני שהשארתהדבר,
 לאיתנו, וחזר חיים לו והמשכתי בתפלתי פעלתי ואני למות, קרוב היהמהם
 ההוח, האיש מאוד נתבהל - גדולה. בסכנה כעת והוא השגחתי לא השניועל

 ובשעה, בזמן הכל מכוון ומצא לביתו, ורץ סוס על רכב טוב יוםובמוצאי
 רבנו". לו שאמרכמו

 דודי מורי אצל ראיתי *ובאמת בזה"ל: הנ"ל הספור את הגה"קומסיים
 נסמך כי רבי: יקרא לזה ואברי... נפשי שתקן מובהק, רבי נפלאותמדרגות

לא



 )העתקתי ילכוו" כן באו כאשר ועתה אליהו, עד מרבו, ורבו מרבו,ולקח
 קצת.( לשון בתקון ככתבםהדברים
 מהרי"ע רבנו של בנו זצ"ל, מענדל מנחם מ"ו הרה"ק של ומפיוג(
 של הארוכות שמנה-עשרה תפלות מן פ"א שדבר שמעתי מזידיטשוב,זצ"ל
 בתפלת רבנו עמד יוה"כ, בליל שפ"א, וספר' נשמה, עליית בהן לו שאיהרבנו,
 וראה נשמה, עלית לו שהיתה אח"כ וספר שעות, כמה שמנה-עשרה שללחש

 ותמה ארקיע, כיהר מבהיקה גדולה נשמה התחתון בעולם עליתובהתחלת
 שם, להתעכב רצה לא אבל ההוא? נמוך בעולם כזה גדול לאור מהמאוד,
 של להיכלו עד העולם, עד העולם מן ועלה לירידתו. עד השאלה אתוהניח
 הארוכה, העמידה מתוך ברגליו כאב שהרגיש עד עמידתו נמשכה וכהמשיח,
 הנ"ל, והמאירה הגדולה הנשמה של למקום וכשבא וחיר. עליותיווהפסיק
 מקוזיניץ הקן המגיד רבו של הקדושה נשמה שזו לו, ונודע היא, מי אותהשאל
 ההוא. המקום עד העליון בג"ע שבתה ממכון הטוב מרצונה שירדהיצ"ל,
 יתעכבר ילא החיצונים בהם יתאחזו שלא ישראל, של תפלותיהם להעלותכדי

 רבנוו של הארוכות תפלות-לחש הן אלובעליתם.
 היר שניהם מסטרעליסק. אורי ר' השרף הצה"ק של דורו בן היה רבנוד(
 של חסידיו שרוב ובעוד מיו. זו רחוקות לא בעיירות ישראל אלפיראשי
 עניימ מסטרעליסק הק' של חסידיו היו טובה, פרנסה בעלי אנשים היורבנו
 גמור, בביטול היה העולם עניני כל את רבם שביטל מפני ברובם,ודלים
 מחוד עד נשמע והקול הנפש בהשתפכות שנאמרה אחת, שאמר" שברוךותפלת
 אצל כן כמו וממילא פרנסות, ממאה למעלה אצלו עמדה העיר, שללעיבורה
 גם כן המדרש בבית שכחבריו אחד, מוזג כפרי חסידיו בין היהחסידיו.
 רבע, של מחסידיו שהיו ששכניו, בעוד מאוד, לקויה פרנסתו היתההוא,
 פת גם לתת ידם שהשיגה אלא בלבד, זו ולא ורחבה. טובה פרנסתםהיתה

 הבא. עולם ולא הזה עולם לא כל, אין זה ולרש לעניים, וצדקהלאורחים
 ושכניך ואביון, עני והנך ברבך שדוק אתה לו: ותאמר אשתוותאלצהו
 יהיה וטוב הזה בעולם להם אשרי מיידיטשוב, הצדיק של לפתחוהמשכימים

 ואתת עת, בכל צדקה ועושים בכבוד מתפרנסים הם הבא. בעולם גםלהם
 הזידיטשובי. הקדוש אל ועלה מזלך את אתה גם נא נסה הא. ולא הא לא לךאין

 אליה. שמע ולא יום יום האשה אליו דברה כה אתהו גם קרנך ירום כיוראית
 מקלו את ויקח בלבו, דבריה נכנסו העוני, יד פעם עליו גברה כאשראבל
 אל רגלי וילך ויקם ומלח, לחם וככר ותפילין טליתו בו שם תרמילו,ואת
 עליר ויצו זה, בדבר השרף רבו הרגיש ליידיטשוב. - רבנו - האלקיםאיש

 לבואר שם ויחכו הדרכים פרשת על שיעמדו מדרשו, בית מחובשיאנשים
 הלויתן את יהעלו רבם, כמצות האנשים עשו אליו. ויביאוהו שהבוגד",של

 ובפניפ מורד בראש ונפחד נרעש רבו. אל והובא בעונו האיש נתפשבחכה,
 הולךצ" אתה "לשז אותו: שאל והוא לפניו, העלוב עמד בקרקעכבושות
 לעשות, חפצתי וכזאת כזאת חטאתיו אמגם ואמר: פשעו על האישהתודה
 חפה היא גם אבל ואלך. השיאתני היא עמדי אשר האשה האשם, בי לאאבל
 ששכניגוע בעוד ללחם, רעבים אנחנו קונו. דעת על מעבירה עניות רב,מפשע

,~ג



 שהם בזכות העלובה אשתי ותולה עסקיהם, בכל מצליחים הם כמוני,מוזגים
 מה ובכן, טובה. פרנסה בעלי כלם חסידיו כל שכן הזידיטשובי שלמחסידיו
 משחקת שהשעה אלו, של רבם אל הוא גם ללכת יחטא, ולא שכמוני, ענייעשה
 עוד ללכת אוסיף שלא ראשי וחי שלמה, בתשובה שב הנני אבל,להם?
 זוובדרך

 אמור רבנו(, )אל אליו בבואך כי עליך, פוקד אני אבל והצלחו עלהטוב- לזידיטשוב~ ונוסע הולך אתה לו: ואמר דבריו, לכל קשב רב הצדיקהקשיב
 בין היחסים היו ההם בימים '" י נ פ מ ע ז ע ד ז י 4ש האלה: כדברים בשמילו

 כי לבטח, חשבו ובכן מתוחים, קצת האלה הקדושים הצדיקים שתיחסידי
 עליו לקבל ההוא העלוב סירב זו. התיהסות אל קשר איזה לה יש זוהתראה
 נא שלח לפניו, שליחים הרבה הלא וקדושי, רבי אדוני ואמר: זו,שליחות
 אבל לביתיו שב והנני שמה, ללכת שלא נשבעתי כבר ואני תשלח,ביד
 .סימן", רבנו מאת לדרוש עליו שפקד אלא עוד, ולא רבו, פקודת עליוחזקה
 ומיה. שליחותו עשה לא כי ידע למען כהלכתם, דבריו את לושמסר

 זידיטשובה וילך ויקם רבו, בית את האומלל עזב נשברה ורוח מרהבלב
 רבנו. ביתאל

 עוד רבו דברי את לרבנו למסור יקדים אם הוא, בנפשו כי זה עלוב~דע
 וע"כ ברכתו, את ממנו וקבל הירוד מצבו על שיחו מרי לפניו שפךבטרם
 בצרה הוא ואיך פרנסתו, עסק פרטי כל את לפניו הרצה לצרה. תפלההקדים
 וברכו רבנו שמע ועוד. ועוד להם, אין ופורש ללחם שואלים הילדיםגדולה,
 רבו, דברי את לרבנו למסור רצה ממקומו, זע לא האיש אבל לשלום.ופטרו
 התאושש ליו להגיד מה עוד לך היש רבנו: אותו שאל מלים. נעתקו מפיואבל
 אבל מסטרליסק, רבי בשם לרבנו לאמור בפי דבר עוד כןו ויאמר:האיש
 לי אוי אומר אם לי ואוי זו, בשליחותי לאלקים אחטא פן וחרד יראהנני
 בני, תירא אל ויאמר: שפתיו, על עבר קל וצחוק רבנו שמע אומרו לאאם

 ושלש, פעמים רבנו אותו רצה תחתו ואל תירא אל לאמור, לך שיש מהאמור
 טוב רבנו: לו השיב בפיו. רבו שם אשר הדברים את מפיהו הפליט כיעד

 ויאמר: האיש שוב הוסיף מפניוו ע" ז ע ד ז *מ שהנני לרבך, אמורהדבר,
 שמסרתי כך, על סימן מרבנו שאדרוש עלי, פקד רבי ורביו מורי אדוניאבל,
 למענך, אעשה הזה הדבר את גם לו: ואמר רבנו ענהו כהיותם. דבריולו

 שעלינו ישראל, של נפשות אלפי היו האחרון, השנה בראש ושמע: הסכתובכן
 גמרתי אנכי וכך. כך רבך ולחלק נפשות, וכך כך לחלקי נפל לתקנם,היה
 כי ראיתי, התקיעות קודם למקוה בלכתי ויהי שחרית, בתפלת עבודתיאת

 נפשות, מאות כמה עוד עלי ולקחתי לעזרתו חשתי רבך, על העבודהקשתה
 מאות כמה עוד עלי לקחתי העבודה, עליו רבה עוד כי התקיעות אחרוכשראיתי
 נוטל אשר את לתקן בידו עלתה וכה עליו, העבודה את הקל למעןנפשות.
 ומסר רבו אל האיש חזר סימןו לשם לרבך תאמר בני, הדברים, אלהעליו.
 הדברים, כנים ואמר, בראשו הצדיק נענע רבנו, לו שמסר הדברים, כל אתלו
 לשלומו לך ועתה מעשהו הוה כך אמת, של סימןזה



 על רחמים שיבקש כפר, מאיזה שליח הלילה בחצי אליו בא פ"אה(
 וכפור. שלג ימי והימים המות. ובין בינה וכפשע בלדתה, המקשה מבכרתאשה
 פי על דלוק נר לו הציב ונחית. דבררא גזיזי תבר הנהר, אל רבנוהלך
 האשה בשביל התהלים כל את שם גמר ולאורו בקרח, לו חצב אשרהחור

 את המכסה הקרח תחת אל המים זרם עם נסחף וכשטבל ההיא,המבכרת
 פתאום והנה והמות, החיים בין עמד וכה הפתח. את למצא יכל ולאהנהר,
 שבקרח, החור אצל דולק נר כי ובראותו יהודי, בעל-עגלה שם דרךעבר

 אל איש שמה נסחף כי לו ובהודע המקום, אל  נגש  לו, סמוך מונהיםובגדים
 הגליר, תחת אל שבידו הארוך השוט את החור דרך הכניס הקרח,תחת
 המים מן כשעלה לחיים. המות מן ניצל וכה אחריו, ונמשך רבנו בואחז
 שמה ואמור לביתך שוב לבואו, וחכה שישב השליח אל אמר לביתו,וחזר
 שכשנסחף רבנו, אח"כ ספר בשלומו זכר בן האשה ילדה כבר כי בשמי, טובמזל
 חטדי והזכיר תהלים, ואמר ה' אל לבו צעק הפתח, למצוא יכל ולא הזרםעם

 על והקיש שבכן-עדן, הק' רבותיו זכות וביחוד הצדיקים, כל וזכותאבות
 הריני עלמא, דכלא *מרא ואמר: לשמים לבו נשא נענה. ולא רחמים, שעריכל

 נגור ואמ בעים, מתפלל שאני הנפשות, שתי של כפרתם להיות עלימקבל
 ומצא מקודש, עזרו ה' שלח ההוא וברגע כפרתמו" הריני כליה, עליהםח"ו
 ילדה והאשה נתקבלה, שתפלתו השמים מן ובשרוהו בשלום, ויצא הפתחאת
 בשלום.בן

 רבנו! של הקדושות וטבילותיו תפלותיו הןאלו
 העובדא, לנו תעיד לשמים, מקודשות רבנו של *מקואות' היו היכן עדו(
 ששמע מהרצ"ה, רבנו - רבו של משמו מזידיטשוב זצ"ל מהרי"א רבנושספר
 הבית- צעל רבנו אל מתגלה שהיה )המלאך(, *המגיד" אותו אליו שבאטמנו,
 הב"י. עם שלמד כמו עמו גם ללמור רוצה שהוא לו, ואמר - עמו ולמדיוסף
 בזכות בא הוא - רבו אל - ואליו לשמה, משנה בזכות נתגלה יוסף הביתאל

 שאינו לו, ואמר אותו דחה רבנו אבל טובל. שהוא לשמה,טבילות-מקוה
 לכך, יזכה אם ולהשיג, ללמוד צריך שהוא ומה *מגידים". מפי ללמודרוצה
 מגידים. של גילוי כל בלי מעצמו, בשכלוישיג

 על פסח בערב שיטבלו לתלמידיו, מצוה היה זצ"ל מהרי"א רבנוז(
 שיבוגו, אומרת זאת היבדא". בן *צבי רבנו בטבילתו מבון שהיהאכובות
 לכון יודעים שאינם אעפ"י שלו. וכונות רבנו של דעתו על טובלים,2הם
 בעצמם.בהם

 הזה. היום עד לדור מרור סגולה יחידי בין ונמסרת הולכת 11וכונה
 אבל התיבה. לפני בעצמו לעבור רבנו רגיל היה ה' ומועדי בשבתותח(

 ובא-כחו, שליחו רק ההוא האיש היה אחר, איש התיבה לפני כשהתפללגם
 עושה. רבנו היה בקודש העבודה גוף שאת בעוד בשבילו, קולולהרים
 שבעת דברים(, חלק מהרי"א וש"ס תורה לקוטי הסה"ק )בהקדמת מסופרבה

 התיבה לפני אי ועבר השבתות, באחת רבנו אצל זצ"ל מרופשיץ הגה"קשהיה
 שמסר רבנו, על ותמה ההוא, הקדוש בעיני חן מצאה לא שתפלתו אחד,ש"צ
 המגיד מרבנו ששמע רבנו, לו השיב הזה. לאיש הזאת הקודש עבודתאת

לר



 בכהן שמעשה ע"ב( ע"א )יומא בש"ס המאמר פירוש זצ*ל מקוייניץקוק,
 חזיוה כד בתריה. עלמא כלא אזלי קא הוו המקדש, מבית שיצא אחדגדול

 ואבטליון. שמעיה בתר ואזלי לדידיה שבקוה אתי, קא דהוו ואבטליוןלשמעיה
 בני ייתי להון: אמר גדול, דכהן מיניה לאפטורי ואבטליון שמעיה אתילסוף
 אמדו סנחדיב.( של בניו מבני שבאו לפי גנאי, לשון )פירש*י: לשלמועממיא
 לשלם אהרן בני ליתי ולא דאהרן, עובדא דעבדי לשלם, עממין בני ייתוןליה:
 הכ"ג היה לא שאם הכונה, הק' המגיד ופירש דאהרן". עובדא עבדידלא

 ויצא בשלום ונכנס עבודתו עבד זכות באיזו לכהונתו, ראוי בית-שנישבימי
 זוית בקרן שעמדו ואבטליון, כשמעיה צדיקים בזכות היה זה אבלבשלום?
 ובזכותם לכון, צריך היה כ"ג שאותו העבודה, של הכונות כל וכוונובעזדה
 שאמרו וזה בפנים. עבודתו שעבד עם-הארץ כ"ג של עבודתו לרצוןעלתה

 דעבדי לשלם עממיא בני יתין כ"ג: לאותו ואבטליון שמעיה הק'רבותינו
 הם גשעתו, אהרן שעשה העיקרית, שבלב שהעבודה רצ"ל דאהרן,עובדא
 עבודתם שכל דאהרן, עובדא עבדי דלא לשלם אהרן בני יתון ולא עושים,הם

 - אחרים ע"י נעשית שבלב והעבודה בעלמא, מתעסק מעשה רק הואבקודש
 ולא האמתיים הכהנים הם הם ובכן - עצמם ואבטליון שמעיה דידןובנידון
 הש"צ אצלו. גם הדבר שכן ההוא, החשוב הפידוש עט בקשד רבנו וסייםהוא.
 ז"א התפלה, עיקר אבל במקומו, ולסיים התפלה להתחיל שליחו, רק הואשלו

 ומה מי להיות שלו הש"צ רשאי ובכן בעצמו, ידו על נעשית שבלב"עבודה
 לו. טפל דק שהוא כיוןשיהיה,

 לפני רבנו התפלל דרובא ורובא הכלל, מן יוצא מקרה רק זה היהכאמור
 בעצמו.התיבה
 עליה שמסופד דבנו, של הצדקה כח ע"ד אחדים דברים עוד לאחרונהט(
 רבנו מפי קבלה דברי דבריה )שכל הנ"ל מהרי"א וש"ס לקו"ת הסה"קבהקדמת
 כל כמעם מפיר דבנו שהיה רבנו(, של תלמידו מזידיטשיב זצ"למהרי"א
 ימי יבמשך קולות. קולי בלי בהצנע היה והכל לצדקה, לידו שבאממונו
 חלציו, מיוצאי אחד את כהשיא ותמיד ויתומות. יתומים ארבעים השיאחייו
 נדוניא רק לא שהשיא, אלו יתומות או להיתומים ונתן אחת, יתומה ג"כהשיא
 להזוג מזונות שנתן כמו שנים, כמה חתונתם אחר שלחנו על מזונות גם אםכי
 מרובה, הוצאה בעל תמיד היה וע"כ מזונות. שנים כמה משך חלציו, יוצאישל

 היה זה ומלבד למעלה. שכתבנו כמו ומצומצמת, דחוקה לפעמים פדנסתווהיתה
 תמידיות תמיכות ממנו שקבלו שונים, ת"ח וידי וקדובות קרובים ידימחזיק
 לחודש. או לשבועאחת

 ג חסדי ת ו ל י גמ ב ו ה ד ו ב ע ב ו ה ר ו ת ב במטיה תמט רבע מהתה
 מאי. מצקבשפן

 עע ~טבימרק
 יצלה חול בדברי רבמ יטללחתים

 בדברי גם אם כי בלבד בתפלה רק היתה לא רבנו של שבלב עבודהא(
 ולא לבדו, לה' בלתי שמים לשם היו מעשיו כל כי שלו. חולין ושיחותושול



 ותלמידר ב"א מעיד-עליו כה אחד. רגע אף ב"ה שמותיו מיחודי דעתוהסיה
 למורו שראה זרעים(, סדר למשניות פירושו )בהקדמת מקומארנאהגה"ק
 קוב"ה יחוד *לשם וגדול, קטן דבר כל על אומר שהיה צבי, רבנו דודוהק'

 כמה ואומר שוהה היה ששתה, מים מעט על ואפילו מלא. בפהושכינתיה"
 אכילה, דבר בכל וכן דלעילא... דוגמא היה וכששתה ששתה, קודםיחודים

 לבקס טוב רב באכילתו והמשיך דלעילא דוגמא היה שלו לעיסה וכל תנועהכל
 מזה(. ע"ב, ז' דף בראשית בפ' חי זהר בספרו גם )ראהישראל
 הנה"ק של משמו מספר ע"ב( קס"ח )בראשית הנ"ל בספרו ושםב(
 בלי עיניו ריסי הגבלה לא ששמעולם מלובלין, הק' רבנו על שהעידמאפטא,
 רבנו מדודו ששמע ומסיים מעשה", וכ"ש דבור וכ"ש יתברך שמויחוד

 שקראו שמע להתפלל, לביהכ"נ כשהלך שבשחרית עצמו, על שאמרמהרצ"ה
 קנה את ולקח מביהכונ כשחזר ואעפ"כ דמלכא!"( לבריה יקר הבולפניו:
 לפלניא ני עליו: שהכריזו שמע, שמים לשם כונה בלי ציבוק( )לילקעמקטרתו
 ורגליו ידיו בפניו אדם ישתמש שלא בתוספתא, שנינו שכן במלכא!דמריד
 קונהו". לכבודאלא

 )בהקדמתו זצ"ל מספינקע הגה"ק העיד עצמם האלה הדברים ואתג(
 מדאלינא שלמה רן הרה"צ של משמו דבולם( מהרי"א ושוס לקו"תלסה"ק
 ששמע זצ"ל, הק' זקנו של משמו עוד מוסיף והוא רבנו. מפי כן ששמעזצ"ל,
  יתברך, שמו יחוד בלי פיו לתוך משקה או מאכל יקח ח"ו שאם שאמר,מרבנו

 זג דבר *די יבש ולא ו בגרונ שיחנק לו טב ומ
 חול, י?ל דבורים לאלף יחודים לו הכין יטרבנו החסידים בין ובודעד(
 שום מפיו יצא שלא כדי אדם, בני עם דבריו בכל משתמש היה בהםשרק
 לדרוש אהד איש פ"א לפניו וכשבא יתברך. שמו יחוד בלי חול שלדבור
 )כלומר ששפעקולציא" רבנו לי יתן ביהודית: לו ואמר בעסקיו עצהממנו

 אני מחוד, שום לי אין זו למלה לו: ואמר רבנו בו גער שלי, לעסקתחבולה(
 כותב אמור( )פן הזה"ק על צבי עטרת ובספרו - שעצה". לך לתת רקיכול
 בחכמה ומחשבתם דבר עמא עם המדברים הצדיקים מדרך שוהנה בזה"ל:רבנו

 צדיקים ודרך ב"ה". האל לעבודת משל איזה או יחוד איזה ל*חדעללונה,
 להנהיג שרצה אלא בלבד, זו ולא ימיו. כל בעצמו רבנו של דרכו היתהזו

 אותם שקרא וחסידיו תלמידיו בין ז,א שהחברים", בין גם זו תמהעבודה
 כתב במאמר מרע סור הק' בספרו דבריו כה הלא עהחברים". בשםבספריו
 בזה"ל: אמת דברייושר

 נגד תמיד השם זכר יהיה ב"ה, שמותיו ביחודי רגיל ותהיה תזכה שאםה(
 כל באמונה. ומתן במשא חברך עם לדבר ותובל חפץ, דברי למצואעיניך
 הן חייך, ימי כל ותזכור תרצה אם דבור, בכל למצוא תוכל מפיך, שיצאדבר

 יקם ,ילא בפלג1ת מקדים נ דכ בששתה אריש א( ע ה רם )ואתח.ן ק הזה דברי להעתיק כדאיא(
 . עטיה מוד11גן קדישין ט~יכין ארבע 1כו' תפלין אנח בצפיא צפרא ינהיר ער וא1ריחא1אשחדל
 1ג1 דמלכא יקרא לפרצ1פא דמלכא לבריה יקרא הב1 קדישא דט~כא לדייקנא יק*א הב1 קטיהמכרוי
 רבג1. נתכ11ן רה1א הכר1ו1על



 אחרי ב"ה, שמותיו יחוד איזה ביתא, אלפא ובחילוף במספר בס"ת, הןבר"ת
 ולקשר ליחד ומלואם ובצרופים ובמספרים השמות יחוד בדרכי רגילשתהיה

 בכל אפילו ודעת, טעם טוב ימצא דבר על ומשכיל יתברך. לשמו מעשיוכל
 - בקה שמותיו יחודי בם נובעין יהיו בם שעוסק ודבור דבור ובכל שמדבר,לשון
 לשונו, במתק ומאריך והולך לשמים". אמר ולא שמים, ם ש ל יהיו מעשיךוכל

 יהודית: בלשון אפילו או *מים' *לחם", משל: דרך ליחודים דוגמאותומביא
 בבורא, נזכר מחשבתך ותהיה תיכה *אם ומסחם: וכדומה, *יישסר"*ברויט",

 ב"ה" הקדוש של שמו ודביר דבור בכל תמצא ישכחהו, שלא האיש אשריכי
 כל לשמים כלם מקודשים רבנו של דבוריו כל היו הזו הדרך ועלעי"ש
 חייו.ימי

 ויחי )פ' הנ"ל חי זהר בספרו זצ"ל מקומרנא מהרי"א הגה"ק ומספרו(
 מספר כשהיה הק', דודי למורי *וראיתי האלה: כדברים ע"א( שצ'הדף
 עוה"ז, מעניני ענינים לכמה הנצרכים אנשים עם הזה עולם מעניני עניןאיזה
 פעמים וכמה נשגבות. וסודות רמות ושכליות נפלאים דברים מדברהיה
 מעניני מעט מבין שאני מפני מדבר(, שהוא )מה אשמק ולא שאלך ממניבקש

 על ישועה להמשיך שצריך ממה מעט אותו מ~בל ויה דבוריו, שלהיחודים
 עיקש. עמו(... )שדבר לישועה" הגצרךאותו

 מדאלינא זצ"ל בערש ר' מו"ר מהה"ק ששמע מספר, טוב זבד ובספרז(
 גופו עסקו על לפניו וקובל מישראל אדם לפניך שכשבא שאמר, רבנובשם

 על ההוא, האיש של נפשו גם לפניו קובלת עצמה שעה באותהופרנסתו,
 בשלה, בהשאי טוענת שבו והנשמה בשלו טוען הגוף היא. הרוחנייםצרכיה
 כאחד, לשניהם המתאמת אחת תעעבה להם לתת זקוק מהרצ"ה( )רבנווהוא

 שלו. תשובתו את בו שומע משתיהם אחד שכל אפי, לתרי דמשתמעבלשנא
 דמס' הברייתא על רבנו דברי את שפתיו בחן זצ"ל בערש ר' ההקקוהסמיך
 שהחכמים - ובמשנתם" בהם שבחר ברוך המשנה, בלשון הכמים "שנואבות:
 שלו בלשון לגוף כפולה, בלשון כלומר המשנהע, *בלשון תמיד ושונים שנוהק'

 ם, ת נ ש מ ב 1 - בהם שבחר ברוך ועקכ אחד, בדבור והכל שלה, בלשוןולנשמה
 מן כשעמד מקומרנא, הגה"ק ששמע הדברים הן והן שלה, לשון בכפלכלומר
 עצתו. מבקשי עם רבבו שסח בשעההצד,

 הבית בעל שטען ושמע בכפר, במלון פ"א שלן רבנו, בשם ומספריםח(
 ויום יום בכל לי תבשלי 8ת מתי עד לה: ואמר דברים, בתרעומת אשתועם
 בלע"ז(, )קאשע שעורים של או הטים של גרש ז"א *קשיא', של תבשילרק

 פשוטה טענה לכאורה לשקשעןו לי שתבשליפוטב
 לאכול זה, תמידי בתענוג נפעי קצה שכבר ודם, בשר בעל-בית שלוצודקת
 שהם בלשקשען, להחליפם ורצה קשיא, הפעם ועוד וקשיא קשיא יוםבכל
 ודבר דבר בכל ששמע הק', רבנו אבל מקשיא. יותר לחיך טעימיםבודאי
 שכנסת חצות, תיקון של קינה זה בעל-בית בדברי שמע חיים, אלקים דברייק

 רב ומן יה אותה מלעיט שהוא על עפניו, וקובלת דודה על מתרפקתישראל
 שהדינים העת, הגיעה וכבר קשיא", "דינא כלומר ב*קשיא", רק ויום יוםבכל

לז



 רחמיכו וק *לא-קשין", ז"א *לאקשיןא, יבואו ובמקומם יכלו, כעשןהקשים
 בעל-הבית של כונתו היתה לכך באמת אם - ישראל. על טוב וכלורצון

 לספר יודע אינו לבו, מהרהורי בדבריו כן שמע רבנו רק או הנאל,המתרעם
 מצא לאשתו, איש שבין קלה בשיחה שאפילו העובדא, די בשבילנובדיוק.
 לשמים. וכונה שלמה, תורהרבנו

 שמספר במה לראות יש רבנו, של הקודש עבודת הגיעה היכן עדט(
 ויצא )בפ' עהאת למשה תפלה בספרו זצאל, מסאמבור משה רבנו הק'אחיו
 בן- שיבח שפ"א שליאט, אמאו מאחי שמעתי *יכאשר בזה"ל: עאב( יאחדף
 הבורא מדבקות הפסיק לא המעת-לעת מן עשרים שחלק אביו, את לפניוצדיק
 נשימה שבכל לך, אומר אני נערן אומר אתה מה לשונו: בצחותוהשיב
 ובהתפשטות *אלקימא, בשם היה הגוף, תוך אל אותה המשיך כאשרונשימה,
 חןא. חכם פי דברי עאכ וב"ש. באה הוי"ה בשם היה לחוץ, בנשימתו()כלומר
 והאומרו ופרישתם, קדושתם גודל והבן *ראה בזה"ל: משה רבנו ע"זומעיר
 ליראיוא. ה' בסוד זה סוד לו נתגלה אשר הוא, ומה מי מהרצאה( רבנו)רצ"ל

 עשרים בחלק אפילו נפסקה שלא בהשאי, דבקות רבנו אצל היתה -עכלה"ק.
 השגתו לפי צדיק-אמתי. של שבחיו באלה ולא -זוטרתא, מילתא המעת-לעתמן
 של האמתית הדבקות הוא, בנפשו נסיון ובעל חכם בתור רבנו,של
 בהכנסתה נתכוין ונשימה נשימה שבכל ככה, להיות צריכה היתה צדיקאותו
 היא זו ב"ה. הויאה בשם חוץ כלפי וביציאתה אלקים, בשם גופו תוךאל

 לרבנו שנתגלה אומר, משה רבנו אמת. לצדיק בה לשבח שיש תמה,עבודה
 בעצמו, ק"ו ודן זאת. חוה שמבשרו ההשערה, וקרובה לידאיו, ה' בסודזאת
 צדיקו לאותו ק"ו כזו דבקות יש לואם

 לקבל וזכה רבנו של כהונה מחסידי היה זצאל, הכהן דוב ר' אבי-אמיי(
 שלישית סעודה בכל רבנו של דרכו שהיה ממנו, ושמעתי פעמים. כמה פניואת
 אליה להסמיך ישראל, בני לפני דרש אשר *התורה" את כשסיים שבת,של

 כל כי ליכטו" גיב *יעקב בוה"ל: משמשו יעקב לר' הצווי את אחתבנשימה
 צאת מזמן עברו שכבר אעפאי שלו, התורה דרושי את רבנו גמר שלאעוד

 את בו הדליקו ולא בביהמאד שבת היה עדיין שעות, שלש שתיםהכוכבים
 התורה. סיום אל בתכיפה וביחוד למותר, אך היה רבנו ע"י זה צוויהנר.
 יודעי מצאו ב"ה, שמותיו יחודי כלם היו רבנו של דבריו שכל בהיותאבל
 *יעקב ושבת: שבת שבכל זה ציווי של תיבות בראשי שיש שבתלמידיו,חן
 בחרוז הקנה בן נחוניא ר' בתפלת הרמוז מאב, שבשם יג"ל השם ליכטאגיב

 הנרותו את ועלה יעקב" *יגל ובכן - יג"ל גאכ שלו שראת לעמך", גאה*יחיד
 לו היתה בודאי בעצמו רבנו הנ"ל. חן יודעי של רק היתה זו שכונהמובן,
 בדבריו. כןנות לכון רבנו של החסידים גם ידעו אופן כל על עמוקה. יותרכונה

 פרורי לפרר דרכו שהיה רבנו, של למנהגו בנוגע גם היה הזה וכדבריא(
 ע"ד עליו אמרו חן ויודעי בחצבעותיו. בעלמא כמתעסק סעודותיו, בשעתפת

 נשמת שנשמתו שמקובל שמפני לפרר", תינוק של *דרכו רז"ל מאמרצחות
 רו הם האלה הדברים אבל באצבעותיו. פרורים מפרר הוא שבזהאק,הינוקא
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 בספר מוצאים אנו שאותו עאמו, הסוד ולא הסוד של החיצונההקליפה
 רבנו, של ותלמידו אחיו זצ"ל, מסאמבור משה מרבנו עה"ת למשהתפלה
 אשר איש ינחש נחש כי ידעתם שהלא מקץ( )בפ' הפסוק על משמו מביאשהוא
 שפיעלט ער )בל"א ידיו באצבעות כשמנגן צדיק, של ששדרכו שאמרכמוני"
 )י"ג וליין. דבמזלא ומזוני חיי בני העולם על ומשפיע מוליד הואזיך(

 בגבי"ע וזה ע"ב.( גימ/ שכ"א יודין במילוי הויות י"ג שהם דרחמימכילין
 ומזוני". חי בני הדור על וממשיך ביד ומנגן הולך הצדיק ובזה וכו', ע"בי"ג

 וזלה"ק: ב'( )דף הלולים קודש פרי בסה"ק רבנו מ"ש להעתיק וכדאייב(
 דומה הוא אשר מעשה, באחה להתעסק והחסידים הצדיקים מדרכי"אמנם
 באוונא יתיב דהוה שבת, דסוף עובדא כהאי בטל. מעשה איזהשעושה
 תהו מעשה שהיה תדמה, אל אנא. בעלמא מתעסק ואמר משח וקאדמיא
 עי"ש. וכה למעשה להביאם מחשבותיו יחודי לעשות הצדיק דרך אבלח"ו,
 ונטיף מיא, לה מלינא ערסאי דקמי בטיקלא )בזהר(: לך דפן שבדאוכהאי
 שם יאמרנו לילה(. בחצות אותו )לעורר ביתא בכל קלא ואשתמע טיףטיף

 כונות עפ"י חצות, התיקון כונות כל רמז זו בעובדא אשר הז"ר,בהגהות
 חצותק. תיקון בשער האריז"לרבנו

 )ס' .שראל בית עהעת הק' בספרו מוצאים אנו דבנו של זו אמת תורתיג(
 עאמנם ואומר. יוסף של הגביע סוד ומבאר "ולך שם בארוכה. ע"ב( ב' דףנח

 רומו וחרש כחרש, בעוה"ז הצדיק כי עבדי, אם כי וחרש כמשלם עור מיכתיב
 כל לעין נראה בדבר, מתעסק לפעמים הצדיק ולזה ברמיזה, מעשיו וכלונרמז
 בכתם יסולה לא אומן אמונת ומכוסה מוצנע מופלא סוד בו ויש הוא, בטלכי

 המקלות בסוד ע"ב(, )כ"ג ויצא בפ' להלן גם הדברים ונשנו וכו'."אופיר
 הירושלמי, מאמר בביאור ע"ב( ב' )דף הלולים קדש פרי ובספרו יעקב,שהציג
 שהיה תדמה שאל התפלה, באמצע הלבנים שורות מנה וזה פרחים מנה"שזה
 ר"א "קפץ הזהר: במאמר ע"ב( )כ' בראשית פ' עט"צ ובספרו ח"ו". תהומעשה

 מרבותינו בידינו "מקובל רבנו: אומר המים". על ה' קול ודרשבקדמיתא
 ר"א של זו וקפיצה היה לתהו לא ותנועתם הצדיקים מעשי שכלהקדושים,
 ה,ה הרעיון השנות דבריו באורך לף"מד דחכמתא". רזא איזה לה ישבודאי
 בקודש. דרכו גם היה שזה נאמנה, עדות זו רבנו, של הק' בספריו פעמיםכמה
 יצחק, ור' אבא מר' ע"א( כ' )דף שמות פ' בזה"ק מוצאים אנו לדברדוגמא
 בהם פגע בידו. אחד ורד אבא ר' נטל ורדים, של בגן ופגעו בדרךשהלכו

 למילף אבא דרן בידוי חמינא ואנא הכא, שכינתא עודאי ואמר: יוסיר'
 לאחזאה אלא )ורדא( האי נטל לא אבא דר' ידענא דהא סגיאה,חכמתא
 וכון.חכמתא

 אבל סובלמ. מוחא כל ולאו מקומם, כאן אין אמנם אלה דרחמנאכבשי
 עצמו, מרבנו דעת גלוי לנו יש ידם שעל מפני ככתבם, הדברים אתהעתקתי
 רק עסקניות ידיו היו לא שרעפיו ברוב תפוש בהיותו לחם סתותישבפררו
 ישראל על וחסדים רחמים בהם לעורר אמונה ידיו שהיו אם כי בעלמא,כמתעסק

 למעלה. האמורככל
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 שמינהפרק
 שלו,בקורת-עצמיות

 פסק שלא וביחורים, ובתפלה בתורה רבנו של הקרושה העבורה בכלא(
 פן לנפשו, חרר ותמיד בעצמו, האמין %א זאת בכל כמימריה, רגע אפילומהם
 איזהי חבויה שבלבו, נסתרה פנה באיזה שמא כהלכתה, שלמה עבורתואין

 את הרגיז הזה והחשר עליה, לעמוד שאין הדקה, מן דק" פגולמחשבת
 הגה"ק לתלמירו שאמרו מרבנו, מאמר ישנו הזה הרבר על ימיו. כלמנוחתו
 ואני חשיבותו, מפני פעמים עשרות בספריו נשנה והוא מקומרנא,מהרי"א
 היכן ער הראות למען מספריו, מקומות שלשה משנים בזה מעתיקוהנני
 אות ג' אמונה )שביל מצותיך נתיב בספר רבנו. של עצמיות בקורתהגיעה
 נשמתו אור כשהיה חורפי, בימי הק' ורבי מורי לי נואמר לאמור: כתובכ"ו(
 אייזק בזה"ל: לי ואמר נפלא, ברבקות שלהבת להבת באש בתורהרולק
 ובוכה מתירא הייתי עריין שנה ארבעים בן היותי שבעת הידעת חביבי,בנ*
 מאור פני ונתכרכמו נגהו טעות מקליפת שאני שאפשר ב"ה, המקוםלפני
 הלא כך? כל נזדעזעת זה למה חביבי, בני לי: ואמר נשמה, בי נותרהולא
 קליפה היא כי נגה, טעות מקליפת אהיה שלא מתירא אני רגע בכל היוםעור
 נפשות כמה ומושכים ישראל גרולי בעיניהם והם שם שנשארו הרבה וישקשה,
 נאיש פסוק על שאמרנו מה חביבי, בני אתה, היודע ורעים. משוניםלדרכים

 נמרטים גדול פחו שע"י במדרש שיש טהור", הוא קרח ראשו ימרטכי
 צדלק ויש *מרוטה", אותו קוראים שהיו אחר איש על שם כמסופרהשערות,

 ובודאי הש"י מפחר ראשו שערות כל לו שנפלו זצ"ל, מהמדורא חייקא ר'כמו
 שנופלים ראשו". נימרט האהבה, שהוא פניו", מפאת נואם גרולה. מררגההיא
 יהיה ניכי בתריה: כתיב מה הוא". נטהור בוראי התאוות, מותרי כלממנו
 שאף הכהן", יטמאנו טמא הוא, טמא היא, צרעת - ארמרם לבן נגעבו

 נגה מקליפת טעות איזה בו להתאחז יכולה עדיין גרולה, במדרגהשעומו4
 בהכנעה )שלו( המדות ויברר תמיר נפשו יברוק ולכן ומטומא. טמאונקרא
 וכו'". ישראל ובאהבתאמתית
 כל שמביא רס"ב(, רף )תשא הברכה היכל בספרו הרברים ונשנוב(
 על גורלתי שלש, מבן מנעורי, כי מאור, פני נונתכרכמו עד הנולהספור
 והשיב שלו. רמות מדרגות ופלא הפלא נפלא קדושות במררגות והכרתיחיקו
 הלא זה. מפחד מתירא אני רגע בכל עתה גם הלא כך? כל חררת למהלי:

 הבורא מפחר ראשו שערות לו שנפלו ראשו", ימרט כי נאיש מלא.מקרא
 הוא", טהור הוא נקרח זצ'ל, מאמרורא חייקל חיים ר' של כמעשהיתברך,
 א' הרשע-( )עשו מ" ד מ ד א לבן נגע בו יהיה נכי אלה, כל אחריואעפ"כ,
 ראש שהוא בראשו, הכהן. יטמאנו טמא הוא, צרוע איש בגדלות,ונלכד
 נגה מקליפת להנצל הדוים, כל ידוו זה ועל נגעו. בו אחז שם ל, א ר שי

 עי"ש. יכו'" רח"ל יהוראין שרין שלומראשים

 ארום הוא עשוא(



 תרי"ג על החיים אוצר בספרו גם ההוא הנורא המאמר את והביאג(
 )עוקצין ארג" עמעשה משניות על ובפירושו ע"א( רצ"ג בחקותי )בפ'טצות
 כמותו קדוש איש אם הדוים, כל *וידוו בזה"ל: שם ומסיים י"ב( משנהפ"ג
 פרוש אפילו או מופלג למדן להיות אפש41 בקל כי אנחנו? נאמר מה כך,אמר

 לו ישאר לא למעלה אותו כשיבדקו ואעפ"כ אהבה, בדבקות מצוותועושה
 הדור, וגדול ורבי רב להיות בו מעורב נגה קליפת עדיין כי מעט,אלא

 תו~ות. ב4 כמטאר יהודק שד עדיין להיות יוכלזלפעמים
 ,טמח" ולב אמתית והכנעה ואהבה ,טלום הוא הקדושה יטל המובהקוהסימן
 באריכות.עי"ש
 מפרש ע"ב(, ק"כ ויחי )בפ' הזה"ק על צבי עטרת בספרו בעצמו ורבנור(

 ב"י דבעי אוליפנא אמכאן שכתב ע"א( רמ"ה - )ויחי הזה"ק מאמראת
 "אשה" סוד אשתו", את לקנא אדם כל שצריך לומר, שרצה לאתתיה",לקנאה
 בלתי כ"א יהיה שלא הנפלא, התלהבות )שלו( הגבוה אש לה'. ניחוחריח
 נקרא )אפלוני" פלוני איש עם תסתרי אל זאת, לאשתו ויאמר לבדו.להן

 עי"ש. וכו'" ח"ו ל 1 ג פ ת ל 1 ס פ זרות מחשבות הם הס"מ(, חכמיםבלשון
 להיות הזה"ק, מצות עפ"י כגילו, צדיקים ועל עצמו על חובה איפאהטיל
 ועם תסתרי אל עליה: ולהזהיר שלו, ניחוח ריח אאשה" לאשתו, תמידמקנא
 של חוץ מחשבת איזה בסתר-סתרים הלב עמקי אל תתגנב שלאפלוני!
 רבנו! של הקדושה הלב עבודת היתה זו הידוע.פלוני

 דברים( לסדר מהרי"א וש"ס לקו"ת הסה"ק )בהקדמת בשמו ונאמרה(
 ונשאלת כג(, כג, )משלי תמכור" ואל קנה אאמת הכתוב בפירוש יקרהכונה

 לקנותה? אפשר איפא ממי האמת, את למכור שלא מזהיר הכתוב אם"שאלה:
 הקונה", יאמר רע איע החכם אומר יד( כ, )משלי אחר שבמקום רבנו,ואמר

 האמת אל שביחס הכתוב, הזהירנו לכן המוכר", יאמר טוב *שטובוממילא
 בדבר חסרונות ומוצא רע" איע תמיד האומר אקונה", בבחינת תמידתהיה
 איע תמיד עליה לאמור שלך האמת את תמיד תבקר כן לקנות, עומדשהוא
 "מוכר", בבחינת תהיה שלא - תמכור" איאל לאמתה, אמת שאינהרע",
 מרימינוב זצ"ל הירש צבי ר' הצה"ק שאמר כעין - טוב. טוב תמידהאומר
 אמתו", אלא עמיתו תקרא אל - עמיתו" את איש תונו אילא צחות,ע"ד
 תוכה שתוך אמת אונאה, בה' יהיה שלא שלו, האמת את איש יונהשלא

אבק-שקר.
 הראשונה בפעם רבו והלבישו רבו, אצל בלובלין פ"א רבנו וכשהיהו(
 על תורה דברי שיאמר הסעודה בשעת וכבדו השבת ביום לבן עליוןבבגד
 רבו, במקום ברבים לדרוש לעצמו עטרה לקחת רצה לא רבנו אבל'שלחנו,
 אתה רשאי לבנים", בגדיך יהיו עת אבכל האלה: כדברים צחות דבריאמר
 יחד אבל הצדיקים, כאחד בשבת לבן בגד ללבוש בעצמך, סלסוללנהוג
 עשמן" אלא בעברית "שמן" תקרא אל - יחסר" אל ראשך על אישמן זהעם

 מלהתבייש רגע אף תפסיק שלא בלע"ז(, )שעהמען בושה כלומרביהודית,
 הגונים. שאינם במעשיך יתברך,לפניו
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 האדם אם אחיו", יצא יצא אך "ויהי צחות: ע"ד רבנו אמר אחרובמקום
 ש"והנה חזקה אז להש"י, בעבודתו חובתו ידי יצא שכבר בלבו, חושבהישראלי

 ונוטל שבא מצדו, אלא מצידו תקרא אל מצידו", בא )הס"מ( אחיועשו
 שלו. הקודש בעברדת בראשחלק

 לראות יש ממנו, ומתפחד ומתירא הכבוד מן בורח רבנו היה כמה עדז(
 רט"ו בראשית )פ' הזה"ק על חי זהר בספרו מקומרנא הגה"ק שלבספורו
 דודי מורי אל נכנטתי השבועות בחג היום כשהאיר עפ"א לשונו: וזהע"א(
 והיה ילכאן לכאן הולך שהלה ושמעתי כשנכנטתי, ראה לא והוא ז"ל,הק'
 מאות חמש או ארבע לערך החג על אצלו אז והיו קונו. לפני ומבכהבוכה

 ימ"ש, הס"מ לי שלח הגדול( )הקהל "העולם" זה שאת אפשר ואמר.אנשימ,
 הזה, העני הנפש על וחמול הוט שליש: בדמעות בוכה והיה מעליךצלהדיחנו
 הדלת את ופתחתי ורעדה חיל ואחזני בדברים, והאריך פניך! מאת אדחהשלא

 די!" לא בישראל אלף ארבעיםונסתי-וכעת
 לבבו בחום בדברו ע"א(, קל"ג משפטים )בפ' הנ"ל בספרו ושםח(
 בכל הקדוש עומורי הזה: בלשון הדברים בהמשך כוזב הוא הגאותבגנות
 ומבכה בוכה היה אנשים הרבה אליו באימ כשהיו אותו, ראיתי קדושותמיני
 והיה ושפל, נכנע לבו ושיהיה פניו מאור נדחה יהיה שלא עמו, וארץשמים
 זכיתי רבה. בבכיה אין עד עצמו והשפלל קונו לבין בינו דבורים כמהמדבר
 השמים מן אותי זימנו אלא בי, להרגיש מבלי פעמים איזה כזהלשמוע
 הבעש"ט ומרן הערל". לבבם יכנע אז "או לקיים לבבי, את לשבר כדישאשמע,
 ע"ש. וכו'" גאוה רגל תבואני אל אלהי! אמר: פטירתו קודם מועטתשעה

 עה"ת ישראל בית הק' בספרו רבנו שכתב מה להעתיק כדאי לאחרונהט(
 ואומרים דבר, כל על הברכה במהות שמאריך אחרי קדושים, בפ' ע"ב( ל"ח)דף
 וצריך עאמנם ואומה: מסיים להש"י, הכל ונותנים עצמנו הנאת ומסלקיםברוך
 ה' את אוהב ישנו אם בקודש, בהלוכו עצמו לנסות רבות, נסיונותהאדמ
 מעילת ח"ו למעול הקודש מן ליהנות לעצמו לוקח אינו אם ונפשו, לבובכל
 מעשיו היות וכו', מחשבותיו לברר עצמו לעמוד צריך זמן בכל אדם וכלקודש
 מן סוגים הגו מאוד, ונפשו לבו בכל באמת, לה' נפשר במסירת שמיםלשם

 העצמיתי האונאה מפני רבנו הזהיר כךהכסף'"

 תשיעי.פרק
 תק'. תימידיו עליי שכתבו ומה רבנו שלמד*גותו

 עחסיד" שנעשה זצ"ל, מסאמבור משה רבנו הצה"ק רבנו, של אחיוא(
 )ראה מלובלין רבנו כנפי תחת שהכניסו והוא לרבבר, קודםעור

 בעמכתב- עצמו על שמעיד כמו שלו, מובהק תלמיד אח"כ היה ח'(, אותפ"ג למעל~
 הנ"ל אחי את שמשתי שנה עארבעים בזה"ל: צבי עטרת לסה"ק שכתבעוז"

 ארבעים אותו שמש ובכן בפשט". אצלו שלמדתי שנים חמשה חוץ)רבנו(,
 פרטיו. פרטי לכל אותו והכיר וידע - רבנו של משנותיו גדול רוב - שנהוחמש
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 בהמשך עה"ת למשה" *תפלה לספרו שלו בהקדמה עליו כותב שהוא מהוהנה
 מאחי ששמעתי מה כאן אביא לעניננו שצריך "ומה בזה"ל:הדברים
 השגתי אשר בהקדמתו ואקדם מרש, צמ מ' קדש א"ים ןשאמ"ו
 אשר חכמה ומעינות וענותנותו ופרישותו מחסידותובו
 קצהה אפס לספר אולל לא הימיג כל בשבחו אספר לובו.

 נחשבו ותהו מאפס בו אשר השגתי כל אשר השגתקטאת
 אשר והענוה והפרישות והקדושה החכמה עמקותמגודל

 עצמה זו בהקדמה אותו מברך )שכן רבמ של בחחו עוד שכתב מה עכל"ק ו".ב
 משום דשכבק יקרא משום לא ובכן ושלי"ט"ג יאיר "נח בברכת א")בדף

 רבנה את והקד"ט שהעריץ רבה, הערצה מתוך אם כיעאחרי-מות-קדרטים",
 בזה"ל שכתב ט'( אות )פ"ז למעלה שהעתקנו דבריו מתוך גם לראות שישומה
 א, ו ה ה מ ו י מ רבנו( )כלומר ו ר מ 1 א ה ו ופרישתם קדושתם גודל והבן"ראה
 גודל והבן "ראה נאמר: "נו וגם - ליראיו". ה' בסוד זה סוד לו נתגלהאשר

 כמותת ונורא קדוש איש ה, י ה ה מ ו י מ ו ח ב ש מ ה ו רבנו זטלקדושתו
 הגה"ק של אביו זצ"ל, סענדר אלכסנדר ר' הגה"ק השני, אחיו גםב(
 דבר אומר כשהוא לרבנו, קודם שנה י"ג שנפטר מקומארנא, זצ"למהרי"א
 מיני בעשר הק' מורי "ואחי בזה"ל: עליו כותב דברימ" "זכרון בספרובשמו

 בינתו ועוצמ קדושתו תוקף כפי הלז מאמר ביאר מהר"צ,קחשות
 נתת לטשם והחצה המעלות, שמי רום עד דבריווהתפשטות

 האלה המעטות השורות גמ עימו" ויאירו הק' בדבריו יעיץ ודבטצוף
 פרסומ ל,טם ולא לעצמו, להמחבר דברים" "זכרון ל,טם בוטעתםשנכתבו
 מן הזה הק' האח וכתב ודבר ח'טב הערצה באיזה מעידות חוץ,כלפי
 רבנוו הק,- ורבו וצורו הגדולאחיו

 הגה"ק תלמידו רבנו, של גדולתו אדות על כתב מכלם יותר אבלג(
 הק' לספרו )בהקדמה בעצמו שמעיד שכפי הוא, מקומארנא. זצ"למהרי"א
 בדיקנא רבנו לו שנשבע מקומות( בכמה ועוד במדבר לס' עה"ת הברכההיכל

 שיקח ברכה, מח,יק כלי אותו שיניח עד העולם מ,ה לצא שלא שלו,קד"שא
 באמת והוא היקפה, בכל וו ברכה בו ונתקימה העולם", בכל ויפיצנה תורתיאת
 - בהם אשר ספוריו וביחוד - חבוריו ע"י העולם בכל רבנו של תורתו אתהפיץ

 חייבים אנו ולו מבארו, ישתו ורבים שתו ורבים ישראל, תפוצות בכלשנתפשטו
 בכלל צדיקים כמה על בספריו לנו שהנחיל הגדול, האוצר על וברכהתודה
 רבנו. אדות על עוד, בפיו מה נשמעה הבה ובכן בפרט. רבנוועל

 מב.ן הוא דאתברי, אור בד"ה ע"ב(, מ דף )בראשית חי זהר בספרוד(
 דודי ורבי מורי של קדשים קדש "בספר וזה"ל: רבנו של מפיו שמועהדבר

 לפניו ושמשתי עלי ידו וסמך חיקו על מנעורי שגדלני מובהק, רביאחי-אבי,
 ומדרגתו קדושתו ווחט עשרים בן הימי עד שמם שש ק העת"מעם
 לרבי אותו קבלתי לא כי ,ר. ולא עיני שראו מה ימלל,מי

 הק' האלקי מרן מדרגות לו שיש לק שהראה עדמובהק
 מדרגות הנה ומה עי"ש. וכו' ימלל מי ושבחו )הבעש"ט(הריבזט"ט

 בכל כמעט בספריו לראות יש הנ"ל, הגה"ק 'טל מושגו לפי הבעש"ט,מרן
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 אוצר בספרו שכתב מה קטנה, דוגמא רק מהם לנו נקח ואנחנו ודף,זף
 באריכות, בשבחו מפליג שם ע"ב(. ק"ו שלח )בפ' מצות ותרל"ג עה"תחחיים

 נראו שלא דברים ר, ת 1 י 1 דוסא בן חנינא לר' כמו ממש נסים לו"שנעשו
 מעין הוא מדבריו קטן ודבור השילוני, אחיה היה ורבו התנאים,מימות

 ועליות נשמה עליות לו והיו בקביעות, עליו שרתה ושכינה ורוה"ק"חכמה...
 וכו' ונשמות ומלאכימ אליהו וגלוי וחבריו ר"ע כמו ממש השגהסרדס
 הערכה איזה לדעת בשבילנו, די זה קטן" אהטל כי לי, כמדומה עי"ש,וכו/
 רק גם אמ הבעש"ט, של מדרגותיו לו  יחס  אם  לרבנו, זה כביר צדיקבתן
 בכלן. אמ וכ"ש מהןבחלק

 רב מעשה לנו שמסר אחרי ע"א(, רט"ו )בראשית חי יהר ובספרוה(
 בהיותי ופ"א ואומר: מסיים ב'(, אות )פ"ו למעלה העתקנו שכברמרבנו
 והשגה, נפלשה הארה כך כל עלי והשפיע עלי האיר פולין ממדינתאצלו
 א ר ק י ה ז ל ממני. מעט שיקח אליו לחזור והוצרכתי לסבול יכלתי שלאעד
 מספר הוא הזה הדבר ואת אליהו. עד מרבו ורבו מרבו, ולקח נסמך כי יי בד
 שקבע שקודם פרטות, ביתר נדפס( שלא )כת"י שלו החזיונות בספרלנו

 מאפטא הגה"ק אל קודם נסע בפולין יושב בעודו רבנו, אצל בקביעותדירתו
 ובתוך נפלאות בהארות ומאירימ טובים ימים לו היו ממנו וכשחזרזצ"ל,
 למורו ינטע ומשוממ נעיב ונשאר וביראה, בחסידות מורו חותנו, נפטרנך
 שיעקור רבנו, עליו וגזר שנים שלש אצלו וישב תקפ"ה בשנת - רבנו -דודו
 והיו וצח, נפלא באור דודו מורו עליו קוהאיר אצלו, וידור מפוליןדירתי
 וע"כ הרעיון". יכילהו לא גדול באור מאוד ובהירים מאירים "מיםלו
 אשב ופה הזה הצדיק אצל אדור מה, עלי *יעבור ואמר: עצמו עלקבל

 ימימ~"לאורך
 מדבר כשהוא "'(, אות פ"ד התורה )שביל מצותיך נתיב ובספרוו(
 דודי ורבי מורי כי בראשית, יוצר עלי *ויעיד ביה"ל: כותב הוא רבוממורא
 אותי ונשק חבק וכ"פ עלי, הקפיד לא ומימיו ביותר, תמיד אותי מחבבהיה
 רגליו פסיעות קול שמעתי כאשר ואעפ"כ דרחימ. בנשיקץ המצחעל

 שלא וכמעט רתת, אהזני אברי ובכל ופחד, אימה עליבפל
 עלי ,שהיה ופחד, אימה מרוב ליכנס יכלתי ולא ו~עה רבע הפתח עלעימד ה"תי פעמים כמה ענץ, לאתה אלט צריך וכשה"תי נשמה. בי ותרהנ

 שאורו עד לפניו נאמן תלמיד הייתי ובזה השכינה. אימת ומורי רבימאימת
 ביתר עלי מאיר ואורו עיני כהתה ולא נרי נכבה לא היום, עד עלימאיר
 קדישא בדיקנא לי שנשבע עד אמיץ בקשר עמו התקשרתי כי וכו', ועוישאת
 ברכה..." מחזיק כלי מלהיות לעולם אותי יעזוב שלא שבת, בלילשלו

 שהרבה ראפפורט, ושמו יהודי מומחה רופא בלבוב היה רבנו של בדורוז(
 גם ודרש רבנו חלה פ"א בעצתו. לדרוש באו מרוסיא וגם בגליציאצדיקים
 שלבו רק כלום, בו מצא ולא גופו בכל הרופא אותו בדק ההוא, ברופאהוא
 חידה כמו דבריו היו חולי-אהבה. של גשועים מעין געגועימ, מחמתחולה

 נענע לרבנו, הדבר את כשהגידו אבל ולחולי-אהבה? לרבנו מה כיסתומה,
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 חולת- כי בתפוחימ, רפרוני באשישות, סמכוני הרברימ. כנימ ואמר:בראשו
 9א רבימ ומימ בעצמותי כאש הבוערות ישראל, ואהבת ה' אהבת אני!אהבה
 זו. אהבה לכבותיוכלי

 מהרי"א הגה"ק מספר רבנו, של הריח וחוש הקודש לרוח בנוגעח(
 חזר ילד בהיותו שעוד ע"א(, מ )בראשית חי זהר בספרו מקומארנאזצ"ל
 רבנו בא שעה ואחר ז"ל( האר"י )שבכתבי הריקנא יחור על מקומבאיזה
 שיחד בכאן היה זה מי כמתמיה: ושאל בדבר הרגיש ומיר ההוא, המקוםאל

 שוחקות. פנימ לו והראהיחורים?
 בעיר פ"א רבנו שהיה רוזדול, העיר מזקני שמעתי זה כעין מעשהט(
 ישאר שלא כדי אבל לתקנו, האומן ולקחו שבחדרו השעון ונתקלקלההיא,
 את כשהחזיר משלו. ישן שעון החדר אל האומן נתן לגמרי, שעון בלירבנו
 מי של רבנו, אותו שאל בחזרה, שעונו את לו לקחת ובא המתוקןהשעון
 כי ונזכר, בזכרונו השוען פשפש ביותר. מבהיק הוא כי הזה, הישןהשעון
 'נטע נתן ר' הגה"ק של מעזבונו הימימ משכבר ההוא הישן השעון אתקנה
 בב-ת תלוי והוא עליו קונה אין יושנו ומפני ההיא, בעיר אב"ד שהיהזצ"ל,
 השעון לו הבהיק מדוע החידה, לו נפתרה רבנו זאת כששמע הקיר. עלעבודתו

 מפיו שמועה דבר מביא ורבנו קדוש, איש היה הנ"ל נטע נתן ר' כך.כל
 שם אותו ומתאר לידירי", נא "אשירה בררוש לך( לך )פ' צבי עטרתבספרו
 כר' שלאנשימ ובהיות מופת". איש המקובל החסיד "הגאון הכבוד:בתארי
 שבחרר השעון להמ משמש דיחודא, מארי מן שהיו זצ"ל, ורבנו נטענתן

 שעה בכל לכוין להם יש צירוף איזה ידו על לדעת כדי דקדושה,תשמיש
 הוי"ה, צרופי מי"ב אחד צירוף מאיר היומ שעות מי"ב שעה שבכל )יעןושעה
 שעשת יהודים, של טוב ריח זה שעון קלט אדנ"י(, צרופי מי"ב בלילהוכן
 הוא. מי של עליו מיד ושאל רבנו, בו הכיר כן ועל פיו, על נטע נתןר'

 פ"א לן מדרוהביטש זצ"ל לעטנר מרדכי ר' הרה"ק רבנו, של תלמידוי(
 דקה, היתה החררימ שבין שהמחיצה ומפנל רבנו, של לחדרו הסמוךבחדר
 באשמורת ויהי השני. אל אחד מחדר והנשמע מהנעשה לשמוע היהאפשר
 דברי לרבנו אמר והאיש בחדרו, איש עמ מדבר שרבנו מרדכי, ר' שמעהבוקר
 והציץ מרדכי ר' קמ בזכרונו. נשארו וגמ אותמ קלטה מרדכי ר' של שאזנותורה,
 בחדר ראה לא אבל רבנו, עמ הרובר האיש זה מי לראות שבדלת, סדקררך
 במשך והגיד שלישית בטעודה רבנו דרש הבא, השבת ביום אדמ. בןשום

 וסיים המחיצה, דרך ההוא בלילה מרדכי ר' ששמע הדברימ את גמהדרוש
 מררכי, ר' נוכח אז האריז"ל'" מורי מפי שמעתי "כך ואמר הדברימ אתרבנו
 - ראה לא פניו ואת שמע קולו שאת ההוא, בלילה רבנו עמ שדבר האישכי
 האריז"ל.היה

 פתחו אחורי שעמר שמים, ירא אחד בבן-כפר מעשה היה זה כעיןיא(
 דברים קול רק אבל בחדרו, אורח איזה עמ מדבר שרבנו ושמע רבנו,של
 נכנס נפתחה, החדר ודלת השיחה כשנגמרה עצמם. הדברים את ולאשמע
 שאל לבדו. רבנו רק בחדר איש אין כי וירא וכה כה ויפן החדר אלהאיש
 הדלת. מאחורי דבריו קול את ששמע האיש הוא איפא לתומו, רבנו אתהאיש
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 על אתה, הגון שארם שמע-מינה השיחה, את ששמעת מכיון רבנו, לואמר
 בבקר שהיום מפני אלי, שנגלה הנביא ירמיהו היה האיש שזה לך, רעכן

 יכלתי לא רורו, בני ישראל את קלל שבהם נביאותיו, רברי אתכשקראתי
 כך. על לפני והתנצל אלי בא כן ועל אלו, קללותיו על לולסלוח
 מקומארנא הגה"ק של משמו קרושות עשר בעל מספר בו, כיוצא דבריב(
 ויהי שם. וחלה ויוה"כ, ר"ה בימי רבו אצל בלובלין רבנו היה שפ"אזצ"ל,
 כזית עכ"פ בה שיאכל לסוכה, רבנו את העלו הסכות, חג של ראשוןבליל
 גם לו להביא רץ משמשו יעקב ור' בסוכה, לבדו רבנו נשאר חובה.שהוא
 חשב אחר. זקן רבנו של שלחנו על סמוך מצא וכשחזר בשר, של מרקמעט
 שלום, לו ונתן החולה, רבנו את לבקר שבא אורח איזה הוא שזה יעקב,ר'

 מה רבנו את ושאל ההוא, ה1קן את מצא לא שוב, וחזר יעקב ר'וכשיצא
 רבנו, לו אמר יוצא. אותו ראה ולא נכנס אותו ראה שלא זה, זקן שלטובו
 "יה זה כי לך, דע לכן לכך, אתה שראוי שמע-מינה אותו שראיתמכיון
 הסוכה. אל אליו שבא ההוא, היום של האושפיזא ע"ה, אבינואברהם
 אחר, בספר מסופר הנביא ירמיהו גילוי של הנ"ל המעשה מעיןיג(
 דרשת נאמרה ששם ב'(, פ' ואתחנן )פ' רבה המררש את פ"א למדשרבנו

 זה עזות, יענה ועשיר וכו' רבנו משה זה רש, ירבר תחנונים תנחומא:ר'
 ברבר עוד אלי דבר תוסף אל לך, רב לו. שאמר עולם, של עשירוהקב"ה,
 לעצמו התיר זה איך תנחומא, ר' נגר דברים הרהורי לרבנו והיוהזה'

 חברותא הקב"ה. 1ה עזות יענה עשיר לאמור כזה, חריף בבטוילהשתמש
 עפ"י ררשתו את לו ופירש בחלום תנחומא ר' אליו ונתגלה שמיא9כלפי

 ביהמ"ק את ולבנות לארץ ליכנס רצה רבנו שמשה עמוקות, מגלה בס'המבואוי
 עפ"י ופירש"י והלבנון", ה1ה הטוב ההר וגו' ואראה נא עאעברה שנאמר:כמו

 שאילו מפני אבל המקרש. בית זה - והלבנון ירושלים, זה - הטוב ההרהגמרא
 על לא חמתו שופך הקב"ה והיה נחרב, היה לא רבנו משה ע"י בהמ"קבבנה
 "רב" לך"ן איב הש"י לו אמר ע"כ בעצמם, ישראל על אם כי ואבניםעצים
 את יבנה הוא מחלציהם, שיצא המלך ששלמה בוע1", איות תיבותואשי

 מהם שהוסרו אחר בעז", איות של האותיות ששאר ומפני הוא. ולאביהמ"ק
 תנחומא: ר' ררש ע"כ אע1ות", אותיות שהם אעי" - אות" הם ארב",האותיות
 רבנו. -ונתפייס לך". איב לו שאמר הקב"ה זה אעיות", יענהעשיר

 שנכנס בראשית(, )לחלק חי זהר הס' בהקרמת מסופר כזה ח1יון מןיד(
 שלו. בישיבה תורה רבר שיאמר רבנו את וכיבד יוסף, הבית להיכלדבנו
 בנגלה, רק פה לומרים ואתם התורה בנסתרות עוסק אמנם אני רבנו, לואמר

 הנמצא הכסף כל את יוסף וילקט בפ' השבוע. בפרשת לכם אומראעפ"כ
 צלמי גם לו שהביאו רז"ל, ואמרו שוברים, הם אשר בשבר וגו' מצריםבארץ
 הנכרי שיבטלנה עד ביטול לה אין נכרי של ע"1 ובאמת שלהם. זרהעבורה
 שוברים", הם אשר אבשבר הכתוב אמר ע"כ בהנאה, אסורה לאו ואםבעצמו,

 והם האלה. הרברים את יוסף הבית וקילס בעצמם. אותם שברו,עהמצריים
 מעט הן אלו רבנו. של משמו מלבוב מהג' עה"ת שאול רברי בס'מובאים
 רבנוו של ממררגותיומהרבה

מו




