
 עשירי.פרק
 דורו. וצדיקי גאוני אל רבנו שליהוסו

 בעל הג' ובין רבנו בין שהיו הידידות יחסי על למעלה ספרנו כברא(
 אגיד הב" מזידיטשוב! רבי לרבנו: הנ"ל הג' אמר פ"א יעקב".4ישועות

 בפסוקי התפלה בשעת היום במחשבתי שנפל *חסידות", עפ"י תורה דברלמר
 וכל השמים שמי השמים, את עשית *אתה נאמר: שם ה'", את דודעויברך
 קישור כל שאין משתחוים", לך השמים וצבא כולם את מחיה ואתה וכו'צבאם
 את מחיה *ואתה שלפניו למה משתחוים" לך השמים איצבא המאמרלסוף
 לוז משתחוים השמים שצבא העולמים, לרבון בזה יש קילוס ומהכולם",
 ובאה חיותמן היא ובמה ומה כולם, את מחיה שהש"י היא, הכונהאבל

 החיות היא עצמו זה משתחוים, לך השמים וצבא זה: שאחר בשבחהתשובה
 לרבנו, רוח נחת לעשות הג' רצה - לפניך. להשתחוות זוכים שהםשלהם,
 שכן כיון רבנו, לו אמר חסידות. של תורה הרהורי לו גם שיש לולהראות
 ה' הוא *אתה שלאחריו, הפסוק על הלאה פירושו את מלבוב הרב נאימשיך
 רבנו המשיך מלבוב, להג' חזון כל שנסתם וכיון באברם". בחרת אשרהאלקים
 שלך? החיות מהו כביכול האלהים", ה' הוא אאתה ואמר: פירושו אתבעצמו
 בחרת *אשר מעלה,( של בפמליא כח נותנים שישראל לאלהים, עוז תנו)כמרז"ל
 *אתה זה ע"י בעולם, י"ת אלהותו שפרסם באברם, שבחרת ע"יבאברם!"

 תורה לדברי רבנו של זו השלמה מן מלבוב הג' נהנה האלהימ!" ה'הוא
 שיחה דרך חסידות, של שלמה תורה שניהם מבין ויצאה פניו. וצהבושלו

 -בעלמא.
 ר' הג' ברבנות כהן שבה )שבגליציא(, קאלוש בעיר רבנו היה פ"אב(
 - זקנתו, לעת לשם כשחזר כן ואחרי לליסא, שהלך קודם זצ"ל, מליסאיעקב
 לפניו ואמר בשלום, לברכו השבת ביום אליו רבנו הלך התורה כבודמפני
 לא אבל הוא, גם תורה דבר מליסא הג' לו אמר הלכה, בפלפול תורהדבר

 את אלה תורה גדולי שני החליפו קבלה. בדברי אם כי הלכהבפלפול
 והגאון למפולפל, שעה לפי נעשה *המקובל" רבנו זה. עם זהשיטותיהם
 אז רבנו לו אמר - שעה. באותה קבלה לבעל נעשה *המפולפל"מליסא
 לא לטהר, ולא לטמא לא בא אליהו *שאין דעדיות, המשנה צחותבדרך
 לאמור, נוהגים הלומדים כי - בעולם" שלום לעשות אלא לקרב, ולאלרחק
 והחסידים התורהי בנגלות ולא בנסתרות רק ורבותיהם החסידים של כחםשאין
 עכשו הקבלה, בחכמת ולא בגפ"ת רק להם רב ידם שהלומדים לעומתם,עונים
 גם גדולים שהלומדים ולהוכיח, בעולם שלום לעשות לבוא אליהויכול

 בגפ"ת, גם יד להם יש והחסידים מליסא! הגאון לדבר ראיה תורה,בסתרי
 מזידיטשוב! הרב לדברסימן

 בנגלה וגם בנסתר גם ידיו בשתי שולט שרבנו מליסא, הג' כשנוכחג(
 זהר בתקוני מתמיה מאמה סוד, עפ"י ולא פשט עפ"י לו, שיפרש ממנו,שאל
 בית תביא אדמתך בכורי ראשית ליה: *,,.וסמיך לשונו: וזה ארביסר()תקון
 על שמעון ר' קם האיז לגבי האי מה - אמו בחלב גדי תבשל לא אלהיך,ה'
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 סבצ דאילון עיניהון ואנהיר הכא נחית אליהו ואמר, סגיא בקלא פתחרגליו,
 אתר. על י רב לו השיב וכו'". בחלב בשר למיכל ייתון דלא מלה,בהאי
 ק"ג )חולין בתוס' הרשב"ם דברי עפ"י כונתו לפרש יש פשט, עפ"ישאם
 בחוץ-לארץ, נוהג אינו בחלגנ שבשר דעתן, דסלקא הבשר( כל בד"הע"ב
 גדי תבשל לא וגו' אדמתך בכורי "ראשית קרא: בחד לבכורים דאיתקשמשום
 בית תביא אדמתך בכורי ראשית ששאלו, ר"ש כששמע וע"כ אמו",בחלב

 יקישר שלא חשש האי? לגבי היא מאי אמו, בחלב גדי תבשל לא - אלהיךהן
 קמ וע"כ כבכורים. בחו"ל בחלב בשר להתיר ויבואו לבכורימ, בחלבבשר
 בחלב. בשר למיכל ייתון דלא הכא, נחית אליהו סגיא: בקולוקרא

 הלקות פשט כלו אם כי סוד, של קורטוב כל בו שאין זה, פשוטפירוש
 אמת אמנם כי ונוכח במקצת, מליסא הג' את הפתיע והתוספות, הגמראמן
 הלומדימ בין בעולם, שלום ולעשות לבוא לאליהו לו אפשר שהפעם רבנו,בפי

 שאחרי-כן כך, - רבה ובידידות הכבוד בכל רבנו אל התיחס ומאזוהחסידים.
 בביתו, רבנו אצל ז"ל, מרדכי ר' הרב הגאון, של בנו היה הימיםבאחד
 הג/ אביו, של צעדיו כל את סופרים שבשמים זו, בהזדמנות לו אמרורבנו

 היה אבל בגאונות, דאבוהו כרעא ברא אמנמ היה לא הנ"ל מרדכי ר' -הנ"ל.
 בזמנו. חשובהאישיות

 גדולי-הדור בשעתם שהיו מפני הנזכרימ, הגאונים שני את ביחודהזכרתי
 בארצם. מפורסמיםהכ"

 הגה"ק את ביחוד לציין יש ההוא, שבדור המפורסמים הצדיקים מביןד(
 מאוד. רבה אהבת-חברים רבנו ובין בינו שהיתה זצ"ל, מרופשיץ נפתליר'

 שכמעם מאוד, קשה מחלה רבנו חלה רבנו, של פטירתו קודם שניםכעשר
 הצדיקים שמכל אמר, לחיים, וחזר רבנו כשנתרפא לחייו. נואש אמרוכבר

 מרופ- מאפטא, הצדיקים בשבילו הקורה בעובי ביחוד נכנסו לחייו,שהתפללו
 סאליו מרופשיץ, הגה"ק את ביחוד ו;דגיש האלה השלשה ובין ומאוהל.שיץ,
 מחליו, לקומו הודאה סעודת שמה ונעשה לביתו, הכרת-טובה מתוך אח"כנסע
 שנימ כמה רבנו שכתב יוד(, )אות להלן נביא אשר המכתב מן לראות שישמה

 הנ"ל. הגה"ק של האחרון חליו בעתאח"כ,
 ראה בביתו, הנ"ל הגה"ק את רבנו שבקר הנהדר, הבקור אחרלה(
 לרגל דאלינא, בעיר ובהיותו בביתו, רבנו את גם לבקר לעצמו חובההגה"ק
 המון בלוית לקראתו רבנו נסע רבנו. אל משם נסע חלציו, מיוצאי אחדחתונת
 מן ברה זה צדיק אבל לעיר. שמחוץ הכפיים אחד אל עירו, מאנשי רבאדם

 בלי לעיר בחשאי נכנס וכה העירה, בה לבוא אחרת דרך לו ובחרהכבוד,
 וחזר מהר אחרת, בדרך לעיר חכם בא שכבר לרבנו, כשנודע קולות.קולי
 אבשי לכל מעולם מזהיר אני רבנו, לו אמר בביתו. אורחו פני את וקבליעיר

 להתפלל שמותיהם ברשימת עפתקא" הצדיקים מן לאיזה או לי שבתתםשלומי,
 מקבל אם נפשך, ממה כי מפורטת. בקשה שום בה מלכתוב שימנעובעדם,
 ונגעי מחסוריהמ כל את לדעת פקוחות עיניו הלא באמת, צדיק הואהפתקא
 ישחיתו זה למה יודע, אינו ואם ""דעימי בעצמם הם מאשר יותר עודלבבם,
 בימ9 אנכי אתי. הצדק כי נוכחתי אלי, אדוני בבוא עתה לבטלה? ונירדיו
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 שיזכני נבקמ, הק/ לרבותי שנתתי בפתקאות לכתוב תמיר רגיל הייתיחורפי
 מכשול. כל בלי אליהם ולנס1ע צדיק*ם זטל בהיכלם לבקר ,טאוכלהש"ק
 כלל. לבק,ט לבי על עלה לא זאת ק ל א 1 א 1 ב י 'טצריקים לכך, זטאזכהאבל
 'טאין ברורה, הוכחה זה האין כמותו, כביר צדיק לביתי אלי זטבא שזכיתיעתה
 הצריקים כי עצמוז בטובת זה ע"י למעט שלא בקשה, שום בפתקאלכתוב
 בעצמו. המבקש מן יותר ולבקש לדרושיודעים
 יצ"ל חיים אברהם ר' להצה"ק פ"א רבנו שאמר הדברים, הן והןו(

 שמעלקא. ר' הגה"ק של מובהק תלמיד עה"ת. לחיים אורח )בעהמח"סמזלוטשוב
 אותו שאל עמו, בהפגשו ורף( רף בכל כמעט הנ"ל בספר ומוכירו מנ"ש,יצ"ל
 ישוט הנ"ל, הצה"ק השיבו ברכתו? למבקשי סגולות נותן הוא יה למהרבנו,
 תפלתר את להעמיר וכרי מחצה, עושה צריק תפלת רוול שאמרו הטעם,מפני
 ואני רבנו, לו ענה השניה. המחצה את שתשלים סגולה נותן הוא מלואה,על
 עושה שתפלתי וממילא המבוקש, מן ם י ל פ כ על לכתחלה להתפללבוהג
 האיפה את להקטין שא'ן לראות, יש האמור מן סגולה, כל בלי המבוקשכל
 שאמר הרבר, והוא עצמו. להצריק "השאיר שיש מה להגרילה, רק הבקשות.של
 זצ"ל. מרופשיץ להגה"קרבנו

 בין מתהלכים רבנו, בבית הנ"ל הגה"ק של ההוא, החשוב הבקור מןז(
 בספורים נסתפק פה אנחנו מספר. לאין ספורים זצעל מהרי"א רבנוחסידי
רלהלן.

 מעבורת מעט לנוח מטתו על הגה"ק שכב המנחה, תפלת אהר השבתביום
 של ורחוק צפוף רב קהל בתוך שבה, של סעורות ושתי בצבור תפלה -היום,
 נכנס - כמותו כביר לצריק אפילו היא, ווטרתא מילתא לאו אנשים,מאות
 פחות או עשרים כבן רק עריין אז שהיה זצ"ל, מהרי"א רבנו בחשאילחדרו
 יושב שהחכם בשעה אמרו, מז"ל עצמוי לבין בינו הגה"ק שדבר ושמעמזה.
 בסעורה וו, בשעה עכשו והנה ישראל, של לעונותיהם מכפר הקב"הודורש

 התעורר מטתך~ו על סרוח פה מוטל ואתה ורורש, יושב רפה הרבישללשית,
 בלאט הלך מהרי"א ורבנו רבנו, של מררשו לבית והלך ולבש המטה, מןוקמ

 אחיו,ולא את איש ראו לא אפלה, שכנה בביהמ"וי בינתים, רד היוסאחריו.
 יוית, קרן באיזה הצר מן לו ישב הכירוהו, ולא בכניסתו, הגה"ק את גםראו
 ובנעימה, בקרושה נפשי" *ברכו מימור מהרי"א, רבנו של אביו בערש, ר'שר

 הגה"ק ויקשב - גרולה בהתלהבות רריין ריין היום בפרשת רבנו ררשואהריו
 יעקבו יג"ל שבת: שבכל הרגיל סיום עם ררושו, את רבנו כשגמרוישמע.
 העלוהו הקהל. כל להפתעת הנסתרה, בפנתו הגה"ק ונתגלה הנרותנרלקו
 פיהו, את בחכמה הגה"ק גם פתח רבנו, של כסאו מקום אל השלחןלראש
 פתת רבריו. קול לשמוע ראשים מאות זה על זה ונכפפו אנשים, המוןברחקו
 הרב השפע לכל מייריטשוב הרבי יוכה מהיכן הסור, לי נתגלה עכשו רקואמר:
 רי את ששמעתי עתה שבת. של שלישית בסעודה רורש שהוא תורה,של

 שיר אחר לאמור רבותא כל אין נפשי, ברכי המימור את בשוררובערש,
 כאלוז נפלאות תורות כזהמזמור
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 את להשאיר שלא רבנו, מטעם תקנה היתה רבנו, של מדרשו בביתח(
 למלא נקנס היה זו, תקנה על והעובר מלמעלה. כטוי בלי השלחן עלחתפלין
 לשם תפליו את ממשכנים והיו יי"ש, של ידועה במדה חסידים שלגרונם
 - יה, דין פסק על ערעור כל ואין הפקר, חסידים של ב"ד הפקר זה.תשלום
 חלץ זו, מתקנה ידע לא והוא רבנו, של בביהמ"ד ההוא בעת הגה"קבשהיה
 התפלין נתמשכנו לצרכיו. לחוץ ויצא מגולים השלחן על והניחםתפיליו
 עמד תפליו, את מצא ולא הגה"ק כשבא החסידים. מתקיפי אחד ע"יבינתיט
 אהר לא פנים. משוא שום בה שאין הניל, התקנה מן והודיעו "ממשכןלפניו
 שתו והחטידים עליו, הושת אשר הקצוב הקנס ככל תפליו, את לפדותהגה"ק
 לבם. את וייטיבו בפרט, הקדוש האורח ולהיי בכלל ותלמידיהון רבנןלחיי
 הגה"ק פתח סודה, לו הגיד ורבנו ההיא, התקנה לטעם רבנו את הגה"קשאל
 דיו זה דבר לשמוע רק לכאן באתי לא אילוואמר:
 יוזדול. הטמוכה העיר עד רבנו אותו ליוה לביתו, הגה"ק כשנטעט(
 הקרש על כתפיהם אחורי עמד הנ"ל מהרי"א ורבנו אהת, בעגלה שניהמנטעו
 קודש שרפי שני שיח סוד לשמוע אזן והטה העגלה, מאחורי הבולטהקצר
 לחדר אהד אמיד בעל-בית של לביתו נכנסו לרוודול כשבאו יחד, בשיחתמאלה
 הרבים, לרשות הפתוח במטדרון עומד נשאר "א מהו ורבנו ומואר,מוטק
 אל אזנו מהרי"א רבנו הטה רחבו. בכל תוכו אל נושבים והשלגוהרוח
 דודו בו הרגיש אבריו. בכל שנכנס הקור מפני נקשן לדא דא ושניו החדר,דלת
 ספרים, מלא ארון לפני עומד הגה"ק את מצא שם החדרה. והכניטורבנו
 אחריו. אחר ומוציא ומחזירו בו ומדפדף ספר אחר ספר ממנו מוציאוהוא
 הזדמנות לי יש אמ מאוד, שמח ואני התורה את מאוד אוהב אני לרבנו,ואמר
 מרבותינו, קבלה לי יש ואני רבנו לו השיב הנה. עד ראיתיו שלא ספר,לראות
 - אליהו. מפי שהוא איש, מפי איש לנו ידוע אם בלתי ספר, משום ללמודשלא
 רבנו של בספרו מוצאים אנו רבנו, של זו קבלתו אדות על הדבריםואת

 רבנו שאמר ע"ב(, מ"ו דף וירא )בפ' עהית מהרי"א וש"ס לקו"תמהרי"א,
 עד ספר, משום ללמוד שאטור בזה"ל. מרופשיץ הרב זצ"ל נפתלי ר'להה"צ
 אות ג' פרק למעלה )ראה - אליהו. מפי שהוא איש, מפי איש מקובלשהוא
 בהערה(.ט'

 הזכרבו אשר הנ"ל, להגה"ק רבנו שכתב א' המכתב, את נעתיק לאחרונהי(
 ער ש ה ה 4ז שלו: הפרט מן לראות שיש כפי ההוא, המכתב ד'(.- )אותלעיל
 קודם מעטים ימים ד', יום למביי, כ' תקפ"ז, בשנת נכתב צדיקים",לה

 "זה )שנת שנה באותה שכן תקפ"ו(. אייר י"א )שנפטר הגה"ק שלסטירתו
 המכתב, של לתאריכו מתאים בשבת, ד' ביום למב"י כ' חל"שער"-תקפ"ז(

 המכתב: של לשונו וזה בחשבון. באים אינם הפרט של המלים יתרובכן
 לפ"ק. צדיקים לה' ר ע ש ה ה ז למב"י, כ' ד', יוםב"ה
 הרועים, אביר הקדוש, הצדיק הרב ידידי אהובי לכבוד שלום שלונ4שלום

 רשכב"ה ורבנו מורנו כבוד ישראל, קדוש אלקים איש החכם שבסנהדרין,מופלא

 מיח %ט בע עשק לס נותק 1מטם 1קרא לסרר א מהי %טת'1ט בסחק נרפט המכתב ,רא(



 ושנותיו, ימיו יופיאל אלקי ה' יאריך פעלים, רב חי איש צבי נפתליושו"ה
 להרמת ויזכה גידיו, ושס"ה אבריו ברמ"ח שלמה רפואה במהרה לווישלח
 אשר לבנו, וישמח עינינו ויראו מקדושים. הקדוש וכנפשו כלבו ישראלקרן

 ויבושו שונאינו ויראו "לו, על המלכים מלכי מלך של שמו ויתקדשיתגדל
 אמן ישראל באלקי ישמחועבדך

 בניו מכתב קבלתי אתמול יוט חיו כל נשמת ופאר רוחי חיי נפשיידידי,
 לא ואשר נפשי, חלתה ממש אשר היסורין גודל יעקב אלקי עבדיהנעימים

 אשר יעקב, אלקי ב"ה ידידי והנה וכחי. חושי נתבטלו וממש עוד, חלייסר
 אדוני תפלת ידי על וב"ש ב"ה ת"ל ולהקימני להחלימני אותי ורפא ליעזר

 עבורי הקורה בעובי ונכנס לה' נפשו במסירת עלי התפלל אשר וצעקתו,ושעותו
 בקרבי והייתי החיים בארץ ןה עוד אראה לא בחליי אז אמרתי אשרהשפל,
 מחליי בקומי עוד וזכיתי וב"ש ב"ה עזרני כה עד והנה מקוה. ואין יאושלאחר

 בצל לחסות משכנא, דבי באדרא הקדוש, בביתו זהר יקר הדר בזיולהשתעשע
 ברכות הודאת בסעודת חיים מלך פני באור ושמחתי לשמחני, אדוניננפי

 אזמרא אלה ןמדי, ידידי אדוני עשה אשר ואמתו חסדו וגודל אלרוממות
 יוסיף, וכה אלקים לי יעשה כה עד אשר לידידי, ומובטחני נפשי עליואשפכה
 פניו אור ולקבל לשעשע עוד ואזכה במהרהי לאיתנו וישוב אדוני יחזוראשר

 ישראל מקוה מובטחני, מובטחני מובטחני בקרוב, יושע ונחת בשובהבשמחה
 אשר ולכל לקוראיו וקרוב צדיקים האוהב בה, ומובטח ומצפה אני מקוהה'

 ויסורי בכאבי וכואבים הנכאים חסידים שועת לקול ישמע אשר באמת,יקראוהו
 בודאי כי אדוני, לב יפול אל שלנו. מהימנא רעיא ישראל, חמדת כל נמשאדוני
 ובפרט. בכלל וחיצוניותיו בפנימיותיו קומתו שיעור לכל רפואה השם לוישלח
 בפנים הקדושים פניו בקבלת ולהשתעשע לבוא ישועתו במהרה המצפהידידו

 מזידיטשוב. הירש צבי הק' כנפש ושלום ומסבירות.שוחקות
 אתמול מיום גופי בשלמות איני כעת ואני האמתיים. החסידים לבניוושלום

 בדרך אמנם ושלום. אהבה אחד לכל ולפרוט שלומם לדרוש לידי, האגרתבבוא
 כן אחותו, על ע"ה רבנו משה התפלל אשר קצרה בתפלה וכלל, ופרטכלל
 ואל וברכה, ואהבה שלום אדוננו בית ולכל בקרוב, וחסדם תפלתמיקובל
 בה' שמחו הצדיק. אביהם ולפני המקום לפני עצבות להראות וחלילהתעצבו,

 גוטר דער טחטע, דער פאטער, דער נכון. על הכל יהיה הסתם מן בה'.ובטחי
 הנ"ל." ושלום קינדרליך ניט גאר זארגט און ז"1 שטשרק און גיזונד וועטצדיק

 הללו, הקדושים שני בין שהיתה הגדולה האהבה מתבלטת הנ"לבמכתב
 הנ"ל. להגה"ק רבנו שרחשוהכבוד

 עשר. אהר13רק
 רבנו, של ואמת תורה ואהבת שיום,אהבז

 קשת, כמטחוי המחלוקת מפני ובורח שלום ורודף שלום אוהב היה רבנוא(
 והאחוה והאהבה השלום על שלו, שבע"פ בתורה כן וכמו בחבוריוומזהיר
 איעשה )בחלק מרע סור הק' בספרו מוצאים אנו כה החברים. ביןשתהיה
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 *ואהבת מצות קבלת על מדבר שהוא הדברים בהמשך ג'(, אות שבוטוב"
 ואומר: מתאונן הוא לביהכ"נ, שיכנוס קודם כמוך"לרעך

 לעשות זאת, במדה דוקא מתגרים שהחיצונים תרעו, ורעי אחי כן*על
 השם. ועוברי הצדיקים ובין הגדולים בין והקטנים הקטנים, החברים ביןפירוד
 אחדות הזה ברור להם ויש ביניהם, שלום הס"א ועושה שלוה שלויםוהגו'מ
 אלוף. ומפריר ר"ל הס"א מתגאה השם ועובדי החברים ובין וכו',בעוה"ר
 אחוה אהבה הישראלי בנפש להתאמץ לו יש והשכל, רעה ה' חננהוואשר
 ביותר. החברים ואהבת ישראל, אהבת שיהיה המרה זאת לתקן ורעות,שלום

 אהבה וכמה האריז"ל, תלמידי בין החברים אהבת הגלגולים בס'וכמבואר
 התנאים, הזהר בעלי ובין ותלמיריהם, הבעש"ט תלמידי בין ראינואשר
 אחד ומפארין ואודין בנשיקין לזה זה נשקו כמה ליעלים, הגדוליםההרים
 ומחלוקת פירוד לעשות הס"א מן המלחמה היה כמה כעת ועתה וכו'.לחברו
 בגלותנו עוד בסבלותנו ענותנו למען אלוף... להוריד בכדי החברים,בין
 נרברו ומה נאמר מה הגאולה.לעכב

 שתעשה מלמר ז"ל: כמאמרם האמת, מהעדר נובע זה ורעי, אחיאמנם
 ת מ א ה 1 ל לברו, ערר עדר שונים, וחילוקים בסברות עדרים, עדריםהאמת
 בא שזה זסת, ללמד יש ומעט האמת! משיג זולתו ואיןלבדו
 וכף". זאת נצמח בדור אזצר והדחקות העניות גודלמחמת
 בהגהותיו אלה, הקן דבריו על מעיר מדינוב זצ"ל מהרצ"א והגה"קב(
 על בקרבו תוקד אש כי זה, בנידון האריך נ"י *הרב בזה"ל. הנעל לס'הנספחות

 ברורה, הלכה לנו שאין בדורותנו... הצמיחה וזאת וכו' ברורותינו נעשה אשרכל
 מסית והיצר וכו' פוסל וזה וכו' פוסל זה כי ית"ש, לעבורתו עולםהליכות
 ממחלוקת גרוע זה הנה ליוצרו. רוח נחת עושה ובזה לש"ש, כן שעושה אחדלכל

 שאין אדם לך אין כי וכיוצא, ממון בעסקי מחלוקת להם יש אשרהמון-עם,
 האלו האנשים אבל זה, על בתשובה שמהרהר פרטי זמן איזה ויש שעה,לו

 חחי איעצכם והנה מצוות. בזה שעושים בחשבם מתשובה, רחוקים הםבעוה"ר
 לגדול לכם בדוק הוא אשר גרול, ארם מאיזה דברים תשמעו אם אפילוורעי,
 תכתבם ועבודה, תורה בעסקי אליכם יאמר אשר לכל בקולו תשמעו שמועהדור,
 כיון אדם, של בגנותו לדבר לו, תשמעו ולא תאבו לא אבל לבכם. לוחעל

 יבוא מאין תאמר ואם רכו'. יחוזה מנביא אפילו לקבל אסור התורה נגדשהוא
 שעונות אפשר ויראהצ תורה בעלי אנשים על סרה לרבר הדור, לגדול העניןזה

 המשכילים רק עתיקין רברים ועור אותנו, אלהינו ה' מנסה או זה, כל גרמוהרור
 מהרצ"א והגה"ק כרבנו אמת צדיקי בשעתמ דברו זה וברוח כך -יבינו".
מגיהוז
 מהרי"א הגהעק לב"א שכתב במכתבו מזידיטשוב זצ"ל מהרי"א רבנוג(
 בהמשך לנו מוסר ב", אות פט"ז יצחק פאר בספרנו )ונעתק מקומארנאזצ"ל

 רלהלן: הדברים את רבנו של משמוהדברים
 שבת(, של )כלומר: שלישית בסעודה פ"א רצ"ה, רבנו מרורנו*ושמעתי

 שלהם רבי אל שנוסעים כת, איזה יש בזה"ל: שאמר התורה, שלבאמצע
 יאמר האיך אלא זרה! עבורה זהו שלהם. רב4 אלא בעולם רבי שאיןואומרים,
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 יותר טוב הוא שלנו רבי אבל לתלמידיו, טוב הוא רבי כל וצריק, צדיקכל
 בגמרא מבוארים רבנו אידברי בזה"ל: משלו מהרי"א רבנו ע"ז ומוסיףלעניננו".

 וצדיק, צדיק לכל חופות שבע לעשות הקב"ה עתיר יוחנן, ר' אמר ע"הי רףב"ב
 כי יעשן, יומם ענן מקראיה כל של ציון הר מכון כל על ה' ובראשנאמר:

 בת"ח צרות שעיניו מי שכל חנינא, א"ר למה? בחופה עשן חופה. כבור כלעל
 כי מובן, הנ"ל. רבנו עכ"ל וכו'." הבא בעולם עשן עיניו מתמלאותבעוה"ז
 מאחיהם לבם ירום שלא שלו, לחסירים וראשון בראש רבנו נתן זוהוראה
 שכבר כנראה, אבל עצמם מדעת גם שעשו מה עור! ואפסו הוא רבם עללאמור
 על אותם העבירה רבם גדולת על שגאגתם כאלה, חסירים היו רבנובימי
 בשם רבנו קרא זאת ואת גמור. בביטול אחרים צדיקים אל והתיחסו קונם,רעת
 זרהו עבודההנכון.
 באמצע רבנו שאמר מה רק הנ"ל במכתבו לנו מסר זצ"ל מהרי"א רבנוד(
 כדאי ממנה. כתוצאה היה הנ"ל שהמאמר עצמה, התורה את ולאהתורה,
 עהית ישראל בית בספרו רבנו, של תורה דברי תמצית פה להעתיקאיפא
 לשונו: וזה וגו' לנתחיה אותה ונתח העולה את והפשיט הפסוק על ויקרא(,)בפ'
 והם באמת, השם עוברי ושנותיהם, ימיהם השם יאריך צדיקים, מצינושהנה
 ומחזיק יערה, ממרום ורוח עליהם ה' עצת בהופ"ע ואחד, אחד כלהולכים
 ד ח א ל כ יכשלו, לא בידו ומוליכם בה ילכו הדרך להם ומראה צדקםבימין

 תעלומות עוצם להשיג בירינו אין אלומים, מאלמים אנחנו והנה ו. כ ר ד י פל
 לנה בשר עיני ראות כפי נראה בינג מקש ואחה תמצא מאץחכמה
 ימה ויה הקודש. דרך בדרכם זה לעומת זה הם כמעטאשר
 בשר בעיני הזה האדם בראחת כי וכף. העולה את והפשיט הק/ התורהלנו
 הגשמ"ם, הפושים ק בהפשט אבל ה. ז ל ה ז גדים נ ת מ ם ה ש י רא בויר,

 אשר יראה, אז ותנועתם, ועעץיתם ניהם ברצ הפנימיות בבחינתוהראיה
 ון רצ לעשות ומתנשאימ ב"ה הבורא בוצון רוצים בא~תהם
 פועל הוסר עליו אשר בה אשר הקדוש ביסוד אחו כל ונם,ק

 גודל יראה בטוב, רק ח"ו ברע יסתכלו לא שעיניו ומיאמת.
 כל י"ת, שמו קרושת על נפשם מוסרים הם רגע בכל איך וצדקתם, טובים ת דמ

 בהשיג במצות והמה בתפלה וזה בתורה זה פטלש: מעשותאחד
 בפנימיות נורא כי ה' מעשי על וי"עיח בזה, י"גיח האמת אל המעעיח וכל ר,י

 תראה הצריקים, במעשה להסתכלות % נתונה רשות אז כי וכו/ במלבושאולא
 עושים וכולם רע, בהם ואין הטוב, במקור לידבק נפשם כלתה כאחד כולםבי

 עכלה"ק. באמת". עושם - בוראםרצון
 השונות העבודה דרכי לכל רבנו שהתיחס וההערצה, הכבור בכל והנהה(

 ולא שבמעשיהם, הפנימיות את הטוב, את רק לבקש עלינו וצוה הצריקים,של
 בספרו לרבר כשבא זאת, בכל עליהם, החופפת החיצונה הקליפה עללהסתכל

 מזהיר הוא באמונה" ונתת אנשאת בענין שבו( טוב ועשה )בחלק מרעסור
 שיבהק לרב אפילו רבר לכל יאמין פתי אחי תהיה אשלא פנלם: משוא כלבלי

 עוברא "שום תאמין לא צבאות, ה' למלאך הרב רומה יהיה אפילוומפורסם,
 אשר תנועה בכל בעצמך שתרקדק ער מעשה, דקדוק שום אחריו לנהוגומעשה



 הרב עשה אשר מה, ושורש טעם מאיזה בדבר ונוהן נושא וההיה ברבך,ראיה
 הנאה לך ויש בעיניך הוטב רבך ועבודה שההנועה הגם זו. ומעשההנועהו
 נועם בס' אמר זה על גם בעיניך, חן לההנועה יש רבך אהבה מחמה כיהימנה,
 מפורסם וזה רבך, דוגמה הנועה לעשוה ר"ל, ח"ו פסל כמין שהדבראלימלך,
 אם אבל מעשה. ואנשילחסידים

 אה~
 מן טעמ לה יש וההנועה ונוהן, נושא

 ן ע מ ל כמ"ש: העשה, ואז השכיל אזי ההורה, עפ"י הרצויה וכונהההורה
 לעצם טשה הרב אשר רא" אם ובפרט העשון. אשר כל אהתשכילון

 שקבער הזמן ומשנה הפלה, זמן מאחר אם כגץ ההורה, כדרך זטלא דבראתה
 הגם חכמים, הלמידי סעודה זמן אפילו המעשה, לכל שבעולם דבר לכלחכמים
 הנועה על אפילו חכמים דברי על אהה העבור לא מפורסם צדיק הואשהרב
 וכחו גופו מזג לפי ואפשר שעה, בהוראה אפשר שעושה, הצדיק והרבאחה
 להרהר וחלילה זכוה, לכף לדונו אהה וצריך בריאהו, משקל עפ"י עושה,הוא

 מה על עמו וההן שהשא עד ההורה, נגד כמעשהו העשה לא אבלאחריו.
 הדבר לך ויסביר ההורה, עפ"י הטעם לך יורה וכאשר כן. עושה הואולמה
 האמיןו לא זה זולה האמין, אז - זה בענין שהחקור אחר באזניך, דבריוויכנסו
 אמרו: וכבר לו. השמע ולא לו האמין אל מאליהו, שקבל לך יאמראפילו
 חכמים הקנה נגד ואפילו לו. שומעין אין וכו' חולצין ויאמר אליהו יבואאם

 הזהר בעלי כמו האמהיים, אליהו גילוי בעלי לאל ההלה לו. השמע לאבלבד
 דברי נגד אחד דבר לנו אמרו לא והבעש'וט, והאריז"ל וחביריווהרמב"ן
 לחכמה גדול מבוא וזה וכו', בזה הזהר אחי לכן שהוא. כל אפילו בהלמודהגמרא

 בהלמוד שמבואר מה נגד דבר יהיה שלא ומאזנים, בפלס דבר כל שהשקולזו,
 הזהר יאמר לא בודאי בזהר, דבר תמצא אם הפוסקים ונגד הפוסקים:'ופסקי
 לפעמים המצא אזי הפוסקים, בין מחלוקה וכשיש ח"ו, הש"ס נגד שהואדבר
 שקבל רב עד מרב, רב מובהק, מרב מוסמך שאינו לרב האמין שלאוחומר, קי אלו ומדברים וכו'. אחריו לילך לנו ויש ז"ל, אליהו עפ"י שמכריעבזהר

 תאמין, לו הדור, גדולי צדיקים ככלם רובם הדור, מחכמי ומוסמךמאליהו.
 איזה יודע מי כי האטןן. לא ורוה"ק נביאוה הרב לך יאמר אשר הגםוזולהו
 ראיות לזה ויש ז"ל, למהרח*ו הקדושה שער מן להלן שנביא כמו הוא,רוח
 המאמין אמר: זצ"ל( מלובלין רבו )רצ"ל ז"ל ומור"י ההורה. דרכי מןרבות
 ח"ו. ממש זרה לעבודה וקרוב כלל, מאמין אינו מוסמך, שאינו אף אדם,לכל

 שבימיך, שופט אלא לך שאין הגם וגו', והמשפט יורוך אשר ההורה עפ"יונאמר
 טימני מלכים ה' סוף ברמב"ם ועיין ההורה. עפ"י זה( )שופט לך לבררצריך
 המשיח".מלך

 איבאמה אומר: הוא להורה" עהים עקבעה לשאלה עובר כשרבנו ולהלןו(
 כמו עצמה. בפני סגולה עת ולכל טוב, מה בעהו דבר כי )בהורה(, גדול כללזה
 ולילה ולהפילין, הבקר להפלה הבקר וסגולה החכמה, לעסק סגולה חצוהאחר
 הורה אמרה יחזק, ובריא וצלול ברור מוחו יהיה ואפילו תפלין, זמןלאו
 יה"ש. במדוהיו צנורוה יש כי טוב, לא בעהו שלא דבר כי אז, הפלין זמןשאץ
 אחי לכן לחוד... הלילה ומדה לחוד, היום מדה "בורא, ורצון חפץ לכלעת



 נמנע ההוא הצדיק שהיה ושל1ם חס התפלה, מח1בת היהואם
 זריז היה חובה, היה ואם וכף אשתה בעבור חובה שהואטמה

 ז"ל מאת נא ר" בתב  91 צף יומ. בכל  שובחה  היה ולאונזכר
 אפימ נפילת הגאומם(, מדור הוא גם )גאון ז"ל יצלום זצר רב בזמםבהלכותע

 בארוכה. עי"זם ת". ו וטר
 בעלמא, מנהגא רק היא 'טהתחנע לראות, איפא יש האמור מכלה(
 בעלה ר"א את להניא דר"ג, אחתיה דר"א, דביתהו שלום אימאשיכלה

מאמירתה,
 האיפה את הקטינו הגר"א. כמנהג הנוהגים הפרושים שגם רואיםואנו

 בימי רק רחמים של מדות וי"ג הוידוי את אומרים ואינם הם, גם התחנוןשל
 ומסימים חטאתי" וחנון 4רחום בתפלת מתחילים השבוע ימי ובשאר וה',ב'

 רבנו חסידי ובין בינם אין אמתלאות, כל בלי שעושים מה ישראל.בשומר
 תמורה רק הם שבעיקרם הנ"ל, הפסוקים רק התחנון, מן מסתלקים שהםבימים
 התחנון של ועיקרו גופו שהוא אשא", נפשי ה' אליך 4לרור המזמורשל

 גדול שהיה הגר"א, מצר נטיה ביה גמ איפא לראות יש אפים. נפילתבשעת
 עריף, בתחנון שלמעט בנסתר,גם

 ע"ב( ק"כ )במדבר שה,הר מפני בזה, היתה לכך העיקרית והסבהו(
 עלמא מן פטיר כאילו אפים( נפילת )בשעת גרמיה נש בר 4שיחזי חובה,הטיל

 )ואומר למאריה רמפתי למאן 4וי ומסיים: דמותא". אתר להאי מסירדנפשיה
 מן לאסתלקא ליה גרי6 הא ברעותא.., ילא רחיקא בלבא אשא( נפשי ה'אליך
 נפש המסירת על שמזהיר אחרי והאריז"ל, וכו'. יומוי" מטון לא עדעלמא
 ללקט הקליפות  עמקי  אל והירידה ממש, מת כאילו אפים  בפילת של  וובשעה
 שאינו שמי מעיר, הוא  זם, מציין שהוא הכונות עפ"י רפאים, בעמקנפזרים
 יעלה לא שוב שירד שכיון בדבר, סכנה יש השלמות, צד על הכרנותעושה
 פ' נחל ערבי בס' מיה )ראה להכרית. אחריתו ויהי טמאה, נפש בוותדבק
 השרה אל אחר 4ויצא הכתוב את בזה מבאר שהוא אלול, לר"ח בדרושראה,
 )מלכים בסיר". מות ויאמרו צעקו והמה וגר שרה גפן וימצא אורותללקט

 פיו, על בלתי גדולה או  קטבה  עשה  ולא הזהר, בית שר היה שרבנוובהיות
 מסירת מן מרבר שהזה"ק שבמקום ממילא ממש, באבריו נבלע היהוהזהר
  בעצחו וקיים כמשמעם, דברים רבנו בזה הבין עלמא", מן פטיר "כאילונפש
 נפילת רבנו שעשה ביום שבו כך אפים, נפילת בשעת באהל" ימות כי"ארם
 המלים. של הפשוט במובן ההוא, ביום גופו בכל חש היה הכונות, עפ"יאפים
 מעיר שהאריז"ל הנפשית, לסכנה גם רבנו חש הגופנית רסכנה שמלבדומפני
 מות אההו כן, אחרי ויצעק שדה גפן וימצא *אורות" ללקט יצא פןעליה,
 אפים, מנפילת ידה על עצמו לפטור כשרה אמתלא איזה כשהיתה ע"כבסיר'

 המצר. מן נפשו את וחלץ לבב בחפץ בההשתמש
 דברים אם כי בעלמא, רחסירותא מילי היו לא רבנו של ואמתלאותיוז(
 אותו, ששאל יעקב, ישועות בעל הגאון אל רבנו השיב כה טעם. בהםשיש
 ממגלת יסור לו יש זה שדבר אררן בחורש תחנון לאמור שלא לו יש סמךאיזה



 גוך מ להם נהפך אשר וד,ם "והח מלא: מקרא בה שנאמר עצמה,אסתר
 נקרץ החוד"צ ,טכל מינה, ,~מע טן-כ"ב( )שם טוב" לטם ומאבל*~מחה

 ,~בודאי תחנוה בהם אמר ,~לא הימים לשאר גם ,~לו אמתלאות ה" וכן טובעם
 הזהר. מן או הש"ס מן יסוד כל בלי בעלמא ישראל מנהג אפילו ביטללא
 ועש"ק א' יום בכל תחנון אמר שלא למנהגו, אסמכתא למצוא יש למשלכה
 לא המעמד שאנשי מ"ג(, )פ"ב דתענית במשנה שנאמר במה השנה, כלשל
 יצאו שלא בשבת, באחד ולא השבת, כבוד מפני שבת, בערב מתעניןהיו

 אפים שנפילת יודעים, שאנו ובהיות וימותו. ותענית ליגיעה וענגממנוחה
 וחולי ליגיעה וענג ממבוחה יציאה לך אין גופו, בכל תמיד רבנו אתהחלה
 נכון. יותר טעם לו היה בודאי רבנו שלי. השערה רק שזו מובן מזה.יותר

 שנזדמן סטריא, בעיר שהיה דלהלן, רב מעשה מן לראות שיש מהח(
 בביהכ"ב והתפלל שינאווא, האבד"ק זצ"ל, הלברשטם יחזקאל ר' הגה"קלשם
 - תחנון בביהכ"נ אמרו לא שבו עש"ק, ביום הדבר היה רבנו. חסידישל
 מרוזדול הגה"ק של חתנו לפנים אמנם היה הנ"ל הגה"ק - רבנו. מנהגעפ"י
 של הדין מדת בו נתעוררה אעס"כ אבל רבנו, של בת-בתו בעל ובכןזצ"ל,
 על מעודו ויתר שלא בעצמו, שבו' "הגאון" ושל ברוך-טעם בעל הגאוןזקנו
 להמנ ואמר הנ"ל ביהכ"נ אנשי עם משפט ודבר ערוך, שבשלחן אחדתג
 שהיה מפני זאת עשה שבת, בערב תחנון לאמור שלא נהג מהרצ"ה רבנואם

 שבת הכנסת טרדת ומפני אפים, נפילת בשעת העולם מן יפטר שמאמתירא
 השבת. אחר עד בבדון מוטל ויהיה היום, שיתקדש עד לקברו יספיקולא
 פסיחה אפים, נפילת באמצע הפטירה מפני להתירא לכם שאין אתם, כןלא
 מהזז שום על התחנון על פוסחים שאתםיו

 נמוקיו היו מה ממנה שמענו עכ*פ אבל בתיק"ו. נשארה אמנם זושאלה
 השאר. על להקיש בשבילנו מספיק וזה כמוהו, וצדיק גאון מפי רבנו,של

 מה רבנו, ממנהגי אחד פרט עוד על לדבר עלי הפרק חתימת עםט(
 מהרי"א הגה"ק רבנו של בנו זצ"ל, רמ"מ הצה"ק של מפאקששמעת
 שרבנר ד'(, אות כ"ה )פ' יצחק פאר בספרי עליו ודברתי מזידטשוב,זצ"ל
 פכ"א. סופרים שבמס' שאמר, מפני בע"פ, מעולם התענה לא בכור,שהיה
 במקום ט"ס. נזדקר בע"פ, בכורות תענית של הזה המנהג מקור נובעשמשם

 יו"ט שהוא מפני בע"פ, מתענגים *הבכורות צ"ל בע"פ" מתענים"הבכורות
 מוזכר שהדין אחרי ומתמיה, זר כמו הדבר הנ"ל, הצה"ק סיים אמנם,שלהם".
 לשכוח, לנו אל אבל ת"ע(, וסי' תכ"ט סי' ה"ס )באו"ח פעמים שתיבטוש"ע

 התבאים מן כחד אותו החשיב זצ"ל מהרי"א רבנו שאביו רבנו, היה ומהמי
 הנ"ל, בספרי מפורש העירותי האלה הדברים על - אחריו. להרהרואסור

 לפנינו, שהוא כפי סופרים במס' א ס ר י ג ה ת א ש ב ש ל ם נ מ א ה ש קש
 )ס"ו דפסחים בירושלמי בו לתלות יתד לו יש רבנו של היתרו לגוףאבל
 מתקיפי )שהיה אביו יונה ר' על מנא ר' שהעיד מפורש, נאמר ששםה"א(,
 שהיה ע"ב(, כ"ג תענית ע" - כרחב"ד בנסים ומלומד דישאלדארעא
 עשה שלא תנחומא, ר' אמר בע"ס, אכל שלא רבי ועל בע"ס, ואכלבכור
 היה לא בבקר אכל שאם אסטניס, שהיה מפני רק בכור, שהיה מפנייאת
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 או"ת במוקי בספרו אחר גרול רב נגרי יצא זאת בכל בערב. ל ו כ א ל ל 1 כי
 ברבנו סריקי בוקי שתליתי)ן( על ברותחים, אותי ודן ת"ע( סי' פסח)ה'

 שמדקר אם מ בכלל, אמרתי שלא מה ע" " ש 1 ט ב ט"ס *שיש משמהלאמור
 כי בכלל, הנמנעות מן 'טאין מה סופרים, במס' הריה במקורחט"ס
 זטל חו"1 כתב מזו וגדולה גירסאות. חלופי לפעמים ישנו דילן בזם"סגם

 ואתחנן בפו הברכה היכל בספרו מקומארנא, זצ"ל מהרי"א הגה"ק הנ"ל,הי
 מסכתא *וגם בזה"ל: באה"ד אלקיכם בה' הדבקים ואתם בד"ה ע"א()כ"ד

 אהרון בדור נתחברה 11 מס' כי עלה, חתים אשי רב בר מר לאוסופרים
 מובהק תלמיד זה צדיק שהיה ובהיות יצאו". מי מבטן דברים כמה יודעומי
 שאין מקובלת, מסורת הללו להקדושים שהיתה מזה, לראות יש רבנו,של

 הק' בס' מזהיר עצמו שרבנו אחרי וביחוד מדויקות. סופרים שבמס'הגרסות
 מקובל רב ע"י לא אם הספרים למחוק *שלא ע"ב(, נ"ה ויקהל )פ'עט"צ
 עצמו רברי על רבנו עבר שלא ובודאי בוראי ו", ה י ל א ד ע מקובלמפ4
 הק' מרבותיו שקבלה לא אם סופרים, במס' חדשה גירסא מלבו בדהולא
 בכורים תענית של זה מנהג בכלל הזכיר לא שה41מב"ם ואחרי וכו'.עד

 המרדכי בתוספת )שהובא יחיאל ורבנו מזכירו, אינו המנהיג בס' וגםבספרו,
 לאכול הבכורות שמותרין בפירוש, הורה בטוא"ח( הב"י גם והביאו פסחיםסוף
 או סופרים רמס' להא חש שלא או ג"כ, שמורה מה תרגומא, מיניבע"פ
 ס"ק תקפ"א סי' ר"ה )בה' והמג"א רבנו, של לגירסא רומה גירסא לפניושהיתה
 כמו היום אור קודם בע"פ אוכלים הבכורים שאין על הוא, גם נתעוררי"ב(

 הלבוש ולטעם חגיהם, בערב המתענים הגוים חקות משום בערעהשנוהגים
 הגע כך כל נזרעזע למה יודע אינני עי"ש, בעיו"ט להתענות שאסורמשום

 שהבכורים דבר, עמא מה חזי ופוק ראשי?י על גחלים וחתה הנמוקיםבעל
 שיש מרבנן, צורבא אחד באילן עצמם ותולים בביהמ"ר לעשרותמתקבציט

 ם י ג נ ע ת מ באמת והבכורים תורה, של לגמרה סעודה ועושים מסכתא טיוםלו
 שבחובה דבר באמת התענית היה אילו עושים היו שלא מה פסח,בערב
 בספרו בעצמו שהוא אחרי מתפלא, אני וביותר מזה(. מאהבה בתשובה)ראה
 שהוא א', ביום יחיר לתענית בנוגע מאי4ך מ"ב( אות )מהדו"ת תורהדברי
 ובקש בו, מלהתענות נמנע היה משינאווע זצ"ל מהריח' שהגה"ק אירם,יום

 ביום התענו לא המעמד שאנשי ע"ב(, כ"ב )תענית בש"ס סמוכים לוומצא
 והנהיגר שני הבית ימי בסוף שקמו הנוצרים מפני יוחנן( ר' )לדעתראשון

 בספרו בעצמו שהוא אחרי זאת, ועוד בו. להתענות חדלו ע"כ אירם, יוםבו
 והמאמר חהעי הספר ע"ר האריך הכבוד( מפני משיב )מאמר מאמרותחמשה
 בעצם עליו ונפש לב לשפוך שיש הצנועה בן *בכור אדות על שבו,החשוד
 דינו שנגמר משיחם, על כאן שהכונה ומברר והולך ער"פ", של התעניתיום

 תט-בת כאן ושיש אצל~, גדול תענית יום ההוא )והיוםבערבפסח
 הטעמים מפני דוקא יטמא לבה על עלה לא זה איך ושצע"ת. מינותשל
 מלבן להוציא כדי בע"פ, התענה ולא בעצמו רב מעשה רבנו עשההללו
 ע"זן של כונות זה בתענית להכניס שרצו ימ"ש(, ושציים )מינים צרוקיםשל

 להמנע 4ש אמת, רין והדין נכונה סופרים במס' הגירסא היתה אםשאפילו
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 רבותינו שאמרו כעין ח"ו. יראתם ועלוי בע"ז כמודה להיות שלאממנו,
 בימי לפניו אהובה שהיתה אעפ"י ה', שנא אשר מצבה לך תקים לאע"פ

 חמתו. ש " א כ עלי הנ"ל הג' שפך איפא בכדי - שנאה. וכו' עכשוהאבות
 הכנסתי שאילו נא, ידע שבספרי הספורים לאמתת ואשר מאריהו ליהשרא
 אמתי זרע כלו ב"ה והוא עתה, הוא מאשר חמשה פי גדול היה בדים, ספוריבו

 עשר. שלשהפרק
 מרבנו. נפלאות מפורי מהרבהטעמ

 יצ"ל, מהרי"א רבנו של משמו מסופר הנ"ל זקנים עטרת בספראי

 בכפרים, לדור ליהודים שאסור מלכות דבר שיצא השמועה, נפוצה חורפושבימי
 נאספו בכפרים, בחכירה מזיגה בתי המחויקים היהודים גם וו גזרהובכלל
 שיכקש ממנו, ובקשו אנשי-כפרים מאות כשלש מהרצ"ה רבנו אל אזובאו
 הדבר כשר באמת אולי רבנו: להם אמר הגזרה. שתבוטל עליהםרחמימ
 אפשרות להם אין זה שע"י בכפרים, מעתה ידורו שלא היהודים, בשבילגמ

 וכמה בכפרים, אין כשרה מקוה וגם וברכו, קדושה לשמוע בצבורלהתפלל
 כלם צעקו הכפריים זאת כששמעו שבת. בחלול נכשלים בהם הדריםמן
 כי בשבילם. גמורה כליה זו גזרה הלא רבנו?! אומר זה מה ואמרו:מרה
 זאת, עוד פרנסתם, בהן למצוא בעיירות להסתדר תקוה להמ שאיןטלבד
 גובינא, לידי לעולם יבואו לא הכפרים ערלי בידי להם שיש החובותשכל
 הלילה, פה כלכם לינו כן אם רבנו, להם ענה העירה. הכפרים מן יצאואם

 ראו ולא שלהם, לאכסניות האומללים הלכו לכם. להשיב מה וידעתיובוקר
 אמר רבנו, לבית כלם נאספו והאנשים היה הבקר הלילה. כל בעיניהםשינה
 ה"כתי רחמים, שערי כל על ודפקתי נשמה עליית לי היתה בלילה רבנו.להם
 אחד פה וכלם צערכם, להם והודעתי סבוראי ורבנן והאמוראים התנאיםאל

 שלא האחד היה רשב"י רק אתמול, לכם שאמרתי הדברים ככל ליאמרו
 טלית עמו יהיו ולא כפר דרך יהודי יסע אם מעתה כי ואמר לכך,הסכים
 את לסעוד לחם פת לו יקנה ואנה בהם? להתפלל טו"ת יקח אנהותפייין,
 הזה, העולם מצדיקי אחד של דעתם חות לשמוע מעלה של בב"ד החליטולבו?
 את נשאלה הבה מזידיטשוב, הירשלי ר' כאן לנו יש הלא ואמר: רשב"יקם

 לכו זיבריו, את רבנו סלים ועתה, רשב"י. לדברי והסכמתי אותי, שאלופיהו.
 במיתה הלילה מת יו, רעה גזרה שהציע המיניסטר כי לבתיכם, לכםשובו

 - היה. כן וכדבריו - תהיה ולא תקום לא והגזרהחטופה,
 רבנו, בעצת לשאול שבא אחד בכפרי מעשה הנ"ל, בספר מסופר עודב(
 שאפשר דרכים, פרשת על העומד מלון בית פלוני אדון אצל לשכור ישהיות
 סוחרי- כל אז כי מים, באר שם היה אילו בריוח, פרנסה בו למצואהיה

 דרך רק אלמיץ, לשוק מוליכים שהם בהמותיהם את מעבירים היובהמות
 ששם ארוכה, בדרך הדרך את מקיפים שהם תחת קצרה, שהדרך מפנישם,
 שם וחפור המלון, בית את שכור והצלח! עלה רבנו: לו אמר מים. באריש
 והגדתי אלי, לשבת ובאת בעומק, אמות כמה שתחפור ואחר לו, סמוךבאר



 בתנאים המלון בית את ושכר רבנו כעצת ועשה האיש הלך תעשה. אשר אתלך
 ונסע אחדות, אמות בעומק בקרבתו באר לחפור התחיל ומיד מאוד,טובים
 שכתוב פתקא בחפירה והנח בעומק, מעט עוד חפור רבנו, לו אמר רבנו.אל
 ויאמרו חפרו אשר הבאר אדות על לו ויגידו יצחק עבדי "ויבואו הפסוק:עליה
 שמה "הניח בעומק מעט עוד חפר רבנו, כמצות האיש עשה מים". מצאנולו

 כל ונתמלא לבצבץ המימ התחילו ומיד הנ"ל, הפסוק עליה שכתובפתקא
 ההוא הבאר מן ששאבו הכפר, ערלי לכל הרוחה היתה ומאז מים,הבאר
 סהור בהמותיהם את עתה עד הוליכו אשר הסוחרים וכל ולבהמתם, להםמים
 בהמותיהם את מעתה העבירו מים, באר אל בואם עד ארוכה, בדרךסחור
 לבהמתם ומספוא תבן גם שמה וקנו בעירם, את וישקו ההוא, המלון דרךרק
 כשראה קצר. בזמן נתעשר כי עד וגדול הלוך האיש וילך לדרך, צידהוגם

 עבר ביתו, ררך לעבור אורח עוברי חדלו כי הארוכה, שבדרךבעל-המלון
 כי לו ואמר הקרובה, הדרך של בית-המלון אדון אל והלך קנאה, רוחעליו

 בזמן נתעשר והוא במקחו, אותו הונה מלונו, בית את ממנו ששכרהיהודי
 שהוא מזו גרולה יותר שכירות לו לתת ומזומן מוכן הוא הנה ועתהקצר,
 והשוכר המלון, בית את לו והשכיר האלון לו נאות היהודי. השוכר מאתלוקח

 מסיג- על וקבל הלך פרנסה. כל ללא אחר במקום ודר ממנו יצאהראשון
 הפטוק את עליה וכתוב אחרת פתקא קח רבנו, לו אמר רבנו, בפניגבולו
 פלשתים סתמום אביו אברהם בימי אביו עבדי חפרו אשר הבארותשוכל

 ובפעם כן, האיש עשה הבאר. אל והשלך טיו( כיו, )תולדות עפר"וימלאום
 אדון אל באו הכפר, ערלי זאת כשראו ואינם. הבאר, מן המים תמואחת

 בבית דר היה הראשון שהשוכר הימים כל כי אחר, פה כלם וצעקובית-המלון
 המים תמו החדש השוכר שבא ומיום רב, בשפע בבאר מים תמיד היוהמלון,
 דרך אורח עוברי חדלו שוב ה~תם. ולכל העם לשתות מים ואיןונכרתו,
 לקרוא בית-המלון אדון שלח עובר. מאין שומם היה המלון ובית ההוא,הכפר
 המלון, בית מן הדחתיך כי נחמתי שובי אחרי לו: ויאמר הראשון,לשוכר
 ואמר היהודי ענה ממנו. להדיחך עוד אוסיף ולא כבראשונה, אליו שובעתה
 הולך הנני מרבי, עצה שאלת בלי גדולה או קטנה לעשות אוכל לא אנכילו,
 אם רבנו, לו אמר רבנו, אל הלך אעשה. כן לי יגיד אשר וככל רביאל

 ושכורו עלה לו, ששלמת הראשון למקח המלון בית את האדון לךישכיר
 אחרת באר שויחפור הפסוק: עליה שכתוב פתקא הבאר אל תשליך כןואחר"
 ופרינר לנו ה' הרחיב עתה כי ויאמר רחובות שמה ויקרא עליה רבוולא

 המלוך בית את ממנו ושכר האדון אל האיש חזר כ"ב(. כ"ו )תולדותבארץ"
 כבתחלה, מים ונתמלאה רבנו, כמצות פתקא השליך הבאר ואלכבראשונה,

 ומאו הרוחה. לו ותהי שם, דרך רק בהמותיהם את הסוחרים העבירוושוב
 ואיך ברכה בו ורואים ההוא, השוכר של בניו בני ההוא בבית-מלוןיושבים
 גבולם. אתמסיג

 הנ"ל, זאלין אבד"ק הג' בשם מסופר ס"ו( )אות תנינא עש"ק בס'ג(
 שיש לפניו, ובכה רבנו לפני עני איש שבא מעמד, באותו היה בעצמושהוא
 שיאמר וק לפניו עצה כל ואין להשיאן, במה לו ואין בוגרווז בנות שתאלו
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 )לאטאריע(. בגורל ידן על שיזכה )נומערן( מספרים שלשה רבנולו
 לתוך משליכים שהיו כזה, ממשלתי גורל מין היה אוסטריאבמלכות

 חמשה ממנה הוציאו לשבועים ואחת מאה( עד אחד )מן מספרים מאההקלפי
 48 בגורל הרויח החמשה, מן מספרים לשלשה מראש שכיון ומייגספרים,
 לשאול, הקשית רבנו: לו אמר - הגורל. לקופת מראש ששלם צל מכלדינרים
 מאוד, האיש בו הפציר שלשה. לא אבל לך להגיד אני יכול אחדמספר
 שלשה לו ואמר יצא ואח"כ שעות, כשתי שם ושהה לחדרו רבנונכנס

 בקופת והעמיד האיש יצא בעדם. הגורל לקופת ישלם כמה כן וכמומספרימ,
 לבשרו רבנו אל בא ימים ואחרי רבנו, לו שאמר המספרים שלשת אתהגורל
 והניחו בידו, כבר והכסף ר"כ, מאות ושמנה אלף ההם במספרים בגורלשזכה
 הנ"ל. הרב לעיני השלחן,על

 נרדפים רבנו של דורו צדיקי היה ו'( אות )פ"ד למעלה כמסופרד(
 שמשכילים"(. א"ע )שכינו מוסרים מן עליהם שנמסרו מסירות ע"י המלכות6ן

 קהל בין שבתו את שם לשבות אחרת לעיר ההוא הדור מצדיקי מיוכשבא
 או העיר מן נשלח השלטונות, לפקידי שהוא, מי אותו, מסר אםחסידיו,
 זעיר שם זעיר רק כאלה מקרים אמנם קרו לא השלחו. עד הסוהר בביתהושם
 מולדתו בעיר לרבנו כזה מקרה קרה אבל הם, קדושים ישראל סוף סוף כישם,

 את לשבות שמה רבנו שבא נ"ו( )אות הנ"ל בספר מסופר כהסאמבור.
 מפשוטי אחד איש בעיר שם היה השבת. יום בעצם הסוהר בבית והושםשבתו,
 הלך אצלו. וחשוב העיר, של האזרחים ראש בבית ונכנס יוצא שהיההעם,
 ומיד ינקה! לא בו הנוגע וכל אלקים, ואיש רבנו גדול כי לו, והגידהאיש
 חסדו, ואיש מטיבו את אליו רבנו קרא השבת אחר לחפשי. רבנו את"וציא
 ולבנים וכבוד, ועושר ימים לאורך שיזכה אותו וברך ואביון, דל איששהיה
 והיה וגדול, הלוך וילך האיש זה הצליח ומאז ה'. ויראי חיל אנשיוחתנים
 בעיר רב היה מחתניו אחד הדור. בגדולי והתחתן פנים, ונשוא נכבדעשיר

 לסאמבור. הקרובה ישן בעיר מפורסמים גבירים היו האחרים ושניםפשעווארסק,
 זצ"ל מרוזדול הגה"ק רבנו, חתן של חסידיו מגדולי אח"כ היה מהםאחד
 ז"ל. לחם מיכל ר' הטוב בשמו ונודע זצ"ל, מהרי"אורבנו
 לגדולה, ועלו רבנו של ברכתו להם שרכשו אנשים, שהיו כשם אבלה(

 מרה יהיתה רבנו של בגחלתו נזהרו שלא הדעת, מטורפי אנשים היוכך
 הנ"ל, ז"ל משה יוסף ר' הרה"ג בשם ס"א( אות )שם מסופר כהאחריתם.
 לשר עליו הלשינו אתד. נכבד בבית ונתאכסן סטריא בעיר פ"א רבבושהיה
 העיר, מן צאתו עד מבית-מלונו החוצה יצא שלא משמר, עליו ושם"מחוז
 השוחד אבל בעימו. לבעל-הבית רק אליו, ליכנס אדם לשום רשות היהולא
 אנשים עשרה יום בכל רבנו אל נכנסו וכה שוטרים, וכ"ש פקחיםיעור

 בשוטר הנכרי השוטר את החליפו בינתים אבל בצבור, עמהם רבנו,2התפלי
 כל בעד רבנו אל ליכנס אדם לשום נתן ולא לבבו את הקשיח וזהיהודי,
 שמירתו את עשה לא כי ינדע ואם יהודי, איש הוא כי עמו ונימוקוכופרן

 רבנו צוה בצבור להתפלל מאוד חשק רבנו כי רבהיות קשה. ~ענשכאמונה
 אבל ידו, על רע כל לו יאונה שלא לו, ערב הוא כי שוטר, לאותולאמור
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 אבה ולא לו והתחנן ושלש פעמים רבנו אליו שלח משמוע, אזניו אטםהשוטר
 לזאת, גם לבו שת לא והשוטר יומו, את יוציא לא כי רבנו, בו התרהשמוע,
 וימות. פתאום, השבץ אחזהו לביתו בלכתו כי כן, לוויהי

 בעירם גם אם כי ההוא, הדור צדיקי נרדפו עירם את בצאתם רק ולאו(
 עירו, בני על למשא נפל לא רבנו - חנם. ושונאי רודפים להם נמצאועצמם
 בבתיהם, והתאכסנו אליו שבאו האורחים מפני לרגלו, ברכה להם באהאדרבה
 שעברה אחרי השכם, בבוקר פאא בו. עינם שרעה יהידים היו זאתובכל
 וטייל עליתו של הגזוטרא אל כשיצא ועבודה, בתורה לילה חצות רבנועל
 יצא מעט, כח לההליף מקטרתו, קנה את ועשן הנה ואחת הנה אחתעליה
 להנאתו מטייל רבנו את וכשראה %פרתו, תבן לתת השכניט אחד מביהואז

 שהחטיא שלולא גזר-עצים, מעלה כלפי אליו ירק דמחבא ומן רעה, עין בוהכניס
 מוחו. את פוצע היה המטרה,את

 במקוה לטבול הולך שכשהוא אומר, היה אחריו שהיה מהרי"ארבנו
 התנגדות היתה לא מלבושיו. את ימצא לא הטבילה מן שכשיעלה מתיראהוא
 ת"ח. שונאי הדיוטים של אם כי משכילים או לומדים של התנגדותזו,

 יותר "שונאי-צדיק" ההם בימים היו אבל אליהם. לב רבנו שם לאוע"כ
 בגליציא. אז נהוג שהיה והנרות מס-הבשר חוכרי המוכסניט והםמסוכנימ,

 שמדליקים הנרות בעד מס לשלם היהודים, על רק ביחוד הוטל ההואהמס
 חנוכה, ונרות הכפורים, יום של ונרות יארצליט, של נרות ובעד שבת,לכבוד
 ומשפחה משפחה כל על מאוד מעיק היה זה מס א(. חתונה ושל נשמות,והזכרת
 משפחות, של זוגות כמה ההם בימים בו היו שלא בית איזה כיבישראל,
 ניתן זה ומס בפ"עזי נרות הדליקה אחת שכל וחמותה, כלה ובתה,אשה

 כיענים, לאכזר נהפכו ומשמשיהם ועוזריהם שהם יהודים, לחוכריםבחכירה
 )חוכר עליכטפאכטרא השם הזה, היום ועד עמם. בני עניי מעל העור אתופשטו

 מבני שהוא לו שאומרים ומי ישראל, ועוכר לבוגד נרדף הואמס-הנרות(
 ומן מבושת. מתאדמות פניו מס-הנרות, שגובהא של או - "חוכר" שלבניו
 רבנו. גם לפעמים סבל כאלה ישראלפושעי
 שהיה חותנו, בשם מ"ו( אות )תנינא, קדושות עשר בעל מספר כהז(
 ובליעל רע עשיר איש מס-הנרות חוכר בעירו היה רבנו שבימי רבנו,מנכדי
 עם בסעודה רבנו שישב בשעה ויו"ט, שבת ליל ובכל מאוד, לרבנושהציק
 נבל אותו כוון אש, מלהבות קדשו דברות לפניהם והגיד שלומו אנשלקהל
 סיוע, לשם עמו שלקח הממשלה, ושוטרי הוא לבהמ"ד ונכנס השעהאת

 מכפי יותר הן הדולקות הנרות שמספר תואנות, לו ובקש השלחן אתובלבל
 כ% ואה חייב 1( 1-תקע )תקג 1816 ער 1797 ם השג במשך שגיתג1 שמפרשי מ5כות ח1קי כפ'א(

 1של )קרייצר( צל המשה חלב ש4 גר-שבת מכל האחרו~( ההוק )5פי לשלם ובוק1ב"נא בגליציא יהיריאיש
 חג1כה גר מכל צל. ששה שעוה 1של צלי שלשה חלב של פ יארצי ש4 גר מכל , צ5 עשר המשהששוה
 עשר שנים ג לביהכ שגיתן רכפורום יום של גר מכל אהר צל שמן של אי ח4כ 1ע51 צל שגי שע1השל
 שהודלק לפיי א1 גר טכ5 ז5אחרוגר אחר צל גשמ1ת( )ר1כרת במ1ער'ם שגיתן ג לביהכ גר ומכלצל
 הזקי ע5 ששעגר של כמפר1 מ1ה )ראה - אהר. נז4דז ברכות השבע א1 הה1פה בשעת התתה שלבהנ
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 ולהכותר כרשעתו לו לשלם פ"א החסידים רצו אותן. וכבה בערו, ששלמוהמט
 לרויא שבקיה זהז לשכור .הניחו ואמר בהם מיחה רבנו אבל ירך, עלשוק

 ואהב ובלילה, ביום משכרותו פסק שלא שכור נעשה ומאז נפיל!"דממילא
 כל בעד שלם עשיר, ולהיותו עצמו לבין בינו ולא בצבור דוקאלשתות
 ואמר: לבו גבה ועדיין מעט, מעט נתדלדל וכה המלך, כיד לשתיהחבריו
 ממגי לעשה לא סוף סוף אבל הצדיק, של מקללתו באתני זאת כל כלאידעתי
 מהם להתפרנס יד* לאל יש נעלי, בשרוכי לי שיש הטובות האבנים מן כיעני,

 לו, הועילו לא נעליו שרוכי גם יפה, עלה לא חשבונו אבל שנה",שבעים
 ומסיים הפתחים. על חזר ושם ללבוב, דירתו ועקר רכא, עד ואביון עניונעשה
 הצדיקית אם-זקנתו בלוית בלבוב פ"א היה יצ"ל הרה"צ שחותנו עש"ק,בעל
 החוכר אליהמ ובא רבנו, של בתו זצ'ל, מרוזדול הגה"ק אשת שרה,מ'

 בתו לו נתנה נדבה. מהם ובקש הקבצנים כאחד קרועים בגדים לבושהנ"ל
 דעובדא גופא הנ"ל הרב לנכדה שיספר ממנו ובקשה הגונה, נדבה רבנושל
 לו. וספר מרבנו, נענשאיך

 ניתנו המסים ושני מס-הבשר, גם ההם בימים היה הנרות מס עם יחדח(
 הרבנים על תקיפה החוכר יר שהיתה וממללא אחד, לחוכר בהכירה רובעפ"י
 הקרובה זוראוונא בעיר גם היו כאלה מוכסים שבקהלתם. השוהטיםועל

 אלכסנדר ר' הגה"ק אחיו את הרבנות לכסא רבנו הושיב ששםלזידיטשוב,
 שלא אהד שו"ב שם היה מקומארנא. זצ"ל מהרי"א הגה"ק של אביוזצ"ל,
 השו"ב אבל משחיטתו. העבירו זצ*ל אלכסנדר ר' והגה"ק כשורה,התנהג
 תקיפה, שידם והנרות הבשר מס מובסי על בהסתמכו נגדו, התקומםההוא
 מבוברקא שמחה ר' להג' במכתבו סתארו )שרבנו רב באיזה גם לו אוןומצא
 וכתב אחיו לישע רבנו יצא אי ביכותו. שצדד החובל"( איב בשםזצ"ל
 עברית וחציו יהודית שחציו מכתב הנעל שבעיר הבשר מס חוכריאל

 כלו פה מעתיקו שאני ג", מכתב אורות עשר בס' וכלשונו ככתבו)שנדפס
 עברית רבנו שכתב )מה המכתב: דבר וזה הקורא. את לבלבל שלאבעברית,

 כפולות( במרכאות מצייןאני
 )החוכרים(. הפאכטרים האלופיםעאל
 ששלחתי השליחות את שבזיתם מפני אליכם, אכתוב שלא היה הדיןמן
 והן וכו' הקב"ה של ששמו השלום גדול שאמנם חיים, אלקים ברבראליכם
 לצאת אני ומבקש בשלום, ונכנסתי גבר, עם שלש פעמים אל יפעל אלהבל

 בידיכם אש תחתו שלא נאמן, ידיד לכם הנני אני בני אהוביבשלום".
 תאמרו וכי עמדי! תריבו אל אח"כ, לתקן אוכל לא כי והזהרו! הזהרו תכ~,פן
 מחמת שאפשר דברים כמה אאו מתחלה, אליכם כתבתי שלא שגיתי אנכיכי

 בשלמה אפילו נמצאה והשגגה העולם, דרך עפ"י עשיתי לא לבביחמימות
 שלא מכם ומבקש כך, על מתחרט הנני כי לכם אומר הנני ע"ה".המלך
 שלא אתכם מזהיר הנני אני כי איפא ודעו די! בזה! ודי חטאת, עליתשיתו
 הרב אחיו רק לא )ז"א המזהיר!" הנני אני שאני השוחט, של משחיטתולאכול
 תתביישו ח"ו כי נאמנה, ידידות מתוך לכם אומר אני יאת אתשלהם(

 אם התורה הוכיחה עוהכלל לשמוע. אביתם שלא על באחרונהותתחרטו
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 לא הפסוק סוף )את ומריתם" תמאנו ואם תאכלו, הארץ טוב ושמעתםתאב*
 רגלי ואכתת אכתוב אשר תדעו אידוע מפיו(, קללה להוציא שלא רבנוסיים
 רבותי ת"ל המה באשר מרימ"נוב מהר"מ ומורי מלובלין מורי ומו"רמקאזיניץ, המגיי הק' הרב מו"ר לכבוד כמו והרחוקים, הקרובים הדור צדיקיאל

 ובעזה"י התורה, דרך להם להורות ה' לעם להיות הסמיכוני והםמובהקים
 מסאסוב ליב משה ר' מו"ה אדומו"ר כ' אל עדן לגן לשלוח שליחים לנויש

 שוקד, אני הקדושים ה' לדבר כי עמדי תריבון אם אשר הצדיקיםולשאר
 כמוסים, טעמים לי יש נגדנוזנ ראש יקל מי אסור השוחט אשר דברתיואחת
 לכנו מה המים. פני על צף כשמן הכל הדבר יבוא בודאי עמדי תריבוןאם

 אוצרות לכם יועיל ולא תתחרטו ח"ו לבל בבתיכם! ושבו הכבדו הזאתצלצרה
 כפולה בבקשה מכם מבקש ואני לכם מוחל אני אמנם עברה". ביוםוהון

 ישראל בני לכל נפש ידיד שדברי אתם. גם שתמחלו שגיתי אםומכופלת
 מ1ידיטשוב". הירש צביהק'

 ב1מה נכתב ממנו לראות שיש כפי אבל תאריך, לו אין הנ"לקמכתב
 ורבותיו תקסשב( שנת אחר )1"א לעולמו הלך כבר מסאסוב רמ"ל הקשרבו
 תקע"ה(. שנת קודם )1"א בחיים היו עדיין 1צ"ל ולובלין מקאזיניץהק'
 ההם, המוכסים את מקרבת וימינו דוחה רבנו של שמאלו איך רואים, אנובו

 בהם. להתגרות רבנו רצה לא סוףשסוף
 רבנו, של לבבו עד הנ"ל והמעליב המעיק המס צרת נגעה היכן עדט(

יו~
 מימי באחד 1קנים: מכמה חורפי בימי ששמעתיו דלהלן, הספור מן לראות
 ששמו מהם, שהאחד שמתחפשים', חסידים של קבוצה רבנו אל באההפורים
 לר' רבנו נתן ועבדיו, שריו היו והשאר שמלך" בבחינת היה קאפל, ר'היה
 מישראל, והנרות הבשר מסי את שיבטל ממנו, ובקש מלכות כבוד הנ"לקאפל
 הבשר מסי את לבטל המתחפש המלך לו שנאות בצבא. לעבוד החובהואת

 העתיר אופן. בשום לבטל רצה לא בצבא לעבוד החובה את אבלוהנרות,
 ולא, לא, באחת, הוא אבל רבו, לפני כעבד לפניו והתחנן דברים רבנועליו
 הדברים את לקחת שאין הבינו, מעמד באותו שהיו החסידים לא! הפעםועוד

 מלכו לפני ומתחנן למטה קאפל ר' עם מדבר ושרבנו בעלמא,כמשחק-פורים
 להראות רצה קצת, מבוסם כבר שהיה קאפל, ר' אבל מעלה, כלפי עולםשל
 באזנו: לו ולחש מאחוריו, לו וצבט אחד חסיד עמד והממשלה. העוזשלו
 של בקשתו את ממלא אתה אין ומדוע בעלמא, "קאפל" רק אתה*הלא

 בקשתו אל לא לבו שם ולא לבבו, את הקשה קאפל המלך אבלרבנו?!"
 רבנו וכשראה מאחוריו, בבשרו חבירו לו שצבט הצביטות אל ולא רבנושל
 כשנתפכת לו.,, שילך לו ואמר ממנו פניו הסב הועיל, ללא דבריושכל
 זה וראה מועד. עבר כבר אבל ונתחרט, אולתו את הכיר מיינו קאפלר'

 העבודה חובת רק מישראל, והבשר הנרות מסי נתבטלו א( שנים אחריפלא,
 לו, עלתה ולא דנן המלך לפני בתחנונים כך כל רבנו הרבה שעליהבצבא,

 נתבפלו שנה שבאותה שכתב וביה מיניה בכת.רה זה גספיר נכשל תנינא קדושזת עשר בםא(
 המסים. בסול קורם שנים כמה ובכן אי תקצ שנת נפפר שרבנו ושכח ח תר בש,ת היה שוה ים ומםהססים
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 ביום רבנו עמו שסח השיחה כל איפא היתה הזה. היום עד בתוקפהנשארה
 המקום, לפני ותחנונים תפלה אם כי בעלמא, פורים שיחת לא ההואהפורים
 אחד שוטה - מחצה. רק זו תפלה עשתה לא זה, קשה מלך של סרבנותוובשל
 הרבהו טובדיאבד
 האלה: כדברים מרבנו מסופר ע"א( רס"ה פקודי )פ' חי זהר בסי(

 צריכים הושעה מלכות שגברה שמיום צבי, רבנו הק' דודי מורי ליאיאמר
 לי: והראה רשע, יהיה שלא התנשאות, איזה לו שיש מי לכל גדולהשמירה
 כמה לאורחים, כפות לחלק ממונה הנמוכים( ממשרתיו )אחד שזה בני,ראה

 לו שיש מי וכל-שכן קטנה, התמנות רק והיא אחד, לכל עושה הוארשעות
 הלוים" את אהפקד ע"פ הטורים בעל דברי עם מתאימים אלה ודבריוגדולה".
 נעשה אדם שאין רשע", עליו אהפקד ואידך דין במסורה: תרי נ'( א)במדבר
 למדים, אנו הנ"ל רב המעשה ומן - מלמעלה. רשע נעשה אא"כ מלמטהשוטר
 מלך לדבר סימן רשע, עליו הפקד משום בזה יש פורים של התמנותשאפילו
 שלנויאדיר

 עשיי ארבעה13רמ
 עלג ויא"צ ופמירתו הליו רבנו, של האהרוניםימיו

 כבר זצ"ל ומקוזיניץ מלובלין מסאסוב, הק' רבותיו של חיותם בחיים אםא(
 פטירתם אחר הנה לרבים, מפורסם רבי והיה ברמה, נשיאותו את רבנונהג
 תחת לחסות באו חסידיהם וחשובי תלמידיהם מגדולי כשהרבה רבותיו,של

 לאלפים ואנשים שבדורו, הצדיקים גדולי של התוך לעמוד רבנו נעשהכנפיו,
 לו היה ואפשר שמו, וחושבי ה' ויראי מעשה אנשי רובם לפתחו,השכימו
 אבל ובמנוחה. בהשקט וללמד ללמוד העבודה ועל התורה על לשבתלרבנו
 באירופא, שכיחה היתה שלא מחלה החלי-רע, של רוגזה עליו קפצהפתאום
 חללים חללים והפילה המזרח, מארצות כשואה אליה באה תק"צ-תקצ"אשבשנות
 בין נוראות שמות ועשתה והונגריא בגליציא פרצה תקצ"א ובשנת מספרלאין

 אשר המקומות מן ומחרידות נוראות שמועות רבנו אל באו יום יוםאחב"י.
 פ"א וכשהלך למים. ויהי לבבו וימס שם, נחתים היו ואהוביו שלומואנשי

 איבונו ואמר. לשמים ידו נשא המזוזה, לפני בטו"ת מעוטף כשהואמביהמ"ד,
 בעדם לכפר למיתה נפשי מוסר והריני ישראל, כל של כפרתם הריני עולם,של
 אל שעותו ותעל ט'(. פרק החדש סה"ד )ראה המגפהו" בהם תשלוטשלא
 השבת ביום החלי-רע במהלת רבנו חלה נתקבלה. ותפלתו השמימהאלקים

 ויכפר השמימה, רוחו שבה תמוז( )י"א הרביעי ליום ואור תקצ"א( תמוז)ז'
 נעצרה. והמגפה ישראל, בניעל

 בגליציא. המדרגה בשפל המדיצינית הרפואה עמדה ההם, בימיםב(
 לא השדה בערי זה תחת למומחים, שהוהזקו רופאים הגדולות בעריםהיו
 כירורגים, חובשים, שלשה שנים עיר בכל היו בכלל. מדיציניים רופאיםהיו
 להם, והדומים טריה ומכה וחבורה פצע חיצוניות, מחלות לרפא מוסמכיםשהיו
 עם התחשבו לא הללו אבל סמכותם. לגבול נכנסו לא פנימיות שמחלותבעוד
 בחוץ שהם, מקום בכל נגע ולכל מחלה לכל רופאים והיו והמותר,האסור
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 סמכותם גבול את עברו הרצועה, שהותרה ומכיון בהם. כהה לא ואישובפנים,
 הזקן, או הראש את לגלח או לגזוז הרשות לו שהיתה ומי שבעיר, הספריםגם

 לחולה, הוקן ולעשות עלוקות, להעמיד או דם להקיז גם הרופאובמצות
 חולים. הוא גמ ורפא חכמים, ברשות שלא "רופא"נעשה

 בערים אלו אליל רופאי עשו נוראות שמות איזה לשער, איפאאפשר
 המומחים הרופאים גם אשר החלי-רע, מחלת פתאום בפרוץ ובכפרים,הקטנות
 הרעה המחלה עשתה שלא ומה רגליהם. ואת יריהם את בה מצאו לאבאמת,
 החלי-רע חללי הרבה והרבה ההם. הרופאים בשליחותה עשו בעצמה,הזאת
 בתורה גדולתו שמלבד רבנו, אם איפא פלא כל אין חשבונם. על לזקוךיש

 לאנשי במכתבו מוצאים שאנחנו מה ההוא, בעת ברופאים מלהשתמשוברכתו, עצתי מבקשי את הזהיר ישרה, ודעה בריא בשכל מחונן היה ה'וביראת
 פנה אבל מעשה, ואנשי בחסידים בישראל ואם עיר מונקאטש, בעירשלומי
 לפני שכן וכל מומחה, רופא ללא הקרפטים, הרי בין אלה בימינו גםנדהה
 שנה.מאה

 קדושות עשר בס' הנדפסת ההעתקה )לפי רבנו להם כתב אשר וזאתג(
 גרלם, וער למקטנם מונקאטש ק"ק אנשי החברימ ורעי אחי כבוד "אל ה'(:מכתב
 וברכה טוב לכל ומזלם קרנם ויתנשא יתרומם העולם ער חיים ברכהשלום
 עוסקים בנים ובני מבנים ובשמחה בנחת ושנים ימים באריכות ורענניםדשנים
 הרבני אוהבי החברים ידידי מכתב ואמן. אמן שלום ישראל על ובמצותבתורה
 לחתני כתבו אשר שמחה אברהם מו"ה החסיר והרבני הירש צבי מו"ההחסיד
 לא וכמעט שם הנאמר לי נתודע קודש שבת ביום אמנם היומ. הגיענינ"י
 בהשתתף נכון על קורש( )שבת שב"ק אהבת אהבה, מנוחת מנוחה, ליהיה
 החסיד הרבני ירידי בפי קצת שמתי מכונם על הדברים והנה בצערם.נפש"
 אין אשר תרעו אמנם הכתב. על להעלות שאין מה ווערצקיער מאירמו"ה

 אהבתכם יורעים אתם כי נכון, על שלומכם חסר משלילות בזכרי צערילהעלות
 נפשי ותשתוחה ותתמרמר ורומם יושב תמיד ואני אתכם. ואהבתי ובנפש בלבאל"
 אמנם ה/. ישועת ותראו לי ותאמינו תרעו אשר דברים של כללן והנהעלי.
 שמתי והדברים חולים( )רופא דאקטער שום עם תשפשו לא אשר באהבהגוזרני
 אשר היות נגלה. טעם דברים קצת לכם ואומר נכון( )על ע"נ מוכ"זבפי

 השם יאריך לשער, אין ונפש בלב הישראלית האמונה בשרשי נשרשוקהלתכם
 ומחכה ומיחל ומקוה מצפה הנאמן זה עבדכם ונפש לב כאשר ושנותיכםימיכם
 עם המשתמשים בעירכם ההווים לתחלואים סבה וזה ומזליכם. קרנכםהרמת
 לא אשר לי ותאמינו העמים. לכל אותם ה' חלק אשר ורפואות בסמיםדאקטר
 הנפשות שזארי על ומתאנח יושב בהיותי לי גילו השמים מן אך אומר אנימלבי

 איש ישתמש לבל גוזר ובאתי ולמהן מה על זו בשנה לי ונעררו נחסרואשי
 לאוכלי נבראו אשר טבעיות רפואות אמונת לכם יזיק ולא ראקטר,בשום
 אבל היוררים. בהם הבהמה רוח להם המה בהמה שהם ורמשים שקציםנבלות
 ילעבורה לתורה הרת ביסורי המושרשים צורנו חלקנו אלקי בני אנחנו כןלא

 נצחים. ולנצח לעד זכרו ויתעלה וב"ש ב"ה יתברך שכינתו השכינהולהשראת
 עמנו חסדו מפליא אשר בראשית יוצר יוצרנו גדולת רואים אנחנובעינינו
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 אנר הק' מאבותינו לנו המקובל ונפש בלב לאלקינו כפינו פורשים אשרבעת
 וע"י דאקטר, ע"י להושע להחולה אפשר בלתי אם אשר ישועות כמהרואים
 יראיתם ידעתם בעצמיכם אתם וכאשר ומפורסם, ידוע ת"ל נושעים המצדיקימ
 מאמינים ראשים, בשני החבל ואוחזים מדע מביני ערך יקר קטני השכלקטנ. ובני הטבעית בחכמה זרעם נתערב כאשר אמנם הבחינה. מבחן עלובאתם
 אשר וארץ שמים עלי אני מעיד הדאקטר. מזיק בודאי להם מאמינים,ואינם
 אשר האמונה יסודי השרשת ולמען אהבתכם למען אבל דורש אני לכבודילא

 שנאמר מה וראו אחי נא בואו הסעיפים. שתי על פוסחימ תהיו שלאבלבבכם
 )כאן העמים" לכל אותם ד' חלק אשר וכו' השמימה עיניך תשא *פןבפסוק
 על הרמב"ם שכתב ובמה רפואות ספר שגנז חזקיה בענין רבנו ומאריךהולך
 לצדיקים חזקיה גנז רפואות שספר ומברר דבריו, בביטול ומאריך זו,משנה
 ואיתא לבוא, לעתיד לצדיקים שנגנז בראשית ימי ששת של האורכעין
 וכן הרשעימ, ולא בו ישמשו שהם ם י ק י ד צ ה ך 1 ת ב שגניו ובתקוניםבזהר
 ודומה הק' הרמב"ם כמו צדיק רופא יעמוד ואם רפואות. ספר בגניזתהדבר
 ומזהיר לזולתו. לא אבל והצורך, השעה לפי לרפאות רשות בודאי לולו,
 ואנחה, יגון ונסו ושמחה ששון רק שחורה ומרה עצבות להם יהיהשלא

 ובתורה בצדיקים ודבוק ומובטח המעתיר בנפשי ם כ ל ב ר ע י נ א *וומסיים(
 וביתכם שלום ואתם וכו' פי ויסתמו אדינים כל יומתקו בודאי אשרהקדושה
 מזידיטשוב". הירש צבי הק' שלום. לכם אשר וכלשלום

 בסעודה ישב שלא וממילא השבת, ביום רבנו חלה למעלה כאמורד(
 ולבש קצת לו הוקל השלישי ביום כדרכו. הצבור לפני דרש ולאהשלישית

 דשבת, תשלומין בתור שלישית בסעודה המנחה לעת וישב שבת, של לבןבגדי
 שבת. של שלישית סעודה בכל כדרכו גדולא בהתלהבות תורה דבר*ואמר
 רבה המדרש על זצ"ל מהרי"א רבנו של בפירושו נזכר ההוא הדרוש מןוקצת
 י"ג ליה אחוי אבוהו ר' דמיך כד המדרש, דברי בביאור שרה( חיי)בס"פ
 דאבוהו?! אילון אמר דאבוהו, אילון א"ל דמאן? אילון אמר דאפרסמונא,נהרי
 אל להכנס מבלי והנה וגו'. כליתי כחי והבל לתהו יגעתי לריק אמרתיואני
 פתחו על רגליו בשתי כבר בעמדו רבנו, שדרש עצמו המאמר כבר הדרוש,עצם
 אפרסמון, נהרי י"ג פטירתו קודם לו שהראו אבוהו, מר' האמת עולםשל
 הנפש. את ומחריד הלב את מזעזע דבנו, בו שעמד עצמו מצב באותוובכן
 את שאחזה החרדה את לשער אפשר אבל טוב, מה בעתו דבר אמנםנאמר

 עד התורה נמשכה וכה הקדוש. דרושו של הנושא את ששמעו בשעההשומעים
 הגדול המאור ניטל המאורות, שנתלו ביום רביעי, ליום ואור היוםשחשך
 שהפיק והפה השמימה, דרושו בסערת רבנו בעלות ישראל של עיניהםוחשכו
 ובטהרת בקדושה נשמתו ויצאה עד לעולמי נסגר פנינים, ממנו ונשתפכומרגליות
 תנצב"ה! - שנה(. )ס"ח חיי"ם שנות בן רקוהוא

 )פ' חי זהר בספרו מספר מעמד, באותו שהיה זצ"ל, מקומארנא הגה"קה(
 קדוש, קדוש קדוש המסתיים נ"ט( )בשלח הזה"ק במאמר ע"ב( ע"חבשלח
 ואילך ומכאן צבי, רבנו הק' רבנו דודי מורי חבור נסתיים *ובכאןבזה"ל.
 התחיל זקנתו לימי וקרוב חורפו, בימי שכתב בצדו( )נכתב נ"ב אלאאינם
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 וחיבר לו, שהיו וקונטרסים הנ"ב כל בו והכניס הזהר על מסודר חבורלחבר
 בשלשה חבורו סיים )תקצ"א( צאתך" שכיטי שנת ש"ק ובערב קדוש.חבור

 ההיא בעת אצלו ועמדתי תמוז, י"א יביעי בליל ונגנז נחלה ובשבתקדושות,
 אור מלא היה הבית וכל ומאיר מלהיט והע תשבחות, כמהממרתי

 קחשו קחש ים דלעילא לרעו אסתלק עילאה וברעוונשמות
 כלום, להוסיף צורך זסאין חושבני האלה המעטים הנוראים הדבריםעל

 ד/ אות ד היחוד "טביל מצותיך נתיב )בספרו עצמו צדיק אותו שכתב מהרק
 כמראה וזהר זיו מנחה תפלת אחר בר"ה רבנו על זםראה לעילג מיההבאת"
 עלט ראה כזה חהר 8שיו ומסים פחד מחמת קתפל עד שלמעלה,הקשח
 הקדושחו עדותו עלינו ונאמנה .- תורתו". להשגת זכה ועי"ז פטירתה בעתגם

 ישב רבנו 'סל הלץתו מן שמטחזר זצ"ג מרתדול הגה"ק מחתע ימספריםה
  שאחר אמרו, צדיקים וכמה שכמה לאמור, רגיל היה שרבנו ואמר, מאודובכה

 כשבאו אבל הגאולה, של הקץ את שיחישו עד ינוחו ולא ישקטו לאפטירתמ
 ישראל, בני צרכי ואת הזה השפל העולם את לגמרי שכחו העליוןלעולם
 לא דקשוט, לעלמא כשאבוא רבנו(, )אמר אני אבל הבטחתם. את קיימוולא

 ובזמן בעגלא השלמה הגאולה שתהיה לי, שיבטיחו עד בכלל, עדן לגןאכנוס
 עדן לגן הכניסו כבר רבנו את גם זצ~ל( מרוזדול הגה"ק )סיים אבלקרוב.
 שבמהרה לו שיבטיחו עד לכנוס, רצה ולא הטוב דברו את אמנם קיים מקומו.אל

 הצפון הטוב רב את לו והראו ג"ע שערי לו כשפתחו אבל הגאולה,ההיה
 המים. תוך אל הקופץ כדג לאונסו, תוכו אל קפץ בפרט, ולו בכלל לצדיקיםבו
 רב. בכי ובכה מקוה! ואין מבפנים הוא כבר הצדיקים ככל רבנו גםובכן

 מת יחידו בן כי רבנן, וחתנין בנות כי-אם בן אחריו השאיר לא רבנוז(
 שלמה ר' הרה"צ תלמידו אל זצ"ל מהרי"א רבנו שכתב במכתב ומובאבחייו.

 ג'( אות פ"ז יצחק פאר בספרי )ראה לו שנפטר בנו על לנחמו זצ"ל,5דולינא
 וישאל דאתי לעלמא כשיבוא עצמו, על שאמר רבנו משם ושמעתיבזה"ל:
 ראשון בגלגול כן, לו ישיב ליורשו, בן הניח שלא מה על יוחאי בן ר"שאותו
 את המלמד כל כי תלמידים, )זוא בנים הרבה לו יש זה ובגלגול בן לוהיה
 ע"ב(. י"ט סנהדרין - ילדו. כאילו חבירובן

 תלמידיו כל קברו על להשתטח באו תמוז(, )י"א רבנו של היא"צ אביוםח(
 שמעון ר' מדינוב, זצ"ל אלימלך צבי רבנו כגון שבמדינה, הצדיקיםוגדולי

 זצ"ל מרוזדול הגה"ק רבנו וחתן מסאמבור, משה רבנו אחיו זצ"ל,טיאריסלוב
 הגה"ק נתכון ההוא היום ועל מספר. לאין ונשים אנשים מלבד ועוד,ועוד
 אכשהייתי בזה"ל: צבי עטרת הס' על בהסכמתו בכתבו מדינוב זצ"לוצ"א

 הקדוש הרב לכבוד מקשיבים חברים בהתועדות הנכבד, הועד ביוםבוידיטשוב
 קהלה זמן היה ההוא ביום וכר".כי הירש צבי מ' כק"ש וקדושו ישראלאור
 רבנו, של לפטירתו שנה מאה אחרי הזה, כיום ועוד והתלמידים. החבריםלכל

 רשב"י(, של קברו על במירון כמו )ממש לאלפים ונשים אנשים5תקבצים
 מפרעמישלאן זצ"ל מאירל ר' הצה"ק של משמו ואמרו קברו. עללהתפלל
 כדי בזידיטשוב, גשמים ירדו לא תמוז י"א שביום בשמים, שהכריזושאמר,
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 והכרזה מפריע. באין עליו להשתטח רבנו של קברו אל העוליםשיוכלו
 הסביבה. בכל גם השנים וברוב עצמה, בזידיטשוב ושנה שנה בכל מאומתתזו

 לבוא רגיל היה רבנו, של תלמידו זצ"ל, מקאמינקא שלום ר' הגה"קט(
 ביום תמוז י"א חל פ"א היא"צ. ביום ושנה שנה בכל רבנו של קברואל

 בדרך ויהי לבעלז. החדש רבו אל ונסע שכח לזידיטשוב, לנסוע ותחתעש"ק,
 הגה"ע היה ההוא. היער מן המוצא את למצוא יכול ולא תעה יער, דרךבנסעו
 מוצא. לאין היער באמצע והא וקרב, הולך והשבת רד היום כי צרה,בכל

 יום הוא היום שזה נזכר פתאום ככה. לו ה' עשה מה על במעשיופשפש
 אל ונוסע קברו, על נסע ולא שכח והוא רבנו, של היא"צ יום תמוז,יקא
 אדוני ואמר: רבנו של הקדושות מעצמותיו מחילה מבקש התחיל החדש.קבו
 מקבל והריני הקדושות, מעצמותיך מחילה מבקש הריני הקדושו ורבימורי
 ומיד הקדוש. ציונך על לבקר לבוא הוה ביום לשכוח שלא מהיוםעלי
 העיר אל ובא בשלום ממנו ויצא היער, מן המוצא את ומצא עיניו את הפקח
 שבת. חילול בלי - לחשכהסמוך
 רבנו של ההלולא שיום משיניאווע, זצ"ל ה"ש יחזקאל ר' הגה"ק ואמרי(
 הוב רבנו של ציונו ועל יוחאי, בן שמעון ר' של הלולא מעין אצלוהוא

 בן ר"ש התנא האלקים איש קבר על במירון כמו הקדושה, אותהמרגיע
 אשב"י התנא של קברו את ובקר בא"י היה כי הנסיון, כבעל חכם ואין -יוחאי
 תנינא(. עש"ק)ראה

 של קברו על הגדולה בהתקהלות שיש פרושים, עלינו אמנם קובליםיא(
 צדיקים, קברי בשאר גם המנהג שכן ואם המתים. אל ודורש משוםרבנו,
 שמא לאו שם גם אבל בערמר, ל"ג ביום רשב"י של קברו על במירוןוביחוד
 ההוא. המנהג על חתים אשרדרבנא

 נהוג היה וכבר הוא, חדש לא ההוא המנהג כי כאן, להזכיר איפאכדאי
 בד"ה ע"א קכ"ב דף ביבמות ז"ל רש"י שכתב מה הנה האמוראים.בימי
 דאמוראי" שריגלי הנך כל מצאתי, הגאונים *ובתשובת לשונו: וזה ריגל*תלתא
 כשמגיע בשנה שנה ומדי לכבודו, אותו קובעים גדול אדם בו שמת יוםהיינו
 שאר עם קברו על ובאים סביביו מכל חכמים תלמידי מתקבצים יום,אותי
 שם". ישיבה להושיבהעם

 ם, ע ה ר א ש ם ע חכמים, תלמידי באו הש"ס בימי שכבר למדים, אנומזה
 על ישיבה והושיבו בו שמת ביום גדול אדם של קברו על בשנה, שנהמדי

 שריגלי אז שנקרא ומה הצדיקים, גדולי לכבוד היום גם עושים שאנו מהקברו,
 זה. במנהג חדש כל איפא ואיך דחסידאי", לשריגלי בימינו נעשהדאמוראי"

 אנר משרע"ה בימי כבר עליהם, והתפלה הצדיקים קברי על להשתטחותואשר
 שהלך הוא לבדו כלב חז"ל: ואמרו חברון", עד ויבוא בנגב שויעלומוצאים
 אבות קברי על כלביא שואג היה וירמיהו וכו', אבות קברי עללהשתטח
 חטאנונ ולא אנחנו צדיקים ובכן וכו'זו" שוכבות אתן מה חביבותאעצמות



 שבחר ברוך ובערב, בבקר שמע לקריעת חכמים לנו שקבעו וזמן בעתתזהרו
 ובמשנתם'.בהם

 הספרות בכל דוגמתם לפצוא שאין רבנו, של האלה הברורים הדברים מןז(
 אהבתו ובכל האמת, וחכמת הזהר לספר התמסרותו שבכל רואים, אנוהחסידות,
 הראשונה. בשורה והפוסקים הש"ס אצלו עמדו ולחסידים, לצדיקיםהגדולה
 הוא כן העושה אם ואפילו ותפלה. ק"ש זמן המאחרים נגד תוקף בכלומחה
 דברי על לעבור כמעשהו, לעשות וחלילה ,חלילה צבאות, ה' למלאך הדומהרב

 לנו המוחזק ההוא, הרב את לדון אמנם לנו יש אחת. תנועה על אפילוחכטים
 אונס, מתוך שעה בהוראת רק כן עושה אינו לעצמו, כשהוא שהוא,בחסידות,

 את לחקות ושלום חס אבל ה', ביראת משקלו ועפ"י וכחו גופו מזגמפני
 במקום רק הזהר. כדעת לעשות לנו אין הלכות, פסקי לשאר ובנוגע -מעשהו.
 מפי שהיא מפני - מכרעת הזהר של דעתו אז הפוסקים, בין מחלוקתשיש
 מדינוב זצ'ל רצ"א הגה"ק עליו מוסיף - זאת גם ואף זולתו לא אבל -אליהו

 לקולאו ולא לחומרא רק כמותו הלכה -בהגהותיו
 רבנו של מטפוסו הק' רבותינו של ההלכותיות השקפותיהם היוכך
 בימים ופוסקים בש"ס תורה גדולי בעיקרם שהיו מדינוב, הגה"ק אחר"ווהמלקט
 ממקומה. זזה לא שלהם ראשונה משנה וע"כההם,

 שנימחעשר.כחרק
 רבנו. של התפלה מנהניעל

 בפרק שראינו כפי היתה, בו והזהירות ותפלה ק"ש לזמן בנוגע אםא(
 בפרטים הנה המתנגדים, קיצוני דעות ובין רבנו דעת בין גמורה התאמההקודם,
 שהמתנגדים בעוד גמור. ניגוד ביניהם היה עצמה, התפלה של אקריםקטנים
 ישוו לא חפצים כל והסליחות התחנון מן אחד ופרק הצרות, את המחבבים מןהם
 אות המחסר שכל ויוצרות, פיוטים וסליחות, בתחנון שבעה תדע לא ונפשםלו,
 מפיוטים אחריהם. כך כל להוט רבנו היה לא עינם, באישון כנוגע מהםאחת
 ולתפלות וסכות, בפסח וגשם טל לתפלת נבחרים, קצרים קטעים רקנאמרו
 ביום מאמירתה. להשתמט כשרות האמתלאות כל היו והתחנון, ויוה"כ,ר"ה

 חשובים ימים מלבד בכלל, התחנון נאמרה לא אדר ומשנכנס בשבת וששיראשון
 גגוף היתה התפלה של הכובד נקודת מפניהם. נדחתה שהתחנון בשנה,אחרים
 והקטורת, התמיד הכיור, העקדה, פרשיות השחר, מברכות החל עצמה,התפלה

 להן שהיתה מקומן, איזהו ומשניות ישמעאל ודר' הקטורת בפטוםוהבריתות
 אנשי שתקנו תפלות ושאר הים ושירת דזמרה, כפסוקי עצמה חשיבותאותה
 והפיוטים גדולה, והתעוררות הנפש כחות בכל מתון מתון נאמרו שכלםכגה"ג,

 הסעודה. בשעת השלחן של זמירות בתור בהן להשתמש נשארווהיוצרות
 הבית חנוכת שיר *מזמור שקודם שחרית של התפלה פתיחת היתה זהתחת
 ושלא בשעת עליהם לותר שאפשר המתנגדים, אצל ומותרות שיריים כעיןלדוד"
 הדחק.בשעת

נה



 שיסמוכו, מה על לחסידים להם יש ויוצרות לפיוטים בנוגע אם והנהב(
 על הארץ על ואתה בשמים אלהים כי )בפסוק קהלת למגלת בביאורוהראב"ע

 'הפיוטים רק אמר שלא השני, מצד והאריי"ל האחד, מצד מעטים( דבריך יהיוכן
 של ברזל בחומת פרצה שעשה הראשון, רבנו היה ולא הסוד, עפ"ישגתחברו
 עלינו קובלים לתחנון בנוגע הנה שנה. מאות כמה בישראל שנתקיימההפיוטים
 לשנות שלא הקודם(, 3שבפרק עצמו לדעת נאמן רבנו נשאר שלאפרושים,
 - סופרים מדברי עיקר לה יש הלא והתחנון אחת, תנועה אפילו חכמיםמתקנת
 שאפשר? אמתלא בכל באמירתה, ממעטים אנו מה, שום ועלוכיצד,
 וצ"ל שמעון ר' הצה"ק של אביו זו מדוכה על ישב שלפנינו בדור כברג(

 מתנגד שהיה רבנו(, מתלמידי ואח"כ מלובלין, רבנו מתלמידי )חדמיארוסלוב
 שנתפס שמעון, הר"ר בנו על לו מרה היתה ונפשו וחסידות, לחסידיםקיצוני

 אני אם ממקומו, לבי יתר לא זה איך פ"א: לו ואמר הגדול. לצערולחסידות,
 שלפעמים אלא בלבד, זו ולא עליה. דמעות מוריד ואינך תחנון אומר אותךרואה
 צדיק איזה של יא"צ רבי, דבי הלולא איזה לך יש אם לגמרי, עליה מדלגאתה
 על מתמה, אתה אבאו לו: ואמר שמעון הר"ר בנו השיבו הימים. מןביום

 מורידים אינכם הפרושים אתם מדוע מתמה, ואני התחנון, בשעת בוכהשאינני
 משגה פרק של הראשונה בשורה שכבר מקומן", *איזהו אמירת בשעתדמעות

 בעוננו, עתה, הוא איפא זבהימוו של מקומן איזהו מרה: קינה בה ישזו
 מנחה! ואין זבח ואין התמלד, ובוטל המקדש, חרב זבחים?! של הנבחרהמקומ
 רק הנאמרת הגדולה, לתחנון עד דמעותיכם מעינות את כובשים אתםומדוע
 בחצות והיא לבכות", *עת לנו יש החסידים אנחנו וה'1 בב' בשבועכעמיפ
 יש ומה לבו. כמים שופך חסיד כל אז חצות", *תיקון עורכים כשאנוהלילה,
 דעתו את אמנם הניחה לא זו תשובה הגדולהו בתחנון המלך על עוד ליעוקלנו
 שבודאי מפני אחריו, קדיש בנו יאמר שלא צוה, מותו ולפני הנרגז, האבשל
 לו שיכאיב מה משיחיה", ויקרב פורקניה *ייצמח המלות גם הקדיש אליכניס
 שבק לא שמעון הר"ר אבל - בקבר. מנוחתו את וירגיז החי, בבשרכמחט

 במדינתו. מפורסם צדיק והיה הוא, גםלחסידותיה
 הפוסקיס שכתבו מה להעתיק כדאי רבנו, מעל תלונה כל הסר ולמעןד(

 נטרונאי רב בשם כותב קל"א( )סי' או"ח הטור תחנון. לתפלת בנוגעהראשונים
 אפים *שנפילת - שנה ומאה אלף לפני בסורא מתיבתא ריש שהיה -גאון
 בספרו והרמ"א שם(. הטור )לשון היא" רשות התפלה אחר פניהם עלבצבור
 ששת בר בשו"ת האריך *שכן ע"ז, מעיד ה'( אות )שם הטוו על משהדרכי

 מילתא". תליא במנהגא דינין כל ולכן רשות היא דנ"א תי"ב סי')הריב"ש(
 ההיא התשובה דברי תמצית להעתיק כדאי במקורם, הדברים בירורולשם
 וכלשונה:ככתבה

 גם מנהג שהיה אלא התפלה, חובת אינה אפים נפילת של יה דבר*תשובה.
 ע"ב(: כ"ב דף לו הקודם בפרק הוא )זה דמגלה אחרון בפרק כמ"ש רז"ל,בימי
 על נפיל לא מ"ט התם, נמי ושיילינן נפיל. לא ורב אנפיהו על כ"ענפיל
 ו ה ת י ב ד ם ו ל ש א מ י א אמרינן: ע"ב( נ"ט )דף היהב פרק בב"מ וכןאפיה.

 אפיה. על למיפל ליה שבקא הות לא וכו' דר"ג, אחתיהור"א,



 עשר. חמשהפרמ
 רבנו. שיז הקדושיםתלמידיו

 הקדושים אחיו את וראשונה בראש לחשוב יש רבנו של הק' תלמידיובין
 והם.זצ"ל,
 שהוא שכפי למשה, תפלה בעהמח"ס זצי'ל מסאמבור משה רבנו אחיוא(
 מלבד שנה ארבעים רבנו את "שמש צבי עטרת לס' בהסכמתו עצמו עימעיד
 בזה"ל. רבנו על כותב הנ"ל ספרו וב"קדמת בפשט", אצלו שלמד שניםחמש

 ומעינות וענותנותו ופרישתו מחסידותו בו השגתי אשר בהקדמתי"ואקדים
 וזאת קצהו, אפס לספר אוכל לא הימים כל בשבחו אספר לו בו, אשרחכמה
 והקדושה החכמה עמקות מגודל נחשבו ותהו מאפס בו השגתי כל אשרהשגתי,

 שאפשר מה הפסגה ראש הם האלה הדברים - בו". אשר והענוהוהכר*שות
 רבנו על - להוסיף. אין ועליהם ומדריכו, מורו רבו את בם לתאר נאמןלת~מיד
 היה. ומה מי עצמו, בפני מיוחד בפרק להלן נדבר עצמומשה

 אין זצ"ל(. מהרי"א רבנו של )אביו זצ"ל בערש ישכר רבנו אחיוב(
 "ודעים, אנו אבל רבנו, אל יחסו על מהם לשפוט שבכתב דברימ ממנו אמנםלנו

 כתלמיד ליה כייף הוה ומיכף אהלו מתוך מש לא רבנו חיי ימישבמשך
 כסאו על ישב פטירתו אחרי רק בחייו, ברבנות לנהוג ראש הרימ ולאלרבו,
 גדולתו על אחת. כשנה רק אחריו ימים האריך לא אבל מקומו. אתומלא

 ונאמנה. קצרה הערכה -ד'( ב' אות )פ"א יצחק פאר בספרנו כתבנווקדושתו
 של אביו מקומארנא, זצ"ל סענדר אלכסנדר ר, הגה"ק אחיו כן וכמוג(
 בספרו עליו וכותב רבני, של מובהק תלמיד היה משם, זצ"ל מהרי"אהגה"ק
 על מקומות. בכמה קדושות", מיני בעשר הקדוש י ר ו מ "אחי דבריםזכרון
 זכרון הספר בראש מפורטת הערכה נמצאת זה, וגאון צדיק של וטיבוגדלו
 זצ"ל. הגה"ק מבנו הנ"לדברים
 ידיעות לנו שאין מסאמבור, זצ"ל ליפא ר' הרה"ק אחיו ולאחרונהד(
 אבל בקצרה. ו' מערכת קדושות עשר בס' שכתוב מה רק אדותו,מפורטות

 הנאמן ותלמידו לאחיו, כפוףהיה
 דכלה, אגרא יששכר, בני בעהמח"ס מדינוב, זצ"ל מהרצ"א רבנו הגה"קה(
 של תלמידו בתור אמנם אותו לתאר אין ספרים, כמה ועוד דפירקאאגרא
 הוא גם בקש וממכתביו, מחבוריו לראות שיש כפי אופן, כל על אבלרבנו,
 יששכר בני בספרו מוצאים אנו כה פעמים כמה בביתו אותו וביקר מפיותורה

 האלה כדברים ג'( אות ג' )מאמר השבתותבמאמרי
 מ' הרה"ק מחותני של קדשו בצל מסתופף כשהייתי"דמרנא,

 ברכת היתה וויך לחקור בפומיה מילתא נפל זצוק"ל, מזידיט,טוב הירזבצבי
 לחם המוציא יברכו דלעתיד להרמ"ע, כך שמצאתי משיב, התתי ואניהמה
 המקובל הרב ה"ה החברים מן אחד נענה הדברים בן תכוח ונפל השמים,מן
 עיקר, כל המן על ברכה ברכו לא כמדומה אשר זלה"ה, דוב ישראלמ'
 הברכה עיקר כל כי בירור. היה ולא באברים שנבלע אבירים, לחם שהואכיון
 וכו'". מאוד ונהניתי פסולת. היה לא ובמן הפסולת, מן ולהפרידם ניצוציןלברר

עצ



 החבריא מן מושג הקורא לו יעשה למען המאמר, כל את בכונה)העתקתי
 לס' שלו ובהוספות ביניהם.( השיחה נסבה מה ועל ומה רבנו, שלהקדושה

 קורתו בצל מתלונן הייתי שומעט בזה"ל: כותב הוא דבנו של מרעסוד
 שלא וכמעט וכו', הקדושה בחכמה מבעות הרב לב אשר ראיתי,ומצאתי
 י נ פ ל ב ק ל י ת י כ ז אשר עד וכו', דוגמתו בדורנו שמעתי ולאראיתי

 בקדושת וגדוש מלא וראיתיו הנ"ל, המקובל החסיד הרב י, ב ד ב ר י פא
 החכמה". בעניני לפניו פה פתחון לי היה וכבר הלוו המפואדההחכמה

 זידי" בק"ק הנכבד הועד ביום שבהיותי כותב: צבי עטרת לס'ובהטכמתו
 לפני בא רבנו(, של היא"צ יום על )כונתו מקשיבים חברים בהתועדותטשוב,
 ף פ ו ת ס מ י ת 1 י ה ב בינינו, מצוי היבה של הדיבור כשהיה פעמים, וכמהוכו'.
 בחכמה". עמו פלפלתי קדשהבצל

 והתחמם רבמ של קדשו בצל ,2הסתופף לראות, יש האלה הדבריםמכל
 כשהוא הקדושים, בספריו אחרים במקומות גם למצוא שיש מה תורתו.לאור
 רבנו. של משמו שמועה דבראומר
 וקבל רבנו של אהלו מתוך מש שלא ונאמן, מובהק תלמיד בתורו(

 אבד"ק זצ"ל צבי יהודה רבנו הגה"ק חתנו את לציין יש ממנו, תורתיכל
 בנגלה מופלג וגאון צדיק התורה, עמוד וס' קדושים דעת בעהמח"סיוזדול,
 הוא כי מיוחד, בפרק הדבור ניחד ועליו בדורו. לרבים מפורסם~בנסתר,
 לעצמו. ברכהקובע
 והטהורים, הקדושים היצהר בני שני היו בו, כיוצא מובהקים ותלמידיםז(
 רבנו הגה"ק המה הלא בדורם. אחד בכתר ששמשו הגדולים, המאורותשני
 בדורו, ישראל אלפי רבבות של רבן מזידיטשוב, זצ"ל )מהרי"א( אייזיקיצחק
 וביראת בתורה רבנו מקום ומלא לפתחו, השכימו מהרצ"ה רבנו תלמידי,2כל
 הקדוש. לשמו ביחוד שנכתב יצחק", פאר י בספרנו הכתובים הדברים ככלה',

 זצ"ל )מהרי"א( אייזק יצחק רן דרזין מרא הגה"ק לו, בדומה ומשנהוח(
 פ"א לו נשבע ורבנו ובנסתר, בנגלה הק' בספריו בעולם המפורסםננסומארנא,
 וגדוש, מלא כלי שיעשנו עד העולם זה מן יצא שלא שלו, קדישאבדיקנא
 היקפה. בכל בו נתקיימה זו וברכה העולם. בכל רבנו( )של תורתו את יפיץוהוא
 מתורת והשקה דלה והוא וחסידות, ועבודה תורה ה', ברכת מלא כליהיה
 שאני מיוחד, בספר כ"א מיוחד, בפרק לא אי"ה נדבר ועליו העולם. לכליבנו
 הללו הקדושים הצדיקים שלשת - תנינא". יצחק עפאר בתור בסדורו,עסוק

 וכל בחיקו, נתגדלו שכמעט רבנו, של בני-אחיו כלם היו ו'-ח'()שבאות
 מה כן אחרי היו רבנו של הגדול ובכחו ממנו, היו וקדושתם וצדקתםתורתם
 כשתלמידיו ההקפות- בשעת פ"א מזידיטשוב זצ"ל מהרי"א רבנו ואמר,2היו.
 ואנשי חסידים רב צבא ועמהם קודש, ואנשי גדולים ת"ח לו, מסביב עמדוהק

 שבאו אם כי לכבודו, אליו באו האנשים שכל רגע, אף חושב שאינו -~עשה
 בהלו להם שהיו הטובים, הימים את ע א' להזכיר ז"א רבנו, של הכח אתלבקש
 מספקתו במדה מצאו - בקשו אשר ואת ראשם. על רבניבר

 מובהק תלמיד היה קאמינקע אבד"ק זצ"ל הלה שלום ר' הקדוש הגאוןט(
 רבנוןועל
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 אליו רבנו שכתב מכתב, נדפס א'( מכתב ב' )מערכת קדושות עשרבס
 השפע ממקור ושמחה נהת וחיי וברכה שלום תק,יצ. אב"ה בזה"ל:"מתחיל
 עמוד המופלג החריף הרב נפשי באהבת הדבוק תלמידי ידידי כבוד אלוהרצון
 האבד"ק נ"י הלוי שלום מו"ה המפורסם החסיד בהלכה חכמימ עיני מאיר"תורה

יארלטשוב.
 היטב. בזנרוני מקום יהיה למען בו, ושעשתל ושניתי וקריתי מכתביו,קבלתי

 אחי תדאגו ואל טוב. רב שפע ע~יכם להופיע השמים, פרושות כפיובודאי
 לטוב, משפטמ לאור יוציא בוזיאי כי , בה ובטוה נכון לבם ויהיה וכלל,כלל
 אשר וכל בכחכמ אשר את חושו עושו גוילכם. על הרשע שבט ינוח לאאשר
 ותרוממנה רשעים, קרן לגדע דרכיכם להצליח עמכמ יהיה וה' ידכם,תמצא
 כעת החלוש העבד דברי ושלום. ברכה ברוב ונחת גדולה ברובקרניכם
 עיני ותמיד שלום, ואומר אסיים אמנם אהבה. בשעשועי להאריך כח ביואין
 אתכם להושיע עמכם אלקיכם ה' כי תערצו, ואל כלל תדאגו אל שםולבי
 ובשבעה אליכם יצא אחד בדרך אשר מובטחני עליכם, והקם אויביכם.מכל
 בכל ~בבכמ ויאמץ חזקו בה' בטחו ואתם נפש, בפחי מפניכם ינוסדרכים
 לדרוש נפשי, תאות למלאות כח בי ואין מזידיטשוב. צבי הק' כנפש ושלוםטוב

 אמנם לבבי. עם כאשר אהבה בתשוקת בו המדובר החסיד הרב ידידיבשלום
 יתברך, שמו בעזרת טוב הכל טוב, מובטחני כלל. ידאג ואל שלום, הכלשלום,
 כל יהי' אמנט פורח. כאבק והרודף ףרח, בלי עד שלום ברוב ואמץוחזק
 פחד, בלי שעום לכם ויהיה ירפו, ויבל יפחדו לבל אחת, באגודההעיר
 וב"ש ב"ה לבך, יפול אל ביתך בעניני גמ מובטחני, אחד. אל בהויבטחו

 האמת ידידך שלומ. ובזה - עמך וה/ תעשה אשר בכל ותשכיל יעיבך,לא
 המכתב. עכ"ל הנ"ע" צבי אהבה ונפשבלב

 יאריטשוב, בעיר קרה אשר הדבר מה מה, עד יודע אתנו אין כיהגם
 פה גם שהיתה הדברים, נראין אבל עליו, זצ"ל הגה"ק לב חרד כךשכל
 קרן ע לגד הגה"ק תלמידו את מזרז שרבנו באמצע, אמיכסן" איזהיד
 וכו'. פורה כאבק יהיה והרודף אחת, באגודה העיר בני כל ושיהיו ם, י ע שר

 מראווא" אהעלוי בשם מילדותו עוד ולתפארת לגאון נודע הנ"להגה"ק
 היה הוא מקאמינקא". אהרב בשם ואח"כ עלוי( ראווער דער)בלהודית:

 חכמה, דברי הרבה בשמו ומסופרים להפליא. ופקח מפורסם, וצדיקגאון
 שכלו בהירות על המעלד אחד, דבר רק בזה אספרה פה. אל מפההנמסרימ
 בקךמה ההולך אמרו, חז"ל אומי, ה-ה הוא סביבתו: אנשי כלפיויחסו
 כמותה, שאין גדו~ה, עבירה זו לכאורה השכינה. רגלי דוחק כאילוזקופה
 איכפת לא דידי לגבי אבל למעלה. רגליו ודוחק עולם של במלכומורד
 למדחפות, תהדפנו ולא דוחקתו השכינה אין כביכול אם כ,ה. איש כך כללי
 )ביהודית: "חטיד-רחבע חסידים בלשון שנקרא מה שרחבה", בקומה ההויךעל מצטער~ אני מה על ריבהן את אריב כי מה אנכי עצמותיו, שיתפוררו כדיעד
 בד' הבא לכל ברחבו ודוחק שמאל ועל ימין על הנוגח חסיד(, ברייטערח

 ערומים בלשון להדגיש הגה"ק רצה בכינאז קא ודאי דא על שלו,אמות
 הרבה בעינלו קשה חברו רגלי הדוחק לחברו, אדם שבין שעבירהשלו,
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 חן. הכם פי ברברי הגיד זאת ואת כביכול, השכינה רגלי מדחיקתיותר
 האריך לא אבל ובחסידות, בגאונות זצ"ל מצאנז הגה"ק של חברו היההוא
 כמותו.ימימ
 האבד"ק זצ"ל האלברשטאם חיים רבנו הגה"ק לו, בדומה וחברוי(
 חברו גם הוא, גם היה בתחלה רבנו. של מובהק תלמיר הוא גם היהצאנז,
 הגה"ק תלמירי מקשיבים, חברים שניהם זצ"ל מקאמינקא שלום רהגה"ק
 תלמידי שניהם נעשו פטירתו, אחר אבל מראפשיץ. זצ"ל צבי נפתלירבנו
 בשם רבנו את קרא זאת בכל שנים, כשש רק רבנו את ששמש והגםרבנו

 בספר .הרב". בשם קרא זצ"ל מרופשיץ הגה"ק רבו ואת סתם,"רבנו'
 את קרא לא כך שבשביל משמו, נאמר מצאנז( הגה"ק )תולדות חייםמקור
 שכל בעור רעתו, לסוף ירר שלא מפני .רבנו", בשם מרופשיץ הגה"קרבו
 שהחזיק העובדא די בשבילנו ממנו. למר מרבנו ללמוד לו אפשר שהידמה
 תהלת וזו רבנו. של מובהק לתלמידא"ע

 סוואליווע אבד"ק זצ"ל מהרי"א להגה"צ עה"ת, יצחק דברי הס'בהקדמת שניהמ~
 מזידיטשוב, יצ"ל מהרי"א רבנו מטירת אחר וחבריו הוא שכשבאמסוכר,
 מרופשיץ, רבנו כשנפטר בזה"ל להם אמר זצ"ל מצאנז הגה"ק פנילקבל
ובאת-

 הגם האלה: כדברים לנו אמר מזידיטשוב, רבנו פבי לקבל וחברי אנן
 לב על בשימי אבל כמותכמ, חשובים אורחים על לשמוח לי היה רארכי
 מרופשיץ(, הגה"ק רבם פטירת )כלומר אלי אתכם שהביאה הסבה היאמה
 היה כרבר להם: ואמר הגה"ק וסיימ בקרביי ימס ולבי תאבל עלינפשי
 רבכם שפטירת ביכרי, אבל אלי, בואכמ על אני שמח לכם גם אומראני

 תתמוגג. ברעה נפשי לכך, שגרמה היא מהרי"א()רבנו
 לעטנר מרדכי ר' המקובל הצה"ק היה רבנו של מובהק תלמידיא(
 תלמירו מקורם היה הוא עה"ת מרדכי מאמר בעהמח"ס מרראהביטש,זצ"ל
 עדותו וכפי רבנו. של מקשיב תלמיר נעשה ואח"כ זצ"ל, מלובלין רבנושל
 רבנו היה הנ"ל, מרדכי מאמר ספרו על בהסכמתו זצ"ל, מהרי"א רבנושל
 אותו מציין הנ"ל מהרי"א ורבנו סור", נמתיק יחדו "אשר עליו לאמוררגיל
 וכשהיה ד, ו ס ו מ ע ו נ ב ר ק י ת מ ה ואמנמ רבנו. של הגדול" "תלמידובתור
 הנ"ל, תלמידו על ידו את סמד בקבלה, או בהלכה מסובך ענין אייה לבררלו

 הנ"ל מרדכי מאמר בס' מוצאים אנו כה ההוא. הרבר את הואשיברר
 מצת בס' רנ"ש ושיטת רבא דשמושא תפילין בענין ב'( פרק שבו)בלקוטים
 ורבנו ממורנו שמעתי "אמנם בזה"ל: שמ כותב בזה, מפאנו והרמ"עשמורים
 בדעה מאוד ומיאן 'שצוח יחיה, מזיריטשוב הירש צבי מ' המפורסםהצדיק

 וכתב באמונה, רבנו מצות קיים מרדכי ור' בדבר". לעיין עלי וצוהזו
 שאלה, ישנה ההוא בספר שם - פרקים. כמה של שלם קונטרס ההואבענין
 ותשובתו אליו, רבנו ותשובת האריז"ל, של קשה במאמר רבנו אתששאל
 בנסתרות, פה עסק לנו אין כי הגם והנה זו תשובה על זצ"ל מרדכי ר'של
 הנני והתלמיד, הרב בין שהיה היחס את הקורא יראה למען זאת בכלאבל

 אשלום השאלה: וז"ל - ההם הקדושימ המכתבים של הפתיחות את פהמעתיק
 חמדת עינינו, מחמד ורבנו, מורנו אדוננו קדושת הדרת כבוד אלוברכה
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 אלקית איש ופרישא, הסידא דנהורא, בוצינא נשמותינו, מקור אורלבבנו,
 הרב שמו קדושת כבוד ישראל תפארת ולדרים, לארץ המאיר הוא,תדוש
 רבנו בדברי רב עיון לפע"ד הנה לעד. יאיר נרו הירש צבי מ'הצדיק

 ואדון אדומ"ור לאזני אגלה ואמרתי לרבא. צריך דא וכגון ט"י, פהאריז"ל
 עיני ויאיר תרבני שענותנותו אני ובטוח הרב, לפני כתלמיד בקרקעלפניו

 רבנו לו השיב זה ועל בארוכה. ספקותיו לפניו ומפרש והולך י"ת",בעזה"ש
 אתנ"ו י"י פניו יאד להנוכה שביעי נר טבת ר"ה ד' יום ב"הבזה"ל:
 רבו מלובלין רבנו פטירת אחר שנים שלש תקע"ח, שנת )ז"א לפ"קסל"ה

 באהבת בנו הדבוקים הנעימים החברים אחי כבוד אל השואל( שלהראשון
 י ה א ידידי ה"ה שלום שלום שלום דראהביטש בק' ולעבודה לתורהאמוו
 נ"י ישראל מ' וכו' החסיד י ח א ולכבוד נ"י מרדכי מ' וכו' בחכמהמעיין
 זצ"ל רצ"א שהגה"ק זלה"ה דוב ישראל ר' המקובל הרב הוא האחרון)זה

 ורעות, אהוה באהבה שלום שלומ שלום ה'(, אות למעלה מזכירומדינוב
 ואמצע בפנימי חיים, מלך פני אור בקירון קרנם ויתרומם אמת, אהבתאמתת

 דרא- דק' החברים ולכל לעולם, ולבניהם להם ובברכה בשלומוחיצוניות,
 חפצת מעשה בכל ויתברכו יבורכו הגדולים, עם הקטנים ה' יראיהביטש
 והיא נושיה את ושלמה בשמן עובדיהו אשת שנתברכה כמו ידיהם,כמעשה
 עובדיה, אשת היתה היא אשר ק"ו של בנו בן וק"ו בנותר. חיתהובנ"ה
 והיתה אדמתם על שרויין שישראל בזמן היתה וגם ה', את ירא היהשהוא
 בעשה מזה זה עצמיכם ופרנסו לכו דוד כמאמר נס, בלא להתפרנסיכולה
 בימים נס שנעשה וכמו לכך. צריכה והשעה עאכ"ו, ה' יראי ואתם נסלהם
 יה תצטרכו שלא לטובה, עמכם ה' יעשה כן והנפלאות, הנסימ בשמןההם
 מעשה בכל ותתברכו בכם שלום שיהיה מובטחני, ובודאי לאחר. ולאלוה

 ה' יעשה כן מאין. יש והיה וארץ, שמים עושה לה' אתם ברוכיםיד'כם,
 לדורות ובניכמ ואתם לבדו גדולות נפלאות לעושה כאמור, נפלאות,עמכם
 החברים, בין חדא בצוותא השלומ שיהיה מבקש, באתי והנה אמןעולם
 כל כונת תכלית זה כי הנודעים, וחבריו הרשב"י החבריא בין אהבה היהכאשר
 נ"י, משה מ' הרב אחי לכבוד סאמבור, לק' הנשלח באגרת ויעויןהמקווה

 שיהיה העולם, והיה שאמר במי אבי ובטוח הטוב, כל מבטיהכם אניואז
 הלבבות פירוד מן צומח דוחקא, בתר דוחקא ובפרט הדחקות, כל כי טובחכל
 זה כי באהבה, באחיו איש לדבק הגדול העיקר אחי, ע"כוכו'

 ש"ה בף ששאלת מה בזה באר ד אין ושורשה החסידותתכלית
 קשיא קא מה ידענא לא וכו' עצמו סותר ע"ח בפרי אשר בדברמרדכי,

 אחי יהזקו אחי, בזה *ודי ומסיים( בתשובתו, והולך רבנו )רמאריךלך
 הירש צבי הק' כנפש ושלום מהתם ואתון מהכא אנן ולעבודה, לתורהואמצי
 מזידיטשוב". ילה"ה אייזק יצחק מ' אדומו"רב"א

 יחד יכללו זצ"ל ישראל ר הרב תלמידו את גם הנ"ל בתשובתו רבנוצירך
 את יהזהיר בשאלתו, אליו נצטרף שלא אעפ"י זצ"ל, מרדכי ר' השואלעם

 על הגדולים עם הקטנים ה' יראי דראהביטש דק' החברים כל ואתשניהם
 רשב"י ל ש א י החבר שחיו כמו באהבה ויחיו חדא בצוותא שיהיוהשלום,
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 ובנוהג ההיא, בעיר הוו רבנן תרויהו זצ"ל ישראל ור' מרדכי ר' ם ת ע שב
 כלם רבנו כללם וע"כ אחד, בכתר להשתמש מלכים לשני א"א"~בעולם
 איש לדבק שלה, הגדול ועיקר החסידות תכלית כי להם, והדגישנאחד
 לכל קודם במכתבו, העיקרים עיקר רבנו אצל היה וזה באהבה.באחיו

 שניה. בשורה רבנו אצל שעמדו עליהן, תשובה רימ ששאל"שאלות
 פ"א מאוד. כבדו ורבנו הקבלה, בחכמת גדול מרדכי ר' היהכאמור,

 ששרר הגדול הקור ומן הדרך מן ויגע עיף בבקר, בעש"ק רבנו אלבא
 אני, גם לו: ואמר לבקרו, אליו רבנו הלך שחרית. לתפלת בא לא וע"כאז,

 והעגלה הקשים, החורף מימות באחד מלובלין ורבי מורי אל פ"אכשנסעתי
 לא עליהם לישב ותבן קש וכל צדיה, לשני סולמות שני רק לה היתהלא
 תפלת ואמרתי העגלה מן וירדתי להקפיא, עד הקור אותי תקף בה,היה
 ועליתי גופי, בכל נתחממתי ומיד צרורה" תתיר ימינך גדולת בכחעאנא
 כשהקור הגוף את לחמם כיצד עצה, רבנו לו נתן הלאה. ונסעתי העגלהעל
 )ובנידון כרשב"י עשו הרבה אבל אצלו. להתחמם אין ותנור בחוץ,גדול
 חז"ל, אמרו בידם, עלתה ולא כרבנו(דידן

 שטבל המקוה מן שעלה בשעה שבת, בערב נפטר הג"ל מרדכי ר'הצה"ק
 רן הרה"צ אצל בילדותו תורה שלמד נאמן איש לי וספר שבת. לכבודבה

 אלעזר ר' הגה"צ דמתא, הרב של אלמנתו ראתה שעה שבאותה זצ"ל,מרדכי
 אש שלהבת וצדיקת, גדולה לאשה מוחזקת שהיתה יצ"ל, טייטלבויםניסן
 בבית דליקה שנפלה לאמור, ביתה אנשי את והבהילה הטבילה, בית גגעל

 לנסו ויהי - המקוה מן בעלותו מרדכי ר' שם שנפטר אח"כ ונודע"טבילה,
 מרדכי, ר' של חברו מדרוהביטש, זצ"ל דוב ישראל ר' הרה"ציב(
 רבנו. של מתלמידיו כאמור היה רבנו, של הנ"ל במכתבו לברכההנזכר
 לראות שיש כפי אבל יה, צדיק של מתורתו שיור שום אמנם לנואין
 ינהנה בשמו יששכר" .בני הסה"ק בעל הגה"ק שהביא הקצר, המאמרמן

 רבנו. של התלמידים מחשובי ואחר הקבלה בחכמת גדול היהוומנו,
 ומ"כ ללבוב( סמוכה )עיר מוויברינובקא זצ"ל יצחק יודא ר' הרה"קיג(
 "פרי רבנו של ספרו בראש רבנו. של מתלמידיו קדוש איש היה לבוב,בעלר
 השפל אנכי מי בזה"ל: בה כותב שהוא הסכמה, ממנו יש הלולים"קודש
 הדפסת על וכו', לחברי דסניף סניף אפילו להיות וכו', ונאלח נתאבוהנבזה
 בוצינא אדמ"ו חבר אשר הזה"ק, על והנעלה היקר הפירוש הק',הספר
 ר ש א לתבונתו, חקר אין ובחכמתו בסברתו הרים ועוקר סיני ופרישאקדישא
 וגם ובנסתר, בנגלה ע1לם גד1לי הרבה תלמידיםהעמיד

 אהיה לא ואנכי וצדקתו, וענותנותו חכמתו לעומק ירדו לא אשר יגידו"ם
 גדולתו במקום אמנם דתלמידיו. שבתלמידים הקטנים מן כאחדאפילו

 ומימיו נפשי, את הוציא ומשאול פקיחא, בעינא תמיד עלי והשגיחענותנותו,
 יטעם איך אדבר, ומה אומר מה חיים, מים מבאר והרוני השקניהמתוקים

 הנעימים החברים התלמידים הטהורהזו מנורה שלוקח מעת לנפשיאוכל

שו



 בעיה"י אשר בעניי, נחמתי זאת אמנם רועה. בלא כצאן ומתפזריםהולכים
 את יראה הק' בכתביו שיעיין מי ובודאי הקודש, בכתבי ברכה אחריוהניח
 לגמור למהר שמסייע למי ואשרי שרשו. לפי ואחד אחד כל טוב, כיהאור
 ב"ב 1 נ ל א ו ג ת א י ב ל ר ה מ י בודאי הק', הספר של ההדפסהמלאכת
 עטרה הק' הספר 1יהיה ג"כ, לי א"ח הק' הספר כשיגמור ואי"האכי"ר.

 בתורתו עינינו יאיר שהש"י לנו, יעמוד הקדוש אדמ"ו וזכות י, ש א רל
 את בכונה העתקתי מבאריניפקא. יצחק יהודה הק' כ"ד כי"ר. אמןהקדושה

 ובאיזה נפש ודאבון לב שברון באיזה להראות קטנה(, )בהשמטה דבריוכל
 ומלה מלה כל רבנו. - רבו של לספרו הסכמה זה עניו צדיק כתבהערצה
 זה. צדיק של הלב בדם כתובהשבה

 נאראל. אבד"ק זצ"ל אברהם ר' הצדיק הרה"ג לו, בדומה ומשנהויד(
 הסכמה ממנו גם ויש רבנו, של הקדושה החבריא מן אחד היה הואגם

 זצ"ל. מאפטא הגה"ק מן ששמע מעיד, הוא שבה הנ"ל, רבנו שללספרו
 ר א ש ועוד ת, מ א ה ג י ש ה ש קונטרסים )רבנו( המחבר אדמו"ר אצלשראה

 . גדוליםשבחים
 שהיה מקאזיווע, זצ"ל יוסף ר' הגה"צ רבנו, של חתנו לטוב וזכורטו(

 חדושי הרבה אחריו והשאיר רבנו, של ותיק תלמיד גם אם כי חתנו רקלא
 בספרר וי." יד לו הציב זצ"ל מהרי"א רבגו אבל נדפסו. שלא בקבלהתורה
 בשמו שהביא ה'(, אות נ"ט פרשה )ב"ר מהרי"א פירוש המ"ר עלהק'
 הקבלהג עפ"י וכו' הכלה לפני מרקדין כיצד המשנה בפירוש תורהדבר
 עי"ש. לשבח, דבריו מקלס הנ"לורבנו

 ותלמידו. רבנו של חתנו מרוזוול, זצ"ל ליבוש ר' הרה"צ ומשנהוטז(
 ומרבה מיוחד, בפרק לעצמו ברכה לו קבע י'( )מערכה קדושות עשרבס'
 הותנר היה הוא הכלים. אל ונחבא ועניו חסיד צדיק שהיה בשבחו,לספר
 אליהר זכרון בעהמח"ס זצ"ל, מזידיטשוב אליהו ר' מו"ר הקדוש הצדיקשל

 מחשובי זידטשוב, האבד"ק שליט"א א"ש משה ר' הגה"ק וחתנועה"ת,
 בנו-יחידר ובן נכדיו. איפא הם נ"י, הג' הרבנים ובניו במדינתו,הצדיקים

 בעיר הרבנות בכתר משמש שליטעא, נפתלי ר' הרב ז"ל, הירש צבי ר'הרב
דעלאטין.
 היה בדורו, חשוב צדיק מבאלחוב, זצ"ל זלאטיס דוד ר' הרה"קיז(

 תלמיר להיות אדמ יכול אומר: היה הוא רבנו. של ותיק תלמיד הואגם
 שבש"ס. בפ"ע כמסכתא הוא וצדיק צדיק כל בעיניו כאחד. צדיקיםלכמה
 תקפיר שלא פסחים, במס' הוא אסור עירובין מסן שלומד מיוכי
 מאירל ר' הצה"ק של צחות וברי על כמשיב זה אמר עליוז עירוביןמס'
 בגעים כאחת, מיניקות מכמה היונק תינוק שכל שאמר, מפרעמישלאן,זצ"ל
 הכי. ליה סבירא לא וליה עליו.באים

 יצחע פאר בספרי הרבה מדובר )שעליו מדאלינא שלמה ר' הרה"ציח(
 ואחריר רבנו, של מתלמידיו זצ"ל מלובלין רבנו של פטירתו אחרי היהפ"ז(1

 זצ"ל. מהרי"א רבבומתלמידי

עי



 זצ"ל, מיריסלוב שמעון הר"ר המפורסם הצה"ק חביב, אחרון ואחרוןיט(
 ואח"כ מלובלין, רבנו של התלמידים מחשובי מקודם והיה ימים שהאריך:צדיק
 לס' מהרי"א וש"ס לקו"ת הסה"ק )בהקדמת ומסופר רבנו. של חשובתלמיד
 רבנו. אל בואו מדי זצ"ל, מהרי"א לבנו אצל להתאכסן רגיל שהיהדברים(,
 והתברכו קברו, על להשתטח שלו היא"צ ליום גם בא היה רבנו פטירתואחר
 קדוש: בשם לרבים מפורסם והיה הדור זקן שהיה ממני רבנו, חטידי כלבו

 תהלתו. הוא ושמו - שמעון" ריאהרבי
 לאבין הירצל נפתלי ר' בנש"ק החסיד הרב לברכה יזבר לאחרונהכ(
 גיסיו כשאר תורה של לכתרה זכה שלא שאעפ"י רבנו. של חתנוזצ"ל,

 מהרי"א הק' רבנו ובתוכם צדיקים, וכמה נשיאה, דבי חתנא היה הלאהצדיקים,
 יוסף ר' הרה"ח בנו של )בן בכדו לי שספר וכפי בו. התחתנו מוידיטשוב,זצ"ל
 זצ"ל אייזק יצחק ר' חמודות איש הרה"ג הב"ל(, מהרי"א רבנו חתןזצ"ל,

 על בזידטשוב מבעלזא זצ"ל יושע ר' הגה"ק כשהיה ת"ו, ירושלים,מפעה"ק
 בני - הכבוד בכל ופתקא פדיון לו ונתן בב"תו, לבקרו אליו הלך בנו,חתונת
 ר' הרה"צ כגון בדבנות, מתנהגים קצתם זצ"ל הירצל ר' הרה"צ שלבניו

 הירשל ד' הרה,צ אחיו עוה"ב לחיי ויבדל בדרוהוביטש, שליט"אמשה'לי
 סוחרים וקצתם כבוד, מנוחתם ושם בסטריא אהלו אח"כ ותקע מבאלחובזצ"ל
 תנצב"ה ות"ח. ונכבריםהגונים

 עדיין בשמות, פה נוקבו אשר הנ"ל בצדיקים כי להעיר, למותר אךכא(
 וגדולי וגאונים צדיקים הרבה היו כי רבנו של תלמידיו מטפר נסתייםלא

 ומשמותיהם. מהם ידיעה כל לנו אין הזה וכהיום רבנו, של מתלמידיו שהיותורה,
 כותב זצ"ל, מלבי"ם ליבוש מאיר ד' המפורסם הגדול הגאון למשלהנה

 מפי האמת חכמת שלמד או"ח, ש"ע על החיים" אארצות ספרובהקדמת
 לידו, הנ"ל הספר שבא למי רק שנודע מה זצ"ל. מהרצ"ה רבנו ו ר ומ

 רבן היה שלא מפני מזה, כלל יודעים אינמ החסידים ורוב בהקדמתו,וקרא
 ישראל, גדולי אחרים לרבנים אם בנין וה במדינתנו. דר ולא חסידים,של

 - מהם. נדע לא ואנחנו רבנו, של מתלמידיו שהיו הגר, ובארץבגליציה
 יחבריו אחיו כבוד עאל מרבנו קדוש מכתב נדפס ישרות הנהגותבספר

 ברור, שם(. - רבנו של )לשוגו בראד" בק"ק אשר החרידיםותלמידיו
 הדבור אליהם יחד שרבנו בראד", שבק"ק והתלמידים והחבריםש"האחים
 דאפריש מאן כל כי ממש, אחים אהבת בעיע שתהשמזירג

 ושעתם דעתם ושיכתמ ומם(, בת פאמר בך אפרש כאילו מחבריהחד
 אחת באגודה כלם ושיברכו מתפלל )רבנה שהוא בערך וטעה באותהלהתפלל

 לא - שבדבר הסוד להם ומבאר ההלל, וקודם דוקא בסוכה האתרוגעל
 בעיר רבנו של כחברים עליה, בני חברים כי-אם באגמא קני קטליהיו

 אלה קודש אנשי איפא יכתבו וסיעתם(. דוב ישראל ור' מרדכי )ר'דרוהביטש
 וכבודם הזה, בספר כתובים אינם אם החיים, בארצות ה' לפני בספרלזכרון
 מונח!במקומם



 עשר. ששהמרמ
 מהם. כמעים ומצת רבנו של המ'הבוריו

 חשובים ספרים טהרה, חבורי ארבעה לברכה אחריו השאיר רבנוא(
 הוא שבהם הראשון ישראל. בני תפוצות בכל ונתקבלו שנתפשטודקדושימ,

 החיים", לעץ ודרך "הקדמה בשם גם הנקרא טוב", ועשה מרע "סור הק'ספרו
 נדפס הוא מהרח"ו. רבנו של החיים" "עץ לס' ומבוא הקדמה כעין שהואמפני

 הגדולה חשיבותו ומפני רבנו, של פטירתו לשנת סמוך תקצ"ה, בשנתבראשונה
 מהרצ"א", "הוספות בשם נוספות מדינוב זצ"ל אלימלך צבי ר' הגה"ק עליושת

 אמנם הוא זה קדוש ספר הללו, ההוספות עם יחד פעמים כמה מאזונדפס
 ולתורתו, לה' יוקדת אש כלו הוא באיכותו, ורב גדול אבל בכמותו,קטן

 בימים הקדושה. נפשו נימי בכל לה מסור רבנו שהיה האמת, לחכמתוביחוד
 ימ"ש, פרנק כת שלה, וספיחים ש"צ כת של הגדולה ההתפקרות אחריההם,
 הדת מן ויצאו והקבלה, הזהר בסודות שלהם השקר תורת יסודות אתשתמכו
 בחשגם הארי, כמפני הקבלה חכמת מפני שברחו שלמים וכן רבים היולגמרי,
 קדושתה את להוכיח לו, לחובה רבנו מצא אז החכמה. בסיר מות ח"וכי

 אחריה לרדוף יש אדרבה, כי-אם מפניה, לברוח שאין לבד שלאוצדקתה,
 ממנה ורק ממנה, כי ה', את לדעת נרדפה נדעה לאמור, כאריולשאוג
 חיים!תוצאות
 החיים", "עץ ספרו בראש תנאים כמה מהרח"ו רבנו הציג כי בהיות אבלב(
 החרב להט כמו והם ולקיימם, לעשותם החכמה בפרדס ליכנס הבא לכלשיש

 החיימ, עץ אל הדרך את הסוגרים לגן-עדן, מקדם אשר והכרוביםהמתהפכת
 של לחכו אותם ולהמתיק אחד אחד ההם התנאים את לפרש בספרו, רבנובא

 בקריאה אלינו פונה הוא החכמה, בשבח לספר מרבה שהוא ואחריהקורא
 זו בחכמה שהעוסק הדבר, נכון אמת אמנם נפשי, ידיד אחי ואומר. חבהשל

 מן לבערם מגמתו שכל אחרי להחטיאו, ומבקשים החיצונים בומתגרים
 ואורך חייך היא כי זה, בשביל ממנה ידיך למשוך לך חלילה אבלהכרם.
 בנפש אויבו נגד נפשו על עומד אדם הגופנים החיים בשביל ואםימיך.
 במלחמה חלל תפול גם ואם הנפשיים, החיים בשביל ק"ו להרוג, אוליהרו
 של תנאיו לחומר ואשר להנצחו או לנצח המלחמה היא כך בשביל הלאזו,

 עוד ההשקפה, בראשית שהם כמו נוראים כה הדברים שאין מלבדהרח/ו,
 וחי האדם אותם שיעשה צריך הדברים אלה החכמה עסק בלי גם כיזאת,
 אנו החכמה ידיעת ע"י איך אהבה, בחבלי אותם ומושך רבנו הולך וכחבהמ.
 תנועה יבכל הארץ, על נעשה אשר מעשה, כל שורש פרטות בפרטייודעים
 נכנסים הקדושים ודבריו - הרע ולבער הטוב לברר חפץ דברי למצוא ישקטנה
 הלב.אל

 ושלא הטעות ולתקן דרבנן מילי כל אלקיים הרח"ו, של אזהרתו עלג(
 דברים, של שעיקרן לשונו: במתק רבנו מעיר שוגג", אפילו חטח לידילבוא
 קוב"ה ליחד ולקיים לעשות בלבו, קבועה מחשבתו שתהיה בעי, לבארחמנא

 דבר בא זאת בכל ואם ליוצרו רוח נחת לעשות ואבר, אבר בכלושכינתיה



 נאמר וע"ז בקודש, והלוכו דרכו יעזוב ולא אחור נסוג יהי אל לידו,עבירה
 ואמר לו. שימחול הרחמים מבעל ויבקש תשובה, יעשה אחריך"1 תבטאאל
 תשובה, ועשה הברית מפגם בחטא נכשל ח"ו אם שגם מלובלין(, )רבומורו
 ר ט 1 נ א ר ק נ הרחמים, דלתי על והקיש נפשו של דכדוכה ער וחרטהודוי

 מה כחו בכל שעשה אחרי ממנה צדיק שם נאבד ולאהברית,
 בספרי נפשך ,~תדבק הדברים, תכלית רבנה ומס"ם לעשות. *שאפשר
 דאשא. בשלהבא לבך ילבב והוא דכלא, עיקרא הזהר, בסן ובפרטיראים
 הס1גרו 1הוא המפתח הוא הזהר6פר
 הטהרה ועל הזיוג, קדושת על והגאוה, הכעס על רבנו שמדבר ואחריר(
 ממארי להיות הרח"ו, של האזהרה אל רבנו עובר הצורך, בעת עכ"פוהטבילה
 היום. במשך עשה אשר כל על השינה קודם לילה בכל להתודותרהושבנא,
 האריז"ל כמ"ש כי-אם בהמה, של כשינה תהיה לא עצמה שהשינה רבנו,ומעיר
 מתנה כאן ית'.  עימו קרושת על נפש במסירת רוחי", אפקיד אבירךבכונות
 את דעת בר כל שימרוד ו", מ צ ע ת א ת 1 נ ו ה ל א ל אש כפול תנאירבנו
 ממנו זר שכונה בעצמו, ימצא ואם לכך, והגון הוא זכאי באמת אםעצמו,
 תבאי זו. כונה כלל יכוין שלא מוטב בנפשו, שקר עושה רק והואוהלאה
 ת ו נ ו ה ל א ל ש בספריו, מקומות בהרבה רבנו אצל העיקרים עיקר הואזה
 הולך הלילה בקדשים בזה"ל: רבנו ומסיים ש. פ ט ת ה ל א ל ש 1 ו, מ צ ע תא

 עשה שלא ומי שאחריו. הלילה הוא כן היום של המעשים לפי היום,אחר
 לא למען חצות, אחד ממטתו כשקם עכ"פ תשובה יעשה השינה, קורםתשובה
 שמורים הזה אהלילה כך לשם רק אשר תשובה, בלי הלילה עליויעבור
 לדורותמו" ישראל בנילכל

 בחצות לקום האזהדה אל שלו, יקדת פנת אל דבנו שהגיע וכיוןה(
 הזה"ק אשר זו, לקימה הלבבות את להלהיב בלשונו מלים רי אין כאןלילה,

 רי לא ורעיו אאחי ואומר: מזהיר והוא עליה, להזהיר כ"כ הפליגווהארת"ל
 ועושים חצות אחר ער ונעורים מפיגים להיות מעשה, אנשי שנוהגיםכמו

 השינה( )רצ"ל והיא שינה, זמן חצות ער כי לישן... הולכים ואח"כהתיקון,
 והם בחצות, והרצון הרחמים בזמן הקימה ואח"ז עצמה, בפני בורהע

 דקוב"ה בשעתא חצות, אחר לישן איפכא, בתר תיזל ולא הסדר,מהפכים
 לשם הלילה כל ניעוד להיות שדוצה מי לא אם עדן, בגן לאשתעשעאזיל

 בפני עבודה והקימה עצמה בפני עבודה והשכיבהסעוה.
 חצחנ אחר כ"א ח*ו, ימי ש% מובחר זמן הארם ח* בכל לך ואין ה, מ צע

 אם שעבר, היום על וכפרה סליחה ולבקש תשובה, ולעשות להתבוררלילה
 שיהיה הבא, היום על רחמים ולבקש ה', לעובדי הנאותה בפרישת בו נהגלא

 סובלת שאינה רבנו של הסדר אהבת רואים 'אנו כאן היום". כל ה'ביראת
 צריקים מעשה, אנשי שישנם רבנו ירע הגבולים. וטשטוש תחומיןעירובי
 אבל לישן, והולכים התיקון ועושים חצות אחר ער נעורים שהםגרולים,

 עהחברימא בשביל וצעיקר חסירים, של הרחב הקהל בשביל הדרך זהלא
 הזהיר. ואותם הק', דבותיו שכבשו כבושה דרך בדדכיו, שילכו שרצהתלמיריו,

 איפכא. בתר ילכושלא



 פרנסה לו אין ואט בעסקיו אלמעט מהרח"ו, של ההשיעי התנאי עלו(
 שלא עולם, בהליכות פרק היודע כאיש רבנו, מעיר ד'" וביום ג' ביוםיעסוק
 את למעט בזה, גם אי-אפשר אם אחי, *והנה ואומר: השרה למלאכיניהנה
 ופורע, ומלוה לוה גדולים, שעסקיו ויש ד', ויום ג' יום על להעמידםהעסקים
 8 ש מ ל ע ב ל ר 1 ס א ביוהר,.. קשה הפדנסה אשר הזה, בדור ובפרט ונוהן,חונן

 שאין מי אה לזכוה רבות מצות לעשוה יכול כי ו, י ק ס ע מ ל ט ב ה ל ן ת מ1
 בדלי-דלות והן בעושר הן בעסקים, טרוד שאהה זה בשביל אחי, אבללו...
 בשביל ממנה להבטל חורין בן אתה ואי זו... חכמה מעסק הפטור לאח"ו,
 ומסיים ההורה". לפשוטי עהלמ מקביעת פטור אהה שאין כשם מו"מ,העס"
 - החכמה. עסק בשביל גם זמן לקמץ שעוריו את לחלק איך טובה, בעצהובנו
 חכמה, ואהבה תורה אהבת שבכל רבנו, של ישראל אהבה רואים אנוכאן

 תורה שכל וידע ישראל של צרכיהמ עם התחשב יוקדת, כאש בלבבושבערה
 וזה שזה תושיה, הגדיל עצה, הפליא וע"כ בטלה, סופה פרנסה עמהשאין
 לעיל )ראה טובה פרנסה בעלי רבנו חסידל רוב היו וע"כ בידינו,יעלה
 היומ להם והיה - עינו כאישון פרנסהם על רבנו ששמר מפני ד'(, אותפ"ו

 ולעבודה. לתורה והלילהלפרנסה
 עצה רבנו מצא אלה. עסקימ בעלי של לבמ שכב לא ביום גם אבלז(
 לעסקיהם, בדרך בלכהם גם המיד" לנגדי ה' *שויתי בעצמם שיקחמובשבילמ,
 הוא *קול" שכל עיניהם, נגד תמיד שישוו שלהם, הרשות דבורי אהולקדש
 בעהות אפילו ולקיים לעשוה שאפשר מה באדנ"י הוא *דבור" וכל הבהוי'

 עת בכל לשמים מקודשים ומחשבוהיהם ולשונם פיהם יהיו וממילאהעסקים,
 בהערוה מרע" *סור בחלק מהרח"ו של התנאים עשרה תמו ובזה - שעה.ובכל
 הבא. בפרק ידובר שעליו טוב", *ועשה חעק אל רבנו עובר ומכאן רבנו,של

 )המשד(. עשר שבעהפרק
 מהרח"ו, אומר הטוב מעשה ע"י החכמה להשגה הראשון ההנאיא(
 על בתורה". ולעסוק ואפר בשק ו;תיקון ולעשות לילה בחצוה לקום*הוא

 חייו, ימי בכל רבנו של העבודה מעיקרי אחה שהיתה הזאה, החשובההנקודה
 רבנו עליה ושב שחזר מכיון אבל מרע, סור בחלק רבנו אמנם דברכבר

 מרחיב הוא שוב ובכן בשתיקה? עליה ויעבור רבנו יתאפק זה איךמהרח"ו;
 עת מעורר חצות התקון אשר מרבוהי, קבלהי אחי, לך *דע הדבור:עליה
 רבים... וסגופים העניות בכמה נמחל שאינו מה עות, אשר את לו למחולרצון
 כי אדם, שום יבלבלהו שלא ופרישוה, לההבודדוה מובחר עה לך איןאמנם
 ההעניהים מכל נבחר זה בודאי אחי, נפשו... על ולבקש לעמוד זו, בשעהאם

 חצות קימת תכלית וזהו אדם, בני מחשבוה ומבלבלים מעורבים,הנעשים
 ומבים עצומה סכנה לפעמים התענית כי רבנו, עוד שם ואומרלהשובה".

 מעשה אנשי כמה ראו ועיניו וגאוה, וקפדנות עצבוה רעות: מדוהלאדם
 שכל האריז'ל(, )בשם חרדים ס' בשם ומביא ו. ונתטפש זה בדרךהלכו
 לא קשים, ויסורים סגופים עון, על תוכחות הראשונים בדברי שנמצאמה

פא



 מלמודו... יבטל לא בתורה שעמלו ומי בתורה, עמלו שאין למי אלאבאמרי
 עד רבנו של תלמידיו ותלמידי תלמידיו וקבלו קיימו הזה הדבר ואתע"ש.
 ולמלאות הבקר באשמורת לקום הבעלי-בתים, וגם החברים אלה, לימינוקרוב
 רבנו של כחו זה היום. נכון עד וטהלים וזהר גמרא משנה, במקרא,ברסם
 הזה! היוםעד

 לכון הכונה שאין ומעיר, בתפלה, לכון האזהרה על רבנו מדבר להלןב(
 והשתפכותה נפש מסירת היא התפלה כונת עיקר אמנם האריז"ל, כונותדוקא
 הלד וק הגשמיות שטות והתפ יאות צ מ ה ביטוו כד עד י,4צי
 בעש"ק מנהה בתפלת שעמד בשעה רבט את פ"א 'טראה זצ"ל, מצאנז"גה"ק
 לכה ואזכה הלשי הגה"ק, וסטם קתוז לפני מעצמע עצם כל ושבר כאלוהחטר
 רביא יקרא חיי--לזה ימי בכל מ"א עכ"פ כה בוראי לפני א"עלשבר
 ס'ו אות תנינא קדושות עשר)ראה

 ,טאע הקודש, רוח להשגת בנוגע רבנו מ"זט להזכיר כדאי לאחרונהג(
 אבל לכך, יחודלם שיש 4הגם לרוה"ק. ידה על לבוא כדי האמת חכמתללמור
 תלמידי קל מלובלין הק' מורו ואמר לכך. אתה זכאי אם הרימ בפלס לשקוליש
 להשיג שרצו ע"י כ"ז להם שבא הידוע, השם בהלול שיצאו ש"צ,כת

 לפניהם וציירו חומרם, הזדככות בלי שמות, יחודי ע"י ורוה"ק נבואההשגות
 והרהורי צורות עליהם נתגברו ועי"ז המרכבה, תחת אשר עליונותזורות
 זאת הטפשים שלמרו הבעש"ט, בשם ואמר שהיה. מה והיה רח"לנאוף
 הרת. מן ויצאו הגשימו ולכן שמים, ופחד ממורא זיע ובלא כח בלא"חכמה
 ולכל חומרך, להזדככות עצמך למדוד אחי, תראה כן כי והנה רבנו:ומסיים
 - לבך בכל לה' ש פ נ ת ר י ס מ ב אהבה ולדבקות ולתפלה, לתורהתנועה
 שתיוע רק דבר, לשום תכוין אל ואתה לך... יבוא מעצמו הרוה"קוסוף
 ף ל ח ת י א ל ש רוה"ק, עליך מלהמשיך והיהר ולגמ"ח... ולעבודה לתורהעצמך
 אחר". ברוח ר1ח ח"ולך

 גמור! זיל - פירושא יאלדך מרע" 4סור רבנו של הק' מספרו מהרבה מעטזה

 עיטר. שמובהלטרק
 המ'. דעתו ותמופת רבנו של חבוריו :ארעל

 החיים", לעץ ודרך *הקדמה בתור רבנו שכתב מרע", *סור הספר כעיןא(
 בשמ הנקרא מהרח"ו(, )של החיים" עץ 4פרי לספר כמוהו ספר גם רבנונתב
 הנ"ל. לספר חשובות הערות שבו הלולים", קודש4פרי

 בביוע ברעתו תקיף הוא איך גרולתו, בכל רבנו את רואים אנו ההואבספר
 הרבה לו שקדמו מוסמכים, מקובלים מפני לאחוריו נרתע ואינו החכמה,לעצם
 האריז"ל של האמתית הקבלה עם מכוונים דבריהם שאין מצא אםדורות,
 4באתי האלה: כדברים הנ"ל ספרו בפתיחת כותב הוא כה מהרח"ו.ותלמירי
 חיים, עץ פרי הנקרא הכונות בס' שראיתי להיות ממחיצתי, לפניםונכנסתי
 להאמיו שלא נצטוינו כבר והנה הכונה. לררכי ענינים בו הציגו רביםאשר
 שרב במקום ורק הק', רבו מידי ירו זזה לא אשר מהרח"ו, לדבריזולת

 אחרי לרבריהם, להאמין לנו רשות החברים, רברי בעצמו מביאמהרה"ו

טב



 רנ"ש הרב כמו האחרונים, שגם ראיתי אמנם זולת. לא בעיניו,,ןנתקבלו
 ענינימ בכמה אבל חיים... מקור חכם תורת במקום דבריהם העמידווהרמ"ז,
 כמה הזה בקונטיס תה"ל אבאר כאשר מהוגנים, בלתי דברים בהםראיתי

 יאמינו ולא בזה יזהרו אשר כגילי, אנשים לחברים להודיע ובאתידבריסו..
 להזהר צריך וביותר בדבר... ויתנו ישאו לא אם ע"ח, בפרי תוספתלשום
 פסוקי בעניני הרנ"ש כותב אשר כמו התפלה, יחוד בעניני כונה איזהלצורך
 אשר הגם והנה היחוד. זה לכוון צריך שבכאן לפע"ד, נראה בזה"ל:דזמרה
 צריכים אם יודע מי אבל היחודים, שער מן נלקחים היחוד עצם בעניןובריו
 ר ש פ א ו, ל ה א ר נ ם א 1 דזמרה. פסוקי תוך בכאן היחוד זה לכוין אליו,לשמוע

 שרשו עפ"י לכוין סגולה, ליחידי הרב מסר היחודים אותן כי י. ל ה א ר נ אל
 עמו אתוכח לזה וכדומה התפלה, בתוך זה שייך אם יודע ומי נפשו, לחלקהמגיע
 עי"ש. וכו, בראיות" לאל תהלהואברר
 לתפילין בנוגע מפאנו הרמ"ע נגד כותב הוא אלה כעין ודבריםב(
 מרבו כן שקבל הרמ"ע, בתשובת אומר אשר *ואמ ואומר: רבה,דשמושא
 ואומר דגאון, מניה מטו ואבקש ארצה קומתי מלוא אשתטח סרוג,מהר"י

 שתיק אוה לא האריז"ל, תלמידי בין ספק אפילו היה אם כי ן. י מ א א א לש
 האריז"ל לנו מסר וכבר להאמין, איך ראה גם ראה אחי, ע"כ מלבאר...מהרח"ו
 הלכו אשר רבים ראיתי כי בזה, והארכתי מהרח"ו... בדברי כ"א להאמיןשלא

 יאמרתי, חצני ונערתי רבה, דשמושא תפילין בענין והרמ"ע הרנ"שבעקבות
 בדבר אעשה מה הרמ"ע. הק' הגאון נגד יסגא חוצפא משיחאבעקבות
 מבורך' ה' שם יהי פסולים. תפילין יעשו שלא שמים, לכבודהנוגע
 הזהר, על דבריהם שסמכו במקום הפוסקים, גדולי פני גם רבנו נשא ולאג(
 שלא הזהר, עפ"י האגור בשם הב"י מביא כה מכוונים. הדברים שאיןומצא
 הנ"ל בספרו רבנו כותב וע"ז אחת. ברכה רק וש"ר ש"י תפילין עללברך
 מאמר ומצאתי עיני את ה' האיר אשר .. בתשובה השבתי אני *אמנםבזה"ל
 שצריך להדיא, נראה הנ"ל... ברכות שתי מענין שמדבר חדש, זהרתקוני
 פנחס, פ, הזהר בשם האגור בשם הב"י שמביא ומה ר"ת.. כדברי ברכות,2תי
 לפנינו, אשר הספר בכל זה מצאנו לא עי"ש, אחת ברכה רק לברךשלא
 אי" ו ה א כ מ ס ד ו א ל האגור, שלפני בזהר נמצאואמ

 בסימן הביא המג"א 4והנה בזה"ל: רבנו כותב הקדישים בשער ושםד(
 *דקודשא" בין אתנח שיהיה זרוע, אור בשם משה, הדרכי בשם נ"ו( )סי' להנ,
 טועה. הוא לעילא - הוא בריך בין שהמפסיק ואומר הוא", ,בריךלבין
 ימקצץ טועה הוא, לבריך "דקודשא" בין המפסיק שבודאי נראה, השפלולי

 שום יש אם הזהר, ספרי ובכל ובמדרשים בתלמוד וראה בוא ח"ו.בנטיעות
 בלבד. 4הקדוש" להקב"ה ויכנה הוא", -ל*ברוך *הקדוש" בין הפסקפעם
 קדושה מרומז אלו תיבות ובשלש בישראל. כן יעשה לא וח"ו מלהזכיר,הס

 לבריך - דקודשא שמיה )בין שמפסיק מי ולפע"ד העבודה... יסוד יחוד,ברכה
 שכן להזכיר, וכדאי החברים", את להזהיר בזה ודי זה... הוא חירוףהוא(
 קצות הם אלה - סק"ח(. נ"ו )סי' או"ח לש"ע בביאוריו הגר"א גםכתב
 הזה. הק' בספרו רבנודוכי



 )המשך(. עשר תשעהפרק
 עדותר שכפי הזה"ק, על צבי עטרת הק' ספרו הוא נכבד הכי חבורוא(

 נפשו ובמסירת רבה ביגיעה )רבנו( מהשתדל מדינוב, זצ"ל מהרצ"א הגה"קשל
 את ,טחבר ם, ט 1 ,ט פ כ להבק יש האלה הדברים ואת הזה"ק". על פירוש4חבר
 הדורות סדר בעל הרב לנו מעיד כן כי ממ,2. נפש במסירת הנ"לספרו
 מהרצ"ה, רבנו של בשבחו מדבר קדחט מאחד "עחטמע ט'( )במערכתהחדש
 הזהר דברי שחזר ער הזה"ק, רברי בפירוש דבר זטום רבם כתב יטלאשאמר,

 ,ט פ נ רת י במס נץ-אם מחדחטע, חידוש שום כתב ולא חד, וא ם מי ע פ ה אמ
 החדש הסה"ד של שהמחבר ובהעת שמע". קריאת ביחוד כמוממש,

 מרבנה צורבא היה מלבוב, ז"ל בודק מענדל ר' הרה"ג שמה, אתמטהעלים
 רבבו של החסידים מחשובי ואחד ומשיב" ששואל בעל הג' של מתלמידיואחד

 קדוש אחד מפי שמע וכן קבלה, דברי דבריו שכל חזקה זצ"ל,מהיי"א
 פ' צבי עטרת )בס' עצמו רבנו בדברי למצוא יש לדבר ורגלים -באמת.
 אחי אימעתה בזה"ל. הרנ"ש נגד שכתב השמוה(, בקונטרס ע"א י"אויקרא
 העיון עומק מבלי התכמה, בעומק פשטים לבדות להזהר איךתראה
 לשות שלא מלפניה לבקש נפש, במסירת לה' הנפש כלות עדמרץ
 וכר בשערה תלים הררים הזה הגבוה במקום מ האמת, דרך מן 1שמאלימק

 בודאי קיימ חרנ"ש, מן שדרש ומה עכל"ק. שמים". בקדשי מום מטילונמצא
 כהשלמה הזה החבור את חשב מאוהל, זצ"ל ט"ב משה ר' והגה"ק - בעצמו.גם
 נאמנה הערכה לתת המקום פה לא ד'(. אות פ"ה לעיל )ראה הזה"ק ספרשל

 ושם יד להם שיש מעטים, סגולה יחידי בשביל רק שנכתב הזה, הקלספר
 כדי שטחיית, קריאה בו ולקרוא הספר את לפתוח די אבל האמת,בחכמת
 גדולתו, בכל מחברו לנו מתגלה שבו ראשונה, ממדרגה קבלה ספר שזהלה)כח
 בשלו, העושה כאדם בו ומוחק כותב הזהר, ספר בכל כבן-בית הואאיך

 ודוחה משלו, בפירושיו סלולה דרך לו וכובש מכונם, על גירסאותיומעמיד
 שקנו בו, וכיוצא מלך המקדש כגון לו, שקדמו המפרשים פירושילפעמים
 הזהר. מפרשי בתור אזרח זכות כברלהם

 הגה"ק שבדורו, זקן-הצדיקים אל שכתב קדשו, מכתב לפנינו הנהו(
 אדות ד'(, מכהב בן מערכת קדושות עשר בס' בשלמותו )נדפס זציילמאפטא
 להדפסתמ, הגה"ק התנגד לרבנו, שהוגד שכפי ע"ח, ופרי חיים עץ ספריהדפסת
 הטוב רב מה בארוכה, רבנו ופורט הולך שם זו. לשמועה האמין לאורבנו
 שאין על מהאונן, והוא בפרט, הזה"ק ובספר בכלל, ההם בספריםהצפון

 בהגהה שתהיה הזהר, ספרי הדפסת על לב נותנים הדור וגדוליהצריקים
 ובהמשך המסלה. וסקלו הש"ס הגהת על קדמונינו שהשגיחו כמומדויקת,
 הזהר ספר נדפסו מקרוב חדשים אועתה האלה: כדברים רבנו כותבהדברים

 הגדולים וכל עור, נודעו לא הישנות גירסות והשליכו מלך, מקרש הגהותעם
 הגבורה. מפי משה מפי הדברים אומר כאילו מלך, המקדש על עצמםסומכימ
 מרעתיה המגיה כזה, איש על לסמוך בוה לנו רי לא ורבי, מורי אדוניוהנה

 הזהרן )ס' שנדפס שלישי פעם זה הישנות, הגירסות ולהשליךדנפשיה
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 לסמוך וראוי כהוגן מוסמך היה אם אותו, ידענו לא ואנוצהגהותיו,
 עמדתי אישים, חדל והנבזה, השפל לי בזה להתגדר הניחו מקום אמנמעליו.
 העמוק במקום לפלפל יש אשר ולהעמיק, לשוט לבי אל ונתתי החקירהעל
 הארוי, אדוננו הקדמת על התלמוד, ים מעמקי יותר ובקיאות, בחריפותהזה
 הוא נורא כי ה' מעשי )להשכיל להבין לשמה, בתורתו ולעוסקי בספריולבא
 כלום, תיקן לא מלך מקדש בהגהות ראיתי והנה סוף. אין ועדמראש
 תהלה וכאשר דרובא, רובא דברים בכמה טובות הישנות הגירסותואדרבה
 אזכה וכאשר אבוש... ולא מלכים לפני ולדבר וללבן לברר בידי חילאל
 לאדומו"ר אראה השכינה, פני כקבלת לה', נפשי בתשוקת אדומו"ר פנילקבל
 ובפרט מלך, המקדש ת ו ה ג ה ב הדעות שנשתבשו שבושים, וכמהכמה

 בו הנמצאים הטעותים מגודל לשער אין ורביו מורי אדוני המק"מ.בפירוש
 הגבוה במקום בשערה התלויים כהררים הם אשר הצינורות, מהפך ממשבפירושו,

 והנה לאלפים. כאלה ענינים לאדומו"ר אראה כאשר וכו' גבוה מעל וגבוההזה,
 קאזיניץ, דק"ק מ"מ הרה"ק אדומו"ר כמו נ"ע, רבותי לפני להראות זכיתילא

 דק' וכו' מורי ובפני בחכמה, לפניו ודנתי ת"ל פלפלתי פעמים כמהוכאשר
 בפירושי עסקתי לא עוד כי מרומים, בגנזי החים בצרור צרור נשמתמלובלין
 עם פרוצק בק' הזהר ספרי נדפסו אשר ער חיותם, בחיים ובהגהותהיהר
 כלם עלו דרובא רובא האלה הגירסות כי וזרזתי, חצני נערתי מק"מ,הגהוה

 ועלתה הקשים במאמרים הזהר בפירושי לחקור לבי נתתי זה ואגבקמשונלם.
 ועפ"י האריז"ל הקדמות עפ"י צופים ונופת מדבש מתוקים דברים בידי,ת"ל

 דברי והנה ואדוני. מורי לפני להציע בידי וכאשר הקדושים, מרבותיקבלתי
 המק"מ אשר המק"מ פרשם וכאשר כהאריז"ל, עפ"י כי-אם יתפרשו לאהזהר
 כהאריי"ל למר לא אשר וכל - מכבודו בבקשה - ומבלבל, והופך בהםשגה
 הספרים להדפיס ברצוני עלה אשר הטעמים מן אחד וזה התומים. המק"מ דבריגם

 יזהירו והמשכילים האלקים, תורת בספר ויבינו לב יתנו שהתלמידים בכדיהנעל,
 וכו'". וכו' הדעת ויתרבה הרקיעכזהר

 של להגהותיו רבנו נתן ערך איזה לראות, אפשר האלה הדברים מןג(
 צבי עטרת הק' בספרו רבנו שכתב במה למצוא יש לכך הסבה מק"מ.בעל
 רב ע"י לא אם גירסא, שום למחוק *שלא בזה"ל: ע"ב( נ"ה ויקהל)בפ'

 שניה(. בהוצאה הספר שבסוף בהוספות )ראה אליהו" עד מקובל מפימקובל
 שלא ומזהיר, וחוזר מזהיר עעא( מ, יתרו ופ' ע"א ח' בראשית )פ' הנ"לובספרו
 ומלה, תיבה בכל עצמו ולייגע לדייק צריך רק בהלעטה, הזהר ספר אתללמוד
 אפילו או דבור או תיבה איזה בו להבין ואולי האי וכלא תנועה, בכלולדקדק
 וע"כ וב"ש". ב"ה ליוצרנו רוח נחת לעשות ניחוח לריח לדבר אחתאות
 המק"ם של והגהותיו פירושיו את מקומות בהרבה הבנו שרוחה פלא, כלאין

 כהוגן מוסמך היה אם ממנו, ידע *שלא מפני קשות, לפעמים אתוומדבר
 שהקשה *ומה עליו: כותב אחרי( בפ' )בעט"צ אחד ובמקום עליו". לסמוךוראוי

 כבודו, ש חס הייתי לא הזהר בדברי עצמו שיגע אלולי לו, אומרהמק"מ..
 דהלכתא". אליבא שמעתתא לו לסלקא נחית ולא עצמו, יגעאמנם
 כותב רבנו(, של )לשונו הזאת" בחכמה גדול חכם *שהיה הרמ*ז וגםר(
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 הרמ"ז. לדברי תאמין *ולא ע"א(: )צ"ד משפטים פ' הנ"ל בספרו רבנועליו
 ע"אז )רנ"ג פנחס בפ' ושם הזהר". בכל כדרכו למרחוק בדרך הלךאשר
 בבקשה בהכמה... גדול חריף היה כי לו, תאמין אל אחי, *לכן עליו:כותב

 הנצוח מאהבת הדברים אלה רבנו כתב לא סלולה". לא דרך דרכומכבודו,
 מרגליות, כמונה ואות אות כל בו שמנה הזה"ק, ואהבת האמת מאהבת כ"אח"ו,

 זצ"ל. מקוזיניץ הגה"ק ורבו מורו של בהגהתו אפילו דעתו נחה לאולפעמים
 ר' הגה"ק לאחיו שהשיב בתשובה תזריע, פ' הנ"ל בסה"ק לרבנו מצאנוכה

 מקאזי- אדומו"ר פני להקביל הוינא כד *נהירנא, בזה"ל: שכתב זצ"ל,אלכסנדר
 גם היה הדברים ובתוך ענינים, בכמה בחכמה עמו פלפלתי זלה"ה,ניץ

 נבג"מ הרב ורצה נ"י, משה מן החסיד הרב אחי אז עמדי והיה זו,מבוכה
 מעיין בהיותי עיני, וב"ש ב"ה השם שהאיר עד בזה, דעתי נחה ולא ה, י ג הל

 של אחת באות אפילו לנגוע שירא מפני יה, וכל הנ"ל". פרשה הזהרבס'
 אליהו. מפי קבלה בליהזה"ק,
 יתהלל, קדושימ בקרב אשר עה"ת, החיים אור ס' בעל הגה"ק עם ואפילוה(

 בפ' למשל ראה קשות. טען הזה"ק, דעת עם מתאימים אינם שדבריו מצא,אם
 על חולק והאוח"ח בזה"ל: וג' להכות אוסיף ולא בד"ה ע"ב(, )רי"דפנחט
 האלה... הקדושים על לחלוק נכון טעם ובלא סברא בלא הרא"ש ועל ז"לרש"י
 וכו'. מודה היה בודאי האלה, הזהר דברי את זוכר היהואילו
 התיחס עליהם, שחלק אעפ"י הנ"ל, התורה לגדולי בנוגע אם והנהו(
 בכמה מביאו שהמק"מ הימימ, חמדת הסן נגד הנה וענוה, כבוד שלויחט

 פלוני", *ספר ברמז כי-אם בשמו, מזכירו ואינו גמור בביטול התיחסמקומוה,
 גם לפעמים חשד הג' שזה הגם לשציו"תן בנטיה חשדו יעב"ץ שהג'מפני

 בכמה חמלה בלי קדקדו על ומכה לדבריו, רבנו חש כנראה כאן אבלבכשוים
 - אח"כ הכשירו שרבנו אמנם, מסופר נ"ד( )אות תנינא עש"ק בס'מקומות.

 נקבל. קבלהאם
 עאכ"ו, כנגדו במתריזים כך, ומקדישיו מעריציו הזה"ק, במפרשי ואםז(
 בענין צ"ח סי' בתשובותיו שכתב הרש"ל, לרבנו אפילו פנים רבנו נשאשלא
 בישיבה, להניח לפנינו וצוח עומד ר"ש היה שאילו בישיבה, יד של תפלההנחת
 עט"צ )בספרו נגדו וכותב רבנו של סבלנותו פקעה כאן ביה. משגחינןלא
 באריכות כגידין קשים דברים בנסוע( ויהי פ' של הנונין בדרוש בהעלותךבפ'

 וכל מימיו, אור ראה לא הזהר, ס' אור ראה שלא *מי ביה"ל: ומסייםגדולה,
 ומעמיקים העוסקים ת"ה, שמוש שמש, ורואי לעינים האור מתוק מן טעםשלא

 תלים הלי קוץ כל על עולם הליכות בכמה מימיו, תורה טעם טעם לאבחכמה,
 ו, נ י י ח ב ו נ מ ל ו ע ת ו א ר ל 1 נ י כ ז ת"ל כאשר ולרבבות, לאלפים הלכותשל

 צוף נופת דבש מתיקת מגודל ממש, עוה"ב טעם אלף מניאחד
 ידינו. כגמול לא עלינו, ה' חסדי ברוב והיחוד, הקדושהדרכי
 ל וגדו וצדיק חסיד והיה נזדכך בודאי כבר כי מה, נאהך%א
 תלר הכל אמרה וכבר החכמה, לזאת זכה שלא בזה, מהמוסר כמה דור.ה

 הרום"לש עם הזהר ריב את רב לפנט וכבר '~בהיכל"." ס"ת אפילובמזל
 כבודר '~עה". באותה היה 4עני עליה וכתב ק"ג( )ס" ו~לו בתק~ובה מפאנוהרמ"ע



 לרשב"י שמדד כמו כמדתו, רק לו מדדו מונח, במקומו הרש"ל רבנושל
 טען אילו ביה. משגיחיגין לא לפנינו וצוח עומד היה שאילו עליו,שכתב
 רבנר היה לא בודאי זו, הלכה על חתום דרשב"י שמא שלאו הרש"ל,דבנו
 שהוציא על יעב"ץ, הג' עם הזהר של ריבו את רב שלא כשם עליו, בטענהבא

 אנחנו, יודעים אדרבה, מאיקתו. הזהר מן גדול חלק את ספרים מטפחתבספרר
 של טענותיו את לבטל קוניץ, לר"מ ומטפחות" 4מענות ס' לאור שיצאשבשעה

 ד ג נ יעב"ץ הג' של השגותיו לו שטובים דבנו, אמד הזהד, נגד יעב"ץהג'
 סוף היה יעב"ץ שהג' מפני הזהר, ד ע ב קוניץ ר"מ של מסנגוריאאזהר,
 החוז מן אדם היה שמשיגו בעוד דבריו, על וחרד ר ה ז ה ר ק י ע מחובביסוף

 החתום. אחרי הולך הכל רבנו, של החרדה כל אחרי - האלה. בעניניםלגמרי
 הדודו וגדול וחסיד צדיק שהיה הרש"ל, רבנו של בשבחושסיים
 מקומארנא זצ"ל מהרי"א הגה"ק רבנו, של הק' תלמידו לנו שמוסר כפיח(
 קדוב צבי עטרת הק' ספרו את רבנו כתב ע"ב(, ע"ח בשלח )פ' חי זהרבספרו
 בימי עוד הזהר גליון על שכתב ההגהות, את תוכו אל והכניס זקנתו,לימי
 מזמן לו שהיו הקונטרסים את וגם בצדו(, נכתב )ר"ת נ"ב במלה ונסתמנוחורפו
 השמות קונטדס לידידי, נא אשידה קונטדס מספדים, השמים קונטרס )כגוןקודם
 ע"ב(ש נ"ט )דף בשלח פן אמצע עד רק בפירושו הגיע לא בעוה"ר אבלועוד(.
 יום תקצ"א, שנת תמוז לחודש ימים ששה עש"ק, ביום מידו קולמסווהניח
 במלות: פירושו את וסיים בו, שנפטר האחרון חליו את שחלה קודםאחד

 קדושו קדוש,קדוש,
 מה מידיטשוב, זצ"ל מהרי"א רבמ '~ל משמו זקמם עטרת בעל ומספרט(
 קדושה, של מרומם רוח במצב או שהיה שלו, האחרון בראשית שבת בלילשספר
 מאוד, רבנו שכבדם מא"י, צורה של אנשים מהרצ"ה רבנו דודו אל בחושפ"א
 הצטינות של אות שהיה מה מדרשו, בבית התיבה לפני להתפללוכבדם
 מהדי"א רבנו עמד הפרידה, ברכת מרבנו לקחת האנשים וכשבאומיו"דה.
 שהוא להם, שאמר ושמע עמהם, רבנו ידבר אשר את לשמוע הדלת,אחורי
 מנת. על העט"צ( בתוך אח"כ )שנדפס שלו השמות" 4קונטרס את להםנותן

 האנשים כשיצאו רשב"י. האלקי התנא קבר על אותו יניחו לא"ישכשיבואו
 לידם, שנמסר הקונטרס את לראות מהרי"א, רבנו להם נטפל רבנו שלמחדרו
 כונתו לאמתת כונתי אם לי, לגלות *אבקש בוה"ל: עליו רבנו שכתבוראה

 הדואר הוצאת דמי מהרי"א דבנו להם נתן הינדאא. בן צבי תלמידך -הקדושה
 של קברו על שהניחוהו בשעה הקונטרס, עם היה מה לו, שיכתבו מהם,ובקש
 מעיניהם... נעלם כשהניחוהו שמיד לו, כתבו לא"י וכשחזרוהתנא.
 שאינו התורה, על ישראל" *בית הש ספרו חביב, אחרון ואחרוןי(
 ונדפסו נכתבו ושאילו בשבתו, שבת מדי שדרש עה"ת, מחדושיו שירייםרק
 על רבנו רשם לא כנראה אבל גדולים. כרכים וכמה כמה תופסים היוכלם,
 כי האות, ווה כראוי, נשמרו לא שנרשמו אלו וגם תורותיו, רובי אתספר

 בההוצאה שחסרו דפים, כעשרים נתוספו הנ"ל הק' הס' של שניהבהדפסד
 בעבור גם מבורך ה' שם יהי אבל משתכחין. ולא דאבדין על חבלהקודמת,
 אשרי המרובה. את מחזיק הוה והמועט לפליטה, לנו שנשאר הזה,המעט
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 שבו. ומלה מלה בכל אשר סודותיו, עמקי את להבין בסודו, לבואהיודע
 רבנו(, של הק' )אחיו זצ"ל מסאמבור משה רבנו אמר מבינים, לבלתי גםאבל

 את ולהשכיל להבין דעת בי שאין אהגם האלה: כדברים עט"צ, לס'בהסכמתו
 להכיר לנפשו, יפעול בספרו בעלמא הראיה אעפ"כ הים, מן כטפה אפילודבריו
 והדר עוזו מפחד צורים, ונקרת במחילות מלפניו לבוא יוצרנו, בוראנוגדולת
 נחוץ חדש". לב לו יקנה ת, מ א ב ה ב 1 ש ת ם י ד ק י אשר אחרי וכו',גאונו
 מסאמ- רבנו משה )לגבי זוטרתא מלתא רק רבנו של בספריו מסתכל לכלאיפא
 תורתו באור עיניו גם יאירו ואז ת, מ א ב ה ב ו ש ת ם י ד ק ה ל זצ"ל(,בור
 רבנו,של

 עשרים.פרק
 זצ"ל, ממאמבור משה רכנולתולדות

 היה מהרצ"ה, רבנו של ותלמידו אחיו זצ"ל, מסאמבור משה רבנוא(
 חותנו משפחת גם בהרבה עליו השפיעה חורפו, מימי עוד ה' וקדושצדיק
 זצ"ל משה ר' המקובל הגה"ק של בנו שהיה זצ"ל, יודל ר' הגדולהרב

 הגאון של ואחיו חסידים( המשנת על משנה מגיד )בעהמח"סמדראגיטשין
 מהרי"א הגה"ק של עדותו שכפי סאמבור, אבד"ק זצ"ל חריף יצחק ר'החריף
 בחריפות שלהם *הלימוד יצחק( זרע שוית לס' שלו )בהסכמה מקאמארנאזצ"ל

 נוסף ואם גדולה". ובקדושה החומר ובזיכוך השכינה בדבקות היהוגאונות
 כזו, קדושה בסביבה בא אבותיו, מבית בקדושה וחנוכו ולידתולהורתו
 מנעוריו, ה' עובד הוא גם שהיה פלא, כלאין

 החשובה בהקדמתו מדאליבא, זצ"ל צבי יהודא ר' הצהקק עדות כפיב(
 תרנ"ג(, שנת שניה בהוצאה ביתו נאמן ע"י )שנדפס למשה תפלה לסשכתב

 כלם צדיקים ועשרים מאה משה רבנו *שמש הק' מאבותיו קבלתוכפי
 מובן, גרונו". מתוך מדברת ששכינה עליו העידו וכלם הקודש, רוהבעלי
 היה היא. זוטרתא מלתא לאו רוה"ק בעלי צדיקים ק"כ ולמצוא לבקשכי

 ממקום בהליכה עליו עברו ימיו ורוב תורה, למקום גולה משה רבנואיפא
 - בקש אשר את שמצא עד ה', דבר את ולשמוע לבקש תורה, למקוםתורה
 וכנפשו, כלבבוצריקים

 המגיד מלובלין, רבנו הק': הצדיקים בעיקר היו המובהקים רבותיוג(
 אלימלך רבנו של בנו אלעיר ר' מפשעווארסק, סופר משה ר' מקאזיניץ,הק'

 לברכה(, כלם )זכר אחיו מהרצ"ה ורבנו מרימינוב, מענדל מנחם ר'טליזענסק,
 אחד, בפרק כמעט כלם חיו הללו שהצדיקים ובהיות בהם. נפשושדבקה
 ופרנסתו מדרשיהם, בבתי בישיבה השנה רוב כמעט משה רבנו עלעברה
 קטנה חגות לה היתה זו עלובה זצ"ל. הצדיקית אשתו ע"י נעשתההזעומה
 לערלי בעיקר שנמכרו אחרים, מכולת ומיני מלוחים ודגים שמריםלמכירת
 בעסק הוא גם לה עזר בביתו משה רבנו וכשהיה הסביבה. שלאכפרים

 שמרים-נוזלים, חביתו את ממלא היה החגאות, שקודם בימים ביחודזה,
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 לאפות לביתם, טריים שמרים הערלים ללקוחותיו להמציא לכפר מכפרינוסע
 שלהם. החג לחמיבהם

 , בעבודתו משה רבנו את ידם על לראות ההם, הימים מן תצלומים לנואין
 לקוחותיו של כליהם את חביתו מתוך וממלא עגלתו, גבי על עומדכשהוא
 אבל שמים. בקדשי עסק כאילן יחודיו, את מיחד הוא זה עם ויחדשמרים,

 כך. על המעידים חשובים זכרונות לנויש
 זצ"ל מהרי"א הגה"ק תלמידו ב"א, זה אדות לנו שמוסר מה הנהד(

 למאמרו תבלין לשם ע"א(. קנ"ט תבוא )פ' הברכה היכל בספרומקומארנא
 ר' הרב ורבי מורי דודי *ושאל ואומר: ה', עבודת לדרכי בושהאריך
 ומתן משא באיזה עוסק היה שבילדותו מהרצ"ה, הק' דודי אחיו, אתמשה
 ונדלקו מנחה להתפלל הלך ואח"כ הגים, עם במועמ ועסק בכפרוהלך
 לנפשו וירא זה, השיג מהיכן ותמה ועצומה, גדולה בהארה אבריו רמ"הבו

 לו: והשיב זהז מה רבו, אחיו את ושאל נגה, מקליפת טעות זהשמא
 במחשבות הגוים בין בכפר בשדה הולך כשאתה אחיזז מתמה אתהמה

 וממשיכים לטוב אצלך ונתבררים בך נדבקין בדצח"מ שיש הנצוצין כלקדושות,
 וכו'". מימיך טעמת שלא חדש וטעם אורלך

 מוסר ע"ב(, ט"ז לך )לך עה"ת למשה תפלה בספרו עצמו, משה ורבנוה(
 בעולם אור שום כאשר *דע, בוה"ל: שלו בסגנון עצמם הדברים אותםלני
 ברצונם במרוצה רצים וכו' הקדושים הנצוצין כל אזי למקום, ממקוםנוסע
 דרי עם מעלה דרי אזי נוסע, לצדיק זרוע כשאור וכ"ש האור. בזהלהדבק
 כאשר להם. יסדת הצדיק, שהוא זה, מקום אל בקעות ירדו הרים יעלומטה

 כשאני זה למה אמ"ו, אחי פי את פ"א שאלתי אשר לדברינו, ראיהשמעתי
 בא וכשאני מו"מ, בעסק מצוה, לדבר לא גם מיל, בדרך פעמיםנוסע
 )צדיק(ז השכינה פני קבלתי כאילו כמעט הארה, לי יש להתפלל ועומדלביתי
 כאשר זהז על מתמה אתה מה שלי"ט, הזהב לשון לשונו, בצחות ליוהשיב
 השדה עשבי בכל אשר הק', הנצוצין כל אזי השם, בדרך הולךנוסע
 שהוא הגם הזה, באדם להדבק שרצונם רצים, כלם היער ועצי דשאונאות
 יושק". שפתים דפח"ח ע"כ גדולה. הארה מזה לו מגיע יודעאינו

 לעסקיו שהלך בשעה משה. רבנו של שלמה תמונה לנו יש כאןה(
 היו בעיקר לפרקים. רק לו היו כאלה הליכות-עולם אבל הכפרים. ערלמבין
 רבותיו. פני לקבל לרימינוב, לקוזיניץ, ללובלין, לגמרי: אחרות הליכותויוב
 תשוקה באה פתאום מלובלין. רבו אצל אחד חורף חדשי במשך היהפ"א
 רבו ימנעהו פן ירא, כי ולאשר דשם. המגיד רבו אל לקוזיניץ ללכתבלבו,

 ושהה לקאויניץ הלך מרבו, רשות ליטול שלא החליט זו, מנסיעתומלובלין
 לקויה הפרנסה כי באוניו, אשתו התאוננה לביתו, כשחזר הפסח. עדשם

 קובלים כלם שהלקוחות מפני מאוד,1 המצב הורע האחרון בזמן וביחודמאוד,
 החדש. מן הבאה סחורה שהכל אעפ"י שבחנותה, לסחורה רע ריחשיש
 שחטא חטאו, מפני רק לו בא זאת כל כי ומצא, במעשיו משה רבנופשפש
 לאשתו, אמר ממנו. רשות נטילת בלי לקוזיניץ בנסעו מלובלין, רבונגד
 ומיד לידו. המכירה רסן את ויקח לחנותו בעצמו הוא ילך מחר ביוםכי
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 הסביבה, של הכפרים מערלי אחד פרחח נכנס בחנותו, וישב הלך בבקרמחר
 גרול דג-מלוח ממנה לו וברר החבית אל נגש רג-מלות, לו למכורודרש
 הלא בבוז: ואמר פניו את העןה בו, והריח אפו אל כשהגישו אבלושמן.
 בכעס. מידו הדג את וחטף ממקומו קפץ רבנו, זאת כששמע מסריח!זה

 יורע אתה מנין שוטה, ערל רוטענית4 בלשון לו ואמר פניו על בו לווסטר
 על מלקות אני שהייב אמת, רין-)שמים( הדין כאומר, בקוזיניץז!שהייתי
 מזהז 19דע אתה מהיכן הערל, אתה אבל רבי, רשות בלי לקוזיניץשהלכתי
 להם שגורם מי כלפי החסידים, זקני היום עוד משתמשים זו נצחתבשאלה
 בקוזיניזו שהייתי יורע אתה מנין בעקיצה: רוטני בלשון ואומרימ בחנם,צער
 רבנו! של ועסקיו מחנןנותו קטן פרטזה

 הרה"ק פ"א לנו ספר מלובלין, רבו אל משה רבנו של אחת הליכה עלו(
 כסא-לעשור, בין פ"א, רלהלן: חשוב ספור מראליבא זצ"ל בערש ר'מורנו
 לו שנגנבו אחר, מיהודי דרכים פרשת על נתפש ללובלין, רבנוכשהלך
 ביד בו החזיק הגנב. שהוא רבנו של בפניו להכיר ורצה בלילה,סוסיו
 ביום למסרו על-מנת הכפר שופט ביר ומסרו מושבו, לכפר והוליכוחזקה
 היהודין מאת בקש לו, אין ושומע בפח נפל כי רבנו כשראה למלכות.מחר
 להתפלל יוכל למען יום-הכפורים, אחר עד עכ"פ ההוא בכפר אותושיניח
 יוה"כ ובערב במאסר, שמה רבנו הושב היהורי, לו נעתר בצבור.ביוה"כ
 איזה התיבה לפני עבר שבכפר. התפלה לבית שוטר בלוית הובא ערבלפנות
 בהתלהבותו והתפלל השוטר השגחת תחת הדלת אצל עמד ורבנו המוני,ש"צ

 גנב, ולא הוא קדוש אלקים איש התפוס זה כי המקום, אנשי ראוהרגילה,
 רבנו התפלל מחר וביום מכהונתו, הש"צ את גם ופטרו השוטר את פטרומיד

 חרדת ותהי מפיו, נתזו דנורא וזקוקין היום, של התפלות כל אתלבקשתם
 מעולם. אזנם שמעה לא כזו ונוראה קדושה תפלה כי הערה, כל עלאלקים
 איפה ושאלו: שפתיו על בצחוק קבלו ללובלין, לרבו רבנו כשבא יוה"כ,אחר
 השמים מן כי רבו, לו אמר המאורע. כל לו סח ביוה"כן משה ר' היהזה

 שבשמים. לאביהם המקום אנשי של לבם להחזיר כדיעכבוהו,

 )המשך(. ר14דזר ,ניטרימכ41ק
 ברבנות. להתנהג רצה ולא הכבוד מפני ברח וצדקתו קדושתו ובכלא(
 עה"ת לספרו שכתב בהקדמה חורפו. מימי עוד לכך ראוי שהיהאעפ"י
 ספר על תורתו חדושי את כותב שהוא על מתנצל, הוא למשה"~תפלה
 משה מ' קדום אלקים איט אמ"ו לו ע~טלח שנים, ל"ה כמו ששזהואומר
 כ"ה אחד 1 אי ביר עה"ת( מזטה פני אור בעהמח"ס )מפזטעיארסק,סופר
 כ"ח לך שלח סופר משה ר' לו: שיאמר להשליח וצוה )גראשין(,גרולים
 דמעשה את11ן לעמ1-כ"ח הגיד מעשי1 כח כנגדגדולים,

 ונתן נשמתו, לשורש תיקון לו שנתן מיה, ודן ע. ד 1 י ה ת א ש ת י ש א רב
 ר"עו שאמר הזהר מאמר יבהלהו שלא יכלתו, בכל בתורה לחקור רשותלו

 ידעתון דלא דאוריתא, מלה מפומייכו תפקון דלא מנייכו, "במטותאלחבריא:



 מזכיו4 הספר, בכל וכן הנ"ל, שבהקדמה ואחרי רברבא". מאילנא שמעתוןולא
 האחרים רבותיו ואת )שלי"ט( החיים בברכת מהרצ"ה רבנו אחיו שם אתרבנו

 לשנת תקע"ה שנת בין הספר שנכתב סימן, זה )נבג"מ(, המתיםבברכת
 ששים בן עדיין היה לא אופן כל ועל רבותיו(, כל פטירת )שנותתקצ"א
 משה ר' רבו אליו שלח לכן, קודם שנה וחמש שלשים ואם כתיבתו.בשעת
 היה בראשית", מעשה סוד יודע אשהוא בפניו שבחו לו להגיד וצוהסופר
 היותר. לכל כ"ה כבן ההיאבעת

 מהרצ"ה רבנו עם יחד פ"א רבנו שהיה מסופר, קדושות עשר בס'ב(
 משה ירבנו ונסתכן, מהרצ"ה רבנו חלה ויום-הכפורים. ר"ה בימיבלובלין
 רבנו כשבא למוסף, שחרית תפלת בין חמין. לו וחמם יוה"כ עליוחלל

 בשגילו, התנור את שהסיק לו ספר משה ורבנו החולה, את לבקרמלובלין
 כל היום שלנו שחרית תפלת היתה זה מדוע מבין, אני עתה רבו, לואמר
 מלה רק אמנם זו היתה האשו את הצית משה שר' מפני בהתלהבות,כך

 בהם שיש דברים אמר שלא מלובלין, כרבנו לצדיק חזקה אבלדחכמתא,
 השיר. מיטבמשום
 ספורים, שני לנו מעידים רבו, אל הדעת בקירוב רבנו היה כמה עדג(
 )בפ' שם ביניהם: שעברו שיחות על למשה" אתפלה בס' מוצאיםשאנו
 כלו העולם לכל אורה תצא שמהם צדיקים, של בשבחם רבנו מספרשקודי(
 לי ספר פ"א איכאשר ואומר: וכאפס, כאין עצמם בעיני הם זאתובכל
 שחורה, במרה אדם בני אלי באים תימה, בלשון נבג"מ מלובלין ורבימורי

 אשחורה* ואמר( )וחזר אמרה" בעצמי שאני אעפ"י מאירים, הם מאתיובנסעמ
 לגבי הוא אוכם עליון, כתר דאיהו גב על אף לו: והשבתי מאיר.ואיננ*
 העילותועילת

 רבו. כלפי משה רבנו של דעתו תקיפות על מעידה זו מחוכמתתשובה
 שבת, של שלישית בסעודה שפ"א מספר, פרשה( )באותה להלן ושםד(
 רבנו ע"ז והעיר צדיק. שאינו למאוד, עד הנ"ל( )רבו עצמו והשפילהקטין
 הלשון: בזה רבו לו אמר גמור. צדיק שהוא עליו, להשבע מוכן שהואמשה,
 רק ישאלו העליון ובעולם טוב, שאני נשבעים היו אנשים מאה משה?ר'

 משה( רבנו ע"ז )מעיר השפל ואני האמת. להגיד ואצטרך בעצמיאותי
 עלמא הוא העליון עולם רביו רביו ואמרתי: פני והעזתי רגלי עלעמדתי
 ר' בענותנותו: והשיב מעט ונח צדיק, שהוא האמת, רבי יאמר שםדקשוט,
 בעצמו, עולמים כל הבורא לפני משפטי כשיבוא רק יותר, בטוח אינימשה,
 ע"כ ינתרו. שלא שלמעלה, ב"ד לפני לא אך עלי, ירחם רחום שהואמחמת
 מרכבה. מעשה ומעשיהם המרכבה שהם הצדיק, במעשה והארכתידפח"ח.
 רבו. ובין בינו שהיה חברות, של היחס את רואים אנו פה גםעכל"ק.
 רצה לא בחיים, מהרצ"ה רבנו ואחיו רבותיו שהיו עוד כל זאת, ובכלה(
 שכל- פ"א, שאמר משמו, זצ"ל מהרי"א רבנו ומעיד לעצמו. גדולהלקחת
 חז"ל שאמרו כמו ובתורתוו" הזה באיש עהזהרו בשמים מכריזין שאיןזמן

 מאיר בר' הזהרו ברקיע עליו שהכריזו מאיר, ר' על ע"א( פ"א)בקדושין
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 עהעת מהרי"א וש"ס לקו"ת ס' בהקדמת )ראה בעצמו להאמין איןובתורתו,
 דברים(."'

 מחסידיו, כמה אליו ובאו זצ"ל מהרצ"ה רבנו הק' אחיו כשנפטרו(
 הוא גם שנפטר זצ"ל, בערש רבנו אחיו של לפתחו קודם שהשכימואחרי

 בתמימות: להם אמר אליו, לכתחלה באו שלא על לפניו והתנצלובינתים,
 באתם שלא על אתרעם ואיך כל, אין ולרש עתה אלי שבאתם על תמהואני
 קודם?!אלי

 אליו ובאו ישראל, של רבן להיות השמים מן כפוהו סוף וכשסוףז(
 השוק דרך ועבר במקוה לטבול הלך והוא אנשים, מאות כמה הנוראיםלימים
 נשברה: ברוח אמר למקוה כשנכנס אליו, שבאו האורחים מן מלא שהואוראה
 מקבל הריני אך, האלה? לאנשים להועיל יכול אני מה עולם! שלרבוני
 מכאובים עליו ובאו יסורים בעל נעשה ישראל.א,ומאז כלל בעד יסוריםעלי
 חייו. ימי כל ממנו סרו שלא גופו,בכל

 בהם מחונן 'שהיה הכשרונות באותן מחונן אמנם היה לא משה רבנוח(
 שהוא דורו, אנשי בו ראו ה' וביראת בקדושה אבל מהרצ"ה, רבנואחיו
 בפסוק, מרומז ששמו מהרצ"ה רבנו פ"א לו כשאמר אחיו. של השני"*חלק
 רבנו לו אמר הינדא"( בן *צבי מספרה *דרךע מלת )שכן דרך" בים*הנותן
 *נתיבהק )שכן נתיבה" עזים *ובמים דקרא בסיפא מרומז ושמי אתר: עלמשה
 הינדא(. בן משהבגימ

 אחד אותו שאל פ"א ודוחק. בעוני ימיו רוב חי היה משה רבנוט(
 כמותו, אחר צדיק אצל כמו ועושר, רחבת-ידים בביתו אין זה מדועממקורביו,

 אשה פ"א אלי באה הנה בזה"ל: משה רבנו לו השיב בשם. אותושקרא
 לך יש הלא בוכה, חת זה למה לה, אמרתי לפני. מאוד ובכתהעשירה
 האשה לי השיבה עוד? בקשתך ומה בביתך, ועושר והון יקרים זהבתכשיטי
 אצל נשמעים דברי אין אם וכסף, זהב בקשוטי בצע מה לחיה, עלודמעתד
 העיקר, הם והזהב הכסף לא אומר, אנמ גם אצלו. *דעה" לי ואיןבעלי,
 מקיים, והקב"ה גוזר צדיק להיות בשמים, *דעה" לנו שתהיה הואהעיקר
 *דעה" אבל וזהב, כסף משה לרבנו לו היו לא בכינאו קא ודאי דאועל

 דלהלן: הספור מן לראות שיש מה לו, היתהבשמים
 פרי הס' על המסכימים מן )אחד מקאליש זצ"ל יצחק ר' הרה"קי(
 היו בניו רוב מפרעמישלאן(, זצ"ל מאיר ר' הק' של אחיו הלולים,קודש
 ליב, אהרן ר' ושמו לו היה אחד בן רק כמותו, ברבנות ומתנהגיםצדיקים
 גדולות. אחוזות לו שקנה כך, כדי עד ונתעשר סוחר, והיה הרבנות אתששנא
 של לברכתו הודות שרק בהיכלו, לבקר הבאים לבל לספר רגיל היההוא
 עני, היה אברכותו בימי ה'. שברכו והכבוד העושר כל לו בא משהרבנו
 זצ"ל מאיר'ל רק הק' דודו אצל היה פ"א, ההוא. שבדור הצדיקים בניבכל

 כלא גט א שמג לא ימירים געל ה שה היט'ם שגל ה( ע רף )ב:'מ שטשז בר' א ד- גמעיהא(
 רוה מטשרא פוגלא ;קרי הוו כ הכי לו ואפ ימפרא עימא אצפרך לא דרגי -ימו-ים שנ וכלהו הומנ
 )1:( מיא טליא גיראק.מא
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 ואמר בטליתו, לו וצרד זהב אדום הק' דודו לקח מעמדו. רוע על לפניווקבל
 תגע ואל לך השמד רק להצלחה, הזה האדום האדום את לך נותן הרינילו:
 )טלית בטליתו צרוד האדום את נשא מאוד. גדול לצורך לא אם להוציאו,בו

 קדוש המפורסם הצדיק כשבא פ4א, כבתחלה. ביש-גדא והוא רב, זמןקטן(
 זצ"ל יצחק ר' הדה"צ אביו נסע ברופאים, לדרוש ללבוב זצ'ל מריזיןישראל
 הרב בן יצא ללבוב בבואם לשמשו. עמו לקח הנ"ל בנו ואת פניו,לקבל
 לקבוץעל-יר ההולכים אנשים בשני פגע ובלכתו העיר, בתי בנוילראות
 ריקן. וביתו בלבוב חולה השוכב מסאמבור, משה ר' הדבי בשבילאנדבה"
 עד כל-כך, ידוד ומצבו אנוש, חולה ה' קדוש צדיק לבו, אל ויתעצבשמע

 ואפל. צר בחדר שוכב ומצאו אליו, ו;לך בשבילוו אנדבה' לקבץשהולכים
 ונתנו והוציאו הקשר את והתיר מהר בטליתו, הצרור הזהב באדוםנזכר
 זהבו אדום רבנו. של בחדרו נהורא ונפל לדרעיה גליא משה, לרבנומתנה
 פניר צהלו בשנים. רבות זה זה, צדיק של עינו ראתה לא כזו רבת-ערךמטבע
 מופלגת". עלעשירות שטכה וברכו, ראשו על הקדושה ידו והניח רבנושל
 מאוד עליו קצף וכשחזר זצ"ל, מריזשן הק' אל בעצמו בינתים אביוהלך
 ממךו יותר בדרכי הצלחתי אנכי אבא, לו: ואמר בנו ענה ויצא. שהניחועל

 כך אמנם לו: ואמר השמועה, לקראת אביו נזדעזע המאורע. כל לווספר
 שנשארה המעטה השארית את אביו אסף עמךו חלקי ויהי דרכך, את ה'הצליח
 אל בן-הרב אח4כ כשבא לו. ונתנה משה רבנו אל הוא גם והלךבכיסו,
 בטליתו, הצרור האדום את שהוציא לו, וספר מפרעמישלאן מאיר ר' הק'דודו

 נתכונתי לכך לו: ואמר דודו ענה דחקו, בשעת מסאמבור משה לרבנוושנתנו
 שברכך הברכה זאת כי ובטוח, נכון והיה עשיתו ובעתו עשית יפה אני.גם

 ונעשה נתפקח בן-הרב, נתקימהו והיא - במלואה בך תתקיים צדיקאותו
 זקנתו ולעת שדות, של גדולים שטחים חוכר לו, משחקת שהשעהסוחר
 רבנר של שמו את אבל לחסידותיה, אמנם שבק גדולים. כפרים שני לוקנה
 ישועתו, היתה ממנו כי שלמה, באמונה והאמין תכלית, לאין העריץמשה
 משהו ברך אשר הבדכהוזאת

 שני למשכב נפלו שפ4א קדושות, עשר בס' מסופר מזו גדולהיא(
 ובהיות קשה. היתה ומחלתם מרוזדול, זצ'ל מהרי4צ הגה"ק בנו שלנכדיו
 לו, ונדמה בחלומו, מהרצ"ה רבנו חותנו את הנ4ל בנו ראה בפרק בוכי

 אבדן על הק' חותנו של לבו נשבר כי מזה ושפט נקבים, שני בלבו לושהיו
 עלתה לא וארוכה פעמים שלש אתהלים' עליהם שגמר ואחרי נכדיו,שני
 רבנר אל מזאבלטוב( זצ'ל יעקילי ר' )הרה4צ הילדים אבי חתנו נסעלהם,
 בני משה: דבנו לו אמר הילדים. על רחמים שיבקש חותנו, בשליחותמשה
 נקבים ושני מהרצ"ה רבנו את שראה מפני העולם, את מרעיש מראזליהרב
 הלא העליון, בעולם להם לעזור לרבנו אי-אפשר אם בכך? מה אבלבלבו,
 הכר, תחת אותה שתניח אגרת, לך הא הזהו בעולם חי עודני אניב4ה

 המכתב: דבר וזה בעזה"י. ויתרפאו החולים, הילדיםלמראשותי
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 יתרפאו תיכף אשר ואומר, גוזר אני א(. מהני שמיא כלפי אפילו*חוצפא
 בידים, הכותב דברי הנה ושלמים. בריאים ממטתם ויקומו הילדים,,2ני
 מסאמבורא. משה הק' ב( שנה שבעים של דין גיר לקרוע כח בהם,2יש
 לביתו הילדים אבי חזר קדושות(. עשר בס' שנעתק כפי המכתב,)עכ"ל
 בעל ומוסיף ונתרפאו. להם הוטב ותיכף למראשותיהם, האגרת אתוהניח
 את פאא ספר זצ"ל מהרי"א שרבנו אמת, טגידי בשם עוד הנ"לעש"ק
 ר' הרבי אל עצמו את לדמות יוכל מי חבל ואמר: וסיים הנאל,"מעשה
 הטבעו מן ולמעלה הזמן מן למעלה השכל, מן למעלה שהיהמשה,

 הוה מאד. עד אותו העריצו משה, רבנו של שבדורו הצדיקים כליב(
 מהר יצ"ל, מאיר'ל ר' דשם, הצה"ק שמע פרעמישלאן, דרך שנסעשבדא
 נוסע הוא כי ואמר לקראתו, ונסע לראשו השטריימל וחבש שבת בגדיולבש
 ישראלא. *מלך פנילקבל

 את וראה זצ"ל, מריזין ישראל קדוש עם בדרך שכנפגש ומספרים,יג(
 מיקנו מאוד נתפעל מדותיו, פי על שירד הלבן חקנו הקדושים פניוהדרת

 )מלכות קורדאן במלכות קיים העולם מי על לו נודע עכשו כי ואמר,המהודר
 ישראל קדוש על עשה זקנו של החיצוני ההדור לא כי מובן,אוסטריא(

 עליו. ששרתה הקדושה כ"א רושם, כ"כזה
 של משמו זצ"ל מהרי"א רבנו חמר קדושות, עשר בס' כמסופריד(
 שבאכילה מפני לש"ש. מתעניתים גדולה לשאש, באכילה שהעבודה משה,רבנו

 של מדות )י"ג שלמעלה דיקנא תקוני י"ג כלומר הדיקנא, גםמתנענע
 של קדישא הדיקנא של הנענועים הקדוש בעיני חן כנראה, מצאו,רחמים(.
 משה.רבנו

 הכירוהו לא כי ובהיות לרימינוב, סמוכה לעיר רבנו איקלע פאאטו(
 והשכים מרימינוב צבי ר' הצה"ק שמע מעטים. אנשים רק אליו באושם,
 רבנו אל ההיא העיר אל ו י ל ג ר ב והלך שלו, הטואת את בידו ולקחבבקר
 רבנו אל איפא בא עמוו הלך ולא אליו ברגליו הולך אותו ראה ומימשה.

 כתיב ולבכוף עמהם תלך לא כת'ב מ*יקרא 1כ1 חוצפא ב( ט ה ק )סנחדרין נחמ, ררב מרא טא(
 אתם' לךקום

 הטכתבי ש5 5מיומו בנוגע התבוננתי שהורשיתי טה זאת בכל נפווי באה לא רכנו של במור1 כי הגםב(
 א( ע פ פ אט1ר )פ ק הוה לטאטר שכונתו וונה שבעים של ד גז לקרוע כח כהם וויש כידים כותבשד~א

 אלא כבבל ר ית אשתכחו דלא אתטר, בבבל דא ם כחולם ה'ינו ון צ שיבת את ה כש1כ ואטף פתח ל11
 ותחכת'ב כחלמא שנין שכעין דאיכא חבריא אתערי הא אלא כח51טם? מאי שנןוכ'שבעין
 אמרי אחרינין שיתא דכ4 כ5לא דהוא לאה ע אתר ההוא ם ימ שבעת טאן דכם. י את יטלא יטים שכעתכי

 ושכעין שנה שבעים ש4 ד גי 15 קה*לן בשבתא בתעניתא רתיב מאן תנינן תשובה. ואקרי יטיםשבעת
 יומא בההוא דאחיר בגין פ ם אתקרע גו'ד ההוא 5גיש עליה אמתכטו דאפייו ט4כא אנפי שבע נון אשנין

 דא כגוגא בחלטא כא אי ין , ש שבעין ודאי דא ועל וט' השגה ואקרי שבעה ראקרי דכלהובכללא
 אנו מזה א( ע ק'ה )דף להלן גם הדברים ו,שנו ק עכלה 1כ1 יטים שבעת דאקרי כשבע אתעפרכהנא
 ל אחו ח51י וה )שפעם שבת ש4 נה בח באותה טהוא ידכם את יטלא שבעת בו שנאטר הכהן שגםימדים
 אעפ'י רבנו כי ובהיות ובו', הו י י יד דפרמי בעידגה כהני קטי ליקום ח5טא דחוא מאן הא נ'ד()ברטת
 לבגו כתב ( ח אות 1 פ לעי4 )ראה ן ר ד א ר א ד ב 1 ע ן י ד ב ע ד טאינון היה טלידה כהן היהשלא
 ידבם( את ימיא יטים שבעת כי )כפעם בידים כותב שהש חלומו ע5 כ כ עגום שהיה טרוזדולהק
 4קחו ויוטף חכם וישטע -- הי,ל ח4יטו והו שנה ם שכע של ד נו 4קרוע בח כהם שש
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 לו ובאה משה העשיר צבי רבנו של זו ומהליכתו אנשים, של כבדבמחנה
 ו. י ל ג ר לברכה

 שלו, האחרון תורה בשמחת אצלו להיות שזכה אחד, זקן לי ספרטז(
 לפני וטען ועמד להקפה, הקפה בין תורה ואמר ההקפות, בשעת ת"ר,,~נת
 האחרון שזמן וירא, פ' בזה"ק )כמובטח ההיא בשנה הגאולה שתהיההש"י,
 שיוגמר רצון יהי הבירור, נגמר לא עדיין אפילו ואם ת"ר(, שנת הוא הקץ,~ל

 לבדחו החסידים רצו מאוד, ובכה לחכות, הסבל כח כשל כי השנה,באותה
 לבנין היסוד אבן את עתה רבנו הניח הנה לו, ואמרו אליו נגשווועט,

 זו. דגאולה לאתחלתא יין, ת"ח של גרונם שימלא איפא ראויביהמ"ק,
 ימיו קץ בה בא זה תחת ההיא, בשנה הקץ הקיץ לא בעוה"ריז(

 וצוה מחלתו עליו תקפה פסח בערב לעצרת, פסח בין ונפטר רבנו,של
 כלפי ורגליו הקרקע על הקודש ארון לפני ולהניחו מדרשו לביתלהורידו
 בחיי הן שאהללה המזמור את לפניו שינגן לו, ואמר שלו למנגן קראהפתח,
 כמצותו, עשו והנדכא, הנשבר ללבבו המתאים בנגון בעודי" לאלק9אזמרה
 ומורתח, קרוע בלב ונגן המנגן עמד פה, אל מפה אנשים ביהמ"דנמלא

 בנו מתוכם קפץ הצדיקים, בניו עליו עמדו עינים. מכל נגרו כמיםודמעות
 כח עוד בנו אין כי למטתך, אותך נעלה הבה אבאו לו: ואמר מיכל ר'הרב

 אחו יום תשובה לעשות לי מניח אינך לו: ואמר בנזיפה בו גערלבכות.
 וצוה שנחלש עד הנגינה נמשכה וכה למקומו, נכלם בנו שב מיתתיולפני

 דרבנו, נפשיה נח א( ת"ר שנת אייר לחדש ימים ובששה מטתו, אללהחזירו
 כי ביניהם. קרשים של מחיצה בהפסק מהרצ"ה, רבנו אחיו יל באהלוונקבר
 רבנו של היא"צ ליום לבוא העם מרבים הן באמרו, משא, רבנו צוהכן

 מטבעו קפדן והוא קברו, על ידרסו כך ומתוך קברו, על להשתטתמהרצ"ה
 קבר לו וסמוך מיוחד, באהל קברו נמצא וכה הקפדתו. להם שתזיקוחושש
 שמשתטחים כמו קברו, על משתטחים העם וכל הנ"ל, זצ"ל מיכל ר' הרבבנו
 זצ"ל. מהרצ"ה רבנו של קברועל

 מקום ומלא זצ"ל מהרי"א רבנו של שמשו כשזהחה תרט"ז, בשנתיח(
 עה"ת, למשה תפלה משה, רבנו של הק' ספרו נדפס זצ"ל, הק' ואביודודיו
 גחלי שכלו רואה בו ההוגה שכל ונורא, קדוש ספר הארכות, ורב הכמותמעט
 תרנ"ג בשנת בידים, נתפסת שבו והקדושה הן, לפני אשר המזבח מעלאש
 מדאלינא, זצ"ל צבי יודא ר' הרה"ק במצות שניה בהוצאה הספרנדפס
 הן, ויראת מוסר מלאה מאוד, חשובה הקדמה עליושכתב

 של תלמידיו פטירתו אחרי היו מהרצ"ה רבנו תלמידי כל כמעטיט(
 בשם תמיד מזכירו היה זצ"ל מהרי"א רבנו לפתחו. והשכימו משהיבנו
 תגן זכותו הזה, היום עד חסידיו כל בפי נקרא וכן משה", ר' שהרבידודנו
 ישראלו כל ועלעלינו

 " המו בהערתי. המצבה בהעתקת להלן ראה רבנו, של פמירהו יום עזדא(
צה



 ו12נים* עשרימפרק
 מרוידול. זצ"ל צבי יהודה רבנו הגה"קלתולדות

 שבדורו. חשובים הכי הצדיקים מן היה זה, וצדיק-כביר גאון-אדירא(
 חותנו מהוצ"ה רבנו הק', אבותיו זכות בכח חסידים של רבן היה לאהוא
 ורבותיר אבותיו בחיי וכבר עצמו, בזכות אם כי אביו, מסאמבור משהורבנו
 )ביהודית מרשזלי" "הרב עצמו. בפני ומכובדת מפורסמת אישיות היההנ"ל,
 בימי עוד ונקדש נערץ היה העם, בפי שנקרא כמו רב"(, ראזאלער"דער

 משני משלהם, אחד בו מצאו הלומדים שבישראל. "שדרות כל ביןאבוכותו
 והפרישות החסידות מפני והחסידים, והצדיקים בנסתרי כמו בנגלהגאונותי
 תפלתו, נעימות מפני והעם, והבעל4-בתים לחכמתו: הקודמת ויראתושבו

 שהגיאה עד כך, כל נעימה היתה היא הזה. היום עד עולם שם להשקנתה
 ימתיקות נעימות בה שנתמזגו מפני החושים, בטול לידי השומעים אתלפעמים

 כאחד. וקדושהוהתלהבות
 הגה"ק שהיה לי, ספר ז"ל הכהן בער דוב ר' החסיד אבי-אמי,וקני,
 שהיתה מילה, בברית מוהל להיוה ונתכבד קאליש מולדתי בעיר פ"אמרוזדול
 המעים", של "שבר צדיק לאותו לו שהיה ואעפ"י שבעיר. הגדולבבהמ"ד
 שלפעמימ עד עליו, קשה העמידה גם אם כי ההליכה, רק לא היתה כךומשום
 לברית- לבהמ"ד כשהלך בכל-זאת, בישיבה, השמונה-עשרה תפלת אתהתפלל
 ער כך, כל במרוצה ורץ ץ" ו ר א ך י ת ו צ מ ך ר אד בעצמו קיים הנ"למילה
 אחריו. ברוצו להשיגו יכל לא ברגליו, וקל לימים צעיר עדיין שהיהשזקני,
 הפסוקים את ואמר הבימה על הצדיק עמד כבר לביהמ"ד, זקניוכשבא
 הפסוק את אומר זקני( לי )אמר כששמעתיו המילה. קודם לאמורשנוהגממ

 בשמחה ובנעימה, ברורה בשפה רב" שלל כמוצא אמרתך על אנכיאשש
 ראיתי אז רץ. וכיצד רץ, מה ועל רץ, למה תמיההי, לי נהישבהובקדושה,
 רב". שלל כמוצא אמרתך על אנכי אשש המלות של פירוש-המעשיוהבנתי
 את יהכין צדיק, אותו אותן אמר הנפש כלות כך ובכל חשק, כךבכל
 הקודש. עבודת לעבודתועצמו

 בש"ק שמה הגה"ק שהיה לי, ספרו מושבי( )עיר קולומיא עיר זקניג(
 עמדו כי עד כך, כל מופלגת בהתלהבות הדברות" *עשרת את וקרא יתרופ'
 והרושם ממש. האש בה אחזה לא אם הבימה, אל והביטו כנדהמים הקהלכל
 פשוט איש אחד, קצב השומעים בין שנמצא עד וחזק, אדיר כך כלהיה
 שרק ראשו, בחיי ונשבע שקפץ עד כך, כל נרגש שהיה רגש, לב בעלאבל

 מימרא כזו. גדולה בהתלהבות הדברות עשרת קריאה היתה הר-סיניבמעמד
 לפום וחד חד כל השומעים, בין ששררה הגדולה, ההתרגשות על ראיהזו

 דיליה. שעורא ולפום דיליהדרגא
 שבחסידים, המתונים מן היה ז"ל, הכהן יצחק ר' אבי-אבי, זקני,ד(
 שהוא עליו, שנאמר מראזלי", "הרב של החסידים מזקני אחד לעירווכשבא
 החסיד התפלל שבו לבהמ"ד, מיוחדת בכונה הולך היה רבו, של בסגנוןמתפלל
 בעצמו. הצדיק של לתפלתו זכר רק שהיתה תפלתו, את לשמוע כדיההוא,
 זקני אחרי נמשך צדיק. אוהו של תפלתו שומעיה על אהובה היתה כךכל
צו



 מפיו. התמלטו דאשא ובעורין דנורא יקוקיןכאילו הרושמ" עלי ונתקבל חסיד, אותו של התפלה אל לשמוע אנכי גםהלכתא
 היר השבת, בסעודות הקהל לפני שהגיד צדיק, אותו של ותורותיוה(

 לשמוע היה די הגדתו. באופן בין בתוכן בין הלבבות את לוקחותמשעשעות,
 לרצון אמרינו נא *ויהיו בתפלה: תמיד שהתחיל התורה, שלפני הפתיחהאת
 עד הלבבות, את ומרעיש ומלביב נעים בנגון שנאמרה כל", אדוןלפני

 צד, מכל התפרצו ואנחות לרסיסים, לב כל נשבר כבר לבדהשבשמיעתה
 הקדוש הפה ומן חיים. אלקים דברי לשמוע כאפרכסות נעשו אזניםוכל

 אזך שמעתן שלא דריין, רזין מרגליות, וחרויי פנינים להשתפךהתחילו
 להגה"ק עולם כהונת ברית הס' של בסגנונו חריפות של קבלה דברימעולם,
 השכל שגם זצ"ל, מאוסטרופוליא שמשון ר' של או מקאריץ, יצאלמהרי"א

 ובהתפשטות קדושה בנעימה והכל עיון, במעט ותופסם מהם נהנההבעל-ביתי
 לבדו. לה' בלתי -הגשמיות
 פ"ח שלכה: תורה שהיא שלו, משיחת-חולין קטנה דוגמא למשל הנהו(
 והטרידו אחד בעאב אליו בא חמץ, בדיקת בזמן בניסן, עשר לארבעהבאור
 להרים מצח ולא להשיב פה לנו אין *עתה הצדיק, לו השיב עסקיו.בעניני
 בגלות, הדבור היה שבמצרים האריז"ל, בכתבי איתא כי לו: והסבירראשא

 בדיקת קודם עתה, אבל )פסח(. פה-סח ונעשה הדבור נגאל בפסחוכשנגאלו
 אע2 עדיין הפכנו לא *מצח", ולא להשיב, )פסח( ה פ לנו אין עדייןחמץ,
 האותיונ את לא אף רצון, לעת סימן שהם *מצח", לאותיות *חמץ"אותיות
 לע ההוא בעאב *ראשא. להרים *מצח" לא ובכן - *ראשא לאותיות*שארא
 הצדיק" של תורה דברי לשמוע רגיל שהיה מכיון אבל מיודעי-חן, אמנםהיה
 רבו. לו שאמר מה ותפס שטחי, באופן ובשמותיה בקבלה ורגיל בקי היהכבר

 זצאל הירש צבי ר' הצה"ק של אורחו ברימינוב הצדיק היה פ"אז(
 רוטב" של תבשיל שבת של שחרית לסעודה לו שיכינו להמשמש, וצוהדשם

 עצמר דעת על המשמש שינה כוסמין(. של )גרש וקאחטע )פולים(בובאליך
 שמשמשר צבי, לרבנו ואמר עליו הצדיק קצף המרק4 בתוך *פולימא שםולא
 ונתן בלע"ז( )בילקע לחם חתיכת ולקח צבי הר"ר מהר *היחוד". את לוקלקל
 הצדיק חייך בשלמותו. שלכם *היחוד" לכם הרי לו: ואמר המרק,לתוך
 את התבחיל מן משמשו לנו החסיר אילו אדוני, עושה היה ומהואמר:

 חלה חתיכת במקומה לו נותן הייתי אתר: על צבי הראר השיבוהקחשה?
 צבי. הראר של אלו טובות מעצות הצדיק נהנה בלע"ז(. )קוליטשקלועה
 שבת של שחרית בסעודת לאכול הצדיק היה רגיל כי הוא, הדבריםופירוש
 יב"ק הם ביהודית שמותיהם של שהראת מינים, משלשה המורכבתבשיל
 לב~באליך( פולים בלע"י(, )י'אוך מרק והיינו: קראנו(, ביום יעננו של)כר"ת
 הבממליך1 בתבשיל כשחסרו ועאכ וק'דושה. ב'רכה ל"חוד המרמייםוקחשה,
 בקוילימשי משלימה היה הקאשה, חסרה ואלו בבילקע4 הירש הראר אותםהשלים
 לימוד. הצריכים צדיקים ת"ח של חולין שיחות הןאלו

 שו"ת )בעהפסו"ס זצ"ל אאש מהראם הגאץ הרב עם נפגש פ"אח(
 *הנדולימ* עכשו המה ומי מי הגאון, אותו שאל אונגווחר. אבדאק אש(אמרי

צצ



 ר' עכשו הם בארצנו *הגדולים" לאמור: בפשיטות הגה"ק לו ה'שיבוכגליציא?
 וקרא הגאון תמה ברוך(. )זכרם מרימינוב הירש צבי ור' מפרעמישלאןיואיר
 תורהו גדולי אינם הלא הללו אבל ואמר: שלו יהודית-גרמנית בלשוןגקול
 הוא: גם כמתמיה לו ואמר וענה הצדיק, של בלבו חרב כמדקרות הדבריםהיו
 הג' העמיד בש"סן מפורשת רש4י דמר מכת"ר נעלם יה איך תמה,ואני
 לפשפש והתחיל בש4ס?ו מפורשת רש"י הצדיק: דברי על וחזר כמתמיה,פנים
 ולא פשפש אבל הצדיק, של כונתו מפורשת רש4י לאיזה זכרונו, קמטיבין
 צדיקי שני של תורתם בכבוד שזלזל %ל אתר, על למטרפסיה שקילמצא.
 בוש, ולא הודה ארוכה שתיקה ואחרי הלכה, ממנו ונתעלמה הללו,עולם
 מס' להביא הגה"ק צוה כונתו. בשוס ברש"י מאמר לאיזה יודעשאינו
 בדף להג' והראה בה(, להם רב ישיבות תופשי רבנים שיד )מסכתאפסחים
 בת וישא לו שיש מה כל חדם ימכור לעולם רבנן, תנו ע"ש:י"ט

 *אנשי - הדור' *גדולי ופירש4י הדור, גדולי בת ישא ת"ח, בת מצאלא ת"ח~
 דוקא לאו הם ש*הגדולים" אלה, רש"י מדברי מוכח הרי וצדיקים".מעשה
 צדיקים אם כי והילוקים, בפלפולים וימה צפונה המנגחים תריסין,בעלי
 האמתיים *הגדולים' והם בשם, שקראתי הצדיקים שני כאותם מעשה,ואנשי

 במקצוע תורה גדולי הם אבל בפלפולים, עוסקים אינם אמנם הםשבארצנו.
 שבארצכם הגדולים הצדיקים היו אילו אעפ"כ, ואמר: מעט הג' נתרכךשלהם.א,
 מאוד. שמח החתי בידו, וזה שזה דמר, כמע"כ תורהגדולי

 לנו היו הש"ס חכמי בימי גם הלא לו, ואמר הק' הצדיק לו השיבט(
 הראשונים דצלותא. ורבנן דאגדתא, רבנן דהלכתא, רבנן היו רבנים: סוגיג'
 בש"ס מהם לנו שאין בנסים, המלומדים מופת אנשי הם דצלותא,ורבנן אגדהי למדרשי רק א*ע הקציעו השניים מהמי מלאה שהמשנה התנאיםדוב
 בהלכה לא כלום מהם לנו שאין ויש באגדה, אי בהלכה בודדים מאמריםרק
 דוסא, בן חנינא ר' המעגל, חוני כגון: שעשו נסים מעשי רק באגדה,ולא
 שהיו כאלה, רבנים והיו ועוד. חלקיה אבא הנחבא, חנן יאיר, בן פנחסר

 רבנן שהיו לו, והדומים רשב4י כגון - כאחד המקצועות בשלשלתגדולים
 הוא הש"ס חכמי בימי שהיה ומה כאחד. מופת ואנשי ודאגדתאדהלכתא

 ר' הג' להרב מפריא ק ראבר זצ'ל לאנרא זימקינד ר' הג' הרב א פ שאמר מה להומר כראי פהא(
 זימקינר ור' כומנו, מפורממ צריק ש5 ככורו נגר רברימ א פ מפיו כשנמלטו ל הנ ק האנה* ל זצענזיל
 בין 5נו יש לו ואמי פתח חרורי, חרורין בשרו ונעטה וצ,ל ממטרע5ימק השרף מהסירי היה להנ

 וכן , ופהרות בקדשים גרול שהוא ויש באו'ה בהוראה נרול שהוא יש . תורה גדולי מיני כמההרבנים
 בשעה ובה . ישראל ואהבת ה' ויראת ה' אתבת בריני גרול שהוא אחר, גדול' מין עוד יש אבלהלאה.
 נרול מתעמק וכדומהי נבלה. נעשה והתיכה לריעותא ותרתי כעיקר דמעם במוגיא מתעמק פלונישגרול
 אלהיך ה' את ואהכת של ובטוגיא אותך1 ולא )אותו תעבור ואותו תירא א5היך ה' את של במוגיאוה
 שהנושא מורים שהב5 אעפ'י כלל להן נזקשם ורבנינו גד51ינ1 שאין כאלו חמורות טוגיותועוד
 הקדושה. התורה מצות על מובבות ששניהן וחנ'נ, כ מע של הנושא מן נופל לא פ עכש"הן
 בכבודו, עתה זה ז5ול שארוני צדיק שאותו מעכת"ה נא ידע - זימקינד ר מיים -וככן
 לזלזל ואין כאלו חמורות מוגיות ועוי ה ךראת אהבה ש5 ל הנ במע.ות גדו5 וחריף גאוןהוא

 מתאימים ורבייו צרינךם. 9ל כגנותם לדבר עור ימף[ ולא בלבו עמוק עמוק הרברים נכנמובככורוו
 ל. הנ מרוורול הגה,קלדברי
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 מאונגוואר הג' כגק דהלכתא, רבנן ב"ה לנו יש אנו. בימינו גםעהןה
 בהם, דכלא כאלה רבנן וגם ודצלותא, דאגדתא רבנן וכמו-כן לו,זהדומים
 חלקיה אבא הנחבא, חנן המעגל, חוני אטו אבל בהם. שמח דמרהעכת"ר
 אמר כך בשביל האם בש"ס, נפלאות ספודי רק מהם לנו שאיןזכדומה,

 "וא עצמו הזה וכדבר ח"ו? תורה מופלגי או תורה בני שאינם עליהם,3מ
 לב את הפכה זו נצחת תשובה שמותיהם. שהזכרתי גדולינו רבנינובשני
 כבוד. של ביחס דורו צדיקי אל התיחס ומאזאגאון,
 התעסקו שלא שאעפקי להעיר, כדאי הנ"ל הקדושים שני של לכבודםי(
 היתה חוז, בלפי תורתם כח את הראו ולא ותשובות, ושאלות הלכותבפ~קי
 שניהם. גם תורה מופלגי והיו מעיהם, בתוךחורתם
 במר ובכתה לפניו אלמנה אשה שבאה מרימינוב, צבי ברבנו מעשההיה
 לד"ת עמהם ועמדה המת, בעלה יורשי עם ודברים דין לה שהיהנפשה,
 וחוסר בערום ונשארה ראשיה על וידיה ממנו ויצאה דמתא, הדומקצבפני
 אבל תורהו דין לך דנו הלא לך, אעשה מה לה, ואמר הצדיק ענהכל.

 שתבוא הצדיק, לה אמר לבכות. ותוסף במשפט, עול לה נעשה כי באחת,אאשה
 של המשפט עקד אותו ושאל הדומ"צ את אליו קרא ובינתים מחר,ביום

 תורהו דין לה פסקתי ואנכי בדין, מרחמין אינ הדיין, לו השיב"אלמנה.
 היה ואני שלום", נתיבותיה וכל נועם דרכי אייכיה כתיב הצדיק, לואמר
 עצמי, את שואל שאני עד נפש, ודאבון לב שברון כך כל האשה מדברילי
 הבה לבבי? את כך כל ידאיבו התורה של ם" ע ו נ ששייכי אפשר, זהאיך

 יודע הלא כי מתון, מתון אבל המשפט, בחושן הדין את כאחד שנינונלמדה
 הצדיק ישבו הזאת. האשה של דינה מה אני, גם ואראה למדן, שאינניאתה
 הצדיק של המדויק העיון מן פלא, זה וראה זו, בהלכה ודייקו כאחדזהדיין
 לרבנו לו יש כי כל, לעין נגלה אז מוטעה. היה הדיין של דינו שפסקיצא,
 לבו שברון עפאי שדן שלו, ההרגש וחוש חו"מ, בש"ע גם ושם ידשנבי

 )הספור הקדושה. תורתנו של נועם דרכי כאן שאין אותו, הטעה לא"קדוש,
 בנו זצ"ל, יאליש ליבוש ר' הרה"ג רוח, נאמן ת"ח מאת לי נמסר"נ"ל
 דאשון(. ממקור לו שנמסר זצ"ל, הרועים מלוא בעל הג'של

 קלוגר ר"ש האדיר שהג' להזכיר, די זצ"ל מפרעמישלאן להק' ואשריא(
 זקנתו, לעת אחריו נפשו דבקה חת, לבלי עשף אדם שהיה מבראד,זצ"ל

 הנקרא מיוחד, בחבור גדול הספד הספידו פטירתו ואחר עמו,יהתרועע
 מלבוב נ"1 הלוי שאול יוסף ר' הג' כן וכמו לסליחתו. המחכים עיני12איר
 סר שלא ממנו, שתורה" וקבל גלף, רוה"ק ממנו וראה אצלו, היהזצ"ל
 מן מעט נטיתי - מזה(. המאיר" שאור בספר )יעתן ימיו כל ממנו,כדה
 בו. עסוקים שאנו לענין חוזר והנני"מסלה
 צבי רן הרה"ק עם שנפגש מוויזניצא, זצ"ל מהדמ"מ הצה"ק ספריב(
 האלה: כדברים חסיד נעשה כיצד לו וספר מרחץ, באיזה מליסקא זצ"להירש

 מתנגדים היו ורבותיו הגדולות, הישיבות באחת לומד היה עלומיובימי
 ימים, כמה הפסקה פ*א התענה חתונתו אחר הוא. גם וכמוהםלחסידות,

 הלך התעגית, מפני ללמוד יכול שלא ומפני לשבת. משבת להשלימהעקמ
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 והחושים. ההכרה בביטול עו כבול ושכב נתעלף, אליו וכשבא רבו, אלברגל
 עיניר נפקחו הגדול ולתמהונו הקיץ, הרופאים בעמל כמת. שחשבוהווכמעט
 שעשה. והטובים הרעים מעשיו את איש כל מצחות מעל לקרוא אחת,בפעם
 שמר הישיבה. ראש רבו של טיבו ומה חבריו, של טיבם מה לו נודעוכה
 ולו שהתענה התענית, בזכות זו למדרגה זכה כי נוכח בלבו, הדבריםאת

 דשם. *הרבים" של קנקנם על לתהות לגליציא, עתה לנסוע והחליטהשלים,
 הגהאק, רבנו אל לרוזדול ראשונה ונסע קם טיבם. מה לו יגידומצחם

 כשבחו תורתו. בזכות אליו לנסוע וכדאי תלמודי, גאון עכ"פ הוא 13אחרי
 מתענה אדם אם בתלונה, הגה"ק לו אמר מיד שלום, לו ונתן הביתהאליו
 ימבקר נסתרות צופה להיות אחת, בשעה עולמו לו קנה כבר הפסקה,חצי
 ביום *חוזה" יןלד לא יקיריו אברך לך לאם צדיקים? של מומיםאחרי
 על כלום לראות יספו לא ועיניו שלו, משגיאת-הגדלות נתפכח ומידאחדו
 נחה באמת אם לחקור, המקום פה לא האדם. כאחד ויהי האנשים,מצחות
 מביאה שיהיה, איך חוזה. ונעשה ברוחו נלקה או הצעיר, החוזה על רוחאיזה

 המצח. מעל קריאה כל בלי ונוכח מחזיונותיו, נתרפא הצדיק לביתראשונה
 זמן לאיזה בביתו נשאר עליו. שורה הקודש ורוח הגה"ק הוא קדוש אישכי

 זצ"ל מאירל ר' הצה"ק את להכיר נסע משם ה'. ויראת תורה ממנוולמד
 אברך. נא הגד לו: אמר חדרו, מפתן על רגליו שדרכו וכמעטמפרעמישלאן,

 דב ראזלער דער דיך השט )ביהודית: מרוזדול? הרב אותך כבד היטבהאם
 ועיני בפרעמישלאן, וגם ברוזדול גם אלקים יש כי נוכח, געוועןז( מכבדגוט
 עד כחו, בכל לחסידות התמכר ומאז הקודש, ברוח צופות הצדיקיםשני
 חסידים. של לרבן הוא גם להיותשזכה

 איציקל ר' ושמו אחד, מופלג למדן היה קאלוש מולדתי בעיריג(
 ונכנמ לתורה, עתים קובע אבל מסחרו, עפ"י חנוני היה הוא זצ"ל,בולחובר
 בהלכה. עמו ומפלפל בקאלוש, רב בהיותו זצ"ל, מליסא הג' בביתויוצא
 איקלע לביתו ובחזירתו לחנותו, סחורה משם לו להביא לסטאניסלב, נסעפ"א
 על כלם שישנו אורחים, מלאה שהיתה באכטניא, שם וילן בודנירובלכפר
 היה )זה מברודשין הרב גם באכסניא שמה היה מקומו מאפסהרצפה
 בחדר שלן הנ"ל( בעיר רב זמן איזה היה אברכותו שבימי דנן,הגה'ק
 לחדר אותו גם הכניסו אוריין, לבר איציקל ר' היה נודע כי ולאשרמיוחד,
 תורה, ובסתרי ותשבחות בשירות ועסק הגה"ק קם הלילה בחצי ויהיההוא.
 ללמוד הגה"ק התחיל אח"כ וישמע. ויקשב כישן, עצמו עשה איציקלור'
 עמו ונכנס ממטתו קם להתאפק, איציקל ר' יכול לא הפעם בש"ס. שיעוריואת

 וכשבא ופוסקים. בש"ס וגדוש מלא אותו ומצא הלכה, של ומתןבמשא
 מלעיג )שהיה דמתא, הראב"ד זצ"ל דיין בער ר' הגאון להדב אמרלביתו
 חריף היה כי מהם. גבוה ולמעלה משכמו א"ע שחשב מפני הדור,בצדיקי
 רשאי בערו ר' מבראד.( זצ"ל קלוגר ר"ש הגאון של חבר ותלמידגדול,
 אם אבל נפשך, כאות וה"סידים הצדיקים כל נגד גבוה גבוה ~בראתה
 ןנ י ל ג ר ל ע מ ך י ל ע נ ל ש מבהורודשאן, הרב של שמו את לפניךיזכירו
 אחד. בפונדק עמו כשלן בו, שראה הגדולות מן לווספר



 והתנהג מהרצ"ה, רבנו חותנו חסידי בין פ"א הגה"ק נסע חורפו בימייד(
 וברכת פדיונות לקחת האם אותו: שאל חותנו לבית וכשחזר ביניהם.ברבנות
 השיב הברכה? בשעת אמרת ומה רבנו: אותו שאל כן! לו: השיבנשים?
 ירעב?" כי נפשו למלא יגנוב כי לגנב יבוזו *לא הפסוק את אמרתילו.

 בזה לו היתה כי ספק, כל אין אבל יפה,, כהלצה הדברים נראיםלכאורה
 אותה. ידעו והוא הק' חותנו שרק סודיית,כונה

 ותביעות הטענות ע"י היום כל שנמשך תורה, בדין הצדיק ישב פ"אטו(
 מתלמוד היופ כל נתבטל זה איך החסידים, מזקני אחד תמה הצדדים.של

 ושלמה? שה וסוס, שור על דעלמא, להויות ורובו ראשו ונכנסחורה,
 דבור שבבל לי, תאמין לו: ו~מר לו וקרא לבו, בהרהורי הגה"ק"רגיש
 ולא ית', שמותיו יחודי רק מהם שמעתי לא הטוענים, מפי שיצאודבור
 וקבל זה, חסיד של דעתו נתקררה לא רגע. אף יתן מיחודו דעתיהסחתי
 ברוך בזה"ל: משה רבנו לו אמר מסאמבור, משה רבנו הק' אביו לפניעליו
 להרהר ואין הקודש, טהרת על חול דברי לדבר איך יודע שלי יודילהשם
אחריו.
 של שהמצב שמה תוכחה, בדרך מהרצ"ה רבנו חותנו לו אמר פ"אטז(
 אחז"ל, כי והדיינים. הדור רבני בראש תלף הקולר לקוי, כך כל הואאחב"י

 כאילו הכתוב עליו מעלה אחת, שעה אפ" לאמתו, אמת דין שדן דייןכי
 שעשה מה ושותף י"א(, י דף )שבת בראשית במעשה להקב"ה שותףגעשה
 לו ואמר הגה"ק ענה מישראל. קשות גזרות כל לבטל הכח ובידכםעשוי,

 כל המנונא, רב אמר ארז"ל, כי הדור. צדיקי בראש תלוי הקולראדרבה,
 )שבת בראשית במעשה להקב"ה שותף נעשה ויכולו, ואומר בע"שממתפלל
 אתם ובכן נעשה", *כאילו ולא '~ותף" .נעשה נאמר כאן ע"ב(.קי'ז

 זונחנה ולא האמתיים השותפיםה~דיקים
 אחת, לשבת לקהלתם לבוא במונקאטש חסידיו מאת נתבקש פ"איז(
 גדול )שפיגל( ראי החדרים באחד לו שהיה דשם, הגבירים אחד בביתונתאכסן
 הקדושה, צורתו כל את בראי וראה ההוא לחדר הצדיק כשנכנס הכותל.לאורך
 רשע! אדם בצורת להסתכל אסור אויו ואמר: ונאנח ראשו על ידו בכףהכה
 עןמו. בעיני שפל היה כךכל

 שפ"א הגה"ק, של תלמידיו זקני לו שספרו תורה, דברי בס' ומסופריח(
 כבוד לו ועשו העיר חשובי כל ללוותו ונסעו לביתו, ממונקאטשכשנסע
 כבוד, לי ועושים צדיק שאני עלי חושבים אתם הנה ואמר: בכה מאוד,גדול

 מכבה. לאין בגיהנם מעשן אוד ואני אותי תראו דקשוטובעלמן
 ביוסף נאמר אמר: הרבה, כבוד בו שנהגו כזו, אחרת ובהזדמנותיט(
 שרצה הכוגה שאין במצרים", כבודי כל את לאבי .והגדתם לאחיוזאמר

 כל את תולה שהוא כי-אם במצרים, וחשוב שר שנעשה אביו, לפנילהתפאר
 במצרימ! כבודי כל לאבי והגדתם, שאמר: וזה אביו, בזכות לו שיש"כבוד
 הנעשה הכבוד שכל יודע, אני גם וסיים: אביו של רק שלי, לא הוא הכבודכל
 אביו של רק הוא, שלי לאלי

 וכשבא נכריה, עיר לאיזה חורש בימי בא כי פ"א, ספר לכבוד בנוגעכ(
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 לכותל להעלותו שבקשו ואעפקי התנור, אצל המערב בכותל עמדלביהמ'ד
 היצה"ר אליו בא מיד להתפלל וכשעמד לעלות. רצה ולא סירבהמזרח
 התנור. אצל ~סמוך העניים כאחד שעומד ברך, ושפל עניו שהוא איךלבלבלו,
 המירה לכותל שאעלה מוטב אלי, בא הנך התנור אצל כאן גם אם לו:אמרתי
 ופטרתיו. שם ועמדתי הפזרח, לצד עליתי ומיד שם. עמךואדבר

 וקבל אחד איש פ"א אליו בא להפליא. עד פקח אדם היה הגה"קכא(
 סמוך לו שפתח מזיגה בבית פרנסתו, את מקפח שהוא שכנו, עללפניו
 אצל הדבר היה לו. להרע אדם שום יוכל שלא הגה"ק, ברכו מייגתו.לבט

 משפ כשחזר שבועות, איזה אחרי לרב. לשם שנתקבל ליאס, כשנסעהגבול,

 ששכני לכם, לבשכ באתי רבי! לו: ואמר ההוא האיש שוב אליו באלביתוי
 עונעו כי הגה"ק, הרגיש לו. אשר וכל ביתו כל נשרף כי מר, עונש לוהיה
 מר: בלעג לו ואמר שכנו, - אדם בידי אם כי שמים בידי לו בא לאזה

 ימינך לך הושיעה השמים, מן להענישו אנ" שהספקתי טרם שעודחוששני,
 שהרבי ראה כי הבית, מן ורץ האיש פני נסתמקו הארץ. מןלהענישו

 בחשוכאו מה וידע מנביא, עדיףחכם
 כי תעודותיו, בסדור קושוים לו היו הגבול, אצל כשהיה בפרק, בוכב(
 היר היהודים הנוסעים וכל ישראל, ושונא רשע היה הגבול שאצלהפקיד
 לשהיר אפשר אי וכי הגה"ק, שאל נוראות. ממנו וסובלים ידו עלמעונים
 פן בשוחד, לנסותו ויראים נקי-כמים, הוא כי המקום אנשי לו אמרובממון?
 משמיש לו ותנו כסף של מטבע לכם הא הגה"ק, להם אמר למלכות. הדברימסור

 לבם. בחפץ אותה וקבל לו ונתנוה הלכו *שמירה". לשם אותה לוששלחתי
 לו. ספרו שלכם? הגבול של הפקיד עם נשמע מה שאל, מיאס רבנווכשחזר

 ממש, בפה תובע והוא לגמרי לבבו נהפך הרבי של המטבע שקבל מאזכי
 והשוחד קושי, כל בלי הגבול דרך ישבים עוברים הכל חיל, עושהוישראל
 הכל! אתעונה

 ובאר סעודה, איוה לכבודו החסידים עשו בקולומיא. היה פ"אכג(
 עליו מליזים שהיה אחד, אברך גם ביניהם נדחק רב, בהמון חסידיםאליה
 בגבינה ממולאים כיסים של שירפם הצדיק כשחלק במקצת. נחמץשהוא

 אברך, אותו של ידו גם וביניהם לו הושטו צד מכל וידים בלע"ז(,)קרעפליך
 כתוב קל, צחוק מתוך לו ואמר לו, ונתן הקערה מן אחד כיס הקדושנטל
 לך גם הא *פשעים". בגימ' *קרעפלך" - אהבה" תכסה פשעים כל*על

 ומחיצונותו פעולם, פניו את רבנו ראה לא בו ר ע ש פ מ ונקית קטן,*פשע"
 ובלבושים במראה דומה היה כי פנימיותו, על לשפוט כלל אפשר היהלא
 פשעימ כל ועל שבלבו, מה הצדיק בו הכיר בעלמא ובראיה החסידים,לכל
 וכבדהו. שלו, ישראל אהבתכסתה

 נאמנה, בידידות שבדורו והרבנים הצדיקים כל עם חי היה הגה"קכד(
 שהיה מסטריא, זצ"ל ענזיל ר' הג' הרב בו. שהכל כצדיק הוקירוהווכלם
 בעקיצה: פ"א לו וכשאמר מאוד, ומכבדו מחבבו היה קיצוני, למתנגדנודע

 הגה"ק ענהו האחרות, התאות ככל תאוה זהו בישראל, רבי שלהיותכמדומה,
 כלןו התאות כל שוברת זו תאוה אבל תאוה, שזו אמת דבור: כדיתוך
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 של זה מנהג של טיבו מה אותו כששאל יעקב, ישועות בעל והג'כה(
 הגה"ו השיבו *תיקון"? ממנו תובעים ביניהם, אורח איזה שכשבאחסירים,
 בצ הוא הרי בדרך, שהולך מי ובכן כוננו", גבר מצעדי *מה' כתיבבהכמה:

 שררתיך "לתקוני לו לאמור המשלח שיכול בשליח, והרין מקום. שלבשליחותו
 ולע ן" ק ת "ל צריך שהוא לו, לרמז *תיקון" ממנו תובעים ע"כ לעותי",ולא

 ת". 1 ע י ם י ע ש ר ך ר ד *י בבחינת ח"ושיהיה
 העמיד מפרעמישלאן, זצ"ל מאירל ר' הצה"ק אצל פ"א כשהיהכו(
 עמרו וכלם - לשמשו מיוחדה, שרות מהם אהר לכל ונתן חתניו, כל אתלשרותו
 הצטיינר איך נסיעתו, קודם ר"מ הצה"ק אותו שאל לפניו. נאמניםכעברים
 התנר רק כאנשים, שרתוהו כלם הגה"ק: לו ענה שלהם. בשירות התניולפניו
 מלאךי כמו אותו ושרת נשו בר רין לית מגלינא, זצ"ל מיכלי ר'הרה"ק
 מך לראות יש הגה"ק, של כבורו על חרר צדיק אותו היה כמה ערכז(
 וקריעו עיר פני לקבל לס"ג לנסוע מתכונן שהגה"ק לו, שכשנוררעהעוברא,
 עליו, לו שהביאו רכילות איזה על לפניו להצטרק כדי וצ"ל, מריזיןרבנו
 והזר הזהיר זאת בכל רבה, בהערצה מריזין הקן אל התיחס עצמו שהואהגם

 כמעשה יקרהו שלא לכבורו, חש כי בביתו. וישב שיכבר הגה"ק, אתוהזהיר
 שהברו שמוע, בן ר"א רבו אצל תורה ללמוד *כשהלך פ"ר(, )יבמותררבי
 שאינם וחריפים, בקיאים )פירש"י בוקיא בית של כתרנגולים תלמיריועליו

 אחר". דבר אלא ממנו ללמוד הניחוהו ולא ביניהם(, נכרי תרנגולמניחים
 ממנוו יותר חסירים של אפם עוז יורעומי

 שלומר לאנשי במכתבו כותב שהוא וכפי לזה. לבו שת לא הגה"ק אבלכח(
 דרך לסאריגורא נסע קרושים(, רעת ספרו בסוף )שנרפס מונקאטשלעיר
 קרשו(4 )לשון ישראל" קרוש פני מלקבל ירהוהו פן ירא כי וגבעות,הרים
 הרבים" שלומו ואנשי אוהביו זו בדרכו לו לשטן יעמרו שלא הררך, אתעיקם
 בהיות אבל וחבה. באהבה הקרוש מאת נתקבל והוא הפצו, למחוז בשלוםובא
 יומ מבעור שבת לקבל מהרצ"ה(, רבנו )כררך היה הגה"ק של ררכוכי

 להיות שלא וכרי בס"ג. בהיותו גם זה ממנהגו שינה לא טלית,ובעטיפת
 שבה ליל תפלת התפלל הצריק, של מררשו בבית לעצמו עטרהכלוקה

 להסבסמ העיר אפסי מכל שבאו פה, אל מפה אנשים שנתמלא שלו,באכסניא
 שהיקיפוהו כמבצר האכסניא היתה התפלה את שכלה וער תפלתו,מנועם
 שהושו לו, לאמור מיוהר שליה אליו מריזין הצה"ק שלה בינתיםלגיונות.
 המוערש אחר אבל מררשו, בבית התיבה לפני שבת ליל תפלת שיתפללמכברו
 מקורביר על נעים לא רושם שעשה מה תפלתו, באמצע הגה"ק עמר כברכי
 ידועה. במרה אי-נעימות להגה"ק גם וגרמה הצריק,של

 ובשעה כאלה, קטנות רברי כל על ומרומם נעלה היה הגה"ק אבלכט(
 ברזיד עסוק הק' מוהו היה שבת, ליל בסעורת הצדיק של שלהנו אצלשישב

 שכתב התורה, עמור הק' שבספרו השבעים האופן או לו ונתחרשראורייתא,
 מעולם. אזן שמעתן שלא הכמה פלאות דרזין, רזין ק"ש, יהודי של אנפין ע/בו

 לברד הצה"ק כברו העליונים, שמלם בשמי משוטטות הקרושות מהשבותיוובעוד
 רגנ מריזין: הצה"ק לו אמר המזון, ברכת וכשגמר הכוס. על הזימוןברכת
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 אותר הרגיש ק"שו* של הכונות עם המזון ברכת היום מר ברךמראזלא!
 המזון. בברכת ק"ש ביחורי שהרהר קדשו, ברוח?ריק

 בקדושה ותשבחות בשירות והאריך שלו באכסניא ישב שלישית בסעורהל(
 ודרש הקרוש פיו את וכשפתח באכסניא. אשר העם כל ויחרדובנעימות,
 ער ברעהו, חיש ונדחקו כאפרכסת אזנם את הקהל כל עשו היום,בפרשה
 מן הנורע המשל את שפתיו במתק הגה"ק להם אמר נפשות. סכנתברי

 טפת יורדת אם זאת ובכל רבים, מים של בסביבה תמיד החיים שבים,הדגים
 לבלוע פיותיהם את ופותחים למעלה ועולים צפים הם מיר השמים, מןגשם
 רבותי אתם גם ואמר: קודש ברגש וסיים מימיהם. מימ שתו לא כאילואותה,
 מימינכם חומה לכם והמים והפלתי, הכרתי אתכם הלא הללו. כדגיםהנכם

 וקרושה. ויראה תורה המלא הק', רבכם של דאוריתא רבה בימאומשמאלכם
 רעהו את איש דוחקים אתם קטנה, גשם טפת לעיניכם יורדת אמ זאת,ובכל

 לקלטה. פיכם אתופותחימ
 זאת בכל כך, על הגה"ק על החצר מאנשי מי שהתרעמו הגם והנהלא(
 עפ"י - לו כשספר רבריו, את בצמא ושתה באהבה, עמו שוחח עצמוהצה"ק
 וכששאל מהרצ"ה. רבנו הק' חותנו של העבודה דרכי על פרטים -דרישתו
 של מנורת-חנוכה לרבנו היתה אם חנוכה, בלילי הנהגותיו על הצריקאותו
 עליה בירך אבל כסף, מנורת לו היתה אמנם חכמים: בלשון לו השיבכסף,
 בלע"ז( מערזעצט - )ממושכנת "מיושבת" שהיתה מפני אמיישב", רובעפ"י
 אח"כ ונטלה עליה, לברך כדי המלוה, לו החזירה החנוכה ולימי השנה,כל

 החנוכה. ימי כעבורבחזרה,
 ררך עבר לביתו מס"ג שכשחזר חסידיו, מחשובי אחר לי ספרל"ב(
 שמסופר השיב, כך, על אותו וכששאלו בעיניו. קצת וחש סטאניסלב,העיר
 כבראה עיניו. אח"כ לו וכאבו האריז"ל ברבו הרבה הסתכל שפ"א הרח"ו,בשבחי

 חסיד אותו שמע כן זצ"ל(' מריזין )הק' צריק באותו הרבה הסתכלתי אנכיגם
 בעצמו. הק'מפיו

 במונקאטש אשר שלומו לאנשי מכתגו את הגה"ק כתב ההוא המקום מןלג(
 בעזרתו "הנה בזה"ל: להם כותב הוא ובו כ"ח(, אות למעלה)שהזכרנוהו

 ביומו, יום דבר ע"ר לנו יתחרשו אשר יום בכל לכתוב בל"נ, עלינו קבלנוית'
 ומאריך והולך וכו'. מזה מקצה אחר כרוב ועשה בפסוק לרבר התחלה היוםוהיה
 להם שולח שהוא וכותב, הכרובים בענין דרזין רזין פרקים שלשה כדיער

 בזה"ל: ומסיים - לפורים סמוך אז היה כי מנות, משלוח בתור אלו תורהחרושי
 זצוקלל"ה, חותני הק' מורי מרבר, קדוש מפה שמעתי לאשר כ"א באתי,שולא
 אשר וגו', הילרים ולרגל המלאכה לרגל לאטי אתנהלה ואני בפסוק אמראשר
 ג' הם ולעומתן רגלים, שלש במלאכה: האסורים הרגלים הם המלאכה,יגל
 סט"ט בחינת הילדים, רגל שהם ופורים, וחנוכה באב ט"ו והם ררבנן,זמנים
 ם י ר ל י ה ברגל אשר הפורים, קודם ~כם לכתוב אמרתי הכרובים. שהםיכו'
 )בכם( ויקוים צער, בלי לטוב שיגדלו ובנותיכם, בניכם על ורצון רחמיםימשך
 הששה כי אמרנו, וכבר בגבולכם. ושבר שור ישמע ולא ה' למודי בניךוכל

 שלום" לך איישם וכו'. הנזכרים רגלים הששה הנם הנה כהנים, שבברכתברכות
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 צבי יהודה ידידם זרעו. לכל" שלום *ודובר )וכן( במספרו פורים )של"ו(ר"ת
 מראזדל",הירש

 לכתוב עליו קבל מס"ג שובו שאהרי לראות, יש הק' המכתב מןלד(
 איפא נתחברו המכתב, כתיבת ביום ההתחלה את ועשה יום בכל תורתוחדושי
  הוכחה יש א"ד, רגל על נכתבו שלא וכיון הנ"ל, נסיעתו אחריחבוריו
 ובכן פטירתו, שנת קודם שנים כמה זצ"ל מריזין הקדוש אל שנסעבאמנה,
 ביניהם, הקפדה כי היתה ולא האלה הקדושים לשני היה רבשלום

 נפטר אשו9 חליו, את הגה"ק חלה הנוראיק לימים סמוך תר"ז בשנתלה(
 והביאו התיבה, לפני לעבוד כח עצר לא כבר תר"ח שנת ויוה"כ ובר"הבו.
 לפיוט העבודה, לסדד הש"צ וכשהגיע מדרשו. לבית במטתו ביוה"כאותו

 והתלקחה הקדוש החולה של סבלנותו מקעה בעזרה", העומדים והעם*והכהנים
 הנכבד השם עאת וחלחלה ברתח צעק אש להבות חוצב ובקול ה', אשבו

 שנתפזרו שכמעט עד לארץ, המטה מן כחו בכל עצמו את והטילוהנורא"
 המדרש. בבית אשר הקהל כל על אלקים חרדת ותהי ההיא. ההפלה מןעצמותיו
 ועיין שלו )בכת"י( הק' החבורים את לפניו להביא צוה פטירונו קודםלו(
 בספר יתדותי תמכתי אבל זכר, בן אחרי מניח אני אין מהנה ואמר,בהם

 הייתי האלה, הכתבימ של מהברם את ומכיר יודע שאני זאת, ולולאהחכמה!
 מוחי, את ליגע אני צריך בעצמי שאני לי, תאמינו מלאך. ע"י שנכתבואומר,
 עשר בעל מעיד )כן כתיבתם". בשעת לי שהיתה הכונה את להביןכדי

 הגה"ק, של נכדו מזאבלטוב, זצ"ל מהרמ"מ הרה"צ חותנו בשםקדושות
 יום, בכל ספריו את כותב שהיה ראה, והוא שנה. כי"ב בביתוי~נתגדל
 חבוריו איפא הפליאו בחדרו(. ומסוגר סגור ותפילין, בטלית מוכתרכשהוא
 הגה"ק אם מאומה, איפא יפיא לא בעצמו, הגה"ק את גם כן אחריהק'

 לס' בהסכמתו כותב ובנסתר, בנגלה גדול שהיה מצאנז, זצ"ל ה"ש'מהר"ח
 למשגב, נודע חכמתו וטוב גדלו הלא הטכמתי, לכמ מה בזה"ל: קדושיםדעת
 זכיתי לא כמעט אשר הערך, יקר גודל על להעיד אנשים שפל אנכימומי
 שיצא אחרי מזידיטשוב, זצ"ל מהדי"א הק/ ורבנו הקדושים". דבריולהבין
 גחך בו לעיין כדי שלו, הטו"ת בתוך מחזיקו היה לאור הנ"ל הק'אספר

 מתבסמלם הלומדים גם והיו בנגלה, חדושיו את הגה"ק כתב שיא חבל -התפלה,
 בהוראת התחיל ולא תורה, של לאמתה וגרלס דליק אמתי, גאון היה כי'מתורתו,
 פעמים, שבעים או"ה הלכות על שהזר עדאו"ה,

 קריאת- ופרשת הדברות עשרת פרשת אמר פטירתו קודם אחדים רגעיםלז(
 א"ע מכין הוא כי בעין, עין ראו עליו והעומדים גדול, רעש בקולשמע
 לקול לחדרו אשתו וכשבאה ובטהרה. בקדושה ונשמתו ורוחו נמשולמסור
 שפתיו על אצבעו בשימו לחשות, אות לה נתן גדול, בבכי ופרצההקריאה
 הקדושות. מחשבותיו מן להפריעו לה שאסור כאומר, *אסור!" אליה:וקרא
 תר"ח, שנת למרחשון ז' ביום בסהרה הק' נשמתו ויצאה בה', נפשו נקשרהוכה
 תנצב"ה. ישראל. כל אותו ויבכו - שנה ב"ז כבן רקוהוא

 ישראל. גדולי ותלמידים רבנן חתנין אחריו הניח הק' ספריו מלבדלח(
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 זצ"ל, הלברשטאם שרגא יחזקאל ר' המפורסם הגה"ק היו:חתניו
 רבנן רב והיה שינאווע, אבד"ק היה ואח"כ ברוזדול, ברבנות מקומואת שמל~

 וצדיק, חכם זצ"ל, מזאבלטוב יעקילי רן והרה"צ בישראל. מפורסםוצדיק
 קאסובר מענדלי ר' להצה"ק בן זצ"ל מזאבלטוב דוד'קי ר' הצה"ק שלבנו

 המפורסם הגאון של בנו זצ"ל, טויבש יעקב ר' החסיד הגאון והרבזצ"ל.
 בעיר ברבנות שמש ואח"ב יידיטשוב אבד"ק שהיה זצ"ל, טויבש משה אהרןר'
 זצ"ל טויבש אייזק יצחק ר' ההסיד הרה"ג היו ומבניו אביו. במקומיאס

 וואסלוי אבד"ק זצ"ל טויבש אלכסנדר ר' החסיד והרה"ג אטיניא,אבד"ק
 זצ"ל שלמה ר' החסיד הרה"ג הרביעי, יחתנו צבורי. ועסקן מפורסמ רבברומניא,
 מסטרעטץ. זצ"ל צבי יודא ר' המפורסמ הצדיק של חותנו רוזדול,אבד"ק
 מזידי- זצ"ל ליפא סענדר ר' הצה"ק היו: לי הנודעים ותלמידיולט(
 והאחים, ותפלה. בתורה בעקבותיו שהלך זצ*ל, מהרי"א רבנו של בנוטשוב,
 מאיר יוסף ר' הגה"ק של אביו ממונקאטש, זצ"ל הירש שמואל ר'הרה"צ
 ראבד"ק ואח"כ סוואליווע, אבד"ק זצ"ל אייזק יצחק ר' והגה"צ מספינקא,זצ"ל

 ודברי מגלה, מס' על יצחק בית עה"ת, יצחק תולדות בעהמח"סמונקאטש,
 אבד"ק זצ"ל פנחס אריה ר' הגה"צ חביב ואחרון חז"ל. אגדות עליצחק
 של הדרך עפ"י בקבלה נפלא ספר עה"ת, האפוד כתפות בעהמח"סטורקא
 נודעימ שלא בישראל, מעשה ואנשי חסידים הרבה מלבד זצ'ל. הגה"קמורו
 הוו לפנ9 ברוך זכרם יהי בשמותם. עתהלנו

מלואים
 ע'(. )עמוד במופו י"דלפרק

 ע"אז סוף ע"א )דף אחרי בפ' הזהר בעלי זו מדוכה על ישבו ובבריב(
 דמתיא, לגביהון אזלינן אמאי למטרא, עלמא דאצטריר שבשעתא ייסא: ר'ושאל
 המתים אל המתים, אל ודורש וכו' א"ל ואסירצ "מתים אל ודורש כתיבוהא

 זכאי דאינון ישראל אבל מתים. תדיר דאשתכחו עכו"ם, מעמין דאינוןדייקא,
 אחרא בימנא מתו", שכבר המתים את אני עושבח עלייהו קרא שלמהקשוט,
 למתיהון, אתיין ישראל וכד וכו'. חיין אינון והשתא מתו שכבר השתא,ולא
 בגין וכלא לקבליה, בתעניתא דלבא בתבירו קוב"ה, לקמי תשובה בכמהאתיין

 עלמא על חייס וקוב"ה עלייהו, קוב"ה לקמי רחמי יבעון קדישיןדנשמתהון
 ולא אסתלק לא עלמא, מהאי דאתפטר אע"ג צדיקא, תנינן: וע"דבגיניהון,
 א"ל וכר. מחיוהי יתיר אשתכח עלמין בכלהו דהא עלמין, מכלהואתאביד

 הה"ד מחייהון, יותר ובמיתתהון בחייהון, עלמא על מגינין צדיקיא יוסי,ר'
 כתיב. לא בחייוהי ואילו עבדי דוד ילמען למעני להושיעה העיר עלוגנותי
 אבתריהצ, נענה מה ואבן -עכל"ק
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