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 תנינא יצחק
 מזידיטשוב. זצ"ל מהיי"א רבנו לתולדותמליאים

 ראשוץ.פרק
 ונדודיו. ממעיו התגלותוו מידםמימי

 גלות ויסורי רבנו של ממסעיו ספרהי ב'-ג'( אות )פ"ה יצחק פארבספרי
 דלהלן. המעשיוה להוסיף עוד יש המסופר על לפעמים. לושהיו

 יום היה והיום הגר, בארץ מרמורש בערבוה רבנו שנסע עובדא הוהא(
 אחד, מלון-כפרי אצל עגלהו עמדה נשהה. בצמא רבנו של ולשונו נוראשרב

 בקש המעין. מן חיים מים כד המלון בעלת בשביל והביא ערל בא רגעובאוהו
 לא הללו חיים מים עזוה: בעלה-המלון לו ענהה מים, כוס לו גם לתתרבנו

 הלאה רבנו נסע - בחרפה. והפטרהו בשבילי, אם כי להביא צויהיבשבילך
 רבנו כי רבנו, של משמשו לו אמר רק כאשר ויהי אחד, בנכרי בדרךופגש
 סולם והביא הלך שנפסק, הדלי את וכשמצא הבאר, אל מהרה רץ למיםצמא
 נדיבה. ברוח ולמשמשו לרבנו וישק ו:על, ממנה כדו וימלא הבאר אלוירד
 תשלומימ. כל רצה ולא סירב הנכרי אבל טרחתו, דמי לו לשלם רבנורצה

 על מרומ בשמי קטרוג זה מאורע יעורר פן לו, ויצר וירא רבנו מאודנצטער
 עד שכרו על לו והוסיף וחזר לו הוסיף רבנו, בו ויפצר המלון, בעלתהאשה
 אז ורק וטרחהו, מימיו דמי ממנו רקבל יצרו, את לכבוש הנכרי יכלשלא
 למסעיו וילך המקום את רבנועזב

 שוטף גשם נתך פהאום וגלותו, נדודיו בימל לדרכו רבנו בנסוע פ"אב(
 עצמותיו וכל בשרו עד מים באו מלון, בית איזה אל עגלהו שהגיעה ועדארצה,
 הדלת והנה המלון, ביה אל ליכנס  העגלה מן ברדתו ויהי קור. מבייעדו
 צוה בזעף. יורד עודנו והגשם עונה, אין אבל משמשו עליה הקישסגורה.
 לא אם כי המלון, לבעל ויאמר בחזקה הדלת על שידפוק למשמשו,רבנו
 ביד הדלת את וישברו סדום, מדת על כופין הטוב, מרצוגו הדלת אתיפתח
 השני. החדר אל והתחמק בלאט, הדלת אה ופתח הבית בעל נקרב מידחזקה.
 בתוך כרבנו טובים בן אורח לארח רצה ולא ההוא, המלון בעל היההדיוט
 קול השני, החדר מן שמע מעט, ונח הרטובים בגדיו את רבנו כשפשטביתו.
 הבית, בעל את בו ומצא החדר אל רבנו נכנס בהורה. ועוסק היושבאדם
 הנשמע רוחו: בחמת רבנו אותו שאל לפניו. הפתוחה הגמרא מן עיניו זזשלא
 בפני דלתו וינעל רחמיו באף ישחית הורה, הלומד מישראל אדם כיכזאת,
 הדלת סגרתי כן אמנם עזות: האיש לו השיב כזה? שוטף גשם ביוםאורחים
 חתם ורמאים נוכלים כי שנאה, תכלית הרבנים בגי את אצבי שונא כיבפביך,



 הוניתיף במה יקירי, לי, נא אמור רכות. רבנו אותו שאל כגדולי כקט,כלכם
 בעל ענהו הזה9 היום בלתי מעוד. טניך ראיתי לא ואנכי רמיתיך,ובמה
 קד"שא החבריא כל את אנכי מכיר אבל מכיר, איננ" אותך כן אמנמהמלון
 בקויתל פעמים כמה שמו, מרימנוב הירש ור' במדינתכמ היה אחד צדיקשלך'
 דינרים, וע"ב דינרים, נ"ב הגונים, טכומימ לו נתתי ולדרלשתו בביתואותו
 לי, הבטיח והוא בטן, פרי "' ממנה מנע אשר אשתי, על רהמים לבקשלמען
 אבד הצדיק שנלם, כמה עברו ומאז זכר בבן בקרוב ה' אותה יפקוד פקודכי

 דוכל-ם על לבי יזעף לא ואלך עתה. כן כאז ערירי הולך ואנכי לעולמו,והלך
 כמותכמ9'ורמאימ

 מרימינוב צבי כרבנו נורא עליון קדוש על אלה בלע דברי את רבנוכשמוע
 כביר צדיק על טרה לדבי לך חלילה ויאמר. ויען קודש חרדת אחזתו ל,זצ'
 ההוא צדיק עמך עשה אשר הטובות, כל את תדע ולא אתה בער אלשזה'

 נתמלאה לא עוד זאת בכל ואם לו. שקלת אשף השקלים את ממך שקבלבשעה
 ביומ כי קדשו, ברוח צפה כי הצדיק, של בזכותו לטובה זו גמהבטחתו,
 ההשגחה גזרה כן כי העולם, מן יהתפטר עליר להריון, ותזכה אשתךשתפקד
 אשתך, לך תלר אשר הבן עם בעולמ אתת לשיבה לך תהיה שלאהעליונה
 עתה, שנים. כמה לעוד ברכתו קיום זמן את הצדיק הרחיק חייך, למעןוע"כ
 ומתאכזר כגילו, הצדיקים ובכל בו סרה ודובר רבך אחרי מהרהרשאתה
 הצדיק ברכת שתתמלא הדבר וכשר טוב מעולם, רעה לך עשו שלא אנשיםנגד

 ביתו ואת האיש את עזב ורבנו הגשם עמד בינתים קרוב"ף בזמןבעגלא
 ותהר, המלון בעל אשת נפקדה ההיא בשנה עוד פלא, זה וראה למטעיו.וילד
 אשר הדברים ככל לעולמו, בעלה הלך ללרת, ימיה מלאו בטרם עודאבל
 המדינה' בכל מרי לבני ולאות לנט הרבר ויהי רבנו. לואמו"

 ארץ-הגר רבני )מיקירי ליכטנשטיין פנחס ר' הגדול הרב לי ספרג(
 פ"א שהיה קראל, אבד"ק הרה"ג של מפיו ששמע ירושלים(, מחשוביוכעת
 פתאום כדרכו, במרוצה אורחיו את שפטר בשעה גדולתו, בימי רבנואצל
 לא והוא לשבת, כסא לו להגיש רבנו צוה רבנו. אל ויגש אחד, אישנכנס
 סביבו העומדים אל רבנו פנה העם. מן אחד אם כי מרבנן, צורבא ולארב

 בדרך הייתי פ"א שלנו המסעות מימי מעשה לכם ואספרה שמעוואמר,
 בבוקו- פלונית מעירה שהם לי, ואמרו סוחרים אנשים שני אלי נגשובאכסניא(
 הבאה השבת ליום אליהם שאבוא עדתמ, קהל בשם ממני מבקשים והםבינא,
 מרכבתי ואת אותי והכניסוני עמהם, ונסעתי לבקשתם נעתרתי עליהם. מחסוריוכל

 בהמוניהם, וחבריהם המה ההם, האנשים אלי באו השבת ביום הגונה.לאכטניא
 וישכרו וישתו הנאספים, לכל כדת שתיה לתת הבית לבעל צוו אף עמיוסעדו
 אבל מפי. תורה לבקש כלמ אלי באו באמת כי האמנתי, בתומי ואניכלם,
 ועקבותיהם וחבריהם האנשים כל נעלמו השבת יום כעבור נתאכזבתי,מה
 לשיומי, לדרוש בא לא אדם בן ושום השבוע ימי כל כמעט עברו נודעולא
 ומי ממני דרש שבו חשבון, לפני והניח שבא האחד היה האכסניא בעלרק

 ביום האורחים כל ושתו שאכלו ומשקה, מאכל דמי גם ואף ומזונותאכסניא
 חשבונו אה מסלק אינבי כי הבית, בעל וכראות מעטי לא היה והסכוםהשבת.
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 משבשי ועל עלי וצוה בעבוט, סוסי ואת עגלתי את וסגר הלך אתר,על
 ועסקתי שם וישבתי המדרש בית אל הלכתי מרה בנפש ביתו. אתלעווב
 מבית לבואי וחכו האכסניא בית את נסבו סדום, אנשי העיר, ואנשיבתורה,
 הסביבה, מן אחד עשיר איש בא פתאום משבתי. על התלוצץ למעןהמדרש,
 בתמהון: אותם שאל האכסניא, מבוא לפני אשר האנשים כל אתדכראותו
 גזדמן כי הוללות, של שמחה מתוך לו טפרו והם מה? שום על זו"תקהלות

 לתומו, האמין והוא שלחנו, על וסעדנו הלכנו השבת וביום הרביים אחדלכאן
 לקח יעתה השבת, הוצאות כל את נשלם ואבחנו אנחנו חסידים אנשיםבי
 המדרש... לביה שלח ואותו מזונותיו, בדמי סוסו ואת עגלתו את המלוןבעל
 שלם יהוא חשבון עמו שיעשה המלון לבעל צוה ומיד אפו, ויחר האיששמע
 ושתו אכלו אשר את גם בחשבון הכניס כי האיש וכראות הכל. אתישלמ

 הזכות לך יש עמי. ודברים דין לך יש עתה לו ואמר בנזיפה בו גער"אנשים,
 אשלם, אנכי אלה ואת - האכסניא ודמי ומשמשו הרב מזונות דמי רקלדרוש
 מסביב אשר האנשים שמעו ושתו. שאכלו האנשים מן ודרוש לךוהמותר
 עם ודברים דין לו יש הפעם כי ראה, המלון ובעל רוח, לכל ונתפזרולבית
 עגלתי. ואת סוסי את לי והחויר המדרש מבית אותי וקרא ממנו. שתקיףמי

 השיב והוא אותך1 אברך במה לו, ואמרתי חסדי ואיש למטיבי תודהנתתי
 דבר, לך יהיה ח"ו אם לו, אמרתי כן, אעפ"י כל, לו יש וכי ה' חננהו כילי,

 ספורו את רבנו כלה לךו אשלם גמולות וכעל זידטשוב, לעיר אליובאת
 ותעש," בקשתך לי נא "הגד לו: ואמר בא עתה זה אשר האיש אלופנה
 ההיא. בעת המצר מן אותו שחלץ הנדיב, זה הוא כי ההוא, באיש רבנו הכירכי

 מה להזכיר די רבנו. חסידי בין הרבה מסופרות אלו כמו מעשיותד(
 ממנו ובקש אליו שבא משפחתו, מבני אחד טובים לבן פ"א רבנושאמר
 למען נדיבה ברוח בידו שיתמכו שמו, ליודעי מליצה מכתב בשבילושיכתוב
 בידיך ינותן כותב הריני רבנו, לו אמר לפרקה. שהגיע בתו את להשיאיוכל
 כל ותקבל אפים ארך שתהיה ממורש, בתנאי אבל כרצונך מליצהמכתב
 ידיך. על אדם שום יענש שיא באהבה, מסעיך בדרך לך שיהיהעלבון
 באהבה. עלבון כל קבל איך מסעיו מימי לווספר

 שני.מצרק
 בעצמו. והוא הצדיקים גדולי עליו שנבאומה

 הצה"ק ידי על רבנו נסמך איך ספרתי, ( י אות )פ"ד יצחק פאר בספריא(
 טו"ת אחריו שיוליך בו, שנשתמש בשמוש זצ"ל מסטרעליסק אורי ר'"שרף
 זו, רבה שמושא על שבביהמ"ד תלמידיו גדולי אז שהתלחשו ומה טביהמ"ד,2לו
 יתעביד. רברבא ולאילנא גמורה סמיכהשזוהי

 ר' הרה"ק רבו של משמו סטמפלר בערל ר/ החסיד יד"נ לי כתבהפעם
 לו אמר בעצמו שהקדוש - רבנו - מזקנו ששמע מדולינא, זצ"ל צבייודא

 )ביהודית: פויך את לראות כדי שור, עלי אנשים יצעדו זה בשכרבזה"ל:
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 קענעך דיך זאל מען כוי הבית( )קורות באנטעס די אויף דראפען זיך וועטמען
 ודבריהם לך' גם אומר אני וכן לו: ואמר הנ"ל הק' לנכדו רבנו וסייםזעהן(
 נתקיימויהק'

 )שנת רבה הושענא שביום נאמן, ממקור הנ"ל יד"נ לי כתב עודב(
 חליו כשחלה מרוזדול, זצ"ל צבי יודא רבנו הגה"ק אצל רבנו כשהיהתר"ח(,
 שאשאר בעדי נא התפלל איזיק! ר' הגה"ק: לו אמר בו, שנפטרהאחרון
 עצמו הכניע כך שכל על דעתה, וחלשה ז"ל הצדיקית אשתו שמעהבהיים'
 ימים יבואו עוד סבורה? את מה וכי בזה"ל: הד בש" לה אמר רבנו,לפני
 עד הבאים בתוך ותחכי מבחוץ, חדרו דלת לפני תעמדי בעצמך בכבודךוטת

 באה ונבואתו בעדי? שיתפלל ממנו אבקש לא יה ואיך אליו, ליכנסשתזכי
 ולפעמים אנשים, ומאות רבנו של כבודו כשנתגדל שנים, אחרי כתומה.לה
 יכלה לא כי הבאים, בתוך פ"א היא גם עמדה פתחו, על צבאו אלפים,גם

 המסדרון. אל שנדחק הרב הקהל מפני הפתח אללהגיע
 אצל מדולינא, זצ"ל בערש ר' מורנו הצה"ק רבנו, של בנו היה פ"אג(
 עדיין רבנו, שאביו, בעת אחד, שבת ביום בביתו זצ"ל מקומרנאהגה"ק
 ממנו כשנתפטר ויהי וצדיק. לגאון מפורסם היה כבר והגה"ק אורו, נתבקעלא
 אמור בזידיטשוב, קצת להתרברב מתחיל שאביך שמעתי הגה"ק, לואמר
 שלע מחאה, כעין הדברים היו בוידטשוב... דירתי לקבוע החלטתי כילו,
 לא והיע מהרצ"ה, רבנו דודו כסא את לרשת רגלו ו~ת ידו את רבנוירים
תצלחו

 נוראהק דלות שוררת אביו בבית דמעות. עיניו ולגו בערש ר' מורנוכשיצא
 קמח, מעט לאביו מנחה ומביא הסביבה מן מי בא שם זעיר שם זעירורק
 והנה ביתו נפשות רעבון לשבור חחדות כסף ואגורות וגבינה חמאהמעט
 זידיטשוב על כנפיו ופרש צדיק אותו יבוא בוא אם יפסק, המעט זהגם

 תקוה. כל לאין צר, לחם לחמם, מטהונשבר
 אל גמור: בבטחון לו ואמר רבנו ענה לרבנו, הדברים וספר לביתובא
 להשתקע, לא אבל הנה, צדיק שתו יבוא בוא כן אמנם חביבי! בניתדאג
 היתה עולם ואהבת נתקיימו והדברים הבאים...י בתוך פני את לקבל אםכי

 שניהם. בין כןאחרי
 היה להתגלותו שסמוך מטרנופול, ת"ח זקן קדשנו בארץ פה לי ספרד(
 האחרונה הפעם זו אותו, שלוו לאנשים אמר העיר מן וכצאתו הנ"ל, בעירדבנו

 למכירה גדולה חנות בה לי ואפתח לעירי הולך הנני עתה הנה,שבאתי
 ארכו לא ובאמת געוועלב(. הארט גרויס א ביהודית: קדשו )בלשוןבסיטונית
 ועבודת לתורה טוב, כל מלאה גדולה חנות נפתהה, רבנו של והנותוהימים
 בכל הלך ושמעה ארץ, אפסי מכל ה' מבקשי כל אליה שנהרו שמים,ויראת

המדינות.
 אינו עדיין כי צדקו, בענות רבנו חשב דורשיה וובו יו חנות כשנפתחהה(
 "גה"ק שבדורנ הצדיקים זקן אל לבעלזא לנסוע בלבו והחליט צרכו, כלמוסמך
 ש~אה ועד זו, לנסיעה עגלה לו שכר ממנו. גם סמיכה לקחת יצ"ל, שלוםשר
 נצב זצ"ל מסאמבוד משה רבנו דודו והנה ויהלום קצרה, שינה בינתיםישן
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 מרבני אתה מוסמך כבר כי סמיכה לשום צריך אינך בביתך, שב ויאמר:עליו
 בולשת שבאה בעיר קול ושמעת משנתך בהקיצך כי האות, לך וזהקשישאי,
 הלומך כי תדע ובזאת הצבא, לעבודת ישראל בני צעירי לחטוף המחוזמעיר
 זעקת פתאום נשמע לבניו חלומו וספר רבנו כשהקיץ פלא, זה וראהאמת.
 המלך. לעבודת ונמסרים החצרות ומן הבתים מן ונחטפים הנרדפיםבחורים
 פטר ומיד ידברו! שוא לא חלומותי כי בני, רואים הנכם לבניו, רבנואמר
 אלול כ"ז )ביום הקרובים בימים הפליאה, ולמרבה בביתו. ונשאר עגלתואת

 של קדשו כסא על וישב המדרש שבבית מכסאו פתאום רבנו קםתרט"ו(
 אדם, שום ולא הוא לא עליו ישב לא ההוא היום שעד דודו, מהרצ"הרבנו
 רבנו דודנו של כסאו על לשבת השמים מן רשות לנו נתנו שהיוםואמר.

 זצ"ל שלום ר' הגה"ק נפטר ביום בו כי הדבר, נודע כן אחרי -מהרצ"הי"
 בו ונתקיים רבנו, של גדולתו התחילה ההוא היום ומן לעולמו, והלךמבעלזא
 בו לראות התחילו והחסידים הצדיקים חשובי וכל השמש", ובא השמששוזרה
 ישראל. אלפי רבבות לאורו הלכו ומאז *גדול-הדור",את

 שלישי.מןרק
 דורו, וצדימי רבנו שביןהיחמים

 חתניו מבין מפורסם הכי היה מגלינא זצ"ל מיכל יחיאל ר' הצה"קא(
 הגדול פרסומו שבתחלת אעפ"י יהוא מפרעמישלטןן זצ"ל מאיר'ל ר' הצה"קשל
 סופרים, קנאת קצת לו היה בהפתעה, הדור מצדיקי לכמה שבא רבנו,של

 אדותיו, רבנו, של תלמידי זצ"ל, מדאלינא שלמה ר' הרה"צ עם פ"אונתוכח
 לא זצ"ל מלובלין הק' רבנו שמימות אבכי, מעיד ואמר: רגליו על קם שזהעד
 הוא גם והודה הזרם עמ נסחף לסוף זאת בכל - מזידיטשוב כרבנו רביקם

 רבנו לו אישר שבו רבנו, אליו שכתב המכתב מן לראות שיש מהבגדולתו,
 ששררה מפני זה, אחר בזה אחד שבוע במשך לו ששלח פדיונות שניקבלת
 כסף עצמם בפני גלינא אנשי לרבנו ששלחו מה מלבד בקהלתו, מחלהאיזה

 בחסכיס ברוך ר' הגאון הרב בטובו לי )שהעתיק המכתב דבר וזהתרומתם.
 גלינא(: מילידי והון - אלי הפרטי במכתבו בארדיזעניהאבד"ק

 לפ"ק. תזכ"ר וישלח ב:' יוםאב"ה
 מו"ה קש"ת כבוד דעמי' מדברנא הצדיק הרב מח"ו לכבוד שלוםשלום
 והיום, העבר בשבוע הפדיון נכון על קבלתי גלינא. בק' נר"ו מיכליחיאל
 תורתו לכבוד יתברך השם ישלח זה ובזכות א"י. למעות הפדיון לתתומנהגי
 ממקור העיר ולכל ביתו ולבני ולבניו לו הבריאה בשלמות הגוףבריאות
 סלה טוב לכל ברחמיו תפלותינו ישמע י"ת והשם וגון לשריך תהירפאות
 לאמור למחול בקשתי בניו ולכבוד - מזידיטשוב. איזק יצחק הק' המעתירכחפץ
 מששח יותר העבר בשבוע פדיון מעות ג"כ ששלחו מקהלתכם אנשיםלאיזה
 לא הלאה ועד מהיום דברינו וכללות הכלל מהם. מכתב קבלתי ועתהו"כ,
 הנ"ל". כ"ד יטובים. בריאים ויהיו פתאום מפחדיפחדי
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 רבנו. לפני ראשיהם כפו זצ"ל מפרעמישלאן הצה"ק של חתניו יתר גםב(
 הנ"ל בעיר נתישב שלא זצ"ל, מוויבויינומקא יואל ר' הרה"ק חתנווביחוד
 שוחקות. בפנים לו השיב ורבנו ממנו, רשות שנטל עד רבנו, למקוםהקרובה
 )כלי יקרה תשורה לרבנו פ"א והביא טוב' שכן מר לי יהיה מעתהאדרבה
 לי9 למה תו הא לו. אמר ורבנו הרבה, בדמים לו שעלתה הטבק( לעישוןמקטורת

 מתנותו כל בלי גם אצלי הוא חשוב אורהמר
 זצ"ל מהרי"א הגה"ק ובין רבנו בין שהיתה האהבה-רבה אדות עלג(
 חשובים פרטים עוד ישנם אבל יצחק, פאר בספרנו בארוכה כתבנו כברמקומרנא
 הקורא, לפני בזה לתתםשכדאי

 בזמן בו רבנו אצל פ"א שהיה ז"ל, החסיד אביו משם הנ"ל הרה"ג ליכתב
 לביתו צדיק אותו כשחזר השבת ממחרת ויהי אצלו. מקאמרנא הגה"ק גםשהיה
 הנהר את הצדיקים שני עברו הסמוך, שבכפר הנהר עבר עד ללוותו רבנונסע

 נכנסו שם אחריהם. שהלכו חסידים של רב צבא ועמהם בלע"ז( )פרשםבמעברה
 דבש עוגות רבנו הוציא המעברה, של המכס חוכר היהודי של הקטן ביתואל
 וכוס בבצים, שנלושה אחת דבש עוגת אפים, אחת ומנה הקהל, לכל ונתןויין
 אוכל אינני בביתי אמנם הן צדיק, אותו לו אמר מקומרנא, הק' לאורחו נתןיין,
 מכיון כאן אבל טמא, עוף בצי תערובת חשש מפני בבצים, שנילוש דברשום

 ואכלה. עליה וברך - און כל לצדיק יאונה לא דמר, מידו זו עוגה לישניתנה
 לארצות באו מקרוב חדשים ההם שבימים להעיר, כדאי הספור לשלמותד(
 על שנחלקו היהנר"(, "גרעצקי ההמון בלשון )שנקראו ינניים תרנגוליםההם

 בלי אותם התיר זצ"ל ומשיב שואל בעל מלבוב הגאון הדור, גדוליאדותם
 שהתירו הגדולים על תגר וקרא טמא עוף דין בהם דן מקומרנא והגה"קפקפוק,
 4שהאוכלם י"א( דף דברים )פ' עה"ת הברכה היכל בספרו שכתב עדאותם,
 מלאכול פסק ומאז עדן", בגן לבוא לעתיד הצדיקים בסעודת לאכול יזכהלא
 פשף הנ"ל, העופות בצי של תערובת חשש מפני בבצים שנילוש דברשום

 סירב, לא רבנו של כבורו מפני וכאן מלאכלם. נזהרו ולא המדינה בכלהיתרם
 לו. שנתן העוגהואכל

 זצ"ל רי"מ הגה"ק של משמו מסופר ש"ג( )אות נפתלי אהל בס'ה(
 מקומרנא הגה"ק של לאכסניא רבנו כשבא מעמר באותו פ"א שהיהמספינקא,
 )בעל מאפטא הצה"ק זצ"ל מאיר בר' מעשה אגב דרך לו וספר בשלום,לברכו
 זצ"ל מרופשיץ נפתלי ר' הגה"ק מחותנו לקראת שנסע לשמים( אורהסה"ק
 כשנזכה ובקרוב במהרה מחותןו בזה"ל: לו ואמר יי"ש, מלא בקבוק בידווהביא
 במה לראה למען זה, ממשקה בקבוק ג"כ בידינו נקח צדקנו, משיח לקראתלצאת
 מרופשיץ הגה"ק לו השיב עלינו, שעברה הארוכה בגלות לבם את אחב"יהחיו
 יראה למען כמוני, 4רבי" עם לקראתו שנצא אומר: אני ואמר: בחכמהזצ"ל
 רבנר ע"ז וסיים הזה, המר בגלות נפשם את אחב"י החיו במה צדקנומשיח
 המשיח,,. למלך להראותו כמוני רבי לדוגמא בידם שיקחו אומר, ואניואמר:
 תהא לא ושלום, חס ואמר: ממקומו בהתרגשות קם מקומרנא הגה"ק זאהכששמע
 משלח כשיבוא גם בישראל וגדול שר יהיה דמר כ"ת כי בישראלוכזאת
 ואנן עצמו, על כן אמר הוא שגם מרופשיץ, רבנו הוא לדבר ראיהצדקנו,
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 דמר' בכ"ק גמ  הרבר  ובן  וקרוש, נורא שהיהסהדל
 אחד טובימ בבן עובדא שהוה סטמפלר בערל ר' החסיד יד"נ לי כתבו(
 הרוצה פלוני בעשיר להתחתן אם בעצתו ששאל הג"ל, הגה"ק שלמקרוביו
 ובלבד מתנה, בתור הגון סכומ בעצמו לו גמ ולתת ומתן מוהר לבנולהרבות
 בשביל גדולה הצלחה הדבר לכאורה הגה"ק, לו השיב בזרעו. להדבקשיזכה
 שמע זה! משידוך כלך ובכן השמימ, מן זיווגה זה אין זאת בכל אבלבתך,
 תשאל בודאי הלא לו אמר מבוכתו, את הגה"ק כשראה לבו. אל ויתעצבהאיש
 אבל זה, בענין הוא לך יאמר מה נשמעה הבה מיידיטשוב, הצדיק בעצתגמ

 בכבוויו עמו שתדבר קודם מבניו, אחד שום עם מזה תדבר שלא מזהירךהריני
 בפשיטות, רבנו לו השיב רבנו, של קדשו בעצת ושאל האיש הלךובעצמו.
 ,צ"ל, אליהו ר' הרה"ק רבנו,  של בנו זאת כששמע בתו. של זיווגה זהשאין
 ג"כ וידע עניו ואת בעצה השואל את כן וכמו ההוא, העשיר את היטבשהכיר
 נשאת בתולה לפרק הגיעה כבר והיא ביותר הן יעלת היתה שלא בתומעלות
 בעבורו, מוצלח שדוך זה הלא אבא! ואמר. רבנו אל נגש ובכן הלמימ,משכבר
 קדמוך כבר האיש: לו השיב יפה! יעלה שהזיווג להש"י תתפלל לזיווג,ואשר
 רבנו, של קדשו פה למוצא רק אשמע שלא מקומרנא הצדיק לי אמר כהרבנו'

 אשנה! לא דבריו ואחרי ומניד, חוזר אינו שוב שהגיד וכיון שלו, ראשוןומושכל
 שהיה ז"ל, מליביטשוב משה ר' הרה"ח של משמו הנ"ל יד"נ לי כתב עורז(
 רק שלחנו על אז מסובימ והיו נצבימ, פ' 'ק בש מקומרנא הגה"ק אצלפ"א
 בודאי בזידיטשוב רבנו של שלחנו שאצל בלבו, חסיד אותו הרהר מספר.מת"
 קהלה זמן סליחות, שקודמ שבת היא שכן ת, 1 א מ ל אורהימ זו בשבתישנם

 שיהיו די בשבילל ואמר: לבו בהרהורי הגה"ק הרגיש רבותיהם. אצלקהסידים
 תלמידי ושלשה חסידימ, ושלשה בתימ בעלי שלשה בשבת שלהני אצלמסובים
 ישנמ ואמ צריך' אינני ויותר לפניהמ, שאומר התורה דברי את שיבינוהכמים
 את הכניע חורפו שבימי מפני זה רב, בהמון חסידים מזידיטשוב הצדיקאצל
  כמותו. כך כל עצמי את להכניע יכלתי לא ואני אדמ, כל בפניעצמו

 איכי ע"ב( י"ג )עירובין דילן בש"ס מוצאימ אנו האלה הדברים אתח(
 ע ו ב ק ל ל ל ה ת י ב ו כ ז ה מ מפני חיים, אלקימ דברי ואלו דאלומאחר
 המשפיל שכל ללמוך הט". ועלובין שנוחין מפני כמותזזהלכה
 הנ"לע הגה"ק ועמיתו ברבנו היה ממוע הדבר וזה מגביהו". הקב"העצמו

 שמח מפמ כמותו הלכה שקבש זכה רבמ אבל דא"ח, ואלו אלובודאי
 מתוך פ"א הגה"ק כשאמר וע"כ -- כן. אחרי וגמ התגלותו קודמ היהועלוב

 שלא על והשבון דין ליתן הדור צדיקי שעתידימ רבנו, של מתורתוהתפעלות
 בזה"ק שנאמר מה ז'( אות פ"ז יצחק פאר בספרי )ראה רבנו פנל לקבלבאו
 חכימי על ווהנא את רשב"י של חרו חכמי על גמ ע"א( )קמ"ט תרומהפ,

 למלעי דר"ש קמי למיקמ חדא רגעא אפילו שבקין היךדרא
 שהתנומ %ק שאץ שאומ" בעלמא, קאימ דר"ש בעוד ריתא ו אב
 לרדן בנוגע אבל התורה, אדירי הלבנץ אר" כלמ הע רשב"י ועל דורו בניהק

 דברע על רבנו העיר - 'עבחבורה הארי בלבנץ, האדיר רועב"י היהדאוריתא
 לאו הכנעה בלי גרידא ביאה כי כאומר, בהכנעהי" אאבל בקצרה:אלה
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 )ראה דוכתי בכמה הנ"ל הגה"ק של הק' בחבוריו מוצאים שאנו מה מתיאשמה
 שיבוא צריך אליו להתקרב הצדיק אל *שהבא ה'(1 דף במדבר פן הברכההיכל

 רמתע כלו רבגו של מדש מתה חו ממש" כאין ובהכנעהבביטול
הקדשים.
 הגה"ק של בדעתו עלה יטפ"א מסופר, ו" אות שי"א יצחק פאר בספריט(
 הרה"ק בצו את ושלח למשרע"ה, קודם דעסף האושפטא את בסוכהיהקדים

 אלא לדיין שאין השיבו, ורבנו רבצ., של דעתו ת 1 ח לשאול זצ"ל אליעזררן
 כמו הרבר לכאורה ליוסף. קודם משרע"ה נכנס שבסוכה ת, ו א ו ר ו י נ י ע שמה
 אבל האריז"ל, עפ"י וחסידים צדיקים שנהגו ממטבע לשנות הגה"ק שירצהזר,

 סדר לסוף הזה"ק של שבהוספות מפני היה, הגה"ק של הספק מקומכנראה
 דיוסף", ררגא לקבל )דסוכות( רביעאה "יומא מפורש: נאמר י' דףבראשית
 משה. של ולא יוסף של יומו הוא חג של הרביעי יוםולפ"ז

 שנתוספו צבי עטרת לספר ההסופות נדפסו לא עדיין שאז כנראהאבל
 רגנו כותב ע"ב רנ"ה דף ויחי לפן בהוספה ושם תרל"ב( )שנת שניהגהוצאה
 בסוכה ההשענות בתפלות האריז"ל לנו סדר כאשר הלא תימה, בזה"ל. המהרצ'
 הקרבנותז בענין בכאן נשתנה ולמה דמשה, דרגא בנצח הוא רביעי יוםולולב
 אחה הלך ביזטיבה צף מחלץ יש בפרק ז"ל אמרם ע"ד ,טהואונלע"ד
 בסוד חעג ה ד 1 ע ס ל הרומדם בקרבמת לכן זקנה." אחר הלך ה ב ס מ בחכמה,
 דתקינו כמה ה, ב י ש י ל ררומז סוכה ת ב י ש י ב 1 קדים, יוסף רעיםאכלו
 ה מ כ ח ג מופלג דאיהו קדים, משה בסוכה... ב ש י ל דברכה בלישנארבנן
 שאלת עושה היה לא הדברים אלה הגה"ק ראה אילו וש"י, דפח"חעי"ש
 כך, עלחכם

 הרה"ג לי כתב מבעלזא זצ"ל יהושע ר' הגה"ק עם רבנו של פגישתו עלט(
 נאמן. ממקור לו שנמסרו חשובים פרטים באסיכס ברוךר'

 אליהו רן הגה"ק ובין הנ"ל הגה"ק בין שהיתה החתון, התקשרוחקודם
 לכתיבת ההתועדות למקום בנוגע דעות חלוקי ביניהם היו רבנו, של בנוזצ"ל

 שחסידיו עיר בגריידינג, דוקא להתועד  דעתו על עמד מבעלזא הגה"קהתנאים.
 להטריח שלא כדי בוברקא בעיר ההתועדות לקבוע רצה אליהו ור' מרובים,בה
 מהחלטתו, זז לא מבעלזא שהגה"ק ובהיות רחוקה. בנסיעה - רבנו - אביואת
 זצ'ל שפיגל ישכר ר' הדין הרב את חשובים, חסידים שני אליו רבנושלח

 בדעתו, ותקיף ממולח חסיד ז"ל, מבוברקא ליבצי ר/ הנגיד ואתמזירטשוב
 להצדיק ואמרתם לכו רבנו: להם אמר וכה לבוברקא. לבוא שיסכים לבבולהטות
 רקיעים, לשבעה יום בבל ועולה מטפס *אנכי בשמי: האלה כדבריםמבעלזא
 ויום יום בכל אנכי רקיעים בששה ואמר( רבריו, את תקן רבור כרי)ותוך
 מפני במקוה, טבלתי שלא ימים שמונה זה והנה לפרקים. רק השביעיוברקיע
 כשבאו - יותר", ולא בוברקא ער רק לנסוע לי אפשר אי ולפיכך כחיחולשת
 מלוליה, ואשתקיל ישכר ר' הדיין הרב נבהל מבעלזא הצדיק אלהשליחים
 במלה מלה לפניו וחזר נגש חת לבלי העשוי ליבצי ר' אבל הרב, שלממוראו

 זה ראה אבל בנזיפה, רבם בו שיגער הצדיק, של מקורביו חשבו רבנו. דבריכל
 טוב אולי חלש, כך כל שרבכם הדבר, כן אם ואמר: רכות הצדיק לו ענהפלא,
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 ואמר: לדבריו והסכים ליבצי ר' מהר גופא? בזידיטשוב שנתועד הדברזכשר
 בכך יקיים הלא לזידיטשוב ישר דמר קדושתו כבוד יסע אם ובודאי!בודאי
 לו ואמרו רבכם אל שובו ואמר: הגה"ק לו הסכים חולים! ביקור מצותגם

 ופטרם - לזידיטשוב לעירו ישר התנאים להתקשרות לבוא החלטתי כיבשמי,
לשלום.
 נזדעזע איך ראיה, עד בשם מסופר א'( אות )פי"ז יצחק פאר בספריי(
 על דאוריתא רזין ודרש התנאים כתבי את רבנו שקרא בשעה גופו בכלהגה"ק
 הצדדים" תרי הני בין והותנו *שנדברו לפסקא וכשהגיע שבהם, ומלה מלהכל

 וישמע", ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו *אז הפסוק את רבנו בהוקשר
 ממש עמו, הגה"ק גם ויחרד קדשו, אש ולבת קודש בחרדת רבנו אותושאמר
 בהדי פגעי כי ששת ורב חסדא מרב ע"א( ס"ז )עירובין לנו המסופרמעין
 גופיה כלא מרתע ששת ורב ששת, דרב ממתנייתא שפותיה מרתען ר"חהדדי,

 זה. מעין היתה הגה"ק של חרדתו גם חסדא. דרבמפלפוליה
 שפירש זצ"ל, הק' אביו בשם לרבנו הגה"ק אמר התנאים קריאתאחרי

 האמתי, ה' וירא הקדוש שהוא ו ה ע ר ל ע אומר מהם אחד וכל יחדו, בפגשים"' כשיראי רעהו", אל איש ה' יראי נדברו *אז חסידות, בדרך הנ"ל הפסוקאת
 לפניו", זכרון בספר ויכתב וישמע ה' *ויקשב אז בעיניו, נחשב כלא עצמווהוא

 והלכה דא"ח, ואלו אלו ואומר שניהם, דברי לפניו זכרון בספר כותבשהש"י
בתרויהו!
 אחד לו שספר מקאליש, ז"ל לנדא נפתלי ר' רוח נאמן ת"ח לי ספריא(
 מטשורטקוב, האדומו"ר זצ"ל משה דוד רבנו הצה"ק של מקורביומגדולי
 אחדים אנשים ושלח קנקנו, על לתהות רצה הטוב, משמעו הק' רבושכשמע
 הם אחת. לשבת רבנו אל הנ"ל( )המקורב אותו גם ובתוכם חסידיומחשוב*

 על אחריו והביטו השבת, יום כל במשך ידו מתוך ידם זזה ולא רבנו אלבאי
 נתלהב התורה, הגדת בשעת המנחה, בסעודת ויהי שלו. ותנועה תנועהכל
 )פן השבוע שבפרשת לפסוק כשהגיע ופתאום בקודש, כדרכו מאודדבנו

 בהתמרמרות אמר חלק", אלש ואנכי שעיר איש אחי עשו *הןתולדות(:
 להתגרות כבר רוצה הוא )בעברית: רבי,סז! צו גשר זיך נעמט ער בזה"ל.גדולה

 האנשים הבינו לא ממנו! לגמרי חלוק אני חלק! איש אנכי אבלבצדיקימז!(
 בזכרונם. היטב נקלטו אבל אלה, דבריו שלפירושמ
 מן לו וספרו רבם אל וחזרו מרבני הפרידה ברכת לקחו השבתאחר
 תתרקם שמעתה הרישם אצלם ונתקבל רבנו, אצל ראו אשר והנוראותהגדולות
 כמו ביניהם פגישה לידי גם שתביא האלה, הק' הצדיקים שני בין רבהאהבה
 בעונות אבל י"ד(, אות פט"ו יצחק פאר )ראה זצ"ל מס"ג הק' אחיו עםשנפגש

 הגדולה המחלוקת קרוב בזמן פרצה העולם. את ועירבב בינתים השטןבא
 היתה הקודש רוח כי למפרע, ההם האנשים הבינו אז וסעג, צאנז חסידיבין

 להתגרית כבר רוצה )הס"מ( *שהוא כשאמר רבנו של גרונו מתוךמדברת
 ואנכי שאמר מה בעצמו קיים ורבנו בידו, ועלתה כחו נסה אמנם כיבצדיקים",

 שרדף אלא בלבד זו ולא בו, תהי אל וידו ממני לגמרי חלוק שהוא חלק,איש
 יכולתו. בכל המחלוקת את להשקיט הגדולה בהשפעתו והשפיע השלוםאת
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 גם מס"ג יצ"ל רא"י הצה"ק ובין רבנו שבין הירידות יחסי נשתנו לאוכה
 הסיר שרצה הפורים, מימי באחר עובדא הוה ההם בימים בכלום. המחלוקתבימי
 של תנועותיו את וחקה יצ"ל מס"ג הקן לרבו רוח נחת לעשות אחדמברסמ
 "האמ רבה: בהקפרה לו ואמר הצה"ק נזדעזע רבו. בפני שחוק לשמרבנו

 הרה"צ מעמר באותו היה הבית. מן סלקוהו ומיד מדעתך?" ויצאתנשתגעת
 ראיה. עד בתור כך על העיר והוא מקוסוב, זצ"ל משהר'

 בספרי בארוכה רברנו כבר רבנו אל זצ"ל מצאני הגה"ק של לחסו עליב(
 חולה הנ"ל הגה"ק היה שפ"א אחד, קטן פרט לספר אני רוצה פההנ"ל.
 ונלוה בחליו, לבקרו זצ"ל בערש ור' ליפא סנרר ר' הק' בניו את רבבוושלח
 צעיר עדיין אז שהיה מווערצקי, זצ"ל בערש ר' הרה"ק נכדו גםאליהם
 מתרעם שאביכם שמעתי רבנו: בני הק' ולרורו לאביו הגה"ק שאמר שמעלימים.
 בן לו אמר התקונים. על מלך כסא הספר הדפטת על הסכמה שנתתי עלעלי,
 הרף על ה""ל הס' את שהרפיסו על רק מתרעם אבי ושלוסו חס רס"לרבנן
 והתקונים הזה"ק כל את ויודע גאון הוא אביכמ הגה"ק. אמר בצדו. התקוניםשל

 למירוש הצריך כערכ*, אנוש יעשה מה אבל פירוש, לשום צריך ואינובע"פ
 רבנו שזקנו מזה כלל ירע לא והוא מווערצקי הרה"ק זאת כששמע הדף...?על

 הפ"רוש עס התקונים ס' את מכר לביתו כשנסע הנ"ל, ההרפסה עלמתרעם
 לי נכתב )כן הק'. זקנו דעת על לעבור שלא כדי ספריו. בין לו שהיההנ"ל
 זירטשוב.( אבד"ק שליט"א משה ר' הגה"ק בנו שלמשמי

 רביעי.כחרק
 רבנו. של רהיתראבהא

 שהיה מעשה זצ"ל: יעקב שלמה ר' הרה"צ רבנו, של בנו לי ספרא(
 אברהם ר' הרה"ק חותנו מבית פ"א שבא מראלינא, זצ"ל בערש רבבו הק'באחיו

 את לבקר חתונתו, אהר שנים כמה שלחנו על מזונות שאכל זצ"ל,מטטרעטין
 טעים, תבשיל ממנו ועשתה בשוק כרוב הצדיקית אמו קנתה ולכבודוהוריו,
 שבבית מפני זה, מתבשלל לטעומ החביב האורח בנה רצה לא לצערהאבל
 שמא מחשש התולעים, מפני בויקה הצריכימ ירקות לאכול שלא נהגוחמיו
 וספרה - רבנו - הק' בעלה של לחררו זו עלובה נכנסה יפה. יפה נברקולא
 וקנתה אגורות כמה שלה שבת של סינר על במשכון שלותה איך נפשה, במרלו

 חומרי מפני ממנו לאכול רוצה בנה אין ועכשו מלכים, מאכל ממנו ועשתהכרוב
 את ראשו מעל הסיר שעוריו, את ולמד בטו"ת אי ישב רבנו משם. שיצאמקום
 רבנו אותו שאל החביב. האורח בנם את לפניו להביא וצוה ראש שלהתפלה
 לאכול רוצה אינך ואתה כרוב, מאכל למענך והכינה טרהה אמך קצת:ברוגז
 אמר כי בדיקה, הצריכים ירקות לאכול נוהג היה מהרצ"ה רבנו רוריממנוזי

 לאכולי רוצה אינך אתה כמותו, אהריו נוהג אנכי גם מפניו, בורחימשהתולעים
 ללמורו. וחזר ראשו אל ש"ר התפלה אה החזיר תאכלי אל קצת: בהקפרהוסיימ
 גדלותו. בימ' כרוב צריק אותו שאכל וער, אנכי יורע כי הועילה, זו חכםגערת
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 בפ, מצות התרי"ג )על החיים אוצר בספרו זצ"ל מקומרנא הגה"קב(

 בכרוב "ולפ"ז בוה"ל: הבדוק כרוב אכילת אדות כותב ע"א( צ"ז דףשמיני
 שאינו ומי חשש, בו אין וכשרות ביראה מוחזקות נשים אותו בדקו אםוכיוצא,
 מפני כמוהו, ללכת הרחיק לא רבנו אחריו". לבדוק וצריך שוטה חסיד הואאוכלו
 דהיתרע כחא אעפ"כ אבל הם, באגמי קני קטלי לאו הם גם שהמחמיריםשידע
 לו. עדיףהיה

 בהם זהירים שההמון אחרימ, טפלים ומנהגים לחששות בנוהג כן כמוג(
 שאל לדוגמא: בהם. מקיל היה רבנו את עליהם כששאלו תורה, מבגופייותר
 אחר. למקום ממקומו תנורו את להעביר הוא יכול אם אחד, בית בעל פ"אאותו
 בעל- בתור אתה רשאי שלך, והתנור שלך הבית אם בפשטות: רבנו לוענה
 הוראה היתה אם באהלך! יקרב לא ונגע נפשך, כאות סדרים בשלך לעשותהבית
 - לדורות הוראה דבריו היו או רבנו, של ברכתו סמך על שעה הוראת רקזו

 וכלל. כלל טפלות בחומרות רבנו החמיר לא שהיה, איך אבל יודע.אינני
 של בנו זצ"ל, יאליש ליבוש ר' החסיד הרה"ג דר היה סטריא בעירד(
 בן זצ"ל, ליפא סענדר ר' הגה"צ של וחותנו הרועים" עמלוא בעלהגה"ק
 מדרשו, בבית רבנו חסידי בין וראשון הראש שהיה וממילא רבנו, שלבכורו
 בלחש. תפלתו שגמר עד שמ"ע של התפלה ובחזרת בק"ש עליו ממתיניםוהיו
 האריז"ל בכונות מתעמק היה כי מדי, יתר ארוכה תפלתו שהיתה פעמיםאבל

 מן איזה בו מרדו כך ומתוך תפלתו, את לגמור ושכח שלו תפלהשבסדור
 רבנו לאזני ההוא המרד דבר הגיע עליו. מלהמתין ופסקו החסידים,פרחי
 ביהמ"ד כל רבנו: להם אמר ליבוש. ר' ואת הבהמ"ד מנהיגי את אליווהזמין
 הנגי אני שלי, מדרש בבית למשל ראש. בתור הגון אדם בראשו שיעמודצריך
 אעפ"כ אבל בכבודו. הייבים ואתם הראש הוא ליבוש רן ואצליכם,הראש,
 הזעירות באותיות קצת בקי אני גמ הלא ליבושו ר' ואמר( ליבוש ר' אל)פנה

 האריז"ל. כונות רצ"ל דריבניטשקי(, אביסיל אויך דאך קען איך קדשו:)בלשון
 אזהרה דצבורא? לטירחא מר חייש לא וכי הארוכות? התפלות של טיבןמה

 קבלו בו והמורדימ בתפלה, להאריך עוד יסף לא ליבוש ר' הועילה. יוכפולה
 ישראל! על ושלום - עליהם מרותו אתשוב

 חמישי.פרמ
 רבנו, של ברכותיונפלאות

 נבנתה ההיא והעיר בוריסלב, בעיר הנפט מעינות נתגלו רבנו בימיא(
 החסידים בין שם היה רבנו. של מברכתו בה, נתעשרו רבנו מחסידי ורביםבימיו
 בית רק כל אין ולרש ובבנות, בבנים ומטופל ואביון עני אחד, דרדקימקרי
 נקרא תולדות. פן לשבת רבנו פני לקבל פ"א בא מאבותיו. שירש וחצרדירה
 יתרה בהטעמה לו וסיים שבתורה קטנה פרשה לפניו רבנו וקרא לתורה,פתאום
 חיימ!" מים באר שם וימצא בנחל יצחק עבדי "ויחפרו הפסוק:את

 והנה לחצרו, הבקר ויצא לביתו זה עני חזר השבת ממחרת פלא! זהורא"

קיז



 חפר ווה המומחים, לאחר וקרא זה עלוב מהר באפו. נפם ריה עלהפתאום
 רבנו. של חסיריו מעשירי כן אחרי והיה וכבוד, עושר מתוך בנותיו אתהשיא אחריוי ולזרעו לו חחם, מים לבאר לו שנהפכה נפט, מי באר הנ"ל בחצרומצא

 הרה"ק של בחתנו מעשה נ"י, סטמפלר בערל ר' החסיד יד"נ לי כתבב(
 חותנו פטירת שאחר אליעזר, יצחק ר' הרה"ח זצ"ל, מגלינא מיכל יחיאלר'

 חשוך והוא פרנסה, כל ללא רוזינטוב בעיר ודר ומשענה משען בלינשאר
 אטיניא שהעיר היות לפניו, והציע מצפ ייע ש וקבל רבנו אצל היה פ"אבנים.
 להשתרל רבגו הבטיחו שמה. לרב שיקבלוהו בערו, רבנו שישתרל לרב,צריכה
 זו בחררה הפך עליו, טובות לדבר רבנו הספיק בטרם אבל כך. עלבשבילו
 קרובו ובכן מרוזדול, הגה"ק של נכדו ז"ל, טתבש איתק יצחק ר'הרה"ג
 שיתן מחייב, היה הדבר טבע רבנו, בעצת לשאול העיר אנשי וכשבאו רבנו.של

 יותר אצטלא לאותה ראף שהיה מהרצ"ה, רבנו רבו של לנכרו הקדימהמשפט
 הנ"ל אליעזר יצחק ר' אחעכ כשבא לו. קודם זו בחררה והפך הנ"ל, טוביםמבן
 אבל, הנ"ל. לרבנות בנוגע הבטחתו את לו לשמור יכל שלא על פייסו רבנו,אל
 והתחיל בירו שהביא הפתקא את מידו לקח אחרת. טובה לך אעשה אני לו,אמר
 הק', בנגונו וקרא אליעזר2" שיצחק הפתקא בעל של שמו את מתוכהלקרוא

 - אליעזר זרע2 לך יקרא ביצהק כי - יצחק התורה, הגרת בשעת בושהשתמש
 אליעזר יצחק ר' אל פניו והסיב בעזרי אבי אלהי כי אליעזר, האחדושם
 ר' לו השיב קרוב2" ובזמן בעגלא קימא של בזרע מברכך אהריני לו:ואמר
 אשתי, על אמרו רופאים וכמה כמה הלא ורבי, מורי אבל אליעזר,יצחק
 הקדוש, בנגונו שוב רבנו השיבו שתלד. לגמרי מהנמנע גופה מבנה לפיכי
 פלא, זה וראה לשלום. ופטרו וילדו2" המילדת אליהן תבוא אבטרם הפסוקאת
 שום רצו לא ללדת ימיה מלאו וכאשר רבנו, אמר כאשר אשתו את פקדוה'
 שיצא מהנמנע כי אמרו, כי לדתה, בעת בה לטפל להבטיח ומילדתרופא
 או שמה תלד למען ללבוב החולים לבית להוליכה יעצו ובכן נתוח, בליהולד
 להביא ללבוב האשה בעל נסע בה. לטפל רופא או מומחה מילרת משםלהביא
 ברעה והאשה מלבוב, לבוא שניהם הספיקו טרם עוד אבל משם, מומחהמילרת
 קימא של ילד האשה ילדה ה', בעזרת רק החוץ, מן עזרה כל ובליללדת,
 כל יתהום וילדו", המילדת אליהן תבוא אבטרם רבנו מאמר בה ונתקיםבשלום,
 ההוא2 הפלא עלהעיר

 לו שספר מה נ"י, באסיכס ברוך ר' הג' הרב לי כתב ענין מלא ספורג(
 בילדותו: רבנו של משמשו מקאזיווע, ז"ל שו"ב אשרי'

 מביתו מפטרו רבנו היה ללמוד, ורצה אשר ר' כשהקיץ בהשכמה, יוםבכל
 לך הקשה והדבר נפשך, כאות תלמוד ושם המדרש בית אל למטה לך לו,ואומר
 בחדרו עמו שיהיה רבנו, רצה לא כנראה לך. ויגיד הלומדים אחד אתתשאל
 אצל מצא לביהמ"ד, בהשכמה כשירד פ"א בקודש. עבודתו עובד שהואבשעה
 אדותו )ראה טורידר אברהם ר' רבנו, של החסידים מעשירי אחד אתהפתח
 רבנו אל נפשו במר ובא לזידיטשוב סמוך בכפר שדר ו'(, אות כ"א פרקבספרי

 אשר, ר' לו אמר עליה. כבדה ומחלתה שחלתה בתו על רחמים שיבקשבהשכמה,
 כפנ4 אבל כזו, מוקדמת בשעה לשואליו נזקק רבנו אין כי אמנם אנכייודע
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 של מצרתו בקצרה לו וספר רבנו של לחדרו "זר - אנסה הבה נ*שפקוח
 מרי יבנו לפני ושפך נכנם החדרה. "יביאנו רבנו לו אמר "געל, אגרהסרן

 כשכבר שעות, אהרי וישלחהו. - שלמה ברפואה בתו את ברך ורבנושיחו,
 תסרורים, מכתב ובידו אברהם מר' מיוחד שליח בא קהרית, בתטלת רבגועמד
 של שמה עליה שנרשם *פתקא9, שוב ושלח מאד גתו של מהלתה תקפהכי

 רבנוש של בנו אליהו, ר' ליד שניהם נססרו ומיד. תיכף רבנו ליד למסרהבתו,
 של שלחנו על שיניחנה עליו, וצוה אשר ד' המשמש ליד הפתקא את נתןוהוא
 שכבר אליהו, ר' ידע לא כנראה מביהמקד, כשיחזור יקראנה למעןרבנו,
 את ומצא מביהמ"ד רבנו כשבא השכם. בבקר עוד לרבגו כזו פתקאנחסוה
 בלי פתקא שלחנו על שהניח משמשו, על מאוד הקפיד שלחנו עלהפתקא
 אליהו ר' נקרא מיד אליהו. ר' בנו במצות זאת שעשה המשמש, התנצלידיעתו.
 שלחנו על פתקאות לו המניה , משמש, על חמתו כל רבנו שוב שפך לפניו,ועמד
 מקרוג וה גזרת אשר את נא זכור אבאו ואמר: אליהו ר' פתח מדעתו.שלא
 מרוזדול, גוטליב פיבל ר' נגד לו שיש תגיעתו על שיותר שלנו, אברהם ר'על

 שמע אברהם ור' לו, לשלמם משגת ידו ואין ף ס כ ם י ת א מ 1 ף ל א לוהחיב
 אם יפנה מי אל כזו, גדולה בצרה שהוא ועכשו החוב, את לו ומחללפקודתך

 עליו. רחמים לבקש החובה ועליך אליך,לא
 שאני אברהם, לר' כתוב כן אם בניחותא: לו ואמר ברצון דבהיו רבנוקבל
 אברהם ר' אל מכתב אליהו ר' כתב השמים. מן שלמה ברפואה בתו אתמברך
 גוססת.,. כבר שהחולנית הקול נשמע כבר געיר אבל רבנו, ברכו אשרככל
 פלאו זה נראה רבנו, של ברכתו את לו ומסר שולחו אל בחפזון השליחחזר
 ונתרפאהו - רבנו של ברכתו לה עמדה לחימי פרשה וזו למיתה, גוססיםרוב

 חסידי אצל המשמעת היתה גדולה כמה רואים, אנו הנ"ל הספורמתוך
 אצלו גם היו כסף ומאתים אלף אבל אמיד, איש אמנם היה אברהם ר'רבנו,
 ומחל פיהו את המרה לא עליהם, לנתר צוה רבבו אם ואעפקכ גדול,סכום
 הם. צדקתם ועל חסידיו, על רבנו של הגדולה השפעתו על עדות זועליהם,
 היה מדעתו, שלא שלחנו על הפתקא הנחת על רבנו הקפיד זאת בכלואם
 ברכתו. מבקשי של ההפצרות ורבוי הדברים הכפלת את סבל קלא מפגיזה

 אל מצוה בשליחות פ"א שנסע מולדתי, עיר מבני אחד לי ספר כהד(
 בקשתו את רבנו שמע עליו. רחמים רבנו שיבקש אחד, מסוכן חולה מאתרבנו
 בברכה זה, נאמן שליח של דעתו נתקררה לא שלמה. ברפואה החולה אתוברך
 ופרנטת י~ים, שמונה של אב שהחולה לו, והדגיש וחזר רבנו, של י1קצרה
 עד ב"ה רואימ אנו *שוטה, לו: ואמר יבו, שיי בעס בו. תליה גדולהמשפחה
 נסיון וכל למותר, אך שפתים שדבר אומרת, זאת ישראלארץ
 השליח חזר עיניה מנגד נסתר אין כי שטות, הוא וחמלה רחמים רגשי בולצורר
 נתרפא. והחולהלביתו,

יש אקי עד לראיתו בנוגע רבנו של קדשו לדברידוגמא
 כי החור את אלקים וירא ע"פ בראשית( )בפ' א8רים מחנה דגל בס'למצוא
 לאה"ק. י"ל קיטובר גרשון ר' לגיסו שכתב מהבעש"ט, מעשה ומביאטוגן
 באותה שהיה לו, והשיב בחו"ל? עשה ומה לארץ, בחוץ בשבת אותו שראהאיך
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 שיהיה אחריו ושלח א"י( לגבול )מחוץ מילה ברית שעשה אחד, גביר אצלשבת
 באור משתמשים שהצדיקים שם, ומבאר והולך בחו"ל. והיה אצלו,מוהל
 רבנו. כוון הזה ולדבר סופו. ועד עולם מסוף ידו על ומסתכלים שבתורההגנוז

 מה נפלאות, לפעמים עשו בעלמא דבוריו גם אם כי ברכותיו, רק ולאה(
 מזוראוונא, ז"ל הורוביץ יוקל ר' הרה"ג לי שספר דלהלן, מספור לראותשיש
 רבנו אל כשנסע ותמיד בעירו, יין סוחר היה הוא עובדא: הוה שבדידיהמד
 נתכוין השבת. ביום רבנו של שלחנו על להעמידו יינו ממבחר עמו לוקחהיה

 לחסידים בקבוק-ינו את נותנים היו פעמים ברוב אבל הטוב, מיוני רבנושישתה
 פ"א בו נכנסה ובכן ביניהם, ויחלקו שישתו למעלה, החלונות ספי עלשעמדו
 להעמיד שבייניו, הפשוט מן למענו יתן מעתה כי למשרתו, ואמר קמצנותרוח
 רבנו מבני אחד לקח ההיא, בפעם דוקא הגדול, לצערו אבל רבנו. שלחןעל
 אותו, ובלעה תחתיו האדמה נבקעה אילו לרבנו. כוס ממנו ומזג יינו בקבוקאת
 פלא, זה ראה אבל הזה. הגדול העלבון מן מאשר כך, כל מצטער היהלא

 לא מעולם טובו יין זה ואמר: היין, מן ושתה רוחו, בשברון הק' רבנוהרגיש
 מחשבותיו אינוו וזה טוב יין זה שלחנו על שיאמר רבנו, של קדשו מפהנשמע
 יעקב רוח ותחי ייןן של ולשבחו לו ומה העליונים בעולמות משוטטות היוהק'
 מזגו רבנו. מפי היין של שבחו רבנו בני כששמעו האלה. לדברים הייןבעל
 אמר לביתו יוקל ר' כשחזר היין. של טובו על הם גם והסכימו כוסות, להםגם

 יעמיד רבנו, של שלחנו על להעמיד לקח שממנו ין, החבית שאתלמשרתו,
 טשוט יין עלה זהובים. מחמשה בפחות הלוג את ימכור לא וממנו הצד,מן
 שבסביבה, והגלחים האצילים יוקל, ר' של הלקוחות וכל לגדולה, לילה ביןזה

 בריוח קצר בזמן ונמכר שיהיח, מה מחירו יהיה ממנו, רק להם לתתדרשו
 רבנוו של הק' דבורו פרי היה וזה -גדול

 שייםי.טחרק
 רבנו. על ישראלאהבת

 זצ"ל יהושע ר' הגה"ק ששאל מסופר, י"ג( אות )פ"י יצחק פאר בספריא(
 ואינו חסידיו של פרנסתם בצרכי בעיקר מטפל הוא מדוע רבנו, אתמבעלזא
 מתפללים אנו בכה אנא שבתפלת רבנו, לו והשיב מוסר, דברי להםמגיד
 רבנו שגם להעיר, כדאי עטהרם". ואח"כ עברכם" -בתחלה -טהרם"וברכם
 אמת דברי בספרו הק' דבריו כה הלא זו. בשיטה החזיק זצ"ל מלובליןאק'
 צדיקים שיש הורי", ברכות על גברו אביך עברכות הפסוק בפירוש ויחי()פ'

 מדעת בהם שיש ויש ישראל, צער על חוששים ואינם בתשובה להחזירשתשוקתם
 טובו ממשיך ומ"ז נשעלה, טתר זה להטיב, רק ית' שרצונוקתם
 עליך רחמנות לו שחם אביך, ברכות וזה ובה. בת,ט ממילא זרים ו חו

 עי"עה ה". ב 1 ,ם ת ן 1 ש ל ומורים הורים ל"ען הורק ברכות על גברו אבכרחם
 משמה ו"מלח( )פ' זצ"ל מראפשיץ להגה"ק קודש זרע בס' גם הק' דברעונשמ
 גם ממילא נכללת זו ובהשפעה עשירות, לו שיושפע האדם על מתפללשהוא
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 מורי אבי לי שספר כמו רבנו, של הקדושה העבודה דרך היתה וזו שמים.יראת
 שיהיה אותו שיברך לרבנו, פ"א שאמר ז"ל, יצחק בר/ משה ר/ שבכהונההחסיד
 מסוגו איש כל נפש תאות ההם בימים שהיה מה יוד(, )ערליכער כשר"*יהודי
 פרנסה לך שתהיה רצון יהי לו: ואמר בנזיטה רבנו בו גער ז"ל, החסיד אבישל

 מצויה אחבוי של פרנסתם היתה רבנו חי אשר הימים כל ובאמת ורחבה5טובה
 במדינתו. בישראל הפרנסה נתמעטה שנפטר ומיוםלרוחה,
 ת"ח בידי רבנו תמך איך ה'( אות )פי"ח הנ"ל בספרי מסוטר כן כמוב(
 לכל למענו שכתב בהמלצות גם אם כי ומאודו, בכספו רק לא טוביםובני
 לבש ליתן עליהט כמה קהלה לכל וקצב ואתר, אתר בכל די שלומואנשי

 הרה"ג לי המציא כזה מכתב מן העתקה לברכה. פרי עשו הק' ומכתביוההמלצה
 בידי ונמצא מולדתו, עיר גלינא לאנשי שנכתב בארדיזען, אבד"ק באסיכסרעב
 המכתב: לשון וזה ז"ל, המנוח החסיראביו

 יצחק מ' החסיד הרב וביחוד גלינא, בק' הנדיבים החסידים ידידינו*לכבוד
 מו"ה בנש"ק וכו' הרב ידידנו לאשר נ"י. יעקב מ/ הותיק והנדיבאליעזר
 נחוץ, דבר על למעות וצריך ל" דח.קא השעה נ"י ליטוויסק אבד"קנפתלי
 בסך בקהלתכם אותו לסעד דברי למלאות אהבתכם ידידת למען אבקשכםלכן

 1 א ו במל הנ"ל סך לאסוף הנדיבים בין ישתדלו הנ"ל וידידינו רמ"כ,ושרים
 מזידיטשוב". אייזיק יצחק הק/ כ"ד אוריתא מתומכי להיותותזכו

 את רבנו ערך שאל~הם השנים, מן הראשון אליעזר יצחק ר/ הרבאת
 אדותיו. המסופרת המעשה מן ב'( אות ה' פרק )מלעיל מכירים אנו כברמכתבו,
 מליטיויסק נפתלי ור' מגלינא, זצעל מיכל יחיאל ר/ הרה"ק של חתנו היההוא
 והעיר זצוקללה"ה מיעריסלוב שמעון רבי הקרוש הצדיק של בנו היה זהיצ"ל,
 גלינא כ"א רבתי גלינא לא זו המכתב, נכתב אנשיה שאלגלינא,
 זה ומי קצב, רבנו אבל רב, סכום בה היה רמ"כ עשרים של שסכוםזעירא,
 לכל למאות, השנה במשך רבנו כתב כאלה ומכתבים דבריו. את ימלאלא

 וערכה. כחה לפי וקהלהקהלה

 שכיעי.פרק
 רבני, של הק' בניובני

 יצחק פאר בספרי זכרם בא לא המדפיס שבאשמת רבנו, של בניומבני
 ביחוד: להזכיר יש2:סופו
 בנו חודרוב, אבד"ק זצ"ל אייכנשטיין העשל יהושע רן הגהעצ אתא(
 שכתב ומשיב", *שואל בעל הג' מאת בהוראה לרבנות שנסמך רבנו, שלבכורו
 בעיר לרב ונתקבל הגדולים, כאחר הש"ע חלקי ד/ בכל בקי אותו שמצאעליו,
 להתכהן הנעל לעיר הראשונה בפעם וכשנסע תורתו. בזכות בעיקרהנ"ל

 שבאו ישראל, אלפי במעמד העדה לכל אז ואמר רבנו אותו ליוהברבנותו,
 מטני סופרים, שכר ממני דרש שלכם הדיין הנה רבותיו רבנו, של לכבורושמה
 החולה בנו את שאברך שלכם, הרב של הרבנות כתב את ידו בעצםשכתב
 ויבקש חכם אצל ילך ביתו, בתוך חולה לו שיש מי ארז"ל והנה שלמה.ברפואה
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 ברית. נוטר צדיק זה חכם, וסיים( המאמר של בסודו )והאריך רחמיםעליו
 ובאתפ תורשו לשכנו תבוא שלא צרה כל על שלכם, הרב הוא שכזהוחכם
 אבל לצדיק. גם - רבנו - מזקנו ההוא ביום איפא נסמך בעדכם. ויתפללאליו
 גנוד הוה וטוביה זו, בתגא השתמש לא הגה"ק, אביו חי היה אשר הימיםכל

 כסאו את והוריש קצר געמן אחריו הוא גם נפטר הק', אביו וכשנפטרבגיה.
 שנים. עשרות חודרוב אבד"ק אחריו שהיה זצ"ל, גערש ישכר ר' הגה4צלגנו,
 ר/ הרה"צ עם בעבורו אביו שנתחתן שבשעה וזכה ועניו, חסיד צדיקוהיה

 אל רבנו אז ואמר רבנו. של בביתו התנאים נכתבו מלודמיר, זצ4לנחמן
 שויא כל ע"ב(, ע"ח דף )ב4מ אמרו חז"ל מחותןו בזה"ל: הנ4למחותנו
 מתאים זה מאמר מזרעו. פוסקת התורה אין שוב ת"ח, בנו ובן ת"ח ובנות"ח
 י ח כ בכורי, בני בן בכור בן בכור שהוא בערשל, שלכם החתן נכדי על צדמכל
 ובודאי השם, יראי חכמים תלמידי כלם ממש( קדשו )לשון י, נ 1 א ת י ש א רו
 בגים אחריו הניח כי בו, נתקימו רבנו ודברי לעולם! מזרעו התורה תפסוקלא

 שליט"א, אייכנשטיין העשל יהושע ר' הגה"צ בכורו בנו האחד תורה.גדולי
 מתורת ומשקה דולה הוא וכעת בחודרוב, שנים כמה ברבנות מקומושמלא
 הברית, בארצות רבנו של שמו יתקלס ומיניה טשיקאגו, בעיר הק'אבותיו
 אבד'ק שלמה ר' המאוה"ג הרב לו, בדומה ואחיו הי, למודי הס גםובניו

 בארצו. צבורי ועסקן מפורסם רבלודמיר,
 סענדר ר' הגה"ק של זקוניו בן שליט4א, פנחס ר' הרה"צ לטוב וזכורב(
 סטריא. בעיר וצנוע עניו מכובד, ה' קדוש זצ"ל,ליפא

 של בנו זצ"ל, אלטר ר' הרה4צ צדיקיס של בספרו יכתב ולאחרונהג(
 ר/ הגה"ק של חתנו שהיה רבנו, של השני בנו זצ"ל, יעקב שלמה ר'הרה"ק

 עם ביחד נתגדל אלטר רי רבנו. של תלמידו קאמינקא, אבד'ק זצ'ליהושע
 רבנו את לשמש וזכה דאלינא, אבד"ק זצ"ל צבי יודא ר/ הצה"ק דודובן

 יצחק פאר שבספרי ספורים והרבה שמים, וירא חסיד צדיק והיה מאורו,וליהנות
 ממחתו ושם יאריטשוב בעיר אהלו קבע ימיו בסוף מפיו. נשמעו זהוספרי
 תנצב"ה.כבוד.

קכב



 עולם. יסודי הצדיקים שלשת של קודש מצבות על החרותים הדבריםואלד
 הזה: בספר כתובים תולדותיהםאשר

 תורהכתר
נ'פ'
 תקצ"א שנת תמוז י"א ר יוםנפטר
 הגדול רבינוהרב
 איש העניוהחסיד
 בוצינא הקדושאלקים
 אוהב קדישאדנהורא
 רבינו ונפש בלבישראל
 זצוקללה"ה הירשצבי

 המופלא החכםבהרבני
 טוב דבר עלהמשכיל
 אייזיק יצחק מ"וכבוד
 תנצב"הזצ"ל

 החסיד הצדיקהרב
 אלקים אישהמפדסם
 הערה אשרקדוש
 הכלל על נפשולמות
 משה רבינו הפרטועל
 תנצב"ה אייזיק יצחקברבי
 ת"ר שנת אייר ו' עש"קיום

לפ"ק

ביום פ"נ

 חשון מר בח' ימים דא'
 צבי יהודה מ"ו הרבתר"ח
 דפה ב"ד הוא זצלל"ההירש
 המפורסם הצדיקבהרב
 אלקים אישלרבים
 זצלל"ה משה מ"וקדוש
 הקדוש הרב דבינוחתן

 כבוד"ש אלקיהמקובל
 צבי רבינו הרבהקדוש
 תנצבעה זצלל"ההירש

 מחודורוב* ווייס יוסף מר הנכבד מח' בשבילי עשה הללו המצבותהעתקת
 גבו על שורה במלה, מלה נמרץ, בדיוק אתהן העתיק ממנו שדרשתיוכפי
 שהוא. כל שינף שום בלי פה נדפסו וכן -שורה

 אא"ז של פטירתו ליום בנוגע אשר בצדק, ווייס מר העירניאמנם
 עש"ע *יום שנאמר מה כי במצבתו. דמוכח טעות נפל זצ"ל משה ר'הרבי
 תמיד יחול אייר לחודש הששי שיום מפני אפשר. שאי דבר הוא איירעו'

 כידועש פסח, בד*ו לא כי ויען פסח. של הראשון יום בו שחל יום,באותו
 חפש כמו-כן לעולם בד"ו מימי באחד באייר ו' יום גם יחול לאאם-כן
 אלה: משתי אחת ובכן, - שעק ביום איר ו' יום היה ת"ר בשנת אשרומצא,
 ביום היה שלא או שעקי ביום רק עשעק, ביום היה לא פטירתו שיוםאו

 אייר. לחודש החמשי ביום רקהששי,
 ש* ב י ט י ב י י לאעטונ~מי והוטנסתאתק
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