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הרה"קמו"ה ישראלהמניר מקאזניץזצ"ל
א.

הגאון הקדוש מו"ה ישראל זצ"ל ידוע ומפורטם כי לידתו היתה באורח
סלא ע"פ נט מברכתו של הבעש"ט ז"ל שברך את אביו הר' שבתי ,כי ב
בשנתןיילי
ת"ק
לו ויקרא שמו ישראל כשמו כעודו בחיים חיותו ,ונילד
בדאשית ההתנלות של הבעש"ט ז"ל ובפנקס הקהל דק' אפטא נאמר בזה"ל" :כחה"ם
פסח תק*ד נתקבל להחבורה הבחור הקטן ישראל בן ר' שבתי ונתן אביו מעות
הקדמה ג' לוט כטדש.
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שלוחים מיוחדים אל הרר"שכי יסכים עמהם להחרים את גדולי החסידים ויוציאו
סן הכלל את הגדולים שבהם את הרה"ק מוהר"מ מנעסכיז שהוא נכד להמגלה
עסוקות ואת אחיו בע"ט ההפלאה- ,ענה להם הרר"ש הנה מאין תדעו אתם מי
~סה הגדולים שבהם? הלא תראו -והורה באצבעו על תלמידו ר' ישראל בר'
שבתי  -הבחור הקטן ה1ה הוא אחד מן הגדוליםן א)
'א) בנרלו העיד כעצסו סה שאמר בקוטנו לפני רבו הרר'ש ז'ל וזה לשוט 1
,כילרותי אטרתי לפני הנאון סוה-ר-ש אכר"ק ניקלשפורנ (על קו' התום' בסם' שבת
יכ'א רמנ'ל דסה שאין מדליקין בהם בשבת מש1ס ר19תר להשתמש לאורו וחיישי'
שפא יפה דלמא ם"ל דאסור להשתפש לאורו אלא שאין סרליקין בהם בשב,ו סשום
דבבתה זקוק לה ובשבת אי אפשר) כיון דבשבת נר חנוכה קודם ואח"כ נר שבת
שסעלין בקירש וא'כ כשכבר הרליק נר של שבת שוב א'צ לנר חנוכה ואז אין
זקוק לה .וארכרתן סלתא כשאמרתי רבר זה לפניו היו שם תריפי דורנו והיו מאריכין
קעקייהו אבתראי לבלעני והנאון הנ*ל אסר טוב ,מוב ,ונשתתקו כולה .כי הדגריפ
ברורים לפבין בי ידוע שנר חנובה להסשיך הארה לעולסות התחתונים בסקוסם,
ואח"ב בנר שבת סעלין העולמות לחדרי המלך 1ת 1לא צריבין לנ-ח .ובהקרפה זו
יתורצו לך שם כמה קושיות ,ולכן בם' הקנה בתב שאין להורות אלא טי שיורע
הלבה על בוריה וזה עתה נלות התורה שא?ן אתנו-יורע הרזין 1ננזי' ולכן נתטעטו
היו יורעים הרבר על בוריה נתחלקה הפריפה להלת
עתה ההלכות וכשחכטי התיטור-
פאה נסלי ,ועדיין בימי הגאונים סהיו מקובלים פחכסי הש"ם טחלקים כמברות רקות
פאוד לפי קכלתם ואנו בדרי בתראי אי אפשד להשינם ולבן כתכו שאין לחלוק על
נשן .והתופ ביבטות ט"פ הבא על יבטתו בסופ 1בתבו רלא לסהר הנם שרחמי "שין
שדלת אוד מרובים שהיויודעים שטזה השם בא  11הרפ-אה בס-ש רש"י בפסוק ברכת
שדים כו' ובזה דבו הטתפרצים וסברי שבחריפות של הבל פבינים יותף סהוטי

*שתקע הדבר'.
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על גדולתו וגאונותו בנגלה העיד הגאון מהר"ח מוולאזין דל תלמידהגרארהר
ז*ל ,שבהיותו פ"א בקאזנין ועסק עם הרב המגיד כיום תמים בעומק הפלסול
גש"ס בב " ממש בע"פ עם לשון התוס' ,לבד םה שהי' בקי.
ומצא אותו בקי
בירושלמי ופוסקים.
ויסופר ,כי הרב הגאון מוהר-י בעהמ"ס מעון הכרכות זצ"ל ,רצה לנסות
את המגיד מקאזניץ והתחפש בתור עובר אורח ובא לפני המגיד ,אמנם כאשר אך
שתח את הדלת אמר לו הרה"ק המניד" :ברוך הבא רב דקעמפנא"! על זה ענה
הוא ואמר :עם רוח הקודש לא ירכש אותי אך אם יתרץלי דברי הר"ן התמוהים
לי זה כארבע עשרה שנים אז אכוף ראשי לפניו .הרה"ק צוה לפתוח לו הר*ך
והתורל ללמוד עמו ולפרש לו הענין מתחלתו וכאשר הגיע אל מקום המוקשה כבר-
י לא קשה מידי ,אז אמר לו הרה"ק ,כן הוא הדבד אם)
ראה הגאון מקעמפנאכ
לומדים תורה לשמה אין הר"ן קשה וחמור"- .גם הרב הגאע מו"ה גדל" ליפשיטץ
ד"ל (אבי הגאון בעל תפארת ישראל על משניות) הי' ממעריציו ,וכה נכנעו לפניר
כל נדולי הת"ח שבדור ,כי הכירו רב כחו וחילו באורייתא.

ב.
שמעתי מאאמו"ר הרב מו*ה גישון ז"ל ששמע מחסידי קשישאי שהרה"-ך
זשל ה" אומר" ,שכל מדרגותיו והשגיתיו שהשיג ,ה" לו מספר "מסלת ישרים*

לרמחאל ז*ל".
הדכרים האלה מאמתים את אשר החלטתי למעלה בתקופת הבעש"ט דל,
שכל מגמת הבעש"ט ותלמידיו זללה"ה היחה ,להיציא מכח אל הפועל בנסיון

ומעשה את הברייתא דרפב"י ע'י האמצעים שהורה ר' פנחס בן יאיר (בשלהי
סט' סוטה) שמכיאים לידי רוה"ק ,ולהחיות מתיםן וספר מסלת ישרים הלא הוא
רק פירוש על דברי ר' פנחס בן יאיר בהרחבת דברים בפרטיםועיונים דקים ,ובכן
לי
וי
דה
סובנים היטכ דבריו הקדושים שהגיע למעלתו הרמה ע"י "מסלת ישרים"גו
ונתו_

עך,-5ו5שה -כדכדדחצכ"י-העיהתזבידו להשיג רוח הקודש ולהראות נפלאות
יקדש ש"ש ברבים.
לדוגמא אכיא בזה מ"ש בספר "זבד חן" ,עובדא על אודות עגונה ,שבעלון
צסע לאמעריקא ועברו כמה שנים ולא נשמע ממנו דבר ובאה אשתו העגונה אל
הרה"ק מקאזניץ כייושיע לה להתירה מכבלי העמן ,הוא ז"ל אמר לה" :בעלך
ככר אכלוהו הדגיס" ,האשה העגונה באה לפני הרבנים הגאונים כי יתירוה על
סמך רברי המגיר הקדוש מקאזניץ ,והרבנים הגאונים נשאו תתנו בהלכה זו אם
יסמוך להלכה להתירה ע"פ רוח הקודש ,ולא יכלו לכוא לעמק השוה ,כי מאז
שאמר רב נחמן "ככר אכלו כיויא לתסא" (יבמות קכ-א) עוד לא נשמע כיואב,
(החסידות למהד"א מרקוס ז"ל ע' קנ"ו) .יאני שמעתי כי סוף דבר הי' ,שהרה"ק
היכיח שע"ם היכה מותית רק שהפוסקים מסיימים שבעל נפשיחמיר ,ואמר כית
שהיא חומרא ממדת חסידות תו אפשר לסמיך על רוח הקודש.
ובונת תקעיג בעת מלחמת נאם?יון עם רוסיאהיאידיע שהרה"ק ז"ל בשעח
ןריאת הסנילה בק-יאזו "נפו :תפול" חזרישנה נפוליון תפול" (ע' באריכות אודות
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זה בספרי אם לבינה תולדות הרהיק הרט"מ דצ*ל מרוסנוב) ,ועור עשרים שנה
סקודם ,סרם
עוד הכוכב של נאפליון אטר פ"א בערב פסח נבואה" :שיקו
אחד להיות
אבל
מושל
לא
ה
פ
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כ
ב
'
י
ה
י
טזה.כלום".
תקום ססשלתו ולא
ובשעת המלחמה הי' המארשאל יאזעף סאניסאווסקי אצל המניד ושאל אותו
תוצאות המלחמה והרה"ק הניד לו סראשית אחדית הסיחמה כאשר הי' אח*כ

עיה

יל

~החסידות הנ"לן.

ואין אגו צריכין לסיפורי אגדות ,הרי הוא דל בעצמו יאמר בספרו עבורת
להבחין בין יום
*שראל ,ליו"ג" :מי שעיניו פקוחות וחכמת אדם
בהרגשתו ,בהקשרנבווייובכחי
י' יום שהוא בוקר
ן לילה גם בשבתו בחדר סנור ואופל
יבי
צמן החסד ונרלות המוחין ,ובין בחי' לילה"...
ובמכתבו שבסו"ס עבודת ישראל ,להרה"ק מלובלין זצ*ל בשנע תקס"ר,
גותב" :שלעור חבלי שינה על עיניו לא הי' יכול לקרות מכתבו ,ער אשר למר
בספר תקוני זהר סחצוה לילה עד סחצית שעה ב' ואז נזכר לקרות האנרת
יהבין ע*י מאמר הזהר שנמתקו כל הדינים",..
ומאותותיו .וסופתיו נביא בזה ,כי כה הי' מפורסם לעושה גפלאות ער שנם
אדוני הארץ חרדו מפניו ,והנסיך טשאדסוריסקי הי' חשוך בנים ,ובא אל המניד
לבדכו ולהתפלל בעדו ,אמר המגיד הקדוש :רבונו של עולס יש לך נוים רבים
ננה איכפה אם יהי' עור אחרו ,וכן הוה לי' .ופעם אחת שיבח הנסיך את הרה"קי
לפני אהיו ,והאדון הלזה לא רצה להאמין להנטיך ואמד לו אני אראך שלא ידע
ו:מגיד מאוסה ,הנני נוסע אליו לבקשהו שיתפלל בער בני שהוא חולה ,ובני הלא
בריא אולם הנהו ,ותראה שהמגיד לא ידש כלל ,וכן עשה ובא בערמה זו אל
הסניד ,ובכה לפגיו כי יתפלל על בנו החולה ,אמר לו הכגיר :מהר ושוב לביתך
לדאותו עוד בחיים כי פן תאחר המועד ,וכן הי' ,כי בנסעו אל המניד נחלה בם
אמם עוד טרם שובו לביתו.
כאשר נסע הרה"ק פ"א לובלינה על סעורת בדית סילה שהי' אצל החחה
ודה.ק מלובלין ,ונסע דרך עיר פילוב שהנסיך הנ"ל הי' שר הגיר ,ונסע הנסיך
יקראתו ויבקשהו לסור לארמונו ,אסר לו כי כעת ירס הדרך ננדו להיות על
והבדיחע ובחזירתו יהי' אצלו ,בשובו ה" אצל הנסיך והיו שטה הרבה אדוניפ
לבבודו ,והיתה שם אדונית אחת עמבנה החולה על רגליו שלאהי' יכול להלוךכי
נכווצו ,ובקשה בבכי' שהרה"ק יתפלל בעדו ,אמר לה הרה"ק הבסיחני שלא תדחה
,חום יהודי מחכירתם ,ולא תקח מהם הוכפ.ת יהי' לו רפואה ,והבטיחה ,אז נתן
חדה"ק את טקטרתו ביד החולה ואסר לו לך חל הכירה והניח בה נחלת להעלות
את סקטדתו והלך והביאה
עשן והביאה לי בחזרה ויקח הנער
לנם!
הרחוב שבה דר הרה"ק ,נקראה סאת המועצה העירנאע בופם "רחוב המנידש
יכבודו ,אשר לכבור כזה לא זכה אז שום יהודי (היאשידות הנ"ל),

החייה

ייהי

ג.
בידוע ה"

הרה-ק ז"ל ,חלוש-המזנ ודפה-אונים עד מאוד ,וכאשר .עסד
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לעבור עבורתו עבודה שנלב  11תפלה אז היתה עבורתו בגכורת ארי ,נפשו למרוט
תטריא ותדאה למעלה בעליונים לעילא ולעילא מן הכחות החומריים ,ורק בכחוחנ
של מלאכי מעלה ,בכחות הנשמה הקדושה.
וכאשר העיד על הרה"ק הרבי ר' אלימלך זצ"ל מליזענסק" ,שכל תשוקתו
היתה להפרר מעולם הזה החומרי ולעמוד במקור הקדושה" (עבודת ישראל פ' חיי
שרהן ,כן היתה גם תשוקתו להפשיט את החומריות מעליו ,ולפעמים באמצע
עבודתו בריקודין לכבור שבת ויו"ט ,הי' אומר בלשון הסדינה" :האליי דשא
בזז קאשלא " -תרדכי נפשי עוז וחרוה בלי כתינת ולבוש הגוף" .ובתשוקתו זו
לו;דבק במקור העליון בדבקות נפלאה -כן הבין כי מה דאיתא במדרש שבעת
העקידה בא השטן אל שרה אמנו ע"ה וסיפר לה מעקידת יצחק וכמעט שנשחט
פרחה נשמתה -היינו שכשמעה שהאב יהבן כבר נתדבקו ביחור העליון ,נפשה
יצאה בתשוקתה העצומה להדבק נ"כ ביחד עם האב והבן בקדושת היחוד בדבקה,
חשוקה ותשוקה ,אל מקור העלית מקור הקרושה (עבורת ישראל פ'חיי שדה).
וכה יאכך בעצמו; "והענין הוא כשאנו אומרים קרבנות אז אנו מעלים כל
חלקי עולם העשי' ומיחדים אותם ,וטחחילין לילך ליצירה ,ואז אנו מתחברים ,עם
עשרה כתות המלאכים הקרושים ומתחילין לזמר בשירות ותשבחות ונקדאים פסוקי
דזמרה ,עד שאנו נכנסים בהיכלות הבריאה ושם אנו הולכים מהיכל להיכל כו*
ער שאנו באים להיכל קרשי הקדשים( "..,ם' נצבימי,
ו
י
ר
ב
ד
ל
ע
,
ה
בנוים יסור
וכל מי שמעמיק חקר בספריו הקדושים ירא כי
סהרת הטחשבות ,מוחין דגדלות והשכל המיפשט ,וזהו לשיטתו מוחין .דגדלות,
להחזיק ברעיון אחד להרחיבו ולהשלימו בתכלית השלימות; ומוחין רקטנות וקטנות
הסוחין הוא,כייחלופו רעיונותשונים ושטף מחשבות שונותמדי פעם ,והוא ז"להי'
אדם עליון מופשט מהעולם החומרי ,ועומד בעול 6השכליים בין העומדים האלה.
הרה"ק החוקר ומקובל מוהר"א מרקוס ז"ל יאמר" :במלים קצדים הללו "חכם
עדיף מנביא" ,נמצאים שתי השקפות עולטות ,האחת זו שנקראת ,עקסאטערישע,
"אור מקיףא ,והשני' זו שנקראת עסאטעריש "אור פנימי" ,אשר לפי השקפת
חכסי הנפש שבישראל המה באים משני כחות הפכיים שבכחות הנפש פניסה ,שאי
אפופר אמנם להראות עליהם במוחש כי אם ע"פ החגלותם באברים שונים ,חכטוב
הקבלה תחלק את פעולות הנפש השונות לשנים ושלשים נתיבות החכמה".
שיטת נאלל בפהרענאיאמע (תורת הנשמה שבמוח) שלו,היא כמו
נפ
נאסיק (חכמת הפרצוף) של לאוואטער לקוחה מהזוהר ...ונצמצם עצמה
בא
אי
יב
והילסה
בקצרה השקפת חכמימ בזה:
זהר עמור קכ"ר-
ו
ר
ו
א
י
ב
ב
ל
"
ז
ר
מ
א
י
'
ס
ל
ץ
י
נ
"הרה"ק המניר מקאז
תקוני

כלי-המחשבה ,במחשבה ,ציור ,זכרון ,המה טותאמים לחכמה ,בינה ,רעת ,ועל
מושב כלי הזכרון יאמר שיש בזה שתי דעות מתחלפות ,רעת הרמב-ן בפ' בא
במצות תפילין שכתב :ואמר ולזכרוןבין עיניך שיונחו במקום הזכרון בין העינים
שהוא ראש.ת המוח והוא תהלת הזכרון ומעמד הצורות אחרי הפרדן מלפניו והם
פקיפים את כל הראש ברצועותיהם והקשד שהוא על אחרית המוח המשמר לזכירה1
ולדעת תפארת אדם מושב כלי הזכרון בפנימית המוח ולדעתו ראשית המחשבה
בא מפנח ה;,י:ון שם מושב כח הציור ,כלי הזכרון ---יאמר הרה-ק מקאזנין -
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המגיד מקאזנ'ץ

ז"ל

ר-ג

יקבל עליו את שמירת פרי כח המצייר ,וכאשר ירצה האדם להזכיר מאיזה דבר
יפתח את תא הזכרון ויוציא את הדבר לחדר הציור ,ואז ירד הדעיון המופשם
מחדד המחשבה להביא את הדבד ב0שפט לכל פרטיו" " -זה הוא המהלך
א
ס
ק
ע
ה
טערי דהיינו המקיףהחיצוני בהתדבקות המחשבה בהופעזת חיצונתת שהם במדחב
ה"אניא שלו ,והמה המחזות וחזיונות התלוים במקום ובזמן., ...שנם כחות בנפש
הבלתי תלוים במקום
מפנימיית הלב וזהו האור הפנימי הניל וופ
ובזמן הבאי-
סוד הדעת"...
מהר"ל מפראג בהקדמה לס4
ם
י
והדבד
האלה,
ם
י
ק
ו
מ
ע
ה
ת
ר
ו
ת
מ
המה
מדן
גבורת חן וד". :5ולפיכך אמרו חכמים ,חכם עדיף מנביא ,וביאור זה כי הנבואח
דומה בדבר לחוש עין שירניש המוחש מבחוץ ,ואף כי אין הנבואה ע"י השנת
החוש הגשמי מכל מקום כמו שהחוש דבוק במוחש כך יש התדבקות כח הנבואה של
הנביא שהוא כח המדמה או מה שהוא כח המקבל נבואה שהוא מתדבק בדבר שהושש
מתנבא עליו ,ומפני זה יותר עדיף החכם אשר הוא משיג ויודע הדברים הנעלמים
ומוציא אותם משכלו מעצמו ומפני ההבדל הזה יקרא הנביא חוזה או רואיי סח

שאין כן

הרה"ק ז"ל ,הלך בשיסת מהר"ל מפראג ז"ל בקבלה ,וחיבר ס' "גבורת
י -מהר"ל ,והרה"ג החוקר ומקובל מוהר"א מרקוס ז"ל יאמר על
ר.
פ,
ס.
ישראל" עבלחכם
וניטתו בקבלה ,שהיא יחידה גמינה וכאלו הי' מרחק של שנוח מאות ,ביט ובין

חבדיו ודבותיו זילה"ח.

ד.
כנגד המלעיגים ומלעיבים בצדיקי הדור אז בימים ההם ,שלח
מהתלותיו ,וז"ל" :וכבר אמרתי בדרך הלצה על הנוסח ואף אתה הקהה את שיניר
מאי ענין נקיון שינים לשאלה זאת ,ואפשר כי יש רשעים מוסתרים אשר הם
מודים במקצת כי יש לעבוד הבודא בתורה ובתפלה ובשאר מצות ,אבל אינם
מאמינים כי יש עבודה אפילו באכילה ושתי' וכל דבר גשמי להרים ניצוצות
ולדבקם בו ית"ש
 .וזה השאלה מה העבודה הזאת לכם ,כי לכם לכל צרכיכם ,פ"
שאתם אומרים כ גם בזה אתם עובדים את השי"ת והרשע מלעיג על זה ,ולכן
אף אתה הקהה את שיניו כלומר כיון שאינך מאמין כי האכילה ושתי' נבראו ניכ
לכבוד השי"ת ולעוכדו למה תשחית בחנם את הלחם ,כי האדם כשאוכל כפר
הבהמה הוא מוריד את הניצוצות ח"ו להשפילן יותר ולכן טוב לו יותר נקיון
שינים .כי כל מה שביא הקב"ה לא ברא א~א לכבודו והצדיקים הם מנשאים כל
תאוות וכל דבר גשמיי השמימה לעשות נ"ר ויחודים נפלאים" (עבודת ישראל ס"פ
בא) [וע' בכיו"ב בס' מלאכת מחשבת_ להגאון מהר"ם חפץ פ' בא שכתב נ"כ

חצי

בררך זה].
ובמק"א יאמר" :וזה מצינו וגש0ע מא' שמתפאר לאמור ,ב"ה הנחתי טליוצ
ותפילין וההפללתי גם אמרתי תהלים ומעמדות ולמדתי פדקו;2:ניות ונתתי פרוסח
 .שעי"ז מלא לבו בשמחה ,מאחר שהוא עובד ה*
לצדקה ומי כסוני צדיקוישר..
רשאי לשמוח בעיה" 1באכילה ושתי' ורוחו 5א נשברה בקרבו ...לשינו יח4,יק
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דור רעה
לה"ר ומטיל דופי ומום בקדשים לדבר על יראי ה' והן הם ליצני הדוד8...

י שרה),
8ףחי
,
ו
ת
ו
א
שאלו
מנין בא זה שאדם חולה
פ"א

ופיזר מעותיו לעניים לוטר
ושהלים בעדו כנהוג ואעפ"כ לא הניע אליו דפואה על ידי זה ,והשיב שזה אינו
ו הנמנע,כי כשהאדם אינו עושה רק הליפין עם העניים שנותן להם מעית והם
י

זימרים לו תהלים מאין תבא הרפואה ,רק צריך האדם לכוין כפשוטו שבודאי לא
בא אליו כזאת כי אם למען הזכירו לשלם הצדקה הנקצבת לו בר"ה כמה יתן
ביו השנה ,נמצא כוונתו אינו רק למעשה הצדקה בעבודת השי"ת וא"כ בודאי

שוושי"ת ירפאהו בעבור שהשלים חובתו.הוא הי' אומר" :טוב יותר מי שאומר שמתענה טשבת לשבת והוא אוכל
8

8,נצנעה ,שהוא מאנה לאחרים ולא את עצמו ,ממי שמתענה משבת לשבת בנאות
ושהוא מאנה את עצמו".
שמעתי מרב מפורסם שהי' מספר ,עובדא הף בקאזניץ שהי שם עשיר
יקמצן גדול וע"כ לא בא במשך כל השנה לפני הרה"ק בכדי שלאיתן לו פדיון
גפש ,פ"א בערב יו"כ כשראה שכל בני העיר הולכים אל הרה"ק להתברך טמנו,
ויצסרך לתת 19
גתעורר בקרבו החשק לבוא ג"כ לקחת ברכתו ,אב 9איך
ק8קל כסף ,בכן גמר בדעתו כי בהדי פניא דטעלי יו"כ בעת שכבר יהי' לבוש
יבמלית ובקיטל וילך להתפלל אז יכנס אל הרה"ק ויאמר רבי ברכניו ובאותה
זששה בודאי אין זמן מתן דמים .וכן עשה ובא לפני הרה"ק בעת שכבר היובני
:8עיר הולכים לבתי כנסיות וגם הלך לבוש כהולך לבהכנ"ס אל כל נדרי ונכנס
של הרהיק להתברך .אמר לו דרה"ק בעד הברכה תתן לי ח"י :הובים ,הקמצן
בבהל והתחיל לטעון הלא כבר היום פנה והוא הולך לבהכנ"ס ואיך יוכל ללכת
יביתו להביא הכסף ,א"ל הרה"ק בכל השנה כשאתה ערום ,הנני החסיד ,ועתה
.נשאתה החסיד הנני הערום! ולך והבא הסך הנ*ל ותקבל הברכה ,וכן עשה.

ייך

הרה"ק עמד בברית אהבה ואחוה עם הרה"ק החוזה מלובלין ,והרמשק
ופוהרמ"מ מרומנוב זלה"ה ונדברו 'חדיו כי בשמיני עצרת דשנת תקע"ה יתאסצו
יהביא הגאולה לעולם ויעשו כה שיעוו .והן בעון הדור לא אסתייע מלתא כי
מרה"ק הרב המגיו מקאזנ'ץ נפכר בגרב סוכות תקעיה ונהנרדה והבייה ,זי"ע
-ועכאק

אחרי פטירתו של המגיד הקדוש ז"ל נתאספו ראשי העדה לטכס עצה כה
יעאישות_עם בנו הר' משה אויקום נדיעה ,שנשאר בלי משען ומשענה ,וצריכים
וועשות דבר טה שיהי' לו מעמד פרנסה ,יש שאמרו יהוכיר לו הטהחץ ,ויש
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רפו

המגיד מקאזניץ ז"ל

אמרו כי יש לו קול ערב ימנו אותו לשליח צבור בבהכנ"ס.
ועור טרם עשו איזה דבר ,קבלו מכתב מהרה"ק מלובלין ,שכבר שכב על
ערשו מאחרי הנפילה בשמחת תורה ,ובמכתבו שלח דברו לאמור" :ויהי בנסוע
הארון --המגיד הקדוש נסע מאתנו  -ויאמר משה" ,יתחיל בנו הרב ר' סשה
אליקום בריעה לומר תורה לפני החסידים וישב על כסא אביו ...וכן עשו ראשי
העדה ,והושיבוהו בראש והרה"ק ר' משה אליקום בריעה אמר תורה ,וררוש דרש
סשה בכל ש"ק מענינא דיומא ,גליא לדרעי' ונפל נהורא בבי מררשא.
לאחר פטירת הרה"ק מלובלין זצ"ל באותה שנה בט"ב ,אז החלו  -אלה
האנשים שלא קכלו מוראו רק לעשות רצון הרה"ק מלובלין  -לדהוק ולהפגיר
בגיסו חתן הרה'ק המגיד ,הרב ר' זע?יג ז"ל שהוא ישב על כסא כבוד חותנו
הגה"ק רל בי לו יאתה המשרם ,ואחרי הפצרות רבות ,הלך הרה-ק ר' זעליג
בלוית אשתו הרבנית הצריקת מרת פערל אל אחי' הרה"ק ר' משה אליקום בריעה,
לאמור לו לירר מעל הכסא כדי להושיב את גיסו הראוי לאותו אצטלא.
כאשר באו שמה ופתחו את הרלת נרתעה הרבנית מ' פערל לאחורי' ואמרה
אל אישה ,נלך מזה כי הנני רואה את אבי הקרוש ז"ל יושב אצלו לימינו*
והלכו להס .ויעזוב הרה"ק ר' זע5יג את העיר קאזניץ וישב לו בגראדזיסק,
והרה"ק מוהרימ אליקום בריעה ז-ל ישב על כסא אביו ינהרו אליו חסידיפ
ואנ"ש לשתות מימי הדעת ,והניח אחריו ברכה ס" .דעת טשה" ו"באר משה".
ועלה למרום ביום י"ב לחודש אלול שנת תקפ"ז זי"ע ועכ"י.

והרה"ק מו"ה זעליג הנ"ל הניח בן ,ה"ה הרה"ק המפורסם מו"ה חיים סאיר

יחיאל זצ"ל אבד"ק מאגילניצא ,שהי' תלמיר זקנו הגה"ק המגיד מקאזניץ ,ותלמיד
הרה"ק בע"ס אוהב ישראל מאפסא ז"ל ,והי' מפורסם גם במדינת גאליציא ני
בא לפרקים להרה"ק מוהר"י מרוזין לס"נ .וגם להרה"ק הרבי ר' צבי הכהן
מרומנוב זללה"ה .ופרשת גדולתו וקורות יכי תייו בס' "תולד:ת הנפלאות".

זי"ע ועכ"י.

*4לפ4שפ,ופ4

הרה"קהרב' רמנחםמענדליזצ"למרומנוב
א.
הרה"ק מו"ה יחזקאל שרנא האלברשטאם זצ"ל האבד"ק שינאווי ,בס' דבר*
יחזקאל פ' במרבר יאמר" :ומיום גלות ישראל הקים להם הקב"ה בכל רור ודור
צדיקים כמאמרם ז"ל (מנילה י"א) ,במתניתא תנא לא מאסתים ביפי כשדים.
שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזר"; ולא נעלתים בימי יונים ,שהעסרתי
להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו כו' ,וכן קרוב לדורנו מעת זרח אור ישראל
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