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הרבי ר' מאיר הלוי בע"ם אור לשמים ז"ל

רכם

אחר חג הפסח נודע לו מפטירתו ,אמר" :הרבי מלובלין הי' מורי ורבי
להרה"ק בע"ס אוהב ישראי הי' לי
ונ8טר ביום כ"ה תמוז תקם"ה לפ"ק ,זי"ע ועכיי.

כהאומן להיונק"  -הרה"ק הר"מ הלוי זצ"ל

(88ז181,881ש18

הרה"ק מואה אברהם יהוטע העשל זצ"ל

עאוהבישראל"
א.

הרה"ק מו"ה אברהם יהושע העשל זצ"ל האבד"ק קאי"ם ('קולבוסוב' ,אפטא,
4.יחסי ,טעזיבוז) בעהמ"ס "אוהב ישראל" ,ע"ש שמדתו היחה "אהבת ישראל",
ששי' תלמיד הרבי ר' אליסלך מליזענסק זצ"ל ,פ"א הי' הרה"ק מו"ה משה מסאוורין
שא'ל (תלמיד בע"ס קדושת לוי) בליזענסק ומצא שם את הרה"ק ז"ל ותוארו משך
ששת עיניו עליו ,ושחל את הרבי ר' אלימלך סי זה האיש ההדור בלבושו? ויענהו:
אשרש הזה כשמו כן תהלתו ,אברהם ,וכאאע"ה מדהו מדת החסדן יהושע ,וכיהושע
.בן נון חוארו כנשיא ומלךן והוא חריף עצום כזקנו הרבי ר' העשל (רבו של
ששש"ך) וע"כ שמו גם-כן העשל.
הרה"ק בע"ס "אוהב ישראל" בהיותועיד מהתקופה הראשינה של החסירות,
הבעש"ט ז"ל ,לא הי' יכול לסביל לעת זקניתו את
'נצבית כדרשם של ת
שללמהיחדסיידים החדשים ,ובמכתבו משנת תקפ"א לק' יאסי.הנדפס
הדרכים החדשים,
בס' .דעת תורה" הלכות שחיטה סי' א') ,כתוב לאמור" :והנה עתה לא אוכל
משמוע צעקת תלמידי חכמים הכשרים מנורל היסורים שלהם ,כי כל
,יש2טי
ם אזני
ש2יש אשר לא יכרע ולא ישתחוה לקבל את רבן לרבי ,הגם אם הוא גרול
_נתירה וביראת ה' ומיחוסי גדולי ארץ המה יוררים ומפילים אותו ער לעפר
ייחשב ביניהם כשושנה בין החוחים ,..ולדעתי נוטה ענין זה למינות"...
,
ם
י
ר
מ
ו
א
חסידים הראשונים שבתקופות חראשונות להבעש"ט ז"ל היו
מי
.ושלומד במס' ברכות האם אינו רשאי ללמוד נם מסכת שבתו וע"כ ניחא להו,
1כשנסעו החסידים לימוד תורה מהרבי ר' בער במעזריטש ,וגם ללמוד תורה
ש2הר"פ מקארעץ ,או מבע"ס תולדות יעקב יוסף ,ותלמידי בע"ס קדושת לוי נסעו
2ם להרבי ר' אלימלך ללמוד תורה נם ממנו וכיו"ב .אבל החסידים שבתקופה
ושרביעית לא יכלו שד לסבול דבר זה ,והם אמרו :מי שקבל עליו סרותו של
ארזן ומהאבל

וכבר יושב בשמים עם הצריקים בנן שרן .ובנו הרב יושב פה עלי
חראי' השכלית ברוח הקורט היא למעלה .מן הזכן והכקים,
על פפירת אביו ,כי
הראב-ר בספ'ה מהל' תשובה על שאלת יריעה ובחירה ,שהכויית
יאול לזה כוון
] ע"ש (ע'
עיבפראה האיצפננינין ,היינו ראי' שהיא לסעלה טגבול המקוכוהי_
ייר
קסשר וש רצשם).
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דור דעה

רל

רבי פלוני ,הוא תחת רגל ממשלתו ,ובכן לא יוכל להיות
אזרת
ת
ו
י
ה
ל
ם
נ
ל
כ
אחרת של "רבי" אהר ,כמו שאזרח ארץ אשכנז לא יו
או-ץן
פולין בזמן אחד .ורבר זה לא הי' הרה"ק בע"ס "אוהב ישראל" סובלג במבד8ר
מדת "אהבת ישראל" שהיתה בקרבו ,לא הבין איך אפשר שתסיד מרבי פלש*-
ישנא את החסיד רבי פלוני ויביט עליו כעל "זר" יליד ארץ אחרח ,ובך
ממשלה אחרת ,כאשר יביטו אוה"ע על ישראל כעל .זרים" ,וע"כ לא ה" יכדל
הדה"ק ז"ל להלוך עם הרוחות השולטות לעת זקנתו.
שיטתו היתה ,שיטת החסירות במקורה הראשון ,לעשות ככל אשר הץרח-
ר' פנחס בן יאיר מזריזות לבוא לזהירות ,ומזהירות לנקיות וכו ,וכו :כאושו4
אמר בעצמו בבקרו את שיטת חב"ד ,ואת חסירי חב"ד- ,כי כל דרכיו ועניניד
המוסריים והרותניים ערוכים רק ע"פ הספר "מסלת ישרים" מהרה"ק רמחיימ
זצ"ל ,שאין בו שום ענין מקבלה וסודות".
ו
ב
ר
ה
,
ם
ופ"א אמר לחסידים צעירים לימי
ר
ק
ח
שכבר
להעמיק
בסתרי-
הקבלה ,ובאותו מעמד הי' שם גם זקן אחד "אקושי רבי כנישתא" (שוהל קלאפער)
בזה"ל" :החסירים הצעירים עוד הרבה יהיו צריכים לעבור ער שינ"עו למדרנת.
אותו זקן המכה בפטיש ,להיות יהודים פשוטים".
עוברא הוי שבא השמש המכה בפטיש באשמורת הבוק -ודפק על פתח
הרה"ק ג"ם כנהוג ,וקם הרב בזריזות יתירה בהתלהבות ,אח"כ שאל הרה"ק אותר
איזו כוונה הה מכוין אז בשעה שדפק על פתחוכי כה נתעורר בהתלהבות ,השיב
לו השמש הוא אינו יודע שום כוונה ,הוא הדיוט ואבותיו היו הריוטים ,אבל
מקובל הוא מאבותיו ,שהיו ג"כ שמשים ,לומר בהשלש דפיקות ג' שמות האבווצ
אברהם ,יצחק ויעקב ,יותר אינו יודע - ,ואמירת ג' אבות בפשטות ותמימות פעלו2
עליו כ"כ להתלהב לעבודת הבורא!
וביחוד היתה התנגדותו עצומה נגד שיטת הרה"ק רש"ב מפשיסחא ז"ל,
אשר על אודותה נדבר איה"ש בתקופה הרביעית ,וכאן אביאה בקצרה מה שנונע
להתנגדותו של הרה"ק בע"ס אוהב ישראל.
בכדי להבין דעת קדושים והתנגדותו של הרה"ק אקרים בזה מ.ש ה~יבוב
הלבבות שער יחוד המעשה וז"ל:
"וכאשר יתיאש היצר מפתותך מן הפנים האלה ישתדל לפתותך בהנחת
החונף ,כלומר שתעשה מעשים שלא תבא לידי פניות והתפארות ,ויאמר לך ל8
יתכן שתהא עבורתך לאל בלב שלם גמורה עד שתרהיק החונף ממך מעוטו ורובו.
והרחקת החונף לבני אדם מאליך לא יתכן אלא בכסות כל מעשיך מהם ,ובהרא4ת
הפך מה שיש בלבך להם ,וכאשר תתפלל קצר ואל יראה ממך בה רצון 1ל8
השתדלות ...ואל יראה עליך סימן יראת שמים ולא אות מאותות העבודה .של14
ינבדיך בני אדם בעבורם".,.
את הדרך המסוכן הזה שרבנו בחיי ז"ל יחשבהו לפתוי יצר ,בחרו חסיד5
פשיסחא ,והשתדלו כי יסתירו את מעשיהם הטובים מפני בני ארם ,ושיתראר
לפניהם בהפך ממה שיש בלבם ,כדי שלא ילכדו ברשת הפניות והתפארות ,וכמה
פעמים הביאו א"ע לירי חשר שאינם מתפללים ,ולידי חשד שמהללים את השבמע.

עוד תחת צל ממשל4ב

שי
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הרה"ק האוהב ישראל מאפפא ז"5

רלא

!נאופן כירב .פ"א בראש השנה נאספו חסידי פשיסחא אל מרתף אחד כעלות
השחר ושם התפללו ותקעו שופר ,וגמרו תפלת מוסף עוד מקודם שהחל זסן
!ש8ית שחרית בבתי מדרשות שבעיר ,והלכו להם לבית מדרשם ללמוד שיעור
עען וכה ישבו ועסקו בנסרא ותוספות כל היום ,וכל בני העיר שעברו עליהם
ראו שבעת שכל ישראל עטדו בתפלה ותשובה ותחנונים -הם ,חסידי פשיסחא,
*שבו על הגמרא ולא התפללו כלל ,ודבר זה הסיל סער גד1ל במחנה ישראל,
,שכדבר הוה לא נשמע מעולם לחלל את קדושת יום הדין ול %%בו כל כך
!נרבים ובכנופיא ,ויבואו רבים משלומי אמוני ישראל לפני הרה"ק ה"אוהב ישראל"
!בקובלנא של ה"כתה החדשה" הלזו ,ש%יו לעצוד בעדם שלא תתששט בקרב ישראל.
 %החתתה הנדולה שהיתה באסטיליע ,שמה נועדו כל צדיקי הדור ,ושם
3דברויחדיו לעשות מעשה רב ננד הכתה החדשה ,כאשר נידע הדבר להרהשק
ר" שמחה בונם מפשיסחא זצ*ל שלח גם הוא להתם את הנהשק ב %חידושי
מוישם ,ועמו עוד שני תלמידים כי יעפדו שם בתור סניגורים לעומת המסטינים

והנ1קטרינים עליהם.

להיות שם בעת אשר נועדו על אודות הדבר
זצשל
4שה ,וולצההט"תק סהמרויךשםאצל הההחשח
ישב בראש הרה"ק האחהב ישראל ,ושתח בהצלה
דו
ה-
אאיה בדברי התבבלות ובבירור .שוב השיסה החדשה הזאת ...הרה"ק ז"ל שמע
8ת התבצלותו ,ואח-כ שתח חשמר" :השלחן ערוך הוא דרך המלך לנו ולכל
*ושראמ8 ,5ך א1שרי אקשר באודך הנלות ולרנלי תהשכות הזמן נם בדרך המלך הזה
אלהמעלה העולה
נמנשו מלכאע בא הבשששט זשל ומצא נחץב הישר אשר
י
י
ב
ו
ה
ת
ו
ח
ר
ו
א
לנצעלה לקשכיל ביראת.ה' ,והנה קמתם אתם והמצאתם
ן
י
ב
עקלתז סלעי
א זו המסלה ,שובו שוגו אל
מנור המיבילים עד עמקי התהום ,לא זה הדרך ,וי
דרך הישן אל דרך המלךש  -הרהשק הר*שם ז"ל הקשיב לעצתו ואחר ומן רב
כאשר הניע 1ממ להיות ממלא מקומו של הרהאק ר' שמחה בונם זצילכהאחז את
דרכו -דדך המלך ,שץם שו"ע והפוסקים.

ב.
בימע האחרונים לשת זקנתו כבר החלו החוכוכים וההתאבקות נם בקרב
שששידימן והוא ה" התלשיוחע שהכל פונים אליו בהיותו הסבא קדישא ,זקן הדור,
ך זצ"ל* -גם הרה'ק ר 4משה צבי מסאווראן ז"ל פנה
%88סודיחרבי ר'איימל
ו בעת שהדציא מכתב %וי לאנשי שלומו על אודות חסידי בראסלוב ,בזהשל:
שאי
שמודשת השת בכל החרץ כ* קמו חסידי הברסלובר תחת אבותיהם תרבות אנשים
מטשים הוטארם ומחטיאיס את הרבים ,ע-ב הנני סתהיר את הסרים למשמעתי
להרחיק את הרש"רם האלה בכל מיני ההרחקמ 1לא תתחתנו בהם כי אסורים
ממהיבוא בקהל ה' 1פלמד סעדת הברסלדבים לא ילמד את בניכם תור1וכי
שט1פך למינות נמעיו ,שוחס ברסלובי שחישתז פסולה ,שליח צבור לאיהי' טעדת
שחדים האלה כי ת8לתו ויעבה ,כללו של דבר התאסצו לשבור להם כל מסה
ם אסור לרחם עליו וכל השומע לנו ישלח ה' ברכה בכל
לחאג כל המרהםשי*ה
(נדפט בהמליץ *נה ד').
ו והוא בן עולם
*שקמטהידי
 5הבא-

מי
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הר דעה

אמנם כן חברו עליו תלמידיו ואוהביו בשאלה :ילמדנו רבנו8 ,בשי41
המתפללים בדחילו ורחימו ,אנשים המלאים תורה ומצות כרמון  -האותם יאמו-
להוציא מכלל ישראלז ויען להם :אתם תדמו בנפשכם כי נביאי הבעל היר
"אשכנזים" ,לובשים בגדים קצרים ומגולחי זקן ...לא! לוא היו קלים כשלוע לוש:
זנה העם אחריהם ,להחזיקםלנביאים ,המההיויהודיםחסידים בעלי פחות ארונח2
ואבנטים רחבים ,אנשים שטבלו עם הנץ החמה ,וע"כ התעו את העם בא!רהחתנ
עקלקלות.
בספר .נוצר חסד" למם' אבות פ"ד כתב :וקבלה ביד רב חמאי גאון ודבנ
שרירא ורב האי כמובא בדבריהם שאין הלבנה עליונה נפגמת אלא עד עבור ששמב
עשר מחודש ,ועוד אפילו הלבנה הזאת אין ניכר פרידתה ופגימתה להדיא אלזנ
עד עבור ששה עשר מחודש ואנו מכרכין על הנאת אורו וכל זמן שאינו ניכו-
החסרון להדיא יכולין לקדש וכן עשה מעשה הגאון מיה"ר אבדהם יהושע העאאמ
מאפטא אף שמימי לא עשיתי כך אבל לא הייתי מקנטד למי שעושה כך"...
מה שהעיד על הדה"ק מאפטא ז"ל שעשה מעשה וקידש לבנה גששה עשר-
לחודש ,העובדא הי' בנוסעו לק' יאסי ועבד דרך העיר סטרי והי' אז בששת2
עשר לחודש והוא לא קידש עוד הלבנה שלא נראתה ברקיע עד אז~ ,ק!ש
הגמרא סנהדרין ולמד שם בדף מ"ב ת"ד הרואה לבנה בהידושה אוטר ברוך-
כו' ובעומדו כה בשוק עם הגמרא בקידוש לבנה נקבצו סביביו כל הערה והר!נ
הגאון בע"ס קצות החושן האבד"ק עם תלמידו הגאון ר' ענזיל בראשם ונעריבנ
השליכו שלג וצרורות על הרה"ק מאפטא ,והרב האכדיק לא הסתפק בזת ואבוא
כי ע"פ דין הי צריך לנדותו ...פתאום נראה עגלה זוחלת ונוסעת אל הקיבווי
ועל" יושב הרב הגאון ר' יעקב האלפרין ז"ל אבד"ק באלחוב ,שבא ביחו!-
להתראות עם הרה"ק מאפטא ,ובידדו מן העגלה קדא בקול להרב דמתא ,תרבותב
דדך ארץ! איך ואנה הוא הדין שמי שמקדש את הלבנה אור לי"ז חייב נדויוצ
כל הנאספים שמו יד לפה ונשמטו אחד אחד .הרה"ק מאפטא אמר אח"כבי-
האבנים לא נגעו לנפשו כ"כ-כמו הדיבורים של הרב האב"ד שהי' ירא פך
ח"ו יצא דבד הח' מפי הרב אם כיאין הוא גדול הדור אבל הלא הוצ מרחנ
דאתרא.
מלובלין בעי!4
פ"א בהיותו ביחד עם הרה"ק מוהרמ"מ מרומנוב ,והרבי
רישא ,אז נלקחו לבית הסוהד בפקודת הרב דמתא שהי' אז ,אולם אה"כ שצנ
וניחם על מעשהו והלך בעצמו לבקש כי יוציאום לחפשי.
המלחמה בין הרבנים והצדיקים היתה עוד במהלכה ,פעם נצחון הרבנשש
על הצדיקים ,ופעם קשתה יד הצדיקים על הרבנים,כי ע"י הדה"ק מאפטא והדהק8,
הרמ"מ מרומנוב ,נאלץ הגאון בע"ס ברוך טעם לעזוב את כסא כבודו שבק*
ווישניצא ולנוע אל מדינת מעהרן לקבל הרבנות דק' לייפניק.
ל
ע
ד
פ
ס
י
ב
ו
ועל כולם קשתה עליהם עול כובד הגלות ,בם' זכרון ט
הרה"ש
מנעסכיז י"ל ,וז"ל :ופ"א ראה שבא אליו אחד ובידו טבלא כתובים עלי' כש!2
גזירות קשות על ישראל ,ונצטער מאוד ...ואמר נתאמצתי בתפלה הגם שה" קש!2
הדבר עלי מאוד עד שביטל השיקת ולשנה השנית בא אותו האחד שנית ובישרני
שנתבטלו הגזירות אבל פניו היו זועפות והכרתי בזה שנזירה האחרונה מן כ"21
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הרהשק האוהב "טראל

מאפמא ז"ל

רלג

;פייות עדיין קיימת והיח הגזרה שהרה"ק מאפטא ז"ל נזר תענית על..4ף היא
שצזדא של לקיחת בני ישראל לצבא כנודע .ובמעמדות שבסידור הריעב"ץ הנחלק
עשש.5ימי השבוש שבכל יום ויום נדפס דבד לאומרו ,והוא בשם הדה"ק מאפטא
י הנה,ג הרה"ק ז"ל המנהג של קרבנות אז בעת שגזר תענית על הגזרה
צשל חיל
18.ב*ל וביום התענית סדר להם סדר קרבנות עם מה שהוסיף מדיל".

נ
כבר העירותי למעלה ,בתקופה הר*שונה ,שהבעש"ט ותלמידיו זללה"ה
ומאצריצו והקדישי את הנאונים סנחוני בתראי ,ודברו מהם ביראת הבבוד ,וכן
הרה"ק מאפטא ז"ל שהעיד שבעצמו שמע מהרבי ר' אלימלד זצ"ל,
*סו8ר על
,ןאמר בזהאל :כל המחבדים עד המגן אברהם ועד בכלל ,כולם היו בעלי רוח
ש:קודש ,בעלי גלוי-אלי' ,וסיפר לשימעיו סעשה מהרב בעל צמח צדק שהי' רב
יכנ5קלשבורנ והף תלסיד הב"ח ,קודם הסתלקותו באו לפניו הח"ק לשמוע מהיצוה
*תפם לעשות ,ואמר להם כי רצונו הוא אשר ארבע אמות סביבות קברו לא יקברו
,שום בן אדם בעולם אפי' יה" גדול שבנדולים עד סאה שנה מיום ליום ,וקיימו
ינחשתו
 ,וכתבוה לזכרון בפנקס של הח"ק ,כאשר נסתלק הנאון הקדוש הרבי ר'
'8מעלקי זצשל שם בנ*ש והחלו לחפש אחר מקום פנוי שיהי' לכבודו ולא מצאו,
 *45שם זקן א' שזכר מהצואה של הצמח צדק ,ואמר להם לחשוב כמה שגים יש
יחשטירת הצ"צ ומצאו שביום ההוא נשלם מאה שנה מיום ליום ,ורחו כולם איך
ה בעל צ"וו ברוה"ק על מאה שנה שיה" שם הרר"ש זצ"ל.
יםש
ל
ע
פ
וכל מעשה תוקפו של נסים ונפלאות ורוה"ק שעשה ו
ק
"
ה
ר
ה
מאפטא
,של כבר הם כתובים בספרי סיפורי צדיקים .ואך דבר אחד אביא בזה ,ממדת
ואהבת ישדאל" שהיתה תקועה בלבבו הטהור ,פ"א אירע שבעירה אחת יצא רינון
ארסית ר"ל ורצה הרב דמתא להעבירו ,והרה"ק לא
וצל השו"ב איך שבא
:8סכים לקפח פרנסתו כי.טפלי .תלי בי' ,וא"ל הרב דמתא הלא אמרו חז"ל הבועל
ח פרנסתו על אחת כמה וכמה,
ישרמיח קנאין פוגעין בו ,ואם להורגו טותריקפ
שו*ל הרה"ק לדעתי הפי' בגמרא הוא הביעל ארמית ,קנאין-צדיקים שמקנאים
"קנחת ה' צבאות פוגעים  -פגיעה היינו תפלה -בה מתפללים עליו שישוב בתשובה
ישלימה ,ובזה טובן מאמרם ז-ל (סנהדרין פ"ב) וירא פנחס ראה מעשה ונזכר הלכה,
ששמד למשה לא כה לימדתני .ברדתך מהר סיני הבועל ארמית קנאין פוגעים בו,
שר*ל קריינא דאנרתא איהו ליהוי פרוונקא ,והקשו המפו' מ"ט לא קיים משרע"ה
ונעצסו קנאת ה' ,אבל הענין הוא כנ"ל משרע"ה הבין הפ" בדברי השי"ת:
:5בועל ארמית קנאין פוגעין בו ,היינו כמו שפירשתי לכן לא עשה לו כלום,
ששבל פנחס הבין כפשוטו כטו שפירש"י לכן שאל למשרע"ה לא כך לימדתני כו',
אמאי לא תפנע בו א"ל מווהקריינא דאנרתא  -אתה הקורא האגרת באופן
זה  -תיהף פרונקא השליח להרונ אותו ולא אני-וכןסיים להרב דמתא ,אם
ששדין עמך אתה תהי' חשליח לקפח פרנסתו ולא אני.
ויסופר עודכי קודם פטירתו אמר :רבש"ע ,ידעתיבי אין לי שום מצוה
*זגות חשר עי"ז תכניסני אחר פטירה לגן עדן בין הצדיקים ,אולם אם תרצה

עי

י"8כ

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב
דור דעה מאת יקותיאל ד
אריהור דעה

רלד

להכניס אותי לניהנם בין הרשעים ,רבש"ע הלא אתה יורע כי שנאתי אנשיפ
שעברו על רצונך בתכלית השנאה ,ואיך אוכל להיות ביניהם ,ע"כ אבקשך שתוציא
את כל רשעי ישראל מניהנם לסען תוכל להכניסני שמה" - .הבן עמקות רבריר
הקרושים באיזה אופן ותחבולה חשב להוציא את הרשעים סגיהנם  -באהבתן
לישראל להעלותם משמקא רתהום רבה.
קודם פטירתו בכה עך אריכת הנלות מדוע לא בא בן לשי גם תמול נבצ
היום ,ובכה ואסר ,הרב סברריטשוב אסר קורם פטירתו שלא יניח ולא ישקום
אח"ז בבואו חל ההיכלות למעלה למעלה שכח משה"ז ואנן
סלאלהבאישאכח,סשיונחחאנבפי
שי' ררב ביום ה' ניסן שנח תקם"ה ,זי"ע ועכ"י.
ו~88ונ'8נ84

ן זצ"ל בע"ם
הרה"ק מוה"ר קלונימוסקימ

מאורושמש
א,

ן התלסירים המצוינים של הרבי ר' אלימלך זצ"ל נחשב גם הרה"ק מו"!ן
בי
קלמן עפשטיין וצ"ל מעיר נחשטארט ,הוא לא זכה להסשיך עדה שינהרו אליר
חסירים וחברים מקשיבים ,להפיץ מעינות חכמל ,תורת החסירות ,למאות שומעים

בשבתות ויסים טובים ,לעומת זה היתה פעולתו כבירה להשפיע מתורתר למאית
ולאלפים ע"י ספרו מאור ושסש עה"ת ,בספרו סברר שיטת חחסידות ומהות הצדיק,
בכל הפרטים 1יגיה אור על אורות הנסים והנפלאות ,הנעשים ע"י הצדיקים !ומ
בס' סאור ושסש בם' ראה' ,ועל כל דרכי הצריקים כמאור ושמש בצהרים.
חרל אמרו :וקמת ועלית כו' ,סלמר שהסקום נורם .קביעת מקים ישיבתר
בק' קראקא (בשנת תקמ"ה) ,בעיר מלאה חכמים וסופרים שלא ידעו סשימת הבעשאט-

והתנגרו לה ,והעיר הגדולה שהיתה חשובה נם אז ככרך ,הוא שנרם לו שלץ נרארצ
אליו החסידים להסתופף בצלו .לא הי'  19בית מררשו ,כי אם התפלל בבית;
המדרש
הרה"ק בע"ס סגלה עמוקות זצ"ל ,והי' שם רק כאורח ולא כבעל
הבית בשלו ,וסבל שם רריפות מהבעלי בתים שלא סבלו הקולות וההתלהבות בשעת
תפלתו ,האקרה-ט עם רוב אנשי העיר היו מתננדים ,וביום'כ"ה תשרי תקם"ד
הוציא הנאון סו"ה יצחק הלוי לנרא ז"ל שופר ופרש חרמו על החסידים ה~ךפ
אליו ועליו [כל פרטי הרברים במאורע היז
ו ראה ב,לוהות זכרון" (ע' לשם-
ס"ב)] ,וע"כ אין כל פלא אם לא נמשכו קחל חסירים אליו.
סח לי זקן א' סק' קראקא ,מה שסיפר לו אחד מהבע"ב המתנגדים.
סה שעשו לו החסידים ,אותו הבע"ב שלח אז תבואה הרבה לרוסיא על הרפסידחז
שהלכו מקראקא בנהר וו-יכסיל דרך רו-פ ,ובעוברו בנהר ההולך על פני העיר
ניישטארם ,שם חכו החסירים לקראת בואו וקפצו על הרפסורות וטבעו כל תבוחותש
בנהר ,הוא שב לביתו נקי סכלהונו .בקראקא ס8רו החסירים שסן השמים העגיקש8

שי
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