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הרדוקדרביר'הירשהבהןזצ*ל פרומנוב
א.

י רבגו הקדוש החסיד שבכהונה מוה5אשי
כבר 8רסמתי תולדות וקורותימיחי
אאמרר
אשר
'
ר
מסרם
הרב גרשחן
לי
רבי צבי הידש הכהן זצ"ל מרומנוב ,כפי
,
ל
*
ז
ל
"
ו
ה
ש
מאאמו"ר
זאל שהיי ש"ב ומנידוליו ,בספר "מבשר טוב"
בשנת תרץ0ע

ונדשסו שנית בשנת תרצ-א ע"י בני החה*ש מ"ה ישראל נ"י ,ושם הכאתי כל
הענין איך שע"י הרב הצדיק הקדוש מו"ה משה מפשעווארסק וצ"ל א) .נחה עליר
רוח דעת ויראת ה' ,ובהיות הררצ"ה עלם כבר חמיסר עזב את מלאכתו והלך
לדרוש את ה' ,והלך מחוץ לעיר סארנאוו ומצא עגלה נוסעת וביקש מאת האקמר
בעל העגלה לקבלהו על העגלה ונסע עמג וכאשר בחצות לילה בא העירש2
פריסטאק ,הקיץ אותו בעל העגלה ואמר לו רד מן העגלה כי כאן מקומך ,ובש4
לבית הרה*ק הרבי ר' סענדלי סרוסנוב ,שה 5דר שם אז בעת ההואע ואיך
נתקרב אל הרה"ק סוהרס4ם להיות משרתו ותלמידו רחה בס' מבשר סוב

באריכות.פ-א התאונן לפני רבו הרמ*ם זצשל על וה שבשעת תפלתו יראה בעיניואותיות ותיבות של אש שיורדים לפניו ב) .חמר לו רבו הרה"ק ,הלא אלה הנש
הכוונות של האר"י ו"ל וסה תתאונן על וה .ענה ואסר ,הנני רוצה להתפלל
בכוונת פירוש המלות בלבד .ע"ז אסר לו רבו ,הנה דבר זה הוא מדרגה 2בח2
ר' דוב בקצ4
א) הרה'ק פוה'ר פשה ספשעווחרםק זצ' 5הי' תלפיר הרבי
זצ"ל פפעזריפש וחברו של הרבי ר' אליס5ך זצ-ל בע'ם נועם אליפלך ייבו של'
*החוזה' ,טלובלי! זצ"ל (וברי שלא להחליפו בהרה*ק ר' פשה מפשעווארסק נע-ס4
,אור פני סשה' זצ"ל ,קראו אותו .רבי סשה הנר .)"51הוא הי' חי חיי התבודדז21
וסיגופים ,בקיץ התענה בין הנסלים ועשבים-שורפים (כרעננעסטעל) ובחורף בבלםהף
שלנ"8 ,א בהתנלנלו בשלנ כפעם שנקפא סקרח לולא החיש הה*צ רבי ד" שמעק
ושב.
סיערוסלוב ז"ל לבקשהו ונשש על כתשו אל ביתו וחטסו
נפשו.
"8א בא לקראקא וררש שם בבית הבנסת הישן -וררשתו עשתה 'רושם'בבק4
על השוסעים וטצאה חן נם בעיני ראש הקהל יעשה
פ5בוש של ,סשי לבן.
שנ"'
בשבת
ישב הרה'צ סוהר'ם בסעורה שלישית עם החפעים וררש ,בי ישנה כ21
.
פלאכים שהם אפיקורםים ,סצאו הבעה"ב בזה עון איך ישים תהלה כא"5י
תרשישים ,וביום  1שלחוהו טשם בלוית שופרים [רבר זה שדרש הרה-ק נסצ'8בסר
בדית פנוחהן ,הרה'ק בע"ם "טאור ושפש -ז.ל סיפר שבשנת תקנ'ח בחויף -שפחנ
פפי הרה-ק סוהר'פ אחר קירוש לכנה שאטר ,הנני חאה שהיום נפסקה שלשלת של

יו

שי

פושיש ,אהר זסן קצר נודע הדבר שבאותויום פת פלך הפ21ים האחרק ספאניסלחפנ
לעשצינסקי בפפרסבורג (ם' החסירות להרה-נ ד*א טרקום ז* 5ע' ש*ק.
ב) ראה בטדרש תלפעת ענף' ילד פניד עתירות ס*ש שם סהרלב'נ חמף
ופםיים .ואני הפאסף ראיתי איש שהי' דואה פראות נפלאות ויודדים לו שתעת פאש
-נאויר כו' ועיני ראו ולא זד" והאריך בזה עיי*ש,

www.hebrewbooks.org

www.daat.ac.il

דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב

חד דעה

הפב

ששך אחד בדור ווכה לזה ,וכם"ש בשו"ת הריב"ש על הר"ש פקינון ו"ל שאפד,
ופחפשר שלמד חכמת הקבלה הוא מתפלל כתינוק ע"ש!.
הרה"ק מוהר"ם בע-ם אור לשמים ,מרי נוסעו פ"א לארץ הנר ררך העיר
רומאנוב ,אמר להרבי ר' צבי הירש הכהן ו"ל ,הנה רבו הרבי ר' סנחם מענדלי
זאל הין עסיד העבודה שבלב זו תפלה ,יראה כמ"ה להחויק ולחוק עמוד וה,
יצמנם כה החויק בעמוד העבודה והעריך הכהן את האש של מובח לבו הסהור
*חפלתו היתה בהחלהבות שלהבתיה ,אשר צדיקי הרור ההוא השתוממו ,בראותם
עאזיאו בשעת התפלה .כאשר יסופר באריכות בס' מבשר סוב.
וכמו שכתבו המקובלים שעל כן נקדא "לב" על שם כי ל"ב נתיבות
ישחבמה שבמוח סתרכזים בהלב ומתקשרים בהרצון שבלב ,כן הי' אצלו "הלב"
ומרען לכל ל"ב נתיבות החכמה שבמוח ג) ,ובל עבידתו היתה להחזיר עסרה
ליושנה להחסידות של הבעע"ט שנוסדה על הרגש שבלב ולא על המחשבה
היתה התננדותו לשיסת חסידי קאצק עצומה ואמר :הנה קמו חסידים
קשבמתל
אוקפים האוסרים שלעבודת השיית די במחשבה שבמוח לבד ,ואני אומר שלעבודת
5נבתיא צריכים מחשבה ,ד'בור ומעשה ,והנני לוקח לי לעזר את מורי ורבי הקדוש
נאפכצע בגבוי מרומים ,לבטל את השיטה החדשה ,כי הרעות המשובשות האלו
!נויכים להיות ןלים ונאבדים מן העולם"- .הדברים הללו ה" אומר בכל עבת
!כמושך שנה תמימה ,ודבריו עשו רושם ולא שבו ריקם ,לא עברו ימים רבים
יבוחוצק נפל דבד שעי"ז נתפרדה החבילה ונתבטלה השיטה ,והגה"ק בע"ס
דרדושי הרי"ם ועוד כו"כ מצדיקי הדור מתלמידי קאצק .1ל ,החוידו העטרה
עעזשנה לעבוד את ה' במחשבה ,דבור ומעשה (החסידות ע' ש"ס),

ייבן

ב.

יל

אודית עבודתו ,בעבודה שבלב וו תפלה ,בהתרגשות ורשפי ההתלהבות
צןפמחה רבה ועליצת הנפש שהביאה לידי השתוממות גם את הצדיקים שברורי,
!8בדא בוה לדוגמא ,מה שהי' מרגלא בפומי' דהרהאק הגאון מוהר"מ ז"ל ,בע"ם
=אמרי נועם" מרזיקוב ,לומר :מי יתן והי' בכחו לאמור פעם אחת בחייו
"שירה" כאשר אמר הרה"ק הרבי ר' הידש ו"ל אז הי' נותן כל הונו ,וסיפר
שפ"א הי' ברומנוב בשבת שירה ,והחפלל או בבית הכנסת שהוא בלתי מוס;,
יא-ך4ע בנ' 4וול וחוק מאוד ,והרה-ק מוהרצ"ה באומרו השירה בהתלהבות וכקול
זזוצב להבת אש ,כה--נתחמס -באכירת השירה אשר הי' נאלץ להפסיק באמצע
זושירה -ולרמו באצבע שיפתחו את החלון בדי לשאוף מעט רוח לקרבו ,פ-חו
מהלון והרה"ק עמד ושאף מאויר הקד שחדר לתוך הבהכנ"ס ,כאשד ישאף איש רוח
צה סעל שפיים ביום חם ,והחליף כח ,ואח-כ שר הלאה את השירה בכח אריר
ן את הלבבות ,וסיימ בוה"ל" :ואצלנו בבהמ"ד מוסק וחם ,והחלונות
יחזקוטיני
סועסףם כל הבדקים שלא יבנם מעט קור ,ובבל ואת באמירת השייה הכל קר"...

נ) הגה"ק טצאנז כע"ם ,דכרי הייס" זצ"ל אפר פ-א ,כסכורים אתם שיש לי
פוחו' *ל הרבי ר' הירש ז'לז לא ,ולא! אולי כו:נהו היהה להו"ל והבן.
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רפנ

הרבי ר' צבי הכהן טרושוב
ההשצ סוהרשא זשל אברשק שענרישוב סיפר ,שה" פ"א ברומאנוב בו1א5

שלאחר לשר בעומר ,שאז נתווערו כל צדיקי הרור בכל שנה לההם ליוטמ5
דהילולא של הרהףק הרבי ר' סענדלי זצ"ל ,ובליל ששק הלך לבית מררשו שך
הרבי ר' הירש זשל להתפללגי%א אל דודו ההשצ הרבי-ר' אליעזר ז"ל סדזיקושע
שהי' שם תשתפלל עם קהל חם*דיו בבית האכסניאשיו ,ואחר תפלת קבלת ו5בא
הלך אל דודו הררשא זאלן חמר לו ,הנה כה עשיחע אותי עזבת ו5הנני דודך
והלכת ממני ,אם כן ספר לי מה ראית שם ,האם ה" כרחי לך לעווב אעשדודך.
וסיפר לו,כי הרהיק זקן הצדיקים ארב* ר' שמעון מישריסלוב ז"ל התפלל מבהש
לפמ התיבה ונם התחיל לקבל שבת במזמורים מלכו נרננ; :וכו' ,אמנם כאע5ר
הרניש שאין שום התעוררות והתלהבות בבהמאר ,עשכ כאשר הניע להזמר שלכ1נ
רודיש ,הלך מן התיבה אל הרבי ר' הירש %קחאיתו בידו והעמידו אצל דאשיםם
ן ומחא בכף אל נף
כי הוא יאמר הלאה .וכאשר התחיל הררצשה הכהן ז"ליננ

נתמלא בית המדרש אורח ושמחה ונתלהבו הלבבות .וכל הקהל הקורש רקרו
ר4
כאילים סרוב שסחה ועליצת הנפש שר סוף גמר התפלה .על זה ענה הרבי
אליעזר ואמר ,כן הוא מעלת שצדיק הדחר" ,כחו נדדל להביא את הצבור להתרוממווצ

הרוח תהעלות הנשמות לעילא ולעילא.

י יחזקאל" פ' נשא ,אשאף
הרברים האסורים סתאיפים לס"ש בס' .רבר
א %הרהשק מףה יחזקאל שרנא זצשל משינאווי בזה"ל. :שפעתי פה קרוש מדבר
מורי סחה"ר צבי הירש הכהן %יה"ה סרוסאנוב שפ" ,וידבר ה' אל סשה -
הצריק נקרא משה שפיר קאסרת (שבת ק"א ):נשא את ראש בני גרשון %8-ש

י עצמם ממרשיב ורחוקים מהקדושה נשא את ראשםנ'כ חאו
הבנים שהם בעינ
אא4
נם הםש ,וסיים ואמר. ,אשר הרניש שהאיר ותעלה נשמתו גאלה
הרברים-
בס'
מבשר פצודביקפ'הרורבומ.רבר נאכ פי' כיו4ב כבראה שזאת היתה עבורתו ו5קחי
לאלקיו כח
ושמעתי פזקנים שגם צףמות החול ,בשצת התפלה כה נתלהבו החסידיט5
ובאו לירי התפו5פות הגשפיות שלא הבינו אז באמצע התפלה איך אפשר לעפ5ק
במשא ומתן וחיי שעה .פשא הלך א' החסידים באמצע התפלה החוצה ,והחה 14נ
חברו משא חבילה של סחורה של כתפו אל השוק .,ה" יומא רשוקא ,וע-כ
לא התמלל ביום הזה עם חסנין של הרהשק ז*ל 4רחפו במס ובנהיסה ,חיך
יעזוב חיי עולם ויעסוקבחיי שעה .כה~- .צעלו פו1שרוממות הרוח בכחו ששל
שיתו צדיק הרוד מוהררצשה זקל בשעת התפיה ,וכח נתרוממו בשעת סעודה בשש
אומרו ח-ת כאשר יבח הלאה בפרק הבא.

יי

נ

פשא ח" הרה4ק ארבי ר 4חירשזצ.
ל בפישניצשג ב5שק אמר חידוו1י חאש5
ונשר5
על שלחנו כנהיג ו"שב אשנלו הרב הבאון הקרוש
בעשסח'ששר" רב
תה-
,א
חל
יייםעי
שבהבורהש האברשק ווישניצא ד) ד"ל ,אמר לרבנו הררצ" אחרשס
ש
בחרי

ךש ו 81הי' חתן חנ5ן הקיוש פוחר"פ פייפעלבוים זצשל בע*ס .ישפח
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דור דעה

ל8ד

ששטכי הרגלתי את עצמי לומר תורה כמו איזה דושן ,אבל.דברי כבודו היוצאים
ששרו הסה בוערים כגחלי אש".
בש"ק פ' בהד שנת תר"נ? ,בת הרה"ק מו"ה יחודא צבי זצ"ל אבד"ק
שהשצלי בע"ס "עמוד התורה" (בהרה"ק ר' משה מסאמבוד זצ"ל וחתן דודו הרה"ק

15ומרציה מזידיסשוב)  -אצל רבנו ז"ל ברומאעב ואמר אז רבנו מוהררצ"ה הכהן
צרשן קך דברי רש"י מה ענין שמיטה אצל הר סיני -אחר הסעודה הלך הרה"ק
85ראצדל לאכסניא שלו ,וחזר על דברי תורת הרבי ד' הירש ואסר" :לא אוכל
קחעבין איך אפשר להכנדם ברברים כה פשוטים שלשה דפים מ"עץ חיים" למהרח-וו,
יונ
ם !ה להיות בוקע רקיעים באשו הנדולה".
ס"א בדרך מסעו למרחץ סוביאנץ להתרפאות ,הי' אצל הגאון ר' מאיר אש
*"ל אבד"ק אונגוואר ,אמר לו הגאבד"ק יש לי לשאול מכבודו שאלה אחת ,אבל
שמךיך אני להקד)ם לבקש סליחה מכבודו לבל יתרעם על הרהיבי בנפשי לשאול
3שאתכי ח"י לא לקנטרו באתי ,כי אם לדעת ולהבין את א"ד לא ארע ילא
ששבין לע*ע ,איך אפשר להיות רבן של ישראל בלא בקיאות בש"ם ומדרשי חז-לו
בתוך כדי דבור השיב לו רבנו הרה"ק ז"ל ,הנה בם' האזינו נאמר :עם
נבל ולא חכס ,ותרגם אונקלום עמא דקבילו אורייתא ולא הכימו ,הכוונה שהתורה
בלולה ברמ"ח מ"ע ושם"ה ל"ת ,נגר רם"ח אברים ושכ"ה נידים ,ושם"ה .יקים
ישבשצא ,ובזוה"ק נאטד כי תרי"נ מצות תרי"ג עטין הם שהם יתקנו את האדם
בעצות סובות איך לעבור את ה' ,ובאופן זה הי' אאע"ה מקיים כל התורה כולה,
שאשרי שקידש וטהר את דמ"ח אבריו ושם"ה גידיו וקשדם עם רמ"ח עשה ישס"ה
ייש
ן זשבתורה והשיג את התרי"ג עסין ,אבל אח"כ בהיותם במצרים ונשתקעו
,
ת
ו
י
ר
ס
ו
שמת
הוצרכו לנאולה ולנתינת התורה ,עם התר"ג עטין במה לעבוד את ה',
יש8ם נם זאת לא הועיל הוכיחם משרע"ה ואמר ,עם נבל ולא חכם ,כתרגומו עסא
זרקבילו אורייתא עם התרי"ג עטין ולא ידעו איך לעבוד את ה' ,אבל מי שבוחר
וכדרך שהלך אאע"ה לאיש הלזה יתחברו ויתקשרו מעצטם רמ"ח אבריו וקס.ה
צהרי עם התרי"ג עטין והיו לאחדים עם נפשו רוחו ונשמתו- .הגאון מוהר"ם
ש8שלז"ל קבל תשובתו ,וביקש סרבנו שיברך אותו והרכין ראשו לפני רבנו הרה"ק
ישברך אותו,

פעם אחח הי' הרב הגה"ק סוהרצ"א זצ"ל בע"ס "בנ 4קצשכר" בש"ק.שלפני
אשבועות ברומאנוב ,וכבדו רבנו הרה"ק באמירת ח"ת על שלחנו. ,והרכו של הדה"ק
ומוהרצ"א הי' שאחד הי מציע לפניו איזה גסאמר" או פסוק וחוא דהש עי,זה,
*אז ה" .רבנו הרבי ר' הירש המציע.יפנע את הפסוק ,כבזד מלכותך יאסרו
יבבדרתך ידברו ,והרבי ד' צבי אלימלך דדש על זה דרוש.נפיא .אתר כך כקהי'
עה*ת זשו-ת ,השיב משה' וחותני של הרה.ק סושה יחזקאל שרגש הלבדשפאם ושל
5ששינאווי ,וע' כס' רברי יחוקאל ס' שופטיס מרוח הקודש שהי בו ,ומעולם
אכל
ז-ק כסעודח 'מצוה :וסרנדא בפוס:';'" '-א .גארעא גיורא בקמי שסיא .הכוונה סי
י8הו 8מתאורח בארץ בארציות ,הוא ניורא לסעלה בשפי שסיא .הוא הי' סתלסידי
יצה"ק החווהפיובלין והוא שה:ריע את חותנו הנה,ק ו"ל
להבירו
אל
ליסע .החווה-
ממ'ז נעשה את.ב טהדבק~ם יאדוקים בו ,וי'ע ועכ"י.
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הרב* ר' צבי הכהץ מרוסמב ז"ל

רפה

רבס בחדרו ,אמר לאנ"ש ,נפלא הדבר שאדם נדול כמו הרבי מדינוב שכלוצערי
תורה 8תוורם לפניו ,לא תפס את כוונתי ,הלא היום יום מ"ד לספירת העומר
שהוא ספירת נבורה שבמלכות וזאת היתה כוונתי באומרי לפניו מקדא זה שמרומז
בו מלכות ונבורוג והוא לאהבין את זאת.
כל נאוני וצדיקי דורו קראו עליו המקרא הזה :כי שפתי כהן ישמרו דעת
1תורה קבקשו מפיהוכי טלאך ה' צבאות הוא (פלאכי ב').

דע
אותמו .אמתק ,הורה לאנ'ש לאחוז במדת ה.אמת /כאשר הזהירם לאמור:
שלח תונו איש חת עמקתוש והען מתחלף בא' באותיות אחה"ע) ,היינו לא תונו
איש את אאמת שלו ,רק יחשוב היטב בכל דרכיו ובכל מעשיו אם הם באמת
לאמתג ואמנם כןעיני ראו אצל אאמו"ר ז"ל שהי' ש"ב ותלמידו איך מסר נפשו
על האמחע וסבל כל ימיו הרבה מאוד בנלל האמת ,אשר כה ה" נזהר מלשנות
ח 58ספני דרכי ושלום ,וסרנלא בפומ 5תמיד :טנעורי גידלתי אצל רבע הדבי ר'
היר
ןש נבנ'ם אשר כלימיו הזהיר על בקשת האמת ואיך 14כל לעשות שקר בנפשי
אוי בכחום השערחן וע"כ שפמוהו וימררוהו בעלי חצים אשד לא יכלו נשוא
אאע א*ש האכאץן והוא ז"ל לא שב .מדרכו דרך האמת.
ק היתה חתימתו של הרה"ק הרבי ר' הירו זצאל "אוהב ישראלש וכן
הקוק על פצבתו "אביהם ואוהבם של 5פראל בכל סקום שהטן ומדתו היתה מדת
יאהבהש ,אהבת ה' ,אהבת התורה ואהבהישראי ,היתה תקועה בלבבו פנימה,
וטלאה את כל 'חדרי לבבו בסדה מרובה כ 5כך עד ווהיתה שפוכה על כל רם*ח
אבריו מבחוץ בכל תנועותיו ומעשיו ,אצלו כי כן הוא כדברי המקובלף בי
ראיבאים לידי אהבה עילאה ,כ* בו
יראה-אהבה ,משולבים זב"ז ,ומיראה עילאה
הרה"ק הרבי ר' מענדלי זצאל ה 4מדת אייאה' עילאה ,והרה"ק הרבי ר'הירו דצ"ל תלמידו ,סדת .אהבה" עילאה .ותמיד היתה צהלתו בפניו ,ועוזוחדוה
בסקומו ,ומדה זו הששיע נם על חסידיו ,תמיד היו שמחים בחלקם ,ולא ידעו
עצב ,ובל רואיהם הכירום כי המה טחסידי הרבי ר' הירש זצ"ל.
הרה"ק זצ-ל הי אביהם ואוהבם של ישראל ,ואז בימים ההם שהמחסור
זהכפן שלטו שם באושן נורא ,ולא יאומן כעת כי יסושרכי בעת ההוא שלטרא
.בשר הי' פחירה וומונה נראשין ,ואךיחידיםאפודים סעט מזעיר יכלו לפזר טכום
סאושרים היו אלה העניים שיכלו לבשל
עה ולאכדל בומר
בכל טם .ובו1עת הי-91
להם מרק מקליפי תפוחי אדמה ,ובמצב כזה .ה" רבנו הרהיקמחיק מדי שבוע
בשבוע מאות זהובים לענחם מהוננים ואלמנא ויתומים ,ומלבד ה"יושבים" שהיו
גבית מדרשו שהיו מאוכלי שלחנו ,וכה השפיע על העשירים שגאו אליו לקבל
ברכתו ,משסעת צדקתפזרונו לצדקה ומע"ם ,לעשות כפתכונתו ל8זר ממונםלעניים
בטבר פנים יפות ,וכאשר הניעה השמועה פפסירתו להרהשק מוהר"ם מפדעמישלאן
*צשל ,אמר :כי בפטירת הרה"ק הדבי ר' הירש ז"ל ננעלו שערי הצדקה.
בבית הרהיק דצ"ל הסתשקו ב5ועט ,ופיפר לי אאמו"ר זילכי "8א קנתה
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תר דעה

הדבנית ע"ה לוג של נחושת ,שיהי' לנטילתידים ,וה" כלי יקר במחירג ו5קפיד
רבנו הרהשק על הוצאה יתירה כזו.
מלבושים ,עוצה לו משקלי פדיוני בכודים ,שהכסף הזה הי' חשוב בזרניו
שהוא כסף טהור שזכתה לו התורה הקדושדג וכל הכנסותיו הי' מחלק לעניים.
ועד כסה שהיתה אהבת ישראל תקועה בלבבו אביא בזה עובדא אצ5צ
נשלאה במינה :פ*א בא לפניו אחד מאורחי ופרחי מפולין גדול בפתקא כנהחג
להתברך ממנו ,ומשם הלך לדרכו למדינת אוננארין .עברו שתי שנים ולא נש8ע
בביתו ממנו ,הלכה אשתו לבקש אותו בכל הסקוסות הידועים לה שה" שמה משי
סכתביו שקבלה ממנג ולא נודע לה דבר ,והלכה הלאה ובכואה למדינת אונבארין
נודע להכי נהרג על הנבול קף* שומרי הנבול ,הידיעה הלזו לא היתה ע*פעדים
באופן שתוכל לקבל היתר בד"צ ע"פ ,ובכן באתה ירוסאנוב לרבנו הרהשק לו5אצל
בעצתג הרה*ק צוה לה שתלך להבד"צ ,וכאשר באו אח"כ הדיינים לפניו לשאול
אותו על מה שלח אוהה אליהם אם אין לה שום נביית עדות .פתח רבנו הדהשק
את המשניות והוציא משם את הפתקא שנתן לו אז העובר אורח הלזה ,והראה
להם שהוא לומד.כבר משניותעבור נשמתו ,הדיינים נשתוממו על זה ויתמהומאוד.
אסד להם רבנו בתמימותו" ,איא מי ידאנ בעד נדחים כיויב אם לא אניש!
פדסי תולדות וקורות ימי חייו ,ונפלאותיו ומוטתיו אשר עשה ,רק בדבצר
פיו כאשר אמרעיי
ו הרה"ק מוהרא מרוזין זצ"ל ,שהוא בבחי' צדיק גוזר והקבשא
סק5ם כמ"ש ותגזר אומר ויקם לך  -הלא הם כתובים בס' "מבשר טובש הנשל
ובפי ישרים ובשפתי צד"5ם אשד ישיחו מנפלאותיו סאשד קבלו סאבותישננ
ודבותיהם ז-ל.
בק5עת פטירתו איתחזי עסודא דנורא באור ליום א' דר"ח כסלו 8ם? 8וש8
יאשק ,זי"ע ועכ"י.
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