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הרה"קמוה"ר פנחם שפירא ז"ל מקאריץ
א.
העיר אוסטרהא שהיתה לפנים עיר ואם בישראל ,בתורה ובגאוני חכמי
התורה ,ועל כן קראוה המושלים אות-תורה ,היתה נ"כ למשכן העבודה ואכסניא
לצדיקים וחסידים ,ולאות-טהרה.
ד
י
ס
ח
ה
ר
י
א
כ
מו"ה
ת
ו
י
י
ג
ר
ט
בה כהן פאר הרב הנאון
"1ל בע"ס שו"ת
חבורא
חקלא
א
ש
י
ד
ק
מאילנידחייא עם הבעש"ט ו"ל,
.מאיר נתיבים ,9שהי' ממחצדי
:
ל
"
ז
ו
ובספרו "סוד יכין ובועז" ,כתב
"יחשוב קודם הלימוד שמכין א"ע ללנעד
ו
ר
י
ה
ז
ה
כאשד
לשמה בלי שום כוונה זרה
אותי מורי הגדולים בתורה וחסידות
ה
"
ו
מ
,
ל
"
1
ר
ו
ד
ה
בעש"ט
ל
א
ר
ש
י
ובראשם הרב החסיד מופת
ומילדותי מיום שנתחברתי
ה
"
ו
מ
החס)ר
ל
א
ר
ש
י
בעש"ט ז"ל ,ידעתי נאמנה
ברבקות אהבה עם מורי ידידי
שהיתה הנהגתו בקדושה ובטהרה ברוב חסידות ופרישות צריק באמונתו יחי4
רמיטמרון גליין לי'.",.,
הרב הנאון בע"ס "כאיר נתיבים" ואחיו הגאון מ"ה יצחק דוב ז"ל ,היו
חביבים וחשובים מאוד אצל מורם הבעש"ט .פעם אחת אמר להם ,בני אתם חביבימ
עלי מאוד איזה חסיבה אעשה לכםז אמרו לו ,יעשה רבנו הטוב בעיניו ,אם כן,
הנה יש לי סדור כתב יד שאני מתפלל בו ב.%יום כתבו שמותיכם ושם א_כם
באיזו בקשה שתרצו .ויתן להם את הסדור וכתבו את בקשותיהם בחתימתם .ואחר
איזה שנים כיבד הבעש"ט את הגאון בעל מאיר נתיבים ומסר לו הסדור שיכתוב
בסופו רפיכ אחדים בדינים והנהנות המפורשים "9ד הקבלה...
הגאון בעל מאיר נתיבים בהיותו רב אבד"ק אוסטרהא ,פעם אחת ביום י"נ
ניסן לפנות ערב ,הלך וכרו בידו לשאוב מים שלנו למצות מצוה ,ובלכתו פגע
בו הרב הצדיק רב ייב"י מניד מורים דק' אוסטרהא שנסע במרכבהו וכדו
בידו לשאוב מים שלנו .אמר הרב המגיד רב ייב"י (הנ"מ מאיר :רבהגייל
מרוע אתם הולכים ברגליכם ברפש וטיט ולא תסעו כמוני במרכבהו ויען הג"פ
ר"מ האבר"ק ,מצוה גרולה כזו שאי אפשר לי לקיימה רק פעם אחת בשנה חביבה

ע?י בשעתה מאוד ולא אוכל למוסרה ולתת אותה
הדברים הללו קפץ ממרכבתו ,וילכו שניהם יחריו.
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"אנשי
רבני לבוב ,ובספר "בית צדיקים" מהגאון מו"ה צבי יחזקאל אבד"ק פלונסק
שליט"א ,ובס' "מזכרת לגדולי אוסטרהא" .בשנת תק"ן התקדרו שמים בעבים ,וענן
ח' בסה את אור עולם המאיר לארץ בחכמתו ,נפשו הסהורה שבה השמימה
וגופ~
הקרוש ספון וטמון באוסטרהא מול קבר המהרש"א ז"ל זי"עועכ"י.
באוסטרהא הי' הגאון מ"ה רוד היילפרן בן הגאון מ"ה ישראל חריף ז"ל,
והבעש"ם התאכסן בביתו ,ובהצואה אשר צוה הג"מ דור לבניו צוה לחלק מעזבונר

לסוסים .כשמוע הרב ייב"י
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דור דעה

פח

להרב המוכיח מפולנאה ,המויכר הרבה פעמיס בס' תולדות יעקב יוסף בשם ר'
ליב מוכיח "1ל ,ולהרב המגיר ממעזריטש ,ולהרב המגיר מזלאטשוב .ולהרב ר'
פנחס מקאריץ לכל אהד ואחר מאה וחמשים זהובים ,לר' וואלף קיצעס ,ולהרב
המגיד כבאר לכל א' מאה זהובימ ,ולהיב ר' מנחם מענר 5מפרעמישלאן שני
מאות זהובים ,ולהר' נממן מהורידנקא ולהר' דור חתן הרב מסטעפאן ,ולהר' צבי
בן הבעש"ט לכ"א מאה 1הוביח.,.
ובעת המחליקת שהי' לו להנ"מ דור היילפרן עם הנאון מו"ה משלם זלמן
ז"ל ע-ד הרבנות ,בא הג"מ רור בקובלנא לפני הבעש"ס והוא צוה לו לעזוב
הרבנות דק' אוססרהא ,וכל מה שאמר לו הבעש"ט ,גתאמתו הדברים במשך הוסן
י אוסטרהא" (ע' ק"א ק"ב),
גמ5-א בס' "מזכרת יגדול
בעה ההוא ה-ו באיסטרהא הרב הקרוש המגיר רב חב-י ,יהרה"ק מרה אשר
צבי בע? ס' מעין החכמה ,ובין מעונות אריות הללו קבע רירתו הרה-ק הספורסם
מוה"י פנו,ס שפירא זצ"ל ,נולר בעיר שקלאב לאביו הרה*ק מוה"ר אברהם
שפירא ,מגזע הגה"ק בע"ס "מגלה עמוקות" זצ"ל ,ומסבת עלילה שהעלילו שליהם,
ברח אביו הר' אברהם עם כל בני ביתג ובאו למדינת וואהלין והתישבו
במיראפאלי ,ושם נתוודע הרה"קי' פנחס אל הנ*ש*ס והי' מתלסידיו ,אח"כהעתיק
הר"פ דירתו לעיר קאריץ ,אבל מפני רברי ריבות שעברו בינו ובין הרה"ק מו"ה
שלמה מסלוצק ,גע"ס רברת שלמה תלמיר הרה"ק הרבי ר' בער זצ"ל) ,בא הרה"ק
י
' פנחס מקאריץ להעיף אוסטרהא והתישב בה ,וקנה לו שם בית ושם אוה
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שמואל .ז"ל האב"ר הי' משומעי לקחו ,ובספרו "וצוה הכהר מביא הרבה דברים
ששמע ממנו בזה הישון, :באם הרב החסיד המפורסם לרבים איש אלקים קדוש
מו"ה פנחס זללה"ה מקאריץ ,אשר שמעתי מפיו זי"ע".,.
והרבנים הקרושים רב ייק~י ,ורב בע"ס מעין חחכמה הנ"ל ,חלקו לו כבוד
גדול והלכו לקבל פניו בכל רנל ורנל ,ומקום תפלה קבע לו בבית הכנסת ש5
הקצין ר' יוזפא ז"ל ושמה תססו את מנהניו של הרה"ק ר' פנחס מקאריץ
באמירתפיוסים וסליחות ושאר מנהגים ער היום( ,ראה בס' "מזכרתלנדולי אוסםרהא",1
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אפי' רברים שיחשוב ושידבר אע"פ שלא יתכוין להם ,כל סחשבותיו ודבריו יהקיינט
אאנאסר ותגזר אומר ויקם לךק יספר חסידים סוס"י ם"",
ואמרעורעצה אחרתיזה,והיא" :לאיוציא ארם דברפפיו א"כיודעשרצין
חקב"ה בדבר אז ותנזר אוסרויקםלך" (ספרחסירים הוצאתסקיפני נרדמיםסי
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רבי

פ0

והרה*ק טו"ה פנחס מקאריץ ז"ל ,הספר חסידים לא זז מעל שלחנו בתגוש
י הי' לו בירושה מהבעששט ושל
בו תמיד בהתלהבות[ ,ואסרו שהם"ח שלסדב
והזהיר תמיד את סשמשו לשמור את הם"ח כבבת עינו ספני שהאותיות קבלואשצ
ניצוצי אוד עיניו של הבעש"ט ז"ל שהסתכל בו תמיד] ,והי' אימר על דבמ יהודש
החסיד סקרא זה (בראשית סשט) יהודא ,אתה יודוך אחיך (בני ישראל) ידך
(שחברה את הס"ח) בעורףאויביך ,תחזיק בעורף אויביך הוא היצה"ר לבל ישלוסו
על ההצאט - ,ישתחוו לך בני אביך ,ע-י ספרך יכנעו כהות החומר המכונים
בשם בני אביך וישתחוו לעוסת הכחות הרוחנים שבהנשמה .לכן לקח לו לקו
בבנין שיטת הבעש"ס ,להוציא מכח אל הפועל את הכהות הרוחניים,ע"י האמצעים
שהשתמשו בהם חז"ל ,אתדברי רבמ יהורא החסיר הנ"ל אשר גלה כחם וגבורתם
של חז"ל להראות אותות וסופתים ,כי כל כחם בא להם ממדת האמת שהיתח
בהם ושמסרו נפשם על סדה זו ,ונם הוא  -הרה"ק ר' פנהם מקאריץ-מסר
הורה לתלסידיו ,ואמר להם :כשיהי' בעולם איסיר שקר
נפשו על מדה זו,
חמור כמו עריות בוראי יבא משיה ,כי האמת הוא בבחי' רנלים קושטא קאי,
וזהו שאמרו כד ססי רג?ין ברנלין שהוא בבח" אמתיצפה ירגלו משיה"- .
י שאין סדבר
ואסר עוד" :כשהארם נזהר מלדבר שקר לא יה" מוטל למשכב"..מ
שקר אין נננב ממנו שום דבר" .".,.כל העולס כולו נברא בהבל ,ז' פעמים
ז' הבלים ,ז' פעמים ס"ג שממנו יוצאים הבלים הוא בגימטריא אםשת,יזהו בהתבמי
ו
השופר ושופר של משיח."..,
תלסידו הרה"ק ר' רפאל בערשסער ז"ל ,אשר הרה"ק ר"פ דבו אס1
בזה"ל; "הבעש"ט הי' אוסר כי הקב*ה יחזיק לו טובה על אשר העמיד לו תלטיד
אשר
כהרהשק בעל תולדות יעקב יוסף ,ואני אומר השי-ת יחזיק לי סובה
העפדתי לו תלמיד כהרה"ק ר' רפאל בערשטער" .הרה"ק מףה רפאל זשל ,הי"
נזהר במדת אמת עד מסירת נפש ממש ,והוי עובדא:
פ א חטא איש אחד בגד חוקי המדינה באופן שנתחייב ראשו למלכחן ,אך
אם שני צדיקי הדוד ,הרה4ק ר' משה מסאווראן והרה"ק ר' רפאל מבערשעש
ישבעו כי היהודי לא חטא %א אשם בדבר הסחורה האסורה יפטרוהו לשלום5
י 8ש18
חצדיק ר' משה מסאווראן בראותרכי רעה נגד פני הנאשםובחייו תלוייםחי
ילד*ו ,פסקבי פקוח נפש דוחה הכל והורה היתר לעצמו לקבל עליו אותה שבוו,88
ואם נם יהי' איזה חשש איסור בדבר נסר הרה"ק ר' סשה בלבו ,סוטב לו שיחבד
בגיהנם ומלבד שי0הל כמה :פשות סישראל סמיתה ,אבל הרה"ק ר' רפאל ש0פש

יכה

ל

;

:

שי

עייו

:
;

;

;
:

עי

חניגח נן דוםא וחבריו ,וצ*ב פרוע רוקא ר"ח בן רוסא הוא טאנ*י אפת ,וע*כ פשוש
רד"ח בן רוסא ח" בעל אופת ועו*ה נפלאות כספורסם וכחו הנדול בנסים הפיא81

הי'

לר סכח האפת שהי' טאנשי אפת ,כפ'ש בפ"ח הג9ל ,ובוה טובן הסדרש ד84

בשלח ,פה תצעק אלי בתפלה חלא גזור ואני אעשה ,דבר אל בני ישרחל ףסשה
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בררכי רבו הרה"ק י' פנחס מקאריץ ,שהעמיד את כל החסירות על יכור של
הזדככות המדות ,וכל המדות תלויות על מדת האסת ,הוא ברח גם מצל  1?1של
שקר ,לא הי' יכול ?קבל עליו אותה שבועה ,ואמר סוטב שיאבדו נפשות אחרות
סישראל ולא תעקר אות אחת מן האמת.
אשת הנאשם וילדי' לא נתנו דמי לו ויפצרו בהרבי ר' רפאל יבכו בביתו
*מים רבים השכם והערב כי יורה היתר לעצמו ,והוא ,הרחמן הזה שלא השיב
פני איש ריקם מעודו ,והי' מוכן להפקיר את נפשו ומאורו בשביל דמעה אחת
מישראל ,הקשיח בפעם הזאת את לבבו ולא שמע אליהם ,אבל הם לא עזבו אותו
ובהגיע יום האחרון שלמחרתו הי' מוער השבועה ,בכו עליו תמרורים ולא זזו
מביתו כל היום.
הלי?ה בא והרה'ק ר' רפאל יושב בחררו סגור ומסוגר ,יודע הוא כי
למחר הוא יום הדין של היהודי בעל אשה ובנים ,ובידו להציל את נפש היהורי
ואשתו ובניו ,אמנם כן פקוח נפש רוחה הכל ,וכל המקיים נפש אחת מישראל
נאלו קיים עולם מלא ,וראי' לדבר הרי אותו צריק ר' משה מסווראן הולך
לישבע ובודאי יעשה כתורה ,ובכן נם עליו להבין א"ע לשבועת שקר ,אך איך
יעשה את הנבלה הזאת אשר כל ימיו התרחק ממנה כמטחוי קשוע הלא כלימיו
השתדל להשליך עלי' שקוצים בעיני תלמידיו ,האם הוא ישבע לשקר ,יאמר את
ההפך מן האמת! כסה עמל ויגע לנקות את נפשו מן השקר! מעולם לא אמר
על הן הן ,ועל לא לא ,כברור ,מיראתו פן יתברה ,מימיו לא אסר שמעתי,
ראיתי ,גם על אשר שמע יראה ,מיראתו פן הי' רק ברדמי ,מימיו לא לבש
בגרים צבועים דמחוי כשקרא ,בדעתו כי השקר הוא אבי אבות הטומאה וסקור
לכל פשע וחטאת ,ושהאמת הוא מקור כל קודש ,יסוד כל העילם כולו ,הכל
הצטמצם אצלו בנקודה אהת בהאמת חותסו של הקב-ה יסוד היסודות ועיקר
העקרים ,כל ימיו הפקיר נפשו בנלל האמת ,ועתה הוא הולך לישבע לשקר! לאו
לא יעשה התועבה הזאת ,אבל הלא רמו של היהורי יהי' נררש מידו ,והאשה

וילדיה...

ויתן את קולו בבכי :רבש"ע! אתה בחרחצו מכל העמים ותתן לט אח
חורתך הקדושה ,ובתורתך כתוב לאמור" :אל תשקרו" ואתה יודע וער איך
ברחתי מן השקר ואיך מסרתי נפשי רוחי ונשמתי להאמת ,ועתה כאשר זקנתי
ירוב שנותי עברו עלי ,הבאתני לידי נסיון ,אנא ה' קח נא את נפשי ממנ;
קחני מן העולם השפל ואל אראה ברעתי ,וכה התמונג בבכי ער אשר נפשו יצאח
שמרברו.
בבוקר השכם בא המבשר לאמור כי הנאשם הורה על הטאחו ,כי לא חפק
קאתתגלגל חובה על ירו לשני צדיקי הרור ,והתלמידים מהרו לבוא לחדרו של
רבם לבשרו הבשורה ,מצאוהו שוכב ונשמתו בננזי סרומיםן

נ
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שיטתו היתה להעסיד החסידות על שבירת המרות רעות ,ואמר שסק~ר
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יורק תשי"ב
ם אריה
יקותיאל
שפירא
דור דעה מאת פנח
קאמעלהאר ,ניו ז"ל

רבי

מקאריץ

צא

להמתקרבים אליו בתחלת קרבתן על שני דבריפ :א) להתמיד כלימוד .כי
לדבר שקר ,ואמר להם כאשרתצייתו לי לשני הרברים אזי אומר לכם מכאןואילך.

שלא

הוא הי' אומר ,כי שום דבר לא הי' קשה עליו לצאת מכנו כהיציאה מן
השקר ,שלש עשרה שנה הי' עובד על זה ,ורחפו כל עצמיתיו ונתרסקו כלאבריו
עד שיצא ממדת השקר ,ועל מדת הכעם הי' אומר ששברה אך יאחז אותה
בציחתו לעת הצורך.
הי' רגיל להזהיר גם לקטנים שלא ידברו שקר ,והי' מסביי להם ננותה
של מדה זו ,לפי השגת דעתם ושכלס ,וצוה אותם שישנו בפיהם המיד "מדבר
שקר תרחק" ,והרגל נעשה טבע שלא יוכלו לדבר שקר נגד רוחם וטכעם.
ומרגלא בפיו להזכיר מ"ש כשל"ה בשם חכם אחד ,שהרריך את בניר
שאפילו כשיעשו מעשה רע ,לא יכחישו וייד
ו על האמת ויקבלו שכים בער זה4
והי' נותן להם מעות בשכרם ,על שהודו על האמת.
ואמר :תצא הנשמה מגופו ,ואל יצא דבר שקר מפיו ,ועל זה צריך האדפ
למסור נפשו ,וע"י זה ידבק א"ע בקדושה ימלכא.
פעם אחת שאל אותו הרה"ק רבי נחום זצ"ל ,רבי אתם מזהירים מאוד
שלא לדבר שקראיך לעשות כשצריך לתווך לעשות שלום ,והשיב לו כדי לעשות
שלום אני אומר אמת מאוד מאוד ואני עושה שלום ,והי' מזכיר רברי הכעש"ט
ז"ל ,לאמור" :מי שנכשל בדברי שקר אסור לשקר אפילו מפני דרכי שלום".
והיהיר לבניו להתפלל בכל שעה רבש"ע נחני בדרך אמת.
,
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כן הזהיר מאוד לשבר מדת הגאות ולהחזיק במרת ע להיות
,
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על עצמו שקנה שלימות אז בעת שהי' יושב אחורי התניר ולמד...
התורה
ל
ע
אינה אוהבת רק שפלות ולכך בימים הקדמונים היו לומדים ביושבם הארו.
והאדם שהוא באמת "אידן יכול להעשות עכורו נסים גרולים ,כי אברהם
י
נ
י
ב
א
שהלך להלחם עם המלכים לא סמך עצמו על הנסים רק הלך בחרב ובכליזיין
כי ה" במדרגת "איף ,והקב"ה עשה לו נסים ולקח אבנים והפיל עליהם וכבש
אותם ,ולכך בנחום איש גם זו איתא ,שלקח מעפרו של אברהם אבינו ,דהיינר
ממדת עפר ואסר של אברהם אע"ה שהיא מדרגת "אין" ועלידי זה נעשה לו נס.
וכה הי' מתנהג במדת ענוה ושפלות במלבושיו ,ובמנהגיו ,ולא הי' רוצה
כי ימתינו עליו בתפלת י"ח בהחזרת הש"ץ וכיו"ב ,הי' אוחז במדת חז"ל שנהבר
בענוה ושפלות ומהם שהלכו בעצמם לאיטלז ליקח בשר לביתם ,ומהם שהלכו
דם ,צביי לא חלף אומנא אבבא דביתי' רק הוא הלך לביתו ,כן הי' נוהב
להמקי
י והלך לבית הספר לגלח את ראשו ולא קראו לביתו...
הרהוק
אמר :מרה שחורה ועצבות נמשך מגיאוח ,כי מחמת גאוה חושב בלבר
היתכן שיעבור עליו כך וכך ,אבל העניו סובל הכל ומקבל באהבה ולא יתעצב.
אמר :האדם נברא במדות רעות ,ועלידי תעניותייכל לשבר אותן ,ונכון
להתענות פעם אחד בחודש ,ולדעתו הקטגוריא שיש על שלומי אמוני ישראל
(החסידים) הוא מפני שדחו את התעניתים.
והזהיר ללמוד בספר חובת הלבבות ,וברמב"ם הלכות דעות ,וספר הישר
לרשת .ואגרת הרמב"ן שכתב לבנו הי קורא בכל יום ,ומאוד הי' מוקיר את
ספרי הרמב"ם ,ום"א רצה בנו להשאיל ספר לאיש אחד וחפש אחר איזה ספר
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דור דעה מאת יקותיאל אריה קאמעלהאר ,ניו יורק תשי"ב

דיר רעה

הרג הנדול'

מפניו ,וא-כ כשבולעם הי' צריך להיות כי יניחו הדנים הקטנים במעי
בזנבם למטה וראשם כלפי ראשו כררך שהוא בולע את הקטגים מן הזנב תחלה,
ולבסוף מוצאים תמיר את הדנים הקטנים במעי הרג הגרול ראשם למטה לצד
זנבו ,וזה האות כי לא יצור ויבלע את אלו שהוא רודפם לבלעם כי אם אלה
המזומנים לו מן השמים הבאים לנגרו בראשם כלפי לועו לבלעם ולהתפרנם מהם.
תיו מועטים מכל בהמה ,ובכל.
כן הראה כי הגמל אשר יאכל מעט ומזונו
זאת חייו ארוכים יותר מכולן ,בכן שקר בפי האומריםכי ע"י רבוי אכילה יאריך
ימים יותר ויותר.
ה) הצנע לכת עם ד"א ,הזהיר לתלמיריו לבל יתראו החוצה בשעת תפלתבנ
בעבורתם ,ונם הוא הי' עומר בתפלה כעברא קמי' מרא בלי שום תנועה א) ובל)4
כריעות והשתחויות ,וכה התנהג ג"כ תלמירו הרה"ק סבא קדישא משפאלע ז"לן
שהרה"ק מנעסכיז זצ"ל אמר עליו ,שהי' איש פלא שלא הי' נשמע ממנו תורה
ותפלה ורק תהלים הי' אומר בכל עת ומבלי נשמע התיבות רק כאייו נוהוש

זים זים...

כה הי' הרה"ק מוהר"ם זצ"ל מקאריץ מבעלי האקספרימנסים לעשות
נסיונות ,להוציא את הכחות הרוחניים מכח אל הפועל ,להראות נסים ונפלאוח
כבימי חז"ל ,ע"י האמצעים שהשתמשו הם בכח התורה ,ובכח האמת ,ובכח העפה
ושפלות ,ועלתה בידו להיות פועל ישועות בקרב הארץ.

ה.
שנים אחדות קורם פטירתו ,כאשר הניע ליום עשירי באלול ה" מתענה
ומאריך בתפלה יותר טבשאר היסים .והי' או0ר ,כי "בחודש אלול צריכיפ
א) על אורות זה טביא בם' עשד אורות ,בי שאלו להרה"ק ד'פ ז'ל לסה
אין קולו נשטע כתפלה ולא נראה כו שום תנועה והתלהכותז ענה להם ,דעו כי
עיקרה של תפלה היא הדבקות ככורא כל עולטים ,יעיקרה של דכקות היא
ההפשמוח הנשטיית שוהו מטש כיציאח נשמה טן הגוף שאטרו ע"ז כנסרא (כרכות ח'),
יש שהיא יוצאת כפיפורי טפי ושפ ,ויש שהיא יוצאת במשחל כינותא סחלכא ודי
לטבין .וכם' החסידות טהרה'ג סוהד*א סרקום ו-ל (ע' קס-ו) ,טביא תשובתו כאופן
אחר והיא :סצינו בגס' ברע"ק בשהי' טתפלל בווית זו היו פוצא'ם א.תו כזוית
אחרת מרוב בריעות והשתחויויה ובן סצינו ברשא כן פדת בסס' עירובין שהי' טדינר
סופל בשוק העליון והוא ררש בשוק התחתון ולא הרגיש ,ספני שהם התחילו ללטוד
אחרי אשר כאו לשנות נדלות ולא בסדר והדרנה טשחד טל ילרותם ,ע*ב לא יכלר
להשוות רוחם הקדוש עם הנוף שיהיו בשווי הטשקל לפיכך כאשר התנכר עייהם
הרוח נאלצו לעשות תנועות סשונות להכיא את הגוף כיחד עם טשקל היוח ,וע'
רד'ק סלכים ב' ר' ,ל"ה ,וישב וילך בבית אחת הנה ואחת ה(ה ,כד' לכוין יגר
יותר ,וכרלכשנ בתב ,והי' הולך בבית וכוונתו כתפלה ,הי' נטשך ל :תנועת רנליר
ללכת טת:ועת קול השיר התנועה בפחולות ווה סכואר טן החוש כטי שיחשוג
ע"ש .וע' בספדי *חםירים הדאשוניפ*
פחשכות תת(ועע נפשו ללכת כסהירות
ב~ולרות דיה"ח פרק ר' ,פשש בזה,

כי
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רבי פנחם שפירא מקאריץ

ז"ל

צה

להיות מעהר יוד" ולא היו מבינים למה ירמוון מליו ,ואחר כמה שנים כשנפטר
ביךר אלול ,או הבינו דבריו שצריכין להיות "מעהר יוד" היינו להכין את עצמו
יךד אלול לעת מצוא...
בס' "מוכרת לגרולי אוסטרהא" ,כותב המחבר על הרה"ק מוהר"פ מקאריו,
כדברים האלה" :הרבה סיפורים שגורים על שפתי וקניעירנו אוסטרהא אשר ספרו
נפלאות ממנו ,וה" בעירנו בומן אחר עם הרב המגיד רב ייב"י ו"ל יעם הרב
המגיד מו"ה אשר צבי ו"ל בע"ס מעין החכמה ...והניח ברכה אחריו כת"ק
בדברים העומרים ברומו של עולם ,וקבלה ביר נכריו שלא להוציא את הכת"י
לאור הרפוס".
.בשנת תקנ"א הכין פעמיו לנסוע לאה"ק ת"ו ,והי' נוסע שואף ווורח
לעה*ק ירושלים הקרושה .ומסורה בפי אנשי עירנו וקני ת"ח אשר הרב הצריק
רבייב.י אמר ,מסופק אנכי אם יובילוהו רנליו לאה"ק .ויהי כאשר בא לעיר
שפטיווקא ,שם יצאו מלאכי השרת לקראתו ונפטר שם ושם נגנו ארק הקודש
בעשירי באלול שנת תקנ"א ,זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל".

עי

מוהר"פ וצ.ל:

ואלה המה תולדות הצריק ה"ה הרה*ק
א) הרה*ק מו"ה יהורא מאיר אבר*ק שפטיווקא דל.
ב) הרה"ק מו"ה יעקב שמשון אבר"ק ואסלב זאל.
נ) הרה"ק מו"ה משה אבד"ק סלאוויטא ז*ל.
ד) הרב ר' יחזקאל נניד וסוחר ויר"א באוסטרהא ז"ל.
ה) בת אחת אשת הרב ר' שמואל אבד"ק קאלניבלאט ו"ל.
בניו הרבנים לרוב ענותנותם לא רצו להיות לראשי אלפי ישראל וכן
בניהם אחריהם ,נכדיו הצדיקים המפורסמים עסקו ביסוד בית הרפום המפורסם
*רפופ סלאוויטאש ,וירוע מה שאירע לנכריו הקדושים ר' שמואל אבא ור' פנתם
שפירא זאל ,בעלי בית הופוס שעלידי מלשינות של משומר שהלשין עייהם,
'נחבשו בבית האסורים וננזר עליהם לעבור בתווך בק שתי שורות של חילים
לקבל הכאת שבטים מהחילים על גופיהם ערומים ,הרב ר ,שמואל אבא עבר
.בתווך וספר תהלים בירו וקורא בו והחילים הכו אותו בשבטים ונפל התהלים
מירו עמד ונחן והנביה ספר תהלים מן הארץ ,וקבלו אלף ומאה שבטים ונשארו
תחובים בנופם ,ובעת אשר הושהא הרופא מבשרם את עוקצי השבטים סבלו יסורים
קשים וקבלו את הכל באהבה ,הרופא ה" יהורי ובראותו מסירת נפשם וקבלתם
.אמן היסירים באהבה ,הרהר תשובה בלבו ונשבע לשוב לדתו ולהניח תפילין
_בכל יום( .החסירות מוהר"א מרקוס ז'ל ע' ק"י).
פרפי המאורע ע"ד המחלוקת  %אודות הדפסת ש"ס מחדש ,חחר הש'פ
דפום סיאוויסא של הרבנים הנ"ל ,נמצא בס' "תולרות יצחק" תולרות הנאון ר'
.יצחק אלחנן אבד"ק קאוונא בשרק ט"ו ראה שם ,ואכמ"ל בזה .נם בס' "חוש
.המשולש" בתולרות הנאון רעק"א ו"ל ,יסופר מזה ע"ש.
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