בס"ד ,עש"ק פרשת נח
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זמני הדלקת הנרות ומוצ"ש

¼ê"¬−ñ¾ þ"îôðê öþô š"× ³îê−¾òë - š"íþêë êòþôêš ³îð½îô −"¼¾ −¼îë¾ öîñ
ó−ñ¾îþ− 48 íþ−ëí −ïþê ’ìþ

ìò ³−¾êþë ³¾þõ

הדה"נ מוצ"ש

ר"ת

4:18
4:32

5:30
5:32

6:10
6:06

ניו יורק 5:39
מונטריאל 5:32

6:38
6:31

7:10
7:03

ירושלים
בני ברק

נא לשמור על קדושת הגליון

עטרת ראשנו

דברי תורה מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

³−¾êþë ³¾þõ
חש ְך ַעל ּ ְפנֵי ְתהוֹ ם
ֹהו וְ ׁ ֶ
ֹהו וָ ב ּ
וְ הָ אָ ֶרץ הָ יְ ָתה ת ּ
רוחַ ֱאל ִֹהים ְמ ַרחֶ פֶ ת ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָמיִ ם )א ב(.
וְ ּ
אפשר לומר שזה ידוע ממרן
האריז"ל )ע"ח שער לט ד"ב( שלפני
שנברא אדה"ר לא היה מי
שיעלה מ"ן אתערותא דלתתא
עיי"ש .וזהו 'והארץ' בחינת
מלכות' ,היתה' בגי' עה"א
והכולל שם תכ"ה שהוא ר"ת
כ'ל ה'נשמה ת'הלל כידוע )פע"ח
שער הזמירות פ"ה(' ,תהו ובהו'
היינו שהארץ היתה תהו ובהו
משום שלא היה מי שיעלה מ"ן
ולהודות ולהלל להקב"ה.
'וחשך על פני תהום' היינו כי זה
ידוע )ע"ח שער דרושי אבי"ע פ"א(
שאש הוא בחינת חכמה ,וצריך
האדם להמשיך אור החכמה
לשכינה ,בבחינת אבא יסד
ברתא )תקו"ז סא ,(:אבל עכשיו
בתחילת בריאת העולם היה
'וחשך' שהיה חסר אור החכמה.
וזהו שמרמז בתיבות 'תהו בהו'
שיש בו אותיות ב' ת' ו"ה ,כי זה
ידוע שהעולמות נבראו ע"י
הכ"ב אותיות כמו שאמרו חז"ל
)ברכות נה (.יודע היה בצלאל
לצרף אותיות שנבראו בהם
שמים וארץ .וא"כ מתחילה היה
מאות ב' עד אות ת' בחינת תהו
ובהו בלי שום השפעה לעולם,
וכל קיום העולמות היתה רק
ע"י אות א' בלבד ,ולזה יש בו
ג"כ אותיות ו"ה לרמז שלכן אז
היה חסר לזו"ן היחוד השלם,

שהיה רק בינה ותפארת אבל
חכמה ומלכות לא היו
בשלימות.
'ורוח אלהים מרחפת על פני
המים' ופרש"י כסא הכבוד
עומד באויר ומרחף על פני
המים .שהכסא שהוא המלכות
לא היה לו מקום מנוחה ותיקון.
'תהום' הוא בגי' תנ"א בחינת
תורה אור החכמה ,וגם תהום
עה"א בגי' הג' מילואים של שם
אהי"ה ,בחינת צלם ,שהיה חסר
אור התורה והחיות שהם
הצלמים בעולם.

ìò ³¾þõ
צֹהַ ר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שה לַ ּ ֵתבָ ה וְ אֶ ל אַ ּ ָמה ְּתכַ ּ ֶל ּנָה ִמלְ ַמ ְעלָ ה ּופֶ ַתח הַ ּ ֵתבָ ה
ושלִ ִׁשים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ְּב ִצ ָ ּד ּה ּ ָת ִ ׂ
שהָ )ו טז(.
שים ּ ַת ְח ִּתיִ ּ ם ְׁשנִ יִ ּ ם ּ ְׁ
הנה ידוע מה שפירש מרן הבעש"ט הקדוש
זי"ע )בעש"ט עה"ת נח אות טו( ,ש'תבה' מרמז
על מלה ,שהוא נקרא תיבה ,וזהו מה שאמר
'צהר תעשה לתבה' שתראה להאיר התיבה
היוצא מפיך' .תחתים שנים ושלישים
תעשה' היינו שבכל דיבור ודיבור יכוין
לעולמות נשמות ואלהות ע"ש.
והנראה לומר על דרך זה ,דהרי 'תבה' בגי'
או"ת ,היינו שזה ידוע שכל אחד יש לו חלק
באותיות התורה ,שהם חלקי השכינה
שצריך האדם לעלותם ולתקנם ,וע"י
שמתקנם הוא צריך לעלותם למעלה
בבחינת אתערותא דלתתא ,ועי"ז יהיה
אתערותא דלעילא ,ויושפע מלמעלה כל
האורות והשפעות למטה.

'ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור'
שהוא המשכת אור החכמה,
וזהו 'וירא אלהים את האור כי
טוב' ואיתא בבעל הטורים 'את
האור' בגי' בתורה ותרי"ג ,היינו
שע"י אור התורה ותרי"ג שהוא
החכמה אמיתית ,עי"ז 'ויבדל
אלהים בין האור ובין החשך'
יוכל להפריד בין טוב לרע,
שמתחילה היה הכול מעורב,
שהיה אור וחושך משתמשין
בערבוביא כמו שפרש"י.

וזהו עומק סוד כוונת חז"ל מובא ברש"י
בתחילת בראשית )א א( ,שבתחלה עלה
במחשבה לבראותו במדת הדין ,וראה שאין
העולם מתקיים ,והקדים מדת רחמים
ושתפה למדת הדין .שהתקשו בה
המפרשים האם יש ח"ו שינוי רצון למעלה,
אלא כוונת חז"ל הוא ,שמקודם היה וצריך
להיות בריאת העולם במדת הדין שהוא
בחינת אתערותא דלתתא ,ואח"כ יהיה
מדת הרחמים שהוא בחינת אתערותא
דלעילא ,וזהו ושתפה למדת הדין ,והבן סוד
הגדול מה שגליתי לך.

וזהו כמו החטא של אדה"ר
שעירב בין טוב לרע ,אבל ע"י
אור החכמה יוכל להבחין
ולהפריד בין טוב לרע ,ועי"ז
יהיה התיקון השכינה בשלימות
אמן.

וזהו 'צהר' בגי' שם אלהי"ם במילוי ההי"ן,
בחינת אתערותא דלתתא ,וזהו ג"כ מה
שמרמז רש"י 'צהר' י"א חלון ,וי"א אבן
טובה .היינו חלון הוא בחינת פה בחינת
מלכות ,כמו שאיתא בפתח אליהו )תיקו"ז יז(.
מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה .וי"א
אב"ן טובה ,היינו שם ב"ן ,בחינת אתערותא

)רעוא דרעוין תשע"א לפ"ק(

דלתתא.
והוא ע"י 'תעשה לתיבה' שיעשה ויתקן
ויאיר האותיות ,שהם חלקי השכינה
השייכים לשורש נשמתו התלויה בו .ואז
יזכה לבחינת נפש.
ואח"כ יזכה לאתערותא דלעילא וזהו 'ואל
אמה תכלנה מלמעלה' אמ"ה בחינת שם
מ"ה שהוא אתערותא דלעילא ,ואז יזכה
לבחינת רוח.
'ופתח התבה בצדה תשים' בחינת בינה,
כמו שמבואר בזוהר הקדוש )ח"ג סה(.
דבבינה מסטרהא דינין מתערין .היינו שיזכה
לבחינת נשמה.
וכל זה ע"י 'תחתים שנים ושלשים תעשה'
שבעת תפלתך ולימודך וכל דיבור ודיבור
ומוצא שפתיך תכוין לייחד שם ,כי בכל אות
ואות יש עולמות נשמות ואלהות ועולים
ומתקשרים ומייחדים זה עם זה ,ואחר כך
מתקשרים ומתייחדים האותיות ונעשים
תיבה ומתייחדים יחוד אמיתי באלהות,
ותכלול נשמתך עמהם בכל בחינה ובחינה
מהנ"ל ,ומתיחדים כל העולמות כאחד
ועולים ,כמבואר בארוכה באגרת הידוע של
מרן הבעש"ט שבסוף ספר בן פורת יוסף
)מובא בבעש"ט עה"ת עמוד התפילה ממ"ח אות יג(.
והנה שלש בחינות האלו הם נגד נפש רוח
נשמה ,שעולמות הוא נפש ,נשמות רוח,
אלהות נשמה .והם ג"כ נגד הג' סוגי אותיות
קטנות בינונים וגדולים ,שהם בחינת נר"ן
כמבואר בשער רוח הקודש )דרוש א( ,היינו
שע"י שילמד ויתפלל כן ,אז יזכה
לאתערותא דלעילא ,ויזכה לשלימות נר"ן
שלו.
)רעוא דרעוין תשע"א לפ"ק(

עטרת חכמים

עטרת פז

אמרות טהרות מרבותינו זי"ע
שה ְל ָך ּ ֵתבַ ת עֲ צֵ י גֹפֶ ר ִק ִּנים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
עֲ ֵ ׂ
שה אֶ ת
הַ ּ ֵתבָ ה וְ כָ פַ ְר ּ ָת א ָֹת ּה ִמ ּ ַביִ ת ּ ִ
חוץ ּ ַב ּכֹפֶ ר )ו יד(.
ומ ּ

עיונים וביאורים מרבותינו זי"ע

ובתשובה שלימה ,עבור זה תגרום שתקים את השכינה

ומאַ ת ׁ ָשנָה
ושמֹנִ ים ׁ ָשנָה ּ ְ
וַ יְ ִחי לֶ ֶמ ְך ְׁש ּ ַתיִ ם ּ ְׁ
מו נֹחַ וגו' )ה כח-כט(.
וַ ּ ֹיולֶ ד ּ ֵבן .וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ת ְׁש ֹ

עיין תולדות יעקב יוסף פרשת ויצא ,ובסופו בד"ה לך

קדושות ,שזהו 'תחתים' נה"י שלה' ,שניים' חג"ת שלה,

אחד שאל מאאמו"ר מובהק הרב הקדוש מו"ה יצחק

לך ,שהאותיות יורדין מהחיות עד שמתלבשין במנצפ"ך

'ושלישים' חב"ד או כח"ב שלה ,וזהו 'תעשיה' על ידך,

אייזיק יהודה יחיאל זלה"ה ,מהו הטעם שאדמו"ר נוהג

שהוא גבורות ודינין ,כטעם 'עשה לך תבת עצי גפר'

ונעשים טובים ומדות טובות שלך מתוך תורה לשמה.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

להעלים שמות נערים בנים או בנות ,ולקרוא להם

]גפ"ר נוטריקון[ ג'בורות פ"ר ,שעד שם מתלבש החיות
של אלופו של עולם וצריכין להעלותן .ואות למ"ד משם
'אל' ,הוא חיות הא'לף שירד עד ל'מודי השם ,ותלמידי
חכמים העוסקים בתורה מעלין מאות ל'מד עד א'לופו
של עולם ,כטעם יעקב שקראו הקב"ה אל )לג כ( .ואות
כ"ף סוף מנצפ"ך ששם ירד החיות עד עומק הקליפות,
שאי אפשר להעלותן אם לא במסירות נפש ממש ,כטעם
'אך' המבואר בדברי מרן האר"י בשער נפילות אפים
)פרק ה( ,שביחוד 'אך' עלה רבי עקיבא בעת מוסרו נפשו
לקדושת השם ,שהעלה מך' ירידה התחתונה עד אלף
א'ור אין סוף .ובזה 'לך לך מארצך' )יב א( שעל ידי ל'ימוד
התורה מעלין מאות ל'מד עד א'לף .והמוסרין עצמן על
קדושת השם מעלין אות ך' מעומק הקליפות ששם נפלו
כתרים ונשמות של אדם הראשון ,ומעלין אותם עד
כתרא עלאה יחוד כ"ף פשוטה ,הנזכר בדברי מרן האר"י
בסוד נפילות אפים ע"ש .וזהו 'עשה לך' שתתקן בחינות
'לך' על ידי 'תבת' ל'ימוד התורה ,מן אות ל'מד עד
א'לופו של עולם ,ובמסירות נפש תעלה 'עצי גופר'
ג'בורות פ"ר מן הך' עד אות א'לף' ,והיית א"ך שמח'
)דברים טז טו(.
)'היכל הברכה' מרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא(

הקדושה שתהיה בכל קומה שלימה בכל עשר ספירות

צֹהַ ר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שה לַ ּ ֵתבָ ה וגו' )ו טז(.

רצה לומר ,כמו שכתב רש"י זלה"ה ,אבן טובה המאירה
להם .כלומר איתא )חגיגה יב (.אור שברא הקב"ה במעשה
בראשית היה מאיר מסוף עולם ועד סופו ,וגנזו לצדיקים
לעתיד לבוא ע"ש .ואמר מרן הבעש"ט והיכן גנזו
בתורה .ותבה הוא אותיות התורה שנתייחדים ונעשים
תיבה של התורה הקדושה כנודע ממרן הבעש"ט
הקדוש ,לזה אמרו שתלמוד בתורה הקדושה כל כך
לשמה ,עד שיאירו לך אותיות ותיבות של התורה מסוף
עולם ועד סופו ,וזהו גנזו לצדיקים אלו לעתיד לבוא בזה
העולם ,שהם רואים ע"י התורה הקדושה מסוף עולם
ועד סופו כנודע.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(
וְ אַ ּ ָתה ַקח ְל ָך ִמ ּ ָכל ַמ ֲאכָ ל ֲא ׁ ֶשר יֵאָ כֵ ל וְ אָ ַס ְפ ּ ָת
אֵ לֶ ָ
יך וְ הָ יָה ְל ָך וְ לָ הֶ ם ְלאָ ְכלָ ה )ו כא(.

כלומר ידוע הוא שישראל עם הקודש נוסעים לצדיקים
ומסתופפים בצלם ,וכל אחד צריך בקשתו שהצדיק
ימליץ בעדו להושיע אותו ,לזה מזהיר הכתוב לאדם
הנוסע לצדיק הדור' ,ואתה קח לך מכל' מהצדיק אחר
כל הבקשות שלך' ,מאכל' יחוד זה יאהדונה"י ,וזאת

בשמות שאין להם עיקר ,כגון אלטי"ר זייד"א וכיוצא
בהם ,ועיקר שמם היה אאמו"ר זלה"ה כותב בהעלם על
איזה ספר ,ולא היה יודע שום אדם איזה שם ,אלא הוא
לבדו ,כי היה לו כלל גדול בא"ב של א"י ב"ט ,וכך היה
רושם כל השמות של הילדים שהיו חשובים מאוד
לאביהם ,כגון בן יחיד ,או מי שלא זכה לבנים זכרים,
וכיוצא בהם ,ולאחר שלשה שנים פתח הספר ,ואמר שם
הילד ,והיה שואל אותו האיש השואל הנ"ל ,מסתמא
אדמו"ר אינו עושה שום דבר מה שלא נרמז בתורה,
והשיב לו שכך איתא בלק"ת )פ' בראשית( וז"ל' :ויחי למך
וגו' ויולד בן ויקרא שמו נח' אמר הר"ן מינץ ,ששמע
ממורי זלה"ה ,כי מה נשתנה בכאן מכל שאר ,שנאמר
בהם 'ויולד מתושלח ויולד את למך' וכן בכולם ,וכאן
אצל נח נאמר 'ויולד' סתם ואח"כ כתיב 'ויקרא שמו נח'.
והענין כי עד מתושלח היה צדיק אחד בכל דור ודור
מאותן עשרה דורות ,וכשבא מתושלח שהיה צדיק
גמור ,וחותך וכורת כל הקליפות ,בכח חרב פיפיות אשר
בידו ,שהוא שמו יתברך ,לכן נקרא מתושלח מלשון
'ואיש שלחו בידו' )דה"ב כג י( לשון חרב ,וכשנולד נח
אבד מתושלח כח החרב הזה ,והיו הקליפות רבות
מאוד ,לכן נתיירא אז למך לקרא שם לבנו בעת לידתו
עד שיגדיל ,ואח"כ כתיב 'ויקרא שמו נח' כי כל מה

צֹהַ ר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שה לַ ּ ֵתבָ ה וְ אֶ ל אַ ּ ָמה ְּתכַ ּ ֶל ּנָה
ִמלְ ַמ ְעלָ ה ּופֶ ַתח הַ ּ ֵתבָ ה ְּב ִצ ָ ּד ּה ּ ָת ִ ׂ
שים ּ ַת ְח ִּתיִ ּ ם
ושלִ ִׁשים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שהָ )ו טז(.
ְׁשנִ יִ ּ ם ּ ְׁ

עכ"פ יחוד זה יאהדונה"י העולה מאכ"ל ,כי מזה היחוד

רצה לומר ,אמרו רז"ל )סוטה נב (.יצר הרע נדמה לצדיקים

לא יכול שום בר ישראל לפטור עצמו מלייחד ,וכך

כהר ,ולרשעים כחוט השערה כנודע .לזה מרמז לנו

שמעתי מאאמו"ר זלה"ה ,ששמע משם מרן הבעש"ט

התורה הקדושה 'צהר' אותיות צ' ה"ר ,א"כ מה תקנתו

זלה"ה ,שמזה היחוד יאהדונה"י לא יכול לפטור עצמו

'תעשה לתבה' שתלמד בתורה הקדושה ,ותדבק

שום בר ישראל ,ואפילו מי שעוסק בשוק במו"מ בכל

בודאי ידענו שלחם הוא כדי לאכול ,וכן בגד הוא כדי

באותיות ובתיבת התורה שיהיו לשמה ,וזהו דייקא

הדברים שמוכר וקונה ,יכול לכוין לשם יחוד הזה ,וזה

ללבוש .אלא שמעתי מאאמו"ר מובהק זלה"ה ,לפי שיש

שהתחלת כל תקיים ותקבל עליך 'ואל אמה תכלנה

ג"כ סוד 'בכל דרכיך דעהו' )משלי ג ו( 'דע את אלקי אביך

לחם כזה שהמלאכים ג"כ אוכלים ,שהוא חיות רוחני

מלמעלה' כלומר אל תקרא 'אמה' אלא ִאמה בינה עולם

ועבדהו' )דה"א כח ט( ,וכשתעשה כך אז 'ואספת אליך

שלהם ,מאורות העליונים שנתן הקב"ה להמלאכים,

התשובה' שתחלת כל תעשה תשובה שלימה' ואז

והי"ה' שם קדוש הוי"ה ב"ה ,וישרה עליך שם הקדוש,

ולכל הנשמות צדיקים שבעולם העליון ,וכן יש בגד

'תכלנה מלמעלה' אמה זו בתשובה שלימה ,ואח"כ

'והיה' בכל יום השמירה 'לך' מכל היזק ומכשול ונזק,

העליון שהוא חלוקא דרבנן כנודע ,שהוא לבושים של

'תעשה לתבה' לשמה כנ"ל .ועוד 'ופתח התבה בצדה

ובכל דרכיך תצליח' .ולך ולהם' הנדבקים בך יהיו

הנשמות רוחניים ,ואם נותן לו הקב"ה כל אלה לא יהיה

ותעשה תשובה שלימה כנ"ל ,אז תלמוד סתרי תורה,

'לאכלה' בפרנסה בריוח והצלחה גדולה.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

לו בעוה"ז מה לאכול ומה ללבוש ,ואמרו רז"ל )זוה"ק ח"א

תשים' רצה לומר אחר שתלמוד בנגלת התורה לשמה,
שלמודך צריך להיות בהסתר 'בצדה' ,וזה הלימוד של
סתרי תורה יהיה לך 'פתח' ללמוד תורה לשמה באמת,

דייקא צריך אתה ללמוד מרבך הצדיק הדור ,לידע לייחד

וְ אַ ּ ָתה ַקח לְ ָך ִמ ּ ָכל ַמ ֲאכָ ל אֲ ׁ ֶשר יֵאָ כֵ ל וְ אָ ַס ְפ ּ ָת
אֵ לֶ ָ
יך וְ הָ יָה ְל ָך וְ לָ הֶ ם ְלאָ ְכלָ ה )ו כא(.

כנודע שכל כתבי האר"י זלה"ה וספר הזהר הקדוש

רצה לומר ,בני ישראל הקדושים ,מבקשים לפני הקב"ה,

ותיקונא זהר עיקר למודם הוא לידע שיש אלקים

ואומרים לפניו יתברך שמו' ,ואתה' הקב"ה 'קח ל'ך כל

בישראל ,בדביקות באחדות אחד ,ואין לך יותר דברי

התפלות שמתפללים כל ישראל הקדושים ,הבא 'מכל

מוסר מזה ,לזה אחר שתמלא כרסך בש"ס ובפוסקים

מאכל' היינו שתתן להם מזונא רויחא פרנסה בהרחבה,

תורה לשמה ובתשובה שלימה כפי יכולתך ,אח"כ

והוא דייקא 'אשר יאכל' כלומר כמו שאמר יעקב אבינו

'ופתח התבה בצדה' בהסתר 'תשים'' ,שניים ושלישים

ע"ה 'ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש' )כח כ( והקשו

תעשה' ר"ל עבור למודך לשמה כנ"ל בנגלה ובנסתר

המפורשים ,למה כפל לשונו הקדוש 'לחם לאכול' הרי

דאתגלי שלטא עליו עינא בישא רחמנא ליצלן ע"כ
ודפח"ח.
)'אור עיניים' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

קסט (.שכל התפלות צריכים לפרש אותם היטב .לזה
אמר יעקב אבינו ע"ה 'לחם לאכל' דייקא בעולם העשיה
הזה ,וכן בגד כדי ללבוש בעוה"ז .ה"ה כאן בבקשה זו
של כל ישראל מבקשים ואומרים להקב"ה כנ"ל ,והוא
דייקא באופן 'מכל מאכל' הזה 'אשר יאכל' בעוה"ז .ועוד
מבקשים ישראל מהשי"ת 'ואספת אליך' תפלתינו ,ואל
ימסרו לפני ב"ד שלמעלה ,אלא דייקא לפניך שאתה
בוחן לבות וכליות ,מזה תדע שאנחנו זוכים להשפיע לנו
פרנסה בריוח ,ואז 'והיה לך' תפלתינו 'ולהם' לכל
ישראל 'לאכלה'.
)'בן ביתי' מרבינו אליעזר צבי מקאמרנא(

שולחן הטהור

לקט הלכות מספר 'שולחן הטהור' ו'זר זהב' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זי"ע
{ סימן לד }יד.חיוב הנחת תפילין ר"ת
, ומקדים להביא את סדר השתלשלות וקביעת הפסק הלכה לדורות,רבינו האריך בזר זהב )סק"א( בענין חיוב הנחת תפילין ר"ת
.ונביא בעזהי"ת בכל גליון ענין אחד מדבריו

 ובדין מב"מ אינו חוצץ,אופן הנחתן
íñî¼× šî½õí ¾þõñ îòêë îñ−ê¾ ,êþë½ô ö−¼ðî− îòê ö−ê
íô×ô −îêþí öô¾ ö−ñ−õ³ ³ìòí ö−ò¼ë þêëñ êîëò í³¼ô
³î×ñí) ¾"êþí ³¼ð× ðì−ë ö−ñ−õ³ −èîï −ò¾ ì−òíñ ó−ô¼¬
,íî®ô −ð− ê®− þë× ¾êþí ñ¼ ìòîô óê ¾þõò ìîþí ñ¼
,šîð−í öò−¼ëð ñ"ïì îñëš −þí¾ ,.í−šîð® ,−òî®−ì ³¼ð íïî
èíò ö×î ó−¾îðš ó−š−ð® íëþí îèíò ö×î ,(í öô−½ ö−ñ−õ³
þ¾õê −êî ,.êμ× èîíòê¾ î³þ−¬õ óðîš −ñ¼ íî®î −ëê −þîô
ñ¼ îšðíô óê ñëê ,ë¬−í šîð−í ¾êþí ñ¼ ö−ñ−õ³í šðíñ
,óíñ ðìê ó¾ð í®−®ì öê× ö−êî ,îñê ñ¼ îñê ì−ò−¾ êñê
³îëëþñî ó−õñêñ ó−¾òê ¾−¾ îô× ,š−½õô þ−îêî î¾êþ
öò³ð ,íñ êò−ôê êòôî .±®îì îò−ê îò−ôë ö−ôî ,ö−ñ−õ³
êñ îò−ô−ô ,ö−ñ−õ³ñ ¾êþ ö−ë š−½õô þ−îêî ¼õî¾ô ö¾êþ¾
îò−−íð ,.ëë−−ì ±îìë óí−þîôêî ó−¾ðš ë−þšôí (:¬š ó−ìëï)
ö−ê −× ,³êï× íìòí ñî½õ−î íï ñ¼ þíþí−¾ −ô îò¼ô¾
ðîð îô× ,ó¾ −ð− ñ¼ þ−îêë ðôî¼ öí× óêî ,.îþ−îêë í®−®ì
êþôèí í¾šôî ,êîí¾ ³îô× îñî× îþî¼î îþô® ó¼ í¾í
þë×î ,íì−þõ êñê íð−ô¼ íï ö−êð .ìíñî½õ î³ðîë¼ ,.ïμñôí
ö−ô ëþ þôê ,ó−òõë ñëš³ô îò−ê êíð −êôêî (.−š ó¾)
þ¾− μþðë êñê ó−¼òí −ìê −ô¼ μñ³ êñ¾ ðîêô μ−³¾šë
îþô® −×î ,îò−ôë ö−ô −êô öòê −ïìòî ,±®îì îò−ê îò−ôë
.¬
(íõ−® í"ð :ð× íñ−èô ’−ì) ê"ë¾þí −þí ðî¼î .³ôê μþð
−êðî êñê ,ëñì óí¾ ó−þîô−êí ó¼ ðìê ö−ô îþ¾ëî îþî¼î
í"íî ..èó−¾ðš ,óíñ ðìê ó¾ð ,êô¾ë îò−ôë ö−ô íòîî×í
μê−íî ,ö−ñ−õ³ë ññ× ³ñ½îõ íò−ê í®−®ìð ö−þëî½ î³¼−−½î
ðìê ñ×¾ îòþþë¾ îô× ,ó−þ¾× ö−ñ−õ³ óíñ ðìê ó¾ öê×
íï êñê ,îò−ôë ö−ô ¹ê þ−îê ¹ê ñî½õ−ñ ó−¼òí −ìê þôê³
.í®−®ì öê× ö−êî ó−þ¾× ö−ñ−õ³ ì−òô îþ−ëì¾ íðîô
.ñëí
öê× ö−êî íï ñ¼ íï ö−ñ−õ³í ì−òíñ ñî×−¾ íþîþë í×ñíî
ö−î×ñ μ−þ® ó³îê ì−òô ðìê¾× ìþ×íë¾ ¹êî ,í®−®ì
,¹−½î³ ñë ñ¼ þëî¼ ö× êñ óêð ,³î¼î®þ× óíô ðìêí¾
,óí−ñ¼ ö−ñ−õ³ ó¾¾ ³îðîíñ ìþ×íë ó−òõ ñ× ñ¼ ñëê
ö−ð ³−ë ³¼ðñ óí ó−þ¾× î³¼ðñ ö−ñî½õ óí óê −þí¾
:þìê

ñ¼ íðîô íë−ìî íëíêë −ô¼ μñ³¾ −ìê μ−³¾šë ðêôî
,.ðš−½õô ³îþì¾í îê ö−ð−èí¾ þôîñ −ñ¼ êîë³ êñî ,³ôêí
îò−ôë ö−ô óñî¼ô −³òîî× í−í êñî î−ñ¼ ö−ñ−õ³ ó¾ ñ×í −×
−ìê þôê³ ñêî .ö−ñ−õ³î ö−ñ−õ³ êô¾ë êñê þî¼î þî¼
þ−îê ¹êî ,¾êþí ñ¼ ¾ôô ó−ìòîô î−í−¾ öò−¼ë ö−ñ−õ³í¾
,íï îò−®ô ö×−íð êðì .îò−ôë ö−ôñ ö−ðí êîíî ,š−½õô
î¾îþ−õî ,(ì î ó−þëð) μ−ò−¼ ö−ë ³îõ¬î¬ñ î−íî íþôê íþî³í

~~~~~ ~~~~~ מסגרת השלחן
−òíô êñ þ−îêë ö−îñ³ î−í− óêî ,êšîð ¾êþí ñ¼ ö−ì³îô í−í−¾ öò−¼ëð ö−ñ−õ³
ñ×ô ±®îì îò−êð μ×ë íôð ,îò−ôë ö−ô −îíð íô š−½õô óê ¹ê −òíô êñ ,íïë
óê ¼ð³î ,óí−ò−ë š−½õô þôîê í−í îñ−ê× −îíî ,ìòîô îò−ê ¾êþí ñ¼ óîšô
þ¾ë ö−ô −îí ð−í −þíð ,−ð í−í− î¬ê ö−ñ−õ³ î−ñ¼ ì−ò−î ¾êþí ñ¼ îð− ì−ò−
í"íî ,¾êþí ñ¼ ö−ì³îô í−í−¾ öò−¼ë öòêð îò−ê −êðî íï ,¾êþí ñ¼ ±®îì îò−êî
.×"¼ ,ê³þë¼ôí ñ¼ ìòîô óê íïë
³"î¾î (ìñšî ,ì× öô−½ ð"ì) ó"¾þíô ³"î¾ë ¼"¼î .îò−ëþ ±îþ−³ ëëî½ò î−ñ¼î
³î−êþ íô× îê−ëíî ,ñ"òí š"¾þíôí −þëð îþ³½¾ (’í öô−½ ë"ì) ëš¼−ô ë×î×
¾"¼ ,±®îì îò−ê îò−ôë ö−ô öò−þôê ¾ôô í¼−èò −¼ëð ê×−í ¹ê¾ ½"¾íô ³îþîþë
.í¾¼ôñ í×ñíñ î¬šò ö×î ,ó−þëðí ³î×−þêë
ê−ëí¾ (ê"¼ è−š ¹ð ó−êþ− þõ½ ñ¼) ¾ðì ó¾ þõ½ë ,í¾¼ôñ í×ñíñ î¬šò ö×î
îòèíò¾ íôñ í−êþ −ñ íêþò íïôî - ë³×î .±®îì îò−ê ô"ëôð (:ïñ í×î½) ’ôèô
ê³þë¼ôí ñ¼ ³"þð ö−ñõ³ ñ¾ êþî³−³í ö−ì−òôî ,ê"ëë ö−ñõ³ ³îèîï ’ë ì−òíñ
ö³ìòí öôï ñ× ó¾ô öñ¬îò îò−êî ,±®îì îò−ê ô"ëôð öî−×¾ ,−"¾þð ö−ñõ³ ñ¾
−îòõ ³®šô ê×−êëð ,ê"þê í"ðë (:¬ ³îþî×ë) ’½î³ëî .ï"¼ï ì−òíñ −ôð þ−õ¾
ñ¼ ³ìòîôî í−îòõ í³®šô ³"þð íñõ³ ò"íî ,±®îì îò−ê ô"ëô −õ¬ þô−ôñ ê×−ê
(ê"š½ ðñ öô−½) þ−ëðí ì³õë ö×î .×"¼ ,ì"ê ô"ëô íë öò−þôê þ−õ¾ ¾ôô þ¼¾í
ñ"−šð×î íñì³×ñ ¹ê íïë þíïíñ μ−þ® ö−ê¾î ,¾ðì ó¾ ëþí ³¼ðñ ó−×½í
×"×î .¾"¼ ,(ð"¼ ®þ ¹ð è"ì) ð"í³õë î−þëð šïì ö×î .±®îì îò−ê ô"ëô êôñ¼ë
í"š½ ï× öô−½) óîñ¾î ó−−ì ³îêë ¼"¼î .¾"¼ ,(ë"š½ ï× öô−½) ëññ íõ− ëþí
.¾"¼ š"¾þíôí −þëð μ−þõí¾ íô (ï"š½î
.(è"í ð"õ ö−ñ−õ³) ó"ëôþëî :ð× íñ−èô ö−−¼ .í
.(ë"š½ ó¾) ðîðñ íñí³ëî (ï× öô−½) óíþëê ñ¾êëî ×"× .î
.í® ö−þðíò½ .ï
ñë−šî íñ³ò ñêîô¾ô ñêîô¾ð íîëê í−ò−ô ê¼ë (.î× ó−ìëï) ’ôèë ê³−êð× .ì
ñ"ê ,íþ¾× ñ"ê ,[îíô ,óðí ñë−šî íþï¼í þ−îêë íñ³ò - −"¾þõ] ,îíô
ê"õ ö−¾ðšîôí −ñî½õ) ó"ëôþí š½õ ö×î .¾"¼ ,μ×ë ³îþ−¾ μþð ö−ê ,³¾ë³¾−ê
³îþ−¾ μþð ö−ê¾ ñî½õ ¼šþšë ³ìòîôí íôíë þêî®ô óðí ñë−šî íñ³ò - (¬"−í
,îï ³¾þîõô ó"ëôþî ’ôè ñ"òí š"¾þíôí ñ¾ îò−¼ô óñ¼ò¾ −³ëþ í−ô³î .μ×ë
óê ñëê ,¼šþšñ î−ñèþ ö−ë š½õí ¾−¾× êñê êð−õší ö−ê ðëî¼ öí×ëð ë³×¾
.íþ¾× î³ðîë¼ þ−îêë ìþîõ í−í−¾ þ¾õê í−í
.è"½ ï× öô−½ë ñ−¼ñ êëîô .¬

.¼"−ï êòþôêšô ®"êþíô îòëô (.ë ¹ð) −ì þíîï ³ôðšíë ö−−¼ .ê
îò−ê îò−ô¾ −õñ í®−®ì öò−þôê êñî ë−−ì :ñ"ïî ó¾ öð¼ −®¼ë îò−ëþ ¾þ−õ .ë
.±®îì
îò−ê þ¾ëí¾ - −"¾þõ] ,í®−®ì ê×−êíî −êôê .ó−¾ðš ë−þšôí :ó¾ ’ôèí ñ"ïî .è
ê−í íêñ¼í îêñ ó−òõë í−³îî×ðî ,í×þ¼ôñ ö−þîô−ê ö−ë ±®îì íþ¬šíñ −îêþ
−½î− −ëþ ’−ò³ôð ð"½šî ,¾êí ñ¼ þ¾ê ó−®¼í ñ¼ (ì ê êþš−î) þôê êòôìþð
ñêîô¾ þôê ,[ó−òõ ³þ¬ší× ìëïôí ¾êþñ íñ¼−¾ ð¼ ë−−ì îò−ê þôêð ê−í
êíî ö×õí êñ¾ êô−³ îñ−õê þôê öòìî− −ëþî ,[í¬ôñ ó−ëñìí - −"¾þõ] ö×õí¾×
îò−ê îò−ôë ö−ô þôê ëþ ,ë−−ì ¼ñ½í ñ¼ îñ¼í îñ−õê þôêð ê−í öî¼ô¾ −ëþ −òô
íôíëí ³ê íñ¼ôí - (í"í ¬"−õ ³îòëþší í¾¼ô) ó"ëôþí š½õ ö×î .×"¼ ,±®îì
,±®îì ìëïí þ¾ë ö−ê ö¾−þõí êñ¾ õ"¼êî ,ö−þîô−êí −òõô ë−−ì ±îìë íñî×
íï ,óô¾ë ó−šîñì óí¾ õ"¼ê¾ −þí .×"¼ ,öô®¼ −òõë ó−þîô−êí þ−¬ší îñ−ê×î
−îêþ þ¾ëí ö−ê¾ ðî¼î .(î"š½ μ"¾î ë"½ ì® öô−½ ð"î−ë ¼"¼î) ,þ¾ë íïî ëñì
è"−õ ó−ìëï) ñêþ¾− ³þêõ³ë ö×î .±®îì îò−ê¾ îò−ôë ö−ô −ë−¾ì í"õê ,íþ¬šíñ
íï ó−¾ðš íëþí î−í îñ−õêð ñ"ôšð ,ó−ëþ öî¾ñ ó−¾ðš ¬šò ¬"íôî - ë³× (í"ô
.¾"¼ ,îò−ôë ö−ô× ñ"îíðô ,ö−þîô−êí −òõë ±®îì îò−ê í³þ−ëì þ¾ë óè ,íï è"¼
ö−ñ−õ³ ’ñí ,ó"³½ ³"î¾ ë"ì ,þèîñš ¾"þíô) ó−−ì ³îò¾í −þëðñ î³òîî× .ð
³îèîï ’ë ì−òô¾ íôë î³ñê¾ öîðòëî :ñ"ïî îò−ëþñ íëî¾³ ë³×¾ (’ò íëî¾³
î³ñ¼ô óîþ ë³×î ,−"¾þð ö−ñ−õ³í ñ¾ ê³þë¼ôí ñ¼ ìòîô ³"þð èîïî ,ðì− ö−ñ−õ³
þîì¾ ¼ë®íë í¾¼− íôð ðëñô ,í¾î¼ íõ− êñ −êðî íï ,±®îì îò−ê îò−ôë ö−ôð
ñ¾ ³îþ−õ³í óèî ³−ò¾ ,ê³þë¼ô ñ¾ ¹ñší ó¼ îò−ô îò−ê −þí ê³þë¼ôí ñ¼¾
ðèò ö−¬îìí −îí óêî ,íþ−õ³ ðèò íþ−õ³ í−í−¾ ó®ô®ñ þ¾õê î¬êî ,ö−ð−èí
.ö−®®îì íò−×î ðìê þ¼¾ îñ−õê −þíð ,í®−®ì −îí ê³þë¼ôí ñ¾ ¹ñší
èþîë¾¼þõ š"šñ í×îþêë íëî¾³ë −³ë³× þë× −× ,óîñ× þôê êñ íï ðëñô íòíî
íôð ó¾ −³−ñ¼íî ,³"½ ’íñ ³"íô ð"î−ñ −þîëìë š³¼îíî þõî½ ó³ì ñ¼ë öîêèíñ
íï ñ¼ íï í−í−¾ í−ë ë−³× êñð þëðë šþ îò−−í ±®îì îò−ê îò−ôë ö−ô öò−þôêð
þëð ñ¼ ðîô¼− êñ¾ êð−õší þš−¼ íïëð ,íõ®þí ñ¼ ðôî¼í öí×ë öîè× ,¾ôô
îò−ë š−½õôí þëð −îí êñ óê ñëê ,íõ®þí ö−ëñ îò−ë š−½õô í−í− êñî þìê
í−í−¾ þ¾õê í−í óê öîè× ,íõ®þí ñ¼ ðôî¼í êîí í−í− êñ¾ ¹ê íõ®þí ö−ëî
þ³î½ íï¾ −³ë³×¾ íô öôšñ ö−−¼ .í"ê] íïë íðîë¼í þ¾× í−í −ôò þ−îêë ìþîõ
íïë š−½õôí þëð í−í− êñ¾ êð−õší þš−¼ð öî−× ,[(.î×) ó−ìëïë í×îþ¼ ’ôè
öîè× ,íï ñ¼ íï šîëð í−í−¾ öò−¼ë¾ þëðë ñëê ,±®îì îò−ê îò−ôë ö−ôð öò−þôê

עטרת זקנים

יומא דהילולא ממאורי הדורות

הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין בן הרה"ק רבי שלום שכנא מפרוהבישט זצ"ל ג' חשוון תרי"א
בית אביו

לגור בעיר סאדיגורא ,החליט לנסוע אליו ,ונסע יחד עם

נולד ביום ג' תשרי צום גדליה שנת תקנ"ז בעיר

מבאר רבותינו

בן דודו הרה"ק רבי יהודה צבי מראזדיל זצ"ל בעל

פרוהבישט ,לאביו הרה"ק רבי שלום שכנא מפרוהבישט

ואמר הקדוש איש אלוקים מוה"ר ישראל מרוז'ין,

ה'דעת קדושים' בנו של הרה"ק רבי משה מסאמבור

זצ"ל בן הרה"ק רבי אברהם המלאך זצ"ל בן הרה"ק

כי מתחילה היה רבי כמו לאמפע שבתוכה פתילה

רבינו רבי דוב בער המגיד ממעזריטש זיע"א ,ולאמו

דולקת ומאיר לכול ,וכעת קנאפ של הענגיל לאכטיר

הרבנית מרת חוה בת הרה"ק רבי אברהם מקארסטשויב

באמצע וסביביו נרות ,ואין מי שידליקם ,כי אותו

זצ"ל חתן הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנוביל זיע"א

קנאפ אין בו אפילו חיות מועט ולא מעט אור .ואני

בעל ה'מאור עינים' .בזמן שאמו הייתה מעוברת עמו

השפל לא באתי חלילה על איזה פרטיות מצדיקים

העיד הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זיע"א
בעל ה'אוהב ישראל' שהיא בבחינת ארון קודש הנושאת
ספר תורה בתוכה .ובכל תשעת ירחי לידה לא יצתה
ממפתן ביתה לבל תיראה שום דבר אסור .כשנולד נקרא
שמו בישראל ישראל ע"ש מרן רבינו הקדוש אור שבעת
הימים רבי ישראל בעל שם טוב זיע"א .בשנותיו
הראשונות יצק מים מאביו הקדוש ,אך ביום י"ד תשרי

אנשי דורנו חלילה ,כי מי יודע רוח בני האדם
צדיקים ,כי אפשר בנקודה החיצונה מתנהג כמלך,
ובנקודה הפנימית לבבו נשבר ונכנע לפני קונו לאלף
שברים נשבר ,קדוש הוא לאלוקיו.
)'זוהר חי' לרבינו יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א ,ח"א רטו(.

הנהגתו ופרשת מאסרו

ערב חג הסוכות תקע"ג בהיותו כבן שש שנים נסתלק

אלפים רבים מכל פלך רוסיה נהרו אל בית הצדיק ,שמו

אביו על פניו ,ועבר תחת חסותו של אחיו הגדול הרה"ק

הקדוש נאמרה בחילה ובסילודין בפי כול ,דאג רבות

רבי אברהם מפרוהבישט זצ"ל ,כעשר שנים ישב תחת צל

למען עניי ארץ ישראל ,ואסף הרבה ממון מקהל

אחיו הגדול שהנהיג את בית אבותיו ברמה ,עד יום

החסידים להחזיק הישוב בארץ הקודש ,הנהגת רבי

הסתלקות אחיו ביום שיבסר אדר תקע"ג בהיותו אחיו

ישראל היה שונה מכל שאר צדיקי הדור ,הנהגת תפארת

אך ורק כבן כ"ז שנים ,אחיו הקדוש נסתלק מבלי

ומלכות ,ביתו היה ארמון של ממש ,מרכבתו ארגמן

שהשאיר אחריו זש"ק ואחיו הקטן רבי ישראל חלץ

רתום בארבעת סוסים.

לאשתו ,ומאותו היום נתעטר רבי ישראל להמשיך בכתר

כמובן שהנהגה זו של מלכות עוררה עליו חמת הרבה

הנהגת בית אחיו ואבותיו ,כשמתחלה נהג נשיאותו בעיר

מקטרגים שהלשינו עליו למלך ,והמלך בימים ההם

פרוהבישט מקום מגורי אביו ואחיו ואח"כ העביר את

ברוסיה היה הצאר הרשע ניקולאי הראשון ימ"ש ,אשר

משכנו לעיר רוז'ין ועל שמה נקרא לדורות בפי כול

קיים בכל מאודו ונפשו מאמר חז"ל הלכה היא שעשיו

הרוז'ינער.

שונא ליעקב ,וגם הוא חיפש כל טצדקי למצוא עלילות

בית חמיו

דברים על הצדיק ,כי בלב המלך היה עליו טינא כאלו

בהגיעו לפרקו גיל שלוש עשרה למצוות נשא לאשה

הוא מקים מלוכה בתוך מלכותו .בשנת תקצ"ח הרגו

הרבנית מרת שרה בת רבי משה הלוי אפרתי זצ"ל ריש

היהודים שני מלשינים מוסרים ,חברי המוסרים הלשינו

מתיבתא בברדיטשוב ,מגזע רבינו הרמ"א זיע"א ,וממנה

למלך שהדבר נעשה בהסכמת הצדיק ,כמובן שהדבר

נולדו לו בניו ובנותיו .בשנת תר"ז נתאלמן ממנה ,ובשנת

עוררה חמת המלך על הצדיק ,והוציא צו מעצר נגד

תר"ח נשא את אלמנת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב

הצדיק עד שיבוא במשפט אם ידו הייתה במעל ,למעלה

זצ"ל והביאה עמה בן ובת וגידלם וחינכם על ברכיו .בעת

מכ"ב חדשים ישב הצדיק במאסר בכלא בקיוב לבדו ,עד

שהתחתן עם הרבנית השנייה הייתה שערורייה גדולה

לשחרורו ביום שושן פורים ת"ר .אולם אע"פ ששוחרר

עליו על זה שנשא אותה אחר שהייתה כבר אלמנה מב'

היה נתון עוד תחת משמר כבד בביתו עד שיצא פסק הדין

בעלים ,שמקודם שנשאת להרה"ק רבי צבי הירש

לגביו ,עסקנים וחסידים התחילו לטכס עצות להבריח

מרימנוב היתה כבר אלמנה מבעל אחר ,ואם כן יש לה

הצדיק מגבולות רוסיה ,מתחילה ברח לקעשינוב ,ושם

דין קטלנית ואסורה לינשא לעולם )עיין יבמות סד.(:

נודע לו שגזירתו היא להיגלות לסיביר הרחוקה ,וישם

רבינו קודש הקדשים איש האלוקים הגאון הקדוש רבי

לדרך פעמיו וברח ליאס ,ומשם עבר והבריח הגבול לעבר

יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א בעל ה'היכל הברכה',

אוסטריה ,כמובן ששלטונות רוסיה דרשו מאוסטריה

גילה זרועו הגדול בהלכה לברר וללבן מעשה הצדיק

שיסגיר אותו ,אך בדיוק בעיר סאדיגורא נעלם לפני

שעשה כדין ,שכל דינא דגמרא בקטלנית אינו אמור אלא

כארבעים שנה ילד בשם ישראל זונענפלד ,והערימו על

היכא שלא היו לה בנים כלל מקודם ,אבל אם היה לה

שלטונות רוסיה שהצדיק ההוא הוא הילד שנעלם ואינו

בנים יצתה מדין קטלנית ומותרת לכול ,וז"ל רבינו

ישראל פרידמן שרוסיה מחפשים ,וע"כ לא הסגירו אותו,

הקדוש בספרו נוצר חסד על מסכת אבות )פ"ג מ"ד(

והייתה הרווחה על הצדיק ,וממש ראו ישועת השם בכל

קודם שבא לברר וללבן הדין' :וראיתי לאחד קדוש

צעד ושעל מכל המאסר והבריחה.

בדורנו איש אלוקים קדוש ונורא מאד שנשא אשה שהיו

בעיר סאדיגורא הקים הצדיק משכנו כמקודם ,ואפילו

לה שני בעלים ומתו ,ומחמת שראיתי איזה לומדים

ביותר ארמון מפואר וגדול בנו שם ,ורבים מגדולי צדיקי

שקיטרגו על הצדיק ,אברר הלכה ברורה שמעשה

וגאוני גאליציע שבפלך אוסטריה ופולין הקרובה שלא

הצדיק הלכה קבועה ברור כשמש ,ומחמת שהוא ענין

יוכלו עד עתה לבוא אצלו בהיותו במדינה אחרת נסעו

הנצרך לכל זמן ,אכתוב כאן אף שאינו מענין החבור,

אליו ושחרו לפתחו הגדול.

ועוד להצדיק הצדיק להודיע שכל מעשה הצדיקים הם

עם רבינו ה'היכל הברכה'

תורה שלימה' עכ"ל .אח"כ מאריך רבינו בנגלה ובנסתר

רבינו קודש הקדשים איש האלוקים הגאון הקדוש רבי

כדרכו בקודש להוציא הלכה ברורה כשמלה.

יצחק אייזיק מקאמרנא זיע"א כשהגיע הרה"ק מרוז'ין

זיע"א בעל ה'תפילה למשה' וחתנו של הרה"ק שר בית
הזוהר רבי צבי הירש מזידטשוב זיע"א בעל ה'צבי
לצדיק' ,גם לקח עמו את השוחט שלו שליוה אותו בכל
מסעותיו ואכל רק משחיטתו ה"ה רבי יודל שוחט.
שלשתם התחפשו לאנשים וסוחרים פשוטים והתנהגו
בכל הדרך כפשוטי עם ,כשהגיעו לעיר סאדיגורא נכנסו
לאכסניה אחת בבית מלון לנוח שם ,עוד לא הספיקו
לנוח מטורח הדרך ,והנה בא שליח מבית הצדיק לבעל
האכסניה ,ואמר לו :שהצדיק מבקש מן שני הצדיקים
שבאו לעיר לסור אליו מיד וברצונו לקבל פניהם ,ענה
בעל האכסניה לשליח :כי לא באו הנה שני צדיקים רק
סוחרים באו הנה ונחים הם עתה מטורח הדרך .כעבור
זמן קט חזר השליח ומסר בשם הצדיק :שלאנשים
הסוחרים ההם הייתה כוונתו ,ואל יחשבו שיכולים הם
להסתיר עצמן ממנו .כשראו רוח הקודש של הצדיק
וא"א להסתיר עצמן ממנו ,עמדו והחליפו בגדיהן במאני
דרבנן ,ויצאו לקראת בית הצדיק .הרה"ק מרוז'ין יצא
גם הוא לקראתם במרכבתו לקבל הני פני קדושי עליון,
כשנפגשו אמר להם הצדיק :למה התחפשתם וכי לא
הרגשתי שצדיקי עולם עומדים לבוא אלי ,ונכנסו לחדרו
וישבו ושוחחו כמה וכמה שעות בדברים העומדים ברומו
של עולם רזין דאוריתא וסתרי תורה ,ואמר להם דברים
גדולים ונוראים על נשמתו הקדושה של רבינו הקדוש
בעל ה'היכל הברכה' ,כפי שכותב זאת רבינו בהקדמה על
ספר 'היכל הברכה' וז"ל' :וכן הרב הקדוש איש אלוקים
אור מופלא ומכוסה מוהר"ר ישראל מריז'ין בעת היותי
אצלו לקבל אנפי שכינתא אמר וכו' והיה יודע ברוח
קדשו הכל וכו' ,עכ"ל .והצדיק מרוז'ין הזמין אותם
שיישארו אצלו על שבת קודש ,והסכים הרה"ק רבי
יהודה צבי מראזדיל זצ"ל להישאר על שבת קודש ,אמנם
רבינו הקדוש בעל ה'היכל הברכה' לא הסכים ,ונסע על
שבת קודש לעיר טשערנוביץ .ונמק רבינו באזני בן דודו
ב' טעמים על מה שלא נשאר שם על שבת קודש ,א.
משום שלא רצה לשנות ממנהג אבותיו אשר יסודיותם
בהררי קודש רבותינו הקדושים עד לרבינו אור שבעת
הימים הבעש"ט זיע"א שנהגו ללבוש בגדי לבן על שבת
קודש ,ובצל הצדיק לא יוכל ללבוש בגדי לבן .ב .שמא לא
יהיה לו די הכנעה כראוי לגדלות הצדיק ,ועי"כ יכול
להיות לו נזק.

הסתלקותו
לקראת ימים הנוראים של שנת תר"א נחלש מאוד ,וימי
ראש השנה ועשרת ימי תשובה היה בחלישות גדול
ובקושי צם ביום הכיפורים ,וכן עברו עליו ימי חג
הסוכות שמיני עצרת ,ובכל הזמנים שמעו ממנו רמזים
שעומד הוא לעזוב עלמא הדין ,וביום ג' חשוון נסתלק
מעלמא הדין ,ונטמן בעיר מלוכתו סאדיגורא ,השאיר
אחריו ששת בניו הקדושים :רבי שלום יוסף
מסאדיגורא ,רבי אברהם יעקב מסאדיגורא ,רבי דוב
בער מלעווא ,רבי מנחם נחום משעפינשט ,רבי דוד משה
מטשורטקוב ,רבי מרדכי פייבוש מהוסיאטין .בנותיו:
אשת רבי יצחק מסקווירא ,אשת רבי דוד הלפרין ,אשת
רבי יוסף מונזון ,אשת רבי מנחם מנדל מויז'ניץ בעל
ה'צמח צדיק'.
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