
~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  חירוםים גור~ים סכ~יס גיד~יס ורכרים כיד~ין סדיןוכת 
זושו~יס

 סקרו~
 כליון

 גור~
 ~חרתו גרודת סרום וסד~רי רוסח

 תרש ת"ת שת~ושת ותורו ~םכו סכסו רשים וגסיר~הו

 ותגור~זקרו~
 ~דחים ~ים

 קרים~ כועיג~
 רי ורכינו סורגו

 קר~ו ב~ס רשודםתסחורחס ץו~~~~ך~~
 ~יץ~~ד

 וי"~ ץך~~
 ~~~ו~~~ד~* ועוק"ד וכי"י

צייייי"יי~ייי~~*ב

 נכמ ככרר ונכררו יככריח כוכריח חכי רכר כםחירח ונ~ברלבע
 רחורט כעצ וחכתוככו נבוריו~ ירי רו וח~וחר חוברח ורוצכריוכ
 וחכתוככו כנוצחי וגר נב וחידיכו ~רטזריחם~ חנבוצ חחניר חבווצ
 נתכצח כ~םר ו~"כ רציובנרב~ ררר"~ חח"ח ~חיו טצ חחורט~עצ
 כציטכ

 כר~
 כי יום כר כים~צ וחבוטח תורח וחרכית חר~ו

 הכצחי םצ צי~יכר ~רוי םכצח תח"ר םגת טכחצחורם
תל~ה*ת
~ייייייייייייוז~~ייייייי"ייב

 לתץחחי
 לם~

זייייייייייייייזזזיייייייייייייז ק~~יי~~ ר~כר"ח רכבו

~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~  ~ד~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ י ~ ~ננד~
 ~~~נ~ ~דד~
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 חחרום ~רםלא)
 טו~ וחגור~

 וויכ טםולם
וי"כ

 ח~גיכ~לי~
 הקדוש הרב הוא

 בקדויתו ייראל תפוצות בכל המפו~םוהנורא
 והקדוש הגדול המאור קמאי מן חד שמיאמן וקדיי עיר אלהין לבר דמי והנפלאההנוראה
 הודו כזית ויהי מכבודו האירה הארץ כלאיר
 קדישאבוצינא

~  
 ו~~א עילאה

 זיקי היו~
 כל ולב בקרב עמוק עמוק וטהרה קדויהאור

 והצליחו וגדלו בטן חדרי יורדים והמה ייראלאיי
 רגליו את וכתת מעון השיב ורבים פריועשו
 לבב את לטהר למדינה וממדינה לעיר~יר
 לנטוע מויבותיהם מקומות בכל ייראלבני

 עם הוא האמיתית ועבודתו הי יראתבלבבם
 ולזכר *) זי~ יחד אלימלך רי הרבי הרה"קחחיו
 ודור דור ועד והטהור הקדוי י~ יזכרעולם

 א~ הי"י אמונתחמונתו
 לבב תלמי על יתלו

 וקיימים חיים הקדויים ודבריהם ייראלזט
 כזוהר ויזהירו ייראל איי לבב ילהיבו היוםטוד
 אלה בימינו ונדפס לטוהר הימים וכעצםה~יע
ספר

 מ~
 לקטים קובץ והוא התורה על זהב

 הנא~יםקדויים
 בא~

 הרה"ק יל הקדוי בימו
 ~הרבי

 תלמידיו צדי~ם יל בספרן זי"ע זושע
 הגדיל המגיד מתלמדי וחביריו הקדושיםהרבניה

 ולזכרו לימו כבוד נוחנים וכולם זי"עממ~ריטי
ץב) י ובט~ה בקדויה דבריו אתומחבבים
 הםב~~

 אות רבים מים שבסיים יוחהין
 כתבטיא

 וז~
 נודע זאת כי ודע

~ הקדוי ירבינובעולם  
 ואחיו

 הרה~
 רר"ז

 היו ~ניפאליאזי"ע
 אח~

 בהסכמת ואמנם
הה*ק

 ~ זו~ ה~
 ~וב דפום אלימלך נועם סי

 אביו בים בחתימתו חותםתרל"ו
 ~מו~

 בגליחע ~תת אכיו את חע~בב חיי ב*ו רבגי*)

 גנזי סי ועלאברהם"
 יוס~

 חוחם התורה על
 יכק סי ועל "במ"ל" אביובחתימת

 ובו~
 חותם

 להרה"ג וכתבתי"במהר"י*
~ 

 מרגליות זלמן
 ~ "ברא"ל"י אביו ים יי מצבתויבה~ק לי וכתב אניפאליא דק"ק הא~דיליט"א

 כתב
 זקן מאיי מקובל ~ואלי

~~ 
 מלא אל תפלת

~מ~
 בבית

 החי~
 דים

 לטמאץי אל~ ב~
 יליט~ אלימלך ריוהרב

 כתב מים
 וז~

 ואודות
 אחיו וכבוד רר"א ה~"ק זקני יל אביהםים

 רר"זהרה"ק
 ה~ זצנלה~

 אחים יבעה היו הם
 וזאת ליפא אלטזר ~ היי וימו אחד ואםמאב
 יהתחכמו ומה דורי מדור בידי הואקבלה

 הוא טעות בכה וזה בכה זההמדפיסים
 י עכ"ל פקפוק שום בלי הוא כןוכמכתבי

 יהרב הנ"ל אלימלך רי הרב כתב בםלג)
 הקדויים האחים אבי ליפאאלי~ר ~

 וצדיק גדול עייר והיה בחצר בכפר יויב הייהללו
 בצדקה היתה שמחה הבנים אם איחו וגםגדול
 מ~י~ם ינודע מה כל לפרוט ארצה ואהוחסד

 קצ~הטוב~
 ~ו אפס אך מהכיל היריעה

 ~י~ היותה ~ם זלה"ה מצדקתהאכתוב
 נם~מפו~~

 ליתן לעיר הי יום בכל
 ידע לא נכרי יהיי עגלה וה~ל ש"ק עללעניים צד~

 ראה לא ימיה כל כי בעגלה ים יויב מיכלל
 וימה עכ"לי באריכות הוא והמעיה ערלאותה
 ר~ והרבי תנצב"ה מירלהיי

 העיד
~ 

 בםידור להתפלל ידעהילא אמו
~ 

 א~ה ~כה
 י זהב) ~רת לספר הקדויהי הי~נהי~ה בבוקר ברכה יאמ~ יבמקום והעיד יוהבכל
 עובדא כן גם הובא ערבים דב~ם ךםםילד)

 נגיד היה כי הנ"ל רא"למצדקת

 ויי אות ב~~צ צעיבעביב
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םד~יכ~ם
 בדרך שנסע בעת היי ודרכו לב ונדיבויוע

 אותם פגש אשר ואשה איש כל העגלה עלעמו לי~
 בדרכוהולכים

 ופ~
 הולך עני באיש פגש אחד

 אליו אותו ויקרא לעיפה ~א כתפו עלו~או
 באמרו רצה לא העני אבל העגלה על עמושישב
כי

 ה~
 נ~ות שיקבץ כדי רגלי לילך רוצה

~ 
 ~~ ~~ך~~ו~ ~~~~ו~~~~

 ~~~ך
 לעיר ישרעמו ו~~ ~~ ~~~

 הגדו~
 הכפרים נדבות יפסיד הלא

 נדבה לו יתן מכיסו שהוא מהראייל לווהשיכ
 ~י שיפסיד מה כנגד לו לשלם אפיםאחת

 בזה גם מיאן העני אבלהנסיעה
 זהו כי באמ~

 בעיר הפתחים על הולך הוא אם שלו רותנחת
 אין אופן שבשום מה~"ל ~ה וכאשרובכפר
 עמו ליסע ~צההעני

 בעג~
 ממנו לבקש התחיל

פ  אצלו להניח הוא יכול שלו כבדה משא~

~
 פלוני במקום בעיר אליו אותה ויביא העגלה

 ינתרצה עד הגונה נדבה גייכ זה בעבור לוונתן
 י העלה על שקו צרור להנטהעני

 יבויים פדיון במצות גדול ~קן ~י~ךה)
ו~~

 גדול רכוי לפעמים
 ופ~

 אחד
 עם שלו אטנדר את בשביה אחד אדוןלקח
 שכר לו יילם שלא בעבור ביתו ובניאשתו

 הרב אבל רב זמןהא~נדא
~ 

 ליפא אליעזר

~
 רק לו היה

 כס~ אל~
 היה והחוב

 כ~
 אלפים

 עם האדון אלונסע
 כס~ האל~

 בניו ועל
 האדמ שיתרצה תהלים באמירת להי להתפללצוה ה~

 ונסע השבויים בפדיון לו שיש הסך ממנול~ת
 אותו תהרוג אםואפילו היהודי בתפיסת תרויח מה עמו וטען האדוןאל

~ 
 הואל לכן כלום תרויח

 בעבורם ל~תנא
 הכס~ אל~

 תינו את נתן והי
בעד לחפשי היםודים את והוציא ההוא השרבעיני

 הכס~ האל~
 הרא"ל אל האדון פנה יאז

 לסחור אתה וייר טוב איש דעתי לפי לוואמר
ייר סוחר מבקש והוא למכור פשתן הרבה לושיש פלוני ממקום השר גיסי אל נא לך בכןעמך

 ונא~
 להציגך מליצה מכתב לך אתן בכן

 אדם בתורלפניו
 וימכ~ המ~

 ו~וית בזול לך
 ~ושו כל כי ~ות יותר לו שאין מהרא"לענהו

 נעגיית ויבתו בהיי *"נ אות לק*ז עייז*)

קרי~~
 היר עליו ריחה אז היבויים בעד לונתן

 מנינה מכתב לו נתן וגם מעותיו לו והחזירהש"י בעז~
 ימה ~~ו ויהי עמוי שיסח~ השנילהשר
 במכתכ אליו הערוך וישרו תומתו השרוכראות
 מיד נ~ה ה~שון השרגיסו

 למכ~
 כל לו

 לו לה~ות עמו ושלח ~וד זול במחירהפשתן
 סביב ובחצרותיו ~יתו לו שיש הפשתןאוצרות
 וישאל נהי בכיית קול לאזניו כא בלכתוו~י
 השר מעבדי תחד אישאת

 לא~
 הזה הקול מה

הנש~
 איש כשביה נלקח כי לו ויגד ממרחק

 כמה יושב הוא וכבר חוב איזה בשביליהודי
 ליתן מניח אינו שהשר ומחיה מזון בלאימים
 את מיד ~ב ומסתמא בטב שימות עד כלוםלו
 כושר כל בעד היהודי את ופדם הפשתןקנין
 האדון אל אח"כ ופנה עליוי הויתאשר

 שאני כיון אבל עמך לסחור רוצה הייתי~מת וא~
 אשר מעשים ממךרואה

~ 
 כך כל לענות יעיו

 איך כמוך ודם בשראיש
 אפ~

 עמך לעשות
 ה~ השייי אבל וקניןימסחר

 בעיני חסד אליו
ה~

 יכול ולא
 ה~

 אותו ~וכ
 וא~

 הנה לו
 מהיום הזה כדבר עוד לעשות שלא ~עיחךאני

 פדיון בעד לי שנתת הממון את וגםטלאה
 ורכב וצלח הפשתן חיבון על לך אחשובהיהודי
 בפחית עוד הסחורה ממני לקנות אמת דברעל
 וכן הרחשון בפעם ממך ירציתיממה

 ה~
 שקנה

 הרבה והרויח~צליח
 ונתע~

 לעיי גדולי עושר
 י ערבים) דבריםבסי

 ~רהלו)
 מו~

 ליפא אליעזר
 הנ~

 חחיו היי
 םמכונה אלימלך מו"ה הרה"חשל

 המניד הרה"ק של ביתו ונאמן משמיו שהיפילע
 דירתו ו~ום זי~ מוהרדייב מ~זריטשהגדול
של

~ 
 סמוך לאפאחי בכפר היי *) ליפא אלי~ר

 בעיש* ה~נדא את שם החזיק עיקטיןלעיר
 שבטה םוליד בי אות בדברינו לעיל כאןהמבואר ולפי ~ים ובני בנים והוליד עוב וכלוכבוד
 ונ~ה בנים די לו שהיי איתא ובא"אבנים
 היי כי שבכולם הגדול היה זושא הר"ר~בינו
 קודם ינולד שנים טייו אלימלך ~"ר מאחיוגדול

 ביגא לעיב טכור או ~א*נונ לעיג ~ודגאליויעו
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הד~יל~
 את המעורר היה הוא וגם קצ"ו) אות לשםלו

 אלימלך הר"ראחיו
 אח~

 מעיר רגליהם לכתת
 י כידוע בגולה ללכתל~ר

 ליפא אלי~ר מו"ה הרב מות אחרי דיקילז)
 והאחים טוב וביה וכבודבעויר

 ניתנו ~בונו את ביניהםחלקו
~ 

 החובט
 בחיבם לנחלה זושא להר"ר מאביהםשנשארו
 בתורה עטק ואינו מטרדות פנוי אישיהוא

 בגביית להשתדל בידו היכולת יהיי לכןבהתמדה
 ~מיון ירדו החובות יכל כמובן אכןהחובות
ולא

 נפ~
 ~ועט ~תחיל הכל ועזב מאומה ~ם

 וז"ל עיייג חקווכה ככר ~עה ראגית שםי"צ
 הע~ר חנובת גחי כ"ת א~ג הב"י~תנ

 או~ גוכיו א~ נני גכבנה~נינו
 ~ג נגיעיע

 גנגגליו דנבית גיודו על ג~יוע ~יני ונגלינ~ית
 ונב נגוע חודים יאינר כג~יות גל ושיגליונכ~

 ברואב יאע"כ כריגח ~ודאתו גיטחיינוג~יהת
באינה

 א~
 גהיום נגי~ב יודעים גי ו~נייט ~יתכ

 געכ ~יי להרוי~ גוי וח גל ~ י~ותי ~חבאו
 ד~ק~חינליו

 חיטורים גל ו~קנליה
 ג~י~

 על
 כיאעב אותו כועין גאיו ~י וג~ח ג~כאבע
 זח גדיגור לו ואיז ה~כ ננליתינרי

 בנ~
 יודע אנל

 עו~יח ~יתכ עליו וידונו ~נבו עונו גוילג~יורו
 חבננל גל גי ~לא~רו היו ולנלוה לחתי~ לוגחיכ
 עליו נב~ר דינועיו

 דגתוגוח ע"ת כדגרשינו לר~
 נ~ביו טל גצ ~צ כ"נ)לוייפ

~ 
 ונוי טי יבער

 רנ אעב נעויכ יוו ועוו כאי י"וצ עיליגעים
 נב~נו

 כ~
 נגנשת כלכ לכה יוועיז בכל

 חכיו ננלה ונר יבוניא כיו את היוננל גלאלא לכו~
 עי גל דיו ~ב לו נחתעאכילו

 לעו~ גנ~
 ~~ר

 נ~חי נחי וגרחיי לבעהעליו
 ג~

 נ~ח כבת
 רנוע נגוע בכח ננלוח געוו עייאצ לדל"גבדליחיו
 כחחוגית חגוע יגובטורעות

 נעול~
 ואיזג כוי

רנ
 כח~

 גוי גיחנה לו כעחיחיו כיו ה~נל גל
 גוי וכוחק ~גו~ע אך איער ינכקן גר צנכ~ורנ

 ו~ב
 את ו"ל ~עעיר ~י לנויתית חגיוו אובושםי

נע~תרת
 יח~

 אדם בגלוחו כי בוי חגינ

 גיוכל כב כל ~יווג איו נחכלכ כוטת איחו~

קרי~~
כ

 ושם פילע הר"ר אביו אחי דודו דירתמקום מ~ריטי עיר דרך עבר ואז לעיר מעירבעולם
 בעבותות ונת~ר הגדול המגיד פני אתראה
 בהתבעלות הש"י עבודת שה וקיבלאהבה

 יהגשמיות
 הגדול המאור הרב שאמר מה ~~~~ילח)

 דובמו"ה
 ב~

 ז"ל
 הקדושלהרב מ~רי~

~ 
 מהאניפליא זוסיא משולם

 הבורח בעבודת עצמו את שילמוד אליוהתקרבותו ב~
 ") הגנב מן דברים ושבעה מתינוק דבריםשלשה

 מץי~
 ~ינ~

 תמיד ש~יה א) הם אלו

 לעגוע הוא ~ביויג עיחב אלא כ~ית לגעלעכוח

~
 המגגל ת~ות גנוו נ~חיית גגגביס גמיע

ואגי~
 וכ והנח וגחייח

 כ~
 ככוחב גנג גכו נ~כל

 הו כעתכ דבר חולר ואינו חניט אל לנא~בתבח
 הינב ואיו זו עמדכ ע"י ~גי"ח לנית זבנא

 לנבגית ו"ל בחונינו איורו כייג לנטלי נו~בגיג כב~
 הרם וש~ם ל~זנח ווו~כ ~גכר ב~ו ע"אצונ"ח
 יוגתח ~חגב לגל גיג ~עניו וח על ~גל רושסי

 ויג כ~~ב ~גווו גו ה~חגר ול~י נגיווגגות~
 כ~טגר ככונריז דחיינו ~~תמ נלי ככוט~יזגנניע
 דנב ~ל גיג ה~יובו

 נע~
 הגוונח וכיא ~בתע

 כגננ ~יות הב~תח עיחב אנל דנר ~וחוח~גוונת
 נהכנעח כלנ לגנוב דחיינו כגלגכונר

 גוו~
 וירגור

 גיי ~וע כ~טנ* ~וא ייו ג~ל ה~גוילכ~חך
 י הח~ביע גונביוכייב

 כי כ*ייהוש~וער
 ~ניו וז"ל עייג יחייט ~ג~~י~

 לנגי אוטי ותננינ יגחעג בישוי בואגננ

 ~ביו חוובדא וגו חיני וכטית* ~תרג~ינווינאצ
 ~ונח ה~ל וגו גלה ~יט ב~תגשיע בל~ג
 ב~יי יטגוטו ענ~י לבחוט בנביך על גנננקרא

 לבויח ביוו~ית במ נינית יבבאל וכוכעק~ביגית
 נוגביה ~כלחר חמתאת

 ג~
 יגו ב~חעבג יניו

 גלא ביצב עכני כעגיכםעגחית
 י~נ~

 הבל
 גינו~

~ג"לי

~םי
 ב"י הכ"ח נגה גיו~י ע"ב ויו"ז ניי~

 דנריע בלבה לל~יו ביב גא~ב ונ"ל~וורחי
 איו את אנ~נו גו ניגה *עי ~וא אע א)כתייוחי

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



ר
כד~יב~

בשמחהי
~ 

 מה על ובוכה ג) כטלי י~ וילא

 א) הה אלו ה~ב מן דבריה ויבעה יימבקי
 בלילה מבוקיו הייג לא אה ב) בלילהישטבודתו
 יכולם מה ג) הינייי בלילה להייג ייתדלאחת

 קלי דבר בעד נפיו מוסר ד) לזהי זהאוהבים
 הדבר אין במס*נ לו יבא אע"פ וא~"כה)
 בעד ס~יה הי י~ מוכר יהרי בעיניונחשב
 ההכאות מיני כל מ~ל ו) יבמטבעותיפחות
 ז) דעתוי על עומד והוא עינויים מיניוכל

 בעיניו לו טהיאומנתו
~ 

 ימיר ולא יחליכנו
 וראה הביטה הנעיה קורא אתה ע"כיאותו
 הי"יי ~בודת בעצה הללו דב~ה עמו~םכמה

~~~ל~ך~
 ~ל~ך~~

 נ

 המפורסם הצדיק חמי מורי לי םיםהלט)
 מפינטיוב מרדכי אברההמו"ה

 מהאנטאליא ז"ל זוסיא רי הרבי ~צדיקיי~
 אוסעראה בעיר ימי היי בעניותו האיך לושספר
 ואח"כ ימיה ויליה יניה ~תענות דרכווהיה
 על לו ייתן הבית בעל מאיזה לבקי הולךהיה
 יזה בלבו אמר אחת ופעה נפיוי להייבלחה
 באלהיו יבטח אלא לחה ולבקי לילך אמונהחסרון

 אחת ופעה מזונוי יחסר ילא ילי~ובאמונה
 לא התענית ואחר כד~ו ימיה יליההתענה
 יום לו ייתן מי היה ולא למות קרוביהיה עד והלך והתענה לחה מעט לו ייתן מיהיה
 המקוה בכל היה ולא ל~לה גדול רעי והיהדבר
 המצוה זה לפניו ייזדמןמי

 הגד~
 נפי לקייה

 לא כי כזהקדוי
 ה~

לזה ראוי ייהיה אחד אפילו
 א~

 הרבה כיריה אנייה יה יהיו
~ 

 היו
 כזה דורן הי"י לו ייילח כזאת למצוהראויין
 ויקהל ךפרית בזוהרכדובואר

 דקצ~
 ועיי ע"א

 לו וברא ימא) ד"ה רש"י ע"ב דמ"טבסוכה
 הוציא ואחד דבי הוציא אחד ~יו דדין יניהי"י
 וחלב הדבי מזה ניזון היה חדייה וילשהחלב
 ייה לך קח זוסיא לו ואמר אחד אליו באחדייה יל~ עבור ואחר י~יו הדדין מן יונקיהיה
 הדבי זה נפסק ברט אזי לחה לך וקנהנ~ייי

 ון הגי"ח ~ני לנכות ג"כ וביכיה עבנכחלנו
 ג"ג וביכיר איהנו גב נ~ל הולדגחייו

 ג~
 לילד

קרי~~
 להיכל זיילי חמי למורי הצדיק סיפר כךוחלב

 ~ דנ"ג יבת במסי ךועיי י ואתחנן) פיהברכה

ובב~
ךי) י טיל אות פ"ל

 ה~~
 בטניו נודד זויא הר"ר רבינו יהיה
 בא ומטולאיה קרועיה בבגדיהוהלך

 הרהייק אחיו דירת למקוה שינאווילק"ק
 יהיי ימעלקי ~ להרבי ינתוודע בעתאלימלך הר~

 חרפה והיי ההוא) בעת שינאווי דק"קאב"ד
 אותו ילח ולכן איתו מפני בביתו להחזיקולאחיו
 ילחנו ~ יה להיות ~יר יה אחד אטהאל
 בתפלה עבודתו מגודל זויא רי והרב חיבונויעל

 עורר והת~בות רה בקול ובלימוד חצותובתיקון
 ולא ליין יכלו ולא ביתו בני כל ואת ~ופהאת

 זאת וספרו עבודתהלעבוד
 להר~

 ואז אלימלך
 איר ימיה יראת גודל וראה בביתוהכניסו
 רי הרבי אך עבורוי סעודה ~יות וצוה~חיו
 מקודה ייראה עד ביר יאכל ילא אמרזויא
 היו"ב בא וכאיר היו"בי יל יחיטה ילסכין
 ~ הרבי בעיני סכינו הוטבלא

 כמה ותקנו זושא
 אחריה סכינים הביא בידו עלה ולאפעמיה
 ויאל הוטבי האחרון י~טם עד הוטבו לאוכולם
 כך היו הסכיניה הלא אלימלך רי הרבי אחיואותו
 מתחלה זושא רי הרבי לו והייב ~ודהגה
 רוב אחרי ו~ה י) ד"ג ךסוטה בגמראכדאיתא היי~ ~יני תו~ה והיה גאות להיו"ב לוהט

 עד ענוה לידי ובא בתיובה שב ובזיוןהטרדות
 ואז סכינוי גה הוטב לכן היי"ת בעיני~וטב
 מעלתו גודל הרר"אכראות

 הקדו~
 אחיו יל

 המגיד אל למעזריטי אותו גם ייקרב ממנוביקי
 מו~ הקדוי הצדיק ~ההךיא) י קנ"ב אות א"אזי~י

 ז"ל זויא
 ליראי חבר נעשה ביניה רךכיהיה

 רבן בבית צרכן כל ימיו איר החסידיה ~תהי

 המגיד הרב צי"עהקדוי
 ז"ל ממעזריטי

הצדיק ט~
~ 

 היער ואל המחבואות אל נחבא זויא
 להיי"ת ותיבחות יירות מנעיה היהויה

 עזה ובאהבהבהת~בות
 עצו~ ובתיו~

 עד

 דואג כאינו ג)וטלי
 כ~

 לביכיה אנ~ו כז
 נב~~ חכ"י אח לכווו בח כללג~ונ ע~

 ככ"צ תביו
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הד~יכ~
 ל~לי ש~וב מ~א עליו לאמר ראוישהיה

 ~וא ~יי נראה היה כי תמיד תיגהבאהבתה ה~
 דבקותו מרוב תמיד ומ~ומם ברעיונותמיוקע

~בה~  ובי~ 
 אלימנך מוי הרכ הצדיק ואחיו

 הלומדיס כ~ך בפיעות תורה למד ~יהמעיה ואנשי החסידים לחברת אז נתחבר לאעדיין
 התנהגותו ואת הצדיק אחיו את ראה ~ירויהי
 אותווייאל

 ל~
 טהכיכות בזרות מתנהג הוא

 זר נראה ~יהו היהכי
 ~ח~

 ז"ל זויא מוייה ~קדוש הצדיק אחיו לוטייב הלומדים כל בעיני
 ב~יה מיל לך לספר הנני אחי אחי לוואמר
נפלא

 למ~
 איר כל את טבין ותיכיל תדע

 יבלבבי
 היה אתתםם~כה

 מ~

 ~וד ומה~ל גדול
 המדי~ בני וכל נפלאוחכה

 אהבוהו

אה~
 יה ו~י מאודי מאוד עזה

 במדי~
 בעל

 בע~ו מופלג גדול עייר ~יה אחדמלאכה
 ב~יבתו עלה לימים ~ד במלאכתושנתעיר
 הן ~ה הרכ ההון מכל לי יש תועלת מהלאמר

מעדנ~
 כי ~ולה אהבתי לא אדם בני ותענוגות

 אני איר הלחםאם
 א~

 לא כבוד מלבויי גם
 ~ם בהם ו~תפאר להתהדראהבתי

~ 
 מה

 עובה ומה צברתי איר הרב כספי מכליגיע
 י ~ה לייגיע

 לאסו~דיד~~
 ~תיו כל ול~ור ורכויו הונו כל
 ליסע ממונו כל את אתו ולקחוחציריו

 ממק רוכ וע"י ה~ך מויב מקוה ה~וכהלעיר
 בנטם ולחזות המלך אל להתקרב בידו יכולתיהיה
 ויסע כן ויעי אמיתי תענוג ל יהיי וזה פניואור
 המלוכה וירי סגני בין וילך ה~וכה העיראל

לרק~
 על ולדרוש

 אוד~
 המלך בחצר להייג לו אפיר יהיה אוליאיר טי~ת ~מוות תיזה

 אחת להתמוות אך כי ~~ם אלוייאמרו
 לכל ~יון יתנו לא זה לדבר נם אכן המלךבית בתנ~י העצים להסיק והוא פנוי מקום~ייו ~

 והוא ~קרו חפץ המלך איר לאיי רק ואייאיי
 י המלך בהיכלי לירת והגון~וי
 מגמתי עיקר י~ ~ון בלבו האייוי~~ר

 לחזט רק הוא ירצוניו~צי
 בו~

קרי~~
 התמנות כמו זאת התמנות לי כך ביפיומלך
 אהיה זאת מלאכתי ידי על יגם כיוןאחרת
 וירים מלך פני ת~נה ועיני מלך בהיכלירגיל
 הקרוביה לשרים מ~פו ויתן כן האייוי~

 הונו יארית כל ביניהם ויחלקלמלכות
 יפעלעד

 אצ~
 בית ~ערי העצים מסיק להיותוזו מי~ בידו מסרו כי

הח~~
 באמונה לירת היה ורלונו חיקו כלדס~~ר י למלך איר

 האהוב מ~ו פני את עזהבאהבה
 להסיק פניו מגמת עיקר יה לכן נפיו בכלאליו
העל~

 ממנו הנאה המלך ייקבל ~ופן
 ע"פ תמיד הבית חום את למזוג והיכילתמיד
 אל אזוו את תמיד טעה המלך יל ורצונוחשקו
 תמיד ים יויב בכבודו המלך איר הביתחורי

 יו~ל~
 המלך בפי מה לימט

~ 
 מזג אודות

 החום ייהיה לזה מחשבותיו כל ועה הביתחום
 ובכל יוה בכל הצורך כפי ממיממחג

~ 
 ובכל

 והחום הקור ~ג פי עליעה
 שבח~

 היום וכל
 באמונה עבודתועבד

 בט~
 במ~ות העצים

 וכלובגרזן
~ 

 ב~ל
~~ 

 העליה מדת יהיו
 להסקההראויים

~ 
 צרכם כפי מכוונים ויום יום

 תהיה לא ל~ן והחמימות הקור לורךלכי
 ~תבולטיוהאט ויעי מחבירו קיה אחד יוםחמימות

 הא~
 רט ~ת

 תט מזג עוב על המלך התפלאאיםים י סלה אהב אירלמלכו גד~
 יום מדי מקרוב זה עליו יתענגאיר הב~

 וישאל ש~רו בימים כן לו היה ילא מהביומו
 ויאמרו לו ויםפרו הזה הדבר על סריסיואת
 ארץ מירכתי לך הנאמניה מ~דיך אחדאיי

 בזבזממילתך
~ 

 אליך באה~ו ו~ושו הונו כל
 אותך יירת למען המלךאדוננו

 אחרת התמנות יום לו מצאנו לא הט באכאיר ויהי ~ה~
 לא מכיר ואיווו פיועה מלאכה בעל הואוגם
 חכיוה דבר יום מבין ואיננו לשון ולאכתב
 המלך אדוננו אותך ~הב ו~הבתוודעתי

~ר~
 חיקו

 ל~
 ש~ו פניך הוד את

~ 
 יפמו

 ~תנוריך ב~יך ה~יה ~סיק הזאתהמשרה
 יט מדי בתחבולטיו ומעמיק בח~ו שמחוהוא
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ד
הד~יכ~

 לאביומו
 ייע~

 לעיניו שינה ישים לא ייט ולא
 להכין לבו מגמת בזאת רק ~פעפיוותנומה

 י ב~ורה ב~קל במדההעצים
 וייעב דבריהם את ה~ך שמע כאשרדיתי

 ההוא האיש את להביא ויצו מאודבעיניו
 היה כילפניו

 י~
 נאמן אוהב פגי ~אות בעיניו

 שיהיה מי יהיה~והו
 א~

 שכל בר איננו כי
 המלך לפני לבוא ראוי ואיך מפואר וחכםגדול

 הפ~מים המלך יועצי ארץ וחכמי שריםבמקום
 ה~ך רצה למלך הגדולה אהבתו מחמתאעפ"כ

 י פנים אל פנים עמו לדבר~אותו
 עליו המלך וישמח המלך לפני הובאום~~ר

 יקר מה המלך אותו וישאלמאוד
 ויען אליי אהבתך גודל בעבור לך אעשהוגדולה
 נחשב לא וגדולה יקר הנה המלך אל ויאמרהאיש
 והון גדול רכוש הן חפצתי גא ובאלה לכלוםבעיני
 אפי בזעת לי שרכשתי גו~ בידי היה ~ררב

 אדוני אליך ~הבתי הכל ופזרתי ידיבמלאכת
 ומפנינים מפז לי יק~ א~תך כיה~ך

 ו~
~כ~

 את לשרת
 המ~

~ מאלפי ל טוכ  נא אם אך וגדולה ~ר של גמול בעיני גחשבומה וכס~ 
 הזה לדבר לי יאות המלך אדוני בעיניך חןמצאתי
 בכל ואדוני מלכי פני בנועם לחזותיאוכל

 עת ובכל אליך אהבתי חשק ב~בי יתעורראשר ~
 מלך פניך אור לקראת ותערוג נפשי תצמאאשר
 נפשי תשוקת לגולאות גזישרים עיני תחזינהביפיו

 י בזה לבביוחשק
~~ד~

 ב~ריו מאוד וישמח האיש דברי המלך
 אליו זה עבדו אהבת רוב עלויתענג

 כי לבבו ~אלות למלאות מאוד לו היצראמנם
 עבדיו לעיני עת בכל להתראות למלך הואחרפה
 לפניו יבואו שעבדיו המלכות מנימוסי זהואיז
בכל

~ 
 יחכוצו איר

 וי~
 ויא~ המלך

 ~אול ה~ית אלי אהבתך כל עם הנה בוהדובר האיי אל
 לך לתת המלכות נימוסי באפשרות שאיןדבר

 פני את ~אות חשקך מרוב אך ובקשתךישאלתך
 ~ליית ~ות רשות לך אתן לך א~ה זאתהנה
 להביט תוכל הזה החור ו~ך קען חורהבית
 י~ה איר עת בכל פני את ו~ות ביתילתוך
 באהבהי מלכך פני לראות הרצון מחשבתךעל

קרי~~
 לאפיו וישתחוה ויקוד מאוד בזה האייוישמח
 חסדו ועל לבו טוב על למלך והלל בהודותארצה
 כדבר ויעשה לב ועוב שמח האיש וילךואמתו
 המלך בית בתקרת חור ויקובהמלך

 וכפ~
 בפעם

 ~ומו אל מיהר המלך לאהבת חשק באכאשר
 משםויבט

 וישק~
 בכנ בזה ויתענג המלך פני על

 לכל גדול משתה ה~ך ויעש ההם בימיםדיתי י נבבוחשק
 ענ יושביה הירים וכל ועבדיושריו

 ומטלתו כבודו לפי אחד כל ~ם הראוימקומם
 ויהי הקרואיה בראש יושב המלך של ~ידוובנו
ב~

 ביין המלך בן לב כטוב היין משתה
 והשרים המלך בפני מילין מפיו ויוציאבלשונו נכ~

ויד~
 ד~ ~י ד~יו

 חרה איר עד ~יכל
 עליו ויצו מביתו ויג~הו עליוהמלך ח~

~ 
 תראה

 י תמימה שנה לך ~את עדפני
 המלך לאביו אהבה מלא לבו המלך בן~~בם

 ונפשו המלך באהבח מתטגעוהוא
 לראות אזכה מתי מייחג כלו ועיניו ת~וגעליו
 ~יק האיש כי בשמעו ויהי המלך אביפני

 שה~ה המלך מאת ו~ן למוהר זכההתנורים
 פני שעל החור פי על עת בכל בפניו להביעלו

התקרה
 ב~

 אותו גם יניח ל~ן האט מאת
 התחמץ כי המלך פני על זה ח~ו מתוךלהביט
 שלחן מעל שנתגרש נפשו צרת בראותו בקרבולבו
 מלך פני לאור הזוכה האיש זה ~ומתהמלך

 י וחפצו כרצונו ועונה עתבכל
 המלך בן לך אי המלך בן אל מאמר האישדי~ץ

~ל~
 ~ל~ו

 ~ד~
 ~~ל

 ~ד~

 לו
 כתב מכיר אינני שכל ולא חכמה לא בי איןאדם ~ול~

 ~יו להביע בחסדו ~יני כיויעיט לעונג ל היתה זאת ולכן עת בכל לפניויעמוד כמוני איש אם למלך חרפה תחשב ובצדקו~ון
 ומלומד אתה חכה המלך בן אתה אכןהעלייהי ח~ ~

 מכיר ואתה במויכלות ויודע החכמות בכלג~ל
 היטבים ה~ואים בראשמקומך

 ~שו~
 במלכות

 יהוצאת דבריך על להשגיח קשה דבר לךותהי
 אוי והשרים המלך בפני~יך

~ 
 בושה לאותה

 ממך יבצר ובינתך חכ~ך גודל שעםוכלימה
 מהיוה אדוני ש~נו כזהי ~זדבר

 וה~
 ~ה
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הד~יד~
 דבר מפיך תוציא שלא דיבורך אופני עללהשגיח
 מחשבתך שתשיה הוא והעיקר אביך ברצוןשלא
 עה שמחשבתך מפיך מוציא שאתה הדבריהענ

 ~ח ואז תמיד תואמיה יהיו יחדיושפתותיך
 תחזינה פניה אל ופניה המלך בעיני חןתמצא

 י ביפיו מלךעיניך
 הרב כילה כאשר האלה הדבריהו~חרי

והקדוש הצד~
~ 

 הזה ה~ל סיפור את זושא
 ענוותנותו בגודל אלי~ך הר"ר הצדיק לאחיואמר
 ולא תורה לא בי אין אני כי יודע אתה אחיאחי
חכמה

~ 
 ל~וד צריך אני לכן תבונה ולא דעת

 שאוכל כדי נפש ויגיטת רב בעמל עבדעבודת
 החור מן עכ"פ ה~כיה ~כי מלך פנילראות
 תכם תלמיד אתהחמנם

 מופ~
 אה כי צריך אינך

 שיהיו ותפלתך ולימודך דיבורך על היטבלהשגיח
 מדבר שאתה הדיבוריה כל עה ולבךננחשבותיך
 ראשונה מהיושבים תהיה ואז וכוי ותפלהבתורה
 ואז נצחיה ולנצח לעד יתיס פניו ומרואיבמלכות
 ל~זריטש יחד עמו ונסע אלימלך הר"ר עליוקיבל
 הגדול ה~יד הגדול רבינו מפי תורהלקבל

 י מובהק תלמיד לוונ~ה
 הזכרנו ~~~רליב)

 במא~
 ענוטנותו הקדוה

 ~ הרכי רבינושל
 אמרנו זושא

 הגאון אצל רבינו היה אחת שפעהיסיפר ~או~י ~ב בשה הסיפור את כאןלהסמיך
 הרב של ךאביו מנעסכיז מוה~ה *הקדוש

 שלו תדר את מ~~ם הגאון ל ונתן~אוולץ
 אחר בבית ה" ז"ל ומ~~יה לילהללינת

 מ~תו שקה הרר"ז את לילה חצותאחר וש~
בהת~בות

 א~ בחד~ ו~ עצו~
 ואנה

 אוכל מה אך אותך אוהב הנני ר~טצועק וה~
 מאומה יכול אינני הלאנ~ות

 ואח~
 שוב רץ

 פעמים כמה ורץ פעמים כמה כך ואמרכ~דה
 הקדוש הגאון שאמר עד נוראבהתלה~ת

מוהר~
 שה עמו עומד שהיי לאחד מנ~כיז

 בג זבצ זו עוננא חית ככעבתינו וצבי*)
 בי נעטביו ~יר ז"ל עוהר"ע כגאוו~נתיי~ג קו~

 ~~י בעעאר תק*ש ~ית נשתלק ז"צתיא
 י"א יכג וננטביז ~ח אות אכ רכביב~"ט בהב~
 ב~

 וקרי~~

 מ~דבאותו
 ונב~ ב~

 שלא ~ה
 טרו~

 אותנו
 בשה ~אוולי הרב סיפר כן הקדוש פיובהבל

 צ~יל טאג ל היי זטא ~ ה~י רהילדליג) י ך~כ)אביו
 ש~ה מה כל בו רושהשהיה

 לילה ובכל לחטא בעיניו נראה שהיי זהביום
 אותו של הצעטיל את קורא היה השינהקודם
 עד מאוד הרבה ובכה גדולה תשובה ו~ההיוה
 לוי שנמחל יודע היי ואז הצעטיל נמחקאשר

 ~ הרבי הרה"ק~ה שש~תי מה להודיעו הנניה~ואר ספרי ~שלמת וז"ל כתב אחד רהךיד) י ע"ד) דס"ח ישראללכנסת
 מפואר מחסיד זצ"ל זושא

 עם ~ולה הנ"יל ה~ייק כשהלך ארתשפעה
 הענייה של החברותא בין היה לעיר מעירהעניים
 עמו שהוליך אחדעני

 ג~
 קטנה נערה בתו את

 כשרצה אחתופעה
 םרה~

 היתדלה לאכול~
 זאת וכשראה סעודתו לפניו להושיט הנ"להנערה
 ירא והיה ויע~ט כמה ~ה ברחהרה"ק
 אחריולהביט

~ 
 שאלו וכאשר גדול בחפזון רץ

אותו
 ל~

 רץ מה ועל רץ
 ע~

 ~נה הלא ואמר
 מן בורח הוי די פרק אבות ב~י הואמפו~ת
 ט"ב)י קולנימוס ישעיי רי הרב כתב לזההעבירה
 ~ הרבי שאל אחד ם~סלטו)

 את ז"ל זושא
 ז"ל אלימלך ~ הרביאחיו

 וא~
 לו

 בספריה כתבו הלא לעב ברידער הלשוןבזה
 נכללו מיש~ל הנשמות כל אשרהקדושים

 אותן כל בתוך שה אנחנו גה והיינוה~שון בא~
 טוב הדעת ~ו שאכל בעת עמו והיינוהנשמות

ו~
 ~ וםרבי מזהי אותו מנענו לא ומדוע

 אלימלך
 מוכרחיה היינו הלא לעב ברודער לוהשיב
 טינח נשאר היי לאו באה כי לאכול אותולהניח
 ולשון ~קרבלבו

 ה~
 ונפקחו ואמר הנחש שאמר

 ותוכלו ורע טוב יודעי כאלהיה והייתהטיניכה
 את וברא זה ~ץ שאכל כמו עולמותלברוא

 נבית ננשכיי נתייבנ א"כ זי אות בטבבנואב
תקע"~

 א~ב נביאי~י נובא בי הבני נבג בגב ואו
 חקיו"ז נבנט יט~ק כבב"אטאפיו

~בשובן בינו~
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הד~יך~
 זה יכל ייראה לאכול אותו ה~נו לזאתה~לם
 הוא שאכל ואפ* ~זביקר

~ 
 י צדיקים)לייחט יותרי ולא אדה

לעז)
 אד~"ר הקדיים קודי ~י ~ה~~

 ה~ון ניהו ךהוא ישראלקדוש
 שנת וישלח פי ש"ק בליל זללה"ה מרוזיןץהקדוש
 פסוק על קדטה תורה אמר מקודם ~יקתר"ז
 אח"כ ישראל א~י אל לוויקרא

 א~
 הלשון בזה

 ודםי~רי
 אמר לא

 תו~
 מפני השלחן על מימיו

 טל תורה אמרו לא המגיד חלמידי שכל מפני~
 ~מגיד ששמעו מה רק משלהם ימיהם כלהשלחן
 ודםי~ דרי ג~ו ולא הוסיפולא

 אשיי צדיק היה
 צריך היי תורה לומר ז"ל המגיד זקני פתחכאשר
 וכאשר תורה עליו ייאמר הפםוק לומרמקודה
 ראשונה תיבה ואמר הפסוק לשון אתהתחיל
 הרגיש אחרת תיבה או וידבר או ויאמריבפסוק

 הארת מיד זוסיארי
 התו~

 המ~ד ז~י שיאמר
 את ~לבל גדולות תנועות לעשות והתחילז"ל

 הרב גדוליםי אנשים היו זקני אצלהשלחןי
 הרבמבערדימשובי

~ 
 והרב וטלווילי

~ 
 נח~י

 בחדר עומד ~יי להבית חוץ ודחפוהולקחוהו
 והיי העצים ב~ת או הבית לפני אשרהחיצון
 צטק והיה הישר~ הכתלים על ~פסממש
 או ויאמר זקני ~י ששמע התיבה את גדולבקול
 ת~ לו~ זקני פסק וכאשרוידבר

 הוא גם נח
 כל יוט והיי הבית לתוך והכניסוהוונשתק
 ~ה לא התורות והמשך זקני יל התורותהארות
 יום ילו השלחן על אמר לא זה ובעבוריודע
תו~

 י צדיקים) אמונת לספר וכוי~ חייו ימי כל
 תו~ בחידויי שהרגיי איך זכרנו ~~~רלת)

 הגדול המגיד רבושיא~
 מה מענינו דבר כאן להסמיך ~ינוזצוקללה"ה
 שמע איר האיש ~י י~תי וז"ל אחד רכיכתב
 אחת שפעם ז"ל התניא בעל ה~ון ה~"קמפי

 קודם יבועות ארבעה בערך ב~זריטשבהיותו
 הגדול המגיד רבו לבית נקרא לביתושנסע

 ע"פ לבררלו וציו~
 עו~

 כתיבת וסדר נוסח הדין
 בעשיית וכן הדעות כל ע"פ נכתב ייהייםתפילין
 בזה ועיין רצועות של ובקשרהבתים

 ה~
 בעל

התניא
 ז~

 גדולה בהתמדה
~ 

 הכל יבירר

קרי~~
 ~רךלאמתו

 ארב~
 הנוהח ונתן י~~ת

 ונםע ~בו נפקד ואח"ז ד~זריטילהסופר
 על היה לביתו ממעזריטש ודרכו לביתולשלוה
 היי אניכאליע ובעיר אניפאלע עירדרך

 ולכן דה סת"ם הסופר לבית סמוך שלואכסניא
 בא לאניפאליע ב~ו עתבכל

 הסו~
 אל דשם

 למשמטת הסריה מן היה הוא שגם שלואכסניא
 הגדולרבינו

 מ~זרי~
 היה הפעם בזו אבל

 והיה שבמ ר"ח של לילהממש
 ה~

 התניא בעל

עי~
 מיד הלך לא ולכן לאניפאליע בבואו מאוד

 בהאכסניא ללון הלך אך זושא רי הצדיקלבית
 תעייפ האכסניא אל אליו בא לא ההופר גםאמנה
 קה כאשר בבוקר אך מיד לבא תמיד רגיליהיה
רבינו

~  
 והתננל כניו את ~ופר קידם התניא

 ימיה איזה זה כי בלילה אליו בא שלא עללפניו
 הרב לבית נקראאשר

~ 
 גו שיכתוב מפה זוסיא

 לו ויתקן חדש נוסח ע"פ התפילין פרשיותאת
 ל~ר ויראה והרצועותהבתיה

 ולגמ~
 על הכל

 ר"ח ש~ום השמים מן לו ה~ו יען שבט~ח
 כאינו תפילין להניח המגיד רבינו יתחילשבט
 לכן הללו בתפילין יתחיל הוא יגם רצונולזאת
 מוכניה י~יי בלילה ולגמור ל~ר הסופרהוכרח
 לאכסניא לבא פנאי לו היה לא לכן בוקרכאור
 ~ הרבי ינתןוהנוסח

 נוסחאותו מנוי היי לסופר זוםיא
 יהע~

 התניא בעל הרב אדומו"ר
 כתב לכן דמעזריטשי המגיד הגדול רבינולפני
 י יוז~אק) דק"ק האב"ד החסיד הגדולהרכ
 התניא ~ל אדומו"ר כתב אחת ם~םליח)

 אל ~תבז"ל
~ ~  

 עליו ~ב אשר ~בוד תוארי וכתוך זי"עזויא ~ ה~י
 שה ~עומדים התורה" יישר תואר ~ככתב

 ראוי זה שתואר ואמרו זה חואר עלהתפלאו
 ~ורסה ~ון על~תוב

 בנגל~
 אבל ~ורה

הר~ז
 אע~

 אינו החסידות בתכלית חסיד שהוא
 דעו התניא בעל הרב להה השיב בנג~~מפורסם
 שר הואשבאמת

 הת~
 גוכא לכם ואספר

דעובדא
 פ~

 בצותא שהיינו בעת אחת
 ח~

 אצל
 מן אחד ~ה התפלה אחר זי"ע המגידרבינו

 מאוד מוקשה יהיי הזוה"ק בספר מאמרהחבירים
 וזה כה אומר זה הזהר בלשון כולםופלפלו

 או~
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הד~יד~
~

 ונכנס יוצא םיה זויא רי הרבי וה~"ק בביתגדול ~י היסב הזה והפלפול לאמתו ידעו ולא
 ואנה אנה בבית והלך ילו התפלה קודםעוד

 קול ~ ויאל אותו בלבלו הנ"ל הפלפוליל הרעי וע"י נפלאה ובדבקות מחיבותיובעמקות

 מאמר לפנינו ייי לו ואמרו באזני הזההטי
 יכולומזוהייק

 מוק~
 יתקו מכם בבקיה להם אמר לו והראו אותיגם הראוני הרר"ז להם אמר

 ידו על ראיו ונ~ן וישב אותי לבלבל ילאמטט
 גותוק נפלא פיט ואמר וה~ץ מועטתיעה
 ולא אותי שבלבלתם מחמת להם והייבהזה הפירוי את לקחת מאין אותו ויאלוהאמתי הפירוי יםוא כולם וראו מסיני כנתינתןמדבש
 ושאלתי נימם עליית עייתי ~תכלל לילךיכולתי
 זוהייק בדברי םכוונה את לי ופירי ריבייי פיאת
 וטתה לםתפללי ואוכל ילכה טי ייפסקכדי
 יםואראו

 בא~
 שה"ג ךגחכרת התורםי יר
 וז"ל בזו כיוצא טובדא כתב אחד ההךיט) י ע"ד)דלייד
 ז~ איי גנפיימעתי

 בתורה מלא
 אדומו"ר הרב קודי מפה בעצמו יי~ובחסידות

 ביום אחד יפעם בעצמו יסיפר ז"ל התניאבעל
 אם אותם ושאל ~"ב יבא אחר פניו לקבלים ממתינים ~יו ילו האניים אל בא בבוקרהשבת
 להם ייאמר"יצים

 דב~
 להם ש~פר או חסידות

 הצדיק הגאון הוא יבהם היייי ~ייב "מעשה

מוהר~
 לימוע אנחנו חפצים מיטראיעלע

 םמגיד זי"ט אדומו"ר בבית ני~ה~~ה י הליון בזה לספר והתחילמעיה
 הגאונים ~אחים ממעזריטיהגדול

הר~
 מלבנים ~יו היינו בעבורם גדולות הכנותעיו למעזריטי יבואו ימעלקא ~ר"ר פ~ס

 הבתים את וניקו רבינו יל הדירט אתבסיד
 ימנקיםכמו

~ 
 פניו את יקדמו בטת רבינו בבית שם אנייאהיי היגחתי בבואם ו~י הפסח חג

 להם קיה ~יי הר~"ם בד~י מקוםאיזה פירוי רבינו מאת יאלו ~נם םראיונהבפעם

 ונר לעיקב*)
 ז~

 ע"א ל"ו דד רני נית נשי כונא
 כיי טזכ ר~ג"ח

 נ~
 נ~לוו טנ~ועדו

קרי~~
ם

 אצלי יי אולם לכם ~ייב אוכל לא ל"עמאוד חלי כ~ הנני אני ר~נו להם וםי~מאוד
 לפניו לםציע תמחלו זוסיא ~ וימו חחדאיי

 בי~י ואני הכל לכה יברר בטח והואדבריכם
 רצתיזאת

 תיכ~
 ים להיות ילנו אכ~יא אל

 בעל והרב ר"ז ךשהרבי ~ם יייב מהלימוע
 ויהי אחת) באכסניא אז התאכסנוהתניא
 ~ םרבי לאכסניית ימהבבואם

 זויא
 ה~

 הוא
 ולא התנור אצל ~יבטיו בעמקי תפוסיויב
 יאני עד בילום פניהם לקדם לביתו יבאוראה
זזתי

 ק~
 ונתן ינת~רר עד הקדויה ידו את

 לו וספרו ילוםלהם
~ 

 להםי יקיה הרמב"ם דברי ביאור אותויייאלו עליהם ציוט ירבינו
 קויייתם את יי~ אחדים ר~ים אחרויהי
 דברי את כסדר למ~ם ילא כנראה להםםייב

 הייתם כסדר למדתם אילו כי םללו~מב"ם
 קוייא על יישוב הקודמת ~לכה יםרואיה
 להם נתיייב ~יו הדבר ייצא וכרטילכם

 ~ דברי צדקו כי וראוהכל תיכ~
 ניתוממתי ואנכי זויא

 רבינו ל~ת ~זרה הלכתי ואח"כ המראהטל
 אצל ה~נט היו אם ויאלניזייל

~ 
 זוסיא

 לו ואמרתי הןוהייבותי
 ג~

 להם ~ייב מה
 הרבה ~ה אם רבינו אותי ויאל קו~יתסעל

 איזה י~ה לו אמרתי להם שהייבקודם
 הלילקע ~ייוןמינוטין

 וא~
 ~ה נראה ר~נו

 בב~אות בילימות זוסיא ~ איןכי
 הגו~

 שלו
 י מיוז~א~) החםיד הרב לכ"כ ירפאוהים
 הקדט במאמר הזכרנו ~~~הךכ)

 האחים את י~ םמגידירבינו
 אל הללוהקדויים

~ 
 נ"כ להסמיך אמרנו זוסיא

 ארץ אפסי עד מ~ריטי הגדול המגיד הרביל הטםור ימו נתפרסם כאיר הנם דעובדא~גופא
 הקדויים והאחים למרחקים ה~ע םטובוש~ו
 מוייה והתמ~ים םיירים המפו~מיםהגאונים

 ואחיו ז"ל ימעלקארי
 מט~

 ז"ל פי~ס
 ה~יד הרב קדוית מגודל ג"כי~ו ספרים ושאר טמקנה םפלאה ספרב~מ"ח

 ז~
 ויאמר

 וגהחוואעינקא
 אי~

 ע~יות טגי ~ם טשיכב
 ה~~~כ ~לת אילניבאות

~ 
 טה) הזכיב
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הד~יב~י
הרב

 מו~
 אחי פינחס מי הרב לאחיו י~קא

 וקדוש צדיק במעזריטש יש כי שמ~י נאהנה
 הירחה השי"ת דרכי ממנו ללמוד ומופלג גדולרב

 גם נלמוד אולי שמה ונ~ע נא לכהוהאהבה
 השם דרך ממנואנחנו

 וי~
 ויאמר פינחס מי הרב

 אה יודע ומי תורה לביטול נעשה ומה אחיואל
 הרב אליו ויאמר ג"כ בנגלה תורם לומדהוא

 נאון הוא כי מפארים שמו שמעחי ז"למהר"י
 הרב אחיי אליו ויימע ג"כ בתורה ומופלגגדול

 לעיר ויבואו יחדיו שניהם ויסעו~ר"פ
 ויהי קודש שבת ~ב יוה בעצםמעזריטש
 הלכובבואם

 תיכ~
 ממנו לקבל המגיד הרב אל

 שלום נהם נחן וכרגעשלום
 ותיכ~

 אוחם שנח
 דבר להם ויחר שבת בהכנת טרוד היי כימפניו
 כראוי יפות פנים בסבר אותם קיבל לא למהזה
 ורוח הוא אלהים איש ואם בתורה גדולתםלפי
 ובאמת ל~"ת ערכם לפי ולכבדם גדולםחכמים תלמידי שהם בהם להרגיש לו היה בו דוברהשם
 היהכן

 שה~
 היעב בהם וידע הרגיש המגיד

 אות הקודם בסיפור ימפורש כמו בואםקודם
 יי"ע)

 אמר סעודות השלש ~ל השבת יום בכלכס
 הורגלו לא והם כדרכו תורה המגידהרב

 בדברעוד
 תו~

 נקלים הדברים והיו אלה כמו
 לפניהם שיאחר בד~ם היי הם כיבעיניהם
פלפול

 חרי~
 ויוכלו ופוסקיה בש"ס חילוק או

 ישמטו אחר אבל כחם ולהראות עמולפלפל
 ואמרו בעיניהם חן דרכו מצא לא כאלודברים
 לביתם מהר להחישבלבבם

 ותיכ~
 שבת למוצאי

 לקבל המגיד רבינו בית אל יחדיו שניהםהלכו
 אמר רבינו אכן ממנו ילהפער שלום ברכת~תו
 לפטור מועד בבוא אחריהם ישלח הוא כילהם
 שלהם לאכסניא ייובו ועכשיו לשלוםאותם

 י עודוימתינו
 עוד באו השלישי ביוםדיתי

 הרב לשני הפ~
 להם ייאמר לילום לילך ויברכםהמגיד

 להתפרד זושא לרי גם תלכו כי ~ם אבקשאחת
 ~ והיי בברכה עמוגם

 חיחני ברך הרב הלה לו ויאמ*ו אליוויבואו המדרי בביח אז זושא

קרי~~
 להפטר כבודו אל גם לבא עלינו וציוהלשלום

 אליהם ויאמר זושא מוהר"ר הקדוש הרבדי~ץ י לשלוםמכם
 למו~ק בגמרא אמרו ז"ל חכמינוהנם

 תורה צבאות הי למלאך דומה הרב אם ע"א)די"ז
 מפיהו תורה יבקשו אל לאו ואם מפיהויבקשו
 הי המלאך את אדם שום מכיר וכי מאודוקשה
 ייהיי המלאך את אדם שום ראה וכיצבאות
 דומה הוא אם הרב את להכיר בידויכולת
 אליהם ויאמר מענה מצאו ולא ויחרישולמלאך
 דרכו ממך נ~ם אם הוא הפירוש כי אחיידעו
 נעלם הוא שהמלאך כמו ממך נסתר והוא הרבכל

 תורה לבקש תוכלו כזה מרב חי כל מעיןונסחר
 אכז ר~ו אל איש הצדיקים האחיםדי~~רד י בשלום אותם וברך מלפניו אותם פטרומיד

 זו ולא עליו בלבנו שיש מה הרב הרגייספק ובלי לשונו על ומילתו בו דיבר הירוח
בלבד

 שה~
 תלמידו גם כי הרגיש

~ 
 הוא זושא

 לבבנו ~פוני לגלות בו דיבר הי רוח אשראיש
 דרכו ונראה אחדים יבועות בזה נא נשבועתה
 ויעשו וליראה לאהבה השי"ח דרך ממנוונלמוד
 הרב דברי את וקבלו רבים ימים שם וישבוכן

 דברי את בצמא ישתו וביראה באימההמגיד
 בית מצאתי המגיד רבנו אמר ועליהםקדשו
 וברגע דולקות היו שלא רק נרות מלא היהשכולו
 יחד כולם ונדלקו אחד אש ניצוץ בםימתי
 ה~ושים הצדיקים זכוח מאוד עד האורונחרבה

 י צדיקים) למעשה עלילוייגן
 הרב המנוח קדוש מפה ~ה~תילכא)

 שפ~ מאניפאלימוהר"ז
 אחד

 המפו~ם אחיו עם מתוכחהיי
 מוה~

 אלימלך
 שיהיה הוא שה~קר אמר מהם שאחדזצללה"ה
 שמגודל עד לתכליתו רוח שפל מקודםהאדם
 יבאהיפלות

 של גדולתו להבין אח~
 הבו~

 ית"ש
 בגדולח מקדם ייהתכל בהיפך אמר ~םואחד

הבו~
 שפלות להכרח אח"כ יבא זה ומצד ב"ה

 הקדוש רבינו המגיד הרב את ושאלו נכון עלטצמו
 מי ~ ביניהם שיכריע זצוק"ל בער דובמו"ה
 ואמר בעיניו שניהם דברי יחדיו וצדקוהאמת
 זו מדרגה אך הם חיים אלהים דברי ואלושאלו
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 היותר מדרגה הוא עצמו יפלות מקודםשתושב
גרולה

 ממדר~
 עצמו שפלות מר~ש שאינו ~נייי

 י חן) תשואות לסי הבו~י גדולות ע"ירק
 עליו םםרדץכב)

~ 
 זושא מ~ה הקדוש הרב

~~ךו~~~ו
 ~~ד~

 ~~~לל
~~יק ך~~~~

 ך~~ ~~ו~ד~ ו~~~ ~~ויי~ ~~ ~ד~~
 ד~דך

~ ~~ו~~ ~~~ ן~ ~~~ו~~ ~ ~  

 ~ד~~ץ ~ייק
~~~ךךולך

 ךד~~
 ךד~~~ך ~~~~ך ~~~לך

 ך~ךי~
 ך~~~

 ~~ ~~~~~ ~ד~~~~

 ~~~ך
 ~~~ד~

 ~ך
 וק~~

 ךל~~~~~~ל~~
 ~~ך

~~~~ 
 ~~~ ~~ךו~ול~

 ךו~~~ ך~~~~~ ~~~~ך~~~~~~
 ~י

~~~ץ ~ך~ ~~
 ץ~~~

 ~~וך
 ~~ך~ ~~ ~~ך~ ך~~~ ו~~~

 ~~~ך~ ד~ץ~ ~ו~ ~~~~~
 ~ך

 ~ו~~
 ~~וי ~~~~ך

 הפחד את לסבול יכול היה שלא עד הביתבחורי ך~~ ~~~~ ~~~ ~~ ך~~~~~ ~~~~~~
 מחרח יצאה נפשו כמעע כי ~ה והנוראהגדול
 את ממנו יקח כי הי אל ויתפלל הגדולההי~ה
 ידה כבשר איש להיות וישוב הזה הגדולהפחד
 ויאמר השייית לו ויעתר בראשונהכמו

 ה~
 הצדיק

 שהוא האדם הנה זויארי
 גו~

 מחומר קרון
 להשיג לו באפשרותאין

 מדר~
 וברגע ~ו רמה

 מן נשמתו שתצא קרוב היהקטנה
 הנ~

 לא ואם
 ההוא בעת חסדו ברוב מליו מ~ם השיייתהיי
 בעח העילם מן ובטל עבר היי כבר אז נסבדרך
 אות זכרון אבני במאמר פנים ייטבדהםםר י צדיקים) למעיה הגדולהי היראה אליושה~ע

 משמיה שמענו ~אשר וז"ל כתבע"ב
 הקדטדהרב

~ 
 לו יתהיה יביקי זלהייה זטא

 מלאך כמויראה
 ומי~

 עליו ונפל משאלותיו הי
 לבפי הפסוק פירש ואז הפחד מרוב אברבשום יתנו~ בל דומם כאבן שנעשה עד ופחדיראה
 לזוז אז שיכל בתנועה וינטו ~ם ויראיתרו)
 שעדיין סימן היה יזה היינו מרחוק ויעמדועדיין
 יתנו~כללוכלל~ בל היראה מגודל כי מרחוקהה
 הרב את שאל אחד ~י~לכג)

 הקד~
 מורינו

 יילמדו זצללה"ה זושא מוייהורבינו
 ונפל בידו הרב והוריד ביראה הי את יעבודאיך
 לקוה יכיל היה ולא ארצה פניו על האישאותו
 עד היראם מגודל עמדועל

 שהני~
 ידו את הרב

 י משה) דשת ץםי ט~ו על קםאז

 זישא מוייה הצדיק הרב היה אחת ם~םלכד)
 אבי אדוני שאמר השיעור אללזצ"ל

 השיעיר ובאמצע מקאזנין זל"ל המגיד הרבמו"ר
 גדולה בכייה ובכה פניו על זושא מו"ה הרבנפל
 והשיב כך כל בכה למה אותו שאלו כךואחר
 דברי לשמוע באו ~לה של הפמליא איךשראה
 המגיד הרב ילקדשו

 ו~
 להתאפק יכול היה

 בכה כך על בתשובה לשוב טיונו עלוהעלה
 למנ~ התשובה~ בגודל ושב מרבלב

 פי זהב
~~~~~~ 

 ~י
 ~~~ ~ל~

 ~~~ו~

 ו

 רי הרבי הקדוש הרב בא אחת ם~םלכה)
 הקדוש הרב אצל זצל~"הזושא

 שמעל~ ~הרבי
 וביקש זצללה"ה מניקלשבורג

 הרה"ק לו הייב טמו שילמודמנונו
 רר~

 אתם אם
 בחכ~ עמיתלמדו

 ~כם אני אלמוד הנסתר
 ואמר לזה זויא רי הרב ונתרלה התורהבנגלות

 אחה הרר"י אותו וישאל כדבריכם כן יהילו
 כדרכו זושא רי הרב לו והשיב רוצה הואלימוד
 זויא הנה ה~ק בזה הגדולה ב~ו~נותובקודש
 מיניות עמו ללמוד וצריך גדול הארן עםהוא
 אשכנז בלשון עצמה בפני ותיבה תיבה כלולפרש

 נו ופירש ברכט מסי מתחלת ללמודוהתחילו
תיבה

 את קורין וי~) לפין מאימתי הראש~
 לארץ עצמו את זושא רי הרב ~יל אזשמעי
 ~בי להרה"ק ואמר גדול ופחדבאימה
 מאימתי שתיבת יודעים אתם מאיןשמעלקי
 מלשון פירויו דלמא ווען) לפין הואפירושו
 השם אימת מחמת פארכמי לפאר ופחדאימה
 אמר אז שמעי קויאת את לקרות לריךיתברך
 יתרצי כמו לעצמיכם אתה למדו הררייש הה"קלו

 י וש"ס) תורה לקוטילסי
 הקדוש מפי פעמיה כמה ~~בדל~)

 הגאון להוא הזקןאדוננו"ר
 נ"ע התניא) בעל והנוראהקדוש

 שעבו~
 איש

 הזההמופת
 ה~

 ביראה היתה זצללה"ה זושא רי
 היראה שבהיכל ער כך כלמילאה

 הי~
 גייכ

 בעת בבוקר אחת ופעם ופלא להפלאיראתו
יתיית

 הקאו~
 אדומו"ר ואחז

 הז~
 את נ"ע

 קדושת מענין ודיבר בידו קאווע עההצלוחית

ה~
 כנ רבון ה~ון בזה ואמר הנייל זושא רי
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 דכיה
 ~ כ י ~

העולמים
~ 

 זה
 כא~ זו~ ~ ~צד~

 רוח
 אחד מכוכב האלוהי הפועל כח את השיגקדיו
לבד

 נפ~
 שמיד עד כך כל עצ~ה י~ה ~יו

 ואני הגדולהי היראה מצד השלשול לחולינפל
 בכל הוא השגתיכח ת~

 ה~מ~
 וסובב בממלא

 דברו ומדי כללי ממקומי וזז נד אינניואעפ"כ
 הצל~ית מידו ונפל ו~דה חיל אחזתווהנה
 ו~גיו אי כלכיד ~וופניו

 בול~
 ~~ דהאי מחיזו התפשטותובעת בקודי כ~ו

 זה ונמשך
 ~לי ~~ וא~ י~ חציכערך

 גו~
 המלאך

 הראית אתה ל~"ת כזוי יראה ~כיל ביכולתאין
 ז~ התנ~ ב~ יאדומו~לד~

 גופו את החייב
 היי כאילו זושא הר"ר רבינושל

 גו~
 ~אך)י של

ך~~
 נ"ט) אות בהגה זהב

ךכז)
~~~~ 

 הרב הטהורה ~ורה ~ם
הקדוש

 הר~
 עצמו על אמר ונכוה לאש ידו מטיטכשהיה מאניפאלי זוסיא

כ~
 למנרת מאשי שירא זוסיא יל גופו נתגשה

 ~~ץ~~
 ו~י

 ~~~ ~ך~~
 ~י

 ~~ך~
 ~~ך~~~

 ו

 זוסיא ~ולם רי הקדוש ~ההלכח)
ל"ע ~ניפל~

 ה~
 לר~נו מאח דבוק אוהב

 ב~אדומו~
 ולזכרו לשמו רועד והיה ז"ל ~ניא

 לקבל רבינו הלך ב~ריטש בהיותם ביו"טופ"א
 הרכפני

~ 
 חת הרה*ק וכשראה זטיל שולם

 אליו הולך התעיא בעלהרב
 ~יירא אגי א~

 רבינו וכן אליי הו~ת דאצילות נשמה כימאוד
 התניאבעל

 ה~
 רביגו שלרבנותו ובימי הכבודי בחרדת מזכ~ו
 ב~

 היה התניא
 ה~

 משולם

זט~
 היה התניא בעל שהרב ש~נו וגם אצלו

 ~ינואצל
 הר~

 הרה"ק שהיה בעת פ"א זושא
 מאוד חולה זטאהר"ר

 כ~
 אז והיה חדיים

 וכ~דכיס ~~וי והיה אצלו התניא בעלהרב
 מיוחד צ~ אליו י~ התניא הקדוש ספרו~ינו
 ונדפסה הסכמהלקבל

~ 
 י ע"ב) דס"ב רבילבית יעוטי התניא ספר

 זושא מיולם ~"ה הקדוי ~ההלכט)
 עבודת עבודתו דרכי כלמאויפאלי

 ה~ הש"י עבודתהקודי
 גדול ופחד ביראה

 הגשמיותי בהתפיטות נפלאוכדבקות
 וב~

 באר

קרי~~
 ה~"ק ~למידו חיי) לפיב~ה

~ מו~  אינו השלם הצדיק הלשוןי זה נזכרמקאזניץ 
 המלכיה מלכי במלך להתדבק שבאע עדשבע

 ממש ו~יות בעצמו כביכולהקב"ה
 ב~

 במציאות
בגודל

 הדבק~
 ב~י"ת

 ב~
 להי נפי במסי~ת

 הרה"ק ורבי ממורי בפרט כוי ראיתי שכ~ניוכמו

 א~יהאיי
 נו~

 אשר זצ"ל זושא משולם מו"ה
 ל~דבק בעלותו פעמיהכמה

 בהבו~
 וב"י ב"ה

ה~
 עד הזה הע~ה מן לגמרי עצמו מפשים

 שהוכרח עד במציאות להתבטל קרוב ממשהיותו
 ~"ל~ בו נפשו שיתקיים ונדבות נדריםלנדר

 סכרו משה באר ודברי חדשלסה"ד
 ג~

 ים
 ~ ן~~ ~ך~~~~

 ~וו~

 כ

 של התנהגותו ~ופן הנה עד זכרנו תבתלל)
 ~~ה ~~ה ברוחניות הקדוירבינו

 אופן אדדות בידינו הבא מן קצת נזכירו~ה
 ומפורסם ידוע זה דבר כי התורה בנ~ותלי~דו
 בנגלותכי

 התו~
 בפרע ביותר מפו~ם היה לא

 רק הגדוליה הגאוניםבין
 בקודש דרכו א~~

 הייג הקושיות כל ותירוצי החומרות שכלהיה
 ~לות רוב ע"י ~כל הגאונים מן אחדכמו

 ובכייהובקיות
 עצו~

 כנחל שהוריד
 דמ~

בת~
 דבר בידטת שיזכהו עליון לאל ותחנונים

 שאלתו לו ונתן חסידיו את י~וב לא והש"יזה
 לו והראהו~תו

~ 
 רצונו כל השמים

 ביחד למדאחת ופ~
~ 

 שהיה אחד אוריין ~ איש
 איזה זה חבירו ה~ה וכאשר בתורה גדול~פלג
 היה ולא ב~ותקו~א

 בי~
 היה ד~ו לתרץ

 יצא כך ואחר מה זמן על בחדרו להסגרלילך
 לפלא זה והיה האמיתי התירוץ את ואמר~ם
 באיה מאין חבירו אוריין בר אותו בעיניגדול
 נסתכל אחד שפעם עד כאלוי נפלאים תירוציםלו

 וראה ים עושה הוא מה לראות הדלתבנקב
 בכותל ראשו ו~ה שליש בד~ת בוכהאותו

ומצט~
 ניבר בלב להקב"ה ומתכלל

 ~ג~
 לכניו

 התו~דרכי
 הבכייה ו~וך והיגתה

 אותו כש~ה אז התירוץ לו ואמריצא והתפ~
 הח~

 את
 יהוא הזה הגדולהצער

 מצט~
 קושי~יו בשביל

הסכ~
 אכן היה~ וכן קוייאיום ממנו ישאל לא ~לאה שמהיום בד~ו

 תיכ~
 לאותו לו כשנפל
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הד~יד~
 מיד בו הרב הכיר בדעתו קושיא איזהחבר
 בני נא הנה לו לאמר בקודש דרכו והייכרגע
 למה גדולה קושיא לך יש שבכאן ידעתי גםידעתי
 כאן שאין ואמר לו כיחש החבר אמנם שותקאתה
 כאשר והיי יותר אותו לצער רצה לא כי קושיישום
 שהוא חבר באותו פעמים איזה הרבהרגיש
 מללמוד פסק שבלבו מה כל לפניו מלספרגמנע
 לסיפורים הקדושהי החבילה ונתפרדהעמו

 מב~"מנוראים
 מצר~

 י העבודה)
 הה"ק למד אחת ת~םללא)

~ 
 בגמרא זושא

 יאיר בן פנחס דרי המימראד"ז
 לאפיה נפק רבי שמע שבויים לפדיון קאזילהוה
 אתה כמדומה אמר כוי אצלי סעוד רצונךא~
 הם קדושים ישראל אני מישראל הנאהשמודר
 וכתיב רוצה ואינו לו שיש ויש לו ואין רוצהיש

 י כוי ~ן רע לחם תלחם אל וי) פסוק כ"גלמשלי
ד~ם~דה~

 נקרא שיהיי יתכן לו ואיןירוצה מי בשל~ כי תמוה הזה ה~מר
 שאין רק הש"י במצות שלם לבו כי קדושבשם
 מכונה הוא איך רוצה ואינו לו שיש מי אבללו

 גבוה מדרגה הוא קדוש כי וידוע קדושבשם
 בעצמו שהוא גםומה

 קו~
 ~ן ט בשם אותו

 שיהיי עין ט בשה שנקרא מי יתכןואיך
 ומאמר דסתרי תרתי הם כי קדוש בשםג"כ נ~

 על תרווייהו על דקאי משמע הה קדושיהיש~ל
 לו ואיןהרוצה

 ו~
 וגם רוצה ואינו לו שיש

 במקום התוסי וגם בזה נדחק שםהמהרש"א
 ואינו לו שיש ויש וז"ל וכתבו בזה הרגישושם
 את שמזמין קדושים אקרי הכי ואפילורוצה
 והה"ק עכ"ל הבושה מפני אצלו לאכולחבירו

 בכה התוסי זה כשלמדזושא ~
~ 

 ~ה בכייה זה
 דברי אחר גה כי התוספות כומת יבין לאלמה

 הקושיאהתוספות
 במקו~

 איך כי עומדת
 הבושה מצד רק נותן שאינו מאחר קדושבשם נ~

 ליישב אפשר וזה ל~ת לשמים כלל לבויאין
ע"פ

 סב~
 שיאמר עד דכופין בהא הרמב"ה

 כי) הלכה גירויין ~לכות בפ"ב עיי אנירוצה
 מדויק אינו התוסכות שלשוןועוד

 חבירו את שמזמין רביםל לבלין קדושיםחקרו ואכ~ שכת~
 י שמבמון) יחיד ליוןלהוא

 התוסי בעל הר"י אליו בא בכמתיו ~כ"ד~~ה
 תבכה אל בני לו ואמר לילהבחזיון

 ידט הנה כי בזה הכוונה לך אגלה אנייותר
 עי"ז בורא הוא עושה ישראל שאיש מצוהשמכל
 לו יש וה~אךמלאך

 גו~
 בי מן והוא ג"כ ונפש

 לתהלים שכתוב כמו ורוח אש רוחנייהיסודות
 לוהט אש משרתיו רוחות מלאכיו ~שהק"ד)
 נברא המצוה עשיית מגשמיותוהנה

 גו~
 המלאך

 המצוה עשיית בשעת מכוין שהוא הכוונהומן
 לו ואין שרוצה מי והנה המלאךי נפשנברא
 את לברוא יכולאיננו

 הג~
 אינו כי המלאך של

 בורא הוא ולכן בגשמיותעושה
~ 

 הנפש את
 ~שות שרוצה הטובה מחשבתו ~י המלאךשל
 ~מנו רק לא~ו רוצה ואינו לו שיש מיאבל
 בגשמיות עושה הוא המעשה הנה הבושהמפני
 לברוא יכול אינו לכן לשמים כוונה שום בלירק

 אתרק
 הגו~

 י המלאך של
 ע"א) דל"ט לשבועות בגמרא ידוע הנה~ק
 יש~ל שכל היינו ב~ה זה ~בים ישראליכל
 ~ת זי) השירים לשיר שכתוב כמו אחדכאיש ~~~ד~ ק~~~ו~ ~~ך~ ~ץ~~ ~~~~ך~~~~

 שכלי וב~שבה בפוטל ב~ימות מצוהשעויה יחידי אדם אצל שהוא וכמו לתמר דמתהקומתך
 את בו~ים שלוהמעשה

 הגו~
 וכלי המלאך של

 של הנפש את בוראים והמוח הלב שהםהחוש
 ואינו לו שיש שמי ישראל בכללות הוא כןהמלאך
 בכלי הוא הנה הבושה מפני מזמין רקרוצה

 שלוהמעשה
 ב~

 את
 הגו~

 ומי המלאך של
 שלו ה~שבה ב~י בורא הוא לו ~יןשרוצה
 בשניהם ~שה ממילא המלאך של הנפשאת
 קדושים ייראל רפב"י שאמר וזה שלם אחדמלאך
 ~מו בפני מהה אחד שכל לומר בא ולאהם
 י"ל שבאמת קדושנקרא

 שא~
 ואין שרוצה גוי

 פעולתו נשלם לא כי עצמו בפני ~וש נקרא לאלו
 הבורא רצון נילם לא ועדיין לגמריב~ימות
 דאונסא בהא לתלות יש וזה ל~תבפעולתו
 חתם תשוי ועיי דליתא כמאן או טבידכ~ן
 רק אי) סיי חו"מ חלקסופר

 בשיתו~
 המ~ה

 שניהם שבאמצעות רוצה שאינוממי
 נב~

 ה~אך
 בנכשבש~ת

 וגו~
 התוסי לשון מדוקדק וש~ר

www.daat.ac.il                    www.hebrewbooks.org   



 דםיר
 ~ ל י ~

 אמרו ולא רבים בלשון קדושים אקריו הכיואפילו
 כי טידרלשון

~ 
 את מצטרפים אם

 כל אבל קדושים שניהם נקראו אז יחדיושניהם פעו~
 י קדוש נקרא שאינו )"ל עצמו בפני מהםאחד

דשו~
 ךקרויין ז"ל רבות~ו מאמר נ"כ יובן
 מצרפה הקב"ה ט~ה מחשבהד"מ)

 לשון ומהו עשה כאילו למימר ליי והוילמ~ה
 בלא מעשה שהעושה כנ"ל הכוונה אךמצרפה
 המ~ך נפש נחסרכוונה

 ומצר~
 זו עשיה הקב"ה

 אחר איש של המחשבה עם כוונה בלא~יתה
 איזה לפניושנזדמן

 מחש~
 מעשה בלא טובה

 נברא זו מחשבה ידיועל
~ 

 וממילא ה~אך נפש
 בשלימות המלאך נברא שניהה אמצעותע"י

 י שביארנווכמו
 אמר הזה החזיוןד~קר

 ה~
 הקדוש

~ 
 לאיוב הכתוב כוונת שזהו לומרייש זושא

 ~חד והוא דר"ה) בי יום בפיוט ומעסדכ"ג
 נורא ו~ש אותה ונפשו ישיבנוומי

 הטונה נדול ע"ב) דנ"נ לברכות רז"ל מאמרידוע כי וקדוי
 מ~ה הוי זה בפה המברך כי מהמברך יותראמן
 לסנהדרין מעשה הוי שפתיו דעקימתדקיי"ל
 עי"ז ונברא ע~)דס"ה

 נו~
 חיות בלי מלאך של

 אמן העונהאבל
 ה~

 הברכה של והחיט הכונה
 י העיקר שהוא המלאך נפשנברא

~~
 בעת אחד איש עוד זולתו כשיש זהו

 ואין ביחיד הוא המברך אם אבלהברכה
 המ~ך נפש ח"ו נחסר הרי אמן שיענהמי

 הוא דלבא ב~ותא הב~ה כוונת מכווןבאם א~
 נפש נם עי"ז לברוא אמן עניית כמו נ"כנחשב
 פירוש באחד והוא הפייט כומת וזהוהמלאך
 שישיב מי שאין היינו ישיבנו ומי בר~ובשעת
 הפייטן תירץ ו~ז המלאך נפש נחסר א"כאמן
 השתוקקות הוא שכוונתו היינו אותהינפשו
 ויעש זה ידי וטל בב~תוהנפש

 וקד~ נו~
 הימו

 נורא הנקרא בשלימות המלאך את בוראשהוא

וקד~
 נורא

 נק~
 שם על

 הנו~
 נקרא וקדוש שלו

~
 הברכה כוונת ע"י בא זה וכל שלו הנפש שה
 בעל בשם פקודי פי זהב ךמנרת נכוןיאל

 יהעבודה) מצר~

קרי~~
 קדוש מפה יצא זה שננאננר ברור נראהל~"ק

 בהי שם הובא וכן זיייע זושא רבי~ב
 הי פרק אבות חיים פרי סי בשם זהבמנרת
 בוצינא הנדול מהרב זה ימע ש~צמושכתב
 מו"ר המנוחקדישא

~ 
 טניי וסיים זללה"ה זושא

 שני מאמר שהוא להדיא הרי חן חכם פיודברי
 בהסבר מאוד קיצר חיים פרי שבסי רקבטח

 מדברי הזכיר ולא דברים ראיי כך ורשםהדברים
 כתב נם כלוםהחוספוח

 ק~
 לכן קדושים ישראל בביאור אחד בהעלםענינים יני ~בוביא

 בעל הרב כדברי הוא לאמיתו שהאמתמסתבר

מצר~
 דבר כנ היטב הדברים שהסביר העבודה

 זה שהזכיר צ"ו אות או"א בסי שראיתי לפיזה לוכתבתי זושא הרי הקדוש בשם והוא מכונועל
 פי ידות חמש סיבשם

 וי~
 המאמר כל שהביא

 ~ש אלימלך הר"ר ה~"ק בשם כצורתוהזה
ונראה

 בר~
 הנאמנה וכעדותו בדבריהם שטעו

 חיים פרי הרבשל
 ז~

 כאות שם ראיתי אח"כ
שנ"א

 ש~
 לסי ~צמו

 מנ~
 פקודי פי זהכ

ללב) יהנ"ל)
 ~קדש~

 מעשה ואנשי חסידים בפי הדבר
 נורא דבר איט אחתשפעם

 בחלוה בא מותו ולאחר מת אחד שאישומ~יל
 לו ואמרלבנו

 שימ~
 ~ל דת את

 ב~
 האומות

 חלומות דברי כי זה בחלום כלל הבן השניחולא
 נשנה עצמו זה חלום אבל מורידין ולא מעליןלא

 ישן שהיי עת ובכל רבות פעמים אליוונשתלש
 את ממיר אינו למה ובהלה בפחד אביו אלובא
 שלא עד אצלו ונתנדלו הלכו והפחדים ח"ודתו
 שמיד בבי~ר ידע כי לישן ל~ך לו אפשרה*

 שינה חבלי עליובנפול
 תיכ~

 טיונותיו יבהלוהו
 היה ולכן ומריה ~ים ועשתונות רעבחלום
 הנר"א מקרובי ההוא והאיש וזע~י סר ודלהלוך
 חלומי את לפניו ויספר הנר"א אל וילךמוילנא
 דבריו ואל חל~ותיו אל פנה לא הנר"אאכן
 הסתטר ההוא האיש ולב מאומה לו השיבולא

 בנפשו טצות לשית ידע ולא ופחד מאימהבקרבו
 הצדיק הרב של הטוב שמעו את בשמעוויהי

 גשמעים דבריו כי זושא רי הרבי רבינוהקדוש
 בקדושה שמו ונדול ממעלבשמיה

 ובטה~
 נמר
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כד~יב~
או~

 בבואו ויהי בזה טצתו ולשאול אליו ליסע
 ר~נואל

 רק תירא אל לך שלום הרב לו א~
 נמצא אביך ~ר בתוך כידע

 וערב שתי תמו~
 שני והדופק הג~ל טל בשגגה שמה השליכואשר

 אחד באמצטותם מחוברים שהיו עציםחתיכות
 לכן הידוע בתבנית לרחבו ואחד ~ר יללארכו
 ותוציא בקבר שם ותחפור לביתך ותםעתמהר
 תדט לא ושוב משם הללו הטצים חתיכותאת
 וייב לביתו האיש וי~ר יבהלוך לא וחלומךרע

 הרב דברי כנים כי וימצא א~ו בקברויחפור
 טצים שם מונח היה באמתכי

 בתמו~
 וימהר זו

 ינחו והלאה ומאז ~ם הזאת המכשלהויסיר
דיקי י רע פגע ואין חלום איך ~יוערבה
 נתפ~ כ~

 ובסביבט בטיר הזם הדבר
והקיל

 נש~
 ובש~ו הגר"א ב~ת גם

 זושא רי הקדוש הרב בים הזאת פלא דברדברי
 אמיתית זו עצה עיקר הנה ואמר הג~אענה
 למצוא וישהוא

 ר~
 תמיהניאבל בירושלמי מקום באיזה לזה

~ 
 אינו הנשמע שכפי הזה הרב

 ~ה הירושלמי מדברי יודע הוא ומאין אוריין~

לי~
 עד ובאו הדברים ונתגלגלו זה דבר ~ם

 ~הרבי
 ואמר הקדוש פיו ופחח בעלמו זושא

 הוא שזושאאמת
~ 

 בירושלמי יודע ואינו הארן
 אותו מן הזה הדבר את לקח זושא אבלכלום

 ימשםה~ום
 ל~

 הדבר את עצמו הירושלמי
 מהחסיד לי~יהזהי

 מוה~
 י יאנאווער)

 מטט נכתוב ~טקללג)
~ 

 בידינו הבא
 בגולה ~כתו נדודו בימי ~יושעבר מ~

 אחת פעם והנה למדינה וממדינה לעירמעיר
 בדרךבלכתו

 נזד~
 ש~יים פדיון מצות לפניו

 לבעל ובא זה ~ין לצורך ~ות לקבן רגליוונשא
 אחד~ון

 וב~
 ~יתו אז היה לא המלון בית

וית~~
 ושם הבית בעל בוא עד ב~ת שם הרב

 לשעשועים החלון אצל תלוי ציפרים קן היה~ת
וכראות

~  
 לחשוב בד~ו עלה הזה הקן את

~
 כתוא במצודה שניצודו ה~ו הציפרים אודות
 לפרוח דו~א שרצונם ~ה מצטערים ~םמכמר

החו~
 יוכלו אולי כחם את רגע בכל ומ~ים

~נל
 מהשו~

 ראשיהם את תוח~ם והם הזה
 בידם ע~ה ילא וכשרואים השבכות מבין~וץ

במק~
 פנימה חוזרים זה

 ו~ח~
 חת לםט

 משם לפרוח יו~ו אולי אחר ב~םהצ~תם
 רחמיו נכמרו ~ה ובחשבוהחוצה

~ 
 הציפרים

הללו
 וא~

 יטורח רגלי מכתת אני הנה בלבו
 בכלנ זה גם והרי ~ויים לפדיון ~ותעבור
 ממחסרם היבויים הציפרים להתיר יבוייםפדיון

ותיכ~
 להם פרחו ומיד השובך את ופתח ~ה

~
 ניאה אשר אל פניו ~ר אל איי הציפרים

 הקדוש הנדיק הרב ~ה והתענג ללכתרוחם
 וראה ביתו אל הבית בעל זה אחר באדם~~ר ימאוד

 אינם והציפרים כתוח השובךוהנה
שם

 ויתאנ~ ויקצו~
 ביתו אנשי את וישאל זה על

לא~
 לבו ~או אשר הוא ואיזה זם הוא מי
 בני ויענו לחוץ הציפרים כל לשלוח כן ליל~ות
 והוא זר איש לכאן בא הנה לו ויאמרוביתו
 אליי ויפן זאת כל את עשה הוא בחדר יםיושב
 בחמה הביתבעל

 ובקצ~
 איך אתה המשוגע גדול

 את להב~ח כזה רע ~ה לי ל~ות לבךמלאך
 הצדיק וענה שטיו~י כל שהיוהצפרים

 כל על ו~מיו קמ"ה) צפי בתהלים כתיבאליו וא~
 מ~גרותם~ להוציאם עליהם רחמי ונכמרומעשיו
 הללי דבריו הבית בעליכשמוע

 קצ~
 יותר ~יו

וה~
 הצדיק ויען ופצוע הכה נ~ות מכות אותו
 מצוה בדבר עכשיו הולך אני הנה אליוויאמר
 דע הכיתני אשר ואתה יבויים פדיון ~ותרבה
 ~כורתךכי

 של~
 לחם מחוסר שתהיה הי מאת

 לו וילך רע בענין יאבד ~רך וכג לעולם ימיךכנ
 כנ את סיפר לביתו בא וכאיר לרכו מידהצדיק
 והנורא הקדום ה*ב אחיו לפני האלההדברים

 אלי~ךמו"ה
 י זנלגה~

 האחים שע יחדיו ישבו הימים ~ותדי~י
 והצדיק בסטודה האלוהצד~ים

~ 
 זושא

 הצדיק אחיו קודם ידיונענ
 וב~

 ידיו את שנגב
 ועמד אחד עני בא המוציא ברכתקודם

~ 
 הפתח

ור~
 הצדיק

~ 
 הזה העני על הצדיק לאחיו זושא

 הצדיק אותו שאל המוציא ברכת ואחרשנכנס
 טל שרמזח זו ברמיזה כווטך היה מהאלי~ך ~

 מבית הבית הבטל אותו זהו לו אמר זהעני
 ינ~י אי~ לפני אכזרייר מכור שהכניהמלון
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 דהםו
 ~ ל י ~

ושאל
~ 

 שמכבר לי ידוע הנה ה~י את זטא
 שהביאתך הסיבה נא ספר גדול ~ירהיית
 לו ואמר הפתחים על מחזירשתהא

 שנשר~
 כל

 לואשר
 בפ~

 ךסיפורים מ~י ריקה ונשאר אחד
 מבעלנוראים

 מצר~
 י העבודה)

 משועע היה ימיו ש~ב לכל נודע קכהללד)
 למדינה וממדינה ~ר ~רבארן

 בעמקי שנדחו הנשמות את בתשובה להחזירכדי
 היי ובחחלה ושרשם למקורם ולהשיבםהקליפות
 הפצרות כמה שאחר עד בלבדו בעצמו הואגדוד

 שילכו ~ר~א הרה"ק אחיו אצל גם פעלויגיעות
 מי מקום בשום עצמם גילו ~א יחדיושניהם
 מ~יהם ומההמה

~ 
 בחכמה מעשיהם כל עשו

 כעניים נ~ים והיו גדול ובהסתרנפלאה
 היהושם קי~ במדינת ליסקא בעיר שבאו עד ")פשוטים

~ 
 הקדוש הגאון ומפו~ם גדול

והעהור
~ 

 זייל יעקב מי בה~ון מענדל מנחם
 הרב נפתלי מו"ה רשכבה"ג הרה"ק ילואביו
 לקבל אצלו ובאו קיר"ה במדינת ~פשיןדק"ק
נדבה

 ו~
 התגלו

~~ 
 ונתן לפניו

~  
 יאמר

 דפ"ד צופיה לרמתים ומעשיהםי שמותםגהם
 ראו מביתו יצאו וכאשר ס~י אותע"ב

 של היו להם שנתןשהמטבעות
 כס~

 וחשבו וזהב
 ימאבדעתם

 ה~
 והראו אליו וחזרו בזה משגה

 ה~וי ערך לפי לכם ונתתי היטב בכם~יר אני כי עעיתי לא אנכי להם ואמר המעבעותנו
 חר~~~י לאיזב ליצה צלייח ~י א~י ו**ע*)

 איביה בה ויחאט*ו בחויב גת ג~יהואיבע
 נזויוח בע יגני הקווכים יבא~יה וגו~ויתביקיה
 אול נקבז ב~ג יכג~רב*א

 בכו~
 ~ייו ~רר"ז

 ניי"ב הגו~זיה ~ל לנה בבונ ויהי כיי~ב הניח~וך
 כאכד לנחוח ~ה עגווככד

~ 
 ~יחו דחיוח

 ~ו כצ ו~יינה ל~טל אוחו וח~ו בארז עצהעיי ~
 ~עע ו~ל *~יםגככ

 ע~
 ~חו הבכאוח גובל

 ~ב"א אנל ~ה ~וך יענ בוא כי זוטא חב"בטל
 הבד"א ~וי ~י~ו זויע נחרןביכו

 קי~
 נאחיו

 חבכאוחגגל
 נ*~

 בבחדו חביקוד ו~ע ~לקו
 אבי אבוני אחיו אל אברההולליה

~ 
 ~ט ויכליך

 אעכ ובנכוב~ו
~ 

 לכת ט~וך איי ואבג ווקורי

קרי~~
 הולך אנכי הייתי אם כי תדעו ידוע אךלכם
 למדרגה בא הייתי רב זמן כך כל כמוכםבגולה
 זה דבר וכשמעם שלכם ממדרגה גדולהיותר
 תמימהי שנה עוד גולה ללכת ביניהם מידגמרו

 שכאשר גלותו בעת היה בקודש ררהדללה) י י"ג) אותלא"נ
 הקדוייר ~ניו לפני אדם יוםגראה

 ומעלליו הזה האיש מעשה כל לפניו נגולומיד
 בפני והכיר במלון לן אחת ופעם הולדוימיום
 ובלילה ופשעיםי עונות מלא שהוא הביתבעל

 על הקדוש הרב ~ב לישון הבית בעלכשהלך
 נפלאה בדבקות תהליה שבחי לומר והתחילהארץ
 עצמוי אל כמדבר הלב מעומק מר בקולוצוט
 עונותיך על בתשובה לשוב לבך תן זויאיזושאי
 פלוני במקום פלוני ביום עשית וכזה כזה עוןכי

 וכן פלוני במקום וכזה כזה עון עשיתאח"כ
 ש~ה והעונות החטאים כל לאחת אחתפרע
 בעומק עליהם והתמרמר ינויו כל הבית בעלאותו

 י עצמו אל כמדבר והכל הלבמרירות
ה~הד~

 חיל אחזתו רעדה זאת כל ~ית בעל
 וארכבותיו לארץ ממשכבו ונפלכי~דה

 רבינו הלב מעומק הוא גם וצעק נ~ן לדאדא

 ועונות מחעאים ונקי זך קדושתו מעלתהקדוי
 ייראל את ועכרתי העובר הוא אני רקכאלו
 יכזאת וצדק אמת ~ינו דברי וכל עונותיברוב
 הלב במרירות ~לה כל ו~ה ~יתיוכ~ת

 ~אבר אועו יחחו לבכוע כבינואול~עו
 גי~

 ~עגב
 כוא כי לכלקוחו הבב"א אח ליחח בווהביקוו
 ~ת לכת ט~וך עבכיויטנ

~ 
 גב~יכו הנבייו

 הגוחזיה רן אחו א~ב וכחאות רוגנוחיהתעגביו
 ולבו באחו אח ע~יד ל~וח ביוגר ~צ איןבלא
 עכביו ליחכ~וי

~  
 לרעז זויע ~דז היוכנ חנני

 וכונ עבו וכן בעח~כ על טביי ויזכוב י~ כואגה
 תויח עכגיו ביגנ חדב"ז אח בכעם עודלק~ו
 רז טם טיטגג~ע

 בח~
 חרר"ו א~ אז

 וריך תחגאוע אל ט~~ז ~י כי אעי חראיחלאחיו
 נכל אוחו ו~~בים אוחםלקנל

 ט~ו~ רק~
 לאו"א

 נ ~"ז)אוע
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הד~יב~
 נסע ~ם הקדוש הרב נסע כאיר המחרתיביום
 הקדוש הרב אחר הואגם

 כ~
 שנעשה עד ימים

 בתיובה גדול תשובהבעל
 שלי~

 ואמיתית
 שלםי בלב לפניו היבים מן להיות יזכנוהש"י
 זהבצמנרת

 בה~
 ~ם וילך לפי

 מצר~
 העבודה)י

ללו)
 ~הב~~

 זצללה"ה אדומו"ר דכ"ק בפומיי
 האחיה רגילים ~יו~ה

~  שהרר"א היינו בימו לאחיו אחד כל לקרואזושא ~ הרבי מרן ואחיו מליזענסק אלימלך ר"רמרן 
 ואמר מלך מלך קרא ~ז והרבי זושא זושאקרא
 בזה לעורר כונתם שהיה בטח לדעתו כיבזה
 זושא קרא יה~א וזהו ומלכות היםודגנדת
 שם שהוא ~רי השם בגימטריא ז~א כיזושא
 כוי עולם יסוד צדיק מדת בזה לעוררהיסוד
 זה ימפני ונ~ה ל~מ י שלום) נהרלסי

 לתשובה האיש את ל~~ר שרצה פעם~ל ג~
~ בעצמו 

~ 
 מדת לעורר היינו זויא זושא עצמו

 ליוב ייוכל האיש באותו ~לה יסודצדיק
 יבתשובה)

 אחד ככרי יהויי אצל בא אחת ם~םךא)

ך~~ד~
 ~~ךוך

 ך~~ו~
 ~ך

 ו~ילה ביותרי שפל מקוה ועל ~ל ושפלהבזויה ~~ד~~ ~~~~
 לומר הרבהתחיל

 מזמו~
 הספר מראש תהליה

 נפשו תאות על רשע הל כי לפסוק שבאעד
 ~מר מר בקול לבכות והתחיל מ"ד) פילתהליה
 עניו נעשה הרשע ~ע הלל כי הכתובבפירוש
 לו יבאה בעת נפשו תאות עלכהלל

 תא~
 לנפשו

 לעבור יכלה ולא יבט לא שאז בקרבו בוערייצרו
 מים שואבת בזוייה כותית עם ~לעבירה

 האשפה מקוה ושפל בזוי וב~ום התנוראת ומס~
 וזהו והכלבים החזרים משכב מקוה שהואטזבל

בא~
 ~ניוות ליצלן רחמנא מאוד גדולה עניוות

 ך~~~ ך~~~~~~~ן~
 ~ייץ

~~~~ 
 נ

 ~דם~~ד~
 הזה הפירוי את הכפרי הבית
 הרב מפי יוצאמפורש

 הקד~
 התחיל

 ודברי אמת הקדט רבינו מר ~ול ולבכותליאוג
 ועויתי אני חטאתי יבאמת ~ונה אמתפיו

 באלהופשעתי
 ותיכ~

 הי אל ליוב ~בו נתן
 ו~שה ילי~בתשובה

 ב~
 גדול תשובה

למבעהמ"ח
 ~ר~

 פי זהב מנרת ובםי העבודה

 ייטב ובסי ~ה ויחל סי בשםבשלח
 ל~
 י

 נסה ~וונא ל~ק סמוכה קטנה ה~ירללח)

א~
 ךואמרו המדרש בית אצל אחד

 ~ ~בי הקדוש רבינו היהשזה
 זי"על זושא

 שם והיה המדרש לבית ובא רשות לוונתנו המדרי בבית ~תאכסן רשות לו שיתנווביקש
 יום יבכל היה בקודי ודרכוימים כ~

 בבו~
 עבל

 מתפלל היי כך ואחר הקרח את ושברבנהר

והתמה~
 נוראות בקולות היום חצי עד בתפלתו

 מטבעל~לה
 ואחר אנושי ~

 התפ~
 זמן למד

 ואחר בתפלתו כמו נפלאה בהתפעלות שעותבי
 מים של ~יתון צר לחם אכילתו סדר היהכך

 תפלת ובעת לעת המעת כל אכל לא ~הויותר
 מנחה והתפלל הקרח תחת כן גם טבלהמנחה

ו~~
 למד ואח"כ בשחרית כמו בהתפ~ות

 יותר היה לא שינתו חמן הלילה כלבעמידה
 ה~ל"ע כל במשך שעותמשני

~ 
 דרכו היה

 זאת היתה ~פניה יהי שהתגורר הימיםכל
 ומוזר זר דבר ~וא ~טנה ב~ר שםבישראל
 כזאת מופלגת התפעלות ~ו לא מעולםכי

 בעיניהםים ההוא הקדוש האיש היה ולכן בתפלה אובתורה
 לל~

 ו~"ץ החזן אליו בא ת~ו אחר אחדדם~ם י המוזרות בהתנהגותיו ול~ס
 לו ואמר ממנו להתלוצץ ההואשבעיר

 תורתכה כי רואיה אנו זאת הנה שחוקבדרך
 מלאכי כמו גדולה בהתפעלות הואותפלתכם
 יודה כיית אם לידע ~ציה אנו זאת אבלמ~ה
 ואםספר

 כ~
 המלות פירוש מבין

~ 
 שהוא

 הנה הקדוש האיי והשיב ו~פללילומד
 החזן אותו לקח אז המלות פירוש יודעהנני ב~~

 ס"ח) לבפריה פסוק לווה~ה
 קד~

 יריה
א~

 בדרך לו ואמר תטפות עלמות בתוך נוגניה
 וענה אי כלפיד הקדוי האיש פני נעשו~צ י הזה הפסוק פשט ~~ו נא יאמר~וק

יוא~
 הכי ~ע ~ע בו הדובר החזן אל

 כי דע הזה הפסוק פשט לידע רצונךבא~
 קדמו כירושוי וכך ממי עליך נאמר הזההפסוק
 מן היינו יריה מן היית בתתלה היינויריהי

 פיי נוגניהי אחר העירי חזן אתה כיה~ו~ים
 כל וינגנו ה~ועריה ~יך יתגלו כךואחר
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 דשית
 ~ ד י ~

 בתוך יהיה ואחריתך מפלתך על ה~ראנשי
 עלמות בי עם אותך שיקשרו תופפותעלמות
 ה~וי הפםוק פשט זהו בתופים העיר מןויגרשוך

לך
 הע~ אנשידקגק י נד~
 ההוא בעת שם יעמדו

 שחוק פיהם ~או הזה הפירוש אתממנו ושמ~
 עצמו ~זץ רק ת~טיו טל דבריו ועלעליו
 שחק ולא פיו פתח לא וכאלם ככרום פניונשתנו
 לפלא כולם ב~ני הדבר ויהי השוחקים שארעם
 ועמד טעמו את פתאום החזן שינהלמה

 ההוא הקדוש והאיש כלום מדבר ואינומלהתלוצץ
 הוא מי הגיד לא שמו ואת לדרכו משם מידנסע

 כמו זה אחר קרובדהו~ץ י הואומאין
 חו~

 נ~ה ימים
 הנ"ל החזן על נתגלה כי כמרקחההעיר

 ~ל גדול חוטא שהוא ביותר מכועריםדברים

 ~~ ~~ד~~ ~~~ ך~~ ~ךד~~~~~
 ~י

 עוד ייראל יד היתה ההם ובימיםמאורסות ל~~~
 הקדוש האיש דברי ככל לו ועשו קצתתקיפה
 וחרפה בבוז העיר מן יחד שלשתן את וגרשוידיו ביתי הנערות בו וקשרו עליו מ~ש ניכאאשר

והתו~
 קהל כל ישמעו ל~ן לפניהם מכה היי
 ואז טושע חוטא משפט לראות ויבואוישראל
 הקדוש האיש לו שפירש הפירוש את כולםנזכרו

 שמו אתוה~יצו
~ ואמ~  

 הוא מי ידעו
 הגיד ולא אותו הכירו לא כי הקדושהאיש
 הרב היה שזה אמרו מדע ב~י כל אךלהם

 אז הלך הוא כי זי"ע זויא ~ ~יהקדוש
 זה לגם ההםי ובמקומות ליטא ארץ בכלבגולה

מבעהמ"ח
 ~ר~

 י העבודה)
 ישרא"ל אור ~דוש הרב ~רד~ד"רללט)

 תפוס בהיותו ז"למרוזין
 זו ~שה סיפר פאדאליע בפלך דינאויץבטיר
 ז"ל ~ניפאלי זושא משולם רבינו הקדישמהרב
 כי זושא ~ להרבי השמים מן הודיעו פעםאשר
 בשם ~שב לאניפאליע הסמוך דווישיןבכפר
 והלך ~ל גדול עבריין הוא איר אחדמוכסן
 למוטכ להחזירו כדי הנ*ל לכפר הקדושהרב
 בימי הכפר לתוך הרבובא

 החו~
 את ומצא

 בבית יי"ש ומוכר עומדהמוכסן
 ה~י~

 שלו

קרי~~
 הזמן הגט וכאשר זו במכירה מאוד טרודוהיה
 ואמר המוכסן אל ז"ל הרב קרא למנחהסמוך
 והוא והתפנל עמוד מנחה זמן הגיע הנהלו

 עבודתו ועשה דבר ענהו ולא שמע לאכחרש
 קרב מועטת י~ עוד ע~ה כאשרכבראשונהי

 ידו על באצ~ו ונגע הפעם עוד אליו ז"להרב
 הבית בעלשל

 וא~
 עוד לו

 הפ~
 הניע הנה

 ענה לא הפעם וגם והתפלל עמוד מנחהזמן
 וכאשר כבראשונה טכודתו והמשיך דבראותו
 ז"ל הרב אליו קרב מו~ת שעה עודטברה
 אצל ועמד השלישיתבפעם

 וא~
 לו

 ל~
 אינך

 ובאמרו להתפללהולך
 דח~

 בידוי הרב אותו
 הרכ כי הכית בעל בראותויהי

 דח~ ז~
 אותו

בידו
 התקצ~

 ויסרוב הרב את ו~ח ~ד ~יו
 סגר הדלת ואת לבית מחוץ החצר ~ך אלאותו
 שם הרב ונשאראחריו

 בח~
 ונא סביב ~וגב

 מאוד גדול היה והקור ~ם לצאת ~ט נוהיה
 נקשן לדא דא וארכבותיו ז"ל הרב שנת~רעד
 איזה בחצר שם ז"ל הרב וחפש הקרירות~וב
 ייוכלדבר

 ל~טע~
 בו

 נםתת~
 כלם מצא ולא

 מאופני אחד אופן בחצר שם שמונח שנ~העד
 על והניחה האופן את הרב ולקח ישינהעגלה
 זו מעשה עלל~"ק לגמריי הקור ממנו שעברה עד נתחמם ו~הגופו

 ר~
 קדישין עי~ן בםי

 וכאשר יתרוי פי זהב מנרח בסי והובא~יקטים
 סיפור מרוזין הקדוש הרבסיים

 הע~~
 הזאת

 הקדוש הרב כי הדבר אתהסביר
~ 

 ז"ל זושא
 המלאך יראת כמו גדולה ביראה עצמוהתלבש

וב~~
 שאינו מלאך כמו בקור הרגיש לא זה
 מ~ך פירושו אופן כי כלום הקור מןנתפענ
 די הרה"ק יל שגופו בדברינו לעיל הובאוכבר
זושא

 ה~
 כ"ב אות לעיל צבאות הי למלאך נדמה

 הפך זה ואחר כ"ו)יואות
~  לבב את הקדוי 

 ונעשה לבו בכל להש"י ושב שבקדושהת~ה רפא~ מיני בכל גמורה לתשובה המוכסןאותו
~ל

 תש~
 י צדיקים) אמונת ךסי גדולי

 ~ז הרכי הקדוש הרב היה אחת ם~הלמ)

 והיי רחוק ל~ום ונוסע הולךזי~
דרכו

 עו~
 או~יינא במדינת באר העיר דרך

 אניי את ~בול יכול היה לא הזה הצדיקאמנם
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הד~יכ~
 ~~המ~

 וחטאים רעים ם~ה בינ~ם היי כי
 דרך לעבור רצה לא לכן ~ל ואפיקורסיםמינים
 עמו נוסע שהוא העגלה בעל עם התנה ולכןשם

 הצדה יםבב רק באר עיר דרך יעבור שלאבאופן
 יבא לא העיר ואל ההוא ה~ר שמכנגד הצדמן

 זהובשביל
 הוסי~

 הכפיל ז"ל והרב שכירתו על לו
 להשגיח והזהר הזהר לו ואמר הזה התנאיאת

 העולה בדרך תסע שלא הדרכים כרשתבמקום
 שמאל או ימין הצד מן תםע רק באר העיראל
 או בזדון אלה דברי על תשגיח לא אםוהיה
 ההוא העיר דרך ותסעבשגגה

 כי ~
 בעל ביי תכוה שלא מ~לתי זהיר והויאותך אק~

 היעב הדרך בכל והשגיח הכל עליו קבלהעגלה
 אל שיבאשבעת

 כ~
 בדרך ~ע לא הדרכים

 הדב~ם את ושם הצד אל יעה רק ההואהעיר
 ישכת ילא היטב לבו עלהאלה

 אזה~
 נרדם המדובר מקום אל לבא הקריבה~~ר י הרב

 ~ה~
 ראה העגלה ובעל ויישן זושא

 הקדוש הרב כיבדרך
~ 

 מכש~~רסק משה
 נוסע מי העגלה בעל את וישאצ לקראתונוסע
 שהוא ויענהו בזהעמך

~ 
 אל ויענהו נועים אתם ואנה עוד אותווייאל אניכאלי מ~ר זויא

 דרך התסע עוד אותו וישאל אלמוני פלונימקום
 ויענהו בארהעיר

~ 
 באזהרה עלי צוה כן כי

 משמאל או מימין וליסע באר העיר לעזובגדולה
להעיר

 והוסי~
 הרבה היכירות על זה ביביל לי

 בא~רה אותי הזהירוגה
 ר~

 על ~ור שלא
די~ץ י ח"ו קללה בעונשדבריו

 ה~
 ויאמר מכשעו~רסק הר"מ הצדיק

 דרך דייקא שתסע אותך מזהיר הנניואני
 על לעבור ושלא לשנות שלא וראה בארהעיר
 ולא ברכה עליך שתבא מבעיחך ואני שליציווי
 אקלל הנה באר דרך תסע לא אם אבלקללה
 לא ונקה תנואתי את ידטת ואתה אניאותך
 היתה הזה הקדוש הצדיק הרב לוכוונתתנקה
 ישלימו זו נסיעה ש~י חשב כי לטובהבאמת
 הע~אנשי

 עם
~ 

 כאשר ~וטב ויחזירם זושא
 העגלה בעל ויתעודד תחלתו) על סוכוהוכיח
 הנה בד~וונתיישב

 הנסי~
 באמת העיר דרך

הוא
 ק~ יו~

 והק~ב הישר ה~ך הוא כי

ואימת
 ~ קל~

 זטא
~ 

 זה לגד כי תבטתינו
 ל~לה ולא לברכה שתהיה הצדיק הבטחת לייש
 אם לי איכפת ומה זושא רי לי שילם שכריוגם
 דרך ויסע ויתחזק העיר דרךאסע

 ה~
 ההוא

 י לדרכו נסע מפשעו~רסק ר"מוהצדיק
 הם והנה וירא מיינתו הרב הקין כאירדי~י

 באר לעיר העולה בדרךנוסטים
 כל בעצמו הכל לתלות מאז שדרכו ולפימאוד וי~~

 לזלזל עתה גם התחיל אחרים על שראהמה
 איך רשעי זושא זושאי ~ע וא~י ~מואת
 הבעל ויען עמא מקום דרךתסע

 עג~
 ויאמר

 הסוסים הלכו ובשגגה טעיתי אני הנהאליו
 אל אשובה בעיניך רע אם ועתה הזהבדרך
 היה ואם ערב צללי ונטו מאוד רד כברהיום ואמ~ כבודוי אותי ציוה אשר ב~ך ליסעמ~מי
 בלילה לנסוע צריך היה לדרכו חוזר הענלהבעל
 בלילה בדרך יםע שלא היי הרב של דרכואבל
 בדברי מרוצה להיות יכול היה לא לכן אופןבשום

 הדרך מן לחזור הנה אליו ויאמר הרב ויעןבעהע"ג
 העיר אל לילך שתקדים עיה זאת אבל אפשראי

 ואיש מיוחד בחדר מנוח מקום עבוריולהכין
 כן בעהע"ג ויעש שם שוכן אני כי יתידעלא

 מקוה איזה הצדדים בשוקים בעיר יםויחפש
 מיוחד חדר אמנה הרבבעבור

~ 
 והוכרח מצא

 לישכב התנור על עלה בבואו ומיד שמה ליסעהרב
 לדעת אחריו והביטו בעגלה נוסעהעיר א~י ~והו כבר מקומו אל בא ~ה גה~ן י בעיר שמו לפרהם שלא כדישם

 וגם רשע ואנשי פנים עזי אנשים ארבעהמקרבם ה~י~ בני ויבחרו יתאכסן שם אשר המקוהאת
 וילכו אתם הביאו וסוררת הומיה מבישהאשה
 שם לשחק וישבו ויתלוצצו הרב אכסנייתאל

 את להכעיס כדי והכל קארטיןבקלפים
~ 

 זושא
 בזעקה כיו ויכתח להתאפק יכול לא הקדוש~רב
 ריע ~ודש כדרכו אש להבות חוצב עצוהבקול
 אשר את נא זכור רשטי רשע רשעי זושאזושא
 כל ~ור ~ך על ותן ופיע ועון חטא~בית
 לםפר והתחיל היותך מיום ~רתה~ירות
 ומריה רעים מעשים מיני כלבפרטות

~  
 ואמר

 אלכהדבר
 עצ~

 הנה
 עבירה עי~ פלוני במק~
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ס
הד~יג~

 עשית פלוני ובמקום פלוני ויעה פלוני ביוהזו
~~ד~~

 ך~ךי )ך
 אחד וכל האנשים םארבעם אותן ילוהפיעיה ~~ךךל~ ~~ ~~~ך~ ך~ך~ ~~~ ~~

 לגלות מכוון הזה הרב כי ~מו הרגישמהה
 י לבו מצפוני יודע הוא כי~ניו
דידם~

 ולדבר ולהתאונן לבכות הקדוש הרב עוד
 ליוה תעשה מה הה מר בקול נפשואל
פקודה

 ב~
 ~לה של דין בית לפני במשפט תבא

 חקוקים עונותיך כל כי מעשיך כפי אותךוידונו
 ש~הי ואין וני~ך ו~יך ~ך על ברזלבעט
 הנסתריה עונותיך כמוך ודם בשר לפני אהכי

 אחת על וידועיםגלויים
 וכ~ כ~

 גלו שהכל
 ממעל בשמיהשם

 ו~
 יקלעוך עת תעשה

 מנוח ת~א ולאהקלע בכ~
 לכ~

 רגלך
 והוסי~

 עוד
 בטן חדרי ויורדים הלבבות מרעישיהבדברים
 הוא אבן ואה ואכזר קשה לב כל כדונגהממסיה

 היוצאיה דברים בשמעה האלה הבליעלו~ד~י ינימוח
בקדושה

 ובט~
 קודש ~ה

 עוד בהה היה ולא למיה והיה ב~בהלבבם ני~
 כבכי לעו~ו הם גה קולה את והרימורוח

 אליו ואמרו וח~לה ברתת ופחד ברעשואנחה
 עלילו כייד~ו

 מר~
 האשם ובנו הקדוי ר~נו

 וישר חטאנו אנחנו אמנה נקיים וכסאוורבינו
 הרעים מעשינו על אנו מתחרטיה ~נההטוינו

 תשובה לו שיסדר קדושתו הוד ~תומבקשיה
 גדולט לבכיות ויוסיפו נפשינו ~פרתלהועיל
 ובכותל ~בניה ראייהה את ויכו רוחביברון
 בחרטה ומרה גדולה זעקהויזעקו

 גמו~
 מעומק

 אותם עזבה בראותה המבישה האשה ואותההלב
 לזוז כר עצרו לא והם לה הלכה פניםובבושת

משם
 מח~

 י לבבה שברון רוב
 הקדושד~הם

 הוסי~
 ויאמר עצמו אל לדבר

 זושאזושא
 התד~

 כבר הללו שדבריה כי בדעתך
 כי יודע ואתה חובתך ידי יוצאאתה

 ב~
 ולב

תדבר
 ו~

 ואילך ולחון היפה מן רק הם מעשיך
 נכנסו ~ה לבך בכלשב

 בלבבך מוסר דברי כ~
 הרעיה ~שיך על ותחזור הכל תשכח מחרהנה
 לכן קיאו אל שבככלב

~ 
 לך סלוח הי יאבה

 וכרגע ברט אשר כזאת פחותהבתשובה
 תס~

קרי~~
 והיתה מלבבךמהר

 כ~
 אליו ויאמרו ויענו היה

 ~וב אנו מרונים חענה ובנעט שלם בלבהנה
 לכםלה לשוב נחזור ולא ואמיתית שלימהבתשובה
 ואנחנו תשובה סדר רבינו לנו יסדר אךעוד
 לעולמים ממנה נסיר ולא שפתיו מוצא ככלנקיים
 תשובתה סדר להה וסידר להה הרב נעתראז
 ~יהה וקבלו הכל קיימו והה במשקל רשעתהכדי

 פיהו משפטיכל
 בח~

 ידעו שלא בעיר שה אשר הבליעל אנשיד~~ר י וצדק
 הנעשהמכל

 ~י~
 אותה עה הזו

 וכאור עלה השחר כמו הנה השלוחיהארבעה

בו~
 הרב של האכסניא לבית ג"כ לבוא מיהרו

 עברה איך מפיהה לשמוע אחיהה עםלראות
 אחינו כדרכה בצרוק ויאמרו הזאת הלילהעליהם
 אטו להר~ז ~שכלתם הלילה ~יכם ~רהאיך
 והאנשים ידע למען בטוב עמו הלמדתםהיטב
 אוי לחייהה על וד~תה נפשם במר לההענו
 כי לכם ואבוי ואוי אחים לנו תקראו כילנו

 הוא וטהור קדוש הזה הרב הנה אנחנואחיכה
 תעלומותויודע

~ 
 מעשי ~מוני כל לנו וגילה

~~~ך~ו~
 ~ך~ך~דךך ך~~ךוךך ~~~ולך

 והאנשיההזהי ~דך~ ך~~
 ה~

 להם זה מה ת~ו כו ראו
 היה אנשי ~ולם אשר הם אלה הלא הזההיוה
 ואיך כל ~ני יחתו לא אשר פניה לעזיידועיה
 נהפך ול~ה אחריה לאנשים פתאוהנהפכו

 בבוקר בא מפשעווארסק הר"מ הצדיק הרבכת יבקרבה

ל~
 ~ב פני

~ 
 זויא

 ו~
 נתפלא הוא

 מורך הקדוש ~ב הביא מהר חיש כך כלאיך
 גודל הכיר ו~ה האלו האנשים ארבעהבלבב
 הצדיק הרב מאוד וישמח קדושחימעלת

 טלתה אמונה עצתו כי בראותו~שעווארסק
בידו

 לס~
 בכי הזאת לעיר הקדוש הרב של דרכו

 יתר וגם באמתי היה כן מראש שער וכאשרטוב
 מפשעווארסק הצדיק הרב ~ת בקיו העיראנשי

ייתא~
 הקדוש ~ב ובין ביניהה ילום ל~ות

~
 את מילא והוא אצלו יתק~ו למען זושא
 ~וד ונתקרבו תשובה בעלי כולה ונעשושאלתה
 אותו כן גה ביקשו כך ואחר זייל זושא רילהרב
 בעירה אצלה לשבות במכוון שיבא פעמיהאיזם
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הך~יד~
 הקדוייה דבריו כל את וקיבלו קיימו והה~ייית בעיני והישר הטוב דרך ~ורותם שבת איזהעל

 י קדושים) ךספורימאהבםי
 אחת ם~םלמא)

 ~עו~ ה~ נק~
 ~וה

 על ועמד הפתח אל באוכאשר
 ולא הבית~ן

 ר~
 בין פה שיש ואמר ליכנס

 ובדק פסוליה בציצית יהולך אחד אייהמסובים
 ~יי מהנכבדים ואחד שלו הציצית מהם אחדכל
שם

 מ~
 מאניפאל הרב למכתב ציציותיוי שנפסקו

 י ת~ס)~נת
 ~ר בםלמב)

 פ~
 אחת

~ 
 אחד בית פני

 מזוזה יש זה בבט הנה ואמרועמד
 ומצאו שנבדקו עד משם זז ולא פםולה שהואאחת

 י לים) באחרתי ה~וזה והחליפוכדבריו
למ~

 אחד ם~ם
 יויב שהיה אחד במוכםן אי~
 מכמה ים ישב וכבר כפרבאיזה

 פתאום ליתע והנה אבותיו מאבותינים
~  אותו לגרש ורצה גדולה בחימה הכיר אדוןעלו 

 לו איר כלואת
 תיכ~

 ואירע תי~ץי יום בלי
ינת~ה

 תיכ~
 ז"ל ~ז הרב עם

 וה~
 נועק הוא

 הרב ליני במרירותובוכה
 ~ ר~

 טם א~ה
 לעזרה אפנה ואנה ביתיבני

 ותיכ~
 ~יו נתן

 בקולו ר"זהרב
~ 

 תצעק זה
 ה~

 הצדק
 יאתה כיון זה בבית לדור לך יאסורהאדון ~

 רוצה ו~ן ~ולות ~וזות בו שיי בביתיויב
האדון

~~ 
 רוץ האות לך וזה אותך

~~ 
 אל

 ~ד~ ך~~~~ ~~~ך~ ~)ךץך~ ך~~~~ו~
 ~~~~י

 ותראהביתך
 יתיכ~

 יתהפך
 ל~

 אליך האדון
 םמזוזות את שהביא אחר שמיד היי וכךלטוב

הכשרים
 תיכ~

 וקבלו המבצר אל אותו קראו
 בכל ~ו היטיב והאדון בשמחהאותו

 י ~"ל) במ~ב ךשהד~שרי ~
 קרהלמד)

 סיפר מרתין ז*ל מוהר"י ה~~
 ~דט~רב

 מו~
 מאיר מיים

~יאל
 ממאגלני~

 ~~"ק ז"ל
 ו~ו מורו בבית הייזטא מו~ הצד~

 מו~ הרם~
 בער ~ב

 מלפעו לבקש אחד איי ~ניו יבא בעתזצ"ל

~
 הרה"ק וראה ~יניו

 מו~
 ק~ו ברוח זויא

 וחטאתיו רבו כי הזה האישעונות
~ 

 מאוד כבדו

 בו וגער כזם ~וש איי ~ני תיו~ ובליפחד בלי ~~ד פניו יעיז כזה שאיש איך אפווחרה

וא~
 ~מוד יטל איך ~ה כזאת איר איש

 התחרט משם האיש אותו כ~לך כךו~~ר י תשובה ה~ורי ובל בושה בלי כזה קדושלפני
 ידיבר איך זושא ~ הקדוי הרבבעצמו

 מורו האלהים איש אותו בירך אזי מורו לפניכך
 יוה על רע שום עוד יראה ילא ז"להרדו"ב
 יבו הטוב רק מיש~לאחר

 וסי~
 ~"ק

מ~גלניצא
 זי~

 זה על
 כ~

 איך ממנו מ~יות
 והרה"ק מישראל ואחד אחד כל על עוב רקשראה
 והלאה ~ז זושא רי יה~ עוד אמר ז"למרוזין
 באדה רע יום רואה היילא

 א~
 האדם אם

 ממנו רואה היה לא ממי ביניו רע ~ה~וא
 ך~רי יבוי הטוכ אתרק

 אלימ~
 ופי נח פי

 יתולדות)
 ם~~ל~

 ונד נע היי זויא רי ה~י יה~ייק
 ממנו יד~ וטרם ועיר ~רבכל

~ 
~

 הרב ים דר אשר ~יר אל אחת
~ 

 אב~ם
 מלובלן ה~"ק אז והיי מלובליןהקדוש הקדוי רבינו יל אביו הורווין הלויאל~ר

 נ~
 קטן

 עמד וכאיר ינים ~רכבן
~  

 להתפלל ז~א רי
 וראשו מעולה כדרכו התנור אחורי המדריבבית

~וט~
 אז הנ*ל הילד פניו נגד עבר בטליתו

 הרבהביט
~ 

 ולא הנ"ל הילד יל ב~ניו זושא
 והתפלל להתנור מיד פניו והחזיר דבר לואמר

 של ד~ות תהום ~ינות נפתחו ומידכמקודם
 ~ין דמעות זלנו ועיניו לבכות והתחיל הזההילד

 ושתים י~~וגות
~~ 

 הביע לא זטא רי
 לירד והתחיל הדמעות ממני שפסקו עד יותרבו
 חזר אז ~ניודם

 ~ ה~
 לו ואמר אליו זושא

 לך נתתים כי מעתה לך יהיו ורוח נפשהנה
 לה~ למעזריטי לך ומ~העכשיו

 משם המגיד
ויהיה

~ 
 ~ה"ק תלמיד נ~ה ומאז ג"כ נשמה

 לכסיממעז~~י
 ע~

 כאו"א ~יק וממנו
אות

 ~ רי~
 כתבו ~ם

~~ 
 ם~ר אל אותו

 ס~ ~י א"א כי טעות וזהאלימלך
 ~יי זמנים

 ~ובלןהרבי
 י~

 הנהגתו בי~ שנים ~רה כבן
 היי ~ובלין ~רבי כידוע כי אלי~ך ה~רשל

 במ~ריעש הגדול המליד בימי גם מצוייןאכרך
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 ~ ד י ~ דיםה
נכן

 נו~
 כימי היי שזה לומר ד~י יטר
מעזרי~

 י למעזרימש) אותו ושלח
 מפי בילדותי ימעתי זה דבר ה~יץלמו)

 הוי כי קוטנא יבעיר הים אנשיהחסידים
 הרב נדד אחת שכעםעובדא

~ 
 במדינות זויא

יזיכנז
 ו~

 בראותם ההוא ה~ר ואניי ~ר לאיזה
 לדבריו פנו ולא הרבה בו זלזלו וד~יונזעשיו
 להתפלל הכנהת לבית בבוקר הלך והואכלל
 אנשים קצת ממנו עשו הכנהת בבית שםיגם
 ~חק התחילו התינוקות וגם ואיטלולאחוכא
 ומשוגע זר מאיי ימשחקין התינוקות כדרךבו
 אז הכנסת ובית המדרש ~ת אלהבא

 כ~
 אל

 הילדים אהוביי נהם ואמר כולםהילדים
 אלי כלכם ובואו והתקבצו נאהתאספו

בקב~
 יבבית הילדים כל יחד ויתאספו אחת

 עדוד והוא לו מסביב ויעמדו אליו ויבואוהכנסת
יעשה כי חשבו טילדים היטב נא הסתכלוהילדים אהוביי להם ויאמר אליהם פניו וישםביניהם

 ל~
 להטים מ~ה איזה או שחוק איזה

 הואאבל
~ 

 כל בפני הביע רק כלום ~ה
 שלחם ואח"כ היטב בו ~סתכל וילדיל

 הילדים בבוא והנה לביתכם לכם לכו אומרחניו מ~
 רצו לא ~כול לפניהה והגישו האוכל לעתלביתם

לאכ~
 הוא והחלב לאכול אפיר איך אמר זה
 אכיר איך חמר וזהטרפה

 לאכ~
 גוייםיל הור והחמאה

 והבשר ~כול אכיר איך א~ ו~
 מאנו כולם או הילדים שרוב הכלל כהוגןנמלח ~

 יהמאכלים באמרם אביו בבית אחד כללאכול
 אחת ואשה טרפם ג"כ הם ~~ים טרפההם

סיפ~
 יבשום בני לי עשה דוה הראית לשכנתה

 מריפה שהיא באמרו לאכל רוצה אינואופן
וחב~ה

~ 
 הייבה היא

 כנג~
 ידעו ולא הבית כלי כל את לשבור שצריכיםצועק בני גם הנה

 ואמרו העיר ~ל רעש מזה שנעשה עד זאתמה
 בבית בהם יהסתכל הזר האיש שזה רק זהאין

 קדוש איש הוא בוודאי זאת כל ~ם פעלהכנסת
 ~קן שיו~ו ממנו ולבקש לפייסו וצריכיםונורא
 העיר אנשי לפניו ובאו עשו וכן ייחתנו אשרכל

 להם שימחול אותו ובקשו והיתחויהבקידה
 עלבונועל

 ויו~
 ~תר והוא תשובה דרך ~ם

קרי~~
 התור~ דרך על והעמידםלדבריהם

 והיראה
 הצדיק אבינו אדונינו קדוי מפה ~ם~בדלמז) י גדול בכבוד ~םונפרד

 זויא ךמו"ה עדן נימתומ~ר
 נתארחתי ונד נע בהיותי הליון בזהזצל~"הא
 האכסניא בעיני הוטב ולא פי~~~קבק"ק

 להתאכהן אם לי ואמר קטן נער באלהתאכסן
 הזקן הרב אל אטי טוליך עמיי יבא רוצהדור

ץ~
 ~~י

 עומד דיוקנו דמות היה לומד בהיותווראיתי ~ל~~ ~~~~ ליי~ ~ך~~ ~~~ ~ך~~ ~~~
 סכרו כותב ובהיותו צבאט הי מלאך כדמותלכני

 להב היההקדוי
 יו~

 הקדוייה ~ותיוהיו
 להסכמת הקדט מפי שמענו זה כלהכתובות

 ל~"ק ~ה) פני אור לסי ז"ל הצדיקיםבניו
 עיניו ~אה קדטת גודל ~ינו זובעובדא
 ~יניו לראט יכול ~יההטהורים

 מ~
 ב~ייה

 בטהרת הכתובות האותיות של ה~ב אתגשמיית
 המחשבה קדושת היי הזה הלהב כיהמחיבה

כידוע)
 קריסנפליר ז"ל ר"מ הגאון מבראד מריל~)

 מפו~םהיי
 בעו~

 רגיל שהיי
 אל בא אחד ופעם ~בת ~בת תמידלהתענט
 ורגיל ביותר מקורב שהיי ממקורביו אחדביתו
 תדירבביתו

 וה~
 ונכנס בשבת הרביעי ביום זה

 ביתו לאניי ושאל הרב את שם מצא ולאלביתו
 מביתו הלך ילא לו והייבו הרבהיכן

 החו~
ומסת~

 המקורב כי ומחמת אחר בחדר הוא
 לבקיו לחדר מחדר הלך עמו רגיל היהההוא
 שהדלת ראה האחרון החדר לפניובהגיעו
סגו~

 םדקי בין והציץ שם הוא יהרב מזה והבין
 ~ כלי הרב שלקח וראההדלת

 וחכנ מרקחת

~
 זה והיי ה~~ת מן

 לפ~
 ~וא ב~ניו

 אותו יאל ולא והתאפק ~ניתו באמצעטועם
 הפעם מוד לו נזדמן זמן אחר זאתמה

 ש~
 לבית

 ולא השטה ובאותו היבוע מימי יום באותוהרב
 החדר אותו לפני והלך בביתו הרב אתמצא
 יכול היה לא שוב אז כך שעושה כן גםוראה

 הרב את ויאל יותרלהתאכק
~ 

 אם ממ"נ זה
 רק מתעניןאתם

 הפס~
 סועדים אינכם מדוע

 ליבת משבת ~~ים אתם ואם ~ויהסעודה
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 קרי~~הד~יד~
םל

 התענית את מקלקלים אתהמדוע
 בטטי~

 תדיק שה דרך~יזה כל
 ב~

 זה ובדרך לננדו עומד
 לו והשיב דמרקחתדהוא

 ה~
 ~ ממניראית זושא משולם מו"ה הקדוש תרכלנא) אתה כאשר אך הזאת ~נהגתי יודעאינו י שמיני) פי משה דעת לספר הלךי איש שוה הנה

דבר והיו בדרך נהע כאשרזצל~"ה לך להניד אני מוכרח פעמיה
 הציצית אתלקח וישבתי פניו ל~ל והלכתי לברחד ז"ל זושא~ יכ~ אנה ידע ולא ולכאן לכאן נתיבות מפוצליה הרבי הקדוש הרב בא אחת פעה כי א~

 בי~
 ואמר יתברך שמו וייחד

~~~~~  ~~~ל~ 

 י קי"ט) תהליה משה ויחל לסי בוי לכו הדרךזה ~~צ~~ביל
 ה~"ק ואמר יטר) ולאאחת

~ 
 הנוגיד רבינו הקודש ארון שנגנז ~תרלנב) להנושנוש זושא

 בער דוב מו"ה ממעזריטשהנדול אינני גי אמרתי ה*ב עבור כ~וד להביאילו
 לקבל יחד נתאספו הקדושיה ותלמידיו זצללה"ה חענית טלי שקבנתי מחמת ~י~ לטעוהיכול
 והתחילו ז"ל המניד של מקומו שימלא רבעליהה שאטעום בוש עד בו והואהכציר לשבתמשבת
 אצלודוקא

 א~
 נמצא לא אה ולדרושלחקור צטעום רציתי ולא נגדו סרבתי אני

 ביני~
 כזה איש

 לקבל ראוי שיהיה צדרכי והלכתי מ~ו נפרדתי וכאשר אופןבשוה
 המש~

 ~סכימו ש~ו על
 ~יזטנסק אלימלך הר"ר את לרב עליהה לקבל אתם לי וא~ אחרי הלך הדלת אתופתחתי
 השמש בא הדרך ו~מצע עמו יחד בנסעהו~י משבת יותר תתענו לא שמעתה דעו מב~דהרב
 לאכסניא כולה נכנסו חושך וימש יוםופנה כמצחק ויהי חייכה ימי כל אחת פעם אפילולשבת
 הרב עבור ובחרו קרעטשמא הדרך באהשהיתה כשהגיע האחרת ובשבוע לדרכי נסע הואב~ני
 הר"ר בא וכאשר כ~ו לאיש כיאות מיוחדחדר כשהגיע האחרת ובשבוע לדרכו נסע הואבעיני
 טועם איני אם השעה וזה היוהזה

 לחדרואלימלך אני מאו~
 להניח המטה את לו שיצי~ בי~

 בהמשך כך וישן לי~ן והלך דאירחאמחולשא והלאה ~ז הוא וכן הנפש כלות עד נפשבסכנת
 ושבוע שבועבכל

 שעותאיזה מעט עכ"פ ~עוה אני ומוכ~
 וה~

 התלמידיה בעיני לכלא זה
 המגיד מקום למלאות העדה ~וך הנבחר שהאיש י ~"ד) סיי חדשל~"ח

למט)
 ם~ז

~  
~~ 

~ ~~ ה~  

~ ~~~ ~ש~~ח~~י~י~ ~  

 הנה הרר"ז להה והשיב זה באוכן השינהמן כת"י) משה תורת ספרבשה היקיצה דבר כשר להה שיגיד זושא הר"ראת ואתחק פי זהב מנרת לסי נסע~י דרךבאותו
 תמיד להיות צריך תדית ששם לכה ידועוודאי מו"ר אדומו"ר הקדוש שהרב ~~~~ילנ)

 הי שויתי הכתוב שאמר כמו האדם עיני ננד בדרך כעה הלך זצל~"הזושא

ו~
 לישז האדם יוכל איך יוקשה אבל תמידלננדי וראה דרכיה שני ~ליו היו כי יכנה ~ן ידע
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 דהםר
 ~ ד י ~

 מצוייר הש"י שיהיה אפיר אין שינה שבעתכיון
 שבה והשמות המזוזה מגינה ע"ז אך עיניולנגד
 הוי קדיק השה כתוב ושה בבית שה~תהשכיק
 השה עומדכאלו

 קדי~
 על ידי את הנחתי כאשר אמנה האדהנגד ה~ והרי הבית בכל

 יכול היה לא שוב בידי אותה וכסיתיהמזוזה
 שם צורת חסרון מחמת לייוןעוד

 קדי~
 שאינו

 שיתעורר מוכרח היה לכן ההוא בעת עיניולנגד

תיכ~
 הכתוב שיקייה כדי ממטתו ~קוה מיינתו

 הויי השה צורת לייר תמיד לנגדי הישויתי
 הודו זה דיבור התלמידיה וכשש~ו עיניולנגד
 הוא וכי כזה רבי לבחור בדעתה ינתןלהי

 מקוה למלאות איצטלא לאותה והגון ראויבאמת
 י המגידהרב

לנג)
 ה~~

 נעיה הללו הקדושיה האחיה שהיו

 מדי דרכה היה הרר"א ואחיו ~רר"זלמדינה ך~~~ו~ ~~ד~ ~~ד~~~ו~
 אחד איש אצל שה להתאכסן לאדמיר ~ירבואה
 של מח~נו ז"ל א~ן רי היי ושמו וישרחסיד
 הגדול הר"א הרה"ק של אחמ משה ר"הה"צ

 אך ברגלה רוב ע"פ או תמיד הלכו ~זמ~רלין
 אז ללאדמיר הפעה עוד ובאו נתפרסמוכאשר
 בא לעיר הסמוך לכפר ובבואה ~גלה נסעוכבר

 ~ם וביקש מהעיר גדול אחד גבירלקראתה
 מקודם יסע שהוא לו א~ו והה אצלושיתאכסנו

לעיר
 ואח~

 אל הה נסעו וכאשר בעצמה יבואו
 שלהה הקודמות האכסניא אל מיד נסעוהעיר
בבית

 אהרן ~
 הנ~

 הגביר אליהה בא וכאשר
 הלא ~מרו חכמה בדבר לו השיבו זה מהבטענת
אנח~

 האנשיה אותה הננו
 עצ~

 ~ודם שהיינו
 הקודמות האכסניא לשנות שלא אנווצריכיה
 שמקודם מה השינוי עיקר יש אצלך אךג"כ
 בעגלה אנחנו נוסעיה טתה ברגלינוהלכנו
 עי~ א~וסוסיה

 ~ל העגלה על שלך טענה
 אותה והעמיד והסוסיה העגלה לך קחהסוסיה

 י ל~) שלך~באכסניא
 קדישא בוצינא אדמו"ר מפי ~ם~~ילנד)

 כ~אל זצ~"ל אלמלךמו"ה
 ביחודאותו

 הצד~
 קדישא כוצינא ה~ורסה

~יו
 מו~

 אז הייתי זצללה"ה זושא משולה

קרי~~
 דבר לי למוד אחי הלשון בזה אותו כששאלאצלה
 שאתהזה

 ה~
 ו~ייה ונפלאות נסיה פועל

 שאוכלנ~איה
 הדבריה וכלל כךי לפעול אני ~

 התחברות עייי שהוא אדומו"ר לו שהשיבבקיצור
 ע"י ביניהה ורטות וחיבה ואהבההצדיקיה

 הפטולית וכל הנסיה כל ונעשים נפ~יהכן
 זויא מו"ה הצדיק ו~דה נו~יהוה~ייה
 זה בוודאי כי ~מרלדבריו

 עי~
 למנורת הכלי

 י ושמש) ~ור בשה בלק פיזהב
 יהיי מלובלין מוהרייייעליון קדוי הצדיק בהרב יהיה ם~~קלנה)
 טעם ~ר~א~ ~רה"ק לליזענסק ליסעדרכו
 דשה שהרב שמע עיר איזה דרך בנסעואחד
 פניו לקבל מוהרי"י אליו וילך גדול צדיקהוא
 ובוער גדול אדה הוא כי וירא דגמראכדינא
 לשער אין עד בהתפעלות גדול ועסקןכאש
 עבור עד אצלו להשאר מוהרי"י ה~"קויואל
יוה

 ה~
 קודש

 למ~
 דרכיי אודות יחקור

 אדה הוא כי מהרי"י וראה תהלוכותיו כלויראה
 מוהרי"י אותו שאל כאשר רק ובתפלה בתורהגדול
 שימשאה

~ 
 השיבו ה~ר מצדיקי צדיק איזה

 בי~ בעיניו קשה דבר היי וזהלאי
 כי היטב

 עצמו מדעת לכוין לאדה אפיר אי החסידיותדרך
 אל מפה בקבלה ~יקא זאת לקבל וצריכיהעצמו
 החסידיה כל שעושיה כמו הדור מצדיקיכה

 אל מוהרי"י הרה"ק אמר ולכןהגדוליה
 יחדיו עמיליסע לדברי והקשב נא הואילה אדוני שמענוההוא ה~

 ליזענס~
 דיה הקדוש הרב אל

 נטת תטעם וימהמוהרר"א
 ל~

 ~סידות
האמיתות

 ומצ~ בתו~
 לאמתחה שמיה וי~ת

 כדבריך לעשות הנני אליו ויאמר האישויען
 העמוסה העבודה מרוב אכן יחדיו עמךליסע
 אוכל לא ודשמיא דמתא שונות בטרדטעלי
 עמדי לשבת תאבה אה ~כן מביתי לזוזעכייו
 אז הבא השבת יוה עבור עד אחת יבועעוד
 לראות יחד עמך ואסע מטרדותי פנויאהיה

 י י רבךפני
~~

 ~בות מלבלק ~הרי~ הקדט הרב
 ובמשך כדברו אחד שבת ~ד אצלושה

 דרכע על היטב מוהרי"י התבונן האלה הימיהכל
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םד~יב~
 האיש של תורתו ועל עבודתו עלוהתנהגותיו

 וישמח עיניו מראה לפי מאוד הוטב והכלההוא
 שעל שזכה מזה גדול תענוג לו והיי מאודעמו
 כזה גדול שאדם זה זכות נתגלגלידו

 הקדוש רבואל יתק~
~ ~  

 ישמח ובוודאי מליזענסק
 שלל כמוצא רבועליו

 ותיכ~ ~
 השבת אחר

 ובנסעם ליזענסקה יחד שניהםנסעו
 שיציגוהו מוהרי"י הרה"ק ~ת ההואהאיש בי~

 לסעדו לקרבו ה~לה אדם בתור הרבלפני
 נאות מוהרי"י והרב כערכו לאיש כראויולתמכו

 עליו יש~ בטח כי בחשבו הזה לדברלו
~ 

ר~
 מוהרי"י הרב ביאת עת בכל מעולם מאזדתבת י הקדוש

 הרב של דרכו היי כך ~יזענסקלהרה"ק
הר~א

 שתיכ~
 של צעדיו הרגיש כאשר

 ביתו מפתן עלמוהרי"י ה~
 תיכ~

 לקראתו קודם
 ושאל הפתח אל כנגדו ורץ אהבה אותותבכל

בשלומו
 ו~

 מוהרי"י עכשיו נשתומם נבהל
 בית אל ההוא האיש עם נכנס כאשר כיב~ותו
 אל ~ם פניו את הרב הסיב הרר"אהרב

 יל"א נבאביט בי בנ*גה היכל נשב* ~יין")
 נח"* כו~ו דררק בחווגי וויילע"א

 ג~ה נוה ויג בגלי~ע נעב* ולהטאנחא~יתייע
 חקווג אל לגגת בבוויו הגע ד~ורריתו~יוטי

 ינוקב נבגו ~יבי~ ~יוע יגול גי תועלט נוביג
 יענויב נטוב*ת~יו

 גינו~
 ענ~י ולחוג ו~גיחה

הרנ~
 א~"ג

 בי נהיז עו~י ועיייובא~יתיט הענוי~ ~~עע יייעב לו י~י~ ~
~ 

 נבגד טונח
 אוי ועתנב ב~י~ נלי ~~ת א~יטייעלוייקיע
 נבל ו~יוח גבועב ~~ע הוא נבגב איבטליווי
 טובל וגע ב~יה נלימבל

 לקג~
 ~~יוט נא~ת

 כננת יבבאל בל את ולא~ונ ונחיות ~~וגותגיביו
 וגבלות נבגנעה נגגר תחיי לנו וי~יהעיז

 ~חידה הוייחיע רגלי ~בר ה~גחות נלאגי בגו~
 וגניעי~יע

~ 
 ~וב גלל לב יהיה

 לגי~יו נג~בא ~וינו וגו ~וחר נחבבי היוענגל טל~וי אבי~
 ~דותיו תגורוט גהז ~יוטי גנו נניי ע"א)ושייו
 אבג* אי ~~ת ~~דוע ~וצ גי ןעתי~ז בניגל

 בודיחיע~ בגלי עב* ו*~נחוט ונתוטנלי

 ולח בהם ~תכל ולא שלום להם נתן ולאהכותל
 הזה ~נין מהות הבין לא כי ~ודויחרד מוהרי"י הרב של לבו ויצא כלל עמהםדיבר
 אלויאמר

 ל~
 ~ראה הרבלבית בלבדי בעצמי לבא אנסה הנה

~ 
 טם וילך עמדי י~ה

 שלהם האכסניא אל הרב מבית ההואהאיש
 לחזיר מיהר לבדו והוא האיש את שםוהניח
 דרכה וכאשר הרב ביתאל

 כ~
 הרב הלךהבית מפתז על רגליו

 תיכ~
 ויתן מאז כד~ו ל~אתו

 איש אלי הבאת זאת מה לו ו~מר שלומולו
 והנמאס המזוהם בפניו לה~ט יכולתי לאאשר
 הללו מדברים וניתומם נבהל מוהרייייוהרב
 וחסד טוב אך אצלו ראיתי אני הלאבחשבו

 ותפ~ת~
 כזה איש על לומר אפשר ואיך

 בפני כיו לפתוח מתיירא היה אך מזוהםשהוא
 י בדעתו משתומם כך עמד ולכןרבו
~~

 הרגיש הרר"א הקדוש הרב
 תיכ~

 מחשבותיו
הללו

 ו~
 אחד מקוםבטו~ה יי כי אחי דע אליו ויאמר

 הנק~
 ושם נגה קליפת

 עירוביש
 ב~

 האדם יתחיל כאשר ולפטיוים "ן

 לגד ויכאי גנאי טביב אע טוכלת לב ינאוין
 נגל האיבגטל~וו

 טנוכ~
 גניו לעבוע וטנוכה

 נלתי *גייטב גל ותביה כאורוע גל וליי~י~נובא
 ב~ לבגו~יוין י ~~ע לנוולוי

 יג
 חוע~

 גבע ג~ה גיול
 בח~וג*ימ נלי הנ~גב ג~ע ו~נווה היונוחגל ~~ל~ הוויח גי איתו י~~גיז לוייתונוחיע

 עביגיו לעיי ~וות ~~ית הה גי יר~י~וו~ילו
 ובנויכ יולג* קליבב בר~וו הה אנל ע"א)יי"~
 לעוניי וב גל ביווע ~בגית צביגב אוטז~עלב
 לוייתיע אלב צגו ~~יו לא אנל גוי ~~תבג"י

 יי*ו גל תל~יויו חל~ייי עליוו תיוגיא~תייע
 אכיהייע נייקים לו וכדו~ה טוג בע ה~לאלובי
 גוה נניי ~שכ עליוזחווגי

~ 
 ~טיניע ~יו

יחווגיע
 נו~

 נגתה~ו
 נ~נ~

 א** געוע נגתי
 ~יוה ~ווט א~ר געוט גלג יג~ביט הגובניענאת
 גהיואע"ב

 ג~~
אנל העביל~ ורו חות גגינו וויקיע

~ 
 ב~ילו והע גב גל

 ~טב~
 בוייו נחוב

 גל גי גב לא~בונרגב
 חנו~

 היב ו~ייטה
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שד~יב~רד
 איזה בדעתו ומתערבת ב"ה השייי עבודתנעבוד
 ~ל וגדלותפנייה

 וכדו~
 מחשבות ~ערובות

 לבו על ישים לא כאשר אזי כאלה ורעותזאות
 אז לטוב ולהפוך הרע את ולעקר לשרשהיטב
 מטוב מעורב עבודתו כלנעשה

 ו~
 הולך והוא

 שיש כלל ירניש ולא יכשל במה ידע ולאחשכים
 להיות יכול כזה ואיש בעבודתו נדולפגם

 יש לשם קרוב כי נדול בהתלםבותעבודתו
 הזה והאיש רייל מתל~ת אש הנקראתקליפה
 משורש הוא עבודתו כל כי דע ~ו באתאשר
 עבודתו בכל ואין ברע מ~רב והכל הזההטמא
 אשר רייל זרה אש רק עיקר כל שמיםיראת
 טהור לא ממקוםמקורו

 ה~
 ייעמוד כלל ~בול יכולתי ולא בפניולהביט יכולתי לא ולכן

 מכם פני ליסוב הוכרחתי לכן בביתי כזהאיש
 י לתקנו עבורו עצה לי איןכי
ם~~ד~

 הדברים את מלובלין מוהרי"י הרה"ק
 נתמלא כי ~וד עליו נפשוענמה

 וחמלהרחמים
~ 

 בחורה העוסק הםוא האיש

ועבו~
 םוא בנפשו כי כלל יודע ואינו תמיד

 האיש אל וילך ר"ל הקליפות לתוך נכנסש~"ז
 הרב דברי כל לוויספר

 הרר~
 ממנו כיחד לא

 נרעש נפשו במר נדולה בכיי בכה ה~אוהאיש
 הרב דברי שמע אשר המעציבה ~רהונפחר
 לרבו שילך מוםרי"י הרב מאת ויבקשהרר"א
 איזה למצוא עליו שירחם נפשו על מלפניולבקש

עיג
 ת~~

 יבעי א*יי נייי ו~י יייי א~ע איצ
 יוה נוויאי לגע יהיה הגנוגה ייבד תלגואה
 איג גי ~ויייניא

 גגו~
 ו~ נוגד ההולך

 טוכו
ייגב

 גיה~
 האביד ~יינ ל"נ יך ו~ם כג"ל~

 י~ג* ~תאנחוח נלא גי יוייל יטייע ~ויגאביד
 גיי בכח~ייג יגגב לחעלוח אגגב אי נאבח ~נויקיע*נלי

 ע"~
 ~ נא*יגוח התנו~יה ינגיו

יה~~ך ~עבי~ כי וו"ל גתנ ע"א יתי"ו בגג~יתורשי
 ר~~ל~

 ה~ךוס~ ךבבילדלי ה~רוש
שבמ~םד~

 תלר ר~דר
 הליז~

 שהוהיך
 ~~~ל~ המ~הו~

 כוש~~~י~~
 ךטליה ~לב ם~יה

 ר~
 ון~ך הלי

דור ש~ש~
 ~~ ~~ב~ ~~ה~י~

 ה~ד י~י ך~לי ~~~יבי
 ךיך עםהיה הי לרי הביכד דודי ~~לרישי~~~*

 חפץ באמת היי כי ממיצר לחלצו עבורותיקון
 הדרך את ידע שלא רק ותורתו השיייבעבודת
 בשננה זרות ומחשבות בפנייות ונכשלהנכון
 כי הפעם עוד אמר הרר"א הרה"ק אכןואשם
 לו להושיע ביכלתו ואין עבורו עצה לו איןהוא
 בעיר כאן ימתין באמת לשוש הוא רוצה אםאך

 הרב הקדוש אחי שיבא עדליזענסק
 להושיע נוכל אולי יחד שנינו שנהיה ובעתזושא מוהר~

 בעיר שם וישב כן האיש ויעשלו
 ז~

 עד רב
 לנפשו תיקון לו נתן והוא זושא רבי הרה"קשבא
 בעלונעשה

 תשו~
 זכות נדולות במדרנות נמור

 י צדיקים) ץ~שם עלינו ינןהצדיקים
 זצ"ל אלעזר יהושע ה"ר הצדיק תרשץנו)

 ומנ"כמ~רדיטשוב
 סיפר מ~סוב זצ"ל מוהר"ח הרה"קחתן ב~לא~

 זצ"ל ימחה ה~ר בקדושה המופלנשהנאון
 בקדושה המופלנ שהנאון סיפרמקאסוב

 אבדק"ק זצ"לשמחה הר~
 בובר~

 בפמיינ המובא
 ~יה קדוש ואיש עצום נאון שהיה ט"ו סיייו"ד

 שלא שבזמנו הנדולים שאר כל כדרך אזמתנהנ
 אחת ופעם החסידים~ של קדשם בצלהסתופפו
 בסתר אמו ונסעה ~ל מסוכן בחולינחלה
 אליו באה וכאשר לליז~סק זי"ע אלימלךלםר"ר
 יהיה בנה כי ~ומם תפחד שלא לההשיב
 לביתה תבא ו~שר השלימות בבריאותב~"ה
 יותר תלוש ~ד הנ"ל הנאון בנה אתתמצא

 בקלי~ת ~וא גיו יו~ייגא היב ~יייו גי~אבי~יע
 בהיח יבי נ~י חעלייי אל ווי יחגת יובוייגה

 ו~~גיע בנט ועובה חובב ליכי יביי גלאכתייבא
 בקלי~~ עוייצ וי~י~~וניע

 איזכ נבע גיהיה יוגה
 ותהגיייב

 ג~
 לבבית

 א~
 יבנו ובני בי לכיוח

 הוגיג נני *נ~י יונו נבע ואת ו~ויוא עג"לגיי
 נטגבוגה

 נגביע נגי ג"ג והוא ג~בי* הבנ~
 החווג ייני כובי לי ואבב יוייל ע"א יייניד

היך~~
 םקיי~י יך~~ ~רירי יבי

 כ~
 ~הב~י~

 שגה

 ~~יימ~~ריי~
 ת~די ~םםה היי~י

 ~מה ~י ל~ממ ~~וד שכי ךב~קהה~וכוכה ~~~ר~ך~~ישל~
בבי ככה~~

 ה~~ שדיי~
 ךנץיכי ב~מךי כשבמ ~ךי ז~ב~י בי~י
 ~~)מי~~~יץ

 עה~~ ה~~
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 דה
סל ~ ~ י ר ק ~ ב י ~

 שיטבול אותו והזהיר לה~וה עמו שינך י~ה ואח"ז כלל תצ~רי לא ו~ייזכמקודם
 נקראים ויהיו ~ול ~תה העיר של~דון אי~

 מלבוב גדולים דאקטורים שלשה המשתה אלאליו
 הנ"ל בנה את לבקר שלשתן את תקראאזי

 יבואווכאיר
 ש~

 החולשה בגודל אותו יראו
 כללי לדבריהם תחושי לא ו~"ז אותווי~שו
 בהליכתם אז מביתה הדאקטורים יצאווכאשר
 אותו ויקימו השוק באמלע אחד דוקטורישול
חבריו

 וב~
 כך ובתוך בשוק קצת שם יתמהמהו

 סם איזה שיש השנים מן אחד של במחשבהיפול
 פעם לביתה ויחזור החולה בנה עבוררפ~ה
 יקחו וכאשר הרפואה אותה לו ויכתובינית
 בנה מצב להיטיב יתחיל הזאת הרפואהאת

 הזהיר זאת אך השלימות לבריאות לאיתנוויחזור
 בנה יתרפא שכאשר זיייע אלי~ך הר"ראותה
 הקדוש הרב הוא להניפאלי לאחיו יסע אזיהגאון
 ובאו לביתה אמו ונסעה זי"עי זושא רהרבי
 נפל לא האלהים איש דיבר אשר האטותכל

י~רי  אמו לו סיפרה הנ"ל הגאון נתרפאדם~~ה
 ~וד ונת~ל ה~ל ה~שהאת

 תודה ליתן לליזענסק ואמו הוא יסעושמקודם וא~
 באו וכאיר זי"ע אלימלך הר"ר ~להיםלאיש

 אותם שאללליזענסק
~ ה  תיכ~ 

 קיימו אם
 אשר עד כעת ליסע לו ~"א רב מרחקהוא לאניפאלי כי והשיבו לאניפאליע ליסעדבריו
 היה וכן הבריאות בשלימות לגמרי כחויתחזק
 לאניפאליע הנ"ל הגאון נסע מועט זמןשאחר
 באוכאשר

 ש~
 אחד איש אליו בא העיר ב~וב

 שום עדיין לי אין הנה שמחה בזה"ל לוואמר
 שלי אורח אתה תהיה קודש שבת עלאורח
 ששמי זה איש ידע איך הנ"ל ה~וןו~בהל
 פה לי אין מרחק ~רץ ואנישמחה

 מו~
 ומכיר

 בשוק ה~ך קעץ טרו~ם
 ו~

 וי~ל אלו
 זה לו והשיב האיש זה הוא מיאותו

 ה~
 הרבי

 לביתו עמו והלך מאוד הגאון שמח אזשלנו
 אותו שאל זושא ה~ר לבית ה~ון באוכאשר
 הכבר י~ההר~ז

 ס~ השל~
 שנים הפרשה

~~
 והשיב תרגום ואחד

 וא~ ~
 לך קח לו

 והעברחומש
 הסד~

 ה~ז לו צוה ו~"כ

 עמו ויטבול ב~וה יהיה שהרר"ז זמןבאותו
 אותו שאל ואח"כ זצ"ל הגאון כן ועשהיחד

 קשהן עפעס נאך דיר ךאיז שמחההרר"ז
 בא וכאשר קושיאיי איזה עדיין לךייהנשאר
 הקושיות בכל והעמיק שלו לאכסניההגאון

 חו~ות ובראשונים בשייס לו שהיההעצומות
 ו~ה ליישבם ~"א ל נדמה שהיי עדותמיהות
 נתיישבו טתמיהות הקושיות וכל נכון שהכלטתה
 צ"ע שם לו נשאר ולא היטבאליו

 ואח~
 נ~ה

 בשה"ג כ~ש זיט הרר"ז של מובהקתלמיד
 לא~)י שיי אותהחדש

לנז)
 ~דהר~

 הגאון כתב ממש בזו כיוצא
 לספר ~סכמהמהרש"ם

 קטנים בשינויים רק זהבמנורת
 וז~

 הנה שם
 אספ~ אמרתיאם

תקצר אזני ש~ה אשר את כמו
 הירי~

 כבר סכק בלי וגם ~כיל
 לו מ~תוב אמנע לא זה ובכל החייםבין נש~
~  זהיש~תי 

 כ~
 אחד הצדיק ~רב שנים

 הצדי~ם ~מי כי ~יפר שלפניגו~דור
הקדוש~

 רי וכוי
 אלימ~

 ו~
 זושא

 זל~
 איזה ~לה

 גדולרב
 מגכב~

 המפורסם הרה"ג
~ 

 הכהן ימחה
 לבוב אבד~יק ~"כ הגאון של אביו~פאפורט

 ה~ון בהסכ~ו כתב בתחלה ל~"תזצ"ל
 ה~ון היי שהחולה~רש"ם

~ 
 ראפאפורט שמחה

 סדר לפי כלל יתכן לא שזה במכתב ושאל~ובעצמו

~ן~לו~
 ~~~ו

~~~ 
 ~ו~ד ~די

~~~~~~ 
 ~~ך ך~~

 בימי טוד חי שאביו יתכן ואיך הידוע הויכוחעל
 אביו של ואמוה~"ז

 נס~
 ע"ז ~שיב אליו

 ה~ון נכד היי אולי ה~שה ובדבר וזיילבמכתב

~~
 זה זהסיפור ש~י ~ת דק~תי ולא ממשפחתו או

 כ~
 ~ור אחד מצדיק שמם

 טתק השני ~תבו ע"פ ולכן עכ"להקדום

 ~חו~ב~כ~
 ~ מ~די אחד היי

 ש~ם

~פופו~
 ה~שה ש~ינו אחר אבל

 מוהרש"ם הגאון שגם נראה הקדוםבאות הנזכ~
על ש~

~ 
 דבוברקא שמחה

 ו~
 דקדק

 ט~
 שהוא

 הרה"ג אביו אצל בהיותו ~פופו~) שמחהרי
 והרופאים לסכ"נ ~גיע עלומיו בימיזצ"ל

 הפצירה ה~גית ואמו מ~אותונתייאשו
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יד~יב~הת
 ללחענסק ליסע לה להרשות הנ"ל אביובבעלה
 תלמ~י נגד ה~נגדים מכת היה כיואם

 לפני ובבואה לה נעתר בכ"ז זי"עה~ש"ט
 אמו ושם שמו עם הפתקא לו ונתנהה~"ק
 לאיתנו ישוב שאם תבטיחהו שבאם לההשיב
 שית~א לה יבטיח קודש שבת על אליויבא

 ובוודאי לביתה ליסע לה אמר ואזוהבעיחתהו
 שם תמצא הביתה בבואה כי האות וזהיתרפא
 יאמרו וכולה גדולים היותר רופאים םאסיפת
 ~ז לביתם וילכו תקוה כל אבדה וכינואש
 ויכתוב החולה ~ית וישוב מהם אחדיחזור
 בלכתו ~ופא אבל בנה יתרפא ומזהריצ~ט
 רבינו אנור כאשר היה וכן פתאום ימטלביתו
 עמו נסעה ינתרפא ואחר זצוקל~ההקדוש

 שב"ק שם ושבתו שפתיה מוצא לקייםלליזענסק
 הגאון להרב ר"א הרה"ק אמרואז

~ 
 שמחה

 והכניסו מחקר ספרי על שקד ילדותו בימיכי
 לו גרם וזה ות~ו הש"י באמונת בלבוטינא

 שורש בכ"ז מחליו שנתרפא הגם ולכןהמחלה
 לאניפאלי משם שיסע וההכרח נתרפא לאמחלתו
 הרה"קלאחיו

~ 
 ונסע שלימותו ישיג ושם זוסיא

 בא היום אור קודם וי וביום ~ניפאלי~ם
 ארד זקן שם ועמד אכסניא ~ית ונכנסלשם
 הרה"ג ונתפלא בשמו אותו וקרא שלום לוונתן

הנ~
 שמי אני והשיב הוא מי להזקן ויאל

 של אחיוזוסיא
~ 

 עמי בא מליזענסק אלימלך
 סרו ו~ד יחד וטבלו ~ו והלך ויחרדלמקוה
 ואז בלבו שהיו וספיקות ההרהורים כל~ליו
 ורפא ושב מחלתך כל נתרפאה עתה הנה לואמר
 עכ"לילו

 ל~*~
 זה ועל

 ר~
 באות שנזכר מה

 קושיא איזה עדיין לך הנשאר לו שאמרהקדום
 מחלתו שורש שהיו הקושיות כל על כוונתושהיי
 שמיי דכר מאן ופוסקים בש"ס קשויותאבל

הכא)י
ךנח)

 ם~
 הקדוש ~ה אחד

~ 
 זושא

 רבינו אחיו צורת בביתומאניפאלי
 שם נושא שאתה זה מה ~משרת ואמראלימלך
 צורת ~ם ~יה שלו ~כל שיורי ~םו~ו
 פי זהב למנרת הקדושיאחיו

 מ~
 הטל בשה

 יהברכה)

קרי~~
 זי"ע הרר"א הקדוש רבופטירת אחרי כי ~ל ג~יאל מוייה הרב םיםרץנט)

 ודאג הקדוש ~ו על התאבל כאשרמליזענסק
 לרב לו יבחר מי את עדיין ידע שלא~וד
 אברך עם ויתיעץ הש"י בעבדות דרךולמורה
 אל ונלכה לכו הבה אליו ויאמר מאוהביואחד
 שלו התנהגות ונ~ה זושא מו"ה הקדושהרב
 דרך ומורה נפש למשיב לנו הוא יהיהאולי

 וילכו זי~ הרר"א הקדוש רבינו ילבמקומו
 האניפאלציע לעיר ונסוע הלוך יחדיושניהם
 בהיותם ויהי ~זי הקדוי הרב מיכןבמקום
 היי לא אשר אחד במלק לילה ויבואושדרך
 הוצרכו הדרך עמל ומחמת ישראל איי יוםשם
 הבוקר אור ~ יםללון

 ו~
 בקשי לישן הלכו

 מוכן ייהיה מראשותם להעמיד מיה להםלהכין
 אבל משינתם בקומה בבוקר ידים לנעילתלהם
 בשכר אפילו מים מצאולא

 בכס~
 ויאמר מלא

 כחנו בכל שרצונינו כיון הנה גבריאל מיהרב
 אנוסים אנו הרי למצוא לנו אפשר ואי מיםלהכין
 כי פ~יי רחמנא וחונסבדבר

 עי~
 מעמל אנכי

 כי מוכנים מים בלא גם ואישן ואניח אלךהדרך
 לא עמו שהלך האברך אמנם לעשות לי יימה
 שקע ולא נח ~א מוכנים מים בלא לייכבחפץ
 הרב שנרדם עד עצה איזהלחפוש

~ 
 גבריאל

 ולשום שכר בקבוק לקנות במחיבתו עלהואז
 ~בוקר ידים לנטילת מים ב~ום מראשותיוזה

 בנטילה ידים נטל והאברך משינתם קמוהשכם
 ש~ה השכר זה עםדשחרית

 וה~
 לא גבריאל

 אי מים ב~ום יעבור שבדרך וחשב ידיונטל
 לגמרי מלבו הדבר יצא אבל ידיו שם וי~ץנהר
 הר"ר ~ית שבא עד ידים נטילת בלא כךוהלך
 מפתן על רגלו כפות דרכו אך כאשר ויהיזושא
 אליו פנה זויא מו"ה ה~וש הרי~ת

 ~זוהמא הטו~ה כל כי הידעת ואמרהקדוש ה~
 בכל ממך והבדיל הפריש הקדוש אחיאשר

 אליך חזר זה כל רבים ימים אליושנתחברת ~
 בלא מס~בות בידים הלכת כאשר בבוקרהיום

נטי~
 דיבו~ם גבריאל הרב וכשמוע דשחרית

 במכשול בשגגה נכשל אשר על מאוד בכההללו
גדול

 כ~
 ר"ל

 ותיכ~
 ומיד

 נתמ~
 טמחה ששון
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הד~יכ~
 אמת ~רך הנחני אשר הי ברוך באמרוגדולה
 אשר כזה גדול וצדיק קדוש רב לי שאמצאוזכני
 לפניו נלו תעלומותכל

 מ~
 אחיו אל כמו

 שבעזרתו ובטחוני זי"ע מוהר~א הקדושרבינו
 הקדושה אל הטומאה מן לצאת לייסייע

 חדש)י לסה"ד גדולי לאור ומאפילהוהטהרה
לס)

 קש~~
 קדישא סבא זקני דודי כבוד מאת
 זצו~ל זושא משולם הרבמורנו

 בשחרית נטילה בלי אמות די לילך ~אי דאיןהא
 על רגליו להציג שלא ליזהר דיש ז"ל הואאמר
 רגליו האדם במציג כי ") נטילה בלאהארץ

 הרע ההוא היום כל ח"ו אזי נטילה בלאהארץ ~
 על ואמר להסיתו אחריו רודק הבהמייתשבנפש
 דרך על יתייצב ל"ו) לתהלים הפסוק רמזזה
 ח"ו אזי טובלא

 ר~
 א~א לסי ימאסי לא
 ידפ~א)

 מו"ה המנוח אלהים איש הקדוש קרשלסא)
 נוהג היה זצוק"ל זושאמשולם

 אומרשהיה
 בבו~

 ממטתו בקומו תיכק בבוקר
 ברכות הרבה ואמר ישראל כל על טבאצפרא

 י ושמש) מאור לסי בעדםיותפלות
 זושא מו"ה ה~וש הרב מאת ~~~לדלסב)

ן~~~~יי~
 ~ו

 מזרע איש אחר לחפש לשוק הולך היההתורה ~~~ך~ ~~~ וך~ ~~~
 זוכה שהיה מי מברכותיו להעניקו כדיייראל
 תפארת לספר שיהיהי מי יהיה ראשוןלהיות

 סי בשם נ"ה אות בהגה עוד שם והובאל~*ק י תצא) פישלמה
 וז"ל שכתב ~"ז אות דפרקאאגרא

 דצפרא בקדרותא בראשית פי חדש בזוהראיתא
 ונלמד לבבם מיאלות כל ישראל את לברךמסיגל
הדבר

 בגז~
 את אלהים וירא כאן נאמר שוה

 הי ב~ני טוב כי התם ונאמר טוב כיהאור

 נחי וב נעייו ~"ג אט תה ל*רכהור~וי
 ננרי נעל ~נויק להרג גלותבכברת

 בנאב גבקכינא רככרו א כעיך אי נשיי י"יכלום
 א*יי בארו על רגליו עניג אה גיו ליור~תוע
 ורגליו הב~ב על גיוגנ גגוז וקוד עובנג~אייו

 בסי זה על וכתב בלק) לבפי ישראל אתלברך
 נלמד והנה וזייל ונעים נחמד דבר דפרקאאגרא
 דהנה נ"ל דווקא שוה בגזרההדבר

 ג~
 בי"ג

 ש~"ג רחום מדת נגד מכוון נדרשת שהתורהמדות
 ע"א) ד"ז ל~כות חז"ל וד~ו ארחם אשראת ורחמתי תשא) לבפ נאמר והנה הרחמיםמדות
 שוה בגזרה הדבר נלמד ע"כ כדאי שאינואע"פ
 זכאים שאינם אע"פ מקובלת הברכהשתהא
 טמ~ת לראות אפשר ומזה ודפח"ח ~"לח"ו
 ומחשבותיו זי"ע הרר"ז רבינו של הקדושיםדרכיו

 היה זצללה"ה זושא מו"ה הקדוש קרהלסג) י ישראל) באהבת מאד גבהוכי
 ישראל בר כל לברך בפומיימרגלא

 ואמר גויי כמו וחזק בריא תהיה זהב~ון
 כדאי אינו שהאדם הגם לומר שרצונוהפירוי ז~

 להיות הישראלי האיי ראוי מקום מכללזה
 מצוה שום מקיים שאינו הגוי הלא כי וחזקבריא
 הבר ומכט אולם ~יא והוא התורהמ~ות

 לספר עכ"לישראל
 ד~

 יעקב מו"ה דנהורא בוצינא הקדוש קרשלסד) י משה)
 היה זי"ע ~ובלין הרבי ז"לי~ק

 ~ רבי הצדיק הקדוש הרבאצל
 והיה זי"ע זושא

 תפלה באיזה מאריך מלובלין הקדושהרבי
 שיחזרו ישראל פושעי עללהתפלל

 בתשו~
 והרגיש

 ~הרבי
 תפלתו שסיים ואחר זה בדבר זי"ע זושא

 יתפלל לא והלאה שמהיום זושא רי הרבי לואמר
 הוא בינה אשר נודע כי תשובה שי~וסתם
 ושב יבין לבבו וי) לישעיה כדכתיבתשובה
 ידי על תשובה חייו מינה מתערין דיניןולפ~ם
 כל על וחסדים ~מים י~ש רק ועונשיסורין
 מאמר לספר בתשובה יחזרו וממילאישראל

 ספר בשם ס"ג אות בהגה במנ"ז והובאל~*ק ימרדכי)
 הרב בשם שכתב חיי פי איתמרמשמרת

 יוגע גאייו אע"ג וחוד געו*נ אי האגו עליוגעית
 ו~ו ע*כ הב~ה על געי~נ גגול האבו עלנבגליו
 גבכגנו יווגכנ נעונו יניו י~יל הי ונר אתבירא

 ~יני נבגט תנא יעציבע ייי~ולגועעיע
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שד~יב~
 תשובה על מתפלל כשהיה מלובליןהקדוי

 וה~בה ש~ה מתוך ואומר דבריומכרש ה~
 וז"ל איתמר משמרת בסי עוד וכתב ח"ומדוחק ו~

 המתנה על מאוד ישמח הקדוש מייוושמעתי
 השכל זה משמים לושניתן

 טהא~
 ~תפלל לידע

 בפירושכן
 עכ~

 שעיקר נראה
 שו~

 קיבל הדבר
 ~ הרבימן

 יתפלל שלא לו שאמר זיייע זושא
 י כדלעיל) תשובה עלסתם

 זי"ע זושא ~ ה~י ה~וש של ררםדסה)
 ~יה שישראל להש"י תמידלהתפלל ה~

 ~ל~
 והרחבה הזה העולם עוש

 גדו~
 ועי"ז

 ~~ הש"י את ~ודיוכלו
 בזה ~רש רגיל

 ~ובהלשון
 ו~

 אלהיך הי את ויכחת ~בך
 עקב)לפי

 שר~
 התרוממות ישראל לכל שכש~יי

ה~
 עוב וכל ו~וני חיי ובני וכבוד עושר ע*י

 א~יך הי את ויכחתאז
 שכיח הש"י שיה~

 משכח ~ב) דכ"ט ץב"מ הגמרא מלשוןאצלך
 איך שתדע היינו מציאה דאשכח ומלשוןשכיחי
 יתיסי אותו לעבוד איך ותדע אלהיך הואהיי~

 ן~~~~ך~~
 ~י

~~~~ 
 נ

 ~~~ ~~~ ןד~ ןך~~ ~~~~~~~ך~ ~~~~~ך~
~~ד~~

 ~~~~י
 ~~~ל~~ ~~~ך~ ~יי~

עבי~
 שמכל אחד קעיגור לו קונה אחת

 ואמר ~ל מקערג מלאך נבראח*ו עב~
~ 

 ילא זה
~ה

 מעו~
 מלאך שום

 ש~
 ממעשה שנברא

עבי~
 ה~מין ישראל איש של

 ב~
 או ורגל יד בלאיש ~ כי ית*ש

 ב~
 יאר לו שחסרים או ראש

 מעשה בשעת אפילו מישראל האדם כיא~ים

העבי~
 כואב הוא וב~ו רצונו בכל ע~ה אינו

 המלאך של האברים נשברים ובזה זה עלונאנח
 בלק)י פי עוב רב ~י זו מפעולההנברא
 המפו~ם הצדיק בשם ~ם~~ילסז)

 כשהיי שיחיי מאניפאלז~מאן מו~
 בתענית עםק אזי אדם איזה ~ועב ~חזיררוצה

 *והב~"ע החווג בבה"ג נגע י~צא ונב~סכ~י
 י*ל~ליו~ווי~ג

 ננ~
 צג~ש צו נהיי

 וכגרוויו כיוירה ~יידכ בוא ככעט כצאארב
 גי~ג צ~גג יזחוי~ לביגיע ~ניבכ ונבצבחיר
 בכו וכ נויו כי~י וצעייו וככיטקית עבורנגצ~ז

קרי~~
 גם שהמשיך עד גדולים ובסיגופין גדולובדבקות

 ~ר ךסי תיו~ ~ות ~דם זהאת
 צד~
 י

 אצל אירע ם~~קךסח)
 אדומו~

 הקדוש הרב

 אלהיםאיי
 מו~

 זצ"ל זושא
 ממני וביקש תשובה בעל אחד איש אצלושבא
 לולסדר

 תשו~
 לך לכרי אוכל לא לו והשיב

תשו~
 לק"ק מקודם שתלך עד

 אוס~
 ושם

 ואי~ך אצלי תבא כך ואחר יום ארבעיםתתענה
 בזהי ל~וד כשתוכל התשובה פתח לךלפתוח

 הקדוש הרב בשם מספרים ~~~~יךסט) י משה) בארלםי
 ~ הרביוהנורא

 זיייע זושא
 *) ~ י~אה על אחד אדם את שהוכיחגבג"מ

 למקוה מיד לילך וצוהו מצוה הבענין שהיאע~
 י ~טין) פתגמין לסי גדולי קור אזוהיה
 ~רב ~~~~ילע)

~ 
 כיהיה י~~ זושא

 אהבת ~בו לו להיותרוצה
 הוא ברוךהבורא

 לתפ~
 בו וכיוצא

 ה~
 לו זוכר

 כשנזכר אדם לכל וכן לו שישאהבתו
~ 

 שהוא
 בהם ששמח מעותיו או ילו בניםאוהב

 בזכ~
מתעו~

 מפאת בלבו
 האה~

 בכח הוא אשר
 כשיזכור כך ואחר ~ועל אותםמוציא

 בא וחסדיו נפלאותיו הואברוך הבו~
 האה~

 הגדולה
 וכל האהבות כל לו שיי הוא ברוךלהבירא
 לסי ~וונע~ המניד ~רב ~יתי וכןההנאית

 זוסל משולם מו"ר הקדוש הצדיק תבהלעא) י זכרון)זאת
 אוכל כשאדה אמר~אניפאלי

 אכ~ה בלא ~יות אפשר שאי דמיונו ~יבתאוותו
 הקדושה נ~וצי שי~ם הנמנע מן בודאיושתיה
 המאכלשבחוך

 למע~
 ומשכיל חכם האדם אם רק

על
 ואו~ ד~

 הבורא אם בוודאי הלא בלבו
 היה בוודאי אכילה בלי שנחיה רצה הואברוך
 ברוך שהבורא אלא עתהי כמו להתקייםאפשר

 צג~יה אבג* גאי יגח* ה~ו וגאצח ~גייהיהיחג
 אהיי בנ ועיוו ~ממייימ א~ב בח א~מ ~געחניז
 יי נגאצה צבתככבכ וביניצ כר יגבאצצגווצי
 ו קע"ו) אוח י*חצי אכצלעיי *חיי~ ונאה יובכ יאה ~יי וגד הגעכוכיח*
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הד~יד~
 ע"י חי כל נפי ~חיות רצונוהוא

 אכי~
 ועל

 בקדושה ~כול מוכרח זהידי
 שאני וב~~

 ~ריה םאדה בכח יש ואז בזה רצונועושה
 י ישראל) עבודת ךסי לשרשהי קדושותניצוצות
 םקדוש הרב ~םרךעב)

 מו~
 ז"ל זושא

 לאכול שלאברצוני
 ו~

 אעשה
 ב~ אותי כופה כ~ע יתברךשבוראי

 שברא
 םב~ בודאי כי הפהלי

 ברא לא יתברד
 לברוא הצורך הים מם כן אה בלבד ~בדו אהכי עול~

 לצורך םפהאת
 אכי~

 אך אלו מדבריה וכיוצא
 ענין שבכל יתברך השה ~ודת כן גה ישדבזה
 להעלותה~ הצריך ר~ני עצה בו יש ה~לה~ניני

ךליקועיה
~ 

 י ישראל) עבודת שבס"ס אבות
 הצדיק ~חסיד ~~~~ילעג)

 מוהר~
 זושא

 שפ~זצללה~
 התענה אחד

 לשמיה לבו וכיון המוציא שבירך עבור ימיהשלשה
 רעבונו להשליה עצמו להנאת ב~כה שכיווןרק

ובא~
 הדבר על להי ~רך צריכיה

 שב~
 לא

 מנחת ךסי גדולהי מ~גם והוא הנאתובשביל
 ייםודה)

 המפורסה החסיד ם~וש ~רהלעד)
 דרכו היה ~אניפאלי זצ"לזוסיא ~ הר~

 אונזר היה לא שחרית תפלת שאחר~ודש
 לאכול לו שיביא שלולהמשרת

 ה~ ~
 אומר

לעצמו
 בזה~

 רעב הוא זושא עולה של רבונו
מאוד

 הז~
 והמשרת ס~דתו ~ורו נא

 כן לאכול לפניו להביא ידע הללודבריה כשש~
 המשרתיה נועצו אחת פעה ~נה תמידדרכו ה~

 מפורש להה יאמר שלא זמן שכל ביניההוגמרו
 בעיר שה והנה כלוה לו יתנו לא לאכול לושיתנו
 בש~אניפאלי

 העיר רחובות כל גשמיה ירידת
 אפשר ואי ועיט ~שמלאות

 בנ~

 ~תהלך
 שה ומו~יה ה~ובותבין

 םמשרתיה שנו~ו היוה באותו והני ל~ובמ~וב על~ ~ב~ קט~
 על שיעבור עד לאכול לו יתנו ולא שימתינושלו

 באותו הנה לו שיתנו בפירוש להה ויאמרמנהגו
היוה

 א~
 אל התפלה קודה בבוקר הלך שהרב

 שבא ואירע ~ומו יוה מדי לילך כמנהגוהמקוה
 שלא אחד איי~~תו

 ולא ~י~ מבני ה~

קרי~~
 הרב אתהכיר

 מ~~
 הקדוש והרב

 ה~
 היה

 במלבושיו כלל האיש זה אותו הכיר לא לכןכבוד במלבושי הלך ולא במלבושיו ~תהדר שלאד~ו
ג"כ

 ונד~
 שניהה נפגשו וכאשר עני כאיש לו

 הרב את ~וא האיש דחה הקרשיה אמדעל
 ואח"כ שחוק ע"ד ה~ש תוך אל הקרש מןהקדוש
 שה מתאכסן שהיי אכסניא אל האיש באכאשר
וסיפר

 ~ ל~
 ענ לק~תו שבא הזה השתוק

 והוא זקן עניה~ש
 דח~

 הרפש לתוך העני את
 ההוא הזקן תבנית את האכסניא בעל לפניוצייר
 מה אוי עלו מיד צעק מלבושיו תבניתואת

 חשר הקדוש םצדיק רבינו הוא זה הלאעשיתה
 משמש בלא יחידי כך לילך רגיל והוא נחיהבצלו

 נעיים איך ממנו לשאול והתחיל םאכסניאבעל מדברי ~ד נ~ל הזם האורח כאלו~ובמלבושיה
 את שביזה הזם הבזיון טל התחרע כי הרבאת

 בעל לו ו~יב ופחזותו דעתו בקלות הזההצדיק
 מדת עוב את מכיריה אנחנו הנההאכסניא
 ימחול סליחתו לשאול אליו שתלך שמידענו~נותו

 תלך לא אליו תלך אה רק שלה בלבב מידלך
 אחר כיר~ם

 התפ~
 לטעום םוא ~ך מיד

 ~ד~
 אליו ותלך ולע~ך יי"ש תיקח לכן

 ותכנוס שלו ושיעורין תפלתו שיסייה עדות~ין
 הבזיון על לפיטו ממך הנאה שיקבל מידאליו
 עשם וכן אותוש~ית

 ו~
 של רבונו לומר שהתחילב~ה ממי הרב בית אל

~~ 
 הוא זושא

 שתמיד רק כנ"ל האכילה קודה כדרכו מאודרעב
 לאכול מיד לו ומביאיה ממתיניה המשמשיההיו
 לומר םתחיל המשמשיה עצמה שהעמינו היוהאכל
 עולה של רבונו רעב םוא זושא פעמיה איזהכך
 ~ ליהזמן

 הדלת פתח םאיש זם והנה לאכול
 השלחן על ו~מיד ~יקם ומיני יי"שוהביא
 בלב הכל לו ו~ל ממנו ונםנה טעהוהרב

וה~~~ ש~
 שנשתק ש~ו

 ה~
 ~רואם י~ו

וה~
 וכל יי"ש םשלחן על שעומד ת~ו כן ראו

 ידעו ולא ~יקהמיני
~ 

 שבשביל והבינו הוא
 הזמין סעודתו היוה לפניו ~ביא רצו לאשםה
 והגון ~וי הקדוש ~ב של הנה~ו ד~יכי בחוי ו~ו פלא בדרך טובה סעודה הש"ילו
 להפריע שלא עליו ומשגיחין מ~ל בשמיההוא
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 צדיקים לסיכורי הקודיי עבודת ~ודתואותו
 י עייד)םחדש

 מכבוד יימעו אמת ~גידי לי ד~םרלעה)
 ~וד ~ייא סבא קדייאחסידא

 יאינו יאמר זצוק"ל זויא מיולה מו"ה זקעדודי
 על הבא עולה גמול לתילוהמצפה

~ 
 יעבד

 גדולתו אמיתות לו נתוודע שכבר בעת השיייאת
 על לתילוה ימצפה רק ימויתברך

~ 
 יעבד

 מדרך אומן באמונת השיייחת
 הקב~

 וכוי
 ו~

שא~
 הזדככות ידי שעל הכוונה הוא לו ינתוודע

 מציאותו אמתיות בעין עין ראה העהורגוכו
 יל העבודה את ביותר ייבח זה כל עהיתייי~
 י דכלה) ואגרא דפרקא לאגרא כויי הנעוריהימי
 עולה יסוד צדיק הדור מופת הקדוי תהעלעו)

 ועכ"י זי"ע זצוק"ל זוסיאמו~"ה
 למיכב ונפל חלה אשר בעת תמידמהאניפאלי

 קי"ט) לתהלים ואויעה םעדני הפסוקאמר
 מחלייי ואויעה למען הש"י ויראי חכמיה~למידי סעו~ ביבילי עשו היינו סעדני מפריוהיה

 י בסוכו) ה~ם בארותךסי
 אלהיה איי מםקדוש המסופר ם~~תלעז)

 שמל ז"ל מקאריץ פנחסרבינו
 כתאום וסדמן הדם ~ור יכול ולא אחדתינוק
 אלהיה איש הקדוששבא

~ 
 מאניפאלא זושא

 לאכול ולישב סעודה להכין ל~ר ואמרז"ל
 ואמרולשתות

~ 
 את ויחזו מ~~ה) לפי ~יב

 בחינת יראו כאשר םיינו וישתו ויאכלוהאלהיה
 ובזה וייתו ויאכלו אזי שולט הדין מדתאלהיה
 י אלימלך) דברי לסי הדםי ונעצר הדיןממתיקין
 מאניפאליא זושא ~ ~י הצדיק תההלעח)

 חאדרקוב לעיר אחת פעה באזי~

בסו~
 הצדיק הרב בבית והתאכסן שבט חודש

~
 ~ריםטשוב ~יר

 ז~
 הרב אשר

~ 
 מאיר

 הפשרת אז והיה בחאדרקוב רב עדיין אזהיה
 לנסוע יכול היה ולא מאוד ה~ך ונתקלקלשלגיה
 והתחיללביתו

 לו~
 כצמר שלג הנותן הפסוק

 ונפל גדול קור מחדש ונתהוה יפזר כאפרכפור
שלג

~ 
 והקרירות השלג כך והחז~ו הארץ פני על

 זוסיא רי הרבי אך אייר חודשעד
 תיכ~

 כינעיה

קרי~~
 ~יתו בחזרה תיכק טע עובהדדך

~ 
 יהקוד

 החזיקווהילג
 ז~

 להרב נודע ובאיר רב
~ 

 זאב

וואל~
 שאריכות זיטאמיר דק"ק מירים מגיד

 זוסיא רי הרבי תפלת עייי בא והקור הילגימי
 הודיעוהו לא מדוע זה על מאוד םתמרמר אזיז"ל
 סוסיה הרבה עה עגלה בייחוד לו יוכרוהיה לביתי בחזרה לנסוע מוכרח זוסיא ~ יהרביזאת
 עכייו ימימי והקור הינג על יתפלל שלאבכדי
 זחב רי ~ב וציוה רבזמן

 ו~ל~
 אנייו שיסעו

 זוסיא רי הרבי את לבקילאניפאליא
~ 

 וכאשר זה
 דבריו ישלח זוסיא רי םרבי אמר ~ניפאליאבאו

וימסס
 ותיכ~

 חדלו והקרירות השנגים נתפירו
 ויקה אומר ותגזר נאמר עליו כי בחוי אזוראו

 לאמו~לךי
 י לני~ה)

 צדיק לפה בא איר זייל אבי לי םיםהלעט)
 באחד אכסניא לו ו~רואחד

 ולח ~וג גדול י~ן ~דו וביבתהבתיה
 עליו להחזיק גבוה מקוה השלחן בתחתיתהיה
 שם להעמיד קטן סכסל איזה וחפיו הרגליםאת

 מצאו ולא רגלו את הנ"ל הצדיק עליוייחזיק
 תיבהומצאו

 קט~
 לאותה שבא אחד אורח של

 והניחהאכסניא
~ 

 לדרכו נסע והוא חפציו את
 את ולקחו קצר זמן על אחרתלעיר

 התי~
 הזאת

 הצדיק אותו והחזיק השלחן תחת שהוהעמידו
 באותו השלחן אצל שישב זמן כל עלים רגליואת

השבת
 ותיכ~

 בא הצדיק אותו של נסיעתו אחר
 ~כ לו ונתנו ~ק על זוםיא רי הקדוש~י
 אכסניאאותה

 והעמידו עצ~
 ג~

 התיבה את
 הקדוש הצדיק ישב וכאשר השלחן תחתםזאת
 ~הרבי

 אל רגליו את וקירב הילחן אצל זוסיא
 את מיד וסילק ור אוי גדולה צעקה לעקבתיבה
רגליו

~ 
 ~ליו את הפעה עוד והושיט התיבה

 בפעה וכן כבראשונה הפעה עוד וצעק התיבהאל
 ספר שה שמונח רק זה אין אמר אזהיליית
 ואח"כ התיבה באותהתורה

 כא~
 את פתחו

 ואת זי"ע הוא כן יכדבריו באמת ראוהתיבה
 כבודו מפני לי לפרש רצה לא הראיון הצדיקשה

 מדרגות כמה הלא בזה ~גיי שלאשאע"פ
 נכוה אחד וכל ובהיגתה הצדיקיהבקדושת

 י ליה) חבירוי שלמחופתו
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םד~יד~
 ~רםךפ)

 ~ הצד~
 מחו~םטוב יל~ור

 מגיד זאב רי הצדיק ילתלמידו
 לה~י לאניפאלי אחת פעה בא מזיטאמירמיריה
 אותו וקיבל מאוד אותו כיבד ר"ז והרבי זויארי

 גדולה ~ודה בלילה עמו ואכל יפות פניהבסבר
 זויא רי הרבי התחיל הסטודה ובאמנעלכבודו
 אינו זויא הליון בזה ואמר גדול בקולנצעוק
 לםפר מוכרח והוא להתאפקיכול

 ל~
 יניאור

ותיכ~
 סייה זה אחר

 וא~
 מוכרח זויא אבל

 היה כן יניאור לרי ~ומה יםפר ולאנשתוק
 יניאור ~י והרב סעודה באותה פעמיםכמה
 איר וראה ההוא בעת זושא רי של בפניוהביט
קרן

 א~
 כאן ייש והבין אי כלפיד והוא פניו

 אבל גדולדבר
~ 

 ידט
~ 

 כינםע זה ואחר הוא
הרב

~ 
 באותה כי הכל הבין לביתו בחזרה יניאור

 בסעודה יה שייבלילה
 רי הרבי ~

 זו~
 נפטרה

 מות בסכנת יהיתה ובעת שניאור ~ ילבתו

 לרי להודיע רצה ולכן זויא הר"ר זאתהרגיי
 בתפלה עולמות וירעיי רחמיה ייבקי כדייניאור
 רי להרבי הימיה מן הניחו לא אבליתחנוניה
זושא

 ייג~
 תראה ומזה זאת

 כ~
 כחו גדול

 י ךיה) זי"עי צדיק אותושל
 זויא רי הרבי הקדוי הרב סי~יךפא)

 אניפאליא בעיר היהזצל~"ה
 סביבותיי וכל יה~ר פולין מירי גדול אחדדוכס
 הההי בימיה הדוכהיה כמיפט לו יייכיההיו
 הרבה מעות סכוה הדוכם אצל נגנב אחתפעה
 שבעיר היהודיה על והעליל גנב מי נודעולא
 לו ייחזירו אותה והזהיר ה~ות גנבושהה
 לא באם אשר זמן להה וקבע בשלי~תםמעות
 את יגרש אזי הזמן אותו עד ה~ות לויילמו
 מפחד העיר כל ותהוה ~ולו ~ל היהודיהכל

 הרבי אל זעקה בקול בבהלה ובאושתאוה
 הגזרה את אותו להודיע זויאדי ה~

 הר~
 הזחת

 באניפאליא ים אז והיה השר עליהה גזראיר
 קאריץ ~יר אחד גביר זויא ~ הקדוי הרביאצל

 הדוכוס היר אלל היטב ניכר היה ההואוהגביר
 בעיניו ~וד ונכבד חיוב והיה אניפאליאמ~ר
 ההוא הגביר את זויא ~ הקדוי הרביושלח
אל

 בעצמו הקדט יהרבי לו ייא~ הדוכ~
 יחז~

 שנה לו שימתין רק ~למות המ~ת כללו
 ת~~

ותיכ~
 בילימות המעות את לו יתן הינה כ~ות

 הקדוש הרבי דברי כל כי ידע ההוא הגבירולאשר
 להשר הנביר נחן וצדק אמת הה זויארי

 את הרב לו יילה לא יאה מצדו ~ותהנ"ל הדוכ~
 המעות כל את לו הוא יתן הינה בכלותה~ות

 יטריח זויא ~ יהרבי בדעתו חיב הלזקבםיר י מכיסובעבורו
 על ויםע יבויים פדיון למצות~מו

 המדינה ועלה~ר
 לק~

 הנצרך המעות כל את
 ינה במיך יכולובודאי

 לאסו~
 הסכוה את

 לא ז~א רי הרבי אך באניפאליא העלילהלפדיון הנד~
 וייב זה בענין חיצונית התפעלות יוהעשה
 כאילו ~וט כ~ו עבודתו ו~קבביתו

 ~ות ~בוץ אודות כלל לדבר צורך יוההיה ~
 קרב כי בראותו ההוא~גביר

 הז~
 הקי והרבי

 במכוון אליו נםע כלוה עדיין עיהלא
 צריק ולכן בדבר ערב הוא כי אחרת עצהיוה ואין מאוד הנצרך ה~ות בדבר אותולהזכיר לאניפאל~

 ה~ות באסיפתלמהר
~ 

 והמלאכה קצר הזמן
 לו השיב לא הקדוי הרבי אולה~ובה

 לא כי תפחד לא בקצרה לו אמר רק דבריועל מאו~
 הזמן יל האחרוניה ימיה הגיעו כאידי~י י מכיסךתילה

 הגביר אל הרב ילח הינה ככלותהמוגבל
 בשמו אותו יבקי הדוכוס השר אליילך

 כולה עבדיו כל את יחד יקבץ ~רליוה ~
 וי~ה י~ כן גה הרב יבא ואה יחסר לאמהה א~

נכלאות
 וי~

 ה~דים כל את והקהיל כן הדוכוס
 לפני כסדר אותה והעמיד המחרת ליוהכולה
 נ~לו כבר כי להרב ויודיע הגביר ויבאהחצר
 מ~ו את הקדי הרבי ולקח יחד ועומדיםכולה
 אל וילךבידו

 ח~
 וכל והדוכוס הדוכוס היר

 ~ם עומדיה ומיודעיו וקרוביו ואוהביוביתו
 בהנפלאותלראות

 א~
 החצר עבדי השורות כל פני על הרבדיסם י ל~ות הרב אמר

 אל ויפן כםדרי~דו
 הדוכ~

 ויאמר
 ויילח ה~דיה מן אחד עוד כאן חסר הנהאליו

 הפחות העבד את וימצאו לחכשהדוכוס
 באירוות הזבל לנקות היתה שעבודתושבפחותים
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 על האירווה בתוך שם יושב הוא והנההסוסים
 שאר ~מד מקום אל ויריצוהו וימהרומשמרחו

 יהעבדים
 גדול רעש בקול פיו את הקדוש הרב פתח~ו

 אליהנו הי פחדך תן ובכן לומרוהתחיל
 כל על ואימתך ~שיךכל ~

 ובאמרו שב~תי ~
 ההוא השפל העבד על גדולה וב~ה פחדנפל

 זה שבפיו שיניו ש~קשו עד ו~דה חילואחזתו
 מחמת עמדו על לעמוד יכול היה ולאבזה

 ~וד הרב אל ויתחנן שאחזתו הגדולההחלחלה
 ד~יו מלדברשיפסוק

 ותיכ~
 הגניבה את יביא

 השורה מבין ויוצ~והו ויניחוהו הרב ייצולכאן

וחיכ~
 משם והוציא בארווה שם חפירה וחפר רץ

 כולם ו~ו בשלמות עדיין שהיתה הגנבה כלאת
 י לשם) זי"עי צדיק אותו ע"י הי"ינפלאות
 אחת שפעם בזו כיוצא עובדא ~ם~~ילפב)

 עיר ~ביבות שם החיל אנשיעש
 מאנ~וער הנקרא מלחמה נסיונותאניפאליא
 אניפאליא העיר דרך עברה המנצחתוהמחנה
 נכנסו שמחתם וברוב נצחון ושירי ששוןבקול
 בשענק שם שהיי היי"ש כל את ממנו ולקחוייינק הנקרא ייייש מוכר יהודי נבית אחד גדודאנשי
 ~ד לשלם רצו שלא בלבד זוולא

 היי~
 אלא

 בנצחונינו לשמוח לשתות עוד לנו תן הב הבשצעקו
 יותר נמצא לא ~ביתו היהודי להם אמרוכאשר
 והתחילו בקולם עליו ונתנו לו האמינו לאיי"ש
 הבית כני את ולשבור הבית בני כל אתלהכות
 נועזת איך ויאמרו אחד ~ול כולם וטנובחמתם
 לפני תתן ולא היי"ש את להטמין היהודיאתה
 וימחים ששים המלחמה מצבא הבאים החילאנשי
 היי"ש את מהם בהעלימך שמחתם אתתפריע היהודי ואתה אויביהם את שנצחו שלהם~צחון
 יורדים במכות גמולכם לכם נשלם כיאח~תכם תהי מרה אין ואם ונשתה יי"ש הבה כןעל
 כל ואת הבית את לרסיסים נכה גם בטןחדרי
 להם נשבעו הבית ואנשי שריד נשאיר לאכליו
 להם האמינו ולא יי"ש עוד בבית שם איןכי
 ב~ם חמתם התגבר ורגע רגע ומדי החילאניי
 י כפים בפועל רע ~שות החלו אשרעד

קרי~~
 הם כי הבית אנשיהה~ד~

 בר~
 ~הרו גדולה

 זושא רי הרב הקדוש הרבי לבית~וץ
 אותם המוצאת כל את אליוויספרו

 וי~
 הרב

 מבעד ויבע היי"ש בית אל וילך בידו מקלואת
 כל את ~או אשר החיל אניי פני עלה~ון
 הרב וירם ונשתה ייט לנו תנה בזע~םהבית
 פחדך תן ובכן רם בקול לומר והתחיל קולואת
 ואמר עוד וחזר זה לשון ושילי וכפלי~את מה כל על ואימתך ~שיך כל על אלהינוהי

כ~
 עד פ~ך תן ובכן פחדך תן ובכן פעמים

 אנשי כל על עצום ופחד גדולה אימהשנפלה
 היי"ש מבית ובחפזון בבהלה וינוסו ויפנוהחיל

 נס הפתח את שמצא מהם מי דרכיםבשבעה
 את מצא לא הבהלה ימחמת ומי הפתחדרך
 ודחקו ~לה ונסו החלון בעד וקפץ נסהפתח
 שכרו אשר עד רעהו את ואיש אחיו אתאיש
 ושאר וחרבותיהם חניתותיהם את עמהםליקח
 חוצות בתוך ודחופים מבוהלים בחפזוןורצו היי~ בבית שם עמהם היו אשר מלח~םכלי
 במרוצתה ויהי להסתתר אנה ידעו ולאהעיר
 אז ושר ~ש ~ראתו כשבא בחוץ בלכתםהחיל אנשי נימוס ודרך שלהם הראשי השר בהםפגע
 להשר כבוד וליתן במ~מו לעמוד הואצריך
 את כלל ~ירו שלא עד ובהלה פחד מתוךרצו האלי חיל אניי אבל פניו מכנגד יעבור אשרעד
 שלהםהשר

 ו~
 כבוד לו נתנו ולא מפניו עמדו
 עליהם ויטם ~וד אפו חרה הזהדק~ה לויהראוי

 מה סוררים בנים עמודו עמדובקולו
 ואינכם במהי~ת רצים אתם אשר לכםזאת

 רואים ואינכם נרוץ אנהיודעים
 ה~

 העובר
 ועמדו קולו את הכירו גדול ובקושי פניכםנגד
 לדא דא וארכבותיהם וב~דה בפחד ~ומםעל
 אדונינו אנא גדולה בהכנעה ויאמרו וטנונקשן
 לכבודך עמדנו שלא מה חטאת עלינו תשתאל

 מח~ כי האמת כל לוויספרו
 נצחונה ימחת

 עוד ~ם נתן וכשלא יי"ש הרבה אחיד בביתיתו

 עד הזיקות הרבה לו ועשו אותו הכויי~
 םת ~שונו עליהם וצעק זקןיהודי ש~

 ר~
 םת

 עליהה נפל די~רו ומחמת פעמים כמה צעקכן ר~
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שד~יב~
 עליהם ונתבלבל להכיל אפשר שאי גדולכחד
 רצים הם והמורא הפחד ומחמת ושכלםדעתם

 ו~מר השרדי~ץ י ירוצו אנה םיודעיםואינ
 א~

 עשיתם אשר ה~עותה
 הארץ מיושבי אזרח איש בביתלהתהולל

 עונותיכם תשאו לכן יעשו לא איר מ~יםול~ט
 עמי לכו ו~ה כחטאתיכם אתכםואייסר
 אצלו קלקלתם אשר הזה האיש בית לילה~~
 כמה ההוא האיש את שאל עמהם השר באוכאשר
 פרועה עד הכל לשלם אותם השר ויכריח לוהזיקו
 היהודי את ופייסו הכל שלמו טאשראחרונה
 כליהם את ונטלו הפחד מהם וסר לד~םשבו
 למשפט השר אותם העמיד כן ואחר להםוהלכו
 רשעתםי כדי להם הראוי בעונש אותםוייסרו

 שדודי שלמה רי בן יש~ל מרי ~~~~ילפג) יל~"צ)
 יוס~ ~ה~

 ~ולנאה מגיר
 ךבחלומול וראה צהרים שינת אחד פעם ישןהיה
 טאל בשמיםל גדולה שמחה ךשהיה גדולהמראה
 שהרב לו ואמרו עויה זו מהלשמחה

~ 
 זושא

 שא~ן הדיבורים לו ךואמרו אלו דיבוריםאמר
 לו ואמרו ךבשמיםל גדולה שמחה נעשהו~ה
 אמיתוית הוא שראית המראה כי האות לךתה

יתיכ~
 לעירי זושא רי הרב יבא משינתך בהקיצך

 היהוכן
 שתיכ~

 רעש נ~ה משינתו בהקיצו
 שבאבעיר

~ 
 יכול ולא זושא

 יוס~ ~
 להתאפק

ונכנס
~ 

 הרב
~ 

 לו וסיפר מחדר לפניה זושא
 התחיל ומיד ~הי הגדולהמראה

~ 
 ל~ות זויא

 ~בד אפשר זה כל הלא ואמר גדולהבכייה

 י בסופו) פנחם מדט ב~ר הוא ךכן אחדיב~
 קודם השנה ראש ביט אחת ם~סלפד)

 ש~רתקי~
 ב~

 הקי ה~י ~ינו

~
 ושם פתאום לחוץ ויצא מדרשו מבית זוסיא
 משולח נער אחד ~י בילד פגש ה~ובבאמצע
 ~וםונ~ב

 ור~ ויח~
 אל הרב לו ואמר

 אומות מן כמוך בנער מתקנא אתה איןהכי הנ~
 טוב כל לו יש שהוא לק~תך הה~ךהעולם
 והשיב היטב ומלובש שותהואוכל

 לו יהי הנ~
 בהי ו~מין יהודי השם ב~רת ואני לואשר
והלך

 תיכ~
 הלך ה~רים ובאלו ~דרש ל~ת

 וצעק התקיעות קודם ישראל בני על זכותללמוד
 של רבונוואמר

 עו~
 זה הנה ישראל כעמך מי

 עליו מקבל וא~"כ כך וחוסר ורטב ~יהנער
 רוצה ואינוהכל

 להחלי~
 לימור ~י אמונתו

 רחמים ש~י נפתחוזה זכ~
~ 

 זי"ע~ ישראל כל
 י דאניפאלי) אב"ד ~"מ הרבלבמכתב

 זושא מו*ה הקדט מהרב ~~~~ילפה)
 מנגן שהיי איי עלשאמר

 כפורים יום בערבית מסלח הפסוק מנגןיהיה ט~
 ~ונו הליון ~ה ואמר נדרי כל אמירתבעת
 ישראל חטאו לא אם עולםשל

 מהי~
 נשמע היה

 יצחק תולדות לספר כזהי יפה בנגון ונםלחלפניך
 י לוי)בן

 יתיב הוה כד התשובה בימי אחת ת~סלפו)
 שרגא דנהורא בוצינא הצדיקהרב

 זושא מ~"ר קדוש אלהים אישדאורייתא
 וכל כסאו על ז"למהאניפליא

 ה~
 ~יו עומדים

 עד הבוקרמן
 ה~

 נשא הנייל הצדיק והרב

~נ~
 ~שייי ה~חין בהתדבקט וישב ~מים ו~ו
 בקודש כדרכו גשמיות מחשבות מכלמופשט
 נתנוצץ ~ו על שהסתכל מתלמידיו אחדוהנה
 שלימה בתשובה מהרהר והיה תשובה הרהורבו

 ~ו וכאשר דמעות להוריר עיניווהתחילו
 דמעות עיניו שזלגו איך האחיםהתלמידים
 וכדרך מזה כן גם הם נתלהבו זאתוהבינו
 כולם נתלהבו כן מחברו מתלהב יאחדהגחלת
 התעו~ות התלמידים כל בין ונתהוה מחברואחד

 בתשובה דמטה עיניהם וזלגו גדולהוהת~בות

שלי~
 ו~שר נפש בפחי ~מדו יתברך לשמו

 עיניו נשא ז"ל הצדיק הרב זאתה~יש
 ~יו הגיע בודאי הנה עולם של רבונוואמר ~ק~

 תש~ה ל~ט והע~ההעת
 א~

 יודע שאתא
 מה אבל תש~ה לעשות כח בי שאיןהאמת
 תשובה של האטיות לך יעלה לטשות זושאיכול
 רו~ ~ י אחד פסוק על מורה אותיכל אותיות שהם תשובה תיבת של תיבות ~שיהיינו

 לפסוק
 תהיהתימים

 שופטים) לפי אלהיך ~ ~

~
 לתהלים תמיד לנגדי הי שיויתי לפהוק רומז
 דט"ז)

 רו~
 לפי כמוך לרטך ויאהבת ~סוק

 וכוי דעהו ד~יך םכל לפסוק רומז שקדושים)
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 קרי~~הד~יכ~
 וי) פסוק םלמילי

~ 
 לכח היצנע לפסוק רומז

 זה אחר וסיים חי) פסוק וי למיכה אלהיךעם
 על לבח הש"י לעבודח זויא טבוד זאחואמר
 י הצדיקים) למפעלוח לחיובהי זהידי
 רי רו"ר וכוי אלהים איי הקדוי קרהלפז)

 הקדוש ימו מאניפאליזויא
 היה אביו שם זיסל*) משולם היההאמיתי
 ~ר סמוך נכםין ~יר והיה ליכאאל~ר
 כי אצלינו ומקובל בגאליציען רייא אוטארנוב

 ראיון בזוג זיט זויא רי הרבי יל איחו~ה דחושבנאי מרא שהיה עליו העיד הנ"ל הקדויבנו
 הרב היה הראשונה מאיחו ובנו אדעלא
 דר אשר זצלל"ה מענדל הירי ריהצדיק

 לו וילדה הענדיל היה היני בזווג איחו~ם י פאדאליע") בפנך דינאוויץבעיר ומנ~
 כמלאך הקדוי הרב בנו אח זקנחולטח
 טשארנא דק"ק אב"ד אברהם ייראל מו"הוירך

 וואלר זאב מו"ה הקדוי הרב חחןאוסטראה
 ישראל מי והרב אוסטרא מטיארנאזצוקל~"ה
 בעיר ומנ"כ שנים מייב בן נסחלק הנ"לאברהם
 הקדוש ואביו כאדאליע בפלך ~כ והואהנ"ל
 ~ודהי מלך חזקיה יל נשמחו יהוא עליוהעיד
 הסחלקוח אחרי ברבנות נהגה הנייל וואלךזאב ~ הקדוי הרב בת חנה ציזיא הרבניחואיתו
 זצוקללה"ה אב~ה ייראל מו"ה הקדויבעלה
 שבת אחת ופעה הנ"ל הצדיק הקדויהרב אי~ ~יי כמו הנ*ל ~רבנית החםידיםונהרו

 ה~
 כחווביר חליויויו נחבבי גי בלא זבור~ת

 אוטו יוזכירי~ לגבכה כעובטזכיבים
 בגעוענגינוי

 כב~
 וזוטיא ווכיזאו כגון כאוו

יייכו~
 וזוגא זוטיא

 וכגו~
 זוגא

 ויג יובבב"ו ויכ עכר"ז נד"ט ככחנו ויבויחל וחגו~

 יונו~גכתני
 גגוגב ונגאכ זוחל ~גולע ויב זיחא ויבייחייאו גיצ~ ויב ווכיא בהב"ם ויב

 ביווע ~אוו גנוה ~יי בתווגביביוחו
 ~~ב~

 הוא
~י~ר

 ~ד~
 דםנןד הבס~ה

 תהךקי~י~
 בש~ל~יו ~השו

 ה~ס~ו~ה~
 הי~ה ה~ךו~ה בס~~ד

 ~הך~
 רבילדליץ

 נ ל~בכור)ווייק

 ~"ק מ"מ זצקל~"ה מרדכי מו"ה וכויאא"ק
 והלך אוסטראה טיארנא בעירטשערנוביל
 לכ"כ הנ"ל הרבניח לבהמ"ר ילישיחבסעודה
נכדו

~ 
 מו"ה קדוי אלהים איי הצדיק ~רכלפח) י זהב) מנרח סי בראי מזל דוב חיים

 בי ביום נסחלק מאניפאליעזויא

 תק"ס שנת שבטלחודי
 אח~

 חולה היה אשר
 ייראל ~כרח עליו יקבל רלוכים יניםיבעה
 הרב אדמו"ר הזה קדוי פ"נ מצבחו נוסחוזה

 מאהבה הי עובד ~כבה"ג המפורסםהחסיד
 וה"ר כ"ש מעון השיב ורבים ביהוריםוהימח
 ברא"ל זוסלמיולם

 זלה~
 חליו הי~ילפע) ילים) יבטי בי ח~ס ינח

 בק~
 דורו גדולי כל אוחו

 איש הצדיק הרב גםוביניהם
 עם זיט זצללה"ה מלובלין הרבי קדושאלהים
 הרהייק ואמר מאליק ליב הירי מו"ה הקדויהרב
 יהיב לא מדוע מלובלין להרבי זצ"ל ליב הירשרי
 ד"ה ברכוח בגמרא לכדאיחא ויקום ידאליי

 מלובלין הקדוי הרבי בכה זאח לי באמרוע"ב)
 מ~י מאליק הקדוי הרכ אליו אמר אזמאוד
 נגזר כי מפני חולה הוא האם בוכים אחםמה
 עליו ומקבל קיבל בעצמו הלא ח"ו המחלהעליו

 בעי לא לקום רצונו היה ואה מאהבההיסורין
 יאמר זיייע זצללה"המטי~אבל מרדכי ~ הקדוי הרב מאאמו"ר ~~~~ילצ) י לים) ידאי ליילמיהב

 אניבאלי האנו"ק ז"ל חוהר"ו הבאוה"ג הבנ~ען
 וו"ל כי תבכ"ו בנח ב~ו"ב אי עיוםנבגתנו

~ה
 ~י*~ שברש~

 ~שר ~~לך~ד
 זכיעי בי גוול עעות הוא זב א~ע יואה היולא ה~ךדסי~ ה~~י~

 בניני חנויח יזהרנ קווכ יו גחנ לבאותנענ~י
עבו~

 אגג זי"ע זינא
 גל~

 ~ה"נ נקגה קוועיי
 נאוח אוט וי"לבטוילחונ

 ~ג~
 בירצ נו זיטצ

 נני ב~ו ננה גי~ל נע ~ענוילזוגי
 בויונוח צ~ות נחג בענויל נני אנב~תיעבאל ננ~ ~נ~

 ~בעוט וליחע גייו ~~ י~וני~ עבגהוצחנל
 נחגה אי א~ג נ"צ נקג להטינב עב"ללענ~ו

 י יינחב)או
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הד~יב~
 הלדיקיה קברי על בהאניפאליע שהיהשבעת
 והרב זוסיא רי הקדוי ~רב הנדול המגידהרב

 בח"ת מעריסק להה"ק אב~ם למנן עדןי נןיל ריח י~ הריח זלוקל~"ה ~ן ליב ~הקדוי
ללא) ילפ~)

 הקי~
 נפלאה מעיה אירע תרס"א ינת
 באמלע איר העבע מדרךיולא

 נפל עלמין הבית על אדה יוה היה ילאהלילה
 ילרבינו עלהליוןהקדוי אירתלויהלעמעערי

 תלוי והיה דולקיה לאמפין יליה עומדיןהיו ובהלעמעערי זי"ע זצוקלה"ה זוסא מיולהרב
 ובתוך כנהונ ךדעקל במכסה ~ונר היהוהארון הקדוי הליון על יהוא ען יל הארון מעללמעלה
 למאות בקיות יל קוויעליך מונחיה היוהארון
 מונחיה היי ~רץועל

 ובלעעליך ~לות ענפי נ~
 נפילת וע"י בלעעליך עה לווייניל ליהמיליך הקדוי הליון על מההולכיה ואחד אחדיכל

 הארון בתוך איר הקוויעליך כל נירפוםלאמפין
 והבית נדול אי והיה הארן יעל הענפיה כלעה

 והוא ען יל ~ה אע"פ ילמיה נשארווהארון

 יין עץ כ~ך מאודיבי
 מכ~

 לא מ"מ יניה
 הלדיק בזכות ומבחוץ מבית היר~ בההילע

 דק"ק אב"ד זצ"ל ~"מ להרי זי"עיהקדוי
 אלימלך ה~ר ~ו"ז להוא נ"י מורי~~ר י זהב) מנרת לספר בהסכמהאניפאלי
 לכל נדול מכיול הוא העצירות זי"ע)זלוקללה"ה
 כי אמר נ"י זויא מו"ה הלדיק ואחיו~ירות
מכאן

 נתהו~
 מ"ז

 לא~
 לזאת נעצר כשהוא

 לו יננלו ואמר ~וליל ייהא תמיד אדהיראה
 ולפעמיה יקר הנביאי באו מזה כי הימיהמן

 דב~י~
 יקצתם

 ום~ א~
 וכוי הקלפה מלד

 י היין) דפוס לדק דרכי היקר לסי עלירות~ע"י
 זלוק~"ה מרוזין מה~י א"א הקדוירהיבד

 אומרים העולם בזה"ל אמרזי~
 סנולה הוא הב~"ע מרבינו במולי"קכימדבריה
 מהה"ל וכימדבריהלפרנסה

~ 
 ומאחיו זוסיא

 אומר ואני וסייה ע"כי לבנים סנולה מההומאחד לי~י סנולה הוא מהה מאחד זי"ע ר"אהה"ל
 דוקא ולאו הנ"ל מהלדיקיה דוקא לאוכי

 הלדיקיהי מכל *פיי הנ"לי מילי להני דוקאולאו במול~

 ~רןי לכל סנולה היא ~ם ימדבריה זמןוכל
 יי~ל ביתלספר

 די"~
 ~נה"ק קודיכה~כי י
 אדמו~

 הכהן לדוק רי
 וז"ל ניא בפי מלובליןזלוקללה"ה

 ל~ ד"בי ךסועה) ב~יאטא
 פי נסמפה

 בקלקולה סועה הרואה יכל לך לומר סועהלפי נז~
 דלפ"ז וקיה מהיין עלמויזיר

נזיר בי~ נס~ ל~
 קו~

 וי"ל קודה סועה כי ובתורה סועה
 ~הייק ה~ופר~פ

~ 
 יהלך זלוקלה"ה זויא

 עה מקודה נסע ונכרי ב~ךפ"א
 ענ~

 יחת
 הנכרי ולעק אחת אנודה ונפל בל"א האשנקרא
 הה"ק וענה ההיייי את להריה לו ייסייעאליו
 חפן ואינך אתה יכול א"ל בכחו זה יאיןהרר"ז
 עייי מימיה לו ירמזו רר"ז הה"ק נתמרמרו~ה

 תתאה ה"א להריה ייכול הזאת סיבםהזדמנות
 י~ל הידוע ע"פ והיינו מעפרא יכינתאלאקמא
 דחכמתא רמיזא לקחת יכול יומע יאדהדיבור
~"ז

 ל~ זללה~
 טיינו ~נכרי אפילו רמיזא

 ה"ע) פ"ו יבת לירוילמיכ~
 עהי~

 לייעיי
 הדרך זה לאמר מאחריך דבר תימענה ואזניךל)
 בנמי ואיתא ע"י ביוק ~נכרי אפילו בהלכו
 חכה י"ב) דיב"ב

 עדי~
 פי בזוה"ק ואיתא מנ~א

שמות
~ 

 ביעתא דנביא לנביאי חכימא בין
 טיינו וכוי יעתא בכל חכימא אבל ליידמחזין
 רמיזא לו ימראין קודה עוד הדבר מתקןיחכה

 ~ואה חכה איזה דל"בי) תמיד כמ"ידחכמתא
 לכך לו כימראין רק הוא ונביאה הנולדאת

 סועם כי נביאה ~ואתויב"כ
 דחכמתא רמיזא יקח ב~קולה סועהירואה ~י קו~

 יהוא הי"ס בסדר אבל ~יין עלמולהזיר
 םנולד את ה~אה חכם איזם ענין הואדהויבע"פ חכ~

~י
 ~~~~יי~ ~ל~~ ~ל~~ ךןד~

 נ

 ישמ~י נפלא דבר אזכיר הספרכםידס
 הוטיק החסיד למפיבילדותי

 הח~~
 םענ~~

 נוראה עובדא יסיפר מקוענא) ז"ל ליב
 הרבי הקדוי הרב לפני אחד כפרי איי באיפ"א

~
 ימיו כל יהיה היות לו ואמר ז"ל אלימלך

 ייסדר ~לה לכן וב~נהי בזדון ~ל עבירותעובר
 תרופהל~תוח"ו הרביאין ואמרלו תיובהלו

~
 הן לו איר כל וימכור לביתו וייוב יילך
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 הכל ונחלאות קרקעות והן יתכשי~ןמטלטלין

 דלד~ ך~~ד~~ך~
 ~ך

 יבוא המעות כל ועם מעות יעשה הכל מןרק ך~~~ ~קך~ ~~~ ~ך~ ~ך~~
 שלי~י תשובה לו יסדר ואז הפעם עודלכאן
 נסע רק כלל נתאחר לא ההואהאיש

 תיכ~
 לביתו

 המעות כל את וקיבץ הכל ומכר הרב כדבריועשה
 והיה השלחן על המעות והניח הרב לפניובא
 עמלי מכל חלקי זה ואמר גדול עשירותשם

 הרב אמר אז רכושי כל עבור קבלתי הללושמעות
 התשובה בסידור להתחיל העת ע~יוהנה

 ופשעים ועונות חטאתיך כל את כתובוראשית
 כאשר עשה האיש לי ותן נייר גליוןעל

 הרב ביד ונתן ובאריכות בפרטות ~לוכתב נצעו~

ו~
 ובאמצע רם ~ול הכתב מן לקרות התחיל
 ונדכה נשבר בלב האיש עמד כאשרהקריאה
 נתן פתאום רם בקול עונותיו הקורא הרבלפני

~
 עושים איך הוי וחזק אדיר קול בקולו

כזאת
 ךבל~

 עיט וויא געואלד
~  

 אזוינסן

ותיכ~
 ונפל ונפחד ההוא האיש נרעש

 לא~
ונתעל~

 הקיצו והרב
 וק~

 הכתב ~וך לה~ה
 עושים איך הוי ~זק אדיר קול ~ולו נתןושוב
 לארץ הפעם עוד נפל ההוא והאייכזאת

 פעמים שבעה עשה וכן הפעם עוד ~בוהקיצו ונתעל~
 שבעה עליו הרב צעק הגליון קריאת עתשבמשך
 פעמים השבעה ובכלפעמים

 נתע~
 ואחר חכם אותו והקיץ ההואהאיש
 הגליון ~אתשהשלים

 א~
 על הנה הרב לו

 ובזמן תקנה שום אין כאלו ח~רותעב~ות

קרי~~
 ~תת זה על חייב היה קיים המקדש ביתשהיה
 ~ת מיתת עצמו על לקבל הוא צריך לכן דיןבית
 דין היה מה הרב לו ובירר בשרפה ודינודין

 טופרת או בדיל באש ש~יכין בב"דש~ה
 מעיו בני את שורפת והוא פיו לתוךושופכין
 כפרה לו תהיה למען מאהבה הכל האישוקיבל

של~
 לפני שהניח המעות מן ההוא האישדיקת י הרבים עונותיו על

 ו~ה לחוץ ויצא מטבעות איזההרה"ה

כ~
 הרב לבית והביא ועופרת ובדיל ~כת של
 העופרת את ולהניח אש לעשות הרב עליווציוה
 בתוךוהבדיל

 הכ~
 ניתך שיהא עליו ולהשגיח

 וכאשר בשלימות ~הבה הכל עשה והאישיפה
 הרב ציוה היטב ניתך כבר שהבדיל להרבאמר
 במעפחת עיניו ויקשור הארץ על עצמו שיניחעליו
 קודם להתוודות הרב עליו ציוה הכל עשהוכאשר
 ובקבלת ונדכה נשבר בלב התוודה והאישמותו
 את שיפתח הרב ציוה כך ואחר מאהבההעונש
 הבדיל את לתוכו שי~וך כדיפיו

 ותיכ~
 לקח

הרב
 כ~

 והשליך אצלו מוכן שהיה מרקחת של
 תכופר וחטאתך עוניך וסר אליו ויאמר פיו~וך
 כי הי"י לעבודת רגליך על עמדד קוםועתה
 ייהיה במתנה מעות לך והא אחר לאישנהפכת
לך

~  
 כל בחזרה ל ונתן ומתן במשא לעסוק

 ההוא האיי היה והלאה ו~ז בילימותהמעות

~
 במצות הי*י בעבודת ועסק גמור תיובה
 הקדוש רבינו הו~ו איר ככל טוביםובמעשים
 י ~עתי כאן עד חייוי ימי כלז"ל
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 ~~ו~~ ~ך~ד~~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~ד~ו~~~~~ך~
 ו~חיו י"ד חחרוט חרכ םד חחוכ םחו~ז

תרר~
 י י"ד

 י י"ד ~כיו כםח חתיחתוהכניוכז
 י תכורר כ~וחד הו~יח ~חו ערכתכררנז
 י כנייח דכניו ז"ד ~כיווותרוותבז
 י טכוייח שריוו ככגיו ~כיו נכ~ותבז
 נרוד חי וםתרר"י ~כיוי ~חי שידח רי הווז

כ~גית
 י י"ד ~כיו טחגיח חחוכות כירוטח דו גחכרויז י תרר"~ ~

 י ~וכחר~ר םחם ~יותו דו ט~ירכ חח~ז י רכריש יי ~ניב ררכ ם~"ד חירו"החז
 י ככורתו ככניו ח~ד כברר ם~חר כמותנותוי~ז י םיג~ווי ככיר כחיותו כחו ~~ירכ פחיז
 חחר"ם ררח"ח ~עד םלו ככת נור~ותיכז

 ליהורירז י י"ד דרכינו דו ~חיי עכטיל רח~נ רכרינז יכנכככיי
 נכד~

 י חככירח חו כורח ככניו
 טד רת~דיו כתיחוו נ"כ ~רנים ~ירייז י י"ד חחניב םד תורתו דררנים כוחו נודדעיז י חרכת הכד ~רח"ר ~כידת הכ~וחוז

 וחרכיחז י ז"דחחגיד
 ככד רחרו~

 חת~~
 ~ר בדיו כתכ

 חוםי~ תירד ו~יריחז י~ורת
 ככב בחנ~וו חחורר

 י י"ד ~חיוחכ~ח
רככז

 חרו~
 הח חי ~הד~ר

 י כני~
 ~חיו כח םבו רויכיח ככניו ~ניה חוכיחכ~ז

חרר~
 ונרדות בעחו ~כדות ~~ות י"ו

 י~"י
 י הד~ר כחו יר~ח דו טיחיר םכיחיככז
 י גרודח יר~י כדיו וגכב כיבו ד~חר חר~ש וגפכנז
 ~ת ר~ח כח~יניד חםיכור ~כתכרז

 י פכדרםל חפהדי~
כחז

~ 
 ~ז ~יכהיד הגי~דםכורנ חרר"ם ~ד
 יה~ניות

 ככל חנח"ח םרישר םדו ריר~ח גשד~ותכוז

כוז י ו~חת~~
 ד~

 ~יר דרבות ירו חוםיח
 חו~

 כ~ת
 יהנוםח

 ככד רכיגו כח חיח ר~ח רכוח ~~ככחז
 ~ני~

 י חכירו כח רתוגח םכ כנגדר דיהורו ו~ושו~ז י ושד~ח כרכבות ככורתו ררכיכחז

~~
 דו וכי~ר חתורשות ככד חר"י ~דיו ננדח

ה~~
 י בםח

ד~
 י ~כיו חכר דכתוח כחוכח כעח ~חב יכד

 םדח ככדוכ ככית םכפרו חעשריח ~תלנז
 חחר"ח כחח חכיר כנודח ~חיו כח כלכתודבז ידרשםי

 יהדירח~
 כד הכםח יבכדחז

~~ 
 כד חכד ור~ורח ו~ים

 יכעחו
 חכגיו חיכ חרדוז

 םחר~
 י יוט~ יום~ כעחו

 י ונוי רםכ חדל כי כככוכ םכי~ר וחחדוז
 ברשו ~תוכ עירום ~ותו ה~ד ~י רםכדחז

 י נונניח ~חרטריח
 כנ~ד כעחו כיכח נרוד חחור םחיר יוחדחז

 יטכנדח
 חר"ה כ"י כ~ר ~~י כתםוכחוחחיירהז

 יח~כוו~ררכ
 ~ר ~ים ככית ~יט ח~י כרוח ר~חח~ז

 י ככודות ידו~עיעית
 ככיתהכז

~~ 
 חיויח כו םים חכיר

 י כרו~
 מיחוו כ"י ח~רוו ~חכת םיחנח דהוככו יכדחנז

~~דדדד~
 ו

פ~
 ~ותו כירר חהניר

 םד~
 טוח כד רב יר~ח

 ייט~
 ~~ הדוכדמ רכיגו~

 ככמ
 טח~

 ילר כרייו
 ~ירניםו חתינוחות כיני ~ת כתח ~י ככירהת

 ~ו כםר טדחח חח~כל~ח
 כד חכיב~ז יחחו י ב~

 תר~
 יכחיותו הכםכוו~ררח

 דחכ חי~ חחרום ככרוכותכ
 יוד~

 חו
 יח~ותיות

 ~ד חכדפחז
~  

 חיר ו~כ הכר~ר חרכ
 יפתכנח

 י ררכיח דש~ת כ~ניכ ~יכתו כררחטז
 י~ם

 ~ח ר~ייתו כ"י ררכו דכחור
 ידגנרו חוי~

נ~
 םדחח ~ידית רכר

~~ 
 י חדרר דחכיר

 יי ~ ייי ~~ "~~יי

 י *יר~
~ 

י~
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 ~~ד~~ ~ך~ד~~ ~~~~ ~~~ד~ ~~~ד~ד~~~~~ך~
 ~חיו ~ת חחיד וכי"י חחזויח כד יבו חניחגכז

חרר"~
 י י"ל

 לככד ם~~ר חחנם
 ~כרני~

 ~הירי ככיר
 יחנכד~ות רגריח ככודות~ז

 םם~
 ה~חיו

חרר"~
 י י"ד

 י ר"ד נונח דחדיכת םגכל ~חב וחריב ותיחנחז
 ר"ם גרוד רכנוז

 חכוכרח~
 כידבותוי נחדח

 חעמי ~חר כ~וכו כעהו יח ריכורניז
 םדו שםרתנחז

~~ 
 ~חיו םד ח~ד םירי כיבו

חרר~
 כרנים וכי"ז

 חו~
 ~חיו עורת ככיתו

חרר"~
 י י"ד

 כ~חב םחכיר חחנהז
 םב~

 י םחרית יביו נחד
 חובח ח~רד כד רגדיו ~עינ םד~ שיחיררז

 י םחרית יריהנחידת
ר~

 ככוחר דו~ר נורנ םחיח ומכדות כ~ומ רוכ
 י יםר~ד כדד כד ככרככוחר

 י דכרכח הוחרה חיח ככ~ר םכנם ר~ווככז
 ח"ו חוכ כד דחה םיחיח ~וי יםר~דרנז

 חכיר~ז יה~וח"כ
 חדוכדיו הוחרי"י חחרום חרכי ~

םד~
 רחוח~יה ככור רתה תםוכח כד יתכדד

 וחרריהי רחחיה יכחםרח
 ~כחת דככר ורהר~ז

~ 
 כי~ור ~דחיר חי

 ו~כרוח
 ים~ד דהוכמ

 רחבחרק
 עד~ר חע~ ו~

 כ~ות כ"י םנכר~
 רע~ ~~יז י תחונתו ככד טדה םיחיי ח"וים~ד

 כ~ח ~ותב ~רה ~ייח ~חויר
 י ככעהו רינוכיוחרכח

 דככד עיוחכחז
 דכיר עחובח טידר ~י ~וכ~

~וחחר~
 י יוה רי םה ויתכנב

 חרב ור~חו ~י ~ים ככר העוח ~ד ככניו~םז
 י דחחוח חיב םידר ועיווחי"ד

 כדיתכוררכז
~~ 

 םיזכור כ"י חם"י ד~רבת
 י וחהמ ככניה כגיהיות~ככתו

 י ח~כידח ~ניני ח~רה םיכווו חכוונחכ~ז
 י םככודח ח~ד רכר ככד רוחעי כעה יםככז
כ~

 כםכיד יחיח םדםח רתכנח י"ד רכינו
 כרכתכוונת

 י חחו~~

 ~רתיה ככת ככובתו חם"י דו ~חיחיובבז
 ~כידתו חחה טיתככ ~ותו דנבותרעו
 יככיו

 ~מ ה~וב םםיכח העיו םהכו ~ת הניביכחז
 בובח ידבותו כיחי םדו רככורחרבר

 י חם"י ~נרדות~נתוורע
 ככור םכםח חרכובח יכות כ"י םחדיי חהכוז

 בח דכעור כבי רכורח דכםות עוח ונהביז י חכחיהתד~יבי
 יהידח

 ~יח טככת רעונו כ"כ נ~תנח חכודה חכככחז
 דחרירותעריר

 כ~
 ~ור חדר ~ו נבוד חור

 י ביבורוכ"כ
 וחרנים חרונרת תיכר רנדיו תחת נתנוכחז

 י כ"ת כחםים
 וכ~עכ םני~ור רי חרכ כה רכובח~כדשז

 י נור~ות כדיו ר~חחככורח
 כםיהכ חננכ ~ת ~חו וכנעות ידככחכ~ז

 דר~ות וחוכרח כחבר מו וככו~ירתו הה~
 י חנגיכחכל

 חודדיח ~וםיה וכחר ~יהח חהיד כוככז
 יוםוככיח

 ר~~כנז
 כםעיה נרולח ~~חח רעוננ~ר ~חניר

םנתבוו~
 תורר ביכורי בי"

~ ~  
 רכינו

 יי"ד
 יכות דהר יח ירי וכד ~חר ידב כה וויכוחכרז

 י םוכר תחיכמ חורה יטר~דכד
 דדיעוב דו ריח ונבדח ~~וח חעננו נכי~ומעתז

 יוכות

 ~ד ונוחריחוו בכחומ ו~תכוררות ווירויעוז
 י חםכחתו כניו עודה ד~רכיז י מםוכר~ותיות

כ~
 םככ יחוריה כדיו חיכד יטר~ד כחרת ככר
 י חעכמו ונו~ח רעוחותםניה

כ~
 חבכ בה ~ו כיחר עדוכליו חחרום רכינו
 יח~דיח

 חריח חחםכרנ~כד חעריחככורעז
~ 

 חכרו
 חנר~ז י כרו גוריח

 וחכד~
 חכרו כד םחיי

 י ~כ"~ ~~

 ~ד~~~~~ ~~~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ י ~ ~~ד~

 ~~~ננ~ ~דד~
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