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 ל~י אלא כמאה ~רי אמרינן~לא
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 והעידו~
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 בלאה"כ ~י הם נו~עין דלאו~דו~ן והוכש~
 שני~ ע~"יהרוצח יהר~

 ~דו~ן דהא ה~אשונים
 ~רא~ונים~ל

 א~ קיי~~
 שאלו

 והו"ל הי' לאחכ"ד הא~וזמו השל~~
~צ"ל אחר~ עדו~

 ~ע~~
 ~א דבראי' לא~כ"ד זו~מ'ן

 ולא~צטרפו
 ~ג~

 ~~א לאו אי וא~כ
 ~~~~רי

 ל~ים שנ'ם ~יכ~ים ו~'
 ל~של~ה ~זים ~ן ~לין דלא ~ו"אלשלשה
 הם~י
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 והרא~ונים

 ~מ~ו א~~ו~אי שלש~ ~~
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 בגזלנותא ל~מ~י
 היו דאם~א

 פו~י~
 לק~אי
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 דה~
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 מהןא~ד בנמצ~ דה~ הע~ו~
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 י~~ב כ"ד ל~~ר

 ~ח~כעדו~
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המ~פלל
 נקראביהכ"נ א~ו~

 היהודי הרה"ק . וכו'רשע
 ה~א ביה~נ ~חורי . ע"ז א~רזצ~ק"ל מפרשיםח~

 לה~ות ~א"צ בלבוהח~ב
 כ~ו~

 לה~דיק
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 העולם י~וד שהוא אליו ר~ליו
 מתפלל הוא . לצדיק עצ~ו ~לוחו~ב
 והנ"מ רש~. ונקרא ביהכ~נאחורי

 א~'מהדר דל~
 שהו~

 ~~י אליו לבוא ביכל~ו
שום

 מניעו~
 אבל . מהצדיק פניו ומי~ב

 רוצה לבבו שבכל א~י'מה~ר
 להי~
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 לו שיש אלא .אליו

 מניעו~
 ח~רון

ה~ריאו~
 לו לטוב עכ"פ וחו~ב וכדו~ה
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 עד ה~רך
 עדכ~מה

 וז"ל פירושים ~' ז"ל ~ר~"י ע"ש .~~סה
 לאחר לא אבל . ~רסהעד

 ~~~~ שהל~
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ובה"~
 כמוה עד מ~רש

 יבק~
 ש'הא לילך

 עד . לה~~ללצריך
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 לו א'ן א~י' .
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שה~

 תה"ד עוד יא~ר לא ~ר~ה
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 עוד לו
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 בשס העולםואומרים
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 היהודי ~יש
 ב~ני מ~ושר הראשון דהפירוש .זצללה~ה
 זהו~~וי
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 שהדי~ ד~מ~
 לפ~ הוא
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 ש~ל

 דר~
 ~ועט

 .~~"ד לומ~ ~רי~ כ~ר~~
 ממיל~

 אם זה מ~ום
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 ~ד א"צ מבי~ו~~ה

 לומ~
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דהנה
 אמר~
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 שגורהא~
 תפל~

 שהוא אני יודע בפי
 ~ירוש ז"ל שפיר~"י הטעם וזהו .מקובל

~~~~~~~~~~
~~~~~ 

~  
לא

 יד~
 מן לו מ~י~ין האיך מת~לתו

 דמחמת .~~מים
 שה~~

 השני לפי' הוא
 להת~לל צריך כפרסה מועט דרךשעל
 ~פיו תפלתו שגורה יהי' אפי' א"כ .תה"ד
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 שילך עמו מ~כי~ין אם מזה ידע

 שגורה שת~לתו להיות שיכול . ~~צולמחוז
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 משא"ת~
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 מ"ש
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ממרו~
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~~קוה. כוונ~

 ו~~
 ו~יי"ש ע~. כ"ז ה~ב

עקב ~~
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 מלכא ש~ור ש~ר ~ה על משא~ת).
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 ל~שו~
 מי שגם שהרמז וכו' ולי~ול ~

 בבחי'~הוא
 וש~לו~ ת~תוני~

 להתעלה יוכל
 עצמו את להתחבר שיוכל באם באופן~ך

 מאי~ ששמעתי ~מול~ליון
 נ~ע. היהודי

~ז~
 ונזה ~הור ל~~ר ~מ~ובר כל שכתוב

 הת~ברותו ע~י שיתעלה מלכא ~בורקוה
 רש"י שכ~וב וזה . ~~דורל~צדי~ים

 א~רי~
~~

 ע~כ: הוא עמוק כי היטב והבן . שלנו

~~'~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ 
 ג"כ משה הלא ותמהו . ~רוב ~אא~רן
 ול"ל ~רובהי'

 ~ע~
 . ~ן שאיני

 בגמר' יל~י' רואה קרוב שאין ה~~ולענין א~
 בסנהדרין ואיתא כו' לריבים נ~עים~קיש
 ובמשה ל~ן מהני ואביך אבא עלידנאמן
 . הוא נאמן ביתי ~כלנאמר

 ע~
 : דבה"ק

 ~~~~~~ ~~~~~~~~~~י
~~~~ ~ 

~~~~~
 וכו'. עליהם עומד והוא וירא
 בשם זצו~לה~ה אא~זאמר

היהודי
 הקדו~

 כי זצו~"ל
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 לע~ות יכול אינו א~ר

העבדות
 ה~י~

 מר~אך שאין כיון זה ~~לאך

~~
 אברהם ~וצרך זע~כ ~לי~ות ~~י ~ושה
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 שרואים ~צדיקים כל ~דרך~מרא
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 ו~ח~~
: 

~ ~ ~ ~
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הוסי~

 יו~ר יום בכל ה~י"ת ~בודת בדרכי
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 עולם שה~יג עד

 ידוע ברך וה' . כתר הוא ר~~ים מלאזקן ~~ר~
 ר~ז . וב"ד הוא וה' שנא~ר מקום~~ל
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 וברך הסכים הדין מדת שגם בזה
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יצח~
 שמעתי היר~ה מדת הוא

 זלה"ה יצ~ק מו~ה הקדוש ~רב אדמ"ומפי
 הד~ר ממתיק הוא מ~י~א~ שאדם דבזהנ~ע
הזה
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 ~ולדות אלה פי'

 גדול חסד ~בונה א~רהם בן היראההיינו יצח~
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זלל~"ה

 ~קבמ~~~ הנקר~~ה~ה~~
 כיבד לא רשב"ג אמר א') ~דבריםהמדרש
 ומצאתי אבותי את אני כמו אבותיו א~בריה
 ~צד . ממני יותר אבותיו את עשושכיבד
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 אלא כן עושה הי' לאעשו ~~
 כל~ או~~

 שהי'
לו~ש

 ומשמ~
 בהן
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 מ~ולים הן אביו

 י~ול רשב~ג הי' לא וכי ובא~ת .יעו"ש
 אך אביו. את לש~ש נאיםמלבושים ללבו~
 ~~יב שא~ וה~וון הלבוש נכלל בל~ו~יםכי ה~ני~

 שמצינו וזה . ותכונתו נפשו בצורתלו
 ~~ש~
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 מעולים בכלים אביו את
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 שהציב
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 לבו~
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 רוצה הי'

 מישור. בא~רח ~ל~דנו כדי ~םרונולר~ות
 דעת הי' ~שעתו ש~ה ל~יאך

 יצח~

 אבינו
 ל~י לו ~ד~רהנוחה

 שע~
 שבנו

 י~~ הול~
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 לעשות יכול אינו ש~וא רש~ג ~א~זרוזה
 מ~~יר אינו שהוא . ~שו כמע~ה~זה

 א~יו מ~ני~~רונו
 ואדרב~

 ~~דים לובש הי'
 ~יינו~ואיס

 ~~י~
 שהי' הדברים כל ~פניו

 נראה הי' שלא דבר וכל ~ליהם דוהל~מ
 והגם . אביו ל~ני ~גלה הי' ב~יניויפה

 יד~ שעל מזה נוחה אביו דעת הי'~ב~ורש
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 . מדותיו יישר איך ויעצו ה' דרך למדו
 גם הי' שעה ל~י~בל

 מצטער אבי~
 אביו את לכבד י~ל הי' לא ולכן .~צת מז~

 יאע~ה וגם . אביו את עשו ש~בד~אופן
 כמצות אביו את כיבדשבודאי א~

 התור~
 וכמו

 אבל . התורה ~ת קיימו שהאבותשמצינו
 הי' לא עשו שכיבד ב~ו~ן אביו אתלכבד
 שר~ה כנ"ליכול
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 ומפני ילמדהו אבינו
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 שהי' מ~מת מפרשי~~א זצ~ל הקדושהיהודי
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 רב ז~ן

 ~בל . בק"ש אהבה ~ו~ה הניח~"כ
 יום~
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 כשהש~תז"ל ה~
 רוא~
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 עוד וז"ל שם כתב
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שהש~יח

 השי~~
 ישר~ל בני על
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 אשר כל ואמרוענו ו~ ~ול~ לי ו~יי~~ הב~חו~ ~
 ד~

 נ~~ה ד'
 נאמר וכאשר הבט~ותלצד ל~

 למ~~
 הנה

 וגם וגו'בא אנ~
~ 

 כ~בר~ ~כ ~~יד יא~ינו
 ז~ב זר (בס' . וד~"ח~עם

~ 
 להה"ק י~רו

 זאבר'
 וואל~

 ח"א ~בתשל ~ידור~ בס' ו~יין . מ~טריק~ו
 שו~

 א'
 ענ~

 ו~~ן ~'
 ה~אבד"ק ש"ב לי הע~יק כן ~דשו דבריהי~ב

 : ~יחי')פלונסק

~  ת"א~~
 עה"פ

 והיי~~
 . ם~ולה לי

 היהודי א"א הרה"קפי'
 ~עניןזצלל~ה ~~רשיםח~

 הסגול~
 ב~ שאין דבר שהוא

תפי~
 ~עיל הוא למה והטעם ~שכל מצד

ר~
 אלינו ההב~חה הי' כן . סגולה בדרך

 בו דבוקיםשנהי'
 י~

 שו~ בלי גם
 שכל

 . מצידנווט~ם
 ע"~
: 

~~~~~
 (בס' וי~הל

 משא"~
. 

 משהויקהל ויל~~
 ב~י ~ד~ ~ ~

 ~וא עד"ת היינו . וגו'ישראל
 צירו~

 חז"ל מ"ש ע"דוהוא דע"~
 שדע~

 ~הרות זו
 מטהר הוא ישראל כלל עם ההתחברותהוא ו~

 היהודי מהאיש ש~מעתיוכמו
 נ"~

 שויקה~ל
 אשכנז בל' פירושם וכן מקוהבגימט'

 לה~לות להצדיק א~שר שאי רומז וכל .הוא ח~
 וחו~ד ומ~חבר מתפלל שהוא לזה אםכי

 : וכנודע בם"י וכמ"שאליו

 ~~סו~~~~~~~
 וז"ל מהר"א) לקוטי

 היהודי ה~דוש הרב בשםדבש מ~~
זצלה~~

 ב~קונים אית מפרשיסחא
 . חדא בדרגא המה ופוריםכיפורים יו~
 וזה שזה כ~וריםיום ~מ~

 שוי~
 איך ול~ורה .

 מחויבים כפורים יום הלא שויםהם
 ~ניינ'ם ומשאר ו~תי' מא~להנ~שינו לענו~

הגשמיי~
 לא~ל מצוה להיפך הוא ופורים .
 ולה~נ~ולשתו~

 ול~מוח
 בהכור ~~מצר~ין אנן נחזה אך .דייקא ~ורי~ בשמח~

 מינישני י~
 צי~ו~
 ה~ולת מ~רי~ין מתחילה .

מן
 או~ בהתי~ הז~~

 ~ה ~כור
 ~~מי~

~ר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 שום ישאר ל~ל היטבלצר~ו
 בוררין ואח~כ . כר~וי וצלול וברור נקי~ישאר בזה~ פ~ול~

 זהב ~רורי כל הנ"ל ה~~~ת~ן
 בלי לבד הפםולת וישאר בהפםולת~וד שנשארי~

 תערובות~ום
 זה~

 בענייני כן כמו . כלל
 היינו . בירורין מריני שני ג"כ יש~~ירורין
 הרע לברור מחויביםמתחילה

 ~ר~
 ~בל הטוב

 וישאר בהטוב חלילה רע בחינת שוםי~אר
 מרחויבים ואח"כ . כראוי וברור נקי~טוב
ל~רר

 מ~
 מעט עוד אצלו שנשאר ~רה הרע

~וב
 ~אפ~

 הכל ממנו לברר מחוייבים מ~ה
~י~אר

 הר~ ר~
 הוא משניהם והבירור ל~~ו

 : הרע מן הטוב לברר רק אחדל~ונה

 העני~~~~
 מ~ויבים הכיפורים ביום . כאן
 שישאר הטוב מן הרע לברראנחנו

 . ו~רור נקי~טרב
 לזא~

 ~א~ילה אסורים
 המרה כי הגש~יים דברים ושארו~תי'

 כל מן עצמו ובהתענה . הרע~בחינת
 מהר~נ"ל

 יו~
 לבל כולו הרע לברר

 בחינת ויהי' נדנוד שום חלילה שםי~אר
 ~טוב מרבררים ובפורים . וצלול נקי~טוב
 טוב בחינת ~עט עוד שנשאר מה הרע~ן

 לכן הרע~תוך
 מחויבי~

 ולשתות לאכול
 הראוי' כוונה על~לשמוח

 וטו~~
 שיבורר בכדי

 . הדק היטב הרע מן~טוב
 וע~~

 האמת
 הטוב ל~רר רק . אחד ענין הם~בירורין
 במרדרגתם הס שוים לזאת . וברור נקישיהי'

 : הנ~ל ~י~ונים דבריוצדקו
~~~~ו

~~~~~~~~ 
 שנברא מ~ה פי"ז)~(כלים ~~~

 יש הרא~ון בי~
 ב~לי~י . טומאה בו אין ~שני . טו~אהבו
י~

 בהם אין ו~חמ~ישי ברביעי . טומאה בו
 טו~.~ה רבנן בו גזרו בחמישי אך .~ומאה

~~נ~

 ~ששי . העזני'
 י~

 . מגמ' טממאה בו

ולז~
 ראשון יום

 שי~
 לקבוע יוכל טומאה בו

 הרע מן טוב אז שהבירור מחמרת פורים~ו
 ו~ם .וכנ"ל

 ~~בו~ באפשרו~ אין ~פמרי~
 הבירור אז כי .~~

 מרטו~ ר~
 ו~ח~ת

 ~ו אין שני ויום . לברר ~~ה~טו~~ה
 י~ל .~ו~~ה

 ל~בז~
 בו

 הכי~ורי~ יו~

מחמת
 ~אי~

 יו~ל טומאה בו
 כי . בו לחזל א"א ופורים . הטובמן ר~ לבר~

 הואהבירור
 בהיפ~

 שלי~י יום . וכנ"ל
 . פורים בו לקבוע יכול טומאהבו י~
 רביע~ יום . כנ"ל בו לחול איוהכיפורים ויו~

 יום בו יחול טומאה בואין
 הכיפורי~
. 

 חמישי יום . ~ו ל~בוע איןופורים
 בו גזרו מדרבנן אך . טומאה בואין מדאוריית~
 הכיפורים יום בו לקבועיכול טומא~
 שהו~

~דאוריי~
 ~ טומאה בו אין וממדאוריי~א .

 כי . בו יחול פוריםגם
 מדרבנ~

 גזרו
 ויוכל . מדרבנן ג"כ הוא ופורים .טומאה ~~

 טומאה בו יש ש~י יום . כנ"ל בולקבוע
 יום אבל . כנ"ל פורים בו לקבועיכול

 בו לחול באפשרות איןהכי~ורים
 .הטו~אה משו~

 י~
 ~ומאה במ אין שבת

 בו ל~בוע יוכל קודש כולוהוא
 ב~~~רות אין פורים א~ל .הכיפוריס יו~
 הנ~ל הבירורין ענין לפי הכל .בו לקבו~
 הפלא הואכי וה~

 ופל~
 היהו~~ מהרב ע"כ .
זצללה"~

~~~~~~
 מרש"ב צדיק (~ית . ה~ומר
 ~יחי' פלונ~קהגאבד"ק

 ד~
 דוד ה"ר במכ~ב ע"בצ'

 טעביל~
 . וז"ל

 הק' ~יהודי אמר ~~"א מאביו~מעתי
 שנ~ ועוד מהר"ל לזקינינו ז~ל~~רשיסחא

 מר~ל~ידיורי~יו
 המרפורםמי~
 הבריאים שכל .

~וכרחים
 לס~ו~

 ה~~ירה בי~י
מרספר בלשוני~~

 ~~ ~ימי~
 בעיני~ם לפלא והי' ~כו~ם

 והי' לביתו א' ~כו"ם ~מרכ~יןולחחו
כל עמ~

 מרעל"~
 שידבר מה כל ושמעו

 בעד שמכר בהמה עם לו ש~י' מ~עשהלהם וסיפ~

םכו~
 ד~קא~ין

 רסכו~
 . הזהובים

 ופ~א . מהספירה מר~פר ~זה העכו~םמן ו~מר~
הראה

 ל~~
 נגעו בעת אשר זרעים

 ממחיי~יא~ד ב~
 ~בילו~

 ה~רת ~הם נו~ל
 :עיי~ש

~~~~~~~
 במדר~ ~

 ליתן ה~ב"ה בא
התו~~

 ב~שו ליש~אל

 להם והשיב התורה א~ לה~ לי~ןהמלא~י~
 א~ל~םל~ה

 בש~
 . אברהם אצל ~~לב

 ריק~ כ~י~ ~ו~~~קש~
 ~מאה

 וחל~
 ואל

הב~ר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 ~לב ת~לה ואכלו .~בקר
 ואח"~

 ובזה ~שר
 . מותר~או~ן

 ו~יר~
 ד~א זצ~ל היהודי

 לאכול~ד~~ור
 ~ל~

 . בשר ~ר
 הטע~

 ד~לב
 הוא ובשר תסד~וא

 די~
 א~ר חלב וכ~אוכל

 הדימ להגביר ואסור ~בר תתאה וקיי"ל~שר
 חלב ~חר בשר כשאוכל אבל . ה~~ד~ל
 ~~ר דתתאה~יון

~~ 
 על החםד ~גביר הוא

 להם ליתן המלאכים כשבקשו ע~כ .~הדין
 ורצו עליונים שהם מחממת התורה~ת

 דע'לאה סברו א~~ ה~חתונים עללה~ביר
גבר

 וה~
 אכלו

 חל~
 שיטתם ול~י בשר ואח"כ

 (בם' ע"כ . בתלב בשר אכלו ~בר~עילאה

נ~ח~
: 

~~~~~
 . קדו~ים

 קדו~י~
 כי ת~יו

~דו~
 וא~יו אמו איש ד' אני

 ז~ל היהודי וכו' הצדיק הרב ~שם .~יראו
 זה ~מיכות מ~ה~כאורה

 ל~
 אמרו אמנם .

 בו נותן הקב~ה באדם שות~ים שלשה~ז~ל

~~~~
 תהיו קדושים וז"א . וכו' ואביו

ל~
 ו~ז"ה ~בט~ה הוא אלא אזהרה מ~~ם
 נותן שאני תלקי מצד כלומר ת~יוקרו~ים
 תהיו ~וודאי נשמה~~ם

 קדוש כי קדושי~
 י~לה לא ו~מצדי~ני

 שו~
 . ראשיכם על מורא

 יש . ~יראו זה מפני~אממנם
 ל~

 מצד לירא
 זה מצד גשמיות בכם נותנין שהם ו~םאב
 תיראו וא~יו אמו איש וזהו . לירא לכםיש
 מצד~בל

 מתנ~
 כי קדושים תהיו בוודאי

 ~ובא ~~צ (ס' ע"כ . אני~דוש
 בקיצור) ל~ח ב~' זהמאמר ~~

~ 
~~~~

 לבבכם אחרי ת~רו ולא . ~לח
 . ~יניכםואחרי

 פע~
 נשאל אחת

 חז"ל החמירו כ~ה ידוע הלא זצלה"ה~יהודי
 ומדוע ~ממון תאות על וגם הגאות איסור~ל
 ~נרמז והשיב . איסורן בתורה נזכר~א

 איסורן~תורה
 הנ~ בפסו~

 אותיות ש~חרי .
 מ' ל' אות אחר . ~ם א~ות המה~"ב
 רומז לר~ות הוא שג"ם וידוע ~' ב'אחר
 או~יות המה עי~מ אותיות ואחרי . ~אות~ל

~ס~
 ~ירוש וזהו .

 ו~

 לבבכ"ם ~חרי ~~רו
 ~א~רי האותיות היינו עיניכ"םוא~רי
 על שרומז ~~ם שהמה ל~ב~ותיות
 האו~יו~ ~א~רי ו~~ו~ות~~~.

 ~~מה ~י"ן

כס"~
 אי~ור ~ל רומז

 הגאו~
 אי~ור ו~ל

 : ~ל"~) (ב~' ~"כ . הממוןתאו~

~~~~
 ב~ד~ר . חקת

 ~י~~
 על

 וכו' עמדתיהמצות
 א~ר למה וקשה . ו~ו' אח~ה אמרתיוכו' ~ר~ וטע~

שלהמע"ה
 שמ~

 הט~ם יודע ה~צות
 הטעם~ יודע אינו דמ~רה רקהול"ל

ותיר~
 יש דלכ~ורה ז"ל ~קדוש היהודי

 ~כו' האם תבוא הדרשן ~שהדר' ט~~
 . ה~~ל מעשהעל לכ~~

 אכ~
 ד~רה נאמר אם

 א"כ נצטוובמרה
 ליכ~

 דהא . ה~ל טעם
 אכן . הע~ל חטא קודם ~רה על צוההי'

 יש אי וכו' חק שם דנא~רבמרה
איזה ~נמצ~

 אחר~ מצו~
 חק שהיא

 בל~
 ט~~.

 הי'א"כ
 ~ו~

 ~ל קאי ב~רה ד~ק לומר
 נאמרה באמת ופרה . אחרתמצוה

 . ~הדרשן משה רבי ז~עם ה~גל~א א~~
 ~צוה דמכלכיון א~~

 יד~
 ע"כ א~~ . הטעם

 וא"כ הע~ל ~טא~ודם והו~ אדומה פרה על החק דייקא אזדק~י
 לי~

 ט~~ו
 דר"~

~רש~
 שידע עי~ז וממי~א .

 ה~אבד"ק ~~ב . וה~ן ~רה טעםידע כו~ ט~~
 : שי~י')פלונסק

מטו~~~~~
 ~ס'

 מ~"ת~
 או .

 מה דרך על . נ~שועל יא~~
 ש~יקר . נ"ע היהודיהאיש שאמ~

 ועל ברצונו שמתעורר הרצוןל~עול ה~~ ~תפל~
 על וזהו . רצון לשון שהוא רח~יב~א דר~
 (פ~א חז"לעד"א נ~~

 דבר~~
 ~ירש"י דהיינו ו~ו' נ~שו אשםת~ים א~ ע~ה

 שרוצה ידי ועל . שםומפר~ים
 בנפש~

~~~~~~~~  ~~~~~~~.~~~~ 
~~~ 

~~~~
 ~ור ~הרי~ם הרה"ק . וא~חנן
 הי~ודי בשס אמרזצוקל~ה

 לישראל שט~ת נתן שהק~ה~~ל ה~
 שנא~~

ו~ק~~~
 בתנאי א~ל . ו~צאת וכו' משם

 חדתין מי~ין ~ס' (כ"כ וכו'תדרשנו ~

צו~
 ובכתבי .

 קוד~
 ה~ה~ק מאדומו"ר

 ~כתב ראיתי ז~ל ~רי"םחידו~י בע~
 ב~

ואתח~
 ובק~תם ~ה~ל

 מש~
 ה'

ומצא~ אל~י~
. 

 ז~ל מ~ר~יסחא היהודי ב~~
 ~~ו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~ו~ו~ ~ע~ ו~~
 כתיב ה~לו

 ~אי~ו~~ו
 י~~~

 זה
 הו~

 ~יקר'

 ל~צא. י~וטטו ~מי~~~~ו ~~ ~~
 ו~

 ה~סיק
 ב~ו ~יהי' ה~חה~וא

 ה~~וק~ ~
 ע~כ

~ריך
~  

 ~ו '~י' לראות
 ז~

 ה~~בו~ש

ו~~
 ~ת ~~~נו

 ~~ ~דר~~
 דהנה

 באמ~
~~

 ~~בו~
 הא~ ~~ ~א

 דזה
 הו~

 ה~קר

~~~

~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  
~ ~ ~

 ~בס' ~ו~~ים
~ומא ~~'~י~ט~

~~ 
 זה ~ל . נד~)

~ה~רך
 ל~~ י~

 ג~כ
 ~~~אמר~ ~פיר~

~ה
~~~ 

 הרב לי
 האי~

 ~"ע היהודי
~~ 

~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~  ~~ 
~~~תו

 ה~ ~~
 ~וא

 ~י~
 ~רה

 ~ל~ ~~~ל~קן ~צר~
 תיק~ו

 נמ~
 . ~יו~ו י~י

~זה
~~~ 

 . ~~ק ~~וב
 ~ירו~

 ה~ם

 ~~ ~דק~~~
 על ~~יך

 ~~ ז~ ~
. 

 ~~~~י~
 י~ר ~וד

 ל~די~
 מ~יך

 י~יר~ ~דו~~~תו~~~
 ~~י' למ~ען וז~~ה .

~~ו'
 ~רו~

 לא ~~דיין ~~~י~ ידי ~ל
 :וד~~"ח ~ ו~ו' ~~יה זה י~י ~ל ~ראוי ~נך~~י~

~ ~ ~~~ 
 (ס'

 ד~ת~
 ~ורי .

 הקדו~
~~רשי~~~

 ~~מר
 ב~~

 ~ב~ו
 ו~תה ~תיב הי~ודי ~ב~~דוש

 ~י~
 ויג~

~~~

~~~~ ~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~~טיח~ 
 ~הד'נים יירא ~לא התורה

 : ע"כ . אלקים יראולא וז~~

~~~
 (~ס'ה~ירים

 ט"ר~
 ושמעתי .

 הגאו~ הר~מה~נ~
 הח~יד

 מו"~
 יצ~~~ק~

 פי~ . ~שי~חא אב~ד ז~ה"ה
 ~לי~י ידיו~פסוק

 זה~
 ידים ~~תי היינו .

 ~ל המרו~זין הרמה ויד .~~לה
~~ד

 ור~מי~
 המה .

 ה~לישי א~ ~סבבי~
 ו~~~ים ~~~ד דין נ~ל ו~~"ז ~~ז~ה יד~וא
 (איוב ~ד'ן ~ל ~ורה זהב ~י ז~ב ~לילי~זו

ל"ז)
~ 

 ~צ~ון
 זה~

 ומצפון י~~ה
~' ת~ת~

 ואותיו~
 ~ות קודם ~י . ידיםב~תי ו~א~ו~ מ~ני~ ~~~ן ז~ב

 הוא זיי~ןולאחר וא~~ הו~ זיי"~
~~~~ 

 . י"ד ~~~ר עולה
 ~וא ה' ~דםו~ם

 ~ו~
 ה' ~חר ~ד'

 ו~~ו~ת הו~
 ~קוד~

 ב' אות
 ה~

 א'
 ~' ~~~ ~~א ~י~ל הואהב' ולא~

~ מ  ~ י~ 
ו~

 ידיו הוא
 גלי~

 ~יד לרמז ~ב
 ה~זק~

~הו~
 הוא זהב

 ~~ו~~
 ~~מרים ~שתי

~~דו~
 ויד

 ה~מ~
 ~"כ

 וד~ח~~
: 

~ ~  (ב~~
 ~פ"~
. 

 הרבב~ם ב~ו~'~ מר~
 הקדו~

 הי~~די איש
 מ~ר~~~~~ה"~

 על
 ~~ ~ק~ פ~ו~

 ירא ה~ל~ים את נ~מע הכלדבר
 ~י' . ~' ~מורמצי~יו וא~

 ~ו~
 שום נשמע יהי' לא ~~ב ה~~להבזמן ~~~ ד~

 די~ו~
 א~א~

 ~ ~~ור ~צות'ו ואת ירא האלקים
 :ע"כ

~~~~~
 ~פיטל א'

~ 
 כ"ד ~'

 כח~
 . למלחמההיורד

 ~~ ~מ~~

~~~~~~ 

~ 

~~~~~~~~~~~~~~ 
~ו

 ה~~ור~~ ~ו~~י~
 על ו~דינ'ן

~~כ ~ונאיה~
 ~י~

 על ~יו~~ים ~רי~ים
 הכלי~

לה~~~
 'שר~ל על ~דינין ~ו ~לא

~'~~~ 
ז~

 חלק נו~~ן ~'
 ~~ו~
. 

~"~ 
~~~ 

~ ~ ~

 זאת ק~'~ב' א'
 בנ~ או~ר~

 ו~~ךהחי
 ~מ~

~ם א~~ ז~ל מורי
 ~ר~

 ז~~. הי~ודי
 ~נ~ ~מר~ זא~

ה~י
 ~~~ וב~

 ~ ב~יות ע~י~י ~ה~ות
 ~יו~ בלי ע~יתיו~~~י~ו~

 רק
 ה~י ~ני אומרת וזאת . ~יצרבכ~יית ב~"~
 בלי ~שיתי וה~צוה ~ ~~יותע~יתי ~ה~~י~ו~
 ~ ~יו~

ו~ס~
 היל~ א~ ~~רו

 ~שה ~ם
 ~שה כי ~י~ן זה כח בכלבמ~"נ המצו~
 והו~א ~~ת. ~~ס' ע"כבחיות. המצו~
~"~ 

 ~~~ ~~~~י . ~זא"ל) (~~' ~ו~~~~
~ה"~

 ~יהודי
 זלה"~

 ~פרשי~~א
 לי ש~~ '~~ה ~~עוזי '~זק או~א~ר

 ~לו~
יע~~

 ב~י~ט' ב~~וזי הנה לי.
 ~צ~~

ו~"~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~

~ ~  

 א~~"~ ~~~ק~ ~י~ו~ ש~~~~~~~~י
 ~לו~י~~~

 הענין~קדו~ים ד~רי~ ל~רש ונלע"ד . לי
 בז~

 ~כו' וכו' ~'
~~ ~ '~~~~

~ 
 ~דיק

 ~ב~
 וא'ן

 ~י~
 על שם

 רעה מפני ~ילב

 נ~ס~
 ה~די~.

 שבשביל~~שט
 ~~~ ז~

 כד' ה~דיק

 ה~ורעניו~יר~~
 הא וק~ה . י~ר~ל ~ל

 י~ראל על מכ~ר הצדי~ים ~~יתת~צינו
~מ~ו

 ~אי~~
 בזוהר

 הקדו~
. 

 ו~יר~
 היהודי

זצ"ל
 שנפ~~

 מרצ~ערים ישראל ו~י הצדיק
~ל

 ז~
 ~נשי ומ~זיקים תשובה ~ושים

 ~ליה~~ מ~פר ~זי~פרנ~ה ~~
~~~ 

 אם
 אינ~

עו~י~
 ~שובה

 ומחזיקי~
 יכול ~י~ו באנ~י

~צדי~
 ~~~ן אהי' ל~ה ~ו~ר

 י~~~~~~
 אנה עד . ~'

 ~צות א~י~
 רומז . יו~מם בלבבי י~וןב~פשי

 זמן~כל
 ממדמ~ ש~~~

 בנ~~ו
 ל~ שי~

 עוד

 ~ ~~רו~~~~~
 זהו

 סי~
 ראוק הוא ~דיין

 ~ו שיתודע עד~~י~ו~ה
 שאי~

 לו
 ו~ו . לו יעזור ב~צ~ו ~השי"ת רק~צה ~~

 ~~~י~זש
 אנה

 ~צו~ א~י~
 ~ל בנ~~י.

זמ~
 ~נפשי ע~ות אשית שאני

 להווש~
 עדיין ~

 עד יומם ~לבביי~ון
 ~אתוד~

 ~~לתי
 (ם' להושי~.א'ן ית~~

 ~ל"~~~
~~'~~~~ ~~"~ ~~~~ 

 רשע
 לצדי~

 ו~ו'
 יעזבנו לאה'

 ז~ל מהאר"י תורה בל'~ו~י ~איתא .~~ו
 ~ש~ נ~שי ~ילה ה' ~וק~ל

 ~קר
 שי"ן ב~לוי שק"ר אותיות . רמיה~לשון

ו"~

 . נפ~ש ם~ת ש~ר הוא ר~ת רי~ש

~צ~
 שם כ~ס~ר ~ו ~ימ' יו"י ~בות

~וי~ה
 ב"~

 . השקר שבא~צע
 נפשי הציל~

 ואותו ~נ"ל ~ס"ת היינו ~~קר ב~~תש~וא

~ו~~~
 ו~ד"ז ~כ"ל. אותה יציל ~~~צ~י

 י~
 לפרש~~~

 ~פסו~
 צופה . שלפנינו

 לצדי~~~
 ~רשע שהוא ה~קר ~יינו

~עומ~
 שי~ן מ~תיות ב~~ת

 ~ו~~
 . ~י~ש

 צופה~וא
 לנפ~

 ו~בקש ב~"ת שהוא הצדיק
~~מי~ו

 ר~
 ה~ם

 הוי~~
 בא~צע העומד ~"ה

 לנ~~ הרש~ ב~~תיבו~
 לא ~וא ~צ~יק

 . בידוי~ז~נו
~~ 

 ~נ"ל) ב~'
~ 

~~~~"~~'~ 

'~~ 

 ~ו~"~
 ~ה ~ל ~"ל

פיר~
 ~ו~~י מורי

 ~~םו~ ~~~ מ~ר~.ס~~י~~~
 ~~ים

הש
 ד~ ~~ע~

 ר"ל
 ה~ין משמי~ין ~שמי~ ~~

ולא
 ~מ~נהגי~

 ~ו
~~ 

 זו ~מדה הכנ~י
רק

 ש~~~י~~
 למ~ן א~ה

 ל~י א~~ ~~ישיבואו יר~ אר~
 יר~~

 ~"י ~~ים
 זו ~דה ~ותם~מרש~י~ן

הדין נש~~ ~~~ וא~
 תי~

 אדם כ~בני ומ.~
 ~בא . ~כ~' ~~ יר~~

~~ 
 ~' זה מא~ר

מאו"~
 יום בר~זי

~ 
 ~ו~ת ~ל

 ב~
~רה"~

 ~א~ר. שם ו~יים ז~~ל"ה ~יהודי
 ~~ ~א~קי~~כתוב

 ~לפ~יו שיראו
 לא~דין ~מ~

 ~ר~
 ולא ~י~י~~ו כדי רק
 : ~~כלהנה~ה

~~~
 בשם ~~~~~ ~~~~)

 זצ~ה"~היהודי ~~~~
~ה"~

 כו' ה' את ירא איש אשרי
 ו~' ~~כל כיכפיך י~י~

 אשת~
 ~' ~ורי' כ~~ן

ומונה
 ר~ א~ ו~ול~

 ה.רא יז~ה אשר טוב

~
 . א~"כ הכתוב אמר ~"ז . ~'

 ~דול שכך א"כ .כן ~נ~
~~ 

 . ה~ם א~ ~ירא
 רוצה א~ד אם ~בר.יבורך

 לבר~
 את

 ירא שיהא אותו יברך . ד' ירא .חבי~ו
 מ~ילאשמי~.

 יז~
 לרב

 ~ו~
 וה~ן.

 י~ י~ט~~~
. 

~~ 
 והון

 א~ו~ נ~~

~וד~
 תמיד ה~

 לי~
 לו א~ר כל צדקה

ול~
 שעה חיי רק ~י~ו לצרכי נתן

 בצמצו~
. 

 ~ת~עם
 גנב~

 ~ך איזה ~צלו אשתו
 לו ל~לות ה~למרידים ויראו . ~יתלו ובנ~~
 שי~

 לו
~ית

 ~י~ב~
 להם ישאל שלא שם דירתו

 ~פ~ם ~ד ~נותו מ~ת לק~ו~אין
 ~םכש~~ך א~~

 תלמידי~
 דרך במ~ון ~~ו ה~כו

 ~י~ לפני עמו ו~ברו ~יתו ששםהרחוב
. 

 שהבית לו ~~לותוהו~רחו
 הז~

 ~לו ~וא
 שיק~~ כדי לו ~נתהשאשתו

 . שם די~תו
 י אבו~ נ~ל~ ו~ן בית כתיב להםוענה
 ~צא ~אין . והון בית ~לו דברים~י~וש
 ~~ודת ~דרכי ~~יד ~הולךלא~~

 כלל ~נ~. לו ו~יו ות~להב~ורה ~~י"~
 ~ לז~

 ~י~~~ ~~~~י ~' ~~ ~י ~~~~
 ~~ ~~י~ ~~~ ~~~ י~~ ~~ ~~~ ~~י ~~'

איך~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~~~~~י~~~י
 בית לו להיות יוכל~יך ~

 והו~
. 

 אי~
 זה

 ~נ~ל~ר~
 ומה' . ל~נ~ם ~הנחילו אבות

א~
 מי פירוש . מ~כלת

 ~אי~
 מנחלת לו

 השי"~ ורצון~בו~~ו
 לו שיהי' הוא

 וחכמרת משכלת אשה הש~ת לו מז~ין .~הון בי~
 (ס' . בי~ה בנתהנשים

 על"~~
: 

 עיניך ד'.~~~~
 לנכח~

 יביטו
יישירו וע~~פי~

 נגד~
 נ~ע אחת פעם .

 ה"ר ~ל~ידו עם זצללה"ה~יהודי
 ~ר~

 זצ~ל
 אמר הע~לה על וכשי~בו . הדרך~ל

 . ז~~להיהודי
 פר~
 הנה .

 נתחד~
 לי

 חידושי~~נ כע~
 הלכו~

 קבל רישא פסיק בדין

נ~
 ה~ר צו וה~יב . ממני אותם

 פר~
. 

 כעת אותם ל~בל דא םביל ~וחי לאו .רבי
 עכ"פ לי א~ור א"כ לו ואמר . אחת~פעם
 לו ואמר . תורה עליו ואו~ר פ~וקאיזה
ה"ר

 פר~
 היהודי ואמר . הנ"ל הפסוק

 רומז . עיניך .זצ~ל
 הצדיקי~ ע~

 שהם
 . העדה~יני

 ננכ~
 מביטים הם . יבי~ו

 רומז . ועפעפיך . השי"ת לנוכח רקת~יד

ע~
 ~שו~ם שהמה ה~דולים הצדיקים

 יישירו המה אדם של עיניו כעפע~יה~י"ת אצ~
 כנ~ד שהוא מי אפילו ר"ל .נ~דך

 המה ~~כ הישר בד~ך ה~ך ואינו~"ו השי~~
 ב~~~~בים ~ך~ייש~~ו~~~ך

'~~

~~~~~ 

 בשם שאמ~וע"ד . ~~~~~
 היהודי אישהרב

 מהר שובו שובו וז"ל. מ~רשיםחאז~ל

~ ~ ~ ~~~~~~ ~ ~  ~~~ 

 ~~י
'~)(~~~~ 

~~~ 
 האיש היהודי הרב אמר
 . זי"ע ~~רשיסחאא~קי

~~~~~~~~~  ~~~~~ ~ ~  
 להשיבם כדי וניאוצים ~וכ~ותבדברי
~ת~ובה

 ובנחת רצוי בדברי עמהם לה~הלךאם כי . ב"ה השי"ת ל~ני שלי~~

 ביראת ו~עוררם באהבה לבבם א~ולקר~
 : ~"כ .ש~ים

'~~~(~"~~ 

~~~~ 

 המ~שה זה~נודע

 אי~מהרה"~
 היהודי

 בית ~עירו שהי' . מפרשיסחאזללה~ה
 עליהם ~ברה ופעם ~הור. לאאשר כז~
 אז . אליו ויצעקו ויבואו . ר"לממאוד המח~
 נ~~

ד"~
 ברמזים בפיו

 ו~ימ~יו~
 ~ו~ו וא~ר

 נכונים הגימרטריא אם שאל הלזהד"ת
 ע"כ: כן ויהי נתרפ~ו אז ~חשבונםעליהם
'~)(~"~ . 

~~~ 
 של מכבודם במחילה
 המ~לים . צדיקיםאותן

ק~
 מי שכל סוד הוא שבאמת . ה~~יח

 ~~ ~ל . אופן ב~ום ל~לות יוכל לאשיודע
 בשנתאמנם נא~תו~ יודע שאינו םימן זהושמגלה

 תר"~
 ~אה אני .

 פקיד~
. 

 . ~רס ~אונך וברב בפסוק נר~זוזה
 אותיות . וברבתיבת

 ו"~
 לשימ~וש רק

 . רב הוא התי~הושו~ש
 וה~~~

 "רב מן
 הוא . "תהרוס"~אונך

 תר"~
 יהי' ~א ואם .

אז
 הא~~ ק~

 יהי'
 ע~

 ו~י לי~ב ~רה
 יראו ל~ן . אז שי~חדשו מרהצרה כמהיודע
אז

 לעלו~
 עם קברי על

 אז שנתחדשו היה וכן .רחמרים ול~~ ס"~
הידועים הצרו~

 ר~
 על ידועים אנשים והלכו

 עםקברו
 ם"~

 מעט והועילו
 ע~

 שנה
 : ע"כ .אחת

~~)
'~~ (~~~~ 

~~~ 
 שבין החילוק
 שבכלהצדי~ים

 יום בכל הולך הוא הצדיק . למשיחדור
 כמה כ~ה השי"ת בעבודתויום

 ולמחרתו . מדרגתו לפי אחד כללהשי~ שיוכ~
 צריךהוא

 להוסי~
 . בהש~ה אתמול של על

 צריך הוא יום בכלוכן
 להו~י~
 א~ל .

 ג"כ צריך הואהמשיח
 להו~י~

 יום ~כל
 נו~לין לילה בכל רק א~מול. שלעל
 ~ריך הוא ולמחרתו . שהשי~ מה כל~מנו
 ~משיג ~ל ~חדש בעבודהלהתחיל

~ 
 מה

 מאתמולשהשי~
 ול~וסי~

 יותר. ~ד
 הוא ולמ~רתו ממנו נוט~ין לילהבכל וכ~
 מה כללהשיג מוכר~

 שהשי~
 מאתמול

 ולהוסי~

 עוד'

 : ~~כ ~. אתמול שלעל

~~)
'~~ 

~~"~~ ~~~ 

 ~~קים
 שהר~~

 אינושלהם
 ל~שי"ת ל~בוד רצוןבשם נ~ר~

 שי~ ר~
 ~ם

 רצון להם שיהי'רצון
 ה~~~ לעבוד~

 ו~'



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~י~~~י
 ה~די~ו~ר~~~

 ~~ידלאווצי דוד נ~ן ~י~ה
 ~~מר~"ל

~~~ 
 שלאו זצל~"ה הי~ודי א~ז

 מרי א~ילו אלא רצון לו ~יהי' רצוןדוקא

~אי~
 רק לו

 רצו~
 לו שיהי' רצון לו ~יהי'

 פעמרים ~שרים עדרצון
 ר~ו~

 נקרא ג"כ
 עובדבשם

 ה~י"~
 : ~"כ .

~~~~'~ 
 ~~~~י

 אביו בשם ששמעשאמר ~~~~~~
 הקדו~

 הגאון ~"א
 שברר ז"ל'~~~~די

 במ~"נ מצות שני ל~יי~
 מכליותר

 חז~ל שא~מרו ~נין ~צו~
~~~) 

 אבי~ד~י"ח~
 מורי ואמר . ט~י זהיר במאי

 הה~~ז~
 מר~אג~לניצא

 יברור ~אד~
מצוה ר~

 אח~
 אותה היינו במס~נ שי~שנה

מצוה
 שעום~

 במצ~ה ה~~סק כי ע~ה בה
 המרצוה ~זן~טור

 אחר~
 ~צות ~~ל אין א~כ

~ל
 הא~

 העול רק
 או~~

 ש~וסק מ~יה
 : עכ"ל עתהבה

מלע~ו~
 ש~' ז'ל

~

.~~~~~~ 
~ 

 עפ"יהוא ~~ ~~
 דר~

 הרב מי"ח ואמר . הט~ע
 זצללה~ה~י~ודי

 יו~ י~ר~~ לאר~ שב~~~
~ח~

 ב~ה ולא הצלחה ~ק
 ובאר~

 ה~דושה

יוכ~
 יברכך הכתוב כ~אמר ברכה גם לחול

 ואא~ו"ר . ע~תד~ק וכו' מציון~'
 זצ"ל ~~לעלוב דוד~ו"ה הרהצה"~

 הוםי~
 דבריו על

 . ברכה ~~ול יוכל בחו"ל ד~ם~קדושים
 אדם א~הי~ו

 מקד~
 ו~למעלה מלמטה עצמו

 אזי ו~~רה בקדושה שלו אמ~ות ד'וא~י'
 אפי' בנכסיו ה~רכהיחול

 בחר"~
 זהו כי

ג"כ
 ~~ ~חינ~

 : עכ~ל כנודע י~ראל
'~~

~"~~ ~~~ 

 אדוממו~ר ~כ"ק ש~מ~תי
 ה~ב רבו בשםז~ל

 ז"להיהודי
 ש~

 בנערותו מעמיק שאינו מי
 לו רע בזקנותו~ז

 מאו~
 ~י .

~גלה בז~נו~
 המדו~

 רעות
 ו~

 להפכם בכחו איר
 מ~וד גדולים בסיגו~ים לא אםלטוב

 אצלו ~תגלות ה~ לא~ב~ערו~ר
 נתקיים~אהבה ~חמ~ ~

~~ 
 תכ~ה פ~עים כל

 ~אהבה שנתקררה בז~ניתו ~~ל .~אהבה

 . שבק~בו ה~ע שרשי כלנתראו
 וז"~

 כל
 שנהשהשיגת~

 אח~
 כו~ ביצה~ר היינו רעה

 רעסימן
~ 

 בילדותו עשה ~לא
 הוא מצוי וזה . הדווים כל ידוווע"ז כ~ו~

 גדולים חסידים ה~ושבנ~רו~ם
 הטוב כל מהם ונשכחמת~ררים ובזקנו~~

 ח~
 ויש

 כלבהם
 התאוו~
 : ע"כ .

'~~)(~"~~~ 
~~~~ 

 ~ר"מ
~~~ 

 ~ו
 אורהש~רי

 דהיינו האמת הדרךבזה לי~~
 הר"מ של ~המא~ר יירא ~יהמו~ין גדלו~ בשע~

דהוא מ~~
 ר~

 המוחין ~טנות ובשעת ז~יר הוא
 ~אן בהמא~ר לבו א~ 'חזק~זי

 וע"ד . רב הואז~יר דהו~
 מ"~

 בשם
 היהודי הר~

מ~פרשי~ח~
 ~נית דעה ח~~ל ע"ד זצ"ל

 מ"~
~~ר~

 מ"ה חסרת דעה
 ~נ'~
 ומ"ש .

 זצ"ל ~רלובליןאדו~~ו~ר ב~~
 ע~

 ~פיר~"י ~מאממר
~יני

 יוד~
 ו~כל . מ~ל~~נו ~ר~ה

 ע~ל~
ל~~קו~

 כוונתו ~א~ה. והבן אח~.
 למ"~

 כ~אינו דה'ינו . מר~מר~נו ~ר~ה יו~עאיני
 מ"ה ב~י' להיות ~למרדו דבר איזהיודע

 ~~ינו מזהוהכנעה
 יוד~

 ו~פח"ח~
: 

'~~)

~"~ ~~~ 

~ ~ ~  ~ ~ ר ~  
 שהי' א~ד ~ל מ~רשיסחאזצ~ל

 ~אין ~~י ותראה מרזה הם~כללצ~יק מפור~~
 בילדות~ בעבודהמע~יק

 האי~
 הוא

 : ע"כ .בז~נותו
'~~)

~~"~ 
~~~~ 

 ~~ם אמר ז~ל
 היהודיה~~וש הר~

 לאנשים אפי' שהז~ירמפרשיםחא
 אכילה קודם ולהת~לל . ב~אוה יאכלו~לא פ~וטי~

 ~לא אבות זכות לושיהי'
 אדם . יתגשםולא בה~אוו~ י~~

 שאוכ~
 שלא

 ~מעלה בזה א~לתם שמרעלהמבהממה גר~ לש"~
 עוד אין ב~אוה אוכל אדם ואם .גרה

 : ע~כ . להמראכלת~נה
' ~

~~"~ ~~~~ 

 אצל ~"ל היהודי בא
 ה~דושה~בי

 על ~ו ושאל מאד שהתאנח א'ך ~ממצאוזצ"ל ~~~לי~

 הו~~~
 איך לו וא~ר ממ~~נח

 ~~ב~
 על



~ ~

~ ~ ~

~~~~~ ~~~~~~~~י

~~~~ 
~~~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 של שה~ו~ר שהדין ~צי~והלא

 ~א~י~
 אינו

~כ~ה
 ש~~ א~~

. 
 ~ע~

 ~רו שע~יד
ל~חר

~~~ 
. 

~ 
 הלאו עובר אינו ג"כ הכא

 : ~~כ בה' לזכור ~~~ידהואיל
'~~)(~~~ 

~~~ 
 ~כ"~ ~י~ ~י~~

 ~~ע
 ~יהודי הק'~הרב

 אותו ושאל . ט~ור ~ור המחובר ~לזצ~ל
 אשר לצדיק שיתדמה הדין מדת לקתה~כ
~~~

 . עניי~ים ב~ל ~מש ובמס"נ ימיו ~ל ד'

ו~~י~
 עול ~ שאין ז~ל היהודי ה~ב לו
 עבו~~~~ יותר לט~ור מ~ו~ר ל~י~ת כי~~וקו
 הם וב~דאי . ~~כ ~~ור ~עצמו~~ל~~ת
~ב~ים

 א~~י~
 ב~רוב ~צ~יקים אצל שהי' ומי

לה~
 קצ~ יבין

 למ~י ואשרי בע~"י הדברים
 עכ~ל זהשזוכה

~~~~י ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~  ~  

 ה~'~הי~די
 זצללה"~
. 

 הנ~
 ~~כ~ן ת~ית

 תכלית ו~ה . כאין שהוא בעצמו ל'דע~וא
~וא

~ 
 אין ~~וא ידע אם

 אי~ והו~
. 

 של ~ותמו ~נה . זצללה"ה היהודי~~ה~ק והשי~
~~~

 לו נ~וודע ו~ם . א~ת ~א
 ~הו~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~"~~~

 ~ללה"~ ~~ו~
'~ 

 שי~
 ארבע

 ~יך~ר~ם מ~ו~
 לעב~

 השי"ת את
 (ה~א~~~
: 

'~)(~~~ 
~~~~~~ 

 ~יור לנו ואין
 מפרשיםחא זצ"ל היהודי הרה"ק ב~ם~~עתי ר~

 ל~ יש התו~ה ~ת לנו ~~ייר כיון~~ר
 הכל

 ד~ן~ון
 ה~ר~

 לכל לבוא נו~ל
 : ע"כ שכינה ולג~וי מ~דם ~הי'~ המדרי~ו~

~ ~ ~  ב~ם~
 הגה"~

 ש~' ז"ל היהודי
 ה~~ביר ~~~ת םמכולמה

 רצון לויהי מעפ~פי ו~נומה מעיני~י~ה
 ~ם יחד ~ללו ולא וכו'~~רגילנו

 שא~
 בר~ת

 ד~א ואמר .~~~ר
 ע"~

 (םנהדרין ~ז"ל

~~~~~
 ~ל ~ינה

 רשעי~
 והנאה להם הנאה

~~ל~
 דכל .

 התו~ל~
 השינה ~הע~רת

 הו~

~די
 ~יוכ~

 ה~דם
 לעסו~

 ב~ורה אז
 השינה ~עברת של ה~~ח בר~ת~עיקר ומ~ו~
 נו~ל השינה ה~ברת שע~ימ~ום ה~~
~ז ל~~~

 ~תו"~
. 

 ל~
 ~ת~ללים ~נו

~~ 
 רצון וי~י ו~' ~ינה המעבירברכת ~ח~
 והב~: ו~ו' ב~צותיך ודבקנו~תורתך ~תר~י~~

~~~
 יד"נ אלי

 הרה"~
 מ'וזע~א~

 מש~~י ז~ל ה~' הי~די הי'~~א ~~~

~ ~ ~
~~~~~.~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~
 ~~~~~~~~~~~ ~~ י~~
 הוא שני יו~ט כי זאת(בינה

 יו~~
 ~ל

 ש"ב לי כתב ~ן .גליות
 :~יחי') ~~ונ~~ ה~אב~"~

'~~)

~~~~~~ ~ ~  

 ~~מ~~י ~ע"ד
 היהודיאיש מ~ר~
 נ"~
~ 

 ל~ילי ~וב לא ~~~~ום ~הענין~כמו
 . ד~~יא למילי טוב לא~ן ~עלממ~

~ה~~יר ~רו~~ ו~זא~
 ול~לי~

 ~לא א"ע
 ו~נאתבי~א ~ינ~ י~לו~

 ~י~
 : וד~~~ח זו והתנה~ות~ובה ה~ד~ ל~ אין אשר מרעהו

'~~)(~~~~ 
~~~~ 

 הייתי פ"א כי אזכיר

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

אר~~~~~~~~~~~~~~~~~
 התורה קב~ו ~למחר תורה לומר

עכ"ד
 ~רה"~

 וסיים ז"ל ה'הודי
 הו~

 עצמם מ~נים הזו בלילהעושים ~~ ~ך
 וזיעה ברתת וביראה באי~ה~רה ל~בל~
 ופחד ורע~ה ~יל אחז~וכך וב~ו~

 וירא~
 ור~דו

 עד נקשן ~דא דא וארכבו~יו אבריוכל
 ולא גופו בכל בשולחן א~ע~~פס

כלום הועי~
 ע~

 והוכרחו אנ"ש כל ~פחדו
 לחדרו אותו ונ~~ו ~ל~ן ~עלאותו ליק~

 ושכב ש~ו ~טה ~ל או~ו ו~~יחוה~~~ד
~~ 

 שנ~ע~
 השל~ן על וי~ב ובא מהכ~ד

ז~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~ ~~~~~י
 ~~~. ~~~ו ~~י~~~'ר~י~י

~"~ 
: 

~~~~~~~ ~~~) 
 ~ר~~ק

~~~~~ 
'~'~~~~~ 

 ~~~זצ~~
 ~~צמו ה~לל

~~ ~ו~
 ~נה ~~צ~ו ~~צ ~י'

 ר~שונ~
 ל~חר

~~~ל~ו~
 ז"ל ה~' היהו~י ר~ו

ש~~~יל וב~~~
 ע~ ה~די~

 ~ו~

 ה'' ~ת~לה כל

~~ו~
 ז"ל ~~ו~י הרב א~לו

 ~רמר~
 הי' ולא

~~~יק
 ~להבי~

 בו
~ 

 ואחר ה~פלה
 ~יו~

~~~פל~
 רצה

 להבי~
 ~י ו~יננו

למעלה נ~~~
 עכד~~~
: 

~~~~~~ 
 ~~~א ~למי~יו ~~ר

 ל~נ'ובא נם~
 הר~

 היהו~י הק'
 הי~ו~י הרבוה''

 ז~
 ~ל מ~~יה

 הי' ~א~ו ~א~ד~ניו רו~
 חול~

 ~~ו ושאל . ח~ו
 ~יומי~. היום~~ה

 ביי~ו ~א~~ והשי~
 ונ~שו לבו אל ~נ~ע עד~~אוד

 ות~~
 הרב

ו~~~~
 כן לע~ות לבו מ~או אשר זה הוא ~י
 הרב בי וה~ציר לו. ~גיד ~לא לו~א~רתי
 ר~ה כי לו שאגיד~אוד

 ל~עני~
 אותו

~ד ~~
 ~הק~י~

 או~י וש~ל . אזנו ~א~לה ~~י
 הש~ת~~ה

 ל~י~
 א~ר ~זה

 הביו~
 וה~ב~י .

 שא~ר איךלו
 הביו~

 . ב~י אותו נשק~י

~~ו~י~
 הרב

 להפלי~
 ~~יד ~לי וגזר מאוד.

 לו להגיד והוכר~~' . כד~ש~ו
~ 

 איתא
ביר~~~י

 ~צרי~ הל~ב~ ~~ (~ב~
 ב~ל שיהא

 ל~ניו עו~ד~~מו~ה
 בש~~

 וה~~~י לימרודו
'~~

 מרו~ ש~~
 ~ד או~י ~רבייש והי'

 שממעול~ ש~אי~י עדל~~אוד
 ה~חל~י לא

 יראה שום ואין ב"ה הבורא ~תל~בוד
 ובו~

ול~
 בני היהודי לאיש ה~~ויבת ~עלה שום

 הדבר~ ~אמ~ ~עצ~י וראיתי .~י"ו
 ונ~ל .

 נפ~י יצא ~כ~עט ~ד ~דולה ~ו~ה~לי
 ונשקתי הספר נטלתיו~~"כ

 ~ו~
 לבי ~כל

 שאר ב~וך באר~ז או~ו~הנ~~י
 הם~רי~
. 

 ש~חה ~מח זאת ז"ל הרב ~~ע כא~רויהי

גדול~
 . ~כמתו על

~"~ 
: 

~~~~~~~ 
 ז~ל היהודי אליו ~נםע
 זצ~ל מ~נדיל ר"ר ו~ו'(לה~~~ק

~רי~נרב~
 ~~ה. להגיד ז"ל ~י~ודי ~ל צוה

 . ראשי~ם ~ערי' ש~ו~אמר
 הצד'קי~

 ה~דול'ם

~עושי~
 והנ~או אז . ו~~רים גדולים ~תחים

 עולם~~~י
~~~ 

 הקטנים ~צדיקים
 מה~

יו~לו
 ~"~ לה~נ~~

 ~ ~רה י~י~ו ~~~ ~~י
 ~ליו ~זרוע~~ז

 ~ור~ ~~י~
 וא~ומ~ו"ר

 ~ק~ ~וצ~הבין ז"~
 ~~ור ~~ל מ~נו

 . מלו~ליןל~~י ~ב~
 צ~~

 די בא~צע
 ~ו~ו~~א ~~ו~~

 ~ ל~~~
 ~~גיד

 לכ~
 ע~ה

 .ה~~~ייקיר
 והיהו~

 ~~רב~ מה ~~מו ~~~ל

רו~~

 לו ו~~ר ~~ו
 ~וכר~ ~

 הוא
 בםפרא ראה כי ללובלין~~~~ד לי~

 דאד~
 ~~אה

~~~~
 לו שישע~יו ~מ~ ~~נדילי והר"ר . הרבי ~למיד

 נשמ~
 זירא. ר'

 : ע~כ ~למלענ~שנא ~~ר~
'~~)

~~~~ 
~ ~ ~ ~  

 ה~~יד ~הרב
 ~ווי~~ר~ד~שה ~ו~~
 אז והי' ז"ל היהו~י הרב אצל הי'~~א ז~
 ל~ני~

אדו~ו"~
 זצלה"ה בונם ~ר"ש

 ~~ר~י~~
~ 

 עבור להת~לל ל~ניוובאו
 איז~

 הנ~רא ~ולה

(~ופ~~
 הכלח~ל ש~~ר~ ז"ל לאדוממו"ר וא~ר ר"ל

 ברו~
 ו~מר

~ 
 ~ו~ר

 ל~ שיודי~
ה~ירו~

 ~~ד~ הרב וה~יל המא~ר זה
 ה~א~רר להבינוז"ל

 באריכו~
. 

 וה~~יל מב~ן ~אינו ~רו"ר לוא~ר ~~'י~ ואח~
 ~אריך ~"ש ז~ל~הודי ~~

 ב~ש~
 ואנרר ה~ר

 הרב וה~חיל . ~ין ~~ו~עדיין
 לולהם~ד ~~~ ה~~~

 הד~ו~~ ובתו~ ו~~בי~
 ~~זו

 כדי בש~חן עצמו ואחז וזיער~ת
 ~ל~

 י~ול
 בקול וצ~ק ה~רדהמ~ודל

 א~
 א~~ . מ~ין

~בי~.וה~סי~
 ~~כ מדי~ורו הנ"ל ~רב

~ 
~~)~~ 

'~~ 

~~~~~ ~ ~ ~  

 א~~ר
 מפ~

סי~ור ז"~הק~ו~
 נ~

 ~"א . זה מ~נ'ן
 (הואבהי~תו ~נ~ יו~ בר"~

 ~הרי"~ הרה~~
 זצ~ל

 עםיחד ~~אם~נין~
 המתפלל~

 ה~~ה א~ר
 לכבודיי~ש ל~~~

 ר"~
 ה~נ~ ב~דר אני הייתי

ול~דתי
~ 

 ולא
 ~ ~מ~

 כ~ל לבי
 ~~ר לאשר לשתות ~לו כולם~ין ל~נו~
 היי~י~

~~ו
 ~יומ~ ~י~

 ולא דר"ח קמא
 מהלימ~וד ולב~ל ל~וםכ"כ ~ש~ היי~

 וקר~
 עצמי ועשיתי לכנוס משםפעמים איז~ אותי

 והנה כללשומע כל~
 אח~

 בפ~ם
 הק' מפיו בציווי מ~שמשיו~חד ב~ השלישי~

 ל~ו~
ונכנ~

 ~י ~~ר אצלו וב~מדי
~~~ר בזה"~

 לכ~
 ל~~ודי ~איר~ מה

~~רשיס~א הק~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~י~~~~
~~ר~ים~א

 ז~~
 אבד"ק הרה"ג עם בלוב~ן

~~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  ~  היהודי מילה ברית על יחד שנ~~שונ~~ה 
 עם ז"ל~~דוש

 הרה"~
 והתחיל הנ~ל אב"ד

ה~
 היהודי אל לדבר ז"ל הנ~ל אב"ד

הקדו~
 מ~מעלתכם אש~ל בזה~ל לו ואמר ז"ל

~~לה
 אח~

 ח~ידים אצליכ~ מדוע
 זע"ז ב'ניהם להת~בר ורוצים י~דכ~נ~~ים המרנה~

 ונ~תה יי"ש נא נקחה זל"ז אומרים~א~~ה
 בינינו משא~כ הת~~רות לי~י באים ו~'"זיחד

 באהבה יחד ~כשנ~גשים הוא ל"כ~תנ~דים
 ~צמם~רתחב~ים

 תורה דברי ע"י ביניה~
 מחי~ושי פלפול איזה נא נד~ר זל~ז~~ו~רים

~ור~
 עצממם ו~פל~ל'ם

 בדב"~
 באים ו~י"ז

 אס ה'' הרבה מוטב ~~חברות.לידי
~י~לת~

 ~ל ~בורה ע"י ביניכם הת~ברות
~פולי

 תור~
 . יי"ש של בשתי' ולא

 היהודי ~נהו~מיד תיכ~
 ה~דו~

 לכם אביא ז~ל
 הוא כן לא כי הש"ס ~ן~א~

 כד~ריכ~
. 

כי
 סנו~~

 ע"י ושלימה חז~ה יותר התחברות
 מ~צינו כי פלפולים ע~י מאשר '~דשתי'
 מרשוס וכו' יינן ~א~רול~ז"ל

 בנו~י~~
 ובדב~ת

 למד הי~ן ור"מ שה~שו ר~מ אצלמרצינו
 קלי~~ו אכל ~וכו ~~מר ומשני ~אחרתורה

זר~
 ~~י' ~"י ש~~~~~רות ~~ורש הרי .
 עי"ז לבוא זל~ז הדעת ~~רבתיותר

 ~םא לאידך כן וכמו .~ד~ת להתח~רו~
 : ע"כ . וד~ל ~ן כ~וטובה דר~ ללי~רו~

'~~
 מאבי ~~~~~ ~~י~~~י~~ ~"~

זחיני

~ר~~
 שאמר מאפאטש~ע ז~ל הירשלי ר'
~םעו~~

 של ~~ישית
 ש"~

 הרה"ק ~ם
 הוא ~לישית שבסעודה זצ~להיהוד'

 ז~~
 תשובה

 ~הי' ~יך ~של שמע~' .ל~בים
 מל~

 גדול
 לו שיכינו ל~יר~לח

 די~~
 בשבילו נא~ת

 הכינו ~עיר שהי' והפיקחים ~מו~בלל~~ן
בכל

 נ~ו~ דירו~ כח~
 וב~רנ~ה המלך בשביל

 להחיות כדי רק ממעט רק ~וסקים~י'

~~
 ~~~ם ~י~ר הי' ו~~יפ~ים נפ~ם
~~~נ~~

 להם הי' לא ו~~ילא
 ~ו~

 להכין

 לז~ן המלך וכ~א המלך בשביל נאותדירות
ה~ו~~~

 ~~אוד ~מח
 ע~

 וכעם הפיקחים
 נ~ע שה~לך הזמן וכשבא .~שוטים ע~
 מאצל~

הל~
 ופייסו לפניו ונפלו הטיפ~ים

 והבטיחו ל~עבר על להם שימחול המלךאת מ~~
 ~ם בכל יכינו ולהבא שמכאןלו

 דירו~
נ~ו~
 דבר מכל לבו את ומפנה השבועבכל א"~ מ~ן ~הפיקח הוא ~נמשל .

 ~יבוא~די ר~
 ש~~

 הקדושה ל~רות יוכל
וה~יפשים בתוכ~

 דבר ~מכל לבם את מר~נים אינ~
 וכשבא ב~שמיות שלהם עסק ועי~ררע
 לקבל ~כלו לא זה ובשביל פנוי לבם איןש~ק

 ובשלש .הק~ושה
 סעודו~

 ~זי ובממוצ~"ק
~~ודאי השי"~ א~ ולפייס ~שובה לעשותצריכים

 ~כ~~
 וכש~בוא רצונו יעשו ולהבא

 ו~ו~ל רע ד~ר נמכל פנוי לבם יהאש~ק
 : ע"כ ה~~ו~ה בהם~שרות

 א'ך זצ"ל הי~ודי ב~ם ~~~~~(~~)
 ה~בעה ב~לשהביט

 להם ~הי'רועים
 ~וד~

 נר~~~ם על ש~מר~ו
 : ע"כ . ר"ל ובזיונות ו~פלוחדלות

 ~ו~ ~'~~~
~~~~ 

~~~~ ~ 
 מאדמוסרח

 וביק~
 שיאכ~ו מהח~ידים

 אחד מכל קטנה חתיכה הפח~ת לכלממנו
 ~~~ול שהוא ואמר .ואחד

 מ~~
 " שסרח

ע~~
: 

~~~
 ~~~ ~~~~י

 שהי~ הע~יל יהושע אברהם ר' הר~ק~~ל ~~~~~~~~~~
 . אצ~ו הי' ז"ל והיהודי אפטא ~עיררב
 ז"ל לרבי לי~ע זצ"ל היהודי ה~~ו~ק~"א

מלובלין
 זה~

 ~רה"ק א~ל
 דש~

 לפטור
 ~מ~~

ואמ~
 מקודם ע~ו שיאכל ה~~ק לו

 איזה עודוהתעכב סעוד~
 שבועו~

 וא~"כ
 ל~עהש~ו~ק שו~

 לר~
 הלך ו~וב מלו~לין ז~~ל

 לו ואמר ממנו לפ~ור הנ"ללהרב
 ז~ל והיהודי מקודם ~עודה ~"כ עמושיאכל הה~~

ל~
 ~מנו ונפ~ר ע~זו לא~ל רצה

 ונ~~

~~~~

~ ~  ~~ ~ ~ ~  ~  ~  
 יעקב כשמו ~שמוא~ד

~~ך ~ ~א~י~ ~~ יצח~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~ ~~~~~י~~י
 א~לו זצ"ל ה~ודי ~בא מקודם שנהו~רך
 בן יצחק יע~ב שש~ו אחד עלם אצלובא

 והרבי . מאד הרבי עמו וש~ח כ~מו.~אטיל
ז"ל

 ה~זי~
 א~ת שנה לערך העלם את

 מא~ר העלם את מאד כבדווהחסידים
 העולס לזה בא שלא מהרבי~שמעו

בשביל ר~
 ז~

 אצלו זצ"ל היהודי וכשבא . העלם
 כשמו מא~יל בן יצחק יעקב ~ש~ו לוו~מר

 ע"כ ממנו העלם את זצ"ל הרבי~ל~
~ 

~~~~
~ ~  ~~~~~~~ 

~  

 יי"ש מוכר הי' זקיני ואבי . ז~יני~~י
 היהודי כשהי' וממילא . הזה~הבית

 זצ"~
 לא

 ה~זיק זקיני ואבי יי"ש למכור י~ל~י'
 ואמי הנ~ל מ~ך זמן ~ל וש~י' ~אכילהאותם
 זקיני לא~י אמרהזקנתי

 עו~ הל~
 תהא

 דאגה זה אין זקיני אבי לה ואמר .~ני
 ~~רשי~חא לעירו זצ~ל היהודי ונסע .שלך
 איך זקיני לאבי ~"ל היהודי לו ואמרלביתו
 הפרנםה~רא

 של~
 ואמר זקיני א~י ו~תק

 ע~לים של עורות שיקנה זצ"ל היהודילו
 בזול עתה הם העגלים עורות א~ז לוואמר
 ל~ ואין~דול

 לי אין ו~ם עליהם קונה שום
~עו~

 ~רה ז~~ל היה~די לו ואמר לקנות.
 בזול עתה~הוא

 ח~רו~ אי~
 ~ל ~י בזה

 לה~י~ר ס~ה בזול שהואס~ורה
 ומ~

 שאין

~~~~~~~~~~~~~ 

~ ~ ~  

 ה~ורות את ושהה שלו והעליות החדרכל
 לתבוע עורות ה~עלי אליו שבאו עד רב~מן
 וה~אה ה~ורות ~~ד מעותלו

 לה~
 איך א"ז

 . כלום ~~ם ממכר ולא ה~ורות כל~מונ~ים
 שהי' א~ד סוחר בא ש~ועות ~'~לערך
 ה~בה ~גלים עורותצריך

 ~ח~~
 הקיסר ~י

~ו~
 שלו להחיל לעשות

 כמה זקיני לאבישאל והסו~~ ראני~י~
 ריו~

 לכל רוצה הוא
 עד ה~ורות לו למכור רצה לא וא"ז~~ורות
 ה~רקח כ~י כ~לים לו שיתן מוכרחש~י'
 שהיהו~ זקנתי לאמי א"ז ואמר .~~נה

 ~כ~שיל~
 ~ ע~כ הי~ב ~לו האכסניא

~~~)
 לר~ ז~"להיהודי אמ~ א~~ פעם ~~~~~ ~~)

פר~
 שילך ~למידו

 ל~ו~
 עומד כי

 ב~ו~
 הוא היכן יודע ו~ינו חחדנפ~ר

 את לו ותראהאצלי שיב~ הפת~
 הפת~
 ועשה .

 מאוד נתלש להביתוכ~בא ~~
 מחמ~

 ~פ~ד
 לו~הי'

 מחו~
 ר' היהודי לו ואמר .

 להיותיוכל בונ~
 מנהי~

 ~דולה עיר ואפילו
 כי ~~ן כפר א~ילו להנהיג יכולאיך ואת~
 שיראה ~בונם ~מרתי~ע~ים כ~~
 : ע~כ כלל פחד ולא ה~חהיכן ~נ~טרי~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  
 ~~~ה ר' ~רה~ק אלובאה

וא~ר זצ"~ בונ~
 ל~ ~יכתו~

 איך היהודי ל~עלה ~גרת
שהול~ים

 ממנ~
 אל כתב וכך . נפשה א~ להחיותבמה ל~ ו~ין הוו~ת מן הרבה דמים

 הרבנית~יהודי
 . דמים ב~ענת אלי בא~

ד~ים
 תר~

 אחד מש~ע
 המרב~

 וא~ד

הממעי~
 ושום .

 אד~
 ה~י~ להבין יכול לא

 ~דמיםו~מר האגר~ א~ קרא ז"ל שהיהודי עד~א~רת
 תר~

 ~ם . נדה דם משמע~
 ה~מ~י~~ וא~ד ה~~~ה ~א~ד . ממוןמשמע
 נדה דם זה המר~האחד

 ~ול~
 מר~נה

 לה יש ממון ה~מעיטואחד הר~~
 מע~
 ~"כ .

~ 

~~"~)
~~ 

 ~י~די
 זצ~

 ו~~ה מאד~ולה ~ל~ ילד הי' ~"א
 ואמר הילד שיתר~א שיראה ל~ניווצעקה ~רבני~

 הילד יתר~א לי ~~יית באםלה
 מה כל~~~מכור דהיינ~

 שי~
 ויהא בבית לך

 ותתןריק הבי~
 ל~ניי~

 . ~רפא ואז
 ו~ש~~

 כך
 לפניו ~אה ושוב נ~רפא לא עודוהילד
 הוא והילד דבריך את קיימ~יהלא

 ~ול~
 מאד

 ~~~נות את גם ~תמכור להואמר
 ע"כ . הילד ונתרפאכך ועשת~

~ 

~~"~~~
~~~~~~~ 

 כשהי' ז~"ל
 ז~"ל~רבי ~~
 עו~ד והי' לבוא ונת~חר ~עודות שלשבעת ממלובלי~

 ~~ו ומרעיד עומד והי' בח~ך ה~סידיםבין
 לו שישא'ש

 קד~
 אומרים והיו ר"ל

 ל~
העו~די~

 ~י' ~לא אצלו
 יוד~י~

 היהו~~ שהוא



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~~י'
~~~ 

 אמררו
~ 

 הלא . ~ן~ו~ד א~ לממה
 קד~~ ל~ י~

 ע~ד מיד ~נר ו~שהד~י~ו ~~~~. ~ל~~~ב ל~י~~ ~
 כלל ~רעיד הי' ולא א~~ים~~~ר

 ~ני~ו ~יד ה'הודי ~הואאו~ו ~~ר~~
 ~ו~

 ~י~
 כח לו שהי' איך תראה ~זה ה~ל~ן~ל

 יר~~ א~ ל~צור~~~צ~
 שיהא ד'

 ר~

~~~~~)
 ~הרה"ק מעשה ~~~~~

 ה~' א~~ ~עםזצ"ל היהו~
 ז"ל~י~~די

 בליל~
 ~' ~רה~ק ~ם

~~~~ 
ב~נ~

 הי' לא והי~ו~י . תלמידו ~הי' זצ~ל
 רקי~ן

 ו~נ~ ~וש~
 הר~ר לו ושאל . ~ראד

 ז~"ל בונם~~ז~ה
 ~ונ~ ממע~~ מ~

 הי' ~~ה שלאח~ חשבתי אני זצ~ל~י~ודי וא~~ .
 שו~טים ולא~ר~ו~~ים

 נביא'~
 ~א~"כ

 וא~ור~ים תנאים הי' ~~~כאכנ~"ג
 מוכי~ים הי'ו~~~כ ופום~י~

 ש~א מו~י~ים שנתרבו~~~ל~לו ו~~"~ ~רי~ ל~~
 ל~~

 ~~ים
 ~אני ~נח אני ע~ז רבי'ת ה~חילוי~ח"כ
 ע"~: ישראל יע~ו מה ית~ל~ל זה ~~ם~ואה

~~'~~)~"~ ~  
 זקיני אבי

 הי~ודי ~ווש~נ מלי'~~י~
 ~ד~ו~
. 

לו וה~י~
 ~י~

 ~ו~
 וב~ו"כ . ~~שות

 נזכ~
 ז~ל א~ז

 לו~~י~ר
 אי~

 בליל~ שהלך
 בליי~~יק

 גוט לו וא~ר א~ד ~ש~נזי~~~דו ו~~
 נא~~נ~
. 

וכראו~
 א~ז

 ר~
 עד א~ריו במהרה

 ~ם~"ג בס' ~למד וראה . אשכנזי ~ללביתו ~ב~

ו~~
 ו~~ . הוא עיר ~~יזה לו

~ 
 ~הוא לו

 ובי~ש ל~ר~י~~א ם~וך אפאטשנע~~'ר
 ב~לומו ~יפ~ום~זקינ'

 ~~ו~~י הי' שזה היהודי א~ר . זצ"ל~י~ודי יצח~ יעק~
 על שש~ל~י~ה

 ~דשו~
. 

~~~ ~ ~~~
~~'~ 

 ~~~י
~~~ 

~~~ 
 ה~' ~~~יד~צל ~

 ~~אזיני~
 ו~מ~יד זצ"ל

 לא~ר ר~. זמן ~יהודי ~ל~~~ין
 עד~~~לה ז~~

 שהת~ל~
 המגיד וא~ר .

 היהודי ~ללה~סידים
 ה~~~

 ז~~
 קומתך

 זאת היינו לתמרר.ד~~ה
 ~ו~~

 זה
 ~ת~~ה אע"פ ~לך~~~ז'~ה

~~ 
 ~~ורה

 ~דמ~~ ~~~יאבל
 א~ה ~~ל~ לת~~ר.

~~ר~
 ת~~ה

 ~צי~~~
 ~י~ בו~י כזה.

מר~ני~
 ן

 ~ות~
 כוונה ~~ר רק

 . ~ונש ~ה ~'' לאע"כ ~~~י~
 כ~

 ~ו~ר ה~די

 אחר א~ל ה~~לה ז~ןלא~~
 : ע~כ .כן י~~~ ל~

'~~)(~~ 
סי~~ ~~~

 הנ~ל ~רב

~~~~
 הרב למד

 הרב (~תנו בלילה ~ל~מידיו ~ם ז"לה'הודי
 . מלעלוב ז~ל משה ר'ה~םיד

 ז"ל ליבוש~רי' ~ו~~ ה~~~
 האבד~~

 . ~~~י
 מ~יז~יר ~ל אהרנם ר' ליבוש~ו"ה הרה"~
 הוא והי' תל~ידים) ועוד .דשם אב~
 ל~מר~עתמיד משתו~~

 ד"~
 הצי~ור על ו~לה ממ~יו

 . לשמוע אזנו והטה ~בית על~~י'
 ~הי' יראוהי' מ~ו~ לאי~ לילך מב~ב ~~ד צ~יךהי' והנ~

 וא~ר הליל~. באמצ~
 ~~'לך תירא אל ז"להי~די

~ 
 ממי אפ''

שמונ~
 הוא שלי הצינור על

 בטו~
 וכל מכל

 הדברים ש~עו~~ר
 הל~ ה~ל~

 ~על
הצינור

 מחמ~
 ידע ז"ל שהרב ש~אה

~~~ 

ע~~ה~~

 ~~נע הי' דרכו כי .
 ל~

 א~י'
 ~~כ .מר~ותיו

~ 

~~"~~~~~)
~~~~~~ 

 מח~יד
~הי' ~~~
 ע~

הרה"~
 הר~י אצל י~ד מר~ר~י~~א היהודי

 והי' . זצ"ל~לובלין
 ר~י~

 מ~נ~י
 ~~~ שלו~י~

 ~~'~ו~א דו~קא ~~י'
 ~א~ ר~

ו~ר~"~
 בין אז ~י' מ~רשי~~א היהודי

 והי'הנל~צין ~~
 תח~

 ~נ~ל ה~~יד של ידו
א~ר

 שכ~
 עליו

 וד~~
 וכ~~ר למ~ד ~ו~ו

 היהודי על שוכב הוא כיה~ת~ל
 ~א~וריו ונר~ע ו~רד נבהלה'' הקדו~
 נבהל כיה~דוש והרגי~

 ו~ר~ ה~~י~
 . ע~יו ~מאד

אז
 ה~י~

 לבך תבהל ואל תחרד אל ~נ~ת
 כולנו ה~דוש ורבינו מורינו אצל כי~נ'

 .שו'ם
 ~ ע"~

~ ~ ~

 אלי
~~~ 

 ה~~בד~~
 שי~ ~לונםק

 ~~ס לי'~ניק אבד"ק ~רענ~יל~רוך
 ו~' .טעם בר~~

 ~יבו~
 ה"ה ~רענ~יל ~אומים

 ~~'זקיני
 זאווי~וואס~

 ז"ל.
 אחו~ הי~

ה'~
 א~~ ~רה מרת ~צד'~ת הא~ה

 הג~ו~
~צדי~



~ ~ ~ ~

~י~~~~
~~~~ ~~~~~~

~~~  
 דובער ר'~~דיק

 א~ד~~
 ~בן ~דה

 ב~וס'~
וב~

 ~צדיקת הא~ה ה"ה . לבן מ~דה ~~ון
 ~אלדא~רת

 ~~~ הית~
 ה~ה~

 מפר~י~חא ~~ל~רח~י~ל ר"~
~ 

 היהודי הגה~ק
 ה~ח~נות ו~~ן .ז"ל

~ 
 הר"ר נ~ו

 ~יי~
ר~פיפור~

 של ~ות~ו . וז~ל מפרשיסחא
 היחו~ ו~~דולי ל~ן ~~ה האבד"ק~יני

. 
 ו~זב נתעשראח"כ

~~ 
 ואח"כ . הרבנות

 וחזר בו~~צירו
 לרבנ~
 אשר הםי~ה .

 פ~א . בקיצור אספר עמו נתחתןהיהודי
 לתלמידיו היהודי א~ר בהתל~בות ~מדו~עת
 ראו ולא הביטו המה . החוצה נאהבי~ו
 ע"פ. והעביר שלו ~טפחת ~וציא .~אומה
 על ~~ב אנס הלא בקול וצעקו ראו~יד
 ומ~ו בחזקה ותופשויהודי

 לת~
 צ~ור לו

 על מונח הי' אז .~~פו
 ה~ל~~

 ל~ם ככר
 זצ"ל היהודיל~חו

 וה~~
 מיד השני ע"צ

 ~ממעל ונהפך התגבר הנ~ל האיש כי~או
 וה~ול~זלן

 ומל~
 נסע הימים ברבות . נ~שו

 עז~ו א~ר~רב
 לקנו~ הרבנו~

 . שורים
 ~ר מיהודי שמע נפה םמוך דרכו~י'

מ~ר~ו
 לפ~

 לבית וכבואו . פניו לקבל
 ~יש הוא כי היהודי ~~ידי הכירוה~'צון

ה~
 וישתומרם . ל~ראתו ש~חה רגשי ו~לאו

 וי~~רו . עו~ה שמחה ומ"ז . מדוע~איש
 הל~ ומי~ המא~ר~ ~ללו

 ~נימה ל~ו~ש
 כמה זה אז המרוכה ~איש כי לולס~ר
 ונתן ל~ניו ויתיצב פה ~וא עתהשנים
 'עמו ה~ליא אשר ח~דו ~ל להיהודי~"ח

 יען ל~יהודי לאמור עוז ב~שווהרהיב
 ~ז~~

 בעיניכם נפשי תי~ר נפשי הצלתם
 ה~נה בת לייש

 למל~
 מוהר עלי הרבו

 הי~ודי אמר אז . יחדיו ונתחתן ואתן~מתן
~תלמ~י~יו

 המחות~ יע~
 ממני ב~ש בעצממו

 והתפשר פניו להשיבאוכל
 ע~
. 

 נתודע עמו דבריובהרבות אח"~
 ל~

 ~ודלו
ב~ורה

 ובי"~
 ממנו בקש לא יחוסו ו~דל

~ד~
 ובת הוא שנתן ערך ל~י ~א הרבה

 זקנתי אם ~ היא הנ"ל ~בער ר'~~און
 הי~~א~~

 ראוי'

 למ~

 ואין ~שר~ל
צד~תה ל~ר~

 וכ~רו~
 מ~שיה

 ~ ע~~

אבד~
 ~אתד שם'~ר ~יסוב

 ~ר ז"ל היהודי ~ק' זקינול~ני ~~
 ~~וא ~ליו א~רו ~הרופאיםאיך ~~
 לחיות י~ולואינו ~רי~~

 ~ ל"~
 הוא

 אנוש ~ול~
 היהודי וא' .ביאוש

 לע~ ~הו~
 לו ~ן

עצ~
 יעשה זאת רק .

 שיס~
 לעיר

ויש ~לוני~
 ש~

 בש~ות מ~זיקים ובניו . ~דול צד'ק
 והוא . ה~יר מאד~ן בראטהויז חנותאיזה
 אליו ישלח ו~אשר . מהא~ן החנותישכור
 וגם . ילך לא לפניו ~יבואהצדיק

 מי~ב יותר יחיה ועכ"פ . י~ום כןהעיר
 מכלל ויצאחודש

 ~ריפ~
 י~וא ואח"כ

 כשת~א בזה'ל ז"ל היהודי א' ~ן .לפניו
 ~~י' הי' ו~ן שכמי על א~בלך אז אליאז
 השי~ אך ו~שר . שנים וכמהכמה

 ה~ללה

מרהצדי~
 ~ר~~צ של לבניו ה~נות את עזב

 :~~ם

~~
 ה~~"צ סיפר

 מפ~ריםו~
 הנ"ל שי'

 בימי הי' זקינו הקדוששהיהודי
 הגאון ז~יני בבית מלמדנעוריו

 פרענקיל ליבוש ר'~צדיק ~~בי~
 תאומ~

 הנ~ל

מזאוו~ואס~
 הג~~ן ה"ה זקיני אחי בא ~"א .

מלייפני~
 ~~למד ה~ברך את וראה . לשם

 וה~ה"ק . עולם ~און הואכי
 מל~פני~

 ז"ל
 ושאל אז החסידים דרך על מתנגדהי'
את

 ~אבר~
 ל~ה המלמד

 מלובלי~ הרביבצל ~ס~ו~~ הו~
 י~~ר תוכל אתה הלא

 . ממנוללמוד
 ומ~

 . מלובלין מרבך למדת
 מ~י ל~דתי זאת את . ז~ל ה.הודיהשיבו
 אז לישן א"ע מניח אני אך שכאשרמלו~לין

תו"נ~
 : ~שינה נרדם הנני כר~ע

 תהלים ~ל לדוד ~ושנים בפי'~'
בעיה"ק שנ~~~

 ירו~לי~
 בקונ~רס תוב~ב

 הנורא ה~און . וז"ל היוםםדר
 ה~~~ היהו~

נ"~
 עם ~~רא א~ר ~פרשי~א

 : ~~ל המוח א~מ~הר תו~~~
 ר~ין בס'~~

 דאוריי~
 ~זמור לתהלים

 הג~ו הרב ~שם . וז~ל ~ם~ה~"ה י"~

~ ~ ~
 שי' אבר~מלי נמו"ה ~~~צ

 ~צ~.~
 ~א~רר זי"ע ז~ל היהודי ~~להי

~~ק



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~ ~~~~~י~~~~
 יה'ר זד~~וק

 ל~
 שלא ידוע ~נה ~י . ש~ו

 ע~ירה ב~ום~אינו
 בעו~~

 אותה ש'עשה

 ~~ות שיהי' מי יהי' הישראלי האיש~אד~

~ב~~ו~י~
 י~~רט ו~א ~מזיד שב~לים ו~קל

 מ~מעשיו י~ביישולא
 ~ח~~

 ~ע~ה ~ה על
ולא

 יבו~
 ~~ו וא~~בה . ~שו~ה הרהורי לו

יהי~
 ח~אתי לא ויאמר בעצמו ~וד מ~יהר

 ~שובה הרהור בא ישראל בר לכל~רי
 בדבר ~ן מצינו אבל אמנם . יוםבכל
 וראינו~חד

 ז~
 ~בי

 ל~
 ~לל נראה ~אינו

 כלל ~חטא ולבו בנ~שו מרר~יש ואינוב~יניו
 בעיניו נראה אדרבה . רע מאומהועשה
 אותו שואלין יהי' וכ~שר חכ~ה דבר~א~ר
 ~שיבי~יה

~ 
 . עשיתי מאומה ומה חטא~י

ו~א~~
 חדרי הדברים ירדו ~נ~דו ~על

 וע"ז כידוע מאוד ~רב'י~ו ולפ~מים~טן
~~מר

 י~
 בו~ה

 כמד~~ו~
 ו~ה ~רב

~~מים
 ו~ו~

 ע"י ~רבים שמביישו לרוב

 ~אל~~~בר'~
 כלל כונה בלא שה~ ~~ם

~~
 ~אז'ל

 ~ו~רק~
 הפי' וזהו . חיורא ו~~י

ז~
 ~י'נו

 עבירה א~~ ~י~~~
 ~מזי~
 יהיר .

 את מצינו האיך . ביהורא א~ע מח~'קוי~''
ז~
 ו~~~ר .

 ~~ הפסו~
 שמבלה זה הוא שמו

י~יו
 ועו~~

 שבח זכבר ליצנו~. בדברי
 מי את~הע~ה

 שמ~חי~
 מסייע~ם עצמו

ו~~~
 ישב לא לצי~ ו~ישב

 עכ"ל~

~~~
 (דפום טוב ממבשר ם'בראש

~וד~ורז~
 שנת

 ~ר"ם~
 כפי . וז"ל

~נוד~
 האר"י ~ל ~ליו אמרו מ~פרים

 זכה לא ממ~ר~ותיו שכל זצלה~ה~קדוש
אלא

 ~תי~
 מצ~ה של ש~~ה

 א~
 נאמר ~נו

 איש על~ם
 ~~ו~

 צבי רבינו
 היר~

 הכהן
 הירשלי ר' הקדוש (הוא ז~ו~לה"ה~רי~נוב
 הירש ר' שנ~רא כפי אורומנובר

~לז~ משרת~
 שזכה

 ל~
 . הזה הדבר ב~~ל הגדולה

 . במקומו וחדוה ועוז בש~~ה ~שיו~יו~כל
 ~~ו ~ה~ירוהו הדור צדיקי~ל

 צני~
 טהור

 חשו . ראשו~ל
 ע~ידו~

 יהי' הוא ~י לז
 ~בת פ~א . עדר~~דל

 הרה"~
 ~והר"ר

נפ~לי
 מראפשיט~

 ה~דוש רבו א~ל זצ"ל
~י~~"ר

 להרה~ק ויא~ר הלזה ~י~ו נאמןאת ורא~ ברימנו~ זצ"~ מענדי~ ממנ~~

למ~
 הלזה~ המשרת א~ ת~זיקו זה

 בבית ל~ם אשר כל י~נזב ~נזבהלא בבית~~
 על ~א ~זון ה~~מי רכושועל ~ול~
 וי~רומם ~דר~ו~יו ~ל עלהרו~ני ר~ו~
 לרש~

כסאו~
 לעזוב ~ו~ל לא מוהרמ"מ ויענהו

או~ו
 בדר~ הול~

 . י~ר~ני ~וא ~מים
 ביהזדא הנזדע מ~רשיסחאהר~"ק ~~
 . בקדשו דיבר זצ"ל ה~דושיו~ד בש~

~ 
 ינ~ול

 ~ מרי~מנוב מענדלי ר' הקדוש רבו~בוד כס~
 ~י~רכאשר

 הרה"~
 צבי ר' רבי מוה"ר

 עובדא~ הוי וה~י ~צמו זללה"ה הכהר~ירש
הרב

 יו"~
 פני לקבל לרימנוב בא הקדוש

 לקרא~ו הע'ר כל ותהום . ~זוהרמ~מהרה~ק
 בבואו לו ע~ז ~~ולו~בוד

 העיר~
 עלי צע~ו

 לראו~ושור
 ובלוי~

 אנשים
 רבי~

 נכבדים
 ה~רובותמעיירות

 זהרחוקז~
 נ~~וו אשר

 ~מהם בא ~ליהם ~בר מדי~~דו
 ~~יר~

ויש~~
 החלו~~ בעד זצ"ל מוהרמ"מ הרה"ק

 צבי ~והר"ר ~והרה"ק רואו~"ש~ך לעיני~ ~~וי ויחמר ~בודו ~ל ~תוירא
 לנפשו מאוד יראה~ה~ק מור~ ~י פתר מזה דברו ~די זצ~לה~הן היר~

 של~
 ~ל לו יזיק

 ביש~. ~ינח ~שום הזההכבוד
 וכ~ש~

 היו"ד ש~ב אחרי כי היה ~ןבאמ~
 נ~טרלבי~ו הקדו~

 לעולמו~
 הרה~ק ל~ית וכבואו

 לא אז~ו~רמ"מ
 הרא~

 הרה~צ לו
 בעת ז~ם זה~נעה ה~בוד ~ותותז~~ל מהרצ~~

 מרבוהפרדו
 ~קדו~

 ללו~ו הלך לא
~ 

 ירא
 ה~' רבו לפני עליו מרו~ו ~בלתלהראות
 ת~~ת אחר ערב ל~ת אך .מוהרמר"ממ
 לישן הלך מוהר~מ הרה"ק ומורוערבית
 ב~וד~.כדר~ו

 למע~
 י~בור שלא

 ~ית אל ~לך אז בשינה. לילהחצות ע~י~
 את לז להשיב ~קדוש יו"ד דהרבאישפיז~ני
 זדברים אומר עמדו ולקחת~~זדו
 לו הז~ד ~דרך ל~~ו ~דיאמנם

 ~ר הקדוש היו"ד הרב ~י ה~הןמ~רצ"ה להה"~
 מו~נזת היו אשר הע~לות ו~ל מזהנ~ע
 מאוד ~~ע~ב ובשמעו . א~ריו נהרו~לו~ו
 הא~סניא אל וילך . לביתו שב לא זאת~~ל
 ומה .~ת~לוכותו א~רי~ ים~רו אשר ש~ה שמועלממען

 ~ד~~
 ~בואו ש~תתז

ו'~צא שמ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~י
~~~~ ~~~~~~

~~ ~~ 
~מ~~

 את עוד
 הרה"~

 זצ~ל היהודי
 מהשמועה רוחו עצבון א~ ~ו וי~~רחתו וי~ת~ש~

 ~מעא~ר

 בדר~

 ה'ו"ד לו ויאמר
 ומעשה . כזב ידברו לא ישראלשארית הק~ו~

 שהיתה הראשינה המרכבה ~י הי' כך~הי'
 והאמרינו מממקו~ה נעתקה ל~נימו~דת
 נוס~ אנכי כיכולם

 כולם נהרו ו~ן~ ש~ה
 היו"ד ויאמ~ר . ל~דנה נשא~י ואנכיאחרי
 ויל~ו . ~מה עמו ללכת אליוהקדוש

 ונשגבים רמים בדברים ודבר הלוךי~דיו שניה~
 הכהן מרהרצ"ה הרה"ק ש~יפר עת~וב~ל

 בזה"ל אמר האלה הדברים אתמרימנוב
 כסה לא מרמנו לדעת ח~~~י אשראת
 א~י' דבר~מני

 הש~רה~ כחו~
 וכהת'מרס .

 זצ~ל הק' מרהיו"ד מ~הר~~ה הה"ק דרשלדבר
 שיהי'שיברכהו

 ביכול~
 ויאמרר . להתפלל

 ~בקשו מה ~זה~ל הקדוש היו"ד ~רבאליו

~ל~
 ומצ~ים עו~דים והכבוד ה~דולה כל

~ליכ~
 בס' גם זו מ~~ה והובא עכ"ל.

באר~
 : המים

 בא' שי' םער~צק ה~בד"ק ש~ב ~לי~'
 תורה בשמחת בווי~יגראד וז"למר~רכתב'ו

 ר' הרבי ~רה~ק ~ל ~רשיםחא ח~ידי~יו
 ובת~ך ומררקדי~. ש~חים זצ"לבונם

 א~ר~רקי~ות
 הה"~

 וו'שיגראד~ר מ~ה ר'

ב~ו~
 זו רקידה

 נ~~
 לפרשיסח~. לילך ב~~תי

ואמרו
 . כן ~ל~

 ותו~~
 במ~צאי

 יו"~
 ה~כו

 בבואו כי להם וסי~ר . ה~~ב לביתובאו
 היה (אשרמדאנציג

 ש~
 במסחר שנה בכל

 ויסר ~פרשיסחאה~צי~)
 ~יכ~

 מדרכו

ל~י~
 רבו כי ויש~ע . ז~ל הק' היהודי רבו

 ואמר . נבג"מ מלובלין הרבי לרבונוסע
 הוא כי היהודי והשיבו . אס~ אנכיגם
נוסע

 ואי~ ~יכ~
 לו

 ז~~
 ונ~ע . להת~המה

 הואגם
 ~יכ~

 הרבי . ללובלין ~או . ~מו
 נתן~רלובלין

 לכאו~~
 . נתן לא ולו . שלום

 ממנו י~לוצצו כי~דא~
 שהרבי ב~וש~~

 בה'ו~ו ח~ו ו~עור ~גונה דבר עליו~אה
 ערות ודאנציג הפרוצה~פרייסין

 האר~
. 

 . ל~צמרו אכסניא לוושכר
 ול~~

 בא ~רב
 אתם . היהודי וא~ר . היהודי שללאכ~ניא
 לי צר אדרבה השיבו . ממנו~תר~קים

 ואינ~ שלום לי נתן שלא מהחר~המאוד
 ז"ל הק' היהודי א' . ח"ו רע מאומהיודע
 מ~ריב.נתפלל

 פניוהרר"ב רא~ התפל~ ~תו~
 שיעור בלי הלביני~

 מחולש~
הל~

 ~'קוח עד הנוגע
 נפ~
 והי' .

צלוחית את~
 יי"~

 ל~יו ו~חבה
 אח"ז .חיותו וחז~ הקדו~

 עשה זה בטח היהודי אמ~
 אשר דעתי הרר"ב. לו א'הרר"ב.

 ~ז~רוני הרבי עםבסע~דתיכם
 להמ~~

 עלי.
 לפני בסעודה יושב אני כאשר היהודיא'

 ידבר 'ח~ו אולי בחרדה יושב אניהרבי
 לדבר אוכל לא ע"כ . עלי ~מביאיןמלה"ר
 הלילה כל אשר עצתי רק .אודותיו

 . לעניוות ות~יעו מהללאל בן עקביאהמשנה תלמד~
 כאשרולמחר

 אז הת~לין הרבי ינ~
 הו~

באהב~
 וכן . ~ום ~ לכס ויתן . ישראל

 מלו~לין הרבי ~מר אז . ליל~ת ג'עשה
 העבדות באותו כי ראיתי .להרר"ב

 חטא בלי~~ייסין ממדינ~
 תיכ~

 ~אתם
 לגאות חש~תי~דולה בהתל~ו~

 ה~ש~
 מכולם.

 ל~~ כי ראיתיועתה
 ~לט לא זה

 ~ בכ~
 . שלום לו ואמר באהבה ידיו בש~יואתזו

 לם~רו~תימו
 ה~~~~

 בזה"ל סיים הנ"ל
 ווישיגראד. חבר"ת אתםגם

 לכם יעזור ואז בח~ידות מהגדלותלברוח תרא~
 : הש"יבאהבת

 ~~~~~~~~~~י~~
 רגליו ייבשו ופתאום . לביהמ"דהמרגילה ~~~~~~~~
 יכולהי' ול~

 לה~

 אבל . כ"פ היה וכן .
 כבד נ~~ה הז~ת ובפעם . אותונושאים הי~

 ~ם . אופן בשום לנשאו יכלו ולאמראוד
 ו~ביריו הק' היהודיהגיבורים

 ל~
 יכלו

 ~הי~ מה יסו~ר כי יאומרן לא .לנו~או
 ה~כס אשר הרבי וצוה . בזמנומ~ורסם

 זרועותיו ב~~י לקחו והוא . ישאהו בונםר'
 ד~ ~הרה"ק ~שמעתי . המרדרש לביתונשאו

 מלובלי~בני~רי~
 ה~' היהודי כי זי~ע

 ~ אז לו הי' כוונה איזו בונם להר"רשאל ז~
 ~י~ השיב ~חביריו. יו~ר שזכהבמה
 קורה לישא לי מצווים כי אזבדעתי

 היהודי א' .בעל~א ע~
 ה~

 פ~ש"י אז
~) 

~~~לו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~י~~~~

~ה~לו~~
 שלא אהרן ~ל שבחו להגיד

 רק . אצלו השתנות נעשה לא כישינה

לע~ו~
 ~בי ממר ב~שתי . שציווהו מה

 לה~ינני ז"להחסיד
 עני~

 הלז
 שנע~~

 כבד
 וגם . לנשאו ~ולים היו לא שהגיבורים~די
 הי' שלא ב~ת כי ממנו שמספרים~ה
יכול

 להלו~
 שלא שמצידו האנשים על צוח

 הי' ואם . שםי~צאו
 נוא~

 כו~ב הי' ח"ו
 . מקומם שי~נו עדי השמאלית צידולו

 םבל והוא . ק~ן עולם האדם ליואמר
 תר~ההכל

 ליד~
 ~פ'' תדע שלא מה

או~
 למהר"ל הגולה באר עיין בעצמך

 : בהקדמהמ~ראג
(~

~~~ 
 בונם ר' הרבי אל ליםע החלו
 עליו לקבל רצה לא .נבג~מ

 זהענין
 להמשי~

 עיניו ש~יו עד . עדה
 היה לא עכ"ז . בית לשבת והוכרחכהות

מקר~
 ו~פ אליו. הבאים האנשים את

 לבוא יכלו שלא ימים כמה אנשיםישבו
 בא אשר הראשון וב~עם .אליו

 מרופל~
 בעל

 רמ~י הה"ק ה'' שזה אומרים .~דריגה
 . נכנס ולא זצ"ל ב~יזביצא ואח"ז~טאמשוב

 מתלמידי מלאוויטש יצחק ר' המו~לג שם~היה
 הק'הי~די

 ו~ רב~
 הי' והוא .

 כו~~
 ~ל

 אל יצחק ר' וא' . הלז התרחקות~נין
 היהודי ~בר ~ל שילך הנ"ל שבא~~יד
 . הלז ההתר~קות על לפניו ולהתנצל~"ל

 הנר"ן ל~משיך היחודים לווימםר
 . לפעולש'ו~ל להגו~

 וכ~
 הלילה ובאותו . עשה

 . בונם הר~ר על וכעם היהודיירד
 הרמ"י אחרי ~לח ומהרה . ממני~מדת הזא~

 . הזה ה~~ר ב~בילו כי והבין מאודוקירבו
 . לו והגיד . זאת עצה לך נתן מיושאלו
 ומאז יי"ש. צלוחית לו ונתן אחריו~שלח
 וכ~שתה . בעצבות הי' שותה הי' לאאם
 ברוה"ק גדולה בשמחה הי' כוםות ~'~ד

 נופל הי' וא~"כ ו~לא. הפלא~דרכו.
 עכ"ל ימיו כל ~ונש לו הי' ~ןשיכור

 : שי' ~~עראצקהרה"ג

 ז"ל ליביהודה
 הצדיק ה~און הרב אצל בילדו~ובראק~למד ~ב~~~

 תלמיד ~טנא אבד"ק זצ"ל אהרן משהר'
 נ~ע עת ובאותו . ז"נ הק'הי~ודי

 זצ"ל איגר עקיבא ר'ר~כבה"ג הגאו~
 ע'ר דרך ועבר ווארשא לעיר~וזנא אבד"~

 הג' הרב וכששמע . באכסניא שםולן קוטנ~
 ישראל גאון חכם בא כי הנ~למקו~נא
 הגרע"א של ~כסניא תו"מ הלך .לעירו
 הוא הנ"ל הבחור תלמידו וגם . פניולקבל
 איך ושמע . רבו עם הלך מבראק~רב

שהגרע"א
 התרע~

 . אליו הגרמ"א בא למה
 הואכי

 לי~ ~פ~
 ~בד כדין אליו מקודם

 הגרע"א ה~חיל וביושבם . דאתרא ~ראאת
 . פלפול חידוש מקוטנא הרב לפנילהגיד

 שיתנו שרצונו ה~רמ"א א~ר .וכהתי~ו
 הגרע"א א~ר זו גמרא על א~רהגמרא
 ופ~ח . הגמרא לו ה~יאו ותו"מ .~ידושו
 בקול ואמר הד~. באותוהגמ'

 שתק וה~רע"א . פירוש עם זו ב~וגיא~מרא הד~ ~
 מ~רש הגרמ"א איךו~מע

 הד~
 . ~מרא

 הלימוד הגרמ"א ~יםוכאשר
~~~ 

 . גמ'
 מו~ר ~דוני נא יגיד ע~ה הגרע"א אלאמר
את

 החידו~
 ל~י ש~תה ר~"א לו והודה .

 את ושאל . שלו הפל~ול נדחה~ירושו
 ~ר~ו והשיבו . רבו היה מי~גרמ"א

 ז"ל הגרע"א אמר אז . ז"ל הק'היהודי הי~
 ש~ם כןאם

 למדת~
 ז"ל היהודי אצל

~י~~ אי~
 יוכל מי כי ~ בלי~וד כוחכם על לי
 המו~להשי~

 . ז"ל מפרשיסחא היהודי של
 באותו שהיה ז"ל מ~ראק הרה~ג סיפרכן

מעממד

~~~

 ערבים דברים בס'
 (ד~

 נ"א
 יצחק יעקב מוהר"ר הרה"ק :וז"ל ע"א~

 ~דער היהודי בשם ~ותו וקראומ~רשיסחא
 מוהר"ר ה~"ק של תלמידו הי' כי יעןיוד~

יע~

 שם לקרות וא~ור מלובלין יצחק
 עניו אמרו כי וגם . ~בו כ~םהתלמיד

 הי'הוא ~
 ניצו~

 ~וכבר היהודי מרדכי מן
 הדורות בס'זאת נד~~

 החדש~
 היהודי והה"ק

 מהרמ"ל הה"ק מ~~מידי ג"כהי'
 של ועמיתו חבירוו~י' מ~אםו~

 הה~
 ארי' מוהר"ר

 ~ שפאלער ב~ם קראוהו ~ר משפאלעליב
זיידע

 ~ול~
 זייד~. שפאלער ~~הו

 י~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  .~~~~~
~~~~~~~~~~ 

 ע"ה אבינו אברהם~קני~ו ~~~

 ולכ~

 קראוהו
 הי' ואח"כ שו~ב הי' ~ורפו ובימי~זיי~ד~~
 הי~ ואח~כ זלאטעפאליא בעיר דמ~א~~מש
 נתפרסם ושם ש~~ע בעיר דיר~ו~קום
 מופתל~ש

 ודר~
 קללה בלש~ן לברך הי'

 את בירך רי~"ג כי כ~~ת בש"ם~מובא

~
 ר'

 שמעו~
 רעוא ~יהא

 ו~ ד~זר~
 תחצד

~כו'~

 ש~ע ~ת שמע כי מ~פאלע והה"ק

~ח~
 ידידו

 ו~מי~
 ~"ק ~ה"ה

 רבי בשם וקראוהו מופת ל~ש~תפרסם היהודי~
 ~לי כי עבורוופחד ~

 ה~
 בש~ות י~מש

 לעצמו אמר .~דושים
~ 

 ואראנו ~כה
 ~רא כי עושה הוא ~ר מעשהו א~לידע ~

 תמיד הי' היהודי הה"ק ו~ת .~מו

~~י~ מו~
 ונשים

~~ 
 ~ו ב' שמה ~ומדים והיו

 עדי ימים~'
 יכו~

 לבוא
 לפנ~

 והה~~
 היהודי

 וישב שלו אל~~ר בתוך ומ~גר סגורהי'
 שמה בא כ~ר . קטן שלחן אצלשמה

 על ודפק זיידעהשפאלער
 הד~
 והגבאי .

 אותו לזרוק~ה
 מש~

 ירהיב איככה כי
 מבלי פנימה ה~דש בית לבוא עוזבנפשו
 משפאלי הרה"ק צעק . רשיון~חת

~~~~
~~~~~~~~~~~~~~ 

 באם בנפשו דימה זיידע השפאלער~כי
 דבר לא בל"ס ומסו~ר סגור יושבהיהודי
~יק

 הוא~
 קול אל היהודי הרה"ק כשמוע

 למשמשו אמר . החי~ארי'
~ 

 מהר ~יש
 מאתך יעשה תומ"י ח"ו כי הדלת את~פ~ח
 של~ל

 עצמו~
 ~תו וראה אליו בא כאשר .

~~~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~ ~ ~  

 פתחו . וכדומיהם קמיעות שם לויש
 דימה א~ר מכל מאומה בו אין כי~ראה
 שאל בקמיעות. יעסוק הוא כי~נ~שו
אותו
~ 

 העם וכל לבדיך יושב אתה למה א"כ
 עליךנצב

~ 
 לו אמר

~ 
 גופא . איזו לך אספר

 הוי הכי~עובדא
~ 

 הדרך על ~נסי~י פ"א

~~יי~
 ~ה וברכתי אחד במלון ש"ק על

~ ו~תיתי ~תי הנה~יןברכת  ~ש כי אחי ~הו' ידעתכאשר הר~ 
 ולהבריא ולשתות לאכול ליו~וכרח אנ~ ~ו~

נפשותיכם א~ ושמר~ם ה~ה"ק מאמר לקיים~ו~י
~ 

 אחר
~~ 

 להבעל לשלם רציתי
 רצה ולאא~ניא

 בעיניו ישרה ותפלתי עבודתי דרכי כיוא~ו ~ ת~~~ין מאתי ל~~
 ירצה ולא מדרי~ה לבעל אותיומ~ר

 ועד יודע וד' . ~בת שכר~אתי לי~~
~ 

 על לא
 פרס לקבל או ח~ו להתנאות הת~ללתיזה

 אשר וכמו הר~לתי אשר כפי עצמילבין בי~ התפללתי רק . אוכל תשלומילה~יח
 א~ללמדנו

 רבותי~
 ~~ז . הקדושים

 ~שותי~ל~י מ~
~ 

 ע~ז . ~עה"ב את ' שאלתי
במה

 או~
 הטוב ~מולך להשיב

~ 
 . לי אמר

 אומר הוא מה טובאורח
~ 

 מברך
 .בעה"ב

 ובר~
 ביתו ואת ~תו

 ו~
 כל

 לי~~ שלי הע~לה על והלכתי .יו"ח
 . משם

 איי . ואומר מדבר קול נשמעבפתאום
 האט רבידער~

 זי~
 גיזעגענ~ן צי פאר~עסין

 אפי ~רה ואז טאכטער. אונזערמיט
 למאוד ח~ש איש אני כי ידעת כי .למאוד
 . שלי המרכבה על צעדתי כי צערומרוב
 שנית פעם לצעוד מוכרח אהי'ו~תה

 ולי~
 בעל של מבתו רשות ליקח הביתתוך

 ביוחד אותהולברך הבי~
~ 

 ברב להם ואמרתי
 טאכטער אייהר דען איז ניה .רוגז

 שוו~
 ~י זיך בויד דער צי קומען ציארויס

~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~ 

~~~~ 
 הי~ה בתם כי ידעתי לא זאת אבל .אותה
 על שכבה ~ר שנים י"א וזהנחלית

 ימינה בימ לזוז יכולה היתה ולא ר"לדוי ~ר~
 . נתרפאה ~אום בפתע ועתהלשמאלה
 אותי והחזיקו ~דול רעש נעשהותומ"י
 ורבי מופתלאיש

~ 
 ולילה יום ~ותי ועוקפים

 נשיםאנשים
 וט~
 למאוד חלוש איש הנני ואני .

 ~וב ידעתכאשר
~ 

 אוכל ולא רוקי מלבלוע גם לי ינוחולא עלי העטופים והאנשים
 אנכי לבב רך ~ מא~ עצמילהשתמט
ומוכר~

 למען מיוחד ~חדר א~ע ל~גור אני
 ואשקיטאניח

 מע~
 . הלז מטרדות

 ני~
ווא~



~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~י~~~י
~ו~~

 ה~לפ~ן אב ~יר ~ך קען
~ 

 זיעסער
ב~ד~ר

~ 
 בשם זא"ז קראו ~~י

 אחים~
 זי"ע

 :ועכ"י

~~
 כ~~

 וז"ל ~בים דברים ~~' ~ם
 . בלבוב פ"א היו היהודי הה"קבני

 ~כתבים להם הי'ולא
 ~פעסםער~

 ויראו
לנפ~ם

 ליס~
 א' איש בא בלילה . ~שם

 ואמר . שלהם אכסניא ה~~~~ל עלודפק
להמשמש

 ~להם~~
 ~לוני הגביר הוא הוא כי

 בא . זלל"ה היהודי בני לעזרת ובאופלוני
 אחריות על אותם ולקח והזמינס .אצלם
 כיד ~עות להם יתן וכי ש"ק על אצלו~לו
 מחריד באין לפניהס ויבא יצא והואה~לך
 מלמד הי' הוא כי . להם וסיפר .ומפגיע
באיזה

 ונםע לובלין לעיר ~מוך מקו~
 הרב ש~ה הי' ואז ~ דשם להה"קללובלין

 כיסעלער'
 והתחי~

 והלשין עתק לדבר
 אצל ז"ל היהודי אביכם על רביםדברים

 מ~פר ~המל~ד ואני מלובלין מהרי~י הה"ק~
 עתה הי'אשר

 גביר~
 טמנתי

 ח"~
 בחדר

 את לש~וע שאנק הקליידער תחתהלז
 ו~~ר ~לו~לין הה~ק ה~רה כי~יבוריהם
 וכ~שר . מ~יוחד בחדר מסו~רים היוכיסעלע
 ר' הרב דברי את~~ע~י

 כי~על~
 ר~ז

 ו~~צ~י להתאפק י~ולתי ולא בקרביבטני
 הת~י~יר ותפ~תי שאנח ה~ליידערמתחת
של

 הה~
 הה"ק כי ~לובלין.

 מלוב~י~
 הניח

 מונחים היו דרש"י ותפילין . דר"ת תפיליןאז
 בנקיטת נשבע הנני ן ואמרתי . השלחןעל

 בתפילי~~~~
 ר' דברי כל כי ~לז

 לא מעולם כי אעפ"י . שקרים שקרהמה כיס~ל~
 . היהו~י אביכם את הכרתי ולאראיתי
 . דובר הוא שקר כי לי א~רר לביעכ"ז
 . תומ"י משמה ברח כיסעלע ר'ו~ב
 יישר אח~כ לי א~ר מלובליןוהה"ק

 בנקיטת טוב דבר עשיתיכי כ~
 ח~~

 . הנ~ל
 שנה ארבעים זה כי מלובלין הה"ק ליואמר
 ר' נפש ~ת שמ~ר דבר ה~ל אשראת

 כדי עבירה הרהור ~ידי אפילוכי~עלע
 אשר ה~לשי~ות את עתה מר~תו אקבלשאני
 ואביכם . היהודי ~ה"ח~יבר

 היהודי הה"~
 כל~~ה

 זא~
 ובאיזה . קדשו ברוח

 ר~עי~

~

~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~ 
 ד' עושהאני ~ש~ ~~נ~ נכסין עתיר ב"ה הנניוהלאה ~מא~ . הצל~ה עם ובר~ני למאודושמח

 בא ועתה בידי מצלי~
 אתם כי לי ואמר בחלוםאצלי א~יכ~

 יושבי~
 פ~~

 מ~ריש ואנכי~מבוכה
~ 

 באתי ~"כ
 ~~זה"י עלי מחסורכם וכל . ש"ק עלאתכם ל~~ו~

 בטו~וה~
 : כיר"א יהי'

~"~~~

 כ~ שי' ~ערא~ק אבד"ק ש"ב
 ה~~~ק ש"ב כי ממכתביו בא'אלי

 בימ~ בהיותו זצ"ל ~קאצק מהרמ"מאדמו"ר
 זרת ובלו~לין . ובלימודו הטוביםבמ~שיו א~~ הסתיר גוריי מולד~ו בעירילדותו
 זי~~ ~לובלין הרבי הקדוש רבינואז

 הרבי לו א' ללובליר ~וריי מ~יר א' מלמד~ י~םע

~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
 ר' הצעיר את כי . בעיניושיגדל

~ענדיל מר~ח~
 ל~

 לו~ד ראהו לא גם כ"כ החשיב
 ב~~~~ד לישן ה~ל~ד עצ~רו והתיישב .כלל
 ל~.ם שיוכל העיר מ~בני א' שם ימצאאולי
 לילה חצות אחר ויהי . לטוב עליועיניו

 יחידי בא מענדיל מ' הב~ורכי רא~
 א' ר~ל על בה~להבות ב~מ'ולומרד לביה~ר~~
 הרבי כיון עליו כי נראהשהי' ע~
 מלובלי~
~ 

א~
 ~ד היא מקרה ~ולי חושב ~י'

 שי~ול לעשות המלמד החל אז לילותכמרה ~ר~~
 כי בחור אותו הרגיש אז .ופיהוק

 בביה~"דאיש נמצ~
 והל~

 שאחורי למקום
 דבר וא' אחוריו על בידיווהכה התנו~
 י~~בהו שלא מעשיו להסתיר בכדי .בכיון הל~~

 הנך המ~מד לו שא' ~ד . לטוב~וד
 לחנם אבל אותי לרמרות בכדיזאת ~ו~~
 הרבי כי או~י תרמה ולאבליצנות ממע~י~
 ~כין ל~נות ~פה אלי באת לוא' ה~ב~ לפני וב~ואו . א' סכין לו קנהובבואו ~ ~ובלינה נסע ומיד א~ו להביאך ~עליצוה מלובלי~

 ר' אביו או~. תקחו בזהולא ה~וד~~ רוח לר~ות לפה באתי לא .לו ה~י~ ~
 מניח למה עליו וצעק אחריובא ~יבו~
אבותיו ~נה~

 ל~~תופ~
 ~שי~~ הח~ידים. ~צל

כ~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~ ~~~~~~~~י
~~~~ 

 א~~י ואח"כ . ו~נוהו ~לי זה מ~קודס~ב
 הי' הרבה ~עמים לא . ~ארוממנהואבי

ש~
 הרבי של דרכו חן מצא ולא .

~י"~ מלובלי~
 על כתב ~רונה ובפעם . בעיניו

 מרה היא דרכך : הרבי אמר אז .~~שו~יו פתק~
 . דרכך עזוב .~ח~רה

~ 
 דרכך מצא לא

 סר יצא וממיד . חן~עיני
 וזע~

 ויאמר .
 מצא בעיני ~ך חן מצא לא בעינכם~לבו
 . דרכי זאת~ק

 והל~
 הנה להבהמ"ד משם

 הנה הולך חשוב א' אברך ומצא~הנה

 השיבו . חושב אתה ~ה לו אמר ~~~
 ~רמ"מ לו א' . לך איכ~ת ומה ולי לך~ה
 . להיהודי ל~רשיסחא לי~ע רוצהאתה

 חושב הוא כי האברך ראה אז . ככה~ני א~
 להרבי ~רוב אני לו א' . זול~ו~ח~בות
 ~סיעתי מהות י~אלני ליסע רשותוכשאקבל
 מה א"כ . הכל יודע שלו ברוה"קוה~בי
 . לביתו עוד נכנס לא הרמ"מ א'לעשות.
 קודם שבועות (ד' ל~רשיס~א משםונסעו
 מטאמשוב הירש ר' ~ה"צ לתלמידו א'פ~ירתו

~ז
 היי~

 הר~י הכרתי ולא לימים צעיר
 עד הררמ"מ חלה ובדרך . וגודלו)~לובלין
 ~ר~סחא~בבאו

~ 
 להיהודי האברך

~~ר~י~ח~
 הרמ"מ חבירו ~ת ~הזכיר

 נסע בודאי . היהודי לו אמר . עליולהת~לל
 לו ותגיד תלך ר~ות נטילת בלי~הרבי
 לובלינה יסע לאיתנו כשישוב עליו~יקבל
 ה~יב זאת ובשמוע . הנסי~י~ רשותלקבל
~ר"ר

 מנח~
 מ~ולם אמת על . מענדיל

 אחרי היהמדי. השיב אז נתחר~תי.לא
שהוא

 תקי~
 ~לא יתרפא אזי כ"כ ~דעתו
זה

 ונתר~~

~'~~~~~~~~~~~~ 

~  

 בא ~"א ב~רסום. ת~להזמן
 לו וא' מהרי"ל ליקוטי הרב לבית~~רמ"מ הה~ה"~

 כמו הרבה ~וונים לו הי' מלובלין~רבי
 .~חש

 ו~ו~
 מתלמידיו

 לק~
 א' גוון לו

 עיקר אבל . מדות וזה מצות וזה תורהזה
 הרבי ל~ח זה ~~ים היראת לו ~~י'~~בי

 ראוים ואתם מפרשיםחא היהודישלי
 : תלמידיו~צעירי להיו~

~~~
 . היהודי את פ"א שאל מלובלין
 שהם לימים צ~ירים לך ישה~ם

 מענדיל השיבו .~ובים
 לז~נותו אמר הררמ~מ . שמים ביראת~וצה הו~ מ~אמשו~

 אני ~לאה ומאז ~דיין רציתי לאאז
 רוצ~

ורוצ~
 . עכ~ל

~"~ 
 ה~אבד"ק ~ב לי כ~ב
 : שי')פלונסק

'~~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 היהודי ~בינו
הק'

 הרב . מלובלין להרביוהתקרבותיו מפרשיסח~
 ח~פו בי~י זצוקלל"ה מפרשיסחאהיהודי הקדו~

 . א~טא בעיר משכנו מקוםהיה
~ 

 הי~
 ה~ אשר אחד בעה"ב חתןשם

 מחזי~
 מזיגה והבית .מזיגה ~י~

 הית~
 על נקראת

 . גאלדא'ליחמותו ש~
~ 

 הנו~את ~יתה היא
 מחזקת והי~ה . ממזיגה הבית בתוךונותנת
 א~ר שנים איזהאותו

 יש~
 בתורה וע~ק שם

 בכל מפורסם והי' .ובעבודה
 מחזיקים היו לא אבל . בנגלה מאדבתורה לגדו~ הע~

אותו
 לח~י~

 בא~~א היו ההם ובימים . כלל
 מפורסמים מעשה ואנ~י תסידיםהרבה

 ב~ל מסתופ~ים והיו ובח~ידותםבתורתם
 רבינוקדושת

 הר~
 קדו~ת ובצל מלוב~ן

 ה~גידרבינו
 מקאזני~

 יגן זכותם
 עלי~
. 

 ~ררן של משכנו הי' גופאובא~טא
 יהושע אבר~ם ר' הר~יה~דוש הגאו~
ז~ל~"ה העשי~

 ב~המ"~
 אוהב הקדוש ס~ר

 יאססי בעיר לו למושב א~"כ אוהאשר ישר~

ולבסו~
 . מנ"כ ושם מעזבוז בעיר אהלו תקע

 בעיניהם מאוד יקר הי' היהודי הרבינו כיויען

~~~
~~~~~~~~~ ~ ~  

~  
 להרבנים ושיסע החסידות בדרךע~מו

 לא והוא הנ"ל והקדו~יםהגדולים
 טובל ~יננו ש~א אותו החזיקו גם .לקולם שמ~

 עמו~ה הי~ה ב~פטא המקוה כי יעןבמקוה
 מעלות תש~ים לה והי'מאוד.

 יכולים היו ולא המקוה עדהבית מרצפ~
 מאוד קרה היתה ע"כ פעםבשום לתממ~
 ו~רח קפאון היהש~~יד ~~

 ~נ~ ~
. 

 ובע~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  רצוא~ר
 ה~סידי~

 בתפלתו העבודה מ~ודלנ~לו הלכו לא בה ולט~ול לירד
 ו~~

 ' הו
~~ום ~קו~

 פ~~
 כי ב~י~ת

~ 
 ~ד מאד~וצנע ~אפשרי היה

 ~ו~
 איש

 ~ ~~~נ~ י~ ~~
 והקרירו~ הפח~ ~פני אופן~שו~

 לא~תורק היו רק
 ~צ~י~

 מ~ר' לבדה לה
 או בנ"א ~ש~ה של ~יירא~תאםפים ז~

 יו~
 שיד~הב~וד

 שב~
 לבי~ו י~וא לא

 במק~ם אותו תחפש אז הקבוע.הזמן אש של מדורה מקודם שם ו~~ו ביתד~הלכו ~~
 פ~מים ~רוב כיבעליה מהמקוה בעליתם אח"כ להת~מם ~יוכלו~די ההו~

 ב~~ התעל~
 מ~ו. את שישיב מי שם הי'ולא הקרירות. מגודל נפשם את שישיבו~די תפלת~
 לא הקדוש ~היהודי~א~ר לזא~

 ה~
 שבאם להאמר עמהם

 ל~
 הז~ן לזה לב~ו יבוא

 תחפשהאז טובל איננו כי חשבו ~את פעם~שום
 או~

 ~רה וכן . שמה
 הרב~

 פעמי~'
 על מונח ומצאתו לשםש~את באפשרות היה לא ~יחידות כי .בהמקוה

 האר~
 בפישו~~

 ור~ליםידים רבינו באמת אבל . כנ~ל בה ולטבוללילך
 בהתעל~ו~

 עד ו~לישות
 נהג וכן . נפשו את השיבהרבה ~המקוה וטבל ויום יום ב~ל הלך~יהודי שביגיע~
 ה~און ~רב הלך אחת ~עם רב.~ן חצות בכל קם שהי' היה ומנהגו~יחידות. מנה~~
לילה בוצינ~

 וה~
 ביחידו~

 בעל~~~א עשה ולא בהמקוה וטבל
 אוה~

 דשם אב"ד ישראל
 רק אש של מדורה שוםשם דר~

 מ~~
 ה~רירות

בי~
 מקום לאיזה חותנו

 והרי~
 איזה~ שם

~זר
 תיכ~

 לזוז יכול הי' שלא ~ד טובריח ולמד חצות שם ותיקן לביתו
 בבי~~ הר~ש אשר טוב הריח מ~ודלהלאה ושום בפ~ע בביתו בנ~תר ~עות איזהאח"כ מש~

 איזה לשם בא אוליוחשב אור קודם ואח"כ ממנו. ידע לאאיש
 . האכסניאלבית ~צת הת~ם למ~ן למטתו חזרהבו~ר וקדו~ הגו~ אור~

 המשמ~ ור~
 וחיפ~~ שלו

 ~צא ולאו~ש~ש בב~ר ממט~ו ~ם ואח"כ המקוה~~~ירות
 שו~

 יהי~ עליו אשר ~דם
 מלא היה הביהמ"ד כל כבר אשר~זמן

 מ~
 . הרב~ונת

 ו~~
 להביהמ"ד ובא פה.אל לדרכ~ ~ק~ש הרב לו

 ועדיי~
 קרה השני וביום . הוא מה ידעולא ניכר היה

 ופניו ~ערועל שהל~
 בסמוך ~

 ~י~
 דרך ה~עם עוד הנ"ל הקדושהרב וניעור

 ה~עם~ עוד והרגיש ~דוש. היהודי שלחו~ו ~את ~"ל להמ~וה עמהם הלך ולאמשנתו בי~
 ~טחידעו

~ 
~י~ פעם בשום טובל איננו

 עוד המשמש ו~~פש ~"ל הטוב
 גם~המקוה

 ל~
בפ~ם שיהי' ~~ם בשום אותו ראו

 הזא~
 וזאת מצא. ולא כנ"ל

 תהי' שכוונתו אדם שום דעתעל כי הק~לה ובחכמת נםתר בשום~~ק על~ ~
~י' ע~

 עו~~
 ~לילה בקבלה

 בבי~
 חתן הזה המתנגד~ברך גם כנ"ל.

 הבעה~~ המוז~
ל~

 ~ותו ראו
 מ~פל~

 ~תו החז~ו לאכי בציבור בזמנה תפלה
~~~ ~~ 

 אשר
 ירגי~

~~
 טוב ריח ישראל ~~~ב בעל ה~דוש הרבבו הי' פעמים רוב אבל . רחוקות ל~תים

ד~ו
 בקוד~

 לביתו השני ~י~ם גם הרב והלך .כזה יען . ביחידות בביתו לה~~לל
 מהצדיקי~ הראשון הי'~י ול~

 . ~טוב הריח הוא ממיידע התחילו אשר
 במכוון בעצמו הנ"ל הקדוש הרב הלךהשלישי הי' לזאת . כידוע תפלה זמן א~רלהת~לל ~ביו~ ע~

לחפש עליה בית לחו~נו והי' בביתו ~מיד~ת~לל
 ול~וד~

 הדבר
 נכו~ ע~

 אמר כי
 הי' שם אשרגדולה

 מונ~
 מ~ א~~ שיאנה יתכןאיך שחת הרבה

 בכאן וכל.
 מוכ~

לבהמו~
 את הסתיר אשר כזה אישל~ות מתאכסנים היו אשר ~בע"ג וסוסי

והוא שחת קונים היו ותמיד . המלון בבית~מה דרכי~
 ~הר~יש עד . ונורא קדוש אי~

 היהודיהרב פעם ב~ום הריקו ולא . העליה עלוהניחו מז~
 בעלי~~ הקדו~

 אשר בטוב וידע
 ישקוט ולא ינוח לא ישר~ל אוהבהרה"ק תמיד מלאה העליה היתה ע"כ . העליהאת

 מזה נצמ~ח להיות ויכול ש~דעעד בין אחת ~ית לו פנה ~הוא ותבן~ש~ת
 הי' ושם . והתבןה~חת שי~ל~

 מתפ~
 לזא~ ~ העיר בכל ב~ודשדרכו בהתלהבות

 ועבודה~צומהמ הרב הקדים
 ר~~

 וירד ה~דוש היהודי שיניו ~כל שאמר ~ד
 אלי~

 בחשא~ לו ויא~ר
~~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~ ~~~~~י~~~
 ולא ממני הרפו מכם א~קש מ~אוד~בינו
 או~י~~לו

 ל~ו~
 הרה"ק הלך ~ז . אדם

~וה~
 לשום ~זה גלה ולא . לביתו '~שראל

 הק~ש היהודי הרב ע~ו עשה לא ו~ם~יש..
~ו~

 ~ינוי ושום הת~רבות
 כמקד~ ר~

 בהצנע
 .~ת

 ו~
 דרכיו אדם ל~ום מאז ~ודע

 :ב~ודש

~~~~
 לו ~יה אחד חבר

 ~ע~
 ~וס~ראווצי

 כשני א~~א לעירהםמוכה
 ובח~ידות בתורה ~דול שהי' וחצי~~ס~ות
 ה~~וז הרב מחסידי והיה . ובנ~תרבנ~לה
 ר' ~די~א~בא

 ~רד~
 . מנישכיז ז~לה"ה

 אחת ופעם לבו כל מ~לה היה הנ~לולחבירו
 . זה אצל זה הלכו בשבוע שבועמדי

 . לאוסטראווצי לחבירו הקדוש היהודי~לך פע~
 . לאפ~א אליו הנ~ל חבירו באופעם

 הח~ו~י כל ביניהם תמיד דיברו זא~זרואם וב~
 בנ~לה עצ~ם לבין בינם חדשו א~ר~ורה

 מתנהגיס היו וכן . ~~וא ב~~ועובנםתר
 בא אחת שפעס עד רבזמן

 הר~
 היהודי

הקדו~
 בזמן שלא ל~וס~ראווצי לחבירו

 בזמן שלא אותו ברואו וחבירו .~בי~תם

הקבו~
 ב~רדה או~ו ושאל מזה נתבהל . להם

 קודם לבוא שמיהרת זה מה ועל זהמה
 בודאי לנו הקבועז~ן

 ל~
 כי הוא חנם על

ל~
 מזמן חון זמן שוס לבטל דרכו הי'
 ואמר הקדוש היהודי הרב ענה . הנ"להקבוע
 עמוק בעיון בעםק' ~אלו בימיםהנה
 בשמים כי כזאת ה~גה הש~תי הנסתרע~ד
 מעוה"ז הצדיק את ~עם בשוס נוטליםאינם
 כדי ~עוה"ז עוד אותו יניחו לא למהכי

שיוסי~
 רק ועבוד~. בתורה חיל וי~~יר

 מדר~ה לושמראים
 גדול~

 לו נראה אשר
 בשום המדרגה זו לה~יג יוכל שלאלהצדיק
 הש~ל ה~ולם בזה חייתו בחיים בעודואופן
 בגופו נק~עוהיותו

 הקרו~
 . וה~שמי ~~ומר

 והחשק הת~וקהומ~~ל
 להשג~

 ה~דרגה

והד~

 בעצ~ו הוא ההוא.
 ~בק~

 ~את
 המדר~ה את שם שישיג כדי למעלהשיעלהו השי~~

 .ההיא
 ע~~

 כי ועמיתי ידידי לי כ~דומה
 מפחד אולם . כזאת למדרגה אני ~ם~אתי
 הוא וטעות בעצמי אותי מאנה אני ~ליאני

 .~ידי
 נכו~ אי~ לזא~

 ~ס כי לפני
 מ~ על יד~כני א~ר ~ור צדיקלאיזה לנסו~

 לע~ע אני אשר הדרך א~ לי ויאיר .מנוחות
 . לעשות מה כדת ואדע בונבוך

 אשר ~הובי ידידי שמע לו ו~מר~~ירו ~נ~
 אני אשר ה~ם . עמך אלהים ויהיאיעצך

מ~תופ~
 םבא הרה"ק ~ושת בצל

 קדי~~
ר"~

 יהיה הזה ~דבר אולם . ~נע~כיז
 ס~קך ל~תזר מסוגל יותר ~לובלין~בי הרה~~

ולהדריכ~
 יושר. בנתיב

 ו~מע~
 איזה תדע

 הקדוש היהודי והרב . אור ישכוןהדרך
 וחזר דבריואת שמ~

 ~יכ~
 ~ לא~טא לביתו

 ל~סידי ושאל לביה~ד והלך השכיםובבו~ר
 אם מלובליןהרבי

~ 
 ללובלין הזדמנות איזה

 אני ~ם כי להרב~ ~~דים ~יזה נו~עיםאם
 הבע~ל ~ק על לנ~ועארצה

בצל להםתו~~
 קדו~~

 שמ~ו וכש~ם מלובלין. הרבי
 פ~מים הרבה בו ה~צירו כבר כי רבהשמחה
 שיס~ כבי~ זמןזה

 הועילו ולא עמהם
 והיוםמאומה א~~

 יס~
 בעצמו ברצונו

 ~ ~מה~
וח~בו

 בדעת~
 כי

 אי~
 ~דול גאון

 כז~
 ~שר

 מגדולי אחד יהי' הח~ידות בדרכיידרוך
 מ~ה מאוד שמחו אעפ"כמקדו~תו יד~ ~לא ~~ם לזאת . שבדורהצדיקים

 : כנ"ל~~הם שיס~

~~~~~
 מלובלין הרבי ~ר העבר
 היושבים שלומיו ~נשילחםידיו

 ה~י"ת מאת שאלתי הנה השל~ן ~לא~ו
 אלקי ה'~יפקוד

 הרוחו~
 על איש בשר לכל

 שי~לא מי בחיי לי יראה שהשי"תהעדה~
 קדשים צאן את וינהל ~קומיאת

 לי וענו . אחרי י~ראל בני עדתהקדושה ~ד~
 אצלי יהי' אשר אחד איש כי השמיםמן
 ממש. כשמי שמוויהי'

 הו~
 עם ~ת ידרוך

 ~קדושה התורה הדרך את להם ויורהה'
 . השי~תועבודת

 והח~יד~
 ל~ען מאפטא

 בעיניהם ממאוד חביב הי' אשר החדשהאורח
 ע~ו נם~ו ~ם ~בורו ע~לה ושכרוהשתדלו
 למען ~~הח~ידים אנשים איזה חדאבצוותא
 פני את הק~ש רבם יקבל איךיראו

 ~רבי בית מפתן על וכדרכו . הזההחדש האור~

הקדו~
 בג~רא איתא ואמר הר~י ענה .

~ומ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~יומא
 ד~

~ 
 . ברוך ר' לרבי נסיעתובעת השם אנא צוח וכבר ~"~)

 ממנו לק~ל היהודי לרבינו הנ"ל החסידבא כלומר ורב ~ביר לשון וכבר וכו' ~ולו~~~ע א~ פ~~
~רידת השי"ת אל ולהת~נן לצ~וק צריכין~רבה

 שלו~
 ברוך ר~' להר~י כעת בנסעו

 היהודי הרב~נה האלה הדברים וכאמרו קולו שישמע~ד
 ~קדו~

 ~~~ר בעת לו ואמר
 ברוך ר' להרבי~בוא היינו אליו שכוונתו הקדוש היהודי הרבהרגיש

 ת~רו~
 ורי ~ב בשלו~ו

 דהיינו בשמי זה ~ימן לוותאמר דיבר אשר ומדרגתו רעיונו הר~יששהרבי
 איתא הנה תואר~. וזה נפלאהתורה ונתפ~ל ~או~~ראווצי. הנ"ל חבירו~ם שהו~~

 הרבי קם אח~ז . האלו מדברים~אוד
 הקדו~

 ע"זבגמרא

 (ד~
 י"א

 ע"א~
 ורבי אנטונינוס

 שמח ובלב שוחקות וב~ניםמכסאו
 ר~

 וכו' חזרת ולא צנון לא שלחנם מעל פםקהלא לנגד
 ומתרצו אצליהם רבותא מ"ז בתו~' ~םוהק' וחבקו עליכם שלום לו ונתן היהודי~ר~"ק
 וצוה . זרועותיו ובשתי ידיובשתי

 ~יכ~
 שהיו שלחנם בסעודת מרבים~היו

לחתךולהפך השלחן על אצלו עליו ולישב כ~א לוליתן צריכי~
 ה~א~

 הממאכל מח~ך הי' ו~ד וכו'
 עד"ק ולכאו' . עי~ש המאכל מה~ך הי'וחד אלי שבאתם וחילכם כחכם יישר לוואמר
 באתם לא חלילה באם כי הזאת.ב~ת

 כע~
 הענין אך כמובן. אצליהם הוא רבו~אמה

 הצדיקים אכילת אשר נודע דהנההוא הי' מאד כי לי הי' מה יודע מי הזווב~גע
 ח~ם כי בנ"א כשאר פשוטה אכילה~יננה א~ר הגיגועין גזדל לש~ר אין עד ~~"נלי
 בלתי רק יסובב הגו~ני להנאת לאומג~תם גילו השמים מן כי . אתכם לראות לי~י'
 ע~ו~ת יעבדו באכילתם ~ם אולם לבדולה' את וינהג מקומי את ימלא ~שר שהאישלי

 ומכוונ'ם ותור~ם בתפלתם כמוהשי"ת שמו יהי' ית"ש לעבודתו הקדושה~דתנו
 יסודם בשמים אשר וקדושות גדולותכוונות אחד איש אלי בא בבו~ר והיום~שמי~
 מלובש הי'אשר

 ומעוט~
 ~וין אפיא כל לאו בזה אולם .~אכילתס הגוון ו~ל בטליתו

מבחו~
 צדיקיםויש והי' וצדיק חסיד כאיש נראה הי'

 ~~וכלי~
 עד גדולות בכוונות

 שידוע כמו מ~לא~ם נבראושמאכילתן בדעתי עלה כאשר והנה . כ~~י שמוג"כ
 א~נם ~לאך. נברא עושה ש~םמצוה הנה הדור. וצדיק ישראל המנהיג יהי'שהוא שמ~
 הקדושים שמהכוונות עד מהם גדוליםצדיקים שלא עד . עלי נפלה גדולה וחשיכה~ימה י~

 ~דו~ות נשמות נבראו באכיל~ןשמכוונים עם לזוז ו~ם רגלי על לעמוד כח ביהי'
 מלאכים נבראו האלו מהנשמות אשרכאלו אשר והיגון מהעג"נ חולשה מ~מת אבר~ום
 המקובלים ב~~רי נקראו הנש~ותואלו נח~תנו נ~~תנו ועתה . הזה ~ד~ר ליהי'

והשבת~
 מה~~אכים אפי' אם הם כי כל" ~אםבל~ון שעזרני וב"ה . למנוחות נפשי את

 ולא כה~ד
 עז~

 מעמדי ואמתו חסדו את
וז~

 מחתך חד הקדושה הגמרא כוונת
 אתוהראני

 האי~
 ~~י' כ"כ גדול היה שהוא רבי היינו .המאכל אבן הרועה יהי' אשר

 א~לתואוכל והכתר איצטלא לאותו ראוי הוא א~רישראל
 ב~וונ~

 כ"כ ו~דושות גדולות
 לשני מאכל תיבת מ~תך שהי'עד פרשי~חא בעיר האלהים ארון ונ~נזהולמתו.

 סוכות דחוה"מ ג' יום תקע~ד~נת תיבו~
 זי~~

 ממאכלו ונבראו ~ל" ~אםהיינו
 הנש~ות :ו~כ"י הקדו~

 ה~דושו~
 וחד . כל~ ~אם הנק~אות

'~~)(~~~~ 
~~~~ 

 היינו . המאכלמהפך מאוד נפלא וענין
 אנטונינו~

 הי'
מרבינו ~~

 הקדו~
 לא גדול~.אך בכוונות אכילתו אוכל

 ר' הרביונו~א כ~~
 ברו~

 מהכוונות רק מאכל תיבות מח~ך שהי'כרבי ~ היהודי ורבינו ממעזיבוז
הקדוש

 הנ~
 נבראו הי' ~לו אכילה :

 מלאכי~
 מהפך והי'

~~~
 ודפ~~ח מלאך לתיבת מאכלתיבת ר' רבי הרבינו מחסידי א~ד ~סיד

 ו~יפר הנ"ל ה~~יד בא ו~~שר פעמים להיות מנהגו הי'ברוך ושימד~
~ 

 הפריסת
 ~מנו ול~~ל ~יהודי ~~ינו~צל

 פריד~
 שלום

 מהרב הלזו מהתורה וה~יממן~לו~
 היהו~

ה~~~



~ ~ ~ ~ ~

~י~~י
~~~~ ~~~~~~

~~ 
ה~ד~~
 ~רוך ר' ש~רבי א~ר היהודי ושהרב .

~~'~
 ר' הרבי ע~ד אז . הזו ת~רה

~~ס~ו ברו~
 בהתלהבו~

 מלאכים הלא ואממר עצומה
 התורה לש~וע עוד זכו לא ואופנים~~ר~ים
 . ~רעיוני רק זאת חדשתי כי ~פי~לזו
 . ~יליתי לא ל~ומיו~לבא

 מפרשיסחא~זה הקדו~ והאבר~
 תיכ~

 ה~רה אליו נודע
 : ע"כ אותה חדשתי ושאניהזאת

 ה~א~~~~~
 אשר דברים איזה אכ~וב

 י~וע זה ~בר .~~רע~י
 בע~

 חשר
 החתונה על ה~די~ים גדולי כל יחדיו~וע~ו
 הי' א~ר~~דולה

 באוםטיל~
 הי' וב~וכס

 הר~ר~ר~~ק
 אברה~

 מ~עזיבוז העשיל יהושע
 אודות לעיין ביני~ם ~וד ה~~יקו ו~זזצ~ל

~תנה~ו~
 זצ"ל מפר~יםחא בונם הר"ר

 לפני עליהם הל~ינו כי . ~דישאו~ח~ריא
~צ~יקי~

 שה~נהגות
 שלה~

 כשורה שלא הוא
 הי' ואז .ח~ו

 עדו~ ~ביי~
 העיד וע"ז .

 זצ~ל ירחמיאל ~ר"ר וכו'הרה~ק
 מפרשיסחא היהודי הרה"ק מ~ב'וב~~~מו ש~מ~

 הר"ר ה~ה"ק הי' שפ"אזצ"ל
 בונ~

 זצ'ל
 ודיברו הק' היהודי אביו אצל ~ני~הבקו~ש
 לכל ~ראה שהי' ע~קים בעניןיחד

 ~הלך ואחר יחד. דיברו דעלמ~א מילי~בענין רואי~
 הקדוש היהו~י אמר לבי~ו ז"ל בונם~ר"ר
 בזה"ל זצ"ל ירחמיאל הר"ר הרה~ק לבנוזצ"ל
 יודעאתה

 מ~
 בעת עמי בונם הר~ר דיבר

 ~נ~צא מ~~ה דיברנו~זאת
 ק~י~א ו~ח~ריא זצ"ל בונם הר"רוכו' ה~"~ א~ ~ציל ובעדותו הכבוד כ~א~ד לתהו~ מתח~

 : ע"כ הדור~מממלשיני

~"~

 ז"ל ה~' היהודי אממר
 להרה"~

 הר~ר
 על לו אמר ו~א לדרך שי~ע ז~לבונם

 איזה עמו ול~ת .~ה
 ~סידי~

 לד~כו ונ~ע
 שמה לאכול ~וצים והיו א~ד לכפרויבואו
 הבית בעל להם וא~ר הכפר בעל~צל
 בונם והר"ר . בשר רק חלב ~אכלי לושאין
 הולכים היו והחםידים ב~"ע. בחדר~י'

 והיו . כדרכם הכפר בעל בביתו~וזרים
 הי' ואם השו~ט הוא מי ודור~ים~וקרים
 ואם . םירכא בלי כשרה~בהמה

 ה~לי~~
וה~ח~

 היו
 כ~ו~~
 בעה"ב אל כ~ברם ויהי .

שהי' אח~ ~איש ~ול להם נ~~ע . הא~הכדברים
 ~דרך ~רועים וב~די' ה~ור. מאחורי יוש~
 העובריםה~ורחים

 ו~בי~
 לעיר מעיר

 . הב~ר ב~ניני ודורשים חוקריםשהחס'דים וכ~מו~
 ~ה . חסידים חסידים . האורח~נה

 שאת~
 ה~ה לתוךנותני~

 את~
 חוקרים

 אבל הוכשרו. האיך והבשר השיחט הואמי ודור~י~
 שאתםמה

 ~וציאי~
 היינו מהפה

 שאל~~ ל~ם צרי~ם את~ אין . מרהפההיוצאים הדיבורי~
ו~ה~~ע

 הרה"~
 ~~חדר ז"ל בונם הר"ר

 ~על בדעתו תשב הנ"ל האורח אתשלו
 לל~רוד ז"ל הק' היהודי אותו ~לח זהדבר
 זה מו~רדבר

 מאי~
 הנ"ל

 ו~י~
 לבי~ו חזר

 והבן ל~וב זכור אלי' הי' הנ"לוהאורח

~~~
 ~י~ר

 היהו~
 ~ל הק'

 אי~
 ~בא

חסי~
 הי'~ הוא כי לזכות הרבה מליציםלו וה~ מעלה של ב"ד ל~ני אחד

 נק~
 ובתוך במ~פט או~ו לז~ות רוצים ו~יו .מחטא
 א~ד. חוב עליו ו~למד ~דול מלאך באכך

 אתה מה מ~ני הנ~ל לח~ידושאלו
 דבר שעשה אמר אך . ~ענה מצא ולאכן עשי~

 בהכרחזה
 מחמ~

 הביא~ו ~היא אש~ו
 טע~ות את הנ"ל ה~~אך כה~~ע ויהי .זה לדב~

 מה ואמר ב~חוק ~יו פתח .החסיד
 ז~

התירו~
 ויצא . אשתו לקול שש~ע

 הנ~ל החסיד על מעלה של ב"ד~ל~ני הפס~
 מלאך ועל . עונו על ~ונשושיקבל

 ה~סקיצא המק~ר~
 ~ח~~

 פיו ש~תח
 ב~חו~

 ~ל
החסי~

 הנ"ל
 שי~

 העולם בזה בגלגול
 כנ~~ו שי~י'אשה ול~ח~

 יתנה~ האי~ ונ~~~
 הוא

~~
 . ~"כ הי' וכן א~תו

~י'~~
~~~~ ~~~~~ 

 פר~יםחא ~עיר ח~ןהי'
 התק~רו~ וב~~

 ~רחו~נו בי~ש~תנאי~
 מהרה"~

 היהודי
 אז הי' מחו~נו כי . החתן את לנסותזצ"ל

מסתופ~
 והרה"ק . ~"ל היהודי קדושת בצל
 . ~נים י"ג בן אז הי' ז"למאלק~~דער

 היהודי או~ווניםה
 הקדו~

 א~זה אותו ושאל
 .חו~ררא

 ול~
 ידע

 תיכ~
 א~ר עד להשיבו

~זה



~ ~
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 לשאול ז~"ל מלובליןהרבי והי' בטוב דע~ו שנתיישב לא~ר . ~עה~יזה
 מ~רזעדבורז ישעי' ה"רהרה"ק שהשיב עד במחשבתו ומעמיק ו~זר~~לך מא~ השאל~

 ז"~
תי~~
 ולקח .

 היהו~
 ולבעל ללמדן אז מוחזק הי'הוא של הלחי את הקדוש

ו~~ק ואמר הק'. בידו מ~לע~~אנדערהרה"ק הו~א~
 כד~

 השאלה~~~ו ונ~וודע וכהלכה.
לו

 ב~
 י"~ בן הייתי שאני

 שהדין ואמר . דשם האב"דל~ני א~רתי שנים
 הו~

~ומ~
 מזו ~דולה

 ובע~
 בהלכה. עמו ל~ל~ל השאלה שמן ראי~י אך ב~ורה. גדול הייתי~~ים א~ ה~וסק אחרי ושלח . להי~ך מהי~ך י"ח לבן שה~ע~י

 לילך ירא הי' מפרזעדבורז ישעי'ה"ר להתכלית לבוא אדם יוכל לא לבד~לימוד והרה"~
 הרב~ ושלח . דשם האב"ד אותוינצח ע"ה אבינו אברהם שאצל וא~רתי~שלימו~. ~ל~

 ובלבנה בחמה מ~ודם ~וקר שהי'כ~יב
~

 'שלא לו ואמר . עמו הקדוש היהודי
בכוכבים

 ומזלו~
 ה~אב"ד ל~ני באים כאשר ויהי . כלוםירא שב~לם לו שיתוודע עד

 וישאל .דשם בשמים אלקים יש אך . ממש בהם~ין
 מי אות~

~~ 
 את

 השאל~
וב~ר~

 הקדוש היהודי לו והשיבהזא~. העולם את ומנהיג עליהם ~ושל
 השלימו~ ל~כלי~ ל~ בא ו~רזהכולו שהו~

 והלכ~י .
פ~~
 עצמו על ~בל כי .

 את~ה~ס~
 . השאלה

 עמו ~ל~לואז ודרש~י וחקרתי חדשים ~' כמו' זובמחשבה
 בחרי~ו~

 ~ד . ובקי~ות
 ברזלשהראש בשמים אל~ים שיש ג"כ לי ~יתוודעעד

 נתייע~
 החד"ת מהעמ~ות

 אז שהייתי ~~ד ומרחמתובאר~.
 בע~

 והלך . הקדוש היהודי ה~חדשאשר ~אמרתי
 ולקח אחר לחדר האב"דברזל נ~לו לבד וכו' ישראל שמע ה~סוק~"ש הרא~
 מט~ח~

 ל~לפולו וחזר . היטב ראשו אתוקשר ב~יו שן שום שאין לו והראה . שיניא~
 . ~א"ה . זי"עהק' ע~

 הכי~
 ב~' למ"ש

~"~ 
 זה בדין עסקו וכן . ~קדושהיהודי

 הק' ~הודי הר~ה אשר עד ימיסשני יצחק אל~י אברהם אל~י אומר'ם אנודע"כ לער~
 שהוא ובקיאות הח~י~ותב~ודל אי"ו. אלקי ~מרים ואין יעקבואלקי

 לךלומר כ~לכ~
 דיצח~

כמו ~בל~ם על ~מכו לא ויעקב
 ש~~~

 הנ"ל ז"ל ישעי' ה"ר הרה"ק
 מהיהודי דשם ה~אב"ד ביקש והלאהומאז בעצמ~~ע"כ~: האל~ות חקרו אלאמאברהם

 שמעתי.שהרה"~~~"~
 מלובלין להרבי בואו עת שבכלהקדוש זצ"ל מגור הרי~מ

 ל~לפל תמיד לביתו ג"כ שיבא שנשרו מה הקדוש היהודי עלאמר
 ע~~

 : ע"כ .בלימוד ' ~ן א~י' ה~' ב~יו הי' ולא שיניוא~

אח~
 רק . הסיגו~ים מחמת הי' לא זה .

~~~
 מלו~לין הגאב"ד שלח שפ"א . שמעתי

 מיוחד שליח ברזלהראשהוא ~רה הללו ~יבות שני מן השיניים לו~נ~לו
 ושמע . ז~"ל מהרבי התורותלשמוע : ע~כ . ~דול בפחד . אתה ברוך .~אמר

 ~אמ~
~~~

 וועל איך~ . אביכם א~ ואקח בזה"לתורה אמרר ה~דוש שה~ודי . ש~~י
 א"ע אדםשילמוד

 מד~
 מעבר. וועלער. ענקער נעמין הנדיבות

 מן~תחילה ~~~
 טאבי~ שני~

 . לייכטין דער ציא . הנהר . פא~ןאיבער לולקא מן ~אח"כ
 לחבירו ~הנותטיטין

 כסד~
 הראש~ברזל שמע כיויהי עד בהדר~ה

~~ 
 ה~ורה

 במדתשיר~יל
 הנדיבו~
 . בעיניו לשחוק הי'הזו : והבן .

 ובע~
 הי~ד~ בואו

~~~
 . שמע~י

 בע~
 בהלכה עמו לפל~ל לבי~והקדוש הרבי הרה"ק שהי'

 ז~"למלובלין כדרכ~
 ה~נגדו~

 תמיד
 מהרה"~

 את דשם הגאב~ד לו םיפר . ב~ודש
 דשם~ב~ד ~ור~

 הו~
 וגם . בעיניו לשחוק ואיך ששמע מה~רבי (אייזערנ~קאפ) ברזל הראש

 שאלה אי~רמיופ~א
 . הרבי בבי~

 ובע~
 ~דולה שתמי' ה~דוש להיהודיאמר

 בעיני~
~הו~

 היהודי והשיבו ~ה. לרבי יסעשהוא היהודי הרה"ק הרבי אצל הי'
 שאמר מה מבין אינו ~מעל~כםהקדו~. ישעי' ה"ר והרה"ק זצ"ל~~רשיס~א
 הדבר~ ~ירוש הק' היהודי הבינו ואז .הרבי הרה"ק וצוה . ~למידיו זצ~ל~~~ז~בורז

 ~~י~ו ~~~~י~ ~~~ ~~~י~~ ~~~
 ~~ו~~ ~~~ ~~~~

. 
ד~~ ו~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~י~~~י
~~~~ 

~~~~~~~ 
~~~ 

~ה~
 ~ח~בה י~ראל שאצל יד~ע הדין

 ומ~שבה ל~ע~ה מצר~ו הק~"ה ~~ובה

~~~
 הקב"ה אין

 ~צר~
 ידוע ו~ם למע~.

~אמ~
 מאהבה תשובה עושין באם ~ז~ל

 לפ"ז וא~כ . כזכיות להם נעשה~דונות
 ולא עבירה לע~ות ח"ו חשב ישראלאם
 אמרינן א~ . מאהבה תשובה ועשה~~ה
 הקב"הדאין

 מצר~
 . למעשה רעה מחשבה

 וע"ז כזכיות. לו נעשה זדונות אין~"כ
~י'

 הר~
 וועל איך אביכ~" את ~ואקח

 הרצון היינו . וועלער ענקערנעמין
 היינו ~ארין איבער ~ין "מעבר"~~מחשבה
 לייכטין דער ציא "הנה~" שלכם~בירות
 ח~ו עבירות ~ל ממחשבות אפי'~י'נו
 אעשה מ~אהבה ת~ובה עושים אתםאם
 דבריהם ע~וקים כמה והבן . ז~ות~הם

 :הקדושים

~~
 היהודי ראה פ~א . שמעתי

 ה~דו~
 הואזצ"ל

 ~להק
 נ~ת ~~נת

~ ~  תי~ 
 ר' הנ~רא א' אנשיו שניעל

 שמואל ר' הנקרא הוא והשני .יעדלינסקער שמו~
 ש.םעו עליהם ופקד~~שינער

 ~כ~
לקאזיני~

 הק' המגיד לבית שי~ואו ובאם
 שבת שם יקבלו אז . חיותו בחיים עוד~הי'
 מנ~נים בעלי היו הם כי הק' המגידלפני
 ולחזור לקיי~ו שלהם בהניגונים ויוכלו~דולים
 העולס לזהאותו

 ותיכ~
 ~מרה הק' פקודתו

רוח~
 ונסעו

 לקאזיני~
 המגיד לפני ויבו~ו

 בא~ם מאין להם וישאל . בחיים בעודו~ק'
 ור' . ל~ן אותם שלח הק' שהיהודיוא~רו
~מואל

 יע~~ינסקע~
 לנגן. יכול ~~וא אמור

ואז
 ~יב~

 . שבת בקבלת ה~' המגיד או~ו
 לו ל~סייע הי' םקשינער ש~ואלור'

 הני~ונים הח' המגיד ששמע ובעת .~משורר
 ~עם ו~כל מחוליו לו הוטב ~בת ~בלתשל
 המה ~הני~ונים ב~צמו והרגיש ויותריו~ר
 הק' המגיד ואמר . למחלתו ב~קהרפואה
 רא~ הקדוששהיהודי

 ה~אירה באם~~לריא
 ~ך העיל~~ות. בכל הלכתישאני

 אנ~ים ה~ני לי ושלח הייתי לא~ני~~ן בעול~

~אלה
 ~~ז~

 ~~ולם לזה אותי
 : ~"כ .שלהם בהניגוני~

~~

~~ 
 לו שהי' ב~ת . ~~עתי

~ר~ להרה~~
 את זצ"ל ~לוב~ן

 . תורה שמחת בליל ~ידועהנוראה הנפיל~
 בזה אינו הק' שהיהודי ש~מבז~"ל אמ~
 העול~

~)
 ~יהודי צדיק נפטר הי' כבר

 ה~
 א~ כי דחוהמ"ם) ג' ביוםמלונו ל~~

 הי'
 הנפילה וממ . לנ~ול אותי הניחלא ב~ול~
 ~ פ~ירתו יום עד למשכב הק' הרבינ~ל הז~

זי"~
: 

~~
 שמ~~
 א~ר החדושי שהיהודי .

 הגדלות לכל הואש~כה מ~
 שהי~ בעת כי . א~ד נפחי ע~י הי'הכל והמדרגו~

 הי' באפ~א חמיו שלחן ~לאוכל
 כי ויהי . אחד נ~חי עםבשכנות ד~

 מכה עוד הי' והנפחי .ה~ינה ע~ ב~
כדרך בקורנ~~

 הנ~חי~
 עובד הוא שעה חיי שעל הזההנפחי א~ בדעתו הוא וחשב .

 אנ~ איך . לעיניו שינה יתן ולאבאמ~נה כ~
אוכל

 ליל~
 ח~~~ לאבד הזמן תרדימת לישן

 שהיהוד~ שמע כאשר והנפחי עוה"ב.חיי
 לא בלבו אמר ולומד. יושבהח'

 ע~

ה~~~

 כי לישן הביתה
 ~אבר~

 ~זה
 בודא~ בבוקר השכם כן וכמו . ו~מדיושב ע~

 בבוקר משכים הי' הזההפחמי
 הקדוש היהודי גם . למלאכתוהשחר עלו~ קז~

 הנפחי אם אמר כי לישן יכוללא עו~
 משכים~וא הז~

~ 
 ואיך . ממונו ריווח

 : ~~כ .אני אי~~

~~
 ל~נ~ אחת א~ה בא שפ"א . שמעתי
 הק'המגיד

 מקאזיני~
 זצ"ל

 להשאין בהתנצלו~
 כנש~ אור~

 שיתפלל
 עבור~
. 

 עלי'וצוה
 ~תל~

 שם אשר להאכםניא
 הק'היהודי

~ 
 היהודי הי' אז

 הקדו~

~~~~~~~
~~~ ~  ~~~ ~~ 

 . טובה לה לעשות יכול הק'שהיהודי
 ויהיעשתה. וכ~

~ 
 ~ק~ היהודי .ל~ני באה

 והשיבה . לה ~ר את לוו~פרה
 ומדחה לעשות ~ה בזה ~וםיודע שא~
 אות~

 בחזר~והלכ~
 ואמרה הק' להמגיד

שהיהודי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~י~~~י
~~~~ ~~~~~~

 מדחה היה הק'~היהודי
 אות~

 שאינו ואמרר

~~~~~~~~~~
~  ~~~~~~~~ 

 . עשתה וכן . קמיע לה שיכתוב~פ~ודתו
והלכה

 פע~
 עם ~נית

 ה~ל~
 אל והדיו

 לה לכתוב ה~' המ~יד ב~קודת ה~'~יהודי
 את הק' היהודי ו~יבלק~ע

 ה~~~
 והדיו

ומ~י~
 . הקמיע על ~כתוב מה במח~בתו

 ~~~הרה הק' פיו לתוך ~סוק לוונפל
 השנשה נכתוב בח כי ויהי . דמי'~~מ~ור

~יב~
 על הנ"ל

 הקל~
 תיבות שני וכתב

 ממקור"~וטהרה
 תיכ~

 ולא הדיו. נשפוך
 לה בא ומיד ~דמי'" תיבת ל~ומרההספיק
 יותר ויורד שותת דמה והי' כנשיםהאורח
 עם הק' המגיד לפני ובאה .~צרכה
 לה ~יש הק' המ~יד ואמר . הנ"ל~~מיע
 באם כי . ה~יו שנ~פך מה ~דולההצל~ה
 ~דמי'" תיבת עוד כתב הק' היהודי~הי'
 ו~בן . דם ט'פת א~י' ב~ופה נשארלא

 : נפל~ותיו ~דלוכמה

~~

 אמרר הקדוש ~היהודישמעתי.
 אדמה ו~רי י לזכרון טובש~לפלין
 ס~ודה ובכל . לשכחה ח~ה~~ארטא~לעם)

 המשמש הביא ופ"א . פלפלין שלחנו עלהי'
 להביא ושכח לאכול אדמה הפריל~ניו
 . הקדוש הי~די ואמר . השלחן על~לפלין

 הנ"ל אדמה הפרי ~נשא מחמתשהמשמש
 להביא שכח ~"כ . מהם עוד אכל לאאפי'

 : ~~כ . השכחה לו ~רם וכמה~לפלין

~~
 הקדוש ~הודי אמר פ"א . שמעתי
 ומעשה . נאמן אוהב אבדתישבידים

 הרבי אצל יחדיו ~היה בעת . הי' כך~הי'
 בבריתו נאמן אוהבו עם זצ"ל~לובלין

~רה"~
 היהודי אמרר דייטש שמעון ר'

 יחדיו ניסע דייטש שמעון ר' להרבה~דוש
 העשיל יהושע אברהם הר"ר להרה"ק~לובלין
 מהרבי בשלום ונ~טרו . מא~טא~צ"ל

 . לעיר מעיר לאפטא מלובלין והלכו~~לובלין
 ר' הרב אמר הדרך באמצע באו כיויהי

 די~ש~~ו~
 ~ני כי ~ח~ר הקדוש להיהודי

 והשיבו . בביתו א.נו מאפטא שהרה"קרואה
 . בבי~ו הוא אשר רואה אני הקדושהי~ודי

 ~~ר וג"כ פר~אות ~מה עודונ~עו
 . שנ~זור דייטש שמעוןר' הר~

 שרוא~
 ש~ן

 אמר הק' והיהודי . בביתו מאפטאהרבי
 אם ~ואלין היו אפטא ל~יר קרוב~באו ~~ . בבי~ו הוא שהרה~ק רואה~הוא
 ואומרים בביתו יש ~אפ~אהרבי

 מרר~ה הי' דיי~ש שמרעון ~' והרב .בביתו שא.נ~
 היהודי רצה לא ועוד . כדבריו~אמת

 רואה שהוא אמר כי . לולהודות הקדו~
 שי~

 ~ בביתו
 אם ושואלין אפ~א העירה שבאועד

בבי~ו הר~
 כול~ ואוממרי~

 . לאו אחד בפה
 שמעון ר' הרב בטוח הי'אז

 הי' לא ועוד בצהרים עש"ק אז ו~י'אתו ~הא~~ ד~יט~
 . בביתו מ~~~אהרה"ק

~~ 
 מ~יחים ב"ב

~ ~~~~~~~~~~~ 
~ 

 א"~ ~יןוהי'
 ~ל למנחה

 להת~~ ~ש"~
~ 

 שבאו הר~יש כי ו.הי . ב~ודש כדרכובטלית ~
 ~נית אז ~ניו ל~בל חשובים ~דם בנישני

 ~ שלום להם ונ~ן ל~ראת~ והל~מלהת~ט~
 להיה~די דיי~ש שמעון ר' הרב שאלואח"כ
 שהרבי בד~תי עמדתי אני בשל~א .הקדוש
 אבל . בביתו הי' ~לא כהאמת בביתואינו
 והשיבו בביתו יהי' שהרבי ידעתם מאיןאתם

 ממח~ת בזה שידעתי . בזה~לבמקומרו
 אומרים~~תם

 שאי~
 יוד~~ הייתי בביתו

ההיפ~
 לו נאבד הא~ה ומדיבורים .

 : ע~כ . הנ"להנאמרן אוה~~

~~

 הנעורים שבימי שמ~תי.
 הי' הקדוש היהודי ~להת~לותו קוד~

 ועיד פרשיסחא ב~יר אח~ ב~ב אצלמלמד
 קדושתו ~ודל את אדם שום בו הכירולא
 אחת אשה היתה הנ~ל ב"ב אצלאך

 הוא ונורא ~דוש ~איש מרעט הכירחווהיא מ~ר~~
 . האיש מרן יותר באורחים מכרת אשהכי

 תמיד מתכוונתוהיתה
 בעני~

 הבית צרכי
 קאווע בשתייתדהיינו

 בעניני וכדומ~
 קד~~ת כבוד כפי רוח ולנחת לרצוןשיהי' אכיל~

 האשה היתה ופ"א . ז"להיהודי
 ב~ה ~~.~~תה~"ל המר~רת~

 י~ אי~
 במלבושיו אפילו הזה ונורא ~דושבאיש לי~~ זכיה לה

 ~חמת ח"ו היתה ולא ב~ן~לבוש
 ~ חצ.~ו~

ר~



~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~י
 באם ~דולה ~כיה זה דבר לה הי~~ק
 ~י~עז~ה

 באי~
 אך ז~ל היהו~י קדוש

 המשר~ת היתה ופ~א . להעלתה
~~מלאת הנ"~

 נתקבצו א~ר ~שמים מי מי~
 . וה~גות לצינורמתחת

 בתו~
 כלים

 ל~וך ~ופ~ת ~היתה בם נט~ואשר ק~י~
 ה~' ~רשיסחא ב~יר כי ~~ולה~חבית
 ב~ים בעלי והיה . נהרות מי ל~צאבק'~ו'

 ג~ולה חב~ת לתוך גש~ים מימת~בצי~

בש~
 לתש~יש הגשמים

~ 
 והמ~רתת צרכם

 מ~י עם גדולה חבית ~"כ מלאה~נ~ל
 פרוז~ור הי' הזה ובהבית .~~~ים

 להבית~כנוס מבחו~
 ודר~

 הי' ה~תח
 החבית מעמ~ת והי~ה .צר מקו~

 ע~
 ~ש~רי~ מי

 ו~ושבת הפרוז~ר הפתח של אחד~צ~
שבלילה

 בנ~~
 מ~ד ~עצמה היא עומדת

 ויהי' . הפרוז~ור פתח של~שני
 הקדוש היהודי ומוכרח מאד צר~תח המר~ו~
 עש~ה וכן . ~ה לי~ע מוכרח ואזלהבית ל~נו~

 שכנ~ד השני בצד לילה בחשכת א"עוהט~ינה
 הק' היהודי בא כי ויהי .החבית

 וראה~פרוזדור להפת~
 תיכ~

 וראה הנ"ל המעשה
 ימרין לנטות אין אשר צר המקוסאת

 י~י~ בשתי החבית את ולקחוש~~ל.
ממ~~

 והניח . מע~~ו
הנ~ל שהאש~ למקו~

 עו~ר~~
 גבי מעל ה~קק וכמעביר

 שהחבית ב~רך להבית הלך והוא .הצליחות

ע~~
 בין הפםק הי' והחבית מתחילה שס
ה'הי~י

 הקדו~
 והבן . הנ"ל האשה ובין

 ק~ושתו~ו~ל
 ולהודיע~

 . ~דול שכחו
 :ועכי~א זי"~

~~
 היהו~י עד הצדיקים שכל ~מע~י
 בימרים מת~לל.ן היוהקדוש

 ל~ני בש"צנוראים
 העמ~ו~

 היהודי אך
 העמוד ~~ני הת~לללא ה~דו~

 ר~
 לאחר צוה

 לו אמר וכן . הע~רוד לפנילה~פלל
 תתחיל אתה רק ש"צ הנני ב~צמרי~אני

 : והבן העמוד. ל~ני ו~חינה תפלה כלות~~~ר

~"~

 החכם הקדוש היהו~י אל בא
 שהי' מעשה משום~ירוש~ים

 ליל בכל א~יו נת~לה הי' ז~ל שאליהו .לו

ש~~
 ~ו~ם

 ה~ידו~
 שב~ות איזה וע~ר .

 והי' ~ אליו בא לא ז"לואליהו
~ 

 צ~ר
 ~דו~

ו~~~
 ~ותו וש~ל הקי~וש קודםז"ל אליה~ לו שנתגלה עד ש~שה מה

 ~ ז~ ~~
 בכל ~ליך בא שהנני ~ה .והשיבו

 בחכמרה בי~ראל ~~יל שא~המח~מת ~~~
 ליל ~כל אליך לבוא ל~י נדבהח~א ו~ירא~
~"~ 

~ 
 ~~ל רצונו למלאות לעשות ברשותואני א~~ ~רשיסחא בעיר ה~' יהודי יש~בל
 כשמ~וע ויהי . אותי שיצטרךעת

 כ~
 טר~

~ח~~
 רחוק~ ~רך זה מירושלים

 לכ~~~
ר~ליו

 לאר~ לחו~
 א~ להכיר כ~י

 היהודי~
 : ו~כי~א זי~ע .הקדוש

 ~~' ב~ת זצללה"ה ה~דוש~~~~~~
 ~כל הולך הי'באפ~א ~~

 טבילות ש"ה שם וטובלהידוע למ~ו~ יו~
 בכ~

 . יום
 מרעלות הרבה לה הי' הנ"לוהמ~וה

 המרים לביתלמרטה ~~
 ול~

 יכלו
 לה~~מ~~

 א~י~

 החור~~י~
ל~בין ~~~~ אי אשר ~דול ו~קור

 ב~~
 ~~ול מר~וכן ~י' ו~~א . אנושי

 ~~.' בש~ה ונורא ה~דול ה~ורבי~י
 ו~יתה הטבילה. מןעולה

 ~ר~
 או~ה הי~ה והיא להמקוה בסמוך~~ת א~~ ~~ה

 ~~ול.~
(ביי~יל~

 ~~.~ו~י. זה ~דבר הר~.~ה ~יא
 . גדו~ה ב~כנה זו למ~וה הולךהקדוש

 ו~י~~
לוק~

 הביי~יל ה~~שלת היו~ה
 והני~תוחמ~ים ממי~ ~~

 ב~~ו~
 וי~י . ה~~ל להמר~~ה

 ה~בילה מ~בית הק' היהו~ייצא
 הנ"ל חמרה היורהאת ומ~צ~

 . נ~שו א~ והחי~
 ~עלת האשה אתומברך

 היו~~
 ~יצא

 . בצדק~ו ישראל עיני שיאירבן ממנ~
 זצ~ל~~~ ממד~יל~ש ~מרו~ל ר' הרב~רה~ק ~~ ויל~~

: 

~~
 היהודי פטירת שלא~~ . שמעתי
 הרה"ק הי' . זצלה~הה~דוש

 ~~אד ב~~גהממקאצק הרממ~~
 וח~~

 ר~י יהי' מ~י
שלו

 ול~
 לא עוד כי נח ולא שקט

 . ה~דוש היהודי כרבו שלו רבי יהי'מרי רא~
 בחלום הקדוש היהודיאליו ו~~

 כלו~ שאל~י~א~לו ואממ~ הלי~~
 ב~ייו ר~ו הי' הוא כי .

 לו ו~שיבו ~ ~טיר~ו לאחר ~ם רבויהי'
 ~יר בזה~ל זצ"ל מ~קאצק הרמ"מהרה~ק
 יענע פין ~י'ן קיין ~שטוזילין

 : והבן . וועלט דיא ~יןנאהר וועל~




