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 י"╨ל . הסז חñז╨ זáúפל
~~זל ~~ ~~  áג╞╨ז áם זúגáז ~זúף ~חז¢ם ÷áוúללז ~~~á גם~¢ íג~ג╞פה ה"ה ג╨á¢ה

~
 ד~י¢~ ~"~ם

 כ~ ג╨á¢ה ¢סץגםו ~ח╨ף ם~ס ¢ךף╨ ך"~á~"÷ á 'ך כ~ג╨ ú╨ק
 íג~

 ~~זג

ם~ס  ¢~ה ¢סץגםו íח╨ף ם"╨ה הגה íד ז╨úזחל ם~ כזודה ~"זח '¢ ה~ל כ¢הו

~íז╨ ~~~  גי á¢ה 'ל ¢גול גáפ á¢הá ו╨ךז÷ל הגה .ז╨úח ~סז
 ו╨ךז~

 ÷"╞áו
ה~ץ  הáו~ ז╨גק~╨ ם~ ú÷םה ז╨úול ╞~חל ז╨ג╨גץ ú¢ךץ ז╨גקו¢

 ╞זול
 ה~
: 

 זáúפ~
~ח╨~  ¢סץגם~

 úזםג¢לדáז ~ג╞~ח ג╨á¢ה ום~ז~ה áג╞╨ה 'ל
~úה¢ז 

 íגלז¢~ם קגו ~ñץ
:  ג~¢הá 'ל גáפ ¢~~╨ íזגá 'ה ú"י כזגú ñ╨ק ו"פ÷ú ÷"~ם

áúזלז  ה╨ז~ו םי ג~ג ז╞םח ~ה
 ק~

 'גהג
 íםז~

 חñז╨ áúפל זגáו :íק ¢יסם
~¢גה ~~~  ה"ה ג╨á¢ה ג╨¢זúה ו"גו ╞גד╨ה ~ñ¢ז~ל ה"זל גáפ

 ה¢ז~~
 úזץגí á÷áגúץ

÷"ק áזגí טם~ז זלםזץם ╨~~¢ 
 הף¢~ ÷~÷ ÷ג~ג~¢~

 ם~ס
 םגךו~

 חז╨לה ה"זל ~ץזג
: ג╨á¢ה~  ~~ףם

 ד"¢~
 ח"ג כז~ח¢ל . ú╨ק

.  ם~ס ום ץ╞ו íז÷ל כיקל ז╞זáי
 םג~~~

 'ל ~ץזג
 פ~ה¢~

 ג╨ג~ס
~ 

 ג~á╞ זúםץל

~~~ 
'גםו ~~  הגו~ íז÷ל .~חז╨ל ╞זץז כá הגה ג╨ג÷סם ¢~¢ה ~"ג ~"ה ד"ה¢ה 'ל

÷ץ╨גם~~
 גú~¢~~ז ╞י╨ל ס"ז╞ ¢"~ה 'גםו ה"ה ╞גñחה דם~ז~ה '¢ כלםס

~ñ~הגה .~גזזג╨¢ץ  ם╞ז~ל .ז~~╞פ וםז ץ╞ו ~ו
 ╞ו~

 הáפ~ ~ם~╨
 ז╨ג÷סם ¢~¢ה 'גםו ם"ס

 וק~זז~ ק'~
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 ~~~ו~ ~~~י~ י~ו~~ ~ו~~ ~~~~~ו~ ו~~ו~~~
'~ 

~~~~ 
 ו~

 מ' הה"צ לזקיני שהיה אצלינו מקובל גם מנהיג. או אב"ד רב~ם

 יוע~
 אליהו גילוי גאטיל

 ~משפחת מיוח~ים נמצא ב~ראקא אשר ושממ~~י ז"ל.הנביא
 ראקא~

 ~ : עכ"ל
(~

~"~~~ 

 ג' עוד היו ליבוש ארי'
 בני~

 הרב א' ה"ה.
 ה~רי~

 ירו~ם מ' ה~םיד
 ~ישל ר'הנקרא ~יש~

 חרי~
 נוסח ~וזה ז~ל הק' היהודי מתלמידי

 איש מצבתו~
 יושב היה אשר תמים~דיק

 ועו~~
 וי~ של~ בלב ב~רה

 ה~ופ~ג הרבני ה~ה אלקים

החרי~
 החסי~

 ועניו
 המיוח~

 יום נפטר ~"ל ליבוש ~רי' מו"ה הרבני בן פישל ירוחם מו"ה
 ~קצ~ה ~~ת ס~וןא'

 ~נצב"ה~
 ז"ל מאיר מו"ה מופת איש המופלג החסיד הרה~ג ב' .

 מאיר ר' נקרא והיה ז"ל מזל~שוב רי~מ המ~יד והרה"ק מלוב~ין הרבי ~ר~"ק~תלמ~י שהי~
 . ~וסטראווצי בק' ומ~כ . חותנו ע"ש הירצ~יס~'

 וש~
 ד' ב~וךאיש שו~ ~~ שלא מצבתו על כתוב

 אמו~
 רוחות. לד' מצבות ד' סימן ש~ ויש לקברו. סביב

 הרהח"~ ~
'~ 

 : מפר~יטיקיצחק

~~~~~ 

 יתפ~לו עקתא בעידן ח"ו יהיו א~ עולם לדורות לבניו וצוה מופת איש שהיה
 הרחמים. לבעל קברועל

 והשי"~
 ומספרים ~הם. יעזור

 ממ~
 . נוראות

 . ציונים לכם הציבו מצבתו: נוסח וזה נפלא. חיבור שלו הש~ע גליונות על כתובוהיה
 יצחק במ"ו הירש נפתלי מ' ~אה"ג הרב ה"ה . הרים ועו~ר סיני על . תמרוריםושי~ו

 ~רשי~יקאבד"ק ז"~
 ~נ~

 ת~ו"ם
 ל~~~
 ויד"נ .

 הרה"~
 נתן מ'

 נ~~
 שי' הכהן דאניר

 הנ"ל הירש נפתלי הג"מ נכד הואקאליבעל אבד"~
~ (~

 ~ו~~ ~~~
 ~כם מזה. בן מזה : מצבתו

 עדי~
 הרא~ש ה"ה מחזה. ישראל עיני מחוזה.

 שנת ניסן י"א נפטר ז"ל בהרי"ל ק~יש ~ים מו' הרבני ה~ור פרנסהנגיד
 : לפ"קתקע"א

(~
~~~ 

 ר' והרבי היהודי. הרה"ק תלמיד ה~ה
 ממפרשיםח~ בונ~

 . זי~ע מקאצק והרבי .
 החסיד הג~יר אשת ב' הנ"ל. בתו ~' . היו ובניו . תר"ח שנת שבט ~חונ~טר

 משה שמואל מ'המפורסם
 ערלי~

 מ' הגה"ק האחים ~אשר גדול ביאלא בק'
 זצ"ל נאשעלסק א~"ק יע~ב ומ' ביאלא בק'~רבי דובערי~

 ה~
 אחיו~ו~. בעלי גיסיו

~פורסם הרה"~ ~
 בחםידו~

 ר~ר הרה"ק של ~למידיו מגדולי מ~יעטרקוב גבריאל שלמה מ'
 .~ זצ"ל מקאצק והרבי~ונם

 הו~
 קאליב~ל אבד~ק ז"ל זאב מרדכי מ' חו"פ הרה"ג של אביו

 אבד"ק צבי אברהם מ' הרה"ג האחים אבי . ו~"ס הרמ~ז ~ול~עהמח"ס
 ארזינדא~
 ומ' .

 הר"ר של ובניו . שי' מקאליבעל גב~י~לשלמה
 שמוא~

 מופלגי ה"ה הנ"ל מביאלא משה
~ו~ה

 ו~סידי~
 מ'

 ערלי~ א~~~
 ר~"מ של וחתניו . מביאלא יחז~אל ו~' . מזעליחאוו

 מענדיל ומ' . בוואר~א מאזיס מא~יל ומ' . בלובלין האלברשטט א'טשע מ' וח~יד'ם~~ידים הנ~~
 שי' בלו~ליןברא~ער

~ 
נ~~ר ~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~י~~~~



 ז~ ~~~~~ו~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~י~~~~
 ' ו~ג~~ ~~~~ ~~~"~

 ~~ ~~~~י~ ~~ו~ ~~~ ~~~~~"~~~ו~ ~~
~"~~~ 

 ~~~~~ ו~~~~ ו~~~י~ ז~~יו~

~~~~~ 

 עוד לו ו~ה . ~ק~ו ~נת כסליו ד' שם
 ה~ופ~~ ~"~ ב~

 ~~ ה~~יד בתוי~ר
איטש~

 זלמ~
 דוב~ר הר~ר הרה"ק תלמיד ולובלין מפיעטרקוב

 מראד~י~
 זצ"ל.

 י"ט בן ~לומיו בימי שנפטר י~קב ומ' . מלובלין קראקאווער ש~ל ר' האחיםאבי
 בעירות לרב לקבלו ורצו סוע~ר ב~ורה גדולו~ה שנ~

 גדו~~
 . הש~ש בא כי אהה אבל .

ש"ב ו~
 יוס~ הג~~

 צ"ה ה~מ על אמר נבג"מ מלובלין הרבי . וז"ל סעראצק אבד~ק

 ר' הישיש מ~שו"ב שמעתי זה . בטהרה תורה שנה ט"ו למד כי פטירתו ביוםלובלין ~בד~~
 היה כן . האלו השנים כל~ ~ר~ש היה כי דבריו וביאר . מפיו ששמעמלו~ין יוסק~

 בלובלין דיין הירש צבי מ' הה"ג א' ה"ה . גאונים תלמידים שלשה צ"ה להג~רוהיה על~ הםפי~
 ויור"ד או"ח על ממנו כ~י"ק ספר ידי תחת ויש . תקצ~א ני~ן י"ב שם ונפטר~ודי. ~הו~
 ונזכר בלובלין. ומ"מ ראב"ד היילפרין דוב~יש מ' הגה"ק זקיני חתן והיה צביקרון בש~

 היהודים~~ורות
 מלובלי~

 צ"ה מ' הה~ג ב' קכ"ו~. צד
 הפרנ~ ~ת~

 מ'
 ווא~~

 משם. ~ייבל
 והוא לש~ו. שוה להיות ב~מם קראם ולא . ז"ל ש~קלאפיר צ"הירשלי מ'הה"ג

 : רבםבכבוד כמיק~

~"~~

 על נתקבל מרגליות הירש צבי
 מקו~

 מכנים (כך שאול ר' הרבי אביו
 לדרוש ובפתיחתו . כאביו ראוי העיר בעיני מו~זק היה לא והוא בלוב~ין).היום ~~ או~

 בב"מ : אמרהרא~ון
~ 

 (ד~
 פ"ו

 ע~א~
 ~כם הגי' ברש"י . יתקרי לא ורבי י~קרי ~כים

 דכ~י ונראה הגמ'. כגירסת ז"ל לרש"י לו חסר הי' מה ו~"ד את~רי. לא ר'אי~קרי
 יתקר~ חכיס לכתוב די הי' א"כ . דאדה"ר בספרא כולה כ' הי' שכך משמע הגמ'גיר'

 רבי כי ~בין ו~זה . כתוב היה כך אי~ק~י גרס לזה . יתק~י לא דרבי נדעוממילא
 (שם וזהו .אתקרי ל~

 ד~
 פ"ד

 ~~א~
 בין הי' בעת שא' פירש"י ~פי . לי ~רו רבי התם

 הליסטים~
 ע~ד הפי' ~א . רבי בשס ל~ו~ו 'תחילתו לדמות~מוה

 ~ע"ז ~ל אמר~

 ד~
 ה'

 ונר~~ל אומ~ן מ~שון רבי (הוא ומנהיגיו ודור דור לאדה"רהראה ע"א~
 ומרבי~

 ודור~יו ~ור דור
 ~ירמרי' וזו רבי. להיות עלי נגזר ומהתם חכם)~הוא

 ט'~
 יתהלל אל

 חכ~
 כי בחכמתו

 בנדה כמ"ש אני וגזרתי ~פצתי.~אלה
 ~ד~

 ל"א
 ~~א~

 מ') (תהלים וזו . וכו' חכם זו ט~ה
 שמים. יראת . ~להי רצונך ל~שות . דאדה~ר בס' עלי כ~וב ספר ב~גילת באתיהנה
 עוד מעי בתוך ו~ורתך אבל אני~פצ~י

 . רב בקהל צ~ק בשרתי ~מי ומעי ברח~
 ש~תי ה' . אכלא לא שפתי~אוי הנ~

 ~פת~
 להיות

 ~ייעת~
 שמעת~ י~ע~. אתה ה' . ד~ממיא

 אברהם מ' בהגאון ז~ל ~ישל א~רים מ' הפרנס הק~ין מזקיני בילדותיזה
 הימלפאר~

מלובלי~
 : עכ"ל

(~
~~~~ 

 נ~פסו ות~ובותיו נ"ט כלל וורדים ~נת בס'
 בשו~~

 לאביו נ~יבים ~איר
 ל"ו ח' בסי'ז"ל ה~או~

 ע~~
 תולדות בס' והסכמותיו .

 יו~~
 הר שו"ת . הכנויים ערכי .

 המלך.כלילת כם~.שער ע~ודי בתראי. מדות.גאוני אמת.בית שפתהכר~ל.ס'
 משולם בית בס'~~' יופי~

 (ד~
 משולם מ' הגה~ק חו"ז שסיפר הבית כבוד ב~ונטרס ~"ב) ל"ג

 נבג"מ להבעש"ט בא נתיבים המאיר ה~ב כי זצ"ל. לובלין אבד"ק א~כנזיזל~ן
 ז~ן איזה אצלו הלז בנו להניח הבעש"ט וביקשו ~נים. ז' בן בהיו~ו שאול הר"ר~נו ע~
 ביום נ~ע ופ~א~צונו. ומל~

~ 
 ושם לכפר ובא העגלה. על הלז העלם ~קח תלמידיו עם

~~לה בי~
 לנוצרי~

 הערלים כי ופחדו צעקו האנשים הקרעטשמי~ לפני שיע~ד העגלון על וצוה
 והבעש~ט . אז כנודע באבניםי~~לום

 ל~קרע~ש~י נכנ~
 ע~

 שם והיה . אנשיו
~זמר ~כו~~
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 ~רקדים והנכרים ובפיו בכינור~זמר
 ע~

 הבעש~ט להם ויאמר . הנכריות
 המנג~ ~

 הזה
 יותר יודע הלז והעלם לזמר יכול~ינו

 וצו~
 ר' היה ~י נעימים ~ולות ויצאו לשורר עליו

 וכשנחו עייפות. ב~ין הנער שירי על מ~וד ושמחו רקדו והם נפלא. משורר~אול
 אליו הנוצרים הנערים לקרוא וצוה ואנשיו. הב~ש"ט לפני יי"ש העמידו~הרקידות מע~
~ל וישאל~

 ש~ות~
 שמותם היטב זכור הבעש"ק א' . ועוד סערגיי סטעפאן יאן ~מותיהם ואמרו .

 ושתה להבעש"ט כא~א של ~ם כ"פ השיב ~אול שהר' עד . זה של ושמו . זה של שמו~ה
 עליו ונפלו הס~יבה דרך במםחרו ש~ול הר~ר נםע א~"ז שנה שלשים ערך .~מם

 ווידוי בבכי' ~מ"ע בתפלת ע~רד להר~ו. וקשרוהו והמעות הסחורה~לקחו גזלני~
 אותן כי לו שנדמה עד . ה~עשה זאת במחשבתו ונפל מילדותו עליו עבר אשר כללהרהר וה~~

 לא' שאל התפלה אתר . בהקרעטשמי אז עמו ~שתו העכ~~ם הנערים הם~רוצחים
 ~שר הנער התזכרו להם א' אותנו. מ~ר אתה מ~ין לו א' . לכולם וכן הן ואמר~ערגיי ~מז~

 ע~כ~ היי~י אשר הוא אני . לפניכם~ז
 בקשוהו . זאת כשמעם הם . ~הקרעטשמי אז

 . הכל שזכר בעזרו היה והשי~ת . הנ~ונים אותן~ורר
 וה~

 עד וליווהו ונשקוהו ~ל'ו נ~לו

דר~
 : ע"ש יישוב

 רב ~וםן~~~'

 י"ד~ (~
 מובא

 ב~
 ישראל הג"מ יד"נ

 אבד"~ הארני~
 שאול מ' מהגאון נאה מליצה לו להציג הנניוז"ל: אבערוויקו~

 אבד~~
 ~הי' כנודע ז"ל. לובלין

~לי~
 עירו מאנשי בקש גוו חול~ת מפאת זקנתו ולעת ז"ל הג' אביו בדר~י הולך מפואר

 ר' בשמו א' רב וקבלו . ומשרתו שבטו תחת ומורה רב לקבל הרבנות עול מעליולהקל
 מהר"ש הגאון שגם קהלתו אנשי ורצו~א~.

 ית~
 הח~. להמורה לו יזכה בחותמיו ידו

 נתונה הרשות : כתב אשר~זאת
 מא~

 . פה"ק להתקבל . . . . ~יר מ' להרב
 ר~

 אגדל הכס"א
 כפו"ל יהי' רבוע ולפרט לסדר ג' בעה"ח שוין ונהי' צור"ב ולדידך רב"י יתקרי לדידי .~ממך
 והסיפא מדר"ש לסיפא מרי~א קראהאי

 לריש~
 שאו"ל מס~ר כי והכונה . ע"כ ממדר~ש

 אנכי אגדל פ"ו מ~פר הכס~א רק וזה . פ"ו בחשבון רנ"א מאיר מרמם~ר מרובה~ל~ז
~~ל

 ממ~
 אך . מאיר

 כ~~שי~
 . תקמ"ט בגימרטריא עולה הוא שא~ל למםפר רב"י מספר

 צור"ב מ~~ר~כן
~~ 

 בפ' היה זה והנה שוין. ונהי' וזה תקמ"ט. ג"כ מאי"ר מספר
 יהי' כפול וכן . תקמ"ד עולה כפול פעמים ארבע . כפול יהי' רבוע וזה . ת~~"ד~נת תצו~

~~ו~
 מרי~א וזה . תקמר"ד ג"כ עולה ומדר"ש . תקמ~ד עולה ג"כ רבוע פ~מים ב'

 : עכ"ל ודפח~ח והבן לרישא מס'פא וכןמדר~ש ל~י~~
 בלובלין קה~י~~~~

 צ~א~ (ד~
.~ 

 הגאו~
 הרבנות בכ~ר שמש מרגליות ~אול מ'

 תקנות על עה~ח שמה בא אשר עדתינו של בהפנקסאות פעמים הרבהונזכר ב~ירנ~

שונו~
 א~ר ז"ל מהרש"ל הג~ל ביהכנ~ס תקנת על בשקדו היא. נ~בדה ~תקנותיו ואחת

~בי~
 הנזכר הגאון עמרד אז בתוכם. להתפלל מנינים להם ויסדו עזבוהו ממתפ~יו

 הנ"ל החרם את להכריז וצוה מנינים ~יסד ובחרם באיםורוא~ר ב~ר~
 בביהכנ"~

 הג~ול
 טובים היו הראשונים הימים כי הרואות ~עינינו הכרוז. דברי כה הלוא . ז~ל~הר~~ל

 על ושמתות חכמים דרך והפנו ויו~בי' העיר שלום את ודר~ו שאלו מחכמהכי ~א~
 בביתם מנינים ומתקנים . תפלה זו הגשה מגישים . מ~ום ~כלבמות ה~וני~

 אח~
 היא

 כי~כתוב ופרס~~
 הי~

 הי~ה
 לרא~

 מכ~לות וכ~ה כמה ל~וציא . ול~נה ראש פורה שורש ~ינה
 ~שר ~"ה המקום בעיני יתכן לא הלא אשר מלבד ~מדה כל ואי~וד עולם הירוסהיום
 בנחלה הנוגעים הרעים ~~ני כל על ~י לא~ור. האמת נביאי ע~~י~יבר

 והד~רי~
~~ר~



~ ~ ~ ~

 ~~ו~~ ~ו~~~~
~~ 

~~~~י ~~~~~ ו~~ ~ ~י~ו~~~ ~~ ו~~~ ~~ו~ ~~~ ו~ ~~~~~~ ~~~
 ו~~ ' ~~י~~~ ~~~~~

 ו~~ ~ ~ו~~~ ~~~~
 ר'ו~~~ ~~ד"~ ~~~~~

, 
 ~~י~ ~~י~~ ו~~

~~י~
 . להת~לל בה נכנס ואינו בעירו ביהכנ"ס לו שיש מי כל על אמורים האלו~מרים

 ~עהזאת עו~
 תול~

 ל~י ראינו ~עינינו
 הזמ~

 ב~בר ~דר פר~ו מיום אשר והמ~ום
 כבוד גלה כי והן הצדקות. בכל מגרעות ניתן כי הן . א~ורנית מעלות עשרירדנו ה~
 אין.אם מישרא~

 לצדיקי~ כונ~
 עוד ורעה בביתו. שורר איש' וכל מעט. מקדש במקום

 הק~לה ה~ט~כות אשר~~ר~עת מרזא~
 נחו~

 בעו"ה כאשר
 הזא~ העי~

 ולרגעים לבקרים
 עת לא המ~פטים אלה ו~בת . הנו~עים נ~ד~~קידה צריכ~

 האם~
 זה . פינה אל מ~ינה

 ואין המאס~ים רגלי נלאו בכהוזה בכ~
 מאם~

 . לאס~ו דורש ואין
 תקצ~

 היריעה
 של גדרן ~רצו וכאשר מזה. היוצא שעה והוראות המכשלות גודל לבנינו. על~עולה א~ מרהכי~

 אדוני האיש דיבר . הקדמונים ~חרממות ראש והקלו~ראשונים
 האר~

 כ~ . ~שות אתנו
 כי תהי' לא הי' וא~ר ~מר יר"ה הדוכס הגדול~~דומ

 חפ~
 נ~מת ונ~ם הוא חסד

 תהרם. ל~ל~~הלה ~~ו~
 ו~

 האה"ג
 הבישו~

 שולח כן כמו יר"ה
 פע~

 פעם אחר
 ~א דא ובין~צ~ות. בהת~או~

 אח~
 ישראל ~אין מבתיהםיוצאים שאינ~ העצלנין את ממ~ומן ~זיזין אין האלה הקולות אשר
 עושי~

 מקדש ~~קום הנה . מנין להם יש מקום של רצונו
 כי וכלות ~~ואות ע~ינובעו"ה מע~

 כ~
 . בה ~יםוד עד ערו עדי מ~תמרוטט הוא יום

 גשם כאשר דלפהמתו~ה ונפשנ~
 דול~

 ביו~
 ~~ין דרך הג~מים נטפי ובאו ועלו ס~ריר

 סיד את ממ~ה שהוא כל בחור ונחו הלכו הגשמים מי וקילוח ~ירותיו ועל הביתעל ועליו~
 האבנים וגם~חומה

 ~ח~
 ואם . ירופ~ו ח"ו הבית ועמודי . נימוח הוא אבן אם . מים

 דור כל הנה . לתקנתו נחוש ~לא~~ו
 של~

 כי נחרב. כאלו י~יו כל הבית נבנה
 לא . יתיב לא מיתבאדלא בית~

 בהתאס~ כ~
 במ~מרדם ישראל שבטי יחד עם ראשי

 יחדיו אשר ~~פלה.ואל ~רנ~ ~
 ימתיק~

 בדק כל לתקן . ברגש יהלכו אלקים בבית םוד
 ~ הבי~

 שבח עשו~ כן א~ר בעיר וישתבחו ויבואו יהלכו קדוש וממקום . ~רצתם אתולגדור
 : הי~י~ כל ~ם ולבם עיניהם והיו המקודש מקום אל ~~וחות עיניהם אשרלציבור הו~

 עלינו לקבל לבנו אל שמנו לזאת~~
 ל~ ~ד~

 ישינה כדיוט~מא הדבר יהי'
 כל לבטל ושמתא ונדוי חמור בחרם אומר לגזור ישרים ו~קודת חדשהדת כ~זיר~ ור~

 ומן הבתיסמן המרניני~
 החצרו~
. 

 ו~
 לבלתי נקיים ישראל וכל~~יו נדת~ ותהי ונדוי חרם בעונש הלכדו מלבד זה על העובר
 היו~

 עוד . יחול העובר ראש על רק חברו בעד ערב
 עצומים. וקנסים בגריווניק ההוא האיש יוסר למען להמושלים עונו להו~ע ועושים~צוים אנ~

 מקוס הנחנו בה. לעמוד יכולין הציבור רוב שאין כתקנה הדבר יהי' לאולמען
 לעכבו~

במ~~
 . ~ה ליזלזלי דלא היכי כי נכון סדר לעשות עינינו פקחנו . עכובא ככה שיש

 ~פ~"~

~פאר~טאדט~
 טובא ד~רחקו ובהר (סלא~ררינעק) ובס"ר

 מבהכנ"~
 ~עזוב ל~ם וא~א

 לפסידא למיחוש ואיכא מכל ריקנים~יתם א~
 יכולי~

 להתאם~
 החול בי~רות ~~נין להת~לל

 לתפלה מ~ועד בית קבוע מנין לו לקבוע שירצה מרי א~נם ושבת. ביו~ט לא~בל
 ויו"ט לשבתות ~ם~ועד להיות~

 חז~
 מרוזנ~ בכתב הרשאה זה על לק~ת מחויב נוראים ימים

 ומחצה ניסן בי~רי מחצה שנה. בכל זהו' חמשים הקהל ל~ופת וליתן אב~ד והרב~קהלה
 זהב אדום בעד אחד אתרוג ולוקח תשריבימי

 חו~
 להקהל וחמישי משני ה~ופסת

 מנין ל~בוע יכול הרשאה כפיואז ~ כנהו~
 א~

 ויו"ט לשבתות
 ב~ומ~ו~

 רק הנ"ל המרוחקים
 ~~שר זולת מזהב ויותר זהב שסכומו מי כל ויו"ט בשבת ההוא למנין שמה יכנסשלא באופ~
 ד~ריר ובזי~רנא של~ים והפשרת מרובים שהגשמים בזמן ה~מים מן ו~לג~~שם יר~
~וב עלמ~
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 ~~~ין ~~~ ~~~ ו~י~~י~~ ' ו~~~י~ ~ו~~~~~
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 ~~~~י
 ~~~"~ ~~~~ ~י~~

 ~~' ~~ו~~ו ~~~~~~ ~~~י~~~~

 ~~י~י~ ~~י~
 ~י'

 ~"~ז'

 לה~לל ג"כ הםכומה לבעלי הרשות השבתות ~אותן אז . ~~ולות ה~רי~ות זמרן~ובא
 והגליל דקהל~ינו אב~ד ה~ה הרב כבוד . הנ"ל ש~ות באותן דוקא אך ~~ואבמני'

 ירצה ~~קר~יאולי א~ זאת בכל ורק ה~דולה בביהכנ"ס הראשונים מן נ~~נה להיות ~~ר'ד והיל~ו דר~וזה יצ"~
 ל~םו~

 או בחול ~ביתו מנין
 בשב~

 הזקן הגאון הרב כבוד . רשאי
 ולבוא מלצאת קמו ועיניו בארובותיו הרואות חשכו אשר ~~סטראווצי האב~ד יצ~והרב~ד
 מלבד . בביתו מנין לעשות לו ר~אי כן גלל והערבה~כם

 של~
 סכומ~ות בעלי ~ם יתפללו

 ג"כ למנ'ן וילכו סכומות בע~י יע~רו אם זו הרשאה בא'בוד . לע'ל כמבואר למנ'ןוילכו
 בכלל אינם ו~בה"מ כנםיית מבתי החכירות .להתפלל

 החר~
 ~~נין דבר ~שבת במוצאי .

 רשאים תבוא שלא צרה כל ~ל האבל בבית . בביתו מנין לעשות שירצה מרי לכ"אה'תר
 כא~ר והי' למשכב איש י~ול אשר יהי' אם יותר. ולא האבילות ימי ב~בעת מניןלע~ות
 לאיתנו יחזור ד'ברצות

~ 
 השוק פני רואה ואינו זאת. א~רי בביתו כלוא היו~ו עוד

 וכאשר בב'~ו. מנין לעשות רשאילעסקו ליל~
 יקו~

 להת~לך
 בחו~

 ~עס~א להפוכי מש~נ~ו על
 כ~~ר הוא הרי מאזדידי'

 אד~
 שמים ~כבוד מ~ובה עצמו כ~ד 'הי לא לי למה ומנינא

 האזהרות כל עליוו~לו
 האמורי~

 גוז~י~ והנני ל~עלה
 לטותא חומר בכל ואו~ררים

 את י~טור לא ה~רם כי ומלבד בראשו דמו והעובר הנ"ל תקנה כל על יעבור ולאב~וק ושמ~
 יצ"ו אב~ד הרב ועל הקהלה רוזני על וגם יר"ה להאדונים לתת עליו יו~ת אשרה~נס

~נ~
 ~נין אשר בעה~ב ~ל הן החרם את י~טרו לא והקנסים בקנסים ~ובר יענש

בבי~ו
 וה~

 על
 המנו'~ ~

 ביתוד החרס על העובר הוא התיבה לפני ~~יבר וביחוד
 רק עוד יזידון ולא העם כל י~מעו ו~ר~ן . ג~כ הנ~ל הקנס'ם בכליענש וענ~

 יבט~
 ר~ונם

 כנסיות בתי ~כל הדבר יו~רז החרם רצון~פני
 בע~ ויו~ר~

 על ~ופר
 ה~ו~~ע וכל העס כל ידעולמ~~ן למשמר~ קל~

 לד~ר'~
 מ~י מרובה בב~כה יתברך אלה

 שו~
 מ~לה

 ידינו ו~~ע~י עלינו ה' נועסויה'
 כוננ~

 מה ישראל בני למס~ר הבעה"ח הכו~ד . סלה
 אך ל~"ק העד~ה כ"ל א"ל ד~ת ~~ן דסיון ירחא ריש ד' את ל'ראה א~ כי ~ואליןאנו

 ל~"ק הבית כבוד יהי'גדול
~ 

 מ~כ~~~~~~~
 בב~לי ו~ר~דס מראז שהנהיג ~נא

 ~בור~
 ~' אשר בעת אשר קד~ות

 גם ~~כ וללמוד להתפלל בביתו מתאספים ב"י לאחינו חייםשובק
 עת~

 בל
 חזקהיגרע

 א~
 ותועלת ד~כבי יקרא היא

 ש~
 רוזני אלו~י כבוד הנ"ל 'ו' ה~~ד מצוה.

 יצ~ו קהלתינונ~ידי
 באספ~

 וכבוד סכומות ובעלי אנשים ח~שים
 האלופי~

 הרבנים
 הק' נאום . יצ"ו דקהל~'נו אב~ד המפורסם הגאון הרב כבוד ובראשם הדייניםה~ו~ל~ם
 רבים עה"ח באו ~ם . יצ~ו והגליל לובלין ~ק חונה לבוב גליל אב"ד הגאון ~א~א~אול

 ביהכנ"ס ~~נקס ~ה~~~ה ~ העירמרנכבדי
 מהר"~

 הירש צ~י ר' ~יהכנ"ס ו~~נקס . ז~ל
 משהב~ר

 דאק~אר~
: 

~~
 נשי~

 המ~זרות המקומ~ות כל על בחינה עי'
 ה~ונו~ בהפנקסאו~

 כ~ו~
 ביהכנ~ס פנקם . דאקטאר ~ר"מר רצ~~ביהכנ~ם פנק~

 ~הר~~
 ~נ~ס . ז"ל

 קוב~
 . ~ם~ים

 גדול ~סקן שהי' נראה שונות. תקנות על עה"ח הנז' שאול הר' הגאון הרב בא ~ם~שר
 ה~דה ~מר~טרי ס~ים להביא תמיד והשתדל הקהלהבצרכי

~ 

~~~~
 הג~ון א~"ו ~' ב~יר שאול מ~ן ~בורים מגן ~"נ : נהי ת~א ומ~בתו ב~'רנו
 הגאון צדיק לאו~ו בן . לו~לין ד~"ק ור"מ אב"ד שאול מרוה~ר ה~ולה בני של~~ן

~ופת



~ ~
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~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~"~ ~~~~~ ~~~~ ~ו~~ ~~~~~ו~~~
~~~ 
' ~~~ 

 ~~יו
 ~~~~"~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~

 ~~~י~ ~~~ ~~~~יו~ ~~י~ ~~~~~
 ~~ו~,

 ~~~~ ו~~~ ~~~~ ו~~~~
 ~~~~~~ ' ~ום~~~~

~~י~
 כםליו כ"ז ש"ק ביום אלקים ארון ~לקח ל~וב. וג~ל אוסטרהא ~ד"ק מאיר הדור~ופת

 נ'פשו מר'ש'א'ו'ל' ה'ע'ל'ה' ו'ה'ל~"ק
 (תקמ"~~
: 

~~~
 מ' הגה"ק זקיני הוא בהכרוז הנ"ל הראב"ד הזקן הגאון כי להעיר הנני

 דרשן ואח"כ . או~טראווצי אבד"ק מ~ודס הי' א~ר~אומים יום~
 ור~

 מתיבתא
 נת~בלומ~ם בפו~נ~

 לר~בד"~
 ונ~~ר ז"ל. מרגליות שאול ר' הג~ון בי~י ראב"ד והיה . לו~ין

י"~
 בראד א~ד"ק ~אומים ליב ~י' מ' הגאונים ה~חים ~~י הוא ~קמ"~. שנת תשרי
ב~"ס

 ~ו~
 שמואל ומ' יהודה. ארי'

 אבד"~
 פייביל יחזקאל יהו~ע מ' וזקיני לובזענ~.

 מזאוויכוואסט ליבוש ארי' מ' זקיני הגאו~ם האחים אבי שהיה אוסטר~ווצי. א~~~ק~ומים
 רב חוסן ~ס' ~נזכרו ז"ל לייפניק אבד"ק פרענקיל תאו~ים ברוךומ'

 ד~
 : ו'

 ~~ו ~ות ~"ב ה~וב שמן בס'~~'
~ 

 ~תר דור נקיות ~~שפחות ~ג' אמרר זי"ע הבעש"ט
 א' . ליעקב ויעמידיה ליצחק ושבועתו אברהם את כרת אשרדור

 משפח~
 . מר~ליות

 ולזאת הורווי~. ג' ~~ירא.ב'
 חיב~

 מאיר הג"מר נתיבים מאיר הרב ~ת הבעש~ט
 הלוי הירש צבי ר' והק' . מאוםטרהא ש~ירא ~נחס ר'והק' מרגליו~

 הורווי~
 אבד"ק זק'ני הוא

 : ~"ש תלמידיו שהיוטשארטקוב
 ידידי ~'ט)

 הר~
 מ~נדיל מר~ם מ' המ~ור~ם

 ביב~
 ~ו~טרהא: ל~דול' מרזכרת ב~' נ"י

 של שמשו ש~קעא~ר
 אברה~ הג"מ~

 זקיני ~בהגאון א~כנזי זלמן מרשולס
צ~י החכ~

 זצ"ל~
 המ~רסם הגאון מרכבוד ~'רנו האירה ת~ל"ז. בשנת דפה אב"ד

 פ"הוב~~ידות בת~ר~
 בוצ"~

 אחר והגליל. בעירנו לאב"ד שנתקבל זצ"ל. מר~ליות ~~איר מרוהר"ר
 ~נעוריוא~ר

 הרבי~
 תורה

 ונה~
 ~~ולין והמלך . לבוב בגליל אב~ד ור"ג ר"מר בנשיאת

~טאניסלאוו
 אוגוס~

 דמלכא והרממנא רשיון כתב לו נתן פאניטאווסקי
 להי~

 ~ב"ד
 א~ר וה~יבה והגליל.באו~~~הא

 ז~
 הזה ל~כבזד

 הז~
 כי

 הג"~
 ~ל בת~לה ישב מאיר

כסא
 הרבנו~

 ב~'ר

 יאזליווי~
 והעיר' . אביו במקוס

 הית~ יאזליווי~
 נחלת

 הדוכ~
 של א~יו

~אני~אווס~י.
 ~ע~

 עמ~ד אחת
 הג"~

 ה~ון בנו עם מאיר
 והח~~

 שאול מ'
 ~בחו~

 אצל
 הצעיר בנו עם הדוכס כי הומרה הקריה קול והנהביתו

 הול~י~
 מרדברים הם עוד ~ע'~.

 הופ~וומרחוק
 ל~ד~

 . הצעיר בנו עם הדוכם
 וכראו~

 אמר הדוכס בן ~ת שאול הג"~מ
 על הראה ו~דו ישכון פניו ~ל מרו~ל והוד הזה ב~נער רואה אני מרלכות גנינאלאביו

 ראה ו~דוכס הצעיר~אני~אווס~י
 ממרחו~

 עם ויסר ע~יהם בידו הר~ה שאול הג"מ אשר
 אלבנו

 הג~~ הר~
 וכה בשלו~מו וישאל מאיר

 אממ~
 אמונים לאיש ידעתיך הנה . אליו

 הראה מדוע לי נא אממור ד~ר. מ~~מני תכ~ד ואל בי תכזב שלא א~ונה לא בישראלאתה ור~
 עלינו בידובנך

 ויע~ ~
 או~ר~ ~ני באדוני לכזב לי חלילה מאיר הג"מ

 ולא האמרת את לך
 ד~ר. מאדוניא~ד

 רואה שהוא לי אמר ה~דולה ובחכמרתו הוא מדיני חכם זה בני ה~~
 הרואה וכ~כם זה בנך פני על מלכות~וד

 ~זראשית ו~~גיד ~נולד א~
 ~חרי~

 לי ~גיד
 אל נכנסו האלה הדב~ים . כביר'ם לא ימים ב~וד פולין מרל~כת כםא ~ל יעלה זהשבנך
 את וירשום עו~רת ועט נייר מצלחתו הוציא הצעיר ו~אני~אווסקי ו~נו. ~דוכםלב

 ודברי הימים ארכו לא . ל~ם והלכו ובנו הרב אל ה~תחוו ובנו ~~וכס ' ובנוה~ב ש~
 הג"מ נתמנה כאשר כן א~ר ויהי ~ולין. למלך ~אניטאווסקי נבחר ~י נ~קיימרוש~ול ה~~

 היו אז ה~דינה חו~י ~י ועל אוקריינא ~ליל כל על לאב~ד~איר
 צרי~~

 להר~נא היהודים
דמלכא

 ב~ירת~ ~~~
 הגי~ו~היהודים יכאשר דגל'ל אב"ד ברב

 בק~ת~
 ל~ני

על ~אנ'טאוו~~ הממל~
www.daat.ac.il
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 ~~~~~ ~~~יו~ ~~~~ ~~~~י~ ו~~ו~י~ ' ~~"~ ~~ ~י~י~י~ ו~"~ י ~ו"~ ~~~ ~~י~~~~~י~
 ~~~~י~~~~

 ו~' ~~~~~' ~~~
 י~י~ ~ו~

 ו~ו~ז
 ~~~"~~ ~~~ ~ו~~~~~ ~~~ו~

 ~~~ך ו~'

 את זכר אביו ושם הרב שם א~ ראה והוא הגליל לרב מאיר בהג~ממ ב~יר~ם דברעל
 על כ~וב והרמרנא ~שיון כ~ב לו וי~ן לימרים. צעיר ב~ודו בנו עליו א~רא~ר

באותיות קל~
 ~זוהבו~

 ח~ום
 בח~י~~

 ~אניט~וו~קי. המלך יד
 וע~

 רשיון הכ~ב בנמצא
 ז~ן לי םיפר ו~וד מאהליב. בעיר ממש~חתובני ב~

 וישי~
 מה מראיר הג"מר ~ל נכ~ו ~ורני

 ~אני~אווסק' המלך~~יטיב
 לע~ו~

 עם ~סד
~~"~ 

 ~אול
 בע~

 א~"ד היו~ו

 ב~ב~י~

 חלה
בממחלה

 אנו~
 פאניט~ווסקי להמלך נודע סיבה וע"י המלך. ברו~א לדרוש לווארשא ונ~ע

כי
 האי~

 א~ר
 ניב~

 כס על שיעלה בילדו~ו עוד עליו
 ~לוכ~

 לווארשא בא ~ולין
 ~לו להרו~א המרלך ויצו~ו~ה והו~

 שי~~
 מבית ו~רו~ה מרזור ס~מי וכל . לבקרו יום בכל אליו

אוצר
 ה~~ל~

 לו ינ~ן
 ונ~צ~

 לאביו מלובלין שאול ה~"מ שכ~ב מרכ~ב אצלי
 לאוסטרה~

ו~~~~~~~
 וא~~ר מאוד הוא חולה כי אליו כו~ב הדברים

 נצטר~
 לוואר~א מקום ל~זה ליסע

 לברלין~ו
 מחמר~

 האלה הדברים . .~. . . יר~ה ה~ר~ך של הדאק~ור מרדרכו עדיין שב שלא
 מ~רכו הרופא בבוא כי הזקן סיפור א~נ~~מי~'ם

 נס~
 והמסבב לוואר~א שאול הג"מ אליו

 ע~ש 'לה~~ך הדבר שנודע ~בב ה~בותכל
 באו~

 : קס"ז
 ז~נים מ~י~~~~~

 נא~ני~
 פ~ם אשר

 בי~ אח~
 ניסן י"ג

 לפנו~
 הלך היום

 היה ואז מצוה ~מרצות שלנו מים ל~אוב בידו וכדו מראירמ' הגה"~
בכל של~י~ ה~שר~

 ר~~ הרחובו~
 בדרך ו'הי ממ~ד ~~קול~ל ו~דרך מר~מרנה ומי ו~יט

 פג~
 בו

 הרה"~
 רב

 יעקב ר' הה~ק (הוא דפה מר~מרייב~י
 מאוס~רהא~ יוס~

 הוא א~ר
 נ~~

 וכדו בעגלה
 ה~דינה רב ז"ל. מאיר ה~"נר אל ז"ל ייב"י הרב ויאמרר . שלנר מיםלש~וב ביד~

~ 
 (לאנד

 כזה רע ובדרך ~דול ברפש בר~לי~ם הו~כים א~ם~~דוע רב~
~ 

 ו~מר מראיר ר' ויען
 רק לי שיש כזהגדולה מצו~

 אח~ ~~~
 למסרה אוכל ~א בשע~ה עלי ~ביבה בשנה

 מאיר הג"ר מ~י יו~אים ה~ברים ייב"י רב הרה"צ כשמוע . . . . הסוס אלאו~ה ול~
 קפ~

 מן
 יחדיו ~ניהם וילכוהעגלה

 ע"~
: 

~~~~
 הדבר'~

 על כ~ובים
 ש~

 הס'
 ס~

 אמ"ו כבוד וחיבר ~קן ~~ר ובועז יכין
 ב~צוי ממ~ורסם הגולה בני כל ~ל רבן אמר~יהגאון

 אר~
 בוצינא ועניו הח~יד

 אי~ קשישאי מ~רבני~די~א
 אלקים

 ~ו~
 החרי~

 הרא~ונים מרן כאחד ונ~תר בנ~ה הג~ול
 הגאונים גאון הרבנים רב לאורו הולכים רביס והדרו הדורמופת

 כ~ש"~
 ~מ~יר מו"ר

זצלה"~
 ~וכחת מלא לבניו מראיר הג~מ ~צוה צוואה הוא ובועז יכין סוד הס' והנה וכו'.

 והס' . ונס~ר נגלה ע~"י השכל~וםר
 ~דר~

 מקור בנקל לממצוא הוא והישר הטוב
 שיר ע"פ ש"ע בארבעהדינים

 וחרוזי~
: 

~"~~~

 הבעש"ט של והמרו~הקים הרא~ונים מ~למידים א' היה זצ"ל מאיר מר'
 וב~עז יכ'ן סוד ובס~רוזצ"ל ה~

~ 
 יחשוב . וז"ל

 ~וד~
 נכונה מחשבה הלימוד

 הגדולים ~ורי לזה או~י ~זה~ו וכאשר זרה. כוונה ~ום בלי לשמה ללמוד א"עש~כין

 ובח~ידו~בתו~~
 החסיד הרב ידידי ובראשם

 מרופ~
 טוב שם ב~ל ישראל ~מוה~"ר הדור

 לדבק לשמה בלימוד רצויהכוונה
 א"~

 עם ובטהרה ב~דושה
 ה~ו~יו~

 וכ~זוכה כו' כו'

להבי~
 ולהתדבק

 בהאו~יו~
 להבין יוכל הקדו~ם

 האו~יו~ מ~ו~
 אפילו ממש

 ע~ידו~
. 

~ק~א~ ולכ~
 ה~ורה

 מאיר~
 עיני שמאירה עינים

 ה~~דב~
 ה~~יות כמו ובטהרה בקדושה בהם

 שנ~חבר~י מיום ומילדו~י . ~~ומים אורים~ל
 בדביקו~

 החסיד הרב ידידי מורי עם אה~ה
 בצרור צרורה נ~~~ו ~הא ב~ש"ט ישראל~~~ה

 ~הח'י~
 היו שזה נאמנה ידע~י

ב~דו~ה הנהגו~י~
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 ~~~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~י~~~~ ~~ ~~י~~~~י~
 ~~~ו~ ~י~ ~~'י ~~ו~ ~~י~~ ~~ ~ו~ ~~~'~

 ~~יו ~ ~~~'~~ ~~~~~~י~~ו~
 ~~~~~י~ ~~

'~ 
 ~~ו~ ~~~~~ ~~~

~'~~~ 
 ~~~~~"~ ז~~~~

 לי~ ~ליין ~מטמ~ין יחיה באמרונתו צ~יק וחכמתו ו~~ישות ח~דות ברוב ובטהרהב~~ו~ה
כ~~

 דבר ה~תר ה'
 ע"~
 או~ מ"י ~~' ובש~"ג .

 ~י ונודע . ר~צ
 ה~ה"~

 ב~לאל ~'
 לו היה או~~רהאאב~"ק

 ~ל~
 בכתב הוי"ה שם ~ליו כ~~ב שהיה

 י~
 של ~~שו

 ~אביו נתן א~רזי~ע הב~ש~~
 ה~~~

 ירש והוא . נ~יבים ~א~ר ב~ל
 הקל~

 מ~ב~
 ואח~כ .

 במ~נהזאת נת~
 ל~ה~~

 . זי"ע מלובלין הר~י
 והה"~

 ~צותיך נ~יב בס' כ' ז"ל מרקאמרנא רי"א
 התורהבשביל

 ש~~
 ו~וד .

 ר~~'~
 בכצ העומדים

 ע~
 באור ית' יחודו ~ורשי הצ~י~ים על

 ~ל~ב~ לה~~א~
 ש~רן ~ד יה

 ה~~ש~~
 רצתה לא שנש~רתו ~ר

 ליר~
 מ~~ני העולם לזה

הנ~ש'~
 כ~כ ד~תו יחלישו שלא חלילה מרפניהם לקום יוכל ~~א דור בכל שיש השר~ים

 לו ונ~נו חלילה ~י~ב~ל~ד
 צדי~י~ נ~~רו~ ~בורי~ ששי~

 ואחד לש~~ו
 וכו' ו~~ומרה נ~י~ים מ~יר~~ו~ר~ר ה~ ~י~ ~~~

 ע"~
: 

 ~~רונת~~~'
 צדי~י~

 כ~~ה נ~~~ו
 ~'~ור'~

 זו ממ~~פחה
~~ 

 ממ~ולם ה~~מר ~סי~ר
~ר~~יות נ~~

 ראב~"~
 ~ה באר~י~שוב.

~~~~ 
 שמ~ו~ל מ' ה~ה~צ מאביו

 מרר~ליו~
~ב~"~

 בן זאלי~שיק.
 ה~ה"~

 מר'
 יצח~

 ~וב
 ב~

 אב~~ק
 י~ליווי~

 בס' גם ונ~פ~ו . הנ"ל

 יע~~~בוצ~
 להג~~ר

 י~~~
 מררגליות

 רא~~"~
 וז~ל הנ~ל. ~ה~רמ"נ ז"ל בארד'טשוב

 מו~ה ה~~ון ה~ב אא~זא': באו~

 יוס~

 נ~~בל מרז~~~יוי זלה"ה
 בשנ~ י~זליווי~ ל~~~ לר~

 ~"ת
 ו~יר .~~'ק

 הי~ יאזלי~~י~
 ~~זלה ~יר אז

 לאלקי~
 ~~ו והביא ~~~. ~היא כמרו לא

בנו א~
 ה~רו~~~

 צבי כ~רר וחכים יניק
 ~'ר~

 שנה. י"א בן אז ו~יה
 תי"~ בשנ~

 ר' הרב נסת~ק

יוס~
 בנו ו~יה

 ~ו~~~~
 ט"ז בן

 ~נ~
 ל~~אות ~~יו ידיהם ה~ור ~כ~י כל ו~~כו

 רב ו~יהא~יו ~רקו~
 פ~~ ביא~ליווי~

 שנים
 ונ~~ל~

 ~א~~ו . שנים מאה בן ימים ו~בע זקן
 ~ו~ה המראירי ה~און הרב לו נולדהרא~ונה

 זאבנ~ האב~"~ אבו~ אברה~ מש~
 א~ר~ וכו'

 הא~~ א~ לקח אש~ו~~ירת
 דבי אריה האי א~~~ ש'ינציא ~רת

 עילא~
 אריה מו~ה

 אב~"קזל~ה ליבו~
 ~~~ני~ל~

 ר' הח~יד ה~און ~~~ז את לו וי~~ה

 יצח~
 הג~ון ואת זל"ה דובער

 ~ו~~הח~י~
 מראו~~רהא ז~~~ה ~~~'ר

 בע~
 אא"ז פ~ירת א~ר . נ~יבים מראיר

 מהר"ם ה~' וא~יו הנ~ל. ~וב יצ~ק מ' ~ג' ~~'ז ~קו~ו מילא ל~~ק תצ~ז בשנתהנ~ל ~~ר~~ הזק~
 על רב והיה איס~~א גליל כל על לרב נתקבל ואח"כ בה~רי~ענקי~ב הי~

 ר"~
 ~ עיירות

~היו~
 ~' א~~ז

 ~ו~ יצ~~
~~ 

 ~ו~ב
 שני~

 והיו ~~ה י~א ~ן היה מהר~ם ה~' ו~חיו
 לומדי~

 ~~~ון ~ביה~ע~
 ~~ר"~

 הב~~"ט אז היה .
 שו~~

 בכ~ר ובודק
 אל נ~באו~י' ליאזליווי~ הסמ~ו~ קשיליווי~

 ה~~י~
 לא

 א~ נ~~ז~
 ~~~י~

 . השוחטים ~אר כ~זז ש~~ב והיה ~או~ה מז~נו
 ה~~יל~ת~ום

 ל~~~
 כל בלב

 ~~~~י~ ~ח~
 תשו~ה הנ"ל

 בוע~~
 להשו"ב שיס~ו

 ~~~ ש~~ י~~~ל~ מ~~יליווי~
 רק זה ~ה ועל זה מה לזה

 הת~ו~~
 ו~וערת או~א כל בלב גוברת

 וכל ה~וגו~.מא'ן
 מר~~~ ~~~

 ל~ו ~להיס ע~ה זה מה ל~~ר א~יהו עם
 הל~

 ~בר הוא

נ~~~
 בלי

 ט~~
 ל~לות יכלו ולא

 ו~~ לאביה~ זא~
 ~~~י

 יפלא אשר י~~ו כי א~~ ~ו~
 ל~~ר כל~עיני

 מ~~
 . זאת

 ו~~צ~~
 היו

 מרגישי~
 ~~ר

 יכולי~ ~'~~
 א~ר ה~~וקה את לנצח

בו~ר~
 והו~ר~ו

 ל~ת~נ~
 של לבי~ו ובאו להכפר ~הח~א שנים ו~~~ו ו~ביתם ~~אביהם

 מר~~~~~~~
 ~~שו

 ו~~~ ש~
 גילו לא ב~יתו היותם י~י כל עמם ע~ק ומה עמם ~יבר

 לשו~י~י~~ ~
 א~ילו ~~ם

 ז~ל. ה~און ל~~יה~
 הי~ ו~~~~~

 יו~ע מי ב~יתו יושבים להיות
 . לפניו נעצ~ים ל~יות רצונם היו ז~ןכמ~ה

 רע~ נעש~ ובב'~~
 כי עצום ותמהון ג~ול

 ונת~זרו . ~~הבא צנתרי תרי ~נ~ונ~~~ו
 ~ב'~ אנשי~

 לח~יר ה~ר~ים פרשת כל ~ל
ו~~ש ולדרו~
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~~'~ ~~ ~~~~~~ ~~ו~י מ~~~~  ~  
 ~~ו~י

 ~ר~~
~~~ 

 ~~יו
 ~~ו~

~~~
~~~~ 

 ו~' ~י~~ ~~~~~~ ~~~

 ~~~~יו~ ~~~ ~ו~ י~~~
 מ~~~~~י~ י~ז~יווי~ ~~~"~

 ~~י~י~ ~~י~ ~~ו"~~~~~~
 ~י'

 י ~"~ ~"~
 ~~~~ ~~ ו~~~~

 ~י~
~~ 

 ~ם'
 ~~~~ ~~~ו~

~~~
 ~ג~ו ~~~ י~~~ז

 ~ו~~ ~~~"~ ~~
 ~~~~יו~ ~י~~ ~~י

 ~~~~~~ וג~י~ ~~ז~יווי~ ~~~"~

 כי עדולב~ש
 לב~ו~

 לבית מבית להכ~ר ו~לכי הולכיסכאלה אנשי~ שני ראה להכ~ר ס~וך דרך שעל אחד אמר שבועות שני
 ע~

 והוכרחו השו"ב בבית אותס ~מצאו
 .לב'תס לחזו~

 ואביה~
 המעשה זה מה ~ותס שאל לא נממצאו כי העצומה ש~חתו מ~חמת

~~ה. הנור~
 אח~

 שאל זמן
 בניי אזת~

~~ 
 ~שו~ט של גדולתו היא מה לי תאמרו

 טיב לפניך לצייר באפ~רי אין לו ה~יבו . כזה זמן עמ~ו נעצרים ~~יו כמרוכם~נשיס אש~ מ~שיליווי~
 לא~אשר האי~

 ראי~
 ולא אותו

 עםק~
 ~ין קלוגער איז ער אז לנו תא~ין זאת אך עמו.

 כא~ר אח"כ . וועלט גאנצער דער פון פרומער איז אין וועלטגאנצער ~~~
 בשנה: שנה מדי אליו נסעוז~ל ~ב~~~~ נתפרס~

~~~
 ל~ודי ז"ל הבע~"ט אממר

 הגאו~
 ~בת באותו זוכר אתה ~מאיר'ל הנ"ל: ז~ל ~איר מ'

שה~חלת
 חומ~

 ~פה מלא היה אביך ובית ה~רשה וא~ררת ה~~חן על וע~~ת
 מעל אותי וחטפה לביתי פתאוס באתה א~~י ~יטב זוכר אני אממר . אז היה מ~ה אנשיסעס ~פ~

 אתה מרה מרפני אבי לה ואמר ה~רשה באמצע~שלחן
 ~וט~

 כע~
 את

 לבוש אחד איש לו~~יבה ה~רש~ באמ~צ~ היל~
 פעל~ ע~

 עיניו ולו~ש עומד
 על מא~

 היל~
 כ~ יראה והיתה

 וי~ה תואר יפה היההוא
 מ~רא~

 . האיש היי~י אני הבעש"ט לו אממר . להפליא
 או~

 ~דול
 . עליך ~ז בה~יטי עליך הש~עתיורב

~~ 
 אני יודע אותך חוט~ת אמך היתה לא

 מהטו~

~~~~~~
 ~ג~~מ ל~א"ז אמר ז~ל

 י~ח~
 בניי ז~ל. מראיר הג"מ ול~חיו דוב

 שתבחרו חטיבה איזה א~כ~. או~ב ואני מר~ודלי ח~יבי~ את~
 א~ש~

 אמרו לכס.
 זה ~ת רבינו ב~יני שטובמה ל~

 י~~~
 בו מ~~לל שאני יד כתב סי~ור לי יש להס ~שיב .

 שמרותכס כ~בו יום~כל
 אמ~~ ש~ וא~

 אנ~ וז~ת רו~יס אתס ~שר בשמ"ע ברכה באיזה
 . לכם לטוברואה

 ה~קי~
 ~י יען אא"ז אחיו בפני מ~הר"ם ~~~ון ~ו"ז

 הו~
 ה~דול

 ולקח . ת~לה ~~ומרע רוצה אני אא"ז אמ~ר . ברכהבאיזה שי~~ר~
 הב~~~

 הסי~ור את ז"ל
לה~ ונת~

 שמרותיהס וכתבו
 ב~~~
 ~ ז"ל ~בעש~ט ~ל כ~~י ה~י~ור לי~י בא הימים ב~לו ~~יו. ערוך ~ין אשר י~רבדבר השי~~ אותי ברך ז~ל ל~בי מסאווראן הרה"צ א~~ר ~"א :

 את א~י ~וםיפר
 המעש~

 ~ע~ור לו ו~~ר ז"ל ומ~ודו מרזקינו ~נ~ל
 ז~

 ~ובקש אני
 ובעיני ב~צ~י ~אראה הסי~ור א~ ליל~ראות מכ~

 זא~
 וראו ה~י~ור את לו ונתן .

 שמרו~יהס נכ~ב כיתפלה בשומ~
 ~~ר~ ו~~

 מ~~~וו~~ן הה"ק ונ~נה
~~~~ 

 נאמן לא~ת לו היה זה כי

~ז~
 של םידורו ~~וא

 הבע~"~
 ז~ל
~ 

~ " ~ ~ ~ ~

 ז"ל
 ~~רי~ענקי בק' אחד מרלמרד אצל ~וכנא ריש היה הת~לותו קודם זמן אי~
 ~ותנו ז~ל חיים מ~ו~ה הרב דו~י בבית ~וכלוהיה

 ש~
 ה~~ון ~ו~ז

 מאיר בעל~"ל מר~ר"~
 נתיבי~
 היתה חיה שמה ואשתו .

 צדיק~
 א~ר ז~ל אבי לי סי~ר מא~. גדולה

 חולי בעולס היה ל~"ק ~~ל~א~שנת
 העיפו~

 אנשים ואמ~רו ר~ל
 ל~גול~

 שי~חו
 ר~ו ולא . לעיר ~חולי י~וא ולא העיר פני ~ל ה~רפה אבק ויפזרו וי~רפו מתגוית עצמו~
 על והלכו~גוויתם לי~~

 הבי~
 ליקח הקברות

 גוי~
 על ובאו מ~ריהס ויקר . לשרפו ישראל מרת

 על נפלו ~שר עד מק~רה ~ד~ל ~ול יצא ~ברה את ל~פור לה~~יל רצו וכאשר~ברה

~אר~
 ושכ~ו ~~~ו~רס לזוז יכלו ~לא ונת~ל~ו ה~דול ק~ל מפ~ד

 ע~
 וראו ~~ים ב~ו א~ר

~ות~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~~ו~~
 ~י~ו~יו

 ~~ו~ ~~ ~~~~ו~~ ~~ ~~י~י~ ~~י~ ~~

'~ 

~~~ו י~~~ו~ ~~~~ ~ז~~~~ יו~~
 ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~יו~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~~ ~~

 ~~~ו ~~~ .
 ~~~ו~ ~~

'~ 
~~~ 

~~~~
 ~~~~~~ מ~~~~~ ~~~~י~~~~

 יו~ ~~ ~~~י~ ס'
 ~~~ ~~~"~ ו~~ו~~ו~ ' ~~~~ו

 ~~יו ' ~~~~י~~~~~
 ~~~ו~י~ ~~

'~ 
 ~~~~ ~ייווי~ יו~~

 ~~ ~ג~ון
~~~~ 

 ~~י~~ ~~~"~

 . משם אותו ול~חו מהקול אליהס שהגיע ומה לעשות שרצו מה על והודו שוכבים~ו~ם
 : ע"ש זכו' ~גלה לבל מרושב~ת רק~היתה בביתה כשהיה אז גם הבעש"ט מגדולת ידעה~היא

~"~~

 יצחק ה~"מ
~~ 

 ~ייע האשה את לאשה ל~ח
 ~~ב מ' ה~ון ~

 פוזנ~ אבד"~
 אבד~~ מ'~יצח~ הגה"~ב~

 מ' הרה"צ ~בי את ~ו וי~דה המג"א. של רבו פוזנא
~מואל

 אבד~~
 והרופאים חול' לאיזו נפל שנה ט"ז בן הנ"ל מהר"ש ~"ז כשהי' . זאלישטשיק

 הבעש~ט לו א' עליו. רחמים לעורר להבעש"ט למעזיבוז אביו ונסע אותו~אשו
 י~

 לו
 ה~י~ת ישלח כי וא~וה שלימה. שנה שלחני ועל בביתי ויהיה אלי אותו שלח ~~ורו~פואה
 ושנים. ימים ויאריך ויתרפא מקודש~זרו

 תיכ~
 . להבעש"ט והביאו לבי~ו נםע

 ע"ש וכו' שנה ע"ב בן היה ~טירתו ובעת הבר'אות. בשלימות אביו לבית חזרהשנה וב~ו~
 : ג'באות

~~~~
 א~ר ~ל אבי לי

 מרנה~
 היתר נ~ן כא~~ היה נתיבים מ~ר בעל ה~און דודו

 ע~יו חותם היה ~א ההיתר את ~ומר שהיה ביום ~א~הע~ונה
 ר~

 ~ו ייחד
 היה והוא להאש~. ומרסרו ההיתר על א"ע חתם ואח"כ היום כל בתענית יושב והיהמיו~ד יו~

 אליו ו~אתה לא~ה ע~ונה היתר לי~ן צריך ה'ה פ"א כמוהו. נראה לא א~ר מהיר~ופר
 נ~מר שלך ההיתר לה ואמ~ר ההיתר לה יתן מתי~שואלו

 ר~
 אותו חת~תי לא עדיין

 ש~בוא יום להוייחד
 לי~~

 ההיתר ולקח ובאתה ההי~ר. את
 לחתו~

 ה~ולמרוס ול~ח עליו
 שנ~לה עד להזדעזע ידו והתחילהלחתום

 ה~ולמו~
 אחר ביום ותבוא לך לה וא~ר . מידו

 עוד לה~ענות לו ייחדאשר
 הפע~
 ביום ~תבוא לה וא~רר כב~אשונה. והיה ~שה וכן .

אח~
 ולקח שלישי פעם עוד והתענה

 ל~ו~
 גם מרידו הקולמ~וס ונפלה

 בפ~~
 אמר ~לי~י

 ע"ש בעלה את ו~~צאה העיר לרחוב ~זבי~ו ויצא~ הוא חי בעלך לדרכך לכילה~שה
 : נ~הבאות

~~~~
 בראדי

 בע~
 ר' הצדיקים ה~~~נים הרבנים שהיו

 חיי~
 אוסטרער משה ור' סאנצער

 הרבנים הקלויז מחכמי התלמרידים ~דולי אז היו . ~לויז מחכמי ישיבה ראשיזי~ע
 מר~ליות מאיר ור' . ביהודה נודע בעל לנדא סג"ל יחזקאל ר' הצ'ה~אונים

 ופת~ום . רב ~רייז היה בראדי ובעיר . הבע~"ט של גי~ו קיטיבר גרשון ור' .אוםטרהא אבד"~
 ~ל קלויז ~חכמ~י ודרשו וחקרו . מופ~רת היא אשר רב ה~רייז אשת על גדול רינון~~הווה
 באש~ דין לעשות הקלויז חכמי ורצו ~סיק דלא ~א והיה אמת. והיה הזה~דבר

 הקרייז
 אזי . מאד~רננים ה~~וי~ שחכמי שמע רב והקרייז מהמלוכה. כח ~ו היה רב ~הקרייז מחמת יראו אךרב

 חר~
 ישלם או ברבים מ~לקות ~~~והו זו~תו על סרה שידבר שמי משפט

 . ~נס אדומים~זאה
 ותיכ~

 רצו
 השל~~

 הנ"ל ~למידים
 לב~

 רב הקרייז אצל שהיה הוועד
 דב הקרייז שאשת תדעו הל~ון בזה האנשים כל בפני גדול ב~ל קרא יחזקאל ר'וה~~ן
 ו~לם כך צעק ~עמים של~ה לבעלה ואםורה ~זנות מרופקרתהיא

 תי~~
 ~היה ~ר~ש כל

 כך ג"כ עשה מרגליות מאיר ר' וה~און ברבים. השם את לקדש בכדי אדו~ים המאהלו
 ולא הוועד~בית

 הי~
 עשה קי~יבער גרשון אברהם ר' והגאון . מלקות והל~והו ~שלם לו

 ורצו לשלם לו היה ולא כךג~כ
 תיכ~

 ~~ה ר~ים א~ים שהתאספו ~ני אך ל~לקותו
 וברח לברוח גר~ון אברהם לר' הכושר~עת

 ~רחו~
 בראדי. לעיר

 מחו~ א~
 גדר היה ל~יר

~ל
www.daat.ac.il
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~ ~  

 ו~' ~~י~י~~ ~~~~~~~ו~
 ~~~"~ ~~~~י~~ ~~~~~

 ו~' ' ~~~~~~
~~~~~ 

~"~~~ 
 ~~~~י~~~

 ו~~ ~י~~~~ ~י~~ ~~~מ~~~
 ' ~~~י~~ ~~~~~ ~~~~

 ר~~ן ~~~~יו~ ~~~~י ו~'
 ~~~י~

~~ 

 ~~~~~~~ין~~~~י~
 ו~'

 ~~ו~~
 ו~' ' ~ו~י~~~ ~י~~~י~ ~'

 ~~"~ ר~~ ~ו~~י~ ~~~~~ ~~~ י~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ו~~י~~י~~ ~~~י~~~י~ז ~~~~~ ~~"~ מ~~~ י~~~~
 ~~~~י

~"~ 
~'~~~

 ~ו~~י~~
, 

 ~~~~~ ו~~~
'~ 

 ~~~~~ ~~~~"~ י~י~~
~~~~ 

 ~~"~ ~~~~ . ~~י~~

 של ע~רודים~ל
 ע~

 בין לל~ת יכול היה לא איש אך ברווח זה אצל זה
 הע~ודי~
. 

 ו~רו~
פח~

 בלשון מדבר אחד ערל השני מצד ו~~ד הנ"ל להגדר ערב לעת ~א
 ~ולי~

 בוא ~ליו
 ה~ני ~ד ואתה זה מצד אני ונחזיקו לכאן בוא ו~תנ~נע עו~ד אחד עמודלכאן

 לברוח ותזכל ~ושבו ~מקוםאותו וני~~
 ו~

 ה~עש"ט. לגיסו מעזיבוז לק' וברח היה.
 מ~ולין ערל ~דמרות אלי~ו א~ לך ~לחתי ~לום קבלת בעת לו אמר ה~' ה~עש"ט אלבא ו~~~~

 של הע~מוד אתלקחת
~~ 

 ה~לשה לאל~ ~שר ה~~ש~ט ואמר לברוח. ותוכל
 ~דול~ ~~~

~~
 י~י' יחז~אל ר' ~~און . ברבים השם את ק'דשו אשר על הש~ים

 אבד~~
 ר' וה~און . ~ראג

 : ל~ג באות ע~ש היה ~וכן ~ב~דושה הה~מנות כלעל ~י~ הקדו~~ ~אר~ יה~ ~רשון אברהם ר' והגאון . אוםטרהא ~בד"ק יהיה מר~ליזתמ~יר

~~~~~
 הרבי

 מלובלי~
 על בנםיעתו זי~ע

 ~תונ~
 בנו

 הה"~
 מטארט~ין יו~ל ר'

 ל~י~
~ור~

 זל"ה מ~רדכי ר' הרה"ג עם
 ~בד"~

 דשם
 הי~

 ~ל נ~יעתו דרך
 לאוסטרהא סמוך בא וכ~שר .או~טרהא ~י~

 נס~
 בצלאל ר' הגאון הרב לקראתו

 באו~טר~א. ללין מוכרחין היו כי אצלו להתאכסן ~לובלין הרבי וביקש~~טרהא א~ד~~
 הנ"ל ה~'לו וה~י~

~ 
 דירה לו יתן רק ברווח דירות לו איר

 ~~~ להתאכס~ נ~~
 א' נ~יר

 והתא~~ן היה וכן ~~ב וכל מלובלין הרבי עבור הדירות להכין להג~יר העירה ה~אוןנםע ותי~~
 והג~ר . בכבוד הרה"קשם

 מרגליו~ ב~ל~
 שם התעכב

 איז~
 ~לובלין הרבי אצל ש~ות

 לבי~והלך
 התיישב שוב .

 ~דע~
 אשר

 ל~
 מלהתאכ~ן מ~לובלין הר~י את שדחה ~שה טוב

 . כן היה רצונו כי א~ריא~לו
 ולק~ חזר~ הל~ ותיכ~

 ~ל~ים שני בידו
 ש~~

 . לו
אחד ~ל~

 שכת~
 ר' ה~און

 בעצמ~ בצל~
 והיה תמיד. לנגדי ה' ש~יתי ידו בכתב

 מחזי~
 . עיניו לנגד לימודובעת או~~

 והקל~
 רבינו יד כתב הוי"ה שם עליו כתוב שהיה ה~ני

 בא~ ~לובלין ל~רבי וא' . אום~רהא ~בד"ק ממאיר ר' ~ה"ק לאביו במתנה שנתןזי"ע~ ה~~ש"~
ל~יי~

 אשר על לנ~~יכס ~שיתי ~וב לא אשר על א~ם
 בק~ת~

 אצלי לה~אכ~ן
 האם .~~תי ול~

 היית~
 דירות לי אין אשר על עלי מרתרעם

 ~רב~
 הייתי מוכרח .

אתכם לק~~
 א~

 . אותי תפייסו במה לו והשיב ~ל~בלין הר~י ושחק . ראשי על
 והרא~

 הגאון לו
 את בראשונה~~ל

 הקל~
 הרבי בו והביט ידו כ~ב שלו

 מרלובלי~
 בזה"ל וא~ר

 ~ו הראה וא~"זליכטיג. ליכ~י~
 ה~ל~

 בהרמת ~כסאו במהירות עמד אזי הב~ש"ט ~ל ה~ני
 ל~נה. אש ע"ג שחורה אשוצעק ~~

 ותיכ~
 בהארגז גנזו

 ש~
 לו ונתן

 תוד~
 הת~ורה על

 : ~כ"ב אותע"ש הזא~

~"~~~

 אבד"ק מר~ליות שמואל מ'
 זאלישטשי~

 נוד~'ם ~יו צדקותיו פליאת ז~ל
 וחו~ן ב~~~י טובים בני עניים ~~רנס היה הוא ה~יך . המדינה בכל רבים בת~ בש~~

 לתת בא~ש~י היה ולא ליקח מילתא בהו זילא~היה
 לה~

 מ~ציא היה ליד מיד
 בית תנור היה בימיו אז להעניקםשונות ה~צ~ו~

 החור~
 ~תחיהם

 בחו~
 עם ב~לה הולך והיה

 ~צים נושאים ו~יו~לו ה~~~
 ומ~יקי~

 תנוריהם ומצאו וק~ו תנוריהם להעניים
 מוסק~
. 

 והיה שלימים עצים עג~ות על בלילה מוליך ~יהאנ~ים ולכ~~
 מש~י~

 לח~ריהם. להם
~~ציא והי~

 לכמ~
 ידעו לא ~ה~צאות ~רעות ~ובים בני ע~ים

 ול~
 להם בא מ~י הרגישו

 ז~
ה~מ~ו~



~ ~

~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~~ ז"~ ~~י~ ~~~~ ר~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~"~
 ו~~~ י ~~ו~ז

 ~' ~~~"ג
 ~~~~~ ~~~ ~~'~ י~~~ ~ ~י~~ ~~~~~ ~~~~י ~~~~~~ן ~~~~~

 ~י~~ ~~י
~~~ג~~ ~~~~~~י~ ~~~"~

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

~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 ' ~~~~י~~~ ~~' ~יין

 ~~י~~~י~ ~~~~~~~~"~ י~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~~~ ~~~~יו~ ~~~~י~ ~~~~ ~ו"~ ~~~ו~ ~~ ~~י~ ~ו~~ ~~~ '

 ליל בכל היה ו~נה~ו .~~~ות
~"~ 

 היה קידוש קו~ם
 מס~~

 רצה ולא העיר כל את ב~צ~ו
 עמושילך

 ~ו~
 לב~ו רק ממרשמרשיו

 ~רסב~ הי~
 העיר. כל ~ת

 וג~
 נ~ראת הר~וב על

 ~נהר מעבר א~רזווינעט~~י
 דנעס~ו~

 נו~ע ולא הלך ג~כ
 ל~ו~

 וכ~חזר בזה ~~מו איש
 ע~ה~ביתו

 קידו~
 הזווינ~~~~י על היי~י לז~נתי וא~רר מרסבי~ו בא ~"א .

 וש~
 איש דר

 שמ~~ח~
 יהו~ע

 ~~יר~~שני~
 דרכו ו~יה

 ~~י~
 מעט מעט יד על יד על השבוע כל מלקט

קמח
 הח~ו~ סו~~

 שב~ל עד
 יו~

 קמח בידו עלתה ה'
 ~ול~

 על צרכו די
 חלו~

 . שבת
 חלתו ת~ידו~יה

 העריבה ונתה~כה לאשתו מ~רה ~~ה ו~~ה ~ו~~י מרקממ~
 עדונ~קל~לה הבצ~ ע~

~~~ 
 היה

 ~ר~צ~~~
 כלל ל~~יה

 ויר~~
 ו~ש~ינה לו להגיד לר~יים ל~כת לנ~~ה

 ול~חה מ~כוןאיזו
 קמ~~

 ו~~~ה פשוט
 ~לו~
 החלות וראה לבי~ו ובבו~ו .

 והנ~
 לא אחרים

 מ~ריבות עושה ה~א ~המו~חר ל~ ~נתן~ה~~~~
 ~דולו~

 את שת~ח לה צוה לכן . עמ~ה
 שלו~~לות

 והמר~
 עם ב~צמה ו~~ך מ~וב~ר מר~ולת

 מרשר~
 יהו~ע א~ת א~ ה~וצה ותקרא

ו~~לי~
 ח~ו~יה לה תתן היא ~מה

 ו~ק~
 ~חלו~ א~ ממרנה

 אמתלא איזה אותה ו~למוד שלה
 לב~~ה שתא~ר~ה

 ~י~
 ~~ות לידה ~~ו

 ~וב~רי~
 ונעשה ע~חה וכן . כ~לו

 בין שלו~
יה~שע

 ע~ מ~רא~~ני~
 חל~~ א~ אכל ו~וא ב~לו~. ל~~ול וישב אשתו

 יהושע.
 ב~זירה העיר ולכל ~יתו לאנ~י ~קד~~~לקות' ~ו~~

 ש~~
 לעיר ישאוהו רק . בעירם 'קברוהו

י~ז~יווי~
 ו~' אביו ~צל ויקברוהו

 ~ל~
 ינחו~ו

 ע~ ~שו~
 כי א~יו

 יר~
 באש ישר~הו פן

 א~~ר אמ~ו לר~לי ינ~~~ו רק ה~דו~התורתו
 ~ב~ו~

 בצדקתה עליו תגן היא אשר בהשי~ת

ל~~
 רע שום לו יעשו

 ב~מי~
 ~~כ~ב ~~ח וכן .

 בכתיב~
 לאנשי ידו

 יאזליווי~
 שכ~י כתב

 ו~ין שם ~ה~בר ורצונו ~~ירתו עת ה~יע ~ו~נ~אה
 אר~ ~ר~דר~

 אותו לישא ~יצוה
 ה~יר. ~נשי ה~~~תבלתי לעיר~

 וז~~
 ת~יה

 לאו~
 ארונו לקראת כנ~דו יצאו העיר ~נ~י כ~~ר

 ע~ו.וכן
 ו~ל~

 שר ~ת ל~רוא
 ה~'~

 יהיה שלא לו ו~מר
 מרונ~

 העיר מן להוציאו ויניח בזה

ואמר~
 י~רנ~ א~ לו

 תל ומרביתו ~ר~נו יעשה כי לנ~~ו ירא יהא
 וא~

 והבטית . יברכו יניח
 רצונו ~י~יימו ~יראה השרלו

 ו~יר~
 באריכות ~ותו

 י~~י~
 ומ~הנפלאות . שנים ו~שר ~ר~ה וחי

~נעש~
 כ"ד נפטר . ~כתוב רוצה איני הדרך על

 ~ב~
 שנת

 ילב~
 היא הצד~ה ב~די

 זי~עת~ס"ה שנ~
 ע~~

 : ~כבודס הנוגע ס' ואות ~"ז באות שם ועוד ~י"ב ~י"א ~אות

~~

 היה ז~ל הבעש~ט כי הובא ה' ~רק הב~~~ט תולדות בס'
 שו~

 בכפר
 ~עירהםמוכה קשילובי~

 יאז~יווי~
. 

 שב~
 אחד אצל עוזר בתור ב~~רו~ו משמש היה

 המז~מדי~
. 

 ש~ומ~ביא
 ראבד"~ מררגליו~ להגר~י יע~ב ~בוצת מס'

 ב~רדיטשוב
 ההיא בעת כי ש~

 ~רבנות כסא עלי~ב
 הג"~ בי~זליווי~

 המלמד אצל עוזר הבעש"ט ו~היה . מר~ליות צ"ה

ביאז~יווי~
 בבית י~יו ~רוחות א~ אוכל והיה ~למידיו במס~ר הרב בן מ~איר ר' נממנה

 ובה~ישבו מרצרים. בלי אותו לאהבה העני ~עוזר בנפש נ~שרו האחים שני נ~~ותה~ב.
 שוחט בתור רב ז~ןא~ר

 בקשילובי~
 . האחי~ לשני נו~ע והד~ר

~ 
 נמנעו

 מלב~ר~
 ב~ע~כפע~

 א~יה~ מפני חרש וית~נבו היום ויהי ב~יתו.
 אל ויברחו

 אהוב~
 . הכפרה

 כל וכו'וכו'
 העני~

 : הנ~ל

~~~

 על כתוב יפה ~~לות םידור הי' להבע~"ט שם
 קל~

 הר"ר גיסו בידי
 ~רשון אברה~

 ר' הרה"ח ביד כ~ת נמצא ~ה~ידורקי~וביר

 יצח~
 לי~ס~ן

 מ~א~רינקא~
. 

~ונה בברכ~
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 ' ~~~~י~~~ ' ~י~~~~~

~~ 
 ~~~~ן ~יי~יי~ יו~~ ~~~~

~~~' ~~~~~~~ ~~~~ ~~~"י ר~~ ז~~

~~~ ~~ 
 ~~~~~~' ~~~ ~~~~יו~ ~~~~י~~~ ~~~~ ~~~ ~י~ ~~~~ ~~~~יי~ ~~~~ן ~~~~י~ ~~~~ ו~~~~ ~~"~~ ~~~~

~~ 
 ~~~~יו~ ~~י~~ ~~~~

 ~יז~~. ~~~"ק
~~ ~~~~ 

 ~צי ומל~ד הד~. ב~~צ~ הכתיבה נפ~קה ירו~ליםבונה
~~~ 

 נ~ארו
 ~נוי~

 שני עוד
 ש~מי~~פי~

 דוד צמרח את וברכת . אחריו
 הב~~

 מרתחלת
 ~ד~

 . הרבי~י
 ע~

 הפנוים הדפים
~יה

 ל~מ~
 א~ד ב~ור

 מז~ן . רבם אל ~מרקו~ב'ם ו~~ו~י הת~מי~י~ הדבק~ ~~ הא~צע'~
 הד~ים של ה~ניון מת~לא היהלזמן

 בב~~ו~ ~~~
 של שונות

 המרקורב'~
 ה~~ולה ואנ~י

 הכתובות .המיוחדים
 וח~ומו~

 בידי
 ה~בקשי~
 . לטובה ב~פלתו הבעש~ט ~יזכרם כ~י .

 תוכן היהשונה
 הרשו~רו~ ~בקשו~

 ~ל להתפלל מבקשים היו ~ה . ה~~בקשים היו ושוניס
 ירא~ על . בנים גדול ועל . בנים~~רון

 ש~~ים
 ול~ו~

 ~יוציא בקשה גם . ועוד ועוד ~ורה
 המבקש אתה'

 ל~ר~ מחו~
 במהרה. לא~"ק ולה~ו~ו

 וזכו~
 רשי~רת של זו

 הבקשו~
 היתה

~ימ~
 יצחק ר' הג' האחים א~ . וכו' של~ים ~קבוצים גם ו~~עמרים ליחידים

 דו~
 ור'

 מ~בב הבע~~ט היה ~רגליות~איר
 ו~~ו~י~

 מאד
 ר~ת~~~~

 הבכורים. ~למידיו כעל עליהם

ה~
 שנ~נו הר~שונים ~זן אצלו היו

 מ~זכ~
 בחצי בק~~ס ר~ימ~ת

 הד~
 . ~~דורו הרא~ון

 אמרורבם
 ~~חרו חטיבה איזו . ~~~ד עלי חביבים ~תם . בני לה~

 אמררו . ל~ם שא~ש~
 השיב . ב~יניו הטוב א~ רבינו יעשה :לו

 לה~
 ~דור לי יש .

 כת~
 ~~ני יד

 מת~ל~
 בו

 (~"ד א~כם ושם שמו~יכם כ~בו יוס~כל
 הזוה~~

 שמ~ות
 ד~

 י~ז
 ~~א~

 ב~שה ~איזו
 ל~וב בקשה באותה אראה ואני~~רצו

 לכ~
 ב~שו~יהם א~ וכ~בי ה~~ור א~ לה~ וי~ן .

 קבוצת בס' והובא~חתי~~~.
 יעק~

 . בק~~ם ~וכן וזה נ"ב
 ל~יו~

 ל~ת~לל לז~רון
 עבור~

ה~~י~
 וש~ואל יע~ב בנינו עם מטה החתומים

 ושאו~
 לבבנו את ד' שימול נ~~לי ומרד~'

לעבדו
 בא~ב~

 הק' . רצון יהי כן אמרן שמו א~ וביראה

 דו~ י~ח~
 המנוח ב~~ה ב~ר

 ~יי~א א~י ושם זצלה"ה. הירש צבימ~ו~ה
 ב~

 מו~ה המנוח הרבני בה~ה מאיר הק' יטא.
 ~צ"ל ~ירשצבי

 ה~מ~
 כנ~ל. אמי ושם .

 וש~
 דינה א~תי

 ב~
 . חי'

 האחי~
 כ~בו

 ~שיבות~: מחמרת הכלל מן כיוצא אביהםשם א~ ג~

~~
 מרן הראשו~.~ הד~י~ כי שם הובא

 הסד~
 עד

 ~~ל~
 הו~ו

 ה~
 של ~ו כ~ב

 ה~ם הדפים שנ~ר~ו אחר ה~ור על ~הוסי~ם . מהורודנקי נ~מן ר' הה"ק.

~כ~יב~
 סביבותיו ו~כונות אשורי בכ~ב הוא ה~נים השרי~ו~. ב~חת קיטובר רא~ג הק'

 ויה"כ ר"ה ב~~לת ר~"י.~כ~ב
 וב~~י~י~

 נמרצ~ים
 כתמרי~

 שנו.י . ודם מדמ~ות ~~ורבים
 בםדו~ מ~עטיס הםהנו~ח~ות

 נברא שלא עד הוא א~ה ~ת~~ת . זה
 ה~ול~

 כ~וב
 קודם הוא א~ההנוסח

 לאחר הוא וא~ה ~עו~ם א~ שברא~
 שברא~

 אתה העולס. את
 . הבא בעולם אל ואתה הזה בעולםאל

 ת~ל~
 ש~~ר ~רוך

 נמצא~
 בברכת . הודו קודם

 ~מצא ל~בתה~זון
 ליד~

 הגדו~ה. הפ~ו~ה המלאה
 במקו~

 עלינו י~~מדו במ~ום
 לשלום. ~בינו השכיבנו כתוב המטה שעל ו~~ש מ~עריב ב~~לת מ~רום.כ~וב זכו~
 מס~תראל ב~יו~

 כ~ו~
 . הנוסח

 בראשי~
 אחר . ה~דומה תור~ך רשו~ה הם~ומ~ה חכ~רתך

 כ~ה נמצאיםהס~ירה
 ד~י~

 ~ל
 ~~ו~

 וצרו~י
 ~מ~ו~

 מרי~ות שבוע ל~ל
 ה~~יר~
 ~ני .

 של~מודים
 ~~ו~

 וב~וכם שבוע. ~כל
 נ~צאו~

 ה~סורה שלפי א~ר~ בכ~יבה הערות איזו
 . ז"ל ה~' הבעש"ט בידינ~~בו

 ב~י~
 ב~נהגו~ אח~י~ ד~ים נ~צאים הסדור

 ו~ינים
 על~~ורשים

 דר~
 בלי ו~כתבו ~חוברו ה~בלה

 םפ~
 הגאון בידי

 בע~
 כי . נת.בים מ~יר

~הל~~
 ב"~מ אבל

 ~~יי~
 שלא מראיר נלע"ד ~~ן המ~בר.

 להני~
 ~פילין

 דר"~
 בי~י

 ע"שהא~לו~
וב~' ~
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 ~י~~ ו~ו~ ' ~יוו~~ו ~י~ ~י~י~י ~~~ו~~~ ~~~ ~~"~

 בקורות הו~א קם"ח אות שם אנשי~~~'
 ר"~ הגה"~

 כ~

 ויהי . בזה"ל ז"ל ראפפורט
 לעיני הפראנקיס~ים שר"י צבי שב~י כת בני ~ם והתוכח זמנו ~וניראש

 אז כי תקי"ט בשנת היה וזה להם. ויוכל בלב~ב הכניסה בבית בקטדרא והשריםהע~ים
~זר

 הבישו~
 י~ראל רבני שיאס~ו מיקאלס~י

 ממדינ~
 עם לוכוח לעמוד לבוב לעיר פולין

 ליום לבוא הוכר~ו ישראל קהלות ~ל הרבנים מחשובי וארבעים . ה~אנקיסטיםראשי
 . בעש"ט י~ראל ר' . רא~~ורט ר~~כ הגה~ק . ה"ה רבנים של~ה מרקרבם בררו והםהמועד
 אבד"ק מ~רגליות ב~ר דוב יצ~קור'

 יזלובי~
 ישראל כלל בעד טו~נים בתור שעמדו .

 ישראל צ~ר ובעזר ~~וז. כ~ו עד תמוז כ"ג מן הוכוח היה ימים שלשה ובמשךותוה"ק.
 והותר בדינם נקיים יצאו והיהודים במשלחתם. אלה צבור ~לוחי הצלי~וונואלו

 לבלתי צו נתן וגם בתל~וד.להחזיק לה~
 שרו~

 מים לשו"ת ובהק' ע~~. ספ~יו את
 אבד"ק רא~פורט רח"כ הגאון כי לנו ספרו ו~בותינו . כ' אוס~רהא אבד"ק ר"פלה~ר~כ ~יי~

 כת עס לה~וכח מהנ~רים היה הואלבוב
 ה~ב"~

 המדינות שרי שלטונים נסיכים לפני
 .וה~מונים

 משפ~ במקו~
 ומדי . לבב רפיון בלי שמה הלך לזה הוכן אשר

 לכ~
 . ~כמתו ברוב שדי בעזר וינצחם . עולמו לבית הולך האדם אשר הב~דים באלהלבנים התעט~

 ה' רוח אם כי זה אין לאמור ויהללוהו תבונתו. גו~ל על תמהו השרים גם אשרעד
 פגע בלי בשלום לביתו ~~זרתו אז ~ואו מדי כי מכא"א שמעתי וגם בק~בו.נוםםה
 כת עם והנורא העצום~הוכוח

 ה~ב~~
 ש~שיב ~ה ודע ב~בות המשנה ~י' אמר

 יוכלואיך ל~~יקור~
 ה~ד~

 וכ~~ר . ~אלתו דברת אזניו יקשובו בטרם לזולתו להשיב מה לדעת
 אבל . רב זמן בהמשכת למו ~תדו אשר בשאלותם העמיקו ה' מתנגדי אשר בא~תלו קר~
 הו~

נל~~
 אממר לכן מ~מה. התמהמה ומבלי טעם ומשיבי ~וחים א~רים בח~זו להשיב היה

 כך הענין~י
 הו~
 ה' אהבת הנה מ~ד~ת ~תי כי ידוע הלא .

 וירא~
 אהבה מדת . ה'

 ככתוב מה. בשם מכונה ~ראה ומדת וכו'. אביך אלהי את דע ~מא~"כ דע ב~ם~רמז מכונ~
 לשתי תשיג אם מה ודע התנא ~ונת וזה . וגו' ליראה כ"א מ~מך שואל ה'מה

 ~הבה היינו~אלו המדו~
 וירא~

 שתשיב ובטוח נכון תהיה לבך ומר"ה. ד"ע בשם שמכונים
ל~פיקור~

 ~ ע"ש
 מנהיגי אלופי ~נתנו הרבנות מרכתב העתק מובא אום~רהא לגדולי ~זכרת~~~'

 ובמקום זלה"ה נתיבים מ~יר בעל מאיר מ' רשכבה"ג לה~אוןאוםטרהא ק"~
 : נ~ודות הציג בהכת"יהאו~ות ש~מ~ק~

~~~~

 ~או ה' ב~יר הראיתם . המלוכה ולו מלכים מהממליך . ולברכה טוב
 מאיר ר' טבאלבן ~ ראו אתם הדור ~כ~ו. ~ל המשרה למרבה . ימיש לא פרי מע~ות .~מש נגד~

 ער~
 : הרזה ~כם כזה איש הנ~צא בדורו ארוך

~~~
 העדה למרקרא אם יש . קהלות דברי

 ולאסו~
 את

 המחנ~
 את בהקהל

 טעמו לן יגלה מפיהו. יב~שו תורה להיות נא~רן במקום יתדתתקעו הע~
 בראש. ~יי~יה דמריה גברא לן יהיב מאן לדרוש העם יבוא כי השמן:לשד כטע~
 נראה ~אינו אע"פ ~מוך ום~ו~ם המקיפים ועירות כרכי . כרכא אכולא~י~י' דתרו~
 אומרים ורבים יצ"ו או~טרהא~"ק לקהלתנ~

~ 
 מים יוצח כי גופא. ל~לא דמעלי ש~וייא ישקנו

 הנוטפים שירבו עד צ~אלי
 יטי~

 כל לחקור הבאים לאלה
 אמרו~

 . צ~ופה אלוח'
 . . . . ד~י ורווי אתי אנוש כבר שמיא~ן ו~ר~

 ~כ~רצידי~
 קלא. ד~ותי

 בבי~
 ~ ו~מלה לחם

נח~~
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 ~ו~~ו' ~~ ~~יי~ ~~ ~~~~ ו~~~~ ~~~~~' ~~ו~ ~י~ ~~ו~ ~~~~~' ו~~~

 ~~ ~~~ו ' ~~~~ ~~~~~~~~
~~ 

 ~~~~ו
~~~ ~~~ ~~~~ 

 ו~~~
 ~ו~~ ו~ז~~ו~~

 ~ו
 ~~ו~~ ז~ ~~ ~~~י~ ~~~~יו~ ~~~~~ון ~~~

~~~ 
 ~ ~"~~ ~~~ ו~~~י~ ~~

 פרי ~ריו למא~ל ו~וב ל~ראה~חמד
 קוד~

 חיים מים באר ממי מימיו . הלולים
 ונוזלי~
. 

 הולך . ~~ו ינון שמש לפני הואדטוב
 מ~ו~

 עול~
 נופו . נו~ו שדי עיקרו בתר . ~פו עד

 מ~דול טהרה.שבח למקום~~ה
 ע~

 שגדלו ה~דול שמו
 הוא בשיירא. ויו~א ה~ורש בש~

 דייק מאיר ר' ~י. דמר~דדין בשמר~~תי ד~תח לקמחיה דחייש הוא מאיר ר'~ו"ר
 ~פ~ו~יו ונ~ה. ~ש~רת~~~ך וש~

 ~ושני~
 מאי כבורית ~~~ני ~בוני ו~בונה מור נוט~ות

 נטע א~ר אהליבורית
 ל~ב~

 בציון לו אור
 ה~רצוינ~

 לעצ~מו ל~בוע וחשוב ראוי בהלכה.
 ו~ולה ~תמר . תמרתו משעולה ~ריח וברכת הנהנין ברכת עליו מברך הרואה~רכה.
 למ~ו. על ~~ד~מקל

~ 
 ה~דברים הראש הוא ~נים ונ~וא זקן ~ידו. נתקיימרה וזה

אשר
 בכ~

 חיים מים באר בורו מי שתו רבים כמו~ו. ה~כה . ודתו המלך דבר מקום
 מלתא גלוי ~עולם ד~רים והיו . שרשיו ישלח יובל על לטוב ~וא זכור ~יו. מתוךדלה וג~

 הגדול מהדרי. לכל תלמודו ~לתין כל . מבדרי שמעתתי'בעלמא
 המפורס~

 בדורו
 ג~ר גברא לן בדיק ערב כל י~ה תורתו כח . רא~ו על אלקי נזר . וקדושוי~ראל תפאר~
 ה~מ~ו . ו~~רת~עוז ~כ~

 עטר~
 כפני פניו . ת~מה קרן קרנו רמה . כנתו ישראל על .

 ח~~
. . . 

 לעמוד כח בו אשר בצדק ~בל ישפוט אר~. ~לי קדםילך
 בפר~
 ~ין מאיר ר' לדברי .

 זה הנה וא~רו ~נו אחד ~ה ועדה ישרים בסוד במוסכם ו~לה . כלום ולא טועהאדם
 . . . . הנה הן ו~ריות בקהלתנו לו למושב אוה אוינו. החכמה ~צל ל~סותקוינו.

 ומ~צודתו . לכולנו אל פטרון . כמונו כמוהםחדש ומ~ו~
 ~רו~

 מאז אשר הגליל ערי כל על
 ומקבלי ~ייכי ~ישך~עולם

 מרו~
 ~~של~ ~~~ י~~ כיבוש כ~ו~ים י~יו

 כבוד
 הר~

 ה~און
 יאה לו נאה לו כיהנ"ל

 יפי~
 רב הכבוד חלוקת בכל שלנו ה~ליל ערי כל ~ל אורו ענן

 ולא גבוה מעלהגבוה
 יגר~

 פניו. ו~לפני שלפניו קשישאי רבני ועוז כח בכל אונו נ~פי
 בבתי הן הגליל הכנסותומכל

 קהלו~
 וה~~וכים קהלתנו כלל ~ואי בבתי הן הגליל וערי

 ו~ב~י והחברות ה~הל~~ס~י
 כנסיו~

 ~דרשים ובב~י
 ש~

 רבים
 ו~~

 ~וזו ז~וע . יחיד
ותפא~תו

 ~פאר~
 י~דרו ולא הרב כבוד ב~לוקת י~גדל ~ל ~ל אנ~י~ רום

 דב~
 העדר

 גדולתו ובמרקום .כבודו
 ~~ ש~

 להו קביעי ~ב~ו ממכון יצא לאור ומשפט חוק לו
 אפס דווקא הרב ב~ת דקהלתנו מדין על יו~בילכל דוכת~

 זול~
. 

 ח~

 והדר ~ל ל~מקומו
~ינא

 ה~
 דייני פס~י

 ה~
 ב~י~ בעלי ~~~י

 ~ליו וקנסות ו~ב~ות גזלות מ~מונות דיני .
 בידו פלגא מיהאונקוט יגיע~

 שייך ומ~צית הקהל אלופי כבוד יקח~ מרמ~חצי~~ קנסו~
 להר~

הגאו~
 הנ"ל.

 הרבנו~ מש~
 שכר יקופח לא ושכרו ד~מטה מ~יום רצו~ין שנים ששה

 דורשנאה שיח~
 בשב~

 דרגלא
 מקופ~

 של~ו ~רצד הק~ל
 ~מרונ~

 מהחובות זהובים עשר
 . כמרקדםהםמוכות ומקהלו~

 מחכירו~
 צד~ ~שני שנה בכל זהובים ארבעים זבח זובחי של ט~סי

 ~לנו צד הקהל ~לו~י זהב אדום בפורים .ה~הלה
 חו~

 כל
 החובו~
. 

 ~עו~
 קידו~ין

 ב"ד מעשה וכל אחלט~א ושטרי תנאים ומ~תקשרות נשיםומרגטי
 בחלו~ו~

 ו~ביות עזבון
 ולא . ישראל וערי הק~לות בכל דנהיגין הרבנים כדרך יפות ידיו ~למנהכתובת

 ידיעת בל~די תנאים לכ~וב ידו~ת אי~ י~~
 הר~

 כבודו עיני למרות יעיז אל ואנוש הנ"ל. הגאון
 רמיא הקהלה מנהיגי אלו~י ועל . למעט רב בין הרב הכנסות בכל יד בו ~געולא
 אי"ש אי~ור ולאסור נכסין ל~תיר ~ודו מחלול יתרתא נ~ירו~א ל~ינטר~~א

 ואי"~
 ~שר

~ל~
 ובדברים הנ"ל ה~און הרב לכבוד הנוגעים בדברים יד באחת מחלק~ י~א

~ה~~ות הנוגעי~
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 ~~~~~ ~~~~יו~ ~ייז~ י~~~ ~~~
 ~~~ג

~~~~ ' 
 ~~~ ו~~~

 ~ ~ייז~~~~~~ ~~~ז~ ~~י~ ~י~~~~~~~~~~
ו~~~

 מן הנ"ל ה~און ה~ב של ותורה ברית נ~ם נקם לקחת מוטל עליהם הרבלהכנ~ות
 ל~גם זו לעג בחנפי מ~ח~ין ואין . בעםהמתפרצים

 באר~
 כי ~רבנן מלתא ל~ווי'

 והלך בלו מנדהואטלולא. ח~כ~
 ו~

 ~ע~ידין מה והן כעת עליהם המוטל ה~הלה נתינות

להתחד~
 כמותה

 וא~
 כל עופות של ומשחיטה לצרכו שקונה מב~ר יר"ה ל~יסר נת~נות

~לו
 וכיוצ~

 הרב פטור הקהל מנתינות באלו
 הגאו~

 הפסד שום לו יגיע ש~א הנ"ל
 כתובים הם הלא קיימא ועדות הקשר או~ני ויתר . ישנים גם ח~שים הקהל חובות~חמת ונז~

 הרב שביד הכתב~ל
 ה~או~

 על לנצח עוד ~חי יבור~. ~בר כן הנ~ל.
 ומלאכתך ~לאכ~

 ~"ק ~נ~יגי נ~ידי רוזני ראשי ה~מים האלופים כבוד כ"ד . למורא שי יובל עד .~~תורה
 הנ~ל פ"ק זיין ת~למ"דתמוז ~ . . ע~"ח ה~~ים יר"ה סאנדעצקי סטא~אם~י ~ ~' האדיר . . . . האדון מצדאוסטרהא

~ 

~~~~
 ב~והר"ר ציון בן ונ~ס ~ל. יצחק ~~~הר"ר ~~ונם יעקב

 מרד~
 ז"ל.

 הקט~
 זאב . זצ"ל צבי מו"ה בהמנוח מרדכ~~

 וואל~

 במוהר"ר מרדכי . ז"ל אהרן בהר"ר
 אריה . זצ"ל יצחק בהר~ר אבלי זצ"ל. הירש צבי מו"ה בהרבני ישראל יעקב . ז"לאברהם
 דוד ה~טן . זצ"ל סג"ל ראובן ב"ר ליב יהודה . ז"ל פנחס מו"ה להרבני ~ןיהודה

 זצ~ל: חיי~א חיים במו"ה ~י' זצ"ל. מראיר במו~"ר הירש צבי ז"ל. חיים מו"ההמנוח בהר~

~~
 ~ראםני~גורי ק' קהל אנחנו

 חו~
 רחוב ו~נקרא לחומה

 ~י~
 ~נו ובל~ייאש

 הרב ~קב~ת ורצוים חפציםובחבה באה~~
 הנ~~

 : ע"ה ב~נו לעיל כ~מ~ואר

~~~~

 ברוך יהודה במוה"ר אהרן . זצ"ל ברוך ר' בהרב אברהם ונאוס ליב.... יהודה
 צבי במוה"ר משהזצ"ל.

 היר~
 ז~ל.

 ב~ו~
 ז~ב במו"ה

 וואל~
 זצ"ל.

 ראוב~
 בהר"ר

 : זצ"ל הירש צבי בהרב שמואל . ז"למשה
 . הכ"י) של השני~~צד

~~~~~
 כבוד עם ~ד~ה ברית ולכרות לחדש כ~ת באנו מעל"ד הנאמרין עתיקין
 הגדול הגאון הרבאדמו"ר

 המפור~~
 שיהי' ישר~ל נשיא מאיר מו~ה

 ור"מ לאב"ד לנו ולהיות ראש~~יאת נוה~
 ב~"~

 ועד מעתה חייו ימי כל והגל'ל או~טרהא
 חלוקי ~ל אותו נמיר ולא נחליפנו ולא ימיו כל~ולם

 הכבו~
 התקונים כפי ה~ב והכנסות

 ולהי~ת יתירה וחבה באהבה אותו ~בלנו כעת בח"י הנ"ל הגאון הרב כבוד עה"ח~בא
 ראשי אלופי דברי כה דל"ת. ת~מי"ם פסח בחו"ה עה"ח ~אנו . השורה מ~לקלת~הבה
 מנהיגי ונגידירוזני

~"~ 

 מצד יצ"ו אוסטרהא
 האדו~

 ראפרענדר ~ה ה~ושל ~דיר
 : דלי~ת ת~מי"ם שנת פ~ח חו"ה ה' יוםיר~ה קרו~

~~~~
 צבי ונאום . זצ~ל הירש צבי מו~ה בהמנוח מרדכי הקטן

 היר~
 מאיר במוה"ר

 ה~~ןזצ"ל.
 יו~

 נחום מנחם במוה~ר הירש צבי . זצ"ל דוד מוה"ר בהמנוח
 .ז~"ל

 יו~~
 זאב . זצ"ל משה כמו"ה ל~דו"מ בן

 וואל~
 במוה"ר

 יצח~
 צב~ אברהם . זצ"ל

 הירש צבי זצ"ל. ליב ארי' מו"ה המנוח~ה~ב
 במוה"~

 . זצ~ל אייזיק יצחק
 לו שנתן הרשיון מ~כתב העתק יש קם"ט אות אוסטרהא~~ולי ובמזכר~

 המל~
 מ~ולין

 :~ו~נית ב~~

~~~~~

 נתן הג"מ
 מו"~

 בעל הק' ~ם א~ע לשדך ה~' הבעש"ט רצה ~"א כי מלובלין
 שה~"נ ~~~ת הסכימה ~לא לאש~ו המ"נ ~סיפר . נ~יבים~איר

 ואש~
 היו

מיו~סים
www.daat.ac.il
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 ~ג~ו~ ~~~ ~י~~'~
'~ 

~~~ 
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 ~י~~~ ~~וי י~י~~ ~~~"~ י~ ~~י~ז~ ~~ו~~
 ~ו~~ו~~~~~ ~~~"~

 ~ז~~~~~י ~~~~יו~ יו~ ו~~~ ~ ר~~ ~~~~~~~ ~~י~ו
 ~י~ ~~~ ~ו~ ~~~~~

 גדולים~יו~~ים
 וה~ע~"~

 הי~ לא
 ליח~~ מוחז~

 היה והמ~נ .
 ~תביי~

 זאת ל~פר
 לו יא~ר רק ממנו יכחד שבל להמ"נ א~ר שם והבעל . רוצית אינה שאשתו~יך להבעש"~
 לו וה~יד . עמרו ~"ע לשדך רוצה אינו מה~~ני האמ~

 האמ~
 ש~ הבעל וא' .

 ~תה שהאמת .
 לחוד היחוסמעלות ~

 ומעלו~
 ' לחוד הצדיקים

~ ~ ~ ~

 . ז"ל נתיבים מאיר בעל ה~' תשובת נדפס ראפ~ורט רח"כ שו"ת
 אהרן שם בס' כמו הרבה בספריםנדפםו והסכ~ו~

 תקט"ו~ (זא~קוו~
 . יעקב ~כב אהרן מ~ת דוד ~רכת ורדים ~נת צבי ~טרת עמרוקים~ים ~ב~ תפארת וב~'

 ובשו~~
 חכ~י~ ד~רי הלוי. זאב ר' חדו~יאור ~~

 ~חיי חדשה ~נחה
 הנ~~
. 

 בשנת כי שם ויסו~ר ~' ח' ~רחים~~ן ~~~~~ו~ ~~~~ ~~ נ~
 ~~נ"~

 כ~~ר
 י~~

 לבני להרשות ~לכות ~~ר
 קיוב בעיר ול~ור~חזור ישר~

 ~~~~ נע~~
 בפנ~ס ונכ~בות קדישא בחברה תקנות ההיא~

 שםונרשם י~~
 התקנו~

 מובאה הזה ובפנקס . זצ"ל נ~יבים ~איר בעל הרב תקן ~~לו
 תקנ~

~ד~~
 ~~ ואנשי : בזה"ל תקפ"ה משנת

 שנתיש~ו בעת
 כא~

 בעם הנבחרים קיוב עיר
 ~דישא חבורה~עצמם עש~

 כנהו~
 זצלה~ה נתיבים מ~יר הרב ~ת~ן בתקנות ופנקס

 אבד"~
 . וכו'לבוב

 ומו~~
 אות ~~ אנשי בס' חייו ימי מקורות עוד

 שנ"~
 של בישיבה ונתבקש .

 ואלה . או~~רהא בעירמעלה
 הדברי~

 ~מצבתו על חרו~ים
~ 

~~~~
 העטרה ונ~לה המצנ~ת הרים

 בחוד~
 כבוד . ל~"ק תק"ן שנת בעשרה ה~ני

 הדור מו~ת ~~רפורסם הגאון ה~ולה מאור ורבינו מורינואדונינו

 החרי~
 ודר~ן

 קדישא בו~ינא~~דול
 ~י~

 דורים לדור ~רכה והניח שפר באמררי וסופר עניו אלקים
 זצ"ל הירש צבי מו"ה בה~און ~ראיר רבינו כבוד ס~רים ו~אר עולם אור ~פר~~רים בעשו~

 ~"ק ופה לבוב ד~ליל ור"מ א~"דמר~ליות
 ~וס~רה~

 ' והנליל

~ ~ ~ ~ ~ ~

 בס' באורך הובא ב~נים הנ"ל מר~ליות ל~רש~חת ה~אונים חיי לקורות

 ענ~
ע~

 ת~ם~~) ~ראקא (ד' אבות
 בח"~

 : ושא~ית שם וב~' ובח"ב
(~

~~~~~ 
 הובא ~ייו י~י

 בארי~~
 בסו"ס והובא י"ב. אות אוס~רהא ~דול. מרזכרת ב~'

אוצרות
 חיי~

 כ~ן ע~יבא רבינו של חלציו ~יוצאי ז"ל המהרש"א שהיה
 כמבואר . חסידים ספר בעל ז~ל חסיד יהודה רבינו של בניו מבני והיה .~אובן ונשי~
 מהרש~א הרב בז~ן אשר מאב~תיו בקבלה לו ~הי' שכ' כ"ז סי' חיו"ד אריה~ם ב~ו"~
 ובתוכם הזאת בעת ~היה הדור~דולי באסיפ~

 ה~
 צוואת אדות על ~רו ז"ל ~מהרש"א ה~און

 בניו מ~ני אני ואמר ר~ליו על מהרש"א ה~'ו~מד רי"~
 ע~~
 סיפורי הרבה והובא .

 ~~ל ובס' . י"ח סי' לאנדםו~ר יונה ה~"ר בצוואת ז"ל המהרש~א וקדושת~~~דולת נפלאו~
 ובס' . צ"א אות ח"ב הטוב שמן בס' וכן נ~לאות. מביא ז"ללה~רחיד"א טו~

 קהל~
 ~' יצחק

 מ~'לות ל~' רבים בת שער ובס' ~ ~רומה פ' ידות חמש וב~' .וי~הל

 ובםו~ ~ה~ (ד~
 ~"א

 יהו~~. זכר~~ו"ת
 ומשה"~

 ישראל ש~רית וב~' ה'. אות ספרים מע' למרחיד~א
 טוב זכ~ון ובס' .~וויל~דניק להה~~

 ~ד~
 . ל~"ק שצ"ב שנת כסליו ה' נפטר . ע"ב) מ"ה מ"ב כ~א

ולכ~
 מאיר בעל ~~' כותב

 נתיבי~
 ~יני בתואר והרמ"א המרהרש"א על בס~ריו

 בונם שמחה הר"ר חתן יצחק ה~"מ ~ן היה בתרא מרהדורא בעל וה~און~נ~. וה~
 ה~~ן ח~ן שהיה~~רא~א מ~יל~

 ר~~ב~"~
 ~ב'נו

 אי~רל~ ~ש~
 ~רמ"א בעל ~~ראקא

הו~א ז~ל~
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~~~~~ 
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 ~~~~~ ~~ו~ ~י~~ ~~~ ~ו~ מ~~~~ י~~~יווי~ ~~~"~
 ~~י~ ~'

 ~~י ~~~~י~~~ ~~~~~ י~~~י~ו~
~"~~~ 

 ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~י ~'
 ~ו~~ו~~~

יא)
 בשו"~ ~~~~

 ס"ו ל"ז ה' בסי' אחותו לבן נתיבים מאיר
 פ"~
 היה והוא .

 ארי' מ' כו' הרב ישראל ~~~י ~' בה~' ו~' ז"ל. מ"נ הג'של רב~
 ליבו~

 אבד"ק
 הגרא"ל. עמו שי~כים כ"א להתיר רצה שלא עגונה בנידון נוב"י בשו"ת הובא~~אני~לב
 ו~~ . ~מנו נפלאים מופתים והרבה צ~קתו. מרוב כו' ספרו אשר אמת ממגידיו~~עתי

~כ~
 בליל~

 צבי דוד מ' ה~ה"צ (הוא יחידו לבנו בא פטירתו אחר הראשונה
 אבד"~

~אהל~~
 ~כלל עדיין ההיא ובעת . לילות וכמה כ~ה וככה עמו ללמוד

 שב~
 לא שנים

וזא~ ב~
 . לכל וברור ידוע הוא

 והבע~"~
 הק'

 בכ~
 ~צל נתארח הי' ~טאני~לב ב~' שהי' ~ת

 ~ליו אומר והיה . הנ"ל הגאון~~ז
 שי~

 ~ו
 ניצו~

 על גדול חיבור ממנו ונ~אר אביי
 וצאצאיו יחוסו והובא . ע"ש כו'~~"ס כ~

 ג~
 על ~ודאיס ריח ס' בראש

 ה~~"~
 ובקונט~ .

 משולם בית בסו"ס הבית~~ד
 ל"~~ (ד~

 סג"ל~ אברהם מ' סו~ה~ר הרה"ג ש"ב אלי וכ' .
 ארי' הג"ר ז~ני : בדוקלא ר"מ~~ינגא

 ליבו~
 אבד"ק מקדם היה

 בוטשאט~
 ובשנת .

 הנד~ם ממכתבו כנר~ה בשם אב"ד ~ודה~' תצ"~
 בסו"~

 לקוטי~ חכמ~ דברי
 . עה"ת

 והנה תק"י. בשנת שם ונפטר ש~ה י~ים האריך ולא סטאניסלב לאבד~ק~תקבל ואח~~
 כ~~ם. על ימים האריכו לא ד~ם הרבנים וכל רבני' משכלת עיר היתה~~אניסלב עי~

 אא"זוגם
 הג"~

 נכנסו פטירתו וקודם א~דות. שנים רק אב"ד שם~ היה לא ליבוש
 רחמים יבקש רבינו ~~ ואמרו דשם הקהל~א~י אלי~

 ~ בעבורי~~
 יאריכו דפה הרבנים

~ל י~י~
 ממלכת~
 ישראל גאון וענה .

 הר~י~
 רק ימים יאריכו לא הם ~ם אחרי יהיו א~ר

 ~~כ~ו. על ימים יאריך והוא כשמי ש~ו אשר ~חד רב לאב"ד ~ה ית~בל הימים~רבות
 היהו~ן

~ 
 אשר ומהם אחדות בשנים מתו מהם א~דים רבנים ~אב"ד נתקבלו אחריו

 לאב"ד נתקבל תקמ"א ו~נת .~ם נ~ע~
 בש~

 הלוי ליבוש ארי' ה~"מ
 הורווי~

 ארי~ פני בע"ס
 ימים האריךוהוא

 ~ ושי~~
 : שנים ~"ג הרבנות ב~ר

~"~~

 מצבתו נו~ח וזה ~~טאניסלב. בק~ק נפ~ר הנז' הגרא"ל
~ 

 לפ"ק תק"י
 נזר הקדש כ~י יש~אל חמדת אבדה כי מר לנו ~ר חשון ו' מעלה שלבישיבה נתבק~

 מו"ר המערבי נר וכבה הטהורה ה~נורה ונטלה הקדש הארון ונש~ה~רה
 ליב ארי'~ו"ה ה~םי~ הגא~

 בהר~
 : . . . . מרדכי מו"ה

שמעתי
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 ו~שונים ~דולים ע~ם עם אחד אילן נ~~ח ~טאני~לב בק' קברו על כי~~~~~
 ונזדמן . עלים~שאר

 פ"~
 עלים איזה ת~שה מילדת אשה כי

 האיל~ מ~
 והניחה

 העליס את העיר לאנשי ל~ראות בצלחתה~ותם
 המשוני~

 עם מביה~ק הלכה וכאשר האלה
 את הניחה וכאשר לילד מקשה לאשה נקראההעלים

 הל~ העלי~
 האשה בטן על

 התחילה וע"כ זאת פעלו העלים רק כי הבינה ~ילדת א~ו. מ~חם הולד~~א ~י~
 להשתמ~

~תרופ~
 . שחת מ~דת נשים כמה עי"ז להציל בידה ועלתה היולדות הנשים כל אצל זו
 לקרוא וישלתו בעיניהם הדבר וירע דשם להרופאים הדבר נודע~כאשר

 אות~
 וישאלו

 היא כי האמת להם לה~יד והוכרחה הדבר ~יבת להם לה~יד עלי' ויאיימו זה~ל אות~
 הלכו ומיד לילד למקשה ס~ולה שהם הללו העלים~ם מ~תמש~

 הרש~י~
 ~יה"ק על הללו

 ו~קר~
~~

 זכר נא' עליו . ~דיק אותו של מקברו האילן
 לברכ~ צדי~

. 
 ועליה~

 ר~~ם ושם נא'
 :ירקב

~~~~
 בעיר מת~ורר הי' הנז' מארדוש מרדכי

 קרעמני~
 בעיר נפטר וכאשר .

 ראשי ~לחו דשםהאב"ד בא~ור~
 הקה~

 ל~וט מופל~ים ת"ח שני משולחים
 לעיר הת"ח באו וכאשר . הולמתו יהי' מעירם הרבנות כתר אשר ~דול~דם ולבק~ באר~

 אא~ז את~~או קרעמ~
 ה~~~

 ~דלו רוב את ו~או דאורייתא בפלפולא עממו והשתעשעו מארדוש
 ל~ר עמם ונסע רבנות הכתב לו ונתנו בעיניהם חן מצא וב~יאתו חרי~ותו~עוצם

 כאשר~אמבור~.
 ב~

 א' לכ~ר
 הסמו~

 לק"ק
 באמבור~

 אליו הה~ה האנשים אמרו
 אנחנ~

~ס~
 לקראתו יצאו העיר אנ~י וכל כ~ודו מביאת העיר לאנשי ונבשר לעיר מקודם

 כל . העירה ונסעו ~~ו וכן . כבודו לפי כראוי פניו~ת לקד~
 היו~

 הרב ~כה ה~ילה וכל ההוא
 . באו ולא~ליהם

 א~
 : אליו ויאמרו הק~ל מרא~י אנ~ים איזה באו ה~רת ביום

 לפ~יו לספר והחחילו . יקום כן אומר י~זור רבינו וכאשר~ לפניו לה~יע ד"תלנו רבי~
 הן האלה.~דברים

 הר~
 הנפ~ר האב"ד

 הני~
 אב"ד היה והוא בתורה ~דול ~ד בן אחריו

 אליו שלחנו האבל ימי שבעת ~רו ~שר וע"כ אביו מ~ום למלאות וראוי אחרת~עיר
 ממנו וביקשנו רבנות~גרת

 לבו~
 ממנו קיבלנו ולא בעירנו כבוד ולשכון אלינו

 מענ~
. 

 שלישית פעם אליו וכתבנו ~זרנו . קיבלנו ולא ה~עם עוד אליו~תבנו
 והזהר~

 לא אם כי אותו
~שי~

 ימים ירח עבר וכ~שר לאב"ד. אחר רב נקבל אז י~ים ירח עד מ~נה מממנו
 הנ~טר ~אב"ד של בנו בא ועתה רב. לנו לבקש תבל ע~פ ה~~ול~ים של~נו . מעל~~ארה ותשוב~
נ~~ ול~

 או ~נ"ל הרב אם הרבנות כסא על ישב מי ~דין בעצמו רבינו יפסוק וע"כ . לעשות מה
 הרב וענה . ~עלתו~בוד

 ר~
 דבר. א~כם והשיבותי הלילה פה לי~ו

 ביו~
 המ~רת

 אסע ואנכי הנפטר ~הרב לבן שייך הרבנות . הנ"ל להאנ~ים ואמר ממשכבו~רב ~~
 ברכת ממנו ויקחו . טרחתו על להם לסלוח ממנו ביק~ו הנ"ל~אנ~ים ~ לדר~

 הפריד~
 ונסעו

 אופן נשבר השני כפר אל בבו~ו . לדרכו נסע מארדוש מרדכי ר' הרב ו~ם .לדרכם
 ונשאר הלאה דרכו לעשות יכולולא העגל~

 בבי~
 הקהל ראשי באו השני ביום ויה' . שם ~אכסניא

~עיר
 בו~בור~

 '~~אום נפטר שלנו אב"ד הרב רבינו אליו ויאמרו
 ביו~

 את~ול
 ~~ור ~~ר . הרבנות בעטרת אותו ולעטר לעירנו להחזירו רבינו אל לנסוע מיהרנו~ע"כ ושל"~

~יזה
 ~בועי~

 מה רבינו ילמדנו ~~יר אנשי אותו שאלו לאב"ד שנתקבל ~עת
 פםק וכמ"ה הנ~טר הרב בן בא ואח"כ ~אב"ד איתו קבלנו ~ת~לה כי לנ~~לקים עש~ זא~

 אליו שייך~רבנות
 ו~יכ~

 נ~זר בשמים כי תדעו ידוע הרב וענה . הוא דבר הלא נפטר
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~
 ריב ויהי חבירו מפני א' ידחה וכמרו~ן בא~בורג בעיר הרבנות כ~א על נשב שנינו

 אבי הנפ~ר. האב~ד הוא אביו ובין~בי בי~
 ביק~

 אחריו ואני מ~ודם לרב יהי' הרב בן כי
 ~י לי וא~מר ~לום אלי אבי בא ובלילה . אחרי יהי' ובנו מקודם אהי' א~כי כי ביקש~אביו
 יהי' הוא כי רנגזר הועילה~פלתו

 ~~ל~
 לו יש כי אליו שייך שהרבנות ~םקתי ו~"כ

 ועתההבכורה ~~~~
 הרבנו~

 : הוא שלי

~"~~

 הג"מ
 מרד~

 בעיר הת~וררה אשר בת לו היה הנז' מ~דוש
 קרע~י~

 אבד"קהי' א~~ ואחרי
 באמבור~

 לעיר נסע אחדות שנים
 קרעמני~

 בתו את לבקר
 דק~ק החיים בית דרך עבר משם נםע וכ~שר . אחדיס שבו~ות שמהוהתעכב וחתנ~
 . אויתי' כי אשב פה עד עדי מנוחתי זאת הזה הממקום נאה מה ואמר פיו פתחו~ז קר~מני~
 הח"ק את לקרוא ושלחל~עיר וחז~

 דש~
 ורצוני מת אנכי להם ואמר

 להקב~
 ממצבה אצל

 ~בר נ~דע וכאשר . בישיש"מ ונתבקש נפטר י~ים איזה ואחרי לו והבטיחו~לונית י~נ~
 כי בידו ~~ורת כי א~ר הישנה המצבה אצל אותו לקבור צוה ה~ב כי בעיר~חד לז~~
 קדוש אלקים איש הי' הזאת האבן תחתהנקבר ~אי~

 ונור~
 וצוה רוה"ק למדר~ת והגיע

 ~נ~~ לקחו וע"כ . אצלו אותו לקבור א~ור וע"כ שיהי' ממי יהי' איש שום אצלולקבור ~ב~
 אצלו ל~בור לב~י צוה הזה ה~ב כי בו שנרשם ומצאו דשם הישן הפנקס את~ח~ק

 המאה כלו ביום ובו שנים מאה~ד ~י~ שו~
 שני~

 ויהי הנ"ל הרב אצל אותו הטמינו וע"כ
 רב חו~ן בס' והובא עכ~ל.לפלא הדב~

 י"ד~ ~ד~
~ (~~

~~~~~~ 
 או~טרהא גדולי מזכרת וב~' יופי כלילת ב~' באורך הובא חייו ימי

 אריה קול בס' וכ'ט"ז. או~
 (ד~

 כ"ז
 ע~ב~

 הט"ז רבינו על שש~ע
 ~ת לו ויתן מרזומ~ן שקל ~ לו היה ~א ~ אחד שקל לו שילוה לבקש לפניו בא~א~ד ז"~
 ~~יע~

~כם~
 אשר

 ~ יקד~
 בעש"ק להרב וכשיביאו אחד. ש~ל עליו וללות למשכנו

 שקלי~ שני עליו וילוה ה~יש וילך יפדנו.השבוע שכירו~
 את לפדות שקל הרב ובשלוח

 לוה שקלי~ ~ני כי לו~מרו ה~בי~
 עלי~
. 

 ~הר~
 ~ה' תודה נתן ~וד עליו. כעס שלא די לא

 ~~פני רק שקלים ל~ני מאד האיש צריך היה בודאי כי ואמר בש~מות המצוהלעשות ~זכ~~
 בי~ש לא~כדומה הבו~~

 ר~
 והלויתי ~זו~ן ~~ל לי היה ואילו א~ד

~ 
 נצרך היה

 היה לא ואולי אחד לש~ל עודמוצא לב~~ האי~
 מוצ~

 המצוה קיימתי ע~שיו אבל
 ב~למרו~

 ע"ש:

~"~~~~

 ש"צ בקונט' השלם למרחיד"א
 קי"ח~ ~ד~

 כ'

 ~גאו~
 טו"ז בעל

 ז"~
 הי'

~ם מפו~ס~
 לאי~

 ובק~ו לבוב בק"ק א' גביר בת תטית א'נש דפעם מופת
 פתחה הדלת וכש~ח לשאל~ם. ונעתר רפואה לה שיה~' ב~דה ויתפלל לבקרהשילך מאת~
 אותה ושאל . פניה ו~זרה ה~א ברוך~מרה ~י~

 מדו~
 ~הר~עים השי~ה ~ניך תזרת

 הצדיקים בפני להס~כל~כו~ין אינ~
 רבינו או~ך קורין ~~~~י~

 ה~א~
 א~ לה והשיב ה~ו"ז. בעל

~
 ~רצתי אשר ו~כות ~תתרפא ~וזר אני אזי הדבר ~מת

 היו~
 לאמיתה ~לי~ה טור

 הקהל בפנקם כ"כ היה וכןתורה ש~
 ד~"~

 : עכ"ל לבוב

~"~

 בס'

 ע~ ענ~
 הדורו~. םפרי וכל נ~ו צד פאדאליא ובק~ות ל"ה ~ות ח"ב ~בות

ג~
 הגאבד"ק ש~ב

 סעראצ~
 הודה

 שבט~ו~
 קורות ~ס' במכ~בו נד~ס

 היהודי~

~לו~לי~ www.daat.ac.il
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 ~~ו~~ ו~~~~ ~ ~~~~
 ~~ן ~י~ ~"~~~~וי~

 ~~~ ~ו~~ ~~~~
 ~~~~י

 ~ ~~"~ ו~~ ~ו~~י~ ~~ו~~י~ ~~~"~ ~~

 צד~לו~לין
 ק~"~

 ~יים ~ר' שאול הר' ~תן שהיה
 מלו~לי~
 נולדו ז~ת ומ~~~ו .

 ה~ה~~ לק~ שני ובזיווג .הנ"ל בני~ ~
 ארי' ר' הג~"ק דודו בת את מרגליות מאיר ר'

 ליבו~
 אבד~ק

 א~~נזי זלמן משו~ם ממ' הגה"ק ז~יני תותני א~מנת שהיתה . הנ"לם~אני~לב
 מ' ~ו~ז הגה"ק של אמו~א~ארין. אבד"~

 ממ~ול~
 כי אביו אחר שנ~רא לובלין אבד"ק זלמן

אביו כש~~
 הי~~

 עמו מעוברת א~תו
 כ~בוא~

 ~בית כבוד ב~ו~ט' מ~ולם בית בס'
 אזת אוסטרהא לגדז~י מזכרתובס' ל"~~ ~ד~

 קס~~
 וטעות .

 ה~
 ובס'צ~ז צ~ ~לובלין קוה"י בס' בזה מש"כ

 או~ נשג~~ קרי~
 . ר~~ז

יד)
~~~~ 

 אשת א' . היו
 הר"~

 ליב אריה הג"מ ב' . הנ"ל מ~הורי~ענ~י
 אבד"~

 הבע~"ט ת~ממידיו ~גדו~י ~אראדענ~ר נ~מן ר' ה~'המקובל ~ ~ מ~זי~וז
~~~ 
 ד' .

 ~ר"~

איצ~
 הר"ר אשת ה' . א~יו מות אחר שנו~ד מהזריד~נקי

~~ 
 בר'

 יום~
 בהג' מז~~רז ממרדכי ~יים ה"רחז~ן ~~~א~ קר~~ליס

~ו) ~ י~~~ לק~ בע~
~~~ 

 ו~ט~סר השר
 וט~ו~ קדו~

 לעיל הנזכר ~~~ל~ווי ר"י
~~ 

 ג'
 הובא ח~ב ישראל א~וני ~~ו~י ובם' . בקודשלמעלה ~~וס~ בם~~

 ~עו~~~
 ~ק~שתו

 ובס' . ז"ל הנביא אליהואליו ו~~תג~
 ~רי~

 נש~בה
~~~ 

 ~~י מס' העתקה מרביא ק~"ג
 הייל~רין יע~ב ~'~הגאון יעק~ ב~~

 ~~ זוואני~ א~"~
 אא"ז :

 הר~
 מוהר"ר הנגיד המפזרסם

צי~
 ולא זמו~לג ג~ול עש.ר היה זאל~וזיר

 ~ס~
 דק"ק האוקיל שכל רק מ~גרסא פו~רא

 . זוגתו אוחזת היתהלקווא
 ק"~

 וק"ק זלאטשוב ז~"ק ~אג~יה זאל~ווא
 ~ם~א~רין ו~"~ זבארו~

 שזת~
 מיני בכל פר~מטיא מלאה חנזת לה היה זאת ~לבד . אחד

 סחורו~
. 

 השרה~ון
 דק"~

 בא א~ת ז~עם . שלחנם מאוכלי היה סעביעצקי פ' זאלקווא
 לביתם אח"כ ובא . השמשזת בין הנ"ל ~ציק ~וה~"ראא"ז עו"~

 ב~
 וקם הנ"ל האדון

 ~אזרח~~~~יו
 וא~~ ~נ"~

 ותמה . פזלין במדינת מלך זה יהי' הזמן שב~רוב לאא"ז
 שאמר ~ה האדון לבן אא"ז ~י~ר אח"כ . מרביתו האורח צאת עד ושתק ד~~יו על~~"ל הר~

~~
 ~ מצאוהו ולא הקהלה בכל בקשוהו אך . לפניו האזרח את ~ביא ~~~ון בן וב~ש . האורח
~~~בר

 ~תק~י~ הז~
 מ~לך ועמד שנים שלש יצאו ~לא

 במרדינ~
 וחושב . ע"ש כו' פו~ין

בניו ש~
~~ 

 הג"מ ~שת א' הם ואלה מזאלקווי יצחק ה~ר
 יוס~

 מזאלקווי מרגליות
 ~הנ~~

~~~
~ 

~ 

 הנ"ל. זנוויל שמואל הר"ר ב'
~ 

 ~ ום~ריא ~וטשאטש ~בד~ק אלחנן הג"מ אשת
 א~ת~'

~"~ 
 הירש צבי הג"מ אשת ה' . ~ריסק א~ד"ק גינצבורג ~~~י

 אבוש אברהם הג"מ שלאביו מעזריט~ ~בד"~
 אבד"~

 אבלי אברהם הג"מ אשת ו' . פפדמיי"ן
 אבד"~

 . זאלקזזי
 ה~"מ~

 ~ברה~
 הג"מ חתן . רב'ס דעם אברהם ר' הנקרא דד"א פו~מ מבראד

שזר יעק~
 אבד"~

 אבד"ק מרדכי ה~"מ של חותנו מפפד~מ גז~ריך הר' ח' . בריסק
 הנ"ל אבוש הג"ראחי ליס~

~ 
 ~~~~~ז~

 י~חק הג"מ של אביו הוא תרפ"ד. סי' או"ח ב~ז"ז
~~ 

 דר~ן
 נפתלי מ' הגה"ק שלאביו ~לזבלי~ זר~~

~~ 
 בעהמח"ס פפד"מ אבד"ק

 ס~יכ~
 ~כמים

ז~ל.
 ו~

 ~ברהם ר' ה~און אא"ז בכתבי : שי' סעראצק אבד"ק הגאון ש"ב אלי
אבד~ק אבו~

 פפד"~
 אברהם ה' שקראו א~רהם הזא אברם חתימתו. נ~צא לידי שהגיעו

 אברם ~מו חתם הנד~~ים ~~פרים הסכמ~~יו ~כל והנה .~ברהם
 הו~

 . אברהם
~~עתי ור~ו~
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 ~~~~ ~וי
 ~ין ~'

 ו~~~~~ ~~~ו~~

 גדול הוא אם לראות שנשלח השמים מן הנסיון לו הגיע עי"ז ואשר . אודותיושמעתי
 שה~יד כ~י א' בדה"י ~ליו שנ~ב אבינו אברהם כמדת אור~'ם~הכנ~ת

 ה~רי~ ~
 ר~

 מ~ו~ז זאת ששמע זצ"ל מו~אזין ר"מ נ~תלי צבי מהג~מ ששמע וויינטרובי~ראל
 ששמ~~י מה ~~"י יותאם אברהם. אברהם ה' ~קראו שנכתב זה אבל מוואלאזין.~יים הג"~

~ה~רי~
 אבו~ל ר' הרב כי מ~בותי ~קובל וכן שנה לששי~ ~ב זה מב~יסק ~ראל מר'

 החל אע"ז על שמואל ה~ית הג' חו"ז מ~~מידיהי'
 רו~

 ע~ודת בהתעוררות לפעמו ה'
 ~צא ערב ובכל~~~י.

 חו~
 וכפיו לבו מקירות חוקיך דרך ה' הורנ' ואמר ובכה לעיר

 ~ול. אחריו ~מע פת~וםה~~ימה.
 אברה~ ~"~

 אותי לעבוד רצונך א~ אברהם.
 הגדול הגאון כ~וד ~ת שם וירא לבהכנ"ס בבואו ויה' בפוזנן. נ~תלילהכהן

 ה~דו~
 ר"ר

 מתחזי דלא ו~ממירי רא~ו ~ל דלוק ונר בטו"ת ומוכתר יושב הנ"לנ~תלי
 אל~

 או לחד
 ה~ו~ניים ~ו~יו בכל תפל~ו כי וירא . הזה הדבר על מאד והשתומם . ב~רי~רי

 זה דבר שעבור לו נתיישב לא ועדיין . ~~ה עבודתו וכיוהרו~ני~
 יזכ~

 . הדלוק לנר
 באאח"ז

 לבי~
 מ~דני שלחנו סעוד~ו כבוד וירא

 מל~
 ~ת ואכיל~ו עינים למראה ורק ~

~~לח
 ו~י~

 חייו. כדי רק בצמצום במשורה
 ועכ~~

 ללמוד החל א~"ז כו'. לו נ~יישב לא
 בקרבו מתלקחת ה' ו~ש ~מד בחורי עם בישיבה כ~דרן ת~ידין~יעורין

 בחש~
 נ~לא

 בלי~ה . וכו' לו נתיישב לא ועכ"ז לבדו לה' בלתי לשמהוהכל
 טמ~

 ר' ~גה"ק ~צממו
 לו הציעו רצונו עושי משרתיו כי וירא סתר ב~מקוםאבושל

 מרבדי~
 בכבוד. הכל ~רים

 על לבדו שכב כולם שהלכווא~רי
 האר~

 נתיי~ב לא ~כ"ז מרא~ו~יו. שם ואבן מרצע בלי
 . כו'~~ו

 א~
 חרד לילה חצות בהגיע

 וק~
 ~~ר בם~רו שבאו וז~ירותיו ~יריו שר ל~בודתו.
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 עד בדברו כ~עט י~אה ונפשו מ~~מיות ~הוציאו עד . רחל בית~פתלי
 כלו~

 ~גודל הנפש
 נודע וכבר . הג' מתל~ידיו והיה ד~טרנותא שושבינא הוא כי ראה אז . רומ~ותומ~י~ת
 רבנ~ וכל גדול ~יה כי אבושל ר' הג' על שכ' ~לו~ר ל~~ר"ש מ~~ריא ענזיל ר'~~~ו'
 היודורו

 ~~ופי~
 והרבי לו.

 מרלובל~
 לומר נוכל זאמר גופו. כל ~רד בזוכרו נ~ג"מ

 אברה~ עד אבינו~מא~רהס
 קם ~א אבו~יל

 כאב~~~
 מה אבל . כזה תמימות מגודל

 וכי כולם דורו וח~~י וסייעתו כה~ע~"ט גדולות נשמות הם שלו הדור כל כי~ה ~ידו~
הגדול הו~

 ~כול~
 לד~ר כחי מה לי אמר מלובלין זצ"ל אי~ר לי~לי ר' הה"ק עם בדברי .

~אי~
 של חייו לקורות ~נוגע נפלאות ועיין . עכ~ל וכו' ז"ל האר"י בערך שהי~ כזה
 הטוב ש~ן ב~' ~פראג~~~ר"ל

~~ 
 טו~יה וב~ית ם'.

 ברא~
 השלם ובשה"ג . כהן בר~ת ס'

 : אחרון בקונ~רס ~~דששנדפס
יז)

~~~ 
 ~הי~ ~~ני כן נ~רא

 לו

~~ 
 ר~נ~

 ולא ~אטשינאוו. ~' אביו .מ~ום ל~לאות
 אבד~ק ז"ל ~ינטשי ר' ~~ה"צ וםיפר . ע~יר היה כי עליו ל~בלרצה

 פיל~
 א~ר

 על א~ר ~פרשיס~א זצוקלה"ה ~ו~ם~~ר~ר
 הר"~

 אלעזר
 בזה~

 אין פינק איין האט ער
 ברית ם' בראש הקדמתו ונדפם .~ימעל

 אברה~
 . הממה ~ניו .

 א~
 מ' הגה"ק

 צבי אברה~
אב~"ק

 ~י~טרק~~
 ~נים מ~ב בן ימיו ~דמי נ~טר . אב~~~ ברית שו"ת ב~המח"ס

 ~ברעסלוי מרן בבו~ו~~יעטר~וב
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 ~~~~י~ ~~~~ ו~~ ~~ו~ ~~~~~ ~ג~~ ~~ ~~~~~י~~

~~~~י~
 ~~~~יו

 ו~ו~~ו~~ ~~~~~ו~~
 : ~~~י ~~~חו

 אשר~~עסלוי
 נם~

 למצוא ש~ה
 ~~ל~ רפאו~

 בית בס~רי או~ו~יו ועיין למר~ל~ו'.
 צדי~

 צ~ד~
. 

~~ 
 . בעריש הר~ר

~~ 
 הר~ר

 ~'~ו~
 . מפיעטרקוב ~~~שאנאוום~י

~~ 
 א~ת

 ומ~שתו צבי. ה~און בת הראשונה ~~א~תו לו נולדו אלה כל הנ"ל. ה~~~י~' ה~~~~
 . ~ונולדו השני~

 ה~
 אריה מ' הקצין ה~ב אשת

 ~יי~שיט~
 ~~יעטרקוב.

 ו~
 ~' הגה~צ א~ת

 ~נח~
אלי~

 אבד~ק ~ינטשי ~' הנ~רא רו~ינ~ערג
 ~יל~
. 

 אש~ ז~
 לעווינ~'ין יהושע מ' הגה"ח

 ישכר ב~~~מ בלוברטוב נ~ן ~'ב~ג~ון
 ~בד~~ ב~רי~

 להר~ ני~את מותו ואחר הנובר.
 מרקר~שניק וולרשטיין ~לטר מ' החסיד הג~יר של אביו . מאפ~א וולרש~ייןא~ר~ס

 הר~א ~ל ובניו מרלובלין~. שי' אי~ר א~הס ר' הה"צ~ל ~~רחותנ~
 אייבשיט~

 המה ה~ל
 הגבירי~

וחסי~י~
 זיסמאן ור' ~ברי~ל. אלעזר.ור' ור' משה. ור' נט~. ר' . ומ~ורסמיס

מ~יעטר~וב אייבשיט~
~ 

 הה~ג של ובניו
 ממ~יל~

 הנ"ל
 המר~

 החסידים
 המו~לגי~

 ר' ונגידים ב~רה

~יי~
 ור' בקראשניק. משה ור' בלאדז~ מו"צ ~לע~ר א~רהם ור' מווארשא. שלמה

 ראוב~
~דזאל~שי~

 יו~לי ור'
 ~ראד~~'~

 ~הוא
 חת~

 ארי' הר'
 הנ"ל~ אייב~י~

 ור'
 חתןבחענ~~ין רו~ינבער~ מענדי~

 הה"~
 ~: ז"ל ~אמינר יודל ר'

 ~~~~יח~
 א' היו'.

 זעלי~ יצח~ ה~"~
 ב~ . המלואים איל ~עהמ"ח אבי בקויל ~~מ קרא

 ~חתן סלוזעווי אב~"ק יע~ב הג~ממ ג' לוברא~~. אבד~ק הירש צביה~"מ
 תאומים ~מרו~להג"מ דו"~

 אבד"~
 יהודא מ' ה~אונים א~י לובז~נ~.

 ליבו~
 ליזענ~קר

 יחזק~ל יהושע ו~ר' .בראד אבד"~
 אבד"~

 ב~ערה ~הנ~ל ~וס~ראווצי
 ח'~

 אבי . זצ"ל זקיני ה~א
ז~יני

~~~~ 
 אריה

 הרה"~ ~יני אבי . מזא~יכוואםט ~רענ~יל תאומי~ ליבו~
 מ'

 ש~יהמאיר י~ז~א~
 ח~~

 הנ"ל בילגורייא אבד"ק ברלינר יצחק ה~רנ"נ ז~יני
 בפנים~

 ~בי
יצחק הג"~

 אבד"~ קר~ ז~לי~
 ה~"מ אבי . סלוזעווי

 יום~
 : הנ"ל קרא חיים

~"~~

 ליב יהודה ~רי' ~~"מ
 קר~

 היה ~ר~לכתו ר~~ית הנ~ל
 בק~~

 וזה . ~רא~אשין
 מבית בשו~ו אליו בא ~~סח ב~~ב ~ם. לוקרה אש~

 האו~~
 שס אפה א~ר

 ~'י~~~י~ י~~י~ ~ ~~~י~~~ ~צו~
 ~צוה ~~~~~ ~י
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 . ~ומר ישראל .מצוה
 ו~וד'~

 היום כי יחד נוסדו רשעים כי ~ו
 ב~ישו~

 ישליכו לי~ה
 קרא~אשין ~והעיר ל~שפט יעמדו עד האםורים בבית אשתו ואת אותו ויוליכו בביתו~ת יל~

 תחת אז~י~ה
 ממשל~

 פולני~~
 מעבר לך ברח ועתה

 לגבו~
 ~י שלעזיא ל~דינת

 ובזה . שמה ל~בור משא נושא שאיננו איש ימנעו לא הג~ול ושו~רי~וא. קרו~
 ת~ל~

 נ~~ך
 ולאשתך~כ"~.

 א~
 תל~~ כי

 אלי' ~אונה לא הא~ורים לבית
~ 

 כי ואיעצך ~עה.
 היו~ כי מהר חיש נפ~ך~ל תמל~

 נאמן כי שי~ו ואת האיש את י~ע הרב רד.
 הו~

 אליו
 הלילה כל וילך הגבול ועבר ~~ר. מן ר~לי ויצא לדבריו קשבת אוזן ונתן~ובתו ו~ור~
 הרב בא כי העיר כל ותהום ש~~ז'ען במדינת מילי~ש עיר עד ויבא~וקר ע~
 ויגון. ~ער ומרוב הדרך מטורח מאד נחלש והרב ~סח. של הראשון ביום~רגליו מקרא~אשי~
 והענוגה. הרכה לאשתי יעשה מה לאמר: ביגונו צעק אם כי לנפשו. ~וכל~רה ול~
 נמ~או זאת בכל לחמשים. הגיעו לא הקטנה מילי~ש בעיר ~הודים מספרא~נס וא~
 כעשרים לב אמי~י~חורים בה~

 אי~
 שלעזיא מחיל הצבא מאנשי וי~אלו יחד ונא~פו .

 מלחמתם~כלי ב~דיה~
 דו~רי~ וסו~י~

 ונספ~ו . בהם וי~ח~~ו
 אליה~

 חי~. אנשי לב נדיבי איזו

 ~ד וירכ~ו נכר~בני
 ס~ו~

 ~מ~~ וישלחו אלי' ה~רוב ביער שם ונסתרו קרא~אשין לעיר
~רגל

~ 
 עם

 כס~

 ול~~ור ה~ומרים עם ולהתקרב הא~ורים בית מקום לחקור בא~תתתו
~ל

 אודו~
 ~א שם המרגל מצא ולא מושבה. מקום לו שיתודע עד השבויה האשה

 יין ונכנם ה~שכרת. מ~קה עמו ושתה אליו ויתקרב הפתח. שומראחד ~י~
 ~ר~

 ויצא
 הסו~

~
 מת נוצרי ילד בביתה נמצא יען א' א~ה כלואה האסורים ~בית

 וב~
 הרו~ח

 נמל~
~ 

 לבית ויבאו האנשים וימהרו . נם~תרו ~שר ה~'ל לבני זאת כל את ה~ר~לוהודיע
 ה~~ד~ השומר א~~~זצאו ה~םורי~

 ~ו~~
 ע~~ הר~נית האשה את וי~חו ~הדלת וישברו וי~שו שכור.

 ~דמת ~ל ל~ול מעבר נמלטו בעיר הד~ר נתודע ובטרם~םום.
 א~~

 ויביאו ~~כנז
 בשלום הרבנית~אשה א~

 לבעל~
 נ~ל~~ הרבנית ~שר . הנס שמחת כל ערבה כמעט ~כן .

 ~חזתה ש~י נלקחה ~~ר ~עת כילמר~כב
 ה~ב~

 נר~א~ ולא
 ~חרי אם כי מ~נו

 ~עו~
~חדו~
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 ו~~~
 ~~' ~ו~י : וי~~~ו

 ~~~ו~~ו ~י~ י~ו~ ~~ ' ז~~ ~י~~
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 ~~~' ~~ ~~~י~ ו~~

 אשתו עם הרב נםע ה~ג ימי עבור אחרי לכן .~חדות
 לרחו~

 במדינת ~ארלסבאד במי
 ויבא ~העד~. זקני ~ראג מחכ~י תורה ~דולי ש~ וימצא התפלה בית אל ויבא~אהמ~ן.
 שיתנוצצו ברצותם המלאכה ובעלי שמה שנעשו בדיל כ~' בדין הלכה בפלפול~~~ם

 ללבנן דא~א כיון ה~עלה או ליבון צריך אי חם. במעיין אותם וט~לין בחלב אותםימשחו ה~לי~
 ו~שב בכידור שוחקים אותם ראה ~חדים ימים ואחר . גדולים ת"ח הם כי~ראה

 שיתנועע כדי כן היה הרופאים צוואת כי ידע לא והוא כן. עושים~~עלמא ש~עונ~
 הגו~

 אחר
 כי וי~ן . הכידור שחוק ע"י תנועה או רגלים ריצת ע"י חזקה תנועה המעין מישתיית
 הסכינולא

 לרו~
 ~ולין ממדינת ת~ח בעיני אכן . ההוא בשחוק הורגלו ע"כ ברגלים

 שה~חוק מ~ובל הי' כי ונאלח. נתעב הי' ההוא~שחוק
 הה~

 עובדי מאומות ~וא מורשה
 וזה' חרות מכתב אליהם וכתב תוכחה ~צות בהם ~יים לכן ~דם. מימי~לילים

 משחת ~צלת פוריה כגפן אשתי ונ~ש נפשי כי ומציל פודה לך ולהודות לשבחהנני לשונו~
 אל באנו כי למכאוב~ו. ש~חת תעלה רפאות גם . חלצתנו עריצים~שעים ומי~

 אר~
 אשר

 ~ה~ל אחרי~ וילכו עלי' היושבים העם ~"ז כי אפם . היא ודבש חלב זבת וגםשל~תנו.
 לבבם הפוך ד' אנא .ויהבלו

 ליראת~
 על רומז ע"ז (מלת אכי"ר ולעבודתך

 עצים . זדון עושים . עצתי זאת . זקן עצו~ה . ענינו זאת . זכריך ע~בים זיי"ן) עי"ן~ר"ת התוכח~
 זכר~ עונג עבודתכם. זכו זה. עומדים עבודתם. זר עון. זנחו זרי~ה. עושה~~קופים.
 עליכם. זר~ו זכרו. עמי~ומתזה.

~ 
 ע~יו~. זהר עוצב. זמורת זורקים. עיגול עממים.

 זבד זריקה. עושה זקנים. ~ורגים עו~ס. זיו עלי. זרעתם זרוז. ~ליהם זרה.~ובדי
 מ"ב). (~~לים ת~רוג כאיל ט"ו) (ישעי' כבודה מזיו והתענגתם מן . עמי זרי .~ברים
 ר' בת א~תו עם הנ"ל הג' דו"ז התמהמה~בעוד

 היר~
 מקראטאשין מכתבים באו בקרלסבאד

 ~ דש~~הק~ל
 יצאו

 במשפ~
 השופטי~ כי נקי.

 ומצאו הי~יב וחקרו דרשו
~ 

 עלילת
 עוד. ל~וב אבו לא ה~ה אבל למקומם. ישובו ע~כ היה.~קר

 ונתקב~
 באהבה

 הנדיב אחרי התי~סו ועוד מנ"כ. ושם בלעםלא לרב נתקבל ומשם במע~רין נאחוד~ק' לר~
 ~גא~י כמה ~יעטר~בר הירש ר'~צדיק

 אר~
 חיים ר' הרה"צ גם .

 אורבא~
 אבד"ק

 ההוא המורם האיש מנכדי היה פ~טיקר יחז~~ל ר' הגאון כן . אחריו~תייחס לונטשי~
~דולי וכ~~

 י~ר~~
 : בזרעו והת~תנו מרזרעו שיצחו הת~~רו

הגה~~
www.daat.ac.il
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~ ~  ג~~~ ~~~~~ו~ מ~~~~~ 

~דו~

~"~~~

 לי~~אן חנניא ר' דו"ז
 ~ייזיל~

 ב~ית בשו"ת מכת~ו נדפס . הנ"ל
 לו. ~רה אשר את וי~ופר צ"ה. סי' ~אע~ז~ אברה~

 ~ר~
 אלי~ ר' זקיני בת את נ~א

 היטב יודעת בחכמה ומשכלת שוע בת ~ה לו היה כי . אפטא דק"ק רב היה בעוד .~ל
 פ"א ההוא. ל~ון ~חות על היו מ~~ח~ה בני אל מכ~יה וכל הקודש.ל~ון

 אבה ולא . זוע~ים ~ניך למה אשתו ו~~אלהו . קמו ועיניו זועפים ופניו~שנתו הר~ הקי~
 מאד. בו ה~צירה כי עדלה להגי~

 ויאנ~
 חלום ויאמר:

 ~ חלמ~
 מאתך אפרד ולא אהב~יך נ~ש אהבת ואני . בנים לי תלד תחתיכי אקח אחרת~~ה א~ כי לי הו~ד ה~מים מן

 לה להגיד להתאפק י~ול לא ימיס איזה אחר . ממני ת~רד לא ברצונךאתה ו~~
 ~נפ~ך קשורה נ~~י כי ידעת הנה האשה ותאמר ושלש. פ~מים~חלום מה~נו~

 ד'. נ~ד אחטא הלא . עולם לאור מחלציך יצא ~~ר הדור בעד אעצור אנכי כי~דבר נכו~ הא~ א~~
~"כ

 תחום לא כי מ~ביעך אנ~
 עיני~

 וד' מא~. ואלכה כריתות גט לי וכתוב
 יתן זאתהודי~ך א~~

~~ 
 אביה. לבית ותשב . דבריה ל~לאות ~און וי~ר . כלבבך

מ~פר כלו~ ואח~
 היר~י~

 . בן ותלד הא~ה ותהר יהודה. משועי אח~ לאיש ו~יתה הלכה
 כדברים ספר הראשון בעלהאל ותכתו~

 האל~
 לכ~וד :

 הגאו~
 בעלי

~'~'~'~ 

 (ר"ת
 ~'נני~ ה'ר~

ל'י~~א~
 הסנדקאו~~ עם א~דך כבד ועתה השני' מבעלי לי ניתן ~ן לי נולד ילד מ'ייזילש)

~צל
 מנע ולא בכורי' ב~

 הר~
 פר~אות כמה רתומה בעגלה ויבא ~שאלתה למל~ות ז"ל

 המילהיום א~
 ולק~

 עם וי~מח סנדקאות
 ~רו~י~

 ~ השני בעלה ואת הא~ה את וברך יחד
 : צדק ענות ז~תהאין

 ~~~~י~~
 ~' : היו הנ"ל ברלינר טעבלי רא"ד הרה~ג זקיני ~ל

 ה~ה"~

 ארי' מ'
 ר' ליבוש ר' נקראשהי' ליבו~

 ~עבלי~
 אביו הוא . מ~יעטרקוב

~~ 
 . א~י מצד זקיני

 צבי מ' הרה~ג~ה
 היר~

 אברהם ה~מ חתן ~שהיה מ~יעטרקוב ז~ל
 יו~~

 איש ~לוי
 הגה"ק בן הרי~ש. תי' בע"ס טריביטש אבד"ק הלוי צבי יהושע מ' הגה"ק~ן הורווי~
 מ' הגה"ק א~יו א~ וחתן ניתל~בו~ג. אבד"קמעל~א הר"~

 איש הלוי פנח~
 ה~לאה בעל~~דמיי"ן אבד"~ ~ורווי~

 זצ"ל~
. '~ 

 זקינ~
 ברלינר נטע נתן יצ~ק מ' ה~ה~ק ה~ה א~י. מצד

 מנ"כ ושם . בילגורייאאבד"ק
 ~והי~

 חת~
 בילגורייא אבד"ק ~ייזילש אביגדור מ' ה~ה"ק

 ~ונ~ר~בעהמ"~
 ה' על שמואל מעדני ב~' ת~ל ידי על ~נדפס אביגדור בית

 חמדה ~ע"ס זאלקווא אבד"ק מיי~לש הירש ~בי ~שה ~'~גה~ק ב~ פס~
 גנוזה~
 אשת ג' .

 הרה~~
~

 ~"ל ג~ילי
 ~רווי~

 כתובים הם הלא תייהם ~י ו~ורות וצ~צאיו ובניו טעבלי~~~ד הרה~~ זקיני גדולת ופר~ת תוק~ו ~~י וכל . קראקא מילידי
 ~קונ~ר~

 בית
~סו"ס צדי~
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 ~~~ון ~~~~ ~ן ' ~~~י~ ~~~~~ ~~ו~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~~'וי~~~

~~~~ון ~~~~~י~ ~~~"~

 צבי~סו"ם
 לצדי~

 פיע~ר~ובר~ הירש הר' של בזר~ו התחתנו וכן . תר~"ד) פיעטר~וב (ד'
 הג~צ כי . ו~ראדזין .~ ~~אצק~רה"ק

~ 
 וכן . נכדר ~תן היה זצ"ל מ~לאוו ישראל

 מרדכימו"ה ה~ה~
 מר~דזי~ יו~~

 הוא ~ליט"א
 חת~

 הר"ר זקיני . הרבה ו~וד נכדו.
 היר~

 ובנו
 מאד ~~ל היה התורה כבוד א~~ ימים . לישראל טובים ימים היו בעת היו אלי'~'

 אולי העשירים ו~ם כל.~~יני
 הכ~~

 ברצי המתר~~ים ההצלחה ~רומי ג~י על היו~בים

~~~
 הרבה הפריזו

 ו~כוש~ מהונ~
 להתחתן

 ע~
 את מצאנו ההיא ובעת הרב~ים.

 ה~כמים. דלתות ~ל~נקשים הנדיבי~
 הכ~~ ב~ והיושבי~

 ~צמם ~כניעים
 להסתו~~

 החכ~ה בצל
 ודברי תורה. לוממדי להחזיק ביניהם. שות~ות עשו ~ש~כר~זבולן

 חז"~
 ~ברכות

 ד~
 ל"ד

~"ב~

 בעיניהם. י~ר היה וכו' לת"ח בתו למשיא אלא נתנבאו לא הנביאים כל
 ול~

 סרו
 ל~~י נותן אי~י אל אלכה אמרז ואז~רדבריהם.

 ~~ (הזש~
 (לא תורה. של ל~~י

 משיאים א~ר בעוה"ר זמנינו~עשירי
 ~'~יה~

 לחמם לנותני ~ם מהם ויש ל~~ם לנותני
 הנותן הוא מי ו~וכחים . ~~ב~ר ~רוט איין צי העולם כמאמר וד"ל~~סח

 כ~
 לעשות

~יל~
 ר' וו~הלין דמדינת פרנס ה~דול הת~ר הקצין כי אמור אומרים .

 עשרות לכ~ה עלה הונו אשרז"ל מאוםטרה~ יוז~~
 אלפי~

 בכל ה~דול הע~ר והיה . אדו~ים
 ה~ן ז~יני ע~ להתחתן רצה .ווא~לין מדינ~

 ~שבון לעשות רצה יוז~א ו~' . ז"ל צבי חכ~
 בנו את ~'תן צבי להחכס מחצה ולתת ורכושו הונו ש~ולה~מה

 הר~
 בתו ל~ני דוד ר'

 ~י~י~יו שי~ו~ר יאריטשוב אבד"ק דוד ר' הגאון~~הוא

 ~~ום~
 רב צבא ס' בראש ר~.

 ד~
'~

 ע"~~

 אין כי . ז"ל הח"צ וימאן .
 כ~~

 ה' אך . כידוע ב~יניו נח~ב
 יע~ צבאו~

 ומי
 את הרימה כבר אשר העליונה ה~~חה נגד להלוך יכול זה מ~י כי~י~'ר.

 הקצי~
 יוזפא ר~

 להתחתן וזכה~ל.
 ע~

 דו~ז עמו התחתן ז"ל צ~י החכס פטירת ואחר דורו ~דולי
 מ'הק' ה~או~

 יעב"~
 אשכנזי זל~ן משולם אברהם ר' הצעיר ולאחיו . ז"ל

 אבד~
 אום~רהא

 בנו בת יוז~א הר' נכ~ת~ת ~~
 הר~

 מזכרת ב~' כמבואר ז"ל אהרן ר'
 ד~ ~"~

 וכבר . ק"ז
 הג"מ ~ו"ז~'

 יעב"~
 ב~'

 מגיל~
 ם~ר

 ד~
 א~ל~ ~~ת~וא לא~~י ~תבתי הזה ובז~ן ע':

 טובה כילפולין
 לפני~ ~אר~

 ח~צם כל בה מוצאים ת~רה בעלי ביחוד
 ה~

 הפרנםה בענין
 ולבנות לבנים שדוכים בעסקי והןב~וד

 ובפר~
 מיו~סות מש~חות הם אם

 ב~רה . י~רים לדורות זכו זה ובשביל . עכ"ל אבותיהם לכיס מעות ונותנים~~חריהם רוד~י~ ה~
 .~~דולה

 במקו~
 ~זרונם וצדקת . שתולה אחד

 דו~
 ~ המה תהלתם פיהם וימלאו . יס~רו לדור

 . ל~עלה ו~~ו~צרו
 רמ~~

 ~~~רל
 ל~ני~~ ו~עול~ ~~~ ~~~

 : זי"ע

~לתולדו~
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 תהלה בקונט' מש"כ להביא הנני . הנ"ל ז"ל ~"י בעל ש"ב הגה"ק

 מ~ה ישמח ם'בראש למש~
 (ד~

 י'
 ע~ב~
 משה ר' הגה"ק שםיפר .

 ~דול ~כוח לו הי' ז"ל יהושע פני בעל שהגאוןז"ל טייטלבוי~
 ע~

 שחידש א~ד חידוש ע"ד הלומרדים
 כי קדשו דעת על ~מד והוא לו להודות רצו ולא עמו הל~דיםו~ל~לו

 הצד~
 א~ר~ . א~ו

 ה~ני ~מר ~~י מרח~ין ~היו ראו להסתל~ות~ סמוך ~טתו על שכב כא~ר ~נים~מה
 וה~יב אותו. ו~אלו ז"ל.~הושע

 ל~עו~די~
 של ה~"ד של~ו כי ל~ניו

 מ~~~
 לכבדו

 ב~ר~~
~ידרו~

 הלו~דים ע~ו ~~תוכחו הזה החידוש ש'אמר וכבדוהו העליון לעולם בואו בעת ~מה
 ~ ~"ש ז"ל הפנ"י עכ"ד קדשו לש~ן על ש~ור שיהי' משנתו על חוזר הואע"כ

~~~~
 בדרכיהם לילך הוא היחוס מעלת

 הטו~י~
 (י~~י' ~א'

 מ"ט~
 ~ר אל הבי~ו

 . גדול יותר ועונשו יותר. רע אז ו~ו~א טובים בן הוא באם אבל וכו'.חצבתם
 ~~נחות ש~יר~תי~"ד

 נ"~~ (ד~
 ע~~י ו~וא . תיכליה אישא אוריין בר ולא אבהון בר ו~י

 דאינו התוכחה בכלל הוא וכו' י~~וב ברית' את וזכרתי דה~סוק בחקותי בפ'~~לה~ק
ר~ע דומ~

~ 
 דמות ~י' ו~ה . משל ע~"י באוה"י וע~ש . ב~צ לר~ע החוטא ר~ע

 דיו~נ~
 '~ל

 שהוא היינו . ראה~ביו
 ב~

 ~רכות פי' וזה . ש~אבות ב~יר י~קב
 ~(ד~

 אלא עוד ולא ל~ב)
שי~

 ב~רכות וכן . מאבותי פנים בושת לי
 (~ט"ז~

 ולא נח~א שלא יה~ר
 נבו~

 . מאבותינו
 ובמ"ר לרעתו יהי' דל~~ו . תזכור ל~~עו יצחק ועקידת ~~צ~א סי' או"ח בש~ע ת''ובזה

 פע"ווי~לח
 אל~

 ה~וחר
 בדר~יה~

 ו~~ושה
 : ע"ש כ~עשיה~

 ~~"ח וי~י בפ' ~ירשתי ע~"ת~~~~'

 ט'~

 ה~נין כתובה ו~טר וכו' לו ה~ה וברש"י בזה
 דבגיטיןהוא

 צ'~ (ד~
 לא א' ב~ש

 יגר~
 . דבר ערות בה מ~צא א"כ אלא וכו'

 ה~דיחה אפי' א'~~~ה
 תבשיל~

 דל~ולם בהא (דל"א) ~בת ז"ל דאמרו ב"ה על קשה דלכ~ורה
 ~הי' הלל על ז"ל ואמררו וכו' הלל א~ ו'קניט ~ילך ~י כל וכו' כהלל ~נוותן אדםיהי'
 ובגיט'ן . ו~~לן ש~לעניו

 נ~ו~ ~ד~
 שה~דיחה ~ש~יל ואיך . סבלנותו שם וב~~"י ענותנותו

 אכן יגרשה.תבשילו
 דכונת~ י~

 ~רכות ב~~ס ש~~בואר כמרו ז~ל
 י~ז~ ~ד~

 אין
 ברחובותינווצוחה פר~

 ~ל~
 תב~ילו ה~~~יח בן לו יהי'

 ברבי~
 ~ם א~כ .

 א~ה על הכוונה ש~
 בקדירה ~ב~ל לא פםחים חז~ל ע"ד ו~וא . לגרשה מחויב ח"ו רע בדרך בניה~מ~דלת

 ~ו~'א הובא ז' אות ~י"ט ~'' אע~ז הרי"ם בחידו~י ו~נה .וכו'
 בש~

 ר' הרה~ג בנו
 דאין לב"ש ז"ל מרדכיאברהם

 ר~ לג~~
 שלא כתובה ~קנו למה ~"כ . ע~ד בה מרצא באם

 ~ר~רשין א'ן הא להוציאה. בעיניו קלהתהי'
 ר~

 בם' בת~ובתי ועיין ~~~ד
 חכמי כנם~

 דיעקב י"ל לכן רכ"ז ס'ישראל
 אבי~

 ידע
 ~יוס~

 אותם ~~דלת שא~~ מ~ני ~ולי ~ב לברכה.~אויים ~אינ~ ברא~ת~ עכ"ז . ~צדקי ועומד חי
 בדר~

 רע.
 ~ל~ ו~~

 גירשה
 הצדי~.~נו יוס~

 ~שו~
 ~ו ה~אה לכן ~~ר~ין. ע"ד בה ב~צא דרק כב~ש ~ובר ד~וא

 דהוא א"ו כלל. כתובה לן למה דאל"כ מגרשין. בע"ד דוקא דלאו ראי' מזה א"ככתו~ה. ~ט~
~ובר

 ד~~
 בניו בודאי . ~ירשה לא ~וא ואם . מ~~שין ברבים ת~ילו שהקדיחה ב~ביל

 ~י והבן לה~ריך ואכ"מ ב~רכיו הולכיםצ~יקים
~ 

 חז"ל מאמרי
 (פםחי~

 מ"ט~ ~~
 וישא

 ~וביומא ~~.~ת
 ד~

 בת ישא מזרעו ~ו~קת ~~ורה אדם רואה אם ברכי' וא"ר ע~א)
 ~דרכי יסורו ח~ו באם אבל וכו'.~"ח

 אין א~ו~יה~
 לעונ~~ ~~

 למ~ר"א א~ם ויש ~ ח"ו
~'ינו
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 ~וררי"ם. בנים להיות בניהם
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 ויו~~
 הראה הצדיק
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 הש"י לנו
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 בני~
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