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 . חמידות איש וו"ח השנון המופלג
במ~לות

 כ~~~ ומידו~
 מו'

~~~ 
~~~~

 וואלדען שי'
~~~~ 

 אשר קבלתי.

ביק~
 ~ו לכתוב ממ~י

 איז~
 מהרה~ק ~ינים

החוז~
 רבות אתי ת~ל הנה זצ"ל מלובלין

 כחפצי להאריך אוכל ולא עצומיםוטרדותי
 דברים ~יזה לו א~תוב~כ~ז

~~~ 
 הקדוש

 . זצוקלה"ה ~לובלין הרבי רשכבה~ג העולם~ור
 ~בד"ק ~יעזר מ' הצדיק הרה~ק בן~יה

 הק~ש ל~של"ה ונכד נין שהיה .~וזעפאף
 שהרבי מהמעשה ~ ~ודע .זי~ע

 צבי נפתלי ר' הר~"ק ל~ל~ידו אמר~ה"ה ~לובלי~

~רא~י~
 הקדוש השל~ה שזקינינו ידענו .

 . הקפות בש~ת תורה בשמחת אצליכם~יה
 הרב בת ~יתה מלובלין הרבי של~מו

 סמוך ליקאוו מכפר קאפיל ר'הקדוש
 לשו"ת בהקדמה וראיתי .~ארניגראד

 יצ~ק~ני
 שכת~

 ~ם
 ~ר~~

 ר'
 . מיערסלוב שמעון ר' רבי הרה"ק בן~ענדל בונ~

 הרה~ק נכד ג"כ שהיה הר~ש ~ביו לו~אמר
 הר~ר ~ינו אל בא פ"א אשר קאפיל~'

 לאמור אמ~טרדם מק"קמכתב קאפי~
 תשואת להם ~שיב והר~~ק רב ל~יות~~ו שמבקשי~

~ן
 ע~~

 הדבר בעיקר אבל .
 כי השי~

~ו~ו ~נ~
 ~שי"~

 ~כי גוי~" ה~ון ~אב שיהיה
 ולא . ליקאוו בכפר אראנדא מחזיק~יה
~היו~

 אב
 ב"ד~

 הרבי ~ה"ק אשר וידוע
 זצלה~ה ברוך ר' רבי להרה"ק אמרמלובלין
ממעזיבוז

 ~הי~ בע~
 קפ~א קצת לו

 שאתם זהמה ~ל~
 מחזי~~

 מ~ני לגדול עצמיכם
 נכד א~םא~

 הבע~~
 נכד אני הלא ז"ל

 ם.~ורי ו~ס~ר ~לי~אוו ~~פיל~ר'

י~~
 ~ות

 אה~ ו~~ ל"~
 א~ימלך

 ~ו~

 הובא .קכ~ב
 עניני~

 קא~יל ר' מהה~ק
 טא~יגראד בק~ כבוד ומנוחתו .ז~ל

 יעקב ~ויצא מצבתו.נ~ח וז~
 לדרכו והלך ושב עובר לכלמשביע שהי~ שב~ מבא~

 בשנת לו יאמרקדוש בקדוש~
 תקכ"~

 ~~ק
 יו~ קטן~ורים בשוש~

 נטלו ד'
 המ~ור~

 ונשבה
 של בישיבה ונתבקש הקודשארון

 ~תורה המוכלג הרבניה~רני מעל~
 קאפיל יעקב מו.ה לשבחה~ופרסים ובג~~~
 עוד נחנו לא הדברים .ויתר~לונימוס" ~ה"~

 . המצבה ~חתיתלקרות
 ו~~ור~י~

 בק"ק
 נפלאותיו ו~ב~י צ~קתו ~ודלטארניגראד

~ ~~ ~~~ ~ ~~ו~~~~י ~  ר~ הרה"צ בן שטע~צין אבד~ק פישלימ' 
 ש~עון ר"ר הה~ק חתולייבש

 ~הובא מליקאווי ישראל הרה~~ר'בן מיערסלו~
 ~א~יל ר' ~רה"ק בן ~בו~~פרי בשו~
 הר"ר ~נו אשר בש~עו ישראל ר' ~~"ק~י ~נ"ל~

 ~תנגד היה והוא ל~~ידים נתקרב~מעון
גדול

 ע~
 דין לו היה ז"ל הבעש"ט תלמידי

תור~
 ~נו עם

 מטע~
 ר' לבנו שלח ~טירתו וקודם בדיןבנו וזכ~ וא~ אב כיבוד

 . בקדיש יגיד שאם בגזירהשמעון
 כנוסח .פרקניה" ~ויצ~~

 הח~ידי~
 ש~א מוטב אז

 ~לל קדיש א~ריויגיד
 ו~ב~י~

 בנו
 להחולה וסיפרו אשכנז~נוסח שיגי~

 עוד ואמרורקד מ~מט~ וק~~
 שמעו~

 ונ~טר חי בני
 ל~~
. 

 ואמר שמעון ר~וקיים
 קדי~

 וכו' וי~מח בלי
 שלושים ול~ר שלושים~ל

 דוד~ אביך זצלה~ה מלובלין הרבי לוואמר בלובל~ ~י~
 אצלי היה ישראל~'

 ובי~
 להגיד ~מני

 ב~ולם כי וכו' ויצ~ח להגיד ש~וכללך
יתי ~עליו~
ו~~~ ~~ וקיי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 בלי אמר יארצייט בכל רק וכו' ויצמחואמר
 וכו'ויצמח

 קאפיל ר' נסע פ"א כי הנ"ל הרב סיפרגם
 ובלוי' קרוע הולך עני וראהבדרך

 ולא רצה ולא שלו עגלה על שישבוביקשו
 שילבש ביקשו ושוב ההפצרות כלהועילו
 ולא וקור בחורף היה כי שלו חםמלבוש
 שב וכאשר לדרכו והלך אופן בשוםרצה
 ענ שבא לו םי~רו קא~יללביתוהר"ר
 לאכול רוצה ואינו התנור אחורי~ושב
 מדבר ואינ מאוד בו שהפצרו אףולשתות
 הענ הוא שהוא וראה הרה"ק ונכנס וכללכלל
 שהוא לו ואמר זה על ושאלו בדרךשפגע
 ואמר למרומים נשמתו ליקח שבאהבע"ד

 האם הינו וע ל תמנו האם . קאפילר'
 עלישאמות המוטל ככל בעוה"ז השלמנוכבר
 לעשות הא שלי החק הבע"ד והשיבועתה

 הכנסת מכם שראיתי כאן רקשליחותי
 לעשות והפצרות ובקשות כזה גדולאורחיס
 וכן שאלה לעשות למעלה אשיב בטובהעמי
 ע"כ שנותיו על שנים ט"ו לו והוסיפוהיה

~~~~~~~~

 הה"ק למד
 מלובל~

 וצלה"ה
הגה,ק זקינבישיבתבילדותו

 ש"ב אלי וכתוב מנ,ש שמ~לקי ר~הרבי
 מ'הרה"ג

 אבד"ק נ,י כנ~~
 בראדש~

 כי
 בנעט מרדכי ר' הגה"ק גם בישיבה למדאז
 ממד~ת מג~ל היה בשעט הר"מ כי ויעןז"ל

 כן ועל וד"א נימום בעל ג"כ היהאשכנז
 גם טבא שבתא לאמור למשל דרכוהיה

 אמנם . הרר,ש רבו אשת הצדיקתלהרבנת
 יא בפול מגודל שהיה יצחק יעקבהר"ר
 החםידם דרך על רק בכך דרכו היהלא

 לאמור לבעלה הרבנת זאת אמרה אחתופעם
 בהוות גם נימוס בעל בחור הואמרדכלי
 על ביתר חםיד הוא איציקיל אמנםעולם
 ז"ל הרר"ש לה השיבזה

 בםגנ~
 מרדכלי . זה

 נקלשבורג אבד"ק להית עתיד שהוא אמתהן
 והוא ישראל אלפי ינהרו אלי ציקיל אאמנם
 הרה"ק וםיפר להדריכם שכמו על עולםישא
 הקדוש שרבנו מספינקאז"ל

 מלובל~
 זצלה"ה

 מנ"ש הרר"ש ב~יבת שלמד שבעתאמר
 עעדן גן ריחן לימודו בע~ת הרגיש או"חש"ע

 היה לימודו ע~ת וכל הדבר העסתירוהרר"ש
 שא~ם כדי בשמים מיני השלחןעל

 . ע"כ הדבר להסתיר יכל מתלמידואחד י~~~~

 הענ~ כתבא~~~~~~~~~~~
 בפתחא ש~בא

 צבא ס' בראש ח') (דףזעירא
 הרבי סיפר הלשון בזהרב

 מלובל~
 זלה"ה

 שהיה ו"ל נטעבליס ר' ליבוש הר"רלזקינ
 אמששטרדום אבד"ק ליבוש הג"מ לזקינומכיר
 בקרבו שמואשר

 וםיפר~
 מכיר היאך

 הולך בהיותו כי . אותוהיה
 ברגל~

 בדרך
 בדרך ופגע זלה"ה הרר"ש רבו פנלקבל

הו~

 ~ובע בידו ומקלו זקן אש לקראתו
 אנא אברך אותו ושאל ראשו עלםפאדיק
 ~רר"ש רבי פנ לקבל והשיבו הלךאתה
ואמר

~ 
 את לעבוד היאך דרך אלמדך אני

 על~ אברך כי . יתברךהשם
 דברי ללמוד

 לראות מסכת ובם~ם יום בכל גמראחז"ל
 ליבוש ר' הרב הוא ואני . ד"ת איזהלחדש
 לקראתך יצאתי אשר אמשטרדםאבד"ק
 הרבי וס~ם . הש"י דרךללמדך

 מאמשטרדם ה~כר והג' . דבריו מק~םואנ מל~ל~
 ההוא בעח שנה עשרים כמו נפטר היהכבר

 .עכ"ל
 לךלהה"ק למשהפרשת~~~~~~בםפרחפלה

 םאמב~רר"מ
 ז~יט~ובר ר~צהה~ק ששאללאח~ ~ב~

 בע~
 ש~לך

 לע~ ~ו~
ב~

 המנ~ה בהתלהבות מת~לל א~ העשבים
 צדיקים נש~ות כיוהשיבו

 ה~
 שם

 ו~תדבקי~ חי איש אחר ורציםהצמחים ~~
 ~ו

 מ~להבומוה
 ~ ~ ~ ~~~ ~ו~~~~י ע~~

 מנ~ש זי"ע הרר,ש זקיניבישיבת
 הי~

 לו
 י~ד של~דו ~יסיא ממדינת אחד חברעוד
אצ~

 אוהבים והיו זי"ע הרר~ש רבם
 גדו~~
. 

 או~ו ~ל המנהג היה הרר"ש זקיניוכשנפטר
 ~נה בכל לנסוע מרוםיא ח~ירו וצדיקגדול

~י~ל~בור~
 יום ~ל

 ~~ ~י~~~
 ~ל ~ב~ו
~בו
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~ו
 ה~ר~~

 את נ~יע~ו בדרך עבר עת ו~כל
 לו~לי~~י~

 עשה כן זצל~~ה הרבי אצל והיה
 ~ני~~~

 . זצל~~ה הרבי לו אמר כך אחר

~~ו~
 למותר כי . מםעו בדרך ~לובלין

 ~ל קברו על לנ"ש לנםוע טרחתוול~גן
 מעת~ כי~בם

 למרום או~ו לקחו והלאה
~הקבר

~~ 
 הלשון בזה ואמר . ~קדוש גופו

 ~א~~~ן
 הו~~ל אין גינמין ארויס עהם
~ריין

 מי~
 ~ייליגין זיין

 גו~
~~~~~

 מגדים נועם בעל
 הי~

 קרובו
 הרבי ~ל ו~למידו~

 ~עםוב~ואו ~ובלי~
 ללובלי~ אח~

 לו אמר בלילה
 . שתק והוא . ד"ת שיאמר זצל~"ההרבי
 אמרו~יום

~ 
 אנכי מי לפניו והתנצל שנית

 ~ו~ר לפשי ד~תלהגיד
 ~ולע~

 ל~ני אנכי
 למה שאלו ~תנצלות דברי כאלה ~עוד .~ן
 ~שבת הש~ו א~מול זה ~~רלא

 משום מידי ולא להו אמר לא קמאיומא ~"ו~ (ד~

 דאורח~~ולש~
 מידי~ "ולא דיבור אף היינו

לא
 הי~

 פחד אתמול לאומרו.כן יכול
 היהיכול לא החנ~ות שגם עד כיול~~וח

 מ~עראצק הרה~ג ש"ב כ"כל~גיד
~ 

 מא~יל ר' הרה'ג זקיני בצ~את~~~~~
 מקאלישיןזצ~ל

 שכתו~
 בענין

 ~קדוש הרב ובשם . מח~וקת~לי
 מ~ר"י הקדוש מו"ר אמר זצלה~ה~ובלין רשכבה~~

~ווארקי
 נבג"~

 הלצה בדרך
 כ~

 במו~ו ה~וסל
 ומשר~"ה ת~נשאו ~דוע אמרו הם הנה~וסל

~ת~
 מדוע זה ~אמר ל~ם והחזיר התורה
 על ~ליהם ו~ו~ב~~~שאו

 קר~ עד~
 שהמה

 'יתנשאו

~ ~ ~ ~ ~

 ~יה ח"ר
 הרה"~

 מ~~~~
 וב~~ק בלובלין וצל"ה~ווראקי

 הרבי של בבהמ"ד הב~מ ו~י' מילה ברית~י'
 ~ר~י ~ו שישב השלחן וערכו זצ~~המלובלין
 צפוני צד~תייו

 ממזר~
 ~י וח~~ו למערב

~ש~
 מעולם הלך לא~חייו ~~ מהר"י הר~'ק ואמר ממזרח בראש

 ~~המ"ד מ~י ל~~ל~

~עירא~
 שם דוחק ו~יה למטה וי~ב רבו

~~~~
 מ~~"י ~~ה~ק

~~~ 
 ~~~ד

 לשכו~
 ~ל

 כי ו~דח~ו~בירו
 כ~

 ושאלו . ~פר הוא יהודי
 על ספר ליתן ~ו~ר הלא געציל ר'~~"צ
 והשיב אחרס~ר

 מוואר~ הקדו~
 א~ד שכל

 עצמו על לומר מחויב מישראלואחד
 הב~מ על שם היה ואז .ם~ר שאינ~

 משולםר' ~גה"~ חו"~
 זלמ~

 ~'ל לובלין אבד~ק א~כנזי
 ~ די זה דבר לשמוע באתי אלוואמר

~~~~י~~~~~~~~~~
~~~ 

 הרבי שהגה"ק זצ"ל בונם ר~הרבי
זצלה~~ מלובלי~

 הזה בהפםוק רבי נעשה .
 בעצש~ו בונם ~הר~ר שומע" וה' קרא~ני ~ז~

 אחותי ל~כ~ה ~אמור ב~~וק רבינעשה
 דברים בונם ה~ר הה"ק ~א~ור וב~תאת"

~~~~~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ובשווקים בר~ובות לצעוק אדםשצריך

 ה~לך יתאו ואז . וכו'" וראו בת "שמעו~זה הפסו~
 הר~"ק ואמר .יפיך

 שבז~
 נעשה הפםוק

 זצלה~ה מ~אצקהה"ק ר~

~~~~
 ~~~י~ ~~~~~~~~

 בצר השי"ת רואה אימתירינתם
 על וברינה בש~~חה הוא שהאדםבאם לאד~
 בא~בה ה~ל ומקבל ע~ו שעוברמה ~~
 מרבו וםיפר רינתם את~שמעו ו~~~
הר"ר הקדו~

 מנ~~ ~מעלק~
 בעל הקדוש א~יו עם

 ממעזרי~ש הקדוש להמגיד ששאלו ~י"עה~לאה

 אפש~ אי~~י~~
 חייב חז"ל דב~י ל~ים

ל~רך אד~
 ה~~ ~

 על שמברך כשם
 המגיד להם וה~יב ב~מ~הולקבלונהו הטוב~
 הבהמ~ד אל~ילכו הקדו~

 י~ ש~
 ר~ ושמו אחד

 י~יד הוא ציביך בלילק~ שו~ה הוא~ושא
 ל~~

פירו~
 ~רו לבהמ~ד ~~י המשנה

 . ~תו לשאול להס א~ר שהמגיד~ושא להר"~
 ~ח~

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

~  ~וד לו ~ה לא אשר לאדם~א~ 
 מיום ~י . אחד רגע א~ילו .מעולם ר~ ש~~

 ~ולד~
י~

 ~~ צרי~י~ ~ו ~~ה . ט~ב כל לי
~שאו~



ל~~ול
 לאי~

 יד~ו ו~ם ~ע חליל' לו ~י' אשר
 ר' הרבי ח~ר כנודעהיטב

 ~וש~
 ע~י היה

 ומחמת . ימיו כל רח~ל גדולו~דוכא
 שוס מ~גיש אינו באהבה שהמקבלהבינו ז~

רע
 ע"~

 לא ה' ודורשי ש~י' כעין ~והוא
 דכל משוס יחסרו לא דלכך טוב כליחםרו
 הטיבו ז~ל הח~ס פי' ונודע אצלס. טובדבר
~ן

 בתרוע~
~~ 

 ~רועס ע"ד תרועה ~"ו אס
 על וכו'בשבט

 ר~
 כנודע

 עכ"~
 וירונו ינגנו

כנ~ל~  ~צלה"ה הקדוש מרן אצל היה אחת~ם
 הסעודה ב~צמו והביא עני אורחמלובלין
 שג~~ר וא~ר . בכל אותו ושימשלאכילתו

 את הנ~ל מרן הרה"ק~~ילתו.הוציא
 התבשיל לבית אותס ונ~א . הריקיס~כליס
ו~אלו

 האו~
 מה בשלמא . רבינו ילמדנו
 לי ו~ביא בשבילי רקש~ח'בעה~ב~כ"ק

 עצמו ע"י השי~ת מצות לקיים הואל~כול
 למה אבל מבשלוחו יותר בו~צוה

 והשיב . הרי~יס הכליס להוציא עצמו~ת טר~
 הוצאת הלוא .לו

 הכ~
 הקדשיס מקודש וה~חתה

 ביוהכ"~ עבוד~ ~~~~י~
 ה~דול להכהן

~~~
 העשיל יהושע ר' ה~ה"ק ש~ב

~~~~~~~~
 ~~~ ~י~~

~~ 

~~ 
 פעס . זצלה~ה מלובלין ~ר~ק~~םידי
 לתלמידו מלובלין הקדוש רבינו ~~רא~ת
 לפעמים הולך איני מדוע הע~יל ר~י~רה"צ
 הנקרא העצוס הגאון אז ~~היה ד~ו~אלהרב

 עוריאל ר' ~א~אייוינער
 ~הי~ לובלין~~ד~ק ר~ ~ורווי~

 לדרך ~~נגד
 ~חםידו~

כידו~~
 . הררי~ה בעיני לפלא הדבר והיה

 יום בכל והלך ש~ר ~בו פקודת זה כל~ל
 ~~ית מנחה חפלותל~תכלל

 ה~
. 

 מ~ני ע~"ז חםיד שהיה אף ~אוד אותו~ירב והר~
 מלייפניק ~ג~ון בן~~וא

 והו~
 בעצ~ו

 ימיס כמה נמשך הי~וכך ~~~

~~~
 דין איזהו הת~לה ~ר ~יה

 תור~
. 

 שומע היה ~~שיל י~ו~ע ר'ו~רב
~~וק

 ה~ענו~
 ה~~"ד ~~כו וכ~~ר .

ל~ו~
 והרב

~~ 
 ל~יין ~~~ילו הב~ד

 היהאז ב~ד~
 ~י~

 . ראובן את מוכה אתד
 ~ת ~זכהה~נ ודי~

 שמע~
 ר~ה והרה~צ .

 של ה~יכוחהיטב ~~~
 הד~ני~
 והיה .

 וםברתו הצודק הוא לר~ובן ~מזכה~הד~ן רואו~
 כאשר מאוד נתבהל אולסנאמנה

 בעצמו~הרב רא~
 ~ט~

 הד~ן כד~ת לה~ריע
 את המזכה .השנ

 שמע~
 ~אוד היצר ואז .

 ~לא העשיל~הר"ר
 י~~

 ח~ו ה~םק
בצד~ ~ל~

 . ~נפ~ו עצות ל~ות י~ל ולא .
 שהוא מ~ורש תום~ות שיש ונו ברע~עלה ~~

 הג~רא ולקח הש~י הד~ן דעתלהיפך
 הכ~א~ל והל~

 שהי~
 וא~ר ~~ ישב הרב

 ל~
 מ~~~מבק~

 הפשט לו שי~מר
 בהתו~~~
. 

 כ~ת~כיון פנאי שאין אותו דחהוהרב
 לכן תורה הדיןב~מר ש~ום~

 ימ~י~
 שי~~וק עד

 ו~זהד"ת
 יבי~

 או~ו ש~ואל ~ה
 יעיין שהרב היה שכוונתו מחמת רי~ההרה"צ אול~

 שיצא ~די . הדיו שיגמור ~ודסבהתוםפות
 לכן ל~מיתו ~ורההדין

 ה~צי~
 בפיוםים אותו

 לעיין~ימחול
 תיכ~

 עשה ואז בהתום~ות
 הגמרא ולקח רצונוהרב

 והבי~
 בתוס'

 ראהוכא~ר
 םבר~

 כ~ מאוד נתבהל התום'
 נם~ר ~בוה~אה

 םבר~
 השני הדיין

ה~יב ~כ~
 להרה"~

 לו שיאמר הרי"ה
 ביו~

 מחר
 א~שר ~י כעת כיה~ירוש

 ל~יי~
 . היטב

 כוונתו נגמר כבר כי בזה הררי~הונתרצה
 ~~לא היה כוונתו~כל

 יהי~
 סברח נעלס

 . ~רב ~ן~תום'
 הררי~~ והל~

 לביתו
 ת~לת להת~ל בבואושלאחריו ו~יו~

 מנח~
 . כדרכו

 זכה מי הב~ד של השמש את~אל
 ואז בדין זכ~~ ראובן כי לו והשיב תורה~הדין א~~~

 ש~יה בא~ר הררי~ה מאוד~מח
 מה ידי שעל בדינו הצדיק~יוכה הגור~
 הרב ה~ר~ע . מצובלין ~גאון להרב~תום' שהרא~

 הראשון הדייןכדעת
 לזכו~

 . ראובן את
 ~מר זי"ע הקדוש לרבו כך אחר בא~אשר
 הקדוש הרבילו

 וו~ם~
 האבין שוין

 נישט שוין דאר~םט רב ~וסגיגאנגען גענ~
 לגלות ~~בו ~~רי~ה בי~ש ו~ז .~יין מ~ה~
~ו~~ו ~~



 ~~~~ג~~~~~
 ~יה ה~ה הד~ת כי לו והשיב . הקדו~ה~ונתו
~ר

 צ"~
 ותמיד העולם בזה בגלגול ~עמים

 פי על ~לא ~~ק~י~
 ~ור~
 היה ולא .

 החייב ~ד'שבא לה~ייב התיקון להיות~כול
 הקדוש מלובלין הר~י מאת לבקשבעצ~ו
 לו~יע~ור

 ~יהי~
 ירא כי ~נפשו תיקון לו

 הפםק יהיה לא ~~את בפעם~ם
 בצד~

ו~~
 זי"~ הרבי ~לח

 ז"ל הררי"ה את
 לבי~

 למע~~~
 הפסק ~יצא

 די~
 ויהיה לאמיתו

~~
 ~י ~ידו ~לתה וכן . ה~ייב ל~פש

 לאמיתו ה~~"ד שיצא ע"י ה~ייב נתקן~~ת
 הלב~שטאם יחזק~ל ר' הגה~ק ~'ב סיפר~ן
 של א~ותו ~ן שהיה שינאווי ~בד"קז~ל

 ה~"ל פרענקיל העשיל ~ושע ר'~גה"ק

 ידו~ חמש בםפר~~~~~
 (דקע'ז) ~"ב

שכ~ו~
 מהצדיק ה~צה ~בר וש~ע~י

 יעקבר'
 יצ~~

 זצלה'ה מלובלין הרבי הנקרא
 החברה ~עשה על ~איד התמרמר אחת~פעם

~דוש~
 אצל~ בראותו .

 משתיית ~רע ה~נהג

 ב~יי~~
 בדברים והוכי~ם המת הלויות

 עמד מגולה ותוכחת בטן ~דריי~דים
 הוא כן רבי זצלה~ה ~ה~ק ואמר מהם~~ד
 ~בעת יש~אל ת~ע~ות ~כל~~ו~ם

 התעסקו~

 החב~השותים
 יי"~ ~דוש~

 ו~י למ~~יר

~~
 ~תו יגיע כא~ר שנים מאה אחר גם
 מ~עולםלה~תלק

 ל~ל~ יי~~ כו~ ג~~ ני~~
 הרה"ק להם אמר .~מיד עולם מנהגלש~ות
 נכון לבבכםהי'

 וב~ו~
 כאשר כי

 ~~י יגי~
 א~ןלא

 לכ~
~ 

 היה וכן קרים מים כף
 הת~נית יום באב בתשעה נם~~ק כיהדבר
 גדול דבר כי קדשו דברי כולם הבינו~ז

 וכי הנביאדיבר
 רו~

 ~רונו מתוך דיבר ד'
וזה

 נו~~
 מצבתו

 בבה"~
 בלובלין הישן

 ~עד~
המצב~

 רבינו קדושת קודש מ~בת . הזאת
 יכל לבינו חמדת עינינו מאור עוזינוגאון
 בעדינו אור ~~ך כי י~כו ישראלבית

 ~טירות יום הוא אלקינו בית~ריפת ביו~
 אי~

קדו~
 הרב כבוד מ~ו הדור ~אר המקדושים

 קצוי בכל המ~ור~יםה~~יד
 אר~

 מו~ה
 אליעזר אבר~ם מו~ה בהרב יצ~קיעקב
 יהלו

 הורווי~
 מעון השיב רבים אשר זצוק"ל

 ~רו בני ושמ~ו ר~ו ~~ורו ה~כוורבים

 אב ט' המר ביום ליגון נהפךושמח~
 ~נ~

אר~
 לפ"ק 'ר'~'ש'ה

 תקע"~
 ~~~הכות~

 א~~~~~ ~~~~~~ י~~~~~
~~~~~~

 ו~~ליל
~ 

 ~~~~~ג~~~
~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~~~~~~~ 
 ב~יר היה מ~כנו

 לאנצי~
השמים .

 הי~ א~
 כמו לפרקים ~ליו נ~לה

במדינ~
 רבינו מרן אצנ שהיה היה ו~ם גאליציען

~~~ 
 המגיד המלאך אליו שגל' ו~~אומ~ורסם הגדת בכח אש~ ה~ם מפ~וטי א~דאיש כידו~ יו~

 להאי~
 רבה בכוונה~הלי~

 זכ~
 שילך ~ו ~~~ר ~נ~ל מן מגיד ל~לאך

 ~ק~ו~ להר~
 ר~

יצ~ק ~ע~
(~

~~ ~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~ע~ה

 ~ל א~ת ~ידי מ~י ~מ~י ~
 ~ד . ~~ז ו~חו שתו ~צלה~ה ~רן ומ~גדי ~ח"ל הנ~ילה בעת ~י'~מעשה ~ ~ח~ או~

 סברו ש~ם אמר וע~ז . זנלה"ה~מרן ~וד~
 אש~

 וי~~~ו י~ו . ~טירתי בעת
 ז~ל~~ה. לאד~ו"ר ~את יאמרו לא מתנגדיו ש~~ילו להאמין ~~ה כי . כ~נ"ל זצלה"המרן ו~ יו~

 ~~ח~~יו
 ~ג~

 בזה
 ה~~

 עיקר" ולא הוא ~ויד ידות
נ~ד ~י~~~ ~~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~

 זצל~~ ~ר~
 ~י ~מר

 ג"~
 ~היה ~~~עשה

 ~י~ ~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 השמים ~ון עליו שנגזר לו ולא~~ור הנ~ליצחק
 מקום ויקבע ~טלאנצהוט דירתו את~יעזוב
 השכים בבוקר ולמחרת ~ווינאווי" בעיראהלו

~אי~
 לו וא~ור להרבי והלך בזריזות הנ~ל
 אולם . הנ~ל דברים המגיד ה~~לאךב~קידת
הרבי

 ל~
 ולא ~נה

 ש~
 לדברים כלל לבו

 ובלילה~אלו
 ה~ני~

 המגיד הפעם עוד בא
 הנ"ל דברים כן גם לו ואמר הנ"ללה~יש
 הדברים לו ולאמר להרבי לילך ביותרוזרזו
 ובבוקר~נ~ל

~~~ 
 ואמר הנ~ל האיש כן

 גם אולם יתירה בז~ירות הפ~ם עודלהרבי
 הגם לדבריו כלל לבו שת לא הזהב~עם
 לו להא~וין ה~~יל~~בר

 קצ~
 שהלא הבין כי

 הוחדבר
 ול~

 וכל מכל הוא ריק דבר

 מלהאמין אותו השבית אחד דב~~~~ם
 משם ~טעולם ש~ע ולא ידע לאכי

 לא ~~ם ובי~ים . "ווינ~ווי~~יר
 הי~

 אצל
~י

 להווד~
 כידוע בדורותינו כמו כזה דבר

 ידעו לא כן וגם אנשים לכמה ש~לוגם
 השלישיתובלילה

 נתגל~
 המלאך הפעם עוד

 יאמר כי לו ואמר הנ~ל להאישהמגיד
 לא באם כי~הרבי

 ישמ~
 ב~עם גם אליו

 באחרונה ~היה מרה אזהזה
 חליל~

 וכבר
 מן כןנג~ר

 השמי~
 משם לעקור ומוכרח

 שום בלי ~ו~~י ~וינ~ווי"לעיר
 פ~ם להרבי הנ"ל ~איש סי~ר כאשרו~חרת עיכו~

 אימה או ~מגיד המלאך דבריה~לי~י~
 אם השי~ת לפני להתפלל ו~תחילאחזוהו ורעד~

 דיר~ו שיקבע השמים ~ן ~ליו שנג~ראמנם
 העיר הא היכן לו יגלו ~ווינאווי~בעיר
 ולא מעולם ממנה שמע לא כי~~את

מקו~ה יד~
 ~י~

 מהבי מכתב קיבל ההוא וביום
 איך לובלין גליל צשעכיוו מעיר שאלה~ואר
 ~ו~ב~~~~

 בגי~י
 נשי~

 ~ווינאווי~ מ~א

~מתקרי~
 כתב ולא הסופר ו~טה ~עכיוו

 צש~~וודמ~קריא
~~ 

 ~גט ~ל הדין

~בספ~
 נמצא ר~יו~ים ט~ור

 רסכמ~
~וגאו~

 ~ו~ם צשעכיו אבד~ק
~ 

 עצ~ו

~~~~~
 ~ווינאווי~

 ד~~קרי~
 וי~י צ~~~יוו)

 ~~~כ~~~
 ~מכתב

 תי~
 ר~ה

 ב~~
 ~י

 ~קרה םה~מ ~~
 השי"~

 במכיון ו ~כנ
השחלה

 הזא~
 יודע למען ה~ה ביום

 לש~ור בזריזות ה~בי צוה ~ז ה~ל העירהוא הי~~
 ההוא וביוםעגלה

 ~~ נם~
 ב"ב

 ה~וא ל~~יר ובא צש~כיוו לעירח~ציו כ~ ו~~
 מאנ~י אחד אצל והתאכםן עש'קו' ~~~~
 רק הרבי י~ב כ~שר כך ואחרה~את ~י~
 ו נודף ריחו ~ת~יל בטשעכיוומועט ז'ו~
 הת~ילולאט ~~

 אנ~י~
 אליו לה~קרב

 מ~ירש יוצאים ~ים אלקים דברי הקדושמ~יו ל~~וו~
בה~ל~בות

 עצו~~~
 בקודש ~דרכו

 ~צ~'~
להבו~

 רושם ~עושים
 בלבו~

 השלימות ~תכלית יחברךהשם לעבו~ א~~ בני
 לובלין עיר היתה ההם~~~~~ם

 מ~~
~

 בתו~ה גדולים וח~מים ~רים

ובירא~
 מ~נגדים היו כולם ~ולם השם

 בדרכיררכו ול~
 ה~םי~~~

 אצלם נח~ב ור וכמו
 הבינו ולא הזה בדרךההולך

 כ~
 גם ה~יד

 בכל יתברך השם את עובדכן
 לב~

 די~ו רק
 מ~ה דת על עו~רים החסידים כיוחשבו
 הגם הש~ע פי על מתנהגים וא~~נםויהודית
 זלה~ה אלי~לך ר~ ~רבי חסידישהיו

 ושנים ב~יר אתד נמצ~ים היו ~ולם~הם בי~~
 שמעו וכאשר .במשפחה

 ~לובלי~
 םמוך כי

 שם נתישב כי כזאת פרצה נעשהל~ירם
 ומו~ך החסידות בדרך מתנהג אשראחד אי~

 ~ל ע~ו ויושבים אנשים אליוומק~ב
 אז בדרכיו הם גם שיתנה~ו עמהםולומד שול~

 לבזותו ו~~~ילו ל~אוד ~ד עליו אפםחרה
 כדי למאור עד ~ליוולק~רג

~  
 יפתה

 וי~י כ~והו דת על לעבור אדם בניאת
 בא כי מקרה ויקר אחדפעם

 ~י~
 א~ד

 בבוקר צשעכיוו לעיר ~ובלין וגדולימחכ~י
 ~מנ~ג ושם~שכם

 ~יו~ ע~
 ו~ן

 מתנהגהזה המנה~ עדיי~
 בהרב~

 ~ישראל תפוצות ~יירות
 בב~קר ויום יום בכל העירשהשמש

 כל ~לב~טיש מכ~
 דל~ו~

 העיר וחלוני
 ~ ~~~ כ~שר ו~ר~י בציבורל~תפלל הכ~ לבי~ לילך ו~~לה ק'ש ז~ןלה~ם ל~ש~י~
 הקול

היוצא



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~י~~~
 ביתו בדל~י ה~ה הש~ש מיד מ~~~יש

~צ'~
 להשמש רם בקול וקרא וצ~ק החלון ~ד
 שדבר ב~ומו~י~~וד

 נ~ו~
 ורצה אליו לו

השמש
 לרו~

 לדבר לו ~צריך חשב כי אליו

~ט~
 אליו צ~ק הרבי ~ולם

 של~
 ולא י~ך

 רגליויזוז
 ~לא~

 במקומו י~~ווד ~ק ~מקומו
 אליו יבוא~הוא

 ותיכ~
 בזריזות הרבי הלך

 וכדנפלא
 מי~

 המקום אל ~הר~ב בידו

~~
 כ~ינו ידיו ונטל השמש שם ~מד

 אשר מל~בלין הנ~ל והאיש לביתו.חזר ו~ר~
~ם ~י~

 ב~~
 זאת כל ~ת ברו~ו ה~וא

 ב~יניו היה גדול ולפלא הדבר הביןולא תמ~
כל

 המאור~
 ושאל

 להשמ~
 מה לו ואמר

 בלילה כי תומו לפי ~עםיח הש~ש לוו~~ר ז~
~ז~ת

 הי~
 ~ל

 והי~ חתונ~
 אותו כל שס

 היום לאור קרוב בביתו לישון והלךהלילה

~~~
 ויג~

 מל~מוד התאחר כמ~ט אשר ~ד

~זמ~
 ~ליו ~~וטל

 ל~שמי~
 קריאת זמן לה~ם

 ותפל~~מ~
 ~ד כדרכו ~פטיש בהכאת

 משנתו ו~וררו אותו הקיצו ~בתיםשב~לי
 ממיטתו קם לזה הז~ן י~בור מ~ט ש~ודוראה

 המהירות ולגודל רב~חי~זון
 שכ~

 ליטול

~~
 י~יו

 ור~
 ידים נ~ילת בלי במהירו~

 והרבי כדרכו ~בודתו ל~שות לרחוב~חוצה
 ה~וצה נט~י בלי שהו~ך זאת כל את~גיש
 מים ~ם כלי אליו הביא לזהל~~וב

 ~ד מ~קומו לזוז נתנו ולא ידיו את~יטול לחו~
 ידיו את~יטול

 וכששמ~ ~חיל~
 מלובלין ~איש

 ב~יניו גם אשר ~אלה ~דברים את~~~ל

~~
 נתפ~ל ~ז זר ולא

 האי~
 ל~אוד ~ד

~ר~
 ~שר הקודש

 י~
 אשר להרבי

 כבאםפקל~יא~כל רוא~
 המאיר~

 ויותר
 כל אשר הרבי ו~ממות צדקת ~לנ~~~ל ~ז~

 ב~לי ורבותינו ~~~ל דברי ב~יניו יקר~ך
~ש'~

 מכ~א לקום ~צמו את ש~יזה ~ד
 ~~ם ~~ות ~ת מיס בהולכת ולשמש~ודו
~מו

 ש~~
 בלי אמות ד' ילך לא למ~ן ~~יר

נט"י
 ללוב~ן לבי~ו הנ"ל האיש ~לך ~א~~~~~~

ו~י~~
 גדו~י ~~ירי~ לפני ~דברים

ה~יר
 ונכבדי~

 ~יו ככולם רובם אשר
 דימו ~אשר לא כי אזהבינו מת~~~

 בכלל החסידים ~ל החשד קו~טות ~~ד~ בנ~ש~
הצדי~ים ו~

 בפר~
 עוב~ים הם חלילה כי

 דברי עלנפש בשא~
 ו~ש"~ ~ז~~

 הוא נהפוך רק
 ו~~~ידים הצדיקיםכי

 מדקדקי~
 יותר

 ואינם אדם מכל יתירהבזהירות ב~צו~
 הכל ~ושין רק לכבודם דבר בשוםכלל ~וששי~

 ש~יםלכבוד
 ג~ ו~~

 אשר הקודש מ~רוח
נוספ~

 זכו אשר ~לי~ם
 ונגי~ה פניה בלא הם אשר מ~שי~ם~דושת רו~ מ~מ~ לז~

 אנ~י התחילו אז יתברך השם לכבודרק
 ראו ואז פעם בכל הרבי אל לילךלובלין

 הקדוש הרבי מ~שי גדולים כמהב~יניהם
 את ש~ע~ךעד

 לב~
 ל~אוד ~ד אליו ו~תקרבו

 ~תאספו זה אחרויהי
 שיט~ הרבי~ני א~ לבקש ונכבדיה ה~יר גדוליוהסכימו בלובלי~ גדול~ אסיפ~

 ב~ירם הקדוש א~לו
 אליו קרובים יהיולמען לובל~

 ~שמו~
 מפיו

 ויום יום בכל ו~בודתו יתברך השםדרכי ה~ו~
 שמ~והרבי

 לדבריהם
 וקב~

 דירתו
 ~לפי רבבות אליו נ~רו ושםלובלין ב~י~
 הדורוגדולי ישרא~

 לק~ לשמו~
 חוצבי~ הקדוש מפיו

להבו~
 ~ד קד~ו כםא ~ל ישב ושם אש

 בשנת האלקים ארוןשנ~נז
 באב ~' ו'ביום ל~~~ ~~~~

 . זי~~
(~~

~~~ 
 ומ~ורס~ ידו~

 זצלה"ה ~ולובלין הרבי הקדוש רבינו שלהטוב ~~~ א~ ו~ר~וקיםהקרובים א~"~ כל בין
 ~מ~ורסמים ו~קדושים הגאונים ~למידיו~ם
 הטוב שמ~ם אשר לברכה כולםזכר

 ~~דינות בכלהולך הי~
 והאר~

 כשמש הז~חת וקדושתם צדקתם~לאור מ~בוד~ האיר~
 בצהרי~

נס~
 בב"א ינון ביא~ ~ד ונ~ך
 ה~למידים ~פצ'רו א~ת~ם

 ה~דוש ברבינו ~אוד~ד הק~ושי~
 ~~ל משיחינו ביאת ~ת ולמ~רלהחיש ~צל~~~
 י~

סיב~
 יד~ ~ל דוי ~רש ~ל רבינו נפל זו
~מ~ש~

 ~~~ת הקדוש בחג שהיה
 ~ור~

ב~~
 ~~נת ~הקפות

 ת~~~~
 ל~~
. 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ונ~מע ~דבר נ~פרםם
התנמידים בי~

 הגאוני~
 שהיו הקדושים

 כנפות בא~~ענ~ו~ים
 ~אר~

 הקרוביס
והרחו~ים

~~ 
 ~ק~

 כי האגר~ דברי כל
 מלאכים ה~ק~צו אזי למשכב נכל ה~ודשמרן
~ה

 א~
 מעגל לכלם זה

 רגליה~
 נולם מ~םוע

 ר~ינו ~ת ל~קר ללו~לין אח~באגודה
 מה~למידיס גדול וועד אז ו~~ק~נוהקדוש

ה~וני~
 לא ~יש ~מפור~מיס הנדי~יס

 רק~עדר
 הגה'~ הרה~~

 זצל~~~ נפ~לי רבי
~ראפשי~

 יום ~כל והנה באה לא
 ויו~

 היו
 י~דיו שלהם מאכםשיאות כולםהולכים
 נאוה ~ית ללכת רעהי אל אישידובקו

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~  
 הפוריס אתר בהג~ע אך קצת בנקל לו~לך

 היה ~כמעט מאוד עד התולי~תגברה
 לכל אזנראה

 דתקי~
 שלחו אזי עלמא ליה

 מיתד ציר~תלמידים
 נאמ~

 לה~~ון לשולחיו
 מהר~נהקדוש

 ~ראפשי~
 גם שיבוא זצלה"ה

 התמהמה לא כי היה וכן ה~וזג יתסר לבל~א
 מי~ר רק רגלו~יו פ~מי אי~ר ולא~לל
 ני~ן ר"ח על לשם ובא ללובלין לנםוע~רכו
 הגדולה ה~בוכה ת~ח של בצערןוראה

 ב~בי רותו ות~~רמרו~נוראה
 ~אהלו מש לא אז ומני ע~ומה~רירות בתו~~

~~~~~~ 

~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 הי~י~ ~ותן כל ~יניועל

 הי"ב ה~ה ~לא
 שבאו~ו בו הי~ג יום ~ד ניםן שמר"תי~יס
 הי"ב של המזבת ~נוכת ~~נין ~וריןהי~יס
 ~שיס. הי"ב נגד שהם שבטיס לי~ב~יאיס
 בוקר אור בהגיעוא~נם

~ 
 ניסן י~ג יוס

~יכ~
 הרה"ק לו והלך ~נה ה~חר ב~לות

 מרן ר~ינו של ה~קודש מבית זצל~"המהר"נ
 ומני מקודם לו שהיה שלו להאכםניאןצלה"ה

 לא~ז
 ב~

 להיכל עוד
 הקו~

 של ~נימה
 ~תל~ידים ~אר אולם . זצלה"ה ~רן~~ינו
 גדולי ה~ה ~הלא~"ל

 אר~
 ו~ו~ייא רוםייא

 ~י~ ש~ם ו~~גרין~~י~יי~
 מו~בותיהם

 הארצו~ ~בארב~ הקהלו~ רבנילמקי~ותס
הנ~ל~

 כם
 ל~

 הא~ל מריך ~שו
 כבר~~~

ומדי~
 של ~ה~כםניא ~ל~ו ויום יום

 שי~~ זצלה"~מהר~נ הרה~~
 הוא גם

 אכן ע~עםאתם נמנ~ להיו~
 הרה'~

 זצלה"ה מהר"נ
 ולא שלו א~עשה הו~

 השג~
 כ~ז על כלל

 גס ו~םבא ול~
 ה~

 ושלחו כ~ז ~ל השגי~ו לא
 כ~עם ג"כאליו

 ב~~~
 הגיע כי ~ד

 שהוכפלו לדורות בכיה הוקבעה בו אשרה~ר יו~
 מנתס ט' יוס הוא ~ילשו וגם הצרותבי
 ~ם המצי~ים את אראליס נצתו בו אשראב
 זנלה"ה מהר~נ הרה~ק אתר שלתו ההואביוס
 לאט לאט ברגליו דרך היוס תצותולעת
 ~רן רבינו קודש נוה להיכל ונסועהלוך
 על דרך רק ~שר ותיכף זצלה~ההקדוש
 ~רן רבינו של ה~קודש הביתמפתן

 עפר על רגליו ה~יג לא ועודזצל~ה הקדו~
 נשמתו זצ"ל הק' רבינו מםרהקודש האר~~בי~
 ~וכאשר להש"י ונוראה נפלאה נצמאתבתשוקה הטהור~

 בזה שרוי זצלה~ה הקדוש ר~ינו היות ימיכל
 נפשו מו~ר~יה השמימ~ האלק~ ארון הלקת יום ~דהעולס

 בכ~
 ישר~ל כללות בעד

 גדולי עליו ה~ידו כאשר ביומו יוםמדי
 שהעיד וכמו הקדושיה רבותינותלמידיו
 ישראל האוהב הגה"קאליו

 ממעז~
 זצלה"ה ~

 ין ל~ג~ אורג מ~שה ~פר בהקדמתכמבואר
 זצלה~ה מקאמרנא אייזק יצתק הר'~~סיד
 בדבריו~יי~ש

 הנפלאיס~
 הקדוש ארון ונשבה

 ~ב צללי יונטו ~ת היוסבתצי
 התלמידיס ראו כ~~ר~~~~ם

קדישא התבריי~
~~ 

 מהר~נ הרה"ק כי
 מעת השעה את ~יוןז~לה~ה

 הס~~~
 ~ו

 ~~ה מ~ש האחרונה בהרגע ~שמי~הלעלות
 ~צא היה לא כולם בין יען תמהו כןראו
 אתדעוד

 שיד~
 היה ע"כ זאת את

 על ~עיניהםנ~גבה ~י~~
 וחי~ ז~

 היתה ה
 ~ל שאלוהו לא אכן ידעו לא דברופשר א~~

 מרן רבינו ~ם התע~קו כי עדזה
 אזי כייאות דרכו כל עלזצלה"ה הקד~

 שיאמר עצמו זצ"ל ~הר~נל~רה'ק
~וכט



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

 יותר הנעשה כל את שידע מ~ין הענין~ו~ן

~ה~
 יותר אנכי נביא לא צהם ענה אזי

 כי הוא הכי דעובדא גו~א רק~כם
 ~עעת ~~ מני שמ~תים גם'דעתים ~ל~
 כ~י על זצלה~ה הקדוש רבינו מרן~ר הו~י~

 ויום יום בכל לכתוב היה שדרכו מההעולם
 שקורין ניםן חודש של הראשונים י~ים~הי"ב
 הי"בבו

 נשי~י~
 שכל השבטים י~ב של

~יוחד שב~
 לחוד~

 הכלל הם ימים הי~ב ואלו אחר
 הכ~ות כל נמצא ובהכלל הפרט הםוהחדשים

 הקדוש רבינו יודע היה לזה הכרטשל
 מלובליןהרבי

 זצל~"~
 כל

 ~נעש~
 בהי~ב

 ימים מהי"ב יום בכל זאת כותב והיה~דשים
 של ניסן חודש ~ל ימים הי"ב ובאלוהנ~ל
 זצלה"ה ה~דוש מתוך משתי לא הז~ת~נה
 ~ל החמישי וביום לכם כידוע ויוםלילה
 לי א~ור אב חודש נ~ד המכוון ניסן~ודש
~פ"ק

 בז~
 תשעה יום ~אה ~ אני אין הלשון

 עד כ"אבאב
 חצו~

 וה~נתי יותר ולא
~~

 חושב שהיה זצלה"ה הקדוש רבינו ב~~ת
~ע

~~ 
 יען ~צות עד כ"א רואה אינו

 בב"א שיבא משיחנו ביאת ~~נה בזו~י~~יה
 שאלו הבנתי לעצ~י כ~אניאכן

 מרן רבינו על מ~וונים הולכיםסובבים הדברי~
 זצלה~~הקוד~

 י~ע זכותו
~ 

~~

~~~ 

~~~~~ 

~ ~  

 מתנגדים א~ ש~י~~~~ ~~~~
 גדולי~

 ל~קביל
 פליאה ד~ר אותו ושאלו ~ניו~~

 יהי~ לא שבוו~~יהיה וסברת~
 להם להשיב ~ידו

ובז~
 ת"ח כל המדרש ושאלו אותו ינצ~ו

 ~יאמר ~ימנו טובה נבילה דעה בוש~ין
להם

 ה~~~
 ~מנו ~ובה נבילה מה מ~ני

 ~וא אע~"כהלא
 ת~~

 ומ~זר
~הן קוד~ ת~~

 ~דו~
 . ע~ה

 והו~
 זצלה~ה הקדוש

 לה~ה~~
 ~יכף

 ~וםפ~ תיר~
 דין ע"פ

 הרמ~~ש~~
 פםק

 כ~
 חמור ~רי שטומאת

 היוצ~ת טומאה ~היא מחמת נ~לתמ~~מאת
 אמונח ~היה ו~~סוק .~~ו~ו

 מו~~ ~ת~

 נגד הואשדעת
 טהרו~

 ובזה
 ~תור~

 ~טוב
 כל אשרט~ם

 ~ ת"~
 לטהר ל~~קוה ~ולך ~ינו

 טובה ~בילה אז ו~~~~ט~~~~ ~וקריו עצ~וא~
 כימשענו

 טו'ע~~
 ~יל נבילה

 ~~ו~ח~
 קרי

~ח"ל
(~~

~~~~ 
 ~ו~ר~סחא ה~~'ק אד~ו~ר
בשם

 מר~
 מ~ובלין '~קדוש

 עזרי~ל מו"ה שהגאון איךזצלה'ה
 ~אייזנער בשם השקרא לובלין האב~דז"ל ~ו~ווי~

 הי~קא~~
 ב~צמו שיודע אחרי והעיקרבשאלית הרבי את להציק בכל ד~כו

 לאורחותיו א~רים מדריך הוא למהרבי שאי~
 אוכל מה ~רבי לו והשיב עדהבהמשכתו
 הנ"ל הגאון לו ואמר בזהלעשות

 כל ל~יני עצמיכם ~ת ת~ר~~והבע~ל שבש~~
 ישובו ואו~קהל

 קיי~ וכן לדרכיה~
 והתנצל

א~
 כי רוחו בשברון מאד עצמו

 הו~
 ~~חות

 הלהיבו אלהודבריו
 להכני~

 בהס גם ה~נוה
 ה~ראו אח"ז . ביותר שנתדבקועד

 הרבי לווסי~ר י~
 שקיי~ זצלה"~

 ולא דבריו
 דרכי הנ"ל הג~ון הרב לו השיבהועיל

 ולהתרחק העניו לאהובהחסידים
 ~~ם כי מעלתכם להם תגידובכן מהגא~
 לו והשיב לדרכיהם ישובו ואזהאמיתים מהצדיקי~

הרבי
 א~

 שקרן גם אי~ני אבל רבי שאינני
 היפוך צד~ק שאני עלי לומר אוכלואיך

 .האמת
(~

~~~~ 
 ר' הקדוש ~גאון הרב

 פנ~~
זצלה"~

 אוםטילא האבד~ק
 הג~וןבן

 הק~~~
 וצלה~ה יוסלי ~'

 הגאון בןדשם האבד"~
 הקדו~

 הר~~ מרדכי רבינו
 א~. ר~י סה~ק ~על זצל"ה דנשכיזה~קן
 ל~ביו נודע אחתשפעם

 ~~דו~
 יוסלי הר"ר

 יסע זצלה"ה ~לובלין שהרביהנ~ל
 שם וינפש או~~ילאעירו ד~

אצלו שיתא~~ ורצ~
 את מוהר~י ~~~~ק י~ ~מנ~

 ~בואו שמיד מלובלין ~רבי של~דשו ד~
 ~מ~ה על עצמו לשכב צ~יך~דרך

 ~~ הגאון הת~יל וע~כ הדרך מטורךעצ~ו ו~~
~הכי~

 עצמו
 טר~ י~י~ ~יז~

 בו~ו
~יו וק~



 '~א ~~ד עצים ~רש~~יו
 ~דשה מ~ה לעשוח~~ו~ו מרבי~ ~~י~
 ~~ר ~לובלין~בי בשבי~ מיו~ד~

 הטע~ ~
 שאם מח~ת

 יארע אחרים ~ל מטה על עצ~ו ~וכב~בינו
 שטעכט ~עם ואומר שצועקל~עמים

 מטה לו להכין רצונו כן~ל מיר~
 ~דש~

 ~לא
 שיטבול וצוהו ~דם ~ום עוד עליה~ן

~י~שהו מקו~
 המחשב~ בטהרו~

 מ~חיל~~ הזה והנגר
~

 העסק לו נעם
 ל~כ~~ הו~

 בדבר עצמו
 ~ל גם ה~בי כן יאמר אולי לנפשו ~א~י

 אכן זו~טה
 ל~

 להעיז בנ~שו עוז ~ר~יב

~~~~~~~~~~~

~~~~~ ~ ~  
 ~דול לב~בשברון

 ובה~נע~
 מי ב~שבו רבה

 גמרה וכאשר עליה ישכב א~ר הקדוש~וא
 מיד~ביאה

 ל~גה~~
 לקחה והרב מוהר"י

~הכני~ה
 כרים עלי' ו~ניח מיו~ד לבי~

 מ~ו~ציםנקיים וכס~ו~
 הוה האלקים לאיש כיאו~

 שלחן כסא שם~העמיד
 ומנור~

 על וסגרו
~עול

 המ~~~ ולק~
 כדי ~צלו

~~ 
 יכניס

 כאשר ימ~ם איוה ל~חר והנה ~דם שום~ם

~
 הרבי

 ~לו~לי~
 הגה"ק לקרא~ו יצא ל~ם

 הרבי לו ונענה אצלו שי~א~~ן ובקשהו~ר"י
 הנ"ל להחדר והובילו שמ~ה נ~מלאמיד

 ~~בילו שהכין ה~דשה המ~ה לו~~ראה
 ~רבינו ובקש~ו שמים ירא אישו~עשאה
 עליה עצמו~כוב

 להינ~~
 הרבי עשה וכן

 בקול לזעוק התחיל עליה ~שכב כרגע~בל

~געוואל~
 עס

 ש~~כ~
 מיך~

 מהר"י ו~גה~ק
 לבקשהו בדע~ו ונפל מאוד נבהל זאת~שמעו
 על~~כב

 מט~
 מאוד היה ירא~ ~ך שלו

 מט~ו ~ל ~ם~לי
 יוע~

 לשכב י~צה ולא כן
 ~~~ ~ולשו~ להר~י לו ו~יה~ה

 גדול

~מ~ו~
 ~~ח ינ~ש שה~~י ~יה שרצונו כיון
~הדרך

 ול~
 יעבור וא~ר לה~~פק יו~ף יכול

 אליו והלך עצמו ינ~ש שהרבי אך מה~י
ו~יע

 ל~נ~
 מט~ו על שישכב הואת בקש~ו

 לו~נה
 וכא~

 מיד אמר עצמו השכים
 ~אוד~ב

 ~לי האיברים כל ~~י ~מ~י~
 ~~~ ~~ ו~~הר~ ~~דו~~ ~~~ג~~~

~ו
 וה~~~~

 דבריו ~~~עו ה~~י
 והשיג ש~חה ~לא נעשההללו הקדו~י~

 הדע~ ~ר~ב~
~~

 על שא~ר ~בינו ~ל לי ~ידוש לו ששאל
 ש~~כט ~עס החדשההמ~ה

 מיך~
 עשאה ה~א

איש
 יר~

 בכוונה שמים
 מיוחד~

 בשבי~
 רבינו

 כ~ירה ה~טה ו~לילה חם הרבי לוו~שיב
מאוד

~ 
 איהר ~ון מיר שלאגט ~~ס

מרה
 ש~ורה~

 מחמ~
 ~נ~ר ~כי הידועיס ימיםבה~שעה המצרי~ בין שנע~תה

 החורבן ~ל עצב והיה שמים ירא~יה הז~
בע~ ב~~~"~

 עשיי~ה~
 ואחר

 ז~
 משם יצא

 קצ~ ישןוהרבי ~גה"~
 ועמד

 ~~ל~ והת~ל~
 מנ~ה

 עד ~קדוש שיעורו א~ ללמוד עצמווישב

 ואמר מערב~~יל~
 הגה"~

 מוה~~י
 הרבי הלא הנ"ל ~~חס ר'הגה~ק לבנ~
 לו~~

כע~
 ולא ~נר ל~~ן יצטרך ובטח הנר אצל

 כן על ה~דושים בידיו שי~קןיאו~
~זוג ק~

 ש~
 ~זה ~דבר המיוחד ~ם~רים

 א~יו ו~ביאהו זצלה~ה הקדוש ~אבי עודלי שי~

~~~~~~~~ 

הדל~ ~~~~~~~~~~~
 לאט

 במ~נו~ לא~
 אז דולה ג

 ~ומדאם ~רא~
 בעיו~

 ל~ם ~לך אל
 בחז~~ ו~~ג~

 הדל~ א~לא~
 חראה ואם

 ש~בי~
 םביבו

או
~~ 

 צ~רניך על לאט
 בד"~

 גדול
 משם וכש~נך השלחן ענהמספרים ו~ני~
 וכן לרבינו ו~ניךלא~ריך ~ל~

 ע~~
 ל~ם ו~לך

בפחד
 ~דו~

 המס~רים ל~ניו וכשהני~ו
השלחן ~~

 דח~

 בהק~דה המס~רים א~ ~רבי

 ה~~~~ ונבה~קצ~
 הפחד ומרוב ~~פ

 עליו~~ל אש~
 שכ~

 הקדוש אביו ~ברי ~ת
 בחורה~ס~רים ולק~

 ור~
 אביו לפני ובא

 אביו אמר אז הרבי ~ל ה~קפדהלו וסי~~
 ה~דו~

~~~~~ 
 ב~צ~י

 אל~
 ול~ח ל~ניו ואביא~ו

 בנו גםא~ו
 ~ר~~

 ב~~ד וה~ך ~נ"ל
 ו~~חמאוד גדו~

 לא~ הדל~
 ש~ר~י וראה

 ולא עצמו ועמד הקדושיםברעיוניו ~פו~
ה~אה הל~

 והמ~י~
 ~~רבי שראה ~ד

 ~פרניו על ברעדה הלך או ~ביבו~צ~ ~בי~
 ובנ~

~~~~
 א~~יו

 ו~~~
 ~מ~פרים

אול~ ~~ ~~



 ~~~ו~
 ~~ה

 דח~
 ~~~~רים ה~בי

 מ~ה גדול דעח חולשת הרה"קוהשיג ~~~~

 וה~~ז~
 ואמר ו~אלהו~מו

 יד~
 רבינו

 אבינו ~ל הוא~ל~ו שהמס~רי~
 הקדו~

 הרבי ו~נהו
אביכם

 ה~דו~
 הנר ל~קן ביכלתו

 צרי~ים בכלי הנר שמתקנים ~~ת~י ~מספרי~
~~~שבה לצמ~~

 של~
 שלא ~דאי יותר י~קן

 ב~ופן ~מ~שבה מצמצם וכאשר כמובן~נר יכב~
 מדביקות אחת רגע להינתק האדם יוכלזה

 זצל~~~ ה~דוש אביכם אמנם י~ברך~שם
~י~

 ~ה מח~בותיו לצמ~ם ביכול~ו
 אפילו מנו~ק היה לא~~~כ וא~

 רג~
 אחת

 ל~שות בכו~נו אין אנ~נו ~בל~דביקות
 ~)~זאת

~~~~~ 
~~ 

~~ 

~  ~  ~~~~~~ 

 ~~ת ~יר דרך יבנ~~ו~~וז~~~ק
 שיש שמ~

~~
 וירא אליו ויפנה גדול ~יק אחד ~ב

 בה~ל~ות דר~יו וכל כ~ש בוער הואכי
 ודאה שמע לא וא~ר ~~ער אין א~רג~~ל
 ~ש~ות זצלה~ה הרה~ק ויו~ל~וד

 ש~
 יום

 כל וירא מע~הו על יחקור ל~~ן~~בת
~הלוכו~יו

 שכל~
 הת~לה גדול בהתלהבות הם

~~
 או~ו שאל כא~ר א~נם ה~ורה

 . לא ה~יבו הדור צד'ק שימש א~~~לה"ה הרה~~
 כי ~י~ב בידעו בעיניו קשה היה זהדבר
 ה~~ידות~דרך

~"~ 
 ~ם כי מד~תו לכוון

 מ~י מוה וה ~~בלו ~דור מצדיקל~בל
 ה~סיד ~ל ~רה"ק ויא~ר ~צלה"ה~~~~~ט

~~ו~
 אל ליזענסק לעיר יחדי~ ו~ס~ ~~~י

~~דו~
 זצלה"ה ~לימ~ך מו~ה

 וש~~
 תט~ם

נו~~
 ודב~ נו~

 התורה בטעמי דייך תאכל

~~~ו~
 י~~ם

 י~א~
 ש~ים

 האמיתי~
 ויא~ר

 עוד עמי לשבת תאבה אם הנ"ל~~~יד
 מליזענםק להר~"ק אתך אםע ~ז~ב~~~ד

 ה~~~~ויו~~
 ~וד לשבות

 ~~ ש~~
 אצלו

~י
~~~ 

 ~מנו ~~~ת
 ~בוד~

 גדולה
~~ 

~ ~ ~
 ~~ ~~ וי~י ל~~ר אין

 'ום
 ה~~~

~~
 דרכ~ ~ל ~הוא תורתו גם ~פלתו

~ ' ~ ~
 ~דול'ם

 וי~~
 ~י ע~ו מאוד

~~  
 ~קדוש לרבו ~ן גם כמוהו ~~~ל

מ~יז~נםק

 י~דיו וי~~ו ה~בת אחר~~~~
 ביקש הנ"ל והחסידלי~~נםק ~י~ ע~

 זצלה"~ מלובלין ~ק~וש~רן ~~~
 ~יד~ר

 או~ו והבטיח רבו אצלבעדו וימ~~~
 ~ז~ בדב~

. 
 ~רה~ק דרך ~יהוהנה

 מליז~נס~
 ~רן ~ם

~קודש
 ב~~ מלובלי~

 הדלתפ~חו ברג~ א~ ~ליו ~ואו
~~ 

 ר~
 וקדמו לקראתו

 אל לאחוריו ~ניו ~סיב הנ~ל~~~ד ~~ ~~י~ מפתן על בא כאשר ~הואובזמן ~שלו~
 מרן ויצא שלום ל~שיב רצהולא הכו~~
 הכותל אל לאחוריו הנ~ל החםיד עםמלובלין הרה~~

 רצהולא
 ל~שי~

 הר~~ק ויצא . ~ום
 הרה"ק ויאמר . לביתם וילכו ~נ~להחסיד ~~

 ידעתי ~לא הוא דבר הלא ל~ו אלמלוב~ין
 ותמיד יאהבנ~ מאוד אדמו"ר ~ק~וש~י

 אולי הוא דברהלא ממנ~ פניו ה~ך ו~חה שוחקות פניםי~אני
 מעו~

 אשר האיש
 הי~ עמי ובאאתי נס~

 כל
 לכ~ ז~

 נא אלכה
 ~ ~~ה לבדי לילך הדבר אחרית ואדעלבדי

 ~בי~ מפתן על רגלו כף דרכה כאשר~~~~

 ~~~~י~~~
~~~~~ ~~~~~~~~~ 

י~ול~י
 להבי~

 ותת~עם . ה~מא בצל~ו ב~~יו
 יכול הי~ לא אולם ~חו. בכלה' א~ עובד או~ו ~אה הוא כי ~קרבו~ו~ו

 לדב~
 מול

 ום~יקות שא~ות אותו לש~ול הקדושרבו
אך

 חדמו~~ ה~דו~
 הרגיש אלי~לך מו~ה

 מקום יש כי אחי תדע אליו ואתו~מרבכל
 ~וב ~רוב יש ושם נו~ה ק~יפתוהוא

 ור~
ול~~מי~

 ל~~וד האדם י~חיל ~~שר
 וגדצות ~ניה עם וב~ש ב"הה~ם ~~וד~
~יצ~ן רח~נ~

~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 בס~ר הובא זו ~~~שה דומה

 יב~ ו~בוח~ ~ח~ באו~~ צ~י~ בי~
' 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 מחשבות מ~ערובת ו~דומה~צ~ן
 כאלהוזרות ~עו~

~~ 
 לבו ~ל ישים לא כאשר

 ולהפוך הרע את ול~~ור לשרש~י~ב
 לטו~

~~
 ורע טוב ~ועו~ב עבוד~י כל נעשה

 ולאיד~ חשיכי~~ולך והו~
 ירגיש ולא יכ~ל במה

~לל
 לא או בעבוד~ו פניה 'שום יש א~

 בה~לה~ות עבודתו להיות יכולכ~ה ואי~
 קרו~ כי~ול

 אש קליפה יש לשם
 ע~ודתו כל עמו באת ~~ר הזה והאישר"ל מתלקח~

מ~רש
 ה~~ ה~מ~

 ואין ברע הכל מעו~ב
 שמי~ י~~~ עבוד~ובכל

 א~ כי עיקר כל
~~

 ~רה
~~~ 

 במ~ומוח
~ 

 'ב~ו ~הור

~ ~ ~ ~ ~

 ב~אותו אלה דברים הרה~ק
 מליזענסק הרה~ק קדושתגדולת

 יוכלא~~
 להבי~

 וברגע אדם בפני
 ~אוד וח~ד ירא היה ב~רבו אשר כל אתידע אח~

 האיש אלוילך
 ההו~

 דברי כל לו וי~פר
 ~כה לדבר וכהתי~והרה"ק

 האי~
 ב~ר ה~ה

 לרבו ~ילך אותו מאוד וי~~ש~ש
 לית~

 לו
 ~~~יקן

 חפ~
 יתברך הבו~א ל~בוד הוא
 ~~ים בנפשש~ו

~~~~
 וישיבהו רבו אל האיש דברי הרה"ק

 אוכללא
 להו~י~

 הוא ~בר כ~ לו
 ואפיל~ ~חושךאחוז

 וישיב ~שובה יע~ה
 ה'~ל

 ומ~
 להשיב וי~ך . עליו ירחמו ~שמים

 הפעם ~וד ויבקש . ר~ו דבר~ ~הואלאיש
~ותו

~~ 
 לב~ו ~ב~ל כי לו ולאמר לר~ו

 רעים והכי ~ליו מרה ונפשו ה~ אלישיב
 לו תו~יל שלא אח~ב ממ~~ה~~~יו

 אמר א~ האלה הדברים כל וידבר לרביוילך ~שוב~
 י~י~ ~י עוד פה ימתיןלו

 הקדוש ~חי פה
 ~וכל יחד~ו ושנינו זצלה~ה זושא~ו"ה

 הר~"ק בא ~י ~ד חדשיםאיזה ~~ וי~י לו להושיע בלבד בכו~י אי~ כילו להושי~
 וי~וב לנשמ~ו ~י~ן לו נת~ו והם~~ה~ה זוש~ מו"~

 ~מה ~לימהב~שובה

~~
 ~ס~ א~~ ~~ם

 עם ללובלין רביםר~ים ~~י~~ א~~ חסיד
 בע~

~ל~
 וי~י ~~ד

 ללובלי~ ~~~~ ~ו~~

 ~~ו אותס ~~לה הבעל~יקש
 ויקבל~ בעדי הק~וש ל~רב נאאותה ותנודילי ~תק~ ~~

או~~
 וי~נו כן ויעשו מ~נו

~~ 
 ה~וא ה~תקא

 כראות ויהי זשל~~ה מלובלין הקדושלמרן
 ה~~קא על ~~וא עגלה ~ב~לשם

 שמו יאיר ומאוד מ~ודהרה~ק א~ו~
 וית~הו השה האיש הוא מהה~ה ה~'~ ~

 עגלה הב~ל ~י כשו~ריש ויהי~אנ~ים מאו~
אדם הי~

 פשי~
 ראו לא ~~אוד

~ 
 במ~ך דבר ינו

 כראות ויהי ~~ו עברם~~י
 הרה~~~

 כי
 הוסיף א~ בעיניהם ל~לאהדבר

 והנה . מ~ירה נ~שו ~היא ~רגעאולי לא~ו~ דב~

הח~י~י~
 לבקש מהרו ב~יו א~~תכי ~~ו~ ~ רבם א~ ידעו א~ר הנ"ל

 ולחפ~
 ~~~ל

 מה לראות ור~ובות בשווקיםעגלה
 וי~מ~ו ~~ד ה~וק אל ב~ו והנה . ~שהומה ~~~

 ~~ וי~~~י שמה ויפנו וש~~ה צהלהקול
הב~~

 ו~עפזז מרקד של~ם עגלה
 אנכי הנה ה~לה כדברים להםוישוב ~וש~ זי מ~ לש~~ה או~ו וישאלו זמרהכלי ~~ו~ וש~~

 הלכ~
לדרו~

 ב~וק באתי ~י ויהי ~~ט שמ~ה
 כלי קול שמעתיהזה

 זמ~
 קול מש~וי~ים

בכינו~
 ~' וראיתי הנה פניתי אז ונבל

שמח~
 הוא חיפה

 לי~ו~
 ויהי ויתומה

אחרתי כאש~
 מע~

 ~~לוק~ נצ~~ והנה
 ~י גדול

 כאשר ~ה~תן ~לית לי~ן להי~ומה היהלא
 ה~נאים לקרוע א~ור ואז א~עהתחייבה
 התח~ א~ הווגולהפריד

 מאוד ב~רבי לבי
 ביוש על לי ~רה היהולבי

 י~ ~~תנ~א של~ היתומ~
 קותה ~~ר

 ו~
 כ~ה

 ו~~
 ~~~~י

 ~ל לי קבצתי אשר כשפ~ צרירכל
ונ~~י~ ~~

 ה~תן בעבור ~לית על
 ו~ל~

 י~~רד
 והיתה השידוך ונ~קיים ~~והחבילה

 משמח הנני ל~ךלמזל ה~ופ~
 לבבי ~~

~~ 
 ~ל

החתונה
 ההו~
 שמ~ו כא~ר ויהי .

 ד~רי את הבינו עגלה הבעלד~רי הח~~די~
~~) ~ ~שלי~ו~ י~ש~~ אם ~דם ~ל נ~שואת לה~~ א~ ~צוה כ~ גדלה וכמה~קדוש רב~

~~~~~ 
 הר~~

 ~~ל~א שלום
 ~"~ ~~~~ ז~ל~~

 ~ל ~י~דו~ו
~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ר~~~
 ~ד~ך באם ~לובל'ן ~רן

 ~~ ~ג~
~י~

 וביקש ~י~י ידוע ~~אובות איש אחד
~א~ו

 לק~~
 כי ובא~ר ~רכבתו על ~ותו

היה
~ 

 ~ת הנ~ל הרה~ק השיב ~~קום
 לא אם ההוא האיש ~ו ואמר רי~ם~יו
 משנ נ~בד ~נני אזי ~~~ב~ו ~ל אותיי~~

 רחמי נכ~ורו אז לבכות והת~יל~ולמית
~

~"~~ 
 עליו הנ"ל

 ו~~
 ה~גלה על אותו

~~~~
 ו~תחיל הדברים ~שר ~ו להגיד ~ו~ו

ה~י~
 ~ האל~ כדברים לס~ר

~~~
 מל~~ים הייתי

 ~ש~
 ועתיר גדול

 נוס~ והיי~ינכסין
 ל~ר~י ת~ייד

 ~יזה אליו בבו~' ת~יד לו ו~ב~~י~ו~~ין

~~~~
 לו הבאתי ~~~ ~~~ ל~~ו~~

 חפ~
 יקר

 ~~ישיו ~~יב ~~יה~~~ד
 ו~מ~

 על מא~ד

 ~י ~~י~ ~~ו וכ~וב~~
~ 

 ~ל
 לך ~~ן ~~

 חסר לא ~~ל ~בי לו ~~~תי זה~~~ור
 יבטיחני הרבי כי ח~צי ~ז~~ ~ק ~~~י~~~י

~י~~
 ~י~' ~~~י

 ל~ ~~
 על וה~~יחני הבא

 וקא רבי יתיב מ~י~ו י י~~ כ~~~ ~ך .~ה
~צ~~ר

 וש~~ ~~~ ו~~~~~
 לי וא~ר ~~רי

 א~ר כלא~~~ ו~נכי ~ב~~תי ~ל לי מ~י~ ~ו~~ך~~~~ה
 ת~~~

 לו ו~~י~י ~~~ני
~~ 

 ~ם
 רבינו ליי~ן

 ~לו~
 ~י~ו

 כ~~
 ~א וזהב

 לו~~~~ול
 ~נ~י ואח~ך נא ש~ע לי ~~~ ו~~

 ~בוא ~וא אם בהב~~תי מ~יל ~נ~יא~ד
 ~ף אלי ה~~ה ~~ש~~ל

 ר~~
 יעדר לא אחד

 ל~ וא~~ . ~ן לך י~יהאז
 נק~ ~היה

 ~~ י~~~~~~~~י
 מ~~ת ע~ר י~דת. ~ז

 אופני ~ו~רו~~י~נית
 מר~~ו~

 עשרי כבוד
 על ~~~ר להית ש~אתי ~די~~~ר~י

י
 ~~~י~

 כל יעל
~~ 

 ~~יתי אנכי
 שלי ~~

 על לובלינה נס~ת~ ושנה שנהי~כל
 ומ~ים ~שים ב~כא~בים ~ו~ח~י כך~ר ר,~

 ~נרנ~~יחי
 ו~~~

 אב~י יב~ל
 א~

 בהם
 לא ~לי ד~ברו ה~~~ק~ות וכל~חום

 ~לנםועבעד~ ע~~
 נוב~נ~

 ~ק ר~ה ~ל
 י~רים דו ערש על ~וכב הי~~י זו~~נה עת~

 נדוד לר~וק הוכר~תי ~ך ואחר~חדים
~~יחי

 ל~~~
 ~דרך ~~ם לאכול ול~ם ~~ף

 נ~יך אני כי~ז~~~י
 ~~ו~~~ להיו~

 על
 יהי~יםר,ה

 ו~~ ~~שמ~י~
 ונרש ס

 ~י~
~~ 

 איש ע~נכי הנ~יעה היצא~ת על~או~~
 לבי נהפך רו~ות כבודו עינ כאשר~כאובות
 נפשי שמ~י זה ~ל על זאת בזכריבקרבי
 ללכת ו~~~ל~י ה~א~צתי כ~י ובכל~~~י
 אשר י~חים ~~ה ~ה~~לי

 ~נ~
 הולך

בד~~
 אכל~י ~~ם

 ~ור~
 לא ~לילה וק~ח

 נחתי ולאשלי~י
 ל~

 ~ל לעיני שנה נ~תי
 היית~ לא ב~גלים הולך ה~תי אך~לילות
 עלר"ה ~~וא~~ל

 ללובל~
 ואז

~ן ~ייתינאב~
 העול~

 ובדברו ו~~ו~,ב הזה
~בכות התחי~

 ו~~ינ~
 נחלי נהרי ~~~ו

 ד~~
 וא~ר

 ~ובה לך א~~ה חנכי זצ~ל ~ר"ש ~ר~"קלו
 ~ו נכנ לובלינה בבואם ~לו~לין הרבי~צל
 וכאשר זצל~,ה הרבי אלתיכף

 א~~ רא~
 ~הו~האי~

 ~גם בחרדה ~מר
 ו~מר ה~וא בשנה ~ל~תי לא ~ניךראות ~~ את~

 הרה~קלו
 מבעלז~

 ו~מול חוס רבנו
 נ~

ע~
 ~לק בעבור נפ~ו מ~ר חשר ~זה ה~יש

~ול~
 ~~א

 והבטי~
 בק~תו ימלא כי הרבי לו

 ושבק ~הוא ה~יש נ~טר ר~הוא~ר
והרבי ח~~ ל~

 מ~בל~ ~קדו~
 ב~צ~ו זצל~~ה

 . בקברו והנחוע~ו ~תעם~

~~~~~~~~~~~~ 
 נ~גדל מלובלין זצלה"~ מרן
 ו~~ינו קא~יל ר~ זע~ינו~~צל

 או~ונ~ו
 ל~יב~

 ל~מוד
 ו~י~

 המוב~ר
 היו~ ויהישב~למידים

 ~רן וי~חן ~ח~ן בתו עבור ~ותולבחור ור~~ ~דו~ ע~יר בא

הרה"~
 כי ב~.ורו ז~לה~ה

 ~ל~
י~~ה ל~ ז~נו

 וישל~ מ~ומ~
 ~~ ז~ינו ויבוא זקינו אתל~ביא ~לי~ ישיב~ הראש

 יז~ינו לנדוניא גדול סכום לו פסקוהעשיר ק~פי~
 החי~ון ~ק~ר וב~ו ו~~~ו נתרצה ~א~ילר'

 נ~ןוה~שיר
 מתנו~

 והג~ילו יקרות
החתונ~ ~~~

 הח~ונ~ תו~ בהגי~ וי~י
 באו

שניה~
'~ 

 קא~י~
 על ~חתן עם

 וי~י ~~~ונ~
~ודם

 ה~ו~~
 קא~יל ~~ ז~ינ~ גילה

~הי~מא ~~
 ~ד~קטיך~

 ה~וש למרן ואמר

 ה~ש~ א~ לק~ש ~חסור מפני אות~שי~א~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~ירםה אותה בר~ותו וי~י שי~אנהעד 
 אך ל~ופה נכנםו ~ה כל ~ל .נדה

תיכ~
 החתונה א~ר

 בר~
 כי ויהי לז~ינו

~ברו
 כמ~

 לוקי~ו ~ו~נו בא שבועות
 עולה מה כי אצלו ל~זור ~ליו ל~קודאו~ו וביק~

~צ~
 זקינו ~ליו וי~קד ובבתו בו

לזקינו וש~~
 ונם~

 לבית וכבואו חותנו ~ם
 ~יר~ה וראה~ו~נו

~~ 
 והיה נידה

 ויקצוף לזקינו ~זר כך ובראותו ל~לאהדבר
 לעזוב י~שה לא שכן באמרו זקינו~ליו

 אש~
נ~ורי~

 ~ותנו ה~עם עוד ~א קצר ובזמן
 היה לביתו וכבו~ו לביתווהחזירו

 מן ~י ראה אז בזמנה שלא נדה~~ירסה כבראשונ~
 כ~עם הלך לא ~ך וברח יעכבוהוה~~ים
ב~עם

 לקרא~
 זקינו

 ויש~
 העולס ~ני על

 והלך~ניו
 ול~

 ויהי ~ולך הוא לאן ידע
 בדרך הלךכאשר

 ש~םעו עגלות בב~לי ~ג~

לליז~נם~
 אותו שיקחו או~ם ויבקש ~בואה עם

~ל
 ה~גל~

 חם מלבוש לו נ~נו וגם אותו ויק~ו

להתכםו~
 בדרך ויהי מאוד מצונן ~יה ~י

 לאכול ל~ם לי~ן ויאמרו למלון~או
 והה"~

מר~
 בישבו והנה התנור ~חת שם ישב ז~לה~ה

 ~ן וימצא ~בית בעלת ה~שה ו~ראהו~ם
 אותו תב~ה ~~ח"כ לאכול לו ונתנה~~יניה
 ליכנס ~ריך ~הוא להויא~ר

~יכנ~ ~כם~ לבי~
 בעדו ~דלת ~גרה ו~יא הכםא לבית

~תכנ~
 וינם ~דלת את שבר והוא לביתה

 הנה 'בקול ותצעק העגלות ל~בעלי~כנ~ה האבר~ בר~ כי בראותה ויהי אחד~כ~ר
 בא בי ל~~ק נ~ר לי~בא~ם

 ~נ~
 אלי

 כך כשמ~ם ויהי החוצה וי~ם בקולואקרא
א~רו

~~~ 
 ב~ח

 נ~ו~~
 ונשלם בדרך או~ו

 אותו וימצאו ב~~~ם ויהי ככע~ולו
 נ~~צות ~כות ~ו~ו ויכו אותו וי~~שולרגלו הול~

 להאשה ל~וסרו למלון לה~זי~ו שרנונםוי~מרו
 ויאמר הקדוש מרן ויעןהנ~ל

 א~
 אם

 זאת ~ך . ~נ~ל ל~מלון א~זור לא~הרגוני
 ~ימלך ~' לה~"ק אותי תול~כו~~שו
ו~~אלו

~~ 
 פיו

 מ~
 ~לי ואקבל ~~י ל~~ות

~~~~
 ~ל את

 ב~עם וי~י . י~~ ~~
 א~

 על או~ו ויק~ו מלהכותו פםקו~בריו
 עמולנ~וע ה~~

 לליזע~~~
 בבואם ויהי

 ח~~
 אלי~לך ר' הה"צ רא~העי~

 קדוש ~דיק יבוא בואכי הקוד~ ברו~
 כו~

 ביא~ ויא~ר
~לכ~

 לקראת
 מש~

 שהוא יוםף בן
 ב~

לכא~
 הרה~ק וילבש חמי~י יום היה זה יום

 שב~ בגדי ~לימלךר'
 התלמידים וגם

 וי~כו ~בת בגדיא~ע לב~~

~  

 אנ~~ וכל ל~יר
 ב~ו~ם ויהי א~ריהםהעיר

 ~ו~

 ~~יר
 . הנ"ל עגלות הבעלי נםעומרחוק והנ~
 על הולכים ~הם ~ם כםבוריסשבת ~~ד~ לבושי~ם הנ"ל ~~ולם א~בראותם הב~~~
 אי~~

ח~ונ~
 בראותס וי~י במקי~ם ו~מדו

 ו~ה'ק מפניו נבהלו ~לימלך ר'~רה~ק ~~
ל~~א~ם הל~

 ויק~
 הרה~ק את ~ה~גלה

 ויקרא במצ~ו ויש~הו זצל~"המלו~לין מ~
 נבהלו העגלות והבעלי הצדיקיוסף אות~
 ונפל~

לאר~
 ~~ כי

 לפני וילכו או~ו ~הכו ע~ו
 את ויבק~ו זצלה~ה אלימלך ר~~ה"ק

 להםשיתן ~ני~
 תשוב~

 ~יהיו ת~יבה להם וי~ן
שנ~ם

 נ~
 על יקחו וגם ונד

 ר' זקינו אל מלובלין הרה"קאת שלה~ הוצאו~
 ~~וב ובו לזקינו ~כ~ב להם י~ןוהוא קא~י~
 ~ט~~נו שי~~בל לחו~נו יםע ~הר~וש אי~

 ג~
 לב~ו

 נכדו~ כי בוה יםרבובל
 יו~~

 שהוא ~ה
 ~~ו~ו יביאו הגט יתן וכאשר~ושה

לליזענםק בחזר~
 הנ~

 קיבלו הם
 עליה~

 את
 הכ~

~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  
 הגט וא~רג"פ

 ~יכ~
 ה~~יר~

 את
ונישאת דת~

 לאדו~
 ~רל

 גרא~
 והה~ק

 למרןנשא מלי~נ~~
 ~קדו~

 ז~לה~ה ~לו~ין
 ל~בוי~נהו אש~

 בע~
 שבתלמידי ~~דול ויהי לאנציט

 תמיד ונםע . מליזענםקהרה~ק
 שניםוישב ל~יז~נ~~

 בלאנצי~ הרב~
 כי ויהי

 אלימלך ~~ הר~"ק לו אמרהימים ~ר~~
 ולא א~ר במקום דירתו ויקבעמשם שי~~
 כאשר לו אמר רק המקוםלו ~~~

 ~ל וגומר לך לךלאא~~~ א~ הש~
 אש~ האר~

~  
 והלך שלום בבר~ת ~מנוונ~~ר

~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~מדר~
 א~ע"ה את ב~לום ר~ה בלילה וי~י .

 לוונחן
 ~לו~

 מ~ובלין מרן הה~ק ~ותו וישאל
 לי אמ~ הקב'ה אשר ~נכי ויא~~ר אתה~י

 ~ע~וד א~~ וגם ~סיון ו~~ודתי וכו'לך
 והלך~נסיון

 ~י~~
 והנה ~ולין למדינ~

 טובי ונם~ו משם הרב ~ם~~ק ~וב~יןב~יר
העיר

 לל~נני~
 הר' הרה~ק ~ורן את ליקח

 כםא על ולהו~יבו זצלה~ה יצ~קי~קב
 וי~ג~ו בביתו או~ו מצאו ולא ~להם~רבשות
 ויושיבו גדול בכבוד או~ו ויקחו בדרך~ותו

 ~ מלובלין הרבנות כםא ~לאו~ו
 ~~~~י~

~הי~ ~~~~י~~ ~~ ~
 איזה רחוק לובלין ~יר ב~ביבות

 מלובלין~~סאות
 כל בנםיעתו הרב~ ונשת~

~ך
 ~~מ~

 סיבה ~יזה
~~ 

 מוכרח שהיה
 לכבד ברית~על

 אי~
 בםנדקאות ~~~יו א~ר

 ~נה כי הז~ן יעבור אולי ירא שהיה~~ני
 ברג~ ויהי .~יום

 מילה ~מצות גמרו אשר
 ל~רות לשם הרבי בא ה~עודה קודם~וד
 הקרואים ה~בורה בני וכל ברית הב~ל~צון

~ה~
 ביאתו ~ל ו~~צ~ים מח~ים והיו שם
 ~~ אול~ ~יני~~כליון

 ובק~ו אין ~~בר
 ו~~ לכבד~ ~כ~פ~~נו

 בראש ~לק
בם~יד~

 רבי ~לא מהרה ו~ד מי~ה הברית
 בהם~ודה ~מ~ם וישב שאלתםאת

 והי~
~~ע~

 ~א~ר יותר ~וד זו בס~ודה לב וטוב
 שמח~יה

 וש~
 אף מ~לה ברית ~~ודת בכל

 שס להיות זכהכ~היה
 ג~~

 ממש סנדק
 העם ב~יני מאוד לפלא הזה הדברוהיה

 עוזו~רהיב
 ב~~~

 מרח~והי מסי~ת א~ד
 זצלה"ה הקדוש ~~ן ~נה . ככה ~לל~אלו

~~
 מצות באמת הנה מיד לו ער

 א~שר אי אולם למאוד גדולה~היא םנדקאו~
 של~

 יהיה
 איזה ג~כ בומ~ורב

 ~~~שב~
 ~ו~

 הפוס~ת
 ~כבוד נגי~הדהיינו

 ד~~~~~
 ב~~דקאות ~~בד

 ב~עשים או ב~ורה הגדול מעם ~~~וררק
 שאיז~ לודאי קרוב כןאם

 או ק~נה פניה
~דולה

 נוג~~
 מאי ~~צמו ל~~וב ~~כול ביה

 יד ל~ל יש ~א~ וגם בגוב~ין~בר
 א~ו~

 ~וא אשר ודס~שר
 קרו~

 מחומר
 הראויות הכוונות בכל מצוהדבר בשו~ ל~וו~
 ל~~ות ב~שב כאן~~א"א בי~ לכוו~

 מצו~
 ו~א ונאנס

 דמ~~~~א~
 ~~אה כאילו הכ~וב ~ליו

 דף קידושין~כ~~ש
~'~ 

 כזאת מצוה אזי
 וגם וכדומה פניה צד שום ~~י היאוד~י
 היא כאילו י~ברך השם לפני נחשבהיא

 ~ו~ולה היותר ה~ו~~ פי ~ל~~ויה
 ~ושה דב~ה ביה לכוון דיש הכוונותובכל ומשוב~

 עשייתן תיקון שום בלי בעצ~ו~זאת
 מלמ~~

ודפח~~ ~י~)
~~~ 

 לקידוש יין לפניו הביא א~ת
 ~ינו לשום היה בקודשודר~ו

 ב~ודו ~הבי~~לקי) בכלי כש~וא היין~ל
סתים

 והש~י~
 כשר ואמר פ~מים כמה

כל וע~
 ז~

 וקידש ~ליו לקדש רצה ולא הניחה

יי~
 שלא ואמר ~חר

 ר~~
 ~נין עליו

 וראט אותו וט~~ו הכלי פתחו ~קידושוא~ר ~~
 מישהוא

 דב~
 לבן

 מאר~
 . ~גר

~י~)
~~~ 

 ואמר א~ר ~םא"א ש~תר~ ~נין לפניו בא אחת
 לה~

 הרה~ק
 ביחד ~ידורומלובלין

 ~מ~ואר כדין כמקד~
בסי~ון

 ק~~~
 בלא אסורה ש~ינה ס"ו

 נדרים בםוף הר~ן מד~ריושאלוהו ~~~
 ~כ~ו~

~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 משום אלא ~~ה לדור מותר~דין

 . הרוה'ק ~ל לסמוך אוכל נפשב~ל ~ש~
 וא~ר ~פשט ל~י ~~ו~נים שאינםבספוריו והפלי~

האות
 ~מבי~

 דינר שוה ישראל ~ו
 ~ זה~

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

~ ~  
 נכדמאפטשנע

 הגאו~
 בצירוף אליו ב~סעוהראשון ~פ~~ ~~~ גאוט בעל

 ~מ~
 א~~ים

 לכולם ונתן של~ם לקבלובא
 שלו~

 וא~ר
 צריך שלקרוב לו השיבכך

 לית~
 שלום

 כי א~
 שהוא ~ו מכיר~וא

 קרו~
 ש~כל ~ליו ופקד

 ~~~יי~ ~~~~~~~~~~~~~~~



 מ~יר"ה היין הוביל והוא~ריי~ין
 שהעביר ו~עת הנ"ל הציווי על~בר א~~ ~ע~

 הגבול ~ל לק~והו צר המעל ~יי~
 ליל תחילת ~יה ו~ה פרייםען~פקידת ה~ומרי~
 בםעודה א~ ישב ~צלה~ה מלובליןוהרה~ק מוצש~~

 מניח אינו הירשל לאנ~ש ואמר עדייןשלישי~
 ובזו עבורו לבקש צריך ואני לישב~ותי
 מים ~הוא וראו היין ~~ומרים טעמו~ר~ע
 אז ב~זרה לו ונ~נו מ~נו~~~~ו

 תיכ~
 נםע

 הרבי לו אמר המ~תן ~ל ובבאו~ובלין
 אפילו אותי הנ~ת לאז~לה"ה

 לא נםך ומ~ום~לי~ית בס~וד~
 ~ו~

 כי
היין ז~ אי~

 כנ~
. 

(~~~
~~~ 

 הר~"ק אשר ~~~יז ה~"ק
 לאביו נסע זצלה"המלובלין

~נם~יז
 ו~ל~

 בניו עמו והלכו עמו ילטייל

~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
~בר

 םת~
 אפילו ~)

 וציו~ מבניכ~
 אביו

 ~~כו ~~יו~ל
 ו~וםי~

 ה~עיר לצוות ה~בי

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

 שי~ לעשו~~~ ~~~
 בא אולי בלובלין מחלוקת לו

~
 ממשיך שהוא ~חמת

 נכון א~שר י עד~
~הניח

 ז~
 לו והשיב . עצה ~ו יתן ~ן על

 ויעקור ג~ו שעל שי~דלין השורות ~ימנה~ביו

~~~
 ו~וא ת~תי~ם אחריס וי~ן ~~שית

פ~ח

~~~~~

 ~~~לך זצלה~ה מלובלין
בנערותו

 להרה~~
 ר'

 ~רעהו ~חת פעם ~וליזענםק ~~)~לימלך
 ו~עה גדול וקורגשם

 ~ליל~
 ש~י~ בית ו~אה

 ~ו ונ~נס ~י~ר~איר
 ~ם והי~

 ~י~~ ~~
ו~חי~

 נ~שו
 שנתייסר~

 ו~קור ~הגשם מאד
 ולא י~~ ~חת אשה רק שםוהיתה

 ל~~ותו ר~תה ~היא יחוד אודות לעשותמה יד~
 וט~ורה פנייה שהיא ואמרה רח~ללעבירה
 י~י~ויה ~הם~ו~יה מ~דונצטער

 הרש'ת דבר אפילו לעשות שלא עליקבלתי ל~ וה~י~

ר~
 רוח ו~~ת תענוג ממנו שיגיע מה

 מזה לה~ורא יהיה רוח נ~תו~זה ליו~~
 מיד~ן וכשה~י~

 רא~
 כדי ד~יון הכל שהיה

 ~ריך שהיה הדרך אצל עומד עצ~ו אתומצא א~~ ולא בית ולא יער לא שם היהולא לנסות~
 בו~~כת

~~ז)
~~~ 

 אח~
 לפני א~ת אשה באה

 ~~לובלין זצל~"ההרה~ק
 ~צל~"~ הרבי~לך וכש~ל~~

 ה~רוזד~~ עד או~ה וליוה
 יק~ה אל לתלמידיו אמרוכשחזר

 לש~ור יודע הלוויה סוד שיודע מיכי א~~ ~חורי ול~ ארי אחורי א~רו~בגמרא ~עיניכ~
עצמו ~~

 מז~
 . לה~נהג איך כן ~ס

 לשבת~קראוהו ~ וב~
 שקוד~

 הרבנ עם נשואין
בילא ~

 ע"~
 ~~ ה~~ו~סים הרב של גיםתו

 שלוש~ו לאנשי הגיד מלבוב דמימעליםליב
היא ~~~

 עו~~
 ל~ם ואמר כעת בביתה

 עליקשה ~~~
 ז~

 היה כשנברא כי הדיבורים
 ואחר ~ו~ו ועד ~ולם מסוף לה~תכלי~ל
 מגו~ל זה ל~בול יוכל לא כי~ראה

 ממנו שיטלו ביקש ב~םשנמנא ~ר~
 מאותד' ו~כ~~ ז~

 פרם~
 יוכל ~רםה מאות ד' על

 ד~ ברוחק ~מול~~ות
 אמו~

 ויותר
~מו ~ו~

 בכבר~

~

~ ~ ~ ' ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ו~~

 אמר~)
 המאם~

 . מ~מ
~~ 

 ענין על נפלא פי' הובא ע'ב דם~ד ~טוב ~מן
 ~שפי ~ם' וכן שליט"א מפלונ~ק המפידסים ה~סיד הגאוןהרב ~א~ ז~

 א~
 ~שלם

(~~
~~~ ~~~ ~~~~~ 

 בם~ר
 ס~ר בשם אחר באו~ן זו מע~ה מ~יא צדיקי~ תפאר~

 ב~ר ~~ ~~~י~~דוש ~~~~ ~ה~ך ~א~ר ושם ~ב~רזאן ~צ'ל פייבש משולם ר' מה~ה~ק וי~ב פר~ת אמת~~ת
 ~ ממ~זריט~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~לובלי~ ~רה~~ ~~~וה~
 ו~עם זצלה~ה

 להרה"ק הנ"ל הרבי שלת~~ת
 ~הר"~

 זצ"ל
 ראש ~ל אליו~~~וא

 ~שנ~
 ללובלין ליסע ורצה

 ענין בשום שלו~ו אנשי ~ניתו~וולא
 ושל~

 תורת בעל ~קאסיב תיים ר' הרה~ק ~נוא~

 לתר~~יי~
 א~ו

 שלא ~~
 הי~

 יכול
 ליס~

 ~שי~~~~
 ~צריך כיון הרבי

 לתר~
 ~~מו את

ואינו
 יוד~

 ז~~ אבין ~~~~ו
 ~~זיקנו נו א

 יכול אי~ו כן ועלל~והבו
 לע~ו~

 ~ו
 ' זו ב~נהונסתלק ~וב~

~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~לו~לין הקדוש ר~ינו ~ל ~ור~ו
 קודםזצלה~ה

 ביום וי~י הגדול ה~גיד~י ב~ שנ~~רם~
~"~ 

 והרה~ק
 ~ם~אהל של~ה~~

 ו~רך או~ ~ש~~ ~~

י~~
 ידע ~עיניו והרבי ~ל~~ו ~ל ~ות

~~
 יה~ה

~~ 
 ~לכה ~לוה בס~ודת ~כול

 ~יצא ~ד~~~תין
 ~ל~

 ~~ם
 ולק~

 לו
 ~רי~~

 ~י~~~~
 ~ודת ~בור ~ית

 ~ ~~ל~~~ ~~גידו~בא ~ל~~ ~לו~
 ~~ל ~~ל~ן

 ~להז~ת ~~
~~ 

 והשיב ~רי~ה
~~~ 

 ר~
 אין~~ה

 ~~ולין ~יש ~ע~ה ~ם ~י ז~
ושל~

 ~~וד הרבי ~תבה~ ~תריו ה~~יד
לו וםי~~

 הדברי~
 אז

 ה~י~
 י~ו את הגדול ~~~יד

 של ~ת~ו~ל
 הר~

 י~א ו~יר~ו
 ~תוך ~לכה ~לוהשתם~וד ~~~ו~

 הר~~~
' 

~ ~~ ~ ~ ~  
 ~גאו~ ~ר~

 ה~יד
 ~רדכי י~קבר~ ה~~ור~י~

 ~לי~"~
 ~~בד"ק

~~~~~~

 אז והתפלל זצלה"ה הרבי זקנו ~ל~~דרש ~~~~ ~~~~~~~~ ~
 ר~ הקדיש ~רב תלמידו ה~~ודל~ני

 בעת ב~ודש ודרכו זצ~ל הובניב~~יר פייב~
 עקיבא ~בי התנא בבתינת היה תו בב~~לתו

 מצאו וה בזיות מניחו כש~דם גדולבהחלהבות
ב~

 מלובלין הרבי רבינו אצל אמנם ו~ו'
 מדרך יכלתו בכל להת~כק~ר~ו הי~
 ~קדוש ר~ו א~ת ~~ני~זו ע~וד~

 הג~
 ~לבו

~~ר הי~
 כא~

 ה~א~ק ~"מ בדברו יצא~ ונפשו

~~
~ 

 ~א ~ר
 ל~~

 ~~~י~ ~ם

 ~ני~ון נז~רו והת~יל ~ו~ ברוריםכונם
כנ~וג

 ~יו~~
 ~התלהבות נת~~א ~יד

 ל~ני ש~ו~ד ~שכת ~ד להשי"ת~~לא ודביקו~
 ב~~לתו והתפשט~לובלין ר~נ~

 הקדוש~
 ~~ו

 הע~וד מן וה~ךבבי~ו
 ור~

 וויות בכל
 הבי~ו קדי~א~ ~~~ריא וכל וזי~ר~בה~~ד
 הרה~ק אך עליו~ת~הון

~~~ 
 לא

 ~~ר עד ~ליו שמביטין דביקותו~רוב כלו~ רא~
 ש~~ד רבינו וגםלזמר

 ~כו~~
 ב~טלית

~ניו
 הגבי~

 ה~לית
 מ~

 ~ניו
 ו~בי~

 ~~יו
 הרגיש לא זא~וג~

 כ~~ ~~~
 ~ד

 ~ך ו~ר ~~~ד לפני בחז~ה עצ~ווע~ד ~~
 הקדוש ~בינו~שי~ב

 ~~בריא וכליו~ט ~~עודו~ ~~לת~ ~
 ~ד~ש~

 ~יבו
 וא~~ ~ת~

 ש~רב~י בעח הלשון~~~
 ~ולם~י~ר ~הו~ני~ ~יי~ו~

 א~ובי~
 השי~ת א~ר

 ל~ו ~עלה~ל ל~ל~
 למט~

 וראו
 י~ול~

 ב~ר
ותתביישו וד~

 ~א~ת ה~ביישו ו~ן בעצ~יכ~
 דבריו~"כ

 ו~יי~
 ~נ~ל ~ו~"ק ~רה"צ

 ~ה ~ובן~~זה
 ~~ת~

 מ~ל ~לית ~ רבינו
 ב~רה"ק והביט~ניו

 ר~
 ~~ני ~וא

 ~ל שה~~ליא ~ך הטליתת~ת שהרגי~
ל~ן ב~~ ~~ל~

~~~~~ 
 ~צ"ל ~והר~ק ~ר~~צ שלקד~ו ~~~ ~ש~~ הנ~ ~~ ~י~~

 ז~נו שא~ר בעת ~~צ~י שע~דהנ"ל
 ה~ל~ן ~ל תורה מלובלין הקדושמרן רבינ~
 נא~ר אנ~נו ה~שון בזה ו~~רופתח ~קדו~
 שנא~ר אנחנו~י תור~

 אנתנוזכות איז~ נ~~שי~ תור~
 לומדי~

 רק לש~ה ~ורה
 כתיב הלא זאתנתשב ב~~

 ולרש~
 א~ר

 א~ר כך ו~ר תו~י לם~ר לך~ה ~~ק~
 שלנו מ~בי קבלה לנו יש כיאנ~נו ~ת~רטי~
 ונא~ר ~קהל ל~ני ~~~ולה~פיל ~~
 ~ר~

 ~מתיני~ ו~~~י~שר~י~
 ~ורה ~~רי ~ל

 וה~~יל~לו
 ל~~

 ש~ע (ואת ~ורה
~~~ 

 ~~קדו~~

 ~ה~ ~~~~~~~~
~ י~ו~~ רבי ~ ~ ~~ל 
 ב~~

 ~~~ ~~וש ~ה"ג
י~~ה

 ~~~ ~י~
 ~~ילקאיו

~ ~  ~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 א~ת ש~~ם ~הרי"ל~יקו~י
 הי~

 רבינו אצל
 היה ואז זצלה~ה אלימלך ר' ר~י~~דוש
 המ~יד קדישא ~חבריא ~ל~ם

 בא ~~ום צדיקים ושאר ~ובלין~ר~~ק מקא~ני~ הקד~
 לבהמ~ד אלימלך ר' רבי ~ה"ק~ב~ו

 ~עו~דים~~ני והבי~
 ולק~

 אדמו~ר את מ~וכם
 עמו ~לך מלובליןהקדוש

 הנ~
 ואני והנה

~יתי
 משתוק~

 ~מד~רים ~ה לשמוע מאוד
 ר~לי צ~ורני על ~~ריהם~הלכחי

 לו אומר שרבינו~מ~~י בלא~
 תד~

 שצריכים
 תשליכנו אל לבקש~אוד

 לע~
 והיה זקנה

 מה על מאז ידעתי שלא בעיניל~יאה
 זצלה~ה הר~י וכ~נשלך הללו ~דבריםסו~~ים
 שלו ~חלון~ן

 ב~נ~
 ע~דתי לש~ים סילוקו

 רבינודברי
 והבי~

 הצדיקים כח

 ~~ק ועשיר ~סיד א~ ~~~~~
 ~~י זצלה~ה מלובלין להרה~ק~אבאק ש~~ י~ק~ ר~שינאווע

~על הר~~~
 יש~

 ב~יותו מאו~ל אדמו~ר משה
 ~~ת ~נ~ל הר~~ק ואמר ~ שינאיוע~בד"ק
שמ~~

 ב~חשבתו היה הטאבאק א~ ל~רה"~
 ל~~~ דורן הנו~ן א~רו לאהרי

 אלא
 א~ילו משמע בכו~ים מביא כאלו לת~חדורן המבי~

 כן ואם כבי~ורים שחשב מ~יא רק ~ואינו
י~י

 שיהי~ רצו~
 כביכורים ה' ל~ני נחשב

כ~
 הנ"ל ~רה~ק ~ל במחשב~ו עלה

 והריח זצלה"ה הנ~ל הקדוש להצדיקשהביאו ותיכ~
 . ביכורים ריח שמריח אמרבו

 ~ואי~
 ~ה

~ידו~
 יעקב ר' ~~סיד ~י

 ~ל~
 ~רב

משינאווע~
~~~~~~~~~ 

 ~רה~ק
 מקאזני~

 לעת
 ~אזק~תו

 לספר ו~קד ביו~ר מזה ונ~לש כללל~כול יכו~ הי~
 מלו~לי~ ~צ~~~ ~~~ק לפני~זה

 ~י~~לל
~~דו

 ז~ ~
 שיאכל זצלה'ה ~ר~"ק ו~ד

 ל~ם וייןל~ם
 ~~~ מ~~

 ב"ה הוי"ה
 כמארז~ל סוד מ~ר יין י~ד ~וש לבבל~ם וכתי~

 יצ~ יי~~~~
 וכ~יב ~ד

 י~~ ~י~
 לבב

 ~~~ע~~~
~ ~~~~'~~ ~ ~  

 מלובלין אדמו"ר את ע~ו ל~חאז ע~~ א~ ל~בול ~נ~ר אל ב~ש"ק והלךו~~ל
 במרכב~

לנסי~
 ה~דוש והיה יחדיו נסעו וכא~ר יחדיו
 בי~וד הקדושים במח~בו~~ו ~עע~יקממ~זיבוו

 א~ ונ~לאים נוראים ביחודים י~ברךשמו
 א~ בדק~י~

 הרה~
 אם מ~~לין

 ~אל בשדה אחד במקום ואז הזהבדבר מרג~
 ירגיש מהאו~ו

 והשי~ החוז~
 אוירא לו

דאר~
 או~ו ~אל א~"כ . ~ן וא~ר ישראל

 אחת~עם
 ומ~

 ו~שיב ~~ה ירגיש
 מקום ~ך ואחר~ושלים ~חינ~

 ירגיש מה או~ו ~אל~נהר וב~ביל~ ה~~~~
 ע~~

 ב~' והשיב
 בו ~ש~ח דכיא דא~רםמונא~רא

 אל קולע נא~ן ~'זה כי ויאמרממעזבוז ~ר~~~
השער~

 י~טיא ולא
 ש~

 א' גאון רב
 מלובליןהרה"ק א~

~~ 
 ~בנ~י רבים ינ~רו כי זה

~
 ~~נו ללמוד כבו~ו

 ~ ומ~
 יראו

 אלי גם יבו~ו לא ול~ה אליו י~רו~י מכבוד~
 מאד ב~ירה מופלג גדול ת"ח אנכי~לא
יותר

 מרו~
 הנ~ל ה~ה~ק לו השיב אז כבודו

בנ~~
 בעיני גם

 יפל~
 מה

~ 
 יבואו

 ומה אנכי ~י הש~ל ערכי ידעתי אנכי~י א~
 ~ל~ יבואו י~ראל ~בני ~בים כיא~כי
לדרו~

 אלקים
 ולמ~

 אל ילכו לא
 מובהק גאון כבידו כי ידע~יו אשרגאונו הדר~

 ועוקרסיני
 ואו~ ~רי~

 בעבור רק
 ד~

 זה
 ~יצטלא ~~ו~ור~וי אי~ ~י ערכי וידע~י ~עיני ~לא הואכי

 כ~ ע~
 ובע~ור אלי יבואו

 אליו יביאו לא למה ית~לא כ~ודו~י
 אליו יבואו לא יעזביהוכן

~~~

~~~~~ 

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

 הלשון ~ה ל~~"ק וענה ~~תא~ק האישיוכל
 הר~י לו והש~ב אותי מביישים א~םר~י

~~לה~~
 ~י ~~~ך ל~ייס אני צריך א~כ

 שת~זיר בדברי אצלך שאפעול~ב~י
 ~יו~~~יו ל~ו~

 ~~ ר~
 כלום ~ל~י

~יי~י ~ ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 או~ך מבייש~ייחי
 בחנ~

 אני לכן
 (נראה עכ"ל~וחך מ~יי~

 שכונ~
 דבריו ב~וף הרבי

~י~
 באלו אולי עוד שחשב

 י למו~ב ~יחזור ~צלוי~~ול ~כ"~ הדברי~

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

~~~ 
~~ז

 ~י~
 בכל

~ יו~  
 שבח צחת אחח

 הקדוש ה~דיק ברא אשר ב~ה להבורא~ודי~
 זצלה"ה לוי קדו~ת בעלהרב

~~~~~~ 
 סערעט

 ב~ר~
 באקאווינא

היה
 אי~

 והוא א~ד חסיד
 היה ו~מו בתורה ו~ופלג מופלא ג~כ~~ה
 סער~דער בנימין ר' כל ב~י ונקרא בני~ין~'
 תלמ~ ~י~והוא

 ל~רב מוב~ק
~והר~ר הצדי~

 מט~ערנאוויט~ ~יי~
 מח~' בעל זצ"ל

 באר~פר
 חיי~ ~~

 מאוד חביב והיה
 הרב~עיני

 ה~די~
 מוהר~ר

 חיי~
 עד זצ"ל

~~ע~
 למשכב נפל בנימין ר' א~ר אחת

 להרב א~ד שליח~יש~ח
 הרב שמע וכא~ר~"נ ע~ מטשערנאוויט~
 מטשערנאיויט~

 כי
 וישלח מאוד וי~טער למשכב נפל בנימין~'
~רב

 מט~ערנאווי~~
 ל~יר מיו~ד ~לית

~ערעד~
 נקל א~ לראות למען בנימין לר'

 ויעמוד חליו~ליו
 הר~

 כולו הלילה כל
 ~שליח לראות ומצפה ועומד החלון~~ל

~חזרה
 ע~

 בנימין ר' מה הידיעה
 נסיעת וטרם הרב בעיני חביב הי' כך~ל עו~~

 רבי להרבי בנימין ר' אמר לאה~ק~ב
 פרידתכ~ עלי~~ה

 ויאמר תעזבינו מי ו~ל
 מו"ה ה~דיק להרב~רב

 אברה~
 יהושע

 הצדיק הרב ~כי מאפטא~~~יל
 דרך~סע מט~ערנאווי~

 אר~
 להתראות ל~ן מאלדאווי

 הר~ ~~~~י~
 ~י מא~~ע ה~דיק

 שמה) ג~כ ~נימין ר' הי' ואז~יו ~חותני~
 מחות~

~~
~~~~ 

~~~~~ 

 מהר~ב בו דברי מדי
~הגו

 בליל ו~נה שנה בכל כי הי~
 יו~

 צו

 לאזין~יר
 אוי~

 אינז~ר פלייציס אייערע
 הצדיק והרב איבער ם~רדער בנימיןר'

מטשערנ~ווי~
 ר' נ~ע ומאז לאה"ק נסע

 ל~יר~~י~ין
 אפ~~

 הצדיק להרב
 מו"~

אבר~
 מחפלל והי~ ז"ל העשיל יהושע

 נוראי~ בימי העמודלפני
 הרה~צ אצל

 היה לא ה~ל בני~ין ר~ ולהח~ידמאפ~א

~ני~
 ו~א ~קרה הי~ה אשתו כי ובנוח

 הרב ויסע פטורין גט ליקחרצתה
ר' החסי~

 בנימ~
 וערך זצלה~ה להרה'ק ללובלין

 שהי"ת זצל~'ה הקדוש הרב לפני~קשחו
 לויעזור

 בזש~~
 הקוויטיל נחן הר'ב וכא~ר

להרה~ק
 בלובל~

 הרה~ק לו אמר

 שימתי~
 על הגונה תשובה לו יתן אז הבוקרעד

 טרוד הוא עתה כיבק~ת~
 ע~

 מעיר ~"נ
 דאניעל מיכל ר' הגביר אתי היינויאםי
הוא

 למות ונוטה ומסוכן חול~
ר~ב וישתומ~

 ע~
 ~ד הר"ב והמתין הלזו התשובה

 הר~ב ויבוא בבו~ר ויהיהבוקר
 להר~

ל~מ~
 להר~ב זצלה"ה ~רה~ק ויאמר התשובה

שמ~
 הנ~ לאמרי נא

 מ~יר פ"נ אלי ~א
יאסי

 מאר~
 אחי ~חולה עבור מאלדאווע

 ר'הגביר
 מי~

 הת~לה ~ער~תי דאניעל
 דאניעל מיכל ר' הגביר אחי כי וידעתי~ בפ~ שגורה היתה לא ת~לתי אך~בורו
 חיי~ לןשבק

 שלכס ~יוג היא האל~נה ואש~ו

וע~
 תהיה הלזו האשה

 בני~ לכ~
 ובנות

 התשובה על מאוד בנימין הר~וי~תומ~
 עודנה סערעט בעיר א~תוכי

 בחיי~
 וי~~ור

 לבי~ו ונסע זצלה~ה הקדוש מהרבהר~ב
 ותי~ת ל~~שכב א~תו נפלה לביחו באוכא~ר
 ר~ הגביר אחי ~~ת הר"ב לקח זהוא~~
 בן ממנה והוליד לאשה ~אניעלמיכל

 ~~ל ולא זצלה"ה הר~~ק לו הבטיחכ~שר וב~
 מהב~~תו ארצה ~~דדבר

~~ 
הרה~ק ~

 מעשה עוד אז~רנוהנ'ל
 אח~

 צדקתו מגודל
הכפירים

 בבית לן הי~
 הכנס~

 הלך ולא

~תל~
 הר~ב

 הנ~~
 מאוד חולה הר~ב היה

~ד



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~וד ~ב~ות לבל מ~וך אבקשמאוד
 לו ואמרל~שרתו ~~~

 ~~י~
 ~נתוו~~י כי ~לי

 ~פ~ירתלי

 הה"~
 ~~גלל~' ז~ל היהודי

 ~ה כל ועל ובוכהבעפר
~~ 

 ~עבר
 ~זקווע~ה ע~~

 ונת~זק~
 היהו~י הה'ק ~י י~ד

 ~י הוא אלקינו אבל איננוז~~ל
 וק~

 לעע

ואבק~
 לבל ל~ב מ~יר ~~ך

 להרב~
 בב~י

 להצ~~~ ולבל לנ~מו וכה כה אליו ודיבר~וד
ולבכ~~

 מדאי יו~ר
~ 

~~~
~"~~~ 

 הס~~קותו קודם' ז~ל~~~ א~~~ך ר' ~רבי
 ~~ש~~

~ד
 הי~ שמוכ~~

 לי~

 ויהי בבי~ו ו~ן לביתו
 ב~י~~

 ~י וי~לום עליו ~רדמה נ~~ה כאשר
 חיים ר' הרה"ק רבו עםדיבר

 וייק~ מט~~רנאוויט~
 ויהי ~ו~י ו~~~~ם ~לים והנה

 ~~ח הרב למו"~ ראי~י הנה א~זתנו ופחד ~~אוד יראתי ~לו~עו לאנשי הר"ב~מר ב~י~~
 א~רוג הר"ב קנה הקדו~ יום א~ר וי~י הנ"ל הר"ב אמר כן לטובה ~תהיה יה~ר~~לוס מ~~ערנ~ווי~~

 ~ג~ל
 הסוכו~

 ~דול סוחר היה הנ"ל והר~ב
 ס~ורה~ ~~שנו~

 לו והיה ומווי~ן מליי~ציג
~נו~

 הכנ~~ לבי~ ה~~וך בבי~ו גדול
 בלילה הםוכות חג בערב וי~י .

 לק~
 ה~~ב

 ~~ר יחידובן ~~
 הי~

 לחנכו רוצה כי ~~~ כי לה~וכה ע~ו אתו שנים ששה כערך אז
 אש הנה ה~יר ותהום הלילה בחציויהי ~~עצי~

 מ~לקח~
 למאוד הר"ב ויחרד ~יר בכל

 לחנות~עהסוכה ויר~
 הדל~ א~ וי~ת~

 וכא~ר מזאת ידעה לא ואשתו ה~~ות ויבוא הברזל
 החנות כי~את~

 פתו~~
 נשאר והר~ב הדלת מהר ו~םגור

 בהחנו~
 כה ו~ין כה בין

 יד~ו ולא הר"ב אי~ הר"ב איה צעקו כולו העם וכל למאוד וגדול ~ולך~אש הי~
~~ 

 לו היה
ו~ז~יר

 כי האש~
 ~סגיר~

 ~החנות הדלת
 בתוך הוא אולי וא~ר~

 ה~נו~
 ויכ~~~ו

 ויר~ ה~ל~
 הר~ו~נ~

 ~יסו האתרוג ואת בידו ~ורה ו~~ר םפסלו על יו~ב
~ר~ב א~ ויק~י ל~ו~~ ונו~~

 ה~וצ~
 לא אך נ~שו להשיב או~ו לה~ם וה~חילו אחר לבית

 להו~
 הי~ה ל

 ~עיר כל ראו א~ ~יים לן ~בק כי~~~~עלות ~~
 לא כי הר~ב צדקת א~ כול~

 מהחנות םחורתו א~ להציל~מ~ן ~המנ~~ ר~
 מ~א~

 ל~ציל רצה כי ה~"ב ~שה ~את אך
~~ 

 ה~~ר

~ור~
 ~~ר

 הי~
 בחנותו לו

 ~אתרו~ ו~~
 וכ~שר ~ק~~ד דםוכות א' ביום ~נ"ל הר~ב ונפטר

~~~~
 ~י בה~יר

 הר~~
 ~א~ ו~שק~ א~ נפ~ר

 ~~ת בית באמצע
 י~ת~ שר~~ ול~

 וי~~ז
 ~נ"ל הר~ב את ה~יר אנשי~ל

 ויאב~
 ~עיר מט ~סיד אבד ~י מאוד

 ו~נ~
 ~דרה

 ו~נ~
זיו~

 ~י יד~ו ואז
~ 

 ל~נם
 ~י~

 רבו ~עיני מ~וד ~ביב הנ"ל הר~ב
 הקדו~

 מוה~~ר
~~יר תיי~

 ט~ערנאווי~~
 ובעיני

 הר~
 מו~ר~ר הצדיק הרב בעיני ובפרט ~אפטא ~צדיק

 שפעם ~ד ~אוד ~ביב ~יה~פרימישלאן ~~י~
 ~~יר מוהר"ר הצדיק הרב ~מר א~~

 ל~
 ~רב

 בנימין~והר~ר
 הנ~

 אביך
 ~י~

 גיקימען
~ 

 צו מאהל
 מאירי~

 מאי~ין האט אין
 מאיר גי~ו~ן ~עאיר אבער האט וו~ס~ריעוו~ן גיוו~~~

 הא~
 זיך

 גי~פיל~
 ש~גיל איין מיט

 ~רב לבן ז"ל מאיר מוהר~ר הרב וא~ר~ייג'י~יך ~וי~
 היד~

 גדול ~~יד היה ז"ל אביך כי
~מאוד

 ויר~
 כאשר ~~ל ~איר מוהר~ר ~דיק מ~רב גדול ל~ו ~י ~אוד ה~

 ~למ~יד ~י~ ~ו~
 הנ"~ הר~

 וד"ל
~ 

~"~~~(~~~
 חיים~ו~יר מוהר~ר

~~ 
 אל

 היא ~י~~וא~לגיצאםיכר

 בלובלי~~י~
 שמה כ~נ~וודע אז

 ממאגלגי~א והרה"ק זצ"ל היהודי~ר~~ק מפטיר~
 לבכות ירא שהיה עד מ~וד ובוכה הולךהיה
 שיא~ו~ו שמה ה~~ידים אנשים מפני כך~ל
 ~מנו הוא מלו~לין הקדוש מרן הלאכי

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

~  ~ ~  

 ומיד~ליו
 ~יב~

 ~~יר לו ואמר אותו
 לע~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~ג
~~~~ו

 ~דר~ כ~~
 תל~ידיו על י~יו ~מך

 ונ~ן עליהם מהודוו~~~יל
 להר~'~

 מלובלין
 ישראל ר' רבי ולהר~~ק עיניו מ~ור~ת

ה~~יד
 ~ו~~~ני~

 רבי ולהר~"ק ~בלב כחו
 ~פחי~~יק~נדלי

 ה~~מ~
 ו~הרה"ק ~במוחו

 ~ב~הם~'
 יהוש~

 ~~שיל
~~~ 

 כחו את
~ב~יו

~~~~~~ 
 ~רומנוב ~רה~ק של

 י~ר~ל י~קב ו~ו'ה ליב נ~ן~~ו~ה ~ר~נ~

~צ~~
 פ"א ~~~ו

 ~בח~
 אד~ו~ר ~צל

 י~יום זצלה"ה~לובלין ~קדו~
 ~~ב~

 לא להם ~מר
~דע

 מדו~
 ~צ~~י לא

 אביכם א~ היו~
 ב~~תיי ~~ליוני~~~~~~ו~

 ול~
 מצא~יו

 המ~
 הא~ה הדב~י~ א~~~מ~~

~~ 
 בקרבם לבם

ו~~
 ~צאו

 ו~ירגו~ מנו~
 מב~י~ותי ~~~~ם

 ב~וצאי אביהם לשלום ~ם וד~גה~~ורים
~נו~~

 ונםעו פרידה ברכת לקבל הקדי~יו
לב~~ם

 וכ~וא~
 הכל ~צאו

 שלו~
 ויס~רו

ל~ביה~
 זצלה"~ מליבלין הרה"ק דברי את

~~~
 הוא ואמר רבני ש~~י על עב~ ~ל
 העליושי~ ב~ולמו~ או~י~~~ש

 מצא ולא
~ותי

 מדו~
 הביה~ויים ב~רכאות ~ו~י ~יקש לא

 או~י ~צא הי'ואז

~~~~~~~~~ 
 מיעריסלוב שמ~ון ~~'ר
 התקרבותו אופןזצלה"ה

 מרן ידי על היה ~רומנוב הר~"קאל
 ה~ר"ש בהיות ~ובדא ~וה והכי~ולוב~ין ~קדו~

 ~לובלין מרן הקדוש דודובבית
 והתמהמ~

~~~~~ 
 וכבר תמיד כ~נ~גו ~~ו~ות

 מרן הקדוש רבו לפני ובא לביתו לי~ע~~~נו הגי~
 ~רידה ברכת ל~בלזצלה~ה

 ~~~ ול~
 ~ר~~ק

לב~כ~
 ~ביתו עוד צהתעכב לו ~~ער

 לקבל שנית בא כך וא~ר אחד ~בוע~ו~ ויו~
 זצל~ה ~קדוש מרן ~מר ~ז פרידה~~כח
~יב~

 עליו ראה כי לבי~ו ~י~ע ~עונ~ו
 רצה לא בכן ר~ל~יניס

 לעזו~
 אותו

 רודפים דינים מדוע לו יחגלה ~~ר עד~ביתו לים~
 או~ו דנים כי יודע ~חה~~~ריה

 ר' הר~י ~רה~ק למחוז ם~וך ש~נ~י~~י ~למ~
~ו~נדל

 יס~ ~~
 ה~~~ש עליו ~יבל ~ן ~~יו

~קבנ
 ~רבי~ מ~ו~

 ונ~שה
 ד~~יו ~צ~א לשתותוממקורביו מתל~די~
 ה~ו~י~

(~~~

~"~~~ 

 זצלה~ה ~לובלין אדמו"ר
 גדול כבוד ~כשהיה

 ירא ~י שאמר עד זצ"ל מרומנובלהרה~ק
 מי כי שלום פריםת לולשלות

 הרה"ק אדמו~ר ~א וכאשר .בשלומו לפרו~ י~י~
 ב~לל~נצו~ ~לוב~~

 ~ו~ר"ר ~רה~ק
~~~ 

 ~רו~זנוב
וגס

 הרה~~
 מו~~~

 ~ע י~ הם אב~
~א~~א העשי~

 זצלה"~
 יש~אל אוהב בעמ"ס

 מרן אל ללתנצוטש~ק ~~
 שלשתן נלקחו מ~נגדים מסירת ידיועל זצל~~~ מלובלי~ ~קדו~

בי~ א~
 רישא לעיר המחוזי המשפט

 ~י ולאש~
~רה~ק

 מרומנו~
 האשכנ~ית בשפה לדבר ידע

הי~
 להשופט להשיב ה~דברים ר~ש הוא

 מ~שיכם מה השופט שאל וכאשרשאלותיו ~~
הרה"ק ~נ~

 מרו~נו~
 ע~ו~תנו

ממ~~ המל~ ע~וד~
 . בשקידה הקב~ה

 ול~
 הנה בא~ם

 ו~הותו ~ובו ומה יצתק. יעקב הרביאל ~
 בשקידה ה' את עובדהוא

 לבן בגדי תלב~יןולמה ע~ומ~ יות~
 ומד~ ~

 לובש

 ה~דו~
 ה~ופט ~חוריםבגדים

 נתמל~
 חי~וה

 זותשו~ה ע~
 ו~ע~

 ~~לתי על השיבנו
לו השי~

 ידב~ ~~ מ~ומנו~ ~~ה~~
 הא~ון

 י~ו ~פך ובדברו כלל א~יבךלא קשו~
 ~~~בע~

ו~~~
 על נ~ל ואי~ה

 ה~ופ~
 ו~~ר

 ~ ל~~שי ושלתום ~~ק לי אין כאלהאנשים ע~
~~~~~~~~ 

 ~לום ~רב
 היה ~ור~ו~בי~י זצ"~ ~בע~~

 ה~ה~קב~~ק ~םחופ~
 ~ל~ מלו~לי~ ~דמו~~

 היה
 בביתו ע~ק~ום ~

 ל~ת~~~~ ממ~
 ו~~~ות

 לק~~צ~ ל~
 ~ק ברא~ונה או~ן ~שום

 ומו~מ מש~ר לולעשות ~~~
 להתפ~נ~

 ~נ~יות

וכא~~
 איזו ב~מ~חתו עוד נשאר

 בד~תו ה~ליט~הנדן סכו~
 ~י~~

 ~וחף
 ב~י ~~

בטוב
 מו"~

 שהוא כדי בשו~כוח ויסחרו
 ~נוייהא

 ו~
 יב~ל

 ~~ור~
 ו~~ר ו~~ה

 מו~~ו ב~ב ~י אחד~ב~ך ל~
~~ 

 ~ו~ות

~~~
 לה~יל ~~ו לא

 ~~ו~~
 עד

נ~ה שי~~י~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ויברכס~זה 
 הקדו~ רב~

 ~לו~לין אדמו~ר
~צלה"ה

 וכ~
 ונכנ~ו ללובלין שנ~עו ~וה

 לשאול עצ~ו בפני ~חד ~ל~קודש ~~
 ~צ~

~ר~~~
 ו~~נכנ~

 ~~כיס ~הר~ש ~רה~ק
 חבירו ~ס בשותפות שיע~וק ~רבי~מו
~נ~ל

 וכשנכנ~
 הרבי לו א~ר ושאל חבירו

 וכשספר הר"ש עס בשותפות יע~וק~בל
 רבס תשובת לחבירוא~ד

 הקדו~
 היה

~יניהס
 כחיד~

 ~תומה
 ול~

 ~שר ידעו
 וכשרצו שבועות ~יזו שמה וישבו .ד~ר
ל~~וע

 ~בית~
 ~לא זה ה~~ם עוד ~לכו

 תשוב~ו הפ~ס עוד והי~ה כנ"ל זה~פני
 בשותפות יעסוק שלא אמר לזהכנ~ל

 ל~~ר שטוב אמר הר~שול~רה"ק
 כדת ידעו ולא נבוכיס והיו משנהו~ס בשותפו~
 מ~

ל~שו~
 הרה"ק ללובלין בא פעס ובאותו

 והלכו זצלה"ה מפרשי~חא היהודי~~ינו

~י~~
 לקבל

 שלו~
 ~מאורע כל לו ו~~רו

 שי~~קו זצ"ל היהודי הקדוש ~רב להס~מר
 הי~ ש~שו~ף אף~~ות~ות

 א~~~כ מג~גס
 ~צת~מע

 הרה"~
 לבי~ס ונ~עו זצ'ל ~יהודי

 במו~מ ל~~וק ו~תחילו לב וטובי~חיס
 ימיס היה~לא

 רבי~
 ולא ~םק ~ כל שהפ~ידו

 והמתינו ללובלין ונ~עו פ"א אף לשניהס~שאר
 ~מאורע לו וס~רו היהודי ~ר~"ק שבא~ד
 כאשר ת~סידו כי המאירהבאםפק~ריא רא~ הרבי כי הרבי דברי פירוש להסו~מר
 להשני אמר לזאת ב~ותפות~ע~קו

 ~ל~
יעסו~

 הרבי יודע כי לעסוק ציוה ולה~ר'ש
 הרבנות ל~בל יוכרח ~מונו מפ~יד~כאשר
~~שר

 ז~
 לטובתו הוא

 ו~וב~
 יש~אל ~כלל

 או~~ צ~יך~~דור
 זמן ו~ל

 ש~י~
 מעות לו

ל~
 הרב~ות משרת ~ליו לקבל ~ופן בשוס רצה
 לזאת ל~~וק ירצה לא שחבירך ~אי~יו~ני
 הראשונה חשוב~ו לשמוע לבו ~ל~ברתי
 רביס וצורכי הכלל ~ובת ~י הר~י~ל

~ו~
 איזו י~~יד שהשוחף הוא ו~דאי ה~ל

 וטובת הדור נו~ך ~וא כי ~וביס~אות
~לל

 י~~~
 ו~~~יל לביתו נ~ע ~~~כ .

~~~~
 ב~בנות
~ 

~~~~~~ 
 ש~רה~ק

 ~ר~~
 ו~~ר המגילה בקריאת ~ות~~יבוד זצל~~~ בלובלין אד~ו"ראצל ~י~ ~נ~ל

 ~מ~~י כבר הלז ~מ~שה את ~רה~קא~ר ~~ריא~
 בסי~ור שמ~~י לא עוד אבל פעמיס~מה

יפ~
 אמר ובל"א ה~ה האברך ~יפר כאשר

 ~אר גיהערט ל~נג שוין ה~ב מ~שה~יא
 ד~ר יונגערמאן דער וויא שייןאזוי

 גיה~רט נישט נאך איךהאב צייל~
~ 

~~~)~~~~~~~ 

 אחד איש היה
 לקנות~תנ~ג א~~
 הלך כאשר ~ש"ק ו' יוס ובכלמסרקות ~רב~

לבית
 ע~ ל~ המרח~

 לכאו~א ונתן ה~רקות

~~ר

~ לס~~ליןר~ ~  

 ~רה~ק

 ואמר מאוד שיבחו הנ"להאיש
 הגדולה במצוה עמו חלקי יהיהלואי

 ל~ני הרבי ~ברי את ~י~רווכאשר הזא~
 הברזל ראש הגאון ה~ה דשםאב"ד הר~

 ~לויעוריאל
 ~ורווי~

 מ~נגד היה ~שר זצ"ל
 זצלה"~ הרבי ~לגדול

 מג~ירא כי אמר
 איתא כי מצוה זאת דאיןמוכח מ~ור~
 ובשעה ע"ב)דמ~ג ~במנ~ו~

 שנכנ~
 לבית דוד

ורא~ המר~~
 שאע~ו~ לי אוי אמר ערוס עומד עצמו

 מצו~ בל~ערו~
 ~בבשרו ~~ילה שנזכר כיון

 הוא זה שדבר אי~א ואם . דעתונ~ישבה
 לוהוה א~~ הרבי ששיבח כ~ו כך כל ~דולהמצו~

 לדהמע~~
 ~מו להביא ~צה

לבית מ~רקו~
 המר~~

 ול~ש~ילס
 והי~

 ~וצות בזה לו

הרב~
 וכ~שר .

 ב~
 ל~ני ~~בר

 אדמו"~
~קדו~

 כי אמר זצלה"ה
 מ~~~ ~שמ~

 ה~~~ד

~~~~~~~~ ~ ~ ~  

~~~~ 

~ ~ ~ ול~ 
 בבית כשהוא

 ה~רח~
 שוס שנאמר

~ליך תשי~

 מל~

 עליך אימתו שתהא
 וא"~

 לא
הי~

 ל~~~ ~מ~ך דוד ביכו~ת
 בבית

~טצו~ ~~ר~
 זו

 ~ ו~~~

 מבעלז~ הר~~ ~~~~~~~~~
 א~ל היה

א~~ו~ר
 ~~דו~

 בלו~לין
 ~יו וציוה באב בט' ~רביו~ראו

ובבו~ו ל~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

 תיכ~ול~~ו~
 עוד

 בבי~
 וכן . הרבי

 ו~~וא מאוד ונםח~ן נ~לה לביתווב~ואו עש~
יום

 יו~כ~~ ה~ו~
 מלבוב להדוקטור ש~ל

 ב' הת~נה לא אם ה~יבו להתענות~ם

~~שי~
 דב~י והבין לה~ע~ת יוכל מקודם

~רבי
 ~ זצלה~~

~~~~
~~~ 

 ב~ת זצל~~ה מלובלין הקדוש
 ~רכו בליזענסקשהיה

 זצ~ל זלקא ר' הרה"ק עם~~לוך ~י~
 ~ובה עלמגרא~זיםק

 בה~
 ~ל~ענםק שיש

 םמוך בל~~נםק(כי
 ונרא~

 הרים יש להעיר
 ~ושעלאו מלכעם ר' ~בי ~ים ~ד~קרא
 א~מלכם ר~רבי

 ~ל~ וה~נה~ וועלד~
 שם

 והצדיקים בעו~ר) בל~גל~יל
 ~נ~~

 פ~א . מח~בותם בעמ~ות שם~~~~דדים הי
 זלה"ה מרן ~רה"ק~~בו~ד

 ב~ניני~קדושים ~ל~ל~ב~~שבות~
 ~נו~

 וה~~~לות
 ~~א לא קדושתו שברוב עד~תשובה יחר~
 למסור רק~נפשו ע~~

 בדעת~ ו~~~י~ נ~~~
 כן

והי~
 לה~ליך ~~ר פאת אצל ו~~קרב ~ולך

 ~קא ר' הרה~ק אולם ההר מן ע~~וא~
 מחשבותיו הרגיש~צ~ל

 ~~דושי~
 ידו ותחב

 ולא זצלה~ה הקדוש אדמו"ר שלבהחגורה
~ני~

 בעצות ל~בו וחיזק כזאת ל~שות אותו

~ ~ ~
 ~~י~~~~~~~~~~~

~~ 
 נםע זלקא והר~ר ~רבי מלובלין~קדוש
 לבית זלקא הר~ר בא וכאש~ללובלין

 ~קדוש מרן אותו ~~ם ז~לה"ההרבי
 בשמ~~

~~  ~  

~~ 
~~~~~~~~ 

~  
~~

 ~~~~י~~~~~~~~~~~

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

~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ 
 ~לברשט~ ~~~~~~

 ז~ל
 אבד~~

~~~~~~~~~ 
~~ 

 שלו~
 זצ~ל ~ב~~א

 ~בו אצל לומדב~יותו
 ~ברת בעל~~ה"ק

 שלמ~
 ~~~ו~רו ~אום

 לנ~~ע ה~שק אש רשפיבלבו
 את וי~ל תורה מפיו ל~ל זצלה"המלובלין א~~ו~~ ~הרה~~

 ולא הנ~ל רבו ל~ניח~צו
 רצ~

 ~~ו להםכים
 בק~בו נשקה הקודש האש ואולם . זה~ל
 לנסוע בו התלק~ו ה~~קוזיקי

 ~ל לו להרשות ברבו מאוד ה~צירכן וע~ ללוב~י~
 אם רבו לוואמר ~~

 והוא אצלי ~בלת אשר ה~לימותכל אק~ א~ לובלינ~ ~ים~
 לא~שקו ~ו~~

 ~ ~~גי~
 ~ו וא~ר ~ה

 א~פ"~
~~ו~

 ובשובו ממנו ונםע ש~ה לנסוע
 הנ~ל רבו של ב~תו ~רך הלךובלין הבית~
 אותו ראה וכאשר ה~לון אצלרבו ועמ~
 תלמי~~ את וראו ~ואי ~רבניתלאשתו ~~

 ואור פניו אור ~רן איך~לום
 התור~

ע~
 ראשו
~ (~~~

 מ~~ בי~ ~עש~ ~~ירו~ ~~~
~~~~~~~~~ ~~ 

~ ~  ~~~ ~~~~ 
 זצל"ה למרן זצ~ל הרר~משל~

 לאמ~
 לו

 ~ילוי מדרגות ב' לי ~~ יען ~ליו שיבואמאד ~~
 עת בכלאליהו

 ו~~ שרצ~
 ב~ל לו של~ו

 ממתיבתא שלמא שב~אמעלי
 ~' ממנו נל~חו מ~תו הואשנפרד ולא~ דרקי~

אלו ~ד~ג~~

~~~~~ 
 ~היו' שצריכי~לת~מידיו א~~ זצ~ל מלו~לין ה~דוש

 שפעם זצ~ל אלימלך ~' ~רבי כמועכ~פ ~~ יר~
 קדשו לח~רנכנם א~~

 פנימ~
 הקדוש לרבו

וראהו ~נ~
 יוש~

 ~תאנח
 והי~ ו~ונ~

 מאד
 ועל זה מה ושאלהו רבו מצער מ~דונתבהל בצ~
 ולא אצער לא איך לו והשיבזה מ~

 והש~קק לידיעביר' ~בא~ אדא~
 מא~

 מי~עבי~~ איזו ל~עת
היתה

 יכול~
 . וש~ל~ו פתאום לו לבוא

 באמצע הפ~יק כי רוח בשברוןלו ו~ש~~
 כב~ כי היינו . ח~יןבשי~ת ~תפיל~

 ~ת~יל
 לפניו רות קשת א~ה ובאתה~ודו לו~~
 ובכ~~

 מ~~~ ~ת~ ~ נפ~~~~
 לילד

~ו~ ו~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ו~~
 שמה ~ל

 ~ת~ ו~~
 זאת היולדת

~י~
 לו וא'ט~ לידו שבאה ~העבירה ~~פםק

 מפני נדחה והכל פק~נ היה הלא זצלה~ה~רן
 ה~אנח כי דעתו נתקררה לא א~ל~ק"נ
~וד

~~ 
 באמצע לידו שבא

 ~~פל~
 שיו~~ח

 ~קדוש מרן לו שאמר עד~הפ~יק
 כי להפסיק דין פי על ~ותר הודו באמצע~י זצלה"~

 נוסח נו~~תינו פי על ב~ש קודם עוד~וא
 רבו לו ואמר~פרד

 ~רר~~
 כי

 ~ע~"~
 הוא

~ביר~
 פי על כי יען

 כבר אשכנ~ ~וס~
~~ודו

 ל~פםי~ אם~
 וםוף

 כ~
 םוף

~ 
 קיבל

 כי ואמר מאוד ~ד והצט~ר ~נחומין~ום
 שי~קבלהלואי

 ב~שוב~
 סיים ע'ז . זה על

 ללמוד שצריכים ואמר זצלה"ה הקדוש~רן
 כ~ה ועד חטא ירא להיות צריכים איך~זה

 ע~ירה נדנוד על ול~צ~~ר לדאוג~~י~ים
 לאדם יזדמן אם~~ו

 ית~ש~פניו שלימ~ בתשוב~ ולשו~
(~~~~~~~ 

 וצ~ה~ה הקדוש מרן ~ל שבתו
 ~~ת ~~ם ב~י~~נ~ק~לו~~ין

 לאכ~ניא ~ליו זנ"ל ~לימלך ר' ~רביהלך
ובדר~ו

 ~פ~~ ~~
 חדרו

ו~~ו~ם ונב~~ ~חו~ ~ז~
 זצלה"~ מר~

 ~י הרר~א ואמר
~רגי~

 זצלה"ה ~רן והלך מחדרו רע רוח
 שהיה אחד ספר ולקח ~~חנו אלמלובלין
 ושוב הםפםל תחת והניחו ~שלחן ~ל~ונח

~כנ~
 זצל~'ה מרן אצל וי~ב ר"א ~רבי
ושאל~ו

 מר~
 מהםפר ה~חבר הלא

 איש ~י~
 ו~שיב~יק

 הדבר שא~~ ~~
 הי~ שהמח~

~די~
 מונח היה ב~ח אבל אמתי

 הםפ~
 ~צל

~י~ש
 ~ל~

 קל~ל בו והס~כלו ור~ייתו ~עלי
 נזכר כך ואחר~~פר

 מר~
 זצלה~ה

שהםפר ~לובלי~
 ~~י~

 ~~ד מאיש
 שנצמ~

 מאיזה לו
 ל~לא והיה אפי~ורס הנק~א משכיל~~ש
 ~צלה"~ מרןב~יני

 ~יש והם~כלות שראיה
 ~ד כך כל ה~~ר יקלקל ~וב בםפ~~~

 צדיק ~~ירגי~
 רי~

 הפלא ב~מת וזה רע
 ~ כ~~~ ו~

 ~הא~ים להתרחק צריכים
~ת~דמים

 רבו ב~~י עודב~אנצהוט
 ל~משיךהת~יל ז~~~ ~~ר~~

 ~ל הנ~ללרבו ה~~ד~ והי~ ~ד~
~~ 

 אחת פעם
 ~וד ר'החסיד ג~ נ~

~~ 
 ~בין זילין

ולנצ~וט) ליזענס~
 והרגי~

 הרר~א
 לזילין ונם~

 איה לאש~ו ושאל ר~ד שלו ~סידלבית ו~~
 לבהמ~ד ~~לךואמרה בעל~

 בחשב~
 כ~ שבין

 וכה
יבוא

 ויצא~ מלאנצ~ו~ בעל~
 מחו~

 ל~יר
 ~ם בכדי לבעלהלה~יד

 הו~
 יאמר

 רבי את ל~ונות ~וכל איך א~רהוא ~~ ~~
 שיוד~

ומרגי~
 הרר~א שאלו לביתו ובבואו מנםיעתי

 נסעל~ה
 ללנצ~ו~

 גדול הרבי השיבו
 מלנצ~וט ~רבי אל אםע ואמר~י~בורי וגב~
 אי~

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

 ר~ א~ת בישלה בזילין בהיותו . כבו~ואל
 עבורו~וב

 ול~ ער~ ~עוד~
 היה

 ל~
 רק

 כי . ומיםק~ח
 ע~ ~י~ הי~

 ~רר~א
 שאל א' קערה שאכל שאחר עד מאידנ~נה הי~

 עוד יש~ולי
 ו~~ ~ י~תנ~ ק~ר~

 זקנ~ו
 במאכלו טעם שום הר~יש לאהרר~א ש~
 לאשתואמר ופע~

 ~רבני~
 מבשל ~יית לו .

 דוד ר' אשת לי שבישלה כמומאכל
 היא נהנההייתי בזי~~

 נסע~
 ושאלה לזילין

ר~ד ל~~~
 והשיב~

 ומיס קמח רק ש~ישלה
~משך ר~

 שב~ביל~ ה~~
 ו~יקשה ה~פללה

 מלפ~
ה~י~

 ב~~~ ~~~ל ~דן מגן טעם שיתן
שיהנ~

 צדיק אותו
~ 

~~~~~~~~ 
 הר"ש

~ ~~~~ מב~ל~  אחתפעס 
~ 

 ~בת
~ק~וש ~~

 זצל~"~ ~לו~לי~
 ו~ליל

 שמנ~גו ומח~ת לש~ות ייוצלו~ית ~ ~~
 לש~ותשלא ~י~

 שו~
 ~שקה

 ~מ~~~
 ~ל

 בדברי ולסרב לש~ות היום ~םרצ~ ~ ~
~~לה"~

 ג~כ
 ~ן על רצ~ ל~

 ~נו~
 את

~ ~ומד 
 ע~

 עד ~רבהכך ~ ו~~ זצל~~~ מרן לפני ~לחן
 שנ~בק~

 ו~י~א
 לו וא~ר ~ניו והע~דג' ~~
 ~ל לש~רבאת ~ת~

 ש~ ~זכיכי~
 ו~ז

 ~~ו~לי~ זצל~"~י~
 כשדר

~~ 
 ~ו

 ~ר~~
 ~~~ל

 ~י~
 ~ני
~יי



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 ויעמודיין
 ~ו~י~~

 לו
 עו~

 מרו~שיט~ ~~~~~~~~
 ב~ל אמר ז~~ל

~ש~~
 להס יש ~רשעים

~נוחה
 אש~ והאי~ בגיהנ~

 ~לו להרבי נסע
 בג~ע ~לו הר~י לו מראיס מבקש אסבחייו
 בעלמא ~יו~ו בחייס שלחנו אצל שהיה~~ו
די~

 בזה וסייס ~ינוחה א~~ו אין לאו אס כי
 איין נא~ה~~ון

 קי~~

 רבי דער ז א
 ל~~וראו~ו שמני~

 לגיהנ~
 ועיין ודפ~'ח ~~ו~~~ק

 יו~ד דף ~ו~ ~~~~~
 ע~~~

 שגלה ~למוד תנא

~~~י~
 ~ביד וחי שנא~ר עמו רבו

 ~טידי לי~
~~~'~~י

 ~יו~~ לי~
 ~ייב דהרב ~~ינו

 והגה"ק להחיותו ~ליו והיה ~ל~ידו~~~~ בדב~

הר~
 ז~"ל בי~ם ''

 מ~~שיסח~
 פעס אמ~

אח~
 מהר~~~ו להגה~ק

 מקאצ~
 אס זצלה~ה

 לייציו
 ליל~

 ~~שה מה לגי~נס
~ 

 ~שיב ו~א
ה~~~"מ

 ~~ק~~~
 א~דיס ר~עיס ואחר ~עאומה

סייס
 הרר~

 אלי שיביאו אצוה אז ~~צמו
 כמאחז~ל זצ~ל והיהודי מלובלין הרביא~

~ל~י~
 ~נ~ל הררמ"מ אמר א~ וכו' ~~~ה

 עס איזאייך
 ניש~

 מיר נ~"מ קיין
 ווע~

 עם

ציני~
 ~~ה~ק ~ורן ב~ס ויסופר ו~בן קומ~ן

 ~עם שא~ר וצלה~המלו~~ין
הביאו עת~ ~~~

 לדי~
 עבירה בעל

 אח~
 לו ו~מרו

 ואמר זכות עליו שילמוד מי לו ישאולי
 מכירו ~לובלין~הרבי

 ושא~
 ואמרתי אותי

 ~יא~~ ~וא אמ~ ושוב . כלל מכירו~אינני
 היה וה~נין ממני ששמע התורה שיגידסי~~~
 ~ס ובא עגלה ב~ל היהשהוא

 חסידי~
 אלי

 נכנם ואגב שלו בעגלה שהובילס ש~ק~ל
 בםעודה יושבי בעת ~בהמ~ד א~ת~עם

שלישי~
 יאז תורה דבר איזה ממני וש~ע
~יי~י

 ~עוכר~
 לו לעשות

 ~ ~וב~

הרה~ק
 מרא~שי~

 למרן
 ~רה"~

 לחקור לובלינה
 מרן לו וא~ר שמיע~ו~ל

 הי~ זצלה~~
 לכס

 ~אלו . ~ן הר~ן אמר יפות ~ק~ות~~מ~ע
 ויין ~גים ~י היה ~~יבו ב~ההר~י

 וב~~

 היה אבל הן השיבואנליכס ~י~ ה~ל~ה רק לא הרבי לו א~~~ו~יס
 ברו~

 כתיפו היה השיבו היתכןהר~י שאל~ ~לי
דיבר ~~ ~~

 מאומ~
 לו ~מר

 היתכ~
 ~שיבו .

 א~ר ם~ריס שלבהש~נק ~ו~~
 הר~

 ~קבלו
 ד~דיחו~א מילתא לומרשלא ~לי~~
שנה ~גליי~וו~ר~י~~

 ~ח~
 הן לו ~מר כ~וני ו~היו

 ה~ולם ראה רגליו וכש~קר כדר~ו רבזמן ד~~ ש~~~ עמד הרבי להבהמ~דהלכו א~~
 ב~ישוח~ים

 ה~~
 אפס ורי~

 הסתס שמן הרבי וה~יןשחוק מר~ מקל~
מיל~א הרא~שי~~~ אמ~

 דב~יחות~
 היו לו וא~ר קר~ו

 עומד והרבי אעשה מה ה~יבו .מדו~ר ~~

שמ~~
 מ~עה יותר

 אח~
 פ~א

 י~~
 ליקח ושכח לבה~"סויצא הרב~ עם
 ה~~ת~

 מתיבת
 אשרהשלחן

 ~~ו~
 ואח~ שם

 ~ז~
 ~י ואמר ~שסהמ~תח ו~~

 ~ו~
 היה מעט

 עלעובר
 לפ"~

 יכול שהיה~ כלימר
~שס לגנו~

~~~~~~~~ 
 שנת

 הרה~קמרן ~~יר~ בע~ ~קע~~
הר~נ הרה~~ מלובלי~

 הני~ מראפשי~
 הרבי לב ~ל ידו

 בין מ~יבה היה הרביוכ~נפ~ר
 ו~ברה הקהלהובין ה~םידי~

 קדוש~
 ~~ ~קרקע בדבר

 א~היו
 אזי החםידיס דרכי נגד מתנגדיס

 הרב~ על ודיבר כמ~נגד הרר~נ עצמועשה
 הו~ר~~י אני ואמרב~ני~ם

 אני ~י לים~
יר~

 מהם
 שה~

 י~~ו~עס ~~י~ עזי
 עסאו~ו ביר~~

 הרא~
 ע~ריאל מו'ה הגאון הברזל

 אשר לובליי~בד~ק
~~~ 

 קבר לו ~חרו
 על~לכו ה~

 ~בה'~
 לו היה והרא~~יצר

 האס שאלו מכו~ד לכל אתו ו~לךבידו ~ר~
 עד ~לובלין הרב עליו כעסאחצוב ~~
 ש~לו בםמוך שכנא ר' הרבילקבר ש~~
 ~ם ו~י שס ~יא קבר איזו ידע לאו~ב הא~

קבר
 הרר~

 לקברו והםכים
 ש~
. 

חפר מהר~
 ובאיז~ ~ראפשי~ ~ר~

 רגעיס
 ~י רא~

 ל~זור הרב ור~ה המהולל הגדול היאהמקוס
 לילך אבה ולאבו

 מ~~
 ו~פר

 במ~ירו~
 ו~~~וב~~

 ו~ייו ~פשו י~סור ~י
 ~ בשבי~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~  יד~~
 כי ~~~נ

 ע~ בכ~ ת~~י~
 ~~ה

 של~
~~~

 הרבי ציוה
 הקדו~

 על לי~ך זצלה"ה

~~
 כולם כי זצל~ה ~כנא ר' הרבי ~ל

 על להגין שם ~ו~ן לבדו והוא ~ה~ק~כו
 ~~רי~ותהעיר

 ועו~
 כנודע

~
~~~~ 

 אליעזר ~וו~ה
 שנ~~ר שמעת אמר~דזיקוב אבד~~ הורווי~

 הקודש ~רוח םפו מלובלין~ר~י
 והאותו~

 מע~זול~
 שלום הר~ר בהה"ק ונמצא נשאר

 ~יה הטבע ~ן היוצא דבר ~יזה ש~עעואם

~רחי~
 ממנו המדובר הצדיק מן הדב~

ופ~~
 והיה השביעות חג בלובלין היה אחת

 ~שי~ ה~ל~ןםביב
 גבורים

 ו~םו~
 ה~לחן

 והוא מפרשיםחא בונם הר"ר הרה~קישב
 ממ~ו ו~~~ע אצלו~~ד

 ל~מ~
 אברך היום

 הי~בה~~
 זה ואחר בעיניו נפלא

 הרבי לק~
 מברך מי ואמר בידו~~ום

 ו~~~
 כל כסדר

 עם~למידיו
 החסרונו~

 ואמר לשם שבא ~ד
 הלך זה וא~ר אותנו יברך בונם ר'החכם

 לאביו ושאל הרבילהבהמ"ד
 והראהו כולם לו ו~~ב תל~עידיו מדריגותעל מראפ~~ הרנ~~

 כי פת כזית אוכל מא~~א מיכילעהר~ר
 איש והוא השלחן אצל אכל לא פחדול~וב
 ש~וא אמר ~ופרשיס~א להרר"ב וכשבא~לקים
 וסוף ה~י"ת תגא ק~ירי אל~ים כמהינ~יג

 ע~יו~התנגד

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

 באריכות כ"כ הש~~"ע יע~~וד ש~ארבי
 ~םלו והב~י~

 ~ב~י~ ~ו~
 כעם .

 ~ח~
 ע~ד

 ~ער~
 ~רן פ~ע וכאשר ארוך ז~ן הש~"~זצלה"~
 ~ה~ק שחק ~סיעות ג'זצלה~ה

 הרבי ~צ~ו הזכיר בבדיחו~אוא~ר מראפשי~
 מ~

 הלילה
 ב~י~ותא לומר שלא לי ה~טיח הלואמלובלין זצלה~~ מרן לי ואמר ב~מ~ע~ר~שו~ה
 להשהות שלא לי הב~ח~ם הלוא לוא~ר
כל

 כ~
 להה~ק הרבי ~"ל בשמ~ע

~י~ב מרא~שי~
 ו~ו~ ~ראו~

 קלעזמיר אלי ~א ~י א~ר

~
 ואמר תי~ון ~א~~ו ~ד

 ~הי~
 על קלעזמער

 לי ו~ו~יר~~ינ~י
 ~~יגו~

 ~ל
 ~מ~ו~

~~ 
 לו ונ~תי ~~אשונה בלילה אזשטנגן ~
 ~ ~ ~י~

~~~~
~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ראשונ~ 
 מלו~לין הקדוש מרבו

 ~היה ומע~ה ~רבי ~עולם~נתגלה ~ר~ זצלה"~
 מזלא~ש ~זיכלי ~' ל~'ק ~לו~ליןהרבי ש~~
 ואזזצ"ל ~

 הי~
 עלו~ויו ~י~י ~~ר'נ שם

 מש~ נם~וכ~שר זצלה~~ מלובלין ~ר~י של בגדלו~ווהרגיש
 חברת בין ~רבי

 אנשי~
ר~

 ~רכ~ו רבינו לו וא~ר ~עגלה אחר הרר~נ
 הם כי ל~ו~וגע ח~בוהו החבריאו~נ~י

 שנתפרםם טרם ~~לו~לין הרבי ~יגדולתיד~ו ל~

ב~ול~
 ~בל בדבר ~~יאן ~~לובלין הר~י וגם

 הניח לא~~"נ
~~ 

 ה~ג~ה
 עדי לי~~

 ואמרויברכהו
 הנו~~י~ האש~י~

 נא
 לייג~

~~~

~ ~  ~  
~~~ 

~  ~  
~י'

 ~~ ~שתב~
 עצמו

 הרה~~
 כי הנ"ל הר"נ

 . ראשונה הברכה א~ מאתו קיבלהיא

~~~~~~~ 
 מהר"נ

 מראפ~י~
 בהיוחו

 מלו רבו בצ"ק מ~~ו~ף~
 דרכוהיה בלי~

 בקוד~
 אמ~י נו~ן נ~תלי להיות

 ר~ו לו וא~ר דבדיחותא מילי ולדברש~ר

ב~~כ~~
 אשר מ~ותרת ואהבה מגילה

 הלצ~ דברי לד~ר שלא עצמו~ל יק~~
 שנה

 והסכי~~~וימ~
 באו~ו זה וא~ר לדבר

 בלחש שמ"ע ב~~לות הקדוש רבו~אריך יו~
 רבינו ~י דעו זנלה"ה ~~ר~נואמר

 ס~רו התפלה גמר ואחר נ~ואיו מזמןכעת נזכ~
 ש~תיו מוצא ש~ר ~לא איך הר~י לפני~~ת
 לא ~ והשיב זה ~ל רבו לוושאל

 שנה משך על רק עצמיעל ק~ל~
 אול~

 ~~י~ו

~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~~~ 
 בעת כי דבריו צדקו כי ~רבי להםואמר
 הרבנית ממנו בק~הנשואיו

 ל~ שיב~י~
שבע~

 איוה שתצטרך
 טוב~

 בעולם
 לה והבטיח לה~יע~ה העליו~

 וכע~
 ב~~ת

 הת~~~
ב~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~

 פתקאוח ~וויטלך מלא ~יס בו כל האריך ול~ך זה על מ~תו ובקשה
 ~~~נו~~

~
 ~יחתו כי ראו ואז ב~~לחו

 נא~
 ~~ נשקפה ~תקוה לקראוחם ויטריח מילתא שי~ח

 לימוד הצריכהת"ח
(~~

~ ' ~ ~ ~  

 םיפר זצל~ה מדזיקוב ר~א
 הקדוש אביו לושסיפר

 זצלה"ה מרן אצל ~היה איך~~ל
 דבש מי לשתות ישבו וטבילה הזיעהואחר מלובלי~

 ישיבה באותה והיו~עט~ה
 צדיקים כך אחר היו כולםאשר חסידי~ י"~

 לשתוח רצה לא מהם ואחד ~הם אחדורבינו מ~ורסמי~
 אינו למהושאלוהו

 ~ו~
 הכוס ~י והשיב

 אתה מנין ו~אלו~ו טבולאינו
 יוד~

 והשיב
 מפ~ק זאת למד~י

 מ~
 זצ~~ה

 רוח עליו שרוי נטבל טרם בכוס~י מלובלי~
 עי~ול רואה ~אוח השכל ~יני לו אשרומי ~ומא~

 אמנם . סביב בהיק~ו~חרורוח
 הרה"~

 הש~~רא~שיט~
 רואה שאינך אומר אני

 י"א ~~וח ושלח לזה מבחן ואעשהיודע ול~
 לטבול שלא והי~א ל~~ול ~טהס ו~~רה~וסות

 מיולמלאותם
 ד~

 ואז ~~בונו ~ל
 טובל שאינו איזהו הנ~ל~צדיק יב~
 ~~~כן ~הלכ~

 הכוסות כל ~הביא השליח
 הטבולי~

ל~
 לו ~שה הנ~ל והר~~ק לבד והא~ט

 ערבם כך ואחר שא~ט בהכוםסימן
 . שא~ט אח הנ"ל ~דיק בחר~ך וא~
 אמנ~

 ~חיב ליראי~ך צ~נ"תואש"ר

~~~
~~~ 

~  

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

~~ד
 הגדולי~ מה~מיד~

 הרה~ק ~מו

מראפ~י~
 או זצ~ל היהודי או

~זידי~שוב רצ~~ ~ר~~
 ודומיה~

 ~ל לישב
 מ~נכנסים~קוויטליך ליק~ הכס~

 ול~עניק~
 מברכחם

 פעם . ישאלואשר
 אח~

 הר~"ק בא
 איך ~מ~ונן ז~ל~ה מלובלין מרן~פני ~ראפשי~

~~גנ~.
 ~מלב~ ממנ~

 ~ך ~ל מיצר ~ינו שלו

ה~ל~
 ש~בר אחרי

 קרו~ הי~
 ק~ח

~
 ~~~ו~ ~ י~

 ~דול
~ 

 ה~נב
 ימצ~ שהו~

 שם הפדיונות מעוחגס
 ~ א~ר בכים ל~ניח דר~ו הפדיונותכי ב~~ הרב~ ויטרי~

 מראפשי~ ~~~~~~~~
 כשרצה

 שידך' ל~~
 ע~

 בתו
 וכשבא שידוכים איזהו לפניווהציע ~יחיד~
 לש~ול מלובלין הקדושרבו ל~

 השי~ בז~
 כי

 הביא כשבאהשני ב~~ עש~ וכן בעיניו ייטב אשר אחדגם אי~
 לרבו הנ"ל רבינו אמר בעיניוהוטבו ו~ חדשי~ שידוכי~

 שידו~ים מד~ה מורי הסוףיהיה ~~
ואנ~ ~ובי~

 א~
 השיבו שידך לעשוח וממהר

 ב~ירך להשדכנים אמור זאתעשה ר~
 וכולם ~רבה ~ידוכים לפניךיציעו

 לך אבחר ואני לפני ותביאם לוח~לי ~כחב~
 וכבר עשה וכן ברירה ישובדרבנן הזיוו~
~מה ה~

~~ 
 שידוכים

~~ 
 מאחר בלבו

 ונאמר לח~ןנצרוך ש~נ~
 מהחכ~

 מכל
 אחדאדם האד~

 מא~
 ע"כ . מצאתי

 ל~ניו וכשהגיע לרבו נסעמיחלוח בעיני~
 הקדוש והרבי הכתוב כללו והרא~

 הדר הכתוב גמורא ועד מרישאראו ~יני~ זצלה~~
 נמצא לא זאח בכלכי והשי~

 הזיוו~
 הגון

 על להמ~ין לביחך לך כן עלהיחידה לב~
 ~ביחוונסע ~דשו~

 דר~
 וו~רשא

 וש~
 ~ליכחו בדרך

 עלם~~ה
 נ~~

 יפה
 א~

 ~ר נעים
 בכל לבו נמ~ך המושך ~אבןבע~ניו הוט~
 והקריב הקדוש ואת בו ולבחורלאהבו ~דרי~
 הנער השיבו אחה מי בן ושאלהוו~רא~ו א~
 לו וא~ער החייטפלוני ב~

 מראפשי~ הרה"~
 לך

 יד בתי לתקן אליו לידבר ~ ~יך ביח ~ל לסור הדרך אוחילהנחוח נ~
 ארבי~

 מהזשיפיצא
שהיו

 ~ועי~
 עמו דיבר הליכה ובדרך קצת

 וצפה וי~אה ~~מהבחורה
 ברו~

 קדשו

הו~
 זה

 נ~~ ~ל~
 יתעביד ~ברבא ולאילנא

 ~ן לו א~ הדברי~וא~רי אבי~ ~יח נכנס ~חיכף סבי~ו כל ~ל~~א
 נ~שי ~שק~

 אני ה~ייט השיב ב~יני הוטב כי~~נכם

צר~
 ~פור~י~ בני כי אח~ ומ~ מי לידע

בכ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 בתו~ה ל~ילוי ~ירבכל
 נוש~ ובירא~

 ~ן
 הרה~ק לו ונ~ן או"א בעיני ~ובוש~ל

~ראפשי~
 ומקום ~מו ~~ם קטן גליון הנ~ל

 לפני אבימלך בא ו~זה ו~~כחתונשיאתו
 רב שהיה שלמה חמדת ~גאון הגדולהמלך
 בע~א~~

 מי א~ד ה~ליון ובקראו ~הוא
יתן

 וי~י~
 רב ~ך ורצה אמת

 ז~
 יות~ י~וה

 ולואי עמך ח~קי ויהי דעלמא ~~לי~כל
 בק~רי לבוא י~ה אשר אופן יה~הבאם

 הייתי עמדי~ידוכין
 מ~~מ~

 הא~שרי בכנ
 וקודם~בעולם

 ההתקשרו~
 ללובלין עמו לק~ו

 אמר בא כ~~ר ותיכף רבו לפני~ראו~ו
ה~~"ק

 זצ~~~
 אליו

 עדי~ ת~
 מנביא

בר~
 כי אשר מבנים

 הו~
 הת~יתי הזיוג זה

ו~~
 מ~ורסים וזה ~ם~יל קרבן אגיט עליו

 כי שמ~תי ואני ע"פ נכטרכי
 בשנ~

 ~~~~ר
 ב~ל והראה השנתו ב~וך הרבהה~יט

 ~הכ~ כ~~
 ע~פ אנל ~ם

 אות'ו~
 ת'
~ 

 שהוא
ר~~

 כל בהם קרא והוח בכורים ~ענית
 פ~ם בכל או~ר ~יה~ייו

 בו ראה כיבאב ~~ע~ כ~~ ~ר~
 יבו~

 יומו
 לה~~~ל~

 ~~~~~ה
 נתגלה כךוא~ר

 ב~ול~
 ~אוי ~ה הוא כי

 ל~רה"ק ת~ןלהיו'
 מ~אכ~י~

 ל~מוד ב~רה ובו

ל~ר~
 כל

 הי~
 ם

(~~
~"~~~ 

 ברא~ונה ~היה זנ"ל היהודי
 הר' ~ר~"קאנל

 ב~יר רב ש~יה ה~~ילי~ו~ע א~ר~~
 ~~ת פעם אנלו ~יה זצ"ל'~יהודי ~~~~
 זצ~~~יהודי ה~~יק~

 הקדוש ל~ורן ליסע
 ל~~ור דשם הרה"ק אצל וה~ך~לובלין זצ~ה~~

 ~~ו שיאכל הר~~ק לו וא~~ר~מנו
 ~יד~ ~

~עוד~
 . ~בו~י~ איז~ ~וד ו~~~כב

 ו~ח~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ע~ו ~אכול רצה לא זצ"ל והיהודי~קודם
 זצל~~ה ו~וין ל~ובלין ונסע ממנוונפטר
 מקודם א~ר~לוב~ין

 ~נ~ ע~
 ~~וא

 רק ~עולם לזה~א ל~
 בשבי~

 ששמו אחד איש
 ו~~ך מא~יל בן יצתק י~קב~~ו

 ~נ~

 ~צ~ל הי~ודי שבאמ~ודם
 אצ~ ב~ אצ~

~~
 ~~~ו מאטיל בן יצתק יעקב ששמו א~ד
 ~י ו ~י~יד זנ"ל ה~דוש מרן ע~וו~מח
 שנה ל~רך העלם את ~תזיקזצלה~ה

 ש~~~ו ואתר ~עלם את מאד כבדוו~~~ידים ~ח~
 זצל~"המהרבי

 של~
 בא

בשביל ר~ ה~ו~~ לז~
 ז~

 אצלו זצ"ל ~יהידי וכ~בא העלם
 י כ~~ מאטיל בן יצ~ק יעקב ששמו לוואמר
אז

 ~ל~
 הקדוש מרן

ממנו ~~~~ ~~ זצלה~~

~~~~~~~ 
 ווי~גראד

 תור~ ב~~~~
 ~יו

 ~רה"ק של כ~שי~חאת~די
 בונם ר'הרבי

 שמתי~ זצל~~
 ומר~דים

 ר' הרה~צ אמר הרקידותובתוך
 לילך בדעתי ש~ל זו רקידה ב~וךווי~יגרד~ר מש~

 כ~. כלם וא~רו .ל~רשיס~א
ב~ינאי ותו"~

 יו~~
 לבית ובאו הלכו

 הרר~~
. 

 (א~ר ~דאנציג בבואו כי להםוסיפר
 ה~צים) ב~עםחר ~נה בכלשם ~י~
 לבית מדרכו ~יכףוי~ר ל~רשיס~~

 ר~
 ל זצ הי~ודי

 לרבו נו~ע רבו כיוי~~ע

 ~ך~
~~~~~ 

~~~~~י~
~"~~~~ 

 . ~~ אנ~י גם ואמר
 כי ~~ודי~שיבו

 נו~~ הו~
 וא'ן ~~כף

 ~~~'יהמה זמן~ו
 ~ו~ ג~ ~נ~~

 ~~ן ללו~לין ו~ו~מו תי~~
 ~קד~~

 זנלה"ה
 ו~חד א~דלכל נ~~~

 שלו~
 וד~~ נתן ל~~ ולו

 ~ה ~~רבי ~ח~~ם . נע~נו יתלו~צוכי
~~ 
 ו

דבר
 ~עגונ~

 ב~יו~ו ח"ו וכי~יר
 ודאנניג~פריצה בכריי~י~

 ~אר~ ערי~
 לו ו~~ר

 בא ~רב .ול~ת לעצמוא~~ניא
 זצ~ל ~יהודי ו~~~הי~ודי. ~~ לאכסני~

 מאוד לי צר ~דרבה השיבוממנו ~ ~~~~~ ~~~
 מ~~ר~~

של~
 ייד~ ואיני שלום לי נ~ן

 מאומה
 . מעריב נת~לל זצ~ל היהודי א~~ח"ו ר~

בתו~

 כניו ר"ב הרבי ראה הת~לה
 הלביני~

מחו~ש~
 נפש פיקוח עד הנוגע ~~ב

 ל~יו ותחבה י"ש צלוחיתאתו והי~
 הקדו~

. 
 א~~ זה אחר ~יו~ווחזר

 היהודי
 ז~בט~ זצ~~

 הרר~ב לו ~~ר . ~~ר"ב ~י ~~ה
 ~זכירוני ~~בי עם ב~~ו~~יכס אשרדעתי

לה~לי~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ע~ל~~לי~
 הי~די ~ר .

 ז~
 אני כאשר

 בחרדה יושב אני הרבי ל~ני בסעודהיושב
 מל~ר ידבר ח~ואולי

 שמביאי~
 כן על עלי

 אשר עצתי רק . אודותיו לדבר ~כללא
 ' מהללאל בן עקביא המשנה תלמדו~לילה

 הרבי יניח כאשר ול~~ר לעניוותו~גיעו
 . שלום לכם ויתן בשמחה הוא אז~פילין
 ~ליבלין הרב' אמר אז . לילות ג' ~שהוכן

~צלה~ה
 ל~רר"~
 באותו כי ראיתי .

 בא~ם ~יכף . חטא בלי ~ר~יםין~מדינת העבדו~
 חששתי . גדולה~הת~הבות

 לגאו~
 ה~שה

~כולם.ועת~
 ~גם ראיתי

 ז~
 שלט לא

 לו ואמר ב~הבה ידיו בשתי ואח~ו .~כם
 סיים ~נ~ל המעשה ל~פר וכהתימו~לום
 אתם גםבזה~ל

 חבר~
 לברוח תראו ווי~ראד

 בא~בת לכם י~זור ו~ז דות בחם~הגדלות
 הרב בשם היהודי נ~לאות ~ס~ר~~"י

מםר~צק
~~~) נ~י~

~~~ 
 ~~ך

~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~י~

 ל~ריאת פורים בליל
 ולא רגליו יבשו וכ~אום לבהמ"ד~מ~ילה
 ~ע~ים כמה היה וכן ~לוך יכול~יה
 נעשה הזאת ו~עם אותו נושאים היואבל
 גם אופן בשום לנשאו יכלו ולא מאד~בד

 יכלו לא וחביריו זצ"ל הי~~די .~גבורים
 יםו~ר ~י יאו~ן צא~נושאו

~ 
 שהיה

 אשר זצלה~ה הרבי וצוה בזמנו~~ורסם
 לקחו והוא ישאהו מ~רשסחא רר"ב~חכם
 והיהודי המדרש לבית ונשאו זרועותיו~שתי
 כוונה איזה זצ"ל בונם ~' ל~בי שאל~צ"ל
 אז לו~יה

 שזכ~ במ~
 השיב מחבריו יותר

 קורה לישא לי מצווים כי אז בדעתי~יה

~~
 (~רש"י אז זצ'ל היהודי אמר בעלמא

 בה~~~ך~~
 שלא א~ן של שבחו להגיד

 אצלו השתנות נעשה לא כי .~ינה
 ר~

 ל~ות

~~
 אביו בשם הנ"ל הרב (שם ~ציו~ו

עי~
 ~ה) עוד

(~
~ ~  

 ~ן ~~י~
~~~ ~"~~~ 

~~~~י~
 הנוראה ~~ילה את

~~~  ~  
 ~רה

~  ~  ~ל~ו~ 

 ~~ה אינו שהי~ודיש~מ
 ה~~

 ~~ ~כי
~י~

 זצ~ל הי~ודי נ~~ר
 ביו~

 ג'
 . לנ~ול אותי הניח לא בעולם ~יה אם~י דחו~"~

 למשכב הקדוש מרן נ~ל הזוומהנפילה
 ~~ירתויום ~~

~~~) ~שם~
~~~ 

 ב~דר זצ'ל היהודי ע~~ד
 אלשנכנםו

~~~ ~~~~ 
~~~~י~

 ושבים. ~עוברים לראות זצלה~ה
 ואיש איש כל של וגלילו מ~רו ידעוהוא
 אישוכל

 הי~
 ראה תיקון. לאיזה צריך

 . ל~ם עושה שהיהודי מהבדבר ~רגי~ ~~~~~~ ~~~~י אותווהתקין
 של נשמתו ששירש הואיודע כיזצ~ל ~~~ ~~

~~~ 
~~~~~~

 ~שם) מ~~צי השר נש~ת היא

~~~~~ ~  
 זצ"ל ~~ר מוהר~ר הרה"ק היה

 א~ל בשביעותמלעלוב
 שחנו . ד~~~עות ~' ביום אמרהקדוש ש~~ ושמ~ ~~~~~י~ ~~~~~~~~~~~ ~~~

 ונצט~ר גדולים הרים ל~קור~ו~כים
 .~לעלוב הרה"~

~ 
 הרה~ק על כוונתו שבוודאי ידע

 שהלשינו המל~ינות ~מפאת זצ"להי~ודי
 ב' ~ביום ולמחרתול~ניו)

 דשבועו~
 ~כ

 ~והרב האלה כדברים ~~~~~~~~~י שמ~
 אמר נ"י רא~יפורט חיים מו~הבנש~ק

 אמר ביו"כ היה זושהמעשה
 ת~לת ל~ני ג' ו~עם . האלה כדבריםג"כ ~~~~~~ ~~~

 ~"ו ~עדיין ~ל מזה מאוד ונתהנהנעילה)

נג~
 דבר שום בו

 ר~
 אע~~כ אך .

 לבו על עולה~חד הי~
 והי~

 ~וצ~~ ~י~יע מחכה
יו'~
 כשהגיע ותיכף .

 ~וציו~~
 אחר

 הבדל~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 עליכם ~לום לו ואמר מחדרולנגדו
 א~~ מ~תירים ~יה אנחנו מלעלוב דודר'

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

(~~~
~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~  

~~~~~ 
 יוסל ~'הרה"צ ב~~ ח~נ~ ~בנ~י~

 ~~ר~~
 ל~יר

~  
~ 



~ם
 ~ם אבד~ק ~~~ל ~ד~י ר~ ~~~~

 דרךהיה
 נסיע~

ר ~ אוסטרהא עיר ~ל ~
 ב~

 לקראתו נסע ~וס~רהא ס~וך
~רב

~  
 ר'

 ב~~
 אוםטרהא. אבד~ק

 ~~~~~י~~~~י וביק~
 היו כי . אצלו להתאכסן

 הגאון לו וה~יב . באוםטר~א ללון~וכרתין

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

~  
~~~~ 

 ~~~~~ין ~~~י~בור
 ז~~~~~

 וכן וב"ב
 שם והחאכסןהיה

 ~ם ה~כב מרגליות בצ~אל ר'והגאון ~~~~~ ~~~~~
 ~~~י אצל שעותאיזה

 אשר בדעתו ~~יי~ב שוב . לביתווהלך ~~~~~ ~~~~~י~
 ~~~י את ~דתה עשה טובלא

~~~~"~ ~~~~~י~
 כי אתרי אצלו מל~תאכסן

 רצונ~

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

~~ ~~ 

~~~~ 

 אותו מ~זיקתמיד.והיה
 בע~

 לימודו
 שהי~ השני והקלף . עיניולנגד

 עליו כתוב
 זצ"ל ~בעש"ט רבינו יד כ~ב ~וי~ה~ם
 שנתןזי~ע

 במתנ~
 מאיר ר' הגה~ק לאביו

 ~~~~י ואמר . אוסטרהא~בד~ק
 לא אשר על אתכם לפייסבאתי ~~~~~י~

 אצלי להתאכסן בקשתם אשר עללנגדיכם עשי~ טו~
 עלי מתרעם הייתם האם חפצתיולא
 . ~רבה דירות לי אין אשרעל

 ו~חק . ראשי על אף א~כם לקחת~יי~י ~וכר~
 במה לו והשיב ~~~~~~ ~~~~~~~~י
 בראשונה הנ~ל ~גאון לו והראה או~י~פייסי
 ~~~~ ~ו והביט ידו כתב ~לו ~קלף~ת

~ ~ ~
 ואמר

 בז~
 ליכטיג. ליכטיג הלשון

 הבעש~ט. של ה~י לו~~~לף ~ראה זה~חר
 עמדאז

 במהירו~
 מכסאו

 אשוצעק ~ו~ ~הרמ~
 ש~ור~

 ו~יכף . ~נה אש ע~ג
 ~ודה ונ~ן שלו בהארגז~נזו

 ~~ור~ ~
~ןא~

 בסוף (~ם
 בבי~ הס~

 צדיקים
 מ~לונסקהגאון ~יד~~

 ~ליט~א~
 ~~~~~~ ~גה~~ ~~~~~~~~

מקאצק
 ז~~"~

 בה~~ו
 ובלובלין . ובלימודו הטובים~עעשיו ע~~ א~ הסתיר גוריי מולדתובעיר ~~~

 ~ר~
 גוריי מעיר אחד מ~דונסע ~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~קדוש רבינוא~

 ללובלי~

 גם . כ~כ ה~שיב לא מענדיל מנחםר'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 עצמו והתיישב . כלל לומדראהו

 העיר מבני א' שם ימצא אולי בב~מ"דלישן ~מל~~
 אחר וי~י . לטוב עליו עיניו ~וםשיוכל
~צו~

 הבתור כי ראה לילה
 מו~~

 מענדיל
 ~מרא ולומד לבהמ~דיתידי ב~
 עליו כי נראה שהיה עד ~ד רגלעל בהתלהבו~
~~~י כיו~

~~~~~~ 
 אך .

 הי~
 אול~ חושב

מקר~
 החל אז לילות כמה שראה עד . הוא
ה~~למד

 לעשו~
 אז ופיהוק ~יעול

 כי בחוראותו הרגי~
 נ~~

 והלך בבהמ~ד איש
 אתוריו על בידיו ו~כה ~~ור שאחוריל~~ם

~ו~  להס~יר בכדי ב~יון ~לצ~ 
 שאמר עד ~טוב ~וד יחשבהו ~אמע~ו
 לרמות ~כדי זאת עושה הנך ה~ל~דלו
 ולא בליצנות ~~שיך ל~ם אבלאו~י

 ~~~י כיאו~י תר~~
 ~~~~~י~

 להביאך עלי ציוה
 לו ~ה ו~בואו לובלינה נסע ~ויד~ליו

 אלי באת לו אמר הרבי ל~ני ובבואו .א' סכי~
 לקנו~לפ~

 בא~י לא לו השיב סכין
 רו~לראו~ לכא~

 ר'אביו אותי תקחו בזה ולא . הקודש
 ליי~

 עליו וצ~ק . א~יו בא
ל~ה

 ~ני~
 בצל להסתופף אבו~יו ~נהג

 א~י זה ~קודם כתיב השיב .~~סידים
 ~עמים ואר~מנהו אבי אל~י וא~~כואנוהו.
 הי~~רב~

 דרכו ~ן מצא~ ולא שם
 ו~עם . בעיניו ~~~~~ ~~~~~י~~~~י
 כתבא~~ה

~ 
 אמר א~ . בקשו~יו פתקא

 ~וא דרכך ~~~~~~~~~י
 ש~ר~ ~~~

~~~~~~~~
 מ~~~~ ~~~~~~~~~~~~

 ~יני ~ך ~ן
~ר~י ~~ ר~ ~~ ~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 .~~~י
 וה~

~~~ 
 ~ב~מ"ד

 הנ~
 והנה

~מצ~
 אח~ ~ב~ך

 . והנה ~נה הולך חשוב
 ~שיבו . חושב את~ מה לו~מר

 ומה .~לי ~~
 . לך ~יכ~~

 אמ~
 לו

 את~~רמ~מ הר~~~
 רוצה

 ליס~
 לכרשיסחא

 . ~כהאני להיהו~
~ 

 ~י האברך ראה
 ישאלנו ליס~ ר~ות וכשאק~ל~~רבי קרו~ אני לו ~מר זולתו מחשבות~ושב הו~

~הות
 נסיעת~

 שלו ~קודש ברוח והרבי .
יודע

 א"~ ~~
 אמר . לע~ות מה

 ונסעו לביתו ~וד נסירלא ~הרמ~~
 ש~ועות~' ל~ר~יס~~ מש~

 קוד~
 לתלמידו אמר ~טירתו

הה~~
 הייתי אז . מטאמ~וב הירש ר'

 צ~י~
~י~י~

 ~~~י ~כר~י ולא
 חלהו~דרך וגודלו~ ~~~~~י~

 ההרמ~~
 . ל~רשיסחא ~בא עד

~~
 את להזכיר ~~רשי~חא להי~ודי ~אברך

 לו אמר עליו להת~לל ההרמ~מ~בירו
 ~~~~ נ~~ ~ו~~י~יהו~י

 נטילת ~לי
 ~~ישוב עליו שיקבל לו ותגיד תלך .~שות
 לוב~ינ~ י~~~יתנו

 י הנ~י~ה רשות לק~ל
 הה~ר השיב זאתו~שמוע

 מנח~
 מ~נדיל

 ל~ ~~ול~א~~
 נת~רטתי

~ 
 ה~ב

 ~הוא אחרי זצ~ל~יהודי
 תקי~

 בדעתו
 ~לא י~~א~זי ~~~

 ונתר~~ ז~
 הרבידידי בש~ ~~~ .
 מסראצ~

~~) ~ ~י)
~~~~ 

 י~וד~ מו"~
 ליבוש

 מ~רי~ל ליקוטי~ בע~~~
 ז~ן איחור ל~לי זצ~ל ~יהודי~~נגדי ~י~

 ~~~ בפרסו~~~ל~
 אחת

 הרב ל~ת מקאצק~הרמ"מ ~ג~"~ ב~
 הנ~

 לו ואמר
~~~י

 גווני~ ~ הי~ ~~~~~~~
 ~מו ~רבה

 וכל .~ש
~  ו~~ 

 מתלמ~יו

~  ~ 

~~
~קח ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~
 ש~ הר~

 מ~רשי~חא היהודי
 ואת~

~~וי~
 ת~מידיו מצ~ירי להיות

הנ~ל) בס~~ ~~

~~~~~
~~~~~ 

 ~~~~י~
~~~~~ ~  

~~~
 י~ הא~ היהודי ~חת

 ~יסצ~ירי~
 ~~בט ~ ~ט~ו~ ~ה~

 רו~ה הוא ~~~~~~~~~~~י~
 בירא~

~~~~~(~~
 ~~ חבר לו הי' זצ"ל היהודי
 אסטראווצע~~יר

 גדול ש~יה וחצי ~ר~אות כשני א~טאלעיר ה~~ט~כ~
 . ובנ~~ר ~נגלה ו~ח~ידותב~ורה

 מרד~~ ר~ קדישא סבא ~גאון הרבמח~ידי והי~
 הנ~ל ול~בירו . מנעשכיזזצ~ל

 לבוכל מגל~ הי~
 שבוע מדי אח~ ו~~~

 בשבו~
 הלכו

 ~צלזה
 ז~
. 

 ~ל~ ~ע~
 לחבירו זצ"ל היהעדי

 ו~~~~ו~טראוו~י
 ובעת~~טא אלי~ ~נ~ל חבירו בא
 רו~~

 דיברו זא"צ
 ~מי~

ביניה~
 ~ינם חד~ו אשר תורה החדושי כל

 בנגל~ עצ~~לבין
 ובנ~תר

 ב~בו~
 ~ ההוא

 היווכן
 מתנהגי~

 אחת שכעם עד רב זמן

~~
 לאוםטראווצי ל~בירו ה~ל ~רה~ק

~זמן של~
 ~ביעת~

 שלא אותו ברואו וחבירו
 לה~הקבו~ בזמ~

 ~ותו ושאל מ~ה נתבהל
מה בחרד~

 ז~
 לבוא שמי~רת . זה מה ועל

 על לא בוודאי . לנו~קבוע קוד~
 חנ~

 הוא
 לבטלשוסזמן דרכוהיה ~

 חו~
 מז~ן

 הקבט~
~נ~

 הנה ואמר זצ~ל ~יהודי ~רה~ק
 ע~ד ~מוק בעיון בעסקי~אלו בימי~
 ~י~~ בשמי~ כי כזאת. ה~גהה~~תי ~נ~~

נוטלי~
 בשוס

 ~ע~
 הצדיק את

 בעה"ז עוד אותו יניחו לא ל~ה~י ~ז~ מעול~
 ~תורה חילויגביר כדי~יו~י~

 ובעב~ד~
 רק .

 ~לא להצדיק לו נראה א~ר גדולה מדרגהלו שמר~י~
 לה~יגיוכל

 בשו~ המדרג~ ~
 ~ו~ן

 בעטד~
בחיי~

 ~ייתו
 ~~ול~ בז~

 והיותו הש~ל
~פו נק~~

 ~ק~ו~
 ו~גודל ו~גשמי מ~ומר

 מהדרך ~מדרגה ל~שגתוה~שק הת~ו~
 ההו~

 ~וא
 מאת מבקשבעצמו

 ~שי"~
 שיעלהו

 ~~גכדי ל~~
~~ 

 . ההוא ~דרגה את
~  

~דו~~
 ו~מי~ יד~י לי

 באתי ~י
~ ג~  

 ~ל~ ~~~~~~~
 ~ד

~~ 
 ~ו~י

~  ~ ~י ~א וט~ות ~~צ~י'~~~ותי 
~  

 ~~ו~~
~ ~נטחו~ מי על יד~יכני אשר~ר ~~ ~יז~ לנ~ו~ א~ ~י ~~י  

~
 ~ני אש~ הד~ך ~ת

~  
 בו ~בוך

 ואד~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~דת 
 מ~

 ידידי שמע ~ו וא' ח~ירו ~נה . ל~שות
 הגם עמך אלקים ו~י איעצך אשר~הובי
 . מנע~כיז ר"מ קדושת בצל מםתופף אני~שר
 יהיה הזה לדבראולם

~"~~~ 
~~~~ 

~~~~~י~
 כך ו~הדר ספיקך לפ~ור מסוגל יותר

 תד~ ולמען יושר~נתיב
 ישכון הדרך א~הו

 וחזר דבריו את שמע היהודי ו~ה"ק~ור.
 והלך השכים ובבוקר . לאפ~א לביתו~יכף

 ~~~~~י~ ~~~י ל~סידי ושאל~ב~"ד
 אם

~
 ה~דמנת איזה

 ללובלי~
 אי~ה נוס~ים אם

 ל~סוע ארצה אני גם כי ל~רבי~סידים
 קדושת בצל להס~ופף הבע"ל ש~ק~ל

~~~~
 ~~~~~י~

 וכשמ~~
 רבה שמחה שמחו

 ~ה ~~מים הרבה בו הפצירו כבר~י
 . מאומה אצלו הועילו ולא ~~הם ~י~ע~~יר ~מ~

 וחשבו ~מהם בעצמו ברצונו יםע~היום
 ידרוך כאשר כזה גדול גאון איש כי~דעתם
 הצדי~ים מגדולי אחד יהיה החסידות~דרכי
 לזאת .~בדור

 ה~~
 ~קדושתו ידעו שלא

 שיסע ממה מאוד שמחוא~פ"כ
~ 

~~~~~~ 
 אמר העבר

 ז~~~"~ ~~~
~~~~~י~

 שלו~יו ~נשי לחםידיו
 ~את שאלתי הנה ~ השלחן ~ל אתו~יושבים
 בשר לכל הרוחות אלקי ~' י~קוד~שי~ת

 שימלא ~י בחיי לי ירא~ ~השי"ת העדה~ל אי~
 עדה קדשים צאן את וינהל מקימיאח

 לי וענ~ אחרי י~~ל בני עדח~קדושה

~~
 וי~יה אצלי יהיה א~ר איש כי השמים

 ה' העם את ידריך הוא . ממש כשמי~מו
 התור~ הדרך ~ת להם~יורה

 הקדושה
 למען מא~טא והחםידים . השי~תועבודת
 בעיניהם מאוד חביב היה אשר החדש~אורח
 . ~בורו עגלה ושכרוהשתדלו

~~ 
 נס~ו

 מהחסידים אנשים איזה חדא בצוו~א~~ו
 פני א~ הקדוש רבם יקבל איך יראולמען
האורח

 החד~
 בית מפתן על וכד~כו . הזה

 ~~~~~~י~~~~~~
~ו
~ 

 לשון וכבר וכו' השם אנא
 כב~

 ורב
 אל ולהת~נן ~עוק צריכין ~רבה~לו~ר

השי"~
 ו~חמרו . קו~ו שישמע עד

 זצ"ל היהודי הה~ק הרגישהאלה ~דב~~
 ומדרגתו רעיונו הר~יש ~~~~י היינואליו שכוונח~

 הנ~ל חבירו עם דיבראשר
 מאודונת~על מאוםטראוו~

 מדברי~
 האלו

~~~~~ ~~ 
 וב~ב שוחקוח וב~ניםמכסאו ~~~~~~ ~~~~~ ~~~

 ~מ~
ר~

 שלום לו ונתן היהודי הרה"ק לנגד
 תיכף וצוה זרועותיו ובשתי ידיובשתי ו~~
 לו ואמר להשלחן אצלו ולישב כםאלו לית~
 ה~את בעח אלי שבאתם וחילכםכחכם יי~~

 כעת באתם לא חלילה ~אם~י
 לי היה מאד כי לי היה מה יודע מיהזו וברג~

 אשר ~גיגועין גודל לש~ר אין עדע~נ
 לי גילו השמים מן כי אתכם לראותלי הי~
 עדתנו את וינהג מקומי את ימ~אאשר ש~אי~

 כשמי שמו יהיה ית~ש ל~בודתוהקדושה
 אשר אחד איש אלי בא בבוקרוהיום

 הגאון ועל . בטליתו ומעוטףמלובש הי~
 והיה וצדיק חסיד כאיש נראההיה מבחו~
 כשמישמו ~~~

~~~~
 שהוא בדעתי עלה כאשר

 ישראלהמנהיג ~הי~
 וצדי~

 הדור
 וחשיכהאימה הנ~

 גדול~
 ~יה שלא עד ~לי נפלה

 שום עם לזוז וגם רגלי על לע~וד כחבי
 א~ר והיגון מ~ע"נ חולשה מחמתאבר

 ו~שבתם נחמתנו וע~ה . הזה מדברלי הי~
 ולא כה עד שעזרני וב"ה למנוחותנפשי א~
 את והראני מעמדי וא~~ו ~םדואת ~~~
 ישראל אבן הרועה יהיהאשר האי~

 הו~תו והכתר איצטלא לאותוראוי הו~ אש~
 ער~ים דברים ~ר בשם ~נ~לבספר ~ש~
~ י  

 'נ"א)

 ~~~ע~~
~  ~~~~ ~~~~ 

~קדו~ ~~
 ~~נה ראש קודם זצלה~ה

 הי~ודי ~לך~~ר ~~
 זצ~~

 ~קבל
 ~אתשלום ~רי~~

 מר~
 אלזצ~ל ~י~ו~~ א~ר א~ . ~צל~~ה

 מר~
 זצלה"ה

 ~י~
 לד~ר לו

 הלכו ו~ז . ~חרדבר ~~
~ 

 ~אנ~ים
~יו ~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ו
 נ~ ~~ ~~

 ~דוש ~רן של ~נו

~~~
 ילך הוא ~גם היהודי

 מ~
 א~ר ואז

~~
 ~~~~י~ ~~~~~

 ר~ אינזר ~אר
 היהודי וסי~ר נישט םוד קיין ~יז~ו~ף

 לפניצלה"ה
~~ ~~~~~ 

 כ~ב ~צא

ב~~
 צריך אשר המל~ך רזיאל ס~ר לי~ודו
 ~זהל~~~לק

 העול~
 ~י~~

 . ר~ה ~~ר
~ 

~~~~~~ ~~~~~~ ~ 
 הי~די

 בלייבט א~~נז~לשון זצ~~
 ר~~ אינ~ ב~

 השנה

~~~

~~~~~~~~~~ 
 ~~י~~

 כל את ~ל~ידיו ל~נ זצ"להיהודי
 ה~~~
. 

 ~שר ~ל~ון בזהואמר
 ~~~ ~יינ~

 דער
 ~ר ליגינט. גיזאגט וש~וס ~~ האטרבי
 ט~~י ~יך~~לט

 ג~~נ~
 האלטין ד~ר

~~
 נ~מין ציא גיווא~ט מיר האט ~ר

 איך וויל לעבין א אזוי אייד~ר~רגות די~
 .~ישט

 וברא~
 בלילה ה~נה

 א~רונ~ ב~
 כרוז ~~עתי זצ"ל הי~ודיא~~

 ש~~ בשמי~

~~
 ~~~י או אני או היינו ~נינו

 העולס מזה להס~לקצריך ~~~~~י~
 תיכ~

 לי ונתנו
~שמי~

 ל~ס~לק רוצה אני או לברור ברירה
 יותר ועוד . זצלה"ה הרבי או ה~ולם~ן

 ב~ס אזי ב~ייס נשאר הייתי אני~באס
 איך ו~אלט~~ן

 גילאס~ ניש~
 דעהס

 רבי~
 ווע~~

 דער ~ון גיין
 וועל~

 נאר
 אי~~~~ ני~

 ~יך האב
 ~~ ~יש~~~

 מלא~יס דיא

~יי~
 דאס גיוויסט גיווען נישט דען וואלט~ן

 איך ~כח אזוי האבאך
 ני~~ ז~

 לאזען
~~~~~~~ ~  ~~~~ ~~~ ~  

 רבין דעס תלמידד~ס ~~~~
 הייס~

 ער
 ד~ר ~ין~יין ~ווע~

 וועל~
 ~לייבין וויל ~ר אין

 ~אב דעהס ~יברלעבין
 אי~

 אויס מיר

 ~וי~~י~~~י~
 ~ליין מי~

 ~~~ ~~ וד"~

הנ~ל~
. 

~~~~~ 
 נסע

 הרה~~
 היהודי

~~~~ 

~~~~~~
 ר~ ~~ה~ק ~גע ובדרך

 ~ז~לי~ו~דייט~ ~~עו~
 באכסניא

 הוא שגס . א~~
 אני רש"ד הרה~ק וא~ר שס. ל.סערצה
נוסע

 חזר~
 שהר~י רואה אני כי לביתי

 ~צ"ל היהודי ואמר עתה. מלובליןנוסע
 ל~בלין שיסע ו~י~ו א~~ זהאין

 וב~~
הדר~

 עד רוה"ק דברי הררש"ד ~מר
 א~ר לובלינה ובבואס .~כן שר~

 שנס~
 ~~~~~י~~~~~"~ ~~

 הי~ודי לו ואמר . רואה י אהרש"ד א~~ אזי בביתו ואינו
 היה וכן . א~ות זהשאין זצ~~

 ~~~~ שהי~
רוצה ז~~~"~

 ליס~
 ~ס~ וכ~~ט

 ואשתהו
 ~אלו ~הרבי נסע ולאשבאו ע~
 שלא ידעמאיו ~~ש~~

 נ~~
 אמר .

 ר~י~ ~
התנשאו~

 אז אין כי ומו~ן אצלי~ס
~~ 

ה~וד~
 ~ירוד ונ~~ה .

 גדו~
 ~ס עד

 ~~רוב ~~אל ר' ~רה"ק על~ירוד ~~
 היהודי שלמאו~ביו שהי~

~~ 
 ~~ר

הרב ~~ ה~~
 ~~~ע~~~ מ~אצק~
~ ~  ~~~~~~.~~ ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~

 רג~יס איזו א~ר ~קס אתהלהר~נ
 ~שס שנ~שכה אקס קרא~י~ס~לכך א~~
 . ~ס"אשס ה~~

 וא~
 ~~בירו

 י~
 ~רעומת

 אקס אתה כן. קראתיך שלא~ה ~~
 מ~~
 זצ"ל ל~ר~נ אמר זהא~ר ~

 ~ נבל~ מר~~

~

 ~~~~~~~~י~~~~~~י
~ י ~  

 טוב לא ~ו"בנמצא
 צ~~

 זצ~ל~ הר"ן
 בשביל ערב אניוכי

 ~ו~
 ~כ~ר

 וה~~י~
לפיי~

 כך ב~וך . ל~ת~ייס רצה ולא
 ~~~ ~~~באה

 ~לה וילד
 א~ ~נ~

~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
 זהו ~י לו ~~מר

 נפ~ פי~~
 א~ ~ן

יכ~
 . להכותו כאלו ידו הריס ו~ז להו~יעה

ו~ני~
 ~~~ר וברכו ~~~ו ~ל

~~~ 
 נפת~~

~ע~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

 היה א~ת ~ם
 הרה~~

 הר~נ

מראפשי~
 אצל זצ"ל

 ם~רה רוח והיה ~~~~~~ ~~~~~י~~~~~~ ~~~

~~~
 הרה"ק אמר ובא יוצא באין . ~~ים

 ויראה באחד הוא כי ~בו זצ"ל~ר"נ
 . להתפלל לילך יוכלו למ~ן הרוחותלהש~יט

~~~~~~~~ ~"~~~~ 
 דבר השיבו לא

~רה"~
 אם וא~ור דבריו ושלש כפל הר"נ

 אשקיט אני אזי הרוחות ישקיט לאהרבי
 . נפשות סכנות כמעט הוא כי~ותם

 . ש~~ה והרוח במאמרו קיים ~צ"ל~ר~נ ו~רה"~
 ~~חרת ויהי כתיב~ וכו' ~ומר ותגזר~י
 ~~~י לפני הכפרים אנשי~או

 והגלילות בהכ~רים כי ובכיה בזע~ה~~~~~~ ~~~~~~~

~לה~
 חולאים ומיני גדול דבר ר"ל ~הוה

~~י~
 שלח

 ז~~~"~ ~~~~~ ~~
 אחר

 תראה עתה לו ו~~ר זצ"ל הר~נ~רה~ק
 ~ל~ הרו~ת בהש~ת ג~מתאשר

ו~~
 המנ~בות רוחות שולח השי~ת ~י לו
 הרו~י~ א~~ליכין

 אל רעים ופגעיס
 ואר~~מדב~יו~

 והנה אדם בה ישב לא
 העמדת כא~ר ואתה . ~שבועתןנאמנים
 ה~געים נשארו זה ידי על הרוחות~ת

~~י~
 ידי ועל ~נ~ל הכ~~ם במקום ר~ל

 נת~ו~~~
 ר~ים ה~ולאים שם

 ומ~ת~
~ל~

 זנ~ל ~ר"נ ו~רה"ק זאת לתקן מוטל
 ו~~ה.~על

 ותי~
 ומדעת מכונו. על ~כל

 החו~יס ונתרפאו . עשו כאשר ~~ו~ניהם
 אות~שם

 קכ~ב~
' 

 ~~ ~~~ע~~~
~~~~ 

 זצ~ל~ הר~נ~ר~~ק
 מראפשי~

 המרא את
 ונתנםוח~ינא

~ 
 את ו~יל כ~יפו

 כל~

 כאחדמח~וריו
 הפוע~י~

 ~פחותים
 בדרך הכל לדבר בקודשכד~כו וא~~
 בדחנו~

' 

אזא
 א~ מען הא~ ~ני~

 מ~
 ~אגראבט

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

 הקדיש למרןלו
 זצלה"~

 . בביה"ק קרקע אף
 כנוד~. ממתנ~דים היהכי

 ו~ל~
 ~רה"ק

 . ע~וו והתווכח הרב אל זצ"להר"נ
 היתכ~

י~י~
 עבורו לתת ~רב והרשה קברמקום ל~ יתנו רק . שיהיה מקום באי~ה

 קברמקום איז~
 מה~חותי~

 הר~נ והרה"ק
 אחד ידע~ה ז~'~

~~ 
 יל~ו בעת כי הקברנים

לחפ~
 להם ירמו וכא~ר . קרקע אי~ה

 יתחילו תו~מ א~י לחפורית~ילו
 ו~רה"ק במיטב זה עבו~ להםושילם במלאכת~
 הגבאי עם הלךזצ"ל הר~

 לח~~
 מ~ום. איזה

והיה
 טי~ ~~

 וב~ישון םוחף. ו~עטר ורפש

ליל~
 זצ"ל ~~נ והרה"ק . ואנה אנה והלכו

 יהיה נפ'מ ~ה להגבאי תמידא~ר
 לי ואין~יהיה ~~

 ~קום לו יותן ~~ נפ~~
 אשר אחד ל~קום באו וכאשר לאאו ח~ו~

 ל~י י~יה שם כי ~צ'ל הר"נ הרה~קהרגיש
 א~ר .~בודו

 מיינע~ פי~
 מ~ג וועגין

 ~יין דאאפילו ע~
 ור~~

 לה~רנים
 כי וראה חקר הגבאי . לחפורתומ~י והת~יל~

 . שבקבריס ה~עולה ~א הלז~מקום
 אוכן בשום ציתן יוכל לא כי ככרוכיאלצעוק והתחי~

 ה~~ ועדי ~~ה~קום
 וטוענים מדבריס

 כבר וה~רקע~ע"ז
 הי~

 וח~ור נ~מר
 אחר ~יה כבר אבל הרב אלוהלכו

 ואסור ~~ור המיוחס המקום היה כבר~י המעש~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~א~~

(~

 ב~ ל~~י~ ~~~~
 ~ס~ר

 אה~
 ~באות נ~ ~פלונסק הרה~ג יד~נ ~~ן נ~~לי

~ וז~~הג~~ ~~  
 כ~וב .

 ~ונ~ כת~ בם~
~ 

 קכ~ד
~~~~~~ 

 ~~~י~~י~

 אל~י נםעו
 ~~ק .~~~

 ו~~רו~
 גם אבל . מ~ריצים לו ~יה ב~ירו ו~ם

 ~וי ע~ריאל ר' ~און ~רב~~ים ו~קומ~י~ ~ת'גדי~
 ~~וי~

 ה~פואר המגיד והרב ~פ. ~יזינר ~~א

 ה~ו~ ~~ ~~ ~~~ ל~~~י~
'~ 

 ~יי~~רי~ ~~~י~ דו~
 ~ווער~~~~ף

 ומ~י~ ראב~~
~~רי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

~ ~ ~

 ד~רו
~ר~נ להרה"~ ~~~דו~

 מרא~~י~
 ~ם

 . יש~יה אשר ~'~~~ק
 ~~~~~ ~~~~ נ~

 ~~ ללו~י~~~~~
 ולא רבו ע~ת

 הכמוס מ~עם ל~שידוך זצלה~ה רבו~~ים

~~
 ה~ה~ק

 העלם א~ בר~~ מרא~~י~
~ר~ה

 א~~ ה~ ל~ ~
 בו. ויתח~ן

~ ~נ~ו~  ללובלי~ חת~ ~ 
. 

 ~~טו~~ר
 יד~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~ ~~~
 ל~~ר

~  
. 

 ~מ~
 ~ה

~~רי
ם  דברו בלובלין)~

 רת~
 ~מגיד ת~ונת דעת ולמען . ~~דו

 תמי~ הצדי~
 לא הוא דר~יו. ~ת~~ר עלי~~ . ההוא

 לק~
 ~יד

 אי~
 פר~י

 מאומ~
 ולא פס~ים שכר ו~א

 ~ח~
. 

 זהובים ב~מונהו~~ק
 לשבו~

 ו~אשר . ישנים בית כלי במס~ר ועסק . הקהל מקופת

~~~~ ~ 
 על ~~ו נ~א . מאדון ~פסל

 כח~
 לק~~ו סבל נושאי עמלו לשוא . לביתו

~~
 לא כי .

 בגד לבש כי עד גדול בצ~וס חי וכה . מחיר בלי אחר ~בדהו כי אב~
~ל~ן

 ממ~~
 לדרוש ביקש וכאשר ~ר עב ~שתן

 ברבי~
 ברחו~ות בעצמו הלך

 כלו~א ~רי~
~  

 יבוא
~ 

 ~יר יהודי על דם עלילות הק~ולים ויעללו ~יום ~יהי . דרשתו
 כואב אין כי מלו~לין המגיד ראה וכאשר . זאמיש~ש במבצר במאסר ויתנם~~לי~~ש
~~ר~~

 הלך
 חר~

 הסוהר בית וית~~ו במעל ידו ~י לשו~~ים ויאמר לזאמיש~ש
 ול~

~~~
 לצאת

 מש~
 להוציא לו~לין נכבדי ~תעוררו אשר ~ד ת~ימה. כשנה

 יצא י~ד ואתםחנם הנאשמי~ משפ~
 מכל~
 עכ"ל ג~ור צדיק לו~ר נוכל עליו .

~~

 ~~גיד הגה~ק זקיני חיי לקורות בנוגע והלה וז"ל בהג"ה ~נ"ל בספר שם
 הובא כבר . הנ~לז"ל מלובלי~

 ב~
 לספר ובהקדמה נ') ~דף ה~וב שמן

 תרשי~
 . שהם

 פירוש עם פסח של להגדהו~ה~דמה
 דמש~

 מאאמו"ר אלי~זר
 הג~~~

 וי~ופר ~ליט~א
 המאמר~ם

 השגו~
 אשר ~ובלין קהלות אנשי ב~י

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

 לת~מידיו אמר
 בקשו~שר

 יוד ד~ר ~ל~ון בזה ~ל~תם) ~ל שהיה המגיד בז~יני ~יהם יד לשלו~
לערינ~

 א~ן ~שמה ~ורה
 ניש~ ~על~

 פין האר קיין
~~ 

 ~ ~~ש בכבודו ויזהרו

~~~
 המגיד בא ~חת פעם . שי~ מסעראצק הרב ש~ב כתוב וז~ל שם

 מקאזני~
 זצ~ל

 מאיר הילד מילה ב~ת ~ל ללו~לין בלק ~רשת~~ק ע~
 ~~~ ~~~~ שלו~

~~~~י~
 ואז

 דר~
 ~תנגדתו ונמ~ך השבוע מ~נין מלו~לין המגיד זקיני

 עלי~~
 ור~ו .

 עליו וא~ר ~ניחם לא והרבי לנקום.ה~סידים
 ~הו~

 בברית ~חת ו~עם ~שמ~. לומד
 ~~~~~יו ~~~~ י~ד שהיו~ילה

 הי~ ~~~~"~
 . המ~ל ~יה ז~ל זקיני והמגיד סנדק

 ~דר~ו~~רבי
 ב~רד~

 ל~ם שנקל ~קדושים ~למידיו ~ו~~ןרו עצ~ו~יו ~ל
 לבד~~ועותיו ~~~ לעשו~

 החרדה~
 אז

 צע~
 ה~גיד

 פאר ~עסטו. וואס דיא ציטערס וואס ~י~י~י~
ו~א~

 ני~ט איך זעה
~ 

 ב~ן נח~ך זה י~י ו~ל
 ~י~

 ~סכין ~ם
~ 

 והבטיח ~ילה
~~~ 

~~~~~~
 ~"ב הילד שיחיה

 וי~~ שני~
 עשיר ויהיה בנים חמשה

 וכ~

 כשאחד הוה
 לקיים~ה ל~

 ~ור~ די~
 ר~~

 אחריו ה~יד ~קיני
 בר~ובו~

 רוצה אינך אם ו~~ר
 ~יי~

~~~
 ~~ור

 ד~
 ~לו הבזיונות ידי ועל

 הק~
 שכר קיבל ולא וה~ד~צ התורה כבוד

~ידו~
 ראש ~יה א~ל

 לה~ני~
 ~~~ה

 ו~ ~~י~~~
 ~י~ וקנה ליצ~א~י~ כל על

 ~לקו לו ונ~נו יש~ים~~~~י~
 ל~ ז~ וזול~ ~ר~~

 רצה
 רצו ו~~ילו ~ ל~~ו~

 ~מי~ כ~~

 קרבןאגיט
 פס~

 נוא
 חכ~

 ~דיף
 מנבי~
 שהרה"ק~לו~ר ~

 מרא~~י~
 בחכ~תו

המ~ר~ ~~ קל~
 ולא . ממני יו~ר

 הבי~
 שום

 ~י~
כונ~

 ~א~ר ~ה
~ 

 קרבן גיט
 ~ס~
 אך .

 אז ~סח ~ערב ~נ~טר פ~ירתול~חר
 כוונתולהם נוד~

 ~ועיין הקדוש~
 ידידי בשם שמ~א אות(שם נ~ג~ באו~ ל~י~

 הרהמה"~
 הר~

 ע~ר ב~' גם מדו~א א~י~אאברהם

~רו~
 מרן מ~ר~ת

 הקדו~
 מלובלין

 ~ו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 אלימ~ך ~נו~ם הרה~ק פטירת ~~~~~~~)
 ה~ל~ידים ~~שו~צ~ל

 והשיב זצ"ל רר~ז הרה"ק ~~יו את לרב~ליהם לק~~
 ונ~ר כ~יב ק~אלה~.

 יוצ~
 ~עדן ~ן

 ומרמזת נצ~יו~. היאוה~ור' ~ ר~שים לארב~ה והיה יפרד ומשם הגןאת להשקו~
 ישראל רבינו הוא העדן הדורות.לכל ב~ליוני'ות~תוני~

 נהרב~ש"ט
 הו~

 ~ובער ~~~ר ~מידו
 אחי הוא גן ממעזריטש.ה~גיד

 ה~דן מן יוצא נהר וזהאלי~לך הנו~~
 היינו ומ~ם בתל~~ידיו העיקרגן א~ להשקו~

 ~רדלימלך ~הנו~~
 והי~

 ~~ד ר~שים לארב~ה
מרן

 השני ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~

 מקאזני~הרה~~
 הר~מ הרה"ק השלישי זצ~ל

 ואינס וצ,ל מאפטא הרה"ק הרביעימרומנוב
 ~אות ~שם וולתיהם לרבצריכים

 שע"ג~
~ 

~~~ ~ ~ ~  
 ש~צ~ו אחד מנכבד
 . ~חד גדול ~~ב~מע

 מפ~ק ~מע שב~צמוואמר ~ שנים ~''ו בן והיה ד~ב~שקא אבד"קשהיה
~~~~~~~ 

 ~~~~"~ ~~~~~י~~~~~~
 אחת פעם כי

 רבינו מח~ידי ~יוה בד~ת~~ה
 לנםועהנ"ל הקדו~

 לקאזשי~
 הקדוש ל~גיד

 ע~ז הק~דה יהיה שלא ~חדו אולם .להכירו מק~שי~
 הרב להם ואמר הנ~ל הקדוש רבינו~רבם
 לשאול ~מהם ילך שהוא מדו~ענקא~נ~ל
 והלכו ~~ה וכן ב~צמו הקדוש רבםאת

 ~~שר אותו' ושאלו הקדושלרבם
 ש~ל~

 חשק

 חסיד א מיר אויך . הלשון בזה הנ"ללהרב ~~~~~~י~~~~~~~~~~~~~~
 ק~נין ~~רין זאל ער אוב ויך פר~גט~הר

~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
 עכ~ל ~קדוש מ~יד דעם ובפרט~דיקים

 ~ ~ת~~כ~
 יד"נ

 ~~ ~ר~~ ~מה~~ הר~

~
~~~~~.~~~~ 

~ 
 ד~ר מ~נ~~מעתי ~~~ ~~~
 נפצ~
. 

 הנ"ל מהרב~מע שג~~
 ש~מ~

 א~מו~ר מפי
 מלובלהקדוש

~ 
 ו~~~ש~

 היה
 ~ברך שהי~

 . אחת ב~יר ~דול חםידא~ד
 ו~ו~נו~אפטע כ~עדומ~

 הי~
 מחסידי ג~ול ~~יד ~~כ

 אחת פ~םלובלין
 שחותנו הא~רך רא~

 שש~ל עד בזה ה~בה ותקר כ~ל ~ו~~לל~ינו

 שלא לו והשיב ב~צ.עו חו~נוא~
 .ב~ניניו ית~~~

 ו~י~ר ללוב~ין ונ~~
 ~~~י~~

~~~~~
 וכן ישאלנו יבוא שכאשר והשיב .

היה
 ללובלי~ שנם~

 הקדוש ר~ינו אותו ו~אל
 נ~ל כי והשיב מ~~לל ש~ינו ואתמה

~מדריגו~
 לכווו יכול ואינו מאו לו ~היה

 כמאובת~לתו
 שהי~

 לו
 גדלו~

 לכן ~~ו~ין
 ח~ו. לבטל~ ש"ש כמוציא בעיניונחשב
 . ~ל~ון בזהו הקדוש ר~ינו לווהשיב

~בתהלים כ~י~
 פ~ז~

 ~מים בכתוב יםפור ה'
 דאנחנו ידוע אמשם עם בכתוב כתיבלא ולמ~

 חשבונות על נומ~רין לנו אין ישר~לבני
 ~ד מ~חד ה~ודש בלשון נכחב הכלרק
 םימ~ים ל~ם יש האומות אבל . אלפיםאלפי

 ח~בונות ~לונומערין
 וי~

 נ~~ר ~נל~ ג~כ
 ~ום ~ל מראה אינו והוא ש~הל~נקרא

~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
 לפי ~ז אחדחשבון

 כמו~
 הנ~ל~ן ומםפר

 יתרב~ כן . המספר~פני
 אלפי עד ה~שבון

 ב~~רה הוא כן . רבבות ורביאלפים
 ו~~~ל~

ובמצו~
 בכוונה עו~ין אם . ומ~"ט

 נח~ב אינו בכוונה אינו ואם ~וב.הוא הראי~
כלום.

 והו~
 נ~~ל. ~~ו ~ק

לזה תקנ~ וי~
~ 

 ילמוד או שי~פלל ~~' אופנים
~צות ויע~~

 פע~
 אזי . שלימה בכוונה בשנה ~חת

מעל~
לעשותו

 ~ו~~

 רצה לא להע~~ו כדי טוב ~~םק
 ר~

 ופחדו ק~נים מט~טלין ב~~ק
 ~יש פני נשא ~א ~י ~מ~ו~וד

 ~יי~
 בדברי ~~~י~ת ~וד

~~~~~ 
 . מ~~אצק



~ה
~~ ~ ל  

 ה~ל ~~שב הראוי
 כ~

~נעש~  ~~ ~וונ~ 
. 

 או~
 ב'

~בר
 ז~ א~ יוה"~

 ~ב מכ~ר ויוה"כ

~~~
 כאלו

 ~~ נ~ש~
 או~ן ~וב~. בכוונה

 ~בק אם~'
~~ 

 ~דור ל~יק ענ~ו
 . אמ~

 הכל בזה ~מנם הכל. כן גם~~ל~

~ש~
 או מצוח

 ל~
 ש~ינם אף הת~ל או

 ל~ם יש ~ראוי~כוו~ה
 אבל ~כל ~"י ~קנ~

 ל~איש יש ~קנה א~זה כלל עושהכ~~~ו
~זה

 ו~~
 עמים יספור ם' הכתוב ~ירוש

 כ~והיינו
 חשבונו~

 אצלם שיש . ה~מים
 ~~ינו נ~הל~ם~ר

 נח~
 כלל

 בפ~~
 למ~~ר

אולם
~~ 

 ~~ו יעמדו
 ו~ף חשבון ~יז~

 רק למ~ר נחשב אחד רק ~להשאינו
 בת~ה הוא כן כנ"ל הנ~הלעןבצירוף
 מ~י~יש ש~עתי ע"כ ו~ע~ט ובמצותוב~פלה
 מבואר ~ברים שתוכן ראיתי שוב .הנ~ל
 בראשית פ' אלימלך נועם בספר גםכן

 הכוונה ~ה ו~ולי יעיי~ש קצת א~רבאו~ן
 אדם יעסוק לעולם בש~סשאמרו

שלא ב~ור~
 שלא והיינו וכו' ~לא ש~~וך לשמ~

בכוו~
 בזה ומיושב הראוי

 קו~~
 שם התוס~

 מפלונסק הגאון פי' (ועד'ז הנ~ל הרב~כ~ל
 ~יינו . קהלת אמר ~בלים ~בל פי'שי'
 רק ~בל ש~ללין כמו~כל

 ~ורה ע~יאבל ~~~ ~~~ בא~
 נ~~ל~ ו~צו~

 לטוב הכל

~~~~
 מספר הנ~ל הרב לי הע~יק גם

 הירש צבי ר' מ~רב צבילקוטי
 הרב וז~למיאנאווא

 וכו' ~גדול הג~ן דפ~
 בימי ש~ה ~עשה לי סיפר . זצ~למ"ב
 חסיד ~יות ~לובלין ה~דוש ה~דיק~רב

~ת~
 . א~ד ילד אצלו נח~ה לובלין מ~םידי

 עבורו שית~לל ל~וכירו ללובלין להרביונסע
 לוונ~ן

 פתק~
 ~ל

 ש~
 ~קרא וב~ת . ~ילד

 דוד ~וא ~ילד ש~ם רא~ ה~~קא הנ"להרב
ש~ול

 ו~~
 ~~ד אבי על הקדוש הרב מאוד

 בשם אותו~ק~א
 ז~

 דוד ~ל שם לתבר

 ש~~~
 גדולה~רידה ~י~ ~מו וא~ר ~יחד שאול של

 שלום נ~~ה לא כך ביני~~
ביני~ם

~~ 
 יבוא ~ר ~ד . ~ה עד

 משי~

 .~דקינו
~ ~~~ ו~~~  

~ ~י  
~נ~

 ~~כי ידי על
 ~פייטניםו~שו ~~~ ~~
 ~וב~

 ~ל
 הש"~

 ~ל
 ~ינו ~ברכות ~י ועל~כה.

 ול~~~~
ו~

 ~ לשני~ם א~ד ~פיוט ~ם כללו צ~~ת
 ~אפילו מפני .פיוט ~~ דו~ צ~~ א~ ~ל ~~ו שלא כ~וודומה

 שלזכרונו ~~ יר~ ~פייטני~
 דו~

 וגם . ~ול ~ל ~יו'ט
 רבה~ושענא ביו~

 ~ו~
 דוד של או~~יזא

 למ~ן ב~ון א~ד פייטה~ייטנים ו~
 השו~טי~ כלשם ו~~י~

 והצדיקים
 ב"י ~שלת מתחילתהיה א~ ~דולי~

~ 
 ~פם

 וכו~ו ל~רב ~~ייטניםיראים ~י~ מפני והוא המלך שאול של ~םשם ונ~
 ~ש~יזא בעת ~מלך דוד של ביו"טהמלך ~~ ~

 א~רוכך
 ב~ה"ל. הנ"ללהחסיד ~~~~"~ ~~~~~ ~~~~"~

 אי~
 יר~ת לא

 . ~חד ~לד ביחד האלו השמותשני לח~~
רוא~ הנ~

 יראים ~יה ~~ייטנים אפילו כי
 על ~גר~א של אליהו בשנות ראיתיאח~כ ~ז~

 ברכותמס'
~"~ 

 מ~פלל יום ~כל אומר
אדם

 שמ"~
. 

 ו~
 דמ~ירושלמי ~ם

 עדיין היה לא התנאים בומןדבראשונה מו~~
 ב~~~ לאומר~ צמח אתברכת נ~~

 רק
 ו~ביא ולירושלים ברכת עם ביחדנכללת הי~

 שלא פורים של מהפיוט זוראי'
 ה~~ר ~כ~ל הנ~ל ברכות להשניהפייטנים ע~

 ~ צבילקוטי
 ~ו~~

~  

 ~י

~  ~ ~ ~  
 בשם וז"למטשערנאביל

~'~~~ ~~~~~~ 

. 
 הנש~ח ~~רין גט דשם ~רב לו ~ראהפ~א
 אותו ושאל פ~ול ש~וא הרה"קו~מר

 מהמפני ~ר~
 ואמ~

 שהעד מפני ל~רב
עליו ~חתו~

 אי~
 ~גט את ושלחו שערות לו

בחז~~ פ~ורי~
 ~ ~כ~ל ~יה ו~ך ~~ד את ובדקו

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

~ 
~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ ~~י~י ~~י י~י~י ~~~ו~~~ו~
~~עו~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~ ו~ו~
~"~ 

~~~ ~ ~ ~  
~~~~

~ ~ ~ ~  

 ~י
~~~~~ ~ 

 ~"~ ~~ ~ג~ ~~~~~~~
 ~~ ~~~~ו~י~

~ו~
 ~~~~וגי

 ~~ון ~~י ~~ ~"~

~  ו~~ו~~
 ו~~י~ ~י~ ~~~~~~ג

~
~~~~~~~ 

 ~ ~י~"~ ~~~~~~
(~

~ ~  
 מ~י ~שמע א~ד איש לי

 נכדו זצ~ל זושא הר'ה~~צ
~ ~

~~~~ ~~~~ 
 השתדך שב~ת

 ~'~~ק

 יו~
 מ~~טשין זצ~ל

~~~ ~~ ~~~~~ 
 והט~ור ~קדוש ~יד

 וי~~~~~~~
 נחום ~ר' ~ה~~ק

 זי~~~~~~ב
 הה"ק ~ל ~תנו היה

 כתיבת מקום ו~גבילו זצ"ל~~ט~ין
~תנאים

 בעי~
 בצותא ונ~~ו ברוסיא הארחוב

 היה בתוכם וגם . בניו הרבי ~ם~א
 ואשתו זצ~ל ישראל הר'~~"צ

~ת הרבנו~
 ~נ~

 וושא הר' ~ה"צ ובניהם ~"ה
 וכ"ז . ~ז בחרותו בימי עוד ~~יה~~ל
 רעשה בפולין~נ~ו

 ה~ר~
 ~~~~ לקראת

~~~~י~
 ובבוא~

 יותר רוסיא בפנימית
רעשה

 האר~
 מ~~~נאביל הקדוש מה~גיד

~צתה
 ~~בני~

 להודיע הנ~ל חנה מרת
 גו~ל רבים בת~שער

 ~ו~~
 ~לובלין ~רבי

 חכ~עתה בגודלו~שתה

 באוכ~
 היות זה

 לקחו~~ובלין
 . הכלה הב~ולה את~

 לק~ו לאומטש~רנאביל
~~ 

 . ~חתן ה~לם
 ~~עז~ת של~ו התנ~ים וחתמו ~תבו~כאשר
 ידי על נ~ים לעזרתישראל

 מש~
 אחד

 ~רבנית א~רה אז ה~נאים ~ל תחחום~הכלה
הצדקת

 ~נ~ מר~
 צריכה הכלה ~וא ~~ה

 תחתלח~ום
 ~תי~~

 לא ה~תן וא~ הח~ן
 לו קידם ~ ת ~ ~ה~לה שייך לא~תם

 ~~~ה ~לך~משמש
 ב~~ו~~~

 וזאת ~~ת
 ~ה על כה~~א~ ב~יניהם נראההי~ה
 כ~ו ה~~ן א~ם הביאו~לא

~~ 
 ש~ביאו

 ש~י~ה ~גם .~לה
 ~~~ בש~י~ ר~ נ~

 ח'

~~~~ 
 ~~~י

 ל~~ו~ ~~~~~י~
 הכלה

ל~ית
 ה~נ~י~
. 

~ ד~ת~ א~~ ו~~~ ~  ל~ בתי הרבי להואמר 
~ 

 להביא
 ~ייר ~~ו להכיר את רוציתאם

~ 
 ~כ ~~~~י ~~~גם וכצורתו~הוויי~ו ~~

 או~ור~ה
 עו~

 ל~ד והתחיל . ~עו~ו
ממ~ה בהי~

 כמדתו גודלו לכוון למעל~
 בשל~פר~קיל והו~ך ו~ו~י~. קומ~ו.כך ו~~

 ו~ם . צוארו םביב מ~י וב~~~עק .א~ום

שי~
 ~אוד ~ואר יפה ~הוא משוםהוא ~ ש~רענקעליך זימער שתי ~עין אצל לו

 וא~כ כזאת.בו נרא~
 יכול~

 ל~תום את
 חנה מרת הצדקתרצ~ה וז~~

 ע"~
 הנ"ל

 ש~~~ום וצי~תה י ~ם קבל הבדו~חים~יניו ל~ר~
 ו~ת~~הכל~

 וא~ר
 ~~ ציו~ ה~וד~

~~~~~ו~

 ~ו~ו את ~צוות שילכו לבנ~~
 . ~ו לאכםניא ~טשערנוביל ~~דושה~גיד
 ה~גיד ~םוהלכו

 הקדו~
 ~בי ובני בניו

ובמ~לכם
 ש~~

 ~א~ד הנ~ל זושא הר' הרה"צ
 הקדוש ~ביו שאל הקדוש ה~טגיד שלמבניו

 וכעת . בדור יחיד ~הנך לנו ~~רתהלוא זי"~
 מחותנינומן ראי~

 מע~~
 לי~ד רק ה~אוי כלא

 לענין בדור יחיד אני . השיבהדור
 ~דור יחיד ~~י ו~חותני קודשה~~ית נ~ר~

 ~~~י ~לך בבוקרבה~נייס
 א~ר ב~ואו . מ~וחותנו שלום פרידתל~בל ~~~~~י~

א~ד
 ~י ~ו~ר אינו (במכוון לחבר~

 לי ונודע דרכיח~בתי ~~~י~
 שי~

 . מרדי"ן שם ~ו
 כי~~~~טת

 כתי~
 ~שכ~ פן ה~~ר בתוה~ק

 וברגע . ל~ת אלא אינו פן והשמר . ה"אא~
 בהבוי"ת שוכ~ין חו~ש ~אםאחת

 מרדי"ן ו~ראין ל~תעל עוברי~
 חו"~
 ~שני ~שיב .

מבו~
 חינו בשע~ו הנ~יפה זית ב~שנה

 בזה כן . שם ~ם שיש מ~נישכחה
שייך ל~

 שכח~
 ' ה~ייתנו לו ו~~ור

~~~~~ ~ ~  

 וז"ל הנ'ל ה~ב לי ~ב
 ו~רו ~~רו שש~ע ~דמ~י שמע~

 ~איר הר'מ~ר~"צ
 יחי~

 ~לוי
 שליט~

~~ד"~
 ~עוד ~ו~~ר~וצי

 ~ל ר'~~ן ה~~ ~~~
 לי~~

 לאבד"ק ז~ל

~י~ ~~~
 ל~ל ד~ות

~ 
 ~~~~~~ ~ב

~נס~



~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 זכאשר ל~~
 נ~נ~ ~

 . בלבו ~נין
~כא~ר

 בלובלי~ הו~
 אח לראות ר~ינו

~נ~ם
 מלוב~י~ הק~~

 יקר דבר שהוא
 וראה הפינקס ו~~ח לו והביאו~ע~יק

 בלובלין ~~~נה בא~ר כזומ~ה
~ד~~

 מרגליוח שחול ~~' הג~ון ~ען ~נא
 ה~איר ~בן~"ל

 נ~יבי~
 ז'ל~

 האבד~'ק

~ל~
 ל~~~לל

 במנישי~
 רק ~ר~יס

 לשז~ן ~ך הבהכ"נ ~יקון~~וס בבהכ~~
 ~אי~

 צדיק

וקדו~~~~
'~ 

 י~~~ י~ק~
~~~~ 

זצלה~~ ~~~~~י~
 הדבר ~~ר~ו

 ב~~יכ~ ה~ו~
 רא~י

 אצלו להת~ללה~הל
 ~בי~

 ~~דר~ו
 מני~קבו~
. 

 כי ראינו כיעבור
 ~ו~

 מ~ש ~לוקיס
 ~~א ~~~ה ~היה ~~~רבו ס~

 א~ד אי~
בשלי~ו~

 א~ד ~גביר הרשאה וכח
 הנ"ל הגביר בת עבור בלובלין~ידיך ~~~ו~
 והאי~

~הו~
 היה

 ת"~
 ו~שה גדול

 בא~רהתנאיס ~~קשרו~
 ~ביח~

 לו והו~ב הח~ן
 עהכל ~~~~~ה ~ל עצ~~ו ~אל וכןמחוד
 רצה נ~יע~ו ו~ודם טובהיה

 ל~הו~
 ~ל

 ~~~י של~נקנו
 ~~~~~י~

 הוא ~י זי~ע

הי~
 שבא וה~יב פה ~יע~יךמה ~~~~~~ ~~~י ~י ~~ל ובבי~~ ~~שגד

 ~כח~ידוכין ה~ק~~ו~ ל~~ו~
 הר~א~

 ~ודס אך אחד ~~~יר
 ~ורה בדברי ~דבר רו~~~סי~תו

 ~ הרבי ע~
 לו~מר

 ר~ ~
 בודאי

 קרי~
 הן. ~ו א~ר

 ~סוק ~~~~ך א"כא~ל
 ~שבי~י~

 ~רא~~ים
 ~ב~ש ו~בדו ~אול ש~לכ~~~ת

 שיאמר לו ש~~ו ~רו~ה ~~ו~ל אלו~או ~~~~ו~
 הלואבה ~לכנו אשר הדרך~הם

 ל~לאה בהילכו א~ר הדרך לידע~ריכיס ה~
 היו ו~א ידעו~~ודס הלכ~ אשר הדרך ~בל האתונותלבקש

 צריכ~
 ו~איש לשאול

 היה ~קודס א~ר~ל~
 כשחו~

 בעינ~
 ש~ואל

 ~~וק~~~ו
 בנבי~י~

 כאן אך רא~ונס
~לח

 . הכירוש ~הר~י שאל . ~~ירוש יד~
 לו~~ער

 ה~י~ו~
 ~בין ~~אול כיון ~ך

 ~כלי~ בו~אי ה~תונות ~צאו~לא כי~
 ~ונתס

 ~י~~~
 א~~ לחכלי~ ~ך . ~~תונות למצוא

 ש~לו~~~
 שי~~~ לרו~~

 א~ר הדרך להם

 ~שיב וכן מ~~ה בה~~לכנו"
 ל~

הרו~
. 

 נמצ~ ~תונו~
 ~~~ם א~כ .

הי~ ל~
 למשו~ כדי ~לכו רק זה עבור

 אח
ש~ול

 ל~~

 ה~יש באזני ~ב~ים ונכנסו
 ויצא מיליו ירמזו ~אליו הביןכי

וה~ל ל~ו~
~~ 

 ל~ל
 ה~חן במ~פח~

 ו~~ו קנה שדן חצי ונתן רח~לפסול ונמצ~

ו~~
 ~~~~י נ~ק~ר

~~~~~~~ 
 שם וישב .

 כ~ב מצא זה את תמימהכ~נה
 ש~עתי כןה~~~ילה בפנק~

~~~~~~~ 
 אליעזר ~ר'~ה~צ ~~י~~ וז~ל הנ~ל הרב לי כ~ב

 ~רב. ~מג~ע מש~ע~~~שיןזצ"ל ליפ~א~
~ 

 נפ~לי

כ~~
 מ~לכו בדרך ~י"ע) ומ~ר~~א

 ל~לוב עיר דרך ח~יד היה ורבול~וורו ~לו~י~
 היהש~ס

 ~~כ~
 ה~פורסיס ה~~ק של קדשו

 . זי"ע מלעליב דודילר~
אהבה ב~יה~ ~הי~

 שיעור ל~ין ו~צו~~ גדול~
 ~ובאמ~

לב~י~
 עם ~ה נ~~ו

 ז~
 מ~ו~יס

 אל~ר יחיא~ ר' הה~צ דו~ז הוא בנונ~~ר ~ל~ ליפמאן ר' הה"צ ~קיני של~~~~חו ~לא~
 איוואנצק אבד~קוצ"ל

 עו~
 קודס בחור

 יעקב הר' הגהצה"ק ולקחו . ןנשוא
 חיוואנצקאבד"ק זצ~

 ו~פ~~

 והצדיק . לו לחתן
 י~קבר

 הי~ ה~
 ר~ ה~ה"ק ~ל ~~~ ~ן

 ~ל~לובדודיל
 זי~ע~

 ~חח ו~~ס
 בדרכ~

ללובלי~
 את מצא לא ~עלוב דרך

 ו~צאו ל~פשו וה~ך . בחדרו מל~לובר~ד הרה~~
 לא כי ~בור בי~ו שע~ג בעליהמת~~ל

 ר"ד להה.קלו ה~
 ~לי~

 ~לו היה ולא
 ~~ו~

לק~ו~
 . ~~ין ~~~לל והיה ~~ית

 ואך . אהוביס ~עיס כחוק ביחדא~לו ומכ"~
 ל~ ~~~~ זקינימר~יון

 רגע ~ף נ~כ~~
 האהוב ידידו ד~~ת ~~ח~ח ~גדולה~~"נ
 מת~ללאינו

 . כראוי ב~לי~
 ובפר~

 לגברא
 ובפריד~ו . כמוהו ו~רישא~ישא

 ל~ל~
. 

 ~לית יתר~י שאם ב~חשבתוא~ור ~ הנ"ל ברעיוניו לובלינה דרכו הל~הוה~ך
 וציצי~

כד~~
 כל י~ו

 המעו~
 על א~ו ~היה

 ~נ~צא היה ו~ן .ללו~לין הוצ~~
 ל~נו~

 ~לית
 ש~

~ר~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~ י~ראל
 רו"כ ~שרה בעד ציצית

 מ~ותיוכמ~ר
 ~הי~

 כל ונ~ן . לו
 . ~~לית לו ונתן ~לעלוב בתזרה והלך .~~כ ה~שר~

 לו שהיה השמחהוגו~ל
 להה~~

 א"א ~לע~וב
 עוד יכול היה לא זצ"ל זקיני ~ךל~אר
 צריך היה כי . בלובלין הש"ק זהלהיות
 ~ל לבוא ~~~ה בכדי היה ולא .אחרים מעו~ ליק~ לשט~ק~~שין לביתולחזור
 בלובלין ה ~ ה~ני ~בת ועל ללובליןשבת
 ~~~י ורבו ~ו~ו~ל ה~דו~ ~~דר~ ~ ב ~פ~ן ~ל דרךו~אשר

 ~~~~~י~
 נתנו זי"ע

לו
 החסידי~

 מכיריו
 שלו~

 ושאלו בשמחה
 . החידה ל~~ור ~וא יודע א~שרלו

 שהיה בעת ~עודות הג' בכל ה~דוס~בש~ת
 מ~לק היה ~~ומיו ~~י ל~ל יין ~~~קהרבי
 משט~~~טשין ליפמ~ן הר' עבור ג~כיין
 ~ם היה לא כי גדול ל~לא אצ~םוהיה
וםיפר

 ל~~
 כל

 המ~~~
 ורצונו ד~תו ש~יה ~בור כי . ~~~~הכל לה~ מובן והיה

להיות
 העיכוב אך . בש~ק בלובלין ש~

מחמת ~הי~
 אונ~

 הכ~וב ~ליו ו~ועלה מצוה
 הכל ~זה וה~וזה ~שא~כאילו

~~~
 גם

 כ~
 . הנ~ל הרב לי

 ו~~~
 ~~וך

 ש~שו ה~עשיםכנ
 ~~~~"~ ~ ~~~~~~~~~י המתנגדי~

 ~ותו לנםות
~ם

 יי~
 אחת פעם עשו . ו~~ומה נםך

 ב~~ו ז~.~או~ן

 קל~
 באופן מ~ובד צבי

נ~~~
 וכ~ו . ה~ולם ~כל דו~~~ו ~~ין

 . בזה"ל~ליו
 נ~~

 י~~~ . ש~יא מן פיתקא
 (יקי"ק נא~ם ~~י~ ~~~י~ ~~~~~
 מן ואחד ככ~בו)השם

 המ~נג~י~
 זאת הניח

 הרבי של שבת המלבוש~מצל~ת
 והמנה~

~י~
 ~ן ~ב~לי~ו הרבי. אצל

 המקו~
 בהדי

 דמעלי~~יא
 שב~~

 את המ~~ש הלבישו
 כסדר השבתבגדי

 מכ~
 ~דקדו ו~ד רג~ו

הקדו~
 ובה~בישו .

 ~מלבו~
 ~בת. של עליון

 כדי בבגדיו. ממ~מש הר~יהיה
 הג~ וכו~ למ~מש צריך חז~ל~~רי לקיי~
 שלא

 ובהמצאו השבוע ימות כל הבגד בזה~לך
~ה

 ~~י~ק~
 ~~ותו ל~ו

 וה~י~
 ב~ינא ~ו

 הלוא וא~ר~קיחא.
 ~ות~ו ~י ידו~

 ו~ד~א א~~הקב"ה
 ש~~ ~~~ ~~~

 ~קר
 ג' ואמרהוא

 ~~~י~
 וה~ו~~ד . שקר

~~ 
הקל~

 ~ע~וד ב~~ו שם היה בצלחתו
 המ~נגדים שי~רו כי דב~ים של םו~ןלר~ות

 אמון יחן ב~ח ~יבנ~ש~
 לז~
 ו~ד .

 כי ה~ו~דיםלכל יר~
 הו~

 ~~יח
 נפל~ז~ת ~כ~~ר~ר~~

 ונת~ל~

 וםיפר או~ו. והקיצו
 ~םידיו ונ~~ה העניןכל

 י ע"~

~~~~~~ 
כ~~

 שדברו ב~ת וז"ל לי
 ז~יני ~ותני לכ~קנכבדות

הג~ו~
 ה~דול

 המ~ורםי~ והקדו~
 לי~ש הר'

 . זי~ע~~~ופלא
 הצדיק~ ט~

 ~~ה מרת
 נקראת ~שהי~ה~"ל

 גיט~ די~ בשמ~

לאה~
 כ"ק בת

 ~ו'~
 ה~~ון

 ה~י ראובןהר"ר ~~~~~רסי~ ה~דו~
 הורווי~

 ~עז~~נ~וו~י זי~ע
 אדמו~ר חו~ני כ~ק נולד מהם(אשר

 זי~~) זצוקל~ה מ~ו~רוב ~ו~רי'חההגה~צ
 ~~~י אזאמר

 ~~~~~י~
 ~גה~ק לתל~~י~ו

~~ופ~
 לוה ~~וסכים .

 ~~~~ שנקיי~
~ 

 ב~ א~ ויקח לוי מבית אישוילך
 . לוי

ידו~ ו~
 ~~~נאווצי ראובן ר' שהרבי להוי

 קרובוה~א
 שהו~

 ~הרבי
 הו~ ב~'מו~

 דור
 ~ל"ה~~רה

 הקדו~
 והר"ר

 ראוב~
 וכן הקדוש. לשל~הי"ד דו~ הו~

 הודי~
 ~~~ר~ר ~ו

 כן ~בא ~מנונא ר' נשמת לו ישראובן
 ד~ריוהיה

 הקדושי~
 ~~~י של

~~~) ~~~~~י~
~~ 

 לייבש הר' הגה"ק חו"ז ~~ק
 שיש אמר זצ"ל מאו~לאהלוי

 ~ורתלו
 אברה~

 ו~חוטם ע~ה אבינו
 ' אאע~ה כמומכוון ~~

~ ~ ~ ~~ ~  

 כח~
 ~ב לי

 ~נ~
 ~~~~~"ק

 זצ~ל מ~~מיר~והרי~ח
~בואו ~י~~

 ~ע~
 ~יה ~לובלין ה~אשונה

ם~ודת
 ר'~
. 

 ו~~
 אצל ןו ~צ י~ב

 ראו ~ם~ודה ובתוךוכיריי~. ה~~ו~
 ~זלג ~ר כי הרבישל ~מ~~~~י~

 כ~~
 . ~שול~ן מן

 והיה . אותווחשדו
 מוסכ~

 ש~~' ב~~~ס
 ~ שיודה ~ד ~ו~ו יכו ~שו~חן מן ה~~ישילך

ו~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~ג
 ירא~יה

~~~ 
 . ומאג~ו~ם

 ~ע~
 שהרבי בזה

 בז~רגי~
 אנשיםוב~וכם לכל הרבי ואמר .
 יביט אא~"ה להכיר שרוצה מי .~משמשים
 לכיריים תנור ~ין היושב האיש~צורת

 אותו חשדולא ושו~
(~~

~~~ 
 כ~

 הנ"ל הרה~צ שסיפר לי
 ר"ת בסעודת ש~~א .זצ"ל

ישב
 בה~לח~

 . מלובלין הרבי נגד מכוון
 לאכול לוונ~נו

 ב~ר~~~
 ב' והניחו

 כפו~
. 

 אחד ~וד שיבוא עד המתן הרבי לו~מר
 אליהו ~יה הב' וזה . והמתין ע~ךלאכול
 בודאי הרבי וגם וא~. יודע אני .הנביא
 ~~~ שאני ידע אם אך .ידע

 זאת . יודע
 יוד~איני

 ש~מע אחד מפי שמעתי כן .
 . זצ~ל מק~זמיר הרה~קמ~"ק

(~~
 ג~

 הנ"ל הרב אלי ~תב
 מראדזמין י~קב הר'המפורסים ש~רה~~

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

~~~~~~ 

~~ 
הקדוש

 מק~זני~
 איזה במכוון שם ~יה . זצ~ל

 שמה כי ידחהו. ש~א כדי קודם~בועות
 ~נית אצלו לפעול קשה עבודה~יה

~ם להיו~
 ח~ ע~

 להם אהוב שם והיה . ה~םח
 אנשים איזו באו ~םח ובערבמאוד.

~הגלילו~
 שםביב

 לא~יי~ ק~זני~
 מצות

 א~ ליק~~~~זני~
 איזו הקדוש ~גיד

 אחד איש היה ו~~וכם . להםדרים~צות
 לקיחת ולאחר . חיים ר' בשמו וחםידנכבד
 זצ"ל הקדוש המגיד ~ו אמר . אצלו~מצות

 מראדזמין הרה~ק~~ך
 זצ~~

 עמו נםע
 ודלג לנפשו עצה לקח הדרך ובאם .בע~"נ
 המרכבה~ן

 לחו~
 העירה בחפזון ונם

 . זצ"ל החדוש המגיד של לבהמ~ד הלךו~א ~~זני~

~
~~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~ 
 לחצר ~וא~לך

 המג~
 לשמוע הקדוש

 מ~
~~~~~~ 

 לה~~ר ו~ה~יע .
 ~~ר~ני~ ~~

 ז~~ל. הקדוש ~מגיד אשתהצדיקת
 או~וראתה וכאש~

 הלכ~
 המ~יד ל~ר

 ~דע לוואמרה הקדו~
 שיעקי~

 ישנו שלנו
 המגידהשיב בפ~

 הקדו~
 הוא כאו אם

 מצות ~ו ונתנו ל~מ"ד ובאלבה~"ד יבו~
 וקודם המ~ובין. שארי לכלכמו ויי~
 המגיד פתח . להםדר הקדושהמגיד ביא~
 ואמר לבהמ~ד. פתחו אחזצ~ל ה~דו~
 הכינ~

עצמי~
 המגיד של הםדר לשמוע

 באו ואופנים שרפים מלאכיםכי הקדו~
 ~בו תשובה הרהר הזמן זה ובתוך .~עה כת~~ ה~~ינו ואח"כ המגיד שלהםדר לשמו~

 כאשר ואך . שעשה מהועשה
 כ~א יאמר הקדוש ~יו את זצ~להקדוש המגי~ פת~

נרדם לחמ~
 הרה"~

 בשינה מראדזמין
 זצ~ל הקדוש המגיד שאמרבעת ונתעור~
 ~~כ . מזה ע~נ לו והיה . ישראלגאל ה~ר~~
 ביו~

 עצו~~~
 וישן . בנפשו

 כמע~
 כל

כדי ~יו~
 של~

 הב' בלילה והיה שינה ~חטפו
 קודם שעה שחצי הא' בלילהכמו

המגיד אמ~
 הקדו~

 הדברים וצ~ל
 בשנה ע~כ פםח להית יכללא ~א~ . יש~אל גאל עד לחמא~הא הללו.ו~ו~
נםע ה~~

 ל~בל~
 י"ב והיה פםת על

 פעמ~~
 ~ג

 ~~~~~ ~~~~~ אצלהפםח
~~ ~~~~~~~~ 

 שחות~ נ~ הנ~ל הרב לי כתב

~~~~~~ 

~~~~.~.~~~~ 
 מש~~ק~טשין הרא~ל~ה~צ

 זצ"~
 מאפ~א הגה"ק של (ח~נו קאפיל ר'הה~צ הי~

 ~~~ של אחותו בן זצ~ל ~שמים~~ אורבעל

 ~~~"~~~~~~י~
 בימי עוד כי סיפר

 ~~~~~ן ~~~י כשראה .בחרותו
 זאת על ואמר . המצות וחושבמונה דו~~
 כידו~. ~רשע" אומר המצה זו ועל~צדיק" ~מ~

 . זאת לבחון ורצה לפלא אצלוהיה
 להיות רוצה שהוא לדודו אמרהשניה בשנ~
 ורצה לידע היה וכוונתובע~פ. רעדלע~
 לעשו~

 אך . אופן ב~ום אכ~ר הי' לאאך ~ בוריו על הדבר לו שיברר . כדיסימני~
~אי' ~~



~ ~ ~

 אחת שבמצה . א~ת
 אצל היו נקבות גם ~~ינ~בה הית~ שהמג~~

 מצוה) של ב~חוק (לא אליה ~חק א~ד~~ור המצו~
 . המצה את להכיר סימן ועשה הג~ול~~ת
 המצות עם השק נשא בעצמו קאפיל~ה~~
 לחדר כשבא והגם האפיה ~חרל~ו~ו
 לו היה~בי

 חרט~
 הרבי ~מא ~י ע"ז

~בי~
 לענין ~א המצה כשרות לענין רק
 אך .~זאת

 מ~
 שעשה

 עש~
 ~רבי וכאשר .

 לזובא
 ~ ה~צ~

 בקול צעק רק . בה נגע
 ~~~ ניא~ ~י~ ~י המצה ~הזרקו

 נודף
 ב~ו את בירךוהר~י ~~~~~~ ~~~י דודו של האות אזוידע

 שיהי~
 המאור בעל לה

 וזה ~עולם.לכל
 בעל~ הי~

 הגה~ק
 זצמאפטא

~~~~~~ 
 ~תב

~ 
 זאת ש~מע הנ"ל הרב

 ר~ ~נגיד חו~פ הר~~חמדודו
יקותיאל

 נ~י י~עי~
 רוזנבער~

 מוואדיםלוב
(מגז~

 הרר"נ
~~~ 

 ומהר~"א
 זי~ע~

 שהרה"ק

~ראפשי~
 דוקא לשתות אחת פעם רצה זצ~ל

 ~~~י קידוש שצ~כוס
 ישתה לא איש ששום קפידא היהאשר ~~~~~~ ~~~~~י~

 ערל ~ם שהיה היות בחכמתו עשה .~מנו
 ~~~~~ ~~ק על בצלים ~הביא~~ד

~~~~~~
 ולקח להערל. עצמו ~קדים

 ~~קנה שלו מלבוש לו שי~ן מחירו עלוהוםיף אצ~
 שעטנ~ בלימי~ראל

 ו~~ף י שלו) וכובע
 הבצלים ~ עם ובא . שלו קדישא דיוקנאאת
 בלשוןואמר

 פולי~
 . הרבי את ~אות רצוני .

 דוקא או ו~יה ~הבצלים. לו אמכורואז
 יק~ע~

 . ה~ציאות יקרי שהיו הבצלים על
 ~א מת~ילה ו~רבי . ל~רבי המשמשו~לך
 משום אך עצמו לבטל~צה

ש~ת קדוש~
 שא~~

 א~ר ב~ו~ן
 הרש~

 לו
 לחדרולבוא

 וב~
 לחדרו

 והבי~
 כמו ב~דר

 רק רצוני ו~מר . ~עולם שם ~יה לאאשר
 חצי ~שהיה םכוסב~ך

 מהמחיר~
 רוצה רק

 בצלוחית לו ונתנו . י~ש לו יתן~רבי
 . גדול ש~וא אמר אחר ועל קטנה~היא ואמ~

 על באצ~עו רמז~ק
 כו~

 של
 ואם ~ קידו~

 אמר שהרבי עד . כתיפו ~להשק הח~י~ ~י הבצלים עם ל~את רצה לו יתנולא
 נתנו וכאשר שבת כבוד הוא כיליתן ~רי~

 ש~נ"ב ברכת רם בקולבירך
 ושת~
. 

 מלאכת הוא זאת בודאי~~~~ ~~~
ע"כ הראפ~יצע~

~ 

~~~~~~ 
 המופלג ידידי לי

 ~חסי~
~~~~~~~~~~~~

 עדה להנהיג שהתחיל אחד צדיקעל ~~~~~~
 ודברתי זללה~ה הרבי אצל ~"א כשהייתיואמר ותמ~

 ~ל ~שמותיהם ל~ני מנה ואז ~יחידותעמו
 להנהיג שעתידיםהצדי~ים

 עד~
 שיתנוצצו

 ~צדיק דמשי~א.ואת עקבתא עדבעולם
הן~

 ש~מ המנוים בין שמעתי לא
 ~כ~ל לכך והגוןכדאי ~~י~

~ 

~~~~~~~ 
 רעיונים ט~ור

 הלשינו פ~אוז"ל ב~קדמ~
אדמו~ר ע~

 נדוד הרחיק זה ובעבור ~קרמנשינות ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~
 א~~ז גם בר~ה שם והי' .לליביוונט לנסו~
ז~ל החמ~~

 הי~
 בבהמ"ד מתפללים והיו עמו

 ~~~~~ ~~~~~ין ~~~יו~דמו"ר
 רגליו עקר

 על וצוה בת~לתו שהה עוד ז~לואא~ז
 שיגמור עד ז~ל אא~ז עללה~תין הש~~
 ז"ל. אא~ז רגליו שעקרולאחר הש~~
 את המב~ש המל~ין כי ז~ללאדמו"ר אמ~
 ואמר ~עולם מן ועבר חלףאד~"ר נ~~

~דמו"ר
 זצל~~~

 ' ע~כ אמת אמת

(~~~
~~~~ 

 דף חדשים ל~וטים
 הי' אחת פעם שמעתיוז~ל ל~~

~~~י
 אצל יושב ~~~~~~ ~~~~~י~

 ו~ ~ אנלי ~ד~קול~ה ~צל~~~ הרבי וגער אנשים מעט אצלוו~י' השל~~
 דבריו את ~בינו

 ~יו ולא אנ~ים ~עט שהי'מחמת
 ~דבר ~וא למי או~ו ו~אלוכלל דוחקי~
 הדב~~

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

 אצלינו לבוא וכית מהיכן אותוושאלו
 וא~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~

 ~ש ~י
 ~ו~
 ~בל .

 ~ן לי י~
 . ~לי~ם או~י העלה והוא היטב אוכל~הוא ~די~

 מתנהג ~ני איך לראו~. אצלי~באו
 יד~קו שאל להם ~ר~י ע"כ אצלי~~~קו באכיל~

ח~~י
(~

~~~ 
 ~ל~ו פ"א שמעחי ~ם

 ~לי~
בשבי~

 זה וה~ להרבי ~ולה

 ~לילה באמ~ע בא והשליח ה~ורףבי~ו~
 על . ישנים כולם והיו ~~~~~~~~~י

 היה הר~.וה~בי אל והלך בו מיחולא ~~
 ואמר להרבי. הקוויטיל ונתן~ר

 רעב אנילהרבי השלי~

 וה~
 לבית הרבי

 המבשלו~
 ש~ולק~

 ל~רבי ~שליח ואמר . שמצא מה כל
 מאד לי קר ~י יי~ש לי תתנוא~שר
 לאכול לו נ~ן וא~~כ טוב. יי~ש לוונ~ן
 לו ונתן לישן צריך ~ני אמר ואח"כ .~אכל
~ר

 וכסתו~
 שהי' ומ~מת . שם ושכב

~גושם אי~
 רי~ נ~הו~

 המש~שים ו~~הקיצו . רע
 עד יישן בו.רק ת~עו אל~~מש~שים ~~~~"~ ~~~~ ואמר לגרשו רוצים~יו

שי~י~
 מ~וה לי הזמין השי~ת ואמר . בעצ~ו

 לי ~ני~ו לא ואתם אור~ים ~כנסת~ל
 ע~כלקיים

~~~~~~~ 
 נ~ע ר' מ~רה~ק שמעתי שם

 ~~~~ אצל בא פ~אמחעלים
 ~~~~~י~~~~~~

 .~צלו בליל~ ~לך ולא עש~ק
 ג~

 רק הלך לא ביום
 בא אז . ~שך ש~יה~לישית בםעוד~

 ב~
 אל

 ~ם הרבי שישב למקום זצ~"ה~רבי בי~
 הרגיש תיכף שם נטע ר' וכשבא~ח~ידים
 בקול ~רבי ואמר זצלה~ה~רבי

~ 
 ברוך

הב~
 ר'

 נט~
 שגם ~ובר מעלו~ו ו~מר .

 במקומנו. ~ן י~שה לא כך יעשה~אן
 . י~ד שניהם שמ~ווא~"כ

~~~~~ 
 שבעיר שמעתי שם

 אח~
 ~יה

 והיה מדובנא~מגיד
 שמעו הדרשה ובתוך י~ים.~יזה דור~
 ~~~~~י~ ~~~~~~~~ שב~

 ו~~~ו . להעיר
~ולם

 מהדרש~
~~~~~. ~~~~~ שלום ליתן ו~לכו
 ו~~רא~

 לבדו שנ~אר המגיד

 והלךה~יי~ב
 . להרבי ~~

 מלא ~השל~ן ~אה ~לום לוו~~ן ל~ר~ ~~~~
 מע~~

~~דיונו~
 ו~אל זצל~"ה להרבי ~נתנו

 ואתם . מעות עדיין לי נתנו ולאימים איז~ להם דורש שאני זה מה להרבי~מגיד
 ~~~~ ואמר מעות ל~ם ונתנובאתם ע~~

~~~~~~
 מביא בלבו אחד שבכל מה

 שי~אלהא~ר ג~~
 ז~

 א~~ באמ~ ואני בלבו
 בלבם ג"כ ~ביא אני ע~כ . ~מעות~ונא
 המעו~ א~ שונאיםשי~יו

. ~~~ 
 נותנים

המעו~
 אתם אבל לי

 או~בי~
 . ~מעות

ואתם
 מביאי~

 א~בה בלבם
 למ~ו~
. 

 ליתן רוציםאין ע~~
 ~מעו~ לכ~

' 

~~~~~ ~ ~  

 פעם שמעתי וז~ל ~ם
 ברוך ~' הר~~קאצל ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~י~יה א~~

 זצלה"~
 ממעזביז

והרה~~
 ר'

 ~ו~
 ב~ב שהיה ~ות~הג היה

 הרבי שב ~כשי . השל~ן אצליושבים ג"~
 אצלמלובלין זצלה"~

 השל~
 ~' הרה~ק של בתו ישבה

 ותי~ף והרגי~הרבי בפניוי והביטה כנגדוברוך
~י~ס~

 ברוך ר' והרבי . מהשלחן וברחה נדה
 הק~ידע~זזצ'ל

 למהגיר~
 ה~סוק ואמר אותה

 לכ~וב לו היה שוא מראות עיני~עבר
 יכול ש~~וא הוא הפ~ט משוא עיניהעבר
 עיניו ~יעבור עיקר אבל לו ~מוךלהיות
 הרבי רצה לא ובבו~ר בשוא יראהשאל

 ערב ול~ת ל~שלחן לילך מלובליןזצלה~~

בם~~
 ~לח

 הר~"~
 ברוך ר' ה~בי

 אצלו שיבואאצלו זצ~~
 ויגל~

 דאוריי~א רזין לו
 כבוד שיתרבה אצלי ~יקר ~רביוהשיב
 דאוריתא מרזין א~י טוב וזהשמים

 ~י ~ע~ק בכלל ו~ד צ~ג עד ~~~או~ ~מ~
 הרא"י ~נ"לידידי

 נ~י~
~~~~~~~ 

 דף אורות עשר בם~ר
 ~קדוש הגאון הרב מ~ו'ע~א מ~~

 ר~כב~~האלקי
 צדיקי רוב אשר רבנן רב

 יצ~ק יעקב מו~ה מרן לפת~ו השכימודורו
 רשכב"ה ~גאוה'ק מ~ן אש~ ז~ו~למלו~לין
 זצ~ל ~אפטא ~עשיל יהושע אברהםמו~ה
 עי~יו ריםי ה~ביה לא ~מימיו עליוהעיד

ב~י



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

 ~ י~~
 ב~ני ~כמובא י~~רך

 ע~ ~~

~קלים~
 ~ק'וש וה~יד

 מקאזני~
 ~או

 לעיל ~עיין ו~ומים~אורים
 ק~זני~ במ~

~~
 ~'ט~

 ~חוזה כל בפי נ~א ~הי' וידוע
 העולם מםוף ומביט צופה הי' כי~לובלין

~~
 . ~יפו

 ו~~~
 הרה~ק מורינו אמר

 דעם בז~~ל מ~ידי~~וב~~הרי~א
~ו~ין לובלינ~ר~

 הא~
 ~יך ~לך ר~ר דער כבי~ול

 מדינוב רצ~א הרה"ק וכתב . עכ~לגיהאט ניש~

~ללה"~
 בם'

 אג~
 וז~~ל ~"ה או~ דפרקא

 הרה~ק אדומ~ו ~כבוד ~~ינוב~י~ינו
 מ~כתב קורא ~י' שכ~שר זצלה~ה~והרי~י~צ

 ברוח מתבונן ~י' לו שכתבו אדם ~ניש~~ת
 ~~לו ישר ואם זך א~ האיש מ~~י~שו

בהיכ~
 שהי' מפיו שמעו וכ~פ . ~~ו

~מר
 ~קריא~ ~ד~

 והוא לשיקיבה~ו
 ובס~רו שם עכ~ל ו~ו' מ~וין ש~'~~תי
~רא

 ~כל~
 כ' ~~ודי ~'

 בזה~
 דב~ותן

 המ~ דניםן ~ראשונים י~ים~~ב
 כללי כח

 איזה יום בכל ל~תבונן יכולין הראו~~י של~ ל~ודש רומז יום כל . השנה ~דשי~י~ב
 ~יום נגד הוא ~שר ~ודש י~י'~~ו~עות
 מוכריעי"צ הרה"ק אדמו"ר וכבוד~וא

~
 כותב

 ~ו~
 יהי' מה יום בכל קדשו

 לחבורותינו ב~ר~ים ה~בר כנודע ~~ידש~ל

 בישיב~ שנ~בק~ ה~נ~ובאו~~
 ש~מ

 ~נתם~~דש
~ 

 ~יום מנחם עד רק כ~ב
~~

 והעני~ ~ניםן~
 עכ~ל בפרםום ~וא

 ועת~
~~

 ומדריגותיו מפעלותיו לתאר י~לוך ~ני
ה~דושים

~~~~
 שלום מו~ה הגה"ק כי

 הי' הוא תלמידו ~"למבעלזא

~~
 האדם בני ~שטות ~קא ל~רות ~דתי

~~ה~

 ורבי ~ורי
 מלובלי~

 ב~תקא ~ראני
 הרא~ון באדם נשמתו שרש א~ד~דם

~
 אדם ~י' פ~מים וכמה ~בל אם ~קין
 .ב~~גול

 ומ~
 גלג~ל בכל וקלקל ~ם

~י~~
 ~~~א

 נ~~~~
 ואי~ה בו ונ~~~ך

 מצו~
~~ 

 ~~~י .
 ב~י~ ~"~

 מזל
 ו~צל~~

~~ ~ י~~   ~ ~ י~ 
. 

 ו~

~רכו
 בקוד~

 ~~קא לפניו בא כא~ר כי
 כשראדם ~~

 ויר~
 בו ~ם~כל ~י' ש~ים

 ל~ניו בא וכאשר ~בו ו~בונ~
 ~~ פת~~

 ~דם
 לבל מהרה פניו מ~ל~עבירו ~ו~~

 ב~נו~ ירא~
~~

 אדם בני

~~~~~~ 
 עצה ו~~ל הטבח בא

 ~ו~ ~ד~
לע~ו~

 בב~מות
 א~ ~ ~י~

ל~וחט~
 על

~~ 
 יפחד לבו כי ימכרם או

כן ~~~~~~~י~~~~~~~~~~
 ויגד ב~וכו ויקרא מידו כתבו ~רב ויקח

 כלעל
 ב~~ו~

 וזו ~~יפה ווו כשר~. זו
 יפ~וק אם יודע ואינו ~אלה בהימצא

 כי טריפה אוכשרה המור~
 תור~

 ולא היא
ב~מים

 הי~
~~~)~"~ 

 ~י'

 הרה~~

 א~ל מבא~די~~וב
ו

~
 ו

 מבא"ד הרב וש~ל מלובלין ~רב

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ויך~
 ני~~

 ז~~ען שט נ איך וו~ל ז~גין
 מ~ג~~ ~יהר ~~~"ר הרבו~~יבו

 ז"ל יוםף ר' ~רה~ק שאל א~'כרוה'ק ז~גי~
 אב~ אדוני י~מר מה ~לובלין ~י אביואת

 האל~כדברים
 ער ~ז

 וו~~
 היי~ין נישט דיך

 נישטוו~ם~י
 ז~~י~

 רוה"ק קיין
 ~ל~

 זה

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

 גם ~ו~~ק ~אגיד ~לישיסכים
 ~ע~א~

 ולהל~.

(~~~
~~~~ 

יי~פ
 ל~ג~

 בעל ה~ק
 (בדף ~נ~ליי~~ל

 קמ~~
ע"~~

 ~~י כל דעת למ~ן שם ו~~~ל
 הקדו~י~ ~~י~י~~על~ ~ר~

 ~שר
 ה~~ ~~ר~

ו~
 להבין ~ליהם ~ו~"ק הופיע

 ונעלם הטמיר ~דם בני לבותמצ~וני ולהשכ~
 ~ל קדשו ~פי~ע~י אש~ א~ ב~פר ~~וק טוב אמרתיכל. ~~י~

~גאו~"ק ~ה~~ מוזל~"~
 מוהר~~

 ~ייט~לבויס
 ~~~ י~מ~~ע~~ זצוק"~

 ~ל
 ו~~ ~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ה~~ק~ על ע~ד ~~ת ~י לי סי~ר .
 עלה ב~יניו ו~ו~ב ה~סידים דרכילהבין
 אשר א' קושיאבלבו

 מדרכ~
 ת~יד לש~ווח

 מבוארו~רי
 ב~~~

 שמים ירא לכל ראוי
 והי' . ביהמ"ק ~ור~ן ~ל ודואג מי~ר~יהא
 הרבי הק' רבו ~ני לק~ל~נס~ו

 . לבית הבוחן ה' אל להת~נן בלבו~לה מלוב~י~
 א~ה ה'אנא

 ידע~
 לבבי ועו~ק מ~~בו~י

 נא ~יה דבר בעיני יקשה לבל ר~וני~י
 ~~דיק ~ל בב~י אשר בעזרתי וקומ~~מדי
 ~~וא~ק'

 יתר~
 ~ושיא לי

 הנזכ~~
 ~בר י '

 ~~י~ו ן ~~ייע לטהר הבא ח~מיםא~~רו
 ד~י' יתיד ל~ון מםייע א~רו~א

 ~םיי~ין כ~א מסייע לבדו~ר~"י ~~~~
 ל~ו~

 ר~יס
 דני ל~ע~י לי יםייע צדיק אותו גםע'כ
~ל

 ~י~~ד ~י' כך ~רמ~
 ב~~ל~

 עם ו~שב
 ~~לה~ה הצ~~ק אל כ~ואו והיה .ק~ו

 אותו~~ל תיכ~
 ~ד~~

 ר~ים ~נ'כם
 הן היו~

 ~כ'אמת
 לכל ראוי ב~"~

 יר'~
 שיהא

 כבר אבל ביה~~ק ~ורבן ~ל ודואג~יצר
 הן בלבי. ואבלו ב~ניו ~~~ה החכםא~ר

 אנח~ו כי לי~~~~ינו
 ~ו~~רי~

 תיקון
 חצו~

בבכי~
 ו~~כד

 ו~~
 כל

~~ 
 ב~~י~ה ~כל

וכ~
 ~~~נקא ר"ר ~~דוש רבינו ל~~דנו
 ~ש~בה למלך ~ו~ל ע~~י מנ"ש~צ~ה~ה

למר~~י~
 ~ו~ו~ביי א~ד ~צל נ~וש ו~~~ד

וכ~או~ו
 בשבי~ ה~ל~

 ~יאין ובכה ~לך
~כוגית

 היא המלך ~י ~~ח כ~~ וע~

מ~~~~~
 השכינה כי מובן והנ~של ~צ~ו.

ע~נו
 ו~~

 הדבר ~גלות מהראוי ~י' לא כי
 הצנ~ כ~כ~יב~~ה

 לכת
 ע~

 כבר אבל י"א
 לא או~ו מ~ייעין לטהר הבא ~ז"ל~~ערו
 ~לח י~ ~עםא~~ר

~~ 
 וצ~כין י~ין

 ג~
 אנ~נו

ל~יי~
 רבינו ~ל קדשו ~י עכ~ד

מלובלי~ ה~
 יי~~פ ~' עכ"ל ל~ווז~ה~ה

~~~~~~~~ 
 ג~~~~

 ~~וא
 ש~~

 ש~ידר

 ~~יט"א ~~ב דוד ~שה ~ו"ה~נש"ק
 ~~ה ארוכה ~קד~עה לא~~~ מ'~אבד~ק

~~~ 
 י~~ח

~~~ 
 ~~~ינו נ~ך ~ל

 ה~~~
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 ט"~ מוהר~~
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האבד"ק
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 ~י מ~יא
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 אשר

להג~ו~~~
 זנ"ל ני~ן אלעזר ~ו"ה

 הישיעח של ~בנודראביטש האבד~~
 ~י~~~

 הי~ לח
 בע~ ~הגאוה~~ האח~ ילדי~ ש~י ~קעוד

ייט"ל~
 ד' בן ילד אז ~~י'

 ~~י~
 להם והי'

עוד
 ~~~ ב~

 ראכיל תנה בש~עה קט~ה
~~ה.

 ו~~~~
 ~~~'~ ארד איש ע~י ~מם

ל~רבי
 ~לובלי~

 פ~קא
 שקורי~

 ל~~בי קוויטל
 את ~רבי ק~אוכא~ר

 יקו~י~ל היל~ ש~
 בןיהודה

 רי~~
 בל"א ~מר בלי~ה

 ~~ש~ ע~
~~~~ 

 שם את קרא ו~~~~ ~י
 ך נ~ב א בל'אמר הב~

 ש~~י~
 ~ן ~~ר וכאשר .

 ~~רהי'
 ~ני~ ו~~ו~ ~~ע~

 כי
 ~ו"~ ה~~ו~~~

 ~י~~~י~
 ייט~ל ב~ל יייי~ה

 זר~
 והאיר

 הלכו ~~ורו ~~ר וק~ו~~י ~ו~~~ ב~~ור~~ל ע~~

 ~יי~~~~~~ל~י~
 ו~~י~

 אר~
 ~עכבודו

 ואחוי~ו .לכל כידו~
 שער~

 חנה
 ר~~כי~

 כאשר ה~~ל
 ו~י~הנ~ג~לה

 ל~י~
 ישראל ר' הרב

 כה~
רא~~'~~

 ~~ר~ר ~~ל ~~רניאבד"ק ה~ו~י~~~ ~גאון י~~כ שהי'
 ~ו~~ ~ו~~

~~ 

ו~ני~
 ונ~ר~ה לה ~י' לא

~ביה ע~~ ר~~~
 תנצב'~ה ס ימ ~~ינ~ ו~~~

~~)~~~ 
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 ב~הלה
 ל~ש~

 הנ"ל
 ב~ל הגאוה"ק הי'ש~א~ר

 אבד"ק עוד ~בהיו~ו מ~היש~ח
 ~~ע~~~ הי' ~כ~~ר ש"ק עלב~ובלין ~ינאיוי~

ע~
 מהטאבוקי ביכורים הריח

 הנז~ל~
 התכלל בביק~ב~"ק הנ~

 ע~
 הניבור

 רבושל ~ע~ר~~ ~בי~
 הקדו~

 ~ליבלין
 וש~~

 ביחד שיחו
 ו ותל~יד ~בי~ס

 ה~דושי~
 ~שר

 י~זורורע~ו א~ אי~
 ומקב~י~

 ואך . מזה ~ה עומ"ש
 אמירת ב~ת תפלתובא~צע

 נש~~
 עלה כ~ח

 ב~וסגרת עומד המ~תח שכח כיבזכרונו
 ~ונח שהי' שלו~~יבה

 ~ע~ו~ ש~
י~ו'עי~

 ~~~וח יגנ~ו שלא רא~ו ~ל ומורא

~האכ~ני~
 ~~ותיו לו הי' שלא ו~ובן

 ~ותו ובלבל ה~וא בעת עני הי' כימכי~ו לשל~
 ~~ו אח~כ שוב ה~~לה ב~ת ~זההדבר

 הת~~~ א~די~רג~י~
 ~~דו ~ל

בדע~ו ו~~ייש~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  
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 לבבו בד~גת וג~ר ~יהיה
 יתן ואם ר~יוניו ~ל והתגבר בה'~בטח
 ~אי~

 באהבה ביתו הון כל
 בו~

 לו. יבוז
 ל~~י ב~פלתו ~לה ו~ש~ה . לדביקו~ווח~ר
 אח~ו~רום

 סעוד~ ב~~
 ~תח שחרית

 . לאמר מלובלין הרביהר~"ק
 ז~ מ~

 הרב
 . אחרינו הלך נ~מת ~ד ~ינאווי משהר'

 ו~ם אור יוצר ברכת ~ד ראיתיו לאו~ח~ז
שוכחים

 המפ~~
 יבלבל זה ~כי

עכד~ק הת~ל~
(~~~

~~~ 
 ב~ל שהגה~ק ~ם

 ייט~
 ש~ע

 הגאוה'ק זקינו~~י
 ב~~

 ישמח
 שהי' מלובלין הק~ רבו על שאמר הנז'~שה
 ש~~ר ואך . הנ~יא י~~י' מדריגות כללו
 בחינתלו

 ~ר~
 בחו"ל' שהי' מה היינו י~ראל

~~~)
 ומחו' מידי"נ הטוב שמן ~~'

הג~בד"ק
 פלוש~~

 ~ליט"א
~י~ר

 זקני~ ב~~
 מלובלין הרבי כי נא~נים

 ר' ~רב בןהי'
 אלי~ז~

 יוזעפאף אבד~ק
 ~בילת אחר לילה ובכל . גדול צדיק~הי'

~קו~
 ו~שה בקודש לעבי~תו לביהכנ"ם הלך

 מ~יר ~ילוי שהי' הנ~ל בנו ~ם~ידוך
 שהי' אחד ~שוט נגיד ~םקראסניבראד

 . ל~יר ~מיך הקר~~~~י שם~~זיק
 ~יאהל חתן ב~~ודת החתונה יוםקודם ובליל~

 אמר ההם ~י~י~ ~הוג~י'
 ה~~~

 ל~ביריו
 כמו ~נים לה יששהכלה

~יפרו והמ~ נכריו~
 זת~

 ויג~ר מיוז~~~ף הרב לאביו
 וקידש החו~ה הי' ה~א וביום אביו.בו

~ות~
 אחר ~ומ~י אכן . כדמו~י

 . הלילה כל לדרכו וילך משם ~חתןברח החו~~
 שם שדר כ~ר לאיזה בא השניוביום

 והי' . דניאל ~'בשם אי~
 לבו~

 ~בת ב~לבו~י
 מה ל~עום לו שיחנו וביקש . מחופתוכח~ן
 ב~~ניח הי'כי

 מיו~
 . ~חופה יום ~~ל

 . הלאה ~חומשם
 וי~

 ~~ הרבי ~ל רגליו

 א~ ו~~מ~ל~
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~ ~~~ ~~ א~~והרר'~  ~נ~ 
 הללו
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 וב~~
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 מה~ר~ש וביקש הרב אביו אליו

 הרר'ש ~כן תו לב ל~וב בנו לב~ל ~~~~
 ב והוא . בזה ד~ה לו להגיד י~ולשאינו ~מ~
 ל~~ור י~יאהו ולא ~ו~ו יכציר ~לאמאביו ~~
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 ~כ"ל הנ~ל בעיר

~~~~~~~ 
 שם
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 הרבי ~הי'

 הרר~ש ב~ית~נ~וריו מלובלי~
 יום בכל אמר ~הואהמנ~ג ~י~
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 בקול

 והוא הרר"ש. רבו לפנירם
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 אכן . ה~ל~ידים חברים בוויקנאו
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 ש~

 הרבי הי' כ~~ר
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 והי~
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 איזה כלל שאל ולא . ~עקוםב~~ל בי~יב~
 ~~' הביט ולא הבחורים שאר כמווקושיא ~אל~

 . ~ינים בשח תמיד ה~ך רק חוצהאמותיו
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 ~~~ו'ם וכמה . מחד ~ד
 ~ק~~נוב ררב שלמה ר' הרה"ק לב על~לה
 של ה~ורגמן~שהי'
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 על
 י~~ק י~קב ר~ הרב שלקנקנו

 פ'אבלימוד מד~יג~ ליד~
 וביקש ~גמ' ~ם אלי ~~
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 ב~ו~~ו~ פש~
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 ה~ו~~~~ כי בתורה גדול הוא כיה~ין ו~~
~י' ~ל~

 ח~ו~
 הר~"ק רק ~~לם

 ~~ש~
 למד וב

 וקיבל ב~"ם בקי ~~ אשר א' גדלאצל
 ~אמר . הפשטמ~נו
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 ~~ש~~ב הרה"ק
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 כח יי~ר מלו~לין ~~~"ק ויענהו .

 ו~
 הפ~ם ~וד אליו בא ואח'כ .לו

 ור~~ תום~ ~איזה ד~תוחוות מ~ ודר~
 ~~ כי ~~כ

 הרב לו ואמר . וח~ום ~~וםהי'
 ~ל ה~ה בתחלה אתהאמר ~קשאנו~
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 ~ובליןה~ק וי~~
 ~~לת~ יאב~ ל~

~~י ל~ב~~
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 ב~י ~נכי
ה~שט מ~~~כ~ ל~או~

 הא~~
 ~ב לו ויגד .

 ~פ~ מ~~נו~
 יי~וי~נ~

 ו~ך כח
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 ולא .
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 ד~~ ש~
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 ו~~יו ~~ורא
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 עכ~ל
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 נע זצ"ל זושא ר~ר הרה"ק ש~י'
 ידעו ו~רם ועיר עיר בכלונד

 א~~ שם גר אשר העיר אל פ"א בא .מ~~ו
 ~ער אז הי' והרה~ק . מלובלין ריעי"צהרה~ק
 לה~~לל עמד זושא הר"ר וכ~ש' . ~ני' עשר~בן

 ה~שור~חורי
 כדר~

 וראשו
 מעוט~

 . בטלית
 אמר ולא יעי~צ בהר~ר הרר"ז הביט~~
 והתפלל ל~תנור פניו והחזיר דברלו

~מ~וד~
 תהום מעינות ויפתחו

 דמעו~
 של

 שעה הפוגות מאין דמעות וזלגו הזהה~~ר
 ~ד כלל בו הביט לא זושא והר~רושחים
 דם וירד הדמעותשפםקו

 א~
 הר~ר חזר

 מ~תה לך יש ורוח נפש לו ואמר אליו~ושא
 ויהי' ~לי~לך לא~י לך וכעת . לך נ~תיכי
 הה'ק תלמיד נעשה ומאז ג"כ נשמהלך

 ז"ל אלי~לך ~'רבי
 ~יניו את ~גר חור~ו ~~~~~~~)

 יר~~ ~ב~תי ר~ו~ותשנים שב~
 ולימודו תפל~ו בעת לא אם דברערות
 עניו היו ועי"ז בווהתפלל ב~ קרא א~ר ב~ספר להביט צריך~הי'

 כהו~
 וקצר

ראות
 ~קורצזיכ~י~~
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 . ה~גיד אצל ~הי'
 ממעזרי~ש המגיד שלדרכו ו~נ~

 לומר הגיע ב~ת רק ביחידות ל~~פללה~
 מצומצם. מנין לאסוף צוה כא~ינואין
 הבאים בתוך מלובלין הק' גם נכנם~~א

להמני~
 לי הביאו ~ק' ה~גיד אמ~ אז

 ל~קש ויצאו בטלן. הוא כי תחתיו~חר
~י~

 א~ר
 ול~

 . ~~מנין שמה וי~אר ~צאו
ו~אשר

 פת~
 כאלקינו אין לומר המגיד

נתעל~
 ~דול ש~ושי עד מלובלין הק'

 ה~גיד אמר התפלה וא~ר או~ו.הקיצו

הל~
 כי ~ח~יו אחר להביא ל~ם אמר~י

 ~שר ~י ~טלןהוא
 רא~

 ~עלה ~ל הפמליא
 ~שר אחר איש להביא צויתי וע~כנתעלף
 יפחד ולא מאומה ירא~ לא לו ~שר~י~י

~ 

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

~רה~ג
 ~~ערא~~

 ~~~י~ה ~~~ין ~י~
מלובלין ~~ר~

~~~ 
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 תקע"ד
 ~רא~

השג~~
 ~~ נאפאלין ~~י~ר ~~~ול השי"ת

 . בשבישלוק~
 לה~ ~~~ רבי~

 יתגדל כי
ויתקדש

 ר~ שמי~
 הר~י ולא~ר .

 ת~יד מצפההי' ~לובלי~
 ~~ לישו~~

ע"י הגאול~ ~י~
 מל~

 בעל וה~~ק ~~א. המשית
 י~ן ~לא פטירתו קודם ~מר לויקדושת
 מדוע הצדיקים לכל~נוחה

~ 
 . ישי בן ~א

 יס~לק היהודי ש~ה~ק מדוברהי'
 העולם בהתגלות לעזר להםולהיות מ~עול~
 העליו~
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 המגידובעזר
 מקאזני~

 ו~למידיו
 ~~תלי ר~ והה~ק ו~מ~.המ~ור הר~
 ~יר~

 בבי~ו ש~ו עצרת שמיני וביום . הדיןימי ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 הצלוחיות כל ו~עמידו . ~בשמי

 לנו כשיהי' לאנ~ש ואמר החלון~ל הריקני~
 שמ~~

תור~
 תשעה גם לנו יהי' אזי טוב

 צוה ה~קפות ואחר~וב. בא~
 ~קי~א בעינא או~ו ולשמור הגדולבהבית להיו~ ~נ~~

 כחרשים ונעשו לו. המיוחדב~ד~ו
 ל~' הרבי ~וה אזשמעו ו~
 י~מר לא ה' א~ . ל~מרו ~ליו שתביט~ילא הרבני~

 ה~גיד . שומר ש~ד שוא~יר
 ~ ז~ ו~מש מאור הרב בבית . םוכות~~ב נס~~~ מקאוני~

אב~
 זכוכי ו~ברו

 החלונו~
 צוו~ והרבי בלובלין שם נשמעמה יוד~ ~י אמר

 בבכיות.
 ילד ובכיית צעקת להרבנית נד~הפת~ום
 והלכה ~ציווי ושכחה ביתה בפ~חדופק

לפתו~
 הדלח.

 ובשוב~
 הרבי והנה אליו

 בביתאינו
 רקראת~

 דרך ~הבית שתפסוהו
 ד~ר ~א ~י הבינו שלו~ו אנשי .התלון

 הי' שלא .הוא פשו~
 ביכול~

 עצ~ו להפיל ~יש
 ~י~ ~כ~פי גבוה התלון ~י .~החלון

 וגם .
 בחדרו ~בתו י~י~ל

 לער~
 לא ~~ה ~"ו

 להחלוןהת~~ב
 להבי~

 ~שוק.
 ג~

 ~ל
הצלותיות

 עמ~
 ~הה"ק ~~~ם על ב~לון

 ~~י~ו ש~י א~ר מואקליק~ב~~~~ל
 גדו~~~ ~~~י~

 ~י'
~~ 
 ~~~ל ~וא .

~~~~~ 
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 ~~יקי~
 ליב י~~~ ~' לו א~ר ~ן

 ו~פשוהו מפיו שמע ~הוא~~ם
 ע~

 אחר
איזהו

 ש~ו~
~~ 

 מו~ה ה~םיד הרב
 הה~צ ח~ן מחמעל~יקליזר

איש הפרו~
 ~ופ~

 . מ~~אשיב הירשלי נבי רבי

וה~

 םביב
 להבי~

 ברי~ו~
 נ'

 אמו~
 . ויו~ר

 השיבו א~ה מי שאלו איש גישו~יושמע
 ~ייטל בן י~~קיעקב

 ר~~ ו~ש~
 ו~א~פו .

 . ברגליו ישאהו מי גורל ועשו . תל~ידיוגדולי
 ר~ והרה~ק לביתו. ור~~ו בגופוו~י

 הרבי וראה . בראשו זכה מ~ארובשמואל

מר~~
 והנה ~מוע א~נו והרכין . ב~~תיו

 . ~א~ תיקוןא~ר
 ורא~

 ש~ות ~מורה
 א' . חצות ז~ן אצלו הי' שאז י"א שעה~ל בליל~

 ראו ~מואל ר'~ה~ק
 ~~ו~~

 ~ם ר~ינו

~~
 נחלה והרבי עובד הנהו כזאת

 היו~ כי דמו ומ~נ~דיו~~דר
 לעולמו יפטר

 הרבי יין. וש~ו המתנגדים שמחוו~~ז
 גם מהעולם צאתי ב~ת אמר~~מעו.
 יו~לו לא~ים

~~~~~ 
 ש~רבי הוי וכן

 בט~ב נ~~לק העולם ~ור ~~ולין~~וזה
 ה~~ים ~ל~~והו ~~ור והרבי~ל~חריו.

 שרצ~ עללדונו
 לדחוק

 הק~
 ו~~~והו

להשליכו
 לאר~

 והמגיד
 ~וקאזני~

 פירש
 לא ~וא ולולי ארצה בנחת להורידובגדו כנ~

 ומזה ישראל ~שו~י ~~ו שלם עצםנשאר
 נ~~לק ה~~יד כי ~רבי~דע

 ~תחיל הי' לא~זה יד~ וא~
 כ~
 והר"~ .

 ש~~לי

 ע~~יר~
 רי~ודיו

 ושירו~
 שלומו חםידי בין

 שפל ז~ל ה~~~~י כוונת~~~
 ~~מים מן ~~

 . ~רב~~ית
 וכ~~

 ל~~ו~ם בר~ו אנשים

והשפ~~
 ~שרפה הנערה

 בא~
 הי' והוא

 בשירו ~בה~~ד~ו~ד
 ושב~

 עכ~ל
~ 

(~~
 ~ג~~ק למורי ~~~י~ ~~~~~

 ב~י~ורא ל~יל הובא~"ל ר~~~ ~ע~ו~~~~והרי~א
 קד~~א~

 ~ש~ק
 ט'~ער~ת

 כ~~ או~
 ~~~~ו א~י וז'ל

 הי'~~ן
 תל~~

 מנובלין ר~ינו מרן ~ן
~ש~ש

 ~ נ~
 ~~יר

 ~ע~ו~
 ה~~~

 ועד

 ~רש~ופו
 ו~~~ רע~~ ~~~

 ~~י
 שזכ~

 אש~ הקוד~לרו~
 לא

 נ~~
 כ~והו בזמנינו

 אל~ימ~ורן
 הב~ש~~

 הי' לא י~יו עד
 ן בלובל להיות ~~יתי ואני . אצלו כמוה~גלות כ~~

 וראי~~ הייתי ח~ע בן וילד זצ~ל אביעם
 כלפידיםפניו

 וב~~
 ~~~ח

 הד~~
 לו~ר

 אש ראיתיכגוונא
 ~ע~~~

 ~~~ו על
 ~ג ~ל~מה והיי~

 ה~~~
 ו~אי~י

 רוה"ק שלנפלאים ~ני~'~ ~~~
 ג~ו~ו~ מדרי~ו~

 ור~ות
 במם~נ ~~לאהועבו~תו

~~ 
 להבת

 .~כ~ל של~~~

 ~~~~~י~
 ~ל ~י זוהר

 (דףויקרא הזוה~
 ה'~

 לו שאין דמי דשם הזוהרעפ"י כ~~
לה~~ל אסו~ ~~~

 הרבי~ ל~'צי~
 ~בוד~ו כי

 הקדיש והרב . ופגוםומום פ~ול~
 מק~~ני~

 ~~ל
הי'

 ב~
 ולא ~~~י שמ~ה ויותר שב~ים

עוד רצ~
 ליש~

 ~נו נ~ב~ל כבר כי א~ה
 יע~ב ר~ינו אליו ושלחלג~י הכ~
 בז~~למלובלין יצ~

 אמו~
 ~אל~ כי מ~~י לו

ימי~
 כל יום בכל וכן נוראים

 כהו~ן עלו~א ~~ תפלו~
~~ 

 ולא נהירין
 ~ושמי לו וא~ור . לגמריטינקיל בהירי~

 דבריו קייםותיכף א~~ שיש~
 ונ~~

 ~ עיי~ש ~כ"ל
 ~ארי~ ~~~~(~י~~

 ה~ בדרוש יש~ל
וז"ל

 וכ~
 ~ל הדרך הי'

 רי~י~ק'
 כ~~י~ מלובלי~

 לומד
 ג~~

 אותו חוזר הי ואח~כ בעיון דףלו~ד ה~

 ~גמ~ של ~~בור מחבב ו~~' לבד~~י~יר הד~
בלי

~~י~) ~יו~
~~~~ 

 מר~~א הגאוה~ק ~ו~ז
 ' ~ולובלין הק'שרבינו א~

~ ~ ~"א 
 ל~~

 ~ותר בהשכמה
 איו~ ל~קן צריך ~י'כי ~~~~~ ~ש~

 ~דול דבר
 לו שי~דימוביתו ~ב~ ~~~

 ~~וד~
 יו~ר ~~ילה

 ~~א ה~ימו ~לא די לא והם .~~רת מ~~~
~~י~רו אדרב~

 ונם~
 ~הראוי וא~ר בנינו כל

 ביתי בני ~ללכ~וס
~ 

 כוונ~י ~י~ מה
~~דם

 ו~
 ~וני ~ון לעשות

 ~~ ג~
קוני ר~

 ~ ~עו~ ~~~
ב~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ר מלו~לין~רבינו
 חצו~

 לימודו קודם
~מר

 ר~~~~
 או~ן מן אני א~שר

 ~~ ~כת~
 ו~אריך מאד וה~מרמר חוקי לספר לךמ~

 ובכיה ריצויבד~י
 ות~נוני~

 . ~~"ל

 ~~~~י~~
 ~ףר~"צ

 ~ו~ ~ב~
 ~מו . וז~לי~

~~ר~י ש~~~~
 ~י"~ מלובלי~

 ~א~ר
 ~~~י~ ל~~

 ז~ק~ ~ו"~~~~
 מ~אנז

 מרירו~ ~י~~ ן~~
 בה~צלו~~~

 וא~ר ~ו~ש ~~ר~ו
 א~

 רבוני~ו~~
 ~מ~ו~ ומ~~וי~

 ומ~~י~ו בו
 ב~

 ~י~~~
 ~י

 ~ו~
 רק ~נ~ומ~ן

 שי~
~ירו~

 ~י~ודות

 וא~

 ל~~ר
 ש~

 ~ל ינומו
 און~~~י

 וש~
 ~ומ~י ו~~ו רוגז ~דלו

 ות~מר~~~~ק
 ~~~ ~~~ו~

~~~~
 נוצר

~  . ו~~לד' ~~~ ~~~ 
~~ד י~~~ ול~~

 ל~~~ ~י~~ לי~
 בשינת

 . ו~~ת ~~מן ול~י ~אד~ ~~~י ו~~ ~לי~
 ~ ~ו~ ו~~

 מו~רי~י~~ ~~~~~
 ש~ימיו מלו~~ין

~~
 מצות ~ליו

 ~יל~
 ו~י~ ב~ינה

 קוד~ בלי~ ו~~ ~~ו~ ושל~~ שני~~~~ ~~ נוה~
 הני~ ת~~~מ~

 ~~~ו
 לי~~

 איזה
 ~ול מו~ושי~י' ש~~

 ל~~
 ו~ן

 ~ו~
~י~~

 ~~ו ל~~ף ~לא
 ~י ~~~ ה~ב~

 ~נא א~ר ~ן ~~ור אלאא~ס

~~~~~~~~~~ ~~ 
 ב~~

~~ 
 . ~~~ים

 דגל~~~
 . מו~~~ן~~~ אפרי~ מ~נ~

 מ~די~ נו~~
 ~ני אור

 ~מ~~
~~

~~~~ 
 ~~יר~ו ב~ת ~י ~י~

 הד~
 ~שנ~~~~

 ה' ~~ני ~~ר
 ~~י~

~~
 שנש~~ ~~ ~~י

 ~ת~ודש ש~~ ~~מי~ מן ~ליו
 האמיר~

 ~זמן ~י
ו~~ולס המקוד~

 ~דו~
 מדריג~ ולפי

 ב~ת קדו~~ו
 ב~~ השבו~ באמצ~ ל~~~ים ולכן .~היא

~~~ב~
 ~דרי~ות ~ו ~י' א~ר

 לא א~~ו~
~'~~

~ ~ ~  
 ~~ום לו

 ~~וו~

 ב~ת ~~~ר ~מו

~וד~
 ז~ת ז~רון ~ספ~ו ו~מ~א .

 סי~
~~ 

 ~~ו י~ר~ל ו~י~י ~~~וי~י
~ז~~ל ~~ ~~וק~

 ~ודש ש~~ ~מ~ו~
 ל~כורא~~ר ~~ ~~~~ נ~~~

~~ 
~כ~ל ~בי~י~ ל~כרון ~~ט אך

~~~~ ~  שא~ 
 את א~ד ~און רב

 ~ר~
~לובלי~

 מה
 ~ ז~

 ~ו~ו אל~נ~י ~בי~ יכ~רו
 ללמו~

 ~מ~ו
 . אליו י~~~ו כי~~בודו יר~ ז~ ו~~
 ול~~

 לא
 יבו~

 א~~~
 הלא

 ו~ו~~ ~ו~ ~~ אנ~
~ו~~

 יו~ר מ~וד
 ~רו~

 ~ ה~י~ י ~בודו
 בנ~~~ר~

. 
 ג~

 ~~יני
 ~רכי יד~תי אנ~י ~י~~י י~ ז~ מ~ י~~

 ה~~~
~~ ~~ 

 אלי יב~ו ~ב~י רבי~ ~י אנ~יומ~
אלקי~. ~ר~

 ולמ~
 ~~ו~ו ~דרת ~ל י~~ו לא

~~~
 ו~ו~ר סיני מוב~ק ל~און י~~תיו

ואולי ~ר~~
 ר~

 ב~בור
 ~א ~י ~~

 ~~~~~~תי ב~י~ נ~ל~
 אי~טלא לאותו ר~וי איני ~י

~~
 . אלי יב~ו

 ולב~~
 ~~ודו ~י

 יתפ~
~

 אליו יבאו ~א
~~~ 

 ולא י~זבו~ו
אליו יב~

~

 ~הוא ב~צמו ה~י"ת~ו י~מ~ א~ ~פי~ו ב~ומי' מרגלא ~~
 אינו אבל הדבר אמתו~י ~די~

 ~א ~ו~י ~~יק ~ו~נו~~~יו ~בר~ בטו~
 ב~~~~

והר~ו~
 ~ו

~ 

~~~~~~~~ ~ ~~~ 
 ו~ל

 ר~ ה~דיק~~י ו~~~
 ~ה~~~~~י~רו~לא~ ~~~~

 ~ו~רי~י
לו א~ ~לו~~~

 י~ ל~ארי~ ~~ ~~ ~ז~~~
תכני~

 כל ב~ני ~~מך
~~~~) ~ צ~י~

~~~ 
 בק~~ו

 מלת~
 בט~~א

 י~רא~~~ למ~
 בבא

ל~~דיק י~~~ אי~
 ל~ת~ל~

 לו נותן ב~~ו
 וא~ר .נ~שו ~יו~ ~~ו~

 דה~ני~
 ש~~שר ~וא

 לה~~לל~~דיק י~ו~
 ל~שי"~

 . ~בירו ב~ד
 ~ו ~אמיר ~ו ל~זוח י~שבזה הנ~

 זה ~ין . ב~צמו מתפלל~ישו ~~י~ למ~
 כ~~

 ~קבל
 ~ו~

 בך דאי~יתי~~
 ~~ת~

 ~גון
~~ב יות~ ב~ינ~

~ 
 ~~~תך לפ~ול

 ~י~ו~~ ~צ~ ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~ני נכונה מענה לו יש ואז מעותל~~ת 
 כי יען ~~~לל אני זה בשביל~~קטרג

 והנה בשכרי בא ו~ני ~עשכורתי לינ~נו
הרה~ק

 משינאוו~
 וי~ן ע~ז רמו א~ר זצ"ל

 ז' אות ~ד"פ בעדו ו'תפלל שבא מזהבלו

מש~

 למ~~ ~~~~~~~~~~
 ~רה~ק ~מחו~ז

 מ~הר~ר
 אא"ק ממו~ר ששמ~תי ~~ו וז"ל לך~' ~ס~~בור~

 לאיש משבח ש~י' נבג"מ ~ל~לין~הרי~י
 בא~ש וראה . . ~פניו ~ב~ו לי~ר~ד
 ב~ניו שב~ו באמ~ו פניו שנתכ~~מו~הוא
 ~ן עדיין הראש בנענוע ~איש לזהו~ר
 הדברים ~~"י והב~תי השתוותלו

 שעני~
~~תוו~

 ~חםיד בשם בחוה~ל ~~~~א
 . ן מגנ היו כאילו אותו כשמ~בתין לו~ירע ל~

~
 עצמו בעיני כשיהי' הוא ההשתוות

 יגננו ~ם ישב~נו אם נחשב ותהו~~~ס כאי~

~~
 ~ו~רים ~~לו כלום מזה י~~~ל

 עכל"ק האמת ההשתוות וזהו .ולאבן לע~
~ 

~ ~~~~ 
~~~ 

~~~~~~~~ 
 א"ע שישנא צריךת~ובה

~~~~
 מקדש ~~'

 מ~
 ק~י' ~הלים על

כ'ב
 ~~י~

 הרבי בשם
 שהוא~מר מ~יב~י~

 אוה~
 יודע אשר הרשע יותר

~הוא
 ר~~

 ~~הצ~י~
 'ודע אש~

 ~הו~
 צדיק.

 . ה~עם ~~רשיםחא הקדוש ה~ב אותו~שאל
 כי לווה~יב

 ~ הר~~
 ש~וא ו~ע

~~~ 
 הנה

~ו~
 דבוק

 ~~~רא ~~י~ ~ו~ ~~~~~~ ~ה~~ו~~

~מ~
 הצדיק אבל .

 ש~ו~ ~יוד~
 ובודאי צדיק

 צ~יק אין כי ~ןאינו
 בא~~

 צדיק אינו בודאי צדיק שהוא ~~~גיש~~וא ז~ ומ~ש~כ ו~ו'
 ו~יר ~יהו רב ד~יהו ~אן בווה"קכ~וש~כ

~דבו~
 ~ונא ושקר בשקר

 ה~~~
 ~~כ

 ג~
 הוא

~ונ~ו

~~~~~ ~  

 ה~~יד ~וב~ן הרבי
 מ~ . י~ד בב~י' שהוא~י ~ו~

~~
 של

 ברג~ וש~~ ב~ תישו~
 א~ד

 צריך~ך
 להי~

 בזכרו בו~ה . ~ד ~דם

 ~ה שפ~ות~ וגוד~~טח~
 ~~~ו לש~ווח וברגע וב"ש ב"ה~קדו~ים ~~~ו~ ~~

 ל~דו נוצר ~הוא אדוניואת
 ול~ר~

 ככל
 א~ת כי . ב~וה~ק צוהאשר

 היאלבדה ~~~~ מה~ו~
 ר~

 לבד ~~צבות כי מאד
 וה~~ו~ה ח~ו בי~וש לי~ול שא~שרמאד קש~

 שיכיל מפני מאד ק~הלבדה
 יוכל יחד שניהם ע"י ורק . ת~ויראה ב~~ להיו~

 ואהבה יראהלידי ל~~

~~~~~~"~~~ 

 דברים זכרון
~ (ד~

 ע"ב~
 ~~ור~ ושמ~~י וו'ל

 אדם כל שיז~ר שא~ר ~לובלין ~והרי~י~~'
 ש~טא נבט בן ירב~ם ~גדר ~"ו 'הי'~~~

 אתוהח~יא
 הר~י~

 באוכ~ו אוכל אדם כי
 רבים בו ~ישמאכ~ת

 ~נ~מו~
 ישראל

 אותן עם אח"כ והולך~גולגלים
והנשמות ~חיו~

 הקדושו~
 מ~~יא לבורא ומכעים

 או~ןג~כ
 הנש~ו~

 אליו ונדבקו במאכל שהיו
 ~ ואדרב~ .להעלותם

 די
 של~

 ~לא ~עלם
 ירבעם כמו ו~ הרי חטאם על חטאהוסיף
 משמו אומרים ~מע~י ע"כ . נבטבן

 לאכול ילך טרם היעוצה עצהלזה ה~
 ~כדי ~עבר ממהבמ~שיו י~שפ~

 ~יעל~
 עכל"ק ~וב למ~ום~~מות ~ות~

~ 

~~~~~~~~~ 
 ~בי לרבינו מרע םור

 ושמעתי וז~למזידי~~וב
 ~רבי ~~וא~מורי

 מלוב~ין~
 קדושת דעי~ר

 הואהזיווג
 ~~ד~

 במת~בתו לדבר ווג הז
 וב~ש בבוב~ה עצ~עוולק~~

 כמ"~
 ב~פר~

קדו~~
 הזיוו~ ב~~~ אבל

 . יהנה שלא א"א
(~~~)

~~~~ 
 ~~ו"ז ת~ל~מ

 ~קוד~ ~' מם~~בוררר"מ הרה~~

וז~
 אחת ~עם מלובלין. ~ו~~י ~~י~~י

 שב~בםעוד~
 אחר

 ~'י~~י~
 ~~שפיל

 ~ש~ל ואני . צדיק שאינו ליי~~ד עד~צ~ו והק~~~
 ~ד~י כא~ר ~ני ל~~~רביאמרתי

 רוצ~
~י~ב~

 ~רבי
 ~ו~

 והגיעו גמור ~דיק
 ~~ל הרב ~~~ ~~'כ ו~ו'א~יו ~ברי~
 ~י יוד~

 ~~אהשיש
 נ~ב~י~ ~נ~י~

 ב~די
~~~ 

 ~~ול~אך ~~י~
 ~~ליו~

 יש~לו לא
 או~י ר~

 ב~נ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

 הא~ ל~~י~~~ט~
 בזה לי ואמר ו~ו'

~לשו~
 היו אנשיס ~אה מ~ה ר' .

 י~אלו לא העליון ובעולס ~וב~אני נ~ב~י~
 ~גלי ~ל עמדתי השפל ואני . בע~~י~ותי ר~

 עולס רבי רבי וא~רתי פני~העזתי
 והשיב בענותנו~ו ונ~~עט . צדיק~הוא ~אמ~ רבי יא~ר שס דקשוט על~א~וא עליו~

 בטו~ איני ~שה ר'~נותנותו
 רק ~ר יו

 בעצ~ו עולמיס כל בורא לפני משפטי~יבא
 לפני לא ~ך עלי יר~ס ר~וס שהוא~~~ח
 עכל~ק יוותרו שלא ~עלה של דיןבית

~~~~~~~~~ 
 ~שא פ' אית~ר משמרח
 ש~עתי וכן וז~נכחב

 נ~ע ~לובלין הרבי אדומו~ר קדוש~פה
 ~יתירה ענותנותוברוב

 ובשברו~
 לב'בזה

~לשי~
 ~וא שאני לדור אוי . עצ~ו על

 עכ~לה~נהיג

 ת~"~ ~~~~~~
 נצביס פ' הנ"ל

 ~~ורי ש~עחי כא~רוז"ל

~~

~~~~~~~~~ 

 ~~~י~~~~~
~גו~

 דבוק ~וא ואס . מת ונקרא נש~ה בלא
ואינו

 ~וכ~
 רק כלל

 דבו~
 יומם ב~ורא

 במ~ אזיוליל~
 רק להתגדל לו ו~ין נחשב

~תולע~
 ~ונה רצון ועושית בריאה ג~כ שהיא

 ע"כ נוצרתלכך
 דפח"~
 ~ערות תס~ר .

ראש

 ~ו~ע~~~~
~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ 

 בני אצלי באיס תימה בלשון נבג~מ~לובלין
 ב~רה~דס

 ~תור~
 מאיריס ~אתי ובנםעה .

 וא~ר ו~זר ~רה רל"צ בעצמי שאניועס

~~ו~
 דאי~ו ~~~ג לו והשב~י . ~~יר ואינני

 . ה~לות ~~ות לגבי ~וא ~וכס ~ליוןכתר
וכאשר

 ש~~
 כדרכו מאתי ~~ט פניו ה~זיר

 אותו. מ~בחין כשהיו ת~יד~~נוחנוחו
 מקבל כשהיה לי ו~י~ר פניו ה~זירותיכף
 לו אומר הי' ב~ו ~לי~לך ר' רבו~ני

~י~
 ~ו~א~ ~י~ יו"ט

 כ~ר ~ידעתי ~דברינו

 ~א~ו שש~ע~י~פ~י
~~~~) ~~~ ה~~ ~ש~~

~~~ 
 וז~ל ואת~נן בפ~ שס

 ה~יד ~~~ו ~~~רש~~תי כא~~
 קדוש אלקיסאיש

 מו~~
 יע~ב

 י~~~
 ~לוי

 ~ומר על~עב~"מ
 ~פת~

 ~י~ שזה ר~ג של
 דבור כשמוציא ~הצדיק~לאך

 נע~~
 ~~נו

 שכשהו~א לך ויקס או~ר ו~~~ר ב~ודמלאך
 אל כברו תוכו ~אין ~י כל הדיבור~"ג
 מלאך ~~נו נעשו לבה~"די~נס

שו~ר ~~ ו~~
 ו~פ~~~ הפ~

 עכ~ל
~ 

~~~~~~~~ 
 רב ו~עשי אמונה ~רך
 הרה~ק בשס ז~ל~א~יל ר~ מ~רב ושמעתיוז"ל

 תי~ט ב~' ה~~בררבינו ~
 ~כול~יוב

 ~עודת לאכול ~יובלענין ר~~ סעוד~
 ~שוב הענין ~יהי~כדי

ודפ~"~ (~~~
ובענין זכרו~ ~~~~

 זלה~ה ~לובליןה~ה~ה"ק
 הגמ' ~תוך הלבנה שקידשפ~א

 ~~מ~
דב~~~

 לקדשה דין עפ~י קשה הי'
 הגמ' מתוך קידשהולכן . א~

 שיהי' כדיוכו' ב~ידו~~ הרואה~בנ~
 כד~~ נרא~

 לי~וד
 ד~ה זלה"הכאדומו"ר דיי~

 הועי~
 ~לא בזה

 ~סי' בש~ע~ובא
 ר~ו~

 בשעה דגדול ב~~א
 ואיך ~שס א~ להזכיר אסורשלומד

 ~לובלין~רה"ק הזכי~
 א~

 ב~דר השס
 ~דין ~ג~'~תוך ה~רכ~

 כ~
 ברכה

 ~צ"ל כאדו~ו"ר ואמר . ו~לכותבשס להיו~ שצריכ~
 שיש~נעסכיז

 לה~לי~
 כ~ הלובלינר על

 ~ברכות אגדות ב~ידו~יבמ~רש~א
 ב~"א ו'ל ~הרש~א ופי' וכו' ~ח~ילוו~ני~ ד"ו~

 ב~"א אבל לימוד בדרך דהיינו שמול~ו~ר
 וז~ו ע"כ לבטלה דהוה ש"ש להזכיראסור
 על גדולה~ליצה

 הלובלי~
 ' עכ~ל זצ"ל

(~~)
~~~~ 

 ז~ע
 קוד~

 להרב
 וז~ל ~~אפ' ~ראפשי~
 כש~ד~

 ~~ ס~ןוכן
~לו~

 . ~כה
 . ~עו~סב~יני

~וב
המובא וז~~ ~

~עשה בש~
 מעש~

עו~ד



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 בונה שו~~ו לכי הכל י~' או~ו~ובד
 א~ ביום בונה יש ובהמ"ק ירושלים~ת
~יר~

 אחת לבינה למשל מניח ויש שלי~ה
 זצ~ל אלי~ו~ך מו"ה מ~רה~ק ש~~~י וכןוכו'

~כ~~ל~
 כלי את שנושאים ראה נשמה ~ליות

~בהמ~~
 הכלים אותם שהם לו יאמרו

 הוא~~וציא
 מהגלו~
 שנ~לה אמר ופ"א .

 א' טומאהבית
 בצור~

 ובכל מאד גדולה
 בנאים מלאכות ב~לי אלפים אל~י ~וליםיום

ולבנות
 התומ~

 טוב שומר לי יש אבל
~כ~הרב

 מו~~
 י~קב

 יצ~
 מל~נצ~וט

 כל מפיל מש~ה מתכלת י~~ ~פלת~~~לל
 ~יי וכו' שבוניםמה

 ~ו~~
~~~ ~ 

~~ 
~~~ 

~ל
~~ 

 ו~אמת . הצטרכות
 השפ~

 מן תבא
 שמ~~י כאשר . ~וב בכל ממולאהש~ים
 שאמר מלובלין ורבינו מורינו אדונינו~~י
 אדם ~ל מ~~לל~הוא

 שישפ~
 . ~שירות לו

 זוו~שפ~ה
 נ~~~

 כי שמים יראת גם
~פ~

 המקום
 ב~~

 . טוב מכל נכלל
~כשהקב"ה

 ב~וכה יש ~ובה לאדם ~ש~י~
 טובו~ מיניכל

 דהיינו שמים ירחת אפילו
 הקדי~ני מי דרך ~ל מקודם לו הבא~~ור

ואשלם
 ו~פ~"~

 עכ'ל
(~~~~

~~~~~ 
 חיי פ' אי~מר מ~מרת
 ~ל ווה~ל כתבשרה

~רך
 מ~

 איש ורבינו מורינו אדונינו שאמר
 הלוי יצ~ק י~קב רבינו~צ~יס

 ~ל~~~מ~~לל נ~~
 ת~וב~

 ואומר דבריו מפרש
 ולא והרחבה שמ~ה~תוך

 מדוח~
 שניתן המתנה ~ל מאד שש~~ ה~דוש~פיו ושמ~תי

 השכל זה ~שמים ~ן~ו
 ו~

 ליד~ ~רה
ולהת~ל~

 ~כ~ל בפירוש כן

~~~~~~~ 
 פלונםק הגאבד"ק ידי~נ לי
כי

 ש~~
 בפומי~ מרגלא שהי'

~הרה"ק
 מוהר~~

 ~לובלין הרבי בשם מצ~נו
 א~ילו . השו~ה אוהב איני מאד .~א~ר
 אין ~~ליון בעו~ם זיין שוין וו~ל איך~ו
 ~נ~ר ~יה~ט מ~ן וויא ז~ן~ו~ל

 אי~
 ~ס

 דרייצין נ~ך איםגייט
 וו~ל הבא. עולםמיט ב~י~~ ש~מבר~נ~~

 א~
 לוי~ין נ~ך

 וו~צ אין . ג~םםין~ל~ אי~
 שריי~

 נ~ר .

~~~

 ~~י~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~
 ני~טג~ר

 ~קנ~
 ~כל"ק

~~~~~~~~ 
 וז~ל דב~ים פ~ ~שמש
 בוצ"ק ה~בואדומו"ר

רשכ~ה~ג
 מוהרי~י~~

 שאם אמר יי~ין
 אינוהאדס

 ת~ ~וש~
 ~ימוד ~ודם

 לם~~ לך מה אלקים .ער ולרש~י נאמר~ליו התור~
 וכו'~וקי

~~ ~~~ 
 בתשובה שמהרהר באם

~וד~
 ש~~ז~ל כמו צדיק נקרא אזי הלי~~וד

 שאני ~~מ האשה ~ת המקדשבקידושין
 גמור רשע ש~וא א~פ~יצדיק

 ~~"ל הק' התורהללמוד א~~~ רשאי ו~כ ב~שובה הרהרש~א מקוד~~

~~~~~ ~  
 איש לפניו בא

 ~ליו וצוה . חליו אודותאליו ש~ם~ משוג~
לל~וד

 ה~~נ~
 ד~קביא

 ב~
 אומר מהללאל

הם~~ל
~~~~ 

 ואי דב~ם
 את~

 לידי בא
 שם והי~ וכו'.~בירה

 ~ר~~~
 דוד ר~

 שכל ו~"ל . זה ~נין ושאלומל~לוב
 כ~י לצנן או ל~ימום המ~וררים םמיםהם הרפואו~

 ~וא שהאדם ואחרי ה~דם שצריך~וה
 למה ה~שבים וכל הזר~ים כל בו וישקטן ~ול~

 אלא הכ~ות כל ל~רב מ~צמו יתרפאלא
 זו וממ~נה . כ"כ בדקוח ~~ן דברלמצוא א~~ ~ש~יל יכול שאינו גאותושמ~~ת

יכנ~
 . ~י' וכן רפואתו וימצא

 ~ו~י~ א~
 כלל יוד~יםאי~

(~~~~
~~~ 

 ~וא ל~ל לפניו אחד בא
 ~יהר ב~~ל לו אמרכ~סן

טיט
 ני~~

 ~ין רייכ~רן
 פ~ק~

 וו~רין צי~ך
 ~ ~~ס ~הסיר מםוגל איז רייכ~רןד~ם

(~~~~
~~~ 

 ~ה~יב ש~ין ~~ייםו~ו~ר ~~יר~ א~ כש~ותה מרן
 קללה גימ' לבד ~ובים ל~יים כי לבדטובים

~~
 ולשל'ם ~ובים ל~ייס ישיב

~ 




