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 ישרות, הנהגות וערבטז יקרות שיחות אמתים, חד'ת יקרים, מאפדיםקובץ
 לעשות מעיררים ישראל בני בלבות כלפידים בוערים ונפלאים, נוראיםסיפורים
 וקדיש עיר בשחקים הוא בהיר בענקים הגדול האדם אא"ז פאת קונםרצון
 לשם המפורסם הגאוה"ק ר אדמו בעולם ש ית אלקותו 5פרסם נחיתפשפי'
 הטדורר מנורה נורא א5קים איש ע51ם יסוד צדיק ארץ קצוי בכלולתה5ה
 מרן כי ג רשכבר הקדשים קודש הפאירה אספקלריא ישרא5 תפארתעטרת

 ראדלשיץ אבד"ק ה יציקייה בער לשכרי
 יעיי יי"י יע"אופשעדבארז

 ישראל ר מרן כו ציס"ע הרה.ק מבנ ישראל" *בית פערכת בסופונל1ה
 כי רגאוהיק חתנו צואת וגם כיוארשא מכ אשר מדאדישיץ זצ-5יצחק

 יע"א ראדישיץ אבד'ק 5 זצ יצחקפוה"ר
 רק ד יהל" מ דנירא ו ב-ומי דעו~ם את ש ירע אשד דקדושדוא

 רשנ שס רנעי שרוא עי אמו מראיאמסק 1 11 שלפההתפארת

 דניית !ם נאמנים ממקורים רבה ביגיעה בעזהשי"ת וקבצתיאספתי
 אלכסנדר חיים ראןבן הצעיר ז"ל ט בעש ומת5מידי ל חזפדברי
 ויץ מראדי דרד"ק ונכד ל זצ יהודה ידסף מוה כו' הבהרה

 שי-.--

 לצומצמת במהדורהנדפס



 ת ו מ כ םה
 ועכ"י זי"ע והיראה התורה שרי וטהורים קדושים דדהבא צנתרי תוילמהני

 זצ"ל מראדאשיץ ו:ק'ארטו"ר
ב"ה.

 אצל בראדאשיץ בהיותי תרפ"הבשנת
 ר' מרן כו' הרה"ק אדמו"ר דו"זכ"ק

 שהנני לו סיפרתי זצ"ל. דודאייעזר
 רשכבה"ג מזקינו וח"ת סיפוריםמקבץ
 בער ישכף ר' הרבי קדישא הסבאמרן

 בוה דעתו שיחוה זצ"למראדאשיץ
 מגודל פניו צהבו הזה הדברבשמעו
 וגיל חדוה מלא בלב לי וענההשמחה
 שיהי' הדבר נכון ומה טוב מהבזה"ל.
 ישראל של לבן ע"י להלהיב ספרממנו

 הנוראים ממופתיו כי שבשמים.לאביהם
 דורו וצדיקי רבים ספרים להיותיוכל
 מתים להחיות הי' שביכלתו עליוהעידו
 יובאו אשר ענינים איזה לי וסיפרעכל"ק.
 כל בי שיתקיימו ויה"ר בפנים.אי"ה

 ועכ"י זי"ע צדיק אותו שלברכותיו

 זצ'5 טאסטראווצא הק'אדמו"ר
ב"ה

 טאסט ד:נה"ק 4פך3מך"ך כ"ק אצלבה'1תי
 מצאתיו שכט חודש תרפ"ח שוח יצ"לראווצא

 כ,פשי עוז הרהבתי ולא רוי. ערש ע5 ומונחה5וש
 5פניו א"ע שה,כרתי בעת אך המכמה ממנולבקש
 אשי ככיר זמן :ה כוה"5 4י השיב ט:ה 5ו1סיפרתי

 *הסכמה" ג"כ יכתוכ מכחכיי כל כותנמשמשי
 כזה נוחה רעת' שאין ני וכהכירו כפק1רתיעכורך
 ירי כתכ רוקא שברצונך א,י רואה א5יאמר
 חו5שתו 1ר5 כ 5י וכתנ ש1ר1ת איזה 5ך אכתבממש
 ו:לה"* זעכיי. ז'שע הא5ו השזרות טטתזעל

ב"ה
 המריף הרב האברך לפני שבאהיות
 מו"ה בנש"ק החיים מעצי עץ פריהחסיד
 והראה שליט"א אלכסנדר חיימראובן

 הרבי קדישא הסבא מזקינו ספרו אתלי
 ייאיתי זי"ע מראדאשיץ בער דובר'
 מיהיב אשר נפלאים ישרים דבריםבו
 ולאמונת הבורא לעבודת הקוראלב

 יושצו  וה ובזכות להדפיסן. בדעתו כי יאור. יהוציא לו יסייע אבקש ע"כהצדיקים
 לטובה, עניניםבכל

 כמאסטראווצא. דץליי יןץף4לל כמ4מיףהק'

 ינון ביאת עי שלים"א זמננו צדיק' מנדולףהמכמות
 זי"ע. מראדאשיץ קדישא הסבא מרןנכדי

 תוארם( הם הם המשובח'פ הטובים ומעשיהמ 5תוארי א"צ ני  .הסכטה  שומ על  תלאר הצגתי)5א

 טראדאשיץ שליט"א אדסו"רטרן
 ראדאשיץ. תרפ"ח ראה ועשעקבעזהשי"ת

 ראובן ר' מו"ה ועניו הטיד ובקי הייף בתוי"ר המופלג האברך ש"ב לפני באהן
 נפלאות וספורי תורה חידושי כתבים תכריך ובידו מלאדז. נ"י אלכסנדרחיים
 אבדפ"ק זצוקללה"ה בער ישכר ר' מרן והדרו הדור מופת קדישא סבא זקנינומכ"ק

 לשום צריכים אין זי"ע הקדושים דבריו יהנה פרשעדבארז, וק"קראדאשיץ
 לבבות ילהיבו ונפלאותיו הטהורה ויראתו קדושתו ודרכי תורתו דברי טפק ובליהסכמה

 מקדש השי"ת כי בראותמ ובטהרה בקדושה קונם רצון לעשות אמונתם ויחיקואהב"י
 נחת ויהי' הטהורים בדרכיו לאחוז רבים וישתוקקו  שמו  משדישי ע*י בעולםשמו

יומ



 שלים"א זמנט צריקי מנרוליהסכמות
 שטרח ויען הנ"י, להרה"ח ולסעד לעזר להיות מאחב"י מבקש והנני ית"ש. לפניורוח
 המסייע"ם כל על יגן הק' וזכותו בזה גבולו להשיג אחד לשום אסור בזה הרבהויגע

 לטובה. לבבם משאלות בכל הישועות ממעינישיוושעו
 ראראשיץ, מפ"ק זצללה"ה בהרה"ק 4משר8 דקייבמהק'

 ראכך"ק שלימ*אהגה*צ
ראראשיץ

 תרפ"ט. בא ד'ב"ה
 ש"ב לפני באהנה
 בתורה המופלגהאברך
 ראןבן ר' מו"הוביראה
 נ"י אלכסנדרחיים

 ז"ל יהודה יוסף ר'בהרה"ח
 שאתן ממני וביקשמלאדז

 הדפסת על הטכמהלו
 הרב אא"ז שלסיפורים
 נער ישכר ר"רהצה"ק

אבד"קזצללה"ה
 ופרשעדבארזראדאשיץ

 לבא דרכי אין אמנםאם
 שאינם הספרים ע5בהסכמות
 אך לפלפול או להלכהנוגעים
 אא"ז כ"ק ש5 הכבודמפני

 שעטרת זצללה"ההרהצה"ק
 בנים ועטרת בנים בניזקנים
 שבעוה"ר ומחמתאבותם
 רפה הזה בזמן כעתהאמונה
 על אעבור אמרתימאד
 דברים איזה ואמורמדותי
 להסיפורים השייכיםנחוצים
הנ"ל

 בפ' הכתוב ידועהנה
 ויאמן האותות ויעששמות
 נראה וישתחוו ויקדוהעם
 בלב אמונה שהשרשתמזה
 על הי במצרים ישראלבני
 וידוע והמופתים האותותידי

 אלקים וירא בראשיתהמד"ר

 אבר"ק שליש"א הגאוה"צרורי
זארגוב

ב"ה.
 לידידי נמטיאפריון

 המופלג הרה"ח ה"הב"א
 חיים רארבן מו"הומפואר

 צארניכע נ"יאלכסנדר
 את וזיכה זכה אשרמלארז
 מחברת לאור להוציאהרבים
 הקדוש מזקינינוהקודש
 ר' הרבי קדישאהסבא
 מראדאשיץ יצללה"הבער

 פני על הראה אשרמנפלאותיו
 מכל אליו נהרו כיתבל
 את ממנו לקבל ארץקצוי
 הקדושים ומשיחותיוברכתו

 מחירושי וגםומהנהגותיו
 לא אשר הוא ומיתורותיו
 אשר קדושתו מגורלשמע
 וטהרה קדושה שפעתהוריק
 לפעלא לכן עולמ. באילכל

 צו א' יוםבעזהי"ת
תרפ"ט.
 הרב ידירי כבודהנה
 ראובן מו"ה וכו'החסיד
 ביקש נ"י אלכסנדרחיים
 ספר על הסכמה ליתןממני

 קדיזמא הסבאבפלארת
 חותני הוא הקרושמזקינו
 מראדאשיץ הקדושזקיני
 גודל שמע לא מיזי"ע

 באתי רק ונפלאותיו.קדושתו
 הרב את לקרב אחב"ילעורר
 מחשבתו לגמור שיוכלהנ"ל.
 רבה ולמצוה הפועלאל

 הקדוש זקינו וזכותיחשב.
 ועכי"א. ועליכם עלינויגן

 יצחק יעקבאלימלך
 יכעת סוכעדנובאבד"ק

בקיעלץ1

 המו"ל הנ"ל הרה"ח ב"א של חילו יישר אמרינןטבא
 בה דלית מרגניתא לאור להוציא שכמו על עמסאשר
 איש לשום אסור לזאת גדול. ועמל רבה יגיעה אחרטימי
 בלשון הן בלה"ק הן אידרא ולאדפוסי גבולולהשיג
 מהמהבר רשות בלי אהרת במדינה הן זו במדינה הןזארגאן
 ולהשומע ביתם לתוך ברכה להביא לאחב"י ומהראויהנ"ל.
 טוב. ברכת עליו ותבאיונעם

 זארנןב. לפ"ק תרפ"ט צו א' יום עה"חבאתי
 הנ"ל. האבד"ק גאטשאל יחזקאלהק'

 של במעשיהן הקבוה שהפץ ראי' זה טיב כי האוראת
 שמים ממעשה יוהר צדיקים מעשי שגדולים ה' דף כתובות חז"ל מאמר וידועצריקים,

וארן



 שלימ"א זמננו צריקי מגרוליהמכמות
 מחז"ל וידוע המתים את להחיות צדיקים שעתידים ס"ח פסחים מחז"ל וידועוארץ,

 שיצאו שבשעה ג"כ שם ומבואר השרת. ממלאכי יותר צדיקים שגדולים צ"גבסנהדרין
 ואמרו פניהם על לישראל וטפחו עכו"ם עמדו האש כבשן מתוך ועזרי' מישאלחנני'
 העכו"ם הלא לפלא הוא ובאמת לו. משתחווים אינם ואתם כזה אלוה לכם ישלהם
 אלא בזה. להם גולד חרשות ואיזה האש. מכבשן ניצל ג"כ ע"ה אבינו שאברהםידעו

 שלא נסים הי' היררן העברת עד ע"ה. רבינו משה בימי מדוע ג"כ אקריםמתחלה
 היתה - מרע"ה שבימי מחמת אלא ש בטבע רק הנסים הי' יהושע ובימי הטבע.כדרך

 לכך ע"ז עובדי והללו ע"ז עובדי הללו מצרים של שרו טענת כידוע רפההאמונה
 אבל העם בלב האמונה להשריש כדי הטבע כדרך שלא נסים לעשות דוקא צריךהי'
 ישראל ויעבור כוה. ביהושע שכתוב כמו העם בלב חזקה האמונה היתה יהושעבימי
 מובן וממילא הטבע. כררד שיא לנסים אז צריכים הי' לא לכן יהושע ימי כל ה'את

 אבינו אברהם מהצלת יותר ועזרי' מישאל חנני' הצלת על העכו"ם כ"כ התפעלומדוע
 גלות שבימי העכו"ם וסברו מהם פני והסתרתי ועזבתים וילך פ' הכתוב ידוע כיע"ה.
 בבל מות בימי כשראו רק מהם. פניו מסתיר אלא עליהם משגיח הקב"ה איןישראל
 החלונות מן משגיח הקבוה הי' משה שבימי הבינו חמו"ע אצל הטבע כדרך שלאהנס
 ג"כ ועושה החרכים מן מציץ הקב"ה הגלות ובימי אלי זה כדכתיב יראהי בבחינתוהי'
 לכן המר הגלות בזמן העם בלב האמונה להשריש כדי צדיקיו . ז ידי עלנסים
 הצה"ק הרב אא"ז ע"י שנעשו והנפלאות הנסים האנשים כשיראו הזה בזמןבודאי

 מצרים שגאולת ידוע וכאשר שלימה. אמונה אצלם וישרשו יתפעלו בוראיזצוקללה"ה
 כל בלב האמונה שישתרש בזמננו השי"ת לנו יעזר כן אבות. וזכות האמונה ע"יהיתה
 משאלות בכל ונוושע נפלאות. יראנו ממצרים צאתנו וכימי הכתוב בנו ויקויםישראל
 ידוע גבול השגת ואיסור זצללהקה. הקדושים אבותי בזכות ובפרט בכלללבנו

 טוב, ברכת עליהם ותבא יונעםולהשומעים
 ראדאשיץ דקוק אבור זצללה"ה רא"ד בהרהצה"ק ירסף ישראלנאום

 בלאדז שלימ"א אדמו'ררורי
ב"ה.
 לפני בא כאשרהנה

 החסיד הרב האברךשוב
 חיים ראובן ר'יר"א

 יי והראה נ"י,אלכסנדר
 יסופר בו אשר היקרספרו

 אדמו"ר מזקינינוראות
 ישכבה"ג קדישאהסבא

 נער ישכר ר' מרןכו'
 מראדאשיץ*זצוקללהור

וראיתי
 לב מלהיבים אשרנפלאים
 לבבות בתור צדיקיםאמונת

 בראדאשיץ שליפ'א אדסו*רדורי
ב"ה.
 ש"ב לפני באהן
 מופלג חו"ב הרבהאברך
 רארבן מו"ה כש"מבתו"י
 והראני נ"י אלכסנדרחיים
 זקיני מכ"ק היקרספרו

 נורא אלקים אישאדמו"ר
 מרן רשכבה"ג הקדשיםקודש
 זצוקללה"ה בער ישכרר'

 בו אשר זי"ע.מראדאשיץ
 חידישים נוראים. ספוריםיכיל

 מפיעטרקוכ שליפ"א אדמו"רש'ב
ב"ה.

 היקר ש"ב הראניכאשר
 בר וי"ש בתורההמופלג
 מוה"ר אבהן ובראוריין
 אלכסנדר חייםראונן
 וקיבץ אסף אשרשליט"א
 בוערים וסיפוריםחד"ת

 בני לבות להלהיבכלפידים
 ית"ש לעבודתוישראל
 קדישא סבא הה"קמאא"ו

הרבי
 מכניסיפ וגם ית"ש לעבודתו שבשמים לאביהם בהםהקורא
 הסכמח שום צריכין אין הקדושים דבריו ובטח ישראל.בני

עי



 שלימ"א זמננו צריקי מגרוליהמכמותשע
 יצללה"ה בער ר'הרבי

 מצוה ע"כ יי"ע.מראדאשיץ
 ולסעד לעזר לו להיותגרולה
 שלא וח"ו נדיבה.ברוח
 ולהעלותו ולחזור גבולולהשיג
 רשות בלתי הדפוס מזבחעל

 יגע כי המלבה"דמהמהבר
 ולהשומע הרבה בזהוטרח
 טוב. ברכת עליו ותבאיונעם

 ב' יום עה"חבאתי
 תרפ"ט. ניסן ה'מצורע

 אליז שמואליצחק
 רמ"מבההצה"ק
 מראדאשיץזצללה"ה
 פיעטרקובחופ"ס

יע"א.

 מגודל שמע לא מיכי
 תבל. ע"פ המלאהקדושתו

 על קאתינא לאסהודיאך
 מימיו שאב כי נ"יהמחבר
 שטרח ולפי נאמניםממקורים

 לשום אסור בזה הרבהויגע
 ולהרפיסו גבולו להשיגאיש
 זקיני וזכות רשותו.בלתי
 יעמוד יצ"ל. קדישאהסבא
 הלז הספר המביאיםלכל
 בכל שיושעו ביתםלתור
 לטובהענינים

 בנימין באעה"חוע"ז
 אשר ר'בהרה"צ
 זצוקללה*האנשיל

מראדאשיץ.

 נוראים דברים בווראיתי
 בני לבות מלהיביםאשר

 שבשמים לאביהםישראל
 דבריו על להעיד באתיולא

 אחרי יבא מי כיהקדושים
 אורה. להלי בצהריםהשמש
 על להעיד רק באתיאך

 ובירר לקט כי נ"יהמחבר
 כסיפורי לא נאמניםממקורים
 מהם הרבה אשרזמננו
 רובם הלז הספר אבלבדוים
 מאנשים מקובליםככולם
 ראו עיניהם אשראמיתיים

 שהראה והנפלאות הנסיםגודל
 זי"ע. קדישא הסבאזקינינו
 יגן הקרוש וזכותו כללעיני
 זו ברכה המביאים כלעל
 בכל שיושעו ביתם תוךאל

 גבולו להשיג איש לשום אסור ע"כ נ"י. המחבר בזה הרבה ויגע שטרח ויעןענינים
 רשותו בלתי ממנו להעתיק ולא זארגאן בלשון הן בלה"ק הןולהדפיסו

 אשר ר' הצדיק בהרב גאטשאל ברוך יךסף הק' באעה"חוע"ז
 זי"ע. מראדאשיץ קדישא סבא ונכד יצ"ל.אנשיל

 סחעלם שלימ"אהרה"צ

ב"ה.
 החסיר ש"בכאשר
 בנש"ק אלקים יראהמופלג
 חיים ראונן ר'מו"ה

 מכיר אני נ"יאלכסנדר
 הוציא אמת איש שהואבו

 מכבוד יקרים רבריםלאור
 הרהצה"ק אדמו"ראא"ז
 יצוקללה"ה בער ישכרר'

מראדאשיץ

 פפאביאניץ שליפ"אאדמו'ר
ב"ה.
 הרב לפני בחהן
 רארבן מו"ה בנש"קההריף
 סבא להה"ק נכר שיןחיים

 זצלהויה בער י"יקדישא
 ספרו לי יהראהמראדאשיץ

 לקבץ א"ע מאוד יגעאשר
 העומדים נפלאיםדברים
 הקדוש מזקינו ש"עברומו
 לבות בזה יעורר אשרהנ"ל

 מפאמאשוב שלימ"אאיפו"ר

ב"ה.
 הראני לארז פהבעברי

 מו"ה בנש"ק המופלגהאברך
 אלכסנדר חייםראובן
 מאירים יקרים דבריםנ"י

 הסבא מכ"קכספירים
 זי"ע מראדאשיץקדישא

 הרבי אא"ז כ"ק שלרבו
 זי"ע עמנואלר'

 בודאי אשרמפשעדבארז
 בני לבבות אתיעוררו
 שבשמים. לאביהןישראל

 שאהבה את נא אבקש 'כע
 שיוכל המוכ"ז לתמוךנפשי
 לפועל. הטוב זממולהפק

אלה

 ראובן ר' להרב לסייע מאחב"י אבקש לכן השם לעבודתב"י
 ביתם. בתוך 11 ברכה ולהביא זממו לבצע שיוכלהנ"ץ

 תרפ"ט שנת תהיו קדושים לסדר עש"ק וא"ו יוםהיום
 לארז.פה

 מפרשעדבארז. זצללה"ה ק הה' באאמו"ר עמנואלהק'



 שלים"א זמננו צדיקי מגדוליהמכמוה
 מפעלות הפצת למען המדבר דבריאלה

 הללו, בעתים היא יקר דבר כיהצדיקים
 זצללה"ה בהרה"ק שלמההק'

מפרשעדבארז.

 ולתמכו לסייעו מאחב"י אבקשמראדאשיץ.
 לתוך ברכה ולהביא ממנו הק' הספרלקנות
 גבולו להשיג אדם לשום ותלילהביתם

 מהמו"ל, רשות נטילת בלי עוה"פולהדפיסן
 אדר ה' תצוה פ' ב' יום היוםבאעה"ח

 ק לפ' תרפ"טא'
 כצראדאשיץ. זצוקללה"ה רי"ב הרה"ק אדמו"ר נכד מחעלם לערער פנהסהק'

 צו ה' יוםבעזהשי"ת
 יע"א סטערציב לפ"קתרפ"ט
 ש"ב לכבוד רבשלום
 המופלג האברךידידי
 שלשלת וביראהבתורה
 ראךבן כש"תהיוחסין
 ניו אלכסנדרחיים

יאיר.
 עם מכתבואחד"ש
 לנכון. קבלתיהקארעקטען

 להדפיס שרוצהובדבר
 מרן בקודש ודרכותהלוכות
 הקדוש הרבי זקנינואבינו
 קצוי בכל והמפורסםהנקרא
 קדישא הסבא בשםארץ

 ישכר ר' הרביאדמו"ר
 מראדאשיץ. זצוקל"הבער
 חן תשואות לו נותןהנני
 בלבו, עלתה אשרויש"כ

 פיעטרקוב אנד"ק ש14פ"אהרה"ג
ב"ה

 צדיקים מעשהגדולים
 לאבינו ישראל לבותלהלהיב
 אפריון ובכןשבשמים
 הר' החסיד להרבנמטי'
 אלכסנדר חייםראיבן
 לסדו ו;רבה יגע אשרשיחי'
 ונפלאות מעבודות שלםספר
 הקדוש זקינו דורומופת

 ומצוה זצ"ל.מראדאשיץ
 ברכה לקחת ה' יראי כלעל
 ביתם. תוך אלזו

 וישב לס' א'הבעה"ח
 ק"י. סנהדריןתר9"ט

 שפירא נחאיךהק'
 דק' ור"מאב"ד

פיעטרקוב.

 קל'מגטוב אגד"ק שליט"אהרה"ג

 קלימנטוב,ב"ה

 שהי"ח הרב ידידיכבוד
 בנ'ש בנימוסיםמוכתר
 אילי מגזע חוטרקדושים
 ועניו החסידתרשישים

 ראךבן מו"ה כש"תכו'
 שייט"א אלכסנדרחיים
 הסבא להרה"ק ונכדנין

 מופה"דקדישא
 זצוקללה"המראדאשיץ
 ועכי"אוי"ע
 טהיר איש אסףאשר
 סיפורים שיחות ח"ת.שושנים.
 הסבא זקינו מכ"קהנהגות.
 מראדאשיץקדישא
ובדעתו זי"עזצילה"ה
 דרש ודרוש לאורלהוציאם
 בעיני ויפלא הסכמה.מאתי

 על ליתן אחב"י את יזכות' טובהמחשבה
 מעט זצ"ל הצדיק מעשה הדפוסהמכבש
 בקרב ישועות פעל אשר הנוראים.ממופתיו

 לעורר הבאים לדורות יסופר כי הארץ.כי
 בו הלך אשר הדרך זה לאמורלבבם
 נותן והנני בו. אנחנו גם נלכוהצדיק.
תעודתי

 כי בו אשר וענינים הסיפורים על.
 הסיפורים רוב כי יהלכו קרושממקום
 אגשי ת"ת מאנשים בילדותי עודשמעחי

אמת

 מי כלל לחסכמה נהוץ כזה חבורהאם
 ובכל ערכו גודל ידע לא אשר זההוא
 ולדרים לארץ שהאיר קוו יצאהארץ

 היא ימלל מי ופרישתו וחסידתווקדושתו
 הנוראים ובמופתיו בנפלאותיו אשרהוא
 קצוי בכל נתפרסם מתים החי' ממשאשר
 נדחות בפנות אף - רחוקים ים ואייארץ
 מעון השיב רבים מופתיו שע"י אורחפיץ
 גם ישראל בני עדת בתוך ש"שוקידש
 ואת שמו את מעריצים ה" האומותבין

 ונחלצו הקדושים בתפלותיו עבורם פע9 הקדוש והוא צרותם בעת אליו פנו כי -זכרו
טמצר



 שלימ"א זמננו צריקי מגרוליהמכמות
 הדברים אמיתת על להעיד ואםממצר.
 המאמרים הנה קדשו. מפי יצאואשר

 אמת. דברי ניברים כי עצמם עלמעידים
 שמות כקת מזכיר רוב שע"פ גםומה

 הגדולה התועלת על להעיד ואםהמעידים
 לירי שמביא כאלו וספרים חבוריםשע"י
 וב'ש. הבוב'ה לעבודת והתעוררותירא"ש

 מי כל כי למחסור אך שפתים דבר זהגם
 וערגה נפשו צמאה ד' יראת שביב בושיש
 א' מאיש קדושים סיפורים לשמועלבו
 לקראת יחרד שכאו"א אנו ובטוחיםקדוש
 מצוה בדבר ויסייע כזה יקר ספרבוא

 בעולם. צריקים ואמונת ד' יראת5הפיץ

 וראו מעמד באותו היו אשראמת.
 הצדיק וזכות בהספר המבואר כ5בעיניהמ
 בכל שנוושע עלינו ויגן יעמודהקדוש
 יבא אשר מי וכל לטובה לבנומשאלות
 דמיטב מלי בכל יוושע לביתו הצדיקברכת
 יצליח. יפנה אשרובכל

 חג שיקבל ומברכו הדווש ש"בידידו
 היתרון. בהכשר הבע'להפסח

 הנ"ל. אנד*ק אייבעשיץמשה

 ממש בו שיש ובסיוע ידים. בשתירבה
 נוצר והנה - ויאמינו ויראו העםוישמעו

 ידו את איש ירים לא ובודאי עולה יעשו לא ישראל ושארית מפרי' יאכ5תאנה
 וזכותו יונעם השומע וכל אתו חלק לזר ואין לבדו הוא קנינו כי ח"ו. גבולויהשיג
 לטובה ענינים ובכל ונחמות ישועות מיני בכ5 שיושעו המטייעים כל עי יגןהקדוש

 יגן זכותו .אך שנת ב' אדר לחודש ט' ה' יום וחותם כותב דוש"ת ידידודברי
 לפ"ק.עלינו"

 הנ"ל. חופ"ק גילערנטערשמחה

 בריגי19ב"ה
 החסיד החו"ב הרבלש"ב
 וכו' היוחסיןשלשלת
 רארבן ר' מו"הכש"ת
 נ"י אלכסנדרח"ם

 לאדזבק"ק

 והנני השגת9מכתבו
 מהמכתב העתק לושולח
 זצ"ל יעקיל ר' הרה'גשל

 יושר דרכי מס'מאשפצין
 הסכמה ממני דרשואשר

 וחירושי הסיפוריםלהדפיס
 זצוק"ל הקדוש מזקינינותורה

 לשאול הוקשהמראדאשיץ
 מכטה  קשה דברממני
 הוא אולי חדאטעמים
 סבא האי כבוד כנגדח"ו

 טפלונפק שליש"אחרה"ג

 ית"ש ובעזרתו ה'כשם
ווארשא
 אלי שלוחה ידהנה

 המופלג הרבני שקבמאת
 וחסיד ותיק ויר"שבתורה
 רארבן מו"ה וכו'בנש"ק
 שיחי' אלכסנדרחיים
 אסף מאשר קונטרסמ5אדז
 ותורות שיחות שושני'וקיבץ
 הנהגות טהורותאמרות

 הרב מאת נאיםוסיפורים
 עולם יסור צדיקהקדוש
 הטהורה מנורה דורומופת

אור
 הורוויץיעקב

ב"ה
 מאוד מבקש אניגם
 להיות לכחיום וילייתיכ5
 הרב להאברך ולסעדלעזר
 א5קים ירא החסידהחריף
 זצ"5 קדישא להסבאנכד
 היים רארבן מו"הוכו'

 טוב כי שליט"אאלכסנדר
 מאוד יגע אשר בעמיועשה
 הסינורים ואסף כחובכל

 קדישא מהסבאהנפלאים
 מראדאשיץ זצלה"המוח"ז
 לב את ילהיבו בטחאשר

 הבורא לעבורתהקוראים
ית"ש

 נשבר בלב הכותבדברי
  מראדאשיק זצ"ל  הה"צחתן

 בפיעטרקוב. מתגוררשהי'

 לבות להלהיו כדל רצוי' שכוונתו רואה שהנני מחמת אך ח*ת מעט ממנו ייפוסקדישא

אהיני



 שליט"א זמננו צריקי מנרוליהמכמות
 רבינך כקש"ת נורא אלקים איש ישראלאור

 זצוקללה"ה. מראדאשיץ נערישנר
 א"צ בזה הנה להדפיסם. הסכמתיוביקש
 קדושת ערך ידע לא מי כילמודעי
 שהם עולם. של ברומו העומדיםדבריו
 ומצמיחים מעוררים המלהיבים אשכגחלי
 וגדולים ישראל בני בלבות נאמןנטע

 הבאים. לדורות יסופר כי צדיקיםמעשה
 בידו יתמכו כי אחב'י פני אחלהולזאת
 יצליחו ידיו ומעשה עליו ה' נועםויהי
 על ויעלה וגילה ברכה ישא פרי.ויעשו
 יקבץ שילה. ביאת עד הגדולהןבמתי

 הרים בראש מבשר. קול ונשמעהמפוזרים
 י'ח שמות ב' יום כו'ח שארוכצפיית

 לפ"ק. תרפ"טטבת

 בועד מיכלזאהן יחזקאלצבי
 ,דגן בעהמח"ס דפההרבנים
 וס' יחזקאל", *בית שו"תשמים'

 וש"ס. הבית'.פנות

 הנוראים המופתים בראותם בנ"יאחינו
 זצ'ל קדישא סבא האי ע"יהנעשים
 שמים כבוד בזה ויתקדש יתגדלוממילא
 נתרבה בעוה*ר אשר דמשיחאבעקבתא

 הצדק אולי ע'כ ר"ל. והמינותהאפיקורסות
 הקדושים הסיפורים להדפיס שנכוןאתו
 אמת מגידי מפי שקיבל מה בתנאיורק

 הרה'צ מזקני שמעתי כי נאמניםואנשים
 שראף שאמר בריגל דפה אב'דזצ"ל

 סבא האי חותנו כ'ק אצלבראדאשיץ
 הבעש'ט שבחי כל ממש זצ"לקדישא

 שיוכל בעזרו יהי' והשי'תזצוקלה'ה.
 לאור ולהוציא טוב בכי הדברלגמור
 לב על יעלה לא ובטח היקריםהדברים
 וכדת. כדין ח"ו גבולו להשיג אדםשום

 פורים בשמחת ומברכו בלונ'חהדו'ש
 בהכשר הבע"ל המצות חג אתושיחוג
ובדיצה

 האבד'ק ליפשיץ בגשההק'
 והגליל.הג"ל

 פערשמער נ*י מאיך ידמף מו'ה הנבבר החפיד ידידנו את מברך הנני לבימעומק
 יהחפיר פשערבורמקי נ"י דור ישעי' מו"ה הנכבד החמיד נפשי ידיד ואתמווארשא,
 הרפסת על הגונות בנדבות אותי שסייעו מלאדז נ"י יאקובאוויפש יעקב מו"ההננבד
 ימים ובאריכות הצלחות במתי על ויעלו לבבם משאלות בכל שיושעו ' השי"ת ' יברכם הלז,הם'
 ףזכחסדך. יחי', מצאצאיהם נחת ורוב מוביםושנים

 אשר שליפ'א הצדיקים להרבנים וכפ"ם ושנים ימים אריכות נמפי'ואפריון
  ובפרפ  ך"ע,  קדישא  סבא  מהאי  ענינים  בהויעת המפר אל לי לסייעעזרו

 קלימנפוב, אבד'ק שליפ"א שמחה מו*ה כו' ולתהלה לשם המפורמםלהרה'ג
 הבינות. פמע.ן 'תברן .קר.ם, ענ.מם ל. וה.ייע .מ בעניןשעורימ

 תמים יו"ש החפיד הב' אחי נשמת את נצח למזכרת יק-ה, לנפשציון
 אדר ו' בבוקר ג' ניום ר*5 גדולים ביסורים שנפטר ע"ה פנחם אברף;ם כמרבמעשיו
 רזנצב"ה. - נבג"ס לאדז, פה תרע"חשנת

 בו' הוא וישר צדיק ה' דבר על חרר חו"נ יו"ש הרה"ג דודי נשמתלזכרון

 מ %י"נצצ~. ז~גןניו~ק ישה'~ניטן

 נו מנב"ת לווהלה המפורפטת הצדיקה בנשים הכשרה רודתי נצחלסוברת
 מרהשךן ב"1 ביום שנותי' במבחר שנפטרה ע"ה פרידמאן לאה'לימרת
  רענצכ"ה. בווארשא תרפ"רשנת
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 המחברר4קדמתב"מ.
 להודיע הספרים בראש אמרים להקדים המחברים דרך הוא ידוע המסדראכצר

 דברים איזה להקדים אני 3ם אמרתי לכן בזה חפצו וממרת הספרמהות
 שעזרני עלי, ש3מל חסדו על להשי"ת והודי' שבה ולתת הזה הספרבראש
 לכתוב ניתן והאמת הפועל, אל מכה מהשבתי ולהוציא מעשי לבצע שיכלתיעד נפשי לה ששבעה רבות ותלאות וטרהות הי3יעות כל אהרי הלום, עדוהביאני

 יום, יום שנדפסו וקדושים צדיקים בסיפורי והתבוננתי טליא הוינא כד עודכי
 נפלאתי ותמיד טומר, בטפרי עיינתי מאשר יותר עוד השי"ת, לעבודת בקרבי לבינתלהב
 סרישא כשבא האי זקני מכ"ק ימופר אשר הרבים ונפלאות הנוראות כלאהרי

 לא ונורא, קדוש לאיש ארץ קצוי בכל טפורסם הי' אשר יי"ע,מראראשיץ
 נפשו ומסירת הקדושה עבודתו נוראות סיפורי אשר ממנו, ספר שוםנדפס

 שבשמים, לאביהן ישראל בני לבבות ילהיבו בודאי ור3ע, ר3ע בכללעבוהשי"ת
 מיפורי ספר עלי להוק כוהי בכל אעשה הפצי ד' ברצות בלבי אזוגמרתי
 שבעוה'ר אהרי נהמתנו הטעם זאת ויהי' הקדושים ושיהותיו ותורותיונוראות
 הצדיקים נכדיו אצל מונהים הי' אשר תורתו מהידושי כת*י הרבהנאבד

 העבודה להניה שהוכרהתי עד ביותר המניעות רבו אמנם ואם זי"ע,הקדושים
 אנשים השאננים כע3 לבי אל שמתי ולא שקפתי, נואש,לא אמרתי לאאכל

 מה לבי על ודברו עלי שהלעי3ו אהרים,.. לפובת הדואגים בעיניהםהמתהכמים
 ומי זאת יקנה ומי אלה בימינו כאלו לספרים צריך מי לכם, הזאתהעבודה
 מבני אמונים פמו כי בעת זה בזמננו אדרבה אני אענה ע"ז בהן, עימישים
 נכון היותר הזמן הוא יותר, יום בכל מת3בר והאפיקורסית והכפירהאדם

 הצדיקים, ובעבדיו בהשי"ת בנ'י, בלבות אמונה לההזקת כאלו, בספריםלהרבות
 לנפשותם, תרופה וימצאו בו ויביטו יקנו אשר השם בעזר אנשים ימצאוועוד
 לדבר או עתונים בקריאת שמבלים הזמן תחת בו יביפו האלו האנשיםונם
 עצמם המתלבשים האנשים לדברי לבי, אל שטתי לא ונם צדיק, איזה עללה"ר
 ללטוד יותר נכון הלא ואומרים תורה,*. ביטול על טאד ודואגים נאה,בטלית
 התורה כבוד להם אענה ע"ז כאלו מעשיות בסיפורי מלהביט 3מ' דפיםאיזה
 וזמנים עתים מבלים סוף וסוף חיכם, יהנה ושוא מאד הוא יקר אצליגם

 יותר שטוב א"ע יזכירו לא ואז פוליטיק, ודברי רכילות בדברי לבפלהכאלו
 שמצינו נם ומה לזולתם, מביטול פשום הוא ווה גם', דפים איזהללמוד
 דרש ה' כתובות כדאמרי' צדיקים מעשי של שבהן בגודל שהרבו חז"לבדברי
 מקומות בהרבה ומצינו וארץ שמים ממעשי יותר צדיקים מעשה 3דולים קפראבר

 היוצאים שדברים הוא וירוע לדבריהם, סייעתא להביא רב טעשה הז"לבדברי
 וירא כמש"נ ואמיתות חזקה לאמונה ע'י לבא עצום מיוע הוא הטבעמנדר
 מעוררים צדיקים מיפורי כי בזה מפק שום ואין כו', ה3דולה היד אתישראל
 דק' מהרב שמעתי וז"ל הבעש"ם שבהי בם' שטובא כמו לעבוהשי"ת,האדם
 במעשה עומק נאלו הצדיקים בשבחי שמספר טי כל אמר שהבעש"םפולנאה
 מוהר"ן מהרה"ק עצות לקומי ובס' מקום, של מרכבתו הן הן דצדיקיםהמרכבה

 בהתעוררות הלב ונתלהב נתעורר מצדיקים טעשיות מיפורי ע"י וז"ל מבארסלאבזצ"ל
 ספרו מאד ונוראים 3דולים צדיקים וכמה מאד נמרץ בהשק להשי*ת3דול

 ובם' עיי"ש, טצדיהים טעשיות סיפורי ע"י הי' להשי.ת שלהם התעוררותשעיקר
ט*ריו



 המחברהקרמת
 מורגל )שהי' זצ'ל מרוזין ישראלצי ר"ר הרה"ק בשם מניא קיישיןעירין
 כשהיו הראשונים הצדיקים וז"ל צדיקים( סיפורי עם אליו להבאיםלהושיע
 עכשיו אבל גדלות, בבחי' הי' העולם כי ותפלה תורה ע*י הי' להימיבצריכין
 רק אינו להעולם להיטב הצדיק כשצריך לכן קטנות בבחי' הואשהעולם
 אחות כי קמנה לנו אחות הפמוק פי' וזה פשוטים ודברים מעשיותבסיפורי
 ובינה חכמה היינו לה אין ושדיים קמנות בבחי' הם כשישראל כנס"י,נקרא
 ביום רק ישראל, לכנסת מובה לעשות הצדיק יכול במה לאחותינו נעשהמה

 ועתה עיי"ש, כו' לישראל מובה עושה בזה מעשיות סיפורי הצדיק בהשידובר
 בכל החסידות דרך שיודעין בעצמם ומדמים הסוברים האנשים נגד לדברבאתי

 צדיקיא ע"י דנעשין ומופתיא אתותא עסק על ואמרין טצפצפין ודקדוקי'פרמותי'
 שגו מאד אבל ע"ז, משניחין הי' לא פלוני צדיק ואצל הוא, זומרתא מילתאכי

 בני של הראשון המנהינ כי שכחו( כאלו עצמם עושים )או ושכחו בזה,וטעו
 אז הי' אשר ממצרים בנ"י את לפדות הקב"ה בשלחו ע"ה, רבינו משהישראל
 האמונה להשריש כדי וטופתים אותות להם להראות מתחלה הוכרח אמנה,מחוסרי
 לאמונה כאו העם" ,ויאמן כך ואחר העם לעיני האותות ויעש כדכתיבבלבם

 ויאמינו כו' הנדולה היד את ישראל וירא בים וכן כידוע, נגאלו זהשבזכות
 תלמידו ואלישע הנביא אלי' מצינו המאוחרים בדורות ונם עבדו, ובמשהבד'

 אותות להראות נ"כ הוכרחו בתורה נדולים שהי' אע"5 כל, לעיני טתיםשהחי'
 הנביא ביחזקאל מצינו וכן העם, בלב האמונה להשריש כדיומופתים
 והמופתים דהאותות רואים אנו הרי הרבה, וכן היבשות, העצמות מתיםשהחי'
 ברכות חז"ל, בדברי מצינו וכן בדורם, המיוחדים ישראל המנהיגי נדוליהראו
 דלא אנן ומ"ש ניסא, להו דאיתרחיש ראשונים מ"ש לאביי ר"פ א"לכ"א

 טתנינן קא ואנן כו' תנויי כולי יהודה דרב בשני תנויי משום אי ניסא לןאתרחיש
 טיטרא אתא טסאנא חד שליף הוה כי יהודא רב ואלו כו' משנה סדרישיתא
 קא הוה קמאי א"ל בן דמשגח ולית צוחינן קא ומצוח נפשיו מצערינן קאואנן
 ובמס' השם, אקדושת נפשין מסרינן לא אנן השם אקדושת נפשי'מסר"
 יומא, כל דרקיעא מטתיבתא שלמא לי' אתי הוה אומנא אבא אמרי' כ"אתענית
 משום דאביי דעתא חלשא קא הוה כו' דשבתא יומא מעלי כלולאביי
 המענל כחוני שם מביא ועוד כעיבדי', לטעבד מצית לא א"ל אומנא,דאבא

 שטעון לו ששלח עד שאלתי כך לא פעמים כמה ואמר נשמים וירדושהתפיל
 המקום לפני מתחטא שאתה לך אעשה מה אבל כו' אתה חוני אלמלא שמחבן
 ור' זו, גם איש בנהום מצינו וכן רצונו, לו ועושה אביו לפני שטתחטאכבן

 רואים אנו הרי חז"ל, בדברי הרבה ועוד וטופתים, אותות שהראו דיסא בןחנינא
 הקודש, ואופני ושרפים כמלאכים שכולם והאמוראים התנאים אצל שאפי'להדיא
 חביריהם שהראו הטבע השת:ות וכל המופתים אצלס זוטרתא מילתא הי' לאמכ"מ

 נגלים מופתים כולם הראו ולא ורמים הגבוהים מדברים רק נל, לעיניהקדושים
 והמופתים הנסים נמסרו לא האחרונים בדורות ובן בדורם, המיוחדים התנאיםרק
 הקדושים ותלמיריו ז"ל, הקדוש האר*י רבינו ה"ה עליון, וקדושי צדיקיםאלקים מלאכי ודור דור בכל לנו שתל השי"ת חמדי מרוב כי שבדור, להמיוחדיםרק

 נפלאות שהראו זי"ע הקדושים ותלמידיו ז"ל, דק' הבעש"מ יבינו ואחריוזי"ע,
 ילנו הדרך את לבנ'י ולהורות הצדיקים ובעבדיו בד' יאתינו למען "עםבעיני
 הבעש"ט טרכינו באריכות חסידים קהל וס' הבעש"ט, שבחי בס' שטובא כמיכה,

זי'ע



 המחברהקרמת
 נדח ממנו ידח לא למען מכ"מ תבל, ע"פ האיר וקדושתו שתורתו אע"פזיוע
 רפוי אז הי' אשר בלבם השם אמונת להשריש המבע, והשתנות גפלאותהראה
 הי' אבל נפלאות והראו הקדושים תלמידיו אחריו מלאו הסתלקותו ואחרכידם,
 ר' הרבי קדושת אור התגלות עד הק', רבם שהראה הרבים הנפלאות נגדטעמ

 חקר אין עד הרבה נפלאות ג"כ הראה אשר בעולם, מליזענסק זצ"לאלימלך
 נתמעמו שוב הסתלקותו ולאחר חיותו, ימי כל השי"ת לעבודת עם הטון לבומשך

 זצ"ל בעך ישכ:ך ר' הרבי מרן קדישא סבא האי אור שנתגלה עדהמופתים,
 קצוי מנל אליו נהרו אשר הנגלים המופתים ונתחדשו בעולמןמראדאשי"

 פנו רחוקים ממקומות אף העולם מאומות הרבה גם ברכתו, 'מטנו לקבלארץ
 בעולסן שמים שם נתקדש פעמים הרבה אשר ממצר, ונחלצו צרותם בעתאליו

 הי' אשר הפריצים בין הדרים כפרים יושבי לאחב"י הרבה מובות ע"יונתגלגלו
 ישראל, לאוהני מהם הרבה ונהפכו הרבה צרות מהם וסבלו ישראל,שונאי
 עור ירע שלא לו להבטיח מתחלה הוכרחו צרותמן בעת אליו שפנו בעתכי

 משוקעים שהי' טאחב"י, עם המון הרבה וגם מעתה, אצלם הדריםלהיהודים
 והחוירן היהדות רוח בהם נפח אצלם, נכבה כבר היהדות זיק ואשר עוה"זבתאות
 אותם הכירו לא אשר משומדים הרבה וגם לישועה אליו פנו בעתבתשובה

 פני לקבי בבואם תכף קלונם גילה הקדוש הוא ר"ל, שנשתמדו איששום
 של גל מז:ם יעשה ישראל לדת יחזרו לא שאם בגערה אותם והזהירקדשו,
 כי באמת תשובה בעלי ונעשו ונתגיירו ר"ל, הקליפות מעומק והוציאםעצמות,

 ג"כ עם המון אפי' אלא אצלו, מקום להם הי' לבד מדריגות ובעלי הממידים רקלא
 אותו שאל שפעא עד נדח, ממנו ידח לא כי להראות קדשו במקום מנוחמצאו
 המופתים לכם למה מראדאמסק, זצ"ל שלמה ר:רזפאררן אדמו'ר הקדושתלמירו
 ד' לדבר הצמאים לאברבים ללמד הי' מוב יותר הלא עם להמון מראיםשאתם
 נשלח הוא כי מראדאשיץ, קדישא הסבא מרן לו והשיב בחסידות,דרך
 באתי ולא שלמה(, עמרת בם' )טובא בעולם ית"ש אלקותו לפרמם הזהלעולם
 להלל בצהרים השמש אחרי לבא כמוני יתוש מי כי הקדוש, שמו ולפאר לשבחהנה
 שבעת אור את ולהלל קדושתו, עוצם גודל להעריך בכלל בדורנו ומיאורה
 ימים הרבה שהתענה בתפיטות הקדושה עבודתו עוצם למלל יוכל טיהימים

 יעזבהו, לא בחיים שישאר ירצה שאם בהשי"ת ההזק במחונו מגודלושבועות
 ומיום ר"ל, רעב דוחק זו לחצו גודל את נברא לשום ויספר יגיד לא אםאפי'
 הנפש, לכלות כ"פ שהגיע אף ב"א שום לפני התנצל לא פפירתו יום עדהולדו
 תבעו והם עליו, שירחמו בנ"י בלבות שנתן עליו, ריחם בעצמו שהקב"העד
 המעט פה לרשום באתי אך ביתון רעבון להסיר כמף בהלואה מהם שיקחאותו
 ארץ קדושי מצדיקי בעצמם ששמעו נאמנים מאנשים שקבלתי מהמזעיר

 וגודל קדושתו גודל ראו ועיניהם מראדאשיץ קדישא הסבא בצ"קשהסתופפו
 מהם שהרבה זמננו כסיפורי ולא כל לעיני לעשות שהפליא ונוראותהנפלאות
 וקבלתי ששמעתי מה ככולם רובם רק אני כן ולא משונות, וגוזמאותבדוים

 בכמה ששמעתי מחמת הוא פעמים איזה שנכפלו דברים ויש נאמנים,ממקורים
 אחלה גם יבחר, והבוחר השני,ן בנוסחא גם הצגתי הדבר ומחביבותאופנים,

 פלוני, צדיק בשם דבר אותו ראה או ששמע דבר איזה ימצא אולי הקוראפני
 הרבה כי הב'( כתבתי, ששמעתי כמו הא'( מעמים. ב' מחמת אותי, יאשיםאל

 הלומדים בין פעמים והרבה אחד, באופן צדיקים איזו שאטרו גמצאודברים
שכווע



י המחברהקדמת  יכפר המוב ד' מקוטות כאיוה שגיתי ח"ו ואם הראשונים לדעת רעתםשכוונו
 שיהי' חי לאל תפלה ואני כו' יבין מי שניאות ע"ה המלך דוד כמאמרבעדי
 קדישא מבא האי זקני וזכות הרבים, ממזכי להיות ואזכה רצוי'כוונתי

 לבנים שאזכה לי יעמד הזה במפר המובאים הקדושים הצדיקים וכלמראדאשיץ
 מעובדי ולהיות תורה של באהלה ולישב לשטה ומצות בתורה עומקיםוב"ב

 בבריאות יחי' לב"ב ונם ונחת, רחבה מתוך בברה"ש מהור ובלב באמתהשי"ת
 יחי' מכיו"ח ונחת השלימות בבריאות תחי' לאמי יעזר והשי"ת ונחת,השלימות

 לבבם משאלות בכל שיושעו הזה המפר והקונים המפר, על המתנדבים לכלוגם
 לראות במהרה כלנו ונזכה והצלחה ברכה ושפע רויחא ומזוני חיי בבנילמובה
 בב"א, וירושלים ציוןבנחמות

 בן אלכמנדר חיים ריאדבןהצעיר
 טרת כו' המשכלת הצדקת הרבנית לאמי 1 יךכמה מו"ה כו' המופלג הרה"חלאבי

 אדמו"ר בת לאוי'מ, תחי' 3עכא 3ימ2ל 1 שנת עלומיו בימי )נפמר י"ייהורא
 אשוש ר' מרן כו' הרה"צ ן החסיד הר' בן אב( מנחם א'תר"ם

 זצ'ל אנשיי
 המפורמם הרה"ק אדמו"ר חתן מלאדז, ( המפורמם ויראה בתורה המופלגהנלהב
 בן מראדאשיץ זצ"ל ך:לל ר' מרן כו' , ואב יעקב ר' מו"ה כו' ולתהלהלשם
 אבד"ק וצ"ל יצןקק ר' מרן כו' הגה"ק 1 בפ"כ מפורמם הי' אשר מזאלאשיץו"ל
 לכת הצנע עליון הקדוש בן ראראשיץ : ומכיריו יודעיו וכל חסיד, יעקילר'

 הגאוה"ק נכד זצ'ל 'לייזריל ר' מרן כו' 1 הכירו וכלם וזכרו שמו לקראתחורדים
 זצ'ל, 23א'רות פנים בעהמח"ם רבינו ן במסחר עמק כי ואף אמתי, לחטידאותו
 רשכבה"ג הקדשים קודש רבינו וחתן : הקדושה מעבודתו אותו הפריעלא

 זצ"ל בנער י,ט23ך ר' הרבי מרן כו' ן דרכו הי' כי בואו, מקום בכלבמס"נ,
 יע"א. כמראדאשיץ )מדינת ברעמלא לעיר לנסועלרוב

 שבעיר ונימום חוק אז הי' אשרפרייסין(
 שמע ובאם כנמיות, בתי בבל בחשאי רק רם בקול להתפלל רשאים הי' לאהנ"ל
 יותר ולפעמים מרק כ"ה ענשו איי הזה החק על עבר אחר איש אוהשומר
 בתחלת עצמו שמר כי אף זצ"ל, הג"ל זקני אבל גדול, סכום אז הי'אשר

 עצום בהתלהבות תפלתו באמצע אבל לזרים, כספו לתת להצמרך מבליתפלתו,
 עד עצמו, לעצור בשו"א יכול לא ית"ש, לעבודתו בקרבו לבו בהתחמםמאד

 כ"ה השמראף לשלם בברעמלא היותו בכ"פ והוכרח ברחוב, נם קולו,שנשמע
 והאמינו אמתי לצדיק אותו והחזיקו אותו הכירו ברעמלא מעיר והיהודיםמרק,

 כלות הכנמת במצות תמיד ועמק מאד, וכבדוהו ולזכרו לשמו וחורדיםבדבריו,
 והי' נדול, עשיר הי' כי מכימו מכובדים עניים עבור נדוניא ולהכיןעניות,
 תטיד' עמו והשתעשע מניישמאדמ זצ"ל קלמן ר' הרה"ק אצל מאדמקורב

 תנצב"הי ואכמ"ל, מיוחד מפר לעשות אצרך משבחו אמפרואם
 - ---=-=בנ=ף---שא3_ש-----

 1 ה ע ד4 ךמ
 ,בית מ' ונם קדישא, המנא נפלאות ח"ב להו"ל השם ירצה אם בדעתיכאשר

 לסייע מאחב"י אבקש ע"כ מראדאשיץ זצ"ל הלל ר' מרן הק' אדמו"ר טנכדוהלל"
444=_ 1קכמכוך4ר8* במהרה. להו"ל כדי הדפסה בשכר והן מהס, ענינים בהודעת הןלי,

 4-=איש ,=81עהשש4




