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 רילי/ ופמליא קב"ה חדי בפלפולו סועו"ה חו*ב האסתי הצדיק "מאיה"גו(יחבנ
 פועל בעולם, ית*ש אלקותו לפרסם נחית משמי' וקדיש עיר נורא אלקיםאיש

 המפורסם החסיד בעולם, שמים שם הקדיש הנוראים, באותותיו הארץו בקרב*שועות
 כאור בקדושתו ולדרים לארץ המאירה אספקלרי' מעון, רבים השיב ארץו קצויבכל
 דומי' לו רשכבה"ג ישראל תפארת עטרת נזר ונסתר בנגלה לו רב ידיו הימים,שבעת
 בן ופרשעדבארז ראדישיץ אכד'ק וי*ע יצוקללה"ה בער ישכר ר' מרן אדמו4רתהלה
 אחות היא ע*ה, מרים מרת וכו' הצדיקת אמו ושם זללה*ה, יצחק מו*ה וכו' החסירלאביו
 הרה"ק מתלמידי הי' אשר ואדישיץ אבד"ק זצללה"ה זינדיל ר' מו*ה וכו' הגאוה*קהרב

 : אלימלך נועם בעהמח"ם מליזענסק, זצוקללה"ה אלימלך ר' הרביהמפורסם
 הרהקק ה"ה עליונים, קדושי להני טובהק תלמיד הי' א( מראדישיץ קיישאהסבא

 מרן וכו' המפורסם ולהרה"ק זצ"ל, מסאסוב ליב משה ר' מרן וכו'המפורסם
 אמת; תורת ום' ישראל, אוהב ס' בעהם"ח מאפטא, זצ*ל העשיל יהושע אברהםר'

 יעקב ר' מרן וכו' המפורסם ולהרה"ק ב( מרבו ששמע מה בעצמו נתבו זצ*ל הם*קאשר
 ולהרה"ק זאת זכרון זכרון זאת אמת, דברי ס' בעהמ*ח טלובלין( )הרבי מלובליןיצחק

 עבודת ס' בעהמ"ח זי*ע( מקאזניץ )המגיד מקאזניץ זצ"ל ישראל ר' מרן וכו'המפורסם
 )היהודי זצ"ל יצחק יעקב ר' מרן וכו' המפורסם ולהרה"ק ספרים ועודישראל

 בקודש דרכו הי' מנעוריו עוד ותפארת. היהודי נפלאות ס' ממנו ונדפם זי"ע(מפרשיסכא
 בביתו שבתו הי' ומעט לפרשיסכאן ומקאזניץ לקאזניץ, מלובלין, הקדושים רגליולכתת
 לשמש וזכה כוחו, בכל אותם ושימש זי"ע הקדושים רבותיו אצל דבוק הי' השנה רובכ*

 תסיד בפימי' מרגלא והי' התפאר כאשר זי"ע, הקודש רוח בעלי ת*ח ועשריםמאה
 כולם חכטים תלמידי ועשרים מאה ידי על מים וליצוק לשמש שזכיתי לי תיתילומר

 : זי*ע הקודש רוחבעלי
 ר הרה"ק פטירת אחרי בפרשעדבארז אב"ד בתור נתקבל מראדישיץ קיישאהמבא

 פטירת ואחרי בשנה חדשים איזה על לפרקים לפרשעדבארז ובא זצ"ל,ישעי'יי
 , לארה"ק בסיעתו עד שם והי' זצ"ל מלעלוב משה ר' הרה"ק מקומו מילא מראדישיץהס"ק

 קריס6" "ססכ6 ככס סרור כריקי קר6ו תר6ריסין רי"3 סרס"ק 6תא(
 סתור!ת סוח ז5"5; ח6פע6 סטסיל יס,סע 6:רסס רן כרס"ק חחין 6חת תורת ססןב(

 ר3ו לו גי5ס סכ5 כי 5וכרון וכתכו סקדים ת:יי כט:ת, תר6דיסין קריכ6 ססכ6 תרן סתע6מר
 כ6סר טתו, סכתוס תטטס 5סדפיסס -5ס 65 חיוקו וכמיים סגסתרות, וס; ככ:5ות סןסקדוס
 סג"ל ס~' פ5 3סמכי!תו תי6ר6חמק זגליס"ס ס)תס ר' חרן סתפורסם סרס"ק תלת'רו פ"1ספיר
 טל כסט15תו תמוקתג' לגגע ג"' תסס '5מק ת!"ס סרכנ' יר"ג רומ 6ת ס' סטיל כ' סק'וז"5
 ס6כד"ק ו55ס"ס ס 6י' נ!,ס"4 רכככס"נ ס6תתי תס6לקי סקרסיס ק!רס כתכי 6ת סרפוסתכ3ס
 ס6לקי ת"י חותם סת!מי 3תכתג ט5יון כסתי ויגוויס גסיגיס כס סר סי' 6:ר 1תטוי3ו61סט6
  גת!קף כטדו לגד1ר כסייס סכגי ט"כ וי6ייסין, פרסעךכ6יז ס6גן"ק ז55ס"ס תוסרי"כ6ךתו"ר

 כת: סג.5 סס' .כסקרי!ת ר6ד6תסק 6כר"ק סכ:ן ס5תס סק' וכון מ"ו, גכ51ו יוסנ לכלי מפ
 תוסת ס6כיריס 6גיר ס"ס 5פגיגו ס' סלמו לי!מי' ס' לגו סותיר 6סר 6מת כלתי 11"5סת5כס"ר
 סוכ חרי!ו"י ס6לקי סקרום 6ויס ט!טס סכמ3ורס 6רי לג3כו חתדח וחרפ6 5רקס סחסדורגו
 1גל5ס"ס, סתמכר סרכ ט"י תיס יגק 6סי סו6 ור6ריכין פרכטרכ6ר1 ס6גר"ק 1גל5ס"סתסל"כ
 יריו )יתו!וך וד3ירי!, 6י5חי! מזיי! סכי6ו רויו, וטטגח סוריו ר,כ גלס 56יו ת!3סק ת5תירווסי'
 סמוקים 5כחיג 6ליו, כ_ות!ת כת 6סר ס61 סורס1, מייט 6ירת ררמחכ6 כ3:י וגסרי !י5וסו,ט5יו

 כו' כחרי חרר סס כת: 6:ר וכ5 51ס"ס, סי3 ר3ו ת6ת יריו, !סמזיקו 6זגיו, קמו 6סרוסתור!ח
 גקסף 6 ס גס 6:ר 6קיי 6ו5ס וכו' עתרו, כתוס תטטם סמי5ס יך6י 651 3ססגחתו פ5'תוויכס
 !כו' ג"' סכסן תסי"ם סךכ 'ר 5רנוו ככוד טל ס' רומ גוססס וכו' פחיו56
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 זי"ע. קדישא הסבא מרןלידת

 ז"ל, יצחק ר' שמו הי' מראדישיץ, זצ"ל בער ישכר ר' הרבי קדישא הסבא מרןאבי
 בער ר' הרבי הגדול המגיר הקדוש רבינו את משמש הי' נער עודכשהי'
 הקרוש רבינו ואצל ר', וירא מרע סר וישר תם איש הי' והוא ממעזריטש,זצוקללה"ה
 היתה וגם לפרקה הגיעה כגר אשר בשנים הבאה כתולה אחת משרתת הי'ממעזריטש,
 הקדוש רבינו קרא פ"א שידוך, עמה לעשות לאבותי' קשה והי' ר"ל, וחולניתמכוערת
 השירוך לפניו והציע לחדרו, הנ"ל, יצחק הב' משמשו את זצ"ל ממעזריטשהמגיר
 לו שצוה מה כל כי באמרו בשו"א, מזה לשמוע אבה לא מתחילה המשרתת, שלהזה
 אוכל איככה כי לו, לשמוע יוכל לא זאת רק שלם ובלב באמונה עושה לעשותרבו

 מאד בו הפציר זי"ע, הקדוש שהמגיד עד מזה לי שיהי' הבושה גורל אתלסכול
 אז כשמו, שם לו ושיקרא כלו, העולם לכל שיאיר ממנה, בן לו שיהי' לווהבטיח
 להם ויולר אותה, ונשא תנאים עשה ותיכף הנ"ל, להשירוך רבו פקורת לעשותהסכים

 ועכ"י: זישע פראדישיץ קדישא הסבא מרן הוא שעשועים,ילו

 התגלותו4טרם

 והי' בחמעלניק דר הי' לימים צעיר עוד שהי' בעת זצ"ל, מרארישיץ קיישאהמבא
 לכל וירוע ר"ל, לחם ככר בביתו הי' שלא עד כ"כ גדול בדחקותאו

 דחקותו מגורל נברא לשום לספר ושלא אדם בן לשום להתנצל שלא בקודשדרכו
 איסתייע שפ"א עד פרטיות, בהשגחה הוא שהכל בהש"י, ובטחונו אמונתו גודלמחמת
 ומרן חבירתה, בית אל ללכת הנשים של דרכן שאז נרות, הרלקת לאחר בעש*קמילתא
 אל ביתו לתוך משכיניו אחת אשה הלכה בביהם"ד, אז הי' זי"ע קדישאהסבא
 האירו לא קוטנם ומתוך רולקות, קטנות נרות ב' שמצאה, מה שם ומצאההרבנית
 הכירה ועל שחורות, גלוסקאות ב, מונחים שהי' מצאה השלחן ועל הכית, עליפה
 כל ראתה לא כאלו עצמה עשתה הנ"ל השכינה ארמה, תפותי איזה עם קרירהעמרה
 בא כך בתוך שונים, בדברים הרבנית עם פדברת והיתה לביישה, שלא כדיהנ"ל
 כלו הבית נתמלא תיכף טבא שכתא ואמר הדלת פתח כאשר סביהמ"ד, קדישאהסבא
 הנ"ל האשה בו, להביט יכלו שלא עד אש, של כאבוקה אז בוער הי' ופניואורה,

 אחריה הלכה הרבנית חוצה, תיכף והלכה הלז, מהמראה מאור גבהלה אלה כלבראותה
 איש לשום תספרה לבל יתירה באזהרה הקדוש, בעלה בפקודת לה ואמרהבמרוצה,

 רק הוא, פשוט איש לא כי הבינה אלה כל בראותה האשה עיני', ראתה אשרמכל
 כעינא עליהם תשגיח והלאה שמהיום לחוק עצמה על קבלה ע"כ נורא, אלקיםאיש

 שבת כל שעל לחוק לה הי' זאת וגם לביתו, טרף מעט בצנעה שלחה ובכ"פכקיחא,
 קדשו עדת זי"ע קרישא הסבא מרן הנהיל כאשר לאח"ז לכיתו, עוף לו הביאהושבת

 הי' ותלמידיו הרגל בסעורת הטהור, השלחן על ישבו בעת פ"א אירעבראדישיץ,
 שם סבל רב שזמן בחמעלניק, רירתו בעת מצבו את לפניהם סיפר מסביב, לועוטרים
 הנ*ל האשה לשכנתו שנתודע עד ר"ל לחם ככר על לו הי' שלא עד גדולדחקות
 ושבת שבת כל ועל לביתו טרף מעט בכ"פ לו והביאה עליו, וחמלה דחקותו,מגודל
 הקדושים מו"ר אצל ורגל רגל בכל להיות הי' ודרכי יו"ט כל על וכן עוף, לוהביאה
 מו"ר אצל השבועות בהג להיות ביכולתי הי' שלא מניעה לי אירע פ"אזי"ע,

 יוקט, על עוף לי שלחה הנ"ל והאשה בביתי, יו"ט על לי להכין והוכרחתיהקדוש,
 הב' השחיטה על ל* ה" לא כך העוף על ל' הי' שלא כשם ידעה לאוזאת

נראשין
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 כי השתיטה, דמי מאין היו"ט על נשחט לא העוף לכם, אגיד מהגראשין,
 ולא לנו, ד' הרחיב עתה אבל ממצבי, איש לשום הגדתי ו5א 5גדרי, חוץ יצאתילא

 לארבעה שבאור אירע פ"א ידוע, התגלותו טרם קדישא הסבא מרז של יחקיתוגורק4 מכ"ט לנוחסר
 לחם חתיכת אף אז נמצא לא ובביתו חמץ בדיקת של הזמן הגיע בעתעשר

 של המנהג וגם חמץ ביעור מצות בו לקיים לחם ככר משכינו לשאוי שהוכרחעד
 לא הלחם שמעט עד ימים מכמה ברעב העטופים לבם סעדו זה ואגב פתיתיןהעשרה
 דרכו )וידוע לאכל מה כ5 אין ובבית התפלה לאחר בבוקר ויהי בוקר, עד בונשאר
 הזמן שעכר עד חמץ( בדיקת מצות לקיים שהוצרך מהנקל חוץ איש לשום להגידשלא
 בבתיכם ימצא לא שאור הכ' קיימו כבר כאשר עשירית בשעה ויהי חמץ, אכילתשל
 פחות אף הפסח חג על עדיין הוכן לא כי עדיין, רחוקים הי' מצות תאכלו בערב להכ'אבל
 כזית, רק לכ"א הספיק לא הלחם מעט כי מאתמול מאד רעבים הי' וב"ב פרוטהמשוה
 ועדיין מצה, כזית אף בבית ואין ובא, הממשמש החג על מתאנחים הי' כי זו אף זוולא

 והשעות מבטתו, כל בד' שם אשר הקדוש אביהם כמצות משכיניהם הדברהסתירו
 דבר שום בביתם הי' לא ועדיין עזרם יבא מאין וצופות כלות ועיניהם חלפו וגםעברו
 במרכבה אשכנז( )ממדינת אנשים שני באו היום חצות אחר ג' בשעה הפסח, חגעל

 ימי בכל לאכל שנזהר וי"ש חסיד איש דר מקום באיזה העיר לאנשי וישאלוכבודה
 על העיר אנשי ויתטהו דמשהו, ממשהו אפי' מאוד נזהר וגם שמירה רקהפסח

 והצנע הכלים אל נחבא אז עדיין הי' שהס"ק ומחמת מבוקשם, ועל האלוהאנשים
 שהוא עליו להראות וקדושתו צדקתו מגודל העיר אנשי ידעו לא לכך בקודש, הליכתומאוד
 לאיש קצת בו והכירו אחד בבית עמו דרים שהי' משכיניו נערים שני שמצאו עדהוא,

 הסבא את מצאו לא הביתה בבואם קדישא, הסבא בית אל להם הראו ותיכףאמונים
 יושב הוא כי להם וענתה הוא איפה בעלה על אותה ושאלו הרבנית אשתו רקקדישא
 ומד' רחוק ממקום אנחנו לה ואמרו מבוקשט, מה אותם ושא5ה בביהמ"ד,ולומד

 בכל נזהרים אנו ובביתנו אחרת בארץ בדרך להשאר שמוכרחים כו' גברמצעדי
 ע5 שמעגו וכאשר בביתנו, כמו הבע"ל המצות החג את לערך אנו ורוציםהחומרות
 אצלו הפסח חג מחוגגי להיות ברצוננו לכן ר', לרבר וחרד ירא איש הוא כיבעלכם
 נאנחה ב5ב להם וענתה כמוהו, לאיש כיאות החומרות בכל אצלו נזהרים מסתמאכי

 הפסח, חג על טאומה אצלי הוכן לא עדיין כי האמת לכם אגיד הנה נשברהוברוח
 המרכבה על עומד טבחוץ החלון דרך לה והראו כלל, 5דאוג 5ה אין ע"ז כי להוהשיבו
 מלי מכל מלאה, היא והנה אותה ופתחו הביתה התיבה הביאו ותיכף גדולהתיבה
 מיני כל עם 5הסדר הנצרכים הירקות כל וגם ודגים בשר טוב יין מצותדמיטב
 הלכו המנחה ומן והגיע הכל, הכינו וכאשר שרים, כשלחן השלחן את וערכומעדנים,
 לאחר מערבית, וגם מנחה, שטה והתפללו קדישא, הסבא בו אשר הביהמ"ד אלהאורחים
 שלום, להם ונתן יו"ט, גיט אליו, ויאמרו קדישא הסבא מרן אל האורחים נגשוהתפלה
 ש5א אונס 5נו ואירע אשכנז, ממדינת רחוקה מעיר אנחנו כאשר בזה"ל לוויספרו
 ע"כ ד', לדבו וחרדים והירים אנו בביתנו וכאשר הפסח, חג על לביתנו להגיעיכלנו
 שהוא מר על ששמענר וכפי ד', לדבר וחרד ירא אצל לחוג אנחנו רוצים פהגם

 מוסכם שבודאי להם ויאמר קדישא הסבא ויען אצלכם, לחוג אנו רוצים ע*כמהחרדים
 יהיו לא אם אליו ויאמרו החג, על מאומה הכנתי ש"א אעשה מה אבל הזה לדבראני
 מלא והבית הביתה קדישא הסבא כבא ויהי לביתו, האורחים עמו והלכו , נאכללא

 מה להרבנית ושא5 מאד נשתומם המ5כים כשלחן ומסודר ערוך והשלחן ושמחהאורה
זאח
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 הנסים על להשי*ת והודי' שבח נתן ותיכף זה, כל הביאו הללו האורחים וענתה,זאת,
 עמו וערכו ד', ויראי גדולים ת"ח שהמה ראה כי מאור האורחים עם שמח וגםהאלו,
 והאורחים השני, בליל וכן יצ"מ, בספורי הלילה כל עמו ועסקו וחדוה עוז ברובהסדר
 איזה לאחר מהם, ונעלמו החוצה האורחים הלכו הבדלה לאחר במוצי"ט לכלם,ברכו
 ידעו ולא אותם מצאו ולא העיר בכל אותם ובקשו הלכו חזרה באו שלא כשראושעות
 הי' קדישא, והסבא השבועות חג כבא ויהי הוא, ריק דבר לא כי ראו אבל לחשובמה
 מצאו אשר את לו ויספר מצבו על הרבי ושאלו זצ"ל, מלובלין הקדוש מרןאצל
 היודע לו, ויאמר הרבי ויען גמוצי"ט, פתאום ממנו שנעלמו מה וגם מהאורחיםהנסים
 אשריך וגבריאל* "מיבאל" מעלה מלאכי ה"ה הללו, החשובים האורחים הי' מיאתה
 . ועכ*י זי"ע, בעולם והלאה מהיום קרנך ויתרומם לך יאיר אפילתך ומעתה חלקךוטוב

 מארמו"ר ששמע מלאדז שליט"א ברוך יוסף ר' הרה"צ אימיאי מייייונ~נמעתי
 זצ*ל בער ישכר ר' הרבי מרן קדישא הסבא מפאקשיווניצא, זצ"להרה"צ-

 זצ'ל ליפא אליעזר ר' הרה*ק אל פעם נסע התגלותו, טרם חורפו בימימראדישיץ,
 כדרכו לשמשו זצ"ל מליוענסק אלימלך ר' הרבי ונורא הרה"ק בן חמעלניקמעיר
 דרך איזה מאתם ולקחת אותם ולשמש להכירם דורו צדיקי כל אל לנסועבקודש

 מים וליצוק לשטש שזכיתי לי תיתי תמיד הקדוש בפיו מרגלא הי' כאשרבעבוהש"י,
 הי' בחמעלניק שם בהיותו זי"ע, הקורש רוח בעלי חכמים תלמידי ועשרים מאהע"י

 מרן הלך הנ"ל, ליפא ר' הרה"ק תפילת קורם ביוטו יום שמדי יה, באופןשימושו
 ליפא ר' והרה*ק לדרכו, והלך שלו ציבעך הלילקא לו ועישן לחדרו קדישאהסכא
 הלז האיש על הקפיד כראוי רצונו מי עשה לא שאם הי' ודרכו מאד קפדן הי'הנ"ל

 הי' צדיק, אותו ומכירים יודעים הי' אשר והאנשים פעמים, הרבה רושם עשהוהקפדתו
 ובכל לי', מרתחא דקא הוא דאוריתא בגחלתו יכוו שלא אותו יקפידו לבל מאדנזהרים
 בקודש, שיטושו לעשות זי'ע, ליפא ר' הרה"ק בבית מתהלך קדישא הסבא ויוםיום
 שימושו, לו ולעשות זצ"ל הרב בית אל לבא מתאחר הי' קדישא שהסבא אירעפ"א
 אליו ואמר הנ"ל, הרה"ק עליו הקציף זצ"ל מחמעלניק הרב בית מפתן על כבואוויהי
 בביתך, עוד לשבת לך טוב הי' ועתה השכם, בבוקר לך הקבוע לעת אלי מבוא אחרתמדוע
 עבודת ולעבוד להתנוצץ אורו התחיל כבר זצ*ל, בער ישכר ר' מרן קדישאהסבא
 מעשיו הסתיר רק אז, הגדולים כאחד יתירה ובפרישות בקדושה ולהתגהגהקורש

 וידע הנ*ל, הרה"ק עליו שהקפיד ההקפדה בשמעו יכלתו, בכל בקודשוהתנהגותו
 לעשן צריך הי' הוא שגם בתמימות לו ענה בדבר, אשם שום אין לו כיבלבו
 ר' הרה"ק לו, הקבוע בזמן אליו לבא התאחר ולזאת תפלתו, קודם שלו, הלילקאלו

 יותר עור עליו רוגו נתמלא קרישא הסבא מפי יצא כאלה דברים בשמעו וצ"ל,ליפא
 והסבא פניו, מעל ושלהו כאלה, לו לענות בנפשו עוז שהרהיב עלמבראשונה,

 עשה זצ"ל, מלובלין החוזה מרן שהרה"ק אירע לימים לשלום, לביתו ונסע פנהקדישא
 תרי הני ובתוכם רורו, צדיקי רוב הזאת החתונה על והי' מבניו, לאחדנשואין
 והרה*ק זצ"ל, מראדישיץ בער ישכר ר' מרן קדישא הסבא דמלכא ברחי רברביאשלי
 זצ"ל מחמעלניק ליפא אליעזר ר' מרן הרה"ק וגם זצ"ל, מראפשיץ נפתלי ר'מרן

 מראדשיץ, קדישא הסבא מרן עלה בהמיז, קודם הסעודה לאחר השלחן בעת ויהיהנ"ל,
 ימין בצר לבו על הרביק וגם פגיו, על מסוה וישם עצמו והתחפש השלחןעל
 רבשרא, אטמא הדביק השמאלית צדו ועל דתחנין, רחום והוא מן קרוע שמותנייר

 המשמחים המתוקים באמריו התענג מלובלין והרה"ק בבדחנותו, העולם אתושימח
 אליו וניגש בשמו, זי"ע מלובלין הרבי אליו קרא אמרו באמצע ואנשים,אלקים

הסבא



 יר קרישאןץכ!בנא התנלותו מיםנפלאהז
 הלבשת מה ושאלו עליו ידו את זי"ע מלובלין הקדוש רבינו וישם קדישא,4סבא
 הרבי ועגהו שואלן הרבי צר איוה על צחות בדרך קדישא הסבא לו וענהעליךן

 ע5 אליו ואמר קרוע שמות הנייר על באצבע לו והראה ק5, בשחוק זי"עמלובלין
 והוא הוא זה לו ואסר כמתאנח קדישא, הסבא מרן לו וענה שואל, אני הזהצד

 חתיכות ססנו שקורעין שבזמננו והיומרים החסידים על צועק והוא א( הארוךרחום
 מכל נגרעתי ולסה לגזרים אותי תקרעו סתי עד בבקשה, סאד אליהם וסתחנןהתיכות
 כי זי"ע, סלובלין הרבי בעיני מאר הדברים וייטב חתיכות, ממני לחתוך התפלהסדר

 והשא באסירה עוד להקיל שלא עצמם על וקבלו זה על אנשים הרבה שבו זאתבאמרו
 דבריו את בצמא שתו המסובין וכל הבדחנות עוד כאמרו ויהי והלאה, מהיוםרחום

 החילו מקודם החוצה לילך הוצרך 5יפא ר' והרה"ק שמים יראת המלאיםהקדושים
 מאר הרע בדחנות, אטר קדישא שהסבא וראה בחזרה בא ובאשר הבדחנות,לומר

 קרישא הסבא בעלמא, מילי פטומי שם הוא דובר מה בזה"ל עליו וצעק2עיניו,
 חדא כשעה אשתוסם הנ*ל, ליפא ר' הרב צריק אוהו יצאוטפי אלו דבריםבשמעו
 האלו מהדיבורים דעתו חולשת מגודל פניו בסתה וכלמה הבדחנות סלומר תיבףוהפסיק
 המדריגות, ממנו לוקח האלו הדיבורים שעם שראה גם וכי הזאת, הקדושה העדהלעיני
 שיחו ולהגיד בנפשו, עצות לשית איך ידע לא כי כמבוהל השלחן על שםועמד
 ה*' לא באלו ודברים סזה, זר לאיש להגיד סאד נכלם כי ממצוקתו שיוציאויא*ש
 שיובל כזה איש תיכף סצא ולא עמו, הורגל אשר מנוער נפשו לידיד רק למסוריבול
 אשר את לו שיספר איש שום מצא ולא מה, זמן שם עטד כאשר הדברים לולמסור
 בדחנות עוד לומר והחיל במתניו עוז וחגר א"ע חיוק ססצוקתו להוציאוקרהו
 שם הוא דובר מה בקול ליפא ר' הרה"ק עליו צעק שוב הבדחנות לוסר 2החילוו*הי
 מלוסר קדישא הסבא תיכף הפסיק הדברים באמרו בעלמא, ושטותים סיליפטוסי

 הסדריגות. כל סטנו שלוקח הרגיש הפעם בזאת כי מקודם יותר עוד ונבהל28דחנות
 לשית ידע ולא טובא, לי' דהיקא ועלמא האלו טהדיבורים אז דעתו נחלשהופאד
 דאגתו לפניו להשיח אחד אוהב היטב וחיפש השלחן, על ואכה אנה והלך בנפשו,עצות

 שיוכל כזה איש תיכף מצא ולא מאד, עליו גברה אשר דעתו וחולשת לבווסרירות
 היטב וחיפש הבית סביב הפעם עוד והביט ממצוקתו, להוציאו ושיוכל לפניולהתנצל

 נפתלי ר' מרן וכו' הם8ורסם הרה"ק מנוער ידידו נפשו שאהבה את שמצאעד
 בידיו אותו ואחז שמחתו, גודל לשער אין מראפשיץ הרה"ק את בראותו זצאל,טראפשיטץ

 לו ו'ספר עתה, אותך סצאתי לא אם עמי הי' מה יודע ומי בקשתי, אותך אליוואטר
 ועלמא בנפשו עצות לשית איך יודע ואיננו רגעים איזה בעד פה קרהו אשראת

 הנך ואתה נפשו, סרת יורע לב כי בזה, עצה לי תן נפשי ידיד ע"כ טובא, לי'דחיקא
 התלאות וכל השי*ת בעבודת ועבדתי וטרחתי שיגעתי והטרחות היגיעות כל היטביודע

 הרה*ק ואת בשמעו מפני, לקחת יחפוץ ועתה "יודישקייט* עבור שסבלתיודחקות
 מאומה תדאג אל "בעריל" אליו ואמר וענה חיבה בדרך כתפו על הכה*ראפשיטץ,

 מראפשיץ והרה"ק און, כל לך יאונה ולא בעזהש"י נכון על הכ5 יהי' פה אניאם
 הבדחנים כדרך בדחנות לומר השלחן עי ועלה טסוה, פניו על וישם תיכףהתחפש

 סתמכון כ6תירת ת6ן 0סקי15 1ס15תךים תסחסידיס סרכס 5יסר סי' סקז01ס 1כתח0כס1א(
 תכפו 1יס פות1כיס, כתס 1חסר1 כ15 ת15תר 0קי5ר1 י0 פי1ס'ס, כתס 6100 רמ1ס 1ס61יכפיס
 יפתו סי' 651 תסגי1ת, פרק 16 גת' ךף 6י1ס כ5ית1ן תסתי1 ף50ימ1 רח1ס וס61 ת15תרינתר'
 ס156 51ז6ת כ1כפ1 סגץ וייפ ח5וכלע וסרכי גא5חזס



 קרישאדןסבא התגלותו פיםנפלאתע8
 מפז יקרה עדה פה מסובים הנה בזה"ל ואמר שם המסובין של שבחם למנותוהתחיל
 אבקשה ועתה הקודש, רוה בעלי שרפים ארז קדושי חסידים צדיקים יקרהומפנינים

 האמת" "אמרו רם בקול ואטר וענה מכם, שואל שאני מה לי נא שתענהו מכם אחתנא
 ו" כמו הש"י בעבודת יגיעות מיני בכל הרבה ויגע ועפל טרח אשר איש נסצאהאם
 פיל חזויא השבין ז*ל וואס אמענטש )ובל*א זצ"ל הבעש"ט רבינו מימות שלנובעריל

 אמת אחד בפה כולם ואמרו וענו יודשקייט( אויף זיך פערשווחרצט איןגעהאריוויט
 מימי שלנו בעריל ר' כמו בעבוהש"י יגיעות מיני בכל ויגע עמל אשר כזה נמצאלא

 וסיגף עינה אשר איש הנמצא האמת" שאמרו השני' בפעם אמר ושוב זי"ע.הבעש"ט
 מימות שלנו בעריל ר' כמו במס"נ דורו לצדיקי רגליו וכיתת וסיגופים בתעניותעצמו

 במס*ו ועכר א*ע עינה אשר איש נמצא לא אטת ואמרו כולם וענו היום עדהבעש"ט
 שמים ירא הוא שלנו בעריל ר' אם האמת אמרו אמר ושוב הבעש"ט, מימיכזה

 מרבים חטא וירא שמים ירא הוא שלנו בעריל ר' .אמת* ואמרו כולם וענומרבים
 חם עתה אליו ואמר השלחן מעל זי"ע מראפשיץ הרה"ק ירד אז לאמתו,באמת
 של בשמחה ישראל בני לבות לשטח עבודתך וגמור להם אמור לך במצוההתחלת
 ובעוה*ב, בעוה"ז לבוש לך ואין ב"ה, נברא משום לפחוד לך אין ומעתהמצוה,
 להרע יוכל איש שום אין זה, באופן עליך העידו כזו ויקרה קדושה שעדהמאחר
 לאחר כזה, עליך העידו ויקרה קדושה שעדה חלקך וטוב ואשריך )עוד(, מעתהלך

 השלחן על ועלה חדשה ברי' שנעשה בעצמו הרגיש האלו, הדיבורים אליושאטר
 מעל הלך אלה כל בראותו הנ*ל ליפא ר' והרה"ק שאת, ביתר העולם לשמחוהתחיל
 ר' מרן הרה*ק נגש לביתם המסובין הלכו כאשר בהם*ז ולאחר דעתו, מחולשתהשלחן
 אל ביחד והלכו זצ"ל, מראפשיץ נפתלי ר' מרן הרה*ק אל זצ"ל מראדישיץ בערישכר

 ממש, החייתני אז, אלי בבואך ידידי תדע אליו, ואמר קד*שא הסבא לו וסיפרהאכסניא,
 והרפתקאות המאורעות וכל כזאת במצוקה עוד הייתי לא עתה עד הולדיומיום
 הנה עד שעבדתי עבודתי כל כי הזאת השעה נגד נחשבו כאין הולדי מיום עלידעדו
 מזה מלהגיד עוז הרהבתי ולא מאד ובושתי גדולה בסכנה אז הי' נפשי ומאמצי כחיבכל

 מלובלין הרה"ק מו"ר דברי נזכרתי כי בעוזרי ה" וזאת זי"ע, מלובלין הרהקקלמו"ר
 שפגעהיטען בזה"ל וסיים רבו, אצל כמו להושע יוכל נאמן אוהב שאצל פ"אשאמר
 ולאהר זייא, פון אוסקויפין ניש זיך קען מען אצדיק פון אהקפדה פין ווערין מיזאל

 : נאטן לאוהב אחיכ ונעשה זצ"ל, ליפא ר' הרה"ק נתפייס המעשהזה
 צדיקי אל רגליו כתת בשנים רך עוד שהי' בעת זי*ע, מראדישיץ קיישאהסבא

 וכידוע וכהנה, לפרשיסכא, ומקאזניץ לקאזניץ, מלובלין, בקווש כורכוהדור
 והי' עגלה על ליסע ביכלתו הי' לא ולזה ר"ל, מדוכא עני קדישא הסבא אזהי'

 מרוב מאד נתייגע לקאזניץ הליכתו בעת אירע פ"א הדרך, כל רגלי להלךמוכרח
 א"ע וישב הלאה, ללכת כח בו הי' שלא עד כוחו ואפס אותו רגליו נשאו שלא עדהליכתו
 שם דרך נסע מה, זמן שם ישב כאשר ויהי הליכתו מטורח עצמו להנפש הדרךבאמצע
 עם נסעו אשר החולה, קרובי הלבו העגלה ואצל ר4ל, מאד אנוש חולה עם א'עגלה
 ומחמת בביתו, הפראפעסער השיגו ולא הגדול הפראפעססאר אל לראדום הנ*להחולה
 שסבל והיסורים חולשת ומגודל לביתו מהרר בראדום החולה עם להמתין יכלושלא
 ועד רגלו מכף נפוח הי' כי אותו, יכאבו שלא העגלה על לשבת יכלו לא ר"ל,החולה
 נוסע העגיה את זי"ע, קדישא הסבא ראה וכאשר הדרך, אותו כל רגלי והלכוקדקדו
 הטובה לו ויעשו עליו שיחוסו נפשו על ~קש העגלה, אל במהירות הלך שםורך

 מביתו, שהרחיק שבועות כמה זה כי להם וסיפר העגלה, על ינסוע לו שיניחוהזאת,
וחלך



 9 ה קרישאדקכ(בא התגלותו פיםנפלאות

 5פניהם ובכה הליכתו מרוב רגליו ויעף כחו אפס ועתה הדרד אותו כל רג5יוהלד
 כי האלה הדיבורים בשמעם בעיניהם, כמצחק ויהי לקאזניץ, אתם ויקחהו עליושירחמו

 מהם וביקש להחולה, לכאיב שלא חדרך אותו כל רגלי ללכת מוכרחים הי' בעצמםהם
 כתו שאפס מחטת העגלה בקצה עכ"פ לו ושיניחו עליו שירחטו בדמעות הפעםעור
 לישב לו והניחו עליו, רחמם נכמרו אז ארצה, רג5יו להציג עוד כח בו שאיןעד

 יך כואכ טה לו, ושאל החולה א5 קדישא הסבא דיבר נסעו בעת העגלה,בקצה
 וענה לך, תכאב המקום בזה ושאלו גופו על הקדושים בידיו ומשש גופו, כל לו,ואמר
 נתרפא וכאשר תיכף, נתרפא הקדושים בידיו שמשש מקום בכל כי ' 5א החולהלו
 הזיז שהתו5ה בראותם והאנשים ובאיבריו בגופו לזוז החולה התחיל מקומות באיזהקצת
 שישכב הזהירו מביתו, שהרופאים מחמת בעצמו יסתכן שאל בו גערו ממקומו,סעט

 קרוביו אב5 בעצמו, הטבה קצת שהרגיש 5הם ענה והחו5ה אבר, עם יזיז שא5בהשקט
 המסוכנת מהחולי שבועות כטה 5אחר עכ"פ 15 שייטב הלואי ואמרו ממנו,הלעיגו
 בידיו עוד משש הלאה וכשנסעו ממקומו, לזוז בעצמו יסתכן שאל לו והזהירוהלז,

 נתרפא, בידיו שמשש מקום ובכל עתה, לך תכאב מקום באיזה עוד ושאלוהקדושים
 בכל ונתרפא גופו כ5 שמשש עד יותר, בו גערו האנשים אאע, לישבוהתחי5
 5אכו5 ורוצה הלב חולשת 15 יש כי אליהם ואמר א"ע וישב האדם, כאחדגופו

 ביניהם, ואטרו בעיניהם, לפלא סאד והי' דבריו כנים כי ראו האנשיםממשכלם,
  *יפאל*  המלאך  הולך  הגדול הרופא שעם  אומרין  שהעולם  מה זה הוא ריק דברלא
 הרופא ישיג לא אם אפי' הגדו5 הרופא 5בית שהולך מי כל רק בלבד זה לאכי

 בעת לאח"ז ירע, לא כאילו עצמו ועשה זאת כל שמע קדישא והסבא די, ג*כבביתו
 ובכל הקדושים תלמידיו לפני זאת לספר הורגל בעולם קדישא הסבא פרןשנתגלה

 טחו היכן ועד אמונה וחוסר שטותם גדלה היכן ער ואמר נאנח זאת ספרועת
 כי ראו הם וגם הטבה, לו שהי' מאין פקוחות בעינים ראה החולה כי סראות,עיניהם
 שנעשה עד יותר בכ"פ לו הוטב ולאח"כ מסוכן, החולה הי' העג5ה ע5 עלותיבטרם
 איתו ריפא שהש*י בהש"י הישועה תלו אם להם איכפת הי' וטה האדם כחחדבריא
 אנל שיתרפא, השי"ת אצל פעל ובעריל העגלה, על *( בטלן* *בעריל שקבלו זהבזכות
 . זאת כל פעל בביתו, הי' שלא אף ישראל פושעי רופא רק דעתם על ע5תה לאזאת

 נסע חוחנו, שיחן על סמוך שהי' בעת נעוריו בימי זי"ע, מראדישיץ קיישאהסבא
 סכנת חשש הדרך שהי' ומחמת ואם אב כיבוד לקיים הוריו 8לפ*8

 איטשע ר' החסיד קרובו את חדא בצוותא עמו לקח 5זה יחידי ליסע ירא והי'יסטים,
 הדרך באמצע מהעג5ה ילכו שלא מאר מהם וביקש אחד איש ועוד ע"הלאפאשנער

 פרסאות, ב' כמו מהע*ר והרחיקו בבוקר מהעיר יחדו נסעו וכאשר יחידי ישארשלא
 שלא ממש לילה כחשכת חושך ונעשה בעבים השמים נתקדרו פתאום הררךבאמצע
 גדול הי' ברד חתיכת וכל ברד עם מטר זרם בזעף ירד ותיכף חבירו את אישראו

 מהעגלה קדישא הסבא ירד 5מטור שהתחיל ובעת נפשות, סכנת טטש והי'כעדשה,
 בא, ולא ושתים שעה עליו והמתינו רב, זמן שם ושהה אחד דרך אל משםוהרחיק
 פתאום שירד מטר מהזרם הפחד מגודל עמו נסעו אשר ההם האנשים לבבוימס

 דבר ש5א והבינו חיל, אנשי הרבה שבאו כמו אז שהי' ומהרעש הנוראהוסהחשיכה
 איפה ירעו ולא כזה רב זמן בחררה עליו 5המתין שהוכרחו וע"ז זה, דבר הואריק
 ה' 5ערך להמתין והוכרחו אז, שרר אשר הנוראה החשיכה מחמת אותו 5בקשהוא

 כן. גקר5 מורפו 3יפיא(
שעיח
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 השמש כאשר כמקודם, לורוח השמש שוב והתחיל מהעבים השמים שנטהרו ערשעות
 החולשת מגודל מאד נתחוורו ופניו בתפוון וי"ע קדישא הסבא בא תיכף לורותהתחיל
 מח דבר לו ליתן שימהרו הא, הא ועשה פיו, על הראה בידו רק מאומה לדבר יכולולא

 מעט תיכף לו ונתנו חולשתו, מגודל להראות כח בו הי' לא ויותר נפשולהחיות
 לאחר לו, שהוטב עד יי"ש עם היטב אותו ורחצו נפשו להשיב לעקיך וחתיכתיי"ש

 כזה רב זמן שם ששהה ומה ככה על הגיעו מה להם שיספר ממנו ביקשו לושהוטב
 לכפ אספר להם ואפר להם, שיספר טאד בו שהפצירו עד להם לספר מתחילה רצהולא
 רשופ, לכם שאתן עד אדם בן לשום זאת לגלות שלא לי שהבטיחו זאת בתנאירק
 יגלו שלא בשבועה % והבטיחו הוא בנפשו קודם מזה מי שיספר חלילה אםכי
 נשמופ אלפים כמה אלי באו מהעגלה ירדתי כאשר בוה*ל להם ויספר ב"א, לשוםזאת

 מאד בי והפצירו רב, זמן עלי שהמתינו אלי ואמרו עלי והפילו אותיוהקיפו
 אותם שאתקן ער בתזרה לילך לי יניחו ולא טו"ם, שום בלי טובח להםשאעשה

 השמים, לב עד צעקתם וגדלה היום, עד בעולם ומטולטלים נודדים שהי' ודי דיכי
 לחפ לעשות שנאלצתי עד עשון הם הנורא והרעש הביאו, הם וברד וחושך מטרוהזרם
 ואחד אחר לכל לתת הואת אגושי הבלתי העבודה קושי מגודל שנחלשתיער מדאי יותר העבודה עלי תכבד אז אלה, כל שתקנתי עד לנפשותם תיקון ולתתטובה

 עפין הי' מה יודע מי נפשי את להשיב דבר אז תיכף לי נתתם לא ואםתיקונים,
 להפ התיר או רארישיץ בעיר קרשו ישורון עדת קדישא הסבא שהנהיל בעתולאח*1

 התגלותו טרם קדישא הסבא מטאמשוב שליט"א שמיחי חייעיי יי מ"י""צ"יב2עתי ז נאמן( מאיש )שמעתי הלז, המעשהלספר
 מקוה שמה הי' ולא החורף, בימות סיסיענקא בכפר פעם הי' חורפו בימי*
 קדישא הסבא והלך אז שהי' הקור סגודל נקרש הי' אשר אחד נהר רק בולטבול
 ורצה המים תחת ועמד טבל כאשר הנהר, לתוך וירד דברדא גזיזי ותבר לטבולשמה
 שב8 עד בו שירד החור את מצא לא כי אופן בשום יכול לא אבל עצמו אתלהגבי'
 ושבע אחד שימודי וראת אתד איכר עבר כד בתוד  לטבוע, והתחיל ר*ל, סכנהלידי
 המיפ מן ועלה ניצל ועיקו הכפור לתוך בחנותו והכה חנות בידו והי'במים
 עבר קדישא שהסבא פ*א ואירע בעולם קדישא הסבא של שמו שנתפרטם בעת שניםאיזה לאהי שנית וטבל המים לתוד שוב וקפץ הערל, ביד ונגע אירע המים מןבעלותו
 קדישא הסבא וקרא המים, ממעמקי אז אותו שהציל הנ"ל הערל את והכיר הנ"ל, כפרדרך
 אשר הוא שהוא המעשה לו שהזכיר עד הכירו ולא אותו הכיר אם וישאלהועליו
 לך שאמרתי מה התזכור לאשתו האיכר ואמר הנ"ל, הלז שבכפר מהנהר אותוהציל
 להצלחח מטבעות איוה קדישא הסבא לו ונתן הן, ואמרה *ראבין* יהי' היהודי שזהאז

 . *( אח"כ הרבה ימים שהאריך נכרי להאי לי' ואהני ושנים ימים באריכותוברכו

 פפס כסוס )כט4 ס% תק1ס גמי15ת גוד) 51סזכיר 5סעתיק ר6יתי תק1ס כעגין ד6יירי ו6נכא(
 ות5תייי ז5"5 ס6ר"י ת5תידי ע5'וגיס קדוס' ות5דיקי ר6:וגיס פ1סקיס תגיו)י :דו), כ6וכ0 0665

 מיינ קרי 6דס ר6ס 11"5 פט"1 רנ6 56י' יכי תכי כס' כתכ כעזסס"י, סמ)י 1,ס זכ")סכעס"ט
 ו6ותר קרי ר6ס ס1כ סגיו תכגגד סטכירו כ15ס ככך 6ין 6ותי ר6ס תי 6יור 6ס סתורס תןטכי)ס
 ורמן ס"1 תתמ ת65 כי ו6יפ כפ1רס סכ' תס ע5 עוכר ס5י:ית כסעס וכן 6ככ"כ 6ותי ר61סתי

 חותו יוס עד זכ ס61 סרי 165 ו6ס 6ותו, תיפ6'ן חסוכס יטסס מזר 6: וגו' תכסרו זכיסי' כי 6יס 6יס סג' דרכיו תתוך זנ כפכס 5סש וכו' יפע) 56ס כ5 סן סכ' נוס ע) ועכר וכו'נתיס
 טויס תתן קודס עוד גוסג סי' דזס תסתע תסתדכ"6 וכס"ז וגו', כזוכו טות6ת1 ת:י' וז6תסנ'

 תט1ת6תן ט1כ5ין יסר56 6ת י61יס ססי' תפני ע5יסס כ6 תס ת0:' "דם" חכת וו"5 :סכתכי6
 כ)6 סתיס 6ת ע)יסן 6מזי סתנ:ייס עטו תס ותת"ת סגדס תן טוכ)ות יס-6: וכגות1מתם"ת
 וכו' 5דס ת*תיסן 06 סקנ"ס ע)יסן ספך 3פיכך ירנו 1)6 יסרו 6% וס ט5 וס יכ% 631יטכ5ו

הץ



",וד-8

 1 1 ו קךישאןזכשבא התנלוהש פיםנ8לאות

 נוראח סעשה מיאדז זצ"ל אנשיל אשר ר' מרן וכו' הגאוה"צ היב א"י כת*י ביזמצאתי
 מרן רשכבה"ג הקדשים קודש האלקי התנא ומצוחצח או*צ א"עמהרה*ק

 וכג"כ 6כי5 ק6 6יסו כטסרס 6כרסם ד6כיל תס כ5 ת"מ וז5ס"ק ויר6 פ' נזוס"ק תפורסוכן
 סוס 65 תס6כ ד6יסו גס כר ד6_י5ו ותס6כות6 דכי6 נכיפיס 6כרסס ונטיר 61כ)י קתייסו6קריכ
 סיסר6ליפ  ס6ו%מ  סימוך  נתילו%ו  גורל גמן ותזס תורס נותן קווס טוד כוסג יסי' טפורס רו6ין6נ1 סרי עיי"ס, וכו' )נסי 61יסי 5גכרי 6יסו 5נ51סי טכי5ס תתקגי 1 ס וסרס 61כרסס וכו' 1ד6יס61 סכי ככיתי' לי' מוי כדק6 יותין סכט6 5נטר6 לי' עכיד 16 טכי5ס לי' דעכיד עד ככיתי'מסתס
 ,ריס ססכנימ סר6סון סי' 6סר 66ע"ס תיתי ת6ז כי גטסרס 5גסוג קדס, תיתי ע1ד גתקןועיקרן
 5ריך ססכיכס כגפי חמת 6גסיס 5סכגיס כי ס5י כקימ6 כעיכ6 ח16 סכיט ססכינס ככסיפמת
 רכיגו 1ד' ית"ס, לעכודתו גדו5 סיוע 11ס תטות6מן, )טסר כדי טכי5ס 3ת' ע3זרס 5סתקיןתקודס
 יסר56 דכ5 תגסג6 גקוט ז"3 ג6ון ס6י רנ כתכ וז"5 פ"ג כרכית נסך6"ס סוכ6 ז"5 11%ס6י
 מו5ין כתוס' סר"מ דעת וכן סירמלו, עד תתפ5לין 6ין תיס 5סן ס6ין 6ע"ס קריין כע5י סכ5כידך
 מ51ין כתוס' וכן לתכ5פו, 5טכו5 תי5 ו)6מריו תילין ד' 5פניו 5טרוח 5ריה כדרך דססולךקכעכ
 פסק וכן 5טכ1ל תהתרין :י' מסס סרנס כתייס נן  יסוו6 כר' על6%  רנסוג ~"ג וו"5ק5*ו
 5טכי15תא ד3ט15' דזס וז"5 סתגסיג כס' כתכ וכן כט5וס, 65 ד5תפ5ס ז"ל וסר6כ"ד זרוע 16ררכיגו
 תעכין סיפ  ססיריך  %יי"ס  וכו' קכין כט' רמיגס 51ריך גטלוס 65 5תפ)ס 6כ) תורס 5דכריס"ת
 גסגיגן 65 ד6ג1 סגס סטכי5ס כרכת ע5 35רך נ"כ ד5ריך ס"י סי' סלקט סכו)י כס' יכתכטכילס, 5ריך 5תפ5ס 6כ5 סרוקמ כס' כתכ וכן תפ5ס, 5טגין גן5וס ד65 ס6ורס כם' 1"5 רפ"י ד' וכןזס,
 דנ5 תכי6 סרתכ"ס וכסו"ת נו, כ5 כס' ססק וכן מיוכו, ג1ד5 ת,ס נסתע עכ"פ 6כ5לנרך
 5סס ססיכ ז") וסו6 כ"ק טגילת כעגין כ"כ מיק5 ס" 5תס ע)יו תתסו סכככ5 י:יכותסר6סי
 ע"ס, סס)כס ע"פ סדין תן סיוג6 06 כי כספרו 5כת: יכו5 סי' ט65 656 6ות: כט5 65סתימיו
  וכס' תתפלס, יותר מתירין ד'ת סכרתו ס5פי תורס 5דכרי טכי5ס נ*כ ס5ריך 1"ל יונסומרכיגו
 ע5 5סמוך יס 06 ססתיס תן ע"1 סט56 כתכ ז"5 סתוספות כע) תקורכי5 )סר"י ססתיס  תןסי"ס

 ד' 6ת ועכדתס וססיכו לטע5ס קכין ט' עכ"פ 6ד טכי5ס ק5ריך 61,תריס סתחמיריןסנ16גיס כדכרי סלכס 16 כד14 5סקי5 יכו)יס עזר6 תקגת גתססטס ט65 תקותות ים ע5 סכתכסירוס5מי
 ת6,גמ סיוג6ס טות6ס רותס 6יגו פ1ת16ת כ6ר 61"ת קרכן תקריכ טת6 61ססר תפ5ס, 611לסיכס
 כרוס"ק כסתיקן ועור6 תגופו, סי651ס 5טות6ס ממון סכ6ס טות6ס דותס 6ינו תועת, סי651סלעות6ס
 61תר כו מזר סרי ועוו ידיסס, ח165 65 ככיס"ת ענ!סם סי' 6י)ו דע סירוס5מי 1ע5 ומיקןי6ס
 יסך6ל חפ5ת סיתס 06 כי סג15ת 6ריכומ גורס זס ודכר זו, מסגס גסגית עזר6 תקגתק,דס

 . 1כ1 תפ5תס כסתע ככר סי'כפיקוכס
 תסי' ס65 סתפ5ס 6ת סתעככיס סרכריס תן ס6חד תרי"כ( )סי' מסיריס כספרוכתכ

 ידכס סותע 6יכגו תפ5ס תרכו כי גס כת'מ וטסרס גקיות כ65 תתפ5ל 06 ס61 נ:תעחתפ5תו
 נכיס ט5 כ16 דכתיב סתקר6 "ן 5סתתפ5ל זטסרס טכ'5ס סכריך כתכ רת"ח וכסי' ת165זתיס
 ד' 5כן סתפ)ס קודס 5סכו5 חיס ח165 ס65 סתמתפ תסס ותסתע ר5ס )6 1ד' וכתיכ תיס תל116ל6
 ר5ס65

 נתכ6ר סככר סיות עס טסרס 5ידי תגי6ות נקיות 11"5 ס6סכס סער מכתס ר6:יתוכס'
 156 סם 5תעסס סנוגטת ס6חגם רכות ככחי,ות וכו' 5סרס טדיין כו יס ת"ת נקיות כתלתסטסרס
 סטכי5: ע"י סטסרס סיס וכו' כתורס תסס סרכס סנתג6 כתו ס6ס כת' טכי5ס ע"י טסרסס6'
  6וס יל  לבו %י%י,ס  ספו6%ס פז6  מ3:יופו  וי%כורסו כ56סי1 נפטו 6דס 5ירכק גד,5 סיועסו6
 כגפס ט~ס ימד: סג'ף טסית כי סי:ר כס' 1"ל מ ר' כתכ וכן  וכו' כס ונטחתס ע5 1"לגרפי'
 תחסכס סתכלכלסו כלי כר6וי ין סיכ 6פסר ו6י 5גסתס פנס ק5ת יגיע כוד6י טת6 סגוףונסיות
 יניה 1)6 כמסונס 5ס31 יזדרו כיתנס מלע:ותס גתרס5 ו6ס וכו', רע דכר ידע 65 ח15ססומר כי ת,יק סוס יכיגסו 65 כוד6י נזתנס ססנילס )ע:ות וסזסיר וכו' סע5יון תסקורס ותסרדסו6חרת
 כס' כתכ וכן וס, כענין עוד סס6-יך עיי"ס וכו' 16תו תסייעין 5טסר סכ6 כי כד' ויכטחכי' י,קין סילס"ר קודס טקוס כיכס תפגי ת"ס עיד 5ספרידס קסס  יס" ס6ס'כ כגפסו סתתיסן5טוננ6ס
 ד6פ:ר מס 3כל ת5טמ6 ע5מו 6ת ו5סרחיק טסור 5סיות 65וס 1ר16י 11"5 ס16תיות כסורסל"ס

 יר6ת תסגי סהסס 'ס סל6 סכיסת"ק טתס כעוס"ר ס6ין 6ף ת:וס כתת )6 06 תתכטות6ת
 י6ף טות6ית תכמס גטסר :6ז תקוס כטכי5ת תתיך ע5חו 6ת  :%רגיו  סירמ  ו6:רי וכו'סתקרס
 וכפוסקיס נחלתוד סדעות רכו כ,ס 51תפלס 5תורס קרי כעל טכילת ולעגין תת, כטומ6ת עיל מ:ל6

06



 יישאצקסצנא התג6תופיםנפלאווז12
 זי'ל ירחמיאל ר' הרה*ק שבסע בעת טראדאשיץ זי*ע זצוקללהשה בער ישכררן

 נסיעותש הי' ז"ל טסאדיגעריא חרה*ק עם שי' איטשעלי הר*ר בנו עם לשדךמחרשיסבא
 ד4 הרה"ק ואמר הבאים, על לשם שיבאו ביניהם הטדובר הי' ושם הנדוליטאמחשוב

 הכל י"ע מראדאשיץ הרה"ק את חדא בצותא עמו ליקח מגסתו שלואת הנ"לירתמיאל

 נססרס 5סיות תוסכס סעוסס תי 6ותו תסמעין 5קסר ?נ6 6ותר 61כי וכו' ל6 16 כט5וס6ם
 זש כענין ס6ריך ע"3 תסעסת כרכס וגס' עכ"ל, וכו' טסרס לו 5סזותן 15 יסייע סק3"סכור6י
 יתפלל 65 סר"1 עור6 סלתקכת תים, לו כס6ין 656 לעכילות6 רכט5וס ק6תרו ל6 פע"כוסעלס
 עסרס תקוס ותכ"ס קכין עי סיס כל 6כ5 קכין ט' לנ,65 ס6ין כתקוס לסתיר וגמר1 כתכוו5כן
 עכ"ל. לכט5ס 6מר 3"ר כיר כמ ו6ין 3תקפט עזר6 תקנסטריין

 גוו5 תיקון ס5ורך נפת לס3ו5 וו"ל ו"ל, פ6פירס חסר"ס סחקו3ל 5סנ16ן 5ריקיס 6ורו3ס'
 6דס י1סר וו"ל פ"ע ג'ח עתור לסג"ל סיסר ו3ס'6ור עכ"ל, כוס"ז לתפ5ס כוסנת 3"ק ועג'5תם61
 וכל ר6וי' כטסרס סתפ5ס קורס 3כוקר 6"ע יסטר כ5ילס סר*ק טסור כ5תי תקרס לו ס6ירע3יוס
 ומסכין רינ מתן וי5טרך זרועו גסר 6וכל וסו6 למי5וניס ככיו נווסר סרי 11 :ות6ס כ:סרתסיוזל51 ותי וכו' כק3ר 6ותו ומנערים לסקגר ס3יכ מופכיס ססס 6רס כני ננעי תכתתי ינכל כזססנזסר
 ענ"לי  וכו'ע"י

  כמ,
 ס6רות לנל ס1כס וי"ע, סקרו: סכעס"ע רכעו ע5 ע5יו 6תרו 11"5 ס"ן  כסי

 יותר סונ 3תמירות 'ותר ותקו6זת 3טכילות, תחיו מסי' סתקוו16ת מחתת סכ5 לו ססי'וסמוריגות
 ,מי ור6ס וז"5 טזכ סרעת ען ו3ס' 6'כן, כסוס 15 יויק 65 פ"6 6"ע ועוכ5 5תקוסכס5ריך כי זכ"ל סקרוס נוסכעס"ס כיריגו וקנלס וכו', סמם תענוות סגוף נומלי: ססתעניתחסתעניות
 קדוסס סיקנל לכוין ר:6י 6ינו נ"כ קווסס 5קכ5 למקוס סעך 8וס 6ם 6ף כי תרנותיססתעתי
 כי 5עיל ת"ס ע"ד נר6ס כ"קוס סכונס 6ך 5גרמי' ג"כ סוי וס כי ויטסר סיתקדס סר~סכס3י5ו
 תכי6 למייס 6ורח וכס' וכו; לסיוכ סו6 ררכו :י ססעו 5קכל סיוכל כתס 5קונו רומ נמת5עכ1ת כדי 6"ע 5עסר ס6רס מוכרמ כן ג55 מ5י5ס לכ5כ סמ5כ נותכין 16 מ15: ססילר "5י5ס י1רתן06
 51סיות ססיות כעכורת ל'כנס סרוגס כי 5פר עותדת )סי6( טסורס ר' יר6ת וג"5 מלוכלין סרככפס
 ס5ו5י: קווס סרי וכס' וכו', ס5ורך כעת לעכור כ5י עור6 סכי5ת 5סתור נריך 65תיתו סתיסיר6
 ססתעסס 6מר סתקיס לכועת יזיק 65 וגר5ות עגי' 6סר ס3עס*ס כסס רכותיגו תפי קכלג,וז"5
 טסרס לסס לכ1ון 5רז עכ"פ 6כ5 וסייס סס וס6ריך ע"כ כגרקס סרין וכן ססרס 3ע5תסגורתת
 וכו'. כסי5ס סתעסס כ5"1 כי תסוכס5סס

 תג'ס קיין 67ך 6י1 )!קוס 11"ל תקמרלין 51"ל סגרול 6סרן ר' סרס"ק 3ס: תכי6 6סין כיתוכס'
 נו5וס גרעסיע די6 ר6ם קטן גיטפן 5ו: נ"עכגט מקוס וו6ס 6נער לענילות6 3ט5ו' ר6ך 6יועס
 פיס, 15 תייל 6יין גיין כו כד6י 6יו כע": תקוס גךיקיס כסס 11"5 עו"ס וכו', כרעגנין,ניסט
 כסכתומקוס

 ככוק-
 סרס"ק 6חר ז"ל טו": עכ"5, קוה- סי' 06 חייל דריי6 ניוועזין כר6י וו6לט

 1ט. תעכין גור6ס מעסס ססיפך ועיי"ס 5רעתו, מכירו רעת לימר ס6רס יוכ5 כמקוססכעס סע"י ו6תר כתקוס סעכילס טסרת עוי :כע;ס 6חרות כענין ריכר ע4ל תק6רלין 6:רר'
 סר6:ון סתיקון כתחי5ס 6חר 11"ל ונ"5, תכ6רסל6כ נמנון ס"ר מסרס"ק תוסר"ן 5קוסי31מ'

 סח*קון גי5ס י6מ"כ תקוס( 6יז ער:עע ר6ס כזס"5 )ו6יור כמקוס לטכול ס5ריכין סתקוססו6
 ס6ד0 :יסי' סיוס כ6ותו 3:5יל יו6ר 15סי ס5ריכין 6תר גס תסלי0, קסיט5ך עסרס 15תרסג"5
 גי ערכ 5פגות 6פי' סיוס כ16ת1 יטנו5 עכ"פ ככוקר לעכול יוכ5 65 06 61פיל1 עסור,כ5תי
 ק:ת סס6ריך ועיי"ס וכו' רוק6 סיוס כ6יתו לטכ'5 ת6ר לוסר5ריכין

 ס' ירחת תגלית סיסינ ל6דס 5י ב6"6 תכ6ן 5תרין גנו65 וז'5 6תוך פ' וסתס ת6ורולט'
 כיתת ויתפלל :י5תוד י-6ס סי6 תס ליוע 6פסר סכלתי סרי וכו' עיר6 כעכי5ת כוסר 6ס656
  6פ:ר יי 1%  בינילס  נ%יר ו6ינו ותתפל5 5וחר סו6 י6מ עזר6, כסכילת כזסר סיסי' 06 כיוכזיע
 ח5י5ס לג6 יוכל טסור כ5תי וסו6 קכלס ספרי 5ותו סו6 ו6ס ותגות תויס לנופי לסניענסו"6
 תירחת יורעי0 סי' ול6 ססם כית'ס  יקר ר'  רכי :סי'  כיורתימ וכזתניס 6פקורסית, 5יריעי"ו

 חז ססי' ית"ס ס"5 וסכת זו כטכילס נזסרו ול6 תורס מתדי: ססי' תהתפ סי' ז6ת כ5לסרותתות
 ס:6ו ער :תס סע'5ס וסי' סניף כעות6ת ק3לס ספרי סלמדו 6פיקורסיס כע:ו ומוס סססכייויס
 5ד' סער פתמו יסס גכנ"ת 56ית5ך ר' סרכ י6רתו"ר סק' סכעס"ע 5עו5ס סגרוליס סת16רותסני

 65 סנת' סחכת' 5קריו ט5מו ס'טכ,5 טר הורס סרסור סוס 6רם יסיסר סל6 כו י163נריקיס
 סת1"ת גופי לססע סרוגיס ס6ג:יס 6ותן 6כל כס לענווו 'כלין סגכור רוכ :6ין נופגי 6ל6כעלסו

~שק
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 ושיהא וקדוש צדיק להיומ א"ע לפעוי שיוכל איך םמאדיגאריא הרה"ק את להראותכדי
 הי' ולא פשוטה ממשפחה הי' מראדאשיץ שהרה"ק אע"פ העולם כל על צורח18רו
 הי' כי מיוחדת עגלה על נוסע מראדאשיץ הרהקק הי' בדרך וכשנסעו הוא כמוחיוחס
 באו וכאשר פרסה, 0ינוט י"ח מאד עד בהפחזה לנסוע ירחמיאל ר' הרה"ק שלדרכו

 זסיר 61יג1 ק3לס ספרי 15תד 0סו6 ומי יר6ס ס61 תס 6וסן 3סוס 5ס0יג יכו) 6יגו מויעס1ר כלפי סתורס פ0סות )ומד ססו6 תי תוס סעו)ס סכל) וכו' 11 כטכילס ת6ד גזסריס לסיותלריכין
 6ט 6כ5 6מריסס סגנרייס ימר6) גכסות תעת6 וסו6 6פיקורסית 5יוי מ5י5ס 635 יכ51 311טכי5ס
 יר6ח תסינ סו6  סיורס פזרס פל  לותר סומ יחיו 1ג5  פספנופו  פלתו ותטסר חקרסס6וס

 וי"ס 1ת15ת סתורס כנופי 51סכניסס כ"ס 5ס3ור6 י0ר6ל ג0תת 6ת לקרכ יכו5 וסומסרותתות
  ע"סוכו',

 .נויס תוז'דיע0ו3 ז:"5 סיר0 5כי ר' סתפורסס ?רס"ק כ0ס מ3י6 תט15תס מנידו3ס'
 וכ0טוג5 61ען, וער כתעס? ל"ע כין'0 תיתס מייכ ר"ל, 1"5 ס651ת עון יעגין אתת" כני'קריס"
 ר"5. תתיתס גפעי קריס כתיס6"ע

 תנוו5 קת"5 16רה6 6גכ תי5ת6 סטסרס תע5ת עוד5 י1'5 יסוסס"ע תס' סכול5וכסער
 כרי0ות סטעון טות6ות יתס6ר טסור 65 6:ר תתקיס עת6יס 5עסר ע"ס הניכו 6כרס0ס0תד15ת
 זרע 6גמגו וסגס 11"ל  סס ו0יים לעיל, ס63תי )ככר ע"6 3 ק' ויי6 פ' 3ווס"ק כמנו6רס3עס
 5סי1ת עליסס לקייס ועיר עיר ככ5 יע0ו ~כן ;ר6ו תחגו ויחעלס צית'0 ג6תן 16ס3ו6כרסס
 ט61 6פי' 6וס 0כל ככוי פוכרין 50 טסרס תקיס כעירס 0יסי' סיותר ססכתך5-ית ע51סעו0יס
 לע51תיס סי' ככר סו6 הוכ זס ר6ס מ6תר 561 כמתיוות תקוס תי כעסרס תומזק לסיות יכולמלוס
 מ5וי סרכיס זכות כי מ5קס ו6:רי טו3 פרי 1ע:1 ס!ל'הו וגס כ'ס בססת157 קדוס'ת קסלות3כתס
 כ"ק ע3י5ת תענין כור6ס מעסס פס ו6כי6 פכ5ס"ק ועך 5ע51ס ככוכ3יס סר3יס ות5דיקיכטס
 51ל5ס"ס, 5ע5י11ער דוד ר"ר וגעלס טתיר סקוו0 סגויק 3יתי 11"5, סק"ס נפל6ות 3ס'יוכפב
 סתקוס 6ת למתט 5ססתול סמסיויס  :ספ:ילו  נפס וסגס פיעטרקו3, 6נך7ק מריף 6מך נ6וןסי'
 ט3י5ס ס6וסריס סוסקיס 5כתס סוין סיפוך 1ס סי' ויס סתחנ סנ16ניס 5פ"ו 06ר סנ"3,5עיי
 535 ויזסר סיזסר 5ס53ן, 1ג1 פקיוס עוד סנ"5 סנ16ן עחן כנווע, תרח65ות גזירת תסיםכחתין
 לכ"ק לע3ילס  פוה6  סייון  פייר בל  סל6 כי  ספמ  פוך ומיזס סמסידיס, כרגון 3כוקר סתקוסלסמס
 5פניסס חתין תקוס התיך ס65 כי תגויין יסי' בל6 5תמי5תו סח0ם הווי סרי חתין תיס עוךיסי' 06 6כ5 קריס ת'ס מקוס יסי' 6ס כ"1 6"כ כתרגג51יס, גמוקיסן 6ג5 ת15יין ת"ח יסי' 0ל6כו'
 מרס זס, ר3ר ת5ע%5 רוך ר' סרכי סתע וכ6:ר סי"ל, כעיר ממס תקיס ט3יע)י כעסס וכןעכ"ך
 0יסכ 3עת )פיעטרקו3 1כ6 6ירמ לעו3ר נכ.ויס 5סתמפם כחכתת" 1ע0ס ס,ס, סנ6,ן ע65פ1

 סרר"ד קס ת615 51עת ס0יעור, 56 ו0תע נ"כ עתסם וי0: תלתיוי:, עס כיביכתי סכ'5סרס"ג
 כתרנג51יס תג'יין יסי' סל6 כד' לכ"ק טכ'5ס ת'קן 0עזר6 כ?רכ1ת כ6ן ?רר"ך ססיכב5ך, נת' 6יוו סרכ, ענס ת6ד, טוכ לסכין 6 קסס 6בר נת-6 כדכיי קטן פסע ר3יג' י5תוכו5601,
 יר16 סת"ס כת:כס וין 5סגיג 5ע1ר6 סו"5 כ56ס הו:יח סכילות 5תקן לעיר6 ל"5 ת6ו5י
 יוכל' 650 61"ת תכויין, יסי' ס)6 5עזר6 סת"מ '0תעו ונזבתת6 כתרגג')יס, תגויין יסי' ס65וי1סרו
 יוכלו 65 סו"ס טכילס 0תיקן עזך6 כלל לן תס;י 65 6"כ סזס, כרכ- עגמס 6תלעגור
 5ן תסכי ותס ס3י5סן סגריכין 6ף תגו:ין 'סי' עד'ין ע5ת50ע5'ך

 ס6ורה על ונתפל6 גיוו, ע5תס 65 6כ5 5תרן, 5"סו3 סתמי5 כ61ת, ב056 כנוט סו3סטכי5ס,
 ר6? וכ~ר פותר, 61ין בו6ל 6ין כסוסקיס 6בר כמקוס סעסט 5סכין כזס, פל6 דנר0י:56
 מוכ5 5תרן ר3ינו ירסנו 06 6תר סיסי3ס כגי כ5 גגד וכתגוק נת15ר סרנ עונזד ת6ד כיסרר"ד
 ססיכ 6ווגי י;תיעני תירון יווע ככיוו 6ם 6דר3ס וס0י3 וג3ס5 גתס- סרכ קיביתו, 6תלתרן
 נו51 כת עסרס 3תקוס 5עכילס וי0 קרי, ל3ע) ע3'5ס ת'קן 7עזרמ ס61,  כן  ספבי  75פתיסרר"7
  יסי' ל6  כיוך6י  5בר כו6ס, סגיתיז קדוסס סט31) ס6יס 6) יבז6 סתקוס קך'סת ט"י 6כרכזס
 6 פז ר6ס סתקוס ע"י רק כה 5עגור י:ו5ין 6ין 63תת סתקיס 6531 כתרננ1לי0 גסותיסן 6ג5ת5ויין
 פקו זס 5תס כז? כמ 5ס יב 0תקיס יכיין ת:ויין, יסי' ב65 כז6ת גדו)ס פט1לס תסי' כיית'קן,
  יפסרבו  ?תסיס פ"י 6ררכס כל6 )מקוחי סחסב במוזר תחחת החס, חק1ס )סמס 5כל6ךוגי

 5נפ:ו כרח וכסתיתו :תן, תקוס לסמס לגויק ת-6י תסר מיב 5כן תכויין יסי' ס65'יעסר1,
 נוג6', 651 ו3קסו ס16רח 6ת למפ: י.יויס ת6ו נג:5 וסרכ ספיי, תן ונט05 יותר 5רכר רנסע6

ופרסס



 קרישאדקכםבנ4פ התגלותומיםנפלאות14
 הנ*ל ירחמיאל ר' הרה"ק הי' משם כשנסעו ובבוקר לילה, לינת על שם הי' ביחדלעיר
 לו והי' אופן בשום אחרי' לנסוע יכוי הי' לא מראדאשיץ שהרה"ק עד בהפחוהנסע

 ומיד זצ"ל ירהמיאל ר' הרה*ק של סוסים שני בררך לו שנפל הוה וכן זה עלהקפדה
 שפ והמתין מראדאשיץ קדישא סבא להרה*ק הקפדה לו שיש ואסר הנ*ל הרבהרגיש
 איזה מחמת הי' לא והתנאים ג' ביום לשם ובאו לטאמאשוב משם ונסעו בואועד

 מיוהדת אכסניא כ"א להם הי' ובטאמאשוב השירוך, נתקיים שלא עד ומלשינותדברים
  הירו לעת בידוע, גדולה מתלוקה או הי' אשר דקאצק להחסידים הדברובשנתודע

 הבאעד את לו והתכו החלונות לו ושברו ירחמיאל ר' להרה*ק הנ*ל החסידיםבאו
 מראדאשיז להרה"ק חדבר וכשנתורע לסכנ"פ, נוגע שהי' עד החלונות דרך אבנים לווזרקו
 שבאם ואמר הבית מזה והלעדינס הדלת וגם השער את לסגור שלו להגבאים ציוהוייע
 שיהי' מי יהי' אופן בשום לו יניחו לא אליו לכנופ שירצה העיר מבני אחדיבא
 אופן בשום אותו להעיר יכלו שלא עד העיר מחשובי אחד נתעלף פתאוםבלילה ויהי אופן, בשום לו יניחו לא שבעולם וזהב כסף כל להם ליתן ירצו אםואפי'
 וציומ הראראשיצער שם עמד אשר הבית אל ובבכי' גדולה בצעקה כולם באוומיד
 הצעקה שעלה עד מבחוז שם בוכים והמה יצוה שהוא עד אדם לשום לכנוס יניחושלא
 הנ8, ואחת הנה אחת והלך הלילקע לעצמו עשן מראדאשיץ, והרה"ק השמים, לבעד

 ל8 ופ'א סאד עד עני והי' תינוקות מלמד אחת בעיר הי' שפ'א המעשה זועמו שה" לאנשים וסיפר שם, עמו שהי' האנשים על גדול פחד  שנפל עד תנועותועשה
 וה*' לכת הצנע הי' ההוא והאיש ל*ע גדול בדחקות שהי' עד מלומדות גם לוהי'
 % הי' ומזה חולה איזה שם הי' אם אצלו להזכיר הי' עיר של ודרכו גדולצדיק
 להם מחוסר והי' הקיצין כל לו שכלה ער מצוק עת לו הי' לימים ההוא בעתפרנסה,
 להשש* ובבה א"ע והתבודד הוא והלך ואין ללחם צועקים ה" ובניו ואשתור*ל

 לי ויתן במהרה שיתרפא חולה איזה הי' אם הפסדת מה רבש"ע ואמר לבומקירות
 ח"ו ליהורא כונתי אין כי מיר תרופה לו יהי' והוא נפשי את להחיות למען מהדבר
 ו% עלי וחמול חוס רבש"ע השערה בהוט תלוי שלי וההיות גדולה בסכנהואני

 כל אליו רצים והי' הש"י לו עזר תפלתו ובשסיים היים, אינם שחייהם ביתינפשות
 נתעלף שבנו בא וזה מסוים סך לו ונתן ר*ל לילד מקשה שאשתו בא זה העיר,בני
 % הי' העני שאותו עד ר*ל בת נתעלם ולזה ר"ל, רו"ר לביתו שדיבק בא וזהר"ל
 כ*ד תוך המעשה זה מראדאשיץ הרה"ק וכשסיים למכתם, תרופה הי' ולכלם ערבוכל
--  ---- 

 תקוס טכי5ת כי יקרס סקדתס 5כ1 י0 ותטתס סי6, יקר כי סעיר כ5 5פכי ספ0ט 06ופרסס
 טסרס טכי5ת 5סרגי5 כדי מטס מקוס 5ע0ות מ5וס מתי)6 5סכ6 סזיוונ קדוכת 6ת עודתטסרת
 6י0 כ5 0יוכ5 כסכוס כ"פ סתקוס 5מתס כפירס ססכסיגו זי"ע גדיקי0 כסרכס ט5יכו וכןעכ'5,
 מרארישיץ ע"5 רור אליעזר ר' סרס"ק 6דתו"ר 50 ררכו סי' וכן סק-יס, כיתיס גס כס5עכו5
 6ק תתקננין ס" סמ5ס וקכתו 51עת ועכ5, דכרד6 נייף תכר מורפו  וכיתי  פפיר  בפסוייפ5פסוק
 0150 5קמת ר5ס 651 5תקוס תקודס סי5כו 1556 סכ6יס 5כ5 עוס סחו5 יווי ככ5 ס5יסתקוס
 וסרכט סטרכ תפ5ת קודס ,נ ס0מר תפ5ת קווס ספתיט תכ' יוס גכ5 פיחת ו65 כירוע,כוקודס
 גכגסין סי' 65 0כירוס5יס סזעת כקיי סס ד6תרי' גסגסדרי; סגת' תךכרי ינס כתירס5"ז רתי תיוגו 0תעתי ופ"6 5ש, 15סר י0ר56 כ5 50ריך ססרס כחי5ת גוך5 כת1רותיו סוכירפפתיס
 וזסי כטכ'5ס, 0גזסןין תי פ0 ססי' ז"5 ?61 6תר עווס,, תיסכ תי יודסין סי' 6"כ 5656סעודס
 6חוכת וכו' טתך 6תזכת וסי' כסכת, ך6טיי' כת' וטכי5ס כטסרס ירין 10 כס-ין 6ג:יס סדעתגקיי
 כחיסן, תטני5ס 0כזסרין תי טס 656 נכפודס כככסין ס" 65 טסרות זי דעת וכו' זרעיםזו
 ניי יס פ" כטים 06ר חכ5 65כ5, 6הם תותרק וס עס סי' ת6כ15, זס 6ח נכתוכ תרותזוזס

 סכ5ס"ק וטנייס, כטסיס0גזסר
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 בתוך חולה יש ולזה חולי יש שלזה גדולה בבכי' כולם וגעו וטף ונשים אנשיםבאו
 לשום לכנוס ש?וה לא והוא השמימה הצעקה ותעל ר"ל 5ילד מקשה ולזה ר"לביתו
 והי' החלונות אל הפעם עוד כולם באו שעות איזה ולאחר יצוה, שהוא עדאדם

 לכאו"א ונתן אותם לכנוס וציוה הדלת, לשבור שרצו עד רם בקול גיוואלדצועקים
 לאיתנם כולם חזרו שבבוקר עד יין טיף איזה ולזה בארשטין ולזה ציקר לזה דבראיזה

 גורל את פקוחות בעינים כולם ראו כי מאד, עד השם קידוש שם והי'כבראשונה
 החסידים כל אצלו באו התפלה קודם היום ובאותו עסהם, שנעשו ונפלאותהנסים
 מבקשים והי' הנ"ל החסידים מבת ג"כ הי' אשר טאמאשוב האבר"ק ובראשםדקאצק
 מאות ה' סך לו ליתן רוצים והי' אצלם ש"ק שם להיות למען גדולה בבקשהפמנו
 בכל לבייש כזאת נבלה לעשות העזתם היאך קשות רברי להם והשיב מכיסםזהובים
 בן הוא וגם וקדוש צדיק הוא אשר הנ'ל ירחמיאל ר' הרב ידידי כבוד את ביושפיני

 הדברים נאמרו לו שלא טאמאשוב אבד*ק הרב את אבקש זצללה"ה, הקדושהיהודי
 בכעס להם אמר החברותא אל אך מזה ידע לא כבורו כי בטוב ידעתי לו ואמרהילו
 לפניו החברותא את הצדיק מטאמאשוב הרב אך בשתיקה, שתקו וכולם תוכחות,דברי
 רצה ולא כזאת, עשו פנים עזי אנשים איזה אך מזה ידעו לא שהחברותא לוואמר
 וגם העיר כל לו ועשו שם הי' הזה בשבת אך זהובים סאות החמשה אתליקח

 הרה"ק שם נתפרסם ההוא ומעת כמוהו לאיש כיאות גדול כבוד הנ"להחסידים
 לקבל מתכנסים עיירות כל הי' משם ובחזרתו מופת לאיש נורא אלקים לאישסראדאשיץ

 : אטן ועכ"י זי"ע מאד עד ממנו יראים והי' השכינהפני

 הנרראים.מדריגןתיך

 שהסבא איך מראדאשיץ שליט*א אשר חיים ר' מרן כו' הגאוה"צ "ימי"י מש*בשמעתי
 דחקות אז ומבל בחמעלניק 4ר שהי' בעת חורפו בימי מראדאשיץ קדישאץ

 אנשי אותו הכירו לא ע"כ בהצנע הי' בקודש שהליכתו ומחסת כידוע, ר"ל,גדול
 ולהתהלך להשכים ררכו הי' יום ובכל ובטלן, פשוט לאיש החזיקוהו רק קדוש לאישסקומו
 קטן ערל בדרך פגע כדרכו לטבול הליכתו בעת פ"א שסה, לטבול הנהר אלסחו,ל
 הערל, אליו ונגש הכלי עם והיקש זהב דנרי עם כלי ובידו להבחין, דעת בואין
 זה, בעד רוצה אתה כמה קדישא הסבא ושאלו זאת תקנה יהודי בזה"ל לוואמר
 כל אז הי' אשר גדולים ה' על עמו והשווה לך אמכור גדולים י' בעד הקטן לווהשיב
 עד מזה אז להתעשר יכול הי' אשר הזאת הקני' עם ושמח הלז הסציאה וקנהרכושו
 הבעל בעריל" *בעריל עצמו אל ואמר בדעתו התיישב כך בתוך אבל רורות,דורי
 זמן וחשב בכספך, טרוד תהי' רק עור, וללמוד להתפלל צריך אינך מעתה השיגורדבר
 מלקיימן מנעו בהשי"ת החזק ובטחונו ולבו הנ"ל. זהב הדנרי עם לעשות מהפה,

 איך ממנו איש שום ירגיש שלא וגם בהכסף אחר ערל יזכה שלא ג"כ ורצהאצלו,
 גדולים לה' צריך שהוא וא"ל אליו הנ"ל הערל את קרא ע"כ בו, והתחרט קנהשכבר
 הערל והלך בבירור, אותה יקנה והוא פלוני בשוק שדר א' ליהורי שילך לו ויעץהנ"ל
 הוא פזה ונתעשר הלז המש?אה וקנה ר"ל מדוכא עני הי' אשר הלז היהודי אטהנ"ל

 : הנ"ל זהב מרנרי עשירים המה היום עד דורות וכמהובניו
 להתעער יכול שהי' הזאת בעת אצלו הנסיון גדלה האיך וראה דע הקורא)ןלנן,ןץ

 הכסף 15 יזיק שלא מיראה ועכ"ז חשש, שום בלי גמור ובהיתר בניקלמזה
 : הלז( המדריגה לקצה שנזכה יתן מי מזה, ידיו משך השי"תלעבודת

דרטו
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 רגליו לכתת התגלותו טרם זי"ע, מראדישיץ קדישא הסבא מרז של בקידשררכו

 אצלם השנה משך רוב ולביות בהם דבוק שהי' זי"ע הדור צדיקי אלהקדושים
 הליכתו בעת פ"א בביתו, שבתו הי' ומעט תדבק, ובו הכ' ונפשו מאודו בכללקיים
 לא צדה וגם בדרך, עמו, שלקח המעט כספו אפס זי"ע, מלובלין הקדוש רבו פנילקבל
 להתנצל שלא בקודש דרכו כי מאכל, דבר שום טעם שלא ימים כמה ועברו לו,הי'

 נפשות לסכגת נוגע שהי' בדבר אפי' באהבה, מקבל הי' רק מסצבו איש לשוםולהגיד
 ויהי כידוע, פרטיות בהשגחה הוא שהכל בהש"י ובטחונו אמונתו מגודל ר"ל,מ0ש

 מעות עם כיס ובו עור אזור מצא מאר, הלב חולשת עליו שגדלה בעת הדרךבאמצע
 הי' כי הלו, המציאה עם לעשות מה ידע ולא ברעיונותיו נבוך הי' מצאו עתהרבה,
 עד לא, אם הכסף לקהת אם מה זמן וחשב כרגע, סביתו הדחק זו הלחץ לפטוריכול
 הי' אשר נפשו להחיות אחת סעודה מזון כדי רק הנ"ל מהכסף ליקח בדעתושגמר
 כי בחזרה, תיכף השליך הנשאר המעות עם והכיס יותר, ולא השערה בחוט אזתלוי'
 ותלה ושכחת יבבך ורם הכ' כמאמר מזה לבבו ירים שלא הכסף יקחת הי'ירא

 . ה'( פרק זוטא בתד"א )עיין הלאה, יעזבהו שלא בהש"י החזקבטחונו
 הר"ר קדישא הסבא רבינו את פ"א שאל מראדאמסק זצ"ל שלמה התפאיתארמו"ר

 העם להמון מראין שאתם המופתים לכם לטה זי"ע מראדאשיץ בערישכר
 נשמות ולטהר ד' לדבר שצמאים לאברכים בחסידוה דרך רבינו למד לו הי' טוביותר

 אלקותו לפרסם לעוה"ז נשלח הוא כי מראדאשיץ קדישא הסבא מרן לו והשיבישראל,
 לאברך ללמר רשאי צדיק שאין אמר זצעל מרימענוב הירש ר' והרה"ק בעולם,ית"ש
 תלמודו ואם זקנותו ימי עד הזה בהאברך יהי' מה היטב שיודע מקודם חסידותדרך

 שלמה( עטרת בס' )מובא עכ"ל, בידו יתקיימוויראתו
 לו אמר והרבי זצ*ל, הרבי אצ" בלובלין שהי' בעת זי"ע סראדישיץ קיישאהמבא

 מאנשי קדוש אחד אמר בענטשין, דיך מיר וועלין קים א( אבעריל"בזהאל
 זצללה"ה מלובלין הרבי והשיב ח"ו, גדלות מזה להשיג יוכל הלא ב( וצ"ל הרביבית

 מזה ח*ו יתגאה לא ג"כ הימלען זיבען אללע בייגען צי עהם וועללין סיראפילו
 אפרייסין דיך זאללין זייא וואס יודען לך יזמין הש"י אותו, ברך אשר הברכהוזאת
 לו שהי' אמר וצללה"ה מראדישיץ קדישא והסבא ערינסקייט( )פין ותפלה תורהפין
 גיזעהן אויס היינט איך וואלט וויא נא בזה"ל מסיים והי' הברכה, מזו צער רבזמן

 : שלמה( )ויקהל ג( הנ"ל ברכהבלא

 כת6-ח פ"6 ד' דף ססוס דכ0 גס' וכ"כ כידופ, ר' כ65 קר6 כיותר סמכנן סת5תידיסא(
 זג55ס"ס, ת-6פ:יז תסר"ן ס5ייק 50 סי"כ פ5 65גגס"מ כק' נויפרימ5וכ תסי'ס 6דתו"ר ככ1ו6ג5י
 :"כ 5כט כ% סספווס וכ6נהט 5דיקי: וכמס כתס כפ1ס:"י סכיגותי 6:ר סספודס ע5 בסוסי'

 ת:ך"ס 6דמו"ר ככור 6ותי ור6ס סד5ת כפפפק ותיכף 1ג5לס"ס תס6גד1 תסר"מ 6דתו"יסרס"ק
 כף 56 כף וסכס מכס16 עמד תכף מפפ, 6ת1 סנסר טיכי 6ור ג"כ עוך סי' 6ז כי1ג51ס"ס
 ויככ סקדוכס גיד1 6ותו 5קח 1תיכוק ר', כ65 5פכ עמייסש סכ6 נרוך )1 ו6תי נדי5ס,כסו1מס
 כי ר', כ65 16תך קור6 כ6גי כטיכינ ירט 56 לפכ .מייס" ככית פפס 15 6תר %ך 56לו,6וסי
 זו, 5תדרנס 1כיתי 65 ו6גי 6ותו, 60סכ ת' 5כ) ר' טס קור6 סף 65 ז55ס'ס ת5וכ5ין תו"רהדהי
 ג65 6יתו קן6 6גי 6וגעו 16סכ ס6כי תי 5כ5 6מר 11, מדריגס כפזסס"י 5י 'ס קוד0 כסכמרק
 ככיסת"ו כתרית תסי5ת סתפל5תי כ6מר ע"ז 1ספד קודס, 0כת כמי' ססגתי סיום וכטזסס"יר',
 כמו וכ1' דטס גדו5 כ-וך 56 6ור יוכר ככ-כת וכסתחס כניגון 6מרתי 6וי סטמוד 5סכידכס
 ד"פ 5סוגו~דוס סי' פ"כ קודס,כסכת

 פ5 קדכ ל1מ סוכיע סססי"ת 11'5 וכו' יתיס סגמים חקן 1יסי כפ' וסמ0 כת16ר ופייןג(
גדיהי
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 טרם הי' מזה זי"ע, קדישא להמבא לתלמידיו זצ*לן הקדוש היהידי הי"הפ*א
 )בחדר עצום בהתלהבות לומר הי' ודרכו "תהלים" או שאמרהתגלותו(בעת

 כפו הקב"ה לפני וחשוב גדול שלו התהלים וראו, הביטו, אליהם ואמר לחדרו(,הקודם
 ר' הרה"צ וסיפר זצ*ל, מזווחלין שמשון ר' הרה"צ שם או והי' כלנו, שלהתורה
 הפליג הק' היהודי שרבו איך זייע פראדישיץ קדישא הסבא לפני הדברים הנ*לשפשון
 שהנהיל בעת לאה14 פמבו, קדישא הסבא ופנה שלו, התהלים אמירת בשבחמאד
 זצאל מזוואלין שמשון ר' שהרה*ק אירע בראדישיץ קדשו עדת זצללה*ה קדישאהסבא
 בואו בעת לאח*ז מה, ומן אליו יכנוס קדישא הסבא הניחו ולא בראדישיץן אצלוהי'

 היותו בעט כי אליו, לכנוס הניחו שלא הטעם זי"ע, קדישא הסבא אליו אמרפנימה,
 זצ*ל, רבו עליו שאמר הדברים לפניו, אז וסיפר זצ*ל, הק' היהודי רבו אצלעמו

 האלו, מהדברים חלילה, כלל אתפעל שלא רב זסן קשה עבודה עמי לעבודהוכרחתי
 : נאמן( מאיש )שמעתי ח*ו התנשאות לידי אבאשלא

 ששמע מראדישיץ שליט"א בנימין ר' מרן כו' הרה"צ אדמו*ר מדודיעטנמעועי

-
 םרן פתח פ"א זצ*ל, מראדישיץ הלל ר' מרן כו' הרה"ק אדסו"רמזקינו

 שיאמרו מהם ושאל הקדושים לתלמידיו קדשו פי את זי"ע מראדאשיץ קדישאהמבא
 ויאמר הראשון ויען רבו, ררכי את ומשיג טבין שהוא חלקו כפי איש חיש מהותולו

 לו ואמר להשני תיכף ושאל 1 לא ויותר נתמהון קדישא הסבא ושאלו הדור צדיקשהוא
 ושאלו עליון קדוש שהוא לו וענה השלישי ושאל כנול ושאלו אמתי וצדיק גאוןשהוא
 ככלותם מחבירו יותר בשבחו הפליג אחד וכל וחמישי לרביעי שאל וכן כנ*לבתמהון
 תאמינו להם, ואטר זי"ע קדישא הסבא ענה ושבחו, הקדוש רבם בהשגת דעתםלחוות
 כפי רק יותר בי הי' ולא גבוה יותר במדריגה עדיין הייתי לא אם יקרים, אחיםלי

 נבראתי שלא יותר לי טוב והי' כדג עצמי את קורע הייתי דעתכם והשגתהשערת
 : א(עכלה*ק

 651 1ס וכ" כ:כי5 סי6 ס5ן'ק כונת נס ס6תונס 5?תמוק 56קותו סתג5ות כ0מ5 סוור5זיקי
 8ין כ' כ5כם וסכטחון ס6תוגס 5ס:ת*: 5ס0י"ת 5כ0 5קרכ לק 6וס 5כני דולם סו6 ט5תו5ככון
 כגי טרוות תהיות ותפ5ס מתורס 5סגויק :יטו5 סו6 ז6ת כי תפולסס 5סיות סו6 ס5ויק 50ר5ונו
 כסתסיסי1ות' סו6 ס כ' ס:ור6 50 סכינס 6ך 5כת כס:גע 55זיק טוכ יותר כי 6ותו סתטריוי:6וס

 צ:5ס"ק כג"5, ית"0 56יי ן יסכטמ סמתוגס 5סתמ1ק 56קותו סתנ5ות5ס5זיק
 י:רמ5 50 פרכן 6יך תר6ווי"5 סרכ קוי0 תסס סתעתי וז"5 נ"6, 6ות ס6כ רמתיוכם'

 נטט ספ"6 ססטים מן 5ו וני5ו תפורסס, סנע:ס תס ט5 ס5טער 51וק"5, מתעזעריטם סתגיזסרכ
 כחכזס זס 5י ומפכו ססטרס כמ1ט ס5ויקים טס מוקוק וסקכ"ס 5ריך סי' ס65 כזרךכמוס"ת

 6לקים 5ו וי6תי כפ' 11"5 ויס5מ פ' י0ר36" "עכ1ות כס' עיין ס5ויקים סתפ6רות וכעכיןא, תפורסס( לניית )א ניס6 65 50סגויק רו6ים 6ני )סרי מפורסס, 0נט0ס נענ0 ו5כך סמועוות6ת
 6ין סו6 ג' ו3וטת ועגוס עקכ כח" 50"5 ס' סעוכן ס5ויק ע5 0תרמז י"5 וגו', יעקכ0תך
 יי"ס וססייס סת5כיס רחטי 5עויר עמוו ע5 ו5עת,ן 5סתחוק ס5זיק 5ריך 5פעמיס 6מנסו6פס
 יומ6י כר סווסר, כס' רסכ"י וכת"ם סתקטרעיס פי 51סתוס 6תכ"י מע5 רטות גוירות5כס5
 1ת כ6 כ1ס לומס 0סתג60ו 6% זג"5, ת"6 ס5ויק סקסין ממירכו וס כורך ס0מעגו וכתוכע5ת6
 יעקכ ססטך סגס ווס"ס נגדס כס-יס ו5עתוי סויניס 5סמתיק 6"ע ותנ60יס תרוממיס סי'רק
 כורך 1תתגם6 סתך יסי' יסר56 5פטתיס כ"6 5עו5ס 65 כ5ותר יעקכ 0תך יקר6 65 ת"תככ"5
 כסתס6רית עכווס י0 5סעמים וז"5 וסרקמ 6גר6 וכס' טכ5ס"ק, ותוכ5, 61נסיט 56קים עס 0ריתכי
 6ו עכווס סי6 06 וססיתן ותוריגתו, וטכוותו כתורתו 6"ע 5סתפ6ר סכויק ות1כרמ סגויק6ג5
 סי6 :יתן 16י וסתחים ססתכ6רות 6ת 0ותטיס 6תיתייס טנויס כ0ס6נ0יס סי6 מ"ו יו?ר5מ5ז

 כ6: כי ס0"י תכ6-ת סו6 ותס6רתי סתכ6רת מות ככסתתו סת6יר סעכוזס מ5ן סו06ססתכמרות
 כס' וון 11"ם 5סס מרס סי' וסיטכ 5סכו5 יכו5יס סי' 65 סעגויס 6ז יוסר6 6יזס כסתפ6רותי0

 5סמ'ר סיע' 3ס' "61 ומט5תל נע:יותס 6"ט ות~רת תתס55 גפסי 6סו כעת ר"5 גפפיתתסט
מדת
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 ע*פ נודע כבר כי סהכיל היריעה תקצר הנוראים ממדריגותיו כמו אספרה אמיתיאם

 לכנוס הניח שלא עתים לו שהי' פעמים הרבה שאירע הנוראים טמדריגותיותבל
 חדרו, שפתח ער ימים כמה ומסוגר סגור בחדרו וישב שיהי' מי יהי' איש שוםאצלו
 שנגזר בעת תבא שיא כ*צ על כזה אירע פעמים ורוב ברכתו ואיש לאישונתן

 : הגוירה שביטל עד איש שום אליו הבניס ולא לבטלת, ורצה גוירהאיוה
 הי' זי"ע מלובלין הרבי לפני החכרייא כל כשהי' פ*א 3אמנים מאנשיםופינמעתי

-
 הצה הראיתם מראדישיץ קדישא הסבא מרן על מלובלין הרבימראה

 על הקדושה החברי' ובהתמהו קדקדו, ועד רגלו מכף הרע יצר מלא שהואהאברך
 : השערה כחוט אפי' לו שומע אינו אבל הקדושים דבריו גטר כא4דהדברים
 הקדושים לתלמידיו פ"א אמר מראדאשיץ קדישא שהסכא אמת טמגייי,נזמעתי

 כ5 עריין נתעבד שלא אבר עוד בי שנמצא יודע הייתי אם בזה"לז
 כל להפ' שהגיע שבעת לומר קדישא, דהסבא בפומי' מרגלא שהי' מהם שמעתי"רך : אחריו ומשרש הזאת, האבר את חתכתי אזיצרכה

 התיבה צועקים םמש ואיבריו עצמותיו כל הי' כמוך מי ד' תאמרנהעצמותי
 :הזאת

 הרהשק רבו אל מראדישיץ קדישא הסבא מרן בא שפ"א נאמן, מאיש,נזכמעתי
 לו הי' שלא עד כ*כ גדול בדחקות אז שהי' חורפו בימי זי*עמלובלין

 לא עבורו פתקא ונתן מלובלין, הקדוש רבו מאת פ"ש לוקחו בעת ר"ל, לחם ככרעל
 אצלך נשמע מה זי"ע, מלובלין הרה"ק לו שאל פרנסה, מענין כלום בהוכוהזכיר

 ל6 *זי מ"1 נלכד נפסי 6ח 5ס6ר כווגחי סיתס כ6ס מם6"כ ויסממי פגוי: י:מעו ע"כ ח"חמדח
 כס' כחכ ק עכ5ס גוק5"ס, מ:רמ"מ סר3 6ומו"ר ככוך 6מר זס כסומעט, 0מקיט סטגויססי'
 מפי' יכק:ו חורס ועח יסמרו כסן ספתי ע"ס 51"5 מס6ניפ6לי וו:6 ר' סרט"ק ג:ס יסר656כות
 56 61"5 מסיסו יכקסו גכ16ח ס' כמ65ך סרג ע3יך ו,מס 06 וו0ו"5 סו6, 5כ6ות ס' מ65ךכי

 ס6ין ע:סיו 5:6 סימן כו סגותן נימ6 סמ65ך מכיריס סיינו 06 כ50מ6 ו'5 סי" וסקססיכקסו,
 מכיר כ6ינך כמו למ65ך כוטחך וומס סרכ 06 כה ס'6 ופי' סימן, כו גותן סי6ך מכיריט1:6
 55מיד חוכ3 מסי' יכקסו חורס 5סכ15, 5סניע כיכלחך 61ין סרכ, 6ת מכי- 6יגך כך סט65ה6ח
 עכ"5 יכקסו, 56 ומוריגתך לסכ15 לסניע סתוכ5 3ועחך סגומס 61.לממ.1

 ניר6יס רכריס ע5מט על 61מר1 5סעתים 6"ע כס:חכ0ו 6רן קוו0י לויקיט ככמס'מני:ו
 51סעמיס 6"ע ס:חכמ סלפטמיס ע"5 מריזין י:ר6ל ר' מ"ן סמסורסס סרס.ק ט5 ס6מרוכמו

 ר51ס 6גי ס6יוח רק עיכי 6גי יווע כי 6ין כטגמי 61ני יוך גיטער 6:י ס6ין וס6מח יודגיטער 6ני כמס עלי סכו"ליס 6נסיס יס כזס"ל כ6תר מ:מו קדי:ין" "עי-ין כס' סכהיכ כמו 6"ע,סמסיל
 6ני 61ין וכעוס"כ כטוס"ו ווערין סערסו.546ט וועט ער כסקכיס, מוכי נ156 ע5י סתוכרומי
 כקגס מיסר56 65מך מ"1 כ61כ 61ט מים-56 סנפס 50ק 60גי 5י ח6מינו 0"1 לסחפ6ר16מר
 נו1ל כככ1ך 16ח1 ק153 כי6ם סי' מריוין ססס"ק כטח כ"י ונס' טכ"5, חיכף 6ני מרגיססעעס
 כמרככפו 6ח1 יסכ מי6ס וכנסטו כסף חרומח 6י0 6ים 5סכי6 סעט ומרכיט כמוסו 65יםכי16ח
 סס"5 5מרן וי6מר כככוד ל)1ח1 ו,ין מיכ5 ר' וסמו י6ס עיר 50 ע5י' יי3גי גדל 51מון גככך6ים

 סר' וי6מר כי6ם ססגחי כמס כדעחכס סיע5ס נורן ויפן סגון סכוט כי6ם קיכן רכיגו כי6מבו3
 ססך סגס סקד1ם מרן וי6מר כי6ס רכינו ססיג 6דומיס מ6יח 0מסס כערך 6דמס סג"5מיכ5
 ככפטליר ססי' מע0ס 5ספכ וסחמי5 ס61, 5י כעולס סגמג6 סממון כ5 ט65 556כט למתון ג0סכ סס
 1כ5 מוס כ5 כסט 6ין 6סר מסי5דיס 6גכי ט65 ססיסור 065ר וסייס כ6ייכוח, סס עייןוכו'
 כסו6 טגמו ע5 *מר ע"5 מריזין סרס"ק 1ו"5 0ס עוד וכחכ עכ"5, 5י סייך 0נעו5ס יסממוןס-ין
 גכי5 כר6סית וס' כר6סיח, כס' נכ55ח סחוי: כ5 כזס"5 6מר ו06"ן וכו', 61ין ססס5י: מןס:5
 סס' 1כ5 וכי' כר6 כר6סיח ר6סוןכפ'

 נכלי
 כר6סית 50 ככיח גכ55 סג"5 וספי' כר6סיח כחי'

 50 זנקודס סו6 ס5דיק כי סגקורס סו6 ו6ני סכ', 50 ספנימייח כסנקודס נכ5יפ כ'וס6ית
 עכ"5.סתורס
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 בזה*ל שאמר זצ"ל. מביאלעבזיג יאיר שרגא ר' אדמושר היה"ק בשם,2מכמעתף : באתי זה בשביל לא *רבי" בזה"ל זי"ע, קדישא הסבא לו והשיב 2 פרנסהבענין
 שהי' בבירור אני ויודע מראדישיץ קדישא הטבא רבינו על אנל מעידן

 : מתים להחיותביכלתו
 מחסידי אנשים איזה נסעו זיוע מראדאשיץ קדישא הסבא מיז פטייתלאחר

 שבת על זצ"ל, משידלאווצע דוד נתן ר' המפורסם הרה"ק אלראדאשיץ
 ר' הרה*ק אצל מקודם להיות לנו הי' טוב הלא בלבם הרהרו שמה ובהיותםקודש
 את עוד הכיר הוא כי הקדושה, התנהגותו ולראומ אחד שבת על זצ"ל, מאפטאיעקב
 הרה*ק זאת הרגיש מיד בלבם זאת הרהרו וכאשר זי*ע. מלובלין הקדושרבינו

 הרה"ק מרן את הכרנו שלא הגם אליהם, ואמר קדשו, ברוח הנ"ל,משידלאווצא
 לובלין, מעין הי' שהוא זי"ע טראדאשיץ קדישא הסבא את הכרנו אבל זי,ע,סלובלין

 : זי"ע מלובלין ההוזה הרה"ק את ממש הכיר כאילו אותו שהכירומי

 הקדושים.משיהרתיך
 ר' הרה"ק אדמו*ר מדו"ז ששמע נשי הלל מו*ה התסיד האברר מש"בשמעתי

 ר' מרן קדישא הסבא זקינו בשם שאטר מיאדישיץ שליט"אאליעזר
 תמיד, אותו ששימש ממקורביו אחד איש שאל שפ"א טראדישיץ, זצ"ל בערישכר
 מרומז הסגולה שזה זי*ע קדישא הסבא מרן לו והשיב פרנסה על סגולהחיזה
 תפלה זו ה"א, את ועבדתם וכו' לחמך, את וברך אלקיכם ה' את ועבדתםבתורה
 וגם בפרנסה, היא וכו' לחמך את וברך ועיקז בצבור תפלה היינו רבים בל'וכתיב

 : א( מקרבך מחלה והסירותי כדכתיבלרפואה

 וססירוקי ת'תך ו6ת 5מתך 6ת וכלך ס"6 6ת ועכדתס וזי) 6סריס טמגס ךג) וכם'א(
 סריך וכו' 6מת סעס סוסים סי' סר6כוניס מסידיס כס"ס ך6יק6 ע"ו כוס י"5 תקינךממ)ס
 מסיךי: כתו סתס5ס כטגין סי6 56קיכס ס' 6ת ועכרתס כפ' סיניוט1 י"5 וזס וכו' תורתן6"כ

 סו6 5הס סייגו מ'תיך ו6ת 5התך 6ת 'כרך 6ת" )וס וכו' ת:תי,רת ס'6ך תויתן 61"תסר6מוגיס,
 תתכרכת ומ65כתן ט:תמרת סתורס סנוטי65 סגו1' כתי' וסייגו סת1רס, רתו סו6 5תי: ספרנססרמ1
 ו5כ6ר תק-כך תח5ס וסמירותי מיתיך ו6ת 5מתך 6ת וכרך ס"6 6ת וטכךתס 6"י עיי"סוכו'
 3חתך 6ת ימין כ5ם,ן תסייס %1ח"כ וכו' ועכךתם רכיס )ס1ן 6טר טכוךס 6ג) כסט1ק 5ס1ןסס,כ,י
 כרומגי1ת כין כיסתיות כין כרכיס ע,כ יותר עכוךס כי 6מיתות כפו)ס כרכס וס כי וי"5וכו'
 סספיכס 5פני ן ך1ת כךיקיס כי 5עו5ס וג6ס 5סם נ6ס גךיקיס קי-ו: ז"5 ת6תרס ע5 ס6קרתיכתו
 ק:ג: 6כוקס ךרך 1)סת5ככ ט5מס 55מגס ככיכו5 ססכי,ס גריכס כון6י ססכיגס גנןס6כיק: 5פני כגר ךומס וסו6 כ,"5 סס סרי6 ומכיגס 5וי,ן כס6חד נת,6 ס6:וקס ס6ור תפני סגרפככין 6זי גגךי 6:יקס כסכ6 סגר וךרך כגגךו עותרת סכיגס ס5ותז 6חן 6תרו וחז"5 ס6כוקס )סניככו
 וס15תךים ס' 6ת סעוכדיס כ:רכיס 65:וקי כימיךית מתכ)) 16 כס)ויון ו1סי סגר יככס כ)6כ6וסן
 קירוכ ו1סו וכעכורס כת,רס גגךס סיו65ין נגן 'וקר ססכיגס 6וי ותחפסטות ד5ות מתס6כוקס
 כ5ו סעו5ס כ3 ופ5 פ)יסס ככיכו5 ססכיגס 6ור סתתסיכין וסייגו 5עו): וג6ס 5סס כ6סגדיקיס
 כג"5 כמוסך סו6 כן כ6ור ססו6 כתו כי 5עו5ס 1כ6ס 5סס כ6ס 5רסעיס פי11ר 5סיפוך סו6וכן
 סמכיגס 6יר ויתרכס כי"ר נרכיס ס' )עכ1ן סת'כו סיינו רכי: 5סון 56קיכס ס' 6ת ווכרתסווסו
 עג') וק"5 3זו5תי יגטרה ו65 פ5תו כפגי יתכרך ו6מר 6מן סכ) כפסועו סתכוון סס כיימיד 5סון וכו' 5מתך 6מ וכרך גדו5ס כרגס :זסו רכי: כ5' כתוכ ו5כן סעוכךיס סגסטות 6ורותגנן
 וכו' ית6ס 65 ככיר 6! סן כגכוי :יתס55 וסעיקר 11"5 ז5"5. מק6ך5ין )סרס"ק 6סרן כיתוכס'
 גךיק כתו ךכר נכ5 65ךס 5ע1ור יכו3 כ5כור תפ5ס 6סר כרור 6ג5י 11ס סתס5ס כעת 5ךגר651
 ונו', 5חתך 6ת וכרך ימין כ)' 6ותר ונתי ס"6 6ת ועכךתס רכיס נ5סון ספמוק ססתמ'5ייקדק י: ת*מ, וססי"ותי 61"ת 6"5 וכרך 6לקיכס ס' 6מ ופנדתס 11"5 ומחס, ;ו6ור וכס' וכו'.סדור
 סיסי' כחי' כ6יוס 6תת וסן סס'י 6ת 5עכוד מיך 6יתנ1 ת5תךת סקדוסס דסתורס נוס1נר6ם

:6ד:
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 אז והי' זי"ע, מראדישיץ קרישא הסבא גם הי' באוסטילא הגדולה החתינ"עת

-
 לומר החילו וטרם הזאת, החתונה על בדחנות ואמר בשנים רך עוד

 החתונה על ירקד אל שלו נעורים חטאת עוד תיקן שלא שמי מקורם הכריזהבדחנות
 הרהר ושלא שליש ברמעות בכה שלא אחד שם במצא לא הבדחנות, אמרו בעתהואת

 באופן מאהבה תשובה לידי הגיעו לא שמעולם העידו אחד בפה וכלם אז,בתשובה
 אשר שמה, אז הי' אשר העם המון של חטאם חשב חבדחנות באמרו כי אז, במוכזה
 לבם את עהשיב עד קדושה רוה בכולם ונפח הולדם, מימי חדרים בחדריעשו

 שבחן מונה והי' השלחן אל וניגש הלך לאח"כ המתוקים, באמרותיו שבשמיםלאביהן
 הרבי הרה*ק בן זצ"ל יעקב ר' להרה*ק ובהגיע שמה מסובים הי' אשר הצדיקיםשל
 נתחוורו זאת באמרו כברו, תוכו אין שהוא עליו אמר זצ"ל, מלי?ענסק אלימלךר'
 קדישא הסבא מזה, נכלם ומאד האלו מהדיבורים הנ*ל יעקב ר' הרה"ק של מאדפניו
 מגיעין, הדברים היבן ועד הנ9ל, יעקב ר' הרה*ק של דעתו חולשת בראותוז,9ע
 לכת הצנע הוא זצ"ל יעקב ר' שהרה"ק הקדושים, הדיבורים של הפי' תיכףאמר
 מצוקתו אלף מני אחד אפי' לחוץ מראה שאין עד בקודש הליכתו הסוזיר ומאדגדול

 ומה השוקקה, נפשו השיב האלו ובדברים א( הטהור, בלבו ונחקק הבוערוקדושתו
 הצנע גודל שראה מחמת קדישא הסבא אמר כהווייתן, דנרים מתחלה אמרשלא
 עליון לקטרג עילה למצא וחפשו בעבודתו, מעלה שרפי אותו קנאו ומאד בקודש,לכתו

 : דעתו ובחולשת האלו בדיבורים והמתיקן אותן השתיקלבן

 בימי אחת שפעם איך מפאביאניטץ, שליט"א בנימין ר' הרה"צ מדודישמחתי
 ורצה מראדישיץ זצ*ל הילל ר' מרן הרה*ק אדמו*ר זקינו לפני באילרותו-
 ירבו שאל שפ"א מראדישיץ קדישא הסבא מרן מזקני שמעתי הלשון בזה לואמר שאי וטרם זי*ע הרהיק בזה הרגיש ומיד הש*י, בעבודת כלל דרך לו שיאמרלשאלו
 שא*א דבר זהו לו והשיב הש"י, בעבודת כילי דרך לו שיאמר זי"ע מלויליןהרה*ק
 ויש בתפלה ויש בתורה השיי לעבודת דרך יש כי ילך, דרך באיזה לחבירולומר

 סי6 ס' עכרות עיקר 6ך ס:"י 5כגי חקוכ3 סו6 כור6י 5:תיס כו1נתו 6ס סס"י 6ת עוכדס6רס
 מרכ כס6ת,"5 ככר כר יל6 כת:5ס סן כת'רס' סן סעכורס טגיגי ככ3 ס:כ1ר עס 6רססיסתתף

 וכפרט ס:כוי עס ס.פסתף גריך רק ככר כר כעוסקיס ת"מ 50 סוג,יסס ט5 מרכ סכויס36
 ימר ס:כור ט: תתפ55 ו6ם יחד ס5כור עס עסתכ55 ת6ר ט6ר 5י1סר כ"6 גריך סתפ5סכסעת
 וע*י יריו, כתוסס תגוי תסי' וכ-כס כריימ יוס ככ5 15 ט1ותגת תסי' סס-כסתו ת'כטמיסי'
 ימו כתתפ55ו ס"6 6ת וטכרתס וזסו וכו' ר"י ורעות קסות סגזרית כ5 5כט5 יכ31ין 5מרתכ5ת
 עיי'ס וכו' פרנ:תך 6ת :יכרך 61"ת 6"5 וכרך סגכורעס

 סתקייס קונו, פס סתתמסר הסיר 6י1ס תה1"5 ע5 נה פ' כ:רס" ערור6י: כס' כפכא(
 11"0 טפ:יו :ית5ט גר51 כקו0י מסירותו ותר6ס 6רס כני כפגי כ:טוכר כי 56סיך עס 3כתוס5נט

 ית' קונו ע: רק כסכגע סו6 סכ5 סעוסס סמסירות סכ3 ר"5 קוכו טססתתחסר
 סיס ניינ' סרסעיס כווט0ס 56יסם תג'ע 6ם- גריקיס יס כתכ יטוי סגרו3 סת16רוכס'

 ככרן תוכנן ו6ין סר:עיס כתעבס 5כעתיס סטוסין ע3יסס '6וטריס סנויקיס ע5 כמו5קי:כ"6
 ר"ר סרס'ק כסס כת": 5חט5ס קטרוג 6ין 5תטס קטרוג 'ס 06 כי סגריקיס 5טוכס סו6וכ6תת
 סי' ע5יו זי1ו5 רכר ו6תי "ג5ו :כ6 מסיר וכ5 15י קווסת כע3 סרס"ק ע5 סמלק תתעויכוזכריך
 ס61ת סכסורס כג15 ת:תסתוכפים 6' 15 סכי6 תכ6'ר סרס"ק פט'רת וכעת ת6י 6ותיתסגס
 ו5טק ונור6ות נוילות ת כככי ככס 5וי סקרובת תת כי ז6ת יכסתפו כ1ס, 6ותו תס:ס כיכמסכו

 סי' ט5יי סה3קתי תס ו6תי ר"5, סגתו סוגי6 63 סנ"5 וסתכ:ר וכו' תנסיגס כ6כר 3וור6ן
 ככתעס ככן ע3'1, 3קטיג פי5ס 5ת:6 מססו 5כן 6ות. תק:6ין סי' תט5ט סרפי כי 6סכס,תמתת
 ת5תטס ע5'ו סתק:רינין כיין ט5יי 5קטרג סוכ 5ריכין כ6ין סת65כיס מסכו ט5יו תקטרנס6ני
 עכ"5 סיומ0כות יודפין 6ין סת65כיס רק 5כ כ65 ו5ה71 סססס תן סי' קערעי כ6טת6כ5

1עו"ז
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 הפ וכולם וכיו"ב חסדים בגטילות ויש בתענית ויש באכילה ויש תהייםבאמירת
 ובזה מושך, לבו דרך לאיזה לראות צריך אחד כל אך א( הש"י, לעבודת גבוניםדרכים

 : עכ*ל בוחו, בבליעשה
 קדישח הסבא רבו בשם מפאריסוב זצ*ל צבי יעקב ר' אדמו"ר הרה"קמיכ*ר

 תכיר משיב הי' הש'1 עבודת מיעוט על לפניו מתנצלין כשהיומראדישיץ
 : יותר גרוע עדיין יש בי וה ע5טובה

 מרן בשם ששמע מראדישיץ זצ"ל אליעזר י' היה"ק "ימי"י מיי"ישמעתי
 כי בזה"י תפלתו קודט שקא ע"ע שאמר זצ"ל, מראדישיץ קדישאהסבא

 בעת תפלה היא ידי שמים אל אשא כי לעולם, אנכי חי ואמרתי ידי שמים אלאשא
 אנכי, חי אתפלל, בשאני היינו *ואמרתי* להתפלל, הולך שאני לשמים כפי נושאשאני
 שלעדלם* טובה, ג*כ הוא ותפלתי להשי4ת, לאאנכי" רוח ונהת חיות בתפלתי נותןאני

 מורירין שצדיקים לעולם ג*כ הוא וטובה צדיקים של לתפלתן מתאוה שהקב"ה)כידוע
 : בתפלתן( לעוה*ןהשפעות

 לא והותנו הנשואין אחר שנים איזה חורפו בימי זי"ע, טראדישיץ קיישאהסבא
 ועוני דחקות טבל בעצמו הוא שגם מחמת פונסתו לו להספיק ביכלתוהי'

 וקבע פרנסתון מזה להפיק כדי שחיטות א"ע ללמד שיראה בדעתו 'חשיבר'ל,
 בהגיעו א' הסיסן בלמדו ויהי שחיטה, הלכות ותבו*ש ה'ש יו,ד שיעורלעצמו

 פניו", על ה' ויראת מתוקנים דרכיו להיות צריך ראשית "דהשוחט האלולהדברים
 אני וצריך עבורי, הואת העסק אין א"כ לעצמו ואמר במעשיו ופשפש א"עהתישב
 וחזר שחיטות א"ע מללמד אז ופסק שמים, ירא ולהיות דרכי לתקן מקודם ע"עלקבל

 : הקדושה ועבודתו הקודמיםלשיעוריו

 ויעע, מראדישיץ קדישא הסבא סיפר נ*י. קאפעלוש יוסף ר' מהיה*חשם"תי
 אלימלך ר' הרבי מרן רשכבה"ג הרה"ק אצל שהי' בעת שבילדותו'ק
 עמהם ומשיח שלו קדישא מהחברייא חסידים איזה עם ועמד זצ"ל,מליזענסק
 בית אל במהירות שהלכו טאד קומה גבוה אנשים ראו ובתו"כ הנ"ל, הרה"ק ביתיפני

 סס' 50 מר6ד6סין ג*5 סי55 ר' מרן סרס"ק 6דתו"ר 1קיני ס'6 ככרו כסס סמטתי וטך"1א(
 כרים6 תדוט 1"5 סו6 יסק:ס 'מ:1ן, 6סר סמטסס ו6ת כס י5כו סדרך 6ת 5סס וסווטת יתרוכפ'
 5כ5 ניתכס מכות סתרי"ג ט"ס ותי*ן יטסון, "6סר" כתיג מטסס 5561 64סר" כת'כ 65 דרך6ג5
 י:כס סכור6 טכוךת 5יךי סתכי6'ם דכרי: 6כ5 חי15ק, סיס כ5י הסמטון כגן51 כקטן כסוס6דס
 1ס כתורס 1ס ס:"י כטכודת מיומד ררך 15 יב יכדיק כויק רכ5 כפפ, )כ5 סוס )6 סוניסדרכיס
 סכ5 יעס1ן, 6סו סמעסס ו6ת ימין, )סון *כס" י5כי סדרך ווס' וכדותס, כנמ"מ 11סכטכודס
 ד6"ח ו56י 1561 6מד קקוס 6) סו5ך סכ5 כ'נסוס

 סגס 61מר מוסר כ~כרי מק6ר)ין( 6סרן ר' )סרס"ק סתחי) וז"5 6סרן" *גית כס'כתכ
 וסיפי ג5!ס 6יגו 65י י6ס כטכידס 1)טמו5 יגיעס 5ריך טג"ז ו:נוס קן!ם ממקיס מו5כו סמקוסנוי

 סכור6 6ת טוכןין 6יך 16תו וס6) סטירתו 6חר 5כנ1 כנר6ס נכנ"מ סק' מסכטסוטסתעסס
 )תוך 6*ע וזרק סזך ר6ס ט5 !טתד מ6ך טתוק עתק 15561 ססמיס תמת גכ1ס כסר )1ו:דמס
 סכור6 6ת טוכדין כך נ"5 61ח"כ 5פר1רין טד 6יבריי 1גתסרקיסטמק

 ססוו! זג"5 66*ז כסם ז.5 מ66תו"ר ססמפתי טפ"י תכ61ר 11"5 ,5ך( 56ימ5ך 6מריוכס'
 כס' סמכו6ר ט"פ סדכר 'יוכן מ5י, כ5יס מכמי' יותך 5קכ) יכ'5 6ז ו6ין כיטו55כ"י' כם6דס כי ט"1 ו"5 66וווזי ו6מי מסו5מ גטר כמו תוכן ססי"ת 5טני טומד 6ני ס6וור:קמויניז
 6סכס כטרת מ'וחדת כמדס טכודס כהי' יב גדיק 5כ5 כי סס מדכייו סטו5ס ת,וס פ' 5ויקדוסת
 סמרריגות ככ5 5טכוד יכו5יס 6זי 6ין )כחי וכ6ו 5סרסס תסתכ5יס וכססגדיקיס ,כדומס יר6ס16

 כ6 סי' 6100 סייגו תסו5ח גטר כויו ד' נפגי טומד :6ג' 51'5 66"ז פ6ו!ר סכווגס טפ1ט"ס,
5נסי'
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 פגר והרהשק לתוכו, והלכו קומתם כפפו חררו פתח אל ובהגיעם מליזענסק הה*קמרן
 האנשיס להכיר כדי צאתם עד בחוץ וחכינו אחוריהם, רק ראינו לא ופניהםהדלת
 בעינינו הספקנו לא שוב הרה"ק מחדר צאתם שבעת מזה נשתוממנו מה אבלההם

 ריק דבר לא כי הבננו אז מעינינו, נעלמו ותיכף אחוריהם רק פניהם עללראותם
 בינינו הוקנים החסידים יהלכו  יי*ען הקדוש מרן פי את לשאל בינינו והוסכםהוא,
 ראית* כאשר בזה"ל זיקע הרה*ק להם והשיב מזה, זי"ע הרה*ק לסרןושאלו
 הומן טרדת ומגודל השגתם מקוטן כיאות בתפלתם מכוונים אינט העולםשרוב
 לתקן דעתי על עלה התפלה, בכל דעתם לכוון יכולים אינם הפרנסה וקושיוטרדת
 זי"ע4 הקרושים כה"ג האנשי בזה והרגישו נפש, לבל שוה שיהי' וקצרה חדשהנוסתא
 והתיעצתי מנוסחתם, אחת תפלה אפי' לשנות זאת לעשות שלא מאתי ובקשו הנהובאו
 ביכלתו שאין למי בעזה,ש יועיל וזה התפלה קודם תפלה שאתקן לי ואמרועפט,
 שנדפס התפלה קודם רצון היהי הוא וזה התפלה, בכל לכוון הראויות גכוונותלכוון

 זי"ע: מליזענסק אלימלך ר' הרבי מהרה"קבסידורים
 פעפ גדול בדחקות מעונה ביתו הי' מראדישיץ קדישא הסבא טיו "תגליתלסנבי

 חת לגתר בכחי אין הלא רעב חרפת נסבול מתי ער הרבנית זו'הציקתהו
 שבעיר נשמע כאשר עצתי היא אמרה לעשות עצה לי וסה זצ"ל מרן לה השיברגל5

 האנשים לבל פרנסה משרת נותנת והיא טעמירל ושמה עשירה אשה ישווארשא
 משרה איזה לך גם ותתן אל" תסע וישר תם איש אתה גם והלא דרךתמימפ
 הסבים פעמיך, לדרך תשים התפלה ולאחר בבוקר תשכים פרנסתנו נוציאשממנה
 צעקה בקודש כדרכו ערב לפנות תפלתו וגמר להתפלל עמר השכם ובבוקרלדברי'
 ותעמוד סחר על הדבר ישאר כ"א עצה אין לנסוע דרך אין בלילה הלא מזה יה"ומה

 שיוכל כדי הלילה כל ניעור יהי' שבמביון ואפר היותר במוקרם עודלהתפלל
 התחילה וכאשר אתמול מיום באיחור עוד תפלתו גמר אב5 עשה וכן יתירהבהשכמה להתפ~

 המהוגניפ, האנשיפ לכל פרנסה נותנת שטעמירל אמרת הלא לה השיב להתרעם,עיר
 וכמה במה לפרנס הי' יכלה טעסירל זאם שניגו אנחנו כ"א השי"ת על נשארולא

 בדברים אותה והשתיק במוגו אנשים לשני לפרנס ביכלתו מכה"כ השי"ת הלאאנשים
 : הקדושים לדבריו שהודית ערהאיו

 באיש זי"ע מראדישיץ זצ"ל בער ישכר ר' הרבי קדישא הסבא פגע שפ"אשמעתי
 הי' הזקן והכפרי אלישניע בכפר יושב שהי' זקן עם מהמוני אחדכפרי

 רבי שהי' קודם נעוריו מימי עוד זייע, מראדישיץ קדישא הסבא את היטבמכיר
 רבי( הוא אם ירע לא )כי כהרגלו בשמו אותו וקרא זי"ע, קדישא להסבאואמר
 אצלך, נשםע מה זי"ע קדישא הטבא לו והשיב עפיס, סען הערט וואס ן בערילבזהשל
 אומר מה בעריל בעריל בזה"ל זצ"ל, מראדישיץ קדישא הסבא אל הכפריואמר
 פעם בל והלאה ומאז נישט, מען האט דאהס אויס, נישט ארביט מען וואסלך,
 בזה"ל ואמר הנ*ל הזקן הכפרי דברי את זייע קדישא דהסבא בפומי' מרגלאהי'
 היטב והבן נישט, מען האט דאס אויס, נישט ארביט מען וואס אמר פחו~שגיעחןקו

 : גדול מוסר הוא כיהדברים

 של ורכו מראדישיץ, שליט"א אשר חיים ר' מרן כו' הר5*צ סאדמו'רשמחתי
 אליו הבאים להחויאים לרפאות זי"ע מראדישיץ קדישא הסבאמרן

--
 1קד1ת ס3מי' )כ) ח1כן ע1תד סו6 1לק מי1מדת מדס )1 סי' כ)6 טד 61ין 3'מ1))3מי'
 ססו6 תס51מ נער כת1 15 מר6ס ססי"ת6סר

 לו~
 כי1 6ד פ)י1 ינ1ס 6סר 5כ5 שי
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 הי' אשר הבאר ממי ולזה שלו, המוציא מפריסת שיריים נתן לזה שונותברפואות

 אחר לכל ונתן לביתו סטוך הי' אשר מהבאר קנה של שפופרת ע'י נמשך בביתלו
 ולמופת לנס ואת ויהי הלו מהמים ששתה כל נתרפאו ומיר מים זכוכית החולאיםסן
 זהו הלא להם ואמר ענה ע"ו תסהו שאנ"ש זי"ע קרישא הסבא ובראות כל,לעין
 מחלה והסירותי מיסיך ואת לחמך את וברך אלקיכם ה' את ועברתם בתוה"קטרוטז
 המים ואת הלחם את השי*ת בירך אז בתורה כבתוב השי"ת את עוברים ראםסקרבך,

 : עכלהאק שבעולם, חולאים מיני לכל עי'ז לרפאות ביכלתם שיהי'שלו,
 סרן זקינו בשם שאמר זצ"ל דור אליעזר ין מי, כון היהקק מאימי"ישמעתי
 בתפלותיו להושיע לו שניקל ע"ע שאמר זצאל, מרארישיץ קרישאהסבא-
 צריך וו שבישועה בשביל לאחר, עשירות מליתן ישועות מיני בכל אליו הבאיאיש
 היטב אותו לשמור הב' הפעולה וביותר בשבילו, השפעה להוריר א' פעולות ב'ל5עול
 חטא איוה יעשה שאולי הבסף, עם חטא שום יעשה ושלא הכסף עם לבבו ירוםשלא

 עכרה*ק כ"ז, גרם הוא כי החייב הוא כי בשמים יאמרובמו,
 סראדישיץ הלל ר' הרה"ק ארמו"ר נכרו נשואת בעת מראדישיץ קיישאהסבא

 קרושי הרבה הי' הזאת החתונה ועל פשערבארז בעיר הי' אשרזצ"ל
 על לילך ישראל תפוצות בכל המנהג וירוע זי,ע סלובלין הקרוש מרן סתלמירישרץ
 החופה ביום ויה* בתחנונים, שמה לבם לשפוך לו קורם או החופה ב*ום צדיקיםקברי
 קרישא הסבא אל זצ"ל סמאגילניצא הרה"ק מרן ויען אז, הי' גדול וקורבבוקר

 בעיר ופה החופה ביום צדיקים קברי על לילך הוא מנהג כ* *ען אליו ויאמרסראדישיץ
 להתחנן קברו על בבורו ש*לך הי' נכון זצ"ל ישעי'לי ר' הרה"ק ידידבם מונחחוה
 אם שעושים מה יורעים אינכם הבי בתסהון, מרארישץ הקדוש מרן לו והשיבשפה,
 כאלו הוא והרי הנה הצריק נשמת את ממשיכין אזי הצריק*ם קברי על להיותקשה
 קברו, עלאלכנו

 דרש וכבר )מאגען( ר"ל הקבה על מחלה לו שיש הס"ק לפני אחד צריק התנצלפ*14
 זצ"ל קרישא הסבא מרן כ"ק וענה ל"ע, תרופה שום אליו מצאו ולאברופאים

 מאגען דעם מיט לעבין קאנט איר והקבה, הלחיים כתיב בקודש כררכובתם*סות
 : לבריאתו שהזר צריק פי אמרי ונתקייםעכל'ק

 גוייס י..י "ייין.",ץ וי'ש" "יי" "י שיי "נתיייס גוי נצי מ"י"שמעתי

 שום אצלו הכניס שלא אירע פעסים וכסה פניטה, בקודש לכמס שיכלו ער לבזטן
 איזה שם התגגבו מאד, רבים הי' שהכאים בעת אירע פעם אתו, הכטוס מטעם58ש

 ררך מכבר, שמה הי' אשר האנשים פטרו בעת קרישא הסבא חדר אל בבוקרשנשים
 הערתם לא האם בחפזון אותם, שאל קדישא הסבא אותם ראה כאשר ע"ה, הרבניתחדר
 ויאמר הס"ק ויען בנחת, הלכנו כי אותה הערנו לא לו, ועט משנתהז הרבנית8ת

 אותה יצערו שלא מקפ*ד ואני כזה באופן חסתי סדוע בעיניכם יפלא אלאליהם
 וחותנ* הנשואין אחר שנה כמו שהייתי בעת בנעורי לכם, ואספרה שמעו השערה,כחוט
 פרנסת* על בזה שארויח מסחר איזה לי לקחת והוכרחתי אותט, להחזיק ביכלתו הי'לא

 והרוחת* הסמוכות לעיירות או לכפר טכפר למכור סחורת* עם והלכת* דבר איזהוקניתי
 לרגלי הליכתי בעת פ*א מה, זמן זה באופן לב"ב וזנתי מזה, פרנסת* כרי יוםבכל

 היום שאבלה שלי תכלית יהי' הזאת בלבי ואמרתי ברעתי התישבתי בפעם כפעם5סחרי
 על סאומה אחשוב ולא במו*ם, היום כל שאעסוק לעוה"ז באתי זה ובשב*לצזח,

התבלית
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 הבת וכ5 תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל הפ' רעיוני על ועלה האמתי,התכלית
 בתורה יעסוק הילוד זכר שכל פי' תשליכוהו היאורה הילוד הבן כלתחיון,

 במו"מ, תעסוק שאשתו תחיון, הבת ובל הכ' אמר ע"ז נאכל מה וא,ת למים,שנמשלה
 נשים הגם' שאמר ע"ד ועבוהש"י, בתורה אעסוק ואזי ב"ב, את תפרנסוהיא
 אם הרבנית אותי שאלה לביתי וכבואי פדיון, בלא לביתי והלכתי וכו', זכייןבמאי
 הליכתי בעת רעיוני על שעלתה מה לה ואפרתי היום, מזונות על מאופה לההבאתי
 והתחילה להעבודה, תיכף ולקחה כ*ז באהבה עלי' קבלה זאת, שמעה וכאשרבדרך
 ותקם באטונה, רב זמן עשתה וכן אני, הלכתי כאשר לכפר מכפר ולילך לסחורתיכף
 אני חייב נמה עי תבינו, ועתה קדישא, הסבא וסיים לביתה, טרף ותתן לילהבעוד

 : שלי ועבודה בתורה חלק לה יש כי אותה,לכבר
 צוה פעם ר"ל, בנים לה הי' לא מקאצק( זצללה"ה מענדיל מנחם י' היה*קבנת

 וכן מבוקשה תמצא ושם זי"ע, קדישא הסבא אל לראדישיץ שהסע אבי'לה
 בת הלא אלי' אמר בקשתה, לפניו והציעה וי"ע, הרה"ק לפני לרארישיץ באה וכאשרעשתה,
 בי להאמין אתם מוכרחים הנה באתם ואם הנה, לבא הוצרכתם למה למקאצק(אתםהרה*ק
 ים בקריעת הלא זי*ע קדישא הסבא פרן אל ואמרה וענתה לישועה, תזכו ואח"כבתחלה
 להביא מוכרחין שלפעמים משם למדין אנו ויאמינו, ואח"כ *ויושע" בתחילה בתיבסוף

 אלי' ואמר הדברים, קדישא הסבא בעיני והוטב לאמונה, עי"ו לבא בתחלההישועה
 כמה אח*כ ונסעה לבנים, שזכתה הוה וכן בתחילה, לישועה ותזכו אתה הצדקא"כ

 : א( תבא. שלא עכ"צ לראדישיץ,פעמים
 מי עס שם לו שאין בכפר דר שהי' וי*ש ת"ח מאנ"ש אחד איש לפניו התנצלמ*א

 פשוטים ואנשים מועטים יהודים שמה דרים שהי' מחמת ולהתחברלהתרועע
 לך אין כמוך אמונים איש בתמהון אליו ויאמר קדישא הסבא ויען ע"ה,מגושמים

 אותך וילמדו עמם תתחבר המה, טובים חברים לא ורבא, אביי להתחבר, מיעם
 אומרמ משם שמועה האומר כל האז, פ"א קידושין בירושלמי )כמובא חסידותדרך

 : ב( לפניו( עומד השמועה בעל כאילו בעצמו רואהיהא

 ל6ייס טונס  לפסו0 5ליק כסרו5ס נ511 כל5 ס61 וזס וז"5, כס5מ פ' 6)ית5ך גועס וכס'א(
 וכו/  סנריק פי"1 יוכס לו סיסי' כ1ס סי6תין 6תוכס סטיכס כטסכל לסככיס  טקירס  גריך 616י:
 ססו6  סטספלל פ5 5ס6תין  5ריך מכעיו  פל תספלל ס6ר: 6ס ירופ כי 11"ל ו6ר6(  ,ס' 6"5וכם'
 5סוסיע יכ51 65 ע"ז ת6טין 6ינו 06 6כ5 יר1 ט5 יסועס 15 ויכו6  תפלתו יסתע וססי"ת5זיק
 לו  סיפסס 6ססר 6י סרופ6  ברסו6ס  ט6טין 6'ג, סמ51ס ס6: 1"ל  סר%כ"ס כ%"ס  כספלתו6ות!
 6סר כתקוס  6,תו  6כ6ר ר'  יתן  ו6ספפיצי,

 פפ"6 לתל%יריי ססיפר ול"ל, פפרסיסת6  כוכס ר' סרס'ק  נ:ס כסנ  גיכיס  רתתיס וכס'ב(
 חו5ס סי' כ6י5ו ת6ז סגיו לופ פ5 תתתי' סיסורי סרכ וס" ז5"5 סיסור' סרס"ק לפגי וכ6ככפ
 סרכ ותיס וכסןו, לכו 6ל :כגט טר לת6ר  נייסו ס6תר לו וס:יכ  %יו%יס,  סיוס פס  6ותי 1ם56מ"ו,
 ר ת6 סרכ כי וספליר לו, 6ניר סל6 לו וסתרתי  :ן, לטסות וכו  תל16  6סר 1ס ס61 תיי6מר
 ל6יס ססכת תס 16תי וס6ל 16ג1, ס6גלס פלי ס?קסיך טך 6יס 16חי ל?פכיס רלס כי לוס6גיך
 ט6ר 5סס5י6 סרג וסוסיף כסי 16תו גסקתי סכיוס ס6מר  6יך לו וססכתי סכיוס, 6מרס1ס
 סיס6  ס:ריך סל"כ( פ"6 ,סכת כיריסלפי 6ית6 כי לו לסגיך  וסוכרחתי כז"ם, 15 ס6:'ר ע5יוגז-
 ער לת6ך פר 6ותי ת:ייס וסי'  תוסר סנט כס' וסכסתי ליתודו כספת לסניי פויך סבתופסבפל

  תפלס  סוס ול6 ונוסס יר6?  סוס לי  ו6ין כ"ס ?כור6  06 )טכור סמח5תי ל6  ב%פולססרייס'
 ככתפס פר גו51ס כוסס ע5י וכס5 סר:ריס ס6יות כעגתי  ור6'תי 6'"1, כגי סיסורי 65יםס%הוייכת

  סספריס, ס6ר  כתוך  בירגו  6וטו  וסגהתי 5כי ככ5  6יתו וגסקתי סס' גט5תי ו6מ"כ נפסי,י65
 ייק רכר ריכר ס65 !רוע וסנס מכתתו, 52 נרו5ס סטהס סת)! ז6ת ז"5 סרכ סטפ כ6סרויסי
 ססיפר  כפס 6פי' תפ~ס 5חק ס65 6:י יתעיר ח"ו, כע5 ריכיר סק' תפיו יג6 65 1תט51סח"1,

31ר
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 אחד כפרי מראדישיץ קדישא הסבא מרן לפני בא פ"א וז*ל חיים שיחות בם'כתב
 ואחר בפרנסה עוסק ואינו ולילה יומם בתורה עוסק שהוא חתנו עלוקובל

 שטענדיג' לעליט ער לעלין איין אין עהר האלט *שטענדיג גנאי של בזה"להכפרי
 אוויא, אויך טיא איך אז דאך זעהסט בזהול זי"ע מרחדישיץ קדישא הסבא לוויאמר
 טיען, אלצדינג מען חעג וועגין פרנסה פאר אנדערש עפיס זענט איהר הכפרי 4וענה
 כדי ובתיך טאקע, אפשר אוי בזהול ואמר סתנים בשברון קדישא הסבא מרן נאנחאז

 אויפ'ן נישט גאהר עס האב איך האמת יודע אתה רבש"ע ואמר א"ע התישבדבור
 : א( עכדה"ק.געדאנק,

 לצדיק נסיעהענין
 ולגסור ישראל בני של נשמות להאיר הדור בצדיקי הבח הוא וכן וז*לע~ו, ידיי את משה סחד וכו' נ11 בן ייהושע ד"ה ש"ת בימזי שימה תפאר8 במ'כועב
 המעשה בפומי' מרגלא שהי' זצללה"ה מראדישיץ הרה"ק טאת ששטענו כחותלקונם
 משבת להתענות סיגופים כמה בעצחו שעשה זצלה.ה המדורא חייקא ר' הקדושסהרב
 נגמר לא ועכ"ז הלילה בל ללמוד חשנתו ניעור הי' לילות ואלף פעסים, כטהלשבת
 שבת על זצללה"ה ממעזריטש בער דוב ר' טו"ה הקדוש להרב בא אשר עדתיקונו

 : ב( בחקותי בפ' הנ"ל בס' עיי"ש וכו'כידוע

 כססרי ו5סכיט 5)תוך סי6ך 6ותכו 55תוך כוך6י 5"1 סיפר ו5תס נמק, ל6 וסו6 55מוק סר6וידכר
 עייקסיתי' כסס 5תמטיס גןו5ס סוכס ועוסש ת6ך נןו5יס סס סעו5ס כעיגי ספסוטיס כספריס ו6פי'ח1סר

 סע0יר 06יו 5:6 כ6 ופ"6 ו5י5ס יומס ו)ומ7 יוסנ סי' סעיי ו6ותו כןנס 15 י1תן וסי' סעסיר5% סעגי כ6 סי' וככ"פ עסיר 61' עגי 6' 06יס כ' ססי' סיפר 11"5 פכמס תדרס וכס'א(
 וכן 5גתיתי עוך תכטרך ס65 סס"י 5ך יעוי *ו5י תו"ת כ6יוס ועסוק 6ןוטיס ר' כפ"6 )ך*תן 6כי טני עןיין 61תס פעס ככ5 5ך נותן כ6גי תתך סתכ5ית יסי' תס 06י 6מיו, 61"5כתנסנו
 ור6ס ג6סס גי 56יו טסיר 6ותו גסס ופ"6 עסיר, ונעסס כתעותיו 1ס55י0 כנ"5 15 סגתןסי'

 :סו6 6ת0 06י 6"5 ו06"כ 56י, גריך ס6יגך 5ה סע1ר 3"ס ו6תר ת6ך וסג"סו עסיר ג"כסגעפס
 ס-יית ככר6:וגס גוסנ 6תס 6: כתורס 5יתוך כסכין נוסג 6תס 6יך 536 כעוסר סס55מתטוכ

 לעסות יכו5 6,י תס מכיכי 6הי 5 כיס' ת0יכ סי' 06 כספרו 5551ס"0 ס61 )61תר כ5תווךתתטיך
 כ6 כ6 3ז0"5 ססיכ ס61 6כ5 כ15ס( סי' 65 16 ת5תוןי 35ס5 תוכר0 6יי ספרנסס ערןתממנות
 ת0וטחו ןס לירן סת0יל ס56ס סדנריס כדנרו ותיך ע0יר סייתי 65 ו5ותך יוסנ סייתי %06
  תעמו 56 5סס ו6טר ס?וס6יס טס רטס 5עסות וסממו5ו תסוכן ססי' עך ח16 סרנס סיסמרן
 סעוכס תגיעת פ"1 5ך יגרוס סתורס סכ5ית71 כיי0ת:י 6תס 5י 61תרס 56)י כ6ס כע5תססתורס כי סעו5ס, תן 5ססת5ק תוכרמ ו6ני רפו6ס סוס 5י יועי5 65 כי 05כס סכ5 ס61 כי רעסטוס
 6ת 15תך סי' ס3ת50ס סכעכור 51"5 סו6 וכי6ר סי' וכן סעו5ס תן 5ספטר 6תס תוכרמע"כ

 עכ"5 עתו, די3רס כסגת0 סתו-ס ע"כ גןו5ס וכ6סכס כ0סק ת6דסתורס
 סרור 55ך'ק 5נסוע 0כריכין תס סענין 11"5 זכ"5, סכעס"ע כסס כתכ 5ןיקיס 6תרי וכס'ב(

 ז6מ כפוכ תסס 56 ס' וי6תר כתיכ כת'יס תפורס 1ס סריכ"ס 6תר 5כך, תוסר כספרי די651
 6תר ועכ'1 כספר, 5כתוכ 5ת:ס ס' 60תר תס כוס די ו5כ16רס יסוסע, כ16גי וסיס כספרזכרון
 תסס כי סדור, תגדיקי ססותעיס תס ס61 ססיקר כי פ6"פ, סתו 0יןכר יסוסע, כ16יי סיס5ו
 סכתר סת0תר ת6ך זסיר סוי כני סת5ך 15 6תר 6מד, כתר נ6כד ס1טן ו63ריכות 5כנוכתריס סיי סיתן 5ת5ך מס5 כו' סמוקיס 8) סמע יסר56 ועתס פסוק ע5 כתןרס ועיין סיור 5דיקסי'

 יע:ס כגנך 6מד כתריס סגי 5?ס סי' יסר56 כן ע"ס, 6מןן כתר 6כןת סככר מ6מר 5ך0גס6ר
 0ס61 6' כתר כ"6 גס6ר 651 געסס, ססו6 06ך כתר 6כדו ?עג5 מט6 061ר כ0תע, כננךי6

 כחר 6ת 5סתור יסר56 סתס כתר6ס ר"5 0מט, יסר56 ועתס י:ר56, 6ת סס"י תזסיר ס"גנבתע,
 כמ כיס 6ין כססס כחי' סס61 כספריס כם15מך ע"כ דייק6, סח! וזס 5ךן ס:6תר ןנכתעסמני
 גסתע נ0י ס61 סנןיק תסי כססותעין 536 נעסס, סכער 6נרו יסר6ל גי 16עו 5עורר קךכ5

פזסו




