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 ו2 יך ייען84 דעכשבנ84 במעשיו פישפוש מעניובסנלאות
 הי' שלא ובאשר זהובים, משלשה יותר ליתן רצה לא והרה"ק זהובים ארבעהחעצים
 פוליש בלשון הערל אחריו ויצעק ממנו, עורף פנה השואה, לירי עמו לבא הרה"קיבול

 קדישא הסבא ירע ולא יקנה, אזי ישביח שאם פי' קאפיטשע( טא)פאפראווטשע
 הערל, ציעק מה לו סמוך שהי' אחד ליהודי ושאל הערל, לו שאמר מהמראדישיץ

 פעבעסערין זיך זאל ער אז לו, אומר שהערל הלז היהודי לו ויפרש לו, עשיתיסה
 זיך בעדארף איך אז עלי מבין הערל גם ע*ז קדישא הסבא ואמר קויפין, ערוועט

 ' במעשיו ריפשפש בביתו התבודר ותיבףפערבעסערין,

 הרה*ק הלך שפ'א תלמידיו עם זצללה"ה, הקדוש היהודי אצל הי' כזה מעשהןך"ש
 שחת, עם עגלה מוביל אחד בערל ופגע בדרך תלמידיו עם זי"עהיהודי

 זצללהוה ותלמידיו הקדוש היהודי אל הערל ויצעק הארץ, על שלו עגלה לוונהפך
 ולא השחת לטעון לעזרו והלכו השחת, ולטעון שלו העגלה את להעמיד אותושיעזרו

 ספ51ס, 5כ5 טרפס סימ סימ עריפס 06 תת"ג סמ5 חכס, כס ססורס ת3סר מוכ5 סמינו תיוגס
 0תפ סתוטס תס רס"י ופי' וכו' יתרו ויסתע כחיכ 56יתלך רכעו וטכס לכ5, כ:רס סימ 5מוומ0
 טחס מכ5 5סתוע, 5כמ יריך סי' סתט 5מ מם כם5תמ כקו:יחך וקסס טת5ק, ות5חתח ק'"סונ6
 :רס"י ספי' מ5ח ו5נסוט, תפכורתו 5כטל 13 גויך סי' 65 ותסגיח פטרון מ5וס סי: ככיחוס:תט
 סיגס"ר סומ עת5ק תת5מתת לו גווט מכ5 קי"ס, סמתע 6יוח !ס"פ 61ח, וקירן זמת סקססנטגתו
 ווגתחו חכס 03 ססורס תכסר ס:גי' ס:מ5ס וט5 1ך1-, ויר ככ3 וכן לתרמ"ס נסע ט"כסגויק פ"י רק לסוטיל ט5תו סמוס יכו5 מין וט'ז סי5ס"ר ת5חת; ים ס13רמ כגך5יח סמוס סיווטסמף
 סויוע, 5כסן גס מ:ור ומ5וגס גרו:ס תוחר סדיוט 51כ:ן 5כ"ג מ5תגס מסרס סח1רספגיני,
 מ:ור: מס כקוסי;ך קסס ג"כ כזס תוחרו5י:רמ3

 חמ0ו-
 רק 5כ5, תוחר חסי' תותרח 1מס 5כ5

 סמר תם6"כ קוומחו מ.ו יפגוס ס5מ כוי סמ5תגס מה 15 גמסר גוו5 י1חר כסכ"ג סימסמתת
 סחסיוות כורך סוורה תי 51כן :קי כ:ך ט5 רכ3 כת:5 סויוק לכסן ומל!כס גיובס וכןסכסניס
 ימזקמ5 6ג5 ת5יגו ועתמ סגטיר )6תר טכ"5, וופח"מ סטו5ס, 5כ5 5מ מ53 סירכמ לו06ור
 ופך תגטורי 6כ5חי 5מ וטרפס וגכ5ס תטתמס 5מ נפמי סנס מ5קיס ו' מסס ,ך( י6תרסג3י6
 מכ5 ס5מ פג51 3סי 3פי כ6 651 ספ' טי 5"1 כחו3'ן מז"5 ורסו פג51, כסר כפי 63 51מעתס

 יכם' עגתו( ט5 סחת'ר סומ יק תויגמ ותותר נגת' סס 'תסיק חכס 3ס ססורסתכסתס
 תסמוורמן ת:ס ר' סס"ק 6ותו"ר מג5 ימסוגס סטס כסיוחי ס:ס וז"5 ג"ז, מוח כו:גיסלקוטי
 תנטוריו 5ט3וס"כ ורך 15 5יקמ סכ15 ט5 מוס סיסתוך תכ5י טי!י גוול ויכוח 15 סי'ז5ס"ס
 רג5יו יתועו 535 גכון כורך קי5ה וס':רס 500'05 סורך סייריסו סדור 5גוו5' 5'0ע ס5ריךרק
 6תרתי ססע"ס מתר סזס 5' ומתר 013 5טטוח 'גו5 כק5 כי עק5חין כורך 5י5ךמ'ו

 סיירוסו סוור 5גוו5י יספ 651 5ע:וס": ורך 5י 5ספס מחקכס בנוט5ת' :ימתך סתי6חכתס,
 סגויקיס כ5 וכן וי"5 כמוקיחי :5תס תכמ-ח י3ס' טיי"ס, וכו תתגו -מוקס וס1מ מז ס/כון,סויה
 נ:תריס צסיות 36'00 סגקווי0 סוור כ3 ט5 16רס עכן 5ס:ין ככ-ן סטותויס סס יוור וורסנכל
 3רג05 55כח חסיך': 5קס5 סחחח3ייס סמג:'ס סם פי י:תור חסיוי1 1-:5' כת"ס סיגריו;מווח
 נעיר גתג6 מ0 סגוחח טיי 6ג5 כגת' מיח6 וכן -ע, תכ5 'ס נ:ת 'סי' סתס ג0 טיוסם5ססחפמ
 גזכר סמוס 5סיוח לסס סכמירס ס';ס סתזווס כי סגרמת טי- נטסס סיתס 65 6חחת111ס
 סכוח3 יס-56 מיס ט"י גכחכו מבר סקויכס ווכר סכתוח תכח סיגר נגך 5סחחזק וממווקו:ימווו
 5כ5 וקווסס כרכס 5סספיט חו כ ידול מ:4 סקכ"ס 50 כפיו יניר ס5ויק יכ"ס 5סתס,כקווסס
 ט"": יכו' 5עו, עותות וגוקחוסע51ס

 תז'וועסינ חייזיק יגחק ר' תו"ס סקרוס סרס"נ כסס כסקו)וס כח3 וס"ם, חורס 5קועי031'
 סקווב וחוחכו רכו מח :-מס וגיק"ל תרמז65 5כי 'סיו6 ר' תו"ס תסרס"ק סכתטזנוק"5
 15 וסס'3 סט5יון, כג"ט תכ1גי ט5 כ3י סימ מס 6וחי ו:מ5 סמתלקוחו, 6חר סג"5ת:רכ"ס
 סיכר כך סל5יון 3סירס תכוכס ט5 וימתיוס ס5ותו מג:י כ5 :יחקן טו 5תקיתו 5ילך רוגספמיגו
 סט51ס תזס פטירתו ממר מתת 5גך'ק מיוחו 3חיי0 מוכוק :ת' ו6תר תרמי65'ז"5, סרס"ק3:ס
 טגתו 5וכק סיסרמ5י 5נפס גרמס )ותזס כטוס"כ, עוכס 15 5טסית תוכיה 01ומ רכו מת לות-6ין
 סזס סטורמ 5י 5)וס כוטחי גחייסכתי ומגי עקז ס!מ יסיים וככמי כזס ל1 עוכ ימז מתת גויק56

 כעיס"ו. סמגי כ"ז תכוגס ט5 ו6ומיוס 16חם ס6תקן תוטכ פסיכח,65חר
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 אליע )מאזיעש פוליש בלשון להם ויאמר הערל עליהם ויקצוף לו, לעזור בנחםיכלו

 הרה"ק אסר אז רוצים, אינם אגל השחת להגבי' שיכולים עליהם שקצף ר"לניעכצעש(
 שיכולים לנו, אומר הוא אומר, הערל מה אתם השומעים לתלמידיו זצללה"ההיהודי

 עכרה*ק: רוצים אנו אין אך להשם ההאלרומם

 בתורה.גדלותו
 מחותנו ששמע מסוכערנוב שליט"א אלימלד ר' הרה"צ ארמו*ר מש"בעטנמער,ף

 עוצם מגודל פ*א לו שסיפר פרארישיץ וצ"ל הילל ר' מרן הרה"קאדמו"ר
 עוצט גורל לכל ידוע 11"ל טראדישיץ קדישא הסבא מרן זקינו של ובקיאותוחריפותו
 זצ"ל ישעי'לי ר' המפורסם הרה"ק של וכו' ופוסקים בש"ס ובקיאותוחריפותו

 דרכו הי' מ*מ ספרים, שאנק *מיין עליו אמר זי.ע מלובלין שהרה"קמפרשעדבארז,
 בזוהשק למרו בעת פעמים, הרבה אירע בגסתר ובפרט בגגלה לימורו בעת תמירבקודש
 מרן עם התראה בעת פעם ובכל לסימן קמט שם עשה סתום דבר איזה לוכשהי'
 כל לו ותירץ ממנו, הסתומים הדברים כל לו והראה הזוה*ק עמו לקח קדישא,הסבא

 , בטוטו"ד והסתומים הקשיםהדברים

 מ1קנו ששמע מראדישיץ שליט"א בנימין ר' וכו' הרה"צ ארמו*ר מרודישמ"תי
 סראדישיץ קדישא הסבא זקני בימי וז"ל זצ"ל, סרארישיץ הילל ר' מרן אדמו"ר=
 לא המעט וגם סזעיר מעט רק אתרוגים אז בנמצא הי' שלא אחת שנה פעם אירעזי"ע,
 8' סוחר שאצל זצאל, קדישא הסבא מרן ושמע לברכה ראוין שיה" כתיקונםהי'

 הגוה סכום עבורו רוצה והוא כמפו שאין הדר אחד אתרוג גמצא בווארשאמאתרוגים
 האתרוג לקנות הנ"ל סוחר אל לווארשא משמשו תיכף וישלח קדישא הסבאוימהר
 תיכף שאל לווארשא המשמש בא כאשר הסוחר, עליו ישית כאשר מלא בכסףעבורו
 האתרוג לו להראות תיכף צוה הנ'ל הסוחר חל כבואו אצלו, והלך הנ"ל הסוחרעל

 שליח ג"כ ב8 בתו"כ האתרוג, לו והראה הגון, סכום אתו שלח הקדוש רבו כיהנ"ל
 עצות לשית הסוחר ידע ול8 הנ"ל, האתרוג לקנות זי"ע טמאגילניצא פהרה'קמיוחד
 ואמר ברעתו והתיישב פה, זמן וחשב הנ'ל, האתרוג למכור ולמי לעשות פהבנפשו
 בתורח גרול יותר וצ"ל מסאגילניצא הרה*ק אבל עולם יסורי צדיקים ששניהםהגם

 הרה"ק עבור הנ'ל, האתרוג ומכר הבכורה, משפט לו לכן זצ*ל, מראדישיץמהרה"ק
 דין לו שיש מראדישיץ קדישא הסבא משמש טענת על השגיח ולא זצ"ל,ממאגילניצא

 נפש בפחי לגיתו משסשו נסע כאשר בהאתרוג, ונתן נשא וגם קודם שבאקדומה
 פוה דעתו נחישח או סראדישיו4 קרישא הסבא לרבו הסעשה כל וסיפר האתרוגבלא
 על געוויקס הנ"ל, אתרוגים הסוחר לבת שצמחת מעשה אירע ימים כמה לאחרמאד,
 חרפתפ, גודל ולתאר לשער אין ער גדול לבזיון זאת להם ויהי אתרוג, כדמותסצחה
 רופא פולין מדינת בכל וכמעט בווארשא נמצא הי' ולח הרפואה, בתי בכל עמהוהי'
 יכוליפ, הי' לא לחתכו כי יועיל, ללא הי החרופות וכל עמה, הי' שלא פראפעססאראו

 ולקלס ללעג חברותי' לעיני שנעשתה והשחוק הבושת מגודל ר"ל, כמשוגעהולכת הנ*י והנערה בסוחה, נגעה שהי' מפני ר"ל, גדולה סכנה שהוא אומרים שהי'טחמת
 לתה שרצתה עד מחברותי', בדד לשבת והוברחה עלי' ליצנות רבר אמר שרצה מיוכל
 עצה שום לו שאין אבי' שראה עד לשער, אין מהנערה הבכיות וגודל לחיי',קץ

 הסבש סרן מהקפדת הוא לא זה אם יודע מי לב"ב ואמר בדעתו והתיישבטבעיות
 ואסרו לפניו, שיחי לשפוך רק עבורה עצי שום לי אין סוף וסוף מראדישיץ,קדישא
 הנ*ל הסוחר תיכף ויסע חלילה, אברבו כולוו ו"כף עמה תיסע ל8 ואם הרבר כןאליי

8מ



 29 פו קרישא הסבא בתייה ניייתינפלאות

 פח ומן שסה יהמתין הוברח שמה ובבואו מראדישיץ קדישא הסבא מרן אל נתה,עפ
 שישב השלחן אל לגשת מתחלה בוש הי' פנימה בקודש נכנס וכאשר לכנוס, יכלועד
 זי*ע, קדישא הסבא סרן לו שקרא עד חטאו, שידע מחמת זי*ע, קדישא הסבאשם

 5מרן ופייס גרולה, ובכי' ויראה באיסה השלחן א5 נגש אז השלחן, א5שיקרב
 בטרד זאת לעשות חלי5ה נתכוון לא כי חטאו, על שימחול ממנו וביקש קדישא,הסבא
 שיש רעתך על תעלה לא בזה"ל קדישא הסבא אליו אסר אז בזה, מרן כ"ק אתולבזות
 לעשות תוכ5 סחורתך עם כי סמאגי5ניצא הרה*ק אל האתרוג ששלחת ע"ז תרעומותלי
 שאסדת ע"ז רק אני, כמו להאתרוג הוצרך המאגילניצער גם ובטח חפץ, שאתהפה

 גבר לזה אותי, והכלמת סמני, בתורה גרול יותר שהמאגילניצער ואמרת הקלושהבדעתך
 ואמר שנינו, של התורה למדור זאת ידעת מאין כי נוקמין, בך ועשה שלי הווורהכח
 חריפותו עוצם מגודל זצ"ל, מפרשעדבארז ישעי'לי ר' הרבי מהרה"ק השמעת אליועור

 שאנק )*מיין עליו אמר זצ*ל, מ5וב5ין הרה4ק שאדמואר עד ופוסקים בשוסובקיאותו
 הפי' ידע ולא מאר מוקשה אחד תוס' על ימים כמה שעמד פעם לו אירעספרים"(
 לו שאלתי וחושב, ואנה אנה והולך עצמו סייגע שהוא ראיתי וכאשר הנ*ל,בתוס'
 בהתוס' הפי' לו ואסרתי שעה כרבע בו ועיינתי התוס' לי והרא" לך קשה הוס'חיזה
 אותי ושאל סאד, ע"ז מתמה והי' גדולה, פליאה בעיניו ויהי עליו, רוחו ותהיהנ*ל,
 התוס' בזה הפי' ידעתי ו5א ימים כמה התוס' זה ע5 ועמדתי שהיתי אניבזה"ל
 הלז, הנפלא הפי' ירעתם מאין כזה, מצער בשעה אותו אמרתם ואתם אופןבשום
 אין אם שעושים מה יודעים אינכם האם אצלנו, חידוש זאת שאין ואמרתי לוועניתי
 אזי הפי' יודעים אינם אם לו ואסרתי חז"5, מאמר שאר או בתוס' הפי'יודעים

 דבר לו הי' כאשר והלאח ומאז המבורר, הפי' אמר והוא המאמר בע5 אתממשיכים
 מעתה אליו אמר וצ'ל, מרן סיים וכאשר הפי', אותי שאל בנסתר, או בנגלהסתום

 וסכה שמן מעט קרישא הסבא ולקח צדיק שום על סרה מלרבר ו5שונך פיךתשמור
 הי' שלא ער לגמרי אח"כ ונתרפאת היב5ת ונפל שעה חצי שהה ולא הגעוויקסלה

 לשער, אין ובתה הנ"ל מהאיש השמחה וגודל כ5ל, רושם שום מצחה על שםניכרת
 לראות באים ומכיריהם קרוביהם וכל השמחה, שם ותגדל לביתם לשלוםבבואם

 שאמרו הרופאים מזה שידעו עד ה5ז, המעשה ג"כ שסה ונתפרסם הא5ו,הנפלאות
 כזה צדיק דר מקום באיזה אותם ושא5ו 5ראות, שסה ובאים לזה, תקוה שוםשאין
 להסיר אופן בשום באפשרות הי' לא בעינינו, שראינו לפי כי הטבע, לשנות יכולאשר
 שמה 5יסע אנחנו מוכרחים הוא כן אם ועתה סהמוח, זאת שהוסשך מחמתזאת,

 ובעלי חלאים מיני כ5 שם ובראותם שמה נסעו הרופאים עשו, וכן צדיק אותוולהכיר
 גמורים תשובה בעלי נעשו נפלאות הרבה ועוד תקוה, שום להם אין אשר ר"למוסין

 : זיאע קדישא הסבא אלונתקשרו
 וז"ל קלימנטוב, האבד"ק שליטקא שמחה סו"ה וכו' סועו"ה חו"ב הרה"ג יד"נ ליכנר124

 הנ"לן אבד'ק זצ"ל יהושע מאיר סו*ה הגאוה"ק סו"ר אאאז כ"ק הי'פ"א
 ברארישיץ אמור פ' בשב*ק זי"ע( וצללה"ה מאפאלע לייבוש מה"ר מרן הגה"ק)חתן
 אבד'ק ז"5, ליפשיטץ דוב חיים מוה"ר הגה"ק מחותנו לראדישיץ ג*כ בא שבת אותוועל

 אבד"ק טובי' ר' הרה4ג שבנו הי' )והחיתון עילאה רבי ארי' בעל הגה"ק בן שהי'יאנוב,
 ישיבת וקודם זצללה*ה( יצחק ישראל ר' מרן דו"ז הרה"ק בנו של חתנו הי'בריגי5
 הרה"ק ומחותנו להם, הראוי מקוסו על כ"א וישבו הש5חן, סדרו לשלחנו קדישאהסבא
 הרבח ועור הנאל, הגה"ק אאזמו*ר ישב לו ושני ראשונה, הרבי, לכסא סמוך ישבהנ"ל

 בחשאי לו ססוכים 5היושבים הנ*ל, סחותנו הרה*ק שאל והנה וקדושים, גאוניםצדיקים
פאם
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 העו5פ וסתם בראדישיץ, ראשונה בפעם הי' הוא כי ללמודן יכול שלנו המחותןהאם
 הכסא, על וישב לשלחנו קדישא הסבא בא כך ובתוך שלחנו, על כאלהשאלות ישאי שלא השתיקו הנ"ל, הרהגה*ק א*ז והנה ~מדן, קדישא הסבא את החזיקולא

 כזו תורה לפי שיזמין באשעפער הלעבעדיגען אל התפללתי הלשון בזהוהתחיי
 ואמרת אמור הכהנים אל אמור בפ' ופתח ללמוד, יכולים אנחנו שגם יראהשמחותני
 ויצהירו יאירו שהגדולים היינו לקטנים יזהירו שהגדולים הקטנים, על גדוליםלהזהיר
 פלפול בדרך חילוק ואמר הרקיע כזוהר יזהירו והמשכילים זהירות לשוןלהקטנים
 קדשו מפי ממנו שמעו לא מעולם כי תמהו היושבים שכל עד עמוק עמוקבקבלה
 ורוח הרגשתו הי' כן קידוש, קודם תורה לומר מעולם דרכו הי' לא גם כזהחריפות

 : ממש בחושקדשו
 מאזרוב לייבוש ר' מרן הגה"ק ש"ב אדמו"ר מכ"ק שמעתי וז"ל, מהנ"ל~ןך

 ליב משה ר' הרבי הגה"ק ת5מיד בילדותו הי' זי"ע קדישא שהסבא זאתשידוע
 פ*8 רצופים, שנים איזה הקדוש רבו אצל ישב פעם ועכי"א, זי*ע זצוקללה*המסאסוב

 הצעיר לתלמידו וקרא הועיל, ולא התחבולות כל עשה וכבר גדול עסק להרה"קהי'
 ולקח נד כמו נצבו ונקפאים גלודים הי' שהמים בחורף הי' וזה הנהר אל עמושילד
 רועיל לא עדיין כי והרגיש טבי5ות, ש*ה וטבל וירד א"ע ופשט חור ובקע ועשהגרזן
 לפני אמור שבעריל" לו ואסר קרא לבסוף והנה אצלו, עמד הנ"ל ותלמידו זה,בכל

 סם*ע, דפים איזה בע*פ תלמידו לפניו ואמר למדנו, אשר בחו*ם ע*ב בסי'הסמ"ע
 הי' שטעות נראה וטזה לטובה, העסק בעהשש נגמר כבר כי ואמר ועלה פ"אוטבל
 בנגלה גדול שהי' נראה כי בנגלה, למדן הי' שלא קדישא להסבא שחשבו הרבהאצל

 לכת הצנע להיות כנודע ימיו כל הי' בקודש דרכו רק הגדולים מן כאחדובנסתר
 זי*ע. סתם, ובטלן פשוט לאיש יחזיקוהו שהעולם רצה ובפירוש הקדושים מעשיוולהסתיר

 הנךראימ.ממופתיר
 קלימנטוב האבד"ק שליט*א שמחה מו"ה כו' יו"ש חו"נ חו*ב 8מ"ג יי,ינ ייכתב

 ה*' בווארשא הנ*ל, זצוקללה"ה מהרמ"י הגאוה"ק אאזסו"ר מכ"ק שמעתיוז*ל
 ולבנות שאסעה לעשות הדרכים המלוכה אצ5 חוכר ע~הי' הי' ומסחרו גביר אחדאיש
 והכהו הדרך על אחד פקיד עם התקוטט פ"א נתעשר, ומזה פאדריאטשיק הנקראגשרים
 תיכף והובילוהו לרסיסים, גלגלתו את ושבר קדקדו את ופצע ראשו על בברזלהפקיר

 את ותפרו נתוח לו ועשו והפראפעססארן הגרולים הרופאים כל ונאספולווארשא,
 כו5ם אמרו כבר ולמחרת ספורים, וימיו לח"ו, צופי' סכנה כי אמרו אבלהקדקוד,
 רוח והנה בעולם, רפואה שום יועיל לא כי ולעשות, לחדש מה להם שאיןנואש
 ישועות פועל שהוא הולך שמעו המדינה בכל נודף הי' קדישא הסבא מרן שלהקודש
 ונסעו צב עג5ת שכרו ע*כ בתפלתו, סתים מח" וכמעט עקרות שפוקר מופתובעל
 כי אכסניא, לשום מהעגלה נטלוהו לא לראדישיץ, וכבואם לראדישיץ, וב"ב בניועמו
 נסעו עיכ אבר, שום עם 5זוז יכול לא שהחולה אליו יבא ואיך יראהו, שהרה"קרצו
 בבכיות פניטה הקודש אל ונכנסו עמדו, שם קדשו בית חלון כנגד הרה*ק לביתישר

 ארוכה לו שיעלה הקיושים בתפ~תיו ויפעול עליו ויתפ5ל עליו שירחם תמותורסעות
 אותו, וראה לחוץ אליו ויצא עליהם רחמיו נכמרו קדישא הסבא והנה האנושה,למכתו
 ראה ולא מכירו שאינו לאו, רמז החולה אב5 אותו, מכיר הוא אם שאלהווהנה
 תדאגו בל ע"כ סכירך, אני אבל מכירני אינך אתה הרה"ק וענה הרה"ק, אתמעולם
 לו אתן ואני לאכסניא, ותכניסהו אחדים, יסים איזה בעור יתרפא בעוהש"ימאומה,

רפ181ת



 31 טז קרישא ןץכטגנ14 "נוראים מטיפתיינ8לאות

 מאפטייק ריצעפטין יום בכל לו שלח הרה,ק הוה, וכן בעזהש"י לו שיועילויפואות
 משיחות בעצטו מהם שעשה סמים מיני כמה עם אפטייק לו שהי' הידוע,שיו

 והבדלה, מקידוש יין משיורי חנוכה, מנר שמן משיורי קנקנים, מנותר היינוימאשטשין
 ושעוה מהבדלה וסנטף הדס ומעלי והושענות ומערבות מ*נים, ומד' אפיקזמן,וו*יורי
 מעשה מרקחת עשה ותערובתם האלו מהסמים מצוה משיורי כדוטה ועוד יוהכ"פפנרות
 שהולך בחוש כמעט יום בכל וראו והמכה, הפצע על למשוח להחולה ונתן ממולח,רוקח
 שבר אל ושבר השברים נתרפא שבועות איוה שבמשך עד מעט מעט וניבקמשבר
 עור הרה*ק שאלהו והנה ברכה, לקבל להרה,ק בעצסו שבא עד ונתרפא ידבקו*חדו
 אני הרה"ק אמר לזה בפה, ראהו הראשון שבפעם וענה חותי, אתה טכיר אםהפעם
 החתונה על הייתי בילדותי הי', כך שהי' ומעשה מהיום, חוץ פ"א שראיתניאזכירך
 המחותנים הקרואים בראש ה*' החתונה ועל וואליא, קונסקי בעיר שהי'חגדולה
 זי,ע, מקאזניץ המגיד הק' והרה"ג טלובלין הרבי הגדול רבינו הקדושיםהצדיקים
 בהתועדות יהי' הצדיקים שכל בעולם נתודע וכאשר הדור, צדיקי כל ג"כ ה"ופמילא

 הקד~שים, הצדיקים פני לראות הנ"ל לעיר מעשה ואנשי חסידים אלפים הרבה נהרו*8ד
 האברכים ובל החסידים לשאר אבל אכסניות להם הי' המפורסמים הצדיקים לכלוהנה

 נשארו החתונה אחר ע"כ באכסניות, לכלכלם הקטנה העיר בתי הספיקו לאהצעירים
 נשארתי ג"כ ואני ללון, מצאו באשר הלכו והרבה בביהמ"ר אנשים מאותהרבה

 ומודע דבר שום לי הי' לא אבל מראשותי, תחת להניח דבר איזה חפשתי והנהבביהם"ד,
 מהם ובקשתי המקום ילידי נערים איזה וראיתי ג*כ לי הי' לא בעירומכיר

 הנערים כל והנה תחתי, להניח קש או תבן חבילה או מלבוש או כר איזה לישימציאו
 מערל ממעותיו קנה אשר תבן של חבילה והביא הלך אחד נער יק לביתם להםהיכו
 ממני לקבל רצה לא אופן בשום אבל גדולים הג' לו ליתן ורציתי גדולים ג'בעד
 ולקיים שהביא, מה ג"כ ובגופו א( במטונו טצוה לעשות שרוצה אמר כי גדולים,הג'

 שלח הכתוב בך שמקוים וראית המעשה, ניכרת עתה הרה"ק לו ואמר אורחים,הכנסת
 שעוד בזקנותך הצילך בנערותך שעשית הואת המצוה וזכות וכו*, מים פני עללחמך
 יותר הוא זה כי ואמר נזכר העשיר והחולה ושנים, ימים עוד ותאריך ותחי'תחי'

 : אורחים והכנסת צדקה של כחה גדול כמה חזי פוק שנה,מארבעים
 והי' אחר איש שם שהי' וראה לראדישיץ הנ*ל זצ"ל הגה"ק אאזמו*ר כ"ק באפ"14

 בשום פניטה הקודש אל לכנוס הניחוהו לא והמשמשים הבית אסקופת אצלמונח
 עליהם ציוה שהרה"ק אמרו כי הועיל ולא ובכיות צעקות סיני כל ועשה שבעולם,אופן
 עומד שהאיש שבועות איזה כבר שזה אמרו שמה שהי' והאנשים אליו, להכניטהושלא
 רק יגוא וישועתו נפש, ומר רוח קשה שהוא אמר כי משם לזוז רוצה ואיןשם

 שכבר זקני וראה לחיות, מה לו אין אזי לו יועיל לא ואם הרה"ק, וברכתמתפלת
 רגליו על לעמוד אפילו בח בו הי' ולא אדם בן צירת לו הי' שלא עד האישנחלש
 וסיפר הרה"ק אל ונכנס עליו, זקני רחמי ונכסרו האסקיפה, אצל הקרקע על שכברק
 חיים, לנו ישבק וחלילה מעט ועוד כחותיו עזבו כבר שפשוט אחד איש פה יש כילו

 איוה לו שיש שמי ידוע הלא לו, לעשות אוכל מה ואמר, וענה קרישא, הסבאוהתאנח

 יבקד5 ד65 6:עריה וכו' 3נו5ות 65כחן65 ד3טי מ6ן ס6י הלונוס ס' כווס"ק כד6יח6א(
 6כ5 וכי' קי"י' כסיס י6ות כדק6 כי' 65בסד65 כס 5כר 5י' 56טריך 656 וכתגכ6 3ריקכי6כי'

 )קיוככ6 כ55 טו3ד6 3ססו6 זכו ד65 3נין 5מגכ6 5י' )גע65 6סיר 3טוכו6 דקייח266תד5ות6
 וכ~/ ס5יס 63,ר 656 דקודס6 רומ6ט)י'

טיץ
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 בכדי החוצה ביתו מפתח יוצא וכאשר אלי, לנסוע ברעתו ומחשב תבוא שלאצרה
 בעדו מתפלל ואבי ישועה שצריך אני מרגיש כי ישועתו, לו בא תיכף אזי אלי,לנסוע
 אפנם והרוחה, הישועה לו הגיע כבר כי אלי שבא ולמותר עורתי, לו שולחוהשי,ת

 דבר הוא אזי עירי לתחום לבא צריך והוא האופן בזה יו להועיל יכול אני שאיןמי
 וכשבח מקודש, עזרתו לו ישלח שהשי*ת בתפלה ומפציר מתאמץ אני אעפ"כ מאד,קשה

 דבר הוא זה עדייה פעלתי לא העיר בתחום שאף מי אבל נושע, כבר הואלתחומי
 לחדרי אלי להכניסו לי ופה שבעולם, אופן בשום לבטלו שאין ר"ל גזירה נגזרהשכבר
 נשתנה כבר כי האיש, על להסליץ הק' זקני התהיל ואח"ז לו, להושיע אוכל לאהלא
 לגמרי, אחר איש כמעט והוא ר*ל נגזרה שעליו האיש זה שאין וכמעט גופו,בל

 אצל והי' בראדישיז הי' שפ*א זצוקללה"ה הגה"ק מזקני שמעתי הב"ל, מהרה"גזרך : הועיל ובטח בעזהשי"ת, יועיל ואולי עור שיתפלל קדישא הסבא הבטיחולבסוף
 גם ות"ח ורבנים הדור צדיקי הרבה השלחן על שם וישבו ר"ח סעודתהרה*ק

 הסעודה ובתוך הטהור, לשלחנו טסביב עמרו בקשתם לצורך הרה"ק אל שבאו בע"באיזה
 וקווצותיו נאה וכובע עשירים מלבושי מלובש שהי' מסביב העומדים מהכע"ב לאחרקרא

 שכלם האלו בימים אז המאדע כררך )קרייזילט( שקורין טסולסלים הי' פאותיותלתלים
 שיהי' כדי ובפאותיו בשערו סלסל שבמכיוון נראה הי' זה רק ארוכות פאות להםהיו
 הקדושה ידו את הרה"ק והושיט להרה*ק, א"ע הקריג וכשקראו א( ונאה יפהנראה

 ס6 סי6 מ6י ס56ס סדכריס 6מר ויסי 6תר 56עזר ר' 11"5 קפ"ט ויסכ כזוס"ק עייןא(
 5קקרג6 ו!כח6 5י' יסכ ויוסף כנין סוכריס, 6חר ורג6, ך6יסו מקטרג וי5ס"ר ך6 6תר6יקמ1ס
 וכו', 5קערג6 5י5ס"ר ווכח6 6תיסיכ כוין 5י' וקסוט גרתי' וחקין כסעריס תסל50 ייסףוכוס
 לי' וקסיע לי'  6פקין לם כל"רני ינס"ר סליפ רכר  כגין ננגרו  ופפפססו וז5ס"ק ק'5וכוף
 ויחחקף 5י' סמו5ל,,י0כוק ול6 וינמ כיוס כגרו  וילתנ כתיכ תס קרכ6 כי' ו6גה )קנ5י'שף זכ6ס ך6יסי ת6ן עתי/ 6תוכק עתי, סככס 65תר ככנוו וחתפ0סו סס"ו כ0פרי' תס5ס5לכוסיי

 )ס"ק ע"כ ע5וי יס)וט ו)6 יוני' 65סמזכ6 כגין מגי'ויערוק
  תע0ס עוסס ססי' 6תמז"5 וגו' כ5סס ככי 6ח נער וסו6 וז") מייס' חיס "כ6רוכס'

 5ויק 50 כננוחו סחורס תספר )תס 5סכין 5ריך לכמורס וכו' יפס :ר6ס כיס6 כוי וכו'נערות
 כתככו סכס 61)!גס כת6מז"5 סכ' ויכר )6 עת6ס כס)!ס כננוח 6פי' וס65 גערוח י!עמס0עסס
 ינייח 650 יווע כי עכירס לעכור פת6וס 15 5ססיח ס6וס 56 סיכס"ר יכ6 65 5עו5ס כיכת"6
 וע'כ סי5ס"ר, כו0ח יפו5 5כ5 5כו, ח6ות ע5 5סתגכר ס6וס כ0כ5 וסת:וס5ס סכמ כי חיכף15

 כסן ת6וחו ו5ת65וח סרכס כסן 5טמוק סתותריס )רכריס 5ססיתו ק5ות כק5י כ6 סו6חמ5ס
 כ6יזס כגפ0ו 5סק5 כ6יסורין 5סמתיר כ"כ 5וקוק 650 ח0)ס יסיתנ1 ססיתר תן כ5ע כ5טו6חזכ
 תתס 6יסור 5ספק ו6מ"כ וכי651 וסמי5כין סחו5עיס מן כריקס ס5ריכין וכריס כ6כי5ח כחווכר
 ס6'תר פן כך 51ממר כך עסס 15 6ותר סי1ס י5ס"ר 50 ריכו סכן כממז"5 6י0ו" 5ון6יותסס
 יוסף יכ61 6יך וסו6 נוו5ס קוסי6 )חין כ6ן סכחוכ 0כ6 ו1ס ופוכן סו5ך וסו6 ע"1 סכון 5ך5ו

 6מיו ע5 ו5ס"ר כרכי15ת סמת1רס פכייס פ5 5עכור ס6כוח כמיר 5יוקכ וותס ססי'סגויק
 ז*5 כרנוכ"ס זס עון רכ מומר ותכו6ר כיווע וערך סיעור 6'ן ען 5ת6ן וגוו) מת1ר0עתסן
 ק5ת ג5כן חמ5ס כי 5ותר כ5סס כגי 6ח גטר וס'6 6ותר ו5זס חסוכס וס5כוח ועוחס5כוח
 יע"כ 6מיו ס6י ע) כזס ק5ת ו5סחנו5 יפס גר6ס סיסי' כוי כססרו תס5ס5 5סיוח סי5ס"רכעגח
 6חיו דכח 6ח 5סגי6 ת1ס סגחתסך ער עכירס גוררח עכירס כי וגו' רפס וכחס 6ת יוסףייכ6
 כיון סי6 כי 5מטס סיכ6ר כתס ועיין 6כיו, כיח תכ5 כככן סיסי' ככוי וסכ5 6כיו 56רטס
 י6ונט 65 כי גיוסף 5סיוח זס חמויכ סי' 65 תזס רעס ס:חחסך כיון רק 5רעס 651)טוכס
 כו 5ס6מז מקוס סלס"ר ת65 ססיחר מח6וח ח6וס ק5ת ססי6 כסערו סס5סו5 תפני 61ך55ויק
 סזוס'ק כסס פור תכי6 יסוסס"ע מס' סכו55 סער וכס' פכ"ל  כופ,  רפמ  סיפפסך 5וכר)ססיחו
 ומסר מתפככן 15 ועכן גק)ס טוכ פתמ 0תעון ר' קס"ו וים5מ כפ' וז"5 כספרו 5ס5ס5 עוןנון5
 6יסו סרע וי5ר גם6 כני 5גכי חויר תקטרנ6 ו6יסי כגין 6יתתר סרע י5ר ע5 קר6 ס6י5מס
)י' ו:ו0יך ע)י' 6תג6י ך6יסו טן וכרי60 0ערי נוס5ס) 6כתרי' 61וי5 נג6ותס דנ"נ ורפותי 5ני'~יס
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 לאחוו להרה"ק שיקל בכדי למטה קומתו כפף ההוא והאיש בידו, פאותיו ולקחלמעלה
 כי וחדוה גיל מלא הי' והאיש פאותיו את לסלסל הרה"ק התחיל וכן פאותיו,בידו
 והנה יפיים, לרוב בהם שמסלסל עד הקדושים עיניו את הרהיבו כ*כ שפאותיוחשב
 ששבק באחד שהי' מעשה לכם אספר רבותי בוה*ל ואמר מעשה לספר הרה"קהתחיל
 שעשה, מה כל על וחשבון דין ליתן מעלה של לב*ד והוליכוהו ישראל ולכל ח"םלן

 אם התורה בכל שיחפשו ואמר וענה חטאיו, ושיתודה ושיפרוט מעשיו מהושאלוהו
 בא פתאום והנה בתורה, שכתוב מה כל קיים כי תעשה, לא או עשה איזה עלעבר

 אבל ר"ל, גיהנם זה בעד לו מגיע ע*כ בשערו מסלסל הי' כי ואמר אחדמקטרג

 המקטרג על בקולם רעשו שעשה טובים ומעשים המצות מרוב לרוב שהי' יושרהם?יצי
 תעשה ולא עשה שום על עבר ולא בתורה שכתוב מה כל שקיים מי היתכןוצעקו
 יכריע בשערו שסלסל זה שבעד ברי', לכל חיים שבקו לא א"כ ר*ל גהינם לויגיע
 גדול, בכבוד ערן לגן והוליכוהו המליצים וגברו חובה, לכף ויכריע מצותיו כלעל

 הקדוש, בראשו לנענע והתחיל ההוא, לאיש הרה*ק א*ע הפך הזו המעשהונשסיפר
 מקיים האט יענער מיילא, מיילא פעמים כמה מיילא, מיילא, בל"א, בזה.לואמר

 רוב אך בשערו, שסלסל בשביל גהינם עליו לפסוק ורצו תורה, גאגצע דיאגיוועזין
 שלא עליו הגינו ההיא איש שעשה טובים ומעשים ממצות שנבראו יושר ומלאכיהמליצים
 אין אויך, עפיס נאך דאך האסט דיא דיא, אבער דיא, אבער גהינם, של באשוינוה
 ומה הדין ליום תענה מה בשערך, מסלסל הנך שאתה ממה חוץ אויך, עפיםנאך
 בעדך, ימליץ ומי בשערך, מסלסל היית מדוע אותך ישאלו כאשר התוכחה ליוםתשיב
 פחד נפל הקדוש בקולו זאת וכשאמר עליך, יגן ומי המקטריגים כנגד אז יקוםומי

 ונתעלף תחתיו נפל האיש וביותר נימוח, הוא אבן שאם ער השומעים כל עלורעדה
 מלבד בידו עוד לו שהי' המטרה אל קלע שהרה"ק בנפשו הרגיש כי המרירותפרוב
 לו ואמר נפשו, את שהשיבו עד עבדו גדול ובטורח עבודה וברוב בשערו, שסלסלזאת

 מארץ שבאו הנ"ל, מהרמ"י זצ"ל הגה*ק אאזמו"ר מכ"ק שמעתי כן מהנ'ל"רך . ע"כ לו ורפא וישוב חטאיו, על תשובה לו ויתן אליו אחרת בפעםשיבוא
 באשכנז הקלות נתפשט כבר אז והנה השונות בבקשתיהם אנשים הרבהאשכנז

 לא יותר לבם משאלות בכל יושעו א( וקנם יגדלו שבאם הרה"ק להם ואמר זקנםוגלחו
 הקודש אל לכנס יכול לא כי הקדוש חלונו אצל אחד איש עמד שפ*א ראהבעיניו כי אאזמו'ר כ"ק וסיפר וישראל, משה בדת וינהגו זקנם שיגדלו שיבטיחו רק להםאמר
 הראה אחד והנה לכנס, שיכלו עד ושבועות ימים הרבה ועמדו למאוד הוא רב העם כיפנימה
 בתשובה וחזר לתוכחתו, שמעו מאשר הי' שהוא הכירו הרה"ק וכשראה המגודל זקנו חלוןדרך

 ו5כי' רומי' 1כו6יר כ53 6תנ6י ו65 סלע די5ר 36תיי' 6וי) ד65 6100 כק)ס טוכ 36) )גיסכס)י'
 כר וססו6 ט5וי 5ס5ס6ס יכו5 ד65 15 5פ3ד מתססך סרט י:ר 6100 וכדין ק3"ס 5נכיורעותי'

 כסטרי' חם5ס5 נרמי' 6וקיו ד6יסו ד6תןן כמס חמככד כו תטסו5 ו6תס כד"6 ט5וי ס5יסכס
 רס"1 פקודי וכס' וטכ"5 עו' 56סי1 5חס כו"6 מסיתגות6 מסר 5חס מסר 61יס1 כרומי'6תג6י
 61כח"5 וס מפכין סוי0"ק סס ס6ר,ך,*נ

 ס610 סס 1מסיק סכ' ו"5, ספיר6 נמן חו"ס סמקוכ5 5סגס"ק סמס1מר יין 3ס' סייוא(
 כרים ת חסגי ט5 סרוקה חעסס כס וטיין כער, כעין ס65 3חססריס 6ף וקט 5ססר נת1ר6יסור
 ד6ורייח6 6יסור סוקן ככ16ת 6יכ6 תטר כטין כ65 כתססרים 61סי' כ0פיסקיס ד0טיקר חכותטס'
 610 גמ1- ס6יסור ר6יות כמס סכי6 סמדם 5דק :ממ כסו"ת ופיין דרככן, 6'ס1ר מכיס16

 כ5 ר'6 סיד' ס' כסכ פמוקומ חנ5ס כס' 'טיין תער, כטין ס65 3חססריס 6סי' זקכו5ססהית
 56קיס 6חי 51רסט סג6מר )ס"ת )קרותו 6סור גויס כ.די ו5וכם זקנו סחג)מ 1כ5 נ5וריות 15סיס
 וגו'. סוקי 5ספר לטס

גטוג6



 קופיישא דץכםבנןפ חנוראים טטיפתייננפלאות34
 וי*ע געוה"ש, שיושע לו והבטיח לבו מר את ושמע תיכף, להכניסו וציוה וקנווגדל

 וצוקללהאה מהרמ"י הגה"ק אאזמו*ר כ"ק הי' פ'א שליט"א הנעל מהרה"ג"ןך4 :ועכ*י
 פנימח הקודש אל ונכנס לביתו נחפז החג ואחר השבועות, בחגבראדישיץ,

 לנסוע כ"כ ימהר מדוע ושאלו התפלה, קודם בבוקר אז והי' הפרידה, ברכתלקבל
 והלך בשלום, וברכו הביתה, לחזור לו שנהוץ עסק איזה לו יש כי לו ואמרהביתה
 הקדוש, רבו עם ביחד אכל נסיעתו קודם ותמיד הבוקר, ארוחת ואכל שלו,לאכטניא

 בקבוקים שני אחר וש5ח שלחנו, ע5 וישב בקודש המשמש בא הסעודה בתוךוהנה
 זקני, בעיני גדולה פ5יאה זאת והי' הק' זקני לכבוד השלחן על והעמיד דבשמי

 היום מה זקיני ושאלו החסידים, לגדולי אפילו מחשבים הי' 5א שהמשמשיםכידוע
 ה5ך כאשר כי המשמש, והשיב 5כבודי, משקה שהעמדת עכשיו זאת ומהמיומים,
 )כידוע מרייוויץ להרב אמור לך הנ"ג למשמשו הרה*ק אמר לאבסניא,מהרה*ק
 ו5בסוף ובקאנסקיוואליא בטרלא ואה"כ ריוויץ בעיר בראשונה אב"ד רב הי'שזקיני
 שמוליכים קודם מהתתונה יסע שהמחותן ארץ הדרך שאין שנה( ארבעים ערךבפה
 כלומר לביהכנ"ס הכלה שמוליכים הנשואין אחר שבת קודם כלומר לביהכנ"ס,הכלה
 מוליבים שלאחריו ושבת א( נשואיה כעין הוא התורה קבלת השבועות שבתגשידוע
 גם מהותן הוא מרייויץ הרב שכבוד רבינו כ"ק מפי ששמעתי וכיון לביהכנ"ס,הכלה
 בשנת בראדישיץ נשחר וקיני זאת וכששמע המחותן עם משקה לשתות רוצהאני

 הדבר טוב 15 ואמר הרה"ק ושחק שלום, ברכת 5קבל פנימה הקודש אל ונכנסקודש,
 יחיאל הר' החסיד הגביר הישיש הרב ממהו' שמעתי שליט*א, הנ"ל מהרה"ג"רך לביהכנ*ס: הכלה שמוליכים שבת ע5 נשארשהמהותן

 בילדותו ג"כ שהי' פאקשיווניצא בעיר עמלק,פ שלא רב שהי' ז"לצינאמן
 נהרו מראדישיץ שלהרה"ק ידוע שכאשר מראדשיץ הרה"ק קורת בצלמסתופף
 שכאשר המדינות בכל הולך שמעו כי יהודימ ואינם כיהודים הטדינה קצוי מכלא5יו
 גדולה אחוזה בע5 א' אדון בא פ"א הארץ, בקרב ישועות ופעל א' בדבר אישישאל
 ואמר ולד לו שיהי' עבורו שיתפ5ל ממנו וביקש להרה*ק בנים חשוכי יהודיאינו

 המגיד לרבינו בנים חשוכי יהודי אינו בא שכאשר ידוע כי לפניו להעומדיםהרה"ק
 הרבה לך יש רבש"ע בזה*ל הקדוש חמגיד אמר ולד, על לבקש מקאזניץהקדוש
 אמנם בזש"ק, ונפקד נושע וכבר אתד עוד יהי' בעולמך יהודים אינם ורבבותאלפים
 עצה ע"י מטנו, להשמט אני טוכרח ע"כ הזה, בלשון לוטר כ"כ כח בי איןאני
 תעשה וכה לעצתי שמע לארון ואמר וענה בגוים, ח"ו הגדו5 שמו יתח5ל שלאכדי
 ולפעמים האדונים, חצירות ברוב כמו סרק אילני נטועים אילנות יש בחצירךהנה
 בקדירה והבשלם ההמה, מהתפוחים תקח ע"כ לעולם נגמרים שאינם פירות עליהםיש

 רצופים, שעות ששה ותבשלן מים ומעט וגדוש מלא תפוחים קדירה תמלאחדשה
 יום שלשים ואשתך אתה בערב וצלוחית בבוקר צלוחית ואשתך אתה תשתהוהסים
 רצון שבע והי' לדרכו נסע האדון בזש*ק, תפקדן אזי תעשו כה ואםרצופים,

 ויוס 61י1סס כ)ס נקר6 דתוס"ק י.1ס"ק, 1תדרס כס"ס 3ימז") חק1מות כסר3ס כחי3חא(
 חת,כז1 כיום )13 כתחת 31י1ס התו:תי 3ייס כ"1 תמנית 3מס' כד6'ת6 חתונס נק-6 ת1רתג'חתן
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 סי' כקתניס סיני זס חת1:תו 3יום .:ססס"ר 1חהר סי1ס 1קדסתס סג6' סי' מיתעין סיגיזס

 סו6 :סתורס מ)מו ת,,רסס 6)6 מירסס תקרי 56 ת.-סס חסס )ג1 :1ס תויס תר1מס פ'ו3ח*ר
 ג'ו. כרכות ג'ט סגסדרין ע"ט ססחזס כס"ס תק.תות ככתס סו6 1כן 3יסי56~1סס



 יה קרישא הםבא הנייאים מיפתיינפלאתע
 המשקה לשתות אנושי כח אין שזה אמר והרה*ק יהיה, שכן בהרה*ק בטוחה1,מינתו
 חב הוא ואיי בנסיון יעמוד שלא בכדי הרה*ק ורצה מאוד עד הוא מר כי כידועהזו,

 הסגולה את קיים בנים לו להיות תשוקתו ולרוב החזק בטחונו לגודל אבלבעצמו,
 בן אשתו ילדה חדשים ולתשעה נפקדו יום השלשים כלות ואחר בשלימותועשה
 להרה'ק תודה להשיב לראדישיץ ובנם אשתו עם האדון בא שבועות איזה ולאחרזכר*

 נ'י מפה רייעווסקי יצחק הר' המופלג החסיד מידידי שמעתי הנ*ל מהרה"ג"וך : ע"כ זי'ע כולם, בעיני לפלא והי' בנם את לוולהראות
 מראדישיו קדישא שהסבא בעת ראדישיו מחסידי אפטא מולדתו בעירששמע

 תבל קצוי מכל אליו ונהרו ישועות ופועל מופת לבעל העולם בכל מפורסם היהכבר
 קהל לפני אשתו הרבנית ספרה ותושיה, עצה ממנו ונהנים ברכתו, ולקבל בעצתולשאל
 אפילו לפורטה בידו הי' ולא ר*ל* מדוכא ואביון עני שהי' חורפם בימי שפ*אהסידים.
 וקנין במסחר ולא מו"ם בשום עסק ולא בטלן בעריל כל בפי נקרא והי' פרוטה,שוה
 הקדושים, רבותיו אצל או והעבודה התורה על המדרש בבית ישב תמיד ורק ידו,שלח
 ומובן העשירים, בבתי כובסת שהייתי מזה מתפרנסים והיינו רצופים שניםכמה
 איזה והתענינו רעבים היינו פעמים וכמה ביותר דחוקה לנו הי' שהפרנסהמאליו
 רעיתי, שיחי', הקדוש בעלי לי אמר פ"א ר"ל, לחם מחוסר רצופים לילות גםימים
 נפשך ותמלטי איעצך אשר בתי שמעת הלא כזה, דחקות כ*כ אצלי תסבול כמהעד

 מסחר, לשום ולא מלאכה לשום אצלח ולא בטלן שאני לך נודע הלא רעבמחרפת
 ותילי פטורין גט לך אתן אני ידי, תחת ותעני ותסבלי תחתי תשבי מתיועד

 כזה איש תמצאי המצאי ובטח ליכי שיפרנס ובלבד תיצביין די אחרן לגברותתנסבא
 לפליטה נפשך והיתה תחתי, ברעב תגוע ולא את חיל אשת כי לך ויטיב יכלכלךאשר
 אמרתי אדרבה בלבי רושם שום עשו לא אלו דבריו אמנם אבדתי, אבדתי כאשרואני
 אלך, תלך ובאשר בנפשך, קשורה נפשי כי ידעת הלא האלו, כדברים תדבר למהאליו
 יעשה בעיניו הטוב וד' וביני, בינך יפריד המות כי אעובך לא בי נשמתיועוד

 ולא גבולנו, את וירחיב לנו יזנח לעולם ולא לנו ירוח עוד כי בהשי"ת חזקובטחוני
 חזק והבטחון נמות, ולא ונחיה בקרוב עלנו וירחם בעניינו ויראה ח*ו, ברעבנגוע
 הורי בבית קטנה נערה הייתי בעוד נערות בימי לי שקרה שהיה ממעשה מאדבי

 בין שלא והגם בכפר דרים היו היקרים שחורי בעלי אהובי ידעת אתה נ*ע,היקרים
 למאוד מחייקים הי' אורחים הכנסת מצות אבל פרנסה בעלי רק נחשבו העםעשירי
 אם לראות דרכים פרשת מקום על בנוי שהי' ביתם פתח על עמדו ותמיד כוחם,בכל
 הסביבות בכל נודע שהי' מובן וממילא והשקום, והאכילום והכניסום ושב עובר איזהיש

 הכן עמדו ואמי ואבי זיוצאים, נכנסים אורחים תמיד הי' ע*כ לרוחה פתוחלבית
 את וקלפה היום כל ישבה אמי אורחיהם, רצון להשביע יכלתם בכל ולשמשםלשרתם
 תמיד עמדו הכיריים ועל )בארשטש(, סובין המי מכין הי' ואבי לבשלם אדמה,התפוחי

 המוכן מן תמיד שיהי' כדי והבארשט אדמה התפוחי ובתוכם גדולות סירות האורעל
 בבואו תיכף ימצא ורעב צמא ועיף היגע והאורח להמתין יצטרכו לא שהאורחיםבכדי
 קבלו והורי הדרך, מטורח השוקקה נפשם את ולהשיב וצמאו, רעבונו להשקיטלביתם
 דשוקא יומא הי' פעם משלם, שכרם להם שלמו כאילו יפות פנים בסבר אורחיהםאת
 בעיר להתמהמה צריכים והי' מסחרם, לרגלי העירה ואמי אבי והלכו "סמוכהבעיר
 החרדה כל ידעת הלא בתי, לי ואמר מאבי נקראתי מביתם צאתם וקודם היום,כל

 האורחים כל את רצון להשביע בכדי וטרחתינו ביגיעתינו תמיד עבודתנו שכלהזאת
 הכננו היום גם ע"כ עושים, שאנחנו כל רואה והנך ביתינו, דרך ושביםהעוברים

חאכליפ
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 יה" ידרוך כי ביתינו מפתן על אורח איזה יבא בוא אם והי' בוער, והאחמאכלים

 אשד מכל ותשקיהו ותאכילהו ותכבדהו יפות, פנים בסבר פניו תקבלי את שיהי'סי
 להתעכב ונוכל דרכינו, לבטח נלך אז תעשי שכן תבטחוני אם והי' המוכן, מןאתך
 ואגי להם, והלכו דובר, אדוגי כאשר אעשה כן ואמרתי ועניתי חשש, שום בליבעיר
 וכשדרכו אורתים שני באו והנה תכבה, לא תוקד תמיד שאש לראות הכיריים אצלעמדתי
 רץ כי בהיות בבית להיות רצו לא כי והבנתי ביתינו, את ועזבו בחפזון יצאולבדי, אני רק בבית שם הבית מאנשי איש אין כי ויראו וכה כה ויפנו ביתינו מפתןעל
 וקדושים חסידים אנשים כי בם ענתה פניהם והכרת בבית, נשארתי נערה לבדיאני
 ובשבילי הדרך מטורח ויעפים רעבים שהאנשים ידעתי כי גדול צער מזה לי והי'המה,
 ועמדו שיעמדו, בקולי וצעקתי אחריהם רצתי והנה המוכן, מן לאכל הביתה באולא

 סעדו ומטעמים מאכלים לפניכם מוכן כבר והנה הביתה בואו מנייכו במטותאואמרתי
 דברי את וכשמעם יחוד, איסור על תעברו ולא בחוץ אמתין ואני תעבורו, ואחרלבכם
 עמדתי ואני לבם וסעדו ואכלו להם המוכן מן ולקחו החדר לתוך ונכנסו פנואלו,
 וברכוני יצאו לבם את הטיבו ואחר הדרך מטורח טעט כשנחו וישבם, אכלם עדבחוץ
 בלילה ובחכמתו, בתורתו העולם לכל ושיאיר וקדוש צדיק לאיש להנשאשאזכה
 האנשים ותואר צורת על אבי ושאלני המאורע כל להם ספרתי ואמי אביכשחזרו
 רבה ובשמחה גרול בקול צעק תיכף פניהם וזיו צורתם את לפניו וכשציירתיהאורחים

 ומאוד זצ"ל, זרשא ר' הרבי ואחיו אלימלך ר' הרבי הי' שאלו בתי ידעתהלא
 בברכה שברכוני לשמיע שמח וביותר האלו להקדושים אושפזוכני להיות שזכושמחו
 נתקיים צדיק אותו שברכת רואה אני כאשר והנה לבעלה, הרבנית ספרה ע"כהטובה,
 ועניים כעת לנו שדחוקה שעה חיי מפני היתכן וקדוש צדיק לאיש שנישאתיבי

 אל האלה כדברים עוד תדבר ואל ממני הרף ממך להתגרש שעה לאותו רקאנחנו
 עמי לדבר חור לא שוב האלו דברים ממני וכשמעו עין, כהרף ד' תשועת כיאמתך
 הקדוש ובעלי עלינו ד' שרחם ער הקדושים בדבריו אותי חזק אדרבה רק הנ"לבדברים

 ימים איזה על לנסוע זצ"ל מפרשיסכא ירממיאי ר' הרבי רצה פ"א מהנ"ל,~וך4 : בעולםנתפרסם
 השט חילול לידי יבוא ולא יבזוהו שלא וירא מתנגדים שמה שהיהלמקומות

 לו שלח גם חדאן בצוותא עמו שיסע מראדאשיז פרן קרישא להמבא ושלחח"ו*
 והנה בהם, להשתמש יצטרך אולי כי עמו אתו יקח מופתים של החבילה שכללאמר
 ובחו ביחר ונסעו ממש, כאחים אהובים ידידים תמיר היו כי רצונו מלא קדישאהסבא
 עצה לטכס המתנגדים נתאספו בלילה והנה מבע*ב אחד אצל והתאכסנו עירלאיזה
 ירחמיאל ר' שהרבי שמעו כי היות בדעתם ובגמר האלו, הצדיקים את לבזותאיך
 סגדקאות, לקבל כדי פרסאות כמה נוסע הי' והוא סנדקאות מצות מחבב מאד הי'זצ"ל
 איתם ירמו כי בסנדקאות שיכבדוהו בת, משלהם א* אצל נולדה שבוע באותוע"כ

 עירם בני המון כל ויתאספו המדרש לבית הצדיקים יבואו ולמחרת זכר בןשנולד
 בפי שקר רק כי העולם לכל יראו כי גדולן שחוק יהיה ואו הילד לבהמד*רויביאו
 לילה בעוד הוה כן בקרבם, נוססה הקודש ורוח מופת אנשי המה שרבותיהםהחסידים

 ולהרבי בסנדקאות ירחמיאל ר' להרבי ומבבד בע"ב שהוא אמר א' אנשים איוהבאו
 מאומה, ידעו לא כאילו עצמם עשו אבל בדבר הרגישו והצדיקים בברכה,מראדאשיץ

 הבע"ב עם ביחד להתפלל המדרש לבית למחרת יבואו כי והבטיחו הביבודוקבלו
 על המתינו כלם אבל גדול צחוק והיה הועד לבית וחזרו האנשים וכשיצאווהקרובים,
 בבוקר והנה הלילה, כל וצחקו ושתו בביהמ"ד, למחרת להצדיקים שיהיה הגדולהבזיון

נאספו
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 כמנהג, אלי' של כסא והכינו לביהמ*ד ובנותיהם ובניהם ונשיהם הליצנים כלנאספו
 כמד לתפלה שיבואו להצדיקים ושלחו כנהוג שבת מלבושי לבשו וקרוביווהבע"ב
 שנאספו ראו המדרש לבית וכבואם לביהמ"ד ובאו והכינו לבשו ותיכף להם,שהבטיחו

 א"ע, להחם מדבר ואינו שומע שאינו חרש עמד לפתח סמוך התנור ואצל גדול,קהל
 ענה ולא שלום, לי נתת לא מדוע אותו, ושאל להחרש מראראשיץ הרבי קרבוהנה
 גם ענהו שלא דכמובן 2 שמך מה שני בפעם אותו שאל אח"כ שמע, לא כיאותו
 אף בחרי אותו שאל והרה"ק רמדרש, בבית גדול צחוק נעשה והנה השנית,בפעם
 והנה שתענה, עליך גוזר ואני שמך מה אותי שתענה לך אמרתי הלא השלישיתבפעם
 יכלתי לא כי וענה שלום לי נתת לא מדוע שאלו אח"כ שמו, לו וענה החרש פיופתח
 רואים העם וכל גמגום, שום בלי האנשים ככל תדבר מעתה הרה"ק לו ואמרלדבר,

 לפניהם ונפלו השתטחו וכלם גדולה חרדה עליהם ונפל הזאת הפליאה אתושומעים
 לא כי לעשות שרצו הבזיון על להם למחול בבכיות והשתחוי' ובקידה אפיםבכריעת
 הצדיקים אבל ובתלמידיהם, בצדיקים יאמינו והלאה ומכאן המהן קדושים שאנשיידעו
 ורגלי בססים ואלו ברכב אלו אחריהם רצו העיר כל והנה העיר, את עזבותיכף

 : זי4ע זצ"ל הקדושים את לפייס כמנודים יחפים וטף ונשיםאנשים
 ושלח יצללה"ה מווארקא יצחק ר' מו*ה המפורסם "יה"ק מאי חיה-עבם
 מראדאשיץ קרישא המבא מרן אל עבורו ופ"נ פתקא עם מיוחד שליחק
 וכאשר לסגולה, ציקר חתיכת הנ"ל השליח ע"י זצ*ל, מרן לו ושלח עליו, רחמיםשיבקש

 לו, ששלח הציקר חתיכת ממנו תיכף לקח מווארקא, זצ"ל הרה"ק אל בחזרה השליחבא
 דברי לשמוע עשה מצות לקיים ומוומן מוכן הנני בזה"ל, לפיו שלקחו קודםואמר
 להבריא והתחיל הטבה, תיכף הרגיש הנ"ל הציקער ובאכלו הציקער, ואכלחכמים
 תיכף שלח תבא שלא צרה כל על ומאז האדם כאחד בריא שנעשה עד יותרבכ"פ

 : מראדאשיץ קדישא הסבא מרן אל פ"נ, עםפתקא
 הרה"ק נחלה שפ"א מאפטא יחזקאל ר' מהרה*ח שמעתי וז"ל יצחק א"י במכתב

 מחלתד את זצ"ל מראדישיץ קדישא הסבא עליו וקבל מאד זצ"לטמאנילניצא
 ע"ז ואמר הוא, גם נתרפא ואח"כ בסכנה והיה תיכף נחלש והוא הנ"ל נתרפאותיכף
 רצון שולח שמקודם היינו ומציל פודה ברוך שזהו זצ"ל, מווארקא יצחק ר'הרה"ק

 . עכ"ל ג"כ, הצדיק את מציל ואח"כ כנ"ל בעצמו פדיון שיעשהלצדיק
 לו שיהי' הושענה עמו נטל פעמיו לדרך שמו בעת ברגל, זי"ע מראדאשיץ= הקדוש רבו פני להקביל בחוהמ"ס מפשעדבארז ד' וירא תם "יש שהלך קי" ס~עכם'(
 על לנסוע אז הורגלו לא )כי אז כדרכם הדרך כל רגלי והלך בידו ואחזה הו"ר,על

 סי' 6בר ז35ס"ס יעבץ יוסת ר'  ת!"ס  יסרוס סמסיו 5סרכ החיים" .אור כס' כתכא(
 15פ ת 6קר6 6סיס 36יכס !1"5 סנ!3ס כת!ך סי' !ס!6 ספ6ני6 6רן ס61 ספרו ג3!תכזתן
 6פ ס%ירו  כי3ס וכתפ"ט במכתס סתתפ6ייס !רוכ וספג!תים, כט!ס"ר גורכגו 6סר 6ניסכרו
 ט"1 !כתכ טיייס, כ!ר6ס קו!סת ט5 !תתוגס _!סס תסר! ס46ן !ספתי !סכסיס תר, כי!סככורמ
 סחייס" "6ור ס' ט5 גכיס" "תטין ככיר!ס! זגיק53ס"ס תריג!כ אלימלך צבי ת!ס"ר סתפ!רסססרס"ק
 גין כולי  יסוסילו ר5ס  5כרמס סי' 8סר  רילס לרכר  טפס 6תרתי כועת סקטן 6גי !1ק5סכ"5,
 1סגס ונר!5תו, יתע5ס סכ!ר6 ת5י6ת 55תו! רכ 651 6כ 16 15 סי' !65 פ"1 ט!כוי סס5נסו!ר
 1:כירס סתסי' 6פסר ס6י ס6תר טו !מקי !סכי, כהקירס סכ!ר6 ת5י6ת ע5 סיפת!ו כסכרחסי'
  5פכ!יתו  פסוסתו מג!ו3 !סכס סכירס, כפ5 ס!6 6גי 61מר סכירס כפ3 ס5י! סס5ין טו תיסיגכ5י
 ורף סיסתרו 6חרי! !6"ב כגי! 6ת  י5וס 8סר  %3פן ל5יר %סר5וי סי'  סלסון %ספט ר3פיייתכיכן יס  סוס עו', ר'  ררך  וסירו %5ריו  ניטי ו6ת כגי! 6ת י5!ס 6סר 5תפן יופתיו כי סס"י6תר
סוכ.  6כ-:ס סל לורפו  %יוסס 8 סס %י סכל ו' ורך כ!ו6' וסתרו סהרץ כגיו 6ת יסכר( )ר"3ל"פ סיי 5סר סכסיהו י"ס סס יי6 5ך ?8יור, %ל כפ"פ כוסף רור  %ב%פ  וס%רו  ו%וס%8רז'



 קרישא הכחבא "נייאיםטיפ8יינמלאות%
 מהעיר מיל כמה בהלכו ויהי הצדיק, פני לקבל ברגליו להלך רק כהיום( צבעגלות
 הוח וה בתמימות הנקל החסיד לו ענה ' בידך זה מה ושאלו אחד ערל בופגע

 שנ" פעם ושאלו )בעזים( בלשוננו *מיעטילקאק היא זאת הערל עליו גער*הושענה"
 בכעפ עליו וגער והגהו הנכרי עליו שכעס עד הושענה שהוא כבראשונהויענהו
 פגע שוב מילין כמה ובהלכו לדרכו, הלך והחסיד מיעטילקא, הוא רק כדברךלא

 הלח הערל עליו וגער הושענה הנ4ל החסיד לו וענה בידך, זה מה הערל ושאלו אהרבערל
 הערל* כרצון להגיד החסיד רצה לא אופן ובשום מיעטילקא, הוא זה הלא אליוואמר במקלי והכהו הערל עליו שכעס עד כבראשונה וענהו וג' ב' פעם ושאלו *מיעטילקא" היאזאת
 כמו לראדישיץ קרוב הי' כאשר הלאה הלך והחסיד לדרכו, הערל הלך ההכאותאחרי
 הושענא הוא כי ויענהו כניל ושאלו עור של רצועה ובידו אחר בנכרי פגע שוב מילב'

 פות מכת ע"ז לך אכה לאו ואם *מיעטילקא' שהוא אמור בצעקה הנכרי עליווגער
 מות מכת ויכהו חימה עליו הנכרי וימלא *הושענהן הוא כי כדברך לא החסידוענהו
 ההכאות אחרי בראותו והנכרי הושענה שהוא ישובנו ומי באחד והוא לדבריו,שיודה
 בטא כי עליו בחשבו מלהכותו פסק הושענה, שהוא וצועק בשלו אחז רבותופצעות
 ופצוע מוכה הלאה לדרכו הלך מההכאות להחסיד קצת שהוטב שעות כמה אחר משוגע,הוא

 לחיים ממות אויביו כל מכף אותו הציל אשר על להשי"ת תודה נתן לראדישיץבבואו
 כאשר עליו, כעסם מרוב להמיתו שרצו מחמת השערה בחוט ממש תלו" הי' חייוכי
 חבה ברוב שלום לו ונתן לקראתו קדישא הסבא הלך זי"ע" קדישא *הסבא לביתקרב
 עטו שעשה והנסים בדרך קרהו אשר את לספר החילו וטרם טובה" אהושענה לוואמר
 הושענח* שהוא באחד שאחז מה גדולים נסים לו שהי' קדישא הסבא אליו אמרה',

 להסיתו ורצה אחר לנכרי כ4פ התלבש הזו במצוה התלהבותו גודל בראותושהס"ם
 ר*ל ברשתו נפל חלילה אז בהשי"ת הפשוטה אמונתו ולולא החיים, מדרךולהדיחו
 אשריך אליו ואמר קדישא הסבא עמו ושמח נצחו *הושענה" שהוא באהד שאחזועי*ז

 ט הי' וכן טובה שנה לך תהי' בטח לו, שנצחת חלקךוטוב

 כפ5 פ3יו סס5ין 6"6 פד ת6כותיגו ירומס ס6מוגס מ5ד 5נו ססו6 סמכווס 6"כ ומופתמקירס מכ5י ס5יתס 6תוגס 3ס6תין 6ומן 6מוגת 6כיגו מ6כרסס כטכפ 3ו סו6 1רוסס ככר סזססיכר
 ססכ5 תגד ' סכ6ס ס6תוגס מם6"כ מכרימ סוס פ"י סיף זו 1163ונס ו6ין ס6"ס מנד סו6סכירס
 סדכריס סגן וכיונ6 טכרימ 6יזס פ"י וסוף נכו5 זו 5ס6תונס ים וסוף נכו5 מכו כ6סס6גוסי
 מו'ס וכו' סקוום תסרכ פכחם* אמורם גס' כתכ פכ"5. נפ65ות ותר"ס 5כך 5ות פ5וקסרת:
 זס כפכין סרכס מתגו וסתפ כחכמות 6וס י5ך ס65 ת6ו סקפיו סרכ וז"5 ז5"5, מק46יןפיחס
 מסו רכי כוס"3 ממנו ס36 ופ"6 פ"כ 6ייכפרכטמן" דפס פון 6ווצק מפנ:סין ופס נפמט .מכתות5יך

 מדכר וססתי נ5ור כ56קי כ6תר וזס ד6ס תיינט תפן 6ין ו6ס ז6גט תפן כזס"5 וססיכמכמות
 116 ניסט6,ין 6ויף ~פכפן מכתיס ו'6 זינט סרכ 61מר חכמס, סו6 תרמס ס5 סתרניסתרתס
 סקווס רומ דטר 6ין ד0ר כוס"5 6תר ו5פפת'ס ז6ך די 6ין וי גטוי6יין גפגיתפן 6ופק ת'רכין
 פכ5ס"ק 1: רוס"ק תתגו כ)קמ כעו5ם סמ:תות סנתפסט סותןגזס

 סקדוס מרן סטסס כמו מקירות כ3י סו6 ס15תס ס6תוכס וז"5 וכריס סכרכ: סיכ5וכם'
 נסר סס,6 כמקוס סונפסטיר 6ת סכר סיםמפ56'ס תן 3כרוח ססוכרך וומק כפת טוכסריכ"ם
 נוו5ס כ6יווגס 636 סס כסוס 65 סדנפסטיר 6ת ופכר סונפ:ט'ר פ3 חנ,רס ססגיח ~רחכגדו5
 כ5 כ56ופו ס3יתס 6מונס 5ס6תין תכוכס יסר36 סנסס תי 5כ3 ז6ת פטרס ר6יי כזס כיו65וכ5
 15 יסי' וכזס גור6ות ורכ ת גוו5 פו:ס מתס ת'יי' פנוי 6תי ו5ית תנועס ככ5 תתם כסו6פו5ס
 פ5 תתגו יסורו רעות סמוות וכ5 יסר56 6וסכ ויסי' וכ6סכס כםקמס סכ5 ויקכ5 סתמ 3כמתיו
 כנמ' מ,יכו ~ס ותפין טכ"5, קסור ו5כ חזק 51כ 6מת כ5כ פסוסס 6תוגסיךי
 כימ ופ5 *6רכ6" סקודם 1:65ן סקוןין פ3 מתיס ס6רן פתי  רכריס כ' וכככי5 5"כ.סכת

 עס". *כיתסכגסת
פז"



כ קךשי21א ןקכמבנ4פ הנוראים מיפתיינפלאות
 מרן אל פניו, על החסידות מסוה נשא אשר מטאמאשוב אחד פנים עזית בא פ"אא(

 עצמו ועשה בקורש מהתנהגותו לשחוק כדי מרארישיץ* קרישאהמבא
 מקודם הלך זי"ע, קרישא ןהמכא הקידוש קודם ש"ק בליל ויהי מאנ"ש, הי'כאילו
 יהמתינו מסביב השלחן את עוטרים הי' מעשה ואנשי והחסידים בקודש כדרכולהמקוה

 בקבוק מחיקו והוציא במרמה הנ"ל פנים העזות הלך ובתו"כ הקודש, אל בואועד
 בקבוק כמו במראיתו נראה והי' ממש, רגלים מי ה" ובתוכו כנהוג יפה חתוםאחד
 יין צלוחית הבאתי דשם, המשמשים אל ואמר הטהור השלחן אל ונגש משובחיין

 בא בתו"כ הזה; משובח היין על רק יקדש שהרבי תראו ע"כ הרבי, עבור מאדמשובח
 ביתו, מפתן על זי"ע קדישא הסבא רגלי כף דרכו כאשר ויהי מהמקוה, זצ"למרן

 למשמשו ויצו הלאה, צעד ולא הזה הנבל תעלומות לו ונגלו קדשו ברוח מידהרגיש
 וכן אותה, לנענע צוה אותה נטל כאשר השלחן, מעל הזאת הבקבוק תיכףשיטול
 איברי ירעדו כן הבקבוק את מנענע שאתה כשם ואמר קדשו פי הרה"ק פתח ואזעשה,
 הבליעל והנה צדיק אותו מפי יצא הדבר דורות, שבעה עד בניו עם הלז פניםהעוות
 אותו, להעציר באפשרות הי' לא וגם עמוד יכול ולא ופלצות רערה אחזהואנ"ל

 ידו את איש הרים לא זי"ע קדישא הסבא מרן ובפקודת חוצה, והשליכוהופרעידתו,
 בשבת, ישבר שלא כדי בנחת חוצה להעמיד זצ"ל מרן צוה והבקבוק מאומה לולעשות
 ימיו כל ומבוזה בזוי והי' מנכסיו ירר עוד רקל הנ"ל האיש אותו של מחלתוולבד
 ראשם ינועו כי מהם הצדיק קללת מש לא עדיין יריכו ויוצאי כל ובחוסדבעירום

 : ידוע( )המעשה המתנועים שאקלערס( )דיא חניכתם, בשם ונקראיםתמיד
 מתעטף הי' בעולם טבעו יצא וטרם זי"ע קדישא מבא האי של התגלותקררם

 הכיר ולא מאוד פשוט איש שהיה אחד מוזג כפרי אצל מלמד שלבטליתו
 מפריע, בלי הקדושה עבודתו לעבוד לכת בהצנע מתנהג שהיה הקדושים ובמעשיובו

 לו ערך הנ"ל הכפרי אשר לבד צנון עם לחם הי' השבוע משך ימי כלוארוחתו
 הכפרי בא בעולם שמו ונתפרסם משם הלך קדישא שהסבא זמן לאחר תמיד, יוםבכל
 האורענדא, שכירת על נוספות עליו נתן הכפר בעל האדון כי ובמצוק במצורהנ"ל
 ר"ל, הגלגל עליו נהפך כי המוקדמים חובותיו אפילו לשלם בידו ה" שלאבשעה

  סירכרין 5וס ככי 6* וי"ט סכפס"ט כסס  ח"ל 3סקומס צריקים שפתי נם' כתנא(
 3ריתו מל5 ככוך6י סימן זס כ:ריס 61:סיס ככןיקיס סייגו יסר56 6מוני ככ15מי יןיוססיח תי פי' כך'תו מי55 כס5ומיו יויו כ5מ כס( )תס5יס סכתיכ כ6מר ע5יסס ונו1 ננ16ס עתק 5ויק50
 :רכ 6מר וכ3ר 1ג1' מוקי 5ספר 5ה מס 56סיס 6תר ו)1ס וכו' קסור כ5תי ט61 מקרס1ס61
 5מיגס וסןיס וסר6ס ר6ס פ' 1") 6מרס סוך 1סו סליזענסק 51"5 אליסלך ר' וכו'ס5ויק
 כ76ן ככי5ות 1ר61ס ננ53 עומןת מרס1ק, סר61ית ר6ס סמס כקר6 5מס כגמ' 61מר1ומ'
 ר"ל, 6חר6 כסטר6 ומסוקעיס דסתס ככ5כ51 סייכו 3ככ5 עומךין 6ןס כגי 156 פי' וכו'יפר56
 61י15 יסר56, 6רן גקר6ים ססס סןור 1מסיןי ס5ך'קיס 156 יסר6ל כ6ין ופגס ככי15תורו6ס
 סייכו עכדו ונמסס ונט נך' נ6תת מ6נ1יניס 1סי' 5וס כ6ו 65 סוגנת נת:ונס ע5טס 6תתקכו

 טכ"5 סןור ומסידיכס5ןיקיס
 וסמסתי 65, 1מ1 גמ1ר 5דיק ס61 ר3ו ד1ק6 )1מר ממ5ס 11"5, רכ 1מעסס 6מ1נס ורךזכם'
 סו6 רכו דוק6 סי6מר מ6כסיי מ6' 6סמע 06 כסוכס פ"6 ס6מי מס6כו 51"5 מיש ר'מסרס"ק
 ס5ןיקיס כינ ס15ם סי' 15161 סככ1ד )ט5ך ט3ןיס סיכס יס כי מסרסו 6טקרגו 65 1ת1ס5דיק

 5ויק 6) טסע מססיזיו 6' 6ס 1יקפיך מ3ירו ע3ורת 6' יפס51 1)מס נ6 ן1ן נן סי'וסמסיויס
 ר:פיס 6יוס סטומןין מס וס כ) 511ס"ק כתכ אלימלך נועם ס' סכסוף וכ6יגלת עיי"ם, זכו'6מי
 ססיכס 1כ5י5כות וכ3זיוגות 1גין1כינ כמרופין כמיס רמס 1)ספוך 16תס ו5כער סכןיקיס ע55ס5סין
 ממדרי.ס ומ6יר ייס ככ) וסו5ך סורס ע5יו ססכיגס וץו ו6סכתו כרכיקקו סו5ך סס5דיקס61

 עיי"ע. וכו'לפדרינס
ס~1ן



 קרישא רומבא "נייאיםםיפ8*ינפלאות40
 כלה אשר יתו אחת זמנו בתוך יפרע לא ואם חובותיו לשילום זמן לו הגבילהאדון
 להיהודיפ מלפנים הפריצים כדרך קשים ועינויים במהלומות יענש ענש וגם יגרשגרש
 ואימת מפחד מנגד להם תלוים היה חייהם ב*ב וכל הזה הכפרי באחוזתם, דרואשר
 ומבכה בוכה כשבתו והי' כזאת צרה לעת ופושיע עוזר באין ובא הממשמש המוגבליום
 מתמרמר הוא זה מה ועל זה מה וישאלהו אחד יהודי אורח עליו עבר *ומו, קשהעל

 חונן באין הרעה אליו כלתה וכי הכפר בעל האדון עם אותו הקורות כל לוויסשר
 החדש להרבי יסע אם לנפשו תקוה יש עוד כי וינחמהו לבו על דיבר האורחומרחם
 הבין אז לו הגיד ופראהו הצדיק של שפו וגם אליו הבאים %ל ישועוה פועלשהוא
 צנזן אהב אשר הוא והוא בביתו אצלו מלמד שהי' הוא המפורסם הצדיק שזההכפרי
 גדושה במדה צנון אתו בקחתו פעמיו לדרך וישם האורח לעצת שמע ע*כ אצלו,לאכל
 וחריף טוב צנון לך הבאתי הנה רעהו( אל איש )כמדבר אמר וכה הרה*ק אלויביאהו
 ממיצר להוציאני נפלאות תראני ואתה הבוקר לארוחת אצלי לאכל הסכנת הסבןבאשר
 שלא תנחומין לבו על ודבר יפות פנים בסבר קבלו זי"ע הרה*ק שלי האדוןצרות
 אנשי ויצאו ביתו אל שב הכפרי הישועהן לד' כי קרובה בישועה והבטיחו כללידאג
 ושלח אנושה במחלה פתאום נחלה הכפרי שהאדון לו וסיפרו בשמחה לקראתוביתו
 עליו יצא בשבילם אשר בנפשו הוא שיודע להם ואמר ביתו ואנשי הנ*ל הכפרילקרא
 יעתירו רק הפרעון, זמן להם מרחיב הוא ע"כ השעהן את עליהם דחק יען הזה,הקצף
 סבח האי מלאכו ביד זאת עשתה ד' יד כי והבינו וידעו הרוחה, להם ותהי'בעדו,

 : זי"עקדישא
 אחד איש לו סיפר אשר באמן מחסיד שמעתי וז"ל צדיקים" של "ספרן במכתב

 קדישא הסבא מרן אצל בראדאשיץ מפאריסוב זצוקאל אדמו"ר עם הי'אשר
 השבוע, כל שם והי' בפינטשוב חמיו שלחן על סמוך מפאריסוב אדמו*ר בעודזצוק*ל
 הרה"ק לראדאשיץ בא כך וגתוך מאוי, רבים הי' הבאים כי שלום לקבל לכנוס יכלוולא
 פנימה תיכף אותו קראו זצ"ל הק' היהודי בן שהי' ויען זצ'ל רבינו אבי וצוק"לן אשרר'

 ולקח ונכנס יכנס הפינטשובער בזה"ל לרבינו תיכף קראו אשר רז הרה"קוכשיצא
 מראדישיץ קדישא מהסבא שלום זצוק"ל אדמו*ד קיבל וכאשר עמו הי' אשר האישגם
 שמיראין כדרך בא בא ואמר עיניו, אצל פניו גגד באצבעו לו ודחף הס"ק אליוהלך

 אותו ושפשף להקיצו הראדאשיצער והוכרח זצ"ל, רבינו נתעלף הפחד ומגודללתינוק,
 לשום רעה שום עוד עשה לא הזה הבער הזה הבער מפני פחדת מה מפני לו ואמרביין
 גיהאנגין אן שוין דיר האט ער הקדושן אביו לו אמר לאביו הדברים וסיפר וכשיצאב"א

 : רבי א זיין שוין וועסט דיא גלעקילדאס
 קדישא הסבא מרן על לקרא זצאל מפרשערבארז עמנראל י "י""ק שיררכו

 המפורטם הרה"ק לאביו שהי' המעשה מפני רבי אבי זיוע,מרארישיץ
 נסע פ"א ד"ל, מילה מחמת מתים הי' שבניו זצ"ל, מפרשערבארז ישעייליר'

 והתטרמר צערו כל לו והשיח זצ"ל מלובלין הךה*ק רבו אל הנ"ל ישעי' ר'הרה"ק
 אשר וזאת בזשקקן מהיום יושע שבעה"ש מלובלין הרה"ק לו שהבטיח עד לפניומאד
 נתקיימה השנה לתקופת ויהי תיכףן לו יודיע אזי למז"ט זכר הבן לו שבהולד לוצוה

 הרה"ק תיכף נסע ואז למז"ט, וכר הבן לו ונולד זי"ע מלובלין הקדוש רבוהבטחת
 מזה מלובלין להרה"ק שהי' והשמחה מלובליה להרה"ק הבשורה לבשר ישעי'ליר'
 ביכלתו אין לזאת השלימות בבריאות שאינו שיען אליו הדה"ק ואמר לשער,אין
 והוא מראדישיץ בעריל להאברך הסנדקאות עם לכבדו וצוה מילה, הברית עלליסע
 עמנואל הילד שם את לקרא צוה וגם בימים( צעיר עוד אז שה" זי"ע קדישאהסבא

שהוא



 כא קךושא ןקכ!בא "נייאים טיפת*ינפלאות
 הרבה שמה באו מילה הברית יום בהגיע ויהי לשלום ופטרו וברכו אל עמנושהוא

 מאחד מצוה של בשמחה יהד לשמוח מלובלין הרבי תלמירי קרישאמהחברייא
 מפרשיסחא זצקל היהוךי הרה"ק ובראשם מפשעדבארז( ישעי'לי ר' הרבי )הואמחביריו
 הסבא הוא הנ"ל האברך וגם ארז, קרושי ועוד זצ"ל טלעלוב רוך ר"רוהרת"ק
 מחמת ופרחי האורחי בין הבית בירכתי הי' עמידתו מקום אך שמה, ג"כ היהקדישא
 הלאה מגשת בוש הי' ומטולאים קרועים בבגדים שהלך אז שסבל והלחץ העוניגודל
 ר' הרבי הוא הבע"ב צוה למול התינוק הביאו כאשר החשובים, מקום אלולקרב
 הגיע וכאשר ערכו כפי איש הכיבודים שיחלק זיוע הקדוש להיהורי הנולישעיילי
 מרארישיץ בעריף ר' האברך בקול, זי"ע הקרוש תיהויי הכריז הסנרקאותלכיבור
 הדברים מי על מתחילה ידעו ולא פביבותם הביטו העולם הסנרקאות, עםפכובד
 ולא פשוט לאיש אותו החזיקו הכירוהו אשר מהאנשים וקצת מעולם הכירוהו לא כימגיעין
 אצל שעמד ממקומו זז לא קדישא והסבא מגיעין, הדברים שעליו דעתם עלעלתה
 דעתו על עלתה לא עצמו ועל בעריל, ושמו אחר אברך יש שבטח בחשבוהתנור
 אליו קול לו שקול להאמין לבו שת לא הפעם בזאת גם אבל הנה יגשראדישיצעך" *בעריי שנית פעם הכריו נגש לא שעדיין היהודי כראות אבל שפלותו,פגודל
 באצבעו והראה זצ"ל היהודי הרה"ק שנגש עד הכלימן אל נחבא שהי' שפלותומגודל
 ולקח קדישא הסבא נגש אז קורא, אני אותך טאקי( מען מיינט )דיך אליוואמר
 אליך אומר אנכי מה אתה השומע בעריל בזה"ל אליו ואמר הילד את הק'היהודי
 בהילד חעו מכשול שום יהיה ולא האדם כאחד אולם בריא והחזירוהו הילר לךהא
 הורגל לא כי מדבריו, נבהל בימים מאוד צעיר אז בהיותו מראדישיץ הרה"קהזה,
 כיבדו רבו אס עשות יכול מה אבל בנפשו, עצה לשות ירע ולא כאלה בדבריםעוד
 שותת הדם הי' מראדישיץ, מרן הרהעק ברכי על הילד את מלו כאשר ויהיבזה,
 ותומ*י העולם, בין מאד גדולה מהומה והי' הדם, לעצור בשו"א יכלו ולא הפוגותמאין
 רבר, לך אמרתי הלא אליו ואמר מראדישיץ הרה"ק הוא להסנדק הק' היהודירמז
 ומיד מדמע,תיו נתמלא הילד של שהכר עד גדולה בבכי' מראדישיץ מרן פרז ומידותיכף
 התחיל ותיכף זצ"ל, מלובלין הרבי צוה כאשר עמנואל הילד את וקראו הדםהועמד
 השלחן על לישב צוהו מראדישיץ( )הרה"ק "אברך הסנדק ואת שמחה ברובהסעודה
 מתמת המסובין בין גדולה מהומה נתהוה הסעודה באמצע אבל ארץ, קדושי שארבין
 ששוב עד ר"ל, נפשות לסכנת שהגיע עד מעצור באין לזוב הדם התחיל שובכי

 שתחזיר לך אמרתי הלא אליו ואמר מראדישיץ להרה"ק פניו את הק' היהודיהחזיר
 השלחן על ראשו את הרה"ק סמך מיר הבטחתך, והיכן האדם כאחד בריא הילד אתלי

 השלחן, מעל ראשו את והגביה מלזוב הדם פסק ותיכף דמעות עם נהל כמו סביבוועשה
 מכשול ושום רע שום עוד יארע לא בעה"ש כי עוד תדאגו אל מעתה אליהםואמר
 שינוי שראו הלז הגדול מהמופת ובפרט מצוה של בשמחה לשמוח התחילו ושובבהילד,
 בפתע רק האנשים שאר כדרך מעט מעט פסק לא מלזוב פסק כאשר כי בהילדגדול

 את שיברך מראדישיז קדישא הסבא מאת ביקשו פטרו בעת בהמ"1 לאחרפתאום,
 אצל פעם והי' נתגדל אשר עד קדוש אש בהילד בערה ומאז הילד, את ויברךהילד
 בכל נתפרסם הלז הנוראה והפליאה נאמן, לאוהב לו ויהי' אליו נתקשר הס"קמרן

 ישוב שאל אותו, והפצירו אליו, לבוא אנשים התחילו מעט ומעט הסביבות,הגלילות
 ועכ"י זי"ע ריקם,פניהם

 בעלה שהלך שנים איזה שזה איך לפניו והתמרמרה אחת עגונה אשה אליו בחהפ*14
 הרה"ק יראה ע"כ נמצא הוא מקום באיזה ממנו ידיעה שום לה ה" ולאממנה,

איזה



 קרישא דןסבא הטיאים"יפתיונפלאדת42
 תשובה שתשמע ער משם תזוז שלא ואמרה מצרתה, ולהוציאה לעזרה עבורה עצהאיזה
 מטבעות איזה מכיסו הרה"ק ויקח במהרה, לביתו ישוב שבעלה ע*ז, מהרה"קברורה
 מזה לקנות לשוק ותלך תשכים בבוקר ולמחר זהובים, ב' לך הא בזה"ל אליהויאמר
 אשר להמחיר מעות לך יחסר אשר ממחר לך יארע ואם ראשון, תפגע אשרהאיש
 האשה הוה, וכן השאר, לו אוסיף ואני לביתי עמך שילך עליו תצוה אז עליו,יושת
 ראשון, תפגע אשר מהאיש הנ"ל מהמעות לקנות והלכה בבוקר למחרת השכימההנ"ל
 הגישה ותיכף עצים, עגלה עם שנסע אחר ערל באיכר פגעה בתו"כ בשוק הלכהכאשר
 הנכרי עם עצמה השכירה זהובים, ג' לה אמר זה עבור רוצה הוא כמה ושאלהאליו
 עם שיסע אליו אמרה אז אופן, בשום רצה ולא זהובים ב' בער לה למכור ירצהאם

 לחצר העגלה עם ונסע רוצה, הוא אשר להטחיר לו יוסיף והוא הרה*ק חצר אלהעצים
 הסבא מרן לבית בא כאשר אבל לו, להוסיף הרה"ק לבית עמו והלכה זי"ע,הרה"ק
 ועשה מתנכר והוא שמך, מה בלשוננו ושאלו קרשו פי את קרישא הסבא פתחקרישא,
 פולנית בלשון ענה רק אליו, מרבר קדישא הסבא שמרן מה מבין אינו כאילועצמו
 אינך כאילו עצמך עושה אתה בקצף קרישא הסבא לו אמר אז מאווי" ראבין פאן*צא
 שואל שאני מה אתה ומבין דתך והמרת יהורי היית שאתה בבירור יורע אנפ אבלמבין
 כביר, זמן זה מאתה שהלכת בעלה הנך אתה תורה תן *רשע בקול אליו וצעקאותך,
 בטוב לך מתרה הנני ע"כ אחריתך, יהי' טוב לא רתך, והמרת נכרית אשה לךולקחת
 עצמות'ן, של גל אותך אעשה לאו ואם פטורין, גט תיכף לה ותתן היהרות לרתשתשוב
 נבהל שעשה, הנסתרות רעים המעשים כל קרישא הסבא לפני שנגלו ראה הנ"ל,המומר
 סעשיו על מאד שמתחרט איך שליש ברמעות הס"ק מרן לפני ובכה מלפניומאר
 לו, נתן קרישא הסבא היהרות, לרת ולשוב לחזוה ורוצה הנה ער שעשההרעים
 הסבא לו ואמר ממזרים ממנה והוליר שנשא הנכרית ועל שעשה מה כל עלתשובה
 עם הנכרית תמות שאם ית"ש הבורא לפני נתקבלה שתשובתך לדעת זה סימןקרישא

 סיים כאשר הי' וכן תשובה, בעל ובעשה מרן צוה כאשר הכל עשה המומרהשרצים,
 ויום יום שבכל שמה והעומרים זצ"ל מרן לפני סיפר הנקל והאיש זצ"ל, מרןלפניו
 מחמת בררך תעה יום ובאותו בווילנא אז גר הי' אשר מגורו למקום הסמוכה לעירנוסע

 רארישיץ לעיר ורצו להוליכם רצה אשר מהררך ונטו מעצמם רצושהסוסים
 ואנשי רעות גזירות להוציא הכינו רוסיא המלכות אשר בעת נאמן מאיש,נמכמעתי

 ר' למשמשו קדישא הסבא קרא שפ"א איך מזה עריין ירעו לאהמדינה
 ונם היטב כלו הבית ויכבד החלונות רלתי לסגור אותו וצוה יום בערב בנשףנחמן

 ידליק ואח"כ בביתו הנמצאים השלחבות על ויניחם רשופרא משופרי יברורמהמפות
 עוז הרהיב ולא זצ"ל מרן אותו צוה כאשר עשה וכן יו'ט, כעין סביב, הבית בכלנרות
 נצטוה כאשר הכל לעשות ככלות ואחרי זה, מה ועל זה מה מרן פי את לשאלבנפשו
 אל לגשת לבו יערב שאל מאד עליו והזהיר חוצהן זי"ע קרישא הסבא מרןשלחו
 לכן בהחבא, כעת יעשה גרול שרבר הבין המשמש פנימה, הבית תוך אל ולהביטהבית
 ררך והציץ הרלת אל נגש ובלאט החרר, אל הביט מבלי עצמו את לעצור יכוללא
 להקימו איש ואין לארץ, ונפל התעלף עיניו וממראה שם, נהי' מה לדעת המפתחחור
 לברו הרה"ק רק הזאת בעת שמה ללכת ארם בל בעד עצרו לילה וחשכת הקורכי

 את להשיב ועוררהו ביין היטב אותו ושפשף החוצה אליו ורץ בהתעלפותו תיכףהרגיש
 שלא מתחלה אזהרתו לקול קשבת אוזן הטה לא אשר על אח*כ והוכיחו אליו,נפשו
 הנ"ל והמשמש חררו, אל שב קרישא הסבא חררו, תוך להביט שמה לגשת לבויערב
 אותו עאל קרישא הסבא בית אל המשמש בא כאשר בבוקר ולמחרת לגיתוהלך

הסבא



 כב קרישא הםבא הנואיםמיפתיינפלאות
 המשמש והשיב נשמתו, פרהה וכמעט התעלף ככה על אשר ראה מה קדישאהסבא
 מלכות וכתר מלכות בגדי לבוש והי' המלך פני כתואר תוארו ראה גדול אדםאשר
 נפל אותו ראה וכאשר ידבר בנחת קדישא הסבא ועם כסאו מלכים ומושבבראשו
 השר הי' שזה זי*ע קדישא הסבא מרן לו ואמר מפניו מאד ונבהל גדולה אימהעליו
 מוכנת רוסיא שהמלכות ראיתי וכאשר האדירה רוסיא מדינת על הממונה מעלהשל

 בשום כזאת עור נשמע לא אשר במדינתנו אשר היהודים על רעות גזירותלהוציא
 באר הענין כל עמו ודיברתי רוסיא מרינת של השר את אלי המשכתי אזימלכות,
 לאור יצאו שלא האלו רעות הגזירות ולבטל תיכף להשקיט יראה לא שבאםהיטב
 והבטיה ממנה, הטובה למלכות אותה ואמסור מידו רוסיא ממלכת כל את אעקוראזי
 הי' מה יודע ומי לאורן יצאו לא ישנות והגוירות מעתה רעה גזירה יגזור שלאלי
 הסבא מרן עליו וצוה מזה, לצמוח יכול הי' אשר הנולד, את מקודם ראיתי לא אםאז

 זצ"ל, מרן חיי ימי כל כעת ושמע ראה מאשר אדם בן שום אוזן לגלות שלאקדישא
 מה לאנ"ש הזאת המעשה סיפר זצ"ל מרן הסתלקות לאחר יספר, אם הוא בנפשוכי

 : ועכ"י זי"ע בתלום, ולא בהקיץ שמע ובאזניו ראהשבעיניו
 שסיפר זצ"ל אנשיל אשר ר' מו"ה הקדוש הגאוהוצ אדמו"ר מזקיני שכמערצי8(

 פרנסה לו שאין לפניו והתנצל קאצק מהסידי 8' איש בא שפ"א איךן
 וב*ב ר"ל אצלו אשפה נעשה לירו הבא המסחר וכל מצליח איננו עושה הוא אשרוכל

 הסבא מרן וישאלהו לפרקה, הגיעה כבר אשר בוגרת בת לו יש וגם ואין ללהםצועקים
 הזאת השאלה בשמעו הנ"ל ההסיד יום, בכל תחנון אימר אתה בזה"ל לו ואמרקדישא
 מתהילה* שתק לכך תחנון אומר שאין האמת מלהגיר וירא בוש הי' הקדוש מפיויצא

 ס6יגס ססגס רוכ וכתעט תמגון 53ת'רת 6"ע ססק'15 רכיס ר6יתי וניפן יפןא(
 6כ5 5ליק 6יזס ס5 סילו65 יס ויוס יוס סככ5 5דכריסס 6תת65י גותגיס וסרכס כ)6,5ומריס
 56יו גוסעיס ססיו ס5ריק 50 כסי5ו65 תמגון 6ותריס 6יגס 6ס ודי די כי ר6סית כידס, נדו5טעות
 סתך ע5 *תמנון" )ותר ס)6 5ע5תן סיתר תוריס סרכס גןו5ות וכעיירות ס:ריקים,  יביסיי00ל סילול*  כיוס 5פילו  פמכון  5ופריס ססי' 5ליקיס וסרכס 3כ'י, תמ:'ן מ)ותן 5גתוי )סק) 665כ3

 61)י' סו6י5 סעיר ככ5 תמגות 6"6 כעיר תי5ס ס6ס סכתכ תי יס וז"5 סק3"6 זקגיס"סשטטרת
 וכ), תכ5 נרו5ות כעיירזת סתמגון 6תירת גת3ט3 5פ"ז כי כזס סס ט,מין 536 טכ"5, )טיר63

  פליו יסמכו 6זי כוס, פפט"ו פל יספכו 05  ופור כעיר, תי)ס כרית יס ויוס י!ס ככ)0כיועע
 סס וםייס תכי5ין כסגמת 5כ!ון 5ריך 6יס כ5 06ר סכוגות כס מסכ כ"ס כסי' סכתכ נזסגס
 5פי וכפרט עכ"5, מ"1, 5כגיס כתו וכזרוע כתוח סתס'5ין גתג6 סגוגס יודע 6יגו 6ם 6כ115"5
 סכמ 3גור5 ת6ר סתסלינין ז"5 האר"י וכתכי הזוה"ק וכר6סס סקדו:יס כספריס כתוכמתס

 סמי'3 וסוירוי סתמגון6תיית
 כ""

 סת6תריס סס 5סטתיק 6תרתי חע6יו, ע5 יוס ככ3 5סקורות
 וכדין וז"5 ק:"מ. ת-ותס הזוה"ק וז"5 זס 3עגין סתרכריס סקרוסיס ססריס ויוס6-נ!זוס"ק
 ב6לתין 5תסמ5 ו)6 תתן 065תכמ6 6מר6 ו65 גס כר 6:טרך ו)6 תלכ6 קי,י לגסק6 כ65כעיגן
 כ"נ כ) וכעי סוי דסתו:6 סעת6 סעת6 רססומ כנין ת"ט חגפין ט) לתגפ5 6"טריך656

 5תגס) 56טריך וכרין וז"5 ר' ויקס5 31פ' וכו' סני ככסוס6 6:פין ו5מסי י,6-י' תקתי)חכסף
 ת"מ וז"5 ק"כ כתרכר וכס' כו', ורומין גססין נקט6 ד6יסי נסטת6 גססי' ו5תתסר מגפויע5
 תתכרכן רע"י 6:תכמ דימור6 קס,ר6 וקסיר וכת)1ל6 כטוכר6 ד6 כניג6 ג5ות6 טכ'ר גס דכרכיון
 מן 6תפטר כ6י)ו דעתידס ג5ות, דסייס 3תר נרתי' )6ק,6ס גס ל3ר 5י' כמי כד'ן וחח6יןפ65ין
 פד 6תכפין ד65 מוכין ר6ית רתלס רר,6 קת'ל וס6 כו' מ)יסן וג5' מס6וי 6ורי דכ6 כו'פ)מ6

 מ5וי תרמס קכ"ס וכרין ר)כ6 3כוגס 3עי ר6 ותקוג6 כו' ע)ת6 מן גס 3רד6תפטר
 למוכ* לי'ותכפר

 1יסס פני1 ע5 ויפו5 יסכ סתס5ס כ5 סיס)יס )6מר וז"5 כתכ תס"ת כס"טוהרמב"ם
 כקי5 תעט ותתמגן סעס ום6ר סו6 ר6כו וינכי' ויסכ גופ5 וסו6 ויתמ:ן ס:3ור וכ5 סו6תעט
 כגכיות' כי מירות דרך כו' ססת6)ית כגרס פגיס: ע5 וגוכ5ין ה") בו כל ונס' מיובכ,רס

יתמל1
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 בפל תחנון אומר אם שני' פעם שאלו לו עונה אין כי בראותו קדישא הסבא מרןאבל
 קדישח הסבא מרן אל אמר זצ"ל מרן את לרמות יוכל שלא בראותו הנ"ל החסידיום,
 ושאלו תחנון. אומר אינני כי להגיר אני מוכרח והאמת לאדמו"ר אכחר מה בזה"לזי"ע,
 הזפן זוכר שאין הנעל האיש אליו ואמר תחנון מלומר פסקת זמן מאיזה יצ"למרן
 שהזכיר ער תחנון מלומר שפסק זמן מאיזה א"ע שיזכיר קרישא הסבא מרן לו אמראז
 כמה השבון לעשות קרישא הסבא וצוהו תחנון, מלומר פסק מנעוריו שעור עצמואת

 שיאפר הרה"ק לו וצוה אלפים, לכמה שעלה ער חשבון ועשה מאז, שחסרתחנונים
 מהטכום אחת אפי' יחסר ואם בזה תלוי וישועתו מלאומרם שחסר תחנון הסכוםכל
 יגדע שלא והלאה מהיום עליו יקבל אם זה בתנאי וגם אך בשו"א להושע יוכללא

 הפסק תיכף עליו קיבל בוה תלוי ישועתו כי בשמעו הנ"ל האיש יום, בכל תחנוןמלומר
 תיכף ולקח תחנון, מלומר מהיום יחסר שלא לו והבטיח זי"ע, קדישא מהסבאהנקל

 שחסר* עתחנוןא הסכום כל שגמר עד שבועות איזה זה והומשך הזאתלהעבודה
 וראה שנתעשר עד מעלה מעלה ולעלות להצליח התחיל הסכום, שגפר ביום בוומיד

 : ביתו את להנהות בראדישיטץ פעמים הרבה אח"כ והי'פלאות,
 שהרבה איך לפניו והתמרמר קדישא הסבא לפני ר*ל בו נדבק שהרוח איש באמ"14

 באין נפשות בכמה למקום ממקום העולם בזה ומתגולל מתנודד שהוא שניםמאות
 מאומ חמש בעור אשר השמים מן כרוו ששמע שנה מאות חמש וזה ומסתרמנוס
 והתודה האומללה, לנפשו תיקון יתן הזה הצריק ורק ראדישיץ בעיר נאולתו ימצאשנה
 הראשון הי' והוא ראשון בית בזמן עוד הי' שהוא לו וסיפר קדישא הסבא לפניחטאיו
 עליו ירהם לא קדישא סבא האי ואם הנביא זכרי' של ופנים לחי על הכהאשר

 עד הבתים הומות יהרוס עד משם יזוז ולא מזה יסור לא ותרופה עזר לולהמציא

 סנותס55ין 65מר וי"5, כתכ והרוקח סתגסינ, וכ"כ וטגפס, ת5כ ע5יסס טתוזס 6100 עוגותיויממ5ו
 סו6פ וסתמכס סתפלס כ5 6ת ר' 6ל )סתפל) 0לתס ככ5ות ויסי זכתיכ 5תמכס סכיסס ע5וגופ5ין
 'תרוימ 5נויתס ט5מו 5נוסור 6פיס גסי5ת כוגת וז"5 צדיקים אור וכס' תפ5ס, 6מר תמגס56נו6
 1יו"כ סת0וכס עכירות 6יזס י0 כי כ' ססכינס סני יל6ס 630 6' טענויס כ' 5זס וים כו'י"5 ס6ר'י כסיזור כנוכו6י זס כ0כי5 6זס סזוכס טט5ות ס6ר זו5ת סגמ0 זוסנות נונוגו קתסורכוס
 ותתכפר תת כ6י5ו כח0כ חכיס כגפי5ת גזו5ס ככוגס גססו וכסנווסר תמרקת ונויתס פו5יןדורין

 וסודס 6פיס ככי5פ ז"5 ס6ר"י ר%י:1 3סס וז"ל ז"ל( מיז"6 )נורכיגו לפי יגש וכס'עכ"5,
 ונוזכך וכסת5ק נופ ככר כ6י)ו מז0ס כרי' כע0ס ר6סוגס רכות, 5נוע5ית ווכס כר6וי כססת:יין
 :נית 5כו, ככ5 גנוורס 3נוסירס ס56קיס 56 עו5ס סכסס כי נות כגי' גס0י וסינוניך סר06וןסנוף
 רכיטית וסוזותי', כתירס ססכלס תוססת 50י0ית סי5ס"ר, 6ת 55מוס ותע5ונוות עוז 15נותגיס
 6זס 6סרי דכתיכ סטולס נון 5כ0יפטר 15, סנוורס 5נוםי5ס זוכס מנוי0ית כקונו, זכיקותתוססת
 כך 5י תן ו6ונורת נוסקכ"ס ססו6)ת 5סכיגס ס0פעס גורס 0סית כ5ככס, נוסי5ות כה 15טוז
 יתיסר כע5ת6 כ6ק*6י 5סעתיס )ו גזזתן ו6ס יזו, ע5 כ6 מע6 6ין סכיעית זס, ס' כסכי5וכך

 כווסר 6תרו 0עס ג6ותס תסטוס"ז ו5ססז5ק 5ע5ות זוכס 6ס סנויגית :יתנורק, עזכעוס"ז
 כ5 טתעככיס כזס כי11ג1 פ65 5דיקיס וס6ר עכוכ כ5י ס5וס יכ6 15 ס6ו' ע"כ ר"6ויקס5
 ע5 נכר נ5 5סתוזות מ:"ת ע0ס תגות וי"5 כתכ העבורה ושורש יסור וכס' עכ"5,:כעס
 נוכתכי וכו', ע5יו מייכ 6זס כ5 י"מ תפי5ת 6חר וסויזוי וגו' מט6 6:ר וסת'זס 0כ'חט6יו
 וז"5 וכו', י"מ תפי5ת 6תר סויזוי 50 וסמיוכ סתוע)ת גוד5 ס"ק כ1 :נוכו6ר נונו: 1"5,ס6ך"י
 זנוס" נרנוי' המזי ו5ס65ס נוכ6ן מוכוי ט5 ו6וזי ג15ת6 זנוסי'ס 5כתר ע"6, 5"ס הדשהוודר
 יתווס, י"מ תפי5ת ס06ר סג"5 נוזוס"ק נוגי5: גנוג6 כקיגור עכ"5, כו' כרסיטו 5יו6רי'גססי'
 קז כ5 מוכוי לפר60 נ: כר מ5טריך 11"5 ר5"6, פכמס כזוסר נוכו6ר סוידוי, ב5 סתוט)הונוז5
 כ5חידוי קכ"ס זנו5כ, כיז6 656 זיגי' 6תנוסר 65 מט6וי זנוסר0 זנו6ן כיין דחיסי כנוסונוד
 ישראי" "אור 3ס' ועיין טכ"), וכו' נויכי' כזי5ין דיכ6 כי וכ5 וכו' 5טכ מיסי קכ"ס לי' דד6יןוח6ן
 זע'י קרמ פ' מזוס"ק ר6י' 0נוכי6 1כ"5 :ק65כ 6כד"ק יסר56 ר' טו'ס כו סג6וס"קטסוכ

ככף5פ
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 הסבא שמרן עד סמיערציל, גרויסין אזא מאכין זיך זאל תוספת'יל קלעהן אזאבל"א
 החריפות, כל ממנו לקח שמרן בחוש וראה התוס', בדברי הפירוש לו אמרקדישא
 הגאות עשה וכ"ז הפי', לומר הבנת לא כזה תוס' אפי' ואמר עליו שחק קדישאוהסבא
 להאמין התחיל ומאז עליו, שפילה שדעתו במי אלא מתקיימת התורה אין כישלך

 : זי"ע הצדיקים,בדרכי
 אנרהמ ר' מרן כו, המפורסם הרה"ק אל למעזיבוז נסעו בעת קיישאהמבא

 את חדא בצוותא עמו לקח השבועות חג על יצ"ל מאפמא העשיליהןשע
 העיירות בכל דרכו הסיב נסעו בדרך ראדישיץ אבד"ק זצ"ל יצהק ר' מו"ה הרהגה"צחתנו
 אלפים כמה אשר אחד צדיק אצל שהי' מילתא ואיסתייע צדיק איזה שמה דראשר

 הלכו כאשר זי"ע קדישא סבא להאי גדול כבוד חלק הזה והרבי בצלו, הסתופפוחסידים
 אני וכי חתנו לו והשיב הלז, הרבי בעיניך הוטב איך לחתנו קדישא הסבא שאלמשם
 לרבי רק צריך לא הנ"ל שהרבי זי"ע, קדישא הסבא חותנו לו והשיב רבי, עלמבין
 הוא וגם אחד רבי אצ4 ג"כ והי' הלאה נסעו ואח"כ לבעלפער, עדיין צריך כי בלבדאחר
 טייא, עס זכובית חצי שיריים והותיר טייא שמה ושתה קדישא, להסבא גדול כבודחלק
 הסבא אמר משם נסעו כאשר השיריים, שישתה דשם להרבי נתן הנשאר הטייאוזאת
 מקודם שהיינו אלפים מכמה שהרבי אומר ואגי הרבי'לי זה הראית לחתנוקדישא
 ל,תתי טייא זכוכית והחצי מנעליו, מנקה הרבי'לי זה אצל להיות והגון ראויאצלו
 לנוה יוכל שלא אצלו יפעול שזה ע"י פלאות ותראה טוב מעדיצין הוא הלזלהרבי
 עם הנ"ל הרבי בא שעות כמה שלאחר הוה וכן אצלי התקשר הגה יבא אשרעד

 איננו רכושו שכל אתה הרואה לחתנו קדישא הסבא אמר ואז רענדליך י' ופ"נפתקא
 וכיבדו אחד רבי אצל שוב סרו הלאה נסעו כאשר מאחר, לוה וזאת הלז, להסכוםמגיע
 בו הפציר הנ"ל הרגי אבל לדרכו ולנסוע הפרידה ברכת ממנו לקחת רצה ואח"כמאד
 אליו הרבי ואמר רצה ולא ש"ק על אצלו ישאר רק ש"ק קודם ממנו יסע שלאמאד

 אורח הקב"ה לו שיזמין תפלותיו בכל מתפלל שהוא כביר זמן שזה מאד בווהפציר
 לו ונתרצה תפלותיו, כל לו מקלקל הוא אזי ירצה לא ואם ש"ק על הלז ויקרהגון
 מגודל הלז הרבי של פניו וצהבו קודש, בשבת אצלו והי' בו שהפציר הפצרותיומגודל

 בקשתו נתמלא אשרהשמחה

 ר' מרן שלהרה"ק מטאמאשוב שליט"א שמואל אליעזר ר' היה"צ מש"בק8וכמעתי

 כדרך סוסים ג' עם כבודה מרכבה לו הי' זצ"ל, מפרשימכא ירהמיא"-
 פעם בכל לו קשה והי' פעמיו לדרך לשום שהוצרך אירע פעמים הרבה כיהשרים
 הרבנית אשתו לו שאלה פעם מרכבה, לעצמו קנה לזאת מיוחדת, עגלה לולהמציא
 הוה העול לנו ולמה די ג"כ מיוחדת מרכבה לו יש ואם סוסים החזיק צורךלאיזה
 ירחמיאל ר' הרה"ק בעלה לה והשיב מאחרים, סוסים לשכור נוכלו ליסע נצטרך אםהלא
 זאת בשגיל ושנית בבית משיעמדו ברפת הסוסים שיעמדו מוטב הא' טעמים ב'זצ"ל
 ונכון כדאי ג"כ ביחד קדישא הסבא עם הלבנה לקדש לראדישיץ בכ"פ לנסועבלבד
 בין אפי' בעולם הקדוש שמו שנתפרסם בעת מראראשיץ קדישא המבאבימי

 ובין הראשון פערדינאנד עסטרייך הקיסר בין הקשר ברית שהופר אירעהעמים
 הנ' לתנאיו יסכים לא שאם עליו והפקיד רוסיא הקיסר בו שהתרה עד רוסיאהקיסר
 המלכיות בין אז הי' רוסיא ומלכות למלחמה, עליו לצאת הוא מוכן אזיפונקטען
 כי הפחד, מגודל כמים, לבו נמס מזה, פערדינאנד הקיסר שמע וכאשר בעולם,החזקות
 הבירה לעיר יבאו אחדים בימים אזי למלחמה עליו רוסיא חיל יצאו  שאם בבירורידע
 עצה לחשוב ושריו יועציו לכל עסטרייך הקיסר וישלח סבצריו, את ויהרסווויען

ותחבולות
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 אחדים תנאים על הסכימו וכלם לא, או הפונקטען על להתרצות אם לעשות מהותחבולות
 ושוב מאומה, מזה לשמוע רצה לא רוסיא הקיסר אבל כלם, על לא אבללהתרצות

 איש הי' יועציו בין אבל למלחמה שהסכימו ער יועציו לכל עסטרייך הקיסרקרא
 עיניו אשר נפלאותיו גודל להם ויספר מראדישיץ קדישא הסבא אצל נושע אשראחד
 אצלוז יושע ובטח אצלו ולהזכיר מקודם אליו לשלוח נכון ה" שלרעתו להם ואמרראו,
 ויספר זהב רובע עם יאזעף פראנץ הקיסר עצר יורש בנו את ושלח הקיסר כןויעש
 מחשבת להעביר לפניו והתחנן שליש ברמעות לפניו ויבכה הנ"ל כל קרישא הסבאלפני
 וביקש הנ"ל, הזהב את לו ויתן ממנו, ממשלתו את לעקור חשב אשר רוסיאהקיסר
 הרובע על עור להוסיף מוכן והוא במהרה הרעה עצתו שיופר לו שיבטיח הקדושממרן
 מאומה, מאתו לקחת רצה לא קדישא הסבא אבל ויקרות, רבות מתנות עיד הנ"לזהב
 ישלוט שלא יושע ובטח ישראל לעניי ההוא הזהב שיחלק לאביו שיאמר עליוויצוה
 ויחלק הנ"ל, כל הקיסר לאביו סיפר יאזעף פראנץ הקיסר לביתו שב כאשר השונא,בו

 ויט ביניהם הושקט והריב קרישא, הסבא מרן צוהו כאשר ישראל עניי בין ההואהזהב
 י שלום של בקשר אח"כ ונתקשרו רוסיא הקיסרמעליו

 כדרכו, שמה לטבול המים לתוך בירדו ויהי במקוה, קרישא המבא שהי' בעתנ4"4ל
 עמו היו אשר האנשים בעיני והי' המים, ע"פ שטים תרנגולים שני ראהוהנה

 לתוך יררו טרם נראו לא וגם המים, ע"פ לשוט התרנגולים דרך אין כי נשגבה,פליאה
 תיכף טבל וכאשר תיכף, טבל רק שהיות שום אז עשה לא קדישא הסבא אבלהמים
 מהמראה, מאר נשמוממו אלה כל בראותם ההם האנשים עוד, נראו ולא משםנעלמו
 שהיו להאנשים אמר בגדיו את קדישא הסבא לבש וכאשר הוא, ריק דבר לא כישראו
 שוהה היה באם כי כלל, שהיות שום עשה ולא תיכף עצמו את שטבל נסים לו שישעמו

 עמו היה מה יורעמי
,עוד

 מהנ"ל~
 אשר בתו את להשיא שהוצרך בעת פ"א לשער, אין עד גדולי בדחקות היה התגלותו טרם זצ"ל מפרש'סכא ירחמיאל ר' מרן ןץרןץ"ק

 ואיסתייע דחקותו, גודל מחמת נרוניא לה לתת בידו הי' ולא אז, לפרקההגיעה
 הרה"ק והתנצל אחת, מרכבה על מראדישיץ קרישא הסבא מרן חבירו עם שנסעמילתא
 ואין לפרקה הגיעה שבתו איך לו וסיפר מראדישיץ, קדישא הסבא לפני ירחמיאלר"ר
 בתנאי רק ירצו כלם אבל הגינים שירוכים לפניו הציעו שרכנים כמה כי אותה, להשיאבירו
 הראוי הגון שידוך עמה לעשות ביכלתו אין רחקותו גורל ומפני הנרן, תיכף לסלקזה,
 והשיב חתונה, צרכי ושאר תכשיטין וגם מקודם, נדוניא להכין הוכרח כי כבודה,לפי
 )ובדיבורים 1 מעות חסר לרבי תמי' בלשון ירחמיאל ר' להרה"ק קדישא הסבא מרןע"ז
 ובאותו בעולם, להתגלית זי"ע ירחמיאל ר' הרה"ק התחיל ומאז לרבי( סמכוהאלו
 פ"נ, עם פתקאות לו ונתנו שונות, בקשות עם אנשים אליו לבא התחילו עודהיום
 יותר הרבו פעם ובכל זצ"ל, הקדוש היהודי אביו את עוד הכירו אשר מהםוהרבה
 עבור הנדרש הסכום לו נאסף אחדים ובימים לרב שנתפרסם עד אליו לבאאנשים
 דמיטב מלי מכל לו החסיר לא ומאז חתונה, צרכי שאר על וגם הנדן הכלה,בתו
,עוד

 מהנ"ל~
 התגלותו טרם עוד עלומיו שבימי יי"ע, פראראשיק קרישא המבא מיל כםףפר

 הי' וזה לביחו זי"ע מלובלין הקדוש מרבו הליכתו בעת פ"אאירע
 הדרך, כל רגלי ללכת הוכרח ולזה כידוע, לשער אין אז דחקותו יגודל פוריםאחר
 מרוב אונים, באין ארצה ונפל נתעיף הדרך ובאמצע הליכתו, מרוב מאר שנתייגעער

 שלקח הצירה לו אפס )כי ימים איזה מאכל דבר טעם שלא הלב וחולשתעייפות
 סבת העילת כל עילת השי"ת אבל נפשו, להשיב להקימו איש שם הי' ולאעמון,

כל



כה קרישא ןןכ(בא הנוראיםטופתיינפלאות
 מפורסם נגיד שם דרך נסע הפרק שבאותו מילתא ואיסתייע עליו ריחם הסיבותכל

 מרחוק בראותו מרכבתו, עם זצ"ל, מלובלין הקדוש מרן של מאנ"ש וולאדאוואמעיר
 וראה לואות ויוד מרכבתו את להעמיד תיכף צוה הדרך באם הארץ על שוכבשאיש
 היטב אותו ישפשף יין בקבוק ולקח ומיהר רוח עוד בו הי' ולא גוסם כמעטשהוא
 ממש נפשו את שהחי' עד עמו שלקח ומהמאכלים מהיין לו וגתן נפשו, שהשיבעד

 נסתבב השמים מן כי בחוש שרואה הנ"ל הנגיד לו סיפר אח"כ חדשה, ברי'ונעשה
 הסוסים )כי הזאת בפעם נסע כאשר נפלא במהירות שיסע כאלה לו אירע לא כי זאתלו
 נפשו יצא אזי רגעים איזה עם חלילה איחר ואם אחריהם( מי שרדף כמו מאליהםרצו
 מלובלין הרבי אצל אותו שראה הכירו והנגיד ע"ז, להשי"ת הודות שניהם ונתבו8"1,
 סכום ג"כ לו שנתן ע"ז נוסף וגם עירו, לתוך והעמידו מרכבתו על עמו לקחוזי"ע,
 זמן לאחר ידים, ברחבות החג צרכי כל מזה לעצמו והכין הפסח חג הוצאת עלחשוב
 והנגיד קדישא הסבא נתפרסם וכבר שנים, וגם רבים ימים חלפו וגם עברוכאשר
 מקרה ויקר קדישא, הסבא הנ"ל בהאברך נעשה אשר המעשה מכל שכח כבראנ"ל
 שנעשה עד והלך נתמסכן מעט ומעט ר"ל אחורנית לירד מזלו התחיל הנ"ל הנגידאשר
 לבית ונתנן הפריץ עליו שקצף עד האוראנדא שכר לשלם לו הי' ולא ר"ל, ואביוןעני

 יוכל אזי פלוני ביום שבועות ב' בעוד השכירות לו יתן לא שאם הפסק ויצאהמשפט
 האיומ מהפסק עיניו נחשכו זאת בשמוע ומענה, טענה שום בלי חוצה אותולהשליך
 בעד הלז הגדול הסכום לשלם יקח ומאין אחת סעודה מזון על לו הי' לא גיהלז
 ע"ז, לעשות מה עצה וחשבו ומתאנחים דואגים וב"ב הנ"ל והנגיד היום ויהי שנים,שתי
 הרבה אשר ישועות פועל צדיק בראדישיץ שיש ששמעו באשר דעתם על שעלתהעד

 לא כי שמה, יפנו המה שגם בדעתם גמרו ע"כ ע"י, ויושעו אליו נוסעיםאנשים
 ממות אותו הציל בידיו אשר הצדיק הוא כי ידע לא והנגיד אחרת, עצה להם הי'לא

 הקודש אל תיכף לבא מאד שקשה ששמע ומחמת פעמיו, לדרך שם ותיכףלחיים,
 מאורוב ית'אי ר' הרה"ק מכירו עמו לקח ע"כ לכגס, יכלו עד להמתין ומוכרחיםפנימה
 הסבא לפני בעדו וימליץ עמו יכנס שהוא בראדישיץ מהמקורבים הי' שהואזצ"ל,
 הרה"ק, של מדרשו בית אל תיכף הנ"ל יחיאל ר' הרה"ק נכנם לראדישיץ בבואםקדישא,
 נחוץ דבר אודות אחד איש עם בא שהוא קדישא להסבא שיודיע מהמשמשוביקש
 שיכנים מכ"ק ביקש ע"כ ר"ל, נפשות לסכנת נוגע והוא אותו להשהות איןאשר
 ר' הרהעק את קדישא הסבא שאל בבואם, שיכנסו, קדישא הסבא וצוה תיכף,אותו
 כל לו וסיפר פה, מעשיך מה שוב בראדישיץ( אהדים ימים לפני )שהי' הנ"ליחיאל
 צו ויתן למשמשיו וקרא הכירו קדישא והסבא הנעל, האיש עבור שבא והראההנ*ל,
 וכן בשעתו שלמה כסעודת גדולות סעודות עבורו ויעשו הנ"ל האיש שיכבדולהם
 הלו, הכבוד כל לו הגיע מה ועל כוונתו הבין ולא ע"ז מאד התפלא הנ"ל והנגידעשו,
 סעודה ובכל הנ"ל הנגיד שם שאכל החדר דרך עברו עת בכל קדישא הסבאופרן
 פעמים כמה 2 נישט דיא עסט וואס בעריל ניא בל"א קרישא הסבא שאלו עמושסעד
 להתאפק יכול שלא עד מגיעים' הדברים מה ועל בזה כוונתו הבין לא והנגידבל"ז,
 שאירע הנס את זי"ע, קדישא הסבא אותו הזכיר אז ע"ז, הקדוש פיו את לשאולפבלי
 השמחה, מגודל לבכות הנ"ל הנגיד שתתחיל עד לחיים ממות אותו שהציל ע"י,לו

 מצבו, את לפניו הזכיר וגם לתיים ממות בעצמו הציל אשר איש איזה לושנתודע
 לבכות, עוד צריכים וה בשביל מישראל נפש החייתם ואם קדישא הסבא אליוואמר
 הרבה בעשרו אח"כ שנתעלה לזה נוסף וגם המשפט וזכה אח"כ נושע הנ"לוהאיש

 : זי"ע קדישא הסבא מרן של מהברכות המשפט, טקודםיותר
פ"א



 קךישא דץכשבא "נייאיםמשתיינפלאתן50
 מתנגדים שמה והיה הגרול בטאמאשוב מראדאשיץ קרישא המבא מרן היהפ"א

 הגיע הלשון, בזה אמר שמה הגיעו בעת הרור בצדיקי מאמינו שלאוחוקרים
 עם בואו בעת אמר האלו והריבורים בעולם, יתברך שמו ויתפרסם שיתגלההעת

 שביכולת להם מראה ואני מאמינים האינם אלי נא יבאו עוד ואמר העירה,מרכבתו
 הדיבורים סיים וכאשר השי"ת, גבורות ולהראות מתים, ולהתיות הטבע להפךהצדיקים
 חרש עם וזה משוגעת עם וזה חולה עם זה העיר בני כל אליו רצים היההאלו,
 זאת נתפרסם ותיכף לאיתנם, וחזרו נתרפאו וכלם כהנה, ועוד שומע ואינו מרברשאינו
 שם והיה שמה הסמוכות סהעיירות אנשים שבאו עד יותר פעם בכל העירבכל

 מתנונה והיה שנים כעשרה דוי ערש על מונח שהיה גאלדשמיד הנ' אחד צורףבהעיר
 הראה אשר האלה והנוראות הגדולות בשמעם החולה קרובי ר"ל, גוסס שנעשה עדוהולך
 גם רצו לנפשותם, תרופה נתן ולכלם מתים שהתיה וכמעט כל, לעיני קרישאהסבא
 יש אולי סגולה איזה לו ויתן אביהם על שירחם גדולה ובבכיה בבקשה אליוהם
 הרופאים אשר מסוכנים שהרבה ששמעו גם וכי בחיים, שישאר לנפשו תקוהעוד
 הס"ק להם והשיב הצריק, מסגולות הראשון לאיתנם הזרו כלם לחייהם נואשאמרו

 שהוא מאחר זאת יתכן האיך בתמהון הס"ק למרן ושאלו אליו, יבא בעצמושהחולה
 החולה את להביא הס"ק צוה אז רב, זמן אבר שום עם לזוז ביכולתו שאין כזהבמצב
 אותו שאל אז זי"ע, הרה"ק לבית מטתו על החולה את שהביאו הוה וכן מטתו עםלפניו
 עוד ושאלו ביריו והראה מאומה, לענות בכותו היה ולא לו, כואב מה הס"קפרן
 עור והראה ד'( יום היה )ואז קודש שבת על קידוש של גביע עבורו יעשה אםהס"ק
 מעט להחולה ונתן הרה"ק והגיש יעשה, בטו בבריאות יהיה אם שאומר כפובידיו
 הטבה תיכף והרגיש עיניו והאירו חדשה ברי' ונעשה לשתות יין ומעט לשתותפייא
 אכילתו לאחר הבריאים כמאכל לאכל לפניו להגיש וצוה הלב חולשת שהרגיש ערלנפשו
 כאחד בריא שהוא מאחר במטה עוד לשכב הצורך מן שאין הנ"ל הגאלדשמידאמר
 ולספר לביתו לילך רצה שמתתו גורל ומתמת מלבושיו, ולבש ממטתו תיכף וירדהאדם
 מאוחר שעה עד להמתין והזהירו אותו עיכב הס"ק מרן אבל קרהו, אשרלקרוביו
 קדשו דברי לקיים יוכל בעה"ש שעתה הגאלרשמיד ואמר בישאן עינא משוםבלילה
 מאוחר שהי' בעת לאת"כ קורש, שבת על קידוש, של הכוס ולעשות הס*ק מרןשל

 בדרך לביתו, קרוביו עמו והלכו לביתו לילך יכול שעתה זי"ע הרה"ק לו אמרבלילה
 בשמעם וכולם פתחם על ודפק עמו נעשה מה להודיעם ומיודעיו קרוביו אצל הלךהליכתו
 המעשה נתפרסם למתרתו פתתם על רופק שמת בתשבם לפתות מתפתדים הי' רופק הואכי

 האמיגו ומאז גדולה, תרדה עליהם ונפל הגדולה הפליאה את שומעים העם וכלהזאת
 . נאמן( מאיש )שמעתי למפרע ובתלמודיהםבצדיקים

 אשר הנגידים מבני א' אברך למד מקאנמקאוואליא זצ"ל איהטר י' היה"קאצל
 פעם עדיין, עסק לא ובם"ם חותנו שלתן על מזונות אכל כי אומנתו תורתוהי'

 לעיר מעיר ומטולטלים נודרים הי' אשר צריקים ב' קאנסקאוואליא דרך עברואחת
 יפות פנים בסבר אותם קיבל והרה"ק הנ"ל, איתמר ר' הרה"ק אצל ונתארחו אז,כדרכם
 לעת האברך, עשה וכן האלו, הצדיקים את שישמש הנ"ל, האברך לתלמידו צוהוגם
 הניח לא הנ"ל הרה"ק אבל כדרכו, הערב ארוחת לאכל, לביתו ללכת האברך רצהערב
 וכן הלילה יסעוד ואתם הללו, הצדיקים את וישמש אצלו שישאר ממנו וביקשחותו
 לאחר הלילה, סעודת עמהם ואכל הנ"ל, הקדוש רבו אותו ציוה כאשר האברךעשה

 מיטתם, להם הציע ובעצמו הצדיקים עבור משכב איתמר ר' הרה"ק הכיןאכילתם,
 אותו יצטרכו שמא אצלו ישאר רק לביתו ילך שלא האברך לתלמידו הר9'ק צוהשוב

לאיזה
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 ויהי אחד בספר והביט השלחן אצל א"ע וישב אחד נר האברך לקח ותיכף שימוש,לאיזה
 ויענהו הדופק, הוא מי עליו, האברך ושא" הדלת, על אחד הקיש הלילהבאמצע
 וכאשר הדלת, לו ויפתח לו, שיפתח וביקשו רחוקה, מדרך הבא הוא אורח כיהאיש
 ואל ידבר שבנחת - האברך לו וענה הרעביס, הם איפה בקול, תיכף שאל הביתהבא
 רעב כי האורח צעק ושוב - הדרך מטורח ועייפים כעת הם ישנים כי - אותםיקיץ
 היום אכלתי כאשר רק כלל, לחם ככר כעת נמצא לא בפה כי האברך וענהוהוא,
 כל פה להביא אוכל בביתי שלי הוויעטשערא ונשאר ביחד, הללו הצדיקים עםבערב

 אכל והאורח הרב לבית שלו הוויעטשערא את והביא לביתו האברך וילךהסעודה
 להכין ויראה מאד, עיף הוא כי אליו האורח אמד אכילתו לאחר השוקקה, נפשווהשיב
 כבודה מטה עבורו והציע וכסתות כרים והביא הביתה שוב דץ והאברך עבורו,משכב

 אחד בספר והביט השלחן אצל למקומו הזר והאברך לישן, הוטה והאורחעצהיו"ט,
 סביבו והביט משנתו הקיץ וכאשר שעות, איזה על בשינה, נרדם הספר לתוךובהביטו
 והתפללו, צדיקים הב' השכימו בבוקר ולמחר הנ"ל, האורח ממנו נעלם כי ראהוהנה

 האברך לשלום, לדרכם ונסעו ואכלו להם כראוי הבוקר סעודת לפניהם ערךוהאברך
 אלצו וב"ב לו, הבטיח שחותנו מזונות השני ונגמרו שנים איזה שעברו לאחרהנ"ל
 בעתונים כתוב שמצא עד וביקש פדנסתו ממנו להפיק מסחר לאיזה עצמו שיקחאותו

 לובלין עד פילוב מעיר אותה לעשות השאסייא את ליסטאציע על מוכרשהממשלה
 לבקד אחד אינזינער בא השאסייא, נגמר וכאשר השאסייא לעשות עליו וקיבלוהלך

 במקום מצא היטב, וחקר ראה וכאשר חסרון, שום בלי כהוגן ונגמד נעשה אםולראות
 הוואיעוואדא יוודע שאם הוא, ברע כי הנ"ל, האברך ראה וכאשר בעיניו, הוטב שלאאחד
 חסרונו יגלה שלא בדמים לשחדו ורצה לנפשו מאד ירא חמור בעונש אותו יענישומזה
 למצא עוד )וביקש ישראל שונא הי' האינזינער אבל כתיקונו, שנעשה זאת יאשררק
 על והכהו בידו אשר ברזל של המקל ולקח מאד אפו חרה זאת בראותו חסרון(איזה
 אותו והניחו הפועלים ולקחו אונים, באין ארצה ונפל ר"ל, מוחו את שפצע עדראשו
 נתהוה לביתו, אותו הביאו וכאשר קאנסקאוואליא, עיר לביתו והובילוהו עגלהעל
 לא שכמעט ראו כי השמים לב עד עלו והבכיות מאד עד ומהומה גדולה צעקהשם

 מייאשין שאתם אע"פ לקרוביו ואמרו אנשים איזה שמה שנמצאו עד חיים, בונשאד
 כי לנפשו תרופה ימצא שם אולי לראדישיץ, עמו ליסע מאד נכון הי' מקום מכלאותו
 והוסכמו לחיים, ממית הוציאם אשר אנשים מהרבה בעינינו ראינו נסים מעשההרבה
 רב, במהירות עמו שיסע להעגלון וצוה עגלה ויקחו לראדישיץ, עמו שיסעוביניהם
 אחד רב הבאים בין הי' הרב, בית חצר אל אותו והביאו לראדישיץ באוכאשר

 של קרוביו והלכו בית, בן כמו שמה הי' אשר זי"ע, קדישא הסבא מרןסתלמידי
 החולה עם פה, להמתין יצטרכו שלא עבורם ישתדל שהוא אותו ויבקשו אליו,החולה
 והשיב חיים, סימני בו נשאר לא שכמעט מחמת אצלו, ספורות הרגעים אשרהמסוכן
 רק התפלהן באמצע שהוא מחמת אופן בשום לכנוס יכולין אין שכעת הנ"ל, הרבלהם
 החולה את להזכיר פנימה לכנוס שתוכלו דאפשר מה כל אעשה תיכף התפלהאחר
 אחת על החולה את הניחו לכנוס, יכלו וטרם עבורו, תרופה ולבקש זצ*ל, מרןלפני

 התפלה, לאחד זי"ע, הרה"ק אותו שיראה כדי לחדרו הסמוך בבית הי' אשרהשלחנות,
 מדן אל הנ"ל הרב נכנס המוציא ברכת ובירך לסעודה א"י קדישא הסבא שנטלבעת
 שבא מאין הנ"ל, המעשה כל לפניו וסיפר הנ"ל, החולה את לפניו והזכיר קדישאהסבא
 לו שיגישו זי"ע קדישא הסבא מרן וצוה הרוטב, את לפניו הגישו כך בתוך זה,לידי
 ובפיו הנ"ל, הקעיה לתוך מרוטבו ושפך אחת כף עם אחת קערה עוד השלחןחל

הקדוש
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 להחולה, זאת שיתנו למשמשו נתן ואח"כ וכו', ואחת אחת אחת, לתוכו ספרהקדוש
 שפכו וכאשר עיניו, נפתחו מיד הראשון הכף החולה פי לתוך שפכו וכאשר עשו,וכן
 הרוטב כל שתה וטרם וישב עצמו את הגבי' השלישי ובכף לדבר התחיל השני הכףבו
 שלפני הנודא מהמראה מאד נשתוממו הנאספים וכל בריא כאדם השלחן מעלירד
 ממות כמו נתהפך ועכשיו אבר בשום זז ולא דומם כאבן ממש מונח היה רגעיםאיזה
 אותי התכיר בזה"ל אותו ושאל פנימה, קדישא הסבא מרן אותו קרא ותיכףלחיים
 הקדוש מדן לו והשיב הקדוש מרן את להכיר יכול אני מאין הנ"לן האיש לווענה

 ר' הרה"ק )הוא קאנסקאוואליא בעיר הקדוש רבך אצל שלמדת בעת אתההתזכור
 וטרחת אחד עני שמה בא הקדוש רבך אצל לן שהיית בעת אחד בלילה זצ"ל(איתמר
 אני עתה האישן השיב אז ללון, מקום וגם )וויעטשערא( לילה מזון לו והכנתעבורו
 פטרהו ואחוכ לך, דאהבי והאי הייתי אני זה קדישאן הסבא מרן אליו ואמרזוכר,
 )שמעתי זי"ע. ושנים. ימים אריכות עם ועשירות ומזוני חיי בבני וברכולשלום

 : נאמן(מאיש
 מפיעטדקוב זצ'ל איטשע מאיר ר' המפורסם מהרה"צ שמעתי וז"ל שלמה עפרתבפ

 ראראשיפץ מחסידי והי' זצ"ל מפראגא לי ישעי ר' הרה"ק של חתנושהי'
 מראדאשיץ הרכי הי' פ"א כי ראדאמסקן מחסידי הי' זצ"ל קדישא הסבא פטירתולאחר
 אליו, לבא אדם לשום הניח ולא בתענית יושב והי' ימים שלשה כמו ומסוגרסגור
 אליו הלך ביאתו נודע וכאשר לדאדאשיץ קודש שבת על שלמה התפארת באואז

 מקבל שאינו ימים שלשה זה אביו כי לו וספר רבינו בן זצקל יצחק ישראל ד'הרה"ק
 להרבי לומר שישלח שלמה התפארת לו ויאמר אליון לבא יתן לא אותו ואף אדםשום

 וכשמוע צוהו, כאשר עשה וכן לכנוס ורוצה כאן הוא מראדאמסק שהרבמראדאשיץ
 מיד שלום לו ונתן אליו בא וכאשר להתפא"ש, לקרות ויצוה הדלת פתח מיד כן,הרבי
 לא שלמה התפארת מגדנות, ומיני טוב ביין וכבדו מאד גדולה בשמחה הרבינעשה
 זה ומתענה וברוגז בכעס הר זה מה ועל זה מה הרבי לו  שיספד עד לטעיםרצה

 מעניבים פתקאות הרבה ולקח שלו להתיבה מראדאשיטץ הרבי הלך אזי ימים,שלשה
 התפא*ש לפני והניח נפשם פדיון וזהב וכסף מעות הרבח לקח גם לפניון והניחרבים
 רצה לא התפא"ש אולם הפדיונים, מעות ויקח בתפלתו להם שיעזור ממנו מאדובקש
 עוי גם להאנשים השי*ת יעזר בודאי כי ואמר והמעות הפתקאות ליקח אופןבשום

 ג,כ טעם ואז יין מעט וטעם מראדאשיץ הרבי של דעתו "ניח ואז הקדושים,תפלותיו
 עת בכל התפא*ש כי הנ"ל הה"צ לי ואמר לטובהן הכל ונתהפך שלמה, התפארתבע4
 ליקח מראדאשיץ הרבי לדברי נתפתה שלא מאד שמח הזאת המעשה מןשזבר

 : א( בעזהשי"ת בנסיון ועמד השמים מן נסיון הי' זה כי ואמר והמעותהפתקאות

 כפוך וי"ס 0"ת ססי' דל 636 סירס מר' סמפ0י סג"5 מספר פוד 6כתו3 ראנבא(
 ר' סר3י 556 פפמיס 0רכס פמס וסיו ל'5 רפס ר1ם כס סכרבק 6ח0 8סס 0י0סר6ד8מסק

 וסתפ6ר0 רמת6, רב כו6 כי מר6ך6מסק 5סרכ סייך זס כי 8מר פפס 1ככ5 י5"5 נור5ך6ס'ןבפר
 51'5, מי6ר6סין סרכי כסת5ק כ6סר 51'ל, מר6ר6סין 5סרבי סייך זס כי פפס נכ5 136רס5מס
 1'5 636 סירס ור' ס5סס ס5 ב"ך סיסי' כרי 5חררו 6כסיס סלסס סלנוס סחכ6רחקר6
 וס3'ו רמ80 כר3 כזס.5 5ס 1י8מרו ס6סס 56 סי5כ1 5סס 6נור 1ס0פ8"ם מס3'ך סי'סנ"5
 ויסוב 5גפסי 0יקון ויסי' ר3ר נסוס מ"ו 05 יויק 651 מס6סס סי65 סרוח פ5 נוזריסס5ו

 1ק סרכר, סוף יסי' מס לר8ו0 ס6סס 35י0 ספיר 8נסי כ5 גקס15 ו0יכף מח5כ0ו5מקור
 6יזס 1כפיך רממ6 6כ'ר 0רכ 3סס כ1 05 61מרו 5ס6סס וס5כי ס5ס0 ס5 סכ'ךפס1

רגמיס
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 בסןיך"ונמ

 ר' הרבי הנה וז"ל שליט"א יועץ פלא ס' בעהמ"ח לו שכתב מה ה3"י
 כאשר ועשה פעל אשר הרבים להמופתים שיעור אין מראדאשיץ זצ"לבער

 השי"ת גדלות לפרסם הזה לעולם בא הוא כי זצ"ל התפא"ש לאדמו"ר פ*אאמר
 אצלו בא פ"א כי לי וסיפר אצלו פעמים הרבה שהי' נאמן חסיד מאיש ושמעתיבעולם
 והרופאים מאד גדולים הי' והיסורים הקדקוד באמצע בראשו מכה לו שהי' אחדנגיד
 למצוא יכלו ולא להמוה להגיע המכה ח"ו שיכולה גדולה בסכנה שהוא לואמרו
 משיחה שלו מהתיבה נטל המכה את זצ"ל מראדאשיץ הרבי ראה וכאשר למכתו,תרופה

 וכרכו הבועה במקום ראשו על והניח ונקי לבן מטלית על המשיחה וסך)מאשטש(
 אליו, יבוא ואח"כ שלם לעת מעת הראש על שיונח וצוהו מהמכה יזוז שלאבמשיחה
 על קרום שנעשה וראה ראשו מעל המטלית הדבי נטל אליו בא כאשר המעל"עואחרי
 הקרום את לו והראה זצ*ל משירלאווצע דוד נתן ר' הרה"ק אצלו אז והי'המכה
 שיתן בו הפציר החולה הנה אך יותר עוד וא"צ נתרפא שכבר לי כמדומה לוואמר
 לעת, מעת לאחר אליו שיבא וצוהו עשה, וכן כזה מטלית פ"א עוד המכה מקוםעל

 מהמכהן רושם שום בו הי' ולא לגמרי שנתרפא וראה המטלית הרבי נטל אח"כוכשבא
 יען כזו מאשטש של חתיכה לו גם שיתן זצ"ל דוד נתן ר' הרה"ק ממנו ביקשואז

 שום נמצא לא הזו בהמאשטש הנה מראדאשיטץ הרבי לו השיב למכה, לרפואהשיועיל
 לאכול הוא שהמנהג העבר השנה בראש אכלתי אשר מהתפוח זאת עשיתי רקתערובות

 מנהיג שנעשה שקודם יצ*ל בער ר' הרבי מרבו ששמע הנ"ל החסיד לי סיפר~ךך4 : הזה הסם ועשיתי שחקתי ומהנשאר בדבשתפוח
 חסרון מחמת סבל תעניתים והרבה מאד גדול עני הי' קדוש עם עלורבי

 וגם ימים, איזה והתענה לאכול לו הי' לא הכפורים יום שקודם לו אירע פ"אלחמן
 לכבוד דבר שום לו הי' לא הסוכות הג ועל להץ ומים צר בלחם חי הי' יוהכ,פלאחר
 שאין ידע כי לביתו הלך ולא התפלה אחרי סוכות של א' ביום בביהמ"ד וישביו*ט,
 בעד אותו ומכרה לה שה" תכשיט איזה אשתו לקחה בעיו"ט אבל לאכול, מה כלללו

 מהסוכה יצאו האנשים כל וכאשר אדמה, ותפוחי ונרות חלות קנתה ומזה סכוםאיזה
 שהי' יען ואולם ידיו, ונטל מאד שמח וחלות הנרות ראה וכאשר להסוכה בער הר"רבא
 רעבונו, גודל מחמת בחשק אדמה התפוחי אכל ימים איזה בתענית ישב כי מאדרעב

 בתוך רק בהסוכה יוטב אתה אין הלא אבעריל" בזה"ל, לעצמו ואמר בעצמווהתיישב
 ע"כ הנ"ל, להחסיד זי"ע בער ר' הרבי סיפר זאת מלאכול, פסק ותיכףהקערהן

 : הנ"למספר
 נחלה רגלה מנפיחת הכאב ומגודל רגלה על קדישא הסבא אשת "יבנית חיתהפ"א

 הרבה רופאים אחר ושלחו לדבר, עוד יכלה ולא מאד שנחלשה עד ר"ל גופהכל
 גופה כל על החולי יתפזר לאו באם כי רגלה את לקחת רק עצה שום שאין הסכימווכלם

 אל לפיעטרקוב שלוחים ב' ושלח דבריהם, אל פנה לא קדישא הסבא אולםותסתכן,
 הרה"צ של ודרכו תיכף, שיבא ככה על ויצוהו זצ"ג ראקטור רוד חיים ר'הרה"צ
 ועשרים חמשה לפעמים מוהר לו להרבות צוה החולה אל בואו מקום בכל הנ"לדח"ד

 הנ"ל, כל לו ויספרו לפיעטרקוב השלוחים וכבא רענדליך, עשרה ולפחותדענדליך
 טטבע אז הי אשר רענדליך העשרה מקודם לו שישלמו מהם ביקש הואאולם

 העשרה שאספו עד נגידים לאיזה לילך בעצמם הוכרחו בידם הי' לא וכאשרחשובהן

 כדרך 5גרי5תס חזרס ימיס 5'זס 1גמסך סקודמיס סיס1ריס מע5י' ססוק15 כו5ס ר16רנטיס
 סג'ל. סס' טכ"5 ס*כסיסכ%

דענדליך



 קךושא וקנטבנ~פ "נוראיםשפתיינפלאות4נ
 והראו הנ"ל דוד חיים ר' הרב בא כאשר לראדאשיץ עמם נסע אז לו, ויתנורענדליך,

 רגלה, את יקחו לא אם תרופה שום יועיל שלא הרופאים לדעת והסכים אמר המכה,לו
 המכה יתפזר לאו, באם כי היותר במוקדם לעשות רק זאת להשהות שלא הזהירוגם
 הכלי עמו הי' לא דוד חיים ר' הרב וכאשר ר"ל, גדולה בסכנה ותהי' גופה כלעל
 מכשירים, ושאר נתוח הכלי להביא לביתו במהירות נסע ע"כ הצריכים, הסמים וגםנתוח
 ר' ושמו וישר תם איש ביתו, נאמן הי' אשר אחד מקורב קדישא הסבא אצלוהי'

 אל הנה רצים העולם כל ן בתמהון ואמר צעק האלה הדברים בראותו הלויישראל
 הרה*ק את אניח לא 1 הלי מסכנה יציל לא אשתו ואת בזכותו ונושעים הזההצדיק
 א"ע הכין קדישא הסבא כאשר הוה וכן הרבנית, אשתו את שירפא עדלהתפלל
 לו והשיב הנ"ל, כדברים אליו ואמר הנ"ל ישראל ר' אחריו רץ חדרו אל והלךלהתפלל
 תפלתו גמר כאשר נתוח, שום בלי תתרפא ובעה"ש להתפלל לו שיניח קדישאהסבא
 לאחר ערבית, תפלת וגם מנחה תיכף והתפלל שהות שום עשה לא ערב פנותלעת

 על תיכף שילך וצוהו המוציא של שלו סכין לו ונתן הנ"ל, ישראל ר' את קראתפלתו
 עשבים שם מגדלין פלוני של מצבה אצל מקום שבאותו אליו ואמר דשם החייםהבית
 ואפילה, לילה באישון שהי' ומחמת אצלו ויביאם הלז בהסכין הפרחים ויחתוךשונים
 הקברות, בית על בלילה יחידי ללכת אנכי ירא כי אעשה מה קדישא הסבא אלאמר
 וסיפר נברא, משום תירא ולא לבטח תלך לו ואסר מקלו את קדישא הסבא לוונתן
 הלך כאלו לו נדמה הי' האלו הדיבורים הרה"ק אליו אמר שכאשר הנ"ל ישראלר'

 מגדלת שהי' המקום תיכף מצא שמה בא וכאשר כלל, פחד שום בלי היוםבאמצע
 העשבים ויבשלו קדישא, הסבא לפני והביא העשבים וחתך האלו, ועשבים הפרחיםשמה
 הכואבת רגלה את אותם לקשר וצוה במטפחת, אותם ויצר קדישא הסבא לקחואח"כ
 והתחילה רגלה על רפואה והרגישה מעלי' הקלו תיכף רגלה על העשבים שמו וכאשרלה,

 דאקטור דוד חיים ר' הרה"צ בא כאשר בבוקר ויהי ויותר, יותר בכ"פלהתרפאות
 הנתוח, לעשות הי' ומוכן שונות ורפואות נתוח הכלי עם ארגז ובידומפיעטרקוב

 שנהפכה מהמראה מאד נשתומם מה אבל המכה, מראה את לראות כדרכו הלךומקודם
 כזאת קצר בזמן גם ואף לרגלה, תרופה שום שאין אמרו הרופאים כל אשרלטובה
 בזה קינץ עשה הרבי מסתמא שחוק בדרך ואמר לחקור והתחיל הטבע, כדרך שלאהכל

 היתה אבל לגמרי, נתרפאה רגלת והנה העת ארכה לא ידברו, שוא אליל רופאי כילהראות
 בריה נעשתה תיכף והנה ושתתה, יין צלוחית קדישא הסבא לה ונתן חלושהעדיין
 תיכף ורצתה האדם כאחד בריאה והיתה כלל, חולשות שום עוד הרגישה ולאחדשה
 איזה עוד שתמתין אותה והזהיר הניח לא קדישא הסבא בעלה אבל ממטתה,לקום
 האלו שהעשבים הנ"ל, דוד חיים ר' הרה"צ ראה וכאשר בישא, עינא משוםימים
 אותו ויראה דשם החיים הבית אל עמו שילך הנ"ל ישראל מר' ביקש כ"כהועילו
 היטב שם וביקש וחפש הביה"ח אל עמו והלך הטרחא, עבור לו וישלם האלוהפרחים
 אחרים, לחולאים עמם ולרפאות אתו לקחת ויבקש העשבים אז שלקח מקוםבאותו
 מקצתה, ולא מינה לא מהעשבים זכר שום שמה מצאו לא כי ונשתוממו נבהלו מהאבל

 משובתי להיות אנכי מוכרח הדבר א"כ אמר אלה כל בראותו הנ"ל דוד חיים ד'הרה"צ
 הסעודה באסצע קודש שבת ליל בסעודת ויהי בקודש, התנהגותו וארהה אצלוש"ק
 דוד חיים ר' והרה"צ כדרכו, אכלו המסובים וכל השלחן אל הרופב הגושו.אל'ר
 לווז יכול ולא פיו, אל להגישו יכול באין ידו נאלמה והנה האוכל, אל הכףבתקדו
 קדישא הטבא בפני והביט מזה, הדה"ק אל להגיד מאד בוש הי' בתחילה גלל,ידו

 יכול לא ועדיין המסובין כל אכלו כאשר אבל ממנו, פניו הסיב אבל הדברשירגיש
לווז
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 הבאתם כי פשעי ומה חטאי מה קדישא הטבא אל ואמר עמד אז מהקערה, ידולזוז
 עשרה שלי מהשלוחים לקחתם למה קדישא הסבא אליו ואמר הזאת הגדולה החרפהעלי

 ואמר היום, שבת כי אעשה מה עתה אבל דוד היים ר' הרב לו והשיב לי, החזירורענדליך
 זהב שעות המורה את דוד חיים ר' הרב ולקח עאז משכון לו שיתן קדישא הסבאאליו
 קדישא הסבא אליו ואמר כמקודם ידו נתרפא ותיכף להרה"ק והושיט השמאליתבידו

 העשרה עבור הוא זה אחת, היד עם הכף שנעשה מה פי' אחת כף בבדיחותאמראדאשיץ
 ולאתר מאד אליו נתקשר הנעל דוד חיים ר' והרה"צ שלי, מהשלוחים שלקחתםזהב

 : מראדאמסק זצ"ל שלמה דותפארת אדמו"ר תלמידו אל נסע קדישא הסבאהסתלקות

 זי"ע, מראראשיץ קדישא הסבא בימי מלאדז, נעי לייבוש ר' מהחסידשמעתי
 והי' שנים כמה ויעבדו שנה י"ח מבני לצבא מאחב"י לקחת גזירהנגזרה

 אליו רצים והי' וי"ע קדישא הסבא אל פניהם שמו ע"כ מוה, מאד מדולדליןהעולם
 הלז רעה הג1ירה ולבטל להשקיט שיראה מר בקול אליו צועקים והי' ובבהלהברעש
 בתמהון, סביבו העומדים להאנשים ויאמר הקדוש פיו פתח אז הנשמה, ועל הגוףעל

 מצינו הלא ידעתי, לא ואנכי הזאת הרעה נגזרה באמת אם לי היא גדולהפליאה
 נביאים לא אם הנביאים עבדיו אל סודו גלה אם כי דבר אלקים ד' יעשה לא כיבקרא
 ואמר דילי' קדישא בדיקנא החזיק הטהורה ובידו הננו, עכ"פ מעבדיו אבלאנו

 באחב*י, זרים ידי ישלטו לא בעולם יהי' הלז הלבן שהזקן כ*1 אני מובטחבזה"ל
 בלשון געכ וסיים שיתבטל הלז הגזירה על תורה אמר הזה בשבת ויגש בפ' הי'וזה

 אליו באו שוב ש"ק לאחר בעולם, שיהי' כ"ו הגזירה יתקיים שלא והבטיח א(הנ*ל,
 ובידו אמחה' ואני יכתבו שהם להם ואמר וענה הגזירהן נשקטה לא שעדייןאנשים
 ולאחר לגמרי, הגזירה נתבטלה הזאת וברגע כתב, איזה שמוחקין כדרך מחקהקדושה
 שעהן ובאותו יום באותו הגזירה נתבטלה שבעזה"ש מווארשא ידיעה בא ימיםכטה
 מספרים ווארשא עיר ואנשי הקדושה, בידו קדישא הסבא שמחק לזמן מכווןמפש

 להנסיך מרכבתו על נוסע בווארשא וויוו הדרו רואים הי' השעה ובאותו היוםשבאותו
 שאלו מווארשא אנ"ש אצלו שהי' ובעת מוואמשא, גובערנאטר גענעראל הנ'אגדול
 הגזירה שנתבטלה טרם שעה חצי העברה גשבוע כאשר 2 בתמהון זי"ע קדישאלהסבא
 יתעכב בחזוה כשיסע בבירור תושבים והי' גובערנאטר להגונ' נוסע בווארשא אותוראו
 וכולם לקראתו מישראל אלפים כמה שמה מחכים הי' עעכ ימים איזה בווארשאאצלם
 ושאלו חזרה נוסע ראהו ולא בוש עד שמה המתינו אבל ברכתו מזיו ליהנותרצו

 : מאומה ע"ז אותם ענה ולא אחרת דרך נסע אםלמרן

 זי"ע קדישא הסבא למרן הי' אשרהרפואות
 חלאים בו ריפא אשר שמן צלוחית הי"ל זי"ע, מראדישיץ קרישא המבאלמרן

 לו נמסר אשר מקאזיניץ, הק' המגיד מרבינו עוד הי' הנ"ל והשמןהרבה,
 הק' המגיד מיד השמן לו נמסר )אשר הנ"ל לאיש כי שהי' ממעשה אחד מאישבמתנה
 עמדו על הוצג והצלותית החלון מעל שמן הצלוחית לו שנפלה פ"א אירעבעצמו(
 נמצא שאצלו מיד הרגיש קדישא והסבא הרואים, בעיני נפלא זה' דבר והי'בזקופהן
 רצה לא הנ"ל האיש אבל יקרים בדמים לקגותו ורצה אחריו, תיכף ושלח הנ"להשמן

 : קדישא הסבא למרן במתנה ונתנו מאומה ממנולקחת

 16. ס6סי סתורס טס לקחן חוג5 המעשה"(
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 ה*' הראשון בורשטין, מינים ג' אצלו נמצא קדישא להסבא הי' אשר היפיאיתבין

 קודש, הי' והשלישי הקודש, טהרת על שנעשו חולין הי' והשני חולין,נקרא
 הבורשטין ועל מקאזיניטץ, הקדוש המגיד רבינו מיד לו הומסר אשר הקודש זאתאשר
 החי' במת הבורשטין בו נגע שאם כזה גדול כח בו שהי' קדישא הסבא אמרהלז
 בחדרו אז ישב והס"ק קדישא הסבא בית אל אחד דיבוק שבא אירע פעם ידו, עלהמת
 וכו' הגאוה"צ הרב חתנו והלך אליו, לכנוס איש שום אז יכול הי' ולא בקודשכדרכו
 הנ"ל, הדיבוק על וזרק עטה"ק, שנעשו חולין מהבורשטין ולקח זצ"ל, יצחקמוה"ר
 הזעקה* מקול אחד במעמד העיר כל שנאספו עד משונות בקולות הדיבוק עיעזוצעק
 זה מה שאלו קדישא הסבא וכשמוע מפניו, נבהלו סביבו העומדים וכל עשהןאשר

 הג"ל, האזוב עליו נתת לא האם קדישא הסבא לו ושאל הנ"ל חתנו לו וסיפרהיללות
 : ניחא זה בשביל אם אליו אמר אז הן, לווהשיב

 קדישא הסבא על מלובלין הרה"קהפלגת
 נכד מגארשקאוויץ ג"י באראן דוד נתן מו"ה בתו"י המופלג החסיד שעב ייכתב

 בלובלין, מרארישיץ קרישא הסבא שהי' בעת פ"א זצ"ל, מראדישיץהרה"ק
 אבל הרע, יצר מלא הוא האברך שזה הראיתם ביתו לאנשי מלובלין הרהיקאמר
 וי"ע, מלובלין להרבי הרבי, של בניו אח"כ ושאלו השערה, כחוט לו שומעאינו
 שהוא אומר אם אפילו זצ"ל* הרבי אביהם להם והשיב אברר, על כך לומר 9היתכן
 אחרי הדבר קיצור 1 היתכן ושאלו בזה, דעתו יגיס לא ג"כ הרקיעים לפקוחיכול

 זצ"ל, מטארטשין יומף ר' הרה"ק בעיני חן קדישא( )הסבא נשא לא האלוהדיבורים
 במלכוה ראשונה היושבים המקורבים שכל בלובלין היה והמנהג מלובלין, הרבי שלבנו
 זצ"ל, הק' זקנינו אבל טארטשינער יוסף ר' אצל אכסניא להם להיות רבנן( מלכי)מאן
 מן ירחא בכל שלמא יהבו לאביי שאחז"ל )ע"ד דעת חלישת מחמת בעיניו חן מצאלא

 קירב לא דעתו חולשת מחמת הכא( כן דאביי דעתא חלשא יומא בכל ולרבאשמיא
 סוכות על לראדישיץ לדרכו נסע יו"כ ואחר בעשי"ת, להתעגות זקננו הי' ומוכרחאותו
 על לוותה ע"ה, ביילא הרבנית וא"ז רעל, נפשות סכנת ממש מאד רעב היהוהוא
 חיך לאכול התחיל וכאשר לסוכה, לזקננו )קליסקעליך( לביבות ליתן קמח מעטמשכון
 אתה אין אבעריל" עמוד לנפשו אמר דבור כדי ובתוך לתיאבון, ואכל יוטעםאוכל
 ולא ממנו, הקערה והרחיק קליסקעליך של הקערה בתוך אלא הסוכה בתוךיושב

 : עודאכל

 קדישא הסבא על דורו צדיקיהפלגות
 עם הי' שפ"א ז"ל, ליב אברהם ר' החסיד מהרבני שמעתי וז"ל שימה עפיתבמ

 קודש בשבת זצ"ל, בער י' הרבי אצל בראדאשיטץ שלמה התפארתאדמו"ר
 ההוא, ברחוב אכמניא לו הי' שלמה התפארת ובעל למקיה מראדאשיץ הרבי הלךבבוקר
 לר' שלמה התפארת קרא למקוה בהלכו החלון דרך שלמה התפארת אותווראה
 מופת בעל הי' כי השני טוב" שם הבעל הולך כאן שראה לו ויאמר ז"ל ליבאברהם

 ר' הרה"ק אדמוקר סיפר מראראשיץ קרישא הסבא מרן של ההלויןיערז : זי"ע ארץ אפסי מכל אליו ונהרוגדול
 והביט אצלו הי' האחרון זה שבשבועות זצ"ל משידלאווצא דררנתן-
 נעשה מה אבל המשיח מלך שהוא בו והכיר אש כלפיד בוער הי' אשר הקדוקבפניו

 : זי"ע האלקים ארון מאתנו נלקהשבעו"ה
שמעתי
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 אדמו"ר 5זקינו ששמע זארנוב אבד"ק שליט"א יחזקאל ר' ההגה"צ מיייישמעתי

 זצ"ל, בער ר' הרבי 1קינו קדושת גודל בהפלגת םרארישיץ זצ"ל הילף ר'הק'-
 פעמים הרבה אליו גוסע והי' קדשו בצל מסתופף הי' זצ"ל טטאגילניצא הקדוש שמרןוסיפר
 מדרשו בבית והי' זצ*ל כער ר' הרבי אצל בראדישיץ המאגילניצער בהיותופ"א
 סעודתו, לסעוד חפץ קדישש הסבא שמרן באשר לקרותו ובאו ותפילין בהטליתמוכתר
 והלך התפלה באמצע ותפילע הטלית את במהירות החליץ זאת כשמוע תיכףאזי

 אחת רגע שף הוה עליון הקדוש בגללי יתעכב איך באמרו עמו לסעודבמהירות
 חבמים דברי לש8וע ומצוה וטהרהן בקדושה אכילתו היא הקדושהמעבודתו

 יצ*ל בער ר' הרבי רבן בפני המאגילניצער על שהלשינו אנשים שהין סיפרנם
 שיתחברו כדי הי8 שלו החסידים עם ביחד לראדאשיץ בואו כוונת שכלבאשר

 הק8דה איזה דובער 41 הרבי בפני הרגיש ופעם זצ"ל, בער ר' הרבי חסידיאליו
 המסהר האיש 8ת המטהר הכהן והעמיד כתיב המאגילניצער אמר אזי זאתןוהבין
 הוא המטהר האיש הדור, הצדיק על הכוונה היא המטהר הכהן ה' לפניואותם
 בצל להסתו8ף הנה בח% שלי והחסידים אני חסידיו, המה עואותם" ממנו הקטןהרבי

 השכינה כנפי תחת הדור הצדיק אותנו שיכניסקדשו
 היבי הקדוש נכדו חתובת זצ"ל רובער ר' הרבי שעשה בעת אמת ממגידיוממכמנורצי
 על 81" תר"א בשא פרשעדבארז בעיר זצ"ל מראךישיץ הילל ר'-
 בהיותו 5ראדאמסק זצ*ל שלםה התפארת גם שם והי' הדור צדיקי הרבההחתונה

 פאהל צאתו ושהרי מיוחד בחדר זצ"ל ממאגילניצא הרבי עמו והתיחד אברך עודאז
 טוב לייט( )יונגע אברכים שלפני היא האמת שמה, העומדים אל התפא"ש אמרקדשו,
 למחגילניצא, נוסע אינו בעצמו מדוע לו ושאלו ממאגילניצא הרבי בצ"ק להסתופףיותר
 ופחד האימה ש8חמת מראדאשיטץ הרבי את לפניכם אדמה מה שלמה ההפארההשיב

 . וגידיי אברי' כל ירעדו שלו המיהמקול
 מו"ה כש"ת בנש-ק יו"ש צנמ"ס זו"נ משנתו חו"ב המאוה"ג הרב ש"ב לי שכתבמה

 כבוו חל ואשלום החיים יז"ל ברינל ראבד"ק שליט"א מייטילבוים מ"מר'
 אלבסנרך האם ךארבן מו"ה כש"ת בנש"ק בנימוסין מוכתר חו"ב המאוה"ג הרבש"ב

 . ויזרחנ"י
 כה עד לאשיב העת נתנוני לא שונות טרדות ומחמת הגיעני תציה מפ,מכתכו

 אשר גרגרים שיזה לו לכתוב שאלתו למלאות פנאי לי לקחתיוכעת
 שהי' בריגל דשה*ק אב"ד זילה"ה ליפשיטץ טךנ2יה מרן הגה"צ א"ז מכ"קשמעתי
 וצ"ל בער ר' הרבי קדישא הסבא של בנו וצ"ל איטשא ישראי ר' הרה"קחתן

 ובא אחד, מאדון עסק איזה מחזיק א' יהודי איש הי' שינו בגלילמראדישיטץ
 א"ז נסע ההוא ובעת 1,זאת העסק מהאדון ושכר גבולו והשיג יהודי( )אינו אחדשכן

 הנאוה"צ כנ. נשואף על לראדאשיטץ בריגל דפ"ק אב"ד זללה"ה זלטן מו"ההגאוה"צ
 פופת .ש מפורשן הי' מראדאשיטץ מהר"ב הרה"ק שא"ז ובאשר הנ"לן טובי'מו"ה
 זלמן ר' הי--צ א*ז י ע"י פ"נ עם פתקא הנ"ל היהודי שלח הארץן בקרב ישועותופועל
 שנים כמה אות שאל קדישא להסבא הפתקא את ר"ז הרה"צ א"ז מסר וכאשרהנ"לן
 פחזיק שהיהודי אותו וענה יהודי, האינו וכמה האדוזן אצל העסק את היהודימחזיק
 נדחה מי א קדישש הסבא לו ענה גבולו שהשיג קצר זמן זה 'י וא שנים כמהזה

 מהר"ז צ א*ז בא וכאשר היהודי, מפני נדחה שא"י נותן הדין מסתמא מימפני
 העסק - - הנ"ל היהודי אחרי שלח והאדון פתאום מת שהאיי שמעלביתו
 נעשה ובאיזה יום באיזה לדעת הנ"ל, מהר"ז א"ז ודרש ושאלבחזרהן
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 : משפטו חתך זי*ע קדישא שהסבא שעה באותו ממש שהי' המחקר על ובאהדבר
 א"ע התפאר מרארישיץ קדישא שהסבא הנ"ל, מהר"ט הרה"צ מא"ז שמעתיגם

 אשר לזה שזכה שתלי"ת איך הנ"ל מהר"ז הרה"צ מחותנו הוא אביולפני
 שכמעט הקודמים, מצדיקים הרבה לזה זכו שלא מה ידו על ית"ש הגדול שמויתקדש
 במפתח יגע רק פנימה חדרו אל בא אינו אם ואף ידו, על נושע אליו שבא מיכל

 במלשינות, עירו לאנשי מאד הצר אשר א' ומלשין מסור אחת בעיר הי' שפ"א סיפר~רן4 : יושע ג"כ אליו לנסוע במתשבתו רק אם אף ואולי נושע ג"כ ביתופתח
 המסור על וקובלנא בהתנצלות מראדישיץ קדישא הסבא לפני עירו אנשיובאו

 ביכלתו הי' ולא ר"ל נהור סגי נעשה הנ"ל שהמסור רושם עשה הצדיק ותפלתהנ"ל
 הזה, העונש לו בא קדישא הסבא תפלת שע"י הנ"ל המסור הרגיש וכאשר עודלמסור
 עיניו, על לראות שיחזור בעדו שיתפלל ומרה גדולה בצעקה קדישא הסבא אל ג"כבא
 ילשין שלא ע"ז באמת מבטיחו אם קדישא הסבא אותו ושאל לאולתו, עוך יחזורולא
 על ונתן שחק בארשטין מעט קדישא הסבא לקח אז הן, ואמר ישראל לשוםויצער
 מהבארשטין שיצא העשן נגד עיניו שיתן הנ"ל להמסור וצוה בה שהבעירהלילקא
 חור כי ולשמוח לרקד המסור התחיל תיכף בעיניו, עשן מעט שנכנס שמיד הי' וכןויתרפא
 הי' אשר כמה זה כי מאד הדבר להם חרה מסביב העומדים )האנשים עיניו, עללראות
 ומלשינות, המסירות כל אחרי קדישא הסבא אותו ירפא וכעת הזה הרשע למפלתמצפים
 לו ונתן היטב רואה אם קדישא הסבא ושאלו בסופו[ יהי' מה לדעת משתאיםוהי'
 הקטנות האותיות רק היטב רואה הגדולות שהאותיות הנ"ל האיש וענה לבחוןטידור
 וצוה הלילקא על בארשטין מעא עוד קדישא הסבא ונתן היטב רואה אינועדיין

 סגי ונעשה חזר בעיניו העשן נכנס וכאשר העשן, נגד עיניו הפעם עוד שיתןלהמסור
 לו ענה ואז לו, הנעשה על ולבכות לצעוק הנ"ל המסור והתחיל כבראשונה*נהור
 כ*כ וצערת שענית מסור אתה ישועה תשיג ידי שעל חושב אתה מה קדישאהסבא
 הראשון שבפעם ומה הראשונים למעשיך תחזור שלא אשען דבריך על וכי ישראללבני
 ואין הצדיקים במעשי ממש שאין ותאמר לחוץ תלך שלא זאת עשיתי מעט לךהוטב

 רחוק כמותך, לרשע רק המה, שיכולים לדעת הראיתך לזאת כלום לפעולביכלתם
 : ישועהמרשעים

 מחויב שכ"א מפעמערבורג גזירה יצא חייו לימי האחרון שבחורף ממנו שמעתינבפ
 הרעיש זי"ע, קדישא להסבא הדבר וכשנתודע הצבא לעבודת המבחן עללעמוד

 הקי היהורי של הציון על בידו ס*ת עם חסיר ושלח ההוא הגזירה לבטל ע*זעולמות
 הבטיח זצ"ל מפרשיסחא הק' שהיהודי )ידוע הגזירה שיתבטל רחמים לבקשמפרשיסחא
 עשרה יאספו אזי ליעקב צרה עת חלילה יהי' שאם פטירתו קודם הקדושיםלתלמידיו
 שהסבא ובעת יושע, וממנה שמה ויתפללו עמהם תורה וספר קברו על וילכואנשים
 שאסר מה אותו ושאלו הקדושים מתלמידיו מקצת אליו נגשו כן לעשות צוהקדישא
 ריעותא לגרום יכול אחת אות אפי' חסר ימצא שמא ק"ט( סי' יו"ד )מה"תהנו"ב
 ימצא שמא מחשש הוא ביהודה הנודע שאסר מה בזה"ל קדישא הסבא להם והשיבח"ו,
 יארע )שלא כן  לן9ות  יצוה ה9'  היהורי  9ל פשיטותו על א"ע סומך אני וע"זחסר
 מרן מנכדו שמעתי )כך עכלהוק ביהודה, הנודע של מחשש יותר ח"ו( ריעותאשום

 ואמר פרשעדבארז בעיר ויגש פ' ש"ק על אז וה" מראדישיץ(( שליט"א רח*אהרה"צ
 יהודה נקראים שהכנס"י היינו יהורה אליו ויג,ח פסוק על תורה ש"ק לילבסעורת
 ואל אדוני באזני דבר עבדך נא ידבר אדוני בי ואומרים בתפלה הקבאה לפנינגשים
 כמוך כי ח"ו רעה נזידה עלינו לנזור בנו אפו חרון יחר שאל בעבדך אפךיחר

כפרעה



ל ייש" הםבא קיישתו"8לנתנ8לאות
 פבטלו והצדיק גוזר הקב*ה כפחו"ל אותה שיבטלו צריקים יה" תגזור אם שאףפרעה
 תגזור שלא מוטב ע"כ מקיים ואינו גוזר פרעה מה כפרעה חלילה כביכול ח"1וא"כ
 בעולם יהי' הזה שהזקן שכ'ז שמובטח ואמר ביקנו קרישא המבא אחז ואח"ככלל,
 עם מאנ"ש מפיעטרקוב מיוחד שליח בא שבת שאחר הי' וכן לצבא, ב*י יקחולא

 א"ע עמר מילה הברית ואחרי מילה ברית היום באותו והי' הגוירה, נתבטלה כיידיעה
 ושמחה בהתלהבות הצבור עם בפסוק פטוק הגדול הלל ואמר העמוד לפני קדישאהסבא
 שברעתו להציבור אמר ואח"כ שעות, שתי לערך שוהה והי' לשער אין אשרנדולה
 שיהי' מוגבל יום לקבוע רבנים עוד עם א"ע שיצטרף חיותו בחיים השי"ת יגזוראם

 שאחריו סיון בתודש אולם ופורים, חבוכה כמו נס לנו עשה השי"ת כי ולהלללהורות
 זצ"ל איטשע ישראל ר' הרה"ק יקינו הוא בנו אליו קרב ובחליו האחרון בחולינחלה
 שבעבורו וידע העין דמעות שישתה לחולה היא שסגולה אומרים שהעולם אליוואמר
 באיזה א"ע והתפצר נתעקש ואולי דמעות, חביתין כמה ישראל בני עם שפכובבר
 רבי מבקשים עליונים קדישא, הסבא אותו וענה הרברן שיניח מהנכון אפשרענין

 ונתבקש התחתונים את העליונים גברו סיון לחודש ובח"י רבי, מבקשיםותחתוגים
 טרוד כי להאריך עמדי מסכים העת אין יותר ועכ"י, זי"ע בעוה"ר, מעלה שללישיבה
 העת נתנוני ולא העבר ה' ביום הזה המכתב לכתוב התחלתי כי לי ויאמין מאדאנכי
 וריצה, בהכשר החג בשמחת ומברכו דוש"ת ש"ב בלושנ יריוו בוה והנני כה. עדלגמרו

 הנ"ל. דק"ק ראב"ד טיימילבאהם היימהק'
 בתןח. לו אשיב עלי ישית אשר ומחירו בו לכבדני נא יאבה הס' את לאור יוציאכאשר

 שם עומר הי' הוא אשר נפלאה מעשה א"א לי סיפר וו"ל. הנפלאות תיייית בסןכתב
 בראדאשיץ הי' ממאגילניצא( הרה"ק נהוא ז"ל מרן כאשר והוא המעשה,בשעת

 הרה"ק הי' משם נסע שוב כאשר דרכו והי' משם, זאל קרישא סבא הרה"ק פנילקבל
 ונטלו המלוים כל עם יי"ש שתו ושמה פרסה שיעור א' כפר עד אותו ליוהדשם
 שניהם הלכו שם עד אותו ליוה כאשר פ"א היום ויהי א( לביתו כ"א ונסעו ום"1רשות

 וממ5מירי חו'5 מוכרי 5ףי מטמ ג1י5 כס 6ני6 .5ף" כעכין ו6יירי אנב6(
 5וי', 15ן 5מעכי לסלחס עמס סו5ך 61כרסס ףר6 דק' בזרהר כחכ ז"5,סכעס"ט

 6ף 56עזר 6'ר 556 5ף', לון 6עכיך 6מ6י 6עון רמ65כין ירע ר6כרסס חימ6 6' ייס6ר' 6מ-
 56סויך רכך כגין 6ן, ו56וי כסו עכך נק6 נני עס 5מטגך רג'5 רסוס מס ירע רסוסס'ג
 עמסון 5זי5 סוס ר6יסו וכעוך חלי6 כס6י כ65 רס6 65ומפיוין 15י' 5מעכו נס 5כר5י'

 סו6 וס' עוסס, 6ני 6סר מ6נרסס 6כי סמכסס 6מר וס' רכחיכ ר6כרסס ע5י' קכ"ס6מג5י
 6יסו ל0כריס 5ויס עכיר נס 3ר כי ח'ח עמסון, 6זי5 סוס דקוכ"ס כנין ריניסומח
 5כי 5י' כעי וכנ"כ ל" 5סזנ6 63ורח6 עמי' 51מסך יסרי' ל5חחכר5  לסכינס55נוסיך
 עכ5'ק כסרי' 65חחכר6 ס5י' 61מסיך 5סכינס6 5י' רחכר נגין 165ספי,6 55וויינס

 1יר6ו סג' סיעור 05 6ין ס5וי' ססכר 55וי' כופין 6ומר ר"מ כ" סגי6 מ"ו סיטסוכמס'
 וכסיכ חסר עמך וטסעו סעיר מבו6 06 נ6 סר6ני 6 ר6מרו סעיר מן ט65 6יסססומריס
 ס6יס י6וחי חרכ לסי סרנו סעיר 16חס סכל עמו עסו חסך ונוס סעיר מכו6 6חויר6ס

 סזס סי1ס ער סמס ס61 115 סמס ויקר6 עקך ויכן סח0י 5ר7 ס6ים וילך סלח1,ימספ0חו
 סחרינס 551 ככוכרכ5ר כילכ5ס 651 סנחריכ סכ6 לו, סו6 חכ5ח גס ס5ינעין 1,5 סו5חג'6
 סלך 651 כפיו דינר סל6 1ס ככעני ונוס ק"ו רכריס וס65 מחין 1סן 5ח,מס ויןיונ6יג ע5יסן ק5ם סרמחן כזמן סכס זקגיס 6ל6 כס לעכיר רסיח 5ו 6ין סיווס מל5ךי6ף

נרנליו
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 מרכבה על לישב שניהם ושבו ההוא, למקום ושבו ביניהם, הרבה ודברו למרהו,י"י
 אשר עד אחריהם נסעו ג"כ לוו אשר ב"א העגלות וכל אחד, בדרך יהד ונסעואחת,
 המעשה והי' לכאון נסעו למה הבינו ולא ידעו לא וכולם שמה ועמדו א' לכפרבאו
 לדרכם ליסע ההוא בדרך הרוחב לעבור הוצרכו סוחרים אנשים שני עם עגלהאשר
 רע מכשול איזה אירע משמה מעט הרהק ההוא, הדרך לעבור הסוחרים שהגיעווקודם
 במקלות אחריהם רודפים והי' האלה, הסוחרים על להעליל רוצים והי' ערלים, ג'ע"י

 וראו הרוא, לדרך הגיעו וכאשר סאד, בורחים והמה עליהם ולהעליל אותםלהשיג
 ועוברים נוסעים הי' רק הדרך רותב לעבור שלא לעשות השכילו נוסעים, עגלותהרבה
 בהכפר כולם עמדו כאשר ויהי הוא, עגלה איזה הערלים יבינו שלא בכד9 העגלותבין
 הרה*ק והלך עשו, וכן שכן אחת  העגלה על וצעקו להכפר המה גם הערלימבאו

 סי יחקור הוא גם וכי עמהם, הדין כי להם, ואמר אליהם לחוץ זיקעמראדישיץ
 צוה ולכן הוא, עגלה איזה נודע לח עתה רק משפט, להם ויעשה ההוא העגלההוא

 שיעיינו ואמרו הקדושים, הרבנים שני וישבו כסאות וב' א' שלחן בחוץלהעמיד

 כמס 6חת על נרגליו לוי' סעוסס % סרורופ כל סוף ער ו5ורטו לו ס5לס גרס3רגליו
 6ר"י לסס: סר6ס כ56כעו 6נור ר"י לסס עקס נפ'1 6נור חזקי' לסס סר6ס 3מסוכמס
 מ6יר ר' מסים יוח:ן 6"ר גיווק, 6יגו כפיר 11:6ח 6ר3ט חכירו 6ת סמל1ס כל רכ6מר
 ס5וי' כונת 11'ל לפ* רכש וכס' עיי"ט, וגו' רמיס סופך כ6ילו ומתלוס מלוס ס6יגוכל

 סמח סיסי' 5ריך ולכן כזוס"ק וכמ"ם עמו ססכיכס ללות סו6 לררכו ססולך לרעסופמלוס
 5רק רכתיכ קיסט קורס 5רקס יחן לורך ססס1לך 1'5 וכתכו טמחס גקר6ת ססכיגסכי

 6ל מסז'ל ררך על כתורס חירום י5מרו סלוי' סכעת וטוכ פעמיו, לררך ויסס יסלךלפכיו
 16תייפ סלכס וכן כסכיכס סה, רסלכס וסטעס סלכס, רכר מחוך 6ל6 מחכירו 6רסיפטר
 סרס'ק נסס צריקימ וחפתי וכס' קוכסו"ם, יחור נורס כתורס חירוס ע*י וק כלסס'
 מ6י כגון ר"ס, מתוך 6ל6 יפטר 6ל מחכירו סגפטר ז5'ל מ6פט6 סעסיל יסוסם 6כרססר'
 סלףח כי סנ"ל ס5ריק ופי' פירוס לסמררט ו,ין סמררס, ע"כ כרניס סלכס ורכיסיתיר

 סס וסו6 יוס"ך ס"ת לך י5יס מל6כיו כי ספסוק י6נור ל6רס וסמ5וס מ6יר נרול6ורחיס
 'ו6פ ר"ת נס פכל'ק. כסוקס סלכס וזסו 'כרכיס 'סלכס 'ורכיס 'יחיר סלו עיטריקוןססגירס

 סגרמז סר6ס ולזס לסר6ס מכס סססוף סררך סו5 וכן יוס'ך ר'ס 'יסמיר 'סרסעיס'כל
 ר"6 וכם' עכ'ל, לך י5וס מל6גיו ככי סגרמז כססוף כתכטל יסמיר, סרסעיס כל613ת
 סר6ס פיסכער מסר"ל סחסיר סמכוח כסס יז'ל יוסף פ1רת ס' כסס מכי6 ר3ומעסס
 סעוסן סלף' מן סיחזרו נמפורס לומר רס6י ס6ורח ס6ין י3ק( מעכר כם' )כ"ס 3ס"6כתוכ
 6ל מסס ליפטר כסרו5ס מחכירו 6רס יסטור 6ל זלל:"ס סו6 ופי' סס, סמכו6ר טטטסלו

 סמלוין ל6לו ל,מר ס6ין סו6 ססרין רסיינו סלכס רכר סי6מי וסו6 ברמז 6ל6 מפורסי6מר
 ורפח"ח. וירגיס1 סיזכר זכרסו כך ומתו וכו'סיחזרו

 6ל6 מחכירו 6רס יפנוור 6ל ס"ר עיר31ין מחז'5 ע5 יצחק תולרות כס,וכתב
 ו"ם גלנ"מ ז15קללס"ס הבעש*ט מרן 6מר 11"ל זוכרסו, כך סמתוך סלכס רכרמתוך
 סתרירי מרכיקות לסיפטר רסות כ6רס ס6'ן כססי"ת סרבקות 1ר5'ל מחיכורו, לסוןמחכירו
 מרכיקיתו, גפרר ס61 כלימורו סעיון עומק סט*י סנס סלכס, כרכר סעוסק בעת 6ל6 ית',כי
 ר15ן מלוכס כתוס"ק כי לססי"ת זוכרו גמי ססלכס ע.י ר5"ל, זוכרו כך סמהוך כיון"כל

 ורפח"ח. ע"כ נמורס רכיקות 6ל6 פירור זס 61ין חר, כולסו 161ריית6 וקונ"ס ית',סכור6
 למדרגס ממררינס סולך לסיות לססחרל סרכריס כל סהוכל פי' סלכס רכר מהוך לכ6ר1יס

 עכ"ל. ח"1, עומר ככחי' לסיות ול6 סלכס, רכר 11ס1 כקירס,למטלס



לא קדישא ןןכ!בנא קדושתוהפיגתנפלאות
 הרה"ק לקח ומיד יי"ש מדות ה' יתנו וגם וכך, כך שישלמו מאתם הדין ויצאבהדין,

 העגלה על יחקור אח"כ כי להם ואמר להם, ונתן והיי"ש המעות אתמראדאשיץ
 הפס"ד מאד טוב כי ואמרו מאר נתרצו והערלים הכסף, לו לשוב אותם ויכריחההוא
 המופת כי תדעו מראדאשיץ הרה"ק אמר ואח"כ לפלחן הדבר ויהי מאתם, יצאכאשר

 . זי"ע ממאגילניצא הרה"ק עם בשותפות רק לבדי שלי איןההוא
 הרב חתנו ס"ל אשר מראראשיץ קדישא סבא פהאי מ"נ אכתוב יאגב יי"יקי"ש

 אעשה מה ואמר דיבר הה"ק איך ר"נ משרתו שמע פ*א ו"ל, חיים יוסףמו*ה
 לנשמה זה שדיבר רק שמה, אז הי' לא ארם ושום אחיך, את כלל מכיר איני כילך
 ואשתו בנים בלא נכריה בארץ מת הוא כי ואמר לו והתחנן אליו באה שהיתהאחת
 מכיר אינו הוא כי אליו הרה"ק ואמר פלוני, בעיר דר שהוא מאחיו לחלוץצריכה
 סיפר אמ זוכר איני וזאת זו שבת על לכאן יבוא כי אליו הנשמה ואמרה אחיו,את
 ויהי זה, סיפר הרה"ק אם או משרתו, ר"נ נ*כ שסע מהנשמה קול שגםלי

 האורח-ם אנשיפ באו כאשר השבת אחר ויהי אמר, כאשר אחיו בא והנה עש"קביומ
 הי' בתוכם, ג"כ בא הלזה האיש והנה לביתם, ליסע פעמו רשות לקבל הרה"קלבית
 בדברים נכנס אליו שוב בא כאשר למחרתו ויהי מהר, ליום בא ואפר אותו מדחההרה"ק
 לא אם הרה"ק לו ואמר אח, שום לי אין ואמר אחן לו יש אם אותו ששאל עדעמו
 ואמר לו, הי' מה ידענו ולא מאתנו ונסע קטן אח לי הי' ואמר אח, מעולם לךהי'

 ליסע אתה וצריך בנים בלא ומת נכרי' בארץ אשה נשא אחיך כי תדע אליוהרה"ק
 לא אשר למרחקימ ליסע אוכל איך וכי ואמר לבכות והתחיל א( לאשתו, לחלוץלשם
 לו ואמר אותם לפרנס בביתי אהי' לא אם יתפרנסו, ומאין ב"ב, ולעזוב באלהנסיתי
 להתחנן והתחיל לדברה שתשמע וראה לשם, ליסע רק אחר אופן לך אין כיהרה"ק
 לעשות תוכל כן הרה"ק לו ואמר וב"ב, לאשתי לספר לביתי מקודם אסע עכ*פואמר
 הה"ק עליו גזר אשר כל את וב"ב לאשתו וסיפר לביתו ונסע לביתך, מקודםוהסע

 ציווי לוטל א"א כי אעשה מה ואמר אותנו, תעזוב איך ואמרו לבכות כולםוהתחילו
 שיבטל לפניו ואבכה הרה"ק אל הפעם עור ואתה אני ניסע אשתו לו אמרההרב*
 אני אתפרנס מהיכן ואמרה לפניו ובכתה ז"ל הרה"ק אל שניהם ונסעו עשו וכןגזירתו
 בכל אשר סחורה מעסק ואמרו פרנסתכם, הוא עסק מאיזה אותם הרה*ק ושאלוב"ב,
 הוא כמה הרב ושאל פרנסתנו, הוא ומזה סחורה עבור ללאריי נוסע אני שבועותאיזה
 לי תשמע אם אליו ז"ל הרה"ק ואמר רו"כ, ה' ערך ואמרו שבוע, בכל הריוחערך
 כפול, הריוח יהי' ההוא הזמן במשך אשר אתכם מבטיח אני אזי מצוך, אנכיכאשר
 לשוב הרה"ק אותו קרא ומיד משם, לילך והתחילו מהרה"ק רשות ונטלו לרבר,ונתרצו
 עד ליסע תצטרך שלא מבטיחך אני לדברי לשמוע עליך שקבלת בשביל לו ואמראליו
 אשת ההוא האשה את תמצא שם המדינה, לגבול תבוא כאשר רק נכרי' בארץשם
 לגבול הגיע כאשר ויהי להדרך, ונסע משם ונפטר רשות ונטל אותה, ותחלוץאחיך

 לגבול מעבר הנוסעים אנשים הרבה שם והי' כנהוג, שם לשהות והוצרךהמדינה,
 נוסע אתה גם וכי ממנו לצחוק והתחילו אותו, שהכירו אנשים איזה הי'ובתוגם
 לו אמרו זה, דבר ממנו שמעו וכאשר הנ"ל, כל להם וסיפר לאמעריקא אוללאנדאן

 אחיך, אשת היא אולי לחלוץ בכרי לפולין תסע אשר בשנים רכה אשה בכאן ישהלא
 שהיא בבירור ונתוודע מאחיו, הסימנים כל אמרה והיא עמה, ודבר אותה קראומיד
 ריוח והנה בשלום, לביתו נסע ואח"כ אותה, וחלץ עיר לאיזה משם ונסע אחיו,אשת

 6נס, זקוקס ק5קחו ג"ו מגוחס 6 5ין סמח גקנות כי מסוזס"ק נרדע6(



 קדועשא הםבא "יישתוהפינתנפלאות62
 לראדאשיז שוב אח"כ ואשתו הוא נסע ולכן הרה"קן  שחבטיח כמו כפול הי'פסחרו
 ואמר הנה, עד כמו ג"כ ולהבא מכאן ירויח שהעסק שיתפלל זי"ע מהרה"קובקשו
 כח והבן דע ועתה עוד לי ידוע אין אח"כ שה" מה הנ"ל חיים יוסף ר' הרבלי

 :הצדיקים

 קדישא הסבא הרה"ק אצל וצ"ל שלמה התפארת הי' פ"א שלמה, התפארת נפיאיתבמי
 נתו'גש מראדאשיץ הרה"ק לבית הת"ש בעל הרה"ק וכבא זי"עןמראדאשיטץ

 לי ותהי' לכאן עכשיו שבאתם טאד טוב מראדאמסק דב הא, ואמר בשמחההרה"ק
 הרה"ק השיב גדול, השם קידוש כעת לעשות אנו צריכים כי ולסעד לעזרבעוזרי

 תוכן מה אבל שנוכל, מה בכל נסייע מסתמא גוזר צדיק אם מה"ת, זי"ע,מראדאמסק
 ודרשתי חקרתי כבר הצדיקים לפני ואמר מדבר שאינו חרש רק גדול נער בנועם האשבנזי ובא )דייטשיל( אשכנזי איש לקרות זצ"ל בער ר' הרבי הרה"ק וציוההדבר
 צדיק בראדאשיץ יש כי ושמעתי תקוה, שאין לי ואמרו שבעולם הרופאים כלאצל
 מוכן אני ועשרי הוני כל ומתן מוהר מאד עלי והרבו הנה, באתי לנן מופתבעל

 מראדאשיו הרה"ק לו השיב לדבר, יוכל שבני לאלם פיך פתח שתעשו ורקלהקריב
 ווענט )עס ובל"א אחת, בשערה תלוי' הענין רק אחת פרוטה אפי' ממך רוצין אנואין
 הרה*ק לו השיב אחת, שערה זאת מה ושאל תמה האשכנזי הארע( איין איןזיך

 זקנך ופאת זקנך שער תגלח שלא תבטיח שבאם הזקן שערת הוא זה כימראדאשיץ
 מבשורה כשלג לבן נעשה האשכנזי ידבר, שבנך לך מבטיחים אנחנו אזי תגלחבל

 זקן עם אתראה פנים באיזה היתכן, רבותי, רבותי, בלשונו, לגמגם והתחילהזאת
 תעשה אחותי שבועות כשתי כי עוד וגם מגולחים, שכלם עירי בני אצלמגודל
 באיזו כי הזקן, לבלח אוכל החתונה אחר שעד רשות לי תתנו ועב"פ לבתהןנשואין
 הקדושים הצדיקים מגולחים, בין מגודל זקן עם החתונה על רקידות ארקדפנים

 אפ הואת ברגע כי בחריצות, היתה תשובתם אבל האשכנזי, לדברי בשחוקהתפרצו
 האשכנוי ל8, לא ואם בנו אודות עמו ידברו אזי וקנו על הכורת יעלה שלא עליויקבל
 שאין זאת מה ואמר הקדושים לדבריהם הסכים ברירה, שום לו ואין צרה שצרתוראה
 זקני, על כורת יעלה שלא לכם ומבטיח מסכים אני מהן יהי' בנו, עבור עושההאב
 עשה, וכן בנך עם שבת משובתי פה ותהי' לביתך לך מראדאשיץ הרה"ק ציוהאזי
 האלם, בנו עם האשכנזי את זצ"ל בער ר' רבי הרה"ק קרא הקידוש אחר שבתבליל
 זצ"ל הת"ש בעל מראדאמסק להרה"ק גם וציוה הנשאר, היין עם שלו קידוש כוסולקח
 פיו, אל הנער אל ונתנו כאחת עושות ידים ושני בידיו כאחד ביחד הגביעליקח

 וענה ברוך. אמור נא זי"ע בער ר' הרבי אמר החרש הנער שפת על הכוסובהחזיקם
 שתה נא פהקגן הבער וענה הגפן, פרי הלאה ובן אתה, וענהי אתה אמור ברוך,הנער
 ויהי האדם כאחד לדבר התחיל ומאז בברכה קידוש כוס מן הנער ושתה אתהגם

 : טפורסם והוא גדול ולפלאלנס

 זי"ע מראדאשיץ הקדוש רבינוהתגלות
 האבד"ק ז"ל יהושע מאיר ר' כקש"ת המפורסם ופרישא חסייא הגיייהרב

 ואזעראוו אפאלא אבד"ק לייביש ר' הרבי הגאוה"ק הרב חתןקלימענטוב
 הקדוש לרבו נסע רייוויץ לק"ק ראשונה לרבנות נתקבל איר בעת סיפרזצוקללה"ה,

 משרה לקבל לו להסכים פיו את לישאל ראדאשיץ לק"ק הנ"ל זי"ע דוב ישכר ר'הרבי
 דבר שום סיפר לא כי מתנהג הי' והוא לראדאשיץ, ש"ק על ונסע שכמו עלהרבנות

מעולפ



 לב קרישא הסבאחלותובפלאות
 רק מה, דבר על והסכמה עצה פיו אתלשאול רצה אשר בעת הקדוש, לרבופעול[
 לא האלו בימים כי קדשו רוח ע"פ בעצמו לו יאמר הנ"ל הקדוש שרבו עדהמתין
 הי' וכן כידוע, ההוא בדור הקדושים רבותינו אצל כ"כ גדול ולדבר לפלא זהה"

 בכל וגם ש"ק קודם הקדוש רבו וגם דבר, שום הנ"ל לרבו אמר לא כי ההואבדבר
 אינו שוודאי בדעתו חשב אז ברמיזה, אפי' מאומה מזה לו אמד לא ולמחרתוהשבת
 אליו בא וכאשר הזה, מדבר השמים מן הקדוש לרבו הודיעו לא כי יען השמיםפן

 תורה דברי אחרים וענינים דברים הרה"ק אתו דיבר לביתו, לנסוע רשותליטול
 נתקבלתם שלמז"ט שמעתי הלשון בזה הקדוש רבו לו אמר שבסוף עדוחסידותן

 עמו דיבר אח"כ וגם אתה, בלשון עמו דיבר הזאת הפעם וער רייוויץ, בעירלרב
 הלא לו ואמר הנ"ל רמ"י הרב ענה אתם, בלשון לו אמר ההוא בפעם אך אתהןבלשון
 אותי הקודש רבו לו השיב הדבר, הוא כן אם מפיכם לשמוע אצליכם באתי זולמטרה
 כלומר אומר הוא מה תם תם ואמר לגבוה בידו ורמז למעלה, ידיו וגשא שואל,אתה
 בשמים שם תם( שם על אומרים פולנית בלשון )כי אומרים הם פה בשמיםשם
 דיברתי אשר הדבר הוא זה הלא לו ואמר לרבו רמ*י הרב ענה כן, עליךנגזר

 רבו לו אמר אז לזה הסכימו השמים מן אם אצליכם להוודע באתי ולזאתאליכמן
 כל מסתופף הייתי אנכי כי ושמעת ידעת הנה לך, אספר אשר את בני שמעהקדוש
 ומרן מלובלין, הרבי מרן הם הלא והקדושים הגדולים רבותנו קדושת בצלימי

 וכן עלינו, יגן זכותם מפרשיסכא הקווש היהודי הרב ומרן מקאזניץ הקדושהמגיד
 לקאזיניץ, ומפרשיסכא לפרשיסכאן מלובלין חיל, אל מחיל לילך תמיד דרכיהי'

 הקדושים, לרבותי וחזרתי מה, זמן בביתי נתעכבתי ואח"ז שנים, איזה אצלםוישבתי
 איש אותי והכיר אחת עיר דרך והלכתי לביתין בהלכי הסוכות חג אחר אחתפעם
 ושאל מאד, אתי ושמח זצ"ל מלובלין הרבי לרבינו נוסע הי' ג"כ אשר אחדחסיר
 אותי ושאל רפה, בשפה קצת לו והשבתי הוא היאך פרנסתי ועל מצבי עלאותי
 בדעתי עלה אז פרנסתך, כדי לך אתן אנכי מלמד, אצלי להיות תרצה אוליהחסיד
 שמן וע"כ מלמד, שאהי' אדם לי יאמר ראשון בפעם פתאום אשר דקמן, האימאי

 הזה, להאיש השמים מן כזאת מחשבה ושלחו מלמד, שאהי' עלי נגזר הואהשמים
 עלי נגזר כאשר מסתמא כי לי, שיתן כמה לשאלו לי מה הוא, השמים שמןוא"כ
 לו, לשאול לי ומה לי, שיתן מעות כמה גזרו כן מלמד, אצלו שאהי' השמיםמן

 לי נתן כאשר רק מעות, תבעתיו לא הזמן וכל מלמד, אצלו ונשארתי לדבריווהסכמתי
 הוא שלח ולפעמים תבעתיו, לא לי נתן לא ובאם לביתי, ושלחתי סמנו נטלתיבעצמו
 השמים מן הכל הלא לשאלו, לי מה כי ששלח, כמה שאלתיו ולא מעותן לב"בבעצמו
 לי ואמר רו"כ, איזה לי נתן בשלום ממנו נפטרתי כאשר הזמן ובסוף כנ"ל,הוא

 כי עשיתי וכן מלמד, אצלו להיות השני זמן על אליו, הפעם עוד החג אחרשאבוא
 פעם כנ"ל, אצלו מתנהג הייתי ג"כ השני ובזמן כנ"ל, הוא השמים מן זה גםבודאי
 לעשות תרצה ולא מעות, פעם בשום תתבעני ולא תשאלני לא מדוע לי שאלאחת
 אני כמה תשאלני לא ולמה לא, או מעות אצלי עור לך מגיע אם חשבון שוםעמי
 ובדעתך מלמד אנכי שאצלך חושב אתה הנ"ל כדברים גקכ לו והשבתי לך,נותן

 כל על נגזר הוא השמים מן רק הוא כן ולא העסק, כל ועומד תלוי הואוברצונך
 לי למה וא"כ ואיש, איש מכל פרטי דבר כל על הוא הבוי"ת והשגחת קל,דבר

 כשנטלתי הזמן ובסוף לי, תתן אתה כו"כ לי שיהי' השמים מן עלי שנגזר כמהלשאלך,
 אני וגם מאומה יי אמר ולא רו"כ, איזה לי נתן לשלום, לביתי לפטור רשותפמני
 פרשעדבארז, לעיר לביתי יחזרתי כנ"ל רק לא, אם אצלו עוד אבוא אם שאלתיולא

כי



 קרישא המבאהתגייתינפלאות64
 רק ובעבודה, בתורה ועסקתי בביהמ"ד היום כל וישבתי מקודם, לירתי הי' שםכי

 כי בטלן, בעריל בשם או נקרא הייתי העיר ובכל כלל ממני ידע לא ואישבהצנע
 תהלים לומר דרכי הי' רוב וע"פ פעם בשום איש לשום כחי הרחיתי לאבתורה
 לאיש העיר בכל אותי החזיקו ולזאת רבה, בבכי' הרבה תתנונים ולומר ולהתפללהרבה
 וראה פרשעדבורז, בעיר להביהמ"ד אחרת מעיר אחד איש בא אחת פעם ובטלן,פשוט
 זצוקללה"ה* מקאזיניץ הק' המגיד הרב אצל פעמים הרבה אותי ראה בי אותי והכיראותי
 לי וסיפר בפה, עסקך מה אותו ושאלתי מאד, עמו ושמתתי שלום, לוונתתי
 לפורטה בירי ואין נשאת, בתולה פרק לפרקה הגיעה ובבר בוגרת בת לו שישאיך
 לפני הרברים וסיפרתי אופן, בשום להשיאה אוכל לא ולואת פרוטה, שוהאפי'
 על מעות ואקבץ החסידים בין עיירות לאיזה אסע כי לי ואמר הקרוש המגידרבינו

 הכרתי אותך רק כי מעות לקבץ עבורי ותשתדל ותלך נא תמחול אהובי ע"כנרונייא,
 הוא כן אמת לו ואמרתי הזאת המצוה מוטל עליך לזאת מכירני, ג"כ ואתהבפה,

 ידידי* לך אעשה מה אולם מכירך שאני יען הזאת המצוה מוטל עלי כיהדברים
 עבורך, אקבץ כמה אני, אלך אם ואף פה, בעירי מאד המצב בשפל אנכיהלא
 אוכל ואני כלה, הכנסת כזאת נחוצה מצוה לרבר הגון סכום לך צריך בטתואתה
 יסרבו אנשים והרבה וכדוטה, זהובים שני לערך העיר בכל היותר לכל בסהיכלקבץ
 ע"כ גדול חצי או גדול לידי יושיט שיתן מי ואף נדבה, איזה לי ליתן וכלמכל
 האיש אולם ממני, נכבד אחד איש עבורך שילך שתראה לעצתי שתשמע טוביותר
 כנ"ל, האמת ג"כ הזאת בפעם לו והשבתי כנעל, הפעם עוד אותי ניקשההוא

 רוח, בקר מאתי והלך הזה, בדבר ממאן אנכי אשר על לי שיסלח מאתוובקשתי
 של בהצעטיל נכתב אינך הדבר א"כ ונמרצה, קצרה תשובה לי השיב רפהובשפה
 מה הואת, החרדה כל מה בדעתי נתיישבתי אח"ז לדרכו, תיכף לו והלךהקב"ה,
 ישראל, בכלל אינני חלילה אולי כי כאלה, רעים דברים לי אמר כי פשעי, ומהחטאי
 יכולתי ולא לעשות, לי הי' ומה לטובתו, טובה ועצה האמת, לו אמרתיהלא
 קלל למה פניו על ולהוכיח ולשאלו, לחפשו החוצה ורציהי וקמתי מקומי, עללנוח
 שיאמר עד ארפנו ולא ואחזתיו שמצאתיו עד אחריו וחפשתי כזאת, נמרצת קללהאותי
 חלילה שוחקות, בפנים לי והשיב לקללני, עלי תרר אשר הזה הגרול הרעש מהלי
 ידידי לך אספר אך זה, בעבור אדם שום חלילה לבזות הזה, כרבר מעשותלי

 החסייים בין לנסוע מקאזניץ המגיר רבינו לי שאמר בעת כי דברה את ותביןהמעשה
 סעולם הסכנתי לא אנכי באשר הרבר, עלי כבד מאד הלח לרבינו, אמרתי נדבותלקבץ
 עבורי, לקבץ אבקש מי ואת ומבואו מוצאיו ידעתי לא הלא גדבות, לקבץכזאת
 ואמר הקדושה, ידו בחתימת מליצה כתב המגיד רבינו לי ונתן לנסוע, עירולאיזה
 שתקבץ כמה עליך גזרו השמים ומן עגלה, לך שיזדמן ראשונה עיר לאיזה תסעלי
 שיתן וכמה מעות, עבורך שיתן ומי עבורך, וישתדל שיקבץ ומי ועיר, עירבכל
 כאשר ואתה נטעתי ובכן הנ"ל, עעכ בשמים וצעטיל רשימה עושים כן ואחו אחדבל

 ממאן שאתה באשר בטת הבנתי רק כלל, עליך אפי תרה לא או הזה ברברסרבת
 עומד היית באם כי כנעל, הקב"ה של בהצעטיל נכתב אינך הסתם מן אז הזה,בדבר

 דברים וכשמעי אותך, לבזות כוונתי חלילה הי' לא אבל סרבת/ לא בודאיבהצעטיל,
 וחשבתי באזני מאד דבריו נכנסו אז מקאזניץ המגיד רבינו מורי מפי נובעיםהאלה
 ואין הנ"ל בהצעטיל ונמנה נכתב אני אולי ואנסה, אלך אם לי איכפת מהבדעתי

 שאלתיו לזאת כנ"ל, הכל נגזר השמים מן כי נכבד איש שאינני בא*ר כלל תלויהדבי
 תיכף והלכתי לכה"פ, זהובים מאות ארבע לי אמר בתו, נשואי על ס"ה לו צריךכמה

להשוק



 ל3 קרישא המבא"תגייתינפלאות
 מעיירות סוחרים הרבה היריד על שמה והי' דשוקא, יומא הי' ההוא וביוםלהשוק
 הגונה נדבה איזה לי שיתן מאתו ובקשתי הראשון בפעם אחד בסוחר ופגעתישונות,
 זהובימג מאה של )באנקנאט( לי ונתן כיסו את תיכף פתח והסוחר מאד, נחוץלדבר
 נכתב שהנני ראיתי אז הזו, מהמעשה משתומם ועמדתי בעיני, גדול לפלא הדברוהי'

 מצוה לדבר בשמים הנמנים בין והנני דרכי, שהצליח להשי"ת וברכתי הנ"ל,בהצעטיל
 אותי רגלי נשאו כבר כי ונמרץ גדול בחשק בהשוק עוד הלכתי אח*כ ואז כזו,רבה
 הנדרש הסך כל קבצתי לבדי שאני וב"ה רבהן בתשוקה לילך ברגלי קל ונעשיתיללכת,
 הבנתי אז הנ"ל, להחסיד ונתתי שעות, ובאיזה ההוא ביום זהובים מאות ד'הנ"ל,
 יושב הייתי אח"כ וגם עלי. רק הי' זי"ע מקאזניץ המגיר רבינו מורי של כונתושכל
 מדוכא אביון והייתי ממני, ירע לא איש ושום ובהסתר בהצנע כדרכי בביהמ"דולומד
 וב"ב אני והתעניתי מאכל, דבר שום בביתי בא לא אשר כאלו ימים שהי' עדר"ל,
 לחם על גדולים שלשה לי יתן אשר אחר הי' באם אחת, פעם שאמרתי עדב"פ,
 איזה וחיפשתי עוה"ב, אצלי ואקנה אזכה בעצמי אב ע"כ עוה"ב, אצלי וזכה קונההי'
 למשכון ראוי יהי' אשר דבר ביתי כלי מבל מצאתי לא אולם לחם, על שאמשכןדבר
 אחת פעם הטף, לפי לחם בעדו לי שיתן להאופה ונתתי אבנטי את שפשטתיעד

 אדם, לשום לספר רציתי ולא לפי, מאכל דבר שום בא שלא ימים איזה מתענההייתי
 משכיני אחד ואצל בביתי, שוררת אשר הדחק זו הלחץ מגודל ממני ירע לאואיש
 כל בקשו והם נואש, אמרו הרופאים שבל עד דוי ערש על מוטל חולה ילדהי'

 אז להילד, ותרופה עזר שום מצאו ולא רפואוה מיני כל ועשו שבעולם,התחבולות
 גדולים ח"י לו ותן בעריל ר' הבטלן אצל לך בעלי שמע לבעלה, השכינתאמרה
 יעורר תהלים קאפיטליך איזה הגדת בזכות אולי הילד, בער ויתפלל תהליםויאמר
 ר"ל, לגסיסה סמוך כבר הי' והילד הלזו, מחליו הילד שיתרפא השמים מן עלינורחמים
 איזה שאומר לפני ובכה גדולים, הח"י לי ונתן אצלי הנ"ל השכן ובא כןועשה

 בעד לחם קניתי ותיכף נואש, אמרו כולם כי הילר בער אתפלל וגם תהליםקאפיטלעך
 בין אולי בדעתי ונפל הפרוסה ואכלתי המוציא וברכתי ידי את ונטלתי גדוליםאיזה
 ברך, בוצע גם ואהי' כזה פת לאכול יכולים אנו ואיך חלילה איננו הילד כך וביןכך
 מה ונרעה להשכן, ונלכה נא קומה לזו' ואמרתי המעות, לי נתן לא דהכי אדעתאכי

 הילד, משלום מה ישמע אולי החלון תחת ועמדנו נשבר בלב והלכנו בהילד,נעשה
 להילד לטובה שיגוי נעשה כי הבנתי אז ושקט, שאנן ובביתם בוכה הילד כיושמענו
 ליקח הוכרחתי ובע"כ אלי, לבוא אנשים התחילו והלאה ומאז סעודתי. את גמרתיואז
 כאשר כי ידידי תדע ואתה כך, עלי נגזר השמים מן כי ראיתי כי פרנסתי, כדימהם

 בדעת או בתים בעלי איזה בדעת תלוי' פרנסתך כי בנפשך תדמי בל לרבנתקבלת
 הרבנות, עטרת לך נתנה השמים ומן הוא, השמים מן הכל רק הוא כן לאהקהל,
 מאומה לך להרע יוכל לא אדם שום כי מפניהם, תחת ואל איש משום תיראולא
 הצדיק זכות בעזרך. יהי' והשי"ת שמים לכבוד ברמה נשיאותך ותנהג ואמץוחזק

 התגלות מס' )ע"כ ונחמות ישועות טובות גזירות עלינו שיגזרו ועכ"י עלינו יגןהקדוש
 לבטח ילך ואזי פשוטה ובאמונה בתמימות לילך שצריך ודאה דע )ואתההצדיקים(
 ויראו להב"ב שחונפים רבנים איזה שיש כמו ולא יושע, תמים הולך שהמע"הכם"ש
 כי למחות חייב הוא העיר חטאת למחות שבכחו מה כל רק להם, להוכיחמפניהם

 : וכו'( מוחה ואינו למחות שבידו מיכל
 הוא הררך אמר חליו ובעת זצוקללה"ה, מראדאשיץ הקדוש הרה"צ מאד חלהפ"14

 שהוא אדם שחטאתי אומר אם אתודה מה אמנם חליו בשעת מתודהשאדם
במעמד



 קרישא הםבאהיייתינפלאות%
 בעבורת ממעט שהייתי אומר ואם חטאתי לא ובאמת שקר לומר יוכל איך כזהכמעמד
 לומר אוכל לא ג"כ וה בשקירה, יותר להשי"ת לעבוד והלאה מהיום עלי ואקבלהשי"ת
 והלאה מהיום עלי לקבל אוכל זאת רק עשיתי לעשות בכחי שהי' מה כלשבאמת
 מחמת לבדו, לה' בלתי יותר רק פני' שום בלי וזכה צלולה ברעת להשי"תלעבור
 סוף לו שאין ית"ש הבורא בגדלות משיג שאדם מה לפי סוף לו שאין דברשזהו
 עבודת יתברך אותו אעבוד מחליי שאתרפא השעי לי יעזור שאם עלי מקבל אנילכן
 עשרים לערך עוד וחי מחליו שנתרפא הי' וכן לבדו לה' בלתי יותר וצלולהזכה

 : מפאריסוב( מהרה"ק )על"צ א(שנה

 מראדאשיץ קדישא להסבא מלובלין הרה"ק שניסההנסיון
 להסתופף השבועות חג על פעם נסע התגלותו טרם זי"ע מראדאשיץ קיישאהמבא

 גדולים מששה יותר בידו הי' ולא וי"ען מלובלין הקדוש רבינו שלבצ"ק
 נפשו, את להחיות במו אוכל לקנות אם בנפשו עצה לשות ידע לא שמהבבואו
 משתומם ובעודו מקוה. לשכר או לצדקה, לחלקם או ימים, כמה אז אכל שלאמחמת
 לא עדיין אשר לפניו והתנצל אחר עני לו נירמן בהן, לעשות מה בנפשוושער
 לשכר היציא והנשארים גדולים ג' לו לתת קדישא הסבא וימהר היום, עודאכל
 ער לחכות מוכרח הי' אוכל, בהן לפרוט בידו פרוטה הי' לא וכאשרמקוה,
 להיות יו*ט סעודת על אותו יזמין הנגידים אחד כי בחשבו ערבית תפלתלאחר
 אורחים לביתם אספו נגידים הרבה אמנם אם לשוא, היתה תקותו אבל שלחנו,מאוכלי
 ללכת אותו, מבקש ואין רורש ואין אליו לבו שם מהם אחד אין אבל שלחנם,על
 איש שום לפני להתנצל שלא בקודש הי' דרכו וכאשר יו"ט, סעורת אצלו ולסעודאתו

 ותמימותו אמונתו בגורל ודם בשר לעזרת בע"פ תובע להיות ושלא עוה"ז,מעניני
 באמוגתו לבו החויק אז גם כידוע, ית"ש ר' מאת פרטיות בהשגחה היאשהכל
 העוטרים האנשים ככל אחת מנה הוא גם ישיג הטהור, שלחן על האוכל שבעתותקוותו

 בראותו לו הי' לב ומחלת ממשכהן תוחלת אבל נפשו, ותחי הקדוש רבו שלחןאת
 סביבותיו והרחוקים הקרובים המסובין לכל קידוש של מכוס חלק מלובלין הרה"קכי

 וכן נתנו, לא ולו א', חלה לחם לכאו"א חלקו נט"י ולאחר מלב, כמת נשכחוהוא
 ופנה זיוו פנה וממנו יאכלו כחלק וחלק הרה"ק נתן מכלם אשר ובשיריים ובבשרבדגים
 זצעל ישראל ר' הה"צ כי לו נעשה יתירה זאת ועור מאומה, לו נתן ולאהדרו

 הסעודה לאחר לו שאל השלחן על מדתו כפי לאיש המחלק הי' שהוא מלובליןבהרה"ק
 עורף לו פנה מאומה, אכלתי לא רפה בשפה השיבו והוא מה האכלת אבעריל"בזה"ל
 הי' נפש ובכלות ביתו, אל אדם שום הזמינו לא התפלה אחר למחרת וגם לו,והלך
 ישכח לנצח לא הלא אמר כי השלחן, אל מלובלין הרה"ק בוא עד ומצפהעומר
 ואין נשמתו פרחה כמעט הפעם גם אבל ממנו, פביו הרה"ק עור יסתיר ולאאביון
 בן שאלהו האוכל אחר אלה כל ועל השוקקה, נפשו את להשיב מאומה לומושיט
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 לר קוטישא דקכשב142 ז*ל מלוב:לין מהרבי ו"ל מרן נםייובפלאווע
 כאשר אכן רבר, השיבו עור טרם ממנו ופנה אוכל, די השיג אם שנית שובהרה"ק
 אחר אליו שעה לא אז וגם יו"ט של השני' הלילה ובא חג של הראשון היוםעבר

 והרה"ק הטהור, השלהן על להמתין שוב והוכרח שלחנו, אל לו לקראמהנגירים
 הרגילו הי' מאשר קודם שעות איזה הקודש אל לבא לילה באותו הקריםמלובלין
 השלחן אצל עור לעמוד כהאנשים אורח לו להיות חדל קרישא הסבא אבלתמיד,
 הרה"ק וימהר חולשתו, מגורל נפש בפחי עמד הבית בירכתי רק ררכו הי'כאשר
 ויאמר הקידוש את ככלותו תיכף *בעריל" בשמו קדישא הסבא את לקראמלובלין

 אפילתך תשביע, נענה נפש וגם לשובע, לחמך ואכול ולך ושתה קח חיבה בלשוןלו
 נפש, של רכרוכו ער שהגיע הזה האהרון הנסיון ואחרי לאורך, ילכו ורבים לך**58ר
 מנהיג בתור הקדוש רבו וסמכהו עטרהו הרעב, מגורל נשמתו יצאה מעטועוד

 מבניו, כאחר וכבדהו בשלחגו אצלו סמוך קרבהו פעם ובאותו יתקרי, ורבילישראל
 מלובלין הקרוש רבו נוראות והגריל הפליא המעשה זו סיפר קרישא שהסבא עתובכל
 עור שוהה הי' ואם בתרייתא זיבולא ער הזה האחרון בנסיונו אותו שעצר מהזי*ע
 זי"ע מלובלין הרה"ק מרן הסתלקות ואחרי בעולם, *בעריל" עוד הי' לא יותררגע

 הקרוש רבינו בן ישראל ר' הרה"ק הי' בעולם זי*ע קרישא הסבא של שמוונהפרסם
 לפרקה, הגיעה כבר אשר בתו את להשיא הוצרך כי מאר במצוק זצ"ל, מלובליןטרן
 עד חתונה צרכי ושאר נדוניא מעות עבורה להכין מאין בנפשו עצות לשות ירעולא
 להביא מראדאשיץ קדישא הסבא מרן אל רצים העולם כל כאשר דעתו עלשעלה
 ע"כ בתמיכה, הן והצלה ברפואה הן ישועות מיני בכל שם להושע מקודשעזרתם
 שלת ע"כ מלובלין, אותו מכיר קרישא( )הסבא שהוא גם וכי שמה, פנה הואגם
 בתמיכה אותה גם יתמוך קרישא שהסבא לראראשיץ, נ*ע הרבנית אשתו אתתיכף

 שם המתינו ורבים בראראשיץ אז הבאים רבו וכאשר כבודה לפי לה וראוי'ההוגנת
 הרה"ק של כלתו גם נאלצה הטהורה המנורה פני להקביל שוכו ער שבועותאיזה

 אל לבא לה שעלתה עד מה ומן לחכות הנ.ל( ישראל ר' הרה"ק אשת )הואמלובלין
 כבר אם אותו לשאל בעוז חגרה זי"ע, קדישא הסבא לפני ובבואה פנימה,הקודש
 לפניו לבא נתנוה לא כי זי"ע, מלובלין הרה"ק ארמו"ר חמי איתן אהבת ממנונשכח
 הרה"ק רבו את אשר קרישא הסבא לה ויען האנשים, כשאר מספר ימים אחרירק

 הנ"ל, ישראל ר' הרב בעלה לו שעשה מה מזכרונו מש לא גם אבל שכח, לאז1"ען
 הנ"ל הרבנית אכלתי ולא אכלתי בשאלות עמו מתגרה הי' נפש לפקוח שהג"עבעת
 הרה"ק מיהר תיכף אלי', אמר הס"ק שמרן מה בעלה לפני זאת וסיפרה לביתהנטעה
 הס"ק אל ואמר א"ע, לתרץ זי"ע מראראשיץ קדישא הסבא אל ונסע זצ"ל, ישראלר'

 אבי במצות רק אז בשאלותי רוחכם להמרות זאת עברתי דנפשי מדעתאשלא
 מן לקח עמו, הרין כי ראה אז רוחי, שמרה ופקורתו זאת היתה מלובליןחרה'ק
 לו הועיל וה וגם למאד, חשוב סכום אז הי' אשר לו, ונתן ארומים חמשיםתיבתו
 כזה, גרול לאור זכה הזה החושך ומן בשלימות א( האחרון הנסיון מן ברימוסלצאת
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