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 % גדול לעשירות שוכה אחד איש הי' בדורנו וו*ל יקרים" "דברים במכתב

 והמחותן טאליר חמשים לו ליחן הבטיח מחותנו כי מחמת הי' זהולדויוח,
 אשר החתן ראה החתונה אחר החופה, קודם לסלקם המעות ללות והוצרך עניה"

 להם ליהן לקחת מאע מאומה לו אין והמחותן להם להחויר וצועקים באיםהנושים
 הי' המעשה זה אחר לשלם, לו יהי' למען הנדוניא כל להמחותן והחזיר החתןוקפץ
 נסים לו שהי' איך לפניו וסיפר זי"ע דשם קדישא הסבא אצל בראדאשיץחותנו
 המספרים הב"ב כדרך הרבים, מנוגשיו השקיטו למען הנדן, המעות החזיר חתנואשר
 דוצה ואני חתנך לי תשלח לביתך בבואך זצ*ל קדישא הסנא פיו פתח הרב,לפני

 הסבא אל חתנו את שלח לביתו בבואו ויהי כזה, גדול דבר עשה זה אשרלראותו
 אויס שוין האסט דיא האיש זה אתה אליו אמר בבואו ומיד זי*ע מראדאשיץקדישא
 טובים, בנים עם יוש*נ לאריכות וזכה פשוט איש והי' האיש זה הכרתי ואניניזארגט,

 נטע ר' ושמו זצללה"ה, מלובלין הרה"ק מרן מחסידי אחד איש אליו בא"עבם : עכ"ל ולדורות לו גדולועשירות
 באמרו צדיק לשום נסע לא זי"ע מלובלין הרבי הסתלקות ומעתוולאדאווער

 וראה מאד, מקורב שם הי' כי אחר, צדיק לו לבחור קשה הקדוש רבו פטירתשאהר
 מאו' שנחלה מילתא איסתייע פ"א תלמידים, שאר ראו שלא פה ורוה"ק דבריםהרבה

 נכל ןלי' וגל6 8ריס נס 160 נס סרימו 6מר ו6ת כמס נס סרמת נסס מ6'8כרהס
 סר6 וכל6 בטיגיסון י8כרסס רגל6 6ריס נ"ס קוו60 י6 3גין 6חמר וס6 ו6ט"גטלמ6
 ל1ן כחין 6יסו ר5ריקיי6 וגל6 ל6רמ6 כג'ן קכיס סכי 18ף מכרסס 6ח נסס רכחיכס61

 גסס וס8לסיס וירא מ' רבה רננסדרש טיי"0: טכל'ק כי' ט5מ6 ככל רי0ייסול6רמ6
 וגיר1לין גסתן 8מר נם'1ן סלס, קו0ט מפכי 5סחגוסס גס ליר6יך כחח כהיכ 6נרסס6ח
 למס וכ'כ סכיגס, 50 סזס כנס נטולס לגרלן נ0כי5 כטו5ס לנסותן כ0כ'ל גיר1לין6חר
 לסטסיר רו5ס 0סו6 למי 6רס לך י8מר 60ס נט1לס, מרס"ך סחחקסט ב0ני5 קו0טמפני
 ,כו' 6כיגו 6כרסס 0ט0ס כמו לט0וח 6ת יכול ל1 ולומר לססיכן 5ת יכ51 וכו'מטסיר
 הנחוטא רבמררש טכ5'ק יכחן 5ריק ס' 0נ6חר ס5ריקיס 06 מנסס מי ו5חטיישם

 וכודק ס3וקן טד ל0ירס ס6רס 6ח מטלס סקכ'ס מין יבחן 5ויק ס' 11'לבהעלותך
 וכן כו 63'6 מו65 6חס יכן לסררס 16ת1 מטלס סו6 3גסיוגו טומר 0ס61 וכיון חחלס6וחו
 נולך וכטסס י65 ו6ח"כ כו' ס5רוח 16חן נכל גססו 3יומף וכן כו' כיפקכ וכן כו'ני5חק
 סנסיין כ. 11"ל 6ג1ח טל חי,ם ררך וכס' טיי'ס כו' ינחן 5ריק ס' סוי 3כסיונו סטמרטל

 1ל6 כסחל 5ריק 0יסי' ול6 נגלס 3סטל 5רקחו נמ65 סיסי' סו8 ס5ריק 6ת מנססססקכ'ס
 ולפיכך כפטל 5רקחו נמ65 סי' כ06ר רק 6ליו ססי'ח 0נחן סמטלוח לכל 38רסס ל5ויסי'
 סגסיון כ' 5כרסס 6ח נסס ור' כת'נ 1ל6 6כרסס 6ת כסס וס8לסיס סנסיון 556נמכור
 61ין סיחמיס כנורת 65 סוין כמוח 6כרסס 0ל כ5וקתו סיריטס סתס" ס0י"ח סר5ססו6

 סוין נמות כ5וקתו סיויטס 161 לגנורי, 3פטל ננ5ס נמ65 כ6קר רק סוין כמוחסיויעס
 ט רטוח נזירוס לסכי6 רו5ס סםי'ח כ6סר ס5ויק טל וגסיון יסורין כ6ין לפעמיסכי'

 0ס6ריך, טיי"ם וכוי ספילס כל כסכיל סגזירס סוכל 0סו6 ס5ויק ט5 מכי6 ס61סט1לס
 סנסיון נטת גיכרח סיר6ס טיקר כי סנסיון סו6 סיר6ס יסוך וז"ל י'ג סי' חסידיםרבם'
 סכל מכ'6 מינו וסקנ"ס '5ריס, מיכי 3כ5 ניכלח כך נ0יס 3י5ר סיל6ס 0ניכלחוכמו
 ו"ומר סקכ"ס לכני סוין מרח 0סו6 ס0טן 63 ל6וס טובס 5טסוח כ0מוכר 6ל6נכסיון
 וכן לכוג10 לילרן נ0כמין 5ריקיס לכך בנמיון, ס'טנוור טר לו לטסית יחכן ל6רכס"ט
 טכ'5. 61י31 6נרסס וכן גססו 1ירטו 160ל טל פינסכססכי6



לה קרישא המבאנפלאדת
 ר*ל, פאראלעיירט והי' ר"ל ממנו ניטלה הדיבור וגם ורגליו ידיו על הנ"ל נטע ד' שלבנו

 הלוך הי' וכאשר כלום, הועילו ולא שונות רפואות לו ונתנו דופאימ להרבהושאל
 ראה וגם ר"לן יועיל ללא הרפואות וכל לבנו הטבה שום רואה באין בדאגותיוונבוך
 זה ששמע מה א"ע והזכיר דעתו על עלה בנו, למחלת תרופה שום אין הטבעשבדרך
 אצלו להושע יוכלו נאמן אוהב "שאצל והוא אחד דבר מלובלין הקרוש מרבו כבירזמן
 ושמו נפש, אהבת אהבו אשר באזערוב אחד ידיד לו שיש והזכיר צדיק" אצלכמו
 שהי' המאורע כל לו וסיפר לאזערוב החולה בנו עם תיכף ונטע אהרן'ס, ר' ליבושד'
 הזכיר וכאשר אצלו, אתו ה" שלא רופא גמצא שלא וכמעט רופאים הרבה אצלעמו
 אצל כמו להושע יוכלו נאמן אוהב שאצל מלובלין הקדוש רבינו של קדשודברי
 האיש ויען מענה, שום באין טובה לו לעשות שיראה אצלו, בנו עם נסע ע"כצדיק,
 אני רק ממצוקתך, להוציאך ביכולתי אין בעצמי אני לו, ויאמר הנ"ל, ליבושר'

 ובגשמיות ברוחניות מבוקשך שם תשיג ובטח לךן הישועה תצא שמשם מקום, לךמראה
 ואל מראדאשיץן זי"ע בער ישכר ר' הדבי קדישא הסבא אל החולה בנך עםשתיטע
 לעשות מיהר האלו, הדברים ממנו שמע כאשר הוא, בנפשך כי הזה הדבר עםתאחר
 עם ונסע לראדאשיץ, אחת עגלה ושכר הנ"ל ליבוש ר' לו צוה כאשר הזההדבר
 שנפלו סבה לו אירע פרסה חצי כמו איערוב לעיר חוץ בא כאשר לראדאשיץ,בנו

 הלוך כאשר הלאה ונסעו העגלה, את להקים שיכלו עד מה ימן שם ושהההסוסים
 דב זמן שם ושהו העגלה, של ה"אקס" שנשבר שוב אירע פרסאות כמה עודונסוע
 מאדן ונחבלו עליהם העגלה שנהפך שוב אירע הלאה נסעו כאשר לתקנו, שיכלועד
 לחזור ורצה מהנסיעה חייו לו שנמאס עד החולהן ובפרט גדולים נסים להםוהי'

 לראדאשיץן בנו עם לנסוע אותו יניחו לא השמים שמן הוא שרואהבאמרו
 שאל אותו ופיתו לראדאשיץ, אז נסעו המה גם אשד אנשים שם שראועד

 ישמע ואם המהלך, דוב נסע שכבר גם וכי יחזור, אם לו יצר ובטחיחזור
 עד הלאה ונסע לדבריהם ושמע וומל אגרא יכפול צערא שלפום יראהלעצתם
 עד מה זמן שם ושהו אחד גלגל שנשבר אירע לראדאשיץ סמוך פרסה כמושהי'
 הנאל נטע ד' בבוא לראדאשיץן שבאו עד הלאה נסעו אז בהעגלה חדש גלגלשעשו
 שיכנס בחשבו מראדאשיץ, קדישא הסבא מרן לבית תיכף הלכו לראדאשיץ בנועם
 נאלץ הם, רבים כי וחדשים שבועות כמה שמה שהמתינו האנשים בראותו אבלתיכף
 ונבוך הלוך והי' ימימן כמה שם הי' כאשר דברו, בא עת עד שם, להמתין הואגם

 שאוכל עד ונדן נע פה להיות אכרח חדשים כמה יודע מי חשב ובלבובדאגותיו,
 נטע בקול וקרא זי"ע, קדישא הסבא מרן מחדר המשמש יצא כך בתוך פנימה,לכנוס

 את משמח והי' שמח שגעשה עד יין לשתות הי' דרבו )כי יכנס שיכור)וולאדאווער(
 נטע ר' כשנכנס זצ"ל( מלובלין הרבי שלחן על ורקד בבדחנותון קדישא, החברייאכל

 לו ונתן אשתה בודאי לו ואמר יי"ש, מעט התשתה קדישאן הסבא שאלו פנימההנ"ל
 קדישא הסבא מרן לו סיפר ומבוקשו, לשם בואו סיבת זצ"ל למרן שסיפר וקודםיי"שן
 קודש רבינו אל ממעזריטש זצ"ל בער ר' הרבי הרה"ק אדמו"ר של התקרבותוסיבת

 שאיסתייע עד הבעש"טן ברבינו כלל האמין לא בתחלה כי וצללה"ה, הבעש"טהקדשים
 ושאל רגלו, על זצ"ל בער ד' הרבי נחלה שפ"א אליו, נתקרב מעשה שע"ימילתא
 לנפשו ירא הוא אבל ניתוחן דק תרופה שום אין שלדעתם לו ואמרו רופאיםלכמה
 זצ"ל בער ר' הרבי הרה"ק אשת לון הועילו ולא ביתיות רפואות ועשה חולשתו,מחמת

 תיסע מהר חיש מאומה תעשה ולא בנפשך תסכן מתי עד אליו, צעקה זאת,בדאותה
 תריפה שם תמצא ובטח הארץ בקרב ישועות פועל שהוא הקדוש הבעש"ט דבינואל

לנפשך



 קרישא המבאנפלאות%
 תשיג אפשר אחת פעם אצלו להיות ולנסות לחפוץ מבלי לבך תקשה מתי ,ילנפשר,

 כאשר זי"ע, הבעש"ט קוח"ק רבינו אל למעייבוז תיכף ונסע לקולה וישמע מבוקשךשם
 אחר גלגל שהביאו ער רב זמן שם ושהה אחד גלגל נשבר מביתו פרסה כחצינסע
 ער שעות כמה ועברו מושבם מקום ונשבר פרסאות כמה הלאה ונסעו בהעגלהלתת
 למעזיבוז שבא ער פעמים כמה הי' וכן העגלה שנהפך שוב אירע אח"כ לתקנושיכלו
 לו קרהו אשר הנסים לספר ובא הקדוש הבעש"ט אל בא כאשר בבוקר ועש"קביום
 שאלו אח"כ מקום, ובאיזה לו קרה אשר כל לו וסיפר זצ"ל הבעש"ט רבינוקידם

 הרה"ק לו וענה בסגולות, או בתפלות אם ארפאך, במה בער ר' להרביהבעש"ט
 ע'כ ביכולתי, אין סגולה לעשות אבל יכול, אני גם להתפלל זצללה"ה, בער ר"רמרן

 תחפץ מה ואתה הס"ק, מרן שאלו הזו, המעשה כשסיפר סגולות, עם להושעברצוני
 שיה5' ובלבד שיהי' מה יהי' הנ"ל, נטע ר' לו והשיג סגולות, עס או תפלות עם להושעיותר

 פנה ז"ל, מרן לחדר החולה את הכניסו כאשר אליו, החולה להכניס וצוהלרפואה
 שמן, מעט עם החולה את וסך קצת, הטבה הרגיש, ומיד עליו, ידו וסמך אליוהרה"ק
 לביתו, שמן צלוחית קדישא הסבא מרן לו ונתן שבועות, כמה אותו שיסוך צוהוכן

 שמן והצלוחית לגמרי, ירפא אז מהצלוחית השמן שיכלה ער יום בכל ממנווימשח
 השמן את שישמרו מאד אותם והזהיר שלון הכר תחת חולה של מראשותיו יתנוהנ"ל
 שהחלונות יתירה, שמירה עוד צריך בלילה ובפרט הנ"ל, מהשמן מי יקח לבלמאד

 יהי' השוק, מן רגל שתכלה לאחר בלילה מי ידפוק ואם סגורים יהי'והלעדינס
 אל השמים לב ער קולות יעשו אם אפי' הלעדינס, או הדלת יפתחו לבל מאדזהירים
 רופקים שהי' לילות כמה להם אירע בשלום, לביתם נסעו כאשר לפתוח, בזהיתפעלו

 להפ יתנו ע"כ גדולה בסכנה וזה שזה עליהם שירחמו צועקים והי' גדול ברעששם
 נטע ר' אביהם אבל להם לפתוח ורצו רחמם ונמכרו מזה מאר נרעשו ב"ב שמן,מעט
 ריו ולא קדישא הסבא לפקודת שמרו והם יפתחו, שבל אליהם גערו בנו עםהנ"ל
 שהי' יבעת האדם, כאחר לגמרי נתרפא הצלוחית מן השמן שכלה לאחר להם,לפתוח

 ובהלות מהרעש לו וסיפר הקדוש רבו אצל בראדאשיץ השני' בפעם הנ"ל נטער'
 הסבא לו אמר אז הרחמנות, מגודל לפתוח רצו שב"ב עד לילה, בכל אצלושהרעישו
 חשקו ומאד רעות, מהרוחות בסכנה כולם הי' אזי אז, להם פותחים הי' שבאםקדישא
 נשי באראן יוסף יחיאל ר' מש"ב שמעתי להם, פתח שלא השמים מן נסים לו והי'להשמן,

 :מראדאשיץ
 אל ליסע ררכו הי' אשר אמונים איש חייט רפאל ושמו בקונצק היי אחדאיש

 איש עם שידוך עשה הנ"ל שאיש אירע פעם זי"ע מראדאשיץ קדישאהסבא
 דרכם והי' קאצק, בעיר הי' והחתונה חתונתו, עת בוא ביום ויהי' קאצק, מעיראחר
 הרה'ק עבור לעקין מביא הי' שמחה איזה שעשה מי כל דשם העיר בנישל
 הכין המחותן אשר בעת החתונה אחר למחרת ויהי מז"ט ברכת לכ"א בירך והרה"קדשם
 הוא מה ידע לא זאת בראותו הנ"ל ורפאל דשם, הרה"ק אל הלעקיך את להביאעצמו
 אלך מפה, הרה"ק את אכיר לא פה אני אם הנ"ל, רפאל אמר אז לו, וסיפרוההכנה

 מקונצק לו ואמר אתם מאין ושאלו שלום הרה"ק לו נתן פנימה כבואו ואראה, אניגם
 אני מראדאשיץ קרישא להסבא הנ"ל, רפאל לו אמר נוסעים, אתם צדיק ולאיזה עודושאלו
 אני ורגל רגל כל שעל לו אמר אותו מהנים אתם ובמה מקאצק, הרה"ק עור לו ושאלנוסע,
 זצ"ל מקאצק הרה"ק אליו אמר אז זהב, דינר ובתיכו משי של חדש מלבוש לומביא

 מנכסיכם מהנה שאתם בזה לכם יש גדולה וזכי' לזה, שזכיתם חלקיכם וטובאשריכם
 ברכת אותו ובירך כזה, באופן הלאה ותתנהגו ותשמרו כמוהו, וטהור קדושלנפש

פרידה



לו קד'שא המבאנפלאות
 קדישא הסבא אחריו שלח לביתו הנ"ל רפאל נסע כאשר ברכות הז' לאחרפדידה,
 כאשר הנ"ל, כל לו, וסיפר התנהנותו, ואודות מקאצק, הרה"ק עמו דיבר מהושאלי,
 להש"י שבח אתן ואמר למעלה כפיו נשא עמו, דיבר אשר וכל התנהגותו לוסיפר
 לאוהב לי שהוא מבורר רואה שאני ובפרט צדיק, אותו על לה"ר מלקבל אותישהציל

 : )שמעתי(נאמן
 הי' הנ"ל והכפר ליב ר' ושמו אחד איש שם דר הי' יאלישיץ אצל גייבנכפר

 מעיק והי' מאד, ישראל שוגא הי' הלז והפריץ שמה הדר להפריץשייך
 משנתו הפריץ קם כאשר בבוקר הנ"ל, בכפר שם אירע פעם אצלו, הדריםלהיהודים

 אוזים בר שם ששטים ראה והנה משם, דגים לצוד ורצה שלו, הנהר אצל לטיילוהלך
 עברה ונתמלא שלו, אינם שהעופות הפריץ והכיר שלו, הנהר בתוך )קאטשקיס(הנ'
 מי של עליהם ודרש ושאל בזה, חמתו נשכך לא ועוד אותם, שהמית עד בקשתווירה
 הנול, ליב ר' אצלו הדר היהודי של שהי' לו, שנתודע עד אותם שהמית העופותהם

 הבר שמר שלא על ליסרו הי' הרשעה ובדעתו אליו, תיכף שיבא אחריו שליחושלח
 וידידו אוהבו הי' הפריץ ששלחו הנ"ל השליח שלו, הנהר לתוך ילכו שלא שלו,אוזים
 לו לאמר הפריץ ששלחו לו וסיפר הנ"ל, ליב ר' אל תיכף והלך הנ"ל, ליב ר'של

 ר* לו, להרע בדעתו כי בשו"א אצלו ילך שאל לו יעץ הוא אבל אליו תיכףשיבא
 הסבא מרן אל לראדישיץ ונסע פעמיו, לדרך תיכף שם האלו, הדברים בשמעו הנ"לליב

 ימים, כמה שמה להמתין קדישא הסבא וצוהו הנ"ל, כל לו וסיפר זצ"ל, זי"עקדישא
 למרן וכיבד מילה ברית העיר מאנשי אחד שעשה בראדישיץ שם אירע הימיםובאותן
 ר' עמו לקח הב"מ על קדישא הסבא מרן שהלך בעת הסנדקאות, עם קדישאהסבא
 זצ"ל, מרן לו צוה כאשר עשה וכן הסעודה, בכל שמה אותו שישמש וצוהו הנ"לליב

 ויען לשלום, לביתך ליסע תוכל לו, ואמר קדישא הסבא לו קרא הסעודה באמצעויהי
 כי יהרגני, שלא אנכי ירא כי ליסע, אוכל איך קדישא הסבא מרן אל ויאמר ליבר'

 הסעודה על שהי' האנשים בביתי, יום בכל אותי שמחפשין פה, הי' אשר משכינישמעתי
 מהר סע ו ירא אתה עדיין צוה הרבי אם שוטהן הוי אליו, ויאמרו בקול, אותוגערו
 נסע הנ"ל ליב ר' האיש כאלה, שטותים עוד לשאל תוסיף ואל פחד, בלילביתך
 מחנושין ויום יום שבכל ביתו אנשי לו סיפרו ביתו מפתן על בא כאשר לביתו,תיכף
 הסתכן איך עליו גוערים והי' בחזקה, לקחתו רצים והי' מהפריץ, אתדים שלוחיםאותו,
 כי אליהם אמר הוא אבל לבא, יוכל אם ודרישהן חקירה בלי חזרה, מהר לבאבעצמו
 הרבי אם עצמו, טל ואמי כלל, מזה לפחד לי אין אזי לביתו, שיסע לו צוההרבי
 מהפריץ השלוחים אצלו דופקים שעות, איזה לאחר כלום, לפחוד לי אין לשלו'פטרני
 הפריץ, אל אותו והוליכו בחזקה, אותו ולקחו להם, לפתוח שהוכרח עדבחזקה
 יקרא בעצמו שהפריץ עד הקודם בחדר שמה להמתין הוכרח הפריץ, בית אלבבואו
 מן עצמו והתיאש נקשן לדא דא וארכבותי' גדולה בחרדה שמה ישב והואאותו,
 יהודי בא וקראו, חדרו פתח והפריץ שתים, שעה עבר כאשר הוידוי, ואמרהחיים
 בהגבי' ותיכף להכותו, ידו והגבי' אצלו, הפריץ והגיש חדרו לתוך והלךלחדרי
 עצמו, החזיק כוחו ובכל אונים, באין אחירנית נפל הנ"ל ליב ר' אלידו,
 לשלום, לביתו שילך ליב ר' אל בידו והראה כסאו, על שישב עד בהשלחןואחז
 בהפריץ, נתקיים הצדיק וגזירת הוא, אלקים שאצבע וראה, לביתו הלך ליבהר'

 ר*ל, חטופה במיתה מת שהפריץ ויללות רעש קול נשמע שעות, איזהלאחר
 : הרשעים כל יאבדוכן

שמעתי
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 מראדאשיץ החייםהנית

 ל8 זי"ע, מראראשיץ בער ישכר ר' הרבי שבימי נאמנים, מאנשיםלטכמעתי
 ר*ל מינן בר שם אירע ואם בראדאשיץ, הקברות בית שום עדייןה9'

 )פלאץ( אחד מישור הי' ראדאשיץ לעיר טחוץ לשם, הסמוכה לעיר אותו מוביליםהי'
 הזה, הגליל של הפריץ מיד יקרים בדמים הקברות בית על לקנותה רצו הקהלהאשר
 שלחו ויום יום ובכל במדינתו( קיסר כמו שלהם בגליל הפריצים משלו אז כיווידוע
 שלא כדי הזה המישור להם שימכור במחיר, הרבו וגם שונות בקשות אליו העירבני

 להם, למכור אופן בשום דצה לא הפריץ אבל פרסאות כמה הב"ם עם לילךיצטדכו
 ראדאשיץ עיר דרך ונסע לטילל, ב"ב עם מרכבת על הפריץ נסע פעם היוםויהי
 יכול ולא וזימפף1 המים בצעי שם אשר למקום מרכבתו ירד לעיר חוץ נסעכאשר
 אופן, בשום יכלו ולא מרכבתו את להוציא לעזור ניגשו האיכרים הלאה, משםלזוז
 המים מבצעי מרכבתו את להוציא לעזור שיבאו הסמוכים הדרים לכל צו הפדיץונתן
 להעלות אופן בשום יכלו לא אבל סוסיהם עם גבורים אנשים הרבה ובאו עשווכן
 ואמר הפריץ, אל אחד ערל וניגש הוא ריק דבר שלא שראו עד ההוא, העמקמתוך
 הרבי רק אופן, בשום לך לעזוד יכול איש שום אין הזה הדבר הפריץ אדונילפניו

 מתים החי' כמעט אשר ממנו ונפלאות נסים הרבה ראיתי בעיני אשרמראדאשיץ
 ושלח כעצתו עשה הפריץ מזה, להראבין ויודיע ילכו מהר שחיש עצתי, ע*כממש,
 לשלוחיו מיאדאשיץ הרה"ק והשיב מזה, טראראשי'ן ~הרה'ק להודיע שלוחיםתיכף

 בית על להקהלה הזה "הפלאץ" שיתן ממש ידו בחתימת יבטיח אם בשמו לושיאמרו
 וישאר יותר ישקע לאו ואם המים, מבצעי לשלום מרכבתו עם תיכף יעלה אזיהקברות
 טראדאישיץ כ(רן של הלזן התשובה עם אליו באו השלוחים לעולם, מרכבתו עםשמה
 ונתנו נפש, פקוח בשביל עושים אין מה לאנשיו ואמר ענה התשובה, בשמעוהפדיץ
 המים מבצעי יעלה שאם עליו וחתם להעיד במתנה *המישור" שיתן כתוב ניירלו
 לדרכו, ישר ונסע מרכבתו עם עלה החתימה לאהר ותיכף להעיר, במתנה זאתיתן
 יירד טראראשיץ קרישא המבא לבית סמוך מרכבתו עם שיעמוד לחעגלוןוצוה
 והלאה ומאז ממצולה, והעלהו שהצילו על תודה לו ונתן קדישא הסבא אל והלךשם
 עוד עשה במתנה להעיר שנתן מהמישור וחוץ ישראל, אוהב ונעשה בקיבו לבונהפך
 גם מאד נורא השם קידוש המעשה מזה וה9' שלו, בגליל הדרים להיהודיםהנחות

 : ומפורסם ידוע הזאת והמעשה שמה הדריםלהעמים

 שהמבא בעת אירע שפעם ז"ל, מהוריו ששמע נ"י באראן יתיאי י ש"ב יימרמר
 ויהי הכפר מבני לא' זכר בן נולד בכפר מלמד הי' מראדאשיץקדישא

 על בשר די להכין לו שאין באשר ברית הבעל בלב נגמר והנה השמיני יוםבקרב
 להמתין צריך וכאשר מילה הברית שהל קודם יומים לו שנולד העגל מזה רקהסעודה
 ואו ימים, שמונה בן יהי' שהעגל עד למול, התינוק יתן לא ע"כ ימים, ששהעוד

 הלך השמיני ביום ויהי מילה, הברית יעשה הסעודה על מהעגל בשר לוכשיהי'
 למול קתינוק שיתן לדבריו שיתרצה רכות עמו לדבר ובחן הכפרי אל קדישאהסבא
 מאומהן אצלו להועיל ביכלתו שאין ביאותו קדלשא, הסבא לו, לשמוע אבה לאאבל
 העמיד כך בתוך ע"ז, בקרבו דואג ולבו הנה ואחת הנה אחת ומתהלך החוצההלך
 המרכבה מן בירדם אנשים שבעה עם שם דרך אז עבר אשר כבודה מרכבה לוסמוך
 אין ע"ז כי לו והשיבו הנ"ל, כל להם וסיפר רעים פניכם מדוע האנשים אותושאלו
 מוהל אתם יש כי היום יהי' והברית נכון על הכל יהי' בעזה"ש ב9 כלל לדאגלו

וסעודה
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 בבריתו להכניסו הילד ממנו ויבקשו הנ"ל, הכפרי לבית אתט והלך מובנת,וטעידה
 אותו אסרוהו כ"ז בראותם הנ"ל, מטעם להם ליתן אופן בשום רצה לא אבלשאאע"ה
 מאשר סעודה עשו ואח"ב וכהלכה, כדת אותו ומלו בחזקה הילד ולקחו הדלת, אלהיטכ
 ז"ל הרבי לו אמר הק' רבו אצל בלובלין קדישא הסבא בשהי' ואח"ב עמם,לקחו

 : זי"ע רועים שבעה ה"ה המרכבה אנשי היו מי אתההיודע
 טעיר נ'י א( באראהן 3תן מו"ה ובו' יו"ש בנש"ק המופלג החסיד ש"ב ייכתב

 : המכתב וז"ל מראדאשיץ קדישא הסבא מנכדיגארשקאווימץ
 גארשקאוויץ. פה פ"ט מקץ ב' יום ובעזרתו ד'בשם

 היוחסיו שלשלת המופלג האברך ש"ב לכבוד שלום הריםישאו
 נ"י. א"כמנרר חיים ראובןמו"ה

 חלילה עכ"ז כמ' עת לי אין באמת אף מכתבך קבלתי כמשפט,אחדשה"מ
 הוינא כד שמעתי לך, אכתוב זוכר שאני מה ומעט ריקם פניךלהשיב

 בן אחד נכד לה נולד זי"ע, מקאזיניץ הקדוש המגיד בת ע"ה פעריל שהרבניתטליא
 ונסעה פה כבד הי' בילדותו ז"ל, העשיל יהושע אברהם הי' ושמו ממאגילניצאהרבי

 מחמת זי"ע, בער ר' הרבי קדישא הסבא לזקנינו לראדאשיץ עמו פערילהצדיקת
 פתח בעריל הדלת, על הקישה קדשו בית לפתח ובבואה ישועות, פועל שהואששמעה

 אפתח הרגע בזו את, מי אותה ושאל אחזו רטט קולה זקנינו וכשמוע תומ"י הדלתלי
 המרגליות אמרה הדלת וכשפתח מלבושן איזה ללבוש אנכי מוכרח הי' בהשכמהלךן

 תושיע תיכף לכן ישועות פועל שאתה לאמור עליך שמעתי הנ"לן פערילהרבנית
 המסתיפפים במאגילניצא רבי בן לך יש ב"ה ? חיי ומה אני מה ממנה וביקשלנכדי,
 תושיע שאתה דוקא רוצה אני לו והשיבה ? מה ואני חסידים אלפים כמהבצלו
 יש ג"כ אצלי השיבה אמונה להס יש אם רק נושעים שאצלי אעשה מה לה אמרלנכדי
 יין מעט תן ' המשמש גחמן הוא, בן אם לה השיב אצלך, להושע יכול שנכדיאמונה
 ואותו האדם, כל כדרך הדיבור לו והשיב יין ברכת לברך הילד על וצוהולעקיך,
 ע"ה פעריל ביילא דידתי של בעל איטשע ישראל ר' הרבי זקיני חתן אח"כ הי'הילד
 הי' הנ"ל העשיל יהישע אברהמ ור' בראדאשיץ, מפורסמת היתה ממנה שמעתאפשר

 . נ"ע זעליגיל בן לו והי' במאגילניצארב
 ישראל ר' הצדיק זקיני הי' הראשון ובעלה מפיעטרקוב הרבנית מזקנתי שמעתיכנ"א

 היתה וזקנתי בפיעטרקוב אח"כ משעדליץ הרה"ג הי' השני ובעלה זי"ע,יצחק
 פתיהת בעת הסדר אצל בפסח ושמעה קדישא הסבא זקיני הקדוש שלחן אצלאובלת
 זכור הרי"א בזקיני בו דברו ומדי זי"ע, זקנינו אמר כן בא אלי' הבא ברוךהדלת
 זצ"ל הרי"ם החידושי בא רגלו על חלה אשר בחליו בווארשא שהי' בעת עודחזכרנו
 סוחר שהי' שבעת זי"ע יצחק ישראל הר"ר זקיני לו סיפר החולה לבקר אצלו יוםבכל
 רגלוהי אמרו וחכמז"ל אז, כמו תפלות לו יהי' הי' רבנותו בימי הלוואי תפלות לוה"
 היינו דמתבעי באתר ופירש יתי' מובילין תמן דמתבעי באתר בי' ערבין אינון נשדבר

 והדאקטר עבורו, ויתפלל יבקש לכן עהם( )אוסבעטין עבורו להתפלל שיכוליןבמקום
 ראה לא שמעודו זקוני על אמר מפיעטרקוב ז"ל דוד חיים ר' באמת תשובההבעל
 רק דבר שום רמז ולא שאג ולא איטשע ישראל הר"ר זקיני כמו גדול יסוריםבעל
 עש"ק הי' בעוה"ר זקנינו קדישא הסבא פטירת שבעת ידענא ועובדא באהבה,קיבל

--- -- -- -------------
 קל חכיכתוא(שם

 . שכ"להן סמו סי' 1'"ע מי"ר"סין קריכ" ססכ"
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 לא נ"ע איטשע ישראל ר' הרבי וזקיני ר"ל באבלם טרודים הי' והכל ערבלעתותי
 לחילול ח"ו יבוא שלא כדי מתנור החלות שיוציאו להאופים סייע רק כללהתאבל
 להסבא אמר במוש"ק ורק הרבי סדר כמו "הטיש" הנהיג הזה השבת יום ובכלשבת
 על נראה הי' ותמיד לי, שהבטחת מה תקיים הקדוש אבי הללו דברים אביוקדישא

 : פניו תאיר ארם הכמת כמש"נ שוחקות פניםפניו
 איטשע ישראל ר' הרבי זקיני אצל סעודה לאכול פורים בשושן תמיד הי'מנהג

 האחרונה השנה היא אחת פעם זצ"ל בער ר' הרבי אביו בתיי אףע"ה
 לו ואמר הנ"ל הררי"א לזקיני מסטאשוב יעקב יצחק ר' החסיד פגע קדישאלהסבא
 לו השיב כן ממני הרף הרי"א זקיני לו השיב מסעודתנו נשמע מה טוב פוריםשושן
 עד בו והפציר היום נולד חדשות איזה 9 זה מה הנ"ל החסיד ונשתומם רפהבשפה
 הפסוק של הכי' לי ואמר בבוקר היום אותי קרא אבי הלשון, בזה לו והשיבבוש
 ובאותו וחסל שרוצה מה הקב"ה שיעשה יראיו של הרצון היינו יעשה" יראיו"רצון

 זי"ע. למרום עלה סיון ה"ישנה
 באוסטילא הגדולה החתונה על בעולם שמפורסם מה יודע אתה בטח מהנ"לןעךך

 הקדוש ישראל והאוהב יוביצעס וואסע ע"ב ארץ וגדולי צדיקים שםוהי'
 אחורי עומד זקיני שהי' מקום לאהור מהשלחן פנה ראש, והיושב המחותן הי'מאפטא
 זה על שורר אשר והכבוד הגדולה את רואה אתה לעב" "בעריל ואמרהכסא
 פניו אל לשונאיו ומשלם בהם שכתוב הכת מן אינו אני אם מאד ירא אניהשלחן
 טובו מרת תמיד, הרבי לנו שצייר מה כפי קדישא הסבא זקינינו לו והשיב ח"ו,וכו'
 ודפח"ה בדבריו, ישראל האוהב ושמח לרבינו, כזאת יעשה לא הרבש"עשל

ושימו"נ
 יותר עוד אאריך ובריאות ושלוה מנוחה לי כשיהי' ואי"ה עוד אכתוב זוכר שאניומה

 ואפר פוליש, בלשון הבדחן הי' הוא הנ"ל החתונה שעל דינקותא בגירסא ייכראני
 מבין אינו אתה מאפטא זי"ע מאירל ר' הרבי לו אמר וכשהפסיק יקריםפנינים

 ברזי עוסקים אתם זקניני לו והשיב בבדיחותא, אמרת אתה יקרים דבריםאיזה
 כף תקיעת לך נותן אני מאירל ר' הרבי השיב בדחן עושים אתם ולידאורייתא
 עליו התרעם זקנינו של התנהגות זמן וכשהגיע חסידים אלפים בצלךשיסתופפו

 שמעתי כך לי שנתן כף התקיעת את אדמו"ר נא יזכור לו ושלח זי"ע מאירל ר'הרבי
 ש . ילדותי בימי ז"ל הרב"שמאבי

 מתו בניו שני הי' מפרשעדבורז זי"ע ישעי'לי ר' הרבי שאצל ידענא עובדא~רך
 סנדקאוח עם מראדאשיץ זקנינו כיבד עמנואל ר' הרבי וכשנולד ר"לן מילהמחמת

 ואמר התנור אל הסעידה מן זקנינו והלך ממעלה הדם להטיף התחיל הסעודהובעת
 נח ומיד ראשונה בפעם אותי תבייש אל אותי לפרסם רוצה אתה אם רבש"עבזה"ל

 מופת לאיש מפורסם שהי' זצ"ל לזקנינו שלמה התפארת שאל פ"א אשר שמעתיערךש תמיד לדאדאשיץ לזקנינו זי"ע עמנואל ר' הרבי נסע ואח"כהדם
 לטהד שישתדל לפניו טוב יותר הלא בארץ מופתים לעשות לכם למה מאדנורא

 לפרסם לעוה"ז נשלמ הוא כי לו השיב מראדאשיץ זצ"ל וזקנינו ישראל,נשרימ
 : בעולם ית"שאלקותו

 סעודח ואכלו זקנינו אצל חדש מעיר יוד' "הגיטער הי' שפ"א ז"ל מאבי שמעתיערך
 ונתן מצא ולא הכיסים בכל ביקש במשקה אותו לכבד זקנינו וכשרצהביחד
 לו אמר לביתו יוד הגיטער כשנסע ואח"כ משקה על גדולים איזה יוד""חגיטער

עקנינו
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 ושאל חדש, בעיר לו שיש אחד חסיד עבור זהובים וחמשים מאה לו שיתןזקנינו,
 צרכי על זקנינו לו השיב 1 מצא ולא מעות הרבי ביקש מקודם יוד" *הגיטעראותו

 וד"ל, אחרים מעות גשכ צרכים שאר ועל מיוחדה מעות לי ישביתי

 שמים, לרחמי המצפה רוד נתן ש"ב ואו"ש אקצר הפנאיומאפס

 איה"ש. יגמר אם ספר ש"ב לי ישלחובטח

 בראדאשיץ ממנגדיו אחד לאיש אירע פ"א נ"י, באראן יוסף יחיאל מי'שמ"תי
 יכלה ולא לידה חבלי אחדים ימים וסבלה ר"ל, לילד מקשה היתהשאשתו

 קדישא מהסבא מקודם החזיק שלא הגם הנ"ל, בעלה מאד, שנחלשה עד בשו"אללדת
 הזאת בפעם אבל החסידות, דרכי ומכל בקודש מהתנהגותו עוד שוחק והי'זי"ע,
 בצעקה אליו צעקו העיד ואנשי הגדיל כי בצערה וראה מסוכנת נהיית שאשתובעת
 לילך אשתו זו ביתו על יחוס ולא לבבו הכנע לבלתי עדפו יקשה מתי עדגדולה
 להושע הנה יבאו העולם שמכל ובפרט הזה בעיר הדר הרה"ק לפני נפשוולשפוך

 קדישא הסבא מרן אצל ברירה באין בע"כ והלך ראשו כאגמון לכוף הוא גם נאלץאז
 ? פה מעשיך מה אותו שאל קדישא הסבא מרן לפני ובבואו לפניו, אותה והזכירזי"ע,
 צינאר( אביסעלי זיך מאכט זי ובי"א קצת עצמה משטה אשתי רפה בשפהוהשיב
 צ"ט היא 1 קצת עצמה משטה שאשתך אומר אתה מה ושאלו קדישא הסבא אליוויען
 א"ע משטה שאינה לך מראה אני אבל עצמה את שמשטה אומר ואתה בעוה"בחלקים
 החבלי נפסקה הרגע באותו זי"ע קדישא הסבא מדן מפי האלו הדברים יצא כאשרבזה,
 העומדת כאשה להתאנח והתהיל עליו, לידה החבלי ונתהפכה בן ותלו מאשתולידה
 על והשכיבוהו רגליו, על לעמוד עוד כח בו הי' ולא מאד, שנחלש עד פדקהעל

 והיללות והאנוזות וכסתות, בכרים אותו מכסין והי' קדישא הסבא בבית עמדה אשרהספה
 חרפות לו הי' ר*ל, לשער אין עד לו שהי' מהיסורים וחוץ השמים, לב עדעלו

 בשמו וקראו החלון, סביב שמה נתקבצו מהעיר הלצים שכל חקר, אין עדמשונות
 מקשה אשה כקול הי' קולו כי פניו, כסתה וכלימה שונות, ליצנות דברי עליווהכריזו
 שהי' עד היסורים עליו גדלה ערב לעת השלישי ביום ימים, כמה הי' וכן ר"ללילד
 שיחמול קוישא הסבא ממרן וביקש חטאיו, כל על אז והתודה ר"ל, נפשות לסכנותנוגע
  וגם  האלו, ומשונים הקשים היסורים ממנו שיסורו השמים, מן רממים ויבקשעליו

 על מקבל שהוא ואמר עוד, הסבל כח בי ואין בוז שבענו רב כי ובזיונותהחרפות
 על סרה מלדבר ולשונו פיו את לשמור לאיתנו ויחוור כשיתרפא והלאה מהלוםעצמו
 הסבא שמרן תשובה מיני כל עצמו על ומקבל מישראל, איש שום ועל צדיקשום

 ועדה קהל בפני מודה הנני רם, בקול עור ואמר באהבה יקיים לנפשו יתןקדישא
 כח שיש מאמין אני ומעתה אמתיים, צדיקים על סרה שדברתי מפני עלי באשכ"ז

 הקב"ה גוור שהצדיק מה וכל הטבע ולהפך עולמות ולבנות עולמות להפךבהצדיק
 הנ"ל האיש וענה באמת, תאמין הנך עתה אליו ויאמר קדישא הסבא ויעןמקיים
 האמנתי שלא כמו כי הטבע, השתנות כל על עתה מאמין הנני עיני ראתה מאשרואמר
 מילתא שהוא הטבע היפך דבר כל על מעתה מאמין אני כן כאלה, לי שיקרהבתחלה
 להתאנח הפסיק ותיכף עליו ידו את זי"ע קדישא הסבא הניח אז יוצדיק, אצלזוטרתי
 ממשכבו ויקם האדם כאחד הבריא שעית כמה ולאחר מעליו הליו שהוקל תיכףוהרגיש
 איש והי' חדשה לברי' הנ"ל המתנגד נתהפך ומאז מז"ט, ברלת להם לברך לביתווילך

 : רבנן ומוקיר וי"שאמונים
מה
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 אדמו*ר מאחיו נ"י לערמאן ישעי' מו"ה בנש'ק המופלג החסיד *י"נ 5* שייחמה

 מכ"ק ונוראים וקרושות גדולות והיפורים מעשיות מקראשניעוויץ שליט"ארש"ב
 כקש"ת הטהורה מנורה נורא אלקים איש ונעלם טמיר אור ציס"ע הגאוה"ק הרברבינו
 : זיעע בער ר' הרבי כל בשם מפורסם שהי' מראדאשיץ, זצוקלה"ה בער 'שכר ר'מרן
 מראדאשיז זצלה"ה מרן 3"ק של קרשו בצל להסתופף חסידים ב, הלכו כ4"4שא(

 שלא וראו )באהן( הברזל מסלת אז ערר הי' שלא הקודמים בימיםכנהוג
 א' איש אצל ללון והלכו הרקיע פני כסה החושך כי זו בלילה קדשו לחצרתיבואו
 לבית אחד והלך שחרית לנט"י מים עם ירהוץ שם הי' ולא לראדאשיץ הסמיךמכפר
 רחמנא אונס כי פטור שהוא אמר והשני ידיו. בו ונטל שכר צלוחית לעצמו וקנההטזיגה
 ברכת לקבל מראדאשיץ זצלה"ה מרן כיק של קודש בחצרת באו כאשר יאח"כפטרי'
 גם עשית לא מדוע טסא צא אמר ולהשני שלומ, מרן כ"ק נתן תיכף שרחץ לאישהשלום,
 זי"ע וצלה"ה מרן של הרגשתו מכח מאד ונשתוממו ונבהלו ורחץ, שכר שקנה כמוהואתה
 בבוקר הלך ראדאשיץ לעיר הסמוכה בכפר דר הי' אשר אחד שאיש קרה כן"%4ב(

 כנהוג ביחד שם להתפלל כדי וצלה"ה מרן לכ"ק השמש זריחת קודםהשכם
 וכאשר והצואר להחזה סמוך המלבוש אחורי צרורה הי' והושענה רבה בהושענה הי'וזה
 )קאנטשיק( עור של רצועה ובידו 'ורוכב א' איש פתאום אליו נתראה בדרךהלך
 אתהן מי4 הרוכב אותו ושאל לפניו ועפר מאד ירא יהוא שיעמוד, להאישוצוה
 צידך, לך יש מה אותו שאל שנית ושוב לראדאשיץ והולך הלז מכפר שהואוענה
 כעס, בקול הרוכב וצעק הושענה והשיב מלבושך אחורי לך יש מה כלום, לאואמר
 ואחעכ עד"ז רצח מכת אותו והכה בשו"א רצה ולא )בעזים( שקורין )מיעטלא(אמור
 לצעוק והתחיל עור של הרצועה לקח אוי שלהרבי" האיש וענה הולך, אתה לאןשאלו
 אמור ובכעס רם בקול עליו צעק ושוב בשו"א רצה ולא "להבערקא" אמור רםבקול

 ר"ל, אכזריות מכת הכהו ושוב "להרבי" כדרכו אחז רק בשו"א רצה ולאשלהבערקא"
 זי"ע, מראדאשיץ מרן של לביהמ"ד בא וכאשר לדרכו והלך אלהרבי" באחדוהוא

 לך שהי' תדע הנ"ל להאיש זצ"ל הדבי אמר כנהוג השלום ברכת ליקח רצהוכאשר
 מן שתהי' או עליך להשטין באחת רצה והוא ל"ע, השטן הי' והרוכב ר*לגז"ד
 לי;ודות רצית ולא לקולו שמעת לא וכאשר השמו, הרבי לקרוא או המצות אתהמביין

 עכלעק בדינך נקי ותצא טובה הו"ר עתה לך תהי' ההכאות את באהבה וקבלת ע"זלו
ודפח"ח

 זצללה"ה מלובלין הקדוש החוזה רבם פני לקבל הדור צדיקי אייה שהלכו קרה פן"%4ג(
 הגאוה"ק אא"ז הקדושים וידידים נאמנים רועים הני יחד נודמנוובדרך

 הסמוכה וואלא קאנסקא מעיף וצלה"ה יוופא אבוהס מו"ר קדישא סבאציס"ע
 בתענית וישב לפרש קשה אשר גדול בהתלהבות החיות ד' עובד )שהי'"לפילאב"
 "תורת בעמ"ס שרף( )קאנסקאווליער בשם מפורסם שהי' שנים ל"ה לשבתמשבת
 קדישא סבא ציס"ע הגאוה"ק מרן וכ"ק לכל( כידוע ק הזוה' על ונסתר בנגלהאברהם"

 ציס"ע קדישא סבא הגה"ק מרן וכ"ק מראדאשיץ, ה זצלה' יש"ב מוה"ר ישראלאור
 הגה"ק כ"ק ש"ב רבם בצל להסתופף לובלין לעיר ימיר מקא זצל"ה מוהרי"ח עולםאור

 לבית בואם טרם ועוד ועכי"א, זי"ע זצלה"ה החוזה מרן נורא אלקים אישרשכבה"ג
 להכין שילך ע"ה ראקיווער מרדכי ר' וכו' הצדיק רה"ח 1 ביתו לנאמן אמר קדשונאות
 הבית אשר חשובים שלשה שיבואו אליו נתגלה שמים ו מן כי עבורם גדולהסעודה
 כיבדם לביתו באו כאשר הוה, וכן המה שקדושים עליהם יעיד מעלה שלדין

 להתדמות יוכל ומי קדושות ושיחות ד"ת הרבה עמם ודיבר ודבה גדולהבסעודף
אליהם
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 אנשים שלשה *והנה כתיב זי"ע זצלה"ה החוזה נורא א"א ש"ב כ.ק אמר וע"זאליהם

 : ורפח*ח עכל"ק וד"ל המהן אתם ולרעתיגצבים"
 לו שיש זצללה*ה מרן כאק לפני להתנצל רבה בקובלנא אחד איש בא :8"4פד(

 לו שיש מצחו על שרואה זצ"ל מרן כ"ק וענה זוגתו, עם גדולותמחלוקת
 והודה שמו הי' כן חיים צבי משה ר"ת 'ם'צ'ח ע'ז רמז ואמר ר"ל, קשותעבירות

 ! הנהו קדוש שאיש עין בחוש וראה תשובה לו ונתןע"ז

 בערכאות קשה משפט לו שיש זצ"ל מרן כ"ק לפני והתנצל אחר כפרי בא כ2"4פה(
 הרבר הי' ריהטא ולפי ויצליח לצדקה פרוטות י"ט ליתן וצוהשלהם

 העולם מן אבד והגוי במשפטו שהצליח הי' וכך אובד *גוי* כתיב וענהלפליאה
עכל"ק,

 : מקראשנעוויץ שליט"א לערמאן רש"ב הרה"צ לי ששלח מהע"כ

 מלובלין הרבי מרן של בקודש דרכו נקי, באראן יחיאל ה מה"סידשמעתי
 שמירה, של קמח בפורים(, ממנו )בנסעם המקורבים לתלמידיו לחלקזצ"ל,

 בנסעו ויהי לימים, צעיר שהי' בעוד הפורים בימי בלובלין קרישא המבא הי'פ*א
 הטמין לביתו כבואו בשמחה ולקחו שמירה, קמח זי"ען מלובלין הרה"ק לו נתןלביתו,
 בדחקות שהי' פעמים לו שאירע והגם כדרכו, מאד משומר מקום על הקמחאת
 חביב שהי' מחמת ליגע רצה לא מזה מקום מכל ר"ל, לחם ככר בביתו הי' שלאגדול
 גכבדים אורחים אליו באו פ"א רעלמא, הון מכל מלובלין הק' רבו של "שמירה"עליו
 ר' והרה"ק זצ"ל, מלעלןב רוך ר' והרה"ק זצ"ל, מפרשימהא הק' היהרריה*ה
 במה אצלו הי' שלא ומובן רעל, לחם ככר בביתו הי' ולא זצ"ל מאפמאטאיר
 להסבא שהי' דעת וחלישת הצער לשער ואין הללו, החשובים האורחים לכבדלקנות
 ומהיכן לעשות מה וחשב עמר וכאשר בנפשו, עצה לשית ידע שלא מזה,קדישא
 מלובלין הק' רבו של השמירה מוצנע במקום לו שיש א"ע הזכיר האורחים לכבדלקחת
 הרבנית לאשתו ונתן הקמח ולקח השמירה של השק את והתיר תיכף והלךזי"ע,
 צוה כאשר עשתה וכן אוויעטשערא" עבורם להכין *קלוסקעליך" לעשות להוצוה
 מצות ולקיים אותם, להנות שזכה על שמח ומאד אצלו, ושתו ואכלו הק' בעלהלה

 מלובלין הק' רבו אצל קדישא הסבא הי' כאשר השבועות בחג ויהי א( אורחיםהכנסת
 השמירות, מכל יותר לי האיר שלך השמירה *בעריל* מלובלין הרה"ק אליו אמרזי"ען
 רבו בו שהפציר עד לו, לספר מתחלה ויבוש שלך השמירה עם עשית מה לי, נאספר
 שאמרתי הוא זה הקדושים, לתלמיריו מלובלין, הרה"ק ואמר הנ"ל, כל לו וסיפרהק'ן

 1יוחר סמררס נימ מססכמח יוהר 16רחיס סכגסת נד51ס קכיז נסנת כמהז'לא(
 מ*מ מ5ות מחרי"נ פרטיה מ15ס ס6יגס 6מ"פ וז"5, סק' ס5"ס וכס' ססכיכס. פגימקכ5ה
 16רחיס סכנסת מ15ה סמכ'ס פסוט כעיני ונר6ס כו' כררכיו וס5כת מ"ע 3כ55סי6
 5ך וזס סמר1ת מממ5ת גר51ס ממ5ס ססי6 ע5 נוסף נררכיו דוכ5כת מ"ע ככ55ססי6
 מס סכ5 סכרס ממגין 5ג' ורנוזס ד6"6 16רחיס סכגסת כסיפיר סתורס סס6ייכסס16ח
 ג6 יקח ס5יח ע"י סעסס ונוס 5ככיו 1כככ1רי כע5מ1 סקכ"ס עסס 165רחיס כע5מוסמטס
 רוס5כת מ"ע מקיש 6ותס סלוקיי0 ")6 מרס ססי6 תימ6 651 ס5יח ט"י סקכ"ס טססונון

 16רחיס מכניס סקנ'ס מ וזס מ5ות הרי"ג מן מ5וס ככ5 ועוסס כמ15וס סכר 15 ויסכדרכיו
 כי ר*5 6כר סטעס סי' כמימר6 כרגע 6ויחיס מכניס סי' )6 כ"6 כו' 1עירן זמןככ5
  עכ5ס"ק.  וכו' 6גחנו נייס כי 155ן גטס כ6ורח סקי"ת 5נכי כס 16רחיס סט51סכ5

ונס'
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 אפי' אורחים הכנסת גדולה כי השמירות מכל יותר לי האיר שלו שהשמירהאליו

 : ועכ"י ויקע כמותם, עליונים בקדושי ומכש"כ מגושמיםבאנשים
 פ"ה המפורסם החסיד יו"ש חו"נ סועו"ה חו"ב הגדול הרה"ג ש"ב לי ששלחמזק

 שליט"א ליפשימץ משה ר' מו"ה כש"ת היוחסין שלשלת הבושםערוגת
 מזרביה מוה"ר כו' בנש"ק הגאוהקק הרב מזקינו ששמע מה יהגליל בריגיאבד"ק

 יצתק ישראל ר' מרן כו' המפורסם הרה"ק חתן שהי' בריגל אבד"ק זצ"לליפשיטץ
 : מראדאשיץ זי"ע קדישא הסבא בן מראדאשיץזצ"ל

 מו"ה כ"ש בתוי"ר ומופלג המופלא החסיד הרב לש*ב וברכה שלוםרב
 ריי אלכמנדר חיימ רארבןר'

 במילי המרובים טרדותי מפאת כה עד תשובתי שאחרתי על לי יסלח הלזהלדבר
 י וז"ל מקצר( הנני ספרנו מענין שאין )מחמת כו' החג קודםדמתא

 כתבתי כבראשר בריגל האבד"ק זצ"ל הרה"צ זקיני קודש מפהשמחתי
 בעצמו וראה זצקל זקיננו של גבוה משלהן שנים שני אכל עוהוא לון
 שבח4 כל בעצמי ראיתי לכם אומר מה הנ"ל זקיני לנו אמר וכן נפלאיםדברים
 גרש אצלו הנ"ל זקיני שהי' השנים באותן כי וןימאץ ר'מ שבחי וגםבעש"מז
 בעצמו זצ"ל זקיני שמע אחד מרוח אשר ודיבוקים רעות רוחות ט*ולערך
 במדבריות קול ושמע באמבטי' הנביא לירמין שצערו האנשים מאותן שהואשאמר
 מראראשיץ בער ר' יהי' ושמו וקדושה גדולה נשמה לעולם לבאשעתיד
 אמות ד' מקום לו נותן שהוא אחד לרוח שאמר ממנו שמע ופ*א אותו, יתקןוהוא
 שהוא קדישא סבא מהאי שביקש אחד מרוח הנ"ל זקיני שמע ופ"א הגיהנם,אצל

 כמה ולאחר פנאי לו שאין אמר כי רצה ולא משניות פרק בעבורו ילמדבעצמו
 שאם לנו אמר זצ"ל זקיני בקיצור העולה, משנת בעבורו שילמד לו הבטיחהפצרות
 בודאי והמופתים האותות רואים והי' לראדאשיץ והאפיקורסים המינים כל באיםהי'

 : בתשובה מהדריןהי'
 )שהי' זצ"ל זלמיש ר' הרה"צ אביו עם לראדאשיץ זקיני שבא בנטרצ מהנ"ל()עוד

 זקיני של החתונה על עלאי( דבי ארי' שו"ת בעל הגה"ק בןן
 טיר בייא בזה"ל לו ואמר הנ'ל למחותנו קדישא סבא האי א( עצמו התפאר אזיהנ8ל
 מען קען קלאמקע מיין אהן נאהר רירט מען אפילו אין גיהאלפין מעןווערט

 על להושע יוכל אצלי שנוסע מי אפילו יותר עוד אמר ואח"כ ווערין,גיהאלפין
 יותר עוד אמר ואח"כהדרך

 חפי~
 להושע יוכל אצלי ליסע מתשבה לו שיש מי

 :בביתו
 לתאר יוכל מי ואמר קדישא סבא האי בכה הנ"ל זקיני של החיפה 722נרז)עוד(

 הי' הג"ל מהותנו )כי זצ*ל מראפשיטץ הרה"ק של מחותנו אהי' שאניזאת
 : מראפשיץ( הרה"ק שלמחותנו

 את ושימש מים יצק נעורי' שבימי שאמר ממנו ששמע הנ'ל זקיני לנימימ~ר
 והרה"ק שבויים פריון אודת עמו ונסע זצ"ל טמאמוב ליב משה ר' רביהרה"ק

 ססס סייגו 6ורחיס כ3ור ססוזכר רכ"ת ס6סס חיס ס' כסס הטנהגים פעםיובם'
 טסירש 15 סוניס נן טכי 15 1מטס"ט טו3 סס כטלי 16 סורס 3ט5' כגין לכ13רר16יס
 וסכיס סטוכרש סקכ5גיס 15 יפעו סכמסרס סגרוטיס 65 רט טוסיס ס5יגס לככרססר6וש
 6ורחיס. ככוד ככלל 51יגס כרקס ככ5ל 15סס 1נוז1ן טרף3סכיל

 לטיל. ס5ריק סספ6רוח סטכין דגרגו נברא(
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 הספינה על נסעו ופ"א הנ"ל מהמצוה הבא העולם חצי לו הבטיח ליב משה ררבי

 התחיל ואוי וידוי לומר התחיל קדישא סבא והאי גדולה בסכנה והיובהווייכסעל
 טאטין צים גייען מיר וועלין מיר אבינו אל הולכים אנחנו בזה"ל לומר והנוראהקדוש
 להגובערנאטאר לווארשא נסעו ואח"כ שניהם וניצולו גרול בקול וזימר כף אל כףוהכה
 את מסבבים הי' ושומרים חיל ואנשי הגובערנאטאר בו רר אשר הבית אל באווכאשר
 והשיב להם אומר מה הלשון בזה הק' זקיננו את ליב משה הר"ר הק' שאל אזיהבית
 השומרים כל וברחו פושציי גדול בקול הרה"ק וצעק )פושציי( בלשוניהם שיאמרלו

 שבאו עד מחרר לפנים חדר יחרו הלכו הנ"ל והקדושים עליהם נפל גרולופחד
 . חפשי השבויים כל והוציאו ממנו שביקשו מה כל להם וכתב הגובערנאטארלחרר
 כירוע ממש מרוכא עני הי' מפורסם שנעשה שער הנ"ל, יקיני כמי13ך8 מהנ"ל()עור

 שלשה אצלו לנו ופ"א ר"ל, ומים צר לחם על לו הי'לא
 )יהשלישי מלעלוב דוך ר"ר והרה"ק מפרשימכא הקן היהורי וקרושיםגדולים
 את שתקח שלו להרבנית וצוה הערב סעורת על להכין מה לו הי' ולא מוכרוני(נפל

 והרליק עץ בתוכו ותחב הפסח לצורך מוצנע שהי' השומן את ולקח עבורםלהרליק ני לו הי' לא וגם הערב, לסעודת מאכל מהם לעשות הפסח לצורך השמוריםהחטים
 הלשון בזה הצדיקת הרבנית לאשתו אמר ופ"א הלילה, כל להם מאיר ה" ובזהאותו
 מדוכא עני שהי' בעת שפ"א הנ"ל לזקיני וסיפר רערווארט, פארט דיך האסטדיא
 רואה אתה עמי כ"כ תצטער למה לה אמר עלי' רחמנות לה והי' אשתו צער וראהר"ל
 אולי הנ"ל( הצריקים אצל הי' ימי' רוב )כי וקאזניץ בלובלין ימי כל אטררשאני
 ולא אותך יפרנס והוא גביר איש ותקח ממני פטורין גט לך שאתן עבורך טובקי'

 עליהס ממרום רוח ר' שיופיע ער עמו לצער שברצונה אמרה ורק אופן בשוםרצתה
 . קרנםויתרומם

 היהורי הגאוה"ק עם בלובלין אחת במטה ישן הי' שפ"א כמיכ1ך מהנ"ל()עור
 בזהול קרישא להסנא הק' היהורי ואמר ז"לספרשימכא

 יבא יזכה שאם לו והשיב רצה, ולא ועופות חיות שיחות עמך אלמוד רוצה אתהאם
 הוא הזה הלשון אם לי אומר א"כ הק' היהורי לו אמר אזי הוו להמרריגהבעצמו
 יריעה כבר לך שיש רואה הנני הק' היהורי לו אמר השיב וכאשר ברמיזה, אוברבור

 : העניןבזה
 בכפר חותנו שלחן על שאכל שבעת בעצמו קדישא פבא האי סיפר פ~"14)מהנ"ל(

 עצמו טובל והי' מקוה שם הי' ולא גורזעלניא שם לחותנו שהי'אחד
 הקרירות מרוב מהמים לצאת רצה וכאשר החורף בימי והכפור השלג תחת אחרבנהר
 והי' ולצאת הכפור על הרבה בשרו מעור לעזוב והוכרח והכפור להשלג בשרוניבק
 לדם ממש המים נתהפכו מים מלאה באמבטי עצמו רחץ וכאשר גרולים יסוריםלו

 קעסעלע ולהכניס תורה ספר למכור מותר שלרעתו ואמר בשרו על לו שהי'מהחבורות
 הטבילות מחמת זמנם קורם לילר פוסקים שהנשים אמר כי המים להחםלמקוה

 : קריםבמים
 מפעטערבורג גזירה יצא ההוא ובעת ןיגש פ' שבת בפשערבארז הי' מנ"14)סהנ"ל(

 ונשבע בזקנו אחז ש"ק בליל ואזי לצבא, ולגרלם קטנים נעריםליקח
 הפ' על ואמר הלזו רעה הגזירה יתקיים לא בעולם יהי' הלזה שהזקן זמןשכל
 אלא הגשה שאין להקב"ה מתפלל שהצריק וגון ארוני בי ויאמר יהרדה אלירריגש
 גזירוח תגזר שלא כביכול מטך מבקש הנני אדוני בי ויאמר חז"ל שאמרו כמותפלה

רעות
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 וא"כ מקיים והקב"ה גוזר צדיק )לך( ויקם אומר ותגזר נתיב כי ישראל בני ,לר,ות
 ואינו גוזר פרעה מה כפרעה כמוך כי להיות יוכל וח"ו א, אבטל אני תגזור אתהאם

 ולאחר הגוירה תיכף שנתבטלה הי' וכן כללן גזירה יהי' שלא טוב יותר ע"כמקיים
 : עכלה"ק לגמרי הגזירה שנתבטלה מוואדשא ידיעה באש"ק
 במהרה, הקורש מלאכת המלאכה שיגמור ומברבוהדו"ש

 יצ*ו. והגליל נריגיל אבד"ק ייששיטץ משההק'
 לי. לשלוח נא מהדפוס הדברים יצאוכאשר

 הגסס כמררס ר6ית6 יסורה 6ליו ויגס יז"ל אלימיך נרעם כסס'ק כהבאן
 מכטל וס5ריק ג11ר סקכ"ס ויקס 16נור תגזר ס5ריק רסגס ספי י"ל להפלס סגססלמלחנוס
 מלחמת 5לחוס מלחמס 61יס גכור ססו6 סכו קנכורס נוחמת ה61 לכטל יכ51 סכהונ6יזס

 לי5ריק רמז יסורס 6לי1 ויגס לחפלס הגסס לנולחנוס סגסס וז:ו סתפלס, ינוחנותס'
 ס5ריקיס וסגס וכו' יכתפי5ס כנכורס רסיינו כמלחמס לסקכ'ס יגס סו6 יסורס כסססנקי6
 61ברסס כ"ס סוי'ס סס פ'י פכורתס הי' יכניו ונח מתום5ח רסייכו 65כר:ססקודמיס
 ויקס, 8ומר ויגור כר15נ1 6רנ'י פ'פ הפעס 6ת סנ:'ג סס,6 5מרייגס ב6 פ'ס6בינ1
 ס5ריק דרך סכן פ'פ מתנסג 6ר,"י סססס פ5י,ו נותפ6ר סס" פי' 6רנ"י כי וי6נורוז-ו
 6וי נזירס 6יזה 5כט5 16 רכר 6יזס לפע51 כסר51? 6כל נר51ס, כסכנע: המיר 16מ=סר61
 טיי"ס כו, 5ריק :סו6 כסתפ6רוה פ5מימתלכס

 ר' מ1"ס סג16ן 6רמו"ר קרוס מפס סמפתי ויגס פ' ישראל עברר: גס'ב:ב
 ולסמסז כנ"י פכור לסתפ55 ס5ריק ס5רן מפלס ררך לנו הורס הכ' כי ז5'ל,דוכטי
 ס5ריק כ6סר 6כן לו 'חסר 6מר מחסורו רי 6יס 1לג5 לעקרות ופקורה לחוליסרפי6ס
 ומטלכ חט6 6יזס פכור ני פ5  16תי פל  יייוג  יס  ח"ו  לפפיוימ פיטי 6ים טלנוהפלנ
 כנוחסכתו סכ5 5סתפ55 לזס תקוס יס לכן פפ51ת1 ינולפט1ל רוסס יולעסות הכריקתפ5ת
 מר6סי ק5ני מ"6 סכינס סכספך רסטיס ם5 רנ,ן פ5 כניז' כר6ית6 ה' כ-ור 5מט,סינוי'
 כל כי דסיינו ז6ת ככוונס להתפלל יס 6"כ חלילס 5ויקיס 50 לריין ק"י מזרופיקלני

 ני יסורס 56יו ויגס וזס גו' יתכרך ככורך פבור סי6 לט51ס ל:כי6 רוכ: מ"גיסספטות
 3י וי6מל וי'6 נסור6ה 16תו 5סממליך רומז "ייסורס' ספ51מיס לחי רויוז ני'ט"'וסף'
 פכדך נ6 ירנר לכן 6רנ'י 1"ס לכרך סתיו15ך ככורך 5מען מחסכהי כ5 פיקר כי פי'6דוגי
 טכ5"ק. ורפח"ח כג"5 רט פגפ ו6ין סטן 6ין 6ז כי כסכרך 6פך יחי 561 6רוני כ6זנירכר

 מל מ6מל פפ'י כסקרס ויכ61ר כפרפס כמוך כי 1!"ל יצהק תולדות כס'כתנ
 כמפסיך יטסס 6סר וכ6רן כסמיס 56 מי כי ע"פ זי'פ, ז5וק55ס"ה נכג'מ יג6ו:'ק6כי

 לכון דכוק 1ס61 56, 6 ויקר6 כרכתיכ ס5ריק ס61 56, כינס, טפרי לנ' הרומז ,נזן"נוספף מי כי 51"ל, כ*ק וכי6ר וגו', וכ6רן כסמיס מי כי רס51"ל ז55"ס כ"ק וד'יקיכנכיייתיך
 נגמ' כר6ית6 ית' וכנכורתו כתפסיסו 5פס1ת סק' כטכורתו לפפי5 יכ51 כזס 51ריק כיגס,סמיי
 פוקר סקכ*ס מתיס מחי' 61לי' מתיס מחיס סקכ'ס 56י' וכן גסמיס מוריך הקכ"ההק'

 וכרכתיכ ס5ריקיס כל וכן וכרומס ו5פחת ככר ס"כ 56י' וכן עקרות פיקר ו"ליסעפק-1ת
 סזס כח 5ס5ריק ם'הי' ימ' סכ1ר6 ר15ן וזס יריק כי מיסל מי 6לקיס כיר6ת מוסל5ריק
 דרך זס ס6ין נכון פ5 סכתזכ 'כ61ר ונז? יסר6ל, טל כ"ט ולסספיפ הרפות כל5:כר
 וכ6רן, כסמיס וזה נינה, ספרי כנון סרכוק ס5ריק הייגו 6ל, מי כי 6ימר, סכ' רקחית6

 וכגכורותיך, כמטסז, יפסות 'כע ר'ל יטפס, 6סר וכ6רפ6, כסי,'6 ר6חיר כמ"6ותרגומו
 פ*ג. ר15נך סו6 זס כיסייגי



מא קר'שא הסבאנפלאות
 קרישא המבא בהיות פ"א מראדאשיץ נ"י באדאהן יוסף יחיאל ף מש,בשמעתי
 התפרנסו עתה שעד איך לפניו והתנצלו אופים ב אליו באו בניישטאדטי
 מקום מול אופה מעשה עם חנות ופתח גבולם והשיג אחד ערל קם ועתה גדולבכבוד
 להם והשיב כנגדו, עצה קדישא הסבא ממרן וביקשו ממצבם, ירדו וע"ידירתם
 משם הרבי בנסוע עשו וכן הנ"ל, הערל של החמה את לו שיראו קדישאהסבא
 עברו כאשר הנ"ל, הערל של הוייות ששם הרחוב דדך שיסוב להעגלון צוהבלילה
 והביט מרכבתו, מעל וירד דגעים לאיזה מרכבתו להעמיו צוה הערל של החנותדרך

 שם שנמצאו המאפה מעשה כל והותלעו תולעים שנתרגו פלאים שנעשו עדבהחנות
 שחיש להעגלון וצוה משם, קדישא הסבא תיכף נסע אז גדול, לסכום ההפסדועלה
 אחריו רדף ע"כ זאת, עשה מי והבין גדול, ככשף הי' הנ"ל והערל משם, יסעפהד
 לעיר אחר~ו ורדף השיגו, לא אבל לו להרע ורצה זיון כלי עמו ולקח סוסו, עלרוככ

 נתן תיכף העירה, אחריו רודף שהערל הרגיש קרשו ברוה קדישא והטבאראדאשיץן
 אם אפי' יצוה שהוא עד אותן יפתחו ולא הדלהות היטב שיסגרו ביתו לאנשיצו

 בחדרו התהלך קדישא והסבא גמ', ללמוד שישבו לתלמידיו וצוה בחזקה,ידפקו
 שמעו ולמדו ישבו כאשר בקודש, כדרכו שונות תנועות ועשה הנה ואחת הנה118ת

 "השי"ח הודות זי"ע קדישא הסבא גתן אז מהרעש, מאד ונתבהלו חצים קולפתאום
 הווכשף שהמית עליו הדבר נתהפך ולבסוף להמיתו, שרצה הנ"ל מהמכשף אותו הצילאשר
 . רבה בשמחה ערבית להתפלל קדישא הסבא עמד אה"כ לו, יכול לא כי ראה כיא"ע
 בידו הי' ולא לפרקה הגיעה שכבר בתו עם אחד איש אליו בא כן*84 מהנ"ל()עוד

 מרן וישאלהו דחקותו, מגודל לאיש ולהשיאה נדוניא להלתת
 לעזר לו להיות שיוכל במשפחתו, עשיר איזה לו יש אס מראדאשיץ קדישאהסבא

 ב~עמירל הנגידה האשה מקרובי שהוא האיש ויענהו סכום, איזה עםולמסעד
 לו נתן אז צדקה( ובעלת וצנועה כשירה לאשה מפורסמת )שהית' מרךארשאהידוע
 כשלקח בנסעו ויהי הגונה, בנדבה לו שתתמוך אלי' בקשה מכתב קדישאהסבא
 היטב שיסתכל זצ"ל קדישא הסבא מרן אליו אמר זצ"ל. ממרן פרידהבדכת
 אל לווארשא ונסעו ככה, על ראה מה כללן כונתו ז,בין לא אבל עשה וכןבפניו,
 קבלה מראראשיץ הם"ק 3(טרן המכתב לה הראוה וכאשר הנ"ל, טעמירל מ'הנגידה
 דמיטב מלי מכל אותם ומשקה מאכילה והיתה אותם וככדה יפות פנים בסבראותם
 לביתם עמהם שיסע עגלה להם לבקש והלכו ליסע בחפצם וי"י צרכם, כל להםונתנה
 ויהי עמו, ליסע והוכרחו לעירם, אז נסע אשר נכרי של א' עגלה רק מצאוולא

 הנ"ל האיש את בחזקה שלקח עד רצו ולא מהעגלה שירדו הערל צוום הדרךבאמצע
 הבית, למרתף השליך בתו ואת והסגירם, אחת לבית והוליכם העגלה מעל בתועם

 בראותו האיש להרגו, הכותל אל היטב אותו קשר כי להם מושיע ואין לעזרהוצעקו
 ממנו וביקש בקול לפניו בכה אותו להרוג אליו וקירב זיינו נלי הערל הכיןשכבר
 צורת א"ע הזכיר ותיכף מיתתו קודם הוידוי לומר אחדים מינוטין על זמן לושיתן
 מילתא איסתייע כך ומתיך לפניו עמד כאלו לו ונדמה מראראשיץ קדישאהסבא
 הדלת שברו תיכף להם לפתוח רצה לא הערל וכאשר זאנדארין, שני הדלת עלשדפקו
 בחפשם אז, כדרכם מחו"ל הבאה אסודה סחורה היטב וחפשו חטה, וברובבחזקה
 מגודל כח עוד בו נשאר לא כמעט אשר הכותל, אל קשור 1;נ"ל היהודי אתראו
 וסיפר לו הנעשה כל להם שיספר וצוהו החבלים, לו והתירו מות, תחבלי ובהלההפחד
 להריגה, מוכן ג"כ שהיתה המרתף לתוך בתו את גם שהשליך איך להם והדאהלהם

 ואת אותו, והמיתו עליו חצים וזרקו הערל על חמה נתמלאו האלה הדבריםכשמעם
בתו



 קדישא המבאנפלאות82
 את וגם להם, ייטב אשר הבית כלי מכל שיקחו להם וציוו מהמרתף הוציאובתו

 בשלום, לביתם ונסעו חפצים שאר עם וכספם מרכבתו את ולקחו הטוסים, עםמרכבתו
 הי' אשר וכל הבית ונשרף הערל בבית שריפה שנתפרץ מרחוק ראו מהעירבנסעם

 : הרשעים כל יאבדו כןשם,
 מרן לפני והתנצל ר"ל בנים חשוך הי' אשר קאליש מעיר פשוט איש אליו באפ"14

 שבעולם רפואות מיני כל עשה עתה שעד איך טראדאישיץ קדישאהמבא
 ישועות מיני בכל אצלו נושעים שהעולם זי"ע ממרן לו נתודע ועתה לו, הועילולא
 בטבע עקר שהוא קדישא הסבא לו והשיב אצלו מהנושעים להיות ג"כ ברצוניע"כ
 זצ"ל במרן מאד והפציר בבכי' פרץ מזה האיש כשמוע עבורו, עצה לו אין ולזאתר"ל,

 ונכמרו בבנים, שיושע לו יבטיח שהרבי עד מפה יזוז שלא ואמר שלישבדמעות
 ונתן עבורך, הטבע לשנות מוכרח אני א"כ אליו ואמר עליו קדישא הסבארחמי
 האיש והשיב בקשתך מה אליו אמר הסגולה שעשה לאחד ע"ז, סגולה איזהלו

 לאחר אליו שיבא קדישא הסבא וצוהו תפ"תו קודם הי' וזה דוקא, זכר בבןבקשתי
 עבורך חפשתי בזה"ל, קדישא הסבא אליו אמר התפלה לאחר ויהי עשה, וכןתפלתו
 אזי זכר הבן לו יולד כאשר עמו והתנה זכר, בבן לו והבטיח הנשמות מהיכלנשמה
 אשתו לו ילדה כאשר היום ויהי לו הבטיח וכן הסנדקאות, עם אותו ויכבד לויודיע
 אליו, תיכף ישלה י*ל איינער שלנוה ר' הרה"ג הוא דשם אב"ד להרב ונתודעבן

 אליו שמוע אבה לא מתחילה ומענה טענה שום בלי הסנדקאות עם אותושיכבד
 האב"ד כאשר אבל זצ"ל, מראדאשיץ קדישא להסבא הסנדקאות הבטיח שכבר אליוואמר
 שהאב"ד ואמר עליו וגער עליו מאיים והי' מוה לשמוע רצה לא איינער שלמההר"ר
 מלסרב בנפשו עוז הרהיב ולא פשוט איש הי' הג"ל האיש וכאשר קדימה, דין לו*ש

 שבועות כמה עברו כאשר היום ויהי הסנדקאות, לו ונתן אליו התרצה ע"כ:נגדו
 ר"ל זו סבה לו אירע לחנם לא כי הבין זאת בראותו הנ"ל האיש ומת, הילד.חלה
 זי"ע, מראדאשיץ קדישא הסבא אל שהבטיח הבטחתו קיים שלא על לו באבטח

 האבד"ק אבי דשם אב"ד ז"ל אייגעד עקיבא ר' הרה"ג אל לפויזנא ונסע בדעתוהתיישב
 רע"א הרה"ג זכר, בבן אותו שיברך לפניו והתמרמר הנ"ל כל לו וסיפר;אליש
 מראדאשיץ קדישא הסבא דברי קיימת לא למה ואמר נאנח האלה הדברים בשמעוזנ"ל

 שבנו לו וסיפר בנך, את בידים האבדת כי עשו הסכלת עתה הסנדקאות, לושהבטחת
 רע"ק הרה"ג לו והשיב הסנדקאות, אליו שייך דשם האב"ד שהוא באשר עליוגזר

 סנדקאות שום שייך לא זו נשמה לך המשיך זי"ע קדישא הסבא אם הוא כן לאהנ"ל,
 לו שיתן אליו ואמר מאד האיש ובכה בעצמו, קדישא להסבא רק אחדלאיש
 קדישא, הסבא לפייס לדאדאשיץ מליסע ירא הבטחתו קיים שלא לאחר כי הוגנת,עצה
 להמשיך הנ"ל הרה"ג לו והשיב זכר, בבן אותו ויברך עבורו עצה הרה"ג יראהע"כ
 ביכלתנו אין אנו אבל זי"ע, קדישא הסבא ביכולת הוא זאת הנשמות מהיכל זכר בןלך

 ' )שמעתי( בנות שתי לו שנולד הי' וכן בבנותן אצלי להושע תוכל בזה רקזאת,

 מגארשקאוויץ נ"י באראן ריד נתן מו"ה כו' בתו"י המופלג הרה"ח ש"ב יימרזבנ
 מראדאשיץ: קדישא הסבא מרןמנכדי

 כדבריך. אעשה אנכי לסדר א' יום ית"ש ובעזרתו ד'בשם
 בנימוסין מוכתר בתוי"ר המופלג ש"ב לכבוד וכ"טשלום

 הי' פ"א מכבר בזכרוני הנרשמים רברים איזה לכתוב הנניאחרשה,ם ויופיע נ"י אלכפנרר חיים ראובןמו"ה
 אדמו"ר כ"ק זי"ע זצ"ל אא"ז קדישא הסבא אצלבראדאשיץ

המאור



מב קרישא המבאנפלחות
 שקיבל מה מצה כזית על קמח לו הי' רק אותו לכבד לו הי' ויא ושמשהמאור
 )בנסעם להחשובים שנתן מלובלין הרבי אצל המנהג הי' כן כי זי"ע, מלובליןמהרבי
 השגיח לא ואא4ז כוסות ארבע על יין וצלוחית לביתם מצה כ1ית על קמחמפורים(

 בסעודת עבורם )קלוסקעליך( לביבות לעשות עקה ביילא זקנתי לאמי צוה רקכלל
 אבל כוסות לארבע ויין מלובלין הרבי של מצה כזית שישיג יעשה מה אבלמרעים
 הגביר הי' כך שהי' ומעשה ויין, מצה כזית לו ושלח סיבב מלובלין הרביהחוזה

 בין ראדאשיץ במחוזות אחוזות לו הי' ע"ה קאבסקאוואליער נתן ר'המפורמם
 ואו נכסי' סייר אורחא אגב מפורים מלובלין מהרבי ובנסיעתו לקינסקראדאשיץ

 על לביתו לנסוע ביכלתו הי' ולא בא ואין יוצא ואין שלגים הפשרת של הזמןהי'
 הצטרכותו כל לו ונתן זי"ע אאזה"ק כ4ק הוא ידידו דר שבראדאשיץ ונזכרפסח
 זי"ע אאזה"ק ובבוא כוסות, ארבע על יין לו בתן וגם מלובלין מהרבי קמח לרבותוגם

 ששלחתי ער יגעתי יגיעות כמה מלובלין הרבי לו אמר השבועות חג עלללובלין
 האורח לכבד חילי' נפיש כמה חזי פיק ממש, משלי כוסות לר' ויין מצה כזיתלך

 . אמן הרחבה מתוך הקדושים בדרכיו לילך שנזכה ז9"ע נפש במטירת ממשחשוב

 זי"ע, הנ"ל אא1ה"ק בשם שאמר זצ"ל הילל ו' הרבי אימו"ר כ"ק מש"בשמ"תי
 עולם של יחידו היינו יהיד כלו העולם כל מוחלין ששב יהיד מחז"ל עלן
 הקב"ה ארבעה על נ"ב בסוכה כמחזעל הרע יצד שברא מה יום בכל מתחרט והואהשי"ת
 שמעתי עוד כלו, העולם כל עי"1 למחול זכות יש ממילא ואז שבראן, מה עלמתחרט
 הקדושה התעוררות לפעמים שנתעורר מה היינו מתפלל שהקב"ה מנין מחז"ל עלהפי'
 ע*1 בלבו האדם יתגאה ולא השי"ת מן הוא הכח זה בלעש להתפלל ישראלבלב

עכל"ק
 זי"ע, אאזה"ק מכ"ק נפלא מעשה ע"ה מאמי שמעתי טליא היינא 3ירכנירבא

 בתו עבור כלה להכנסת לו שנצרך מעות קיבץ מאנ"ש חטיד הי'פ"א
 ונפנה אחר עץ על תרמילו כל ותלה לנקביו צריך הי' לעיר סמוך ובבואבוגרת

 להודיע זי"ע לאאזה"ק ונטע לו שומע ואין ככרוכיא וצעק תרמילו מצא לאובחזירתו
 אחד צבא איש כי כלל תדאג אל מראדאשיץ הרבי אא"ז לו והשיב להרביצערו
 האנשי שיסדר מהפולקאווניק יבקש רק גרול גנב והוא התרמיל כל גנב חילמאנשי
 מצורע יהודי מעלי לך לו ויאמר בפניו שירוק ומי כולם על ישגיח והחסידהיל

 אנ"ח כל לפניו שהעבירו הי' וכן עמו הטכים הפולקאווניק הגנב, הוא זשיד()פארשיווי
  ונתנוהו אותו ותפסו מצורע יהורי וקראו אותו שביזה אחד צבא איש ביניהם והי'שלו

 גנב הי' כי רושם שום עליו עשו לא שהמכות עקא דא אבל אותו ומכיןבקולר
 שלשה ברצועה אותו יקו כאשר הזאת בפעם אבל כל, מפני ייחת ולאמפורסמ
 בפעם מדוע אותו ושאל תמה והפולקאווניק תומ"י, הגניבה ויחזיר שיודה צעקסכות
 זקן אליו שבא מחמת לזה מוכרח שהי' והשיב דרכו, שאין מה תיכף הודההזאת
 בלע"ז( לעבער )לינגען שלו והריאה הכבד לו יהראה מראראשיק הרבי הואאחד
 הלז הרבי להכיר רוצה אני ואמר הפולקאווניק, ונשתומם תיכף, יומת מות יודה לאאם
 וויי אבל שלו רובה בקנה אותו יורה שצריך מה שלו הענינים לו יאמר לאואם
 הי' אז אתה מות בן אאזה"ק אמר זי"ע אאזה"ק של המפתן על שדרך בעת לוהי'

 לנאפאלעאן להודיע שכר ולקח מרגל הי' והוא רוסיא לקיסר נאפאלעאן ביןהמלחמה
 והחליף לרוטיא ואחר לנאפאלעאן אחד מכתבים שני וכתב רוסיא מלכותטודות

 כן שלו רזבה בקנה עצמו והמית בקרבו לבו נמס 1את וכששמעהמכתבים
 . כו'יאבדו

עוד
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 אותו ודחה לנדן וצריך בוגרת בת % שיש אחד חסיד אליו בא פ"א שמעתי27יוש

 אאוה"ק לו והשיב בוש ער בו הפציר התסיד אבל ושוב בלך זי"עאאזה"ק
 גדול שר בא כך בין כוונתו הבין לא החסיד לך, נותן אני מכה לך נותן אנינדן

 אופן בשום לפתוח אפשר אי אשר ר"ל בועה מכה לו שיש ואמר פוליןמגדולי
 קיגעל להניח אאזה"ק צוה קורש ובשבת ש"ק, אחר עד שימתין עליו צוהואאזה"ק

 אבל שירצה כמה מעות לו וליתן אאזהעק לנשק ורצה ונתרפא המכה ונבקע המכהעל
 אמר כאשר הנ"ל לחסיד שייר המכה שכר רק כלום ממנו יקח שלא אמראאוה"ק

 : צחות דרך וזהובראשונה,

 א"ז קדישא סבא האי שנתגלה שקודם ז'ל שמואל בעריש ר' מו"ר מאבישמעתי
 מאיר פנס עם למקוה מאוהר בשעה בלילה שהלך נסיון לו הי'זצ'ל,

 בבואו אבל הפנס שוב להרליק לביתו והלך הפנס נכבה למקוה ובבואו)לאפטער(
 הוא נסיון כי ראה ואז בהמקוה שמכים קול ושמע הפנס נכבה שוב למקוה שנימפעם

 עד הי' מעלות )וששים המקוה סביב שהי' )גאניק( מעקה ע"י א( למקוה עצמווהשליך
 בעבוה"ב וגבורתו נוראתו ולמד צא נתגלה, אח"כ מזעפו הים נשתק ומידהמים(

ץשע
 באראן. רור נתן שמים לרחמי המצפה ש"ב ואו"ש. אקצר הפנאיסאפס

 נ"י באראן רור נתן מו"ה כו' כש"ת המופלג החסיד מש"ב לי נשלחץךך
 .טנארשקארויץ

 ירהמיאל ר' הרבי עם זי"ע מראראשיץ בעך ר' הרבי "אזה"ק יהי נסעיכנ"א
 בבאדיל אבנים וזרקו פנים עזי איזה והלכו לטאמאשוב זי"עמפריטיסכא

 מראדאשיץ לאאזה"ק ירתמיאל ר' הרבי אמר אז לינה בית להם נתנו ולאשלהם
 דדיך גלי לשרה אברהם שאמר במדרש כמאחז"ל חנותך לפתוח אתה צריךאבעריל"
 שנחוץ חולה יש אם הודיע ואז ומופת, אות שתעשה להכריז צריך אתה כןוהניק

 אחר והי' פאראליז על שנים ששה דוי ערש על שוכב שעות מורה בעל שם והי'לרפואת
 מראדאשיץ זיקע אאזה"ק לפני מטתו עם והביאו מטתו עם אותו ולקחוהיאוש

 מם' 5מי5 5סכי6 ססכמתי 6' עכין ע1ו 36י6 אמק1ס" 3עגין ד6יירי ואנבא(
 וגסס רכס ט1מ6ס סו6 כי עכר ככי 5כ5 ירוע קרי סל סטומ6ס עכין 11"5 צריקיםאור
 גמקומות יסר56 3ר פתחי 556 ססוריס סס מכ5ס מל6כי סס'ס כן סו6 סזס ועגין כו'מ6ר

 ו5סמזיקו ץ סמ15ס ככור ע5 חס 6ינו כע5מו ססכעס"כ 5פי סמזוזס, 556 סמ1ךסמטונפיס
 וכסכטמ6 6חר יוס ע5 6חד כ5 ממוניס וסס סס 5סרות רסית 5סס ניתן ע'ככטסרס
 יטסר, כי ער יר, מתמת י65 ו65 סס"6 זס 50 ממס5חו תחת ס61 כקיי מ"1 נ5י5ס6חכ
 נ5חי מקרס 15 60ירע כ6ס מ6ר יזסר ית' כקרו0תו 5סרכק ור51ס ס' ר3ר 6ת סיר6ע'כ
 כי כ55 יקיל ו65 כו' 60פסר 63ס נ3וקר סר6ויס 3טנילס מיר ט5מו יטסר ח"וטסור
 נת0ובס כתכ ככר עכ*ז קריין, ד3ע5י לטני5ות נטלו דס6ירכ6 סרמכ'ס ספסק6ף

 0יסי' מוטכ מטעס מיו3 0ס61 כפסקיו 5כתוכ ר5ס 651 6מת טכי5ס כיט5 65סנוימיו
 ססכר לגוד5 וערך סיעור 6ין כי 1'5 יוסף נית 5סג16ן סמניר מזס ס6ריך וככר וכו'סוגגין

 ר6ויס טנילס עזי סן 61ת מטומ6ס ע5מו לטסר מ6ר 6רם יזסר ע"כ זו כטכי5ססגזסריס
 סחגור ער וסכרטייס וסקרכ רג5יו ד?ייכו ו5מטס ממתרס רחי5ס 16 קנין ט' ספיכס16

 ותס1כס טענס 6ין גי יקי5 65 ע"כ זו, טומ6ס 5טסרס ג*כ ומועי5 ז"5, מסרח'1כמ"ס
 פכ5ס"ק נזס5סמק'5ין
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 כל פתחו ואז לו, והביא כסף של כף עבורו יביא שעות שני שאחר עליווצוה

 : לביתם גדול בכבוד אותם והכניסו לפניהםשערים
 כפר באיזה הנ"ל, ירהםיאל ר' יהרבי מראדאשיץ הרבי יחד באי י"חבכל

 זי"ע הקדוש זקיננו אמר פ"א הוה בחורש יהי' מה וגזרו לראדאשיץהסמור
 במלחמה ועומר געניראל לבן דומה אתה כך, בינינו החילוק ירחמיאל ר.להרבי
 לי אין אני אבל פשוט חיל איש תחת עצמו מסתיר אזי לנגדו בא שחץ רואהואם
 אלי' לו שיראה ז9"ע, הקדוש מזקינינו ביקש שפ"א שמעתי ז"ל יוסף חיים ר'מרידף . וד"ל פשוט חיל איש כמו במקומי לעמוד אני צריך אעמודה משמרתי ועל אבותזכות

 כמו קצר בלבוש לבוש איש רכב הדרך ועל ביחד עמו ונסע לו, והבטיחהנביא
 יוסף חיים ר' ודוד9 וקצרות ארוכות הנ"ל האיש עם ודבר לפוש עמר וזקנינודיטשיל

 הלך ובחזירתו אלי' הי' שהוא אאזה"ק לו אמר אח"כ הלאה שיסע זקנינו על מיהרז*ל
 ג"כ ואז זקנינו לו והשיב הבהמות ומן מתבואות נשמע מה לזקנינו ושאל אחדאכר
 : שלום לו לתת זכה לא אבל הנביא אלי' הי' שהוא זקנינו לו אמר אח"כ ליסע, דודימיהר

 שבל וביקש אהד בא מינוטין איוה וכעבור מים לד יהי' לו והשיבש הדרר על לרחוץ מים לו שנחוץ אאזה"ק לפני בא אחד שחטיד שמעתי ערך)פהנ"ל(
 נמנע יהי' בעבורו זי"ע אאזה"ק והשיב המים גדולה סכנה עבורו כי ח"ו גשמיםיהי'
 ? מים נמנע יהי' ובעבורו מים, תמנע אל בעבורי צ היתכן ' הראשון אותו ושאלמים

 להספיק וינכל יכול כל שהוא השי"ת עובד אני אם הקדוש זקנינו השיב ואתמהה
 יותר טוב לכולם להספיק יכול אינו שהשי"ת לחשוב ח"ו ואםלכולם,

 חסידי מגדולי המפורסם מרארום ז*ל משה עובדי' ר' הרב מאצ"ז שמעתיעו41 : ד( )עמום תמטר אחת חלקה פסוק על חכז"ל שדרשו מהוירוע
 שפ"א יפיפר מראראשיץ קדישא להפבא נסע חורפו שבימי וזוואליןקאזמיר

 זקגינו והראה מראדאשיץ קדישא הסבא אא*ז אצל ממאגילניצא הק' הרבי הי'בפסח
 הסעורה לאחר זעהט איר רב מאגילניצר לו ואמר החלון, בעד ממאגילניצא להרביהק'
 אור לי הראה קדישא הסבא אחינו בזה"ל ואמר ממאגילניצא הרבי ורקרשמח

 : מקודם אנו נישן שנים כמה יודע מי אבל א(גרול

 16רות סני יומכן 61'ר 16ר יסי 56סיס וי6מר רם'ר בראשית בזוה'ק כתבא(
 לע"ל 55ריקיס וגכזו ס5חר סקכ"ס 51קח טוכ כי כ6מר ועליו 6ור ויסי רכתינ סיוסגרוליס
 סר6סון ס6ור מלמד כ'6 כנר כך לחיסיס פע5ת ליר5יך 5פכת 6סר ט31ך ר3 יוסרכתיכ
 6סר כל 6ת וי'6 טוכ כי ס6ור 6ת 6לסיס ויר6 רכחיכ 13 לססתכל יכילס 3ריס כל6ין
 51קח וכרור מזסיר מ6ר טו3 ר6ס עסס 6סר כ5 6ת סקכ"ס ר6ס נו6ר טוכ וסכספסס
 מירו וקרמס וכתינ וכו' לפוס'ז ונתכו סחכתס כתיבות וסתיס ס5סיס 1כ5ל סט1נמ16ר1
 וזס ליר6יך 5פכת סנ' וסחני6 סגכז ס16ר 8ותו 656 עזו חניון ומס עזו חניון וסס15

 ומקיימיס הורתיך וסומריס כעוס'1 53לך סחוסיס 6ותס נך לחוסיס פעלת לכוסכס6ר
 1131סר פ'כ, 6דס 3ר כגד סכ6מר ונגלוי נסחר ומיחריס סגרול סמך ומקרסיסמ15היך
 16דמן ו6י0ו 6תגגיז 6יר 6100 יוסי 6"ר 16ר ויסי 6ור יסי 56סיס ף6מר קמ*חפמוח
 6תנניז 6למלי 6מר ר'י וכו' ל5ריק זרופ 16ר רכתינ כמס ד6תי לעלמ6 5ריקיי6לגכי
 ת51רין רעכיר זרע6 כסס61 61זררע 6תגכיז 6ל6 חר6, רנע6 6פי' עלמ6 ק6יס ל6 1כלמכל
 כל6 ומקייס נע5מ6 מיכיס כפיק ר55 יומ6 לך ו5ית ע5מ6 6הקייס ונוכיס ו6יניןוירעין
 מססו6 נפיק חוט6 חר נלי65 כ6ורייח6 ד5ע8ן 6תר ונכל ע5מ6 סו6 3ריך קודס8 זןוכיס
 סירס 5431ס חסרו ס' י5וס יומס דכתיכ סו6 סר6 נס ר5ע5ן 6ינון ע5 61תתמיך גניז16ר

עטי
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 זצ*ל יצחק ר' שהגה"ק ז"ל, מאביו ששמע נ"י באראן יחיאל י' מש"בשמעתי

 תורפו בימי הי' זצ"ל, בער ר' הרבי מרן של חתנו ראדאשיץאבד"ק
 ר' הרה"ק אל לנסוע רגיל הי' בנעוריו כי ממנו, החזיק ולא חותנו, עלמתנגד
 פעס כידוע, החסידות בדרכי אחר באופן רגיל הי' ולזה זצ"ל מפרשימכאבינם
 אכילה עבורו להכין מי שם הי' ולא מביתו נסעה הנ"ל, יצחק ר' הרה"ג שאשתאירע
 מהדרך, אשתו בא עד הזמן מעך אצלו שיהי' קדישא הסבא חותנו צוהו ע"כישתי',
 משכבו על בשכבו אחת ב4'לה ויהי בדרך, שהייתה עת כל אציו והי' עשהוכן
 שבטת חשב מתחלה וכסתות הכרים ממנו גורר שאחד הרגיש פתאום והנה ונרדםישן
 המכסה ולקח כזאת, עוד לו יעשה שלא עליו גער ע"כ ~את עשה הבית מאנשיאחד
 נתמלא אז וכסתות הכר-ם ממנו גררוהו שנית שוב אב4 לישן, ורצה היטב א"עוכיסה
 החציף מי להביט רגליו על בעמדו אב4 כזאת, לו שעשה מי להכות וביקשחמה
 רגלם מכף לבנים בגדים מלובשים אנשים ראה והנה כאלה, לו לעשות שהרהיבהזה
 *גיוואלד" בקול ופרץ הנוראה ממראה מאד ונבהל משונה ומראיהם קדקדם,ועד

 לחדרו, מראדאשיץ קרישא הסבא חותנו תיכף ובא החרדה, מגודלונתעלף
 קרהו, אשר את בחרדה לו ויספר הנוראה הצעקה על וישאלהו היטב, אותווישפשף

 מאמין אני מעתה לו והשיב עלי, חלוק לבך תהי' לא מעתה קדישא, הסבא שאלו,אז
 בעל שאיני מאחר עדיין לי אירע לא זאת כי הקודמים, צדיקים ככל חותניבכ"ק
 לשנות כ"ק שביכולת מאמין אני לבד מזה טבעי, לשנות יכלתם ואם מנעוריי,פחדן
 לבטח לישן תיכל מאמין אתה אם קדישא, הסבא לו והשיב שבעולם, הטבעייםכל
 מאהלו, מש ילא זז ולא הקדושים כאחד קדישא הסבא בחותנון האמין ומאז פחד,בלי

 . זי"ע הזה, בושם של מריחו לקלוט כדי תמיד, אותוישמש

 ב:תררה חריפרתרגרדל

 ששמע זארנוב אבר*ק שלימ'א יחזקאל מו"ה נו' היהגה"צ מיייישמעתי
 האברכים הקדושים תלמידיו התוכתו שפוא איך מראדאשיץ הק'מזקינו

 מס1ף בו ומכיט 5יפס 5רס סר8ס1ן כיוס סקכ"ס מכר6 6יר 11*ל רבס וכמררם וכו'עמי
 כמטסיסן ספלגס רור וכ6גסי סמכ51 רור כ6כסי סקכ*ס סססתכ5 כיון סופו, וטרסטו5ס
 5ויקיס 161רח סנ6מר 5לריקיס סנגזו ומגין לע*5 ל5ריקיס וסתקיגס ונגזס עמרמק51קלין
 8ור סר6ס וכיון כונסכ8ור

 ססו"
 יסמח 5ריקיס ו6ור סג' סמח לגריקיס גגוז

 כמררם 81'ת6 טוכ, כי ס6ור 6ת 8לקיס 1יו6 11'5 אפרים מחנה דנלובם'
 מ68"ז וסמטתי ע"ם ורור רור ככ5 5ריקיס מסתמסין 1כ1 55ריקיס עכזו לגגזו ט1נכי
 ככל 5ריקיס מסתמסין ולכן כתורס גגזו ססס"י 61מר סס61 ס6ור גגגז סיכן זלס"סנ"ע
 מסוף בו 5ססתכ5 ס'וכ5ין ס16ר 16תו כס סיס סתורס ע'י סייגו ססו6 כ6ור ורוררור

 קוטיכיר נרסון ר' סמכוח 5רףז מ*ם מטסיות כמס ממס טיגי סר16 כמו סופו וערסט51ס
 לו וססיכ ל8רן, כח71 עסס זס ומס כחו*ל כסבת 16תו סר6ס 8יך סקריסס כ6רןז"5
 5סיוס 8חריו וסלח כחו"ל מי5ס כיית גכיר 6יזס פסס סכת סכ6ותו כ8נרת זקכיר1רי
 סעעס מסיף ממס ססתכ5 6סר מסכי5 סיניטס ק5רס 6סר וכסנס וכסגס 1556,מוס5
 סכטס"ט כי כפ' כ6ן מרומז סזס וי"5 כתורס, סגגכז 16ר 16תו ע"י סי' וסכ5 סופויטר
 טוכ כי ס18ר 8ת 56קיס ויר6 כפסוק ממס מכ61ר נמ65 כתורס כגי' ס16ר 8חפי'
 עכ"ל. וסנן ס6ור, 6ת :זספר סס61 כתורס סייגו נוחס ס6יר 6ת גגזו וסיכןלנגוז



 מד קרישא וקכפבא בתורה הייפיתי נייינפלאה
 אבד"ק אפפער שימה ר' הרה"ג ז"ל וויראטער יעקילי ר' הגה"ק שלו.*6ע
 ישעי'לי ר' הרה"ק )חתן מפרשערבארז ז"ל בעריש ו" והרה"ג זשלו*וזעפאוו

 בהרמבוים וולאשצאווע אבד"ק 1"ל צבי שמואף ר' והרה*נ וצ"ל(פפשעדבארצ
 מראדאשיץ הרבי כששמע הראראשיצער של החיצון בחדר החודש קידושהלכות

 הם במה אותם ושאל אצלם ונגש מחדרו יצא הרמב"ם של הפשט בעניןשמתוכחים
 החודש, קידוש הלכות הרמב"ם של הפשט בענין לו והשיבו להם, קשה וסהטתוכחים

 שמואל ר' הגאון ועמד הנ*ל, הרמב"ם של הפשט לכם ואמוד אלי בואי להםאמר
 היטב ישמוע מראראשיץ והרבי אצל וישב מביניהם וולאשטשאווא אבד"ק ז"לצבי

 הב'ל הג' של כתפו על הק' ידו שם מראדאשיז והרבי הרעיון, על ולקבלאפשט
 שמעו, וכולם הרמב*ם על הפשט ואמר הק'ן רבו מאימת נקשן לדא דאוארכובותיו

 . זו בהלכה עיניהם נפקחו כי הנ"ל, הפשט בעיניהם גדול לפלאוהי'
 זצ,ל הלל ר' מרן שהרה"ק איך שליט"א יעקב יצחק י ""וצ מאחישמעתי

 וקינו בבית ונתגדל בשנים רך עוד שהי' בעת בילדותומראדאשיץ
 קדישא הסבא זקנו עם ביחד לומד אחד שמע בבוקר פקא מראראשיץ קרישאהמכא
 יצ*ל זקיגו חדר של הדלת ויפתח פנימה, הולך איש שום ראה לא כי מאדוחמה
 ועתה שמע קולות שני כי מאד ונחרד ונשתומם איש שום ראה ולא הבית סביבוהביט
 הקדוש שהמגיד קדישא, הסבא ויענהו ע"ז, הק' לזקינו ושאל איש, שום ראהלא

 : א( ביחד שיעור עמו ולומד ובוקר בוקר בכל אליו באמקאזניץ

 הברראיםמרפצ?יר

 אחד ישיש לי סיפר וז"ל מגארשקאוויץ נ"י דוד נתן י, "חסיד ש"ב ייכתב
 לראדאשיץ אב.ו עם ונסע ל"ע שיניים כאב לו הי' נעוריו שבימימפה

 שבת בערב גבינה לאכול שלא הנער יזהר אם קרישא וץמבא לו והשיבלאאזהוק
 שכאשר מפ"ק זקן וי"ש א' אמונים איש לי סיפר יז"ל קררש ,חפתי בס,נני?בנ שיניו על חש ולא שנים צ"ה עד חי הי' וכן מכאב ממנויסור
 הנ'ל להמלמד והי' דרדקה מקרי אצל דוכנא ריש הי' בשנים גדול בחורהי'

 אבי', בבית גלמודה יושבת היתה עניותה ומחמת אלמנה, שהיתה אחת בתבביתו
 וביקש לפניו ובכה הנ"ל דוכנא הריש להב' קרא מותו קודם המלמד, נחלהוכאשר
 שלו והמלומדות ביתה לו יהי' בזה וגם לאשה בתו לישא לו ויבטיח ת"כ לו שיתןממנו
 הבטחתו קיים שמת ואחר בזה, רצונו ומילא רחמיו ונכמרו מזה, פרנסה להםשיהי'
 ולא כנשים אורח לה להיות חדל וגם לי ילדה ולא שנים איזה עמה ודר בתוונשא
 בער ישבר ר' הרבי קדישא הסבא אז שנתפרסם ומחמת בנפשו, עצה לשיתידע

 שאמר הקדוש מפיו ששמע אחד מחסיד ןשמעתי ישועות פועל שהי' זחעמראדאשיץ

 סי' קטן כססי' גס וסכס 11"5 סכפ0165 0ו5ו01 3ם' כ30 5דיק'ס גי5וי בעניןא(
 כ0סיי0י 61מר ססיפר סק' מפיו וסממ0י ממ6מ5ני65( סרס'ק )ס61 גד0151 מדרנו60
 וכססגיפ 51"5, ס0ניד 66"1 כ:5חן סגדס 63מיר0 פסח 53י5 1יס03י סכיס סמתס3ן

 ור6י0י ז'5, וי3פל מסו"ר מורו כסס ד'0 ז"5, 66"1 6נור סכיכס געוי זס גרו55מור6
 נ6' 46' ס ר6ס 665*1 61מרפי ז"5, 46' 0ס61 1רמי0י 1*5, 56יו וכ0ג5ס כ6כי

 גוולס,  יוחר עדרגס וסהש ז"5, 3מר ר"ר מ1רי רק זס ס61 56י' 65 3כי 4 ו6מרוטכס
 מכ5'ק. 56י. מ5וי 1וי נרטסמר 1.6 5ריקיס גילוי 45',מצי5ץ



 קרישא ןקכשבנא הנוראים טיפתיינפלאות88
 במשד ז"ל הבעש"ט אצל שהי' ממה יותר הי' אחד בשבוע אצלו שהי'שהפופתים

 ברחמי רק ואצלי וקדושתו צדקתו בכח נעשו זי"ע להבעש"ט אך שבועותכמה
 גידול צער לו שהי' מפ"ק אחר מלמד עוד עם ונתיעד אליו ליסע בדעתו עלהלכן השי"ת~

 וכאשר הפתקאות עם הלכו ש"ק לאחר ש"ק, על הנ"ל להרה"ק שניהם והלכו ר"ל,בנים
 יכול שאינו ואמר נאנח הי' ר"ל ג"ב צער לו שהי' הנ"ל המלמר של בפתקאהסתכל
 נפטר, שכבר גדול צדיק בכבוד שפגם ע"י לו בא שזה רואה הוא כי לולעזור
 מאפטא ז"ל לשמים אור בעל הרה"ק על פ"א במחלוקת שהתערב הי' שכןוהודה
 לבדו עמו ונשאר שיצאו בביתו שהי' להאנשים צוה השני של הפתקא קראואח"כ
 הסימנים בכל וכן פלוני ובמקום פלוני ביום נעורים מחטאות שעשה מה לפניווהזכיר
 שנה עשרים מבן יותר הי' שכבר לפי שזה והתנצל והתורה לבכות והתחיל שנזכרעד
 הרה"ק ולקח שלם בלב מתחרט שהוא ואמר שידוך, לעשות שנתאחר עניותומפני
 חתיכה וחתך בירו סכין ולקח שבת, של חלות מהי"ב אחת חלה שלו השלחןמתיבת
 הרגע בזו הרה"ק לו ואמר מירו דם וזב הקדושה בירו קצת בזה לו ונחתךממנה,
 לך שנתתי 11 חלה מחתיכת תאכלו הטבילה ואחר כנשים, אורח לזוגתך באכבר

 לא הי' וכן יצחק, יעקב שם להילד ותקרא קיימא של זכר בבן בהריון זוגתךותפקד
 שמים ירא והי' הנ"ל יצחק יעקב ר' הנולד להבן הכרתי ואני מדבריו, אהד דברנפל

 : טובים זש"ק בנים והוליד בתורהומופלג

 מדרגתרגרדל

 שאא'ז מראראשיץ שדיט'א אשר חיים ר' הרה'צ ארמו"ר ממין שמעתי"(
 בר"ח בקורש דרכו הי' זצ"ל בער ישכר ר' הרבי קדישא הסבאמרן

 נסע ומשם הנוראים ימי כל בשם והי' זצללה"ה, הקדוש לרבו ללובלין ליסעא"ול
 זצללה"ה הקרוש להיהורי לפרשיסחא ומשם זצללה"ה, הקדוש להמנירלקאזיניץ
 תחה עומד והי' בפרשיסחא כשה" ופ"א יצטרכו, אשר בכל אותם לשרת בקורשודרכו
 עם שיעור למד הקדוש היהורי ורבו ברמעות, ותהלים ותחנונים תפלות ואמרהתנור

 רבם להם ואמר התלמידים דעת וזחה מחודד פלפול מחדש והי' מופלגיםתלמורים
 נחשב התנור תחת העומד האיש שאומר התהלים הנה זצללה"ה, הקרושהיהודי
 והגיד הלך ג( המובהקים התלמידים מן ואחר ב( שלנו הפלפולים מכל יותרבשמים
 כאשר רבים ולימים בזה, רוה נחת לו שיעשה בחשבו קדישא המבא לפניהדברים
 מובהק תלמיד לאותו נחוץ הי' הדור מופת לאיש בעולם קרישא סבא מרןנתפרסם

 של הריבורים בזכרו קרישא להסבא לראדאשיץ ונסע גרולה ישועה איזה הק' היהויישל
 הנ"ל, המובהק הרב שבא קדישא המבא מרן שמע יכאשר יי"ע, הקרוש היהודירבו

 סמפחי וכ5סר נס5'מוח, ס5גח" 65 6כ5 ס5ז סמפסס ככר סס5גחי הגםא(
 כס5מוח. כפח ס5גחי כ5מן מקור מס6י מכ1ררר~סיפור

 רכי 11"כ 5551ס'ס, מכפסחיז מררכי ר' מרן מסרס*ק אש רשפי נס' כתכב(
 נחסכ ס'ס5 פקס סמלך רור ססחפל) חסליס( )מררס חז'ל ס5מרו מס פל 5מרז5וק-5
 מחנוח יוחר חסוב ס5ינוור ר5כ15רס מס1ס ו6ס5וח, ננפש למ1ר כמו *חס5יס'5מירח
 נו6תית יוחר חסע סס*ס ס5מירמ מסחבר מתי55 1כו' מכ1ין רק כס6'כו 5כ5 ספיון,פומק

 פכ"5סמסכיוח
 51"5. מזח5לין סמסע ר' סרס"5 סי' סזס נםררמהג(



 מה קרישא הסכא מייגתינייינפלאות
 תלמיד שהי' אחרי כל בעיני לפלא והי' שלום לו ליתן רצה ולא אצלו שיכנס רצהש

 מפצירים והי' וביראה* בתורה לגרול אז מפורסם הי' הלז הרב וגם הק' רבו שלפובהק
 מרן והשיב פשעו ומה חטאו מה לו להוריע קדישא הסבא לפני עבורולבקש
 רבה עבודה לי שה" עולמות משני אוחן לאבר רוצה שהי' איש קיישאהסבא
 למרנו כזה, לאיש אהבה להרגיש אוכל ואיך מלבי הדיבורים להוציא ועירן זמןהרבה
 בחטא אותם החטיא כאלו בעיניהם נחשב גאות בלבם שמכניס שמי הצריקיםדרך
 מכל גרול גאות של שחטא הלבבות חובת בס' באמת שמפורש כמו גרולאיותר
 דיבורים לפניהם האומר על בכעס להיות ררכם לכן מההורגו גרול והמחטיאהעונות

 : הלב גבהות בלבם להכנוסשיוכל
 הנ"לז שליט*א אשר חיים ר' מרן הגה"צ אדמו"ר שקב 8י' הקדוש ייכוו7צכנ"'

 ויאמר ברחל יעקב אף ויחר הפסוק על ויצא בפ' הרמב"ן קושיתלתרץ
 הזה הגרול אף החרי מה הרמב*ן והקשה בטן, פרי ממך מנע אשר אנכי אלקיםהתחת
 בתפלה והפציר הרבה יצחק שאביו כמו בנים לה שיהי' על" שיתפלל שבקשה רחלעל
 ואלי' כתיב כמוך לרעך ואהבת הלא זו היא תשובה איזה הרמב"ן והקשה בנים לייש אני בנים לו הי' לא אבא כאבא איני אני שהשיב במר"ר שמפורש ומה רבקה,על

 השיב אשתו שהיא והוא נכריות שהיו אף השונמית על ואלישע הצרפית בן עלהתפלל
 עקרות האמהות הי' למה ובמר"ו בגמ' חז"ל דברי ע"פ יובן אך בנים; לו יששהוא
 רבו בשם מביא עוזיאל תפארת ובס' צדיקים, של לתפלתן מתאוה שהקב"המפני
 ואת יעשה יראיו רצון הכתוב פי' שזה זצללה"ה, טסעזריפש רובער ר'ר מרןהקדוש
 הקב"ה שבאמת ופי' לשועתם צריך למה רצונם שעושה שאחרי ויושיעם ישמעשועתם
 מפני ויושיעם ישמע שועתם שאת בשביל שמתעכב מה רק תיכף רצונם לעשותווצה

 מפלאצק המהר"ל הנ"ל הפסוק פי' וכן ויראים, צדיקים של בתפלתן לשמועשמתאוה
 לאחיו יוסף ויאמר פסוק על ויחי בפרשת יהנה המנחה, קומץ שיורי בספרוז*ל
 דרך ולאשר אנא רה' רחלא ארי התרגום מפרש אני אלקים התחת כי תראואל

 ליעקב רחל אמרה כאשר ולכן גאות שמץ בלבם המכניסים על בכעס להיותהצדיקים
 הוא עקרה שהיא המניעה שכל שאמרה היינו אנכי, מתה אין ואם בנים ליהבה
 פרי ממגה המונע הוא רק א"כ ויראים צדיקים של לתפלתם מתאוה שהקב"המחמת
 שהקבוה דאלקים רחלא אני וכי בתמף' אנכי אלקים התחת אף בחרי יעקב והשיבבטן,
 מיראיו אני וכי שועתי, בקול לשמוע שרוצה מפני בנים לך ליתן הישועהמעכב

 רבקה על בתפלה והפציר הרבה שאבא שמה תפלתם, לקול לשמוע מתאוהשהקב,ה
 שהקב"ה מפני שהמניעה להשוב עכ"פ דעת גילוי לו והי' בנים לו הי' לא שאבאמפני

 הקב"ה שאין רואה הנני בזה אררבה וא"כ בנים ל9 יש אני אבל לתפלתומתאוה
 לתפלתן מתאוה שהקב,ה וצדיקיו יראיו מכלל אני ואין תפלתי בקול לשמועמתאוה
 בקול לשמוע שמתאוה מפני עקרה שאתה מה מנע ממך אך מקודם, בנים לי נתןשהרי

 שהיא הי' וכן תבעין ה' קדם מן הלא התרגום שפי' כמו תתפלל שאתהתפילתך
 : ודפח,ח וכו' אלקים אלי' וישמע דכתיבהתפללה

 ר' הרה"ק אצל התגלותו טרם מראדאשיץ קרישא הסבא זקננו הי' כן"14 מהנ*ל()עוד
 בעת ואירע בקודש, כררכו אותו לשמש בחמעלניק זצילליפא

 הנשואין, אחר שבועות איזה הי' אשר הנ"ל ליפא ר' הרה"ק של שחתנו שםהיותו
 קצה אשר אחר חיש של מכיס )פאטשיילע( אף מטפחת והוציא שחוק דרךעשה

 הנ"ל ליפא ר' הרה"ק לחותנו הדבר נתורע כאשר ממלבושו, לחוץ נראההפאטשיילע
 טביתו. שגרשו ער שבקלים קל הוא כזאת לעשות שיוכל מי ואסר עליו, סאדחקפיד

וחג*ע



 קרישא הםבא פיינתי נייינפלאא90
 כל בראותו מראראשיץ קדישא המבא ג"פ, ממנו לקבל מבתו שרצה הדברוהביע
 הרעש הוא פה חליו ואמר פנימה ליפא רי הרה"ק אל ורצה עוד להתאפק יכול לאאלה
 כהנה לרדפו מחויבים כזה שחוק דרך עשה כמהו צעיר אברך אם האי כולימאי
 נ"כ אתה לאמר עליו גם הקפיד ליפא ר' שהרה"ק עד ולהשתיקם, אותם להשוותורצה
 עליו* עוד הקפיר רק כלום לפעול יכול שלא לבר שלא בראותו הראדאשיצרכמהו,
 מלוביין הרבי שעשה הנדולה החתונה בעת לימים לביתו, ונסע ממנופירש
 והרה*ק בדהן, הי' והראראשיצער ארץ, גדולי צדיקים הרבה שם הי' אשר מבניולאחד
 להרע ליפא ר' הרב רצה הבדחנות, באמרו וזעודה באמצע שם, ג"כ הי' זאל, ליפאר'

 הרה'ק חבירו אל מראדאשיץ הרה"ק ויפן עליו, ההקפדה בזכרולהראראשיצער
 והכריז עצמו והתחפש השלחן על הראפשיצער עלה ותיכף זצ"ל, טראפשיץ נפתלירן

 וסיגף עינה אשר איש כמהו עוד הנמצא ויקרה קדושה עדה האמת אמרו רפבקול
 זי"ע אלימלך ר' הרבי מימות שלנו בעריל כר' לעבוהשי"ת ונפשו גופו ומסרא*ע

 סינף אשר איש נמצא לא אמת אחד כפה כלם ואמרו וענו זי"ע הבעש"טומימות
 שיאסר הראפשיצער צוה אז האלו, הצדיקים מימי כמהו השישת עבור נפשו וטסרא"ע

 : הקדושים בדבריו המסובין כל את ושמח הראדאשיצער ועלה בדחנותו,הלאה

 התגלות טרם שפ*א מלארז שליטוא ברוך יופף ר' "ה"צ מאימו"ישמעתי
 והי' ברעב ומדוכא מעונה וה" מראראשיץ קדישא המבאו,4בו

 ולהגיד להתנצל שלא ידוע בקודש דרכו ןבי מאד נחלש שהי' עד ימים איזהטתענה
 הי' זה הנפש, לכלות שהגיע ראה וכאשר בהשי"ת[ בטחונו כל שם רק איש,לשום
 עשה וכן לטבול למקוה מקודם אלך נפשי תצא טרם עצמו, אל אמי אחתבלילה
 לירד מעלות שבעים או ששים בערך המקוה אז הי' ראדאשיץ, עיר לזקניוכידוע
 מחמת פחד לא אבל במים, מטפח שאחד קול שמע מלבושיו, את בהסירו המים,לתוך
 וגפחר נגהל אז במים שמטפחים מרבים קול שמע המעלות על בירדו אבל לחייו, יאששכבר
 מעלות כמה עוד וירד שיהי' מה יהי' ואמר עצמו התיישב כך ובתוך הלאה,מלירד
 וכאשר מקודם, יותר רעש ונעשה בתשיבה, עומד ונשאר שלון הפנס את שכיבהעד
 מעליו והשליך שיהי' פה יהי' ואמר אשען וההיישב הריך, את ויעמרו שיסתמוראה
 שמע רק הטבילה בבית שקטה ואז בחזקהן המים לתוך עצמו את והשליך כתנתואת
 טבילות הרבה טבל כאשר נצהני" אכבר ואמר השני, על אחד באצבע שמכה מא'קול
 את לבש כאשר פחד, שום ואין צוחה ואין קול ואין בנחת ולבש המעלות עלעלה
 עבד הוא מזונותן מיני שאר עם קמח כוט מלאה עגלה עמד כבר לביתו, ויצאבגדיו

 : זי"ע להשי"ת השוקקה נפשו את החי' כ"ז ואחר הימים כבכל עבוהשי"תעבודתו

 זי"ע הקדרשיםמרברתיר

 רבו את משמש הי' בילדותו מראדאשיץ בער ישכר ר' הרבי קיישאהמבא
 מגארשקאוויץ, נוי דוד נתן ר' ש"ב לי וכתב זצ*ל, מסאפוב ליב משה ר"רהק'

 מפאפוב ליב טשה ר' הרבי לו אמר שנים י"ג בן מראראשיץ בער ר' הרביכשה"
 הקודש, לשון אותך אלמד לכן בטילה סופה מלאכה עמה שאין תורה כלבני

 : עמוולמד

 מראלאשיץ הילל ר"ר הק' מאדמו"ר ששמע מלאדז נ"י מאיר תיים מי'2טכמעתי
 שמש חורפו בימי זי"ע' פראדאשיץ בער ר' הרבי שזקינו שסיפרזצ"ל,

 למרחקים ליב משה ר' הרבי נסע פ"א זצ"ל, פאפיבווער ליב כפשה ר' הרה"קאת
פל~ס
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 עמו ולקח בכלל, החסידים ודרכי צדיקים שונאי גדולים מתנגדים שם שה"מקום

 שכרו עיר באיוה שמח בבואם לימים, צעיר או הי' בעוד בער ר' הרבימשמשו
 שבא העיר לאנשי נתידע כאשר בבוקר למחר שם, ולנו אחת עלי' על אכסניאעבורם
 רב המון נתקבצו ותיכף לשחוק, מה שיהי' הבריונים הלצים שמחו בגבולם,*רבי"

 אבנים שמה וזרקו קדישא, הסבא עם ליב משה ר' הרבי שם שהתאכסןלהאכסניא
 יותר פעם בכל זורקים ואדרבה יגעו ולא ייעפו שלא בראותו בער ר' הרביועצים,
 רצה )כי יכול, שאני טה להם האראה זי"ע, הרם"ל הקדוש רבו את שאלויותר,

 סכנת לירי הדבר שהגיע ליב משה ר' הרבי שראה עד הרה"ק, לו הניח ולאלהענישם(
 ואמר רם, בקול והכריז השוק, אל היוצא החלון אל בעצמו נגש אז ממש,נפשות
 להושע הצריכים וכל במשמע, מומין בעלי וכל גדמים, חרשים, אלמים. סומים,בזה"5
 תרופה ואחד אחד לכל ונתן כלם ובאו ה', ישועת ותראו מהר חיש הנה נאתבאו

 הרבי את כלם ופייסו המקטריגים פי ונסתמה מזה השם קידוש נתהוה ואז5נפשותם
 נזהרים והי' ותלמידיהם מהצדיקים מאד פחדו ומאז זצ"ל, מפאמוב ליב כמשוקר'

 : בגחלתם יכוו שלאמאד

 זצ"5 מסאסוב ליב משה ר' מהרבי יקרמאמר

 שליט'א מיכלזאהן ימזקאל צב' מי"ה ייתהלה ישם המפייסם היה"ג ייכרוב
 . בווארשא וכעת מפלונסקאבד"ק
 תרפ"ט. שמות ועש"ק ווארשא ית*ש ובעזרתו ה'בשם

 הרה"ק אל לימים צעיר בהיותו זי"ע מראראשיץ בער ישכר ר' הרה"ק באפ"14
 לשמוע קדושתו בצל להסתופף זצ"ל ממאמוב ל'ב משה ר*ר מו"הציס"ע

 הרה"ק של בקודש דרכו הנה יביתו, ליסע מאתו נפטר וכאשר הקדוש, טפיולקח
 האורח והנה הזה, הקדוש להאורח עשה וכן א5יו, הבא אורח לכל לויה לעשותהנ"ל
 לא כי כתיפו על לחחוריו הפשיל וחפציו שבת בגדי עם ואמתחתו הלך ברגליוההוא
 בזה גם שיברכו הנ"ל הק' רבו את וביקש לביתו לנסוע עגלה לו לשכור ידוהשיגה
 והנה עליו, אמתהתו לשאת ברגליו ללכת לו קשה כי לביתו עגלה השי"ת לושיזמין

 : לאמור אליו הרה"קדבר
 וכו' יהבך ה' על השלך מאי רבנן ידעו הוו לא ע"ב( כוו דף )ר"ה אמרוך4ן"ך

 להו אניס לא רו כל אשר הקדושים רבותינו איך לפלא, הוא הדברולכאורה
 הללו רבנן כי כך הוא הענין אך טייעא, מההוא הזה המקרא פי' ללמודהוצרכו
 בזה עליו אותנו הזהיר ע*ה המלך דוד אשר הבטחון במדת מתבונניםבהיותם
 ב' בזה יש כי יתברך, בבוראו חזק בטחונו להיות צריך כמה עד מסופקים הי'הפסוק,
 אופן הגה לביתך לנסוע עג5ה צריך שאתה שלפנינו בנידון משל ע"ד כגוןאופנים

 ואתה דרכך לנוכח נוסעת עגלה לך שיזמין ה', בשם שתבטח הו8 הבטחון מאופניא'
 עוד יש אולם משאלותיך, ימלא והוא מרכבתו, לתוך שיאספך העגלון אתתבקש
 יזמין שהשי"ת הזק כ*כ יהי' שהבטחון דהיינו מזה, גדול יותר בבטחון אחראופן
 על עלה לך יאמר בעצמו עגלה הבעל הנה תביעתך ובלי לפניך, עוברת עגלהלך

 שסיפר עד יהבך ה' על השלך מאי רבנן ידעו הוי לא ז"5 אמרם ענין וזההמרכבה,
 דרינא וקא טייעא ההוא בהדי באורחא חזילנא הוה חדא זימנא ואמר רבב*חלהם
 5י אטר עצמו מרצון טייעא ההוא הנה אגמלאי ושדי יהביך שקול לי ואמרטונא

שאוע
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 צריך שהבטחון מזה ולמדו בזה, אליו מבוקשי הקדמת מבל* נמלו על משאישחתן
 ליב משה ר' הרה"ק דברי הי' כה שזכרתי, השני כאופן וגדול חזק כך כללהיות
 רושם עשתה רמ"ל הרה"ק ותפלת מראדאשיץ, בער ישכר ר' הרה"ק אלמסאסוב
 לעומת דרכה ישרת מרקדת עגלה והנה ויראו עיניהם וישאו לדבר כלה טרםויהי
 עגלה הבעל העמיד לפניהם ובבואה בה דר הנ"ל בער ישכר ר' הרה"ק אשרהעיר
 % והשיב תלך אנא לאמור ריבער ישכר ר' הק' האורח את וישאל הסוסים,את

 האות ובא המרכבה, על עלה שמה, נוסע ג"כ אנכי הלא אליו ויאמר פלוניולמקום
 מגילה מס' על יצחק בית בס' ועיין אליו. רמ"ל האלקים איש דבר אשרוהמופת

 ד' שם אשר הגבר אשרי מקץ פ' המדרש עד"ז פירשתי עה"ת ובחידושי בזה, י"חדף
 דמקשים שנים שתי לו נתוסף וכון זכרתני אם כי שאמר בשביל וכו' יוסף זהמבטחו

 וכבר בטח שלא משמע והסיום בד' בטח דיוסף דמשמע כו' אשרי מביאדהמדרש
 גם פי' רמ"ל הרה"ק ובדברי בזה, באריכות ע"ב דכ"א יצחק נפלאות בס' בשמינדפס

 : ב,ק מס' על למשה הלכה ס'בהקדמת

 חולנית היתה זצ"לן טמאמוב ליב משה ר"ר הרה"ק שאשתםלארז זצ'י אנשיל ח12ר ר' מו"ה וכו' הרה"צ אדמו"ר זקיני שסיפר בייייתיו2ממייתי
 בחרופים תמיד אותו ומקנטת מכעסת היתה זאת ובכל ר"לן מאד קומה וקצרומכוערת
 נגבה מאוד תואר יפה רמ"ל הרה"ק הי' וכידוע באהבה תמיד קיבל והואוגדופים
 חוס רבש"ע בזה"ל לבקש בפומי' מרגלא הי' ובכ'פ המלך פני כתואר ותוארוקומה
 מהיום עלי תכעוס שלא שאשא( שמה הי' אשתו )כי *שאשא" בעיני חן לי ותן עליורחם
 ולחיים בשר ובעל קומה גבה אחד נכרי לפניו עבר שפ"א איך ממ13, שמעתיןךך : ועכ"י זי"ע הזהן עליון הקדוש הצדיק של ושפלותו ענותנותו גודל כמה וראה דעוהלאה.

 ואמר רמ"ל הרה"ק מאד ע'ז מתמה הי' מאוד, יפה נראה שהי'אדומים
 כ"כ שמן שיהי' ערל ימצא מאין זה להבין אוכל לא כזאת הראיתם סביבולהעומדים
 כראוי מתפלה או גמ' עלים מאיזה מתורה אנחנו בשלמא כזה בשר בעלושיהי'
 הערל אבל ושמנים מעונגים יפה נראים אנו ועי"ז וחיות כח שואבים הזהמהתענוג

 הרגיש לא שבאמת קדושתו, תמיסות גודל כמה ראה וכח. חיות לשאוב יכול מאיןהזה
 : זי"ע ותפלה תורה זולת אחר מדבר וחיות כח לשאוב שנוכלבעצמו

 בסןכתב
 עליו אמר זצ"ל, םזירימשוב הירש צבי ר' שהרה"ק צחצחות עשי
 מהיולדת המעשה ומפורסם כידוע נודעו לא ועקבותיך רבים במיםשבילך

 ליל בחצות נכרי במלבושי עצמי את התלבש רמ"ל והרבי ובקור בחורף סוערהעניה
 ובישל האש ועשה העצים בעצמו וחטב תכירו לבל להיולדת עצים שכמו עלונשא
 כ*1 וראה בלאט אחריו אז הלך צבי ורבינו לאה ותיקון רחל תיקון אמר ואז חמיןעבורה

 : הנ"ל פסוק עליוואמר
 תמיד משתתף שהי' עד ישראל באהבת במדריגותיו התפארו דירי צדיקי כל~ך"ן2מ

 לפרנסם יתומים על והשתדל הצרה, ממש עליו בא כאלו איש כלבצער
 ר"ל, בשחין הוכו אשר בעת אותם וריפא ראשם חופף הי' הקדושים ובידיוולכלכלם,
 המכות דמי למצוץ יוכל לא אשר האיש כי אומר הי' שהוא עד רטיות להםועשה

 : עכ"ל ישראל אהבת לחצי עוד הגיע לא בנ"י מילדיוהשחין

 זצ"ל מאפטא העשיל יהושע אברהם ר' הק'מרבו

 ששמע זארנוב אבד"ק שייט"א יחזקאי י' מי"ה כי' הגאיה"צ מדידי12במ27רזי
 הרבי שזקינו בעת שפ"א זצ"לן מראדאשיץ הילל ר' מרן הרה"קמזקינו
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 והשיחו כביר זמן שם שהה הנ"ל הק' מרבו פ"ש לקחת ובא זצ"ל, מאפטאהעשיל
 עוד עליו להסתין יכול לא הראראשיצר של עגלה שהבעל עד שונים עניניםביניהם
 השיחה, שיקצד מדאדאשיץ הדה"ק את לירז המעזיבוזער של קדשו נאות אלוידץ
 שימהר הדאדאשיצד אל ואמד עגלות הבעלי כדדך שלו הבייטש עם הפתח אצלועמד
 שמע שם ובעמדו לנסוע, העת בא וכבד דב זמן עליו המתין כבד כי עצמואת

 הים לכסות בו יוכל אשר אחד טיזליק לו שיש הדאדאשיצר אל אמדשהמעזיגוזעד
 ואחוכ שלו, טאבאק של בשקעטילי הוא הטיזליק, שם מונח אשר ומקוםהאוקינוס

 הבע'ג ידו, תחת מכוסה מקודם הי' אשר שלו השקעטילי את לו והדאה היד אתפתח
 הצדיקים אל בקול וצוח עוד, להתאפק יכול לא והגוזמות האלו הדיבוריםבשמעו
 כאלה, שטותים תדברון מתי עד נאריצין( אזוי איר וועט נאך לאנג )וויא שםהיושבים
 שם הין אשד העגלה על ובישבו פקש, הראדשיצר ממנו לסח השיחהם גמרווכאשר
 הרה"ק אמר הראראשיצר, שנסע עיר לאותו ג"כ נסעו אשד וידאים חסידיםאיזה

 הקודש דוח בעלי צדיקים ק"כ שימשתי וגם מכיד הייתי אני בזה"ל להםמראדאשיץ
 ראיתי כאשר דאיתי לא כמהו בפיו גיוואכט( )גאלד זהב של משקולת אךזי"ע,
 ונעלמים סתומים דבדיהם אשר הקדושים הצדיקים גדלות ללמוד נוכל ובזה עכל,ק,חצלו

 : זי"ע כלמעין
 זי"ע. ישדאל אוהב ס' בעהם"ח הנ"ל מהדה"ק ענינים איזה פה אביא אורחאואגב
 רב המון בתוך בבארדיטשוב האפטעד שבהיות ז"ל מרן סיפד מיב יכיין בסןכתב

 טעימתו ואחד דגניי, לעקיך וחתיכת יי"ש כוס לפניו, הקדיבו פניו,שקבלו
 ורבנות דירות לו )שהי' יאס שבעיר גוזמא וסיפר הנה, ואחת הנה אחת בביתהלך
 בדדך לאלפים והמסמודות העצים מספד והי' המפואר, ביתו שלפני גשד בנובשם(
 רבינו, כן ואמר ראשו ונענע מיאס, שהי' נח מ' א' סוחר שם ועמד גדולה,גוזמא
 זה יודעים אתם מנין גח ד' ושאלהו, אליו פניו את האפטעד והחזיד כדבריכם,האמת

 . תימאבדדך
 האפטעד והי' במעזיבוו אצלו הקחוולייי אחיו עם )הנעשכיזער( מרן ה" פ"אוצך"ץממ

 זה שהי' מדן ואמד לחבבו, כדי חדליו בכל זצ"ל מרן אדמו"ר אתמגהיג
 דעתו מדן שיתן כונתו )והי' חולנית מוטלת האפטעד אשת שהיתה מחמתבכונה

 הפתקאות לשדוף צוה ממלשין יראתו שמחמת האפטער לו וסיפר עלי'(להתפלל
 שידע מחמת הגוומא על מלשחוק מאד התאפק ומדן כסדדן, ימים שלשה אותםושדפו

 : בקודשדרכו
 בחי' והי' העולם, בזה פעמים עשרה כבר שהי' אמד זצ*ל שהאפט,י מין סיפיעור

 ישראל, אהבת ענין לתקן בעולם הזה בפעם ושהוא וכו', ומלך, ונשיא,כ"ג,
 אחר בפעם עוד להיות יצטרך שלא לו שכמדומה ואמר מאוד, בטבעו טובושה"

 : העולםבזה
 ואמר גוזמות לספר דגיל הי' מאפטא שהדב אמר מאפטא מהרב מרן כשדיברעך"ש

 יפה גחו היה לכן קתני גוזמא חז"ל מאמד סוד יודע שהוא אחד קדושבשם
 בהקיץ אם יודעת איני בזה"ל, לחבידתה סיפדה א' זקינה שאשה מרן סיפד"ך81 : הגוזמותלומר

 והתחלתי ודץ, מהלך והי' שנים כמה זה שנפטד ע"ה בעלי את דאיתי בחלוםאו
 אמר ובשובו  ענני, לא מדוצתו מחמת והוא פדנסה, בחוסר יתומים עם הנחתנילבכות
 לעשן טדוד הייתי כי תחילהן לך השבתי שלא ימה פרנסה לך יה" מעתה הנהלי

הדרך
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 עדיין, בבריאותו האפטער הי' ואז ג' ביום הי' זה בקרוב מהעולם שיפטדהאפטער פני לקבל שבאים מאה"ק הצדיקים אותו לסבול יכולין שאין האויר לזכרהדרר
 וא*כ יפה מעשה זו מרן וסיים ועכקי ז**ע זצוקלה*ה האפטער נפטר 8'וביום

 : פעמיםב'

 זצ"ל מקאזניץ המגיד הק'מרבר
 ז*ל הכהן משה מו"ה המופלג הישיש מהחסיד שמעתי וזול קודש שפתי בס'כנרעב

 הי' בקאזיניז ז*ל הרה*מ דר הי' כבר כאשר זצ*ל מקאזניץ הקדוש המגידנכד
 ר' הרבי המפורסם הרה*ק בישיבתו אז ולמד חורפו בימי בפרנסתו גדול דוחקלו

 מעות לאסף עש"ק בכל הלר והוא בחור אז והי' זי"ע, מראראשיץ בערישכר
 רד הי' וכבר מלילך עי"ז ונתרשל גדול קוד אז שהי' החורף בימות אירע פ"אכסף, דיגרי ג' לערך ש"ק ערב בכל ואסף ז"ל להרה"ם ש"ק הוצאת על הציישםמבעה*ב
 ואמרה לביהמ"ד ובאתה קודש שבת על דבר שום להכין להרבנית הי' ולא בעש"ק,היום

 זאת כשמוע ש*ק, על נדות להדליק אוכל שלא לי תגרום אתה *בעריל" הנ"ל,להרה*ק
 עלתה ולא פרוטות איזה יותר ולגבות להתאמץ או ורצה הרגיל, הסך וגבה בזריזותרץ

 הפועל אל מכח מחשבתו להוציא מקאזניץ הק' המגיר של נפשו חשקה פ"אבידו,
 על מעות מקודם רב זמן לעצמו וקיבץ זצול ממעזריפש הגדול המניר הרב אלליסע

 מעיר שבועות איזה ונסע עגלון עלם ושכר ועגלה סוס לעצמו וקנה הדרךהוצאות
 ונשים אנשים אליו ובאו נוסע, הוא מי עם העגלון אותו פרסם בואו מקום ובכללעיר
 ולפרנסתם להסוס מספוא לקנות לו הי' ומזה כסף, לו נתנו זה ובעד אותם שיברךוטף

 החפצים, עם התיבה שם והניח אחד מלון בית אל ויסר למעזריטש, באו וכאשרבדרך,
 ו*ל הרה"מ החיצון בחדר או וישב הרה"ק לבית תיכף ורץ עמו, שהי'והספרים
 הקדוש, מרבו ד"עת ליקח פנימה הלך הנ"ל והרב שלמה' *דברת ס' בעהמ"תמסקאהל
 הוא הנה ז"ל המגיד הרב והשיב לכנוס, ורוצה מפולין אברך שבא הק' לדבו אמרואגב
 הרה*ק דברי לו ואמר ויצא שלו, עוה*ז טרדת של מחשבות עם לכנוס ורוצהבא
 ששכח נזכד לכנוס רצה כאשר אז הי' כך כי מחשבותיו יודע שהוא בו הכיד ואזז"ל
 מי יפתח שלא מוטרד הי' ע"כ מהמנעול מליקחו שלו החפצים תיבת של המפתחאת
 התיב8 את במנעול וסגר האכסניא אל אז וחור חפץ איוה משם ליקח התיבהאת
 להרה"ם ונכגס רשות לו ניתן ואז בא, ואח*כ לטבול והלך המפתח את עמוולקת
 הדב לו ונתן ז*ל, *התניאא בעל הגאוה"ק הרב תלמידו אצלו עמד ואז ז*ל,הגדול
 פרסאוח במה אותו ושאל מקאזניץ וא"ל הוא, עיר מאיזה אותו ושאל שלום ז"להמגיד
 ואמר מכסאו, זעל המגיד הרב קם אז פדסאות, י"ב לו והשיב ווארשא לעיר משםיש

 הגאוה*ק לתלמידו אמד וגם כון לך יתנו כתר בווארשא יאמרו עתה כי ת"לבשמחה
 בכת"י, לי שיש ו"ל האר"י הסידור את לי שיגי' אברך לי הזמין כי לאל תודההנ"ל
 המגיד שם וישב גדול, מקובל שהוא עליו אמר שהרה"ם הנ"ל, הגאוה"ק הביןואז

 הגדול מהרה*ם קיבל הזה הזמן ובמשך הסידור את והגי' שבועות י"ב ז'למקאזניץ
 לביתו נסע ואח"כ הקדושים, תלמידיו לפני לאמרם שהתחיל מעת שאמר הח*ת כלז"ל
 ששמע מח"ת א' דבר שכח פ"א זי"ע, הגדול הרהעמ רבו אצל פ"ש להיות זכהולא
 ואחר לטבול, והלך ע"ז והתענה מזה, גדול צער לו והי' ז"ל, ממעזריטש הק'מרבו
 ותיכף שלום לו ונתן ממעזריטש הגדול המגיד מתלמידי אחד אליו בא מהמקוהשבא
 ושמה הן והשיב זה פסוק על ז"ל, הגדול הרה"ם שאמר מה יודע הוא אם אותושאל

 : ע*כ אבידתו לו שהחזיר ע"ו להשי"ת והודה גדולהשמחה
שמעתי
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 הקדושיםתורותיו

 ר' הרה"צ אדמו"ר מדו*ז ששמע שליט*א ברוך יוסף ר' הרה"צ מיייישמעתי
 בער ישכר ר' הרבי זקנו בשם שאמר מראדאשיז וצ"ל דודאליעזר

 קמעה אוכל שם רש"י ופי' לשובע לחמכם ואכלתם הכתוב על זי*עמראראשיץ
 יחסר ולא יבולה יתן הארץ אם ממ,נ מראדאשיץ מרן והקשה במעיו, מתברךוהוא
 מהמת ממרום הנשפעת דהברכה ז"ל, מרן ותירץ ה', מברכת יהנה לא למה הארץמטוב
 מקור המשפיע בעל בהקב"ה יבעטו שלא באופן נשפע וקיומו, ה' מצותשמירת
 שאין ובספרי ל"ב ברכות בישין זני כריסיה מלי כמחז"ל הלאה ישכחו ולאהחסד
 לבבך ורם כו' ושבעת תאכל פן שנאמר שביעה מתוך אלא בהקב"ה מורדאדם

 אכילה לריבוי יצטרך שלא במעיו מתברך והוא קמעה אוכל ז*ל רש*י פי' לזהושכחת,
 הגרמת ממך יוסר וממילא במעיו מתברך והוא קמעה אוכל רק א( הטא לידישמביא
 מפי שמעתי וישלח פ' קודש זרע בס' שכתב וכמו ודפח*ה, לבטח וישבתם ועיקזההטא

 זו ובהשפעה עשירות לו שיושפע אדם על מתפלל שהוא שאמר טיובליןארמו'ר
 טובה לאדם ישפיע וכשהקב*ה מכ"ט נכלל ב"ה המקום שפע כי שמים יראת גםנשפע
 הקדימני פי ע*ד מקודש לו הבא העזר דהיינו שמים יראת אפי' טובות מיני כלבתוכה

 : עכל"קואשלם
 בשם נאמנים מאנשים שמעתי וז"ל מהעלים, שליט"א פנחס י* היה"צ ש"ב ייכנתב

 כן הוא הפי' ושבעת תאכל פן עקכ בפ' הפסוק על מראדאשיז וצ*לאאייו
 ירבה וזהב וכסף ירביון וצאנך ובקרך וישבת תבנה טובים ובתים ושבעת תאכלפן

 כגי גחקכ15 סל6 61רן סמיס עלי 6ני מעיו פ"ג זופא תנרב'א בם' כחנ וכןא(
 מכי6 פכ"1 וכ6"ר כו', וסחיס 6כילס מחוך 6ל6 5ער לירי יורר נריס כל ל6ין למימ60וס
 רחמיס ינקס מכ*מ מטיו לחיך סיכנסו רשח פל רחמיס לכקס 6רכן וכס ל6 ו6ס3וס"5
 6וכל סס6רס מס כל כח3 ז"5 וס6ר"י מעיו לח,ך 'כגטו ס55 יחירס וסחיס 6כילספ5
 גקר6 סחוחר וכל נפסו לסונפ 16כל 5ריק כמ,ס נפסו לסחקייס טר16י ממס יוחר3חו5
 לסחקייס 5ריך סמיעוט כ"6 גפטו לססלמת 16חו 61יג1 סחי15כיס 56 כח ומ~סיף חגיכספרם
 עכ5'ק. כ6י3ריס וננלע רוחניוח ס61 סכל וי"ט 3סכחוח 6וכל פ6רסומס

 5סט"6 ס61 כרי16ח1 כרי על סנוסף סח51 סעורות כל וז"ל הקורש עבורתובמי
 סחטניגיס כי סח51 כית' כחטנ1ג ימעט עסיר סא כי 6ף סו6 גפס 3טל 06 לכןר'5
 סגין 1ל1 ססט'6 פליסס סחעס מחטלו6יס 6יכריו כי 6 ו16י לסט'6 מסכן כ3ונס סו36חול
 ט6ולס. חייס ררתו ער 3ו לסלחס סרפ לי5ר זייןכ4

 רנע 6כילחו מסך כ5 כי 63כילחו למעט ל6רס סיס 6מר וו"ל פכחט מררסןבם'
 ססס 3ר61יס יס כי ימיסס מסך ס61 כן 6כי5חס לפי ס3רו6יס כל וגס למפ5ס ס6רס6ח
 סריכוי יורע 6גי וז'ל י"ח וכסי' וכו', מעט סו6 חיוחס ומסך ייסס כל 161נליסכ6רן
 ור' סרס כן ליכ ר' וסר6יס יוחר יחיס סי6כל סיוחר סקר 111 סרפ י5ר רק סי66כילס
 פ*ר. 16 ט'נ פחיו טו3יוס

 לסס 6רס מעסי כל סיסי' ס' ענווח עיקר וכנס וי"5 כ' מגרים נועםובם*
 וכ6מור ורומיסן וסיגס וסחי' 6גילס גס לסג6חו ר3ר סוס יסיס ול6 פטלו 5סססמיס
 וכס' כוי, נס ח15ין חויס גופי סכל קטגס פרסס פ'1 חז"ל 6מרו וכ6סר רפסו רלגיך3כל
 כסעמ ס61 יגיעס כ5 6רס כני 3רונ כי כח, יחליפי ד' וקווי סכחוב פי' אלימלךניעם
 ויגיפס עטל סיס לסס יסיס ל6 6כילס נסטח 6כ5 ספניוס ולסרחיק 0לכ 5כוגטסחפ5ס
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 כ*ם יהי' אם ה' בדרכי לבך שתרום לבבך ורם זה כל תרבה אם ירבה א*ל ונללן

 השכינה אין כי בלבבך אצלך אלקיך ד' שכיח יה" אלקיך ד' את ושכחת אזלישראל
 : ידים ורחבות שמחה מתוך אלא עצבות מתוךשורה

 לי הברדעים הקדרי8יםמתרררתיר
 מפינטשוב מאיר חיים ר' מרן הרה"ק נכדו אצל מונח שהי' הכ"י נאבדובעוה"ר

 לקוטים. דברים איזה רק והצגתי שליט"א הרה"ג ואצלזצ*ל
 בן זאוויכאסט אבד"ק זצ"ל צבי חיים מו"ה וכו' הרה"ג של מכייהועתק

 קאליש. אבד"ק זצ"ל אפרים משה ר' הק'הרה"ג
 זצ"ל. מראדאשיץ הקדוש הרב מחו' מאדמו"רשמעתי

 ושמחתים קדשי הר אל והביאותים שנאמר מתפלל שהקב"ה מנין ו' ברכות בנגמ,א(
 מתפלל, שהקב"ה מכאן תפלתי בית אלא נאמר לא תפלתם תפלתי,בבית

 לא תפלתם בית לסיים צריך למה מתפלל, שהקב"ה לומר אלא בא לא הלאוקשה
 דבית מקרא מתפלל שהקב"ה מוכיח כבר הלא ג"כ מתפללים הי' אם נ"מ מאינאמר
 ונותן שלו רוח נחת ויה ישרים תפלת ברצונו שהקב"ה הוא, הענין אךתפלתי,

 6כי%ס סע0 חז%9 6מרו כ3ר ס5ייקיס %36 ויגיעס 5עמ% מקוס ומס 5סנ06ס י6כ5וכי
 6כיל0 3סע0 רק ו3רורס זכס נוחסכ0ס כי יגיע0 5ריכין 8ינן 0פ5ס וכסע0 מלחמססע0
 כני מרו3 כוחס ג0יג0 סנ1ח%יפיס כח יח%יפי וזסו כ%% ל0160 י6כ%ו ל%3 ויגיעס כחי0נו
 ז5'5 מקארלין שימה ר' סרס"ק כסס מ3י6 אהרן בית ונס' וופח*ח, ע"ם6רס
 ר6ם ווערט 6כי%ס 60ו0 פין מקרר זיך 6יו מטן אין פטין 5וס קימט עס 6ז כזס*%ס6מר

 מ3" רב ומעשה אמונה ררך וכס' ס%ג, ג5גינירעכינט
 רברים זכרון ט' נסס

 ים רכר סככ% 0%ס3"ר סירוע ט'פ יא% עור וז*ל ז5"ל מק6מ6רנ6 סטנרער ר'מסרס"ק
 ועוכר ס%6 %עכור0 כוחו ונ0חזק 6וכל ס6רס וע"י סר3ס מגו%גליס ונסמו0 סק'גי5ו5י
 רומס ס%חן 111 סק' סנסמו0 ל016ן טלי0 יס ס' 06 כמ6כ% ססיס סחיום 6ו0ו עס6ח*כ
 וסמט0י 6חר ל%6 %סע%ו0ס יסר%6 נסלי0 עלי' ומקריכ עומר סמיכ56 מע%ס סללמזכח
 ט6% 6יס כ% סיזסר ס6מר מ'כ נ"ע ז5.% טליבלין יצחק יעקב מוס"ר סק'ממורי
 מ6כ01% 63וכ%י 16כל 6רס כי סרניס 06 וסחטי6 סחט6 נכט נן ירכעס כגרר ח"ויס6
 ומכעיס סק' וסנסמו0 סחיו0 016ן עס 6ח"כ ו0ולך מג%גליס יסר6ל מנסמו0 ר3יס כו6סר
 סל6 רי ל6 ו6ררכס %סעלו0ס נו ונר3קו 3מ6כ% ססי' סגסמו0 6%ו0ן ג"כ מחטי6לנור6
 מסמו 6ומריס סמעחי עיך כ*נ ירבעס כמו זס סר4 חט6ס על חע6 0וסיף 656סע%ס
 6ו0ן סיעלס ככרי סעכר ממס 3מעסיו יפספס ל6כול ילך טרס סיע51ס ע5ס %זססק'

 סזסיר מפרשימחא הק' היהןדי רכינו כסס סנ'% מס' עור עכ"לי טוכ %מק1סנסמי0
 סל6 6כו0 זכ01 1% סיס6 6כילס קודס %ס0ס%% נ60וס י6כלו ס6% פסוקיס ל6נסיס8פי
 3זס 6כי0%ס סמטלס מ3סמס גרע סמיס לסס סל6 ס6וכל 6רס י0גסס, ול6 כס60ו0יפו%

 ע"כ לסמ6כל חקנס עור 6ין 603וס 6וכ% 6רס ו6ס נרססמעלס
 משה ר3ינו כמו סוכחס 11'ל יהררא טנחת ס' 3סס מ3י6 זהאנמרבה שערירבם'
 ני0נס רכס"0 6' 6כי%ס 3סע0 6"ע לקרס סו6 סננחר0 קרוסס וכל ז5"%קררדיוארי

 ס' %פני 6סר ססלחן זס פי' 58י רז: כ' לגימ6, גרולס למל6כיס מרע"ס ס6מרפ"י
 וסכן. 6כילס כסטח 6"ע לקדס ס"דס 5ריך 5כן רוק",מיי וזס 3ס%חן סו6 קרוסס עיקר נמ65 מס%ע רכס ויגיקסו כ5ומרס כנ'כול ר16 ר3יסונורע
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 יגבה לא לפעמים מתפלל שאם אדם ידע ובזה בכונה, להחפלל ישראל בלב"תעדררות

 התפלה הוא ומה מתפלל" *הקב"ה הגמ' מאמר וזה הקב"ה כח שזה ידע כילבו,
 שהמה מה פי' תפלתי, אלא נאמר לא תפלתם וזה ישראל, שיתפללו מתפללשהקב"ה

 הרה"צ בשם שאמר ז"ל מא"א שמעתי וז"ל אחר בסגנון מובא אלימלך מנחתרב2ם, : כנ"ל מתפלל שהקב"ה מכאן מסיים שפיר וע"כ תפלתי, היאמתפללים
 מתפלל שהקב"ה מנין הגמ' שפי' מראדאשיץ, זצללה"ה בער דוב ד'מו"ה

 פי' תפלתי אלא נאמר לא תפלתם תפלתי בבית ושמחתים קדשי הר אל והביאותיםשנאמד
 בהתלהבות מתפלל כשאדם כשלפעמים אותנו מזהיר שהגמ' היינו אחר באופן ז"להוא
 הקב"ה מאת הי' שהכל רק זאת הי' ידו ועוצם שכחו יחשוב לא צלולה ובדעתגדול

 שאדם בזמן לומד רצה מתפלל שהקב*ה מנין הגמ' פי' וזה וכו' עזרו הקב"השלולא
 ידו ועוצם כחו ולא הקב"ה מאת זה שכל מנין ואהבה יראה מתוך בהתלהבותפתפלל
 מחט של כפתחו לי פתחו חז"ל שאמרו כמו תפלתי בבית שנ' זאת עשה אדםשל

 . עכ"לוכו'
 : והבן מהרה, חיש הגאולה יהי' *חושים" הבנים דנים אם פ" חושים ין דב32יב(
 פרה לינק דוצה שהעגל ממה יותר כי בכם שאשמח קטנה סעודה לי ע~טןנ(

 וכן השפע, מורדת הפרה אין לינק מתחיל העגל אין אם אבן להניקןרוצה
 מסעד לשון סעודה לי עשו וזה למטה יורד השפע אין השפע מעודרים ישראל אין08

 : השפע שאוריד במה בכם ואשמח השפע להודידכדי
 ואשמח מסעד לשון סעודה וזה מחט של כחודו לי פתחו אימים ע"ד אחי באופיד(

 : תשובה הרהורי לכם שאוריד במהבכם
 שעיקר בתוספתא איתא כי פי' לבנו( כן אמר )רשב"י ואתה אני לעולם די ב332מ'ה(

 וזה א', ה' אני יאמר והקב"ה אלקינו הוא אתה שיאמרו העולםבריאת
 )ע"כ אלקינו, אתה ואומרים ומודים א' ה' באני מודים שכולם מה פי' אני יעולםדי

 : נ"י( צבי חיים ר' משקב שקבלתי העתקהלשון

 הסבא מרן זקינו בשם מראדאשיץ שליט"א ד"א אדמו"ר יידי מכ"קשמעתי
 ולפעול להתפלל יכולים אינם אם תרעו, אחי נא אל מדאדאשיץ,קדישא

 ולסעוד רעים עם להתחבר תרעו" *אחי העצה הוא אזי חלילה, ותחנונים התפלותעם
 נחשב ואז התחברות לידי מביאה יחד שסועדים מתוך כי וריעות ואחוה באהבהיחד

 ממצוקותם, יושיעם ועי"ז בתפלתינו, לכוין הראויות הכונות בכל כיוננו כאילולהקב"ה
 מחמת הלב חרדת לאדם יש שאם פי' במקהלות, ויחנו מחרדה ויסעו ע"1 מיסיףוהוא
 באהבה ריעים עם יחד להתחבר במקהלות ויהנו העצה הוא אזי ר"ל לו שישהצרות

 :ואחוה
 הסבא מרן זקינו בשם שאמר שליט"א, אשר חיים ד' הגאוה"צ הרב מש"בשמעתי

 כעין שזהו לצדיק, פדיון נתינת על הגון טעם זצ'ל, מראדאשיץקדישא
 ועליך הואיל ואמר לו וישב הלך וטעינה פריקה מצות לב(אצל )ב"מ בגמ'דאמרינן
 כשבא כאן הוא ועד"ז עמו, תעזוב עזוב שנאמר פטור פרוק לפרוק דצונך אםטצוה
 האדם אבל בעדו, ולהתפלל עליו לרחם מחויב והצדיק עליו שיתפלל להצדיקאדם
 דעתו ליתן להצדיק בניקל שאז לו ממון בנתינת וזהו ע"ז, להצדיק לסייע ג"כצדיך
 מלובלין הקדוש רבינו בשם שכתב דפרקא" *אגרא בס' ועיין בעדו, ולהתפללעליו
 הנה חבירו בעד השי"ת אל להתפלל איש בבא הוא דהענין ע*ז נכון טעםזצ"ל,
 רוח זו לקבל הוא ע"כ בעצמו מתפלל אינו חבירך למה לו באמוד ח"ו לעזותיחשב
 ליקח היעוצה עצה ע"כ בוראך לפני להתפלל מחבירך בעיניך הגון שאתה בךיתידה

איז"
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 בשלמו מתפלל אני זה בשביל המקטרג בפני תשובה הוא וא"כ ע"ז שכרחיזה

 הרה"ק בשם צחצחות עשר בס' ועיין עכ"ל, שלוחותי לעשות אני ומחויבמשכורתי
 מה ופלא הפלא רבר לכאורה וז'ל, מא"ק ס' בשם זצ"לן מליזענסק אלימלךר"ר

 בזרוע להתפרנס יכולין המה הלא לפרנסתם מאחרים נדבות ליקח יצטרכושהצדיקים
 ע*1 תירוץ ואמר העולם נברא ובשבילם בזכותם ניזונים העולם כל כי שבשמיםמאבינו
 הצריקים אל עיאז התקרבות להם שיהי' ברי כן נסתבב לכן כי מליזענסק הק'ארמו"ר
 ולפעמים שנותנין, המעות ע"י הצריקים עם להם שיש השייכות ע"י שלהם נר"נלתקן
 בהשורש רואה והצדיק לבד גשמיות בעניני טובה איזהו ממנו לבקש להצדיקבאים
 להם שולח לכן לתקן לבם אל נותנים אין ולאשר בנר"נ תיקון צריכין שהםנשמה

 עליהם להתפלל אותו לבקש הצריק לפני לבא שיצטרכו גשמיות בעניני סיבההבוב"ה
 פ"א סיפר וז'ל זצ"ל מרוזין ישראלצי ר"ר הרה"ק בשם מביא צדיקים אמריר:נכם, : עכדה"ק בנשמה טובה להם עושה והצדיק זה בעד מעות לוונותנים

 בקשה וטיט, רפש למקום ובא בדרך נסע שפ"א זצ"ל מאליק ליב הירשמר'
 כיון טובה לך שאעשה ולך לי מה לה השיב טובה, לה שיעשה אחת נפש שמממנו
 הנפש, זאת יהשיבה הגמול, זה אתה שוה מסתמא בזה, במקום ושוכן אתהשרשע

 לעשות אני מוכרח שכן כיון זקל הרב אמר ממון, לך נתתי העולם בזהכשהייתי
 : עכ"ל טובה,לך

 בריגל רק"ק ראב"ר שליט"א טייטילבוים חיים ר' מו"ה בנש"ק הרה"ג לי שכתבמה
 חתן שהי' בריגל אבד"ק זצ"ל ליפשיטץ טובי' ר' הגאוה"ק הרב מזקינוששמע

 הנרות של החרוז על אמר בחנוכה וז"ל, מראדאשיץ זצ"ל איטשא ישראל ר'הרה"ק
 ואין ארם, נשמת ר' נר הכ' כמאמר נר נקראת ישראל שנשמת היינו הם קודשהללו
 על שמורה אאלקים" מספר כעין פ"ו גימטריא "לנו" כי הרין מרת היינו רשותלנו
 לראותם אלא בישראל לשלוט רשות לו אין הדין שמדת בהן, להשתמש רשות א"לדין,
 מלפניו שיראו עשה והאלקים כמה"כ לישראל להראות ואך רק נברא הדין שמדתבלבד

 : ע"כ הדין ממדת שניצלנו על הגרול לשמך ולהלל להורותכדי

 ששמע בריגל אבד"ק שליט"א ליפשיטץ משה מוה"ר כו' בנש"ק הרהיג לי שכתבמה
 קדישא הסבא מח"ז ששמע הנ"ל זצ"ל ליפשיטץ טובי' ר' הגאוה"צ הרבמזקינו
 כו', יר בחוזק אליו ואמרת זאת מה התם שאלת על פסח בליל פ"א שאמרמראדאשיץ

 היאך זאת מה שואל בתמימות ההולך והצדיק הקורש אל אהרן יבא בזאת כתיבואמר
 אליו ואמרת מחומר קרוץ איש פנימה הקורש אל ולכנוס המדריגה לזאת לבאאפשר
 והקב"ה רלעילא אתערותא והי' ר"ל טומאה שערי בם"ט משוקעים הי' במצרים גםהלא
 חרא ברגע בקדושה אותם והכניס הטומאה מן יר בחוזק אותם הוציא רחמיוברוב
 אזי מחט של כחודה פתח ופותח הבורא לעבודת עצמו מכין אדם אם עתה גםא"כ

 עכלה"ק. אולם, של כפתחו פתח לו ופותח ממרום אור עליו מאירהקב"ה

 מרן בשם מראדאשיץ שליט"א אשר חיים ר' הרה"צ מרן אדמו"ר מכ"קשמעתי
 שבשביל תשובה גדולה פ"ו יומא בגם' מראדאשיץ, קדישא הסבארבינו

 הויכוח ידוע רהנה הפ"' ז"ל הוא ואמר כלו, העולם לכל מוחלין תשובה שעשהיחיר
 צריכים שמקורם היינו אליכם ואשיבה אלי שובי טוען רהקב"ה הכנס"י, עם הקב"השל

 את ומלתם וכו' אלקיך ד' עד ושבת בתורה פעמים כמה מצינו וכן דלתתאאתערותא
 דמקורם היינו ונשובה, אליך ד' השיבנו להיפך, טוענים וכנס"י וכו', לבבכםערלת
 יחיר הגם' פי' וזה באמת, ית"ש אליו לשוב ערפנו שיכנע רלעילא אתערותאצריכין

שעשה
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 ומסכים ומתרצה מטענתו ששב היינו תשובה עשה אם עולם של יחידו זה תשובהשעשה

 בער ישכר ר' הרבי מרן בשם מחעלים שליט"א פנהט י' היה"צ מש"בןממכמעתף . א( כלו העולם לכל מוחלין אז כנס"ילטענת
 אותו ויוצא בפ' לך בפ' התורה מן חנוכה על רמז מראדישיץזצ"ל

 הבט ויאמר מבחוץ, ביתו פתח על להניחה שמצוה רמז החוצה אותו ויוצא וכו',החוצה
 השוק מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע שמצותה רמז הכוכבים וספור השמימהנא
 מוסיף שיהי' היינו אותם לספור תוכל אם הכוכבים צאת מתחיל שקה*ח לאחרכי

 יהי' כסלו כ"ה של נרות בל"ו זהיר יהי' אם "לו" רמז כה" "לו ויאמר ב"ה כדבריוהולך
 לי' הוין בנר הרגיל הגמ' על בשבת רש"י כפי' חכמים תלטידי לבבים יזכהזרעך,

 . ודפח"ח עכ"ל חנוכהן בנר ג"כ היינו חכמים תלמיריבנים
 זצלה"ה מפאריסוב צבי יעקב ר' הרה"ק מאדמו"ר צליק" ייאש *עטיה בסןכנתב

 זצללה*ה בער ישכר ר' מרן קדישא הסבא אדמו"ר הרה"ק ורבו מורובשם
 את העובר שהצדיק הוא הדרך הנה אהודנו, ומשירו כ"ח בתהלים הפ' עלפראראשיץ

 מלהראות לפעמים עצמו את להתאפק יכול איננו ובהתלהבות הלב בהתעוררותהשי"ת
 מדוע יפלא, ולכאורה השי"ת, בעבודת והתלהבותו להשי"ת ואהבתו יראתו אתלאחרים
 השי"ת שיעבוד הי' טוב יותר הלא עצמו להתאפק יוכל לא שהצדיק ככה, ד'עשה
 ג"כ אחרים לעורר אם כי זה אין אמנם אלהיך, עם לכת והצנע הכ' שאמר כמובהצנע
 כאש הבוערים דבריו ממנו וישמעו השי"ת בעבודת התלהבותו שיראו השי"ת,לעבודת
 ומשיר" פי' וזהו השי"ת, לעבודת ג"כ ויתעוררו השומעים, בלב יכנסו הלב מןויוצאים
 בקרבי, להתאפק עוד אפשר שאי מעצמם שיוצאים מהשיריים היינו שיריים,לשון
 ויברכו יורו אחרים שגם בזה פועל אני פי' אחרים את מפעיל לשון אהודנו,מזה

 ועל עיניך ראו גלכמי קל"ט בתהלים הפ' על הקרוש, בשמו הנ"ל בס'"ו"ש :להשי"ת
 מוכרח והוא כנגדו, בנו שחטא למלך משל בדרך י"י ינתבו, נלםמפרך

 אמנם ארץ, יעמיד במשפט מלך כי מדין, על היושבים להדיינים, למשפטלמסרו

 מגחס ר"ר סמפורסס סרס'ק נסס פנחם פ' וסמס נו16ר נם' מ1נ6 יס כ;יןא(
 ססקכ"ס מג'ין 1"5 ס6מרו כמו ססורס כ5 מקייס ססקכ"ס מ5יגו ס6מר מרימ5ג1נמפנרי5
 ס6כיוניס פ5 ומרחס מתיס וק1כר חו5יס רופ6 6100 5ית6 6חריס וכמק1מות תפי5יןממח
 סקנ"ס רכריס ס5סס כגמ' ס6מרו מ5ינו ז'5 ס61 6מר תסוכס, פוסס ססקנ'ס ןמני

 סרפותי 6סר סג6מר סרפ סער סכר6 פל 610, מסס ו6חר ייס, ככ5 פ5יססמתחיט
 6ת סמפטתי פ5 כפרס פלי סני16 5יסר56 סקכ"ס ס6מר נ51יג1 ר*ח קרכן 556 וכןסכ"ר,
 5ננח 65 כתיכ וז"5 51"5, מקהוינין סקרו0 סמגיר כסס נוכי6 5ריקיס ספתי ונםסירח,
 וכנסח וגו' 56י סוכי 8ימר סקכ'ס סויכ1ח דנ1רפ וגו' 756 ר' ססיכט וכהיכ 1ג1'חסכחנ1
  ח"ו ותפזכני חסכחנו גי15ח כסכ'5 פי' 5נ5ח 65 וו"6 וגו' 56יך ר' ססיכנו 6ומריסיסר56
 פכ"5 56יך וססיכנו כניי  נלסיני  ננו  יחסייס6ל6

 5כ5 מוחגין ססכ יחיר ס6פי' תסוכס גדו5ס 6מו"5 וז'5 רפרקא אנרא נם'נתב
 ר6ין כיון תנו" ס61 ו5כ15רס סטרנות, ספו5ס 5ג5 סמוח5ין סיינו כט"6 כחכ כ5ו,ספ51ס
 סמכפר רסיינו כ6ססר ונ"5 פטור, ספרכ מס5ס סל1ס 06 ור6י פרכוח כ6ן 6ין חט8כ6ן
 מ5ית פ5 פכרו סס סגס סוכיח, ס65 מי 1טל מיח? 651 5מחוק כירו ססי' מי פ65פי'
 כג"5 נחכפרו ג51ס סיחיר ס0כ גיון סגי 5סילו ס5מו כפגי חט6 1ס61 הוכיח, סוכחססס
 פכ"ב  וכון1סו6
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 לובש עושה, הוא מה המלך, בן את לחייב הרין את נוטים שהדיינים המלרכשרואה
 בדין, שיושבין בעת הריינים לפני ועובר ראשו, על מלכות וכתר מלכות, בגדיעצמו

 עליהם ונופל מפניו נבהלים מיר מלכותן בבגרי מלובש המלך את רואיםוכשהדיינים
 ומוציאים זכות, לכף הדין מכריעין ומיד דנים, הם המלך בן שאת ונזכרים ורעדהפחד

 הם ישראל ובני עולם, של מלכו הקב"ה הוא שהמלך בנמשל הוא וכן לאורה,המשפט
 בכסאות מעלה של הב"ד למעלה יושבים הנוראים ובימים למקום, בנים שנקראיםבניו

 הדין מטים מעלה של שהב"ד הקב"ה וכשרואה ארץ, יעמיד במשפט מלך כילמשפט,
 תפארתו יקר והדר ית'ש, מלכותו בבגדי כביכול עצמו לובש הוא ח"ו, בנ"י עללחוב
 עיניך 'לבש 'גאות 'מלך 'י"י נוטריקון 'ג'ל'מ'י עיניך ראו גלמי וזהו בראשו, מלכותוכתר
 שנקראים מעלה של כשהב"ד פירוש מעלה, של הב"ר הסנהדרין, שהם העדה עיניהם
 ספרך ועל אז מלכות, בלבוש מלובש כביכול עולם של מלכו את רואין העדהעיני
 וסיים החיים בספר כולם למלך בנים שהם ישראל בני את שכותבים היינו יכתבו,כולם
 מזה כתבת אשר מספרך נא מחני שא~ר ממשרע"ה הוא שהראי' זצללה"ה רבינוע"ז
 ספרך סתם יכתבו כולם ספרך ועל ולזה ההיים ספר הוא הקב"ה של ספרו שסתםראי'

 : הנ"ל( בספר )ע"כ כנ"ל, החיים ספרהוא

 מאחיו ששמע לערמאן ישעי' מ' בנש"ק החסיר האברך לי ששלחמה
 שלימ"א לערמאן בינם שמחה מו"ה כו' בוצ"ק הגה"צאדמו"ר

מקראשניעוויץ.
 טמיר אור ציס"ע הגאוה"ק הרב אדמו"ך מכ"ק ונפלאים נוראיםחר"ת
 בער ישכר ר' כקש"ת הטהורה מנורה נורא אלקים אישונעלם
 זי"ע. בער רן הרבי כל בשם מפורסם הי' מראראשיץ,זצלה"ה

 "ראה* מראדאשיץ זצ"ל הגאוה"ק מרן ע"ז פירש היום לפניכם נותן אנכי ראהא(
 'אמירה ר"ת 'אונ'כ'י הנקרא התורה הוא אנכי אזי שלכם הראי' תשמרואם

 עליך ד' וכבור התורה אור מניכם על אתן ר"ל לפניכם נותן 'יהיבה 'כתיבה'נעימה
 : עכל"קיורה,

 קרישא הסבא מרן כ"ק אמר ע"ז המצרים בין השיגוה רודפ" כל בפ' ~ייכנדץב(
 אצלו לבא מאד קשה בעירו שדר קיסר אצל כי משל ע"פמראראשיץ,

 עליהם שיתן טרם כנהוג, הפתח אצל שעומדים המשרתים מפני שרוצה עתבכל
 אזי לדרוש נחוץ ענין איזה איש לאיזה ויש בררך נוסע הקיסר באם אבל שיבאו,צו
 מרורפי ולהיות להשיג יכולים כלם המצרים בין כאשר כביכול כך אצלו, לדחוקיוכל

 : עכל"קייה,
 זרע, גי' ערבה כי ר"ל, הידוע לחטא גרול תיקון הוא רבה בהושענה נךך4בנךץג(

 מוהר"א הגאוה"ק מרן זקינו מכ"ק עה"ת אלי' אזור הק' )ובס'עכל"ק-
 : ואכמ.ל( המועדים בחלק גדול ענין בזה מביאזצללה"ה

 אבינו כ"ק אמר  ע"ז יבורך ישרים רור זרעו יהי' בארץ גביי בפ' רזןץלינםד(
 הקשה מראדאשיץ זצללה"ה מרן זקינו שכ"ק זצללה"ה מוהר"חהגה.ק

 שעיקר ע"ז ואמר כו' יצרו את הכובש גבור בגבורתו גבור יש בארץ גבור יש וכיע"ז
 ע"ה א"א אצל כדמצינו טוב שורש בניו אצל ולנטוע להשריש חיותו בעת אדםאצל
 הכ' מרמז זאת כו' ד' דרך לשמור אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשרלמען
 ת"ח דורות דור שיהי' יבורך ישרים דור שזרעו בארץ" *גבור גבוראיזה

יראים
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 העולם מן פטירתו לאחר אפי' היינו בארץ, נבור נקרא זה ושלמיםייחים

 : א(עכל"ק
 חוק דבר ליעקב תגיד פשע מ'יי מיי יישי מייץ ב"יו י"ה' שי בנכ*'ומ8(

 דמזוני לישנא וחוק זכאי, הוא חייב כלו כי בש"ע מבואר הדיןומשפט,
 באין הפייטן טרמז וזה ו,שפע" ר"ת פשע ואותיות חוקם, לחם את ואכלו שכתובכמו

 : עכל"ק ל*שפע" ונתהפך "פשע" חזרה פשע מגיד מול יושרמליץ

 שהוא הן שהוא יאמר אזי שלאו" שהוא שאומר מי הן, שימע אתה י"י מכללי(
 : וד*ל לאה שהוא יאמר אזי הן, שהוא אומד ובאםטוב,

 וענה נח פעמים ב' כתיב למה הנ"ל מדן הקשה צריק, איש נח נח "יייית *"לרהז(
 ואע"ם חינוך עוד שצריך תינוק כמו עצמו את עשה נח כי זצ"ל, מרןע"ז
 ? ודפח"ח צדיקשה*'

 נ"י. לערמאן ישע" מ' בנש"ק החסיד לי ששלח מהע"כ

 חז"לן מאמר על זצ"ל, מביאלא יעקב ר' מרן כו' מהרה"ק בינה יברי בוכתב
 יש, אוהבי להנחיל שנ' עולמות ש"י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"העתיד

 כך כל לצדיקים להם מה זי"ע זצללה"ה מראראשיץ בער רי הרבי הרה"קואמר
 מקומות הרבה עבורם וצריך אליו אנ"ש כל את מביא וצדיק צדיק כל אךעולמות,
 חכמות ללמוד למרחקים שהלך מלך בן למשל דבדיו את מביאלא הרה*ק ופי'עכדה*ק,
 בו שהכידו חכמים איזה שם והי' ומחי', מזון בלי ערום בדרכו ונשאר העולם,לנימוסי
 המלך שש לביתו נסע וכאשר גדול, בכבוד הצטרכות כל לו ונתנו מלך בן באמתשהוא
 בכל חכם אהובו שבנו איך להם ולהראות שריו, לכל גדולה סשתה ועשהלקראתו
 עמי יהי' לא אם התענוגים כל ויבושם יערב איך מלך הבן ואמר שבעולםהחכמות
 קרב ומיד הזה, השלימות לכל באתי ידם ועל דוחקי בעת עלי רחמו אשרהאנשים
 הוא ממש וכן מלך, הבן אצל באפריון והושיבם אתו ג"כ לשמוח אוהביו לכלהמלך
 ולהעלותם הזה העולם עניני את ולתקן לברר העולם לזה באו אשר הצדיקיםאצל

 להיכלות אותם ומעלים לקראתם ושמחים ששים העולם, מן נסתלקים וכאשרלשורשם
 עבודתם כל אשד ואומרים השי"ת מן מבקשים הצדיקים אותן ואזי וקדושים,נבוהים
 שזה שלומם אנשי ידי על אם כי כוחם, ידי על הי' לא הזה, בעולם השי"תשעבדו
 ועל השי"ת, לעבודת ומנוחה השקט להם הי' זה ידי ועל מפרנסו, הי' וזההלבישו
 ובשביל עדן לגן והיכלו למקומו האלו האנשים גם לעלות רשות יתברך השם נותן זה'יי

 : עכ"ל עולמות, שקי להם נותןזה

 וסנווו ט' ככיו 6ס ילס 6סר 5מפן יופחיו כי וז'5, אפרים מחנה רנף ובם'א(
 נן ססנוניח נוכ6ן ז') ופירס'י פ5יו, ו3ר 6סר 6ח 36רסס פ5 ס' ס3י6 5נוטן ו'ירך
 5פו5ס ניר5 6"ר כירוס5נוי 6יח6 כי )זס סטפס 5ס3ט וסנס 5פי5ס חי ס,6 כ56ו5ויק
 ס6ומר מי ננו65 6יס י"ס5ך 553ס 6ך סג6מר 5גגוו פומר ססנווטס נפ5 כ156 6וסיר6ס
 קרוסס סכסנוס פ5יון 3פ51ס ססו6 6ף 3סמו 16מריס מוחו ו6חרי 63נוח בחייוחורס

 5דיק 3ן סמניח ו5כך סנ'5 ניר5 לכ כמ6נור נפוס"ז ססיס כמו 31חככית1 כ55נו1מח35סח
 ססי' חכניחי רמוח נ55ס נסנוחו מח35סח סחמיר חמיר חי ס61 כ156 נוסנוו חורססי6נור
 פיי'ש וכו' כפוס'וחי
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 ישעיי ר' המופלג מהחסיד ששמע נ"י אינאווער שמואל ר' מהחסידשמעתי

 מראדאשיז בער ישכר ר' הרבי קדישא הסבא בשם שאמר ז"לאינאווער
 אני יודע חברי דברי על עברתי לא מימי יוסי ר' אמר קי"ח שבת מחז"ל עלזצ"ל,
 לא מימי יוסי ואור עולה אני לדוכן עלה הבירי לי אומרים אם כהן שאיניבעצמי
 שלא יוסי ר' התפאר שאם מראדאשיץ ז*ל מרן והקשה לאחורי, והזרתי דבראמרתי
 יותר דנקט לדוכן עלה חבירי לו שא*א זה דבר איריא מאי הבירו, דברי עלעכר

 כ'ד בתובות במס' כדחמרינן בזה עשה איסור יש גם כי ואף שבעולם דבריםמשאר
 יש ג"כ מברך אם בפרט זרים ולא אתם תברכו כה בעשה עובר כפיו את הנושאדזר
 כוונתו הי' דזה ז*ל מרן ותירץ כו' שא"צ ברכה המברך דכל תשא דלא לאו איסורעוד

 כהן שאיני א"ב יודע חבירי דברי על עברתי לא מימי אהדדי, מימרות ב'והסמיך
 כפי את שנשאתי תטברו שלא ע"ז יוסי ר' ואמר עולה, אני לדוכן עלה חביריאא"ל
 אמרתי שלא דבר, אמרתי ל8 מימי ה"ו, בשבילו איסור ועשיתי ב"כן מברךשהייתי

 : ודפח"ח עכ"ל לאחורי, תיכף וחזרתי ועליתי, דבריו קיימתי רקכלום,

 זצוקללה"ה מראדאשיץ מרן קדישא סבא הגאוה"ק הרב מאדמושר א(מבתב
 ואפטא ווארקא אבד"ק זצוקללה*ה שמואל מוהשר וכי' הרהגה"ק אלזי"ע

 זי"ע. מלובלין ולהרה*ק מקאזניץ להמהוק תלמיד הי'אשר
 ראדאשיץ. לפשק ויין תק"צ תצוה א' יוםב"ה
 נפשי אהבת וידיד ישראל, חמדת עליון ידיד לכבוד חיים ושנות ימיםאורך
 נוף יפה חכמה בישישים אלקים איש הותיק החריף הגאון הרב העהמאז
 שמו כבוד והאמת הישר בדרך ישורון עדת מנהל מורה, כמהו מי רענן,זית

 אפטא בק*ק לעדתו צדק מנהל לנצח ויופיע לעד יזרח שמואלמהור"ר
 טוב. בכל ושנים ימים לאריכותיע*א

 מויו וליהנות הקדושים הצדיקים בצל להסתופף עיני את ד' האיר "שי מאיהנה
 בעבותות אתו לחבר לבי מלאני הדרתו כבוד את ראיתי וכאשר הטהוראורם

 זמנים ועברו חלפו כי האמנם עיני עפעפי נגד האיר אשר הישרים מעשיו מפניאהבה
 תקועה אהבתנו כמוהו שכמוני אחזה מבשרי אך אתו, להתראות זכיתי לא אשרטובא
 המופלגים הנעימים בניי אשר לפני ד' הקרה הנה עתה תמוט, לא אשר כיתד בלבינומאז
 שעשועים ודברי נועם אמרי נפשי ידיד לכבוד אודיע אמרתי לקהלתכם נוסעיםנ*י
 ולחזות חדשות בשכליות חקודש עבודת לעבוד ונזכה הטהורהן אהבה לעוררלמען
 כבודו את זוכר הנני בלבי הנצמד אהבתו שמפני למודעא צריך וזאת עליון,בנועם
 עם טוב בזכרון ג"כ לזכרני נפשי ידיד כבוד ואבקש לעתידז ואקוה הרצוים,בהעתים

 נא ויהי הטהורה, ד' יראת הקודש עבודת לעבוד אלי הנלוים גילי בני וכל ב"בכל
 בשמחת וישישו רעתינו חפצי ויכלמו יבושו אבותנו, עם הי' אשר כפי עמנואלקינו
 איזה )נמחק לישועה המצפה ואוהבו ידידו דברי ה'. יגדל תמיד ויאמרו ה' מבקשיכל

 יגע ולא ייעף ולא תיבות( איזה )נמחק הקודש משמרת משמרתו על ולעמודתיכות(
 : כח יחליפו ה' וקוי בנוויקוים

 מראדאשיץ. ז"ל בהר"י בער ישכרהק'

 סמחבר כס43 גין סאח סיי 6סר ססי56 חורח ס' כסוף גוסס סזס המכתבא(
 סכ"5.סקיום




