
 9ה

בעזהשי"ח

 קדישא הסבאבפלאות
 תנינא.מהרורא

 מרן כו' כו' רשכבה"ג נורא אלקים איש עולם אור הגאוה"ק הרב אדמו"ר איזכ"ק
 בשנת נולד פשעדבארז, וק"ק ראדישיץ אבדק"ק 6( זצוקללה*הן בער ישכר ר'י
 דודו פטירת אחר הנ"ל בעיר הראשון האב"ד היה הוא ראדישיץ, בעיר לפ"קתקכ"ה

 3( שם דומו"ץ שהי' זצ"ל זינדיל ר' הגאוה"קהרב
 גרולי ושאר העיר פרנסי באו בעולם, אורו להתנוצץ התחיל שכבר שנים איזהלאחר

 את עליו שיקבל בו והפצירו בידם הרבנות כתב עם אניישטאדט" עירוחשובי
 שס ויוכל העיר בני כל של הטוב ברצונם נבחר אשר בעירם אב=ד בתורההתמנות
 אשר מראדישיץ, גדולה עיר היא כי רחבה, ובתוך מפריע באין הקדושה עבודתולעבוד
 לשבוע, זהובים איזה רק מאד, מצער היה שהשכירות כירוען ועגי דחקות שם אזסבל

 הקדוש הוא אבל בקשתם, ממלא היה אם מביתו הלחץ לפטור שעה באותה היהובניקל
 לא' ונסע ברורהן תשובה להם ישיב ואז שבועות איזה עוד שימתינו להםהשיב

 תעשה ואל מקומך( )על שב בזה"ל לו ואמר הק' רבו בעצת ושאל הקדושיםמרבותיו
 מלעקוו דעתו הסיח ומאז תבל, פני על העיר, מזו אורך ויתפשט יהל ועודעדיף,

 . משםדירתו

ילדותו.
 ובמעלליו אז, שהיו הקדושים כאחד יתירה וטהרה בקדושה עצמו התנהג בילדותוערך

 הבהן שמואל אליעזך ר' מו"ה כו' הישיש הרה"צ ש"ב סיפר כאשר נער,יתנכר
 ממינמשוב טאיר חיים ר' מרן כו' הגאוה4ק אדמו"ר מדו"ז ששטע מטאמשובשליט"א
 ביומו יום מדי שהלך מתנהג בחדרהיח אז יימד שניל איבע בר טליא הוה כד שזקנינוזצ,ל,
 יוב בכל המקואות אז מחממין היו לא )וכידוע והקור החורף בימי אף במקוהלטבול
 כמו ונקפאים קריט היו שהמים אירע ולרוב הקטנה( בעיר ובפרט הגדולות במקומותאף
 הזה והדבר וטבל, דבררא גזיזי ותבר בקודש ודרכו הילוכו את הפריע לא וכ"זנד
 התרועע אשר שהלך, בחדר ביחד עמו למד אשר א' חבר לו והיה רב זמן בהצנעהיה
 הוא גם והלך כמעשהו ועשה בו והתקנא בקודש, מעשהו ידע והוא בו דבוק וקיהעמו

 סכ"ק קייס16 ססכ6 מרן .5ירח כמערכח זס מספ-כו ר6סין גמ5ק סכחנגו נוסי(
 רק טפוח, ס61 זס כסנוו, סס סיקר6 55כיי 5וס זי'פ י5וק'5 ממפזטריטט סקרוט כטגיררכינו

 סס פ5 גקר6 סקרוס סנוו 5כ5 כמוסו, גפו5ס סי5יר ממנס 3ן 5ו פיסיס 65נייססנטיט
 גוסת גפזססי"ח 5קמן ס6כי6 כמו 3פי" ,יסכר סמו פסיס סג'5 י5חק ל' ס5 6ניוזקינו
 ז'5. 6כוחיו שכחספחק

 רומו"4 5'5 ר6ריסין, 8נר"ק גחוכ סר6סו, כמ5קג(



 קרישאהסבאייייתינפלאותסן
 עד והתקרר הקור בימות מאד קרה מקוה לתור בהלכו פ"א שאירע עד יום, בכללסמל

,חנחל"
 אם סכנה, לידי שהגיע עד השיעול, מגודל רשל הריאה דלקת על למשכב ונפל

 הקדוש העלם בהבירו התקנאותנ מהמת שהיה התקררותו, של הסיבה בהודעה הזההנער
 משוגע אתה אם וכעס, רוגז בקול עליו וצעקה עליו המתה ושפכה אליו רצתההלז,

 ולא צערה, מרוב שונים וגדופ*ם בהירופים ועוד סכנה לידי בני את להביאהצרכת
 הקדוש והרך כמעשהו, לעשות צוהו מי כי כללן בזה אשם אינו הוא שבאמת התרוצים,הועילו
 תיכף ורץ רהמיו נכמרו ר"ל, מאר הרע כי הנ"ל הבירו של הליו פצב את בשמעוהיה
 עד בדמעות כ"כ והדבה גמירא, עד תהלים ואמר שם והתבודד הבית שעל העליהאל

 ציקר התיבת ולקה התהלים, אמירת בעת שהוריד הדמעות עם קטן צלוהיתשנתמלא
 המסוכנמ, ממהלתו לו הוטב ותיכף ההולה הנער פי לתוך ונתן הדסעות בתוךוטבל

 : האדם כאהד והבריאונתרפא

 התגלותו.טרם

 מזקיבו ששמע זארנוב אבריק זצ"ל, יהזקאל ר' מו"ה הגאוה"צ הרב דויי יימיפר
 זי"ע, קרישא המבא מרן מזקינו שסיפר זצ"ל, מראדישיץ הילל ר' הקדושמדן

 זצ"ל. וקיהורי הקדוש רבו אל לפרשיסהא נסעו בעת התגלותו טרם הורפו בים*שפ*א
 גדולה ובכיה צעקה קול שמע גבוה הר דרך ועבר העירה לבא הקריב כאשר לואירע
 רבו אותו וכרחות הק', רבו בית אל במהירות ורץ מאד ונבהל הק', היהוךיבבית
 הוא שלו שהילד שליש בדמעות אליו ואמר בהפזון אליו ניגש מרהוק, הק'היהודי
 עצמו ימנע אל עצשוא מוגהת הדה הרב אפילו אמרו והזול גוסס, וכמעט גדולהבסכנה
 ואמד הילד את לו ונתן שיהיה הילד על רחמים שתבקש ממך אבקש ע"כ הרהמים,סן
 הכליס, אל אז נהבח והיה באלה ניסה לא כי ואף בריא, לי ותהזירו הילד לך האאליו
 רבו הפצרת מהמת מקום מכל ענותנותו מגורל לזה מוכשר שהוא בעצמו הרגישולא
 העריסה מניע והיה בהעריסה והניהו ממנו, הילר את וקיבל רצונו, נגד לעשות הוכרההק'
 הילד לו שההזיר עד השי"ת לפני שיחו שפך העריסה מניע שהיה ובשעה והנההנה

 : האדם כאהד אולםבריא
 לקבל רגליו כתת אשר בעת בשנים רך היה בעוד התגלותו טים י"4 קיישאהסבא

 *וויעלגא הנקרא הכפר דרך עבר פ"א לו, אירע זי"ע, הקדושים רבותיופני
 היראים אשר ד', וירא כשר איש ההזיק אשר )קרעטשמא( אכסניא שם היהוואלא"
 ונהו שם דדכם הסבו ולזה אותו, ומכירים יודעים היו הנ"ל, הכפד דרך שעברווהרדים
 גם הלך הדרך מטורה ועיף רעב היה וכאשר יעבורו, ואח"כ לבם וסעדו הדרךמטורה
 ההרדים ההסירים שאר עם ביהד שם ואכל לבו, ולסעוד שם לנוה האכסניא לתוךהוא
 בשד של הרוטב הגישו כאשר ויהי זי"ע, הקדושים רבותיהם פני לקבל ג"נ הלכואשר
 התבשיל, את ולטעום הכף ליטול ידו שלה לא והוא כדרכם אכלו כלם השלהןאל

 לאכל רצה שלא הטעם מעצמו לומר ענותנותו מגודל בנפשו עוז הרהיב לאמתהילה
 הטעם תיכף להם ואמר שם, המסובים הדדים אנשים איזה שאלת אהרי רקהתבשיל
 עדיין, נמלה לא שהבשר תדעו להם, אמר וכה מאיסורא, להפרישם כוונתוסהמת
 הדברים האכסניא בעל וכשמוע בעיניהם כמצהק ויהי התבשיל, אוכל אינני זהובשביל
 *שהבשר לאמור בנפשו עוז שהרהיב הזה, הבטלן נא ראו בכעס, גדולה צעקה עליוצעק
 כשרים אצלי, הנעשים התבשילים שכל לכל שנודע אותנו, להשוד לבו והעיז נמלה*,לא
 את קרא אכסניא שהבעל עד ישיכנון ומי באהד אהז הזה הצדיק אבל עצהיו"ט,הם

הסבשלת



 11 ו קרישיאןץכ(1נא התגלותוטיםנפלאות

 רע שם להוציא רצה ושהוא עצמו, את ולהצדיק אותו להכהיש כדי במכיוןהמבשלת
 שהבשר ואמרה כחשה בתחילה הזה, מהבשר האמת שתאמר כל, בפני אותה ושאל1חנם,
 ובבא בזה לה יהיה טוב כי לה ואמר ממקומו, קדישא הסבא קם אז וכדת, כדיןנמלח
 הורתה אז תכחש, אם אחריתה יהיה טוב לא כי ואמר עליה ואיים האמת, על תודהאם
 שלא ומיראה צהרים סעורת בומן המאוחרות בשעות הבשר שקנתה ואמרה האמתעל

 להאחיר חפצתי לא וגם הראוי, בזמן הסעודה הכנתי שלא הבית הבעל עלייקפיד
 ונתתי במהירות במים אותו והדחתי הבשר תטפתי באו, כבר שהאורחים בעתהסעודה
 הוא* ובטלן פשוט איש לא כי כל, לעיני הדבר נתגלה ואז לבשל, הקדירה לתוךתיכף
 היה לא הזה, הנפלא הדבר על ותמהו ראו כלם כי ובראותו הוא, ברור הקודש רוחרק

 זה כי החרדים החסידים איזה אל ואמר הענין והקטין הדבר והסתיר בזה, נוחהדעתו
 אדומים קרטים איזה להם והראה זאת, מבין לבשל ויורע מבין איש וכל הוא פשוטדבר
 ממנו ששחקו על אותו ופייסו הדם, פלטה שלא מחמת הוא וזה הרוטב, בתוךקטנים

 : זי"ע לו, יאמרו יקדוש כבור, בו לנהוג התחילו ומאזבתחילה,

 הנרריאימ.מרפתיך

 וכעת מסוכערנוב שליט"א אלימלך ר' מו"ה כו' הרה"צ אדמו"ר מש,בונמנמיותי
 וצקל מקינצק פנחס ר' מרן כו' הרה"ק דאביו בפומי מרגלא שהי'בקיעלץ,-
 המעשה מפני זי"ען סראדישיץ בער ר' הרבי בן שהוא בזה ולהתפאר אנ"ש לפנילספר
 שהיו הארץ על הבית שעל מהעליה נפל שנים ה' כבן אז הי' בעוד בילדותו לושאירע
 לתוך חלודה שהעלה ברזל יתר לו נתחב הקרשים על ובנפלו ישנים, קרשיםמונחים
 הרה"ק אביו והלך ר"ל, גרולה סכנה לידי והגיע במוח שנגע עד בעומק וירראזנו,

 עליו וצוה מיוחד שליח תיכף ושלח זצ"ל, משידלארוצא רור נהן ר' מרןהמפורסם
 לרתמים וצריך גרולה בסכנה שהוא מחולה הילר את ולהזכיר לרארישיז במהירותשיסע

 קרישא הסבא לו ענה הנ*ל, הילר שם את לפניו והזכיר לרארישיץ השליה וכבאגדולים,
 מיינע אויף איך נעם *עהם כתיפי, על לוקח אני אותו בזה"ל ואמר עליו תדאגואל

 ראו והרופאים לחיים ממות ממש שהיה מכתו על לו הוטב שתיכף הוה וכןפלייציס*
 זצ"ל, מראדישיץ הילל ר' מרן הקדוש זקינינו, הוא מחותנו ששמע מהנ"ל,עון4 זי"ע תמהו,וכן

 ראשון בחלק נדפס שכבר הסיפור )על זי"ע, קדישא הסבא מרן מזקינוששמע
 זצ"ל, טפעימחא היהודי הרה"ק השובים אורחים ג' אצלו התאכסנו שפ"א ל"ט(דף

 מה עם לו הי' ולא זצ"ל, טלעלוב דוך ר*ר והרה"ק טאפפא, זצ"ל מאיר ר'חרה*ק
 אצלו, טמון שהי' זצ'ל, מלובלין הק' מרבו השמירה בקטח שהזכיר עד אותםלכבד
 מאין מה זמן וחשב בזה, דעתו נחה לא ועדיין הנ"ל, מהקמח עבורם קלוסקליךועשה
 חושב ובעורו כבודם, לפי הגונה סעורה עם הללו, החשובים האורחים עבור בשרלקחת
 הבית לתוך הלונו דרך ופרחו טהורים צפרים מחנה מרחוק לפרוח באו פתאום כךבתוך

 . זי"ע הסעודה, אל ורוטב בשר מהם והי' אותם ושחטולקח
 נסעה שאמו איך נוי קופפערמינטץ בעריש מוה"ר כש"ת הישיש החסיד ש"ב ייסיפר

 שנים חמשה כבן נער אז בהיותו לראדישיץ אדיו הוא משה הבכור בנהעם
 עם מראה יפה הי' והנער שמים, ויראת נקימוד התמרה עם זצ"ל, הקדוש מרןשיברכו
 שאלהו ממנו/ ברכתו את לקבל זי"ע דוש ה כרן לפני ובהגישו ויפים מסולסליםפאות
 הלן הקטן הנער של פאותיו את ולקח לנערים( ששואלין )כדרך לומד הוא מה הק'מרן
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 ופשטן 6( כחלו, מסולסלים פאות לך יאה לא כמוך לנער אליו ואמר הקדושה,בידו
 לח אופן שבשום היה ופלא מותו, יום עד ועומדים זקופים שנשארו עד הקדושיםבידיו

 : לסלסלם או לשנותם ביכלתהיה
 עקרה אשה באה שפ'א בוולאשטשאווא, דומ"ץ שליט*א חיים ייסף ח היה*ג ייסיפר

 קודש בשבת ויהי בבנים שתפקד הק' מרן אותה שיברך לראדישיץאחת
 לא )כי לישא, שאסור בקודש המשמש עליה צעק בידה הסידור עם ~התפללבהליכתה

 געהאלפין געקומען אהער בין *איך צחות בלשון ואמרה וענתה בעיר( עירוב אזהיה
 ונושעה דיברה, ובזמנה דיברה יפה קרישא, המבא ואמר טראגין" יא זאל איךווערין

 : וקיימים חיים בבנים שזכתה הוה וכן הפשוטה, אמונתה מגודלבדיבוריה

 אליעזר מו,ה כו' בנש"ק היוחסין שלשלת בנימוסין מוכתר הגדול היה"ג ייכתב
 : יע*א ראקוב אבד"ק וכעת מאזרוב שליט"א עפשטיין הלוייהושע
 לפ"ק תר'ץ אייר כ*הבעזהשי"ת
 הרב ידידי לכבוד וחומר, קל גזירת מכל השומר ישמרהו העומרבימי
 וברכה. שלום שיחי' חוא ר' מוה'ר כש,ת וכו' הנכבד החסיד המופלגהאברך

 רבותינו מאבותי ששמעתי מה להודיעו ממני ביקש ואשר מכתביו קבלתיאחרשה*מן
 הסבא מרן מאת ומאמרים סיפורים זצוקללה"ה הקדושיםהצדיקים

 בזה, נפשי את לזכות חפץ הייתי מאד הנה ואומר ואען מראדאשיטץ, זצוקללה*הקדישא

 עהיכ בסה*ק מבואר וכבר צדיק של מקחו לברר חז"ל שהפליגו מה בכלל זהכי
 שם את מהללים כאלו הוי ה' עבדי את מהללים שאם ה', שם את הללו ה' עבדיהללו
 אספרה אמרתי ואם הוא, קל דבר לא אבל ברש"ע, העומדים דברים הן והן ית*ש,ה'
 מהסבא ונפלאות נוראות שסיפר מה זצוקלק"ה, הקדוש מאאמו"ר ששמעתי מה כאןנא

 היריעה תקצר הלא הנובע כמעין הי' אשר בקודש כדרכו רבות ועובדות ושיחותקדישא
 בלשון לומר אדם חייב כי לכותבם יראתי ולכך טליא הוינא כד שמעתי וכוזמהכילן
 חלק להוציא ואמנם כו' מזה מנעתי ע"כ כו' כראוי הדברים אל אכוון לא ופןרבו
 הגה"ק אאמו"ר מכקק ששמעתי מה מאד גדול דבר והוא אחד דבר לכתוב ואמרתיא*א,

 חלקת )ושם באפטא ואח*כ אזארוב, אבד'ק זצ'ל, הלוי שלמה אברהם ר' מו"הכקש"ת
 הסבא מרן מופה'ד הק' שהצדיק איך סיפר הנוראים השיחים אחד בתוך ספון(מחוקק
 מאד, ונאנח בחדרו ישב קידוש קודם קודש שבת בליל פ"א מראדישיץ, זצ'לקדישא
 כ"ו ושמעו עמדו והחסידים קידוש קודם בחדרו כן ישב אשר שעות כמהועברו
 יחיאל הר' שמו הי' כי )כמדומה אחד מקורב שם והי' מאד, נבהלו כי אחזתםורעדה
 מ,מ באלה לו קשה הי' כי ואף זה לשאול פנימה לקודש יגש הוא כי אמר אשרז"ל(
 והשיב זהי מה ועל זה מהו רבינו נא ואמר הקדוש מרן את ושאל עוז, בנפשוהרהיב
 אדם של נופו השוברת באנחה מאד ונאנח משיח* *חבלי רפה בשפה הקדושמרן
 אדמו"ר מרן בשם אומרים שחסידים מה יותר, רבינו יודע בודאי המקורב החסידושאל
 הקדושים ואמוראים התנאים על גדולה פליאה כי אמר אשר זצ*ל, אלימלך ר' הרביהקדוש
 זה, יבטל אשר בעולם *מלך" יהי' כי ראו ולא משיח" *חבלי בענין כ"כשהפליגו
 געזאגט האבין וואס ואמוראים תנאים הייליגע די אויף ווינדער אגרויס איז עס)ובל"א

 סמסכי5יט 16 ססלכו מס51ס5יס פ6יח פל זי'פ, קרים6 6300 טרן סקפיו כידופ6(
 וגספרוהו ר6סין הלק קריט" ססכ6 כפלגוס כס' ועיין יכס, גר6יס עיסי' כרי סת6רפכדרך
 ט"ז. דףסס
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 דער אויף זיין וועט עס אז גיזעהן ניט האבין און משיח* *חבלי וועגין פיעלחזוי
 והשיב זיין( מבטל אללעס דאס וועט ער וואס אליין( זיך )אויף *מלך* אייןוועלט
 אלימלך ר' הרבי השאיר אשר משיח החבלי מעט על כי רצ"ל מעט עוד קדישאהסבא
 זצ*ל אאמו*ר כ"ק אז ואמר הדינים, להמתיק רחמים ומבקש ונאנח יושב הואזצ*ל,
 המעט ועל זצ*לן הרר*א ביטל משיח חבלי עיקר כי נא תבינו מעתה זחת( שסיפר)בעת
 רחו ואעפ"כ הק' בתפלתו הרבה ביטל ובודאי קדישא, הסבא ביקש השאיראשר
 עיקר בעוה"ר, להיות עתיד הי' כמה להבין יש ומזה בעוה,ר, לנו עוד נשארמה

 6( זצוקללה"ה הקדושים זכות לנו שעמדה לולא משיח,חבלי
 נ*י מענטליק משה מו"ה הנכבד החסיד מידידי ששמעתי מה אכתוב אגב ןרךארב(

 זקיני בי ע"ה יוסף אברהם ר' מוקה החסיד מאביו שמע אשרמחמעלניק
 אמי אבי זקיגי של ואביו זצ"ל הורוויץ הלוי אליעזר ר' סו*ה המפורסםחרה"צ
 המפורסם הרה"צ בן מחענטשין( זצ"ל הלוי שמיאץ היים ר' מו"ה אדמו"רהצה"ק
 מלוכלין ההויה מרן המאירה אספקלריא הקדוש רבינו בן זצ*ל הירשלי ר'מו'ה
 זצ"ל, )מניישטאדט( חרש מעיר ירר הניפער המפורסם מופהקד הצה"ק וחתלזצקו"ל
 פעמים הרבה והי' זצול, מראדישיץ קרישא הפבא מרן בצ"ק הסתופףאשר
 זצ'ל, קדישא הסבא פטירת ואחר זי"ע, קלישא הסבא אגל מאד מאד הביב והי'אצלו,
 לימים צעיר אברך אז והי' המעלניק דרך חדש לעיר לביתו הזרה מראדישיץנסע

 בשפוע שם עלה והדרך מקורב אחד חסיד אותו ליוה הדש לעיר מחמע"ניקובנסעו
 ידידי נא שמע הנ*ל, לחסיד זצ"ל הרה"צ זקני ואמר כן, והלכו מהעולה וירדולמעלה
 להיות מה עוד ה" העולם, בזה עוד זי"ע קדישא הסבא הזה הזקן הי' אשרג"ז
 הי' הנקל, והחסיד בעולם, להיות עוד אפשר אי לקח ש' קדישא שהסבא אחראבל
 ואמתים כנים הי' הדבדים ואמנם הי', אברך הלא כי הם, בעלמא דברים רק סברקא
 זצ"ל הרה*צ זקיני ל"ח ש' תר"ג שתח דהאי תמוז לחודש בעשרה אח"ז היכףכי

 : בכט*ס ויושיענו שנותינו יאריך הי"ת דאבדין, על והבלהנ"ל,
 מיד'נ ששמע נ"י, כקו בעריל מו"ה היקר ההסיד ידידי לי סיפר טהנול, 7נןן=ג(

 בדידי' אשר מהימן מאיש ששמע נ"י/ מענטליק משה הר' הנכבדהחסיד

 כ1וס'ק ופיין 11"5, ספנין 5כ6ר נור'5" סום'ף סנ"5, ס5יט'6 :גהוס"5 סרכ6(
 וסם6רם' כסון 5קייס וכו' פוג' 656 ת'חס 5'ח כהרחס וכנ5וס6 511יק קג"ב, ןףכסע5וסך

 כסון דיכח6רין פחירין ו56ין תוסיפ פ:י פס והס בסון 5ג:קיימ6 וג" יר! כג' טסגך
 מ6רי פס מיכו 5מפכד סס נרפיס כ16רית6, סס נרפים גרפיס 8הס נרפיס כסוןיהק"ס
 יפומ"ס, וכו' סמס ככיכר סס וכרפיס יחונגו, ו65 5פיר מפיר סמסוככיס חי5 ו6כסימידס
 סס כי 5מסע יוכ5 כ"פי5ס פור 6ף וכו' כנגון חממ6ס ס5יסר סקוכ6 זוסי כהיקוגיופיי,
 כפכורס סס ד6'ח6 ס6 פ5 6מרחי וכררוסי נ'כ, ספסירס סנ316ס כפגי; נסתרוחגנ5י
 כי כ"6 חק1ן מס כחקו'1 וכ"ס וכוי ופ5מ6 6ומין כין וחונור כק5 וכחנור' .כקמי6ק-ס
 סדחקוח סג5וח 6ריכח פ5 6ותנו מקסין מכס מס פ5 כיוחר 6נו מנטפרין נפוס'ר כיסענין

 כרוחניוס סנ5יוח פיקר ו;ס כס"כ, 65 ר5,נו 5פומי כך ר5ונו 5פונרי 06 וק"ו ר"5,וסעניוח
 ככח"ס נ6ו"ס 1ינ56נ1 כרו"ג פ5ינו יכפימ סרים ממרוס ססי"מ דכריס, כמס נסמוטטו פי*1כ'

 ז*5 וכ6ייורס גפ65ס וכססגחס ימירס כססגחס ססכ5 מ6מיניס כני מ6מיג'ס 6ג61ב5
 ;5ח פ5מס כפ:י גומס 5ס כר6חי וגימ6 גימ6 1כ5 כ5רס כר6חי גיכוין סרכס מ'1 רףככ'כ
 ס5 פיניו כו6ור מחסיכום 8סח מנומ6 'וגקוח כ' ס56נו5' החה מגומ6 יונקוח סחיסיסי'
 6מן. כימינז כננסרס כנ6ו"ס ויג56ג1 סס"ח 5גו י6יר 11 ונחקיכס וכו',6רס
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 הכפר בעל אדון אצל ארענדא ומחזיק בכפר דר בהיותו שחותנו איר עובדאהוי

 שעלה עד וכו' שיפון וכך כך חטים וכך כך התבואה ממנו יקנה כי האדון בוהפציר
 האיש וכאשר גדול, היותר סך ההוא בעת הי' אשר זהובים אלף עשד שמונה בסךהכל
 ומוכרה אחר למקום דירתו עוקר כי באומרו האדון אותו כפה לקנות רצה לאהב"ל
 וגתן הנ"ל, הסך לשלם ארוך זמן לו נותן הוא הסכום כל לו שאין היות אך אצלו/לקנות
 אך התבואה למכור הנ*ל להותנו קשה הי' בתחלה והנה הנ"ל, המכירה על שטרלו

 עדיין וכאשר זהובים, אלף י"ח הסך כל וקיבל התביאה, כל מכר סיבה איזה  ע*יאח"כ
 לפרק שהגיעו בנות כמה לו הי' והוא הנ*ל, הסך מזומן לו והי' הפרעון זמן הגיעלא

 עשה וכן ולהשיאן, לבנותיו לנדוניא מהמעות שיפזר יותר שמצוה אמר נשאת,בתולה
 והתחיל הפרעון, זמן הגיע ובנתיים להאדון לשלם מה מאומה לו נשאר שלאער

 כאשר בשוטים אותו לייסר להפחידו התחיל לו שילם לא וכאשר החוב לתבועהאדון
 עמו ולקח לראדישיץ לנסוע איתו ויעצו לעשותן מה חותנו ידע ולא ההם בימים אזהי'
 א"ל קדישא הסבא מרן לפני ובבואם זצ"ל, קדישא להסבא ונסעו וחסיד מקורבאיש

 קדישא הסבא אז ואמר כן, ועשו מנחה יתפלל שם אשר ערב לעת להיערשיבואו
 הלא ואמר הפעם עור ושאלו הכינו ולא יותר, ולא זהובים ק"ן להאדון מגיעלדעתי
 אל ותלך הזה, הסך להשיג ותשתדל לביתך תסע לכן זהובים, ק"נ רק יותר לאאמרתי
 בנפשם עוז ירהבו איך לעשות, מה כלל ידעו ולא לביתם נסעו והמה לו, ותשלםהאדון
 חותנו והתחיל הרבה, אוחו רדף האדון ואמנם זהובים, ק'נ זהובים אלף ח"י בעדליתן
 את ושלה זהובים ק"נ הסך השיג שבקושי עד יכול ולא מה להשיג להשתדלהנ"ל,
 מלא שק לו שהי' עד נחושת מטבעות לו ונתנו להאדון, הכסף להביא הנ"לחתנו

 כסף כ*כ נושא אתה וא"ל האדון בו פגע ובהליכתו כתיפו על כן ונשאפטבעות,
 אותם, קח רוצה אתה אם לי/ יש זהובים ק"ן א"ל כלל, לשלם לו שאין אומרוחותנך
 הארון ועשה עמו והלך לחשבון עמי בוא אקל ואה"כ אקבל/ זה מה האדוןושחק

 י"ה לו מגיע כי והעלה בפרטות דבר כל וחשב חותנו אצל לו מגיע כמההחשבון
 וכמה כמה וחשב בחשבונו טעה לא אם לראות עוד חשב אח"כ אך זהובים,אלף

 לו מגיע אין בבירור כי וראה כ*כ עוד וחשב זהובים, וחמשים מאה רק ונשארפעמים
 ועלה מתחילה הכל שחישב איך האדון בעיני לפלא הזה הדבר והי' זהובים/ ק"נרק
 לקבל ההכרח א*כ ואמר זהובים, ק"נ רק עתה לו מגיע אין ום"מ זהובים, אלףח"י

 : גרולה לפליאה הדבר וה" החוב מכל א*ע וסילק זהובים הק"ן וקיבלזה,
 ישראל לישועת מצפה באה*ר הדו"שידידו

 עפשמיין הלוי יהושעאליעזר
 החופ"ק. מאזרוב זצוקללה*הבהגה"ק

 מאביו ששמע בראדישיץ שווב נ"י טייטילבאהם אהרן יעקב ר' החסיד לימיפר
 ר' הרה*ק ממרן ששמע בקינצקן דומ"ץ ו"ל וואלינאווער בעריל ר'הרה"ג

 משידלאווצ8, זצ"ל רור נתן ר' מרן הרה"ק עצמו ששידך בעת מקינצקן זצ"לפנחס
 זי*ע מקאזינץ הרה"ק חשב התנאים, קריאת טרם מקאויניץ זצ*ל אלעזר ר' מרן הרה*קעם
 משידלאווצא הרה'ק אמר לקרות התנאים הגישו בעת אח"כ בקודשו כדרכו יחוסואת
 טנכרי מח' א"ע ולשדך הלום שהביאני הדבר רק שלי, היחוס אחשוב לא אנכיזי"ע,
 בזהשלן וסיפר מאד, אותי אהב הקדוש המגיד כי זצ*ל, מקאזיניץ הק' המגידרביגו
 ולרבר זי*ע, מראדישיץ קדישא הסבא רבינו עמ לשיח מאד נחוץ ענין לי הי'פ*א
 שנה בערך הפחות לכל בראדישיץ אצלו לשהות הצרכתי היטב באר הזההדבר

 שם ולהשהות פנאי לי לקחת ביכלתי יהי' שלא מקורם זאת שחשבתי ובאשרתמימה,
 התפצית רק ולקחהי דאפשר, טה בכל הענין קצרתי ע"כ הדבר, עמו לדבר תטיסהשנה

ובריפ
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 לראדישיו ונסעתי אחד, חודש בערך ע*ז להשהות הצרכתי אשר הזה הענין ש9דברים
 לביהמ"ד באתי כאשר אחד, חודש בערך עמו לדבר שהצרכתי הנ*ל דברים התמציתעם
 הדברימ עוד וקצרתי פנימה בואי טרם שעה איזה שם וישבתי זי"ע, הדה"קץטל

 וכאשר פנימה, הק' חדרו לתוך והלכתי שעות, איזה על רק עמו להשיהשהצרכתי
 מראדישי? הק' מרן עם ומדבר עופד אחד איש ראיתי קדשו נוה של הדלתפתחתי
 אלקים מלאך כמראה הי' מראהו כי הוא פשוט איש לא כי הזה באיש שהכרתיומחמת
 מה אבל הפתח, במפתן עומד ונשארתי הלאה, לגשת עוז הרהבתי לא לזאתגודא

 לדבר ובדעתי בלבי הי' אשר הדברים כל הנ"ל, מהאיש שמעתי כי מיהנשתוממתי
 הענין, באותו ונותן נושא הי' והוא זי"ע, מראדישיץ קרישא המבא מרן עםחודותם
 לקח הנ"ל, שהאיש עד היה, בענין מראדישיץ הרה*ק לו שהשיב מה כל שמעתיוגם

 אלי* מראדישיץ הרה"ק פנה אח'כ לדרכו, והלך מראדישיץ הק' ממרן פרירהברכת
 בשבילך מיוהד עדן מהגן אצלי בא מקאזניץ הקרוש שהכניך הראית ליד(ימר
 זי"ע הקדוש שז;מגיד ראיתי אני אם משידלאווצא הרה4ק וסיים לטובתך, עמילדבד
 ובסיימו נכדו, עם לשדך אשתוקק לא טובתי, לדרוש עדן, מהגן מיוחד בשביליבא

 ראדישיץ, בק' לשו"ב שנתמנה בעת הנ"ל יעקב ר' והה*ח חתנאים, קראו תיכףהדברים
 כי הדבר אמת לו השיב מראדישיץן זצ"ל הילל ר' הק' אדמו"ר לפבי זאתוסיפר
 בהדרו* זי"ע הק' מרן זקיני אצל פה השירלאווצער שהי' בעת שמ היתי בעצמיאני
 רבינו של הק' בצורתו היטב הסתכל לי ואמר חבה( )בדרך לחיי על הקדושה ידווישם

 יאיר שרנא ר' מרן הרה"ק מפי ששמע הנ"לן הרה"ג מאביו ששמעמהנ*לןערן= . זי"ע הקדושה צורתו את ווכור מקאזיניץ הקדושהמגיד
 בנו אצלו שקרא פטירתו( קודם אהד יום ה" )וזה מביאלאבזיגזצ"ל

 משידלאווצא הרה"ק אביו עם פ"א שהי' לו וסיפר זצ"ל, דוד נתן ר'הרה"ק
 חוז איש שום הציון על אז הי' ולח זי"ע קדישא הסבא ציון על בראדישיץ,זצ'ל
 כ"כ, שחקת למה אליו, זי'ע משידלאווצא הרה"ק אמר לביתם יחד הלכו וכאשרמהם,

 קדישא הסבא מרן את שראיתי מפני א"ל לו, והשבתי בוכה(, הי' כי נהור סגי)בלשון
 הזה הדבר והי' הק' וצורתו תוארו את אבי אותי ושאל הפתקאות קורא בעצמוזי*ע,

 רב ושאל סביבו העומדים כל בעיני ר*ל, חליו עליו בהכביד אז שסיפר מהלפליאה
 דרך כן כי והשיב ע"ז, קינצקן דק"ק מו"ץ בעריל ר' הרהשג ז"ל אא"מ חתאחד

 מזקינו ששמע הנ"ל, בעריל ר' הרה"ג מאביו ששמעמהנולןעדך4 מכבר הנפטרים הצדיקים עם להתראות פטירתן קודםהצדיקים
 בפאמאשרב דומ"ץ שהי' ז"ל ךואלינאווער הירש מוה"ר כו'הרהוג

 ואמר העיר, אנשי לבתי מים מילא אשר אחד מים טואב הי' דומו"ץ שם שהי'בעת
 כבוד בדרך לפרנסו רצו אשר אנשים הרבה אצלו משך ועי"ז ואחד אחד לכלעתידות
 ולא באחד והוא ליה, הסכים לא אופן בשום אבל מים, שואב להיות יצטרךשלא
 נוסע הוא כאשר אצלו, הנ"ל הירש ר' הרה"ג שלח פ"א אומנתו, את לעזוברצה

 והפקיד הוצאתו, על יהדו עמו שיסע ממנו רוצה ע"כ זי"ע הק' מרן אללראדישיץ
 יכריז אזי לראדישיז יחדיו עמו וליסע בקשתו למלאות יאבה לא שבאם לאמוראליו
 למלאות נאלץ אז מים, להביא לו יתבו ולא עמו ישתמש לא איש ששום העירעל

 באו כאשר זי"ע. הקדוש מרן אל לראדישיץ יחדו עמו וגסע ברירה, באיןבקשתו
 שמה והמתין הק' מרן חדר אל בעריל ר' הרה"ג ניגש זי"ע, הרה"ק של מדרשולבית
 מים והשואב זי"ע, הקדוש ממרן שלום ולקח פנימה הקודש אל בואו ער זמןאיזה
 שואב עמו שלסח כ"ק לפני סיפר הנ.ל והרה'ג הלאה, הלך ול8 מרחוק, עומדנשאר

מים
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 להעשירו העיר בני שבקשו ובאשר הנ"ל, האיש של מהותו את לפניו ותאר אחדמים
 אשם אינו שהוא זי"ע, מראדישיץ הק' מרן לו והשיב מים, נושא להיות יצטרךשלא
 העתידות, גם טגיד והיא מתוכי, מדבר והיו"ר ר"ל, בו נתדבק רעה רוח כי הזה,בדבר
 עשה וכן דבר, איזה אותו שישאל הק' מרן ויצוהו הדבר את ובחן לך אליו עודואמר
 הרה"ג עוד ושאל עוד, להשיבו כלום ידע שלא מזה נתמהו מה אבל מה, דברושאלו
 לו והשיב עתידות, שום להגיד מעהה עוד ביכלתו שאין ע"י הקדוש מרן אתהנ"ל
 ממנו כרת תיכף הקדושה והרגיש הלז בבית בא כאשר פשוט דבר שזה זי"ע, הק'מרן

 : ישמרנו השם הטומאה,רוח
 ישיאל ר' החסיד מאביו ששמע הנעלן הרה"ג מאביו ששמע מהנ"לערך

 ברזל/ של הרושת בית בנתה שהמלוכה בעת ע"ה וואלינאוועראיטשע
 פאוריאטשיק, ה" אשר אחד גביר יהודי חכירת על לראדישיץ( )הטמוך שיליפיעבכפר
 מראדישיץ הקדוש מרן נסע פ"א אצלו, מלמד הי' הנ"ל איטשע ישראל ר'וההסיד
 בקשתו, את שמילא עד אצלו שיסוב הקדוע ממרן הנ*ל הגביר וביקש הנ"ל, הכפרדרך
 וכאשר מאד, משובח יין עבורו העטיד וגם בשעתו, שלמה כסעודת סעודה עבורוועשה
 הקדושה, ידו לתוך הבקבוק את זי*ע הקדוש מרן ולקח כנהוג השלחן על הייןהעמיד
 וחס חלילה בתמהון הנ"ל הגביר אליו ואמר הוא, נסך יין כי ואמר הרגישהיכף

 שאי דבר הוא וזה במרתפי, היטב משומר הזה ד.ין כי זאת/ יתכן ולאמלהזכיר,
 ישראל ר' למשמשו ונתן הקדושה, ידו לתוך יין הבקבוק הפעם עוד ולקח להיות,אפשר
 טאש(, )רייזין שלי הקלימעקעל לתוך הזה היין תן לי, ליתן רוצה הוא אם אליוואמר
 כאשר לביתו, ונסע לא, או עליו נסך חשש יש אם בו אסתכל אי"ה ש,קובליל
 ולחקור להודע הנ"ל איטשע ישראל ר' החסיד שקט ולא נח לא אז משם/ הרה"קנסע
 רצה לא הק' שהוא מאדר לא או היין על שאלה איזה יש אם בורי' עלהדבר
 תלמידיו עם השיעור גמרו אחר הערב לעת ויהי לקחו, ואח"כ פה בהיותו ממנולטעום
 אשכנזים שהי' מהפועלים ששמע מילתא ואסתייע חוצה, לטייל הלך הנ"ל, הגבירבני

 האבין וויר וואס וויין געטרינקען האט ראבינער שדער בלשונם, והתפארו אליושאמרו
 והשיבו הזה, היין וול הגעתם אופן באיזה אותם ושאל האנד" די אין גיהאטמיר
 הזה, בהיין בידינו והגענו משם, ולקחנו הזה, המרתף בתוך כלים לנו הי' כאשרלו

 כוחו, בכל לראדישיץ רגלי תיכף רץ הדברים מהם הנ"ל איטשע ישראל ר' שמעכאשר
 ביתו, אנעי לפני ואנר הק' ברן הרגיש וויארסט ין בערך הוא אשר שמה ריצתוובעת
 עייף זי"ע, הוה"ק לבית בא כאשר חדשות, לי יהודיע הנה רץ איטשע ישראלי'

 נסך", איו וויין *דער דברים הקיצור רק לדבר בכוחו הי' לא ריצתו, מרובטאד
 נסך יין ח'ו אשיתה שלא יראת האמת שחוק בלשון מראדישיץ הקדוש מרן לוושאל
 נאכל9 מה תאמר ואם 8 ט מלמדן שם עוד תהי' לא מעתה אצלי, חתום עוד הייןדאה
 ומשמני השמים מטל האלקים לך ויתן ואמר ראשו על ידיו וסמך הקדושים ידיוולקח
 אשר טובה בפרנסה נושע וגם ר"ל, בנים מחוסר עוד הי' אשר בבנים נושע ואזהגרץ
 מזה שנתעשר עד גדול בריוח פרנסתו לו שהפיק המלוכה מאת קאנסעסיע לו2מסר

 : זי"ע צדיק אותו מברכתמאד
 שהי' ז"ל דיין אליעזר ר' מהרה"ג ששמע מפה, נ"י לאפער יוחנן ר, החסיד לימימןר

 שפ"א זי"ע, מראדישיץ הק' מרן מתלטידי שהי' בראזוואדובמו"ץ
 איוי ושמו ר"ל, בנים חשור אחד גדול יב זי"ע, מרארישיץ קדישא המבא לפניבא
 לי~ ברורה תעיבה ובלי זכר, בבן לו שיבטיח הקדוש במרן מאד והכבירבבנים, להפ-- זכה 4א ועדיין נשואיו, אוור שנים הרבה שעברו איך לפניו והתנצלזובר

יזוז
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 אחד רועה נמצא הנ"ל( הרב )של בעירך בזה*ל, קדישא הפבא אליו וחמר משם,*זוז

 ידחה ובאם בבנים, להושע תוכל ואצלו פאסטיך" *חנן'לי בשמו בל בפי ונודעהנקרא
 לו תאמר אזי כלום, עבורך לעשות יכול אין  שהוא באשר תירוץ איזה ויאמראותך

 ודרכו הק', מרן בדברי ובטוח שמח לביתו הרב נסע אז אליו, שולחך שאניבפקודתי
 לבית הלך העיר בני של הבהמות מרעיית שהרויח הכסף כל שעם הי' הנ*ל הרועהוחל

 עירו ברחובות ונפל לוט של כשכרותו שהשתכר עד ושתה יי.ש בהם וקנההמזיגה
 שעושים כדרך הבויון בתכלית אותו וביזו אבנים לו וזרקו ממנו שחקו העירונערי

 מיינוש שהפיג בבוקר למחרתו עד עליו והמתין לביתו הנ"ל הרב בא כאשרלשיכורים,
 לך שאבטיח אנכי מי זאת מבקש אתה ממני בשחוק הרועה לו והשיב בקשתו לווסיפר
 אליו ואמר לך, להושיע ביכלתי ומה אני ובזוי ושיכור הארץ עם כי רואה אתההלא
 לבקשתו נתרצה אז אליך, בא אני ובפקודתו אותי שלח מראדישיץ קדישא שהסבאהרב,

 אליו אמר ועוד אופן, בשום אותו יגלה שלא באופן רק אצלו שיושע לווהבטיח
 העיר גערי לי שיעשו והבזיונות החרפות בעיניך תראה שאתה זה בכל והזהרהשמר
 והבטיח כלום, תאמר ולא ותשתוק תראה כ"ז עלי, שיזרקו ועפר אבנים הזריקתוגם
 וילדה השנה לתקופת ויהי בו נתקיימה וברכתו הרועה, אותו בירך אז הנ"ל, הרבלו
 נערי מעשה וראה לחדר והלך הילד נתגדל וכאשר לזקוניו, זכר בן הרבנית אשתולו

 וכשמוע הנ"ל, הרועה על אבנים זרק הוא וגם כמעשיהם ועשה מהם ג"כ ולמדהעיר
 וגם להרועה הבטיח כאשר בו, לגעור יכול לא אבל מזה עצמו הצטער מזההרב
 הנסתר הרועה שנפטר עד ושמע, שראה מה כל באהבה, לקבל והוכרח ע"ע,קיבל
 הטובים מעשיו את העיר לכל וגילה מאד גדול הספד לו הרב עשה אי ז,ל, אלחנןר'

 אצל בראדישיץ בהיותו שפ"א הנאלן ז'לן אלעזר ר' מהרה"ג ששמע מהנ*ל,ערך4 : זיזע מאד וגדול נסתר צדיק ושהי' בהצנע,שעשה
 איך הסיבה סיפר שהרוח ר"ל, רעה רוח בו שנדבק מאיש שמע זצ"ל,רבינו

 שנכנס עד רב זמן בעולם מתנודד והי' רעה רוח ונעשה עאי שנענש הדברשנתגלגל
 וסבל מאד מדוכא עני הי' העולם בזה כשהי' הי' כך והמעשה הזהן האישלתוך
 אותו להספיק רצה לא מכ"מ גדול, עשיר הי' שאביו ואף ר*ל, רב זמןדחקות
 אביו, ממגורי רחוק אחרת בעיר דר שהי' ולפי לשערן אין אשר קמצנותומגודל
 סכום באיזה לו יסייע שאביו אביו, מגורי לעיר הלך רגל איזה קודם בכ"פלזה
 ועי'1 קמצנותו מגודל בדוחק מועטת מתנה רק לו נתן לא אבל יו"ט הוצאותעל

 ותרעומתת כעסה שמגודל עד לביתו, שבא פעם בכל מאד הציקתו שאשתו הדברנסתבב
 עוני, ודוחק הלחץ מגודל יפטר ואז אביו את שישחט אותו הסיתה חותנה, הוא אביועל
 מחשבתה את ויבצע אשתו עצת אחר הלך והוא מפריע, באין הונו כל אתוירש
 ונתן לו, שהי' והזהב הכסף את רכושו כל את ולקח בחשאי, אביו את ושחטהרעה,
 הדרך באמצע מקרה לו אירע בנסעו ויהי התיבה, את עמו ולקח אחת תיבהלתוך
 לקת אשר כל ואת הכסף עם התיבה את ממנו ויגזלו גזלנים בו פגעו אחד יעראצל
 הכסף כל אל בא איך להם וסיפר עמו הי' אשר כל את ממנו גזלו כאשר ויהיעמו,
 אם לו ואמרו רכושו, כל את ולקח אביו את הרג כי האמת להמ ויספר הזה,והזהב
 שלקתנו והזהב הכסף את בהזרה לך הא ע"כ מכלנו, יותר מומחה גזלן אתה הדברכן

 ונתרצה הגזילות, בכל אתנו שוחף ולהיות יחרו אתנו להתחבר בזה תתרצה רקממך,
 גדול עשיר מאיזה להם נתודע פ"א הגזילות, בכל עמהם ושותף גזלן ונעשהלהם
 בתו אם כי בביתו נשאר ולא מקרוביו אחד של חתונה על ביתו בני עםשנסע
 הי' אשר בל את לגזול שמה באו כאשר ויהי בעריסה, המוטל קטן ילד עםבתולה



 קרישאוקכמבנ~ם ראים הנימיפתיינםןלאווז18
 שנעשיתי אע"פ ואנכי שם, הי' אשר הבתולה עם ראל עבירה לעבור מקודם ורצושם
 אותם ולהניה לשתוק לי הניח לא ולבי כואת לסבול יכלתי לא מכ"ם כמותםגזלן

 אותם הנחתי ולא בכפי נפשי שמתי כ : עולס, ער פגם בה ויעשו הרעה, מהשבתםשיבצעו
 הביאו כאשר העולם, מזה פטירתי לאחר משם, שנסענו ער ח"ו, לרעה בהלנגוע
 הולדי מיום שעשיתי הרעים מעשיי את וראו אותי לדון מעלה של דין להביתאותי
 את הרבה אנשים וגזלתי אבי את שהרגתי המר החטא גם ובתוכמ פטירתי, יוםער
 אבל ר"ל, הגיהנם לי מגיע הי' אשר ר"ל, אביונים ע"י ונעשו להם הי' אשרבל

 ולא ישראל, בתולת עבור נפשי שמסרתי איך הזאת המעשה את ג"כ ראובתוכם
 עד בעולם ונד נע שאהי' רין בית הפסק ביניהם ונגמר ח"ו, לרעה בה לנגועהנחתי
 ר' הרבי יהי' ושמו אחר צריק הנ"ל מהבתולה ויצא שיצמח ער רורות וכמהכמה
 הנה, שבא עד רב זמן עצמו את טלטל ע"כ . נשמתו, יתקן והוא זי"ע, מרארישיץבער

 : לנפשו תיקוןלקהת
 יהושע מרדכי ר' החסיד לו שסיפר מחמעלניק שליט*א אליעזר ר' היה"צ ש*ב ייכמיפר

 אח"כ ונתגדל ר"ל, מאבותיו נתיתמ שנה שש כבן ילד הי' שבעוד ז*ל,שווב
 עד הראש כל על רע בשחין מוכה והי' 5( זי"ע, מראדישיץ קרישא הסבאבבית

 היום ויהי כלום, הועילו ולא שונות רפואות ועשה ר"ל, לעיניו סמוך ונתפשטשנמשך
 ועריין תפילין הנחת התחלת קורם שבועות אי?ה עשרה השלש לשנת סמוך הגיעכאשר
 את בראותו הוה הנער תרופה, שום מצאו ולא עשו נואש אמרו והרופאים נתרפאולא

 האנשים שיפטרו לאחר שבמוצש"ק בלבו ננמר הרופאים דברי את ובשמעומצבו
 גמהרה שיתרפא ברכה לו שיתן ער לו יניח ולא בו ויפציר הוא ילך הק',ממרן

 רק שם ונשארו האנשימ נפטרו כבר כאשר הברלה לאחר עשה, וכן שלימהברפואה
 איך לפניו והתנצל גרולות בבכיוח הקן טרן לפני וניגש עוז חגר המקורבים,האנשים
 הרופאים גם וכי לנפשו תרופה שום רואה ואין שבעולמ רפואות מיני בהרבה עסקשכבר
 אז תפילין, להניח מתחיל הנני שבועות איזה ובעור הסוף יהי' ומה אותו,מיאשים

 אם שארבען( )קיגל הפשטידא של חרס הכלי על הרבנית את לשאל זי"ע, מרןצוה
 הפשטירא, של וורס הכלי ונתנה מנוקה הי' לא שעדיין הי' וכן אותה, ניקה לאעד"1
 ראשו על הנייר את והניח נייר, חתיכת על אותה ומשח מתוכה השמנינות אתוקינח
 משנתו בקומו למחר עשה, וכן ראשו, מעל הנייר יסור לא לישן בשכבו שגםוצוהו
 )קשפעל( קטן כובע כמו הנייר על דבוק נשאר הי' השחין כל והנה הנייר, אתלקח

 ראשו: על כלל רושם שום ניכר ולא כלו נרפא כברוהנה
 שהלך פעם אירע חמעלניק בעיר סלסר הי' זי'ע הק' שמרן בעתמהנ*ל*ערך

 אז והי' שלו, ציבאך הלילקא את לו לעשן לביהמ*ר סמוך דר שהי'להאופה
 להאופה אמר משם בהלכו עיסה, או לש הי' והאופה שם, רשוקא יומא והוא ה'יום
 לחמים ועשה חדשים מח' יותר ארוך זמן ולש לש שהי' העיסה ונתברכה בברכחןלוש
 ויהי מזה, קצה שנפשו ער הוו, מהברכה נתעשר וכמעט כלתה, לא והעיסה מארהרבה
 ווערין( פטור נישט עס )מקען זאת לפטור אין ואמר האופה מפי יוצאתכשגגה
 הלילקא לעשן אצלו דרך שוב כאשר ולימים בו, שנמצאה והברכה העיסה כלתהדמאז
 בכל לא צחות, בדרך לו והשיב שנית, פעם שוב אותו שיברך ממנו וביקששלו,

 . יארמארק זאוושע ניע פולנית בלשון ואמר ניסא, מתרחיששעתא
 ר' מרן שהיה"ק זאיניב אבד*ק י"י יחיקאי י' הגאיהקצ היב מיייישמעתי

 לרמריס'ן. קרוניו סוכי5וסו גז'תתו 5חר חיכף 5,ס מקרוכיו סי' ס"גיו 5פ'6(
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 חותנו, לו שהבטיח מזונות השני לו שכלו אחר חורפו בימי זצ*ל טאזרוב יתיאלר'
 לסחור שהתחיל וטרם מסחר לאיזה עצמו שיקח אדומים מאות איזה חותנו לוונתן
 שום לעשות שלא בקודש כדרכו ברכתו ממנו ליקח 3מראךיש'ץ הקדוש לרבונסע
 ובתוך תורה הקדוש רבינו אז ואמר קודש, שבת שם והי'  מקודם רנו ידיעת בלידבר

 להנצל גדולה סגולה הוא אזי ר"ל, וסכנה צרה בעת הוא האדם שאם אמרהתורה
 לביתו, וגסע פרידה ברכת לקח שבת לאחר רבו, צורת את לפניו להתדמותטהסכנה

 מסחרו, לרגלי הדרך על עצמו והכין ממנו, נשכחו כבר הק' רבו שאמרוהדיבורים
 הצריך אשר הכסף צרור עמו לקח וגם )בודקע(, אז נקרא הי' אשר סחודה עגלה עםונסע
 גזלנים שני בו פגעו הדרך באמצע סחורה העגלה עם בנסעו ויהי במו, סחורהלקנות
 שלקח הכסף צרור שמצאו עד המלבושים בכל אצלו ויבקשו העגלה מעל אותוולקחו
 ינלה שלא וכדי ממנו, לקחו הסחורה עם העגלה וגם ממנו, ולקחו הדרך עלאתו
 אשר הנהר אל ולהשליכו להרגו ביניהם הסכימו להשופטים, אותם וימסור אח"כהדבר
 הבהלה ומגודל אותו, וגררו היטבן בחבלים אסרוהו ובתחלה מהם, רחוק לאהי'

 עליו, שירחמו מהם לבקש וגם לעזרה; לצעוק אף ידע שלא עד טאד נתבלבלוהפחד
 שאמר בהתורה א"ע שהזכיר מילתא איסתייע הנהר וראה הנהר אל קרוב הי'כאשר
 רבן צירת את לפניו התדמה ותיכף פעמים, כמה או שאמר והדיבורים הק'רבו

 סוסים על רוכבים חיל אנשי שני מרחוק ראה כר ובתוך יי"ע מראדישיץהקדוש
 קרבו ובמהירות גיוואלד, ימ בקול וצעק בידיהם, עור של רצועות עם)קאזאקין(

 במהירות אחריהם רצו הנעשה כל ובראותם לנפשותם וברחו הניחוהו והגזלניםאליו,
 שיספר זצ"ל מאזרוב הק' מרן אל וניגשו ההם, החבלים עם אותם ואסרו אותםוהשיגו
 שנבהל הבהלה מגודל אותם ענה לא מתחלה ממנו, ביקשו ומה שקרהו מה כללהם
 המגיע פסק יקחו והם כלום יפחד שאל אליו ואמרו בדברים שהניחוהו עד הנ"ל,מכל
 ל9ני ויספר העירה אתם שילך אליו הרוכבים ואמרו הנ"ל, כל לפניהם סיפר אזלהם

 חזקות הכאות ע"י בחזקה הגזלנים את ולקחו עמו לעשות שרצו מה כל העירשלטוני
 העירה עמם לנסוע הסחורה עם אשר העגלה על אותם והושיבו שבידיהם, הדצועותעם

 בפקודת לפניהם לספר העירה רגלי הלך זצ"ל מאזרוב והרה"ק המשפט, יצאומשם
 לפניהם סיפר הנ"ל והרה"ק העיר, שלטוני לפני אותם הביאו העידה, וכשבאוחרוכבימן

 מהם לכ*א להכות מאתם, הפסק ויצא להרגו, מוכנים שהי' ומה קרהו אשר כלאת
 עשרים על בתפיסה אותם להושיב ואח"כ שבידיהם, הרצועות עם קשות הכאותחמשים
 רבו אל זצ"ל מאזרוב הרה"ק תיכף נסע ואח"כ המשפט, דבר יצא כאשר להם עשו וכןשנה,
 וכאשר לחיים, ממות שניצל לו, קרה אשר הגדול הנס לו ולספר מראדישיץהקדוש
 מה הזכרת שוחקות, בפנים לו ואמר מראדישיץ, הקדוש מרן אליו פניו לפניו,בא

 שכך לו וסיפר מסחרך, לרגלי שנסעת טרם הקודם בשבת התורה בתוך לךשאמרתי
 מרן וסיים להשי"ת, שבח שניהם נתנו ואז הזאת, ברגע אז שניצל לו דאהני והאיהי'
 שני הי' זה לאי חילו אנשי שני הי' שזה אתה התסבור אליו, ואמר מדאדישיץהק'

 מאבוה"ק ששטע מקאליש שליט*א אלימלך ר' מו"ה כו' הרה*צ ששב ייסיפר : זי"ע האלו, הגזלנים מידי אותך להציל במכיון אצלך ירדו אשר מעלהמלאכי
 ג"כ שם הי' בטומאשוב מראדישיץ קדישא המבא מרן שהי' שבעתזצ"ל,

 יחיאל מאיר חיים ר' והרבי זצ"לן מפרשימחא ירהמיאל ר' הרבי הקדושיםחצדיקים
 אצלם לילך קאצק מחסידי אנשים איזה ורצו בש"ק, שם ישבתו טטאגלניצא,זצ'ל

 עצמם את משטים הם איך אצלם נראה ומה שמה לילך לנו מה בקול מהם א'יאמד מהם* שחקו אשר פנים עזי אברכים ב' ביניהם והי' הטהור, שלחנם אל ש"קבסעוות
מדי
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 יכלה דלח *מים כמה ועברו ללדת, שנתקשה לאשתו אירע האלו, הדברים דברופדי
 ר*ל* נדולה, בסכנה שהיתה עד השמים לב עד עלו והצעקות והיסורים בשו*חללדת
 נפשומ לאבד לך מה אחדן בפה כלם קאצק חסידי וגם העיר אנשי עליו צעקואז

 מראדישיץ הרה,ק אצל לילך רק אחרת עצה לך אין שלך עקשות בשבילמישראל
 תיכף ורץ נפשות לסכנת שהגיעה בשעה נתרצה שבע"כ עד תושע, ואז אותהלהזכיר
 אותה ו*וציא אשתו על שיתפלל ובכי', בצעקה מרארישיץ הק' נ(רן שהתאכסןלבית

 מרארישיע הרה*ק עליו צוה אז מישראל, נפשות ב' יאבד ואל הנוראהמהסכנה
 כל לעיני שלו בהאלי' ויאחז לביתו העיר משוק ויוליכהו אהד עז שיקח לוואמר
 ממות ותנצל תושע ואז שעה, איזה בקרניו העז את אשתך תאחז ואח*כהעיר
 למרות להסכים הוכרח עצת שום לו ואין צרה צרתו כי בראותו הנ"ל האישלחיים,
 וסיים בן, וילדה רחמה נפתח ומיד אשתו, וגם הוא עשו וכן הלז, הבזיון עלרצונו
 בנים, של המפתח לו שיהי' צדיק שום ראה שלא זצ"ל, ממאנילניצא הרביע*ז

 : זי"ע מרארישיץ הקדוש 3מרןכמו
 הסבא מרן זקנינו אל בא שפ"א נ"י, באראן יוסף יחיאל ר' החסיד ש"ב ייכמיפר

 סכום החלב בעד להאדון שחייב לפניו, והתנצל אחד חלב מוכר זי"ע,קדישא
 אם אחדים, ימים שבעוד ואמר האדון עליו כעס זה ובשביל לשלם, לו ואיןגדול
 במה לו הי' ולא החוצה, אותו וישליך אכזריות מכת יכהו הסכום כל לו יתןלא

 בחנות שיקנה קדישא המבא וצוהו עוד, לו להשאיל רצה לא כי עצמו אתלפרנס
 בידיו אותט לקח הק' מרן לפני משי החוטי הביא כאשר עשה, וכן משי חוטיאיזה

 להאדון אחזהו משי, החוטי את ששזר ממש הרגע ובאותו אותם, ושזרהקדושים
 מיד הבין האדון אופן, בשום עמוד יכול לא עד )גרימעניש( רקל, הבטן עלדקירה
 באים שהיסורים ראה כי ובפרט בטנו, על סבל לא מעולם כי הוא, ריק דבר לאכי
 הרה"ק אל נסע בחצירו הדר חלב המוכר שהיהודי שמע וגם בתקפם, פתאוםעליו

 הרבי לא אם יודע מי לחשוב התחיל ע"כ עמו, לו שיש הסכסוך בשבילמראדישיץ
 וחושב, עומד וכאשר אצלי, הדר הזה חלב המוכר ע"י הלז העונש לי עשהטראדישיץ

 ממבו וביקש אליו, מיוחד שליח תיכף שלח אז מנסיעתו, הנ"ל היהודי שבאשמע
 הי' אם אותו ושאל ח"ו, לרעה בו יגע לא כי כלום, ירא ולא האמת לושיאמר

 כורים ב' לביתו ושלח ניתא, זה בשביל אם האדון אמר אז הן, לו והשיבבראדישיץ
 : ממחלתו תיכף הוטב ולהאדון מהחוב, פטרו וגם דגןן כורים וב' אדמהתפוחי
 טענדיל ר' מו*ה בתו*י המופלג החסיד מזקינו ששמע נ"ין ישעי' מי"ה ש"ב ייםיפר

 וצ"ל, מראדישיץ מרן הק' וקיננו עבר שפ"א 6( מגאמבין, ו"לבאראן
 דרכו שיסוב הנ"ל, העיר בני בו והפצירו ז"ל, מאיר ר' הרה*ג בנו עם א'ן עירורך
 הי' בסעודה ישבו כאשר עבורם, גדולה סעידה העיר בני ועשו בקשתם, ומילאאצלם
 לגשת עוז הרהיב ולא הזה, הצה"ק פני לקבל שרצה א', אשכנזי יהורי בחוץמתהלך
 האשכנזי ויגש הקצרים, ובגדיו המגולח זקנו עם החסידים עדת לפני ולהראותפנימה
 הק' מרן הרגיש ומיד הדלת, מפתה חור דרך זי"ע הק' מר1 חור לתוך והביטהנ"ל,
 אותו, ויקרא המשמש עשה ובן הנ"לן האיש את ויקרא החוצה שילך למשמשווצוה
 אתה מה ושאלו הפוגות, מאין שליש ובדמעות בכי בקול פרץ הק' מרן לפני באכאשר
 שלא וכמעט עתה, עד מנעוריו שעבר העבירות כל את לו וסיפר כ"כ, בדמעותמרבה

 מ0'ן651165, 51"5 60יר ר' סרס'ג 50 נגו סי' סנ"5, כ6ר6ן מטנוי5 ר' סרס"ח6(
 ססכ6 טרן 50ננו

  זי'ט.  מריויסיך קוי0"
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 הק' הרבי שהתאכסן הזה הבית דרך עברתי וכאשר ד"ל, עברה, שלא עבירהחניח

 לי הניח לא ולבי שעברתי ופשעי עונותי כל על גמורה וחרטה בתשובהנתעוררתי
 לבב שנמס עד בדמעות עוד והרבה לבי, על אשר את לכם לספר שלא הלאהלעבור
 דברים שהי' בו והכירו והרחמנות המרירות מגודל החיצון בחדר שם שהי' האנשיםכל

 שיצוה מה כל את עליו ולקבל נפשו למסור ממש מוכן והוא לבו מקירותהיוצאים
 והרה"ק תשובה לעשות שרוצה והשיב ממני, מבקש אתה מה הק' נ(רן לו ואמרעליו,
 שכבר לו וסיפר חטאיו, כל על להתודות עליו וצוה המגועלה, לנשמתו תיקון לויתן
 הק' נמרן וצוהו וכהנה כהנה ועוד כלל, תפילין הניח שלא שנה משלשיםיותר

 ולו יי"ש, כוס נתן לכלם 6( לחיים העולם שישתה יי"ש, גרולים איזה בעדשישלח
 במעמד החוצה הנ"ל האיש את שיזרוק להמשמש אמר כלם ששתו לאחר נתן,לא

 בו נשאר לא שכמעט עד לבו שברון גודל את כולם שראו מפני ע"ז ותמהוכולם,
 זייע, כ:רן של הציוי תיכף קיים ולא מתחילה א"ע המשמש שמיט ולזה חי,צורת
 לו ציוה שנית שוב אבל ממנו, הבזיון וימנע בענשו ויקל ע"ז ינחם אוליבחשבו
 הק' ן3!רן כלם במעמר ההוצה אותו וזרקו עשה וכן החוצה, אותו שיזרוקבגערה
 % קדשו פי את שישאלו בלבם ונגמר זה, על ותמהו ראו וכלם בדחיפתו, סייעזי"ע
 מביישין הי' כ"ז ועם בדמעות, כ"כ והרבה גמורה, בחרטה התחרט שכבר מאחרזה,
 אוכל לא נעת הק מרן להם והשיב ע"ז, קדשו פי את ושאלו עשו וכן ברבים,אותו
 השנה לתקופת ויהי' ע"ו, תשובה לכם אומר איה"ש הבאה לשנה רק הטעם לכםלומר

 האשכנזי האיש על העיר אנשי את ושאל הזאת העיר דרך ג"כ שנסע מילתאואסתייע
 נמצא, הוא מקים באיזה יודעים ואינם מפה נסע שכבר ואמרו הוא מקום באיזההנ"ל,
 כן אם הק' מרן אמר אז נמצא, הוא מקום באיזה ממנו שיודע בעיר אחד הי'ולא
 רגעים, איזה בערך הקדושים ידיו על הק' ראשו את ושען אותו, אחפש אניהוא

 פעם שען ושוב אינו, בעוה"ב וגם העולם בזה שאינו רואה אני ואמר ראשווהגבי'
 הוא עמו, נהיתה מה יודע אני עכשיו ואמר רגעים, איזה על ידיו על ראשו אתשנית
 הי' )והסיבה וערב, שתי עומד קברו ועל פרסאות ח' בערך פלוני דרך על ונקברמת

 ערלים איזה שמצאוהו ער זמן איזה כך מונח והי' לשם הסמוך ביער מגזלניםשנהרג
 מכם מבקש הנני ועתה הזה( הסימן העמידו ולזה נכרי שהוא וסברו בו הכירוולא

 משם הזה היהורי את להוציא רשיון, ממנו ותבקשו הזאת מהעיר האדון אלשתלכו
 כי בהשתרלות אצלו לילך אפשר אי זאת אליו ואמרו ישראל, קבר אל אותוולהביא
 כי רעה, עוד לנו יעשה רק טובה לנו יעשה שלא ומלבר מאר, ישראל שונאהוא

 ס61 י1רין ג0גי ססיכ כרכריך, ס5חתי ס' 1י6נור כתיכ גפ' ס65 5פגי1 ו1560גרגריך, ס5חתי 1י6מר כ1טריק1ן כ1ם 6ס6, י0ועות כום 11'5 י0ר56 כגסת כם' כתכ6(
 ססס( כ61 ס0ותין יורין סכי )סי'ס0ס,

 צבי יהודא מ1ס"ר סקו01 0סרס"5 כתכ חכמה תעלומות ס' ג0ס טעהקם1כם'
 הירש צבי נו1ס'ר וסקר1ם סגר51 סתייר סרס"5 1חותגו רורו גסס 6מר ז5"5,מראזדל

 טוכותיסס נ1וח5 סקכ'ס 5חייס 161מריס טותין כסי0ר56 מדר0 כסס ס6מר ז5'5מזידטשוב
 6מר ח1תגו 06 מסתנ61 כי רק סמרר0 ר6ס 65 ס61 כי מראזדל סרכ 61מר י0רח50,5
 גגר סמס כוי 5חייס 0נזכרכ1 תיכ1ת סי"6 סכס כי כך נו ופי' גגמ65, סנס מדרסנ0ס
 56קיס 1סכס סכפוריס, י1ס כגך סנ1ס חייס 56קיס 6חר1כ1ת פיכ1פ וסני פ0יכס ימיט0רפ
 כחי' מעורריס סמס 5חייס 161מרין 56קיס( )נ1ספר כ1ם 10תין כ0י0ר56 וט"כ כוסכגימ'
 י0ר56. 50 טונופיסס כ5 ט5 טס 50 ע15ג1ו 0מכפר יוס'כ נגר קס61 חייס*5קים

כרמ5ינו
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 אשר מות, רשת מאימת הרגל, דריסת שום אצלו לישראל ואין ברשעו הואמפורסם

 בגי ואלך דבריכם על אביט לא אני זי"ע, הק' נמרן להם אמר אז עליהם, אורבהוא
 והלך שחת, מבאר הנ"ל האיש את להציל ובפרט עמרי, ד' כי רע, אירע ולאצלמות
 משם והכלבים הארמון, לתוך לכנם האדון בחצר בא כאשר פחדן שום בליבעצמו
 לו, להרע לקראתו ורצו הכעס מרוב מעליהם החבלים עקרו לתוכו נכנס ור איששראו

 האדון, לארמון ישר והלך מחבואם, לתוך הפחר מגורל ברהו לו סמוך באו כאשראבי
 עד עליו נפלה מות ואימת אחזתהו ורעדה וחיל ממנו האדון ונבהל לחדרו, באכאשר
 לו, והניח ממנו הק' מרן הרף אז מה יפן כזה ששהה לאחר נפשות, לסכנתשהגיע
 וביקש הנ"ל כל לו וסיפר ותעש, בקשתיכם מה הק' מרן אל ואמר לפניו, האדוןוכרע
 שלא בטוח יהי' וום הקבר, לתפור שיסייעו ממשרתיו אנשים איזה וגם רשיוןממנו
 להטריח בעצמכם הצרכתם למה הק' לכמרן האדון ואמר כב,4אכתם, להם איש שוםיפריע
 על שנאתו טגודל לפניו לבא יראים הי' היהודים העיר שאנשי לו וסיפר הנה,לבא

 לבקש יוכלו שיצטרכו מה כל מעתה אליו ואמר לטובה, בקרבו לבו נהפך אזהיהודים,
 ואמר צריכים אתם אנשים כמה הק' מרן את עוד ושאל לטובה, בקשתם ואמלאמסני
 מה כל את שיעשו וצום ממשרתיו אכרים ג' ויקרא חפירה כלי עם אנשים ג'לו

 היהודי את והוציאו וחפרו הנ"ל, המקום אל והלכו להם, ויצוה אותם יפקודשהרבי
 כבור לו וחלקו ישראל קבר אל העיר בני אותו הביאו ומשם העירה, והובילומקברו
 אחריו הניח אם העיר בני את הק' מרן שאל הלוי' וקודם העיר, כל אותו מלויןוהי'
 רשעו בעת מאביו יותר גרוע הוא אבל בשנים צעיר אחד בן אחריו הניח כי ואמרובנים
 וקראוהו אביו, את שילוה אותו תקראו כן אע"פ להם ואמר מפורסם, מומרוהוא

 עמו אמרו יכול לא וכאשר הקבורה, אחר קדיש שיאמר עליו וצוה הק', מרןבפקודת
 אחר ג' שעה או והי' עליו והביט מחיקו השעון את הק' מרן לקת אח"כהקדיש
 וכן הזה, הקבר על יבאו בדיוק השעה באותו שלמחר שלו להמקורבים ואמרחצות,
 6( מקברו, יוצא גדול עשן ראו והנה הנ"ל, הקבר על השעה באותו למחר ובאועשו
 מפני אז, לכם אמרתי שלא אשתקד, משל שאלתכם לכם אפתור עתה להםואמר

 בפני אותו לבזות שהצרכתי עד פשעיו, מרוב עבורו תיקון שום לי שאיןשראיתי

 כעח מקכרו עטן סע5ס ט'ס, מ6יר ר' סק' סחכ6 50 רנו ססי' נ6חר כדמ5יגו6(
 ד6חר, מקכרי' ק1טר6 ס5יק דר"מ גפסי' גח כי ט"ו( )חגיגס סס ד6מרי' 16ס1 וניסססיי
 וג'דוגין 0מחזן רסעיס כמס וז"5 מקנרו עסן סע5ס ע"1 כח'6 591, סמסר0'6 ססופי'

 5ך ויקס 6ונול וחגזול ס6מרו ע'ד 61פסר מקכריסס ע51ס עסן ס1ס רו6ין 6ג1 61יןכגיסגס
 נוקכר1 עסן ויע5ס ל6חר ד5דייגי' ע'ז ניקס ל'מ ס"ג נ1קייס וסקכ"ס ג1זריןסס5דיק'ס
 מקכר עסן ססע5ס גר*ע 6'גו נפ' 5מימר 6'כ6 וס"ג ר"מ נזיר0 סג0קיימס 5רכיס5סודיט
 כוי. סס03 יוס סו6 סזס 15 5סודיט מכסכ0 חון סרסע טויגוסרופ1ס 850כיו

 מנקר0י' נעי 516 כ1' 5ר'מ ו6מרין 106ן 56'סע ח5ס ימיס 65חר גרסוכירום5מי
 6ג01 טפכ כ0יכ כן 631 6'5 מחקנ5ין חזרין 61ין 6"5 3ך חזר 06 5י0 6'5 כ6יס,061כחי'

 0מח ל*מ וסי' ומת ונפטר 56י0ע 3כס סעס 63ו0ס נוקכ5ין כפס 50 דיכדוכס עד וכ6עד
 "ת וסרפס ססמיס מן ס06 ירדס דקכריכי' מן ר', כפטר ס0וכס סמ0וך דומס 61מרג5גו
 5יני 6מר ע5וי ופרסי' גילסי' גסכ כוי 6ייקד דרני ק3ר6 60 5ר"מ ו6מרין 6סין:3רו
 יג56ך 6ס כוקר 0כ5ו ספוס'כ זס 3כוקר וסי' 55י5ס דומס 0סו6 כטוס'ז 5יכי וגוי054
 5ג56ך יחפון % ו6ס פכ'מ, ור0מיו 5כ3 1' עוכ כי' דכ0יכ טוכ 6100 סקכ"ס זס ינ056וכ

 עיי'ס. כו' וטיעעייס ס' חי 6גכיונ56פ'ך
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 מכל לגמרי אותו וימרקו שהרבה, והפשעים העינות לו יכופר הבזיון ובזה ועדה,קהל
 הב?9 של ובנו רחמנות, ע*ז שייך לא ובטח לנשטתו, לתיקון לו הועיל וזהחטא

 בלימוד חיל ועשה ללמוד התהיל כי אחר, לאיש ונהפך תשובה עשה הנ*למשובה
 : הדור וגדול שמים ירא אח"כ שנעשה עדתוה*ק

 המתימ.תחיית
 לההיות עתיד שהקב'ה אדם לך יאמר אם ג'( )קהלת הי' ככר 4ך11תואשר
 אהא ר' יחזקאל, וע"י אלישע וע'י איי' ע"י היה כבר לו אמור מתיםלנו

 ולחדש  לעשוח  ?חיר עהקב"ה סה כל ח~פתא בן אליעיר ר בשםאמר
 בעולם הצריקים נביאיו ע"י מקצתו ועשה הקרים כבר לבא לעתידבעולמו
 חולק שהוא סלה, הכבור מלך הוא צבאות ה כ"ו( *' רבה )ויקראה1ה

 המתים את זהחי' לאלי' מכבורי ,חלק מתיס סהי' הוא כ1' ליראיימבבורו
 בה"לותך(. ותנחומא ב*ך הי ראי אלי' ויאמר י",1 א )סלכים אומרשכן

 שליט"א ירחמיאל ישכר ראובן מו"ה כו' בנש"ק חו"ב הסאוה"ג היב ש"ב לימיפר
 ירחמיאל ישראל ר' מו"ה כו' בתו'י המופלג מהחסיד ששמע קאמינסקאבד"ק

 לעדתם, אב'ד רב התמנות אודות קיבצק בעיר גדולה מחלוקה הי' שפ"א מווארשא,ז"ל
 אשת נחלתה ופתאום קאצקן חסידי עם זי"ע קדישא הסבא זקינינו של ראדישיץחסידי
 שליח הבעל ושלח אותה, יאשו וכלם מסוכנת שהיתה עד ראדישיץ מחסידי אחדחמיד
 מן גדולים לרחמים שצריכה לפניו אותה להזכיר טראדישיץ הק' למרןמיוחד
 שלומינו אנשי נהי' שבל הדיבור הרחיב והשליח לחי', נואש אמרו ושכולםהשמים
 ראשנו להרים נוכל שבל סזה, השם חילול יהי' ולא הבריות, בפי וללעגלשיחה
 הנשאר קידוש של יין ולקח תיבתו אל תיכף רץ קדישא המבא העיר, אנשיבפני
 של שמאלו ביד אותו וכיסה בימינו השליח יד אל קידוש של כוס ונתן קודשמשבת
 לר ואמר החולה, בית אל שיבא עד הדרך בכל מכוסה שיהא עליו וצוההשליח,
 אפילו לרפואה, לה ויהי' קידוש יין טיפי לה תתן החולנית שתשיג מצב באיזהבזה*לו
 בבור תנוח אם אפילו ובאמת ותחי', לה תתן ג"כ מיתתהן אחר הארץ על תשכבאפ
 העולם, לפני הדבר לפרסם אין אבל לביתה, ותלך מבור תקום כי בטוח לבי נכוןג"כ
 החולנית נעדרה כבר כי לו קרה לביתו השליח בא כאשר הצניעותן מן יפה לךואין
 ופתת שם נשארו בית בני רק שם היו אשר האנשים כל ושלח הארץ, על ושכבהר*ל
 עיני' את ופתחה אלי', רוחה ותשב פיה, לתוך קידוש של היין ונתן בחזקה, פי'את

 לאיתנה ושבה למטתה חזרה שעה ולרבע לה הוטב מעט ומעט חדשה, לברי'ונהיתה
 שליט'א שמואל אליעזר סוה"ר כו' במעשיו תמים הישיש הרה"צ ש'ב לימי:5י* : האדם כאחד בריאה והיתהכבראשונה

 חמש כבן נער שהי' בעת ז*ל, יעקב ר' המפואר החמיד חותנו שאחי איךמטאמאשוב,
 ר"ל. לחייו נואש אמרו שהרופאים עד ר"ל, מאד אנושה בחולי שנחלה לו אירעשנים
 רחמים שיעורר רק' מרן לפני אותו להזכיר לרארישיץ מיוחד שליח אבותיוושלחו
 לבית כשיבא שתיכף וצוהו יין זכוכית להשליח הק' מרן ונתן בחיים, שישארעבורו
 צדקה שיחלק וצוהו אותו, שימצא ומצב מעמד באיזה החולה בפי היין ישיםהחולה
 מת כבר מצאו החולה אל השליח כבא לשלום, ופטרו וברכו העיר, לעניי רו"כ8ש*
 אבל הפסוקים, ואמרו נרות הדליקו כבר כי דפק, בו עוד הי' ולא אותו ממשמשוה*'

הוא
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 כפקודת יין הזכוכית לתוכו ושפך בחזקה הנער פי את ופתח כעז, על השגיח לאהוא
 האנשיפ ונבהלו חיים, רוח בו ונראה עיניו את פתח יפיר מראדישיץ, הק'טרן

 לו הוטב סעט ומעט התמהון, מגודל הפסוקים עליו אמרו כבר אשר סביבהעומדים
 רו"כ הח"י את וחלקו הק' מרן כפקודת ועשו הארם, כאחד הבריא אחדיםולימים

 . ועכ'י זי"ע העיר, לעניישנדרו
 שליט"א יצחק יעקב מו"ה כו' בנששק בתו"י המופלג הרהשח ש*ב יימיפר

 ז"ל פרידמאן יחזקאל ר' מוה"ר כו' הישיש הרה"ח המנוח מדודנוששמע
 שסיפר מפאריסוב יצ"ל צכי יעקב ר' המפורסם הרה"ק מאדמו"ר ששמעמווארשא

 בתמהון ביניהם דברו החשובים החסידים אשר בראדישיץ בהיותו שמע שבעצמומה
 קדישא המבא תבל, פני והרעישו ראו בעיניהם אשר הנוראים המופתים הפלגתמגורל
 )טאבאק טאבאק של כסף הקופסא עם לפניהם ניגש ע"זן והתמהון הרבריםבשמעו

 הק' בלשונו להם ואמר במהירות רבות פעמים אותה וסיבב הקדושה, בירופישקעלא(
 הייתי אם או ישראל ישועות לאיוה הצורך עת לי הגיע אם אשר יקרים ליתאמיגו
 העולם את מסבב הייתי הנוראים המופתים ע"י בתשובה העולם את שאחזיריודע
 ארמו"ר דו19 את לשמש ררכו הי' אשר וחסיר ישיש מאיש שמעתי מהנ"לןעךך8 עכל.ק "( בידי, אשר פישקעלי הטאבאק את מסבב שהנני כמו פנותיו ארבעעם

 עם אותו שלח ופ"א עלומיו, בימי מרארישיץ זצ"ל דוד אליעזר ר'הרה"ק
 לידו הגיע וכאשר אז, הזקנים מהחסירים הי' אשר מהנצרכים אחר אל מגדנותאיזה
 לו ואמר רעתא בבריחא והי' זי"ע, הרה"ק אצל בוכרון הוא אשר עצטו שסחמאר
 הייתי פ"א יי"ע בער ר' הרבי קדישא המבא בבית שמעתי שבאזני מה בנישמע
 מאד והנה הלילה כחצי ויהי שם, מתבורר הי' אשר זצ"ל רבינו של בחדרלן

 ממטתי קמתי ומיר אותי, ומקיז לפני עומר רבעי את שראיתי מהמראהנשתוממתי
 ראיתי והנה להיים שתה לי ואמר יי"ש עם לקח חתיבת לי ונתן ידי, אתונטלתי
 ראשי על עלה ומורא חיור כתלג ולבושהון זקנים עם ומהורר מעוטר הטהורהשלחן
 שימש זי"ע, והרבי חמור, ענין באיוה ביניהם ונתנו וגשאו פגיהם, קלסתר בזיולהסתכל
 נרדמתי ותיכף למטתי לחזור לי צוה ואח"כ לחיים, להגיר אותי וצוה בהתבטלותאותי
 מי הרבי בבית החשובים המקורבים להאנשים שאלתי בבוקר למחר כבתחילה,ואישן
 ומחזירתן, מביאתן מאומה ירעו ולא בלילה עמהם עסק שהרבי הצדיקים אותן הי'ומי

 מעולם והטהורים הקדושים רבותיו הי' שזה זישען רבינן ע"י לי נתורע זמן איזהלאחר
 מצדיקי אחד גדול אצל שליטקא הרה"צ אאדמו"ר עם הייתי פ"א מהנ"לן,צוןש : זי"ע חייהם, בימי אצלם הסתופף אשרהעליון

 מרארישיץ קרישא המכא זקיננו הפלגת מגודל ביניהם וריברו שליט"אדורנו
 שמע זצ"ל מקאצק מרן שהרהוק לו שסיפר זצקל הרה"ק מאגיו הנ"ל צדיק לווסיפר
 לפניהם ניגש קרישא הפכא מנוראות ביניהם ריברו שהחסידים איך בחדרו6"א
 תורח ספר שהוא עליו מעיר הנני מדברים אתם הראדישיצער מאותו להםואמר

 : עכל"קטהורה,
 זי'ע קרישא המבא זקיננו פטירת שבעת א' חסיד מאיש שמעתימהנ"לןעךך

 שמא ירא והי' רבו, בעיני חן למצוא סבור הי' אשר בקאצק אחד אישהי'
 זצ.ל, מקאצק מרן הרה"ק חרר אל בחפזון ניגש לזה רשל, הלז בבשורה אחריקדמנו
 מיד הבשורה בשר כאשר לעולמו, נפטר כבר שהרארישיצער יודע הרבי אליוואמר

 קי. ות ר6סע חלק כססוגו טיין ס~ריק סחפ~וח נמנין6(
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 מעתה ואמר בידיו סיפק נוראות אנחות עם חנ"ל, הרה"ק של קדשו פני ויונשתנה
 אינטערהאלטער( וועלטס )דעם עולם של יסוד נלקח אם אדם, שום אלי להניחאין
 עלתה לא המבשר ואותו רב זמן על עצמו את וסגר אדם, שום אלי להניח נוכלאיך

 ר"ל שנתו,לו
 אדמו*ר מכ"ק ששמע מפה. ז"ל מיטילמאן יצמק משה ד' החסיד ייייי ייסיפר

 הרבי קרישא המבא מזקינו שסיפר מראדישיץ זצ"ל הלל ר'הרה"ק
 שופר. תקיעת קודם בחדרו רב זמן ששהה השנה בראש פקא לו שאירע זיקע, בערר'

 זי"ע, מלובלין החוזה הק' מרבו מקודם סיפר שופר לתקיעת לביהמ"ד באכאשר
 שופר לתקיעת לילך יכול הי' ולא רב זמן ששהה כזה השנה בראש פ"א לושאירע
 שיחזק מצוה או זכות שום אצלו מרגיש הי' ולא הלב שברות כ"כ לו שהי'מפני
 השנה כל וכעס הקפיד שלא דעתו, ונתקררה זכות באיזה עצמו את שהזכיר עדעצמו,
 עליו הרבה בתרעומות והי' ידיו, ליטול מים לו הכין לא שמשמשו לו אירעופעם
 הזכיר אליו משמשו בא כאשר פסק, לו ויתן עליו יגער יבא שאם בלבו שגמרעד
 בשביל ח"ו ע"ז עובד להיות לי מה עצמו על ואמר כו', הכועס כל במאחזולאקע
 זקיני פתח תיכף הסיפור גמר כאשר כלל. א"ע הקפיד לא וגם עליו, גער ולאזה,

 מזמור קרח לבני למנצח קדישאהמבא
 יוסף ר' המפורסם מהרה*ח ששמע נ"י יוסף מרדני ר' החסיד ייייי ייסיפר

 שהוביל מסחרו שהי' אחד הי' הלז שבעיר מוולאשטשאווא ז"לבלומענפעלד
 עיר דרך נסע לראדאם מסחרו לרגלי שנסע פעם ובכל ראדאם לעיר יי"שחביות

 האיש עצמו על קיבל כן כי זהובים, איזה מראדישיץ הקדיש למרן ונתןראדישיץ,
 בעדו יתפלל והוא סכום איזה לו יתן לראדאם היי"ש עם נסיעה שמכי מתחילה,הנ"ל

 עיר דרך במכיון שנסע אירע פעם פעם. בכל והצליח עשה וכן במסחרו,שיצליח
 ויהי הנ"ל. המכס מן עצמו ולהבריח זי"ע, הקדוש ממרן נסיערו להעלים כדיאחרת
 הרגישו אצלו/ לקנות שהרגילו והקינים להסוחרים יי*ש החביות בפתחו בראדאםבהיותו
 בראותו הנ"ל, האיש בזול. אפי' לקנותו רצו ולא ממנו הקינים כל שברחו עד רעריח
 פדיון, איזה לו שיהי' ובלבד פחות או המחיר ברבע אפי' שימכור בלבו גמרזאת/
 רבע בעד אצלו שיקנו אנשים מאיזה וביקש חזרה, הדרך הוצאת על לוויהי'

 השעה ארכה לא אבל אנשים איזה אצ"ו קנ. מאד עד המחיר שהוזיל ומחמתהמחיר,
 וריח הסירחון מגודל ממנו לטעום שא"א באמרס חזרה לו הביאו ג"כ האלווהאנשים

 לו בא כי והבין הוא ריק דבד לא כי וראה התשלומין, להם להחזיד והוכרהרע
 לתת והבטיח שהתנה המעט מהמכס עצמו להבריח שרצה מחמת הזה הגדולההפסד
 את לו ויספר לראדישיץ תיכף נסע לביתו, חזרה כשנסע אז מראדישיץ. הקדושלמרן
 את גזלת מדוע קדישא הפבא טרן אליו ויאמר בראדאם, היי*ש עם קדהואשר

 ונתן ליתן, שהבטיח הקצוב המכס את ושילם הס"ק, מרן את פייס אז ממני,תדומתי
 אח"כ והרויח ומשיבח טוב ליין נתהפך הסרוח החומץ והיין הקדושה, ברכתו אתלו

 עשה אשר מהמסחר דבר שום ממנו להעלים לבל מאד נזהר ומאז היין, מזה5אד
 ה9' ז"לן בעריש ר' שאביו ז"ל, בלומענפעלד יוסף ר' מהרה"ח ששמע מהנ"לןערן8 . ?י"ע ברכתו את בכ"פולקבל

 וולאשטשאווא בעיר זי"ע קדישא הסבא הי' אחת פעם צמר, עםמסחרו
 ואיסתייע לו, הי' לא קונימ אבל מאד צמר הרבה לו הי' הזמן ובאותו אצלוןוההאכסן
 השמחה ומובן הצמר, בל ממנו לקנות חפץ אשר ממרחקים אחד סוחר אליו שבאמילתא
 מזה הי' נשתומם מה אבל מראדישיץ, הק' טרן את מקודם שאל ואעפ*כ פזה, לוזהי'
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 ועברו שחלפו לאהר היום ויהי' עשה, נן ובטח אותם, למבור הסכים לא הק'שמרן
 כל, וחוסר בעירום שנשאר עד רכש אשר כל לו שנשרף סיבה לו אירע שבועותאיזה
 הק' מרן ושאלו קרהו, אשר כל את לו ויספר הקדוש מרן חל לראוישיץ ונסער"ל,
 לשלם עלי כן אם הק' מרן אליו אמר אז הן, לו והשיב נשרף ג*כ אם הצמרעל
 כאשר הוה וכן הקדושה, ברכתו את 14 ונתן לזה, הגורם הייתי אני כי ההפסרלך
 שנתעשו עד מאר הרבה הרויח אשר מסחר לו ונזדמן העת ארכה לא לביתונסע

 אצל )שווייג( חליבה שהחזיק אחד איש הי' קיעלץ במחוז אחד בכפר טהנ*ל,ערן4 זי*ע מתתילה, הי'  מאשר יותר כפליים בכפלימזה
 קיסר כמו באחוזתם הפריצים אז משלו כידוע אשר .חראביע* הנקראאדון
 שנשאר ער הארענרע שכר לשלם לו הי' ולא מאר רחוק שהי' אירע פעםבפדינתו,
 החוב לו ישלם לא שבאם צו ונתן מאד להאדון שחרה עד שנימ איוה בעדחייב
 בשמעו הזה האיש קשות, במהלומות וייסרהו שפטים בו יעשה אזי המוגבללזמן

 למרן ויספר לראדישיץ תיכף ויסע הפחר, מגורל לבו וימס הזאת האיומההפקודה
 מרן לו צוה אז הנ"לן האדון פקודת על מאד, לפניו והתמרמר הנ*ל, כל זצ"להקדוש
 כעין עליו ורשם הנייר על הקרוש אצבעו וישם לו והביא חלקן נייר לו שיגישהקרוש
 הזה המכתב את תתן אליו ואמר לו וימסור מכתב כמו הנייר ויקמוטכתיבה
 ונסע מאומה, שאל לא הפשוטה אמונתו בגורל והוא אצלו, דר אתה אשרלהארון
 ולראות בו ולעיין המכתב לפתוח דעתו על עלה הדרך באמצע הזה, הנייר עםלביתו
 שום ראה שלא מזה נשתומם מה אבל נפלא, במהירות באצבעו הקדוש רבו שרשםמה

 ולקלס ללעג יהי' שלא לנפשו מאר ויירא כבתחילהן חלק הי' הנייר רק אותתמונת
 הי' זה כי זה, ע"י מות מכת ויכהו עליו יותר עוד אפו יחרה ושלא הארון,בעיני

 שבטחוגר ער בנפשו, עצות לשית ידע לא כי לעשות מה זמן איזה ע*ז וחשבמשפטו,
 שבבואו זה באופן להאדון זאת שיתן בלבו ונגמר עליו חזקו הקדוש במרןוחמונתו
 ויתן זאת יגכי' והוא מחיקה הגייר יפול ועי"ו לכבודו הטה כאלו א"ע יטהלהאדון
 האדון אל כבואו עשה וכן האמתי המכתב לו נאבד כאילו מחפש א*ע ויעשהלהאדון
 מהארץ המכתב והגביה בעצמו האדון וניגש מחיקו המכתב ויפול עצמו אתהטה

 איזה ושהה חשבון ועשה כתובה כלי ולקח המכתבים, כל כדרך מתוכו ויקראויפתחהו
 בחשבונו טעה אויי וחשב סכום, איזה הג"ל( )האיש להכפרי מגיע שעור וראהזמן
 ראה כי מזה תמהונו גדל מה אבל החשבון, את הפעם עוד וחשב פנאי לוולקח

 בהמות איוה ממנו שנגנבו לפניו והתנצל אחד אכר אליו בא פעם מהנ"ל',נוך ' זי'עפיוסים, דברי עם לשלום, לביתו ופטרו הסכום מכיסו האדון ולקח הואן אמתשהחשבון
 ומה הלצה בדרך לו ויאמר קדישא הסבא ויען מחיתו, כדי מהם מוציאאשר

 מהרגי בקשתי אבל חלילה' האכר אליו ואמר אותם, גנבתי לא אני ממני רוצהאתה
 הם ושם פלוני, ליער שילך קדישא הסבא לו והשיב נמצאים הם איפה לישיאמר
 האכר, עשה וכן קשורים, הם עץ איזה אצל סימן לו ונתן אחד, עץ אצלקשורים
 הסבא מרן לו שאמר העץ אצל קשורים הבהמות את ומצא היער לאוהווהלך

 שהגוברנטל נאמן ממקור ששמע ברוארשא דום"ץ שייט*א עיי אל י' "יה-גסיפר זי*עקדישא
 ישועה איזה אודוה קדישא הסבא מרן אצל בראדישיץ בהיותומראדחם

 את לו להרחיב שברצונו אליו אמר היא צרה כי הקטנה דירתו את וראה לו,הנחוץ
 האבן שאפי' קדישא הסבא לו והשיב חררים, איזה עור עליו ולהוסיף הקטנהדירתו

אשר



 27 יר קרישא ןקכפבנא "נייאים מיפתיינפלאה

 את ולהרחיב לשנות רצה שלא והטעם משם, לזוז שלא רצוני ג"3 באדמה חיאא*ר
 הרה"ק ה"ה ארץ קדושי הני אצלו הי' ביתו את שבנה שטרם למקורביו, גילאדירתו

 ר' מרן המפורסם והרה"ק ישראל אוהב ב' זצ"ל העשיל יהושע אברהם ר' פרןאם18רסם
 : ההוא המקום את במקלותיהם ורשמו לשמים, אור בעהמסה"ק מאפטא זצ*לפ8ירל
 חליו את להודע יכלו לא הרופאים אשר במחלה אהד גביר חלה פ"א פנ*געור

 והסכימו מווארשא, מומחים פראפעסארן איוה אהר ששלחו עד בשועא, היאמה
 אצל והי' ר"ל, לירקב שהתתיל מהשדרה הנמשך אהד מעצם נמשכה שהמחלהביניהם
 ומחמת שלמה ר' הי' ושמו ונכנס, יוצא שם שהי' מאוהביו אחד איש הנולהגביר
 נקרא הי' דעלמא במילי רחבה ידיעה לו והי' לשונות באיזח ומלומד משכילשהי'
 אותו להזכיו לראדישיץ הנ"ל שלמה ר' את הגביר ושלח קליגער" *שלמה ר'בשמו
 יווזר נות כאב איזה בזה"ל, הק' מרן שאלו אותו הזכיר בעת זי"ע, הקדוש מרןלפני

 חיצוניות. מסתמא הנ"ל, 17למה ר' לו והשיב חיצוניות, או פנימיות מחלהלהתרפאות
 לפ9 אבל קליגער' *שלמה עליך העולם שקורין הוא האתה בתמי' הק' מרן אליוויען
 להתרפאות יותר נוח פנימיות מחלה כי אתה, שוטה כי להיפוך הוא עינינוראות
 מחלה אבל ממנו, הלך והחולי נתרפא, הוא האחרת וברגע חולה הוא ?ו שברגעמחמת

 הדיבורים הק' מרן אליו שאמר הרגע שבאותו הוה וכן הטבע, השתנות צריךחיצוניות
 הגביו לבית הנ"ל שלמה ר' בא כאשר כי מחליו, החולה נתרפא הרגע באותוהאלו,
 על הטבה, והרגיש לטובה, שינוי נעשה פלונית בשעה אתמול שביום לו סיפרוהחולה,

 החסיר מזקינו ששמע יעזוב אבד"ק שליט"א אלפם ירסף ר' "יה"ג ייסיפר זי"ע האדם, כאחד בריא ממטתו קם אחדיםשבימים
 עוד בהיותו ז"ל, ירחמיאל ר' החסיד שאביו ז"ל שמחה משה ר'המפורסם

 מצחו על שירדה עד ויותר יותר ונתפשטה בראשו צרעת לו פרחה שנים ה' כבן*לד
 סומא להיות הוא מסוכן חז בעיניו הצרעת תגיע שאם אמרו והרופאים לעיניו,סמוך
 הצרעח תפשה שלא שונות רפואות נתנו הרופאים תרופה, שום תועיל ולא חייו ימיכל

 שסכנה בראותו הנ"ל, שמחה משה ר' הוא הילד אבי כלום, מועיל הי' לא אבלהלאה
 החולהש הילד עם ב"ב עם לראדישיז ונסע מיוחדה עגלה מהר לקח הילד עלצופי'
 או חולה הי' כי מטתו על שוכב קדישא הסבא מרן את מצא הקודש אל בבואוויהי
 צוה הק' מרן לפני מבוקשו את הנ"ל, שמחה משה ר' החסיד וכשסיפר מאד,וחלוש
 בדרך הילד פני על הקדושה ידו את העביר אליו הילד ובהגישו הילד, לפניולהג*ש
 כאשר לשלום, ופטרוהו הילד את לו והחזיר קינד" שמחהס משה *מיין בזה"ל ואמרחיבה
 מתחילה שעות, איזה וישן חזקה בשינה הילד נרדם הדרך באמצע לביתםנסעו
 וראו )פאטשויל( ראשו, על מעוטף היה אשר הסודר הגביה כאשר אבל מזהנבהלו
 על כלל צרעת רושם שום מצאו לא שעות שבאיזה עד הצרעת נרפא כי תמהוו3ן

 על שנסע בעת 6( מפיעטרקוב, ז"ל דיין יצחק ר' שהרה"ג נאמן, איש ייסיפר זי"ע בעיניהם, גדול לפלא והי'ראשו,
 השניה, המרידה היה אז אשר מראדישיץ קדישא הסבא מרן מבני אחדנשואת

 קושרים שני בו פגעו הדרך באמצע אשר מקרה לו אירע השני'( )פאווסטאניעהנקרא
 בלבם ונגמר והכוהו בחבלים אותו ואסרו דוסיא מצד לסרגל וחשדוהו)8אווסטאנצעס(

 ידע *לא עצמו את לתרז *כל לא לשונם הבין לא וכאשר עץ, על ולתלותולהמיתו

 פיטערקוכ 6נך"ק ז'5 מייוייס 5ייכיס ר' סרס"ג כיפי סס ווסו*ן סי' סנ"5 סרס"ג6(
 ר6ייסין. 4ססיויוסי'
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 הקושרים מראשי שהי' אחד נכרי עבר כך בתוך להמיתו בלבם נגמר כאשרמאומה.
 חושדים אתם הזה להיהודי בתמהון להם ואמר לפניהם ניגש הזהן הרבר אוןוראה
 מתזקת ואשתו בפיעטרקוב רב והוא וישר תם לאיש אותו מכיר אנכי הלאלמרגלי
 ופטרו אותו ושבקו ממנו החבלים הסירו אז לו. שצריך מה כל תמיד שם קונה והואחנות
 אל בא כאשר לרארישיץ, ישר ונסע עגלה לו ונזדמנה לדרכו הלך וכן לשלומןאותו
 וטרם שלום לו ונתן בשמחה לקראתו הק' מרן יצא מראדישיץ הק' מרן ביתמפתן
 זת הי' מי אתה היודע הק' מרן אליו אמר הדרך, על לו קרה אשר הנסים לוסיפר
 הוא הלא הקושרים, מראשי לא' א"ע מחפש הי' אשר לחיים ממות אותך הצילאשר
 כאשר לחיים, ממות לפדותך כרי לקראתך שלחתי אשר בעצמו, ז"ל הנביא אלי'הי'
 האיש על לפניהם סיפר וגם הררך על קרהו אשר כל את לפניהם וסיפר לביתובא
 וגם הסימנים כל ואמר בחנותם תמיר קונה שהוא שאמר לחיים ממות אותי הצילאשר
 ממנו איש לשום נורע ולא מעולם כזה איש הכירו ולא ידעו לא אבל משפחתו,שם

 ז*ל הנביא אלי' הי' שזה הק' מרן דברי את כולם הבינו אזכלל,

 ארענדאר דר הי' לראדישיץ הסמוכה מאחוזות שבא' נאמנים, מאנשיםונממעתי
 פעמים הרבה והי' ר"לן בנים לו היה לא אבל גדול עשיר הי' אשר אחדז

 לישועה, שיזכה בעבורו שיתפלל לפניו איע והזכיר זי"ע, קרישא הסבא מרןאצל
 כאשר בתן לו ילדה שאשתו הי' וכן ביש"ק, בקרוב שיפקר לו והגטיח שבירכועד

 שונים שירוכים לפניו והציעו לנשואין ראוי' יהיתה נתגרלה ובתו רבים ימיםעברו
 קרישא הסבא ממרן וביקש לרארישיץ ונסע בעיניו, נראו לא אבל הנ"ל, בתועבור
 בתור לו יבחר הישיבה שהראש הגדולות הישיבות מראשי לאחר מכתב לו שיתןזי"ע,
 מהישיבות אחת אל ונסע מכתב, לו ונתן בקשתו מילא וכן מאד בתורה ומופלגחריף

 חריף בחור מתלמידיו המובחר את לו ובהר הישיבה, להראש המכתב ומסרהגדולות
 והוא הנשואין לאחר ויהי בשידוכין, עמו והתקשר התלמוד, מקצועות בכל מארעצום
 והיי מאר שנתקשר ער קאצק לחסידי עצמו והתחבר גרולה בהתמרה בתורה ועסקישב

 ועסק מגירסא פומי' פסק לא שכמעט הי' התנהגותו כי מקאצק, החשוביםמהאברכים
 שמגורל עד התמדתו, מגודל לעת במעת אחת פעם אם כי אכל ולא בסיגופיםגם

 והוכרת רגליו, על ללכת בכוחו הי' ולא ר*ל מאר הלב על נחלש והתעניותהסיגופים
 רופאים להרבה וררשו בריאתו מצב הורע יום אחר ויום חולשתו מגורל במיטהלשכב
 לראדישיץ נסע הארענדאר שחותנו עד מאומה, הועיל ולא שונות תרופות לוונתנו
 להרבה ושאלו ירהים איןה זה הלב על שנחלה חתנו אורות קדישא, הסבא למרןיסיפר

 כי ואמר לפניו מאד ובכה לון שנתנו הרפואות עם מאומה הועילו לא אבלרופאימן
 שבעה"ש קדישא הסבא מרן לו הבטיח אז ר"ל, מאד מסוכן הוא עיניו ראותלפי

 בעצמו שחתנו הי' נכין שיותר אליו עוד ואמר שלימה, ברפואה אותו ובירךיתרפאן
 לו נהג וגם חתנו את שהוקיר הנ"ל והארענדאר לגמרי יתרפאן בטח ואז אצלויהי'
 כי גם ואף מרארישיץן הקדוש מרן עליו שצוה מה לו מלספר ביש היה מאד,כבוד
 הקי מרן דברי יכנסו לא בטח קאצק, מחסידי החשובים מהאברכים שהואידע

 גם יתרפא אולי וחשב הק', רבו לו שצוה מה הדברים כלל לו סיפר לא ע"כבאזניו,
 בריאותו מצב לו הורע שוב כי וראה זמן איזה חלף וגם עבר כאשר אבל זה,בלא
 מקודם, יותר בריאותו טצב שהורע לו וסיפר לראדישיץ הפעס עור ונסע ויותרןיותר
 הנה חתנך עם שתבא הראשון בפעם לך אמרתי הלא קדישא הסבא מרן לווהשיב
 היא לבתו התשיבה ומסר לביתון תיכף נסע זאת בשמעו הארענדאר יתרפא, בטחואז
 לבעלת זאת וסיפרה והלבה בזה, להתר_ה לבי לל שתדבר הנ"ל, החולה האברךאשת

והפצירה
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 מקאצק הק' ברבו רק צריק בשום האמין לא כי בזה מיאן הוא אבל בו,והפצירה
 בשביל עושין אין וטה ממש נפש פקוח הוא כי בדברים, מאד בו הפצירהוכאשר
 איך כי בתמהון, לה והשיב למחלתו, תרופה וישיג בזה, יועיל ואולי נפשפקוח
 בזהש תועלת שום לו יהי' לא כי הרבר לה והסביר אותו מכיר אין אשר לצדיקיםע

 וקרוש הדור גדול הוא כי אף אצלו להושע יוכל לא בהצריק אמונה לו שאין מיכי
 מחמת הוא אצלו נושעים שאחרים ומה הזה, בהצדיק אפונה לו אין והוא נוראעליון
 הק' מרבו חוץ צדיק בשום מחזיק אין והוא למפרע, בו שהאמינו אמונה להמשיש

 חותנו הוא אבי' אליו בא כך בתוך בו והפצירה עמו דיברה וכאשר זצ"ל,מקאצק
 יתרפא, בטח ואז בעצמו שיסע הי' שנכון אליו ג"כ אמר אז מדברים שהם מהושמע
 ומפורסם מרבים וי"ש גדול ת"ח להיות צריך ראשית הוא רבי ענין כי לווהשיב
 שצריך המעלות כל לו שיש בו מכיר אין והוא הקודש רוח ובעל מררגה לבעלבעולם
 עיניו שראו הטבע מגרר שיצא הנפלאים הדברים כל את חותנו לו וסיפר לרבהלהיות
 אשר מאר רב זמן בנים לו הי' שלא פלא דבר ג"כ הוא אשתו זו בתו גם וכיאצלו,
 ההפצרות כל אחר הנ"ל, האברך חתנו אליו אמר אז מזה, הרופאים יאשוכבר

 קושיות איזה מקודם לו שיכין זה, באופן רק לראדישיץ שיסע לו, שסיפרוהנפלאות
 גדול ג"כ הוא אם מקודם ויראה תורה בדברי מקודם עמו וידבר בתלמודהמורות
 רפואה לפעול אצלו תועלת איזה להיות יוכל ואז בלבו, אמונה יכנם ואזבתורה,
 עם לראדישיץ נסע ותיכף בש*ם, קשים רברים איזה והכין עשה וכן עבורו,שלימה
 וע"כ התפלה, קודם שם אז הי' הרה'ק, בית אל לראדישיץ ובבואם וב"ב,חותנו
 שלום, לקחת הק' מרן אל ניגש ואז התפלה, אחר ער והמתין כנהוג, שלום לו נתןלא

 והשיב קצת, ללמוד אתה היכול בזה"ל תיכף שאלו הקדושה בירו שלום לו נתןוכאשר
 זאת אברך' בזה"ל, אליו ייאמר קרישא המבא מרן ויען 6( ובדוחק *קצת" רפהבשפה
 כח לו להיות מוכרח *רבי' בשם אותו שיקראו להאנשים מניח אשר הצר*ק זה כיתדע

 כתיפיו על אותם שיקח פרסה מאות שתי מרוווק אליו הנוסעים האנשים לאותןשאפילו
 שינוח בפירוש לו אסור לאו ובאם בגשמיות, והן ברוחניות הן השגחתו תחתשיהי'
 הענין, מלספר גמר וכאשר בפשטיות מעשה לו סיפר כך ובתוך .רבי" בשם להקראלו

 האברך לו והשיב בוכה, אתה מה רבינו, אותו ושאל מאד, רבה בבכיה האברךנתפרץ
 מחמת בעולם, כוה אלקים איש בימינו שנמצא היום עד ידעתי שלא אבכה לאמדוע
 לו, להקשות בדעתו שהי' הקושיות כל שנפתרו לו שסיפר הנפלא מהסיפור הרגישכי

 שלחתי לא כי תבכה אל קדישא, הסבא מרן אליו ואמר לחץ, כמטרה כיון ריבורובכל
 חסירים, לי חסר לא בעה"ש כי שלומי, מאנשי ולהיות אלי שתתקשר בכדיאחריך
 שמוכרח חולה איוה מרגיש אני ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל דרכי כן כירק

 רפואות לי שיש מפני אצלי, להיות הוכרחת שאתה הרגשתי וע"כ אלק בעצמולבוא
 מועיל והוא קורש שבת של המוציא מחלת השיריים היינו שונים, לחלאיםשונות

 הוא חנוכה נר של מהשמן והמותר ר"ל, הידוע לחולה מהלולב והטבעותלפרנסהן
 שישתהן שמן מעט בזכוכית לו ונתן לך שייך וזה ר"ל, והריאה הלב לחולירפואה
 ומאז לבריאתו, שחזר עד איבריו, וכל הלב על שלימה רפואה הרגיש ותיכףושתה
 . זי"ע בשנה פעמים איזה אליו ונסע שלו הנאמנים מחסידיו והי' נאמן לאוהב אליונתקשר
 אביו משטעקאטשין זצ*ל אהרן מו"ה כש*ת המפורסם היה"ח יי"י ייי פייבסי

 סחורה שהוביל מסחרו הי' מביאלא זצ"ל נחום זאב ר' הגה"צ הרב ארמו"רשל

 55ס~ד. סיוכ5 סק' נולן ירג'ס ס65 זס כ5סון 6סר6(
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 ונטלוה הסחורה אצלו ומצאו השלטונים, אצלו וחפשו סחורה עם בא ופ"אמלייפציג,

 שאפעלאציע' ועשה אז[ שהי' הנימוס כפי הגבול אצל המס ווילם שלא 1לפיממנו,
 והנימוס הזאת, בפעם גם חייב יצא שמא ירא אבל הפעם עוד לעשות ורצה חייבויצא
 להמיתן דתו אחת השנית בפעם חייב ויצא פעמים ב' אפעלאציע עשה שאם אזהי'
 ולא 6( טאהלער חמשים ממנו ורצה מראדישיז זצול בער ר' הרבי הרה"ק אלונסע
 ובכה אחת, לילה שם והי' בוואדשא השר לבית נטלוהו והנה הזה, הסכום ליתןרצה
 ואמרו זצ'ל, דוד ר"ר והרה"ק זצ"ל מלובלין הרבי בחלום אליו שבאו וראה ונרדם,מאד
 הכהן אהרן בן אלעזר בן פנחס הפסוק פעמים י"א לומר עצמו על יקבל שאםלו

 שא"ל, מה וקיים משגתו, הקיץ ומיד לחפשי, שיצא אותו מבטיחים אזיכשיקיץ
 בנו ונסע ר"ל, נחלה מועט בזמן אח"כ אבל להפשי, יצא ולמהויתו דבריהםונתקיים
 ושמע אביו, עבור שם להתפלל ההילולא על ללעלוב ז"ל מאיר ישראל ר' הרה"חה"ה
 הי' משינתו שהקיץ שמיד וראי' ניצול, ידו שעל מתפאר זי"ע, מראדישיץ שהרה"קשם
 הרבי עם ביחד והי' ששר ושמע שם הי' בעצמו והוא ד', אודה הללו הזמרשר

 לאביו, לו וסיפר לשטעקאטשין בהזרה בנו ונסע זי"ע, דוד ר' הרבי ועם זי"עמלובלין
 המזמור ששר מראדישיץ הרבי יודע ומאין איש שום הי' שלא מחמת אמת שהואוראה
 החמשים לו ליתן רצה שלא מחמת נחלה מראדישיץ הרבי שע"י ראה הוא וא"כהלז,

 שרצה כמו חמשים רק לקבל רצה ולא לפייסו, טאלער מאה לו שלה ע"כטאיער,
 הי' מפיעטרקוב ז'ל טעבליס ר' לייביש ר' הגאוה"צ זקיני וז"ל' לצדיק צביגנכם, : זישע ונתרפא,מקודם

 בעת פטירתם ואחר זי"ע, מפרשיסחא הק' והיהודי זצ*ל, מלובלין הרבימתלמידי
 ישעיי ר' הגאוה"ק להרב ז"ל אבי את במכיון שלח בפיעטרקוב ר"ל המגיפהשהי'
 שיאכל ז"ל לייביש ר' לא"ז לאמור צוה ולמחרתו שלו גחדר ולן לפרשעדבורז,זי*ע
 בטות יהי' ואז בעשרה הזימון ברכת ויברך אנשים י' עם ובערב בבקר ויום יוםבכל

 ז'ל אבי' נסע פ"א וצ"ל, מפרשעדבורו הרה"ק פטירת ואחר הי'ן וכן רע מכלשינצל
 עליו וגזר בפירוש לאבי' זקנינו אמר נסיעתו וקודם החורף, בימי לביתולהענטשין
 והרה"ק זי"ע, מראדישיץ הרה"ק בפגי תזומ"צ פ' בשבת אותו להזכירשיראה

 בפרשיסחא, חליו בעת לבקרו ירחמיאל רשר הרה"ק אצל הזמן באותו הי'מראדישיץ
 ז"ל, זקנינו צוהו אשר את לקיים לפרשיסתא במכיון לנסוע מוכרח הי' ז'ל,ואבי

 ומצא שלו הזהר ס' את הרה"ק ופתח לייביש, ר' אאיז את אבי הזכיר בבוקרובשבת
 מיני' שמע זי"ע מראדישיץ הרה"ק ואמר זול לייביש ר' אא"ז של פתקא לפניומונח
 שהי' אותו להזכיר לפרשיסחא אליו מיוחד שליח בא ומוצש"ק 3( לרהמים,שצריך

 : עכ"ל שגים, במה והי עליו, והתפלל ר*למסוכן

 1156 גקכ6 5סטמיס 6כ5 כ56ס, כסכומיס 51כח1ר 655ח דרכ1 סי' ס65 סנס6(
 חסוכ, סכוס מק1רס 5נרר 15ס1 5יסועס סס51רך מ6ג"ט סי' 65 6סר חם'ר 16 מ'1חם6'וס
 סי' 00 כחמימ1ס ס6מיגו 5טר רע5כ!6 פס,טיס 6גסיס 1ס6ר סחרייס סחסיריס 6כ"טגי

 6מוגס כסס 5סכגים סוכרח 5ריקיס ט6ר 558 סססוטפו 6סר סחסידיס חכ5 חיכף,גוסעיס
 כ1עס טס"ק כסס ח"6 קריס6" סמכ6 "כפ165ח כם' סכ6גי כ6טר 5יס1פס, 1כו 161מק1וס
 5ריך 16 6יסו 65יזס טוכס 5עט1ח 5ויק כסר51ס נר51 כל5 ס61 וזס 1ז5"ק בס5ח פ'56ימ5ך
 עכי5. ס5ויק עי'ז ט1כס 15 טיסי' כ1ס טי6מין 6מונס סטוכס כמקכ5 5סככיםגנקויס
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 ~ב מז קרישא הכשבא המיאים פיפתיינפלאות
 ששמע 6( מניישפחדפ* ז*ל זינגער יחיחל ר' הישיש מהחסיר ששמע נאפן איש ייכמיפר

 לשון וזה בעצמו שסיפר טשידלאווצא, זצ"ל דור נתן ר' המפורסם הרה"קמפי
 רעא רומ בו שנדבק אחד איש ובא רבינון אצל בראדישיץ שהייתי בעת פ*אקרשו
 חנשים איוה עוד עם רבינו חדר שלפני החיצון בחדר וישבת* רביגו, לפניי'ל,

 רברים איזה אותו ושאלנו הרוח, בו שנרבק האיש ועבר ה', ויראי חשובים חסיריםמאנ*ש
 את ושאל לחדרו אותו רבינו קרא פנימהן בקורש כשנכנס מעלינו, עורף ופנהושחק
 הוא כי לו והשיב הנה, שבא הדבר נתגלגל איך הרבר וסיבת מהותו את הנקלןהאיש
 שני הי' ולו מתיבתא, ריש והי' הישישים מת*ח הי' אשר צרפת מחכמי אחר חכםבן

 ואני מרבים יר"ש שהי' ד', ביראת וגם בשנים, ממני גרול הי' אשר ואחי אותיבנים
 הגרול, אהי על צוה ז"ל, אבי של הסתלקותו וקורם בתורה, ממנו גרול היית*הצעיר
 שמגורל ער מאר, בו והתקנאתי תחתיו, ישיבה ראש ויהי' אחריו מקומו ימלאשהוא
 ה', ררך את ועזבתי היהדות מררך אחורנית ונסגתי ממדריגתי יררתי עליו,קנאתי

 מאר יראים הי' שעברנו מקום ובכל למקום ממקום ועברנו לסטים לחבורתונתחברתי
 ביום זה והי' *ראטשיוויץ" הזה המקום נקרא אז הי' אשר פה, ררך עברנו פ"אממנו,

 פתחי וסגרו שם ויתחבאו הכנסת לבית כולם וברחו מאד יראו העיר ואנשיהכיפורים
 והרגנו אחר שררה בית אל הלכנו ומשם מאומא, עשינו לא ואנחנו אחריהם,ביהכ"נ
 להשוותנו* יכלנו לא החלוקה בעת ואח"כ משם, והלכנו רכושם כל את ולקחנואותם
 העולם באויר ונר ונע מטולטל הייתי ואח"ב הזאת, לעיר סמוך אוהי והרגו עליועמדו
 מרחוק אבי את ראיתי שפ"א ער לנפשי, מנוח מצאתי לא אשר שנה מאותאיזה
 בקרוב, לנשמתי תיקון שאמצא טובה, איזה לי ויעשה עלי שירחם אליו וצעקתיובכיתי
 לנפשך מרגוע תמצא ושם לך אגלה זאת רק טובה לעשות ביכלתי אין אני ליואמר
 יהוא מראדישיץ בער ר' יהי' ושמו צדיק הזאת בעיר יהי' שנה וארבעים מאהלאחר

 ררכו הי' אשר מגאווארטשוב ז"ל פייוויש מו"ה הישיש הרה"ח לי סיפר מהנילן"רך לנפשר מנוח תמצא ואז אותר ויתקן טובה לריעשה
 רבינר אל נסע יאח*ב מפשעדבארז, ישעי,לי ר"ר המפורסם הרה"ק אלליסע

 שבא איך לו וסיפר פנימה אותו רבינו קרא בראדישיץ בהיותו פ"א מראדישיץזצ"ל
 שיעקור ממנו ורצה 3( אצלו, רר שהי' שלו הארון עם סכסוך לו שהי' אחד כפריאליו
 נייר איזה לו ונתן שלו, דירה הכלי עם החוצה אותו וישליך יכהו לאו ובאםדירתו

 הלחש כי בזה ניסה לא כי רבינך, בעיני לשהוק והי' )אנשפרעכין( אותושילחוש
 שיצליח אותו בירך בו, שהפציר ההפצרות מגורל אבל בורשטין, או שמן אצלונייך

 סטי5ס מס1ף 15פס 8רס סי' סקכ"ס סכר6 ס16ר 61לל 5ס561, מסינ ו6ח"כ 151מדוכי651
 סט51ס )וסיף כופס 5סכוס תולס 15מר ס5ריק 1כס6רס כתורס 55ריקיס גכז1 וסיכן ס1פווטר
 סוסי 1עך סטו5ס )וסוף תחוי ונזס וזס ס1פווטר

 לוק'ג5ק ז"5 הכהן זינגער ישעי' ר' סכופירסס ס,ג'ר סחסיר 50 ככו ס,' ס661(
 6כ15 סי' 6סר קיכ5ק עיר מכככרי סי' 1ס61 סס, סמקורכיס מן ר6ריס'ן מחס'רי סי'6סל
 וסו ס פ5ס ככ5 זס 1ככ5 כד51 1טסיר נ5ככ תסיו סי' כי 6חו כנוק1ס 1גד51ססורס

 יס, 5טס1ס 65חר סכיח 651 כטכיוו, הק' מרן חרר 6ת כינר זי"ט, רכיכ1 556ברארישיץ
 5פכי גכס1ח ס6ין 5סירוח סיסן 6ת סכסן 6סרן סריס רטסו"ס הירושלמי סכ' כמו1קייס
 ן נזכ6רסק6,י נ"י סררכ"ר 5' ,כ"כ ס5ייק( 554 סו6 ססכיכס ססו6ת )1מק1ססמק1ס

 זס וכטין 1556, מר10ת כ156 רכריס סי' 65 כ ו6" ככיה,הי 5ח כסת סי' זסכ(
 ט"כ( י*ג )רף 5עי5סנ6כו
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 א*ע והטה לפניו, לבקש האדון אל והלך לביתו בא כאשר ויהי הזה, אנייר עםויבו
 וקרא הנייר את הגבי' והאדון מחיקו הנייר נפל השרים( לפני להטות ~דרךפקודם
 כל לו וסיפר הזו הבקשה את כתב מי אותו ושאל המכתב את שקוראים כדרךמתוכו

 ראשונה פעם רבינו אצל בראדישיץ בהיותו הנ"לן פייוויש ר' הרה"ה מתנ"לן"ןך שבקשת מה כל אצלי פעלת האדון לו ואמרהנ"ל
 במחשבתו נבוך והי' הנה ואחת הנה אחת ושוב הלוך בביהם"ד מתהלךוהי'

 6( כך, כל בתורה גדול אינו אם גם אף עליון וקדוש הדור מנהיג להיות יכולאם
 הוס' לו והראה פנימה, אותו וערא הדלת את רבינך פתח במחשבותיו טרודובהיותו

 וסיים יב, זפן בלימוד עמו ודיבר מאד עמוק נפלא פשט עליו ואמר מאד וטתוםקשא
 ונשתומפ ללמוד* יכול ג"כ שרבי* שהוא מי אף אפייוויש" ראיהם בזהעל ואמררביע

 : מחשבתו שהרגיש רוה"ק ומנודל ובקיאותו הריפותומנודל
 לתהלה המפורסם הרה'צ מאביו ששמע מה נ"י, כהן שלמה י' היה"ח ש"ב ייכתב

 : מפאטאשוב שליט"א שסואל אליעזך ר' מו"ה כו'כש"ת
 אומן שהי' מזה והתפרנס *יאסקא* ושמו אחד איש דר הי' שידלאווצא בנןני81ח(

 הזו, המלאכה אצלו עובדים הי' ובניו נחושת, צורף הי' אשר חותנואצל
 .יאסקאש שמעת אליו ואמרה הוה ברחוב דרה שהיתה ערלית שכנתו אליו באהפ"א
 שאל )פאבריק(, מלאכתו לבית לכנוס אותך ינוח לא חותנך ימות אם אומר שגיסךמה

 בית לך ותעשה שלי בית אצלי קנה לו ואמרה זה, על מיעצני אתה מהאותה
 הבית, ממנה וקנה לעצתה והסכים מהם, יותר אתה אומן כי כמוהו נהשתמלאכת
 והלך הבית, כל שעלה ממה יותר כפלים תיקון צריך הי' כי ראה אח*כאבל

 מערלית, הבית שקנה היות לפניו וסיפר יי"ע, סרישא זקפבא זקיניני אללראדישיץ
 הבית שצריך שהתיקון זה עם לעשות מה אבל היהורי" שהרחוב נקרא יהי'ועתה
 כשיבוא רבינו לו ואמר התיקון, צרכי על מאומה בידו ואין כפלים בכפלייעלה
 אותם ויניח קטנות מטבעות על אותם ויחליף 6( זהובים מאות שני לו ילווהלביתו
 אדם ושום אותה ויסגור )שאנק( הארגז בתוך התיבה את ויעמיד קטנה תיבהבתוך
 עת בכל רק התיבה בתוך יביט ולא בעצמו הוא רק הארגז אצל לשם ילךלא

 מי רבינו את ושאל שיצטרךן כמה ויקח התיבה לתוך ידו יתהוב למעותשיצטרך
 לביתו וכשבא לך, שילוה מי שתמצא תראה לו ואמר ממנו רבינך ושחק לי,ילוה

 שהף אחד איש עמד הדרך על בביהוכ להתפלל הלך כאשר בבוקר למחרתבלילה,

 אליו, והלך איוסקא* בשמו וקראו מרהוק אותו האיש וראה ברבית, לאנשים מעותמלוה
 ושהי' כסדר הכל לו וסיפר זועפים? פניך מדוע אותו האיש שאל אליו, באכאשר

 לו יביא אם לו ואמר בתמימות, לו סיפר הכל זצ'ל, חרבי לו שאמר ומה:ראדישיץ
 לוה באזניו, נכנסו לא האלו הדיבורים זהובים, מאות שני לו ילוה המעות עלפטר
 ראה שוב מנחה, להתפלל כשהלך ערב לעת צוהו, כאשר השטר עם אליו באלא

 כאשר השטר עם אלי באת לא למה אליו ואפר אותו, וקורא עומד המלוהחאיש
 בדרך לא לו ואמר ממנו, שוחק שהוא בתחילה חושב שהי' לו ואמר אותך,צויתי
 כמו והובים מאות שתי לך אלוה שטר לי תביא אם באמת רק לך אמרתישחוק

 אותו החליף והוא המעות, לו והלוה שטר לו והביא עשה וכן בתחילה,שאמרתי
 וכשבא בנין כלי וכל וסיד עצים וקנה רבינו, לו צוה כאשר קטנות מטבעות עלתיכף
 חותנו, אצל עוד לעבוד הלך ולא הבנין את וגמר הכסף את לו פרע התשלומיןזמן
 ביומו, יום מדי שלו, מעות עם מהתיבה לקח הצטרכותו כל כי לון נצרך הי' לאכי

 ע"ט דף רמס1ן 50ק כססרנ1 ט"ן זס כטין6(
 ר~"כ ס15סיס כטרך 6ז סי' שכ(
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 עוד לר יש אותו ושאל בשוק חותנו בו ופגע אצלו, לעבוד סשפסק זמן איזהועבר
 מתוכו מעות להוציא התיגה אל בפעם כפעם והלך לביתו בא כאשר המעות?מזה

 מהדבר לרנ~ינו להודיע לראדישיץ תיכף ורץ העת, מבכל המעות שנתמעטהרגיש
 ךבינך לו אמר דבר עמו דיבר ולא לפניו כשבא תיכף אבל שינוי, שנעשההזה

 עשירות לך שיהי' לך נתתי אני שוועהר" אקליגען שהאסטו בזה*ל זי*עמראדישיץ
 מקודם ועשה שבנה מה כן אע"פ "( הכל את קלקל והוא דורות לדורוברכה

 זקינינו את מכבדין שהי' בעת זצ*לן יצהק רי הרהגה"ק מזקיני שמעתי מהנ*ין,ניר : לונשאר
 אשר פשערבארז דעיר הרבנות כסא עם יי*ע מראדי:יץ קרישאהמבא

 פשעדבארו ועיד ארץ, גדולי השם אנשי רבנים שם ישבו אשר מעולם ומפורסםנודע
 מכתיפפים הי' ככולם ורובם ויראה בתירה מופלגים ת"ח סופרים מלאה אזהי'

 פשעדבארו לעיר לבא המוגבל הימן קירב כאשר מרארישי'ןן קדישא המכאבצ*ק
 בשבת לראדישיץ ובאין מקדימין שבעיר והחסידים הלומדים הם העיר הפניהי'

 בשבת הדרשה על שיאמר מה חידוש איזה עמהם שידבר חושבים והי' לו,הקודם
 בשבת אומר הי' לשם, וכשבא כלל, חידוש שום עמהם דיבר לא אבלהראשוןן
 הבינו ולא הלומדים, בעיני הפליא אשר מאד עמוקים ודברים ארוכה דרשההדאשון

 : העמקות מגודל המקצתרק
 אצל בראדישיץ הי' בעצמו שהוא העובדא בעל של מגיסו שמ,תימהג"י'עוך

 הוא וזה הממשלה מחוקי משפט לו שהי' גיסו ענור יי"ע, קדישאהמכא
 לא בפולין )כי לסדינה, מחוז שהביא מלבושים על יקר בד עם הי' מסהרוכחשר
 וחתמו המכס משלמים הי' הספר שעל ההוק והי' היו( הסחורה או עובדיםהי'
 מביאים שהי' אנשים הרבה נמצאים והי' למדינתנו, משם שהובילו הסחורהאת

 שהי' מהם הוא וקנה ביוקר, שהי' מהמכס עצמם להבריח מעוקם, בדרךסחורה
 כדרך מכיון הוא שוייף בהתימה הוא חתם האלו והטחורות כמובן, בזולמוכרים
 הממשלה, לחתימת חתימתו בין כלל הפרש שום ניכר הי' ולא הממשלה,חתימת
 את לתתוך ענשו הי' כזה חטא ובשביל להממשלה, אותו ומסרו הדבר שנתודעעד
 זקינינו אל לראדישיץ תיכף הנ"ל גיסו ונסע האסורים, לבית אותו ולקחו ר"ל,ידיו
 ל4 שהי' מאחד קדישא המבא לו וסיפר לפניו, הענין כל וסיפר קדישא,הסבא
 וצויתי הנה ובא שנים כמה תפיסה לו שמגיע המשפט מבית הפסק ויצא משפטג*כ
 כאשר בווארשא דר הי' אשר 6( פאשקעוויטץן להגענעראל *אפעלאציע" שיעשהלו
 שלו להכותב תיכף וצוה הבקשה את קורא והי' )אפעלאציע( הבקשה עם אל(ובא

 שם לנגן והתחיל השמחה מגודל מאד נתפעל זאת וכשמוע חפשי שטר לושיכתוב
 אותו ושאל בקול, ומזמר ומרקד כף אל כף והכה ועלמיא עלם רבון י'הזסר,

 6מר נססמן נרכס וסייק נם ספסס סמן ס6סוך פס סגני6 נ56יסע נו5ינו כן6(
 ס61 סנם ככול סס ו"5 רס" ופי' ר'( כ' )נו5כיס כו' כפןך סך5ת וסנרת וכ6ת5ס6סס
 כחכמופ, 6וס י5ך ק65 מ6ו סקפיו סרכ כסס, 1ו"5 כסכ פנחס מדרש ונם' גס5נפ5כן
 6יינפרסטפן פין 6מפק מטגטסינ ופס נפמט חכטוח 6יך זס נפגין סרגס מטגווטפפ
 נינומין 6וופק מיר פון 6יז נפסט6גטן 16יף זפגין מכמיס וי ויגט ז"5 סרכ 61סרכף

 סק~וס ווח וער 6ון יטר מ'1 ב~ס"5 18מר סי' ו5פטנויס ו6ך, וי6 16ן וי6מואוין
 פג"5 זס, רוס'ק מטגו ג5קח נפ51ס סחכמוס סגחפטטו סעקנא

 סר6שגס. ספ51גיס ססקוסנווס כפס רוסי6 גפג' סי' *פ6סקעוויטס" סנפכפר56נ(
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 להשי"ת ומשבח מורה שהוא לו והשיב מנגן אתה מה *פאשקעוויץ"הגענעראל

 לשלום, אותו ופטרו ושחק חפשי, ולהוציאו במשפט אותו לזכות במחשבתושנתן
 ריחים לו שהי' אליו שבא א' מכפרי זי"ע קרישא הסבא זקינינו לו סיפרעוד
 הכפר מזה האדון הלך ולימים רב, זמן מזה א*ע והתפרנס נווינדפיל( רוחשל

 אשר הערלים שכל מפני לגמרי פרנסתו וקפח ממנו רחוק לא מים של ריחיםוהעמיד
 המחיר, שהיזיל ום וכי הנ*ל, האדון ש4 לריחים עתה הולכימ הי' אצלו תמידטחנו
 בקשתו, עם תיכף לכנוס משמש נחמן אותו הניח לא הנה בבואו הזההאיש

 אשר עצים סוחר אסמראווצי שאול ד' החסיד הגביר הנה שבא מילתאואיסתייע
 הנ"י, שאול ר' שבא בבשורה נחמן ובא מדאנציג, מהים המים על עצימהוביל
 ויהי מהריהים, האיש מזה לי ונתודע ומעריב מנחה בביהמ"ד להתפלל אזוהלכתי
 הי' לא זה ראה ונחמן חדרי, לתוך עמי והלך עמי, שילך עליו רמזתי התפלהלאחר
 לקרבו הצרכתי לא אסטראווצר שאול ר' שהגביר ממילא מובן וזאת מזה, נוחהדעתו

 הפתקא יתן מי ושאלתי להורי, תיכף אותו הכניס משמש נהמן כי אלי,ולהכניסו
 הגביר אם השב הריהים בעל האיש זה תחלה יתן הריחים שבעל שניהם והסכימוקודם
 חשב שאול ר' הגביר וזה משם המשמש אותו ידחוף כך בתוך קודם יתן שאולר'
 יעכב לא בטח כי קודם הוא שיהי' יותר נכון כך, כל לדבר לו יש מה העניזה

 הפתקא האיש זה כשנתן שצריך, מה כל לדבר עת לו יהי' ואח"כ רב, זמןאותו
 מים ולא רוחות רוצה הריחים בעל האיש זה לעשות, לי יש מה עצמי אלאמרתי
 אסטראווצער שאול ר' והגביר ולהרויח, לעשות לו ויהי' מים, להפריץ יהי' שלאכדי
 וזה מים ולא רוחות רוצה זה פעמים איזה הדברים וכפלתי רוחות, ולא מיםרוצה
 בעל העני לזה ואמר כונתי את אסטראווצר השאול זה הבין אז רוחות, ולאמים

 בתו עכור נשואין וצרכי נדן שצריך לו והשיב המים, בעד רוצה אתה כמההריחימ
 סכום איזה עור לחטוב שיוכל הריחים( )לבעל אליו ואמרתי לפרקה, הגיעהאשר
 שלו להאכסניא שילך משמש נהמן אל שאול ר' אמר אז צרכו, כדי בריוח לושיהי'
 זי"ען רבינו לו סיפר ע"כ מאתו, שאל כאשר לו ושילם כספו, צרור אתויביא
 מפשי:חא ירחסיאל ר' מרן המפורסם הרה"ק אל שיסע לו צוה מלספר גמרכאשר
 6( שמה יבא ג"כ והוא לו, הקבוע פלוני לכפר לבצ שימחול בעבורו לו ויאמרזצ"ל

 ביניהם, סוד והמתיקו מחדר לפנים חדר ונכנסו להם, המיועד כפר לאותווכשבאו
 לפני כשיבא לו יאמר זי"ע קיישא המבא זקינינו מהם ראשון יצאואח"כ

 לפני בבואו עשה וכן החיתם עשה שהוא האמת על יודה "פאשקעוויטש*,הגענעראל
 תעשה שלא לי מבטיה אתה אפאשקעוויטש" הגענ' אותו ושאל האמת, על הודההגענ'
 ואמר לשלום ופטרו ח"ו, כזאת עוד יעשה שלא באמת לו שמבטיח ואמר כזאת,עוד

 כאשר סקינצק שליט*א י;קכ נהן מוה"ר כו' הרה"צ ויד"נ ש"ב ייכנתב לך מוחל הנני ראשון פעם בזה"ללו
 שבעיר נתפרסם אוה"ע בין גם אז בעולם קרישא המבא גדולתנתפרסם

 לקחת אליו באים מאוה"ע ורבים *פראראק" בלשוניהם הנקרא נביא שם ישראדישיץ
 בערך לראדישיץ הספוך "שיליפיע" בכפר וצוקה, צרה מכל ולהוציאם ממנו,ברכתו
 בימים כמנהג כרצובו באנשיו לעשות רשות לו שהי' פולני אציל שם גר וחצי,פרסה
 גדולת כ~יעו הזה והאציל פילין במדי:ת יקפה בכל אז שררה שהפיינשטשיזנאההם

 עס ז: 5ססר,יח 5יס קכיפ חיק 5:י' ס' רף ר6סז." אחיק כספיכ1 ס3":י כנר4,
 סכ6. סחודס כ:5 סע51ס כוח"סג סי' כ, 1גז-1, קגס1 סס וכק:ר חירס, נכןס
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 ואבהנחו אותו אנסה בלבו אמר העצומים ונפלאותיו מראדישיץ הקדוש הצדיקזקינעו
 או בנסיונו יעמור לא ואם כמוהו לקדוש כיאות אכברהו אז בגדולתו ממש ישאם

 והוא קרוש, ואיש לנביא עצמו ועושה אדם בני שמרמה ואהרגהו, בו כלהאעשה
 מראה את לו שיאמר הקדוש להרב ושאל מעוברת סוסיא על א1 רכב הנ"ל()האציל
 האחד ומראה בבטנה זכרים( ובז ישר שתאומים רביני לו וענה תלד, אשרהולדות
 ושאר הבטן תחת לבנה הוא השני ומראה שחום, הוא וגופו הצואר תחת כתוםהוא
 מכיון הי' שכן ונוכח להסוסיא, ורקרה רומח האציל לקח מיר שחור, לצבע נוטהגופו
 ופרסם כיבודים מיני בכל יכבדהו ברבינו האמין ואז זי"ע, רבינו כדבריממש
 הזה( האציל בית מאנשי מא' ששמע מהימן מאיש שמעתי )כ"1 לכל,זאת

 ' פעריל יעקב נתןהק'

 החסיי ייייי יימיפר
 התגלות שטרם נאמן ממקור ששמע נ"י, יצחק אברהם ין

 כירוע בביתו או שריה עדיין והרחקות בעילם טבעו יצא לא יעייין*רבינו"
 מיד הנדוניא לסלק לו הי' ולא הבכירה בתו עם בשידוכין שהתקשר בעת לואירע
 בשטל וכתבו הנדוניא, יסלק שבועות איזה שבמשך למחותנו להבטיח והוכרחכמובן,
 ומן וקירב שהגביל סילוק הזמן עבר כבר כאשר ויהי הנשואין, זמן הגבלתהתנאים
 שהבטיח עד עמו ונתן ונשא לו, הי' לא ועדיין הסילוק, אודות המחותן ובאהנשואין,

 קורם אחד ליל בהגיע ויהי כן, להסכים מחותנו והוכרח בבירור יסלק חופתו שביוםלו
 נעל שרוך ועד מחוט לה הי' לא ועדיין מביה"ט בבואה הכלה בתו והנההנשואין
 להחיות לבה לסעוד מאומה פה אין ובבית הלב חולשת לה הי' וגם חתונה,ממלבושי
 וחולשות עייפות שמרוב ער הנשואין( סעודת על דבר שום הכינו לא עדיין )כינפשה
 מאומה, פה אין ועדיין מאר, קצר הזמן כי בראותו קרישא המבא בשינה.נרדמה
 *שנים המסכת מריש והתחיל טציעא בבא מס' ולקח הקורמים השיעוריםהניח
 א' גביר בא הלימוד באמצע השעה ארכה ולא כסדר בעיון ולמד בטלית"אוחיין
 זהב רענדליך שלשים עבורו מתנה והביא מרכבתו, עם וןלאשמשאווא עירמחשיבי

 ברכת ולקח עבורו פתקא ונתן ע"ה הרבנית ואמו הכלה עבור יקרים בגדיםוגם
 בא שוב הלימור באמצע ויהי' הלאה ולמד משם, ונסע לביתו נחוץ שהי'הפרירה
 ומלבושים כסף לו והביא קינצק מעיר ע"ה זינגער ישעי' ר' הנכבד החסיד א'גביר
 והביא א' גביר עוד בא ושוב הלאה ולמר ומגדנות יי4ש וגם זיוע, רבינךעבור
 בבא הגמ' ולקה בריוח, נשואין צרכי כל לו שהי' עד חתונה צרכי ושאר כסףסכום
 בבא ללמוד בזה"ל, ואמר הקודמים, לשיעוריו וחזר ספרים הארגי לתוך והניחמציעא

 : עבורי ותכלית עסק אין זאת גם שבעולם הכסף כל אלי ולהמשיךמציעא
 החסיד לו שסיפר מברעזין שליט"א הילל מו"ה כו' בנש"ק היה,צ ש"ב יימיפר

 בתורה המצוינים מאנשים הי' שחותנו הנ"ל, מעיר ע4ה ראזען אלחנןמואה
 כי מאר רחוקה הי' ופרגסתו זצ"ל, מראדישיץ הק' מרן אצל תפלה בעל והי'ויר"ש

 פעם ר"ל, מאד מדוכא עני והי' מהסורו די הספיק לא מזה פרנסתו שהפיקהמלומדות
 רבו טאת הפרידה ברכת בלקחו החג לאחר הנוראים בימי בראדישיץ בהייתואירע
 האלו הדברים במסחר, לעסוק ויתחיל המלומדות שיעווב טר1 ויצוהו לביתו, ליסעהק'
 ולא לוה מוכשר שאינו אותו הכיר הק' רבו גם ע*ו, ותמה בעיניו, מוזריםהי'
 במסחר ולעסוק המלומרות לעזוב אוכל האיך הק' מרן את שאל לזה באלה, עורניסה
 שתצליח לך יעיר השי"ת ויענהו, כלל, ומתן משא בטיב ידיעה שום לי איןאשר

 מברכת בבטחונו מזה, עור דיבר ולא רעתו נחה הכרכה בשמעו והלאה, פהיוםבמסחר
 על שוטף הגשם אז שהי' בעת הלילה באותו והנה "ביתו בביאו טשם, תסעובו

הארע
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 והוא פתחו על דופק איש קול שמע פתאום והנה מאוחרת, בשעה גדול, בזעףהארץ
 ופתה עליו רחמיו ונכמרו לו שיפתחו מבקש ממרחקים שבא סחורה הבילת עםסוחר
 היום פה שהי' היריד על סחודתו עם ממרחקים בא שהוא הסוחר לו סיפר אזלו,

 בפעם פה והוא כאכ, מאוחרת בשעה כה עד לבא נתאחר והברד הגשם גודלופחמת
 בחוצות לחפש אין כזה גשם בעת ובפרט מלון, ובית אכסניא מקום יודע ואינוראשונה
 כח בו אין כי הלילהן פה ללון לו שיניח ממנו ביקש ע"כ ללון, מקוםהרחוקים

 בססר וקיבלו הדרך, מטלטול כח ותשות עייפות מגורל אחר מקום עתה לבקשעוד
 לו וסיפר מוצעת, מטה וגם מקודם, שיסעוד הערב ארוחת לו והכין יפותפנים
 ע"כ סוחר שום פה מכיר אין והוא יקרה סחורה מין עמו הביא כאשר הנ"להסוחר
 חק' מרן בפקודת בזכרו והוא הסחורה, את לו ולהניח למכור אוכל ירצה כבודואם

 ייבל התשלומין שהכסף לו אמר וגם המחיר לו ואמר הנ"ל, מהסחורה המחירשאלו
 מאוחה וטעם תפלתו שגמר לאחר בבוקר ויהי הסחורה, כל מכירת לאהרלשלוח
 עם הסחורה על הרבה קופצים מצא ומיד לשוק הסחורה עם ויצא ואנסה אלךאמר
 לו ושלח הסחורה, כל את מכר מועטים ולימים מסחר והנה וראה מאד, ריוחשכר
 ונתעלה ויותר, יותר קנה ובכ"פ כסדר, מתנהג הי' וכן סחורה, עוד והשיגדמיו,

 : זי*ע מאד, מזה שנתעשר ער מעלהמעלה
 מו"ה המופלג מהחסיד ששמע ניי, בער אלטער ר' החסיד ייייי יימיפר

 קרא זצ"לן מרן אצל בראדישיץ בהיותו שפ"א איך מקינצק, ע"הקראקיס הערשוי
 הי' וזה לראדישיץ. עגלה שנוסעת מרחוק לו והראה החליןן אל עמו וניגשאותו

 וניגוו אחד איש שם עבר ראדישיץ מעיר רחוק פרסאות ג' בערך הדרךבאמצע
 משם ארוך זמן ונודר מביתו רגלי הולך כי עגלתו על ויקחהו עליו שיחוסלהעגלון
 עליו העגלין רחמי ונכמרו הדרך, מטלטול ויגע עייף והוא מפה רחוק הואחשר
 לדקרו, וביקש ארוך סכין מחיקו חטף מהלך איזה נסע כאשר העגלה עלויקחהו
 מהמראת צעק הוא וגם לו, שיניח וצעק קולו את דק' מרן הרים אלה כלבראותם
 ידו ונאלמה מאין, ידע ולא גדול קול בשמעו מאד, במקומו שם הרוצח ונבהלהלז,
 בידר אחוז סכינו עם העירה נסע וכן והנה, הנה ולווז אותה לשלוח יכול באיןתיכף
 עם ונסע מידו, הסכין להוציא לא וגם כלל, ידו עם לזוז יכול לא אופןובשום
 ההצלה שזה הבין מרארישיץ, הי' הבע"ג כי הקן מרן בית חצר אל ישרהעגלה
 בקווש נכנסו נאשר הק', מרן מנפלאות הי' הנ"ל מהרוצח שניצל לו שהי'והנס

 שריחם די לא טובה לעושי גומלים כן בגערה, הרוצת את הק' מרן שאלפנימה,
 עם אותו להרוג עוד ובקשת רעה לגמול חפצת לסוף עגלתו על אותך ולקחעליך
 רק להרגו חשב לא כי א"ע ולתרץ הדבר להכחיש ניסה מתחילה בידך אשרהסכין
 באיזה ראה שהוא קדשו, ברוח אליו באמרו אבל כהנה תרוצים ועוד עליולאיים
 יכל ולא נבהל שממנו קולו ששמע ולולא נפלא, בדיוק הכל זמן ובאיזהמקום
 לעשות, שחשב רעה תעלומות כל לפניו נגלו כי ראה אז שחטו כבר אזי ידו עםלזוז

 איזה לו ונתן גמורה, בחרטה הנה עד מנעוריו וחטאיו פשעיו רוב על לפניווהתודה
 התשובה עליו וקיבל שהתודה אחר ותיכף גמור, תשובה בעל ונעשה ע"זתשובה

 כבראשונה ידונתרפאה
 ששמע מחעלים, שליט"א פנחם מו"ה יו"ש חו"נ חיה"צ ייי.נ ש.ב יימיכנר

 הרה"ק אל ימעזבוז קריישא הפבא זקינינו שנסע בעת שפ"אמאביה"ק
 שבכל מתנהג והי' הקדושים חתניו את עמו לקח זי"ע, זצ"ל, ישראל אוהבבעל
 בני גם אשר א' לאיש עמהם והלך העירה וירד מרכבתו להעמיד צוה שעברועיר

אווצ
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 איזה עברו כאהער ויהי 5( זמן איזה עמו מתבורר והי' אותו הכירו לא העירחוהי
 עמהם לילך ורצה עיר איזה דרך ועברו הדרך, ענוי מטורח עייפים והי'וחבועות
 בעצפו והלך הדרך, עייפות מגודל עמו הלכו לא הזאת בפעם אבל בקודש,כדרכו
 הייתם שלא על חבל להם, אמר לדרכו ליסע במרכבתו וישב משם שחזר לאחרהעירה
 ה" כבר אצלו, הייתם אם כי אצלו, שהייתי האיש אצל הזאת, בפעםעמי
 מעל ועמרו הנה, עד הקודמים הגלגולים מכל שלכם נעורים החטאת אתמתקן

 הוא עור ביחד עמי אי הייתם לא אם להם אמר העירה, נחזור חשכ ואמרוהמרכבה
 : יועילבלא

 אז הי' שהוא משירלאווצא ז"ל גאלדקארין מאטיל ר' הישיש החסייסיפר
 כבר אשר א' זוג זי"ע רבינו לפני שבא בעת בראדישיץ המעמדבאותו

 הבאים מפני פנימה לכנוס קשה שהי' ובאשר ר"ל, עדיין לבנים זכו ולא בשניםבאו
 לנשים, כמו כ"כ לכנוס קשה הי' לא לאנשים כי מקודם בעלה נכנס לזה רבוכי

 הועילו, ולא רופאים בהרבה דרשו שכבר איך לפניו והתנצל רבין לפניוהתמרמר
 שום לו שאין כעת רבינר לו יעוור מה כי ע"ז חבל אבל מרבינו נתודעועתה
 לפניו והתמרמר כנשים, ארח לה להיות חדל שכבר אחר בבנים ממנה להבנותתקוה
 ושאל וליורשו, אחריו קדיש שיאמר בן מניח שאינו אחרי והעמל ההון לו יועיל מהכי

 ושאל כו', שנים עשר שהתה דמתניתין, כדינא לגרשה תקוה יש אולי קדשועצת
 ברכת שיברך שבעת עליו וצוה הן, והשיב הנה, עמו באה ג'כ אשתו אםרבינו
 ביהמ"ז של מכוס יין מעט להבעל רכינו ונתן עשה וכן פנימה, אותה יקראהמזון
 הספסל על היין עם הכוס שיעמיד לבעלה אמרה היין לה ובהושיטו לאשתו,שיתן
 ילדה השנה לתקופת הוה וכן נדה ופירסה דמי' מקור לה שנפתח הרגישהכי

 ה"י ג"פ לו שיתן עליו וצוה לישועה, הצריר א' אליו בא שפ"א מהנ"ל,"רך : לזקוניובן
 עד יוחר, עוד ואח"כ יותר, מטנו ביקש הנדרש, סכום נתן וכאשרגדולים,

 לו נתן וכאשר מאחרים, לשאול היצרר אשר זהובים ע"ב למספר הסכוםשהגיע
 לקח מכוון הוא שדחשבון וראה הכסף את מונה הי' השלחן על והניח הסכוםכל

 חזרה לו נתן הכסף כל ואת גדולים ח"י ג"פ הכסףמכל
 החסיי ייייי ייםיפר

 מראדישיץ קרישא הסבא בהיות שפעא נ*י דוד יעקב ין
 העיירות מכל גם החשובים והלומדים החסידים ונתכנסו וולאשטשאוואבעיר

 ולהיות לזכווו כדי הנ"ל, בהעיר שם ושבתו קדשו, פני לקבל הסביבים ומכלהסמוכים
 לאחר אהד, במעמד היו העיר אנשי כל אשר קודש, בשבת השכינה השראתבמקום
 אצל אתכם ראינו לא מדוע בזה"ל אותו ושאל ע"ה, רור ר' זקנו אחר שלחש"ק

 ירא אבל פשוט איש היה )והוא עמי, קרובים אתם הלא קודש השבת בכלהשלחן
 בין א*ע ולדחוק הנה לבא בנפשי עוז הרהבתי לא בפשטות לו והשיב מאד(ד'

 עם יתבייש הרבי כי בטח וחשבתי אני, פשוט איש כי הגדולים והלומדיםהחסידים
 איש שום עם מתבייש איני "לילה ו~בינו לו והשיב ללמור, יכול שאין כמוניקרוב
 ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד בתמימות, ה' בדרכי שילך רק ישראל,מזרע

 סטריח כססר כריק 6'זס קרסו 3רוח ססרניס מקוס 3כ5 3קורס לרכו סי' כס6(
 כ5פר ססי"ח, נטכווח ררך 6יזס נוטנו 51קחח 53"ק 5חסיח 5טרחקיס גס תספפ5מו
 כס65וס 3ס' )טיין סקיוס, רוח נט5י ח"ח 1טסריס נו6ס 5סמס סיכס 3ט1טי' מרג65סי'

 כיג יף ח'6י*ס'ק
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 כ"ק אח פבקש הנני הדבר בן אם הנ"ל דוד ר' אמר אז לשמים, דעתו אתשיכוון
 והבטית בקשתו מילא ורבינו לכבדו, במה ב"ה אצלי מוכן כי אצלי, שיסעור בזה לכבדנירצינו
 איש המפורסם הרה"ק ה"ה גדול אדם עוד הנ"ל לעיר בא היום ובאותו שיבא,לו

 חבירו, ושפש מאור סה"ק בעהמ"ח זצ"ל, קלמן קלונימום ר' מרן כו' נוראאלקים
 רבינר הוא חבירו ולכבוד הנ'ל, הרה"ק את גם וביקש אותו, גם שיבקש רבינרוצוה
 אז שהי' ת*ח עוד עם הסעודה על שניהם והלכו הסעורהן על ג"כ שיה" לוהבטיח
 עומד הנ"ל דור ר' והבעה*ב השלחן אצל יחד ישבו כאשר ויהי' אצלו, וסעדואצלם
 וסיפר הם, היכן בניך הנ"ל, הבעה"ב את רבינר שאל בסעורה, אותם ומשמששיהם
 בת רק לו ואין הנשואין, אחר שנה ארבעים קרוב וב"ב הוא כי רבינו לפניוהתנצל
 אחריהם, קריש שיאמר מי להם שיהי' זכר בבן להפקר היום עד ?כו ולאיחידה
 זמן עבר אחרי בבנים עוד להושע ביכלתם אין הטבע שע"פ ואמר ע"י מאדונאנח
 עשה וכן השלחן, אל משקה שיתן אליו ואמר רבינו ויען בימים, באים והם כזהרב

 שכעת 6( עמו שיסכים זצ"ל, ושמש הו_ואור מרן הרה"ק חבירו אל רבינוואמר
 יודיע הלידה שבעת וציה זכר בבן וברכו עמו והסכים קימא, של זכר בבן יפקדוחיה
 להודיעו, אליו ונסע רבינו כפקודת ועשה לזקוניו, בן אשתו ילרה הבאה ולשנהאותו

 : הנ"ל דוד יעקב ר' של אביו הי' והוא משה ר' בשם אותו שיקרא לוואמר
 מ3אריטקאווי*ך נ*י דור נתן סווה כו' כש"ת המופלג היה"ח ש"ב ייכתב

 הרה"צ אדמו"ר לפני שסיפר ממונקאטש שליט*א הרה"צ מאדמו"רששמע
 מרארישיץ, קרישא המבא ממרן סיפור 3( בסאסנאווצא( )וכעת מראדאמסקשליט"א
 הסמוך בכפר נולד בביתו סגור הי' שכ"א הראשונה הפאווסטאניע בעתפ"א

 החוץ, פני על להראות ירא הי' הברית והבעל למולו, צריכים והי' זכר, בןלראדישיץ
 יש ומורא שפחד ישיבנו ומי באחד הוא אבל סוהל, להכין שילר עליו צעקהוהיולדת

 העלם לבנה ככרוכיא צוהה והיולדת דוי, ערש על ושכב הוא נחלה כך ובתוך לילך,לו
 והלך אמו לקול ושמע ובא, ממשמש מילה הזמן כי מוהל, להביא לראדישיץשילך

 שהדבר עד הפחד מחמת ממקומו זע ולא קם לא ג*כ דשם המוהל אבללראדישיץ,
 נפש, במסירת עמו והלך אז מפורסם הי' לא יעדיין זייע, קרישא להמבאנשמע
 אם לראות החוצה והלך מאד מצטער קדיש" המבא והי' דוי( ערש על שכבאביו )כי ג( ברכיו על התינוק לאחון סנדק שיהי' מי הי' לא למול ורצה לשם שבאוכיון

 סי' לק לע5טו וסגרו5ס סנס 5קחת ר5ס ל6 סטפ1רסטיס סקריסיס מס5ריקיס 6חד1556 6י וסיי סטכע כררך ס65 5יט1טס סגחין 6' 56יי סכ6 3טת 3קידס ורגו סי' גס6(
 כחכירו. נס וסגפ65 סגר51 סגס 6ת וחלס 6ליו סקו1ס 6תטטחחף
 ס5יט"6 6רמו'ר סרס"5 556 מי5ס סכריח על כסיותו ממגו סטפ ססיס1ר זס3(

 ס5יט'6. סרס'נ טמחגו*ר6ך6נ1סק
 ו)1ק1ר1ח פרפר16ח 6יוס פס 36י6 וסנדק6ית' נ1י5ס .כרית נענין ר6יירי 6ג3נ(
 ר' בפרקי ס61 מקורו נוסכ'ן, ס6גו 56י' 50 גס6 ונפכין זס, 3טכין טדחו'לוטטטיס
 ערי1ק ג5יי פ5 3סטיס קנ6תי מקנ6 6חס 5עו5ס סקכ"ס 6מר ור5 כ'ט, פ'אליעזר
 ס"סס פר  פילס כריס  פוסין  יסר5ל  ס5ין  חייך  לוס), 6חס וכ6ן 6סרן נן פנמס0נ6מר
 סנ6טר סכרית טל6ך )565י'( ככוד ט1סכ פיסיס סיסי' חכנ:יס סתקיני מכ6ן בעיניךר61ס
 1גי'. כ6 סנס מפ5יס 6תס 6סר סנריחוט65ך

 נרית 5ס6י 65ע5י' כרי' 6סיק נס ר3ר נוטנ6 636 ר' 6מר חו וז'5, לךונזיס*ק
 56י' 5י' 16רטן סעת6 כי' 3עלנו6 פכדית כרי' ט6י חטו 61מר וי5י' 5פמ5י6 קכ*סקרי

וט6ם
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 ומשאות גדולים סנדלים עם אורח איש ראה ופתאום אותו, ויכניס ושב עובריש
 ההפצרות מרוב אבל סירב ובתחילה התינוק, למול עמו שילך ממנו וביקש כתיפיועל
 בתתילהן עמו שהתנה כמו לדרכו לילך האורח ורצה וכדין כדת הילד ומל עמוהלך
 הנביא אלין שהוא בו והכיר הראות מזכי אז גם הי' קרישא המנא מרןאבל
 היום הברית, לבעל ואמר לו, ונתרצה ג"כ הברית לבעל שירפא ממע ביקש 6(ו"ל

 "חר6 כרסיי6 5חקוג6 נס כר דכפי חכינן ד6 1פ5 חמן 65זרמין ט6סין 3ד' עלמ,וק6ם
 קמי 61ססיר סליק וסו6 חמן סרי 65 165 61י י56" כרמיי6 ד6 ו'ינו6 דילי'5יקר6
 קג6חי קנ6 וכחיכ וגוי 56יסו פס 5ך מס י"ג( 6' )מ5גיס כחי3 כקדנויית6 ח"חקכ'ס,
 רסימ6 דס6י 6חר ככ5 תייך 6'5 וגו' יסר56 כני כריחך פזגו כי 1635ח( )6ל0'ליי'

 יססיל ס61 פזכו ויסר56 ד6ססיד ופומ6 חמן הזדנון 6נח ככיסרסון כני 5י' ירסמוןקויס6
 קג6 וי6ננר 6לי' סס 5ך מס וי6ננר 11'5 ויגס ונפ' כו', קיימ6 ס6י מקיימיןדיסר6ל
 ונו' יסר36 כני כריחך פזכו כי 6'5 כוי 5י ננקנ6 6חס מחי פד קכ'ס 6'לקג6חי
 עכ'5י כו' חמן ינוין תס6 6נח קריס6 קייס יקיימו נס6 דכגי 6חר רנכ5 חייך6"ל

 ז5"5 מקארלין שלמה ר' סרס"קמו"ס ס"ס יסר6ל קדוס כסס נוכי6 דפרקא אגראוכם'
 סניסר6ל נוילס כריח ככל 5סיות סי5טרך ל6לי' סקכ"ס ס6מר כספס סמורס נססט6נור
 פכירס כפ5 כרית סנפ5 יסי' 06 סגס יחכרך לסנוך מקנ6 ס6ני ידפ8 6חס 56"6מל
 נופכירות ריקן יסי' 161 כרית 5סכפ5 סיכפר ססי"ת וסכטיח סס 5סיות 5סכול 16כ655

 יסי" 6פסר פוד ססיכ 15, גס סיכפר ססי*ח סכטיחו כ"פ סמוס5 יסי' 6פסר פודוססיכ
 סקס5 5כ5 סיכפר ססי"ח סכטיחו 5סכו5 16גל ו65 פכירוח כפ5י סס ספומייססקס5
 פיי"סגו'

 סקורין טפס כחכ 511, מרינוב אלימלך צבי ר' סג6וס"ק 5סרכ מהרצ"א הגהותוכם'
 ד6חנזר כזנונ6 11"ל רנ"ס דף פקודי כזס"ק סכחכ פ"פ סנדק נרכיו פ5 סתינוק)סמחזיק
 כדין ד6 מקרכנ6 ח51קי' 6י' דס6 וחמ6 ס"6 ססו6 קייננ6 כדין כוי יומין לתמני6 גק כרס6י
 לסלט6ס יגי5 6651ח3ר

 קכ"ס קמי יסר6ל פ5 סכינורי6 61חפכיד 1ם5יק פ15י 51קטרג"
 וכם' פ"כ, קטיגור" רין נטסס עמגיג1ר נדרס סו6 כי סנדק 16ת1 סקורין וזספכליק,
 חורט גפלי יסר56 נגדולי דוק6 ונפסית סי6 רנס מ15ס ססגדק מ5ות 11"5 פקורךדרך
 סנ"5 נוכחוח ס61 ססגדק ח"1 כ6סר 6כ5 סכם6, פ5 5יסכ סכ6 565י' סכן ס61 כיויר"6
 לכו 6ל וס יסיס סמסכי5 6מותיו, מד' וירחק סכיגו סכרימ מל6ך 56י' יסי'ס6יך

 טיגיס 6סר יסר56 גד51י כי חמתינו חסמרו כו' קרכני 6ת וז") מגדים נועםונס'
 ס5 מ6ניו כסעריס 3סיפור כ6 כ6ער פליו ימתיגו סמי5ס גפמ 1"ל ל6לי' יר16 1ל6לסס
 דפומ6, 61זמגח6 ככודו כס6 מכיניס זס ומתוך כ161 י5פו 6וס כני ופסועי ווומיו, ז"5ס6ר"י
 כחינתו. לפי חסמרו י6מל51כ"6

 5סמו5, כרכיו פ5 סתינוק 65חו1 לסנרק 8חד 6יפ 5סזמין סמנסג 1"5 ריפכ"ןוכסי'
 חופ5ח גסכי5 16 6דס 65סכמ ומוס5 סנדק יקח 651 סיו"ע 51דיק כסר 6יס 8חרוימזר
 ג5יפ5 65נסי 11 כמ15ס סמככוין כפוס"ר בזמנינו סנוסגין כמו 1ל6 פ"כ, ר16יןכס6ין
 פדיף 65 כי סזס, ככרית פון מוס פ5 מכפר סקכ"ס 6ין זס כ16פן ג' ממון, נניפמכסכי5
 65 כטח סכ 6ינו  06 5נל  לסניס רס פנירומ כל פל  מכפר  מסו6 פ5מו סכפול"סמיוס
 נ5פ"ד. כן 3ירו, וסרן כטו53 4610כ1ער

 נטן כחכ מסס"ק פניניס 6י1ס פס 6כי6 56י'ן .ני5וי גפנין ד6יירי 6יייי6(
 סים ל6 ו6מול6יס 5תנ6יס מתגלס ססי' 5עוכ זכור סנכי6 56" 11") 5' טי' קדמותפדבר
 תום' 3גליון ססקפס מס 51"ק 3חיקו וגס6רו סספיק1ת פיסק סי' ל6 ומטו"ס כחינותיונג5

מסכי6
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 ולשמות, הסעורה צרכי להכין ממטתך תקום מתי שוכב, אתה למה שלך שמחהאוא
 דמרן בפומי מרגלא וה*' סעודה, צרכי והכין הארם כאחר בריא ממטתו שקםעד

 אלי' ראיתי אני אבל מוחות, עם ילכו להם יש גדולות מוחות ו1לשק קדישאמסבא
 מפרבקאפש שליט*א הגהשצ מאימו"ר ירושלים ממעות ס' בשם מהנ'ל,נןך : )שטיוועל( הגדולים הסנדלים עםהנביא

 מונקאטש אבר"ק זי*ע זצ"ל ולמה ר' מוהשר קרוש א"א זקינושסיפר
 מעמר באותו הי' שהוא זי"ע, משירלאווצא רור נתן ר' מו"ה א"א מהרהשקושמע
 א' ריבוק לפניו שבח זי"ע מרארישיץ בער ישכר ר' מרן א"א ונורא הקדושאצל
 מגולגל שהי' פעמים כמה שזה ואמר עונותיו והתודה תיקון ממנו שביקשרשלן
 בנביאתו זכרי' וכשעמד הנביא זכרי' בימי עוד בירושלים הי' ובראשונה הזהבעולם
 רשעתו ביר בפניו וסטרו אצלו שקפץ והראשון הראש הי' הוא העם לפני ה'בשם

 להכות העם שאר התחילו ואחריו וכו' ה' אמר כה שיגיד זה הוא מי ואמריבחציפתו
 נפש הריבוק עור והתודה ר"ל, והרגוהו כמים רמו ששפכו ער הקרוש הנביאאת

 רוצחים שאר עם הכפורים ביום והרג עוה"ז בגלגול הי' שוב שאח"כ הנ"לחחוטאת
 הי' שכבר ג"כ והגיר וכהנהן וכהנה יצילנו ה' יהודים מאות כמה עם א'ביהכ*נ
 שוב צעק וכעת שעה לפי רק תיקנו לא אבל זיוע, מקאזניץ הקדוש "מגירחצל

 : עיישש לגמרי קרישא הסבא אותו ותיקן מאורן לו מר כי לעולמים~לתיקון

 ברוך יוסף ר' מו"ה וכו' היוחסין שלשלת דפה מהרה"ג יקייי מייייי שמעתיאני
 הנ'ל הדיבוק שהי' בעת זי"ע, מקאזיניץ הקדוש המגיד נכד שליט*אשפירא

 הדיבוק ממנו שחק בציצית וחיכך יחידים ליחד הי המגיד התחיל הק' המגירלפני
 הק' המגיד לו והשיב הללו מיחורים יורעים והסנדלרים 88"שהפ הי' בימיוואמר
 הדין דבאמת הי' דטעמו והשיב הנביא זכרי' הרגתם למה האי כולי דחכמיתומאחר
 הנביאות בטל נביאותו אומר אינו הנביא דאם ידוע זה אבל מיתה חייב נביאותוהכובש
 יחיר כפרה הנביא זכרי' מיתת והי' לאמרו ושלא נביאותו לכבוש לו הי'מוטב
 הרברים לומר לכאן באת ע*ז הק' המגיד לו והשיב אותו, הרג זה ומשום הקהלבעד

 : רור נתן ידירו שמים, לרחמי המצפה ששב אותו, ותיקןהאלו

 כפסיבסת סכיח לטוכ זכיר  ד6לי' ומ6חר וג'עין פ"ק ככ"י כ5)56 רכיכ1ססכי6
 1כסיכו6 כחיניחיו ככ) נג5ס סי' 651 סו5 6גי 6פרתי 1~זס 5ס1  ו6ספק כ5 פסיע )6פ"ט דרכי

 כוי. 61נטיוח ק1סיוח יחרן חסכי נ6מר ו6ז כחינותי1 ככ5 פגיס יחר6ס כ"כסמסיח
 כי ננו65 ד65 קויס6 רכס ס6ור6 כסוף כחיכ ז'5 סנכי6 56י' וז"5 ס"6וכסי'

 ד"פ"נ ז"5 5מח מסר"י סמקוכ) סרכ וכח3 סכ6, סמכ1נ6 5רכ גם 5טסוח סקכ"סס5ת1
 סס מ"מ ס6רן כגפ1ח כ6רכפ סמעוזריס יסר56 ככ5 6סר סמי15ת ככ) גיו65רסו6
 סי' סמגונ6 )רכ גם 1)עסוח כ6יוו6 6מגס פי5ס, )כ) 6חו גימן סי)ח מי)סנכרימ
 מטין וזס1 עכ"ר )6יור6 כ6 651 סמנ1כ6 רכ טס סי' 51כן כתיג1סיו ככ5 )סי1פפריך
 סכיח סי' )פוכ זכ1ר ד56י' ומ6תך סי6ס1כיס קוסיח 5תרן כמגיותי סכחכחי 5מסר1גמ6

 נע65 ו6סר * 61תגח 5סו פס'ע 1)6 כתיק"1 סכטי1ח נס6רו 6מ6י ויכגןבמחיכת6
 "ג5, וי*שק החרן כחיג1תיו כג5 יכ6 )כ6 5טפיו 6ך ככחינותיו סי' 65 ס6מ1ר6יסטס
 טכ"ננף




