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 ורנרים נורא'ם, סיפורים יקרים, פנינים מאטרים,קניצת
 טאירים וניאוריפי ם י ש 1 ר י ה נתוכו יכלל גםנפלאים,
 נועם, אמרי וגרוש, טלא קורש, טקראי להרנהבספירים,

 גאונים, רגנים נאטן, טטקור הנונעים ונדעמ, שטענואשר
 להלהינ טהסור1, רי יטצא כי הקורא, ישמח עליונים,קרושי

 אנות. על ננים לנ להשינהלננות,

 הטופלג הרבני ע"י הרפום לביתהובא

 נ"י צינגעך יפנדןממו"ה
 צדיקים ו,כרון חטה והרי ספרנעהט"ה

 רא11א-רוסקא.מעיר

-,רןש~י-

מאדגורזע
 ר ע ש מ י י ר י' נ נ ח ל 1 א ש טוהר"ר הנגיר שלפוט

 לפ"ק. רזר"טשנת

 לאינסרנס והשנסהאתק
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 תשס"ד חייםע"י



ב רל מבראי משה אהרן רןמהה"ק
 הטלון אל בא כי ויה' לדרנו פ"א נמע מלובלין להק' תלמיד רא"םהה"מ
 בעה"ב וינא לכנום רצה ולא אחור ונמוג הנית מפתן על ויעמוד'
 הרב ויכנם תוס"י וניערה אחת ע"ז סטון הי, התקרה על וימצאויחפש מאוי ויבהל בביתך ע"ז שנסצא מפני הרב ויענהו זה מהוישאלהו

 כמו ידה על הולך וננה הנית סאנשי אחת אשה נאתה אח"נ הבית.אל
 עליו ידיו לממוך הרב רצה וכאשר לנרנו מהרנ ותנקש שנים י"נבן

 הערל אה לברך חפץ איננו נאמרו ממנו ידיו השטימ תומ"ילברכהו
 שמתו מחמת רק בזדון לא אולם ניסול שלא אמת הן האשה לוותאמר
 השנ. האנשים ראו וכאשר למולו אין הרין פי ועל מילה מחמתאחיו

 הה"ק להעיר נא כך ונתוך ונביא לחוזה אותו והחויקו האלומופתים
 מאפטא הרנ ויאמר הנ"ל נל את לו וימפרו זן לאנמניא ג"נ ונננםמאפמא
 הרב ויענהו חוזה להיות החילותם אתם )מערצי( טשה אהרן ר'להרנ
 אפשר ואיך הגשמי נעין נמו ממש רואה אני אם אעשה ומהרא"ט
 בוה"ל מאפמא האב ויענהו ערל את לנרך או עיי, בו שיש בניתליננס
 וכשבא מנם יותר א, ראיתין נילדותי כשהייתי )מערצי( משה אהרןר'
 ראינו ונאשר בו תיקן וסה מקודם הי' גילגולים ננמה ראיתי אישלפני
 לפני העתרתי מובים לא דברים היהודים על לראות הדבר נשרשלא

 איש נומע כאשר והלאה וטאז הש"י לי ויעתר ממני זאת שיקחהקנ"ה
 רואין אנו אין לפנינו כשבא אנל הנ"ל כל רואים עיננו אלי לבאטרחוק
 הגלגולים ננל שעשה הסע"מ ונל התיקונים נל רק עליו רע' דבר שוםנלל

 עשהן: וכן הזה החזיון סכם שיקח ד' אל ג"כ העתירוועתה
 : צדיק יהי' עולם ל,כר נעה"ק מנ"כ ה,ההצדיק

 וקעשינוב. לאנצופ אבד"ק וצל ליבוש אר" רימהגה"ק

הדוי"
 נצל להמתופף גסע תנל פני על אורו צסיחת בתחילת מהרא"ל

 שום יעיין שלא הקפיד הטגיד והרנ ו"ל סקאוניץ הגה"ק המגיד'
 או היה לא ההט"ג לבית מהרא"ל הקדוש האנרך ונבא בספריואדם
 ומצא מאמר נאי,ה הרה"מ נו למד אשר חיים עץ המפר את ופתחנניתו
 ועיין ימצאנו מי עמוק גדול מוד יש נכאן בזה"ל ני"ק בגליוןכתוב
 באי,ה בו והרגיש לביתו פתאום ו"ל הרנ נא ונאשר המאמר ב,ההאנרך
 הן ויאטר המאמר זה השגת אתה ההמ"ג וישאלהו האברך עייןמקום
 ואסר המגיד פתח אז ע"ז המגיד ותמה ראשון נטושכל המודואטר

 לראנ"ד נתמנה ואח"כ תנל. ע"פ אורו ענן ויפיץ בתורה שיגדל בוטבמחני
 שיבחר ז"ל סאפמא מהה"ק קעשינוב עדת קהל בקש. ואח"כ לאנצומבק'
 סהרא"ל הה"ק את בענורם הה"ק בחר א, נראש ל.שב גדול רבלהם

 גברא לכם שולח הנני נ,ה"ל לקעשינונ מכתנ ושלח לאנצנמאבד"ק
רכוותי



 מלאנצופ מהרא"לסהה"ק4
 לתשובת ויהי' רבה ושמהה בכבור לר"מ אותו קבלו קעשינוב ואנשייכוותי
 ויתאכסן בשנה שנה טרי כטנהנו לקעשינוכ בא טאפמא והה"קהימים
 טאפמא הה"ק אטר יחר מסובין כשהי' ש"ק וביום טהרא"ל הה"קבבית
 אשר -תאטינו בעבורכם בחרתי אשר הרב את הראיתם העם כלבפני
 מלאנצום הה"ק שבא ער ונעלם גנו1 הי' שנה מאות טארבע תורהחררי
 עליו טאפמא הה"ק אטר אתר בפעם ושוב התורה ר1י לו ונמסרובעולם
 הר ארמת רנבי לקח הקכ"ח טהרא"ל הה"צ של מחצבתו מקורהירעתם

 : 1י"ע טהרא"ל הה"ק את ובראסיני

 יל. מקארלין אהרן רימהה"ק
 ובסעורת התניא בעל רש"1 הגאון מתלמירי ת"ת שני ש"ק על אצלו "י'פ"א

 טכובדים לאנשים כראוי כבור להם וחלק אליו קרוב הושיבםשבת
 והת"ת גרול בהסתר והכל לכת הצנע להיות היה בקורש ררכווהנה
 נוראים במורות ר"ת הרבה לשמוע הק' רכס אצל רגיליס היוהנ"ל

 עלה לכן הסעורות טשך בכל מאוטה ראו לא ופה החב"ר כררךויחורים
 שוס להם היח ילא פשומים רברים הם ותהלוכותיו עניניו שכלברעהם
 מאור לו חרה 1את הרב וכשהרגיש בממובה ישבם בעת לפניוהכנעה
 אתם תורה ולוטרי ת"ח חברניקי"ש כל בפי נקראים אתם להםואמר
 אח"כ אותנו תלמור שהתורה להש"י מתפללים אנו הרב ויאמר הןהשיבו
 הצריק יוסף שעשה שהסעורה במררש איתא הנה לומרים אתם להםאמר
 1את מגואר אנה הראוני בכן בשבת הי' לאחיו עצמו את שהכירבשעה
 את"כ להם והראה מררש לפניו להביא תיכף וצוה ירעו ולאבמררש
 תספרו לטרינתכם בשתבואו בכם יורע אני חברניקי"ש להםאמר

 ושותה הרבה ואוכל צריק שהוא עליו שאימרים א' איש בכאןשראיחם
 להם אטר הגוים בלשון )פי' וואשע מאטע אך אלא וסובא 1וללהרבה
 חול בלשון כן גם מרבר שהוא שתאטרו אני יורע גם שלכם( לאםאוי

 על פירש 1"ל רש"י הנה וואשע מאמע אך אלא בש"ק הגויםובלשונות
 בקרא נרט1 אנה להבין וצריך הקורש בלשון אליכם המרבר פי כיהפסוק
 רבר וטקורם עבר בלשון משטע הטרבר כי ועור בלה"ק אתסשרבר
 שדבר בינותם המליץ כי בקרא בהריא כטבואר העמים בלשוןעמהם
 בחוש ראיתם הלא לאחיו אטר יוסף כי הוא כן האטת אך מצריבלשון
 שהראיתי כטו בש"ק מצרי בלשון אליכם כבר[ פי' עבר ]לשון המדברשפי
 בקרושה שרברתי היייו בלה"ק היה מ"מ בשבת שהיה המררשלכם

 והאטת בל~'ק שפירש"י ו1ה כ1את לרבי יוכל לא מצרי אשרובטהרה
 רתסים בלשונות אף לרבר מותר קרוש לשון לו שיש שהאיש הואכן

 הוא: נחשב בטח מ"מ השבת כל שישתוק אף לשונו שפגם והאישבשבת
כשנסתלק



ג י"ל מקארליו אהק רמהה"ק
 שלטה ר' הקרוש תלמירו הספידו לסרום ועלה הנ"ל הה"קכשנטתלק
 ויתהלך הפסוק על כתב 1"ל רש"י הנה ואמר מקארלין'

 בדעתו וקל הי צדיק האלקים אותו לקח כי ואיננו האלקים אתחנוך
 וקשה ע"כ 1מנו קודם והמיתו וסילקו הקב"ה טיהר לפיכך ולהרשיעלשוג
 וסילקו עליו חס שהקב"ה אלא רשע להיות לח1ור בדעתו שקל ס"דאי

 ממ"פ ולעשותו כ11 גדולה לבחי' להעלותו צריך ה" לא א"כ ומנוקודם
 שהיה ח"ו לומר שא"א הוא האסת אך לק1ג1 בתרים לקשור הפניםשר
 עבודה לחנוך לו שהיה בך הוא הפירש יק חלילה להרשיע בדעתוקל

 פשומים דברים אפילו איש אי1ה עם מרבר היה שאם כזו רטהובחי'
 ראה וכאשר הטלך אל ולצעוק בתשובה להרהר האיש התחילאע8"כ
 הבירור לעשות רצה והקב"ה 1טנו קודם הבירור יהיה שעי"כהקב"ה
 וק"ל היה צדיק 1"ל רש"י שכתוב 11ה וסנו קודם סלקו ע"כ לאמלאמ

 דעת"ו טחטת היי1 בדעת"1 בתשוכה לאחרים ולשוב לרוץשיפעול
 להרשיע רעים סעשים עוד יעשו שלא בעלמא חול בדיבודי אפי'הרחבה
  סן סילקו ע"ב  וטגו קודם הבידוד קץ להיות מוכרח הי' 1את ובעבודעוד

 1מגו. קודם הקב"ה סילקו לכן 1את בבחי' ג"כ הי' ואדמו"ר ק"1העולם
 : 1י"ע שנים ל"ה בן כשהיה נסתלקכי

 וצ"ל. מפפד"מ אביש . ר' רבימהגה"ק
 אבד"ק שמו גדול ובישראל ביהודא נודע ועניו "סיד האמיתי הגאוןהוא

 יונתן ר"ר הגאון של צדקו לימין עמד והוא פפד"מ וק"קליסא
 מתמימות1: בו טדובר ונפלאות ענונותו שכנה שמה גדולתו ובסקום1צ"ל

 וחשך אצלו להתאכסן אחר אורה בא נפפד"ס אב"ד 1"ל הגאוןבהיא
 ובכל נסרחו נומפות ומפיו ,קנו אל רירו יורר תארוטשחור

 והאורח והשקהו האכילו ש"ק ובליל ש"ק על בספ"י הגאון קבלוהו1את
 עוד וכעס קרבנה אל בא כי נודע ולא השולחן על היה אשר כלאכל
 נח לא והאורח להשביעו שאלתו ימלא כי' והכמיחהו פייסו 1"לוהגאון נפקי השגיע לא ועדיין אכל שלא רג זמן וה כי באמרו הגאוןעל

 לש"ק הטמונים החמין להוציא ב"ב על צוה כי עד ולבוותומלקללו
 היה לא כי משתומם הרואה וכל מאוסה השאיר לא הכל אכלוהאורח
 שלמחרתו עוד ופייסו הוא רעב כי האמין לתומו 1"ל והגאון אנושיבגרר
 הגאון ויצו מטחרת ויהי לבבו כחפץ שאת ביתר שאלתו ימלא ש"קביום
 שכד למלאות שגת טסעודת תמחוי לביתו להביא העיר לאנשיז"ל

 ופייסו הוא רעב כי צעק והאורח מאומה פעל לא ,את ובכלדעבונו
 לשחופ צוה ובמוש"ק מחסורו די לו יתן למוצש"ק כי והבמיחהו 1"להגאון
 אליו נתנלה או הוכשר והי"ג בהמות י"ג עד ונטרפו בהמהעבודו

האורח



 זצ"ל מפפד"מ אביש ר' רבימהגה"ק6
 כעס לכלל יגיע אם בא לנסותו רק הוא רעב לא כי לו והגיר""ורח
 המעשה 1"ל מלובלין הק' וכשמנע בשמים מאור חשוב 1"ל שהגאוןוהגיר
 ירע ולא עניא כפין א1"ל במאמר שהאמין הי' הנסיק שעיקר אמר,ו

 כפין: ויהי' לו יספיק לא פפר"מ העיר מאכלי שכל בווהאמין

 יצ"ל. מלטענסס אלימלך ר' רבימהצה"ק
 עשה לו והשיב 1כרון לו שיהי' עצה לו לתת אחר אותו ניקשפשש

 שכחה אין וממילא הנכוד כסא ער שמגעת תשובה וגרולהתשונה
 התנצלות אורות לשואלו השיב מווארשא הרי"מ והגאון כנורך נסאלפני

 באכילת כי השיבו  להאוון המאכל נכף שתגיע לך י1דמן לא מרועהשכהה
 שהיא'ג"כ ההורה לשכיה חיכל  איך א"כ לו  אמר אז גופו היוה חלייפיי
 אחרי היעי חייתני בם בי דבריך אשבח לא לעולם  יזש"ה  הארסחיית

 :  יהנן אשכח לא ע"כ שלו התיוחשהם
  ואמר במסיבה ישב שפ"א  ז"ל מסאווראן ר"מ  טהה"ק  שמשין 'ה'חבעין
  יאסר ז"ל פנתם ר' שלו המובהק  הריץ אצלו וישב מש"ם  מימראי
 שירעת 11 מם' למרת מתי הה"ן אוחו ישאל בש"ם וה  מאמר נמצאשלא
 הה"צ ויאמר שנה חצי כמו מקרוב 1ה השיכו 11 הנאמרא שם נמצאשלא
 אותך אראה 1את ובכל שנה עשרה כשבע 1ה 11 מם' לסדתי לא אניהן
 הה"צ לו ויאסר פנחס ר' רהרב רעת" וחלש ה" וכן אתי האמתכי
 בשמירה שישנו כל נאמרו אחד בריבור ושמור 1כור על בגמ' מכוארהנה
 בוכירה ישנו אוי וחמא סיג מכל נפשו ששומר מי היינו ב1כירהישנו

 . והבן לפניו שכחהואין
 ללמור בקודש דרכו היה החםידים לחברת הסתפח במרם י"אהצה"מ
 ואחיו החסידים לכת פנה ולא המובהקים הלומדים כררך תורה'
 הקדוש המגיד בהיכל ויפנים לפני שמש כבר ,ושא ר' רביהקדוש

 נורא בהתלהנות וביער במחבואות נחבא להיות ררכו והי'ממעורימש
 בכה תתנהג למה אלימלך ר' הה"ק וישאלהו תמיר ברעיונוה משוקעוה"

 נפלא מעשה לך אספר אחי 1ושא ר' הק' אחיו והשיבו ארם מכלסשונה
 כני וכל וחכם גדול מלך היה אחת נמדינה הן בל. את תדעלמען

 שנת;שר גרול עשיר אחר מלאבה בעל שם ויה' מאור אהבוהוהמרינה
 נפשי רב הון שד אאסוף כי בצע מה .במהשנתי עלה לימיםממלאכתו
 חפציו כל וימכור מלך פני מאור ולהתענג למלבות מהקרובים להיותחשקה
 אי1ה יש אולי ולררוש לתור העיר סגני בין וילך המלוכה לענרויסע

 יוכל ישתרל אם כי לו ויורע לשרתהו המלך לבית למפחהו שיוכלהתסנות
 בתנור עצים מסיק שיהיה משרתלהשיג

 המל-
 מה בלבו הבע"מ ויאמר



ד יצ"ל מליאנ5ס אלימלד ר' רבימהצה"ט
 ורכושי הוני כל פורתי אנכי הן אחר התטנות או וה ההמנותלי

 השרי' לשחד כספי שארי' לפור הנני ועתה ביופיו לחוות המלך אתמאהבתי
 עצים למסיק השרי' וישימוהו כן ויעש שכמי על הואת המשרת ישימולמען
 ויעש מסנו רצון ישנע הסלך אם לדע' חשקה ונפשו התנור הסיק כאשרויהי

 ובמשקל כמדה עצים בתנור וישם רוח נחת לו יהי' שהמלךבתחבולותיו
 ויתפלא היום ויהי השוה במוג שיהי' הגית מחום המלך יתענגלמען
 כל לו ויספרו הוה הדבר על שריו את וישאל הבית חום מוג עלהמלך
 ההוא האיש את לפניו להביא צוה דכריהם את המלך וכשמועהדנרים
 המלך לפני גא וכאשר ערך מפחותי יהי' אם אף .נאסן אוהב פנילראות
 יקר האיש ויענהו אהובי לך אעשה וגדולה יקר מה וישאלהו טאודוישטח
 וכל למלכי מאהבתי ורכושי הוני כל פורתי אנכ' כי אחפוץ לאוגדולה
 רשות לי לתת המלך לי יאות בואת אם רק המלך פני לשרת רקמגסתי
 הון כל כעל ואשמח בקרבי רוחי תבער אשר עת בכל המלך פנילראות
 יכול לא אטנם אהבתו רוב על מאוד וישמח רברו את המלך כשמועויהי

 עבריו לפני רגע בכל להראות למלך היא חרפה כי שאלתולמלאות
 קמן הור לך עשה איעצך רק ממני לשאול הקשית הן המלך לוויאמר
 וכוכית כלי עומר שם כי לראותי תוכל שם ררך אשר הביתבעליית
 תבימ לראותי תכסוף אשר עת ובכל ורבבות לאלפים דבר כלהמגריל
 מאור האיש וישמח אותך יראה לא ור ואיש אותי ותראה הוהבמקום
 למקומו שב והמלך לו וילך ארצה לאפיו וישתחוה ויקוד המלך מוכתעל
 ההוא טקום אל ויפנה המלך אהכת כקרבו תיקד כאשר 3פעם כפעםויהי
 לכל גרול משתה המלך ויעש ליסים ויהי טלכו. פני לראות משםויבס
 ביין המלך בן לכ כמוב המשתה וכתוך הקרואים כראש יחידו וגנושריו
 למלך מאוד ויחר והשרים המלך לפני והשכל רעת בל' דבריםדבר
 אמנם פניו. יראה לא תמימה שנה עד אשר עליו ויצו מביתו אותוויגרש
 המסיק את ראה לפעמים אכיו פני לראות געגועים לו הי' המלךבן

 וישאלהו מה דבר על יבים ומשם אביו בית בעליית ראשו מכניסעצים
 המלך בן מאור ויבקש קרהו אשר כל את לו ויספר ואת מה המלךבן
 וירא כן ויעש אביו פני לראות יוכל למען שמה להניחו ההוא האישאת
 נגרשת בי המלך בן לך אי המלך בן אל האיש ויאמר אביו פני אתמשם
 למלך היא וחרפה לי אדם בינת ולא םכל איש אנכי אביך שלחןמעל
 אותי הרשה כי נחמתי ואת ותהי עת ככל לפניו יבא כסוני אישכי

 ומדע חכסה בכל חכם הנך אתה המלך פני משמ להגים הוה חור לילשום
 הבלים מלדבר להתאפק יכולת ולא בסלכות ראשונה היושבים מןואתה

 בושה לאותו אוי אופניו על דבור דבר יהיה כי דבריך עלולהשג'ח
 פיך יוציא שלא דיבורך אופני על תשגיח והלאה מה'ום אדונישסעני

דבר



 וצ"ל מליאנסק אלימלך רי רבימהצה"ק8
 המלך תח1נה ועיניך המלך בהיכל לבמח תשב 1ח1 אביך כרצון שלארנר

 :ביופיו
 להר"א הקרוש לאחיו ה1ה המשל מהר"ו ככלות האלה הרנריםאחרי

 תורה לא בי אין כי יורע אתה אחי אהי בענותנותו לאחיוויאמר
 א,כה כי ער עבר עבורת לעבור צריך אני לכן תבונה ולא רעתלא

 רכורך על להשגיח כ"א צריך אינך טופלג ת"ח אתה אמנם וכו'לראות
 הה"ק נטע ואו במלכות ראשונה מהיושכים תהי' 1ח1 ותפלתךולימורך

 : ו"ל ממעורימש הק' להמגירמהר"א
 רר"א הק' מפי ששטע ו"ל מפינמשוב מררכי אברהם ר' הה"קטימר

 וגאולה משיח אביא שנים שתי עלי מלחלוק ינוחו אלושאמר
 חבלי מענין חו"ל ברברי מבואר אשר על בעיניו שפלא ואמרשלימה
 שאלימלך קרשם ברוח צפו לא ומרוע משיח ביאת קורם שיהי'משיח

 : אותם ויבמל הגוירות כל וימתיק בעולםיהי'
 שאמר בשעה ו"ל רר"א הה"ק כי ו"ל מקאומור יחוקאל ר' הה"צגמיפר

 שע"כ אח"כ ואמר עליו והבימ הוייגעריל לקח בש"ק כתרקרושת
 יהי' שלא ירא וה" כתר קרושת בשעת גרול מתיקות שהרגיש עליוהבימ
 את לההויק ייכל לטען חפץ על להבימ הוכרח לכן הנפש כלות ח"1לו

 מטציאות: יבמל שלא בגוףהנפש
 מ91לג התט לו ה" רר"א להה"ק לנטוע ררכו שהי' אחר כפריאיש

 ישאל פן לנפשו ירא כי להה"ק עמו ליסע חתנו רצה ולאגרול
 בלימורו התמיר כי היטים ובמשך להשיבו ירע ולא בגפ"ת מה הרבאותו
 אז איש מפני יחת ולא ופוטקים בש"ם כרטו מלא כי ברעתווחשב
 ויטע הרבר על חותנו וישמח להה"ק חותנו עם לנמוע בדעתוהחלימ
 שלום נתן לא הת"ח ולחתנו הכפרי לחותנו שלום ויתן להה"ק עמוויבא
 ולא האברך ונורעוע ר' יאסר מה אברך אותי ושאל עורף אליוופנח
 יאמר מה 11 שאלה רק לו שאל בש"ק פעמים כמה הי' וכן הפי'הבין
 או מהה"ק המטע רשות לימול והלך משם נטע מרם שבמוצש"ק ערד'
 אף פירש במסתרים איש יטתר אם כתוב הנה הרבר פי' הה"ק לואמר
 היינו אראנו לא יאנ"י ואת בכל מוב בוראי ווה בהסתר מע"מ יעשהאם
 יכול אני אין אראנו לא או וצריק למרן שהנני ואנ"י ברעתו חושבאם

 : ר' יאמר וה ר' נאו"ם ולראותולטובלו

-אי*-4ח4**-



 וצ"ל מלוברין יצחק יעקב רי הקדושהרב

 ירעו וטרם ועיר עיר בנל ונד נע ו"ל וושא ר' רבי הה"ק "ה"בעת
 יעקכ ר' הה"ק אבי שם גר אשר העיר אל אחת פעם באמטנו

 וכאשי שנה עשר כבן נער או ה" ו"ל יצחק יעקב ר' והה"ק ,צוק"ל.יצחק
 במלית מעומף וראשו כררבו התנור אחורי להתפלל עמר ר"זהה"ק
 דבר לו אטר ולא וצוק"ל יצחק יעקכ ר' בהה"ק ר"ו הה"ק הביטאו

 רמעות תהום טעינות ויפתחו כמקורם והתפלל להתנור פניו1החויר
 רכ' והה"ק ושתים שעה הפוגות מאין רטעות וולגו הוה הנערשל
 הה"ק חור או רם וירר הרמעות שפסקו ער כלל בו הביט לאוושא
 וכעת לך נתתי כי מעתה לך יש ויוח נפש לי 1יאטר אליו וושאר'
 רני הקרוש תלמיר נעשה ומא, כן גם נשמה לך ויהי' אלימלך לאחילך

 : ו"לאלימלך

 רבי ערות יראה לבלתי רצופות שנים שבע עיניו את סגר חרפווביכ!י
 קרא אשי בהספר לראות ןצריך שחי' וליטורו תפילתו בעת לאאם
 )קורצויכמיג(: ראות וקצר כהות עיני1 היו 1ע"כ בו. והתפללבו

 ח!פהו כבור אל והלך הנשואין וטן , הגיע כאשר בחרותו!בימי
 נכהלו שם העומדים וכל ה,ה בהשירוך רצה ולא בוחור

 אטתלא ונתן הועיל ולא מאור בו ויפצרו כוה עור נשמע לא כיטוה
 שנים ולאחר השירוך ונהרם עליה וערב שתי צורת ראה כילרבריו
 בקרבו אלקים רוח כי כל לעין נתורע או ה,ו הכלה א"ע הטירהרבות
 הקרוש בהיכל גם להיות ווכה ה" כן כי החווה בישראל שמו קראהכי
 טה שימצא מס"נ לו שאירע מה וםיפר ו"ל מטעוריטש בער ר'רבי

 כך שהיה ומעשה יעשו וכן יראו וממנו מלכה טלוה לסעורתלאכ1ל
 לאכיל מה לי הי' לא השבוע ימי כל במע,ריטש היותי מרי סיפר וכןהי'

 המנ'ר הן כרעיוני ועלה מלכה טלוה לסעורת אקח אקה ררכיחשבתי
 רב-ת בעל ו"ל מלוצק מהר"ש הקרוש ותלמירו להטרחץ בעשיקהולך

שלמה



 וצ"ל מלובלייהה"ק2
 בקורש ררכו והי' סהטרחץ בואו טרם הלות הי"נ מסרר הואשלמה
 איש יה" לא אשר נעת ע"כ. סררם יפה אם מהמרחץ בשבא בהםלעיין
 אחרת יהיה בטח סה יחסר אם המגיר בבית כי אחת פרוסה אחתוךבבית
 עסרתי רק כגנב משם הלכתי לא ואת ובכל הפרוסה וחתכתי עשיתיוכן
 מי המניר ישאל אט כי וחשכתי התמר אחור. ורערה בהיל עפריעל
 את וראה טהטרהץ המגיר כבא ויהי תורה אתן ואת עשה אשר והחוא
 הסניר טפי יוצאים הרברים שמעתי וכאשר ואת עשה מי שאל הנעשהכל
 ,את עשיתי אני ואמרתי אחותני ורערה וחיל נקשן לרא רא שיניי א,הק'
 חלה יכימ ובטח המלך מבית חסר כלום אשר נאסנה ירעתי כייען

 עכ"פ בירי יהי' לא אם סלכה סלוה לסעור בא אני אנה ואני לרבינואהרת
 לו שהי' מם"נ את וראו הביפו וסיים דברו את המגיך וקבל אחתפרוסה
 הגיע בעת רק ביחירות להתפלל בקורש טמעורימש הממר של ררכוא1.
 מלובלין הק' נם נכנס פ"א מצומצם ממן לאסוף צוה כאלקינו איןלוטר
 הוא כי תחתיו אחר לי הביאו הק' המגיר אמר או להמנין הבאיםבתוך
 פתח וכאשר מהטנין שמה ויאואר מצאו ולא אחר איש לבקש ויצאובמלן
 הקיצו נרול שבקושי ער מלובלין הק' נתעלף כאלקינו אין לומרהמגיר
 תחתיו אחר להביא לבם אטרתי הלא הטגיר אמר התפלה ואחריאותו
 צויתי וע"כ נתעלף מעלה של הפסליא ראה כאשר כי בפלן הואנ.

 : יפחר ילא מאוסה יראה ולא לו בשר עיני אשר איש אהרלהביא
 בשמ וקראוהו מתרצו והי' קרח על וכות מלמר תטיר הי' מלובליןהמ'

 עליו תורה אטר קרח לפ' גהגיעו ושנה שנה ובכל קרחוקני
 הגה"ק אגי מטארגינראר ליבוש ר' הרה"ג טיפר לפובה; כ11נח1ומפרש
 איש א1 הי' ליבוש ר' והרב בעירו מלובלין הק' הי' פיא כי לילטצאנ1
 מלובלין הק' כבא ויהי טובהק ולמרן פנים ונשיא אלף שראסור
 ובעיני כיאות גרול כבור וכברוהו לקראתו העיר אנשי כל יצאוהעירה
 אנשי נגר פניו להעיו יכול הי' לא לאשר ורק כמצחק ואת הי' ר"להרב
 ורסה לבתיהם ח1רה העיר אנשי שהלכו אחר אליו הוא גם הלךהעיר
 לא כי מר"ת קשב ואין קול אין ולסוף תורה ברברי עמו ירבר כיבנפשו

 ועל הצריקים על בלבו ר"ל הרב ויהתל 1"ל הק' מחשבותמחשבותיו
 שהרבש הק' וצוהו ושעוה רבש ויען מסחריו על הה"ק ושאלוהוהחסידים
 עור יאמוף אלא עור ולא סצוא לעת ער מלסכרו יסתין והשעוהימכור
 בוול א1 הי' הרבש כי ר"ל הרב בעיני כסצחק הי' 1ה וגם הרבהשעוה
 ועורם ב11ל יהי' הבאיס ולימים ביוקר ה1את בעת ושעיה יתיקר11,שרם
 העומרים ויראו ובהשקפ בנחת הפתח על מחוא רופק קול והנהסרבריס
 להקרוש ויספרו רופק 1"ל מ,יריפשוב מהרצ"ה הה"ק כ הפתחלשמור
 וה הלא ר"ל להרב הה"ק ויאסר מעם ימתין ויאסר הה"ק ויעןמלובלין

האיש



ב יצ"ל מלובליןהה"מ
 שוכח'ס שאינם לי שיש הלמירים מהג' אחד הוא בפתח הדופקהאיש
 נעל הק' ~הוא מע"ח קלמן ור' הוא המה הלא אחד מינוט אף ד'מפחר
 יכמו לשמיסן אור בעל הק' ]הוא מסטאבניץ מאיריל ור' ושמש[מאור
 ויספר בהפחח דקה דטמה בקול ורפק רצ"ה הה"ק ח,ר עברה שעהרבע

 ושינ'1 ראשו כאגמון כפוף רצ"ה חה"ק ויבא יכנוס ויאטר להרב"משרת
 בית לו קרה הן להרב ויספר וביראה באימה להרב וילך נקשן לדארא

 הבית הואר על הק' וישאלוהו לעשות מה כדת בשאלתי נפשי לכןלקנות
 מהיצ"ה הרב לו ויספר הפתחים מקום ואיה ל" פתיחן כיון צרבאי1ה
 הרב ויענהו והרלתות החלונות ומקום וקומתו גרלו הבית תבונת כלאת
 1יאמר בקרבו ר"ל הרב ויצחק בית. לך תקנה בירושלים אם כי לא1"ל
 ויאטר שלו את ויתן חוט את לגבות בע"ח מצא הפעם עתהבלבו
 רבינו כשמוע לרורות ירושלים נתחלקה לא ו"ל הרמב"ם פסק כברהלא
 מריצ"ה הרנ עם לפלפל והתחיל חדא כשעה השתומם קושיתואת

 ר"ל הרנ השיג ובתחלה האחרונים ער הראשונים מן הרין מוצאטטקום
 ה-אה א, פלפולם גודל את עוד השיג ולא כחו אפם ואח"כ הפלפולאת

 לעצת שמע לא ואת ובכל המה התורה אדירי הלבנון ארוי כילרעת
 מלוכלין הק' אמר כאשר אולם הטמין והדבש השעוה ומכר מלובליןהק'

 ל מנכסי1 ר"ל הרנ ירר ואו חי'כן
 אם לו שיש בבהמות לעשוה מה כרת עצה ושאל הפבח באנ8"א

 -צוהו מריפות ימצא פן יפחר לבו כי ימכרם או החג עללשוחטם
 הרב ויקח שינה ולא כן ויעש תוארה בהמה כל לו שיכתוב מלובליןהק'
 טרפה 111 כשרה 11 בהמה כל על ויאמר בתוכו ויקרא מידו כתבואת
 כי טרפה או כשרה המורה יפסוק אם יורע ואינו שאלה בה יטצא11

 : היא בשמים ולא היאתורה
 ותלמיר הבעש"ט נגר מהרח"ו הקרוש ותלמירו הקרוש מהאר"י רברי8"א

 לחכריע יכוליט אנו אין להרב הרב בין ואמר ממעריטש המגידהק'
 רק להכריע יכולים אנו לתלמיד התלמיד ובין להכריע רוצים אמואין

 : להכריע רוצים אנואין
 איךר הלשון ב1ה לו אמר כעסן שהוא להתנצל לפני1 א' אדםכ~צנ:א

 אי, רייכערין דאס ווארין ציבעך פאקע קט ר"בערין נישטמי1ט
 : הכעס להסידמסוגל

 נרשגפ ציבעך לאנגער איין א1 אמר 1צ"ל מראפשיץ מהר"נוהה"ק
 :שמחה

 להשיב שאין למ"ם ואומר לחברו אחר כששותה מלובלין הק' אטרגם
 פיבים לחיים רק קללה בגי' לבד טובים לחיים כי לברטובים
 :ולשלום

פ"א



 וצ"ל מלובליןהה"ק4
 טלובלין הה"ק והביא מלונלין הה"ק אצל מנאררימשוב הה"ק הי'פ"א

 הקאווע את טקורם לערות ורצה טבארריטשוב הה"ק עבורהקאווע
 הקאווע ואח"כ החלב תהלה שיתן מנ"ר הה"ק ואמר החלנ ואח"כלהכלי
 ט' נגי' עולה חלב כי מקוה הוא קוה עם חלנ טכוונים שאנ,מהטה
 מנארריפשוב הה"ק שאל אח"כ מקוה, אותיות הוא קוה עם מ'ואות
 הקורש רוח ואגמ איהר או גיהערמ אמער אינו נוה"ל מלובליןלהה"ק
 גישמ מיך הייסמ איהר או השיבו אינז. בייא גיועהן צי ראם אירהאמ
 רוח ואגין מעגמ איהר מב"ר הרב והשינו זאגין. נישמ איך וועלואגין

 טה מלונלין הקרוש אניו את ו"ל יוסף ר' הה"ק שאל אח"כהקורש.
 ריא וועסמ ה"מי: נישמ ריך וועמ ער או האלו כרברים אבי ארוגייאמר
 ואיך רוה"ק אומר אתה אשר כמה וה הלא הקורש רוח קיין ואגיןנישט
 רוח שאגיר עלי שימכים הקורש ברוח ירעתי אביו השיבו ירו עלהפסוק

 : ולהלאה מכאן גסהקורש
 מלובלין הק' לפני א"ע התפאר מאוהל וצ"ל מיימעלבוים משה ר'ך4~מ"ס

 ספיקות שום נלנו לו נשאר ולא להרמב"ם המורה מפרשלמד
 הה"ק רורו אצל פירש"י עם חוטש שלמר מחמת לו גרם זה רבו השיכוח"1

 : ו"ל מאפטא הקרוש שם הי' מרם מקאלנמונ ו"ל 'וסףר'

 ממוגל פירש"י עם חומש שלומר טי אמר 1"ל מקארעץ פנחם ר'ריקוק"מ
 : לאטונה'
 ואמר עריות כמו חמור להיות צריך ששקר ו"ל מהר"פ הה"ק אטרגם

 משיח: יבא עריות כמו חמור שקרכשיהי'
 רז"ל רביי על מראריוויל יצחק ר' הקרוש את מלונלין הה"קשאל

 לנו עשו גרולה שמובה והשינו הגאוה. נעון כ"כשהחמירו
 כשבא ל"ת ובמצות כוונה צריכות מצות קיי"ל כי ענורה לררכי נוהרו"ל
 והנה הל"ת טקיים הוא ית"ש הבורא רצון מחמה עצמו מונע והואלידו

 כרי הגאוה טן עצמו כשטתע ואטנם לירו. ארם לבל באים אינםהעריות
 הוא רז"ל כרנרי כעריות שקולה הוא כי העריות כל על יענורשלא
 הה"ק בעיני חרברים והומבו עריוה מ"1 של הל"ת _ל קיים באלונחשב

 השם: לעבורת גרול שער נזה לו שפתח ואמרטלונלין

 הסגיר ספי שמע ז"ל מטעזרימש בער ר"ר הק' המגיר בהיכל,בהיררוו
 קפה ויש אחת בשעה עולטו קונה יש הגמ' רברי שפי'הקרוש

 לקנות שיכולים לשמוח לו ה" אררכא הלא ורקרק שנים נכמה עולמון
 אחת נשעה עוה"ב שקוגה מי על הי' שהבכיה ותי' אחת בשעה עוה"נש

 בלתי מועמת בשעה רק אותו שקונים כזה עוה"ב הוא נחשנ במהכי
 : היטים כל וטע"מ מצותהטגלת

ואסר



ג וצ"ל מלובליןהה"ק
 אני נם אענה רשות רבינו לי יתן אם טלובלין הקרוש תימייו ייואמר

 דירוע רק רבי שמח באמת בי ו"ל הוא ופי' רשות לו ונתןחלקי
 לעלמא פורענותא אתיא רבי בי' דמחייך '1מא ע"ב( )נ' נרריםטגמרא
 הקרוש לרביגו שמחה לו הי' ובאמת בבה שמחה איוה לו כשבאע"כ
 הק' המגיר רבו לו ונענה אהת. בשעה עוה"ב לקנוה באפשר' אשרעל

 : מפירושו יותר ובמעט מאוד טוב הוא וה פי'אשר
  שתחזיק ובאם בעיניו שפל להיות שהעיקר וושא ר' הה"ק בשםאמר

 : ח"1 יטעה שלא לו ערב אני קמנות במרת ויותר יותרע?טך

 הנופלים לבל ר' סומך הפסוק ו?"ל מסטאבניץ מאיר ר' הה"ק פי'דכן
 טטיבה לשון לכתוב לו הי' רלכאורה ורקרק הכ"ופים לבלוזוקף

 האמת רק בהיפוך כתב ולמה הנופלים א?ל וקיפה ולשון הכפופיםא?ל
 ר' סומך הכתוב השמיענו וזה האחרון ק?ה ער בעיניו שפל לה'ותשהעיקר
 א"? נפשו לעפר ושחה ואפס כאין בעיניו שהוא מי ר"ל הנופליםלכל
 סער ?ריך [ה כפוף רק פנים בל על בעיניו שהוא ומי סמיבהרק

 טמש: וקיפה ה"נו'ותר
 אשר עברו בקול שומע ר' ירא בכם מי הפסוק פירוש מלובלין[של~[שדש

 הפירוש באלקיו וישען ה' בשם יבטח לו נוגה ואין חשכיםהלך
 שהוא ה?ריק אל הכוונה עברו בקול שאול וישטע מלשון שמתאסףשוטע
 היינו מא?לו החשכות שהלך ר"ל חשכים הלך אשר צריק ולאיזה ה'עבר
 בעיני שפל והוא ר"ל לו נוגה ואין רעות. 1התא11ת רעות המירותבל

 ?ריך בטחון ר"ל ה' בשם יבטח עדיין. לו שאין ברעתו שסוברע?טו
 ה?ריק על סמיכה לו יהי' ר"ל באלקי1 וישען בהשי"ת לכהוחהארם
 ראה בטשה כמ"ש אלקים בשם כן גם נקרא ה?ריק כי בערושיתסלל

 לפרעה: אלקיםנתתיך
 משכחת שגיהס שיגיעת ארץ ררך עם ת"ת יפה ר["ל מאמר פירשדהא

 והיינו מ?יאה ראשכח ב"פ בדמ?ינו מ?יאה לשון הוא משכחתעון.
 תמיר בע?מו וסוצא הרבה נבנע הוא ר"א עם בתורה שעוסק יריעל

 : וחטאעון
 ישראל איש בבוא 'שראל של למנהגן במעמא מלתא בקישודבר

 הוא רהענין ואמר נפשו פר'ון ממון לו נותן בערו להתפלללה?ריק
 ח"ו לע,ות יחשב הנה חברו בעד להש"י להתפלל האיש באשבאשר
 יתירה רוח לקבל ב"א וה אין בע?סו מתפלל אינו חברך למה לובאמור
 היעו?ה ע?ה ע"כ בתפלתך לפעול סחברך יותר בעינך הגון שאתה בךדאית
 אני ,ה בשביל הטקטרג בפני שליטה תשובה לו יש ואו מעותלקחת
 משינאווי הה"ק ומרן בשברי בא ואני משבורתי לי נהנו בי יעןטתפלל
 : בערו 1'ת*לל שבא טוהכ לו ויתן הפסוק ע"ו. רטו אמר ו'"עו?לה"ה

8"א



 זצ"ל מלדבליזהה"ק6
 כשהוא היין על עיניו לשום בקורש וררכו לקירוש יין לפניו הביאופ"א

 כשר ואמר פעסים כמה והשגיח סתום בעורו הביטעלקיבכלי
 ראה שלא ואסר אהר יין על וקירש עליולקרש רצה ולא הניההועכ"ון

 מארץ לבן רבש סי שהיא וראו הכלי פתחו הקירוש ואחר יין עניןעליו
 :הגר

 זצדק"ל. הרי"ם חידדשי בעל הקדדש הגאחסיפר
 ואמר אחר עם א"א שנסתרה ענין ו"ל מלובלין הי'ק יפני שבאמעשה

 שאינ ס"1 קע"ח במי' המבואר כדין כמקדם יחר שירורולהם
 כיוצא דראוי שבתב נדרים בסוף הר"ן מרכרי ושאלוהו קינוי בלאאסורה
 שבוה להם ואמר שמים ירי לצאת כרי לעצמו לחוש נפש בעל וכו'בוה

 למסוך אובל נפש בעל חשש משום אבל עמה. לרור מותר הריןשעפ"י
 הדין מצר כשאסורה אכל כלל נטמאה שלא רואה שאני שלי רוה"קעל
 ואמר הפשט לפי מובנים שאינס בספוריו והפליג הרוה"ק על לסמוךאיז

 ע"כ: והב רינר שיה .שראל שמביןהאות
 יוס רנו כסו רבו אליו. ליסע החסירים רבו הקרוש הצריק בהתגלותהנזק

 אליוו לימע החסיריס יתר כלב נמרצה השוקה הלהיב אחר וכליום,
 אל ויסע וחסותו והותנו מאשתו לברוח התגנב אשר אהר אברךה?נה 'ן1

 רבו פני לקבל כבואו ותיכף ללובלין. השבועות חג על הק'הצריק
 ולביתך לעירך שוב לך אך פה תתמהמה אל לו ואמר שלום לי נתזהצריק
 להתגנב בירי עלתה טרם ויגיעתי עבורתי גרלה כמה ער הלא רבו פניויחלה
 והצריק יו"ט טרם מהר אשיבה וטחע יו"ט על הלום באתי כי וער ביהימבני
 לביתו. עיכוב שום כלי ישיב כי אומר ג,ר אך סאומה. לרבר נתזלא

 ער בא וכטו חורה. ביתו אל לררכו ללכת והתחיל מפניו עצמוויפטר
 נוראה. כמכוכה נבוך בהקרצמי וישככ הלילה בו ללוז הגיע אשרהמלוז
 ריק דכר לא ביתי. אל  חנם הצריק יררפני זה מה ועל  זה מהבהשבו
 וישכב לשלום. ביתי אל יו'יט על חורה להגיע לפני קצר העת וגםהוא.

 ביתו. אל ויצפור ישוב למען לראות יוכה כי יוסם לאור צופהבמשכבו
 ללובליז יו"ט על הקרוש הרב אל הטסעים חסירים רבים שמה באווהנה
 מנהמת ורואג גונח שוכב הלוה האברך את ויראו הקרצמי אל באוהמה
 יישיב ללוכליה ללנת מביתך הלכה מתי אותו וישאלו ויכירוהו.לכו.
 ואנחת נפשו סרת כל להם ויספר ביתי אל מלובליז מסע הנניאותם
 לחיים לחיים רעהו אל איש וישתו שרף ייז ויצקו החסירים וימהרולבבו.
 תשיב אל האברך אל ויאמרו להייס. הנוכר מהאברך ירו לקה אהדוכל

 לשתות ויוסיפו מאומה. תראג ואל יי"ט על ללובליז תסע אתמ כילביתך.
אליו



ד ש'ל מלובליזדווק
 הנוכר האברך גם וכיניהם כולם התפללו והנה הבוקר אור עראליו
 ללוכלין לב וטובי שמחים ויסעו בלילה. כמשפטם לחייס אליו שתוותיכף
 רג"ל האכרך הי' וכיניהם הקרוש מהצריק שלום לקכל תיכף הלכווככואם
 נא אסור אותו שאל אך כמלפנים א*1 לכו שתה ולא הצריק ריכרולא
 החםירים כי החויון וכל המראה כל את לו ויםפר הלכת צריק לאיוהלי
 ארטו"ר אל שנית עמהם לימע אכרתם על לקחוהו והמה לחיים אליושתו

 יוכלו אשר את כי אמרת שקר על לא אכן ויאמף הצריק ויעןהצריק.
 כי הוא כן האמת כי קרוש. אהר צריק יוכל לא לפעול חםיריםעשרה
 ויערר ח"ו ימות כי הלזה האכרך על גגור כי קרשו. כרוח צפההוא
 אחרי אולם נכריה, כעיר ימית לבל סהר ישיכ כי עליו צוה לכןבחג.
 יסימ ונוסף רינו גזר קרעו כזה לחיים. לחיים אליו שתו החםיריםאשר

 : ימיועל

 למען פה כתכתיה ולכן ההמירים כפי ומפורםמת ייועה הליוזהכועיצה
 אט אנשים עשרה כח גרלה כמה ער לרעת כל כפיתורע

 חו"ל ע"פ נוהרנו ולכן כציבור. יותר נשמעת התפלה וגם יחר.ישתתפו
 : בציכור תפלה%

 הרכ ככית נראה ה" אשר והנפלאות המופתים כל כי האמתאמנם
 לכל נשמתו שרש איש כל ומכיר נאמן חווה הי' ואשר הנ"להק'
 נגר קטן רכר הי' הכל וגלגול גלגול כבל וקלקל ע11ת אשרפעולותיו

 ישראל אוהכ ה" שעשה. סה וצרקות ופרישות והחסירות הקרושהגורל
 וככל ובעל' נפלא כרביקות שמו ית' כאלקיו ורכק לעמו רורש טובגרול
 ושם"ה אכריו רמ"ח כל קרש כי ער מראים יחורים מייחד ה" ורכררכר

 : ויתעלה ית"ש שלימה קומה לתקן טעלה של כקרושהגיריו

 ואשרי ישראל לעם ה' ררך מורה כמוהו וקרוש שצריק הרוראשרי
 ותלמיף תלטיריו בינינו. וקיימים חיים עריין רכריו כל אשרלנו
 זכוחו חשך יושכי כל על אור ומפיצים כתכל מאירים עתה שרתלמיריו
 הרב והשתוקקת רצון הי' אשר לנו ה' ויסלא צרק הגואל שיכא למיעטור
 שהיח לכל ומפורסם כנודע הגאולה קירוכ על ויגיעה עבורה רוכעם

 על נפש ומםירת ותחמנים כעכורה גרולה יגיעה ו"ל מלוכלין הק'להרכ
 רור כן כא לא לכך ראוי הי' הדור שאין הרכים כעונותימ אולםהגאולה.
 כיופ כאכ כתשעה הצום כיום הק' ונפטר אנן. אחשורוש עכריואכתי

 רחטיו כרוכ כ"ה ור' לפ"ק תקע"ה כשנת לישראל צרות כושהוכפלו
 : אמן כימימ במהרה ויקבצנויגאלגו
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 ו"ל מדראהבימש יצחק ר'הה'ק8
 ולקבל ישראל בני את להוכיה הדרר על לנסוע רוצה בשאניאמר

 לי ואומר אלי בא היצה"ר  אוי ישראל נשמות ולהעלותגלות
 בעיני ותתבוה ותפלה תורה בימול לך שיהי' הדרך על תימע למהיצהק

 רק נוסע הנני לו משיב ואני ליסע שלא גדול עצלות עלי ומפילהבריות
 בא וכשאני לשלום שאסע לי יאמר תיכף ואו צריך שאני טכעןבשביל
 מבקש ואני והלבוש ההיצונים ענינים לגמרי משליך אני אוי מקוםלאיוה

 : הפנימיותרק

 אה"ו. אבר'ק ו"ל הורוויץ איש הלוי יצחק ריהה'כ
 יוקל ר' אביו מקום על בראד בעיר מקודם הי' הנ"ל הלוי יצהק י'הרב

 דיין או דראבימשער איציקל ר' הקחש וה" ,צ"ל. הורווימץסג"ל
 השיב והלוה לדין ותבעוהו א' על שמ"ה להם ה" שיירשים ד"תוהי'
 המשנה שכועף שישבעו ו"ל הנ"ל הלוי יצהק ר' הגאון ופסקשפרע
 מאתנו ומבקש לפנינו עימד שהמת לו אמר הנ"ל איציקל ר' והדייןוימלו
 להאמין ר"י הרב רצה ולא לנשמהו תיקון לה:ות שנפרע השמ"חלקרוע
 על לבקש שמי המת את וירא הלוי יצחק ר' הרב עיני הדיין גילהא:

 כי בב"ק משגיחין ואין ע"ו משגיח שאיני הנ"ל הגאון אמר ועב":נפשו
 והדיין להיורשים הפ"ד וכתב המשנה שבועת והשביעם היא בשמיםלא

 מריבה ביניהם והחלה הפם"ד על לחתום רצה לא איציקל ר'הקדוש
 לקיים יכול הי' ולא הסוכות בחג הסוכה על שומף גדול גשם הי'ופ"א
 עם יושב הנ"ל המוכיח הדיין ריבו א.ש כי לו ומיפרו הטעודה.מצות
 הסוכה לתוך קעצמו והלך כהוכה מפריע גשם ואין בסוכה שלוחכרייא
 והצדק האמת לבדו אתו אך כי בעיניו נגמר שהי' אף סעודתו שםוקיים
 ימצא שמ:ה אם בכמדו השג'ח לא השמים לכבוד נוגע שהי' בדברעכ"ו

 לעקור שניהם שהוכרחו דבר 1סוף גדול בטופת ריבו לאישחשיבות
 בהארחוב! וצ"ל איציקל ר' הרה"ק ומנוחת משםדירתם

י~י44"*



ה מראולא ול צבי יהודא ריהה"מ
 מעולם הוא אתה הנשכחות כל ווכר כי התפלה פירש אוטר ה"הש

 הארם אם טשל ע"ר שוכח שהארם מה רק ווכר יאהש"' הואהענין
 הטוכים מעשיו שוכח הארם אח"כ אם הנה מצוה ועושה וטתפלללוטר
 אותם ,וכר הש"' אוי כלום עשה לא כ' עשייתו אחר לו ונרמהשעשה
 ל,כור רוצה אינו השי"ת א, לכו ויגכה הטוכים מעשיי ,וכר הארםואם

 וחמאתי ומקיים ,וכרם הארם אם להיפוך הוא וכעכירות האלוהמעשים
 על משים ואין שוכחם האדם אם ולהיפוך שוכחם הקכ"ה אוי המירנגר'

 : ,וכרם הקכ"ה אוילכו

 לי נותן אתה הה"ק לו אמר כנהוג פ"נ קוויפיל א' חפיר לו נתןמ3"א
 כעלמא אעשה מה יוך ג'פער שאנ' כחשכך פ"נ עם קוויטילכעת

 לך להה,יר שמה אקח אנה יור גיפער שאינני לך יתודע כאשרראתי
 גיטער שאינני וער יורע כעצמי שאנכ' בפרט ממני תתכע אםפדיונך
 אנשי קלל הנכיא 'רמי' כי כך הוא הענין אבל פ"נ מטך אקח ואיךיור

 'ורמן צרקה יתנו שכאשר מהוגנים שאינם אדם ככני הכשילםענתות
 בל ישראל שונא ירמי' הי' איך 'פלא ולכאורה מעלי רלא אינשילפניהם

 להושע ראוים הי' לא ענתות שאנשי ראה 'רמי' כי הוא הענין אכלכך
 ממרה משוה"ר לפנים רק הרין שורת לפי התורה משפפ ע"פ אופןכאין

 אתער רלתתא כאתערותא והנה הגון. שאינו אעפ"י אחון אשר אתוחנות'
 ה"נו כוה עובדא אי,ה למפה לעשות הארמ וצריך רלעילאעונדא
 כ"מ מרה השטים מן עליו מרחמין א, הגון לשאינו למטה צרקהכשנותן
 אנשי על הנביא ירמי' שהתפלל ווה לכך וראוי הגון אימ הוא שגםאף

 מהיכל המה גם יושעו ועי"ו הגונים שאינם אנשים להם עא,רמןענתות
 לי נותן שאתה וכהיום ו"ל הה"ק ופיים הגונים שאינם אע"פ וכו'וחנותי
 : כנ"ל וכו' וחנות' מהיכל שהוושע מהראוי הנה הגון איני כאמת שאניפ"נ

 פפירהה וקורם ערשה על שוכבת הינרא מ' הצריקת בתו שהיתהב:ערן
 למחלתה האחרון ובשכת ומצכה מעמרה על רגע בכל כמעפשאל

 עטה א"ע וסגר לצאת שם העומרים לכל וצוה לכקרה מופף אחרהלך
 כל עור עלי' שאל ולא כנהוג שכת אגיפען אמר ולא יצא ואח"ככיחור
 נורע ולא פליחות לפני בשבת וה והי' ר"ל יום כאותו נפפרה והיאהשבת
 לתוך כבואו רסוכות א' ליל ער עמה שסגר ההוא הענין מה אישלשום
 מהפוכה מקום ובל הרפנות כל לנשק כקורש כררכו רכה בשמחההסוכה
 כ,ה"ל ואמר פתח הפת כציעת אחר תיכף וא, ראשון כליל לשםכבואו
 מיר ווען ע"ה הינרא פאכפיר אינ,ער פין אביסיל רערציילין מירלא,ען
 וויא גע,עהין שאהן מ'ר האבען גיקשען אריין פריא רער אין שכת,ענין
 ג'פרעגם נישט שכת גאנץ שוין מיר האכין אפימן כעשטייפ ,אך דיאא,ו'

אויף



 יצ"ר מראילאהה"ק10
 שאהן טיר וועלין צער אינוער בארעכינט ,יך מיר האבין איהראויף
 דעס פין צער דעם מיט טיהן מיר וועלין וואם נאר באהבה וייןמקבל
 א, ווערין גיוואהר עולם יענעם אויף וועט ער א, רבי רערשווער
 התקשרות דאס גיווארין גירימין אויס היינט איז שטערין גילדינערדער
 הקדוש נכר היה בעלה לכי ז"ל מטאסיב ליב משה ר' הרבי נכדעם

 אלישע וואם נישט דען קענען מיר גיוועזין מיישב זיך מיר האביןדג"ל(
 סגיתי וע"כ וכו' פיו על פיו וישם הדלת ויסגוד גיקענט האטהנביא
 ואמר ורבי טורי חותני אלינו ובא אלישע כמו לעשות ברצוננו והי'הדלת
 תורה לומר הרב פתה ואח"כ מסוכן ענין הוא כי זה מדדך כלךלנו

 : נוגה כאור צדיקים ואורחע"פ
 אשר לי כמדומה לו ואטר ו"ל מסטריא ענויל ר' הגאון אותושאל

 התאוות כל כמו תאוה הוא יוי גיטער להיות רעבישק.יטהנהגת
 ער להגיע ביכולת אין התאוה לזה אמנם הדבר אמת הה"קוהשיבו

 , זו תאוה להשיג יוכל ואז שבעולם התאוות כל מקודםשמשברין
 ושאלה ריבו ולאנשי לשונאיו נתן פזר אשר על הרבנות אותו הוכיחה82',8

 ולא ריבך אנשי העניש לא ולמה מופת לאיש ידעתיך הלאממנו
 שבעולם בנוהג הנה בחכטתו לה והשיב כספך בטיטנ עוד אותםלהעניק
 הענין ומה מעות לו ונותנים צריק לאיש נוסעים אנשים מאות כמהאשד
 צריך בנין שכל הענין אמנם אהד לאיש מעות יתנו אנשים שכמהההוא
 כל והנה בלל. שוה ואינו הבנין נופל או חוק יסוד אין ואם מקודםיסוד
 וצדיק כמש"ה הבנין יסוד הוא והצדיק אחר בנין נקרא ככללוהעולם
 יתנו העולם שכל ראוי ממילא העולם מעמיד שהצדיק נטצא עולםיסוד
 קשה אולס ומקיימם המעמידם הוא כי ומוהכם טכטפט להח,יקו מעותלו
 צדיק בגדר שאינני בעצמי יודע אנבי הלא אלי גם העולם נוסעיםלמה
 דאסרי' מ"ש ע"פ העולם לננין הצריך א' דבר עוד שיש ונתיישבתיוימוד
 שבולם כמי אלא טתקייט העולמ אין בליטה על ארץ תולה חוליןכממ'
 לרבר פיו פותח ואינו לשונאיו ששותק שמי נטצא מריבה בשעתא"ע
 מהדין מעות מהעולם לו מגיע ושוב ומלואה העולם מקיים הוא הנהנגדם
 : בפרנסתנו ונשאר וריבנו לשונאינו ולסבול לשתוק טוב יותר לקולי שמעע"ז
 ודעת התורה עטוד ספר חוא חד"ת כתביו אליו להגיש דרש פטירתוכטר2(

 ואמר ,כר בן מניח איננו כי להתגצל והתחיל בהם רתבונןקדושים
 הייתי מחברו ידעתי לולא כתביו על ואמר החכט' בספרי יתידותי תמכתיאבל
 כמה ליגע צריך בעצמי אני כי לי תאמינו ,את כתב טלאך כיאוטר

 , כתינתי נעת או שכוונתי טה דברי להניןפעמים
.1*



ו ו"ל מריוין ישראל ףהה"ק
 אין אלקיך ר' את תשכח שכוח אם והיה הפסוק פי' אומר הי'ד,תש

 אלוקיך: ר' את תשכחא, השטחה תשכח אם פי' שכוח אם והיה 1הכ11נה שמחה אלא.והיה
 יור איין או רקרושא מספרא נישפ גאר געפינען מיר ב,ה"ל פ"אאמר

 אחרא מספרא נאר איו ראם הרחק מתוך השי"ת רינן קאגעןואל
 נאר להשי"ת רינען קאן יור איין או נאר מיר געפינען רקרושאמספרא
 ובש"ק החול בימי קאמיניץ כעיר אומר הי' כן גרולה. הרחבהמתוך
 לשון סהרותא יגר לו קרא לבן המקרא והביא הוסיף חאריגעראבעיר
 גילה: לשון הוא גלער לו קרא יעקב אבל וצמצום יראה צחינתיגר
 אין יוףען ויצען בוה"ל הסעורה על כשישב פורים בשושן פ"אאמר

 איבער נעביך מאהן תשובה דארפין אין יורין וענין וייאמיינען
 קענען נעביך ויך ואל'ן מ'שראל נפשות כר' אחור 'מינו השיברעם

 : ראפ'וועןארוים
 ברחמים טתים מחי' כחסר חיים טכלכל הפסוק פי' הבעש"פ בשםאמר

 וחסר מתים נקראים הם והרשעים ח"ם גקראים הצריקים כירבים
 הצריקים חיים מכלכל פירושו 11ה לנו הוא חסר כי כמו חרפה לשוןהוא

 , רבים ברחמים הרשעים הם טתים מחי' וגחרפהבחסר
 לימים צעיר בעורנו מריוין להה"ק גדול כבור עשה ו"ל מאפפאהה"ק

 איתא מאפפא הה"ק להם ויאמר הרואים כל בעיני לפלאוהי'
 ולא שישב פלוגי כך הוא מה תמהין להיות עתירין לבא לעתירבמררש
 והקב"ה מהן וטסיח האבות עם יושב הוא והרי קרא ולא מימיושנה
 בחייהן לי ושמעו מפני אלא אלו וכו לא תמהין לכם מה להןאומר
 : עליו כ11ן המררש כי בוקני אגי נשבע ואמר ב,קנו ואחו עיי"שוכו'
 רוסיא ממשלת תחת במאסר ונכלא הירועים בלבולים עליו התגוללבערז

 נפש ולאריב החסירים כל רוח למרות כטה. וה ירחים שמהישב
 בשבתו הוה הקרוש את לבקר כיכלתו היה ומי מי ישורין. אלופיכל

 בן אברך מלחמה בעל שלו כלא בית לפני הלך אחת פעם וולתישמה.
 אותו הכניע רוסיא טטשלת עול סבל ומשא ריוין. מנוסעי הי' אשרחיל
 הכלא כית לפני לשומר ללכת השרות אסיר תחת כרע ועתה באבו.עורנו
 לעשות נפשו כלתה מאור ומה כמאסר. שטה ישב הקרוש הצריקאשר
 ישב אשר משמשו עם ריכר רבות פעמים לכן קרושתו לכבור רוחנחת
 ריבר וטשמשו הלוה אלקי קרוש את להנהות .וכל כחה יוריעהו למעןאתו
 פלוגי ביום וולתי לבקש מאומה כל אין עתה לעת וישיבהו הצריקעם

 והגה הלבנה לקרש החוצה ממאסרי ללכת לפני ררור יקרא כיאבקש
 את בוכרונו היפב לו רשם הצריק תשובת המלהמה בעל האנרךכשמוע

היום



 יצ"ל מרתין ישראל ריהה"ק12
 לשמור. שמה ללכת בגורלו נפל לא ההוא כיום כי ואם המוגבל.היום
 שעות שתי באלה לשמור בגורלו נפל ומי מי לרעת נכון אל ויררשחקר
 אל ובהגיע הלזה. הכלא בית לפני שמה ללנת הראשונה לילהבהצי
 לעמור למעמסה היי עליו אשר מלחמה הבעל טאותו ביקש הוההלילה
 אותו יקים אשר למען שרף "ן מרה חצי לו ונתן משמרתו. עלולשרת
 כי המשמש לאזני השמיע הוה האכרך ובגוא הי' וכן רירי'.בחריקאי
 גית רלתי לו ויפתח להצריק המשמש ויוריע הצריק לפקורת נכוןהנהו
 לגבו הנין כאשר ויהי הלכנה. לקרש ויעמור החוצה ויוציאהוהכלא
 שום רואה ואין ושלש ושתים אחת שעה גצלותא ועמר הלגנהלקרש

סוף:

 להוכיר לו ירעה ונפשו הצריק פי את שומר ה" המלחמה געלךהאבגרך
 אחר יגא מעמ ועור עברו חלפו השעות כי הצריקאת

 ממשלת פקורת באמת ה" כאשר ממש. מות אימת עליו ונפלהןבמקומו
 יחשב לשעה ורגע כ,ה. הגרול לרכר ברוחו יהין אשר איש להמיתרוסי'
 גנפשו עצות לשית ירע לא לאנחות החל נפשו וכל השומר האברךבעיני
 בכל נשמר הי' והמשמש הצריק את להזכיר המשמש פני את חלהלכן
 בתפלתו הקרוש עמר וככה זי"ע. קףשו מרן נגר פיהו לפצותנפשו

 : שעותכחמשה

 כי רגע כל מיתה מעם מעם פחרו מגורל מלחמה הכעלךךן4שבגרך
 מאלפי יותר לו הי' הפחר וגורל מנגר. לו תלוים חייו כיירע

 וישג ונשיבה. לכה המשמש אל ויאמר הצריק נתעורר ולסוףהכאות.
 כפות מלחמה הגעל נעל מאשר כמימרא רגע עברה לא ועור כלאואל

 סליחה ויבקשו עמרתו. על אחר להעמיר מלחמה בעלי גאו והנההמנעל
 תועה הלילה כל כי ררור לפניו לקרא במוערו באו לא אשר עלומחילה
 ותחת גאיבריהם. נכנם הגרול וקרח מצאו. ולא הררך למצא חתרוהלכו
 וגאמת לו. למלוח מאתו המה בקשו עליו יתקצפו כי האגרך רמהאשר

 : מרחוק הנעשה את רואה עליון קרוש ופעולת נורא מעשהזו
 המשמש גשם אותה סיפר אשר נאמן איש מפי הקשבתי הל,היו?ב~יהטה

 ופלא: לנם העומרת והיא מאתו. שמע בא,ניואשר
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 מדראדכימש ו"ל חריף ר"י כהנה"מ ליור ר'הה"מ
 לעמור שיוכל רבו את בקש ופ"א ו"ל וושא ר"ר הקרוש תלמיר הי'דקיא

 שאמר ברוך שיאסר רבו וצוהו מהתפ(לין רעתו יסיח שלאבנפשו
 והלאה ומאו רבו בטצות וישלש וישנה ב"ש לומר שנית וצוה כןויעש
 הרב סיפר תורה בשמחת הימים וברבות מהתפילין רעתו עור הסיחלא

 : מררגתו אבר ההוא ומיום הענין את למיורעיוו"ל

 וצ"ל. מרימאנוב מענדיל מנחם ר'מהה"מ

 מצרקתו עריין ירעו ולא ו"ל הקרוש מורו אצל בליוענסק היותומדי
 ברביקות .השלחן אצל כסאו על מורו כשבת השבת ביוםויה"

 הקערה הפך רביקות ומרוב המרק לפניו והציגו עמוקים מרעיוניונפלא
 הלא מורי ארוני יללה בקול ו"ל מהר"מ הרב ויען השלחן על הטרקעם
 רכריו את העם כל כשמוע מוה. הניחה ועתה למאסר כלנו אותנויקחו
 מפיהם הרבה שחוק מתפרץ ה" מרבם יראהם ולולא מאור בקרבםשהקו
 לנו שלום ע"ו השיבו ומורו בו התלו בקרבם ואך כח עצרו מיראתםרק
 ארומו"ר מענה את העם כשמוע כלנו. היום פה אנחנו הלא תיראאל

 את השמעת באוניו לרעהו לחש אחר וכל ע"ו מאור והתפלאוהשתוטמו
 קשה חווה אומר ויג~רו רבר פשר הירעה הןה האברך אל רבינורברי

 : לנוהוגר

 להציע חפץ וויען משרי אחר שר שהי' מעשה ארומו"ר סיפראח"כ
 ,העלות צריך והי' היהורים על קשה גורה שיגזרו המלךלפני

 אולם המלך במבעת יחהם למען המלך לפני להראות בכתבהדברים
 לרייק הרבה ובאשר בבתיבתו מעה מבוקשו לבהוב שהתחיל עהבכל

 1.ספר וכרומה מלה נמהטמש או מעה לסופו קרוב ער והגיעבכתיבתו
 ימעה ולא כאות אות לפניו יקרא אחר שאיש אותו ויעצו לאוהביוואת
 והיום כן ויעש ימשמש לא למען לאמ לאמ בנחת יהי' כתיבתווגם

 הכתכ על לפור הרק החול לקחת רצה וכאשר כתיבתו נגמרבשבת
 רעו ועתה הבתב. על והפכה הריו צלוחית ולקח מעה הריו יתיבשלמען
 את וירע ראה הוא כי מחשכותיכם הוה האברך מחשבות לא כילכם
 מופשם ב"כ והי' הסרק עם הקערה מהפך אותי ראה וכאשר הנעשהכל

 בנפשו ורמה בוויען שאני ברעתו וחשב פה לאני ששכח ערמגשמיות
 :ע."ן המרק הפכתי בי הבימ ולא ריו הצלוחית הפכתי ממששבירי
 יתן שלא .פחר לבי בי יאסר צעה וע"כ הריו גכ והפך השד1!?ה

 . בלתשסק פה אנ. כי לו השבהי ו!!"כ בסאסראוהנו
פ"א



 וצ"ל טרימאנוב מענדיל מנחם ר'מהה"ק14
 להוריעהו ובקשהו פ"ש ו"ל מ14בלין הה"ק ורעו עמיתו לו שיחפ"א

 מצאו ולא המקומות בכל אחריו חפש כי פלוני בשבת הי'אנה
 עם הלל ימים השבעה כל אמר בא בפ' פ"א שם. אותי מוצא הי'א, כי בוויען המלך בחצר אותי הפש לא למה השיבו ראהו א' שביוםעד

 לפלא הדבר ה" לא טעשה ונשעת ברכה( נלא )בודאי בביהבנ"םהקהל
 רוצה הי' א' בחור הראשונות. על המהו ימים הו' כשעברו אח"כרק

 הקדוש לפני הרברים וספרו שטות רוח בו שנכנס מחמת דתולהמיר
 חרדים ם' הלומר כי ואמר חרדים בסה"ק עמו שילמדו וצוהמהר"מ

 : לקרמותו ושב עשה וכן הדת להח,יקמפוגל
 בעצמו שישהה צריך לשתות משקה ~ויזה לחברו נותן בשארם אטרפ"א

 כת'ב רמי לוי ד' דל"ה ברבות הגמ' מן לוה רמו והביאמקודם
 אדם לבני נתן והארץ לד' שמים השמים ובתיב ומלואה הארץלד'

 ישתה לא הוא אם טמילא ברבה לאחר כאן ברכה קודם כאן לייקומשני
 גם בש"ק במנעליס לילך הזהיר גם שלו. ואינו יגרך לא געצמומקורם
 איך וויים במוש"ק לך ויתן נישט ואגט וואמו מענש דער ב,ה"לאמר
 ווייפליצער ר 1 ד ר' יהה"ק ווטך. אגאנצע פרנפה נעמט ער וואנען פיןנישפ
 מהר"ט הק' אמר גם לך. ויתן 'חר אנשים שני שיאמרו טוב כ' אמרו"ל

 אלימלך ר"ר והה"ק הפפירה בימי ש,וכר עת בכל ספירה לפפורשטוב
 מהר"מ הקדוש ברכה. בלי רק בבוקר גס מפירה לספור שצריך אמרו"ל
 להם וניתנה הפתח לשומר מלקוהו היום אותו רו"ל דברי פי'הנ"ל
 תוכו שאין תלמיד כל ואומר מכריו ר"ג שהי' לכנום להלמידיםרשות
 תוכו שאין מי הפהח שומר ידע איך והקשה לביהמ"ד יכנם לאכברו
 שלא טלאך נוצר אלו דיכורים אומר שהי' ר"ג מדברי כי ואמרכברו.
 נעשה וכאשר הפתח שומר הי' והוא ליכנם כבדו תוכו שאין למיהניח
 לעולם המלאך אותו והעלה ר"ג של הגורה אותו ביטל נשיאראג"ע
 טלשון הפתח לשומר מלקוה"ו הגמרא בדברי מרומו ו,ה גבוההיותר

 , מלקאלגבוה

 ראפשיץ. אבד"ק וצ"ל נפתלי ר'הה"ק
 מרר ממדר והי' הרבה מתענה שהי' אחר איש בעירו הי' חרפונ:4כ~י

 והרב לבו ויגבה השלם אדם הוא כי בנפשו דמה אולםחצוה
 על בקולו ויתן אחר נער בו ודחק הלך עשה מה ואת הרגיש1"4
 הוא חברך האם מליטודו אותו תפריע למה הוה לאיש לך מההנער
 ועל התורה על יושב הוא כי הרואות עינך הלא נגרו פניך העותואיך

 משבה אין ואטר. ענה רבריי האיש כשמוע בה"ב. ומתענההעגודה
 הגרולה: חכמתו הכיגו ואו נישט איהר ווילטלשבת

איש



ח ראפשיץ אבד"ק יצ"י, נפתלי ר'הה"ק
 לעווב בדעתו וע"כ גירו עולה ואין שלוטר בקובלנא לפניו בא א'איש

 סצווה הארם שיהא מצינו לא תנ"ך בכל 1"ל הרב השיבולימורו.
 בהיב בישע" רק ולילה יומם וילמור שישב רק מופלג למרן להיותועימר
 נטצא לא בוסננו כי אמר להיטב. למרו 1"ל פירש"י ולפוף היטבלמרו
 בא פ"א ח"1. אפיקורס או חסיר או רק קרמוניות גשנים כמומתנגר
 שהעוף עמו לפלפל התלמירים התחילו כשר ופסק עוף על שאלהלפניו
 להם ואמר רבריו להחזיק חרשות בסברות עמהם התוכח הוא אךטרפה
 בפתקא אחר איש אליו בא אח"כ ישנו. לא רברי ואחרי שכשר פוסקאני
 לפני בא כעה לו ואמר ענה פלוני חולי על רפואה לו שיהי' עליוכתוב
 וה בחולי לחיות שיכולים הרי והכשרתי כוה בו שהי' עוף עלשאלה

 : רפואה לכם יהי' בוראי כיוא"כ
 לומר צוה גם בשר. בבטנו יהי' ולא לכאן שבא מי אשרי אומר הי'הוא

 נזבח הזבח דברים ששה לשם פ"ר רזבחים המשנה אכילהבשעת
 : כנורע סובח במקום הוא השלחןוכו'
 כי ונורע "את "המחה "מחה בר"ה נרשם אמת חותם כי הה"קאמר

 : עמלק בטחיית תלויהגאולה
 שגרא מאורות טובים התפלה פי' אמר 1"ל אשריל ר"י הקרושחיצנו

 להיוה בהם נתן וגבורה כח ובהשכל בבינה ברעת יצרםאלקינו
 התורה וע"י תבלין היא ההורה אשר הגס' עפייר הבל בקרבסושלים
 הם אלקינו שברא הצריקים הם מאורות טובים ו1ה גיצה"ר למשוליוכל
 ובהשכל בכ'נה ברעה הוא שלהם היצה"ר פי' יצרם אך מאורטוביס

 ספתה הוא עס להמון ]כ. שתות בתחבולות תמיר עליהםשטתחרש
 הבעש"מ מ" כנורע מצוה שהוא עבירה לו אוטר ולהת"חבפשימות

 התום' ופי' צובע סשום מחייב מאי משום שוחט בשבת רו"ל סאמרעל
 בהצריקים פי' בהם נתן וגבורה כח השי"ת אבל קא.[ דעלמאאשוחמ
 בו מושל אתה רוצה אתה אם הגמ' כמאמר היצה"ר על מושליםלהיוה
 התבלין שהיא התורה ע"י היינו תב"ל בקרב ווהו ההורה ע"י מהוע'ש

 1 ביצה"ר למשוליובל

 בנוית הלשכוה מ"ח פ"ג רט"ש המתני' פי' אמר מראפשיץ טהר"נדה"ס
 בחול בנויוה קורש. וגגותיהן חול. תוכן לחול. ופתוחותבקורש

 בחסירות שטתנהג שסי ואמר וכו' חול וגגותיהן קורש. לקורש.קהוכןופתוחות
 אעפ"י ר"ל בחו"ל שבנוי"ת ואף הקרושים ותלמיריו הכעש"ט ררניע"פ
 להצריקים עצמו מרבק שהוא היינו לקור"ש ופתוחו"ת כ"כ צריקשאינו
 שהוא ר"ל הקור"ש שבמיויית הגם חסיר שאינו שאומר ומי קורשהוכן
 והבן. חול תוכן להצריק רבוק שאינו ר"ל לחו"ל ופתוחו"ת אבלצריק

 : חסיר שאינו עצמו על שאמר א' גרול על ואתואמר
אמר



 ו"ל מייריטשוב דצרום צבי ר'הה"ק16
 כהכ ראה בעיניו כי ו"ל צבי יהורא מוה"ר טראולא הה"ק חתנוטיפר

 הטצויינת ציון על אחר איש ביר פתקא ששלח הקרוש חותנויר
 עצמו וחתם ל'ל רשב"י התנא קבר ועל ו"ל האר"י הקרשיםקודש

 : הינרא בן צביתלמירך
 התיבה לפני א' התפלל בויריטשוב ו"ל מראפשיטץ מהר"נ הה"ק:ב~ץ1דרן

 ששמע מהר"צ לו ואמר מראפשיטץ הה"ק בעיני הוטב לאאשר
 מבהם"ק שיצא אחר בכ"ג בגמ' המובא הענין על ו"ל מקאויניטץ הק'מהמגיר
 לשלם עממון בני ייתן א"ל מיני' לאפטירו ואבטליון שמעי' אתו לסוןוכו'

 ראהרן עוברא עבר רלא לשלם אהרן בר ייתא ולא ראהרן עוברארעברין
 שלים ברעותא להתפלל תפילות להנעלי כח נותנים הצריקים כיופי'
 ולצאת בקה"ק ליכנם ווכות כח לו הי' מנין כהוגן הי' שלא ,הוכ"ג

 ווכותם תפלתם ובכח כח לו נתנו ואבטליון ששמעי' ע"י רקבשלום
 ראהרן עוברא רעברין עממיא בני ייתן לו אמרו וכן בשלום. ויצאגכנם
 עיקר מהר"צ הה"ק ע"ו ופיים היום עבורת נעשה וכותם שבכחר"ל

 תפלה הבעל ני שיהי' איוה יעמור התיבה ולפני מתפללים אנוהתפלה
 פיו לתוך משקה או מאכל יקח ח"ו שאם אטר פ"א להצריק. טפלהוא
 אמר וה. רבר לירו יבא ולא ח"ו שיחנק לו מוטב ית"ש שמו יחורבלתי
 טן לו שהבטיחו ער העולם לוה לבא רצה שלא 1"ל הבעש"טבשם

 שגס עצמו על אמר וכן תלמיריס הייגו גבורים ששים לו ליהןהשמים
 כך: על לו שהבטיחו ער העולם לוה לירר רצה לאהוא

 שם קטורת מלאה והכ עשרה אחת כף בפסוק אשר בקרשוו~ונר
 שמצותו היינו בף פחות ר"ת כ"ף חנוכה הלכות בלמרוטוים

 שמנה ער מא' שיתחיל היינו תטנה ח' א' ר"ת אח"ת אמה מעשריםלטטה
 ומנו ר"ת וה"ב השוק רגל שתבלה ער ר"ת עשר"ה והולך רמופףכב"ה
 טפח קרונ קפור"ת הפתח אצל להרליק מצותה ר"ת מלא"ה השמשותבין

 : ורפח"ח תרליק.ורוחב
 יערה ממרום שרוח עליגו יגן ערן גן נוחי הקרושים הצריקיםדזכדרז

 ולהח.ש קץ אין ער והצלחה ברכות שפע לנו להשפיעעלינו
 : אמן כקרוב בימינו בטהרה נפשנו ופרות ישועתנולגו

....-



א ציקים הל"ו מן מ%מעשה
 אך צריק. שום כשם תתייתם לא אשר אתת מעשה עתה אמפרי לכן תכיריהם. כצער ישראל ר~טתתפות גרול כי כ1ה רכרנו כידק
 א' צריק אצל היתה כי תרע הל1ו המעשה את הקורא אתי תקראכאשר

 : ונמתרים הנתנאיםמאלה

 יהכומרים ל1ו. 11 תכופות צרות ויותר יותר מכלו כישראלמלפנים
 גי הנישאף ררש אתת ופעם הישמעאלים בעיני ריתםהבאישו

 ותהי לנו הם תועכה העברים כי ישראל עם לעמוק ישמעאל לכלאמור
 בצאת בנפשו ממש והי' היהורים. את לשפום אתר כל על ת,קההג1רה
 למקומותס שמה היהורים ממתר ענפי וכל התוצה. מניתו יהודיאיש

 אך השפע צינורות ילכו הרגים כעונינו כי הישמעאלים עםכמושבותם
 עם לעמוק איש שום ביכולת היתה לא אשי אתרי לכן כירוע יריהםעל

 כל ולג ויאכלו מעותיו את תילף אחר כל ואך כהישמעאלים ווהבוכמפו
 העניים כן לא הארץ ואצילי הגכירים 1ולתי כן לעשות ביכולת היהאתר

 ויככו ויצומו כנפיותם בתי אל וכאו נקכצו היהורים כל לכןהאומללים.
 רצופים יום אתר יום אתת שכוע כן ויעשו המושיע לארון ובתפלהבתתנה
 קרוש כי עליו שתשבו אתר באיש עיניהם נתנו וכולמו וכתפלה וכבכיבצום
 מאתי ראיתם מה כי כולכם גם נתלתם שקר כנפשו ענה ה1ה והאישהוא

 כהטס עלי תתשבו כי עלי אותם לשאת ה:ה הרכ העם מעממת עלילהעמים
 כן ואהרי מאתו. הרף אבו לא ישראל כל אולם בהשתרלותי להצילםה,ה

 אתד כל על צוה אותס להושיע הל1ה הצריק האיש עליו קכלכאשר
 לידו ויגישו להביא העם וימהר 1הכ אתר ריגר לירו יכיא כימישראל
 הג1ירה קצף שצף כי למפור תדל כי ממפר אין ער ו1הכ כמף מלאיםגתים
 ג1ר כאשר נפשם בכל ויחגו לעובה תשו לכן המרינח כל %להיתה
 אל לרומי ויכא וימע רכ. אוצר ירו אל לקח ה1ה והצריקעליהמ.

 הניעו אשר המה עשר שנים כי הפאפממ משפמ כן כיהקררינעליר
 על אולם מקומו. ימלא מי גורלות יפילו הפאפממ ימות כאםלחינוך
 ראשון: ויבוכר הנכורה משפמ לו בשגים כביר אשר אל המבעמרר

 הצעיר רקאררינאל אל עצמו פנה לרומי ה1ה הצריק האיש כבואדהנדן
 הזיל אשר כסף רכ יאהרי רבה יגיעה אתרי כיתו אלויסור

 ואתת מיהורים אתר כל על יותר עור כרומי היתה משממה כיטכימו
 ה1ה האיש ויאמר הט.לים. מתוצות בתוצות ימצא באס להמיתרתו
 אשר אלה לרברים קשובות א1נך ותהי ושמע א,ניך המה הקררינאלאל
 ואם ירו. נשא ישורון עם לקוכ הוה הפאפפפ הנה אליך. רובראנכי

 כאשר ישראל כל גגת ככחי אבמיתך תכרך ברך אתה כיתבפיתני
 וער תמיר אוהנו מציל אשר האריר האלקיס הוא אלקינו כיהקשכת

נעה



 צריקים מל"ו מא'מעשה2
 לא ואטנה הפאפסמ טקום תטלא אהה או כי ימשנו ואל יעובנו אלנצה
 לכלותינו עומרים ורור רור שבכל אלא לכלותינו העומר הואאחר

 המרתא בן כהמן גרול לכם מי מיים ומצילנו רור בכל חסרו נוהגוהקב"ה
 ולהשמירם להאבירם בכנפיו שנאה צורר והיה ישראל לרם ארב אשרהאגגי
 עמים לנם העוסר מפורסים נם והתנומם הקב"ה עשה מה ירעת לאהאם

 וכה וכה וי"ג שמחה הלולים משתה לנו הוא הוה יום כי עורונהפוך
 הקאררינאל בעיני ויהי שבכולם. הצעיר הקאריינאל עם הוה האישריבר

 חוק עורמ הפאפממ כי הכל תבמחני איפוא איך לו השיב כיכטצחק
 שן או נפוח. צפורן שום לו אין אף לו חסרה לא מאומה וכלובריא
 כי כולם, בין הצעיר אנכי כי ירעת לא האם ואת כל וסלבר לו.כואב
 אשר מי ביניהם יש המתרים ואלה לחינוך הגעתי אשר ימים שנת'םזה
 ונה שתיסשעשרה איגנו אשר אחר נכולם ואין שגה. מעשרים יותרהגיע

 לא הלא פתאום חפאפטט יטות אם ואף בכולם הצעיר ואגכיקארריגאל
 : פאפסמ לעשות ביניהם יפקר לא וגם שמייוכר

 הכמחתי אין באטרו לבו אל תקוה להפיח הוה הצריק האישיייסיף
 טעמרך שואל אנכי אשר הרבר על תבמיחני אתה אךתהו.

 ותהוה תמהר א, כי ועוו תוקף בכל קשרים בכתבים וחתוםוכתוב
 האות לך ווה מחר. ביום ,עיר להיות קרובה כי וישועתך צורנונפלאות

 הפאפממ חלה כי הבשורה אליך יבא מאתך ללכת שכמי בהפנותיכי
 רברי מקצת תחוה אשר אחרי בי מחר יום לך אחכה לכן טפוכנהחולי

 : השאר על גם ותצפה תקוה בפי אמתלהיות
 הלה כי הבשורה לו כא מביתו הצריק האיש בצאת תיכף כן כייושגוק

 ייחרר בה. יטות אשר חולי פתאום מסוכנה חוליהפאפממ
 היהורי רברי יתר כל נם קרובים כי בחשבו גרולה חררה הוההקאררינאל

 לעיניו שנית היהורי את לראת מצפה ררך יר ועמר בפיהו אמתלהיות
 בא לא ואם אתמול יום לך הנרתי שקר האם ויאטר אליו באוהיהורי

 : לך נתתי אשר אותלך
 למופת העמים לכל להיות מקומו תמלא תקשיב לרברי אםןעךנה

 אשר ככל לקיים הנני מעתה לכן היהורי אל הקררינאלויאמר
 גליון היהורי ויקח לעשות מהיום אבמיחך על' תפקור אשר וכל עליתשית
 כולמו אשר מ'וחדים ופרמים אופנים ועוו תוקף בכל עליו וכתבגרול

 מוגות לררוש עליו מולל רנר כל וראשית נכלל היהוייס למונהיסתעפו
 הפאפסט רגר כאשר ולא העמים בין נורף ריח להם לתת היחוריםעל

 חתס אשר ואחרי העמים כל בעיני ריחם להבאיש פרה עליהסהראשון
 היהורי פתח האגרת רברי תוקף כל את לקיים הוה הקאררינאלעצמו

הזו



ב צדיקים מל"ו מא'מעשה
 לו לאמר הראשון הקאררינאל אל בשמחה ללכת וש,רהו שקו אתה,ה
 בין הצעיר להיותי ואנכי במקומו אחד ויבוקש הפאפסמ ארונינו מתהנה

 הסגנים השלחן על יעלה ואל יפקד לא נם יוכר לא שסי כי ידעתיכולכם
 מידי אוחם קח נא והואל אדומים האלף מאתי נא קבל לכן ממנילדבר
 כולנו בין יבוקר בעת והיה שסי את להוכיר בחסדך תמיב אשרלסען
 לבחור ישד לרעתך כי עהה "אמר לפאפטמ אחך לבחור עשרהשנים
 הוה הכבוד כל מסני וסוור רחוק. הרבר כי בנפשי ידעתי כי ואםאותי
 אותי לבחור תאטר בחטדך אתה אולם וההדר הפאר מכל נקלותיועוד

 : הסגנים שלחן על שמי גם י,כרלמען

 וככה הוה. הדבר על ויבמרהו מידו המנחה הראשון הקארדינאל~יקננל
 מהר נתן לכולם וגם הקארדינאלין יתר לכל אוהו היהורישלח

 ובקשתו שאלתו למלאות ואחד אחד כל אותו ויבמיח מאוד הרבהומתן
 למכביד והב הויל רגלו כף מדרך כל ותחת נחשב כסף היה לאוממש
 כי לאמר הראשון ענה פאפסמ לבחור הטגנים כל ישבו אשר ביוםוהיה
 יתר וכל הוא חיל בן כי הוה הצעי את להכתיר שכלו לפיישר

 הוה הדבר על השיבו ולא טכחם בעדו שחרו המה גם הלאהקרדינאליר
 אשר הבמחתו ככל קיים הוא ואף הלוו השררה בכהר הצעירונכתר
 ויתן והשרים העמים כל לפני ישראל כל קרן והרים היהודי אלהבמיח
 שפחה. בני והישמעאלים המה הגנירה נני כי הקרימה משפמלהם

 עור היה לא משממה גם היהודים ושנאת מלחמה מתרועת הארץותשקמ
 וכפי מלפנים יותר עוד והפחים המגנים כל עם ונתנו ונשאו ח"ו.עליהם
 מ*ורסים אך קרוש איש הוה היהורי היה שקר על לא הסעשה מןהנראה
 כי הגיר אך פלאי לאיש והלאה ההוא סיום גם נתפרטם ולא עוד היהלא

 אותם: להושיע ידו לאל היה בו במחו כי ישראל כלנכח

--8אשאפ.-



 מהוקייפמעשדה4
 כה אשר נ"לאה מעשה עור אספר "ישמעאלים נמשטמת רכריומדי

 'ושעו נצח ער גם עולמים תשועת כה' נושע ישראל כינחוה
 : מרוטיםמשוכן

 קסים רבים ורור רור שבכל אלא לכלודונו. עלינו עסר נלנר אחר4
 כגלות היותינו וכטו יטשנו. ולא יעוכנו לא שמים וחמריעלינו

 תטים מפלאות כי רואה עין וכל כתוכינו. שורה שכינתו והנמהרהמר
 על ברשע עלילת הישמעאלים התעוללו מל"נים מספר. רכורשת

 נתכטלו גורו אשר הגוירות וכל כירם עלתה לא כפעם ופעםהישראליס
 מעלה יעלו העכרים בי ראותם על ומרון ריכ התעוררו לכן טהרהער

 : חמה הכומרים חגרו לכן וקנין כממחרסעלה
 לעמוק להם הם ותועכה מתועכים היהורים כי כרכים יישוהבישאף

 ימוצו אך ה-עו לא והם חתעיכו השחיתו כי העכריםעם
 איננו אשר בל את לינצלו הישמעאלים עשירת חלב ויינקו העמיםשפעת
 והשטועה הכישאף טפי יצאו הרכרים מרתיהם שונה רתו אשריהורי
 כל על גרולה טשטמה ותהי כוש. לנהרי מעכר ער כנפים להפרשה
 לכא או החוצה ללכת ישראל כר לשום כאפשרי הי' לא כי ערהיהורים
 טסחרס כל ונפרע להם הוגכל אשר ברחוכותם וולתי המגניםבשוק
 אל כולם וכאו נקכצו כפה אלא כחו אין אשר וישראל קנינם כלנשכת
 ויככו ויצומו למושעות. ארון אל אל ,עקו מררשות וכתי כנמיותכתי
 רור שירי ממכו וכדמעותם ותפלה כתורה רק ועמקו תמרויים ילילכככי
 ולא כציכור ויום יום תהלים מפרי כל ויאמרו ישראל ומירות נעים ישיכן

 רוחו נשאו אשר אל ומארצו מעירו נמע המלך כי ונורע הימיםארכו
 איש אחר כל מיר לקבוץ אחת כעצה ישראל כל ויתייעצו ללכתורצונו
 לעשוה והכ רינר מהכיא ימעים לא והרל 'רכה העשיר עשרו ממת כפיאיש

 על ולרחמים לחמר לכבה את ה' יטה יולי המלכה עכור נכברהתשורה
ק  ר0 נשים כחשכםהיהודים  מהיחורים בתשורה תתפתה אולי  קלות 
 כי למפור חרל כי ער רכ ועושר הון ויקכינ ויאמפו חמר אליהםלהטות
 וטוהב הלוו. הגורה לבו ער נגע אחר לכי כי מהכיא מנע לא אחרכל
 מחירם לתת המלך עשרות כל ימפיק לא אשר טוכות אכנים לקחוהוה
 לפעול ורעת כהשכל מעשהו לעשות נכחר אומן מלאנה כעלוכחרו
 והיי' ממפר כימי המלאכה ותשלם שי אליה להוכיל המלכה עכורנומים
 מלבים מגולות כין כמוהם עור נראו לא אשר ולפלא לאות האלהנומים
 לככו אל יערכ וטי טי מעתה ויראגו חמרה כל וצכי ראוצרותכאוצר
 וכל מאור ער גדולה הנוצרים משטמת הי' כי המלך חצר אלללכת
 יכבתי כנמיות ככתי הכרי,ו ולכן להטית רתו אך הנוצרים שוק אלהכא

 סערת יקכל שגיא ויקר מתנן למלכה שי להוכיל יצכא רי למןמדרשות
ישוריו



ג מהחישמעשה
 ושלשה שנים והכריוו ירו. על תהי' אשר הגדולה המצוה לכרישורון
 אולם לנפשו. וירא פחר היה אחר כל כי איש, שום נמצא ולאימים
 התשורה את אשא אני אני אלך אנכי לאמר שה אשר נמצא אחרחיים

 לירו הנומים נטסרו מהרה וער ישראל כלל למלם אוכה יהיבנזכירן : וה עכור עלי הטוטל והיגון הצער כל אפכולואני
 יוכל למען לו ניתן רכ הון ועור שמחה, כחררח הערהמעיני

 : לרמו יארכו אשר השוטמים עיני ולעור לו לשטן העוטר כל אתלשחר

 ויטטין בית, אל מקורם וילך והתשורה ההון ירו אל לקח הוהדך:~ןיעצ
 אל לקח והשני' כמטתו, אשר התכן כין הממים מהשתיאחת

 ער ענן כעמור הוליכו וה;הכ ררכיו ככל אותו גאל הכפף וילך,ייו
 חצר אל ככואו אך נפשו מטות פרה וכוהכ ככפת המלר, כיתחצר

 לעכור טקום לו נתנו כולם השוטרים וכל והכ עפרות עשה ממשהמטרה
 מהון ירו לקפוץ לו ירעה נפשו כי עשה מה המלכה כית שומראולם
 חדר אל להניחו מר לו מר ועור לעיניו, היהורי החייט הופיע אשררכ

 אין אשר עומד יהורי פה לאמר המלכה את דרש לכן פנימה.הטלכה
 כלה מעט עור כי לעיני' ימות אין ואם המלכה. אל לגשח כערומעצ~ר
 הלום ער לגשת וטשוקץ טמא ליהורי ומה המלכה וחשיכ שלוהחיות

 : רוחו רפה לא והשומר הקורש מפתן עללררוך
 ואם פהור אם חיים כעל הוא נפש הלא לאטר היהורי כעררייצפלל

 לגשת תתנהו לא אם כי נקי כדם המלכה תחטא למהטמא
 תגש והיא מכריל מפך לעשות מהר ותצו המלכה ונתפתה ימות,הרריר
 בי המפך תחת אלי' היהורי ירכר הרלת יפתח וכאשר הפתחאליו

 הממם משתי אחת נוגה כרק מרחוק לעיני' הוהיר אך מאומהלרכר פיי פצה לא הפתחה ככואו והיהודי מתועכ יהורי עם תרבראינכה
 ותקרא היהורים לטומאת עור שתה ולא לכה ויוג למנחה כירו הכיאאשר
 הכאת האם בידך וה מה ותשאלהו אלי' ותקרכהו הלום גשה לאמראותו
 האומללים היהורים מאת הוא מנחה אך לא ויאמר לי למכור ;האת
 יא והמלכה וכרחמים כחסר רכתי כרעת רכתי שכל טוכת מלכהאליך
 לי הבאת אחת אך ומרוע אותו שאלה אך יותר עור לרכר אותונתנה
 לך רעי החיים לה וישיכ האחת חליתי לי ומה לי צריכות שתיםהלא
 כעיר היהורים מצאו אלה הממים כי המדינה כני כל אם נעימהמלכה
 עכורך ;ולתי מחירם ישא לא חפצים וכל שמה קכור המחמע"ראשר

 כי יחר 4;שתים לתת אכו ולא ארומים טיליאן וכך כך לקחולמלכה
 לשעתא האחת מאחנו תקחו אך היהורים אתם כנים כי נרע בואתאמרו
 וישאוב הנה יעופף הכישאף אשר הזה החג ויאתיון קרט סספר יסיובעוף
 אין לאו וכאם השגייה את מאחנו יקכל אז כי יוי"ר - מז עתירותלו



 מהחישמעשה6
 חגגו גשנה אחת חג כי הי' )וכן המלכה עבור לקחהם כי יורע אהנועור

 ברגעיס וירא יעוף כי להם אמר הבישאף אשר והנוצריםהישמעאלים
 עתירות יקגל ומפיו הטחט"ר מקום אל פרסאוה מאוה כמהאהרים
 כעיניהם היהורים ריח הבאיש הבישאף כי ויען ברבים. השנה כללדרוש
 עליו ר' יר כי לו ואת היתה ומר' להריחו מחשבוה החייפ חשבלכן

 ותפקור הבישאף אחרי לשלוח המלכה אחרה לא והנה כן( לעשות,השכיל
 לטען לביתו ער להוליכו שומרים בטלאכות ביהו אל לשלום היהוריאה

 : ררכו לבפחילך

 גאוניו ותספר האחת חלייתה אה ותראהו המלכה לפני באוהבישאף
 להביא 1הצ11ה1 היהורי מפי אונ" קשכו אשר ה,ה החויוןכל

 ההוא כעיר שמה כי המחמ"ר אל יעוף כיום השני אה חגיהם ביוםלה
 החי.פ היהורי כי תקבלהו. וכן כן בשטו ירוע אשר הלוה הסוחרביר
 האיש את מהר למצוא הבישאף ירע למען הכל בכתב רשום להנתן

 : השני ת"לתם ירו תחהאשר
 יביא לא אם להמית רתו אך בי לאמר הבישאף על הטלכהדר~מ~קוד

 ביהו אל כגואו הוה )והחייט הווג להשלים השני אתלה
 אשר מכל איש שום לאוון רבר שמץ גלה ולא מאומה רבר לאלשלום
 משחור חשך המלכה פני מאת ללכת צאתו אחרי הכישאף והנהעשה(
 היה לא האם הדרך כל על שאל ורחופים מגוהלים ובעשתונוההארו
 פה כי השני' אל האחת גאצגעותם לו הראו הוואכין וכל יהור..ב,ה
 הוואך לו הראה האחרונה רחוב אל בא כי עד היהורי של טהלכוה"

 . שטה נכנם אשר החייפבית
 טתגולל אשר הוא האהה גצחוק אל'1 ויאמר החייפ אל הכישאףדיכנבם

 לתשורה אל" הבאת אשר הנומים ע"ד המלכה גיד להמיתניכנפשי
 הגרתי שקר האם חפאתי ומה פשעי ומה החייפ ויאמר היהוריםטאה
 נקלה על ואו הוה. גחג המחמ"ר מקום אל שמה תעופה לא וכיבנפשי

 השני': הנומהתגיא
 ירעו היהודים לאמר אליו ויהחנן החייפ לרנלי פניו על הכישאףדי~ל

 אמת ולא הגוים. לעיני המה מתעים מאורים אך כי כולמוגם
 שעה גחצי פרמאות מאות כמה מרחק רוח כנפי על ארא איך כיהדנר
 נהת אתה ואם היהורי השיג הרברים חיליף ואחרי מתמהמה. הנניאשר
 געיניך אתה ישר ישראל בני כולנו גם להרוג הנוצרים כל בירהרב
 בעיני רוחך להבאיש רמיתי כי חטא אשר עון מצאת ועלי עשיתוהטוג
 אתך ואין להמיתנו עלינו מתנגל אתה לשוא כי כל לעין להראותהמלכה
 וממודט ממושך עם דלים בכורי היהורים על ומעל אשטה עון שוםיורע



ד מהחישמעשח
 המלך וארנונות ממות לכל המה מוכנים נצח ועד ומבוםה קו קוגוי

 ואנכי ואת גרסה הרת שנאת כי והעויתי. חטאתי אטנם הבישאףוישינ
 ישראל את המציל האריר האלקים הוא אלקיכם כי לבי אל שמתילא
 מעתה לכן הנם אל הרורף נהפך להם להרע עמר אשר וכל צרותיהםמכל

 מה כי היהודים על טוב כל לררוש מעמרי תררוש אשר כל עלאבטיחך
 ואולי מושיע. יקום אם יורע מי אחרי כי שאולה. ביגון ארר אםבצע
 בינותי ואחרי בערי היהורים אתם תמגנו כי לכם טוב הלא ממני ירעהרע
 הוה הרבר על החייט לו ויאות כחכם. עוד יגדל לכם להרע איןכי

 בכתבים קשרוהו והמה ישורין. ערת קהל לכל הוליכו אולםלחיוהו
 רבריו יאמנו למען הנ;מה לירו יותן ;ה אופן על אשר אומץ בכלתקיפים
 שנאה לגרש היהורים על טובות יררוש כאשר אך ימות לבל העםבעיני

 אלה המכתבים להושיט בירם הרשות ואת ולולי אחר מכלומשטמה
 וימות וכלימתו בשתו ויגלה חרפתו תראה למען המלך אל ירובחתימת
 ועור בעיניהם כטוב היהורי' כתבו אשר כל על עצמו חתם והבישאףכרגע
 : לירו לתתה אירס יום ערב הבטיחוהו אך השני' הנ;מה לירו נממרלא

 לאמר מהם נפשו על בקש אך ברבריהם אמון לתת הוכרחוהבישאף
 במיתתי. תוושעו לא ואתם פני נגר רעה כי ראו אך4או

 ראה לו ויאמרו וישיבו היהורים אל הבישאף בא חגם יום ערבובהגיע
 לפניהם בכה והוא תרבץ חפאת לפתח תטיב לא ואם שאת. תפיבאם
 בבית העם כל עמרו ולמחרתו הבטחתם כפ' נכון אל לירו הנ;מהויתנו

 באו וטף ונשים אנשים כולמו המלכה. ער השפחה מן שלהםהתפלה
 : הבישאף מפי תורה לקחה חגיהםביום

 וממורט ממושך עם היהורים על מרורות ברברי לפנ.הם הבישאףדיו~רוש
 פתאום העם מעיני נעלם ררשותיו וכהתימו דרכו. הי'כאשר

 לראותו חכו הנקהליס וכל ההוא. ביום להתעלם בשנה שנהכנהוג
 חצי כמו ויוחילו המחס"ר מן עתירות יביא אשר בפיו מה רברלשמוע
 כמו כלות בעינים ויעמיו בא. ולא שנה. מרי עצמו נהג כאשרשעה
 עור ויתעכבו קשב. ואין 'אחת שעה עור ויקומו קול ואין שלמהשעה
 המצפה להעמיר מהעם רבים ויפיצו נורעו. לא עור ועקבותיו אחתשעה
 מום על רוכב מרחיק נראה לפתע והנה לערוב. היום רפה כי ררךעל

 : לקראתו העם כל ויחרר עצביהם בית ובשרולבן.

 העם מהרו כי וער ויתעלף מוסו מעל ויפול התפלה אל נגש הואדי~הי
 גם נפל לאיתנו שב לא טרם ובעור שנית. לבבו ויפגלחיותו
 פעם. אחר פעם ככה ויחלש. כח ורפה אונים באין לאחוריובשלישית
 אהה ויאמר ;ה. מה ועל ;ה מה וישאלוהו להקימו עליו הנצביםויקומו

הכרע



 מהחישמעשה8
 עורף פנה המחמ"ר געוכרי. געצמי ואנכי נפשי. את הכרעתיהכרע
 גם ויחלש ורצח. בשור הרבים את להחמיא עברתי כי פנים ולאמאתי
 חרב רוממוה ב:רועות גתתי בעצמו אומר גמר נתעורר כי וערהפעם.
 חרב חללי חלליהם על מעי מעי האומללים. היהורים על כולכםביר
 נחנו הלא לי נעהר כי אחרי באמרג המחמ"ר. פי את מריתי רעב.והללי
 לע אין הגברת שרה בני והיהורים הגר. מאמנו נולרנו שפחה ברכיעל

 והלאה הוא למן לנו חלילה תחוללימו. שרה בני הענוגים היהוריםלצרור
 וכן מובה. כפוי להיות לנו אין בם. לנגוע או להם להרע ירינולשית

 מכשול צורי נגף אבני ה~בנים למקל מהר להחיש להמחמ"רהבמחתי
 ולענה רוש פורה שורש כל ולשרש לעקור אומתנו מבני אחר כלמן

 תאבו ואם לע11נינ1. יסלח והטחמ"ר משובתינו ירפא או אומלבבכם.
 שנאת חרב ומריתם תמאנו אם אולם תאכלו. הארץ מובושטעתם

 : רבר פיהו כי אתכם תלהםהמחמ"י
 היהורים מאת אהבה מוכרת ומנחת כגור לתשורת הנומה אתדימכ!ר

 אות ואת ויאטר יעקג מגית פנים המסתרת המלכהאל
 המלכה כפקירת הבאתי אשר בנומה המחמ"ר במת עליתי כינאטן
 והלאה היום לטן כי הבישאף הגמחות כל היו שקר על ולאעלי.

 יוהר עור השפע צנורות כל ונתקנו ויפחרוה ישמעאל בארץנתאחוו
 :מלפבים
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