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ג ״ ע ש ת מ י חי ״י ע

'ד! ״</־

ן א צ
^;י)«רי0 י י ש ^j mh i i v•' מ. וי״רות, י>¥ז יקרותד 

ם גשמעוח,^ןשלשה:עטוד^  עולם $ריק&*י&די ®%£.הקר?שי$ו ^ל
■ ה״ה לי ר׳ מ ר ש : ק רי ־ אכר׳ בי ר ה ־ו בי ו אנ ש ר ק ש ויי - י ר ע ב ״■ ־ ש ו ב י ל ׳ י ר א ' י ו
ץ^ד^>ן ץ ח. '| טהיר!( צלילןיס- לכוץ■״:־• סק״לןי .)בעלמ׳

' א ב*ק3'.א \ צ י נ ש י ר ח י ע עילאי( י3ד;ארי׳: )בעהמ״ ״ א. זי ״ כי ע ...■ ו

הרגני עבד חטים *ריק־•1; ־המופלא חיברו. לך.׳ ;' ב  בין. ונתגדל ,הימים '
מר, רבים צדיקים החכמים':ושימש הרב כש״ת שמים׳ יראת ולימד ל

ם החסיר■;ל-::;>;׳■■ ... ז ל נ : ט י ל נ ר מ פ ו ’■י.'■ ״ ;ז-ל* פ

ה ■מוה׳ ■הרבני ■ %תנו והתאמזן, ; ש ב מ ״ ו ■י על ולהפיצו: לחרפיסו ש
>־■•:׳/:;::■״ ■י׳ ■ ■ ׳׳. י -.’יי■ תבל• ":פגי • י _ \;■-. .:׳/ -

 4 וכרי בעיר־ א* אף .כלל .בנמצא תמו.■,ואין ספו ולאשר״כ^הראשונים:גבר■
' '■■הק' שנית' פעם לאור הוצאתיו עי ש ג י ר ע ב נ ע ז י ^ א א ר ק ;:״מ

 מכתבים;?:,קדושיך־,, שני בו: שהוספתי. הראשונים על מוסיף. ;ואלה.
י . י׳ מהרבי קור^ מכתב^ ל ל נ ע ב' מ ו נ י מ י ר מ ^ ?י*ע.:'מה ■ ת כ  ש

 הכמה';־ :מלא נפלא .הפליא ׳;מכתב '.השני והמכתב מענין.המלבישים.
ש ■ל' : הקדוש הגאון .הרב ■ שכתב מה וקידושה ע נ א פ ; ל א ק ז ח  ' י

ד '•א׳ לגדול : זצללה״ה נ תנ על ג ;:לזמרתאן .אורות י א ת ש י ־ ד ק . • : :  
, . • ..'■ 4 חסידים, בשם הנקראים '■ ' ..■. ' ׳:.•

.הר״ץ,לפ״.ק. ה• ■אתי לעבוד נקה ממנו .£>לפדך•'כי0/&0ןמ1/ך-

ן לי והוצאתר&פריסשל .כדפו.ס: י י מ ל י, ו ״, ל;נ ן קינ ם ע ב  לי
ב.י1: בעיר ״ י ר ^ = ב ו ה ר ט o )במרינה ע r ^ s'■.

Ski. w Druk. B. LIBESK1NDA, Piotrkow-Tryb: (E,pknd)



י ■■■■■■:. ־־. ת מ ד ק מ;■ ה ^.0ה בנ

א לויוצר ויתפאר הבורא ישתבח בר ^ כןנהיגים לעולמו ש ע | ר:ך דו רו ו הו ל י ב ש  ב
ה אמונה ב ה ה ■ ידיעה ל ב ר ® ;'והעולם ובנסתר בנגלה התורה בפנימות ה בול

 שולח דור ובכל התורה את ישראל כשיקכלו תנאי על התורה ובשביל ישראל בשביל
פרד'®', בדרך הקדושה התיר׳ ומגלה־להם התורה בדרכי ישראר להנהיגיאת גדולות נשמות

• י ■ . ■ • • 4 ' י• • • י . • • י . י׳ , • ־ ׳־: .יי

 . העיד הבירא אשר העדות בעצמם א״עזמקיימים מגלים לא הם אמנם להם, אנים לא n כל
 כביכול: ד׳ בית נקראו התורה. סודות בי הוא,וידוע נאמן ביתי בכל ע*ה רבינו משה על

 כמד התורה פנימיות היא התורה סודות. כי השאלה דרך על האוזן .את לשבר בדרך
 נ£:יהאטיתו:׳הצדיקים אמנם מתורתיך ואביטה/נפלאות עיני גל דהמע״ה ד׳ משיח שביקש

 לפעמים אמנם אך סיד הוא ד׳ יראים אצל ר״ל ליראיו ד׳ סוד הפ• ומקיימים מגלים אינם
 תוכם הם אשר לתלמידים מזעיר מעט ,מגלים לישראל צרהיר׳ל עת או דחקות בעת

א עליהם אשר בריוה״ק מתנהגים הם כי כברם  .בדוחק רק • מגלים אינם מדרגתו לפי כ׳
® מתלבשים זה ונם סכנות או..שאר ננ^שות סכנות א׳ כשרואים'על רה־ינו גדול  בדברי

®. ועתה באזני ושמעתי בעיני• ראיתי כאשר דברו ברוה״ק כי להבינם שלא שוטים הפ  בדו
 אטיתיי® וכולם הל ומתלמידיו הק׳ בע״ש ממעשיות ספרים כמה הדפיסו אשר ראיתי הזה

 ‘על והעמידן חבקוק בא כמשחהל ישראל בלב האמונה נתרבה עי״ז כי וחילם כחם מישר
 .בזמנינו: כפרט גדולה, מוכה והיא וכו׳ םפךים כמה והדפיסו יחי׳ באמנתי צדיק שנ׳ א־
הא ת רב  ..השקד-־ב-עולט; מעטימעטתתרבה. נעדרת והאמונה עמינו בי; החיצונה חכמה שר

 בעיני® זאת ראו אשר האטת מאנשי השמיעה מפי ככולם רובן כתבו הם כי כלבי ואמרתי
 הגאון ארק גאוני. מג׳ ופלא הפלא הנפלאים לברים באזני ושמעתי בעיני ראיתי אנכי אמיס

ש האלקי הקדוש׳ ״ ך ה ק מ ״ ל ב ב א ו נ א ^ ר  הנדחק הרב טפי ׳תורתו שאב אשר ק
 הגאון ררב המובחר ומתלמידו זי*ע, מניקלשב-רג״ שטעלקא ״ר׳ הרבי רשכבה׳ג האלקי
ש ר הרבי לכת הצנע הקדוש י ר ע ן ב י צ פ ש א  ' רשכבה־־ג הקדוש הגאון והרב מ

ח' ' טי י ר ש א בו י י ע ^מ״״ק ל ״ איזי צ שני  ■ החיבור שם וקראתי אותם שמשתי אשר ווי
ה ש ל י ש ר ד ן ע א ם שטי של המ׳ק בי צ ח נ מ ם , ׳ ע י ך, ד חו  : במו פ*ו עולה הכולל י

, וכן תיבות הג׳ עם צאן עדרי -שלשה ל מ ל ב ש ו ח ל י ר  ועתה זה כמו אותיות י»א א
 ולהדמות: חיבור לעשות הלוט עד הביאך מי יאמרו ולא זכוה עלי ללמד אחב״י מלפני אהלה

 מעולס כי לי הניחו השטים מן כי ראיתי אך מלכם חיבורים המחברים הגדולים מן לא
 . דיבורי וכל פה והן בקרשאנוב הן אחרים ■עם ללמוד הוכרחתי ואחייב במלאכתי יגעתי

 למזכרת. שתהיו בספר דברו יחוקנ אמרתי לכן השומעים ללב ונכנסים ששמעתי מה רק

ישראל. •לאחינו )אום טצדיקים כןופלאים חידושים נוראים מעשים המספר כ׳׳ד
לי ה״ק:מנחם . . . , , 1 /סיפר שנ ;

. י . ..W a ׳r :>• z a, w a .׳ ' ’
Urnk. G. Piment, Si«rkkowska

ב יצאו עדרי* :שלעזה
'  מובאה■ .'.:נפלאה.■':חלשה‘■

;V .לספל אהמיל - כנתס בעז״ה לן
 יהסס הצדיקים : אל .ראשיה:הסקרבוהי' .

 מלאכה הלימוד, ,גמרתי. .כן׳:;?אשל
 לרך ׳ס׳ נחני י ׳בריגיל בק׳ סת^מ

ם’ שמה. י וכתבתי ישנדרחויך! עיר' : מ  כ
ת!, ף ל יכי1סחצא עבותמל3^0ושם.לחקשר ;

ל .אחות עם: • ו ד ג ה ב ר T ה i l' ק  ד
 ר׳ מ/ הבריות בפי הנקרא .•׳׳:זאמיר

ש‘" / # י !  ר' י היה .ושמו ואסורר ל
 שלמר ההוא ,בשה: זצ״ל .;משה.-יעקב׳

 הרב ■’בער . ישנדרמון* עיר יאלשי
 הריב נידון אליהם שיבא .,;מקרשאנוב

וכשמעי לעירם. בא הצדיק ’::':וכאשר
בא אמנם גדולה. י שממה בלבי יבא ■ ■

לילך יכולתי ולא הלילה בתחילת
החלונות וגם הבית סגרו, ט :אליו ■
 קצרה ולילה חקה פ׳ בקין היה ו<ה ■

הדלת על לדפוק פני העזתי שללא
שהיה  ישלא גדול השתוקקת לי הגם'

 כל • יכולהי;לישן ולא השבע ;כדרך
וכמו. התשוקה, גודל מחמה י הלילה י
 האכסניא אל :הלכתי עלה השחר ■,:

 ער במוץ. ועמדתי..'שמה האב ;של
.רצתי אז הדלת פותח :.שראיתי,א'

 הצר מן ועמדתי פנימה אל'.;הטת/1 :
המישה אצל עמד" והרב הפסח אצל ,׳
ו שכב הנגיד אשי ■  רע לו ואמר ע̂ל

 : אמר יריש את יסושיש ®כשכבש.
ונפלה ואמור פנים :לשבח ®■עלינו

 א׳ ביום עשה ק תחתיס סמומה
ס תרע פעמים ז׳ בשבת ער :ב' גיו

 אומר "הצדיק כאשר רע. . זה. אופן
 עלינו פי' הכל י לאדון לשבח עלינו

 וכאשר לאדון'הכל לשבח הוא:מועל
 על כי,מועל פירושו, לאחור יאמר
 הצדיק י, אס שלינו. לשבח אדון סכל

 אשר הבחינה בזו הש״י את משבח
 הפריק. 'את לשבח הש״י מוכרח;
 'החומות. משברת י הזאה הבחינה
 א״ש הפך הדברים סיים וכאשר
 אז הדלה אצל שומד אותי 'וראה

 שלום‘ ואומר .אלי גדול ך|.,במהירות
 קניתי אני הוא שלי שליצס-אתה

 מעולם הלא ר׳ אותו ושאלתי אותך. '
 אותי ושאל בקרשאנוב. הייתי לא

 אז מבריגיל והשבתי אתה מהיכן
 הלא. ואמר שלי הכובע על סכה

 קניתי אני אתה, שלי ני אמרתי
 נסעשי שנים שמונה זה אותך

 אברהם ר'.. הגאון. לחבירי למעזיבשז
 אצל בבריגל ושבתתי הששל יהושע
 אותך וברכתי מהתןסו , ר׳ הצדיק

 לך וזה אותך קניתי אז ׳בביהמ״ר
 א׳ בא שחרית בסעודת כי האות.

 עומד אני זה ואמר יין צלוחית עם
 מי ושאלתיו מקרשאנוב הרב לכבוד

 מולדתי מעיר סוא כי והשיב אתה ,
 וכשמעי ; חמעלניקר מאשל ושמו
 ליקח •־ שיכך* צויתי עיסי בן שסוא

 .אל .שלי ושלומשק הקופשר אה
 בדבר שנין לי יש כי מאשל ר׳ ביה
 שירי בן כשנמצא בואי מקום. בכל

 הדבר ואדש באכסניא אצלו להיות
..״' הזה . .



צאן עדרי שלשה
ללנה בפניכם לפלא הוא הזה

ובפרש פשוש לאיש צדיק מאיש
 , כי הדיבר אמה לו ואמרתי בשנה.

בן הייתי ואז זאת, כל זוכר אני
מתמיהים היינו וכלגו שניס 'ס׳

ער ' ראו אחיי ומתה■ מאד ז נ!״
 מגיע צדיק אותו של ההרגשה היכן

 י, קנה: בעלמא בראיה
ם י ר ה צ .עשה ב  אשר הבעה״ב' .

הס״ת אצלו כתיבתי■ . ,
סעודה י • אליו הנלוים וכל טבורו

 וראם י; הבית ;אל בא וכאשר גדולה
 :אמר סשלחן, על מונח ,א זריעה

 . יפה' הקלף*■ וגס הכתב יפה כמה
 הסופר,':אמר הוא מי ושאל" מאד

הם״ח,ג׳ הוא וזה מנלי. הב' לו
 .אתה אותי ושאל אותי קרא מיד
 כי הן ■לו■ והשבתי הסופר. הוא

 ויהי בריגל' בק' המלאכה למדתי
עצומה הודאה ■נתן' זאה כשמעו
אמת בדרך ה׳ .נחנו כי להבורא

 י; במחשבתי ■אשר שנים כעשר !ה כי
 נותנים■ לרב כי סי״ת, לכתוב. ליתן

 בושה מחמת־ מעות אנשים כמה לו
ושעות־'כזה .משגת ירו שאין ואף

לעשות ע״ז התיקון׳ גזל חשש הוא
 ואביון עני אנכי אך רבים. צרכי

 וליקח ס״ה זולתי לעשות אופל מה
 בכתיבה■ וממשיך. לביתי הסופר אס
 להסופר לפרוע .ואוכל שנה חצי

 רק סופר אין ובקרשאנוב לאחדים
ממני וביקש א׳ סופר יש באושפצין

 רציאי י לא . אמנם ,לצהוב לו ליתן
 : אושפצין דרך בנסעי ועתה וראיתיו..

 . אני' מה מפני אותי והוכיח אלי' בא
 אולי: בלבי אמרתי סמצוה מחמיץ

 • .מחפש אני אשר יב״ד מעשה הוא
 ך׳ לו ונחתי ■ .ממט 'הטוב לסופרי

 טהה אולם עורות. על ד״ג זהו'
 לי צהוב לפני אותך ה׳ אנס כאשר
 לעלבון..'. כ׳ : ..עשרים ונתן■ אתה
 אתבע בחזרה- י אסמ כאשר אמר וכך

 .אני: כי מעושי "לי שיחזור ׳ .ממנו
 מממ; הבמהי .ולא משוק הולכתיו׳ לאי:

 . לו השבתי אז מאחי ביקש הוא רק
 בוודאי אז חתן פה הייתי לא '׳באם

 עתה .לאפיקי כ״ת .למט״ל שמעתי ׳
 ובט״כ התנאים בעבותות נתקשרתי

 .שמה ■להתגורר' לאושפצין ־ אנא
 יאמר כי לשונא לי יהיה והסופר

 שמע וכאשר . לפרנסתו הלכתי ■כי
 את הגביה האלה ■ .הדברים ממני

 . מעל עיגול ועשה ראשי מל מקלו‘
 י .נותן כשאני ואמר למעלה ראשי

משוס 'תפחד אל ס״ת לכתוב לך
י , ..בכל:העולים: ארם י ... ; ■

ה ת ע .  אשר.ראיתי א׳ פלא אספר .
 בימנררחוף כי אז'ממט.יוזאת ,

 וואלף ושמו.ר' א׳ מלמד שם היה
 . ׳גמ חמר. י בחורי עם למר ■אשר
 .,בן ששה•.בנות,.אך לו .והיה. ',.;תום

 באשר לו ,־אמרו' והרופאים י־ אין.לו,
 סכנה כי תלמידים ■מים ילמוד. .׳'לא

 על חולה . י היה כי לפניו גדולה"
׳■ . הריאה . יי■ ■׳ '

.ה צאן ,עדרי ׳שלשה
 על ■הרב כאשר'׳■ישב• - ויהי הריאה./•:;

 לדבר התחיל י ■המוציא סשלחן.ולעם
 אהה וז״ל. בדמן כמו ר׳-וואלף אצ ,

 עושה בוודאיכאחה כאן:מףצ5‘ ^אב;
 בהורה/זאב ■כש״כ הכל,סריפה .את .
 משיח עד'ביאת יאכל■ ,®צף:'בבקר■’}
 :למולם תלמוד .•־■ער: ייאכל ,בוקר: הלק' :;־

 לך יהיה זו בשנה ב״ז•‘:אתה:מבקשי■:’.׳•:׳
 הסנדקאות :עם אותי ב״ז;.ופכבד
 זו בשנה' ג״כ הפער והמלמרוא,

 .שמענו כ״ז קלה׳ פרנסה לך ויצא;: ־:
 ר׳ שמע כאשר ויהי המסובים. פל: ׳■■■
 וקרא מסשלחך עמר מיד הדבר זאב .

 דע לי ואמר מיוחד מדר אל אותי
 כלל ענגו דברתי לא אני כי אחי

 בערס ר׳ בקשתי:מן רק זה מדבר
 ר לי 'והשיב :עמו ידבר.;■ שהוא

 אחו השלחן על■ אשב כאשר בעריש
 .אוחו מכיר אני" כי ממנו אשאל אז■'

 .מבתפילה יותר: פועל: בסעודה' "אשלי
 ■בא ״לא• בעייש ר 'כי ראה עתה

 'מלש איש היה ט השלחן אל עוד י
 סלולקי עם בחוץ עור והלך האוד.. י

 צרוה^ק זאה־ אומר והוא :סבאק :::ועשן'
 לא:1■ טי •י בעריש '-צי'ר׳:אמר ;;וצבר;

 צאשצ/;קוויסליייט' 'לו לישן ■/יצמרך׳.■
 מרגיש ׳הוא מיד אדם ::,צפני

 ■'היה,זאב י '׳1; וכוונת • .היצמרכו ..כל .
 ויהי י הצדיקים באמונת אותי ■לחנך :
 רצה 'המוכ&ן׳ היה: כן • '>אשר״פתר•’
 אצלו להיות י זאב "רז את ‘ ישכר י•

לשצננקיר המשקים'• דליהן :צהזרלאג

 אצלו והי׳ ־האלער בוך ולכותב
 ושפל■ ממון שסיגל ערי שנים כמס־

 לו נולד זו ובשנה , ראנרי לעצמו
 ־ הברית: על הייתי אנכי גס ב״ז

ר ח  ® הלב בא האלה הדברים א
■ ■ הרב* אל אושפצין לק׳ .שלמה ־ ׳־׳
דו ■בעריש יר׳ מי  כדי ־שבת על תל

 אותו ולתמוך בעריש ר׳ את• לחזק
 והלכנו מאד ברך שפל היה ט

 אושפציך לק׳ זאב ור׳ אני שנינו
 במריש ר׳ אותי קרא הבדלה ואחר

 הנ״ל המעשה כל לי וסיפר לחדרו
 ליתן ממנו שביקש איך מהר״ז של

 קודם והוא למו״ר בעדו קוויעל'
 ברוה״ק כ״ז יראה מוציא צרכת

 שאל כן אחר ■ונחקייס והבטיחו
 שאתר. מה ההורה השמעתם לנו

 •שמעתי כי השבתי סעודות. • בשלש
■ ■על שאכלו שלשה ,המשנה ■שהתחיל

 כאלו ד״ת עליו אמרו ולא א׳ 'שלחן
 . זבחי לשון זה מה ודקדק כו' אכלו
 הוא ואמר ידוע רז״ל פי' 'מתים

 , מגולגלין צדיקים 'נשמות כמה כי
 .לאטל גדולה מצוה •■' לכן ’ בדגים

 לתקן י' :.פדי ישבת.:דגים 'בסעודת■
 . ׳הקרישה נתרבה להאוכל גס הנשמות

 וכאשר בכוונה שלא אופל :אם אבל-
M מויהך כמו ־ נעשה הדג חותך '

 זבחי נקרא זה למגן הק' הניי׳צון
 תיקון לו■ אין הכן' הניצוץ ■ט 'מתים

 המה זובח כאלו סכ׳ עליו ומעלה
 ״שלא לטס 'דברים אמר, ואמ״כ

: היו .



עדרי,■צאן . שלשה . ו
 אמן וסיים אדס לשום מובנים .היו
c דרכו.■בכל היה פן פי n w'!.: 

 כאשר כי בטריש ר' הרב לני ואמר
 בחוש ראיתי המשנה לומר התחיל

 אש נצוצי כמר נשמות וכמה פמה
 אותיות: וראיתי מפיו יוצאים היו
 הדמיון מחמת לא בחוש אש של

 ראיתי בשר בעיני בחוש רק חלילה
 ■ כזאת לראו' הנה מר זכיתי ולא

 י .. . : : זו בשבת רק .;
 היו ביע-נררחוף הרב כשהי', :ואז

ראש; ■הי'׳'■ ,אחים׳•.׳א'־ ב' שם
 ואתיר • אוגגר אייזיק ר׳ ׳ ושמו הקהל

 אז ■היה- ■משה ור׳ משה. .ר׳ שמו
 . ׳משה יד' בא א׳ וביום ■ ששים פין
 והרבי הבא^ם ■,בתוך הרב אל פ ג״

 וקרב :כדרכו וי״ש ד״ת מדבר היה
 ■וכאשר שלום. לו ונסן אצלו משה ר'

 אה■ הרב חשף בידו. הרב יד נגע
 גדול בקול וצעק גדול במהירות ידו
 הורגי פה עוד יש. כי: אוי אוי

 .פעמים כמה צעק וכך. נפשות
 קי האנשים■ בין גדול ■ פלא והיה
 הרגו. לא ממולם כי ■ בבירור ■ ידמו
 על עינו את. הרב נתן ואח״פ :נפש

 אשר נחמיה ר' ושמו רמתא משו״ב
 ואמר שו״ב להיות אוהו ציוה הרב

 .ומותר שוחע אתה נחמיה ר', בה״ל
 •■בבראד. אפילו' שוחט להיות לך

 קרא הרב רברי אייזק ר' וכשמוע■
 אתה לנו ואמר שני לסדר אותנו
אחי כי הרב שלי דבריו. :ומבין יודע

 .ב' לערך 3:שו״ 7הי 'תשהי׳ ר'
 כאשר ■ אכן בעוד::הי®,רווק שנים
 אשתו עם :בתנאים התקשרות עשה
 שלא. ־ בפירוש .עמו: ;־'.הותנה אשר

 עשה וכן. בשחישות ־:עור יעסוק
 הנה יעד• נשו״ב עוד עסק לא ומאז

 שנס י מ׳ עברו כבר •סמטשס וזס
 . .■הורג היה ט: , עתה 'הרב והרגיש ’

 .גדול ע״ה הוא: כד אמת וזה נפשות.
 .: משה גיראבר. אותו קוטן העם וכל

 אייזיקיל ר׳ אחדו אך הוא כן כשמו
 , ובעל שובות מידות ויבטל ב״ת היה

 ראיתי עתה .אייזיקל. .,ר' ואמר 'צדקה
 ' כאשר ט הרב, ישל. הרגשה• גודל

 הנ״ל . כל הרגיש:. . יבימ נג-עצהרב-
 •בעיני ראיתי: זה וצל• רוה״ק וזה

. ־ ; : :: באזני ושמעתי - י
ה נ  אשך •מעשה לכם: אספר ה

 : ושמעתי.באזני כעיני ראיתי •
 מיענדרמויף מיל: חצי בערך■ כי וזאת

 .עני והיה ,b יהודי שס:■ישב בצפר
 י באהבה העניות ׳אתי וקיבל׳ גדול/
 קצר, ויהיה .מאוד י״ש היה כי • רבה

 מאך :פחותים מלבושיו■ והיו׳ קומה:
 ' העיר אל: באי וה". ב' ביום ותמיד

 בכל. ■וכן בציבור בביהכ״נ להתפלל
 עמדו על . עמד וכאשר שבת■

 אצל הסידר מתוך ■ התפלל בביהכ״נ
 ואמר התפילה:■ כ״ז■ עמד :וכן הקיר

 . ופלא ■הפלא בדבקות,גדול הדיבורים.
 מאחוריו ::עומרים היו■ הדויר וסליצני
 כהוגן לא אשר הדיבורים, ■לשמוע

■.V ; ,וגם .,. ■

1. . : עדר;,צאן: ;שלשה י : : ■
ם : רשעות פלשתים עשו פ״א. 'יורע‘אני כמס א' יתיבה:■אמר'לפעמים וג
שמשון אה השי״ת שלח ליהודים הוא■ "■פעמק/״והתלוצצדממנו..^אמנם :ל

גדולות ,נקמו® ועשה'בהם; פגבור ואני דביקות מחמה כלל הרגיש ילה
זנב ויפן:..:שועלים מאום ג' ותפש עליהם ■גערתי: ד::ראיתי:';זאת

; א ל ■ושרף ביניהם: נזבל.ונתן'אודים־ אל כמו ־יממנו' :להתלוצץ: ^
גדולה מצוה ועשם התבואות, כל וכאשר:אהכה' ודגלויעלי שאמרו:חך׳ל

 אמ ;.אבל; בגוים. "נקמה .לעשות׳ פס מקרשאנוב הרב יכי לו :'נהוודע ,
א0. ב ף; ת ח ר ד םנ אל :*י  גבול■ יותר אביא' לנו היה יהודים ושמו הרב ®כ,

®/:'■.׳•  רודף והיה אבינו אברהם ■זה׳ ממנו היו כך 'לכבוד־ישבה :ליבלי :הי®'
 והציל אותם וסרג חזקים מלכים ד׳ . "וראקיו מקום. בכל: לו/ ;קוראים .

 .רכושם וכל מהם' ואנשיו לוט את י -הרב;1א לגשת ירא האנשיס/והיה ,'■בין
 שחקו העולם וכל רבו. אמת השיב * בא ואמרתי'לו. ,יאלידזאמזתיו ד^הלכתי ,:י :.

 והסתכל ידו את החזיק הרב אמנם למה ירך לו תן סרב אל עמי
׳ . / ;  ואמך מדבריו מאור ונהנה בפניו: בידו הרבי נגע• ■ :וכאשר קחה'•בוש:: '

̂־ינמן’■ ■־ ̂ד ̂י ̂־״לגילי׳-ייי־ ^̂ .מה ספר לו ואמר בו ■מיציו ̂'■ד ד עו . י  ואמר ״שידעת ל
מי׳/״זה  דבריך שמע והרב וכהנה. כהנה לו :ירו' לי ינתן׳ אשר '■האיש ״־■'■̂:

מר בפניו; והסהכל :: '  הרב לו ואמר ד״ת לו שאמר כמו לא אף א
 צהרים סעודת לאכול השלחן על שישב •וכאשר ש״ע .הפעם עוד ראיתיו.

 תאוה לו אין כי לו ־והשיב עמנו ידו אחז אז ב׳ בפעם ביזו :•:אחז
 זטה לו היה ט יען לאכול כלל אייזיק / לר׳ ואפר- בו ■והחזיק :בידו ׳

 מקרשאנוב הרב את .לראות גדולה פר פה- אייזק אתה הקהל ראש
 לפלא ' היה וזה פא״פ י עמו ולדבר 'והשיב ■יודל; דם ■ דר הגפן :פיהרעיר :

 גודל על כלס ובעיני בעיני גדול אז יענדרחויף. פרסה■::;אחר קצי:: ,י:;
 ראה כאשר להרב היה אשר הרגשה /תלביש לא, ימדוד ,הרב £עק:..:אליו::'׳/>

 ומס מדריגתו בו הכיר האדם את .על בפרע צבור שבבג®■• ;־אה:האיש:■:;
 לכבוד ׳ ליבלי ר׳ אותו יקראו שכלם ; ובלוי ׳'קרומי תט-'הוא;קבת:-ףו״ט ;
 ׳"קטן.■שימש׳ נער היה׳ בעור כי שבת .יענררחויף העיר .דכל• וירעח-:פי■7:■

 /.שם, ::שהיו ואף : ■•:הנגידים : בבתי ' ידעת ־ לא .ואתה • .-:בזכותו :■עקדים
. : כגבקש :היה; הוא : אחרים : משרתים :ועוד■;אחז■:בידו ד
.I ,, לצרט לקנות ט הבית. בעל מאת , קצת לי נא ליבלי::םפר:: ■ל® יואמר 
שאתהr׳: ®מה/ ■לצבו® וקנה'הכל. אותי תשלחו ישבת פיו. פתח ואז יודע :

מנעוריו; זק בשם׳ נקרא ע״כ שבת זאת רק. גדול ®׳ה י אני fe® ?ואמר ׳
■ ; v ; . r:: .. ■■■■ , ■■■.: ■ ■ וכך.:'■■'■:■'■.;



צאן■ עדליי." שלעויה ח
 לפעמים, ימיו.אם.קינה כל נהג וכך

 י אלי הביאם עגלים עורות איזה
 .דבר מסם לעפות ממני וביקש

 באושסצין דר כשהייתי ואף שבקדושה
 רץ פרסאות׳ איזה רחוק וסיס

 וביקש' מצוה לדבר לי להביא כרגליו
 כללו תו״מ' עליהם לו לכתוב אוחי

 והכל לש״ש , עשה הכל דבר של
. .זכה לקי גדול בחמימות עשה
 יק .■:־'■ הנה להביאו י

בעליש! הרב:■ר' לי סיפר ו£"א.
 כי . ׳נורא. מעשה חלמידו

 :לומדים -•היו שתלמידיו דרכו היה
ל. עם ■ שיעה איזה  אהלאשינים׳ כ

 אמר;להס׳; אז אליו ובאו, ואחרונים:
 .על א'מר. ולפעמים ,גדול חריפות

 ופ״א יותר או ימים .ח׳ א' שיטה
 בעמקות החריפות: את אמר נאשר

 'וחרה■' גדולה' צעקה פתאום-'■ צמק
 עינים- בפני ' לו שנחשך ואמר

 יודיע: מי תפילה, שערי לו ונסתתמו
 ברויעשווער עם נמשה ■מה

W־' הרב■ והלד לוי קדושיה W 
 'וחו*ר- לביתם" התלמידים והלכו שני
 .והשעה היום לו כתב בעריש יי׳

 לו■ נתוודע■ ודרישה חקירה • יאחר
 הלך הרב נסתלק הפעם באותו פי
 היום: באותו היא .והיא״צ יצחק ליי

 ' תורה ; מחבר שהיה מזה י ונשמט
 מהיכן זה לולי כי א' בפעם והפילה
 י 'פנסהתמו חריפות- כשעת הרגיש
ט ויושר גדול פלא וזה .תפילה שמרי

 ־456'■היה לא מעולם כי. : ממנו שמטתי י
 .ל.3מקרשאנו הרג כאשר אז רק בביתו
 מ׳ הקדוש הגדול: אצל-הצדיק שימש

שמעו:ט בליזענסק ■ אלימלך  1הר? ;
 א׳.והייה ■למקום מסע״מברדיסשאוו''

 י אמר ; מליזענסק אצלו ליסע קרוב
 תספו: ר':,מלך.לתלמידיו הק׳ הרב
 : ברכה י ■ותקבלו פניו להקביל אליו

 נסעו ■אז גדול' אור, ,הוא. ממנו..כי
 ׳״ וכן: עמסס מקרשאנוב הרב וגם :כלם' ■

 מקרשאנוב והרב אותם- ברך כי .הי'
 : ;לימוד בו־יטקע־אערלכיינבשעת עדבק. :

 : וזה: פעירתו עת הרגיש חריפות
 , ר׳- לנו היפר ׳ וזאת י ופלא,. : הפלא

 'מגודל ׳הרב ■פטירה אחרי ■ בעריש
 ״ך3 עד מקרשאנוב :כי הרגשתו

. , . רבד■ מרחק '■'־׳, ;
 הק׳סצ הרב אדומ״ו לנו■ עודי-סיפר■

 .בשעה■ פ״א כי■ בעריש מ״ : ,.־
 בקרון אנשים ;באו:ב' חריפות . לימור

 משוגעת בת הביאו . העגלה ועל
 לפני .סעגלה עם ועמדו מפרייסין.

 ■בקרון.קשורה: שכבה ;\היא הרב: קביח
 לה שיושיע■ ממנו ,ובקשו. בחבלים,

 'צ רק יהודי טוב: אינו והשיב'כד'הוא
 ׳ הגאוףט הרבי אל: לקאזעניץ שיסעו: .

 ממנו .ובקשו צמרי'רעובדא הוא
 . ;:כ? יען מליצה. כתב להם,. שיתנו
 יקרב לא אולי דייטש. במלבושי׳ הלכו.
 . מליצה . להם וכתב עשה וכן אוחס

 צ• צ אותה שיברך: ממנו . :ביקשו ואח״כ:
:אל'הקרון: :הדרך.)ק'ננשם:ויצא על

7 ט י י. צאן י>ךרי im w .
 ■ ,לדרכםצ ו.יסעו::והלכו אוסה רן'3וי

 :התחילה: מיל: ■ לערן־צרוצי נסעו וכאשר.
 ' אותה צ שיתירו לבקש .הל״ל ,:הבתולה

 קשיו,אותה מדוע: לבכות.. ׳־והתחילשצ'
 וכאשר עמה נוסעים .והיכן :בחבלים:.

 התירו הדעה ביישוב מדברתצ ראוה'
 :שיסעו ■מהם מעליה.וביקשה צ החבלים ■

 נתרפאה כי וכאשר,ראו לביתה עמה
 אז כ״א בשכלצצכמו 'לגמריצ.ומדברה.

 לבשר:לוהבשו׳ ׳■׳• הרב ■ אל 'בחזרה באו
 הרב ׳וצעק לגמרי נתרפאה ת״ל. .כי

 ׳לדרכם יסער .ומיד פהיכף עליהם .
 :אדם לשום בקרפאנוב . יספרו שלא

 לא אנכי וגס בערייש ר׳ סיפר כן
אחר עד זאת מעשה סיפרתי׳,

 לכת : הצנע צ הי' דרכו כי .:פטירתו
י ׳■ :עכ״ל .לאמתו •'ובאמת. ׳

סיפר אפר לאב״י אספר <נה.צ'.1
מהר״ש^.. הגאון הרב: לי .׳:•.'■׳.

 י וף ליענדרח בא. אשר בעת מקרשאנוב■
 אפה נשאתי ' כאשר צ אמר ,7•ופך'

שנים ב׳ מזונות. לי והבטיחו
שלא ’ בלבי ;גמרתי שנה וכעברה

 ללמוד ■אך רבנות עול עלי לקבל■
 טוב. צ שאחז״ל >.פמו:ג;-/י.מ^נש־'5̂ז'כ

 לצורף והלכתי : ד״א. 'עס ' חורה
 מלאכת: אותי ■והתפשלתרהמוצשילמוד:

 כך בעד. שעות, ב׳ בכלק:יום■ צורף
 ■ ׳אשתי זאת:בלתי:;ידיעה ופך-:צעשיהי:

 התחילה זו׳ צזאת, ,נתוודעה וכאשר
 מלימור צ מבטל .. אתה צ מדוע :לצעוק

רסי מ א הו ר חו של דברים לה ה

 אקה ומהיכן בכתובה שכתוב מה טעם
 שמפרנס מי לי אותך.והשיבה לפרנס

 ג״כ אותנו יפרנס העולם כל אה
 ולא תורה ולמור בבהמ״ד שב ירק

 חכמה אין אמרתי כי שמעתי.אליה
 ואמרה הצורף אל היא והלכה באשה

 לעסוק■' הכלים עוד לי .יתן שלא לו
 . תקלל. אליה ישמע לא ואם כמלאכה

 אליו באתי וכאשר עשה וכן אותו
 אליו: מהלוך וחדלתי הכלים לי נתן לא

 הרב כי נשמע העת באותה
 ר״ר הגדול. הגאון

 לרב שבורג לניקול נתמנה שמעלקי
 לנ״ש. שאסע זו׳ לי אמרה ור״מ״אז

 • לדברי' ושמעתי תורה .ללמוד
 קיבל. אליו וכשבאתי לנ״ש ונסעתי

 באתי כי לי ואמר בשפ״י אותי
 הרבנים כי ובזמנו במועדו אליו

 איננו הוא כי אומרים ממעסרין■
 בנסתר רק בנגלה ' בתורה גדול

 ברוה״ק ונוהג.נשיאותו רוה״ק לו יש
 היה וסעותם בב״ק משגיחים ואין, :

 בלה״ק רק עמהם דיבר לא כי יען
 כרצונם עמהם לפלפל יכול היה ולא

 הי׳ באמה כי גדול בקיצור .רק '
 ,פעם. ובכלי■ ■ בנגלה: גם. הדור גדול
 על, לתהות.: אמרים רבנים באו

 אתה לכן קשיות: עס: ובאו קנקנו
 ,עמהם. יתפלפל ימיני צל• .על תשב

 בני- ;.עסי וגם שכלם לפי . כרצונם
 איזה יקשו אם תפלפל הישיבה.
ב׳׳ וישבתי;אצלו עשיתי וכן קושיות:



7.שלעזה,עדרי;צאן
 המפרישי קטפתי אני ואמר שנים
 לסם והראיתי זקנם עז ארן רבני׳

 /רק באמת •ללמוד יכולים שאינם
 קשיא עם׳ א׳ רב בא פ״א שווינדל

 נגלי והתעקש גדול ׳מיקש והיה
 והלחיש אלי .ראשו׳ אה סרב' והרכין
 'שכיל פתח לי ופתח יא' דבר באזני
 עד זה בר>רך' ■לפלפל והתחלתי גדול■
 .האמרים; כמו נפש בפחי ג״כ ׳שהלך

׳ ת ע  לנ״ש באתי . כאשר ההוא ב
מ׳ הק׳ הרב ישים.■; היה י

 ,כמה. אחר אשל.נעשה' יצחק' ;יעקב
 ,מילידי הי'',• והוא בלובלין: י ר׳ שנים

 אחר שנים ג״פ/׳ב' והי׳ לאנצוט
 בשפל כישיבה. יושב; והיה הנשואין

 ׳שאר כמו■ ■כלל; . .שאל לא . ;מקום
 אמותיו מד' הביע׳ ולא .בחורים׳

 בפני. זולת .שום״אדם בפני חוצה
 אך ■עיניס. בשח המיר הלך, רק רבו
 אותו תבב הק׳ הרב כי ראיתי זחה
 איך הרהרתי י פעמים וכמה מאד

 ;:מדריגתו להבין: .קנקנו על לתהות
 הגמ׳ י 'עם אלי י בא פ״א בלימוד.

 א׳ 'שוק׳ לו לאמר מאפי וביקש
 כי י בתורה גדול הוא ט והבנתי
 ■אמנם ומסוגר סגור הי׳ התום׳

 י היה ׳■אשר אי' גדול אצל .למדתי אני
 ■ובמהרש״א כלם בתום׳ בש״ס בקי

 בעזה״י הכל וקבלתי החומרות ובכל
 לי ואמר הנכון. הפשע לו ואמרתי

 לשמוע זכיתי ולא לו והלך כח יישר.
אם בלבי והרהרתי • ד״א אף ממני.

 חומל£; איזה עס : .הפעם עוד יבא
ר:לי:■איך שיאמר ׳אזי'.אבקשהו מ  ל

ק;עד לידע שאוכל ■י כאי״ ■ ■העשע  הי
■:,65“ ■ימיים• איזה . ואחר מגעת שללו

 ־׳:- ■וביקש1 הגת׳ צעם הפטם .אלי,עוד .
וראיתי ,מתוס הפשע לו ממנו-לאמר :

 מאד'אמרתי. מסוגר;: פי׳יהתום׳ ג״כ
 • ,הוא. איך תחילה כמ״ע נא אמור לו

 ’.׳:השיב אז. זה -':בסוס׳: הפשט לומד
 אומי מעלתו.להבחין ירצה מדוע' .לי

 :לי שיאמר:' יממע״כ ■מבקש יאט
 לי ואמר לו אמרתי יאז פשע האמת
 ■ זפיס י לי .היה' ולא לו .והלך ־ יי״כ.

 דבוק היה כי ד״א ממנו לשמוע
 , היו ופניו'׳ בהש״י' נפלא בדביקות

 שנים ב׳' ואחר שמחה מחמת צהובים
 והלכנו לביתו י לחזור שדעתו׳ לי אמר
 לפעור מסרב רשות לקמת יחד שנינו
 אותנו:.ואז בברכו לנו והרשה .ממנו
 .,ילמדני יצחק ״ יעקב מ׳ הרב שאל

 .לו והשיב: בביתי שאלמד ימה רטנו
 אני יאף, ושאלתי ' חיים יעץ שילמוד

 אלמד;'׳בביתו מה ילמדני:..לבינו;:
תו,גמ׳ ילמוד :השיב•'לו סי  ■: ׳:'-:ולפל0ע

לי'  .,׳ הרב אותי ושאל גדולה בכיס ט
 - .קפן אם הלא בופה׳ אתה .מרוע

תי; תום׳,: עם. גמ׳ בעיניך עני  ' לו ו
 רבי׳"׳מייאש, כי אנכי ■י כי.רואה .יען

 ■ :לפעמיש ילמוד ,לי: אמר אז אותי
 'לביתי 'באתי וכאשר אורה .שערי

 , לערך, בביתי ונשארתי: לחמעלטק
 :חורף::.;וזף עתי: היה ט שנס 'חצי

. .■ • סצדיקת- :׳ י-׳ . ■ :•

א צאן עדרי שלעזה

 בשעה ,ל,לה ,בכל עמיה,. הצדיקה
עפה ובשלה אתי.התער- 'והחמס״?׳׳ב

?זוהק ץבאתהץאלי: ,,תי^:
 כ ממסתך קום שלמה אלי /אמרה׳
מטה ■ובשלתי הבית את התמתי

 . וערה ■יללמנל ׳.שתקים הלי לטבורך,
 ואחל אליה. לשמןע

^  ט י גשמעתי 'זלו. ג:רה.

 ומפורסם גלול שם'רב ליןענסק.־.יש3:
-p F S' שמה ״גה■ שתקע עצתי 

 לדבריה ■ ושמעתי ממנו; 'ללמוד אלין
שנהייועם:י;5שמהי.כמו-ח ונשארתי
ונסעתי • נפשי שאהבה : את :■׳מצאתי:

אתו. ישנתי ״פעם ובכלגכ״פ :אליו
אותי״וצוה שקלאי עד חדשיס ׳כמה
 ■נהעיע ושם לביתי ולנסוע :עלי
׳אורה הס׳;שעלי חיברתי . אט 'הי:

,5.• רחה :•ועתה
 ■ שנאיגי .מציקל הגאון רכינו

י> ל ״ נ לפעמים לי״ללמוד; יןה5ז ז6 י
ם אורה ׳:שעלי רי ב ד לי: ? א עוזי  י :ו

 :מאמה ׳להאריך אוכל לא; ■ היקרים
.׳♦‘הא׳ גנכ׳׳ל הדפוס שער יוקר ■;:

.נמליש ר' ■מו״א לי '•סיפרל/נחי■
 היה כאשל: חורפו בימי כי •׳■׳ ׳■':-■

 רבו-הרב. התחיל שנה, עשרים -בין ״אזי•:
0Ss,pB: f eי ־ ^ ■־<*י. בי ל

■ } ,יס5־בי ;ששנש!מל"׳•השלחן •׳ תורה:
̂ו נשוס■אופן אליו, שמעתי לא -אנכי:  כמ
 כבור משש שיש במקום־ ! ע׳?ש3 ■י

w ׳ ל|ת3כמה;ש עשה׳ ופך!לגדול בין
&"א אופן ■ שמעקיגגאליוביבשוס ;:ולא

^f̂ יו3 י  ואמי תדלי % יזהא 6׳
,׳:% •נגדי ״מסרב אתה מלוע/ לי

■ ' ^&ו '; ישהאמי אוהלי מצוה ^ : 
 : מעל ■אני ט לו השנתי. ולאתרצה

 י ישא‘מעשה: : לידע כשרוצה ,ל ״אס.
, .תורה לומר יצוס אז וחעלומומיו

 יתוודע.להבינו זא זמר איזה יזמר או
 ■ ב0ש*א אני-פוצה. .אמנם ;: -מעשיו

 י לגלוה ארנה לא;־ לכן ,אות אדומו״ל
 יסיל פן רבי נפט ברבים א״ע .

 ט אמס רבי אמר ממני. האהבה
 3 ק° מרבי/ זו ,מדריגה למדתי

 ■א :מאיש שומע. אט .אלימלך::וכאשר
ם ר סו ״ ר מ א לי ר » יודע אז ^ , י  ל

 איסך מצוה אני אשל אמנם מעשיו:
 :אט זם מטעם. לא תורה לומר

 , מדרגתך לידע ארצה ט ירק מטין •
 אלם שום אין פה ט. לדברי וסי/:

 שטי של> י חשש כאן: !אין ::רק.שטנו
 אמור אבקשך לכן ממך 0קמב .,נ6;

 אט משתוקק פי הורה עתה: לי
t;לירע.'מררגתך-.וכאשר׳3ארמ:. o e .

 . ,:אע ■ עסה . בדעתי . חשבתי .זאת
 מסרט! אין כי תורה לומר מוכרח

תי מר א מלו  מורה♦;•■׳וסויה לו רלג
.רבוא:;,מישיאצ ששים־ אפילו:נפט ;׳פזו

:ופלא* כזאת-הפל^ תורש עפללומר- '
 ■י לשייק התחיל אז כזאת •:.ויהי;פשמעו

ב״פילשיק׳ כ1:א הק׳.'ואמר:אוי: בפיו ב
.היה עשו ט תדע״פני■ ואמר .בפין
י7פירש״י.:י בפיו׳ ״ציד ל ש א ^ .

׳ ■עשו^פו: '■ ^ . רטט שפט ^



:שלשה יב
 גדול בהתלהבות והתפלל אכיר וכפני

 שהוא. מליו;שיאמרו' אכיי אס וצר
 וכאשר' עשו. הוא ׳ובאמת גדול צדיק

 1לדב>י והאמנתי סק' דבריו שמעתי
 .דבריו וקבלתי אתו• האמת כי

.עשו אני • כי שלימה באמונה . באהבה
 מחרש בוראי את :.לעבור והתחלתי ■

י ’ :,הק מפיו׳ שמעתי יכן
ה ת ע צריך היכן: עיר■ נא: ראה ו

 ועד ברבו תלמיד להאמין י
 אמתים ■בצדיקים האמת מגיע היכן
 להרב סיס אשר היראה' לספר א״א
 טפי כיי: מפני.רבו- בעריש י ר׳ יהק׳

 לקרשאנוב י בצוותא,-חדא עמו נהמתי
 מול.;ביתו; בא וכאשר שבת על.

 נפלה 'הדלה אס לפתוח׳ והתחיל
 נשתנה ופניו גדולה חרדה ׳עליו

יכול היה לא כמעע גוונין. .לכמה
על;: לו . להאיב; אימה ,:מפגי׳ לדבר

 ראה כאשר ישרבו אמפ״י .-■אלתו
 רן...לקראתו,•■.אל ומיל־ תיכף אותו

 ונאק שלוט ילי ונסן ירו ולקת הפתח
 אל בידו: .אותו והוביל מצחו על ט

 . לא הוא אמנם לולישב וציווה השלחן׳
 יאומן. לא ׳איבריו בכלי וחרד ישב
 עמד רק בעיני ראיתי ואני יסופר כי

 והבנתי וכיראה באימה , לפניו
 ■ כמורא• רכך מורא באבות המשנה

י, ' :שמים
ה ת ע  השגה גודלי אספר׳ .'אני ו
 ט הק׳ היה׳-להרב אשר: י
“'5"מקרשאנוגבופ׳ הק׳ הרב כיי 'בעטם

. ,,.י; ׳עדרי׳לצאן י .
 שנם וכמו תקפ״ח בעומר ל״ג בש״ט
'לישב:יפיל היה לא למשכב נפל מקדם

 לפעמים רק ;שבת3 אפי׳ השכחן על .
 .בעריא. ט. הק׳ הרב של ודרכו :

 בסעודת: .באושפצין.כשהי׳:אמרי,תורה
 היי בני להמשיך היה:':כוונתו׳ שבת.

 י א! רבו. י נחלה וכאשר ב״י:על ומזוני
 ,רק עד״ז תורה לומר ■פסק
 רפואות. כל:מיני ’ להמשיך ■ חורה : אמר

 הצדיקים. ■ביד הכח וכמעע ה״י על
 ח״י על רפואות מיני כל. .להמשיך:
 כמו מהים .להחיות ,יכולים וכשמעע:

 יכולים שבך קפניס המד' שאמר■
 א״ע שמקטין מי. ט להחיות;מתים

 התורם י אמירת זה::ואתל כה.- לו יש
 מיני בכל. ■ רבו את התחיל׳לברך

 . פיצ משם. ק רפואה ׳בפרש ברכות
 השבת ,בא וכאשר השנה : שבתות

 'תולה ג״כ אמר .בעומר ל׳ג קודם
 ■ השתיק התורה ואחר להמשיך.רפואה י

 לצעוק התחיל. שטס:,:מועמת ואחר:
 ■ רבי על נעשה זה' גדול,,:מהי בקול:

ויזעק לברט נוכל לא כי יקר
 בירך.' ואח״ז ומרה גלולה זעקה ■.

 בעומר ל״ג הי׳ זו .׳ובשבוע :בהמ״ז
 בעומר בל״ג נס׳ ט 'לני; .ונתוודע

 גילה לא א׳ שוס' אין אמנס
 ול& כלל שאל לא ג״כ והוא הדבר:

 . שלאמר ובשבת. פלוס זה מדבר דיבר
 בסטידהו תורה. , אמר בעומר ל״ג:

 כדרט ומזוני חיי ■■ בני להמשיך,
 בעצ»ך^;־ משער והייתי.::, מלפנים:•׳

י . י. היס י" יי '

ן א נ ^ ־ י ך י ך ^ ח &ו כ ייני ש

 קודם בשבת פטירתו עור יודע היה
 נפש במר■ .צעק ע״כ ׳בעומר ל״ג

 מעכבו היה: מי : מובן, אין כי כנ״ל •
 . השמים מן, ׳;. בוודאי :אלא : להתפלל
דבריו. כל .:ט מזה י: י:,נשמע עכבוהו

י •" . רוה״ק: עפ״י הי׳ . ■■•
ר ח א׳ זקן שבועות.:בא ״ ד׳ י &

שבש על לאושפצין חסיד י: . •
 האס אותי י ושאל. . בעריש ט אל

 והשבתי נפער' ירבו; אשר ׳' הנידו:לגמו״ר ■ :.
 זה . לו להגיר •הפתי,׳־ ״לו'.מי-הוא

 מלילה יכול כי לו לומר ,שצריך: ואמר
 לצמק והתמלהי, :סכנה!: לבא.':לידי׳

 אותו אינו..מכיר■ מעוול׳ ' ט עליו ־
 יודע .:מעצמו הוא : 'מדרגתו ואת ,

 בשבת אפי׳ עמו •נעשה ימה היגנב; ..
 מדבריו הבנתי בעומר ל״ג מקורס

; ט  .׳ונשאר הגזירה7 י-לאחר הוא :
 אחר.שבת א׳ ביום שבת על אצלו
 צל ב׳ לו' ונתן משוק נער. קרא
 ט לו ויאמר הרב‘בית■ אל שילך

 איל בא והנער נפ׳ מקרשאנוב הרב , י
׳עסי; ■ חריפות .למר ■ .;ואז הרב ■ץ ביס: י ־
 הלב הנער ויזעק ■ תלמידים ־ כמה ,

 השגיח לא- ומו״ר נפער מקרשאנוב
 להשלמן העלם והלך י : .דבריו • ׳ יעל .

 עליו . וגער האלה :כדברים ואמר
 שט. לחדר והלך מניתי ילך: :׳במיפהי

 ■וישב רגלו מעל 'נעליו ושל
 וספרו ב״ב באו ותיכך הארץ, על
הזקנים י : אל י ;הלכתי ; ומיד זאת :לי.

 אז לביתו .באו ׳האנשים כי שמע
 המנעלים ■ את ונעל־ הארץ מן ■עמד

 י ברוכים ואמר ■ -הבית . אל ; ובא :
 יא׳ שהתחיל פד אמר ולא הבאים

 ירע לא מע״צ ואמר הזקנים• מן
 שבועות ר׳ ;עברו• זה כי■ מפטירתו

 הרגע ידעתי ט לדבר ■התחיל ,אז
 הגידין והראם נשמתו. יצאה■ אשר

 . כחוש שהוא מחמת בולשים הם . כי
 יצאה שהנשמה: ■ כמו אמר אז ;׳מאד

 מהגירין הסיוה יצא:;: כן מקרבו
 נוכל . לא רוה״ק על' יי רק והכוחות

 שיוורע פר , :מעשה • לסמוך:.לעשות
 ■ ■:■׳•'׳: מאיש:; י . ׳:. ;

ק;;אספר  ממנו ׳ ששמעתי מה ?חנו
 בשבת דורש ■שהיה:; בעת . י .

 יהודי שם היה בביהפ״נ ' :■תשובה
 ואצל הדרשה■: אל ובא ■ ממעהרין

 ■המנהג עתה גם .עוד יש האשכנזים
 . באמצע י הרב עם מפלפלים■ :אשר ;

 נתבטל ב״ה פולין ובמדינות הדרשה
 היצה״יר מצר. הוא .ט הרע, .המנהג

 קשה אם אכן שכל בר לכל כידוע י
 אחריו. לביתו לילך יכול הוא באמת

 זה י רק אנשים בין ולא . עמו י ולפלפל
 הרייעש לו והקשה וגדלות גיאות מצד
 וראה ששאל י תירץ■ :לו השיב ומיד
 ראשו׳ הרבי הניח ואח״ז כהוגן. שלא
 .יואה״כ 'מועטת שעה השעענרל ■על

 שלא שלומד מי ואמר■ ■ראשו ■הגביה
אוהו, .לדחות זבוב אפילו יוכל ;לשמה
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יצטרך ״היה, לא י באם .ואמר ידיי יטליס אינם ומערב מזרח מלכי
הי׳ לא אחרים קברים בין לילך חוריה:לשמה'אומר :.הלומד כי לזוזו
צדיקים׳ קברי •!ט לרחוץ נועל;ידיו; לאמיתו■ אמת -הס אלקים שד'.הוא-

טיראיתג, אמר ואח״כ מטמאין אינם לא אבל. אחריו דיחוי- : שוס ואין
בבגדי קברו על עמד רטנו אח ולשלש' .הדרוש■ גמר ואח״ט להיפך

לבוש; שהי׳'. לבן בשעריימל לבךוגס: התפללתי אני בזה״ל .אמר סעודות-
אשר זה:הגוף: אמנם ב:בש״ק. ־בתייו למיון׳ אצערך ■שלא אלצהש״י לעצמי-
בעולם הי׳ אשר הגוף ראיתי;:איננו שישלח■ הדיבורים רק הדרשה מקודם

אשר:מלבישים גוף::רוחט־: אךזה: הזה סיום אמנם:1־ אדבר כה לפי ׳ הש״י
 וזה פעלרתו. ;אחר התחתון :בג״ע והדאו הדרוש מגררי■::וסדרתי יצאתי

 .סזה-א״'א« דאבנךמסגוף נקרא:חלוקי:: ; השמים■:פלאים:;שמכל׳;■לומר מן לי:
 יטה,'• ואני הראות זט 'לראות..;רק- ,ופשעמרהי^׳על■0ישלא.ל : -כל בפני

 הנ״ל' ׳הרוחני והגוף: תו.11ראיתי':..-§ יי• יד׳ .בתפילה׳ ■ ופתחתי השעענדר
 ■הלכנו ואח״כ /הראשון גוף ממני,כל;הם׳.,כדמיון תפתח::;נשכח. שפתי

 גזולה’ סעודה■ והזמינו העיר '-־אל: ,אמרתי ורק לעצמי. .שסדרתי ..מה
הרב .ולכבוד ררשב״י הלולא לכבוד לפי מזמין שהיש״י מה מעולם כדרכי

ואחר לרוב יין והיה מקרשאנוב הצילני: וד' .השען .לכן.בא
ה ת ע בעריש ר׳. הרב ציוה לילה חצות הרב מאדומו״ר אספר ו

בדיחה היה כי יין עעפ ד׳ לתת אשר בעריש הקדוש.מ׳ : י
גדולה שמחה והעולם.שמחו . דעתו פלאים פלאי' פלאים ממנו שמעתי

 .במחול. ותשבחות שירות,ומזמרים עם רטנו נסע תקפ״ט. בשנת כי
 ופניו לכדו השלחן על י ישב . הרב אך. ; הי״צ על קרשאנוט לק׳ בריתו אנשי

. וראיתי שמחה מחמה צהובים היו ציוה החיים ביה על, בא, וכאשר
אמרתי השחר עמיד עלה • ט מן,האהל יצאו קרשאנוב אנשי שכל

 ' ולא בסמ״ז .לברך שיצוה לאדומ״ר ' אושפצינר אנשי רק א׳ שם ישאר ולא
אחר לאיש וקראתי כלל אותי. ענה שמה ?א וכאשר האהל אל נלך

ממני'שיאמר יותר. בו י גס לבו שהיה ע״ב ואמר שע״צ ס׳ .לקח כי ראיתי
ג״כ אותו ענה ולא לברך שיצוה .ואח״כ והשתחויה בקירה פסוקים

פיו פתח אז כ״פ בו הפציר אמנם מאד הרבה לו .שהיה הקוויעלך לקח.
ימס רואה היה אתה י באס . ואמר ואח״כ קברו על והניחם אותם וקרא

לברך מצוה היית לא .שאני'רואה וכאשר לחוץ בהשתחויה בחזרה הלך
מה רבי נא יאמר לו ואמר בה״מ את לרחוץ: מים לו נתנו לחוץ בא

■ט! . ::צאןףשח־;::ערר5ש
 ימפה: רביגו הלא• והשיב אסם׳::רואים

לילך •־ואיך■ השלחן■ : על אתי• יושב״
 ילך כשנברך להיות יכול כזה מר׳
 עור זכה5 ולא ':הוא;׳;לדרכו■ גס
 : . ■: הק' מפיו שמעתי כ״ז לראותו :./!

א׳ בכפר ס״ת כתבתי /.;הנך,,
 ממני ביקש לאושפצין כןמוך . ;1 י : .

 בנות חמש:כי.היה:לו■ הנ״ל י ::הנגיד
 לו סיבעיח בעריש־׳ ;ר׳.. עם שאדבר ״■

ר׳ עם ודברתי . עשיתי וכן ב״ז
 אליו ■יבא כעצמו . לי:,/שהוא והשיב .י

 לדבר ;אושפצין לק': •והלך .פשה: וכן
 לו ושאלתי בחזרה בא וכאשר אתו
 הימית כי לי והשיב ר' אמר מה
 לו שאמן בתנאי זו ב"?,בשנה לי

 בלדתה ויהי היה. :■וכן הסנדקאות .
 ■ושלח הברית על שיבא בעדו שלחו

 הברית על י עמו ליסע בערי רבינו ׳
 להיות ג״כ ;מחויב אני: לי לי !ואמך

 בדבר . היה:.שליח כטמע׳ • 'על/;הב״ק
 היה והדרך יחד שנינו . ונסענו זה

 שלא גדול פחד :לי והיה מאד/. רע .
 הקרון נעה :העגלה-ופ״א תתהפך

 בחררה גדול בקול : •וזעקתי לפול׳
 רבינו ושאל .׳הקרון :ועמר גדולה
 החרדה את מיע׳ :חרז מה מפני

 חרדתי לאי .אני ולמה 1:: הגדולה. ■
 ואמר לי חמיה׳ י באמת ■ ־-'ליו י׳ יי:והשבתי

 פעירהס לאחר צדיקים שאר כי ל•
 במעלה לג״ע נשמתם. את לוקחים
 התענוג: פולס נקרא: וזה :‘עליונה

בזה היו ?אם;כלל •-ישם:אינםתוכריס

 ואת בניהם ■את שוכחים גס העולם
 .תלמידיה׳v בניהם אם זולת תלמידיהם

 :יד׳ אל ויקראו ברתק או בצרה הם
 :הנשמה את הש״י שולח אז בחזקה
 ״זיוכרא; אז התענוג מהעולם ,למעה

 ימיה ■ .ויודעת הזה מעולם הנשמה.
 ויושיען בתלמידיו או בבניו שנעשה
 שיצאה רגע באותו שלי רבי אמנם

 אצלי הוא ותמיד -אלי בא נשמתו
 על עומדת היא ישן הן ער אני הן

 . הדרך על כשאני כאן גם .המעה•
 כשהעגלה. העגלה אצל הולך הוא

 אותם החזיק הוא להתהפך תשבה
 ■ אני• מרדתי לא ע״כ נתהפכת .שלא

 . ישבתי קדשו דברי שמעתי וכאשר
 כת לי היה ולא גדולה באימה אצלו

 תורה אומר והוא כלל אליו לדבר
 ואתחנן ם׳ אז והי׳ פסק.פומי׳ לא

 כו״כ א׳ פסוק על תורה לי אמר .
!.'באנו כי עד שונים ואופנים טעמים

1 הברית: על
ה נ ש  לאושפצץ, כבואי ראשונה ב

 אמנם כלל אותי קירב לא
 אצלו לילך גדולים געגועים לי היה

 . או פעס : אליו הלכתי ואעפ״כ
 .,שהלכתי מה חוץ בשבוע . פעמיים

 ט בשנת הסעודות ג׳ כל .אל אליו
 בשלש: רק אליו באו לא אנשי:בריתו

 וחבירי.הלכנו לברי אני רק סעודות
 אליו כשהלכתי ,ובחול לכל:סעודה.

 איזה פיו את לשאול. בדעתי והיה.
לביתו באחי ויפאשר־ השם בדרכי עצה



צאן עדרי,;:שלשה י טז
 וציווה בספ״י אותי מקבל ■' היה

 בד״ה פיו פתח ומיד לישב אותי
 במחשבתי .היה• אשר המצה ־ושמעתי •

 לא אעפי״כ לשאול מס לי היה ולא
 הוא :מקרה אולי דמיתי פי נתפעלתי

 י מקרשאנוב שהרבי שמעתי ט ואף
 הרב לי אמר פ״א מאד אותו משבח

 קיבל. והוא בו הנחתי לי־ ,,שהי מה
 אוכל לא. בעצמו • ׳-שהרוית ומה הכל

 זה ;אתם ראו אמר ופעם. להשיג
 לי .עולה. מלילה באס - קטן .יהודי

 .להעלות א״א משם׳ יקחנו הואי גהינס
 היה ■ובאמת ששיבחו־ השבחים בכתב:

 לאי׳ הרצי• .דברי למה . המיה לי
 צנ״ז .התי' אמנם . 'לעולה נשמעים

 אספר כאשר מווישנצא הרב. לי אמר
 ויכל התי׳ ידעתי לא אז אך לקמן
 אמר ומיד אליו הלכתי אשר פעם

 לשאל • היה ■רצוני אשר תורה ,לי
 .כמה ושמעתי כזה■ ראיתי וכאשר

 :שהוא ■ בלבי גמרתי אז וכמה
 הרב וכמו רבי כמו. גדולה במדריגה
 י לדבריו והתחלתי;:להאמין מלובלין

 ראיתי כי מדבש מתוקים לי. והיו
 לי,ע״נ והיה באמת רוה״ק בו שיש
 ממנו ־ נתפעלים לא שהחסידים על.
 אותו ■'מחזיקים ואינם בלל

 בתורה .׳לגדולי. רק מדריגה .לבעל
 ראו . כי,זה במצות ומדקדק וי״ש

.: : בשר בעיני :■
ה נ ש ב  זוכר אינני ג׳ או ב׳ ו
כסא.לעשור בין בבירור. ,

 ערבית תפילת- אחר' לי אמר
 לאחר .להם■ ■ילכו כלם כשהאנשים

 ■־1• יש. כי■ - פה שאשאר, כדרכם .הלימוד
 עשיתי.-..•; סתר■.ופן דבר עמי לדבר. לו.

! / אתי.׳ואמר ישב כלם 'שהלכו :ואחר
 :! כמוהו, ■ לאיש צפיתי: .אני■:כבר ״.בזה״ל
 . רוצה אני דבר מכסה רוח : נאמן

 ולא/יגלה בשליחות .מע׳ את לשלוח
 ■היה ■כי יאמר רק .שלחתיו. אני כיי

 וצוה צדיק איש ־ ר״ה בזה• באושפצין
■י. ,;;; ־הזה: כדבר עלי . .' י

ח י ר כ ו מ  : למע׳ להקדים׳ אנכי ־ ו
 ראשית הקדמות. כמה

 במזל. תלוי הכיל הק' ,בגמ מבואר
 ',הגמ מרמז שבהיכל ס״ת אפי׳

 . הוא. מפורסם שאינו הדור הצדיק
 '. הדיר . הצדיק כי לפניו גדול מזל

:כל'מיני..השפעות סדור על י משפיע . 
 י התחיל וכאשר; רגע ובכל שעה בכל

 \ המקעריגים מן ימלע לא להתפרסם
 המקעריגים לבטל, לב לתת, .ומוכרח

 ; הוא . אשר ה3ה'שצ י׳ ובאות״ו 1 מעליו..
המקעריגיסיינעשההיזק■ לבטל ,מוסק

' . ’ ״י־ .כי הדור לכל גדול .
| '. השפעות.לדו להמשיך

; כי :יש מנוחה לו יש
{ ■י ■לכן כרצונו ־השפעות ■
־ לשום יגלה לא• ב״י את וגם אותי
צריך •אני ועוד שלחו, אני כי■ ארס

ן ממני ישמע אם ימע'■ את להזהיר■
 מן •לי מגלים ט■ אלו :כדברים

■גזרו.,ב״ד.,של אשר דברים השמים .
.U מעלה. : ־ יי ■

, ; , ; ה ש ל רי׳ ש ד אן ע ?,י , צ

 וכאשר השנה כל יעשה כן מוצנע חלילה. אותי'לאלקי, יחזיקו 1מעלה- .־
 הבאה ר״ה עלב עד השנה לו יעלה אשה אפי׳ אס למע׳ אומר. אני

ישכח אס הגזירה בעל כי ירע אז בר״ה ,.תחינה איזה תתפלל כאשר
לו יש■ אז הפ״נ הפריש ולא א׳ יום שנגזר. מה ג״כ לה,• ‘מגליה .:■בכוונה
הנ״ל והמעות הב׳ ביום תשלומין בכוונה תחינה מבקשת ; אם בשמים
המעות יסן רק לארחיפרחי יתן לא מדריגה תחינה אין .כי נשמע: ממילא

וי״ש ועבודה בתורה שעוסקים לב״ת: האדם כי לה. שומעין י ואס״ה כ״פ י
עם. 5םז׳ ■ג״פ עליו עבר ההוא ובשנה שהוא רק■ החושים כל. נברא'

, בע״ה: מכלם וניצול ואינו רואה אינו ע״כ אותם מעות
א תשובה כשעשה באמה אבל שומע־ ״ • ערלים הציתו הלילה בחצי פ

■ ניצול ובעז״ה בחצרו אש . ■אמנם היטב .. ושומע רואה באימת,: :,
ת; א  ארגז רק נכבה מיד ט משרפה יוכל הצדיק,:; י■אשר.;■ המדריגה ;ז

 : .ממנו נגנב תכשיטים כל ׳ מם קטן אז• בשמים גזרו אשר ■הגזירה לבעל י
בחזרה הביאוהו ימים ג׳ ואחר זאת מקיים והקב״ה גוזר צדיק
פ״א עליהם. פחד נפל ט לביתו אומר אני אבל גדולה מדריגה היא

 וראה לחוץ והלך בבקר אייזק ר׳ קם והתיקון בר״ה שנגזר מס למט׳
 עליך יורו כי תרע הדלת. על כתוב אכן הגזירה יבעל אז לתקן שיכול

 מי. לך יוורע ולא■ שריפה בקנה . ימלט לא חלילה אותי יגלה מע׳ • אם
 ומאז פתאום מות אימת לו והיה : .מקטריגירמחמת עלי יתעוררו: ■ ט

בחדרו ואפילו לחוץ הלך לא והלאה .בעלי גברו ; הזה בזמן כיי קנאה
:הפנימי בחדר רק ישב לא אז חלילה קנאה עלי ויעוררו קנאה

, הדור: לכל ההיזק יבא , ■; ' ר ח  אייזק ר׳ שכר זה א
ה ״ ח א י כל בלבו״ב מהגבערנער י' אייזק. ר׳ על ■כי אמר י

■ בארן בסיפשין עושים אשר הברזל. הקהל . .ראש אונגר •’
. הועין הקיסר עשה שם כי הגר ר״ה יבזה■ עליי ׳נגזר' ..מיענררקוף

אפ שכר אייזק ור' הברזל לצקת אליו ילך לכן נפשות ׳סכנת; .טנין
לשום הברזל ימכרו שלא הברזל כל אשר הדור גדול לו/,בשם ויאמר

מקנאים ערלים והיו לו רק אדם. שלח והוא באושפצין זה בר׳׳ה היה
■ הרבה נתעשר ט •הצלחתו על מאר יום בכל ט לו לאמר אליו מע׳ את

' אליו .לבא הוכרחו המרינה כל כי כשיקים שחרית רחיצת אחר ויום
ערל א׳ שכן לו והי׳ הברזל לקנות לפ״נ לנדבה מעות יפריש מעתו מן

אל ג״כ הוא והלך ווילעשיק ושמו במקום הפדיון ויניח ידו־ השגת כפי
הגברנער ■ ' 2 ב



צאץ עדרי שלשה . ' י־ח
 מלפניו לבקש- ללבוב הגברנער

 ;יקה מלוע ברזל החצי לו שיתנו
 הרשאה לו מזן כי ופעל הפל היהורי

 לר׳ זאת נתוודע וכאשר החצי על
 אה יכלה ט' לנפשו ירא אייזק

 גדולה. מנוח ג״כ לו היה כי המקח
 אז, קרקעות וגם אייזק ר' כמו
 אצלו שיבא. ז״ל בעריש ר׳ במד שלח

 השיב .■הענין כל• - לו סיפר ובבאר
 ,הברזל .׳•יקה לא י פי יפריש ר׳ לו

 :כי יען .לא.־האמין'לדברו אייזק ור'
 ר׳ לו' •והשיב ע״ז רבה הוצאה עשה

 תמתין אופן בשום יקח, לא בעריש
 נסע והרב לך יתוודע אז’ימים ■,ג

 ׳בחצי״ השלישית בלילה. ויהי לביתו,
 על ודפק מילעשיק" שאנו בא הלילה

 אייזק אייזק ב״& וצעק החלונות
 כי משרתיו ■לו ואמרו גדולה בבכיה

 לכדו ■בעצמו הוא ט יען סכנה אין
 .בסתר יושב . היה ■ אייזק ור׳ בא

 ר״א הנגיד ראה וכאשר גדול בפחד
 .אליו בא. ;בדיר אין,סכנה יאמת כי

 אז אתה;ירוצה • מה לך מה לו ושאל
ברכיו על וכרע רגליו לפני נפל.
וערב שתי אצבע על ׳אצבע והניח

שלא לו ונשבע הקאעולין כדרך
 וביקש חייו ימי כל ברזלי טס 'יסחר

חטא/.נגדו אשר לו שימחול ממנו
 ר״א של ויפג.־לבו ללבוב שהלך מה
 ידע.מס לא אך ,פלא לבר ראה ט

 טוב יין להביא ;וציוה עמו, נעשה
סיפר אז- לשתות .לו ונתן. מהמרתף

 יטבלו:׳*׳/; ■אה ט קרהו יאשר את ,לו
 , 'לישן ;יוכל .שלא' לילות. וג׳ ימים
מעל^ט־ ג' ישן לא אדם באם. וידוע

 לסגור רוצה . וכשהיה יכול.לחיות אין -
 ■. ■אותו, קורעים' היוי' : בשינה י. ■עיניס
 באשר, לו•'אשתו־ אמרה זו 'בלילה

 לו והוא אייזק ר׳ ע״י א״ע החסיא
 '.אתהועתה ימיו. כל ־י עוב • לשכן

, תשמע י אס פרנסתו. לקפח .תרצה
 לך טוב אז ותפייסנו ותלך לעצתי/ '

כל■ כמו- לפניו• תפול נפול לא 'ואם
 ':בינופי ואני ביהודים ; המתגרה •

 .בהם המגע כל. וקראתי בספרים
 ■לו תוכל. לא לכן מינו בבבת. כנוגע :■

 וימחול,. שהוא'איש..טוב יודע אני אך
 ר׳ דברי הנגידר״א'.את לך.ויזכור

 לו הבעית ק 'כי' לאות. ויהי בעריש
 יסתור תדע.שלא ימים שלשה בעוד

 טוב יין' עוד לו נתן ■ אז ברזל. עם
 וישכב לביתו עמו והלך הרבה ושחה

 בבקר ויהי יישן ומיד מיטתו' ' יעל
 הלך 'מביהכ״נ אייזק ר׳ בא כאשר :

 ישן'כאבן כיי לו-אשתי ואמרה ■ אליו
 ממנו ,•ג״כ . ׳היא וביקשה דומם

 'אחר ב׳ שמה כמו •ויהי שימחול״לו. .
 ונשק אייזק ר׳ בית אלי בא צהרים

 דברו יקיים ט .לו והבטיח ידיו .לו
 ולקח בלילה לו שנשבע ושבועתו.

 אותם ושרף מהגבערני. הכתבים כל
 יושיע כן דבריו. שיאמנו כרי לעיניו .

.שוס יניח שלא תמיד עמו אה ד׳
א׳ ; ליהודי■:' להרע י.
. ■ ■ ועתה . '

אן עדרי ..שלשה טי׳: ■ ״ . צ

7/ ה ת ע  ט א׳ פלא לכם אספר נ
 סמוך -פרסה. טרבע ,כמו ; ;/7י

 ־ :והיא •בראסן ̂ניי״ מקום: ־ ךלאושפצין.
 ואירע פרייסן ■ גבול ;■:על ה:1>גומ

 עסק כאשר י יהודי אז .לקצב. :׳מקרה
עה;  ונתחב :גדול; הסכין. -במלאכתו

 לעצור■ יכלו הםטךיברפק•::וילא/ ;•לו
 כי ואף הגידין. נחתכו .?>' -הדל

 לא רפואות :לו ועשה מרופא,.בא
 שיסע י עליו הרופא וגזר הועיל י

 .הגדול . להרופא -פלעם ,לפיר תיכף;
• תחבולות לו,כמס. ועשה בא / ■וכאשר

 :•שמוכרח עליו וגזר הועיל. *לא ::
 וכשמעו המרפק ימד■ ירו ■־את■ לחתוך

 ממנו ■ וביקש 1מאו הפחיד הזאה י
 הוא נחון ט מטל״ט זמן ילו שיהן

 לאושפצין לילך היה וכוונתו ; לביתו
 עבורו :׳שיתפלל רז/בטריש ;3הר .־אל;

 לחתוך גדולים היסורים לסבול שיוכל
 והזהיר זמךמעל״ע לו נתן וכן היד

 הוא. כי יותר שלא/'ימתין לאמר■ לו.:
 כל .במד ■ יבא פן גדולה 'ובסכנה

 יבא.־׳: ממחרתו ■והבטיח,;׳'לו:;כי 1■הי
 בא'להרב■ ■ וכאשל לפלעסי' אליו

 רברי כל את ■לאישפצין,,■*צלאדלו
 ■יהיר לו להתיר ■:.למשרתו ■הרופא'ליוה .

 • כראותו •ויהי: הכאב, :אקאה7יואני
 פיו סתת ומיד עוד'הפעם ■*אסר־לו.

 אמית אני פתורה :כתוב ואמר
 וקשה ארפא. ואני מחצתי •ואחיה
 : החילה מחצתי ■להיפך לכתוב לו שהיה

: הי רז״ל ודרשו; אמית. אני ■*אח״כ

 ט המתים תחיית על נאמר זה
 כדי ירפאו • ואח״? .מומו עם יקים

 מה מילא .זא״ז המשפחות שיכירו ;
 מחדש יד .ולברא לערוח כביכול לי

 היד,בעצמו אותר לרפאות יכול הלא
 תקל! . לביתך כשפבא איעצך לכן

 במים ותשרה ,דגן .לחם .פירורי
 תבשל או תפל, חמאה עם והמגן •
 רעיה ועשה מלוח יהיה שלא .החמאה .

 תרגיש ולא הלילה כל כך ותניח
 חדשה רעיה תעשה ובבקר הימורים ..

 היו לך יתרפא הפעם עוד והניח
 שום יהיה ,לא ׳ג פטם וכתעשה

 חסר היה אם ניכר יהיה• ולא רושם
 ותראה לפלעס תלך ואח״כ מה לך

 וישאל שלימה. היד נרפא כי להרופא
 מאושפצין הרב לו־ תאמר רופאך מי

 הוא היאך ישאלך ■׳ואם רופאני הואי. ■
 .לא לו תאמר הרפואה . ,למד.חכמת

 לו לומר הש״י רק מעולם למד
 שיהי׳ כרי הצטרכו: בעת הדברים כל

 הוא כי ידעתי כי השם ,:.קידוש
 ביום.השלישי ויהי• גלילי" אפיקורס

 להראות בעריש ר׳ אל הקצב בא.
 רושם אפילי נשאר: לא ט ירו

 סייס אותו הרב שאל: אז בע^מא
 . ט לו ־ השיב שציויתך כמו בפלטס

 -;שי>. הרבי1 את ■לבשר מתחילה רציתי
 תסע לביתך7כשתבא' היכף לו 'אמר

־ שיבויש י כרי ירך את והראהו, לפלעס
 / תדט לך אמר ואח״כ; לי. והבעיח .

לקי■■מינו' כלום פעלתי אני'לא כי
י אשר. . י ; , י :
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 •הכעיס הוא• בקרשאמב לי היה אשר
 מפי :יצא: . אשר הדבר כל אשר לי

 יזה כח •היה.,לו והוא יקיים׳ הש״י
 ׳ מליזענסק אלימלך ר׳ הק׳ מהרב
 הגדול מהרב זה הכה לו:היה .והוא

 והוא ממעזריטש • בער ר׳ המגיד
 . והוא זי״ע .מהבש״ע הכה לו• היה
ל;ג״כ יפלו שתלמידיו פעל  לפעו

 י :.תלמידי .וגם' ;.הוא •כמו פעולות
 ׳תולדותיה׳ המשיח ביאת פו תלמידיו

 שהוא סדירים וכפל וחזר בהם גיוצא
:וד״ל .כלום :עשה לא י

ה י ת ע  שנעשה מה לכם. 'אספר. ו
 .מעשה ע״י נפלא ,ממשה. ,
 אלעי ושמו בפרייסין יש מקום זו,

 . ובא . דשוקא יומא .והיו; ברויען
 לקנות השוק. על ג״כ הנ״ל הקצב

 •יסד עומדים הנגידים וראה בהמות
 מיכל ר׳ שמו מגלייוויץ י ונגיד.א׳

 מאוד בכה; מיכל ור׳ ביראתער
. ה.ק.צנ שלי ,רחמיו ■ ונכמרו לפניהם

 אוחו .הכיר כי בכייתו ■ על הנ״ל .
 לי ורמז זאת מה לידע ורצה ,לנגיד
 אליר ובא. אחל לצר עמו שילך בידיו
 לו וסיפר* ״ ;►לו נעשה מה לו ושאל

 ישבתי / אט. יודעי:■ מעל׳ כיל אה
■ הגדול בבית שנים ק״י. בגל־־יווין.

 'מעות פגלתי •ושם. י ורעת אשר• ;
 אשר א׳ ארון שם■ ויש עז?ה:3הרבה'

אשר. פעם• ובכל עלי /קנאה לו היה
 כמה פלי ■הוסיף ליצעאציאן. היה .

■ונשארתי .הוספה ונתתי.את מאות

 אזתי־/ אוהבים; ,השופעים כי. עוד.
 •: זה מבית האדון אל א׳ א3 ועתה

 מאתו ושאל; הביא כל לו שימכור
 חשק.• לו. היה • לא כיי . גדול שער

 ,וכאשר אופו ללחות ורצה למכור
 ■ המעומ לן; ונתן: שמע,הקונה;הסכים■

 הלכהי' לי נתוודע וכאשר כרצונו
 : אצה ולא: מלית לי שישכיר אליו

.־ בעל״ רבי / 'המחיר נתתי' כי ואמר
 ו;3 : ב0לי ; רוצם . חני כי יען הבית ■

 .בעלי. שימליצו ■אדונים אליו ושלחתי
 כי/;יש:/ ושמעתי כלום. הועילו ולא.

 לשם : ונסעתי לשבור א' ראנדי
 ר״מ מ׳ ונתתי הראנדי את ושכרתי:

.טי ב״א לי אומרים/ ,ועתה ד״ג
 אנשים: פמה ישבו / זו בראנדי

 שמה: אברו; כי משם לברוח/ והוכרחו
אלף* לך;פ׳ יש ואתה. .ממותם. .כל

 פהלים; . ולומר לישב לך כגוב ר״ע
אה ■ולא:;לאבד 'ולא/תעםוק;״כלל

 מה יודע: איני ועתה ' שם :מעותיך
ידי "אס: לו: ,הראיתי אז לעשות

 ועתה סנ״ל .סמעשה כל לו ואספר .
 לאושפצין אל//הרב שתסע , איעצך .

 אגן ליו משיב עובה עצה לך ויתן
 אשח צדיקיה בפולין שיש מחמין

וישמע! אלך איך אמנם לפעול יכולים .
בעיניה: .כמצחק ואהיה עירי אנשי

 ברג ידעתי כי לשוטה אותי ויחזיקו .
 משרתיו לך יש הנה לו .הוא/והשיב

של ערל,משרת .מ״י פריון שלח
*יי" לאיש ולא./יוורעי חתום במכתב.

עשה י: ־ ״ ■

,  & כי דייעש בלשון אגרת שה,,כתב  
,■: : « המעשה כל לו וכתב י לה״ק יכול לא '
מגלייוויען ביראווער מיכל ימזתסא״ע .  
: //!* עם :מכאבו וז״ל; ■החשובה; השיב  
;;‘ לתי:לנכזן,'והאר'אנדי'ששכר׳3הפדיו];ק
לפעול יכול אס פרנסה מקום אינו .  

עוב .מה ך״ע קלחזייי-לו:הד״גיהמ׳ y : 
; ■ :* הבית אך ״ג7שם;!ה באם::לא/יפסיד  
■שכותב •;ומס בו ■ ״אשר.־:/ושבפ;/;השב ; . 
/;■ אבטיחך ;אנו:; לך: לשכור רצה; שלא  
' שתלך תעשה וזה; לך.'הבית; שישכור'  

: י כלל -■ .עמך י-דבר: לא ,ואפשר; 'אליו  
הן עמך ;ידנר . ואז ב׳ ביום':■'ותלך;,/ י■ ״׳  , 

נ ל'היקה וביום והנאי;/בידי׳ לאג־1י  
וכאשר :הראק בוגין'/חסת וסעעמסיל:  

:לך ושכיר אז ג׳: ביום אותך ־־יראה  
לך : יהי׳ ־ ולא :כמו"שתרצה ־הבית .  
- ;כמו דברים אכתוב אני■ י י׳ממיהקני'  

ולא אני' נביא לא יכי :דע ינביאות  
הרב היה אדומו״ר רק נביא ־:יבן  

■ ■כל לי הבעיח מקרשאנוב הגאון 
ולא הש״י יקיים מפי . יצא ־■אשר ■,  
? ט״כ פרומר הקזיזבטריש משליבמוא. . 
•/: . ■י . האגרה: .. יי.  . • :' 
^ ח י ל והוא העכהב טס :־יבא ש  :

לקרותו מי׳קגכול• ’:^ '■ י■ ״ .
האגרה ־והראהו אל/האב■;דשם יהלך  

■ כדרך : -;:להתלוצן7;הרב ;׳התחיל אז ,  
: :ור׳:מיכל ־גפאפירס. פגלישע' ־אלציס  ; 
■ ־והלך ■■המכתב■־ בלקח ימאר התבייש  / 

על הלך:■מיד הג״ל והרב נפש .־בפסי  • 
ויספר -אגשיס ;כמה ■ויאסף השוק :

 בגלייוויען כלס, ויתלוצצו המכתב :מן
 וקראקא ■ברזל קרילות נוצקי שם

 להוביל שיכול מפשית׳ עיר אז היתל
 לקרשאנוב וכן שמה הסחורות כל ;
 מכל נאמן משולח • והי׳'/יושב:'שמה /
כרצונו א׳ לכל משלח אשר הסוחרים /
 ושמו ברזל לידו/השברי שולחים והם :

 וחסיד ■ למדן והיה • ליב .דוד ר׳
 אצלו ,שלמד במריש ־ ר׳ י מתלמידי

 כ״י .השיג מיכל ר׳ איך גפ״ה,ושמע
 מתלוצצים העירי וכל בעריש מר׳
 הלך ולכן הרב ע״י מיכל מר׳

 המכתב■ ■לראות מיכל ר׳ אל •מהרה
 גדולה שמחה שמח כראותו ויהי

 כבר זה כי ואמר 'שהחיינו ובירך
 א! בטריש ר׳ שיתפרסם ט״ז צפיתי
 תצליח כי תדע מיכל לר׳ אמי

 ואני:אעשה יהיה כן ,כתב וכתשר
 שלכם. מהרב וטלילא הוכא אח״כ

 כאשר ויהי ממך. להאדון אלך' אגי
 לסגור ציווה א׳ טוס היה .כן פתר

אז ביום. בערו הדלת ודיבר ב' מ ע , 

 . ג׳ למחרתו/ביום. לבא וציווהו קצת
השלישי; ביום ויהי לך, אשכור אפשר

 'סטעמפל שיקנה ליב דור: ר' י ציווה :
 השער, לכתוב■ מוצן שיהי׳ כדי בעין
 .בספ״ג קבלו לבית בבאו ׳ויהי

 ביותר. . והאדונית רבה בשמחה
 קרהו וכן, כרצונו הכל .לו והשכיר

 .כמו ימיים ב׳ לישן הניחו ' לא כי
 רימנררחויף. במעשה לעיל שנז׳

ר׳ ולקח ישן "מיד .השכירו ואחר
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לסשלור זנחן אגרה :5אך;פפ לבר לה אל והלך הקונטראקע ליב דוד
מרוע. אותו ושאלנו האדומים. עם דברים לו ■ואמר והראהו דשם סרב

כי.לא׳ והשיב מע״כ:מחזיר:המעות. עושים פרייזין הרבני ט סונים לא
 עטן,: עבור, רק בתורת■צדקה . שלח לשוק ,והלך במדינה אפיקורסים

 אמרי הוא ׳והעסק,; מבקש ־■א׳-הוא כי■ להם: והראה כלס אה . והאסיף
הגזירה; לבשל אוכל ולא הגזירה הרב ׳אך בעריש ל כמ״ש נעשה ק

היה׳ המעות ■ לוקק. הייתי ובאם והרב ,גדול,ולץ: עיפוש הוא שלכם
 ק;אמר.'׳:-י;קז*ה •בעיני.■־כיגזילהי-״וגס/ דשם. הרב ביקש אז מאוד ■נתבייש

 הודיעו, ט המעשה מזה נשמע. לנו אצלו לנסוע מחויב. מיכל ל כי
שאכתוב כמו השמים :מן סכל לו לנסוע מחויב ג׳כ ואני לאושפצין

 מל:׳שראיתי מנפלאותיו לקמן. עוד . חטאתי כי מחילה ממנו לבקש אליו
 כי;לפעמיםב באזצי: ■בעיני;׳*שמעשי נסע׳ א׳ •נגיד. ".ועור ידעתי ולא

 .ס;פר .וכשבאתי בביתי הייתי‘לאי ימים, •־•ב׳ ..באושפצין וישבו עמהם
ע מו ש ר ל ו ר׳ ב ימה׳ משם'ואמר אשר־ מנפלאותיו ואח״ז הק׳;: ד

 :הדברים. י לספר 'ל> .אסור; כי לשון ״י ״ויום: יום בכל' מפרייזין. אליו נסעו
 .מחמת' יראתי ט ■ האלה-׳לאחטם גדולים■.ונוראים מופתים והראה

 מתפאר" שאני אותי יחשדו פן קנאה א״א מפולין ויושר יותר בפרייזין
 .מקסריגים.; עלי■ ויעוררו א״ע בזה ■ הם: רבים כי הכתב .על להעלות

א ״ יודע: כי לספר אוכל־ ■7למט לאפוקי עם ערל . שלית בא ■ בש״ק פ
כי גדולתי על משתוקק שמע׳: אני את הניח ■והשליח מכתב■

ט, בפרטי יהודי איש, לשמח מצוה על המתין והוא- בסתבה המכתב
: זי״ע: רוח נאמן 'מע׳ . . . . נתנה;,הרבנית הבדלה ואחר תשובה

' קרא /כאשר לקרותו האגרת את א ״ בתי ונחלה בביתי הייתי לא פ
׳... שם. יש אליה'ט אמר האגרת את ז ; : ת  ונפלה'למשכב שנים. ב

 ביום באתי וכן שאבא בעיי ושלחו־ אותם תגלה אל אדומים י׳ בקמאס
 בלא, שוכבת שכמעט־ וראיתי' ב׳ זאת, .וכשמעה בחזרה אשלחם ט

ימים, ג/ זה ט זו׳ ל? ואמרה חיות י׳ בו היו וכן הכרוך את פתחה
ואינה־ ■ סגורות. בעינים. •שוכבת .לצעוק הרבנית .התחילה' אדומים

אומר מה ושאלתי דבר שום עועמת ר״ע ד׳ החזרת העברה בשבוע מליו
לקרות. שלא אמר ט לי השיבה הרבי: ומעתה תחזיר אדומים י׳ אף ומתה

יהי" בוודאי אמרתי אז רופא שום לך היה ומתי כלום לך ישלחו לא

כג ; יי צאן ערלי : שלשה■ . .
 שלחו*1 ■ מקרה איזה לא׳ ■קרה אם

.אפי׳ אמר ■ע״י ט . אליו אותי
 וגער קוויטל ׳קיבל י לא מתלמידיו■ .

 ־מופת; .■;ובעל יר׳ אינו • הוא■ ט עליו
 ותיכף׳ קוויעל לוקח היה: וממני"
 איזה ■ אמר יקרא;:סקוויטל כאשר:

ואמר, וגו׳. המחלה כל ■המו פסוק
 שאלתי ואח״ז הפסוק על נפלא פי׳ :

 לא כי ואמר י ליקח.;רופא אם. אותו
 יתרפא בעזס״י כי לרופא צריך

 ראה .כאשר ולפעמים '; החולה
 ולא .השלחן ;טל ;זרקו הקוויעיל ,

 *והלך רגליו על ;אמר■:אלום::ועמד
 לכמה משתנין היו ופניו והנה הנס

 .יסופר: ,לא ־כי יאומן לא גוונים
 לקרות אם אותו שאלתי ואח״כ

 כמו רכה בשפה •׳והשיב אליו רופא
 תועלת לו אין כי יודע והייתי שרוצים .

 אליו מיד והלכתי כ״פ ראיתי כזה
 בספ״י לנגדי רץ אותי ראה וכאשר
 לבהו כי בשמחה יהא בזס״ל ואמר

 יקרא אך.לא ' שלימה :רפואה• .יהי׳
 שהוא א״ע. יתפאר הוא ט ״לרופא
 ית״ש הבורא ובאמת אותה• ריפא

 1 משעין והרופאים הנאמן הרופא .הוא
 והליל׳ ו׳ היום וכל ̂ .את;הבריות;

 המיטה על אצלה /ישבת״, לאחר"
 בבקר ובשבת שינוי שום ראיתי ולא

 ■להתפלל ולביהמ״ד למקוה סלכתי
 לא גי להתפלל יכולתי :לא וכמטע,

 . ואחר /שלי המוח ׳ונפל כלל ■ישנתי
קדישא בשעת אליו: הלכה^ התפילה:■

א  א!1 ששמחה שאהיה ,זואמר.:לי מ
 עבור ח״ה יהי׳ שלא אולי לו השבתי

 וכשמעו רופא מליקת .:ר׳ מנע י כי
 ט אוי ואמר לצעוק התחיל דברי
 כרי ובתוך מהאמונה יטפל מע׳

 אדם אין ואמר בדבריו חזר דבור
 ראיתי לא כי ואמרתי בצערו נתפס

מע׳ לי והשיב שנוי. שום  אינו גי:
 ותקע רגליו . על עמר ומיד מבין

 . רוצה מע׳ ואמר שלו באיזור ידו
 במד׳ אית׳ הכל לו שאומר . בוודאי
 מהים להחיות עתידים שבך קסנים

 היום ת״ה ענין היה בבתו ט ידע
 .לה החזרתי השחר עמוד אמר

 בשמחה לאטל לביתו וילך הנשמה
 לביתי באתי עשיתי וכן שבת סעודת
 המוציא י ברכת ואחר לאכול וישבתי
 אלים י והלצתי קולה את :שמעתי
 בדוחק ושמעתי רוצה מה. לשאלה

 והגבהתי מים צנצנת ולקחתי מים,
 מועטה ובשעה מעט ושתהה. ראשה

 שאמרה בלחש קולה את שמעשי
 עיניה את פתחה אז לה ונתתי מים

 מים עור לה לתת .בירי ואחזה
 מים עור בקשה מועטת שעה ואחר
 תיכף והלכתי לצהוב התחילה ופניה

 לי ואמר טובה בבשורה רבינו אל
 סית׳לעובה. שהשינה לו אמרתי הלא
 יאור קודם עוד מבין אינו ומע׳

 ב׳ וביום הנשמה לה *רשתי הבקר
 במלבושה אותה להלביש ■: בקשה
 אותה והלבישה :מהמיטה ■לורד.: י ורצחה

• אמה• י י



־שלשה כד
 מיד עלהארץ :.עמדה וכאשר אמה
 .טל■ :בחזרה יאותה והשכיבה נפלה

 .על מעצמה הלכה ג׳ וביום המיטה
 לירד ,נניח שלא. צוה רבי׳ אך הארץ

 ■ יעזור ק־ הרע עין מפני המיעה מן
י' י :תמיד השם

ה נ  התקרבות לספר אתחיל ה
 בעליש ר׳ הרב שנעשה•בין:

 מהר״א הק׳ הגאון הרב ובין
 אזנך" ענשה י אחי ומתה: צאמווישכי

 איך פלאים פלאי כאפרכס״״/תשמע
 משלשלת הם אשר האמתיים הצדיקים
 השמים. .מן הכל יודעים הבעש״ט

 הק׳ בזוהר ,כמ״ש: להם מגלים כי
 טסות .ובשמים'אין' ז׳ דף שמות ,פ

 ג׳ ־ או' ב׳ .׳;לערך ספק, ולא כלל
 לידת אחר שלי נשואין .אחר שטם
 ספרתי אשר מריס-ת' העכא בתי

 חולנית זוגתי נעשית לעיל .ממנה
 הרופאים ונלאו שנים. ג׳ במשך

 נתייאשו גם׳ ומה רפואות לה לעשות
 ,רבי ועם אופן .כשום בנים להוליד

 ראיתי יכי מזה כלום דברתי לא
 באהבה הכל .וקבלתי הכל יורע שהוא

 ;הכל ממט חקר הרב כי ובפרע
 התענית ביו׳: ממעמדה ממש יום בכל

 ולאי התענה... ־שלאי אליה בא,בעצמו.
 לקח חתיכה שתאכל יעד מביתו הלך

 ישנים ג׳ לערך עברו וכאשר בפניו
 ::לי :אמר ערבית תפילתי לאחר

 . שילכו יער בביהמ״ר מהי ,שאתעכב
יישב,■ לביתם,ונשארתה הלימוד אחר:

 כמף לספר והתחיל י השלחן אצל
 .וגם ■מקרשאנוב הרב מרבו : .מעשות
 ,עשו אשר ',אחרים מצדיקים ממשות
 'רפואות..*הכנתי,גי ;/בעכיני /פלאים

; כדרך רפואה לה להמשיך .רצה׳
 מדבריו הבימתי אז אך הצדיקים

 ואז :כלל .פטל לא כי ותנועותיו ,
 ■אופי למר רבי..שלי *אמר פיר פתח

 מאיזה ישועה שישיג לידע-מי שאוכל
 ע״י..הרב ישועה יבא ולמע' •׳ צדיק .י

 • ■אחרייפטירה הי׳ לווישטצא.וזה -שיבא
 ולא .־ קיאטלברג י הירש׳ י■ צבי הרב

 ־הוא ומאי! ,הרב הוא מי שאלתיו■
 האמנתיו רק לי הגיר לא שמו ואת

 בעדו שלחו העש ואותר בפשיטת לו
כחצות עמו ונסעתי מקרשאמב

: לביתם הלכו העולם' .כאשר: הלילה
 ׳ ובשמה עלי' ושכב המיסה לו והצעתי
 לישב לי וציווה אותי קרא מועטת

 כמה.מעשוש וסיפר.לי למיטתו יסמוך
 : בזה״ל ואמר שיים ולבסוף מצדיקים׳

 : שצריך מי שארע אותי .שלי.ילמד ר׳
 ״תבא ולמע׳ :צדיק באיזה להוושט
 לוויגטצא ■שיבא הרב ע״י ישועה

 רק הוא :ומי ישמו שאלתיו ולא
 גאושפצין. כמו בפשיעות גאמנתיז

' יפטם ■וזה  לישן לילך■ אותי■ וציווה ג
; תקפה: לא אס לי אמר ואח״כ

: אצלי עור 'נא ישב למע' השינה
 ׳:קטנה::. :מעשה למע׳ ואספר ■ •

ר ח  מלובלין סק׳ הרב פעירת א
 לקרשאמב י א׳ חסיד בא :.

.״■. ." אל י ״ י

כח צאן ערלי שלשה :
 אצלו .*ישב: זצ״ל הר״שמ רבי ■אל

 לילך אותו שבתים■.פ״א.קרא. ■איזה
 .גודל .אחי נא :ראה - ואמר.לי ■לעייל

 מו״ר פעיר׳ אחר י"שנטשה. :השתנות
 כסא על: אנשים ישבו ט .-מלובלין
 ,ומברכים :קוויעלך -ולוקחים ';/לבמת׳

:הרב . תלמידי אהס ואומרים ב״א
דבריו/אמרתי. .שמטתי כאשר :גנלובלין ,

 .דבר חצי' לשמוע ארצה לא אט לו
ם ומי מי ילי יאמר לק ::י  אשר בפי׳ ״ ג

 .:אומר' .אני. : .ואמר ,כזאת ' :עושים
 .והוא בשינאווא -א": רב יש: "למננ״ל:

 ביד ומתנהג ׳רבצות י ־׳בכסא1:יושב
 ־מלובלין מהרב יותר הנשיאות: גמה: י
 תלמיד , הוא י אולי אותו■ *שאלתי .

 אליו נסע■ ;הוא ויען.באמת לובלינר.
 הלך דרכו היה אמנם בילדותו עוד
 ־ לאכסניא הלך ומיד פניו רבו:לקבל אל

 : 'כעדו.החדר וסגר הרב: בת אצל שלו
 י אליו :לבא מסיד; לשוס ׳ הניח ולא
 עם.מי דיבר לאי מעולם הוא ;וגס
 החסידים עם התחברות לו הי' דלא

 מזה לדייק נוכל לא לו:כי . *השבתי
 .לו ויש בהורה■ גדול: .הוא, אם גלל;
 יוכל 'זה■ לצל צריך אין גדול ■:מוח

 .יומר' .גדול תלמיד : .כי:.הוא ־להיותי.
 שמשתי אני לי/ואמר -מאמר/גשיב

 ביום זמנים זמן מלובלין ■את.׳הלב
 . החסידים עם: התחברו׳ לי והי׳ ובליל׳:
 .הגם הוא לאפוקי:תלמידיו היו אשר.;
 היי-•הוא",' .בחורה גדול באמנן הוא8ז׳

׳׳■ יאס והשפיל ־ .׳׳נ3יבטה בלובלין דרש

שיהי׳ אמנם מלובלון׳ המתנגדים
 ,לא תיתי,כי מהיט׳ מקומו ממלא ,

 .החבירים ,עם התחברות לו היה
,שמע׳':הדברים מכל לו ואמרתי

 יאמר כלל מדויק איננו יפר.לי ם ׳
 אני אמר אז טעמו מיקר מע'

 כי,הרב לבי כל את למע' אגלה
 מקרב' היה כי מנהגו היה ,מלובלין

יודע::שהי׳ אפילי אליו• הבאים לכל
 בו היה אם מבירה ■בעל הוא כי

 רחקו י אצלו,ולא קרבו אז תורה ריח
 אם. אפי׳ האנשים מרחק הוא. וזה

 בו: מכיר ■אם ת״ח שהוא רואה
 מביתו מגרשו אזי כברו תוכו שאין

 לו:שלום יתן שלא אוסר: ולפעמים'
 . תלמיד שאיני הוכחה :מכאן נשמע ־

 :וכאשר'.מרבו.היפך עושה יען..שהוא
 לצחק התחלתי הראי׳ זה לי אמר
 יריעה לו . שאין ׳ראיתי■ גי עליו

 ; ״ואמרתי האמתיים :.הצדיקים מדרכי
 שאוכל,להתחבר לי יושיע הש״י לו

 ;באמת היא׳ כי הזה הצדיק .עם
 או צרט .כל שימש ■ /אשר תלמיד

 / כזה טעות יש למע״ה וגם לי אמר
 בטעות אינני י אני אחי ■ לו אמרתי
 גתורה מבואר זה דבר ט״. בעז״ה
 ידוע זה כי, ;אבאר .כאשר שבכתב
 אאמ״ה כי לילדים אפילו כהיום

 עכבו והש״י חסד מרת מדתו הי׳
 אליעזר כי בדעתו וחטב מלהוליד

 ; ■מנןןמו- למלא.,דהיינו אוחי: יירש :טבלו:
:; ..ה*א י:כי ראס ט ־אלקוהו ■לפרסם



: ' ״ יצא] ̂ררי״ שלשה י י כו
^ ׳?ה בימה ספלי ומשקה חז׳ל.דולה כמאמר דמשק
. בין ידוע , פי׳ פי למלאך הרב :׳דומה הש״י לו לאחרים:•והשיב ׳ רבו מתורת

אמנם׳; אמת• .פי׳ הוא ט החסידים • עושה שהוא עבור זה יירשך לא
השיג., כבר^ ט לתלמיד נדמה ■ אם טק 'רכו.5 כל - שימש ולא כמעשיך

אינו, הוא ט י הוא ידוע רבו את וידוע ■יירשך הוא מחלציך היוצא בנך
שהות־ ומה רבו הוא ולא • תלמידו בהיפך א״ע התנה; אביט. יצחק כי

אשר רבו. כמעשה מעשיו ••■כל, עושה . ■גלל יצחק פחד לכל כידוע ״אביו מן
 וכן, בעלמא קוף .מעשה הוא .ראה לו כחן :ט ואף ■אביו ברכו לא ק

מלאכת..-. כל. אלימלך. בנועם איחא פכ׳ כמו .׳בידו הברכות את הש״י
פירושו ע״ש וכ׳ תעשו לא עבורה הברכות ■היו לשעבר ברכה והיה
.יהי׳בעזרי' בעעי^הש״י הוא ומע״ל לכל תברך /אתה ועתה וכו׳ בירי

ולחזות בו. ולרכק לראותו ־ שאזכה בנו את בירך לא ׳ ׳אפ״ה שתרצה-
האמתי. תלמיד הואי כי בטעמו..׳■ אברהם מות אחרי ויהי פמ״ש יצחק

, וזה צרכי כל ושימש מלובלין מהרב שימש כי בנו ־יצחק־ את א' ויברך
בגדלות, א״ע מתנהג שאלט האות. מפני השכל אל ־ולקרב צרכו כל

 שבו גדולה מחמת־הכנע' רבו׳ כמו ומתנהג... כשהתלמוד,עושה. יט מה
את להשיג. יכול שאינו היעב. ויודע שימש שלא ־סיק הוא כרבו א״ע

ג^הות בו שיש ראיתיו וכאשר. רבו. התלמיד. ט ילך אומר ״הנני צרכו כל
מהרב יותר •שימש שהוא הלב אפילו מקרב הוא■ רבו אשר ראה

לו שיהי ד״א לו אמרתי משינאויא רכו ט ■ ׳מרעתו - ויבין דעת קלי
מבואר ט אחי רע לו ואמרתי ע״כ קלי ,׳פ.א י׳,הגנל לרוכ לגדן .ללןש

הפיל א״א כי ובמדרשים. בש״ס, למעלה■ או.תם ומקשר הש״י אל. דעת
כתיב לא ובפשעות האש לכבשן א״ע אמנם׳ ב״ת להיות: שמוכרח עד

כשדים מאור הוצאתיך אשר ברמז רק בו אין ט היעב יודע התלמיד
כשדים אש לשון אור חז״ל דרשו יוכל ולא ירבו קדושת כמו קדושה

 הרמב״ם אמר הכלל וזה סיד לשון אנשי להעלות ולא השגת-רבו להשיג
הוא> הפשוט .בפסוק שכתוב מיה הדעת הקלי ואדרבה הדעה, קלי

 אך, הי כך שהי׳ המעשה כי האמת ■כך אל.הקליפות אותו■ גם ימשיכו
.הפשע לפעמים ט■ בש״ס האגדות שימש אשר ■ •גגון התלמוד יאמר

בלשון! דיברו רק אמת אינו הפשוט רבו את ששימש מה :ויותר צרכו כל
דרך על או. הסוד מפני או חידה הוא ט לו ־ונדמה :יותר ־:מבין הוא
להם מגלי׳. הדור הגדולי רק :אמר כאשר רט־ השגות ־להשיג ״מאד;רמומ!י

• ־ י ׳ ׳ , ... . פנים : . י י ־; '.

יכו צאן עדרי; שלשה
 את ' עובדים ■: מה::;״שהם .כפי ר פגים
 אני ואומר ■להם. מגלים• כן סש״י

 האש לכבשן א״מ להפיל הצםיון' :ט
 מדריג׳ י הוא .השם: קידוש. טבור■::

כל: כלל הי׳ שהוא א״א נגדי קטל
 ט ידוע זה ׳'■רק' ישראל הנשמות :

 הטבע בחכמת גדול חכם הים הוא
ם7..והי חכ  האצטגנינות .•:בחכמת, ׳.

 אחז״ל החוצה אותו ויוצא, כמ״ש:
 י ע״ש כפרש״י שלך מאצעגנונית .צא

'הטבע מחכמת קשיות כמס .לו והי׳
 יותר סנ״ל ואש זרה אש נקרא וזה: ,

 מאש אותו ולכבות לשבר קשה
 נלחם כאשר השעה ובאותו הדיוט ;

 הפיל הטבע חכמת מחמת היצר עם יי
האש.הי׳ ולא,הכבשן האש לכבשן א״ע

ה ; ר ז ש:. א ה פיון כ ה ל:. ק אשר עי
ה. אותו מעורר״' . היצ״ה  עיקריי. הי׳ ז
 , ע״כ לו שיהי׳ לו אמרתי כן סצסיון
 לידע ידיעה עוד לו אין כי ושיבין

 ומעיל גבהות מחמת צדיקים דרך
״ ז בקדשים מום י ״,..־'

ר . ח א  נשמע חדשים איזה ־עברו ו
לווישניצא רב בא כי :■׳־;.:.

 לו :לאמרי הרב.,מו״ר והלכתי,־אל.
 האם ושאלהיו . /לי:.יידעתי,■ והשיב

:כ״פ ’ ממנו לי מורי׳גגיד אשך הוא
הן. ואמר ע״י תשוע׳ לי• ׳,אשא'יא

לחסידים יצוה ,לממן ואבקשהו
 ממנו גם..אנכי ואבנה אליו שינשמו-
 לצוות דרכי זה. אין כי לי י והשיב
:במחשבה רק בטבור י לצדיק .ליסע

 החיצוניס ■שליעס •בדיבור"יש כי יען.
 תיכף . והלכתי במחשבה. י לאפוקי
 לו ואמרתי 'סדגר ייסל י' להנגיד

ווישניצא לק׳ לב בא כי יען
 שאשכור ■ויען נ אליו אנחנו נוסעים

 בשתיקה אך ב״א ד׳ עבור עגלה
 ע״ז גדולה התנגדות יהי׳• שלא כדי

מסעי באלה רגילים היו לא .כי
 בדרך שנוסעים לעולם לאמר רק

בא העגלה; על עעט וכאשר מו״מ
 שאתם יודע אט ואמר א׳ אלי

אומר אמנם לווישניצא. טסטים
 הייתי אני אליו תסטו שלא לכם

 גדול רב נתמנה כי ושמעתי בדרך
 אליו אני אף והלכתי בווישניצא

 לך פלי צעק לביתו באתי וכאשר
 וספרתי שלום לך אתן לא כי מאתי

 אז זאת וכשמעו יוסל לר׳ זאת
 שי .ט אליו אנחט נוסעים אמר,

 אט מכירו מאין וכי רוה״ק לו
 y בא פ״א ששמעתי מה. לכס אספר,

 לתלמידו לאושפצין מקרשאנוב הרב
 : י ולהחזיקו להגביהו בעריש ר׳ סק׳
 י ׳',5היאיש:.הנ״ בא', בבקר א׳ ביום :ויהי:

 . ״ למכי׳ טבא צפרא לו ;לסרב'ואמר
 אחור ישקני פוליש בלשון לו והשיב.

סובר אפשר לסרב האיש ואמר
 כבר מ״ש עוד קבלתי לא כי מורי

 ׳ : עוד: לוי השיב וידבר עטי התפללתי
: . ■ אחור ' ישקני יוריש בלשון הפעם

 ילע רב שהקרשאנבר ■להיות ויכול .
 .׳הרבי אולם סמוך הוא כי ■ערכו

י .'. מווייגניצא . .



'.שלשה . כח
 אם .מכירו הוא ,היאך מווישניצא

 .ביטריש 'ר׳ ורבי׳ ק וה" ר . פפ״י לא
 בכדי אומנו וציווה העיר כל הקיף
 י נוסעים ־ אט האין לאיש יודע שלא

 התחיל העגלה עלי■ ישבנו וכאשר
 .כאשל .קען ילד כמו להבות רבי׳
 בג״ה ישאר והוא לג״ע נוסעים אנו

 חצות אחר בע״ש לשלום. ונסענו
 הרב אותנו' ראה כאשר אליו באנו
 לס והיאה ■ בספ״י אותנו קיבל
 ר׳ להגבאי; וקרא. שומקום פניס

 : אכסניא שיכין.לנו לו ואמך: הירשלי
 _י״ג בתורה . כתיב כי לביתו קרוב

 יבא אם: _ הגר את ואהבתם . פעמים
 קרוב כי. . לקרבם צריך אורחים
 גליות. קיבוץ / יהי׳ .משיח לביאת
 :הגרים. את לקרב מקודם מוכרח
 ר׳ יגיל היה הקידוש אחר, בלילה

 וקרא לנ״י מיס ליה; אליעזר אבא
 אותי •תרחוץ ׳לאשר לו ואמר אותו
 אנשי ד׳ אלו תרחץ .אז בני ואת

 אצלי קרוב למעלה וישבו אושפצינר
 אמיר'לאנשי. א׳ לכל יון יחלק וכאשר

 לכל,א׳ ליה; אני מחויב אושפצינר
 לעיני.כלם לפלא והיה יין, פוצן עוד

 בפטם אדם לשוס קיבל לא אז כי
 ב׳ שבה' על ישאר אס ■זולת הא׳
 נסע אשר .מלות לו שהי׳ או

 מאל;ואחרי קירב ואותנו . לצדיקים.
 והלך שבת גיס אמר הסעודה גמר

 כלס הלכו שם ישן אשר . לביתר
ידענו לא ואנו וזמרה : בשירה אחריו

 איש ; והיה:'שם בביהמ״ד ■ ונשארנו
 י לפתח קרוב. אותי ׳, וקרא ממכירי,

 קווייעל נתתי ,האס' אותי. ושאל ביתו
 רפואה מז׳־שצריפס' כשבתי ואם לר׳: ,

 י ראשית:אראה׳ אמרתי:לו'כי,חשבתי
 , -אומר אז 'קרבות לנו: יהיה אס

 יברך עתה האיש לי ואמר.’ העני;
 : ממנו כלם: יצאו •ואח״כ ב״א ה׳

 הילך מי היעב 'אני:■יודע: 'וזאת
 יפעול אזי :כלס .צאת. אחר אליו'

 ׳אוכל לא אולי לו ואןמל־םי הכל •
 \ קללס עלי ■והבאתי, , לעשות:צזאת

 ■בקולי; ,שמע אך קללתך עלי לי אמר
 אלך,■וכאשר אתי אם'ילך לו אמרתי

 בגלי .בכנף החזיק :ממנו' כלם יצאו
 אז.חזר .:הרב לביית ■ באתי :וכאשר

 בעדי סגר י ■והדלת לאחוריך: הוא
 ■ והנרות המיסה על ישב והרב

 הוא .מי אותי ושאל לכבות התאילו
 עמד אז גיעל בן מנחה אני ואמרתי

 .:השלחן. אל ובא מהמעה רגליו. על
וספרתי: :.אינעערמם בוודאי ואמר

שנים: ד׳ עברו .כבר כי מזו׳ לו
 : הרופאים ,ונלאו חולנית היא אשר י

 אותה .ויתיאשו •רפואות לה ;לתת
 על ירו הניח אז בניס מלהוליד

 :לי אמר ואח״כ אותי ויברך ,ראשי
לה, ויהיה רפואה לה יהי׳ בעז״ה

בניס, עוד ■  כ״פ ■אמר ומלת:מים ,
 .שבת גיס ואמר יבושו . והרופאים

ממחרת ויהי בשמחה. ממנו והלכתי
־כמו. אליעזר ״לר׳,אבא ג"כ ציווה

, ''■■:/"■׳ ־׳ י בלילה: ' :

פט י ,צאן עדרי שלשה■
 ואחר ב״פ לנו :נתן' ויין בלילה"

 הלכו וכלם ׳ לחדרו כשהלך. הסעודה '
אנשי ציווה אז, כמנהגו /אתריו.

 ושאל לביתו ובאנו אליו יבאו אושפצינר
 לווישניצא מאושפצין יש ,כמה• לנו

 כי מיילל הי׳ פרסאות. ט״ו ,.אמרנו
 ׳.מפני יודע הדרך.:איני רב נוסעים ■

 וברך לברכם טכ״פ אני■ מה.וצריך:
לפער הלכנו /השבת. ואחל ,.אותנו

יהיה אשתך בזה״ל אמר: ממנו
 לה ליהן בניס לה ולהיות :.בבריאות

 • טבעו וניכר: בעליצא הנקרא עשב
 תשתו . ,טבילה ובליל הנכרים בין

 באנו כי ויהי ותהר. מזה שניכם
 אשתי לי אמרה לשלום לביהינו
 :רטש היה' כי לשוק לילך .הזהר.

 אומרים עליך. וביותר גדול התנגדות ■
בפיר. הרע:הזה דברי מחדש, אהה

 פה. פוצה ואין לשוק הלכתי ואנכי: :
 העיר כל וראה. חרשים/ כמשלש 'ויהי

 הנה וגם אולם בריא הולכת זו׳ 'כי
 הרב כי כלם הודו אז הרה היא

 ומחריב מופת. /איש, הואי מווישניצא
 ■ ;חדשים כמס •ואחר אליו לנסוע כ״א

א׳ וכל גדול: .בפרסום נסענואליו:
 מלכתוב וכלאתי פ״נ /עט״ אלי בא. .■

 צל ך׳ ממבע רק . הי׳ ואז פןיויעלך
 ער כסף ■:עם גדול שק לי ויהי כ׳
 וכאשר הפנאי מאפם לספור חדל כי

 התמהמהתם לנו אמר אליו :באנו:
 לנסוע צריך ,כשנוספים האי כולי

'על מאוד מתמיה :והגבאי בהטפות

 כי אותנו' שקירב והקרבות דבריו
 ממנו כזה ראה לא אצלו היותו מאז

 וראיתי כמונו רכים אנשים י לקרב .
 ולג׳ מרבינו הרוה״ק בעין עין

 מדבר'זה ׳מאומה גליתי לא חביריי
 מכסה רוח נאמן מורי ציווני .כאשר

 המעות לו מסרתי ואח״כ דבר:
 ■ מהיכן אמר בשקי הכסף רב וכאשר

 לו ׳ אמרתי כזה רב סכום :לקתתס
 רב מאנשי,אושפצין . התנגדות כי

 זו׳ כי ראו כי אולם בתחילה היה
 נלאו אשיר ■אחריי רפואה השיגה

 'לאיש כלם הסכימו כן הרופאים
 וא״א פ״י פדיונות לו ושולחים מופת

 אם לחבריי שאל אז כלם: לפורעם
 לו אמרו במו״ע לעסוק מבינה ■זו'

 יעקעלי ר׳ ה"ה: אמות היא .הלא
 וגם גדול חריף הוא אשר מזאטיר

 כי אמר אז גדולה חכמה היה
 היו דמחוזא נשיא כי. בגמ׳ מבואר

 באיזה פוסקים או מו״מ בעלת כלם
 היו עוסקים: היו .לא ובשבת מלאכה.

 ג״כ .לה יש הזאת האש׳ כאבים
 .״ מוכרחת לכן דמחוזא מנשיא נשמה

 כי לו אמרתי מו״מ באיזה. לפסוק
 ./ הנגיל אל .אמר אז אני גדול. עני
 סחורה בער תשלח סאדגר יוסל ר׳

 ■י בכזחיורם תעסוק: וכאשר עבורה לברין
 והנני ויותר, יותר בריאותה תתמיד '

 בעשירות . למעלה שתעלה מבטיחך
 אלי אמר אח״כ יוסל. עשה/ר׳ וכן

תעניתי©. מ׳ התענו. כנה״ג אנשי■
: •■■ .שהסופרים / /



עדרי■:צאן שלשה ל
 יבטיח ע״כ עטים .יהיו שהסופרים

 אצל סופ׳ במלאכת שיעסוק. מע׳ לי
 ב״ה כח לי יש עשה כמו עשירות.
 באופן רק עשירות למט׳ להמשיך

 יכולתי ולא נאלמתי ואנכי הנ״ל
 'והוא' היראה מפני לבר לו להשיב

 .אליו דברתי ולא ג״פ כן שאל
 מעש הצליחה היא אמנם מאומה.

 והיתה ובנות בנים לה והיה מו״מ5
. חיי׳.:• ימי כל בבריאות .

ה ת ע  הגלולה התכמה לכם אספר ל
 ווישניצאמ בהרב ראיתי אשר

 נתתי אצלו היינו אשר פעם בכל כי
 וכאשר במריש ר׳ מימ״ו קוויעל לו

 הצד על שלו'הניחו הקוויעל ראה
 הוקשה:לנו. ,מאומה•והרבר דבר ולא
 ור׳ בלובלין. היו קרשאנובר אנשי כי

 כ׳ כבן בילדותו אז היה במריש׳
 שורה זורח כי הר,׳■ .הרב ואמר
 ' היה יוסל ר׳ וכן' מהקוויטל לשמה

̂י .רצ_. הק' : הרב אצל בראפכדן  נפרז
 אגל;.רואה, אמר הקוויעל ראה וכאשר

 .מטוןיר_ש לר׳ וגם לשמה תורה בו
 ג״כ אמר קוויעל נתן ■ מירמסלוב

 הייתי אני וכ״כ לשמה אורה שרואה
 לו ׳ונתתי בזיכןמף הגרול הרב אצל

 המנדל: במריש^בן' דוב מבור קוויעל
 הזה האיש הוא . מי אותי ושאל

 י ושאל צדק איש בבדיחות לן השבתי
 לו והשבתי מתנהג - הוא איך עליו
 שאני וראה עיביס. יהול־ים כמו

יי״ש לי להביא ציווה ׳בדחנות. עושה

 שאל אח״כ שהה אלי אמר ולקח
 . .הוכרחתי אז הוא מי:״ של. '•תלמיד..■

 מהי״ש. שלמורי••:7שהוא, לו :ילומר.
 מהר״ש תלמיד .שהי׳ מקרשאנוב •

 .. מלך לר-׳ שימש וכן שמעלך^מל׳ש״
 היאך ובשבת ;־;עליזעךאק.:^אל'.'אומי

 ילא מלפנים ~^אמר.תי.,.לו1מתנה
 . סעודות בפלש ’ רק אליו נתאספו

 , סעודות .. הג׳ .בכל לבדי, אנכי רק
 המגיפה , אחרי .קץ פ״ע ' ובשנת

 , ממני .ביקש בווארפא' .והשרירות
 ; אליו.בכל שיתאספו לבם על לדבר

 יוכלו ב״א י׳ כי מנין שבת סעודת
 . ובהגיע נעשה. כן .גזירות' לבעל
מי׳ לא סעודות בשלש ישבת .;; פסקגו

 : '.בעריש ר׳' מש!חי:דרב'.-־מזיק.טף,■.• י
 ...ברוה״ק וזהו גדול לאור והפליגו.

 מווישניצא והרב השמים. מן לו שגילו
 ממנו דיבר ולא כלל עליו שאל לא

 נדברנו אז' ע"נ לגו והיה מאומה■
 פעם בכל כי ונסינו בסוד יחד .

 סלא; חרשים. אנשים •אתנו נתלוו,
 ואמרנו אלה מי: ושאל/ אותם הכיר ׳

 איני אני כי אמר הוא..והרב משלנו
 מוחי: על שהם: רק;ארבעתם מכיר

 הרבנית. לב על לדבר נדברנו ■אז
 ולא אתנו לושע.. האב ;את '׳שתרשה

 נרע עליו ישאל אס■ זה מי לו• נגיר ■
 רבינו הי׳ וכן זו מדריגה׳ לו אין כי

 לקצה י באנו כי; ויהי אתנו נסע
 ■ בהיקף הלכתי ואט נעמורה .•.העירי .

 שיכיר מי ואין לאיש יוודע שלא
׳’■■ . י , . : ׳ • ׳ . : ,אותו: • ׳

אן ״שלשדז: : . צ ־'' רי ד א , , ע ל : ,:

 •ציקער חלב קאפע לו ושפך ממנו יליד שום• אותנו ראה ולא שס אוהו
 לקח כאשר אך: לשתות ויבקשהו .וחדר לביהמ״ד בואינו ער אשם

נשפך סשאהל אה בעריש ר׳■ הרב ורבי׳ המדריגות על בגובה הי׳ הרב :
רתת-אדלקח מתמה צדדיו לכל ממנו הדלת אל כבואו ויהי הלךלפטנו

ונתן בידו ■השאהל מהור״א" הרב צורתו גדול/ונשתנה פחד. עליו נפל: /
כתפו על הב'החליק ובידו פיו לתוך היה כי הדלת לפתוח ׳יכול:היה ולא

גדול ובכבידות ישיג חזק כח ואמר תצי ופתחתי ירי שלחתי אז מרתת, ; ׳
קאפע הפעם עוד למזוג ורצה שהה ולקח הרב:לקראתו רץ והיצף. הדלת

הרב אמר אז לא בראשו הרב .והרכין רבי כי בזה״ל ואמר בידו את,רבי^
 והתפללתי עליו המתנתי ארוך זמן ; על"בט :ממשיך היה מלובציך שלי :
 והיום אלי שיבא כת לו שיתן תי לאל קרושה שפע השפעות מיני כל .דורו. .׳

 שלא עמו: •אשתעשע לכן לזה -זכיתי ושאר פרנסה שפע עקרה שפט.
לצרי • הכלים והעמיד ע״נ למע׳ יהי׳ ־ ג״כ יש למע׳ אני:מאמין השפעואי

 בחזרה והלך בעריש ר׳ עמד ומיד ויגביה לו יעזור הש״י זו מדריגה
. ענוותנותו הרב ראה וכאשר וישב לצר ושרי' אלפים -שרי4אותו־;למעלס-כםי -

 הכסא בידו ולקח• עמד אז הגדולה מה וידעו יזכה.לזה והדור7 ■מאות
 ואמר - אצלו:וישב י אליו אתו ונשא הגביה גדול ובכובד יודע, ־ שאני■ .

 כו׳ : האדם אה מכבד המקום אין היה.בכוחו' '■•ךגלךיעליייהמפתןגיייילא
. השלחן ראש כאן פה .מע' כשישב ברעדה איבריו וכל פחד מחמת

 •ואמר בלעדו להיות ארצה■ לא ואט והוליך קדחת שאחזו כמו *פלצות ■
 שרוצה מבין והיה חריפות קצת לו והושיבו השלחן אל בידו הרב אותו

 בעריש :ר׳ והלך א׳׳ע׳ הגביה לילך קאפע להביא וציווה הספסל על־ י
 ■והביע לחוץ עד אחריו הלך והרב : לעצמי טעיתי ואמר חזר כ״ד ■ובתוך

הרב חזר אזי מאחוריו ,במריש ר׳ חדרים• ג׳ דרך בעצמו בכבודו. ורץ, ■
' ראה/ר׳ וכאשר הבית .אל במסירות י מם .:קרדמנץ והביא הבישול; לבית■1

י אמר אז לביתו הרבי הלך■ כי במרישי חצות אחר ב׳ ךשעה >;וזס^י ::■קאפמ
מפני לעמוד יכולתי לא. פי לכי בואו קורם -;הכין'כ״'ז:טל;•זגשנ^י^זם;.

 שרף שלא• ,כמעט בחדרו ■ הקרושה■ הקאווע .בעד הרב שהלך ־•ובעוד
 , י יורעום אינם ווישטצא ■אוי האש אותי וישב השלחן מן בעריש ר׳ עמר

■ אצלם: מה,הוא■■ . י : לפטו' עמר הרב בבא ויהי מךהצר
ף בידו ולקחו אליו .הרב■ והלך שם א  כי שלו ברוה״ק ■ראינו זאת ו

ולא לשם כ״פ נסענו אנו ■י ברח כי .ואמר •בחזרה אותו *הוביל
״ ■ ■ ידענו י ■ . י: ..... '. ■ ;״ ,



צאן:עדרי שלשד;
 במקומך פלוגתא להרב יש פי ירמנו
 אס אומצו ושאל תיקט׳ הרגיש והוא
 .•.הבעל׳ היה והוא אביש אח,ר׳ נדע

 ■ליירתו ניע איך בהסתר פלוגתא
 ־־עמי יבואו ידענו,ואמר כי ואמרנו

 ובדיחא גוש..אבני ברכו, ובבאי אליו
 ערם. השלחן אצל ישב ותיכף רעתי'

 אני אביש ר' הרב לו אמר יכברהו
:פשהי׳ בארשעשוויץ 'מע׳ את ראיתי

 ואז שס ' מסשאבניץ מאיר ר׳ הרב ,
 זוכר לו ואמר זק׳אפעא אב״ד היה
 להביא לנערו אביש ,ר וצוה אני.
 אצלו ביעריש ר את להושיב כסא
 באשם הלא אביש ר׳ אמר רצה ולא

ר'השיב ■ כבולי רצוני לכבודי׳  ■בעריש .
 , פה מאתרות להעתיקני רוצים אתם
 סבירים עם .ארוך ספסל על אשב
 ובתוך לברי רק לישב אוכל לא וכאן
 אוכל יאז עעמי ■ כשגליתי אמר כ״ז

 שאל אז הכסא על וישב י אצלו לישי
 בלובלין או ברימטב הי׳ .האם אותו
 ל׳ דברי שמעתי וכאשר' לא: השיב
 חרס פשוע איש שהוא הבנתי אביש
 •לך לחקור •למה ואמרתי עליו אפי
 שלכם בקלימא ואמרתי האי' כולי

 נמצאו שלנו בקלימא כ״כ צדיקים יש
 ר' הרב כמו גדולים ג״כ צדיקים

 קלמוש ר׳ הרב לטליווער חדל
 בכעס 'שאני בעריש ר׳ ראה וכאשר.

 הי׳ שלי רבי אמר בנחת פיו פתח
 זאת :וכשמעו ׳קרשאנוב אבד״ק הרב
רבי למע״ל הי' אם ואמר לו ענה

 לצדיקי׳,אחרים־ יצערך לא כזה' ■ גדול
 ״ בעל; -עמדי ״מיום בעריש ר״ לו .אמר

ט הבנתי׳ ־׳ר', זה מה לידע :דעתי■׳
 ר'ואמרי עוד לעצמו לקמת עוג 'לא
 הים■ קונך דעת כי אביש,אשריך ר׳
 . הייתי־ יאט כי זה שכל .סי׳ לא ולי בך

ך אצל תלמיד ב ר ג  א"פ מרלמניד ׳
 בדרך בי ופגעו ר״ה על אליו נסעתי

 יעלי׳ וצעקו הנוהמים"ללובלין חסידים
 ללובלין. אתט■ בא שחורה מרה• אתה

ף ונתווזע  הבורא■ לעבור איך ל
 שהלכתי׳ ■יעדי■ אותי ופתו בשמחה

 גדול נחת לי היה ובאמת אתם.
בחזרה באתי כאשר קלקלתי אמנם

 ׳פניו אראה שלא עלי ופקד־ לרימנוב ׳־
 ער,ניתן ■•זמטס ועברו/כמה וחלפו

 אני־ וע״ע לפניו■ לבא רשות לי
מה בעריש ר׳ לו זאת,.ענה מרגיש

 כן לצדיקים. נסעתי שלא מע׳ סבר
 '׳,פ צדיק כל ט י יורע ואני הלכתי

 לנסוע וכשרציתי אחר 'צדיק על
 עקביי רשות מתחילה לקחתי י לצדיק '

 להבין לילך שרציתי צדיק לאיזה שלי
 .וענה מפני מספיר שרבי׳ מה פי׳ י

 דרכיך. יצליח הש״י לשלים לך לי
 מצאתי יגעתי שתבקש מה ותמצא
 קלמוש, ר׳ לסרב: וכשבאתי "תאמין

 מה על אלו אליו'כדבריה ואמרתי
 איך שלו רבו בני עוב ענה באתי
 רבים. פירושים אבל לעזוב צריך'

 ג״ל: נסעתי אני הרבה. צריכים
הכוונה עד״ז אלימלך ׳ר ק׳ה ממורי

' ״■וכאשר ״ .... ׳

לג צאן,. שלשה,:#דרי v י
 שנוהגים כמו בסורס/ייל׳א רק. ■-לומר :.׳•*(בים,המרים׳...האלם •,ך;)?אשר•׳#>$נ.

מג .נפלו מר צי פ %מ|  כוונתי רק ע״ד היא ואצלי' עם המון ^ךהו.רמ,-.
 נקרא וזה לבבי בכל לחיים ,לומר עושה בעלים' ,וי׳ שכל בלא :שעשה /

 החוקרים כל מורים ווה ישראל ■אהבת יי״ש להביא ציווה:לנערו אז ■בשכל 4
סו לכל ויצק ולקי! ;:;׳  ׳ב ו3 להיות יסבול לא במוח ׳ כי של ודרכי א׳:כו
4 ש:1  נמצא זא״ז ודוקא א׳ בפעם מרות הי׳ שלא ,מחמת הי׳ ר׳^בערי

ממסתו בבקר עומד ישראל ;איש השיעול . ,עבור יי״ש לשתות מיל
ואהבת ר' אהבת דרכים ב' לפניו ויש לחיים א' לכל ואמר הפוש לקת אז ,

קדימה לה יש מידה איזה ישראל ועעם גדול בדביקות בירך ואח״כ
אמר■ אז יודע איט אביש והשיב.ר׳ וכראות לשתות לאחר ונתן מעע

המון של בסייררל ראיתי בערש ר׳ כי ואמר לבו ויגבה זה: :אביש ר׳ ;
יאמר ׳שיתפלל . קודם כתיב עם ולא צליק בשום ראיתי י לא כזאת
י4סא בשם כו׳ לרעך ואהבת הפסוק לומר . מחסירים ולא יהודי בעוב

ז״ל האר״י ציווה לא ובוודאי ז״ל ברכה ואח״כ לתחילה לאיים לחבירו
קורם רק כוונה הפסוק/בלא לאמר אט ואמר בערש ,ר ושחק לי׳

קורם ישראל אהבת ימשוך שיתפלל להשיב ירע אם א׳ קשי׳ ‘למע אשאל
וצריך •ד׳ אהבת נקרא התפילהוזה וזאת שלי קשי' גם יתורן זו קשי׳ טל .

יאמר ואם ישראל אהבת להקדים מדקדק המצות' ח׳ לוי בקדושת ט
לו ואיו ר׳ אהבת לו שיש אדם לך וראו תז״ל דרשו אשר הגמ׳ על שם.

אהבת ט יאמר שקר ישראל אהבת אלו וכי׳ ר׳ שם ט ט' עמי כל
אין ד׳ שבראש לשון. זה מה שבראש תפילין  א״ע משסה רק■ לו ג״כ

לחיים בתחילה לומר צריך נמצא ג״כ מניח הקב״© ט שם ומבואר
לברר ואח״כ ישיאל אהבת שהוא . שלנו, בתפילין בש״ס כראי׳ תפילין .:

 גום ואמר השם אהבת שהוא הברכה׳ ‘רמרי ובתפילין ישראל שמע כתיט
ממט: והלך שבת . ' נמצא ישראל.כעמך כתיב.ומי ׳.עלמא

ן תפילי! מטחין כשאט ט י ש מ ״ז ע״ע מ ח א לווישניצא בעצמי נסעתי ו

יקיוס' ס׳ נ-יס פי6ינ , "־
^אל3מ^ ח הי, י ג מ ך . בעדי .שלחד׳ בשעה . הבוקר אור למרי תפילין. א

i 1 .   רוי׳■■■•■■■ an טלמא u j  ...
wV ן פי׳-שבראש י י  וציוום סרב אל ובאתי אליו שאבא • עם ט ע

אודות הרבה ודיבר,עמי לישב איתי *אקרים ^׳ קשי׳ טור מתור! ת > ,
 עליו-ר׳ בשבחים וריבם בעריש ר׳ ■ אט אם היא וזו א׳ הקדמה למע•

.׳לא בכספי ולהעלות רצופים ־שעות כוונתי אץ. 'לחייםישראל לאיש אומר־׳
׳ ■י'*■• 3 ג ■׳■ . . ׳ : אוכל ' ■



: דךי ה ש י נ עו ש

 ■בקיצור■ .,אספר פלל ובלרך אופל
 לווישטצא. כשנאתי תיכף אמר נמרץ,

 ,באושפצין. גדול אור אותו הרגשתי
 •י■ בידו ומליצה איש:א׳ אלי בא ואח״ז
 אור :: ’עוהישי מאולפצין, מסרב
 קדושה מלא. תורה מלא ממכתכו גדול

 קרשאגובך אנשי לי הניאו ואר.״פ
 כג,ל ̂ ג״כ וראיתי א' מכתב

 מן י לי שיגלו, . להש״י והתפללתי
 שגילו.,לי עז הזה הצדיק השמיס

 גבוה יותר .נשמתו. כי השמים מן
 בין שישאר תמיד ותפילתו מנשמתי

 שלא מה' וביקש הנסתרים הצדיקים
 ובאמת בעולם צדיק לשוס אותו יגלו

 ממנו .יודעים אינם דורנו צדיקי
 גילו ■הזכיה,אשר היה לי אמנם כלל

עבודתו ואת נשמתו את הפל לי
נ ״ ס מ ן ב כ ע ל מ ש ׳ י ט  מ

 הבריות בין ' אותו ויפרסם' לעצתי
 סגר הלא לו ־ ואמרתי כוחו כפי
 צנלי ואמר .לפרסמו שלא, פי את

 למע .אפתח אט והשיב רוח, נאמן
 ולא דאפשל מה י בכל לפרסמו פתח
לי כי כלל למע׳ יזיק ם'  על.הדור■ י

 צדיק שיש יודעים ■שאין יען רחמנות
 ממנו . יודעים ואין בדור כזה גדול
 וצדיק צדיקים מאוח ר' הכרתי אני

 שאלן הדור גדול ראיתי לא . כמוהו
 גדול עניו הוא ואעפי״ה כמוהו .

 באשר לו ואמרתי .כמוהו שאין
 צער לי והיה בקרשאנוב . הייתי
שאינם ראיתי כי החטדיס מן גדול

. ■אע״פ הוא.לעל:מדריגה ט יודעים
.לעצמי והתרתי ביניהם שהי׳;'מגודל : . 

 באמת והוא א׳ מננשס להם .וסיפרתי
 ושתקו חסידים בפני גדול י מופת

 ■ ;לי והיה לא;יאמנו::דברי יכואראה'
 : עשתה רבי כי.תפילת והבנתי ■חרמה
 אלי 'שמעו לא החסידים •הן י זאת.
 לי ׳ ואמר 'אחרים. ישמעו ואיך

.רק כלל .ידאג אל מע' הפעם .
. ; , ■ :כרצוני יפרסם . :

 י ®S2L.J31 הצדיק בא■
; :ר׳ דהרב בנו לעליווער :. .'
 מפשיסחע ■יצחק מהר״י■ וחתן' לול

 המעש׳ *לו וסיפרתי הק׳ יוד הנק'
 , הישיב אותו אט'.מכיר *אמר הזאת

 ,הי׳ אשר המדריגות כל לו יש כי'
 מלובלין יצחק יעקב מ׳ הק׳ להרב

ף יחסר ולא א  רק א׳ שערה־ לו'
 שיהי׳ גדול.הדור בנמצא אין בדורו
אין גדול  להוציא׳. שיכול מי ממטי.ו
 גדול צדיק, ,הי' באס העניוות׳ ממנו

 להוציא ביכלתו היה מלך ר׳ כמו.ר׳
 העולם בכל מפורסם והיה העניוות

 :את מסמא■ העניוות גודל ועם
ל: 4' הכ '. " .

# י ל, ב ר' עם ג״כ נסענו השני ׳
וכאשר . לווישטצא בעייש : ■ .

זה מה הרב אמר ביתו .אל באמי.
א״ע העריח .■מע״כ זה מה ועל

 הא פעם בשלמא . אלי לנסו-ע
 שיב-א כה לוי שיתן ר׳ התפללתי.אל

על לנסוע כח בי אין כי יען :אלי
,■הדרו־■■ ־ יי / י "■־•.'•■

̂שח׳■: יי ״ ־ש
 י י• י/ י . יי • \ : . ■ .

ונעשיתי בדרך : נסעתי:פז*א׳" הריך .
ספל והלך־ממני■מלא שתארך ׳■בלוע ■־

' 4 השלחן .מונח"■צי.'.על:p.!ראו3
רפואתי זה כי■ לבלוע חתלכ.ת:;,מלמ .

מהלך הייתי אזי זה :חולת׳ מחלתי -יעל/:
אצלי. היה פעם וכבודו :לאושפצין;למע׳ .

שלחנות כי הקלוש /בביתו:־שלחנו ינהל
ישחית והוא בכל;העולמות זורחים עלו .

אמרתי. מון בלי. שלמט. שלחנו,אצל ־׳■׳
y . .אל ■הראה'הרב האהבה/אשר וגולל

 במכתב . להעלות■’ א״א-:.בעריש ל׳
לכבודו ג׳ סעודה ■.עשה״7א . וביום ; ■

 למכובדים ■אתו.ועוד אשר, ■׳■■ולאביו.:;
 ליעול לחדרו הלכנו בה״מ" ואסר"

 אז לדרכינו ולילך רשות עמנו ״
 4מ עד לו ואמר עמו לדבר. התחיל י

 .על. רחמנות לו ואין בעניוות *תנהג■ '
 לו נותן לביתו, יבא. איש אם הדור .

 יאמר לא מדוע י; לישב ספסל :בעצמו
 ■רואה שהוא ..מה: האיש .אל־ מע״כ

 מע״כ כי השמים. מן לי גילו ■מליו,:כי
 אס סופו '.עד העולם .־מסוף■ :רואם

מליו. שרואה ' מה אומר מע/ הי'
 עובר . מע' מדוע . ,מפניו מלים היו; '

 יאמר נביאהו:ואם ■ נביא:.שכובש .;על
 לו אספר י ע״ז •■ ■אין,;עוברים :שעתה

 .זלאכושבר ל״מיכלי ;■מעשה/מהרב*הג'
 ט׳׳ז .עובר עתה ס3יח$?ר<גי;׳ףי3׳»;.

 במתיבתא . הפסק כמו ״ יפסק מסתמא.
 עלי'■:להאריך שקשה : הגם חרקיע
ס :כדברים  י חביבים אמנם מכמהעעמי

כזה בפרס,צדיק צדיקים דברי .־עלי.

 היה־ מיכלי ר׳ הרב ח״ל הלי , מסיו ■
 ושמו מבראר א' לגדול" מופלג תלמיד

 שנים ח״י .בן .וכנעשה יצחק ר'
 נפלאים ,.חילוקים■ מיכלי. .ר׳ אמר.
ל הי' לא וך.בי ה״ רו ל/ ע  ממילא ב
 ;המדריגה בזה שתלמידו . ידע לא-
די אמו מרחם' אף אי ל ת ^ ע: דו  י כי

 ' ר׳ךצחק הל" אביו..הרב׳ כי הבעש״ע׳
 יצ 'הבעש״יצן ■. מליו אמר. דראביעשר.

רק ב״נ דין ולית' . שרף 'היה ,באמה
להתפאר־ רצה הנ״ל ורבו כמלאך,

 לדרוש אותו וכיבד ר״מי בתלמידו א״ע
 הלומדים לפני חילוק. איזה .בביהכ״נ
 ,■. תו׳ , כהלכה וחכמתו מרי' להראות

 לדרוש בא. וכאשר שלו גדולה והשגה
. שפם השעענרר על ראשו . הטח

. אמנם תמיד דרכו היה וכך מועמת'
ה.'ראשון פעם היה זה הי  .אמיה ו

 הגביה ופתאום עם להמון גדולה
 אם גדול,אוי..לי בקו? וצעק ראשון ,

 . : ' שאני מה... אימי ואם כו׳ אומר
 ' . פן..יהרגוני אנכי ירא בביהכ״נ רואה

 על לעבור יראתי אומר לא ואס
 ־ , ונתיישבתי נביאתו את שכובש נביא

 ״ ... שיעבור .מעבירות הוא •אם בדעתי
 יעבור ואל יהרג או יהרג ואל

. ׳ העבירות מן שהוא ברעתי וגמרתי
 לי גילה הש״י אס יעבור ואל יהרג

 . י .והתחיל לגלות: ג״כ אני מחויב כ״ז
 ״ צביסכ״נ אשר ■נ״א וכמס כמה לפרוע

 : , ' / " יראים פס ג״כ יש ת״ל הי. אמר ואז
 ב׳ .לכם ויקשה וזקנים ושלימים

' קושיות ■ '



צאן עדרי שלעד, א
 מוכיח לאיש שמך .מי א' קושיות

 לדרוש. רק אותי כיבדו לא הלא
 ב' וקשי' תוכחה ולא חילוק לומר
 ג״י על .דין לעורר אסור הלוא

 משל. לכם אומר קשיות נ' ולתרץ
 גדול עשיר :א׳ בכפר יישב; פ׳׳א

 א' בן גידל ובדוחק׳ בנים חשוצי
 ולא שנים י״ג ער מלמדים לו והשכיר
 האיש .אל ואמר . ..המלמדים הועילו

 . צי מבור מלמדים עוד ישכור שלא י
 כלל הבנה לו. פי:אין 'יצנן למגן הואי

 שיורש ": עליו דוה היה לבו אמנם
 עם א״ע ויעץ לבו והוא לב.כסף

 לעצתי תשמע■ א׳ ענה הקהילה אנשי
 מכאן. רחוק א׳ במקום לך' ועוב

 ' התלמידים כל יאשר להועיל מלמד יש
 למדריגה . אותם מביא הוא שנואשו

 שמה הייתי כי במיני ראיתי וזה
 שפר רק גדול שם לו ויש במקומו

 מע׳: ירצה אם' פ״ב מבקש גדול
 ' וכן רצונו, וימלא בעדו ישלח לפזר
 מדר״ -לו ונתן אליו ובא בעדו שלח

 עליך תקבל לאמר וישאלו מיוחד
תנסה. הן אמר ת״ח מבני שתעשה

 ילמור׳ רק אנסהו לא השיב אותו נא
 :אם אותו שאל חדשים ולאחר כלת.
 . המלמד בו וגער שוב סי' בו רואה
 אני י' תחקור ולא תשאל לא אתה

 עוד וייחל ת״ח .שיהי׳ מנעיחך
 עס נעשה מה שאלו חדשים ובאיזה
ל לו והשיב העלם  הנגיד אמר מ״

וגס כלס מששה שאתה לי כמדומה

 #מל ״ולרמות לשעם תרצה: אותי
ר אני צבוע לא לי *השיב מ א .# 
אמת היו: הראשונים המלמדים ■הנגיד

אל•י אול© טל© .יועיל.' .לאש מךןך
בלבלי ולאךזם לב שכר־ תרצה אתה ;
# שיהי׳ הנער ישמע אם .לק : ת

אגל© המלמד׳.הנה השיב. כלל ילמור
ליתן מחויב הילד; אבי; כיי:לבי כל לך

;כראוי שילמוד למלמד הרבה, ממון
וללמל י״ש לצאת• מחויב: והמלמד :
, לבקש המלמד־. מחויב: גם כראוי ■

לר וישן לשהרה לבו; שיפתח לסמים
■■צ"פ .צועק. ,אני׳ הבן ואל ■ חכמה

שיפתח..לבי מהש״י :רחמים שיבקש
וכאשר׳; ׳ מסול לב .בשרי. ■לב לו ייתן

:מפזך ;צער■אביו:ישהוא: רואה הש״י
המלמד,■וא© צער־ :ורואה, הרבה ממון

ממילא■ הבן אל חכמה ישן. עמלו .
לייאש שלא והעיקר־ ת״ח .נעשה
והנמשל: המשל ע״כ אביו בפני■ הילד
את: מיפה אני קוני ובין ביני "מובן

אמנם אביו לפני ,כבן מאד י בי״
.עליכ© לצעוק מחויב אני ■בפניכם

מלה לא ואם תשובה: ,עשו למעה״ם
הרב: .אמרי אז באחריהכם תהי׳

. צדיק אס בעריש לר׳ .מווישציצא
נזה״ז שגס אמר מיכלי כר׳ גדול

הםת© שכובש,מן נביא על עוברים
ומעלת שלמעלה בב״ר הספים כן.

. ■,ל טלו כאשר רוה״ק. לו יש פ״ת:
א״עך מסחיליס ואשם השמים' מן

 הדור פל רמממל*. לי. ויש
השיב: : י ׳ ק

צאן עדרי שלשה־
שר׳ לו השיב ־. רפה: בשפה : ,רפרי

■ואומר דמעות ■זלגו ועיניו שרתת !
הרב שמט *כאשר התחזקות: לי אין .

 לוקחים למעם*אמר'היאך ידיו ינצלו:
העניוות! ממני :וחעף ■מלך;״: ר״ך אח .

 ״ממנו: שאבוש רק, יכולתי: ■אני־ .רגם
 מבקש אני אך ממנו גדול םי:״מע׳
 • שלא ,:ע״ז :יתפלל• ■ שלא ©כס״ס

 ספילותי שיתקבלו יתפרסם:וירא"
 יכלו שלא 'השמים מן לי כךגילו לי

 אשר תפילוסיכס בפני תפילותי לבא ■
 גבוה היא נשמתו■ כיי; למעלה.; ©ם -

 יבעית בכן מפניו ונסתתמו :מנשמתי
 כנ״ל, וה ■ברבר עול יתפלל שלא לי

 אותנו וציווה באריכות אותר :■ויניף
 אופל, לא אמי פי .אליו לבאעור

 מד אותנו וליוה בפניו אתכם; .לכרך
חי  י ר׳ התחיל בדרך ויהי העיר. א

 רע איש ואיי■ עא" לזלזל !נערישי
 בליעל: כאיש א״ע וביזה המוני
■ פיו א׳ פסח ■אז דמעות עיניו *זלגו

• ,שיהי׳ תמיר לומר:'אותנו ואמר.רבי׳■;
 על כשדרך: צדיקים . אמונתי לנו:.;.

 ולא: הכל יפעול של.האריק■ המפתך
 ולמע׳ קוויעל ;לית! אשי' ;':רר5כ̂'

 זאת וכשמעו :חכמים ;4.;אמונ אק
 אין. אמונה זו אפי׳ קאוי״7לעק/או

 קק, אם הלא י האיש־ לו ־ *אמי לי
 ■אשר ממישטצא הרב מו״י. ■בעיני

 והוא תחתיו צפופים הצדיקים; פל:
 המדרגות כל לו שיש מע׳ על אומר

שמטנו כן צי מלובלין. ■הרבי' תמו

 מיצלי לי' מט' את והשוה באזנינו
 כי לו השבתם ואתם באריכות זצ״ל

חיזוק: הצריפים ההחזקות לו אין
 ״ רוצה מע׳ שאין וכנראה מזה גדול

 אמר כזאת שמע. וכאשר לי׳ לקבלו
 תדמו האמת לכם אגיד אני בניי
 יהיה ובסתם משיח יבא ■היום אם

 שאני טלי . ויאצא הגלולים מכל גאול
.לד'"שאינו י: אזי ■ישר יסודי

 ואישב כ״כ עצמו יעעה באם משיח
 מכיר אני רק. משוח אהה אולי א״ע

 מספיק, תי׳ לך יש ערכי■ את היעב
 עובדת מגיע היכן עד רע ועתה

 - לי שישי מי ועכוותוכתו בעריש י׳
 עבודתו כי להבין יוכל מוח.בקדקדו

 מי טמ\ק עמוק לאמיתו אמת היתה ■
 בלבינו ויהן יושיענו השי״ת ימצאנה

 מצד שובות: ומידות עהרה רוח־
 ״נשעה שלא .באמת עניוות הקדושה■

 הצדיקים: בזכות חלילה א״ע .
ה ש ע  אפו ישנלו כאשר פ״א מ

ציוותה בלילה שבה בהעו׳ .:־:,־
 את לסגור שילך למשרת הרבנית; ׳
 הלך וכאשר התלונות שאצל הלעדין. ;

רקדה א׳ אשה ראה הבית !אחורי
. וצעקה־ לחלונות הסמוך האשפה ^

 כדרך כף על .כף והכתם רבי רבי ;•
לבית" ובא" הנער וברה ״משוגעים

 י העירו, גדול ובכבידות בחלשות. ונפל ■
 אל: רבי׳ ואמר מ״ל ושיפר אותו

 מי: וראו צאו תיראו אל ©חסידים
הכרנו כי לו ואמרו ובאו האשה היא



צאן, שלשה־עדד* לח
 :זה אשר האשה היא זאת ליי אותה
 קשרו ואז משוגט היתה שנים כמה

 .הי׳, זה ירכי׳ ואמר נסבלים אותה
 אז לה ונתתי■ הנה בואי ־ בתחילת
 .שיתן־ מאוהגנל להרג■ כתב לבעלה

 ובא:, ממה נסע ובעלה קמיעות לה
 ,אפשר' ושלימה. בריאה לביתו אתה

 בבקר ויהי הקמיעות, י ממנה נאבדו
 לרבי' באתי למקוה הלכתי כאשר
 השחל בעלות היום כי לי וספר
 למחול ' ממני' : ובקשה י אלי באתה

 לי ואמרה בחלונות דפקה לה'אשר
 חמאה קנה אשר בבעלה עוין היה כי
 וגרם■ הקטנים בנים עבור ערלית מן

 באשל■ רבי׳ ואמר שנענשה׳ זה עבור
 שלא בכיהפ״נ לכרוז לשמש יצוה

ם מן 'לקנות'חמאה גדר יפרצו ט״  פ
 גדולה .תמי׳ לי תמיה, כי לו ואמרתי

 ׳גלול■ ענוש7 לעונש זה גדר עבור
 הוא בהורה כתוב כן כי ואמר כזה,

 היינו מקב ט׳ ואתה ראש ישיפך
 גדלי :עלי נחש דרך בעקביו דש

 ישיועה ■לה בא• מאין לנו ■ וסיפר
 המעשה- היה כך ;ואמר ” זו • בלילה
 בלילה ביתכם אל הלכתם נאשר

 וצע^ה בחלונות׳־ - לדפוק’התחילה: אז
 הרבנית הלכה ׳ ,אז המשוגעים כדרך

 ילך ■חצופה אתה וצעקה חלונות אל
 מזה ־ ■תצאי ־ כשלא ביתי ממלונות

 ועתה אותך ואכה אבא'עליך.במקל
 ■ופששהמתי ולביתך .לבעלך. בעוב לך

■שהיא די לא אמרתי אשתי דברי

 להצות"7 צנור 'רוצה /אתה משוגע״
 :ואמך ׳עליה גודל:רחמות ואחזתני;
 והלצה משמים ׳ישועה7 •לה כי:באה

 ובעלה׳ לביתה ב״א כשאר" בבריאותי
 ראה כי עד לה־ לפתוח; לאי:רצה

 ברחמנות ובקשה בריאה שהיא ,,״בבירור
 זאת לו אומר .אני זה ומפני ״ופתח
 0משתמ י ׳-אין■ אני פי ירע ,למען

 י •רק יחידים י עושה איני ואף' בשמות
 • כל להמשיך• אני״ יכול' רחמנותי מם

 :אולם ישועות מיני רפואות״וכל■ מיני'
 שלא רואה . אנכי כאשר לפעמים

 ..כי רחמנות::אד,ארע/ לעורר יי אוכל
 . לאחר ,וכי•.הוא; תפילה שעריי ננעלו

 ■ישועות לנו ישלח■ י׳הש״י הגזירה
 שלימות לקנות' ונזצה צדיקים ע״י
■י.'״ ■'־'■4אמן לנר״ן '־;׳•.

ם ע  והלכתי הדרן מן באתי א'‘ ב
באה שעה־ ובאותו י ביתו ' אל - ■

 'אל ובא הסום על רוכב איש•א'
 כי ■בשמאהיגגרולהבואמר 'רבי׳: בית
 •כי עובה בשורם לרבי׳ לנשר בא

 לגמרי .־ נתרפאה ;הכלה > הבתולה
 שאר7ואנה'כמו אנה והולכם־בחון

' # ם לרבי׳ .ושאלתי ל  *ה,וסיפר מ
 בה עם אצלי בא י הזה האיש .כי לי .־

 הלכה פעם כי הכלה הבתולה אחותו
 יונפלה ונזקת שכינה אל בלילה לחוץ

 הרגשי בלי כחומר ונשארה ׳ לארץ•
 סמגלס: -,על■ מו׳עלה והיתה עצמותיה

וכאשר׳ לביתי■ אותה וצוויתי:,שישאו'
כמו סביציו כרצתה הערל לקחם '

ל . ׳צאן עדרו: . שלשה
 ■הקנאפע אופםעיל לשכוב וצייתי• י נחש ״ 7

 יצאו רגלי© אשר: גדולה ׳והיפהיכ״צ;
 עקומה היתה ופיה :לקנאפא חון
 וכאשר לדבר יכלם ולא ראשה לצד:

 הקיאה מיד בפניה הביעה אשפי
 ונערי ; וגם,משרפת. "מיאוס© מחמת

 להקיא לחוץ; רצו צלם ב.4המשרת:ו ,
 עלה כלם-הקיאו כי ראיתי וכאשר:

 ניזוק .יהיה יהודיה נפש בלבי הצער
 בי ותבער מפנ־ו יקיא פכלייא' כ״כ

 מענו בקרבי/׳ולקחתי■7גודל:רחמנות:
 לפיה לה בצנצנת;׳.:ונתתי7רזאלע■,

 ,ואמרה ׳ברכה שתאמר לה■ ואמרתי״•
 : לעקעך לה נתתי ושתתה פי. פי

 שיקחו, וצוותי פי .,פי ואמרה :וחזרם
־ וברכתי : הקרון על להמתה אופה

 בא והנה ג׳,:ימים. היום .זהי' אותה: ,
 הולכת : ■שהיא •בשורה׳;זו ■עם: היום

 ,למע׳.שאיני והנני.אומר אדם ■כאחד
 רחמנות עם רק ■כוונות; שוס עושה

 רפואות מיני .כל להמשיך ■: יכולים
-כשראיתי וישוטותך  7■הקיאו שכלם .

 ואדע :הרחמנות גודל בי • הבעיר
 ..׳הצדיקים, ישוט©..•ממם, :לה שתהא י

 ביאת עד ישועות הש״י׳ יעשה/לנו•
 ■i,,,״..״ -: אמן ■גואל ■■׳:; י

 •בווישטצא ■היה הא"אשר
 ואמר מבריגיל ,א אז.בא -

 הקדחת חזר שלי להילד באפר להרב
 התפללתי כמה זה כי, הרב- לו והשיב■
 בכל מזרה" והקדחת .הילדר עבור
הרחמנות ■ממט פסקה וצנהה פעם

 עבורו להתפלל עור. אוכל ■ ולא
 שבס על כי •אתה ■מזל בר אמנם

 אליו לך מאושפצין הרב אלי בא זה
 רחמנות .בעל"" והוא . קיוויעל עם

 ותאמר בטז״ם רפואם לך וימשיך
 רצוט שיעשה שלחתיך חט כי לו

 הקוויעל עם אליו בא וכאשר :מה
 והלך •אחרת לפינה -,ממנו ברח אז

 לקח אז הרב: דברי לו ואמר• אליו
 לא הולד,. עס ■שנעשה מה ממנו,

■ . לידע: אוכל : :;
&י*דיכ|.  מווישניצא הרבנית וגס :ודוח

 אשר מאז ט לי. ,סיפרו ..־■•■. :.
 בחול בין סעודה בווישטצא.בכל היה
 . בפריש מר׳- שבחים ■סיפר ■.בשבת בין:

 לסרסם רצה כי• שיעור ■בלי אושפצינר
 •לאושפצין נוסעים ׳ היו ומאז ׳ אוהו
 מקרשאטב מקראקא המקומות .:מכל

 מקומות שאר וכל מעלקוש מבענדין
 ' הרבה : בא שבת כל על מספר אין

 היין-לא בחלוקת היה ודרכו .אנשים
 רק לפניו היושבים. ־כסדר היין י נתן

ס יצק כאשר  מ :הסתכל .היין ט
 רחוק׳ ישב אשר. ■ האיש :■ שם • יוקרא
ס מן .עעם :.פעמים וכמה: ממנו: ו כ  ה

 : הכל א׳ שם י קרא • י ואח״כ :מטע
 •שסי- היו •פ״א כסדר בסירוגין•:״ולא

שר': חסידים,-.זקטם  לרבו נסעו "א
ם ,והבין מקרשאנוב ה  מתפלאים כ״

ם ואמר, פיו •פתח •אז■ עד״ז. רע  •: י
 י אשיר סזקגיס כי׳־החסידים-׳הראשונים

 הנהגה-זו שם• ראו לא לרבי נסעו■
י א . י ל ■ י
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 יין: ■הרבה שיש 7רבי׳ כשראה אלא
 : לחסיל או לבנו ■ציוה אז השלחן על
 . לעם ותן היין ■ את קח -לו ואמר א׳

 היין עם שיטים כמה־ .עושה ואט
 בא■ באשר אז המעשה לכם אספר

 לא' ; בקשתי לקראקא ר׳...קלמיש
 אולי שבת על• אליו לי.לנסוע■ שירשם

 לי והשיב ארומ״ו על פי׳ אשיג
 בעזרך יהי■׳■ הש״י ולשלום לחיים

 לילי© בסעודה ראיתי' שסי׳ ובהיותי
 דגים עם גדולה קערה לפניו הביא
 בידו ולקח החתיכות בין חפש והוא

 והוא בשמו לא׳ וקרא דג חתיכת
 עם האיש -.ובא' השני בשלחן ישב

 עליו דג חתיכת. והניח שלו העעליר
 במחשבתי הרהרתי זאת ראיתי וכאשר
 מה לראות עיני את יגלה הש״י

 את ב״ה השם ומלה עושה שהצדיק
 לוקח כאשר ט. זאת וראיתי עיני

 ראיתי האיש שם וקורא דג חתיכה
 : לכלם וכן וצירוף'א׳ א׳ ויחוד א׳ שם

 'לעאות■' מחויב שאני ממנו אז ולמדתי
 ״צנלי תאמו אל :לק היין עם כן
■ שחרית: ברבים■ אמר ■כ״ז :

ה ש ע ..א׳;::״פ5 לי סיפר א׳ מ
 ■בתחילת■התקרבות תיכף

W היה׳ פעם לי .אמר וכך שלו W 
 צדיקי© :שם והיו . בזרטוצא גדולה
 מםפ© לאין: וחסידית מאות מב׳ יותר

 ׳הא© ;צי לי ■שאמר לי'י• ■ כמדומה
©"לדו! והצרי" מחותן היה מלובלין■  ט

סאציא מלובלין : המב: עבור מאד

 לבדו קטן; 'בחדר יושב והוא גרילה:
 'גדולה הסאליא .אל ׳הלב בא ופ״א :

 ■יבא' וכאשר הרבה אנשים ש© והיו
 שם שהיה .הקטן השלמן׳ אל ישב

 .ולעז.•בידו גלגליו טל ©מר ואח״כ
 :ונתנו הפייף לי יעשן האברך זה

 כדוחק אליו והלכתי עלי כלס'עיניהם
 זהלכתי הפןיף״ ממנר ולקחתי ׳גדול

 בה ושמתי גמלת ולקחתי הקאך אל
 הפייף בידו ושמתי אליו והלכתי.

 ממני הלכו הפייף מירי: לקחו בעת
 . איזה אלי לדבר והתחיל חושים צל

 כל בחזרה ■ אלי בא פתאום דיבורים
 התפשטו© ממנו קבלתי ואז החושים

 צ״ח ■סימן, .פש״© כמבואר הגשמיות׳
 להפשיט״ אוכל שארצה מתי ומאז

 זי״ע: תמיד הגשמיות ממני
 והתפאר דאקטר לאושפצין בא ךןיךן'

 'ברוך,ר הרב תלמיד הוא כי י•
 ואסב שנים; אצלו© שלמד פרענקיל

 גדול אפיקורס . היה אך תולה. • לאנגלי
 הקרואים בין היה כאפר ולקפמים

 :לא 'מילה בלית ;או החאונה: על
ואמר. ממנו ל״ת לאאו© רבי׳ רצה

 אאת פעם לקנעלו בכל־פע©" לו
 קשה בחולי גדול למשכל ,נפל

 ו׳ #על;״י פפק■.5לפצ©ו';ירע והכאיב׳ י
 לייאש ויהאחיל ©©לא: ■לו- שאין ולאה
יש© קפנ©:-י©5 % :לו4וי©צ א׳׳'©

t■י eזקן ־:m m־ | ל ע  בעדי ו
כלהלצעחפין׳ ! 4הלא :וכאהרבא

ציוון כי ואאל י,;׳לפצמו 'שכתב '6מ ■

אן שדל5ש צ עדרי׳ : ׳•■־.'־ ■
הוא אמנם . סלצעפעץ בכל ©יטב :

 חצו© לאחר" ובשב© 'י למות ״חולה'
 הששי״ ביום־ היה וזה׳ צוולאי״מוה

 ונסע רצננסט שוס: לו. ולא״צתב
.בעד שלח בשחרית, ובשבת' :לדרכו

 :ואמר בפ©הם;ו: :והתוודה ב״ב ש©
 שמעשי' : הנה בואי .מיום ,׳להם

 בטריש ר׳ כי נאמרים ■מאנשים
 ולא הארץ 'בקרבי ישועות ©וצגל

 האפיקורס© מחמת להאמין ‘#ולתי
 אט אש© .. העת עתה ■אולם,באי

 אליו תלכו, לכן־ ׳/להאמין" %כלק; ; .
 להושיע הוא יכול אם *תאמרו.לו

 כי אדע ואז זה מחולי לקום ■ לי
 ואז■ בתפילתו המגע• לשנות ;*וכלי :

 עפ״י.התורה גמורה אעשה:ששובה7
 ב׳ בעולם׳.ובאו נפלאותיו ׳•■"*אלפל
 בסעודת ישב כאשר אליו -האנשים
 הדאקער .דבלי ■ לו ואמרו :סחרי©.

 •:במזל תלוי ״ הכל ואמר פיו י פתח. או
 . קודם • בס״דבש״ע מבואר כי ■וחמר

 וז״ל הקדמה הט״ד ,׳׳אמל ״שבת הל׳
| בפל/.©תט הגת׳ :הביא ־־נצגול  פ

 עט״ז אפי': כהלכתו שבת ■המשמר
 למירק אטש-׳מוחליךלךאיכא; כדור

 מהט שבת/מאי' תשובה א״לא.©אה
ונראה׳ לי 'שבה/למה תשובה עשה ■ואי'

 "אלא/ ״תשובה :©עשה מלירי ■
 ■ ;©ואלין; ;שיהיו מהני לא י דהשובס

 . כריתות עבר.על יו״ה בא' פרא׳ ־׳לו
 ומית©: תולה תשובה ב״ד 5■*$®

עשה י דא& כאן וקמ״ל" ©ארקת

נמחל' שיהי' ת' מהט בשב© תשובה
 דאיתא מה: לכן: הכף! עכ״ל לו■

 זס מייה ממינות הפורש בגמרא
:אמנס במול■ תשובה עשה ע© דווקא

 בשב©: תשובה ע״ר.לעשו© קיבל אם
 ״אנושי• כדור עע״ז אפי' ובשבת
גדול: השם חלול לך ואין לו מוחלין

 השי״©■ אין שאמרו אנוש דור כמו .
 אוהו והגבילו הארץ על משגיח

 שהוא דהיינו שבת שומר אם אעפי״כ
 בשב© תשובה לעשות ע״© .מקצל
א ממיטת שפורש א©״© עצמי  מיי© ל

 שיקבל לו ותאמרו אליו לכו לק
 בלי בשלימוה תשובה לעשות ט״ע
 מחולי שיקום מובטח יהי׳ אז רמים

 השלישי וביום כן ויהי בעז״ה זה
 ילך שלא ציהו רבי' אך עמד'מחליו

 שלימה- שבוע הפחות לכל לחון
 שתפרוש לזוגתו וצוס עה״ר מפני
 איך ללמדה לאשה וציווה נרתה בימי

 : ושכר ־בישול' כלי כל ושבר תתנהג
 באושפצין:: ודר ישראלית מפשלת ■לעצמו

■ י ■י :' : שנה חצי לערך :"
 אליו התקרבותי׳ עור.בתחילת׳ פ״א■

 א#״ שארי© בסעודת באתי ר
 ©ןל©: ולקמי; המוציא לעיסת בשעת

 ©לאף היא זו האלה ראה ואמר בידו
 באוממו :המלאך א©׳ חותך והיהודי
 חח^ח/החו©©; את היהודי ולוקח

 ״ החוע© ולוט©: בפיו ההוא המלאך מן־
 ©מ© נאי' בני יודעי© הוי אי, ©שיטו
p".ההוא למלאך ■ישישי; ושמחה חדוס



א ״ ■ נמה©־ ר׳ הודה אז ממנו ומניתי v ^ פ
, ליפט ורצה ג״פ העפע לוי c!r S לי אמר .חוצה , :

# '1 ° גמת! זה אכל לעניו אותי ״ ■י הקצין: סרב אמר # אחל ל
W אלי וחניאם הם ל.4פמ־רי ' D־0C. * ־י־יי■

p ׳ס’י'ה’ /  , / f ־".•1• למקוה פסלהת׳ ויסי ,0שע
, ״ ®־ ’ “י' ־>״ יי־י נעם כי למע׳י מים השיג ס-68 להסוידע ״

״ ® ימא המעשה ל■ה,שגית 4“ 4 פימס ל6 י
י '־ מ 5״ י מי X״f ־5י לא ס ׳נ , 4  S  P ה י ״ © י ל א א׳ נ ו
’ל שים תדמה: ״־״». מ״״ם מלפים יצי,נ

, , י סם>י לקפל פיגי לסר שלמו נאשר נרעייגי עלה p .רר ל;/, ,
» ש־םי עפ״'6 שיר־ לא. א, י וסעננו. ל,,י| &ג,י ״

ira ־ >אין ?(■» * . ©8“ ח פ״־6 עלמה ש,מנ י » פ  ב נ
©׳5®*־ לקנל גמל עי 1, ״ י0■  ונהנה נהנה אפי יש ני -אמיר

 וגם בו -ראיתי אשר מופתים: י 5 ב 'ו1מלי' ריאה אט ייהוי
מאפם להאריך אוכל לאי ךא ,ששמעת ו?חל 1ות שמתפללים

פ,מ^“פ0 ס’נא סנ5י פו פ־י י־ם.•’או
״ 1 פ נ'ליי ■0סם״ משיג- הגפלאו* עיקר אינן רמעשות ,,

ם :להתנהג קי פ ־ נ ״ ' ־״# מאום‘J ® “ י י
״ ׳’־ » ־”נע פ״א « • » ״ * . ?gj. ^ גי נדיטי .,לא 0־.־ש־

.W י °ו’° ’5ל״ J g• ליו! אוס , לשיס אמר : לא י)ננילס
יי» ,העיקר . תונחה אמר לעצמו- S’״ t" המשרתים על הלננית

° * ״' X ל״ ״׳ ״ - F ב״א את הקריב הפהורה נמאשנתו
נסור לי מרא כאשל לעגורת-סכורא ל ״ יהי כי המשרתים

 לי ואמר ויותר• יותר נפלא דבר וזיר ? קלי! 'יא' העכט ■א׳ -שבת פל

־ ^ דווקא -מה" מפני W שלל ל6 65 °
לעבודת כ״א .לקרב . יוכל -מהשנה # ?..1י 1 ל' ■'׳־יונק נחמיה

.משליעת ימלע לא •בדיבור. כי ר-ורא "וש.ט. פ&ילס'-ואמלה7אליוי ההדר תל
£ ט- ממצה- ? » » * אי־ם המחשבה. לאפיקי המיצמיס ״

'איהו כא .אקי המניא ^ ? ־ י זכותו: ; בעצמו. הש״י רק : יולעיס •
> ״י* * * ט הצויקיס., ל5 ^ - ־ מו פ ליג י

י״. ולזרעינו . . . מננוכש ״ויהי •ההעכע היכן

. , ^ ר ד # ל ? ד ש ^ ן:ש א צ י . ' ג ■ מ

זו השגה ‘ ,השיג מע' כן לבדם ישארו : ::אמן , ישראל י. ולכל . ולזרעינו
י ח ב' יום י״פ עד אצלו ישב וע״כ יישר כמה לבי כל, את אגלה עתה א

תפילת והתפלל בניו את בירך י.בבקר עבותות •-התקשרות גדלה : • .
 ומנהגו דר״ת תפילין והניח 'שחרית רבא גברי תרי הצי :בין האהבה

 אז מנחה קודס להניחם :•עפ״י.רוב הן.הרב נפרדו. לא 'בחייהם.ובמותם■
 חיל מחיל,אל וילך המקורבים הרגישו ::ביתר מדל© הלך מווישגיצאבלא .

מווישניצאיעשה והרב גדול בדביקות ש״ת באהלו אהל יושב רק■ -החוצה
והיה וכבד-בביהמ׳׳ד גדול הספד לפניו לא״י.אך לעלות אותו■ רוחו נדבה

בפסוק כתיב הורה אמר וישלח ס׳ אז ■נסע:לאיזה ואז עכבהו: השמים מן
י/פ המקום,פנואל שס יעקב ויקרא הדרך הוצאות על לאסוף קהילות

הלה לא עניוות מחמת , יעקב כי- ר' חלה.■הרב ואז בקרשאנוב .והיה.
שהמקום רק כלל הקדושה בעצמו והכברממישגיצא חליו /את ?:עריש :

דייקא המקום שס ויקרא לכן גורס .אליו ונהרו שבת מל לאושפצין בא
שהקדושה-מצירו ידע הקב״ה אולם השלמה ערה שלימים. ״ריבים/יק

כתיב להלן ע״כ המקוס ׳ימכח. לא אל נאספו' :שבת ובליל. ׳הרב עם
כ״ז בעריש' ר׳ כ״כ ■לברי ׳מטאלי רק בריתו/בשבחים טרפי. ,חסידיו רבי׳:

 בשבילו הקדושה שורה היה ׳כאן שהיה הגדול/ר׳: והרב לשמחו. ובזמירות■
 היו ׳הרף׳ ודבריו המקום מצד לא סכ* לא. ?' האיש'משה יצגקעליזה:

 ובכה לאומרם יכול היה לא עמוקים מווישניצא ואמר.להרב אף.רגע ממנו
. /.רק";אצל' ישב ,שהוא, באשר  יאח״כ , העיר ותהום ;גדולה :בכיה #

 תיכף׳ רצה הלוי' ולאחר אותו :■ליוה לדעת שכיוון לו אמר לשמשו’בעריש .
 יחרב שלא תחתיו ׳יעקעלי ׳שלשאר.ר׳ אץ;.הרב־ בלו.'■מעש© גדול,::וסיפר

# .ד>/ הק׳' ל ה/, ש ר:מ ^ : הרב אך הוא שמה ביה״מ. בנין ■ פ״א . ס
הדבר ונסבב קצת סירב מהרמ״י ב לתפילת'לכל.׳נדרי - בא ’ לא ל־עיו״כ

על יישב לאושפצין בא. שנים ז' אחר אותו חפשו עליו המתינו העולם. !כל .
כ״ד בהוראה ושימש ממש כסאו כי החולים אצל בהקדש שמצאוהו עד

הנצב״ה: זי״ע .ישנים להתפללוהחולים המולס־ילכו כל אמר
ה/ הרב לחתני חילו יישר סבא לפמלא  ויגע ערח אשר כו׳ שוחע משה מו
 בלשון כלו שהעתיקו טובו רב המחברת.מה מזה ידי כתיבת הפועל אל להוציא

 מיי לבני ויזכה ממנו היא גס יבנה זה בזכות דאפשר מה ובקיצור: ונקי צח
אמן: ע״ע לו יעמוד הצדיקים כל וזכות הגוף,,וארייטת.ימים ובריאות ומזוני׳

.עוד,בתחיתם. לראותם נזכה. כן לסדרם. זכינו כאשר. אומרים. סידור חסל
' ./ t מולם ׳לגאולת ונזכה . :



ד צאי ־ עדרי ;שדשחמ
- . ■ י .׳' ■ ב״ה .

ב ת כ . ים1אלי איס :הקליש האב שכתיב מה קודש מ
י ב ר י י׳ ת ל ד נ ע ב מ ו נ י מ י ד r . זצללה״ה מ

המלבושים. מעיניך זי״©
ם י י ח  חליף המאוה״ג הרב אהובי ה״ס לכבוד והשלו׳ ה

ן מוה׳ כש״ת ולההלה לשכר המפורסם ובקי ת  נ
ע . ט מצין.. לאנדא סג״ל נ ש א אבי״ק. י י ■ . ' ס

ו ב ת כ ממלבושי ובפרע מכופר .' דבר מכל המבואר הסך וגס הגיעני מ
שום עליהם יעלה לא אשר עכו״ס ע״נ הגיעני במכתבו

ממנה© מנהו .שמץ בו אשר בגד ארוכה תעלה שבעזהי״׳ת ואקוה,
‘בנוף או ונשים באנשים הן ־ עכו״ם אודיעהו אמנם רפואה לסצריכים

לה׳ קדושים כולם יהיו סעדה .וכל • לעם המתהוות הרעות שכל .נכונה
 מצל:דבי* להפרישם הפנינים בכל. מלבושי המלבושים שבכת ספק בלתי

 .■ביניהע מ״ו ימצא המצא אשל איסור עצמם על בעוה״ר מגבירים ?כריס■
רע דבר כל מהם 'להתבשל ובזה להס לרע בסס לשלוט הס״א כוח

המעשה וגמל תופר. אויביהם ועצת כל מ״ו לזולתם■ בהם ומצמיחים
מעשיהם כשרון העושה. מ! יותר בקשתי אליו ע״כ טובים לא הדברים
לאצנלאו גם• ויושיע ויגן יעזור על ולקצין. לראש ה׳ נתנו בהיותו

הטוב' בצל לבבו משאלות • כל למלאות עם להורות יאה לו נאה לו עמו
וירכה כחכם ויסגי: ונחמות והישועות; בה.לטוב ילכו אשר הטוב הדריך ה'

.כולנו ונזכה מעיין; כמו שלומכם כבודו מל .ע״כ הימים כל להם
;. ומורה. דין לביאת במהרה יחד ' יפרשו אשי העם להזהיר מוטל

ר. תי ע מ ה רי. ב בהצדקה♦ ואט׳ן הדו״ש:ישראל כלל בעד ד

ם : ח נ ל מ ד נ ע סף מ מוה'יו ב ■ בהממח' ו נ א מ י ר מ

מה■:׳עדתי:צאן שח1ש
ב3>מ ח  סמפורסם הצדיק הגה״ק ..מהרב אש :בלהבת יקודש !

ל ל' ■ א ק ז ח ט י ע נ א י שכתב מם זצללה״ה פ
 הנקראים קדישתא חבורתאי •אומה. ,על אגרול;א׳:.©המתנגדים

.מעיין שהי׳ זי״ע מצאנז •להגה״ק ,מצאו .ו©׳א .0ססץי בשם4
בו: בקראו דמעות זלגו סק׳ ועיניו .הלז באגרה ..

י / , . . יי ; י: ״ ־ יי־ ; בעזה״י
 v יפות סע ירבו עוד כמעותיו. מעיו וצאצאי פלומותיו. כנהר '?חי

 אא״מ אהובי לכבוד גדותיו. כל על ד׳ ברכת מלא ופארותיו,
כקש״ה המפורסם הנגיד המופלג הרבני; התו׳ ־והקצין הראש האלוף

ץ .מוה׳ . ־ ׳ ; ; -
י א ו ב  יום .העבר -שבוע לביתי ב

 ]שהי׳ פריסטיג. מק״ק ב׳ י . י׳
 הרבי ׳ הקרוש :רבו ©סתופדכצ״ק

 אשר זי״ע. ממנדלי:מרימינוב ל׳
 בעיר . קדשי משכן הי׳ מלפנים

 ואברי ידי מרפיין היו :;:פריסעיג[
להשיבהו׳ ולא.הפניתי זראורחא מכזולשא

 וגמרתי, וכו׳ לבבי • עם .לברי;כאשר .
 יום .■ואולם וכו׳ : להתעכב בדעתי .

שאכתוב, מפה ר״ג הק׳ השיאנו ;אתמול
 עצמי בסביל ג״כ משיתי לזאת וכו׳ -

 בפי אלקים ישים . אשר ..את לדברי
 ; נא ואל הליז. האגרת כל.דברי; -אתי
 יקיץ ולבלתי לעורח עליו דברי י; יהיו

 לקרות לדף מדף ■לדלג באריכתו
 וקלות ילב: מזחית כי״לא ׳].,בסירוג

ביראתה׳; רק ראש/כתבתי•כל׳אלה■
% ;;7י;׳ , , , ■ ; ,היום..;

, ל נ  כתבו רצוף אגרתו.הי׳ בתוך' ח
מוס׳ הגדול הרב של.ידידנו .:

 עליי .דבריו והעתיר נ״י פילץ שלמה
יהי׳ המקום. הגדול רבינו אודות על

ף ׳?״י. ס
 מענדלי ר׳ הרבי ]הוא בעזרו

 לו שאשלח ורצו© זי״ע[ מרימינוב
 הקדוש מפיו ששמעתי תורה החידושי

 ואז הקושיות אותן. לו שיתרץ וגם .
 כמוהו, וקדיש מכם אצלו:שאין יבחן

 הסרים רב בקהל תהלתו ויספר
 שאם הדבר נכון ואמת למשמעתו,

 והוא מכבר ומכירו יודעו הייתי לא
 אלקים וירא תורה לבעל אצלי מוחזק
 להשיב חשתי לא מנעוריו, מרבים

 עדיין שהוא רואי אחרי דבריו. על
 ער כלל ומכיר יודע ואינו ©בחוץ.

 ופרישות. קדושת גודל מגיע היכן
 יגן זכותם סללו הקלושים הצדיקים

 עניניסם הטבעו מה ועל :עלינו,
 ומהי. דורם, לבני והשפעתם הארתם

 אשר' אצלם. והישיבה הלימוד ענין
 בשביל לעשות סעיפותי השיבוני לזאת
 שאלוני ■ לאשר להדרש שמיס כבוד

 להשיב ירי על זכות יתגלגל ואולי ■פן
לפניכם ה' וישלחני מעון רכים

ה׳ חסד ולהגלות להתוודע למתי/
. מעולם . :



צאו ׳שלשה.עדתי מו.
 . בעבדותינו גם כי עולם ומד מעולם

 . בחומו נעע עולם וחיי עזבנו לא
 אל סנגשיס עליון משרתי קלושים

 הקודש פרוכת פני אה לשרה ה׳
 ; ישראל. לבית שוב ורב

ת י ש א  לשלוח שאל שאול דברו ר
 .אשר הורה חידושי לו י

 למען הקדוש ברבינו דבר ה׳ רוח
 אנכי לאדוננו, הוא קדוש פי ידע-

 הוא לממונכם וכי אדמה פן לא
 לו יתרון מה לכבודכם או צריך
 לסיפך, או לקדוש תחזיקיהו' אם ולכם
 ופעולותיו עבודותיו .כל הלא

 אמונתו ישראל על רק המה מנעוריו
 ההר מן ומערנותא דמלכא שושבינא

 שכינה כנפי תחת לקרבם העש אל
 לבבם ליחד העם את דעת לימד

 הנכבד השם• את וליראה לאהבה
 דורש הוא עצמו לכבוד ולא והנורא

 אותה נפשו אשר ס׳ מבקש גל י והי׳
 הקודש עבודת לעבוד ובתמים באמה
 את לדעת סובו׳ ואל ה׳ אל לפחוד

 יבוא .בעיניו ייסב אשר המעשה.
 מימיו נותן לחמו׳ כי קדשו לחצרות
 אני .גס .ושב, עובר לכל' נאמנים
 שלחנו על סמוך הייתי בלחמו לחמתי
 רצופים שבועות ה׳ עמו אתו הטהור

 אמור. פ׳ אחר עד מצורע מפ׳
 שני אצלו הייתי פורים וקודם

 צרכי כל לי והי׳ ויק״פ ס' שבועות
 סעדתי צקרים לסעודת המלך כיד
נתארחתי׳ ובערב שלחנו על י עמו

 , מתנו .זולקובקא הגאבר״ק הרב אצל .
 מיוחד חרר יש זה .וזולת רביט. :.של

 .שיהי׳ מי. יהי׳ דכפין כל שס שאוכלין
 . זמן ובמשך כלל. שאלה שוס בלי

 , רבנים כמה • שם הי׳ אצלו י הייתי
 וכמה כמה האילו זולת ארץ. וגדולי
 מארץ באו שכולם .וספונים ..נגידים
 י גבורי אנשים כולם ׳6לשם: מרחק

 באימה לפניו עושי.דברו.עומדים כת
 וכולם מסומכין שלא יושבין' וביראה
 . שמים ויראת הרבה תורה בעלי.

 אלה ומבלעדי תמיד .פניהם על
 מופלגי לומדים .תמיד לפניו יושבים
 גברו ומאריות קלו מנקרים . תורה
 דורו. בני על להגין יכול אחד שכל:

 ...והם: סיפוקם די להם נותן ורבינו
 הקודש . בעבודת . תמיד ■עוסקים

 ־רות ושפלות עטה ומלאים לשמה :
 ומכבדין זא״ז ומכבדין, זא״ז אוהבין

 אף אלקים קרבת ■יחפוץ אשר כל
 כחגב שהייתי כמוט ■שבקטנים לפחות

 מרעיד עומדים וכולם 'לפניהם.
 הכל . תורה בדברי; פיו כשפותח

 אחד פה ומעידין כחרשין נעשין י
 אוזן שמעתן שלא דברים שהם

 מבין וא' א׳ ופל ונסתרים נעלמים
 כפי שכלו וכת מדרגתו לפי ומשיג
 ובינתו מחשבתו נקשר לו הכין אשר

 תיקן וכאשר ה׳ לפני להתהלך *דעתו
 .פפולו־ח ושבע אמות שלש מידותיו

 שלכך נ״י ■יבינו מנהיגים,ופי׳ וי״ב
 מקבל אחד שפל שבנפש שערים נקראים ■

הארתו ״ . י י י

ב־ז ■■■ . : צאן׳ שכשה:עדרי
 דילי׳ שיעורא לפוס הארתו.ושפעו .

 ששמעתי הדברים כל כתבחי ואנכי
 שלשים שעלו וכצורתן כהווייתן מפיו.

 .הסס״ק :הוא שזה ]כנראה דפים.
 זי״ע מענדלי ר׳ מהרבי ציון מנחם.

 יחזקאל ר׳ הגה״ס: תלמידו• שכתבם
 .בדעתי .עלה כידוע[",וכבר •־ זצ״ל

 הבא מן אחד ,דרוש ,לכס לכתוב
 לפי העהורים אמרותיו ; ולפרש בידי .

 בבירור שידעתי בשגם שכלי קע
 עיניו נפתחו שלא כאפרוח ,שאנכי

תבונתי. •נכח ואין לי בינת.אלם ולא
 שיחתן שבקלים קל דיבור אף .להשיג :
 אמרתי לפניו. היושבים התלמידים של '

 •למען רק היא שמים מלאכת
 ממקום, עתיקים שהדברים הראושכם

 לומר יעעה,הקורא ולבל יבאו. קדוש:
 ״ כפשוען. שהדברים י ; :
ר . ' ה  ה׳ ל בחר . לא בזה ' גס אמרי ה
לכם אכתוב אס אף • כי : :
 כוונתכם .תהי׳ לא תורותיו . רובי י .

 הנהגה ■איזה ללמוד ההוא בעיון
 יכשר אשר 'והישר ודרך:'העובי■ עובה

 איך ביקרו■ המלך ויחפוץ: ©׳: בפיני .
 ועשיית הפלה ומיון לשמה תורה ללמוד .׳
 ורחימו רחילו ׳ בשלימות המצות,־. :

 עיונכם . השימו רק■ לעילא.: לפרחא;
 הטובה וחריף. חד הוא .,אס טל״הפשס

 חס בכה זה'יאמר רעה אס היא
■ זה בדבר פון שייקרכם ואפשר בכס ;
 והיא שמים ,בקדשי : מום להסיל :

ובפרש ■להפסד וקרוב משכר .רחוק

 שעיקר רק מצויין מוסר שספרי
 לראי׳ שמיעה דומה שאינו 'הדבל

 דעתו ואם דרכו לפי קורא שהקורא
 יכול אינו׳ יתהלכו' בחשיפה ושכלו

 הגנוז הטוב האור את. לראות .
 הבורא כשיסכיס לזאת אשר בספרים

׳דברי. לשמוע תזכו; ידיכם על ב״ס
 עיניכם.'יוצאים למראה חיים אלקיס .

 ודורש‘ היושב מדבר קדוש .מפה
 יראת תבינו אז הגבורה מפי כמשה

 לבלתי ,רגלי;חסידיו דרכי; ודמת ה׳ ;
, יאמר . אמול ואס לכסלה לשוב

 להסכר מעון רביס להשיב שכוונתו .
 מלעיבים ויהיו וסרה עתק דוברי פי

 תורה ,דברה' לא אלקים. במלאכי
 טפי דפקר כ״ש ואדרבה במתיס

 יודעים בנפשותס האלה החטאים כי
 ■ חוטאים למרוד ומתכוונים רבונס

 רוחם • הפח׳ הרבים את ומחטיאים
 מוכחש הוא: המפורסמים' . .והמכחיש

 הגדול רביט נתקבל שכבר הכל ,מפי
 ורבבות והצדיקים הגדולים כל בפי

 והחולק מכובד ה׳ לקדוש מישראל ,
 והמהרהר השכינה מל כחולק •עליו

 השכינה. אחרי . •:כמהרהר אחריו•
 , כבודו, ׳ כשהי׳ ראינו ובעינינו

 הגאון הי׳ ההוא ובעת בארמנותינו
 זצוק״ל מענרל. מנחם מוה׳ האלוקי

 עודנו לינסקא( )ק״ק האברפ״ה
 בשנים: ממט וגדול חיותו בחיים
 עד ראשו לו הרכין ואעפי״כ הרבה
 ופחד באימה לפניו :ועמד שברכו

: : .יותר .



שא שלשה , מדו
 .:מעלהו יושר שהשיג לפי ממנו■ יושר

 נ?ו שקם פעה .וגם, והנשאה. הרמה
 ■ד כ" א הצדיק המאוה״ג •ס״ה המתיו

 אבד״ק וכעת ושעריזוב ראפשיץ
 לשרתי עליו .עו:מד שלנו, הקרייז
 לכל כאשר הפל התלמידים מן :כאחד
 .■פניו בראותכם י בעצמיכם. תעידו
 שרביגו שכתב מה גם אלקים, כפני•

 ז-4ו הקושיות אותן לו יתרץ נ״י
 ע״ז כמוהו וקדוש חכם שאין ידע

 .פתח דאבלהס מלח שחוק פי מלאתי
 שמיעה ענין מה בחבית, וסיים בכד
 לפלפל שיורע מי וכי סיני הר אצל

 מה לו יאמר קדוש .קושיותיו ולפרץ
 כמוהו קרוש אלקים איש לפני זה

 מעשה. דבר'גדול חכמים אמרו כבר
 ורבא דאביי הוויות דבר.■•קטן מרכבה

 כל לו יתרץ למר קמי ממשמשי וחד
 שהוא הנגלה כלימוד ספיקותא
 נגד השום כקליפת רק במיניהם

ומצוחצח צח ■ אור הנעלם השכל
 לא אשר התורה בפנימיות הנסתר

 העומדים סגולה ליחידי רק יושג
כללות והמה הארץ כל אדון על

ישראל אלפי ראשי הדעת בחינת
מכמה רוח י עליהם ופנח המה

 מדלי כמר לזולתם להשפיע -ובינה
 עליון. בחסד אך כתו כפי א׳ לכל
 ילמדו למען ■ישראל את לזכות רצה

 מי אף כגדול ' כקען מלפניו וייראו
 צמצם ע״כ זו מדה לידי הגיע שלא

על גשמיות באותיות וחכמתו רצונו

 ספרים׳ הכ״ל ■ בפוך ;ובדיו הספר
 ובפרס■בתורה.־ בכלל׳ .שבכתב .תורה
 ברקיע למאורות והיו .פה שבעל

 שבעבור אמר נ״י ורבינו השמים,
 .התרי״ג כל לקיים. האבות ירעו: זה

 שהי׳ הורה שניתנה .:קודם ,מצות
 גדולים ואצטגנינים הראות :זכי

 שני בפנימיות ־ הכל וראו ובחנו
 ויעיין ופרע .קלל, ,שהם. המאורות

 המתחיל מאאר וארא פ׳ בזס״ק
 דין מן ובר וכו׳, אתכם ולקחתי'

 שמצוה התורה בכל מצינו היכן
 שצריך רק: וחריף גדול חכם להיות
 ולילה יומם והגית"בו מצות לקיים

 רגע אפי׳ מד״ת להתבשל ולא
 תלוי הדבר הי׳ . ואם כמימרא,
 הגמ׳ קושי׳ מדיין י האדם בבחירת

 קאמר לא -ורשע צדיק ואלו במ״ע
 ומור עיפש. או .חכם קאמר ואמאי

 שלא ר״י טל בברכות מ״ש ידוע
 משאניו שליף וכי כ״כ חריף הי׳

 מתיבתא י״ג 'מתני ואכן מטרא אתי .
- דראשונים ומשני ;.בי' למשגיח .ולית

ק״ה: על נפשיי׳ מסרי.
חכמי. בין נמנה להיות מ"מ.צריך1

 והעיקר חסיד ע״ה דאין זורו .
 וכתבתי לח׳כמתו. קודמת יראתו הוא
 מלבכם: העעות להוציא .רק זאת

 איתנהו תרווייהו נ״י ברבינו ואולם
 פעמים שכמה חפי יהגה ואמת בי׳

 והרבה העיון לימור . על הזהירצו
לשמה כשהוא הזה הלימוד בשבח

.מט צאן. עדרי י
 © בית לחצרות גפשיכם י. /הכלה נקנית7 שבתורה7 דברים המ״ח ע״ו
 פני?׳ האיר . לאשר בישועתו לשמוח לא שבדורינו הצדיקים; ושכל בסס

רק :עליונה/הזאה זכו:למענה  זהב מריקי צנתרות באלה אתנו■ ע״י : /
 הזולים לצדקה את.המורה לנו ולסן.■ הלכה ענין על 6/ למה ליסוד,העיון

 ..ומדוע לטהר. הבא; / לכל' ■ .ומשקים ;עמד.,על לא שמעולס אמר תוס׳
 ברעדה לגיל השוקתכם חחעצם לא; הלכות שאוחן הנה עד הדבר סוד

 באור להדבק גאונו ומהדר ה׳ מפחד משה;אבלו/:של. :©נשתכחך/;.בי%/
ם טמיניאל ; החזיר© ק  המרומם המלך/ חיים׳ : מלך פני בימי בן/
 :*עבדיו. חסידיו בלשון והמתנשא תורה :וע״ב/■מנהג,ישראל הסטירה

 מקרש לבית ויעלו יבואו האתיכם בימים ©וס׳ ללמוד/הלכה וצריך היא
 יעמוד ואיך פה. תשבו ואתם מלך האמה ט״ד זה ופי׳ .הללו סקדושים

 בראותכם ידיכם ותחזקנה . לבכם .הספירה מך דעתו יסיח שלא,, :*בלבד
 השם ;עובדים ,מאור גדול 'קהל שבע להיות שצריכים כולו ■היו© כל

 ואתם לבב ובעוב בשמחה. הנכבד הוא פעמי© / וכמה תמימות שבמוח
של ב״ב וק״ו וכ״ש מנגד, תעמדו ברכה בלי לעומל כ״כו סיום, אומר'

סרים , שרבים דברו לפי : קו״ח לימוד: . על הגון טע© אמר . וגם
.ולעבור מעשהי ;לעשות למשמעתו שאיני הספות, חג. אחר הלחו״ס

הוא ישנו לא דבריו ואמרי .עבודתו, ג© ! אף , זו:בלבד ולא עסה. 7זוכר
לבא ..,ועושה ומצווה בדבר מחויב הלכה דבר בכל מחכמנו מלפנו זאת

פריסעיק לק״ק ובעצמו בכבודו עליו;תילר ■אומר. הוא ממנו; ששואלין
האמונות כל גוו אחרי ולהשליך הן הך ;גבורתא 6סלכת של .מילין

 איש בקרב אשר המשובשות: ודיעות לא/אניס כל;רז7*נוראוחיו גבורות*
 ריקנות ביאתו תהא ולא •ולב■עמוק. ©בורא לאהבת הלבבות ,מלהיב; לי׳

 בקרבו ה׳ היש יבינו ;בעבור:לנסות והתאה. מלאם שטיס וליראת . ב׳׳ה
 כל רק כביאה .יציאה תהי/ שאז -p להשיג א׳׳א שורש/הדברים אבל
 וליראות ■לעלות יהי׳■: פניו מגמת המה כאשר : לכס אכתוב אם

 השוכן . ■:צבאות ה׳ הארון פני ״ את לא כמונכם כמוני אצלי; בכתוביסי
 ממעשיהם ;ללמוד חסידיו בקרב; עלינו יערה עד .נשכיל . נלעולא

ח ך ובמידותיהם בדרכיהם ולהלבק ממרום, #
ה ת # שא© ,וכו׳: לראות שבא וכדרך : על החרדים ס׳ ברוכי !

לבב כבר ורצויי׳ טובה כוונתו חבתג© וראו צאו דברו ■ .
 ליישר משתוקק כפיים ונקיק. הכסוף;/:. ,לאו: *מרוע . המקום לפני

■ ■ ■ מצעדיו י י' ’ י י ' ' . י ^ ' ■־



..■■שלשה/עדחי״צאן נ
 שכלו ..עיצי י את: לפקוח מצעדיו י'

 שמשיומגן יאור פניו עבר אל '׳להאיר
 לסהר הבא זה מומה כל: א צבאו ©׳

 ■עפעפיו יחזו עיניו אותו מסייעין .
 ושמן אליו • פניו ה׳ יאר יבחנו

 להיות שרוצה ומי' יחסר אל מראשו
 אחראין אנו אין. ימיו פל כופה

 לקשס עליו הרבים אחריות ואין לו
 ;לאוחך ;צריך־ בעצמו והיא אחרי׳
 להתפאר■׳. סיופל. ידידי נא יאחר ■דבר.

 י עליו עברו חייו ימי שבמשך בנפשו
 שיחה שח שלא רצופים ©F שילשים•
 אשר חוץ חישב-מחשביה ולא בעילה

היופל'.להתברך או• המה לה׳ לא
 ׳הבורא אהבת :מצות 'שקיים .בלבבו

.■ותשוקה מפיצה ובנפש שלם בלבב
 והכםוף;';לצאת; תתאוס גדולה

.־אלקיס׳ בחלק לסדבק מנרתיקה
להבעל ׳ -ב״ה י החיים מי עליון

 מלך פט ■באור להכלל במציאות
 דלתתא■ . אתערופא לעשות• חיים

 7 שזה ■מיין"דוכרין/ 'עליו להשפיע
 ב״ם ■הבורא ורצון■ ■'■•־חפץ עיקר

 ופמה כמה' א׳ על עולמו. בבריאת
 : כבודו עיני ולהמרוית ולהזהיר להשמר

ידוע:. כי ■מלכותו. כבוד שם ■על
/ בס י שאין אף בעילה■ שיחה ■ שהשח ׳
 ,העובר וכלי בעשה עובר.- •ו׳לס״ר■ שקר .

'שבקלים • קל ־האיסור מל אפי׳
 - מרכבה שמה לפי ׳נעשה לדבריהם

 ■ושרשא בעיקרא וכופר • לס״א עמאה י
והמהוה את׳־כלם •והמתי׳ •עלמין -ז־צל

 ■ורואה פלה .אה כלם:־;והממלא: אה; ״
 יספור ׳■צעדיו ׳מעשיו״וכל־ כל : את
 שם .צלמות;-להסתר :ואין: חושך "אין

 /שלמה בתשובה, שב ׳ אח״:כ ישמיד■ .ואף .
 וסולח :ימוחל. /ומבקש■י■.:מחילה"ממלך

 לו שמוחלין מר. . משם זז *לאי
 קיאו::.וט״ז אל שב פן . ואחרי .

 וכל הרסוה..מלאים הרשמים .אמרו
 , ' ואחריהם ■ הביטטם מדת , הוא זם

 / הוות״השע; לפלחי .ימשוך אדם ׳ .:׳כלי
 . .לפני:המקוס-ב״ה. אחה שעה אפי׳
 ; הצדיקים :הלק - כאלם ־ לא אשר

 פי-נפלאה" זי״ע•:.׳הללו הקדושים
ממקו-:ורמו״: : ומעללותיהם ׳ דרכיהם

 לספר כדאי.• •ואיני גבוה מעל .גבוה :
;שמץ;;.מנהו׳; בינותי לא כי י בשבחן ..

קעפל״לסם" ומדל;אישים נבזה■ ואנכי
 :דעת: לא:: עיני מראות■ ולתורתם.,■עח: •:
 v גןןי-קםים ,כטיפה ■תבונה: ולא לי ■
 ׳!:עימא לי■ •דלית/ ׳־•מרגמהא• שהמם :׳

 זהב אוצרות.: שיש:.:׳לו; למלך וכמשל:
 אותו ומקלסין סובות• אבנים .וסגולת׳

 V אל;.ה׳ נגשים; שהמה:, כסף. בשל, ־.
 , מרום//יורטים;רבונס:ממלאכי :יותר

 קונם :לעשות-■.רצון ושמחים ששים.
 .מגשמיות ומופשטים-• ,. וחפץ::.:צורם

 מתגלה • .שבהם ש ומד״ וכל מכל ::
 י להשפיע רישראל כל של: הדעת כללות

 והמס י שאת .יופלין .כאשר לזולתם
 ^מתהפכים. מסיבות אופנים בחינתי: :

 אהבה ./ ושוב ברצוא; עבודתם: שכל
׳'.־ צנו ואין.: לפרוכת .מבית !׳בתענוגים

״ . י ס^ ״י י 4י׳ ״ ;ע /ת / ; / ;

אן ■ עדרי עולעוה א5 צ
 לט הנגלות אבל בנסתרות: ■עסק

ב י ימצא רבר ;משכיל/על ולמינו, .  סו

בסס וכיוצא: אלו בדברים כשיתבונן; ■ .
 לנסות בידו שאין בנפשי׳ אינש ידע .

 קעטתן של .דעתן יםוף על ולעמיד
־ חסידים. של . יי ; .

ר ו חז ת  עוב מס הראשונות. על ׳
אל דרכו צדיק יאחז כי י ־ :

 וחפן ה'"ללכה■ רוח אשר ■מקום
 לפנות נ״י אאמו״ר ביר יצליח ה׳

 בכבודו ולבוא עסקיו ■מכל עצמו
בצוותא פריטעצנק. לק״ק ■:׳ ובעצמי .

י גם. ואז ,ממו ,אתו;;ח.דא כ נ . אשים■ א
 שמה עמכם . ואהוועד פעמי ״לדרך

 .הונף לאשר לי צרייר שהיא ובפרט
 העוב שמעו חוש הורם ואשר

 יומיים ■ או א' יום לא הזאה והמלאכה
 עמ״ש ז״ל ירכי בשם מפיני . ופמ״ש
 וכבר הקודש אל כפיאי קולו ונשמע

ב מורה שצריך קולו נשמע אהי  י
ך זמן עיר ■ רבה ועבורה עד ארו

 והאמת השלימות לתכלית; שיגיע
. מנעוריו בזה י גסה׳ שלא . ימי ומכ״ש

 •יעשה נילי יעשה לא אסי;
 / האלשין הגחבד״ק כן כמו מקצתו.כי

 ומופלג ועשיר ;ונכבד זקן; :שהוא■
 בק״ק כמלון'א׳ עמו ■;שהייחי בתורה

הורס חידושי :.:וקרבה פריסעננק:

 והוא מפיו שמעתי וחילוקים פשעים
 היניק הגדול הרב של ורבו חותנו

 ראריחוב אבד״ק המופלג האברך
 ■י כביר לא ימים שזה לי וספר

 הדין קדושחא לחבורתא שנתחבר
 ואם שלי עשיתי.את אנכי ומעתה

 והחדל ישמע השומע הצלתי נפשי :
 יחזקאל על סז״ל מ״ש וידוע יחדל
מלך את שראה לב״כ דומה שהוא  ס

 בעיניכם יחר ואל תרגזו אל לזאת
 כרת לא אשי דברים הטחה; אם

 מרמס לא כי זטה לכף ■הרימני
 ואהבת צבאות ס׳ קנאה רק בכי

 ' יתלפרו בקרבי רצונו עושי משרחיי
 ולהוציא לדבר מקום שמצאתי ;יען
 ורחמים אוכל. כל החרש רוחי את

 מבקשי כל וטל טלי© ושלום וחיים
 רוחו ישפוך״את ובתמים באמה ה

 ה׳ .אה ידטי כולם בשר כל על
 ומלאת רעהו את איש ילמדו ילא

רעה. הארץ
ד ״ כ לשרתו סמוק א״נ ב© ה

לנצח: אהבהו ונוסף . •;.

חיל איש כן יחזקאל ק'ה-
 המפויסם הנגיד אפרתי י

ף כבוד ■ . פ ו י ה׳ א מו פ


