
 יד קודש שרפישיח
 . להתפלל הראוי ובמקום בכוונה ההפיה יהירותטענ'1

 סוער ציס"ע יקייש עיי האי יב שהיי מאיי אשי הייגעי ישיזהעתק
 יראת אשר לכל שלו אהרן בית בס' יצוקללה"ה מקארליןאהרן

 לגנם לויי על ולחוקקם אליו הקדושים דבריי לרשום ' בלבו ' 'נגעד'
 . תע"ב סי ת"נ בתשובתו הררב"ז לשוןוזה
 ההפלל וכן וכו'* הרוח מן ואציתי עמך ן טתוך ויא שחוק מתוך לאי שם והתיצבו ישו מיניר את ניאית 1 יהתפיי עומדיז איז בפןגורמינו
 פני את ראה הי' שאם הקדוש רבינו ן ולא . שיחה מתוך ולא ראש.קלות
 וב"ש עליונה לטדרינה מג.ע הף הרב ן ותו . כעם טתוך ולא . פריבהטתוך
 זח אי זה וקרא מתכוין הרב אם 1 לא דריתחא ביומא חנינא ר'נרסינן
 ר' אסר וס"ה . לקבל 1!ה יהשפיע 1 תו כועס. שהי' ביום פי' . טצייהוי

 תורת ללמור זוכה אדם בל טן לא יומי ן טיושבת דעתו שאין כל .נרסינן
 אחר למקזם אדם שילך התירו ומכאן ן לא שמואל נרסינן תו יוזפלל אלעליו

 לו אוטר שאביו אעפ"י תורה ללמוד 1 שיכרא בף דאית בביתאטתפלל
 * אביו מצות על ועובר ילך שלא ן ומונעו פוררו שהי' הריחמפני

 תורח ללטוד זוכה אדם הכל טן שלא 1 שלא הני מכל לסדת .מלהתכוין
 בהבט כי בתפלה. עצמו הטעם וזה ן שפורד בטקום לא אדםיתפלל

 או לקרובו. או אוהבו. אל האדם ן כוונתו. את בזמןשטבמל ולאטהשבתו
 תתעורר . נוחה שדעתו למי או ירבו. ן איבה להם שיש הרבים או היחידלכן
 עליו ונתוסף העליונה הכוונה אל נפקו 1 עם טריבה או שנאה או כעסאו

 מורת שהשכל דבר 11ה . טמרום רות ; להט ואסור רצוי. תפלתו איןהצבור
 ן ואין פרודה שמחשבתו . שםלהתפלל
 , מכעיסין אם וכ"ש . בתפלתו לכווןיכול
 4 הכעם אם וכ"ש . תמיד פניו עלאוחו
 1 לאו ואי . הקהל טנהיני עםהוא

 : להתפלל ל" דטכ אמינא הוידטסתפינא
 ( אדם בני בחברת מלהתפללביהיר
 טעם יש עוד . מהם נוחה דעתושאין
 במקום אלא להתפלל לאדם ראוידאין
 בהביט כי . דבר של וטעמו חפץשיבו
 ן נפשו . בו נוחה שרעתו מי אלהאדם

 ן ודעתו השלימה הכוונה אלטתעוררות
 ן אז עייו ונחה י שסח ולבומתרחבת

 ן עוד בנבואה. שאמרו כענין ד'רוח
 : האדם בהיות כי ההכסה. בכפייאסרו
 ן . לבו אליו ונותן . רבו אלטתכוון
 4 עליו ויחול בנפשו נפשותתקשר
 1 עיניך ווע' שנאמר 1!11 .שניהם בהיי . השיבור סוד . אצלם נקיאוזה 1 יתירה נפש לו ויהי' עליו אשרמהשפע

 1 הקדוש עכ"ל , וכו'עליו

 וגר ההיק סארומו'רמכתב
 סנור זצלה"ה הרי'םחתירישי
 0ן הליסורים שינויבענין
 . ח"ו רבן בית שלתינוקת
 לס"ק תתו פר'ס 1' יוםבעזהי'ת

 לכבור וע"פ והשלוםהחיים
 חכם המופ?נ הרבני ידידיאהובי
 המפורסם הנביר המהוללושלם
 איש רוח יקר וסנהינמנהל

 ייינאוויר אברהם מו"התבונות
נ"י

 אצל בהיותי , מביתי נסעי פרם.הנה
 אשר הרעת אודות ודברנורו"ם

חורשים
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י כקרש שרפיעדת8
 טפסר שינוי כי )א( תלת. ש"ם' ז יהשבית עמנו, ופריצי רשעיחורשים
 דל טרבותינז לנו המסורהלמורים הבל על אשר ב.ר, שלתינוקת
 לנמרי הדת הריסת ליד? חלילהמביא סדר ולעשות . עומר העולםפיהם

 סכה היום שהיא רח"ל השמרוטנפת רו"ם. אמר כאשר ועשיתי .כחפצם
 שהרחיקו . הצעירים ביןמהלכת עטו גיברתי ראזין הנ' אצלוהייתי
 הסיב כמהעד החדרים מליסודי ( עושה אינו הוא' כי ואמרהרבה
 אתרית. טראשית לראות הק' רבינו ן נ"כ . העושים ננד לעשות אבל .דגר
 הנפ על ולסמוך להתרשל ואין )ב( לבי על יעלה לא אשר . זר דבראצלו
 בכל ולהשתדל לעשות נחוץ אםכי להבינהו וא"א . בעיניו טוב כייען
 המשחית את תת לבלתי דאפשר מה ן מאחר , בזה תלוי היהדות כל כיכלל
 כי )נ( חלילה וננוף בתינו אל לבוא ן על שעובר אף בעצטו. צדיקשהוא
 בכל סנינור נעשה קמיגור שאין אף 1 שנם רוצה . כולה התורה כלעל

 לפחות מלבקשו פמורים אנו אין זאת 1 טה . כטותו צדיקים יהיואחרים
 שטהיום והיינו בקודש. הרע יוסף שלא ן עלתה שכך לנו אוי נדבר וטהנאמר
 2 לטצער שואית בבחינת יהיו והלאה ן שעיברים סה להם די ולאבימינו.
 ( להם דובר ואין . התורה על .בפומבי

-  4 . בעיניהם כקוצים עוד אבלרבר. 
 היתה לא אשר . ה' בתורתהטחזיקים

 קדוש. לנוי ישראל היות סיוםבזאת
 טררם מאוד ואחלה אבקשוהנה
 שות לע , והמדע החכטה אוזואשר
 אשר הזה. בענין דאפשר מהכל

 ן יקטן ואל . תקום לאטחשבותם
 הממתופף ולמפר. לשער אין כיבעיניו
 ן הסדר לשנות מעם בדבר אףשזה

 מבטלין אין אשרטתשלב"ר
 אופן בשום וא"א לשונות,ללמוד כי אף המקדש בית לבניןאותם
 דבו אם תורה דברי ילד בלבשיכנס
 רו"ח כי ואקווה . אחריםלדברים
 אדוקי ורק הרבה, בזה לעשותיוכל

 שיכול סי כי . בעזרו יהי'ישראל
 חיי 17 קונה לישראי טזבהיעשזת
 כזה עצום גדול בדבר בפרם ,עוה"ב
 טובה וחתימה כתיבה לו יתןוד'

 ז"ל נ~דך"י בהרבמאיר יצחס הק' דו"ש ידידו ונפשכנפשו
 המכתב זה יפרסם נדולהומצוה

 בהמודיע טפאלטאוע הרב כותב.ע"ן . האיהביטים
 1 הזאת הקודש וטהאנרתוז"ל

 מידידיי טאחד לי נשלח הדבריםאלה
 פת אצלו רשום הי'אשר

 מהרהרך נאמנים טהחסיריםששסע
 מפרשיסחא יצללה"ה בונם ר'הרבי

 :זי"ע

 וישב לפרשתבעזה"י
 יעשות הביתה. ייבא בולמוסא(

 הצדיק יוסף כי .מלאכתו
 הברית שומר להיות תמיד עבודתוהי'
 לפניו שהקרה עתה רק . גטירא עדיו הסדה בו שנשרש בעצמו האמיןולא

 והפצירה . תסיד בו שהתנרה זוכלבתא
 שימר להיות עבודתו שנסר יאהא, . החוצה ויצא וינפ שנ' כמולדברי, אזנו המה לא והוא . מאורבו

 הביתה ויבא הפסוק כוונת וזה .הברית
 מלאכתו לנטור פי' מלאכתולעשות

 : תמירשעבר
 אתיך. שלום את ראה נא 5ךב(

 טננה ה" הצדיק יוסףכי
 שנאפר כמו אביו לפני אחיו אתתמיד
 אביהם. אל רעה דבהם את יוסףויבא
 תרות בהם יראה שלא יעקכ לוואטר

 ונותטנ
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ה9 שר~.קודש,שיה

 התפלל ואעפעף אח"כ שאמרו האמת ן קצת רק יותר כשלימותוממחה
 : תחלה נענה זה משום עליו : אחרןבאופן

 ובפסוקנ(
 ייב"

: , לעשות קביתה
 רב ברשיימלאכתו.;

 מלתכתו לעשוק גמר חדושמואל
 עטה. צרכיו לעשות אמרטטש.'וחר

 לשנראהאלא
. 

 של דיוקנו דמות לו
 כי סובר. הי' פרעה כי פיאביו
 טתענוני לחלוץ דווקא צריך הואמצטיד
..tffnpנ כבורו על יחשיב ' ולא 

 הוא הצדיק שיוסף וראהותהלוכתו.
 אמר בשערו. ומסלסל תואר .44ה

 גו, אלקים רוח אשר איש כזחושמצא
 מלובש שילך כזה איש ' הנמצא )פי'
 רוח שיהי' בשערו. וטסתנינאה
 לפלא זה" מיוסף חוץ בו:אלק.ם
 ; כדין הנשכח התרנום פי" ולפיבעיניו
 נשערו. מסלסל. שהי' . יוסףוהנהן
 טוב שלא ראה . 11 בו התניהכאשר.
 ונראה בשערו מסלסל שיה" זההוא

 צו בש'בעזה"י
 בניו ואת אהון את צו בפמיק"(

 הורת זאת .יאתר
 . לאסור כתיב למה והקשה ,העולה
 זאת בגמרא דררשען . ז4ל הואואמר
 עוגה. הלכות הלומד כל העולהתורת
 איש בא ונאשר . עולה הקריבכאילו
 אמר . קרבן להקריב אהרן אלאחד
 טוב . קרבן להביא זאת למה אהרןלו
 לאנשים לאסור הפי' וזה . ללמורלך

 חכ41ל שדרשו הדרש קרבנותהטביאים
 ז"ל פירש"י וע"ז העולה. תורתוזאת
 שיש במקום לזרז הכתוב צריךביותר
 ע"י , הי הכהן אהרן 'כי כיסחסרון

 : זועצה

 מרות רק "הם יראה אלאצנונות.
 פי' . אחיך שלום את ראה נאיך הפסוק כוונת וזה נהם. שישפזבות

 בקול ]כתוב בהם שישמשלימות

 ויהרא" נענה, הוא תבירו עלטתפלל
 שאבימלך צריך ה.' הוא דהאמאאע4ה

 הדור ליצני יאמרו שלא עקריהי'
 שהי' כמו שרה נתעברהשמאבימלך

 לשון אכיו. של ,דיוקנו דטותלו
- שהוטב אדטוךפ" דברי אני;אתרואה  קפה לפ'~Fntp , יא זעיןז ש~לצנגגיעוזעדי

 וירא לפ'בעזתני
 מכאן כו'. שרה את פקר דה'ק
 והוא , חבירו עי שהמתפלל ..

 תחילה נענה הוא דבר. יאותוצריך
 משמע דבר. לאותו צריך איםואם

 צריך עב-פ הא ואחאי נענה.שאינו
 על שהתפלל סשום . שכר לושיהר
 ן סכתן רש-י. כוונת, ואמרולבירו.
 יאותו צריר והוא' הבירו ypלשתפת
 עכשיו הוא שהבירו שטהדבר.
 1 ואעפ"כ ולהתפלל יזה טו5 ושאבהצרה

 בשם . יי-ע מגור הרי*מ הרה"קי(
 מפרשיסחא הרש"בהרה"ק

 מה ספני תלונתם ותכל הפסוקעל
 איתא דחנה תלונתם ותכל עי"ז)יה"
 יגיעו מתי אומר אדם שיהי'בנמ'
 זה הוא מי וכי אבותי למעשיטעשי
 מעשיו שיגיעו כן לומר לבו מלאואשר
 הפי' אכן . הקדושים אגותעולמעשי
 הכל הם והפלי הענף באילן רהנההוא
 בארמ יש אם וכן הא.לן.נכלל

 מניע הוא קרושה מצוץמישראל
 כשראו וישראל אבותינוימעשי
 שהם סוברים היו לוי שבטשנבחרו
  שכאב הוא וזה לנמרי נדחיםיהיו

יק4
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 קורש שרפישיה16
 על להתרפאות בך5ין יעיר אחת 1 להם מראה ה" לכף למאוד, עדלהם
 ר"ל. לו שהי" עינים. כאב 1 נכתרו זה שבאופן פרת.ויוצא

 על אותו ושאל בשוק. אחר באיש ן : בסקוסם עדייןושיהם ופני
 שנמצא הלז האיש 17 יאסי הריפאימ1

 np~a ירפאזת שיכול אחד ריפא פה 1י
 צריך באסת האל ז"ל הרה"ק אותון וענה ראקטער' "ייינדער ינקיא קיה1 בהעלדתך לפרשוןעזה"י

 כשהוא הישראלי איש דיר יהייתן די פירש"י אהד כו ייעש בפסוקז(
 שיבקש הדור צדיק אל שילך ר"ל חולה1 אהרן של שבחו להניר'

 ע"פ  נוהנ שהעולם רק רהטים עליון הוא תירוש סח  והקשה  שינה,שלא
  כזה רופא אצל ולילו הטבע.  דרר1 ארם נם הלא י' בחיר  אהרן עלזה
 5-1 הקדוש הטניד אל לילך לי טובן לא רכ הקב"ה ספי ישסע אםאחר
 מתורצת יה" ועתה - 13קאזניץ! הכהן שאהרן ז-ל. הוא ואטרישנה.
 לא שהאומות זאת כי 'הנ"). הקושיא! עלה ויא מאומה. מזה נתפעללא

 והטופחים להאותות ) טאסינים היו: זה מחמת . הלב גנחות , שוםבלבו
 שאיטרייה מחטת הוא . טרע"ה שעשה( עניו שהי' רק כזאת ינדולהשעלה

 , כמקדם בעצמוושפל

 נשא 5פ'בעזה"י
 כתיב לטה שהקשו נשיאים בפ'ח(

 קרבן זה ונשיא נשיאבכל
 לא נשיא שכי . ,'ל הוא ואסרוכו'
 שהקריב מחטת להקריב כוונתוסי'

 זאת הוא גם ויעשה אתמולתבירו
 מחמת מחדש להקריב רוצה שהוארק

 * הטבע וע.פ . ח"ו סקרה ע"פשהכל
 זיכר . אלקים איש שהוא סחטתולא

 הרשע ביעם הקב"ה יהםהעמיד
 הטבע דרך ע-פ שלא הכל יעשהוהוא
 בר מאמינין היו זאת ובכל ,כידוע
 פתחון להם יהי' לא ומעתההאומות

 טח טיני להם יאסר הקב"ה כיפה
 האמנתם ולא הרשע בבלעםהאטנתם
 נ*כ עשה הרשע בלשם כיכטרקה

 האמנתם ואעפ"כ הטבע ררך ע"פכלר
 נ בטרעשה להאטין לכם הף שובבו

 עצמו.:רצון
-

 ראה בפ' יntYa'1 בלק 5פ'בעזבי
 שו' זנחת כתיג שני במעשר ח( טה מפני יל. פלי הקשהק

 וכו' ושסחת נפשך תשאלך אשרן פתחון יה" שלא כרי רשע. נויעל ובכי ובשכר בייןבבשר1 שכינתו הקכ'ההשרה
 השמחה עניו הוא סה דל הוא והקשהן נביאים לנו הי' אילו לומר לאומותפה

 כיניב רהנה ואמר מצוותה וטה הזאתן נביאים להם העמיד . למוטבחזרנו
 את ליראה תלטר לטען בענין אחיב( אדרבה והקשה . עולם גדר פרצווהם
 כשישראלים לימוד יש וטזה אלקיך ד'ן שיאמדו פה פתחון להם יהי'עתה
 ירקכן מזה לוטדימ ביהד אוכליםן אמת נביא לישראל ר1סיד טהספני

 ובכל לב בגל לעברו ביה  הבוראן : לסוטב  והחוירם סררנההוא
 : והבןנפשי  פעם כשבא אעשה. ע'ודכמינפר

אלץ
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 111 קודש שרפישיח

 בשסחא. אפקיך ד' את ענדת .ן דברים לפ'בעזה"י
 הר' דהנה נענשו כך דספני י8" כר, ! סשה דיבר אשר הרברים אלהיא(

 את עבדו שלא זאת יא במדה היו ! שהריבור פי ו כלישראלאי
 כשסחת הילכין הי' אף איא ד' ן בל אל ונונע שייך מרעיהשל

 כן וספני ד'. את עבדו שיא מחסת ו :ישראל
 " ser 7 הקיני "ם בנעי1 ואתחנן לפ'בעזה"י

 ולוף פניך על ליעול לף הי *בשטחה"ן בכל אלקיך די את י""נת בפ'4ב(
 ישמוח: ואמר נפשך. ובכללבבך

 הש"ת אהגת ללמוד שנוכל ז"להוא
 הפסוק מן הישראלי איש עלהמוטל
 בנטרא שדרשו בנים תלדיבעצב

 אסתר למנלתנעזה"י
 ומפור מפוזר אחד עםובך

 הטן אסר דכך. פיהעטים. 1 המשבר על יושבת שהאשהבשעה
 פ4* אחד. עם ישנו אחשורוש למלך וחלק למיתה חלקים צ'ט היאאז
 בכל שכתיב כאן טכש'כ להייםאחר
 צריך כמה לשער יוכל מינפשך
 לאהבת ונופו נפשו אתלמסור

הש"ת:
 כל תמונת פסל יכם ךעלטיףצב(ינ(

 . אלקיך ד' צוךאשר
 בסרסה יעשה יא שהארםהפירוש
 ובאסת לשמה שיוסד שיאמרושוא
 תמונה הוא 11ה לשמה יומראינו
 שום ביי שמים לשם הכי יעשהרק

 :פניי'
יד(

 הפסדי
 אין כו' היום יידעת

 קאי עוד שאין פי' , עוד'
 אתה רק שיודע מי שאין הרתעהעל

 עוד שאין אחר באופן ועוד ,ישראל
 : העיקר זה רקלירע
 שופטים לפגישתבעזה-י

 לך נתן כן לא יאחה בפסוקפו(
 שאיש פ" . אלקיךד'

 נקבע שיהוי רשאי אינוהישראלי
 רק תמיר כן שיעורה דרכואצלו
 הטבע שישנה וצריך כךפ-א

 לא ואתה פירוש וזה שלווהרגילות
 ד'. צוך לא זאת כן תמיד שיההשכן'

 :אלקיך
 תבא לפרשתבעזה"י

 אחר עם שהם זאת רק . ישלישראל
 וספוד מכוזר לעשותם הואוהעצה
 בין אותם שתפזר פף . העמיםבין

 צ ודיל יש. להם אין ואזהעמים
 הצף . עם מכל שונות ךדךעיחםיח(

 : עם סכלשונים שיחי . דתם הואשכך
 קהלת בםבעזה"י

 בזוע. המסכן יחכמת בפםוקיפ(
 כך הוא רהפףואמר

 היינו . 115" ההסכן של חכטתושזה
 לו ימצא כן וע"י עצמו. אתשיבזה

 : והבןפרנסתו
 בהיפלחגעזהש

 שסים ירא אדם יהא לעדלםכ(
 ומודה ובנלויבסתר

 פף . בלבבו אמת ודובר האמת%
 או הללו המדה, כל לו יהי'אם

 להשכים יכוי אזי פף ויאמרישכים
 לזהש סוכן חוא כי תיכףולהתפלל

 פ" אדם ) יהא לעולם פ" עיךכא(
 להיות צריך העולםאצל

 צריך שטים ירא אבל פעשיושיסתיר פ" בעיניהם חן שיטצא אדםבן
 בסתר:לתיזת

 האמיתיהחסיה י% אשי הרת.בפשק כי וסרה. בשירי הבדהרבב(
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 קודש שרפישיח18
 מא* הרעה על מכינין נך ן ועבורה בתורה ועומק ד' עונדשהוא
 כמו לסימר ל" הוי ןכשס, לשון ן וחושב בעצמו מאמין אינואעפ'כ
 ארם ישאג אם רהנה ופי' . שמברכין ן וחושק כראוי ד' עובד שאינובלבו

 מעמרך היאך נניד שהוא לחבירו י ונשאר עבודתו על עודלהר15ת.
 הנה גדולות מדברת כלשון . לו ישיב פי' 11ה וזמרה. הלל עוד בלגוחטיך
 אתה אשר וכל כלום לי חסר יאב"ה אנשים באותן זמרה ב-שירי"הבוחר
 לאיש ישאל אם אבל , הוא לירואה : ונטרה היל בלבבם תמיר.שנשאר

 באבותבעזה"י
 בא הנה כי , תפנה יא שמאבג(

 אותו ושאל אחד אישאציו
 ולו וסתן מהטשא עצמו יסלקאם
 תמיד. בתורה ועוסק יושב יהי'רק

 חו"ל אמרו הלא ,-ל הרה"ק לווהשיב
 עליך ננזר שמא פ" תפנה לאשמא
 תעסוק ואעפ"כ סופנה תהי'שלא

 :גשרה
 בגמראבעזה'י',

 לטעשי מעשי,יניעו מתי לזמר אחר כל מהעיבכא'
 וכ. ושאל ויעקב. יצחק אברהםאבותי
 מעשיו שיניעו יאמר שוטהאיזה
 מלשון הוא הפי' רק אבותלמעשי
 1 והתחברות: נגיעה שיהד פי עלויגע

 . ע"ז רפה ובשפה ראש בכפיפוהיו ישיב שעמדך היאך ר"ל טנכסיופירר
 על שמגרכין כשם הנמ' פי'וזה

 פירוש הרעה על מברכין כךהטובה
 טנכסיו שירד האדם וכך הזאתבתנועה
 נשאל אם הזאת בתנועה נ"כישיב

 טמעמדו:אותו
 אביו בשם אטר הנ"ל הרה"קכז(

 מוואידיטלאווהמגיד
 עולה פרשת הלומד כל הנמ' על1"ל
 שדעתו פי אבל כו' בירו עולהשכר
n:Drכאילו הכתוב עליו מעלה עליו 
 דהנה כך ופי' הקרבנות, כיהקריב
 רף לומד כשהוא אדם בני כמהיש

 ומתגאה בדעתו הולך אח"כגמרא
 מלאה וכרסו הרבה למרתילומר

  אקז שהיא .כידו- פירוש וזהמהתורה
 אע"פ שפילה שרעתו סי אבל ,בירו

 שלא בדעתו פיכר הוא הרבה שלומד ן אדמ  של סזיייתיי  קשיבובה(
 הכתוב עליו מעלה  ע"1 , כלום לסד ן נקט למה והקשה .כקרי,ס

 שהתורה הקרבנות כל הקריב כאילו ( רהנה . כך ואמר . כקרייםדוקא
 סובר הוא אבל שלמד עליו מעידה ) והיו ממצרים יוצאים ישראלכשהיו
 נוסע שמצרים וראו. הים עלבאים

 ובאיזה מהיכן יורעין היו לאאחריהם
 והיו הנאולח הקב-ה להם ישלחאופן

 אומר וזה בכה אוגר זהמפופקים
 אחד בשום נפל לא קרי-ס אבלבכה

 להם יעשה כי כבו עלטישראל

 : כלום למדשלא
 לקיטים בעזה*יו
 שהיא לעולם. ד' כבוד יהיכח(

 ד' כבוד שיהי'בקשה
 : העולם בזהנכמה

 שומע ר ירא מי'בכם הפסוק על כס( ארם. Qw מזהותיו כך . כזה נםהקב-ה,
 זאין חשכים הלך כו' בקול , הקב"ה לו יומין מהיכן דואנהאדם
 האטיתי המנהינ הצדיק כי לו. נונה 1 פלוני ממקום סובר והאדםפרנסתו
 סאתו הלך באמת אשר הוא כן , והולך בינותיו יתב' הבורא לויזמין
 שהוא פי' לו נוגה שאין רק חשיכה. ן פרנסתו לו מזמין הקב"ה אבלועושה

 לו ונדמה עצמו בעיני ונבזה שפל , : אחרסמקימ
 : אדם בני כשאר שהוא 1 הטובה על שסברכין בשם בגרז'ט(

אמר
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 הק ,להנאולה זריעת כמו והיא , יאינו בתיזה היוסד האדם אמרל(
 .'הגאולה באה וכאשר שמכוסה, ן זה הרי בעבורהעומק

 נתניה: 1 דתיבה ספרים מליאה לתיבהדוטה
 משל ז-ל, הבעש"ט בשם אימר לה( ן טהסמרים מה כא מתפעלת אינה11

 לאחר שרוטה היצה"ר על ן רק הספרים עם טתחכרתואינה
 עטו לדור רשות לו שיתן טבקש שהי ( והפרים עצמה בפני עומדת"תיבה
 יז שיתן ממני ושאי רצה 71א בבירז ן מאליו: כובן והנמשל לעצמםטוגחים

 :נתיני: ליי::ותיז:: %ן שרה היי 'לפ'בעזהיי
 שקיק? עד עמו להפר התחיל היתר1 . ומשא ורומה ימשמע בפסוק5א(

 אותו שהוציא וער הכותל. כל אהן להיות האדם שצריךשי'
 טקזם שיש ראם וכן זבל מכן מביתון כל יסבול זנם ושותק חרפתו,שזמע

 כל טקיקל מקום, משהו .על ליצה"ר :דבר

ה-יתי.1 וישב לפ,כעזורי
 באלפ', קיבוציך בועקדיצי;:ך במדרשלב(

 קמו ולא אחיו את א"ש ראו ל1מ לו(ן ואמר הקיבוץדהיינו
 שלא זה טתוך . טתחתיואישן אחר פי' אחר כל שמפרשים טה עלכן

 זיך קענין זייא אחיו ,את איש ראון לתורה פנים שבעים ובאמתבתהלים
 שלא ,ה לידי באו אנקיק'-ן נישטן כל עמ יכול הי' איךולכאורה
 זיך קענין זייא אז טתחתיו איש topן אמירתו קודם כי אולם .הפירושים

 ' : רירען נישטאליין ( אינו אולי מאור נתירא תיגותאיזה

 ובשלחלג5ן כל נעשו המחטבותג~יל::קמבלו
 נבזקי לז(י הפירושים:אלו

 ימאות משניל שהשי-ת
 יתבררן ויחי לפ'בע,ה"י

 והיותוק
 מטוכר שפע משפיע כן הפסק בלי עת1 ויט כו' טוב כי מנוחה דיראלנ( בכי כלס או: '

 יש מה ועל וטה . בני"ש לצרכי 4 רוצה אם פי' לסכולשסטו
 פרנסוע כלפתו על יותר ולפתור לדאונ, עצטו אח ירגיל מנוחה לו שיה"אדם
 חיותי. חסרון על ולראוג מלפחודן שיהד ואיך עליו הכא דבר כללסבול
 מזוני, יהירו חיי דיהיב סאן הא1 מנוחה לו יהי' אז בעיניו.ישוה

 אשר לדורות. משמרת נשאף ומהמן :תמיד
 משפיע שהשי"ת לראות יוכל אחרכ?( זצללה-ה ב:ינכ! הר-ר מהח"קע"כ

 כזה רק ליראיו מזון ומכין הפסקבלין :זיעועכ'"א
 בפחד פרנסתם אחר רודפיםשהםן

 להם ואיו לחמם יחסר ש"אסאגהן מנור זי"ע הרי-מ הה"סהרה"ק

 . כזל הפסק בלי בוי:ח ונפרנסג"ן שמות לפ'ב"ה
 כח ומהישין . בהשפע פנם עושהאזן פיטה, רק נתהוה 13הג5דוזלד(

 באסון השפע נפסק שיהא . מעלהשל, תורה הרבהומהנאולה
 : חסרון לידי שיקאו ונורמים, הנאויה תקועה בנלוה ובאסהשלימה,

על

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 קורש שרפישיח14
 יתרו5פ'

 נאמר תורה מטתן הקולות עללח(
 ומתרנם . יסף ווא גדולקול

 כמו עוד הסה שהקולות . פפקולא
 מהקויות לשמוע רק . מקדםשהיו
 שנ' וכמו . אז כמו רכ הכנותנצרך
 וכל כקולי. תשמעו שמוע אםועתה
 עוד הוא כן שהי כמוהנשנות

 2 עתבכל

לשקלים
 הקכ'ה נטל יתנו יה בפמיקתאיט(

 של מטבעכטין
 יתנו כזה ין ואטר אש קדפערה
 אש של המבע כמו היינו העוברכי

 לשוב שרוצה סי כף נח ואינושסוער
 שקיל נקרא וע"ז לנוח יוכל לאלר'
 ינוח שלא לכתך קוטך שתףר"ת

 נקרא  וצ.ו ובלכתו ובקומובשכבו
 : אש יעקבבית
 אדר ור"חבשבת

 לדתות הוא עשייתם אומר הי8'1
 זה בא מאיןנראבהיים

 עצמו לדבק טוטב הלאטנעסייינהיים
 עצמו ולקשר ולהתברר . אמתברבר
 אבפאלין יענץ וועט ממילא .בזה
 טלכלך הבלאטי להסיר שעוסק זהבי

 : בהבלאטיעצמו
 וטובי נרולים צדיקים יץיןמא(

 מתפארים שהיוישראל
 ולטה . מהמשכן תחש הוא וזהבעצטם
 היו בעצמם נוגעים היו שלאישראל וטובי הצדיקים רק כזה. לעורדוקא
 וזה . עצמם ולשבח להתפאריכולים
 ושתפאר ששש רש"י שמפרשהחש
 למשכן מכ נצרך וזה . שלובנוונין
 גטו שנראה טוב סנטה הואשזה

 :ניאות
 תצוהלפ'

 , מצח עזות על טכפר "י הציץסנ(
 מגיא הי' *הציץוהוא

 נזהר איתא וכן . ציץ נקראולכן עלי* מבים שה" למי ובושההלנעה
הק':

 ויקהללפ'
 יציל בער ר' הרבי בשםמנ(

 יבאשמשיח
  ובשם ובתשוקת. בחשקהעבורה סתוי

 שעוד ישל מפרשיסחאהיהודי
 טתנלנלים יהיו המשיח ביאתקורם

 ואשיבת אלכה ויאסרו ויבקשובחוצות
 : יהד כן ספק ואבלי זצ"להרים דילי מסיים והי' הראשון אישיאל
 פעסיפ ק' שלומד הוא ועבדופעטים כך שלומד הוא עבדויא חו"ל אסרו עברו ללא עבדו קיןסר(
 מת ועושה שליסר טה והואואחר

ו  וסת עבדו. ללא נחשבב
 הוא התחדשות בכח ששהשארם
 טאת חסידות ובלשון . יענדונחשג
 יראה. יש כאשר הוא ואחרפעמים
 ויודע למדן שיהי' לומדוכאשר

 : עבדו ללאנחשב
 פרהלנשרשת

 גרולים דורות שהיו . אוטר היטה(
 ואורות הארות להםשהי'

 מאותם תיקון לזה ויש וקלקיוכדולים
 עובדים מקום וטכל נחשכותשהולכים

 ענין היא וזה . כהצן טדרינתםלפי
 : ופרהחוקה

 ליטאים יטהר הבעש"ט בשםאמר
 ניאות על הוא טהוריםולטמא

 אול* , )א"ה טמאים מסהרשניאות
 צריכים הרשעים המה שטמאיםהפ"
 הס גדולים כמה א"ע לזכורלנאות
 . ולחטוא( עצמם לטטא לבםימלא והאיד . יעקב יצחק אברהםטכני

 ז טהוריםוטטטא
 זצ"ל הק' היהדד1 בשם אמרסו(

 אוטר שהימפרשיסהא
 ועה"כ העה"ז כל את נותן ה"שהוא
 אוסר והם . יורישקייט שעףהעבור

סח
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 את מרנילים שתמירים סויף זהטח
 נבדלים להיות חסידות בלשוןוצטם
 לנטוע בלב הוא העיקר . העולםמזה
 שום אין אשר ובסתר בעומקבלב
 גל הלב בעומק יתן והוא יודעאדם
 יהי' כאשר ואז העבודה עבורחייו
 הישראלי בענין נניעה להיות יוכלבן
 באשר הלשון יוסיף ומה יתן מהאבל
 כהונן הזב בעומק תקוע יהילא

 מניע זה מענין טסיים והתוכנ"ל,
 להצריפים ארוך זמן נוסעיםומחסירים

 : כלום איןולהם
 וץחידשלא'

 הנם . ער ולבי ישינה אנימז(
 מקום טבל בתרדמהשהטה

 אשר וקול נקורה אחר בכליש
 אדם בכל דופק, דודי קולטעורר
 למתנועע האדם של חיות שהואפרטי
 מעורר אשר קול יש כן הארםכל

 בעצסז סרניש אינו ~אם .ופתנועע
 וצדיקים ישראל בתוך עצמויכלול
 באמת והוא , הדפק הוא הצדיקאשר
 מתפלל שהוא אחד ויש דפםנמו

בעדינו:
 לילך פסח על להכין צריכין וקיןסח(

 רכושם את להשליךמביתם
 מכל בפועל היום נוהל שאינוואף
olp~ובמחשבה בלב בכח עכ.פ יש 

 2ובתורה

 ויקראלפ'
 וכבור ותאוה שקנאה הגםסק

 העולם כל אתמנהינים
 וטיט כאשפה נכזיב שהמהיידע יוכלו הדעת ביצוב מכ"ם ,בראשיהם
 להיות הארם צריך וביותרחוצות.
 נקי שיהא ב"ה ד' עבודת אצלנזהר
 רק פני -בבא ושיהי' הניל דבריםטנ'

 עצמו את ולרחוץ . לבד שמיםלכבוד
 העבודה שיהיו הפל דברים8ף

 : כאל נקייםוכלשלה

 איש ישמוע יק ההולכיםנ(
 לעצמם טובהעושים

 לשמור הוא שהמבוקש שבאם .כלל
 לאו ובאם . יתעול בודאי אזולעשות
 : וכי מכל שנדחים לעצמם רעהעושים

 צד 5פ'בעזה*י
 שדוחקים להעולם אומר דזי'נא(

 טה , לשסוע עצמםאת
 סזהיתרון

 שדוחקיי
 . בגוף עצסמ

 להטות שנאמר כסו  בלב  הואהעיקר
 באסת שהוא ובאם אליולבכינו
 היו  או וכראי. בלב ישראיהטובי
 ואפילו מקרוב  להטוטרים ר"חנגגסיס
 : לשמוע יכולים היו מרחוקהעומדים

 מהחסידים פלא הוא שזה אומר רזי'נב(
 הרבה ידיעות להם ישאשר

 וככל . עצמם את מיינעימ הטהונם
 הסתם טן ואמר . כהונן אינםמקום
 הוא הרצון אשר ברצון חסרוןהוא
 האר"י בשם  אזמר והי' באסתאינו
  אשר  הבושה היא  לשבח  שהצגה1"י
 שבת של משפע עצמו אתיבוש
 שבת איטת לו יש הארץ לעםואפילו
 לפעול 1יכ41 . לשקר יוכל לאאשר

 נ אמת הרצוןלהכניס
 הנדגללשבת

 שסכינים עומקין ישראל כל פסחננ(
 ומשפשפים שמנעיליםיפסח

 הוא וזה לטאור הוא וחשובומריחים
 אבל ביותר דעה לו שאין למירק

 לעשות צריך הדעת במילהטובלים
 נפניסיות. בעצמו הזאתההכנה
 משכו .וקחו-, ,מטכו' , נאסרשבפסת
 היינו הפסה לכם וקחו מעבו"זיריכם
 שימשוך עד להפסח ליכנס יכולשלא
 הזה ותבת עכ"ז שנקראיםהדברים מכי טעכו'ז מקודם עצמואת
 לזה לכ-א כח ונותן ביותר זאתפועל
 בשופי יתקע ונו' ביום והי' שנ'וכסו
 כוי וכנדהים כו' האובדים ובאונדול

כ"כ
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 קורש שרפישיח16
 טביחה כרסאות כהמשים קרוב והוא ז : הגדול לשבת פסח באמת נצרןיכ
 : הסיר בטל . 1 הללו שברורות זה מה צועק ריינד(

De" 1 ואחר אחר עבי דהלא וחייהםימיהם  חייגך לישראל להם תיקן נעשוק נט( ן לכל ומפרנס זן הוא שהשחתיודע
 בלבות  שמשהרבע"הקכע 1 מזוני יחיב חיי דיהיב ומאןהנבראים

 מהסועד לדרוש יכולי, שיהיו הישראל 1 לא אבי גסו-מ לעסוק שנצרךהנם
 אל ה' מועדי את משה וידבר. והיינו ן : בו ISYIPn ולבו ראשושיה.'

 לתוך דיבר שמרע-ה היינו בני"ש.ן
 המוערות: את בני'ש יאת ותזריע815'

 האמונת להם שהי בפסח אמר ס((
 זרועה לא במדברללכת ן את שרוחקים ריו אומר ך:י'נה(

 זמן הוא יתפרנסו מהיכן שאלו ולא ן אנרא . מיותרעצמם
 בלבו לקבוע יוכל אחד כל אשר ) מדוחק מציל יהב וזה דוחקאדבלה
 יהיב היי ד'היג מאן עכ-פ האמונה ! עצמו את שטיינע זה ואפילושלהם.
 ולבם ראשם שיהי' ולא . מזוני ן מציל ותוספות נטרא פשטלהבין
 הללו: בדורות כמו הפרנסה ברדיפות ( אשר אחרים יסורים ממנוומסיר
 הוא שהיושר וצועק אוטר הי' מא( ן והיגיעות היסורים מכש"כ לבאטוכנימ
 אל ואשובח אלבה שיאמרו ( טציל שהוא העבורה על להמשיש

 מעתה אז לי טוכ כי הראשון אישי ! : העה'ז מיסורי ומניןוםס,ר
 שהיו"ט ואמר . ישינים להיות ויאן כהוגן רצונם חף שאם אומר שי'נו(

 רק נרדמים ומקיץ ישינים טעורר הוא , מוצאים היו בוראיבאמת
 לעורר: אע"צ ליתןלפחותן רצון שיש זמן כל רק בד"ת.הכל
 י המדות לתקן המה הספירה יבמי סב( 1 דברי בו ליכנס יוכל לא העולםלזה

 קדמת ארץ שררךווהואתורה:
 בשבועת עצטמ לתקן היעז לתרה 1 ומבקש שמד המע"ה שדור !*מרנ0

 ד-ת: בעצמם ליכנם ~תוכלו הללו ( לו 'יישמעו העולםאצל
 התשוקה הוא שהספירה ריגם סנ( ן בנים יכו בפסוק שני כמו להםוילמד
 תורה. מתן לוטן וייקרב ! הסתם ומן אלמרכם. כו' לישמעו
 הוא מהעוטר סופר טקום וסכל 1 והי' . תמיד אחר לכל עומדהוא

 שזהו . מהבהמיות עצטו את להרחיק , מקודם להיות שנצרך רקמסיים
 ליקרו ר;.:וקה לו שיש לאחר אחד. ן בעה"ז שילכו . ,לכו" שנ' כמובאופן
 מתן ננד שהוא מה מסלק להתורה 1 תהי' בני ע"ד tQtJa שיקראוובאופן
 תורה: ו לי' -שמעו ונאופן . אמרי תקחאם
 תהיו ואז . עצמכם שמרו ךאכזך סד( : ובודאי לי. nlyiawt~1 כל אשריע-ך

 ושטור שזכור חסידים ן : ד' יראתמלמרו
 כן השטור שלפי נאסרו אחד בדיבור( זי"ע מקאצק הרכי בשם אמרנח(

 : הזכורניתןן על משל עצמו עלשאטר

 אקודר.לא'ן מייאש שהוא ענגלאנרלמרחקים
 כי העילס 'ה 'ישיך 1 שא אמר סח(ן לו ועושה נקיוכ לביתו מלבאעצמו
 דבר היא אחתnvwן לביתו ועזר וכאשר סדר. שםממילא

 האב1-
שאיו
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 17ם קורש עורפך.שיה

 הנבול ז"ל ומ43ש"י השטרולאמור
 אומר שהגבול השמרו להםאומר
 הוא והשטר . תעשה לא שהיאלהם
 הוא ול"ו: העשה לא מקיםבכל

 חכמה ראשית 11ה ויותר.כחוטה
 ד': יראת.

שבועות
 זטן ולא תורה מתן ימו נקרא עא( ( תלויים העולם שכל - אוטר שי'-סו(

 הקפלה שנם התורה קבלת ן תלויים ישראל וכלבישראל
 לקח כי כמש-נ השמים מן מתנה היא ( : הכטיםבתלמירי
 מבקש שפע יג21ן נגעש ן, ננהרל8'

 והבן: תורתו ן שהחיינו טברכין שאין אף אמךמז(

 נ בהעיזה-נ ן נרהב א'?;:נ
 רע. ממקצת מרעעצמו ! ושסרו כמש"נ דורות ולרוריחייו

 הכל לירי טביא רע שערה שים כי ! כריתעולם לרורותם השבת אתנני'ש
 שלא לעשות התחילו אשר שמפסיעה 1 . ולרורות: לעוב שישארכסל

 התחיל ואח"כ הכי נזרם ה" כהונן , כלמדיש בשם אוטר סי'סח(
 רק 'שהי" כמתאיננים העם מייהי נ"כ ( -לשב במשה ר'ר'
 גרעון לידי ובאו בתרעומות כסו ן שהדרך אומר שהי' יי"עמסאסוב

 וכטו , מהאספסוף פעם בכל ייתר ן כסין של חורו כמי הוא העולםמזה
 ויותר יותר החטאים כל והולך שטונה ן זה ומצר שאול. הוא זה מצראשף
 טובה שערה להיפך וכן הסררא בכל ן : כאמצע חיים וררך שאולהוא

 ממצרים לימשר 'רעהת'שחנטל שנה1 בחקותי'לפ'
 .הי, נעוריך חסר לך זכרתי ע"ז שנ'( הוא חשינ טסת היאך אמרסט(

 הכל: עד ויותך יותר להשלמה בא ן כי איש אימרתשהתורה
 היינו נפשות בערכך לנדוריפייא
 קרתלנש'ן עלי בו תלוי שנפשו דברבאומר
ן שהארם משום כסף שקל חמשיםנוהן

 אחד רע כמה ימאית נצרך עג(1 ממונו נותן והוא ברכישמקושר
 ופונם. שמקלקלנונע.1 התורה וסיים מעצמו. כסותרבושו

 ארון וטטועני רוה-ק בעל שהה קרה! : פריון בכאן עושההיא
 ק"ל בן וזקן צדיק שהי' היינו הברית( עולה ששום היא הגבלה עניוע(

 מאליצפן אחת מקנאה ולבסוף שנה ן המפסיק כחומה לאדםיהי'
 ally,1 מן אותו הוציא עזויא? בז1 החומה מפני לילך יוכל שלאומנביל

 ( כל ונם . העולמות בכל להשיננראין
 אחת לשעה ערוך איןהעולסות
 שמבואר כמו בעה"ז טוביםמעשים
 ומעשים בתשובה א' שעה יפהבמשגה
 וזה . עה"ב חיי מכל בעה"זטובים
 לו שיש מה לעקיב הגיהנםהוא
 על שהוא מה עה"ז אבר היאךבושה

 ן : העה"ב חיי סכל היינוכולם

 דברי בו ליכנס אדם יוכל לא זהסלא
 וכו' העם את והגבלת וזועתורה

 יוכל אחד שטוב מרובה טובה שמרה1
 : ולהעלותלסייע(

בשלש
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 קורש שרפי 'תרח
 חקתלפ'

 אומר הי סעודות בשלשעי(
 ורעוא יקר ומןשהוא

 שיוכל רצון עת שהוא היינוררעו*ן
 היא ,ה אשר באמת בעצטויפעול

 : הכלעיקר
 בלקטן

 "תו נעריי שנ* "ת ויקחעש
 נפש כ"ת נעראותיות

  אשר נסיכה רוח פוכח - עטשפילה
 הנ"ל סדות נ' עסו לקח אביטאברהם
 כן וכמו . הולך שה" מקוםבכל
 רחבה ונפש רעה עין בלעםלהיפך

 : נבזהורוח
 פינתם.לפ'

 נזדעזע אשר רם בקיל ציעק הר'ע0
 המחפיא חלא וא' א' כלונרוצע

 ולמה ההזרנו טן יותר קשה האדםאת
 זרה טחשבה בא כאשר צועק יחילא

 מב' אותו לאבד יבא  אשרלארם
 להורנו אחד בא כאשר כסוצולפות
 וצועק פחז בכל נפשו על צועקוהוא
 עול עליו שיקבל אוסר והי'ניול עזי הוא המחטיא והלא לודעזור
 בכל יעבור ואל ביהרנ שטיםמלכות

 יבול ה4 לא והבעש"פסהליסור
 ישורון וישטן נאסר זה שע5לטבול

 :ויבעט
 מסעילפ

 ער יקר יבר "יא האמופהעפ(
 כהונן היא אםלמאור

 בזה ישראל הפוכי רוצים שהיווכסו
 ובאת תדרשו לשכנו בס-עונכלל
 שכינתא עשרה בי כל זע"דשמה

 :קריא
 ברא סי וראו עעינם 13ררב! שאןפ(

 שסים ראיית .אלה
 שטים יראת נקרא וכן יראהמביא
 נבראו א' שביום רקיע יהידא*'

 ושמאסר לחים שהיו רקהשמים
 הרקיע נתחזק רקיע יהיהקג'ה
 טער שהוא אדם כמו הקב"המגערת
 פיראת נתהוה הוא וכן עליווטאיים
 קיום לו ויש עומד הוא וכןהקב"ה
 ומיראת רקיע יהי הקב"הטסאמר
 ירועע ונק-א יראה סביא תכןהקב"ה

 ןשמים
 רוטריםלא'

 הללו בימים עצמו ליינע ישפא(
 מה 11ה . חנם שנאתלספור

 הוא זה אחד כל על פובה עין לו ן אותו: יצי) ויהוביקר ערבים שאין זה ואפילו באחרים רעהשעיט
 כאמו ב בדשינן ב מפותלפ'

 יבנה ובזה יבורך הוא עין ופוב חרב כ לעלעווער דוד ר הקדושש(

 זה שיש, ואעיר רע ישראלנמצא
 יושב אשר נוי חלק הוא רעשהוא
 רע. נמצא לא ישראל אבלכקרבו
 הרע להפריש צריך קבתבקרוסת נזי ידבניס דאסוה לאחר אושרוה4

 לישראל: דוקא ראףששבת
(nsrי"ע הבעש"ט שי ברפוד 

 בלימוד יושביםהיו
 נשבעים שהיו רק ולילחשוסם

 חפירים יאיית יעצים "ט" אמרפב(
 בתוכם אשר הרעעם

 בעל יחם להיות רוצים הסהולפחות
 את סהר ויבטל שיסלקמלאכה
 זה" אפשר שאי דבר זזתהיצה"ר
 לו שיחי' יותר רוצה שה"אומר
 בהם יפעול אשר חסידיםאיזה

 אלפים מחטשה כהונןהשליטות

העילף
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 19י כורש . שרפועדה

 ען ואסר בשבוע שחל החודש מביד י ה'ייינ בקדישת יהלומי העיקרי3(
 השנה כל החודש בזה שתלוי אלול , טשום יסור נקראשזה

 ר"ח זה דרך בים הנותן עליו שנ' י היו באם ובודאי היסוד כלשהוא
 טשיח יבא הקדושה בזונשמרים
 על בנים ולב ע"ב אבות לבוזש"נ

 היא *כות על בגיא לבאבותם,
 נולרו שלא  הבנים שלהתרעומות

בקרושה:
 ואתחנןלפ'

eeלבבך, אל יהשבות "1ם רידעת 
 אלף הידיעותבוראי

 מה לא אם . פועלים אינםפיטים
 לא והידיעות ישראל בלבשנשרש
 שיסיר לא אם יקבלן, סיביוכל

 יכולין ואז מהרע המכסהסקורם
---.. -.-.-.- * א -  -.. 

...- 

 נותנין ביר tote איול על ואמראלול
 שנה: חשוב בשנה א' ויום יום5'

 אלדללאוריש
 היו הראשונים שבימים אמרפח(

 בסייפים עצמםטסנפ'ם
 ד'ע  אלימלך לןקך"ך אלולבמודש
 בוקע ו הי' שהוא אוסרהי

 ואסר לסינופים  נצטרך שלאהשמים
 בוקע שהי היה-ק כונת הי'וכי

 לעבודה מנושם לכגום שיוכלהשמים
 פועלים הצדיקים שהיו רקחיילה.

 בוקע שהקי שלהם ומעיו"טבקדושתם
  שכל י(~11ש1( עשן *ש"י ייי" , 1(ית שיי 4,4 וין'ע11נךהתי-זב
 בלא הגשמיות להתפשטות יבא ן המכסה שידחה לבבך, אלוהשבות
 ביותר ומיופה טוב וזה הסיגופים ן בלב הוא והעיקר בהלבוליישב
 : סיניפים ע"י בא טכאשר ן : בלבם ד' ננע אשר החילכמש"נ

 נניינ"י~תשש ואמרפפי באבלע"ד
 באב שט-י 'ףעמלךבלין וערבי בשם אומר היפ"(
 ט"ו וכן אייל כ"ה י קזדם יום מ'ד"א

 פלוגתא היינו בניסן כ"ה קודםבשבט
 נברא בניסן אטר דחד יהושע ור'דר'א
 ואמר נפה"ע בתשרי אמר ותרמעולם
 ומ' א*ח דברי ואלו דאלו ז"להאר.י
 וסיים הולד צורת כננד הם העליום

 שט-ו היינו רי-מ החי' זצ"ל*דמו"ר
 : השנה לראש הכנה הואבאב

 ואפילו פועל שאינו שרואה רזנםפו(
 , מבחוץ והוא פעמים,סאה

 להתרפות ושלא לצפות ?כלמפ"
 דאולי הפתח על כשקיד וצריךפיעחב

 :ירחם
 ראהלפ'

 החידש ביכת שנקיא אמרפ"
 איתא שבת שעלטשומ

 והשבת מתברכיי טנף יומיןיערתם

 הצבא טאנשי חיל שאיש זהחודש
  זיין בכלי עצמו להכין פנאי לואין
 בעת וסיופה בכל  מוכן לחיותשיו

  עליו קשה  שהמלחמה בשעההמלהמה
  וברמחיו בקשתו לפעול  צריךשאו

 נצרך ומיופה בכל מוכן להיותוההכנה
 הוא כן למלחמה הליכתו קודםלהיות
 כלל: פנאי אין שבר"המר"ת

  לא ר"ה בליל השנה ובראשצ(
 בסעורה ריח אומרהי'

 בר"ח  ושגוסי עתי ר' אמרולבססי
 אליו וטנוס ומברח  ויראת פתריש
 בשם וסיפר ד.ת לדבר אפי' פחדויש
 ש-אה 1"ע מפרשיסחא הק'הרב
 בר"ה מתפלל הי' שיא ייהעלמער נמע'לי ר' הקרוש את אחתפעם
 מתטה והי א' ביום ולא בלילהלא

 23פרשיסחא הק' אתך:יהדדיושאל
 שזהו זצ-ל הק'  היהדרי ואמרזי"ע

 וסחר: וראההכזמת
יום
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 קורש שרפישיח20
 כוונת וזה . במל הוא שזה . כלל ן תרועה לכם יהף תרועה ייכ!צא(

 יאכל שבת בערב שמרח מי חרל ן שיהיו שבר לשוןהוא
 ,כל ללחום טרח שאס פירוש בשבת. , ימנ' בש"ק ולכן הלכס, אתמשברים
 לו שאין בשבת יאכל אז ההול ימי ן הלכם את שיעשה לכם יה"קורש
 אין קודש הוא בעצמו והלכםקורש

 : לתקועצריכין
 מנור הרי"ם התירושי מהח"קע"כ

 . ועבי-אזי"ע

 הי"ד ,י"ע מאלכסנדרטה-היק
 : 'צילתהוקנ-ה
 5ד לפרשתבעזתי

 : כלל מלחמהשום
 אף צווחין זל הארי כונתילך:

 החוך ימי כל פי' כו'.עקתין
 . היצרים שני שכין בצעקה הואהאדם
 צועק וזה לכאן מושך שזהפירוש
 ושכיתין בטילין בשבת אבללכאן
 משום . מלחמה שום לו שאין .יגמרי
 נשמה יו שיש . חרהין אנפיןדברם
 כי עם יחיות צריך וא"ביהירה,

-,
 ר"ל שהוא מי ובאמת . ונפי.'רוחו'ו

 שבשבת להיות יכול קטנהבמדריגה אמי מ"יכסניי י"ל הרה"קצב(
 4 סגורות ועיניו "רגיש א.נוב"כ הרבי הלשוןבזה

 )חלילה( אבל לו הלכלוכיתשישמשום הנה אמר מפרשיטהא קנונםר'
 בודאי רוצה אדם כל מכתטא ( ראש שנקרא אחר ר"ה עוריש

 היצר עם מלחמה עושה הוא ומכתטא 1 ר"ה הוא הראשון ורה כסתר.השנה
 שבראש.ת זה משום ואטר .בנגלה
 זכרונות הוא ונח כנודע. מלכותהוא
 הוא וירא . נח את אלקיםויזכור

 היום ז"ל הוא ואטר עקידה.חופרות.
 דכתיב משום עולם בריאתהוא

 הי' ומתי . אברהם הואבהבראם
 המילה: אחר אברהםנקרא

 הקשה בזה-ק הנה אמר ואח"םצג

 שאין לידע צריך אכל , אותולנצח
 שהרי והראי' . לו שנתן מ"ר אלאזה

 והי' גרול חכם ה" אע-האברהם
 ואמר בחכמתו בעבדות לילךרוצה
 וממולדתך. מארצך לך לך הקב"היו
 דרך אראך ואח-כ מחטטתך. לךפי'
 : אותי לעבוד אפשר אי שבחכמתךד'

 ע 'כלט
 לעצמך. לך. לך אמר. אח-כצר( ש'שת כתיב ימה מפני

ן בששת כ' לא ואחאי ד' עשהימים
 לנסות כ"א ך צר פ:ריש

 בונם הר-ר בשם אמרצה(יאה-כ נכורה כן זכמו סרוח. לבשרולא 511ף0?"1%י?:י:ן(י
 והע זצ-למפרשיסחא ליחן צריך מדות. ושארותפארת

 האדם צריך לפניהם תשיםאשר כמש"כ . ית' הבורא לעבודת זהכל
 . לתורה שהולך קורם תשובה לעשות ן מסתמא ואמר . וכו' הגדולה ד'לף
 תשובה. הוא שא'ש'ר' מבין והייתי , לו יש אבל זאת רוצה אדםגל

 עשת פי' א'ש'ר'. הפסוק. כונת וזה ן ואז , ילחום וצועק . נדולהמלהמה
 ררף . אראך ואח.כ. . מקורם תשובה ן החול. ימות כל היצה-ר עם נלחםהוא
 : אותו לעבור ר' ( מלחמה Qlc לו אין שבת בא אםאו

בפסוק
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 81יא קורש שרפישיח

 5ן5 דיגש לפר,צרע בעזה"י 1 !"ל פירש"י ין* יד בפסוקי"
 : ד' לעבורת לטובתך פירש"ילזה

 וירא לפרשתבעזה"י
 והי' * ד' אליו יייא בפסוקצו(

 ד וירא למיכתבצריך
 הקשו וזה ובפירוש( )בפ'( אברהםאל.
 והוא בדוחק. ותירצו המפרשים.כל
 על אמר ז"ל הר"ן דהנה . אטרדל
 הוא אליו דלשון אליו קול לוקול

 בכאן הפסוק כונת וזההפנימיות:
 האברים בכי שלם שהי' המיקהכאחר
 : הלב בפנימיות הדיבורהי
 סעודות שלש היו לשונות הג':ד(

 ימילו שיא והנ'מיגבת.
 ת י קנאה ותיבת בסעורה,קנאה
 אלו שד' קמן. אופה. נחש.קדח.
 הרע בחינת והם . באף מתהיליןהיו

 . שבת סעודת הוא וזהבהעבדות.
 שום יתערב ושלא בה שיהי'וצריך
 : אחדות ויהי' המעודה ב,1רע
 אברהם אל יצחק ייאמר הנפסוקצט(

 מתם ימה סובן איני ולכאורהבני. הנני ויאמר כוןאביו
 יצהק שאכר מה נאמר ולאהכתוב

 שאאוחה ג'ל הוא ואטר אביואל
 הננורה סירת ויצחק החכר מידתסי'
 אל יצחק ויאמר הפסוק כונתוזה

 פירוש . אבי ויאפר אביואברהם

 כך הכוונה כס ויאטר יהודהאליו
 צריך הסלך אל הטדבר יהנההיא
 שהי' יהודא הי' וכן . להשייתלכוון
 היתה וכוונתו ))מלך אדוני ביסדכר
 הכקשה יהי' שלו הפנימיות אללד'
 האף יתערב שלא פי' אפך יחרואל
 רהחף משום בהעבודה היצרשהוא

 הרעם בחינתהוא
 לפסחבעזה"י

 ביצ"מ מספרים והיו בהגרהקא(
 עד הלילה אותהכל

 רבותינו להם ואמרו תלמודיהםשבאו
 והקשה שחרית. של ק"ש זמןהמע
 היו לא הם וכיחרא

 .יודעיי
 שהניק

 ה14 היכן ועוד שתריה. של ק"שזמן
 התלמירים היו לא וכיהתימידים

 ואמר - יצ"מ סיפור בעת רבםאצל
 הניע לא עוד שבאמת ז"להרה"ק
 התלמירים ונם שחרית ול ק"ש!מן
 מספרים והי' הוא הפי' רק עטהםהיו
 לשון ויהלום מפיר הספיר לבנתכמו
 את כך כל כליו טחיומוןר
 שבאו פי תלמידיהם שבאו עדהרצף
 ק"ש סוד שהוא והבינושהרגישו פ" ק'ש זמן הגיע 81מרו השכלאל

 : והבן.
 אטור לפרשתבעזה"י

 הכהנים אל אמור p1De1 קב. ן והיאר התמר מדת הוא אתהשיא
 שנקראים הצדיקים הם ן אברהכ לו והשיב אותי לשחוםתוכי
 )א לנפש הוא שהעיקר אהרן בני ן מירתד בי יש שעתה פי' בניישני

 * עומסות נחלים לשון בעטיו יסמא * והבן גבורהוויימ
שלא
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 קורש שרפישיחש8
 בליצו ואפילו טובים כלים שום לז ( את ויקרר מעבדות יעמודשלא

 לו שיה" והלואי לו אין שבורים 1 לעבודת תמיר ירתיח אלאהיצה"ר
 לו אין אבן שגורים כלים עכ"פ ב"ה:הבורא

 נשא לפרשיךבעזהיי
 מיר פרשת נמסכה למה 8קנ(

 לזמר פוטהלפרשת
 יזיר בקלקולה סוטה הרואה שכללך

 אשר בפסוק ולקמן . היין מןעצטף
 שהי' משום פרש-י . הנפש עלהמא
 אחד דבסקום סתירת היא א"כנזיר

 משמע ולקמן להזיר שטובטשמע
 . היין מן עצמו שהזיר מפנישחטא
 יאדם טוב יין דבאמת ז'7 הואיאסר
 יין נכנס שטצינו כסו ולצריקבשר
 שתיית מריע הוא לוה הנוןשאינו בדרה שהולך מי אבל . סוריצא
 הרואה דל רש"י כוונת וזה ייט

nmlaמן עצמו יזיר בקלקולה rw . 
 חח . מדרינה בעל שאינו ספניוזה
 נפשו שהמחטיא כך הוא הדף .אנפש עי חפא אשר לקמן הפסוקאמר
 בררך ההולך אבד . עצמו להררצריך
 להפריש אתה צריך אין אזטוב

 תיבת שכתוב ומריוקא . מייןעצמך
 הוא הרפא שעיקר ניס סשמענפש
 : הטוב בררך הולך איש שהנפשטעום

 בהעלותך לפרשתבעזה"י
 משל . בהעלותך במדרשקד(

 שהי' אחדלסלך
 שבא כיע . הדיוטים של כליםהכין וה" טהדיוטים אחד אצל לסעודרוצה
 לקח ומלכותו נדלו את וראההסלך
 15 ואמר והטמינם שדו הכליםאת

 אדוני לו ואסר שלך כליס היכןהמלך
 שגורים כלים א5א לי אין אניהמלך

 איני חייך המלך לו ואטריפחותים
 בהעלותך כך , בשלך אלאטשטש

 סובר אדם השבוע בכל כן כמונו'
 בשבת אבל ד' גטצוות הרבהשעושה

 ואין גלום עושה שאינו רואה11א

 פגתא ומנרתא ז"ל האריי כוונתזזה. כלים לו ייתן הש"י וצריך ,כלום
 מבקשין אנו פי' רישין עלדנהרא
 כלוס לנו שאין משום סמךהכלים
 נורר 11ה . לס נותן שאתה טהאלא

 : אחר כל ראשבו
 ערלת לארם יש אם אמר אח"כקח(

 דבר בשום יהתחיל אפשר אילג
 שאיו טמע נוף בערלת סבעיאולא
 אין גודאי קודש ברית אות חותםלו
 . לב ערלנו אפילו איא . כלוםהוא
 אבל שכינה.  השראת לו איןוהוא
 לספל צריך אלא . נופל הףעכ"פ

 : לנטריהערלה
 שלח לנורשתבעזתני1

 ואחין *לבבכם אהלי תתורו ולא בנימוקקי(
 . תזכרו למען כו' אתם אשרעיניכט

 : לזכרון פגולההוא
 8" גציה אנכי עטו צנפמדקקי(

 לו ומיצר הולרכשארם
 הקג"ה .עם להיות שרוצהסחטת
 פה . ואכבדהו אחלצהו אז *באמת
 מהצרה אותו אחלץ הקג"האומר

 והבן: .ואכבדהו

 פינחס לפרשתבעזותי
 להיות צריך שבת סעדדתקה(

 לילך ולאבהכנה
 עצמו ליישב שצריך אלאבמהירות

 צוה ומי . הסעודה סועד הוא 'מילפני
 פירוש וזה שבת של הסעודהעל

 צריכת שהסעודה סעודתאאתקינו
 ששבת אמר אח"כ בהכנה.כהיות
 אחד להיות שצריך דאחד רזאהוא
 ונופו נפשו מוסר אלא כלום יעצטו, מכוון שאין מכח בא וזהושיום
 עצתו את וטפקיר השי-תנשביל

מכת
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 8פיב קורש ' שרפיסיח

 ויכאורה ד'. לפני אשר השלחן זה , והאחדות השלום לו ניתן זהשכה
 אשר השלחן הוא מאי מובן אינו 1 רזא שהוא בשביל בודאיובשבת
 אמ4 זל האר"י דהנה ואטר , ד' יפני 1 שהוא כו' עליכם שלום וזה .דאחד

 ר' בסיר פי' כו'  ברוא פתורא לעכר ן שיהה ולא . היצה"ר עם שלוםאהדות
 שכוונת מובן )אינו( וממילא ליריאיו 1 שא-כ אמן עתה כרחו בעל רעטלאר
 ד' ביראת פתורא יעטר הי ה:1היז-ל ן כד ממילא שיה" אלא אחדות.אין
 כונת וזהו ליראיו. ד' סוד שהוא ן את בקנאו פינחס 1הי1 )פי(11ה

 ביראת מעומר הוא השלחן אם הפסוק : את בנקמו זעי רש"י פי'קנאתו
 ד': לפני אשר השלחן יחי/ סטילא ד' ן ונופו נפשו מוסר שהי' פ"נקמתו
 יראת הפסוק על אמר אה"כ קיא( ן הקב"ה אמר זה משום השיקהבשביל
 לער עומדת מהורה ד' 4 שה' שלום בריתי את יו נותןהנני

 א.* טהורה היי-אח אם כך הוא הפ" : ושלוםאחד
 אינה אם אבל לער עוטדתהיא ן בבוקר בשבת אמר אה'כקח(

 : לעד עומרת אינה טהורה ן צרור פסוק עלבסעודה
 יידע טהאדמ שהעיקי אמרקיב( ן שאין  דאע"פ הוא הפי' הסדינים*4?
 להשינ יכת איןשהוא ן נלחם הצורר אם בלום יורעאתה
 והוא טהקב"ה. הכל אלא כלום ן וללחום אותו צרור אעפיככננדך
 בדף והאמין ע"ז פעידהשהתורה 1 יכם הם שצוררים משוםכננדו

 כך הוא הפ" צדקה לוויחשבה ( 1ה משום במחשבה פירושבנכליהם
 שהקב"ה זח חושב הי'.שאאע"ה ן תמיד: כננדו ללחוםצריה,אתה

 טתנח לו שניתן . צדקה עמועותה , השבטים שהיו רש"י שפירש מהקם(
 דבר כל שיה" וצריך ב"ה שהאמין ( בן הראיתם איתומבזים

 שאץ .ולחוץ משפה ולא הפנימיותבכח ן מישראל שבט נשיא שהרג זהפופ*
 אערך המע"ה דור אמר וזה כלום.זה 1 דלכאורה אהרן כלא וייחסו הכתיבבא
 לאדם ד' עונה מתי רעםבסתר ן . שהרנ שהקשו מה כלל מובןאינו
 רעם הפנימיות פ" הסתר אםבתפלה ! חייב שה" הדין טרשים היוחלא
 לן ויחזי האריז"ל כונת נ-כ וזהי"ר, ! התירוץ ונם . ,מבירה טחמהטיתה
 הוא הפ" . בלחישא דאתאמרסתרי' : אהרן אחר שייחסו כלל מובןאינו
 אלא הקושיא על התירוץ הואמה

. 
 לנו שיתן ל"ד מתפללים שאנוכך

 הפניטיות כעבודת כח לו שיהההדרך שהם אלא . יודעים היו הםבאסת
 בשביל היתה לא פינחס שכוונתאסרו
 שהוא פופי שהוא אלא ד'.נקטת

 לא אבל ורוצחים קצביםסטשפחת
 הכתוב בא וע"ז ד' נקטתבשביל
 מרת הוא ואהרן אהרן אחר,וייחפו
 הי שלא רואים אנו א"כהחסד.
 בשביל הי' בודאי אלא רציחהסחטת
 בשביל עצמו מוסר ה" א"כ ד'נקטת
 להיות צריי הדין מן א"כהש"ת

 : שלוםלו

 * בלחישא דאתאמר בסתרשיהי'
 עסיקא הארי1"ל בזה כווןועור

 הפ" אוושא מילתא ולאווממירא
 יהי' טצוה דבר שכל נ"ב כךהוא

 ולא ופמירא עמיקא שהואבפנימיות
 ולחוץ משפה שהוא שכל ולהנץמשפה
 ברוע ואדרבה כלום פעולה עושהאינו
 העש" כל ממילא קיום לו שאיןיותר
 אלא ר' מצות בשביל ה"לא

 : לעצמגסור
 הנח  זה. אחר נפלאה טעשה ומיפך ן אבות במסכת אטר לאח"כקק

 שבאתי הראשונה בפעם ז אלי ויריר ממסוקסובא
למאמאשאוו

--
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 קורבן . שתפישיח*2
 לוטה והי' למקרשו באת"למשמטששוו

 סיעור התלמידים עם ההואבעת
 המקיש השיקה. לומד והי'בעיון
 והקשה לקירושיו .חוששין איןבע"א
 שמת'יבו כע"א יהי' ;כ-פ 1"להוא

 הין לא קורמ כי הזה הדבר כןכמו
 בנגלה די ה" כך כן סתנלההיצה"ר
 נאולתינו קודם שהוא השתאאבל
 ייתר מתגבר הוא כבייתושהוא
 עצמינו לחזק צריכים אנוולפיכך

 היצה"ר את ר"ן 'אותו לנצח ממנו ) מביסם ה" לא השלם וכלשברה
 1 ובאתי לווארשא באתי פ"אהקושיא.'

 ן והי' י ז"ל מנור הרבי ארסו-ראצל
 ! ז"ל הקנה מפי ביתו חלון עלמונח
 ן הקושיא רכ והקשה בו מביטוהייתי
 ן וב-ב נכדו עם בעצמו הקנהיומר ן הי שפ"א בהקדמה וראיתי והזאת
 ! וא' שחור א' מלאכים ר אצלםובאו
 ן נופל זה" ירוק וא' אדום ואחהלבן
 1 אכל'נכרו ב-ב ,gy ז*כ הקנה עלפחד
 למלאך ושאל  ובכחו בעצמו חזקהי

 אני לו ואמר באת מה עלהשחור
 מגושם לומדים שאתם. משוםבאתי
 שיהה צריך אבל טוס אינווזה

 ן : הלבבפנימיות
 "נח מגשה עור יה"יפר דאיתךק*נ(

 ישל בונם ר'הרבי
 י ובנסיו במרחץ ה" פ"א הנהאור
 והי' ד"ת לו שאגיד לי. אמרלביתו
 אני לי והשיב אתם אמרו יומשיב'
 ארם לי יש אבל רואה ואיני גהורסני
 שכתוב מה לי  אומר שהוא.אחר
 מגידות תורה ע"ז אומר ואניבכפר
 קושיא לי יש אבך מניל.שאני
 מקום הוא פהאנ שר הלאאחת

 בין מצית ותורה צדיקיםלומדים
 ( דלא בעידנא ובין בה דעסיקבעידנא

 פי' . אבימלך יפני טעטו אתבשנותו
 לפני טעט4 את לשנות רוצהאס.

 בעל להיות הקכ.ה היינואבימלך
 היצה"ר את ויגרשהו צריךתשובה

 מת  נך  אמר  ז"ל והואוייך'סאתו.
 סיד אותו מנרש שאני בנהפעלתי
 בשם אבל האדם. אי עוד וילךבא

 הצצה הוא מה מנור זצ"לאדמרר
 השורש בעקירת אותו כלצהלעשות

 : לנמרילהרגו

 ואתחנן לפרשתבעזה"י
 אלקיכם בד' הדביקים דאתמקטו(

 היות. כויכםחיים
 ללמדר לאדם עצה יש הנההפירוש
 דבר הוא שעבדות משום ד'דרך
 הפסוק אריר ע"כ היצהיר כנגרקשה
 אזי בהקכ-ה לדבק רוצים אתםא:
 שהיום היום כולכם חיים עצהיש

 יותר ולא ד' את לענוד רוצהאתה
 : כך יאמר רכולאה-כ

 משום כך הוא דהפירוש ואטר ע"ה. הוא ן מקירם דאמת אתרץ אני ,"ל היאואמר
 הארם בי- היא שהיראה דאיתא 1 הי' די דטש'חא, עוקכא הילא

 ביר  ולא ד' ביר הוא והישירות ן בעוקנא היום אבל בנגלהבתורה
 יהרך ד על  השלך אלא  הארס. י אלא נגגלה בתורה  רי  איןדמשיחא
 פי' שלי האומר המשנה כוונת וזה ן בפנימיית ביו בנסתר שיהבצריץ
 שהוא אמר היראה היא האדם שביד ן דולק שהוא נר רואים שאנו כמוהלב
 שיהי' לו יעזור שד' ד' סיר פי' שלך , יותר מתחזקת היא כבה שהנרקודמ

 העשירות פי' שנך ועי יראה לו ( סעודם יותר מאוד נדולהוהשלהבת
N?nd
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 8*יג רודכן שרפישיח
 ירי ועוצם שכחי אומר ד' בירשהוא
 בודאי זה הזה החיל את ליעשה
 סמה להיפוך שאומר הארץ עמנקרא

 : באמתשהוא

 הזח הרופא את לאהוב הזההאיש
 שנתן אלא עור ולא אותו שריפאאחר
 כן דכטו טבואר והנטשל * כעותלו

 אפילו השי"ת את לאהוב צריךהאדם

 התא ל:?ך: יק :גן:י נ ביאן רות במגלתבעזה.י

 ילפפו לעולם בנמ' המאמר ע5 קכא(ן ותחדל היא מתאמצת כי דר:ראקיז(
 שמתוך לשטה שלא אדם ן הנח כי אלי'.לדבר

 שבאכפן פי' . לשמה בא לשמה שלאן שתלך רות עם מוענת היתהנעמי
 פ* לשמה שלא לעולם אדם ילמוד( כ4 רות רצתה ולא לטקוטהותשוב
 שלא שלומד בדעתו שחושב שמתוך: מתאמצת כי וחרא עסי עמךאמרה
 * בעבודתו מתנבר היא עי"ז לשמה1 , עצמה שהיא נעמי על שקאיהיא

 ותחדל ידה על בעבורהמתאמצת
 צדיק על טוסב וזה אן"לדבר
 התנבר שהוא האמיתיחטנהינ
 החסידים ע"י השי"תכעבודת

 2 בצלוהמסתופפים
 חפצו ר' בתורת אם כני )בתהלים(טיפ(

 והק' ולילה, יומם יהנהובתורתו
 כי דל הוא ואמר הלשון כפלשל
 בכל לעמוק האדם צריך באמתחנה

 שצריך רק המצוות ובכלהתורה
 יעסוק שבזה אחת מצוה לולברור
 אם בי הפסוק כוונת וזה .תמיד
 כולה התורה בכל פ" חפצו ד'בתורת
 התורה ככל שעוסק פי' .חפצו

 יוטם יהנה אחת במדה פ"ובתורתו
 יי בחרת* אני ז"ל הוא ואמרולילה

 2 וד"ל לשיעור הענוהמדת

 :ב133ראבעזה"י
 . לתורה קדמהארץ דרךקכ(

 צווי שבלאפירוש
 שצריכים יודעים היינו נ"בהתורה
 מחסת ב"ה הבורא את לעבודאנו

 כל לאדם ונותן ומציב טובשהוא
 יהי' אם הנה כי משל ע"ז ואמר ,צרכו
 שמתייאשים עד ר"ל חסהאדם
 רופא הלך ופתאום אדם. בניסמנו

 הוציאו ר' ובחמלת אצלו אחדטומחה
 הרופא עוד בו נתן ונם לרוחהשלוקח
 צריר פוב מה והנה משלוטעות

 שלא באסת לומד הוא אםאבי
 : והבן כלום שוה אינו זהלשמה

 זצלל"ה העניך ר' הרבי מהח"קע"כ
 : זי"עסאלכסנרר

 מידירא מאחר לי נשלה הניכל
 חסידיפ טפי טכבר אצלוהנרשם
 יעיר בעצמם והדברים ,נאמנים
 8 קורש אש רשפי שהמהעליהם

 הסה"נ שוב לי שלח הקונמרםזה
 יחזקאל יבבי מהור'רוכו'

 מת משינסק האבד.קשלימ"א
 גן נמקלאדאווי הריש טשנתב

 זצללה"ת בונם הו"ר הה"קבשם
13פרשימחא

 מקאתך וצול לסרן אמר 8"אקכב(
 רבים חסידים לילמה

 וענה אתרים. חסידים לי דיכאלה.
 כן עשו לא סה ספני מקאצק מרןלו

 ה" רב זטן ואחר הקודמים.הצדיקים
 אופר רבי כבר בהיותו מקאצקהרבי
 ממאמשת הירש ר' להחמידכך

 15 ודי רבים בחכידים לו צורךשאין
 איך הירש ר' אותו והזכירבאחדים.
 השיב והוא כזאת דיבר כברשהרר"ב
 : בזה ונצחו * כנ"ללו

הרה"ק
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 קורש שרפישיח26
 אמי מם"כ"ם"~ב הרה"קקכנ(

. 

 :,מר זי"ע נונם שהר'ר'
 ויש . זבולון נשמת שהוא עצטועל
 סוחר ה" והוא בתורה. רמזלו

 : זבולון כסוראנצינ.
 את מגנים אנו יסה הקשהקכד(

 על עליו וכועסיםעשו
 זה הלא . ד' בעיני ורע רשעשהי'

 זצללה"ה הך*ט הה"קבשם
 * יי"עמקאצק

 עכ"פ לאו ואם מאוד.עליונים קרושי חסידים סאותנ' * שיהר השבתי אני אמר פ"אקכק
 אז ונישב מליטימארסק זהכסשה'לי

 :לפניו
 מתוך אחר יאיש קרא ע"א קכת( . כל רשע נשהי' אם ומה .לטובתינו

 גרור חרוץ שהיי העולם ן להרע לנגרינו לעמור ויכול לו טובכך
 , בחרושת לעשות טחשגות וחושב ( לנו להריע יכול חף כטה וכש"כ .לנו

 לו  ואמר יצלח. לא גבר  הי'  אבל 1 בולע ה" הלא  וצריק טובבהיוהו
 לתכפים לא הפ' פ" הירעת .  בזה-ל ( ישראל. בשונאי כלה חלילהועשה
  אומר. שהקב-ה כך הוא הפי'  לחם. , נכנע הי' הלא טוב ה" האםותירץ
 בעצמך יך חפש אתה חכם אם ן לנו להריע רוצה הי' ולא . יעקבתחת

 ( : אחר כלם והיו .כלל
 1 סעורה. על ביקש~הו פ"אקכה(

 , . בדבר מיאןובתהלה
 רוצפים שהמאכלים אטר כן%1חר

 : לתקנםאחריו
 בחלום הספר "כיאה בגמ'קכו(

 ' מן עליו שכעסובידוע

 זי-ע הרר"ב ואמר , ופדאוהוהשמים
"Dhבוכים אנו איך קשה רבאמת 
 ן העה-ז טן שנסתלק גרץ אישעל

 לעולם שילך לטובתו הוא זאתדילמא
 כונת וזה שמה. ויתעלההאמת
 על , בחלום הספד הרואההטאסר
 רק הוא עליו שההספד שטייסיםאיש
 אין באמת כי . בעלמא ודמיוןחגום
 בידוע . כלל עליו לספוד צריכיןאנו

 שהי' היית , השמים טן עדיושכעסו
 הצדיק בעבור בשמים וכעםהקפדה
 ( . השפל בעולם יהי' כוה שאישהנפטר

 הימין לקץ שילך השמים מןופראוהו
 זה ןדבר כיתו שם כי שמהכלית
 בהיותו דל מסאכאטשוב הרה"קאמר

 הה-ק ,הע אמת השפתבהלוית
 נ ע-כ וצללה-ה 13גןךאדומו'ר

1 : הנ"ל,טהה"ק
1

 ל-ע: מותו יום עד עני ונשאר פרנסהן
1(W1p גדולי אנשים ב' נסעו א פ 

 על ולתהות לדרושערך
 לקאצק. ויבואו הצדיקיםקנקני
 בין שנאה שוררת מרוע אותוושאלו

 מאז הי' כן יא אשירחטידים
 הרה"ק כי להם והשיב . Q~paל,

 היכל את פתח דלמכרדיטשעוו
 בין נרולה אהבת אז והם ,האהבה

 לדברים האהבה עם שמשתמשיםן הצריקים ראו ואח-כ . החסיריםן
 טשום ט-ו ביום נם המגילהן קורין אין למה הקושיא על קל(ן : ההיכל את סנרו ע"כ . נפזים1
 עיקר דהא ותירץ . דיומא ספיקא(
 היכן כבבל רק הי דייטא ספיקא1
 אבל , מובים יסים ומני בבבל להחזיקז צריכין היו ישראל בארץ דבר נתקןן אם והנה . מגיעין היו לא שהשיוחים1

 ואז בבבל הי' הטעשה כל הלאכאן
  רירחא בקביעא בקיאין היולא

 אחד יום רק  עושין היו לאואעפזכ
 : באבוררהם, זה ת"וכעין

  שרך14 אף נשמה דכל 1פנ1ך קלא(ן
  לתיקון: וקאצקאויון לב11 טוכרחת חושך.  בהרי1
 מאלכסנדר זצ"ל  מרן גא פ"א קלב(1

נטרן
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 י*יד קורש שרפישיח
 , ערה ממשיר זצלה*ה נמךךארקי ( אז והי' ז"ל פקאצקדיי
 ההיק דברי סבב שעליו נ-אח ן מרן לו וטיבר נדול* וכפורקור

 הרי"צ הח"ק ונם יצללה4ה, וקרך-ב ( נדו? כפור בלובלין הי' שפ"אטקאצק
 בזחול פ"א אמר זצללהיה כ,דךארמא ; . נדלה צנה הוא עתה . צנהואטר
 ע"כ: אצלינשאר ( מדת ה" זה דהא . אטיתו .לסחור אלימלך ניעם טבען ' שהדרך , צריכים האנשים . וסוחרה .הלא
 זצללה"ה ממאכטשיב ושק"מ קלו( ( י הקול ופסק , האמת איש אע'היעקב

 שום לבזות שאין אסר ן האלה הדברים ממאצק הרביוכשסיפר
 אדומו"ר כי , בו לבש שכבר מלבוש ( : הקור פסקרכ

 במלבוש הלך זי"ע מקאצק1 והקשה פניו. עי מסוה ייתן בנפ,קלנ(
 א4 והיך . טקורעים הי' שהארבעלין ן נתן סרטנה האם .בזחול

 זצ.ל טקאצק הרבי וסיפר בשבת1 שנתן הוא הפי' רק . פניו עלטאסקע
 פאשין מאחד נאבד נגפרשיסחאכי : פניו עלפארשטעלעכץ

 בטאוד, היטב אותו וחפשפיך. וואלף ר' 'הח"ק אמי פ"אפלד(
 יצ"ל ב:ונמ הר.ר לחה-ק וסיפרו עצמו עלטכטריקוב

 שאינת טיכעל שהטאשין תמיבדרך ק"ן או חמשים לו שיה"שחשב
 אבידה והבעל קאפ'. איזה רקשוה ויניעו הנגזת על שיעסדותמירים

 יי*ע :נךנכפ הר"ר ואמר כ"כ מחפש : הנביאים:לטררנת
 לו הי' כי על אתו. והצדקן לקאצק אחד, רבי בא פ"א קליקק

 חשוב להיות צריך בו השתטשות ן וכיכר זצולה"הלהתיק
 לאחר טהנשמה נראה וזאת בעיניו1 ועשה מאוד אותו מקאצקארבי
 לו ה" כי על הנוף את סבקית מותון תטי' הי' העולם ובעיני , לפניוסעודה
 הנ41 את מכבדת ע"כ בחויו צורך, הסכין יא מקאצק הרבי כינדולה,
 ע.כ: מותו. לאחרגםן הרבי מחשיב שאינו ידעו נםבכך,
, עודסיפר קלח(, טקאצק הרבי את ושאלו כ"כ,זה כ ל כ  בא שפ.א 

 גדול ויסרן עשיר אחד אברך', אפי' , אוטר שהגט' ואטר ,זצילה"ה
 , הזוהר הנ" )והוא לפ!רשיכ(ן(א ( וצ-ל לפניו, לרוץ ועבר עליו לרכובסוס

 נמילת בלא אסות ד' ההולך שכתב 1 חולה דילטא עייו לרכוב מוםבשלמא
 שהרג והוא והני' מיתה. חייב ידים ; אולם להלוך, יכול ואינו הוא חלשאו
 דברי לו נראה הי שלא : הנפש את ן , היא שמות הלא , לפניו לרו.ןענד
 ניאה ה" אדם בני שאר ובעיני הרל( ן ליחן טחויבים שלשוטה טזהונראה
 ההיק בעיני אך . הנון לאיש ! סכירין ה' הלז ואורח שפותו גםלו

 . לאפיקורם הוחלם זצ"ל סקאצק ן זיין נעבין נאהך )אגאהר בזהשרצונו
 זי"ע מקאצק הרבי עצמו לקח ע-כ , ע"כ: נמ,ח( א' אויך איזםשטות
 לחסורו שלא . לגיתו שיסע יפוחתו 1 ממאצק הך"מ המו"מקלו(

 זצללה"ה בךנכ! יהך'ך ך;ןק"כ! אצל י אסר'בשם'זצללה"ה
 לטשוך כח לו שיש כזה רבי לך לסח ן זצללה,ה בונם הר"רמרתיק

 כלום שוה אינו אך . אדם המון אחריו י תלמיד שיעמיד שאמימפרשיסהא
4 

 ועיד . סנן על זמן לבלולי לר ולטה אלימלך נועם כבעלשיהי'
 אותו שפיתה עד כאלה.דיבורים עדה' למשור הוא התחילוכאשר
 אפיקורם. אח"כ ונעשה , יביתוליצע הדברים, נאסרו שעליו חשבאחריו,
טקאצק הרבי הה"ק עצמו והשתבח נדולז צ הררי הה"ק שנם עטעוכאשר
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 קודש שרפישיח89
 כל שהציל ימיו כל זצ"למקאצק
 הרע החבר עם טלתהחבר .החבריא

 ס"ת וכתב . מפורסםסופר הי בקאצק כי סיפר. עדךקלם(
 ובעת זצ"ל מקאצק הרביבעבור
 זי"ע הרבי הניח לא הכתיבהנמר

 . תורה הספר סיום שיהי' שמחונניס כי . בעיניהם לפלא והי' .לנוסרו
 אך . ליר"ש ספורסמ רכ הי'והסופר
 הרבי את לשאול יראים הי'כולם

 הריר הח"ק אך זצ"ל.טקאצק
 . אותו שאל זצליה"ה מאיריחיאל
 כוון שהסופר הרניש כי . לווהשיב
 לו יש ע"כ לו שייך שאינוכוונה

 : ע"כ . פכולחשש
 הרר"מ שהח"ק סיפר. עךךקם(

 הרניש זי"עסקאצק
 יבעלקוראפשט נפל הקריאה.בעת
 ישר. לא פשמ . אחד בפסוקאחד
 ואחר . הקריאה להפסיק צוהע"כ

 : הקריאהינמר
 שהרבי הנ"ל הה"ק אמר עךךסטא(

 כתיב אמר זי"עמקאצק
 ימים לשלשת נכונים היו)בפ"יתרו(

 לצד ותרנומו אשה. אל תנשואן
 בלשון שינה למה ודיקדקאתתא
 אים זה בצד זשהזא מי ותירץשלצד"
 נכדו את אדטו"ר ושאל אחרבצד
 הזה בפשט השנה לו יש אם דודר'

 זצללה"ה אדומו"ר ואמר לאווהשיבו
 להבינו לגדוד וצריף עסוק הואכי
 טקאצק חיבי בשם אמר זבד .ע"כ
 ישראל התרעטו למה ששאל .זי"ע
 כל לו הי חטן הלא בשר להםליתן
 רצו שהם רק . האוכלו שחפץטעם

 : והבן . ברבד טעם ולא .מטשות
 כממאכטשוב הה"ק אטר עךךסמב(

1
קר

 ופירש"י . פכול לשטה שלאהודה
 וקשה וכו' הים סיוו.די הי'שהתורה
 ולמה . בנדבה אף כשר תודההיא

 ואסר . הים מיורדי שה" רש"ימדייל
 רנע כל באסת כי , זצללה'ההה"ק
 הנם בעל שאין רק . נסים ישורגע
 מקאצק והאדומו.ר בנסו .מכיר

 ספר יהי' שלעתיד אמרזצללה'ה
 עלינו שעברו הנסים סכלזכרון

 עברו ורנע רגע שבכל לנוונהברר
 תודה טקריב אם ע"כ נסים.עלינו
 על יודע שאינו אף בובתזרת
 יש הלא אבל . טביא הוא נסאיזה
 . הים מיורדי הוא אם אולם נסיםלו

 ע"נ. תודה להביא שמחויבויודע
 ע"כ לשמו שלא מביא הואאם

 : הואפסול
 כמחאכטשיב הקדו' מרן ב:שמקטנ(

 ה' דף ביצה במסכ'זצללה'ה
 לשישת נכונים היו כתיבמכדי
 הוצרך לסה אשה אל תנשו אליסים
 . לאהליכם לכם שובו אח"כלזמר
 ימים. ג' עי רק ה" לא האיסורהלא
 להם באסור כוונתו הוא. העניןאך

 הכוונה הי' לא . לאהליכם לכםשובו
 יטים נ' האיסיר מקדושתשיבדלו

 . ימים דנ' טהקדושה נבדל להיותויא התשמיש להם התיר רקלתשמיש.
 אין שבת דמוצאי הבדלהכענין
 דא"כ . שבת מקדושת שיבדלוהכוונה
 שבת שיצא סיד הבדלה צריךלמה
 הכוונה אלא . מותר להיות צריךהי

 נפסק. לא שבת שקדושתלרטז
 , במלאכה להתיר רק הואוהבדלה

 הי' לא ימים מהנ' הקדושה היאוכן
 לאהליכם לכם שובו והמאסר .נפסק
 להפסיק ולא להתיר. רקהוא

 חמיו בשם אטר ואח"כ .טהקדויה
 שמצא זצללהיה סקאצקהה"ק
 כנון בתרנומ נעלמים דבריםהרבה
 ותרגום אשה אל תקרב אל יתרובפ'
 זה כצד הוא אם זצללה"המקאצק הרבי ואמר . אתתא רצד תקרבלא
 ז"ל אדומו"ר והפלינ . זה בצדאינו

 ט5ףר הם כי ואמר מאוד הלזהתורה
השכף
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 הלא . טובה לו ?עשות שאוכל אנכי ן וסיפר ממנו דיבר והרבהתשכל
 בעיני כלל מכובד ואינני אני. שפל 1 בונם הר"ר שהח"ק אמר נםבשבחו,
 יפגע אחד שאם ואע-פ הבריות ן הרכי הח"ק את שאל"צללה"ה
 בעיניו הוא שפל לחבירו מוכה לעשות 1 הוא שפי' . לו והשיב .*אטונהן אבי לחייו. ער עמו ירד בכבודו ן מלת פירוש טהו  וצירה"הטקאצק
 : ודפה"ח כפרה, צריכין כזה עניוות ועל ן יודע מהיכן אותו ושאלוטרייא"
 יש הדברות שעשרת אמך קטו( ; סעשהו וכל שכ' . יו והשיב .ואת

 עם וקשר חיבור להם ( אז עמד זי"ע בונם והר"רלאסונה
 שעשה-ד וכמו תשובה. ימי עשרת ן מסאכאטשוב מרן והפלינ זה*בפסוק

 העיקר כן חי. כך מעין נעלמים זו: הכוונה נם אז!צליקה

 מגור זצל-ה הרי"ם ההיקבשם
 אמת" ה.שפת הולדת יים כתבקמר(

 ברכות הרי'ף עלז"ע
 הוא אשר וכל הפרם או ]הסדוקיציין

 : מצליח ד'עושה
 בא וכשובומפרייסין ממסחרי שב אחי חמורק6ה(
 ששמע זצ-ל למרן וכיפרלנור.

 השליך הפ' בדרושו שפי'טפרעדיגגי

 שבלב. התעלומות להוציא .בעשי-ת
 תעלוטות יורע בסליחות אומריםלכן

 : חי כלסתרי
 דכ דעת צריכה שסוכה אקורקמח(

 דורותיכמ ידעולטען
 לכן , ונו' הושבתי בסוכותכי

 הדעת ישוב לו שאיןהמצמער.
 ורפת-ח: הסוכה מן פטור צערומחמת
 עת"ר סי' באו"ח הט"י בדבריקטט(

 לחלק ום שכתב נ'ס"ק
 קבעו דבפורים לחנוכה. פורים בין ; כי . ישראל תפארת ארץטשמים
 הנס הי' שאז טשום ושמחה משתה ן לפאר רוצים היו אם מקורםהנה

 יש וע", . נפשות יהצלת מפורסם ן ירא כי בזה פיארוהו אחד רבולשבח
 דאע"ג בחנוכה משא"כ . בעה"ז שטחה ן . הוא למדן י הוא צדיק . הואד'

 בסלחכם יתב' ממנו ישועה דהיתה , בלשונות משכיל כי מפזוריםוהיום
 צד על מפייסם הי' יא מקום סכל י משמים השליך . הפי' וזה הוא.הנוים
 ה" לא טדוע ותמוה עב-ר. . הנס . שמים בעניני מקורם שפיארוהומה
 נפשות. להצלת הנם מפורסםבחנוכה מפארים , ישראל תפארת ארץהיום.
 הרמב"מ דברי ע"פ זצ-ל הרה"קוביאר מרן לו ואמר ארציות. בעתניאותו
 בהלכה שם כ' פ"ה התורה ביסודיז"ל טובה זאת התורה באמת הלאזצ"ל
 יעבור ואל :יהרנ בו שנ' מי דבלד' באה מהיכן התמי' על אולם .היא
 שעבר מפני כו' נהרנ ולא ועבר ; עד הוא . הפרערינער לפי כזאתתורה

 , ב-ד אותו ממיתין אין כו' באונס ן בחסידית מדברים אינם התמידיםכי

 שא.: דביו; כתב 1' בהלכה ושם ן : חסידות פטזש רקלגומיתו.
 ונתרפו, עבר אם כו' בעבו"1 מתרפאין , ארז עץ הי' המצורע בטהרתקמו(

 עבי נקרא רזה . ביד אותו עונשין ן ופירש"י .ואזוב
 רוצין אם הדין הוא זה לפי , ברצון ן ישפיל . כארז עצמו מנבי' היאם

 בעבו,ז עצמו מציל אם . להורנו ן נ*כ להיפך די"ל ואמר , כאזובעצמו

 א"כ בב"ד. טיתה בזה מתחייב ן עצמו ינבי' כאזוב עצמו שמכניעסי
 יהרונ היתה שהנזירה כיון בפורים ! על כפרה צריכין לפעמים כי .כארז

 עצטן סצילין היו אם אפילו ולאבד ן לאחד עני בא אם למשי *העניוות
 . בב'ד טיתה טחוינין נ-כ היו בעבו"1 ן טי משיבו טובה. לו שיעשהומבלאסו

ובין
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 אובדין. הנופין היו כך ובין כךובין

 אבל . טפורסם הנוף נם הי'ושפיר
 שיעבדו אז היתה שהנזירהבחנוכה
 ואל יהרג יא שככנון ואע"פיברז.

 כן, 15 אמר זצ"ל מנור הרביעצמז
 . שסו הוא "ט . n~UFD הואשמך
 והיית* . שרה חי' ש-ח אסוושם
 נגשת. . רבי עושה שלשניהםרואה

 חשבה אלקים כתיב לי ואסר רכ 1 היו עוברין ויו אם מקום סכל .יעבור
 התיבה טסוף וקשבות . לטובה ן ניצול. הנוף הי נס בלא ונספטורין.
 שיה נרן ןקענוך ר"ת הוא לתחלתה רק בגוף מפורסם הנס הי יאלואת

 פירוט כי בדעתי הי' מתחלה דץנה ו לבדבנרות
 אחר . שמים וירא חסיד היינולטובה

 ייויי*י, ן ..ןhiW-b נ"כ מטני שעשה . בדעתי נפל,ה וצייתנה ה הרהנ הה"קנבשם

מאלכמנרר
 לאלכסנדר בא 1"י מבראק הון9(

 זצ"ל הרביושאלו
 . לייב אברהם ר' . בנח"לסאכלסנדר

 החסידים דרך אחר הולךאתה
 שאומרים . אלי לנסוע רוציםשאינם
 אספר . הדור ומנהינ רבי שאיניעלי
 לך אדבר אך . רבי שאני מעשהלך

 זצ"ל טנור הרבי שאמר הדיםדברים
 חותטו מה מפני איתא . בקאצקלאחד
 הקושיא וביאר . אמת הקב"השל
 הראשונים במדותיו בחר לא טהספני

 עם להחיות זה אחר נאמר כירבי
 : יפה רבי וזהרב
 אחת פעם מכבר . תורה לךדאמפר

 שם אז והי' בקאצקהייתי
 דישקעס הירשלי גר' 1-ל טנורהרבי
 הרכי בא כך ובתוך יחד.ודברנו
 ושאל הקטן. לבהט"ד ז"למקאצק

 וענה . כאן יש מי פייוויל .להמשמש
 * מווארשא הררם ההיק האחרלו
 חק* הרב והשלישי הירשלי. ר'הב'

 בער הירש הער והרביעי .מאלכסנדר
 כל אמרו . טקאצק הרבי אלינוואמר * החלון אצי עומרגראבאוויצער

 מנור הרבי בראשונה ענה . ד"ת אחד חסד, ורב אפים ארך אוחנון
 1ח4 כו' המצות אלה כתיב . זצ"ל ' אולי אך . האחרונה במדהר
 לבב. רך שנולד איש לפעמיםימצא

 וחנון. רתום אני נם לומרבאפשרי
 יהי' שלא אטת בחותם בחרע"כ

 שיש עצמו על לזטר יאדםביכולת
 עשית אחר עושה שאם כמוהובי

 : מעצמו אינו כי . אמת אינואחר
 הי' בפישימח" - כן "יאווץמעשה

 בונם ר' הרכיטנהנ
 עד נסע בבריאות יר' לא שאםחי"ל
 הלכו ומקורם בדרך. ימיםאיזה

 זשמ שמותם לפניו והזכירוהחלובים
 מקאצק הרבי הלץ מקודם *אמם
 ר' הרבי ואמר . לפניו עצמווהזכיר
 סיטן עשיתילי כי צריך. איניבונם

 דכתיב שמך. יודע ואניבשמך.
 הוא בנבא כו' 13בא באויצחק
 הזכיר אח"כ . אסתר בן מנחםישן

 ביארד דל הראשונים הקדושים .בהם
 בחיות המצוה לעשות היינו בהםזה

 בהם וחי אוסר ואניובשמחה.
 שיו החיות כל יכניס המצוהשבעשית
 הנפש כלות עד אותה לעשותהיינו

 מאלכסנדר זצ"ל מרן בשם)ואומרים
 לקבל הארם שצריך הכתוב ע"זהפי'
 . שעושה( מהמצוה שיו החיותכל
 כתיב . הירש'לי ר' ענה זהאחר
 אלקים הוא ה' כי כו' היוםוידעת
 עוד שאין הוא הפשוט , עוד איןכו'
 עור שאין אומר ואני , ח"ו אחראל
 אל והשבות וידעת על נ"כקאי
 אחרת ידיעה שום עוד שאין ,יבבך
 מאלכפנדר והרבי . זו מיריעהחוץ
 יודיך ראובן הי' אילו המדרש .אמר
 לאנש מביאו הי' נתיפו עלכו'

ואינו
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1P~Vמהר* ההיק א' . ל* ליקתם אותם ( מקורם . כך הוא הפי אי נחק 
 הצדיק בעיני שנחשב זה כי טווארקי ן ואחר . אחרים בצירופים התורהושתה
 שאר לנבי ומצוה זכות הוא לחפא ( מסיפורי לגוש הש"ת עשהזאת

 ייוקש חםא שנחשב וכיון . הפחותים ן והכנים * בתורה הכותביםמעשיות
 ימצא ואם . התזרה סורותבתוכן
 פסול אבות במעשי אחת אותחפר
 בסיפורי אות חסר אם ונםהר"ת
 תורה, נ"כ דוה . פסוי נ.כ עשואלופי
 אבות מעשי , הוא החילוקאך

 למצוא יכול אדם שבהם ביותרמבואר
 וסדות מ"ע.ול"ת בננלה. נםלימודים
 רק הוא עשו באלופי אבלטובות.

 ראובן ה" אילו הפ" וזהגנסתרות.
 סיפור יהד שלו התנהגות ורסןסיע

 כדי כתיפו על פביאו דן'כתורה
 נם ליסוף טוה ייקח אדםשיוכל
 ור' . במס"נ טצוה לעשותבננלה
 ימצא במחתרת אם אסר בערהירש
 חוהר אם * ישלם שנים חייםהגנב
 שימצא ער כך כל בעצמואדם

 הוא חיים היצהיר הוא הגנבבעצמו
 לו ישים שנים וקיים היוקב"ה

 ו שובשנר
 הה*ג ש"ב לי ששלח הקונפרסקרב
 שליפ.א יחזקאל צבי סהור"רוכו'

 בתב עוד . והנליל פלונסקהאבד.ק
 הנ"ל הנאון הרב בשרי שארלי

 אכתוב ואנה . וז"ל טסכתביובאחת
 יצחק ר' הנה"ק בשם רברים איזהלו

 : דלמווארקי
 וכו' שם אשרהאיש אשרי מקץ פ' רבה בקררכם"4א(
 . כנודע מקשים רכולם . יוסףזה
 . זצ"ל טווארקי סהר"י ההיקאמר

 הלך מליזענמק אלימלך הר"רוהחיק
 הנאון האב.ד עם תשליך לסדרנריה
 לשון בעל וואיף זאב מ'וחפיר
 הרר"א א"ע והרחיק . זצ"להזהב
 . כנהונ בנדיו שולי  לנער מהרבסיפ
 אראה וא' . הפל הרב מגהריווהלך

"יכ4
_*1. 

 ואגביה העבירות פשליכים

 הבטחך בסרריגת ע"כ הי' .הצריק
 מעפ לסבב רצה עתה רק .תסיר

 : והבן הפבעבדרך
 בריך ס' הנאין ידידי יי כלירקנב(

 אבד"ק זצ"לצבי
 הנהדק את פ"א ששאלפיעמרקוב

 בהיותו זצ"ל מווארקי  יצחקר'
 שא' רבותא דמהבוועננראווי.

  במת  שאלתם על  לתלטיריו  ויראר'
 בתקלת ששתי ולא ימיםהארכת
 תבירו בתקלת לשוש היתכןתבירי.
 האלקי. האטורא וירא לר'ובפרט
  וקיא ר' דכונת הנ"ל הרה"ק לווהשיב

 היינו ששתי ולא כח(  דף)בטנירה
 בביתו שלו ושסחה הששוןכל

 שקרה בעת ונתבטנו נשבתוומעניניו
 בצערו הרניש כ-כ כי . לחבירותקלה
 שלא עד בהתקלה ונשתתף חבירושל
 אבל . עצטו טעניני לשוש יכולהי'
 שקרה ממח שש שלא ח"ו הכונהאין

 שש שלא רק . תקנהלהבירו
 . לחבירו תקיה שקרה ע"יבשמחותיו

 ששון כל ערבב חביתו צרתכי
 : ע"כלבו

 ונדול השר שנסעבעת אשי א' נדול ספי שנמעטהקננ(
 מלונדון סונפופיורי משה ר'ליהודים
 הראשון ניקוליי האדיר הקיסרלחצר
 אחב"י* לטובת פעטרבורנ לעה"םע"ה
 ז*"ש טווארקי יצחק ר' להנה"קונודע

 נסע בלאטזא. ש"ק יהף שהשרנ
 השר מאת לבקש ללאטזאבטכוון

 שיצא הנזירה בדבר אחב"י על שיטליץן
 את אחב'י שישנו מהממשלה אז1
 כובע את ייבשו ושלא טלבושיהםן
 זי"ע טקאצק מהררם"ם הנהן אל, בא חחסייים טן ואחר . השמריימילן

 הרכי של נסיעתו סטפ-ת לווסיפר
טווארקף

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 קורש שרפישיח2פ
 הנרעיש בשם מקאצק הנה"ק סיפר ן ואמר מקאצק הרבי ושחקטווארקי.

 הח"ק פתר כאשר היה כן ובאמת ז"ל 1 היא מווארקי הח"ק של נסיעתוכי
 הרה"ק הציע שכאשר , דל מקאצק ן מנטיפיורי הר"מ יחפון לא כי .לריק
 הר"מ לפני בקשתו את מווארקי ן יען המלכות. בחצר ,ה אורותלרבר
 יוכל לא כי לו השיב , מאנטיפיורי ן הנהו המברב מארצות בעצמושהוא
 נכרים. בנדי יובש בעצמווהוא
 אס נפקיתא שים בזה מרנישואינו
 דווקא כה. או אחב"י ילבשוכה

 בהריגות במארוקא ישראלצרות
 אל נונעימ וכדומה ושפדורציחות

 בחוק אבל לעמו. מזב הדורשלבו
 לצמוח תוכל לא מלבושוםשינוי
 בזה וסיפר ידו, על ישועהשום

 זצ-ל מקאצק מענדיל טנחם ר'הנה-ק
 נזירת פרייסין במדינת בצאתאשר

 , החדרים וביטול ,הצוואננשוהלין
 אינר עקיבא ר' רשכבה-נ הנאוןעשה
 ממדינתו הרבנים אסיפת בפו,נאזצ"ל
 אל בק'טה כתב לשלוח אצלםוננטר
 היודע איש להם נדרש והנההמיך
 להם לכתוב האשכנזית השפהבטוב
 מן אחד ואטר הבקשה. כתבאת

 טיהורי אחד אחר שישלחוהמסוכים
 למופר אז נודע היה אשרפוזנא.

 סאת לבקש בזה רצונונמלאות
 ראשם ען היהודים שילבשוהקיסר
 מבין איננו כי מיטצעו בעריןדוקא
 מעור כובעים דוקא לאחב"י להםלמה

 ש ע"כהרובים
 זצ"ל מפושימחא ד:רך"ב ההיקבשם

 ישטיע טיב בקהלת הש בנשמוקנר(
 שומע מאיש חכםנערת

 שיר השומע מאיש היינז כסילים.שיר
 atQ ממנו , חכם הוא ועכ"זכסילים

 : נערהלשמוע
 פשפש כברכזת הק' בשטו עלךקנה(

 תורה בבימול יתלה מצאולא
 מצא הוי תורה ביטול הלאומקשים
 מצא ולא פשפש ז"ל אמרוואיך
 ועי"ו תורה בביטול יתלה הכונהאכן
 לו כי חסרונותיו. מוצא אינוהוא
 והית עצטו ננעי יודע היהלמר

 ומצא:פשפש ( הגרע"א אכן המדינה. בשפתמהיר
 מכל לעשות שבכוחו עור אמך קנו( ן כתיבת לסמור המכים לאזצ-ל

 ומשובה בעל ישראל פושעי ( שהאיש כלק האיש, אותו לידהבקשה

 ז"ל בונם הר"ר בשם ז13ך מ( ז על שמח והיה . תורה עולענקי
 שבנמר שלאחר שאטר ' ע"ז והמליץ התשב"ר. לבעלהנזירה
 )תהלים הפסוק דברי ו-ל רע"אהנאון
 אדם בבן בנדיפים תבטחז איקמ"1(
 לבטוח שאין היינו תשועה. לושאין
 ביטול שאין כוה ארם ע"ילהושע
 וא' . לתשועה בעיניו נחשבהנזירה
 באזנינו נשמע נם אס ז"להנרע,א

 . הכותב האיש לפנינו שיקראמה

 הבא דדהעיה אושפיזא הואהמזכות
 אוופיזא הוא עצרת שמיניאחויו

 ע"ה: הטלךדיפלמה
 בונם ר' הרבי הרה"ק אסר גםקנח(

 אושפיזא הוא צבי ששםז"ל
 כטעם הנדי טעם כי אפינודיצחק
 לסוכות בד"ת אמת הורת זבס'הצבי.

 ש זי"ע ד"ק כונת מטעים ע-א דנ"ה , בענין עליו לסכוך נוכל לאעכ"ז
 הטנהנ זי"ע בונם הר"ר א' קוך קנט( ן אחרת חושב הוא בלבו אשרכזה

 הראשון המאכל לאכול 1 שאצלו מפני בידו. כותב הואמאשר
 היל שהדנים מפני דגים. בשיק ן 1,ה הגזירה נבימול תשועה שוםאין

 איים טבעיי הראשונת הבריאה ) ב"ז השועה. עז שאין בפסוקהכונה
וקדושת
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 . החיים שורש הוא השבתיקדושת
 שבת העונג להתחיל ישראל נהנוע"כ
 : הנ"ל מחה-נ ע-כ . דניםממין
 הרה-ג ש"ב לי שלח הזה הקינטרסנמ

 מ"ז יחזקאל צבי מהור"רוכו'
 מה והגליל פ?ונסק הנאבד"קשלים"א
 נ"י סקלאדאווי שלמה הר' לווככתב
 ו נאטנים חסירים מאנשים ששמעטה

 בונם הי.י ית'קס(שהה"ק
 מפרשיכחאזצללה"ה

 והלך . רבי שהי' מקורם סוחרהי'
 עם זסחר תבואה. יקנותלהשוק
 דרש שהאיכר דהיינו אחדאיכר
 ואמר ייהן. רצה שהוא טסהיותר

 ,צ"ל נ:ן3כם הר-ר להה"קהאיכר
 )פאפראווטשע( בזה-ל . פולישבלשון
 המחיר. עי ויוס.ף הי'וכ11גת1
 יביתו ז"י נ:ך3ם הר"ר הח"קוכשהלך
 וחשב י הנ"ל הדברים יכו עלהשים
 שייטיב אותו מעורר איכר שנםא"כ
 . מעשיו להיטיב דהיינו . עצמואת
 שיעשה בוודאי העת כברע-כ

 : והבן ,תשובה
 זצללה-ה וקך"א וכו' זלה"הקמא(

 ממאכמשובאדמו"ר
 להבחורים השיעור באמצע .א פאמר
'maאתם בוה"ל , אצלו לומרים 
 דלייכן ר' שהדוקטער איךיודעים
 . שבישראל לגדור נעשה ז-לדךך

 רופא  הי'  הוא הי'. כך שהי'המעשה
 התנהנותו ונם הרופאים בכל יפשוט
 בא פ"א . כהרופאים ג"כ ישראלבדת
 יו שמייעצים עצתו לדרוש חולהאליו
 הידוע )לכא;ד( חמין למרחץלנסוע
 שהחולי ראה כי לזה הסכים לאוהוא
 לבא עוד אפשר ואי , הואטסזכז
 לא החולי מהמרחץ, בחייםלביתו
 חמין, למרחץ ונסע זה עלהשניח
 עליו מהרו דמרחץ הרופאים נםאולם
 מסוכן הוא כי . לביתו בחזרהייסע
 . שמח לעשות טה לו  ואיןשאוד

 וביקר , לעלוב  דרך.  עברובחזירתן

 , המלשח לו :בו'.פר סנשן
 ושתת יי"ש לר הא בזה"להרבי
 גבינה חתיכה לו נתן ונם *לחיים

 * לישן לך לו ואמר אח"כ, יטעום(
 הם שטותית כי . עליהם תשניחואל
 כלבר קם ובבוקר הלילה כל וישן, לישן עצטו והניח . כן ועשה . דובריםן

 מהרבי הפרירה ברכת ולקח . אולםי
 וביקף פיעטרקוב דרך יביתווגמע
 פניו. מראית יאה אותו .ר14ה וכאשרן י"ל* דך41 ד(יימ הר' הדוקטעראת

 וראת נופו את וביקר מאוד נתבהלן
 אותו והפציר .  הארם כאחר שהוא(
 וסיפר עליו. שעבר טה הכל לו  למפרן
 רכ דשם הדוקטורים שנם איך לון

 לביתז לנסיע פק,דהם עליוגברו
 כל להה-ק וסיפר לעלוב ררך ועברן
 וגבינה יי"ש לשתות לו וצוה המעשה,(
 , תמהון מרוב נשתומם זאת וכשמעו(
 ואמר . פחד סרוב נשמתו יצא וכמעטן
 את לרפאות נוכל הטות בסם אםן
 שמת לנסוע מוכרח אני . האדםן
 וגבינה יי"ש כי . כזה איש ולהכיר(
 על חולי שהי' . היו להתולה סם הי'ן
 ונסע הקיבה עי וגם . ר"ל מאכ:טעס(

 זצללה"ה דיךךי הר"ר להה"קללעלוע
 ך:אדךמך"81 וסיים נדולונעשה

 אבער בזה"ל יצייה.ה מסאכמשיב:ן
 והתחיל שבישראל לגדול גרולא

 אח"כ שנסע ואמר . טאוד אותזלשבח
 עינים אולם לרפאותה נכרית לחולין

 שעשה הנם כל נם . מכוס.ם הי'שלו
 עם וצללה-ה לעלובער הרר'רההיק
 אליו להמשיך רק הי' הנ"להחולה

 : עכד"ק הל,הנשמה
 הרמ"א הה-ק של וקשבןשקסב(

 יצילה-הממאכטשךב
 כח בלילה פעמים הרבה שקיה סיפר(
 . לחררו זצללה"ה האדמו"ר אליון

 . יריו או; הוא ורחין . משנהווהקיצו
 לו ואמר לחררו הארסו'ר יווקרא

בזה"ל
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 טג:ן "8איי"י"ן.",וטז("י51 ן ictu?pn~ י~. :ונס~:;4י:תן"

 ם דבר 1 וכך , לישן לחזור לילך עליוצוה
 ץק

 בעה"ב אצל

 אחד לנבירובא . לו והלך ג: 1 וכו' יהה"ק נסיג אחר 5ץ(ךקסנ(

מ ן ?ירו, מיצו(גנמ  מיי "י טילי יוןץרג 
 הארץ. על 1 אם יהי' מה ירידי בזה*ל לוואמר

 אינוו

 בו לרוק תיבהלו ש על לאף ין ז שהוכרחו ער . ונתעלף פחרמרוב
 : אדם לשום פנים נירא ולא ( )ציא לחיים יהח,ירו מעשה~עשות

 ( זצללה"ה אדטויר אצל דן3מך"וןקפד(
 ( ק

 אמת שפת בעל 3'אשיאדימו"ר
 סיפרבסאכטשוב

 וכו' הה"ק של רב ונדיבתמצדקת
 :ן :ווזם:%דן:י4:2:ז כנסעו . יצללה"ה אייגר לייבליר'

 השמיעה* סביה כנבורזצללה"ה
 להה"ק תרעומות טעט ישכי

 התמנות על יצללה.המנאמטינין
 לנור רש-r'lDn 1 נסע וכאשר .הלז

* ' שם ושהה לקאצק ההיק באכאשר a p  
 השלי

 השפת אמר חיזן. 1
 זאנפ ער וואם בזה"ל אליו זצ"ל אמת ן הרבי את חותנו ושאל שבועותאיזה

 ומה מכבר. ידעתי זה ידידי שהוא ן שנה כתיב הלא זצילה"הסקאצק
 יאטין אותו שאזכור אותי שמבקש , הרבי והשיב , לביתו נקי יהי'אחת
 אצל בשם-ע ויום יום שבכל לי הה"ק לחתנו שיהי' ירעומאם

 בא וויא היים דער אין הויו)אריינער
 : אצלו להיות אותו מניח הי' לאגם(
 הה-ק של ענוות ידועמנודל כי אםהמו(

 .יצללה'ה מאיך יתיעלהר"ר
 פנים נשא לא עכ"ז .מגאמטיניו

 כנדקאות על ה" אדם.'ופואישום
 והי' * ויחסן נביר מקרוביו א'עצל

 ואצל . ממנו יניקה הרבהלהה"ק

 בזכרוני הוא עמהם" חלקנו.ושים
 :ע"כ

 מגאסטיניןהה"ק שהתחיי הראשיו בשבתקסז(
 והא' רוטב לו ברבנות..הושיטולנהונ
 לו ואמר . מהרוטב מאוד לוטעם
 רבי עוד שאינני כנראה בזה'להרבי
 פ"א רוטב טעם עוד אני טועםכי

 מטשעכינאוו וקרך"א שהח"ק אמר כ בו לרוק כלי לו נהגוגסגדקאחע
וצללה"ה
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 56יח קורש שרפישיח

 שפת בחולאת חולה שהוא בעת עצמורוצה: עי מקבל אם . הוא האיר . החטא ן השי"ת כאשר יהודי ה"זצללה*ה
 אל עור לחזור יכול לא ועי'ז .בה , מחלוקה פ"א הי' ננגאסמיניןקמח(

 נקרא זה גם אם ההוא. החטא ( אודותגדולה
 : נמורהתשובה ן עד . זצללה"ה הרבי שם א'שו'פ
 1 בתים הבעלי חלקו הקדוששביום
 שררח אצל סחר אחר איש קעא( 1 ולא אחר, במקום לההפללעצטם
 השררה לו וסיפר * אחד . לביהכ"נ הרבי עם להתפללרצו
 עיוה-כ , להתפלל אחר חררויפכרו
 הרבי הלך כאשר . נדרי כלקודם
 משמשו את שאל . הכנסתלבית

 אם עצה בחור אז שהי 14סףאברהם
 הטשטש לו והשיב . העולם לפייסילך

 הרבי והטף .לעשות.,כך ,.,הואושנכון

 וקרך"א ההזיק ששםבא.טר
 ונשוא סכוכך זצללה"המטשעכינאוו

 ע"כ . העכרם אצל נם מאודפנים
 על לתהות לפשעכינאוו פ"אנסע

 הרבי. לו ואטר בנקשה,קנקנו.
 עצה ממני דיישכם איי ,באוםהעולם

 ולפעמים . פשומה עצה והוא ותושי' 1 אצל עצמו ועמד דים יהטניןישר
 מתעמתים כולם בבר הי' 011,מפתח.

 כדרך וביראה. באימהבס-יתיהם
 את ראו ולפתאומ . נדרי כיקודם
 והתחיל מאוד ונכהיו זצללה"ההרבי
 )אם לו שיטחלו אותם לפייסהרבי
 כולם ונפלו אותו( רדפו הםגי

 לביהכ"נ עמו לילך כולם ורצולפניו
 קבעו ולככר כיון הרבי ואמרלהתפלל

 הקדוש כיום נים יאופללו להתפללשם
 מזה . שלום נעשה אז ומני .וש"ל
 : ע"כ . ענוותנותו נורל לראותטבל

 מנור הר"מ החידושי לישםססט(

 אותי טת,יקים לכן * עצתינתקיים
 שפ"א . להלאה הרבי לו וסיפר .לרבי
 היות בבקשה אחת אשה אליובאה
 * בו שחלה מהלה אחרי , הילדשבנה

 הדיבור. כח סומנו ונימל , אולםנשאר
 על לעיר חוץ שתלך להואמרתי
  שתשינה הראשון האיש ואתהדרך
 וכן , לזה יעשות בו , פיו אתתשאל
 ושאלה אחד, בנכרי ופגעה .עשתה
 כזח שתינוק לה והשיבעצתו,
 מען( )זאטאפיעט במיםמטביעה
 בתשובה הקדוש להרצי בחזרהוהלכה
 כמקוט שתלך עלי. וצוהכזאת,

 הראשון האיש ואת הדרך על אחר ' שאומרים מהזצללה"ה
 וכן . עצתו נ"כ תשאלה שתפנע ואינם נתעשר. שריפה שאחרהעולם
 . אחר בנכרי נ"כ ופגעהעשתה. שהדין הוא י הנניבה על כןאוסרים
 שילר כזאת תשובה 3"כ להוהשיב כשר שטים בידי הריאה צטקהביו"ר
 ורצתת , בטים ממביעה ה.' כזה , טריפה אדם ובירי * בריאדהדרא
 הפירוש לה ובאר . להרכי בחזרה ן הטעם וזה י בריא הדראדלא

 ותשלך וטים. עם באליע שתקה ן בר';1 הדרא ע"כ ביד"ש הואששריפה
 וכאשר למים. הילד את בפתאום ע"כ: , ארם עיי הואונניבה

 זצילה"ה הרי,ם הלגירושיקש
 שני או יוםמנור.

 בטאטר עיין פטירתו לפנייאים
 שתשובה השובה הלמרטב"ם
 יודע עייו  שיע.ד 4ר הוא.נמורה

 לעולם שד יעשה שיא .שתיומות

 התחין בפתאום תיכף כך.עשתה
 מחזיקין הי' זאת ראו וכאשרלדבר
 . לרבי אותי וסחשבין . לפלאזאת

 מחלת שאחרי , פשוט הרברובאסת
 חלושים הנערווין ה" .הילד

 הזאת בהפעולה ,3"כ ,ופארשלאפין
בטים

... ... ,. . 
-,

- -
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 קורש שרפישיח86
 כידוע. מזינה בית ה4 ושם פשוט. הנערווין נתעורר פתאום קריםבמים
 בחסירות טתנהנ הי' חתונתו אחר והנה ן לרבר התחיל ולכן הדיבור, כלישל
 כבית תמיר ועכורה התורה על ן לו סיפר כן פשוטה. סבראוזח

 כטעט , לבטין החזיקו וחטיו . הטדרש ן בעצמו וצללה-ה שהה-קהשררה
 על מזונות להאכילו בעיניו שקשה 1 שכל דבריו את לחזק כך לוס.פר
 מכברת היתה הרבנית זו' רק שיחנו 1 אותות ואינם . פשוטים המהמעשיו

 ,צללה"ה הקרוש היהודי בעלה את 1 צרקתם גורל וראו )בינו ע"כומופחים
 ביריעת שלא ולהשקותו להאכילו , בעיני למופת שהי' אףיענוותנותם
 הי' והדרך החורף בעת פ"א. . אני' 1 בלבם הי' הנ-ל הנכרים כיהכמים.
 מטוך פרסאות ואיזה שלג, מלא י צורך שאין במיס. להטביעובאמת
 על השלג בתוך עימד נשאר לאפטא, 1 הכנים עכ"ז לרעתם. כזהלאיש

 ענלה עם אחד סוחר בלילה הדרך ן להחזיק שלא הטבע ע-ו-הדברים
 לנסוע יכול ולא סחורה מלא הטעונה ! לרבי( להחזיקו ושלא לעצמו.טובה

 את ושלח עצה לו הי' ולא ןאשטא, ן ועכי-א: עיינו יגז זכוהם7-/
 לאפטא סוס על שירכב שלו הבע"נ4 מכטריקוב לנישלי הר-ר ועש"ק קער( '(
 לו. לעזור ואנשים כוסין לשכור ן אחר בבית רר זצליה.ה.'י

 . בלילה להעיר בבואו המשרת .והגה י החיים עשה נסוכות אחד חייטעם
 רק ישינים כבר כולם שהיו בעתן צבעונין. במיני הסוכה וייפההסוכה
 והחם לביהמ"ד והלך . עוד שם ימרן הוא סי הח"ט את ,באלהסוכה. הי זצללה"ה הק' שהיהודי הבהמ"דן נח את וראה להסוכה באזצרה"ה ה" זה מאיר. ה" אחר בביתן הרר"פ * וגדומה מרעין.פרחים.
 קפוא ה" הוא כי . ההנור אצל עצמו! הוא כי והשיב הסוכה rs כ-כשייפה
 הכך ןתיהידי ושאל . וכפור סיטלנן זצ-ל פיעולי רכי הרבי ושטחבעצטו.
 עושת הוא מה המשרת. או? ז"ע: או ממנו, שיבקש לו ואמרטאור.
 לר וסיפי כביהמ-ד, כעת שם! ימים אריכוז או עשירות. אובניס.
 הקדיש היהודי י ואמר . המעשה, טא זאת שלא החייט והשט ,טרוטה
 המום, על אותו נם ירכיבהו אם9-ע הוא , אהד קטן דבר רק .סבוקשו
 איך עצהו ט שיה" למקוםייכבו עמו שטשב שכשם ממתשואל

 השינ מבוץ הענלה להעתקלעצר עמו ישב כן בעוה"ז, אחתבמחיצה
 1 לו ואמר , לעוה-כ אחתכמחיצה

 שבטלן . הנער בעיני לפלא זה והי'
 איך ידע תמיר בביהמ"ד שיושב ן דבר לא זה שאטנף , זצללה-ההררים
 זי"ע הקרוש והיהודי . ליכע )ו לעזור ן ממנו, שאל נרול רבר רק , הואקטן
 ונסער שניהם וירכבו בו הפציר 1 לטלאות לו הבטיח כאשראולם

 מקום אל כאז קלה שעה ובמשך ן רק מדבריו ישיב לא ,נובוקשו
 הטומרת את הבה"ב זשאל . העגלה ( קשה מאוד )החייט יניע זהודבר
 . המיסים הבע"ג העוזרים הם אנה ן פישלי רבי הרבי פטירת אחרוהנה
 לא שדבר נם . המעשה כל לו וסיפר ן ושכב . הטשכב על החייט נפלזצ"ל
 איזה נסעו קלה שבשעה הוא פשוט ' עשרה שמונה רוי ערש על חולהבך

 זי-ע הק' רזירזךדי ושאל . פרכאות ע-כ: .שנים
 הסוסים אצל )ישב רצונם אםאותם ,צילה'ה הקדוש היהודיקעה(

 או . הענלה מאחורי יעזור והיא הי' .טפרשיסחא
 אוהל. 'tv1? שהוא על ואמרו יהיפך. , איש טחך יאופה טאפטאהתן
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 של וצדקותיו נפלאותיו גדךל קעו( ( עם להתנהנ איך יודע אינוע"כ

 זצילה"ה הרי"מ הח"ק ן לפנים ישבו שהם הוא וטובהמוסים.
 לספר ואין לשער אין מגאממינין ן זמן במשך בקיצור , הסוסיםאצל
 איש לעשות רצה ופ"א לכל כידוע ן לניהורי והנה באפטא. היו כברקצר

 חוב על תבירו את זייענטשי אחד ( * לביהמ"ד כחזרה שב 1י*עהקרוש
 ינאסמינין חבירו ונסע , לו שמניע , מצאו ולא אכסניא חפשווהם

 כי ומען המיוה. אחרי הרבי ושלח ן היהודי של חותנו בית רקפתוח.
 מנלימא לגבות ויוכל תובע הוא שלו ן הי' . אופה שהי' טחמת זי"עהקדוש
 זצ-ל הרבי לו ואמר כתפי'. דעל . אליו הלכו ע"כ הלילה. כלפתוח
 את זכרו לא ותמהונם שמהתםזטרוב

 זי"ע "קדוש להיהודיהבטחתם
 . ארם ישום מזה טיוטה יגלישלא
 להאופה. המעשה כל ספרורק

 שאולי ואטר לאין הדבר עשהוהאופה
 ן והי' ר"ל מסטר-א כח ה.ו היזה
 ן כא כך ובתוך נרול עננ"פ מזהלהם

 ( * לביתו זי"ע הקדושהיהורי
 י שזה להאופה והיאה אותו,והכירו
 והתחנן ולכה עלינו ינן זכותוהקרוש וקיוקדו"י של לרנליו ונפל הוא.הוא
 . כיברו שלא על לו שימהל?פגיו

 בחלשות ונפל . כה ער . לוכראוי
 עם לו ואמר * הקרוש חתנווההייהו
 לראות חמיו זכה שלא פ8רפ8?וןאיו
 ומת למשכב חמיו ונפי . נחתטהם

 ,י:ע2 הק' שלהדרי נתנלה ומאזושל"ה.
 רי מק?אראווי הר"ש כתבקעי(

 ששמע . מכתביובתוך
 ההיק ארוטו"ר כ4ק מפיבעצמו

 שהנתיק שאמר י זצללה"הטסאכטשוכ
 בפורים פ"א זצילה"ה מקאצקהרבי
 ובעמרו יין כובות עשרה שלששתה
 . עצמו להחזיק הוצרך השלחןמעל

 ססאכטשוב וארסו-רבהשלחן,
 על ישכו בעת מהנמנמ הי'זצ??ח'ה

 ושסעתי . איי יצעק כי זה"כתי'
 משמע .חנון" לשון כתי' אני חנוןכי

 . ויתום , אנטנה . עני אם .בחנם
 עכ"ז בחנם שהוא אףשצועקין

 : ע"כוחממעתי"
 , ספראווע לוהי' אתי אם . שם" התנהגותקעת(
 לו שיספר זצללה"ה הרבי אותוושזול
 ה" אם הוה. היכי דעובדאנופא
 כל הרבי עשה כאן . בחנםעלילה

 אס ואף , נקי שיצא עדהשתדלות
 . חטאתי אמנם ואמר . חייבהי'

 יכול הי' אז נם וכהנה. וכהנהואתחרמ
 אמר א' אם אולם . עצתו אתלפעול
 עצותיו: כ? הועיל לא אז בפניושקר
 אחד איש הי איניאווע ביעיךקעט(

 הי' ובהעיר)פארבער(
 בלי שתוקי אחר עכו"םנער
 .את הסיתו והשונאים ואס.אב.
 מל* היחורי על שיצעקהנער
 שהיך איך פסיעה בכל הי' וכן,אב'

 וצעק הנער אחריו רדףהיהודי.
 הזה להיהודי והי' אבי אביעליו
 נטבע כך ובין כך ובין * נדלהבושה
 אחדים נוים והעידו בהנחר.הנער
 אותו. טבע הלז שהיהודי ראושהמה

 משפטם ויצא הנושה מסיבת עד חיל מאטר בזה לקייםהשלחן
 קאטריגע שנים י,ב לו מניע שהיהודי ן נורל וראו )בינו ע"כ ירע.דלא
 ונסעו . אח"כ פאשנדלעניא לבד 1 אף הקדושים הצדיקיםצדקת

 לצדיקים קשה מאוד העלשדברים
 מכדי יותר ושת" שינהדהיינו
 המה , חז"ל טצות יקיים אך ,צרכם
 מכוחם(: יותר לעשות ומזומניםמוכנים

 לעשות להם וצוה .לנאסטינין
 עד תהויים כל ולזמראפילאציע
 בקודש( )כדרכו הפסק בלינמירא

 ויהוריע בעה"נ. ר"מ בעבורולהדליק
חת
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 . האפילאציע יום זצללה"ה הרביאת

 ועכי"א: זי"ע לנמרי ברין שזכהבקיצור
 להה"ק שנסע אחד וץסיךקפ(

 שטונה זה זצ"למקאצק
 בחזירתו שנים איזה ולפנישנים.
 סאכימשוב דרך נטע סוכות אחרטנור
 ובנותנו י זצללה"ה הרבי אתוביקר

 הרש* ואמר , בצעקתו מביתואותם
 : ע"כ * עייהם צעקשלא

 ששמו הנ"ל החסיר סיפר עדךקפא(
 פזאמשובעו ולירשמר'

 סקאצכ הרבי הה"ק שאל שפ.אז"ל
 ססאכטשוב הרבי הה"ק אתזצללה"ה
 ., לו ואמר , אחר בתום' פשמזצלה"ה

 זצ"ל טקאצק הרבי הה"ק אותו ודחה ( זה הי' )והמעשה אותו הכיר שלוםלו
 זצללה"ה טסאכטשוב הרבי חתנו יהלך 1 הרבי והזכירו שנים( רזלערך

 והלך . הפשפ ידע ולא במבוכה ן שליחות. שתי אותו ששלחזצללה"ה
 בתוס' הפשט זצללה'ה הרי*ם החי' ן להזכירו הסל האיש לו ואמרהרשב"א. אתי לשאול זצ.ל מסאכמשוב הרבי ן אודות ופ"א . הר"ן אורותפ"א

 וכאשר בעלי'* נתאכסן שהע הנ"ל ן הה"קהרביזצללה.המאמרצחותשאמר
 . לחדרו זצ"ל מסאכטשוב הרבי בא , הרבי נתן לא שלפסח שבחסררבקאצק

 הרי"מ החי' למד כאשר והשינ ( המסובין ולחשו טרורסקאצקלהמסוכין
 מטנו ושמע הנ"ל התוס' אז זצללה"ה ן את יזכיר שהוא מסאכפשובלהרכי
 מקאצקהרבי

'fft 
 זצ"ל מסאכטשוב הרבי ורץ , הפשמ ( ואמר טרור אורות

 זצללה"ה מקאצק הרבי הה"ק יחותנו 1 צחות בררך מסז:כטשוכהרבי
 מהיכן אותו ושאל הפשמ לו ואמר ן מרור או דרבנן מרור , בנמ'פל31תא,
 ישרוול שהלר לו וסיפר הפשט ירע ן . דאורייתא שמרור יש וראי'דאורייתא

 אותו והשינ ,צללה"ה הרי"מ החי' ן הזכיר כן . טרור נותנין אינם רבנןכי
 ואמר הלז. התום' או למד כאשר , ז"ך מסאכפשוב הרבי את הנ"לתאיש
 אותו ושאל יודע, אינו הסוף אתאך
 יודע מהיכן 1*ל מסאכטשונחרבי

 ואת שמע כי והשיב , הלוהמאמר
 רל טאמאשךבעך וגירשסר'
 לו יספר שהוא ז"ל הרבי לוואמר
 מקאצק הק' הרבי כי המעשה.מון(

 . נירעכט נירעכט. אמר.זצללה"ה
 פתאום ואח"כ , המרור להםותזק
 . נדול בקול בזה'ל סקאצק הרביצעק
 ברחו ואיטה ומוחד פרעסערםטרור
 רק ונשאר מהשלחו הסמוכיןכל

 הה"ק ושאל ד5 טמאכמשובהרבי
 חירש טה אותו, זצ"ל טקאצקהרבי
 מה אותו ושאל . לו ואמר , פסחעל

 מעיין שהוא לו ואמר עוד.מעיין
 ובין בתוס' פשט יו ואמר .בתוס'
 טאמשךבער וגירש ר' באכך
 מקאצק הרבי ההיק אותו ושאל .ז"ל

 הוא וודאי ב1ה"ל ,צ"ל טקאצקהרבי
 אזה* שעילוי חושב אתה התורהשר
 היכן . ממנו למוד . עילוי הואהוא

 מתחיל אינו הוא ילסוד. להנמ'הולכין
 הוי'לפניו,ע*כ: השם שרואהללמורער

 הר"מ וכו' מהה"ק מכרובקפב(
 זצללהיתמנאסמינין

 . המחלוקת להשקיטאודות
 . מבת לח' י'ד נ' יוםב"ה
 הנדול הרב ה"ה נפשילידיך

 כקשית הטפורסם ובקיהחריף
 מנה ייי"נ* : מי אפריםטו"ה
 זוין הפנאי ואפם נופי חולשתעבור

 לכת.ה כראוי במכתב לבואביכויתי
 וטוכרחים קצרים בדברים אבארק
 ואהבת הטחלוקה. כח נורל ידועהנה

 לא ומדברים ל"ע. ועונשםהניצוח
 צר ולכל ל"ע מהם הנצמחיםפובים

 ולואת לטובה. כוונתו כי נרטה ן והשיבו . העולם הוא היכן ה.נצלה
 כת"ת שיסלק בקשתי פה כח"ה בהיות ן ררף הרבי כי ' י'י הירש רןלו

מזם
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 ?שכ קודש שרפישיה
בראותי'

 מחמקה לצמוח יוכל כי
 להם אמרתי שמש. עבורגדולה
 אני סלא בפה שיחי' עירילאנשי
 ברכת כי רצונכם ננד רצוניטבטל
 הנצמחים טובים ודברים וטובההשלו'
 רצונו איש כל לבטל ונכון ראוימהם
 הנם דעתו על לעמוד ולאוחפצו
 לטובה'כי שכוונוס בעעיושרוטה
 השקר מן. להרחיק שמחויביםהגם
 דברים כמה בתוה"ק מצינוהלא
 נפשי. ידיד לכן השלום. מפניששעו
 סויה החסיר החריף נפשי ידירהנה

 כת-ה נססים :וסע נר"1 זאבשמואל
 ואנשי כח"ה שנאם . ממנוובקשתי
 א-ע שיכנום ירצו שיחי'קהלתכם

 לעירכם המטוך אחר רב עם אובזה
 אבקש ומכת"ה הטוב, רצונכםשימלא
 שיוגמר בזה להתאמץ שימחולנ"כ

 מאור כי השלו' צר על בטהרההדבר
 נורם גי בטחלוקה הזמן אבידתקשה
 זריזין לזאת ותפלה תורהביטול

 ביכולתי הי' ואם ' לטובןסקרימין
 על ולבקשם הקהלה אנשי אללנתוב
 אמנם א"ע* מנעתי לא הנ"לבל

 ימחול לזאת באפשרי שאיןלאשר
 דברי לטוב. יבם על לכברנת"ה
 ליפשיץ: מגיר יחיאל הנאטן.אוהבו
 הה-ק על אומרים יקעדלםקפנ(

 טגאסטיניןהרבי
 הי' יוד ניטעת ששטוזצללה*ה.
 ה" באסת כי יו ונאההולמתו
שנוסער-

 עד נגע ישראל שי וצער
 שהי' הרבה מעשיות ידענו עכ-1שבו

 להיות צריה אינו תבירו שלדבר
 אני שאין לי תאמונו . בעיניוכהפקר
 אינו כי האננימאכטץ עלמקפיד
 טוב שלא אזהירכם עכ-ז , לינחוץ

 ארץ: ררך זה ואין קישיםאתם
 זצללה"ת עדנם הרהר ושס"קקפר(

 ותיבת' יחדיו שניהם וילכובעקירה שכת" הקשהטפרשימחא
 ופירש למותר. לכאורה הואלחדיר
 טאברהם גרול הי' יצחק שלשנסיון

 "מע והוא . מהקב-ה שמעשאברהם
 לשחוט רק היך ואברהם . מאדםרק
 אברהם והתחיל . יהשחט רצהוהוא

 כזה נסיון כח מניע מהיכןלחשוב
 כי על אולי וחטב ממני יותרלבני
 יוזר כח לי ויש בגעיותו עודהוא
 עמו. נעריו שנ4 ויקח לכןממנו
 הכח את לעצמו ולקחהזכיר

 * יחדיו שניהם וילכו רכן *מנערותי
 :ויפציח

(nepטנאסטינין הכבי ""'ק אמי פ"א 
 הה-ק עלזצללה"ה

. 

 העבי
 זיך האט ער ווען זצעלה"המקאצק

 האט שטריימיל רעם מיםנישאקילם
 , עולסות אלע סיט נישאקילטער

 רבי קאצקער דער בזה'ל אמרופ"א
 : זייןמתים מת" ניקענט פרעפיל ח סיטהאט
 ובא . בשרו על שקולבש י בתעניתים עסוק הי' אחד אישקפו(

 זצללה'ה. סקאזיניץ הקרושלהמניד
 כרי העליון המיבוש אתופתח
 שהוא איך זי"ע הק' המנירשיראה
 זי-ע הקרוש המניד והבין שקלובש

 שהיצה-ר נראה לו ואטרכ11נת1.

 זצ"ל מגאפטעין הרי"ט הה"קקפי(
 אמר הקיץ התהלתבכל

 לתורה. שעלה שלו העל"בעת
 דעה ווען . יהודים אהובייבזחול
 זיך שטעלין או קימם 1.מערליבער
 נעהן .עם . אויף נעניל אין הארסיר

 : בשק אותוחטף , כי ע, בהקפדה וה" . מאודטקפיר
 לסף לו ואוי ארץ. ררך לו הי'שלא
 נחלי נחלתן כי הקפדתו עליושהל
 מהאנגימאכץ ננבו.הבהורים פ-א .אש
 והקפיד . הדבר לו ונודע בביתושהי'
 הכל כמנהנו להם ואמר עליהםבאוד
 עושים. אתם טוב לא בזה-לשפתון

שפאצירינ

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 כקרש שרפישית**
 ואטר . בחורים . נעריםשפחצירץ

 חברות להם ותיקן * מוסרלהם
 . ומוסר בתורה השבת ימישיבלו
 הי' זצליה"ה כ"ק ענוות את *ע"כ
 א-ע שהזכיר ידוע . לשער איןעד

 אצל בניו ושם אמו ושםבשמו
 ביום והוא חופתו. ביום חתןבל

 צוה שני. זיוונ נשא כאשרחופתו
 . לפניו עצמם את להזכיראחרים
 2 בתפלתו מאוד יפעול יוכל חתןכי

 שיש לפניו קבל אחד W~wקפח(
 העינים על מיחושלו

 . אוינין דיא פאר עם בלענדמשם
 שחרית בפת מאוד אותו'וצוה
 רבים לחולים . ונרפא בןועשה
 שחרית בפת הזהיר אנשיםולכל
 . עצמו עינה הוא כי עד .ואטר
 . שלו שחרית בעת אברך שהי'בעת
 פ"א . עתה זאת יתקן רוצהלכן
 קורין נערים וגם שבע"ב לונודע

 בעת * בש"ק הרומאניםבהביכליך
 על הכה . שלו בהעלי' לתורהעלותו
 ובטחון בנעימות ואמר .השלחן
 בעהט איך נדולה ובקדושהוביראה

 הקדוש מפט בנעימות שיצאהותיבה
 הי' כאלה ודרשות נשמתן.יצאה
 דבר ששמע עת בכל תמירשכית

 ? בעיר ומגונהרע

 צוה שבוע באמצע פ"אקפה(
 הקהל לאסוףלהטשמש

 ושום . נרות ולהדליק תהליםלאטר
 . ח"ו רע קרה מה ידע לאאחד

 בעיר שייפה נפל יסים איזהולאחר
 שבח אז ונתן , ועוד ביתוונשרף
 והי' ע.ז הנו"ד שיצאלהשי"ת
 רע חלום איזה לו שה"נראה
 פרעצעסין בעניני לו שה" הכח :ר"ל
 שררש מי ולכל . לשער איןהוא
 וקרה . תהלים לומר צוהעצתו
 עצתו הדורש שב"מ פעמיםכמה
 ה-בי עם והתווכח . חסידה"

 אומר הוא נ*כ פקודתושבלאו
 אחר אם . בהקפדה הי' וע"זתהלים
 זצללה"ה הרבי אמר ופ"א . לוסירב
 ישמור שלא טהבע"ב מאלףשאחד
 מהחסידים מאיף וא' .פקודתו

 : פקודתו כתקנהשישטור

 אנשים ישני ציה פ"א קצ( ( המלות . תורה היילינע דיאאיבער
 הנון סך והיקבצי ן ער נמשך והי' . ושנה כלרהאלה
 ולניר בגאסטינין אז שהיו פהננירים 1 , האלה המלות על שעה חצילערך
 נרבה להם ליחן רצה מווארשא א' ן קול גהשיסעים . ועוד , הפעםעוד

 וסיפרו הדבר להם וחרה קמנה. ן נשטתן כמעם יצאו האלההדברים
 ואטר . זצללה"ה הגה"ק בפני זאת ן תסובב מה על יורעים הי'שיא

 את תשנא לא כתיב בזחול להם ן שיש שמעתי . ואטר האלה,הדברים
 בשירי שקוראים בע"ב אנשיםבפה

 נתן הבזי"ת ר"ל. ענביםומעשיות
 מממון מנולה. אוצר הש"ק.לנו
 בכל נמצא כסותו שאיןיקר

 היקר בעת נבלה ולמה .האומות
 אז לומר סוחב . הבל בדבריהזאת
 . וכדומה הישר בקב וללמודתהלים
 פרנסה לכם שיה" לכםואבפיח
 הלז הררשה . נדולה והצלחהבריות

 לשנא רשאי ואיננו לעצטך. לךיש
 : ע"כ , לאחריםבזה

 שמך4ול ר' המו-צ מיפךקצא(
 מנאסטינין דלזאב

 הוא )כי לו. סופר וצללה-השהה-ק
 על הי' שס"א אליו( מאוד מקורבהי'

 הריר הח"ק ונם בפרשיסחא א'חתונה
 הי רכ טאלכסנדער זצללה4ת הענוך תיבה כל ועל שעות נפשךה"

שם
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 41כא קודרן שרפישיח

 נ"כ ויענו , אחת באכסניא ~נושם
 עד בלילה והנה אחת,במטה
 זצללה"ה טאלכסנדער הח"קהחתונה

 הבדחנים כאחר ברחנות אומרהי'
 הי' לא מנאסטינין זצ"י והרביכירוע.
 מא?כסאנדר הרבי את עודטכיר
 כ"כ חשוב עוד הי' ולאהיטב
 הרבי השכימ בלילה אולם .בעיניו

 מאלכסנדר זצללה"ה העניךר'
 ורחץ היטב ישן שתבירובחישבו
 וסיפר הקני בחדר תהליםואמר
 שכל בזה"ל מנאסטינין זצ"להרבי
 סהה"ק שומע שהי' ופסוקפסוק

 טהטטה משליכו הי'מאלקסאנדער
 עצמו עשה אך עצמותיו כלורעדו
 הנהגתו על היטב והשנית .נישן

 זצ"ל מנאסטינין הרבי השכימובבוקר
 ובלילה . ידע לא כאילו עצמוזגשה
 הפעם עוד חזר ברכות השבעעל

 כולם לבדח וצל מאלכסנדערהרבי
 טהאשה מעשה וסיפרבבדחנותו,

 . נקראת היתה כך ננכ'טי דיאחנה'לי
 סרוב הארץ ער והתנלנלו נפלווכולם
 ח" וצ'ל טגאסטינין הרבי. ארצחוק.
 בעצמו האיש הוא אם ברעיונונבוך
 לא כי לא. או במטה, עמושישן
 ,טה" )לא הנהנתו ,סימי אחהבין

 אך עצמו האיש הוא זה אםמסופק
 הה-ק של טנהמ( הבץשלא

 ;ן ונ , בפתו והביט זצ"יטאיכסאנדר
 . זצ"ל מאלכסאנדער הה-ק עיניועליו
 כמעט זצ-ל מנאסטינין הרבי,ויצא

 . עצמותיו כל רעדו כי . טפחךגשמתן
 :ע"כ

 בנאסטיניז יב שהם 13קודםקצב(
 סיפר )כר סותרה"

 דעתי' בריחי שהי' ע"פבעצמו
 חנות לו והי' וכיוצא( בפוריםדהיינו

 הסמוכהובעיר .טאבאטשנע
  של נרול מקלאר  הי'קראשנעוויץ

 פ-א . הטאבאק קנה ושםמאבאק
 לקנות לקראשנעוויץ הרבוית עםמטע

 אחזה הדרך זבאטצעטאבאק.
 וחפש . ר"ל בולמוס חולילהרבנית
 אוכל אוזה באמתחתו זצ-להה"ק
 ליקח טנהגי הי' כי . נפשהלהחיות
 בפעם  אך  בסלו פת  הררך עלעטו
 לו הי' ולא . עטו ייקח שכחהזה
 אולם . עלי' נברה והבולמוסעצה

 נראה הי' דרכים בפרשתלפקאום
 לו והי' אחריו וקרא מרחוקיהודי
 בדיחא שהי' ובעת ביינילפרישע
 ושאל .  זצ"ל הרבי עמד בפוריםכלו"
 טי לי  אזרו .  יחורים אהוביבזה"ל
 ובאיזה . הזה האיש להיותו יכולהי'
 עם יהודי כאן לבא יכול ה"אופן

 שהי נראה הי' ומלשונו ביינילפרישע
 זכור הנביא אליהו שהי' אצלוברור
 אורת לו ה" לא פ"א גםקצנ(  ווי מהמעשה יורעים והכלרטוב

 מאוד. עצמו וציערבהסוכה
 יו והביא . הטשמש אתושלח
 האכילה אחר . אתר אורח נדולבמורח
 לישן מקים בעבורו ההיקהציע

 1pa אז הי' לא זצ"ל והח"קבהסיכה,
 בהסוכה. ישן הי' לא ע"כהבריאה
  והנה להסוכה הלך השכםובבוקר
  ואין אחריו וררשו  וחקרו איננוהאירח
 לו ברור הי' זאת גם  ועתה.קול

 ז"ר: אלי'שהי'
 , מקיאדאווי געי הריש נייטבקצר(

 הי' . שיים-אשא"א
 להבדיל זצ"ל טגאסטינין הה"קעם

 אחר ביום בש-ק. בטשעכינונבחיים
 יעקיף ר' הה-ק ביקשהסעורה
 מטשעכינאוו הה"ק של בנוזצללה"ה

 לשתות יין על מגאסטינין ההיקאת
 הה"ק אך . בדבר מסרב והי' .עמו
 א"א ואטר , הפציר זצ-ל יעקילר'

 טפציר אם מנאסטינין להה"קשליט-א
 הה"ק ועטך . משאלתו ימלא . כ"כבו

 לא'א ואמר בהקפדה זצ"למנאסטינין
 יעקיל ר' הרב אם יהי' מהשליט"א
 האם ו;פ'יין להניח שלא אותייבקש

קהי
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 קורש -שרפישית9*
 אינו כן לו לשטוע מוכרחאהי'
 יודע אני . בזה אותו לשטועאזכרת
 עתה צריך שהגני ומרנישבעצמי
 ושטרתם מ"ע לי וישלישן,

 לו שומע שאיני וכשם .לנפשותיכם
 אשסע לא כך . תפילין מצותלבטל
 א"א וביקש זו. מ"ע לבטלאותו

 יוה"כ עRe~t 5 טקאזניץקדוש
 ונתן , לקאזיניץ עמו אותהולקת
 הקרוש המניר וצוה . בעבורהפתקא
 אשה . לה ואטר . אליו לקרותהזי.ע
 ושאל . בנים לה להיות רוצהנערה
 אבי* והשיב . להתפלל יכולה היאאם
 . זיע הקדוש המניד וצוההן.

 הפסוק אסירתו בעת יוה"כ. שבליל . יבקשו עלא ר"י להה"קשלים"א
 ד' לפני . עליכם יכפר הזה ביום כי ן , מפצירו חנם שעל שרואהעור

 סטנו לשסיע אזנה תמה .תמהרו" ז ישמע לא זצ"ל מנאסמיניןוהה"ק
 והופב עשתה וכן הפסוק, היבב ( ההולכים אנשים שאר והלכואותו.
 זצ"ל הר"י הה"ק עם לשתותעמהם
 בנאסטינץ שליפ"א א"א חף פ"א ,ק

 ' א"א והזכירו סמשעכינאוווסיפרו
 לו והת . הנ"ל הטעשה אתשליפ'א
 גדעתו תקיף אז שהי' נדויהשמחה
 הדרך מן לעבור עצטו הניחולא
 יהוכירו שליפ"א א"א והוכרח .וטלו

 אצל בהבית ה" מקוםבאיזה
 העומדים ה" ום* בהכותל.שעגקריע

 אז שאטר הדברים של וחזרשם
 מ"ע כמו הוא ושמרתם שלשמ"ע

 :דתפילע

 ? עשכ .לה
 "ף9 יצחק הי"ג שי' הה"קקצי(

 יחר שנסעמווארקא
 לבקש לעלעוויר שהיי* ב וברההשק
 נפיעתם ובדרך , רב5להם

 הר-ר ההיק אור ביקרו ,למשערנאביל
 ושאל . מפרזעדבורז וברלישעי'לי
 לו וסיפרו . נוסעים הם היכןלהם

 והשיב רלי, להם לבקשלטשערנאביל
 ולאשר יח~עקןבאיי'יק של יהמעשה דומה זה דבר .להם

 ראק

 ימצא )בייק( המעביה הסת mnw ' יצ"י אלעזר פי' הה"קתצה(

p.nm
 יישוי'"'יי"

 ג ג~ף:4~1'"% נוו-1'.".י4 ן ""יי פי'.
 זצ"ל סקאצק והרבי . אחד מצדהבית
 סהנה"ק כל"ל ' השנימצר

 טסנו ידבר שבאנו איךטטשעכינאוו
 שאפר ביכרוני ואת רק . זוכראינג
 צדיקים שני לנו שהי' הלוואיבזה"ל

 שהי טי והנה . טפשעכינאווכהצדיק
 ידע זי"ע מקאצק הרבי אתטכיר
 ע"כ . כטנזם כזה דבר דיברשלא
 קדושת נודל את מזה לדעתנוכל

 צ ז"ע מפשעכינאווהצדיק
 בנים לה הי לא אחת אשהקצו(

 אי"ה חתונתהאחר
 לפגר יכולה היתה לא ונם ,שלים
 יהמניר נוסע 8ף ואביהעצמה

 אך ידברו. שוא החלומותחשב כי ע"ז. השניח ולא אוצר,טונת
 רצופ*ן לילות כטה % שחלםטחמת
 את לחפש שטח נסע לכן , הרףבלי

 ולא וביקש , המעברה תחתהאוצר
 ואנה אנה ברעיוניו נבוך והלך .תצא
 וחלם הוז: דבר הלא . לבו אלואמר
 ום ענר כך ובין פעמים כסהלו

 אוחו וראה הטעגרהי על אחראיש
 את לו וסיפר זה. מה . לו ושאלנבוך
 הכיר שלא . תבירו לו ואסרהחמם
 על משנית אתה , משלםשתו
 אייציק ר שבבית ' G'~yt איהיי שהלם . בחלומי אני נם והנה .החלום
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 8*כב , קורש שרפישיח
 תחת נטצא מקיאקאביעקילים

 ע"ז אשגיח האם נדול אוצרנור
 את לבקש לשם האסע .מאומה
 תחת לחפש . יעקיליס ר'אייזיק
 כי ויחי . הוא שטות הלא .התנור
 נסע תיכף כן ר"י אייזיק ר'שמע
 את זסצא התנור תחת וחפשלביתו
 בקראקע ביהכ"נ וישהאוצר.
 תבקשו אתם כן שמי( עלשנק-את

 תתודע ושם סקופ. בריחוק רבילכם
 הלא רני לכם יש בביתכם כי .לכם
 יצ"ל נ:ןנם הר"ר הנה"ק לפניכםיש

 לנם  שמו לא והם ,מפרשיסהא
 לטשערנאביל, לדרכם ונסעו .ירבריו
 ז"ע סטשערנאביל העק להםושאל
 וגיאל . מפולין והשיבו . אתםמהיכן
 הה.ק את טכירים הי' לא אםלהם
 והשיב זי"ע לעליוועך דוךחר"ר
 הה-ק חצירו על ' זי"ע הרי"צהה"ק
 . בנו הוא שזה זצ"ל טשה'ליהד"ר
 אליו יבא בא שאביו להםוסיפר
 יום שלשים תה , עמו ולטדתמיד
 בצער, שרוי והי' אליו. באשלא
 חלילה. מסדרנותו נפל אויי חשבכי

 אותו וניחם אביו אליו באואח"כ
 אליו ביאתו מניעת כי , ייראשלא
 קידד הר"ר הה"ק כי עלהי'

 ע"כ . השמים אל באלעלידדעך
 צדיק שום יצא שלא בשמיםהכריזו

 דרשת את לשמוע יבואו רקממחיצתו
 שיררוש ז"ע דדך הר"רהה"ק
 לבזא יכול הי' יא ע"כ יוםשרשים
 הה-ק להם סיפר כן .אליו

 איזה שם זה" זצ"ל.כמשערנאביל
 ה" כי . לרבי אותו קבלן ולאימים
 י*ב זצ-ל יצחמ הר"ר להה'קקשה

 ולא זי"ע 'צללה-המטשערנאביל לעמילי הר"ר ההיק עלקושיות
 אפילו . אדם לשום אותםנילה

 זצללה"ת 13שןק'לי הר"רלחה-ק
 . לפרשיסחא משם ונסעו .חבירו
 סווארקע הכ"י לההדק אטרובבואם

 על קושיות ידב קשה לךזצלל"ה
 אנ* 'צללה"ה מאידילי הר-רהה"ק
 איזה בפהשיסחא ונשארולמשערנאביל שי הזרו לא אעפ"כ . אותםאתרע
 הה"ק את עליהם שקבלו ערזטן
 כי לרכי, זצילה"ה הזדנבםהר"ר

 לתרץ כלד שהראה בלבדברוה"ק
 עצטם סטכו לא עוד nl~alp,"ב
 כלבם שנקבע עד !מן שם ושהו ,ע-!

 : ע"כ , שלהם הרבישזהו
 הה"ק סטרמעשיות שניקצת(

 זצללה"היטסאכפשוב
 הק' הבעש"ט מרניש הי' אחתשפ"א
 ונסע ה.ח. שימוש לו שחסרזיע

 התבואות ובא , שורלהתבואות
 לל והע . המדרש לביתשור

 לו הי' ולא . טיפין לעשןלילקע
 לו יהדליק . להבעירזאפאלקע
 לביתו אה*כ ונסע . זיע הק'הבעש"ם
 עור ת"ח. שימש שכברבאומרו
 אלעזר הר"ר שהגה"קסיפר

 להח-ק נוסע היוטארניגראדער
 בא וכאשר זי"ע. סלובייןהרבי
 מלובלין הרבי הה"ק הףאצלו

 לו ונתן . אותו משמשזצללתשה
 הי שתה כבר כאשר ואח"כקאפע
 ושאל בחזרה. הכלי נושא זיעהרבי
 והשיב בחזרה הכלי נושא לטהאותו
 * עבודת נ"כ הי וטחתה כףהוצאת כי זי-ע. הקרוש מלובלין הרבילו

 :ע"כ
 ווישגרארער דוד י' הרבקצט(

 שהרבי שמע אחתפעם
 שאינם דברים זצללה"הססאכטשוב

 והשיב , פירושם להרכי ושאלמובנים
 זי"ע טקאצק הרבי כי הרבי.לו

 פעטים כטה דיבר הסתלקזתזקודם
 ויצא פירוש. להם שאיןדברים

 ן בבכי רבהווישנראדער
 שט געת פיי'מאו בנימיו . ר'ר(

 הרבן אצל לילה -לינת
 ישך ותריבי  ת"צ.סשפצפ,שוב
 ובשהקי""
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 קודש שרפי ש-ח,**
 פחדת פווישנראד הרב יצא . זצ"ל ן בנימיז ר' את שאל טשנתווכשהקיץ

 זצ-ל שהרבי וסיפר ובכה, זצ"ל הרבי ן את והכיר במשעכינאוו, הי'אם
 אמיא יסיך מספר את הפ' לו אמר ן לו והשיב טמשעכינאוו הק'הרגי
 הרגי לו ואטר הטורים הבעל וידוע ( תורה יודע אינו אט אותו ושאלהן.
 4 ע"ב בשנת מקצת רק שאם , זי"ע 1 נבי כתיב שאמר . לו והשיב .טמנו
 וע"ב הלז הפסוק טקוים הוא נשב 1 אלה ימותון האדם כל בסות אםקרח
 בחשוון זצ"ל שהרבי כידוע בכה ן אין היא מאוך וקשה שלחני ד'לא
 שנים ע'א הרבי הי' תר-ע שנת ( ואם התשובה בפני שגימדדבר
 א' ביום גדול ובכבוד בש"מ ונפמר ן ח"ו כשקרן נראה הוא תשובהיעשו
 בארף י"א שתא דהאי תשא כי 1 רל הרמב"ם כי ות" ישראל. כלונם
 ונדולי ב' ביום מסחרתו ונקבר ראשון ( יתהפך תשובה יעשה אדם אםאוסר
 מכל כטעט הרבה וצדיקים הרבנים ן כתיב כאן ניחא לכן . אחרלאיש
 לו לעשות אליו באו פולין ערי 1 יעשו אם אכל "אלה".יסותון
 האחרון: הכבוד ן ויהי' . אחר לאיש יתהפכותשובה
 מסאכפשוב הס"ק נינה ת"א רד( ן הרבי את זצ"ל הרבי ושיבח .אחרים
 הפראנצוים את זצ"ל ( ואמר . טאור טפשעכינאווהקדוש
 בזה-ל וסיפר . שם מצוי שניאוף , צבאות ד' טלאך כתוארובתוארו
 ה4' ז"ל ורפ"י , ארץ נדולו הי'ששם שראה בבירור מדבריו נראהוהי'

 אב"ר דור ונכדי . בווירמיםשם ? אזאותו
 של בביהם"ר שם הי'דווישניאד ממאכטשעוו הה"ק סיפר עיךדא(

 לי הי' שם הייתי אני ואם ז"ל רש-י הקדוש שהרביזצ"ל.
 הרבי ובכה ע"כ. הנפש התפעלות ) והוציא רב מהלך נסע וי-עפלובלין
 נם זאת: באומרו הרבה זצללה"ה ן דבר ירושה והשינ רבותהוצאות

 טעוברת בהיתה ז"ל הקדושרשיי ן בער ר' הרבי הנה . סיפר עוךרב( שי אמו עם כלכה מהמעשה אז סיפר : ערךפחותי
 צר במקום ברחוב שהלכה . עטו ( ממעזרימש הקרושהמניד

 נס לה ונעשה ענלה שם וכמעורחוק. ושאלו . הלומרים מזנה הי'וצללה-ה
 עוד עיברה* כגודל הכותלשנדחק . הוא למדן הה"ק נם הלא ,אחד
 רל רשיי של אביו שזכה איךסיפר נדוי עשיר שהי' לאחד משל .להשיב
 והין הספינה על נסע פ"א , כזהלבן הי' שלא אחר נם והי' הוצאהובעל
 לקנותו  העכרם ורצו מוח אבןלו בעל ה" לא אך . כראשוןעשיר

 רצה לא והוא שמים, ע-זבעבור העשיר את הכל וקינאוהוצאה.
 עד כך. עצמו וסיבב יהם.יטמור כי אם הראשון. העשיר כיהשני.
 עשה ובכוונה לים, פוב האבןשנפן בעל הלא אולם נדול. עשירה"

 לע"י. יהם למכור איתו יכופו שלא ן בעבור אותו קינאו ע-כ הוא,הוצאה
 שאביו סיפר נם . כזה לבן ,כה וע"ז ן לכן . עשירות לו למה כי .עשירותו

 רב טרחק נסע חיים מים באר של ן לי נחוץ הלא אני למרן אם . אניןם
 לו לשלם ורצו לחליצתו הליצה ליתן ן לחשבון ופלט . ודינים . הלכותלדעת
 ע"כ ליקח. רצת לא והוא זק בעבור ואילך , הפת ובציעת . ידיםנטילת
 כזה: יבןזכה הלמדנות: להם מה הם אולםנף,
 יצללהיה מם"כטשיב ו:ה"םרה( . קודם שבועות איזה לפנירנ(

 ההיק גשם אטר ,1 טסאכפשוב הה"קשנפטר
ספשעכינאת
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 6*כנ קודש שרפישיה
 הוא. בזמנו ששלא אף סוכות לעשות ן קושיותתוס' על זצלל'הטמשעכינאוו

 ודו"ק: ן הטמא את בטיהר ל"נ דףסנהדרין
 כחיב . וי-ע הקרוש בשמו  עךך רח( ן ותי' עשוי שעשוי מה נאמרהאיך

 וטף, ונשים אנשים הקהל 1 שהדין זצ"ל ממשעכינאווהאדמו"ר
 באים אנשים בשלמא הנמ' ומקשה ן של הנאה אסיר טהורה בתרומההוא
 באו. למה וטף . לשמוע נשים , לאמיד 1 הנאה סותר ממאה ובתרוטהכילוי
 ע"כ. . למניאיהם שכר ייתן כדי , את בטיהר ניחא א-כ כינוי.של

 כ-ד מה נ' ד' חנינה הנמ' והקשה , ואעפ"כ הוא. טמא באמתהטטא,
 אבותיהם אם כאז, למה סף להקשות ן ישים 1;"1 אסור כילוי שלהנאה

 הקטמם הבמם עמהם לקחתהכרחר ן מסאכטשוב הרבי "פי. פ"אי0 ע"כ היא לרגל. עלו ואנותיהם :מכיתו
 בביתם. לבדם אותם לעחב מכל הן 1 א"ע שהסמרזצללה"ה

 למה פף הנמ' קר עצמו זה כיואמר ( י החסירם קיבל ולא התם כלעל
 הוצרך למה . להקשות הכתנהבאו 1 אחה תירושים וכתב הרבה לסדוע"ז
 עמהם להביא ההורים להזהירהתורה ! בונם ה"ר החסיד אותו ושאלבוזלין
 התורה ציווי ביי בע"כ הלאטפס. 13ענדיל הה"קהר"ר על אומריןהלא

 הנמ' תירץ לזה מעצטם יאתיעשי שסטים יי שישמליבאווימש
 הכוינה למביאיהם שכר ליהןכרי בהל' תשובה וכתב חפירים,אלף
 מצווים שזהי' התורה צויתה יזה , הרבי לו ואסר עיו"כ, של בוילהנדה
 נרול כי , שכרם להרבות כרי ועושים ן רבי שהליבאוויטשערזצ"ל

 ע"כ מצווה שאינו טסי ועושה המציוה ( . בשבת רק העולםספראוויוועט
 . ובצדקתו בנאונותו מאוד אותוושיבח
 אחד חסיד כי סיפהואעפ"כ

 הרבי לו ואמר אליו באטליבאוויטש
 שרברים החסיר ואמר . פשעטילזצ"ל
 הרגי וסיים שמע. לא עודכאלה

 הה"נ ש"ב לי כתב הנ"ל כל .ורפח"ח
 שליט"א מ"ז יחזקאל צבי מוהר"רוכו'

 הריש כלי פלונסקהאבר"ק
 : נ"ימקלאדאווי

 צדיק פ"ע שפ-א ,מכמער;ירט(
 הר"ר בהה-קאחד ן של לפשעטליך עור ייסר מיוצללה-ה

 חזרתו בעת 13לעלך1: ע"ע ד4ךד( : ש"ל הרי'מהחי'
 13לך1נלין הרבי טהה"ק טהנסיעה1 הרי"ם החידושי הה.ק בלשםר,(

 אטר' ד"ת מה אותו ושאל זצללה-ה ן לתרץ , מנורזצללה"ה
 עושין אנו אין למה הטורקושיות
 ותי' ממצרים. יצאו שאן בניסןסוכות
 בסוכות 1arn ימים. ו' כתיבכי
 ונראה וכו'. דורותיכם ירעוימען
 מנעה לכן דעת, צריך סוכה כימזה

 מלעשות אותנו הקדושהתורתינו
 טלאים . השנה כל כי . בניסןבזמנו
 אא"כ חוטא אדם ואין . , בחמאיםאנו

 לו והשיב כ1לךבליו זי"ע הק'הרכי
 . המן את קורא' שהתורה מהשאמר
 הנה הזא, מה ידעו לא כי שםעל
 ער ביום יום מירי ביותרנתעלה הי שאכלו וכל רוחניי דבר הי'המן

 תכירו, את מכיר הי' לאשלמחרתו
 הוא מי כלומר , הוא מן עליו,ושאל
 , ביותר נתעלה כי רז הכ לא כיזה

 'י'ע 13לךבלין הרבי ההיק ואטר ) , דעת לנו ואין , שטות רוח בונכנס
 הולר אשרי אחד אברך כאן יש ן עונותינו שנתכפר יוה"כ אחראך

 אחר שום שא.ן , האילנות בין וחוזר 1 לנו ויש עונות לחשבון ראשוןוסוכות
הוא מי עליו ישאלו ולטהרתו מכירו, ן אז התורה לנו צוה לכןהדעת.
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 קורש שרפישיח48
 מי לראות. בעצמי והלכתיהיא,
 ה" וזה האילנות, בין ההולךהוא
 זצייה'ה בונם הר"רההיק

 :מפרשימחא
 הר"ר ההיק בשם שם;תי עיד'רי(

 לך להודות אקום לילה חצותהפסוק עי שאמי ע ,יבונם
 תמיד טוכז ה" יד' להורות קיט()תהלים
 שאומרים כמו . לילה בחצותאפילו
 נאמן ידיד עם יי"ש לשתותהעולם
 הלילה: בחצי אף מוכןהנני

 מוהר"ר הרה'3 ש"ב יי 13רעבריא(

 שישיא יחזקאלצבי
 , הקדוש בשטו . פלונסקהאבד,ק

 וישמר חכם מי ס"נ( )ק'זבתהלים
 רכל היינו ד'. חסדי ויתבוננואלה

 להודות שצריכים ד' על קאיהמזמור
 . וים . טדבר , מבהא"ם יוצא .חולה
 מלשון . אלה וישמר חכם מיוסיים
 שימתין היינו . הדבר את שמרואביו
 איבער זאל ער . זעם יעבור עדויצפה
 ויתבוננו וזהו ד'. וחסדלטובתו. הי שהכל יתבונן ואז *ווארטין
 : החל( מהרה"נ )ע"כ . ד'חסדי
 הרב בשם . נושן ישן בכ"י ח"כריב(

 זצללה"ה :נךנב! הי"רהק'
 ע"א( )דכ"ח ר"ה בגם' אי'מפרשיסחא,

 תקע ואם יתקע לא עולה שלבשופר
 והטעם . הגמ' מסיק כן . יצאלא

 . לחולין נפק מעל ומכי דטעלאע"ג
 וכי . דתקע לבתר מעל ראימתאלא
 יתקע וקשה תקע, באיסוראתקע
 D1WO יוצא ויהי' אחרת פעםעוד
 לחולין. ויוצא מועל הוי א'דפעם
 שאינמ וריח קול רקי"ל לתרץונראה
 לא זה ולפי . טעילה הוי יאצריכים
 ויוצא , שנית פעם רלועקע יוסרנוכל
 אם ראשון דפעם משום תקיעהידי
 פשום קול הוי תקיעה, ידי יצאלא
 ,מועל. אינו סתמא וקול . צורךללא
 שנית. בפעם הוא המעילהואיכ

 כפעם נם 'יוצא אינו הכימשום
 : ודו"ק ,שנית

 הר"ר ההיק בשם שפועריירי3(
 אמר יצללה"הבונם

 כו' יחם לכם ממטיר הנניעה"פ
 ט,( )שמות אנסנו למען יום יוםתלקטו
 רער עם וועל ואיך הגבההלשון

ו מישוןהייכין( ב  בתורתי, הייך נס. 
 תלקטו ילכו. לא שח"ו כין יא.אם

 והבן: . אתכם אפרנס , יוםיום
 שצריך . הק' בשטו שסעתי עדךריר(

 בדעתו לדמותהאדם
 לננדו עומד אחד איש כאיותמיד.
 היצה"ר )כננר ראשו להתיז גירויגרזן
 בדעתו זה שאין ובאם כן(.אמר
 ראשו. את התיז שכבר סימןהוא

 :והבן
 . הקדוש בשמו שמעתי עךךרטו(

 לחחסירים אמרשס"א
 לו להביא ווארשא דרךשימעי
 ימים. איזה שמה יסיבבוךךארשא. דרך ונסעו . שמה נשמע סחחדשות
 ונסעו חרשות שום שמעוולא

 לענלונים באו כי ויהילפרשיסחא,
 בווארשא. עורם נסעו. ומ-םליסע.
 )טרעניר( כתף נושאי שני אציםישבו
 איש שאלו זה עם זה טספריםשהי'
 בימים הרוויחו ומה לשלוםלרעהו
 לחבירו א' אמר זאח"כ . כדרכםהאיה
 בעת לי קשיא שהי' מה לךאם2ר
 ואבימלך. אברהם אצל בפסוקלוזירי
 כא )בראשית ברית שניהםויכרתו
 ואנרהם. אבימלך רק שם הי'יא כי יסותר הוא *שניהם* תיבתכ"1(
 ברית. ויכרתו לכתוב צריךוהי'

 . קשיות להקשות תוכל השניהשיבו
 והשיבו זה. על תרצת מהאבל

 אאע"ה אשר . כך הוא הפי'שברעתו
 ישראל אנחנו אשר בנבואה רואההי'
 . העכרם בין בנלות מפוזריםנהי'

 דברים לשאר והן , עמהםולסחור
 אאופה ירא והי' . להם צריכיםאנו

שלא
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 47כד קודש שרפישיח

 זה על ממעשיהם ילטדושלא
 דייקא להיות הכרית עמוכרת

 שלעולם ביניהם אחרות ולא.שניהם'
 להם ירמות התחברות להם יהי'לא

 וינרתו הפי' ויחי . ח"ובמעשיהם
 אחד. ולא ,שניהם" להיותברית
 ושאל . זי"ע בונם הריר יהה"קוהזרו
 ואמרו . חדשות איזה הביא אםאותם
 ובערג חדשות. כלום שמעושלא
 סיפגו זי"ע סהה"ק יילך רוציםשהי'
 יאמר . הרל כתף מהנושא התורהלו

 להם שלח זה שעל זי"ע הנ"ל"ת"ק
 ואמר הזו התורה לשמועלווארשא
 יושב אם דוקא לאו זי"ע הרר"באה"ק
 ולא שנים להיות צריך העכו"םנין
 יושב אם אפילו אלא עמהם.אהד
 ההכרח מחמת מעלי דלא אינשיעם

 כסו עסו להיות צריך וכרומהסוים.
 שהוא והבן . בעגיהם אחדות ולאללנים

 : נדוללימוד
 הר"ר שהה-ק שסעתי עדרירפן(

 הי' יצולה.הבונם
 עלו דברים ששלשה בעצמוטתפאר

 ושנים וסיד. תיכף והצליח עצהיו'טלו
 טעשה. לו שהי' א'  בזכרוני.המה
 ושתו  הדייטשין ים שנסעבעת
 קאווע שתה  והרה"ק חיב  עםקאווע
  שואלין  הרייטטין והת חלב בלישחורה
 עם  לבן קאווע  שותה אעו ומהאותו
 חלב חשש מחמת להם והשיב .חלב
  ואסרו  עליו ושחקו .  רנמ' כדינאסמא
 הקאווי סמנה שקבוגו ההיא  צרליתכי
 פרות עשר חמשה בעדרה להיש

 רחוק לחשש נחוש אנו והאיךכשירות
 שהשי"ה התפרל זי"ע והה'קנזה.
 על להוכיחם שיוכל השמים  מןייקהו
 בא  כך  ובהוך .  וסיר תיקףשניהם
  יהדייטשין.  ושאול ההיאהערלית

 . מאוד פובה הקאווע חי' היוםשם
 ההיק כהשמע ויהי הן. להוהשיבו
 מיומים היום מה שאלה . רברי'את
 וענתה טאוד. מוכה הקאווייהיוח

 האבע היינט בזה'ל . ואמרהבפניהם
 קעטיל יונגע ניטאהן ארייןאיך

 דברי נדולים כמה ראו ואזמירעך.
 חכמים דברי על העובר וכל .הכמים

 אצל הח"ק שהי' בעת והשנית .כו'
 להסוחר הי' . בחו"ל שיוהבוחרים

 החת אותו יחביא ההיק חושקיהי' * בחכמה סופלנ שהי' אחד בןשלו
 ראשיה . עליונה להכאה  השכינה.כבפי
 אופנים וביקש. ד',  יראתחכטה

 . בידו עלתה ולא אליו אותולהטשיך
 בן עם שילך . זי"ע הה"קוהתיישב
 ויתחבר ילך הוא באשר תמידהסוחר
 להמשיכו יוכל אולי כך ומתוך .עסו
 לשחוק הסוחר בן הלף ופ"א .אריו

 זצללה"ה ההיק עטו והיךבקארמין
 עמהם. לשחוק הה"ק נםוהתחיל
 בעת אטר וכך וי-ע, הה"ק סיפרוכך

 במרוטים מהדי ההל. המעשההסיפור
 . הזה משחוק רמז שום ידעתישלא
 הטבע. לדרך חוץ הצלחה יי היאך
 זכ*הי אם רמז שום ידעתי לאונם

 לא אדם ששום ראיתי אךבגורלי.
 אז בערבון. הטוגת המעותקיבל
 וקבלתי המעות יי שייך כיירעתי

 פעם אחר פעם הי' וכןהמעות.
 כי ויהי . הטבע כררך שלאשנצחתי

 וסבר הצלחתי את הסוחר בןראה
 להצליח. איך חכטה איזה בזה לישי2(
 * הזו החכמה לו להודיע טמניוביקש
 הסוחר לבו טוב הי'  הוה הצחוקכי

 אותו שדחה עד . שבעולם מרססכל
 שחשקה עד לומן. סוסן זי-עהה"ק
 ואז ההצלחה. סוד לידע כיותרנפשו
 עמו לפייל לעיר מחוץ הה"ק עטוהלך

 שאין במקים ובקעות שדותבמקום
 שילך סבר הסוחר ובן אנשים.שם
 וחושק הנ"ל. הסוד ין להודיעעסו
 צעק ואז זה. דבר לירע מאודנפשו
 ברא מי וראו  עיניכם  טרום שאוהיה  הפבוק את  תסוחף. לבן  ןי'עההיק
 יראת מחמת הסוחר בו ונבהל .אלה

ושיר
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 קורש שרפישיח9*
 שכהת* לא טצותיך שעודנה תראה ן אשר זי"ע הח"ק לז הודיע ואז .ופהר
 . בעולם רצונך לעשות גבונים והנני ( טהצחוק ידהה שוס לו איןבאמת
 : ע"כ ( והי' המבע כדרך שלא הצליח רקהזה
 בתבונה* השסים לעושה עה"ק רכא( ן אותו להביא כדי השמים מן סיבהזה

 וואס מים בנח"ל אמר 1 צחוק דברי וכל . השכינה כנפיהחת
 ח סים הימעל דעם מען טאכם דען ! הבל רק חנטה. שום בהםאין

 השמים עושה השילת הפי אלא נאדיל, 1 היוצאים רנרים לבו על ודיבר .הברים
 ע"ר ית"ש. הבורא נדלות מהםלהבין

 : והבן עיניכם מרוםשאו ע"כ: גמור. תשובה בעלונעשה
 משם ובקשתם הנ"ל. בום עוךרכב( זי"ע הק' בשמו שמעתי עךךריז(

 . ר( )רברים א' ד' את . סאתכם החלצועה"פ
 בעצמך שלך הלב מן הפי', כמשי! , קוא הפי' )במדברלא( לצבא.אנשים
 : והבן א' ד' את לבקש תוכל נ עצמיכם הנניעות מאתכם תחלצואם

 את ואהבת הנ"ל. בשם זנךד4 רכנ( ן אנשים תהי' אז הגשטיותדהיינו
 וכו'. לבבך בכל ד"א : והבןלצבא.

 או-א כל ק"ש תיבת של הלשון זה הנה , , זי"ע הק' בשטו שסעתי עךךגיח(
 תבירו על , מאודך נפשך לגבך אוטר 1 הכנמת נדולה מתז-לעל

 שעיקר תחשוב שאל הפסוק אח-כ ~הזר ! השכינה, פני טקכלת יותראורחים
 הדברים והיו רק , חבירך ען הדברים ! , המלאכים לקראת שרץ אאע"המן
 מן ואמר . יבבך על בעצמך האלה ן מהיכן והקשו עליו, נצב ד' שהי'אף
 טן כסו רחוקים המה הפה עד' הלב ! בעצמו ע"ה אבינו אברהםהי'
 טהרה-נ )ע"כ והבן לארץ ער הומים ! בפ' פי' ז"ל שרשיי ואטר זה.יורע
 : הנ-ך( ן פעמים שני וירא וירא טחו .וירא

( בשם שמעתי עךך רנו( ; הבנה לשון והשני ראי לשוןהראשון ו ל כ  
 תתורו לא זי"ע. נגונם ! בדעתו זה דבר הבין שאאע"הונהו

 ואטר . עיניכם ואחרי לבבכם אחרי ) ומחמת . כי אורחים הכנסתשנדורה
 אותיות אררי אשר האותיות כי הפי ן בוודאי . בדעתו אז נפל זהשדבר
 כירוע. גאוה נגר והוא "נם" הוא "לב" ן וירץ זה משום , להיות צריךכן

 "כסף1 הוא .עין" אותיות ואחרי( והבן:יקראתם.
 ותאות מנאוה התורהלהזהר לנו ואמרהן הר,נ הרה"נ ש"ב יי כתבריס(

ן
 : והבן הכל. שורש שהוא סמון ן האבד"ק שליט-א

 ה"א את הקדוש. בשמו עךך רכה(ן צםך3בם הר"ר הח"ק בשם 1קאיכיעל
 פי' ת"ח, לרבותתיראן אין אשר כצאן עה"פ זי"ע.טפרשימחא

 יראת את מרבים חכמים התלמידין שהרועה שהתפלל כז( )בטד' רועהלהם
 בעיר הנ"ל הה-ק שהי' בעת , והבן ה'ן כשיהי' ונתעלה טהעם אחד המיריהי'
 שאיש הדאטשין אותו ושאלו דאנצינז וקךץ'מ מרן אמר כן , והבןדעה

 יהי' הרבה ויורעספרים נהול ת"ח כזהן ז"ע מאלכמאנרךהררה"ה
 לצדיקים. הוצאות לעשות צריף ד עי הק':בשמו

 תכסח כל רואה בעצמו הספריםמן . הקדוש בשטו לי כתב אודרכ(
 ולא תירוצים להם והשיב ומומר. אובד כשה תעיתיעה"פ

 בקשוהו פ"א אך אצלם.נתקביו כשה שתעית* אע"פ קיט( מנהליםכו'

עצבו
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 טפן שסעתישמעצמי טה . הדיימשין כשבאו ויחי מהם.עצטו
 זהמה . אמוצם זאנשי חסידים ן שהי' איך לפניו וסיפרולגיתו

 סהרה-ק טאוד ונפלאים יקרים דברים 1 נפלאים דברים הרבהכהמעאטער
 זצוקלה'ה מפרשיסחא נ:ך3ב1 הר"ר וכו' 1 השיב . ראתה לא עיניהם עודאשר
 : ועכי"א זי"ע 1 כל יודע הוא נם כי זי"ע ההזיקלהם

 הר"ר וכו' הרה"ק בשם שמערוי רכס( ן ושאלו שמה, שהי' הנפלאיםהדברים
 יי'ן מפרשיםחא בונם ן בהסע" הי לא כי . יורע מהיכןאותו
 בלויס , לבר טוג איש הוא אדם אם ן הטאבעלי את שראה השיבם .אט;ר
 הוא פרום בלויס . נואף הוא ניט. 1 וכל . שמה הנעשה דגר כלמצויה
 אפיקורס* הוא קלונ, בלויס גנב, ן דבר כל להם וצייר נפלאדבר
 בשלימות ד' עובד להיות יכול אי ביהר 1 לטי דמיון שאין הריימשיןןהשיבו הנ"י מדות השלשה בו יש אם רק 1 . שמה בעצטו שהי' כסוודבר

 העק להם השיב ואז ממש,בעין
 דוטה שאין בעצמם מודים אתםא"כ

 מתור לרואה . בעצמו הצדיקלרואה
 : והבן .הספרים

 זי"ע חקדוש בשטו שמעתי עוךיעי(
 חמשים יש אםעה"פ

 )איכה . כפסוק מפורש זה דברואמר
 ד'. לתשועת ודוטם ויחיל מוננ'(
 טענש, נונער א מוס איש הוא ,טום
 הוא יחיל כי , אפרומער הוא .זיחיל
 . קלינית א איו , ורומס . מוראלשון
 פ"נ( )אבות , שתיקה לחכמה סייגכי
 ביהר הנ"ל מרות הנ' כל בו ישואם

 והבן: ד', לתשועתהוא 1 יח( )בראשית העיר .בתוךצדיקים
 וכו' הרה"ק הי שפ"א שמעתי רל( ן העוסקים צריקים חמשים יש אםהפי'

 ואזהי' מאור יי"עבוכה בונם הר"ר ( ולהדריכם. לרחמם העירלטובת

 הפי' ואפר עפר ואנכי אאע"השאמר
 רחמנות לי ויש ואפר עפרשאני
 בעל הקב"ה ממה"מ מכש-כ .עליהם

 : והבן . עליהם ירחםהרחמים
 הקדוש. בשמו שמעתי ,3וך'דכו(

 הקדוש ך1יך;ךריבים
 כו' ככסף תבקשנה אם עה"פ .זי"ע
 הוא זה כל ה'. יראת תביןאז

 העכרות לעשות אבל . ור יראתלהגנת
 והרבה הרכה ולבקש יחפשצריך

 והבן: . וכמטטונים מכסףיותר
 שאל טפ"א . שמעתי עךדרכח(

 . זי"ע נ:ךנם הר"רהה"ק
 זצללה"ה בריך הר"רלהסלק

 מוכה אכסניא לו יש אםמסטיטשיו
 וואס רער יו והשיב .'בפרשיסחא

 האט דער ארת קיין נישם נעטם"אר
 : והבן , מקום געל . ארס אשמענדינ

~4"דא
 בתבתי ולהלאהממאי

 - "יכויא5עהסאנדעיהלר הר"ר וכו' הרה"ק פנימה הקודשבתוך
 הר"ר לו ואמר . בשנים זרךתלמידו
 בא בוכה. אני טה מפני ירעתבונם
 אצל שהייתי בעת מעשה, לךואספר
 3מןקנןן דגל בעל וכו'הרה"ק
 . מסדילקוג אפרים ר"ר )הואאפרים

 אסר זי"ע( זצלה"ה הבעש"ט רבינונכד
 ועוד . אני רק בעולם חכטים שאיןלי
 זבזו . פליני בכפר הדר אחד אישיש

 מן יצא פלוני מכפר האישהרנע
 והקר . בוכה אני זה וטשום ר"להד"ת
 ר"ל.. כפירה לירי שבא איךהסיבה
 שפעם הי', כך , שהע המעשהונתודע
 לפני בכפר הנ"ל איש עכראחת
 בשם יש ולפעטים ואפיקורסתחיצונים בספרי שעיינו עכבם אויההשרים
 הקשים וחשבונות ההבנה קשיםדברים
 1*,"ו ויהי . cna ישיפו הפיר דרשםבפי
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 קורש שרפישיח60
 שם דרך הנ"ל האיש לפניהם עברני

 העכרם כדרך ממנו הנ"ל השריםשחקו
 ומחמת . היהודים עלששוחקים

 . בחכמות ובקי נרוי חכם הי'שהוא
 איך להם והראה אליהם. לבופנה
 ואיך . בספריהם *ף ידיעה להםשאין
 היו ואז טהם. ויותר יותר יודעשהוא
 ונהנו בו עיניהם נתט הנ"להורים
 ומשכו . נרול חכם שהוא שראוסמנו
 נמשך והוא . סער סעפ א5יהםאותו

 עד ויותר יזהר פעם בכלאחריהם
 ואתה . ע"כ . ר"ל כפירה לידישבא
 נדול כמה הנ"נ מהמעשה תביןבין
 עשה לו אוטר שהיום ער היצה"רכה

 הנמל על הק' בשמו ערש'ב2רלי(
 טעשה נ"ט( )רףניפין

 של נדול לכרך שהלך הנניא בןבר"י
 בבית יש אחד תינוק יו אמרורומי

 ועמף ה5ך כו' עינים יפההאסורים
 מ* ואטר האסורים. בית פתחעל
 לבוזזים. וישר58 יעקב לטשימהנתן
 חפאנך זו ד' הלא תינוק אותונענה
 אפר ונו' הלוך גררכיו אגו ויאלו

 בדמיה שפדאו עד וכו' אנימובטח
 ראה חריפות סח ואמר וכו'.רבים

 רישא אותו הזכיר שהואמהתינוק
 דק-א סיפא השיגו והתינוקדקיא
 הרבה. שפראו,ברטים ער גו' ר'הלא

 החטא עיקר כי . הרה"קוכר אטר אך ן טהס ויצילנו ישסרנו והשי"ת וכו'נך
 או"א שכל הבית החהבן בימי אז הי ( רק . והבויהם ומספריהם .וסהסונם

רצסוי
 חייב כי . תבירו גמדרגות א"ע אחז ! וזרע וזרעינו אנחנו בתוה"ק
 סדרנתו לפי בסדה להתנוט ארא כל י : וע"ע טעתהזרעינו

 ואין תורה ובן ענ* הוא אם דהיינון שאמר , הק' בשמו שמעתי עךךרלא(
 צררך ובנס*ח בצדקה לעסוק בינולרע 1 )תהלים תמימה. ?'תורת

 ואם כחו. כפי ועבודה בתורה לעסוקן בשליסות הוא ד' שתורת פ44"6(
 עיקר להיות צריך עשיר איש הוא( בהתורח התחיל לא עוד ארםששום
 כלח להציל ובנמ"ח בצדקה עבודתון י והבן בשליטות. הוא ועודגלום.
 שאין ואף ודוחקו. עושקו מיד עני1 חקת(: פ' עינים טאור)וע"

 השוב בתורה. הרבה לעסוק כ"כיכול
 עשת כי מאור השי"ת לפני הוא1 שאמר בשמו, שמעתי עךךרלב(

 הסרבה וא' עליו שמוטל מח לארען פאר נעלר ,בזה"ל
 קראש . לארין פאר נישם נאחראיו
 לארין, פאר אללעס איז לאריןפאר

והכן?
 שאמר . בשטו שמעתי עךשלג(

 בעת בו להשתמש . קעשינעס שנייו להיות צריך או"אשכל
 נברא כשגילי אחד בקעשינעצרכה
 פכ"ה( תדא"ר דל"1. לסנהדריןתעולם.

 ואפר. עפר אנכי השניובהקעשינע
 1 והבן * יירא(4י

 5בו שיכוון וכלבר המטעיפוא'
 לפני אחר איש בא ואםלשמים.
 איש כי בממונו לו לעצר יכולואין ומצבי מעטדו לו ויספר וצדיקת"ח

 בעדו להתפלל מחויב חואי עני,
 ובים* , ח'1 צש"ת סכל ד'שיצילהו
 וכאו"א המדרינות נתקלקלוהחורבן
 . בטמונו יתפירו להושיען יכול אחר אם דהיינו לו. השיעין סדרינות כפי ולא . חבירו בדרגתאחז

בי
 וסלן. . יססחפס סנליכיס פלס לטילך ומסתמסין שעין מסלבס "נ" ססיוס חסר חנ"ה*(

 י י1~ס*ס טלעלוב דוד סר'ו מס"ק גסס גתוותס ספ"סר זפ פחסתיופגי
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 61בו קורש שרפישיח

 היריון טמקור תפיר יוצאים והשפע ן שיתפיל לו טבמיח ה". עשיר אישבי
 שאינו האיש אך , אדא כל עבור ן הצדקה במקום ברבו שחשב אובעדו,

 וברכות השפע השי"ה, לפני מוב נט' דפים איזה אימדונפסיח.
 , אחר ימקום ייכו עבורושיצאו עייהם שטוטל מה ועיקר .וכדומה
 ובאו השי"ת אמר לכן , אחרלאיש בן שר"י כשראה והתינוק .עזבז
 אותך שישינו , והשינוך וכו'עליך מי הזה הפסוק עליו מהפללהנניא
 הברכת וזהו , אחר איש ולארייקא לו אסר כו' יעקב למשיסהנתן
 : **( והבן .השלימה יו תמאנו זו ר' הלא התינוקאותו
 מעם . הק' ' נשמו שמעתי עןדרלז( חנניא כן ר"י כי . החטא עיקרשיה

 בפרשה טהשלאכתונ על' ן לך סה הייןוף ושהיוו וי" פיי
 )דברים , מאודכם בכל ק"ש של שני' 1 הוא עבודתך עיקר כי לבד.אתפלה
 מדבר שני' שבפרשה ספני "א( ן כשראה ואז . אותי לפדות במסוןכעת
 הוא רבים של והטמון , רבים בלשון , שפדאו עד משם זז לא התינוקחכמת
 בכלל והוא טטש נפשם כמו נוגע ' מועמים  ימים הי' ולא  הרבהבטמון
 נפשכם,והבן: בכל והבן ; בישראל הוראת שהויהעד

 שאמר . הק' בשמו שמעתי  עןךרלח( : *( נדול לימוד מואכי
 בלבו חושב אדםלפעמים כל , הק' בשטו שסעתי שרךרלה(

 קודש שבת אצל לי יש שייכות טה 1 לו להיות צריךאדם
 הוא  זה אך , נכוה מדריגה שהוא 1 לו למפר שיוכל נאמן ואוהבהבר
 לו יש ואחר  אחר לכו כי  מעות 1 בננות אפי'  לבבו נקירות בר.את

 מחילי' אצל כסו כי , להש"ק שייכות רעהו תירה ליהודה שהי' כמומעשיו
 אחר לכד יש ל"א( )שטות יימתטות העזים נדי את ידו גי טשלחוהי'
ומישראר : והבן ל"ח( )בראשית , תמרליד ב  אם דהיינו בו,  
 מחויב , ח"ו השבת את וחיללעבר עה"פ , הק' בשמו שמעתי עךךרלו(

 בקדושת כן כמו שהוא מי יהי' מיתה עליך ובאו כ"ח()דברים
 והבן: בו, שייכות ואן אחד לכן ~ffעובת הברכות הנה זהשיגוך האלההברכות

עיי
 )כסוף פ'פ יפיו גתסלת פגי  סיי' סגם 3*ח יהושע ר' כי מעיקר חכר הגה,ה*(

 Tpfin" ער פגלן זז 6יגי ספיר 6הר ולגן ניח(יסויט רני יגר 6ות ו6תור6יס תגייס גירר , יצירות סרר tpa סכתם )גפוגתטסר
 וספ6פר סליו ~l'pDtP תפגן גגן

 סרי3*פ כסרקי פזי ותיטוס . סכתיס פסי נילרותי סגלתי  ג6סר סוס "גסן תדויק 5סיותקריך
 למקפח וסייגו  מלוך כדרגיו פלח גלול  נלסוגו רייס ptl~not . סליך גררגיי 6כ1 651 לזסס6ט י ר' סל6 שתיגוף סתו 15 6יר . ותסגו:יס חפלת 3סי5 יטסכ לתסיסת  )תן חי יססוס*פר
 דרכיו תית גייוק 6 ניגס סתיג.ק nh(o . סלך וירגיז 6גו 1)6 15 חסדיו כסול סכתוכלסין

 סריו רינ*ס סכין ולכן לו כפיותה כררך לילך ותהויג יסחר דרך לו ים 6חר סג5 סי6פסגווגם
 רייסס *פר  לכן ותחגוניס גתסלת לילך hs1 למדותו לו  יפטחר ררך טמיר  סס61 יפן .11

  סגה פסרכ פקיר. נכון יסוף וגו'יפכירי
 כריסמס כפררנס סיסיגוך יייגו ופסעוך 6סר נספין יפרפר סוף סיטתי 6גי וונה'ה*14 ~

 ותכין זכרנו כיוסח ריס נרפזי קרוסת 3ס' יפוין פרגריס  ילסנין טופר.פסייפ
 סג.ל: פסר3 .ייפכ
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b%קודש שרפישיח 
 בינהם )והוא אחר לסקור הבנין ן שפ-א הק', שטעתיבשטו עידירט(

 הק'. בשמו שמעתי עור רמב( ( קרישא התבריא עם הלךהי'
 כ-כהחמא נשל שאמרשאין מוטה והר קצת לפייל השדהע"פ
 אחר נרניר בירו ונטן הארץ עדא"ע
 הניה חזר ואח"ב . והגביהו החולטן
 להחבריא ואטר כטקדם. מקומהער

 שהנרניר טאמין שאינו מיקדישא
 דייקא מונח להיות צריך הזההחול
 מהשית. פרמיות בהשגחה הזהבעקום
 צדקתם נודל והבן ח"ו. אפיקורסהוא

 :וקדושתם
 יהרה"ק נסע שפ-א שמעתי עדךרם(

 איש יי"ע ננךנם הר"רוכו'
 האיש ובדעת . מחמידיו שאינואחד
 בפרשיסחא בש"ק שישבות ה"ההוא
 שנשאר סקרה לו וקרה הרה-ק.אצל
 פרשיסחא העירה ויבא בש-קבדרך

 בונם הר"ר לו ואסר ,במוצש"ק
 אמר מחבריא שאהד לי)וכטדומה

 אורח אצלו כשבא קורש שבת כן(לו
 אותו ויכבד לו יתן )שנאסם(מזב
 בשבת ר-ח חל אם דהיינו ערכוכפי
 קצת אותו יכבר , בשבת חנוכהאו

 של ובמוספים מפפיר קריאתדהיינו
 אותו יכבד בשבת ירם חל ואם ,ר"ח

 ואת הקריאה בל את יו ויתןיותר,
 יוה"כ חל וסם ירט, של התפלהכל

 ויטהר יותר אותו יכבד אזבשבת
 יאכול שאסור המאכל את לושיתן
 ובת ובמל , בשכת שחלביוה"כ
 באב פר חל אם אך יוה"כ. נגדא-ע

 . השבת לאחר נדחה הוא אזינשבת
nawnlכי כלום, אותו טכבד אינו 
 רצוני אין כאלו באורחים אומרהש"ק
 השבת, לאחר יבואו רקהיום,

 אמר עצבן אדם שעי לי)ובטדוסה
 בעצבות( תסיר הי' האל שאישכן

 :והבן
 כח( )דברים הק'* בשמו עך"שרטא(

 . באסטיך כו' ד'ישלח
 אוצר. אוסם פי' שכן באוצריךפי'
 יהרהיב צריכין היסוד נתקלקלואם

 כנסיון הוא אז כי עושה שהאדםמה
 ליחן כ"כ כח אז לו הי' ולאנדגל,
 הוא החמא עיקר אר . לרוחומעצור
 בכל תשובה לעשות יכול שהאדםמה
 החטא זה . כלאד ואינו ורנערנע
 עצמה. טעבירה נדור היותרהוא

והבן:
 סור הק'. בשמו שטסתי ערךרמנ(

 )תהלים טוב ועשהמרע
 פון אוועק נייא מרע. סור פי'ל"ד(

 המחשבה על עוד יעלה שאלשלעכפין
 רק רע. עתה עד שעשית מהשלך
 נתבמל הטוב ובעשיית טוב.ועשה

 : והבן . טמילאהרע
 למלך משל הק'. בשמו זרדךרמד(

 והא יתיר בן לושהי'

 מאוד מפונק והי' טאוד אותואוהב
 והניחן הטלך על סרח פ"א . יחידכבן

 עלת פ"א . ונד נע והי' רחוקהלסדינה
 ושלת יחידו בנו אודות הטלךברעת
 וביקש היך לבקשו אהדאיפרכס
 החקלאים בין אחד בכפר ומצשאותו
 ומרקדו וטשתכר הקרעמשמיבבית
 ושאל מלבוש ובלא יחף והלךעמהם
 ושאל טובך טה האפרנוםאוהו

 בתו לו הף אילו לו והשיב .בשלוטו
 אין לו דומה מי חם  ומלבושרנלים
 ממנו יזתר פוב לו שיהי' אדםבנמצא
 והבן וחסרון. עבודה דגר שוםמרניש ה" רא מאוד שנתנשם מהסתכי
 אטר וע"ז . הנלות על המשלזה

 שאפשר מנור. זצ"ל הרריים וכו'הרה"ק
 מזת נתעורר שמסתמא 16בה הישזה

 מתרץ הף ובזה *- יותררחמנות
 אוכלים בפסח אמאי העולםקושיית
 זכר מרור ואת-כ להירוה זכרמצה

 פרור בהיפך להיות שצדךלעברות
 המרור שנם אלא . מצהואה"צ

 ל%  טוה שקורם דגאולהאתחלתא
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 68כז קודש שרפישית

 אווי וועלין מיר . כן אצום ופי' ימים( ( אדא מרירות מעם שום מרנ*שיןהיו
 לעשות יכולין הצריקים כי פאסטין. 4 את וימררו הנאולה כשהתחילאח"כ
 . לתענית נחשב יהי' שלהם שהסעודה ן וא"כ המרירות את מועטין הףחייהם
 : והבן ן וא"כ . לנאזיה זכר הי' המרוינם

 * הק' בשמו שמעתי עךך רטח( 1 הוא שזה קודם מצה שאוכליןניחא
 אטת. הקב"ה של חות'מו ' ( : ע"כ . והבן . הנאולהיסוד

 בחד טה מפגן ואטר. דנ"ה( )שבתן אם הק'. בשמו שמעתי עדךרמה(
 דוקא שלו החותם להיות הקב"הן . כמלאכיםהראשונים

 שום יוכל שלא כדי אמת. בחתימתו יש אם פי' פ"ס( ב"ר ר"ח.)שקלים
 כי אטת. של החותם את לזייףאדם היו שהראשונים השכל זהלנו

 נמור. שקר רק אמת. אינו מזייףאס היו שהם אומרים ואנוכמלאכים
 יצחק תולדות בס' מ"כ )אח"זוהבן* אדם. בני שאנו להיות יכ71 .טלאכים
 נדפפ )גם מכרריטשוב( הרהצה"ק בשם ן בהשכל מבינים אנחנו אםאכל

 זי"ע(: הקדוש היהורי בשם ן אנו וודאי אזי אדם ככנישהראשונים
 בעת הק'. בשמו שמעתי ונלך רטט( ן בן פנחס דר' כחמור ולאכחמורים
 עומד וכו' הרה"ק שהי' י אורח שער  שע"נ ועי' והבןזאיר.

 שאלות אותו ושאלו הידוע הוויכוח על 1 : נ' דרך ראשון פתחצדיקים
 מה ספני אותו שאלו ובתוכם . הרבה: )ופעם הק' בשמו שמעתי עןךדמו(

 מכל. מאוחר רק בבוקר מתפלל אינו 1 בשם זה דבר שמעתיאחת
 באדם אברים שיש טפני יחם והשיב ן זצ"ל( טווארקא הררי"צ וכו'הרה"ק
 אבל משנתו יקוץ עצמו הוא שאפי' : מלסור האדם צריך דבריםששלילה
 כל וכתיב ישנים עורםהאברים הוא שלעולם א(, קטןמתינוק
 שתסיד ב(. בעצבות. ואינובשמחה

 בעסקיו. עומק .אך יניח ולא ישקוטוא
 וטבקש דבר איזה ירצה ואםנ(

ו הוא לושיתנו ב  האדם צריך כן 
 בעבדות הללו דברים בנ'להתנהנ

 : והבן . ית.שהבורא
 נב* . הק' בשטו שסעתי עךךופז(

 ונערותי ואני כתיגאסתר
 שאסתר אמר ד'( )אסתר כן.אצום

 לרעעענוון  יכולה אז היתה דאהטלכה
  המן של שהמעירה  מחמת  אורי)א'ה

 נ' התענית נימי אז היתהואחשורוש

 כמוך. סי ר' תאמרנהעצמותי
 צריכין האברים שכל י'ה()תהלים
 עד להמתין צריכים לכןלהורות.
 בקי הין כי האברים. כלשיקיצו
 אדם בני וטבעי הרפואהבחכמת
 יוכל אדם כן ?או )איה והבןכידוע.
 תפלה. זמן ח"ו לעבור כדי כןלוסר
 עצטן על מדקדקין הצריקיםרק,
 עוד לו הי' ובוודאי השערה.כחום
 ה*' להם אך . כטוסימ אחריםטעמים
 כפ4 דמילתא כמעמא להשיבצריך

 : *(הכנתם(
עוד

 כרעס)6 לעיר 1)))ס'ס כנגס סר'ר פרן סי' סיפסר וס גס1נגון תפסתי 6גי הנה"ה*(
 6נ'ל ססי' קנית פתח ס' סתחכר גע) ,))ס"ס סיקסין 5כלסס ר'. סאון5))

 :1 ר"9 )גרנות יפסגי טסי-ר .  .י-ט פרן )1 וספיג מתפיס ופן ליחור פ) אתו ס6ג .סם
 ין לבא"פ 610 רפסיע6 ותפיי . גת1רס סקורך גירס DDb'7 ל6 י6ילך יגוון סקיר6רתגן
 6יר  ולגן , יסורי יריתי סירלו

~eosssr 
 יו:וטדוס ס'  קיר6ימ ס%:1 רגפו יך סו6 וססי'

 . גק'פ ס"ס סגתן תסורר פרט ססקרי5ס וע"כ מתגן פ)ttph 6 סגמס גפ'  15 תפורגפ'
*

- - ל
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 קורש שרפישיח64
 בזה*ל יבמוף וסיים לכתוב הצורד י שאטר . הכך כשמו שמזותי עדךרנ(

ן
 .לסו ואין תורתך לאוהבי רב שלום ן וצדקה 1'( )דברים עה*פ.

 נועם בס' וע" והבן קים( )תהלים מכשול ן כן את לעשות נשמור כי לנותהי'
 הארץ ותעש על ט"ש מקץ פ' אלימלך ן צונו. באשר א' ד' לפני הזאתהמצוה
 : לקטצים ; כסו הטחנה מלשון נשמור הפי'אמר
 עהיפ הנך בשמו שמעהי עדך רנד( ( ל"ו( )בראשת הדבר את שמרואביו
 כפיך יגיע קכח( )תהלים ' ; לעשות נמתין כי תהי' וצדקהוזהו
 . הוא הפי' . לך ופוב אשרך תאכל כי ,' כרי שלו והכוונה הואת המצוהאת

 ולא לבר, כפיו סיניע אוכל אדם אם ן שצונו כמו המצוה את ולקייםלעשות
 עמק בתוך שלו המחשבות יניח : וטיישב טמתין שאדם כ"א א'.ד'

 מלאכתו בעה אז חושב רק . היניעה ן הטצוה עשיית קודם מה זטןעצטו
 וככפיו להשי"ת. מובות מחשבות נ לקיים יוכל בניקל אזי * ועבודהותורה

 אשרי אז במלאכתו. עוסק הוא לחור ( והכן: . ד' אותו שצוהכמו
 בשם הנ"ל שמעתי ופ'א יו. וטובן הק'. בססו שסעתי עדךדנא(

 שאמר סקאצק הרר"ם וכו' הרה"ק 1 שלסר קורם .שאטר
 היטעל. צום זיין ואל קאפף דערן לעטור. ירא הי' ישב ואםלישב. אין מוען. זאלין הענד דיא בזחולן ירא הי עמד אם . שבתהלכות
 ט:והבןן שחשש עליו. שבת אימתמהסת
 שנ"א . הק' בשמו שטעתי עיד רנה(( והבן . ת"ו שבת חילוי בזה יששמא
 להיות רוצה איש יש אמר' ן כמה עד למבין אזהרה בזהודי

 היערות מרחק בתור ולהתבודד פרוש ז : שבת בהלכות בקי יהיותצריכין
 שאול* בדעתו אך הת"ת, את לעבוד ן הק'. בשמו שמעתי עדךרנן(

 ות שלו. טהתבודדת אדם שום ידע ; הפסח חנ שלשהחוטרות
 : טאוד הוא נרועהאיש1 תכשיטי כמו שהוא . שיעור להםאין

 אשר בעת שמעתי. עדך רנו( ! הדי תכשיפי' הטוסיף כל אשרבלה.
 הי וכו'הרה"ק'ן והבן: . טשובחזה

 הי* שיק ובכל . כידועבדיימשלאנד המעם . הק' בשמו שמעתי עדךרננ(
 אומר והי' דיימשין, עם יתדיושב איסור כתבהיהתורהשלא

 הי" והריימשין השלחן, עלתורה מפני מאור, טגונה שהואקטצנות
 מהתורות ר"ל הלצנות כל עושים , ובא.זה המצוות לכל טכשולשהוא
 לבב הרע וטאוד הגך מפיו ששסעו מן אין לכן עלי' יפול שהורךדרך

בנו

 סקג)תי פס 6גת31 3זס וגסיותי . וסרן גזתנו, כקורץ ולוי . 6ז סגתן תסורר !נך סר6וי9.
 "1כ5 נסיגתי פלסיסח6 "נל"ק ססי' ו)") געלי) 6)יקיס ר' סחסיל סנט) סרב תפינ,ס

 ת6פעttss5f 6 תער ל"ל מס"ק תפי 6יס ספי 6יס תקוג) ססו6 )י ולתר עס"חתווצת
 1106 . ,י"ס ו)וק)ס"ס סימולי כקרוס רכיג1 כמנפטר גוס"5 פ6תר )סתיס( 6,ר ס')כעסת"ח

 לעך 6יז סר )6סל כוסה וסייס . סתפ5ס ותן קנת מעכיר 5תס 3טטנס נסרות לרסיס D5h'גו
 . עכ"ז ויי6 פין נריסטן 6ר1יס ק6סס ויך פר ס6ט סק' יזר דטסרניו,סוין

~fitfil 
 ר16

 י'ס: *ומ פכ-ו כקמ"י ריין . 3ותג1 )סתם)) )יוסר )רישין 6יך וסחריליססיר6יס

 )כלכות סנת' תלתל 013 )ג6ר ו),)ס-ס תקתק סרכי תרן כסתר סיטתי ":י רגה"ה"
 סקווס תרן 61תר מחוד ותחוס . למיס תירק יותר גגו תיניעי סגס:ס נל151'ח(

יגש
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 אברהם הר"ר וכו' הרה"קבנו
 וה" * הזה הדבר על יצלה*המשה
 תורה לומר לך לטה הק'. לאביואומר
 הם וטהרי כאלו אפיקורסיםלפני
 שלך. סהתורת הלצנות כלוגושים
 אעשה מה אבל אביו. לו משיבוהע
 והתעוררות הזמן לי שהניעבעת
 באיזה יודע איני אז תורהלוטר
 אך . מהם לשמור שאוכל אנימקום
 רוצה שאני שתראה בעת השני'בשק
 רמך לי תדחוק לפניהם תורהלומר
 הדבר אבין אז השלחן, תחתברנלי
 תורה, לפניהם לוטר שלאואזכור
 הרה"ק כשראה השנית ש"ק בא כיויחי
 שאביו משה אברהם הר"רוכו'
 לוסר שלא להבין אביו רנל עלדחק אי . לפניהם תורה לומר רוצההק'
 הר"ר וכון הרה"ק פתח ואז .חורה
 איו בזה"ל ואטר. פח"ק זי"עגנ31כ!

 שם עליהם נקרא לא עודהדיימשין
 של ראשו שחש כ-אאפיקורסים.

 ישראל שמע צועק מיד סחםאחד
 אפיקורס נקרא הי' פרעה רקכו'

 סכות, בעשר אותו לקהשהקכ'ה
 אשמע אשר ר' מי אומר הי'וודא

 צ'ייס י, 1De1 שיי"' שר ת0'ל
 צדיק איש אדםלהיות

 חכם אם האדם על ננזר כי ,עפש

 ארכו וכל , במדבר כיער הואהעולם
 להקכ'ה יו ואין , יחשב השדהכעץ

 אין הוא ונם לבדו. הוא אלאבעולמו
 להשי"ונ אלא לפנות מי אללו

 : והבן .בלבד
 שאל שפ"א בשמו שמעתי עךךרנה(

 וכו' להרה"ק הג'ל.הרה-ק
 ה81 כן יכי ע זי מלובליןהרבי
 שאדם באם הרבי ' שאומר כמוהאמת
 הוא . נפשו וחשבון עצמו ערךמכיר
 שטחשב בעת העולם שאומריםכמו
 החשבין אחר . חשבנותיו תבירועם
 איו נירעכינט )אב פרעון חציהוא
 הן, לו והשיב באצאלט(האלב
 סחורה לו שיש מי כסו הוא.מברא
 אם סחורה( )מרייפינע למרינהמחוץ
 הסחורה על שלו החותם טניחהמלך
 ערך שמכיר סי כן כמו כעךנעשה
 א"כ באמת שהוא מה כפיעצמו
כ שם עליונקרא ל כ  אשר הקב.ה 
 כי והבן , כשר ונעשה אמתחותמו
 כש"פ בם' מ"כ זה וכעין , הואעמוק
 כאשר ונ"ל זיע הק' הבעש"קבשם
 חולי שהוא לבבו ננעי האדםיורע
 לו שיש אתר הקמנות בסודהנפש
 זה. דעת ע"י ססתיק אז זהדעת
 בטור כשהוא משא"ב . רפואתו11ה

 ואנכ* לא( עיברים כמ"שההסתר
 חולת שהוא יודע שאינו אסתירהסתיר

 למכתר רפואה לו אין אז ברוחני 1 לא ורשע צדוק ואלו . מפש אויה"
 : ע"כ האנושה 1 והפגשות החכמה א"כ 2( דמ"זפדה
 עה".פ הק' בשמו שמעתי עךך רם( ! וצריק . ב"ה המקום בנזרתתלוי
 אל ושכר יין י( )ויקרא ' ן ואם הארם. בבחירות תלויורשע
 פי"ב( ויק"ר )במדרש כתיב . תשת ן להיות ובחר . טפש שיהי' עליוננזר

 * לב משטחי ישרים ד' פקודי הה.ד 1 : והבן וצדיק מפש הוא .צדיק
 מנעת למה דקשה ףט( אהלים ן שאמר הק'. בשטו שמעתי עוךלנח(

 בא השמחה הא היין טחם התורה ן על מסתכל שהואבעת
 )שם אנש. לבב ישמת ויין מהיין 1 כל כאילו בעיניו נראההעולם.

קיד

 : סל5 קסרכ וסנן . ועוס"נ פשו יסד  סססגר 150 גלוח וגסויסתם ודכתה* תעיר ושספוחי  ריסו  36ל י3ו גסו 1Putn יק סגסגת וסייס .  גוס וכיפורן578
416
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 קורש שרפישיח65
 דכ'פ:( )ר"ה . בשבת להיות שחלר"ה להיות וצריך העובד הוא ותכהןקיד(

 יכוליפ שאין הם אנומיןשישראל פקודי ההזיר המד' כתב וע"ז .בשמחה
 וזהר . בשבילם תנקע הקב"ה . לתקוע , היין מהם למ12ע גזרה רהתורה וכו'ד'

 תוקע בעל נעשה הואשהשי"ת פקורי כי השמחה להם בא ומזהסיין מפני , בשבת חל אם , ר"ה שלירם שנמנעו במה הן מצות מקיימיא"כ
 הכוונות כל עם ישראלבשביל והבן: לב, משמחי ישריםד'
 לפובת זכרונם ויעלו בהםהסיוחרים הכך. בשמושמעתי עךךרסא(

והבן: ר"ל הרע לעיןסגולה
 ק,דפ הק' בשמו שמעתי זניךרמנ( אל *אשתחוה ה'( )תהלים הפסוקלוסר
)שטות ן המררש עפ"י ביראתך. קרשךהיכל

 ר"
 ר' איי ויחר

 יש וצריק צדיק בכל אמר כו' במשה ן הרבה אלהיכם ד' פ"א()דברים
 ובזה ד'. אף חרון לבו בתוך מצפון ז אשתחוה הכתוב. שאמר זהאתכם
 אנשים על לרחם יוכל אף חרון ן והמדרש ביראתך, קדשך היכלאל
 בוער שאין ,מן וכל 9טקום. לקרבם 1 הוא הפי' אך כל. יעין פליאההוא

 לו קשה מקום של אף החרון בלבו 1 ישראל את משרע"ה שבירךנשעה
 אף ויחר וזהו . לישראל סובה לעשות י ירא הף וכו' אתכם הרבה א'ד'

 משה של לבו בתוך היינו במשה. ד' ישלומ שלא ח-ו רע עיןמשום
 שהקשה מה מיושב ובזהדייקא. זה המדרש אמר וע-זצנישראל,
 בו עשה לא מה מפני ז"לרשיי היכל אל אשתחוה הכתובואמר
 עושה אף חרון שנאמר שכ"מרושם לחוש לו אין עוד ביראתךקרשך
 והבן: מיושב. ובהללרושם. מאוד**(: נפלאה כי הרעוהבן לעיןח-ו
 הרה"ק בא שפ"א שכמעיזירסד( מה על הק' בשמו שמעתי לנרךוכב(

 נםךנב! ר' הרבי וכו' ' :( דכ"ח )ב"ק הו"לראמרו
 נפישיל'ע וכחהריר להרה"ק זצללה"ה 1 שהוא הפי' אין פמרי'. רחמנאאונם

אצנו

 סר5ק 6טר 0רסע כרטס כ.' קנ. ת0 סססס.ק )פי כו'( 6) 6סתתו0 חסדךכרוכ ועני סטסוק תיכף גו' עסקיך ענו ת0 6חר סתפי0 כסלר תקנו ,0 תסוס %6י . )6'0 הנעה*(
 וכגזז תכ~וגיס סתהי0ס סגין סר06 תסס 6ך כיסרך) רט0 טין)סכגים
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 . סיכרגס כקנו

 1011 . 0לסע ככעס ס) רט טין נסס סקס סי' 65 וגו' 6סתסו0 סססוק יסרק) סיתרו תסוס011
 : סססוקיססתימת

 סססו9 שפר 0רפ גטין ח"י ס1סגע לפי 0יג6 פרג סכלס ים וו-ל ס'.פטרכת ומהי  רגל יע' כססנו פריגוכ ~לני-י ר6.5 שיי-ע יסרס רגל ס'  לסין  וי סג0 הנה"ה**(
 ס'(  )תסלים 3יר6תך קרסך סיכל 6ל אסתטי  גיתך 6136 חסרך גיוסזלגי

 ואכיפי כו' ומכווני
rtuעכ'ס י%6ר  מסיד 1ס  לג.11 יורע מהייי  ליי 

 סטעיפ 6רכטומ כו'  מסדך גריד י6יי סססיי
 pgg וכגראס . ימ6 דטתילנ על ויספר *ת"  טיפטרי6 טי"ן ר-ע עי"ז  Sp~nt חיגות ת'ישי'

0"0((51nh)w 0שתדרס לכרי כז  . Sjh  יגילויירו 9"8  יג.ל. ית5  יסרב  9גלס יו5  ספנותי  פ5ס  
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 67כס קורש שרפ*שיח

 רק נטמר אינו הפעולה כי דוקאן ן' טבוקש ח11ה עם ולהלאה טהיוםאצלו
 הרה"ק דברי את וקבל הקב"ה. ביד 1 ואביון עני איש אצלו נכנס פ"אגי

 הי' והלאה ומא, ז"ע בונם הר"ר וכו' ן ומחמת . דחקותו נודל יפניולהתנצל
 : זחכן , כסקרם 1 צינה הנ"ל ואביון עני שןהרחסגות

 מוהר"ר הרה"נ ש"ב לי כולב רמה( 1 זי"ע 87ישעלי הר"ר וכו' הרה"קלו

 "אני'קנתן4י4ב.גךן שלית-א . .ג. . מ,ו1 ש.ווה ושית וו4"
 בעצמו ששמע יצחק יעקכ ר' ן אותו צייתין שאין רואה א"כ .בנורל

 שה" זצללהשה ר'שמשון מפיהה"ק ן בפקודתו פקד זה משוםבשמים.
 שדרך שסיפר גאךךארמשאךך אבר.ק ן אנשים אליו שיכנםו רוצהשאינו
 זצללה"ה, 3זקאיציע המניד.הקדוש ן, חיי בבני בקשתם עבורםלפעול
 באחרון 'שלו האזרחים את לברר הי' ן וכו' הרה"ק כהשמע ויחיומזוני.
 תחת ראשיהם תוחכימ שהי פסה של 1 שאני אמר ן דבריהם את בונםהר-ר
 בעל הרב תחב וכאשר , הקדושה ידו ( מכונו על הכל שיהי' ואראהאכנום
 בונם הר"ר סרן אבי לסאה עשרה ן אחת קושיא ושאי ונכנס .הראשון
 הקדושה ירו תחת ראשו זצללה*ה ן וזהו פישעלי הר"ר וכו'יהרה*ק
 סילקה זי"ע הקדוש המניד של 1 ו( דק"ג )כתובוה אמרינן אחדבמקום
 .איני אותך בזחול לו ואסר תיכף ן ובמקום מקיים והקביה נוזרצריק
 הי"ר הה"ק בנך כי לברך צדיך 1 והוא פכ"א( )בתרא"ר אומראחר

 במדרנה ח"ו תהי' אם אף הראוי טובה 1 כסוהרי הם הרי תפעל ומההעשה יי לעשות די בכוחו יש זי"ע וללנם ן מה לו יאמר מי שחריתבתפלת
 ? ע"כ , להיות שיוכל התחתונה ( באסת כי . אטת שהכל אלא .אהרדי
 סרן .אמר . שפ"א שסעתי עךך ימו( ן אין אך מקיים והקב-ה נוזרהצדיק
 לנובם הר"ר הקדוש * ן באיזה להשיית עצה לוטרלהצדיק
 שבת של ג' סעודה בעת זצללה"ה , עצות הרבה כל הזה הדבר שיהי'אופן

 יחזיר טזפתים שע"י יודע הי' שבאם ( זה ורנר למקומ ושליחים181פנים
 את סעסיד הי ימוב ישראי את 1 מי פי' וזהז . הצדיקים ביד כחאין
 מהרב ע"כ , פרשיסחא עיר רחוב ן שום בכח אין זה . הפעולהשיהיו באכצע דאנצינ העיר של האילנות 1 האיך תפעל ומה תעשה מה לויאמר
 2 הנ"ל ( הנ"ל עני האיש וזה לו. יומרבריה
 ן נזרת סחטת עשיר יהר13ודאי

~fp 
 וצללה"ה בונם הר"ר טהה'ק

 4 זעכי"א זי"ע טפרשיסהא ( הלאטריע פעולנו ע"י לא אך ,הצדיק

 פרשימחא רק"ק קרישא רהחברא הישן מפנקםהעתק
 אלף סך הסעות בדבר קדישא תברא בני כבוד אצל במוסכם עלהרמז(

 כ"'ן משה יעקב טעה הנניד הרבני סחיי זהו' מאית,ושלשה
 עסמא היתד צד על שנשתלשו נטהרים ייב יועדא טו' הנניד הרבניזה*י

 פכח ח"ה עד הקנ"נ דשנת פסח מח"ח דהיינו לשנה ממאה זהו'עשרה
 בשנה שנה מידי רווחי' יתנו כזה בידם הנ"ל הטעות שיהה וכ'ז תקנ"דשנת

 ההוא בשנה שיהי' מה נבאים השלשה הח"י קוויפליך עפ"י הרווחיזישלמו
 דגני- הרבני ת"י מונח הנ"ל.צחשפ"ח

 לא והקרן טאפטא מנ"ל יחזקאל 6ו*ה
ישלמו
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