
 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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 כקדש שרפישיח .

1CTS*חשק סבני חתומי' בעשרה כתב להם שיהא כ"א הרל וסמל טהר"ם 
 . לפ"ק תקנ"נ סיון פ' נ' יום ח"ק בני אצל במוסכם נעשה הנ"לבל
 פרשיסחא( מקיק המניד הרה"ק )הוא יצ"ו פרשימחא רכך מני"ם טאפטא אברהםנא'

 י'. נ:בבבי12יי"מ::, nwu' :גם:ב: * ז-ל ליב יידה במךה משה הק'באום
 ז"ל. הרש"ל בהסנזח יצחק הק'ונאום
 . ז"ל ר1ך בהר"ר יר:1שע הק'ונאום
 נץ ש"ץ משה %ב גמהור"ר דוד הק'ונאום

* 

 ' כ"ץ משה יעוקב ב"פ ישראל הק'ונאום
 מ11איידם15ב. נשי חירש צבי' מוהר"ר בדו-ב' בונם שמסה הק'ונאום

 י פר(2יסחא( סגך בדנם ר' הרבי ההיק)הוא
 נש4 גונם שמחה מ' בהרב משה אברהם ס' האברך ה"ה א"עהתחבר

 זהף עשר שנים סך תיכף ונתן ארוטים שני סף לירעוהספיח
 דפסת ובח"ה זהו', עשר שנים נ"כ יתן תקע"פ דשנת דפסת בח"הואי"ה
 כטהר יהר אדו' שני מך שיסלק ואחר זהו' עשר שנים נ"נ יסלקחק-פ
 . בח"ק עליו יושת כזהיר דבש יתן בקלפי שיונח וקודם הה"קטכני

 * חכי פילק זהו' "ב נחו רמוכות בחה"מ זהו' הב נתן רפמחגחהשמ
 1 דבש מי א"פנשח

 : חקפחי"ת סוכות חוס ס' טסלמז'מ
 טרה הקדוש בהסב ששה אברהם ס' החסיד הרב ה"ה התחבר הרלילבט

 לטייפ שיחי' מררכי צבי העיק בנו את יצללה"ה בונםשמחה
 בר כשיהי' ואייה דבש מ"פ וחצי מעות זהו' שני ח"ה בכל ליחןוהתחייב
 עשר שסורה נ"ב החופה קודם ואייה זהי עשר שמונה ליחן התחייבמצוה
 החברא בני עליו  יושת כאשר מנד יתן ההחונה אחר הראשון ובח"הזהו'
 . סילק פיח סוכות ח"ח הכבוי. חלוקת לכל החברא סבני כאחד יהבואזי

 : סילק פ"ח פסחח"ה
 מעבדיל מנהם הר"רטהה*ק

 : קאצק "pwזיללה"ה

 מוהר"ר וכו' הרהינ ש"י ייכתב
 שליט"א ס"ז יחזקאלצבי
 1"יף =4ן"האי= ישלף" הרמים בוהה אגעשאנ כי נ 5יה ב"מ פ15נסםהמבד"ק

 השו, ריסוק לשונו על רניל ה*'ילד עודני , להבה אש שהואבילדותו.
 ולפעט*ם , חי אל אל ירננו ובשרילבי
 בהתבפלות ועפר טיט תוך מזהרקד
 הכיר נ' בן בהיותו שם, ונפלחושיו
 לעצט4 העמיר שפ"ר בוראו.את
 ועפר. בחול קטנים מקננם קטןחרר
 *פענדילי* לו הנידו , התינוקתכדרך
 לגפוף קנים לך יחסר חשבוןעפ"י
 אנקש צעק זרוז בשמעו . הבניןזה

 .ד .י--י- 46 ויטא . 4אח יי  שיטלא  אלפי פ"ר.
.. ,** ..*יז*-

"*
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 69ל כלרש שרפישיח

 עשה אם שקר שהוא ואנש איש3ל
 שנאוהו. הכל כי . כהוגן שלאדבר

 לאכול לחם לו חסר ה.'ויפעטים
 בנימין . שם כנילו איש מצא כיזולת

 . כה בדרכו ה" הוא שנסשניידר,

 כאיש וכדוטה , ידיו בהכאת ,התנור
 ואפף כעפר עצמו ועשה , ח"ומבוהל
 שאמר ער . המלטד ישער שלאכדי
 הוא שנעונך שכל ידעתי המלמדלו
 ל8 אותי אבל .  הארם פרטות כדירק

 23לדב:לי1 הקרוש וקרבי כיתרמה. לאסו בכור בנו  שם  קרא  שמוועג
 י וסיר , אליו להביאך עלי צוה זי"ע ( אברהם הר' ההצה"ק חתןשהי'

  1'ל ליבוש ה"ר אביו . לובלינה נסע 1 הקדוש בהנאון 'צייה"ה13רדכי
 מנית לטה עליו וצעק אחריו בא 1 13נדך: זצללה"ההרי.מ

 מקודם כתיב השיב אבותיו. סנהנ1  למקוב וכא שטו שנתנרל וניגרזרסט(
 אב* אלקי ואח"כ ואנוהו אלי זה ( בא . גוריי לעירטולרתו

 1וארוסמנהו; צורת שלמדו הראשון רבו אתלבקר
 לפנ* בננלה ללמוד החל שוא רעא(( שאלו ככלל. ועד , חוטשהאותיותעד

 משנת בעל הרבהנאון, האם אלינ"כ, באת מדועלא השנירבו
 למרת אתה השיבהו לך. היהרפה
 עליהם להשיב שיש דברים נ"כעמי
 אומר וזה . בכה אוטר זה פירושיםכי

 תורת עמי למד הראשון אבלבכה.
 נשאר וזה עליהם, להשיב שאיןאמת
 : והבן , לכבדו אני טחויב לכן .אצלי
 הקרוש רבינו זרח וכלדבליןער(

 מלובליןהרבי
 אחד מלמד ונסע ועכ"י,זי"ע

 מנוריי,
 זי"ע הק' הרבי יו אמרללובלין

 יהמניעות השניח ולא בהתמדהחכמים
 זה" בטאסשוב אשה נשאאחריו בחסידימי שהתלוצצו מחביריו לושהי'
 ולא א'. שיתוף עם עורותסותר
 במאמשות נם בטסחרו,הצליח
 ין3מיל ת"ר ההיק בביהט-דהתפלל

 להיותו אך , יצייה"היאר*פשובר
 זי.,נ הקרוש היהודי רבו בדרכיאז

 , סכל הסאוהר בזמן שחריתלהתפלל
 ולא * דשם גבהמ-ד לרדפוהתיו

 stffy כלוםהשניח תראה קורש ניצוץ נמצאבעירך

 13שה ט' הרב אייו בא 83"א ערב( ן הטלסד לירי, ויהביאהו אחריו.לחקור

 הגשלקזי-ע הה"ק עם להשתדך 1 . בחור אז ה" זיע מקאצקהרמ'מ
 ההיק זקנו של הדירות על אותו שאל וכמ"ש ח"ו מבוהל לאישוהחזיקוהו

 לקום* בעל זצללה"ה מ,אקלחוג לבזות משתולל( מרע וסר יאה
 לומד ראוהו לא נם וזולתו,עצמו.
 לישן המלמדן עצמו והתיישבכלל,

 סהע.ר א' Qu ימצא אוליבבהמ"ד.
 חצות אחר ויחי ליו. עינוע לשוםשיוכל
 ר:רך"13 הקדוש הבחור כי ראהלילה
 בהתלהבות נמ' וימד יחידי בא1"ע
 כי נראה שהי' עד . א' רגל עלנדול
 אולי חושב הף אף , הרבי כווןעליו
 לילות כסה שראה ער , היאפקרה

 השינו בהדירות. 'ושב מי "מהן
 * לחייטים מושכרים כי , הנ"לרמ"א
  בנסי זצללה"ה הרמים הה-קאמר
 שיחרבו, צדיקים בתי עתיריןאסרו
 שישבו הפי' אך לתקן נוכלהלא

 : מהוגנים שאיגמ אנשיםבבתיהם
 מקאצף ה": יצלו הרס"מ הק'רעג(

 הרב לדודי פ"א נסעמפרשימהא'
 ת,ר וה ל"י ~uvin ט' והטהורחחסיד ופיהק שיעול לעשות המלטד החלאז

 כסה מתלמידיו. שיהי' דברים עליו ן בחור  אותו  הרגיש  או נעניצין()ה"סן
 חסידות אמר, הועיל.. ללא שעות, ן למקום והלך aw, נמצא אחר8י

קודש
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 קורש שרפישיה66
 לקבלת מכנוין אין ואם הואקודש
 )עפיב , הפבילה יועיל לא.סהרה
 : לחולין סשא'כ , ומקוואות(ייילין
 זי"ע הימ"מ הח"ק נטע פ"ארעד(

 יצילה.ה נבךנם הר"ר הה"קעם
 ראה , השדה ע"פ ולפייל אוירישאוף
 , איכרים כת זצילה"ה הרבר"מחה"ק
 קרא חפים. לקצור , בירםוטנלים
 הר"ר להה"ק והראה אליו מהםאהד
 לבוש למדיו מתחת כי י"ענקובם

 . הדמיון אעולם והוא -ולמכריכים
 למקומו:ופטרוהו

 או  לישן הלךלא ' י הנ ע יי הרם"מ הה"סצש
 לימודו תוך רק מלבושיו.זפשופ

 הלך וכטעפ וישן, נפלועבודתו,
 חיים מ' הנאון נתפיר בעתךס : א' בחלוק שניםכמה

 מפרשימחא . יימפלונמס
  טשעכינאווציחדש, לאבד'ק:זנתקבל
 ליטא חכטי שאלוהו ריינראד6ילפאווי

 יהם והשיב . תורתם מהות חברותיעל
 שייתרה מווארקי יצחק ר'הרבי
 מווארשא וקררי"נפ . למדןהוא

 1קרך13"מ עילוי* הואזצללה"ה
 גביריו אין יצללה"0טפאמשוב

 להה,ק , הנ"ל הרה"ק הקשהיעי( : ע"כ . דעתו סוף על יעמודמצלין
 מווארקי זי"עהרחפם

 , ל"ע בתו ע14 שפתה ואחר ,נרול
 מפנ. בביתו לשבת יכול הילא

 מקאצק יהה"ק נסע , והנענועיםהצער
 בבואו ענייניו, הודיע ולאזי"ע,
 ההיק אותו שאל פנימה,לקודש
 אוהו שאל , בפוב ופירש לפרש,נם'
 לפרוש ונדחק , תמוה התום' דבריא"כ
 ההיק לו השיב אזי , שאיותיוכל
 וצרק, . Ws1 נמדר, שהכלא"כ

 פעלו, וצדק ישר נ"כ הקבהבודאי
 ה" והה"ק , אליו שהיבקוהתנחם
 בו: שהי' האמת לנודלמחבבו

 שהכיר הנ"י ההיק אסר פ"ארעם(
 )הואסברדימשיבך

 מברדיפשוב ההזיק לוי קדושתבעל
 ראיתיו, אני ואמר אהד ע,הזי"ע(
 בעל שהי' כוונתו והי' , נראבעדוהי'
 ואטר בלשון הזהיר לא אךבשר
 ההיק עיין והקפיד. נראכער,בל"א
 ונפצך , עוד עטו דיבר ולאמאוד
 וראו בינו , ,pf בקרוב האישאותו

 קדושתם?נודל
 לפניו וסיפרטטעזיבוז, זי חסיד בביתו ה4 כקארפ(
 אמר זי"ע טאפמא הרבי ההיקכי
 פסח פון )הרומב( יוהך דיאפון
 . יאהר נאנץ ח אויף ~ירה ש איךהאב
 השא כי זצללה"ת הרם"ם ה"ק הופי'
 וס"ת לך, יצוה טלאכיו כי ' פסתשל

 השנה: לכל השמירה 111יומך, לקולך ושמעו למשה אסרחשירת
 שטעו ולא וכתיב יח( נ')שמות

 א~
 לי ויקהו הנ"ל הה"ק אמר רפא( ן

 ליקח כשרוצים , תרוסח ן הח"ק לו ותירץ מ'( ו' ושמוקזסשה
 ולהפריש לתרום צריך להשיית עצמם מךך4פרקי נ2ענריל כ1נחמחריר

 : מהמותרותעצמו ' הבנה מיעץ שסיעה כיזצילה"ה
 תורתינו טחן זמן אמר עךךרפ3( ' תשמע לא אשר נוי )יגעי*כמשש

 י לפי המושנועוסק
 ק

 נתינה זמן ה4 אז 1 הבינו, לא
 ק

 הוא הקגלה
 :ודוכן

 ""בד.ק מענדיל הרםרעש
 יאחיזדינסקיווחלי

 זאקריפשץ( י 4אבדהק ציה38"ט
 *תתך %' , לסיפא ליפם8שליג"פ

 שוה רה ת הטחן הף אז נם עת,בכל
 בשות  קבלוה לא הקבלה אבל ,לגל
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 15 טוגטה fbnשמשהן
ששח
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 61לא קודש 'שהפרשית

 צעק האיש התוף, על כמו השינדלין ן נלא שהבמוח אמר יחמא,שלא
 רנע ובאותו הגנ, על יושב ראו.הנה ן ממשהו אותו טשמרין אזייחטא

 קול נשמע והנה להביס שהתחיל 1 : הנזהר ולז"אחמץ
 כהנה, ועוד התוף, על כסו אחר טנגן ד"ה תים' ( נם )יף ולקידושיןדפד(

 ואינו רואה לניהם"ד כא וכן , , הקשו כו';ני
 נראה_

 זורק ברבים, הלימוד אחרבלייה ליהוי לא דאסאי , המציאה אתראה
 הה"ק והירץ בחררה, המהפךעגי

 רשע, דהוי דהמעם ייגע,הרס"מ
 של וחיותו לאוטנתו לירד ולא .ין שיזמין בר' לבטוח אדם בןדראוי
 רשע, הוי בוטח שאין וכיון ,תבירו

 השגי. על ואבנים אחר עלמים
 מים. כובש וכמו אדמה עםוקש
 יץך23'13 הה"ק הלץ. מפורסים זהוהי'
 . זאת לו סיפרו לפרציווא כאזי"ע
 1 מאומה נראה ולא נשסע לאומאז

 ובא , רבנים על קצף פ1'א רפ,( ; הי' , הסציאה את בראהזא"כ
 אטר , נדול רב אז אייו ג המציאה על יפול שלא ראויהראשת
 בורית לך תרבי כי נם בץ )ירמס לו שזכה אחר שבודאי , בד'ולבמות
 להמראה לך עוונך, נכתם~נתר אתר בא לא, ודאי , שלו ודשיבד"א
 טכוער כמה ותראה)שפיגיל( ועשה בטח, לא והואלנוזלו,

 8"א א' עכ"ז . אתה )פאסקארניק( 2 הראה א"כ שלו, שית"התחכמות
 סנהדרין ל תחתי יט , אנשיו על לכך בד', לבטוח שלא ג"כלחשני
 : ורפח"ח והבן רשע השני נקיאלא
 יצרך בשני לבבך בכל אמר*עוד

 קשה היצה"ר ,יו איןשאם
 החלק נם אז וכשרוצהתעבורה,

 בזוה"ק כמ"ש נברא ולכך , עוזרו4רע
 הארם שיאביד רוצה היצמירשנם

 ורוצה , לנסות רק בא והוא ,הש"ת
 שבביעור והיה"ר לו, ישמעשלא
 : אחר ענין הוא היצה"ר על"מץ
 נברם שהבעש"ט אסר, הדדרפה(

 ותהי מ"ש לתקןבא
 סלוטדה ששים מצות אותייראתם
 הלך ועבודתו בלב. השי"תשיעבדו
 ממעורימש )המניר , יוואהליןספאדאלי

 אלימלך )נועם לנאליציין ואת"זזי"ע(
 לקרב 3מכ1מוד3משין זצללה"היריד ר' יהה"ק ואמר , לפולין ומשםזי"ע(
 : הדרך לזה . לימא אנשיי
 רל דוד סי' מהרהע שמעתירפו(

 , ראשאשהאבד"ק
 הסטוכה בפרציווא 3יהארזיל,
 דברים ועשה , ולץ רוח חףלקאצק,
 ננ ען יושב א' ראהו פהוכמוהים.

 על סכה בידו נרול rpl .ובית

 שופר תקיעת להתיר בכחיוהי'
 : די הרמב"ם לפיבשבת

 רוד י;קכ מ' הגה"ק בא פ"ארפת(
 קאזיניץ, האבד'קזצ"ל

 מעזרימש, בק"ק טו"צ בהיותועוד
 ןץדש'ל ההיק טתלמידי דף'והוא

 6ח אותו שאל זצללה"ה,מלענטשנא
 אבל מאור אוהבו אני רבךשלום
 המשיח את לשלוח להקב"ה צועקמה
 שישיבו, לישראל צועק אינולמה
 אלי, תצעק מה בשלת( )8'יידע

 : ישראל בני אלרבר

 מלחמות הרגיז ננשנתרפם(
 שלקחו ,סעוויסמאפ?

 קשות נזירות ועוד יאללה.יידים
 יקחו ושלא' , להירות יצאו ואח"יר.ל

 הצריקת נסעה שנים, י'לצבא
 חחי' אשת  ע"ה פינלאהרבנית
 הץ-ק לניסה מווארשא יצלל"ההרי"מ
 זאת, לבשר בקאצק יצלה"ההרמ-מ

 כה"ק ואמר , מאומה נהפעללא
 שלולי , מלונלץ 'י"ש בנימיןר'

 מזה: . הפוקה נאולח ה".זאת
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 קורש שרפישיח68
 ביהן? אל הרוח ולקרא , רחוץ שיצא - ה'ר הקדוש בנו חתונת עלרצ(

 עיף לבקש לפניו. בא אהדיצב( תמתיני '"י'בנימין
 ויושב סוחר שהואלהיווז זי"ע וצרלה*ה ' הך3מ"בפ ההשקעל
 מה ונקיבות עכרם שם ובאיםבחנות שיצא שעות כמה הקדושאביו

 עזשה אתה ומה ל? אמרלעשוה. אליו שנכנס עד שבחצר,להטפה
 התניאי( ספר לי יש אמרלזה הכלה כי זצליה"ה הרי"ממחו'החי'
 לומד ואני זצלדה"ה מלאריסהה"ק אברהם ט' הרה"ק בנו בתהיתה

 אלקות זהו ההיק השיבו - שם איתי , יחי . כמווארשא יצללה"המרדכי
 ישראל שמע קוראך מעת ראוי אבל 1 הה"ק יו הניד כי עד אליו לנשתירא

 זיראתו ד' אהבת לך תה" בנזקר ן והוצרך נשתהה כי זי"עהרס"מ
 : שנית פעם שתקרא עד עכ-פ מווארקא הריי הה"ק ירידילהזמין

 פתח היום. בסעודת פוריםרצנ( שמחתו: על להיותזצללה"ה
 הק* ךץכזגירואמר. ולא בפתחו, ריפק ה" פ"ארצא(

 יאקעפורים* אם" ייע בוקאזיניץ רק איש, שוםנראה
 ב4 גי ביאר שתרים. 'לין מאקי ( נראה ה" החצר שבאנטינמים

 הענין והוחיב ותכה, ...דף. שמות ן על מאוד פחד ונפל ונוע,כמתנלנל
 בהפשמת שעות מ"ר ?יתר וישב 1 3מביא3משיב בירש ר' הק'החסיר
 זה2 ענין ן עגיו וצוה חרר, להבית ובא ,זצ"ל

כשבא

 *nSS מקטיי רשש סלד וגף מלס"ק ישק sv סק7וס תריו יתו 6סל מלגריס אלה'(
 סייעת. לתוגת נעגין מווילקא ו") בושה ר' )סרכ ס6תר חס , סתגי6נע)

 טשת טר' 6ג)ו גכגס 6חת פעם , סתגי6 מסר ו"וךות גסתם, ותשת , o~ptliוטוגת
 ומתק , זית עדתיות סיעו , .נקען מ6י , "משה. סוסון נוט קותו פpit (6(~e פגימגז)
 סס.ק )ו 6תר ל פפעס עד 6תוגס ותסו גסתם תס קותו 60) נס פעתיס כ' קותו סס6)עד

 *ין ג)'6 , יומס עגי , ,י'ע כלג סרג stfi1 , י71ע סוייגו )1 וססיכ אתק 6תס תסס;")
 6יו9 ער 16 , ז6נין תיז  6יך וימס , ריס 6י1 קויי 16  61גין תיו 6יך שסר , ווייס6'ך

 6יז 067 6ין , פ6ר"גין גימע קולטר 'ו6ך קיין 6יוק עם הון 6ין , פ6רס6גיןק61טר
  6פ תכרת , תוסר ס' ונס )רזי תיגס מסערי נוס") "מר , גסתם ותש סוור 61מ*כ ,ער

 , תתע) 6)קי חקק תגש 6ין ני)'ינע מ"כ 6יך 6'1 רכוגט 6ת יולעת וקמ"ר ,לכ1גס
 6י1 עס סוך 6ין ס6רסיגין קל6יר 6יו סר  16 6ין 7עס 6ין )יק6ך 6 ס6ס ווערסייגו
 6 6יו 1י6 מייל גספס, 6 6י1 ר6ס פר, 6י1 ריס  16  6ין פ6רי6)ין, גירע סל6יר  61ך סוסקיין
 6יז ריס רעריגטן ויין פעפיס )י6 פגין יפס 6ין 5ק6ך 6 ויphO 6 מפטל, קלסיחלס
 גספפ ג) כי )דיקיס מתוגת 6י1 וו6ק סייגו , )ריקים .xlnfi~ פע:ין סו6 6תוגס כי ,"פונס
 פירפת עריריות סלק 6100 גרפס ים , 50ליס סל פסגספס וגי15ן מלס 6%מרעיית

 יעדיי
, 

 סו סנריך, גגספח לס סיס סרך  סלפי פר , ופרגכס ופרצף פפיס  חלס 610 ,סרוים
 סגין סייך ל6 ג11 כי , וכטת נאכל תייסכ 6100  כדרך 6יג0 6פוגס ענין כי גוולפרת'
 פיפ סס.6 גרכר רס  אייך 6תוגס ולגון , סוגר 6ת ורעתי  נסכלו פגין ס:י6 פנתר ,נפונס

 גסגש פגין 6100 לותר 0ייך סל6 לת0) כתו י0כ),  רמח סייך )6 וגענתיתו ,יענתיות1
 כעגיו סו6 כך ורעת. סכ) נ,ט סייך )6 )גן יפסיתי,  פ5פטש וס יי ירו. רגלוטסי
 בו ממתין סו6 )כן סנךיק פי תעגתיו פרסי תחיק סו6 סג0תתו פ6חר נךיקיס6ת1)ת
 סיחן ססו6 ט6חר עדתיותו כ) 6סרי' מתפך רק . וססנס תסיעת ~עקיס "ג1תסנ*תוגס

עע9
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 פ6לב קורש שרפיסיח
 הירש י' הרב עם נסע פ"א רצ,( , זיע הררמ-מ השק כשבארצד(

 יצללה*ה טאמשובר ן הקדושלהיהורי
 עומדים עוולים כמה ראו לגטי כשבאו , לו ינוגן . 3מכפרשיגמוק44וצללה"ה
 הרמ'מ הה"ק אטר אבנים. וזורקים ישא כי לנבר טוב . לו אטר .שלום
 מבמת ותראהו לאחד הלךז"ע. הזה הדבר ג( )איכה בנעוריו.עול
 מעולם שהם בתכריכיםממלבושיו . השי"ת לעבוד . האיברים בכלנכנס
 ןקיךי,ם ר' הרב לו אטר . ח"והדמיון . בצמצום רק ושתי. באכילהמאם
 בעולם אנחנו נם אולי א-כ tsft . נם להשינ יוכל ומזוני חיי בניאסר
 * זי"ע ההיק לו השיב , הדמיון ן להכניס אבל . נדול שאינובאיש
 בפח א' פעם תשובה הרהור כשנכנס ן בשמים. שהוא כמו יחורי בלבאמת

 מהם: אינו אני:יכול

 הוה. וכן . לו תתן כסף הרבהיך
 'צילה"ה מראדזמין דקרך-יוהה"ק
 מקאצק ' זי"ע הרס"מ ההזיק עלאטר
 אצל יש עקרות של שהמפתח ,הנ"ל

 : ועכיא זיע הרמ"מהה'ק
 הה.ק בא בבוקר אלול י"גרצו(

 לנשרשימחא וי"עהררט-מ
 נכך3כ! הר-ר ההיק הלויתאחרי

 שנפטר מהחדר המפתח ונטלוצללה"ה
 עצמו יטנר י"ע וכךנכז הר"רהה-ק
 אמר משם שיצא ואחר החדרבאותו

 הה"ק עצמו והתנצל . מאוד בו(
 צוווע התמים שמן . זצללה"ההררט"י
 הרריי הה"ק לו אמר ערה.להמשיך
 הנביא שמואל . בזךךארמיוצללה"ה

 לשאול והלךשסעקולטןהשמים:
 ייקח לכם הי' אתם אף הכהןלעלי
 לו אמר * רבות הפצרות ואחר *רשות
 לו שה.' - ז"ע כמך441רקיהה"ק
 רצתה שלא . 'מזונתו תמירעננ"פ

 הרבה נרות יהרליק(
 לשבת_

 והתיישב
 טשום הוא הדלקות שכל אחרי עצמו ( הי' לא מכולכם . אצלו העומדיםלכל

 רצונה. בשלום יהי' ח-כ בית, שלום אני: רק רביבהלוית
זו

 55יחש סוסו סייגו )ססי"ת סכסגסתס 6ת1גס גחי' סוס . נגתס! )תשת 610 גן .לתגו
 תמתין 6:סתס 6ין סוייט טס ופס oitn~o כח לער ס6רסס6ג'ן 5יו ליסר "ין כלססגסתס
 קיקיך 6 ס6ע עם ויער נערטדע פריטי ישכין תיר ווין חוי ססי"ת טנתיות 6ין ויין*י
 גייס ק)6סר ,5ך קיין 6י, עס חון 116 פ6רס5:ין ק)6סר קיוט ער 16 ענין הסס6ין

 6יו וי6 וויי) 6גסתס כ6 ג6סר פ6רס6גין תעמר ניט 6יו י5ס סר 6יו ד6ס 16 6ין .ס6רס6גין
 גנח רק 6חן( תגחכ ססעתקתי כפי נתכתי נר-ת  6)1 תירות )סני סג'כ לתת"י ג5תח*י ויסותי ט)תוהי 5ינס  וס oS~n כ6)קיס ונססתן) )סכין כסגסתס סיס סכת 6ך . חקי היק6

 6ץ 16ת1 )מכיר יגבס סי6 פגן י-ת עדתיותו חקק ססו6 תקד נס סיס ס)יתסי6ת,גס
 16 6ין . חסוניו ג61 קתי' וכוסס תקננו עול וזין . 6י, ער 6! סותת כפי ווערין3יק6כס
 ז ועגי"6 ע"ס וגוק))ס"0 סתגי6נע) סקוסי סרג 6זועו'ר פ) 06 תחנות קלכן דנרות ע-ג . כג.) כ1' ס6רס5גין ק)6סר 4יו*ר
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 קודש שרפישיח
 לאכילה. ראוי מאינו ער הכל סולח ן יותר יהי' כי המובן בית. שלוס11

 רוצת ואם . להכריאות טוב אינו וזה ן אה*' כשלא ביננו ושיוםהאהבה
 הי' מוב יותר שהאוכל. הנאתו למעט ן עננ"פ לי יניע שיא בשבת,פה

 כלל. לסלוח שיאלו1 קאצק:מחמידי
 תתורו ייא הנעי "יק אמר שנ(ן "יט"ם ההדק עם אתי !-בזרורצם(

 אם אפי' לבבכם.אחרין נח( )פ' סהזוה"קזי"ע
 ביניעה. שלא רק ביושר סתנהנ אחדן דחוכמתא. תרעי אתפתחין ת"רבשנת
 1!ת . אלך לבן בשרירות מעין. הואן וראי אזי בתסוגה יזכו שאסואסר
 יביאך אלה כל על כי ודע שהטע"ה אטר; יתרבו אזי . לא ח"ו אם אכל יה"כן

 וחכמת רפואה. אוה"עהחכמות
 חכמת שנתחדשה הוי. וכןהמבע.

 : כרומה כו' מעליפאןפעליגראפין
 להפליא, הי' בקודש פרישותךש(

 יותר טאשתו פרושהי'
 טאוד חיתה גליקא ז!' . שניםמכ"ח
 בעלה ופרוש אם כי הרופאיםודנו
 זי"ע. הרמ"ם הנ"ל הה"ק . תסותעוד
 ונסעה בווארקי שבועות איזההי'

 בעלה על לקבול לשם מקאצקהרבנית
 תנצב"ה: נפארה ושם ,ה.עבור
 . טיי"ישא ע יי הרי"מ ועחי'שא(

 מזדמן שאין לפניוהתנצל
 ההיק אמר אשתו אחות עבורשידוך

 הי' זה . אקחה אפשר י"עהרמ"מ
 ע"ז וקרי"נמ ההי' חשב לא כי .לפלא
 שיבפיח עד רצתה ולא אחר"ושלח
 ובליל . קיים וכן . מטנו שתלדלה

 על בא לא לביתו כשנכנסחופתו
 נונח ועי' ובחדרו . ורקודיןהסעודה
 עבודתו מזה שפמו בתהלים.וצועק

 * לנחסיות גופו להביאלהשתלשל

 לבקש הוא זדע במשפט.אלקים
 : מעצמועצות

 . בענבותיו חטטין לו הי פן"אשד(
 כמו . בידו ננעולא

 לסמה נגע שלא הקדושרבינו
 בעל הה"ק בשם ואמר .טטיבורו
 טיז-ל ביאור זי"ע אלימלךנועם

 למיצורו. מלסמה עצמוהמקדש
 העליח חציו . סלסעלה אותוטקדשין

 והלב: והלשוןהטוח
 אבותק ז"ל דדה ר' הל כ-בושה(

 ששמע לי סיפרחארזיל
 אצל הלךי לנסותו. אחד שרוצה, יי'ע מלךנכלין 13הרבי ממנו:
 ולהעתיר מרפה יין כיתן יין מוכרן
 ואסר . לקידוש הק' הרבי השלחן עלן

 דבש מי שהי' נורע ואח"ז . מיין ריחן לי אין אכל כשר זה זי"ע,הרבי
 מהזוהר ודיבר המוכר. ופעה וכשר:

 ממלבושיהם הריח שהינוקא בלקפ'
 או שעסקו ונודע . ק"ש קראו שלא!
 הרית למה א"כ ולכאורה אחרת במצוהן

 מן פטור בטצוה עוסק והלא כך1 מזהו טנע ה" כבראשר
 הרמ"ם זי"ע הה"ק ואמר המצוה.ן הי' קארלין מחסידי אחדשב(

 הריח בזה אין זה. כל שעל יצללה"ה 1 הה"ק יו ואמרקאצק,
 : ק"ש שלסייןן )נריסין( שלום פריסת תתן זי"עהרמ:מ
 כי הנ"י. הרב יי סיפי עידשי( ממישאליו אשר ר' הה"ק שללבד
 ליב בנאקיהרב לחסיד' הי' זאת לו גאמור *1"ע
 טנאשעלסק ז"ל בתוי"רהמפורסים פ"ש נתן שלא דעת חלישתהנ"ל
 זי"ע* וערמ"מ הה'ק כי וו. אמר ן טצד רק בעצמו. הק' שסועבור
 הרסב"ם. בלימוד א"ע לזרז הזהירו 1 הה"ק שאלו לקאצק, וכשחזראביו.

 הזדנבן הר"ר הה"ק בשם לו ואטר , ב!ה"ל לו ואסר בעצטו. שטועי
 חף גאווארמשוב בק' כי זי"ע. ן הוא יףע מקארלין אהרן ר'עה"ק

 י"*י
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 בלימוד התמיד . יקר אחדאברך

 להר הולך כי ביום לו חלם .הרטב"ם
 כמה לפני ולומד הרמב"ם יושבושם
 ורמז . אחד שלחן על לומדיםמאות
 ירצח אם אותו ושאל , לבא כידויו

 פנאי לו שאין השיבו , בישיבתולבוא
 השיבו , פנאי לך יהי' מתישאלו
 לקח ז"ל הרטב"ם . חדשים נ'לאחר
 , שעות ב' וראה בידו שעותהסורה
 לביתך לך לו ואטר . היום הצותאתר
 ראה וטהרה * רב ברנש סטנתישיעור
 אותו ובהניע * בעוה"ז מעשיומשנעו
 ושלח ראשי ראשי שאנ חצות.,.ום.
 1 רנע ובאותו . להם וסיפר הח"קאחרי
 ן אותו נפטר שעות המורה עלשראה

 : לתהיהאברך
 פסוק שכשאומר בשמי אמרדשז(

 ראוי ישראלשמע
 ושונאיו . זמנים יכמה מיות לושיפסק
 להתפלל, שא.צ לומר דבריוהפכו

 כי עד וגוזמ4ות. שקריםוהוסיפו
 . במקומם , רדופים הי'אנשיו
 הי' הה"ק של ופחד . מכלונרדפים
  נואה דר ותטיד הבריות.טזטל

 : ומקפידככועס
 הח"ק נסע תקם'נ ולחנוכהשח(

דוד'ילהר"ר
 הה-ק הימירי עמ '~ע3עליווער

 יהי"ירי זיע מווארו,י יצחקיד.י
 בבית ותלמידו . מחותנו זי"עהקדוש ו[יןקדךי לחדר טלעלוב רבוונכנס

 הרד"ל רבו אמר כך קתוךהחיצון.
 משקה* לשהות מהיושר די'זצלל"ה

 ז"ע ותוארקי האר"י תלמירו הלךאז
 , דבש מי וצלעיות יין ציוחיתוקנה

 . , שכר וצליחות , פארפערוצלוקות

 ידע לא כי לפגיהם והעמיר שרףויין
 והיהודי כוות,  משקה אחהש

 שדגליו אותו  בראותו ע"עהקרוש
 זי"ע הרד"ל הה"ק אמר ראשו,וער
 הקדוש ותהודי אמר . פאנשישא

 תשלחהואת זצללה"ה, היד"ללחה-ק
 לפה, שבט ר"ח על זי"ע הררייההיק
 הה"ק רבו נחלה מקודם יסיםובאיזה
 מהרר"* ההיק רצה ולא זי"עהרד*ל

 לפרשיסתא ליסע וצללו..;מוארקי
 שנזר ער . חוליו בעת רבוולעזוב
 ובז' אחוי והשתעשע* לשםובא י  זי"ע הק' להיהודי שיסע רבועליו

 זי"ע הרר"ל רבו ונסתלק נפטרבשבט
  שלא זי"ע הקדוש היהודיוצינה
 קרע לו  ובשנתוור? לו.להניר

 דביקתו מנודל ושערותיומלבושיו
 בצעקה ז"ע הק' להיהודי ובא .ברבו
 והשיבו מרבו. לעזבו ביקשוימה
 חייך על ותשתי שיהי' מהידעתי
 לא ברבך דביקותך ינודיאולי

 טנודל להתאפק בך נשמתךתעמוד
 ביד עקרתיך לזאת אליוהגעגועים

  ירחמיאל  הר"ר ההיקחזקה,לואמר
 אפר כי , הקרוש אביו בשםזצללה"ה

 * זצללה"ה מווארקי הרריי הה"קעל
 המידות כל בו יש הזההאברך

 : חכמז"ל שמנוטובות
 הקשו ל'1( )דף סוכה ננבפם'שט(

 צריך דלמהבתוס'
 משום לי' תיפוק . לפסול בנזללכם
 ושמעתי בעבירה. הבאה טצוהדהוי

 הדסת מו' הרה-נ רודימכבוד
 לובל~ן מזצר"קמארגינשטערין

 זצזלה"ח' היהודי הקדוש הגאוןבשם
 דיוצא דהיכא שם התוס' לפס-שזי"ע
 .הו* לא העבירה בלא המצוהידי

 ונט . נזול שנטל היכא א"כטהב"ע.
 טעמא שייך לא כאחת שניהםשלו

 אתרוג בלא"ה לו יש דהא .דמהב"ע
 ואס כשרים הם שניהם א"ככשר
 כיון יי"ח לא אתרוגים שנילקח
 רדף בנם'  ואתרען עץ  פריראמר
 פ"חי(  )רף  וסנהררין  שנים ולא .(ל"ה
 רכתיב השתא אבל . נורע  הוסיףואם
 שפ יצא א"כ השפל ולאלבם
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 פלפל ודוס הכשר.האתרונ

 ? בזההרבה

 ל"ש הר"י הרה"נ ש"ג טכתביג-כ
 כמעראצק האבד"קשלים"א

 מוהר"ר הה"נ ש"ב לי שלחאשר

 האבד-ק שליט"א ס"ז יחזקאלצבי
 : והנלילפלונסק

 מענדיל 313חמ הר"ר וכו'ע1הרה*ק
 'ציקיה"ה ומקאצסמטאמאשוב

 טה ישראלפאמן. כו ועלוי"צ
 : )הטאסף(אמונים ואנתי חפירים טפי בעצמיששסעתי

 דרך . הק' בשמו ,ט13ערויקף(
 . לתורה קדמהארץ

 לתורה הקדמה הוא ארץ שדרךאטר
 יידע אדם יוכל הספר בהקדטתכסו
 הוא ארץ הררך כן כסו . הספרמהות
 התנהנות טתוך שניכף לתורההקדסה
 , תורתו טהות אדם של ארץ-רך

 :והבן
 שבא ראשונה שכפעם שליעוזישיא(

 הר"ר וכו'הרה-ק
 מנאםמיניו,'ציי'ה מאירחיאל
 הרה-ק ' ורבו מורו כנפי תחתיחסות
 הי' זצללה'ה טקאצק ו,רך"מכו'
 לקבל עליו קשה יהף אולי מאודירא

 והתנהנות חסידות ועניניאזהרת
 טורו לו ואטר , טקאצקהחסידים

  טיזדשין אין אנו בזה.ל הק',זרת
 דער פוען סיר נאחר הדש דבר םש

 מאנט. פר איינער וואהםלייכפען
 :והבן

 , הק' בשמו שסעתי עךךשיב(
 א' לחסיד שאלשפ-א

 , והן והשיכו זאב לפעמים ראהאם
 ירא ה" אם וכו' הרה"ק אותו,שאל
 שאלו ואח"כ , הן והשיבו . הזאבקן
 בשעת זכר אם הנ"ל להחמידעוד

 לו והשיב יראה  לו יש  011 .אוראה

 פחמת כלום אז זכר שלאהחסיד
 ואסר יראה. לו יש אםיראה,

 להיות צריך כך הקדוש הרבלו
 אם ירניש שלא שמיםיראת
 : והבן ,השי"ת לפני יראתו בשעת , יראה לויש
 שה"פ , הק' בשמו שסעתי עךךשינ(

 פר בזה"ל , השמיםהאזינו
 : והבן היטעלדיננעמץ

 הרך. בשמו שמעריי עךךשיר(
ן

 , תרומה לי ויקחו עה"פ
 הפי* , בזה"ל אטר , לשמי ליפירש"י
 נבדרדינ, נעמין טיך יאלם עפץ ,הוא

 הואו עסוק כיוהבן
 שאטר , החך בשמו שטעתי ערךשפו(

 הצדיקים עלכלך
 שרואים יאמרו הם בזטנו,שהי

 השבעה האושפוזין אתבהסוכה
 אטונה , אמונה האב איך ,רועים
 : והבן . ראי' וויא קלאהרראיו
 הק' בשמו שמעתי עךרשמז(

 סאן איתאבזוה"ק
 ווערפ ער הפ" , באורייתאדמשתדל
 בתולה. נערה איש יפתה כי  הפסוקער כי .  יזורה דיא דוירך רעדטאיבער
 ? הואעמוק כי והבן ישדל, ארי אונקלוסתרנום
 8ה . הק' בשמו שמעתי עלךשיז(

 ב' )אסתר המדרששאמר
 תקיא אל יהורי איש עהיפה'(
 ודבק השי-ת מייחד שהוא שמיפי' יהודי כ' והלא . יחידי אלאיהודי
 וכזה יהודי הוא עולם שלביחידו
 במדרש שאמר טה נ.כ הואפי'
 שנ-כ ויהד איא ויחר א"ת יתרוויחר
 היחודי רק לייהר יכלל שאיןהפ"
 והיינו ליעקב דבריו מנירכם-ש

 : והבן .שנתנייר
 הרך בשטו שטעתי עוךשיח(

 ח'( פ"א )תהליםעה"פ
 הרעם אם היינו  רעש. בסתראענך
הריבת במי אבחנך אענך. או בסתדהזא
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 חסר אתה , חסרת מה אז דעת לבר ן בעת הוא הבחינה היינוטריב1ז.
 והבן ' . השפלות סמרת ( )זפ-א הוא עסוק כי והבןהמריבה.
 פ"א הק' בשטו שמעתי לנדך שכב( 1 וכו' הרה"ק בשם הנך דבריםממעתי

 ועדה. קהל בתוך אמר ( זצ"י(: םאלעקסאנדערהר"רחנוךהעניך
 סיט ארום זיך דרייען זיי ביה'ל 4 הרה-ק בא שב"א שכןער:יומים(

 דיא זיך נלעטין פר און פאסגאסטווא ז שלו להביהמ"דוכו'
 , נמרא בלאט אפאער מים באכער ן וחוזר הולך שהי' אחר בחסידיפנע
 והבן: ן חכיד לאותו ושאל הביהמ"דבתוך
 יחרש באו פ"א . שמעתי עךך שכנ( ! והשיבו כעת עיסק חוא עניןבאמה
 מקאצק וןרך"כן וכו' הרה"ק ן אם כעת p~'y זה בפסוקהחסיד

 הררי"צ וכו', הרה"ק עם זצללה"ה 1 כעב )שטות הנגב ימצאבמחתרת
 לחבירו. א' ושאלו זצלה"ה טווארקע ( שארם אם , אצלו פירושו נראהא'(
 שלמה חידש מה . למי סי ואיני,זוכר 4 הגנב ימצא נראכין טים ערחותר

 לס די הלא טשלי. בספר הסע-ה 1 והבן: הרע. היצרהוא
 אד ":תו:ןן ג:כ::ן :ע גין::ן ;קע :שמן ,::ן: עדך2כ(
 הש"ת מר חכם דאץ להראות טשלי( תעלט. דיא אהעק מארפמחסיד
 אדם מכל החכם ה" שהסע-ה מי דיא אחעק הארפש ת"ס רעראע

 הפץ נ"ץו ויכסוף וכר תחכם כמ"שן האיך וא'כ . חסיי א איוחעלט
 יל חזי שאמרו ~אף לבבו את1 הענין אך . שניהם לקייםאפשר
 טועה. אלא אינו חטא שלמה האומר' וידו ניטו עבד נבי חז"לבמאמר

 : והבן . כאחתבאין
 שהקשה הק'. בשמו עךךשכא(

 קנית דעה , קנית מה חסרתדעה חכרי שאמרו מהעל,
 לי. למה הכפל וקשה . הסרתמה

 אחותו ותתוב כתיב הלא ע"זואמר
 )שמות לו. יעשה מה לדעההרחוק

 וסתום להבין קשה הפי והנה ד'(ב'
 מנדך ןקררי"מ וכו' כלוד .מאוד
 דהגה ואמר פירושו לנו נייהזצ"ל

 אמור כדכתיב אחותו נקראתההכמה

 שלא ספני חטא לנדנוד נחובואעפ-כ
 שאפ" נדול ליסוד וזהו . בהם(מיחו
 אין מאוד חכם והוא אדם ישאם

 טכח התורה מדרך היולהטות
 והבן: . שלוהחכמות

 . הק' בשמו שמעתי עךךשכר(
 תסיר לומר רנילשה"

 טחזיר עצמו הוא חז"ל מאמראת
 טיני קאכיל מיכל לשרפועליו

 זה ודבר חמץ. ביעיר אצלהנאמר
 : והבן הרע. היצר עלהרמז

 שפ"א בשמו. שמעתי עדד שכה( ן תואר ומלת"מה". את. אחותי"חכמה
 באם אחד לחסיד אטר 1 והנה , מה ואנחנו כדכתיבישפלות
 נטת את לך טראה הי' שהשי"ת 1 אחותו ותתצב , פירושו ינויצא

 נימיין( ביסס דיא ווייט )וויא . מעשיך ( יודע כשאדם פף . ודעהשרחוק
 להתקיים באפשרות לך ה" לא ( או . מהחכמה רחוק שהואבעצמו
 רביט סשה אצל האלטין( ציא )אוים 1 ולכן . השפלות בחינת לו יעשהמה

 )במרבץ מאוד עניו משה והאיש כתיב ן חסרת דעה . לשון בכפלאומר
 וסבלן, שפל ז"ל ופירש-י נ'( י"ב ן . מהדעת חסר שאתה יודעכשאתה

 זהבן. , השפלות את סוכל שהי' פי' 1 השפלות. מרת דהיינו קנית מהאז
 : הוא עמוק בי 1 עצמך מחשב שאתה פי קניתדעה

עוד
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 5* שהי באם הרה"ק לוואמר שפעם הק' בשמו שמעתי עיישכו(

 תטיב ממגג הייתי כזה פאבריק ' קהל בתוך אטראחת
 בארץ. חפצתי לא ועטךבשמים נישם יענעם אין קיקען. ציאארויס לי סי כ"ח( ע"נ )תהלים הזההפסוק נישם זיך פון דברים. שלשה רקזיי וצעקתי חומץ טל החגיתיןטביב פון איך וויל וואם בזה"ל.ועדה
 והבן: ולבני, שאריכלה: נישפ זיך אין . קיקען ציאאריין
 חקי בשמו שסעתי 31דךשלב( יסוד שהוא והבן , כיינעןציא

 קנינך, הארץמלאה' :היהודי
 מלאים העולם כל שחרית( )בתפלת , אז הק'. בשמו שמעה.. עדךשב!(

 או2 לעבוד איף ללמודהאדם . שלו מעצם שישכח עדרעכינין יכוי ודבר דבר סכל השית,מקנטי לאננ ח11י ואלטען
 והבן:השי"ת. יאל עם ביז במציאות. נמלויהי'

 )תהלים ארם.תשועת, מאוד: הוא עסוק כיוהגן נשו* עה"פ בשמו שמעת* ערךשלנ( אטת. אלקים ד' עהם באבלייבין
 פאלמש איו עם בזהת אמר חב(% הק'* בשמו מטעתי עדךשכח(

 סענמשין. פון נלעמיקייפ פר דאסן חסיד לפניו באשפ"א
 כמר , חיק פי' תשועת לשון )כין נפשו דחקות את לפניו והתנצלא'

 מוס , בלע( ולא שוע הלב דמצינו1 שיתפלל והשיבו פרנסתוודאגת
 ובחלקלגףוצ. בעיניו ישר איש שדררן ובודאי יהשי"ת ונפש לב בכלבעצמו
 : והבן , שוא הוא פשעיו מכסה1 לו ואמר , הרחמים תבעי עליוירחם
 5י פתחו חז"למאמר1 והנורא הנדול המלך סלפנילההפלל עי הק'* בשטו שמעתי 31וך שלר() איך יודע אינו שבעצמו החסידאותו
 לכם אפתה ואני סידקית מחם כפתחן הרה"ק 15 והשיבו , הקב"ה.ממ"ח
 עט בזה"ל אמר . אולם של כגתתו1 נדם היותר דאנה יך ישא"כ

 2 הוא עמוק כי והבן ( : והבן .להתפלל איןאדורך* אדורך נילעכערם זיין זאלן איך יורע שאינך פרנסהטראנת
 בשמר לי כמדומה ,ם13עתי שלה(ן הק' בשטו שטעתי עדךשכת(

 שופפים בפ' הק','1 8 אז בזה"לשאסר
 אין אפי' ישראל שמע 1.ל פירש"ין אפנים אזוי פר אפנים מאכפמענשם
 כדאי בלבד ק"ש אלא זכות בכם1 איז ראם , פנים קיין נישב איזוואם
 כתיב הא וקשה אתכם שיושיע אתםן : הוא עסוק בי והבן . זרהעבודה
 הלבב ורך הירא האיש סי אח"כ1 מקוה , הק' בשמו nptw~של(

 אפף חסל ואמרו שבירו. מעבירותן נראה אם . א"ע הממהרבמקוה הירו* ופירש"י . לביתו וישב ילך ן כמו אסר ד'ישראל
 של לתפילין יד של תפילין בין פחן מירי עולה אין לחוץ א' שעראפי'

 הטלחסה. מעורכי חוזר הוא ראש'1 ברויף ישראל איש כךטומאתו.
 מצות, והרבה ק"ש בירו ים. ואפף( ניבוינין אינמער נאנצין אין זייןציא
 ואמיץ הוא חזק האיש אם ותירץ1 זיע נישם זאל האער אייןאפילו

 שיש בלבד קיש הזכות שמשום לבב 1 טאוד: והבן ,לחוץ
 ונרול אותו יציל השי"ת בידו1 לחסיד וכו' חרה"ק שאל כי"אשלא(

 כראי  הוא ודאי אן כ"כ, במתום ן זעסקז. טסחרז מה .אחד
 יראתן שום לו  אין באסת כי להנצלי  חומץ  מן פאבריק ל4 שישוהשיבו

י
 מפני '
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 ק"ש שבזכות בטחונו חוזק66ני
 שאינו שי אבל , הש"ת אותונציל
 יציל בלבד ק"ש שמשום בנפשוהזק
 הלבב ורך הירא והוא השי"ת,אותו
 המלחמה, מעורכי להזור טוכרחאז

 : והבן עבירות, מכל נקיאא"כ
 )בפ' הק' בשמו שסעתי עדךשלו(

 לך השמר רקואההנן(
 רק , הפי' אמר , מאור נפשךושמור
 נופך היית יך השמר הואמיעוט
 , טאוד נפשך ושמור , מעטלשמור
 )את-1 והבן, , הנפש לשמורועיקר
 עה"ת רעיונים פהור בס'טצאתי

 אשם הפרק. בזה דייקאנפשו.
 בתורמו חלקו -זה נברא ע"זבוודאי
 הפרק ע"ז ועומד טושבע הואא"כ
 עם תהלים עיין )א"ה. והבןדוקא
 ואשהעשע הפסוק על התיימ ארץפי'

 כתגי ע"ר אהבתי אשרבטצותיך
 וההו.ה הטצוה שאותו ז.להאר-י
 הוא ע"ז בה חשק לאדם לושיש

 דייקא(: אותה לתקןנברא
 על . הק' בשטו שסעתי תוךשם(

 המחובר כל חילטאסר
 שיה" נימא והקשה . טהורלטהור

 כן( אטי לצדיקים התחברות )ולענין 1 זי"ע(: מלובלין הרבי הח"קבשם
 נניעה שום לו אין המהור , והשיב ן על הק', נשטז שמעתי לנדךשלו(

 : הוא עמוק כי והבן בהטמא, ן הצדיקיםהמחלוקת
 .על הק' בשמו שמעתי עדך שמא( ן wtne מחלוקת כל אמר בזמנו.שה"
 יודע שרה חיי פ'  המדרש 1 מחמת , להתקיים סופולש"ש

 שהם כשם וכו' תמימים ימי ר' , היינו סופו ל,ם4ש הי'שהמחלוקת
 וכו' תמימים שנותם כך תמימים ן זח עם זה ישדכו האחרוניםברורות
 שאנחנו טה שינותיהם. כמו הפי' אמר 1 להתקיים, 1D1D וזהו אחר,ונעשו

 והחסידים הצדיקים לפעטים רואיםוהבן:
 העם משאר בתנועתיהםמשונים ( שפ"א הע בשמו שמעתי עךךשלח(

 השינוים שגם תמיסות, הוא רוכל 1 בזחול אהד, לחסידאסר
 והבן: הוא. נמורה תמיטותשלהם ן שיבואו, ובעת נדייך, זייא שטעלאיך
 כלי בשמו שמעתי ,גךדשמב( 1 עור אוכל לא . לכאן הפעםעוד

 שכן בתהליםעה"פ י עוד להיות יוכל טה אותם.להכיר
 לינ בזה"ל אטר אמונה. ורעה ארץ י במשית משיח אצל יותרבטוב
 סיפ דיך פאשי אין ערד דעראין ן לבד נחרית ד' נירא, והריחונתיב
 הוא: עמוק כי והבן אמונה. ן והבן: ד' הירא תאיש מייכיר
 עה"פ הק' בשטו שמעתי עדךשסל( ן שאל שפ"א שמעתי עיךשלט(

 לא תבושי לא כי תראו. לא ן לחסיר וכו'הרה"ק
 בזה4ל הפי' אמר תחפירי, לא כי תכלמי ן אשכים האוסר . נדרים הנמ' .אחד

 נישט זייא האבין וואם פאר תראולא 5 לאלקי נדר נדול נדר זה פרקואשנה
 זייא ווייל תבושי לא כי , טוראקיין ( טושבע הא בנמ' והקשהישראל.
 פאר תכיסי, לא נישט, דיךשעסין ן לו והקשה כו' סיני טהרועימד
 כ* . נישם זיך זייא שעסיןוואם 1 , דייקא הפרק זה על וכי ,הרה"ק
 נישט טוען זייא ווייל . תחפירילא ן לשנות יוכר הא . הוא ושומדמושבע
 גי והבן נראבען. אריין זיךאין ן הפרק זה על *שבע ואם אחר,6רק
 הוא:עמוק ן הנט' מקשה ומה כו' גדול נדרהוא

 עה"ב הק' בשטו שסעתי עמךשדם( 1 אומר שהאדם מאם הרה"ק לווהשיב
 לי תהיוו קודשואנשי שעישק רואות ניניק וכו'אשכים

שאסר
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 זאלט היילינ מענמשליך בזה"לשאמר
 עמוק כ* והבן , סיר ציא זייןשטץ

 :הוא
 . הק' בשטו שמעתי עדךשמה(

 פרה אליך ויקחועה"פ
 כתוב למה והקשה תסיטח.אדוטה
 הא . לתמיסה קודם אדוטהבתורה
 בעצם. ואינה נוון הואאדומה
 ואסר . הפרה בעצם הואותמימה
 אדורך נעמם נוון דער אזבזה"ל
 נוון דעם אוים ווערפ עצם,רעם

 והבן: עצם, אייןאויך
 עה.פ הק' בשמו שסעתי עךדשסו(

 לרשע טכאוביםרבים
 אמר יסובבנהו, חסר בה'והבוטח
 מה לרשע. מכאוב עיקרשזהו
 , בר' הבומח על הופע השםשחשד

 :והבן
 הק' בשמו שסעתי עךךשמז(

 אמת ד'משפטי
 רואה האדם הנה יחדיו,תדקו
 כך לזה טשפם שנעשה מהבעוה"ז
 , נדולה תמי' בעיניו והוא כךולזה
 צדקו שהכל יראה בעוה"באנן

 : והבןיהריו
 על הק' בשמו שמעתי שיךשמח(

 בזעקך וישב פ'הפדרש
 ציא דאם בזה"ל . קיבציךיצילך
 עם איו יוד איין פון נעמעןואמען
 : הוא עמוק כי והבן .מציל
 . הק' בשמו שמעתי דעדךשטם(

 תמיד לפניו באשפ"א
 נדול, ועשיר תסיר טקודם שהיא'

 ברחקות והי' ממררנתו ירדולבסוף
 עבורו להטליץ ארש ונכנסונדול.
 והשיבם . בערו שיתפלל הרה"קלפני
 שטים וירא חסיר הוא הנ"ל האישאם

 והבן: , כ14ם לו חסר איןא"כ
 שפ"א . הק' בשמו שמעתי עךךשנ(

 קודם שעה יוה"כבערב
 בשנה אתר יום הדין הנה יואמר ' שייבעל ר' ימשמשו קראהלילה

 אמה ככולו היום ומקצת שנהתשיב
 תשובה לעשות כעת זמן עוריש

 : והבן , השנה לכלועולה
 שאטר הק' בשמו שסעתי עדךשנא(

 ביפי זמן חף אכילהעת
 ועצבות בהקבר זסן והשינההנעורים,.

 זייא בזה"ל וסיים , טקום שום לואין
 דאפ ריף איך עצבות ין דאסריפין

 והבן: * עול פריקותאן

 , הלך בשמו שמעתי עדךשנב(
 בו מהיכן שאלושפ,א

 אליו הבאים להחסידים עצותליתן
 כיון דעלטא, ומילי טסחריםבעניני
 מהיכן t*nlpd לגמרי פרוששהוא
 ט* בזחול , והשיב , עוה"ז עניניידע

 בתוך יהבים יכול להעוה"ז חוץשהוא
 הוא כך הבטה דרך כל כיהעוה"ז.

 להביפ יכוי לדבר חוץ שהואמי
 בתוך שהוא מי אבל הדבר.בתוך
 * הדבר אותו לראות יכול איןהדבר

 :והבן
 באו שפ"א שמעתי, עדדשננ(

 הקטן נגהמ"דההסירים
 עם , מבחוץ והבאים וכו' הרה"קשל
 אשפה ועשאום רנלם על ומיםעפר

 עליהם צוח ווף' הקטן.בבהט"ר
 ויהי בקודש טשטש נפייבנילר'

 על צ11ח פייביל שר' הרה"קכהשמעו
 ופתח , להפתח הרה"ק בא ,החסידים
 צווח, אתה טה נ8"ב'לואמר.
 את טלא אשר הנכר אשריכתיב

 : והבן . מהםאשפתו
 ה" וכו' ק הרה פטירת נחפיזשנד(

 וכו' הרה"ק אותומספיד
 הצדיק בזה"ל זצ"ל מגורהררי'מ

 איז עם , לב עי שם איש ואיןאכר
 אריז ואל ער קיינער דאנישם

 והבן: , אריין הארץ איןברענגין
 אצר הק', בשטו שסעתי עךךשנה(

 , מנשא עוני נדול כתיבקין
עוני נדוי להשיית קין שאי מה וקשה.
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 קטנה רציחה וכי . מנשאעמי
 והוא אחיו את שהרנעשה
 ומה בעולם ראשון רוצתהיי
 אך בעיניו, קטן הזה החטאצען
 נזירת קין על וננזר לאחר הפי'אפר
 את לעבוד יכול הי' לא ונדנע

 חומא והי' . תשובה ולעשותהשי"ת
 עוני. נדול קין שאמר וזה . יותרעוד
 נדול הוו; ונד נע נזירת שלהעון
 אחיו את שהרנ הראשון מהעוןערער,
 יכול הי שלא מראנין פר ציאמנשא
 מהשי"ת ובקש הנזירה לסבולעוד

 כרי ונד נע של הנזירה לושיסחו?
 ולשוב השי"ת את לעבודשיוכל

 אחיו, מיתת חטא על לפניובתשובה
 :והבן

 הק" בשמי שתערקישנו(
 שאמר

 רוצה שהי'לאחר
 נלאכער איו עם בוה"ל לא"י,לנסוע
 . לאנר פין יזר צום פאריןציא

 . והבן יוד. פין לאנד צוםאיידער
 ובס' קטן תשג.ץ בס' עייןנא-ה.
 שיש שמי שם שכתגו דפרקאאנרא
 לארץ לילך לו אמור בתו-ל רבילו

 עה"פ שמחה קול בס' ועייןישראל,
 שעיקר . עינך על ידו ישיתויוסף
 רנלי כפות תחת ישראל ארץבהי'

 :הצדיקיםן
 הק'. בשמו שמעתי עיך1נ1(

 וכו' הרה-ק שאלשפ-א
 היכן בזה-ל . בזמנו שהיולהנדולים

 כ? מלא כי עליו. ושהקו השי"ת.דר
 השיבם הק' והוא , כבורוהארץ
 מען וויא דא דר. שהשי"תבזתכן
 הוא: עמוק כי והבן . אריין עםלאהמ
 יהי' בעת שפ-א שלנערצישנח,

 וכו' הרה-קנפטר
 זצ"ל נ:ך3מ הר"ר וכו'מהרה"ק

 הלכו לכיתו ינסועמפרשיסהא
 וניטול ללוותו קדישא ההבריאנם

 הרה"ק והבית , כדרכם מזה זהרושות
 יצ"ר משה אברהם הוגרוכו'

 הכבוד כל את וראה החליןדרך

 וסי~ט ,הק' ואביו ונכנסזי"ע
 כזה ככור לעשות לו נראה לאכי
 אנשים הק' אביו והשיבו . נשלבר
 בבחנו הם ברית סניטרי שהםכאלה
 . נרו? כבוד טניע ומלכוה .מלכות

 :והבן
 מהחסידים א' סיפר בנ"אשנט(

 אשר וכו'להרחיק
 לחטם ההבל חום על מאשיןנתחדש

 בזה"ל הק'. הוא אמרהמקואות
 . טקואות הייסע דורות.קאלטי
 : והבן מקואות, קאלטי דורותהייסע
(odעה-פ הק' בשמו שמעתי עךך 

 לד' כן תעשוןלא
 ווענין השי"ת פר בזה"לאלקיכם.

 תעשו לא פ" . אזוי . נישט מעןטיט
 אנשים כמצות עראי בררךהמצות

 מקודם הכנה שיהי' רקמלומדה,
 : והבן .העשיי'

 )רות הק'  בשמו שמעתי  עךךשמא(
 . ותבא ותלך נ'(ב'

 מסטית שהיתה המדרש בשםפירש"י
 ובאה והיכת לשדה שנכנסהקודמ
 מימנים לעשות כדי לעירוחזרה
 לסחור שילך . סוחר שב? ואמרישוב. ותדע בשבילים תטעה שגאוציונים
 את לו לסיים מקודם צריךלשוק
 למקום לשוב לחזור שידעהדרך.
 והבן: . ועבודה לתורה דהיינוהראשון
 תיסיר כל חז"למאמר עי הק', בשמו שסעתי 37יךשסב(
 לביהמ"ד. יכנוס אל ככרו תוכושאין

 להיות יכול הי' סי הרה-קוהקשה
 לידע כזה ביהמ"ר של הפתחשומר
 להכניס שפא ככרו תוכו הואמי

 הוא הפי' ואמר לביהמ"ראותו
 : והבן , בתוכו נכנס ה" ראשהדיבור

 הק'. בשמו שמעתי עיךשסנ(
 ארם נפשם אםשאמר

 רעה מתאוה או רעה סטרהלנטרי
חיו
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 קורש שרפי.שיח18
 אזר בדברו שפ"א שבפעלני שסח( 1 אז , בדבר נניעה שום לו ואץ *היו

 הריר ההיק בין י ן אותו לחשוד כנגדו מתננדיםנמצא
 הררם"ם ההיק ובין זיע; בינם ן נפשפ שהוא בעצמו הדברבזה

 אורחים הכנסת מענין זי"ע כפקאצק 1 הררם"ם מהה"ק ע"כ * והבןמפנה.
 מ* לי נודע )לא לחבירו אקר ואסר 5 ועכי*אן זי"ע פקאצקזצללה*ה

 בענין מה דבר שיחדש למי( אמר ן הררמ"ם שהה"ק שכןערזישסד(
 . מביניהם ד3ר ויצא . אורחים הכנסת " שמאצתזי*ע

 לאכול לביתו אורחים שיכניס בעת ן לפניו שבא בעת אחד לסופלנשאל
 כ41 ללון המקום מקורם לו יראהו 4 ולהסתופף חסיד. להיות הראשוןבפעם
 ( אכיה בעת בטנוחה האורח שיה" . והשיב לסודו. מהות . קדשובצל

2צש!,5שש ממש: אורחים הכנסת הוא וזהו אוים האב איך בזה'ל הנ"להטופלנ
"nwt~tbינ: ט;עו:ן;אי:4 ן יי";"";מיייש :י 

 :;ש: קישוש בתב - , וגש; ~:ק::ני;:,:;"ננר
 :ועכיא

 הר*נ הרהע שגב לי כתבשמו(
 האבד"קשליפ-א

 ב4' זי"ע. הק' בשטוקאלביעל
 לעמך הות העם יעשה אשרכיק
 . יעשה אשר היינו , הימיםבאחרית

 לעמך הזה העם העשה. הואומה
 ומנדניהם עניניהם בכל שישתוור"ל

 : ע"כ . הנך עכ"לח"ו
 מוהר"ר הרה34 ש"ב יי וכיזב:שסו(

 שיים"א יחזקאלצבי
 הנה"ק בשם י פלונטק"אבר"ק
 שאקשה , _"הררכהמ

 כבר כאלו דהוי חציו משוםבאשו
 אמרינן איך איב שבת קודםננמר

 לקבוע דבקשו נ*פ דףבתעמת
 148 . נשרף בו דעיקר משוםבעשירי
 כאילו הוי בתשיעי ה"  רההתחלחכקן
 תירצתי ובחידושי * בתשיעיננמר
 1  חצש5( פהה"ג  )1"ב קושיתותשל

 ר ש"ב אשר  פלונסקהאבר"9
 יאיר שכגא הר"ר הה"קבשם קלאראווי סק"ק רישלמה
  י'ע  הקדוש היהורי  שזקינוכידוע כי שסיפי  מביאלאבזיקזצווה"ה
 נניד אצל בכפר מלפד הףביורותו
 3ן הלז להנניד נחלה פ"אאחד,

 ולא ברופאים ודרש .  עיניםבמחלת
 הקדוש שהיהודי ושמע . מאומהכלא
 לרכי נתגלה שלו, מימד שהיזי"ע,
 משה הין ששמו בנו עם אליונסע
 עטו זי"ע הקדוש כנהוריודיבר
 *אתה ,משה* אליו ואטר ,תורה
 כן והשיב שאלה( )בלשוןשומע"
  כתיב  פ"ע הקדוש היהודיואמר
 ומיד בעיניו ויפר משהוישמע

 ונתרפא: בעיניו לראותהתחיל
 הנט הרב לי כתב עוךשעא(

 אהד שחסיד הנ"לבשם
 טnSm 4 לקאיאק סמקי דרשה"

 '1 מירם"מוי'* כ1ק8צם זי"ע ' ?הה*קושבילו
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 8ילז קודש שרפישיה
 טהשלחן בורחים כולם והי' לבם, ן שיסג הרבי ואמר יצללה"ה.דררמ"מ

 , עליהם שנפל ופחד יראה- מחמת ן דבר רנווהו כי לביתו, החתהעם
 : סחם אחד נשאר שלא עד ) יחי. טובילין דסתבעי לאתר וכו'גש

 שמעתי עךךשעו( מרבו התשובה בשוסעווהפטיר
 השישר שאצל,

 הר"ר ההיק לומדשהי' זו תשובה לפי תשב כי מאודנבחל

 זי"ע, הקדושים תימידיו עם41ךנם לבכות והתחיל . ח"ו תקוה אפסבי
 חסידא הג' הרב נם בתוכםהי' yl~p1 עבורו שיתפלל בחרביוהפציר
 טאמעשךבך רזירש ר' קדישא 4 אמרתי כבר הלא הרבי ואמרהנדד
 בשום מקשה הי' לא והוא . זצללה*ה ן דמהבעי באתר כי לביתך שתסעלך
 לוכד רק כלום, תירץ ולא פעם. ; דנצרך באתר תפלה לשון בעיפי

 קדישא התבריא לו ואמרו . ושומע י טובילין תמן החולה בעבורלהתפלל
 או קושיא איזה יעורר שלא באם לתפלה צרקך שהי' אצלו ובןיתי',

 ככל והיאה מהיום תירוץאיזה לבא סוכרת הי' בעדו,בהתפלל
 בהשיעור. עוד ישב לאהתלמידים, לביתו החסיר ונסע בעצמוהחויה
 )דף קידושין במס' או לומדים וה" ן ע"כ לאיתנו, והושב "התולה,עם

 והקשח . סנלן הבעל סיתת ערב( ינ 1 מחסיד זה דבר שמעתי אניןא-ה,
 נסע שהי בעת חלה שבעצמואחד

 ונחלה זי"ע. אמת שפת בעללאדומו"ר
 הר' הס"ק והלך שבועות איזהנצר

 ארוסרר הוא )כעת שלים"אסענדילי
 הטל דבר לו ואסר לבקרובפ.יץ(
 מאלכמאנדר הררחרה הרקבום

 טאלכסאנדר הח"ק נם ואיייזצללה"ה,
 זרע(: מקאצק טהה"ק שמעז"ע
,....__% 5 א א * * 2 מ י,".ת  " ק  חרמ"מ  

 ז:ט יכולין הא ז"ע מקאצקהרבו
 נבל אשת מאביניל .זה דברללמוד
 והאיך אשתו. את דוהסע'השלקה
 אינו הבעל סיתת אם לומותרת
 פאמשובר וגירש הר-ר ותירץ .מתיר

 הוא כי ראי אין דמשםזצללה"ה
 בסלכות ומורד . במלכות מורדהי'
 שאם אף 8"כ . לסלך נכסיו כלשייך
ו רחימת אומריםאיו ב  איני הכעל 1 פי' ' ים אוש אסן י"-מ ביי ב שמעתישעג( איוו 

 לפתח" יצמיג(י'
- 

 , לו שייר נכםיו רכל משום באשתו ן שמעין י'

 שאר בכלל הוא שאשתו אמינא והוי ן האט ער בזה'לאסר*פתח"
 והבן למלך. דשייכים נכסים ז והבן: פסוק. דעמניעפינט

 :ודפח"חן שאמר הק' בשמו שמעתי עוךשעד(
 הרמ"ס שהח"ק . שמעתי עךך שעז(, המימה ד' תורתעה"פ

 ל.ק נ8י'אשע,,(
 עז 1( י ל

" 
* 

 אמר אס'יוין
 טרטיף מעהר האט קאצק אין בצה"ל( לא הקדוש והוא בש-ק בהטטובין

 אויף וויא טמנהנ אויף ניוועזיןי הי' ואז כידוע, עמהם יושבדי'
 לבוי )הי' הדלה אתפותח

 מנחות חז"ל כמאסר . )א"ת . רין אן בטלית
 הפי' אוסר ואני ע"א( ל"ב דף ( הפסוק צועק והי' בקודש כדרכוקטן
 ביקדך טח!"ל ע"ד וערה ישראי ששחנ 4 מנוך ואקיע  שכוי כדוב אפמפםהוא

מיאפי

 8 וויא אווי נאנץ איז זיאוזה*ל
 .קטן סכין אפילו באהט.ברומטר

 פאר נישם אויך ווושט)אקנאפירל(
 : הוא עמוק כי והבן .לוירין

 השלחו אג הה*מ רא  1לח45אכהן

 , אסר . מקאצקזי"ע
 מי זי"ע. מפראג טהרתשספרי
 וסברות שכליות נותנים בהםשלומד

 : ופוסקים בנמראלהבין
 הר"מ שהה"ק שסעתי. טידשעת(
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 קודש שרפי?ן'ה*צ
 עשה במשה לפגוע השרתסלו:כי
 שאכלו זה אאע"ה רמות לוהקג*ה
 בפ' ז"ל ופירש"י . כו' אצלוושתו
 אצל אכלו שהמלאכים - טהוירא

 טן אדם ישנה שלא משוםאאוחה
 הסנהנ מזה . נראה א"כ .המנהנ

 5ף, לפני שוחר לשפוך נפשותבכה
 : הנעי( מהה"נ)ע"כ

 אחד חם4ד שאיק שמעתי זרדךשפד(
 נדיב והי' , כתורהמופלנ

"י;;ינןו',::::5]פ  בונ
8ff3 שכטיפ זה" מימ' מוי1ע ' "ה 

 ההיק בשם שסעתי עדךשעב(

 בטקרל~יר בל"צריך
 : באחת סינ*הר

 עה"פ הי בשמו שמעתי ידךשפ(
 ולא ביעקג און הביםלא

 עתה טדוע ומשתומם והולך ,נדול
 להה-ק ושאל ממנו, לקבל רצהלא

 פרנסת לכל כי תדע לו והשיב ,בעצמו
 רוצה השית אם אך סיבה,יש

 הבטחון ,תולה אם האדם אתלנסות
 הטסבג בהשית או בהסיכה,שלו

 הש"ת ממנו נומל אזי הסיבה, כל 1 כנ( )במדבר ונו' בישראל עמלראה
 אם אותו, טנמה ואז , הסיבה את 1 שביעקב האון הביט לא שהשי.תפי'

 ועי"ש דתו על עוברין שהםובעמל
 בזמן הביט לא אימת ז"ל(פירש"י
 הולך שהאדם היינו עמו א'שד'

 סלך ותרועת הקב"ה עםבדביקות
 אם אף אז . למקום ריע שהוא ,בו

 , אחריו מדקדק אינו עון לויקרה
 מחשבות רק בד' דבוק באינואגל
 לו סלוח ד' יאבה לא לרעה.לבו
 והבן: שלימה. בתשובה שישובעד

 עה"פ הק'. בשמו שמעתי עדךשפא(
 האס השית . לחושך שםקץ

 נפסק אזי בהסיבה שלו הבטהיןתלה
 תלוי פרנסתו כי , ופרנסתו חיותוממנו

 ואם , כעת לו אין והסיבהב"סיבה,
 הסיבות, כל בהמסבב בטחינותלוי
 סלך הוא כי סתקייסת פרנסתואזי
 סיבויים לו ומסבב וקים חיא'

 ואמר , למקום שליחים והרבה ,אחרים
 לפרנסת* הסיבה הנ"י להחטידהח"ק
 כעת ועלה טפרנטני שאתה מההוא

 לנסות רוצה השי"ת אוליבדעתי
 אתה כליבה הסיבה ממני ולקחתאותי

 לכן , תפרנסני שיא כדי עני להיות ן דער אין ווינקיל א נילאזמאיבער
 כדי הסיבה אסלק שבעצמי מוטב ן קענין זיר ואל מעןפינצמערניש
 הנ"ל החסיד 11 והשיב עני תהי' שלא ן י הוא עמוק כי והבן .דערהאלמין

 שירצה באם , רב רצוני כן טנת שעל 1 לך שלח , הק' בשמו עדךשפב(
 עני ואשאר הה"ק את לנסות השי"ת ז דאס אוועק שיקאנשים

 ברצזנ* הסיבה יבטל ואן בהכרח, ן ן והבןסענםשליכקיים
 מטנו לקבל ממנו והפציר הטוב 1 ומוהר"ר הרה"נ ש-כ יי כולבשפנ(

 שיש"א יחזקאל צבי!
 הה"ק בשם פלדנכמקהאבד"ק
 מה , פי' מקאצק, זי"עהרמ'מ

 אף ר"ל ' . בנעלים פעמיךיפז
 פעמון( )מלשון הלבהפעמת
 אך יהי' ויראה אהבהורנשי
 בטסתרים ורק יפרשלאסין(12עלים

 שנת ובאותו , ממנו וקיבל ןכמקודם
 והוכרת עני, הנדל החטיךנעשה
 כדי אחת בעיר אביד רבלהיות

 : והבן , א"עלפרנס
 הה"ק בשם שסעתי עדךשפה(

 על ובאנבברהמ"ז(

 תצריכ~

 ל4
"
 , , , , י . ,, ,

 י ד יל
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 16רוז קורש שר1שיה

 ט הרמ ק ק 'ז'%עיכ מיואיק ן ג:גג גוגתגגגר גגהגוך

 י!., "י' גדמן י יס כ"מ ן :ג:: ,;ן:יר".י:;גינושמי""

 סו"ת כקש"ת וכו' הקדוש הרב יבבי ששאל הק' בשמו שמעתי עךךשפו(
 לאוי"ט. שיהה נ"י כמענדיל 13נחם החסרון טהו אחדאותו

 והשיב פרימער שהוא עליושאומרים
 עיקר ממפל עושה שהפרימערלו

 ו טפלומעיקר
 . וישע הק' בשפו שמעתי שךךשפז(

 כתגה שהתוה'קשאמר
 ושטרתם וכתיב , בפסח חטץ יאכלשלא
 . חיסוץ לידי יבואו שלא המצותאת

 החסירה התורה דהא קשהולכאורה
 ואז . ג"כ מצה יאכל שלא טוביותר הי . כרת ובאכילת וב"י בב"יבחמץ
 חייבו ולטה . חיסוץ לידי יבא לאבפח

 שלא הנה . ואסר טצה לאכולההורה
 אצל כ"כ עבודה אין כיוםיאכול
 ולשמור לאכול. העבודה עיקר .האדם

 : והבן . מהאיסוריםא"ע
 זי"ע הכך בשטו מטעתי עדהשפח(

 אמר. ש"ק במעודתשפ*א
 איש שהוא סי פי' תקלל לאא'

 אדם לשום , טקיל אינו וצדיקאלקים
 שעלס מענשפ נעמריכער א)בזה"ל
 הר ההוא שבעת ונתוודענישא(
 מדבר סטתננדיו אחרצריק

 לעורר באתי הרצון בעתהנני
 איש נא שנזכור אהבההברית

 הנלווים כל עם לטובה אחיואת
 השית נופי בריאת על ובפרפלטובה
 בהעתקים ונם . כראוי בבריאתיתזקיני
 עם ביחד עלי טוטליםשבהכרח
 הקדוש הטאוח"נ הרב ידידינוכבוד
 אשר מפה שיחי' טאיר יצחקטרה
 ונזכה טוב כל בערינו וינטרינו ירווח השי"ת . מזה להגיח אופןאין

 איש טוגות בשורות מעתהלשטוע
 סיבים לחיים ולהחתם ולהכתבמאחיו
 או'נ ידירו דברי אלה . ישראלבכלל

 לאוי"ט. עככ'ב לטובתוהמצפה
 בסחו"ש יצחק ישראלהק'

מווארקי.
 טו"ת האברר הרבני נפש* ירידדו"ש
 האברך חביבי חתנו כגור עם נ"ידוד

 נ"י* שמחה יצחק מוה"רהמופלנ

_.4-א4פ4-4 ( הנ"ל. הה-ק בשם פלונמקהאבדתך
 ן אל שהתפלל ההוא. בעת ד' אלואתחנן

 : ךעכי"א ן1"ע ן וף אז יאמיר שיוכל . השא"יאסור מגור הררי"מ וכו' כשהרה"ק 1 האחרונה רגע דהיינו . ההוא בעתר'
 מת עג הק' בשמו שמעתי se) 1 מטאמשוב זי.ע ןקר3רמפהה"ק ! ע"כ הנ"ל(. סהה"נ )ע"כ והבן.אלקים

 )ביכית ת'"י  שאמני :ומקאצק
 טבקשיפ אנחנו הא והקשה שמים. 4 הררת המק שכתג פהמנתב

תמיר
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 קורש שרפישיח6י
 בלבנו ותן שמים. יראת עלתמיר
 יפתח הוא כו' ולהשכיל להביןבינה
 אהבתו בלבנו וישם בתורתויבנו

 הוא הפי' אך . וכדוטה וכףויראתו
 דהיית . שמים בידי הכל .כך

 איזה הקב"ה מאת מבקשכשאדם
 בידי הוא ומזונא חיי בניטבוקש
 לו יתן רוצה השי"ת אםשמים

 תוץ לאו, לאו ואםמשאלותיו.

 מוכרה . לכנוס כדאי שאינובעצמו
 8 והבן . השי"ת צית* מחמתלכנוס
 כעין הגף בולסו שמעתי עךךשצנ(

 ויקרא הפסוק על ,הנ"ל
 טה( א' )שמואל הגג שאול אלשמואל
 לשאול מוכיחו ששמואל במדרשכתוב
 וכר הרה"ק והקשה . נאות עניןעל
 הא אדרבא , בשאול ראה נאותמה

 בורח והי' דבלים אל נחבא הי'שאול
 נאות, ענין שזה ואמר הנדולה. טן 1 מבקש אדמ שאם שמגם.טיראת
 מן לברות א"צ למלוך צוה שהשי"ת ( שיתן ונפש לב בכל השי"תסאת
 נ"מ. ומה השי"ת מצות שזהו הנדולה 1 ישיב לא בפח אז . שמים יראתבלבו
 עניו סשה והאיש כתיב רבינו ובמשה " יראת תילת לו ויתן ריקטתפלתו

 : והבן .שסים
 אם . הק' בשמו שמעתי עוךשצא(

 ופחד יראה לו ישארם
 ית"ש סמנו חוץ שבעולם דברטשום
 הוא . השי"ת שצוונו ומצותומתורה
 כתיב ובפסוק זרה, עבורהבחי

 אחריהם נוסע מצרימ והנה יר()שמות
 . ד' אל בנ"י ויצעקו . מאודויילאו
 להם שיש רואים הין שישראלסחפת
 : והבן ויצעקו, זה משום אתרתיראה

 בעת אעפי"כ יב( )במדבר וכו'מאוד
 משת ויאמר * למשה קראשהשי.ת
 יכהונה הנני הנני. לו ויאטטסשה
 י"ג( אות פ"ב )ש"ר למלכות,הנני

 5 נדול לימוד שהואוהבן
 , הק' בשמו שמשתי עךךשצג(

 מת מפנישהקשה
 ליציאתן זכר השבועות בחגאומרים
 נ'( )שמות אומר הכתוב הא *מצרים
 שיחתיך אנכי כי האות לךוזה

ך העם את בהוציאך 7 . הנך בשמו שמעתי סךדשצב( ל כ  תעבדון 
 ראי' טכאן , הזה ההר על אלקים את י דן השבע עלשאסר

 ה*' שכבר אות הוא התורה שקבלת ן סקי רש"י )ועי שחז"ל הענןשפלטן
 התורה קבית ובזכות מצרים יציאת ! תצא( פ' תנחומא ובמדרש תצאפ'

 א.כ לכן קודם ממצרים יוצאים הי ן ואעפי'כ הף, ע"ז שעובדיאסרו
 התורת קבלת שהוא השבועות בחנ ך בשאר ולא דן בשבפ הדנלהי

 להיות צריך הדנל האשכפים.
 דן השבת כי ואסף , המובחרבשבט
 בדין ה" מעשיהם שכל אנשיםהם
 האי טצינו ,( ד"ר "מהים בגם'נם

 והשבפ קאתי* מדן ש"ט דיני דונידחמר
 ן . הענן גתהך לכנום רצו ולאהענן. אצי אנחנו שייכות מה בלבם דנודן
 פריר אג"א שכל הדנל עיקר הואוזה

 מצרים. ליציאת זכר אומרים אםלמה
 את ישראל קבלו שלא כ"זואטר
 כיל. מצרים יציאת הל לאהתורה
 * התורה קבלת בשעת חףועיקר

 8 דשא עפוק כי והבן זוהמתן.שנפסחה

 בשם וכר הרה"ק אמר 8fftשצור
 ן בטרריגה שהוא . ולירע ערכושיכנף ודרוך הר"רהרה"ק

 13מערבךי
 יא שאם שאמר יצ"ר

 יעמוד עדן לגן יכנופ אותו יניחו 5 זה ברבר הי מם ואעפייכקפנה
 תורת יאסר נדיתם של ננ על הוא ן יהרהר לכם מה גי גשו. עלזמשבדי
 זיבוחך , עדן בק הצדיקיפ כי וישמעו 1 לכעס להם שציוח השחרז ציוויאחר
 וקבן( עוץ. ק שם ויום שמה, י58ע ארם אם אפ" השק.לחוך

שן
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 ישלפ . קורש שר1שיח%
 לעבודת כלל לב לו אין שלפעטימ 1 מה הק'. בשמו שמעתי עוךשצו(

  לעבור אדם צוויך אעפי"כ , הבורא ן :( רכ"א )שבת  חז"לשאמרו
 והבן: שהוא, כסו השי"ת כל שטמאו היונים על הנוכה.בנם

 השטנימ הא והקשה , שבהיכל"שמנימ
 שהכוונה ואמר , כלל בהיכל הילא
 המחשבות מחמאים הי' שהישיםהוא

 נקרא והמוח ישראל שלקדושות
 . שטנים בשם והמחשבות היכלבשם

 2זהבן
 , הכן בשמו שמעתי עדךאשצז(

 ע"ש נקרא שבטהחודש
 מאננט דער הוה בהחורש שבםלשון
 מה תורה החידושי הימעל פע*ען

 )ר"ה חהז , השנה כל יחדששאדם
 . לאילנות ר"ה בשבם באחד בש"אד"ב(

 עץ האדם כי אילן נקרא האיםכי
 הם שב"ש וטחמת כ( )דבריםחשדה
 D11p שלהם ר.ה זה משום טפיחריפי
 בט"ו ולברה . בשבם באחד .לח"ה
 לפרו והכות בש לעיין והבן .נו

 :בשבם(
 עה"פ הק', בשמו שמעתישצת(עדך

 יפנשך כ4 לב(ובראשית
 אתה למי לאטר ושאלך אחיעשיו
 אמר לפניך. אלה ולמי תלךואנה
 בא באלד זיך שפעלם עשיובזחול
 מ מרומז זה שכפסוק אלף.גיא

 חהללאל בן עקביא שאמרדברים
 דברים בשלשה המתכל פ-נ(זאבות
 ולפני הולך אתה ולאן באת מאיןדע
 ותשכון, דין ליחן עתיד אתהפי

 שמסתכל ימי נדולה הבחנהוצריך
 טבח" יהי' שלא הנך דבריםבנ'
 לשאול יוכל עשיו גם כי 4 ח-1עשיו
 . לאדם עצבות להביא הנ"ל דבריםנ'

 : הוא  עסוק כיוהבן
 פה , הק' כשסו שמעתי עדךשצט(

 *( דנ"ו )ברכות הו"לשררשו
 ובכל לבבך בכל א' ד' אתואצבת

 והנה , הק' בשטו שמעתי עדךת(
 אחריהפ נוסעמצרים

 אחד כאיש רל פירש"י יד()שמות
 להם נא מהיכן ואמר אחר,בלב
 אך , אחד בלב אחר כאיש כזוטדה
 געס.ן חיא  וואם הגלות עיקר הואזה
 : והבן . תנושה יודישע דיא .ציא
 שלא הק' בשמו שמעתי עךךתא(

 ששום הק' בחתורהמצינו
 , נהקפרה .היו הק' מהאבותאתר
 )בראשיה כתיב אבינו יעקב אצלחוץ
 ויהר ברחל, יעקב אף ויתרל'(

 וחמר לא( )שם בלבן, וירבליעקב
 ניקענפ זיך האפ אבינו יעקבבזה"ל

 :: 5ס1ל מ?אדקש:הרר"מ רבו על אמר זה ורבר ,בייזערין
 : והבןבהקפדה

 שאטר הק' בשמו שמעהי עוךחב(
 שן קיקפ טצן אזבזה"ל

 אוילין* גראבע מיס שבתסעודת
 אין שבת סעורת אז זיךדאכט

 : והבן ,נרשהב
 , הקן בשמושסעתי עדךתנ(

 אוכלים שילהבמשכן
 ואצל . יוסף של בחלקו הי'שילה כי ואסר . הרואה בכל קליםקדשים
 פזרת בן מם( )בראשית נתיביוסף
 הצריף שלסף עין, עלי בןפורתיוסף
 בעיניו רואה שהי' הטקומיתבכל

 לכן . בראייתו ההוא המקוםנתקרש
 הרואת בכל קלים קדשיםאוכלון

 :והבן

וזפ
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 קורש שרפישיח8ז
 פח לפתוח אבל הוא קל במחשבה כי י יבולים עשירות שמחמת בעצמורואה
 9ה ייתו והבקשה . קשה דבי הי" 1 המניר רהרה"ק השי"ת אתלעבור

 דאמרו מה הק'. בשמו עדך תי( 4 עיי טחבענושהי'-קונהויןבזצ"ל
 כ9 דמ"ר אליבא בש"מ ( רואה הי' כי להטשירעשייית.רוצה

 אליבא וכן ודעתו. לבו דמ"דפי' אליבא ן בעניות השי"ת את לעבודשיכולים
 שבו דעת לפי מדבר אחד שכל דסר 1 :והבן

 ועיקר ורביקות, התקשרות הוא ורעתן שאטר . הק' בשמו שמעתי עוךתת(
 רוב שטתוך הרעת לברר התורה ; קדושת בו יש בא. פ'ען

 וזת הברור דרך יודע אינו ידיעותז שביעי קדושת בשלח ובפ' . הפכחהנ
 והבן: הלכה,יברר1 קדושת בו יש יתרו ובפ' . פסחשל
 השמחה שפי' . הק' בשמו עדך חיא(ן ובפ' . התורה קבלת ת השבועחנ

 מן שהוא לזכור במעונו' ן משפטים כי ר"ה. הואמשפמים.
 להתפשט תוכל האהבה כי השטים ן יוה"כ הוא שקלים ופ' דינים,הוא

 והנן: ליראה. לשתףוצריךן נפשותיכם על לכפר ל'( )שמותכמ"ש
 יעשת לעולס הק', בעמו לנדך חיב(( עמוד נסיעת שם נזכר פקודיובה'
 לעול כשור עצטו אדם'1 זכר שהוא הסוכות לחנ רמזהענן

 תראיני ר"ה )ע.ז לסטה וכניטורן נ והבן כבורלענני
 כטו היינו ופם"ו( פ"א וזומא פ"בן עה"פ rpn, גשמו שמעתי עוךתו(

 במעשיהם אינםססתכלים וחסור שהשור : ישראן וירא יד()שטות

 בעיניהם שראו לאחר עבדוובטשה
 . להאמונה צריכין הי' ויאטינו.כתיב
 הרמב"ם בהקרסת יעיין . )א"ה .והבן
 הוא דאמונה שכ' נבואה 3בי1"ל

 נ מהראיה( יותרמבורר

 . הק' בשמו שמעה* עררתז(
 התורה לנו נתןהשי"ת

 לו ונותן . נותן הוא יפה בעיןונותן
 ונתן . לוותורה לבא שיוכל הדרךאת
 לבא איך והשכל הכח או"אלכל

 י והבן .להתורה

 :והבן
 ל8' הק'. בשטו שטענני עררתינ(

 יש הדנימ סח מפנינח
 מלכים שלחן על שעולים חןלהם
 המבולי בדור דרכם השחיתו שלאמפני

 : * הוא עסוק כיוהבן
 מאטר על . הק' בשמו עךךחיך(

 י"ג ד'ב( )מנילהחו"ל
 קרא צריך ולא הוא לכל קהלהזטן

 נקבצין כשישראל היינולרבויי
 ולא הוא תירה עצטו זה אחדלמקום

 : והבן . ללטרן קראצריך ן אשר ד' אני , הק' בשטו עדךתח(
 )ויקרא צו בפ' ז"ל הפירש"י ' 1 , והבן . ולייתר לירע תוכישהוצאתיך ע* . הק' בשמו שטעתי 31יך המו( ן כיון פי' לך( )פ'הוצאתיך

 בסקוס לזרז הכתוב צריך בינתר ו( ו פה פתחון הק' בשטו עדךתם(
 קא* שזה אמר בים. חסרון בו שיש ז ר.ה( )נתפלת לךלמיחלים

9ך

 סוירת ירו י"ס 6הץ ס45ל גב-ר לק לאס ססתיתו 61 ססדניס סנגר ס61תי 61 ואתש
 פרגנו וכגר6ס . מגיס  בגיס מרע מהו גסרגס 5עמ.51

~tOS))t  
 סמוי תסרג דרק. ספס,טע 1PW1 עסר5
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 19ם קורש שרפישיח

 החוצה אותו הוציא להוליד, ראוי , המיוחדים לאברים כי המחשבה,על
 לו ואמר , מהטבעי למעלה והנביהו ן העבירה מפני לכמות כיס להםיש

 עסהפ נם פי' זרעך יהי' כה השית 1 בת-ק לכסות יוכל העיןההייני
 והבן: כן, אתנהנ 1 יוכן אברים שאר וכןעפעפיו.
 שאפר הק'. כשמו שמעתי עוך תיח( ן המר והרהור המחשכה אכללכסותם
 שהם רנלים השלשה על ' ן ליזהר האדם צריך לכן לכסותו,נים
 לכפלם והכבור והתאוה הקנאה כננד ! . העולה בחיא מרומז וזהו . ביותרבו
 לחם התאוה, כננד הוא הפסח הנ ן והבן המחשבה. על באה העולתשי

 : הוא עמוקכי
 בש2 שאמר . הק' בשמו עודתטו(

 1:ךנבם הר"ר וכו'הרה"ק
 אצל שבת נאורה ימהזצ"ל,

 בזה שיש ואטר כנ( )ויקראהסוערות
 יביא המוך שינלה.זה ומי נרולסוד
 שנראה זצ"ל הוא ואמר , הנאולחחצי
 השרת כלי שמצינו כמו הדרך בזהלו

 בעצמם הקדושה גוף הי' שהםתפני
 בהם הנונע כל תשא( )פ' בהםנאמר

 כי . הקנאה כננד השבועית חנעוני.
 היפך טובה,  עין  הוא השבועותהנ

 לעצית פסת שבין רעה עיןהקנאה
 השבועוה ובחג ר"ע תלמידיסתו
 כננר הוא הסוכות וחנ זה.נתקן
 משופ ששסעתי לי כמרומה .הכבוד
 : והבן ככור. ענני להיקף זכרשהוא
 למרנו הנה הק'. בשמו עךךחיט(

 לך( )פ' באוסרוהש"ת
 האדם צריך שמקודם מארצך לךלך

 יודע שאינו אף היכולת בכל לעסוק ! שום לנע 'שאמ כטוה להיותיקדש
 שאם ענינו הוא וטה הולך הוא אנה ן הוא נם בהם שננע דבר באותודבר
 המבוקש לו יודע בוודאי באמת יעסוק ן יו'מ שקדושות ירוע והנה ,*קדש
 אתם שררינו כסו בישראלהיוי
 קבוע שגת קרושת אבל כו'אפילו
 בעלסה הקדושה ניף יהואוקיימא
 אכן ישראל בקרושת תלויהואינה
 שבאמצעותה בקדושתה תלוימהם

 יקייטו שאם היו"ט לקדשיכולים
 הם יכולים אח כלול אתישראל
 נגעו ככר כי המועדות אתלקדש
 הקרושה וקבלו שבת בקדושתהם

 יקדשו זה וטבח כמוה להיותטהשבת
 אומרים אנו ולכן המוערים, אתהם

 וישראל השבת( )אצ"לטקדש
 : והבן ,והזמנים

 ויצא לך( )פ' . הק' בשטו עדךתיו(
 נא הבב רו' החוצהאותו

 חכמז"ל ופ4 כף זרעך יהיה כהבו'

 אראך אשר הארץ אל כענין .ממנו
 :וכו'

 האדם  ור כי , הק' בשמו קלךתכ(
 לו שגא ברנעבעצמו

 מעליו להשליך רוצה אז תשובההרהור
 ועיקר סימן זה כי הזה העולםבל

 : ביהודיהתנועה
  צריך כיצר  )א(  הק' בשמו עדךתכא(

 כשיעטור לנהונהאדם
 שני כערך א"ע ליישב צריךבבוקר
 ובתניא ללמוד שישב קורםשעות
 להעמיק סחשבת' לינע וז"ל כ'פם"ב

 גדולה שעה ד' בגרילתולהתכונן
 השמים שמן לידע צריך וזה כו'רצופה
 כרי לראות כו' הארם אתמעככין
 וכחמור יעול כשור עצמו עלשיקח

 כמ"ש בשמחה לילך צריך היום 1 איך כי סובן ואינו הכוכבים,מן ובכי נופל זה קם כשזה כ"ש למשא למעלה טהנביהז י"ד( אוה פס"ד)ב"ר
 טשטחי ישרים ד' פקודי י"ס( )תהלים 1 . השמים מן לטעלה  שהנביהויתכן
 צרקך לשמות סמה אין ואם לב ן מן למעלה שהנביהו בזה כוונתםאך

 כל שבת )בן( . יהודי שהוא לשטות ן ה" לא סניו פבע יפי הנם כ*המזל
ארע
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1se--י  כקרש שרפישיח
 שמים בריאת על צעיר ואחדאחד
 וכיון ויכולו. שאומר כמווארץ
 כשר שיהא לראות צריךשמעיר
 הדין עבירות שלשה עי )ג(לעדות.
 ונם כידוע יעבור ואל ליהרנשצריך
 שמהלך אדם ולמה כך הדין הרהורעל
 אותו להרונ לניבו עומד ונזלןביער
 נרוע יותר הור גהו 11ה רם בקולצועק
 את המחמיא תצא( . פ' )רפ"ינ'ש
 לא ולמה ההורנו מן יותר קשההאדם
 על צועק שיהיי אדם משוםנשמע
 הכל ועשות צריך האדם )ך(זה.

 שיהא כדי המצות בעניןהכוונות
 לראות ללא הש6 שצ11נ1 כמו *יהודי
 הוא אם ופעם פעם בכל עצמואת
 האדם צריך )וק( גסות. זה כיחסיד
 יהודי שיהא  בענין עצמו אתלכפל
 נעשה ישראל אמרו מ"ת בשעתנמו
 . לנשמע זכו מטילא ואז לנשמעקודם
 לב מלבו להוציא אדם כל צריך)ך(

 . הארץ *זן קרומקייט שקוריןהאבן
 יהודית דו2 בלבו לדשנים יוביאז
 כן כערך שמוציא מה ערךלפי
 העולם רוצה האדם בלבו.יכנוס
 הם כי חסיד להיות רוצה ונם .הזה
 מעליו לרושליך צריך ע"כ הפכייםשני

 הזה. טעמם בדברים לבועקמימות
 עד המפירה בימי יתקן צריך)ן(

 נותן ויום יום שכל התורהקבלת

 על כ"ש להקדושה לבוא יוכלואח"כ.
 על ואח"כ בבשרינו שחתטתבריתך

 : עיקר זה כי שלעדתנותורתך
 שפ"א . הק' בשמו שמעתי עךךתכב(

 שהם יש בזה"ל.אמר
 . האומות אצל חשוגים להיותרוצים
 היתת אחרת מדה הצדיק יוסףאבל
 מצרים תועבת כי יודע שה" כיון ,בו
 ויגש( )פ' אומר סי' צ.ן רועהכל

 כד* צאן רועה שהם אחיו עללפרעה
 : והבן .לרחקם

 שפ"א הק' בשסו שמעתי עךךתכנ(
 שאסרו מה אמר . הפפחבחנ

 בגנות מתחיל דקמ"ז( )פסחיםחז"ל
 מראת ה" שהש"ת בשבחומסי'ם
 ומונחים משוקעים שהם איךאותם
 הף ואז , החתית השאולתחת

 עיקר וזהו לב בכל להש"תצועקים
 : הוא עמוק בו והנןהנאולח

 עה"פ הק' בשסו שמעתי עךךתכר(
 את . לעשות תשא(%

 מלשון הוא הפי' אטר . לררתם השבת'
 בהשבת לרר האדם שצריךירח
 כטד נעמע ארום עם זאל שבתדער

 והבן: בהדירה.שדר
 שכל הק'. בשמו שמעתי עךךתכה(

 היסב ללמוד צריךאו"א
 עבור נפשו למסור איך הלכותבדין

 פרמי בכל יתיש השםק-ושת
 בנם' כמבואר ואביזרייהו דקרוקים , אדם וכל . .לוהקנו יאדםהארה
 התורת יסורי )הוכנת ז"ל ובהרמב"ם ן אזן הענין בזה פעולה ור לאאשר
 והבןן בוריו. על הדיניה לירע פלה( 5 עדיין לו הי' לא אשר לידעצריך
 . וצריך )דן( ריסים. יראת פעםשום
 שאברך הק' בשבז שמעתי עוד תנו( ן עין לו שיהא SP~1 נען לינעהאדם
 אל בשנים רך הוא אשר ן עצמו את ליקח כ"א מרקך )בפיפה,
 מסכתנדת החתונה אחר תיכף ילמור ; קאת בלבו ט"מ שאריים לוויהא
 בודאי . )איה הרהור ~שום נה; והזכות ( סשה ויקח שנאמר כמה מיוסףהענין
 הדברים על זצ"ל הרה"ק כוונת הי לא ן הענין בלבו וכו' עסו יוסף עצמותאת

 ובע וכא השביע השבע בימיוסף
 דהיינו לידע אדם לבי הנצרבים ,

 חיוב זה כי נדתה. בימי התרחקות לתקן( שצריך הספירה מימישבועות
 כדין ממנה להתפהק כדי לידעהיא כ"ש ביתו את שיקרש כ"א צריך)י(
 : פרמתי'(בכל י ביתו את יקךיש גי איש בחקתי6'

עור
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 ~שפא קורש שרפישיח
 פעם , הק' בשמו שסעתי עךךתכו(

 בחנ אוכלים שאנולסנהנ
 בכתבי דאיתא . חלב מאכליהשבועות
 את שיקרח אדם דצריך ז"להפצ'י

 על הק'. נשטו שמעתי עךךחלא(
 אמר כה ס"ה( יחזקאל)פ'

 המעשה ימי ששת סנור יהר*ים ושונה הפנימית החצר שערוכו'

 סנור הוא שהארם באם יפתח. ( ע"י כי בטספרים. ראשו לנלחולא
 אז התאות מן המעשה ימי בששת 1 פאת ויניח בתער ראשו אתשיקרת
 הפתח לו לפתוח יכול השגת גיום 4 תקיפו לא של המצוה ניכרראשו
 והבו: השי"ת, לעבדות ן ובזהמקיים ראשכם)1יקראי"מ(פאת

 ( תלכ מאכלי אוכלין אס כןהטצוה,
 עהשפ הק'. בשמו שמעתי עלך חלב( ! בשר אוכלין אנו ואת*כ קצתושוהין
 העם יוכל לא יתרו( )פ' ' . ( ל"ת המצוה קיום ניכר שיהי'כדי
 בנו העדות כי סיני הר אל לעלות ן המצוה. שקיים ובזה . בבית איסורשל

 שרצה אמר וכו', הנבל לאסר ן ולובן: הנבלה. מצות ענין וזהווסיים
 השי"ת. של דיבור שיהד משרעיה 1 בשמו כטרוטהיי שמעתי עוךתכח'

 עור יצפרך שלא . החוטה כגבול ן )קירושין חז"ל ט"ש .הק'
 והבן: . הנבול לבנין ן הורה דברה לא יפ"ת אצלדכ"א(
 על הק', בשמו שסעתי עךך תלנ( ן באם הוא הפי' יצה"ר כננדאלא

 פ"נ( לאבות המשנה, הי' היפיות אסרה דן'שהתורה
 על לעבור כרי טאור נדולהיצה"ר
 התורה אסרה זה משום . תורהאיסור
 ( וממילא , לאשה לך ולקחת חשקתאם

 , ליסח, שלא אותו מפתההיצה"ר
 : מאורוהבן

 . הק' בשמו שמעתי עוךתכר(
 של חריעיםשסעודת

 התענית כסו הוא החסידיםחכרת
 התענית עיקר כי הטתננריםשל
 י במעשה ולברוק לחפש הכנופיאיצא
 על ולשוב , כהונן הם אםהעמ

 שנעשה ומחמת . הרעיםמעשיהם
 החסירים לכן לרנ*לות. זה דברלהם
 מעורתם ע"י זה דבר ותקרועשו

 בלב להכנים כדי יחרבהתחברות
 את ולתקן שסים יראתהבריהם

 והבן:דיכיהסי
 הק'. בשטו שמעתי עוךתלש

 אצלו חביב הי'שטאוד
 מחמת שלחיזן הנקרא דנ סיןאת

 נאין מים ורקק נרפש תסירשטונת
 עביו סעיד שמו .נם סלאה8ע(דיא
 והבן: שלאין של עפריק(ן איןשל

 ולא אחד שלחן על שאכלושלשה
 הרס"ב כתב תורה. דברי עליואסרו

 עליו אמרו כאלו וחשוב חובתן ירי, PNS1 השלחן על שסברכין ובבהט'1;
 נהירא לא והמפרשים תורה. דברי1
 אפ ואסר הנ"ל, הרע"ב דברי אתן מיישב היה כ~' והרה"ק טמש. השלחןן על ללינור צריך רק הרס"ב כפי' להון
 ונותן פכרך סי לפני ויודע ברהט"ז1 מברה ואח-כ הש"ת יפני אוכל אדם(

 לך אין המזון לו שנתן למיהוראת
 פ"א . והבן מזה. נדול תורהדברי

 שאפר . אחר באופן הק' בשמושמעתי
ן

 ד"ת חובת יר יוצא הוא ברהטזז: של הדין לוטד שהאדם באם בזה"ל
 יצא. לא עיסו וגברהם-ז  השלחן על'

 :בתטי'
 . חק* בשטושטעתי זגךךתלר(

 אסר.שפ"א
 )כ* תמידים פאטאשוברתחילה בעדי

 תחילות הי זצ"ל סקאצק "ר'מהרה"ק
 הר פאמאשוב( בק"ק פושבואיתן

 הצריקיפ כרולי למדרינות רשים כולם,,
נאחר
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 קורש שרפישיחש8
צאת-

 עה"פ הק'. בשמו שמעתי עךך תלט( האט וועלט דיא פין אויג -אם
 יום את זכור יתרו( )פ' ן 2 נישאטזייא

 זכור שלשון אמר יכו' לקדשו השבתן הק', בשמו שטעתי עיךזבלה(
 אדם שצריך התחשרות. לשון הוא1 מצינו מה מפנידהקשה

 ביום המעשה ימי ששת את ?קשר1 . חניכה בנר מהדרין :( דכ"א)בשבת
 וכו' השבת יום את זכוי וזה , השבתן קשה דהנה ואמר . המצות סכליותר
 יכולים הי הא לנם צריכים הי')מה

 להם די והע דקות פתילותלעשות
 בלי . ימים הח' כל על שמן שלהפך
 נס להם עשה הש"ת אך הנס,צורך

 לשנות יצמרכו שבל להםיהראות
 שיה" רק . דקות פתילותלעשות
 וטהודר יפה האור שיהי' כריכמקרם

 את שיקשור . תעבור ימיםששת
 . קודש בהשבת הטעשה ימיששת
 א' לד' שבת השביעי ויוםואח"כ
 הנ"ל המעשה ימי ששת שלאחרוכו'
 שני וזהו . שבת שוד טזה סךנם

 :( דקי"ח )שגת חלל דאמרושנתות
 מאור: והבן . ננאלין מיד בהיכתן : טצוה. ההידור בשביל צנם לקר)הי. שבתות שתי ישראל שסרואלמלא

 פטירת שאחר , שמעתי עךךתם( :והבן
 ו[רך"נו וכו'הרה"ק ( על הק' בשמו שטעתי עךךשולו(

 להרה"ק שנסעו זצ"ל מקאצק ן .( דכית )ר"ה חז"לטאמר
 אשר אחד חסיד והי' זצ"ל, ןארריכן . 1*5 פירש"י נתנו, ליהנות לאוציצות
 החדש הררך עליו לקפל יכול הי רא לעול אלא הנאה להם קיומםלהיות
 שיהו הפי' אמר . נתנו צוואריהםעל

 והבן: העת. מן הנאהיהם
 על הק'ן בשסו שסעתי זנךרובלז(

 ותקח שידוה( )יהפפזק
 את ותלבש וכו' עשו בנדי אתרבקה
 הף לא באסת הנה הקמן בנהיעקם

 הוא כי יצחק. לברכת יעקבצריך
 ראתה רבקה אך מעצמו. ראויה"

  יהיו ואז * ננלות יהיושישראי
  צריכים ואז , ח"ו עשו בבנדי)בושים

 לא כי וכו' הרה"ק אצל דף'אשר
 אצל שהי' כזו בהתנהנותהורנל
 הרר-מ הרה"ק אצל כי . וכו'הרה"ק
 דברים תמיד tp~w זצ"ימקאצק
 הי וכו' הרה"ק ואצל , כניריןהקשין
 דברים או"א כן עם ודיבר אחרתדרך
 נפני  הוה החסיד והתנצל ,רכים
 עור נכנס שאין , בעצמו וכו'הרה"ק
  בזה"ל, והשיבו  הזה. הדרךביבו
 עם הלכה, דיא איו  יוד  גוטער8

 דיא איז יוד ניסער נאייער א קימטן מאוד: והבן יצחק,לברכת
 דאג דארף מען נאהר , אזני הלכהן

 ומחמת פאקין. ציא איין נום אלטע ! שפ'א הן בשטו שטעתי עךךנצלח(
 ניפאקפ  איין נישפ3וט איו  ראסאלטע : הסוכות, כחנ לסוכתבא

 נאייע דאס נישט ניפעלם רעם דורך ן ליינטץ אין טיך פאלנטם בזה"לואמר
 : והבן ן ענק נעטטץ אין חסידות'ן אלעאוועק
 הקן, בשסו שמעתי עךך תמא( ! וישב( )פ' דאך שסייט עם דעם.ציא
 ה" הנתה נם שעיקר ן מדת נצבה וגם אלומתי קמהאזוי,
 ונפדים ניצולים הי' שהיהודים מה ן ואנחנו בךייבט זיינם קיום לו ישיוסף

 שכתב מה וכל ישראל, רשעי מיד 1 שלא כדי בנכורה ישראל אוזרמברכין
 מכית מתתי, בימי בנוסח בשמ"ע , והש"ת הערוה. את רואה לבו*הי'
 כיר ורבים , חישים ביר נכורים ן כי והבן . באמת מפסיק שיהי'עוזר

 וא'. ורשעים וכו' וממאים מעטים הוא:עסוק
וזדים
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 88מב שהש שרפישיח

 זה, דרך להשליך הקדושה דעתו 1 ישראל רשעי היו כולם וכו'חדים
 וירד , אחרת דרך בהתנהנות זלאחוז 1 : ביוסיפיןכמשמע

(aonרנל כף סדרך אחז פסיעה טטרכבה] חסיד התנצל שפ"א שבפערןי 
 עוד מרר טררינה. בעל נעשה תיכף ( הרה"ק לפניאחד

 לסטה עד המרכבה מן, אחת פסיעהן שלו, הטצוות מעשה אודותוכד.
 בכוהו המקיעים כל מנביה הי' לארץן המצוות כוונת כפי כהוגן עושהשאינו
 כח נרולה כסה חזינן א"כ הנרולו הנה י הרה"ק לו והשיב , להםחשייכה
 הישראלי שאיש אופן באיזהבוודאי
 ותורתו שלו הסצנת סעפהעושה
 בזה פזען דק הוא למנן יאותפלתו
 עושה הוא מצוה דם'ט תכליתאיזה
 דאנחגו * שעושה אופן באיזהאפי'
 הטצות ברכות קבעו שחז"לרואת
 פוער המצות שאין להיות יוכלנאם

 ברכות וכמה כמה יהי' א"ככלום.
 שיה" חז"ל תקנו לא ובוודאי .לבצלה

 הנמ' וניחא אחת ברגעההרהור
 : זהבן ,הנ"ל

 טה הי בשטו נטעתי עךךתטה(
 שהעויה הוא,שמנהג

 התפלה, אחר תיכף לאכולהולכים
 או ללטוד טחייב השכל יותרדהא

 כתיב אך ומע"פ, מצותלעשות
 וחסור קונהו שור ידע עו()ישעי'
 עוד התפלה  ע"י ואס , בעליואבוס

 האכילה ע"י אזי השי"ס את ידעלא : והבן . לרביםמכשול
 ולידע יהכיר יוכל בעליו אבוס הנקרא , על הק' בשטו שסעתי עוךוזמנ(

 ית"ש השם את 1 )סנהדרין חדלמאמר
~ 

 והבן:
 הכך. בשמו שמעתי עךך תטו( 1 שתכלה עד בא דוך בן איןרצ"ז.(
 שהחתן שנוהנין מה ן המעות אם אסר. . הכים טןפרוטה
 החתונה. קודם בשבת לתורה עולה ן בשם סכונה לה הראוי במקוםמונח
 לתורה עולה שהחתן ובשעה ן עד בא דוד בן שאין פ" 1511 .ניס

 סקכל אשה שנושא אדם כל המעם ן לה, ראוי שאין נטקומ מונחיהד . כנהונ ושקרים אנוזים עליו סטילין ן שהטעות הכים מן פרוטהשתכיה
 )קידושין חדל כס.ש פרנסה עול עליו ן מחוננים. שאינס האנשים ביןוהיינו
 ותנינן צוארו, עי רחיים דכ"ט:( ן והבן: ונם-ח. צדקה עושיםשאין
 עליו שטקכך סי פ"נ אבות בסם' ן על הק'* בססו שסעתי עךךתמד(

 מלכות עוי ממנו מעכירין תורה עול ן קירושין חז"למאמר
 בעת לו מראין א"כ . ארץ דרך ועול 1 שאני ע"מ אתהאשה המקדש)רט"ט:(
 עזן עליו שיקנן באם , התורה עליית ן לקדושין חוטשין רשע ונמצאצדיק
 בניקל פיגסתו הש"ת לו יזטין תורה. ן דוכאורה . בלבו תשובה הרהרשמא
 מעצמן. שנדילין ושקרים האנוזים כמו 1 דהוא השתא הזינן דהא להביןקשה
 כאמר כענין שמעתי אחרת ופעם 1 בעל נעשה אחר וברנע נמור.רשע

 קרמא שלימו מי )דכ"ב( עירובין חז"ל ן שמקובל ואמר הקדושץ. בשעתיזשובה
 : והבן , באנסי ' הרה-ק של הנעורים שבימישצלינו
 שבכיסקארלין יצ-י הגדול אהרן הר"רית'

 ע5 נוסע הי' ויום יופו
למייל אשר המשנה5סרכבת
 הנדולום. השרים טן כאחרבשדה
 יפים וללבושים טלובש הי'ונם

 על עולה הי' ופ"א השרים,כאחד

 , הק' כשסו שמעתי עךךתמו(
 בבוק. בש"קשפ"א

Meלביהם"ר והביפ הדלת את 
 ולוטריס יושבים דיו שהחסידיםוראה

 ואמר התפלה. קודםבביהמ"ד
 בבוקך להתפלל הי' ונכוןשהראוי

תיכף

- -
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 קורות שרפישיח .84
 עוננ משום בש"ק בהשכמהתיכף
hamhשבת סעורת לאכול כדי , 
 ; לבבכם ערלת 8ען וסלתםלקיים וכדי ללמוד לשמה נוונתם אסאך
 שבת דותה פילה ני מותר עקב()פ'
 צמתים בם' זה כלן ט"כ נאה"ז .והכן
 וכטו"מ הק'( בשמו התדב"א עלצופים
 איזה יומר ואח"כ בבוקר טתפללאם

 נ"ב הוא אכילה קודםששת
 :כנ"ל(

 עה"פ הי בשמו שסעתי עךךתסח(
 טים ואין בשלח()בפ'

 ויאסרו משה עם העם וירב העםישתות
 טה והקשה וכו'. ונשתה מים לנותנו

 ל*4 ויברכו יפארו לפיכךלהשיית
 בעצמו שהש"ק אחר יציריו.כל

 ינוליס הי' אח"כ אז לשבח.התחיל
 * להשי"ת ולשבח להלל היצוריםכל

 :והבן
 דכ"א( )שבת חזוןמאסר עי הק'. בשטו שסעתי ,גךךתנ(

 והקשת וכו' נס בו ונעשה וכו'השטנים כי סמאו בהיכל יוניםכשנכנסו
 )שקלים אמרינן הא לנם צריך הילטה
 דסוקדשין פכולי הל' ורססיםרי*נ(
 שרפתן בפנים שמומאתן כל ה18פ"מ
 השמן את להדליק סותר והי'בפנים
 . בפנים שרפתן שהוא בסנורהפמא

 ההיכל את טמאו שהיונים כיון ותירץ , בשעה . מים להם שבקשו חפאםה"
 א"כ והקשה . חוץ ההיכל כי נעשה ן בפסוק כי ואמר . מים להם "ישלא
 נ"כ ושרפתן בחוץ פוטאתן הוי לפ"ז טים ואין ברפירים ויחנו כתיבשם

 משה עם העם וירע העםרשתות
 שם ויצמא כתיב אח"כ ובפסוקוכ9
 וכו', סשה על העם וילן לסיםהעם
 כשראו תיכף ,אשר . הי החטאעיקר

 שעור אעפ"י טים להם שאיןנבראי

 . לנם צריך הי' מאי ואכתיבחוץ
 במנירת סמא השטן לשרוף יבוייםוהי'
 ממאתן הוי , פנים טקום הוי איממ"נ

 חוץ מקום הוי ואי . בפניםושרפתן
 מוטאהן הוה , מימאהו שהיוניםמשום

 שהיונים בשעה ותירץ בחוץ. ושרפתן כי העם, וירב טיר צטאים. היולא
 והוי כלצ -טקום ההיכל הי ממאוהו : ויצמא כתיב ט' וירב הפסוקאחר
 אבל בחוץ. שנסמא כמו השמן ( לא עוד הריב שבעת טזה מוכחכו'
 המקדש את ומיהרו כשנתחנך אח"כ 1 כ"ז . החמא ה" וזהו , צמא-פהיו
 מוסאתן הוי א"כ . פנים מקום נעשה ן לצעוק יכם אין צטאים אתםשאין
 והבן: , ואסור בפנים ושרפתן בחוץ ן טים נאן בעיניהמשאין שראוא8"
 בשטו שטעתי ,3ךד תנו( 1 . מים לכם יתן הצמאון בוץ:אולי

 הק'_
 רבה מדרש בריש . :והגן

ibanהרה"ק שהי' בעת קטעתי עיך 
 הנדולה החתתה עךוכר

 לו אטר אז . כירוע'באספירא
 . תירה . טמעזיבוז ימיחעשיל יהושע אברהם הריר וכו'הרה.ק

 לשבת שחרית בתפלת כתיב ,%
 מוטור ואוטר משכף השביעיומם
 יפארו לפיכך וכו' השבת ליוםשיר

 בריאה ששום . יצוריו כל לא'ויברכו
 לשבח להתחיל נכח הי' לאבעולם
 השביעי שהיום עך . להשמתולהודות

 לשבח התחיל בעצמו ש"עושא

 מהיר איש חזית עהיפ .קהלת
 גן חנינא בר' מעשה וכו'במלאכתו

 נדרייך סעלין עירו בני שראהדוסא
 טעלין הכל אטר לירושלים.ונרבות

 ,איני ואני ונדבות נדריםלירושלים
 עיר של למדברה יצא . דברמעלה
 וסיתתה ושבבה אחת אבן שםוראה

 פעלים לשגור ביקש וכו'ומירקה
 . עיי"ש וגו' אדם בני חמשה לונזרסנו
 במדרש נזכר זו שמעשהואמר
 שאדם באם להורות . מקומותבהרבה
 מצות דבר על ונפשו לבו.נותן

לעשור
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 84מג קורש שרנישדת
 עפו הנאולה תיכף הולך הנליות עם ן אפשרות בשום אין אפי .לעשותו
 והבןג ן השות א13שי שכל סכתלעשות
 על הק'. בשמו שמעתי עךך תנו( ן מחשבתו. לקיים שיכול לויעזור

 פם"ב( תשא )פ' הטדרש 1 את העלו שהמלאכים הנ"לנסעשה
 זנשסע צעפה ישראל שאטרו בשעהן והבן: . לירושלים אבנו.
 אומרים שהי טה הענין. פי' אסר חתיטת את טאורמפליא * העגל את לעשות האיה בלבם ה" 1 שהל הק' בשמו שסעתי עךרתנב(
 במררינה היו לא ועוד , ונשמע נעשה אשר . מינץ מהריס של הקדושיד

 נאום הכתיבה תחת עצטוחתם
 : והבן . וכו'הפרוד

 נסע שפ'א שמעה*. עךךתננ(
 ונסע וכו' הרה"קלדרך

 על והי' . טמקורביו אחד חסידעסו
 ובועה , מאוך נכוה הר הדרךאם
 משבה יורדים והעגלה המוסיםשהי'
 מאוד. מירתת החמיר אותו היההר*
 הבים :ואז דהר. בעיתותאמחמת

 העכער ניוועזין איו עם . כזונביה
 והבן גיהאלפין, האבין זייאוויא

 : הוא עסוקכי
 אמר שפ"א שמעתי עדךתנה(

 בשר ל אורותהרה"ק
 יש כשר( )נלאפ פירכא בליכשר
 אנתם אין שעוד שאומרים לייפיונני

 כאלה. מהאסורים יפרוש כזובבחינה
 במקום כן לזמר שייכות סהאך

 במדרינח אין שהוא דאורייתא ספיקא ן ראה ולא הרה"ק, בפני החמיךאותו
 יהבן; א.סור. מחשש לפרוש ן כמקרם הי רק השתנות שוםאצלו
 הק'* בשמו שמעתי עדך הנפ( ן ותאי ה"ה. עמק על שנסעובעה
 בחנוכה פ"א שאטר ן שאין זה טה הנ"ל החסידאותו
 פתילת נר נוטריקין נפש שאותיות ן הזה במקום השתנות שומ אצלורואה.
 שמן פתילה הנר שנתמעט וע"י ~טן , הדרכים מכל יותר סכנה מקוםשהוא
 טטעמ אדם אם כן . האור בא עי"ז ן צריך שכן חרה"ק והשיבו .שעברו

 להשיית עוה"ז כעניני כתותיו כל ( בפחד רגע בבל להיות אראכל

 עיד בו( י כעוה"1םכלאו.אםוכרתלהיות,אםלא
 המשקע ימי שהשבעת

 מתנת לו וניתן יהחתן ירע הוא 1 . וגלנולים גיהנם עיי בעוה"ביורח
 הוא יפה בעין והנותן השסים מן זו ( האדם ברצון שיהי' מוסב א"כ.וסיים

 הדרך את לו ונוהן דע"א( )ב"ב נותן ן והבן: ההכרח. ע.יולא
 הטשתדלים ונם , להשמחה שיוכללבוא1 מה הק', בשמו שסעתי עךךוינה(

 וחלק שייכות להם יש החתן עם 1 במנחה שבתשנקרא
 והבן:בהשמחה,1 דרעווין, רעוא שיישית סעודהבעת

 נפ"מ אין אז כן יהי' ואםכזה*
 ערבן: יאצלו

 שפ"א הק'. בשמו שמעתי עתךתנד(

 בעניני כחותיו שנתמעט מהכפי
 : והבן . האור לו בא כןהעוה"ז

 ן התחתע רצון השוה אםאטר
 . דרעוין, רבא נקרא העליוןטיעון

 ווהבן
 על . הק' בשמו שסעתי עךךמשו(

 ששסות פ"א ע"רהשרש

 שאטר , הכך בשטו שסעתי קטךתסא(
 רוחקים שהי'להחסידים

 לשסוע בשיק השלחן על מאודעצמם
 זה את זה ידחקו שאל תגרה*מקנו
 , טקומו על יעטור ואחד אחדוכל

e~mava
~ffp 

 כתיב ישמע. לשמוע שצריך וסת 1 אמר . כאפרו לגאולה

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



 קורש שרפישיח86
 שהדור פה מעשיך. ישבח דור'ידור 1 טסקוטו איש יצא אל בשלחפ'

 מעשי ישבחו יותר אחרון יותר * והבן: השביעי,ביום
 : והבן הש"ת, ] ב'( )דה"א כתיב אמר, פ"אתסב(

 סוכתים. שמעתיםתרעתים
 השער על עומד שהוא סי אפי'פי'
 רכ יוכל לשמוע, אזנו ימהאם

 התורות [לענין והבן ולשמועהסכת
 : לשמוע[ דוחקיןשהיו

 על הק'. בשמו שסעתי עךךחסנ(
 )שבת חז"ל שאמרומה

 שתי ישראל שמרו אלמלא :(יקי"ח
 השני הם . נגאלו מידשכתות
 שמעת* ופ*א ר"ה. קודםשכתות
 ר"ה אחר ושנת ר"ה קודםשבת

 והבן: שבתות השני הםאלו
 , הק' בשטו שמעתי עךךתמד(

 מרובים :( דכ'פ)ברכות
 הפ" קצרה, ודעתם עמךצרכי
 צרניהם לפיכר קצרה שדעתםבשביל

 : והגןמרובים
 הנלזת הק' בשמו שסעתי עךךתסה(

 יהודה משבט הואהזה
 ספרדיים הם יהודה שבס .ובנימין

 אשכנזיים: הם בנימיןושבט
 על * הק' בשטו שטעתי עךךתסו(

 )סופה חז"ל שאמרוטה

 הנך* בשמו שטעתי עךרתספ(
 צחוק וירא( )פ'עה"פ

 טסדת באה השמחה אם , א' ליעשה
 לי* יצחק השוסע כל אזהדין.

 הק'. בשמושמעתי עודסי( :והבן
 לוריא שהריישאמר

 הזמירות תיקן זצ"ל הק' האר"יהוא
 הסעודה. קודם לומר וכו'אתקינו
 הנהל להזמירות שנזכה הלואיואנו
 2 והבן . שבת סעודת אכילתבכח
 שאמר . הק' בשמו שמעתי עדךתעא(

 זצללה"ה. הק' הכעש"םבשם
 פוב כמה יודעים היו העולםאם

 ה" לא בביתו השנה בראשלהיות
 )משלי אך הרבי, אצל טנץאפי
 מלך. הדרת עם ברוב כתיב"ר(
 חסידים מן הוא מדה זהטשום

 להיות כדי . עצמם אתשמכפלים
 זיך ליינט אחמיד השי"ת לפניהדר

 ש"ע זיין ואל עם נאייערםאוועק
 : והבן הימעל. רעםפר

 דעתת נתקררה סיר ניזאנפ. האפ 1 סאת לו הנפתח השער פתחאת
 והבן: הדעת. מעץ ואכלה ן השער בתוך תיכף שיכנוסהש"ת.
 למה הק'* נשמו שסעתי עךך תענ( 1 לא הלב השער ועד שנסנור.פרם
 תורה* טתן בשעת העשן הוצרך ן בעכורת עצמו לחוק צריף אז .סנרו

 כעשן עשנו והע יתרו פ' כמ"ש 1 השער פתח נעילת אחר כי .הש"ת
 עין צרי עיני לטסות כדי הכבשן 1 ק"ה( )תהלים כט"ש . טאודקשה
 אבא ותיכף צדק, שערי ליפתחי

 : והבן . ה' אורהבם
 . הק' בשמו שטעתי ערךהטח(

 קמ"ר( )תהליםעהיפ

 והבן: התורה,אתן
 על הק', בשמו שמעתי עדך תער(:

 פש54 )באבות. הדלטאטר
אס
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 י8מר קורש שרפישיח
 שעה כל אטר . איפתי עכשיו לא08
 שצריך מה לתקן לאדם קצובורנע
 ומה אחר תיקון ורגע רנע ובכללו

 אפשר אי הרנע בזו לתקןשצריך
 השנ" הרנע כי השני' ברנעלתקן

 אדם כל וכן . בפ"ע~תיקון
 יכול חצירו שאין מהלתקן
 לי אני אין אם פ4 יזהועבורו,

 בעצמי מתקן אני אין אם לי.מי
 וכשאני עבורי, מתקן מי טעשיאת

 כשביל עובד האדם ואם ,לעצמי
 אנק מה ישראל כלל בתוך ולאעצמו

 .( 407א שין )קיר . ראובן ובני נדגנ*
 תנאי, להתנות שיוכל דברובכל
 שליח ג"כ לעשות שיכול שיהי'צריך
 אינו שליח לעשות יכול שאינוזבאם
 כתיב מצרים ביציאת והנהתנאי.
 א"כ . השליח ולא ד' אני בא()פ'

 כ* והבן קיים, והמעשה בפןהתנאי
 הואועסוק

 פת . הכן בשמו שמעתי עך(4תעז(
 איך . העולםשאומרימ

 הא . וועלפ דיא ווארפין אוועקוועל
 להשליך יו יש ומה שלו אינוהעולם

 . הנאהב דבר בעד ונועו מ אי ן הרנע כי לתקן יכול אניאיטתי
 והבן. עצמו בפני תיקון הואהאחרת

 ובלב באמת לפניו לשוב יזכנווד'
 :שלם

 שאמר , הק' בשמו שמעתי עךךתעה(
 נכתבו לא מהספני

 ונריעות מנמות מדות האיסוריבתורה
 צריך וה" * מהן להתרחק לידעכדי

 לאוין כל כסו מפורש בתורהלכתוב
 ניתנה שהתורה ספני אךועשין,
 לו שיש באם . במדותיו השלםלאדם
 מדות מכל ונזהר . טובות מדותכל

 לקבל טוכן כלי הוא אזטנונות
 : זהבןהתורה,

 שפ"א הק' בטסו שסעתי עוךתעו(
 . ת"ק בליל הורהאמר

 פרש-י שכתב סה על פח"קופתת
 אשר ד' אני עה"פ קדושים( )פ'ז"ל

 מנת על מצרים מארץ וכו'הוצאתי
 תלה השי"ת אם הרה"ק והקשהכן.

 אין אם א"כ בתנאי, טצריםיציאת
 אנחנו עוד ח"ו, התנאי סקייסיםאנו

 , כלום תירץ לא ותיכף .במצרים
 בא נעת שלישית בהקעזדהאך

 פה"ק פתח להשלחן וכו' זרעהרה"ק
 בזהריואמר

 אשר )ומי )ניין( לא ן

 מקץ פ' כתיב הצדיק ביוסףוהנה
 ואת עמלי כל את א' נשניטקידם

 הפרנ* כתיב ואת"כ . אבי ביתכל
 יעקב סדת אך . עניי בארץא'

 מנשה לפני אפרים וישם . ה"אי"ה
 :והבן

 שפ"א , הק' בשמו שמעתי עךךתעח(
 נונכ שהיצה"ר ,אמר

 מניח אוי . וושר השער דיא ,מהם
 , חסידים ולהיות ולהתפלל ללמודלהם
 והבןנ . אצלו נפ"מ אין אזכי
 . הקן כשטו שסעתי שוךתעם(

 בין החילוקשאמר
 החוקרים לבין . הקדמוניםהחוקרים
 הקדמונים. החוקרים הוה.ובוטן
 וה" אמתיות אסונה להם שהי'אחר
 ולברר בחקירות נם להוכיחרוצים
 מביאים הי' הם ברורות,בראיות
 שלהם. להשכי התורה מןראיות
 היו התורה סן ראי' להם נטצאואם

 הוא, אמת שלהם שהשכליודעים
 סביאין הזה בזמן החוקריםאבל
 , שלהם השכל מן . להחורהראיזת
 בשכלם טגינין שאין סהנמצא

 שכן ואמר ח-1. התורה אתסכחישין
 שיש שכתב לר"ת הישר בס' נסצא הקושיא את ש"ק בליל שמעלא
 על מעט לסמוך אדם שיוכל ראי' ( הרה"ק שאמר מה הבין לאהניל

 בתוה-ק נמצא נם כי שלו. השכל ( מתנאי ננמר הנההתנאי כילשירוץ(
מצוות
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 וואלה עם אמר וישא . ונפלאות נסים 1 שיש ראי' יש מזה השכליותמוצות
 נסים וייזין ציא ניוועזין נלייך שוין ן שהם' נראה א"כ אנוש*. בשכלממש
 וענין ונפלאות נסים דיא ינפלאות 1 התורה מן ראי' מביא לר"תהישר

 : והבן . עלפערט פרשלן
 . הכן בשטו שטעתי שדךתפי(

 קי"א( )תהליםעה"פ
 בעת הנה . וכו' לנפלאותיו עשהזכר
 הי' לא עוד והנפלאות הנסיםשהי
 עוד בי . בנפש כ"כ לפעוליכולים
 הנסים את להכניס יכוליםהיו

 אח"כ אלא . בהטבעוהנפלאות
 והנפלאות מהנמים עשהשהשית
 הנסים לפעול יכולים אז .מצוות

 זכר וזהו יותר הארם בנפש יהנפיאות 1 התורה כל גמר אחר נכתבושבועות
 ר. ורתום חמן לנפיאותיו nffp ן תזרה. משנה הוא דברים ספרגי

 - והבן 1 התורה בררך עובר אדם שאםלהורות
 מה . הק' בשמו שטעתי עךך תפה( , של דיבורו נעשה סוף ועדשלזחילה

 סי או"ח בשו"ע שנמצא ן והבן:, קודש.אדם
 הס.' וכל סיכה מלוה סעודת הדין ff'ן יש , הק' בשמו שמעתי עדך58א(

 לעולם אחד סעיף רק אלא אינו הנ"לן שהעולם טה דבריםשני
 וכו' במוצש"ק שלחנו אדם יסדר1 יהיות. שצריך סמה בהיפךעושים

 חייב תי"מ בסי' ר"ח סעודת והדין( וכל הש"ת. ביר הוא פרנסהחגה
 וגם , רשת בסעורת להרבות אדם1 עצות ומחשב פרנסתו אחר רודףאמא
 א', סעיף רק אינו הזה הסיטן בכלן על משליך ואינו כך. או כךיששות

 לכלול שיכול אע"פ ר"ח סעודות דיןן בכל בפרנסתו עוסק רק , יהבודן
 א' סעיף כתבו אך . טיטנים בשארן השרת ועבודת . ולייה יומםכחו
 אדם שצריך להורות , שלם בסיסן1 עקב( )פ' כמ"ש ורמ בשר בירתלוי
 : והבן . ביותר בהם להזהר( וכו' ליראה כ"א טעמך שואל ד'מה
 שטים. טירחות חוץ שמים בידיוהכל

 וכו' הק' בשמו שמעתי עו41 תפו(( השי"ת על הכי משליך :( דל'ג)ברכות
 גם e~p) )תהליםעה"פ1 בלבנו ותן בתפלה בפה טזכירורק
 כיום ולילה ממך חושיך לא חושך( בזה. כלל עוסק אינו אבלבינה,

 שהוא צדע אף אם הפ".יאיר. והבן:-
 וכר. לי קשיך לא תשך נםמטך.ן על הין, בשמו ומעתי 'עדךהפב(

והבן:1 דכת:( )שבת חדלמאמר
 מפני הק', בשטו שמעתי ,3ךךתפז(( עצמו שירניל היגנו וכו' בנרהרצל
 פ' לעולם קוריןמה1 כלי תסיד עצמו הוא שיהי'לטצוה

 משום השבועות חנ קודםבמדברן : והבן המצוה. לקבלמוכן
 דנלו על איש במרבר בפ'.דכתיבן הק'. בשמו,טעתי עדךתפנ(

 על יהי' איש כל וכו',באותותן בזה.ל.עם אמרשפ"א
 הנבלה מצות וזה לו הראוימקומו1 ואל מען אז ניוועזין שלעכםוואלה
 ;והבןן ווייזין ציא דערבא: האלמיןהיינם

 אנושי, שכל על גם לסטוךשראוי
 אם ידעינן לא ראי לו הת לאובאם
 : והבן . השכל על לסמוךיש
 הק'. בשמו שסעתי עךךתפ(

 ישראל שלהדיבור
 איזה על כשאטר לכן קודש.הוא
 נדר לשון או הקדש. שיההדבר

 הדבר ען הקדושה הל ,ושבועה
 ונאסר, שלו הדיבור מחמת .ההוא
 .נדרים פ' שם שכתב מטותובא'
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 ה דכתב מה עו
 ק

 את וראו שם שהי האנשים 1בל ע
 ימים ששטנה , אמר , זקנםשנלחין
 שבתורה ל"ת שס"ה כננד הםבשנה
 וער"ה א'. ל"ת כננד הוא יוםוכל
 פאת תשחית לא לאו כנגדהוא
 הקזדם'ם זבזטנים קדושים( ש, ,וקנך
 שבזקן סקוסות באיזה יודעיםהיו
 שאר לגלח טצוה וה" הפאות4ם

 של הטצוה טקיים הי ובזהניכרין שיה" הפאות ולהניח הזקןוהשערות
 אסור עכשיו אב5 תשתית. לאהל"ת
 איזה ויורעין סכירין אנו דאיןששום
 תשובה בשערי עיין ןא"ה, הפאותהן
 וז"ל . הזקן השחתת בדין ע"חאות
 נודע דא הפאות פרקי ועיקרישם

 מה לענין אמר וכן בו'[ איהבקוסם
 בחנ חלב מאכלי אוכליןשאנו

 שביום טשום בשר. ואח"כהשבועות
 תבשל לא לאו. כננד. הוא השבועות4נ
 ובזה טשפטים( )פ' אמו בחלב3די
 ופבדילין א"ע סרתיקין שאנחנוטה
 ניכר הוא בזה , לבשר . חלבבין
 וכו'. תבשל לא של הטצוהקיום

 :והבן
 שפ'א י הנך בשמו שמעתי עורהפט(

 אם , תחשבו שאל ,אמר
 זרור נדול, להרבי צריכים גדז7שהשזר
 הוא. כן לא . קטן רבי להם וי .קטן
 המה שהדור יותר כי ההיפךאלא
 היותר לחרבי צריכים ושפייםקמנים
 שהוא טה כי , ההויה כסו .7172
 מומחה להרופא צריך * ביותרתסוכן

 : והבן , ביותרונרול
 בעת שפ"אשמעתי עךרהצ(

 יושב 4ף וכו'שהרתיק
 היושבים החסידים עם הסעודהיאכול
 . הרוםב הרה"ק לפני והובא .לפניו
 אילך הרוטב רעך בכף טהפך!ה"

יא נ"כ והמשבים . אוכל הי'ואילו_ןמא
 אכלו_

 עוהר4יקלא שד94 ומחתון
 שאלת נאה" נה~ודע כך וכתבך .עכל

 אוטר הרה"ק וה" הנ"ל.המעשה
 הדבר בעיניכם. לפלא זה מהלהם
 בשר אם לידע או"א כל יכולהזה
 מקבל שאדם באם . הוא פריפהאם
 ח"ו יש אם אכילה: קודם עצמוע5
 שאוכל. המאכל בתוך איסורדבר

 אותו פודיעים אז זו. באכיאהשיחנק
 כדי הוא פריפה אם השמיםטן

 : והבן . פהאימורלהתרחק
 )תהלים כתיב הק', בשמו עדךתצא(

 . לתודה במזמור, בזוא"1 לווכתיב קרי ויש אנחנו. לאק'(
 שהאדם סה כל בי אחד שהכלזפ"
 כלום אינו יצסו בפני רן5 . אנחנולא
 , להשיית רשל אנחנו לו הואכך

 ?והבן
 טה . הנך בשמו שמעתי עדךתצב(

 החסידים ביןשמנהנ
 ימים בהמה מסכת סיוםלעשות
 משום ואמר . פ"ב עד אב ר"חשמן

 חנם שנאת טשום נחרבשגיהשק
 ובמם' דים( לזומא ביניהםשהי
 די תיתי אביי אטר קי'ח(, ידףשבת
 רשלים טרבנן צורבא חזינאדכי

 לרבנן* סבא יוטא עבידנאטסכת
 סמכת דסיימ טרבנן דאחדחזינן

 ושמחין . הסעודה עושים הי'ההכירים
 חנם שנאת הפך וזהו זה עםזה

 החורבן הי' אלו שביטיםומשום
 הסיום עושים לכן . חנם שנאתסשום

 : והבן לוה.תיקון
 מה . הק' נשמו שמעתי עדרתצנ(

 האזינו( )פ' ז"לשפרשיי
 היום בעצם טשה אל ד' וידברעה"פ
 בעצם נאמר טקימות בשישההזה,
 בא היום בעצם בנח נאמר הזההיום
 וכך בכך אומרים דורו בסWd' לפי . יום של אורו במראית !ט'נח
 נאמר בטפרים כף אננעטרגישיןושם

 הוציא הזה היום בעצב יישנ(ושסהר
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 נעמץ פר שוין קען ער א! סיר. ן בכך אומ"ים מצרים שהיו לפיד',
 יוסף כתב עצמו וזה אויך, כבוד 1 כאן אף וכו' מרנישין אנו אםוכך

 )פ4 כמ"ש אבינו. ליעקב הצדיק ן היום בעצם נאמר סשה שיכטיתתו

 כבודי כל את לאבי והנדתם וינש( ( בכך אוסרים ישראל שהיו לפיהזה
 2 והבן . במצרים סניחין אנו אין בו כרנישין אנו אםוכך
 )ר"הדכ"ה:( חז"ל מאסר' שהי' ניחא מצרים וביציאות ,בנח עי הק'. בשמו שמעתי עדך תצו( גשלמא הרה"ק והקשה כו'.אותו

 הפי' בדורו. כשמואל בדורו יפתח / אבל סניחין. הי' שלאאוסרים
 אין עפינט וואהס דעך בדורו יפתח ( הי' יא איך משה שלבמיתתו
 כתיב מרלא שמעתי א"א דור, ויין 1 הוא שפי' ואמר 1 למות אותוטניחין

 . עצמו הוא פי , יפתח אלא . פותח 1 מניחין הי' שלא אומרים הי'שישראל
 דורי זיין אין ניעפינט ווערט ער ז מתעצמין הי' ישראל שכל מפניכו'
 ובתפלתם עליו. להתפלל כחםבכל
 להם הראה . הנזירה מבטליןהי'

 יכולים שאין הוא קשה שנזירההקב"ה
 ישראל. כל בתפלת אפ"לנטל

 :והבן
 * הכך בשמו שסעתי עדךתצר(

 רבים לשון ונשמענעשה
 ואחד אתר כל דהא משפטים()נפ'
 אעשה צ"ל זה" בעדו טרברהי'

 ומתיקות עריבות טחמת אך .ואשמע
 הף אצלם* חביבה שהי'התורה

 שנעשה עצמו על ארא כלמקבל
 : והבן , תבירו בערערב

 הנדולה החתונה בעת שינוץתצה(
 נתקבצו אשרבאוסטילא

 וברא'טמ , וקדושים נדולים צדיקיםשם
 יהושע אברהם הר"ר וכו'הרה"ק
 נם , י"ל ממשיבוזהעשיל

 הרה"ק התנוונות אורות יםעיינו
 יהתבריא יציל !נינכ! הר"רוכו'

 יצ"ל קנונם הר"ר שלח ואז ,קרישא
 1קררי-23 וכו' הרה"ק תלמידואת

 , בשנים רך הי' שעוד 'ציימנור
 , כירוע הנ"ל הצדיקים עםלהתוכח
 הר-ר וכו' לדרעק מכתב -nvwומשם
 שכביר . כל"ר 'צ"יבונם
 ואו הנ"ל הצריקים ל עשאוגדול

 :והבן
 הק'* בשמו שמעתי עוךתצו(

 יהי' . אטרשפ'8
 יה" שיא ורבבות לאלפיםנסיונות
 האלטין( ציא )אוים לסבולבאפשר
 נרייטין אן נישט זיך וועט עםווזיר
 ח-ו, פאלין פר זיין ויעט פויערדער
 לעמוד אפשר אי נסיון בשעתכי
 . סקורם מוכן שיהי' לא אםעליו
 מה לידע פראבע. אלא אינוונסיון

 וכל הלב. פנימיות בתוךשנמצא
 כסד . עתה עד לו שהי' לכוטחשבת
 סהר לידע הוא הפראבעשעיקר
 שאר או זהב או כסף אם הזההדבר
 המת שחשב החשבונות )אםטתכות
 הנסיונות. יהב כן כמומכוונים(

 :והבן
 על הק' בשמו שמעתי עדךתצח(

 :( די"ד )שבת . חז"למאמר
 ונמילת עירובין שלמה שתיקןבשעה
 חכם אמ ואטר קול בת יצאירים
 . אני גם לבי ישמחבני

 וצריי
 להבין

 הפ", ואטר . כאן יש חבטהמה
 להיות ארם שצריך הואעירובין
 הפי' ירים ונטילת , הכל עםמעורב
 טובדל הארם להיות שצריך .הוא

 נינימען )אוים העולם מןומופרש
 חכמת הוא וזה' וועלט(, דיא פון י להחבריא זצ"ל בונם ר' הרביקיא

 ומופרש הכל. עם טעורב להיות נדינה ן עפץ בזביל להם ואמרקדישא,
 נ הוא שעמוק והבן, . מהם וסונדל ( שרייבפ מאן יוננער דער וואס נהםו

עור
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 הטלף לפני רוח לנחת וה" , תקטב( י על , הק' בלפו שמעתי עוד"צ8(
 העצת שנתקבל שיים השאי וכשיאי ן )כתובות חז"לטאסר

 קנאה סחטת אז , המלר לפני רוח לנחה ן מישאל לחנניא ננדוהו אלמלי :(דו.נ
 עשו . המלר נפש ידיר על ושנאה ן להבין צריר לצלסא, פלחו הויועזרי'
 לפנ* ושלחו יפות עונות המה נם ן המאמר זאת להביא הנמ' הוצרךמה

 דומה שאין היטב שידעו הנם . המלר ן להודיע ת"ו אמרו לננותן לאויוראי
 הוא כי הטלר. אוהב למתנת טתנתם ן בזה. השמיענו אך זאת. אתלנו
 טסהנ'פ, בכל העונה את ששה הף 1 עם בטרוניא בא הקביהשאין

 לקרר כדי כן המה נם עושים היו טים ן הש"ת ינסה ולא ,( ד'נ לע"י .בריותיו
 נסרור כמו"כ . האוהב טחנות את ן לעמוד יכול שאין בנסיון האדםאת
 כמעשת ועשה קרבנות מעלה הי' ( הוי אם ית"ש לפניו שנלוי כיון ,בו

 לריח קרבנותיהם עולים אשר ישראל 1 ניסו לא לכן לצלמא פלחי הוינגדוהו
 מ"ת קורם גם כי . ר' לפני ניחוח ן בכל כמו"כ , אש בשריפות רק .בזה
 כנון , קרבנות מקריבין ישראל הי' ן . עליו שעכרו הנמיומת שגלאדם
 אחף בפסוק , וירא פ' רש-י ןועיין . נח ( לעמור היכול ערכו כפי נסיונותהם

 לקרר נסרוד וכוון האלה[ הדברים ו והבןבהם.
 הדבוקת אהבה את ולהפרידילקיקל 1 הכך, בשמו שמעתי עדךחק(

 עם שבשטים. לאבינו ישראל בין 1 הרמב'ן קושיותליישב
 קושיות ומסולק הא"ע כוונתוזה 1 ד' לפני ציר נבור ונמרוד עה"פנה עשת* אשר מזבחות ובניןקרבנותיו ; בפ' שפירש במה עזרא, האבןעל
 החל שנטרוד עזרא האבן וםכתב
 אותם לצור החיות על נבורלהיות
 החיות אותן ומעלה מזבחותובונה
 ז"ל הרטב"ן עליו והקשה . לר'עולה
 שהרי כלונה הרשע הצדיקאיך

 כקבלה רשעו ירעו  1*לאבותינו
 בדרך . וכו' הרה-ק ומיישב ,עיי*ש
 ונכבדים שרים לו שהי' לסלךמשל

 נאטן אוהב אחד שר לו הי'ובתוכם

 ואי* , 1א'ה מאוד והבן . ,"ל הרמב"ן1
 בהקרבת ובלק בלעם כוונת הי' זהנם

קרבנותיהמ~
: 

 על . הק' בשפו שמעתי עךךתקא(
 פנ"ח( )ב"ר חז"למאמר

 להתנמנם, התחילו ורורש יושב הי'ר*ע
 אסתר ראתה טה אמר לעוררןביקש
 בת תבוא . מדינה קכ"ז עללמיוך
 שנים קכ"ז שהיתה שרה שלבתו

 וצריך מרינות. קכ"1 עלותמלוך את יכבד רוצה הי' ההוא והשרלו,
 משנתן. עורלן הללו דברים היאר להבין ן , למתנה חשוב דבר באיזההסלך
 . להם הודיע זה דדבר הרה"ק ואטר 1 חמר כלום כי לכבד במה לו הי'ולא
 ק?"ז חיתה ששרת משום דראינו , לעשות בדעתו ועלה הטלךבבית
 בער הוא החשבון א"כ מרינות קכ'ז ן שיהי' כרי במסהנ"פ וכוונתו כחובכל עי אסתר מלכה זה משום שנה הזו.ן בהעונה עוסק והי' יפה,עונה
 חשבון ולפי . אחת מדינה שנה סל 1 כאשר ויחי , המיך לפני להביאראוי
 ולכל אחת עיר שבוע לכל יהיות יוכל ן המלך לפני העונה אתהביא

 עולה  אשר אחד כפר עכ"פ שעה 1 הנאטן אוהבו עונת את הטלךוכראות
 בעת א"כ . אלפים וכמה כמה לשווי' ן דבר שודאי המלך הבין חזבבריתו,
 להפסיד יוכל מעט ישן אדם אשר 1 קטת מעט על ולא זה. הואחשוב
 נתעוררו זה משום אלפים. כסה 1 לעשותו ונפשו כחו כל גתן רקנוונתו
 ; והבן פשנתן, ( גי ונפש ~כענין לסלך כראוייפה

עיר
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 קורש שהפושית*9
 "NWS אך . שלו פעם ח ה" בודאי 1 מה . הק' בשמו שמעתי עדךתקב(

 כמו הקרבנות נ'כ שהקריב השני ן הנשים היושטקודם
 טשום הקרים. בפקואותמנבלות

~ 

  ונף פיוש"י ע'1 הראשון. נשיא
 לעשות כותתו הי' לא השני שהנשיא ; סומרים שהיו בנים להם  יוידוזח

 . ית"ש השם קדושין עלנפשם
1 2והבן

 וכו' אפה שפ'א שמעתי עךךתקנ(
 1 וואהס בזה'ל אחדלחסיד

 עצמו את סנלנל אם דען.איו
 ן עד הספסלים תחת שניםעשרים
 ן והבן: . חסיד א פחו לו יורעאשר
 שפ"א הק' בשטו שסעתי עךךתקד(

 עיקר דער בזה"לאמר
 הי' יוסף וו"הר. העזה דיאאיז

 ן האט ער וישב( )פ' בשערוטטלסל
 ; , וואהר האער דיא אין נידרייפזיך
 זה ואולי )א"ה. ד"א עמוק כיוהבן
 ן ומביביו חז"ל שאמרו מהה8"

 ן עם מדקדק הקב"ה מאודנשערה
 2 השערים כחוםצריקים

 יק . פיען ציא נאהך . הראשוןכמו
 שהביא אע'פ אחר טעם יוהי'

 אבל הבירו. כמו אלוהקרבנות
 , תבירו עם אחד היתה לאתכוונה
 נשיא לכל פעם נתן בטדרשוכן

 קרבנותפ שהביאו הגם לומרבעצטו.
 לעלעת בדעתם דף' לא שכ"יבשוה
 כל רק יוקא חבירו פעשהכסו
 ? והבן . ב8'ע מעם לו הי'חרא
 ע5 לזה ברופה ה' אות לעיל)עיין

 עיי"ש(: כו' קרבן זהדיוק

 , וע' בשמו שמעתי עדךתקז(
 . פסח שלבהנדה

 אתת אף בו' אוסר הוא טהחכם
 ספפירין אין הפסח כהלכות לואסור

 כסו הוא הפ" אפיקומן, הפסח אחר ן על הק'. בשסו שמעתי עדדתקה(
 שלא במזון הפסח אחר ספטירין שאין ן פ' )נדרים חדלמאמר

 צריו רק . ופסח טצה פעם לספל ן הדרום טן אחד אדם בא פ"אעזב(

 :והבן ופחז שלי בבבואה הסתכלתיהמעין
 בשסו שסעתי כלת תקח( ' העולם פן לפורדני ובקש יצריעל?
 שקורין סה ' יוגנער דער בזביל הרה"ק אמרגו'
 כשהוא בב;נאה עצמו את כשראהסק
 מיד . יצרו עליו ופחז כו' עיניםיפה
 * העולם מן לפורדני בקשצעק

 :והבן
 . הק' בשמו שמעתי . עךךתקו(

 הנשיאים בענין נשאבפ'
 השני בנשיא הפעם ?"ל דששיכתב
 בנים' אותיותיו מנין אחת לסףקערת

 הראשון אדם של שנותיותתק"לנמנין
 נשיא של קרגנות כל על טעםונתן
 נשיא על פעם שום כתב ולא ;השני

 הראשון שהנשרע ואסרהראשוןל

 חיל דאסרו משום ,בשבועות
 הצריקשן אותה משום '( דם'טלנבטית
 עמונית ויא עמוני הלכהנתחרשה
 קבלת כעין והוי טואבית ולאמואבי
 הדור למכסי התורה שנמסרהתורה

 : והבן . בהבנתםלדרוש
 הכמן ר"נ הרב ש"נ לי כתבתקט(

 קאלביע5, האבר"קשליט"א
 אצלו הי בער"ה היום רר בעתשפ"א
. כ* וע בזה"ל לו אטר א' מופלגחסיד
 משנה, כי לתקן עדיין יכולין זוברנע
 אמתת תשובהע"י

 מתי
 ביב, עומק
ע"כ

 אמרתי כו' עינים יפה שהואוראיתיו
 זה שערך להשחית ראית מה בני*

 לאבא הייתי רועה לי אמרדשאה.
 מן מש למלאות הלכתיבלסי

 ופסח. מצה פעם בפיו נשארשיהי'
 טעם להב.נו אתה צריך כןכסו

 והטשפפים והחוקים העדות טהשאיתו
 לעולם. בפיו נשאר טעמושיהי'
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 48כא קורש שרפישיה

 הררן ההיק בשם שמעתי?ש
 ועכי"א: זי"ע מנורזצילהיה

 הרה"ק וככתבמכתבים
 יצייה"ה מגדר חררי"מוכו'

 ?לנכדיו

rrn"ן בלימודך יהתמיד תראה י 
 1 מחשבתךשתהי'

 , יום בכל ולברד תטיד נתורהמנוע
 ן על שמח בלב בבוקר ההורהברכת
 ( הביבה יערה לנו ונתן השי"תשזיכנו
 ן ולקייטה אותה לשטורמהשית 1 ולבקש נתאוו, שמהש"רסכל.
 מלטנפה הטחשבה טאוד ותשמורשראוי
 . ולבקש האדם עיקר זה כיח"ו

 ביכורים ימי והימים עצמךולטהר
 והמדות הכחות אשר חייםושנות
 צורך שיש למה לנטותה בירךערן

 השי"ת אל ובפוח נכון הארםלב
 וזוכה למהר לבוא ויסיים לויעזור
 בכ4 ברכות לננזי זה עשיאח"כ

 לך ויפב לקולי בנ* שמעהענינים
 ? מאיר יצחק הק' א"זדברי

 התונה אורותלהחמידים
 נכדושל

 הנה י"חמידים. בעזה*יתקינ
 בהמדו הש"ת יכניז

 לשמחת להניע המרוביםוברחמיו
 יעקב כו' המופלנ החתן נכדיחתונת
 מו"ה דטופלנ בהרכני שיחףטשה

 הרב בני חתן נ"י פנוקםארורי
 זכור מרדכי אברהם מו"ה 'הטנוח
 עב"נ לעזהשי"ע החתונה ויהי'למוב
 יצחק לוי מו"ה כו' הרב בתהכיה

 ן' ":" גיוונתי
 ןןנלנלו : ;דן ך'ןי . :;ג:;1 ן 1.1: לחשתה "

 * א4 ,4 ",4'י,4

 יך יתן קבלתי מכתבף )נ(ותקיא(
 מוב ולב מוב שכיהשי"ת

 מעליך ותשייך ויעבודה לתורה*תזח
 נעשית וכאילו המורדות המחשבותכל
 מחדש שהקב"ה כמו חדשהנרי

 בראשית מעשה יום בכלבמוכו
 יום בכל בנ"י נשמותומחזיר

 עצמו ליקח יכויין עחזבהתחדשות
 לך יעזור וד' ויראתו השיותלעבודת
 * זקינך כחפץ העניניםבכל

 מאק4 יצחקהק'

 משלומינו להודיעכם קנני )נ(עקיב(
 ואבקש ב"ההטוב

 בליטוד להתמיד שתראה פאורממך

 הוקבע מסתמא אשר ישראלכמנהנ
 לקרנייכדי

  שמח להיות עצמו
 של 6"ע לקיים תבירו 181בתבשמחת
 ותזכו קדושים( )פ' כו' לרעךואהבת
 בניכם ובני בניכם בשמחתלשטוח
ו מצוה של שמחהבכל ב  
 רו"ש ירידכם ברכות. מיניבכל

pns~מאיר . 

 שמעון מ'1 וכו' מהרה"נמכתב
 לבנו קראקע האבד"ק זצ"לסופר
 צל תחת להסתופף ווארשאמק"ק
 Q'yt כלנדך ו:ררי'נשקידש
 שכתג ; טס. רצוףובתוכו

 מ'1 יהיה'ג 'צ"להררתם

 הלל. סופרשמעון
 בני 'אה41' יביכ" שלום תקיר( ן ויסים האדם עיקר זה כימהבלים
 בק"ק נ"י וכו' 1 שיכוליו האדם יפי שנות ביכוריםימי

 מקרוש מכתב קבלתי תמול . ווארשא ן והסדות ועוה"ז עוה"ב היי בהםלקנות
 בוצינא האמיתי הנאון טכבור ד' ן לררך להמותם ברשותך עדייןוהכהות
 nsd" נפאיר יצדוק הרב קדישא ! יהי' מעט ששה נראה ואםמישרה

תראה
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