
 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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 1 ותבין בטכתבו מטני העתקהתראח
 ( וקדושתו ענותנתו עוצםותרניש
 ן סבין בלב , הרבה ועשה מעפאמר
 ן פעתיק הנני הקורש ולתיבתלך. 1 ושוב קדושתו רגלי בעפרולהאביק 1 ידיו שתי לנשק שתזכה בני נאראה

 י יום ב"ה וזל"הי באות אותמכתבו
 החיים נור, ברחובות כ'נ שלחב'

 הנאון אהובי לכבוד וכ"מזהולום
 ולתהלה לשם הטפורסם ע"ההטאה"רנ"י
 קדושים של בנן ובצדקתובחכמתו
 . קראקא אבד"ק נ"י שמעון טויהכבוד

 ענותנתו קבלתי אתטול היקימכותבו
 לכאן לבוא חפצותרכני

 בית הוא לאשר אולי ונקלה רשואני
 נם . הש"ת עבודת למבקשיועד
 כנס" ויה" נזכה אולי בהוכםאני

 והנה אליו. לבכינו להטותלש"ש
 מטרחק נם בלגי תקוע דמראהבתו
 עזר מיני בכל ויעזרהו השיתיתן
 וחפץ - כחפצו ית"ש לעבודתווסיוע
 אביך דברי מאיר. יצחק הק'דוש-ה
 : ז"ל בהנרם"ם שטעון הנך .הדו"ש
 הרי"ם "חי "י""ק בשםתקטז(

 סעורת חנוכה הל' באו"ח שכתובמה עי נדגורזצללה,ה
 הניחו וחז"ל אמר, רשות.חנוכה
 שאנחנו כדי . רשות יו לסעורהלנו

 אלא תריצו, מת"ב לא לטהקשה
 אחרי שירוץ מה רכל טובח מזהוראי
 לא אעפ"כ כוחו בכל שירוץ אףד'

 ואפי* ירוץ דלעולם , נמורהראי' אשי בעבוהי"ת. הילוך רקנקרא
 נקרא טצוה לדבר הריצה כיבשבת

 ורפח"ח:הליכה,
 שמעתי ערךתקיז(

~tbW 
 אמר

 להמק אחרנדול
 להרבע ליסע עוד צריך יה"שהתיק בעיניי שפייאה - הנעי יי"עהררי"מ
 כתיב לו והשיב . זי"עמקאצק
 איש בלב עצה עסוקים טים כ(מנשלי
 תבונות ואיש . זי"ע סקאצק הרביזה

 : והבן ,ירלנה
 החשק בשם שמעתי עדךתקיח(

 מגור זהעהררי'מ
 שהוסיפח חוה שעשאה האיסורעל

 כל צריך הלא . הדעת לעץבנניעה
 * ונדר סיינ לעצמו לעשותאו"א
 החמא עיקר אך . לאיסור יבאשלא
 לאמור זאת צוה שד' שאמרהה"

 לאיסור איסורה והשוגהנניעה
  אמרת  אס כי  החטא  הי' וזההש"ת
 שלא זאת נדרה בעצמה שהיאינחש
 מאטר על עוברת היתה לאלינע

 האסוף בדבר המתפים תכןהשי"ת.
 טת הוא הנדר כי . הנדר חלאינו

 האסור ודבר עליו,  אוסר שבעצמו הרה"ק ובשם טצוה.  סררתנעוה

 טתפיס והוא , השי"ת עליו שאמר מה ן שסעתי מדוארקי ה 'צליההרר"י
 לאיסור איסורו והשווה האסור בדבר 1 שירות אומרים אם שם שכתובטה

 : והנן חל, אינו יכן תורה, 7 הפי' מצוה סעדת הואותשבחות

 ררך בו והביט . הוא מוב אם בו : מנור זי"ע הריפט הת" יעק"קתקמו(
 ושאלו . הכל שראה ואמר העברה 1 ועולם . בגזרהקשה

 ברני וכי אותו ל בשבת אפף וכו' טצוה אדמלדברירוץ
 מת ראה כמימרא

 עיקר דחנה . והשיב . המפר שבכל 1 ראי' הפסוק וטביא  ע"ב( ד"1)ברכות
 בעבורת א-ע יזכור כדי בספר ראי' ן מהו והקשה . תלכו ד' אחריטהפסוק
 וזכרונם אותו וראיתם  ביו"ש ,  השי.ת 1 כתיב ולא תלכו. כתיב האהראי'
 רואה: ה" לו צריך שהי' וכה ע דבאמת הראי' וצא 1ה1 ותי' .ום-יצו

פ"א

 נצמח מריעים טסעודת אםהוא
 ההזיק  רוי  הובא פ"א ערשתקיט( פעורת הוי להשי"ת ותשבחותשירות

 להביפ אחר מפרהנ"ל
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 96טח קורש שרפישיח

 משה הבאראן השר בא פ"אחקכ(
 לווארשאמאנמופיורי

 למה . זי"ע הררי"ם להה"ק השרנשאל
 ישונות בניהם את סלסריןאין

 נט כי ומדינה טדינה ישוןהעמים
 לשון. ש יכולין הי' שבסנהדריןנוצינו
 מה הנס ה" ואסתר מרדכי כיסיונם

 עשון את הבין היהודישטרדכי
 נך ומתוך . ותרש בנתן שלפרסיים

 לו והשיב ישראל, לכל הישועהכא
 מוכח מזה אדרבה זי"ע הנ"לולה"ק
 שום הישראלי לאיש ללמודשאין
 . העמים לשונות ישראל כלאחשורוש בימי אז ילמדו אם כי העמים.ישון
 יפני מלדבר ותכש בנתן נזהריםהיו

 דבריהם יבין שלא היחורימרדכי
 שהיו טחמת אך , המלך לפניויכפר
 אינם מישראל איש ששוםיודעים
 משום . העמים לשון לדבריכולים
 לפני טלדבר נזהרים הי לאזה

 יודעים וה" הנזית לשכת מיושבי"י היהודי טרדכי רק . היהודימרדכי
 שלא מנזה"כ לשון ע' הסנהדריןכל

 הסתורנטן מפי הסנהדריןישסעו
 פרסיים. לשון טבין ה" זהמשום
 עכ-פ א"כ הניל. השר ואמרוהזר

 שילטוד טישראל אחד שיההצריכים
 שום הי' לא א5 כי לשונות.א"ע
 בלשון דבריהם להבין בישראלאחר

 . היצועה נצטח הי' לאארסיים
 צריף אם זי"ע, הה"ק לווהשיב
 . מעלתכם בכבוד לנו די אחדדק

 ולדבר . לשונות לדבר יכוליםשאתם
 : מלכיםלפני

 הנה"ק בשם שמעתי עךךתדכא(
 סנור. וי-ע הרי"םהת"

 תתן נתן . ורקת פ' ז-ל פירשנועל
 משנים עטלקים שה" וכו' הזההעם
 ומלבושיהם כנען בלשון ידברלשתם

 כדי לבושיהם ניע משנים הייא למה והקשה כו'  עמלקיםכמיבושי
 הי שאם ואפר בלל* יכירוםופלא

 כנעניפ שיטמור להש"ת מבקשיםה"
 שהמח אף באמת. נמסרים היו .בידם

 לשונפ משנים שהי' כיון ,עטלקים
 בנענים כדין לחו הויולבושיהם.

 עטלקים, היה שבתולדה אףסטש.
 שא8 , השכל מומי לנו יצאומזה
  כאחו' וטלבושו, לשונו ח"ומשנה

 : טהם כאחד נחשב הואמהעטמים.
 סהוראר הרה"נ ש"ב כל כתבתקכב(

 שישע יחזקאלצבי
 מלב שסעתי - פלונססהאבותק

 החורץ ביטי 'פ"א שה" . ישישנדול
 בעל הנתוק אדוסיר אצל שיקעל
 חי ואז . בנור זצללה"ה הרי"מחי'
 ישראל תפוצות בכל שנוהניןהעת
 פבת. תקזפת שחי בליל לוטריםשאין

 קפל עם ש"ק ליל סעודתובאכלו
 הפהור. לשלחנו הסטוכיםהחסידים
 כומר שאל פ"א כי הנ"ל ההיקסיפר
 ר' הרבי רשכבה'נ הנה"ק אתאחד
 לכפ חלא ז"ל. אייבשימץיונתן
 תורה לוטרים שאינכם עת ישיהודים
 עך עומד העילם כי כתבווהכטים
 עומד העולם מה על וא"י ,התורה
 יונרע הר"ר לו והשיב הללו,בשעות

 וזאת תורה" ישראל מנהג כי ,ז"ל
 תורות הוא אז לוטרים שאיןבעצטו
 : הוך עכ"ל לעולם קיום יש זהועל

 הנ"ל הרב לי כתב עלךתקכנ(
 אחד פת"חשמעתי

 מהולכי יהודי להשתדלות צריכיםוהי' אחב"י לפובת כילי ענין ה"שי"א
 אצלו והלכו נדול שר אצלקדימה,
 הראפ. ח" בעל הנה"קלביתו.
 . בש"ק זי"ע סווארש הררייוהה"ק
 . להם ופתח הדלת על דפקווכאשר
 צער להם וה" בפיו. עשןוצינאר
 בצאתם אח"כ והקפיר סנהנדול
 זי"ע, הרוגם ח" בעל הנתוקמטנו
 יי*ע, מווארקי הרריי להנה*קואסר
 זאת לעקות ביכולת אין האםבזביל

ש
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 קודש שרפישיח98
 ן שנהי ויא , תהלים קפימ*ל איזהעם

 ן מחלל יהורי איך לראותמוכרחים
 1 עה'פ הק' בשמו שסעתי עלךמקכר( 1 : הנ"ל(מהרה-נ 1 . )ע"כ בפרהסיא. קודשוטבת

 ( משה וינר יתרו()פ'
 1 הנדה מה ר'. אל העם דבריאת
 ן טקודם כתוב הנה אך , כאןסי'

 1 כן, אמר או"א כל כי ואשמעאעשה 1 צ"ל הי' רבים לשון ונשמענעשה
 ( כלי בתוך קיבל ואהד אחר כלרק

 , הקב"ה כשאמר אח"כ לכןישראל,
 ) בעב אליך בא אנכי הנהלמשה.
 1 . לעולם יאמינו בך ונם וכו'הענן
 ן שהוא השי"ת דברי כהשמעויחי
 טכל יותר כ"כ נדולה במדרינהיהי'

 מאוד עניו משה האיש אך ,ישראל
 יהי' שלא להקב"ה השיב לכןוגו'
 כלל בתוך רק בפרטות זהדבר

 דברי משה וינר פי' וזהוישראל,
 ן העם דברי שהי' כמו ונו'העם
 1 רוצים הי' שלא ונשמענעשה

 ן כטו . ישראל כיל בתור רקבפרטות
 רוצה הי' לא רבע"ה,  סשהכן

 ישראל כלל בחור רק בפרטותהנדולה
 :והבן

 שאמר הק' בשמו שמעתי עדךתקכה(
 הר-ר הח"קבשם

 כתית סקאזניץ  וצרלה-הטשה'לי
 )בפירש"י למנחות כתית ולאלמאור

 ציא  ויין  ואל מען בזתיל תצוה(פ'
 זאל מען נישט  ואכפין ציאשטייסין
 והבן  ויגין,  ציא  שטויסין ציאזיין

 : הוא עסוקכי
 הק' בשטו שמעתי עךךתקכו(

 אלף . מחז"ל עלא"ע
 טחם יוצא ואחד לטקראנכנסין

 למה א"כ לתלטזר כו'לטשנה,
 למגנה הראוי יכנוס . האלףוכנסין

 1 שנם מוכח מזה ואטרולתלמוד.
 אחד יצא שעי"1 כדי צריכיםהאלף
 1 בה"ס ה"  ות דבר לתלמוד.טהם

 לאחף ששאלו לאחד משיביבע
 שנתרבה - זי"ע טקאצק ההיקפטירת
 הרבת בתים בעלי התחילו נםהעולם
 * כמנדיי וי-ע 1קרי-13 להה*קניסע
 נדול עולם לחה-ק לו למהושאלו
 הרב* עיקר כי בע"ב הרבהובתוכם

 * כנ"ל והשיבו , חסידים עכורכלה
 :והבן

 הקדוש. בשמו שמעתי עךךתקכז(
 . המשתה ימיששבעת

 ביום. פעטים שני סעורות עושיןאם
 שבע סעורה ובכל מעודות הרהם

 כדי ברכות צ"ח עושיןברכות,
 * תורה שבמשנה קללות צ'חלבטל

 :והבן
 . הק' בשמו שמעתי עךךתקכח(

 לפניו התנצלשפ"א
 אף ד1מח אינו שהוא . אחדחסיד
 במלאכתך שעוסק מלאכהלבעל
 יפה סימן נראה שנהעשרים

 אך יותר נאה לעשות או .בטלאכתו
 . כיום רואה אינו והוא יותרבזריזות

 שנה. עשרים לפני שהתפללכמו
 יל והשיב , היום מהפלל כןכטו
 כשור להיות נברא האדם , זי"עהח"ק
 שהשור וכמו למשא כחמוריעול
 הרפת מן כבוקר יום בכלהולך

 במלאכה . לחרוש לשדה)שטפל(
 לרפת חוזר החרישה ואחראחת
 שינוי. שום בלי ויום יום בכל כןכמו

 כל ונעשה נחרש השדהואעפ"כ
 דרך כן כמו פירות ועושה ,חפצו
 מה לעשות צריך שהואהאדם.
 פירות עושה ובטח , עליושסומל
 האדם עבודת לצרף יורעוהקב"ה
 : והבן . לשטה עושהאם
 הי' שפ"א שמעתי עדךתקכט(

 ע'ה פיינ.יי ל" לקרוא מגיך'"יע וקרי"כפ הח"קצריך
 כתב באיזה כותם הי' )ואוליבשמה
 ואח'כ פיינילי( מ' הרבנית זו'על
יהי' שאי אצלו העומדים יהחסיריםאפר
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 י*סם קודש שרפישיח
 כהונן: השפלל שלא טה על לבסוף - שקראתי מה בעיניכם תמי'"הי'
 הק'עלטתדל בשמו שמעתי תקלנ(עןך )כי חיבה בלשון הרבנית זףאת
 היכא כייקריינשותייכו תיבה( כלשון נראה פייניליהשם
 והוא שלו לנשות שיכבד ,דתתעשרו , ע"כ . יחיד בלשון שמה כךרק

 כי . הברית שומר שיהי' קודש הברית 1 . הנ"ל הה-ק ת"ח שי חוריןוטשיחות
 זה שמים,ני ביראת רתתעשרו היכא ( גדולי דייקו הי' גימודהצריכים
 : והבן , היסוד ן אשה נפ לפניהם כשיזרמןהרבנים
 זי*ש בשסוהקדוש שסעתי תקלד(עדך 1 חוקרין ה" פיינילי בשמההנקראת

 המשכן במלאכת כתיב ( כי פיינילי. או פייניל נקראתאם
 9 מחשבות חושב שהי בצלאל אצל ן ופיינילי . רבים לשון הואפייני7

 שנתן איש איזה חושב שהי' הוא אפ" ן ליזהר כמה והבד יחיד. לשוןהוא
 . צדיק איש ה" אם למשכן הנדבה 1 שלהם חולין בשיחות אףבדבריהם

 המקודש נדבר נדבתו את עשה1 : גדול לימורהצריכים
 קדשים, ולקדשי . כארון דהיינו ב14תר ( הי. בשמו שמעתי שךתקל(

 לדבר נדבתו את עשה פטום ולאיש שקר מדברעה"פ
 חושב להיות צריך ולזה לוהראוי התורה. בכל מצינו שלאתרחק

 : והבן . גדולה וחכמה מחשבות הרחקה יעשה בעצמהשהתורה
 הקדוש, בשמו שמעתי עךךתקלה( מיינות עשו חיל רקלעבירה,
 חז"ל התקינו זהמשום התורו, עשה בשקר אךוהרחקה.
 )סנילת בפוריא לבסומי אדםשחייב שקר מדבר וזהו , הרחקה .בעצמה

 הקרוש סבעש*מ מעשה דהובא ע"ב( י' : והבן .תרחק
 נותנין שהי אחד צדיק שהי' זי"ע. ן הק', בשמו שמעתי עוךתקלא(

 והי' - לבו טשאלות כל השמים מן יו ן כארי' רבץ כרע עה*פ-
 כרצונו דבר כל שיעשה מטנו יראים ן אף התחזקות* יענין מם()בראשית
 . ח"ו רעות נזירות כל שיבאי דהיינו ן תמר מעשה לאחר אף . רבץשכרע
 יקיים והשיית , מוכות נמיות וינזיר ! שלא כארי בתוקפו בו הי'עדיין
 שיהי' השמים מן עליו ונזרו . אותם ן ח"ו קל דקדוק על לעכוררצה
 בפורים כן כמו ימיו, כל שיכור : הערבון ליקח יכול שהי'אע"פ
 יוכל לכו לו. נותנין יד הפושם רכל ן מאוד. נכוה מררינה והוא .סידה
 לכן . לבו טשאלות כל לפעול האדם ן לחזק אדם שצריך התחזקותיענין
 . בפוריא לבסומי לאינש חכז'ל חייבו ' הח"ק בשם זה שמעתי )ואוליא"ע

 : והבן : זי"ע( מאיעקסאנדערהררח"ה
 הקריש. בשמי שסעתי עדךתיו( יףע הרי.13 החי' אמר פ"אתקלב(

 למי חרל שקיללו מה' לפניו שהתנצל לאחרמנךר,
 מי בעונש בדיבורו, עומד שאינו ז התפלה. בשעת זרות מחשבות לושיש
 הפלנה ודור המבול. סדור שפרע ן דרכו תסלע אדם אולת הפסוק 17אמר

 הא כו'. ועטורה מדום ומאנשי 1 על  שמתרעכין לבו י'ע5 ד'ועי
 ונם בלבד. בדיבור קנין אין באסת י מחשבות בלי כהונן התפללושדא
 המל על נענשו מה מפני במרום : נורמיי עצמם הן ובאמת ר"לזרות
 יו אין דהא י פרומה משוה בפחות ן נ'כ ההפלה קורס שהויכיןלזה

 נישט בזהשל והשיב , סה"ת ממון דין ן הסלף קדם אולת וזהובשפותים,
 וויא45 אווי איז סענשליכקייט קיין ; לבו. *זעף ד' וער הוום בלדרכו.

נראבע
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 קורש שרפישיח98
 החנק נם ע16 ובא ערה. להטשיר 1 עומד שאינו ומי עצירהושאבע
 3ואלכסאנדער זצללה"ה הררחנ"ה ן בפחות טחבירו שנזל אובדיבורו
 ייתן זי"ע לנישלי הר-ר הח"ק וררך 1 מטנו שנזל עד פרוטה טשוהפחות
 לכל בטפפחת טעומפת בירו שלום ן . אנושי בנדר אינו זה ממונו.גל

 לנדנה הר"ר ההיק כשבא אך . איש ן למי קללה באותו חז"ל קיללולכן
 נלוית נידו שלום לו נתן אליו זי"ע 1  ופרע בסי . בדיבורו עומדשאינו

 הר"ר ההזק תלטידו נם קפץ ואז והנן:כו'.
 : מגור '"ע הררי'מ טהה*קע"כ
 אלי כתב אשר וזה . הטאסףאמר

 יךכ(ת הר' וכו' הרה"נש"ב
 האבד'קו שליט"אלעךוינשמןיין

 :סראצס
לנישלי הר"ר הה"קהקלו(  להר"ב מובהק תלמיד סתחלחהי' 13מ3יריקדבזצללה"ה
 ייהרבי יי'ע אלימלרניעם

 כ"כ תטה וועבודתו זהעמלך2נלין
 תאוות טכל שנתפשפ ער .היתה

 תיכף יר4 לו ונתן אליו זי"עהענוך
 ההיק שאלו אזי , נלויהבעודה
 השיבו . זה מה יי"ע פישלי5רר
 שקבלו אני ע יי הזדנבם הר"רהה"ק

 להה-ק שאל ונם שליבאחדיות
 לראות ירצה שאם זי"ע בונםהר"ר
 אז )כי פזבה לו לעירות יוכלבעיניו

 זי"ע 2:ךנכם ר' הרבי להה-קהף
 הר"ר הה-ק והשיבו ר"ל( עיניםכאב
 אנ* צריך שאני מה זצללה,הבונם

 :רואה
 הנ-ל זי"ע הרס"פ הה"ק יקרךונקם( ללמוד החל טהרבי ובבואוהעוה"ז.

 במנין* מאוחרלהתפלל ן הה"ק שבא ער . באשתו ננע4לא
 בעת לביתו שבאטי על והקפיר 1 ובאת . לשם ז"ע זדשאהר-ר
 הר"ר זהה-קשפעם. אמר התפלה ן 'צ?לה"ה פילפלי היגר ההיקאשת
 בבית התפלל זצילה"ה בזונכן ( ושאלו אחריו. ושיה בקובלנאאלץ
 הה"ק ועשה מפרשיסחא, החסידים ן נתורה הראשונה הטצוה זהוהלא
 קידוש טאל3סאנדער זי"ע הררחנ"ה ן ששכחתי אוי בבהלה. אסראז

 עם בא ואח"כ . "קירוש אחר ומעם ן והבן , לעבודתו לביתו הלךיתיכף
 דהה*ק לביהט-ד זי"ע הרר*ב ההיק ן : ותטיטותו כלסידי נודלכמה
 מי על שמקפיד וכשראה זרע. הרס"פ י שאין ראה בליטורו 81'אתקלה(

 להתפלל יכול הי' שלא עד שטעם. ן וציוח ללטור,ביכולתו
 p'ff הכין זה ידי ועל , כדרכו ( טת עכבר ומצאו בביתויחפש

 אבל מביהמ"ד, יצא , שטעם אחד 1 הענין והבין ולמר. חזרוכשהוציאוהו
 והבית , נכנם . כהן לס"ת כשקראוהו ן ותלטיריו ללמוד. יכול מקודש הי'שלא
 הה"ק בפני , זי"ע הרר"פ ההיק ן אהרן כדשה מ' מ"ק הנאוןה4'

 . לראשו מרנליו ולהיפך . יינייו ! אברהם מהור"ר והלה"ק .קופנא מיאשי ידע 13אלכסאנדער הרבי ן * מטריקוכ האבד*קזצללה"ה
 חלב שאפה עד יראה עליו ונפל ( יבעירו פפשעכינאדךי. האבד"קניע
 והפינ מאתו, הוציא אמו טשרי שינק ן עוסק שנה קיד ערך זקןה"

 ולאתה יטיח, כטה התענה כאלו יינו ן מאתו ברכה לו שהיבזכוכות,
 כר המופלנ החסיד הרב בנו Nff1 4 ימיםאריכת

 ממאליניץ יי פיסול ושיאלהר' ( נסע י"ע לנובם הריר ההיקתקלט(
 מההלני )ע"כ זי"ע, הרר*פ נכרת ( זי"ע 83י,טליילהריר

 : שיים"א(3מסראצס ן נשיאותו ימי בהתחלתממפריקוב
שמעתי

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



 99נ קורש שרפישיח

נ1'נןגנ"ג

~ 
 עי4ן5

 שהם. באופן הוא , אתם כדדרשינן ן , שאמר הק' בדמו שמערליחקמא(
 טשבת. נצמח אתם שנם יודעים סרבי הרה"קעל

 יש * זחי מפרשימחא בונםר

 וכו' הרה"ק . א' פי . פירושיםי
 . ב' . יצ"ל מקאצק דזך'23חיבי
 הי' אולי 1א"ה. 11ייטער, איןיצ"י. מנדך 'הרס"מ הרבי וכו'ארה"ק
 להניד רצה 5א אך , עצמו עלכוונתו
 הצדיקים שאר על אוכפירוש

 :תמסיריו[
 הרה"ק עמד שפ*א שכ2זנך7יחקסב(

 של בבהמ"דוכו'
 ודיבר זצ"ל מגךך דץרר1"מהרה"ק
 הסתיר מאוד כי בקודש כדרכוצחות
 כידוע. רבי שהי קורם מביאשעשיו

 אותו מכירים היו לא אשרוהאנשים
 איזה שאומר חושבים היושוב,

 : והבן . שלוט אינוובהשכל
 , הק' בשמו שסעתי עדךתקמה(

 קפו( )תהליםעהיפ
 לבני נתן והארץ לד' שמיםהשסים
 לד'. שמים השמים הפי',אדם,

 דעך וענין ומים הםדהשמים
 אדם לבני נתן והארץ ,הימעלדיג
 מאכין ציא , שמים מהםלעשות

 הוא: עסוק כי והבןהימעלדינ.
 לפני בא שפ"א שמעתיתקפו(

 חסיד וכו'הרה"ק
 . חסידות לו להניד טסנו וביקש ,אחד
 שר' שהי'. מעשה הרה"ק לווסיפר
 חלום לו חלם יעמעלים י'אייזיק

 כמו . לעיל נזכר הזו המעשה' ככר'כו'
 להודע הצדיק. אצל הגמיעה כן בשחוק, פיהם ופתחו דבדיחותאפילי

 עיקר cat בביתו אוצר שנמצז, ' זצ'י ומאיך ידץיא5 הר"רוהרה"ק
 וראה בביהמ"ד אז הי'סנאסטינין

 בדבר, מבין הי' והוא המעשה'את
 בביהק"ד העומד אחד לחסידואמר

 הר"ר להרה'ק זה שאטר לי)כמדואה
 על זצ-ל( מממריקעווידאלף
 וטתאבל עומד שהזא' איך וכו'חרה"ק'

 , שוחקים וכולם . ירושלים חרבןעל
 , מעשיהם הפתרת כח ראהועתה

 : בנחלתן זהירוהוי
 כי , הק' בשמו שמעתי עדךתקמנ(

 )ישעי' . תצאובשמחה
  שהאדם מה השטחה. עם פי'נח(
 הצרות טבל לצאנו יוכל בשמחההוא

 והבן: , בישיןועקתין
ו  , הק' בשמו שסעתי שדךב

 ד' סועדי אלהעה"פ
 ער"ה חז"ל דרשינן אמור( )כפ'חו'

 אהם אלא אותם תקרא אלדכ'ה(
 משום ואמר בב"ד. תלויןכמועדות

 שיר עד ולחפש לחקור האדםצריך
 תאמן ומצאתי וינעתי מנעת.ארם

 יהבן: א ד"1)טנילה
 הק'. בשמו שמעתי' עדךתקמז(

 בעת אטרשפ"א
 הרה"ק אצל מאן יונגער אשהייתי

 יצ"ל מפרשימהא נכדנכו הר.רוכו'
 )משליח'( ניטייטשט מיר איךהאב
 פר איך אז נבורה. לי בינהאני

 שארף, סיר איך ביןשטייא
 : טאור והבןן

 הק'. בשמו שטעתי עדךתקטח(
 יראיו רצוןעה"פ

 שהשייש . פי' ncp) )תהלים .יעשה
 אך עצמו, הרצון את ועשהברא
 מען , הרצון את שירצה האדםצריך

 : והבן . רצון רעם וועלין ציא ברויך!
 הק'. בשטו שמעתי עדךתקמט(

 לומד והארם בשעהן
התוחק
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 קודש שרתיש"ח100
 השינ כאילו בעיניו יראהבתוה"ק
 בטרחקים הוא אשר מאביוטכתב
 נכתב טהו לידע משתוקקומאור

 כשיקרא עת בכל נם .בהטנתכ
 כאייו בעיניו חשוב הואבאנרח
 . והבן . בעצמו אביו אתרואה
 לי כמרוסה שסעתי עךךתקנ(

 שאסרו מה . הק'כשטו
 נוטריקין אנכי '( דקיה )שבתחז"ל
 . הוא הפי' יהבית כתבית נפשיאנא
 כי והבן , גישריבין טיך ניבאיך

 : הואעסוק
 . הק' בשמו שמעתי עךרתקנא(

 חסיד התנצלשפ"א

 ביטול ענין שהוא ואסר כו'.ישנים
 להשתקע לנטרי עצמן שבימלו .הרנטה
 לשובו היינו אשה אל תנשו אלופי'
 : הטהעמוקים דבריי כי והבן שבעולם.עזר

 הי בשמו שמעתי עתךתקנה(
, 

 , פרה פ' בשבתשפ"א
 שה" המעשה את הרה"קסיפר
 אחד בישוף אשר . קדמוניותבשמם
 הויכוח על יעמוד שרוצה ואוטרנזר
 יום על זמן זהכינו . היהזדיםעם

 היחורים בשליחות אחד שיבאהמונבל
 היהודים ואם הויכוח. על עמולעטור
 עמו לעשות בראשו רמיוינצחו

 , נוצח ח"ו הבישוף ואם . כרצונם 1 אנשים אשר , הרה"ק לפניאחד
 יהרוג כרצונו היהודים עם יעשו , והוא , פרימער א שהוא עליואוסרים
 ובכי צום היהורים ונזרו ח"ו. ולאבד 1 והשיבו החסרון* זה טה יודעאינו

 פשוט אחר איש ובא וטספד. ן אוהב יב( )במשלי כתיבהרה"ק
 שאך היהודים אל ואמר עם מהמוני ז . בער תוכחת ושונא דעת אוהבמוסר
 הויכוח על יעמוד שהוא . כלום ידאגו 1 סי . טומר אוהב . כך הואהפי'

 דעת, אוהב תסיד א"ע ליסרשאוהב
 לקשר התקשרות, לשון הואדעת
 תוכחת שונא אבל להשי.ת,א"ע

 .בעי
 2 והבן , פריטער א אי,

 על . הק' בשטו שטעתי עךדתקנב(
 ד"ה(  לעו חדלמאמר

 לעול כשור עצמו ארם יעשהלעולם
 משניחים אינם שהם היינו ,כו'
 שעושים כטה רק עבודה עשוכטה

 : והבן ,עתה
 על . הק' בשטו שמעתי עךךתקננ(

 )הובא חז"למאמר
 דברים י"נ( שער יר"ה הישרבס'

 ע"י הפי'. וכו' הלב מןהיוצאים
 מאליהם. הדברים יוצאים מלאשהלב
 פ"א( )מכשירין חז"ל שאטרוכמו

 תשועות יה" זבעוהשי"ת הבישוף.עם
 ביטה. הכין הבישוף והגהנדולה.

 מלכים כל וקיבץ המונבל זמןעל
 לשמוע הסה נם שיעמדוושרים
 גיורו ויהי , בדין יזכה ומיהויכוח
 הבימת על עומד הי והבישוףהטונבל
 לשמוען מביביו עוטרים אלפיםוכמה
 פשוט יהודי האיש ויבא ינצח.סי

 להבישוף שאלה ושאל עמהנ"למהמוני
 יודע' 4איני של ' הפיי לויאמר
 נישט, וויים איך הבישוףוהשיבו
 מביביו העומרים כל כהשמעםויהי

 וויים איך סלא בפה אוסרשהבישוף
 כי והרגוהו. הבימה מעל רחפוהונישא
 איני ול שהפי' יודעים היו לאהם
 בלשון נישם וויים איך הואיורע

 ברעתם סוברים שה" רק אשכנז. ) עם . יתן בכי אינם היוצאיםמיס
 הפירוש. יורע איני אומר שהבישוף ן נכנסים אזי הלב מן ניימאיבער

 לאיש שואלים הי' ואה'כ הרנוהולכן : והבן .ללב
 כזה רבא דעתך על עלה איך וכיהנ"ל ( על . הק' כשסו שמעתי עוךהקנד(

 . הבישוף את לנצה אלו בדברים ן במדרש ראיתאפה
 דייטים בעברי מרא שהואוהשיב ן ישראל שהיו התורה. קבלתאצל

מאה
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 161נא קדש שרפישיח

 ח"ו לאו ואם , חיים סם לו נעשה י איר יורע איני על שם שכתבנראה
 : והבן . המות סם לו נעשה ן לא דייטש העברי ואם .  נישםחיים
 הק.* בשטו שמעתי עךך תקנח( 1 טטא הזה הבישוף בודאיידע.

 :ן דפ'כ )יתרו דזוה'ק ' 1 אסר 11 טעשה ועל ירע. לאוספוטא
 עטין תרי'נ הם מצות תרי"נ כתב 1 בא יורע איני שמן דראינוהרה"ק
 איש כל יונל מצות התרי"ג מן ן ארומה ופרה . לישראל נרויחישועה
 לעבוד האיך עצה לקבל הישראלי , ויכול יורע איני סוד ענין נ"כהוא
 אדם יקבל איך ואמר, השי"ת, .את ן ענין ע-י ישועה לירי לבוא או"אכל

 בלא שהם החוקים מצות מן עצה ( : הוא עמוק כי והבן ,הנ"ל
 אך . ב"ה המקום גזירות רקטעם

 מצות שהפילו , הנסורה עצהשזהו שסיפר , הק' בשמו שמעתי עךך.תקנו(
 החוקים, טן אצלו יהי' השכליות שבאתי געתבזה"ל.

 מעים הוא המצוה עשיית יחשובואל הרה"ק רבי אצל ראשונהבפעם
 מצות אפי' יק . ידעתי שכיי הבנת 1 יקיא יצ.י, מלנאצם הרר"מנו'
 השי-ת נזירות מחמת יעשה השכליזת ן מהו יך ואגור בא לי ואטראותי

 : טאוד והבן .עליו ן פר איבער זיך פרעגמ אחסיראחמיד.
 הק'. בשמו שמעתי עךך תקנך( 1 טעמא. מאי בגט' מצינו וכןוואס,
 חז"ל שסמכו טה על ' 1 מה ירעתי לא עור השמיעהובשעת
 כלת הכנסת חולים ביקור פ"א( )פאה 1 פ"א לימים . אך . הרבי לישאטר
 הכנסת להכניס להם וטה הסת והלוית ג הסעורה לפני ידים לנטילת הכלינטלתי
 הסת, להלוית חולים ביקור בין כלה לי שאמר מה דעתי עלה אזכדרכי
 חולת לאדם לו יש שאםואסר. . הקדושים דבריו בי ונתעוררוהרבי

 ליחן סגולה הוא ח"ו, ביתובתוך להבין מאוד מחשבותיוהונסקתי
 מצות QIWDI , כוה הכנסת עליצרקה תכלית איזה וחשבתי , קדשודברי
 ב"ס. המת מהלוית ינצל כלההכנסת נעשה מי ולפני טזה נצמחוטצוה
 :והבן עומק מתוך עומד הייתי וכךהטצוה

 הק'. בשמושמעתי עידתקם( איך בין שעות. ב' יערךטחשבתי
 )סוכת חז"ל מאסרעל השי"ת טובה מארין ניוואריןניוואר
 מובילנא תמן דמתבע' לאתרדנ"נ( על שצונו אינץ סיט ניטיעןהאט
 תפלה. לשון הוא טתבעי אטריתי'. בא-י ברכה ברכתי ואז . ידיםנפילת
 אשר להטקום רטתבעי לאתרופ" הלואי ירים. נטילת על אקב"1אמ"ה

 שיתפלל שטה להיות צריךהחולה . כמאז היום Qf1t1 ברכהשעשיתי
 אוים עם זאל מען שמכי' עליו ן אז הי' הנ"ל עשה ר' הסיפורובעת
 והכן1 , יתי' סובילנא תמן בעהטין , בק"ק ישורון ישראל עדת ומנהלרבי

 ( עסקו טאור כסה והבןאלכסאנדר.
 הקן. בשמו שסעתי עךך מקמא(ימחשבותיהם:

 אדם צריך שלעולס ן סה הק'. בשמן שטעתי עךךתקנו(
 אפשר שאי אע"פ בשמחה. להיות 1 )יומא הו"לשאמרו.

 לעולם. זו בטדריגה יהיות אמת להיות ן לא חיים . סם לו נעשה זכהרע"בן(
 בשטחה )היות טאור מזב אעפ"כ ן לשון הפי' . ; המות סם )1 נעשהוכה
 שקר הוא ודאי עצבות כי , תמיר 1 . השכל זך בהירות לשון הואוכה
 והבן: נמור, ן ובפהרה  וי בשכי לומד אדםאם

 .עור

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



 קורש שרש.שיח' ..פ10
 מה . הק' בשמו שסעתי עךךחקסב(

 סלת אומרים שאנו.
 , יו בברכה אבינו ונזכר . אבינוינו
 שצריך מבקשים שאנחנו הפ"אטר
 אזך . הם שלך אנחנו כי לסלוחאתה

 : והבן . דיין דעךבין
 על הק', בשמו שמעתי עךךתקסנ(

 יקרא ביצחק כיהמדרש
 אלא כחן כתיב אין יצחק זרע.לך

 הלן4ר פ"ו אבות במס' אס-יען ,וכוי
 ךכף  'הרבה  לרברים  זוכה לשמהתורה

 ישר  תסיר צדיק  להיותומכשרתו
 מ8 הרה"ק  לו והקטה וכו'ונאפן
 השייך כשרות לשון מכשרתולשין
 אפ לו הקשה ועוד בהמהאצל
 את טביא שאחי לומר התנאכוונת
 נטשנה הסדר . הכתוב כפיתבירו

  והרחקת . החטא מן טרחקתו ואח"כ 1 נ'3( פ' וירא )פ' . עולמות בשנימורה
 דר* ברייתא הא סוף, יכ הוא חמא ן תסיר  טרברים נ"ב או-ה  הא .יאסר
 מהפך ד'כ:( )ע"ז יאיר בן פנחס 1 בלשון שאוסרים )כמו עולם עודשיש

 חפא יראת וחשב אחר באופן הסדר ( אך שוויעצע( פאטמען נא*ולאניא
 הוא הפי' אך . חסידות לידי טביא 1 שהעולמות אומרים שהם הואהחילוק
 טמורי מרכא לה שיש בהמה כמו כך ן שייכות שאין לשנים הםטחולקים

  מעמיערשהסיראת טעם בה וטמשמש ן  טורים הם  ישראל  אבל לזה.*ה
 בכשרותה, נשארה והבהטה הסירכא 1 והבן  אחר.  הם  עולטותששגי

 מעליו הסיר לשטה תורה עלי כן *(:טאוד
 הק'. בשמו שסעתי עדךהקמר(

 וההר יתרו( )פ'עהיפ
 אמר השטים, לב עד באשבוער
 זייא אין האט בארינ דערבזה'ל
 לב עד פייער. סיט ניברענטאריין
 ניטאכמ זייא האט עם ביזהשמים
 : והבן , הארץ הימעלרינא
 על הק', בשטו שמעתי עדךהקפה(

 של יו-ם חז"למאטר
 :( דכ"מ )ר"ה , בשבת להיות שחלר"ה
 הוא בשבת חל ר"ה שאם .אמר
 . נפש בתי' הוא ר"ת כי * מוב'שיום
 הוא ושבת רוח. בחי' הואויי"ש
 בשבת להיות חל ר"ה ואם נשמהבחי'
  והבן:  גר'וי  ביתר הכל  באיןאז

 ביקש שפ"א  שפעתי  עוויחקסו(
 אחד חסירממנו

 הרה"ק והשיבו הסירות. לושיגיד

 ונעשת הרעה הזוהמא מעטמעט
 . חסיר נלייכער א . יסדחסיד

 :והבן
 הקן, בשטו שמעתי עךךהקסז(

 שיש אובותהמדות
 : והבן . חסידות רכ הם .להארם
 על הק', בשמו שמעתי עוךתכרח(

 חרל שאסרוסה
 סחזיקין . איו :( דק"י)סנהדרין

 יחשוב אל הפי' אמרבטחלוקת.
 נישפ עם זאל ער מהלוקה.שהוא
 יהי' וממילא מחלוקה. א פרהאלמין

 : והבן ביניהמשלום
 הק'* בשמו שמעתי עךךתקסם(

 רבו בשםשאמר
 יצ"ל בונם ר' הרביהקדוש
  3מלךבנליןזצ"ל הרבי וכו'שהרה"ק
ור, קרא עני זה * הזה בהפסוק רבינעשה

 * טשו זולף וחייי 5סל לריק  נסי  סמפטתי חס כסי סי' דבריו pPn  רסכיןטפסר :איה.*(
  :: וסט לסר* לסייס סקרן OD פיליפ 6חפגור 6ל* סקריך ססי' .. יעלס 5רן  טל ויגורסו תוויותיו ספים גועיו ס' טפס9ס'פ
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 108נב קורש שרפיש"ח
 והרה"ק ל.ד( )תהלים , שטעתה
 נעשת בעצמו זצ"ל בנך3ם הר"ר1כ1'
 לחכטה אסור ז'( )משלי זה בפסוקרבי

 הרה"ק שאסר ובעת . אתאחותי
 אז הנ"ל דברים זצ"ל ב:ך3כ!הר"ר
 מקאצק הרר"מ וכו' הרה"ק ולחשנתין
 חנוך הר.ר וכו' להרתיק .זצ"ל
 שצריך , זצ"ל מאלעקסאנדערהענוך
 ובשווקים ברחובות לצעוקארם
 בת שסעי ס"ה( )תהלים הזההפסוק
 יפיך, המלך יתאו ואז, . וכו'וראי
 הפסוק שבזה. וכו'. הרפ"קואסר
 וץרך"13 וכו' הרה"ק רבינעשה

 : והבן ,צ"לטקאצק
 * הק' בשטו שסעתן עךךתקע(

 היונים כוונתשעיקר
 ישראל את להעביר חשטונאיםביטי
 להעבירם כמ"ש . החוקיים טצותטן

 1 והבן . רצונך חוקימעל
 הק' בשטו שסעתי עלךתקעא(

 ספני , הקושיאלתרץ
 זבהודאה כהלל קבעו בחנוכהטה

 משום , ושמחה סטתהובפירים
 הרינות על נייילן הי'שבפורים
 כקטן שוין כולם הם ובזהנפשות.
 רכ הוא ושמחה. וטשתהסנדול,
 ובחנוכה . נפש לכל השוה דברשטחה
 הי' ולא ח"ו דעתן על להעבירהי'

 ערך לפי רק בשוה. סרנישיןכולם
 . נדלו לפי הגדול או"א כל שלדעתו
 רכ קבעו לכן קטנו. לפיוהקטן
 כן של דעת לפי ובהודאהבהלל
 רעת בו שיש סי כי מישראלאו"א
 לחשי-י1. יותר ומשבח מהדליותר

 :והבן
 הק'. בשמו מטעתי עוךהקעב(

 לעתיד הטשוסריין
 הטשומר פי' דל"ד.( )ברכותלבא,
 גיהייווינ" אפ בזה4ל שררים.טלשון
 שמרים בלא הם היין אם וויין,פער
 לעתיד יהי' כן מתקלקל. הייןאין
 יהי' ולא פסולת שום ביי נקייבא

 כ* והבן היין. עם השמריםטעורכ
 וכו' הרה"ק אמר וכן הואעמוק
 רואות העינינו זצ-ל סגורהרריים
 היין עם השמרים שנתערבבעת
 מתגברים והשמרים רת.חותומעלה
 חיץ לקלקל טתנבריס הם אך ,יהם מזעיי ומה זאת ולמה לטעיהלעלות

 : והנן ,הטוב
 . חק בשטו שמעתי שיאתקענ(

 בעבתים, חגאסרו
 שתופר החייט כמו אמר קי'ח()תהלים

 התפירה אין קשר לו אין החוטאם
 ארם צריך כן כסו . להתקייםיכולה
 חיזוק לעשות שעברו החג ימילקשור
 והבן טעייו, יתפרר שלאוקיום

 :מאוד
 הק', בשסו שסעתי עוףתקער(

 אורח היתהליהודים
 )מנילה וחז"ל ח'( )אסתר ויקר ,וכו'
 ואמר תפילין אלו ויקר אמר :(רט"ו
 של תפילין הם שאלו וכו'הרה"ק
 כי להדרי. הויות שתי שהםר"ת
 והנשטה  הקודש שם הוא האדםנוף
 מחטת ואז קודש שם נ'כהוא

 הגוף מבטלים היו והתעניתהתשובה
 , להדרי הויות שתי והוילהנשמה

 ואחרי סקורם שמע שיהי' באופןאך
 כ* והבן , תפילין הם אזקדש

 : הואעסוק
 הק', בשטו שמעתי עךךתקעה(

 סי שמות( )פ'עה"פ
 רבע"ה שסשה כו' פרעה אל שאלךאנכי
 לילך רוצה הי' ופא מאור עניוהי'

 שנית כעם הקב"ה לו כשאסרואח-כ
 אוטר טה שטו מה לי ואסרוהשיב
 שבוראי אטר רבע"ה שטשה פי'אליהם.

 שבן יי יאמרו הם אליהם אלךאם
 וסה , אליהם אוסר מה . השי"תשל
 . טאור והבן . להם יאסר עודלי

 . הק' בשסו שסעתי ערךתקעו(
 גיח.( )פ' ,עה"פ

 הפי' אסר , נפשי תבא אלבסורם
שעיקר
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 קודש שרפיתדח**1
 85ני1 שליטה בתשובה מקבלו הקב"ה ן אבינו ליעקב ה" הבקשהשביקי
 החפא. אחר תיכף באם אבל ית"ש. 1 של בטחלוקותם שמו י1נירשלא
 הנפש חשבון שום בלי חמאתי יאסר ן עפ* כוונתם שיהי' אם אפ"קרח.
 הפ כן כטו תשובה, זה אין כנ"ל יזכיר לא אעפ'כ אתמ. שצדקסוד
 כ* כו' המקום אל ועלינו הננו אסרו על לחלוק הוא שהפשוט כיוןשמו

 : והבן . רבעיהסשה
(tppnנדול היותרהנלות . הי בשמו שסעתי שך 
 וואהס במצרים לישראל היאשר
 פר אלץ ניקענפ שוץ האבץוייא
 המוציא וארא( )פ' וז"ש ,)עסין
 הסבלנות מצרים nl~bb מתהתאתכם

 : והבן . במצרים להםשה"
 , הכך בשמו שמעתי כגוךתקעה(

 הננו שלח( )נ8'עה'פ
 כי ר' אמר אשר המקום אל . ים1ע1

 יחמיד יכף "י""ק אמי פ"אתקעט, : והבן .חטאנו
 הנה ' מיוחסאחד

 כתיב בחקותי( )פ' תוכחהבאמצע
 יצחק בריתי ואת יעקב בריתיוזכרתי
 ואח"ם אזכור. אברהם ברטניואת
 הרמז אך , חוכתה דבר* עודנכתב
 קשה יותר . מיוחס שאתה באם .הוא
 והישר הטוב תעשה י יא למהעליך
 אם ללקות אתה וחייב . הסקוסלפני
 שהוזכר וזהו ד'. בקול תשמעלא

 אבות זכות זכירת אחרי תוכחה הנמה ן תשובה עשו א"כ והקשהחטאנו.
 והבן2 יעקב. יצחק אברהם ן אטרו הנה אך חפאנו. כיבאמרם
 בחקות* בפ' בשמו שכמגרעי תקפ( הל"ו( 8"ב מכות )ירושימי -חז"ל

 החומאת נפש לחכמה שאלובטדרש
 היינו רי"ש לכם והשינ .

 תרדוף רשעים אסרה יעשהמה
 חוטאת נפש אמרו לנביאיםרעה.
 קרבן תביא אסרה לתורהתמית.
 תשובה' יעשה אסר להקב*הותכפר.
 אדם אם . לחכמה שאלו הואהפי
 כמה ובחכמתו בדעתו ויחשובהפא
 ונפשו . בהקב"ה שמרד 'רופאונודל
 עצה שום רואה ואין מאוד יוסרה
 תמית. החופאת נפש רקעבורו
 יקח עצה לו שאין כשרואהואה"כ
 עצה לו וימצא תורה לחסודא"ע

 נזה"1 עור אבל 1.כפרי קרבן.להג"א
 הוא קרבן כי עבורו עצה זהאין

 ועור קיים. שבהם"ק בזמןרוקא
 להקב"ה ששואל עד . לו מרהנפשו
 תשובה לעשות עצה יו זיתןבעצמו
 על ויקבל שעבר מה עןויתחרפ
 ויאמר . %1שר הפוב לעשותיהבא
 התשובה א"כ החרפה עםחטאת*

 ית"ש בעבודתו והשנה שר"י השםאת
 )ישעיה כמיש הכנעה ע"י בציראת
 מופה )ועף דכא וחת אשכוןנ"ז(
 ע"ד זרע את ישינ ובצודד"ה.(
 באת מאין מ"א( )פ"נ באבותשאסרו

 :וכו'
 חנוך הר"ר הה.ק בשם שמעתיע"כ
 pe~t מאלכמאנדר זצללה"ההענוד

 :ועכ"א
 ושמדץ הרשר הה"ק בשם עך"שתקפא(

 מאלכמאנדךזי"ע
 ד"א את עבדת לא אשר תחת.עה"פ

 התוכחה כל אמר כח( )דבריםבשטחה
 עבד לא אשר הביש תחת טונחהוא

 אין בשטחה הי' אם כיבשפחה.
 והבן: התוכחה. עליו..

 שבת. ליל בזמירות ערשהקפב(
ן

 קנא כו' חסדךמשוך
 ונוקם קנא השייכזת להביןונוקם

 הארץ. סלאה ית' חסדו רהנהבזה דוקא הוא עצה. הש"ת לושנתן
 מסכים מצר המקבל סחמרון ורק ( הנ"ל המרירות כל עליו שעברלאחר
 קנא מזכירים אנו וע"ז אמבדילים. ן או עצה. שום לו שאין כמעטאשר

ונוקם
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nhe*765ננ קריש שרפ 
 מ* וכל מעשינו כשרע ש"י בעולם ( כתיב בעז וכמו אלה יכלו כיחוקם
 החסדים נרנשיס יהי' וממילאק4א(

 והבן:לכל.
 עה"פ . הק' בשמו עך"ש.וזקפט

 זכר את תמחהסחה
 שצריך וסשטע * תשכח לא .ומלק
 שנשכח. נעשה מה אבל תמידגובור
 תולה השכהה באסת הנה כך.ואטר

 סיר באה ששכחה משוםכאדם*
 . ושכחת לבבך ורם כדכתיבנאות
 וזה באדם. תולה ששכחהומצא
 זכר את תמחה טחך הפסוקאמר
 לא אז "רם" בניממריא שהואולמלק

 : והבן , בוודאיתשכח
 על זי"ע הקדוש בשמו מ"כהקפד(

 יעקב תולדגת פ'פירש"י
 קה וקשה בפרשה. האמוריםועשיו
 הרמב"ן כי , ואסר . ללמרינו זהבא
 איך תחמור דלא לאו על הקשהז"ל
 כי ותירץ הלב חסדת על לאושייך

 שבח יתן אותנו ויראה עלינו שיסתכל1
 עם לו יש אשר על להשי"ת והודי'ן
 מעשיהם בכשרון כזח ינכבד קרוש1
 הם כי יכירו דואיהם כל שכתב ע"דז

 כי הארץ עטי כך וראו ד' ברךזרע
 סכם. ויראו עליך נקרא ד'שם

 ובינתכם חכמתכם הוא ביודפסוק
 בקצת שסעתי בן . העמיסלעיני

 ביאור:תוספות
 ' יי'ע הררחנ"הן ועה"ק אכל שפ"א שלמעיזי תקפו(ן
 . מסכת סיום סעודת מאלכסאנרר1

 ר"ח שטן יסים בתשעה האמידיםעם
 בהימים . בזה"ל ואטר מ"ב. עדאב

 הביהם"ק את ששרף ברונוהבעה"ב הי האלו הימים כלבאוקדמונים
 קרבנות להקריב ביהם"ק לנוואין

 כעת אבל ובעצבות.חובותינו
 שאומרים , סעורות אוכליםהחסידים

 ביהם'ק, שהי' ויהד. הוה, הי', ה', י הלאווין לכל קודם כתב ד"אאנכי
 וסיפר , ביהם?ק ויהי' , ביהם"ק זיש ן כן . נתבטל שבגב ההחדה אףלכז

 לשלמה האשמדאי שהשליך לאחר איך ( קודם יעקב אברהם בן יצחקתולדות
 לאיזה בא והי' הכסא, מעל  הטע"ה יעקכ אצל בטל יהי' עשיולעשיו.

 : מ"כ( )ע"כ . בברכה והן בבכורההן
 על . זי"ע הק' בשמו ען'שתקפה(

 ז"ל האר"יהזמירות
 אטר כו' פתורא לעטר שהרית()ש.ק
 יקירא ברוא פתורא לעטרבש"ל
 , אושא טילתא ולאו וטסיראעמיקא
 , זאכין p~ra קיין נישט איזקאם
 ציא , 6-שרעיא יהת מליא ואיליןגאהר
 אין ניין ואל עס ווארט 8ואנין

 . הטלך שלסת שהוא ואמר .כפר
 שלמה שהוא הכפר. בעלוכשמעו
 ופביבימ. הכפר בני כל ויאסוףהמלך
 מעדנים טיני וכל ,וסריא, שורויזבחו
 וקרא . לאכל הסבו כי ויהי .לכבודו
 להם ויספר . ביתו לבני הכפרבעל
 להם ואמר וירידתו, .  שהטע"הגדולת
 וראו אדם. עי לבוא יוכל מהראו

 שטהע'ה הזה האדם על שבאמהצער
 בעל דברי שהמע"ת שמע כי ויהי , ואך 8 איז דאם ארייןהיטעל

 ימי בוכרו צער מרוב לבו נמס הכפר 1 הלא הטאמר סוף ששסערף3נסדומה
 לו שהי' וגונדולה הכבור וכל העלף. ; : שטניןו טיט דאס , שמשאההיא
 ומרוב רטה. מאינרא נפל ועתה מאז. 1 הר"נ הרה"נ ש"ב יי כוזבעוקפו(

 שהכינו אף לאכול יכול הי' לא צער ןהאבד"קשליט"א
 בא ואח"כ מעדנים. מיני כל ןפניו 1 פעול כל וידע הק'. בשטוקאלביעל

 ושטח אחר באסיר ופגע אחת לעיר ( הפועל כח ע"ד היינו . פעלתו אתהבי
  הטעה. שלמה שהוא כששמעו עמו ן שבראנו כו' ברוך הוא וזהבנפעל.
 כלום יראנ שבל נפשו את וניחם , שמים כבוד שיתרבה היינו *לכבודו

שהיה
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 קו"ש שרמישיח169
 ירוע כי יצללה'ח מאלכפאנדר 1 שלמה ויהי' המלר שלמהשהי'
 אחר דבר אברהם אל שנראה יכ.ם 1 מגדולתו ירד שעה שלפי אף ,המלר
 פירש'* לכן . כלום עמו דיבר לא וכאן ן ושמחו . כבראשונה יטלוך עוראבל
 בנדרים ואי' החולה. את לבקר י עסו לסעור סמנו ויבקש . מאוריחריו

 הוא נם כי לו. שיש קטנהבסעורה
 יאכלו לו שיש מה אך . עניאיש
 נפשו את והחי' וישבעו.יחריו

 מכל יותר ונימוסים טוביםברברים
 שהטעה אמר וע-ן . עולםסעדני
aloיז( )משלי בת ושלוה חריכת פת 
  והבן: הנ-ל,  הענין ג-כ הואווט

 סה הק'. בשמו שמעתי עךךתקפח(
 נעשה מח נטלאשלא

  אע-ה אברהם בימי שנתניירוטהנרים
 רצו וא אאע-ה מיתת שלאחרטחמת
 לא כי אבינו. יצחק אצללדבק
 שאצל יצחק. פחד המדה בזוהורגלו
 והכנסת והנתיח הצרקה ראואאע-ה
 ויצחק החסר. מרת וכרוטהאורחים

 יכבד שטא החולה עם לדברשאסור
 איתא היא קשה אכתי אבל .חליו
 לכן חולשא הוה לא יעקב שעדבש"ס
 מילה: מחטת חויהוהי' ה" למייתו שלישי יום רחביתאמר

 ומררנ* אסתר. במגילתתקצא(
 פירש'* . כו'ידע

 לי* טנא וקשה . כן לו אטר החלוםבעל
 פ" לה היתת נביאת דלמא זאתלרש"י
 מאלכמאנרר יץיקרחה*נהרה"ק

 ידע פרדכי כי לרמז.כלק תיבות כתב לזה . כו' כל אתידע וטררכי בטדרש דאיתאזצללה"ה
 שידע כיון וקשה . בתחתונהיהון שהמן מהנזירה והקץ הנזירהוראת

 לזהפירש"י . וטפפר צום נזר לסח הכל : משמת ואמרו אחרת. דרך יו הי'אבינו
 אין טררכי וסבר לו אמר החלום בעל ן רבי שום נמצא לא עודאאע"ת
 כאשף אמת שהנזירה וסבר בשים ן י * : והבן . לסורםחזרו כראית* במלים דברים בלא חלום ן זה ומשום אותם. ללמודעבורם.
 ע5 יהי' שישראל הקץ אגל ראה,1 ההיק בשם שמעתי עוךתקפט(

 צום. נזר ע-כ במל דבר הוא העליונה ן אליו וינש עהיפכל-ב.
 הקרוש בלשונו ז-ל רשיי תירץ וזאתן מקודכ וי-ע. הה-ק דיבר .יהורה
 1זי"ע, קנאו להטיל אסור עמוקבענין

 הרה-ק בשם nptw~ תקצה(1 ר4ת הוא קנא*ה וסייםבסעורה.

 רחאמר יצייה'ה. 13אלכמאנדר 1 , לבה 7:1גהע :נועלו
 ועד מוב" "לב נימם' הספירה otd~ 1 שיהורה יהודה אליו וינש פי'וזהו
 הוא והלאה ל"כ הוא נעוטר ל*נ ן אל ויתפלל עצמו אצל ניגשפי'

 שיהי' אז לראות יכולן ואדם טו"ב. ( יחר שאל ארוני בי :זהוהשי-ת
 והבן . לבריות וטוב לד' טוב ! ,האף" יתר אי שהשיית בעבדך*אמך'
 הוא פרעת כפרעה כמוך כי .ביהודה
 כנסתר בננלת שיתי' התנלותלשון

 :והבן
 ד' אליי ויבא ,( וירא )פ' נפ'כתקצ(

 1פירש'* . ממראבאלוני
 נן יום ארחב"ה החולה את לבקר1"ל

 את לרשיי טנ"ל וקשה * ה4'יסילתו
 דק"וץה'נ הרה-ק בשם שסעתיב4ז

 ז"ש הק' בשמו שסעתי עדךתקצנ(
 ונפתלי נשא()ב8'

 שה" מה אמר . עינן בןאחירע
 . הנשיאים כל אחר לבסוףנפתלי
 טובת נוהנ שהי' ע.נן בן וטה"משום
 להקרים . לו הקודטים להנשיאיםעין
 והבן: לבסקץ יהי' שהוא אף . לוקורם

קוך עג.ע. שיןע' ** pw ששק ש ג.ענ' יטש*לץ
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 161נד כגרש שרפישיח,י,

 מה זי"ע, סאלכסאנדר חה"1 על עלה שפ"א ש-עתי עדרתקצר(
 בליעל אנשי שנידעת

 להתלוצץ סמה לירע זי.ע להה"קליגע
 וכל , שלום וקיבלו שטההבואו
 דברים הרבה ראו שטה שהיוהעת
 סובלתן* QD11on רעתם איןאשר
 טאלכסאנדער ההיק של הקודשדרך
 בעיניהם לשחוק דבר כל והי'זי"ע,
 בלי לררכם ליסע רוצים כשהי'ויהי

 אמר זי"ע. מהה"ק שלוםפרידת
 הזח הפעם נם נבואה לחבירואחר
 נסיעתינו קורם שלום פרירתלקבל

 אך . להתלוצץ יותר ונדע .לדרכינו

 דלא לאו על העזרא האבןשפירש
 על לאו שייך איך דהקשותחטור
 עי. יעלה וכי , ואמר הלב.החסרת
 טלך בת את ליקח הכפרידעת
 לב על יעלו שלא צריך כןכמו

 האל הה"ק ואמר , החסרההאדם
 יעלת איך איפכא נ'כ להביןשנוכל
 את ליקח טלך בת דעתעל

 ? והבןהכפרי
 , וי'ע הק' בשטו שסעתי עךךתקצז(

 עלסא האי מחז"לעל
 לאחד משל אטר , רמיא הילולאכבי

 . וואישא לעיר קטנה טעירשבא ויהיכבואם , ברבר הרניש זי"עהה"ק

וחשב התנים נות ן בלבם שהי' ואף , החומש פי'יודעים
 וביום לבנו נישואין עשה א' בעה"ב - הה*ק* אותם שואל זה טהלשחוק
 אשן-כ . יורעים הנם' פי' אףכי

 שואל חף ואז שיורעים.השיבו
 פי' אתם . מת זי"ע הה"קאותם
 על במענות תעלו לא .הפסוק
 לו ואומרים משפטים( )פ' כו'טובחי
 להם השיב הקרוש והוא הפשוט.8י'
 תעלו לא הוא כך הפם:קשפי'

 בזחול . טעי תמעל כסובטענות

 יום בכל וכן בזאת שסע נ"בהשני.
 לבעת"ב יש וכי זה. טה ושאל .ויום
 השנת ימי כטסטר בנים הרבההזה

 ושחקו יום. בכל נישואיןשעושה
 לבעה"ב נישואין השמחת שאין .עליו
 רק בניו. רוב עם . הימים כלאחר
 מי וכל , חתונה ביה הוא הזחהבית
 חתונה הגית שזכר יבניו נישואיןשישש'

 ומרקד טשמח א' בעה'ג שסה ומרקד ן על פעלפשין, נישפ ואלםכלכ
 כל ואין סחר. ביום השני ובעה"ב היום. ן , מזבח הנקרא הצדיק עי4טזבחי'
 , שאנד ריין זאגין אוים נישט זאלער כבי פי' וזהו אחר. לאיש השמחה כרי על1. ערותך תנלה לאאשר
 עונותיהם את להם טבלה הי'ואח-ב
 והחזיר עתה ועד טנעוריהםשעשו

 : שלימה בתשובהלהם
 הח"ק  הביר פ." ען'שעקצה(

 זי"עטאלכסאנרר
1VWזי"ע במם הר"ר ההיק ימני 
 לאכילה. חשק לו ואין בבריאותשאינו
 אל ר' עין הנח . .בזה'ל .והשיב
 יהחיות ברעב. ולחיותם נו'ירחיו
 שמעתי כ4 וכמו . רעב להיות*ותם
 ברעב * זי"ע הרר"ב הה"קבשם
 ? והבן רשנ, להיות שזנתניונהני.

 שטוב( חתונה )א דמיאהילולא
 לכל הילולא בית הוא .שהעוה'ז
 והשני היום טרקר זה אךהעולם
 * תמיר סרקר אהד איש ולא .למחר

 2 נדול מוסר הוא כיוהבן
 זישש. הכן בשטו שסעתי ערךתקצח(

 ה'עם כל ויענועתיפ
 העולם שאוטרים כסו יט( )שמותיחריו
 והאנשים מציאת אחד שמצאבעת

 נ"ר מכות ורוצים אצלוהעומדים
 אומרים . בהמציאה שוהדיםלהיות
 כן כס* חלק לחם שיהד . יחדיולו
 1יעמ לחתוח"ק כלום הושקתםדו'

 והבן:יחריו* ' חריר הה"ק בשם W'1pמקצו(
הרה"ק
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 ירש אי%חי
 עפך בעפט* יחמא לא לנפש גו' ( ההיק בשם "פר Yan.הרהשק

 . וחילותיו יצהיר היא ומצרים ארעה ן שנחשוב סח שכלנמליזענםם יבי חיב קוא אהרן הרמזתם אנית 1 'יזע אלימלךהר"ר
 הכהנים אל אמור הכתוב פי' וזהו ן לידע פחות. איש שהוווהאדם
 שעיקר אהרן בני ד', העובדי דוינו ן יותר פעמים מאה שהואבגששו
 לא ינפש אליהם. ואמרת הלב הוא ן הצדיקים נדלות הוא זה עמה.ושוה.

 הנפש. ילכלך שלא , בעמיו יטפא , ויעשו חץ עצמם על נםשיחשבו
 לשט נילאשינקייפ. אתם מי6 בעמיו ן פסו החבא קורם שהוא אףחשובה
 2 והבן . עוממות נחלים ן אלימלך נועם בעל הח"ק עלושאפרו
 אי מחז"ל עי הקף בשמו שר חרד( ן שה" סה על תשובה שעשהפ"ע
 ואי . פייפא לא פפרא ן טנק אוהלת בעת אפו 4עןומצער

 לשט ספרא פף . ספרא לאו סייפא 1 2 והבןו אמוןשדי
aapnלשז הוא וטייפא , ספיר פרשון * אורן אננו הק' בשמו שפעתי ונדך 

 אור יאדם יש אם . פירושו וזהו . פוף ן סתפללין שאס . יעהסאתך
 לעבורת אין סייפא לאו השית בעברותן והבן: מאתך. ד"א שהרצה שנרעמנהוגנו
 בעבודת והולך ומוקש סוף. הזה1 ההיק בשם שמעתי עדך4י(

 84 אם היים * פילא יאם * הש"ת ן יבעהריחקה

 גים14'יו יי :אט .יעכס q'e* ןם ד"לוינגא"
 והבן: 91 בעבדותאוין פקך גדול אני משהרבותה לפניפוק
 לחסיד דצ"ל ההיק אמר פרא הרוקן בשלישי. ואני בששי. נבראתושאתה
 סלאך בל בזה,לאחד. שיש יתיש הבורא כשראת זהפעום
 פשרעשה. על התנשאות קצתלה.ם
 , חיותי שכפל להתבקע מוכרחלצך

ע"כ:
 עהיפ הו בשפי שמעתי עדף"וא(

 יז ש אותוושחם
 אשיים שאנו ד' לפני צפונהאמזבת
 לשחות שצריך הינו התפלה.קודם
 ירך הוא . בו . דברים בוויצה"ר
 הוא מזבח ב', זנות. תאותהיינו
 קרבן במקום שאכילה . אכילהפאזת
 , נ * כידוע המזבח במקוםושלחן
 כפחזכן ממון תאוות הואצפונה
nsiwפ* ד' לפנ* יצפין להעשיר 

 : התפלהקודם
 תרפה שצנין הק' בשטו שךארב(

 , אנוש חרט כמוהוא
 לנקית שצריך . קריצען אוים*4

 ו והבן , שבו הרעהיפכ
 על הקף. בשמו שמעתי *ךתרנ(

 הכהנים אל אשדהמפוק

 רק נברא והמלאך חסדו לעולם כיאומר
 דהיינו , זה דבר נוטר זהבשביל
 הפסק בלי תסיד אוסר א'פלאך
 וטלאך כליח בתבונה השפיםלעושה
 פסוק לומר רשות לו ואיןכי"ח. הבשן סלך ולעונ תמירא',אוסר
 . זה על רק נברא לא כי .אחר

 סכש"כ , זה בפסוק הכל לאדוןלשבח.
 רשות לנו שיש ישראל בניאנחנו
 לשפחה איו צריכין עאכו"כ כויםלומר

 . והנןבד'.

 סיפר אשר נוראהמעשה
 חררמ,הוכו'החיק

 neniSst 8טאלכמאנרר

 , לי"א בפדינת הה אחד איש תרו(.
 בעירופ ונשאר הנעיל עליו ונתהפךן , בעשירות ימיוכל-
 לתחיו81 עצויו והשב . כל ובחוסרן

את
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 1oeגה קורש שרפישיח
 ביתו. ובני בניו אפש נפשו.8ה

 לארז לעיר ליסע .  בדעתוונתיישב
 עשירים, . השפחתו לו הי שםאשר
 ולמשרו לתמכו בעוזריו יה" הםאולי
 עירה ויבא , רנליו על אותולעטור
 ירחמו אולי טשפתתו יד ותזרלאד?
 ילך כן בא כאשר ויכסוףעליו*
 . עליו השניתו ולא פעום הועילולא
 , בדאבון.לבו בעגנקפ מאר הולךזה"
 רב זמן אק כחו בררף עינהאשר
 ילף ולבסרן . שסה בא אשר1וי
 ואנה. אנה הולל והת נפש.ובפחי
 החסירים כבית לילל לפניוונזדמן
 רואה ועי'  ועל טאלכסאנדרדויה"ק

 אנשי השם יראי חסידים אנשיםגטם
 חן האנשים אלה וימצאו .צורה

 רבי לאיזה אותם ושאלבעיניו*
 להרה"ק ויאסרו נוסעים.המת

 אלכסאנרר ועיר .סאלכסאנדר
 . כן שמע כי ויחי ללאדו פסיךוצא
 וכתב אלכסאנדר לעיר רשיונשא

 אשר כל בו נכתב . כנהוגקוויפיל
 וביקש . לו סר וטאוד . זה בדרףקרהו

 עליו ירחם שהשיית עבורויהתפלן
 הקוויפיל עם פניטה לקודשוהלך
 היסב הרה"ק והביט להרהרךונתן

 בהקוויטיל, הביפ פעם .בהקווימיל
 כסה זה כן האיש נפני הביפופעם

D'Dpeהשיב ויא . בקורש כדרכו 
 בקודש אז הי' אף , זה על כיום1ו

 הנ"ל להביש מעשה להם סיפרהרה"ק אצי טקורבים חסידים איזה*ניטה
 הנה . 11 המעשה את שמעכ"כ
 זצ"ל כעך ר' רזרבי ההיקאצל

 ישב אשר אחד אברף הי'ססעזריפש
 יומם ועבודה התורה עלבכיהמ"ר
 לא אשר . שמו עזריאל ור'71ילה
 תפלה זו ועבודה מנירסא פוטאפסק
 הרה"ק אצל מביב הי' עזריאלור'

 אשתו עליו מיילת היתה יביתובא כאשי פ"א * 'ציי בער ר'הובי
 לתם ינו אין אשר התכליונ יר'טה

 וראת צא * מעתה נאכל מהושמלה
 נפשי%* את להחיות פרנסהאיזה
 שמע כאשר ויהי נמות ולאונחי'
 דברים וסיפה, תיכף הלל דבר"את
 בער ר* ךטלבי ההיק לפניאיו

 עליף דאנה אין יו והשיבזצ"ל.
 התורה על לביהמ"ד שובואהה

 אליו בא עש"ק היום ויהיועבורה*
 יצלל בנער ר' הרבי הה"קבפקודת זהי שני יו ונתן לביהם"רהגבאי
 7ביתו4 עזריאל ר' ויבא . ביתולצורך
 והיתה זהובים השני את יאשתוונתן

 שבוע בכל ,כם'כ בצטצום.מסתפקת
 עזריאל ר' בא ופעם היסים ארכו כיויהי

 עלץ נתנה זהו' הב' לה ונתןלביתו.
 וצא מצער זהו' השני הלאבקורת
 ופת יותר נצרף ה*' פעם בכלכי
 וסיפר הפעם עוד הלך התכלית.יהי'

 ם 1: בערלפנים
 ויחו . ועבודה התורה עןכמקדם
 ונתק הנבאי אליו בא ועש"קביום
 הרבי הה"ק בפקודת זהו' ארבעהלו
 ונוע . יביתו והלך ן rst בערר'

 לששות התחילה כי ויהי .לאשהו
 טמתפקת שאין כמקדם פענוחעמו
 וא הרבי הה"ק לפני וסיפר והקובכך

 ,חף י כנ כ נ יי יחשיב יצ"יבער
 ונוח זהו'. שני עוד לו והולךטוסף
 . זהו' ששה עש"ק בכל הנבאילו
 היתת זטן עוד ועברו חלפו כיויהי
 אינת אשר אותו טצערתאשתו

 . והו' בהששהמסתפקת
~Sm 

 וסיפר
 ונ"צ זצ"ל נסעך ר' הרבי ההיקלפני
 בכל לו הביא והנבאי . כנ"ל לוהשיב
 אשר היום ויהי . זהו' שמונהעש"ק

 ובטח כנימ 15 הי' עזריאלר'
 ובש מפיפל ובעל וקטניםנדולים
 לביתו, עזריאל ר' לא פ"אהוצאה
 מה . עזריאל אשתו. לואמרה
 בעינוי רואה שאתה ומזכליתיהי
 סי זהו' השמונה לנו די לאששר

ט88
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 קורש שרפישנח*11
 עזריאל ור' פרנסתה על פעט להרויח עליו פיללנו ות"תת תטובחאמצאה
 ועבודה ההזרה על לביהס*ד חוזר חף ! הח"ק יפני ניט ושיפר וחלךבקולה.
 מושל נקרא ורוכם אחר ואדון שייך ז בא . gp'-ק ביום דדי * ננשל נ'כיו ק" טלפנים סעזרימש העיר והנה ן השיב והרה-ק זצ"ל  ולשמא ר'ללוגי
 שולת והי' כשעזרימוש העיר ור * זדש' ששה על לו ופיחתשנבאי
 והשיב . מיומים המם פה אוחשושאל
 רק כלום יורע איני אני הננאי*
 היך עזריאל ור רביט. לי צוהכך

 ' והלך זהו' הששה את והשליךלביתו

 התורה על כפקדם לביהמירתיכף
 סקרה אולי בדעתו וחשבועבורה,

 ' כ* וידף . לו יופקף הבא ובב"קדעא

 1 . זהף ארבעה רק לו ונתןלבוהפ"ר י אליו הנבאי בא השני עש"קבא

 'העירה ביומו יום סירי שלומשרתת
 ונם ביתו לצורך דבר כילקנות
 לקנות. צריכה היתה וקאשעמאכיים
 שבשוק. לסוחרים בין הולכתוהיתה
 מעפ עם ספסל יפני עברה כיויחי

y~8pמאוד עזריאל ר' אשת שי 
 והניחת . בחזרה הדוכוס יביתוהיכה הקחשו את וקנתה בעיני חןנשא
 ואשת הרוכוס עברו כי ויהישטה.

 וראו הרוכום 4 הארבעה %8ץ והשרין לבישווהלך
 הקששי

 טצא מאוד ,
 הטשרתת את ושאלו . בעיניהם נם חן : אולי נ-כ וחשב יבידעם-ר ותזרשע'
 הקחשע. את קנתה מקום גאיזה ן  עש-ק בכל כן 8י' אך ונא*תקרה
 הסוחרים בין יש הנה . ואסרה ענתה ן נתן לא שבנוף ער לו וצויך48תת
 פנימה לקףדש היך ואו בלוםלו

 S'st ננער ר' הרבי להה"קלשאול
 נתן לא זה מה ועל  זהששן
 ושבוע שבוע שבכל האיפוקלו

 בער ר הרבי הה-ק לווהשיב
 אתה וסומל עדי טסך אתה מהשצ'ל
 איזה זך תעשה עלי- כיחךופל

 קאשש טים ב5רמ ג1ה"ל שיחףמתחר
 לא שהרבי לאשתו וגיפר לביתווהלך
p%וצוה כלום ויוצאה סבאן ינחר כל 

 * קאשע בטעט שסחרה אחתאשה
 שהקאשע ומחמת כביר. לא זמןזה

 וצותת סטנה. קניתי בעיני חןמצאה
 לא אשר להמשרתת הדוכסאשת
 מאשת רק לקנות אחר יסקוםתלן
 קנהטץ ים בכל והנה . עזריאלר

 בסקת עזריאל ר' מאשתהמשרתת
 היתה מרויחה היתה כי ויהיטוב.
 ויהר 'ותר, קאשע יקנותמוספת
 מפני המשרתת שאלה יסיםלאיזה

 מאכיים ושאר טינים שאר לה אין טה וכן . ק8שע טן פמתר לעשותמ
 כל לקנות רוצה היא כי לסכור ן מה ובכל השטן*הזה את לנולשנור
 כי והשיבה טסנה. רק המאכלים ן נחשוב ויק ואחר לס. ינפיקדאפשר
 יותר לקנות מעות לה ואין היא עגי , ויהי לנחור. קאשע מעש עלעשה
 האלת הדביים את המשרכתן וסיפרה 1 כל קיבץ עיריאל ור ששקאטר
 ונתנה התכם. ואשת הדוכס יפני ן ובסדקין בחורין ובדק וחפציוחויו
 המאכלים כל לקטת סעות לת ן בי וסכר אצלו שנמצא סחכל

 נשאת מאוד כי גהוק לסכור הצריכים 1 קששע פערפיל 8 בעדם וקנה .חפציו
 ול8 בעיניהם. שלה ר"תורה את וע 1  בין וצטרה הקאשע  לוחהואק%,1

 ו  כשנהג. סרסו על שבשוקהשוחטים
 רק אחר  לטקומ לקנות יתר  הלכי

 ונורלת הורכת היתה וטסחרה .  טמנה  הטינים בל להם ה"  השארסוחריםאף
  בדעת עלה פ-א ועבודה.התזרה אייי ביניהם זעוסדת קשוש"פעפ על בכיהם-ד יושב הי' עזריאלור' לה הי לא והיא סחורות.והרבה
  טעוריטש העירה ליסע ואשמע הרוכום קונים לה ףשלח חשי*ת עוגלרס"פ

שדיה
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 111נו קורש שרפישיח

 אשת את ולראות להכיר רוציםשה"
 לפני ויעמרו העירה ויבואו שריאלד'

 בעיה על ושאלן עזריאל ר'אשת
 בביהמ"ד יושג שהוא הואואטרהאי'
 רוצים שהם אחריו שתשלחוצוו

 אחריו ושלתה נ'כ. אותולהכיר
 אותם וצינה לביתו ויבאלביהמ"ד
 יוכלו ושם חנות איזה שישכרומרוכום
 ואינה בעצמה הסחורה אתלמכור
 יקנה לא הוא כי בשוק לעמודצריבה
 עושים יר' וכן , מטנה רק אחרבמקום
 כל להם והי' חנזת "וכריםשהי'
 אשר לימים ויחי למכור מאכליםסיני

 קשהלסכו) והי' . ונדל חלף הי'המוים
 היתה לברה. אשתו על היו"טעול

 קשה שעול ראה אשתו אליומוענת
 אשא ואיכה . הכל למבול לבדיעלי
 שעות שתי על רק פנאי לךורקח בביהט"י היום כל יושב ואתה ,לבכי
 וטוב , טעט לי לעזור עמי לעטורביום

 הדוכופ והאדון הזה המסחף נ'כלהם
 על לביתו שצ-ך טה כלקנה

 יותר לטורח עלף ויהיהטלבושימ
 עוד לה לעזור בעלה אתוצערה
 אנוד הי , שבסוף עד שעות.שתי

 מעפ לו שנשאר עד היום כלבממהר
 יושב להיות שעות שתי לערךפנאי

 הי' עזריאל ור' יותר ולאבביהט"ר
 הרוכופ הארון אצל טאודחשוב
 עם באו אשר הסוחריםאפילו

 לקנות רצה לא . לו לטכזרהתכשיטין
 הסיני יברר עזריאל שר' מהרק

 שתי הדוכוס יאשת הי' אשרהיום ויהי להארון צריך אשרתכשימין
 יקריס טובים אבנים עםנזטים

 טהאבנים אחד ונאבד , סעדוחשובים
 ובקשו הנוסים. בתוך אשרטובים
 להארי וןה טוב אבן יחםיש אולי טוב.ם אבנים הסוחריםכין

 מוב אבן להשען מכל שלא אסרו ן לדבר" תתפתה ארץ דרך עםוערה
 יהם הניב רחוקה כמדעה רק מה ן עמה שמד ח' עם שבכל עשהוכן

 להשיל איך עצה הארון וחשב בשם ! הימים לקץ ויהי שעות, שתיבחנות
 בדעאל ונשאר כזה. טוב האבן את ן אשר הדוכוס האדון עליהםציוח
 פקופ לאותו עזריאל ר' את לשלות 1 סחורות סיני כל עם כלעא להםיעשו
 ושלח . פובה האבן את לו להביא ן לקנות הוארוצה כי נ"כ מלבושיםע)
 שמוכרח לו יאסר עוריאל ר' אחרי , וע)'4מעות מהם נ"ב טלבושיםעל
 להביא מקום לאותו )יסע בעצמו הוא 1 כל להם יתן הוא כי לדאונ להםאין
 לר' מר הי' ומאוד מוכה. האבן לו ן והוא הטסחר על להם שיצרכוטה

 גוז ולבטל לטרחקים ליסע עזריאל , לו. שצריך מה כל מעט טעםיפרעטהם
 עור אשר וענודה התורה מן רב זמן ( מעות, הדוכום השר בבית חסרוכלום
 ועתה . סועפ זמן זה בירו נשאר 1 ויהי . ציום כאשר עושים הי'וכן

 לא אך לבפל. זה נם מוכרח יהי' ( יכולה היתה ולא וחולף מוסףהתסחר
 סלפנים כי כננדו להתריס יבול הי' ן הי לא ובעלה )בדה עצהלעיזת

 סלך כסו תקיף כזה אדון הי' ן , ביום שעות כשתי מעט רק לעזרלה
 על עושה הי' רוצה שהי' טה כך ן לה שיעזור מענות עור עטועשתה
 בין שם מושל היה אשר הטקומ ( שעות ארגעה ס"ה שעות שהיעור
 במאסר לתופסו או להמית בין לדתיות ! לתקיפת ויהי לעצתה. וישסע .ביום
 סוכרת והי' . טמנו העיר כל ויראו ן מסחר להם 1WP'W האדון ציוההימים
 שלא לו אטר והאדון . לו לשסוע 3 המלבושים על הג*לבסחורות עלנוסף
 מעוור לביהר שצריך מה על ליראנ ( )עשו טשי, ובנדי . וארנמן ששבנרי

או
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 כקדש שרפישיח115
 מזכרה הוא ועתה . והלילה היום כל ן טופל יהי' הכל כ* דברים. שאראז
 כדרר ועינה כזה רחוק דרר ליסע 1 יחסר אשר מחסורו די והשליםעליו
 הולר וה" ועבודה תורה ביי כחו ן והאדון . לה שצריך סח בב?לוו'
 על ראה טה . לבו בדאבון מאוד 1 ליסע אדוטים עם תיבה לונתן
 ן א"ע סכין ה" עזריאל ור' .לדרך
 ( מהטת הדרך עליו ירם כילדרף
 הנסיעה וטקודם עליו הארוןדוחק
 , על ברכה סמנו ויישא רשותלימול יצ'י בער ר' הרבי להרה,ק הולךהי'

 עליו סנר הרה-ק לפתח ובבא .הדרך
 . פנימה לקודש לבא יוכל ולאהדית
 ן לכחם יוכ? אורי השני יום עלוייחל
 סנור נ'כ הדלת ויהי השני ביוםליבא

 השליליי יום על עוד ונשאר .ומסונר
 יכזל ולא פנימה לכנוס יכול לאונ-כ
 . עליו האדון דוחק מחמת לעכבעוד
 מהרבי רשות קחת בלי לדרכווים;
 הארוטים עם התיבה את עמו ויקחרל.

 המפינה על וישב סובה האבןיקנות
 באטצע והנה מדינה יאותוייסע
 מרעה . הים בתוך מקום הי'חדרך
 כדרך מאוד טוב ואויר ויפה5וב
 . מוב וריח טובות ואילנות היםאיי

 עברו אשר עת בכל הספניםומנהג
 לנזח הספינה עם עטרו שםדרך
 הי' רוצה שהי' ומי גטן איזהשטה
 וטנהנ . טוב אויר לשאוב ומההולך
 ה" אשר הספנים בין טלפניםהי

 הי' עמידתם ססקום ליסערוצים
 פעמים שלשה בשופרותהוקעים
 לדרך עצמו להכין ראשונהפעם

 עז יושבים להיות שנףותקיעה
 הכ5י82 התחיל ושלישית .הספינה
 הסוקסה. בא בעת ויהי . לדרכהלי0ע

 באיי מוב ואויר טוב ארץ . הזהלמקום
 ר' נם עלי' הולך הי'הים

 שטה עזריאי
 כמנהנ מעט שם לפוש דעתולהרחיב
  לעשן בידו הלולקא את זיקה שמהויהי
 נדורות במזהות ואנה אנה וילךטעט
 הזאת לצרה לו הי' מה בדעתוניישב

 דחקו בעת סקודמ לו ' חסר היכלי
 ועבורה התורה עי יושב שהי'בשיות

 יצא כטעט אליו. הניע וסחככה
 ' בסקוס וחוזר הולך והי' הכליםמן

 עוץ בא עד נדולות במזהותהזה
 הטפניכו והחתילו לדרכה ליסעהספינה
 על להכין הלכו וכולס בשופרלתקוע
 טחשבתו עוסק סחטת והוא ,הנסיעה

 פעסימ נ' זבכל וצופר לקול שמעלא
 האדזמימ עם והתיבה . כלום שמע.לא
 לדרכים הספינה ונסע הספינה. ע?הי'
 עליו עבר כי ויהי ונמה, נואר אוה
 איננה הספינה כי וראה זמןזה

 לא כי. כל ובחוסר בעירוםונשאר
 ולשתוכו לאכול דבר תום שמההיה
 ואונלים כלום חסר הי לאובביתו לי הי' לא האדומים עם התיבהזנם

 אוכלים הי העוברים העניים וכלזשותי'
 עוסקת היתה עוריאי ר' ואשת ושותים(
 nar ונותנת הסרים ובנטילות בצדקה:
 טעפר טקים והי' לה שענר להשי-ת!

 ובחומר בעירום כאן נשאר והוא דל.י
 אפשר שאי עד למים ום ונצמא . כלן
 הים שפת מקום עד עצמו מנלנלן וה* , הצער נודל עור לסבול לו(
 להז"וצ מתפיל והו: . יותר ונצמאן סלוחים מימיו והי' הים מטי ושתה:

 אזתך להוציא מקודש עורו לווישיח

 מאור עיף והע הזה הכלא מביתן
 לר יעזור אם ואטר . הצמא מחסת1
 שיש ידע לשתות מים לו ויה" השי"תן

 ממקום אותו להוציא עוד תקוהלז
 ומאור להשי"ת התפלל כי ויהי , הזהן

 והשתאג התענית מחמת נחישהי'
 טן יוצא המיס עין טרחוק וירא!
 ה4* לא כי שם א"ע ונלנל . ההר:

 בבל רק החזיות מהסת להזזךיכול
 צמא והר שם א-ע התנלנל כחון

 וחשב לשתות המעין על ונפלמאוד
 קש לו יעשה השי"ת הנה בדעתו.ן

בנה
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 עוד הש"ת לו יתן להחיותופאת
 ועשה . שהכל ברכת לעשותחיות
 ויאחר עזריאל לא' כשייךברכה
 רבות נפשות בורא נ"כ עשההשת"
 עזרואל לר, כשייך נרויח בכותהנשב
 בפוח הי' 1ח1 נשמע. ברמהוקולו

 באו טמרחק הי' אשר טקרוביואחד
 כי ויחי עשרו כל את וירשלמקומו
 מהאדון לנפשו ירא הי' לא זאתשמע
 שנפל טאוד עליו יכאב נפשורק

 ומרת עטיקתא לבירא רמהמאגרא
 כ* מבראשונה יותר באחרונה לוהי'

 בריות להתנהנ בעשירות הורנל עתה . ממקומ אותו יוציא שהש"תיראי
 ויבא הדבר יצא טר' אף בצטצום. וצא ז וירא עיניו וישא נקב.הזה

 זצ"ל בעך הר"ר להרה.ק יביתווהלף ( צוות ויהי גאה. ספינהמרחוק
 .ווהתהיל שלום לו והה4.ר שלום לו ונתן שיש הספו וירא באצבעותיוומרמז
 למקום הספינה ויוליך . האי עלאדם
 רק המפינה. על אותו ויקחהאיש
 . בואו ממקום בחזרה. נסע הזואיפינה
 האדומים ונם שנשתלח. לטקוםולא
 בהזרה הספינה עז נסע . לו ה"לא

 באיזה איך ידע ולא ריקטכל,לביתו
 יבא השר לפני להתראזת ,יוכלפנים
 לשפת באה והספינה ריקןןלביתו
 הפזינה מן הויך הי והואחים,
 ויהר יביתו לחזור יעיר צעירברנליו
 פיסאות חמשים לערך באהבי

 ופרחי אורחי עם הולך ה4'רביתו.
 טוכן אשר העניים בבות יהדולן
 לדבר העניים ודרק . ועיר עירבכל

 מעתח א, לו פוב ה" כי סטנורוצה שה" מה לפניו לבכות עזריאלר'
 לו עשה שהכל עזריאל ר'שהבין
 ובנה . זצ"ל  21עך ר' הרביהרהר"ק
 ר4 הרבי העק לו ואמר .מאוד

 הלא בוכה אתה פה יצ"לבער
 מכבר לף נתתי ek~ זהז'השטונה

 לר והשיב עתה נם לך ליתן אוכלנ"צ
 לו מסתפק הי' טאז הנה עזריאלר'

 ורניל הייתי עני כי זהו'בשמונה
 ורניל יותר נצרף הוא ועתחבעניות

 הרה"ק לו השיב ואובעשירות.
 דעתו כלוד כדי הסוד את לווניוח
 שם הים האיי בטקום אשרשירע

 בשם הי' ממנו שתה אשר בהמעין אוכלים הי' תקומות באיזהביניהם
 שנים מאות טכסה נפשות שתי נשקע ן והא הגונים, נדכות ולוקחיםנשותיס
 תיקון. בלי לטחיצה מחזץ נדחו אשר ן אחת בעיר אשי ביניהםמצפרים

 עשית אשר הברכות שתי ימחטת ן אחר נביר יש שטה שטה,וטעזריפש
 נפשות בורא וברכת שהכל. ברכת ( יתנו ושמה . עזריאל ר'הנקרא

 היית אתה אשר 3עת כדולה בכוונה , יותר הנונה ונרבה ולשתותלאכוי
 הנ"ל נפשות השתי נתקנו ימים עיף ( ה" אשר עזריאך ור' . הננידיםסכל

 עבר אשר את לר כיאי אינו יכי 1 ויהד הדברים כל את שמעביניהם
 נשמע טה לידע רוצה והי' הענייםבין שתי את לתקן כרי היום ער עליך 5 לן ג"כ והי' למקוטו נתקרבונאשר
 ר' בית על אליהם ושאי*ביתו
 מן יצאה אש .אשר ויספרועוריאר
 ואשתו , הונו בל את ויאכלהשמים
 עליו וכעס הדוכוס האדון עלשאר י עשרם מכל ובחוסר בעירום יצאוובניו
 שואל טה ואטר . האורחהאיש
 רב ימן זה הדוכום הנה , הזההשומה

 אוז עזריאל ר' ראה ואזהנפשות,
 וחזו בשטחה והין נעשה.אור

 הנ"ל המעשה כל . כמקדםלביהם'ד
 לעזרה ללאדז באה אשר הנ"ל איששסע
 השיב לא ויותר ריקם. לביתווחזר
 מאלכסאנדר רדץנ"ה הרה"קלו

 האיש והבין לשיום, אותו ופפרזצ"ל
 כוננו גבר טצעדי סד' ניהנ"ל

 ע"כ: יחפץ,ודרם רק לו הי' לא בנים ונם מתאשר
ח*רח

-- -
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 קורש שרפישיח114
 הררחרה טהה"ק הידהיוז(

 : ועכי"אז.ע מאלכסאנדריגליה"ה
 הן. קשרים ושלש ישותקשלש

 ואין . דאורייתא עליוןקשר
 , שלישי עושה לכהן תרומהשני.
 והוויתו ישליש התורה . פתרונה()וזה

 יתלוש: מביתו ולחכמים .ינלש
 סדרי ראתי בכתב רשום הדךוצרח(

 ויוסף חכם ישמע .תורה
 : אורהלקח

 טיראה הלכלוך תניח נבראשדנהש
 תולדתךהחיים

 והקץ כתשובה תשלהםהיוצאים
 : ותהיותנש

 משלחך בבוא תראה ,2מדרעי(
 הרם השומטהסותרים

 : פקורין  ולהקהיל להשיא1יצוהן
 הנזרעים ""סנים צ"תף ושקרע*(

 וזקדש אתרבצערתך
 "גי נס כן "עק: "יגר ג' ס"מ;תיא

 2 ותחוקקח ס.ניתאסר
 חשלת תעלה בהנשאך סיני7(

 בבן כחוקההק-ח.ס
 : יסייעך יטה אחרן בןציפור

 ובעקבבתחנוןננוקרזדברףס(
 השופםביראת

 להאזין לסרך תתיצב והבאתצא
 :ב-כותיך

 וסתומים נעלמים כאןדניים ישא"ה
 , שנבינם לנו  יעזורהוית

 : ולקייםולשמור
 תזח אשר ידידות שיר בזשכילת-כ(

 ובנדף הר"ר וכו'הה"ק
 יצ"ל' ימאלכסאנדרהענדך
 יקב ובו בבל נהרות עלימיינו
 וכל תיבות ח' חרוז ונכלחרוזים
 נמטר"  .ח-וו וכל אותיות ל'הרוז

  נספר"  חרוזים  וסופו וראש.הקג"ז
  למוש  יובר הק' ושמו תקצ"זרכ

 : השירבראשית
 4 קשי fitC~ כ.גניס נין גי רה:עתה

 א4רמ " אך רהמט עןבה אסר לאב מאסןהימה
 חלה אייי סןיא לעמי אוהב הן c~rirNנטמן
 נ סיגיי ב עמודס?ף

 סרי
 סמקה בןי "סל ה דךחימ,ק

 למ?ממ מידיו ח 4סד ' דיוקנם ' וקדם 9נד רגל "ב'נש

 מן ן;4לימו אח וים וסל וסיחיגי
 י ".י חיייגני

 בגסי yg יעלי ילא 7'סם בטל e~aftw** יא ניל*" ?סגי 9סשה סה 4אן לחי קימם ט
 מענן חיה דא?כמנה גלמודה נרה ינ במה זה כלה:ב ח4י 9רי חזי קס' ג4גי ולהדללה ציוןךעי

ו  1( סכרית. ס( נעלס. ו( קסנ?. חותס נ( ססחית.  נ(  סיגלו.6( ב   דכרי6 (רעל תתקיו ח( נ"הד 1( 

 1,י( ייע*,1ס:"
: יי * פ,,**(
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 ?כשל ?סי"ןף וגי עז סרסה לגבי 4טףוהן
 מה ט 'קנה 'שש" 8?-ף קבם 8ם חוכים כג4א4י

 ילוה לה בעלה גי כחל מעוז " פורה?קניילב4
 יושי לבנו עבור לשדף לף סחומל טלגלמנו

 ? ניסת'ק סו( . ו163 שסריל(

 " ,,, , "י. ,,, :ב5א~נני:ייינ, ננ;ן
 6)* תכט"5 קיגס )% ת[תור ט"ב( )*6 )קיוסין סגתרsp 6 הפסדות ס::ות ::הל'

 : כס,גותיסססקורו

 83אלכסאנהר יצ"ל הענוק חניך הר"ר וכו' הה"ק שכתב מהמכתב
 ועצבות: טקוה מענין מהחסידיםלאחד

 יטביייתף במיי יאי איי מקדהתרק
 קיין נישט דאךאיז

 ברענגין קען מקוה ויאם אבער .טצוה
 נרעסטי דיא ברעננען נים דאךקען
-...--.-.... 

 -י.. יי,".. -"י ....

 הלב. שבירת איז טרייותוזעך[
 קען האער ערליכע איין באמתזוארים
 הנפש טמירת אחן זיין נישטדאך
 ניטאהן נישם נאר דאף איףהאב

 וט 4וף[עו געו,4אף וועגן עסנם 1 פן 4 ן עד ,ששם נ י"ף י *ע "ננמוגנוציי,.
 ברעעט עצבותמאס א" א"ר. יעמ שעפ איך , תעלט , הלב טטמום רעם צו אבערעביה,

'yp 
 ריא דאך

 דאס . ברעננץ נישמ עבירהנרעסטי
 טען מיינט שמחה רעדין סירוואם
 איו דאס זוארין מדוהי שלנישפ
 טבי מיינען מיר מררינה, אייןראף
 יוד 8 פשום . עצבות קייןנישט
 איז ער ראם שמחה מיס נישםנייט
 דעם טובה כפף 8 ער איו עד8

 האס ער דאס סימן 8 אט .הימעל
 דיא תערס רער משט מאהלק"ן
 מאפס ער . מי ע"מ שלאברכה
 נישט צי טחם'ד ער אח צייך
 8 עפים איז ואם . נאוק איזיאם
 שאול איז עצבות . שיוד שביהסיר

 עצמעצבות איז נואם אבער .החתית
 אע כףר פעלט עם מיר קיטםקם

 איל אלץ איוו רוהנעון דן1ום6יתו

 היפך דער אק דאם שמתת,ראך
 בת עצבות פץ נאהר עצבות.פק

 דיא אין ה'שערה כהום איזמרירות
 נשחט כחופהיערה איו תורהנאנצי
 הגם כו'. פריפה מחצה כשררובו
 עברות פין גיוואר ווערט מעןאז
 דעם מים ווארים רעכמינ דאףאיז
 נאהר נארין אפ זיך טען קעןשכל
 פין ;;חשבון חילוק רער איזראם

 מען הנוף כבדות א ווערטעצבות
 נישמ זיף קען מען שלאפין זיקליינם
 נישט יוד יענים קען טען .לאדין
 . שארף זיף 3א איז טען .לארין
 שלאפין נישט זיף לאזט מרירותאבער
 צי ניהויכין אהן נישמ דאף האבאיך
 יעינען 8 דאווינען 8 טען חאפטמיען
 8 סען איו ייד 8 שפירס מצוהאוסען8

נהנה
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 קודש שרפישיח116
 : בלונ"ח ת"ה האפ מרירות איידילסמע דא0ווענין דהו* בבעבע החפץ למאסן ידידו ( דעספ פין נאהב פראאתונהנה
 אע עצבות. ,פין1 מים נניעה חפארט

 פין באך וואקסט שמחהנימיינמפע
 שכבר הנם ע"כ. . קדושה פיןשמחה
 רקיק בשם ישראל כנסת בם'נדפם
 אבי שכגמממשהוייה:ך:גוע

 : זצ"למאלכסאנדר
 הר"ר וכו' טהרה"קטכתב
 מאלכסאנדר העניךחנוך
 דיך הר"ר וכו' להרה"עזצ"ל

 ש אץמקאצק
 תרב"ז שבפ כ"א מוצש"ק ב"החריא(

 אלכסאנדרת"ק
 וידיד "שבי יכבירשתם

 פעולם ולבבינפשי
 הטהולל הגדול הרב ה"ה עולםועד

 * הכהן העניף הנדףהק'
 הרדף וכוו מהרה"ק טכתבתריב(

 יצל מאלכסאנדרשענוף
 אריגי יעקב הר-רוכו'

 ל, יצ*מראדזיסין
 הדנ'ח כסליו ר"ה ד' יוםב"ה

 *אלכסאנדר
 שלום ורב שמחה וקול ששוןקן5

 רן ידיד לכנוך וחדוהוברכה
 דלדול הרב ה"ה ישראלוידיד

 ובחפירות וביראה בתורתהטוורסם
 הנדולמ כנסת שיורי וישישיטזקיני
 זקנתו גיישו שלא יולדתואשרי

 אר1* יעמול מו*ה כ"שטופרר
 בטהרת כנואל ביאת עדובנעימים בטוב ושנותיו יטיו יאריך ד'נ"י

  בוטתין יהתערב לקראני בויויו 1 הוטה .חפץ לבי' סיסיםכשכבר בךערע:והיקי 1 ג:יק::כך בת בעט"חס

',,, 
wwwnaa"""~lY1u ,ל,,,,, 

 אלה שףחות בשובע עיסברכיו ן ולטל עמו חפץלהשתעשע -ל

 במה ד'  לתשועת הטצמה ינדולתו : שש וב"כ ובני וכב"ב ורעיםאתים

 תן "' ! ;גיר נ:ןבס

 העוגי
 חנה ויה

 ריקנ'המאלכסנרר פההשק ע"כ 4 כםשפטי::ליסרע:ןסגב:נ:
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 111נס כקרש שרפישיח
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' 

 הנתיק חותנו בשם. שאמר נזר" ( ינפיאים קרישים איבי"אלה
 כל כי שאטר טקאצק ,"ע טיפה'ד ן מה"צ ' . יינשלחו

 טפרשיסחא הרבי שאטר התיבות ן טהור'ר כקששך כו' בנש"קהסאוהשנ
 וענין גדול סוד ויש . קדושימ הם ן בהמק שיש"א בונםשמחה

 ש4 חולין שיחת של בתיבה מלא י : לערמאן זצללה'הוברזה
 יך*י? ן יהיה סדר,אם ה' יוםבעזהשי"ת

 אאיו,י 3.ק ג סקר ,ק חלץ( ן י::5" ;בב:ן%.ש"י"מ
 סוהרי"ם הנה"ק בקש שפ"א ספה1

 לשמים" "אור בעל טאפמא זצ"ל 1 הצלחה ורב וברכה שלום חייםכיפעת
 משאלחו. שיטיאו מאנ"ש אנשים משני 1 כו' מאי ירידי יכבור המערכהטאלקי
 זצ"ל לחרבי לפרשיסהא שילכו אחד י קים יושץ מו'ה כש"ת - נעלהשאור
 תמורה. בשבועה אותם השביע ואחשד ן ה' פרשיפיק בעיר יחףקריש

 שהע והגם , המוב רצונושיעשו . יע'אראדום(

 ועכ"פ . זאת את מאוד לפניהםכבד 4 ירידי ש"ב מכתב *אחדשה"ט
 1.בם יראת מפני לנהול לסרב רצו לא 1 טוהרותיהה4נ

 זיין זאל ער עם צו קוטם חיאזצ"ל ן מאוד מאתי שבקש וע"ד .ייכון להרבי רק ישאלו שהם ב(זצ"ל. ן לירי הניע פפלונ0ק רבשלים'א
 זכדומת בדאנצינ סוחר ה" שהוארבי 1 יקרים מיפויים לכבודושאכתוב
 וכארצי , האלה כרכריםעור י הקדושים הנאונים מאת ד"תושיחות
 הם איך אחזתם רעדה זאתשטעו מפרשיסחא זי"ע זצ"ל מוהרש"בצים"ע

 בזה"ל ולאטר שם לילףיכולים וטוהרי"ם סקאצק זי"ע זצ"לומוהרם"ם
 עבור יראו טאור כי טפרשיסחאלהרכי כעת ועולה שטרפים . מנור זי"עוצ'ל
 זצ"לרקשהם הרביטפרשיסחאהקפדת החסידים"בשם ,לשון מספרוסאתם
 שנשבעו ספני כן ואמור מוכרתיםהיו מעולם , א"א קודש" שרפי שיהלסוד
 טת הכל שיעשה זצ"ל שאפכאלרבם ומאסרים סיפורים לכתוב דרכנואין

 האפכא ההרבי ופרדו . טאהםשיבקש פעמים רק תצות. קרית ע4פויישלש
 ביסים כנהוג לפרשיסחאוהלכו רק אתי, בעמדו כלפכא איזהיפני
 ליצע עגלות שכיח הי' שלא הק.רמים ) . הנ"ל ש"ב כבוד של הפצרתשנודל
 הברזל* פסילת שום הלכו ולא ים ן איזה בפה אצינ יח" כבורוולטען

 וענ"ב צער רב עם היו הילוכם ובעת של וד"ת ונפלאים יקריםבאטרים
 לפרשיסחא באו וכאשר הנ"ל.מפני מפי שקבלתי המל ?יעהניק
 או"ם שירשה דשם מהמשמשובק--'ו טפי איש מקובל זי"ע ואבותירבותי
 נכנסו וכאשר פנימה. לקורששילכו במובן כבורו נא ויראהאיש.

 מפרשיסחא. זצ"ל הרבי שללהאדר כדי במפרו וסיר תיכףלהדפיסם
 הסידי אנחנו בזחול אלנואמרו המזב כרצונז נצח להזכרתופיה"

 שנלך אותנו השביע והרבישלנו אפכא יהנ"לו הנונע כלאת
 כרברים אותו ו_שאל א מפרשיםלהרבי ךזייכ! ר' הישיש החם' לי מיוקר 6(חריג(

 טוכרחים כי בגו תלוי לא והאשם הנ"ל. - בזטאכאטשאב  עה"שמרדיפי
 וכאשר , רבינו רצון כפי לעשות היינו 1 טאוה"ג הקרוש הנאון מפ-קששמע
 זאת שמע טפרשיסהא זצ.ל הרבו ן ואבני מל .אגלי בעל י*עפווד"א

אף
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 קודש שרפישיח118
 מאפכא הרבי לו ששלח הדבריםאת
 הרבי להם והשיב הנ"ל, האנשיםעא

 וכאור בזה"ל זצ"ל -ספישימחא
 בשמי תאמרו אזי לביתכםהשובו

 הייתי אם שיכם רבלאפמער
 עשיתי לא רבי אהי' שאנכ*יודע
 רק טאפמא רבבם ברברי זאתאת
 שאהי' מקודם *דעתי שלא אעשהטה

 עניניים עפו וריבר כירוע. ואב"דרב
 יען מאזד וקירב וקדושיםשונים
 כך ובהוך , זצ"ל מ8רשימחאהרבי
 וי,ע דל מפרשיסחא ההשקאסר
 פוזנא לפה אבוא כאשרדמית*
 אפיין שלנם תורה ד.ריח אחארניש
 הרנשתי לא ולבסוף . חוצותבקרית
 טפוונא ז"ל הנה"ח וענה_לומאומה,

 לזח, נרמו עיזותי כי אעשה מה( : ודפח"ת וד"לרבי
 אוירא כי ספרשי:חא ההלק יו והניר1 כיק אצל הקרה פ.א )נ(חרטו(

 לנפם שניט נסע אזי מחכים דא"י 1 מופהידהנתיק
 הה"ק ואמר חזר ושזב . ונרניש! בעת מפרשיסחא זי"ע זצ"לשחהרש"ב
 במכוון אחד איש בא אפמייקעריטהי'
 כל"א הנקרא מום עלירכוב

 בקשה עם א' טכפר)שמעפעפ(
 לו שיתן ריצעפפ נייר לו וטמרצבה
 , ריצעפט בנייר שכתוב כפי המשקהיו שנתן עשה, וכך מרפא הסמיהיכף
 עם לביתו חזרה הנ"ל האישזנסע

 .הריצעפט
 ואחאי

 הנ"ל כיק ראה
 וותר ממנים איזה ונתן בזהיוטעה
 וירא בהריצעפמ הי' שכתובטנפי
 עבור המות מם יהי' שלאטאור
 ר"ל. נדול מכשול לו ויה"וששולה
 לחדרו חלף זאת ראה כאשרזתיכף
 ח"ו יה" שלא שם והתפללהטיוחר
 כך ובתוך החולה. עבור ריעותאוטום
 חפזו שסרוב הנ"ל האיש חורהנא

 עם הבקבוק נפל הסוס עלשרכב
 כולו עד וניגבר ארץ עלהריצעפט
 נשאר ולא לנסרי נשפך נ"כוהמשקה
 אתרת. לו שיתן סאתו ובקששאומה.

 וצמצם אחרת לו שנתן היהוכן
 כתוב שה" כסו ממש שיהי'היסב

 והדבר , דשם הרופא שלבהריצעפט
 כל לצדיק יאונה שלא נריל לנסהף

 חגוואון
 13וך:רש,ב הנאק הי פ"א )י(תרמז(

 כמפרשיסחאזצ"ל
 מסחרו ירנלי )בפרייסען( בובעיר
 מו"ר צים"ע הנה"ק עם לראותוהלך

 שם שה" זי"ע ?צ"ל אינרעכ:יבא

 לא נ"כ שם כי יראתימפרשי0תא
 עונות סאתנו שנסיר באםנרניש

 : כמובן וד"ל .ופשעים
 לל ההיק דיבר 3רא )שתריו(

 אודותטפרשיסחא
 עם המון אצי מאוד הנהונהשקר
 ועבירת שקר באסירת טאודודבקו
 שבתורת, עבירות סכל רח"ל היאנרולה
 שקר שאמירת באם בוה"לואמר
 ר"ל. כניאוף עם המון אצל תמוריה"
 בימינו במהרה צדק הנזאל יבואאזי

 :וד.ל
 הנשל זצ"ל הה"ק נסע פרא )י(תריח(

 עם טסחרולרנלי
 טיוחהת בעגלה אנשים אטהו:וז'
 יעיר הקודמים בימיםכנהוג

 'ש "ניע נסיעתם נעת .לייפציג
 סעניח א' וקפץ . מנחה תפלתשל

 ושאי ילידי בית שנמצא ראוכאשר
 לאיזה וירשה רוצה אםלהיהורי
 . המנחה תפלת להתפללאנשים
  1"ר הח"ק עם כולם ובאו , הןואמר
  הבים  החל ההיק  וכאשר  הזז,לאית
 ופעולם ר-ל,  מרוחה דירה שהיאראה
 אהד והניר כזה, בחדר התפלללא

 הלאת שימעו יל יהה"קמהנוסעים
 שוב היותר בית איזה יחיואולי
 שזח ראו כי . שם להתפללשיוכל
 טד נמצא הזה מהבית רתוקלא
בדמויכם-.- ויחי . הלאה יחד  ונסם א'כות
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 19א,ם קורש שרששיח
 אע כי השטים 5ן נ"ב תף וכזאת .ן שהי' הנ"ל לבית סמוך בררךבהיהמם
 ניכי.י לא המבע בדרף כי וכו' ארם ן הח"ק התחיל הלז טהבית פובשהר

 תבירו את יהרונ אחד שאח להבין ן ומיד שהיכף לומר ז-ימפרש?סחא
 השיב ע4ן שסים בידי זאת ובסוזמא ן לרועפלי הבית לאותו בהזרהיפעל
 אנכי אחי השומר יהשי*ת קין לו : הנהו ירא מאור כי הטנחהחפלת

 אחו השוטר כי ופליאה בחטי עם ( אותו יתבעו ביתהנשל שלשהכותלים
 בטוב היודע אלקיך ר' אנכי אתה 1 אותם שביזה מה על טעלה שללביר
 הכל ה" ובוראי עשה. כל את ן שם. להתפלל רצה ולאוביישם
 יש כן אומר שלא באם בי מרצונך ו חזרה ליסע יראו אזי זהבעבור
 . אחי את אהרונ אני כי פליאה : לבית חזרה שבאו הי' וכך ,תיכף

 : עכל"ק , סרוחה* כדירה בעיניו שהי'הלז
 אבא טפ"ק שמעתי )ח(תרכך שם, התפלל טפרשיסחא ילודוק"ק
 זצ"ל הנהוקסארי  בעגלה עטו שנזסעים אנשים גלש

 זקני הוא אביו מכ'ק ששטש העל ן סופר וזאת לררכם. נסעו ואח,כחלו,
 13ךדיכמקים זצ"ל מךוץרד** הנה.ק ן לפני פעמים נטה בעצמו זצ'לההיק
 חלקי ר' עי איי" .דבר שו"ת בעל , הסקרה ע"ד חסירט 'וועדאיזה
 ששמע עשת אלי" .אזור ום' ש4ע ; ירנלי בעת.שנסע לפניו שהקרהמנ"ל
 בקאצק או היותו  בעת בעצמו ן ללייפצינ אנשים איזה שר עםטסחרו
 הנתיק סקר ב"ק בצל להסתופף , ויקרים סתוטים דברים ע"זואמר

 שאמר  זי"ע זצ"ל םוהר46ם רקכבה"נ , :1ד'ל
 בזהל"ק קרח" ויקח קרח בש"ק פ"א! אאמי'ך טפ"ק שלרעועי )"חרית(

 האם רבי פןרזטימחעך דער( מפה, ,צ'לזי"ע. ''
 האם קיח קרחי .ויקח ניטייטשםי בשלחנו בראשית עש"ק פ"אשאטר
 איבער נעטמען נ.וואלם אליינם ויף אצלו. היושבים אנ"ש לפניהפהור
 כלא אל ד' ויאסר כתיב הפסו'.עי
 ידעתי לא ויאסר ; אתיך הבלאי

 ההלק והקשה . אנכי אחיהשומר
 בונממפרשיחסא nncoהרביר'
 על פירוש אדע לא באסת ;וצל
 הכל היודע הוא השי"ת כי הרזד,פ10י
 לא וסי . אמיך הבל איה לקין*"אול
 יסתיר קין תם הוא איה השי"תירע
 השומר תשובת עם השישת לפניא"ע
 דבל השי.ה ירע לא וכי אנכיאחי
 הב"ל ז"ל ההדק אטר ועאח"ו*
 זאת כי בקודש. כררכו חכמהדברי
  הוא הש"ת בי יכל וידוע3לוי'

 ברוחו הבל  ויורע ברי' לכלהמשניח
 כמחרל השמים טן והכל כאו"אשל

 עכל"ק* ניטוינם נישם האםרעם
 שעה חצי בערך תורה ע"זואמר

 ע למועד תזון עוד ויהי' .ואכמ"ל
 זקני לכ"ק אירע קרא )ח(הרכא(

 דגה-ק אבי()אבי
 וסועדים עה"ח אלף אזור ום'אלי' דבי שו"ת בעל סזזיסקיטזצ"ל
 והי' לימים צעיר עוד היותובעת
 הכאב על שם ונחלה בקאצקאז

 הרה"ח ביתו לנאטן ואמר רח"להבטן
 ז"ל מוהר"צ לתהלה המפורסםההריף

 בקורש אותו ויזכיר שילךמטאסשוב
 ובא מכוקשו תיכף ועשהפניטה.
 ופניו שתבוא אמר רבים וא"יבחזרה
 )כנודע נ פחד בנודל והרך .לחדרו

 ים שה" והבימול הפחד מנודל לכל דבר שום ולא וכו' נוקש ארםאץ
 להראות( באים בשהיו להחסירים ן שאל וזאת . ח"ו מעצמו עושהכלש

 ואמר ז*4ל רבינו פתח לפניו וכשבא ן חשב וקין אחלי* הבל איכישישת
בוראי

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



 קודש שרפיש"ח*11
 דכאן מהתקוה לץ 3א ואתבוראי
 וכסעדן ביותר קרה )שהיתהוכו'
 * להועיל נפלאה מנולה וא"ל .טכ*נ(
 ' ידו את זצ"ל רבינו נשען כףובתוף

 והחתיל זצ"ל זקני כתףעל
 ן כטעפ שהי' שזוכר לנו אפרוצ'ק ן )זקני ואנה, אנה בהדרו עסויילה
 ן עמו אתו הילוכו בשעת הנפשנלוח

 ן 2 יהביפול( הצחר טדלמחטת
 ן וכו' הרב יניתי יי סיפר )טמרכב(

 ן מארנעמ ברוץ מזרחר'
 ן שליפ'א טוהריצ  ה"וש7גיוה

 ן הנתיק דות את שאלמלוקאוואת
 ן ססאכפשאכ זי"ע זצ"ל  מוהר"אטאוה"נ
 ן ושיחות החד"ת את כתב שלאמדוע

 ן ע"ש סמקך שת4 בעתהקרושות
 טפר סופה'ד הגהיק מהותנוהתהוה

 שהוא ע"ז וענהו ; טקאצק זי"עזצ"ל ~
 ברעיוניו אז לרשום בש"א יוכללא
raeאמר ושוב הנדולה. כוונתו 
 ה" האם וע"ל זצ"ל הנתיקידו"ז
 יבין שהוא כפי יכתונ עכ"פצריר
 כוונתו את ויכוון הנדולהבדעתו
 הקרוש אדמו"ר חותנו שלהקדושת
 כילך רציתי לא ואמר *מקאצק
 עכל"ק: הנדולים ההרים ביןלפייר
 ותיק תסיר % כייפך )ג(וורכק

 יר'אנאמן
 לפלאצק המסוכה מףאבר*ןחרבים
 כמה של אנודה שנסעו בעתגי

 כימים לקאצק מדאבריןתנשים
 לשם ישר מיוחדת ענלה עםהקודמים
 , כל טמש דרך עלי שםוהתמהטהו
 רעוע חי' הדרף כי p~w עדהשבוע
 עלי סונהים ה4 וכפור והשלנבאוד
 ופתאום . בא ואין ינצא איןארץ

 איש אליהם נראה נסיעתםבאמצע
 עור נשא שלא נער וכרמות א'הברי
 דרך עלי שיעמדו סאתם ובקשוצןה
 מבוקשו סח אותן ושואלים . עשווכן
 ואביע עגי נער שהוא להםוענה

 לו. שולחנם כאשר שליחותוהולך
 ולא אחר שליחות הולל הואוכעת
 הדרך טתולשת עיף שהוא לילקיכול
 ענלה על נ"ע לישב מעפ רוצהוהוא

 ענלה, על וישב הן. לו וענושלהם,
 ליסע רוצה הוא אם אותוושואלים
 אותם ושאל . הן להם והשיבעמהם,
ו הםלהיכן ב  לקאצק אותו וענו 
 ונם לקאצק ליסע אותו ירשושהם לדבי עמהם והתחיל , דשםלהרכי
 והתחילו . פנימה לקודששיכנוס
 שאנחם הלואי פאתו לצחקכטעפ
 ע'8 הר' הנשל והנער לשם.נכנס
 ידן שלא ונם יהתפלל יכולולא

 , יקאצק באו וכאשר המלותפירוש
 שיכלו מרם נדול בכבירות אזוהי'
 ברכת ולקבל פניפה לקורשליכנפ
 סאתם בקש הנ"ל והנער בנהונ,השלום
 ולא שם ליכנפ רוצה הוא נםשהוא
 לימן רצה ולא אז באפשריחף

 איזה שם והתמהמה לביתוחזרה
 פנימת לקודש שנכנס עדשבועות
 אותו שאל השלום. ברכת סאתוולקבי
 ואטר רוצת אתה מה זצ"להה"ק

 וברף יור( 8 זיין וויל )איךבזהרי
 שיוי' לשלולי תזוקף ע"כ ופמרו .אותו
 כשבא ויוי . לביתו ונסע * נאטןאיש
 הסררש לבית הלןלביתו

 ובקש ובהוסש בהסירורלהביפ והרטקיי
 המדרש בבית שלסדומהבחורים

 הטלות. שן פשפ עטו ילמדושהם
 סחטת בעיניהם לפלא ה"והדבר
 ע"ה שיש שהוא בשב ידעושהם
 בנעיס"ה עפו לפרו ואעפ'כ ,ובע"נ
 לידע שהתחיל עד לאטיאט
 חומש, פרשה ונם המלותפירוש
 אליו בא בביהמ"ד שבתו ימיובתוך
 רוצה ואיננו פה שיושב סדועאסו
 לפרנס כרי שליח אינה או בע"גיקיות
 והוא רח"ל. סאב יתום ה" כיא"ע
 המדרש מבית יצא שלא באחתעמד
 היסים ארכו ולא. ללחוך שיוכלער
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 111מא קדש סרפןשוח
 ירא ונעשה היפב ללבוי *כטיחף
 מצויין ואיש להפליא עד גדוליזמים
 אחץכ ונשא , ובמדות במעלותגדול
 תרה טופלני ת"ת בנים מאתוויצאו
 שדר מעיר מובחרים מהאנשיםזהי
 וכבסוף ער ולמדן חסיד בתורנפם
 יתחיל שהוא מדובר אז הף נ'ניטיו
 באו אנמים והרבה . נשיאותלנהונ
 ועטו ושונות רבות בבקשותושם

 בעזהשי*ת צריק 8ה אטיינתקיים
 : 1צהיוימ נאמן איששיהר

~טכ"ק
 הנתשם אדמותי

 זי"ע כלנדר יצילמוהרים
 צ הרמם חידושיבעל
 א' חסיר איש יי מיפר "(כלוכד(

 w~w דבר בעל סווי0קיפ זי"עזצ"ל
 לצנרך וסועדים' עה.ת איידע.ואזור
 נארווילין לעיר נדול עסקאיזה
 בים ובר אחד. לפונדק שםונכנס
 מנור טופה"ר הנהוק לנארוויליןבא
 לקאצק אז ונסע בווארשא אז שדרזצ"ל
 פונדק לאותו שם ונכנס שםררך
 חדריפ ב' שם ה" ובפונדק. .הנ"ל
 הנהדק זקני ולכ*ק . טחדר יפניםחדר
 זצ*5 זקני בא כאשר ובלילהלסלונו. הפנימי השני החדר וו ה" זי"עזצ"ל
 את לפשום והתחין יישכבורצה

 וכטעם ק"ש לאחר העליוןמלבושו
 ומה בא כן שסע לבושופשט

 וחזר דצ"ל זצ"ל מוהרתםהנה"ק
 כראוי. פניו וקבל מלבושוולבש
 הנ'5 זצ54 טוהרהם הנה'קוביקש

 פוויסקיפ זצ"ל זקני ב"ק סאת י בעת עוד זוכרכי
 את ויניחהו החדרים ביניהם שיחליפו ן פ.א לנגדך אז והי' אברךאטתו

 והי' 3ט3ךך זיע יצ"למדהרי'ם זצ"י זקני וכ"ק כעדו הפניטי חדרו ן סופה"ד הלה"ק כיק בציזהסתופף
 כל שהי מכמו יותר רבים חסידיםנזכ

 שידעו כדי זה לקבל זה ודחפוהעתים
 והמיצר דב"ק, את ולשמועטה
 מאז. כידוע השדרש בבית רבה"

 שיא סאתם מאוד בקש  וצ-לזיגה"ק
 כביר לא שזה ואמר זה על זהידחפו
 שהתחיל א' אברך איש לפניווכהנצל
 וע"ז שפיו, ל"ע דם במראהלירק
 וואם יוד ,וועלכער קרשו בלשוןאטר
 איו עם אין טיר צי אהערקומט
 מיינע הערען צו בעשעהרטזהם

 בייא שסיין וועט ער כלוווערטער
 הערעף אוכיט עדו  וועט טיהרחיא
 בעשערט סיכם איז וואס דעטאץ
 יצטיין וועט עהר אפילו הערעןצי

 נישט אויך ער וועם סירבעבען
.vlY1y"מאוסה תדחפו אי זה בעבור . 

 : כטובןודפח"ח
 הנדולה ענותנותו כלענין )נ(תרכוס

 פ"א פהאספר

 בא הוא לאשר החיצוני בחדרילין
 דופק קול באין טנוחה וצריףביטים
 משנתו תקוצהו שלא אנשיםוטעבר
 למחית תיכף הלאה ליסעוצריף
 רצונו זצ"ל זקני כ"ק וסילאהשכם
 יימירו צעיר עזד הי' יהואתיכף
 ובראש , דשם עיר זקני לכלכידוע

 קפ היום אור קודם הבוקראשמורת
 ממטתל טנור זצ"ל סוהריכםהנה"ק
 סאשץ עטו לו והי'ללטוד
 קאווע. שם ובישל בעדו חטיןלבשל
 אור קודם ובעצמו בכבודווהביא
 להחרץ זצ"ל זקני לכ.ק חסיןהיום

 זקנ" כ"ק את אז וואלהחיצוני.
 בקאצק מתלמידיו שמע כיזצ"ל
 בענין טשמו בד-ת חידוש דבראיזה
 וטשולל בעיניו מוקשה הדבר והי'א'

 ומה הענין כל לו ופיפר .הבנה
 זצ"ל זקני כ"ק לו והשיב . לושקשה
 כראוי לי אמרו לא תלמידיו אשרזי"ע
 הענז כל זצ"ל זקני כ"ק לוושנה

וכשסעו * בטופו*ר שחידש פה לאשוח - כעדשך"א הנהדק זקניסעכ'ק
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 כגדש שרפי'שיח188
 לדבריו הודה זצ"ל זקני פפיוכשמע
 . לקים ותו נכון הוא כןואמר

 הרבה בדית עוד עמוהשתעשע
 לשלום, מזה זה ונפרדושעות.
 ולחיי המשיח לימות יוכנו הואושחמן
 עלים שלום יעשה זרא וכו'עוה"ב
 אקצר הפנאי מאפיסת * אלףרועכר
 הרושו*פ פעוז עוז ידידו דבריואדש
 ב15נ"ח וענה באסיר הימיםכל

 המצפה טכירו בלתי וטכבדופשורו
 1לישועה

 לערמאן בתם שמהתהצעיר
 מודור*ח מאוה"נ הקדושבהנאון

 הנ"ל פה החונה ועכרי ז-עוצוקיה"ה
 . הפך הב"ח רברבי אשלי להנינכד

 , הקדוש והחוזה . רגרואהשלשה

 מלדבלין הרבי בשם כל בפיתקוא
 1 ועור ישי * ועגייע"ע

 טהור"ר כקש"ת אבות rP ענףבעש"ק כי כו* הרהשצ ירי'נ לי שלחשד
 לערמאן שלייצא בונםוממחה

 קדושים . הדברים אלהפטראשנשויץ
ופהורים

 יושו קראשניעוויץ פהנמגיוו,ט"י

 ווארשא()י

 פארי אבא p.Db שלצעירימשש*(
 הצריףהגה"ק

 יצוקלה.הו כווהר"חחפפורמם
 שלתנו אצי 41ישב בעת . טפהי"ע

 ואסר כש"ק 1hl~en קהל עםהטהור
 אמר הקדושים שיחותיו וכתוך .דאץ
 שהקשה זי"ע הקרוש הבעש"פבשם
 קול בת ויום יום נכל מאח?"לעל

 ואופרת ופכרך חורב מהריוצאת
 . תורה של מעלבונה לב-יות יחםאוי

 להתעורר *וצאת הקול אםטם"נ
 אזי אמיתית לתשובה בנשייבבות
 ואץ . הקול לשטוע צריכים12לם

 מחו' עמ' ואמר - הקול צריכיןזלמה
 '"ע יצע מוהרש*בהנה'ק

 שנסע יאהד טשימפרשימחא
 ואז כנהונ אחת לעיר טסחרולרגלי

 עמו לו ה" ונשכ . החמה ביטוחה"
 ורך נסעו הם וכאשר . קפןעלם
 לזעוק העלם בנו ההחיל אחדיער
 לילך יי "תרשה ינצה אני אבאאבא
 עבור* נודנניות הלז ליערללקוט
 אב' יי יצאי . בצנים( "יידןםנכדרר
 ואני נודנניות ללקופ תלך אםבני
 ה, יתעות ותוכל הלאה נםאסע
 לו וענה אנכי. א" תדע ולא *ביער
 לאט הלו ביער ללקופ אלך אניבנו
 כלא* לדרכך תסע אבא ואתהלא6
 יכאשף אותך אקרא בפעםכפעם
 לילד אדע אזי בקולך לי תשיבאהה
 אוק' שלא .כדי הכקל קריאתאחר
 ynwl פוב. יהי' וע"ז ח"ו תועהן
 אסע אזי הגודנניות יי יהי' כאשרן

 ואגס ללקופ הלך בנו . הלאהשטד
 אברו קרא ואב"כ . לדרכו הלאהנסע

 ואם . פוב ויהי' הקול אחר לילךאתה תומי קולי את תשמע אתה אם נכוןן יהי* זאת ואמר שמע ולא בני בני בקולן
 היו. לתעות תוכל לקולי תשמעיא

 1 יביןיהטבין
 שפ"א הקרה כזה דבאדפןתרכח(

 הרניישג
 שיהני אצי יסע יץמדהרש"ב

 כך ובתוך . חסיייו ועד עם המהורי
 קדישא. טחבריא א' חסיד אישנמנם
 משנתו הוקץ כמימרא ברנעממש
 פניו. על דל הקדוש הרביוהביפ
 לאיזה שמע אתה האם אותוושאל
 החסיד וענה אותך. שקוראיןג'ל
 הרב* ואמר הזר . שמעתי הןהנ"ל

 : וד"ל . היא פוב שסעתאם
 הה"ק מחי' הי 83"א הרכם((
 י-עהררש"בו
 טון יהתייכח מסחיי ייניי בראנציג(

פן
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 123כב קורש שרפףשיח

 מא1 בקודש כדרכו אנשים איזהעם
 . שלמה בתשובה אותם לעוררנדי

 שיא  וה באופן הניל מהרביובקשו
 יעשו אזי )לטרעיטטער( עמהםילך

 כבר זאת שסע וכאשר הטוב,רצונו
 שהיא לאשר רצונם למלאות לפניוהי'

 בשום בה לעמוד יכול שאיןנזירה
 , אחרת עצה שאיננו שראה אך .אופן

 יעוררם שעי"ז היטב שירעובפרט
 רק , זאת יהם והבטיח רנהבתשובה

 ז"ל הרבי הלך ותיכף עתה.לא
 כדרכו נתלה בהתמדה לביהמ"דללמזד
 ידיעהלטתי להם יהן שהוא אמררק

 איזה כעבור ויחי אליהם.שיבוא
nlYoובקשו עוד בא שלא וראו 
 שמצאו ער חיפוש אחר חיפושלחפשו
 שם ולזמר ככיהמ"ר שיושבאותו
vtpaשלא מרוע אותו ושאלו . נדגל 
 למתי כה ער אליהם יריעהנתן

 והתחילו . ששכח והם וענהשיבוא.
 שהבטיח הבטחתו שיקיים עמולדבר
 ואלך דבריכם כנים ואטרלהם.
 , יחד כולם לדרכם והלכו .עמכם
 )הטרעיטטער( לבית מטוך באווכאשר
 והוא ילכו שהם הרבי אותם צוהאזי
 הלכו שהם הוה וכך . אחריהםיבוא

 לבית הלך והרבי)להטרעיחטער(
 אחד זוית בקרן שם וישבהפרוזדור
 בקול ויקונן בנסיות לבכותוהתחיל
 ודרכם . תהלים ולהגיד . מארמאר

 )הכצענע( שעשו אנשים. אותןהיהמאז
 של ונרות לבנים בנדים יבושהלכו
 מנהנם היו וכה דולקים היושעוה
 איננו שהרבי ראו כך ובתוךאז,
 אי' ולהביט לראות והתחילובבית
 באו וכאשר שוכנו. ואי' .מקומו
 ששוכב ממש ראו הפרוזדורלבית

 . מאר ובוכה ורגלים יריםבפישום
 פה עונב כזה( הי' כינוי שמויי !באניהארם וא' מדוע אותוושאלו
 כולם בפנים ושם ובוכה ארץעלי

 הרבי וצעק , מאר ושסחיםמרקדים

 תשובה נעשה ונורא, רבה בקולאליהם.
 של נרות כי כיפוי יום היוםכי

 בגדים הולכים וכולם ילקיםשעוה
 וזעק )קיטלען(, בל'א הנקראלגנים
 סרו הפחד שמהוכ עד נדוי בקולכ"כ

 עמהם ותיכף'הלך . הנ"ל ממקוםאנשים
 ודרש המדרש לביוץ ישר זי"עהרבי

 היוצאין דברים מוסר דבריכלרש
 ללב. נכנסין שיהי' כדי הלבמן

 לאם המשיך הקרושה הכסתווברוב
 שבשמים לאבינו לבם את לקרבלאט
 בעלי סועטימ ביטים שנעשועד

 בקודש דרכו הי' כה . נסוריםתשובה
 כדי כזה לעשות לסחו"ל בואובעת

 לאביהם בנ"י לבכות אתלהמשיך
 נודל את להכין נוכל ומזה .שבשמים
 זי"ע הקרושה חכמתו ורבצדקתו

 :ועכ"י
 בתורה מופלנ א' חסיר W~Mתרל(

 של ככדיהעמפרשיסחא זקך!ני שלנכר
 מפרשיסחא זי"ע הקרושהיהודי

 וירא מסחרו לרכלי קשה משפט לוהי'
 רו'כ אלפים איזה ישלם שלאמאד
 וכל . עונש מאיזה ועור עונששכר

 )החדוזיקחטען( בל"א הנקיאהמליצים
 ברעיוניו ונפל יענש. שכודאיאמרו
 עם ה11ה ולעשות דשם לפלךליסע
 שבא הי' וכך ע"1. הממונה א'שר
 הרבה פא"פ עסו שדיבר עדאציו

 שאיננו אז שראה ולאשרמינוטען,
 אליו ולקונן לבכות התתיל כרירהשום

 בניו על ויחוס טובה לושיעשה
 לו להניד והתחיל . והנדוליםהקטנים
 הי4 ששטו נדול רב זקנו לושהי'

 ינוכר פ4רשיסחא מעירבשניהשרט
 בעת מאביו זאת ששמע , הנ"להשר
 שבעיר לו שסיפר לימים צעירשהי'
 והאיש נדול. רב נמצא היהנ"ל
 בא המשפט וביום . לדרכו נסעהנ"ל
 האיש עבור ודיכו הרי השרנ"כ
 ער וקצפות ארוכות מאד טובהנ"ל

ששעל
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 קורש שרפישיה*18
 עונש שום בלי נקי שיצא כזהשפעל
 לאשר זאת ה" והכל קנםלשים

 ז"ל הרבנים נכד שהוא אצלושנתוורע
 וראו לזמר נוכל יע"'נ2פרלויסחא,

 ההל האיש ואת וכו'. הארץ עטיבל
 , בחיים עור והוא במים מכיראני

 סיפר בעצמו שהוא ימיו יאריךהשי"ת
 וידוע נלוי וזאת הנ"ל. טהטאורעלי

 הנס את אנשים טפת הרבהאצל
 1 לו שה"הנדול

 ושהרבי בעת הקעה פ"אתרלא(
 הי מ2רשימהא עוי

 אביו אצי והי' ליטים צביר עלםשוד
 הלמגידי זי"ע 3מךהך"צ וכו'ההיק

 ימאה( עשרה )בעלבייאידימלאב
 ביטות מהדרך אורחים אנשיםובאו
 להניח החל לאביו הקור בימיהחירף
 מנחה בין והי' . טעייפותםטיט

 לאכול עבורם סעידה והכן .ולמעריב
 הבין הסעודה אכלו וכאשר .כנהונ
 עיקר רוצים שהם זיע הטנ.דהרב
 שהוא הבינו לא והם הדילהשינת
 מפך,טיסהא זי"ע מרבי ובנוסבין.
 . שנים והמש ארבע בן ילד אזהי'

 23ךך14.ן-יכמל14ב1 וקרב לוואטר
 איזה ותחרש לך בונם- "כניבזה"ל
 , אורחים" "הכנמת בהיכותונין

 אחר להדר משם ומיד תיכףוהלך
 לאביו, חזרה ~כא זמן איזהוהתסהטה

 וענהו , טה חרשת אביו לוושאל
 ברעיונם אז חשבו והאורחים ,ק

 שיאמר אותו אביו צוהשבסתטא
 ובזבל לו שאטי לאשר חידושאיזה
 לאשר חידוש איזה ותחדשלך

 וכאשר , עילוי שהוא מכברששסעו
 ברב אסר סעודתםנמרו

 אל יחדיו נלכומוך41114י:מלאב
 , בני של התירוש את ונראה א'חדר

 אותם הראה זה לחרר באווכאשר
 "בהכנסת בנו שהידס פההמניד

 ממות איש שם שהיואו-הים"
 היסב הרק וכסתות כרים עםסוצ;ות

 ואב"כ , פה יתכבו שהם אותםוצוה
 וענו , בני חירש יפה אליהםאטר
 עיניהם בחוש ראו ותיכף , הןואסרו
 לראות ותכונתו צדקתו נורלאת

 רבי שנעשה עד נער יתנכימעלייו
 יצא הקאש ששמי ער כזהנרול

 : הארץבכל
 ואיך הפ' ;י וישב: ב:נ4'תרלב(

 היעהאעשה
והבדולה ב  1 יאלקים וחמאתי 

 בשם וידוע נלוי כבר ער"ןוהקושיא
 וככר , ז"ע מפרשיסחא הקרושהרבי
 שונים תיריצים מפייס בהרבהנדפס
 כמ2כב"ק שטעמי פ"א רק , מאתונ'כ
 "אמי' 'י"ע הגה"ק מאריאבא
 בשיחנו וישב פ' בש"קואת

 מ2רטימהא חרבי בשםהטהור
 הר זאת כי , אחר באופן ועכ"יזף;

 טה אדיו באטנה מאתו,שאלתה
 ויעשה יחטא, שהוא להיותיוכל

 על מועיל תשובה כי , ער"זתשובה
 בודאי צדיק איש שהוא ובפיט ,הכל
 איך לה אטר וע"ז , מעבירותנקי

 הזאת הנדולה הרעה אתאע:טה
 חטאתי לא שעור אומרת .שהיאכמו
 חמאים לי יש כי חטאתי כנרכי

 , תשובה לעשות אנכי וצריךלאלקים
 הפעם, עור לחמוא אוכל לאיען
 כי ה'טובה יעשות צריך ,ה מלבדכי

 לי יש ככר כי , לאיקיםחטאתי
 ומשיב ורפח"ח , עבר לשון ,עונות

 : ישק ושפתים נכוניםדברים
 '"עמפרשימחא וקרבי לפני בא פ"אתרלנ(
 והתנצל הפתקא את להרכי ונתן א'איש
 כך ובתוך , אחד ענין איזה עלטאר
 הזאת הדבר אולי זי"ע הרב- לואטר
 האיש ואטר מצרך המניעה רקהיא
 הפעם עוד זיע הרבי ושאליא,
 הנ"ל כדברים בקורש כדרכובמוב
 שהרני ער , בש"א להודות רוצחויא
 והשובה עשה בקול אליו צעקזי"ע

סהר
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 186סג קודש שרפישיח

 דביל( שלים'א סהרהיצ יעוד ן כ.כ מרניש שאינו לו 1wmסי
 ן זאת יטע הרבי וכאשר , אצלועונות
 והאיש , מצחו מעלי לקרותהתחיל
 שליש בדסעזת ~יקזנן לבכותויעגיל
 שיהי' אותו וצוה תשובה, לושיסדר
 יום ומדי שבועות, איזהבהיכלו
 עסו ולמר לחדרו אותו קיאבטסו
 אצלו נונע הי אשר . מוסרפיק
 עד ימים ה"נ עשה וכך ,לסכ'נ
 נטיתו , נדול תשובה בעלשנעשה

 היו בניו וכל . לרוחה פתוחההי'
 צדקתו מדל הי כה , ויש רירהלומדי

 : הכסתוורב

 אביו לבית אחד איש בא W~Dחדלך(
 סוואידיסלאווהמניך

 דגיך ונ"כ חד-ת עמו ודיבר4וע
 באר מצות והריח כל שלסדלתכניך
 הרבי בנו לאררו בא ופתאוםחיפב
phtוכאשר שלשה, כבר אז והע 
 הלצה כדרך לו אסר אותו ראהאביו
 לסד כבר בזה כנצב האישטדוע
 שד "בונם' בני ואתה סצותדי:רחנ

 וכאשר מאומה הענין מזה לסדתלא
 מעל הציצית את הראה זאתשסע
 טסיים אני לע"ע ואסר הקטןפליתו
 אלסוד ואחיכ בזה מצוין והע"נכל

 כל עמרו זאת שמעו וכאשראיה"ש,
 אסירתו על ומסתומם מרעידעבשים
 נדול לאילן כי בו ויכירו וידעוהלז

 8ת חזי פוק , הימים ברוביתעכיד
 : קמן עים בו;יווע וצדקועמבסתו

 שיופו הדורש עת ידידוהב-ר
 להרמת המצפה אוה"ע רבהבשהקה

 ובפרפ. בבלל ישראלקין
 בדראון יערטאן בונם וכסחההצעיר

 חיים רבים טאוה*נהקדוש
 למעלה נכר . ספה ועפש זיעארל

 יצץ קךאשניעוויץ פהבעזהשי"ת

 אחר סיפור בזה נא אצילתתרלה(
 ששמעתי טהנפלא

 מותרית ק וענה סארי אבאטפכ"ק
 זקני* אביו מנ"ק ששסע זיעזצוק-י
 סוויסקימ 'הע "יקעהנה"ט
 זצ"ל ד מופה ס יקה .לושסיפר

 הש א' תסיר ייעודמאיזביצע
 שחלה בעת היות הפררו. אחרקצוין
 מחיה יי"ע 3מקאצק זצ"לרבינו
 ר"ל, אנוש הי - ומחלתואנושה
 נדור וליתר לו לקרוא שלוחיםשלח
 לשניו בא וכאשר , כלור הואונם
 שום יי הף שלא תדע בזה"ל יןאמר
 לפני נראה פתאום אך לישועהמבוא
 , וכך כך היתה וסראנג א'איש

 טי לי ואטר הוא טי אוחשניאלתי
 בעל מגיד משה רהוא

 כ* הבנתי יאז זי"ע* זצ"יהאלשיך
 : ישועתיבא

 הקדוש רש" על ירי בפ'המלס
 את לגלות שבקש"ד"א

 ע"ז פייש טמנך ונסתם לבניוהקץ

)%
- א  

 מק הרבי
 הקץ לו לנלווה מהשל"ת ישקבשבקש
 ועי"ז לבניו, להניר יוכל והואכדי

 , ודפח*ח ממנוונסתם
 בפ' הקייש רשש עי יהעמקאיאק ך:ךבי מופה"די הנהדק חידש כזה דננאופוחדל,(

 אח לניוח "בקש )נ"ר( לכם'"ואנידה
 יעקב נקש וכו" סמנו ונתבלקההקץ

 כ* הקץ את לו ינלה שהואטהשי"ת
 השכינת נסתלקה וע"ז מאד,נחוץ
 , אחרים דבר.ם אוסר והתחילסמנו

 . ודפח"ח ,זהסב*י ן זדגר"א השליה הס" הבגחנטיתם
 חייו לימי האחרונים בנשנים תרלה( 1 מלובלין הרבי הנח הקדושלששתה
 סופה"ר הרה"ק קל 1 : ועוד וועד אכי-ר ועכריי*8

הרבי
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 כמה סבל מקאצח יעהרבי
 ויעצהו עיניז על נדול' כאבפעמים
 לשאת בווארשא ונרול א' מוטחהרופא
 לימודו בשעת עיניו על עיניםבתי
 הבתי לשאת רצה ולא לו יזיקשלא
 בשעת )ברילל( ברא הנקיאעינים
 לעשות רוצה שאינו באסרוליסודו
 . הקדושה להתורה עיניו ביןהפסק
 זקני לכ,ק עינים על מיחוש הי'זפ-א
 יי-ע 113הך"א ה"ה מופה"רהנהיק

 נדולים הרופאים וצוומךךיכםקיפן
 עינים בתי לשאת היותדווארשא'

 שתלה פעטים איזה ואירע , עיניועל
 מיד והסיר והלך עיניז עיאותן

 ולא ללמוד שהתחיל קודם)הברילל(
 מורו בשם המעם ואסר בשףרצה

 להתורה ביףעיניף הפסק לעשוןרצה
 פטירתו יום עד כי הי' וכך ,הקדושה

 : עינים בתי שום בלילמר
 בעל מוויספיטי"ע מדהר"א הנה"ק זקני כ"קתרלמ(
 אייהף "ואור אליהן "דברודת

 ענין איזה להבחל"ח עמו דברתיופ.א
 אטר הקדושה שיחתו ובתוךאריכות

 זי"ע הקדוש יצינו חותנו קכ"קלי
 שטחה כי אטר מקאצק וערביזצ"ן
 וע"כ דושה הק התרחבותהוא
 יוהכ"פ אחר שהיא סוכות שלביו,מ
 שטחתנו זטן הוא עונות מחילתשהיא

 : עכל"קוהבן
 )זקנו מחו' כבור לי סיפךתרסא(

 אבד*ק הח"ג ניסישל
 החסיד הנאון הרב ה-ה נ"י(פשיימש
 רב רי מיכל ד' כש"תהישיש

 ה" עלומיו בימי בי יע.אוכשעפם
 איש הנה"ק טז"י כ"ק בצלמסתופף
 '"ע, ק צ א ק נס דורבניאלקים
 היו ואז בשיק מישיבתו הי'ופ'א
 צדיקי הקדושים הנאונים הגהנ"כ
 ייע מגור הרבנים עולםיסודי

 אצ5 יישבי , '"עומאלכסנדר
 כולם יחד ודברו המדרש בביתשלחנם
 הקדושי בין הי כנהונ ד"תאהובים
 הליכה קול שמעו ופתאום ,עליון

 וגירש ר' הנקרא זי-ע 3פךו[ר-צ ) את יבקו והאלקים כתיב דחנה.אך
 יחשוב הלא וא'כ ידוע ודחז'לנרדף
 כדי נידף להיות לו שמובהאדם
 חז"ל סייטו. לזה עי"ז הרודףשיענש
 להיות שלא כלומר הרודפין טןולא
 , וד"ל רורף עי'1 שיהי' כדינרדף

 : והטנ"י ,ודפח"ח
 אצל מונות שאכלתי בעולתרם(

 חתונתי ךאחר זו'הורי
 ציס"ע מאוה"נ הנה"ק כ"ק עםכ.פ דברתי . סאכאמשוב בעיר שניםכטה
 בעל מסאכאטשוב יי*עהרבי
 , ד"ח נזר" *אבני ושרת מל",אגלי

 תחת מהי ניחטאמאשאווער
 מקאיאק ךד;רבי א"ע, והחביאהשלחן
 ת' 1 ה'ב ל חוצב בקול אז ריגה,י9ע
 נבוהימ ענינים אחדים רנעים איזהאש

 נפש של דנדוכה ער הנונעיםורמים
 הדלת סנר ואח'כ , בקורשכדרכו
 להבין נוכל ומזה , לחדרו חזרהוהרך
 וצדקתו וטהרתו קדושתו נודלאת
 הקדישימ כי 3מקאצק זי-ע וקרבישל

 מאד ומפחדי' יפאו שה" כמווהצדיקים
 נר' ועתה הכתב עלי כ"כ לספר איןאשר
 . והטכ*י וד"ל השכל מוסר אלינוליקח

שמעתי
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 ונ"ך שליורא פחוהשצלעיי
 שץ* קראשניעוויץ פחששזהשישת
 ישיש חסיד שאיש שמעתיהרסב(

 ששסע ונאטןוותיק
 ז"ע וקרבי הדור סופת הנתוקבשם

 'צוקלה'ה מוהרש.במ9רשימחא
 טיש ה-ציי בדרך שאמר נאתשיחה

 הפסוק עז כ"ו( )קפיפלבתהלים
 כי הוא" רב כי לעוניופלחת
 פצר כלל תשובה יועיל לאלכאורה
 אך ונראה, חוזר אינו דנדתהכיון
 ומלתת וז"ש , נדהין אין  בע"ת מילוב

 ביוטא כרב דהלכה הוא רב כילעוני
 ונראה חוזר להיות תשובהמועיל ושוי נידהין אין שבע"ח ע"ר()דף

 :עכלן
 פ"א שאסר וקדושה נאה שיתהי"ע מפרעמיסחאהק' הרבי בשם עיד שבזעוקיתרמנ(
 אותם ששאל שלו קדישאיחבריא
 הסכות את הקג"ה הביא1סה

 לא בי אלי, שמש לא .*שראלבני
 פרעה כי ואיך מכבר לשמוערצו
 ואיזת שפתים ערל ואני , אליישפע
 ישראל בני כ. , להניד אוכלתירוץ
 אלי שסע ופרעה , לשמוע רצולא

 ?ורפת-ת

 אחד חסיד איש בא פ'אהרפת(
 ר סרבי הנהקלפני

 מאלכסנדר הכהן הענרחנוף
 הזכרה של פתקא לו ונתןז"ע

 זצשל הרבי הביס וכאשרלקרות,
 הלז שהפתקא בזלה"ק אטרבהפתקא
 אליג אסר לא ויותר נדול במקוםהי
 ונתוודע הנ"ל האיש ע"ז ודרשוחקר

 הקודש בהיכל עוד הי' הלזשהפתקא
 נמ:[4*צמן"ע הקדוש רבינו כנקשי

 הק' בפיו בהפתקא קרא ורםועכ"י
 הצדיקים נדלות את להבין נוכלופזה

 : שיחםוהרנטה
 ן / לפני אחד איש בא פ-אחרטו(

 ט זצוק"ל הקדושהרבי
 רבת בקוגלנא 13אלכמנדר זי"ע אסר מקודם כי פרעה עלוהיסורים
 רהיי8 הלז בכפר לו שיש היות ן בקושי יהיו הבנשי שהםהקב"ה
 לאבר ורוצה אחר עקל וקם plP~1 ן על גרול העונש הי' ולמהכטצרים
 שליש ברסעות ובכה כולו, עד אותו ן ה" הגזה לא אם כי הרשעפרעה
 וישע הרבי לו וענה ז"ע, הרבי לפני 1 יקר נפלא בשכל ותירץ אחר,מרעה

 בכפר שם כי שח אתה מה P1W לא ן צוה שהקב-ה כלשע לכל כיוקדושה
 להרע שיוכל כזה ערל נטצא לא ן כרחילא ענשים הם שיעשויבנ"י
 כאשה ואב"כ , לשלום אפרו , אותך 1 וכו' וכו' יחור לשם ואוסריםורחימא
 שמחח עם אשתו רצתה לביתו בא ן אבל השי"ת ' כרצון עושיםומהם
 מת הלי שערל לקראתו רבה נדולה 1 שהשיית מחמת זאת עשה יאפרעה
 שריד אהריו השאיר נלא ר"ל פתאום ן שיעבוד בקושי שיה" הבנ"י אתצוה

 להאיש אמר זי"ע שהרבי רנע באותו 1 יחוד לשם אסר ולא ורשע*שראל כי נתוודע כך ואחר ל"ע, ופויט 1 מיצר שהי' טחמת רק כרצתוולעשות
 כזה ערל נטצא לא שבכפר הנ"ל ן בעבור השי"ת רצון שעושהטקודם

 טפש הרגע ובוו אותו להרד  שיוכל ( והפב"י ורשל הרבה  בוה נענשזה
 צריק פי אטרי ונתקייטו , ר"ל סת ן : הטהור עכל'קורפח"ת

והמב.י:ן לא ישראל בני הן הפסוק עלחרפת
 חרם"1 ישטענ* יאקך אלישמעו

 טדי  לסרס  נ141לבנמבויו* עלונו1 כי וע בפוטרם י"עמפרלימתא יע זכותוהקדושן הקדוש דש*בי ופירש ונףפרעת וערבי נסיעת fsn וועדייך
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 קורש שרפישית
 מו"ר של הקודש בצל להסתופףוכנטע
 עיר ידך מקאצק יי'עהרבי
 ומדי נאוויאןכסנדער( )הנקראפילאנו
 זקני כיק עם השתעשע שםהיותו
 דר שהי' מדדיכמקיט זיעהנה"ק
 נפעם כפעם הוולדו מקוםבפילאב
 נתבונן בו וכהביטו בגיהח"ם עמוודיבר
 זקני כ-ק בעיני מאד שמוזרבשכלו
 תהלוכות זצ"ל זי"ע מוהר-אהנה"ח
 שהיו והנם . שם ההסיריםאנשי
 דעת בני מצויינים אנשיםביניהם
 אך טאד תורה ומופלני ד'ךראי
 ובהמירות בתורה תסיד רכיקותומחמת
 שמי בעיניו נראה הי' ולילהיומם

 עוה"ז בעניני מעט אף עודשמשוקע
 . הוא נהשכ ובמה . דעה חסרהוא
 מאלכמנדר זי"ע הקדוש הרביוא"ל
 סובל אתה שאין בך אני רואההנ"ל

 תדע אמנם . אלו אנשיםהתנהנות
 בבחינה הייתי רכ חורפי בימי אניכי
 אנשים לסבול יכול דייתי ולאזו

 קצת הוקנה לימי כשבאתי אבלכאלה
 אתה ונם * הכל לסבול אנימוכרח
 עכ"ל לסבול יכול תהיה זקנתךלעת

 :וד"ל
 אאמו"ר מפכ"ק  שמעתיתרמז(

 ח מוהרהנה'ק
 שאטר סראשניעוויע ספתזי"ע
 רבינו טופה*ד 'הנהוק אדטו*רבום

 זצ"ל מקאצק הרבי יי'עמוהרמ-ם
 בזוה*ק פעטים הרבה דמצינו מהעל
 . כאורייתא להשתדלא נש ברבעי

 מילת דנ'ל זי"ע הרבי ע-זופירש
 הפ' על ביאר התרעם כי~השיסולא

 בעי והיינו , ישדל וארי כו' יפתהכי
 עד כ"כ באורייו~א להשתדלא נשבר

 והתצות, הכוורת עם עלטושיפתה
 1ומובן

 טווארשא אחר משכיל הי' פ"אהרטה(
 3ןסאצק וערקני לו ותי'. טשכלת קושיית אותו ישאלמצק זי"ע הרבי של קדשובהיכל

 ר* קפימיל בהתלים כי שאלתו עלתיכף
 מכאובים רבים כתיב יו-ד פם.קל"ב

 אני ואמר וכו' בד' והבומחלרשע
 צער לרשע יש בזאת כי בזהלפרש
 ויביט יראה כאשר ומכאוביםרב
 וכאשר . בר' בומח שהוא אישעל

 האיש כפי הכל גסתם זאתשמע
 וכיון עיניו כחוש ראה ואח-כ .הנ-ל
 : וד"יצדיק לרברי והודה ברעיוניו שהי' כפיהיסג
 מקאצק הרבי ycvw כלסגתרטט(

 שבנו בעת כיזי"ע
 דוד ר' מרר הנה"ק )הוא לטז"מנולד
 דוד ויהי כל-ק אמר מקאצק(ז"ע

 לשונת דומה אינו סאחז"ל עלתרנ( י וד"ל וכז' משכיל דרכיולכל
 לשונה פעטים מאהפרקו

 שילמוד הנפ"ט יהי' מה~קאיאק זי"ע הרבי והקשה ואחר, פעטיםסאה
 תועלת ואיזה אחת פעם עודנם
 הרבי ע"ז ותירץ הפעם. מזה לויחף

 לשונה דומה אינו כי וי-עמקאצק
 פרקו לשונה . פעמים מאהפרקו
 נם שיכלנל דהיינו ואחד פעמיםמאה

 השי"ת שיקח דהיינו בייסודו"האהד*
 א"ה. *האחד. עם הפעולה היאוזאת * ודלל , רב תועלת יהי' ועי"ז ,לעזרו
 פ"א שנדמעתי מה לפרש ישובזה
 מפה. זי"ע הנהדק מארי אבאטכ*ק
 שישב בעת חנוכה בימי פ"אשאסר
 חנוכה של הנרות אצל שעה חציערך

 נ"צ הניד ד"ת הרבה ובתוךשהדליק.
 ,חנה הוא חנוכה כי רמז עניןבאיזה
 כ* חנו"כ"ה היא טה ע" ואמרכ'ה4
 היו היונים של הוערורות שהי'בעת
 ולא כירוע ובטצוק במיצר ישראןכל
 רק השי"ת ולעבוד ללמוד בש"איכלו
 שהם שלהם התנחוסין היו זאתעם

 אחד. עד וכו' ישראל שמעאמרו
 קרוואן של אחוין בכ"ח חנו*כ"הוזאת

 : וד"ל וכו' ישראלשסע
 מופה*ר הנה"ק שאדמו"ר 21ק~נתרנא(

טוהרףם
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 שרשיה
 בווארשא עוד דר הי' הריעםחדושיי בעי מגור ז"ע שילהמוהרי-ם

 אליו בא כידוע קראבמאלניע()ברחוב
 , עצתו לו ליחן בקשה עם אןאיש

 : לו ענה דיבור כדי ובתוךהקדושה.
 ד' שויתי כתיב ז"ע הקדושהנאון
 לזה עוד השנת לא ואתה תסידלננרי
 איזה ההל האיש על נתוודעואח"כ
 אותו פעל והצדיק . רגל רינוןקול

 נטור בע"ת שנעשה ער להיסבוהרבה
 :בעזה"י

 ווהיק חסיך א' איש לי ס.פךארנב(
 , בעצמו ששסענאמן

 הנה'ק ישב פ"א כי שם היבעת
 נפלא בעיון יימד מגור 'י'עהרבי

 ופתאום בקודש. כדרכו רבהובהתמרה
 כלילה דולק שהי' שהנר בעיניונדטה
 ביותר בפעם כפעם כמכבהנעשה

 ותיכף . מאד עד טעט זעירושלהבת
 בלימודו וישב טכסאו  זי.ע הרביקם
 טהיום כי בשלום יך נרול בקולוצעק
 ואח'כ נדולה. מנוחה לך יהי'והלאה

 129מה קורש,פי

 בשם טלאדז נעישט נ"י נונם שלמהן טרה כש"ת כו' הח' החו"ב הרבן ידיש לי שלח הקדושי' המאמרים אלה1
 מפרשיסחא  !מרך'ב  הנה"ק1
 : זי"ע  זצוקלרה"ה4

 יר ישיש מחסיד שאערער תרננ(1
 א' r~p או דהי'1
 שיתפלל לפניו ונכנסו . נשמים עצירתן
 וועפ עם בזה'ל איר הנשטים עלן
 הסידים תורה. שן לומדים זיין וועטן עפ . הנואל ביאת וקודם איטן יייןן
 זיססער . נעלד שן ננידיס חסידות אן1

 עפ קעיט. שן וו'-סער היץ,שן
 : רענין שן וואקססעןוועט
 שפף א' סיטים שליעוזיתרנד(

 הבדלהבעת
 אותו הניח . בידו הבדלה כוסכשאחז
 יעצפ קיק איך בזה"ל ואמרסירו
 הנואל. ביאת קודם אצייטארויס

 פון פרנסה האבען נישט וועט יזר6
 מיזען זיך וועט איטליכער6גי11על3

 ריא  אזיף  אויף.  מיך  זיך  שטרלין ן מצא ולא שניפ הרבה ל"עבחיים ועניי אי  היא פינסה  אוייטען  דכען 1 עוד הי' לא כבר שהאישנתוודע
 : צייט כ מהרבי ובקש ושלוה סנוחהמקום
 א' ישיש מחסיד שמעתי תרנה( ( שנתן הף וכה . תיקון לו שיתןזי"ע
 ויאמר שטות( )בפ' ן ושלוה. שלום יו ה" עתה ועד ומאזלו
 והשאלה סטה. ויאסר בידך זה מה אליו ן הצדיקים כח נודל את לראות יוכלומזו

 הא נם שהרניש, רשיי עי' nmD,1 לי הי' הא בידך זה ב1ה מובן אינו ( הטובים:ומעשיהם
 לא ואיתא השכינה מקום הי שם1 באהבה הדושרט עיי ימיניהכעד

  כא והאיך בסקלו הבית להר יכנס ו הרוצה בלורח ועזהרבה
 דבאטת ז"ע הה"ק ותי' , בסקלון  קרן  להרמת המצפה ע"עבהצלותנו
  הקב"ת לו כששאל רק סקל לו הי' לאן . ובפרס בכלל ישראלבית

 הכ"44 נדולה . קכ*1 הכטבון תרנו(( אשלי יהני נכד ועכ,י זי.עזצוקלה"ה ם":יןנן2י ן מטווםג
טהקבלתפניהשכינת( השיה המ1.ן נקביתרביבי

 ובאסת וכו' תעכור נא אל דכתיבן הנקרא הקדוש והחיזהיןןבר"א
 ואטר . זאת הוכיח מנא אברהםן מלךבלין וקרבי בשם כל83י

 אנינה כאברהם זצלל"ה ךשאך"נ:( ' : ועוד ועוד ועכ"יזי"ע
ת,

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



 קורש שרפישיח '*18
 אשר מזוכרים שלו האברים כלה"

 האברים וא' מצוה יעשותכשבא
 כירוע להסצוה אותו מוליכיםבעצמם
 וכו' פתח יושב והיא ה' אליו ויראוכתיב
 r?11 וירא טז'ב . האורה באותאשר
 נינעבין אצאפעל האס עהר .לק-אתם

 דהכנסת הוכיח מזה מצוה. דערציא
 יותר רצו דהאברים נדולהאורחים
 ודפח"ח: פה*ש מהקבלתלהכנ*א
 שהרר"ב ישיש מחסיך שמעתיתרנז(

 קו' ליישב אמרזי"ע
 על טברכין לא מ"פ 1"להרשב"א
 ראם 1'ל ואטר . צרקה דנתינתסצ*ע
 ומצוה מצוה כל על כסו ברכהנעשה
 ולשם ופנילה בנקיות הכנהצייך
 העני יסות כך ובין וכדומה ,יחור
 שום התורה הוצרכה לא לואתברעב
 להאדם יהי' שלא כדי והכנתברכת
 עור סוכן אינו  אשר תי'שום

 הנ"ל זרע ההזק עי אמרךתריח( י ודפח"ח ברכהלעשות
 שהוא שופר תקיעותעל

 הת" עיקר כי השפן לערבבכדי
 השלים שלא על הוא האדםשל

 1 ורפח"ח השומרים מנהנבו
 א* ישיש מחסיד ,31מער:יתרם(

 * אסי 'צ"י משרענצמזעל*נ י החסירשהה"נ
לא

 'ישק
~SNpD 

 זציה*:משנכק
 , זאת נצרך לפעמים כי בע"פאחת
 נהור סני נתהווה , ופתאוםבע"פ, בקי שהי' ער תענית מס'ולמר
 ואטר להזכירו לקאצק ושלח ,ל"ע
 להתעסק ההתיל ' לא ' מדוע ההיקלו

 לו הי' ואז בחרא בבא מס'וללסור
 : יראות נדול זמן4

 זי"ע זצוקללה"ה הרר'ב מהרה'קע"כ
 אשר איעצך לכוה בלק פ'תרפא(

 לעמך הזה העםיעשה
 העצה הוא ומה , היסיםבאחרית
 ראת דכלעם ז"ל הוא ואסרערש"י
 בדח חזק עומדים ישראלכאשר

 ונם לננדם עצה שום אין יהודית:
 ישראל את לנצח מאור קשה כי ראה,
 ישראל על נזירות שגוזרים מהכל כי . ח"ו יהודית סרת יתנתקו אשר!
 עומדים המה אדרבה השעבוד בקישוין

 ברת קיימא של בקשר בתוקפם 1 משום הוא כראוי, למקוםעבודתו
 שהאוטות אחת וגצה ראה אך , ישראל ב לו הי' ולא הפרנסה וערבובפררות
 ועי"ז ישראל עם יתחברו העולם ' אך ולהתפלל ללמוד צלולהדעת
 היית כי חי זה שאין טועןהשטן
 על להשניח ולא לבוראך לעבודצריך
 תוקעין אנו לזאת פרנסתסוררת
 יכול ואינו השפן ונתערבבבשופר
 זאת כאמת כי השפן ורואה ,למעון
 מחמת שכלו שנתערבב מי ביתירוץ

 לעבוד באמת יכול אינוהטרדות
 . ודפח"ח בשלימותעבודתו

 להמיר פעם שאטר שכזערזיהרנט(
 שיק בלילאשר

 כי או וללמוד ניעור להיוהנכון
 ושופר , שבת שומר נקראהארם
 יוכל ישן באם כי ניעור יהיותצריך
 שאתה וכיון , פשישה מזהלהיות
 להתנהג צריך השטת שלשומי

 כפו ח"ו. ישראל דת טהםיתנהק
 שהתחברות בעוה"ר עכשיו רואיםשאנו
 אפר וזאת יזה. נורם האומותעם

 העצה הוא ומה , איעצך לכהבלעם
 היינו .הזיה*. העם יעשהאשר
 שהישראל היינו *יע"סך*,ישראל
 וגת הנוים היינו יעצך, נעשיםיהיו
 ראו וכטה ורו"ק תימימ באחריתיהי'
 . עלינו ירחם השי"ת , קדשםברוח
 הסברא זצללה'ה הוא אמרתרסב(

 אינה ישראל שלדע'ז
 שטסלק היינו היא דבימולבפילה
 עכשיו עד לו שהי מהחשיבותאותו
 חטץ ביעול וכמו איסור, ביעולכמו

 הכיפול וע"י חשיבות הקלרמקודם
מסלק
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 1*1סו קורש שרפישיח
 במי לכך טהחשיבות, אוהו88לק
 שייך חשיבות טקודם חשלוהעוז
 ע"י מהחשיבות אותו שמסלקלומר

 אין והעט בישראל אבי"כיפול,
 רק ביפול, שייך מה חשיבותזמום
 שהו"ל בזה טורה חביפויע"י

 עיי א"כ טבפל ועכשיוחשיבות
 לא כזה וביטול אותו מחשיבהניפול
 הדבר מחשיב הביפול דעשיפצינו
 שאסר סח ונורע היפיבודרק
 נ"ב פעור העוון על ז"ל הרי"םהחי'
 לע"ז אוהו מושיב הי הביזוישעיי

 ? זצ"ל דרקכידוע
 א' ישיש טחסיי שמעתיהרסי(

 זצללה"ה שהה"ק נעתכי
 שלטד הטלסד עם 'בייסור וויכוח' יי יהד . קפו ייד ה' ק צ א~ק
 סיר סיפ בזה"ל לו ואמרשזז,

 ווען נידענק איר זיר איהרשפארם
 בעת , סיני הר על נישמאנען ביןאיר

 אלקיך % אנכי הקב"השאמר
 :עכל"ק

 מקאצק. זצלה"ה הררנ"טע"כנפהרה"ק
 בשעה פ"ח( בראשית )ב,ך"ךתרסך(

 לבראות הקב"השבא
 כתות כתות שה"ש נעשו*דהשר
 אומרים וטהם יברא אל אומריםשהם
 עם אלו מדיינין שהמתיש עד ,יברא
 כבר מדיינין אתם מה א"לאיו

 כי ז"פ הרי"ט הת" ואסר אדםנעשה
 כי האדם על מלאכים מעלתעיקר
 ריעות שני , בחירה לו ישהאדם
 רק לו אין מלאך אבל ולרע,יפוב
 לכך , בחירה לו ואין , אחתדיעה
 "ני נ"ב בכם דיש כיון הקב"האיל

 לכם ואין אדם בריאת בעניןדיעות
 נעשה וכבר האדם על פעלהשום

 : ודפח"חאדם
 . ע"א כ"ח דף ברכות מס' ע"הרפה(

 מלקוהו היום אותותנא
 רוות להם וניתנה הפתחלשומר

 יכנפ אל כברו תוכו שאין תלטירכו
 ספסלי ד"ם איתוספו קאלביהמ"ד

 רשעי ופיי רר"נ דעתי' חלשאקא
 תלםירים היום שניתוספוכשראה
 בסה יענש דואמ*שלא וה"רבים,
 ותסית , ע"ש טלבא ביפיושטנעם
 בתחילה נם הא דעתי' חלשאבסה
 רק תורה- יותר ויהי' רעתידע

 שידף' רק בסעפ להסתפק הי'דרעתו
 יותר, עכשיו ראה ומה כברותוכו
 זצ~ךה הרי"ם ד,חי' אמרוע"ז

 הללו האנשים כשבאו ר'נכשראה
 נגרו תוכו טהם נעשהלבהם"ר

 הניח שלא במה דעת" חלשא ועי'1:
 ורפה"ח. לבהמ"ד מקודם לבוא אותם]

 בפעם 'י"ע הר"מ וקחי' אסרזאת
 ונתחנך לביהם"ד כשבאראשון

 : בנורהבהמ"ד
 אולי , ז"ליהחיהרי'ם וי אברך שאל פ"אתרסו(
 בעת מעפ מסחר לו שיעשהנכון

 ד"א, עם תורה טוב 1.ה"הקעספ
 את יצחק ויאהב כתיב , 1"להרי"ם החי לו ואטר , בטסחר סעפלהתרגל
 כיצד ופירש"י בפיו צייד כיעשיו

 , היא אטה ואם והקשה וכו'סעשרין
 זאת עבודה נחשב ומה בכךטה

 יושב תם איש אע'ה יעקבלע14דת
 התי' אך ועבורה, בתורהאוהלים

 כפלן איש הוא יעקב אשר סברדיצחק.
 איש רשני כמ"ש ברמאות בקיואינו
 סה וא"כ ע"ש, פיו כן כיבותם

 ועבודה* בתורה עוסק אשרהרבותא
 שדת, איש .סוחר, הי עשיואבל

 וה" זבו' סעשרין ניצד ואלואעפ"כ
 יותר אבינו ליצחק חשובזאת

 בא כאשר ולכך כטובן יעקבטעבודת
 לו שעשה הערמה לו וסיפרעשיו
 יצחק ע"1 אסר בהברכותיעקכ
 שיעקב רואה אני שעכשיו כיוןאבינו

 לומד ואעפ.נ סמך יותר רטאי הוא,
 יותר חשוב והוא ולילה יוטם בתורה י מכריז ר"נ שה" ליכנוסבתלמידים

טסך
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 קורש שרפישיח152
 : ורפח'ח ודפק יהף ברוך ונםסמך
 האומנין , )רם"ז( ב:ךי3:רועתרסו(

 האילן בראשקורין
 רשאין שאין מה הנדבךובר*זש
 הקמא ורמינהו בתפלה, כןלעשות
 ע"ש. לבו את שיכוין צריך שמעאת

 מפראנא ולך-י הה"ק נשםואמר
 במסי"נ  להיות צריך רק-ש כיוןזצ-ל
 שמא שירא שייך יראה מהא-כ
 ואינו נפשו את טפקיר אז הא ,יפול
 שפיר שייך בתפלה אבל :ללירא
 מכוין ואינו יפול שטא דיראלזמר

 : ורפח-חורז-ק
 תשובה בה' פ*כ ::רמב'םתרכח(

 הוא ומה ,הבב
 תעיומות היורע עליו ויעיך כו'התשובה

 ואמר עור, החטא לזה ישיבשלא

 הוא י'"ת '"י הרי"ם החי'ע-'
 שם הרמב-ם רפסק כיון הלכהע-פ
 דתשובה דט-1 בר-ה איתא וכןהרר,
 ברשיי ~tw"lv מעשה שינוי מפחסחני
 והנה , ע"ש מרעתו שב מעשהשינוי
 שאינו מעשה שינוי להיותצריך
 הרמב4מ פסק א"ש לכך לברייתוחור
 שינוי אף מהני מררבנן באמתאכל
 התביט תקנת טבעם לברייתוהחוזר
 תקנת רכ הוה וכאן ניטין במם'ועי'

 כהרמב,ם נימא דאה משוםהשבים
 טהני ולכך תשובה לעשות יקשהז-ל
 : ודפח-ח 1ד1'ק החוזר שינףאף

 בספיימ שכיבא "טעם אמרתרסם(
 , תשובה זמן עש"קכי

 חלק הוא באדם הנמצא שהחטאלפי
 וא"ב ( ) אות בפגים שמובא כמונוי
 ב"נ טטעם בשבת לשבות אסוריהי'

 מקורם להשיב צריך לזאתששבת
 נ ודפה'ח נוי חלק ממנולהסיר
 שהיו שנים 0-ב, דף נ34םתרע(

 א' וביר בדרךמהלכ-ן
 שותין אם מים של קיתוןמהם

 מהם אהד שותה ואם מתיםוניהם
 tr~tr טוטכ ב"מ דרש ליישובסנ.ע

 טהם א' יראה ואל ויסותושניהם
 ר4ע שבא ער חבירו, שלבמיתתו
 קורמין חייך עמך אחיך וחיוליסד
 הרי-ם החי' נסתפק וע"ז חבירולחיי

 הדין יהי' האיך נפלא ספקזצלה"ה
 אחר וביר אגשים שלשה יהיובאם
 להם צריך אינו הוא אך מיםקיתון
 האחרים השנים אך צטא,שאינו
 שניהם שותין ואם להמיםצריכין
 מת . יחי' שותה א' ואם ,שתים
 ל"ש דכאן בהטים השלישייעשה
 ואל שניהם שישתו מוטב ב4פדברי
 אף כאן הא ש-ח במיתתו א'יראה
 במיתתם השיישי יראה שניהםוישתו

 רק שיראה טוטב ולכך שניהםשל
 רכ יש לר"ע וכן , טהם א'במיתת
 קודמין חייך לוטר ל"ש דכאןספק
 להמים א"צ הוא רהא תכירופתיי
 יוכל לכאורה אך בזה. יעשהומה
 הספק רק ומסתלק ביניהם המיםלהניח
 א' בבית זה בתפיסה שישבו באופןהוא
 לחושים מוכרח והוא אחר בביתוזה
 ספק והוא בזה יה" וטה המיםלהם
 ואכפ-ל עצום היפול ואטר,ב,החריף

 הנ"ל(. וי-ע מהה"ק)ע"כ

 כשאצק ההזק אדומו4רתרעא(
 להרג להיוצא לו הי' נדולהשסתה
 הוא מיתתו אשר מחמת ב4דעפ-י
 דים פסקה והתורה התורהעפ-י
 אפשר , המאסף )אמר , ע"כלמות
 נמ' עפ"י קרשו דברי להביןמ"ט

 שחיב סיום , ע-א ל' דףכתובות
 כוי סגהררין שבטלו אע"פביהט,ק

 או , הננ מן נופל או סק-להשנתחייב סי בטלו, יא מיתות ארבערין
 סופו הי' וסרם כו', דורסתוחי'

 שהי* שלו השמחה הי' א"כלטות,
 שכל ועור התורה, עפ"ימיתתו
 כו'* לעוה*כ הלק להם ישישראל
 * עיי"ש( ב-ד עפ"י שנהרנו אלואף
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 188מז קורש שרפישיח

 אליהם ךיאכ1ך וינש( )פ' תרעד( ( הר"ר זצלל"ה מאלכסנדר הה"קבשם
 תרננו  או , . זי.ע הכהןחנ"ה

 פסיעה תפסיעו אל ופירש"י בדרך,ן ר"ך הה"ק אשר מיפךתרעב(
 הצדיק וייוסף זצ"ל הוא ואמר נסה1 זצל"הלעלעדיר

 עונש אבינו יעקב על נגזר כי ראה( הנביא באליהו ופנע בדרך פ-אהלך
 כמ"ש אב כיבוד קיים שלא על זה1 נסרי בחבוש והלך מתחפש הי'אשר

 רבים ימים פסוק על וישב רש"י( ונתן אותו והכיר , תבן שלזחגורה
 הזמן ננטר שאז ראה ויוסף ע-שן ז"ל הר"ד הה"ק ושאל שלום,לי

 לזאת אביהם אצי שיבואו רגע באותו, בלבוש מתחפש מדוע הטעםלאליהו
 פסיעהנסה* תפסיעו שאך יהם אמר ן בלבוש התיבש אם אףנכרי,
 על מוקרם סעמ תבואו שלא כדי ( שאינ: מי אותך יכיר לא נ"בישראלי
 ראוי שהוא ומי , להכירךרשי

 תתלבש אס אף אותך מכירלהכירך
 ז"ל אליהו והשיב , רכ כזהבלבוש
 כדאי אינם העולם כי נעשהטה
 נכרי ביבוש לעולם שיבוא רקיותר
 סעהר נישם איזט וועלט)דיא
 אין קוטמען ואל איך נארווערם

 : לבוש(אזא

 המדרש ע? זאת ואמר הנגזרהזמן
 במדרש יע"ש לחושך שם קץ מקץר"פ

 : ורפח-חודו"ק
 "ל אבא י' החסיד סיפרתרעה(

מטשעכינאווי
 אתרונ ליקח לווארשא פ"א אותושיח 13ב1שעכינאךוי זצל"ה הה"קאשר
 הדחק שעת הי' אך עבורו,מובחר

""1

 יוי.,י
 3"1 %1:111 ; ,..1 ,:סווין;.י:י,

 זיע מלובלי1י אייבער ליילולי 1 צריך דהמיד זצ"ל, הוא אמרהרענ(
 'ברוב ע"ה אבא ר' אך ן עם מיחמה לעשותאדם

 הה"ק עבור האתרונ לקח הפצרותיו היצה"ר אשר רואה אם אףהיצה"ר,
 האתרונ עם וכשבא , מטשעכינאוויז"ל אעם-כ , אותו ומנצח נגדוטתנבר
 ודולה שמחה 1"ל לחה-ק הי'לביתו כמו בו, ולמהות כננדו לעמודסחויכ
 כוה בעת כלולה באמת הדר הי' כי : אין באם חזקה שני נבישהדין

 לר"א שלח הנמילה קודם למחר אך ן להמחזיק. חזקה יש מוחההמערער
 עם הי' מה לי שיאפר אצלו, שיבא ן אין ?ננדו מוחה המערער אםאבל
 ואמר המאורע כי לו וסיפר האתרוג 1 פנאי עור לו ויש להמחזיקחזקה
 איינער לר"ל שייך א.כ 1"ל, הרב ע-1 , היצה-ר כננד יעמוד אם כ"כלמחות
 בירך ולא הצדיקים כח כמה תראה 1'ל ן של' בתוך ששה את מה לנגדווימעון
 הנ"ל: ז"ל ר"א לי סיפר כן . עמו ן אבל בהאדם ליצה"ר חזקה הוילא
 מוהדר כש-ת וכף החו"ב מהרב ע-כ י חזקה בו יעשה כנגדו ימחה לאאם

 וק"ל: רי בונמ של13ה , : ודפח-חורקק
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