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ספר

 קודש שרפיש"מ
 שב*חלק

 חסידים לשוןוהוא
 תפארת עטרת קודש שריי עולם יסודי צדיקים הקדושיםטהגאוגים

 הזוע בספר הנזכרים אדמור"'ם ה"ה כקש"ת כו' כו'ישראי
 מקאצקו הררמ"ם הגהיק אדומו"ר מפרשיסהא, הרש"ב אדמו"רהגה"ק
 אמת שפת בעל אדוש"ר יהגה"ק מגור הרי"מ תי' בעל אדומו"רוהגה"ק
 שנזכרו כסדר צי'ע התורה שרי הק' צדיקים אלה הזה בס' נזכרו ועודמגרר,
 חיים* אלקים דברי ואלו אלו ועכי.א. זי"ע זצוקלה"ה דף אחר דף הזהגס'

 הזח בספר הנזכרים זי"ע הקדושים הצדיקיםואלה
 הקדוש, הבעש"ט הקרוש הא-ה וצ,ל, אברהם מגן בעל מרבינו קדושותעשר
 יצחץ לוי ר' הרה"ק. . אייבעשיץ, יהונתן הר"ר הה"ק צבי, החכםהה"ק

 מאניפאלי* זושא הר"ר הה"ק מליזענסק, אלימלך הר"ר הרה"קמברדיטשוב,
 הרבי הרק מטשרנוביל, נחום הר"ר הה"ק מלאדי, הרשנ"ז הר"רהה"ק

 הקדודו היהודי מרימגוב, מ-מ ר' הה"ק מקוזניץ, המגיד הה.קמלובלין,
 מפרשיסחצ משה אברהט הר"ר הה-ק מפרשיסחא, בונם הר"ר הה"קמפרשיסחא,

 הה"ק ממעוביז, העשיל יהושע הר.ר הה"ק מפרשיסחא, ירחמיאל הר"רהה-ק
 שמואל הר-ר הה"ק מלעלוב, דוד הריר ההיק מטשרנוביל, מאטילהר-ר

 מרוזיה ישראל'טשע הר"ר הה-ק מרופשיץ, נפתלי הר-ר הה-קממקארוב,
 רוב  הר"ר  הה"ק מווארקי, יצחק הר"ר הה.ק מפרימישלאן, מאיר הר"רהה"ק
 הה"ץ מרארזימין, אר" יעקב הר"ר הה-ק זושא, הר-ר הה-ץ מראראשיו:גער
 וואלף זאב הר-ר הה"ק מטשעכאנאוו, אברהם הר"ר הה"ק מדובנא,המגיד

 יחיאל מאיר חיים הר"ר הה-ק מקוזמיר, :חזקאל הר.ר הה"קמהטריקני,
 מגוסטינין מאיר יחיאל הר"ר ההיק מווארקי, מענדיל הר"ר השקכמאגלניצא,

 הרש הה"ק מאיזביצוע יוסף מררכי הר"ר ההיק מסטיחין, ברוך קויארהה"ק
 הדוקטור מוויסקיט, א5" הר-ר הה"ק מפלוצק, חיים הרש הה"ק אוגה,ליבל
 הגה-ק ביאלע, אבד"ק נחום זאב הריר הגה"ק מפיעטר"וב, דוד חיים הף,הק'
 דוד הר"ר הה-ק מאלכסנדר, יחיאל הר-ר ההיק מסוכאטשוב, אברהםאר-ר

 הה"ק מפילץ, מענדיל הר"ר הה"ק מווארקי, בונם הר"ר הה-קמאמשינאמ,
 פינטשא דו"ז הר"ר ה;.ק מנאדרזין, יעקב הריר הה"ק שכנא, שלוםהר"ר
 מאמשינאעה מנחם הר"ר כל"ר מפוריסוב, אברהם הר"ר הה"ק פילץ,אבד"ק
 ומבי"ס. עלעו יגן זפתם מדוברובנא מ:הר"ן שליט"א, חיים ren בעל88ז"ק
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 דל קודש שרפישיח

 שניחלק
 כמנ~לכפכפיבין יצוקללה'ה כמאיר ירליאך המר ארומו'ר מההזקצוואה

 לפ"ק. תר"מ כו' יצוה אשר למען ידעתיו כי לסדר ה' יוםב"ה
 צוואה לכתוב מחויב א"ע מצאתי ובאים טמשמשים הזקנה ימי כילהידרך

 ע6 לחלוק בבואם ומריבות, קטטות ביניהם יהי' לא למען יחי'לבניי
 ובתי יהי' בני לכם מלוה הנני ולזאת אחרי, אי"ה הנשאר ורכושיהוני
 בחקות-, פ' סוף בזוהר כטבואר תדיר נוהגת זן שמצוה אב כיבוד בנורתתת"
 מכל ארצה יבר יפול לבל ונוראה רבה באזהרה אתכם מזהירוהנני

 ,, לסטה: המבואריםהדברים

 זילבערשטיין דוד מ' בהרבני נ"י יעקב אהרן מ' המופלנ חתני כבדךא(
 טבח ירושהי בתורת דבר שום לקחת יחפוץ לא נאסטנין,מפיק

 אך שי', בנים שיש בטקום יורשת איני הבת כי לאשר ,וגתו, שהיא ת'בתי
 למזכרת לה שיהי' קאנטיקע, לייכמערס אזוז יחי' בני לה שיתנו מצוהאני

 לזכרון: חפצים איזה הנ"ל נ.י לחתניוגם
 עצים, בנין של בית ונם חומה בית בתים שני הנ"ל פק"ק לי יש הנרןב(

 טהור"ר בני כי ולאשר שלי חפצים ג-כ שם נמצא חומהובבית
 לפרנסתו. שלו המסחר שם לו ויש החומה, בבית כעת דר נ"י משהישראל
 עם הומה שהבית ומה לצטיתית, לו החפצים עם חומה הבית נשאריהי'

 לבני נ"י מהריעם בני יתן הנ"ל, עצים בנין של מהבית יותר שוההחפצים
 בל יטול ובזה דרך, ישרי בקיאין ג' עפ" יהי' והשומא נ"י, לייב צביטו"ה

 בשוה: שוהאחד
 שבוע בכל כהיומ נותן שאנכי שהמלמד יחי' בני לכם מצוה נקבנינ(

 רו"כ חצי לו נותן אני טלימודו שפוחת יו.ט שכו ובשבועארו"ב
 ז ח"ו מגרעת שום בלי תמימה שנה משך בגי אתם לו תתנוכ"כ

 שני ג"כ להם יש יחד יתפללו החסידים בל אם ס"ת . שני לי יש שנדקד(
 וצלל-זז טוואלכארז מהרב שקניתי לי שיש הס"ת תתנו אויס"ת,

ו נפשי לתיקון יהי' וזה הנ"ל, דפק"קלביהכנ"ס ב  צורך 
 רבימל,

 פן גי
 ביושר שלא או כד"ת, שלא ממון כעולם איש משום ח"ו לידי באואולי
 שיתפללר להסנין נצרך ויהי' מהחסידים מנינים שני שיהי' באם אבל צד,מכל
 ואלפסי* ש"ס דפק"ק לביהמ"ד הנ.ל לתיקון יתנו אוי ס"ת- שני יהי' בנייבו

 : הם ישיקווהס"ת
 העולנו באסיפת אשר רצוני רו"כ, מאות י"ג לערך המעות א1ך1רןה(

 וכל לו, יחזירו רצונו אם פה, ממון לו שיש מי שכליכריזו
 הלקוו אתבע יבוא ואחדאחד

 ענ"נא יבואו אשר עד אותם ויניחו לעניים, חוטט יתנו נצותווע~1(
 חלקם, ויקחו טהוננים,,

והנה
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 קורש שרפישיח8
 ולזאת הכל לפרות אפשר אי אכן כנ"ג אתכם טצוה שאנכי הנם דהנה*(

 ועל ד' יראי נ' של ביד להושיב שתראו מצוה הנני זאתנם
 : ובמישור בשלום הכל יבאפיהם

 מגדר יצאתי טומר בתוכחת אתכם בהוסרי אולי מהילה מנם אבקש%
 ויפילו ואלימה, במחילה לנם טוחל אני ינם לזה,הדרושה

 לכפרה שיהי' נשמתי לתועלת יאסרו פעם ובכל הממה עפ"י פעטים ז'אותי
 טקום קרקע לי ויבקשז טרזאנד, רשיון טקודם שיקהו באופן עונותי, בלעל
 ים* ז' וגל מאוד, ע"ז הקפידו אז"ל בי טפחים, ששה בת אטה צד טבלפנוי

 אנוזנז הלימוד קודם ויאמרו טשנ.ות, שילמדו בית עשרה יאספוהאבלות
 ותקבעו נשטתי לזכות קדיש אתם תאמרו ואת'נ נשמתו, לכבודלוטדים
 גם ברבים, משניות ילמדו השנה וכל נשטתי, לכבוד ביוטו יום מידישעות
 : הדין עפ"י הכל רק הקדישין לגזול ושלא נשטתי, לתועלת בשיק זוהרללמוד
 בועטת טתנתם בז"ר טחנת בי בתוארים, ירבה לא המצבה עלט(

 : מרובהוחרפתם
 לפנ* בתשובה ותרבו שלי ציים יאהר בכל בצדקה ותרבו רנרזענד'(

 לשמור ועיקר בזוה"ק, כמבואר אבא טזכה ברא ולהיותהמקום
 ז בפיו שהזיק מה יועיל לא והמצוה התורה כל כי חז"ל ואסרו מאד,פיו
 רכים דברים ולדבר לאסיפה ולילך תכומ"י, אחרי אב"ד רג לקבל גםיא(

 לעשות ולא מזה, תסלמו דעתכם יקבלו לא ואם דעתו, או'אגל
 : ת"ו טתלוקתשום

 ביום אדם שום עם באסיפה יהד תבואו שלא יחי בניי סכם אבקיקיב(
 ולשטת תבירו אצל או"א כל יבא בשבתו שבת מידי רקש"ק

 טטעם בזה נוהה רצוני אין כי תאסרו אצלכם הסידים יבואו אם וגםביתד
 : עמדיהכטום

 שלא ותראו הפנאי, בעתות אותם ולבחון ש"ק ביום בניכם עם רזלמדוינ(
 ; יתירה השגחה לזה וצריך חצופים, ילדים עםיתחברו

 פ' ובהנות כאבן, לבנו נעשה בעוה"ר כי יום, בכל טוסר ס' ללכודך'ד(
 : האבן לב יתרכךטוסר

 עם גפיכם שנור ושיהי' המלות פי עם תהלים ס' פעמים במה כללמדו8~(
 לבקשה, שתאמרו בשעה היטב שתבינו בכדי ז"ל, רש"יפי'

 הלג מלהיב בזה כי פחות, לא קפיטיל המשה ויום יום בכל לומרותזהרו
 ואהלות בהנעים כעוסק נחשב שיהי' דהמע"ה ביקש וכבר השי"תלעבודת

 : לשמה שלא א"שובזה
 ואתה לומר יסורין, איזה או צרה איזה ה14 עליכם בבוא הנזהרו18(

 על לכפרה שיהי' והלואי באהבה ותקבלם הבא, כל עלצדיק
 בעוה"ב רוח קורת אחת שעה יפה חכסז"ל אמרו כאשר ני עונותי,גל
 עני יסורי ואפילו עוה"ז, יסורי טכל עוה"ב צער שקול כן עוה"ז, חי'שכל

 : הדין ולהצדיק בשמחה לקגלם מחויב טכאובים ימיו כלואביון
 על יעלה ואם רטה אנוש תקות כי רוח ושפל עגיו הויטאד טשי בכפילא רבנן ואמרו הנאוה, סטרת עצמיכם תרתיקו טאד מה'ו(
 חוטא כי הנאוה, טמדת יברח בודאי ראש, למעלה רבה ני המאיולבו
 כ* ועושר סמון בנלי תהי' אם אף לבבכם על יעלו ותמיד יתנאה,בל

"י~
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 עה קורש שרש שיחי
 המק-ים כל עליכם הלו ככל כאלו בעינכם תציירו ותמיד ד', בידהכל

 ובעינכם הוא, אפשירות תחת הכל כי בעולם להמצא שאפשר רעיםופגעים
 כ~ותם': מחימר '"רוצים אתם ואף רבים, ולנעים בטקסים טוסים כי'אנש,םתראו
 חז"ל ואמרו אשתו; עם ואפילו אשה, עם שיחה תרחיקו מאוד 3מהיח(

 : דו"ח ליחן עתוד לאשתו איש שבין קלה שיחהואפילו
 הקורש על מחול ולאיסיף  בש"ע, המבואר הדין עפ"י שבת לקבל גלםיפ(

 בש"ע!כמבואר
 חכמים: תלמידי לפני והידור ntJspכ(
 והומים באורים ועיין אשכנ"ז, בלשון אף השם את להזכיר 'שלאכא(

 בלשון השם להזכיר מוזהרים שאינם על מנולה תוכחתשכתב
 ,סכנתא וחמירא השם הזכרת על העונש חז"ל שהגדילו ובפרטעמים,

 :טאיסורא
 וסי שבועה, לידי אדם C1W ח"ו תניאו שלא אתכם מזהיר אני 3כ1כב(

 ואם ' האלה; הרשעים אנשים אהלי מעל נא סורו דכתיב מהזוטר
 לפני אהה שעה רשע יהי' ואל ממונו כל שיפסיד מוטב רשע קראוםרחמנא
 ,לא כי חרם, קבלת על אותו תניחו שבועה לכם אדם יתחייב ואםהמקום,
 השבועה, על נמי חשיד הרם א דהשיד מאן וממ"נ לזה, הפסד לידיתבואו
 ו לנדותו ראוי תבירו ממון הגוזל כל כי איסור-בזה תעשו לאובחרם
 אלא ירושלים חרבה לא חז"ל ואמרו לדין, לבוא לצרוך שלא ראו 3כ!ננ(

 להרחיק וראוי בזה, ירושלים חורבן ותלוי עד"ת דבריהםשהעמידו
 המובר מאל טוב ברכת עליו ותבא ינעם ולהשומע היכולת, בכל1זה

יו81,ששףןש41141%1*
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 קורש שרפישיה10
 זציל מפרשימחאמהה"ק

 שרפי שיח ס' בריש שכתבתי מהשם
 תפילה זהירת ח"א,קודש

 אטר תעיב, סי' הרדב"ז בשםובכוונה
 3(פשיסחא !12נם הר"ר הה.קע"ז

 תע"ב בסי' זה דבר שכיווןוצללה*וע
 : "ברכה *עליו "תבאנוטריקון

 אם זצללה"ה, שברקיק 2נ1"ש,ו2(
 להחליף אאע"ה רוצההי'

1ep'ואאע"ה כאאע"ה, הוא שיהי 
 ריוח טה כי רוצה הי' לא הוא,במו

 ; והבן מזה, להשייתיהי'
 זצלל'ה טנור הרי"מ ולה"קזג(

 הר"ר רבו שהזכירבעת
 על עומד הי' זצללה"ה הק'י12נכו
 שהי' שבתות שבאלו ; ואמררנליו
 21פזןיסחא, נ2ד3כן ר' הרביאצל
 טשאר אצלו שינוי הוא היום1ם

 ;שבתות
 אצל ז"ל בךנכ! הר"ר הי' פ"אד(

 בטנו אחד הדורצדיק
 שלבש זה מה א( דברים. נ'ושאלו
 בין כנהונ יוביצע( )ווייסע לבןלבוש

 נהור סני שהוא והשיבוהצדיקים,
 לקבל מוכרה אותו שלובשים מהוכל
 חלות, י"ב טעם לו שיאסר ב(עליו,

 הי' ז"ל הק' האר-י שגםוהשיבו
 טעמי לן ינלה מהשי"תשבקש

 הוא ספר מאיזה ג( נהמי.דבתריסר
 תולדות מספר והשיבו תורה,אומר
 שהם והבן התוה"ק(, על )בונתואדם

 : עמוקיםדברים
 בן יי8המיאל הר-ר ד:דץ"ק1(

 ;צמ"ה הק'היהודי
 החתונה על ז"ל בונם הר"ר עלהמליץ
 שם שהי' !2אך)מכ!ילאסנדולה,
 ובראשם כידוע צדיקים מאותנמה
 וצללה-ה, 3ממעזביז אי"ה ר'הה"ק
 אמר הק' היציעי שאביוואמר
 שפיצעל מיין איו .ער בזה"לעליו
 הרה"ק בא שפ,א וסיפר הארין"18ן

 הק' אביו עם ודיברכמ;-נציל
 טהנשמע שעות כמה פשומיםדברים
 מה אותי נם שחרה כמעטשמה

 פשוטים בדברים שעות כטהשכימל
 לביתו עטו שאלך הק'- אביוצוה

 הקדוש, אבי לי אטר ובחירתיללוותו,
 ז"ל הדנכם הר"ר עמי שדיבר טהדע
 עד תחתיות משאול שיש טהמכל

 ז הרקיערום
 עם ז"ל הק' דץיהדדי נסע ךב8-או(

 דרה עלי ז"ל נוונםהר"ר
 הקדוש ןקיהודי ראה הדרךובאטצע
 סהענלת וקפץ מרחוק, אחדאיש
 ושאלן העגלה, על כלה אצלווהלך
 ואמר הזה האיש סי ז"ל 3721כ!הריר
 ושוב טובה, ממני ורוצה הואשנפטר
 טובחו לו עשיתםשאלו

 נשםוע ויהי' לאו, הקדוש,היהךךי והשיבי
 א.כ אטר זה דבר ז"ל 3722מהר-ר
 איני ואני שלי, רבי אתםאין

 זונפמר איש שהנחתםתלמידכם,
 כשמוע טובה, לו עשיית בליהזה

 !12נם הר"ר דברי ז"להיהודי
 מהעגלה פ"ש קפץ תיכףתלמידו
 ונתן טובה לו ועשה הנ"ללהנפטר

 שפעם שמעת. )א"ה, , תיקוןלו
 כמענדלי הר' הה"ק שבאראשונה,

 הרבנות משרת עליו לקבל 13נלךזצ"ל
 הראשונה הדרשה כתוך אמרושפילץ
 רבנות לקבל לפה שבאמיבזה-ל,
 ולא ולהורות, לדון רב,בתורת
 טאדומו"ר שסעתי כי רבי,בתורת
 זצללה*ח הק' אמרק ש:1ך1טבעל
 נשבת לקשר שיכול באם הוא,שרבי
 י והבן( לשורשו, ואחד אחדכל

 לפשימחא טחו"ל נסע אחד טקסיךז(
 בצוזטר וכשהי' צ1ז3מך,דרך

 "ל ליבוש הר"ר להרה"קנכנס
 הקן וקירןודי טתלמידי שהי'טשם

והלך
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 11ו כץרש' שרפישיה

 ע"פ לטייל זצ"ל ליב1ש הר"רזחלך
 עמו הלך הנ"ל החסיד ונםהשדה
 ליבוש ר' שהרה"ק החסידושסע
 פלוני צדיק הובילו שכעת אוסדדל

 טלהאטין, החסיד לב ויפנלנ"ע,
 סטנו יפש לפשימחאוכשבא
 הוא מאין ז"ל בדננש הר"רהרה"ק
 לו וסיפר הף, טקוטות ובאיזהבא,
 ה" אם ושאלו 112זכמי4 דרךומנסע
 ~השיבו זצ"ל, ליבוש ד' הה'קאצל

 טצרותיהמנ לבכות שהתחילו עדלהם,
 לכפר שבאי עד להם, שקרה טהעל
 יהודי, אינו של קרעפשמי לפניאהד

 לפני המת עם הענלהוהעמידו
 להקרעפשמי הולכים והםהקרעטשמ.,

 צערם, להפינ י"ש סעמלשתות
 הזה, הקרעטשטער מן להםנתורע

 בית יש בהיער שם קרורושבטק!ם
 להיעזר והלכו יהודים של ישןההיים
 שפ שיש הוא שאטת וראולראות

 והכירו סביב, בגדר מונה ביה.ת ( בדעתך אז דף' וטה ושאלוגלל,
 לו ואמר הנ"ל, הח' דעת הבעבי

 ד' עין כתיב זצלל*ה ענונםהר"ר
 די כח זענען ד' *עין יראייןאל

 ומבן! דבר בל דואים שהםיראים"

 וע' יצללה"ה בונם "רי ההזקקח(
 ענש טה שפיאומר

 דנעמן בטעשה דוקא נחזי אתאלישע
 אותו ענש ולא סטון, ממנושקיבל
 זאטרו להדפה נחד אנש טעשהעל

 הוא הנראה ולפי יפי', בהודהכו"ל
 מנעמן, שנמל מממון נדושהשגירה
 נדזל חטא הי' דנעמן במעשהאך
 זכיחש, אלישע ששאלן בטהיותר

 היכר מחמת יהודים ש5 ביה"חשהוא
 טרם שטצאו מאור ושטחוטצבות,
 וקברו הזה בביה"ח קבר וחפרוקבר,
 התחילו כי ויהי הנ"ל, המתיאת

 נתעורר פתאום קבורתו, משקוםלפנות
 הטת את קחו קול, ושטעו סערהרזה
 נקכד להיות ראוי שאינו טנאההוה

 על סאהריהם הביפו תיכףאצלינו,
 ב"מ, הטת אותו של הקבר,מקום
 טחוץ מוטל והטת פתוח שהקברוראו
 במקום הזה בביה"ח וחפשולקבר,
 שמה, וקנרו הקבר טוה רחוקאחר
 ממקום לפנות כשהתחילו תיכףונם

 ושטעו נטקדם רעש נעשהקבורתו
 והביטו טכאן, הזה כלק את קחו קול ן יודע הנביא אלישע שאין בלבוזה"
 פתוח שהקבר ראו ג"כ הקבר על ן יותר גדול חטא וזהו ממעשיהבלום
 כי ויהי מבחוץ, מוסל ב"מ והטת ( חמורה, מעבירה ואף העביריםסנוף

 המת את נטלו עצה להם שאין ראווהבן:
 זצללה"המאלכסנדק4 חנ"ה הרבי ההיק אשר מ"כ,ס(

 נוסעים היו פ"א נפלאה מעשהפיפר
 מעיר סוחרים יהודיםארבעה

 שאחד סקרה וקרה יהודים,דרים הי לא ההוא זבטקוםפרייסין, לטדינת טסחרם אזדותמאקאווע
 ב"ס, ומת הדרך על חלהטחסוחרים

 גדר אצל ממש בסמוך אותווקברו
 טהילה טבקשים והי' טבונים,ביה"ח

 ראוי אינו הזה שהאיש אףסהטתימ,
 הזה המת על שירחטו אצלם,להקפו
 ובתוך עצה, שום להם אין כילקבלו,
 לישן והלכו לילה, נעשהכך

 להם הלטו ובלילה הנ"ל,בהקרעמשמי
 גיח לנדר חוץ מונח שהמתחלום

 הקיצו, כי ויהי השני, בצדהחיים החיים בית נמצא לא ההואובטקום
 דובר ואין רעהו, פני על איש "ביסו ן ונסעו המת את נלקהו יהודים,של

 שום  להזכיר רצו לא כי דבר, ביניהם ן של ביה"ח ימצא אולי עירלאיזה
 להם הי' שלא טחמת מההלום, דבר 1 הדרך להם ארכו כי ויה*יהודים,
 בעלמא, חלום שהוא ובפרם עצה, שום ( מרה סשה אז להסריח, הקהילואמת

אד

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



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



 13,ז קורש שרפישיח

 ופתלתל עיקש דור )בפ"האוינו( ידע ן התורה קול שהוא לקולנו ישמעלא
 פ"א שישג עד לזה, זה בין מה ן ונרשם נכתב יהי' אויהקדושה,
 היין בבית ש"ק בליל בראנציג ן קדושה החברה אצל טיוהדבהפנקם
 שם ויהי יין, לשתות יהודי איש ובא , להם גהי' פטירתן שלאחרדפה,
 והשני יהודי האחד משרתים, שני ( שדבר כדי לקבורתן טיזחדמקום
 היהורי ויקח להטרתף, וילכו נכרי, ן העם וכל רבים, לימים יעטורעבירה
 היין, את הגיא והנכיי הנר.. את ( החייטים על איסזר נם ז ויראוישסעו
 הכ5 הי' אז להיפך עשו ואילו ( הרבה ועוד כאלה, בנדיםלתפור

 איש בשבה לפניו ספרו כאשריד( והכא רוחם, כפי וסייניםנדרים
 יום בכל שמסייםאחד : טשמים אותן מסייעיןלמהר

 הספף בחצי אם העיר, תהלים,ספר הרבנים נור הה"ג ש"ב לי נרעביא(
 יכזבו ובלשונם בפיו,ם ויפתוהו נאמר יחזקאל צבי מוה"רוכו'
 התהלים כל שנוטר מי ע"ח( )תהלים לו ן האבד"ק שליט"אמיכלזאהן
 טשזב ע"כ וכמה כמה אחת על 4 לעדת הרבנים בועד 'כעתפלונכמ
 )א"ךג הנ"ל פלךנלמק אבד"ק הרה'נ לו אכתוכ אגב יי"י,ןוארשא

 יעקכ חדותן שו"ת בהקדמתמש"כ
 הקדוש שרבינו ושסעתי בזה'לסה"ת,
 לברך אטר זצ"ל נ:ן3כ1 ר'הרני
 התורה ברכת קודם  נשטה אלקיברכת
 יקר חפץ טפקיר אדם אםדכמו

 וטנקהו כראוי שוטרווהנפקד
 תודה לו ליחן ארץ דרך לו,וכשיחזיר
 מפקיר שבלילה אדם כ"ש זה,עבור,

 שדרך .ומחזירו, שוטרו והקב"הנשמתו,
 קדמה ארץ ודרך ע-ז, לברךארץ

 ארךכ1ן"ך אמנם ודפח"ח,לתורה
 אמר 'צ"ל הרי"ם החי'הגה"ק
 תורה בלי כי התורה ברכתלהקדים
 כתיב בהם וחי כלום לחיותאין

 : עכ"לודפה"ה

 גכזונה; טעט טוב חו"ל שאסרוע"ד
 שההיק ואף בכוונהי שלאטהרבות
 כטה ציוח זצ"ל מנאסטיניוהרך"מ
 ב5 לוטר 'ר"ל,, צרה בעתפעמים
 בצוואהו אעפ'כ, כמירא עדתהלים
 בבל קפיטל חטשה לאמור כתבלבניו
 הרבת הוי ר"ל, צרה כלם ובטהיום

 ז והבן(בכוונה,
 ר4 חמלה בעל המופלנ דץהמיךסו(

 נ:ן3כפ הריר להה"ק ראשונהבפעם כשת" ,"י פארצווערהירש
 פטירת אחרי 13פשיפחאזצללה"ה

 כ1טארמשין יןכ2ף הר"ר הק'רבו
 רשיפחא כ1מ הה"ק' לו אטרזצלל'ה
 בזה"ל )ניזענינען( שלום פרידתבשעת

 ו קודש שבת לשמירת וסיינימתקנות
 לעשות ועיף עיר כל ילמדוומהם

 (לא ךךארשא, דורך איז וועגדיין ימי כל חז"ל בדברי שמעתייב(
 הי' לא מעולם כי הק' דבריו אז הבין ( והאיכא רעים,עני

 ירד לפשימהא כמפרצךךע דרכו ן ך:גה,מ א' וכו', ויו"טשבתות
 פטירתו קודם לבסוף אך ןךארשא, ( אלא עני אין "ל הרכםהחי'
 1.ל ולירש ר' אטר ווארשא, בעיר ( דנם ויו"ט, שבתות והאיכאבדעת
 זצללוות הק' רבו דברי הבין עתה , שינוי והתי' נתעורר, בדעתהעני
 : יהבן כ(פרשיסחא, ( .ער גאזת לידי שבא היינו כו'4סת

 כ:נחכ! הר"ר הח"ק כניעך טז(, והבן: זיך", פוןבלאזמ
 בא בעת אשר זצ"ל מאמשנוב( אמר זי"ע בדנם הר.ר הגה"ק4נ(

 כ1ןדארק;ג הזקן צדיק תרי"ג הה"ק ן לא כי בבדיחותאפ"א
זצ"ל
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 קורש שרפישיח14
 שאמר וזו בנס', איתא כך טועה ( אברהם הע"ר ההיק את לנחםזצ"ל
 יחמא שלא זה הי' לא מעולם השי"ת ן הק' אביו פטירת אחרי זצ"לנושה
 היי לא זה תשובה יעשה כלל ארם ן כ!פרשימחא זצ"ל בן3םהר"ר

 תשובתו ועשו שחמאו ראשונים רק 1 שחסר כ(ךךארקא הח"ק לפניוהתנצל
 נידנוד רק כלל חטא לא ראובן אבל ן ד,רך"ב הק' אביו של השיעוריםלו

 חמורה כעכירה תשובה ועשה עבירה 1 !צ"ל נ(ד41ירקע הה"ק והשיביזצ"ל,
 הי' נדולה שמים יראת מחמת שהוא ן לומד הי' שמקודם לכם נפ"סטה

 מעולם וזו שחמא, עלילה לעצמו עושה ( ילמוד ועתה קאפטיה רעם סיםעטכם
 ויעשה אדם חמא שלא זה הי' לא ן הוא הגוף קאפטין,-)כי בלאעטנם

 : והבן הנשמה(מלבוש
 הרך"ב הה"ק אשר שמעתי'ו(

 ימיו בסוף אכלזצ"ל
 חלי'( בעת פ"א הי' )ואולי בפסחאשרי'

 השיריים ליחן וצוה שירייםוהשאיר
 זצ"ל מממייניו בריך הר"רלהה*ק
 יאכל ' פרימער שהוא' עליוואטר

 שהה'ק שמעתי וכן הלזגי:שירילמ
 אטר זצ"ל מסמיצין וברלףהר"ר
 שלימא;לען ' אללע צחות'בזה"לדברי

 שמצינו כסו אפרימע!,טרעפען
 מת יסות אם נזיר בעניניבתורה
 הנזירות סותר פתאום, בפתעעליו

 סיפר שכבר אף שנית, פעםויספור
 כפתע עליו מת ימות אם יוםכ"ס

 וצריך יום כ"ט כל סותרשתאום
 התוה"ק הזכיר לא ולמה מחדש,לספור
 שהכהן כהנים, בטומאת פתאום,ענין
 הכהן אך מטומאה, ליזהר צריךנ"א
 רעה, שום לו האונה זלא חכם,ושא
 פרישות, עליו שקבל הנזיראבל
 לו, שמותרים דברים עליוואסר
 טומאה לו קרה פרימקיימ,החמת

 ;פתאומית
 מדרש וישב פ' דב'א ב:ם'יה(

 וכו' לראובן הקב"האמר
 ועשה לפני אדם חטא לאטעולם
 הייך בתשובה פתחת ואתהמשובה
 שיבה ויאסר בתשובה פותת בנךקשבן

 זצ"ל אדךמו*ך יאמרישראל,
 אדם שהי' אע"גבופרעדמחא

 מחמת תשובה, שעשו וקיןחראשע
 אלא אינו חמא רהבו האימרצל

ו פתחת ואתהתשונה ב  חייך 
 כי ישראל שובה יאסר בנךשבן

 ג"כ ושהצדיקים צדיקים הםישראל
 בארץ צריק שאין כיון תשובהיעשו
 עבירה נידנוד שמחמת יחטא לאאשר

 : עכלה'ם ודו"ק, מאדמתחרטים
 שאמר כמו וירא, בפ' שם עדךיט(

 ך ' 1 מ ן ך אהמנוח
 בךנב1, שבוהה ר' 'צ"למפשימחא

 ד' יהי' אם הי', יעקב שלדהתפלה
 שיהי' לאכול לחם לי ונתןעטדי

 אבל ונתנשם יורד הוא השתלשלותן ע"י שהנתינה טבע, ע"י ולאן שלית ע"י ולא לבדו מד'הנתינה
 בקדושה הוא בעצמו השי"ת ע"י1
 אבינו יעקב ירא הי' ועץ גדולה,ן
 שהקב"ה אף ההגא יגרום שטא ע"ה(
 נעשה אם אפי' טהבטהתו חור אינו(

 השי"ת לו נותן אן אבל י חרע
 הטבע, עא או שליח ע"י רק געצטון
 : והבןז
 שאמר כמו תולדות בפ' שם עדך כ((
 שכוחה מוהר"ר זצ"ל אדומו,ר1
 יעשה, יראיו וצון כתיב בונםן

 ירא נרולה ביראה שהוא סיסתמת
 מחמת ולבקש להתפלל השי"תלסני
 ברצון לו יש שצריך מה רקפתר,
 יראיו רצון ע"כ פיו, את לפתוחוירא
 שלו, רצון את עושה השי"תיעשה,

 א? יראה שמחמת רואהשהשיית
 : עכלה'מ לו, עושהטתפלל

 הה"ק שכא בעת שכנערליכא(
 כמוד14רכמזצהרי"צ

וצללה""

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



 )15ח קורש שרפו..וטרח

 מ ר.' המ מהה"קזצ~ה"ה
 גידוע, .זצללה"המטשערנאבעל

 זצללה"ה 21 " ען ך הלהה'ק
 הה"ק אצי הלךנ2פ,טיסדזא,

 זצללה"ה כתסאצק1קה'כז
 בת2;טש-נאבעל, שם ראהמח ושאי

 שראה כמדדאך.ק;3 הח"קוהשיבו
 שם"ס בעל )אץ וץבע,ט"2שלחן
 כמק4*!מק הה"ק גו ואמרשישעל
 מאה כמו ישן שלחן ראיתםאתם
 1-;ט"ב הה"ק )הוא שלנו רבי"הים,

 ד תם אותש מיאהמפ;טיסוץא(
 שנה אלפום כששת ישניםדברים
 בראם, וסי וארץ שמים בריאתשהוא
 הה"ק כשבא שמעתק )א"הזהבה
 לביהמ"ד זצללה"ה נמפרכדב1:ר'א
 הנעל אדומו"ר פטירו; אחרידגור,
 ואמר זצללה"ה, הק' nDR;לפהק

מערבך(:- כותל את החורבן, אחרקזבא)לראוז
 21ד3נט הר"ר הה"ק אמר נ2"4*גב(

 הר"ר הה-ק לבנוזצללה"ה
 ראיתי זצללה'ה, נסוח4*!2רך:ם

 והבין ממני, למעלה עומד. אחדבהן
 כמאלכסנדר הה"ק על הק'שכוונתו
 הי' כי זי"עי דץ3"וץ הר"רזצללה'ה

 זצללה"ה ןקרא"מ הה"ק ושאלוכהן
 מה ,צללה"ה, כ(אלכםנדערלחרבי
 שבשעת והשיבו לידו, באמעשה
 רבי אם במחשבתו, נפל לדוכןשעלה
 של קולו ע"י כי ולבי,מחשבותי. כל את וידע קולי את שומעהק'
 מעשיו, כל הצדיק לידע יוכלאדם,
 ואח"כ מפניו, מאוד אנושאז

 ויראה קולי ישמע אדרבהנתיישבתי
 ודאי וזה ע"כ, אותי, ויתקןמעשי
 קדוש שצדיק מאוד נדולהמעלה
 רבו לפני קולו להשמיע יבושכזה,
 גדלה כסה והבן, מעשיו, יראהאולי

 : צדקתםענוות
 אמר אחת שפעם שבועטיכנ(

 זץרך*בההש

 .נהור )שסני תחשכו שאלזצללה"ה
 לצ-יר ,יוכל היצה-ר' יצה"ר, לואין
 .אשה, שהיא, _בעלמא, קורה עללו

 ביצחק שכתב מה מזה הכנתי)א"ה,
 ממנו, פסק שיצה"ר ע"האבינו
 אצל וכדומה אע.ה, יצחק אצלמחמת

 חלל לנם אשר הגדוליםהצדיקים
 אך גהמ) שולפ יצה"ר ואיןבקרבם,
 יום עד בעצמך תאמין אל חז"לאמרו
 לא פקודם אף כי ח"ה שיחטאעיד ,להוו* אין כמת .חשוב וסךמאמותך)
 בשרירות שהולכין אלו אבלחטאו,
 שולט יצה.ר הם שמומים אףלבם,

 :. יותר( עוד לפעמים ואוליבהם,

 תפארת נו' הרה"נ ש-ב לי כמבכד(
 האבד"ק , .מיכל,אהן'חזקאל יבבני מוהר"רהרבנים

 הרבנים בועד כעת שליטאפלונסק
 ז"ל נ2ו3ב[ ר' הרביהגה.ק כי שפעתך בזה"ל, דךארשאגק"ק

 פעמכם ג' בי אטרמפשיסחא
 פיו במאמר תו"מ השמים מן'.נענה
 הגביר של עצים עם הלך, פ"אא(

 מווארשא, טעמירלם;'בערקי
 טאוד, מעצים השער יינידאנצי3,

 באיבוד לביתו לבוא שהובררעד
 על נשאר הי' לא וכטעטהקרן,

 וישב לשם, העצים הובלתהוצאות
 סכר ולא שבועות איזהבדאנציג

 שלו באכסניא בישבו ופ-אהעצים,
 הנה רבש"ע, וא', לבכות,התחיל
 כן יוסף, צלל המצרי ביתנתברך
 ואם בגללי, אדוני שיתברךמהראוי

 נם אבל הצדיק, כיו"ף אינניכי
 כהמצרי, אינו ולערקי ר'אדוני

 בא ובקשתו, תפלתו לדברוככלותו
 אחד סוחר עם סרסור שלולאכסניא
 כי העצים, עוד לו, יש אםושאל
 ממרחקים ידיעה ובא השער,נתיקר
 במקח ומנר העצים, לשם נצרךכי

 הי' פ.א ב( ז נדול ובריותעצהיו"ט
בעיר
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 קורש שרפישיח16
 ו שי' מפלךנבמק 1 אבד"ק העשיל יהושעאברהם הרהשנ מש"ב ע"כ והבן, קומען ן הר' הנה"ק לשט ובא אחת,בעיר

 עה'פ הק' בשמו שסעתי עיי כי( ן41י:;:שהי:ב:י::":ן:א
 טלשון הוא *נשאתי הנה, ועד ממצרם 1 בעת השלחן בסוף וישבמ*אפמא,

 והפי' ברעך, ישה כי כמו הלואה ( ואמר כגש, בשר להשלחן הובאכי
 הזח לעם הלוית שאתה כמו היא' 1 במקומו זצללה"ה ב:דנכ! ר':רבי

 :2 ,וי'"'יי"ייןש "י2 ייי,.י:'"" י ם ייושן יי',יכג""
ן  י ן, ואי 44ן ן זן ן-

-- 
 יי*-י י

 דורס, דאס איו ווער בזה,לבקול
 אבות, דיא טיט עסק איין האטחאס
 עשה רבש"ע, ןקרך'ב, אמרותו"ם
 על אלם 13אפפוא הרח"קאת

 לי, להרע יוכל שלא טיניטיןחמשה
 נשתתק כ1אפטא ההיק כי הי'וכן

 וותרך.!: טיגימין ה' על אלםונעשה
 השסים מן אשר זאת לולא כיא'

 גל מסני לעשות יכול ה"עכבוהו,
 ופ"א נ( ההקפדה, בעת עצטותשל
 .לשדה לעיר טחוץ הלך ילדותוביטי
 והתפלל, התפילין ולבש תפיליו,עם

 והזמין שלח רבש"ע אטר תפלתווכסוף
 תו"מ לביתו, העירה ובנואו זיוני,לי
 הזיונ לו והציע לאביו א' שדכןבא

 : מבענדין אשתוהיא
 דערך"ב דגה-ק אמר פ"אכה(

 ד"רר-ב ההיק לפני בא פ"אכז(
 ששינה אתר בחורזצללה'ה

 לו ונתן היהודים, סמנהנ בגדיואת
 גני לו ואסר שלום, לו והחוירשלום
 שח-1 כ-כ חמור כזה שדברתדע
 רשי* כי רעל, הדת מן לצאתתוכל
 וה הננב יושב חקת( )בש' כתגדל

 לרבר לשונו את ושינה ונו'עמלק
 ישראל שיהי' כדי כנעןבלשון

 כנענים לתת להקכ"המתפללים
 אסרו כנען לשון ולשוגםעמלקים כלבושי לבושיהם ישראל ראובידם,.

 באסת למה וקשה וכו', סתםנתפלל
 שלא כדי מלבושיהם נ-כ שינולא

 משום אך כלל, בהם ישראלירנישו
 .לא במלבושיהם, הי' טומאתםשעיקר
 שהיו טלבושיהם, לחלוץ כשדאיוכלו

 כלוקע א"כ בטומאתם, מאוד משוקעים 1 עה"ק לתלמידוזצללה"ה
 בטומאת מתננר וס"א היצה"ר שעיקר 1 בזה.ל, זצילה"ה, ממאבקמהר"מ

 לשמור או"א כל צריך לכן בנדים ן אעשה, מה לנהינם לילך לי יצוואם
 מקאיאק הרמ.ם השיבולא

 סיים אחדים רגעים ואחריטאומה,
 ברברי בעצטו זצ-ל וקינם ר'הרבי
 את אלי שיביאו אצוה אני אזקדשו,
 הק, והיהודי מלובליו'הרבי

 שגלה תמיר חז"ל ' כמאטרזצללה'ה
 )מכות כף זהי שנא' עמו רבומנלין
 ןקרבי אטר אז ע-א,( יודדף

 נישה Dp איו אייך בזה'ל,מקאצמ
IS~Pצוניץ עס וועט סיר סיני' בפקא 

 מטנהנ מלבושיו לשנות שלאא"ע
 הקדושה כל בהם שתלויהיהודים
 להתנרה התחתונה על ידווהמשגה
 בזוה'ק עיין )א"ה, בנפשויצה"ר

 כבנדו, ותתפשהו עה"פ וישבפ'
 ע"ש(ופ'א בהם תלוי הס"א אחיזתועיקר
 יצללה"ו/ הרך'ב הה"ק אשרשמעתי
 אחד *ברך על הק' בירוהראה
 דרם כך לו ואמר בנדיו, אתששינה
 כך עשה לו אומר היום יצה-רשל
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 17פ קודש, שרפישדח
 וצללה'ה וקרך"ב הה"ק לו יהשיב 1 רעה לתרבות שיצא ה" וכןצו/

 שכחדר אצל הוא דדין 3ופשיסהא, ( . ע"כ:רח"ל,
 אינו סאתים בית של עוטר שכח אם1 ואולי הק', בשמו שסעתי עדךנח(

 לזכור שעתיד מפני שכחה, תשוב ן שרמ"א הקלק 'בשם
 חשוב דבר שהוא ספני זמן, לאחר תולדות( )פ' עה'פ זי"ע,23קאצק

 בשכחת הדין וכן שכחה, נקרא לא עבדי חפרו אשר הבארותוכל
 סתתם וכו', אביו, אברהם בימיאביו

 ויחפור עפר, וימלאוםפלשתים
 התחילו שפלשתים הפי' ונו',יצחק

 אאע"ה, אביו כסדת ולהשתמשלהתנהנ
 צו נאך גיהויבען אחן האבעןזייא
 שאמר כסו עפר, ומלאום וזהוטיען,
 זה וטשום ואפר עפר ואנכיאאע"ה
 יצחק וחזר הראשון, הבארנסתם
 ולהתנהג אחרת נאר לחפור ע"האבינו
 : והבן השי"ת, לעבודת אחרתבמדה

 ד:רך"ב ההיק בשם שמעתי עדךנט(
 אומרים העולם שאטרזי"ע,

 השטים, טן לאדם סטון טשליכיןשאין
 משליכין בעין טעות שגם כןואינו

 תמיד, וזוכר צדיק הוא אםהשי"ת,
 זה אין טמנו נשכח לפעמיםואף
 בזה החייתני זצללה"המלדבלין הךבי הח"ק והשיכו שכחה,נקרא

 : והבןהמאמר,
 מאמר על  הק' ~low עדךלב(

 כיום הוא  יוה"כהמהיק,
 יוה"כ טדתלוי שם משסעפורים,
 מיוה"כ, יותר נדול פורים א"כבפורים,
 מענה שביוה"כ ואטר טה,ומפני
 הדעת את מענה ובפורים הנוףאת

 לבסומי אדם חייב אמרודחז'ל
 הדעת ועינוי ידע, דלא עדבפוריא
 זה ומשום הנוף,  מעינוי יותרנדגל

 : והבן בפורים, יוה"כתלת

 שוטים ת"ו וכי באטתחותיכם,טטמון צאי"נסיוי ו',., היק 'וי ' שמ"ן':יבי:ג;:: :4ט
 השליך שהשי"ת להאטין השבטיםסי'
 באטתחותיהם השמים טן בספםצרור
  השמים מן טשליכין שנם בודאיאלא
 :  והבן יכול, בל  הוא שהשי"תטמון,

 איסור זצללה"ה, הק', בשטו עדךל(
 הוא הנשים עםטהלוקת

 אדם כי אנשים, מטחלוקת יותרגדול

 כן נ ן נ1 הער רבינוטפ,ק
 עה"פ זצללה"ה כ ח ם י ש ר פמ

 נם אשר דהוא ונו' בראבראשית
 עדיץ העולם שנברא אחרעתה
 שאין והיינו בראשית, בבחי'העולם
 איזה העושה האוטן ע"דהבריאה

 צדיכח אינה הכלי עשיית שלאחרכלי
 ויום יום שבכל רק להאוטן,עוד
 העולם צריכה ורנע רגעובכל

 שבהם העש"ט של הכחות להתחדשות ; רק לעולם במחלוקת עומדאין
 הכת זה הסתלקות הי' ואלי נבראו, ( יוכל ואיך תבירו עם א-עמפייס

 הזזר העולם הי' אהד, רנע אפי' , : והבן אשה, עם א"עלסיים
 פ"א אשר הק', בשמו שמעתילא(

 הה-ק יושבהי'
 בפסוק וחושב זצללה'ה מלובליןהרבי
 ואיך כו' תשכח פן לך השמרזה

 אחת פעם ישכח שלא לאדםאפשר
 כל כי זה, לאו על ועובר ימיו,בכל
 ל"ת אלא אינו ואל, פן, שנאסרשקום

 : והבן ובוהו,לתוהו
 יחונכו הר"ר שהח"ק הטמעותילד(

 רוצה הי'זצללה"ה
 ומלדבלין וקרנני של התפיליןלקנות

 הסוכר וחשב אחד, אצלזצללה"ה
 מיפת והי' נדול, סכום עבורםלקבל
 שיהי' כדי דאפשר מה בכלאותם

נראים
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 לגרש שרפישיח18
 ירושת קודם ארץ, לרשת וירוממך ן רב, מהיר לקבל שיוכל יפה,נראים

 וירוס לישראל טוב אך יהי' ארץ ( והביס הה-ק לפני אותםוכשהביא
 והה'ק : ולטעלה למעלה קרנם : מחטת אותם, יקנה שלא ואמרעליהם
 מדברי ע"ז רטז אמר מאמשענוב : זה אין בהתפילין, שנעשההשינוי
 שלא כדי להתענות שאסרו ב"ל , רוצה הי' כי הק', הרבי שלתפילין
 ודפח"ת מעונה כשהוא לשבת יכנוס ( שום בלי שהן כמו לקנותדוקא

 ע"ב י"ז טנילה נמרא עיין )א"ה : והבןשינוי,
 לאחר נליות קיבוץ לוטר ראויטה ן מאמשענוב הר"מ הרה"קלה(

 יחזקאל פסוק עפ"י השנים ברכת ן איזה אטרוצללה-ה
 ענפכם ישראל הרי ואתםל"ו , הר"ר הרה"ק בשם פמירתו קודם*טים

 כו'(,תתנו ( ל"ז תהלים עה'פ זצללה'ת114נבם,

4-~eiaa9ae
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