
 19י קורנת שרפי.שיח,

 זצ.ל מקאצקמהה"ק
 שאל פ"א וכן תשובה, בעל ונעשה ן חסידי סנדולי א' ייבר פ'א'*(

 כקדדי* להה"ק.1קרי*כז מחפשיים, א' ן מחסידי א' עםקאצק,
 פן לנם השמרו בק"ש כתיב זצלל"ה ' טנהנ אודות"טשערנאבעלי

 בער ההיק, לו אמר הן והשיבו , הי' וצדקה הלילות, כל הי'נעורים ימיך" בגל ק"ש פ"א קראת בודאי רק זה סדר נהג בקאצקיאאשר

 מה אחת, בפעם כולה, לאמרבכחם
 הרה"ב של המשל אעתיק א3ב לח( ( השי"ת עובד המע"ה דודשהיה
 בשבעים ניחאדעוועט( האס ער)וואס
 טזמורים איזה אוסרים שה*' רקשנה,
 והבן, בכוונה, פסוקים איזהאו

 כעין דרקיע, מלכותא ידוע)א"ה,
 טיני כמה שיש. דארעא,סלכותא
 סכמה המלך, את העונדיםחילות,

 : האופנים(מיני

 ובקדושתו בברקתו ,מפורסם
 היקדים. בחיבוריו הרבים אתהטזכה
 יפלא אל שלימדא, חיים יקפץבעל
 ל"ז( )נימין הנמ' על 'האדםבעיני
 מנכסיידש בע"ב נחתי מיליבתלת
 כשבתא. נכסייהו דסיירו מינייהוותר
 שבת מחללי כמה שיש שראינוסמה

 טה חסידתם עיקר לר ואטרחסידתם,
 עש"ק, של הלילה כל נעוריםשהמה
 כחם, כפי צדקה נותניםובעש"ק
  והשיבו, תהלים, ס' כל איסריםובחי"ק

 רוא21 והוא כו' השמים את ועצרכו'
 והצדיקיפ טוב, כל לו שישההיפה
 אם הה"ק והשיבו בצער,יושגים
 כן אם טק"ש. זה דבר לךיקשה

 הוא לך שיש מה כל twtpפ"א
 8 והבן יותר. עוד לך ומניע,מעט,

 יקשח וכזה להם, טשחקת והשעה 1 'והרבי לנפשיסחא,זצלל1ה בנכסיהם" וטצליחין בעו"ה נפש בשאט , מקאצק ןקך'כן הה"ק הלך"א
 דבריפ אלו דפאה המשנה על נ'כ הדרך ובאמצע זצלל'ה,ד3בם

 הי' אשר אחד ושוע עשיר בותנע
 יושב הי' והעשיר מנעוריו, עמורכיל

 ן מן אז הי' הנ"ל והעשירהענלה, 1 על עמו לישב מקאצקלהה"ק י וקרא הסוסים, מבחר עם צבבענלת
 ן ומוסר חכמה בדברי טדבריםהי' 1 יחד יושבים שהי' ובעתההמשיים,
ו להה"קכראוי ב  ן ובתוך ז"ל 
 : היכל הה"ק אותו שואל הי'הדברים
 : דיא האסט )וויא שלד עוה"ז לדיש
 טמנו, הנ"ל העשיר ושחק עוה"ז(דיין
 ן לי יש טה בבודו, רזאה איןוכי

 1 וכל וחסור, שור ובשדה,בבית,
 ההיק, לו השיב ואז מלכים,מנולות
 שואל אני אבל שלך, a'nlp דשאזה

 שלך, הזה עולם לך יש היכןאותך,
 ( באזניו זצלל'ה ההיק דברי.ונכנסו

 והקרן בעוה"ז פירותיהן אוכלשאדם
 אנשים רואך אנו והלא וכו'קיימת
 מהדברים אחד אפילו בהםשאין

 להם יש זאפ'ה במשנה, שםרקחשיב
 יראה היטב יתכונן שכאשר טוב,כל

 בנכסיהם טארה ישולחשלבסוף
 תתמלא כאשר לנמרי כליןויהי'
 מצליהע שהיי ראה אם ואפילוסאתם
 ואבאר לפלא, יהר לא נ"ב ימיהםכל

 מהסריסים לאחד נמרץ,בדמיון
 להושיבו דינו ויצא במלך,שמרד
 מטנו שימנעו אך כבודו, לפיבהיכל
 ברעב. שם שינוע עד מאכלכל

 פלונ* שביום בטרינה זה דברופרסטו
 ויראו רבים שיבואו כדי שםיושיבוהו
 יזידוו ולא וייראו ושמעו למעןעונשו
"4יי.ת עשי ההוא בהיכל והנה כן,לעשות
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 קורש שרפישיח20
 שרמז וזהו מעליו, בשרו שאכל ברל, ( את לראות שיוכלו כדי סביב"לינות
 ידיו את חובק הנסיל בקהלת הכתוב ן ויהי' ברעב, שיתמרטר צערונודל
 אליו מניע הי' שלא צערוטגכר י ע"כ דייקא, בשרו בשרו, את ואוכל ן הי' לא שם לישיבתו הראשוןביום

 מקאיאק ך:ך"מ ך:זק"ק לט( ן והשלישי השני ליום אךהרעבון,
 חסיד שאל זצללה"ה, ן האנשים ראו הרעבון עליוכשנתנכר

 צדיק של ועניניו מנהגיו על אחד, ן בשברון איך צערו גודל החלונותדרר
 הי' הנ"ל שהחסיד מחמת אחד, ן רעבונו מכאוב נודל על נאנחטתנים
 עליו שאומרים והשיבו, לו, בסמוך ן עליו כשנתגבר ראו החמישיוביום

 הה"ק ושאלו נפלאים, מזפתים שטראה ן לנשוך התחיל ביותר, רעבהזלעפות
 איזה לעשות מופת, להראות יכול אם ( כד* מעליו, בשרו עור אתבשיניו
 : חסיד , ובתוך מעט, אליו נפשו אתלהשיב
 הנוי  הקדוש, בשמו שמעתי עדך ט( י לא עדיין אשר אחד איש באכך
 הנה העולמים, לחי והנצח ן ושאל הזה, באיש הנעשה מכלשמע

 שבעולם, והיופים הנוים הדברים כל ! החלונות סביב העומדיםשהאנשים
 ושתים אחת פעם רק יפים המה ( שפה אותו, ענו הזה, המולה קולטה

 החן טמנו נאבד ואת"כ ושלש, ן בעונש מהסריסים אחד אישנענש
 לחי שהטה דברים אבל יהיופי, ן וזה יניע, לנפש עד מאד נורארעב
 )א"ה, והבן, נצחיי, נוי הוא עולמים 1 מאומה, מעם לא אשר ההמישייום
 כו'(: ההן שקר הפסוק פי' זה ן ואראה לי הניחו בבקשה אותםשאל
 החסיד הרב בשם שכמעותי טא( י לראות, ויניחוהו אנכי, נםאותו
 הטפורסם הטופלנ ן וכי הזה, האורח האיש אותםוישאל
 ז"ל, מווי,טענראד 3ח yb3 טו"ה ( רואה אנכי הלא תקראו, רעבוןבזה
 בשם או בשמו אמר אי ידעתי ולא : בשיניו, בשר שלועם החלונותדרך
 קאיאק, מחסירי הי' והוא רבו, ן אכילת על ואבוי אוי אותו?יענו
 שכר עושה, ואינו הולד אבות במם' ן אוכל הוא נפשו בשר הלא כזה,בשר
 בהליכה שליטות קנה מה בידו, הליכה : טמש הדבר כן וצערו, טרירותוטנודל
 טביתו ההולך הוא, שפי' ואסר לבד, ן לכלל השפעה נותן כשהש"יבעניננו
 הפרישה על שכר קיבל לביהט"ד ( מן רק הוא ולפרנסם לכלכלםישראל
 שאז טוב, טעשה הוא וזה טביתו, ז אינו המצות של הקרן אבלהפירות
 ללמוד לו קשה בביתו קשור שהוא ן לעוה-ב, להם שמור שהוא כלל,נוגע
 ליימ להיונגע אמר זה דבר ולהתפלל, ( שאדם דברים אלו המשנה אמרהלכך
 רק בביתם קבועים יהי' שלא ( קיימת והקרן בעוה"ז פירותיהםאוכל
 מדרכי שסרו האנשים כן לאיכו'
 מעוה'ב, מסולקין וממילא לנטרי,ה'
 מצוה, באיזה זכות שום להמ ישאם
 להם טשלם פ"א, אסן שענה בטהאו
 ממילא ובזה הקרן, נם פניהםעל
 יהי' שלא לגמרי שם אכודיןיהי'
 שכחב וזהו זנות, שום שםלהם

 להאבידו, פניו על לשונאיווטשלם
 כהסרים עונש בכלל באסת כזהצשכר

 בשעת שלא אף ובביהה-סבביהמ"ד
 טביתו ביסו הליכה שכר וזהולימוד,

 פון אוזעק נייט ער מואסלביהמ'ר,
 : והבן היים(דיא

 מנאמטיניו הרי"ם ך:דן'קטב(
 זצללה'ה, נמקאצק ההיקירבו נוסע כשהי'זצללה-ה

 יוד ונוסער לב, טוב שהי'ומחמת
 ידו על שולחים אנשים הרבההי'

פתסאות
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 שהיי בחורף  שפ"א עצטו, את ונוכר ן  הדרך וגל  וברומת,  החוליםפתקאות
 חלותו אי הי' והוא מאוד גדול קור ן זצללה'ה טגאפמינין הח"ק מתפללהי'
 תמיד נזהר שהי' זמחמת רנליו, על , לקאצק, שיבא עד האלה, האנשוםעל

 באנפלאווש הלך לא שעטנז, טחשש ן אחריות הי' הקוויטלעך שקיבלמחמת
 שילבוש אמו עליו וגזרה צמר, של ( הה"ק לפני וכשבא עליו,הדרך

 מתמת צמר של האנפלאות דוקא 1 כל הניח זצללה"ה13קאצק
 גפניו הלביש ותיכף רגליו, חולשת 1 הה"ק לו ואמר השלחן עלהקוויטלעך
 לביתו וכשהלך אם, כיבור משום ן סיר האסט וואס ז"לטקאצק

 הומרא טשום טרנליו אותם פשמ ( : קוויטלעך ניבעטינע אניסניברעננט

 לד"ת אחת אלטנה בא' בנ"אטנ(
 אודות אחד, בעה"בעם

 א ' ך וק הה"ק לפניהדירה
 האלטנה והתחילה זצ.לממכמשדננ

 מה גי בדטעות הה.ק לפנילבכות
 על והרחמנות דירה בלאתעשה

 מאוד, נדולה הי' הנ"ל,האלמנה
 האלמנה על לצעוק זצ"ל הה"קוהתחיל
 ד:ך"כמ שהה"ק שלי, מהבית צאהנ"ל

 נ"כ שהדמעות אמר, זצ"למקאדים
 עור רצה ולא שוחד, בכללהמה
 נדולים כמה והבן ן ה11 בד"תלישב

 : הכטיםדברי
 וקדוש, גדול צדיק שלח נ8'אטד(

 1קר"13 לעיה"ק סכיןמתנה,
 וצוה שליח ע.י זצ"למקאצק
 דברי על היסב שישניתלהשליח

 הה"ק כוונת הי' ע"1 ובודאי הנ"ל,ן
 "ח,קוש מקלקל שה" זצ"ל 13קאצק(

 וקדושתם, צדקתם נודל והבןחבר,
 וכוונתו פ"א, רק הניל דבר שהי'אף

 הי' לא ונם כיבוד, לקיים מצוהלדבר
 חומרא, משום רק איסור, שוםח"ו
 טויק הי' אעפי"כ חולה, הי'וגם

 שסיפר טה הבנתי ובזה ; חברלחוקת
 צועניך ולנדף טו"ה ידי'נלי

 אשר 13דדיערזבניק נ"יבידערמאן
 ז"ל חיים בקשה ר' החסידאביו

  אין ממעות גבאי שהי'משידלאווצי
  הוא ונם לחלקם, לידו מא"י ייןונשלח
 בעל להה"ק הפסה חג על  ייןהביא
 נשלח אשר זצ"ל, סגור אמתשפת
 אמרק nDWn ושאלו מא"י,ע"י
 ומעשרות תרומות נפרש אם זצ"להק'
 תעה, הוא שהמשלח והשיבו,כדין,

pfnnמתחש מוציא שאינו חבר על וחזקה ן לו, ולהשיב זצ-ל 13קאצק 

 חכר -חזקת על לסמוך עכל נא: 1 :גנשעל זחל כ1קאצק הה"קלפני
 אחת פעם בזה,ל ואמר הסכין,פני
 מאהל )איין ן חבר חזקת יקלקלצמר
 חוקת דעם מאכען קאלע זאלוואהל
 רטו שום הבין לא והשליחחבר(
 השליח כשבא אך הק',בדבריו
 לו סיפר הנ"ל צדיק לפנינחזרה

 זצ"ל, מקאצק הה"ק שלהתשובה
 ששכח הלכה, נזכר המעשהוכששמע
 וחזקה ששלח, קודם הסכיןלמבול

 ד* על היין בזה השתמש ולאבזה,
 יין נ'כ נשלח אחרת ולשנהכוסות
 לבעל ידו על הפסח חג עלמאי
 כתב עם זצ"ל, הק' אמתשפת
 1ח1 ומעשרות תרומות שנפרשטפורש
 ולפי ן כוסות לד' זה סייןהשתמש
 איתן על לומר בניקל שלא ניחאהנ"ל
 צריך החבר כי חבר שהואת"ח

 שאמר שמעתי זה וכעין ודקדוקי', ן דגר מתח"י מוציא שאינו חכר"ל פרטותי' בכל הדברים, בכללדקדק
 ~צ"ל הק' אמת שנשיק בעל הה"ק , דבר של הסיבה וחשב מתוקן,שאינו
 יכול לא שהוא תפלה, ענין על ( חבר, חזקת לקלקל לו נרם חמאאיזה

לסטוך
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 קורש שרפישיח22
 החשק אותו ושאל הן, והשיבו ללמוד, ן )כי ע"כ, בתפלה הציבור ~ליסמור

 *תורה" תיבת פירוש מהו יודע אתה 4 הציבור על סומך הציבור עפהמתפלל
 זצ"ל הה"ק והשיכו האברך, ושתק ן נשמעת, תפלתו הציבור ידישעל
 מענטש, דעם לערינמ עם פי' .תורה" ! בזה, עליהם לסמוך יכול לאיהוא
 : הק' מהתורה לסדת מה א"כ ן להתפלל שמצוה אף )א"ה,יהב)(
 מקיים והקב"ה גוזר שצדיק עוף טז( ן להתפלל לראות צריך מ"מ הציבור,עם

 לזה, זוכה אדם כל לאו אך ( ולא תפלתו, שתתקבל כדיבכוונה,
 ששסעתי כסו דשטיא, סייעתא יצריך 1 יעלו שהם לבד, הציבור עללסמוך
 יורד שנעשה אחד נדיב בחסיד מעשה ( צריכים הציבור שנם ובפרטומפלתו,
 בכוונה להתפלל צדיקים אנשיםלהיות
 הטקום.( לפני מקובלת תפלתםצלהיות
 כל והסר ז"ל הרמב"ן אגרתיז"ל
 התפלה בעת מלבך העולסדברי
 הוא, ברוך המקום לפני לבךיהכן
 קודם הדיבור וחשוב רעיונךומהר

 זכה תהי' ותפלתך כו' מפיךשתוציאנו
 לפני ומקובלת ומכוונת ונקי'וברה
 תקשיב לבם תכין שנא' ב"ה,המקום

 : עכ"לאזניך
 סיפר זצ"ל מגדר- אמת שפחז בעל ללה"קטה(
 לקאיאק ראשונה פעם שבאבעת
 מתנהגים המה הבית צרכי בכלראה
 ועי"ז השנחה, ובלי סדר עפ"ישלא
 חפץ איזה פעמים כטה חסרשי'

 תמיד, שכיח שהי' ננבות ע"ימבית
 על צוח הי' כשיבול, ר'והמשמש
 יננבו, לא ולמה כזה*ל ע"ה,הרבנית

 אחן הפקר אין אפען אללעם איועס
 נדול, בקול צוח זצ"למצק הה"ק זאת שמע כי ויהיהשנחה,
 תננוב", *לא כתיב, האל,
 הלפרז בעל הה"ק ששמעובשעת
 הה-ק של הקול את זחלאמת
 באפשרות שאין לו נדטה הי'טקאצק
 של הלאו, מתמת דבר שוסלננונ

 לו לעשות רוצים החסידים והי'ל"ע,
 מקאיאק ןקך"מ ההיק אצלטובה

 ר' המשמש אצל והשתדלו~צללה"ה,
 הנניד עבור עצה לראותשיבול
 פנימה לילר סו3שר עת הנ"להנדיב
 לבו בל את הה"ק לפני לדברשיוכל
 ה,טנים כל לא כי ברכה, מטנוולקבל
 ופ"א פרנסה, טענין לדבר יכוליםהי'
 פנוי זטן שיש משמש פיבול ר'ראה

 הפתח, שוטר הי' הוא כישריוח,
 לקודש ודחפו הנ"ל להנדיבולקה

 אצל בחוץ עוטד הי' והואפנימה,
 לפנים המתח סדק דרך והבירהפתה,
 שהחסיד וראה עמו, נעשה מהלראות
 ודובר הה"ק לפני עומדהנ"ל

 ואיך ומרכו, ממעמדו לבו,מטרירות
 ודיבר אחורנית מעלות עשרשירד
 לא והח"ק הלב, מן היוצאיםדברים
 כג'אול ור' דבר, שום אותוענה

 הצער נודל לסבול יבל לאמשמש
 לאפ לאט ופתח הנ"ל, החסידשל
 פנימה לקודש נ"ב ויכנוס הרלתאת
 טאחו וביקש הה"ק לפני שבאעד

 בברכה הנ"ל החסיד אתלברך
 הרבי אותו וענה ולהצלח",לפרנסה

 וואלם מען אז בזה"ל בקולמקאצק,
 ני11עזען, אווי דאך וואלסגיואגט
 טשמש 83יבדל ר' כהשמעויהי

 ויקם, אוטר יגזור א"כ ואטר עבורו, 1 זצ"ל 13קאצק הה"ק שאל פ"אטו(
 והשיבו והצלחה לברכה אותו ויברך י יכול ' אם ' אחדלאברך

ההיק
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 ובך וכו', אתם בנים ראה( )פ' מן ן מען קען אווי וויא בזה"ל ביל,"היק
 : כו' בחר ן : ע"כ היטעל. רעם חידער דיאויין

 עה"פ הק' בשמו שמעתי עוך נב(ו
 דבש וכל שאור כלכי ( לאחד אמר זצללה"ה, המו"ממח(

 אמר לד', אשה מטנו תקמירו לא ( על תירוצים לושהשיב
 הייסיש, נישב פאהריש, נישפ בזהזל ן לא תירוצים שערי כי ענין,איזה
 שלא ידוע פאריש נישמ )א-ה, והבן, ' קען תירוץ א בזה"ל לו, אטרננעלו
 )הוא בארמישטץ א פאר זאגעןטען
 תירוצים לזמר יכול ואיך העיר(שר
 ולב, כליות בוחן שהוא הש"תלפני

 : מחשבותויודע
 הח"ק בא פ"א אשר ששעיתיטס(

 לפה המטוךלכפר
 ואמר "זאקשוג', ששמוי8רשימיק

 ששמו טחמת להתפלל מובשכאן
 שם והתפלל קשוב" "זעק לונרם
 הרר"ב בהה"ק :ה סי'נואזלי

 )פאהר( אכר כמעשה דבר שוםיעשה
 הזא זהרי דעת, בלי כפריאיש

  היימיש, יהי' לא כן וכמוכמרוחק,
 שטיא כלפי חברותא חז"ל שאסרוכסו

 : איבא(טי
 אף תחר עה"פ הק', בשמו עדךננ(

 הי' טקורם כי במשה,ד'
 למפריס ללכת ממאן ע.ה רבינומשה

 במשה נם שחרה אח.כ אךלפדותם,
 שישראל טה הקב"ה, של אףהחרון

ספרשיסחא
 זצללה"ה~

 כל אצל להיות צריך וכןלפדותם, ן מאמר על הק' בשמו שמעתיעדך לטצרים הלך אז במצרים,טשועבדים :
 ישראל, כלל בשביל שעושה מה צדיק, ( תאמין, ומצאתי יגעתיחו.ל

 של אף החרון בו שבוערמחמת ( אמונה טצאת בתורה יניעה ע.יפ"
 תחת משועבדים שישראל מההקב"ה תאטין אל ומצאתי בתורה, ינעתילא
 ואסונה אמת בס' עיין ע.כח"ו,
 ןקך.א הה"ק בשם שםשכתב

 שהתמרמר זצלה.המסאכטשדב
 חזו פרוץ דור בידנו עלה שכך~אוד
 : עיי"ש לשטה לוטדים שאינםספני

 עה"פ הק', בשמו ומעתי עדךנ(
 לא ופני אחורי אתוראית

 שנראה מה כל הנה הפי'יראו,
 או"א שלכל .הפכיים כדבריםבעוה"ז
 דעתו, לפי כך להיות שצריךנראה
 לכל, נראה אחורי, בחי' נק'גהו
 לשום יראו לא ,ופני" בחי'אכל
 ח"א, בשש,ק עיין )א"ה והבןאום,
 ; אטת( ד' טשפטי עה'פ זהנעין
 דברים נ' הק', בשמו שמעתי 37דרנא(

 גיח א( להיות, אדםצקיך
 לעבוד ב( טוב, נולד להיותניבארעה
 צו נ( אליינמ, ארביימען שבעצמו
 נשמע והכל דשמיא, ,.ייעתאהתבען

 לעשות הצדיק יוכל ואז ח"ו,הס"א
 : טובהלהם

 איש על כ.ק, לפני אמרו בי"אנד(
 הבריות בעיני שנחשדאחר

 לו יש אם והשיבם אפיקורם,שהוא
 האת ער )צו בהנסראנניעה

 כן גמרא( דיא איןאנאהנריער
 :שמעתי

 בשם אמר מקאיאק 1ץזק"קנה(
 כמויך:בנ14 הכמני:- וכיון דבריםשלשה '"י מדובנאהמביד

 ולא עה.פ א'( האמת, אלבטשליו
 ישראל, בי יגעת כי יעקב קראתאותי
 סחורת שהביאו סוחרים לשנימשל
 הביא אחד מזחי אחד, בע"נעם

 וטדגליות טובות ואבניםתכשיטין
 ברזל הביא והשני mDp תיבהבתוך

 וכשבאו גדולה, תיבה בתוךועופרת
 לאיש מצוה תכשיטין בעל הי'לביתם,
 את להביא )טרענער( כתףנושא

תיבתו
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 עשה, וכן לביתו, הענלה טןתיבתו
 השני, הסוחר בתיבת התיבה חילףרק

 אמר טרחו, שכר לו ששילםובעת
 נזו כבידה משא בעד כתףהנושא
 רוצה הי' הסוחר כי מועפ שכראקבל
 משא נערך מועם שכר לולשלם
 משא ערך לפי לא אבל ויותרקלה

 מהתכשימיןן הסוחר וכששמעבכירה,
 במשא שפרח צוח כתףשהמשא
 השיבו מועט, שכר רוצה ואינוכבידה
 כבידה משא של התיבה :אתהכוהר
 בו אין שלי בהסהורה כי שלי,אינה
 ולא הפסוק פי' וזהו ויגיעה,טרהא
 ישראל, בי ינעת כי קראתאותי
 דיא מיינסט מיד ווערסט דיא)אז
 ווערט סחורה סיין בא מיך,נישפ

 1 והבן מיד,( 3ישממען
 טחני אין ואם עה'פ ד1:שנירצ13(

 טשל כו' טספרךנא
 ממשפחתו אחד שהי חשוב,לשר
 והשר המלך, מאוצרות תמידגונב
 פ"א בעדו, טטליץ תמיד הי'הנ-ל
 אשר נדולה, ורציחה נניבה עושההי'
 לבא פה פתחון עוד לו הי' לאהשר
 עצה אך בעדו, להמליץ המלךלפני
 להוריד המלך, לפני השר אמראחת
 הגניבות כל כי מנדולתו,אותו

 משפחתי בעל עושה שהי'והרציחות
 חשוב שאני עלי שסומך כוונתוהי'
 למוב, תמיד בעדו ואטליץ המלךאצל
 אהף לא אם אבל קרובו, אניכי
 על עוד יעלה לא למלכות, קרובעוד

 המלך באוצרות לגנוב בזאתטחשבתו
 מספרך נא מתני פי' וזהווכדומה,

 להמליץ עלי ישראל יסמכו ולאכו'
 : והבןבעדם,

 נוי ההמיר עהיפ וכלשלישית3ז(
 א' לא והטהא'

 לבעה"ב משל כו', כבודו המירועמי
 קעסמ, על טופלג חתן שלקחאהד
 שאכל שנים איזה עברו ' כיויהי'
 יהי' מה הותנו שאלו ע"ש,שזונות

 לעשות לביתך, תעשה וסתיהתכלית
 אינו שהוא והשיבו סרם איזהלך
 שיקה חותנו, לו ויעץ במו"מ,בקי

 פלונ; למקום ויסע בידומעותיו
 עפ נרולים סוחרים יש שם כילסחור
 בקיאות צריך ואין מסחרים טיניכל

 איזה בידו, יקח זה בלל רקנדולה
 לאיזה טקודם ילך לקנות, שירצהדבר
 ואו זה, מדבר המקח לשאולחנות
 ליבן כסה ביחד הרבה יקנה אםידע

 שיקנח ובפרס להרויח כדיבפחות
 יקנח במח הורס, על שלםוואגאן
 חותנו לעצת ושסע מאוד, נמוךבמקח
 פלוני שבמקום הגדול להירידונסע
 לקנות דבר יש אם להסרסוריםושאל
 שופרות עם וואנאן לו והביאועבורו,
 וצעמ לביתו, והביאם גדול, בזולוקנה
 אבל בזול, שקנית הנם חותנועליו
 שלפ וואנאן למכור תוכל טתיעד

 א4 שופר נצרך עיר בכל כישופרות,
 ויותרה שנה שלשים על ודי ב'או

 חותני, לפני אמרתי חתנווהשיבו
 את חותנו ולקח נמו.מ, בקישאינני
 בחצרו והניחם שופרותהוואגאן
 לביהמ"ד שוב הלך חתנווהאברך
 איזה עור עליו עכרו כי ויהי'ללמוד
 יהי' מה חותנו ושאלו חזרשנים,

 שנית פעם ליקח לו ויעץתכליתך,
 רק הנ"ל באופן סתורה לקנותטעות
 חוץ לקנות יוכל הסחורותכל

 וקנוס יריד לאיזה ונסעמשופרות
 שינייפ את לנקות ביינדלעדשסער

 נדופן בזול ציין( דיא)אויסצושטעכין
 הוא קנה בחנויות העונד הערךוכפי
 שעתח וחשב טזה פחות פעטיםמאה
 נא כי ויחי הרכה, להרויחבטוח
 טת חותנו, עליו צעק לביתוהאברך
 הללו שביינדלעך ידעת לא וכיעשית
 ביובל אחת ופעם משותלת, לימידי

 ביינדלעך4' איזה לחנותו סוחרקונה
 כבוין לפני אסרתי כבר חתנווהשיבו
 ולקק בט"מ, בקי אני שאיןחותני

חותנו
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 הב"א לופירושו ואמר דקאצק, קשישאי ן הנ"ל ביינדלער הוואגאו את"ותש
 : אמו ושם כשטו ה"ינדא בין א"הרן ר"ת ( שבחצר המקומות באחת אותםלהניח
 להה"ק אהד טתננד שאל פ"א נט( ן מה חותנו דעת על. עלה היוםויחי
 יעשה מתי זצללה"ה סקאצק ן והביינדלעך השופרות ,טן התכלית'יה"

 אותו ראה המתננד כי חצות תיקון ן אחר סרסור והביא בהצרו,חטונחים
 סעודת אוכל ואח"כ חצות עד שניעור ן לו והבמיח לסכור' השופרות לוונתן
 הוא, שלו חצות שתיקון והשיבו, הלילה, 1 בכל לסכרם שיוכל לו ואמרשכר,
 ירושלים, ובנה ברכת שאומר בעת ן בחילוף והן בכסף הן לו שיזדמןטה

 : הטוון בברכת הלילה סעודת אהר ן סרסור הביא ואח"כ אחרישטחולה
 מקאיאק הה"ק של ואימה לחך ס( ) וניכ למכור הביינדלעך לו ונתןשני

 טאור גדול הי' זצללה"ה 1 ג"כ לו ואמר כנהונ שכר לוהבטיח
 ר' המו"צ המופלג החסיד לנו וסיפר ( מה בכל ולמכור להחליף שיוכלכנ"ל

 שידלאדדש:י מעיר ז"ל 21עריל -( טהשני, ידע לא א' וסרסורשיזדמן,
 לקודש לכנוס קשה הי' פ"א אשר נ ופנעו למכרם מקומות לאיזהו31סעו
 ופתאום יסים כמה אחר עד פנימה ן זה וההלימו, בזה זה סרסוריםהשני
 הלילה באמצע' הפתח ההיק פתח ן בערם לקח וזה השופרותלקח

 ליסע שלום פרידת יקבלו שהחסידים ן לבית הביאו כי ויהיהביי3דלעך,
 מאד, עד החסידים דוחק והי' לביתם, 1 טאד ונתבהל החליפין אתהבעה"ב

 שלא מנהם והי' בהוכם הי' הוא ונם ן אך הנ"ל הסחורה חזרה לו ישכי
 לקודש לכנוס איש שום רשאי הי' ( צוה כן כי עצה שום עתה לואין

 הת אז כי )היטעל( כובע עם פניטה ן להם,  שיזדמן מה בכל להחליפםאותם

 הכובע נראה והי' הנזירה, אחר תיכף ן בא זה, דבר חתנו שמע כיויהי
 לגוש לסבול יכול ולא עכו"ם, בחוקת 1 חותני כבוד לו ואמר לתותנו,בפענה
 שלום פרידת קיבלו כולם רק נוי, ן בטסחר, בקי איני שאני עליאטר
 הנ"ל ז"ל דו"ב ור' לבד, בקאפיל ן במסהר4 בקיאים הללו הסרסוריםהלא
 כביזעם, והטמין שלו ההיטל לקת 1 לכיינדלעך, שופרות 1תילפ1 הביאוונ"כ

 לקודש הבאים בתוך א"ע ודחק ; החליפודבר חותנו,שוטה"המהיחשיבו
 קנית אתה אבל שאינו, בדבררואינו,
 כל לקנות בידך יכולת הי' אשרבטעות
 הבלים, הפצי קנית טוב היותרסחוהה
 המה כו' גוי ההמיר הנ"ל פסוק פי'וזהו

 אבל שאינו, ברבר שאינו דברסטירים
 : לנמשל דוטה משל והבן וכו',הסיר
 ה טההסיד בעצמי שריעועינח(

 מזאוויחאסטאהרן
 ושם ביאדום ימיו בסיף די שהי'3-ע
 להה"ק יאשינה בפעם שבא בעתשנ.כ,
טקאצק

 לקבל בואו בעוג זצללה"ה,
 בקול הח"ק אטי שלום, ברכתנומנו
 הבין ולא הבא" "ברור עליו,רם

 המופלג החסיד יודו לפני וסיפר*ירושו
 מחסידי שהי' 1'ל, פילצער ליבושרן

 לו נפל נדול דוחק ומחמתפנימה
 ייכול ולא ראשו מעלהקאפיל

 כך אותו החסידים ודחקו לחפשאז
 ותיכף הראש בגילוי תנומהלקודש
 'על ולבש שלו ההיטל את הטףומיד

 של מהקפדה ירא הי' רק ראשו1
 את להפוך עצה בדעתו נפל הה"ק1
 ובשעת לאחוריו, הכובע הדאשיק:של(
 בפרידת הק' ידיו ההיק לו שנתןן
 ונענע היטב בפניו בו הביט שלוס,ן
 ואמר ואנה אנה הק' בראשו הה"קן
 הללו דברים וטתוך פיין" נאר ,עשים1
 כמקט הדרך כל מאוד לבו פחד הי'ן
 הדרך מאמצע לחזור רוצה שהי'1

 והנה סיפר, ע.כ' א"ע, לתרץלקאצק
אף
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 הצדיקים והי' ובפולין ברוסיא שולען 1 באוהל הנכנס כל פפירתו לאחראף

 שעשו טה ועשו מאוד סתמרמרין ן רק הנובע עם לגזום ירא הי'קדשו
 באם ההיק אז ואמר הגזירה, להקל ן של ואיטה פחד מחמת לבדבקאפעל
 שהסכימו יהודים איזה הי' שלא ן מגדיל ואקי"ם והה"ק שלו,הקפדה
 הנזירה לחול יכול הי' לא לשונות, 1 אמר החסידים, על אימה טמילהי' ללמדם בעיניהם שיופבו הנ"ל להנזירה ן ולא אחריו עדה מנהינ שהי'זצללה"ה
 : והבן ההשב"ר, על הצוואנגשולען של ( על יתירה אימה להמיל שאסורמחטת
 אימה טמיל יוא האס קאצקסין .וקיךען ר' המפורסים ולחמיך סב( רבי דער א שמים לשם שלאהציבור
 : שמים לשם ניוועזען איזניוועזען,
 גדולים כמה נראה מזה)א"ה,

 הרי"ם שהחי' צדיקים שלטעשיהם
 מקאצק הק' רבו על אטרזצ"ל

שעוש"
 אינו עוד הוא אבל שמים, לשם

 : אבתרי'( אנן נענין ומה זו,בבחינה
 יצללה'ה מקאיאק הר"מ הה"קמא(

 מופלג חסיד עמו ולקה,טיךלרי2 בעיר אחת פעםהי'
 העיר כל בסביבות מסבב והי'אחד
 החסידים והי' שעות כטה עמוודינר
 ולא ההיק עמו דינר מה לידערוצים
 קודם אך דבר, שום להם לגלותרצה
 ההסידים אצלו היו הנ"ל החסידטות
 מאתו ושאלו המעשה החסידיםוזכרו
 עטו שדיבר טהדברים להם.לגלות
 שהה'ק להם ואמר זצללה'ה,הח"ק
 נביאות, דברי כמה עמו אזדיבר
 נביאתו ראה אשר הוא, מהםואחד

 צדיקי אז מחולקים שהי'נתקייטת,
 לקיחת אודות פולין צדיקי עםרוסיא
 אוסרים הי' רוסיא צדיקי לצבא,אנ"ח
 וצדיקי ברוסיא, לאנ-ח יקחושלא

 הבעל י"לפרצווער
 21ןנב2 הר"ר ההיק אצל עודתפלה,

 וכנור, נ:קאצק, וגםזצללה"ה,
 לר' לו הי' פ"א נוראים,בימים
 אחר נוציה שריפה הנ"להירש
 שנשרף לו וסיפר יצללה'הטקאצק הה"ק לרבו ובא נוראים,ימים

 מפנ* והשיבו ל"ע, לו, אשרכל
 תוקף ונתנה בפיוס מאריךשהי'

 גידרייפ האם )ער באש" .מיבתיבת
 ננו באש"( .מי יוארו דעםגא

 קול נשמע הי' פעמים שכמהשמעתי
 בעת כ1קאצק דהה"קבביהמ"ד

 בזה"לן כמנהג קצת טאריךשהי'
 הי' הטשמש גי מקצר",*וקילש
 אריכות, סובל שאין טההוקמבין
 זקירתן ר' החסיד אשר שמעתינם

 לארומו*ר ראשונה בפעם גאהנ"ל
 מנור אמת nDW בעלהה"ק

 ממאן הי' שהח"ק וידועזצללה"ה,
 לא ומטילא עדה, לנהונבתחילה
 לו ואמר הטהור, בשלחנו תורהאמר
 ואמר תורה, שנאמר ז"ל הירשו'.
 אמון שפרע בעל הה"קלו

 אתם אדרבה זצללה"ה אדומו'ר יקחו ברוסיא אומרים הי'פולין
 לוטר אתם תוכלו קשישאי, מחסידי 1 מסכימיו כולם הי' ובפוליןלאנ'ח,
 שאין הנ"ל, הירש ר' והשיבו תורה, , הי' הה"ק אבל לאנ"ח, יקחושלא
 : והבן תורה, לותר נינון באיזה יודע ן יקחו בפולין שנם רואה שהואאומר
 ממתנגדיו אחד יסריק שלה פ"א סנ( 1 שהנערים שרואה סחטתלאנ"ח,
 זצ"ל כ1קאצק להה-ק להניד 1 ומנגנין ארח אחרי רציםהקטנים
 הרקיע עד שמשינ כ"כ גדול שהוא ן הסכמה, ח-ו נקרא וזהננוניהם
 שהיש 13קאצה ההיק והשיבו השביעי ן אדומו'ר אשר שמעתי לזהוכדומה
 שבעזר כל אצלו שכופיו ג"כ קמן ן בעת בזיווך הק' אמת שנלוןבעל
 של הנזירה התהלתשהי'

 צוואננ-
 א'הייש~ דברי ואלו אלו רקיעים,והבן, (

ר
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