
 '57כס, קודש שרפישיח

 זצ"ל מאלכסנדר הכהן חנ"ה מוה"רמהה'ק

 על הק' בשמו שמעתי ' עיד קצט( ( רחנ*ה הרבי הרחק19(
 המ המל חע טאמר ' ןמאלבמנדך

 ימונה על הוא'מעסד אפי' בתמניא 1 עלית בעת .לבנו אטר;%ללה4ה,
 הוא ח', ובפסוק ה', ובאות ב', א' ! בריך ברכת אחר טצוה, יברושמיראז
 הפח נפשי אטרח ד' תלקי הפסוק דיינע שוין בין איך בזה"ל,שכשמרבי,

 העזרא אבן רבינו שכתב כמוהוא ' נישם נאהד ביסס דיא אבערבשורש
  והבן פטור,טיינע

.: 
 על יעלה שאיך תחמור לא עה'פ ו-ל

 עי"ש  הטלך בת את  לחמורהבפרי טה  צחות כררךחטר,  עוויוצהל
 ר'  בדרכי לבו  יגבה אם כן  כסו ( חלות בי"ב נהגשלא

 מטעל ד' חלק שהוא איך ולחשוב ( ב' סיט  יור א הק', בשבושיו.בש"ץ
mbnפחותים דברים לעשות לו נאה ואין ן : הלות י"ב נ"כ הוא 

 וגאות טטאסם השי"ת אשר כאלה: פ"א זצללה"ה !הק בשמו זנייקמ4
 חז"ל שאסרו טה פי' וזהו סותר, כזה ! נקרא למה לאהד,אטר

 שמיני לת"ת שמותר גאות gvן רז"ל כמו-ש קבר, מיאשה,רתם
 ת' פסוק על שרטנו הניל, שבשמינית1 ווייל בזה"ל זאטר הקבר,שתידמע

ffaאיפכא נ"כ לוטר ונוכל ח' ואות( ווערען, גגראבען דורמען מש 
 וזהו כפרי לישא סלך בת על היעלה ן ::הבן

 בן שהוא לידע לח"ה טותר נאות! ענין אחד לחתן אמר ג4ט4קצ!(
 ; והבן טלך, ן אם שהאדםהחתונה,

 מה הק' בשמו שמעתי עדני ר(! לראות צריך להשי"ת, נאטן עבד!ש4
 המדות נתורה נזכרשאינון פמירתו, לאחר נ"כ בטקוטולעשר
 בהם, להתנהג אדם שצריך טובות( שכן להשיית, נאטן עבד ימ"שצן

 דרך בכלל הטה טובות סדות כין ! והבן לסלך, נאטן אגונבדוך
 שאין  לתורה, קרמה ארץ  וררך ארץ,ן מאמר על  הק' בשמו זנותן4שצח4

 בו אין אם בתורה להתחיל יכול  ארם ן להיות טותר כלו.חוךל
 ן והבן  טובות,טרוחן גאות, לענין שבשמעית  שמות%

 שמשרתת הה-ק, סיפר פ4א רא(ן פעמים  שטוגה  וי'ע אה"קאשמר

 צריך שת"מ ואמר גס, הוא ס"נ404
 לבתי' ולגנזם גס טמרת א"עלממציא
 ואותיות כ-ה, הנו הוא וחנוכהשצבע
 שיש מי אמר סיד, גימטריא 3"כיצן
 להכיר יכול אינו נס סדת במזתשצ
 סיד, בבחי' שהוא הנוכה שלבצם
 שני לבב בבל ד' אודה פ"חיץ

 QW1 ואמר סד, ניטט' כלב"שעטרם

panהס' על זצללה"ה בונם "ר"ר 
 לפניהם תשים אשר המשפטיםן58ה
 נ"כ הוא )דם( בלשוננו הוא~4שר4

 : והבן סד,גניטט'

 לבעה-ב לטדינה לחוץ עצמההשכירה
 בשר של טקדירה זוהמה שאיבת עלן קוראין פולין ובמדינות טשם,אחד
 קוראין יבחו"ל שאהמעל, אפבל"א
 יוצאת שהיתה ובעת שרעקין,אפ

 להמשרתת  אמרה לשוק, הבית בעלת)
 צו אפ בשר  קרירת עלשתשגיח
 מה  הבינה לא והמשרתתשרעקען,
 א-ע וביישה אומרת, הביתבעלת
 כראותה ויחי הבית, טבעלתלשאול

 וגדלה למאי, עד הקדירהשהרתיחה
 שבעת ששמעה ושחטתהזוהמות

 הה"רתי
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 קורש שרפיותרח58
 דיא שךעקין צו אפ צריךהרתיחה
 והתחילה בידה הבעזעם לקחה*ואהך,
 כמו הבעזעם עם הקדירה כננדלירות
 ומביא, טול*ך, שריפה בקנהשעושין
 שאפ. סגרה כי ולפתר, להבהילגדי

 ופחד מורא לעשות פי'שרעקין,
 ממש סטוך המטאטא שדחפהומחמת

 נתהפך לפחד כדי בשר שללהקדירה
 התנור, פני על הרוטב עםהקדירה

 13אלכמנרר ההזיק סיפרכן
 ע"ז פי' אחד קדוש ואישזצללה"ה,
 הנ"ל, מעשה הה"ק סיפורשכוונת
 הלשון טהו הבינה לא שמשרתתהנם
 היתה זאת אך שרעקין, אפשל

 כל לאתר שעכ"פ לירע להצריכה
 הרוטב את לשמור צריכההשתדלותה

 אותן הוא והנמשל ישפך,שלא
 ולפעמים להצדיק, הבאיםהאנשים
 שאין דברים עמהם ידברוהצדיקים
 עכ"פ זאת ואך לשוסעיהן,מובנים
 לשטור עיקר שהוא טה להביןצז.יכין
 יזכו ואח"כ לקלקל, שלאמאוד
 יעשו ואז עטהם, דברו מהויפינו
 הנ"ל ההיק אשר וירוע הכל,ויתקנו
 סיפורי בחוך הדברים כלהסתיר

 זמעשיות
 הנ"ל, הה"ק שסיפר שסעתי עדךרב(

 בער איש פ"א שהי'-
 ירא והי' שמותו, מחמת נולםחנקרא
 המלבושים. לפשוט שצריך מחמתלישן

 סטחרת מקבצן יזכור ולאטעליו,
 שם, שהניחם המקומות מכלבשחרית

 ע5 ורשם ועופרת 'נייר לקחפ"א
 טקומות באיזה מלבושיו כלהנייר
 כמנודית, לישן שיכול כדימונחים
 ומכנסית זה בצד מצנפת כתבוכך
 נ5 וכן יה, בצד וטנעלים זה,בצד

 כל בשהר*ת שיזכור כהימלבושיו
 כשעמד ובבוקר מכונו, עלדבר

 מלבושיה כל לקבץ עמדממפתו
 בעצמון רשם אשר חכחב קתוךוקרא
 הזה במקום מונח מצנפתהיינו

 ואתשע וכו/ הזה במקוםומכנסים
 בץ וויא בזה"ל, ואמר בדעתויישב
 במיטות חיפש עצמו את נם כיאיך,
 בו5 רומז ובודאי והבן, הוא,היכן

 : כטובן נדול,טומר

 הנשים צם אשרשטעתי עדךרנ(
 לשד"ר לכנוס רוציםהג'

 חף והמשמשים בקשתיהם עםפניטה
 כ* מלכנוס וטעכבים בידםמוחים
 pwnn אצל כי כאלה הסכינולא

 119 שרע קאצק,מפרשימחא,
 וחסינים אנשים, רק נבנסיןהי'
 טאלכסנדר זצ"ל הה"ק כל נשים,ולא
 כ* צחות בדרך ואמר שיכנסו,אטר
 טהשצ הוא רבי נעשה שהוא מהזה

 אשא הכתוב והשוה השמים מןעונש
 8 שבוערה עונשין לכללאיש

a4@4e@t@t@
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 9ש,ל קורש שרפישיח

 זצ"ל אמת שפת בעל]'מהה"ק
 מלפיז בעל הח"ק סרן נסע פ"איד(

 13גויי זצללה"האמת
 ובאו ללותו, חסידים ונסעולחו"ל,
  שלום, פרידת ולקחו לנבול,סמוך
 . ושאל טקורב, א' הסיד בתוכםוהי'

 כנהונ, געלד לעצם זצ"לטהה"ק
 תורה, איזה לו להגיד הי'וכוונתו
 בלח שיש מא ידעת, ההיק,והשיבו
 1 משאות כטה להמשיך הברזלהפסילות
 ן רתוכו ההבל. שעוצר סחטתכבידות,
 פארע( דיא זיד אין האלפ ז.א)חייל

 : הרבי כח עיקר שזהזהבן
 ( בעל לפני התנצל אחד חסידרהן

 ואין מחשבות לו שישזצללה"ה. 1. מגור "ק' אמתשפת
 הכל כי ,להתפלל, ללמוד אוהוטניחין
 ן יש ותמיד. עשה טוב שלא לודוטה
 הה"ק והשיבו שעבר, על עגנ'פלו

 ; לא כתיב כלל, אחריו להביט .שלא
 עיניכם, ואחרי לבבכם אחריתתורו

 ;והבן
 בנו התנצל שפא שמעתי עדךרז(

 בעל לפני. אחד חסידשל
 אביו אשר זצללה"ה, הק' אמתשפת
 ( ושאל בפרנסתו. לסייעו רוצהאינו
 ן לו, טסייע אינו לטה לאביוהה"ק
 ן לעזור ביכולתו שאין תירוץוהשיבו

 ואמר בהעלותך, בפ' הי' ואזלו,
 וכו' בשר לי מאין כתיבהה"ק
 לו הי' למה קשה כו', הריתיהאנכי
 טאין אמר הא הריתי, האנכילוטר
 טה בשר, לו אין שאס בשר,לי

 מזה לאו, אם הריתי אנכי אםנפיט
 יילדתיהו, הריתי אנכי שאםטובח
 צריך כי לו, שאין מה תירוץין

 בנו עבור תחבולות ולעשותלטרוח
 ; ודפח"ח זהבןלפרנסתו,

 הה"ק היד שס"א שמעתירז(

 אחושחוץ.שנ"ל

 חום והי' בקיץ לטייל זצללה'ההק'
 לבעל מפרסוב הה"ק אסרביניהם שדברי יהדכרימ ונתוך אז,גדול
 נדול חום שכעת הק' אמתשפת
 באם הק', אטת השפת והשיבוהוא,
 כשור-'לעול עצמו על טקבלשאדם
 בתקופים אפי' ותמור למשאוכתטור

 : ואבן לי', קייראתטוו
 לפני אחד אברך התנצל פ"ארח(

 ,צ"ל הק' אמת שפתבעל
 טזונות לו ליחן בו אין חותנואשר
twapיהר ועי"ז לו; שהבטיח מה 
 יכול ולא במו"ס, לעסוקמוכרח
 הי' וחזתנו כטקודם, בליטודלהתטיד
 צחות דברי הה"ק והשינו ששוםאיש

 בליטוד שתתמיד באם בקודשכדרכו
 להחזיק' ויוכל לחותנך יעזורהשי"ת
 כתיב, וכן ועבורה, התורה עלאותך
 2 ורפח'ת תניא, בדלא תניאתלוי

 אחד' בעה"ב רוצה הי' פ"ארט(
 אמרך השפרע אתלכבד

 רוצה הי' ולא גדול, בכיבודהק',
 הטל הבעה-ג ושאלו הכיבודלקבל
 לה שאמר מה כל חז"ל אמרוהא

 הס הה"ק והשיבו עשה,בעה"ב
 חז"ל ואמרו מצא, חוץ נ"באמרו
 את סוציאין והכבוד והתאוההקנאה
 צא, נקרא 11ה1 העולם, טןהאדם

 :והבן
 להשיב לפעטים הי' ררכךרי(

 צחורו דברי ליימלהיוננע
 שבא אחד מאכרך ששמעתיכסו

 החתונה, אחר ראשונה בפעםלפניו,
 היונגע עם לדבר בנדיי הי'ועיקר
 הנ"ל והאברך הסידות, דברילעט
 אמו. שדי יונק קטן תינוק לזהי'

 חלב שפע לה הי' לא שאסווטהמת
 בעלה את מפצירה היתה אותו,להניק

,4,Qy 7 מושוןya *11,להיחן ק הה ספני אותה )הזכיר הנן י 4"ש;* ,ש 
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 קורש שרפישיח60
 שבא הנ"ל והאברך חלב, שפעלה

 אלין של זמירות מ,טרים והי' 3:3דך, .

 אשרי הפסוק לזמר וכשבאו הנביא מהה"ק שואל הי' לא מגיטה,לקודש
 אחד שאלו בחלום, פניו שראה מי ן הזכיר רק חסידות, דברי לולהניד
 ראהו אם צחות בדרך טטקורביו ן סעמ לו יש שלו שהתינוק זהדבר

 מה לראות בהלום, פ-א הנביא לאלי' ( אתה גם ראה הה"ק והשיבולהניק,
 רוקא שואל אתה מה והשיבו ישיב, 1 אויך זאלסט די )זעה ליינק מעטג"כ
 האיש אשרי על ולא הזה, אשרי על 1 בטח ההיק )איה, זיין( יונקעפים
 אפשר )איה, כי', הלך לא ~שר 1 בכל ירווד דדי' הפסוק מזנירוהי'

 אשרי שמקיימין באם טעט יהבין ( : צחות( ע"דעת,
 אלי' לראות הוא בניקל וכו', האישן מופלג, אחד טאברך שמעתי דכןריא(

 :הנביא(ן ונגנב נניבה לושהי'
 א' חסיד בא שפ'א שכ1עיןי רמז(( לפני וסיפר בנור, השמרייטילמטנו
 טובה והי'לגךך,( והשיבו זצ"ל, אמת שפת בעלאה"ק
 טה הה"ק ושאלו פניו, על ופצוען הראש ממך יגנבו שלא תראהעיקר
 כאלה הכאות לו עשה ומי זאת,ן נישט קאפ רעם דיך ואל)מען

 דרך שעבר הנ"ל החסיד לו וסיפר( צריך הראש )איה, והבןבננבנן(
 ולא בשמו אחד לרבי וקרא אחת עירן היצה"ר הוא שהגנב יתירה,שמירה

 החסידים וכששמעו רבי אותו קראן במחשבות לבא במחתרת יחתורלא
 כטעט פניו על אותו סכים הי' שלו,ן שאתה להזכירו, הה-ק וכוונתומבראש,
 למה זצ"ל הה-ק ושאלו פניו, שנפחון השטריימיל נניבת להזכירחושש

 דאט דיר האט פאס )נאהך זאת לך הי' ן ; הראש( סנניבתיותר
 )וואס בזה"ל החסיד והשיב גיטוינט(( זצ"ל, הק' בשמו שב1ערןיריב(

 דעם בא יוא ריפט מען אז רען איו ן הפסוק עלשאמר
 שלאנען( צו אווי קימט נאמען,ן בכסף ויוציאם ל"ז( )ק-ה,תהלים

 : איז( וואס רעד, )זעהסט זצ"ל הה"קן ב:ה"ל כושל, בשבמיו ואיןוזהב כלוי
 : נישאט( נישט זייא האט געלד)דאס

 , גח דרך עבר פ-א עך"ש,ריו(
 הטצרים, בבין אחדצדיק ( הפסוק אחד, לאברך אמר פ"ארינ(

 !צ"ל הק' אטת שפת לבעל ונכנס , יישן ולא ינום לאהנה
 ולשפת ושאלו הק', פניו לקבל ן טען נישט שלאפס )מען ישראלשומר

 דרך נסיעתו סיבת טחו הק' אמרן ן : יודישקייט( דאסהים
 מנהנ הי' נ'כ שכן והשיבו פה,ן אחד אברך לפניו בא ת"אריר(

 האלה בימים ליסע הק' אבותיו ן ושאלו החתונהלאחר
 ונלוה החורבן לזכר למקום מטקות( על מזונות שאוכל והשיבו עסקו,טה

 שפת בעל הה"ק והשיבו השכינה,ן הה"ק והשיבו )קעסט( חותנושלחן
 צו ברויך )מען בזה-ל !צ"ל אמת( טיעכץ( אשיין איז )עם יפה עסקזה

 דער אין נישם איז מען אז וויסעןן : בתורה( עסקו שיהי' להזכירו)א"ה,
 שלא הי', בקודש דרכו כי היים(ן

 נדול לצודד חוץ מקום לשום נסע, אכל פ"אאשר ז2:עוזיראו(
 :טאד( הק' א13רזז2ב8ין

 שלום, קבלת בשעת ידיע כן ריח(ן מרעהו, אחוזת עם מלכה טליהזצ"ל
 עומד הי' שלוםופרידת1 ישרון עדת מנהל שהי' קודםעוד

ההיק
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 61 לא, קורש שרפישית
 לא כתיב טזה, יפה דבר לך אוטר ן עם זצ"ל א13ון כנפרז בעלההצק
 לקראתכן אצא בחרב פן בי תעבור ( תשובות להשיב ש"ע חלקי ד'כל
 ספגך לשון שהוא, .פן' תיבת טהו ן אחד מזקן שסעתי וכן או"א,לבל
 ואז עטך בטלחמה היינו בחרב לילך ( שבראשו ותפילין משער מוקרחrs,, אצמרך ואולי פן שלי, הסודות לידע ן ראשו אשר זצ-ל, הק' אמתשפת כדי בי תעבור לא הוא הפי' אך ן אדומו'ר לפני עוד בנדרי היותו"בעת
 4 והבן שלי, הסודות כל יודע אתה ן הקשר שמוכרח עד להדוק לוקשה
 מאחוריו, הגומא בתוך להיותשלו
 13שון ר' החסיד שאל פן'א רב( ' והשיבו לעשות, טה להה"קושאל
 וכן מנוטא, למעלה קשר ברובלהקל
 אודות ששאלו אחד מחסידשטעתי
 והי' טקרוביו אחד שכתב ס"תכתיבת
 וטחללי חפשיים איזה טשפחתובתוך
 שלא התל החסיד ירא והי'שבתזת

 ז"ל בידערטאןיקיים
 אמת שפון לבעל3משיו.לאדדצי

 אברך אודות' זצללה"ה, מנדרהק'
 הלכות א"ע ללמוד רוצה שהי'אחד

 שו"ב להיות שיוכל כדישחימה
 לו שיהי' באם והשיבו עיר, באיזה ( שיכתבו באם ידם על הס"תיפסול
 א"ע, ללטוד יוכל קודם, עיר איזה 1 והי' כנהוג, ס"ת מיום בסוףאותיות
 הא הנ"ל ז"ל ntwD-n ושאלו , מהם לו הי' ולא רבנים לכמהשואל

 ן והשיבו, להה"ק, שואל והי'בכה,
 ן האותיות כל טקודם כותבשהסופר

 ן האותיות לטלאות המה שצריכיםרק
 שאטר טה זוכר אני אין ויותרבדיו,
 שנראה )א"ה, קדשו, דבריבסוף
 ע.ג כתג כמו הלזו הכתיבהטד"ק,
 נשלם כבר שהאות מחמתכתב

 כתבתי להלכה לא כתיבתם(טקודם
 שפסק מה זוכר אני אין כיזה,

 הנ"ל, כל כתבתי מו"ס רקלהלכה,
 חלקי ד' כל עם עומד הי'שההזק
ytwזו ד' דבר שואל לכל להשיב 

 אז נומל שהי' ראינו ולאהלכה,
 והלכה, הענין בו להבים ספרשום

 שאלות ביומו יום מידי כלבי .הי'כי
 בהלנית ש"ע ד' חלקי סכלשונות

 ז א13רז שפרז בעל פנע פ"ארים( יעסוקות
 אחד באברך זצ"להק'

 בעת קדשו יד כתבי שבדקבחדרו
 חוצה, ללכת ההיק צריךשהי'

 לו לוטר שאלו הה"ק, בווכשפנע
 ואטר שטה, שראה תורה דבראיזה
 אני דירם, לו ואטר אחד, דברלו

 עבור תעית וליחן א"ע ללמודיכול
 שו.ב הצריך במקוםהשחיטות
 שסכים אינו שהוא ההיקוהשיבו
 וחזר השחימות, בעד מעותליחן
 הא הנ"ל, דל הרמש"ת לוואמר
 את לקנות א"ע נוהנהעולם

 הה"ק והשיבו בדמים,השחיטות
 איו )עם העולם זה איןזצללה'ה

 : וועלט( קייננישט
 זצללה"ח הק' בשמו שמערןירכא(

 הפסוק עלשאמר
 והנער אבי אל אעלה איך וינשפ'

 אני אל אעלה איך אתי,איננו
 שלא כ"ז אתי איננו והנערשבשמים,

 : והבן הנערות, יטיתקנתי
 טה ליוראה טעשה אטביךרכב(

 ז-ור לאחישאירע
 פרשיפיק פה )מנ"ב להשמואל
 פ"א תנצב"ה( ניסן נ' תרפ.דבשנת
 לבתו חתונה מקאזיניץ דודיעשה
 על לבוא המשפחה כל והזמיןתחי',

 פה )מנ"כ הכ"מ ע"ה ואביהחתונה,
 א' אדר לחודש ימים כ.זפרשיטיק

 על נסע תנצב"ה( תרפ"דשנת
 את עסו ולקח לקא,יניץ"התונה

אתי
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 קורש שרפישיח62
 שלום לקבל טקודם וחלד נבוקר ן בחור שהי' בעוד הנ"ל ע"האחי
 אותו שאל תיכף זצללה'ה סאדוטו"ר 1 פרשימיק טפה חתן אז הי'והוא

 שלום פרידת קבלת אחסול הה-ק 1 ביום או ד' ביום או הי'והחתונה
8ן

 בי טהדרך שחזר ע"ה אבי והשיבו אחר תיכף נטע ע"ה ואבי
 פינפשע ר' הצדיק הרב שדו'זשסע ' שהי' מחמת ע"ה ואחי לביתוהחתונה
 נ'כ לטפר ורוצה לפה, נסעזצ"ל א' וביום ש-ק על נשאר לש"קקרוב
 אבי הלך ותיכף ההיק, ושתקלפניו, כבואו ויהי' לביתו, נסע ש"ץאחר
 והי' הנ"ל מדו", שלום לקבלע"ה ולא עליו, צלילא דעתו הוי לאלביתו
 חסידים שלו אנסניא בביתשם הולך, פעם השלימות בבריאותה4
 לו סיפר ע"ה ואבי מניביו, עומדים ן ואמרו לרופאים ושאל שוכב,ופעם
 החולה את והזכיר הטאורע כל את ( החולי ,ה והטשיך נערווען, חוליוכהוא
 כלוסש לשמוע רצה לא כמעם לפניו, 1 לנלות מתייראין והיינו רבזמן

 להושיע שוכל בגוך רבי שיש ואמר , מפה, חתן הי' כי החולי אתולפרסם
 לו אוי אמר עצמו ועל בתפלתו לו 1 ובתוך חדשים, איזה החוליוהמשיך
 זייא בזה"ל בו, מטעין שעולם סי : שהוסב פעטים איזה נראה הי'הזמן
 מעות, איין עהם אין אריין ברענגין ן שהי' חדשים איזה אתר אך6,
 בל א"כ ע"ה אבי לו ואטר וחזר ! הנ-ל, החולי נתנבר הפסח הנאחר
 ועוד בתטי', מעות לו יש העולם ן לטחותנו, גם הדבר ונתפרסםל"ע,
 ושל דוה אמר ואח"כ כאלה, דברים ן הוסב שלא ע"ה אבי ראה ביףהי
 הדברים כל לי נא ספר ע"ה לאבי ! ונסע החולי יותר עוד ונתגברלו,

 נטע כי ויהי' סיפא, ועד מרישא ן הק' אמת זטמןרן בעללאדוטו"ר
 כ[אוינ.ץ דרך עבר לגור ע"ה אבי ( כי השיוע באטצע לגדייזצללה'ה
 כלדע החולי של הסיבה תוכן לידע ן שלא לביתו ליסע תיכףבדעתו
 ונפל ספסל על שישן לו וסיפרו ( ואחר בכיתו, לבדו החולהישאר
 וכך אחר, לאיש נהפך ומאז סטנה, ן זצללה'ה ההיק לפני אותוושהזכיר
 הנ"ל שמהתתונה ז"ל לדו"ז עיפר . שלימה לרפואה אותו סברךוהי'

 לקח למה והקפיד החולי לו גאה ! רפואה לו ליתן וציוה בקודשכדרכו
 שהוא ואף החתונה, על עמו אותו ( לראות וגם אייל( )רצין היינולשלשל
 על ליסע אין לכהור אך משפחתו, ן ע"ה אבי את ופמר לישן,שיוכל
 הוא דעתו שלפי ואמר החתונה, ן דרך לביתו גמע כי ויהי'לשלום,
 זה בדבר ובקי ר"ל, רעה רוה איזה ן הענלות עם פיעסעצנעעיר

 שכית !ה ודבר כזה מעשה לו שהי' ( זקני שדודי שמע)אטניבאסען(
 אוכלין לפעמים סחטת החתונה על , טוה"ר כו' קדישא חסידאהרה"צ
 אמר כן ברכה בלי שם ושותין ן ן8ינטשע ר' הנקרא אלי'פנחס

 ע"ה אבי שמע כי ויהי זצ"ל הרר-פ ( לנור נסע זצללה"ה ועילץהאבד"ק
 ומבקש מאוד טרחת הי' זה דבר ן של זו' ע"ה דבורה ס" הרבנית)כי

 פנימה לקודש עמו לכנוס ז"ל מדו"ז ן ט' זקנתי אחות היתה הנ"להרה"צ
 לז לעשות שחייב זצללה"ה לאדומו"ר 1 הנדגל הרה"נ ואחות ע"ה,יופה

 שהום והשיבו קורבה, מחמת זה דבר ן אברהם ברית שו"ת בעל כו'והעצום
 כ' פנימה לקודש עמו יכנוס לא 1 כדי לגרי. בחורה ונסעזצלה"הן
 לו לעזור ויוכל הוא רבי אדומו"ר ן ויהי' הנ"ל דו"ז עם א"עלראות
 יקפיו עוד אולי עסו יכנום הוא ואם ן ועש"ק ביום לנור בחזרה בואובעת

אדשיא
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 שיפריח טה על זצללה'האדמויר
 לומר ויוכל לבדו יכנוס רקאותון
 רוח שאיזה אומר שהוא כ"קלפני
 דו'ז ראה כי ויהי ח"ו, ודבקרעה
 כי טדגריו, טרחת ע-ה שאבי11ל,
 נערווען חולי שהוא טתחילהחשב
 שמע ועתה הרופאים, כדבריל"ע
 לו אטר האלה כדברים ז"למדו"ז
 החולי מרתת אתה מה ז"לדו"ז

 אבי לו אמר מזה, יותר נרענערווען
 החולה להביא אני צריך אוליע-ה

 צריך, שאין ז"ל דו'ז והשיבולגדר,
 פניטה לקודש ע"ה אבי נכנסזאח"כ
 לו עשה ז-ל שדו"1 להה"ק,וסיפר
 רעה רוח איזה הוא שח"ו כזה,טורא
 מה זצללה'ה, אדומו-ר והשיבורח"ל,
 רפואה לו ישלח השי"ת לינפ'מ
 הי' וזה בקודש, כדרכושליסה
 ועש-ק יום כל הלך ע"ה ואביגעש"ק
 אצל היום כל ישב כמעטבעגנ'פ,

 בא כי ויהי' שלו, באכסניא ז-לדו'ז
 י"ל ורוק שבדר נרות הדלקתזטן
 בברכה, שבת נרות בעצמו הדליקתמיד
 וקודם הדליק, שלו אכסניא עלזנם

 שמו מה ע"ה לאבי שואל הי'הדלקה
 שאל כן ע"ה, אמי ושם ע"ה אחישל

 לך לו אטר ואח-כ פעטים,הרבה
 ביום ולמחר היום, קידש כילביתך
 עלי', 1"ל לדו.1 שהי' בעתשב"ק
 לחולה, שגירך מי ע"ה לאחיעשה
 אבי קיבל שב"ק אחר תיכף א'וביום
 זצללה'ה טאדו"ו"ר שלום פרידתע"ה
 ח"ו לחוש שאין תשובתו מתוךוהכיר
 אם זצללה"ה לאדומו"ר ושאלעוד,
 לעיר תרופה להמרחץ עמו ליסעצריך
 שהטרחץ אוסרים שהדוקטוריםהדש,
 )השיבו הזה, לחולה רפואה הואהזה
 אין הזה שהמרחץ זצללה"הההיק
 ע"ה אבי בא כי ויהי עבורו,צורך
 ונתרפא בבריאות ע"ה אחי מצאלביתו
 כאלה מעשים שהי' ואף וכל.טפל

 אך atta, יזם סידי ונפלאיםנוראים

 שקרח מה הנ-ל דבר כתבתיהנני
 וכמח עובדא הוי ובדיהןאצלינו,
 חלקנו ויהי' צריקים, דברינדולים

 :עמהם
 אחד מחסיד בעצמי זטבמערזירכנ(

 אדומי-ר בימיעוד
 זצללה"ה הק' אמת newבעל
 כלפון לעשור, כסא בין אזשהי'
 זצללה"ה דאדמו"ר בביהמ"דדוחק
 דקהל לביהמ"ד תמידים כסההלכו
 הנ"ל החסיר וגם ולהתפללללמוד
 שאנשי וראה דקהל בביהט"דהי'

 שחרית תסלת בשעת טדבריםקהלה
 עמו מתקוטמימ והי' נידםומיתה
 זח דבר שיספר ההסיד אותוונשבע
 ואב"כ ~צ"ל אדוטו'ר הה"קלפני

 לו למה בי הרמה לו והי'נתיישב
 אדומו'ר ההזיק לפני יהודיםלמסור
 לעשורן כסא בין שהיום ובפרתזצ"ל,
 כ* בנפשו עצה לעשות יכול הי'ולא
 בדעאל נתיישב אח"כ אך נשבע,כבר
 בזה"ל זצללה'ה הה"ק לפנילספר
 שנשקעתי איך טכ'ק, עצה שואלהנני
 ל* . יש כלק לפני יהזדיםלמסור
 לעשושן מה יודע אני ואין ע"ז,חרטה
 איך הנ"ל החסיד לו סיפרואז הדברים* כל לפני להגיד ותוכלח"ו,  חשו* שום לך אין הה"ק, לויחשיב

 מנינים כמה דקהל בביהמ"דשטתפל*ין
 החפלה בשעת וטדברים זה אחרזה
 הוכיחם כי וקהי מדבר, וזה מתפללזה
 משום עמי, טתקוטטין הי' פניהםעל
 אדוטו"ר שלה תיכף אז נשבעתיזח

 וטכסו טשמ הטו"צ אחר,צללה"ה
 להתפח זצללה"ה אדומ41ר וצוהעצה,
 בהשכטדע. פ"א בבוקר, פעטיםשתי
 בימי כי יותר ולא י"א, בשעהופ"א

 מתפלליך ה" עוד זצללה"האדוסו*ר
 קודפ רק מאוחר בשעההחסידים
 געצסוג החסיד לי- סיפר כןחצות,
 בץ אהד, בעה-ב בא כ8'ארבד(

 לשחקה לעשורכסא
"צד
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 מסחר, בעניני זצללה*ה טאדומךרעצה
 הה"ק, והשיבו הוא עקצוץואטר

 1 תשובה לעשות נחוץדץום
 אצל אחד חסיד הי' פ"ארנה(

 אביו, של יא"צ אז לו והי'אמיך neat בעל הק'אדומו'ר
 אביו את להזכיר פנימה לקורשונכנפ
 אם זי"ע ההיק ושאלו דוא'צ,ביום
 דא איו ער )אויב לפה נסע ע"השביו
 ושאלו לא, והשיבו, הפארש(אהער
 פעם כאן הי' אם הפעם, עודהח"ק
 מה ידעתי לא דבר שקף )א"ה,אחוג
 ההיק השיבו ומה החסיר, לואמר

 כמה מזה נראה מו"ס אךוצללה"ה,
 לאיש גם הצדיק לעשות יוכלטובה

 : בחי'( אליו נסע אשרנספר
 למה מעם הק' בשמו nytw~יבק

 ( חייב ששבתעכרם

 התורה, החסירה מה טפיסיחרר
 ערות הוא קורש ששבתכאמצע

 ובעדות הקב"ה, על טעידיןומישראל
 קרוב טהן אחד שנמצא הואהדין
 במה א"כ העדות כל נתקלקלופסול,
 עדות טקלקל שבת שומרודיכוים

 : והבןישראל
 על הק' בשמו שמעתי זניךדב0

 קהלת קהלת, ז"לפרשיי
 ! ימי שבעת יצירת כל על תגרקורא

 ן יביא ממרחק אשר סוהר הוא הגר8ף ן ואמר, הבליס, הכל שהםבראשית

יש88שש4"4%

 ה4 אשר טוהר תנר הי' וקהלתלחמו,
 שנראה מאוד רחוקים דבריםמקרב
 להשורש מקרבם הי' נ"כ הכליםלהבל

 : מאודוהבן
 ויקרא הק', בשמו שמעתי זנקךרכת(

 אליו, וידבר משהאל
 אשר הקול אמר, לאמור, מוערטאוהל
 הוא לבדו, שהוא בעת להצדיקנשמע
 לאחרים, לאסור ולא לבד,אליו

 נשמע אשר הקול סועד,מאוהל
 ועדה, קהל בתוך שהוא בעתלהצדיק
 : והבן לאחרים, לאמורהוא
 פ"א( )אבות הק', בנשמורכס(

 הי' הצדיקשמעון
 והי' בדורו, נדול והי' כנה"נמשיורי

 אך דברים, הרבה ולכתוב לזמרלו
 לא תורה, מדבריו לעשותכשבא

 : דברים שלשה אלאאמר
 עם ביהד הי' שפ"א שמעתי רל(ן
 כיסיו אחד צדיקן
 מזה זה שלום פרידת שקבלו nPa1ן

 שנקרע לבעל כל הצדיק אמרהי'
ן *אהבה שיהי' יה"ר זצ"ל הק'אמת
 רבה-

 אדומו"ר הה"ק והשיבו ביננו,
 צחות, בדרך זצ"ל אמת שפת בעלן
 כמת )כי נ'כ, עולם' .אהבת שנצרך:

 אהבזז יש הצדיקים שבין אףפעמים
 שביניהם, ההסידים בין אבלושלום,
 השיבו לזה שלום, כ"כ להםאין

 1 נ'כ( *עולם' לאהבתשנצרך

4a4ai*@H
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 65לג קודש שרפישיח
 וצ'ל ססטריקוב וואלף זאב הריפהה'ק
 דומן עושה בי נפשו הצטדק טילי ',ןא

 צדקיה נותן שאינו ביהקונו ן תשגי תודה בקול טטרחק, זהטי
 כי45 איש עלשק' ( ! תנביה לעב ראשי ירידי, זההאתה
אן שמת קיני ככנים בין עכור,טעמק ן אשרז הוה החלום מה ליהנידה

 צפעוני, לב לבו4 כחדקה פובו מרע איש ןחלמתז
 העוני מכה מלהושיעןב

 יצפיני לחלבה י נ ע1 החרמה, קרני לזוהר דמות לבך,היערב
 רחץ בנקיון כפיון1 רשף,י הפור, אםדבר(

9
 השחץ מעטה ואלבשן נשף. ככבי לקראם טהרתו זהפה

 נבר עליו אפו, לאאם1ג
 ז קנהו יד הקצרק1 הפונה, טאין אהבתך, אשמעמרחוק

 השבר משכמו אריםואיפהאים קרוב נהיותיאף
 4 נבר יפהר סעושהוהאם1 בורחת. נפשי תהלתי שיריחפני

מענהןר
ב1 שמנה טלחם מחלה תירש דלהנו" 1 ותחבושת,זיי כח תוסף לבריאואך
 לבשת. ינזרו המה לו, לאולאיש בהנוע היושב איש יכתירו וכבודפאר

ה
 הענקים, כנובה נלסי, הטשל חרבאל
 בשחקים, בהיר שחר בן להללאו
 ובשפל, נהר הולך אור יראהאם סודע48 טאז זה חכטים מקרבני

 .ואופל, חושך מקום נתיבותלהולכי
 תולעת. אך הוא, אש עטורלא

 תהמר מסבה שניכםונפש 4 ידיך את תקפוץ הלוה !כילי
 תייסר בנך אם ובינה

 תאמר ורנליו תנירהווממרהוק
 4 שדיך בנקרה יזין לאהאם

 גתולדותיך זאת עליוןמסע
 טטכותיך ירפאהו כיואיש
 טברכתיך לו תעניקהלא

 ילחם לא סמיךואיפה חסדיך לאיש תתן חסדואיש
 תלחם, בו ד' ידאיש,

 הסדך מעל. נדול חסדוהלא
 ידינה לטעשה תסשילהו לאולטה

מר
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 קורש שרפישיח66
 יופיע פסל טרחוק היאר, יתלול !ציר
 ואפילה באישון כספיר יזהיר רקבוןנעץ
 יסיע בתר לערי רנליו ימצאלכן
 והשפילה. נפשו יקר באדר יעמוףבי

 שאלונירעיוני
 ז נשבת בך נאונך רוח זאתטה

 עשוהו תוכל לא דברעשות
 נחשבת כזאת קטנה מנחהטה
 כמוהו וגדול שרלפני
 עצתי שרי טאלואכן
 ישעשע כבודו בהתשורהלא
 נאטנה רצצת תוכה ! בלביאך

 ורע אוהב לו אנכי בילאות
 המנה. זאת עתה לשקרבתי

 זברה יפה טה 1האח
 לצרה אח לאדם ישאם
 המחלה עברה כי בעתבם
 ונחלה. חלק לו בשמחתואתו

 ישלח בנרון ידו את !יזרש
 יפלח באחת השרש, רםארז

 ! ינופף ידהו רוםהלא
 דוממת נפשך כטוהו, תהי'היות
 בלמת ורסן במתנ דודיםאוטר

 1 יעופף עמוק מלםקרב
 ! ידידילא

 הקרדום, כהה אם חדש, יפעלואת
 נרדם לך מה מילך, חרבדךק

 ירוצו אוהבך לבבועם
 יתר על דורכי שננים, פיךוצצי
 בסתר איש יכו בלכתם יסבושפל

 ימחצו. יחד ולב,כליות

 והוא אז, הנעים מכתבך  השנתין
 ידידי, ! נדותיו כל על ירידות טלא)
 ידודות בלולה ,1, מהורה הטנחה(
 ידידי סמך תודה על אשר ושבח(

 היא ערה לשמי, - ומנשהמקטרה
 נטעתי צחיח, סלע על לא כילי,

 כזבת נפש על לא אף דברי זרע(
 ! סבין לב בלבך, אכן הזרע, לי לאן כי לאסור, תכחש יוצרו ביטים אשר(

 אמונת מנשטי נשטה אשר -ובנפשך
 מצאתי הזרע משך תחת - ;מעל
 הקרבת אך צחות, דברי אלומותבפיך
 ראשית קרבן תודה, כף טלא מהםלי
 חקקתים אשר אחדים הדבריםעל
 האביב, לעתותי והי' לבך. לוחעלי
 קסת על חרמש להניף תוסיףכי

 ידעתיך רד*ק( י'ו קל.ט )תהליםרעיך
 מחלב ותפארת חן ברב כיאומן

 טנהת את עוד אלי תביאטליצתיך,
 מעסק 1 שמים אסק כי מצבי, טשפלי הרנותני זה מה ! ידידי אבל ן בכוריך(

 דמיוני תנתני, ידך עב במתי אלעכור
 לך חזו אשר שוא והחזיונותליל,
 אלה מה החזקה והאהבה לבךנביאי
 למשת באלה כי דמית האם זלך
 כי בכנפיהם רוה וצרת מילך,ציר

 ! ידירי ) לבכי בתרי בין יעפרוכרגש
 לטסך בסתד.4רכת רקמת בהטה אךן

 נפחת אשר החי' רוח וביןביני,
 לגשת לסור החילותי כי ואףבדבריך
 מליצת מטלאה באהבתךלהשתשע

 אפס התהלה רבת מפני נעמה,כי
 ותשב בושת, לבשה נפשיכערכי,
 יי טכתוב ידידי ידך טנע !אחור
 אם תיבות( שני או תיבה )נמחקמהם
 ומזוקקה טהורה אנרת אליתערוך
 תהלה. כל יהי' הטה אהבה רצוףתוכה
 לריח לבבי טוקדת על דבריך יעלואז

 . . . דגרי אל לג שים ועתהניחוח,
 ישן, בכתב מצאתיע"כ

עיר
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 67לר קורש שרפי שיה ,

 מצאתונגוד
 כתוב-

 שוטרנפשה דבר אל טשכיל בתחילה, ( הנ"ל, הח"ק הכת"י
 טרחוק, ללעמוד בלבי נטרתי כן עי ן קסת ודורכי סופר בשבםמושכים

 והדבר אחי/ לעזר ולא לשטן .לא ן בח!קה, להתנבאות יכלתם כחותיאמצו
 ומי היא משמים אולי צירה, על תסוב ן נפש .יוכלו מרם - וברית אהבהחברי
 ישיבנה. ן אך משכת אבי_! ואתה לקחתה,רע

 לנצח. ידידךיברי ' ן איכה טתאר ירי קצרו והנהלתומך,
 ( בקראי ויהי בקרבי, דבריךרנשי

::יתיז גם יייגגג :%:ענש
 טפם שיגי כב ב:2י

 חלילה ידידי, אבי, אבל עצמיתיבל את עזה, כי הלבבות, וצטדהנפשות;
 רבת יודע ומי טלבי, ואת מעשות לי. ן שפתיך, על קסם לתת קשתה אלהבל

 ההיא העת הרכיבה אשר המרדה, ן אהבה חורש כל לוטש אביולעשותך
 איש אם פלא כל אפם לראשנו, , נפלאתה כי הדעתי אז נקרביהשוכן
 אנרת אליך הערכתי משגה, עושה ( תסלא ולא אבות, טאהבת ליאהבתך
 עליהם לבנות תוכל לא שטה סלה.קושט כתבתי אשר' הדברים שלומי איש ע"י 1 מפני מהתולדה, הצומחות אהבהככל

 הדבר עוד כל אכן דברתים, בחפזון כ, ( . . .דברי דבר,-
 דברי ארבה לא טאתנו, הוארחוקה, מקשרת בנפשי אבל נפש כהעד
 לך יחסר אשר עת יבא כי והי'בה, ( בוערת כעש בלבי והי' לתומו,משך
 וטה כתבתי מה אלה כל אתידעתן וברכה אהבה כותביכל

 אי"ה בך אדבר בעליל אזשניתי,' ככה. עשות יעטולולשוא

 הטעיקה לפניו החריף דודי שפךאם ( תדרוש אליו ותשובתי יחי',הגאון
 יחם הלא במסתרים, לו יארובאשר, נכבדות דבר יש ! ידידי והגהמשם,
 טפריע כל ויבקע בקרבו, מהו'לבב( והדר, חן לבוש הוא לו, מטעלאשר
 הפק לבעבור לעומתו, יתיצבאשרן תוארו נמצא להביט, נעמיקואם

ו אל לאתנשחת ב  להוצא ידידי 
 כי אחרי', נחקור אשר עדהדבר
 מצד אשר האדם כני אמרתשמעתי
 אבי לפני טאוד נסוך העניןזונתי
 לדבריהם, הקשבת לו יחי',הגאון
 ישרה לא בעיניך גם אשרידעתי
 ביטים בעו"ה באמנה אם ואףהדבר,
 בהרת, בה אין אשר בגד 'איןמאלה
 בה תתערב לא אשר משכההואין
 אל" לנשח זאת בכל סינים,טעה

 כראותי ועתה מהרה, עד דודירצון
 טמנו, דודי השינ אשר חלושההטענה
 טשתאהן נעמדתי ברואה,ושניתי
 היקר דודי טחסור את אשרואנכי
 כי אף רונשתו נפשי כטהסוריאך

 לטרחוק, דברי טשלוה החשיתימעולם
 לבעבוען אבל מערכי בגדולותוללכת
 אתאפק, לא ולמענו אחשה, לאדוד

 אבוסו ולא אקרא, טרומיםבראש
 אושר דרכיו טחו' פני עלטלהוכית

לא

 כי אבי, כתבת אשר אלהדבריך

 בואו, וטרם הנעים, מכתבךהשגתי
 אבי האת פה המנח המכתבהניעני

 . . . היפבבאר

 אתרי דברתי, רעיוני בסתרטראש,
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 קורש שתפישיח .68
 ן לא בעיני' ,ר מעשיהו קשח, כןלא

 1 סאת לדבר אחריש ואולםאדעהו,
 1 אל כי ואבקשהו עשהו, כבראשר
 ן נם כי אחר, לעת להדיחו עודיוסיף
 זער מכסת אשר יודע, טחו'ידידי
 ! עזרה או ישע בשם יקרא לאנזה
 גבר טצעדי להרחיב מה משען הואאך

 למהר מאוד אבקש ע-כ ימעדו,לבלתי
 על להעמידו נוכל למען לו...לתת
 . . , ונא נארגליו,

 שבוע ד' יום לביתי לשלוםבאתי
 בעזה'י, נכון על הכל .ומצאתיהעבר
 ! מרנוע טעט לי ויתן ה' יוסףגה

 כל ידירי אבי אודיעך הידועבדבר
 והחזיונות, הסעיפה עלי רבו כאשרלבי,

 כה, משכוני אלה האדם בניודברת
 ואלה לרחק אלה כה, יעצוניואלה
 . נדבר רוחי ידין לא אסרתי אולקרב

 1 על לעשות הזקנים אל לי אלכחהזה
 1 לי*,, ינידו אשר הדבר8י

1 דוום ישרתוני לא בי חושיורידי
5 דברים לד אגיד אכן להשתרע,הזה 5 יום רב, בקרבם יכילו אשראחדים ן הנאון סאבי אנרת השגתיאתטול
1 דבריו כל כי ידענוהו זנחנויהי',  ן כן על הקודש, בשקל המהטפלסים
 1 אנכי שתים ידבר, אחת הואאם

 1 כל ברצון  שערי' לו ופתחהלשלום, 1 אליו תקרא אחת קרי אםלטדעי, 1 הופיעו דבריו כי אודיעדשומע,
 1 שלום הוא גם בתוכה, לשכוןיושבי'
 ( אהי' ואנכי עשה, ידידי ואתהיענה,

 glan שאינו איש על כתבזה
 קבלה. ללמודורוצה

 עלה שמים !הבר
 עתידות לחזותשכל

 ותעלה בחפרהסתתת
 מעדוית רנליופתאום

 ושחק ראה !ערום
 באדסח תדעבל
 שמה בורכי

 בשחק תשכילומה
 ונבלתן מחלאה טטוהר לאלב
 הקבלה הר דוהר לומח
 יננת, בחיקו הכעם אשראיש
 פענח. צפנת יקראההוא

 האביב בחודש ד' הששי יוםב"ה
 ההריף וטרכזי לבבי חוגלידידי
 נש ירוחם מ' כש"ת המשכילושנון

 ירוחפ הנקרא חמופלג כלבלת)הוא
 קאצק(, טחםיריספריקובער

 לא הדרך, טורה עם העת, !*דידי
 בך. אדבר ברזם רק להשתרע,יתטני
 לתתך אחור ה' השיבני מלוניפשכי
 מצאתי אתטול ובשובי רו'כשבעים השנתי פרחתי עבור נשנב,עסק
 בלוביטש, עבורי, שלחת אשר הס-דאת

 לפני נכברות דבר  הציעבנלאסנע,
 יחי: האטיל כ' המשכיל בניעבור
 זלמן ר' הגביר בן סשה ם' הנגידעם

 מידידי. אחד הי' מלפניםחלפן,
 קדט היטי אבל שלומינו,ומאנשי
 ע"כ אדענו לא והיום ועברו,חלפו
 הוא, מה תודיענו כי אחי, מטךאבקש
 לדבר נם ביתו, וטהות טעטדו,וטה

 ואתת יהבי, עליך אשליך הזה,נהעסק
 שמח. חג לך יתן ה' תהי'כפי
 נעוץ; ביקב חתום יין בקבוקאם
 הנעה ורות נפנים, שרוני פורחתיריה
  הוא ! העדונה נפש כי אףיעטוף,

מרחוק

 . . לך.עווי
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 69לה קידש שרפישיה

 ולא ב' יום לנכון טכתבך השגתי 1 כאשר ויו לחודש בראשון והי'ידידי' ישועות* וישמיענו סלה, טוב כל 1 לב בשמחת מאוד יודעתטרחוק
 אשלח אם ברור דבר אבי הודעתני ן תשתאה אל פתאום שמחההאחזך
 אליך הטול"ה המופלנ החתן את ( סעדן כי ? לה היא טה לדעתידידי
 מחוי לא, או המב"ז, האיש עם 1 תהי' אשר תחי' בתי נשואישמחת
 .טגמתר תכלית כי לי הניד ני"ו, הרב ן יבוא, ששון אוהבי כל בלב למו"מאז

 כנפיך, תחת בנו יהי' אשר הוא, , אערוך לא כטוהו, משביל אישאל
 השוה, לעסק אי"ה נבוא הכסף ובדבר ( יוכל הנשנבית ברעיונותיו הואוברים,
 . להודיענו אבי, אבקשך ע"כ ן שלוחה יד כתבנית מחוה, לולעשות

 בקרב
 כי ובאשר אליה, לשלחו אם הימים, 1 מלאה עפה מנילה מונחת ובהאליו
 לקבין צדקה דרך ללכת אנכי נחוץ ן צוררת לב, לוקחת ערב וקולשיר
 ידידינו טאנשי ההתחייבות כסף ן ולשמוח לעוף אך הנפש, בכנפירוח
 לבית סביבותינו אשר החסידים ן והי' שסחה המקהלה בתוךאתי

 אקצר, בקאצק, לאוי"ם שיחי' אדומו"ר , הפתי בית על יעטת חן טעילבבואו
 אחדים הדברים' לקרוא, אבי ותמחולטלסעלה.
 מצוה* שלוחי בענין לך כתבתיאשר1 הר-ר ההיק של המכתבע"כ
 ומובתכפ שלומכם הדורש בנכםדברי( זצלה'ה, טסטריקוב וואלףזאב

-
 באהבה. הימיםכל1
 נ"ב טוהר"א בהגאון אאלף זאב הק'(

 דגים. בתוכושהי'
 1ירידי
 הדגים תוךאם

 אלמוגיםיטצא
 החציאתך
 אוציא.באשר

 לפ"ק תריח תמוז א' ד' יוםב"ה
1ממריקוב.
 אבי לידידי וברכה שלוםרב
 הנאון הרב ראשי עמרתטורי

 המפורסם, ובקי חריףהמאה"ג
 בוצינא התורה שר הקודשנזר

 אברהם מוהר"ר כקשייתדנהורא
 הרבנית מורתי ולאמינ"י,

 תי' יומא ט' הישרההצנועה
 שיחי'*עכיו"ח

 נ"י. משה רפאל כ"מ הטושלמן
 לי הנידידי1
1
ו הששי יום לביתי שבתי1 ב  
 תחת לפני הביאו הביתה, וכבואי1
 מבשרים הנעימים מכתבך טנדנות(
 ותאורנה תחי'. אמי ובריאת שלומכםן

 נעשתה, איפה ואודיעך הרב, מחו' עםן הדבר אגמיר כי כתבת ואשרעיני,
 מאומה, לעשות אוכל לא כעת אםאף

 ועדן לקאצק, נסע הרב מהו'באשר
 באלף בי ידעתי, משרחק שב,לא
 המעשה, לבצע אוכל כסףזהו'

 אשר ההררים אי' אך ה', בישועת1
 ידעת ני"ו חותני ? כסף אחצוב מהםן
 כתפיו, על הזאת המשא לקח הוא כין
 ועתוז דברו, להקים היכלת בעל יהוא1

 אנכי לו, לא כאיש מרחוק יעמוד ן והשלום ההיים כולנו אתנובעזה"י
 מידו כסף להוציא איחל כי בכהי אין , ולכם לנו ה' יוסף כהחץבריאות,

החקה
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 קורש שרפףשיח "70
 בדברים אשר איש הוא כיהחוקה,

 כבוד יתן כי ידעתי ואם יוסר,לא
 לכתוב ידידי אבי הונעתיךלדבריך,

 לעמול להשיאך אבל אליו, לדבראו
 הדבר אתן אכן אוכל, לאלרוח
 ובידך המדע, אתך הלאבידך,

 משפס יהי' טה אתה, נא עוץטאונים,
 רוח כי במחתי ואני וטעשהו,הדבר

 הישר, בדרך להנחותי יענך,טבינתך
 את לקחת אבי, בעיניך תישרואולי

 כינינו ננטר מרם עוד אליך,הטול"ח
 לא עור אם אותו, נסותלבעבור
 התעקם לא עוד ואם שכלו, עיןכהתה
 לך, ואשלחנו אבי הודיענינשרתו,

 בינתי, ועל חפצי, וכל ישעי כל זהבי
 אשען. לא כערכי אשר אנשיםובינת
 נ"י. מוהי-א בהגאוו אאלף זאב?ק'

 שלומי דורשי - שלוםאדרוש
 ידידי ליר הטכתב, של השניבעבר

 הגאון הרב ראשי, עמרת מוריאבי
 נזר המפורסם ובקי החריףהמאה"ג
 דנהורא בוצינא התורה שרהקודש
 אבד"ק ני"ו אברהם טוהר'רכקש"ת

 כמריקוב. טפ"קטשעכנאווע.

 לבקשו יצא חדלה, פסה לו הי'אשר
 וטאטאו טריעיו טאחוזת  ישעלו

 ואנכי בלבותם, הישריםהחסידים,
 נכמרו יחד לבי, סנור נקרעבראותי,
 ימלמל כמוהו בעוז חכם גבררחוטי,
 קצרה כי אף אחרתי נבר,מלמלה
 אשר חסדי זאת לו, מהושיעידי

 כ5 מכירי אנשי לבקש לו,אעשה
 תמהרו ואל חן, ברב אותותקבלו
 לפי אד הערך, טך איש כעםעמו

 . , .כבנדו

 זאב ר"ר הה"ק של משיר הוא זהגם
 זצללה.ה.מסטריקוב

 שתת יץ הנבר 'תשיא ואל תלוה,אל
 קשתה ני נודעה בשער אחריתהפרי
 ויחבא יפתר שלם, יאבהאל
 יבא אחר גיתה השותיםעוד,
 שמצח תלבש פן מבוא שמה רנליךהוקר
 תטצא. האם עסיס תטשש, יקבו כליכל

 את ראה אשר אחד משכילאיש
 ומ"ר הה-ק של והשיריםהמליצה

 טסטריקוב וצלה-ה וואלףזאב
 ועל טובה שהמליצה לווכתב
 המאמר: זה המה טובים שלאשיריו

 מלאה והנה עברתי, המליצה שדיעל
 פורי'נפן

 נכרי' גפן סורי - - הזאבוכשיית
 וואלק ואב מוהר"ר הה"ק עליוולעג

 ואמר: זצללה*ה.מסטריקוב

 מהלח עליו נמשול האדם, יבקרלא
הכפן

 ישח אם,.. וחצץ, חול לפיהויחתוף
ההופז

 שנ נפשו בסכות אשר לתום,להאורב
צפ

 זאב הר.ר הה"ק נתן הכתבזה
 לאיש זצלה"ה מסטרייבוואלן
 מהחסידים, לעורה צריך אשרידידו
 מי-ם... בזה נסה לאויד
 לא תפשו מחלציכן טלבשיש

 ונפשו עדים בגד לבווש ויששטוהרה,
 אל ידידי, ע"כ גזרוזה, ספיראך

 הטה, קרועים אם לטדי,שביטו
 ה"ה המהור לבבו יקרת אלהבימה
 מעירהרבת

 טורדתני
 טסם אשר

 אורחות ללכת נסה לא עודידעתיו,
 האניונה, עול לסבול שכסו נמהכאלה
 במח, לשבת יוכל לבעבור בלחץ,זחי

 המעפ נם עתה, אבל עבודתו,ולעבוד
ולהתנלוף
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לו קורש שרפישיח
 תוך משבץ שירו איך לבו,61תנלות

"אופן
 רעיתו ויך עזה השיר רוהשזליך

בשידפון
w-np!ושפן ארנבת..... דנר 

 ויפן שוה מילו דמענו לאדנדיאל
 נפ4 . .., לקיטלי שדוג קרא !ראו

 אקד שואוחנול הה"ק לודצו*ה
 שדה שקרא ושע"ג במקצה*אד
 שירע כח 6 הראה ואגב פרץ/לנפן
 פעטים שמונה שורה כל בסוףאשד
 תניך בכל אשר ננמר, תיבה בלשמן*
 ביפן. שעמר חיבה יותר נמצא5א
 פעמים.  השמגנה aaדק

 משבת yf't' מממריקובהה"ק
 ישיבת וטטאס ערים,ישיבת

בפרים.

 ערים מושב המיתאבחר
 כפרים מלון דמי'אטאס
 ונערים ישישים *תרועעשמה
 פרים מבבוני צאן כתדומפה

 ומרודה מנוגעהטי
 ובהרת naw פצעיםמלאה.

 , הגלמודה יאתהלה
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