
 קורש שרפישיח72
 זצ"ל צדיקים מכמה שוניםטיהורים

 הר'א המק מחסירי אחד כירחךרלא(
 הי' זצללהיהמטשעכינאוו

 והי' מחו"ל, הלאטעריע עם מסחרלו
 הראשונים קלאסין ד' להקוניםטחלק
 יקבלו רק הסוחרים כדרך מעות,בלא
 ובקלאס החמישי, בקלאסהכל

 נוסע והי' בדחקות, הי'החמישי
 להתפלל סובה, לו שיעשהלהה"ק

 דור היהר י'. "ק' הייקמר רלג(ן
 מפיעטרקו3זצ"לן
 ר*צעפם, לו כותב הי' לחולה פ"א כשבא(

 בפעם וכשבא רפואות, בראואמר,
 לוסר צוה לו הוסב שלא וראהשנית
 ואילך וסבאן תהלות, נוראתהלים,

 : והבן הנפלאות, אדוןאטר,
 מקאזטקר הרי"ח ההיק יבשכםרלך(

 שאסור הדין עלזצ"ל, הצעפלין בתוך בנורל שיזכהעבורו
 לבעלי/ מספקת שאינה מסעודה לאכול ( ופרנסתו, מסתרו הי' זה כ"שלו

 ל8 חסידים אצל אבל הבית" .בעל ג"כ הקפיד p.teo* דין עלשעובר הייצי לבעלי' דוקא צחות, בדרך אמר ן איש שום על הקפיד שהה'קימחמת
 מסחר לו עשה למה הניל אישעל
 לסחור דמלכותא דינא על לעגורכזה
 והאיש למדינה, מחוץ צעטליןעם
 ואמר מאוך, נהה'ק טפציר הי'הניל
 כל עם נדולה בסכנה כעתשהוא
 יבקש החטישי קלאס אחר אךטעותיו

 ( לו סיפר ואז בהיתר אהר מסחרלו
 1 להתנייר שבא אחד בגר מעשההה"ק
 1 כל לקיים עליי לקבל צריךומקודם
 ן חכמים דברי וכל מצותהתרי"נ

 ן וסף ומבילה מילה ואחיכומכהניהם,
 ן ישראל, בכלל אינו עוד טבל ולאשמל
 ן אומר הי' גמור, יהודי בזהשנעשה 1 הטבילה קודם והנה נירות, נקראואינו
 ן לי שיש נזכרתי אצלו שעומדלאחד
Vlpן אבקשך פלוני במקום חזיר חתיכת 

 המבילה, קודם שאוכלאותו לילהביא
 טובה לך שאעשה רוצה אתה כןכמו
 על תעבור שאתה הלאטעריעבזה
 הדין תקיים ואח"כ דמלכותא,דינא

 : והכן נכון,על

 ( )מנך זצ"למווארקא י הרש'ב ההיק בשם הטמעותירלב(
 ן מינות, בו נזרקה הנמ' לשוןבא"י(

 ן זריקה כל" אם אף רח"לשהמינות
t~woשפריציל(א 1 ווי )אווי האדם כל מקלקל נ'כ  : 

 מנינא תורה הקע בשש עודרלה( י טספקת שאינה סעודהשייך
 דעסיק בעדנא ביןומצלי

 ומצחם עסיק, דלא בעדנא וביןבה
 בה, דעסיק בעידנא דוקאמנינה
 טגינ1ז בה עסיק דלא תורהואמאי
 צף הק* החורז: הנה ואמרומצלי,
 אצ הסוכות בחג פסח הל'שלוטד
 לימודך מצות טקיים הוא ממיןבשאר
 אף בוש עריק דלא בעידנאוזהו
 עומק אינו או כי הוא בזמתשלא

 מצות מקיינג הוא אעפ.כ זהבמצוה
 עסיק רלא בעידנא הוא והפי'תזת
 411 מצוה  של הדין תורה שלומדבה,
 ג'כ גופה במצוה עוסק שאיןבזמן
 מצוח אין בזמנה שלא אותהnwly שאטי בעצמה, המצוה אבל עליו,טגין
 בעידנא רק אז, עליו טנין ואיןבלל,

 : במנה היינו בה,דעסיק
 הרסי הח"ק ישב אשר בעתרלוז

 בביש תפוס זצ"לטרוזין
 כי בם הפסוק, ~ה אמרהאסורים,

 יק אירוח לא ע": צלטות בגיאלך
 עמדי אתה כי מתמרמר אניע.ז
 בב5 כי לשכינה. נוגע שליוצער
 יחיד אפילו אמרו נחויל צר, לוצרתם
 אוסרח הוא מה שכינה בצערהוא

 1 מגרועי קלני טראשיקלני
בשנו
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 13?ז כץדש ומרפושיח
 ן טאטשנוב הרי*ד ההשק בשם1%(

 ן הברכה וזאת עהיפזצ"ל
 ן לקר שזה פ" סשה !ררךחשר

 שלא בנ", את אלים איש"כרכה,
 : הדור צדיק היינו אלשם שדישיחסר
 יודין די )מיס ודור דור בכללבנ"י
swודפתרה; אלקים( איש א תמיד !יין 

 ואולי א' צדיק בשם נטמעתיד5ח(
 ן מראפשיץטהה*ק

 ( הפסוק ~פי' הדור צדיקי עלוחסרונים י עלילות טהפשים המה והגמידיצאך
 ן על חיינו *בטחנה', לפשהףקנאו
 ; יושב זה מת סרננין הי' רע"הפשה
 כזה, צדיק אהלו, בחוד ימסזגרסעו
 המחנה, בתור תסיד להיזחשריך
 לאהרן ללטדם/ הבריות עםוהערב
 זה טה אסרו אהרן ועל ד",*קדוש
 בזן שלום לעשות לבית שיתסולר
 אף לאשתו, איור ובין לחצירו,אדם
apוהי' מאד, הפחותים האנשים 

 כזה צדיק ואומרים עליו,פרננע
 ולפנים, לפני יעובד כה"גשהוא
 פרוש להיות צריך ד', קדושוהוא

 : בהצנע ד' עובך ולהיותפאתטים

 וואלף הר"ר 'הבק בשםר5ם(
 עה"פ זצ"לטסטריקוב

 יוכל לא טזקן כבדו ישראלועיני
nwdbאבינו יעקב הא בזה"ל אמר 
 נאמר שבמרכבה הרביעי הרגל*יה
 פי' התרנום אך hlPtW נבטוע95
 נתוארען זענען זייא וכסיבוישרין
 יוכל לא עלמערנףיט, שיןפאחער
 1 ודפח"ח נאה הבלם בהב*לרשית

 זצללה"ה מלעלוב , הר"ר ובה"סרם(
 ולמד קיבל תמידהי'

 חסל כט"ש אדם מכל ושסרטווה
 ואף אדם, סכל הלומד "בםמתהו
 טאיכר שמע ושא למד, הנויםמדבבם

 כל את לדעת אתה צריךאוהבי,
 אין זאם לי, חסר וטה לבי,בפנימיות

 אוהבי אתה אין זאת יודעאתה
 שאוהב הנ"ל מאיכר למד זזהבאמה,
 הדברים כל לידע צריךהנאמן

 כדי אוהבו, לחבירו וחסרים,הנצרכים
 זה )א"ה נפשו את להשליםלירע
 מן הוא, הנאטן אוהב החכםמאמר
 ונפשו חפצך, 3עת ממונך לךשיתן

 : צרתך( בעת1
 בשם דרא פ' דב"א בש'רבא(

 מווארקע הרייהה"ק
ו הפסוק על שאסרזצ"ל ב  רצית 

 הוצה השו"ת אם פי' לברכנוואמרת
 שיברך מקודם אומר ישראל אתלגרך
 צריך שאה"כ מזה והפעולה ישראלאת

 יכול טקמרנ ואין דבריו,לקיים
 ראוים אין שישראל לומר שובלקטרג

 ז"א לברכהן ראוים ואיןשחומאים
 לא שהשיית ח.ו לומר יכוליןוכי
 זה רבר באה לא כי דבריויקיים
 דבריך הוא אמת אמת, הואהשי"ת
 להפכים צריחים ע"כ דבריךונאמנים

 : עכלה.ט יקיים,שהשי"ת
 סורי זאטר וישלח, במ' שמרמס(

 יצחק ר' הרבזבל
 הצדיקים שמצינו כמו הפי'מווארקע
 אדם על להתפלל רוציםכשהי'
 שיעמוד אומרים הי' טשוגע עלאו

 מתפלל שהצדיק הבית בזהדוקא
 צריך הי' בביהמ"ד המתפלל אםבו

 בביהט"ד נ"כ אז הטשונעלעמוד
 אוסרים הי' ופעמים אחר בניתלא

 סמוך עליו שטתפללין אדםשיעמוד
 שהי' בעת עליו שטתפלללהצדיק
 עליו, קמתפללין האיש יעטודמתפלל
 השפחות לבני שעמד יעקב כוונתלכך

 עכר שהוא מחטת בראשונהולשפחות
 עליהם להתפלל צריך והי'לפניהם
 הי' לא ולאה רחל ועל השפחות,ועל

 נשרין להם שהי' ביון תפילה צרינין 1 לו יאסר 41 !השיבו אוהבי,1חח
טן
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 כדרש שרפישיח74
 הי' וילדיהן השפחות רק הש"תטן

 עומד הי' ולבך עליהן להתפללצריך
 כיון הזזה-ק וזש-כ לו מטוךלהם
 פי' עלייהו צלותא אתקין האידעביך
 להמ, סמוך היינו עלייהו דוקא,עלייהו
 שיהי' כדי כמוך להם עומדומשו"ז
 דאמר ומה עליהם, להתפלליכול
 סטוך טשמע ד'נלייהו ,צ"לטורי

 אנשים שלשה וירא בפ' כמו"שכוונתו
 : עכלה"ם לפגיו, ופירש"י עליונצבים

 הרג של ישנים ידות כתבי בניןרטנ(
 אשר טובי' טו"ההחסיד

 מלאדי זצלל"ה הרשנ'ז הה"ק נכדז"ל
 יקר טאמר בזה"ל ט"ב בא"י()מנ"ב

 סדאבראוונע טוהר"ן שסיפרטאדומו'ר
 )הוא אדוטו'ר שנסע בעתלא"ז,
 פ"ב לע"מ זצללה"ה( טלאדיהרה"ק
 נסיעתם בעת הנ"ל, טוהר"ן עסונסע
 שהגאונים הדבר אדמו"ר,אטר

 אותו שכתירנו ממני מבקשיםאסרוהו
 ט' ד' פסחים בגמ' )דאיתאבתמי'
 החיטים את לותתין אין ת"רע"א(
 רבה ואמר יחמיץ, שמא גזירהלפסה
 את ושמרתם שנא' ללחותמוהר
 יחטיץ, שלא לשטור צריךהטצות
 ראי' והביא טצוה. רבה אמרוהדר
 להבין מ"ע, !1 ושמרתם מפסוקנ"ב
 שלא בגשמיות שיש כשם דהנהב"ז

 יש כך יחמיץ שמא נזירהללחות
 מיכלא נקרא רמצה כידועבריחניות

 טצה כזית איכל שישראלדטהימנותא
 לכל אמונה בזה מטשיך פסחבליל
 רבנן ואסרו רע, נקרא וחטץהשנה,
 יפול שמא ברוחניות לותתיןאין
 להיות ללתוונ מותר רבה ואמרברע,
 אל בנמ' כדאיתא איתכפיאבהי'
 אלא חזיר בבשר אפשר א'יאמר
 אטר והדר אמרתו! והתורהאפשי
 אתכפיא! בהי' להיות ללתות מצוהרבה
 אין ואמרו ואסרו הנאונים אתווהדר
 ברוחניות יחמיץ שמא נזירהלותתין

 מכתשים ועכשיד ברע, יפולשמא
 קארצע אין און פיאות טן בארד)"ן מטו* כנוים בנ"י שילכו שנתינינוממני

 נכבד להיות צריך וט"מקליידער(
 אסרתם שהנשנים הדבר וג"שבתו"מ
 ממנ* שכקשים ברע, יפול שמאגזירה

 סודן-( סיפר כן בתטי'שכתירנו
  שהוד ד' יום לנו סיפר וא"!לא'ז,
 ריבקינדו 1'ל שטחה בסו"היצחק ריגא* פה תרכ"ח שנת לפסח שנייום

 פ"ר ר"ה במס' שם, מ"כ תדררמד(
 בשכנע להיות שהלר"ה

 ז"ל הריין וכתב תוקעין, הי'בטקדש
 לעלעם סומך הי' !"ל אלפסי ר'שהרב
 ביכית המקעין שהי' בדברמעשה
 % ב"י והרב. הר"ן עליו ותמהודינו,
 לנושע להתיר ז"ל האלפסי סמךמה

 בושתה להיות שהל בריה דינובבית
 אדומו"ר ובשם שתירצו מהותירצו
 שאשרו מת עפ"י תירוץ זצללה"ההזקן
 הי"א ר' דאסר ע"א( ח' )ברכותחז"ל
 שחרב מיום דעולא טשמי' אמיב"ר

 ד4 אלא להקב"ה לו איןביהמ"ק

 בנמן עיייש בלבד הלכה שלאמות
 ולגח של אמוח ד' אשר מובןוזה
 ז(קג*ח שמצטצם טעם מקדש כסוהוא

 הלכח של אמות גר' עוז!שכינת
 אכשף ד' חשב ז"ל, אלפסי רוהרב
 מקזבק כמו רעו ובית שלו הלכהשל

 לתקוע  מעשה לעשות סמך לכןממש,
 אד~מויר עכ"ל ב*?ת שחלבר"ח

 : זצללה-ההןקן
 מקאזמער הרי-ח הה-ק בשםרמה(

 כתוב ובתורתךזבילה-ה
 רש כתיב הק' בהחורה פי'לאסור
 וכל סדריפ nwP ללמוד היינולאמור,
 בהתוה"ק הנמצאים ודיניםהלכות
 הבדחמהש וטלית ופרה אוחזיןשנים
 פיך אבער ברויך יוד א ישראלשמע
 ה4 אלקיט ה' הערען צודעם

 ןזהבן נמתי
פ*8.י
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 75לח קורש שרפישיח
 לוגלינה לבוא ונתאחר :צללה-ה ן א' לצדיק אהד תסיד בא נ8"אעסו(

 כי ללובלין, סמוך בכפר ונשאר ( רוצה והי' הלילהבאמצע
 גדול עננ"פ לן שי' היום, עליו קידש ( בביתו א: נטצא זלא ביי"שלנבדו
 אצל בשבת להיות זכה שלא מה ן המזיגה לבית לשלוח רוצה והי'י"ש,
 בדעתו וחזר בלובלין, הטהור שלחן 1 להחמיד ואמר שליח, לו הי'ולא
 הי' אם האופן בזה נפשו להתנחם ( לחפש השני להחדר ילך בעצמושהוא

 של והקדושה הגדלות העולם, יודעין ( בעצמו הלך ולבסוף לשלוח, נער איזה,
 העולם כל הי' מלובלין הרכי הח"ק ן מבית הי"ש עם וכשבא המזיגה,לבית

 הארץ, כנפות מארבע_ אליו נוסעים . השליח אי' החסיד אותו שאלו"שיגה,

-vw

 ונתפשט נמשך הרבי שלחן הי' ממילא ן והשיבו כ"ק, טעלת שאמר
 מיושבי הרגה הי' כי הזה הכפר עד ( לי שהי' שלי הגער האלהצדיק

 בטת מכלם הקמן דוד ואני שלחנו, ן הצורך ובעת אצלי סטנתיבקטנותי
 יושב שהנני כמו השלחן בסוף ישבתי ן יונגיל, מיין עמו, להשתמש אותואקח
 שלהן אצל יושב הנני ממילא עתה, ן יונגיל, א ניוועזען אליין בין איךוואס
 אשר שמעתי וכן והכן, הק', הרבי ן ברויך איך ווען איך ניץ רעםמיס

 שהם :צללה"ה טסכטשוכ הר"א הח"ק זהבן:נייטיג,

 בעל הה"ק אדומו"ר הלוית עלבגור 1 מגאסטינין הרי"מ הה"ק ננשםרטו(
 הי' לאדו וחסידי זצללה"ה אמת שפת , לפניו שבאזצללה"ה

 אטר הלוי', אחר ובאיםמתאחרים, 1 ופדיון קוויטיל לו ונתן עשיראיש
 מן נהשבין הי' הם שנםעליהם ן הפדיון, טמנו לקבל רצה ולאכדול
 נוסעים שהי' בעת מחמתהמלוין, ן מטבעות ארה ליתן אותו ציוחרק
 שזה אף הלוי', התחיל לאדומעיר רמב"נ, א"י מעות של פישקעלתוך

 טסמיך הנני אעפ"כ אחר, עניןהוא פדיון סטנו לקגל הפעם עודוהפצירו
 כלנ:דומה ושאלו ממנו, לקבל הה"ק רצהולא
 לאחד שאמר. א', צדיק ננשםרנ( מעות, אדם לאיזה חייב אםהה"ק
 לפרוע, ג.ה לו. ושיש שחייב,והשיגו

 הרי"צ הרה"ק לפני באו פ-ארמח(
 שזתפין :צללה"הטווארקע

 לכתוב ממנו מבקשין והי'בטסחר
 וכתב נייר ולקח שותפות, שמרלהם
 ושאלו להם, ונתן ד, נ, ב, א,עליו
 אותיות שר"ת להם ואמר :את,מה
 : והבן דלות נזל, ברכהן אמת,אלו,

 נוסע הי' שפ"א שריעועירטט(
 דוד הר-רההיק

 טלובלין הרבי להה"ק זצלה"השיעלוב

 חביב שמסונו אדם ויש כו' אדםיש
 גנטצא זה אין ולכאורה מנופו,עליו

 עליך אלא מגופו, יותר מטונולאהוב
 על לא"י שנסעת הנ"ל, קראנאמר
 קברת ולבסוף נופך, שם לקבורדעת
 בחזרה הבאת ונופך סמונך, אתשם

 חביב ממונך א"כ בחו"ל,לקבור
 : ודפח-ח טנופך, יותרעליך

 הה'ק דו"ז בשם שכמעיזירגא(
 זצל"ה פינמשעה"ר

האבד"ק
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 הה"ק בשם שאמר פילץ,האבד"ק
 הפרוק על זצללה'ה, מקאזניץהמניד
 אמרו הנה אזיקיכם, לכ' אתםבנים
 במועדם, אתם תקראו אשר עה"פהזיל
 אתם אתם, אלא אותם תקראואל

 ואלו כו' מוטעין ואפי' שוגנין,אפילו
 אתם וקרינן בחמס אותם כתיבהתם

 מפורש כתיב כאן טכש"בבפתח,
 בנים הוא הפי' בפתח, אתםבנים
 ומוטעין, שוננין ח"ו אפי' מכ"מ,אתם
 לזה, דומה טעשה אספר ואגביהבן.
 הה"ק שסיפר מה פליאה,תעשה

 כפר* כעל שהי' סיפר, וכןזצללה"ה,
 היי והוא ל-ע, בנים ulwn שהי'א'

 ליסע דעתו על עלה ולא עם,מפשומי
  שיפקד בעדו להתפלל צדיקלשום

 אשתו, בו הפצירה פ"א אךבזש"ק,
 נוסעים העולם שכל לו,ואמרה
 ולטא זי"ע, מקאזיניץ הק'להטניד
 אליו, ניסע אנחנו נם מחשים,אנחנו
 שיפקדו זי"ע, הק' המניד אותםובירך לקאזיניץ" ינסעו בעדינו,שיתפלל
 נהלה ואח"כ בם, נתקיים וכןבוש-ק,
 שהפצירה עד ר"ל, מסוכן בחוליהילד

 הק', להמגיני ליסע פ"ש, אשתו בו י טעשה וצללה"ה, טנאסטיניןתרי"ג
 הפעם עוד נסע הפצרה ומחמת , מילה ברית הי' פ"א הי', כךשהי'
 שלימה לרפואה הק' המניי וברכש , ועש"ק ביום לגאסטינין הסמוךבכפר
 לביתפ באו כי ויהי לשלום, ופטרום דחוק, זמן הוא עש"ק שיוםימחטת
 יום בכל אך להילר, כלום הוטבלא  שיפעו להטוהל, מאוד מזרז הה"קהי'
 הזה והכפרי יותר, החולי טתגברויום הי' המוהל כי להכפר בבוקרוהיכף
 מייאש הי' עם, מהמוגי שהי'טחמת וטזרזו ששי, בליל ההיק אצלאז
 לסוסיו לעסקיו פונה והי' הילדאת שהפציר עד בקודש, כדרכו מאודמאד
 השגיח ולא צרכיו, ושארולבהמותיו אצל שילין רק לגיתו, ילך שלאאותו
 אפ היא אשתו אבל כלום, הילר על י הה"ק אמר ונם ששי, בלילמהיק
 ויושבות הילד, מעריסת זזה לא הילד ן כדי הדרך, על טמלבושיו לושיתן
 גודל ומחמת לבה, בדאבון אצלו ן וציית טהנסיעה עיכוב שום יהי'ואלא
 רק רב, זמן לישן יבולה לא היא כי 1 ויהי התינוק, את ומלולהכפר, הילר" עריסת אצל נתנמנמה הטרירות כ יחדיו נסעו ובהשכמה המוהל,לו

 השניחה פעם ובכל טינוטין, איזה ( שם לקרוא הברכה בעל באכאשר
 צבא איש ראתה משנתה נעירה כ* ן שהוכרתו עד ר"ל, פגום הי'הולד ויהי בו, חיות עוד יש אם הילד על ) כי שמו, לאמרם טי הי' לאוכישראל,
 הילר עריסת אצל עומד זעלנער( )א 1 ראה 1ח1 בישראל, שם לקראשעצמם
 פעם בכל ויתן בידו, וכף אחד פך עם ( טחמת עצב, המוהל פני אתאה"ק
 ונתבהלה לשתות, להתינוק רפואה ( מה על ונם הנסיעה, מזו דעתותלישת
 הנ"ל, ובא האיש וכרת וצעקה, טאד 1 הכנה כי ררבה, הכנה הה"קעשה
 הזטן מן אך הלזו, מהמראה ופחדה , קדוש לילר שייך ה*' כזו,ודולה
 עד להילי הוטב ולהלאח, ההוא ' בזה"ל, להמוהל הה"ק אמר אזסרחם,
 וזהב, כסף על מבינים אנחנוהנה

 אויף אבער טוסות, ואבניםיטרגליות,
 קיין נישח סיר זענען יוד האערא

 להטוהל, הה"ק אטר וכןמבינים,
 מלמד לי שסיפר מה טעשה לךאספר
 בקטנותי, אצלו שלמדתי בעתשלי

 הי' ופחדה הראשון, לאיתנוששב
 או כישוף איזה זה הי' אוליעוד

 הפעם עוד ונסעו ח"ו, . . .טסמרא
 שבל להם ואטר זי"ע, הק'להמניד
 רע דבר שום זה שאין כלוםיראנו
 ותיכף לשלום, לביתם ופטרוםח"ו,

 הק' הטניד אמר הנ"ל המעשה אחרהק'
למשטשו
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 החיים בית על ולך טקלי טוללטשטשו
 צבא איש קבר על קאזיגיץדפה

 קברו על וחך הידוע,)ועלנער(
 אותו, קרא שהמניד לו ואמורבמקלי,
 צבא האיש ובא המשמש, עשהוכן
 אותו ושאל הק' המגיד לפניהנ"ל
 לרופא לך עשה מי .זי"ע הק'ההניד
 לב"ק אספר הנה והשיבושילדים,

 שנלקחתי בשעת עמי, שנעשה מהכל
 כמעט בגוים ונתערבתי צבאלאיש
 טהם, כאחד ח"ז טעשי בכלהייהר
 לטעוניהם, מעשי בכל ניכר הי'ולא
 בשם שלהם בהפנקס נזכרתירק

 הלכתי ופ"א עברי, שהנניישראל,
 הצבא חיל שאר עם ביחד ררךעלי

 הכפר, מן הולך עני אחד באישופגענו
 בכל אותו מקיפים' חיל האנשי~הי'
 ומצאו מלבושיו בכל שבדקוהו יודצד

 ונטלו רו"כ ושבעים המשהאצלו
 דעתם על עלה ולא טמונו, בלטמנו
 בעיניהם הייתי כי טמני א"עלשמור
 ילך שלא פחדם ומחמת טהם,נאחד
 הראש לפני זאת כל לספר הנ"להעני
 אותו לקחו טמוגו,,' שנמלושלהם

 לדרכם הלכו והם אילן, עלותלאוהו
 האכזרי מעשה ראיתי כי ויחיהעירה,
 נתעורר הנ"ל להעני שנעשההזאת
 וגודל בי, שיש היהודית הנקודהגי

 הנ"ל, האיש על גברההרחמנות
 יראו שלא הצד מן א"עוהסתרתי
 שברחו ואחר חיל, האנשיאותי

 ורצתי לבדי, אני נשארתיהעירה,
 החבל וחתכתי סכין זלקחתיטהר
 תלוי הטל העני היהודי אשרהתלוי
 ונתתי מעות אז לי הי' וגםעליו,
 רו"כ, ושבעים החמשה את גםלהעני
 העני והלך ממון, הפסד לו יהי'שלא
 ולשלום, לחיים בשמחה לביתוברל
 לטקומם, צבא האנשי באו כיויהי
 לכל קורא שלהם שהראש הואהסדר
 הנני, ישיב והוא בשמו, צבאאיש
 בתוכם העברי צבא לאיש קראונם

 עטהמ שהי' אמרו חיל והאנשיואיננו,
 הראש ואמר בדרך ונשארבדרך
 עלי לבקשו בחזרה והילכישלהם
 אצל עומר עוד, ומצאו כן ועשודרד,

 כאן, אין הנתלה שהאיש וראוהתלוי,
 צבא האיש עשה זו שמעשהוהבינו
 יגלה .שלא מטנו ופחדו הזה,העברי
ו  ביניהם והסכימו שלהם, לחשרב
 הוכן ר אץ, העץ על יתלו אותושנם
 שמצאו שלהם להשר ואמרו והזרולו,
 וקברו אותי ולקחו עץ, על תלויאותז
 לדיל, מעלה של ב-ד לננישבאתי פטירתי ואחרי קאזיניץ, בעיראותי
 תיכף לו ליחן אפשר שאי הפסקיצא
 בעבירות, ימיו כל שהי' מחמת עדןגן
 טחמת לו ליתן אין גהינםוגם

 עולס( קיים כאלו מישראל אחתנפש שקציי
 ונתן .עליו, נפשו שמסר ובפרטמלא,
 הילדים רופא שאהי'. ופסקוגהינם, לי נפסוק איך לכן נפש, תחתנפש
 להחיות רשות לי נתנו השטיםטן

 ע"כ, ישועה, שצריכים בעתנפשות
 מגאסטינין הרי"מ הח"ק סיפר הנ-לכל

 ליישב כדי הנ.ל להמוהלזצללה"ה
 קדושת גודל כמה לראותדעתו,
 ישראל נפש בתוך יהודית אחתנקורו;
 בשום ומבינות ידיעה שום לנוואין
 בעיניך ירע אל לכן מישראליאחד
 גדול, מוסר הוא כי והבן הזה,הדבר

 הרמ"ם הה"ק בשם שכמערלירנב(
 פילץ האבד"קסנור

 אותי יורש ביתי בן עה"פ,,צללה"ה
 דל דשיי פי' אליעזר דמשקהוא

 סתורת ומשקה דולה נוטריקוןדמש"ק
 הלא הה"ק והקשה לאחריםרבו

 שאין השי"ת, לפני בזה התנצלאאע"ה
 דמשק, עבדג רק אותו לירש בןלו
 דולה שהי' ז-ל פרש"י כפיואם

 הוא א-כ לאחרים, רבו מתורתוטשקה
 ואטי, כבנו, הוא הרי מובהק-תלמידו
 זרע" ממנו שישאר רוצה הי'שאאע"ה
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 השי.ת, לעבודת ישראל שידריךבן

 כמו הזמן, כפי חדש דרךולחדש
 בפ"ע, דרך לו יש צדיק שכלשראינו
 אין אביהם מקום הטמלאיםוהצדיקים
 שהנהיג באופן העולם אתטדריכים
 הזמן כפי ידריכם רק הק',אביהם
 ישראל, להנהגת עיניהם ראותוכפי
 לא הוא אליעזר שדמשק הפי'וזה
 דולה רק מעצטו, דבר שום מחדשסי'

 ואאע"ה לאחרים, רבו סתורתומשקה
 שיחדש בן תחתיו שיעמוד רוצהשי'

 שהי' כמו תורתו, על ויוסיףטעצמו
 לו הי' ע"ה, אבינו שיצחקבאמת
 : והבן השי-ת בעבודת חדשדרך

 הק' היהודי בשם שכ[ערזידנג(
 ספרשיסחאזצללה"ה

 שחרית פת לאכול חו"ל שאמרו מהעל
 פת נקרא בבוקר בתורהשהליטוד
 שחושב נדה מגמ' וראי'שחרית
 הכתם, שמעבירין הדבריםרטשנה
 ואטרינן תפל רוק הוא טחןאחת
 רוק אינו פרקו ששנה כל תנאבנמ',
 ניטט' *פת" רטז שמעתי וגםתפל,

 :.תלמוד"
 מווארקע ההי"צ הה-ק ששםרנד(

 הפדרש עלזצללה"ה
 יוסף, זה וכו' הגבר אשרי מקץפ'

 בומח ה"1 וכי הוא פליאהומדרש
 רק הי' המשקים ושר עליויוסף
 תחבולות nw1Y או"א וכלסיבה,
 שיש ואמר נפשו, את להצילוסיבות
 סיבה שום בלי אחד בטחון טינישני
 כמו בטחונו תולה לבדו ד' עלרק

 .שכתוב כמו )א"ה, צדיקים גדולישהי'
 שנברא וישא הר"ר מהה"קסיפור
 חלב, של א' מעינות, שני הק'בפיו
 ליהנות רצה שלא כ"ז דגש שלואחד
 כי סיבה, ע"י השני ובטחוןטב"א(

 כל המסבב טהשי"ת הוא הסיבהנם
 לפעמים עושין שאנחנו במוהסיבות,

 ויוסף אחרים, וע-י השתדלות,עלי

 רק כ"כ, נדול בבטחון הי'הצדיק
 לר נחשב זה טשום לבדו לד'בלתי
 כשר חיבתו שתלה במהלחטא,

 הרש הח"ק אטר כן והבן,הטשקים,

 , הק' בשמו זצ"ל,מנאדרזין
 ה4ר הה"ק בשם nj'uw~רנה(

 מפרעמישלאןמאיר
 אחד איש אליו בא שפ"אזצללה"ה,
 בכפר, אחד אדון אצל פאכטמחזיק
 גיהר אנשי לפרנס פרנסתו הי'ומזה
 כלרע לו, כהרע האדון רוצה הי'ופ"א

 להה"ק הטל איש ובא עוד,להחזיקו
 דוחקו גודל את לו וסיפר זצ"ל,הר"מ
 ואיש עבורו, להתפלל ויתחנןובכה
 ש"ק, על הה"ק אצל נשארהנ"ל
 טסדר בעצטו שהה"ק הי'ומנהג
 ומירות יזמר מי וגם השלחן,סדר

 ובזה בפקודתו, הי' הכלבסעודה,
 לזטר בעצמו הה-ק התחילהשבת

 כל ואטר טקרש כל הזמרבסעודה,
 כפשופו מפרש ומיד ותיבהתיבה

 שבא עד טייטש, בעבריבלשוננו
 פתת מאוד", הרבה *שכרו אלולתיבת
 פי* %ל .שכרו*, מה ואמר הק',פיו
 בשמים "פעלת כך בסי' שנוזרטה

 צדיק כענין דבריו, השי-ת-וקיים
 אמר ואח-כ מקיים, והקב"הגוזר

 אתפ טה מביביו העומדיםלהאנשים
 קודש שבת משטר מאיר'לאומרים
 הן, הן, עונים כולם והי'כהלכתו,
 טקיים טאיריל א"כ הה.ק אמרואח-כ
 ,איש ואומר גוזר כהלכתו קודששכת
 יזיז שלא עלדדנלו" ואיש מחנהועל
 הי' הה"ק וכוונת ממקומו, איששום
 לא איש ושום הנ-ל, הפאכמערעל
 האלה הרברים סובב מי על מביןהי'
 ולא פשומ איש היה הנ"ל אישונם
 נפל זי"ע, הה-ק דברי ומתוךהבין
 יכול הי' שלא עד בחוץהאדון
 ושלחו לביתו, ונשאוהו לביתו,להלוך
 למכחד* תרופה ואין הרופאים,אחרי
 אש45 האדון ברעיון נפל כךובתוך

בא
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 לדחות שרוצה מהמת 'זה, דבר לובא
 מפרנסתו, הזה היהודי אתולרחק
 הנ"ל, היהודי אחרי תיכףושלה

 והמתין הח"ק, אצל אז הי'והיהודי
 אמר והיהודי אחריו ושלח בואו,על
 ומחל השכירות, אף לשלם לושאין
 לו ונתן השכירות גם האדוןלו

 האדון נתרפא ותיכף בחנם,הפאכמ
 :ע"כ

 אשר הק', בשמו שמעתי עדררנו(
 להשלחן הה"ק באפ"א

 לברך והתחיל לסעודה הק' ידיוונטל
 "אקב.1 וברך ופתח ענט"יברכת
 אל ופנה יותר, לברך יכל ולאעל"

 *נטילת לחלאה שיאמרו כדי*על. להם ואמר להשלחן סביבהמסובין
 ענו לא הם אך הברכה לנמורידים"
 naw לא שבמח הבינו כי דבר,שום
 כוונה אך הברכה, נמר אתהה"ק
 בקודש כדרכו זה, בדבר ישגדולה
 אחד איש עמד אחד בזויתוהגה
 שמע כי ויהי הפריצים, בבגדימלובש
 ,על" הברכה, באמצע עומדשהח"ק
 לנטור לו טסייע שי' לגמור ינולולא
 והח"ק ידים", נמילת *על ואמרעאו,
 נטילת .על זה, בלשון עמו אמרנ,כ
 הנ"ל האיש שע"י שנראהידים"
 הטוציא שבירך ואת"כ א"ע,הזכיר
 לא הם למה להמסובין שאלואכל,
 ששכח האלו התיבות אותוהזכירו
 אותו ענו לא וג"כ ידים", נטילתכעל
 כי ויהי שכח, שלא בהה"ק ידעוגי
 נערם המליץ דבר, אותו השיבולא

 שכחו, הם נם כי להיות שיובלואמר
 על אמר ואח"כ שכח, שהואכסו
 הוא אבל הצד מן שעמד הנ"להאיש
 *על הברכה היטב וזכר שכח,לא

 הוא, גדולה תמי' אבל ידים"נטילת
 זכר ידים נטילת על אקברהכרכה
 העריות" על *אקנ"ו וברכההיטב
 יותר, דיבר ולא וכל, מכלשכח

 ו והבן כוונתו, כולםוהבינו

 הר"ר ההיק בא פ"א שבמערלי,רנז(
 זצ"ל מלעלובדור

 הר"ת הה-ק את שם ומצאל:אריק,
 בווארקע( )אח"כ זצ"ל מזאריקיצחק
 הרי'צ את ומצא קנקנו עלותהה
 וביראת בתורה וגדוש סלאהנ"ל
 והמשיכו כשנים רך אז והי'שמים,
 ללעלוב אליו לבוא אותו וציוחאליו
 הח"ק ובא לזאריק, בושהוא
 זטן, אצלו והי' אליו זצ"להרי"צ
 להה"ק זצ"ל הר"ד הה"ק שנסעובעת
 את עמו לקח זצ"ל כלובליןהרבי

 מקום ובכל זצ-ל, הרי'צ הק'האברך
 עמד הלך מלעלוב הר"ד הה"קשהלך
 קודם ופ"א מזאריק, הרי"צהה"ק
 הה"ק הלך בלובלין שופרתקיעת
 שלו טאכסניא משמשו עםהדיד

 תקיעת לשמוע הק' דהרבילביהמ"ד
 אשר שמעו הדרך ובאמצעשופר,
 כולבו והלכו בוכה, תינוק אחדבבית
 מבכייתו התינוק לשתק שםלהשאר הריי הה"ק ורצה התינוקלבית
 הרבי הנה הרי"צ, ההיק לוואמר
 אתכ תלכו לכן בואכם, על יטחיןהק'
 עד התינוק לשתק פה אשארואני

 ובעת עשה, וכן הילד, אםשתבוא
 לתקיעת לביהמ'ר הק' הרגישבא
 יצחק ר' כאן יש אם שאלשופר,

 שמת הי' אשר האנשים וכלמזאריק,
 הכירד לא עוד כי הוא, מי יפעולא
 הה"ק בדעת שנפל עד אדם,שום
 על הק' הרבי כוונת בטה זי"עהר"ד
 חסידים ושלח עמו, שבא יצחקר'

 שפ ומצאוהו הילד בביתלבקשו
 אותו ולקחו לביהמ"ד אותווהביא
 הרגי אותו ושאל הק', הרבילמקום
 למד מה הרי"צ, הק' להאברךהק'
 והשיבו נתקשה ענין ובאיההיום
 בין לעדות פסול קרוב הדין,שלמד
 לזכות בשלמא לחוכה וביןלזכות
 למה מעם' צריך לחובר; אבלניחא
 טה. הק' הרבי שאלו ואזפסול,

תרצת
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 קורש שרפישיח80
 זישא הר"ר הח"ק ואחיו טליזענסק ( שהוא אף שתירץ ואמרחרצת,
 כטח בגולה הולכין הי' זצללה"ה 1 שצריך בעוה"ז קרונו שללחוב)
 לכפר באו ופ"א העולם, לתקן שנים ן לעוה"ב הוא זכות אכללשלם,
 בביתו, הי' לא הכפר ובעל אחר, 1 הרבי פקד ואחוז העונש, טןושנפמר
 והדליק הלילה באטצע לביתו ובא ( הק' הרבי ואמר שופר, .לתקועהק'

 הפעלציל את לתקן השלחן, על נרו 1 לפני עבירות חבילות הביאשהס"מ
 בעלה על צועקת שאשתו ושמעו שלו, ן ח"ו, ישראל על לקטרנ ורוצההשי"ת
 כל הפעלציל, את תתקן מהר ב1ה-ל ן והשיית בזה מעיד מי השי"ת,והשיב
 אל איש ואסרו דולק, שהנר זמן ( קורבה מחטת להעיד רצה לאבעצטו

 אוטהר הבית שבעלת טה שמעת אחיו, ן השיב והס"מ למקום, בניםשנקראים
 נ והבן בקרבנו(, נשמה שהנר כ*ו ן הם"ס, טען כן כשר, קרוב אףולהוב מהי לתקן גדול מזמר )והוא לבעלה, 1 להעיד, השי"ת גם יבול ישראללהובת
 ( ניחא מואריק הרי"צ שתירץ לפיאך
 מאיר חיים הר"ר ההיק ששט רסא( ן נקרא ~ה כי להעיד אין לחובשאף
 ממאגלניץ זצללה"ה יחיאל ן על עונש שיקבלו טה וכות3"ב

 המע"ח שדוד ברכות, הו"ל מאמר על 1 לכן וזכים, נקיים ונשאריםזענותמ
 עמך אליו ישראל שאמרו בשעה ( עליהם להעיד בעצמו השי"ת יוכללא

 התפרנסו לכו השיבם, פרנסה, צריכין 1 הק' הרבי וציוח אותם,יענוש
 אנחם הא הח"ק והקשה מזה, זה : שופרלתקוע

 בית עמך יצמרכו שלאמתפללין ( ואקהה זי"ע, הק' "יהורי בשםונח(
 שיר הה"ק ואמר לזה, זה ישראל ן ראי' מכאן לחם,פת

 זה לזה זה ובין טוה, זח ביןחילוק ן לחם ליחן טחויב האורחיםונעבור
 לחנירו שיעשה שמי פירושטוה, 1 כמו ,שתים' הוא .פת" כיטשנה,
 בגררת והן צדקה בענין הןתובה ( בכתפי סט לפומפת סטו חז"לשירישו
 יותר חז"ל כמאמר מחבירו נ'כ טובהן קיבל שהוא בעצמו, גם מרגישתיכף ז והבן: שתים, באפריקי ופתיתהים
 העני העני, עם עושה שבעה"בסטה ן בא פ-א צחות, דברי nytw~רנמ(

 פירוש לזה, וזה בעה"ב, עם עושה ן דות לפני הנוןאורח
 טובה, לחבירו רק שעושה יודעשהוא האבך"ק זצ"ל פינטשע רמהיק
 מבקשים ע", כלוס, יקבל לאוהוא בתפלתי, אקצר נעת אמרפיללו,
 זה ישראל בית עמך יצמרכושלא בשם דאמרינן כטו הל, האורהעבור
 לוה זה בבחי' הטובה שיהי'לזה, מסטריקוב זבלה-ה וואלף ר'הה"ק
 : והבן כנ"ל,. ( קודם לאכול האיסור עיקראשר

 הז"ל טאמר אתך צדיק בשבן רסב( 1 הדם על תאכלו לא משוםהתפלה
 ומתנתם סרובה חרפתם ( דמכם, על שתתפללו קודם חז"לבדרשת
 על קאי *חרטתם" תיבת מועטת, , להניח שצריך אף טצינו דםובאיסור
 לעניים שטתנתם בעת הבעה"ב, ( כבוד מפני אעפ-כ אחת, שעהבמלחו
 לבעה-ב: הרפה הוא טועטת, , כן כמו מיל כשיעור דיאורחים
 1צללה'ה הק' שהיהודי שכמעותי רסנ( תמיד בתפלה מאריך שהי' אףבתפלה
 מאור חולה פ"אהי' טקצר הי' האורח כבוד מפניאעפ'נ

 ובא וצדקה ותפלה ותשובה צום ונרו . :והבן
 לעיר אחד בפריאיש אלימלך הר"ר שהה"ק ידמעוס(

ירצה )פדשיסחא*

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



 81מא קורש שרפיש"מ

 חודש בכל הוא השמחה באמת אבל ן בבית י'ש צלוחית לשתותורצה
 לפני שבועות שתי שותה הנני לכן ( שהיום כולס, עליו וצווחוחמזינה,
 אתרי גם שבועות ושתי פורים, ן רח-ל נדולה ובצרה ציבור, תעניתיום
 ; והבן פורים, ( נם והתחיל הק', היהודי מחלתעל

 וראו כתיב אחד צדיק בשם רמי( ן טלפני רחטים לבקש הזההכפרי
 וכו' הארץ עטי כל 1 במהרה עזור רבש"ע בזה"ל,השי"ת
 יראוצ שיקבלו פירוש ממך, ויראו , כדי זצללה"ה הק' היהודי אתותרפא
 ! והבן פניך, ראות בקת טסך שמים ( ואה"ב י'ש, צלוחית לשתותשאוגל

 ן שתפלת אמר הק' היהודישנתרפא

 בטהרה שאתרפא פני' שום בלינדול
 : והבן י'ש, לשתות שיוכלכדי

 הק' היהודי אשר שמעתי עדךהסד(
 במצות מאוד מחרה"

 ציצה על חשש לו היה ופ"אציצית,
 להסירה, רב לפוסלה יכל ולאאחת,
 בעיניו הציצה על מאודוהביפ

 : מאלי' הציצה שנפלה ערהקדושים,

 ואיני. אחד מחסיד שמעתי עדךרסז(
 מח אמרו, מי בשםזוכר

 כטורא רבך מורא באבות הזילשאמרו
 מורא לו יש הרב אשר כפי פי'שמים,
 רב4 טורא לו יש התלמים כןשמים,

 דור הר-ר הח"ק 2נשמרמה( יוהבן
 זצללה'הטאמשענוב

 עטו ד' ויהר ישמעאל אצלכתיב
 הס"ק והקשה קשת, רובה ויהי'וינדל
 רובה באטת הי' למה עמו, ד'אם

 שה" היינו ויגדל משום, ותירץ קשת, י ססוכסשוב אברהם הריו ןקה*קכסה(
 עיט עמו, ד' שהי' מזה נאות לו 1 לספר רניל . הי'זצ"ל

 : והבן קשת, ריבה נעשה 1 פיאק קראקאווער מן מעשהבפורים
nnwmהמשנה על אחד, צדיק בנשם רסס( , קודם שבועות שתי ונשתכר י"ש 
 דמשיהא, בעקבתא סוסה, ( כי פורים, אחר שבועות ושתיפורים
 ל% ואין וכו' פרי' תתן הנפן 1 הרשע, המן על קשה שבאמתאמר
 כלסה, אבינו על אלא להשען 1 כל את ולאבד להרוג רוצהשהי'

 שהמינון* הקללות, טן ג"כ שזה ואמר, ן על רק זמן קבע איך ה-1,היהודים
 שכארא כ"כ רח"ל, ח"ו, תתגבר ( מהיהודים וכטה כמה אולי אחדיום

 שום לתקן ביכולת לי שאין יאטר ( שיחים בורות לתוך א"עמהמינים
 דהפקירות במידי העם את להוכיח דבר, ן ביום אותם להרונ יוכל ולאומערות
 אבינר על להשען אני מיכרח אלא 1 עכ"פ זטן להנביל צריך והי'אחד,
 : שבשמים ן הפור לו שנפל כמו אדר, חודשלכל

 מסכטשוב הר.א והה"ק אדר,בחודש
 בשמ ותירץ 11,  קושיא מפליא הי'1'ל

 המן עשה בזה גם אשר הנ"להפיאק
 להרונ יוכל לא אולי וחשברשעות,
 באמת, שהי' כמו יהי/ והיפךאותם,
 יהי' ירט, היום אותו ישראלויעשו

 אם טקץ בפ'זצללה"ה,
 יאסר אחד אחיכם וכו', אתםכנים
 אנחנג אשמים אבל כן, ויעשווכו',

 שוס לו אין כן" ,ויעשוולכאורה
 מדעתם כן דעשו דמשמעפירוש,

 שטעון לקיחת הי' ובאמת ציום, כאשר כל לשעוה ולא א', יום רק ירטלהם
 אופן בשום רצו ולא בע-כ, מהם , כוונת יודע אני הפיאק ואמר"חודש,
 הוא הפט אך במדרשות, כמובא ( שטחתנו, לטעט שכוונתו הרשעהמן

דיוסף
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 קורש שרששיח82
 אנ* אלקים את לאחיו, אטרדיוסף
 שכנים אומרים אתם הפי', וכו',ירא
 יראי כולכם ואתם מרגלים, ,לאאתם

 ירא שאני עלי גם תחשבואלקים,
 שמרגלים עליכם רואה ואניאלקים,
 ולמה זאת, נסבה ד' ומאתאתם,

 בי ואין דובר אני ששקרומהשבו
 אתמ, וכנים אתכם והאמת ד',יראת
 הי' אז האלה הרברים שמעו כיויהי
 ברוח עלינו ורואה אלקים, יראוהוא אתו" האמת אולי דעתם, עלעולה
 תלוי והאשם ח"ו, רע איזהקדשו
 פ" וזהו לנו נרמה ועונותינובנו,
 חשבון עשו שהשבטים כן,ויעשו
 אמרו ואז יוסף, להם שרמז כמוהנפש
 עלינו באה ע"כ אנחנו, אשמיםאבל
 וטן אלקים ירא באמת והאישכו',

 לחשוד אלה כל את לו הראוהשמים
 מצא אלקים אחרו ואז כמרגלים,אותנו
 לנקום כדי אותנו, לחשוד עבדך,עון

 : והבןנקם,
 וצללה-ה הרי"צ הרה"ק בשםרעא(

 הרה"ק אשרמווארקע
 בגם' בשטו, אמר טראדזטיןהרי"א
 יהא לעולם ת"ר ע"ב ל' דףשבת
 בשני טעשה כו' כהלל ענוותןאדם
 מי כל זה את זה שהמרו אדםבני

 טאות ר' ימול הלל את ויקניטשילך
 אותו ביתו פתה על ועבר הלךזוז,
 ראשו חופף והלל הי' ע-שהיום
 שאל לו ואמר כו', הלל כאן מיכו',
 המהרש-א וכתב עיי"ש, שאלכני
 חופף והלל הי' ע"ש טאמר עלו-ל

 שאין אמן אותו שואל שהי'ראשו,
 ואמר מהר, שיקניטנו כרי פנאי,לו
 ואף זצללה"ה, מווארקע הרה"קע-ז
 בלא בטוב לו להשיט הלל יכולשהי'
 לו אין שכעת סטנו שמבקשכעס
 כל לו ייאטר שבת לאתר ויבאפנאי

 שלא טה מזה מוכח שישאל,שאלות
 אותו טדחה רק עתה רצונויעשה
 הקפדה נקרא נ"ב זה שבתלאחר
 זצלה-ה מראדזטין הרי"א הח"קוהבין
 יכול אינו א"ע שמכניע טישכל
 נדול חנירו כי תבירו עללכעוס
 גדול לסלך זה דבר ודומהטמנו,
 ואם עמו, לדבר עצים לחוטבשיבא
 עטו, לדבר פנאי לו שאין למלךיאמר
 יותר שהוא שחושב מחמת וראיכל
 והר עניו הי' והלל מהמלך,גדול

 לא א"כ מאוד עניו מרע-הגשמת
 למתרן ויבא פנאי לו שאין לזמריכול
 והוא אצלו חשוב חברו איןא"כ
 ! והבן ענוה, 11 ואין מהבירוגדול
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 שני לחלקהוספות
 הר"ר מאדומו"ר טהורותשטרות
 מפרומיסחא' זי"ע,מ-ב

 ש"ב לי העתיק אשרזצוקללה"ה
 הרבנים נזר כו' הג'הרה"נ
 יחזקאל צבי סו-הכש"ת

 האנד"ק שליט"אבויכלזאהן
 הרבנים בועד כעתפלונסק

 דדארשא,לערת
 התדב'א שעל אש" .ימיי בנם'רבע(

 הקדוש וז"ל ע"כ 1'דף
 זצ"ל מפרשיסחא בונם הר"רטו'ר
 שהיא בתורה נברא שהעולםאטר
 היא התורה שדרך . וע"י הטבעעולם
 כנון לש"ש התורה מדרך מטיםפעם
 ועונשין מכין ב"ה או שבת דוחהפ"נ
 יוצא נם מזה נולד הדין טןשלא

 ; עכ"ל הטבעטדרך
 כסו וז"ל ע.א י"ס בדף שםכעג(

 הרב בשםששסעתי
 שהשי"ת זצ-ל טפרשיסחא"קדוש
 עמכם דברתי השטים מן כיאומר
 פון אשכנז בלשון טרברים שאנוכסו
 פי' עטכם דברתי הימלעןאללע

 ואת עמכם ודברתי העליוניםשהנחתי

 אחד צדיק בא ר"ל בעון נכשל ב"תן
 משיבת בתורה ימזצא אזתי וסעירר1

 גמור בע"ת יהיה זה ואישנפש
 :עב-ל

 טה צ"ל קבב ל-ח בדף שםערה(
 ..הרב בשםששמעתי

 הפסוק בפי' זחל טפרשיסחאהקדוש
 ולמה טן שסה ותן אחת צנצנתקח

 יופ בכל יורד המן כי ואמרכצנצנת
 רק ואיש איש כל של פרנסתו דיויום
 לקח מש-ה במוים בהלבשהשהוא
 העתידים שהדורות בכדי אחתצנצנת

 ההיכן ויאמרו . בדורם הטן ירד W9wן
 יראו צנצנת ע"י רשיי כדפי' יתפרנסון
 בהלבשת שלא. המן ירד שמעיקראן
 : עכ"ל בהלבשה ועכשיו(

 טפרשיסחא הקדוש בשם, שמעתי וז"ל ע"א נ"ב ברף שם רעו((
 אשר הגבר אשרי המדרש עלזחל

 יוסף זה וכו' פנה ולא טבטהו ה' שםן
 והוא כרתני אם .3י שאמר ע"י(
 הרמב"ן שכ' מה עפיי ופי' מוקשה1
 בפרנסה לעמול צריך איש שכל ז"ל(
 עלתת ולא כרשאי עשו שהרבה1
 בה' הצומח ניכר במה א"כ בידלן

 האין כל ואמר בוטח שאין ממי יותר ( שאנו הטצר טן כדונטתואזטרים
 שעושת בהסיכה טשתדל בוטח ( עיקר וקראנו הצרות כלשניחים
 בוטח שהוא עצהיו"ט שיהי' להפרנסה ! בטרחב ענני שנאמר שלם השםשיהי'
 בה' בזטח שהוא סי אבל בהסיכה רק ן : עכ"ל ורפח"ת שלם השם שיהי'*ה

 שיהי' בהסיבה משתדל אינו הוא(
 כמו וז"ל w*p ל"חבדף שכןרעד(

 הרב בשםששמעתי
 תורת !צ"ל מפרשיסחא רר'במקדוש

 כמו ר"מ שנאמר כמו פי' תמיכהה'
 אשכנו ובלשון ענלות בימיהםשה"

 בעגלה היה שלא בוידען(')בראדער
 אפף בה נאבד ואם טשהו נקבושום
 בה נחסר ולא בה נמצאת קטןדבר
 א' איש אם התורת כן דבראשום

 להסיבה לו יהי' אם אפי' כיעצהיו"ט
 בה' בטחונו עיקר מ"מ חסרונותכמה

 יוסף זה יוסף על המדרש אמר כןן יה" מה כהסיכה לו נ"מ אין א"כו תעשה אשר בכל ד' וברכךשנאמר
 וכרתני אם בי הטשקים לשר שאטר1
 הסיבה כי בדעתו כי פנה ולא וכו'1
 רהב כזב קרוים שמצרים כזב הוא4
 , עכ"ל ודפח-ח בר' בטח אך:

שם
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 קורש שרפישיח84
 שטעתי 11-ל ע"א סיג דף שםרעו(

 טפרשיסחא הקדושבשם
 שעושים אעפ"י ליריאיו ה' סודזצ"ל

 השי"ת של בריתו מ-מ ובסודבהצנע
 השם קידוש ואיכא תבל עלילהודיעם

 :עכ.ל
 אליהו שעל אש רמזי בש'רעת(

 וז"ל ע"ב ב' בדףזוטא
 זצ"ל מפרשיסחא הקדוש שפי'וכמו
 תתן שלא לו בתתך לבבך ירעולא

 בגלל כי לבבך רחטנות מחמתצדקה
 התום' קישי' סי' ובזה ד', יברכךזה

 אמי בר נתן לר' אכפי' רבאבחולין
 לצדקה זוזי סאות ד' מיניהואפיק
 שכרה שכהזן ט-ע הוי הא בתום'והקשו
 מו,הרין סטה של ב"ר ואיןבצידה
 שכר שמתן א"ש הנ"ל ולפיעליהן
 מי על רק קאי לא בתורהז;כתוב
 לי' סמוך כמיש כהגיל צדקהשנתן
 בכפי' כאן שייך ולא לבבך ירעולא

 : עכ"ל הצדקה על רבאשל
 בשם שמעתי 11"ל ד' בדף שכ!רעב(

 זצ"ל טפרשיסחאהקדוש
 לו ונתן נכבר עני א' בעירשהי'
 נתן סאתו שנסע ובעת הגונהנדבה
 העני לו ושאל הגונה נדבה שובלו

 שנית פעם לו שנתן זאת מהההל
 בדרך לו נתן שקודם טשום לווהשיב
 שמי אחב"י בלב המוטבערחמנות
 לו נתן ועתה טע"ר הוא אכזרישהוא

 : עכ-ל השי"ת ציוויטצד
 הקרוש והרב ונ"ל ח' ברף שבזרפ(

 הנוסח על אמרטפרשיסחא
 בניס לראות ויזכו ש"ק שלזמירות
 הנה כי בתורה עוסקים בניםובני
 עוסקים כנים להם שיש רשעיםיש

 בעיניהם כקוץ הם אבלבתורה
 שהם התורה לראות יכוליםשאינם
 אמר ולהכי עול פורקי בניםחפצים
 שיעשו לראות שיכלו ויזכובהזמר
 מהם רות נחת להפ ויה"תשובה

 זעכ"ל

 כענין 11.ל ע"א ף בדף שםרפא(
 הקדוש הרבשפי'

 יתרו פ' זצ"ל מפרשיסחחמוהרש"כ
 וכו' ושטרתם תשמעו שמוע אםעה"פ
 ולא פחות לא ז"ל רש"י ופי'ישראל בני אל תדבר אשר הדבריםאלה
 ויקרא משה ויבא כתיב ואח*כיותר
 כ5 את לפניהם וישם ישראללזקני

ו  ועי' ה' צוחו אשר האלהב
 רצת תפורסם אחד 'נביר כיבד"ט

 ב41 אחת עגיה עם עצטולהתקשר
 היא האשה אם לדעת ורצהאובים
 מצד עשירותו גודל לידעטשכלת
 יודע אני עליך להשדנן ואמרעצטה
 אבל עשירותי נודל קצת משינשאתה
 נדולתי כ"כ לה שתאסר רצוניאין

 לבבת אם שאדע בכדי רבשהוא
 תאמר לכן טטש לאהבתיפונה
 ניון מעם רק לה שאתןלהיפך

 ירא הי' הנביר ציווי שסעשהשדכן
 הנביר שאטר הדברים טעטשבשביל

 ואמר ברעתו עלה אז לו תתרצהלא
 תזכה אם טובתך יודע אנילהכלה

 שאני רק זה נכיר עםלהשתרך
 הנ"ל הגביר של דבריו לקייםמוכרח
 התבוננה עיט יותר לך להנידשלא

 של הקצרים טדברים בדעתהמעצמה
 לר ונתרצה הנביר נדלותהשדכן
 כסו הוא והנמשל אתולהתחבר
 החופות כל לו ומראה התדכ"אשמביא
 הרבה לטשה סגלה הקכ'ה שז:י'שלו

 לר שתעשה שלת ולהכלהמגרולתו
 ובני עברי שידעו כדי קטנתחופה
 גמורה אהבה אוהבה שאניביתי
 נתרצה הקצרים שבדברים שיראופי'

 אוהבה אני שבדין ויראו עמולהשתדך
 משכלת שהיא מפני נמורהאהבה
 ישראל עם ד*מ הי' כן הבתולותמכל
 ולא פחות .לא אומר השי.תשהי'
 כך משה השדכן ששמע כיוןיותר'
 קצרים דברים לאמר הקב"השצוה
 להתקנטר ישראל ירצו שלא יראהיה

וללה
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 85מג קורש שרפישדת
 תדברו ולא תחרישון טחצפים ,ואתם" ן ישראל התבוננו ועי"1 יותרידבר להם, אטר רק נחומים, בדברי 1 שלא למשה ד' צוהו אשרהאלה נכונת תשובה להם להשיב חושש הי' 4 הדברים בל את לפניהם וישםטשה לא לכם בליעל ואנשי הנבלים כאחד י ויקרא כתיב לכן כהנ"ל בדעתוחלה

 ז הכת"י עכ"ל 1ד1"ק יחשב ( כמו וז"ל ע"ב ליב בדף שבםרפב( לחכם טחריש אויל גם כי דבר, שום 1 ן עכ"ל ה' נדלותטעצטם

 נאה יהי' והארץ לארץ נאיםאנו
 1 עכ"ללנו

 שהעתיק מה אש, רמזי מס'ע"כ
 יהושע מ' ובקי החריףתלמידי
 מפה. צאקרקארין נ"ימרדכי

 ישיש טת"ח בכתיי דאיתירפנ(
 הרבי. ההיק בשםז"ל

 ויצעקו בשלח בפ' וז"ל, זצ"ל בונםר'
 קברים אין המבלי ויאמרו ה' אלב"י

 ה' וכו' טשה ויאמר וכו'במצרים
 הזה והכ' תחרישון, ואתם לכםילחם

 טפרשיסחא, בונם סהר"ש )מהח"קי ידע שלא שירע הוא הידיעה דתכליתן חוה'ל גם' וכב"ש האמתיית הידיעהן לטעלת הניע שכבר הידעני ואלי וצו/ ה"א אבה ולא כמו רצון, לשוןן האכת אל תפנו אל בקצור וזש'הן השלימות טדע סולם על ועלה הניען שכבר לאטר בלבבו ויתברך א"ען האדם יתפאר שבל ומכ.ש הנרצה,ן
 !זצ"ל(

 ע'בן קזם דף וחלב דבש נ:ם'רפה(
 אשר איש כזההנמצא

 הנמצא הול'ל ולכאורה בו, אלקיםרוח
 כזה. בו אלקים ריח אשר איש י מיחמנו מתחלה הלאדרשוני

 , ן!ן
,., 

 שיושיע תפלה בדרך לד',שהתפללו
 שלאחריו בפסוק משמע ובכוףרעתם,

 כשאר טשה עם לריב הי'שכוונתם
 הרר-ב וא' קברים, אין המגליתלונות

 שטחה קול בעל הה"ק בשםושמעתי
 מאנשים שמענו כבר הן דודאיז"ל

 חנוך כמו בם נוססה אלקיםשרוח
 אכל וכדומה ויעקב יצחק אברהםנח

111ן,י
 ן ~',"ו,

טפרשימחא
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 קורש שרפישיה-86
 לו והביאו מכובדים אורחים אנשים ן בראשית רבה בטדרש ?לטפרשיסחא

 עבזל; טאה-ק נשיאות כתב 1 לבראות הקב"ה שבא בשעהפ"ח

- ן ואטת וכו' יברא א' חסד העולםאת  ן וכו' שקרים שכולו יברא אלאמר
ש4,,מש יי"ש 3מקאצק אדוטו"רטהגה.ק מה קטטה שכולו יברא אל א'שלום

 81ן,ל..,,,ן,,
 וסיפר כה-נ, ופעם טלך, פעםוהי'

 ירא איש שהי' שוכר מהשעשיות
 ביהמ-ק בימי בירושלים ותםותרד
 )אפשר קרבן להביא דרכושהי'
 מה עוד וזוכר בכ"א, תלוי(אשם
 ממנו עשו כהונה פרחי ועודשהוא
 ואטר הסיטנים, כל עם שחוקקצת

 תשיב אם הפסוק פי' טקאצק!צ"ל
 ינית עכ"פ שבש"ק פי' רגליךטשבת
 רגליך יהא שלא הבוראבעבודת
 אנשים טצות' כסו ברגילות יהאשלא

 : עכ"לטלוטדה
 כמו 11"ל ע"ב פ"נ בדף זטכ!רצב(

 הקדוש בשםששמעתי
 אפי' דזנהו דרכיר בכל וצ*לממאצמ

 לארץ והשליכו אמת גמל  הקב"העשה

 1ן= טויו ,יען עכז ובז מק"בגן ן ונם ל, הנ חרד האיש של שטוגם

 של שמז ידיעת שטנה עבירה לדבר ( וכו' תנא התנאים בוטן שהי'אטר
 ואפלטהו חשק בי כי שנאסר כטו ה' 1 אני טה וכעת הגאונים, בימיוגאון

 יפרוש התלהבות טוה ידעישטי כי ן הח"ק סיים )כן קטנה, בעיר קטןרב

 1 עכ"ל עבירה מדבר lDSy 1 באו כך ובתוך דבריו( אתאו'י
שם
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 87מד קורש שרפישיח
 כמו וז"ל ע"ב פ.ה בדף שםרצנ(

 אדומו"ר בשםששמעתי
 מפני שיקוצך תסיר אם זצ-ל4קאצק

 שהאדם תנועות שהענין תנוד5ש
 שמורדים לפי התפלה בשעתעושה.

 הוא לכן נאים שאינם טחשבותאותו
 אם אבל תנועות ועושה כנגדםמתחזק
 טינופך ,סיר אם שיקוצךתסיר

 גופי את לנוד תצטרך לאטמחשגותיך
 :עכ"ל

 שמעתי ו:-ל ע-א צ"ב דף שב(רצד(
 הקדוש אדומו-רבשם

 גדולי יש שאם שאמר זצ"לטקאצק
 לאותם טסייעים המה בתורהארץ

 זה עוזרים ושהם בעבודהשעוסקים
 נם האחד נחמר חלילה ובאם :האת

 : עכ"ל יחסרהשני
 שעל אש רמי בס' זטכ!רצה(

 ד' בדף זוטאאליהו
 הקדוש אדמו"ר בשם שמעתי וז"לע"א

 פעמים שכמה שאמר זצ"לטקאצק
 מרא חמורה קושי' על בגמראמצינו

 שכנגדו צד צריך שהי'דאברהם
 שמציגו כמו טפסיו טדבריולחור

 על בתחילתו לך פ' רבהבמדרש
 ממקום עובר שהי' לא' משלאאע-ה
 תאמר אמר דולקת בירה מצאלמקש

 כן וכו' מנהיג בלא הזאתשהבירה
 השי"ת אליו שנגלה עד אברהםאטר
 קושי' והוא העולם בעל אני לוואמר

 להכיר שבא למי וחמורהראשונה
 אגו חסורה קושי' כל לכן ה'סביאות
 עכ"ל: אברהם בשם לכנותצריכים
 וכעין וז"ל ע"א ו' בדף ceארצו(

 י[1.ר : בשם שמעתיזה
 ש"ל טאסר על מקאצק ז-לכט"מ
 ע-ז עתד אפי' כהלכתו שבתהשוטר
 וכו' שנאמר לו מוחלין אנושבחר
 לו מחול אלא מחללו תקריאל

 לו .א"א פשעים מלא שהואומהאדם
 שהוא טחמת בהלכתו השבתלשטור

 זשבותע זתולדות באבותמרובה
 אח-כ לו טחול תקרי אם אךמדרבנן
 רנלי ור' מחללו שבת שומריה"

 : עכ"ל ישמורחסידיו
 כמז וז"ל ע"כ כ"ח דף שםרצ:(

 הקדוש בשםששמעתי
 הולך האדם שאם זצלל"הסקאצק
 את ומטריד חושב אין הישרבדרך
 סיבה עושה רק מו"מ במחשבותמוחו

 : עכ"ל נפשו אתלהחיית
 יהושע ט' הנ"ל תלמידי העתקת)ע"כ
 אש(. רמי כל" ציקרקאריןמרדכי

 א' ישיש טת"ח בכת"י ראינתירצח(
 הנה'ק בשםשכ'

 ברבות בגמ' זי"ע, טקאצקמהרס"מ
 ק.ש הקריא כל עולא אמר י"רדף
 שקר עדות מעיד כאילו תפיליןבלא

 א"ר אבא בר הייא ר' אמרבעצטו
 טנחה בלא עולה הקריב כאילויוחנן
 איך א' ושאל נסכים בלאטבח

 קוראין שהם במה יוצאיןהחסידים
 הוי הרי תפילין בלא בבוקרק"ש
 הנ"ל הה-ק והשיב ע"ש,כסעיד
 קאטר אמאי קשה לכאור' כימקאצק
 קאמר ולא אבא בר ר"ח אמרהגמ'
 ר' וודאי אלא אמר, אבא בר חייאר'

 לאפליני בא לא אבא ברהייא
 שאיטתי דבריו לפרש בא רקאדעולא,

 מפרש ע"כ שקר מעיד כאילוהוא
 מנחה בלא עולה הקריב כאילושהוא
 אבל המנחה, כלל הקריב שלאדהיינו

 המנחה הקריב שבאם קיי-לזה
 תמיד לו ויש יצא :טן לאחראפילו

 שרווקא בק"ש הדין הוא וכןתשלומין
 היום אותו כל תפילין הניח לאבאם
 אבל שקר, עדות מעיד כאילו הויא:

 אפילו יזם באותו תפילין שמניחבאם
 כמעיד ואינו יוצא בוודאיאח"כ,
 )וכן הכת"י עכ"ל הלילה שקרעדות

ואיתי
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aaקורש שרפישיח 
 ל.א סי' יעקב דברי בשו"תראיתי
 הק"ש ~מן שיאתר כשרואהשכ'

 נם תיכף ק"ש יקרא שחריתותפלת
 עדות משום חשש ואין תפילין,בלא
 הקריב כאילו שאחדל מה אושקר
 מניח אינו אם אלא נסכים בלאזבח

 הי' ההוא בזמן כי כלל,הפילין
 החזיקו ולא תפילין בהנחתסזלזלין

 שבת ועתו"ס בדור יחידים אלאבה
 בטניח אבל כגפים, בעל אלישענבי

 כדקיי'ל בה לן לית אח"כתפילין
 לאחר ונסכין היום זבחו אדםמקריב
 שואל ובשו"ת ע"ש, יסיםעשרה
 אבל ע"נ, סי' ח"ג מהד"בומשיב
 זרע מקאצק הח"ק כדברי דייקולא
 אבא, בר ר"ת אמר דאחו'למהא
 שוב בנ"ל, אמר אבא בר ר-חולא

 נ' אות חכמים אספת כס'ראיתי
 הרב. בשם שסעתי א' דבר וז"לשכ'

 מקאצק זצ"ל רם"מ וכו'הצדיק
 וקוראים להתפלל, המאחריםלהצדיק
 דאיתא תפילין, בלא ru~t1ק"ש

 ק"ש הקורא בל עולא אמרברבות
 תפילין בה' ז"ל הרטבים והנהוכו'
 הקריב כאלו הטעם את רקהביא
 דמדוע וקשה נסכים, בלאתודה
 השני הטעם את הרמב"םהשמיט
 הרי בעצמו'  שקר עדות מעיד.כאלו
 הטעמים שני בין נפ"מ איןלכאור'
 דהקורא הנ"ל הק' הנאנן והזניההללו,
 מצות באמת קיים תפילין בלאק"ש
 חשלימח לא ורק בזמנהק"ש

 תפילין הניח שלא זמן כלבשלימותה
 נסכים בלא התודה הקרבתוכסו

 הטצוה נמר שהם הנסכים רקשחסרו
 את הביא אח"כ רק ואםוהשלטתה
 שאטר שמעתי עכ"ל וד"ל יצאהנסכים

 בלעם למת קשה לכאורה שא'זי"ע
 טומנת שהניר כיון א"ע ניירלא

 דהעגין ות" הימים, באחריתישראל
 ש5 תלמידיי באבות חז"ל ע"דהוא
 נאותו ומפני גאים, המה הרשעבלעם
 כלשון הוא נר כי א-ע, ניירלא

 ובלעה יפל, שהוא היית נריר,מגרר
 4רד ולא וראש עיקר להיותחפץ

 ז ישראלאחר
 ביאויבח בלומדי בילדותי שבןערעיש(

 זאכ ר' הנה"קאדמו"ר
 וערל דליטא מיאלא אבד'קנחום
 מהרם"ט הגה"ק מחותע בשםשאמר
 תפנה לא שמא אשנה,לכשאפנה כלה" אל בצה"ל שא' מקאצקזצ"ל
 הושלל אין טען תיל טאמירהיינו
 תפנה-דיק לא מתוך לערניןזאלסט
 יתופר כי לאמור והוסיףעכ"ל

 שש ז"ל לו* קדושת בעלמהגה"ק
 הנבו מאנ-ש לא' יוה"כ בטוצאימ"א
 הזע ביוהכ"פ התפללת מהיודע
 והשיבר ו מה רבינו יורמיושאלו
 נדרי וכל טעריב כתפלת הנההק"ל,

 לך שנצרך היות להשיית,התפללת
 לך פזסין ההשי-ת לוטנה; .ררכאלף
 רו-פ4 אלף הריוח השנהבטשך

 מרדות לך יש עיט אבללאחדים,
 לך שיתן התפללת ע"כ ועבודה,מתורה
 טויב האלף כל השנה בתחילתהש"י
 כ5 תשב וממלא אחוע בגתריוח
 שבת"כ שוב התו"ע, עלהשנה

 טוב. לא ,זל הנה -חשבת,בשחרית
 ונבה ררכ האלף עך יהי' באםכי

 טהשל חדש מסחר טהם תעשהאחת,
 וסימן התפללת ע"כ תטרד,ושוב
 טועפ ה. שנה חצי בכל לךהש"י
 מטרדות יראת שוב ובנעילהרו-כ,

 לג? הדשים, עסקים תעשה ש"זשנם ממארגא שליט"א יחיאל ר'הרה"צ
 רישן בכל הש"י לי שיזמין התפללת 1 מדזיקוב נועם אמרי בעל הה"קבן

 במרונו אבל רהב, ר.ן סר nsw 1 תשובת הוא הנ"ל שרברוצללה"ה
 ותכלעס תורה דיין דארף ווער השיבו, ן רלהרא"ש

 קאפ-פערררייק4ץ4 דייו דאיףIYb ' מקאצק הה"ק בשם שמשעידצט(
צ1פ
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 89מה יטופו,,קהרעםשיח

 ההיק פי! זה ,ובאוש- כניל, -מא
 אעפ"י .צדיקים ז"ל טקאצקטהריו-ם

 הטוב,ס, במעשיהםש-ש~להם'לתלות
 )ברש"י .מתנ"ח אלא טבקשיםאינם

 להם יש צדיקים היינובפ'.יאתתנן,(
 בסוטה וכהרל שיעשוימע'מ,לת~!2
 ;)לא"י לכנוס רצה דמ"טרעיה-די-ר
 עכא בארץ, התליות סצזתלקיים
 יכולים כי מתנ,ח, אלא מבקשיםאינם
 רען דארף ווער כמרום להםלהשיב
 יצדק אם ע"ד )איה. .שעשיםןיינע

 . ז לך( יתן טה:

ק ש א  זי"ע במביר אדוטו-ר:
 71ףו"ם, זקי' בעל-

 ע"ב ט*1 דף אש רטזי. בן כ'שא(
 טנור טאדטו*ר שמעתי וז"ל ',;,
 אהה -,גליו בשוא הפסוק י'5"ל

 בנע רואה הים שגל אעפ"יהשבחם
 רצונו כי טתקיים אינו שרצזנופעם

 עד ה' ~אטר אך העולםלשסיף,את
 במדרש ואיתא יעכבהו תבאטה

 ושעה npw כל עצטו. מנסהשהוא
 האדם בן מגזירתו ה' יחזורשמא
 שעה כל עצטו מנסה שהואצעפ"י
רשעה

~DW 
 שבכל רוצה ה' יחזור

 לעבוד טקשר:,עצמו שהוא ייזם011
 ויצה"ר ההבל אחרי לילך ולא~שם
 זה אל יפנה אי מ"מ עליוטתנבד
 עצטו ולקשר מתגבר ,רהי'אלא
 עכךל: אשכחם אתה נאמראי, כזה עושים ואם הים, נלי כמוסחתם
 כמו או וזלל . ע"א גלב בדף,821"
-,.,aw~w 'קושית :היא הנ"ל הקושי 
 שמה.אברהם דאיך. עה-ת. יפותושפמם
 ששבת ב*נ הא .השבת אתאשףנו
 זצ"ל טנור איטון,) טותה:שוונג:

 פסולין "ציצית אם כנפותאשבארבע
 לרשת בקם יצא יאם ,טשטשיפנף

 טשאוי הציצית הף ולב-נ .חטאת חייבן
 : עכ"ל השבת אוי שמר .ולאן
).(aw ]הרב והנה וז"ל ליה בדף שב 
 פי' b~sl טגורל . הקדושז

 זרעים ס' זה אטונת 'הירושלמי
 פי' וזורע, העולמים בחישמאטין

י
 דברים . ועושה זורע שהוא אע"פ

 אם לריק להכל מאמין מ"מ מבעייםן
 שהוא בזה הקב-ה של רצונול4

 הלבשה כדרך שהוא רקהעיקר
 מה ואוצר אוצרו וחש בזריעה;

 והיא התבואה בתוכהשמשיטין
 באם היא' ומעלה כלשהלבשה
 טו"מ' 'בל 11 באמונה מאמיןאיש
 הוא שהעיקר שמאטין באמונההוא
 שצריך ,ורק.ל אותו שיפרנס ה'רצון

 קצת א"ע .שיתייגע ה' רצוןלעשונן
 הוא ביו"ט שעוסק וטהלפרנסה
 לעטול וצריך הצנצנת כטו פי'אוצרו
 בכל כמשש השי"ת' רצון שכןמפני
 דחילר . בלא ומצוה תעשהאשה
 צהיך ,א"כ- לעילא פורחת לאורחימו

 ו: עכ"ל ביהאה. טו"מ לעשות אישכל

 בשם וז"ל atp ט' בדף רטבושנ(
 . הרב אדמו"הן

 הקדוש

 נאסר שבזוה"ק אעפ"י כי זצ"למנוי
 הידוע לענין תשובה מועילשאף
 טועיל תודאי עתה אבל ז"למוציא
nalwnמיעיל, שאין שהמעם משום 
 ~טות פונם שהחמא מפגיתשובה
 עד מניע ומשזבה ממנו יוצאתשהזרע
 עלא אבל בחכמה הי' והפנםהבינה

 שמתפתחין בזוה"ק שכתב ת"ר אחלי
 להניע התשובה יוכל לחכטתאתרעי
 לעשות ונקל בו שפנם חלטה' ;עד

 ' : עכ"ל ר"ל .הנגל IWnbתשובה

 כפי וז"ל ע"א נ"1 בדף לטכם'שד(
 אדמו"ר מטוריששמעתי

 ב:וה'ק שנאמר .2אעפ"י זצל5'הטנור
 שנה חלשים ומבן בפסוק נשאפ'
 שחמימות העבודה מצבא ישובן

והתלהבות

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



 קורש שרפישיח90
 ממנו יצא השם לעבודוהתלהבות

 הברית מפגם תשובה עושה אםט-מ
 בקנותו תשובה ע-י בנערותושפנם
 ע"י והוא ויקיאנו בלע חילהוא

 לו יש טהעבירות שמוציאחמימות
 ן עכ"ל ה' לעבוד כ:קנותוחסימות

 כמו וז"ל ע"ב ע"1 דף שב(שה(
 אדמו-ר בשםששסעתי

 שפי' כמו הוא י-ש שענין מנורזצ"ל
 היו לחים שהשמים בחומש :"לרש"י

 כסו הקב"ה מנערה בשניונקרשו
 נערת מפני ומתבהל שמשהומםאיש

 הם עדיין והשמים עליוההאיים
 לא והשמים מאז בפחדותםקרושים
 מעצמם רק האחרים מן יראהראו

 : עכ"ל טד' יראיםהיו
 וצל ע"א צ"ה בדף שם.שו(

 הרב מאדמו-רששסעתי
 את להכין האדם שצריך זצ"לטנור
 שאמר כמו לקה'ש נפשו למכורעצטו
 ויום יום בכל ע-ב ס"א בברכותרעע
 הדבר לידי תבוא טחו מצפההייתי

 . : עכ"לואקיימנה

 זכורני ג'ל ע"ב ט' בדף ,1ןכןשז(
 טנור מאדמו"רששמעתי

 שטים לשם יהיו מעשיך שכלוצ*ל
 טה רמאות כלי בבירור יודעשיהי' א"ע ליינע צריך האדם של יטיושכל
 לש"ש עושה אין יעדיין לש"ששהיא

 : עכ"לוכו'
 וכסו וז"ל ע"ב כ"א דף עןכזשח(

 אדמו.ר נשםשינטעתי
 שיש טה דבר בכל כי זצ"לטנור
 ניצוץ לו שיש הוא ממנו יותרתענוג
 נ עכ"ל יותר אותו שטח" מההחיוני

 כמו ג'ל ע"ב ל"א יף שםק4ט(
 טנור אדמו"ר בשםשכ'

 וחן ערבות בו שיש דבר שכלוג'ל
 שהצדיק יקר דבר אלקי ניצוץ בו"ש

 4 עג-ל  לשרשו מאכל אותוטעלה

 ע"ב ד-נ אש רמזי הס' שםשי(
 מנור אדמררכמש"כ

 שהשם פי' וכו' ד' סומך בפי':צ"ל
 עבירה עובר .מישראל אדםאפי'
 ועוזר בו כביכול שוכן הואחלילה

 לזקוף שיוכל כדי לנמרי יפול שלאלו
 : תשובה ויעשה אח"כא"ע

 תצות פ' נחלב דבש בם' כ'שיא(
 אדמו"ר קדוש טפהשמעתי

 בזה'ל לי שא' זי"ע הרתם שו"תבעל
 ה'( )נדרים אמשח:"ל לי צ"עמעולם
 בק"ש נפשי' פטר בעי דאיכלתם

 טצות בזה וקיים וערביותשחרית
 ע-ש, וגו' יטוש ולא וגו' בז'והנית
 הי' דח:"ל טצינו בכ"מ והריוקשה

 טכפי יותר ומוסיפין ודורש'ןמהטירין
 להיפך הוא וכאן טפשמאהנראה
 מהכתוב הנראה מכפי וגורעיןדורשין
 לא וכן וגו' ולילה יומם בווהנית
 ראין מפיך גזה התורה ספרימוש

 ומספיקין פשוטו סידי יוצאהמקרא
 ת"ל וערבית, שהרית בק"ש רקא"ע

 ר"ל וערבית שחרית מק"שבנוונתם
 בערבית וכן בשחרית עמ"שדבקבלת

 בו לענוד והותר די לנו ישלבד
 הלילה וכל היום כל עבודהעבודת
 מצות בי' ולקיים א' רגע הסמקבלי
 יומת בו והגית וכן וגו' ימושלא

 : ודפח-חולילה
 שלמח ט' חחו"ב אלי כ:'שיב(

 טקלאיווי, נ"יעננילטאן
 !למן ר' החסיד ברשימתראיתי

 שנת בעיוה-כ בזה-ל,סטריקאווסקי
 p'nm אדמו-ר אצל היותיתרם"נ
 לברך תסיד )כטנופנו בקוליצר" *אשי מכרך והי' ז"ל, טגאסמיניןרי'מ
 ברכותיו( על אסן לענות כדיבקול
 כל בזה"ל אטר הברכה נמרויאחר
 הננו הזו ברכה אוטר אני כאשרימי
 ברתח בשום נאמר לא למהמעיין

 אפ כי נחכטה, תיבתמהברכות,
 ש ראשו והניה יצר, אשרבברכת

ידי
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 51סו קודש שרפישיח
 13אלכטנדר הכה"ק מאדטו"ר ( ואמר, רנליו על עמד ואח'כ ועיין,ינץ

 זצללה-ה, הררחנ"ה זי"ע 1 על שאמר טנור זצ"ל טהרה,קשטעתי
 ן ישב ואח-כ עמו, ד' חלק כישלחנו
 ע"א י*ה דף אש רמזי בס' כנ' שיג( ן כוונת הבנתי ואמר-לא כסאועל
 מאדמו"ר שהעתי וז"ל ( שאלתי הסעודה אחר בזה, ז"להר3
 נקוד לכת שהצנע זצ"ל מאלכסנדר 1  שיפרש דל מרדכי אברהם ר'לבנו
 העין תחת ופת"ח נצייר"י הנון , כוונתו כי לי ואמר הרבי כוונתלי
 שעשה סטנו טוצנע בעצמו שהצדיק ( ששה הק' בגמ' דאיתא ע"ז היתהדוק'

 עכ"ל: מרבותיו שראה טוב,כטו הבר 1 כטלאכים שלשה באדם,מעלות
 חלק אם והנה וכו' כבהטותושלשה
 זה ואת הרוחני לחלק שוההנשמי
  ישאר ית"ש בוראינו עשה זהלעומת
 ברוחני כח אין כי באטצעהאדם
 הרב א' לזאת אי מהגשמי,יותר
 יקח כאשר פי' ד' חלק כיזצ"ל
 הוא ד' לחלם הנשמי חלםהארם

 מה כפי ודל ע"ג ג"ג דף שםשיד(
 אדמו"ר בשםששמעתי

 שטצות זצוק"ל מאלכסנדרהכהן
 היצה"ר יבא שלא מנולי היאסוכה
 לדבר וזכר התשובה אחר הפעםעוד

 עשה מטנו עשו שהלך אחרשיעקב
 עכ"י' לנטיי :עשי %:121 ן ובזה עמו, להקרא ראוי אזיהרוחני,

לא
 צרירא הרצי

 מאלב הקדוש בשם ששמעתי יכל: 1 כמו י גדולה לחכירה
 יעל

 : ה: :י: יע:צ בנ ן גשמיותו מצד האדם כי אדם,ליצירת
 רצה ס"מ אז הנוראים בימים קדישה ן ולאכלו תכירו את לדרוס אףראוי

 עם הסוכה פועל אז בהם להתערב ן לכל גם הדורסות, פחיותסשא'כ
 1 התאוות לכל גבול יש'הנבראים
 ן רוחניותו ומצד נבול, איןולאדם
 ן מן אף הנבראים מכל גדולהוא

 ן בוראינו ולקח ז"ל, כטאסרםהמלאכים
 ן מהן ועשה כאלו הפכים שניית'

 ן לעשות אפשר שאי אחתחטיבה
 : הנשטי, בהשתמשות .אם כימצוה
 ! כל וברא דהיינו 3חכטה נא'ולזה
 ן וצואה רפש מלא כלי נקביםנקבים
 ן שלהרוהניות דייקא .לפניך".לפניך" 1 ולעמוד להתקיים אפשר אייפתח, ! שאם ככורך כסא לפני וידועונלוי
 1 בהנשסי, אם כי D1'p יהי'לא

 ן דברי במלה-ע"כ טלה הטהורעכ"ל
 1 ;הכותב

 לשם לכנום רשות לו שאיןטחוצותי'
 ; עכ"ל כדטעיקראלהתעולל

 ח"ש לשש"ק הוספות אלהגם
 הרה"ח ש"ב ידי"נ לי שלחאשר
 כקש"ת כו' כו' הרבניםנזר

 טיכלזאהן יחזקאל צביטוה"ר
 וכעת פלונסק האבד'קשליטא
 ווארשא, לעדת הרבניםבועד

 טקאצק הרס"מ הרה"ק בשםשטו(
 יוטלל במשנהזצללה"ה,

 שרוצה מי כל בראשונה מ"אפ"ב
 ואם כו' תורם המזבח אתלתרום
 להם. אמר המטונה שוין שניהםה4'

תביעו
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 שווין, שניהם שהיו טעשה כו'הצביעו
 טחן אחד ודחף בכבש ועוליןורצין
 בדורות נראה לכאורה כו', חברואת

 הנפש טמירת יותר הי'האחרונים
 וכי סכנה, לידי שבאו עדלעבורה
 בדורות שבאסת והשיב דרי,אכשר

 הי' שלא יותר במעלה היוהקודמין
 יעשה הוא שדוקא כ"כ להםנ-מ

 נעשית יהי' שעבודה ובלבדהעבורה,
 גם לו נשלם, יהי' 'ת' העליוןירצון
 רצו אח"כ בדורות אבל הבירו,ע"י
 העבודה יעשה הנא דוקא אשרכ"א

 : ודפח"ח אחר,ולא
 מנור ז"ל הרי-מ החי' 12שםשיו(

 בי בצוזות,שאמר
 אחד בא בושתי, מעשהבהיות

 נשמע מה אותו ושאלולביהמ"ר
 המאורע להם וסיפר בשוקוהדשות
 על שיצא הפסק עם המלךבחצר
 *האק בזה-ל, השומע והשיב,דשתי,
 דיינע סיט אריין קאפ אין נישטתיר

 הנס כשנעשה אח"כ אבלשטותים',
 המן מפלות עם ואסתר מרדכיע"י
 עם "או למפרע מראש נתברר*ז

 והי' גישלייפט" אללעם זיךהאט
 והי' סוף ועד טתחילה אחדשייכות
 לעתיד יהי' וכן לסכה קודםרפואה

 ! אמן בימינובטהרה
 כי אחד, גדול מרב nvcw~שיח(

 הרב בבואפ"א

 ז-ל ליפמאן ר' המפורסםהחסיי
 רנו של קרשו לחצרותמראדאמסק

 אותו ושאל מקאצק מהר"מיהגה-ק
 איזה יודע הוא אם מקאצקהרבי
 הריש הנה"ק מחמיו תורהדברי

 שלטה, תפארת בעלטראדאטסק
 הרכי ודרש יודע, שהואוהשיב
 הותנו כי לו והניד לו שיגידסקאצק
 שמיני בפ' כתיב הכהן באהרןאמר,
 איו בדוהמע-ה אבל אהרן.ורדום
 למען שנאמר כמו גיגאננעןווייטער
 בלוים נישט ירום ולא כבוד*זמרך

 שננן הי' עוד צרה שבעת רקידום,
 דבר מקאצק הרבי ומששמעושסר,

 היסב כי ואטר מאוד אותו הפליגזה
 : דיבראשר

 יוסף שארית בכת"י ראידזישיט(
 יוסף ר'מהרה"נ

 שמעתי ועל ז"ל, שירלאווציאבד-ק
 מפשיסחא, זצ"ל הרר"ב הנה"קבשם
 טלאני אמרו עולם שבבריאותיען

 אמר תזכרנו, כי אנוש מההשרת
 ששטו אשה שיליד הקב-הלהם

 להתברגנות העילם שראויאברהם
 תולדות אלה כלתבר כמובשבילו
 תקרא אל בהבראם וארץשמים

 ב"ר )עיין באברהם אלאבהבראם
 אברהם נימול כאשר ולכן פי"ב(פ"ח
 לראותו המלאכים באו להשלימותובא
 ומבחוץ. מהותו ולידע להכירוורצו
 בכ אורחים שהכניס רק ראולא

 שלו הפנימיות לראות ורצומאודו
 נברא העולם שכל כזה לאיש ראויכי

 מהם עצמו הסתיר והואבשבילו,
 ולא פשוט כאיש הכל שעשהבמעשיו
 שאלו ולכן פנימיותו, לראותיכלו
 כזוה.ק איקא כי אשתך שרהאי'

 ונוקבא דאתכסוא טעלמא הואדדכורא
 על ש14לו ולכן דאתגליא,טעלמא
 להקיר יוכלו ידה שעל כדיאשתו
 באופק הגה ואמר אברהם,מדרנת
 שנם ור"ל היא, צנועה ז"לפירש"י
 דבר, שום להביר תוכלו לא ידהעל

 :עכ"ל
 שסעת* בזה"ל שם כתב עדךשב(

 חי' בעלטאדומו"ר
 העבודה בדרכי נכון דבר זצ-להרי.ט
 ורעל טוב, ועשה מרע סורוכתיב

 הרע מטנו להטליך צריךשמקודם
 ושרץ כמובל יהי' שלא כדילטוב עצם* יקרב ואה"ב הזה העולםהיינו
 מאוד קשה וה דרך ובאמתבירו

 שידחה עד מזב עשה עםלהמתין
 טלהמה שהוא יען וכל מכלהרע

כבדה
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 טכ"ק ששסע בקרא'טניעוויץ אדמו"ר ( העשה בלא הרע טמנו להסירשנד"
 1 זצ"ל ר"ה רשכנה"ג הגה"ק זקני אביו ( לקיים האדם מוכרח ובע"נשוב

 לפני א' איש בא פ"א א[ שכב( 1 הרע ממילא נדחה ובזה המזבמקודם
 מרן הרגי הגהיק ; : ואולי האיוכולו

 לעשות אם טפרשיסחא זצ"ל מוהרש-ב( הבית בהר הבית, פינות דב:ס'שכא(
 זצ"ל הרבי וענה אפעראציע, ניתוח( וו-ל ע"ב כ-חדף

 א שניים מען חי, לכל היים החותך ן בהיות בשבט במ"ו פ-א כיומסופר
 מאמר ונתקיים לעבען מען טום שמיק ן בצל קאצקער ליב הירשהנביר
 ! ודפח-ה עכל"ק לבריאותו והדה הצדיק! צוה מקאצק, מהרס"מ הגה"קקורת

 לפנ* א' איש בא htD ב( שכנ(' כיבוד בתורת מלות, דג לולהושיט
 מרן הגה"קב"ק לו ונתן מתוכו הרוינין אתוהוציא
 להעתיק אם בשאלה מפרשיחסאהרבי עם-רויגין *ב הירש בוה"לבאמרו
 הנ"ל הח"ק וגמגם אחרת לעירדירתו ןדעו לא זאת והשומעים רונין()את
 שיסכים בו הפציר הנ"לוהאיש הנ לפני עד אלה, דברניפתרון
 סאן בחז"ל דמצינו כי ועגהלדבריו המלחמה כעת ההוא בשנההסוכות
 למחא ילך מתא בהאי לי'דביש להשינ באפשרי הי' שלאהנוראה
 טפרשיסחא הרה"ק וענהאהריתא, טצוינה שהי' למדינתנואחרונים
 וועפ ,דארמען" גייען וועמ ערזצ"ל בחו"ל ליב הירש סי'בנייסות
 עכל'ק ערנער נאך איזט עס זעהןער מאד יפה אתרוג להשיג בידוועלה
ודפה'תי ן ואז הנ"ל להה"ק בשלוםוהביאו
 פר* בנש"ק מהחו"ב לי)נשלח ( על להתפלל הק' מדבריו נלמדאגב

 מנשת ישראל נטן~ריק 1 בשבם ממט עוד וכשר הדראתרונ
 בן מקראשניעוויץ ן הלערןאו 1  שבט לח' יששכר בני בס'וכמו"ש

ע
 ל:ן :שן: טרו צןן עיי"ש כו' לאילן רעה ט-ב

 טרן הגהיק אחי כ"ק לי כ!יב1ד4ן הרבנים נזר היקריםבחיבוריו
 מפכ"ק ששמע טקראשניעוויץ אדמו"ר( פלונסק האבד"קטיכלזאהן כלי לערטאןרש"ב, יחזקאל צבי מוה"ר כקשיתכו'

 ר"ת אדטו'ר רשככה"ג הנה"ק אבינו( הרגנים בועד וכעתשלימ"א
 1 : ווארשאלעדת

 זצ'י
 מקאצק הרבי הגה"ק ק כ כי

 המהור בשלחנו הפכוק על אמרזצ-ל
 :p"u3ן-

 אשר המשפמים דאלה א(שכד(
 לפניהםתשים( החו"ב מהאברך לי נשלח זה)איה
 ניב איך וואס תורה דיא איו ראםן שו"ב יעקב סשה ר'החסיד

 ודפח-ח: עכל"קענקן מכ'ק ששמעבקראשניעוויץ
 אמר סנכיא עדיף דקכם ב( שכה(ן לערמאן מהרס"ב הגה"צאדמו"ר

 מקאצק הגה"קכ"קשליט"א(.
 נביאותש א איזם קלינקיימ "דאס(

 ! ודפח"ח עכל"ק 1 מרן הנה'צ אאטו"ר כ"ק לימייקר

 לערטאן.ישעי' 1 שליחיא לערטאןטוהרש"ב
נשלת
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 לערמאנ. טוהרש"ב כקש"תבנש'ק, צדיק פרי טהחו"ב לי)נשלה
 יצ"ו טקיאשניעוויץ מרןשליט"א( נ"י לערמאן ישעי'כמר

 הנה-ק אדמו-ר ב"ק שלבנון מאחיו ששמעמקראשניעוייץ
 'זי-ע זצ-ל ר-חרשכבה-נ1 שליט"א לערמאן רש"בהגה"צ

 .ומשנת חיים" "נתיבותבעהשח'ם בקראשניעוויץ(.אדמו.ר
 "תורת היים" "שנותוזיים"

 חיים"(. לצדקת היים. .פריחיים" הרבנית זו' פטירת בעין א(שכו(

 קראשניעוויץ פה לפ"ק *עזרתו" ד בם 1 הק' הה"צ בת מסאכאמשאווהנה.ק
 ויארשא(, לפ ' יצ ( מסאכאטשאוו הנה"ק אמרטקאצק

 נפלאות ושיחות וד"ת יקרים ויקריבו ן קאצק פין זצ"ל שוועהר דערבזה.ל
 מפכ"ק ששמעתי טה ונאות , נאהר איז שמארבין דאם גיזאגטהאט
 הקדוש הגאון הרב מארי אבא ן אין שטוב איין פין נייט טעןנישה
 ונעלם סטיר אור צים"ע שה"ת ( קלובט מען אין שטוב אנדערערדער
 רבינו סרן כקש-ת בעולם מפורסם ( עכלהיק שטוב אשעהנערע אויםדיך

 אדמו"ר ועכ"י זי"ע זצקלה-ה חיים יודפח"ה:
 תקע יטיו ולבסוף פלאצק מראבריןן תוקע הבעל תקע פ"א ב(שבז

 נסתלק ואח-ק קראשניעוויץ לפה אהלו ( מרן שלבביה"מ
 נבג'מ, תרע*א טבת לירח א' לשטיםן ודימה בר"ח זצלה"ה טקאצקהקדוש
 .תקבר" בנממריא ,טבת" לזה )רמז1 תקיעה תקע שלא תוקע הבעלבעיני
 הקדוש בספר ועיין ,חובה" *בשיבה"; שנית תקיעה לתקוע וצוה כראויאחת
 ידין" ,דן הפירוש עפ ,קרניים", מען בזה"ל זצ"ל הרבי לוואטר

 ואכמ.ל( הקדושים פפרים ובעורן תקיעה די איבער נישטטאהלט
 .שכות חיים* ,נתיבות בעהמה,סן ודפה-ח:עכלה"ק

 חיים* "צדקת חיים" "משנת חיים", התורה אמירת בעת פ"א ג(שכח(
 הנאון אא"ו כ"ק בן ועור ועוד ( הטהורבשלחנו

 ר*א מרן רשכבה"ג מאוה"ג הקדושן בזה"ל זצלה"ה מקאצק הרביאטר
 אהלו שתקע טפולאב אדמו"ר זצ"לן היטלעש פארנעממץ השמיםהאזינו

 .דבר בעהמח"ס וויסקוט אבד"ק לרב ן. : ודפח-חעכלה-ק
 אלי" "משנת אלי'" .אזור כלס("! מקאצק הרבי אמר פ-א ד(שכס(

 ,נפש אלי" *סערת אלי'* "מנחת! ואנשי בוה"לזצ"ל
 נצחו ושם אלי'" .תורת אלי'"י מענטשליכקייט. לי . תהיוןקודש

 נשכה ואה"ק .המצוקים את אראלים ן : זיין עמץ זאלטהייליג
 ינגן ש יןאש.ת 2ן;: ן 1py י"י ט"., .יי פ'א",ן",
 %"יד.י:"צ בוש ן יו"%:,%יט "יינבע'

 אדמו"ר טרן הגה"ק וטחו' ש"ב כ.קן יי. פי, וי קעריי
 זצוקיל מוהרש"ב הרבי מפרשיסחא1 טובים יקרים דברים ליונשלח
 תכלית כי ועוד שמחה" .קול בעל! אדמו"ר כ"ק ה"ה מאתונפלאים
 אלירם ברא שבראשית שנדע הירוע1 חיים עץ חו"פ בוצ"קהטאוה"נ

השמים

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



 95מת קודש שרפישיח
 להלאה נעסוק ואחשב והארץאשמים

 : ודפח"חעכל"ק
 שם את נח הולדות אלה ב(שלב(

 בשם אמר ויפת,חם
p*mnשנה הנ"ל זצ"ל, טוהרש"ב 
 לדעת כל ראשית אצלונשרש
 בקרב ולתוכו א-ע ולשרושהתולדה
 בלבו חמימות יהי' עי"ז הוי'השם
 עכל"ק בעדו נאה זאת כיויסת

 : והמב"יודפה"ה,
 לתבה ביתך וכל אתה נבא נ(שלנ(

 מרן כיק כשםאמר
 מקאצק הרבי ד' קדוש א"אהנה'ק
 אין שיינען אריין זאלסמ דיאזצ"ל
 אין גאגצען ניין אריין איןווארפ
 ושס"ה אברים רטזח דיא סיטווארמ

 : והמב'י ודפח"ח, עכל'קנידים
 להנאתך הקדושה רשיי לך ד(שלד(

 בשם אמרולסבתך,
pf~להנאתך זצ"ל מקאצק הרבי סרן 

 מהמצוה להנזף ולסבתךלנשטה
 והמב'י: ודפח"ח,עכל"ק

 סטרא באלוני אליו וירא ה(שלה(
 פתה יושבוהוא

 אדטו'ר כ-ק בשם אמרהאוהל
 אנט אבינו אברהם זצ"לטקאצק
 עם ויד בייא שפל אווינעוועזען
 האט השי-ת וירא'אליו געוועזעןאיזה
 אין שטעגדינ בעוויזען עהם בייאזיך
 בייא זיצמ ער נעדאכפ זיך האטעהם
 איזט ער האהל פתח מיהרדיא
 ודפח"ח, עכל"ק רעם פיןחיית

 :והמב'י
 ביטים, בא זקן דאברהם 11שלו(

 הרכי בשםאטר
 מים איזט ער זצ"ל טקאצקטת

 שהם נשם טענ דיא מיטנעקומטען
 עכלזק תמימים שנותיהם כךתטימים

 זצ"ל הגה"ק אא"ז כלק סשלו( יודפח-ח
 מרן בשםאטר

 הבהמה טן אדם (סותר זצ"לטקאצק

 יותר חשוב שאדם היתרת זאת כיאין
 עכל'ק אין אצלו שהוא הבהמהטן

 : והמב"יזרפח'ח,
 הגאון: מאח" nvmw~ תושלח(

 הדורפאר
 רב ז"ל טוהרי"ם כש"ת קדישאסבא

 רב ברבנות נתמצת )שכעתמשערפץ
 הנאון הרב נכדו הוא ניסיאב"ד
 יהושע ר' כש"ת המפורמםהנדול
5wpnשאטר שיחי'( נאלדשלאנ דוד 
 מרן הנה"ק זרבו טורו בשםלי

 הפסו' על זצ"ל מקאצקהרב?
 עיקר דער יתרו איעצך בקולישטע
 טיין' ציהערען צו עצה דיא איןאי,ט

 י, כ והמב'י ודפח'ח עכל'קקול

 שפ"א הנ"ל לי סיפר עדך ט:שלפ(
 אצל בטשעכאנאוו,הי'

 זכותא בעל זצ"ל קדישא סבאהכה"ק
 א' ופתח א' בש"ק ס' ועודדאברהם
 הטהור שלחנו אצל פארטערבקבוק
 בעינ* נדמה והי' לחוץ מעטושפך
 שלר המלבוש על ששפך וכ"להרה"ק
 המהור משלחנו לחדר הלךותיכף
 וע"ז נקי שיהי' אחר מלבושוהחליף
 וכו' שנטצא ת"ח כל ללטודיכולים

 . : וכו' חחפוק
 רשכבה"נ מרןהנה.ק זקני לכ'ק א' איש בא פ"א י1שם(

 אליי דבר שו"ת בעל זצ"למפולאוו
 קוויטעל פתקא עם ס' ועוד אל"א,ור
 כך ובתוך בקשה איזה ע"דכנהור
 כ* יקירי תדע זצ"ל זקני ואמרנדול הידוע* לו ה" בהפתקא הביםכאשר

 וגבוה נדול במקום הי'הקוויטעל
 שנתוודע עד ע'ו וירישה  חקירהועשה
 הגהיק טרן כיק אצל  הקוויטעלה*בי

 ועכ"י זי.ע זצ"ל . טמשעכאנאוועהרבי
 הרגשה כח כטה עד ללמוד נוכלומזה

 : זי"ע וקדושא צדיקישל
 הקדותו הרבי הלך פ"א יא:שמא(

 מלעלוות דוד ר'מרן
 כבימים לפיעמרקוב הסמוכהזצ"ל

הקומוגים
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 קודש שרפיתדח96
 מסלת עוד ה" שלאובקדמונים
 מו"ר ב"ק בצל להסתופףהברזל
 דומה קדוש אלקים אישהנה"ק
 אלימלך ר' הרבי צבאות ד'לטלאך
 בקודש כדרכו ליזענסק לעירזצ"ל

 שנח מדי כזה שנוהג שניםשהרבה
 בעד מתנה כתפו על ונשאבשנה
 על )שאפעלען( לאפעמעס' שנירבו
 ותסיד שטורה טצות לאפות הפסחחג
 יער נמצא לליוענסק קרש ששםצדע
 את היטב וידע וויארסט איזה שלא'

 קרה ופ"א בה ילך אשרהררך
 ידע ולא שם ותעה הלז ביערשהלך
 לקץ יבוא לא שהוא וראה לילךאיך

 ויחי נוט( )געכלאנדזיעפולתגלית
 זצ"ל הה"ק התחיל רב זטןבעבור
 יהי' מה רבה בבכי' לבכותטלעלוכ
 א' איש אליו נגלה כך ובתוךבסופו
 בני בוכה אתת למה אותוושאל
 כי אליו רבה בבכ" וענהיקירי,
 הולך הנני אשר שנים הרבהות

 ועתה בשנה שנה מדי זהבדרך
 לילך איך אדע ולא בדרך תועההנני
 שנינו ונלבה עטי בא האיש אליואטר
 ושמח היער לקץ שנביא עדיחדיו
 ראה כ"ד ותוך ע', מאד !צ"להח"ק
 היער בקץ שהם זצ"ל סרןעה"ק
 זצ"ל ההיק להתפרד רצהוכאשר
 יקירי בני זצ"ל הק' להג' אמרטאחו
 שלשה לך אוטר שהנני בניונדע
 לך נחוץ דברים ושני עתה,דברים
 שבאם וד-ל עולם ועד מעולםלדעת
 לזה, ,ה עצים נזרי שני לחבררוצה
 הסענקעס לקצוץ מקודם מוכרחיןאזי
 ודיל, לאחת העצים יתחברווע"ז
 לראות אחר לאיש שנביט מרםוהב'
 שלא מזב אזי והחסרונות הטעלותשם
 איירער אשכנז בלשון מאתויביט
 איזט קוקען צו אריין יענעםאין

 צו ארזים זיך פין ניכטנלייכער
 חייך, ימי כל תזכור זאת וד"לקוקען
 רה" ,תיכף לדרכו הלר הנ"למהאיש

 המעשש לאחר שנים הרבהכעבור
 התהית זצ"ל טלעלוב והרה"קהנ"ל
 טפורספ רבי נדול בשם נשיאותלנהנ
 שיחותיו ובתוך תורה פ"אאמר

 העל הטאורע כל סיפרהקדושים
 סוואהר המהור בשלחנו בזחל-קואמר
 זכור הנביא אלי' געוועזען איוטעם

 על להניד בקודש דרכו כן כללמוב
 ודפח"ח עכל"ק סוואהר,אמת'
 כיק פ"א אמר תצוה פ'ובש"ק
 בסור בד"ת נדול המשך !צ"לאאטו"ר
 עכל"ק אכט"ל ועתה הנ"ל המעשהוסיפר
 הגהיץ אאמו"ר טפכזק שטעתי)זאת
 תורת חיים נתיבות בעל זי"עזצ"ל

 , ועוד היים שנותחיים
 מספריקאח פ"י מין הרה"קשטבזיב[

 בעטטה-פזצ-ל
 דף' בקודש ודרנו עה"ח זהבנזר
 מו"ר כ"ק בצל מסתופף שהי'בעת

 הרגי מרן המאירה אספקלריאהנה,ק
 ביו"ש הדוכן בשעת לעטודטקאצק
 טרן הה"ק מיוחס הכהןאצל
 טליפנא זצ"ל והח"ק !צ"ל מליפנארנ'י
 ופ"א שלו טלית עם דחפותמיד
 זצ"ל טליפנא ההיק מרן אותושאל
 תמיד מאתי רוצה אתה למהונאלף
 כי דוכני בשעת אחורי אצלילעמוד
 טיוחמימ כהנים עוד קאצק בפהיש
 מברך אתה אם !צ"ל ר"ז הה"קוענה
 ברוחניות הן לנו שנחוץ מהתבין
 איננו אחר כהן אבל בנשמיותוהן
 לנו ונחוץ צריכים שאנחש מהמבין
 ורפח"תז עכל.ק השנה שום להםואין

()ow]נדול נביר אחד הי' ס8'א יג 
 אגהיק, וסני סכ"ק עצה ושאל1Sw חוסני בעלמיוארשא

 בעל מפולאב זצ"ל ר'א מרןמופה*ר
 ליסע אם ועוד אלי' אזור אלי' דברשו"ת
 רצח ולא עסק איזה דבר עללוויען
 נאסטענץ לעיר נסע ומשם ע"זלהסכים
 אדשיא טכ"ק הנ"ל העצהלשאל

ארה"ב
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 שרשיח
 הה"ק אותו ושאל זצ"ל ר"מהנהדק
 מפולאב הרבי ע"; לך השיב מהזצ"ל
 לדבריו טסטים אנכי ונ"ב תעשהכן
 והוא מכובד ד' וקדוש נאון הואכי

 קאצק וחשובי גדוליםטחסידים

 97מספי.9רש

 השל"ת הס-ו, הב"ח, רברבי אשליו
 והליצות גיטין סדר ובעל והנר"א1

 כל בפי הנקרא הקדושוהחוה
 ועכ"* ;י-ע מלובלין הרביבשם
 שאת ;את" "זכרון אמת דבריכעל

 נסעייי'4"ו"יק5 ד 1 4ששיינלך"1:יייו(' : ועוד ועודזכרון" ודפה-ח עכל"ק לדבריו שתשסענא

 ונפל חלה ל-ע לבבנו לדאבוןאבל ירמוש ן1_('-:',מש-1'ע
 לצייר נוכל ולא תולדות פ'למשכב
 שהי' והרעש הבהלה נודלאת

 ומכל ר"ל האנושה טמחלתובעולם
 181,14י4 ינית ייח .י.* .*י* ..[.....

Dnyll
 ריוות'עכל"קז י י ל " 1
 אחו מב"ק שמעתי עדך ב[שמה(

 ששטש שלימ"אסרן
 הנה'ק מרן אבינו טפכ"קבעצמו

 : כל לפניניד1ע
 כ"ק כי לפליאה הדבר הי'דזאין

 סגור הי' זצ"לאאטו"ר
 ופ"א תרע"א שנת של בחורףוטסונר

 החסיד הי' פ"א כי מפהאדמדר
 אברהם ר' בשמו נקרא שהי'המנוח
 כ"ק אצל מפלאצק יולאווערע"ה

 מקאצק מרן קדוש אלקים אישאדטו"ר

 נ::ם במוקטן-חינין מבר"ג ! וששן בב::י:ייןבוטותבע:
 רחמים שבקשו אנשים אלפים אלףהי'

 בישש*מ נתבקש רבי' אבלנדולים
 א' ביום לשמימה ועלה עםברוב
 ומנ"ב לפ-ק תרע"א שנת טבתלירח
 על וחבל ;י"עועכ'י קראשניעוויץבפה

 : טשתכהין ולאדאבדין
 הטצפה המצוה למען הכותבדברי

 ובפרט בכלל אחב"ילהשועת
 ש"ב ידידו בתשובתו והרוצהנה"ע
 הצעיר ועזה באה"ר דושו"מלנצח

 בן ל,3ימאן בדנכןמטכסתה
 מופה"ד הגה"ק אאמו"רלשק
 היים רבינו מרן רשכבה'נציס'ע
 בפק"ק ההונה ועכ'י זי"עזצלה"ה

 ;קני לב-ס נכד יצעוקראשניעווץ
 זצלהזה ר"א מרן רשכבה'נהנה*ק
 בעהמ"ס וויסקומ טפולאבנ"ע
 להני נכד בקודש לטעלהרבים

 לשטים באצבע לרטז יכלו הםאשר
 : ודפת"ח עכל"ק ואנוהו אלי זהולזמר

 לכ-ק בן לערטאן ישעי'הכותב
 רבינו ומאורן מרן הנה'קאאמו"ר

 וצלה"היהיים
ל  וחד"ת ונפלאים יקייםכ

 אשר רב טפובהירים
 בוצ"ק הגה*צ אאטו'ר טכ"קשמעתי
 מו"ר כקש"ת בנש"ק עט"יחו*פ

 אדטו"ר שליט"א לערמאןטוהרש"ב
 : יצ"1 מקראשניעוויץ(
 הסוכנך מן פסוד מלנמעך א( שמו((
 כ"ק 1-ב יאטר1

 טוהרשש8 שטיא מן וקדיש עיר הנה.ק1
 האפ .ער בזהל'ק מפרשיסחא ;צלה"הן
 ניסן פערלאנגמ פוכה דיא פין צער(
 8נ פון בעווייל השי"ת, דער עהםן

מצוה
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 קורש שרפישיח94
 1 עכל"ק שמחה זיין טוסםשצוה

 :ורפח"ח
 הגה"ק ש"ב כיק בשם עדך בושמז(

 על זצלה-הטפרשיסחא
 המילה על עצה לו שנתןהפסוק
 המילה על לברך לו אמרוהממרא
 לברך אי הנמרא כפלוגתת למולולא
 עכל,ק חמץ לבער או ביעורעל

 :ודפח"ח
 הנה.ק ש"ב ב"ק בשם 17דך. גושמח(

 זצוקלה"המוהרש"ב
 יעלזו הפסוק על מפרשיסחאזי"ע

 טשכבותם על ירננו בכבוסחסידים
 זיך טוהען חסידים בזהל'קואמר
 ווען אפילו כבוד גרוים טיטפרייען
 מוהען זיך בייא נעלייגט זעננען4ייא
 ן עכל"ק התהלכות זיננען אויךוייא

 : :ודפח"ח
(bbatומחול בתוף ד;ללדהך דו 

 כ-ק ע"זאמר
 טפרימישלאן זצלה"ה ר"מ סרןהנהדק
 וועד סוף דער בעווייל האט4לויבט
 עכל"ק זיין" מוחל ענק חעמ ערויין

 והנורא הקדוש בהם' ומובאודפח"ח
 מופה"ר הנה-ק זקני טכ"ק אלי"*אזור
 המחבר בעל טפולאב זצ-לר"א
 חלקי 1' כל על אלי" לדברושו"ת

 ; ועודש"ע
 מאוה"ג הגה"ק כ"ק - אאין הוושם(

טרי
 זי"ע וצלה"ה. ר"ה

 מלפנים טקראשניעוויץאדמו"ר
 ס' בעהמ"ח ובפלאצקבדאברין
 "אורח חיים" .משנת חיים"ונתיבות
 בשם אטי ועוד, חיים' .צדקתלחיים"
 ,זצ"ל רש"כ מרן הנה"ק ש"בכ"ק
yf'1וועמ דמשיחא בעקבתא שאטר 
 .. ,ויתערבו רחמת פרנסות שוועהרעויין

 1 אוה.ע דיא ממעשיהם, כלמדובגוים
 פון לערענען אראב אללעס זיךצועללען
 נעשעפמען אלע נעמען צו צי יודעןגיא

 שוועהרע זיין וועמ דעם איבערשיעשע

 ר'8 טרן הגה"ק זקני כ"ק 11שנא(
 אמר מוויסקימזצלה"ה

 טוהרש"ב מרן הגה-ק ש"ב כיקגשם
 במחול שטו יהללו טפרשיסחאזצלה"ה
 טוהל תמיד אינץ אי, ער נאםלויבמ

 : ורפח"חעכל"ק
 בהנה'צ לערמאן טנשה ישראלנאום

 טפח. שליט"א רש"ב סרןאדמו"ר
 וטאירים יקרים נפלאיםס4פךרים

 סאת לי שנשלחכספירים
 לערסאן ישעי' כטר צדיק פריהחו"ב

 : מקראשניעוויץהיו
 הרה"נ אחי טכ"ק שכמעיפי אושנב(

 בוצ"קהצדיק
 טוהרש"ב נקש-ת חיים עץ פריחו"פ

 טפה אדמו-ר שלימ"אלערמאן
 הצדיק הגה"ק אאמו"ר כ"ק כלשכיפר
 חיים רבינו טרן שה"תטאוה"ג
 הנה"צ זקננו כי ועכ'י וי-עזצלה"ה
 ונעלם סטיר תו-פ בוצ"ק קדישאסבא
 טקאנסקי. זצ"ל רא"י כקש-תטרן

 *דעה בעולם טפורסם שהי'וואלע
 כ-ק של )אביו שרף,קאנטקיוואלער

 עולם אור רשכבה-נ הנה"קזקננו
 וויסקיט מפולאוו זצ-ל מוהר"אמופה"ר
 אלי" *דבר שו"ת המחברבעל
 שהי' בעת ועוד( ועוד אלי'"*אזור
 טמטתו לקום יכל לא זקנתולעת
 בסטתו ושכב הלילה הצותלערוך
 בקול ועצומה רבה בבכי' ת"חוערך
 של השערורות הי' ואו כנהוגרם

 עם והצבא החיל וכל פויליןמלחמת
 א' ושוטר לחדרו מטוך היוהשומרים

 שהי' א' במדר שם ישן)פאלקאווניק(
 זקננו אשר החדר של לכותלסמוך
 מחמת לישן יכל לא והנ"ל שםדר

 וצוה זצ"ל, זקננו של והיללותהבכיות
 שיתן היל איש ג"כ שהי'לשמשו
 טלבכות שיפסק להישראליפקודה
כדי

 שמע לא וזקננו לישן שיוכל.
 שבאפ בו התרו ואה"כ לזה בלל1 ודפח'ח: עכל"קפרנסות

לא
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 99נ קודש שופישיה

 נודל את חזי פוק. מחוק, א' שם ( הטה ולא אותו יכה אזי *פסקלא
 ז שלו והצדקות הקדושה 1 הפאל. קם ואח-כ מלשמוע אנואת

 לפנ* א' איש בא ש"א ד[ שנה( 1 גדול אף חרי עם בעצמוקאווניק
 ר"א הנה"ק ב"ק 1 בל"א )שוועהרד( החרב אתונטל
 כלנח כנהונ בקשה איזה עם מוויסקוט ן אברהם ר' הנה"צ סרן לזקננוורץ
 ובקוש בלילה אליו בא שאביו לו , להכות ורצה הדלת ושיבר זצוק"ליוזפא
 כהנעל דברים קדשו עצת שיתן מאתו עיניו שם לא וקננו ל"ע למותאותו
 וטהותו הזחו את היטב וראהעליו הסטה אצל עמד כאשר ויהי' לזה,ולבו
 :וקדושתו פחד עם הארץ על הפאלקאווניקנפל
 א' איש אליו בא נ8'א ה[שנו( שיקום פעולות השוטרים ועשונדול,

 הנה'ק מרןלב"ק ( זה  מה ועל ,ה טה ושאלוטחולשתו
 רנה בכי' עם לפולאב הנ"ל זצ"ל ן שלו להמטה לילך רצה כאשרוהשיב
 וחטאיו, עונותיו על תשובה דרך שיתן ן אש אליו נראה אוי אותולהכות
 הי' אתמול כי בזהל"ק לו וסיפר . מהמטה ארוך שפיחז כסוכדול
 מנוחה לו שאין לפני והתנצל אביך ן ומרוב עיניו את לממות ורצהלעיניו
 שאעשה אליו והבמחתי בעוה"ב מאתך : ראה ואח"כ ארץ, עלי נפלהפחד
 האיש הודה ואח"כ מבונו על הכל ן אלקים שאיש הפאלקאווניקהיטב
 לפניו שבא זצ"ל מרן לב"ק הנ"ל , הלאה לילך עוד רצה ולאהוא
 שיסע אתו וצוה אביו הלילה בתיון ן נודל את וראו רע, ח"ו טלעשותוירא

 טרחק שהי' מפולאב לחרבי למחרת ן ; וקדושתוצדקתו
 זצ:ל וב"ק לימא, טטדינת וכמדומה רב( שה"ת ציס"ע הנה"ק לקננו ב[שנג(

 ז מקודמ הכל וראה היטב הרגיש ן קאפיל יעקב ר'מרן
 א' איש בא פ"א 11 שנ;(4 למארנא- הסטיכה טליקאוואה1צ'ל

 טוולאצ-
 אאמו"ר לכ"קלאוועק( הגהיק וזקננו ש"ב של זקנונראד

כלהי
 עוד דר היותו בעת זצ"ל הנה"קטרן וצ*ל מלובלין החוזה צבאות ד'

 גדולה עצה אותו ושאלבראברין וגביר ציס"ע ד' וקדוש נאוןסי'
 שלו ספרים לארגז לחדרוותיכףיקלך וטחזיק נדול רכוש לו והי'עצום
 והנוד וברמב-ם טנחות בש"ס והביט , בתורה ועסק פעלים מאוה-עהרבה
 ואחיש אליו, הנכונה תשובתו את ן עיר אליו שלחו ופ"א ולילהיוטס

 והלך פרידתו ברכת לקח האיש כאשר ן אליהם שיבוא רבנות כתבאמשטרדם
 יד על יד בכף כף הכה לביהט-ד ' והשיב ולכהן לפאר אב"דבתור
 לכם, חן חן תשואת קדשובלשון
 "צל רב מלהיות מונע הנניוטעולם
 להיות רוצה והנני אב"ד בתורהמון
 זד-ל, גוים המון אצל רב להיותטוב
 רבים ופועלים משרתים לזשהי'

 : ודפח-ח עכל-ק לכלכידוע
 כ"ק לפני איש בא פן"א נ[שנד(

 זצ"ל ר"מהנה*ק

 הגדול האדוואקאט כי הלשוןבזה
 לי אטר נ'כ )פאפלאווסקע(סווארשא
 בין להבדיל מדאברין כהרכיהעצה
 לא הרבי כי רבה ופליאה לחולקודש
 וכיוון וכדומה לאיכעווערסטעטהלך
 נקי יצא הנ"ל והאיש טחוכמת,עצה

 שליט"א מרן לכ"ק ובאטהטשפט
 עצות אומרים אנחנו כי ואמרוענה

 עת ובאותו מהרמב'ם או טהנטרא רק 4 לו שיש לפניו והתנצלטפרימישלאנ
 כש"ת הנ' החסיד הרב אצלו שם הי' ו שיראה אליו וענה ואימהפתר

 קאצק מחסידי ז"ל קופעלד ליב טשה 1 שהי' ראו ואה*כ בהטזו,ותלהבים
מקהלתו
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 קורש שרפישיהשו
 סקורו את והראה כידועטקהלתו
 שם ועשה לעצתו מנחותטהנמרא
 והמחור, הבהיר שכלו ברובנממריאות

 ורוב וצדקתו קדושתו גודלוראו
 מחבטי קדושות לעצות שכיווןנאונו
 והרבה לאורייתא הילו ורבתלטוד
 דאבדין על חבל הקרה כזהפעמים
 : ועכ"י ,י"ע משתכחיןולא

 קדושות ומעשיות נפלאיםסיפורים
 מפכ'ק ששטענו טהוד-ת

 צים"ע הקדוש הגאון ורבינוטורינו
 כקש"ת ונעלם טמיר חו"פ ישראלעמרת
 טדאברין אדמו"ר זצ"ל חיים רכינוטרן

 לקראשניעוויץ ימיו בסוף אהלושתקע
 זי"ע נבג.מ אלקים ארון נסתלקושם
 רשכבה-נ הנה"ק אדמו-ר טרן לכ"קבן

 טפולאוו אדמו"ר זצ"ל ר"אכקשית
 אלי" ,אזור אלי'ן "דבר שו-תבעל

 *סערת אלי" *מנחת אלי'"*משגת
 ועוד אלי" .נפש אלי" *תורתאלי"

 1ועוד

 עם א' איש אליו בא פ"א א[שנה(
 ענין איזה ע"דבנו

 בשנת בדאברין עוד דר שהי'בעת
 אצלו הי' ביומו יום מדי כיתרנ"ה
 בצלו להסתופף אנשים מאותהרבה
 כידוע המהורה עצתו ולשסועהקדוש
 ד' וקדוש נאון לאיש חחזיקוהו כולםכי

 שלו' ונתן צבאות ד' לטלאךודומה
 רהימא ולפי לבנו לא אבללאביו
 בוהל-ק לבנו ואמר לפלא .הדברה"

 פנטת כי וגדולה שלטה תשובהתעשה
 רצה ולא בפניו מאד והביסבב"ק
 אביו של הפצרות מרוב עדלהודות
 ר' הטופלנ החסיד אז שהי'וטשטשו
 לו ואטר הכל הנ"ל הודהמובי'
 תשובה סדר לו וסידר תשובהשיעשה
 ונבואתו קדושתו נודל עין בחושוראינו

 א' איש אליו בא H'D ב[ושנט( - עליו ששורההטהורה
 והתנצלטפלאצק

 שאשחר היות שלימ"א טרן כיקלפני
 מרם מתים ילדים שבעה ילדהכבר
 הרופאינו כל בי ל"ע טרחםצאתם
 הרחם בבית מיחוש לה שישאומרים
 וש-ק ילדה שהיא כמעט להונואש
 שלים-א מרן ב"ק לפני טאדובנה
 לפניו וסיפר הקדושה עצתושיתן
 דאקמורים רופאים ,הרבה אצלשהי'

 שונות עצות ונתנו ובפלאצקבווארשא
 כ"ק בעיני מזב הי' לא אבללזה
 הרופאים, של "nlsP שליביאמרן

 כל"ל שהשי.ת הנ"ל לאישוהבמיח
 כ"כ, אצלו הי' כי לדרכו ונסעאותו
 טרן שכ"ק מלתא נסתייעאואח"כ
 איזה בפלאצק פ"א הי'שלימ"א
 כאשר עינים להרופא לשאולשעות

 מאות הרבה אליו בא בפלאצקנתוודעו
 הי' כי בשלוטו לשאל חסידיםאנשים
 ובתוך המפלנות כל אצל וחביברצוי
 רכת בכי' עם הנ"ל איש אליו באכך
 בקרוב יופיע הזמן כי בסופו יהי'מה

 שרצה שליט"א מרן לכ*ק ואטרללדת
 נתוודע כאשר רק לדאבריןלנסוע
 אליו, בא בפלאצק שלימ"א מרןשכיק
 עצתר שיתן לראכרין פיסעולטה

 שלימ*א טרן כיק ואמרהקדושה
 עצה לקשוב ליחן אוכל לאבזלהל*ק

 ר' הגאון להרב שתסע לדעתירק
 אצל מוחזק שהוא מקומנאיהושעלי

 לא אצלנו ודר נדול לנאון העולםכל
 והאיש נכונה, עצה יתן שהואטרחק
 הנה אטר כך ובתוך משתאההנ.ל
 טקומנא באתי העת בזו יקירירבי
 אטר טה זצ-ל הקדוש הרביושאל
 הנ"ל האיש וענה סקומנא הרבלך

 היידו שאלני טקזטנא הרבבזה-ל
 הרבי לך אטר מה טד"נכריןהרבי אצי הן לו ואסרתי צעק אצ5איזה

 לף יעזור שהשיית לי שאמרטדאכרין
 אנכי ג'כ כן מקוטנא הרבואטר
 הרכי של דבריו כל כי זאתאומר

 שרשום וצדק ואטת תורה הםסדאברין
גיסיו
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 101נא קורש שרפישיח

 עכל"ק, )צדיק נאון האלובימינו
 רותו את עין בחוש ראינו1אח'כ

 ; עליו שורה שהלהטהור
 אצל שז!מר שמענו פ"א נ[ושש(

 בזהל"ק הטהורשלחנו
 אדוני בי ויאמר יהודה אליווינש
 : ודפה'ח עכל"ק בקרכי השםכי

 רבה בבכי' אמר 83"א ד[שמא(
 תשובה'בש-ק

 לפני הטהור שלחנו אצלבפלאצק
 ישראל שובה בזהל"ק חסידיוקהל
 פוסק הרמב"ם כי אלקיך ד'לפני

 טרם תשובה לעשות צריךשעדות
 ערבית בש"ק כי לזה והראי'שיעיר
 להעיד בתשובה להרהרצריכים
 ואמר נירוע עולמו בראשהשי"ת
 אלקיך ד' עד כי ישראל שובהבזהל"ק

 להשי"ת עד להיות תוכל אתהכי
 ; עכל,ק בתשובה להיות אתהמוכרח

 צדיק איש תולדות אלה הןשסב(
 וכו' הי'תמים

 צדיק איש שליט"א מרן כיקואמר
 : עכל-ק אנושית בעניני צדיקשהי'
 שנח נח התהלך אלקים אר2 ו[שסג(

 : געטליכקייט עםהלך
 שאל שיימ"א טין כ"ק ז[שסד(

 שנת כשהיאלמה
 וע-ז פשע ולכפרת נאמר אזיעובר
 מצינו כי שליט"א מרן כ"קהשיב
 נומר עליון לאל אקרא הפסוקע"ז
 שנים ג' טבת אחת נערה על הבאעלי
 שנת הי' ואם ביאה ביאתו א'ויום

 בי ביאה אינה ביאתוטעוברת
 ע"י כי לפ"ז ונמצא חוזריןבתולותי'

 ועי-ז פטור להיות 'זבל מעוברתאשנת
 שיהי' פשע ולכפרת להשי-תמבקשים
 ; ודפח"ח עכל"ק כשם פטור1"כ
 ז"ל ברי-ו קלעפפיש דובמשה
 טווארשא רז"נ הגה"ג שלאחיו

מוולאצלאוועק.
 סליפנא. ז-ל ברז-א צני711

 הנה'ק אדמו"ר כ"ק סיפך אןשמה(
 זצ"ל היים ר'מרן

 אדטו'ר כ"ק אביו בשםמקראשניעוויץ
 בעל מפולאב זצ"ל ר"א מרןהנה-ק
 .משנת אלי'" .אזור אלי" ,דברשו"ת
 אלי'- "טנחתאלי'"

 שמע כי שזד
 טופה"ד מרן הגה"ק ורבו ממורובעצמו
 מקאצק מוהר"ם קדוש אלקיםאיש
 טוהרש"ב הרבי הגה"ק על אמר כיזצ"ל
 טחיה במדרנת שהי' מפרשיסחאזצ"ל

 : עכל"קמתים
 ר"א הגה"ק כ"ק שמע פ"א ב[שסו(

 בעת כי מפולאבזצ-ל
 וראה ורבו טורו אצל בקאצקכל"ל
 מתטיר יותר והתלהבות שטחהנודל
 שהי' מחמת רבה לפליאה הי'והדבר
 זאת וש"ק שנים הרבה קשח א'דבר

 על תירוץ ברעיוניו נפל שט"עבשעת
 השמים מן לו שנתגלה אופניםב"ב

 1 עכל"ק מדאי יותר שמה זהובעבור

(lDW]מפולאכ זצ"ל הרבי ב"ק נ 

ן
 בקאצע בעצמושטע

 בטוב" לראות האמנתי "לולא הפסוקעל
 אותיות איוט *לולא" בזלה"טואטר
 *האמנתי" אלול ר"ח קוטט עםאלול
 יעדערער בטוב' ,לראות איךנלייב
 עכל'ק זיין נוט ואל ער זעהטיוד

 :ודפח"ח
 הגה"צ אדמו"ר כ"ק כזעפך ד[שסח(

 שליט"אסוהרש"ב
 טאביו ששמע מקראשנ'עוויץלערמאן
 על מקראשניעוויץ ,צ"להנה"ק
 תשמעון" עקב .והי' עקב חוטשהפסוק
 וזעם שמחה דיא "שמחה, לשוןוהי'
 עכל"ק הערען צו וועט עטץ אוזיין

 איש הגה"ק הרבי כ"ק שלודפח"ה
 , זצ"ל מקאצק ונורא קדושאלקים
 מרן הנה"ק אדטו"ר כ"ק ה[שסט(

 טקראש. זצ"למוהר'ח
 מקעצק הגה-ק בשם אטרניעוויץ
 או עולטים לחי והדושנההאדרת

מען
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 קודש שרפישיח102
IYOגדירחן אחר בי-חוב אז דר כי אליו 1 ן ודפח"ח עכל'ק לאננמען עוד בא שלא זצ"ל הטנוח הצדיק ( לעגם אמונה דיא אין שפארק איו 

 בו ונהג לביתו אורח באבקודש
 הגונה, ונדבה שלום לו ונתןכבוד
 ער לחדר טחדר אותו לוהואח-כ
 בזלה-מ אמר חזרה בא וכאשרחוצה
 איך זיין חושר נישט מיך זאלמעמץ
 האבע איך נאהר כבור עהםטוה
 נע. וחשרהו כבדהו געוועזעןמקיים
 נאך אין הנונה נדבה אנעבען
 גאנוע. צו עפעם ניט זאל ערנעגאנען

 : ודפת"ח עכל"קנען
 מוהרש,ב הכה"ק אדמו"ר כיק ב(שעא(

 מקראש. שלימ"אלערטאן

 נכדיו בניו עם זצ"ל בנו בא הטוציאן
 ושאל ד' לפני הטהור נשלחנווישב
 כ"כ אחרת טדוע זצ"ל אגיזאותו
 בם עם סכסוך לו הי' כי לווענה
 אדטרר רשכבה"נ הנה"ק )הואליבלי
 זצ"ל אמת' ,שפת בעל טנורמרן
 היום כאשר היות כ"כ אלי יחרהזבל
 אעה"ש יצחק של האושפיזיןהיא
 ואיזה זה סי לראותו רוצה הואאזי
 ועשן על לעמוד יכלתי ולאהוא

 יניד והוא לזקנך שנינו נלבהוהשבתי
 אטרת יפה בפיק וענה זצ"לאביו כיק ושחק זה, הוא טי וירטו הכללך

מן'3יאמר : ודפח"תעכל"ק
 בכל לך תתן ושוטרים שופתים )וצ אחא י-ם לי עיפר 12וד ב( שענ( י מנ?מעניQW1 2-הח"ו

 רמ"ח די אין קוקוכן ארייןשעריך
 זעהמ טען וויא גידיו ושס"האבריו

 ; עכל"ק ור-לאוים

 אאטו'ר כ-ק לי כמינ418 א(שעב(
 ורןהגה"צ

 .מוהרש'ב
 ארמו'ר שליט"א לערמאן

 שנסע בעת כי יצ"1 קראשניעוויץבפה
 )בפריי. קיסיננען הישועה מטעיניחזרה
 בתחלת תרע-ד שנת כשלהימען(
 והתמהמה ר"ל הנוראה המלחמהפרצת
 עוד עם ברלין בעיר רב נטן ג"כאז

 יכלו ולא שיחיו פולין צדיקיהרבת
 בעצמו שטע מאז כידוע לביתםליסע
 צדיק פרי המופלנ החסיך ירירוסאת

 טווארשא אלטער נ"י שלטהכטוהר*ר
 רשכבה'נ הנה'ק שזקנו בעתכי

 זצוק"ל הרי"ם חידושי בעלאדטו-ר
 ברחוב בווארשא עוד דר הי'טמר

 עמר שפ,א הקרהקראכמאלגיע
 החסיד הרג יחידו בנו עלוהטחין

 טאבץ ששטעשלימ"א
 וצ'ק ר"ח מרן הנה"ק זקניהוא

 41עצ ששמע טקראשניעוויץאדמו"ר
 מרן רשכבה"נ הנה"ק אא-זטכ"ק
 אלי'ש ,אזור אלי'" ,דבר שו"תבעל

 געת ועוד אלי'" ,ןטשנת אלירז"טנהת
 אדטו.ר שטע*שכ"ק בקאצקהיותו
 טקאצק זצ"ל הרבי רשכבה"גהנה'ק
 שנין כ"ב ונפלאה נדלה תמי' לוהי'
 פ"א רק דעתו על לעמוד יכלולא

 תפלוצ בעת בעש"ק שמ"ע שעמדהקרה
 למוב הנביא אלי' אליו נצלהמנחה
 ותרוצים פירושים מאה ע"ז לוואטר
 א"א אשר ובנסתר בננלהטובים
 הדבר של לעוסקו לירד אדםלשום
 הס5 תיכף תפס סקאצק הרבןוכ"ק
 והמהורית הקדושים וגרעיוניובטוחו

 :והצלולים
 אאפו,ר מכ'ק שמעתי ערקי ג(שעד(

 על שאטרשלימא
 fy1 בהלכה חכמים עיני האירהפס'

אמר

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



 103 נב. קורשn~at_-.יטריף
 מהפידלע שלו הטאבאק את ניחוח לריח , מענש דער מץ "נשק כיקשר
 לההוטם נתן שלא הי' בקודש כיידרכו , דער איילין 4 זיינע אין נחסשואם
 ואח*כ בהפידלע מרחוק שהריח רק ( קלוגקייט מים תורה דיא אעלייכמ

 מאיה רבה זכי' והי' להנ"ל נתן ן י ודפחיח:עכל,ק
 ובקשו רצו ורבים ואכמ"ל כמוס טעם ן מרן מפכ"ק שמעתי עדר ד[שעה(

 שהוא זצ"ל אה"ק ב"ק על אטר ( חמיחות התיבות כל כי צדקיםורזרבה ורבי מורו, וכ"ק הועיל ללא אכל , ששמעשליט"א
 ניחוח שמריח 0ה הענץ טרגיש ן תלי ,ללמוד יש מקאצק טגןסכ'ק
 עכל-ק: טהטאבאק ו קשה אשר ובנסתר בנגלה הלכותמלי

 א' הסיד איש בא כי"א ד[ tpw)ן ; עכל-ק לעמקןלירד
 הנה"ק זקני קלכ1 בן לערמאן מנשה ישראלדברי
 ימ'ו לבסוף מדאברין זצ"ל ד"ח מרן1 מוהרש"ב טרן הגהיצ אאש"רב"ק

 עצתך לשאול קראשניעוויץ בפה( סקראשניעוויץ. . שליט"אלערמאן
 התקא לו ונתן יהמהורה הקדזשה1 לס-ה לו ויווח"ר 1,!נח ,זריה4"ך?

 שאל כך ובתוך הקדושה . תשובתו ן קראשניעוויץ.פה
 הי' הזאת הקוויטעל זצ"ל זקני אותון אאמו"ר טפכ"ק ,ןנ[עו1י א[שעו(

 והאיש נתוודע ואת"כ וצדיק רבי אצלן בוצ"קהגה"צ
 הי' הלוו שהקוויטעל בעצמו הודהן טפה אדמו"ר שלימ"א מוהרש"בטרן

 טוהרי"פ הגה"ק אדטו"ר כ"ק אצל( אביו כ"ק בשם שאמרקראשניעוויץ
 נודל את ה11 פוק טגאסטענין זצ"לן רשכבה'נ בוצ"ק הגה-ק זקנישא
 ; זצ"ל זקני' טכ"קהרגשה4 צהר מדאברין אדמו"ר וצ*ל ר"חמרן

 האט רבי קאצקער דער לתבהרעשה
 אין שיינען אריין זאלסטנעזאנט

 , ודפח-ח עכל"קווארט
 אאמרר מפכ"ק שליעוזי ב[ושעז(

 הנ"לשליט-א
 רשכבה"ג מרן הגה"ק כ"ק בשםושאטר
 ס' בעל ,צ"ל מסאכאטשאווהנר"א
 כל כי שאמר מל" .אנקי נור"תאבני

 דפגרא יומא איזה להם ישמשדשים
 יו"ט שום איננו חשוון לחודשאבל
 סר בשם נקרא לכן דפנראשיוטא

 : עכל'קהשוע
 אדמו"ר הגהיק אארז ננזק נ[אשעח(

 זצ"ל הגר"אמופה"ד
 אלי" *דבר שו"ת בעלוםפ1לאב
 ,מנחת אלי" "משדת אלי"שאטר
 ועוד אלחי *תורת אלי" .סעדתשלי'"
 ורבו מורו אצל בקאצק שדף'ובקין
 זצ"ל קדוש אלקים אישהצה"ק

 תדיד לו vu  הפדוש בצלו17שש4811

 והסיד אחד איש בא פ"א ה[שפ(
 שהי' . קאצקמחסידי

 מאד אותו וקירב בדאברין עודדר
 ושאל לקאצק שנסע חביבותמגודל
 נציל הנה"ק ,קני וכ"ק עצהאותו
 אותו זהראה הלכה ע"פ תום-יהשיב
 תסיד בקודש כדרכו בש-םסקור:

 הי' שבנו הנ"ל החמיד אמרואב"כ.
 הנה-ק זצוק.ל הרי'ם החידושי אצלפ"א

 העצה ג"כ לו ואטר טנוררשכנה"ג
 דגרי את במלי מילי ממש,הנ"ל
 השים זג"כ זצ"ל הגה"ק ,קניכ"ק
 נודל את עין בתיש וראינוהנ.ל;
 : עכל"ק שלו והרנשה וקדושתותבונתו
 א' חסיד, איש בא ס"א י[שפא(

 אצל להסתופףורצה
 "אזור אלי" .דבר rtw בעל זצ-לן מפולאב מאוה"ג הגה"ק אארכיק
 אפר כך ובתוך גל עין לפני לפליאה, הדבר זהי' הכירו ותיכף ועודאלי"

8שק
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 קודש שרפישיח ,104
 ן אותו שזוכר הנ"ל :צ"ל זקני א-אפ"ק
 : היותו בעת פ"א כי מקאצקעוד

 : אביו ובא חדשים איה שםנקאצק
 ן בר צעיר נחור עוד שהי' עמוהנ"ל
 ן שלו ט-ע נודל את הזי פוק שניםט'
 ן גדול זקן עם איש הי' אזגי

 :וכדומה
 מרן אא"ג כיק בעת נ8"4ש ז(שפב(

 ן הי' מפולאבזצ"ל
 אחד התנצל עלומיו, בימיבק:!צק
 1 להתכסות מה עם לו שאיןלפניו
 ן מ'1 אז לו נתן זצ"ל זקני ב"קותיכף
 ן לו הי' לא כי שלו והמנעליםרו"כ

 ! זקני )כי יקרים דברים יעודמנעלים
 ן א' מפורסם גביר של חתן הי'זצ.ל
 ן הלך כאשר ואח"ם לכל(כידוע
 לכ'ק פנימהבקודש

 מרי
 ן ורבו מורו

 ן כנהוג פרידה ברכת לקבלבקאצק
 ן האמנתי לא וצ*ל הרבי אליוואמר
 ן שנתת כמו הרבה צדקה שתתןעליך
 ז - לזה ואקריש זצ"ל זקני וב"קעתה
 ן נתתי לא זאת כי רפה בשפהוענה
 אמר זצ"ל מקאצק ורבו וד"למשלי

 י ביפט דיא לעבען אלי'"טייערער
 עכל.ק: ענינים" אללע איןגרוים

 לכיל בן לערטאן מנשהישראל
 מוחרש-ב מרן הנה"צאאדמו"ר

 קראשניעוויץ. מפהשליט"א
 אאמו'ר מפנ"ק nyrJW~ א(שפג(

 בוצ"קהגה"צ-
 לערמאן מוהרש"ב כקש"ת יוחרחו*פ

 שאמר מקראשניעוויץ אדטו"רשליט"א
 שישב בעת בש-ק הטהורכשלחנו

 שאמר מרעים ואחוזת הסידיו קהלעם
 מרן קדוש אלקים איש כ-קבשם
 הפסוק על שהקשה זצ"ל מקאצקהרבי
 ויבא ימים טקץ ויחי ד' בראשיתנ'
 מדוע זצ-ל הרבי והקשה וכו'קין

 ולא צער בלשון ויהי בלשוןנאמר
 תירץ וע"ז שמחה בלשון והי'בלשון

 : ודפח'ח עכל-ק צער לו הי'ועי"ז
 אאטו'ר טפכ*ק שמעתי עדך ב:שפד(

 מזקנו ששמעשליט"א
 המנות בתוי"ר המופלג החסידהרב
 כיק )תותן מ:וואלין ז"ל יוסקער'
 אדמו"ר :צ-ל ר-ח מרן הנה"קזקני
 הנה"ק. כ"ק על שאמרבקאצק טא* עוד שמע בעצטו שהואמפה(

 אחד שהוא מגאסמענין זצ"לטוהרי"ם
 : צדיקים ל"ומן

 הנ"ל מפכ,ק שטעתי 117ך נ:שפה(
 דרכו כישלימ"א

 הידושי בעל זצ"ל הנה"ק שלבקודש
 קודם ועש"ק בכל הי' מנורהרי-ם
 הלילקא להעשין מה זמן נרותהדלקת
 והרבה ארצה השליך ותיכףציבעך
 בפה  והשיב זאת טה שאלואנשים
 מחול היכר עושים כלם כיקדשו
 a'~nlD דהיינו השבת כניסתקודם
 יצניעו והבע"מ החניות מקודםיסגירו

 הסוסים ימגרו והבע"גהויארשמאטען
 לעלעת אנחנו נעשה וטהבהרפתים

 להעשין דהיינו לשבת מחולהיכר
 להראות ארצה והשלך ציבעךהלילקא
 : ודפח-ח עכל-ק שפק עתהכי
 הנ"ל בשם שמעתי עדך ד:שפו(

 בשעת תיכףכי
 אמת אותיית טרם: העולם שלברייתו

 אי דהיינו האמת היא עיקרכי
 וא' תאימתי ומ' אזיקיך, ד'מאנכי
 אמת אותיות ומרטז קאי היכימתנא

 ודפח"ה:עכי"ק

 מנשה ישראל הכותבדברי
 מרן הנה'ק אאמו"ר כ"ק בןמאן לער-

 : שליט"אט~הרש"ב
 הטופלם החבב ע"י לדפוס)נשלח
 ישראל כטוהר"ר צדיקפרי

 מקראשניעוויץ לערמאןטנשה
 רש'ב אדטו"ר הגה"ק בןשלימ"א

 שליט"א(.לערמאן
 הטופטף חחסיד ידידי טחו' לי סיפך ן טנחתו ימיו בסוף שהביא ההמתג*

*ררש
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 שצגג קורש שרפיוטיח
 ששמע, מה יחי' שטרי' ר'*רז-ש
 שמואל ר' הטנוח החסידשאביו
 מורו מפי ששמע עה"ש הלזייוסף
 הרבי זצ"ל מוהרי-ם הגה"ק*רבון

 :טגאסטינין

 כ"ק בצל להכתזפףגין מגאסטי- זצ.ל הה-ק פי' פ"א א:שפז(
 ובעת מקאצק :צ"ל הרבי הנה"קאדמרר

 ממרן פרידה צרכת זצ"לשלקחהרבי
 הקדושים שיחותיו זבתוך טקאצקהרבי
 זיך האט נביא *דער בהל-ק.פיים

 עכל'ק שטיבען" מאהלען איםנעלאסט
 ידע לא טגאסמינין הרביוהה"ק
 וכאשר הנ-ל הדיבורים שלפירוש
 שבע"ס ממש שם פגע לביתיבא
 הדירות יפה והתקינו רעטאנסעשו

 בליא הנקרא ,מאלעיזשים"שקורין
 לעצרת פסח בין סי' ואזגאויסמאהלען"

 ישב כאשר הלזו השבועות~בחג
 הרבי ב:הל"ק אמר הטהורבשלחנו

 געניממען צו האבע איךטגאסטינין
 שטובען ריא מאהלען רעם פין'פיהל
 מען וויא געראכט מ"ר זיך האטעם
 דעת מי שעפער מיר אזיף ארויףהיסט

עכל"ק:
 הנ-ל הח"ק בשם עלך ב[שפח(

 מה עלזצ-ל
 כי וב"ש בר"ה אחכיםשאנחנו
 'בנאדך 'דמעתי 'שימה ר"תרב"ש

 :עכל"ק
 'נגדי 'חטאתי ר"ת "דקוקן" ג(שפט(

 : עכל-ק'תמיד
 הרבי הנה,ק כאשר פ"א א[שצ(

 מגור זצ"לטוהרי"ם
 לנהג התחיל הריעם חידושינגעל

 העמיד ש"ק ליל באותו תיכףנשיאות
 ואטר טדרשו בכית הספסל עלא"ע
 הכל ישי סוף הפסוק על רםבקול
y~e1מצותיו ואת ,רא אלקים את 
 אוועק גאנווערמ יצהיר דער אזשטור
 לאפ האחר ' ערליכע גיא עדא

 נארישקלפען אללע איבערעהם
 פאהרען אפילו שאטר ברוך פארהודו

 וופח"ח:עכל"ק

 ר' המנוח החמיד כזימור ב[שצא(
 חותן זצ"ליוסקע

 זצ"ל ר"ח הגה-ק אדמו"ר פ"קשל
 בעצטו פ"א ששסעטקראשניעזזיץ

 טורו ב"ק בצל להסתופף הי'כי
 הרי"מ הירושי בעל זצ"ל הגה"קורבו

 שחרית ליום באור ונכנסביזה-כ
 זצ"ל לחרבי הכפרות שתימתקודם
 הספרים הארגז_ אצל עמדוהרבי
 מה לדבר והתחיל הקדוש,בחדרו
 איו היינט יוננערטאו בזהל"קיאמר
 נוט ויעם עם גייא גייא יוה"כערב
 שמעו וכאשר משם מהר ורץזיין
 מיר בזה"ל ואסרו זאת אנשיםשאר
 ה4 כי הוה וכך מקנא דיךזעננען
 : עכל"ק טובה שנה הנ"ללאיש
 ר"ת הנה,ק אדמו"ר 13"ק נ[שצב(

 טקראשניעוויץזצ"ל
 חיים" "אמרי חיים" "נתיבותבעל
 הגה"ק בשם אמר ועור, חיים"*שפת
 הפסוק על שאמר זצ"ל מגורהרים
 ומדוע כרכם ואח"נ וכו' נצביםאתם
 בסוף ולא ד' לפני אצל כלנםנכתב
 בעיני שידמה באם כי וענההפפזק
 אותיות ,אתם" אמת אצל שהואאיש

 מאמצי בכל יראה ואעפ*כ,אמתי
 ח"ו, כ-ש פצי' שום בלי שיהי'כחו
 עכל"ק ד' לפני כלכם שיהי'רק

 :ודפח"ח
 סרן הנה"צ אאדמו'ר 3:"ק ד[שצג(

 לערסאןמוהרש-ב
 בשט אמר מקראשניעוויץשליט"א
 מפ. זצ"ל רש"ב הרבי הנה"קש"ב

 לפניך נתתי ראה הפסוק עלרשיסהא
 ואת המוב ואת החיים אתהיום
 חיים שיהי' עיקר כי והרע .המות
 עכל"ק להיפך ח"ו גורם הרע וע"יטוב

 !כפת"ח

הידושי
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