
 קורש שרפישיח106
 ופסיקתא י חלון ת"ב וטנהגי בדיני ן יקרים חיפוויםתורההיקושי

 5ה4 ד"א בדיה תבוא פ' זוטרתא , נצק מאתונפלאים
 ציס"ע הקדושים הגאוניםאדמורי"ם
 טוהרש"ב הרבי ה"ה הרבניםרשכבה-נ
 וה-ה מפרשיסחא !י'עזצוקלה"ה

 מקאצק !י-ע זצוקלה"ה מוהרמ"מהרבי
 זי"ע זצוקלה'ה מוהרח"ה הרביוה"ה

 מנור מוהרי"ם הרבי וה"הטאלכסנדר
 טוהרי"ם הרבי וה"ה זי"ע,זצוקלה"ה
 הנני מגאסטינין זי"עזצוקלה"ה
 האלו הדברים את והטעתיקהכותב
 באה"ר הדושו"ם א"ע מפיקשיצאו
 בית כל קרן להרטת בלונים1מ3פה.
 לערמאן בונם שמחה הצעירישראל
 מזהרית וכו' מאוה-נ הקדושבהנאון

 קראשניע. מפה ועכ'י זי"עזצוקלה"ה
 וכו' מופה'ד להנה"ק נכד יצ"ווויץ

 1 לנוי( ישראלשם
 הפידים 4יעלזד 1:פסן' ב(שדה(

 על ירננובכבוד
 שמחח ר' הרבי  עי! ואמרטשכבותם",

 מת טחי זי"ע מפרשיסחאגונם
 ירננו המה כי בכבור חסידיםיעלזו
 נענען זייא .אפי' דהיינו משכבותםעל

 זינגען זיך בייא געלייגט צושטארק
 השי"ת יעזור !ה בעבור אוכימ'זייא
 כבוד מחוד לעלט ש!וכיםאותם

 ודפח"ח: וד"ל,'"
 לח ד' *ידורשי ננפסהק טשצו(

 מובע, כליחסדו
 בונם שמחה ר' הרבי ע.1ואטר
 יחסר לא טה מפני ספרשיסחאזי"ע

 כמץ כל כי ד', לדורשי תמיד להם מוויסקיט, וי'ע !צוקלה"המוהר'א
 להם טוב יי" השי"ת עטם nwlyP ( ישראל להטאורי נכד בקודשולטעלה
 לשב רחמנא דעביד מה כל כמאחז"ל ן השל"ה, המ'ו, הב"ח רברבי אשליה"ה

 ודפח"ח עביר, ( הנקרא הקדוש והחוזההגריא,
 הימיפ מקץ .ויחי במסדק ד( שצו( 1 זי"ע מלובלין הרבי בשם כלבפי
 גו'* קין ויבא זכרון וזאת אמת דברי בשועג"י

 ר' הרבי עןו אמר ד'( פ' )בראשית 1 !אתוזכרון
 כי מפרשיסהזש זי"ע בונםשמחה

 הנה'ק סארי אבא וב"ק ודפח"ח,וד"ל מוהר"א הנה"ק זקני מאביוששטע
 .והבל ד' הפסוק על אמר מפהזי"ע אדטו"ר כ-ק לו שסיפר מוויסקימוצ'ל
 צאה מבכורות הוא נםהביא מאיוביצע הרכי מוהרם-י וכו'הה-ק
 ואל הבל אל ד' רז: ומצלביהן ! הרבו טהה*ק שסע הוא כיזטק*ל

 אל ד4 וישע הי' מה מפני טנחתו- 1 כי טפרשיסחא !צוקלה'המוהרש-ב
 הביא שהבל מחמה מנחתו ואל הבל ( מהמתחכמים אחר אותו שאלפ"א
 טבתתו עם א-ע דהיינד הוא נם ן והשיב אאעה"ש, לבוש הי' בגדאיזה
 : ידפה*ח 1 שאאעה"ש מפרשיסהא !צ"ל הרבילו

 ו4ל הף בקודש דרכי כוי ה( ~hs) , לבושין מלבושין איזה וחקרדרש
 טוהרק*ב הרבי כיק . ן )ופ"ק ודיל להיפך הוא ולבשהעו*נ

 טעפ שהנית בעת זי"ע זצוקלה.ה ( ברמב*ם לעיין ע"ז בחב זחלאאמו'ר
 המליח עמו ליעז ביום אפילו לישן , וטוש"ע ה"א הי"א עכו"ם הל'רל
 אשחל  שאל פ"א כי הנהן "מנהנ ן "r*a ר' וסדור פ*מ כללוחכ-א אצלי הי' ותמיד מראשותיו, ותפלין 1 שם הנר*א ובאורי קע"ת סי'ט'ד

מתלפודיו

 הלאה ה'בפסוק סארי אבאמפ"ק
 שעה לא מנחתו ,'ישראלגאון

........ . . ---, ה. שהביאטפני טפה זי"ע זצוק"לז
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 107.נד קודש שרפי,שית

 שמור הולך אתה ולאן בזל"ק הולך : שיאמר אליו המקורביםהתלמידיו
 1 וד"ל תלך באשר רנלך ן במוח הוא כי ואמר וענה ע-1פירוש
 :י,ע ההיק אאמו*ר ז13ד נ( חב( : א"ע יניח הוא כאשר להיותויוכל
 ז"ל רבינו בשם אמר ן טובה שמועה ישמע אזי קמעהלישון
 על בפוטי' טרנלא שהי' טקאצק 1 לילך טוכן יהא אזי הטשיחסביאת
 ופירש אף יכפה בסתר מתן הפסוק ן עינוב שום בלי לאה"ק עמותיכף
 ,גלייך לזמר לאדם יש שאם ע"ז ן טוכרח הטו"ת רק טפקיר היאוהכל

 לחוץ מוציאו ואינו ובולעו ווערמיל" 1 וד"ל באמתחתו ליקחהנחו
 וד"ל: בסתר מתןזהי הח"ק בקדשו דיבר פנ,א םופצם(

 גשם זי"ע אאמו"ר אמר עדך ד(תג( זצ"ל היהודירבינו
 זי"ע מקאצקהרבי מוהרש*ב רבינו הה"ק עםספרשיסחא

 אתה" צדיק כי דבריך את .ותקם ן הטשיח ביאת אודות טפרשיסהאזצ"ל
 אזוי נעווע,ין מקיים האסח דיא ופי' ן אחת ובתוך ע"1 עניניםהרבה

 היהודי הרבי אמר הקדושיםהשיחותיו
 טוהרש-ב להרבי טפרשיסחאהקדוש
 ביאת שתהא חושבים אתם טחיזצ"ל

 וידוע נלוי זאת כי דרככם ע"פשמשיח
 בטח )כי ורנע רנע בכל לבואאסוכל
 הלז( מהדיבר ונשגב נדול ענין לוהי'

 כשאני זי"ע מוהרש"ב הרביוענהו

 אתחיל אני וכאשר מעט לישןיי"
 ברי עם צעקת אשסע אזילקתנמנם
 לו ואמר וענה אלינו, גאשהטשיח
 מפרשיסחא זצ"ל הקדושהיהודי
 אז לישן תוכלו לא אתם כיתטחלו

 האסב דיא צדיק א ביטמ דיאוויא
 ציא זיין מקייםניקאנמ

 נעוועזינ טקיימ דיא האסחקרהיימ שמעמערדי-
 1 ודפח"חצדיקדיקרהיימ

 אאסו"ר טכ"ק שמעתי ה(תר(
 מפהזי"ע

 שלחנו אצל פ"א שאמרקראשניעוויץ
 רבינו בשם הטסובין לפניהמהור
 רש"י הפסוק על טקאצק זרעהקדוש
 עובר יש אם לראות האהל.פתח
ae1ע"ז ופירש לביתו", ויכניסם 

 כדי האהל בפתח 'שבשאאעה*ש
 אחד שאדם עובר יש אם לראות 1 דמשיחא בעיקבתא שיהי' אופןבשום
 תשובה ועושה ושב ח"ו עבירה עושה ( טוהרש"ב הרבי לו אטר ואח*כור"ל,
 ואח"כ שעבר, העבירה ע"ד תיכף ( הצדק זבול הקדוש להיהודיוהל

 1 ודפח-ח וד"ל, לביתו להכניסם 1 . ; ודפח'ח וד"לאתכם,

 ועכי"אי זי"עמפרשיסחא
 מפה :י-ע ז-ל אאמו'ר כ"ק א(ת(

 הקדוש רבינו בשםאמר
 מובך רב טה הפסוק על מקאצקזרע
 בך לחומים פעלת ליראיך צפנתאשר
 יתברך העליון שאם ברא'גנה

 להם מעטיד אז ביראיו מזב רבטצפין
 : וד-ל בג-א,נגד

 רבינו בשם אמר עדך ב(תא(
 על מקאצקהקדוש

 אתה ולאו ס"א( פ"נ )אבותפאחז'ל

 מאודכם ובכל אמר ולא נפשכם,תכל
 ישראל שמע בפרשת שאמרכדרך
 אאסו'ר כ"ק אמר מפורשים()עיין
 טקאצק הקדוש רבינו בשםזי"ע
 רבים בלשון נאמרה זו שפרשהלפי
 לסכנת פרנסה צורך נונע רביםואצל
 נפשכם, בופל נכלל וא"כנפשות

 :ודפח-ח
 רמתים toa הסובא אדדדיז חתג(

 דבר עלליפים
 זי"ע מראדזטין טהרי'א הרה"קששאל

לרכינו
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 קורש שרפישיחש~
 הפסוק על מקאצק הקדושלרבינו
 שמעתי וכו' היום לפגיכם נותןדאה
 זקני שכ"ק זייע סארי אבאסכ*ק
 זי"ע וויסקיט אבד"ק טוהר"אהגה"ק
 וישב בקאצק שבת באותו אוסי'
 את ושמע מראדזמין זי"ע הח"קאצל
 להכפיל ואין הלס, מהקושיא אזזאת
 כתב כבר כי הפעם עוד הדבריםאת

 ואכמ"ל ספרים בכסה מזהונדפס
 :בזה

 ב"ק של שיחו ימי כל כי ח(תו(
 מוהר"א רנה"קזקני

 במשך נקאצק שישב טוויסקיטוצ.ל
 זי"ע טקאצק הקדוש רבינו שלחהזמן
 מז-ה הגדול הרה-ת ביתו נאמןע"י
 עה"ש טאמאשאווער הירש צביר'
 שיריה שלו הפידעלע טן הטאבאקאת
 תחכמנו שלא בלילה למדו בעתובו

 טקאצק 1"ל רבינו של דרכו כישינה
 ולא מרחוק ריחו להריח רקה"

 לנחיריו, טאבאק של טמשוהכניס
 מקאצק הקדוש רבינו אמר פ"אבי
 זצוק"ל מוהר"א הגה"ק זקני עלז'-ע
 שכל בושם של כהנותושהוא
 קולטתו מנב ריח אצלו שיכנססי

 :עכל'ק
 הנה"ק ע"1 אמר יתרו, דישכזע ט(ירח(

 מוהרמ"סטופה.ד
 האט ,יתרו בזהה מקאצקזצ"ל

 אמר זצ-ל אאמו'ר וב"קדערהערט"
 שעות ב' בערך ע"ז פ-א נפלאפירוש

 : לע"עואכמ"ל

 מקאצק זצ"ל הקדוש מהרביע"כ
 ועכי"א.זי"ע

הס(
 א~

 כ"ק )חותן זקני לי סיפך
 ה-ה זי"ע(אאמו"ר

 כש"ת יס( הישיש החסידהרג
 וכו' פראכטנארטען יוסף יעקבר'

 הי' הוא כי ראדים( )פ'טווואלין
 כ-ק אצל בגור שלח פ' p'wבאותו
 זי"ע זצ"ל מוהרי-ם הנה"קאדמו"ר

 דביק את ושטע הרי"ם חידושיכעל
 קתל לפני הטהור בשלחנושאטר
 שהקשה תורה מופלגי היראיםהסידיו
 החטא גי' טה שאמר דב'תבתוך
 רק רצו לא כי טריבה בטי בנ"ישל

 האי כולי זאת הי' ומה מים,לשתות
 יבש חי' ופיהם בטרבר הלכוהלא
 והי' לחלוחית שום הרגישו ולאמאד
 נ'כ צריכין שהיו קטנים ילדיםעטהם
 הי' ומה הצמאון, מרוב מיםלשתות
 מה להם אטר ומשה כ"כהחטא
 ונם ד' את תנמון מה עמדיתריבון
 שם ויקרא כת"ב הפרשהלבסוף
 ועל בנ"' ריב על ומריבה מסההמקום
 מעשרה א' הביא וזאת ד' אתנסותם
 הנה"ק ע"ז שאמר רק וכו',נסיונות
 הדברים מאד טאד שנכון זי"עזצ"ל
 כשנעיין בטוטו"ר, אותם ותירץהללו

 כתיב א' בפסוק כי תחלהבהפסוקים
 ואין ברפירים ויחנו סין ממדברויסעו
 וירב כתיב ואח"כ העם לשתותמים
 נשתה טה לאסור משה עםהעם
 תריבון טה טשה ויאמר כתיבואח-כ
 כל ואחר ד' את תגסון ומהעמדי
 למים, העם שם ויצמא כתיבאלה

 סשה עם שת'יבו בעת מזהומשמע
 אח"כ רק למים צטאים היו לאעוד

 לריב רק לכם ולמה הנ"לככתיב
 הי' וזאת טים, להם שיתן טשהעם

 עור טשה עם שרבו בעת כיהחטא
 אחיב רם למים צטא'ם הי'לא

 1 וד-לורפח"ת,
 ההולך כל ברכות בטס' ב,תי(

 כאלו זקופהבקומה
 הגה"ק ע"ז ואמר השבינה רגלידוחק
 טנור הרי-ם" .חידושי בעלזצ"ל

 בחר כי ס-ח סי' בתהליםעפמ"ש.
 ההרים מכל הנסוך סיני בהרהקב"ה
 גאה הבעל אמנם ענוה עללהורות
 יא כי לומר צריך כרחך בעלהלא
 הר על לרדת ח"ו הקב"ה עשהיפה
 יותר הנאוה נאה לטי גיסיני

טהקב'ה
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 109גה קורש שרפישיח

 דבר ליעקב תניד וכו', ויוה"כ ר"ה ז לחי והנדולה הנאוה כטישמהקב"ה
 הגה"ק ע"ז ופירש ומשפט חוק , זקופה בקומה ההולך וו-שעולטים,
 כי מאלכסנדר הרבי זצ"ל טוהרת-ה ( הוא הרי להתנאות שראויואומר
 כלומר אין בבחינת הוא האיש אם ן ירד אשר שכינה רגלי דוחקכאלו

 טטליצים רק הוא ח"ו ניאות שום בלי ן : ורמח-ח באש, ד'עליו
 כלוטר פשע הגיד טול יושר, עליו1 )פ' ד' לפני .דאכלין נ[חיא(

 רק פשע טלהגיד יכרת פשע שמניד ( למען כו'ראה(
 כלומר ומשפט חוק דבר ליעקב תנידן ודרז"ל הימים כל ה"א ליראההלטד

 עטך כי פרנסה צריכים שבנ"י דיניםן וימים שבתות אלו צ"נ דףביבמות
 טווני לישנא חוק כי וכו' ישראלן שאכילתה שני מעשר כסו כלומרטובים
 : וד"לודפח"חן אכילה גם כי להורות בירושליםשי'
 צרכי ,מרובים ברכות 1311ס' ג[ תטו(( שבת לעונג תלטד כן ד' עבודתהוא
 קצרהש ודעתםעטך1 לך ויחשב שמים לשם לאכולויו'מ

 ז"ע טאלכסנדר הנה-ק ע'1 ופירשן דעהו, דרכיך בכל כמרז"ל ד'לעבודת
 כ"כ מרובים הם בנ"י של הצרכי כי( בעל מגור זצ"ל מהגהתודפח'ח

 טקודם, להתפלל ם על ידעו לא שהם ן : זי"ע הריעםתידושי
 וד"ל: ודפח"ח, קצרה, דעתם כין ר' הב טשנה פ"ב ובאבדת ד[ביב(

 wt~pn :ג:;:ו ן מנ ינ ור:ו",1ו',נ,.,מג

 ונניד נכבד איש בא פ"א א[ תטו(, לההויקך לך נותנים שחבירךשה
 ר' ושמוטפורסם1 כשלך עליך חביב יהא התורהעל
 זקני לכ*ק מווארשא עה"ש ליפטאןן כדי טאחרים בהחזקה תבעטואל

 שדר בעת זצ"ל טוהר"א הנה"ק, שאינה כוו תורה ללטוד עצמךוהתקן
 שו"ת אל"" .דבר בעל בוזיסקזמ1 חידושים לחדש נלוטר לךירושה
 ומוערים עה"ח אליהו" "אזור וס': וללמות במו"ס לעסוק שא"אשעצמך
 יחידה בת לו שיש היות עצתו לשאול, תקבל ובע"כ הלכה לחדשבעיון
 אברי' כל על טאד חולנית והיא1 וכל לוה פנאי לך שיהאהחזקה
 בהרבה ודרש רב הון לו עלה וכבר( ודפח"ח: שמים לשם יהיומעשיך

 בתו את טלרפאותח"ו( . ם ייי[ושי,,,י ,47,4[, גיזהע"ז לא יהיא לה' Y'wteן הרי"ם". חידושי בעלבון
 לפזר יזבל שהוא זבפרט לו, היחידה( תשליכנו אל הפסוק על א[תיג(

 אפילו לו ואין והונו, עשרו מרוב ן אמר כו' זקנהלעת
 מאתו ובקש יחידה בת רק בן איזה( הכהן העניך חנוך מו"ר הגהיקע"ז
 בתו עם ליסע רוצה שהוא שיסכים.ן ,דיא נזה'ל מאלכסנדר הרביזצ"ל
 שם לדרוש )וזיען( לעיר החולניתן ווארפען אוועק מיך נישטוטקסט
 רואה שהוא לאשר מומחים ברופאיםן עם אלט זיין שוין וועל איךזוען
 טהרבה ותרופה טזור שום לה שאיןן רעכט. צו דענסממאהלט שוועהראיו

 זה שעוסקת )רעצעפטען( טרפא סמי( וד"ל, ודפח"ח, הוקנה לעתשאכין"
 עמה שיסע הי' וטוב סובא זמנים( טניר טול יושר טליץ 12אין בומיד(

yw~'איזה ימצא שם ואולי )וויען( למחו"ל , של בפיוט כו 
רופא
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 קודש שרפישיח110
 רופאים שהם מפני עבורה תקוהרופא
 זצ"ל זקני כ"ק לו וענהבדולים
 הרפואה נ"ב לה לשלוח יובלשהשי-ת
 לוויען ליסע כ"כ נחוץ ולאבווארשא

 הרבה ע"פ להבין לו וגתןעסה,
 ואיננו לוויען עמה יסע שבלאופנים
 הנ"ל והאיש לזה, אופן בשוםמסכים
 עמו והלך מאתו לביתו פרדכאשר
 והזהירו אותו ללוות טחדרו הדלתעד
 ונסע לעצתו, שמע לוויען יסעשבל

 האיש הי' וכאשר מוויסקימ,לווארשא
 ברעיוניו לו נפל הדרך באםהנ"ל
 וי-ע הצדיק להה"ק לנאסטיניןלימע
 הוא אם עצתו את לו וישאלדשם

 רב שהי' מזה יזכיר ולא לזה,טסכים
 שהי' הנם מוויסקיט זצ"ל הרביאצל
 נאמנים ידידים היו הם כי במוכיודע
 זה קרובים היו ואח"כ טקאצק,עוד
 שצוה אירע פעמים הרבה )בילזה
 דשם להרבי לוויסקומ רכליסע
 כאשר מסכים הוא אם ג"כלשאול
 וסיפר פעמים( וכמה כמהקרה

 כל את הנ"ל' האיש זצ"ללהה"ק
 שיסכים טאתו ובקש הנ"ל, כפיהענין
 לוויען, החולנית בתה עם שיסעג"כ

 זקני זצ"ל ההיק כתשובתוהשיב
 להושיעה יוכל שהשי"תמוךסקוט
 בביתו שלימה רפואה להולשלוח

 אזי זאת שמע וכאשרבווארשא,
 שהוא מדוע מאד להפצירוהתחיל
 ז"ל והה"ק לזה, בש"א טסכיםלא
 לוויען, אתה יסע שלא באחתעמד
 ג'ל הה"ק לו אמר כךואחר
 דשם להרבי לוויסקוט תסעבזה"ל
 מפורסם כי עצתו את רכותשאל
 לא וזה בתורה, ונדול כעת הנהונדול
 אצר הסה"ק מאתו קבלתיכביר
 הוא אם אותו נ"ב ותשאלאליהו
 זאת הנ"ל שמע וכאשר ע"1טסכים
 אתה מה אותו ושאל כטחריש,וגעשה
 שהוא אליו הסל האיש וענהבדעתך
 צריך הי' וכאשר מוויססוט נעתבא

 ושאל לנאסטינין, ונסע לווארשאליסע
 סוויסי הרבי לך אמר מה הפעםעור
 בשיא, יסכים לא שהוא וענהושט

 הרבי לו אמר זאת שמעוכאשר
 בש"א נ'כ מסכים לא אנימגאסטינין

 יפסע ולא "Qd  קדושים דבריו וכלulp מוויס- מהרגי ששסעת ובפרסשתסע
 ורכ לביתו לדרכו ונסעבש"א
 שלא מחדרו יציאתו בשעתהזהירו
 את שסע כאשר אלה כל ולאחריסע,
 דורנ41 צדיקי תרי הני שלדעת

 ישסע כאשר הרבה טרקדוהקליפה
 ליסע כרעתו והסכים שניהם,עצת

 לא בטח )כי וזיען לעיר ונסעלוויען,
 אדטורי'ם תשובת את להב-בהגיד
 וויען לעיר באו כאשר ויהיזצ"ל(
 כידוע למאד עד היא גדולהוהעיר
 להתוודע אשתו עם האל האישהלך
 ובתם לבתם, ליקח רופאאיזה

 )האמעל(, סלון בבית נשארההחולנית
 בשוק יחדיו שניהם הלכווכאשר
 הנקרא סוסים בלי עגלה אליגע(פגע

 לירד רצה הנ"ל והאיש)אטאמאביל(
 )הטראמוויי( אצלו בא השני הצדעל

 למיתה תיכף אותו והרגלקראתו
tptw~השוק, על נדול רעש ונעשה 
 יתוודע שלא מאוד יראתהואשתו
 והיא מאוד חולנית היא כילבתה
 שם אותו לקבר מוכרחתהיתה
 ר"ל אבל ימי שבעת שםולישב
 אמה כי בתה ידיעת Qtwבלי

 לבתה ואמתלאות תירוצים להעשתה
 ר-ל מות בת ח.1 תהאשלא

 חזרה נסע כי ר"ל הלזומהבשורה
 להרבי זאת נתוודע ואח'כלביתו,

 טגאסטינין ולהרכי זצ-לטוויסקוט
 זצ-ל הה"ק ע"1 ואמרזצ"ל

 שנים טוב כי הלצה בדרךטיגין מנאס-
 ליפמ"ע ר' האיש והלך כתיבמאחד
 שנים מוב כי כזה פירושו לוועשה
 2 הארכען צו נוט איז עםמאחד

האלטק ני- דך האס ליפמאן איןמענטשען
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 111נו קודש שרפישיח
 פאהרען" צו יא איינם בייאהמלפקן
 הגליל בכל ומפורסם ידוע הלזוהדבר

 בוואר. וגם וויסקיט ובגלילנאסמינין
 שצווהו צדיקים של כחו כמה וערשא,

 : לוזיען יסעשלא
 טוהרי"ם הקדושים היו נפייח ב,היז(

 טגאסטיניןזצ"ל
 הרביאצל טסמריקוב זצ"לומוהרז"ו
 זי"ע טקאצק וצ'ל מוהרמ-םהקדוש
 הלז הזמן ובמשך שבועותאיזה
 פ"א לילך שניהם של בדעתםנגמר
 מקאצק הקדוש רבינו של להדלחקרוב

 המפתח, של חור אצל1להבימ
 שם עושה זצ"ל שהה*ק מהולראות
 זצ"ל הרבי הרגיש כך ובתוךכעת

 ברח ותיכף להדלת, והלךטקאצק
 טסטריקוב, זי"ע טוהר,.1 ההיקטשם
 הי' לא מנאסמינין זצ"ל לההיקאך
 בזוית א"ע והחביא משם לצאתפנאי
 לראות הלך מקאצק והרבי דשםא'

 את מצא טהדלת שברחו אנשיםאותן
 שם עומד זצ"ל טנאסמיגיןהה"ק
 ושאל ורתת, בפחד אחדבזוית
 השני מי זצ"ל מקאצק ההיקאותו
 לזמר הי' ומוכרת בכאן, נ"כשהי'
 מסמריקוב, זצ"ל הח"ק הי'שזה
 הרבי להם ואמר הנה, לקראותווצוה

 לשאול לי יש אחת שאלה6קאצק
 הוות את לי שתאמרו אך6כם

 כדולה ברעדה עמרו והם ע"ז,דעתכם
 הגה מקאצק הרבי להם ואטרכידוע,
 אחד פתקאות שני לפני באעתה

 לילד, מהמקשה ואחד ר"למגוסם
 לא והם וד"ל, זו על טמתיןוזו

 שהרניש הבהלה מנודל ידולההשיבו
 להם ואמר וחזר בכאן, היושהם
 תשובה לי תאסרו שאתם רצוניאני
 עושים אתם ולמה שאלתיעל

 מסמריקוכ ההיק לו והשיב זכמחשים
 הייתי כזו מעשה לפני בא הי' אםזי"ע

 שיסלת להשיית להשתדלטוכרח
 והוא לילד להמקשה חדשהנשמה
 הרבי ע"ז והתפלא בחיים,ישאר
 הי', וכן אמרת, שטוב ואמרמקאצק
 המופלנ הרה"ח זקני לי סיפר)זאת

 טזוואלין נ"י יוסף יעקבכמהור-ר
 או שהי' וי-ש א' חסיד טאישששמע

 : עובדא( באותובקאצק
  מיש ע"א( ק"ל ודף שברן נותיח(

 אטרתך עלאנכי
 ע'ו ואמר מילה זו קי"ט()תהלים
 מגאסטינין זצ"ל טוהרי'םהנה'ק
 קיים דלא הא המפרשיםעפם-ש
 קודכ מרעתו טילה טצותאאעה"ש
 שיש טשומ התורה כל כסושנצטוה

 נצטוה לא ואלטלי חובל איפורבו
 עצמו, מדעת לקיימה אפשר הי'לא
 מילה 11 אמרתך על אנכי ששוו"ש
 לקיימה אפשר הי' לא אמרתךשחלא

 :ודפח"ח
 ויד"נ ד' מידיד העתקהע"כ
 שטחת מוךגי"ר וכו' הרה"צש"ב
 סקראשי שליט"א לערמאןבונם

ניעוויץ.
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 קורש שרפישיח112
 ועכי'א. וי4ע זלה"ה מהרה"ק נפלאות וסיפורי שמזעותלקוטי
 בשם  ליכטרופה שכמעיזיוסיט(

 מרווין הו"יאה"ק
 )וסירות מנולתו לעם דיבר אשרהוא
 וער מבואו לקדשו שמור ש"ק(לליל
 תורה לתניר יוכל מי הפי'צאתו

 זה מנולה, עם קודש לעםלהשמיע
 לקדשו עצמו את שטר אשרהצדיק

 טהעוה"ז, צאתו עד לעות-זמבואי
 :הבן

 אחד, צדיק בשם וטמעתיתכ(
 שאמרו טהשאטר

 נאמרו כללות הורה דגרי ( )חסל
 אצל הוא אדם שאם כו', הןשלל
l~sp,אינו והוא לאו, בוטת הוא הן 
 הוא עצמו שבעיני לאו, ומכללכלום,
 הזוח-ק כמאטר הן הוא באמתבאין,
 רג דהוא ופאן רב הוא דועירסאו

 , והבן זעיר,הוא
 הה"ק פגע שמ"א שבמזנתיבכא(

 זצללה"ה בערהר"ר
 אהד כפרי באיש זי"עטיאדעשי'ן

 בכפר יושב שהי' זקן עםלהמוני
 מכיר הי' הזקן והכפריאולישניע,

 זצ%ה.ה בער הר"ר הה"ק אתבטוב
 רבי, שהי' קודם נעוריו מימיעוד
 בשמו אותו וקרא זי"ע להה"קואמר
 בש"ל רבי( הוא אם ידע לא)כי

 והשיב עפים, מען הערב וואהסבעריי
 ואמר אצלך, נשמע טה. הה"קלו

 בעריל זצללה"ה להה"ק בזה.להכפרי
 מען וואליס לך, אומר מהבעריל,
 1YD האט דאהס אוים נישהארבעה
 הי' פעם כל והלאה ומאזגישה,
 הנ"ל הזקן דברי את ם הה"קהזכיר
 אמר מאולישניע הזקן בזה*ליאמר
 דאס אוים ניש ארבעט מעןוושט
 מוסר הוא בי והבן, גישם, מעןהאט

 :גדול
 בא' לנאון עדיו צבי במ'חבב(

 הה-ק Qwaתרומה

 עשהף טפרשיסחא זצללה"ההיהודי
 אחי גא אל להם ואומר טאנ'שמבקש
 חצי על בתורה מצינו נא סלתתרעו,
 אחי נא אל אמר באן ונםצלי',
 ; ע"כ אחים, חצי תהי' שלאתרעו,
 אדומו"ר שהנה-ק נטמעתיתננ(

 בעל זצללה"המגור
 היהודי בשם אמר זי"ע אמתשפת
 אדם כל על חיוב אשד זי-עהקדוש
 ד' שלח פ' הזוה"ק יום בכלללמוד
 ר' אמר טרנלים, בענין ע"בקנ"ט
 רזא אוליסנא דא מפרשתאשטעון

 שהוא הענין כל עיי'ש כו'דחכמתא
 המפתה היצה"ר מענות כנגדהתחזקות

 : הבריותאת
 הר"ר הה"ק DW1 ז131ערזיתכר(

 זי"ע, מלעלובדוד
 עליו עבר הפסת חג קורםשפ"א
 לאכול, ליתן טה לו, הי' ולאאורח
 ובישל הפסח, חנ על שמירה לווהי'
 ואמר לאכול, לו ונתן טאכל,ממנו
 וכתיב מחטץ, לשמור השמירהעיקר

 חז"ל ודרשו הטצות אתושטרתם
 תחמיצנה, אל לידך הבאהטצוה
 המצוה, שמירת דין כעתומקיים
 ש אחרת שמירה לו יומיןוהשי"ת

 : והבן הפסח,חנ
 הי' אחד שצדיק ש23עתיתכה(

 בלים לקנותגוהר
 המעם ואמר ופסח, פסח בכלחדשים
 מטשהו שנזהר מי בחב ז"ל האר"יבי

 כל יחטא שלא מובטח בפסחחמץ
 א-כ שחמאתי בעצמי וידעתיהשנה,
 הנני העברה, בשנה נזהרתילא

 : והבן חדשים, כלים לקנותמוכרח
 מווארקי הרר"י ההיק 21שםתכו(

 יצא יין נכנסזצללה"ה,
 ישראל אצל הסוד סה.( )עירוביןסוד

 אהבה יט( )ויקרא כסוך לרעךואהבת
 הוא העכו"ם אצל והסודוריעות,

רציחה
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 אלימלך הריר אה"ק ובשם תל( ן כיז( )בראשית תחי' חרבר ועלרציחה,
 מליזעגסק, זצללה"ה , לשתות יחי יושבים ישראל בני אםלכן

 שמיס מיראת חוץ שטים בידי הכל ן אהבת אהבה, הסוד יצא ייןונכנס
 לאדרו שואלין אם הכל על ל"ג:( )ברכות ן אם והעכו"ם חבירים, ואהבתהשי"ת
 חוץ השי"ת, סאת שהכל ואמר יודע ; טחעוקת מהם , נראה לשתותיתחילו

 : והבן יודע, אדם כל לא שמים מיראת , והבן:ורציחה
 לוי קדושת בעל ו4ך.,ק תלא(( האומר הק', שמעת:בשמו עודתנ0

 טנר-

 ינ"11ם,1=
 טה מפניששאלו( טרה היא זו שלי, הקרוביםדהיינו שמעתי אחו, צדיק בשם חלב(, שלי לי יש והשיב .צדקה, ליחןרוצה

 לו  שיש מבשר נזהרים החסידים( לעניים גם ליתן כ"א צריך כיבינונית
 כשר, נלאט רק ואוכלים סירכא,ן *ויש אבל טקרובים, חוץאחרים

 טריפה יהי' ה"1 הוא טריפה אם; נותנים ואינם בעלטא אמירהאומריך,
 טצינו שכן והשיב העולם, לכל( מדום, סדת היא זו לסרוביםנ"ט

 לכהן אסור וחליצה שגרושה בתורה, :והבן
 אסור ולכ"ג באלמנה, ומותרהדיוטן ויזע הק' בשטו שמעתי עדךתכת(

 שקדוש מי ,מזה נראה באלטנה,אף על( )דה,וה"ק
 הוא 117 יפסו לשבת וקראתהפסוק
 ואמר רמיזא, והיכן שבת,תוספת
 ולקרא לשבת, וקראת שנאמרמשום
 אבל טרחוק, שעוטד באם הואלאדם
 שייך לא ממש אצלו עומדאם

 וקראת אמרה התורה ואםקריאה,
 שבת, אינו שעוד טשמעלשבת,
 תוספות וזהו קריאה שייך לאדאל"כ

 : וש"י ודפח"ח והבןשבת,
 שלא שמתוך אחד צדיק בשםתכט(

 פי' לשמה, באלשמה
 להביט נבוא אם לשטה, שלאשמכל
 דבר, של בהתזך פקיהאבעינא
 דהיינו לשטח, הוא שהכלנראה
 למשל, לשמה, ואחד אחד כלבווגת
 כוונתו אכל בשכר, תורה שלומדטלמד
 בניו את גם לנדל שיוכל השכרבזה

 ושלא ויו"ט, שבתות ולעשותלת"ת,
 לשמה, בא וזהו וכדומה, ח"ו,לנזול

 : והבן ביותר, ליזהר צריךביותר
 הרבי הח"ק בשם שריעועיתלג(

 על !י"עטל~בלין
 מטעטין אב טשנכנס חז"למאטר

 השמחה עם פי' כ"ט.( )תעניתבשמחה,
 אב, החודש את למעם האדםיוכל

 :והבן
 עה,פ הק' בשמו שפעתי עדך תלד(!

 דל, אל משכילאשרי
 רק בפתח, דל נאמר לא טא()תהלים

 פיו % יש אשר דל אך בקטץדל
 מבני לשאול ביישן ואינו פתוחן

 להיות א"צ העני לוה בעצטו,אדם
 קומץ אשר בקמץ דל רקטשכיל,

 לזת ארם, מבני טלשאול וביישפיו
 וביום וכו' טשכיל להיות צריךהעני

 : והבן וכו', ימלטהורעה
 עה"פ הק' בשמו שסעתי שדך תלה(ן

 בצר וירא ק"ו()תהלים
 הפו" אסר , רנתם, את משטעו להםי ווהבו

אימתי
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 חסיד לאותו אטר ח.ו, דת להמיר זו ז בעת לאדם בצר השי-ת רואהאימתי
 כוונתו, לשחוק ורק אומר ששקר ן כל על וברינה בשטחה הואשהאדם

 בדעתו שאין האיש אותו לו והשיב ( הכל את ומקבל עליו, שיעבורטה
 להמיר באמת בדעתו ורק שחוק לשום ן רנתם, את בשמעו וזהובאהבה,

 בזאת הכומר לו אמר אז רעל, דת :והבן
 כוונתך לשחוק לא אם נפשךתבחן ן עה-פ הק' בשמו שסעתי עודמלו(

 וכל רכושך כל במתנה לי תכתוב , שאמר מ'( א')שמואל
 תכתוב לכל כאשר הכל לך,אשר 1 בעיר אלקים איש הנה לשאולצערו
 אצלו שהתחזקה ומחמתבמתנה דרבנו את לנו יגיד אולי וכו'הזאת
 צריך הי' כי ואמר עלי', הלננואשר
 אך בה נלבה אשר הדרך אתלאמור
 לבקש ונערו שאול הלך אשרבעת

 כטה והלכו נטצאו, ולאהאתונות
 ן בררך יגעו יגיעות וכמה בחנםדרכים
 ן נמצא שלא אפי' נערו לו אמרבחנם,
 ( אשר הדרך אעפי-כ האתונותלנו

 ן לחנם לא בודאי עתה, עד בההלכנו
 ז נבר מצעדי שד' כי דרכנו,הוא

 רכושו כל להכזמד כתב ר.להקליפה
 וידר טועיל, תיותר מתנה בכתבוהונו
 להכומר שנתן לאחר ומידתיכף
 יכוש רוח היתה אז מתנה,הכתב
 ראה ומה גמורה בחרמה ונתחרמעמו
 על לעלות כן לעשות ככהעל

 מבית תיכף וברח כזאת,מחשבתו
 ביר טתנה הכתב ונשארהכומר
 בל לאבד לו הי' כדאי כיהכוטר,

 וכשטתו, נפשו ח-1 לאבד ולא הונו, ! נשאלה לכן ל"ז( )תהליםכוננו,
 כי זצ"ל טלובלין להרסי תיכף וחזר ן הדרך את לנו יגיד אוליטהנביא
 אחר שהרהר שע"י בנפשו הרגיש ן בזה, פעלנו טה עתה עד הלכנואשר
 באה ומעשיר טוריש ד' בפי' רבו ן והבן, ישראל לכל ישועה נצמחומזה
 את להרה'ק וסיפר הזאת, הצרה עליו ( בם' ע"ש אתר על באלשיך בזהנדבר

 ד' תבין עתה והשיבו המאורע, כל ( : הצובאות(מראות
 אחד חסיד שמע שפ"א שלמעיזיבלז(

 הרבי וכו'מהרה"ק
 טוריש ד' בזה-ל שאמר זצ"לטלובלין
 אחד, ברנע ב'( א' )שמואלימעשיר
 מבין שאינו החסיד אותו לוואטר
 עשיר איש הוא אם בשכלו,ואת
 ונכסים זהב דינרי אלפים אלפיבאלף
 יאבדו, הונו כל אחד וברנעהרבה,
 לדרכך תיסע וכו' הרה"ק לווהשיב
 לפניך, אשר את ותבין תראהואתה
 לביתו, החסיד אותו נסע כימיהי

 אחד כוטר דר הי' הדרךובאמצע
 דרך עברו ומידי טמכיריו הי'אשר
 היצה"ר עליו טתגבר הי'ישם,

 ונכנס ח-1, דתו להמיר ר-לצהקליפה
 דת להמיר  שרוצה לו ואמרשהכומר
  ,טכיר שהי' הלז הכומר והנהחיג
 בבחי' אעו שהוא וטירם 4tMOעהו

 נשאר ברגע כי אחר, ברגעמוריש
 האיש  לו  ואמר כל, ובחוסרבעירום
 ר' הפי' להבין אני רוצת עתההנ"ל
 הרה"ק והשיבו אתך, ברגעטעשיר
 לך  יעתר והשי"ת לביתך תיסעאתה
 לביתו בואו מרם ויחי אחר,ברגע
 הכומר בית על השמים טן אשירדה
 הכתב ונם לו אשר כל אתושרף
 העשירות חזרה ואז נשרףטתנה

 ברנע הנ-ל האיש אותו לידלמקומה
 והבן הק', הרבי דברי זנתקיימואחד

 גרול: מוסרשהוא
 הרה"ק אמר שפ"א  שבזעוזיתלת(

 טלובלין הרביוכו'
 נפתלי הריר וכו' להרה"קזצ-ל,

 אצל מוחזק שהי' :צ.לסראפשיץ
 דאינו כידוע, נרול לחכםהעולם
 ד"א עם תהי' חכם בתורהכתוב

אלא
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 זצללה"ה מראפשיץ וכו' הרה"קוהשיבו
 תמים להיות גדולה חכמה. צריךלזה

 . : הוא עמוק כי זהבן ד',עם
 וכו' הרה-ק בשם שסעתי עדך.חלט(

 זצ"ל מראפשיץ נפתליהר"ר
 מנוחה להם יש הרשעים ש"קשבכל

 שלו להרכי נסע אשר והאישכניהנם,
 לו מראים מבקש אם היותו,נשים
 על בש-ק שהי' כסו בנ"ע שלודרבי
 כי דין, בעלטא חיותו בחייםושלחנו
 וטסיים טנוחה 'אצלו אין לאואם

 רבי דער איו קיעפ א נאהרבזה'ל
 : בטוצש"ק לגיהנם לחזור אותושמניח
 וכו' הרה"ק בשם שמערליתמ(

 טווארקע יצחקהר-ר

 )סנהדרין בטחלוקת טח:יקין איןש"י
 .חזקה, לו אין מחלוקת הוא הפי'דקיי(
 כמה אדם עם במחלוקת הוא אםאפי'
 שיעשו יוכל,להיות אעפיכ שניםוכמה

 כפח הכתוב שעיקם ד'ג.ן )פסחים בגם'ן טצינו כי החסידים, אסיפת בתוךן
 ות נתיג הא בתים' והקשה מפיו,; מגונה דבר להוציא שלא כדי אותיותן
 ובבעה-מ עיי"ש, ותירץ הטמא לכם(
 לננוח רוצה שהתורה במקום תירץ;

 זהיר אדם שיהי' כדי זו, מעשהאת
 מפורש כתוב מטנו, .לפרושכדבר
 הוא מנונה כמה לידע כריהגנות
 הטטא לכם 11ה כמו ממנו,ויפרוש
 ופרוש הוא ומגונה מבא שהואותדעו
 ר11ח התורה שאין במקום אבלסמנו,

 רק ימ, nwyp את, לננותן
 או אחר, דבר אגב זה דבר לכתובן שצריי

 דבר להוציא שלא התורה הזהירה1
 אין החסידים כן כמו עיי"שסנונה

 חבריהם  מעשי לנגזת לדברבכוונתם
 כדי הרע  טעשה' את לגנותכוונתם' עיקר רק ח"ו, לה"ר עליהםולרבר
 ולפרוש זה דבר מגונה כמהלידע

 לאו וא"ה והבן, לעשותו, שלא ממנו, זהבן: כיניהם,שלום
 כדי אני חסיד לומר יבול אדם כלי על הק' בשמו שמעתי ,13ךחטא(

 תבירו(: טעשה את לגנות ן )סוטה חז"ל שדרשומה
 מה הק', בשמו שמעתי עדך תמנ(ן הנאמר אמתה ותשיח עה-פדי"ב(
 ברהמ-ז . קודםשתקנו( אטתה שנשתרבב פרעה בתאצל
 בלשון כענמשין וועלין טיר רכותין באמת הנה הרבה, אמות :רועההיינו
 תפלת כי אמר בלה"ק, ולא אשכנז( שתקח כדן נם לה שנעשה הגםקשה
 קודם חז"ל ותקנו הכנה, צריר  שמ"ען אבל השמים, מן סשה תיבתאת
 הכנה להיות וברכותי' ק"ש השמ"ע,: זרועה לשלוח דעתה על עלתההאיך
 תפלה נעשה זו והכנה לה, קודםן שולמת הארם יד שאין רחוקלמקום
 הכנה לוה גם לעשות צריכים והיו( בדבר חושק אדם ראם ואמרשם,

 ואח"ם פסר"ו, לה ותקנו מקודםן ממנו, רחוק דבר הוא אפי'לעשותו
 .נ"ב פסד"ז של הכנה מן עשאםן נראה זה בדבר החשקות גודלטחמת
 הכנה צריכה בעצמה היא ואו תפלה,1 שהוא והבן אצלו הוא שקרובבעיניו
 והברכות תפלה לה תקנו לה טקודם( מוהר"ר כו' הרה"נ נוש"ב נדול,ליסוד
 יכולים היו ולא פפד"ז קודם של( פלונסק האבד"ק שלימ"א יחזקאלצבי
 הר"ר הה"ק בשם :ה דבר לינתב

 זי"ע(: זצללה"הבונם
 שאטר הק', בשטו שסעתי ודך.תסב(

 החסידים על תקשהשאל
 לה"ר שמדברין לפעטים שנראהצפה,
 חבריהם של הרעים מעשי וטנניםשוו

 נ-כ צריך ברהט"ז והנה סוף,לרבר
 רבותי הלשון יתקנו ואם מקולםהכנה
 טוה גם יעשו א"כ הקודש בלשוןכו'

 צריכין ויה" תפלה איזההכנה,
 והכנת לה ששדם הבנותלעשות

להכנות
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 שהאדם משום אפשר, אי וזהלהכנות,
 התפלה קודם כמו אינו האכילהאחר
 קצת, נם גופו כי הכנות הרבהלקבל
 שלא כדי אשכנז בלשון תקנולפיכך
 : והבן תפלה ג"כ 11 הכנה טן*עשו
 מה על הק' בשמו שמעתי עדךבסר(

 )פ' הפסוק עלשפרש"י
 לישב יעקב ביקש יעקב וישבוישב(
 דיין לא הקב-ה אמר כו' קפץבשלוה
 לא עוה"ז וכי והקשה וכו'לצדיקים
 אדם חייב הא צדיקים בשבילנברא
 )סנהדרין העולס נברא בשבילישמר
 דיין לא הפי' ואמר מיה(פ"ר

 רק בתמי' בלשון אינו וכו'לצדיקים
 לצדיקים דיין לא שבאמתבניחותא

 נם רק בעוה"ב, להם שמתוקןטה
 שקפץ טה אך להם שייךהעוה"ז
 שכקש משום הוא יוסף של רוגזועליו
 טבקש הי' לא אם אבל בשלוהלישב
 לו הי' בודאי בשלוה לישבדוקא
 נברא הבל בי כעזה-1 גםטנוחה
 בם' עיין )א"ה והבן, צדיקיםבשביל
 ועי' זה( כעין שכתב שמחהקול
 : ותבין( פ:וישב השלם אש רשפיבס'
 שפ'א הק' בשמו שמעתי עדךתמה(

 אצל שבת ראה פ'בש-ק
 שאל הכפר ובעל אחד כפרבן

 השלחן על תורה שיאמרטהרה"ק
 שהוא הכפר לבעל הרה-קואטר
 שהוא האל האיש והשיבו תורהיאסר
 פי' אצלו רק כלום, יודעאינו

 שאומרים ם אנכיי "ראה שלהפסוק
 סאביע(, )פאמש פולאניאבלשון
 בגל הרה"ק אוטו הי' זווהתורה
 הנ-ל הכפר בעל כשם ראה בפ'שנה

 :והבן
 על הק', בשמו שמעתי עדךתמו(

 )באבות חולטאמר
 עד חגירך את תדין ואל מיד(פ-ב

 ראית אם הרע"ב פי' למקומו,שתניע
 אל ונכשל נסיון לירי שבאחברך

 נסיון לידי שתגיע עד להובהתדינהו
 כטו הוא שהפי' אמר ותנצל,כמותו
 המשגיות בסי' 1"ל הרטג"םשהביא
 מאוד טאוד המשנה על )פ"ד(לאבות
 לאחד שנשאל הסדות מספריבספר ראיתי והנה וז"ל וכו' רוח שפלהוי
 איזה לו ונאמר החסידים החשוביםטן
 ימיך, סכל יותר בו ששמחת הואיום
 והי' בספינה הולך שהייתי יוםאטר
 המפינה שכטקומות בפחותמקוטי
 בספינה והי' הבנדים חבילותבין

 שוכב הייתי ואני ממון ובעליסוחרים
 קם הספינה טאנשי ואחדבמקומי,
 ונהה בעיניו נקל ואחילהשתין
 שנלה עד מאוד בעיניו שפלשהייתי
 טהתחזק ותמהתי עלי והשתיןערותו
 לא השם וחי בנפשו העזותתכונת
 ולא כלל למעשהו נפשיכאבה
 שמחה ושמחתי כחי, ממנוהתעורר
 יכאיבני שלא לגבול כשהגעתיגדולה
 נפשי הרגישה ולא ההוא ההסרב11י
 שפלות תכלית שזאת ספק ואיןאליו
 והקשה הגאוה, טן שיתרחק עדהרוח
 לא אם האל ההסיד הנההרה"ק
 הנ"ל להאיט קרא איך כלוםהרגיש
 מחמת סוכת לכאורה כי החסרבזוי

 החסר. בזוי אותו קרא עליושהשתין
 הרה"ק ואמר בדבר טרגיש הי'א"כ

 גזוי להאיש קרא לא הנ"לשהחסיד
 רק עליו, שהשתין טחמתהחסר
 הוא שהאיש ראה שהחסידאדרבה
 הוא הטבע ומצד בתולדתו וחסרבזוי
 משיה ומוכר, ארץ מדרך מכלריק
 שהוא מחכו: הנ"ל שהאיש בלבואמר החסיי כי אליו, נפשו הרגישהלא
 בו ואין ובתולדתו, טנעוריו בזויאיש
 לחוש צריך אני אין ותבונהדעת
 במעלתו הייתי אני אם אוליעליו,
 לד הי' ואדרבה כמוהו ג"כהייתי
 ג-כ פי' וזהו בגורלו, נפל שלאשטחה
 שתניע עד חברך את תדיןאל

 שבא חברך את תראה אםלמקומו
חייי
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 ובזיונות בקללות פיהם את כולם ופתחו ( בולעטור יכול ואין נקיוןלירי
 אשר רבות שנים זה הנה לאטר עלי ן נסיון לך הי' גם אם אולי בדעתךתהשכ
 הבירו והם עגונה זו אשה את עזבת ן המדות כל בך הי' ונם בעצמךהזה
 כולס שוסכם והי' געלה, שאני ן כטו הולדו סאת בטבע נשרשרעות
 שום מועיל הי' ולא בעלה שאני ( לעמוד תוכל לא אתה נם אזחברך

 בעלה, שאיני ראיות D1W1 התנצלות ן הרכישה שלא הנ"ל התסיד כמובהנסיון
 לחרב עמהם לילך שהוצרכתי עד , מחמת אמר כי הנ"ל לאישנפשו
 לפני בראיות והוכחתי דשם,. האב"ר ( בהנסיון לעמוד יכול אינו הרעתבעו
 והנה בעלה, אני שאין רשם בד"צ ( שתניע הרע"ב פי' זהו עודוסיים
 בלגי הי' לא אותי וברו שקיללו בעת י אשר בזכות ותנצל, כן כמו נסיוןלידי
 יבא אם זכות לכף חברך אתתדין
 באפשרות אין אשר נסיון, לידךנם

 ותנצל, יסייעוך השמים מן לךלעמוד
 בלבבך אחיך את תשנא לא פי'וזהו
 הברך את תשנא שאל קדושיםפ'

 כל לאו כי כמותך לב לו שאיןמחמת
 ובטבע בתולדה הטה שויואדם

 : והבןכנ"ל
 לו שהי' בשמו שסעתי עדךתמז(

 גדול יס וכו'להרה"ק
 שהי' עת ובכל לו נאמן ידידאחד
 עטו, לראות שם דרך עברבררך
 הרה"ק על טטתנגדים הי' הפלוהרב
 מפרשיסחא זצ"ל בונם ר' הרביוכו'
 על קשים דברים טדבר הי'ותמיד
 גם זצ"ל, בונם ר' הרבי וכו'הרה"ק
 זצ"ל הררי"צ כו' והרה"ק דיבר,בסניו
 החסידים ושאלו דבר, ענהולא

 האיך זצ"ל הררי"צ וכו'להרה"ק
 קשות טדבר כששופע להתאפקיכול
 שעוד ובפרט ושותק, שלו הרביעל

 להם והשיב לאוהבו, אותומחזיק
 לי שאירע מה מעשה לכםאספר
 שלא טה על דעתכם נוחהזיהי'

 בעיר בדרך הייתי פ"א דבר,השיבותי
 והביט אחד איש אצלי באפלוני,
 וכן הוא, שהוא ואמר שלי,בפנים
 נ*כ neyt אחד איש עוד אצליבא

 ולא השלישי, וכן הראשוןכמעשה
 אלי באה ואח'ז בדבר, רמז שוםידעתי
 אנשים כמה עם ענונה אההאשה
 בתוכם היו הנ"ל האנשים מםעטה

 ידעתי כי עליהם הקפרה שוםח"ו
 והבזיון והקללות התלונה הי' עלישלא
 שאני בדעתם שסבורים מתמת הי'כי

 אותי מכירים היו אם אביבעלה,
 כן כמו אותי טבזים היו לאבאמת
 הנע הרב שדיבר בעת שותקאני

 בונת ר' הרגי על קשיםהדברים
 כלל, עליו לחוש צריך אני ואיןזצ"ל
 שאינו מהמת חוא שהכל ידעתיכי

 זצ"ל בונם ר' הרגי את כטוסמכיר
 סדבף הי' לא אותו מכיר הי'ואם

 : נדול ליסוד שהוא והבןבלום,
 הרה"ק בני שאלו פ"א שמעתיתסח(

 מווארקע הררי"צוכו'
 ששטענו זה טה הק', לאביהםזצ"ל
 מאנ"ש החסידים בקשתתמיד

 וטיעוטא פרנסתם עבורוהתנצלותם
 השי"ת ענודת בעסקדמיעוטא
 בקידושין חז"ל אסרו הנה להם,והשיב
 אלא נבראו שלא אלו ומה מי"רפיד

 אנו בצער שלא נתפרנסולשמשנו
 מעשי את שהריעותי אלאעאכו"כ,
 מי נראה א"כ פרנסתי, אתוקפחתי
 הרעת על סימן הוא פרנסה לושאין

 גדולים ביישנים הם והחסידיםטעשיו,
 לכן טעשיהם הרעת לפגילספר
 שהם רטז בדרך לפניטרמזים
 הרעת שאכין כדי פרנסה,מהוסרימ

 : והבןטעשיהם
 הנ"ל הרה"ק בשם שסעתי עדךחטט(

 נבי חז"ל שאמרוטה
אתיר 8י )רשיי פרידתנם עלי קשהעצרת

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



 קורש שרפישיוו נ18
 טפנ* רב זמן לה להמתין התטירים , השי"ת על שקשה הוא הפי'אמי(
 שמצוח להם ואמר נדול, הי' שהקור ( לביתם בהלינתם מזה זה ישראלפריית
 הוא, הפי' פ"ד( )אבות טצוה גוררת 1 נפרדים שאתם מה פרידתכם,יזהו
 שלעפפ וואהם מצוה א נוררת מצוה ן נטצא הזה )המאמר והכן מזה,זה

 דהיינו מצוה, א אויך איו מצוה "ך, 1 ועוד יעקב בתולעת ספריםבכסה
 שטושך מה למצוה והנגה המתנה 1 ושטנם רבה ויקרא מדרשבשם
 והבןז מצוה, נ"כ הוא זמן, ( שלא כ' י"ו דרוש לעתיםבבינה

 אבות במס' חז"לשאסרו
 אכרהם של תלמידיו בין מהס"ה
 הרשע בלעם של לתלמידיואבינו
 אמרו לא טה מפני דקשה ואמרוכו',
 לבין עצמו אבינו אברהם ביןמה

 בין טה אסרו אך הרשע,בלעם
 אכרהם בין דבאטת אלאתלטידיו,
 כל לאו בעצמו הרשע לבלעםאע"ה
 משום מהותם, להכיר יכולאדם

 א-ע ומראה צבוע הי' הרשעשבלעם
 זה כי לבריות וטראה אאע"הבדטות
 בין ניכר הי' רק א', עשה זהלעומת

 אע'ה אברהם שתלמידיהלמידיהם
 הרשע גלעם ותלמידי לתומם,פורשים

 ן והבן לרשעם,פורשים
 על הק' בשמו שמעתי עדך.הנא(

 )ברבות חו"למאמר
 שוהין הי' הראשונים חסידים :(דל'ב
 יו"ל שיכוונו כרי ומתפללין אחתשעה
 החסידים עושים הי' טהואמר

 קודם של השעה בתוךהראשונים
 דהסידים הוא הפי' אך"תפלה

 אחת שעה שוהין הי'וכראשונים
 להשי"ת זו השעה בתוךומתפללין
 אח"כ לשמים לבם את לכמןשיוכלו
 טצאתי אתיז נא-ה, והבן, התפלהבעת
 תולדות פ' שלוחה אילה בס'בחוב

 :עיי"ש1
 שפ"א , הק בשמו שסעתי זרדיתנכ(

 וגם הלבנה לקדשהלך
 החורף, בימי והי' עמו, הלכוהחסידים
 בעננים מכוסה עמדהוהלבנה
 על שקשה והבין רב, ~מןמהמתין

.
 שאח1"5 מה על זצלה"הטווארקע
 שצריכת תיבה כל די"נ:()יבטות
 הי"א לה הטיל בתהילתהלט-ד
 סו"ם והקשה יויצא( פ' )רש"יבסופה
 לכתוב זה, בדרך בתורה כתובלטה
 טורה דהתורה אך בתהילתה,לס"ד
 לו שיש באם 16בה עצה בזהלנו

 ט"מ ההכרח אפי' דבר לרברלאדם
 דאפשר מה בכל לרוחו טעצוריתן

 זה. דבר לדבר מוכרח הואואפי'
 : והכןן ידבר" לא ובתחילה בסוף,ידבר

 וישראל וקוב"ה אורייתא בזוה"קן הכתיב הק בשטו שמעתי עיד תנד((
 וכפו דע"נ( אמור פ' )זוה"ק הוא, חדן
 ואורייתא השי-ת על להקשות שאסור1
 על קושיא שום להקשות אסור כןן
 כאו"א של התנהגות על טישראל אחדן
 : והבן טעוניהם ושאר ועכורה בתורה1

 הרבי וכו' הרה"ק בשם שמעתי תנה(1
 געל זצ"ל יהונתן ר'(
 בכחילה אינו שאדם אעפ-י שאמר א"ת,(
 והישר, הטוב דרך לחבירו ללטד 11(
 בדרכים ונאלח נתעב בעצמו הוא רקן
 לחבירו להזהיר יוכל אעפי'כ שונים1

 זה שבדרך רעים, ממעשיםלהרחיק
 וא"י הוא, טוב לא אשר נאטנהידע

 בהיער תועה שהי' לאחד ע'ז טשל1
 שלשו ולבוא לצאת יכול הי' ולאן
 אדם מרחוק ראה כך ובתוך יטיס,(
 שבא ער והמתין כנגדו, בא אחד.(
צו כי נדולוע שסתה עמו ושמת אצלו(
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 119ם קורש שרפישיח
 סבוא דרך יודע הזה שהאישתבור
 האיש אותו לו אמר ולבסוף"קןר

 נבוך אני שגם עושה זו טהלשמחה
 זו אעפ"כ אך כמוכם, הזהבהיזקר
 לציין לכם לעשות אוכלצילובה
 שהייתי עקלקלות הדרניםאשבאלה
 כי שמה תלכו לא עתה עדדמעה
 ולא עקלקלות אורחות הםבמח
 שכל מונן והנטשל ישוב, למקוט11ביו11
 שבדרכים לתבירו ~מד שכלצודם
 הוא אשר הטה טובים לאאשר
 נתודע עתה עד בהם הלךבעצטו

 : והבן ד', את עזבו ומר רע איך6
 ישראל הר"ר וכו' הרה-ק ננשםווט(

 שהי' בעת זצלה"השרצין
 אמר האסויים, בבית תפזםיושב

 צלמות בני אלך כי נם כג()תהלים
 בני אלך שאגי סח רע איראלא

 ע"ז רק דאגה, שום לי איןצלמות
 לך 1!ש עמדי אתה בי שאגצנני
 כי צלמות בני שאני מה מזהצער
 טוה ס"נ( )ישעי' צר לו צרהםבכל
 בצער הוא שהשכינה מה צער לייש

 :והבן
 וכו' הרה"ק בשם שמעתימנ0

 מאיר חייםהר"ר
 שכל שאמר :צ"ל ממאגעלניצאיחיאל
 טן שתורה ע"י הוא בתורהלפטורו
 רוצה הי' לא ח-ו לא באםהשמים,
 נדול שמאוד אף בתתורהלהביפ
 שאסור מזה והבן התורה,הכטת
 רק חכמה מטעם התורה אתללמוד
 ללטוד יגז טן לגז שניתןאפני

 : הש"תלשם
 פ"א הק' בשמו ושמעתי עדרפצ"מ

 התקיעות קודם בריהאמר
 א'( א' )שמואל הזה הפסוקטומר,
 שנקרא הקב"ה זה אחד אישויחי
 צופים הרמתים מן אחד, ונקראארש

 שמו ויתגדל שיתרוטם  תמידשרציפה
 הוא שרצונו רצון בגימטרי' ייטע"זך

 ית' יהודו שיקנה קנה' .אלצלקנה

 טתחלפין ה' באות ח' אות חוחובן
 בהמק"ר יבנה שהקב"ה' תוהו בןכמו
 אפרתי צוף ובן בעוה"ר שנחרבב"ב

 והבן: צופים, מנופת לנושיטעמו
 הרה"ק בא שפ'א ש13ער1יתנם(

 חיים הר"רוכו'
 להרה"ק :צ"ל מטאגילניצע יחיאלמאיר
 זצ"ל מקאזטיר יחזקאל הר"רוכו'
 טמאנלניצע וכוי הרה"ק אתוכיתד
 הי' כי לשתות רצה נלא יין,בכום
 הרה"ק לו ואטר היינות על רינוןאז
 טצוה שליח הא זצ"ל טקא:טירוכו'
 לו והשיב :( ד"ח )פסח,' נזיקיןאינו

 שניח הא זי"ע ממאגילניצעהרה"ק
 לא דהא כך הוא הפי' :"עטיר מקאז- הרה"ק לו ואמר שאגיה:יקא
 אשאני" אלא לא ה:יקא שכיהכתיב
 אדפ צריך היקא דשכיח במקוםפי'

 ביותר הטצוה טעשי אתלשנות
 : והבן להזיקו ינול לא וא:התלהבות

 וכו' הרה-ק בשם שמעתי עודתם(
 טקאזמיר יחזקאלהר"ר

 ערלת את ומלתם הפסוק עלזצ-ל
 )פ' עוד תקשו לא וערפכםלבבכם
 תמיד להם שיש אדם בני ישעקב(
 אמר ע"ז והחסידים, הצדיקים עלקושיות
 לבבכם ערלת את וסלתםהפסוק
 יהי' לא עוד תקשו לא אזוערפכם,

 : והבן קושיות עודלכם
 על הק', בשמו שסעתי עדרתסא(

 )בפ' ז"ל שפירש-י מה.
 הקפותיו פרע בחזרתו אאע"ה עללך(
 שאאע"ח איך להבין אין הפשוטדלפי
 אותו מבירין שאין במקום לדרךנסע
 הדרך בכל וגם ומוזנות מעותבלא
 טלוין כולם היו שם ררך עבראשר
 מכירים היו וכי ות ומוו טעותלו

 הענין ואטר נאמן איש הוא אםאותו
 נוסע ע"ה אבינו אברהם שהי'בעת

 אשר המקומות ובכל למקוםממקומ
 ומכריז צועק הי' שם, דרךעבר
 ~הי' ובארץ בשמים אלקים הואשד'

הכנים
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 כדרש שרפישית120
 הנבילא בשוקא, נבלתא פשומ :( דק"י 1 גנפי תחת  אנשים הרבתתכניס

 רוצה שאדם באם נאות בשם סכונה. , היו שלא אנשים הי' אךהשבינה,
 בשוקא, הגאוה, מסדת עצמו לפשומ 1 אטת הי' שאם באמרם בוטאמינים
 ועוסק במו"ס ג"כ שעוסק טה ע"י באסת שהוא אאע"ה איך א"כבדבריו
 שפלות לידי ויבא הגאוהטמרת לו לא בארץ ונד נע יהי'שבדורו א"י יפשומ עי"ז ארץ ובדרךבתורה ' טובחר והוא להשיית נאטןעבד

 החסרונות עצפו על ורואתהרוח באמת הוא אשר כזה שאישוטהראוי
 :והבן יושב שיהי' להשיית, נאמןעבד

 על tfpn בשמו שטעתי עךךתטנ( .עולם של ככבודו במנוחהבטקומו
 mDn) פ' 1שפירש'ימה נס לו שה.' אחר אלאובעושר,
 ממונפ על הי' חסים פה, למקננו לבנה ( נלקחה אשר אשתו שרה עםבמצרים
 אמר למפמ, מקניהם  שהקדימו וכו' נדולים נגעים ד' ויגע פרעהבית
 עיקר העיקר עשו כן לא טסהלהן המקוטות בכל נתפרסם זה דברובז',

 כתב למה ואטר וכו', טפל והטפל' בולם הי' ועתה והרחוקים,הקרובים
 עיקר העיקר עשו בכפילא ז"לרש"י נשטן עבד הוא שאאע.המאמינים
 העיקר עשו צ.ל והי' מפלוהמפל פרע בחזירתו ענין 1,הלהשי"ת,
 וששים שומים יש אך יחזי יאח"כ 1 התנלוהע ענין הוא פרעהקפותיו
 זץ8 הטפל שאצלם עיקר טמפל 1 בהסתר, טקודם שהי' מההקפותיו
 נחש עשו משה אמר וע"ז העיקר. , שהשפת לכל טראה הי' הזירתובעת
 שבאשת ומה לעיקר באטת שעיקר ( הוא והשי-ת ונפלאות נסים עמועשה

 : והבן לטפל, הוא מפל ) ; והבן ובארץ, משמיםאלקים
 שקך בשמו שמעתי עדך תמד( ' הק' בשטו שמעתי עדךתסב(

 סה מפנישהקשח הי' מלובלין הק'שהרבי
 יומס הוא הא בר"ה/ זמןאומרים את לעביר כדי עשירותשמשיך
 הגיענו טברכים אגו ואיךדדינא המגיד והרה"ק עשירות מתוךהשי"ת
 ב8* ז"ל דרש'י וחורץ הזה, לוטן , להמשיך רוצה הי' לא זצ"לטקאזניץ
 הרקין יתחזק רקיע יהר בראשיות ן את לעבוד כדי לעולם עשירותהרבה

 עייפת ע רק יהי באוסרו הקב"ה ן טוב נ"כ מצינו )פוב( אבותובמס'
 הי4 הנערה שע"י לפת נטצי א"כ 1 שניהם שיגיעת ארץ דרך עםתורה

 כן, כסו לתעולם וטובה שמים קיים 1 הארם אם הנא, הפי' עון,משכתת
 והעולם( להעולם קיום הם הדץ ימי ן ואינו לבד ועבודה בתורהעוסק
 להעולכ מוכה והוא עליהם, עוטר ( נופל לפעמים ארץ, גררך כללעוסק
 שהתום הארכין אנחנו זוז ומשום ן שום עצמו על רואה ואינובגאות
 והבן: הזה לזמן והגיענו ן בדרך עוסק אם אבל ועון,חמא
 ום* הדברים אחר וירש ונפ'תסה( להתפשם יכול אינו עי"ז ג"כארץ
 648 המוריה טהרבשובז לראות יכול ואז כיל הנאוהעליו

 בנף וע' אלו ואוטר מהרהראברהפ עליו, שנטצא החסרונות עצטועל
 דף' כנים בלא הולך ה" כברשחוס ארץ דרך עם תורת טוב פי'יזהו
 אמשיל עמי סכנות אשה להשיאו לי 1 וזהו עון, עצמו על משכתת עיףגי
YS"רבקףש שגעירה הקב"ה בשרו וטסרא, ( )43ב חז"ל שאסרו טה הפ 
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 121מא ויודש שרפףשיח

 הנ"ל הרה"ק והקשה יכר, זונוצת
 מפאר כולה התורה בכלאבה

 באמונה נאמן עבד שהי'לאאע*ה
 השי"ת אחר מהרהר הי' ולאשלימה
 מהרהר שהי' ז"ל רש"י כתב וכאןהיו,
 ובפרט וכו', שחוס בני הי'אלו

 לאחר שהי' כיון דבר ללא זה"הרהור
 זה רבר הי' אלו מהרהר והי'עקידה,
 לא באמת הא בני, אתושחטתי
 הוא כך דהענין י"ל אך אותו,קשחם
 הכנות לעשות רוצה האדם אםדהנה
 ולמי כתקונה מצוה כ5 קודםדבות
 הכנות לעשות צריך הי' המצוהנודל
 טצוה איזה שיעשה קודם ושניםיסים
 מניה שאינו פעמים נטה יהי'וא"ב
 וכדומה, ציצית לובש ואינותפילין
 לעשיית מוכן אינו שעוד יאמרכי

 קרקפתא ויהל הזמן ויעבורהטצוה,
 כל דצריך אלא תפילין מנחדלא
 ובהכנה בזמנם המצות לעשותאוצא
 דאפשר מה בכל נפשי' לזרורמקורם
 שעשת ולאחר הזמן, יעבור שלארק

 בראשו ועיניו חכם שהוא מיהמצוה
 עשה, אשר המצוה במעשהיפשפש

 באסת יסתכל ואם הוא, נהוגןאם
 אם בקרבי, לבו נשבר השכלבעיני

 הוא ותמיד השי-ת יצגן כזהבטעשה
 שהוא גרה טעלה נקרא וזהשמשובה
 טתפללין אנחנו אשר יזהו מהרה,טימן

 מלכננ וקרבנו לתורתך, אבינוששיאבנו
 תשובה בהשיבנו, פתחלעבודתך,
 ג.כ העבודה ולאחר עבודה,טרפדם

 ירפד לפניך, שלימה בתשובהוהחזירנו
 הי' העקידה שלאחר כאן, נם811"

n*vwשהי' בלבו ומהרהר מחשב 
 והי' השי"ת אהבת בקרבושגער
 כמו ננו את לשחוט באטתרוצה

 הוא הי' אולי וחשב לו,*שנאטר
 הי' כי נשחט, לא שבגז טהצפורם
 בנים, לו והי' nww לו להניאצריך
 חזר ולא נשחט, הי' בודאיש"ז

 אל המלאך ע"י לו לאמרשאשית

 ההרהור פי' וזהו הנער, א5 ידךונשלח
 הקב"ה לו אמר ע"ז ואאע4ה,שהי'
 רבקה נולדה שכעת כלום ידאונשאל

 : והבן זוגו,בת
 יחזקאל הר"ר טהרה-קעיכ

 זי"ע. זצללה*הטקאזמיר
 וכו' הרה"ק בשם שמעתיתסו(

 שמואלהר"ר
 )פ'  ו4ל שפרש"י מה על זצ"לרוב מקא-

 וכו' ובא שסע שמועה מהיתרו(
 קשה הי' שעיקר אמר סוף יםקריעת
 הי' הרי בא, טה ספני :-ללרש"י
 את לו לכתוב רע"ה משהיכול

 לביתו, ליתרו ולשלוח בכתבהתורה
 סוף ים קריעת ז"ל רש"י השיבוע"ז

 שאחר שראה הרי עמלק,ומלחמת
 להיות יכול הי' עוד סוף יםקריעת
 עמלק נם בודאי עמלק,מלחסות
 הנדולים הניסים סוף ים מקריאתשמע
 ולא ישראל, עם השי"ת עשהאשר
nuwn,עפ טלחמה עשה רק ע"ז 
 שהי' משום לזה נרם ודאיישראל,
 אחרי הלך ולא בביתו יושבעמלק
 לישראל ובא נתקרר זה משוםישראל

 זאת יתרו שמע וכאשרלטלחמה,
 נתקרר בביתו יושב שהאדםבאם
 והנפלאות, מהנסים שיודעאעפ"י
 תירץ וזהו למדבר, יתרו באעי"ז

 לצדיק ליפע האדם שצריך מהטספיק
 לו די ולא ממש, לביתו דוקאהדור

 : והבן בביתו, ללמוד מוסרבספרי
 הר"ר וכו' שהרה'ק שכפעיתיתסו(

 מאמשענובדוד
 לילך תמיד בקודש דרכו ה"זצ"ל

 לפסוע אסור הא אותו ושאלובמרוצה,
 והשיב ד"ו:( )ברכות גסה,פסיעה
 והליכה )שם( מותר טצוה לדברהא
 ומט'נ מצוה, לדבר תסיד הי'שלו
 הי' או המצוה אחר דודף הי'או

 סותר מצוה ולדבר מעבירה,בורח
 : והבן גסה, פסיעהלפסוע
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 חם חנינא כיר חמא ר' אטר :( די"ב ( עה'פ הק' בשבו שטעתי עדךתסח(

 יחזור נענה ולא שהתפלל אדם ראה ן יצחק ויעתר תולרותפ'
 שאז בעיניו שנראה הגם פי' ויתפלל, , ליצחק לו הי' לא וכי אשתו,לנוכח
 בל לבו וכעת ברורה, תפלתו היתה ן אשתו, לנוכח רק להתפלל טקוםאבינו
 שנאמר והופלל יחזור עכ"ז עמו, ! הצדיקת רבקה דחנה הוא, הפי'ואמר
 יוכשר מהן איות יודע שאינך לבך, ן רבקה בזכות שיענה טתפללויצחק ניאצין חיק לך' קוה כ"ז( )תהלים ן יצחק בזכות שתענה מתפללתהיתה

 עכלה"ט[: וב"ש ב"ה לפניו ן שצדיק רבותא אין עליו כיהצדיקת
 הריר וכו' הרה"ק תשם תעא( ! אבל צדיק הי' ג"כ אביו כיהוא,
 מאלעקסאנדר יחיאל ן ועטרה רשע בת שהיתהרבקה

 אתר איש אליו בא שפ"א זצ.ל ז דהו שכותו, נדול זכותהבצדקתה
 אותר ושאל קדשו בצל הסתופף אשר ן היתה שהיא טה אשתו לנוכחפ"

 מעורב אינו טה ספני וגו' הרה"ק ן מתפלל הוא הי' בכותומתפללת
 תסיד הולך הוא רק החסידים, עם ! : והבןבזכותה,

 וצת הנ"ל האיש והשיבו עצמו, בפני! וכו' הרה"ק בשם שמעתיתסס(
 צית נישח פין אז אומרים העולם ן מאיר יחיאלהר"ר

 תמיר שצוהטה םטנאמטינין
 עבת להתפלל תהלים ספר כללוטר
 כי אטר ח"ו, כצש"ת על אוהחולה
 זצ"ל רבו מקאצק הרר"מ וכו'הרה"ק
 כל עושה הי' המע"ה דוד אםאטך
 יכולים היו הסדר על תהליםספר

 ספר כל במאמר טחיםלהחיות
 הק' רבו מדברי מדייק והי'תהלים
 תהלים ספר כל אומר שאדםבאם
 יוכה עכ"פ הסדר על אינו הואאפי'

 טשאר להנצל או החולהלרפאות
 : והבן ר"ל, בישיןעקתין

 שפ"א הק', בשמו שטעתי עךדתע(
 וכו' הרה"ק לפני אדםבא

 ודהקותו נפשו צרת את לפניווסיפר
 להשי"ת שיתפלל הרה"ק לווצוה
 בקודש, כדרכו תהלים ספר כלויאסר
 ואטר האיש אותו לפניו באואח"כ

 לא ועוד קדשו דבר את שקייםלו
 הרה"ק לו והשיב השטים, מןנענה
 פ"א לו הי' בעצמו הוא נםאשר
 לישועה, והוצרך טאד נחוץדבר

 שענו עד שנים ט.1 להשי"תוהתפלל
 הוה, הדבר על השמים, 6ןאותו
 טצאתי זה כעין והנה נא'הוהבן,
 לברכות הנט' על שמחה קולבפ'

 קריך 3יש6 טען האט קימעןזאמען
 אסח וכו', הרה"ק לו ואטרחרטה,
 חרשה קיין נישה טען האטמען תי- זאמען ציא משט פין הוא,שכן
 דשות טען מאס עבירות דיאאויף

 !_ניטיען

 הרהשע בא שפ'א שברעועיתעב(
 ירחמיאל הר"רוכו'

 נמיפר וערה קהל בתוךזצ"ל
 מורח בטלאכת בקי הי' וחותנוחמיו, שלוע על מזונית שאכל איךלהם,
 כמלאכת בקי הו' הוא ונטשעות
 השקות לנ הו' ופעם כידוע,הנ"ל
 אהדן הדור צדיק אל לנסוענדול
 להרכי. ושצאות על לו הי'ולא
 עשרת לנ שיתן באם לחותנוואמר
 אח לו יתקן ההוצאות עלזהי'

 דב זמן אצלו המונח קטןזיינעריל
 תוהנו לו ונתן לתקננ, לו אפשרשאי
 ירחמיאל הר"ר מהרפ"ק זהו',עשרה
 משנר ונטל רב זמן זההנתקלקל ק8* הזיינירל את לקחזצ"ל

 הנמצאים ונדברים וכלהנלנלים
 הנקל הקמן שעות הטורהבתוך

 חטר מה לראות חלקיו כלונתחלק
 רו חסרון שום שם שאין וראהשם,

דיא
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 לפדיונות טעות יותר לי יתנו שלא ן איין נינעבען ער האט האערדיש
 הוא שלי רוה"ק כי רו*כ, א' אפי' ; ניתתקן שעות המורה אזיבייג,
 רוה"ק, זה אין א"כ מד"ת, ההיפך ! העם כל שטעו כי ויהיתיכף,

 מאימא וכו' הרה"ק אמר כי ויהי ן כולם 'ענו הנ"ל הדברים שםהעוטדים
 והעדים האשה אחזתם א, !ה דבר זצ"ל ן האער דיא בהם נתעורר שאזבבכיה,
 ויאחזמו בטקומם, וזיעה רתת שקרים ( : והבן או-א, כל שבלב מהיוד
 ותיכף בעצמותם הקדחת וכטחלת רעד ן וכו' הרה"ק ביטי שפ"א שתערקיהעג(

 לאפטא ובעלה האשה אחרי נסעו ( יהושיע אברהםהר"ר
 מחטת העידו ששקר האמת על יהודו ! שני להם היה זצ"ל, מאפמאהעשיל
 וכו' הרה-ק אמר ואז ושנאה, קנאה ן נשיהם וגם בשותפות עסקאנשים
 טאיריל אימשע הר"ר לבנו מאפטא ( המפתר בענין לעזרם להםהיו

 ליחן שמותרים והכרז צא עתה !'ל ( טהם אחד של אשת והי'כמנהג,
 הוא שלי שרוה"ק מעות הרבה לי ן יותר טו"מ בטוב וזריזהבקיאה

 ן והבן הקדושה, לד"ת שוה ( לנו טה בעלה אל ואסרהמחברתה,

 ן '/ לפני אחד שבא שמעתי תעד( ן ואשת במו"ס עיקרת שאנילשותפות,
 להטו"מ, נצלחת לאהשיתוף

 ימו"
 ,4 !צ"ל הח'צ זקיני (

 לנ והי' טמנו הסכטה לקבל ספרו עם ! לקולה ושטע טמנה, עזר שוםלי
 הרבנים משאר גס הסכמות הרבה ( עסק אהד וכל השותפותונתפרד
 ותיכף בהספר הביט כי ויהי שבזמנו, אשת היתה לימים, ויהילנפשו,
 הבעהמ"ון הוא,כי טהור לא אשרראה אשר חיל אשת שהיתההשיתוף
 לא אך שר"י ימ"ש ש"צ מכתהי' החיל עשתה ידי ועוצם כחיאמרה
 נתעמף כי !מנו נאוני בו הכירו י השיתוף ואשת סטה, סטה ירדההזה
 הת"צ זקיני אך דרבנן, בחלוקא ( בעשירות, טעלה, מעלה עלתההשני

 בוער והתנור הזה הרגיש.גדבר תיכף ן על עין וצרת חברתה להוטקנאה
 שריפת לתוך והשליך כגנדו באש 1 עצה וחשבה ממנה, יותרשהצליחה

 המדינה מנמוסי טאוד וירא הדשן, ן עלי' להעיד שקר עידי ושכרהרעה
 אד במאסר לתפסו עליו יקנסו אולי ן בעלה מוכרח זה ומחטתשזנתה
 הי' כזה דבר כי קנסות דיני שאר ן בב"ד עדים שהעידו הי' וכןלגרשה,
 שבחסורות החסורות מן בדיניהם ן בעלה שמוכרח הפסק ויצאשזנתה,
 אחד בכפר פולין למדינת וברה ( שמחויב ראתה כי ויהילנרשה,
 עם שם וישב סטאשוב לעיר הסמוך ( שטבקשת לו אמרה אז לגרשה,בעלה
 יום ובכל עשיר הי' והוא ב"ב כל ן קודם עמה שיסע זה דברחמנו

 a'a לצרכי זהב אדום טחליף הי' 1 כי טאפטא וכו' להרה"קלגירושין
 ויום יום בכל והולך פוחת שהי' עד ( ונתרצה העידו, ששקר בעצמהידעה
 זהב אדום כ"א לו נשאר שלא עד ן להרה"ק יחדיו ונסעו !ה לדבראף

 נעשה מה אשתו אותו ושאלו אחד 1 להם, אשר לו וסיפרו זצ"ל,שאחטא
 !הב אדום אלא לנו אין כי למחר, , ראה זצ"ל מאפמא וכו'והרה"ק
 נאכל, טה ולסחר היום על אהד ( כבר אך דבריה, שכניםברוה"ק
 אטנה מקמני אתה א"כ והשיבה ן עדות עפזי ב.ד סלפני הפסקיצא

 אסורה את לכן מחר יום על פרנסה ן הרה"ר לבנו טאפטא, זצ"להרה"ק לני יומין שהשי"ת בטחון לך שאין ן אמר אז בעלה, עלשאסורה
 אנשי באו מחר ביום ותיכף עלי, ן ברבים והכרו צא ג'ל טאיראיוושע

ק.ק
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 הסשענת' גיד מועיל הי' לא זה משום ן לאבד'ק אותו לקבל אטשטרדםק"ק
 ננזר כן ועבור הנער, את להחיות , בכבוד והגליל, הקהילה טנהיגולרב
 בתוך להתגלגל השמים מן עליו ( עליו אסר אשר האיסור ועלנדול,
 כלנול הכלב אותו נא והיום הכלב, ן רבנים, מטאה היתר קיבל אשתו,את
 לו ואמרתי תיקון לו שאתן נחזי ן כמה והבן כדין, נדרים התרתונם
 למסור עצמו על לקבל רוצה שאם זי"ע וקדושתם צדקתם נחכדול

 לו' יהי' ישראל כלל בעד נפשו :ועכי"א
 ישב אשר שבעיר שמעתיתעה(

 ז"ל, האר"ישמה
 מילה ברית עשה אשר אחדשי'
 עם ז"ל האר"י את וכיבדלבנו

 על שיהי' טמננ וביקשהסנדקאות
 בקשתו, שימלא לו והבטיחהסעודה
 הסעודה על א"ע הכין בריתוהבעל
 הרבה והזמין מוכים, טאכליםבמיני
 רשע אחד והי' הסעודה, עלקרואים

 למסור עצמו על וקבל נפשו עלתיקון
 היורה לתוך שיקפוץ וצויתיונפשו,
 שסילק תיכף רותחת דניםשל

 היורה בתוך ומת האור מןאותם
 הוי וכן תיקון, לו יהי' ואזהנ"ל
 הדגים לאכול יוכלו לא זהומשום

 אחרים, דגים לבשל ונצרכים הנ"לן
 ממיתה מישראל נפשות הרבה והצילן
 זה ועבור נפשו תיקן הי' וזהן

 כמה והבן ע"כ הערב, עד ם ! קנאה לו שהי' העיר באותוערום
 זיע צדיקים של מעשיהם נפלאים ן וצרת הנ"ל הברית הבעל עלושנאה
 : ועכי'א ( והקרואים הכדולה הסעודה עלעין

 לפני באו שפ"א שכמעוזי תעו( ן הנ"ל, הברית בעל אצל שיהי'שנונים
 הר"ר וגו' הרה"ק ן בתוך הטות סם ליחן רעה עצה~חשב
 טקשת עבור זצ"ל מטשערנאכעל נחום ן על הדניס מבשלים שם אשרהיופה
 ושלח עלי' שיתפלל אחת לילר ן את לו להשבית כדי הנ"להסעודה
 הרה"ק חתנו לפני הזה הדבר את 1 זה דבר נודע ולא ר"ל,יזשמחה
 )הוא זצ"ל שכנא שלום הר"ר וכו' , אשר ה,טן זיהי אדם, בןלשוס
 ישראל הר"ר וכו' הרה"ק אבי ן הנ"ל מילה הברית על הקרואיםיבואו

 ועסק הי' טובות וערב זצ"ל( טריזין ן וכמה בטה ,"ל האר"י עלוהטחינו
 1"ל שכנא שלום הר"ר וכו' הרה"ק 1 כמעט הקרואים וכל בא, ולאשעות
 בקודש כלרכו להדרה הסוכה בנוי ן זמן זה להטתין בקרבם לבםהרה
 ענין בדבר לפניו באו כי ייהי' 1 ז"ל האר"י אך ז"ל, האר"י על'רב
 בשנים, רך אז הי' והוא לילד המקשה 1 מטוך עד ונתעכב !ה על השניחלא

 ואינו בנסתרות עסק לו שאין אמר , מילה הברית על גא ואח"כלהערב,
 וכו' להרה"ק וחזרו כלום, יודע מלבוא העיכוב סיבת להםיסיפר
 על אחד כלב לפניו שבא עתה,עד

 בעת בי נחזי גלגל הי' והכלבוכתיקון
 עם לגחיי הנביא אלישעואשלח
 השונמית, בן להחיות בידוהשענתו
 ויחי כמאחז,ל בעיניו כמצחקוהי'
 אמת אם ניסה הדרך על עברובעת
 מתים להחיות יוכל שהמשענת"וא
 והניח מת כלב הדרך על מונחוהי'

 אותו והתי' שת הכלב עלהטשענת

 זצ"ל סטשערנאבעל נחוםהר"ר
 שאין אמר שחתנו לפניווסיפרו
 לפניו להם ושלח וחזר כלומ,יודע
 ובפקודתו הק' משמו להנידוציוה
 כי ויהי הנ"ל, לילד לחטקשהשיעזור
 חותנו בפקודת שנית פעם לפניובאו
 ואספר בואו להם אמר אזהק',
 הבירח בעיר הנה נוראה, מעשהלכם

 ידוג קאגסטאנטינאפל( )הואסטאמביל
מבגיס
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 125סג קורש שרפישיח
 נואפים הישמעאלים שםשנמצאו
 כמה וישבו הם, ויטה DIDW1'כדולים
 הכשירים ישראל ובנות נקבות,פעמים

 יתקבצו הטבילה לבית לילךשצריכים
 פחד סחטת יחד נשיםרזרבה

 אשה הלכה היום ויחיהישמעלים,
 ישמעאלי ויבא ביחידות, כשירהאחת
 ולקחה האשה את שכי וישבאחד
 להעלי' אך העלי' על אשרלביתו
 העיר לרחוב החלזנות היוומנ"ל
 אצל גאניג( )הנקרא מרפסתונם

 שיש הישמעאלי ראה כי ויהיהעלי',
 הי' והוא הנ"ל האשה ידוהחת
 חשב מקום לאיזה ללכת עודצריך

 לא ואז בטפתה הדלת אתשיסנור
 שישוב קצר זמן עד תברח שטאירא

 הנ"ל האשה והנה כן, ועשהלביתו,
 שח"ז על אחד בשתים ומבכהבוכה
 בעל על בכתה ועוד באיסורתכשל
 ובתוך ינרשה, בעלה שבודאי3עורי'
 על שתלך עצה בדעתה לה נפלכך

 ותשליךהנאניג

 )ותפילי
 על א"ע

 בחיים תשאר אם וטמ*נהארץ,
 תהרנ אם אפי' אך טוב, טהבודאי
 באיסור תכשל שלא לה מוטבח"ו
 )הנקרא עב בנד שם מונח והי'ח'1,

 את והשליכה א"ע והתעמפהכייבאן(
 ונשארה הארץ על הגאניג טןעצטה
 והלכה כלום, ניזקה ולאבחיים
 התעמפה אשר הדיבאן עםלביתה
 התנור, תחת הדיבאן את?הניחה
 איזה שהי' בדבר הרגישובעלה
 ויהי' ממנה, פירש 11 ובלילהטעשה,
 גדול בעגנ"פ הבעל הלך טחרביום
 שפת על אניות חוף שם אשרגול סטאמ- בעיר הטנהנ והנה לעשות,טה
 שטי סטנות ספינות שם ישהים,
 על ירד ודאנה עננ.פ איזה לושיש

 הדעת והרחבת קטנה בספינההים
 ונם לו, אשר הדאגות אתולהפיג
 בספינה הים על וירד כן עשההוא
 בא הספיגה על ששם בעתויהי'
 ספינה עם ג"כ אחד ישמעאליכנגדו
 לא והוא צערו להפיג כזהקטנה
 ונם הזה, הישמעאלי את טכירהי'

 מתוך רק טכירו הי' לאהישמעאלי
 ואמרו היכרות קצת עשוהדברים

 את לרעהו איש שיספרו יזהזה
 להישמעאלי צוה יהודי ואיש לבו,דאבון
 תחילה, לו יספר שהואלהבדיל
 חטף בלילה שאתטול איך לווסיפר
 תחת אותה וסנר אחת אשהלביתו
 )יהי לכיתו, שיחזור עדהמפתה

 ואין איננה, והאשה לביתו באכי
 עטה לקחה רק האשה עלדאנתו
 כמה יש בשם אשר אחדדיבאן
 אדרת בתוך צרורים ורבבותאלפים
 הרבה והטמין נדול עשיר הי' כיהנ"ל
 הנ"ל, הדיבאן האדרת בתוךמעות

 אחרים לדברים אותו הסיחוהיהודי
 נקודת את לו לגלות עוד רצהולא
 הישטעאלי טן לו נתודע וא,לבבו
 ותיכף ח"1, אותה טיטא שלאבעצמו
 ומצא הדיבאן את ופתח לביתוחזר

 עד נדויה שמחה להם והי'המסטון,
 יחוד הי' ואז לשער אפשרשאי
 טן ובודאי כמובן, ביניהםגדול
 16ב וטול שמחה להם הי' כזהיחוד

 גם כי לביתכם תלכו ועתההאטת,
 נולד והולד טז.מ, ברכת כעתלכם

 הדברים כל סיום ואחר כעת,למזל-ט
 שלום הריר וכז' הרה"ק אמרהנ"ל,
 מנולה הוא הג'ל שהמעשה זצ"ל,שכנא
 כמח והבן בניקל, השי"ת להשיעזור לילי טקשה בל לפני לספרנפלאה
 נ ועכי'א זי"ע הצדי' סודות נדלוכטה
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