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 קורש שרפישיח126
 אברהם4 מגן בעל מרבנו קדושותעשר

 גורחחע ליבנה היתה וסנהדרין) מנן בעל הגאון חיבר אשרקינה
 נחת. ואין ושחק ורגזז ירושלים קדושת על ז"לאברהם
 נדות, לשם הכנסין איו הבית דץי הין השכינה, ונליות ישראל,וארץ

( בניגון במ'ב, לאמרווסנהדרין,
למורות  לדדות, למזבח שכינהוהחתילה אכפי.יום

 תודות. וזבחי שלמים מקום ן קדושות, עשר בה היו ישראלארץא.
 כגשונות1 בה עושין אין ירושלים ט. ן פרישות, עשראיכהפישההשכינח

  עשנות, קיטור טלאה יעתה 1 דברים, עשרה בה נאטרוירושלים
 תקנונך ותקנו  לאושא סנהדרין ונלו י המורים. גלו נליות עשראיכה
 ישנות. ונם חדשות וצפנו ן עוטר ממנה טביאין ישראל ארץב.

 תרסין, נעלי שם נכנסו איכה ן שאלו ועוללים יבשה נפשםנעתה נכנסיה גוים אין ולפנים כלחיל ה ! הלחם, ושתיוניכורים
 טרקסין, אמה לגנ שכינה וגלתה ןלחם,

 תרסין. לנבלי נחשבו איכה ן ולא לכרוב מכפורת השכינהזנלתה
 אשפתות, * בה עושין אין ירושלים יא, ןנתם,

 השרצים(, מפני )פי' ' ! הנהם. נפשי טאנה זאת1ע5
 כקשתית עקרבים בה מושלמים ועתה! בה, חלום בית אין ירושלים3.

 דתות, נכלי מבקשי ליבנה ונלון מתבה, ביד לצמיתית הוחלמהועתה
 בעבותות. אדם בחבלי נמשכו יחני! רבה, דינא בי לחניותונלתה
 יום טבול אין נשים ולעזרת יב.ן רבה. תהום עד המשפם 'וירדה

 טבילה, מחוסרי לתיבה נכנסו איכה1 מצורעים, משלחין הטוקסיןבעירותד. לדובאן נפשות(. דיני דנו שלא )פי'*
 ואבק ענן לתומה שכינה וגלתהן נגעים, כעלי מלאים עתהאיכה
רגלה,ן ממעשילטפתן שכינהוגלתה

 אומללה. חומה וגם היל ויאבל( צעצועים,*
 פררסאות בה* עושין אין ירושליםינ. הכרובים(. )פי'*

והות, ונעים. נדים הספיםואמות
 סרחם(. )מפני פי'' 1 'גזוזטראות, בה מוציאין אין ירושליםה.

 מחנות, בכל נבלתם מרוחהועתהן הממאה(. אהל טפני*)פי'
 בגזת, ככדור לאושא נלווסנהדרין1 רואות, ועינינו טוטאה מלאהאיכה
 פינות. בבל ובאמתגלגל1 תשואות, מלאה לעיר סנהדרין,וגלתה
 כפורים,מחופרן קדשים שם אוכלים עם רבת1. שם נכנס אין לישראל רובדיםיי,( ובאות, ממשמשות התחילוותליות

 נעורים, חטאת טלאי לשם באועתה)קלים,
 ולדרים, לעיר סחוטה שכינהוגלתה עולים, מפוחי אכלוועתה
 שערים. * ליר פיוטיות בראשוקראה הלולים, קודש לחצר שכינת31לתה
 טטטאקך בתיה אין ירושליםסו. הנידחת, עיר נעשית איןירושליםש. בתשובה(. יחזרו שמא )פי'* ועולין, טמפסיןיטלאו

בגנעיטל מסרחת, מתוכה מדיחה הי'ועתה
פיכח
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 127פד קדרתן שרפףנטיח
 נוגעים, בשולי' טומאתה עתהשיכח
 הרועים, אבירי כל לשפרעםונלו
 נטעים. ויושבי היוצריםהטה
 ישראל אין הכהנים שעזרתטז.

 לה,נכנס
 טגואלה, בדם חללים מלאהאימה
 לה, אנור ששמנה להר שכינהונלתה
 וחלחלה, ורתת בחיל ההר כלויחרד
 עגלה בה טביאין אין ירושליםיו.

ערופה,
 רוצפה, בדם רחובותיהועתה
 יפה, הנך שערים לבית לךועלית
 עשרה'נפה. בשלש טנופהכמזלת
 בין יבואו לא ופסחים ןקנריםיח,

 ולטובח,ואולם
 עור יחדיו שמה באו עתהאיכה

ופסח,
 צומח, אין למדבר שכינה להונלתה
 ריח, ונתן קדש טדברויחיל
 תרנגולים, בה טנדלין אין ירושלים*ט.

 טקננים בה טמאים עופותועתה
 ובסנדלים,בבתים

 הילולים, כור לצפורי נלווסנהדרין
 נדולים. הרים בראש כציפורוביושבת
 אין מקדשין שאין ורנלים ידיםכ.

 להיכל,נכנסין
 סכל, ידי בה .חלו איכהועתה
 אבקת .כל עם למקומה שכינהונלתה

 :רוכל,
 ן אוכל, להתאפק איבכה זאתועל
 בה, מלינים אין ירושלים מתינא.

 קרנות עשרה שתרומטנה רצוןיהי
ישריש

 ,אברהם חרוזות בראשי)וחתם
 קדוש"( חיים רביבן

 בטווס ערוך תוכהה בדרךשיר
 סדר על וטסודר ודעתטעם

 נסמן הפרקים ובראשיהפרשיות
 מקרית אברהם בן משהאני
 שנת אויניון בעיר היושביערים
 עולם לבריאת רכ"ו אלפיםה'

חזק.
 ם האדם כצלמו, בראאלקים
 הואו נם הביא והבל הריסו, יצרו כלעל

בראשית
 נעכלו לא ואורו חשכים, הלך לאנרו
 זכר, והבאים ההולכים, ימיםשכת

נח
 ולא יחכה לא בתבל, ראות טוביום

יקורע
 האמים ואת יקבל, הפוב אתנם

בשוה,
 לךלך

 רע ובאהל הדופי, סופהמשכנו
סנוריה

אחריות- והוא והאהל סופה, בעבורינתק
וירא

wwיחפיר לובשם ובוץ, וארנמן 
ויבאי"ה

 אל לבן בוץ, תכריזי ישארלבד
האירע ן הרבה, לינות בתוכה לניןועתה

 שרהחיי , רבה, תהום לטבריה סנהרריןעלו
 לא חילם אשר הדשנים, 'tff11 !ץןן נשנבה. קריה מרום יושביודו"ח
יסופרר( כהנא על בה קדשים קודשונב.

 עפר. וימלאום ארמונים נזית וגנוןרבה,
תולדותן חרבה, כשהיא אף קייםקדושתה
 צית מקום ישאול, שאול נבר 4ב6ות1 בחיבה, לעלות עתידהוטטבריה
וערבתן( שובה. קומי מעפרמתנערי
 המצבה, ועדה קהל, נתון תכמהו1 קדושות, עשר גה היו ישראלארץ
ויצת(1 וממשמשות, באות שיהי' רצוןשי'

 וקינתן נהי ישא שם אשטה, בעון נכתם, דברים, עשרה בה נאסרו.רושלים
כשטועה
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 קורש שרפישיחבו
 ממש אשר הסויטה, נפקעבשמועה

 דינה,את
וישלח

 תכל ארחות יטשעג נעור14נוש
ותלאותם

 דבתם, את יוסף ינטש, כליהם היוםגל
וישב

 הבלי להיות האדם, בן לבבהתנשא
 חומד,עולם

 והנה חולם נרדם, נופל איש אלירמה
עומד,
מקץ

 על באתי כאלו עצמותי, נל לידיחפו
משבר,

 אדוני בי הפאתי, על משפח~ום
ידבר,
וינש

 יהפכו כי חרדות, ירחי ליהנחלת
 ראש,בשטים

 לראש, תהיין עולם וחסודות,ללענה
ויחי  מעבדה, לפי נפשי תקבל, עבודהמחיר

 טן האלקים יתאבלו ולא ישמחלא
העבודה,

 לו( תתן מה יצדק אם)עיד
שמות

 גבוהים, כל על גבוה יוצר, נעליתבמאוד
 אלקים, נחתיך חסר, אנדלך,ואם

פרא
 .דת בזה אשר יחת, לא ואידקדוש

אמוני,
 ה/ ועבר ושחת, הפרובריתך

בא
 היקדמוד רימה, אנוש שב עתרחם

בתודה,
 ממנו הדל דומה, אנשי א!ויאסרו

ונעבדה,
בשלח

 יום לשוב החוסה, תוהו עליכפה
 יהי',בשאול

 יהיה, לא איש אם מעשה, לנפש אין2י
יתרו

 הבא התפשי שכלו, יעכור אישרעועה
 ממעל,לו

 בעל, עליו ישית המכשילו,ויצרו
משפמים

 טחמדים, וכלו הבליו, לאמתיפותה
 הבדים, יהי' אליו, טוב ליועציםאך

תרומה
 לבני נתן האל מתאוה, נפש מהעל

אדם,
 ידם, את תמלא ועוה, שואהוהיא

תצוה
 וזמרת, נרד לה כי יערב, קטורתריח

 ונכרת, בה להריח יקרב, כי ואישהארץ,
 תשאכי

 ריחו בי הצורר יצרכם, הרנוידידי
יבאש,

 תבערו לא אויביכם, אש תאכלכםפן
אצע
תקהל

 *רי תשבע ייפיבו, אםמעשיך
תבואתם,

 משחתם, להם התעיבו, השתיתואם
פקודי

 אנוש בבחירת והפכו, לחמואהדרך
נתונה,

 לחטאת אשר דרכו, יבחרומדוע
ראשונה,
ויקרא

 יובילך ולטבח חיים, לנוח טובינתך
awn

 אשר בטקום נטוים, רנליךולמה
תשחט,
צו

 הומים יושר, אורחות העוזביםלאיך
לקנות

 העושר, מעלת והנה וסגולה,הון
 מעלה,איננה

שמיני  צול )אולי יחו, צורתך בנושת
 שר. יהי' כי לקדשוריחו(

 הבשר, וסמאו כחו, כשל שםאך
ת!ריע

במה
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 129טה קודש שרפישיח

 יהי" תרצו אם סנדלה, בני דאתם ן כי שדי, ירצה אשה, ילוד יזכהתנהה
 בתורףשכינה !יעזוב,

 טתוךע הבדלו עולה, רחקו אל עדת! ואזוב, תולעת ובאשה, רמהוהוא

 ו1
 תקןע

 טחקור עיניך ועצומו, צור במהות 3אן וקול שיר כלי ינדילו, רשעיםבאבוד
תעצים,1טצהלות,

 בעצם, הנונע זועמו, מטה יכרית כין גורלות, השעירים יפילי, לבושיוועל
 חקת (אחרי

 לדרוש לך רב אליך, אטר סנה שוכני( לב אטומי פשע, ילידי בועריםעורו
 מפעלי, (נואלים,

 אלי, מהלוך תטבע יסודך, בעפר ובעודן לכם יהי' רשע, באוצרות בצעומה
 בלק 1ערלים,
 עברה, ביום דומה שכנה רשע 3פשןקדושים

 תצמיד, ומשאודומהן ליצרו איש תטרורים, נפשוישביע

 תמיד, עולת לצרה, נפשו יצדיקז יפרע, לא אתראשו טריפ, ליוצרוחקו

 פנחסאטור

 אחי עוד כל אלביש, ימי כלרכזות
 הנים,מרבה

 השנים, רוב לפי מדבש, יטתקולפה
בהר

 רואיו מחר יתאמר, אנוש "ייםאד
 איה,יאמרו

 יהי', ותמורתו אוטר, לגזור יתפא1אך
בחקותי

 על רעות לבהו, על יעלה לאואיך
 באות,איש

 ולא ישכחוהו, מיודעיו צרה ובעתכי
 לראות,יבואו

כמדבר

 יוןלו הטה הסטנים ירכו יוצאילדי

 ראה כי סורר, בן על שואתבוא
 כלוע גויהן

 לה, והחריש להשתרר,תתנשא
מטות  באפלתן תתהלך אם שברך, אנוש וןיהן

טמע*ן נחלה, תסוב מאלקיד, אם סכתךן
 רכזן, לפני בבואך לעזרה תנום אנא1

 דבריפן בחשבון יושב נורא, כסא עלהעולם
 יושב לפני ונדכה, שח יה" לבךן
 הכרובים,ן
 אלקים דרכי, ירתיק, נאה לב בי!

,י,,
- ו- : יקץ,,",  ] 

קריבים, ן -,,

 מרים, והנה אליו, רוטמות זהחשבו
בהעלותך

 וכוכבים שמים בלימה, על ארץיסד
והרס,

 יורה, בעתו וכעסו, שיחוחצי
עקב

 בו ויסלת מעל, בטועל האליקצוף
 קצפהזעם

 אפו. מחרון ה' על, לבו, יצעק הואואז

8י
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 קורש שרפישיח
 ראשיכם, אלקים יפנ; כאנטון יכף , כים אנשתי ייב"' אשי יייתדמי

 נצבים :הסוער,
 נכרים (שופטים וילדי עוד תפנו, אל עולם ולבריאת ! תבער, ואתה תכבה, אתה -זדוניאש
ויל_ ,ואנין,, היום, עמכם ישכונו, לבל הרחיקו ן בינון עלי נצמת, חטאי בבוררוחי
 כפיס, אל לבני בחרדה, ועד עולם ( אשר הראשון לעמת, תתהתךנפשי

 שסים, אל אשא ותודה, זבח מקום (תצא

האזיני ן פדיום, ישאל לבכי לגואלו, תמיד ייםכני
 השתחוה לך ביראך, ילקיות ובזק 1 היום, הגרתי ולא, מותו, הורעתיוגי

 אפים, ,תכא
 שטיס, רובב בעזרך, ויהי' ארצה, 1אנכי אשר הנה, תוכחותיגעתה

ברמתם ' באוניכם,דובר

ee***b

 ם י ב ת כמ
 זצלה"ה הק' מבעש"ט)מכתב
 טשקלאב(. רס"מלהרב

 מעזבוז. בק"ק תקי"ח עקב ב'ב"ה
 החריף הגאון הרב כבודאל

 מנחם מוהר"ר וכו'המפורסם
 נ"י. שקלאב אבדק'קטענדיל
 להמר הוה בהמכתב באנואחדש"ה

 אשר השטנה אנ"ש כל ומעלהעלינו
 בית כרם טחבלי המחבליםהמנגדים
 לא על עלינו לשום רוציםישרא.ל
 ב"ה, השי"ת אשר השיטה ר"דדבר,
 ובתוך ומסבב עלמין כל טסלאהוא
 בדברים ואפילו טיגי' פנוי אתרולית

 הרמ,ק קבלת שיטת זהוהנמוכין
 גם ויסדתי בניתי ועלי'זלה"ה,
 פתח מה ועתה האמתיים,שיטתית

 השיטה את לקרוא פיו את נ"ידבו
 טהאי חו"ש וכו' בשם ובעלי'מאת
 היתי דטסתפינא ולולי ר"לדעתא
 שצועק מה על ונם להיפך,אומר
 תנועות לעשות מנהגינו על נ"ירבו

 היא וגו' התפילה בעתמשונות
 שאלו אשר הכוזרי מאמר ממנונעלם
 בעת מתנועעים היהודיםמדוע

 טוה וחוץ הזהב, לשונו ע"שהתפלה,
 אני רק חו"ש מנהג אינו אצלינואשר
 העצמות ולהחמת לתקן לעולםבאת'

 ונשמה היות יהי' דבר שככלהיבשות
 בביון שלא טטילא באיםוהתנועות

 וחיות והתלהבות דביקות מתוךרק
 אנשים כמצות ולא וד"ל פריששקורין
 והי' הפתאים טננדינו כאשרטלומרה

 בטח או דבר אותנו ישיב כתר"האם
 צדקותינו בחוש ויראה עודנתוכח
 ואז כנורלינו יפול ובטה נונהכאור
 זו ועבודתו בתורתו מעםיטעום
 כל בעד המעתיר ידידו דבהיהתפלה.
 שיחורו מנגדינו ובעד בכללישראל

בתשובה,
 בע"ש אליעזר בטוהר'רישראל

ממעזבוז.
 בסהור'ר דובער תלטידוודברי

אברהם.
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 שרפישיח
 ( בראד. לפיק תצ"1 בעוטר ל"נב"ה
 1 וי"ש הקדוש הנאון הרבלניסי
 ן סו"ה וכו' תהלות נוראפלאי

 ן נ-י. גרשוןאברהם
 ן מהרה ער שתבוא אזנךאגלה
 אחדים ימים בעוד כי לפק"ק,לביתך
 לי אטר כן שאתגלה סועדיבוא
 וע-כ נצה, יחי' לכ"ק גם הידועסו-ר
 לביתך תהי' שאתה דוקא רוצהאני
 שאתגלה יום יולד טה יודע סיכי

קורש
 וא.1. תק"ל טקץ ה'ב"ה
 הנ' הרב לבגוד וברכהשלום
 ופרישא חסידא בו-קהק'

 מוה"ר וכו' אלקים אישהטפו'
 יצ"ו. פלאצק מק"ק י"נישראל
 )נמחקו, י"נ לכ"ח אזריעאדיש
 לאה"ק אעלה שבל תיבות(*יזה
 וסיבה שונות סיבנת ומנטהזוב"ב

 לעזוב אוכל מי על כי הואועיקרית
 יוכל י"נ כ-ק י"נ אחב.י אנ"ש*ת

 הרב סויר יד,נ עם ביחד לנסוע ן בעושיו, ישראל ישטח ער בוונשטתה
 לחיים י'נ מענדיל ט' מו"ה הק' ן אני הזה הכתב וד-ל, עושיוע"י

 אדטו"ר בבית עוד ודכירגא ולשלום ! אחותך היא ביתי עקרת ע"ישולח
 ן דבר יודעת אינה היא אבלתחי'

 ( וד"ל. ח'1 כי לה תאמר בלולמעה"ש
 ן באמת הנבזה ניסךדברי

 ן טאקו.פ. אליעזר ר' הרב בןישראל
 תקלבי"ת בהעלותך א' יוםב-ה
 ראוונא,לפיק
 דק-ק וראב"ד 0-מ הק'הגאון י הרב גילי ובן חברי כבודאל

פולנאה,
 תלמידי ע"י לו שולהאחדשה'ט

 וכו' האמיתי הנאון הרבהמובהק
 ביקש אשר כל את יתי' זלמונאטו.ה
 טבל אותו לדבר יכול י-ג ב"קמטני,
 ויראתו לו רב ידו כי ובנסתרבנגלה
 סימן בו רואה ואני לחכמתוקודמת
 בו רואה אני רק ב"ה alDברכה
 הסולם על לעלות אתו אחרתשדרך
 לנו איכפת טה אבל אלקיםבית
 הרחבת ולפני ושלמה רצוי'כונתו
 הק' הדרך ח'1 אין מוחו וגודלרעתו
 וד"ל. חי"ל יעשה אדרבה לפניוטסוכן

 הנרצעה את תלמידו ע"י ליישלח
הטדובר.
 בעדו ומעתיר דוגש ידידווברי

 ועונה, עת בכללטובה
 אברהם, בטוהר"רדובער

 מנסיעת דברנו אחת פעם נ"ע הח"מן
 ואמר זלה"ה הבעש"ט הק' רבינו!
 דוקא שצריכין נשמות ויש א-י דוקאן שצריבין נשטות יש כי נ"ע אדמו"רן

 השי"ת ;"ל הק' עכ"ל לארץחוץ
 באמת לעבדו בתורתו עינינויאיר
 שלם. בלבן
 זלה"ה.ברוךן טויח בא"א זלמןשניאורן בלונ'ח,ידידו'ש(

 11יטעפסק4 תקל-ז תרומה א' ייםב"ה1
 הק' הנאון הרב אדטו,רלכבוד

 וכו' וכו' וכו' תהלה דומי'לו
 יח-נ, ט"מ מוהר"רכקש"ת

 שאנ* אם והנה קבלתי הק'מכתבו
 אדמו-ר כי ונם לא"י לעלות בכחיאין

 בפירוש לי אטר ונ"ע נברםהה'מ
 נשטתי בנדר שאני קדשו מפיויוצא
 נפוף אני אעפי-כ אבל לזה צריךאיני
 אדמו"ר כ-ק עם אני ונוסע י-נלכ-ק
 כן י-נ מרן ב"ק יסכים וכאשריח"נ
 שלום. ואוטר אסיים ובזהיקוד

  המתאבק  רז-ש וידי' תצטידודברי
 לעולם וזממים רגליבעפר

 רבקה4 בן ולמןשניאור
לבני
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 קורש שרפישיה
 הרד.ב(. לבנו הזקן מאדמו"ר)טכתב
 תקע'א. ראה א'ב-ה
 עדיף חכם המופלג הרב יקירילבני
 נצח ימ" דובער ט' באמת ד'ירא

 לך וימסור וקן איש יבואכאשר
 סירו תקבלם בשבילי כתביםתכריך

 עד בהם תביט וכל ותסנירםהקדושה
 איתו תשאל ובל אי.ה אבואאשר
 יהא ממנו שלום תקבל רק שמועל

 אגס.ו. ברכתו שתקויםרעוא
 זלה"ה. ברוך מו"ה בא"א זלמןשניאור

 אל נ"ע הזקן מאדמו-ר)טכתב
 נ"ע(.המלאך

 לאזני. תקו-ה מקץ ה'ביה
 וכו' הקדוש אדט"1 כיקאל

 אדמיו ב"ק בן י"נ א'טוהר'ר
 ונ"ע. נבנ.טהה"ט

 כאשר כי רואה אני עתהאדיש
 הרג ויקם אומר וינוור היא כןניבא
 רבינו נכד י"ג ברוך ט' האלקיהק'
 על נגדי לצאת החל הנולה מאורהק'
 אוהב אני כי יורע הש-י דברלא

 ח-1, פשע מכל אני ונקי בלוזגאותו
 להפוך נפלאות אדמ"ו כזק נאיעשה
 לטובה. עלי הק' לבבואת

 תבירו תלמידו אשארובנה
 לפניו, טרחוקהטשתתוה

 רבקה. בן זלמןשניאור

 לאחיו זוסיא ר' טהה"צ)מבתג
 זללה"ה(. אלימלך הר"רהה'צ
 אניפאליע. תקלמ"ר וישב עש-קב-ה
 קדוש וחסיד צדיק היקרלאתי

 יחי'. אלימלך מ'ונורא
 לעלות אנכי מוכן ש-ק אחראי"ה
 הה'מ טו"ר לכ-ק טקדשינולמקום

 טוב ומה י*נ כ"ק 1י1 מנועם להנותי נ*כ שיבוא עצתי ע-כ לראוונע י,נ!
 יקח יחד נם אחים שבת נעים זמהן
 שם. מצוה הבר שיהי' ברצוני כין יחי' יקירי בני בעד התפילין אתון
 כלל לישיעות מחכה אחיך דברין
 אברהם במוהר"ר וימל משזלם הק'ן טהרה, עדישראלן

מאניפאליע,1

 להה'צ הזקן מאדטו"ר)מכתב!
 מאניפאלי(, ווסיאהר"רן

 אות'וח )3' תיק בא ב' יוםב"ה(
 וכו' הדור מופת פעלים רבחין איש הקדוש הרב נפשיוידידן ה' ידיר ד' מאת ברכהישאן הסרים(.ן

 י*נ זוסיא טשולם סוהר.ר וכו'1
 יצע.טאניפאלי

 בטכתב באתי דאשתקד בשנהעוד
 יצחמ לוי מו"ה הצדיק הרבלמהות'

 על ועתה החלום אודותמבארדימשוג
 באות אות נפלאתי התלום דבריהשנות
 אחר א' בשעה וזהו בחידות ולאובמראה
 חלום והנה ערשי על שכבתיחצות
 היכלא עד להיכל מהיכל שעליתיחלמתי
 נ"ע והה*ט הבעש-ט אדמ"ו שלקדישא
 הידועים הדברים אלי נשנו c:etlולה-ה,

 התן יחזקאל סויה הק' הה"צ נם ק לכ1
 בע-ט 4 מסר אשר 1.ל הבעש"טהרב
 על נ"ע ההיט אותי ששלח בעתפורים
 בפעם ראיתי י"נ ב"ק את ונם שלוסעודה
 אדמו"ר שב"ק וראיתי בההיכלהשנית
 בזה-ל לו ואמר טצחו על נשקו נ"עהה"מ
 נאך דיך בעדארף מען ווארום צריקנ"א

 טו"ר גילה אלי זי"ע הק' עב-ל דארטן
 של ברומו העומדים דברים צ"ע הבעש.ט!
 אודיעך, הימים ברבות אשר Q~'yן
 ולטן . שניאור דוש'ת ידי"נדברין
 זלה'דנ ברוך סו-ה גא"א:

מכתב
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 קודש שרפישיח
 קודם זללה"ה טהגעש"טנתכתב
 סקו. גרשון ה-ר לניסושנתנלה

 ז"ל(.מעג
 אקופ. )תקפטי'ת( וישב ה'ב"ה
 מו"ר 1כ1' הנאון הרב יקירילניסי

 נ"י.נרטון
 אזיף ברוגז ביטש אז העראיך
 לערנען נישט קאן איך וואס פארסיר
 שולדינ איו ווער דעך איך פרען3א
 א ניגליבען בין איך אז דעםאין
 איך נאך הייד קליינער ר"ליתום
 בעלפער א ווערען ונעל איך אז צוזאנ
 לערנען צו אביסיל זיך ועלאין
 וואם השי"ת רעם אדאנקתורה
 נילערשט אוים אביסילע טיךהאב

שרייבען,
 ישראל. ניסך שוואנערדיין

 בחו"ש ב"ה איז תהי' אחותךזונ'
 נריסט.אין

 פק'ק לפ-ק תצוא'1 לך ב' יוםב"ה
ברץ.
 הק' החסיד הרב יקירי כ*נאל
 ובנסתר בנגלה גאון אלקיםאיש
 גרשון אברהם טו"ה וכו'וכו'

 שיחי'.טקומג
 לפלא אבל הועד ליום באתיתכתבו... קבלתי כאשר ותיכף קייטתיאני
 ע"כ אשר פה איננו כ"נ אשרעל

 שלמעה"ש האגרת זה לכ'נשולח
 כיל טובת בזה תלוי כי יבאתיכף
 ההשבעה כי כיק )כ.( ידעישראל
 במוח ולכי עשיתי כיק לישמסר

 ושרים מלכיס לב בידו אשרבהשיית
 וך'ל. לטובה הדוכום לבשיהפוך
 ביאתו, מחכה ניסודברי

 בע"ש אליעזר בטוהר'רישראל
טטלוסט.

 רטתיפ בם' שבהעתקהשחמתן
 באם הי' כאשר ז"ע מנורהרי'םז מאדטו*ר אנה'ק העתקבכת-ין שנטצא כפי בשליטות פהאעתיקי ע"כ כראוי הועתק לאצופים

 לבראר. בנסעוהדרר

 לפ'ש תר'ד שנת ואתחנן א' יוםב"ה
 מרת הצנועה לזונ' וכ.טשלוםן
 אברהפ סו-ה ולגניפיינעלא,4
 ויינוויל ר' ולחתנימרדכי,)

 שלוס שיהי' ולנכדי לאי'משיהי'
וכמ'ס.',

 ועש"ק יום בעזה"י בשלוםבאתי
 קלטן מרדכי ר' ובאלהורבשוב,
 ש-ק אצלו להיות מאוד ביוהפציר
 שיק פח והיינו לראבענקאונסענו
 ד' ~לבראך( לדרך נוסע אניוהיום
 בשלום. לביתי ויהזירנו לשלוםיוליכנו

 לכאן כתב הכהן חתר"א יחיאלר'
 זוכר ואיני לסאנדיגערי נוסעשאני
 איזה סמוך כשיהי' אמרתי אוליכלל

 וננו שם, דרך אסע מעטיםפרסאות
 דברים סרבה והכסיל יודע איניואת

 זה כי החסידים אצל רעשלעשות
 רק א' כל מנמת הזאת כעתדרכם
 הדברים ויתר לשמים עד רבולהגריל

 נקודה בלבינו יטע ד' אצלם, אגב1
 נילולימ ולהעביר לעבורתו,אמיתית

 השערה כחוט הסובבים הארץטן
 ניכר, שאינו כמעם אשר האמתמן

 החפץ ולהיות בלימוד להתמידתראו
 השי"ת, רצון לעשות אמתוהרצון
 יסייע ור' בתורתו הזריענואשר

 הבל, הכל זה וזולת בתומ,להוליכם
 נטיי  איזה אצלו פועל שאדםומה

 הרבר טיב הרעת ישוב ע-י לטובן
 בתפילה,  כוחות טע-י יותר הרבה':
 גלל, קימא של דבר ואינו הרתיחותן ע-י שוא דטיונות הרבה יש בזה בין

 אצלך שטברר הדעת ישוב ע"י כןלא
הטוב
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 קודש שרפישיח
 מרכיש שאינו הגם לטוב,השוב
 בהמעט לשמות יש נ"כ כ"כבעצטו
 הרוח גסות לידי טביא אינואשר
 ארוחת טוב בי העיקר הוא זהכי
 ושלום ברכה לכם יתן וד' וכו'ירק
וכ.ט,

 אביכםדברי
 ו-ל. טור"י בהרג מאיר יצחקהק'
 אברהם ר' הח"ק אשרבעת
 הגאה"ק בן זצללה'המרדכי
 על נפל זצללהזה הרי"םהחי'
 כתב עליו נברה והחולימשכב
 טקאצק הה"ק לאדמו"רמכתב

 טאדמ41ר האגרת וז"לזצללה"ה,
 מגור,זצ"ל

 רחמיו יכבש שד' שליט"אאדוטרר לפני יהירי בני להזכירהפתקין
 לו וישלח יחידי בני טעלוכעסיו
 ורפואת הנפש, רפואת שליטה,רפואה
 ישראל. חולי שאר בתוךהגוף,

 ההש הי' שבועות איזהואחר
 רא'ט ההיק את לבקר והלךמווארקא

 טכתב וכתב עוד לו הוטב ולאזצ"ל
 באתי אנכי נם הק', וו-ללקאצק
 ר' טויה החולה את לבקרהיום הייתי כי שלים'א מאדומררלבקש
 לא ועדיין פייגא, בן טרדכיאברהם
 לכן מאוד גברה והטחלה לוהוסב
 שיתפלל שליט-א מאדומו"ראבקש
 להחליטו רחמיו ברוב לד'עבורו

 שליט"א. אדוטו'ר תפלת עייולרפאזתו
 יוטא. בן יצחקישראל ן לפיק תרע למבעי כיב יוםב"ה
 להזכירנו באתי בזלה"ק, יתב ועוד !אארשא.
 והפרשתי שליט"א אדטו.ר כבוד לפני1 לנבוד טוב וכל והשלוםהחיים
 חטדת האברך עבור ארענדיל פ"נ יפז עילם יסוד צדיק וקדוש נאוןשדמו'ר
 טרדכי אברהם טויה המופלג לבבינו נא יהש מאוד בקשתי לאי"משיחי'
 להתפלל נפשי על נא ויחוםרחטיו,
 פיינא בן מרדכי אברהם בניעבור
 וצריך ל"ע מאוד הלוש שהואפיחי'
 רהטים לעורר גא שטים,לרחמי
 רפואה ה' לו שישלח עליווחסדים
 חולי שאר בתוך בסהרהושלימה
 ואבטח נפש, ער נונע והדברישראל
 אדוטו'ר לתפילת ישמע ביבר'

,פיחי'.
 מאיר, יצחק הק' עבדודברי

 הי' מווארקא יצחק הר"רוהה'ק
 בשולי אליו גם וכ' בקאצק,אז

 אשר המכתב נוסח וזה 411להמנתב
 להה*ק כתב מנור וצללה-ה*דומו'ר
 זצ"ל. מווארקאטהריי

 ירידי בשלום לדרוש באתיוהנני
 חטדת הגאון הרב ה"ה כנפשיורעי
 ממנו ואבקש שי' יצחק טויההזטן

 עם קדשו לחצרות לילךשימחול

 חיך שלימה רפואה לו ישלחהש"י
 אטן. ישראל חולישאר
 שיהי', הק' רגליו בעפר הטתאבקדברי

 מק-ק יומא בן יצחק ישראלהק'
ווארקי.

 הרב כתב אשר טאנרתהעתקה
 סופר שטעו) מחה וכו'המאה"ג

 לאדטו"ר קראקא דקיק אכחד!"ל
 כקשית אלכסנדר דק-קההיק
 זצלה"ה, הכהן הענוך חנוךמו'ה

 דסליחות נ' נ' יום קראקאבעזה'י
 לפ"ק. ונכה' ונשא .ירוםשנת

 חיתי חדתא, יעייל שתאבסיפק
 ש"ב ה.ה תמים צדיק לראשברבתא
 בקהל תהלתו ליחודים, הגדולהרב

 ופרישא, קדישא בוצינאחסידים,
 רבה, באהבה ואוהב אהוב רבאכהנא

תנוד
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 קורש שרפישיח
 לעם טורה נ"י הכהן שאטיןחנוך
 יע'א. אלכסנדר דקיק ד' דרכיד'

 כמה תי נתכבד מאד,נתיקרתי
 בני ע"י הכ.ק שלום בפרישתפעמים
 הכהן טראה לראות העוליםעירי

 ובחיבה תורתו מאור ולהנותבקדושתו
 מצד אלי קרבתו לי נודעתיתירה
 הנאון אא.ז עד דטר כהונתויחוס

 ינן וכותו זצ"ל מוהרשש-ךהחסיד
 לראית נפשי נכספה טאד טהעלינו,
 פא"פ קדושתו כבוד הדרתאת

 הקדוש יחום שלשלת סדרלשמוע
 מאור מאאמ"ו שסעתי אמנם אםהזה

 מוה"ר הגאון נכד שהוא זצ-להנולה
 סופר חתם בתשובת וכ"כ זצ.לשש"ך
 לא אך מוהרשש.ך מועז פעמיםבטה
 אמי מצד או אביו, מצד אם ליתודע
 הקדושים, מאבותיו כן קיבל אוליח-ל,
 אורת הייתי העבר סיון בירחוהנה
 טועדת פני והיו לאדו בק"ק לליןנטה
 נודע אמנם כהונתו, כ.ק פנילקבל
 הכ"ח הי' לא ההוא ביום כי שםלי

 לביתי לשוב נחוץ הי' ודרביבביתו,
 שקוויתי, למה זכיתי לא עכ"פוקהלתי,
 נוסע לי איתרחיש היום זהוהגה
 ביתי בן והוא רבו פני לקבללטיק
 הירש צבי מו'ה החסיד המופלגהרבני
 להעלות בפיו דברי שטתי הייטנרנ"י

 לטבעי נ"י ש"ב הק' לפניזכרוני
 יעל שרל בן שמעון עלי רחמים,עלי
 זברצזן ברהטים יקבל וד' שיחי',בני
 אחתום וטרם הזכה, תפלתואת
 שכנלה דבר כיק לפני אעלהם
 אאמ"ו קדושת טכבוד ברמולי

 הטהפך ,השופר בסוד זצ"למאוה*נ
 נעכר *דם בסוד לרחמים"טה*ד
 קודש .שבת ובסוד חלב'ונעשה
 *מילה ושר הדינים" כלהנשבתת
 ברית אות *והתגלות הערלה"חסרת
קודש-

 קודש מקרא בפסוק רטוז הכל
 שב"ח 'ר"ת 'שופר' 'בחודש*'תקע-1
 'חק 'כי חל'ב ר"ת 'חנטי 'ליום*ובכסא

 רחמנא לן דשרי בח"ל ר"ת'לישראל
 והמעם בחלב, בשר לן דאסר זהנגד
 דם טיני את הבשר טן נמצאשלא
 הדינים ויתעוררו חלב ונעשההנעכר
 לחסד, שנהפכו אחר להתגברה-ו

 .'חזא, בשרשם, ממתקם דכחלאמנם
(tDWO(טילה" ר"ת 'יעקב. 'לאלקי, 
 טה אזכיר דכתיבנא. ובהדיע-נ,
 בפרק זה טעין בעוה'י ל' נראהשהי'
 טנין אריש ע-א קמיו דף הבשרכל

 תאכלו אל ת"ל שאשר בהלבלכשר
 מה וכי בטים, מבושל ובשל נאסמנו
 בישול לך יש לך לזמר מבושלת-ל
 בשר זה ושוה כוה שהואאחר

 התל עפ-י לע.ד ונראהבהלב,
 להגביר שלא בב"ח אסורשטעם
 וצ-ל החלב החסד על הבשרדינים
 במים, הבשר לבשל דטותרדהא
 וזערובות בלי פשוט הסד שהמיםלפי
 להתנבר בהבער כח אין כללדין

 האר"י תלמודי כ"כ לינכטדוטה
 שהי' יצ*מ ליל בחצות אטנםבשמו[,

 שכמעפ כידוע, ביותר הדיןהתגברות
 הקב.ה וממילא בטטש"טשנשתקעו
 לכ וגו' חוקה ביד אותשהוציא
 לנו אסור הזה גם לנולהורות
 אפילו, סטים בישול הפסחבאכילת
 בשר אכילת ובכל השנה, בכלאטנם
 במים הבישול מותר טפסתחוץ

 החסדים ומתנכרים פשומ חסדשהוא
 אחר בישול יש אמנם הדינים,על

 בחלב, בשר דהיינו הפסח כטושהוא
 במים אמור שהפסח הטעםואותו
 זמן ובכל מקום בכל הבשראסור
 במאור עיני יאיר וד' כנלע'ד,בחלב
 הקדושים אבותי בזכותתורתו
 שבים לקבל הפשוטה בימינוויקרבנו
 בשמחת ברבים שמו לקדשואוכה
 עתירתי כה כל, מרוב לבבובטוב
 כו.ח כברנה הכותב ד' לעבדיעבד

 ומתועם ארוכים מוכים לחייםלאלתר
 ולבניו ולביתו למר ורענניםדשנים

וכל
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 קורש שרפיש"מ
 ונפש המהורה כאינ הנלויםוגל

 לאורה הטצפה בשרו שאראוהבו
 44 וישועה", .נאולהשנת

 זצ'ג בהגמהרם-ם שמעוןהק'
 המופלנ החסיר שהרבשסעתי
 ז-ל פישל יחיאי מוה"רבנש-ק

 חנוך הריר ההיק בןממאלעניץ
 זצללה"ה טאלכסנדר הכהןהעניך
 הר"ר ההיק מתי' עם ביחדשהי'

 שנקף שאפעה וויל .גוף פרעסין"וויל
 וכדוטח. פיעףחיל

 אדמז'ד "כתב האחרוןהמכתב
 בעל לאדמו"ר זצלה'המאלכסנדר

 קודפ זצללה"ה מנור אמתשפת
 אדר. ח"ישנפמר

 אלכסנדרה לפ"ק סמתקי'ם אדר א'ביה
 הרב נפשי ולידיד ד'ליריד

 חו'נ קדושים של בנןהחריף . וםקאצק, מפילוב זצללה'הישראל
 נ"י ליב אר" מו"הכקשית ן לדבר !צללה'ה הר"י הה"ק שלודרכו
 שפת בעל אדמו"ר ההיק)הוא ( החסידים, עם וח"ח חפידותהרבה
 סגור(. זצ"לאמת 1 להניד ז"ל פישל יחיאל להר'ושאל
 בעל הק' רבו של מהתנהנות מהלו

 השיב !צללה"ה מנור אטתשפת
 לכ.ק, לספר אוכל זה דברלו,
 זי"ע הק' אמת שפת שבעל ידועהנה
 מאלכסנדר הה"ק מורי לאבינסע
 אצלו חשוב הנני מסתמאז"ע,
 לקודש שאכנם בעת אעפ-נטאד,
 וכרצוני ענין. אחה לדגרהניטה
 רואה שאני ובעת מעש,להאריך
 השלחן על המונח הפידעלישנומל
 ,ה מטקום הקושה בידוומטלטל
 מוכרת שהנני אדע או אתר,למקום
 ענין, באמצע ולהפסיק לדרכי,לילך
 חלקנו ויהי בפ'ע דרך צדיקיקו
עמהם.
 טאלכסנדר הרהרה חה"קבשם
 .נוף ר"ת שנרף' ותיבתוצללה"ה

 ולא בקשתי נפשי שאהבהאת
 עלי יא בוכי' מאוד נפשי כי אףטצאתי
 בצרתפ כי רועים עדרת צאן עלרק
 מתהתך אהנתינו בנכור אך צר,לי

 חשנל פן לשמחה סינון[ ניתהפךהינון
 יין אפשירות בבל אתילהראות
 יתנדל ישראל אהבת כיידעתי
 תרנ*ע זלא תעקוש ולא עת בכלאצלך
 פין וזה נעליהם( עלי הומה לבךכי

 רו לבבכם לפניו שפכו עםתפסוק
 המסותרת האטתית אהבה ותהי'[אי"ה
 עולם* ועד טעולם אצלך יתנדלבפחד

 תטש הענוך חנוך הק'ידידך
 אחרת מכתבבהעתק

 הלצחר חנוךנהק'
 הכהן חנח שרתבן
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