
 ר פט

 ים משיתש *****849ש!!9
 ע4נ' ,!שע * *,!ש' י!8*** "!לי
 ש ן ען4*
*  שלישיהיק

והוא

 הוכמיד4יכמלקשרן
 מוסר מלא נפלאים, וסיפורים נוראים, וחד-ת וקדושות. שהורותאמרות
 הקרושיפ הגאונים רברבי, אשלי מהנהו קודש, שרפי שיח מסודויר91,
 "ריוח ורשכבה"ג, התורה. שרי המאירים אסשקלריא עזים, יסודיצדיקי

 קצהו, ועד הארץ מקצה אליהם נהרו מישראל, אלפים אלפי אשרהבסנורה,
 : עולם עמודי האדמורי'ם, ה"ה כקו-ת ישראל תפארתצטרת

 ר הרבי ואדומויר ר' הרכי אדוסו*ר ן ר' הרבי ארומרר ן ר, הרביאדפו"ר
 ך י נ ע ה ך 1 נ ח מאיר יצחק ן מענדיל מנחם ן בונםשפחה

 יצוקללהיההכהן זצוקללה-הןזצוקללה"ה ןיצוקללה*ה
מלכספר מגורן מקאצקמפרשיסחאן

 ועכ"זגז"ע ועכ"א. ז"ען ועכ"א. ז"ע ן ועכ"א,ו"י

 ההיסטוריקן הגאת מאת י?-ל מקאצק המ"מ הקדוש רבנו תולדותהשחוד
 מאדוסו"ר הקדושות השיחות מן מעט יזה ינוסף יצ.ל. סעראצס ראבד*ק"נודע
 מהרבה ומכתבים יסיפורים שיחות יעזר מגרך זצוקי?ה"ה אשן ,ספתבן9

 ידף מעבר בשמותיהם הנקובים ~עכ"א ז"ע הק'צדיקים
 ע"י רבה ביגיעה בע-ה ונעתק נחסף אלהכל

 מפרשיטיק נ-י בריהע"ש קדיש קיםיועץ
 ידוע( גבול השגתכאיסור

. ש
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 ר פס

 קודש שרפישיח
 שלישיהלק
 חסידים לשוןוהוא

 ישראל תפארת עטרת קודש שרפי יולמ יסודי צדיקים הקדושיםמהגאונים
 הזה. הנזכרים.בספר ארמורי"ם ה-ה כקש"ת כו'כו'

 מקאצק, חררמ'מ הגהיק אדומרי מפרשיסחא הרש'ב אדמו"רהגה-ק
 אמת שפן בעל אדומו"ר יהגה"ק מגור הריעמ חי' בעל אדופו"רוהגה"ק
 שנזכרו כסדר צי*ע התורה שרי הק' צדיקים אלה הזה בם' נזכרו יעידמגור,
 היים. אלקים דברי ואלו אלו ועכי"א. זי-ע זצוקלה"ה דף אחר דף הוהבס'
 הקדוש, הבעש"ט הקשש האר-י זצ-ל, אברהם מגן בעל מרבינו קדושותעשר

 הזה בספר הנזכרים ז"'ע הקדושים הצדיקיםואלה
 ~pns לוי ר' הרה"ק אייבעשיז, יהונתן הר-ר ההיק צבי, החכםהה"ק
 מאניפאיי, זוטא הר"ר הה-ק סליזענסק, אלימלך הר-ר הרה"קמברדיטשוב,

 הרבי הה"ק פסשערגאביל, נחום הר"ר הה-ק מלאדי, הרשנ-ו הר"רהה"ק
 הקדוש היהודי מרימנוב, מ"מ ר' ההיק מקאזניץ, המגיי הה-קמלובלין,

 מפרשיסחא משה אברהם הר-ר הה-ק מפרשיסתא, בונם הר"ר הה-קמפרשיסחא,
 הה"ק ממעזביז, העשיל יהושע הר"ר הה-ק מפרשיסחא, ירחמיאל הר"רההיק
 שמואל הר"ר הה-ק מיעלוב, דוד הר-ר הה-ק מטשערנאביל, מאטילהר"ר

 הה-ק מרוזין, ישראל'טשע הר-ר ההיק מרופשיץ, נפתלי הר-ר הה-קממקארוב,
 בער דוב הר"ר הה-ק מווארקי, יצחק הר"ר הה-ק מפרימישלאן, מאיר.הר.ר

 המגיד הה"ק. מראדוימין, ארי' יעקב הציר הה"ק זושא, הר-ר הה"קמראדאשיץ,
 מסטריקאוו, וואלף זאב חריר הה"ק אנאוו, מטשע אברהם יה-ם ההיקמדובנא,
 מסאגלניצא, יחיאי מאיר חיים הר"ר הה"ק מקאזמיר, יחזקאל הר"רהה"ק
 הר-ר הה-ק מגאסטאנין מאיר יחיאל הר-ר הה"ק מווארקי, מענדיל הר"רההיק
 איגר, ליבל הר-ר ההיק מאיזביצה, יוסף מרדכי הר-ר הה.ק מסטיצין,ברוך
 הר' הק' הדאקטאר מוויסקיט, אלי' הר"ר הה"ק מפלאצק, חיים הר-רהה-ק
 אבד"ק נחום זאב הר"ר הגה"ק שלמה, תפארת הגה-ק מפיעטרקוב, דודחיים

 הה-ק מאלכסנדר, יחיאל הר-ר ההיק מסאכאטשוב, אברהם הר"ר הגה-קביאלע,
 מפילץ, מענדיל הר"ף הה"ק מווארקי, בונם הר"ר הה-ק מאמשינאוו, דודהר-ר
 פינטשא דו"ז הר-ר הה"ק מגאדרזין, יעקב הר"ר הה"ק שכנא, שלום הר-רהה-ק
 מאמשינאוו, מנחם הר-ר הה-ק מפאריסאב, אברהם הר-ר הה"ק פילץ,אבד-ק
 ועכי,א עיינו יגן וכותם פדוברובנח סוהר.ן פליט-א, חי.פ חפץ 1Paההיק
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5 כגדש שרפיעוית

 יבע* מש"חיסחא בונם הה'ר ההיקבשם
 הי' זצללה"ה בךנם הר"ר הח"ק בא פ"א08

 מחכמה לא כי מאלח, סוברי
 יביהמ"ד gW1tמפרשיסהא

 חסיד, 8 טהו לו שיאסרו להחסידיםושאל
 הוא חסיד מהחסידים, אחדזענה
 זה עי ואמר, הדין, משורתלפנים
 איש תונו לא בתורה כתובכוונתי,

 הדין משורת ולפנים הדין. זהו עמיתואת
 : והבן עצמו, את יאנה שלאהוא

 ששלשה זי"ע הק' כשסו ערדב(
 ללמוד אדם כל צריךדברים

 והולך 5%9 שאינו 8'( מגנבא"צ
 שאם ג'( ואפלה, חושך בליללגניב
 לגנוב יוכל 9לא אחת פעםיקרה
 והן פחד מחסת הן עיכוב, איזהטחמת
 הדלת שננעלה היינו אחר, דברמחמת
 יכול שאינו חזק במנעלבהוקת
 עצמו את מנסה אעפ"כ כעתלפותחו
 כעת יכול אולי ושלישית שגית,פעם
 חפץ שאף ג'( הדלת, ולפתוחלגנוב
 כל וגונב יקר דבר אצלו הואקטן
 בשלשה להשתמש כאו-א צריך כןדבר,
 : והבן הבוית*ש, לעבודת היירוכבריס

 מפרשיסהח ההריב הה-ק בשםג(
 בזה"ל שאמר וצללה-הוי-ע

 פערטיג, איז ער אז לאהד גדרהשבאם
 : ודפח-ח והבן געקיכט_. אג עראיז

 הר"ר הס"ק וסייד שמ"ש( )בס'ד(
 מפרשיסחאנרנם

 הבית בחורבן נפגם שהכלוצלליתה
 "היא תסימי ד' הורת וזהו התורה,חוץ

 : פגם בלי תטימהלערם
 ובאו זי-ע הרך*ב בשם )ען'עהה(

 האלה חברכות כלעליך
 הראשון במקומך כמשיגך היינוהתייגך,
 נמוכה ברוח שהי' הברכה שהשיגפרט

 : לברכה סיבהורזה
 הראשוניפ שניסים תאפרgw הפ" עי יי*י הרס"ב בשם עי"שי(

 על נאמי שזה ופירוש ע"ז,שאלת
 ההארה להם מאירה שאיןהמתאוננים

 שהימים ואומרים כראשונה יהבשהי'
 מהשתת בשחלה רק להם ה"הראשונית
 ודפה"ח: לבעלי' הוזרתושאיה

 מפרשיסחא בךבם הר"ר הה-ק עך-,4ז(
 זצללה"ח לזקיגי שאלוצללח"ה

 שלו התעוררות לקח מאיןמשאצק
 )ישע" מפסוק והשיבו השםלעבודת

 ברא מי וראו עיניכם מרום שאומ'(
 כל יכול מזה הלוא לו והשיבאלה,
 אינו אפילו התעוררות ליקחאקם
 יהיות צריך היהודי והתעוררותיהודי,
 אבי וב"ק עכת'ד, פצרים.מיציאת
 דברי לישב אסר זצללה"האדומו-ר
 מראית להתפעי כי וצללה-הזקיגי
 סי כי סביטיפ לב באיזה תלוידבר
 להיפך, יראה לעולם רע לב לושיש
 ויא שמע שמעו ש'( 1' )יששי'כמ.ש
 ולראות תדעו, ואל ראו וראותבינו
 זך לג מקודם לו להיות צריךנכוחות
 יורא? השיט וישר זך ולבוישר,

 לבני יש והיאה מאז ורקבמצרים,
 התעוררות ייקח ישר דרךישראי
 דברי ופיושב ומדץ, ,שמיםמבריאת

 : זצללה*הזקיני
 ןלרך*ב אדמףרכ-ק היגידה(

 תללה-המפרשיסחא
 אצל משה נכנס פקודי,בדברי1הסדרש

 אמר המשכן מן שהותיר ראהבצלאל
 את עשינו העולמים רבין הקב-הלפני

 נעשה פא והותרנו, המנעץפלאכת
 פשכן בהן ועויה לך לו אמרבנותר,
 בזה נתקשו הפפרשיפ וכןלידות,
 אדם בגי שיש זצללה*ה הזאוהגיד
 בוער לבו עדייך הנדבה כל אההשאף

 כמו נתמלא כבר אבל עודלעשות
 ואותר, דים היתה שהמלאכהבמשכן
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 טיש שרפישיח
 הקב"ה לפני חביב ה" הגדעהותוספת
 לך לו שאמר וזה הנדבה מכליותר
 דוקא, בהם לעדות. משכן סטןועשה
 שאנו וזה הבוהת, לפני חביבשזה

 היינו זמרה בשירי הבוחרמברכים
 הומה הלב  שעדיין הזמרה שלהשרייה
 מה על נוסף ותשבחות זמירונילומר
 ביותר גזה גוץ והשי-תשאמר

 : ושפ"יודפח*ח
 יצללה"ה חהר'ב "ה-ק אמר5(

 שמגנים שמהמפרשיסחא,
 ה" באם הלוא רשע שהי' עשואת

 ולמד צא יותר, גרוע הי' בעש"ט,עושה
 כסה נזהר, שה" אב כיתדממצות
 זצליה"ה הוא ואמר מזה, סבלנוצרות
 שהי' אך שהוא, כמו להיות יו,4הי'
 מיעקב ארץ דרך לו להיותצריך

 : אליוולהכניע
 תחשכו שאי יי"ע הרר*ב הה"ק בשםי(

 מגושם כאיכר נראה הי'שעשו
 בג' תורה ואוסר לבנים לבוש הי'איא

 יבוא שלעתיד במדרשות ואיתאסעודות,
 מוחה ואין בולם בראש וישבעשו
 ישליכהו ובעצמו הקב"ה שיבא עדבידו
 אמת כולו שהוא בעוה-ב ואםלחוץ,
 שהוא בעוה-ז מכש"כ רשעתונסתר

 : עאכו"כ שקרים מלאכולו
 וואידיסלאב, עיר דרך עבר פ"איא(

 שלהמגיד ושמע אחדגדול
 ידבר אייו ונכנס עילוי, ילד ישפשם
 חידוש איזה שיחדש סמנו ובקשעמו
 זי"ע( בדנם הר"ר )הוא היללוענה
 ענין באיזה ויעיין אתר לחדרשיכנס
 של יאיזה הגדול הוא והם, מה,ויחדש
 בא ולא המתינו יצ"ל בונם ר'הרבי
 תיכף בהזרה זי"ע בךנם ר'הרבי
 המטה את מציע שהוא וראו אליוונכנסו

 הנ"ל, האורח עכור הבית אתוכיבי

 והשיב ההידוש, את אביו לוושאי
 הכגסת בענין שחידש חידוש הואשזה

 מקום יסכין צריך שגתתילחאורחים,

 האירח שיאכל כדי אכייה קודםליון
 : והבן הדעת, ובישובבסנוהה

 יצללה'ה מאלכסנדר ן*ך אדךיב(
 נחלא כאשרסיפר,

 רעש הי' להעוה"ב, בה שנפטרהמהלה עי מפרשיסחא זי"ע הק'היהודי
 ההסידים יכל בפר,2יסחא בביהמ-דגחל
 רק בציבור, תהלים אומריםהיו

 אוסר הי, יא ז"ש מקאצקאדומו*ר
 ונגש ואנה אנה א"ע סיבב רקתהלים

 זצללה*ה בךנם ר' הרבי אדומי-ראליי
 ביזטו וולס יינגערמטן, בזה"ל לוואמר
 אח"כ וכאשר עיימ:ת, מרעישעזיי
 נגש ז?וקללה-ה הק' היהירינפטר
 תו"מ ז"ע  ר"ב הרבי הפעם עודאליו
 פאר חיי ציוט וולס בזה"ל לוואמר
 ער האט תכסה "דיא )?צבעם(עצבות

סיר
 איבערגעלשזס-

 : ע.כ

 ידיש לי שיח האלה המאמריםשני
 מעיר ערליך אלי' שמואץ מוה'וכו'

 הר"מ ח" לבעל נכדמתלשצלטוועק
 :זי"ע

 חהי' שא"ז שמעתי כתב עךךיג(
 משבח הט ייייה.ההרי"מ

 שהוא יצריה-ה יהובתן ר' הרביאת
 וה" וכו', ותוספתא וספרי בספראבקי

 ר' עם מחלוקה לו ה" לא אםמסיים
 כמו גחל הי' יצילה*ה עמדיןיעקב
 'י*ע. מפרייסתא בונם הר-רהה"ק
 עוד הובא קע-ג דף הזכרון בסייד(

 יי"ע בונם ר' הרביבשם
 בעל אפיקורס, הוא החכם, אומרשה"
 לתאות נוטה תענוג, איש הוא טוב,לב

 רע הוא תפלה, ומרבה והאדוקהבשר,
 לא אלה כל אם וישאלוהו,לבריות,
 שלשתם להיות לאדם, טוב מהיזכו,
 טוב, לב חכם, התשובה, היתהיחד,

 : עב-לואדוק
 בזה"ל הזכרון, בס' שם כותב גםסו(

 של מכתבו ראיתיבמאקוב
 ישראל ר' לחברו בךנם ר'הרבי

פרנקל
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 1ר קורש שרפישיח
 ובסוף ומתנגד, למדן סוחרפרגקי,
 דברירה: בסוגיא אני עוסק כעת :מחב

 הי'מתנגד נאפטא, כאיר י' הרביטז(
 ישאיהו, בונם הר-ר יישלחהרב-ב

 יכוון ואיך לשון בכל שמע קריאתהן
 בשפת ישראל שמע בפסוקסודותיו
 : עב"? כצורתו הפסוק לו ויתרגםפולנית,
 הרי"מ החיי הה-ק יבא בעתיין

 להה*ק ראשונה בפעםזי.ע
 עילה-ה בונם שמחה ר' הרציאדומו"ר

 סעודה בעת ש"י' יידיעמפרשיסחא
 הק' אדומו*ר של השולחן עלשלישית
 תשובה זמן נעילה, בעת כמוזי"ע

 בפנימיות יבחרטה ובדמעותבבכיות
 בעת מגלכסנדר הה-ק ואמרהלב,
 אל שלישית בסעודה בולטיןשהיינו

 מפרשיטתא אדומו"ר שי הטהורהשלחן
 מהרבי בשנים גדול שהייתי אףזי"ע,
 לילך אותו הנחתי אעפ"כ זי.עמגור
 אצל עומדים שהיי12 וכעתמקודם.
 הייתי שלישית סעודה געתהשלחן
 ידי את וטפחתי פגיו, על ידימעביר
 איו ער 18 ואמרתי, עיניו,בדמעות
 הרבי שנעתה בזה שהכיראונזער,
 : דפהשיסחא חסיד זעןמגדר

 ר' הרבי אדומו*ר הה-ק דבריויתר
 דבריט ייייה"ה מפרשיסחאבונם
 מאמרי בין מפוזרים ונפלאיםעמוקים
 אמרו אשר זי"ע, אק' הצדיקיםשאר
 יבא טקומו עי דבר כי הקדוש,השסו

 : עי"ש להלןאי.ה

 הייו .ימי וקורות ז"ע מקאצק הממ"מ הנה"ק האדמו"ר הכלדות]
 יד"ג מאת לי נשיח חייו ייד יקייית מקאצק יידע הרמ"מ הה"ק ול היחום מדףזה

 אפסיפ בכי מפורסים היוחסין מופלג הרבנים נזר כו' הג' הרהטש"ב
 האבד.ק שליט-א מיכלזאהן יחזקאל צבי מוה"ר כקש-ת היקריםבחיבוריו
 שארגז סידר אשר יצ.1, ווארשא לעדת הרבנים בועד וכעתפלונסק
 זזיל סעראצק. האבד-ק ז"ל לעווענשטיין יוסף מוה"ר כקשית כז' הג'הרה"ג
 כי כשסי, להזכיר יוכל אגב הנ-ל שליט"א יחזקאל צבי הרןהרה"ג
 אצלם שמקובל ססאקאלאוו הרב שליט"א זעליג יצחק הר"ר מהגה-%שמעתי
 היילסרין חריף ישראל ר' הנה"ק יזקינו נכד הי' מקשצק הגה-ק זקינואשר
 צואותיהם ונדפסו אוסטרא אכד*ק היילפרין דוד הר' ולהגהיק זאסלב.אבד.ק
 וקשצק ספייאוו, הגהיצ אבותיו נקראו שמם ועי אוסטרא: לגדולי מזכרתבסרס
 הכינוי שטם באמת הי' מקאצק מהרמ"א הגה-ק של האחים ושארזצ"ל

 הכינוי שמם נשתנה סיבה מפגי מאחיו ואחד הרבי רקהיילפרין,
 ע"כ.למארנינשטערין

 ופשאר וסנור, ומקאצק, מפרשיסחא, דברים, הרכה נמלא היחוס סדרבזה
 ועכ"א: ז"ע וצללה"ה הק'צדיקים

 אבי בוויגא, פירלש דוד יעקב הג-מ אבי פילדא, אבד.ק הירש נפתליהרי
 פ' הרב אבי בברלין, מירלש הירש נפתלי ר' אבי מירלש, בנימין ר'הרב

 מאלכסנדר, מארבינשטערין נ"י ליבש יהודה הרב )כת"י קאריב מי ליבשארי'
 : עדהו קרבן הרב אחי ושהי, לינסשיו אבריק הבוקר מנחת הרב מחו'בשם

 ובביתו קיויז, והחניק עשיר וה" בסיו תהלתו הר תסיד מקאצק, נכחהה-ק
 !*ה8
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 תודש שרפישיה6
 aa הצדיק הגאון )אא"ז( גבם ועל ה*ח לעשרה לרוחה פתוחפ"

 ; פפד"ס ליטא, מעזריטש, בק' ואח.ז קאריב, באבד-ק ו"1 אבישאברהם

 דאבריטיל, האבד-ק היוי יהושע הז"ר בת היתה מקאריב, ייבש סי' "רבאשת
 שיום, ברית בס' הסכמה לו יש מעזריטש, טשעגנאווצי,סימיאטיטש,

 פרץ משה ר' הרב זקנני אשת )גם בינה, אמרי בס' והובא דרך.חוקי
 הובא סיטיאטיטש, האתדיק שאול הג"ם בת מרים ש זקנתנו היתהסלעוורטוב,

 : הברכות( מעון להרב שילה משכן ס,בהקדמת
 רישא האבד*ק הלוי שמוא? ר' הגאון ,אא"ג( בן הי' הלוי י"ישעהר'

 הלוי אברהם סו, הקצין גהגאין מפוזן( יצחק הגיר )חתןמעזריטש,
 סצויומיר, נתן מו' בהגאון יהושע( פני ושו"ת שימה מגיני הרב )חתןמקראקא,
 הר' מש"ב כעת שמעתי )זה אהרן משה יהושע ס' האדיר הטפסרבהראש
 אנשי בס' וע" לענטשנא( האבר"ק יהושע חיים בתג-מ טפולטיסק משחישראל
 ר*א השיב הקדמת בשם מלביב טיגאש אברהם ר' ערך באבער, לר.ששם

 : שם השמטה או ט-ס ויש השדה,ושיח
 ישכר מו' החסיד הרב אא"ז חתן סי' סימיאטיטש, האבד-ק היוי יהושעהר,

 : העשיל ר' בהרכיבעריש

 הוליד: מקאריב ליבשהר'
 ספר בהק' )הובא בריסק וראבד-ק אוססראווי האבד"ק יוסף "ג-מ אשת)א(

 פארצאווי, יהרכ, האבד-ק יחזקאל משה הג-מ לנכדו סהרמ"יחידושי
 הי' הוא מליטא, מרדכי והרי מפפד*מ, אברהס ברכת הרב אא"ז אחיסאקאלי(

 אשת ם מאפטא, זיסיל טד הקצין אשת ב( יואל, מו' המאוה-ג הרב א(אבי,
 ליב יהודה ס' הקצין של חותנו לענטשגא. האבד-ק ראווער מיגל יחיאיהג.ם

 רוזא, מ' האשה אבי דקת( היהודים )לקוית משם העשיל בהר-רטיוביין,
 ליבלי מו' מופה*ד עה"ק של )חותנו גראדשטיק מאיר עזריאל סו, הה-גאשת
 ואבי ראווא( שינאווי, האבד*ק הכהן דובעריש הגימ של וחותנו דל,איגר
 הר' )אבי פישל אפרים מו' הקצין ואבי רוזינמחן, פייבל שרגא מ'הקצין
 מלובלין, דודי ציקר שפואל ירקב ר' הקצין דודי חתן רוזינמאן,שלמה

 מרגליות זלמן הר' בת סרים מ' אשתו קורב, מק' צבי משה -טו' הקציןד(
 זלפן הרי חתן טיושב( קשות בס, )הובא ליכסינפעיד מאיר הנ"מ חתןהי, צבי משה ב"ר מרגליות יחיאל הר, - יוסף(. אות תבנית )בהרבמלובלין

 : הנ"לטרנליות

 הנ"ל: מקאריב ליבש הך' מבביעדך
 פף קה"צ אשת ש"נדל דבורה מ' בויו מקאריב, פישל אפרים טף הקצין)ב(

 האבד"ץ הלוי הירץ נפתלי בהג"מ מקאריב הנוי איצקיצחק
 אהרן הג-מ אשת חנה הרבנית א( אבי, ה" איצק הר' יעריסלוב:טארניגראד

 וויסעליס הירש צבי הר' ב( צבאם, המספר בה-ב מוורעשנא,פירלש
 ט:ירען, אבד-ק ישראל הר' וחתנו נ, יעקב, הישועות שי חותנומיערסלוב,

 גרחדינג, אבד"ק לגדא יוסף הג-מ חתן הלל, סו, הקצין )ג( לבוב, ליב הר'ד"
 מקאריב ז-ל מענדל מנחם מו, הטא)היג הרב )ד( קראקא, אבד"ק יצחקבהךמ

לדברי
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 9ה קורש שרמישיח
 דוד מו' החסיד הגאון מגזע אשתו היתה נ"י ייבש יהודה הר* נכדו4בה
 חריף ישראל בהרס הק', הבעש"ט תלמידי מכת אוסטרהא הבד"קאיפרין
 בהרב בערזאן, בראד אבד'ק באב"ד יצחק ר' אא"ז חתן זאסלוב,שאבהק

 : העשיל בהר"ר בערישישכר
 מעות שבוע בכל שולח היי מקאצק שהה*ק שמעתי, קאריב דיומהזקנים

 ליבש מ' הס' ידברי אך מקאריב, הצדיק סענדל הר'לדודו
 : מעודו ראהו ולא זקינו הי'מארגענשטערין

 גורייא, מק' ז-ל ליבש יהודה מו' הרב את הוליד מקאריב מעגדילחר,סנחם
 : ע-ה אסתר מ' הצדיקת אשתו ושם זאמושסש, טאמשוב לוךהסמוך

 : מגדוריי ליבש הר'בני
 תי"ב, חשון ז' nff נפטי טויביז, מז ישועי סף "חסיד ""סיף הרב)8(

 מליטמויקק, זי"ע הכהן העניך חנוך מו' ההיק חתן מענדיל מ, הר*בנו
 מי' המסיד הרב )ג( ואמושטש, מק' דוכעריש מ' החריף ההב )ב(ואלכסנדר,

 אייזק יקיתיאי מו' הרב )ה( זלמן, מו' פיג הם ,ד( מסיאוויטיטש,שיצק
 משעברשין, הלל סו, המופלג )1( משם 'שראל הר' אחיו חתןמ18רבין,

 : גנות ב'ועוד
 עודנו אש, בלהבת בילדותו הצטיין זי*ע מענדיל מנחס הה"ק המדובר חרא03

 רקד ולפעמים חי, אל אל ירננו ובשרי לבי לשונו, על רגיל הי'ילד
 את הכיר שנים נ' בן בהיותו שם. ינחס חושיו בהתבטלות ועפר ט.ט לתוךפזה

 זאת, לי ונימלא אלקי מה, שאבקש ואמר צעק לו שחסר דבר כי ועלבוראו,
 כו' וראו בת שמעו שבפסוק o'opn, אות ח-א שש-ק בספרי )ועיין הי'והוא
 )את ראיתיו, לא ולאמו לאביו האומר בבת" רבי.( טקאצק הרמ"ט ההיקגעשה
 י' דף ה-א קודש שרפי שיח בס' )עיין ידע לא בניו ואת הכיר לאאחיו

 ז"ל סעראצק האבד"ק לעווענשטיין יוסף טוה*ר כוי הרה"ג ש"ב שלובהסכמה
 הה"ק שיעור(. אין עד ופרישתו גדולתו תוקף כל אח היהודי נפלאותיספרי
 לו הי' מלובלין הרבי זי"ע, מהרי-ל לקיטי בעל להה-ק אמר זי"עםקאצק
 וזה תורה, זה אחד, גוון לו לקח מתלמידיו, וכאו"א תחש כמו הרבהגוומם
 שלי הרבי לקח זה שמים, היראת לו שהי' הרבי עיקל אבל סדות, וזהמצות,

 שנאה. עליו משך הק', רבו נגד צדיקים.הק,, שאר שהקטין ועיימפרשיסחא,
 מידי זי-ע רם-מ ?ההצה-ק ונתן קצין, הי' בזאמושטש, מיכל משה ר,הה"צ
 תפארת בספרי. ,עיין בתענית ממש חי' ומתחילה לפרנסה, ררכ 3' בשבועשבוע
 בנים מגידול צער לו והי' לאכיל, מה יהם ה" שלא ע.ב( כ"ד דףהיהודי
 מהוראדלי פרץ הר' וי*ע. דוד ר' ההצה-ק בנו לבד ל"ע, כולם לושמתו
 שוכב דוד הר' בנו וראה לנחמו, ובא אבלות, ימי ד ישב פ"א כי לקסיפר
 לראש יה" 11yr לאתדא.ג, השיבו, הוא, .יתענה למה לו אמר ממש, חארץעל

 מהר' תקח שלא טפרשיסחא, לטאמשרכ גליקא מ' לאשתו שלח פ"אוחויב.
 לשאלו לפרזשיסחא, מיכל משה ר' נסע אז העניו, והרבה פ-א, אף מיכל5ה4ה
 ס-בה להיות ל4 ולמה עגי שתה" השמים מן רואה אני כי והשיבו,אפעם,
 אף וקיבל סבר אני כי מיכל, משה רי שהשיבו עד במהירות, אותךיחסר

 ביאלא יאבד*ק שנתקגל הדבר וסוף סמנו, וקחת חדל יא יטאז ענ*,שאותאר
1?tWוכגרדה ששמעתי, המעשה שפ-ד. אות ח"א קודש שרפי שיח בספרי 

ישתות
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 קורש שרפישיח10
 ספיר אבלי ר' המקובי הרב מקומו מלא הק', היהודי שנפטר אחרי זה(.שהוא
 גוסה יבדו פי' הרמ"מ אבל הק', היהודי עם הקבלה חכמת שלמד פיליצא,הדש
 יבהמ*ד בא ופתאם מהר"א, והתלוצץ טפרשיסחא, בונם שמחה הרב הה-קאחרי
 הר.ר הח"ק של משמשו ונעשה לרבי, ואתה תלמיד מעתה אני אבלי, הר,ואמר
 לימים, צעיר לפניו, בבוא פולין תסירי כל אבי מלובלין הרבי זצללה"ה.בונם
 והחסידות, היראה דרכי להדריכו המובהקים מתלמידיו אי תת-י אותו סטראז
 והרבי זוראניר נחמן בה"ר מתתי' מ' החריף האברך הצטיין תענגראוויבק'

 שנתלהב עד ז"ל מקאריב שמואל ר' הה-ק תימידו  על צינה זצללה"המלובלין
 מקאריב. שמואל הה"ק מתלמידי הי' משבלין הרבי פטירת ואחרי בוונדבק
 המחלוקת ע"י ומשם סאקלוב יק' ובא קאריב לעזוב הר-ש שהוכרחואחרי

 עבור תענגראווי קאסווי,בגליל קטנה בקהלה שמואל הר"ר השתדללווענגראווי,
 בשום המקום לעזוב שיא עליו וציוה לאב"ד שם ינתקבל זאי מתתי'הר'
 נסעו ואחריו לפרשיסחא מתתי' הר' נסע עמיאל הר-ר פטירת אחריענין.

 : לשםכולם
 חברת דרכי ועיקר ומגו, צדיקי לפני עצמו הכניע לא יציקייה"ההרמ"מ

 נאות מקום לתת שלא כדי לוולתס, הכביד נימוס מהעדרפרשיסחא,
 ועישו מאוד, בהצנע הי' מעשיהם וכל הרעות, הסדות פרי סקור זה אשףבלב,
 הי' שעי-ז מובן מעלתם, לראות זר לאיש יעיש ולא ישיבתם, התמדתהי'

 נסעו תלמידיו רוב מפרשיסחא, בונם הר-ר הה-ק נפטר כאשר עליהם.התנגדות
 אמר זצללהיה הרם-ם והה-ק הנזכר, מתתי' הר' הלך לפניהם אשריטאמשוב

 והפיח נפלאות, עצמו על דיבר ובפי בדורו, כרשב"י עמהם שילמד מראשלהם
 ה" רובם וכמעט הפרישות כולם ועל דבר, כל בלימוד קדושתו רגשיבהט

 : והצייתו בבלאריות
 )שהי' מייבל ר' אח" בא הראשונה אשתו עליו במות הנ"ל מתתי'הר"ר

 יפני ישדך זצללה"ה( הרמ"א הה"ק לפני בקטצק בקודש משמשאח-כ
 דק' הרבנות משרת גם שם ויקבי מקטצק, עשירה אימנה שיקח הרב,גיסו
 הנ-ל, הרר"ש רבו דברי ועזב לעצתו ושמע אליו תסוב קאסווי כי מדעתוקייק,
 מצד ומחיוקת שלום, באי בטאמשוב רבו את ראה אחרי בכבוד, שםוהי'

 לא חדא ותניא למקומי, להביאו השתדל יארטשובער יוסלי ר' הה-קתימידי
 הרמ"מ הה.ק מאוד נחלה זמן ואחר לי', כייף דהוי אלא רבו, במקוםידור

 ולמש-ק ש-ק, באותו הרגיש יצללה-ה מווארקי הר"י והה-ק ל-ע,זצללה-ה
 תלמידיו בקאצק לקבל עוד ביכולתו הי' לא כי אחרי אך לבקרו, היכףנסע"

 ויהי' זצללה-ה, מאיזביצא יוסף מרדכי הר"ר להה-ק הרבה.שנסעו הי'כמקדם,
 : אליו בחזרה רבים ישובו יאיתנו, זצללה-ה הרמ"מ הה-ק חזרכי

 ושם וחדרו מביתו יצא לא לד"א, חוץ הביט לא העוה"ז תענוגי מכל נזירהי'
 הי' עליו כתוב שנמצא וכפי ממעלותיו, עור דיבר ולא לבדו, תורהלמד

 קדשו ורוח כבוד, ודיבורי בבגדי והתחפש בחרו, הראשון והשפל העניוחוח
 אותי לוקח כי בקאצק לו סיפר אחד כי אספר, מהנה אחת מלספר. רביהופיע
 מעולם, אותי ראה לא והוא לו, ואגיד הוא היכן מכירו, אני טוב ואמר,לחתן,
 צעיר, איש עם עגלה ישלה הג"י( זהה"ק האיש בי שיקר לא כי,וידעתי

 . : השידוך נתבטל ועיט אב, כיבוד מצות עפ-י ייסע, רציתי ולאאחרי

 טובח מענין אתו דיבר פ"א כי לי סיפר מלובלין, ואהל חיסר יוכה"ג
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ו קורש שרפישיח
 נ~

 מב-ב יותר זצללה*ה הרס"מ הה-ק ין השיב הכבוד, נלד אייו זח כיא4,
 חותנו חידושי כי לי אמר ש"ל מסאנסשוב מגמ"ק חתנו מכבוד. יוד* איננושנה,
 פי-ח התדב-א שעל צ.פים בהרמתים צי' וא-ה מפראג המהר-ל דרך עי ה"הק'
 שצריך שאמר זצ"ל[ מפרשיסחא הרר"ב ורבו מורו ~הוא ממנו שמעתיכותב
 שהוא והבנתי ע"כ, ג-כ העליון מעולם ורבי העולם בזה רבי לו שיהי'לאדם

 בפראג. קברו על שהי' איך ממנו שעה באותה השיח כי זצ-ל, מפראגהמהרעל
 בכל ערכה תפלתו והי' התפלה קודם ההרעל בספרי מאמר איזה שלמדואמר
 ואמר דברים ג' ממנו בקש קברו על ה" בעת כי ושמעתי ע-כ. כפיו,על

 : חבוריו( מעלת יפרסם מבוקשו יתמלאשאם

 ממתנגדי ה" והוא לאב"ד ז"ל חרל"פ אליעזר מו' הצדיק הגאון הי'במעזריכהש
 הג-ם הי' ובראשם מהם, מחלוקת עיין שהביא מובן החסידיםע-ד

 שתלמידי הי, והוא ווישעגראד, לקאזיניץ ומשם ראם-ד, אח-כ שהי' דודיעקב
 ושלח והציקוהו, קאצק חסידי אליו והצטרפו זצ-ל, מלענטשנע ליב שלמה מו'ההיק
 לבא הניחם ולא טשם, אליו הבאים על וצעק זצללה"ה הרם-מ להה"קמכתב
 ומי הוא, קטן לא התורה כבוד להם ואמר לפייס, שהבטיחוהו עדיאליו

 ימל פתאום גמל לביתו, כשבא ותיכף בזיון יו עשה ואחד יענש, ודאישיחרפו
 וקרבו, אהבו מתנגד, היותו עם פארצאווי האבד-ק שלמה משה להגאון גםל"ע.
 הנ"ל להגאון ואמר התורה, כבוד זהו רכ צעק רע, החסידים בעיני ביוראה
 גם שלטה. חשק בתשובתו עיין ועוד, מתוכו, רק שמטמא חרס כליוכעם

 הסמוך יאנווי בקיק שהי' המקומות בכל גידף הי' כי אי, סיפרהרשד-ם
 עמו לדבר קירבו הרמ"ם שהה-ק מצד שלום לו הי' ליקאווי ובק'לפראשניץ,
 חדש יעיר היך ומשם הכי, יי לספר זה על וחור שעות נ' ערךבחריפות
 חרש, עיר קאיווארי, ראווי, קראשניק, זאלשין, ולקבל לקראקא,הסמוך

 הגאון רבו סקילת לו הגיע וזה מייקאווי, מתחרט ועודו אוסטראווי,סשעכינאווי,
 חביב הי' פטשעכינאוו הצדיק הגאון מעשה. ע-י זי-ע. מטשעכ-:איוהצדיק
 שם שהי' מפרשיסחא ידעו כי זצללה"ה, הרמ-מ pvnn בעיני פאורוגדול
 של )גיסו ארציא הר' אצל ביאלא בק' הי' ינדא יעקב הנ"מ ובנו פעמיםאיזה
 איזביצא, מק' הה-ק מתלמידי והי' ווענגראוו( ממעזריטש, איציקיל סו,הה-ק
 הה-ק אחיו בו השתדל זמן ואחר מתנגד, ונעשה לביתו אביו קיבל:ואח-ז

 עוד מתפיל אביך אם אותו שאל פנימה, לביתו וכשבא לקאצק, שיסעמביאלא,
 יצחק אברהם בהג-מ דוד ח-ר שמעון ר' הי' זמן לאיזה כנעוריו, התלהבותעם

 הצדיק הרב דעת על ושאיום פנימה, קראם בקאצק אבא ור' אבד-קכהנא
 ואל שיהרג דעתו השיבוהו, שנתחדשה, מהמלבושים הגזירה ונעניןמטשעכינאווי

 קאפטין בראנדבאהר לובשים היו בתחלה כי זה, לקחו היהודים להם, אמריעבור,
 ענין על חידוש להם, א, כך ובתוך ליהרג, וא"צ לשנות והתהילווסטראקיס
 להתנהג... סטשעכיגאווי הה-ק התחיל הלילה ובאותו דבר, באיזה שלו,הנהגה
 לר' לו סיפרו המנהג( מקשתנות יעקלי הגיס להם )סיפר לטשעכינאווובבואכ
 הי' טטשעכינאווי הה.ק מנהגו. שינה הלייה באותו. כי השתומם, אזיעקלי,
 הוא ועכ"ז זאת יודע הרמ"מ שהה"ק וכשראה ושונאו, הרמ-מ הה-ק עלמתנגד
 גדולה, מדריגה זהו אמר בי אוהבו, נעשה אז נסמאות, עליו ומדבראוהבו
?"p1כי כאוהבו, שונאו, אוהב אם סגאסטינין להה*ק ששאל הרי-ם בפרום 

חגיי
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 קורש שרמישיח11
 כמח ורואה זו במדח להתנהג רוצה ההדיוט אנכי הלז, למדריגה בעצמוהגיע

 : זאתקשה

 ואמר עליו וכעס ט"ב בתענית היקל מקאצק אחד מופלג כי שמע אחתפ?מ
 ותסטו אחד ערל בא קרוב תזמן מותו ואחרי עצמות שך גל יעשהוכי

 : בעלייתו עצמותיו רק והשאירמקברו
 להטביעם וחשבו עצים על טוב לא עת או וה" לדאנציג עצים הוליךאוהד

 זאת לו והציע טוב, במקח שם שגכתכה אחריות מהחברה וליקחבנהר
 המנהל הכותב בדעת נפל וכן תתחרט, שלא טוב אחר דרך ויש נכון אינואמר

 : עציו בטוב ומכר לשטעטין לילךהעסק
 כממראה שאמר זצללה.ה, הק' היהודי רבו בשיטת הלך זי"ע הרמיםחרה"ק

 אם כלוטר העולם, לכל )פייג( להראות יוכל אזי )פייג( תאינהלעצמו
 הפסוק על נבוכים המודה ובדרך להתנגדות חושש אינו כהוגן, שמעשיוידע

 על חשה ולא בכל, שלם כהוגן שיצא א' על חשה שהתורה אדם,געשה
 : שיטעו טפשיםאלף

 הולך זה בעלמא ברעיון יהי' תועלת מה אך המהרעל. ספורייחבר ייכי כי במחשבתו הלך פ"א כי סיפר, זצ-ל מגאסטינ'ן מאיף יחיאל הר'ולה"ק
 שיחות יודע אתה האם וישאלהו לקראו זי"ע הרס-ם הה-ק שלח פתאוםסמנו.

 : המהר-ל שלחולין
 לעמיל הג*מ יש חתונת על ממאקאווא אלימלך ב"ר השנון יעק,ל ישעיהרי

 שאף לו ואמר נדרי 5ל ינגן הרס"מ וקראו בבהמ"ד, בכנר מזמר ה"כקאצק
 ואמר חתונות על כלי-זמר להיות ויצ:הו נדרי כל בניגון לשוב יכוליןבכנור

 : מופלג חסיד הוא כפו מיגיע הנהנהכל
 ההיק עפ ביהד הכמים המשנת לפגי לומד הי' וואהל איסר ישראלהג*מ

 זאמ:שטש האבריק יצחק הנ"מ בנו חתן ונעשה בואמושטש,הרס"מ
 יוסף ר' ובנו ללובלין די איסר הר' חתנו העתיק ובסוף יצחק זכרוןבע-ס
 1Sb להחזיר לקאצק ונסע אפו וחרה מקאצק הרמ"מ יהה"ק מאביו ברחהירש

 : ממקורביו ונעשה מאוד החשיבו זצללהיה הרמ.ם והה-קיובלינה,
 בא בזאמושטש, בילדותו תבירו הי' מלובלין הערר פישל ר' הגביר הה-קגם

 שחק שלחנו על כשישב בשיק אך וקירבו מקאצק הרמ"מ ההיקלפני
 : ובזריזות בשמחה שאינו מהמתבסנו

 חבירים היו ז"ל אבישיל ר' החסיד הרב אבי מר עם איגר ייבלי "רההיק
 געציל ר' והפנים הגיף בזיעת היו וחפיתם דקהל בבהמ"דוהתפללו

 פניהם מקנח הי' תפלתם אחר הח"צ( בן מראקוב געציל הרם )נכדמלובלין
 : להם אהבחו לרוב פנשקם הי' ולפעמיםמהזיעה

מהיק
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 חש דרן בנימין י הה.ק ,ם כבמם פיה, ה"מ ק יש"עע י'"הץ' 13י קורש שרפיש"ת '.
 על הק'* הבעש"ט ייסודי יתמידות לקרבם לבב איש כל פריח"חי

 ז.י( נתן ה"מ ארז )הוא "ביו תפלת לראות מרגילהו שזה שפטו אביפר
 זל אבי נדיבים, בפת ביישן כעני למטה שטוחת וכפיו כפוף כו"כשהתפלי
 יטיי? אזייבקעיהו בקרצו בוער עצמו פיצר והוא ראו ליבלי הר'טח*ק
 וספרי הזוהר טלימוו ואה"צ בכל. נגלה בלימוד כתחלה אחו ודברושמהם
 כי שגודט 9ד הסיבים ומששיהם מתירתם הבעש-ט לתלמידי שבאו עדמיראה
 שיסע ועצתם מובהק ורב ה' יראי בחברת להיות והמדות הגאוה לביטולכריך
 קרוב כי להיות אך במדריגות, מובהקים והשירים יומדים היו שם כייקא?ק
 8ןהות

~ru' 
 לפרויסחא, ליסע ייעצהו לקאצק אחריו רודף חוחנו בראותו

 מלובלין סאטי' שבתי ת"ר זיסקיגד הר' עמו 91לתו 09 לביאתו מחכיםבי
 התכלית מכל גואמוד יהחסידים המיוחד כיח בהם אשר עיירת וכמה כמהדרך

 יבא שלא להם שנודע עד בהסכת לקראשניק וגמע השירת לעבודתהלדצה
 ובאו המצרים בין יפי היו ואז בווענגראווי עתה הה-ק הוא וכילפרשיסתא

 שה" וסי איש, לקרב שיא כד~.כו ז"ש הרמ"ם ההיק באב ט' הזוןלשבת
 ם כי עליו השבו רבים אליו בביאתו חפץ שאינו לאות הימקרבו

 הכצעקתם התנהגותם לראות ז"ע איגר הגר"ע מזקינו משולחפהפרגלים
 להוקירו: הכירו מקאצק הרמ-ם הה-ק אך ח"ו, השי"ת עו?שפורקיפ

 שהוא עליו אחר לו אמר זי-ע מקאצק הרמ-מ לההיק ז"ל אבי סרכנפקח
 זה אין לדעתו כי סמנו. שחק כמתגאה, עליו תשב יהושע רפנינב
 הבאש להחסידים כבוד נוהגין שאין ראה ונם מיוחס שהיא לידע ג"כהביית
 לדרך הקרובה זרע ממארקי מהר-י הרה"ק בדרך ובחר ההיפך, ר"האך
 לקאצק ראשונה בפעם מפארסוב הריא הה"צ בא כאשר שמעתי )א"ה, הארץכל
 בקול והשיבו זי"ע הק' היהודי נכד שהוא והשיב הוא מי אותו שאל1"כ

 הה"ק אחריו שלח ואחיכ שלו, לאכסניא והלך מיוחס, 6 תידער הטסטיבזה'ל
 יבא ולא הי' כ"ז צרכו, כי עמו זדיבר פנימה לגודש שיבא זי"עפקאצק

 : לגאות(פזה

 לפני חותנו עגיו קני הרחבה, טתוך חותנו בבית טזונות אבי אחדשאפיג
 סוחר להיות ורוצה בלימודו מתמיד אינו כי בקאצק הרמ*מהה"ק

 דברי כי רואה הנני הה-ק לו אמר המופלג, חתנו אליו כשבא לזה,וא*צ
 יצליח, לא המסחר בלימוד, תתטיד לא אם כי מודיעך הנני אליך, יועילולא

 : הףוכן
 אליו יבוא יאחר הניחו ולא ילעמברג נסע זייע חרפ-ם המק נחלהבעת

 הוציא ש"ק בליל בזקנו, נכרי אורח הי, ושם חדר, עוד סמוך הי' שםחשני, עליי ובאכסנותו עון, למצוא וישישו מאד הי' עליו וההחננדיתבניקל,
 עד הרבי, ה" זה כי צעקו אז מקטורותו ועשן חלון, דרך לשוק ראשוהנכרי
 יעקב הישועות הרב לפני לבוא הוכרח מווארשא ועוד בצלאל יעקבשהר'
 יוכל כזה עדות על עגונות יתיר שאם לו וא' עדות, שגבה השקי יבררטעם

 אחד יעקב-, "הישועות לב על העלו שנאה כסה מובן ח-ו, ממז'יסיהרבות
 מקאצק להה-ק מרוסינאב הירש ר-ר ההיק מחסידי אהד ביד שלחסהברתט,

 שמכבר הה"ק השיגו חייט( מיאכת ימד וניידותו ,כי הכגסים 13 שיעשהזיע
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 קורש שרמישיח14
 )זאק.1( רגלים בתי עם מכנסים לו ויחתוך :וכר, להתגר אבל זו, מיאכה עשהיא

 . : חודש באותו נפטר ר-ל הי. וכןכא',

 ?הושע הנ"מ יקרב זי"ע הרם-מ ההיק עם דיבר פ,לטיסק אבד-ק "לעזיהג*מ
 א"צ בהקאפליש החסידים שנגעו ובשביל מפה, גרשו מי עגהו,מקוטננו,

 : הרחיקו.,. כאלה עניינים מכללברוח,

 פייבל מוהר"ש הה"ק תלמידיו ההיו זי-ע מווארקי מהרווי הה-קכשנסתלק
 ריצויאל האבד-ק ארי, יעקב טוה-ר והה-ק מאקאוואהאבד-ק

 באמשנאוו, ואח-כ גור, האבד-ק דוד יעקב מוה"ר הה"ק ובגו בראדזמין,אח-כ
 יותר הצליח והאחרון עדה להמשיך מווארקי מענריל מנהם מוה"רובה-ק
 משה ויעש צו( )פ' כתיב והשיב, מקאצק( הה"ק ,עם אתו, ווברו העולםויתפלאו

 העדה: ותקהל אותו הי צוהכאשר

 מחארשא המהתי"מ הק' תלמידו עי צוה ז"ע מפרשיסחא בונם הר"רההיק
 נם בחסידים גם לומדיט נמצא כי ולהראות העולם, התנגדותלהשקיט

 ישועית והגאון לבוב, סטריא, בראד, זידוטשוב, בק"ק והי' צדיקים,לפני
 אמר הן, והשיבו כמוהו, למדן עוד בפרשיסחא בחסידיו נמצא אם שאלויעקב
 פרשיסחא, על מתנגד הייתי לא כך, ידעתי אס יעקב, ישועות בעלהגאון
 מטאמשוב הרם"מ הה"ק של הי' כוונתו כי אמר לביתו זי"ע הריעם הה-קכשבא

 : גדול עילוישהי'

 הר-ייסיפר
 וכה-ג עקרה או חולה להם כשבא לפעמים עלינו, המתנגדים,הצדיקים( ירי זי"ע מקאצק הרמ"מ הה"ק כי מזאקילקוב געציל

 שהשי"ת יודעין ואין צדיקים שהם מחשבים בתפלתם ומועיליםומתפללים
 למקומו להשיבו בביתו איש אין טובה לעשות אבל פה, כל תפלתשוסע

 : לוהתאוי

 בשם לי סיפר אבימר
 הה"*

 על אמי כי זי-ע, מפרשיסחא בונם הר"ר
 האיך יודעין ואין קדושים, הם ממתנגדיו בזמנו הקדושים הצדיקיםשאר
 תייטראות ובבתי בדאנציג, הייתי אני אותם, לתקן לידע יוכלו איךחוטאים,

 : נעורים איש כץ תוךויודע

 מאיר יחיאל הר' הה"צ כי ממארשא אל" משה הר' המופלג ייסיפר
 בקאצק, החסידים עליו והלשינו בקאצק ה" כי לו סיפרמגאסטיגין

 סיפור, באותו לו וסיים ואמונים, אמת איש הוא כי זי-ע הרמ-מ הה"קוהשיב
 משיורי שהי' יודע אני זה אך החסידות ענין שא-י אומר אמת באותוכי

 : הגדולהכגסת

 הקדוש הרס"מ מפיו ששמע סיפר ז.ל משעברשין משה איטשעיי י'התסיד
 מתמימותו פפד"מ האבד"ק אביש אברהם מזה-ר הק' הגאון אתיהלל

 אשר דרך ליסע מקרהו ויקר לסנדקאות, מהדר והי' קארוב בק' הי'שמקודם
 דרך לעבור יהודי לאיש סכנה הי' ואז אידיהם ביום לנוצרים תיפלה ביתבו
 שם שהי' אחרי אגל הכפר אחורי דרך ליסע הבע.ג בדעת והי' סחערליםשפ

רטש
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 15ד מיש שרפישיה

 להסרק, זאת היצר הבע-נ, והיכהו הסוס לצער חשש ישר דיך לא יסיטרפש-
 לעצטס יחשו ואז תיפלתפ גבית אש ותאחי שעה רבע המתן להבע*גואטר

 בהטריפהבמרדתם
ידעחפ פאין הבע-ג אותו שאל אז הי', וכן ליסע ותוכי

בסקופ אף דיבורי משנה שאינני מחכת רק ורוהיק, הכמה אינו זה השיבו,זאת,
 ואף כך, השטים מן ענשין בארובה, כסומא דובר אני לפעמים אם לכךהדחק,
 אפח לדבר עצמו עושה אם המדג-א עפי-ז וביאר זה, לעשות תוכלאתה

 : סלאך לומוסרן
 נטלפ, משטשו רק מטבע, שום בים הי' לא להפליא, הי' בקודש4%8ישת1

 ממנו שהלך ומעת טומאה, לקבל הוכשר שלא בטהרה חוליןאכל
 רובים יום בכל אמר ממתנגדיו אחד הה-ק מאתו, דיבר לא הרם-יהה"ק
 אמות יר' כשמגיע אבל ברזל, של בשישיאות כדורים מקאצק הרמ*מלהג-ק
 מתפלותיו, עסק להם יש המלאכים גם אליו, נוגעים ואין לארץ נופלים הםשלו
 אני האם עלי חושבים אתם מה וצעק הכירם לקאצק מאיזבצא חזרו אשרכל

 : שנתפר-ל הוציאו ולא )קיימען-קעהרער( העשן ארובותמנקה
 : בקאצק רבו אצל שלו שנים ז, שלמד אמר מאיזביצא הרם*יהה"ק

ההשי
 ; *מקאצק- בגימ' *מארץ. תצמח מארץ אמת אמר שרענצקיר יסייג ף

 ואלך איש מאות ד' רק לי יצמ" חשבתי ז"ע הרמ*מ הה"ק אמר ימיולסוף
 : מלכותו כח ויכירו מן להם ליחן ביערעמהם

 החתונה על לאפאטשני דוד ר' הה-ק בנו עם הרמ"ם הה"ק נסע אלויי"א
 ליסע אם ושאלו וי-ע בונם הר"ר מרבו רשות וקיבל סאבי חי' ה'עם

 ואמרו זרע, בונם הר"ר נפטר אלוי וי-ב ליסע, לו וציוה חולה שרביאחר
 מכסה להם זצ-י הרם"מ הי' כגר כי בפטירתו, הצטערו לא טאמשובשחברת

 : עליו לדבר עלילה למצוא המתנגדים תמיד חשבו כן ירכי,נזנים
 ייפא ר' החריף בנים, בשביל לגרש צוה לא זיע הרס-ם הה"קלפעמים

 והפייר בנים לו הי' יא מפראגא דור ר' הה"צ חתןמנאתעדוואהר
 : מזה מנע ואז הגד, רשעים בנים תרצה אם השיבובו.

 זמנים כמה אמר מקאלניע, יהודה( אפיקי )נכד עדילמאן יוסף יעקב 8ר'על
 לנו אין חייבו מקאלניע יהושעלי ר' שהרב כיון אך בדינו, צדיקשהוא

 : יותר כח לו יש דאתרא מרא הרב כי נגדו,כח
 קרח( )פ' ואיזביצא טטאמשוג הרמ"י והה"ק סקאצק הרס"מ הה-ק הי'בקצן

 החסידים בפני הדרש ילמד מווארקי מהר-י הה-ק ודרךבווארקי,
 הבימה, על בשמאלו, הרמ-י וההיק מימינו הרם'מ הה"ק ישבו אזבביהול-ר,

 חייב אי ספרים שמלא בית למשה ששאיו בדבר זצליה-ה, מהריי ההיקאמר
 ואהבה היראה טדריגות שהם בספרים העיונית שמחשבתו במי היינובמזוזה,
 והשיבם בפועל, המצות ממעשה פטור אם מצות, מדתרי"ג הכלולהוהתורה
 מהה-צ שמעתי זה הקדושות, והמחשבות המדריגות ע-י נפטר לא כישחייב,

 זי-ע: הק' והיהודי מלובלין הרבי תלמיד פיעטרקוב יייד סאפטא שפעוןר'
הה"ק
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 קורש שרפףשיח16
 אחד. שבוע עי ליובלין, הוצאות על חותנו לו גתן ז"ע מקאצק הים"מההיק

 גם הכהמ-ד בעליית מתפלל הי' בקאזיניץ. שנה. הצי שם הי'והוא
 למענריל אוכל שישחרו המשמש אל הק' המגיר ואמר בבהמ"ד, שבת סעודתגעת

 מיליחין השחורים אנשים אמרו הז-ל אדרבא ח"ו הוא גנאי לא )א"ה,השחור
 : יעבדיג מתפיל הוא כי מהלבנים( יותרבלימודם

 מגור מכר"ם הה-ק ישב זי-ע הרסיס הה-ק פסירת יוט תר*כ שבטכעב
 בטאמשוב, בהתחיחו שהר מי זה, בשיחן נמצא אם ושאל בסעודהוצללה"ה

 בטאמשוב, מחדרו ליווהו הרס"מ שהה-ג בעת שהי' והזכירו אחד זקן שםוהי'
 תלמידים סאות כטה יו להיות ראוי הח עבודתו DY" זי"ע הרי"מ הה-קאמר

 : והגדלות החוטבי מחמת העין ששלט אלא הבעש-ס, לימודבמדרגות

 הי' ומסה-1 ומיוחס, וחריף גביר אחד איו ישב לאמזא, גליל קאלניאבעיר
 בכפר לה הסמוכה הקאמיר על מכס בתשיזמי מחו-ל סחורותלהביא

 תעודת נתן והוא הגילדע, תעודת לו הי' כי לפרייסין הסמוכההיצענטי
 אברך הי' הלו ובעיר הסחורות, ממנו שקנו המדינה יסוחרי)שעחדעסטווי(

 ונם טזוייפים, בלומב"א עשה תו-ל. סחורות בגניבה אתריס וכשהביאומופלג,
 הגביר לאיש במחיר. להם ונתן הסטעספלין, עם במזויף הנ"ל הגביר אישכתב
 ע"י ינ" ליפול תוכל כי זאת יעשה שלא האברך עם ודיבר זה נודעהנ"ל
 החשבון עושין שנה בכל האברך. רצה ולא פרנסתו לו ליחן ורצהאחרים

 ופ-א מילאהן, ערך השוין מסחורותיו המכס ועלה הקאמער, על)דימנענס(
 עפ"י כפלים, השתים ומצאו גדושת, עיירות ועוד הגדולות בחניות חיפושעשו

 סווארשא דרעבנאווסקי השר ובא ההוא, משנה שמו על הקאכירתעודת
 שילם שלא מה הסחורה זאת לוקח מאין שיגיד ודרישה חקירה לעשותלקגיניא

 ולאמת זאת, עושה ההוא אברך כי להגיר הנ"י הגביר הוכרח אוגהקאמער,
 המכס מגונבי מוליך עיי ונתן סחורה חתיכה בגניבה סטראתיק הוליךהדבר,
 )סטראזניקיס( הגבול שופרי הקיפו ואז חתום, אח-ז זימצאוה הלילה,בחצי
 הסוהר, לבית ותפסוהו והסטעמפלין והחותמות הבלאמביס עט האברךומצאו
 הדלת שיפתחו הראש, עם התפיסה לשומרי רו-כ מאות כמה פיזר הנ"להנגיר
 הבטחה במכתב והודיעו לירושלים, לברות האברך שיוכל בלילה הסוהרבית
 לסוביר, ונשיח בזאת, גם רצה ולא התעקש האברך לשם, פרנסתו לו יתןכי

 כדין החרימו דשם אב"ד והרב החלו, עד הנ-ל, הגביר סבל צרות כמהסובן
 ה" ביאסזי תרי"ד, ונפטר מע"נ חליו עליו והכביד עוה"ב. לו ן ושאמסור
 המשמש 5א פתאום בקאצק, זהי, הנ.ל הגביר ש? קרוב חסיד הירש אברהםר'
 איש פה נמצא לא אם זי"ע הרס-מ ההצק בפקודת ושאל לבהם-ר, פייביר'

 פנימה, קראוהו הירש, אברהם הסמוכה, מלאמש א' נמצא השיזוהומקאלניע,
 שה" לו אמה ומהותו, והתנהגותו הנ-י הגביר איש על הרמים הה-קשאלו
 כמה יו הי' הוא ושגם טובה, ובעל אורח ומכניס צדקה וכעל ולנמר,יורב
 סיפר במייו, כמו שם עומר הירש אברהם לר' הניל הגביר נראה פתא-םטיחות,
 ד.ע הרס"מ הה-ק ענה קראוהו, מה על הבין כי האב-ד, מהרב המעשהאי

אפ
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 ל,מ קורש שרפישיח
 הרב ואם לזה, מוכרא ה" כי דין, איש עוה"צ לו שאין הרב שפטו ידןפ

 : לזה תרופה לו אין דנפשי'מדעתי'
 מחיוקת, והת מייארטשוב, יוסייי ה-ר הה-ק עם הי' בטאמשוב ז"ע הרס"מההשק

 כמאז-ל הגלות לי בותר אני ואמר לקאצק, משם נ"ע הרס"מועקר
 וכן אויביו, לסיבת אעוסה כיונה אבר לי יתן מי נ-הי ,תהלים ור, בעיר ת"חב'

 דוד מוה' הנאון ובין ליב, מאטי ר' ההסיד הרב בין מחלוקת הי'כגאשעיסק
 אז והי' שלום לעשות זי*צ הרם-מ ההיק רצה בקאצק ובהיותם דשםהאבד"ק
 שיאהריו ולשבוע לאסק, לק' נתקבל )האב"ד ו-ל, ליב טאסי הר' מצדמניעה
 הלוקי הי' ז"ע בונם הר"ר הה-ק אחרי : ז"ל ליב מאטי ה-ר פתאוםנמסר
 יהתהברם לווארשא הרמ"מ ההיק נסע ליסע, למי ההסידים בין בווארשאדעות
 הרם )נכד בפארשא סטו(שינער נתן ה"ר החסיד החריף לו לשטן ועמדתחתיו,
 ה"ר ורצה יחד, הע 11"ק כליל אלימלך( נועם הר-ב אחי סטוטשין האבד"קנתן
 להנהיג שירהיב הרמ-מ הה"ק על וצעק עבורם, יקדש טנור שהמהרי"מנתן
 בטאטשוב, מהראשונים תהי' אתה זי-ע הק' הלם-מ פיכו כזו, נבהרהעדה

 : ואוהבו מחותנו, חח-כ ונעשה הוי וכן לחייך, עיואסטור
 ונעת רבים יר"ר אז והי' בנייצא הק' החכריא עם ה" זי"ע בונם הר-רהה"ק

 זי"ע הרמ"מ להה"ק יין נתנו ולא סאן, גדולה סעודה וה" היה נדויחום
 ואחת תורה אז ואמר ז"ע, בונם הר"ר מהח"ק שמעו שלא פחמתבמוקדם,
 הה"ק זולת שם, לבוא לאחר נתנו ולא עצמו, לנוח שבחצר לגורןנכנסו
 וכיסה מפרציווע לייביש ברוך ר' החסיד עצמו החביא ומקודם זצללה"ה.הרמ"מ
 כנראה אמרתם אשף התורה הק' לרבו אמר הרמ-מ הה"ק משחת, בגלעצמו

 החבירים כי לו אמר רב, שכיוון בראשו לו נענה הק' והרבי ורב, רבשכהנתם
 לכם אין שלכם התלמידים ומכל א', דיבור אף הבינו לא הסעודה עלשה"
 והתנציות, תירוצים לו אמר הק' רבו ביין, אותי הקרסתם לא ומדועכמוני,
 להתאפק לייבל ברוך ה-ר יכול ולא חידודים, דברי ומדבר ככועס באחתוהוא

 ויקם מהקש עצמו .וגילה דעתו, לפי הק' לרגו חרב כמדקרות בטוייםדברי
 הה.ק דיבורי מבין אינך כי לו אמר הק' ורבם העזתו, על לסטרוכרוצה
 דעתו עי עמד ואחרי הפץ, אינו לחם ואף ישגה ביין לא כי ואותו,הרמ"מ
 יי"ש, ושתה לך הק' רבו לו אמר הרף, ביי ז"ע הרמ"מ הה"ק אתיחרף
 הה-ק לבנו נסע זי-ע בונם הר"ר ההיק פטירות ואחרי הי"ש, את אהבומאז

 והתנצל מאוד קירבו לקאצק, בא ואח*ז ז"ע, מווארקא ולמהר-י פשהאברהם
 לישן הולך שאני קפצה עליו זקנה וא, שבשניהם הזקנה ימי על לפניוא"ע

 : דבר באיזה יום בכל הזקנה רואה אני ובבוקרנער

 אני "וכי השיב, פלוגי, חולה על רחמים לבקש אדם אליו בבואלפעמים
 איפת ה" מה רבש-ע אמר פלוני, שטת אותו כשהודיעוהו וס"אאלקים-,

 : שנותיו משלים ה" פלוני אוחו אםלך

 יקרא בו הפצירו כשנהיה בבירור. רופא על בניין לקבוע רוצה ה"לא
 וגרש הרמאטין על חולה שהי' הרעמאטין, טחלת כשראהוהדאקטיר

 ראו כלומר בייסורין פיו על הק' בידו ורמז דיבורו ונפסק לפנים,המחלה
 : הדאקטירמעשי

 הרושי אחי ז"ל ייספי ""ינשנפסר
 שאין יאוהבו כ-פ בהלום ובא מגור הק'
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 קורש שרפישיח18
 וכ8 ההפקה, זמן איחור עי זי"ע מאפטא מאיר הר-ר מההסק ntnsaיו

 גם צדיק מאותו מנוחה לנו ה" לא אמר, וצללה-ה, הרייס להה-ק זאתוסיפר
 שכך לקאצק נסע כי תירוץ שיאמר לו תאמר אליך, הפעם עוד כשיבאגחייו,
 רחבות: כתפים לו יש ז"ע מקאצק הרם-מ והה-ק אחריו, ועשהנהג
 אמר עליו, דשם מהההנגדות והודיעו מסאדגורי מווארשא הרי*מ הה-קכבוא

 משה ר' חה"ג כן קאצק: מאנשי משיח יהי' אם יעשו ומה הרי"מ,להה-ק
 אל ונכנס שמחה, הערה בלבו ונתעורר בפרשיסחא הי' טזאמושטש,מיכל
 אם הלז, הלילה יבא ודאי אתנו, משיקז הארת יו אמר זי"ע בונם הר-רהס"ק
 עליו כי להבין לפרשיסחא, אז זי-ע הרמ-מ ההיק ובא לקבלו, הכנהעשית

 : רמזלבדו

 מקאריב שמואל ההער הה"ק רבו פטירות אחר מפ5ונסק יחזקאל ה4דההיק
 הרבי ע"י משם ונדחה קראקא, חדש, עיר )יייד זוענגראוויסאקחכ

 לפרשיסחא סמוך ועש.ק, לפרשיסחא, אנ"ש עם נסע ושמש( המאור עבורמלובלין
 אטר שיק בליל אי תורה, להם ואמר )זחמד( החול על בכפר לחם ת סעואכלו
 ההול, יל אמרנו זה לאנשיו יחזקאל ר' ההיק אמר זאת. בונם הר"רההיק
 בו נהגו לא הרי*מן במרום )מובא משרענצק זעליג והר' טאמשוב חברתבחול,
 בשמים, גדול לאדם אותו רואה יהי להם אסר בונם הד.ר הה-ק זה, עבורכבוד

 : ע"ז גם השגיחו לאוהם
 הרן ה" שם המנהי חולי', לבקר לקאצק בנסעו ז"ע ממארקי הרייהה"ק

 חולי וראה לחצר ובבוא מלובלין, הרבי נכד מוולאדאווקי יצחקיעקב

 הר-י הה"ק אסר אזי אדם, ישום וידבר לאכול רצה שלא הרמ"מ הה"קוי
 שגם הטעם מצות, ומכל מתפלה פטור ומשמשיו חולה הרט"ם, להה*קממארקי,
 עצמו ישטש צריךהחולה

 ולהשתדי
 בו הכניס כן שאכול, עצמו בבריאות

 אכסניא שיהי' ההיק את ביקש אהבה סרוב עמהם, וידבר להאורחיםאהבה
 הס יא מקאצק דהה-ק החסידים אך בש"ק, גם עדתו ימשיך ושם בביתושלו
 החסידים, בין מריבה ונעשה מקאצק רבם בבית עדתו להנהיג מזה נוחהדעתם
 על הה-ק, את לפייס ילענסשנא ונסע אהבתו עושה טתארקי הר-י הה-קעכ-ז

 זי-ע: קאצק, תסידי עי ענין באיזה הקפדה לושה"
 הרם'י הה"ק תלמידו ובין מקאצק הרמ"מ ההיק שבין התדחקות עניןעל

 שהי' מלובלין דל הירצקי נפתלי סו' החסיד הרב אטרמאיזביצא,
 את שונאת סלע יעלי לדת עת י"ס איוב מרשיי הג-י הרמ-י הה"קמתלמידי
 א-1 הרמ-י שהה-ק הרגיש הרמ"מ הה"ק גם כן אביהם לגירול וא-צ כר,ילריה

 : לנפשו לילך הניעו שהעת עד עליו מקפיד נעשהיו
 המשכייאשת

 להתאונן זי-ע הרמ-ט להה-ק באה משעברשין רייפטאן יעקיל
 סמוך מים תעמיד שנאם הה"ק, לה אמר להגרש, וחפיצה בעלהעל
 שהבעל דרשות בי-ב הרען עפ-י והענין תחתיו, תעמיד שהרית לנט"יימטתו
 הוא גטי ובלי ע"ש, הרעים דיעותיו ולכי לזרעו תאוותו ממשיךתאנה

 : לנפשסמא
 בבואו למדן, ה" ולא מקאצק, הרמ-מ יהה*ק בא מסערא?ק יעליבה4ר

 התנור אחורי לישב רק איי ליסע א-צ כמוך ידידת אמר8-א,
 : תהייםויוסר
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 אי קורש שרמישיח
 וכשתגיש רע, שונא יוניות ואב"כ מרע סור להיות צריך מקודפ יאחד,צחר*

 : אתכם נסייע אזי סוס ועשהלבת"
 השפלות פעגין ומגור מיארשא הר"מ לה"ק עם דיבר הכמ"פההניס

 ואמר יהתחזק, טאיד הוא וצריך לימודו, טוב עי ישגיח ולאוהחסידות,
 נכית לא יען ביותר, אתה צריך כי שיזביצא, מטאמשוב הרם-י ההיקלו

 שיוו אחר שפלחך לך יהי' ומאין )שתשנץ( זנב בשם מאחנו, אחדשיקראך
 ועגיבת לשפלות צריך ביותר הגד,ל כל נראה )א"ה, ממך, ארץ דרךלהם

 הזהירו גדיותו, לפי ישראל במלך טלכים בהלכות דל הרמב*ם כתב וכןביותר,
 הפי' על אחד, וקדוש צדיק בשם ישמעתי מאחיו, לבבו ירום ולאהתורה
 ולא ראו הללו ורשעים כו' מרים יפרשת מרגלים פ' נסמכה למה שלחרש"י
 e~nw על מדבר היתה שם ממרים טומר נלמד איך קשה ולכאורה מוסר,לקחו

 אבל דומם, כיהוא ישראל ארץ על דוברים סרגלים ה" וכאן רבע"ה,פשה
 האדמה, ע"פ אשר אדם מכל מאד עניו סשה והאיש כתיב במרע-ההתירוץ
 רש-י מדמה לכן מרנים, שאינו אדמה כדומם כזה, עניו בעצמו שה"היינו
 צריך ביותר גדול שהוא למי ראינו סו*ס למרגלים, סרים צניןז"ל

 : ביותר(לשפלות
 שקר פליאה. לכאורה ארצה, אמת ותשלך שקר, שהעולם יברא, אל אמרחמת

 הימת ישליך ואיך תשא לא באומר נזדעזע העולם ירנ תועבההוא
 הברואי, כל א"כ יברא אל שאמר האטת, הבוחן הוא השקר כי ואמרארצה,

 אמת שאין וכיון האמת, במדת התלבש והאיך השיית יבר בשלימות,אין
 לאחר והשקי, האטת בבחי' הכל להיות יוכל אמת, וה-א כם4שכאמיתתו

 : אמת אינו יזייפו שאם להזדייף שא-י אטת הקב-ה של שסוהבחירה-
 לאחר השמים מן ורוצים בעיניו ישר איש דרך שכל אשם יליץ אויליםמשלי,

 כי שירגיש כדי לחטוא השמים מן אותו מניחים אזי מעשיו יתקןימים
 לטובתו: המליץ הוא האשם א-כ אויל, והוא חשכים,הולך

 עוד חסיד, קוראים ועתה החסידות, למעלות שבל עד מדריגות כמהנמצאו
 שיחידי קטנים נתיבות יש כי הקודמים, המדריגות דרך עברשלא

 הדרך, יתקלקל בזה ילכו הרוב אם אך למסידת, תיכף לבא מתאיםסמלה
 : בגמ' כמ"ש המדריגות דרך ולילך זאת להשליךויצטרכו

 רבים, בלשון וסייס יחיד, בלשון פתח היום יפניכם נותן אנכי ראה ראה,בפי
 עמי בתיך כמאש לראות, א' יוכל ע-כ רבים, לפני שנותן שעי-זואמר

 : ישבתאנכי
 רוצה השי"ת כי אתכם, גסות לבעבור כי גשמיות, ממיתה היראו, אל יתרו,9

 אתם זה תחטאו, לבלתי יכם תה" היראה אבי בחיים, וזהו אתכט,להרים
 : ליראצריכים

 ראשו, נתקרר ומזה תמיד קטביי( או )יטרמילקא העב שתחת הדק יכיבעהלץ
 בליל כך הלך ופ*א לחה-ה נפטר בו אשר רעמאטין, ראש לחוליובא

 הולך אהד מה מווישגראד, משה ר' החסיד הרב לו אמר שעות כמהסוכות
 בקטפי? לילך יהודי יניחו שלא ימיט יגיעו עוד לו אמר בהקאפיל כ-כ רבזמן

 : תר-ט שנת ר"ל הגזירה הוה וכן ראשו,עד
 . מהעולם בצאתו שנה ע"ב ובן תקם-ז נולד וי-ע הרם"םהורק
 רגל אני לז, אמר שפיח לי, וסיפר ממשמשיו פי' מזחקילקוב, נעצייר'
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 קורש שרפישיח%
 : מרוח"ק גדולות מטנו וסיפר אייבין( )קחליך כבשן לתנור לקפוץ יותר 9ינוח הי ז קטן דבר שזה תחשוב תחתית. בשאול הב, ורגל השביעי, רקין עלאחד
 זי-ע, הק' הרמ"ם לפגי יבא מחלוקת עליו שהי' לי( )גודע אחר גדולרב

 ולחוז: מהשפה הקוביא כשחוק היא שלך התורה לפיששלימוד שזהואמר

 יב. לשבורי הרופא עה"פ זי-ע הק' היהודי גשם זי"ע הרמ"מ הח"קאמר
 גדול לב ששברון שאעפ"י אך לעצבותם, ומחבש זה ומה בריא, הואא-כ
 לנשברי ה' ' קרוב וזהו בטוב, המעורב הרע הוא שבתוכו העצבות אבלוחשוב,

 : יושיע שבתוכו רוח דכאי ואתלב,
 ופי' נחשבת, ירפואה זאת ומה מאוד משובחת מדה הוא נשבריב היא להבין לב, לשבורי הרופא בתהלים בזה*ל זי"ע הק' היהודי בשםמ"כ

 אך אולם טאוד טוב הוא נשבר לב האמת כי אם הידוע כי זי"ע הק'היהודי
 ומחבש 5ב לשבורי רופא הבוית*ש. וזשה-כ, מותר יהי' בעצב כי לאבשמחה,
 שנשאר הרפואה הוא זאת חו"ח בעצבות יהי' לא הלב שהשבירתלעצבותם

 : ע"כ ובשמחה, לבבשברון
 הר"ח הה"ק לתלמידו מווארקי הק' המהר"י דעת הי' הק' היהודיכמהנפטר

 להה"ק לעליוועי, משה הר"ר הה-ק ותבירו זי"ע מפרשיסחאבינם
 זי.ע הרמ"מ להה"ק לטשערנאביל שניהם ונסעו מפרשעדב:רז, ישעיה'ליהר"ר

 לאכסניא בבואם מעשה, להם סיפר והוא כיום, יו הגידו יר שלוםוכשקיבלו
 לשאלו ובאו ותזרו דעתו על מרומז המעשה שזה ואחד אחד כל אמרשלהם,
 עדיף שתלמידו אמרתי ולזה עדיף, רבי של שחב-ו אמרתי יזה אמר,בפי',

 : נשמתו שורשעפ"י
 היהודי על המלשינות שרבו שאחרי זי-ע מלובלין בנימין י' מהה-קשומעתי

 כל היא זי"ע מיובלין הרבי לפני הק, היהודי צעק בלובלין זי-עהק'
 מרחוק עינים הק' לרבי הלא לבו, כנגד מלבושיו וגילה רבי, מפחד נפלושיני

 תקבלו, ולמה רבינו רצון נגד בקרבי חוצץ דבר איזה ח"ו יש אם בלגיהסתכלו
 מיבעיא, מיהו מיחוש בעי לא דלקבולי אע"ג רז"ל אמרו הלא הרביהשיבו

 זאת: לנו הניח ע"ה המלך דוד הלא נעשהומה
 אין כי פיו שפתח הראה דובענקא מק, החכמה אור הר"ב הה"ק שגםדאמרד

 עם החזיק מחעלים נטע'לי ה'ר שהה-ק אמר כי הרבי, מפחד שיניםלו
 החכמה אור והר"ב זי"ע, הק' הרבי תחת כפוף הי' לא והוא זי-ע הק'היהודי

 : זי"ע נטע'לי הר' הה"ק מאוהביה"
 והרר"י הק' מהיהודי ישראל אוהב הר"ב יפי-ידכ,2הגידו

 השיב 1"ע,
 יייסנותז. יצא ובזה נכנס בזה קרעטשמי, כמו אוניו ה"שבתחלתו
 : ששוקע האוזן אני סותם אזי שיוצא, האוזןנסתם

 הפך הקודש הארון שנלקח אחרי זי"ע מלובלין הרבי בן ישראל ה-רההעט
 המהר.י כ"ק את ושאל ל"ע, ממש לחם חסר שהי, עד ל"ע, עליוהגלגל

 הפי' והשיבו לחם, מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיתי ולא הפסוק זי-עמווארקי
 אשתו את ושלת מהש"ת, בטחונו להסיר נעזב אינו לחם שכקש שזרעושע"ז
 ספרשענוארסק סשה הר' הה"ק אחי דוד הר' )בת ע-ה חנה'לי מרתהצדיקת
 מביתי צא עלי' צעק אליו, וכבואה ז"ע, דובער הר, יהה"ק יראדישיץ,זי"ע(
 לי פיתן רצית ולא התשנתי בער"ה תזכר הלא א' פרוטה אף לך אתן91א
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 פיא ' מודש שרפישיח
 זאת, וראיתם התעלפתי, כי עד לערב, תשובה ימי בכ9 וכן יטש פרוסת8ף

 5ה שיעזור שחשבה תחת כי לו, לספר לבעלה ובידתה עלי, אם לאובצלך
 הר' הס"ק בעלה נסע אז לחם, אתיכת אפי' יה טחן לא בהה, חתונתשש

 הרבי הק' אביו גזירת עפ"י היתה שזה מראדישיץ הרד"צ להה"ק ואמרישראל
 זאת לו הי הק' היהודי מאנוש ההרחקה ע4י גי הבין אז זי"ע,מלוגלין
 זצללה"ה ישראל הר' להה.ק אדומים, חמשה נתן אז דעתו, נא כילטוית

 : מאודוכיבדו
 והתנצל הבחור, כנו עם זצללה"ה הק' אמת שפת בעל לפני גא 8"יאיש

 זצללה"ה אדומו"ר ושאלו תוה*ק, בלימוד וחושק רוצח אינו שגגויפניו
 מחויב הוא א-כ זנללה"ה אדומו"ר ואמר מצוה. בר שהוא והשיבו שנותיו,גמה

 החוב שאז ברצונו כעת תלוי אינו מצוה בר הוא שאם והיינו עט*ה.ט,ללמוד,
 לימוד: מצות לקיים עליומוטל

 ועיין להשי-ת, הלרץ דאס 8תעק שעגקט מען בזה"ל אחד לאברך פ-אאמר
 הרם-ג( תרומה פ' אמתבשפת

 : זה כעין כ"א מאת פח עוד ד""
 אליעזר הג,מ לי סיפר כתב. ז"ל סראצק האבד.ק ל-ש הר"י ש-גהת"ג

 אשת זנות אחר רודף והי' רופא הי' בטיקטין כי נאניגדז,האבד*ק
 מאיר והר"ר י"ס, יסו אחר בלילה לגיתה שיבא בסוד ביניהם ודיברואיש,

 ילקוט ןע" מעצמו נפתח הנעול והפתח לביתה, אז ובא הרגיש זקנינומטיקטין
 עוד ויראו ונבהלו, דר"א( מפרקא והוא יפתח השבת וביום מיה ס"יחזקאל

 : ע"כ האיה מזיפותלעשות

 מפלונסק הרהרןבהנם

 : א'בות נישלי, ק'דושים, יום, בכל קמא בבא למדו קאצקהסידי
 : אלקים ה' לאסור שאוכל ההוא בעת וכו' ה' אל ואתחנן פי'בקאצק
 הטובים, במעשיהם, לתלות להפ יש צדיקים ז-ל בפרש-י ואתחנן בפ,ערד

 ! חנם מתנות אלא מבקשיםאילם

 מסראצק הרה"גבשם

 שסלו ועומק רוחב כי הסדרא, יודע אינו כי מראפשיץ, הה"ק סבריביאור
 כר"ע תמיד חשנה באהבתה חדשים כמה א' פסוק ללמוד ביכולתוה"

 הקב-ה שברא תכמה הטפה כי מדזיקוב פאיר הג-מ מהה"ק בשמו ושמעתיוכי
 : ללבו מקצתו קלט העולםבה

 דינו בעל עם לילך רוצה ה" לא שמעולם סברא אחד חסיד גשםשמעתי
 בערכאות לילך שאסור הדין כי לבינו, בינו פשרה שעשה רקלד.ת

 זה גם עליו בכעס יהי' ולפעמים לד-ת ריבו בעי עם ילך ואס עכו-םשל
 : בו, הכועס כל כי עכו-ם בדיניהוא

 כי דל מאוסטראווא ציון בן ר, המפורסם החסיד שסיפר מה לו ארשוםאגב
 אשר הטהור בשלחנו מגור אדמו"ר זי"ע הרי"ם הח" הגה-ק ישבפ-א

טר8 אי אמר ולא בזה, דרכו הי' שלא )מה מעשיות וסיפר ש-ק בליל ה'לפני
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 קורש שרפףשיח22
 פני אור בעל שהרה"ק איך הי' הסיפורים וביןתירה(

 מפרשעיארסק משה.
 עם ללמוד הרבה מאוד והנה סת"ם, סופר שנעשה קודם טלמד היהזי"ע

 עבורם ויתפלל תהלים ואמר למקואות והלך הרבה, יר"ש בהם ונטעהתלמידים
 איך וזען בזה*ל, הרי-ם החי' הגה"ק וסיים וכדומה, ובמצית בתורהשיצליחו

 : עכל"ק איהם צים. שהז שיין זיך איך דינג מלמד W1W אצינדקריג
 עינים, כאב במחלת מאוד נחלה אברך בהיותו כי הנ-ל, ציון בן ר' סיפרגם

 יי"ש, ישחה ולא בספרים, תורה ילכוד שיא לו אמר גדיי מומחהורופא
 מהר-ם הגה-ק האדמו-ר ק' בחצרות ובהיותו וכדומה. בצלים לאכולושלא
 הה-ק וענה ילמוד, שלא פקודה 15 נותן כי ע,ו לפניו התאונן זי"ע,טקאצק
 זייא שטעכט תירה די ז לערנען נישט וולס בזה-ל, גדול רעש בקולמקאצק
 יי-ש שתה וגם לתלמידו, ושב הרופא פקודת קיים לא ומאז אייגען, דיאין
 ממחלת כלל עוד ידע לא ההוא מזמן שנה ארבעים ומשך בצלים,ואכל

 : עיניםכאב
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