
 88יב .קודש שרפישיח

 זהע2 זצלה'ה משאצק הרם'ם הה"ק בשם כהסב מצאתיכ"ז

 בהעלותףפ'
 סטרי בשם יברכה יכרונו פרש"א(

 אהרן של שבחולהגיד
 תנועה שום עשה שלא שיגח,שלא

 כי בלב, בפנים הכל שהי' אךטכחיץ,
 רק כ-כ, דבק אינו החיצוניתחחנועה
 וכן בלב וצפון נגנז שיהר הואעיקר
 מרחוק, ויעמדו ויניעו הפסוק על8י

 ויניעו פי' הערפל, אל נגשומשה
 ומחמת בגופם חיצוניות תנועותשעשו
 רבינו משה אבל מיחוק, ויעמדוזה
 שום בלא הערפי אל גינשע"ה

 הגה-ק כתב וכן )א-ה( :( והבןתנועה
 אמת שפת בעל זצללה-האדמו-ר
 וולה"ט, ממכתביו, באחת יי.עמגור

 בעבור טוב דבר אף לבטל כדאיכי
 לבבות, בוחן ה' כי לכל, שוהשיהי'

 שכרן יצא *מבחוץ התנועותוכי
 :בהפסדן(

 רעים יוסיף הון ד'( יט )משלי בפסדקב(
 זאת יפרד, מרעהו ודלרבים

 כמאמרם מאור מועילים חברים כיתדע
 סכולם, יותר ומחבירי חבר, לךוקנה

 שתבירו רש כשנעשה אדם כשרואהאבי

 יראה אזי מאומה, לו מועיל אינוכי
 כמנת וזה ולברוח, סמנולהפריש
 פי' רבים ריעית יוסף הוןהפסוק
 בתורה לאדם הון סוסיפין רביםהריעים
 כשרואה יפרד, מרעהו ודלועבודה,
 אז מחבירו, היינו מרעהו, רששנעשה

 : סמנויפריד
 אליהו, דבי התנא שמביא מה עלג(

 אם אותו ושאל אחד באדםירעה
 שיא מחמת לאו, אמר תורה, בןחוא
 אותו ושאל השמים, מן בינה לונתנו

 ציד יו, ואמר משמלאכתך, ז"י,אליהי
 ז"ל אליהו אותו ושאל אני,דגים
 וללמוד זה, יהבין בינה לך ישוהיכן
 חונם והדגשים בינה, יך איןהורה

 שאץ זאת יודע אחד כל כיטובנים,
 התורה ששכל כיון ליה. מזהראי'

 ואמר הגשפיים, דברים משכלמשונה
 אמר שזאת יי"ש מקאצק הה"קע-ז
 בינה לך יש והיכן ז"ל אליהולו

 מחמת רק זח אין דגים ציידלהיות
 עצה לו הי' שלא יען מזונותהכרח
 ועי-ז מזה רק א-ע יפרנסאחרת
 דגים צייד להיות ושכל בינה לוסי'
 ג-כ הוא התורה שעסק תעייןואם
 הם חיים כי כנאמר האדםחיות

 בינה יך יהי' בוודאי אזימוצאיהם

 כנאמר הכרחי ג-כ שהוא מחמתושכי
 שמים חוקות ולילה יום בריתי לאאם

 עמוק: והוא שמתי, לאוארץ
 ולא מפני שיקוצך תסיר אם בפסוקח

 פי' א'( ד' )ירמי'תנוד
 דחפיה, תנועות לעשות תצטרךשלא
 : דלבא מעומקא ממילא שיהי.רק

 : אש( רמוי ס. בשם ח-ב בשש-ק)נדפס

 בני לד הבו א'( יכיס בתהלים,ה(
 כשאדם הנה כי פי'אלים,

 הקג"ה לפני להתפלל לעמודרוצה
 יראה, מחרת מעגותיו,מסתתמים
 ושפלותו קטנותו יודע שהואומחמת
 יעשות שצריך טה כלום עושהשאינו
 וא.: אך נפש, ובעלי חן ליודעיכיריע
 בגי פי' אלים, בני שהוא מענתוהוא

 אתה צריך ולכן ויעקב יגחקאברהם
 פי' לה', הבו הפה וזה חפייתי,יקבל

 עיטו את יהזמין רוצה Nl~ffהזמנה,
 בני הוא העצה ית-ש הבוראלפני
 טבחי שהוא לחקב-ה שיאמרחלים

 : הקדושיםחבות
 )8ה כף גד לבני הי' יב רמשנהת

 קנין להם שהה 8"מטוח(
 בו ודביקים משרעיה ברבםרביקות
 חירדן את לעבור רצו יא ועי*זטאוד

 אגחן שפת ובספר ש-ה, משהו,ולהפריר
יגהיק
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 קודש שרפישיח*1
 זה כתב יי.ע מגרך אדמו"ריהגה"ק
 מפרשיסחא בונם הר"ר הה"קבשם

 : זי-ע(זצללה,ה
 מפני הארץ, אבדה מה מפני  בגמ'ח

 תחילה, בתורם ברכושלא
 כך שמפגי מה"ת מובן איןולכאורה
 ואמר ימדו, עכ-פ דהא הארץ,יאבד
 התורה שעסק ידוע הנה הנ"להפק
 ה' ויעבוד לבוא יוכל שע"זהוא
 תלמוד אי פלוגתא בגמ' כדאיתאיתעש
 הגד ומסקנת עדיף, מעשה איגדול,
 וגם מעשה לידי שמביא גדולתלמוד
 בו', עיקר המדרו לא חדלאמרו
  והמעשה ההייה, נקרא התורהוייסוד
 ברכו שלא מפני 8י' וזה סוף,נקרא
 תהילה למדו שלא פי' תחילהבתורה
 רק כנ"ל שהוא ימעשה כך ע"ילבוא
 הל זאת הלימוד, דהיינו לבדזאת

 בעבודת עסקו ויא והסיףהתחילה
 ומפני לבד, בלימוד רק ית-שהבורא

 : והבן הארץ, אבדהזה
 בעצמו משרע-ה הרג לא מה מפניח(

 הרגו, פינחס רק זמריאת
 תורה נקרא משרע"ה הנה כי כךואמר
 למשה התורה שנמסרה הר5כטאמר
 משרע-ה יכול הי' יא הכי משוםככלה,
 שאם הוא, הדין כי זמרי, אתיהרוג
 אי ארמית הבועל הדין לשאולבא
 יכול הב"ר אין לאו, אם מיתה,חייב
 בדיעבד רק מיתה, חייב שהוא יויומר
 כדין עביד ופיר והרגו אחד קפץאם

 ומשום בו, פוגעין קנאין ארמיתהבועל
 להרוג יכזי שי' יא משרע"הייי

 והוי התורה, הוא משרע"ה כיאותו,
 חייב אי הדין ישאוי אציו באוכאלו
 שהוא להשיב יכוי ולא לאו, אומיתה
 עביד שפיר פנחס אבל מיתה,חייב

 לכהן ונמשח בדיעבד, דהוישהדנו
 : זהעבור

 שופטיםפ
בפיק

 "תמים-
 ה*א, עם תהי'

 הלצה, ע"ד אמר "ת' רבתי "תיו"כתיב
 בזה לאגוס יוכל הצולם שכלכדי

 שהוא משום גאה, הבעל לאפוקי"התיו"
 : יותרגדול

 בשלחפ'
 שאנן נוה ישון פ' ואנוהו, איי זהי(

 : בי דירתו אעשהפי'
 מכאובים רבים י'( ,י"ב בתהליםיא(

 חסד בה' והבוטחלרשע
 למה הנ-ל הה"ק והקשהיסובבנהו,

 תחת האתנחתאכתב
 "ב"ה-

 לל שאין
 הרשע דהנה ז"ל, ואמר בפסוק,פי'

 הוא לסניו הולך ה' ירא אישכשרואה
 רבים הפסק פ" וזה . בפניו,ולהביט יראותי יכול ואינו ביבומצטער
 בה' והבוטח אימתי לרשעמכאובים

 יש אז בה' בוטח איש כשרואהפי'
 : והבן בלבו, מכאוביםלו

 תולדותבפי
 נארות את ויחפור יישב בפמומע(

 btbn~t1 ט' אשרהסים

 אגס, להן קרא אשר נו' ויקראכו'
 סי' יצחק וישב  ןצללה"ה הה"קואמר
 כי  המדריגות הם המים בארותפי'
  יחסר פ" בידוע, התורה  הואהמים
 יתעש, הבורא את לטבור איךאופנים
 ויסחמום בידיו, מרגניתאוהעלה

 סתם, מזה עשו שהם פי'פישתים,
 בעצמות, כן ידיות "צריך סיבותשהיו
 חידושים העמיק שהוא הבינוולא

 סתם, מזה ועשו ית"ש הבוראבעבודת
 שהראה פי, הפעם עוד וחפר יצחקוהלך
 בעבודת חידושים העמיק שהואלהם

 : יתישהבורא

 תרומהפי
 בתוכפ ושכנתי מקדש יי דעשדיג(

פ"
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עפ. קוש שרפישיח

 מקדש מקום יעשה אדם שכל8י
 השכינה: השראת שם לשכוןשיכול

 יתרופ'
 אתה כי לעלות העם שכל לאיד(

 הה"ק והקשה בגו,העדוהה

 מסרב ע-ה רבינו משה הי' מדועדי
 העם אל לרדת רצה ולא ה'כנגד

 ציוה כאשר שנית פעם בהםלהתרות
 הי' יא סשרע*ה כי ז*5 הוא ואטרה'
 אחד דעת על שיעלה איך להביןיכוי

 ובתדאי וא, 8י את לעבורמישראל
 יעלו שלא א, פעם בחם הותרהכאשר
 אחד שום דעת על יעלה לא ההרעל

 לזאת השי"ת, ציתי עי לעבורמישראל
 לעלות העם יוכל לא סשרו"האמר
 אחד יעבור ואיך בנו, הערותה אתהכי

 הקב"ה ין והשיב דבריך. עלפיוראל
 דמרי, על וחרד נשמר *אתה הגם רדלך
 כ"כ, נזהרים אינם אנשים שאראבל
 רד לך ז"ל רש"י של הפי'וזה

 מחמת סבור הף טשרע"ה כימגדולתך,
 במדרגתו הסה הישראלים שכלענותנותו

 זוטרתא מילתא יראה משה לגביכי
 אנשים כי כן הדמה אל לו השיבלזאת
 וצריכים כמותך נזהרים אינשאחרים

 : ודו"ק ולגבול, להתראהעוד

 ותתחנןפ'
 הוא ה, כי לבבך, אל דהשבדתסק

 האדם שיכיר פ"אלקים,
 : איקים הוא שה'בנפשו

 טו( )תהלים בלבבו, אמת ךדרבךסו(
 האמת את שינהגפירוש

 :נלבבו

ילבבו

 מתענין בעשרה והלאבהשעה.טתענין
 בתשיעי ושותה האוכל כל יך יומראלא
 אמר וחד ועשירי, תשיעי התענהכאלו

 מחול יהוסיף שצריכין מכאןשגלמוד
 האוכל שכל גיס שאדח הקודש,על

 הזוה"ק דהנה וכה התרנה כאלובתשיעי
 ודרשו אך, דמהיב פסח גבי כמוהקשה

 דכתיב יוה"כ צפי א"כ פלק, אךחז"י
 יהף ולא הוא, דחלק ניצא אךג"כ

 ות" היום, הצי רק להתענותצריכים
 כשמתענה רק תענית נקרא ואיןהזזה*ק

 להוסיף דמ*ד פוכח יהי' ומזה היוט,כל
 דאכילת ג"כ סובר ע"כ הקודש עלמחול
 נקרא איך דאל*כ משענית נחשבתשיעי
 תענית עם השמשות בין הזאתהשעה
 דתענית הזוהקק דעת לפי יהוספהונחשב
 דאכילת אע"כ תענית נקרא חינושעות

 : לתענית נחשבתשיעי
 הרי"ם מגאסטינין pan בשםיח(

 אה"ק בשם שאמרזי"ע,
 הפסוק על זי-ע יצליה-המקאצק
 למדרש מתן דודיך טובים כי ג'()שה"ש
 הרבה שיש אמר תורה, שלמחנה
 בהבורא לדבק שיוכל דביקותטיני
 ע"י הוא נכון חיותר ודביקותית"זו

 מיין: דודיך, טובים וזהותורה,

 וישיחבפי
 מי יך, הוא פ" בידו, הבא מןישויקח

 לעשות בידו שבא מה מכישיקח
 טובה אם עצמו מיישב יאינואותם,
 אפי' כלום, אינו זה לאו, אםהוא
 אלא כן אינו מצוה, שהוא סברהוא
 : ח"ו מתגבר שסט"א לעשיו, מגחההוא

 עוד אומרים למה הטעם, אמרכ(
 התפלה, אחר עולם אדוןהפעם

 עדיין התפיל שלא סורה שזהספני
 הרבה שעשה יסבור שלאכלום,

 מעט הוא הכל אלא תבורא בעבודת ן בתשעה נפשותיכס את ךעביתםיי(
 אומריפ לפיכך ית' ורומסותו גדולתו לפי ן וכי הגמ' ופריךלחודש,
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 קריש שרפיצוח28
 שהוא להורות עולם, אדון הפעםעוד

 שבחו לספר התפלה הפעם עודמתחיל
 1 שבחו לספר יוכל מי :יותהלתו,

ובגמרא
 יותר כפו שיניע "נהנה גדולכא(

 הוא והקשה ומים,מירא
 על היושב הסנדלר יהי' מה-תזיל,
 עוסק אינו כי ממנו, גדולספסלו
 כך הוא דהפי' ז'ל הוא ואמרבתורה,

 בעוה-ז ובכאן כפו טיגיע הנהנהגרוי
 מחומר, הקרוצים בידים כ*א עושהאינו

 איש שהוא למעיה עולה מוחואבי
 יבר שמים מירא יותר גדוי זהאלקים,

 : מלאכהבלא

 נקרא זאת מה השל, ההיק בשםכב(
 ואמר לשמה,תורה

 נקרא מה על כי הטהור גישוגוכך
 האדם את שלומדת מחמת תורהשמה

 חז-ל ואמרו כמו הישר, לדרךומדריכו
 וא.כ ירטב, טחזירו שבההמאור
 שרצונו כן דעת עי התורה לומדכשאדם
 ולעשות לשמור כדי תורה הליסודבשעת
 האמת בדרך וידריכו שבה המצותאת
 : הוא כן כשמה לשמה, תורה נקראזאת

 הענוך חניך הר"ר ההיק בשםכג(
 וי-ע, מאלכסבדראדמו"ר

 עומדת טהורה וו יראת "מסוק ע5שאסר
 הוא היראה אם כך הוא הפי,לעד,
 אינה אם לעד,אבל עומדת אזטהורה
 בשם ואמר לעד, עומדת אינהטהורה
 לעד עומדת אם יי-ע מקאצקהה"ק

 ואם בסהרה, שהם יודעים אנואוי
 : 5אלאו

 זי-ע ם מקאצק אדמו"רכד(
 על אומרה"

 ח51 להיות קרוצה ה" שכינתויטר
 לכלום נחשב איגו שהוא כמטאטאעצמו
 הסיד אצל שנרשם כתב מהעתק)ע"כ
 מקאצס הרס-מ הה*ק בשםאהד

 : ז"ע(זצללה"ה

 יוסף .בן מהס'העתקה
 המזכיר-

 )צד
 בן ליעיש אר" סאתי"א(

 : נבן"מ שפער יוסף אהרןמום-ר

 מו"ה הרה-ק : הי' כך חמעשהכה(
 תכשיטי את בידו יקח החתונהאחר זצ-י משאצקמענדל

 אברר עוד עם לו הלך וחלףאשתו
 רבם שלום לדרוש במרחקים לשוטאחד
 ודרכם חותנו( או אשתו אזן גלות)בלי
 ?נרשינה כבואם שעברשין,דרך

 מנחה תפלת אורחים מלון בביתהתפללו
 ובבית הערבית סעודת אכלו גםומעריב,
 אשר ורקים, פוחזים שמה מצאוהמלון
 וידברו החסידים בין ריב לתגראהבו
 המריבה, כבדה כי עד קשות,אליהם
 הרב את וישאלו העיר שוטריויבואו
 )רייזע.8טסי פס יש אם ורעתיזצ"ל
 ביום במשמר. אותם ויתש ואיננובסלם
 כתש מכתב ובידו עתי איש באההוא
 לאבי בשר שאר הרה"צ, חותןסאת
 לו עשה אשר הדבר כל זצ"לזקני

 יבוא כאשר ז-ל א-ז מאת ובקשחתנו
 טאמאשאי. להשיבו יצוה שעברשיןחתנו
 לבקש ימשמעתו הסרים את א*זוישלח
 הבאים האנשים הסה איהבעיר

 כי באחרונה יו נודע כי עדעבריינה
 וימהר הסהר. בבית אסוריםיושבים
 לסו לחח העיר מושל אל וישלחא"נ
 ויקראו שעשועים ילדי המה כיחופש
 בשפם זי.כיחם משתה להם ויעשאייו
 ויתלחם מרכבתו לאסור ויצו פיובשבט

 : ע"כ5טאמאשאה,

 בבהכנ"ס מכבד שהי' י-ל רש"י שלאביו
 ן הארוכה, בזקנו הקודש הארוןלפני

א5א
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 ,יד סת"ם שרפי,טייח
 ידי"נ וזב יי שיח,. "מאמריםאלה
 הרצנים"כקש~ת נזר כו' הרא.ג -י'

 האבד-ק שליט"א יחזקאל צבישוה-ר
 לעדת הרבנים בועד כעתפלונסק
 מוהר כש"ת וכו' הרה"ג גשםיארשא
 קלאדאווע: האבד"ק שליט-אשלמה

 מהחסיד בווארשא עתה שמעתיבו(
 מוה"ר כש"ת כו,הנכבד

 מחסידי וויידענפעלד נ"י אל"פנחס
 יראל ר' הטנוח שהרב מהדגאסטינין
 היי שפ"א לו, סיפר יצילשרייבער

 בקאצק, פורים יצ"י מגאסטיניןהרבי
 בנפשו עיי פגאסטינין הרביוהרהיב
 מקאצק הרבי -חח על בחזקהודפק
 היא טה הע בתמהון הדלת הרביופתח
 ייה"ל מגאסטינין הרבי ) והשיבזאת,
 רבי יו נותנין יד הפושט כלהיום
 טלציש מיך - וייט נטקעט פיןאיך

 הנה, בא אזיי. הרבי, ואמרומנעיל,
 וסגר לקוה-ק לחדרו עמו לילךוקראהו
 הגדולים לכל הי' ומאז אחריו,הדית
 פפני הכבוד ויראת דר"א דקאצקחסידי

 : ת"כ יי"ע דגאסטיניןהרבי
ffgמהך"ח הנה-ק מסאכטשאוו הרבי 

 בקאצק הי' שפ"א סיפרזצ"ל
 חדר אל עצמם ודחקוהו גדולעזים
 הדית הרבי שפתח עד והטחינוהרבי
 הרבי פתח ופתאום שלום, ברכתלקבל
 לו והראה לחדרו אותו וקראהדית
 דיא אין בזה-ל, ואמר העולם, עלבידו
 קיין געהאס גישט דאס האטיונינד
 איז וואס היינט אין סיר צוצוטריט
 ושלסט דיא זעה געת5רעז, מירטיס
 : ע-כ געסער אהסטרבייטען ח6סשישל

ffoמקערניזאוו מגרב שמערוי 
 זצ-ל מוהר'אשהדבי

 המפסקת סעודה אחרפטאמאטשעוו
 ואמר להמברכים עצמו פגהבעיוה"כ

 שבפ"א דכורני קשפף( ג?טען )6סיב
 ויכולתי ב', הא', .המלמד 5יהראה
 זשגען מ'קען אין ב', הא', לאסורמיד
 נאר לערנען, געישלט הא5 איךדשם
 יי אין געוושרען, מיר פון איזוואס
 פעמים הרבה אמר זה כעין עטץ,נאך
 סעודית, וחומש מציה, בר סעודותעל

 מראשים הוא מעט שעודמנכדיו,
 שמשתכלל מה והעיקר בנערותוטובים

 מעצמו הזאת ראי להביאבגדלותו,
 וגם ללמוד טוב ראש יו ה" כיאם
 נעשה לא שכ-ז ללמוד שרצהאיך

 : ע"כ מאתהממנו
 הרבימסאכאטשרב ממנו שמיתיכט(עדך
 להיים( )יבדל להרה"ק סיפר ז"ל.

 הי' שבנערותו שליט"אמאסטראדדצי
 שאביו בעת כי יונגעל דרייסט 8הוא
 ר-י שהגה-ק שמע בבענדין דרהי'

 מיסלאוויץ בעיר נוסע יצ-ימדךארקע
 לאמו אביו ואמר משם רחוקהלא

 עפ אותו יקח כי אותושתרחץ
 זוכר, אינו הי' כמה בןלמיסלאוויץ

 להרחיצו אמו רצון שבעה יודע זאתאך
 הרב מאחיו )אך לבד בכתונתרקד

 כש"ת וכו, כו' הישיש החריףהנכבד
 שאביו שמעתי שליט"א מאיךמוהר'
 ונסעו שנים( ה, בן אז שה" לואטר

 הרה-ח זקנו ג-כ הי' ושםלמיסלאמיץ
 יהעמיד דךךארקא חסיד הענדי5ר.

 ז4*9 יצחק ר' הרבי לפניאותם
 וגה דךעלךךיל ר, חתני הוא זהואמר
 שהוא עליו ואומרים בנו, הואהקטן
 שלום ליחן אביו עליו וצוהעילוי
 זצ"ל רי"צ להרבי ישר והלךלהרכי,
 למה הרבי אליו ואמר שלום לוליתן
 אל ויא דווקא שלום לי נותןאתה
 חסיד אצלו שישב האחר הלזהיוד

 )כי הבאהד על ה" זאתמפורסם,
 עמו ליקח בנסיעתו הגה-ק שידרכו
 הבאהד ועל הדרך על מחסידיועשרה

 והשיב נפם( ואכלו במנין התפללו ן זשלט עם זעהטס לויס יונגע בזה"ליהר
 "אם הע, יי"י מסאכטשוב הרבי ן ראש יי ה" בילדותי ליט,אניזיין

דומה
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 קודש שרפישיח%
 מהדיוט, יברכה מהרבי, ברכהדומה
 אל ואמר יציל הגה*ק_הרי"צונתין
 אליו, )או 'צ"ל מביאלא הרה-גאביו
 אהרן של מתלמידיו הוי זוכר(,איננו
 ואה"כ וגו,, שלות ורודף שלוםאוהב
 עם מ:אכטשוב, הרבי הואדברו
 בתורה, יצ"ל מווארקי הרי.צהגה-ק
 המעשה בסיפרו מסאכטשובהרבי
 מאוסטראווצי להגה-ק יחייס יבדלהלז

 לאמור והוסיף בראשו נענעשליט"א
 אמרתי ואח-כ 1 גישטיסט אבערבזה"ל
 במה מךדארקי הגה-ק ושאל ברכנירבי

 ללמוד שאוכל לו ופרטתיאברכך,
 שבקשתיהו, כמו אותי וברךוכדומה,
 מכרכים, כזה האם שנית 19ואמרתי
 ווי אין זצ-ל מךךארקי הגה-קושאל
 על הידים שמניחין לו, ואמרתידען,

 : בקשתי מלא זאת וגםהראש,

 להרב, מטאכטשךב הרבי סיפר עךךי(
 יום בכל למדו שבךךארקישליט"א מאסטראךךצי לחייםיבדל

 את זכור איתא במכילתא כימגילה,
 בפה, הוא זכירה עמלק לך עשהאשר
 הוא זה ע"ז, משאנץ הר"שואמר
 הי' לא משאנץ הר"ש והנהמגילה,
 זצ-ל, מךךארקי מהר-י הגה-קלעיני
 משאנץ הך*ש לדברי ברוה"ק1כי11

 :זצ"ל

 מאסטראווצי שהה"ק שמעתייא(
 צחות בדרך אמישליט"א

 אשר באופן תשא כי הס' מחיקהלמה
 מאוד גדולות הראשונות הפרשיותשני
 לא ולמה קצרים, המה הפרשיותושאר
 שאסור מצינו הגה ואמר בשוה,נסדרו
 התוכחה, לפ' לתורה לעלות סומאלקרות
 לקרות ידול אתה אין לבע"מכי

 אפשר אי לכן מומין, פרשתלפניו
 מעשי שכי הראשונות, מפרשיותלחלק
 לקרות אפשר אי בם, מובאהעגל

 ן בעבור ונקצב העגל, שעשאולישראי,
 : ע-כ חעגי עשו לא שהם לויכוס,

 בגאסטינין ה" שפ"א שמעתילב(
 אורחים הרבהבש-ק

 שלא זצ"ל הרבי והכריזוועלנער,
 ודגים לחם רק לאורחים יותריתש

 :ופיוחים
 מא' ששמצ אחד מחסיד שמעתילג(

 החי' אצל בגורשה"
 נתנו ש-ק ובליל בשיק, יצילהרי"ם
 דגים כ"ש יצ"י הריעםלהחי'
 ושייר מהחתיכה הרני ואכלוחתיכה,

 נחזרה ניתן שחרית בסעודת הראש,את
 הראש, ג"כ ושייר ועוד, הראשלו

 ואם הראש, שוב נתנו סצ.דותובשלש
 רק סעודות לשלש ניתן חסידמהרגיל
 את הךי-מ חהי' ולקח מלוחים,דגים
 ואסף להמס1בין, ונתן דגיםהראש
 : ע"כ ממעשיו מרובה שחכמתובזה-ל

 הנ"ל מהרב קונטרס, לי שיחעךך
 : ממנולהעתיק

 תרע"ו ויגשפ'
 קרעל נטע ר' מידידי שמעתייד(

 מהר*א האדמו-רבשם
 5-כ גדול ימה מסאכטשובזצ"ל
 עצמו להשכירהחיוב

 ולהשדי
 יהדליק

 ולא כוסות לארבע וגם חנוכה,נר
 מציב ואמר מצות, בשאר כןמצינו
 עשת ולא ונאנס מצוה לעשותחשל
 זה עשאה, כאילו הכתוב עליומעלה
 עיקר ננ-ח אולם מצות, בשארהוא

 לו שיש ומה הנס, פרסום היאהמצוה
 ואינו הנס מפרסם אינו בזהבמחשבה,
 להשכיר החיוב לכן המצוה, עיקרמקיים

 : ולהדייקעצמו
 בתעניר הגע, כמה, זה שמעתי עךדלה(

 בעת הי' אילו יוחנןא"ר
 הההענות ותיקן עושה ה"החורבן
 ה4 ביהס"ק שריפת שעיקרבעשירי
 הנימוקי וצ-ל אדמך.ך והקשהבעשירי,
 בע"י נרות מדליקין היכן מקשהיוסף

שידיק
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 שכיון הנפ"י ושירץ בשבת,שידיק
 עולה החיוב כל ע"כ חציו משוםשאשו
 נעשה כאלו הראשון כוחו עלונחשב
 חיובו שעיקר בחץ כמו בעש"קהכל
 והקשה : יע** הראשון, בכח שעשהמה

 יוחנן א"ר למה לפ"ז זצ"ל,האדמו"ר
 אנו הלא בעשירי להתצנות מתקןווהי'

 נעשה כאילו התחלה עי הכלחושבין
 אחד אם יהי' מה אני ואמרתי ע.כ,אז

 להדליק יוצאה והאש בביתומדליק
 יהי' לא בוודאי הלא חבירובגדיש
 הי' הגדיש שבעל באם המבעירמחויב
 הכוונה זה ע-כ עצמו, להציליוכל
 אשו שאסרו מה בזה להעמידנוכל
 לא בחץ, יורה אם חץ, כצו חציומשום
 חושבין כזה אש כן להחזירו,יוכל
 אולם שמדליק, בשעה הכל נעשהוהוא
 העכו"ם הניחו אם ביהם-ק החורבןבעת
 וביום עשיר' בליל להציל ישראליכוליןהי'

 ע-כ הניחו לא העכו-ם רקהעשירי,
 שהדליקו כמו ושעה שעה כלנחשב
 ידם על ונשרף נחרב העיקר ע"כחם
 להציל, הישראל הניחו שלאבסה

 אש הצתי אני אמר ה' הל8וביותר
 רגע בכל חץ שייח השי-ת ואםבציון,
 דנין אנו ע-כ החץ, להחזיר יוכלורגע

 בעשירי ביותר ונעשה רגע כלאי
 :ודו-ק

 תרפ"ג ויק-פ לסדר מךצש-קיו(
 אברהם מר'שמעתי

 בקודש משמש שהי' מפשייטשיוסף

 מגאסטינין זצ"ל מהרי-ם הה-שאצי
 עם שו-ב אהרן ר' יצ" הואשה"
 אחת יפעם במארינ:אד, זצ*להרבי
 והי' הרבה, ביתו צרכי הוצאותעלה
 בריות עתה שמותריט עליהם הרביגלב
 הוצאות הי' בטבע כי מקדם,יותר

 כי אם מאוד, בצמצום לעצמוהרבי
 שבעולם הממון גל הי' מגוה דגרעל

 אותו, הרבי וקרא למאופה,בעיניו

 אברהם ר' רג' לרב ום ""גאסטינין
 שם, אברד עוד הרבי שהיי בעתזצ"ל
 ה"ר להה.ק לקאזמיר הרבונסע

 בעבורו הרבי ונחן יצ"ייחזקאל
 חמשה סך פדיון עם קוויטיללגרב
 להה*ק ימסור גדו', ועשרהוהו'

 הרבי המנהג והת יצ"ל,מקאזמיר
 כל הגיזעגענען, אחר יצ-למשאזמיר
 בעיניו הוטבו ולא שהשיג,הפדיונים

 השליר טוב לא מיד היו מקורסאשר
 מגאסטינין )הרבי כבודכםימחילת

 מגונה, דבר טפיו להוציא רצהלא
 למחילת צזה"ל הביה-כ שםוקרא

 הה-ק אמך מרב ואלכבודכם(
 הפעם עוד תבוא אם זצ"ל,מקאזמיר

 פדיון הפעם עוד יי תביאוהנה,
 מגאסטינין הרבי ע"ז וסיים הלז,מהאברך
 הה-ק שבעיני תראה הלאזצ-ל

 מעותי ה" וצ"י מקאזמירהרתח
 : ע"כ מעותי, תפזרו ואתםחשובים,

 מגאסטינין הרבי סיפר. ענדי"
 שלא דרכו הי~צ-י

 האיש את העיר למחר רק הזה,האיש עי בהקפדה שהי' יום באותולכעוס
 יי הי' אתמול לו ואמר עליושקפד

 : עליכםהקפדה
 ר' הרב שנעתק אחר סיפר. עךךלח(

 מגאסטינין יצילשלמה
 בשאצק החסידים ישאלולשעראדז,

 הרבי והשיב לרב, יקבלו מיאת
 האביד להם יש הלא זצלל*המקאצק
 יצ-ל, מאיר יחיאל הר')הרגי(
 יסכיטו לא שהבע"ב החסידיםואמרו
 מתבודד, הוא שהרב על אחד,עליו,
 בתמוז שחרית תפילת יהתפללומאתר
 לדרוש צריכים הבע-ב ועוד ערב,לעת
 אם זצ"י מקאצק הה-ק והשיבנאה,
 יאחר ולא מנהגו, ישנה לרביתמנה
 הלא דרוש ואודות להתפלל. כ"כעוד

 בשבת לדרוש חורה ישראל מנהג ן ביתו, צורכי ההוצאות ריבוי עלוהעירו.
 ידרוש, בסח הגדול, ושבת תשובה ן בעיר מעשה, לך אספר לוואמר

41סש
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 קורש שרפישיח
 הער מכתב עם יפיתם החסידיםונסעו

 בשם שכתב טאמשאבערהירש
 הרי-ם שהרב זצ"ל מקאצקהרבי

 התמנות עצמו על יקבלמגאסטינין
 יא מהחסידים אחד שום והנההרבנות,
 ליד המכתב למסור בנפשו עוגהרהיב
 ופרמה גביר אז שהי' זצ"ל.הה.ק
 לו למסור מקום הי' לא גםבשפע,
 יו ה" ולא מתבודד ה" כיהמכתב
 רק היום, כל אנשים עם עסקשום
 להמקוה, מביתו יום בכל שהולךבעת
 המכתב למסור לחבירו אחד כלואמר

 וכאשר זצ"ל מגאסטינין הה-קייי
 לקבל מסרב ה" מהמכתב, יהה-קבודע

 הפרנסה ירדה כך ובתוךהרבנןת,
 פדח שלא כמעט מאוד נתמעטוהפדיון
 הרה-ק, לבעלה אמרה והרבניתמאומה,

 לגמרי נתמעטה שהפרנסה הדבר זהמה
 וקרא להסכים והוכרח הדבר, סיבתהבין זי"י מגאסטינין הרבי אולםפתאום,
 כעת שמסכים להם ואמריבע-ב
 בשבת לאסיפה לקרוא וצוהיהרבנות
 אח-כ דגאסטינין, הרבנות וקבללדרוש
 שקיבל שם יסייר לקאצס,נסע

 ה.רש ה"ה אותו ושאלהרבנות
 שדרש, העת על ,צ-לטאמשאברר

 ה"ר יו ואמר העת זמן 11ואמר
 ברור על נגין עתה ידייהירש
 שהלך העת באותו הי'. כךהעובדא
 מקאצק הרבי פתח לדרוש,הרבי
 אחד עשיתי גוה*ל ואמר הפתחאת
 איינגעבאקין איז ער דברי וקיבלירב
 מי על ידעו, ולא הטרז, אין סירב8

 הי' שעליו ייר ועתה הדבר,יסבב
 : ע-כהכוונה

 הי' שבגאסטינין סיפר ערך5טו
 והי' מיסיאדעח,נחסשעלניק

 טהיער פעות דעפזיט להעירשם
 בווארשא, בהצאנק סוגח להעירהשחך
 לבנות הנשטשעלניק דעת עיועיה

 ליסוד שיוכלו הצדיקים( אציהיא
 שלזה בדעתו והי' בעירם,ולהשתכלל
 לא להם הלא יא, ולטה כולם,יסכימו
 הות לטוגתם ורק הוצאות, שוםיעלו
 מאומה לעשות יכול הי' לא אולםדורש,
 נודע וכאשר יסכימו, העיר כל אשרעד
 כי מאוד, לו 5ר הי' זצ-ל, יהרביזאת
 הישראלים הבחורים עי-ז יפרשו שלאירא

 הבע"ב אחרי שלח ע"כ ח"ו,מהיהדות
 וביום ע"1, יחתמו שלאהיהודים
 אסיפה קרא הנטטשעלנ:ץ אשרהנועד

 בא וכאשר להרבי, גם וקראאחתאלע,
 חטף היד הנחטשעלניק יו ונתן"רבי
 נחן לא כי הארבעל, על הרביאותו
 ואה*כ טוב, הי' זה וגס נכרי, לידידו
 מרובדת כסא הנטטשעלניק לונתן
 ואמר לישב, רצה ולא עלי,,לישב

 "לא הנ"ל, יוסף אברהם ר'לטשמשו
 כסא לי תן שסנעז( )מחשש יודעאתה
 הנטטשעלניק, וסיפר וישב, לו, ונתןאחרת
 לא הרבי אך התחיל, רוסיאגלשון
 אשכנז בלשון עמו לדבר והתחילהבין,
 לו וסיפר קארלענדער, יליד הי,כי
 יהעיר לעשות שרוצה הטיבותאת

 אנשים מזה ויצמחו בליכוד,שישתנללו
 הי' לסרבי אולם וכדומה,ראקטורים
 לנפשו, לו ונגע לחידודינו,הדברים

 הפרטי-כל על חתמו שכולם הי'וכן
 אפילו לאחור, נסוגו היהודיםאך

 להעיז יכול לא סקאטגיצקיהחובש
 היכו .והיהודים הרבי זצ"ל, הרביבסני

 הדבר הגטטשעלגיק וכראותלביתם,
 אפו חרה היהודים, לבד חתמושכולם
 שזה הבין הוא כי הרב, עלמאוד
 נקמתו לנקום מיד וצוה מלאכתו,הוא

 הרב שמע וכאשר העירובין, כללהרוס
 תחבולות וחשב לנפשו עד נגעמזה,

 סטראזניק סטטרשע שם והי'שונות,
 ונכנס יובא הי' וזה שציץ לייביליהודי
 פיו, על נעשה והכל הנטטשעלניקאצל

 הנאטשעלניק כי תמיד. עמו והתיעץ ן לטובתם, זה ויה" בהעירבימ6נטזיע
 הרבי ושיח אמונים, יאיש אותו החניק ן רעה כו' טובתן הקל מאסר זהוןא*ה,

אחר
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 31מה קולש שרפףשיה

 כי לו a~m הנ"ך, ה*טרשזניקטהר
 גדול בכעס כי מאומה לעשות איןעתה
 עסו, ידבר מעט ישקוט וכאשרהוא,
 עם הנשסשעלניק דבר קצרה, עתאחר

 הרב א9ר הרעה אודותהססרשזגיק
 עצמו נקם אשר והנקמה לועשה

 את לתרץ הוא והתהי5בעירובין,
 זה כי בעירובין, עצמו ינקום ושלאהרב
 הנחטשעלגיק ויצא ועוד, רעליגינע,דגר
 טענותיו, וגסתתטו שוחד, עתהיקה שבתדאי להסטרחוניק ואמר באף,עליו

 אח-כ זצ"ל הרגי אותו שאלוכאשר
 השיג שכבר לו, השיב מה, פיל8פ

 מהנחטשעלניק, הנ"ל תשובהתשלומין
 הסקאטניצקי אחר זצ.ל הרביושלח
 והלך מאוסה יהשתדל רצה לאוג"כ
 וביקש להנאטשעלניק בעצמוהרבי
 ה81טשעלניק והשיב זה, אודותאוחו
 זצ"ל הרבי והלך שצמו, יתישבכי

 עד מאד, עצמו וציער הנפש,בפחי
 תהיים ואמר בחדרו עצמושסגר
 ויותר, שעה וד משך גדולותבבכיות
 על אהד דפק בלילה, ימס איזהאתר
 המשמש ה" ישן אשר שההדרהחלון
 והחלין, הלידען יו ופתח יוסף,אברהם
 הנ"ל, שפיץ ליבל הסטשרשע זהועי'

 והקיץ, זצ-ל הרבי גם שמע כךובתוך

 החלון, על דפק מי המשמש אתושאי
 לו לפתוח וצוה משמשו, לווסיפר
 ובירך הק, ידיו את הרבי ונטלהדלת,
 הסט8רשע את שאל ואח-כ התורה,ברכות
 לו יבשר בא כי והשיב ביאתי,סיבת
 אותו ציוה יתורה טובהבתורה
 העירובין, כל לתקן בשמו להרעלאמור
 עונש, ישיג לנגדו מי יעמודואם
 לו לאמור זצ*י, הרבי אותוושאל
 לו וסיפר הוה, האיך דצובדאנופא

 של האפיציגא בחצר הואשדירתו
 אצלו ודפק הנ8טשעלניק דירתבית

 ממטתו לעמוד בלילההנשטשעיניק
 הנחטשעלניק את ובקש זאת,ויבשר
 את שילגוש עד לו יחרהשלח

 לפני לעטוד כנהוג והחרבהאוניפארם
 ישהה שלא לו והשיבהנשטשעלניק,

 בלי לבוש שהוא כמו רקמרומה,
 להנ8טשעלניק לחוץ ויצאהאוניפארם

 הסטשרשע ואמר תיר, לילך אותווזיוה
 שאינו יי והשיב כ"כ, עליו מהרלמה
 שעות ימתין רק איפן, בשום לישןיכול

 עשה, וכן הבוקר, שיזרח עדאחדות
 את לצער רצה שלא לו סיפרואה-כ
 מהתמנות אותו להסירהנאטשעלניק אצי בסיסכם הי' כי כה עדהרבי

 להסטרטזניק השיב זצ-ל הרבי אךהרבנות,
 מהרבנות עצמו לפטור אצלו מוחלטשהד
 העירובין, את לתקן לו יתירו לאאם

 עד הנטטשעלניק בעיני גדול ה"הרבי
 יציל בדנם ר' מזרכלין הרבלמאוד,

 והתנצל העטאט, להשיג יכול הי'לא
 הרבי ואסר זצ-ל, הרבי לפניעצמו

 9אפ יוסף אברהם ר,להמימת
 ה" מאז )כי אציו יהי'הנ8טשעלניק

 תכופות, לפעמים הנשטשעלניקרגיל
 יזכיר בביתו( זצ-ל הרבי אתלבקר
 הנשטשעיניק כשבא הי, וכן ע"ז,אותו
 הרבי ואמר הרבי, את המשמשהזכיר
 טוב הלא אך זכר, ג-כ בעצמושהוא
 הרבי וסיפר הכירו, רבשהוא

 העטאס משיג אינו כי פרנסהיו אין מזרכלין שחרבלהנשטשעלניק
 היי וכן מיד, לעשות יווהבטיח
 ישר רק לביתו, הלך לא פאתוכשהלך

 לזדכלין שיכתוב שלולהרעפערנט
 יאיט הי' שם העטאט, מיד לולעשות
 שהרעפרענס וחשב אחד, מכפרשררה
 ולא כזה, כותב יכן שוחד, השיגבטה
 מאוחרת בזמן פקידתו, למלאותחשש
 ושאל הרבי אצל מזוכלין הרבהי'
 והשיב העטאט, השיג כבר אםאיתו
 הין וכאשר זאת, להרבי והרהיא,

 ידע שאם הרבי לו אמרהנטטשעלניק
 משאלותיו, ימיא לאמקודםשהנטסשעלניק

 הנשסשעלניק לו ואמר אותו, ביקשיא
 שלו להרעפערענס סיד ציוהשהוא
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 קורש שרפישיחצ
 להרעפערינט מיד  והלך שסהלכתוב
 הרעפערצנמ לו  והראה ציו, אותוושאל

 הפקורה מיד או ששלח  מהזמןקפאיי
 אטם שום  שאין יידהלואבלין,

 מיד ושלח ?הוואייט רקבהר9*ערעגט
 מא.מה אתו דבר ולא הכאייס,אחר
 לעת, טעת על במאסר אותו אסררק

 כי על לחפשי, אותו הוציאואח*כ
 לכן קיבלנא, שוס עליו עוד הי'לח

 העטאט, מיד שיעשה רק יו,מוחל
 עצמו בעיני גדי שררה הי'פוואויט
 לתמהון מאסרו והי' למאוד, עדוכבודו,

 : ע"כ כל,בעיני
 אצל פעם הי' מיסיאדעמ הנאטשעלניקמ(

 בבאלימאווהשררה
 ה:אטשעלגיק ושאי אחד יהודי שםוהי'
 מגאסטינין, להרכי נוסע אם היהודיאת

 לו והשיב שאלתו טיבת השררהישאל
 מגאמטינין, הרבי קדושת גודלאח

 בוושט בועה עי חולה הוא הי'שפעם
 יראו והרופאים מאוד, מסוכןפקום
 כבר אז והי' רעפרחציע,עשות
ג יהרבי ושלח בקיטנא, קנ"טשע

 הרבי לו ושלח ל ל
 שלא אותו הזהירו הרופאים יין,בקבוק
 ע"ז, השגיה לא הוא אך יין,לשתות
 ורצו הבועה נפתחה ואח,כ ייןושתה

 ולנקות בהבועה לחתוךהרופאים
 שלא הנטטשעלניק ואמרהמשטעריא,

 עצמו סומך רק מאומה לעשותיניח
 כאשר פקידתו וישסע זצ"ל הרביעל
 ונתרפא עשה וכן כה עדשסר

 : ע-כלגמרי,
 שהגהיק ממנו, שמעתי עךךמא(

קו"דמויר אמי יצ-למגאסטינין
 יהגהי

 אותו צי" מקאצק
 העל, המשמש אמר אך ח-ת,לכתוב
 שלא ירא כי הכתיבה, עליו קשהשהי'
 חציצה יהי' ולא בדיו, ידיוילכיך
 ורחץ ונקה עמד לפעמים בילגס-',
 בידו שהי' או בדיו המיוכיכותידיו
 ע"כ, שעה, כחצי בע-ש, שהדליקגרות

 כתב שלא הנ-ל המשמש שךיודעתו
 : זח(בשביל

 נסע לא זצ"לשהגה-ק "מענדילפינטשעהסקי-  מר' שמעתימב(
 הריקם החי' פטירת א"ימאלכסנדר יצ-י הרח"ה להה-שמתחילה
 בלבבכם יהי' אל לתעולם, ואסרזצ-ל,
 אספר לאלכסגדר נוסע שאינני עלעלי
 הרת"ה שהה-ק בעת מעשה,לכם
 מזדמן .הי בפראו2ניץ, לרב הי'זי"ע
  נודן יכאשי מראשניץ, דרך לנסועלי
 שמשינין  להרביית אמר מביאתילו

 בהענגיל. נרות להדליק וצוהגיסט,
 כהכנה שבת בגדי וללבושלאכטערס

 רק חסר הי, ולא קודש, שבתעל
 להבין תוכלו א"כ וירקוד לנגןמוויק

 כמוס, טעם יי יש אך ידידותינו,גורי
 בדבריו, פשט ימדו העולםעכלה-ק,
 ולא גמע שלא הי' הכמוסשהטעם
 כל אותו שכיבד עי לרבי, עליוקבלו
 חי' בעל מהגה-ק שמספרין כמוכך,

 אצל שנתגדל מגור יצ"להרי"ם
 ינסע מקאזיניץ, יי"ע הק'המגיד
 כשהילי ר' הרבי הה-ק יבנואח-כ
 החי' את וי-ע הרר.מ ונשקזצ-ל,
 אהבתו מחכה מצחו על יצעךהרי"ם

 אצלו, שראה מאוד נפלא אחד דברעל
 רוצה אני 'י-ע הריעם החי'ואמר

 טרענען ואל )ער גידי שיחתוךרבי
 שהה'ק יודע שהי, אף שדעייז(מייגע

 איש הוא יי*ע מקאזיניץהרר*מ
 : ונוראקדוש

 פינטשעווסקי שמעתימר,מענדילמג(עךך
 זאב שמגאי ר' המו.צבן
  זכר, כן נולד אצלו מגאסטינין,"י
 (ורשים, שמוגה בן שהוא חששוהי'
 אוחו  למול אם לשאול  להרביוהלך
 הרופא אחר לשלוח הרבי וצוהבומגו

 שנגמר הרופא וראה לשאלו,היהודי
 והלך אגלם, בריא  והילי וצפרנושערו

 הרופא דעת להרבי ומסר מענדל  הר'ן
 דרן אביו את לו יקרוא הרבי וצוהן

הש"צ
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יזק טיש שרפישיח
 והתנצל הצת, לו ודהויה בצסקיו הציית nnDV הרן היציג וזפהטיעם,
 בגאסטינין, 8י י"י' גאבעהמבדוץ
 דעת וגפ ח*אלה, הרבי לתניה*%1פר
 עוד להם והוסיף חג"ל, היהודיהרופא
 אצל *הה כזה פפצשה יודע*הוא
גדת

~fiW 
 בתבוע ללע התיעץ ונשדר

 דעתם, את ימל הוא אךהעשירי,
 הדין ועפ"י והשיבו ביניהפופלפלו
 לח הרבי ואפר בזמנו, לט9תחוצב
 והלך דיך" השרשש "% בזחולפענדל
 הרבי תשובת עי בביתו והתישבלביתו
 בחורה והלך בעיניו, חוטבהשלא
 ישמוש רוצה אני אלת ואאריהרבי,
 ואנה, אנה חרבי והלך דעתו,מהרבי
 הספר וסגר בו ועאן *פר איזהופתח
 הדין 1pw כבר הם היא לוואפר

 בההשובה צצמו ולהסתפק לילךוהוכרח
 וכיבד להרכי, הפעם עוד והלךהלז,
 הרבי לו ואסר בהסנרקאות,אותו
 אך סנדקאות, אודות פרסאותח"ה רצתי בנערותי קינד מיין נעבזה-ל.
 למאוד אנכי וחלו בק כוחי איןשחח
 סייח הרב, חגיך את תכבדש"כ

 משבוע בלילה בשיום, עברההתינוק
 ר, באהששירית

 מחינוך לביתו מענדיי
 התינוק אט ושאל תפיד וכמטהג8*ת
 אחרי היטב, שיונק אשתו והשיבהיונק
 מת שהתינוק אשתו ראה אחדותשעות
 השיא אחדות כשנים רב זפן עברלרע,
 אחר בשבת בתו, את רש-ז הרבאביו

 אביו היך החשילה אחר בבוקרחהתונה
 להרבי לאטר הרבי יאחן האחןעם

 ההתן את חרבי ובורך סבאשבתא
 וימתין יאביו אמר אח"כ פויסבברכה
 חוא זוכר הלא אליו ואמר טעט,שוד
 אודות אז אותם *שאל השאלהאת
 חי' *דעתו ומת ר"ט בע שיהילד
 ג' עד שתינוק סילת שם להמתיןאו

 רעתם, את שאל כי על אךחדשים,
 ל8 בזמנו לסול הדין עפ"י פסק-הס
 ג לנדם להמרות רצה1

 ך8ד(
 לא חתונתו, אחר המי מעבדי

 אמר פעם הרבה, פעמים חרבי,לפני
 שהוא אביך שגילם לא בטח הרבי,לו

 להרב שמגיע הרח"ש כלמו"צ,
 הרב את תפחס יקמקלאדאווע,

 שישר כן יו, המגיע הסותר לוואשלם
 השיף אהד בע"ב ת-ל הרב אא"מיי
 עפו אא"מ ינסע גאסטינין מפהבנו
 להרבי הרח"ש המחותן ושיים ההתוגהעל
 ייתן והוכרח אחת ק89יקע חסרשי'
 המטבע לקח וסרגי גדו', ששהפ8נע
 % והחויר והחליף אחר לחדרוהלך

 רוץ אינו שמהאח"י ואטרהמותר,
 חיים אחי יי חיפר כן פאומה,ליתר
 לחים יבדל דודנו עם וה" נ"ינחום
 *מואל אביגדור ר' הצדיקהרב
 יהרבי דורגו וסיפר הרבי אצלזצ"ל
 אררן ר' חרה'צ א"ז הוא*אביו
 חלק בי מהרבנות מאוסה נהגה לאזצ"י
 סחעת דן' ופרגסהו לעניים,הכל

 גם זצ"ל אמ"ז שנהלהטאווופאקסור
 צריך ה" אם רח"*, שום לץחלא

 יעקב 4ר' לבנו mla פי' טהיכתוב
 גן לו ליחן ופקד בכתיבה, לחנכויצ*ל

 למדן להיות יכול הד שלכס אבבזוחל וציי לדודנו ואפר הרבי ועפרגדולים,
 אנכי מוכרח הרח"ש בעניני אךוצדיק,
 ידיעה שום לו הי' שלח עליולומר
 ה4 בקודת הרגי של ררכו בזה,ועסק

 9קגצו שבעגיקם פשני גם רחששליקח
 ,4,*ט החתונה, הוצאות עלבעבורו
 nv't$v תפר כפיים, בכפלההזיר

 : לפרנסה מזיק מהרבהרח"ש
 מפשייטש מרדכי מה  שמעתיפה(

 בר-ה הרבי אצלשה"
 בגאסטינין העדה הנהלת נשיאתבתחילת
 קודם אם זוכר ,ואיני ממנו,ושמש

 ה" וזאת חיבובה( כשבת אוהתקיעות
 העולם, אח מנקש אני הדרשה,תוך

 ההיכל מן הס-ת הוצאות *ביתשרואים
 הס"ת את ואוחז הזלך הנני אחרעא
 אוי אס לחעייס איספת סח בירי,גט
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 קורש שרמישיח%
 רכיפ בחורים לשעמיפ שי 3ךשישא

aw~twשיא אוחו אני הטפרים את 
 פעילים מבק*, אני גש ח-1,ישיל
 שבירך מי בעבורי עוויפלש-ת

 והרבה משלפים אינם והרבהומודריפ,
 כפני אך יגדור ביכולת שאיושעדרים
 על ועוברים *נודריפ משבריאהבושה
 אני כן על וטד, תאחר, יגלידי

 8י בעבויי יצתו שיא שאושגאצק*
 :שבירך

 רגיל הי' הגדול שבשבת ,8מ,מץיסו(
 ובסיום דיניפ,לואר

 להגעיל לצית רגיל ה"הדרשה
 בו *שופכים פרגיהאאמישס.*עפצר

 שהוא הגרף *ל ההבל ועולהרותחין
 וכנר 8סח, של הכלים על חמץ,כלי
 מהגעית שבהזכירו העולס יוחסין44

 : הדרשה פיום יהיהצרף
 "יהודי באמת "" יי אבואז(

 האמת עכ"ז שלשתו,התואר 8וב-

w?neאידוש התו-ב את יעביר יא 
 העיילות תפני כיהו בני ואתאותו

 אם 8ך חריר גני ושגאותוקנאות
 השיב הרבי כח8?1, יעשה רוץגרבי
 ואמר 8ל11 חשו-ב את שישיחלו

 לפען שותו *מבקש לששו-בהרבי
 צקלאדאיע, אקומו את *ימחולהשלום
 שרגמה לו יחסר *לא לוומבטיח
 בהזרה ובא הרבי לבצת הפו"בוהסכים

 ציתי העיר מבגי וסיתריקלאדאיע,
 פשת חמתה הצנקה לו ונתנוהרבי
 *% ונעשה לביויגע פנאן תסערו"נ,
 גדול גליל *פ הי' כי בהלפריםלעו-ב

 גהכפר חנות לו עשה גפמהיהודים,
 בכבוד והביא יח" פרנסה לוזח"
 איתרצ יזה כרופה )א-ה, בניו,את
 והי' ג*ידיאת?י דר שהייתיבעת

 לעירם, כיאות פוסחה לשו*בצריכים
 ומובהקיפ, מומחיש *ובי-ם הי'שמעולפ

 *ונים. מטקומות ודורשים מבקשיםוהי'
 כיתות בין דיעות חילוקי עיקר הי' ואז ן לשום .גיס נשא %ח מני לואהוב
 %*%1ים ואנשיפ עם המון כי החסידים, ן טחלוקה הי' Y1W~RN בשה874,
 יהעבירו ריו העיר בני *ו-ב, שםלדולה
 מה להשרב אסר אחד גדולארב
 ההאהן- על "נענער8ל *אתהדשתך

 על
 והתעצל עצמו געיני גדול הי'כי

 לא לכן עליו סו-פ *זפ יהפ ח"יא שחיטה בעניני אך וכדופה,כשחישתו
 הרב' אאיםרצה

 ונהל להעבירו, זצ-י
 1ע"1 כמעט, העיר כי עםמתיוקה
1nepעבר ואז זצ"ל, אא"מ פרנסת את 
 הרב לארץ-ישראל בדרכו 8הדרך

 זצ-י, אמי "ל ש-במזאקויאסשין
 מה ען אבי על הרב 85ני אמיוקבלה
 נוגע והוא העיר, כל נגדשיעפזד
 זה וכדומה פרנסה בקיפוח כמעט,ישג
 בגאסטינין, זאת הרג וסיפר רבזמן
 ר' הרה"צ דודי בגאסטינין אח-כוהי'

 יתרץ ירא יצ-י שמואלאביגדךך
 בהקפדה הרבי ואמר זצ-י אא-מאת

 *ו-ב לעניני בדיעות מתערבים הי'לא
 ההסידים אשר 4י' יודעים כיוהרב,
 שאינו ורב בשו"ב ח"ו יכשילולא

 כת 3ל החסידים כיתות בין אךהגון,
 וטכיריש  ,טיודעיפ  צו(וואשו רוצההח
 ה" ובאמת ויי"ש, מומחה לשרגאותו
 רק צריכים הי' לא אך ראוים,כולפ
 כ8ח הי' זה פחטת אחד,לשו"ב
 אחד *לכל ביגיהפ פחלוקתפעטים

 מחסידיו שהשו"ב ננואה 1;חמהכיתות
 ה" גור וחסידי והגון, מובחרהוא

 יהם ונתודע מאג-ש, *ו-בדורשים
 בעיר מומחהמחויב

 "הארקע-
 הוא

 לא אך נ"י, מרדכי ישע" ר'יד-נ
 מהותו, ואת בטוב אותו מכירםה"

 ווארקא בשיר זמן איזה שהי'ובפרט
 שחמת כלופ שחט שלא כנוייושב
 ה" הארקע יעיר לשרב שנתקבלבעת

 מווארקע אדמו-ר הרש*ב הה-ק ן וכשנודע ניצוח. לנהל עקשנות היאזאת
 בחזרה ובא ראשונה בפעם בא-י זצ-ל ן שכתב להרעי כתב זצ-ל לאא,פששת

לתמרק*
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 טיח קורש שרמישיח
 את שייו יקבל רצה ייאלירחרקע,

 בידעו אשר מהשו"ב רק אכליא כי רשותו, בלי נתקבל *שרהשו"ב
 עד שחטיר שהי' בקודש כדרכוומכירו
 חפירי רוצים והי' הענינים, בכלמאוד
 אעיר בתים בעלי עוד עםגור

 המופיג ההסיד הי' ובראשםתארקי
 כנגד ניצחון לנהג דל ידאל הר,יכו'

 הי' יא יי ישי מווארקעההיק
 אך *היסות, בעניני סענה שוםעליז
 מטעם כנגדו הי' ואנשים זצ-לההיק
 בעל הה-ק לאדמו"ר ושאיואחר,
 והשו"ב יהשיב יי"י .מגור אמתשפת
 ולא ישחוט לא נ"י מרדכי ישעי'ר

 פךדארקע הה-ק נגד ניצוחינהלו
 בעיר יושב המ זה ובשבילזצ"ל,
 לא אכל שבוע מידי כטילה שכרין נותנין שה" אף שתיסות בליווארקע
 קמנה בעיר אשר פרנסתו, עלהספיק
 9ז"ב לפרנס מספיק הי' לאהארקע
 שהי' אח-כ אך פרנסתו, על וגםהדש

 ונתודע שידיטווצי בעיר לשו-בצריכים
 הנ"ל מרדכי ישעי' שר' מתארקעלהם
 שהם ומחמת ומומחה, הגון שו"בהוא

 ובפרט מהותו, את הכירו לאבעצמם
 חסידי הי' כחם, שחט שלא זמןשהי'

 הנדיג החסיד ובהאשםשידלאווצי
 ז-ל יחזקאל איסר מוששלהיו-ח

 עליו שואלין משידלאווצי"בידערמאן
 אמת שפת בעל ההיק אדמו-ראצל
 שו-ב להיות ראוי אם יצ-ל,מגור

 ליקט זצ"ל אדטו"ר וציוהבשידלשתצי
 לכיתם ייקט ותיכף לשידל"הצי,אותו
 שידלאיצי חסידי אחריו נוסעים הי'מגרר
 אותו וצת לשידלטתצי אותווהביאו
 קבלו )ולא בשידל*יו?י, לשחוםתיכף
 שנהגו כמו ח"ו מעות סכום שוםסמנו
 מהשו-ב, מעות לקבל עיירותככמה

 מפורים הוצאות הרבה שה"ואדרבה
 יא שבתחילת ואף להשיגו( כדימכיסם

 יודעיט שהי' הארקע חסידי ובפרפאותו
 עליו מקבל הי' יא זצ,י רבםשגם

 מוסכפ הי' קצר בזמן אבללשו-ב,
 וגם שידל*יצי, עיר אנשי לכלומקובל
 להרב* שואלין הי' ךךארקאחסידי
 יקבל עליהם יפקד מווארקח,יצ"י
 ולא כבוד, בו ולנהוג לוו-בעייהם
 ניצות נהג ח"ו באם שוב! כנגדו,יהי'
 ישחה יי-י מווארקא ההיקנגד
 וקרה טכאן, קרח נשאר הי' רשותוגלי

 ולא בישרקא, לא *ו"ב הי' ולאמכאן,
 רב זמן *סבי סחטת אךבשידלשתצי,

 שפת כעל ההיק אדמרר פקידתע"י
 בשידליתצי, שו"ב להיות יכה יי"י,אמת
 לקבלו רוצים שהי' פעמיםוכמה

 ראדיט, לובלין, היינו גדולותבעיירות
 ויחוסר יטחיוקת, לכנוס רצהולא

 : הטטבהייט( - כבית תחסרתיקונים

 בן לו ה" לא נחום ""ם י(4חימח(
 ה" פ"א רבים ימיםזכר

 בכפר זהי מגאסטיניןהרבי

"גלאגאיע-
 זכו, הנדבן הגביר דודי של

 בדיחא וה" שטחה, פי זצ"ל יעקבר'
 יוכל בקשה יו שיש מי ואמרדעתו,
 הרבי לפני והזכירו אותו,שיזכיר זצ"י יאא'מ אחי, ויהש עתה,לנקש
 ואר פדיון, שיתן הרבי ואמרזצ-ל,
 פדיונים נוטל אינו שהרבי ידעושהכי
 עשרה שמונה ליחן אחי את אא"סציוה
 ואטר הוא, שמעט הרבי, ואמרפגים,
 שהוא עוד אמר רו"כ ח"י וללהוסיף
 הרבי ואמר מאתים, ליחן ורצהמעט
 לעמק באו כי עד מדאי יותרשהוא
 מיד אחי ורצה רו*כ, מאה עיהשוה
 משתלמת שאינו הרבי, רצה לאלשים
 אך זכר, בן שתלד בעת לבסוףאלא
 ממנו שלקח עד בהרבי הפציראחי
 שסע סעפה בשעת )ואו נדו,ח"י
 יו הי' לא שג-כ משש אחדגביר

 להרכי ובא לבית מחוץ או הי' אך ב"ז ן עיף אגשי בכל מוסכמת קבלתוהי'
 כפלים כפל ייתן רוצה שהוא וחסר ן סכירין הי' לא הס גס סישידלטווגי

אטר
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 שיש אתפ תסורגו 4א בקוך הרבי9
 וכעת זכרים( עפ ןה8נדיל( עסק5י
 אחי ואביא בן, הנ"י אחי  ולאשהחת

 הרבי כי ע"ז, ב'ד וי*4 להרכיהנדר
 ידושה כלה אכנסת שי זאתהפרי*
 השאיה והי, הכלה, נישחת כךובתוך
 ניתן או החת1נוע אחר יא ייתןאפ

 : ע"כ לאחר,התעות
 ה" יט הסמוכה איזביץ בעיר5חה

 השו"ב ע"י גחלהמרתוקה
 החסידים, בעיני וחשוב פקוגלשא"

 רצו ע"כ השעז שי ל8זוהוציא
 והביאו הש"ץ, שת להעכירההסירים

 יוד ים ז"ע %5אסטינין די-ביאת
 והעלילות אטעג'ת אחר ד"ת, עלרבנים
 הוא שגם הח"ז אמר הש"ץ, עיהשו.ב

 n'lvnm בעייל לטעון,והראהי*לוממ
 חליף שעמיד ואינו באומנותו בקיאינו
 ולא להרבי ההייף השזב והראהטוב

 כסו החסידים ויעיר, כל ותהוםמיד, הרבי אותו והעביר בעיניו,הוטסה
 אלת את ושלוע הבושה, מפניפניות
 שהרבי גדולה בגב" להרציהשו-4
 בהקפדה, יה אמר בג", ה9ת אותהשוחט
 לצפפו ליקה אוחו יצוה פיבזהמך
 את ילמוד כווהיטות קדושהפלאכה
 הדמעות ורוב סנדלר מלאכתצצמו

 אדמה מאומה אצלו הועילו יאוהצעקות
 עצמו ולהשלים יהשחדל אח"כ הוכרהכי

 הדשה תעודה ויקח השו"בבמלאכת
 אומנתו טוב העדות עלמהשוברים
 אחרת עיר על הרבי אותו התירואח"כ

 : זכרוני בדמיון הואכן
 הרבי עם יושג ה" זצ"ל אח-מנ(

 רצה שלא ופחמת ד"ת,עי
 היולקע את העמיד הרבי בפנילמשן
 ולקת ואת, הרגיש הרבי החלון,על

 כן לעשן לאא"מ ונחן והדליקוהלויקע
 יו אמר אא"מ מעסים, הרגהעשה

 שרששו יכשר ואאיט רויה אינווחוח
 יוקר הג"י, משגדיל מן,  שמעלזי41, : חץ עי עשנובטגיטת

 בש"ל הרבי 44 ה"אהד
 בהט' הסתרים, בק הרפואהבמפיטא
 למהר, על פלמוליב הרבי השאיריבים
 ושחל מהרטב, *אסר הרבי הכירלמתר
 שחיט השו"ב והנדה מהר91ב לקהמי
 19נים, בתירוצים מהרוחב טעםנטשה

 ובנואם הרבי, בעיני תגו מבדוידי
 *הוכרח 8ד גדולות מחלוקות הדלביתפ

 : מהשחי9חיילך
 *רץ95ר יואי ר' שהר' שפעתי עדךנב(

 בערת, לגיהמ"ד באמקראקא,
 חתרת לעשות שרוצה להרבי חותווקרא
 אליהם הרבי אסר תתרה אחרנדרים,
 *אחר הגושר העת הוא היוםבזה-ל
 מבקש ע"כ לחרירו, טובה יעשותיוכל

 : בעזי שחהפלל מכפאני
 י"ע מגאסטינין הרי"פ מהה"קע"כ

 :ועגתך

 יהוידע ישראל ר' הגהיק בשםגג(
מקוטני

 על הגה ישל,
 זפניט, שני התוה-ק נתנה טצריםהגלות

 הנה, ישיבו רביעי ודוף שנה, מאותד'
 fvn הראשונים ברורות מסווגים,ושניהם
 כפצינו שנים ק-כ דורנחשב
 ע? לתשובה אורכא יהם שניתןבסבול
 והצה שנים, ג"כ ימיו וה" שלםדור
 8ף עוד וחסר ש"ס, הוא ק"כל9
 הגלות יאתר שנועד על הואשנים

 ראוים להיות ומוכרחים התורה אתלקבי
 והוא לבינה ס' בן ע"כ התורהלקבלת
 כשראת אולט שנה, מאות המכוון
 שערי בם-ט משוקעים שכברהקג*ה
 הדורות וקימר הקב"ה עשה ע"כטומאה
 א"כ *גה שבעים שנותינו יפיועשה
 חסר הלא אך רד.ו, הון שבעים,ג"פ
 לקבלת ראוים להיות לבינה שניםס'

 פיד ראוים שיה" חקכ"ה עשה התורה ו הי' רצה אם כי לעשן, רוצהשאינו
 עוללים מפי הכתוב פ" וזה מקטניתן, ן אמר הרבי אך בעצמו, להדליקיפול

ויינקיא
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 37ים קורש שרפישיח

 תורה אלא עוז ואין עוז יסדתויונקים
 צוררך לפען זה הקב"ה, מיהףולמה

 של פ" לסתום ומתנקם, אויבלהשבית
 להיות וטוכרהין והמקטריניםתרעה

 שליטים טקלאדאווע המ"ש מהרבע.כ
  וכון הרה"ג ש"ב יד"נ לי שלחאשר

 בועד כעת פלונסק האבר"ק"ליס-א יטזקאי צבי טוה*ר כקשית הרבניםנזר
 הארפא: לעדתהרבניםן : *נים ט'עוד

 וי-ע. מגור זצללה'ה הרדם חי' בעל הגהיק אדומו'רמריק

בראשית
 הוא הב' אשר גדולה הית ננתניד(

 שיעשה הוא *ראשונהמראה
 הראשית, בו להכניס יראשית,בית

 יתעב שיא בראשית יהסתכלושיוכי
 לח שנאמר כפו הבית,8ת

 מיראה קיום לו ויש מיראה,נתהוה
 כדאיתא וכו', רקיע יהימטאמיל
 הרקיע נתחזק רקיע יהישממאמר
 ומאיים שגוער אדם כמו הקב"ה,מגערת
 יראת ונקראת יראה, מביא ולכןעייו,
 כג-ל, לראשית בית שיעשה רקשסים,

 הי יי-ע הקדוש שהירד אומר והי' ולשפור ביתך, אל תועבהתביח
 לו שיאמר יי.עמפרשיסחא הרר-ב ן אשר מגיאות, ובפרט הבית,את הקדו* חרב את אחת פעם שואי ן המתעב דבר מכל מאודויהזהיר
 משיב והי' שיו, השערת לו שיש סמה ן שאיתא וכמו הביה את מאודמתעב

 וראו עינזכם מרום משאו לו שיש לו ' והוא אני שאין הקב"ה.אומר גאהעי
 ימה והי' אחד, במקום ידוריכולין

 : גדול ועד סקסן נוגעשגיאות
 וארץ שמים בריאת פראשיתגה(

 האלקות יה"יגיוכל
 עיניכם מרום שאו שנאסף כמוולעבדו,

 השערת לה*ינ יוכלו ישראל ורקוכף
 וארץ שמים מבריאת והאלקותהבריאה

 לעמו, הגיד טעשיו כח *נאמרהטו
 שיש הכח זה להם ננתן דוקאלעמו
 דבריו, מגיד ע"ד זה, כח בחי'יהם
 השמים האזינו אמר ע-ה רבינווסשה

 שהשמים וארץ, שמים בהם והעידואדברה
 הוא שה' וטבררים מעידים חמהוארז

 שכר, ולשלם ליפרע ועתידאאלקים
 זהיר שהי' אחד באדם דאיתא1*4ד
 אותו מפרישין שה" עדיפ,כארבעה הציצי" עליו שנדמו ציצית, .בטפות

 זי"ע הקדוש רהיוך אלה, בראמי
 צריכים אינם *ישראל לו משיבה"
 מצרים מיציאת להם יש שלישראללזה
 לא יצחק ר, שאמר וזה אמת,וזהו
 מהחודש אלא התורה להתחיל צריךהי'
 ג"כ וצדק הוא נכון מ"מ לכםהזה
 יי*ע: מסרשיסחא ההיקדברי

 ינו שנתן התורה ברכת מברכיןנו(
 ג"כ ומברכין תורתואת

 אב כסו ישראי, לעפו הורההמלמד
 בקניות די לא קטן לבנו חומו*קונה
 מלמד, לו להשכיר שצריך רקהחומש

 תורתו את לנו גתן השחת הוא,שן
 לצמו תורה המימד הוא בעצמווהקב"ה
 תובעים הי, ישראל ויאשרישראל,
 5~8 הקס.ה חילוק, אין אבל לרב, ע-ה ן שראיית שמים, יראת ונקראסלחסוא, רכיי סשה להם וניתן עטנו, אההדבר

חפלטר

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



 קודש שרפישיח
 ה' חתה ברוך שמברכין ימושמימד

 : ישראל לעמו תורההמלמד
 8ת ושמרתם נאמר אומר ה"נז(

 ונאמר בהם וחי וכו,הקותי
 alen' בהם, וחי האדם יעשהאשר

 בהם וחי באופן מפרשין המישראל
 צצבות, לו יה" שלא היינו בהם,שיחי
 באופן בהם, שיח" בהם, וחי אומרואני
 רק יתלה חיותו שכל בהםשיח"
 שאין אחד כל אצל ולהתאמתבחורה,

 וכמו המצאר מתורה רק אחר חיות19
 מברכין ולכן חיינו הם מישאוסרין
 נשמות ומהזיר וכף נשמה אפקיברכת
 תיכף התורה ברטט אחר מתים85גרים

 : סתורה רק היות שכילהראות
 שנקראו ישראל שסביי בראשית2א(

 התורח בשבילראשית,
 אומר הזה המקרא אין ראשיתשנקראת

 הזה שהמקרא והוא דורשני,אלא
 ולחקור לדרוש ישראל בר לכלאומר
 בו, תלוי והכל בשבילו בבראשהכל
 ויראה בטל, להיות יוכי לאוממילא

 שיהי' האמת לרכון שיבא אחרכ5
 הוא למה וידע נברא, שהוא לזהרצונו
 מכסים הסה העולם מזה והחיצוניתברא,
 המכסה, להסיר ונצרך האמתמרצון

 בכל המושרשת הישראליתיבהאמוגה
 )ובהעתקא היראה ובהתחזקות ואחד,אחד

 יוכל ומצות-( התורה "וכלזח-ת,
 מהמכסה העור להסיר ובמצותבפורה

 :הזה
 ויו' יצחק ר' אמר בראקצית,נט(

 בבראשית פתה מעםומה
 להם לתת לעמו הגיד מעשיו כחמשום
 לישראל יאמרו שאם יבר, גויםנחית
 להם הי שבאסת כו', אתםלסטים
 לישראל אין וכשפת מהפקר, שזכוטענה
 היא הזה ועוים הזה, בעזים חלקשוס
 המה שישראל מחמת רק גוים,נחלת
 שישראך כמה ולכן לראשית,ראשית
 הכל יעבודתם הזה מעולםנצרכים
 הגיד מעשיו כח וזהו להם,טשועבד

 האת נוים, נחלת להא לתתלעכר
 העולם הוא נוים מנחלת לזכותשיוכלו
 הנבראים שכל הששי יום ונאמרהזה,
 הנבראים כי אשר ועומדים, תלויםהי'
 הוא לבריאה ונחשבין נגמריםהמה
 באמת משועבדים המה א"כ ישראל,ע"י

 יהי' שלא נצרך, שהוא לוהלישראל
 : מגיעה שוםלו

 ויטו חיים, נשמתבאפיו ייפהק
 ומחוגם חי', לנפשהאדם

nya,אשר וכל שנאמר ובוא מפללא 
 lav~ הוא חין נפש האדם לויקרא
 מכוון הי' שאדם דוקא רק הפי,אין

 לכל עם לקרא האמת אלבהכשה
 שהי' כמו כפשטי', הקרא רקהנבראין,

 ומחסת הקב-ה, הסכים כן קוראאדם

 נצרכין הי' באדם הלוים הנתראיןשכי
 צדק של שדיבור שמות, להםשיקרא
 ממללא, לרוח חי' נפש וזהו יקים,הוא
 : שסו הוא אדם לו וקיאשכמו

 נפלפי
 הקדוש הרב התיבה, 8ל באמא(

 שיהי' אטר יי-עמברדטשוב
 בתפלה, התיבה בתוך ומקושרמדובק
 עליון וקדושי צדיקי שהי' אומרוהי'
 "781 והי' במהירות, מתפלליםשהי'
 הי' הוא אשר יי-ע הקדוששהיד
 שיהוי הי' בתפלתו כביר זמןמשהא
 עד אחד במקום הגדולה בעבודתורק

 הי, מוכן וכשהי' מוכן הי' אשר,
 מאוד, קצר בזמן התפלה כלאה-ז מתפיי

 אל התיבה אי בא הפשוט אגמרוהי'
 שאשר לזה, מוכן הוא אשרהמקום
 הראוי, במקומו ומקושר מדובקיהי'

 בתפחם וטקושר מדובק יהי'ממילא
 : במהירותאף

 פכיך שאל ודור, דור שנות ביבךסב(
 גוים עליון בהנחל וכו'יינדך

 וצריך הפלגה, ודור המביל, דורוכו'
 הליז: בדורות וחקירהדרישה

ענד
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 38מ מודש שרפישיח

 מזהיר נפשכט ובכי לבבכם בכל יאהבה 1 שאפי' לאחיו, יה" עבדים עבד8י(
 וכף יפתה פן לכח השמרו התורה ן עושים ישראך שאיןבזמן

 כמו והוא אחרים אלק' ועבדתם וסרתם 1 ג-כ עבדים שנקראין מקום שלרצזגו
 וסרתה שתיכף זי-ע הבעש"ט שאמר ן עבדים עבד הוא וזה להם, עבדהוא
 הום הגדול אצל השערה וחוט וצבדתם ן הרע שורש הוא שכנצן למחיויהי'

 שלא לקדושה כרחו בעל אותוושיעבד
 תחת אותו והכניע מינע, להיותיכול

 כל וסיים פשועבד, שיהי'הקרושה
 חוץ מקום שי רצונו עושיןהברואים

 והוא בחירה, בעל שהוא הארםמן
 להיות יוכל שלא לאחר בושה,באטח
 הברואים מכל יגרע למה הרע )אח(מונע
 בשמים הסחכלו הקו-ח הוא ע"זהלא

 וינו שלא אתכם לשמש וכו'שבראתיו
 לשכר לא שנעשו אלו מה מידתם,את
 שכר, מקבלין אין זוכין אם להפסדולא
 פורעניות. מקבלין אין חוטאיןואם

 שנראה הגם כ"כ, אחת עלישראל
 בעל הוא שאדם משום הקו"חשנדחה
 קושיא יאו מים מונעים, לו וישבחירה
 שיא הרע שנשתעבד לאחר באמתהיא
 עליו, יתגבר כאשר מוגע יהיותיוכל
 להסתכי שכי בעי יהי' לאלפה

 אל
 : הוא טוב וקו-חהאמת

 שעבד טעם נותן "מדרש אמר,טד(
 הוא בדין ועין, בשןיוצא

 שראה, בעין ועין, בשן לחירותיעם
 חם וירא דכתיב משום שהגידוכפה
 טעם את והפליג אביו, ערש אתוכו'

 :המדרש
 יהושע משתומם, שהי' אימה, הי'טה(

 שמלא עליו מעיד התורהאשר
 הי' תורה מתן מקודם וגם חסתהרוח

 אנשים לך בחר שנאמר כמומובחר
 השיית הי' ובסוף, בעמלק, הלחםוצא
 מאוד ואמץ חזק לך להנהירו,צריך
 יומם בו והגית התורה, לעשותלשפור
 שגחל שכל ע-ז אמר והי'ולילה.
 ופפירה, חיזוק יותר צריךביותר
 יוכל חלילה השערה כחוט סרשכאשר
 לאחר בק-ש נאמר וכן בשאול,לכשול

 פצותי אל תשסעו שמוע אםוה"

 8עמי8 הרבה גכהב הוא שזה ומסייםע-ז,

 :בתורי
 מהחסידים האסיפה על אומר הי'סח

 לרע פה הווה"ק, בשםקו"ח
 אחד שם הן הפלנה דור עלנאמר
 וכו' יבצר לא ועתה לכולם אחתושפה
 שפועל לטוב והאחדות האפיפהשכש"כ
 לכם ואגידה האספו נאמר וכןרצונם,
nrvהצריך כלי בתורה מדה הוא 
 בגיל ואין לכיי הצריך ופרטלפרט
 ישראל להטובי היינו שבפרס, מהאלא
 והע ישראי, מתוך איא כלום יעםאין

 שהמה בחם היינו וכו' כח גבורימסיים
 וכוי גבור איזה שנאמר כמו כחגבורי
 דברו, בקול לשמוע דברועושה
 דבריפ שמשיג ישראל להטוביפועלים
 שמחזיר שבת מסיים וה"לשמוע,
 שיוכלו הוא ונשמע מנעשההכתרים
 נעשה ז" דיבר אשר כל עייהםלקבל

 : מחזירים למה דאל*כונשמע,
 שביום 1כ1, הפנימית החצר שעדסו(

 השער נפתח והחודשהשבת
 המעשה ימי ששת כל סגור שהואטה

 היינו קרים אוגה לפנימית,ולביא
 תורה והמה לעולם שקדמודברים

 :וישראל
 ואכלתם מעשר אצלשכצינו כמי יראה מתיא מצוה סעודתסח(
 אומר וה" ליראה תלמד למעןוכו',

 להרגיל מרוה הי' יי"ע הקדוששהיוד
 ככהנת אחד כלא"ע

 יאכל שלא פועל, יהי' שעכ"פאכילה
 . :כרעבתן

 פציאח וי, בעיני חן מצא רנתסט(
 ס3. ללמוד אדם יוכלחן

 וזהו כו', בעלה על אשה . חןחיגות,
 אפר מפק"פ יה אין שהאשהפחמת
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 קורש שרפישיחפ
וכתבלי

 הוא ההילת שאר וגם חסיו,
 להבורא נתבטל כאשף וכן זה,ע.ד
 רק דבר משום חיות לו שאיןית-ש

 וכראוי נהוגן שאינו ואף ב"ה,מהבורא
 צדיק להיות ומסייעו חן מצאעוד

באמת:
 אסר בה, למחזיקים הוא היים עץע(

 משל שלה מפ, המדרשע"ז
 לו הושים הטים לתוך נפל שהז,לאחד

 תפוס לו אמר "חבל, אתהקברניט

 שאם תניתהו וא? גידך הזההחבי
 אדם צריך כן חיים, לך איןתגיחהו

 : יניההו שאל חיים בעץלהחזיק
 בחשכות רוצים הי' הפלגה דדךצא(

 שוירד ובזה השגחה,מלסלק
 נתבטלו, והמגדל העיר את לראותה'

 את לראות ה' וירד נאמר לאולכך
 לדרוש זה הז)ה"ק מסטיך ולכן האדם,בני

 : עי.ש החצרשער
 מאי מבבל, עלו ההדשים שמדיץעב(

 הפי' אך בזה,סעליותא
 להם שנורע בזה הרויחו שבגלותהוא
 שמו החודש וכל החדשים כ5ענין
 מ5רשיסחא הקדוש ך13הרב עליומרמז
 וצללה-ה( הרר*-ב הרה"ק )מאזי"ע

 מיתשין מלשון מרחשון שנקראשמעתי
 מתשרי עוד נשאר אשרבשיתיו,
 נראה ויי מאליו, מרחשיןששפתיו
 טוב, דבר לבי רחש מלשוןמרחשון
 אין רידערין אייף טהיט הזהשהחורש
 הפירושים וכל במרחשון, דיורה8רץ,
 את דממה יורה, על בגמ'האיתא
 את ומרוה גגותיהן את להטיחדבריית
 יממה ויורה התהום עד ומשקההארץ
 כן הארץ בגידול שה81 וכמוהי*ש,
 להטן שבא שכל בלב באדםעושה
 ויוה"כ שומר, גבוה שעל מגבוהעלוים
 לזרוע טוב זה ומסעם הזריעה,תוא

 לוחות קבלת זמן שיוה"כ חיטיםהיוה"כ
 שבתורה אותיות כ"כ שהמהבאחרונות
 הי, וסוכות כ"כ, שבגסס' חטהכמנין

 הוא עצרת ושמיני ונקלט,הקליטה

 והסאר שמרחיץ הללו זמנים ויאחרנשם
 מבקעיפ כל להטיח שמורה יורהבא

 דברים להכניס יוכל שלאוהסדקים
 ומשקה ומרוה הבית, 8תהמקלקלים
 וביושר בנחת *יורה חץ טלשוןבעומק
 לחק כסטרה מלשון מטר ישוןוזה

 ונתתי שנאמר וכמו המכוון, חלההולך
 : בעתו ארצכםסטר

 ולא מחדש הוא ושבת שבת כלעג(
 או שעבר, שבת כמו זה*בת

 וכל שעברה, שנה זה כהשבתאפי'
 שבח אבל טובות, מתנוה הסההמצות
 ישראל יוכל עי"ז אשר גנזי מכיתהוא

 גננו אשר הלב מצפוני לגלותבשבת
 יצחק מאברהם מישראל אחדבכל

 מעובה להיות שלא העיקר רקויעקב,
 יוכל לא ובעוה"ו ברע שדבוק ומןשכל

 שהוא שבת היינו עוה"ב בולהכניס
 לא חורה דבר ושזפ a'nly,מעין
 מעובה, שהוא זמן כל בו יה:ניסיוכל

 ביחד, להיות במציאות איןשבחברותא
 לערב הרעים מדורות הרצון כל הי'וזה
 9פ, להם ושיהי' רעים שיה.' ורעטוב
 אחת בפעם הרע לסלק יוכל שלאוהגם
 של שנה משבעים העבודה הוא*זה
 אנרשנו, מעט מעט שנאפר כמוהאדם
 נפשו בכל אמת רצון שיהי' עכ"פאבל

 : הרעלפטור
 דור שנות בינו עולם ימות זכדךעד(

 להיות לנו צוה התורהודור,
 כתיב ואטר, )פתח הללו, בדורותהבנה
 האיך וגו', אחד צם הן ד'ויאמר
 אך אהד, עט בשם להם שיקראשייך
 אדם בני בהפריעו נאמר הפלגה דורעל
  ישראל, בני למספר עמים גבולות'צב
 בגין לברר עומדים אומות שע'והוא
 יבטל עומדים שסט גזה והואבנ"י,
 אוטה כל שלהם ברע ישראלאת

 וישראל שלה, המיוחדת ברעואומה
 פחם, להגיח שיא בקדושתםעומדים
 גופא וזה מישראל הבנין נתבררובזה
 רק והכל לשון, מהשה שלהם קיוםהוא

יעבוד
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 שכא קורש שרפישיח
 שעי"ו שפים,לכבוד

 ונישרפי
 כ9 מכניע

 ומשפילם, ומשברים השפיותחשדות
 הקדושה הנצוצות כל ונתעלו קםוהיעז
 הקליפה שנתפרדו ומקודםשבהם,
 הקדושה ניצוצי בהה והי'ישבעיפ

 תשיב כאשר הקליפה ובטבע אחדפע*
 אותה לאחוז היותה הוא אשרהקדושה
 שאמרו הוא וזה להניח, שלאבחזקה
 רשע ומגורת נפוץ, פן ?ם לנונעשה
 והמפרשים השם. אותם להפיץ תביאנוהיא

 יבצר אל ועתה שנאמר ע"זמקשים
 פד, היפלא לעשות, יזמו אשר כל4הם

 שיש בזוה"ק שאיתא קשיא ויאדבר,
 ולכן פועל. דקדושה שאחדות מזה,ק"ו
 את להשאיר ב"ה השם רצון הי'זה
 אשר כל מאהדות יבצר שיא לצולםזה

 :יזה

 לרלפי
 השמועה בעי שיראה בגס', איתא,ח(

 והשמועה כנגדו, עומדכאלו
 נשמתו לשורש שייך ההואוהחידוש

 בעל נקרא ולכן השמועה בעלשל
 דברי שהם ויודע לומד וכאשרהשפועה,

 השמועה, בעל של נשמתו בו מאירתורה
 עומד השסועה בעל לאילו שיראהוזה

 ביחד יומדים ישראל שכל ווטכנגדו.
 הוא שזח ביותר, טוב הואבתדאי
 מלימוד סיום על תורה שמחתשעושין
 הוא צגינו אברהם האלו וטסדרותביחד,
 הרבי בשם אומר והי' השמועה,צ9ל

 מגיע וכאשר וי.ע זלילה-המלובלין
 שיו כמי "בדי יי ה" יר, ירל8'
 : השוים סאיר שאאע'ח לחושרהאור

evרבי להם להיוה ם חסידים 
 תהי'ספרכסיפיבקש לאולמה

 טובה עין הללו מדות ג, לכםלחית
 פתלפידיו ויהי' שפילה, ונפש נסוכהורוח
 לרבי, יה" ואאע-ה אבינו, אביהםאיל
 נחפים הקדושים המשנה דברי5י

 מדג' באחת עצמו את ולדבקבמדאי
 להשיג יוכל אשר טובה, עיןהנ"ל,
 דבר יהי' למה אוטר והי' הכי,ממנה
 קנאה, רעה המדה ממנו להפרידקשה
 עדות והא לחבירו, שיש לו יזיקלמה

 יהי' שיא שרוצה קנאה, נגיעתמחמת פסוי ולא ובקורנה, כמסון נוגעשפסול
 וישר פשוט לדבר מזה 1.ראהלחבירו
 איר זיע שהגה"ק )א"ה לקנאשלא
 שנה ארבעים בזה שעבד עצמועל

 : שמעתי( כן סובה, עין לולהיות
 תטה יומר שייך איך שואל הי'עז(

 עושה נאמר הא אבות,זכות
 ולא דור, לאלפים וכו, לאוהביוחסד
 יפפיח הראשונים שעוגות לופרשייך

 :האחרונים
 וכ18 יראה, מביא שבת אכילתעת(

 פעשר אצלשטצינו
 ודבר ליראה, תלמד למען וכו,יאכלתם

 האסיפה ישראל הטוסי חירשו אשרטוב
 טתענית, אסיפה וכמו שבתבאכילת

 ביותר, טוב הוא מהעונג שנתפעלוזה
 בוכים הי' אשר צדיקים שהי' אומרוהי'

 מזוה-ק משי ע"ז אומר והי'בשבת,
 מדוכא ובא דילה, בהילולא דחדילמלכא
 בקולרי ותפוס מדוכא הוא אשראחד
 את שהמסככים והגס ובוכה,וצועק
 יבטל שלא אותו לדחוף רוציםהמלך
 רוב בגודל המלך מ"מ המלך,עונג
 ושר" עליו ופקד עליו מרחםרחמיו
 והי' בחדוי' כול" דישתכחיןבגין
 שבת ויוסד י*גנ שיוכך מימסיים
 ביותר: טוג הוא  שתרחם היאיכולה

 הקדתך היהדדי בשט אופר הי'עט(
 בום אחרת ובהעתקז"ש

 רק הוא העליות וכל זי"ע הק'האר"י
 שאי-כ לחיצונות לא אבלי*נימיותי

 9זא אומר וה" העליות, את רואיןהיו
 הפגיפיות שמעיה פה העל" עיקרהוא

 בשכת נא ולכן חיצוניות, ביאמנוקה
 וס"מ מהשן,  זכרון פשנה לחםדוקא

לישי
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 קורבט שרפףנטיח -42
 ורע טוב מעורב יהי' שלאהעיקר
 נקי שיה" ורק טוב השערה חוטואפי,

 : תערובות בלאלגמרי
 במדאי הוא המדרש ישון אמר,פ(

 אומר והי' תורה,דברי
 וראי בת שמעי זש"ח לך לךהמדרש
 אביך, וגיח עמך ושכחי אזניךוהטי
 למקום ממקום עובר שהי' לאהדמשל
 איך כו', דולקת אחת בירהוראה
 אזני, את שיטה קודם לשמועשייך
 מושב. למקום שנוסע שוה אולרוהי'

 זה במקרה אחר מקום דרך עייונוסע
 נקרא שהמקום מיקרי, מקום לאוהדרך
 על מקום חן שאיחא כמו מושבו,מקום

 עובר הי' ע-ה אבינו ואברהםיושביו,
 עובר שהי' מקום שכל למקוםממקום
 כל הי' ולאאע"ה המקום, מתקןהי'

 תולדות אלה שנאמר מקומוהעילם
 "באברהם" בהביאם, והארץהשמים
 אחרי, דלקת כי מלשון דולקת ,ולשון
 אאע*ה, אחה דולק הי, העולםשכל

 מקום הוא ומולדתך מקום הואופארצך
 הוא ושמעי מקום, הוא אביךומבית
 מקודם וצריך מקום, הוא וראימקום,
 להטות יוכל זאת ולאחר ולראותלשמוע
 לבד השמיעה אוזן כוונת לאו ואוזןאזנו,
 מה זה אוון, נקרא קיבול הכלירק

 שיש הבנה ובכח לגמרישיתבטל
 שיתבטל, קודם לשמוע יוכלבישראל
 עמך שכחי מקום עוד יש זאת,לאחר
 הנ-ל במקומות עוד שטקושר זמןשכל
 יגבח מקרי לאו מגבח שהואאף

 אל המקום אל מגיע הוא ואזפסך,
 לו שאין היינו אראך, אשרהארץ
 : הקב-ה אותו שמראה מאי רקיותר

 להנאתך ז"לפירש"י לף, לדפא(
 האיך והקשהולטובתך,

 רק ויטובתך להנאתך לבו-דפזהירין
 להנאתך על .ממנו לפייס שיצטרךשזזה

 הייראך אחד כל מנביה שבתפב(
 עצמו על שיקח רקמהטיט

 ובושה, ארץ ודרך יראה וע-י השכתאת
 ומה השבת את עצמו על ליקחיוכל
 נקרא ה' *ם כי וראו נאמי עכו-םעל

 בצצסו ישראל מכש-ב פסך וירחועליך
 השבת את עצמו על ליקה באכאשר
 הקדוש ?ם הוא *בת אשר תפיליןכמו
 שצריך רקוב-ה שמא הוא שבתבי

 והבושה, היראה עיין שיפולמעצמו
 עד השבת את עליו ליקה יוכלולא

 כלום, לו יחסר ולא החול אתשידחה
 דרכך מעשות וכבדתו שכאטרוכמו

 : חפצךוממצוא
 תתנהג מתי עד אמרו זה שבת עלפג(

 אורה תבוא באפילה,עולם
 להוציא געגו5ים לו שיש ואחד אחדוכל
 אורה עליו תבוא בוודאי מאפילהא"ע

 צליו הי"א אחרת, ןוכהעתקמאאע.ה
 :בריהן

 תברך ואתה נאמר לא ברכה, דהי'פד(
 בעצמו אבינו אברהפרק

 אברהפ של מדתו כשא והוא ברכההוא
 *פילה ונפ* פובה עין שהואאבינו
 הפקומות בכל ברכה ניתן נמוכהורוח

 : שאולים בכליפאפילו

 ויראלפי
 לי עשה צחוק יצחק שמו דקראתפה(

 האיך שואל והי'האלקים,
 צחוק ולשון שמחה, על צחוקמצינו
 דבדיהתא. חריתא לשון עלמצינו
 רק הי' אבינו יצחק שבאמתוהשיב
 הי' יצחק באמת כי העולם בזהלמראה
 יהי' עולה, והעלהו שנאמר כמועולה
 דבר, ב,שומ ניתר שלא עולה דיןעליו
 הי' בעצמו שאף בהנאה אסורוהי'
 צבור ועפרו סעצפו להנות לואסור
 יצחק שמו נקרא וע-ו המזבח,י"ג

 בוש אשה כיליד שידמה צחוק שהוא ן ,ך להגא לו לצפת יוכל לזהולטובתך
 : רואינו מה העולם י :ולטובתך

פקשיפ
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 קורש שרפישיח
 והאיקים נאפר לא יטה ולקשיםא

 מה וגס יצחק, אתנסה
 הקביה, של צווי לשמוע מנסיוןהוא
 קצת לאאע"ה שהי' שבאם קשהולא

 דעתו על עלה הי, בעצמו,נגיעה
 עולה והעלהו שכוונת הפוטבאסת
 שהוא ישחטו ולא להעלותו רקהוא
 יקרא ביצחק כי מקודם באמת*מע
 והתשוקות מהדביקות רק זרעלך

 לגמרי משלו נתבטל קונו רצוןלעשות
 בנו יאהבת נגיעה שום לו ה"שלא
 בנך את אומר, והי' יצחק, הואיחידו
 יצחק, את אהבת אשר יחידךאת

 אותו עם לעולה ויעלהו ה"שהצווי
 אהבתו, לסלק ולא יחידך מבנךהאהבה
 והי' האהבה, לסלק יוכל תדםשהרי
 נסיון דבשעת אמת הוא זהטסיים
 הי, אשר האיש אותו הוא לאוהאדם
 והשגתו בהירתו ממנו ונסתלקמקודם

 האדם יוכל לא הנסיון ובעתודביקותו
 אודם האדם שצריך רק א"עלעזור
 לו וי* והלול ברור שארםבשעה

 בלגו ולתקוע עממו את להכיןהבהירות
 תמוט, לא חשר כיתד הפשוטההאמונה
 סילוק ובזמן בחשכות אף*יוכל

 באמונתו יפרו את לכבושהבהירות
 בנסיון לעמוד בוראו אל לשובומתחזק
 המקוס את וירא בזוה-ק נאמר זהויי

 אבינו אברהם מסיים וה"טרחוק,
 עשרה כנגד נסיונות בארה*נתנטה
 בעדו הנסיונות הוצרך לאמאסרות,

 שנאמר וזה לישראל ידורות לפעויר9
 ד' ינאמ המקום שם את אברהםויקרא
 להתחברות מה, קצת נגיעה*יהי, רק לדורות, הזה המקוט שישאריראה

 ובכלל בפרט ישראל וכל אבות,במעשה
 לעמוד א-ע ולהכין לראותצסרכו
 טסיים וה" משיח, ביאת קודםנסיונות ויה" מח"ל הידוע ובכילבנסיון
 חו-ל לנו שהודיע הוא טובה*מחנה

 : מקודםוה

 הוא מה אויביו, *ער 8ת רישוש5ז'

 הבטחה ה" זה שעי נרפא אויביו,שער
 כזכיות: זדונות יו געשהשמאהבה

 מת *כי בזוהשק איתא אומר ה4פח(
 בתורה, נתן להקב-השיש

 לקביה לי, דאית מה כל הזוה-קלשון
 בעימא דין ע9 ומה באור"תא,יציב
 לפניו עומד השמועה שבעלאיתא
 בתורתם: עוסדין המה שהאבותמכש-כ

 עינ", את אלקים ייפקח במדרשפט(
 הגל בנימין ר,אמר

 את מאיר שהקב"ה צד סומרןבחוקת
 אח אלקים ויפקח הכא מןעיניהם,
 הדא החמת את ותמלא ותלךעיני'
 עכ"ל היתה אמנה מהוסרהאמרה

 ויש, מוכן הוא הכי אוסר והי'המדרש,
 יתברר וכאשר רואה, אדם שאיןאיא
 לו שיש ומה כלום, לו שאיןבאמת
 אשר שהמעשים מוריד ול4 מעלהלא שלי ידיו ומעשה מהש"ת, רקהוא
 שיהי' רק הוא לפרנסתו עושההאדם
 לו מראה הברכה, עייו לחוימקום
 נקרא 11-ז לפניו, מוכן שהואהקב"ה
 עבד שקנה שמה מרבו, רק כלוםיו אין שלעבד. עבד. מלשון עבודה,תפלה
 מחר, דאגת לדאוג ואסור רבו,קנה
 את ותמלץ ותלך המדרש מסייםוי-ז
 אמנה מחוסרת אסרה חדא מיםהחמת
 פטגו יתעלם שלא שיראה וגההיתה,
 למותר, ועצה טעשה ועשההבאר
 באם כי אמנה, מחוסרת חכמיםקראו
 : טוכן הוא הכל סהש,מיפשירצה

 והאיך המילד. עיעצה יי שנתן הוא טטיא, באלוניצ(
 על עצה יטול דאאע4ה לוטרש"ך
 לאו, אם בירא מצות לקיים אםהמילה
 סלתי שלא עד אומר ה" שא-אדאיתא
 אצלי באין ושבין עוברין ה"א-ע
 אשר מילה הוא וה *אף היגווגו'

 השי-פ בין המבדיל הכישיטפריש
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 קורש שרפישמקא
 א-ע להוציא השי"ת עם החיבורומביא
 מילה בא מנה אשר הטבע הוולפמן
 הטבע, יטי ז' אחר שהוא השמיניביום
 נבדל יהי' שיא רוצה אאע"ה הי'מ"פ
 לתקן שיוכל המילה 1-י העולטמזה
 יצטרך אשר ושבין עובריםע-י

 אאע54, של עצה ה" וזה לזה,חתחגרות
 שבלעדי מהקבין הי ואשכוי ענראשר
 במציאות אין וההבדל הנסהעולם
 על עצה יו שנתן וממרא ויחי',שימול
 מכבשן הצילך הוא היא באמרוהמילה
 יבטל לא המלכים מן והצילךהא*
 נבדל אתה שכבר ההבדל  2צו4לך

 הכל לעשות יוכל וגבורתו בכחווחקב"ה
 הטבעי, בצולם ההברל עולפיחבר
 ע"ז להעצה שואל אאע*ה שהיומה
 )מחשבות תכון בנתש מחשבהנאמר

 : ( "ח( כ' )משלי תכוןבעצה
(wsוהי' א-ע דוחקין ה" העדלם 

 בישוב שיעמדואומר
 ישוב מחמת אשר טוב, שזההדעת
 כתיב ישב המדרש ע*1 ואמרהדעת,
 ואתה שב הקב"ה א"ל לעמודביקש
 ושכינה יושב אתה מה לבניך,סימן

 עומדת ושכינה יושבין בניך כךעומדת

 כנסיות לצתי גכנסין כשישראל גבןגי
 .יושבין והן ק"ש וקורין מדרשותולבתי
 אלקים שנאמר גבן על ואנילכבודי
 כביא שעמידה הגם אל, בעדתנצב

 התצנוג טביא הדעת ישוב ש"מיראה,
 לאברהם הקב-ה והבטיח הנפלא,ודביקות
 הדביקות היינו יושב שאתהאש"ה
 ושיסייעו אעמוד ידבי הדעתבישוב
 הדין שבסלך והג" היראה, יבשישלא
 מהול אין כבודו עי שמחל שפיךהוא
 כבודו כשמסלק השעה ב% משזפזה

 ק"ש, כשקורין אבל חפלכות,נסתלק
 )כב-ט טלכות הוא ישראל שמואשר
 בישוב שיהי' לכבודי יו*ביןוהשה
 מלכות, הוא זה גבן עי ואני ואזהדעת

 לדורות זאה פועל א*-הואברהם
 מלכות הוא אברהם שאלקיקו8ייי5

 אטרוד ואני שב הש"ת לו שאמרוזהו
 נצב אלקיפ שנאמר לבניך סימןוזה

 וה"ה ה,(, אליו ,וירא וזה אלבעדת
 רק אברהם אל ה' וירא כתיבמקודם
 השכינה ממורא נזדעזע הי'שמקודם

 בגהרא הי' שהמראה הגם המילהולאחי
 הי' ס4מ בזוה"ק כדאיתא ויותריותר

 : שהוא כמואייו
 הוא איך מהמצוה הפשום אמר,צב(

 פהכנסת וחביבהגחלה
 בן וזקן נביא שה" טאאע"האורחים
 לסילחו, נ' חולה והי' שנים,מאה
 ערב"ם, שהם כסבור זה כל ואחרומיך,
 ע"י ולא לקראתם, בעצמו ירוזולבסוף
 וישר שטוב מי כל מסיים והי'שליח,
 היוקד אצלו וחביב סבין ביותרוגדול

 : ביותרמהפשוט
 mnv יידע שצריכין אימר, חי'צג(

 רק ויעקב יצחק אברהםבני
 כפששיהן ועושין בדרכיהם הולךאם
 נקיא הוא נתחברות בהים טיפהכמו
 אומר והי' מיקרו, אבות לאו ואי-כים

 אומר ה" יי"ע שהבעש"טששמע
 מבני והוא יודע ה" שבאם עצמועל

 )טש88קע הולך ה" ויעקביצחק
 ובודאי הצר( מן כובצ )הואנשביקע(
 גזה, נסתפק לא זי"ע הק'הבעש"ט

 אברהם מבני יהי' שאם להודיע בארק
 ניגעים להיות כנ-ל היינו ויעקביצחק

 ההיק בשם אומר והי' אשריו,במעשיהן
 רשיב הרבי )הוא זי-עמפרייסחא
 טחי יומר אחד כל מחויבזצללה-ה(

 אברהפ אבותי למעשי מעשייגיעו
 וכי אבינו ויעקב אבינו, יצחקאבינו,
 טעשי יגיע מתי יאמר שוטהאיזה

 מיעון כך אוא הפי' רק אבותילתעשי
 : והתחברות נגיעה שיה" 8י. עלויגע

 רעיי טביב חטר, גדרת בארתצד(
 8ן זח שיצא כיוןדל

 וחרפתכן ל88רע, באברהם האמינוהחמר
 היש, rBPW זח חא אדרבה מקשהז"ל

פא

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



 8מג כקדש עשירשהה

 אין צ-ט ולאחר א"ע לגייר הגר יוכל 1 לו יש יחידי חשב ימר גוסו,ה"
 ואאי*8 41ה א-ע, לגייר יכול הגר ' סח בדבר וששרשסשלעכץהתנגדות
 וגם העולם, כל כתף היישאל"כ
 פ*רשטעל כנגדה ?ש אשרהזריחה
 וזורה r~as שוא והזרימה הסוהרודבר
 האסונה הלביא ביותר חיזוק הואאו

 מדום במלך מכסה ה" וכאשךבעומק,
 מאמץ שה" וזה מאשע*ה הנסלהגדיל

 וזה ביותר הזריחה פי' ומאמין8"י

 לספררן באברהם שהאמינו מאמרםהו*
 בלצני *נין אותו בעצמו הואוזה
 שרה, נתעברה שמאבימלךהדור

 הטוב שכי פ"א, שקדוש טפיוושסעתי
 1ה68רשטעל 8פ6רשטעי, ה5טיהודי

 ומכסה למדן, ה" זי"ע הק'מה'דידי
 ברוא מסיח הי' מלדבליןדהרבי

 :הקודש
 ונצרך חדש עויה הוא שבת 3לצה(

 : מקושר שיהי' עכי8לפשי

 מחשבה למסור אחד כי צריךצו(
 הלאווין אצל ודיבורומעשה

 ואחת, אחת בכל תלוי אשרואעשין
 אבריו פרס-ח ואבר אבר שכלואנש

 ויום יום וכל טזכירים הסהשבאדם
 אומר תאבר כל שביתא כמו מזכירהוא
 אל אומר יום וכל העשה, ביעשת

 לשמוע, בכך זוכה מי ש"סתעשה,
 רגיל שיה" לראות צריך לפחות%ק

 יודע שיהי' והלשוין העשותבלימור,
 הפירושים בלא וילסוד בהםוטורגל
 וישיג יודע אחד כל יהי' ממייא81פי

 : יישיג שיעורי'לפוט
 שירע שבאם הזהיידע שמ-יוצו(

 מזה נתמלא והואוישיג
 יו שיש מי שהא כלל יו שאיןשסימן
 סיטן הוא ולכן פארים, רוצהמנה

 : וכלל כלל לושאין
 מל שאאעיה במדרש, איתאצח(

 ולא שנה צ'ט בןא"ע
 לגייר הגר שיוכל בזה שפעלסקידם
 לא זה שביץ שנים, צ'ט בןא"ע

 פתח פותח שאאע-ה האוהל, פתחיושב
 הפהקת הסתם ומן העולם כיבעד

 ור81 שפילה ונפש טובה *ךןממאסיה
 הארם לבא שיוכל פתוחים ג"כנמוכה

 לב81 יוכל ל8 הם ובלאיהשיימוהע
 : דברלשום

 ששהו, שער את סיעך רירשיק
 בו8פ שאיתא כמוומח

 ושבית עה"פ יי"ע, הק'הבעש"ט
 ק"ו, זה ומכח טוב, פרע לעשותשביו,
 מאותו אאע*ה של מהבטחה כח11ה

 אויביו, שער את זרעך וירשהבטחה
 אך עליו, מתגבר יצרו זהשבלא
 לאיות נצרך אאע"ה של מזרעולהיות
 כמעשיתו, ועושין בדרכיהםבוחר
 בעיניו שיטיב הוא בדרכיהםובוחר
 ושימאות בם, ומשתוקק חפץולהיות

 :ההיפך

 שרה חי'לפי
 כרוך כני כתיב, אלי י"ל פרשייק(

 ארור ואין ארורואתה
 אשר בארור שהוא ומי בברוך,מדבק
 אין הזאת התורה דגרי את יקוםלא
 ברוך, שהוא בשבת א-ע לדבקיכיל

 השביעי, יום את אלקים ויברךשנאסר
 יכול הה השמים מן רצון שיהי')בעת
 שנצרך רק שמים מלכות עוי תחתלכוף
 יה" שלא ובאם ומעש"ט, זכותלזה
 א, השמים מן וסיוע השמים מןרצון
 משום ומצאתי יגעתי וזהו אופן,אין

 הוא כדאי ולא במציאה, תמידשהוא
 הדא אחת ולטציאה אחת לשבתהעולם
 כפי הוא המציאה אך באמת,מציאה
 ג"כ נצרך שבת של מנוחה ואףהיגיעה,

 : ח-ב בשש"ק נדפסויגיעה(
 בהיות בנים לו ה" הוא הדיןקא(

 מצוח קיים ונתגיירנכרי
  כמיהוא בגים לו הי' אם אבי5ו*י,
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 קודש שרפישיחא
 לא ה"ז והם הוא ניחהררו אפי,עבד
 יחוס, לו יש דנכרי פו"ר, מצותקיים
 לחמור, רדומה יחוס יו אין עבדאבל
 שמגייר בזה יגרע למה הוא חיסהודבר
 יהיציא כאשה, במצות בשחייבא"ע
 כנען בשלמא היחוס, מן וזרעוא"ע
 החיש אותו שי קללתו כבר כנעןובני
 נתקלל שלא יפת מבני אבלבידו,
 עצמו מוסר שהוא בזה יגרעלמה
 ש5ו, היחוס לקנקל לישראל,לעבד
 העול את עליו יקח שכאשרונראה,
 לגמרי שלו את לבטל מישראלעבדות
 טובתו וכל וכלל כיל משלו יה"59ז:

 ומזה מעבדות, רק לו ישושלמוחו
 וע-ז שלו את יבטל אשר הסובהבא

 בבן מושל משכב עבד במדרשנאמר
 : אליעור זה משכיל שבדמבי*,

 מהדחיפה שאמר הבל הה-ק ובלזםקב(
 ודוהפיפ שדוחקיםוהדחיקה

 זה שמים לשם החנו חסר והעיקרח4ע
 והא פרנסה, רוצה זה שמחה,רוצה
 והתורה בשמחה, ה' את עבדוכאטר
 עבדי עבדים בנ.י יי כי ומכפלכופל
 חידשו יקר דבר שזה אוסר, והףהס:

 רק להצריקים מביתו ליסעהצדיקים
 והמה מביתו, ליסע עכ-פשנצרך
 עם ונוסעים בהרגל נסיעתם נםעושים
 הה"ק שאמר וכמו שהם, כמוביתם

 בל נאמר זי.ע יצליה"המפרשיסחא
 הריבוי מה שמים לשם יה"מעשיך
 לשט יה" שמים שלשם היינומ"כל"

 :שטים
 מקומו ישמור ואחראחד ינקג(

 סיאכת אומנותו ישמורמלמד
 להילרים, טובה עין לו ולהיותד'

 ולשמור באמונה במו"מ לעסוקוסוחר
 וכדומה ושקר אונאה במו"מ,הלאחין

 תורת שנאמר תורה מדברי תורהובן
 שלימתו אחד כי ובתדאי תפיסה,ד'

 נקרא וזח חגירו בשל רוצה אחדנוכל
עירוב:

 לשסוע, א"ע דוחפיו הי, העולםקד(
 מזו: פה אומרוהי'

 יהיות דחיפה ועיקר בגופן,שדוחפין
 מפרשיסחא חסידות ביב, יהודיהטוב
 אפי' חיצונים באברים לעשות שלאח.'

 לעשות העיקר רק עושה אינהרשימה
 בטישה פנימי חיות ולהמשיךמבפנים
 את יכוף ממילא פבפנים יעשהוכאשר

 : החיצוניםאברים
 שקמלים יקר דבר הוא האסיפהקה(

 שהעיקר רק רצונםלפעוי
 שמים, לשם העבודה בקשת יה"רצון

 להם יהי' שלא הטפל יפעולוממילא
 זה להיות לא אבל העבודהמניעת
 רוצה זה בגים, רוצה וה הרצון,העיקר

 : כח רועה זהממון,

 שאמר הבבי ההיקובשם
 לעוררן, ביקש עקיבא ר' שלדרש,קוי

 אסתר ראתה מהאמי
 שהיתהבחבתה מדינותשתמלוךעיקכ"ז

 הזה המדרש נוגים, קכ"ז שחיתה שרהשל
 ההיק ב*פ ואמר מעוררבאסת

 כי עי הלא נאפר יהעמפרשיסחח
 רבות רעות מצאוני בקרבי איקיאין
 הא שקשה אסתיר, הסתר ואנכיוכו'

 שאין פחמת הרעות שמוצאכשמודה
 אך בתשובה, הוא זה בקרבואלקי

 האלקיח *נסתלק לישראל לומרשחלילה
 הסתרת רק הוא הסילוק ובאמתמקרבו

 :פנים
 *ואו ח" ויבעט, ישורזן וישמןקי(

 שם הוא ישורון שםהא
 ישראל, של משם יותר וגבוההמשובח
 והי' החסרון, אצל השם זה נכתבולמה
 הוא ישראי אפילו שכאשרתתרץ

 יו שהגיעי רק גדולה, היותרבמדריגה
 מכל, נאבד והתפארות הרגשהמזה

 משה י"ר ההיק את והפליט ויבעט, ן נכנעים להיות שנצרבו רקמבחינתו
 מפר*יסחא 11-ק ב"ס מסאסוב ליב ן שהוא כמו ולא תורה, בן תחתונעליס

איש
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 י*כד קורנם שרפישףח
 בזה **רף עליו אומר *הי'לי"ש

 משה הר"ר הה"ק את רואה היהעולפ
 אומר הי' ז"ל והוא הנ"ל 'יילה"המב

 *ל כחודה הוא העולפ מזהוכהדרך
 זה ומצד שאול זה פצד אשריכין

 באמצע: חים ודרךשאיי
 עין וטוב התנדבות שייפץ ת"חקח(

 לחוקקי יבי ונאמר בזפליתן
 narnli ד', ברכו בעם המתנדביםישראל

 עין וטוב בהתנדבות בעםהפחוקקי8
 קראו ת"ח ואותת ד', ברכו לעשלאמור

 "יבי-:הכתוב
 3ע' מביניא שהי' הסנהדריןק*(

 פיירים הי'ישון
 יציב אומר וה" אחר מדבר ולחסתורה
 אומות ע' הם בנ"י למספר עמשנבולות
 אחד כי ישראל את יבבי ע81די8א"ר
 זה וסתמת יפסיק וכחורה כגבולבשיו,

 : לשון בצ, להכיריכוי
 מפראג המהר"ל בשם עמרק0

 השקלו בקע עלזצליה"ה

 טשקלם זהב עשרה צמידיםושני
 לוחות  ולב' ישראל לווקלי,81ר8ז
 טום מאיוה  הרברית, ולישרתהברית
 שלאחר משום דוקא, זה על ארמזח"

 מרבקה חפרים הנפילות אליעזרשראה
 הב' לה טחבר ה" החסד צמודשהיא
 ועבודה תורה היינו אחריפעמודיפ
 תורה הוא הדברות ועשרתשהיוחות
 את משבח והי, קרבנות, הואושקליט
 שבמפריס אומר והי' הנ-ל,חדברים

 דברים נמצא זצללה"ה המהר"לשל
 אומר והי' במטטונית, במפזריםיקרים
 על הי' זי"ע מפרשיסחאשהס"ק
 לו אומר יה" ז"ל ממהך'להקבר
 דבריו, את מפרסם ה" שהוא*ידע

 מקודם שבאמת מטיים הי'ואדומו"ר
 בדבריו, טעם מרגישים העולם הי'לא

 ספרי בלמרו ז"ע מפר,שיסחחוהה"ק
 בדבריו מעם נותן הי' יעימהרעל
 דברי יותר פשבח ה" זה כלתאחר
 בבחינת שהסה זי"ע ז"ל תיסאלחר"ח

 ז"י הר"ח מכתבי אחת ובשורהאחרת,
 ל"י: ממהר"7 מאטרים כמהנחי

 תולדותלפ'
 איא אתרת עצה אין ריעקבניקיא(

 איתא וכןברמאות
 הרמאהז אופן איתא ובווה'קבזוה-ק,
 נקרא תחי' של שעצם ואמרביופי,
 בשוה *אוכל שנדמה שמרמהרפאה
 שאינה פרמה והוא האברים כלעם

 הזוה-ק בשם אומר והי' כלל,נהגה
 שעופד משום ברמאות דוקא הוצרךלפה
 אותו מרטה *הוא באם רק מניחואינו
 יכול ואו זה אחר נמיך הואבשלו
 סברה שהוא והשגיח אותו,לדחות

 :טובה
 בשני א"ע שחלקו יעשיו יעקבקיט(

 לחלוטין באמת חלקועולמות
 להגות יכול ולא שלו הוא*העוה"ז
t'nlvaבעוה"ז לטפל *נצטרך במה רק 
 שידחה וכמה בהתחברות תאומיםוהמה
 ישקם נקרא זה נגד כן כפו עשיואת
 נצרך יא ישראי לשם שמגיע באםרק
 לגבולו שהולך באם בוודאי רק זהבכל
 שמשבר כף ותוקע מוחו את מחץהוא
 ידו יכתוב זה אומר וסי, ורגל,יד

 בשם יקרא וזה וגו' יאמר וזהלה',
 ארבעה המה יכונה, ישראל ובשםיעקב
 זה אומר, והי' טובים, כולםכתות
 תשובה בעלי על בגמ' כדאיתאיכתוב,
 זה מה בכתיבה, רק באמירה דישלא

 מזה ונתפעליםשחושבין
 שדותיי

 מהשבות
 הוא לזה הא שכף, להם מגיעורע,
 מקאדיקס משל ע"ז אומר והי'נברא,
 באם עונשין מלא הכל שהואקארנע
 באם שכר שום נכתב ולאשיעבור,

 מכל מניע טה מסיים והי' יעבור,שלא
 לא לשמוע, רוצים שאינם מאחרזה

 ומשמיעה, מסביר הוא שהתורה מהבלבד
 יום כל  משמיעים יסים שהסס-האלא

 אוטר שהיום  שאפכא כסובבחינתו
עשה
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 קת*קם שרמישדה*
 לששית וצריך הרחובן, ale~n *קיקיאת ן עבירה, גי תעשה ואל מצוה ביששה

 : אחר פקוח ן איבריו הרמוח שכל איתאובזוה-ק
 שחי' לעשרה המדרש, אומר הי' קטו( מזכיר עצמו בפני אבר כלפוש*יעיפ

 שאינפ ובאם שלו, את בו שיעשהאותו
 : מהני לא תכלרוצים

 איתא בגדיו, ריחאת דיךחקיר(
 בוגדיו, בריחבמדרש

 נמצא העולם באומות גם עובומלהיות
 סברך שיהי' באם וגט אה*ע,חשידי
 הכה זה רק המבורך, הוא ה"לעוציו,
 ליחן נפשו לפסור בבוגדיו אהילו*יש
 בגמ' שאיתא וכמו וצמו, אתלקרוע

 בקדושת נפשם מסרו אור רשעיפעי
 מרית הי' הזה הריח א"ע, וקרעוח'
 יעקב של הכח הוא וזה יצחקאת
 וזה יצחק, את שיטיב ראויונהו
 ומפ, השדה, כריח בני ריח ראהשחמר

 תפוחין, תקל קבלה ע"ד ז"לרפ"י
 התפוח מה בגמ' שאיתא כמווהוא
 קדמו כן כמו לעליו קודם פריוהזה
 יש אשר הכח וזהו לנשמענעוה

 בלא בנעשה נפשם למסורלישראל
 : מלפגיו היטב אשר מריח וזהונשטי,

 והוא חתירתח, חתר יצחק ריעתךקיד(
 שהוצרך במחתרת, גגםכמו

 הרחוב מקום לו שאין ארעיגנוב
 ובקומה בשוה לילך שיוכלושרתח
 תחת א"ע יכוף שהוצרך רקזקופה
 העוה-1, הוא הצפר את ולפנותולחפור
 כנגד כן כמו העפר יע שיפנהוכטה
 חותר שזה כן וכמו פקום, עושהזה

 כנגדו, מבפנים חותר זה כגלדמבחוץ

 ולכן ה', לו ויעתר נאמר זהועי
 במנחות שאיתי וכפו בה', עוה"זנברח
 שדומה מפג? בה' נברא שעוה"ז)כחט(

 יצא, לצאת *רוצה מי שכליאכסדרה
 הדר דאי כרעי' תלי' טעמאומאי

 בהך בהך, ולטיילי לי' מעליבתשובה
 שנפל לאחר והוא מילתא, מטת-עלא

 במקום רק מקים לו אין הרחובבפקוס
 סשופ הדלת יעי שהיא נהפי;חהצר

 והי' האסורים, בביתיושבין
 ואהד תשעה :ברחו במחתרת הותראחד
 הנשאר האהד סעגשין והי' נשארהי'
 ע*1, אומך* והי' מקודם, ויותריותר
 מגוף יותר עוד גרע ברח שלאשזה

 בסקרה, לו יבוא העבירההעבירה,
 ואינו לברוח מקופ לו יש אשרוזה

 היראה את שמפלק מראה הוא בזהבורח
 וזהו עול בפריקות שמיםוהמלכות

 האותיות את משבח והי' יותר. עודגרע
 האותיות ללפוד תשוקתםשהפלאכיפ

 :וצורתם
 אברהם ביטי חפרו אשר הבארדתקנז(

 איתא הפלשתים,סתמו
 בטצות הבארוה הוא שהיוםבזוה"ק
 שצריך רק ופשוט, ותפיליןציצית
 והי' הזוהיק בלשון להבין s*wלייגע
 זח את מסתמים שהפלשתיםאומר

 לנו שאין אומר, והי' עפרוממלאים
 מהאבות רק בהעבודה ליגעמקום

 אוירית הא אומר, והע שלהם,בבארות
 בריתך, בגי עמך אנחנו אבל יופבכל
 ע9 שנעקד יצחק בני אוהבך אברהםבני
 שנכתזב בכורך, יעקב בני המזבחגב

 שלו, טלה עם מהאבות אחד כלבכאן
 ולא זאת לאמר בושה יהי, לאואיך
 והמבוקע הרצון העיקר במעשיהם,יגע

 בעצמו, לחשוב ולא שמים כבודהוצרך
 כבוד יהי העולם מזה שהוצרךומאי
 מחויב אשר סברא הוא ומזהשמים
 התפיה יהי' שלא לתפלה גאולהלסמוך

 :בגשמיות

 ויצקלפי
 להיות ערבית תפלת IP'h' יעקבקיז(

 ווה החושך מתורנעור
 באם לדורות, אבינו יעקב פועלה"

 פשעיו כטה יודע טישראל אדםשיהי'
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 45כה קורש שרששהק

 מרבה שהוא כלום מבפי פי' לחמגיע
 כמו הגבוהים בהעולמות ושמחהשפע

 עולים אלקים מלאכי והנהשנאמר
 פוחזים במדרש שנאחר כמו גו,ויורדים

 : בו ורוקדיםבו
 פתח יעקב נדר,יעקצ דייךליח(

 נדר ענין תחילה,בנדר
 הבהירות בעת א-ע לקשור שיוכלחידש
 הבהירות טמנו יסלק שלאח"זשנם
 אבינו יעקב פחח וזה בו, תקושריהי'

 :לדורות

 וישלהלפן
 הולכין כולם שיה" רצה לאיק

 והי' ממנו, לשמועלחדרו
 אני חלילה לגאות שלא בזה"לאופר
 ימאוד אצלי חשוב ישראל וכלעושה

 רגליו כפות שוה איני שאני ליותאמינו
 לפני ואינם דברים 9יש, רקמישראל,

 כל אשר סוחרים ויש ואחד, אחדכל
 זמן שהוא ושבת טרודים, המהשבוע
 הדאגות משכח ששבת הדעתיישוב
 ג91א ושבת ובמנוחה, בעונג ניתןוהוא
 יום שהוא מפני הדעת ישובמגיא
 לביבלם, יכול אשר דברים וישמנוחה

 : רוצה אני איןובזה
 משה אל ויתןבמדרש, איתאקב(

 כתיב ככלתוככלותו,
 וזה תשוקתם כפי לו נותנין*ה"

 ישראל שמקום כלה לקראתשאומרין
 מכל המכוון הוא וישראל ושבתשבת,

 ומסיר המכוון בא וכאשרהברואים,
 כלה, ג-כ נקרא ושבת ומפיל,הכל
 ביום אלקים ויכל במדרש איתאזבן

 וויטאל הר-ח בשם אומר והי'השביעי,
 וביה דביש מפלוגתא הסבראזי"ע
 בסבתא מחד אומר שהי' םה-א,

 וביה לשבת, כוונתו כל שהי'לשבתא

 האמת ופכל החסדיט פכי קסונתיקכא(
 מחנות, לשני fisn~ועתה

 אם הא מחנות כף שהי' הפלגהמאי
 וגם אחת מחגה לו הי' חלקןשלא
 והי' מהכרח, רק עשה מרצונושלא
 שלאחר שהקשה הזוה"ק בשםאומר
 נתיירא, למה מלאכים מחנות לו*הי'
 עסוק הזוה-ק מלשון הפשוט אומרוהי'

 רוצה הי' לא אבינו שיעקב*מתרץ
 נעזר שיהי' שהתפלל רק ונסבסיוע
 בזה 18על ע"ה אבינו ויעקב שהואכמו

 כמו נעול להיות יכול שישראללדורות
 : החשכות מסוךשהוא

 ונבגי ז"ל הרמב"ם קושיות עלקכג(
 וכי שכם את הרגויעקב

 שלאחר שצ-ל מתרץ והי' הי',רוצחין
 משום מיתה חייב ששבת שגוישהדין
 וגוי ובי"ס ביני הוא אותששבת

 מילה ועל מיתה, חייב באוחשנשתמש
 ביני ברית לאות והי' ג"כ,שנאסר
 שבני מיתה ג-כ חייבין ה"ובינכט
 אם וגו' בזאת אך אומרים הי'יעקב
 היינו זכר, כל לכם להמול כמונותהי'
 כמוחם שיהי' צירות לשםלהמול

 מולים שהי' שכם בני אבללישראל,
 נשארים ודוויות חתגות יתאותא-ע

 שמשתמשים מיתה טחוייבין ה"בגיותם
 :באות

 מכים שכח יעקב האריז"ל בשםקכג(
 שנצרך עליהם, וחזרקסנים

 השמים מן לו שנתנו דבר שכללידע
 נזהר להיות ונצרך לזה, שייכות לויש

 והע הדבר, אותו ויאבד יקלקלשלא

 אדמך"1-טסיים
 ומבש"כ זצללה"ה,

 הדבוקים במעלות נזהר להיותשנצרך
 : ויאבד יקיקל שלאבאדם

 יאסוף כאשר אש יעקב בית ןהי'קכד(
 בו שיש האש כלויקבל

 נהי, יעקב, בית נקרא ואזלהעבודה
 שנקיא כמה ליעקב אמת תתןאומר

 אומר והי' האמת, לו נותגין כן יעקב ן נתהוה מזה שמים לשם מעשיו כלשהי'
 של חותמו יייע הקדודם היהדדי גשם ן ; ממילא שבתקדישת

המב"ח
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 קורט שרששיחא
 כזה הותם שהוא חמת הותתקב-ה
 : אפח יהי'לא ידיי" שאם משום לזייף יוכל לאאשר

 וישבלפרשת

 יוכל לא שזה רק אתר באופןלהיות
 כלל מבחוץ עומד שלאו לזחלהיות
 ארו לנחול רוצה שהוא וזהוכלל,
 בית ליושבי ט8 ומזה יוכל, לאמקודם
 דבר לו יזיק לחוץ בא כאשרהמדרש

 אשר יאדם שהוזק פסה יותר מרעמה
 לגרוע... אותו פחזיקה" ן זי"ע, ייייה"ה הק' היהודי בשםוכה(

 מבניו אחד וגץ פשלך אחד גץ קכו( דין השפעתפשמים
 רק הוא שהדינים ושקטה, יראהארו

 עשה והאלקים שנאפר ספניוליראה
 נתבטל שירא ולאחר מלפניושיראו
 הדינים מפתיק וזהו 1שקסההדין

 החסד, לצורך רק הוא *הדיןבשרשן
 הדבר, ממתיק הוא יתירא *אדפובזה
 אביו פגורי צארץ יעקב וישבה"מ

 : יצחק פחדהיא
 כתיב יעקבונשב המדרשקט(

 גו, יצילךבזעקיך

 האדם שורפן. והואיוצא
 שתי בעצמו יהכניס נצרךהישראלי
 הרע, שדוחה יוסף ול ניצוץניצוצות
 : הישראלי ניצוץ *הוא יעקב שלוניצוץ

 בשלוה יושבין שהצדיקים בשעהקכח(
 חוטן בעוה"ז ב*יוה לישבוטבקשים

 מתוקן וחם דיין לא אמר ומקטרגבא
 בשלוה לישב ושרוצים אלאלעוה-ב
 לא אבינו יצחק אוטר הי'בעוה"ז,

 תמימה, עולה ינוס העולם בזה הי' ן מיד הצילו גניו וכינוס כנוסותני
 החנו בשלוה לישב ביקש אע-ה ויעקב ן הבל יקח רוח ישא כוים ואתעשיו
 כמו אביו מגורי בארץ לישב שרצה ' ינחל בו והחוסה ואלופיו עשיו?ה

 מגורי בארץ יעקב וישב באמת שנאמר בשם אומר הי'יעקב, זהארו
 זי"ע, יצללה-ה מקאצקהאדומו"ר

 צי -דער בלשונו הפדרש זה8ל
 בניו וכ.נוס כינוסו זהזאסענעם"

 רוח ישא כלם ואת עשיו, מידהצילו
 הע' המה ואלופיו, עשיו זה הבליקח

 כל ישראל את לבטל העומדיםאופות
 תרצח, בלא ישפעאל שלו כרעאחד
 יציב שנאמר וכמו תנאף בלאועשיו
 ואת וזה בנ"י, למספר עמירגבולות
 ולאחר הבל יקח רוח ישאכוים

 נצרך לא הרע כל ונחבסלשנדחה
 היינו ארץ, ינחל בו והחוסה אלאלזה
r~wהוא מה לנחלה הוא ישראל* 
 וארץ נוד, ארץ יש אומר והי'א"י,
 ליהוא מי היינו ישראל. וארץטוב,
 ע"ד וכן נוד, ארץ הוא ארצו ונדנע
 ע-ד יותר ומדריגה טוב, ארץ ישזה

 באמת אבל בו, לישב ומב"שאביו
 פעוים בזה להיות נצרך יהודיהטוב
 שנצרכין לעוה-ב, שמתוקן די לאוזה

 : צוה-בלתקן
 זצללה'ח בעך ר' הרבי באםקכט(

 הח"ק עי אוטר שהי'זי19,
 ברחבות ילוהג שה" דיי'פנחסמקארץ

 מש9 החברים, גאות כמו נראהוהי'
 וה" למלחמה הולר שהיילמלר
 לו והח בביתו, אשר עשרו אתמצפין
 הי לא אשר יקר דבר עשריבתוך
 מפני מתירא שה" להצפינומקום
 בסקול להצפין ורצה הדבר שליוקרא
 להצפין עצה לו ממציא והי' ביותרטוב
 בשם אשר ואשפה זבל של הרבתוך

 הרבי איפר והי' אדם לשוםלא'יבוקש
 הר-פ על זי"ע זצילה"ה בערר'

 אשר כזה יקרים דברים לו שיש הנ"ל ן הי' אבינו ויעקב ישראל ארץ הואזה
 באשפות אלא איתו להצפין יוכל לא ן מקפלו הקב-ה הי' ישראי כלכולל

 : גאות וזה שבחוצות ן יכול הי' ולא תחתיו, ישראל ארץכי
הטיגן
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 51כו קורש שרפישיח

לחנוכה
 ה" הקדמוגיפישראל הטדביקל(

 ושמנים פתילותאופרים
 מדליקין בשבת בהן בדליקיםשאץ
 שבת שר הגפשותא היינו בחנוכה,בהן
 יוכל חנוכה אותן, לעורר יוכללא

 אותן שגם אומר והי' אותם.לסורר
 מקום יהפ שאין יבם ביד המהאשר
 משוס בחנוכה נצזר להיות יוריויעזיר
 ייגע יוכלו בלא *וכבין ה" הטהשאז
 ביד טמאים מסר והקב"ה עזרובלא

 וזדים צדיקיפ ביד ורשעיםטהורים
 רצון שיחי' רק חורתך עורקיביד

 : עכ"פלוה
 כנגד אחד פי מלכיות ארבעקיא(

 וי-ג הקדוש, פהשםאות
 פרצות י"ג כנגד נתקנוהשתהו?ות
 שנתגברה היינו בהיכל היוניםשפרצו
 אפ" פרצות י"ג לעשות הקייפהכח
 ירך הוא ויון המקודש. שבט.לויכנגד

 במודים כורע שאינו וכלדנחשתא
 י"ג נתקנה ולכן ינחש, שדרתונששה

 :השתחואות

 הגרכהלשבות
 מפרשיסחא הרר'ב ה"*ק בשםקלע(

 בדורי יפתה זי"עזצללה"ה
 לו יש בדורו שהפותח בדורו,כשמואל

 ואף בדורו, כשמואל והתוקףהכח
 שהמה והגם לפעול כח ישעתה

 והגאולה והישועה כמאז, המוחיןבקטנות
 שם-חח הוא וסי הילו מדורותיהי'

 לכל להכל, השמים מן לומסכימין
 העושר להמשיך להשמאל אףהנצרך

 דאוורייתא תמכין שהמה בריווחוהפרנסה
 מן לו מסכימין בהימין אפילווגם

 אומר והי' סיקל. שהוא ואףהשמים
 ביום שמן בה שהותר חנוכה נרייקל. ילמדינו נשא, פ' תנחומא המדרשע"ז

 אבל 1כ1, בשני בה מדליקהראשון

 שרורה לו עושה השמיני ביוםהותר
 ימצוח שהוקצה כיון למה עצמובפני
 אדם יאמר לא בה. להשתמשאסור
 ואינן הואיל זקיגים מצות מקייםאיני
 אין בני הקב"ה להם אטר התורהמן

 ועשית שנאמר כך לזמר רשאיםאתם
 על שאף למה יורוך אשר התורהע"פ

 ותגזור שנאפר מסכים אנידבריהם
 יעקב שהרי יך תדע לך, ויקםאומר
 כתיב מה ואפרים מנשה שברךבשעה
 וגו, מנשה לפני אפרים וישםשם
 הנשיאים בקרבנות גזרותיו הקב"הוקיים

 והר וגו', תחילה אפריםשהקריב
 מצות בקיים איני אדם יאמר לאפהו *ואי

 הוא הא יש, אמיגא הוי וכיזקינים
 דברי שופע שאינו ישראלמפושעי
 עמהם מסכים שהקב"ה אלאחכמים.
 העבודה יקבל בדורו ח-חולכל
 כמו רוצה הצדיק שיוסף וזהכרצינו
 מוקדם מנשה שיהי( רוצהשצדיק
 זה על אשר העולם מזה ישכוחהיינו
 ואח-כ עמלי כל שנשני מנשהנקרא
 אבל אפרים, כמו פירות נושאיהי'
 רואה ישראל כלל שהוא אבינויעקב
 אפרים והקדים אפשר ואי קשהשזה

 עניו בארץ פירות נושא שיהי'למנשה
 מזה לשכוח למנשה מזה יבואואח-כ
 שהקדים ידו על הקביה והסכיםהעולם

 והמדרש מנשה, לפני אפריםבקרבנות
 למצותו מאתקצאי להלכתאמקדים
 שמחויב תאמר שאל היינו השמןבמותר
 וגדר, סיג מחמת סופרים דברילשמוע
 לעשות המצוה, וגמר שסבר לאחראבל
 שאתקצא-, שתאמר קודש, המותרעל
 דברי שחביבין המדרש מחדשלא,

 התורה... טן מצוה כמוזקינים

 המצוה על החינוך בס' עיין,א"ה
 כו' לך יגידו אשר הדבר ע-פועשית
 והן וגדר סייג מחמת שגוזריםהן

 ומצוה דבריהם לקיים מחויבמדעתם
 עיי"ש[ זמן ובכל מקום בכל נוהגת11

 צוגהיום
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daכגדש שרפישיח 
 טבת ר"חבחנוכה

 191ריפ חנוכה כמו חול של היו"טקלנ(
 זה ומחסת מחזקים,המה

 עבת ד"ח חול, של יו-ט *הטה3ו5א
 זנייה-ה מפראג מהך"ך a~aאיתא
 טתחילין הסה שהיבש טבת ששסוזי"ע
 ע-ז ואטר הלילות, על להתרבותבו

 הנס שהארת זי"ע זצללה"האדמו"ר
 "769, ומהאור הטבע אור אתמאיר

 שאיתא רחמת ילבן נטך**טעלט
 *ל 3חו *תשש היו"ש הוי באבשבט"ו
 חודש בתחילת חנם האור באחמה,

 ההארה בזה חפה *ל כחושטתש*
 : והבן הטבע האור אתוכמאיר

 ס-ת וגו' בד" בדו"ח יב-ו בכר"ןקיד(
 וסמוך סמוך עדמנכון

 תיבות וב' -חנוכה" אותיות המהבכלל,
 מס"מוך ס' ואות מנ"כון נ' אותהחנו
 בא הוא מחנוכה שנס היינו .נס"הוא
 זוכין והי' בדי במוחים שחי'מזה

 : בצריולראות

 ויגשלפי
 שקוראים שביה ז"ל הרטב-ן בשםקלש

 לקדש 1י1"ט בשבתונאסרים
 .גיא באמירת וגם בתפלה,היום

 נאמר הוא וכן קידש, טקרא נקראזה שבת-
 המשכן למיאכת שבח ונספךבויקהל,
 עוסק הוא אחד כל השבוע ימישכל

 אל פונים הכל ושבת אחרתבמלאכה
 מלאכות ל"ט הי, שבמשכן היינוהמכוון,

 אחרת, במיאשה עוסק סי' אהדוכל
 נעשה היתה המשכן המלאכת מכלאבל
 נצרך 3ן המשכן הוא זה אחד,מכין
 ימיאשה לש"ש מעשיו כלשיהי'
 פונים יהי' והכל שבת, קדושתמימיו
 : שבת שהוא אחד המכחןאל
 ונצא בואו אומרים, הי' )בגמרא(קלו(

 אחד כי כיה,לקראת
 ,כראוי כהוגן להיות תבירו לתבוענצרך

 מחבירו, או מעצמו אפ ג"פ מאיכי
 כן: באמת הי' כראוי הי'*אם
 יהודה, אליו ויגש דיה, הידרשקלי(

 וגו, באיפ ימיםהנה

 יהודה, זה חורו בקוצר, חורשויג*
 אוטר הזוה'ק ע"ש, יוסף זהבקוצר
 ג18לה סמיכת זהו יהודה, אליוויגש

 חרוני, באזני עבדך נא דברלתפלה,
 אפך יחר ואל תפתח, שפתי אד'זה

 וה" 8י, אמרי לרצון יהי זהובעבדך,
 וד' הקדקד, שם בו יש יהודהאומר,
 רק יותר לו ואין דית שהואהיינו
 לו אין לו שי* פה וכל ב-המה'
 ה*. כבוד ולפפן ב-ה, לה' רקכלל
 וכמו עיינן, שהו* ה' בו י*ויוסף
 נתן והארץ יד', שמים השמיםשנאמר
 יחרוש, לא עצל מחורף ונאמריב-א,
 בחורף ועצל ואין, בקצירכוואל

 ממחים, והקור והדייג קשהשהאדמה
 ואח"כ פלחרוש,  מתעצל זהובחמת
 כן ואין, וטתאוה בקציר רואהכשהוא
 שהוא בעת ית' הבורא העבדותהוא
 בזה שהוא מניעות לו ויששוכב
 עובד ואינו וכחסה בסו-מהעולם
 ב-ה ה' לשם שהוא כמו הכללעשות
 שהוא ואח-כ והעשין, הלאויןלשמור
 ופשתוקק ובחפלה בתורה שזוריורואה
 ולא תר* שלא מחמת יכוליפעולולא
 הזריעה, ביצסו ולקבל כלי עצמועשה

 עשה שלא חרש שלא יזהשנראה,
 חסר באמת אבל שמתעצל, רקכלום,
 כמו כלום, בו לפעול יכול ולאמכל,

 עברתי עצל איש שדי עלשנאמר
 יוצא נאין קמשונים כלו עלהובאמת
 ומחוקק חורש נקרא יהורה אבל בא,ואין

 שבאסת כמו כארי, שכב כרעונאמר
 יצחק לפני המשפט שהי' דתסרבמעשה
 מוחזק הי ויהודה ועבר, ושםאבינו,
 ולא שבשבטים, לגדול ישראל,ישובי
 כי ודופי חטא דבר שמץ שום בוהי'
 שבא שאיתא וכסו זאת, היתהשד'
 עמד ויהודה התאוה, עד הרסונהמלאך

שסיע
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8ט מיש שרפי1וח  

 כנה, סערה nrrnfl י" %חשון
 מזה ונדהה מדוחק שיה" גדעש5ר
 ב' לאבד בזה עמד ופ"רינסרי,
 כאשר ובאמת מציפור, להנצלעוקפות
 קזז בת יצא תיכף בנסיון יחודהשטד
 חטא, יראת תשום הדברים, פי'ספני
 ששום העיקל הוא וזה גששות,יהולל
 מגש וזהו כ4014, אצלי יה"איחור
 לזה טסכים הואטים שטן בקוצר,חורש
 יוסף יכול ולא שנצמר וכמויהכי,

 גדולים המה אשר גדולים ויודיההאפק,
 אצל שנאמר כסו נדויים הפכאשר

 העם, מכל גבוה וימעלה משכסישאוי
 גבוה באמת הי' יפעלה שמשכמוהיינו
 לא לירידה בא כאקרן אבל העפ,מכל
 אשר יהודה כן לא אבל קיום, בוהי'
 ששכב ואף כארי שהוא כשרי, שכבכרס

 נאמר ע-ז אשר חביב וזהובעוסק,
 אותו שמשבחים אחיך יודיך אתהיהודה

 :בזה
 מתי עד "להעולם" אומר ה"קלת(

 באמת בהסיט, נטבעיםיה"
 המובע את שהמציל ישראל הטוביאמרו
 בשערות אוהו להציי להזהרנצרך
 הנטבע אותו ממשיך יהי' שלאכדי

 אני אבל מסוכן, הוא ובאמתאחריו,
 לזה, לחוש כך כל אצלי עושהאיבי
 על לחוס הנטבע עכר צריך מ-םאבל

 :הפגושיך
 יצללה*ה מפרשיסחא הה*ס בשםקלט(

 שני אדם יכנוס לעולםז"ע
 מזה שיצא אחד פתח היינופתחים,

 5כל יפגוש, *ל י"ןי איע ויראקפ
 קיש, קורא שהי' רבותינו 81מרויוסף, צוארי על נפל לאיעקב

 8י הון דילמא ק*1 שקרא)סג*ל
 יוסף קרא לא 89ה גם בתפלה,עומד
 והא ענש, זמן אז יהי' באפ שמעאת

 סוטר וכן כן, ה" אסרתי אנישטר
 אביע שיעקב אר" בגור י-יהמהרעל

 שה" ליוסף וגענועיט צערו גודלאחר
 רא4 וכאשר חי אינו ש*זסף 'סובר

 אז הגדולה ובצדקתו יוסף אתבכבודו
 ומאותו ועונג אהבה גודל בונתעורר
 מלכות עול עליו קיבל ועונגאהבה
 שזהו ד"א את ואהבת והמצוהשמים,
 *כך שסע את קורא שה" וזהוק"ש,
 בשום להשהות שלא צדיקים שלדרכן
 אהבת כל להעלה רק וכלל כללאהבה

 בכל להיות נצרך שאהבהלהקב-ה
 דבר, לשום אוהב יהי' שלאלבבך
 לאהוב, שיח אפשר ואי שמוכרחואף
 העיקר חוא הקג"ה אהבת כאשראבל
 לאהבת יטפל רק משתמש אהבותושאר

 אהבה ועל לבבך, בכל נקראהקב"ה,
 אהבה*כיל שום יה" שלא "תורההקפידה
 אהבה, על יבבך בכל שנאמר כסוןזולתון
 לבבך: בכל ביראה מצינו שלאמאי

 ריחיפי
 שפרשיות אומרים הי' חצדיקיםקמא(

 לתקן, יוכלהללו
 מ אומרים הצדיקים כאשר יבודאי 1 ולהתדבק יעייל השני ופתחהעוים,

 הוצ: ן : עסוקים דברים והמהבעוה"ב,

 שבת מעניני מגור זי"ע הריעם ח" בעל מהגהיקלקוטי
 ולא עוה"ב מעין שיא שבתקרב(

 עד לעוה*ב לבואיוכלו
 לכנוס יוכל ולא 8עזה"ו מקודםשיצאו
 וטשלח רואה עוד ושבת מעובה,מתבת

 לשסוי להעבודה והעיקר אותו,ומגרש
 ,פשלי שנאמר שמבחוץ דבריםמקודם
 בשדה ועתדה מלאכתך בחוץ הכןכ-ד(
 אוסר והי' ביתך, ובנית ואחרומ'
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 קורש שרפישיחא
 1 לדחות זה את לגסות יוכל אחד*כל

 ן ' : לו שיעיור לא אם הכסולתאח
 שבח דקדושת פה הוא זכךךקמג(

 ושמור גש, בברעחל
 יכנוס ולא יאבור 91א *ישסוףהוא

 בו, הכניס שהשבת טה אחילרשות
 היינו נאמרו אחד בדיבור ושמורוזכור

 ג"כ בו נותן בו דעחל שבתשקדושת
 ה' אני כי לדעת אומר, והיהשמירה,
 שהעיקר רק מי, אלא שוקך וחי'מקדשו,
 ולאו מה', רק בא שהקדושהשידע
 בניך יכירו וזהו וכלל, כלל הואשלו
 הוא ומאתך מנוהתם הוא אתה כיוידעו

 :מנוחתם
 הפונה הפנימיתהחצר  שעףקפד(

 סגור יהי' וכו'קדיט
 יפתח, השבת וביום המעשה, ימיששת
 השבת שגיום והוא יפתח, החודשוביום
 שהוא מה השער נפתח החודשוביום
 חצר ונקרא בראשית, ימי גששתסנור
 לבוא שיוכלו היינו פנימיות,ונקרא
 וחט נתיב וכן הפנימיות, כלולקרב

 בשבתו שבת ומידי בחרשו חודשמידי
 שיוכלו היינו להשתחוות, בשר כליבואו
 ויוכלו להקב"ה, עצמו אתלבטל
 המעשה, ימי ששח כל. על טשבת?ראות
 והגם וכו' הפושעים האנשיםבפגרי

 שבת כל מ"מ לעתיר על קאישהפסוק
 לבוא יוכלו אשר עוה"ב מעיןופא

 : הנ"ללזה

 קרחפ'
 יצללה"ה אדןמי"י הנה אמר,,מק

 איך הקשהמפרשיסחא
 תתנשאו מדוע ם עי לגעוק יכולהי'
 עליו מעיד התורה הא ד' קהלסכל

 מכל מאוד עניו סשה והאישבעצמו,
 גאה בעל *ה" משום אלאהאדם,
 והוא משה הוא ווזה ואמר ד' קהלככל

 הגאוה האיך ללמוד יכוי טכאןהענוו,
 כלום רואה שאין העינים לצדםפססא

 הטוב שזה שסובר אלא *כתובסח
 : חבורו על ולהיפוך צליונכתב

 עשה אשר כתב מה מפני אמרקמו(
 הל"ל יחיד, לשון עמלקלך

 יכול לא עמלק דהנה כך ואמרלכם,
 ואז עצמו, בפני *הי' זה אלאלנצח
 אבל עמלק, לידי ובא 18לטוהענן
 ולא בענן הי, הם ביחד שהי'הללו

 : עמלק לידיבאו
 תשכח, לא הכתוב על חמרקמז(

 תמיד לזכור שקריך וטשמע.
 הנה כך ואמר שנשתכח נעשה מהאבל
 ששכחה משום באדם תולה השכחהבאמת
 לבבך ורם כדכתיב גאות מצרבאה

 וזה באדם, תולה ששכחה נמצאושכחת
 עמלק, זכר את תטחה מחה הפסוקאמר
 תשכח לא אז רם בגימטריאשהוא

 :בוודאי
 טחה כאן כתוב מה מפני אמרקמח(

תמחהמשמעטמילא,ובמקום
 דבכאן ואמר אפתה, מחה כתובאחר
 אלא למחוק צריך אין בשבתהוא
 מעשה: צריך בחול אבל ממילא,נמחק

*קלים
 הי' השקל מחצית העגין אמרקמט(

 משום הנפש אתלשבר
 לגלגולת בקע והענין נפש, בגים,.שקל"
 הסכין על ההולך שהאדם כמו כךהוא

 הדבר אז פגום, ונמצא בוששחט
 יודע אם הוא כן כסו מוחו, אתבוקע
 הזה הדבר צריך אז מה, שפגםבעצטי
 להיות יכול הדבר וזה טוחו, אתלבקוע
 : כלום אינו שהוא בעצטו יודע הואאם

 תחת שעה יפה המשנה על אמרקנ(
 טובים ומעשיםבתשובה

 רזה הצדיקים כל בשם ואמרבעוה"ז,
 הוא דאז סעודות, שלש הואהשעה,
 קודם נבראת ותשובה בתשובה,יפה

 הפוץ עם שמתערב אלא העולם,נשיאת
וצריך
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 %כח קודש שרפישיח

 האור שהוא מהרע, כטוב יבררוצריך
 שהוא סעודות בשלש וזהמהחושך,
 הוא ובאמת האור, לברר צריךבחושך
 הי' שמתחילה ג-כ נברא הזהשהעולם

 אור: ואה*כחושך
 מפרשיסחז1 הקדוש הרב בשם אמרקנא(

 סעודות, דבשלשזצילה-ה,
 ואין אוכלין שאין הסליחות, ימיהיא

 : עלי' ימי והםשותין
 נותנת זה שמשום ענין חמרקנב(

 משום ג', בסעודהיין
 הי שלא חטאת כמו הוא ג'שסעודה
 את לשבר תשובה הי' אא-כמרצה
 היוים הי' לב שבורי ה" לא ואםלבו,

 שהי' עד כך כל התעוררתמזמרים
 שהי' ראו ואם לשמים, לבו אתמעורר
 שהורה פרה שנעשה עד לבשבורי

 : לשמחו היין הנסוך הי'לזה
 שאל נ"י הבעש"ט הנה אמרקנג(

 מהדר "תה מה מפנילאחד
 לו ואמר המגין, על סעודותבשלש

 נשמה יציאה בשעת רואים שאנוטכני
 שהוא מפני אנשים עשרה עלמחזירים
 יתירה נשמה יציאת לאח,- וא"במסוגל,

 : אדפ בני לעשרהצריכין

 בראשיתיפי
 תטיב אם הפסוק על הפי' הגיד,קנך(

 קין של שהנפשותשאת,
 גבוה ממקום והמה רעות מדותמיאים
 להמדות לו למה לו חרה וע"זיותר,

 ושובר תטיב אם הש-י והשיבוהרעות,
 משל יותר במעלה שאת, הרעות,המדות
 רובץ, חטאת לפתח ח-ו לא ואםהבל,

 טלאים המה קין י" הנשמות כיפ"
 על שלהם העונש אין רעותבפיית

 וזה לפעול, יצא כאשר רקהשרוטבה
 : רוכז  צדין חטויו *ל לפתהאפי'

 תחוור המבול דור והפלגה,המבול,
 : קנאה והבל וקין כבוד, הפלגהודור

 במלת מפ' שהזוה"ק כפו הגיד,קנו(
 לאורייתא תרעין ע'בראשית

 לכל פגים ממשיך בראשית מטלתהרי
 פנים נפתח בראשית בשבת כ"כההורה,
 נפתח ראשית בשכתב וכ"כ התורה,לכל
 ממשיך וכ"כ מישראל, אחד לכלפנים

 : השנהכל
 הבריאה, כל אחר פי' או'ם, נעשהקנז(

 הבריאה לכל הש-יאפר
 המה הברואים שכל מאחר אדם,נעשה
 'צורת הוא והאדם האדם, עבוררק

 הה-ק שאמר כסו בצלמנו, וזההבריאה,
 רבות נפשות בורא זי"עמפרשיסחח

 הש"י שברא שבראת, עכ-מוהסרונם
 שעי-ו הנבראים לכל צריך יה"שהאדם

 בהם להחיות וזה הנפשות בכל סיגתיש
 : הי כלנפש

 יקרא אשר וכל כתיב ןהגיך,קנח(
 וצריך שמו, הואהאדפ

 השמות אדם שנקרא בהיפוךלהיות
 הוא הברואים שכל מאחר אולםפיהם,
 אחר שם להם ואין האדם עבוררק
 והגיד שמו, הוא האדם שיקרא מהרק
 באו אדה-ר שברא בשעה במד'הפף
 הפי' נשתחווה בואו ואמרו הברואיםכל

 הברזאים, כל צורת הוא שאדה-רמאחר
 הברואים כל הטה לחש-י בכריעתוע"כ

 נוטה לטוב בהטאתו אדפ כילהש,י,
 יפיפך: וח"ו לטיב העולםכל

 נחלפי
 *רצו הפלגה עדור הפשדטקנט(

 זכור וז-ש שו-רלערב
 יציב אדם בני בהפרידו עויםימות

 שהקב"ה והיית יממתי, עמיםגבולות
 זה תנד ישראל, ננד ה8 אומות והע' 1 אדם בכל כי י"י .המגיד נושםיאש ישראי אלקו ויחיד פרע הפובהפריד

 בישראל, שיש נפש וע' וקינים ע' עשה ן ודור וסבל, קין דנין,יש
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 קורש שרפישיחא
 את מאירים ןוע"י לתורה פניםוע'

 מלשון ישראל בני למספר וזהישראל
 :מפירן

 למד גזוה.ק א' ושפה אחד עם חןקם(
 יחד שמתאספ'ן יטובק"ו

 שלא כ"ש השי"ת לעבודת עצהלחפ*
 משמע הס' ולשון ע"ש, כר מהםיבצר
 אחד עם שנקראו ישראל עישקאי
 לו *מיוהד הקודש לשון א'ושפה
 וזה ביחד, יתחברו אם כי ה'ומבטיח
 התחלתם יהי' שזהו לעשותהחלם
 יבצר ויא אחת באגודה שיהי'עשיתם
 לש"ש שהיא כנסי' כל וכמ"ש כו'מהם
 אביך שאל שכ' וזהו להתקיים,סופה
 שנדע כדי כו' בהפרידו בו,ויגדך
 ק-1 ללמוד ישראי עבור הי'שהכל

 :הזה

 לףלפי
 מקדם, לוט ויסע נא.מעלי הפרדקמא(

 בעלול נראהויפרדו,
 תיכף כו,, נגחלתן זהיר הוי חז"למאמר
 ומיד נתפרד, הפרד, אאע-השאמר

 : כנ"ל לוטויסע

 ויצאלפ'
 לחרן שהגיע כיון י"י, ברשתיקסב(

 ואמר למהדר, דעתי'יהב
 אבותי שהתפללו במקום *עברתיאפשר
 התעכב יא מה מפגי קשה ולכאורהמ,,
 אלא שם, דרך כשעבר מיד, שםעצמו
 באסת, הצדיק פי' ציה אבינושיעקב
 רצה ולא שם, דרך לילך צריךוהע

 יתרון לו להיות אחת בנסיעהשיתי,
 דרך עבר אלא הלזו, הקדושהבנסיעה

 אחת נסיעה עוד נסע ואח-כשם
 וסיים הקדוש, למקום הקדושהבכוונתו
 משום )א"ה, : אדם יכל לימוד יתרכי

 לא אעפ"כ הקדוש, רבם למקוםקרוב
 נסעו צביתם רק אחת, בנסיעהנסעו

 והוא מסחר ממקום בחזרתםביחוד,
 :כנ"ל(

 פנחסלפי
 פי' יביאם, ואשר ציאם, י אשךקסג(

 האמה הסגהיג הצדיקכי
 להסתופף אנשים אצלו באיםאשר
 בכח שיוציאם שיפעל יהיות צריךבצלו

 בהצדות ויביאם שלהם, רעותמהמדות
 : והבןטובות,

 בושת ירא בזוה"ק פי' בראשית,קסד(
 ענין ומה שבת,ירא

 איתא כי ופי' לשבת, ובושתיראה
 בידוע פנים בושת לו שאין שמיבש"ס
 שנאמר טיני, הר על אבותיו עמדושלא
 זהו כי פניכם על יראתו תהי'למען

 שוב חטא האדם באשר אולםהבושה,
 גושה חוזר ובשבת זו, בושה יואין
 מחזיר ע-ה רבינו משה כי לישראל,זו

 לנשמע נעשה שהקדימו לישראלהכתרים
 סיני, בהר שקבלוהו הבושה עליווחוזר
 עליו שבת אימת ע-ה אמרוולכך
 מחזירין שבשבת ע"ש משקרשאינו

 כנ"ל: בושת שבת ירא וזה הבושהזו

 האזינולפ'
 י"ע מגור הרי"מהה"ק שואי הי' ויבעט, ישורון רישולןקמה(
 ונבוח המשובח שם הוך ישורון ?םהא
 השם זה נכהב ולמה ישראל משםיותר
 אפילו שכאשר מתרו והי' החסרון,אצל

 רק גדולה היותר במדריגה הואישראל
 נאבד והתפארות הרגשה מזה לושהגיע
 מפרשיסתא והה"ק וויבעט-,מכל
 ר' הרבי הקדוש הרב את הפייגזי-ע
 אומר שה" זרע מסאסדב ליבמשה

 nwr חי' ןלא( העימם ב1ה ששרף עליו ן יאיזה נסעו אשר חסידים ראיתזה
111ח זי"י מסאסרב ייכ מיה ר' הרבי ן מסחר, מקוס שהי' אף למסחר,פקומות
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 שכס קורש שרפישיח
 העוים מזה שהדרך אוטר ה* דלוהוא
 שאול, זה מצד אשר סכין שלכחודה
 באפצע: חיים ודרך שאול זהום?ד
 ייתן עין וטוב התנדבות צריכיןפ"ת
 ישראל לחוקקי לבי ונאסרבעם,

 שח"ח ד', ברכו בעםהמתנדבים
 וטוב בהתנדבות וחוקקי בעםהמחוקקין

 קראו ת-ח ואותם ד' ברכו לאמורעין
 : .לבי" הכתובאותם

 נשאלפן
 הה"ק בשם הנ-ך הה.ק אמרקסי(

 עי יייעמפרשיסחא
 הברכה עם וישמרך ד' יברכדהמדרש
 לררך יצא מתנה נותן בו-ד מלךשמירה
 מה כל מפנו ונטלו לסטים עליונפלו
 מן לשמרו המלך יכול שמא לושנתן

 וישמרך כ' לפיכך הקב"ה, משא-כהלסטים
 הלא שואל והי' שמירה, הברכהעם
 שומרים ייתן יוכל בו-ד מלךגם

 לא בו-ד שאצי הוא הפי' אךלדרך,
 משא-כ . השמירה, בהברכהנכלל

 בשמים נצב דברך ד' שיעולםבהקב"ה
 והקיום: השמירה נותן הוא הברכהומאמר

 פינחסלפי
 שהה"ק "מי הב-ל ההןקסז,

 יי-עמפרשיסחא
 כל בו שיש זו בפרשה שמחגי'

 המועדים, מכי הקרבנות מכיהמוספין
 באמת נכתבו טה מפני טעם שואלוהי'

 אומר והי' 9ינתס, כפ' הקרבנותכי
 והקרבה העבודה שעם לזהטעם

 שסחטת עד ב"ה, להבוראגדולה
 נפסדו וזך בהיר באורדביקתן

 ותצא שנאמר כמו מגופןנשמותיהן
 בקרבתם יפסדו וכמו ד', מלפניאש

 שלהם החטא רק וימיתו, ד'לפני
 גרויה יעבודה אותם צוה לא אשרהי'
 רבן, בפני היכה הורו אשר הואוזה
 שלא ומחפת צוה, לא אשר זרהוזה
 כאשר ופנחס זרה, לאש נחשב ד'צוה
 זרה האש על דקדושה ברית עלקנא
 הלכה יהורה צוה לא אור ג-כועשה
 כמסה"נ ג"כ ועשה דהיתר רבובפני

 כרחה אשר עד הגדולהובהתלהבות
 'בזוה"ק דאיתא וזהו טיני'נשמתו
 בו איתעביד ואביהו נדבדרוח

 שמתקן היינו ואביהון נדבןבנשמת
 עד ישוב ואביהו מנדב עבודהבזה

 מבית החינוך בזה ונתקןלמעלה
 בריח לריח הקרבנות ונתבשמוהמקדש
 לכן דורות לזורי ישראלקרבנות
 המוצדים מכל הקרבנות כלנכתבו

 ! כנחסבפ'

 ויקהללפי
 כף דים היתה והמלאכהקסת(

 להני אמר בקודי, במדרש~הותר,
 מלאכת צשינו העולמים רבוןהקב-ה
 בנותר געשה מה והותרנוהמשכן
 לעדות, משכן בהם ועשה יךאמר
 הרי-מ הקדוש הרב שואלזהי,
 שנעשה פצים לא הא זי"ע,מגור
 ושמעתי מהמשכן, טהנותר מהיכר
 שה" י"ע מפרשיסחא הרה-קין

 שלאחר שיש זמרה בשירי הבוחראימר
 שבלב הפנימיות מאיר והזטרה השירה ן להקב"ה א-ע ואביהו גרבשהקריבו
 ולשבח לשורה ורצון חשק שנתמלא ן קרבנות בריח לריח הביתלהתחנך
 הבוחר וזהו הפסק בלי לעולם עוד ן שהקריבו שהעבודה דירות, לדוריישראל
 במה בוחר שהקב"ה זמרה בשירי אין עד למעלה הי' ואביהו נדבא"ע
 והדביקות pvnn טהזמרהשנשאר שאיתא כמו הכל, את שתקנוסוף

 המשכן לטלאבת שהתנדבוובמשסן וסיבת ז-ל האר-י בכתבי ז-ל()בריי
 עדר להתנדב רצו אשר החשקומגודל בהתיהבות רב השתוקקת הי'ע"ימיתתן
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 קורתם נטרפיש"ח58
 לכל דים היתה והמלאכהוכמ"ש
 בצלאל ועל והותר כו' המלאכהלכל

 לצרף בצלאל הי' יודע חז-לשאמרו
 וארץ שמים בהם שגבראואותיות
 בריאות מעין הי' המשכןשמלאכת
 ונאסר מסודר, הי' אשר וארץשמים
 שעשה מחשבות ולחשוב בצלאלעל

 מישראל מכ-א המחשבה מכלותיקן
 מה ושאל להסדר, לעשות שהוצרךמה

 לעשות מה היינו במתרנעשה
 מתנדבים הסה אשר זהמהתנדבות

 לו ואמר ויותר, יותר הפסק בליעוד
 לעדות משכן בהט ועשה לךהקב"ה
 אשר משכן המעשה עיקר שזההיינו
 בתוכם שוכן שהקכ'ה לישראלעדות

 : הפסקבלי

 באלפ'

 בתיכם אל לבוא המשחית יתן דלאקמט(
 הי, מהיכן שמקשיםלנגוף,

 נתהוה בכורות שבמכות והואהמשחית
 בני נקראים שעי"ז הישראלית,האומה
 על ייתן שנצטוה ומה ישראל,בכורי
 הוא לאות מילה ודם פסח דםפתחיהם
 מלכות עול קבלת הוא מילהשדם
 המצות עול קבלת הוא פסח ודםונטיס
 על טזוזה שגתנו עתה הוא כןוכמו
 שהוא פרשיות י* דבמזוזההפתח
 שמוע אם והי' ופרשת עומ'שקבלת
 שמציל מה המצות עול קבלתשהוא

 מפרשיסחא הס"ק שאמר כמומהמשחית
 ראשונהןכין דבפרשה שנא' מהי"ע,

 ולמדתם שני ובפרשה לבניךושננתם
 שמוע אם וה" שבפ' היינואותם,
 אבל הלימוד שייך מצות קבלתשהוא
 קבלת שהוא שמע ראשונהפרוה
 זה על שייך יא שטים מלכותיבנ
 בחרב שינון לשון רק לימודלשון
 : שמים מלכות עול בתוכו להביאפיות

 קדושיםלפ'
 תבריא מסאן דוד איתא בוזה-קקע(

 חלאן, הוי דאלפרשתא
 נ"ע, הרכי אומי ה"בפרשיסחא

 התלמידים עם לומד כשהרבמשל
 עצמו בפני למד שהוא מההשיעור

 אדמו-ר דהה-ק שסח, התלמודאז
 תהי' קדושים מסיים ה" יי-עמגור
 שישראל מחמת והוא ד', אני קדושכי

 ואתט שנאמר וכמו בידדבוקים
 להיות יוכלו וגו' בדהדביקים
 : לשמוח יש בוודאי וע.זקדושים

 תבאלפ'
 הה"ק בשפ אטר הנ-ל הה"קקעא(

 עה"פ זי.עמפרשיסה8
 האלה הברכות כי צליךובאו

"והשיגוך-
 ברכות יורד יום שבכל

 צריך רק מישראל, לכ"א וכ"טושפע
 שה" הטדריגה בזו האדם אתלהשיג
 הברכות עליו שנגדו בעת מקודםעומד

 : וכו' 1"שיגזך פי'וזה
 : רל"1( אות ח"א בשש"ק)עיין

 חקתלפ'
(aPpהסלע את  ויך ידו את משה דירם 

  לסלע,  אמר טלא הטעםבו,
 ישראל, זה על יענשו פן שיראפשוט
 והבן.טהסיע השכי 121סר ק-ו ליקח להםשהי'

 מקץלפ'
 לא והט אחיו, את יוסף ריכךקענ(

 ז"ל רש"י פי'הכירוהז,
 הפי* כף,  יקן התימת צלאשיצא

 ה" ולח הי' קטן צדייןשכשיצת
 בברית שנתחם  להפ גיבר כ-כ%ז

 שעתה יודעים הי' לא ואחיוקודש,
נהמם
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 שרפישיח
 ן משא"כ פוטיפר דאשת מטששהגחתם

 ן : בזה אותם הכירהוא

 ויגשלפ'
 פ" בר, לשבור יוסף אחי יירדדקעי(

 לאכול הרבה להם הי'שבמצרים
 אכילה, תאות לשבור לשם יורדיםהיו

 בידם, ברירה אין כנען בארץמשא.כ
 : לאכול מה יהם פי'שלא

 על כתב אר" והגור צוואףיו עלדיבך
 שקיבל ק"ש שקרא מלסד דלרש"י

 אבות זכות כשראה עומ-שעליו
 שה" בפשיטות י"ל ג4כ, ק"ש קראיא אמאי יוסף א"כ וקשה יו,עומדות
 יש ועוד אב כיבוד בטצות אזעוסק
 תמיד, במצרים רגיל הי שיוסףיומף
 ואעפ"כ טומאה מקום צמצריםשה"

 בהגהת: דבוקהי'

 ויקראלפ'
 על אותוליצה,ר ושחטהפי יעי כו', המזבח ירך על אותוקעה(ךשחט

 אותו גשעת ערו על פי' המזבחירך
 וטמיר הוא צפונה תאמר פןמעשה,
 : השי.תיודע והכי ד' יפני שהוא תדע לכןוגעלם,

 וישביפי
 מעייו נוער שהוא יר אי רהואקע0

 שתמיד נער והוא "ל יודהרע,
 : נערה"

 וכתוביםבנביאים
 הריעם חי' בעל ההיק אמרקט(

 הה"ק בשם זצללה"המגדר
 כמדקרות ביטה יש ז"עפפרשיסחא

 י"ב )משלי טרפא, חכמים ולשוןחרב
 דברים שיהי' זאת בא פהיוע5*ה(

 saלמורש
 בא שוה אך חרב, כמדקרותשידקרו
 יכמים יוכל שלא מרפא, חכמיםאלשון
 להדברות נצרכים והצדיקים אחר,באופן
 חרב כמדקרות בוטים הטה אשרכאיה

 : נתרפאיןועי*ז
 מצשיך גדלו סח נ"ב תהליםקעת(

 יבין לא וכסילכף
 תפלח תשובה כי ופ" פוראת

 הגזירה, רוע את מצביריןוצדקה
 11 ממוען קורל או"ם ע"זוהרמז
 זהו קלש גימטריא כ-א אלוהיבות
 עסקו מאוד 8' מעשיך גדלו מההפ"

 לא וכסיל כו' בער אישמחשבותיך
 קי"ו 3"פ בגימטריא וא-ת אתיבין
 אינו Ilao שאף ממון, קול צוםכמנין

 . ליחןיודע
 שקצבת פי' להושך.שם שץקעי(

 לאדם השי-ת נתןוגבול
 חושך, האדם בעיני שנקראנסיונות
 גדוליפ היותר גסיוגות נוחן גדוללאדם

 . קטנים נסיונות מסגוולפחות
 קורין שאנו סה ישבח טעםקפ(

 מילה הברית שלפנישבת
 5שם רס.ה( )סר וביו"ד זכרשלם

 ונראה הוא. מצוה אמאי מצוה,סעודת
 מטרוניתא מקרי דיבת בזוה.קכמו"ש
 שלא שגזר בו-ד למלך ומשידסלכא,
 פני מקודם לראות רק אותולראות

 גוזר ביה הקדוש מטוח כןהמטרוניתא,
 יעבור מילה טחת קודםשתסיד
 וכיום כתיב ולכן אחד שבתמקודם
 ועש-ז בזוקק, כתב כן ימולהשמיני

 שבו בשבת זכר שלם עושיןאנו
 ודפסית אח"כ ראוי להיות הזכרנשלם

 טעפ הק' בשטו אומרים  ערדקפא(
 שם קריאת עללשבח

 )חאכט בשם המילה שלפניהלילה
 בעל חרדלם בשם איתא דהנהנאכל(
 שבמוצאי ייללה"ה לוקדושת

 הלייה כל ניעור הי' וסוכותפסח
 תפיליצ מצות לקים ומשתוקקוכוחה

ן ש
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 קורש , שרפישיחא
 1R$hענר

 ת-
 ש5א ותקבי פמילח המצוה אומר ה" ן הניח, שוא ימים

 היא שסילת מזה נראה אשר מדעת ן ג-כ שצריך זה בשם זה קורין1ט,1*ז
 להשיג יוכל לא אשר גבוה טמקום ן שמשתוקק הלילה כי לישן ויאינער
 הפרוה מגיא גופא זה ומשום בדעת ן )וו8כט הלשון זהו זו, למצוהפרוד
 : והבן הדעת, הזאת ן ודפת'ת: הלילה כל  לנעף שצריךנאכט(
 שהרבי אמר הנ"ל זי"ע הה-ק קפד( ן כתייק בסוף כתוב 3מצאק8ב(

 זיע, מפרשיסח8 הק' ן כתב אשרבתשובה
 מלדבלין הרבי הק' לרבו שואל ה" ן ינדפס שלמה חמדת בעליחייג
 להיות ופעם פעם בכל משבה שה" זי-ע ן יותר אאריר ולא בש"ל הר"מבתשו,
 פה אותו שואל והי' ונבזה, שפל ן אבקשהו גם שיהי', כבודו לפטריהשיא
 שפל באמת שהוא מאחר זה יפעול ן סו-ה הגדול הרב ידידי עבור קטןדבר
 מלדבלין הרבי לו מתרץ והי' ינבזה, ו עליו שקמו פלאצק אבדק,ק ףיישא
 ואפי' לזה, כוונתו שאם זי"ע, הק' ן ח"ו שיש אותו והלשינו בייעלאנשי
 חוא אעפ-כ תבזה שפל באמת שהוא ן ראוי ואין עמינו מבני חלוקותכתוה
 בזה בעצטפ ומקיימיפ האמת אל דבוק ן למאוד ונצרך ואביד, רב להיותלו

 התשועה יבא ומזה תדבקון מז ן אין שח"ו לשם יב שיהי'שכבודו
 זיע מפרשיסח8 דהרבי והעזרה, ן רבה מציה ודבר ישראל בעדתחילוק
 מידבלין הרבי של תירוצו משבח הי' ן ח"ו. קלקולים הרבה לבוא שיכולהוא
 : כגאון לו שהשיב וי-ע ן ולתורתו לסר שלש ואומר אצאובזה
 יצחק כאברהם בו שאין דור אין קפה( ן בעד המעתיר ידידו ונפשכנפשו
 יהגה הדור' לפי ויעקב' 1 מעלה מעלה קרנו בהרמת ימיואריכת
 דור שדור אומרים ה" שבפרשיסחא ן נ"י: מור"י בגרב מאיר יצהק8ק'

 הדור, לפי הוא שהדורש ודורשיו,ן
 לדורש נצרכים בקטנות טא הדור ואם ן יהיות ושמים ירא יכי ר18יקצב(

 כל לחולה למשל כמו ביותר. גדול ן חורבן על ודואגמצר
 מופחה לרופא נצרך ביותר שמסוכן ן יר-ש, טיש 8(. סי' פויחביה4"ק,
 שהגדולים הוא הפשוט מ"מ ביותה, וגדול ן לאמיתו שמים ירא שאינו מיכש"כ
 אשר נאבד שלא ובפרט הדור, לפי הם ן שבל יותר ודואג מיצר להיותשראוי
 וכמע עוד, ועופר הראשונים פעלו ן כאלו בימיו ביהס"ק נגנה שלאדור
 יקרא אשר את לכם ואגידה האספו ן בזה חיק אחד לכל רש נימיו,נחרג
 בהנדה לא הסתם שמן כף אתכם ן בשקר א"ע יטעה שלא בפנתורק

 בהגדתו ופועל עוד שעומד רק בלבד, ן ביהמ*ק, בחסרון כלל מרגישכשאינו
 מכעי,8יסמא הרבי ואך דורות, לדורן ן מיצר להיות ראוי לכלל, הנוגעוכ5

 גדולים מהשמים ליחן רוצה הי' זי"ע ן מבהוק שהוא שסימן עצמו ע'יהשאג
 : הדור את בקל לתקן שיוכלו ביותר, ן לכיל להכניסו הש"ת שירחמהושר

 בחסרונם מרגיש ויהרישראל
 אומר שהי' ז"ע הק' 1av1 וחך קפו(ן : בשמחתםושמח

 יכובד שלא לראותשנצרךן גרית סעודת ופשגח אומר שי'קפ0
 האומר כל דאיתא מישראל, נפש שוםן שבאכילה אוסר והי'מילה,

 רשיי ומפרש פיסת זה סוגים יברכךן שבאכילה מבדברים, יותר יפעוליפית
 ישראל פושעי מצטרף שאינו כל ז*לן נמשך שהוא מפני אותו לרמותיוטל
 פלה קומר יכ91 ה" והנ' באגודתן,ן לקדושה. אותו לדחות יכול ואז זמ788

 כשי
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 י6לא פורש שרפישיח

 אך מרותק, להיות טוב יא כןמוהר,
 אומר והי' בשמחה, הצבודהשיהי
 *"" יי-ע מפרשיסתא חו"קצצם
 משה ר' הרבי ההיק. בשםאומר
 תחת שואל שהי' יי*ע מסאסובליב
 וכי בשמחה, וכף עבדת יאאשר
 והי' הקללות, כל יבוא זהבשביי
 זה מחסרון בא הרע שכלמתרץ
 אומר וה" בשמחה נעבד לאחשר

 שנאמר טהכנעה,יכמו בא *מחה*עיקף
 אומר וה" שמחה, בר' ענוזיםויספר
 כי עת בכל טחודש ויהי'*עיקר
 שהוא משום וקן מלך היצה-ר נקראע"ז
1~Ptbנקרא והיצ"ט הכל, ואת ומיישן 
 והוא ומחדש, ילד שהוא מסכןילד
 השמחה בא ומזה הכנעה, היינומסכן

 :והתאדשות
 עיניו מאור נוטלת גסה פמיעה*08

 תקנתא מאי אדם*י
 בהילות שמשא, דבי בקדושאלחררא
 עיניו מאור צליל ומאשיך נוטלתאדם

 איך א"ע מיהסתכל וגם אדם,שי
 אוחז, הוא דבר ובאיזה עומד,ומחוא

 דבי בקדושא להדרא תקנתאומחי
 ובפירכוס ובמהירות במריצותשמשא
 ביושר האדם מעמיד זהישבת
 דאיתא הוא וזה מהבהילות,בחזרה
 שאדם ללמדך הבריאה, נשלםשלא
 היינו ומסיים המלאכה באמצעעומד
 5ח שניתן הבריאה בזהשנפעל
 ביושר להעמיד האדם אתומלמד
 רכ המשוט בא ומזה הדעת,בישוב
 עיניו מאור נוטלת גסה שפסיעהמה
 דבי בקדושא ומהדרי' אדםשל

 ימשוט הדברים כל כישמשא,
 : שומר מגבוה גבוהשעל

 נסיון מתעורר ואב, תמוז בכלקפז(
 להיות העדה עיניאצל

 שהוא כתיב במדרש צפור, קןקפחי
 הוא לכאורהרחמים,

 בנ"י, ג-כ הוא ובזוה-ק המשנהנגד
 לשון ע"י מעט להבין השי"תחנני

 לא ה-ב מע-ש מהי' שבפי-גהרמב.ם
 והיא אותה לצוד אלא התורהאסרה
 שהיא הבנים בשביל לפרוח יכולהאינה

 שנאסר ילקחו שלא עליהםמרחפת
 : עיי-ש כו' רובצתוהאם

 אדפ רואה אם ע-א( ~ה' ברכותקפט(
 יפשפש עליו באיםשיסורין

 יתלה מצא ולא פשפש כו'במעשיו
 ללמוד יכול שאינו פי, תורהבביטול
 בשביל יתלה ואם היסורין, מפניתורה
 כדי היסורין מעליו יסיר השי-תזה,

 : תורהשילמד

 אמר לא אבות, פרקי במתניתיןקצ(
 לי צר לחבירואדם

 הטעפ זהו בירושלים,, "שאייןהמקום
 מפני לי, צר אדם אמר לא מהמפני

 זהו נא"ה, בירושלים שאליןשחושק
 לשני צר הסחט נקב אין החכםמאמר

 לשני די העולם רחב ואיןאוהבים,
 עויזין כד מצינו בגמי ]גםשוגאיםן
 : שכיבןו דספסירא פתיא צלרחימתא

 יפטור אך ז.ל רבותינו אמרךקצא(
 מתוך אלא מחבירואדם

 ע-כ, זכרהו, כך שמתוך הלכהדבר
 יצו"ה מלאכי"ו "כ-י הפי' לומרנראה

ל-ך-
 הלכה גם ברכה, הוא שזאת כו'
 ה-לכה ערבים י-חוד שר"תפסוקה
 מלאכי"ו כ"י של ס-ת הואכ-רבים,

 : ל-ךיצוקה

סוף
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