
 w~np שרפישיהפ
 *( לתשובה קוקק%

 ר5שונה דשילחי%,

 במשובח הודו שיאי ים חהימקצב(
 המסוגלים ימיםבאלו

 יוצא ויום יום בכל סי אףלתשובה
 אך שובבים, בניס שובו ואוסרת5*ק
 שואנים עצמם הימים הימים,היו

 שליטה בתשובה שישוב יאדםכארי
 לא מי שאג אר" נאמר וע"זכראוי,
 אף יוה"כ, ר"ה איוי ר"ת אר"חרא,

 אך ר"ה, על רק מצינו יאשבתורה
 אלו מהימים ושהשה זאת פעלמשרע"ה

 עלה כאשר ומס"ה, הקהיםישי
~re שניות לוחות לצורך 9סרוםשלישית 

 בא' כי השלישי, המ' בזח להםונרצה
 בזוה"ק נאסר זע*ז לטרום, עלהבאלול
 ימים, ירח אמה ואת אב" אתובכתה
 ירח (stol* זה ואמה הקב"ה זהאבי'
 ההחזקו ש"כ אלול, ריח זהיסים

 מסה יותף כי החודש, בזהוהתאמצו
 שבידו עבירות על להאדם עונושיש
 עינה ושלא סח על לו יש מזהיותר

 תשובה השערי שהביא כהמשלתשובצו
 אוהבים יו שהי' ימלך פשללר"י,
 חסד זה והלא זכו*, טמנו וגנבושרים
 אחינו ע"כ עמנו, הקב-ה שעשהגחל
 ועיקר בתשובה, מאוד הזהרובנ"י
 לשוב, זמן י* עוד בדעתו יאמרלבל
 מעשיו, לתקן מישראל איש כל יוכלאשר
 אדרבה כלל עשה יא כאילוויהי'
 נידונין יה" מאהבה ישוב אפעוד

 יוץ רק לטבע, חוץ הוא אשרכזכיות
 החיך מקשה חרדים והש עליון,חסד
 ות" כזכיות, שיה"יעוד בעולםאפשר
 מצוה בעושה אבות בטש איתאדחנה
 זר עבירה והעושה פרקייט, ח קנהא'

 שברא ופירש, ח', קטיגור לוקונה

-  :יי., הריעם החי' מבעי אינו התיבותאאלו-

 משפטיפ בו עושים והת תצלהמלאכי
 אדר פועל דכתיב וכסיל, זקן הסלךעם

 וישומם נטש בניך אם ונתיב לו,י%9ם
 שחסת טרשעהו רשש ובשוב פשעם,ביד
 וססי9 הזקן המלך את שנחש הואירא",
 תודה זובח .כדכתיב יצה"ר,שהוא

 יצרו זובח דל ר*"י ופטומבדנני,
 גפ קדימות, ,בשני הקביה אתמכבד
 ואוסרים עליו ופחים מעלהברואי
 לו ואשרי מהגועו, שב האיששלוני
 השטים בסלאך שוהם לאביו,ואשרי
 השב אך מתקדש, *"ש ונמצא לוויכוץ

 עשה אך יצרו את שוחט אינומאהבה
 ידיק ה" *הוא לעשות זמם כאשרלו

 ועשה, פע9 וכן רשע אותו לעשותביקש
 קנאה בקש לבו טחשבות שרבוובעת
 שחשבות וחשב זה, תשובה הבעלגדולה
 שנאוחר כמו צדיק ועשאו לעבדויקחו
 ואסרו לבבך בכל 15'ואהבת

 השני הבס רטז ה" וע"ז יצריך,בשני חזוי
 ביוה"כ, בהשעיר בפתח נקשר ה"אשר
 ללבן, עצמו נהתך העזה תשובהוע"י
 אמן יענה בש"כ מיראה שב הואואם
 אסן ברצון עונה טאהבה הוא אםאבל

 הלב של ידבר דעת צריך וזהמאהבה,
 רביד דברים היצה"ר שמאהזר

 מר ותחת *בשמים לאבינוויהשיבו
 חז.1 מאפר זה פתוק ונעשה היפךיה"
 יודע *ה" עלסה *י הכמהו פי'מה

 דוהש*8 אסר וע-1 ההורמסין, אתלמתק
 שאפר שאחר ישיבו אליךוחטאים
 הנ-ל, לפי אך ישיבו, אליךוחטאים כפוי למה דרכיך פושריםאלמדה
 לשונם במתק פושעים אלמדהאמר

 בתשובה שכינה כנפי תחתלהכניסם
 המלך דהיינו בעצמם הפיאכיםוגם
 טוח נברא אשר הקטיגור וגם וכסילזקן

 את ולעבוד יו לענד נהפךבעצמו
 8" ישובו אליך D~Dn וזההשי"ת
 ש p.nlta אמר וע"ז בעצמם,החסאים
 וחי לבבך בכי ת"א את ואהבתתרומה
 נק4 בר יכול האיך 4י8ה.רכיסא
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 פלב קודש שרפףשהק
 הוא פקטרג יצה"ר רפא 9ילמרתם
 האיך דקב"ה לפולחנא  ב*נ יקרבדכא
 דקביה פולחנא איחו הא בי' לי*ירהפ
 לפ:לחנא יצה"ר יהאי לקרבא דידעבגין

 בדבריו מפורש הרי ע"ש,דקב.ה
 כנפי תחת מהקרב בעצמווהיצה"ר
 בישעי,, הכתוב מאמר וגההשכ-גה,
 התשובה כח וגה ה"א עד ישראלשובה

 :עכשיו ומתועב טשוקץ הי'שאסמו.
 למטה ונחמד ימעלה אהוב געעתהיא

 : מאוד הזהרוע"כ
 ולא דהגיגה בפ-ק "דל אמ;-ושצג(

 להאי מטי ר"א אחיו.יכלו
 בו-ד מלך של תוכחה ומה בכי,קרא
 רבה ובמדרש וכי', הקב"ה שלכך
 לא שבטים שי קוטנן שהי' יוסףומה
 יכשיבא בתוכחתו לעמוד אחיויכיו

 שהוא מה לפי כאו"א ויוכיחהקב"ה
 עאכו-כ, לעיניך ואערכה אוכיחךושנאפר
 הי' לא הגדולים אפ ק"ו לדייקויש

 בגי יעשו מה בתוכה:ח, לעמודיכוליט
 תצדק למען הקק"ה, של בתוכחתואדם

 והשבות בתורה שכתבן היינובדבריך
 וידעו אותי בשפטיך תזכה לבכיךאל

 בו עמדו כבר והנה מושיל,דתשובה
 מצדיק עדיף תשובה בעל אםמחלוקת
 עדיף גמור דצדיק וגמרו ונמנוגמור,
 לסייע רוצים וקצת תשובה,מבעל
 משם גמור, מצדיק עדיףדבע"ת
 מצית תרי"ג לקיים איש לכלדראוי
 אחת היא ותשובה דאפשר, מהכל

 ולכאורה מצ"ג, בע"ת עדיף ע"כממ"ע,
 ידבר'הם ולסייע ראי' להביאנראה
 ואשוב אחטא סמא בסוף דאיתאיתש
 לעשות בידו מספיקין אין ואשובאחטא

 יו"כ אין מכפר ויו"כ אחטאתשובה,
 ב' בתשובה נקט מדוע וי-ימכפר,
 הג-ל ולפי א', פעם יו"כ וגביפעטים
 יכול ואשוב אחטא אחד יפעםניחא
 תשובה לעשות דרוצה משוםלתקן
 בפעם אבי דתש:בה מ"ע לקייםורצונו
 אין ע"כ דיבורו לתרץ מצי דלאשניו

 משא"כ תשובה, יצוות בידומספיקין
 דהרי ראי' אין באמת אךבירכ,
 באחטא דגם פסק מה-ת רפ-דהרסב"ם
 ע-פ וליעג פספיקין, אין פ-אואשוב
 בתורת העוסק כל בגמ' דאיתאטה

 העוסק וח"כ עולה, הקריב כחלועולה
 והוא תשעה, עשה כאילובתשובה
 ושמעתי שפתיני, פרים ונשלמהבכיל
 מנצל בך פצע אם דאיתא מהאומרים

 בך פנע אם היינו לביה-מ, משכהוזה
 תחיבה לעשות בשביל ויחטאהיצה"ר
 לקיים שיוכל דהינו לביהם*דמשכיהו
 צדיק וא*כ תשובה, המצותבליטוד
 יא אס תשובה, מבעי עדיףנסור

 עבירה דגדולה המע-ה דודכמעשה
 ועפי-1 תשובה, להורות כדילשמה
 אשר האיש אשרי הפ' יבארנראה
 שנותנים דהיינו רשעים, בעצת הלךלא
 טצות לקיים כדי לההטיא לנפשםעצה

 היינו עמר, יא חטאים ובדרךתשובה,
 איך א"כ וכ-ת חטא, בלי צ*גשהוא
 ד' ובתורת תשובה, מצוה לקייםיכול
 יתן פריו תשובה במצות דעוסקחפצו
 היינו וכו' יבול לא ועליהובעתו,
 שאומריפ הרשעים כן לא כולם,שקיים

 כמוץ תשובה מצות לעשות כדישצושים
 מספיקין שאין היינו רוח, תדפנואשר
 תקשה שלא וכד? תשובה לעשותבידו
 עבירה דגדולה לפעמים פצינוהרי

 ע"כ אמר ע-ז ממנו נגרצ ומדועלשמה
 בעדת וחטאים במשפט רשעים יקימולא

 בידע, עבירה ששניהם אע-9צדיקים,
 שעשה אע"פ צדיקים דרך ד' יודעכי

 לשמה עשה עבירה :אף דעהו,דרכיו שבכי עד דרכו הקב-ה יודעעבירה

 : תאבד רשעים ודרך שכר טקבליםולהכי

 פי אמר. כל בצדק במד,2.טקדד(
 ועקש נתפל בהםאין

 שלא הקב-ה שעיקם מצינו ה'()משלי
 כו,, הבהמה מן מגונה, דברלהוציא
 בעצת הלך אסר האיש ארור כאןומן

רשעים
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 ,קוהש שרפישחץ8
 לא אשר האי* או נאמר, לארשעים
 אשרי אלא אמר ולא צדיקים בעצתהלך
 תמוה, והמדרש כו, הלך לא אשראאיש
 בעדת שהלך לזמר טוב ה"דירדר

 הדקדוקים ע-פ ניחא אךצדיקיט,
 צדיקים בעדת השאים ויה"דמה-ת
 דאיתא מה ע"פ חך במשפט,ויקיפו
 הוי ור-י ר"ח ?-א(, י"ז )ע-זב88'
 ובילי תרי להני סטי באורחפקאזלי
 אפתהא שצי וחד דע"ז אשתחא 8ציחד

 ניזיל לחברי' חד ל" אפרדזונות,
 אידך א-ל יצרי' דנכים דע"זאשתחא
 ייצרא ונכפיא דזונות אשהחאניזיל
 תויניהו להתם מ5י כי אג"אדנקבל
 הא סרל א-ל מקמייהו איתכנעולזונות
 תנצרכה, תבונה עליך תשפור פומה8"ל

 דהלא קשה לכאורה והנה ב'()ם*לי
 עסיק דלא בעידנא מצלי לאהתורה
 בין תורה כ.א, סוטה במם' דאיתאבזע

 דלא בעידנא בין בה דעסיקבעידנא
 רבא לח תתקיף וטצלי, מגינא גהשסיק
 לא מי ואחיתופי דואג מעתהאיא
 ות" ארגי יא צמאי בשר"תאמסקי
 דיא צעדנא מצלי לא דתורהרבא
 ההוס' לסים"ש אך וקשיח, בה,58יק
 הולך ואין אומנתו שתורתו דת-חשם
 כ.ז הוי א-כ תורה, בלי אמותד,

 תורתן ת"ח הוי וה"נ דעסיק,בעידנא
 שינציו בטוחים היו ולכךאומנתן,
 לילך דאסור הכא משמע ולפי-זפיצה-ר
 שתורתו מי ורק וחטאים דרשעיםאפתהא
 רשעים ודרך ליצרו לכוף יטואימנתו
 רכל כיון הנ"ל המדרש וא-שתאבד,.
 אדם בני דלסהס לאשמעינןכשנתו
 לח"ח משא"כ רשעים בדרך לילךאסור
 וא"ב ליצרו, לכוף לילך טצוההוא
 ה' ובתורת רשעים, בעצת הלךיא אשר ה::'ש אשרי להתחיי יכולהוי
 חטאים ובדרך יהגה, ובתורהואשצו
 וצת דהא ישב, לצים ובמושבעמד

 ולה-ק, ליצרם לכוף גמוריםהצדיקים
 שחולך טבונה בלשון השתיל היד8"ס

 ולא בלשון התחיל יכן חטאיםבדרך
 "*רי )וזהו, שלילה בלשון ולת-חהלך,
 ובדרך בעצ-ר הלך לא אשרהאיש
 כ"א אי* לכל היינו עמד לאחטאים
 יוסט יהגה ובתורתו חפצו ד,בתורת
 מובן מיתר, גמורים ת"ח היינוויילה,
 בעציר הלך לא *ל שלילה,טלשון
 בלשון הכל שהתחיל וניחא אנשים,שאר

 :נקיה(

 רהערמר פסח,מעציבי,
 נקרא למה נתנו מעמים הרבהקצה(

 זה אמר, הגדול,9בת
 מטעם גדול *בת שהוא אמתבתדאי
 בובת נמשכים וה" משום הואהפשוט,
 כי ידעתי עתה יתרו אצי שנאסרי-ד גדול נקרא וזה עבו"ז, פןובעשור
 אביזרייהו ומכל טע"ז א"ע להמשיךכח י* זה שובת אלקים מכל ד'גדול
 גאות כמו עבו-ז *גקרא פהדע"ז
 ע-ו נקרא הגדולים ואצל וכף,וכעס
 חוץ אחר לדבר משועבד שהואכל

 הבעש-ט אומר שה" כפו ונמיםממלכות
 שאמר *זה ועבדתם, וסיתם,זי"ע

 בסחרי כ"כ הוא זי-י הק'הבעש"ט
 אותו שתוליך מולך *נקרא מולךעל

 ערפד הוא שבת שכל וכנ-ל, אחרלדבר
 טה החיל ימי מששת עצמולהפריש
 רק החול ימי לששת משועבדשהוא

 מע"ז ידיהם שמשכו הגדולשבשבת
 שמשכו ובזה לזה, יותר כח בויש

 הגדול ובשבת בישור פע-זידיהם
 שכל דורות, לדורי הכח שנשארפעלו
 קו"ח דורות, לדורי פועל צדיקיםמעשי
 וקלקל שחטא שזה הראשון אדםמחטא
 ומדה עוד, נתקן שלא לדורותנשאר
 כמה אחת על מכש-כ מרובהסובה
 : לעולם דורות לדורי שפועלוכמה

 דיוה.כ עשר כסוהזה עשרךקצו(
 ומעמיד אטהרשהוא
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 טלג קוףש שרפישיה
 ן יאא יוה"כ נקרש לכן בהאר,שמדה
 ן : הגדול *כת נקרא כן ואורבה
 ן אהד כל יפני נפתח "י8 בפסחקצם

 ןואחדשיוכילעיילבר*ותא
 ן אחרא, טרשות עצפו ויהדוקקדישא
 ן ביפי בוראך 8ת זכור בטדרשואיתא

 ן ונקראים פובים ימים על *הואבהיותיך,
 ן דתקנז לאחר והוא בחירותיך,ימי
 ן 9ם על בנו, בחר אשר ביו"פיומר

 י הסתם מן ואיכ ד' בחר בך כי*נאכר
 זמנים אותם ועל גהירותיך יטיהס

 *נסטר וחוח בוראך את זכורנתמר
 'ה' ורחום חגת 1נפלאותיו עשהיכר

 *כתגו מה טהקב"ה חינון הוא*זה
 הנפלאות כל נפתח שבהם יי*ראליו.ט
 *גי' כמו ביבו יהשריו יוכלאשר

 : והנפלאות הנסיםבשעת
 חכם, לבן מתשובה "פי' בהגדה,קצת(

 לו אמור אתהואף
 אחה"צ ספטירין אין הפסחכהלכות
 האיקות, כל הכל יש שגיצים"עיקומן,
v~aaטצרים מארז הוצאחיך אשר 
 על להיות י51ל שיצ*מ יאלקיס,וכו'

 אחר לאכול *אסור כמו והואלע1יס,
 המצה, טעם בו שישאר כדיאפיקומן

 בסופו ופסא יצי-מ בו ליחן החיובכן
 יפפיק *יא לעולם עי מסכושישאר
 'כהלכות הלשון הוא וזה ממנווישכח
 שיא יצי.מ בו ותקבע לושתאמר

 כמל: הפסח כהלכותיפסוק,
 איתא אסתר. בסעודת פסח,קצט(

 היתה לא שאסתרבמדרש
 טרורה שהיתה מחמת זו ביייהיתאמר
 וכי שואל, ה" הספדה, צרכילהכין
 אשר ושפחית, עבדים לאסתר היתהלא

 הסעודה, בעצמה להכין נצרכתהיתה
 ולכן משיה, היתה שהסעודה מפניאלא
 ויעשות מחמץ, להזהיר מחויבתהיתה
 בעצטה, עוסקת היתה ולכן מצה,הלחם
 הרשע המן כי להמן, הסות סם הי'וזה
 היתה ואסתר השאור, הוא בעצמוהו4

 ;פושלת

 סל8 אומר מה דמן פסיה. בגפיר(
 דחה'הש*רת דידכוקודשא

 הייך היפכו ד'די, תפף סנריגלפי
 : דוחה ה" פחעופרהלימוד

תהלים
 ושף פרירות שטרות ך סמררתרא(

 *בשתיפ. הזיקק וכו'צרוף
 וחח*ז אנקורה נשרש *ב19חוהוא
 *בועות בשב* ולזקק לצרףנצרך

 אומר, והי' וכורי, שיההשהספירה

 *דור בסדר* *א*ה4 ועוריפ*צליי
 המירש פרמז. מהצדיקים, צלילהי'

 אותת אפי' יברר- בכחו י*שהעוטר
 בחשכות והויכיך צדיקיש *אונפ יםה"נ*
 מהגריעה הוט משסח אומר והי'נדוי,
 עוברים הרפתקאות שכל הקצירהעד

 הנקודם נזרע בפסח כן התבואהעי
 *בובות עד ונתגדי והישראלים,האמיתית

 הומן בה; לההבשל בי יהזהיר ישולכן
 תמיסות, שבועות מהז' כליפיםושיהי'
 מבקש וה" יקרים. ימים המהכי

 ש9 בעצמט מתגעים *יהי'מהעולם
 :וענינה דהות" mlana ויחקור לדרו*המצוה

 חוה"פשבת
 *בת שכל גדול שבה חראיב(

 שכת החול סימינתהוה
 אומר וה" היו"ט, מימי נתהוה הואזה

 אלכה *יאמרו הוא שהיושרוצועק
 לי טוב כי הראשון אוי איואשיבה
 אומר ישניפ,והי' להיות ולאאזמעתה
 נרדמים ומקיץ ישנים מעוררשהיו"ט

 נ יעורר עצפו את ליחן יפחיתרק

 אמפרפן
 תף יפיס אטה ה' מועדי אלהרג(

 שחתון שבח השביעיוביום
שקיא
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 קורש שרמףשףח88
 הפה שהמועדים אומר, היי רו( אצל שבת ענין מה קודש,שקרא

 שבתון שבת בכאן נקרא ולמהטעדות,
 ישראל מקודש אשר קודש הואשתבת
 הוא תשמישו אשר שרת כליכמו

 בא אשר כל היא הדין ואח-זהקדשתן
 כן יקדש בהם הנוגע וכל יקדשבתוכו
 שיוכל לשבת שריז כלי נעשיםישראל
 אשר שנאסר כמו קודש מקראילקרא
 השבת מקדש מברכין ולכן אותםתקראו

 : והזמניםוישראל
 שוגגים אפי' אתם אומר, ד!קי'רד(

 כמו שהאמת מ~יריפ.דאפי'
 לשער יוכל מי אמת, בשמיםשנקרא
 רוצים בהשמים לפחות רק לזה,ויבוא
 בארץ, שהוא כמו אמת שיהי'מהאדם
 וכמו ארצה, אמת השליך הואוזה

 כל על השגיח שבתו ממכוןשנאמר
 יושבי שהמה במה היינו ארז,יושבי
 ואפי' שוגגים אפי' אתם וזההואארץ,

 :מזידים
 יראה מביא טף ים קריעתרהן

 ויראו כתיב שכןואמונה
QS,"קריעת שרע ויאמינו,יתרו ר את 
 אשר את שמעה רהב ובא, סוףים

 אלקים, הוא ה' כי ושמעההוביש,
 עם ישראל ומכש*כ ובארץ,בשמים
 יט קריעת לשפוע להם ישקדושים

 כל לתגור כאו"א מחויב וקרי-ססוף,
 שקי"ס יום בכי הוא שקרי-ס חייוימי
 לעבור, ח-ך שאין במקום שעברוהוא
 המסכים כל שמעביר קרי*ס:זהו

 שום יהי' שלא והמבטלים,המבדילים
 ם ועז-נ להעבודה מבדילמסך
 ים מעמקי השמה ונאמר דרך,כים
 יראה הוא והעיקר גאולים, לעבורדרך
 שום להיות יכול ולא נדוי, ועדמקטן
 ה' יראת כמ"ש יראה, בלאידיעה
 לכל הראשונה שהוא היינו דעת,ראשית
 גבוש לא וימה מסיים, והי'הידיעות

 לאחר הלב אתמיישרים
 לישרי ונאמר לשמחה, מועדיםשנאמר

 לכנופ יוכל לא וא-כ שמחה,לב
 מוכרח וא-כ לב, בישרי רקהשמחה

 והמועדים הלב את מיישריםשהמועדים
 ולנאמר כסו פעולתם עושיםבוודאי
 נקראים ומועדים נאמנה, ה'עדות
 בשליחותם שנאפנים ונאמנה,צדות,

 מסיים והי' פתי, ומחכימתשמיישרים
 הגשם ירד כאשר כי הפסוק,ע"ז

 אפ כי ישיב לא ושמה וכו'והשלג
 ורע ונותן והצמיחה והולידההרוה
 מפי יצא אשר דברי יהי' כןכו',
 חפצתי, אשר את עשה אם כיוכו'
 פצויתם עוש.ם המועדים בוודאיוא-כ
 רצונו ויהי' לזה עצמו מכין שיהי'רק

 מתוכו ממנו להסיר נפשו בללושבוקשו
 : האמת ייושר ולבואהרע

 אור רגלים נקראים רגלים שלשהיז(
 והמה עומד העולםעליהם

 מהרגלים אחד וכל בהם, נטבעיםהעולם כי אשר כבוד, תאיה, קנאה,כנגד
 יש אחד ובכל להסיר, אחר כנגדהוא
 בעבותים חג אסרו הוא וזה הגי,כל

 בעצמו לאסור נצרך והחג מג, הואעבית
 מסיים והי' לאסור, במה שאל"כוגלבו,
 יפקוד פקוד כו' בג-י את השביעהשבע
 אתכם מזה עצמותי את והעליתםוכו'
 דהיינו פקודה עת שבכל בשלח()פ'

 להעלות גו פקדנו שמתסלי.םבחגים
 דהיינו יוסף מעצמות אתו אחדכל
 שהכל הברית וסמירת שנכללטה

 : בותלוי

 ופורים אדרעל
 שיתקיימו הרוצה גשיס איתאיח(

 שנא'. אדר בהן יטענכסיו
 נקראו נכסיו והנה ד' במרום אדיר ן ומקא ומשגיח מחשבו; יודע שנואמד'
 ואמרי האדם, בלב הטטונים המחשבות ן דינו הוא זה הא כבודו, הארץכל

 לוה שיכסה נכסים נקראו לכה חז"ל ן תמיד: אותו ללמוד שצריכיטדשו"ע
ונגלה
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 67רר חודש שרפישיח

 ע"ש נקרא למה ויכאורה יזה,ונגיה
 שהעיקר אך הגילוי, ע-ש ולאהכירוי
 ושם האדם במטמוני שנקבע מההוא
 וכעין כו,. באסמיך כמו-ש ברכהשחך
 צריך ביותר ר"ש אטר המדרש, על%ד יצ-י אדמו"ר טפי בעצמי שמעתי1ה

 ותמוה כיס, חסרון שיש במקוםוירון
 נכסים העיקר אך ממון, חסרוןומייל

 ומכוסה, עמוק שהוא טה רק האדםווי
 שהוא בזה מכוסה היו הקרבנותוכל

 רק הי' עולה קרבן אך לבעליםיגבוב

 שייך, td'g1 יגבוה רק ה" כיבגלוי
 חסרון שיש במקום זירוז צריךביותר
 אשר החודש הוא ואדר ע-כ,הכיסוי
 כל כי נתברר כי לשמחה מיגוןנהפך
 רק הוא לישראל שיש והחושךההסתר
 ועוז חוקן. ביותר אור אח-כלהיות
 במרום אדיר רבים מים סקולות פי'וזה
 שנוטיהן רבים מים נקיא הסט"א כיה'
 צד משא-כ בזו, ופעם בזופעם

 יראה כי א', במקום הואהקדושה
 הקדוש מפיו שמעתי זו וכעין גיחגק'
eaאותך שעשה ר-ל בדרך קרך אשר 

 הוא גם ועונש מצוה אינו כימקרה,
 קבע דרך אך מקראה, דהיינורוצה

 אך לקשור יוכל לא גמורבדביקות
 קבע דהיינו גמור בדביקות הואיעקב
 היינו אוהלים, איש יעקג נקראוע"ז
 נקרא היטע ועשיו בקביעות.שהוא
 שלא בהפקירות דהיינו שדהאיש

 קרך אשר נקרא יע"ז גמור,בקגיעות
 תיקן וזאת בישראל, קליפהשהטיף
 כאשר והי' וכמאמר במיחמהמשרעעה
 אך בר"ה, במשנה וכמפורש בו,ירים
 העבודה כי הגלות הות התיקוןעיקר
 ואילו ע-כ בהתקשרות הואבגלות
 ים משברי כתיב רבים מיםהקילות
 שנתברר רק הוא להם שיש מהשכל

 משברי נקרא ולכך ה' בטרוםשאדיר
 : והבןים,

 שתיקנו מאוד יקר הזה ההדדתןרם(
 ארבע בו לקרואחז-ל

 באדר כי לפסח, הכנה והואפרשיות
 בכל שיש הניסים התחדשותמתחילין
 אדרא נס נק' ובתרגום ניסןחודש
 שיש התחדשות ע-ש נקרא ניסןוחודש
 והיכר שסימן נס שאר כמו הנסים,ע"י
 התחדשות יש בניסן כן חדש,לדבר
 ורק בזה, הרגשה יש ובאדרהניסים
 בלה-ק יותר נתגלה ובניסן תרגוםבלשון
 סרבין אדר משנכנס חז"לואמרו

 במצות שמת אדם להיות היינובשמחה,
 האדם שמתקימן עניווח ע"י והואהש.י,
 עייו חביב ועי*ז סרוחה, מטיפהשהוא
 והחודש עלמא, חללי מכל יותרהמצות
 קיטון לי עשו שמו, על נקראהיה

 להיות רי'ש, דל-ת ונרמז בינכםואדור
 אמרו גאות על כי בענוה ורש דלאדם
 וזה לדור, יכולין והוא אני איןחז-ל
 שהכל כלום לנ שאין האדם שידעעיקר

 תפלה 11 שבלב עכורה כמ"שמהשי"ת
 אחר מיעוט ואין התורה, מן מ"עוהוא
 שהוא מה שכל היינו לרבות אלאמיעוט
 אור, יותר בו אדרבה עצמו וממעטשפל
 משמיעין באדר בא' ז"ל חכמינווז-ש
 שישקול ר"ל הכלאים ועי השקליםעל

 מהשי"ת, שהכל שיודע עד עצמוהאדם
 לבל היטב א"ע לבדוק הכלאיםועל

 דירה יה" ועי-ז פסולת בויתערב
 : ביניכםואדור

 יוסף מדת נגד הזה החודש גםרי(
 אדרים ב' בו יש ולכךהצדיק

 הברית לשמור היינו ואפרים מנשהנגד
 נכסיו יתקיימו ועי-ז במחשבותקודש

 אלומתי קמה והנה כתיב בו יישביוסף
 : נצבהוגם

 לבסומי אדם חייב בגמ' איתאריא(
 כף. ידע דלא עדבפורי'

 להיות כפשוטו לבסומי לפרשויש
 מרדכי, הי' כאשר שמיס ביראתמבושים

 הרשע המן כי הפי' ידע דלאועד
 מאוד גבוה במקום לישראל יהרערצה

 גבוה עץ יעשו וכתיב הדעת עץבמקום
 בינה, שערי חמשים הוא אמהחמשים

שאין
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 קורש שרפישיח8
 ט בה' שכך שפא להגיצ נטקישק
ahtלט הי* עי"ז ממילא באסת 
 ההום ומקום זה, במקום ונגיעהדביקות
 9החי' גרבה 9911 ידצ, דיגנקרה
 בסקופ 18 דבוק 9הי ב5וריפ ר"1שת
 ובצצפי 5תיפ, יהחיות הטל_גידה
 ולך בחיב כי ידע דלח על 5ין*מעתי
 התשבחות שאחר ורגל פודים,אירגו

 מתים מהי' עשרה, בשאונההתבושר
 רכל מודים שנחנו לבדך ולך ששר8ף
 וכמו לך, פודים אנחנו וחת בק*אף
 גדול כ"כ יה" שהשפחה הפ"שאן
 תובה לו שהי' פחמת בזה יר3י9הלח
 : וכר ירש דלא עד ה5" ר"ת8צ8,

 שזיפנה הטעם בגש 8יימ8נשג(
 המצודה על לרסןאסתר

 והוא , נס ויעשה השקום ירנינואזלי
 ה' בנית כתיב דהנה ונראהח5וח
 רבון על סעידין שהקויות ברגשנהלך
 סקטריגים, כטה יש בשמים והנהאשפים
 יבוא בודאי 9עי"ו אותו ויצנחוייאת
nasבאשר קולות בקולו פקטריגים 
 השי-ת ופמייא יהבן מהקרבתשסתר
 ל*.ש, פעויו יודע יבבות בוחןשהדא
 בשמים רוגש נעשה הקולות ע"י1פמילא
 על הש"ת רצון וסעורריןלסובה
 הרשע המן צל חז-ל ודריו כו'ין שהי' ה' לולי כתיב נס, לו וירשהבנע
 כלעוני חיים ופ" מלך, ולא הי'שאדם
 בעיקר לישראל להרע ותרצההוא

 ספלה, יו ה" ויכך שלהפהחיוה
 גם מהיי"ת שהכל וגידע יתרוהעצה
 לפעמים להרע כח יהססיא שי*מה
 לולי וו"ש לשובתינו, מהשיית רקהוא
 הישועה עיקר הוא אהה לנו שה4ה'

 יהרע כח בו נתן יא היטב זהוכשנדע
 ע-י ושגה *גה בכל ועדייןכלל,
 שהי' הארות נתגורר חסגילהקריאת

 ויום כוי, ישברו לא הפוריפ וימי18

-uaה38*יה קריאת עיי 29פ גפפת"נתקו ובהדלי הואיל אחת בנשימא ה5ן 
 יגורי נמחקו 9לא שתו,5וחקין
 בשאול לכן ויחיו* כתיבוביהושע
 ה5שי9 5עה דוד וגם xwהשאיר
 לשקור יכולין חג' *יא עמלקזכר
 בבריפ ה5גפ כל בי לגפריאותו
 alm 12 שכ, סעפלק רק הואקוד*
 יבור יצויין בשייש ולכך וכו'בך

 הברית אמירת וע"י חבריתישמירת
 נשע רבי כ90* לשמחה לבואיכולק
 של נשלפח וססקינן בגודיםנציצה
 ובהצהל בתורה 9סח תדם *יהי'שסחה
 חציון וצ* ב118"ס, הוא זותביעה
 ה' הי* *ששרו מאסירה ידישברפיון ברדידיי ויחט כ95,כ עמלק ג8אס21ה
 גמולה כתיב ויכך אחית לוזין ביירשי שטירה אכונה ואםבקרננו
 א5תא חיזוק ועא אמונה ידיוויחי,

 : מדוגבר
 מחוק רחעש נחג דל הרמב'ןריג

 יפרזיא זוהמצוה
 כך כל יראו לא שהמוק8יפולפוק5יס,
 יון* עושה ה?' ייאכה5רזים

 תקנו בתורה רמז נמצא זאתיהם נישן השפים *מן שהאו אחררק
 קודמין הפריים לכן ושמחה,פשתה
 בתוך גם 1"רי חמה וי והר"ןצ'*,
 בהומה תועלת ומח האזיב הי'החומה
 לויים ונראה יעיש, מוקףשה"
 אנשים יש דהגה ז"ל הרמב"ןדברי

 פרזים, הנקראים בישראלפשוטים
 הם תורה דברי אשד אנשיםויש
 בעולם אופן שאין כחומהאצלם
 חומה אני אוי כמ"ש ח"ולצבור
 והנה חומה, מוקפין נקראיםואלו
 ה" ולהרוג להשמיד הגזירהעיקר
 הרשע לחמן יהיתחות רצו שלאמפצם
 במוחים ה" הומה מוקפיןויואח
 השיית מצות על ישברו לאשבודאי

 קדושת על *יתהרגו לש"ש ונתקדשו ן לאור ויקרא כפו-ש אור *"שנקרא
 חשוב הנס היי לא לכן השם, ן עשרת לקרות הז.ל שאמרו וזהויום,

לשיניהם
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 שלה קורש שרפישיח
 עם שמהם יבם ה" כי כיבבעיניכם
 יראו אשר הפרזים רק השם,קדושת

 בנסיון לצמוד יוכלו לא חולילגששותם
 ועשו בעיניהם כ-כ גדולה הישועההי'

 השיית האיר ואת"כ ומשתה,שפחה
 והיינו בתורה רמז ומצאועיניהפ
 הפשוטיפ אנשים ~aa צריךבאמת
 ת*1 יאו ואם הראוי מצג עליעתדו.

 שלם ה, אין ורש כלל התיקוןאין
 צריך כי והימהה, עד שלפוכסאו
 יהי' והמוקפין הפרזים שכליהיות

 גם ושמחה משתה ותקנומתוקנים,
 מיסות השקרין שתיוי וזהלמוקפין,
 ימוש לא ונער שכתוב נון בןיהושע
 עול עליו מקבל שהי' האוהלמתוך
 תמיד, וחומה כאוהל *מיםפלכות

 : כנ"ל חופה מוקףכעין
 בשם הנ.ל הרה"ג לי כהב עךךריר(

הה"ק
 הרריי

 זצללה-ההאבד"ק
 שיצאו דברים כמה "רי,פאריסוב
 יהודה כי וישב( )בש כתיב )א(פעה"ק
 את נהרוג כי בצי 8ה לאאיושען

 פי' והתרגום דמו, את וכסיגואחינו
 ית נקטול ארי לנא נתהני אמון8ה

 טענתו הי' פה ע"1 והקשהאחינא,

 ממון לגו יהי שיא בדביל ודה י,שי
 באם טשמע אוחו נהר.ג יא יכןע"ז,
 מסכיט הי, הריגתו, ע-י ממון לנויהי'

 כל כי כך ע"ז והשיב אתמהה,להרגו,
 צדיק דבר, איזה יתקן נבראצדיק
 לתקן זה וצדיק זה דבר לתקןזה
 בוודאי השבטים ובפרס ייה, דבראיה
 קשיא א-כ גדול תקון יתקןנבראו
 את להרוג השבטים רוצים הי'אחאי
 לעשות צריך שיוסף ידעו היאיוסף

 השבטים רק בשבילו. גברא אשרחתיקון
 יוסף שצריך שהתיקון טועניןה"

 ביי והנה לתקן, אנהם יכולזפלניפוח
 לו חטר שחשי-ת כתיב בקיןבראשית

 מתיקון ששיתי לא עדיין הלאצעק
 ה" השבטים אמנם בשבילו,שנבראתי
 תתיקון לעשות יכוליה שהםסוענין
 טסן ועאז יעשות, יוסף צריךשהי'
 להשגיח יגיע ריבה אינה בצע מהיהודה
 דטו את וכסינו אחינו, את נהרוגכי

 כי כנ"ל יצדוק מקום לו יה"שלא
 יעשות יוסף צריך שהי' התיקוןנעשה
 ריווח טזה יו יהי' לא fisgJnאמנם
 הנ"ל הה-ק סיים וע"ז כיום,של

 זי-ע זצללה-ה בךנם הר"רשהה,ק
 רוצה הי' אאע*ה אילו פיחאמר

 איזה כי רוצה, היתי לא שמילהחליף
 כך בין כי להשי"ח פזה יהי'ריווח
 אבינו אברהם רק יהי' לא כךובין
 הי' כך כי הנ"ל הה"ק וסייםאחד,

 : והבן יהודה,סעדת
 הרר'א הה"ק אסר עדך ,ב(רמו(

 הנ"לבשםמפאריסוב
 ,בתהיא זי"ע מקאצש רבינוהה"ק
 הניט לרשע מכאובים רעום כתיבליב(
 חבל ופא תהלוכותיו בכלהרותע

 *הכל מתרעפ הכל ועל לו,טכאובים
 788 בד' והבוטח אצלו, טובאינו

 חוא אוחו שמסבב מה שכליסובבנו

 הנ-ל הה"ק וסיים אצלו, חסדהכי
 גרוע עצבות שמדת עצמו בשםז"ע
 יתרון שהכל הוא העצמת ומדתמאוד,
 ותורה המצות וכל אצלו, ומשאועול
 ובזריזות ברצון עושה אינוותפלה

 בכבידוה, טתנהנ הכל רקובשמחה,
 מרוצה והע אצלו יתרון חי' ימיוגם

 הסתלקותו יום ושיתקרב א-עלפטור
 מצוה לשום א-ע מכין אינו ונםר"ל,

 נאות היותר באופן כתיקונהיעשותה
 5ן לא לפניו, הטזד8ן פן רקהאפשרי,
 דרבנו בהכנה א.י מכין שמחההבעל
 תאיד וטרחכם נדניה בשפחהלמצוה
 ונאות טוב חיותם באופןלעשותה

 ~לכן בזוע פאור ומעפיק ומוחו שבכוחו ן האדמה, מן אלי צויקיפ אחיך דמילדל
 א"ע הכין ולא תמיד עצבון חי, קין ן ורעות", ודם דגן ויל רש-י שםופי'
 קרשן להקריב מוכרה אמהי, השם כלל ן הפס רק דשו, של הצעקה הלופה

שרפ
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 קורש שרמישיח70
 בדבר טחיובו א"ע לפטור הבא מןלקח
 תמיד הלך אחיו הבל אמנםמה,

 גדולה שמחה לו הי' ולכןבשמחה,
 קרבן להקריב מצוה לידו שבאסמה
 בכל מקודם א.ע להכין ראהולכן

 לקח לכן כראוי, יעשותההאפשריות
 לקין השי-ת אמר לכן לזה, המבחרמן
 את תעשה אם היינו תיטב אםהיא

 שטחה, לשון תיסב כי בשמחה,המצוה
 היינו תיטב לא ואם טוב, לך יהי'שאת,
 ובזריווח, ובחשק בשמחה המצותלעשות

 חטאת יפתח ובעצלות, בעצבותרק
 לחטוא פתח לך נעשה יהי' היינורובץ,
 הנ-ל הה-ק וסיים חטאים, מיניבכל

 מפורש כתובה אינו שעצבות הגםבזה"ל
 בעצם חטא אינו שהוא יעןבתורה,

 ודברים חטאים מיני לכל פתח הוארק
 דורש נאה )א"ה, והבן. טיבים,שאינם
 תמיד נראה הי' והשמתה מקיים,ונאה
 שהי' מי לכל כידוע זי"ע, פניועל

 : אותו(מכיר
 שאמר מה הנ"ל, הה.ק אמר )ג(רטז(

 שמות( )פ'מרע"ה
 לו שישאלו היתכן שפו מה ליואמרו
 גימט' "שמו* כי המונה רקזאת,
 להם הבטיח השי-ת כי והיינורצו"ן
 ישראל ארץ היינו התורה ע-י הטובותכל

 מה יודע מי ישראל וישאלווכדומה
 בכוחם שאין מה מהם השי.תשירצה
 השידוך כדרך משל בדרך ואמרכלל,

 מה זה את זה הצדדיםששואלין
 השי"ת להם ינ"ל, אחד, כלשיתחייב

 הצרות שבכל שיאמינו היינו א' אשרא'
 עליהם ומשגיח עמהם הואודוחקים
 באמונתו צדיק ב'( )חבקוק שנאמרוכמו
 )עיין אמונה הוא הכל עיקר כייהי'
 מהכל נעשה ועי-ו בהשיית דמ"ר(מכות

 : והבן כידויךטוב
 בשם ההל הה"ק אמר עךך )ד(ריס

 הריעם חי' יעיהגהיק
 הק' רביע מורו בשם שאמרזצייה"ה
 כייס איך בזה*ל שאטר יי'עמקאצס

 השצען, מיי פון ווילען זיי וואסנישט
 וואס יעדערער טהיט וויך גאנצע6
 ק.דש שבת קימט עם אז אין וויל,ער

 שווטרצע די להן זיך ערטהיט
 גטרטעל שווטרצע די איןקטפיטע

 איז אין שטריימעל שווטרצצ דשםאין
 דודי, לכה דעם מיס מחותן טשוין
 -מעשהו כך בחול כמעשהו נשגאיך

 הגה.ק אדמך"ך אמר וע"זבובת,
 אש זאג, איך יי.ע הרי"מ חי'בעי
 )תהלים צריו סביב ותלהט תלךלפניו
 ביט דערפריער גייט מען אזצ"ז(
 אלע פארברענט מען אין התלהבות6

 ברקיו האירו נטך דער איזגימיינקייטען
 חריין, עם אין שבת דער שטהנטתבל
 צו סטקע גייט מען או יידעראין
 זשגט מען זיך שעמס מען בושהמיט
 דעם מיט איך בין מחותן ט פ6רייטס
 מיט צי ניהם שבת דער נעמסשבת,
 מפארסוב הה"ק סיים וע-ז בושה,די

 אין שבת קימט עס אז בזה"להנ"ל,
 שגטנצע פון זיך ביירעכענט 'יד 8אז
 גישט איו עם אז זעהט ער איןייקר
 פינדעסמ זיין, צו בעדטרף עס וויטזוי
 טבגיפטלען תערען גישט ער זללגעגען
 הוה, דהוה מה זטגען זשל ערנאר
 שיך איך וועל שהן הינד 6 פוןנשר
 כנאמר הש"ת, עבדות 11נענען

 כמקגלי ושמחו "שישו לשיקבזמירות
 תורה מתן ביי חי טזיי נחליאל"מתן
 במדריגה במצרים מקודם ישראלשהי'

 דהוה מה מכ אסרו אעפ"כנמוכה,
 עול עיינו נקבל מעכשיו אכןהוה,

 השבה יום כשמגיש כן שמים,מלכות
 עליו ולקבל ככ"י לזמר אחד כלצריך

 והבן: להבא,על

 חר9 הה*ס אסר עוד )ה(ריח(
 'צליה"עמפארסדב

 והשיג אחיך הבל אי לקין שאלהשי-ח
 והקושי, אנכי, אחי השומר ידעתילא

 א" הקכ*ה ח"ו ידע לא האםידוע,
הבל
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 הלו קודש שרפישיח
 זה מתרץ ז"ל שרש"י הגסשל,
 לפטיש ד-ת הלא צדבריס, עסוהנגס
 דעת נוגב שה" סי' ז-ל ורש"יוכו'

 שא*א ידע לא שקין :היתכןהעליונה
 אדם כל ע-ז, ואמר המקש, דעתלגנוב
 ית' אלקותו אח לגלות אלא גבראלא

 הר-ר שהה-ק מעשה וסיפרבעוה-ז,
 פעם הי' וצללה-ה מראדזימיןיעקב
 משאצק חקי רבינו אדמו"ר "צלאחת
 מקאצק הה"ס חותו ושאלזי.ע

 איז וואט אויף "יעקב" בזה"לזצלה-ה
 דער אניף גיווארין באשאפין מענסשא

 בעולם נברא אדם יו והעיבועלט,
 לו אמר ע"ז שלו הנשמה אתיתקן
 .יעקב* רט בקול יי-ע מקאצקרבינו
 בפרשיסחא רבינן אצל למדנו כךוכי

 צוא בעולם גברא אדם אךזצללה"ה,
 הה"ק סיים וע"ז הימעל, רעםהייבין

 כמו אטת, ישניהם יי.ע,פפארסוב
 כל .נשמת ש"ק, של בזמירותשנאמר

 הגה"ק הטובהק רבו של מענוותויספר
 גיתי לומד כהיותו מ הרי'מהחי' געי מגור יי"י מהרי-מאורמז-ר
 יה" כי ראה הנו', רב אצלבהייתו

 כשילמוד בלימודו תועלת יותרלו
 בהתמדה ביהמ"ד באיזה שמובפני
 של דרך הרבה מחבב שה" אףכי

 שם הי' אך הקדוש, רבו שללימודו
 גדולי שכל מפני ישיבה ביטוללפעמים
 את ועזב לפתחו, משכימים היוהדור
 אחריו שלח ענוותו ברוב ורבורבו,

 נראה שאינו ידול היא זה אםושאלו
 אהגה הטעם לו ואמר ימזדו, דרךלו

 כי עליו ואמר מזה, וצ"יאדושו-ר
 ידעת נוכל :מזה בידו תלמידויתקיים
 אאמו-ר של בקודש והילוכו דרכותום
 כבוד נדוי כי בחרותו בימי גסזצ"ל
 בין יהמנות שזכה סי אזנתכבד

 בתוה"ק התמדה נגד בעיניו כאפסהי' ז" יכל מגור יצללה"ההאדומו"ר
 יופו שד נפשו שעשוע כל שהיתה 1 סיים ועוד .וגם..נעריצך*, ואח-כחי".
 האהרון(: ן רואים הננו כך ובין כך ביןבזה-ל
 שמעתי עדך רכ( רק הוא אדפ לבני הבריאהשעיקר

 מפי פעמיט כמה .
 ובמכילתא בעוה-ז, ית' אלקותולגלות

 חמשה ה" הדברות שעשרתאיתי
 תרצח" *לא ממילא א"כ חטשהכנגד
 שהורג שפי מרמז וזה -אנכי*כנגד
 הדיבור בזה ממעט הוא ר"ל אדםאת
 לקין השי-ת אמר וזה ח-ו, אנכישל
 הבל את שהרגת עי-ז כי הבל,אחיך שי העבדות היכן היינו אחיך הבלאי

 של הדיבור למעטגרמת
 -אנכי-

 ח-ו,
 אחי השומר ידעתי יא קין השיבוע-ז
 הוא שאחי ידעתי לא מזה היינואנכי,

 שהרגתי ובזה הי', אגכי שלהשומי
 של הדיבור bnmאותו

 -אנכי-
nrb 

 מפארסוב פהה-ק ע"כ והבן.  ידעתי,5א
 :זצילה-ה

 ח.ברות תרע*א ,שגת הורהריש(במ8?רי

 אאטו"ר וז"ל צדיק בזכר ר'(י
 טזדו"ר וכף הגון הרב הואזצ-5
 דרכו הי י-ם פייגענבויםיצעק

 סיפר ופ"א זצ"לאאמו"ר
 מוהר"ר המפורסם החסיד לידידייזאת
 אבד"ק נ"י וואסערפיש דודיעקב

 השבועית בחג פ"א כישמייעוויזנע
 הקדוש הגאון סרן אצל בגורהי'

 הרי'מ הת" בעל יצ"למהרי"מ
 לאאמו*ר לקרא וציגה יין כוסבעצמו יצ"י האדמו"ר מלא הסעודה31עת
 איות וחפשוהו שם הי' לא והואזצ"ל
 אאמו-ר וכשבא מצאוהו ולאפעמים

 המזק ברכת אחרי הי' יביהמ"דזצ-י
 את זצ"ל האדט:4ר לקח כי יווסיפרו
 חדר אי ילכת ורצה לחדרו ייןוהכוס

 שז הרהיב לא אך וצהלהאדמו"ר
 בחשאי ונכנס הדלת את לפתוחבנפשו
 אצל במקוטו שסה ועטר החיוןדרך
 בחדרו אד הלך וצ*ל להאדמך-ךהחלון
 כנגד שלא ופניו הנה, ואחת הנהאחת
 גפיך כי הרגיש ולא ראה ולאהחלון
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 קורש שרפי 'פרחה
 לצד סגיו ובהחזרת בהדרו, מעיתו8י

 מראה עליו זצ*ל אא18'ך ראה(;חטן
 לדמויך ש5 ראשו שהה "חדנהדרה
 *נמצח הנווניפ בכל מסוברזצ"ל

 *ראהו הושא וברגע הקשתבמראה
 כלא וה" המראה פר י ייאדמו-ר

 אתר ובשת יין הכ81 את יו ונתןפי'
סיפר

 אאבנרץ-
 עליו ניכר זחת זע"5

 זול, רבו שי ערכו מגודלהתלהבותו

 מהור,ר החפיר המופלג הרבניוידידי

 קאנסטינובלור שלמןקלונימוס
 מתלמידי אחד קהלתינו 88הנ"י

 הף הזח *גט 5י סיפר יו'יחאמ41ר

 ספי ושמצ הטבועות בשתו*מה
 אאמר'ר עי שאמד זצ"להאדמו"ר

 זאת וכשספר מאד, 1ד1ל1תזצ"ל
 פניו על במכוון הבי* ש"ילאאמו"ר
 : שאוסח 8זה נתפעל לא גיוראה

 נחרד כשהי' *תאידהכ"א, זצ"י פאאמר'ר קטעתי שםרכא(ו~ד
 והצלתה ישר( )בשכל סברכהו ""מגור זצ.י ב1הרי*ם הקדוש הגאוןתרבו

 אצל בהיותו חורפו בימי ופ-אבתורה,
 שאיה איזה אירע הגז, זצ"להאדמו"ר
 זצ"ל האדמו"ר ואסר הנהניןהברכת
 שכל לו שיש זצ"ל אאמו"ר אתלשאול
 יורה לבל זצ"ל אאמו-ר ונחבאישר.

 לפלא 9י סיפר 1ע1ד רבו, בפניהלכה
 אצל בטשעכינאךך הי' פ"אכי

 אברהם טוהר-ר הקדוש הגאוןהאדמו"ר
 אחד חולה *ל רחמים לבק*וצללה"ה
 אותו וטכיר יודש הי' ולאמפקורביו
 : כנ-ל אותו בירך סאתוובהארדו

 אאמו"ר ו'( ה' )בחוברות *ט, עךךרכב(
 לשבח דרכו ה" הכ"מ,זצ"ל

 וה" בקדושה כשהוא הלימוד אתמאוד
 הקדוש הגאון האדומו*ר רבו אתמשבח

 חי, בעל מגור זלילה-המהרי'מ
 אשר והקדושה היראה סגודלהריעם

 : לימודו בעת עליוה81פה

 זצ"? מאאטו.ר שמעתי שם עדךרכג(
 בתורה יגיעתו שעיקרהכ"מ

 ועי"כ הגמרא דברי היטב להביןהוא
 חדש פירוש לפרש לפעמיה מוכרחה"
 אף הראשונים שערוהו שלאבגמ'

 שדרך לי ואמר הרבה, מזהשמצטער
 מהריעם הקדוש הגאון מרבו קיבלזה

 איזם לצורך לי אמר יפ-א מגורזצ"ל
 13דך את לדעת אוכל לא כיענין

 ע-כ בתורה, דבר כשטחדוטיגיעתו
 בשבחי צדיק בזכר שם תורהבשערי
 יצחק מו'ה וכו' ההסיד הגאוןהרב

 ווארשא: ראבד"ק יצייה*הפייגענבוים

 ז"ע מאלכסנדר הררחה*נ החיקבקם

 שמותפ'
 וכף ירגה ק יתז, יסגו כאשררכך(

 אוהו יענו כאשראפר
 ,תגשמה-, ישמץ וכן ישה כן"הגוצי

 :והבן
 במאוד ייעצכם ייהגו וישרתי פרדרנה(

 בשת ב5ה-ט אמרמאוד
 זרע מסאמיב 7"ב משה הריר"ח"ק

 וישממו גדלות, הרגישו "שר54יעני

 במאוד גישטארקס זיך וייאהאבען
 והבן: רוח, שפל הוי מאוד במאודכאוד,
 הרחה"נ אדמו"ר הגה-ק בשםרכו(

 אמר מחלכסבדרוצ-ל
 טוב* "לב בגים' הספירה ימי*ס"ט
 ואין להטוב נכנסין בעומר בי"גע"כ
 יי"ג ההכנה והוא תורה אלאטוב

 בשש-ק נרפס שבבר ואף ע-כלהחורה,
 הג"ש *מ-כ מפני אך תקצב( אות)ח"א

 : *ניח הדשסהי לשוןבשיבי
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 3דלז קורש שרמישיח
 הך'מ עה"ק שסיפר שמעתירכז(

 יצללה"המאמשינוב
 דדך יעשב הר"ר הקדוש הרבכואביו

 בקאצק היותו בעת יי"שמאמשיעב
 מווארקי הר"י הק' פטירת.,אביואחר
 הרמ"מ הקדוש הרב לפני התנצלזי-ע

 אביו את יאה יא יי'ע,'שעידמקאצק
 שתראה והשיבו, פמירתו, אחףהק'

 את ראה בקאצק שהי' ובעוד.אותו,
 ואמר פנימה, יקודש ונכנס הק',אביו
 הק', אביו את שראה הרמ-מלהה-ק
 אותו, ראה מעמד באיזהזשאלז,
 הנהר על עומד אותו שראהוהשיבו,
 בתוך מביט כאלו מקלו עיונסמך
 ז"ע, הרמום השק יו ואמר"נהר,
 הוא הזה הנהר הוה, הנהר מהידעת

 אצל וכשהיינו ישראל, בכיותמדמעות
 מפרשיסחא ז"ע בונם הר"ר הק'רבינו
 כנגד אחד תלמיד שמעטידאמר

 נועם כבעל שיהי* ושונאיו,מתנגדיו
 שכוונת חשבתי ובתחילה נ"ע,אלימלך
 כך אחר אבל עלי, זי"ע הק'רבינו
 )הוא אביך על ה" וכ11נת1 לינתוודע

 : זי"צ( מךךארשי הר-יההיק
 האחרון השנה שבראש שמעתירכח(

 הרחנ*ה אדומו-רשי
 הי' יא מאלכסנדר יי*עהכהן
 מידו שלום פרידת ההסידיםמקבלים
 שיהי' החסידים לכל צוה רקהקדושה
 פותח ה" זי"ע והתיק בהחצר,עומדים
 כהנים, בברכת אותם ובירךחלונו
 הבחור בנו עם לדרכו נסע אחדוחסיד
 בחזרה ונסע הדרך. על בנוונחלה
 והשיבו שלימה לפפואה להזכירולהה"ק
 פרידת קבלו לא כויפ גם האההסיד ושאי שלום פרידת קבל לא בנולמה

 הי' כולם ז"ע ההיק והשיבשלום,
 לא והבחור כהנים, ברכת בעתבהחצר

 קדושתם: גודל והבן הברכה, בעתח"
 הה"ק שה" בעת שמעתי גםרכס(

 יאדוטו-ר נסע יי-עמאלכסנדר
 ישא יי-ע פגחישיסחא קרנםהר-ר

 בפרשיסחא יחסקוה לילה . בחצותהלך
 וצעק במים, מתנועע כדבר קילושמע
 ולא קודם, הי איש גדול, בקולהה"ק
 מהמקוה ועלה וסבל, וירד עור,נשמע
 ומפוזרים מושלכים שמלבושיווראה
 מוגהים מקודם שהיו מה מקומות,בכמה
 להה-ק זה. דבר וסיתר אחד,במקום
 לו שהי' לו יאטם י"ע, בונםלהר"ר

 הי' הזאת שבעת טוב באיש שפגענס
 יהוא יי.ע, הכהן פרץ הר' הה"קאז
 ואייו כך כל קפד ולא טוב אישהי'
 יוכל הי' קפדן צדיק באיזה פגעה"

 : ושלום חסליזק
 שהי, קאצק מחסידי אחד אברךרל(

 petst בחסידותטתנהג
 ע5 מזונות שאכל ינים כפהבתורה
 מטופל נשה" כך ואחר חותנושלחן
 פנאי 15 ,ה" ולא במסחר ועסקבבנים
 טרדת מחמת ובחסידות, בתורהלעסוק
 צרכן, כל להספיקן והבניםהמסחר
 ההיק לפני מאוד והתנצל לקאצקונסע
 הזה, עולם בהבלי מאוד טרד כיזי-ע,
 ובחסידות, בתורה לעסוק יוכלולא

 אוסר עקשיא בן חנניא ר' כיוהשיבו
 ישראל את יזכות ברוך הקדושרצה
 כף, ומצות תורה יבח הרבהלפיכך
 יתברך השם שרוצה באם קשהלכאורה
 מעט יגו בתן אם ישראל אתלזכות
 יכולים שהיינו אפשר ומצותתורה

 קשה ויאדיר תורה וכשיגדיילקיימם,
 וכדומה ומסחר טרדות בעתלקיים
 הבית ובעי המה, טרודין עלמאשכולי
 יתברך השם אך בעסקיו, תסידטרוד
 המקומות לכל ומצות התורההמשיך
 החנו הדברים לכך ומצות תורהוהגדיל
 טעקה מצות לו יש בית בונה אדםגעת

 בשדה וחורש וזורע ובעת וסוכה,ומזווה,
 וכלאי זרעים מצותכלאי כמה לו ישובכרם
 ופאה, שכחה, ולקט, בהמה וכלאיהכרם

 ושביעית וערלה, ומעשרות,ותרומות
 ומטת תורה לך יש כן כסווכדומה,
 ומשקולוה פדות היינו ובחנותךבעסקך

תיחפר
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 קורש שרפישיח*י
 הסתכלות ואיסור ואונאה, מגזילשר
 צדק, שלך ולאו צדק שלך והןבנשים,
 היינו ויאדיר תורה יגדיל פי'וזה

 לכל והמצות התורה והמשיךשהגדיי
 שיוכלו ישראל את לשות כדיהדברים
 ימי בכל שיה" אופן בכללקיימם
 והבן: בסרדותם, והן במנוחתם הןחייהם

 מררי*ם אא"ז הלך אחת פעםרלא(
 דךב ר' הרב עם וציק"5מגור

 אהד גביר אל ז-י מייזלישבעריש
 והאיש דבר איזה אצלו לפעולמווארשא

 ואוכל ליצלן רחמנא כופר הי'הנ-ל
 אכל בעת אצלו באו והמהטריפות
 מרךי"ם אא"ז לו וברך צהריםארוחת
 אנוטען סיט עסט בל-א זיוק*למגרר

 אם הנ-ל הגביר לו והשיבאפעטיס,
 טאכלות כעת אוכל שאני יודע רביסי'

 אותי סברך הי' לא בודאיאסורות
 אא"ז לו והשיב אפעטיט, אגוטעןביט

 בברכה אותך ברכתי ,ספעציעל(ביחוד
 ולא לתיאגון אוכל שתהיי בדיזה

 הין חשק בלא אוכל ה" שבאםלהכעיס
 רז להרב כך אחר ואמרלהכעיס,

 הברכה שבשעת יעי מייזלישבעריש
 לצין רחמנא אוכל שהוא יודע הי'לא

 שאלה אותו שאל כאשר אבלטריפות
 ושמח זה תשובה בדעתו נפלזה

 : בדעתו שנפל זהבתשובה
 ססתנגדיו אחד שאל אהת פעםהלב(

 זמן מאחרים החסידיםפרוע
 אא*ז והשיב הש"ע, נגד שהואהתפלה
 דבר כל שעי זצוק"ל מגורהריכם
 ועבירות טצית על וגם גחינה ישודבר
 מצוה לן קיימא דהא בחינות כן גםיש

 עבירה גוררת ועבירה מצוהשררת
 ומן שמאחרים פי על אףוהחסידים

 עבירה כך אחר חלילה עושין איןתפלה
 ית-ש רצון ועושים לומדים להיפוךרק

 : חלילה עבירה זה איןבודאי
 שכפר אחד איש הי' בד1ח41,אאר.לג(

 אפר נשטחו יציאת ומקודםתורה
 חרטה ל? ויש אצלו שעמדולהאנשים

 תשובה עושה והוא שעשה מה כיעל
 פטירתו לאחר ומת, ישראל" *שסעואפר
 לו וסיפרו זצוק-ל חרי*ם הח'אא*ז אי הנ-ל האיש של מקורביםבאו

 ווי בזה-ל ואמר. תשובה, עשהשהנפטר
 אנא געוועזן איז ער אוים פעןפאלט
 אז ווייזין געוואלט האט ער אזכופר
 ריכטיג נישט זענען חז"ל מאמריאלע
 אפילו רשעים ואנט גמרא דיאדען

 בתשובה חוזרים אינם גיהנם שלבפתחי
 פארקערט ווייזען געוואלט ערהאט
 רצה ולא תשובה יא טוען זייאז

 גמור בלכ תשובה עשה שהואלקבל
 :יד-ל

 אחד איש שאל אחת פעםרלד(
 מאלכסנדר הצדיקלהרב

 ומן מאחרים החסידים מדועזעוק-ל
 מלומדים הוא שהמנהג והשיבתפלה

 ובימן כך יצשה זה שבזמן צבאלאנשי.
 באמת שבאו בזמן אבל כך יעשהזה

 הכיסוס עט כלל חושבין איןהמלחמה
 טבינים שהם כמו עושים רקשלפדו
 האנשים כן וכמו לנצח המלחמהלטובת
 עושים מלחמה להט שאיןיכיסוס

 אבל בנמנו 'יהי, שהכל הש"עכמו
 בגפן לוחמים מלחמה שעשיםהחסידים

 : למלחמה טובשהוא
 הרה"ק "דמרר 9"" בעתרלה(

 ילד זייק*ימאלכסנדך
 כאחד איש בא שגיס עשרבן

 הרה-ק יל מושבו עירללוטורמירסק
 שרוצה דשם הרב את ישאלמאלכסנדר

 את הרב והציע בתו עבור טובילך
 התנאים על ינסעו מאלכסנדרהרחיק

 הקדוש היהודי י""לפרשיסחא
 מצד בונם ר' והרבי אהד מצדיישב
 לערנען עפים קענסט יו ושאלהשני
 גיויבין דשן פיר ווירד עטץ יחםוהשיב
 כך ושחר איתו ובחנו מס' לוונתנו

 הקדוש היהודי ולקח התנינים נעשה ן בכל ליצלןרחמנא
לעקעך
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 מלת מורש שרפישיח
 החתן עם והלך י"ש עםלעקעך

 האסטו דא בוהיי 9ה ואמרשהרבנית,
 מה ושאלה התן אונזער פוןיעקעך.
 כך ואתר לה השיב ולא אונזעראוא

 וצוק-ל: הק' היהודי חתן שהי'גזיוגשני

 זעליג ר' מפה אחו 'קז ייוטיהר
 שמע שבעצמו נ"ידאנציגער

 את אחת פעם שסיפר זצ"למרה"ק
 שתום-י בזה"ל ואמר הלזהכעשה
 חתן אונזער חיהרדי מהרה-קששמע
 הערץ אין קלאפ א געגעבין מילהאט

 שני להזיוג מרומו שזה תומ"יוהגנתי
 : וד"לשלי

 דאנציגער זעליג ה"ר יי סיפרריז(
 מפה"ק בעצמו ששמעהנ-ל

 בשם יצוק-ל מאלכטנדר הרה-קשל
 ר' בן שמואל ר' מדאברין הרבדודו
 פסוק שעל גדול מקובל ,שהי'העגיך
 להיטיב ימדו ז-ל רש.י פי' היטבלמדו
 רק מלהיטיב מהל' חדלו שהםלהיטיב להשכיי חדל המשורר צועק זה81י'
 נור ווילען זייא היטיב ללמידרוצים
 צו לערנין ניכט אגער נוטיערנען

 : ודפח-ח גוטזיין
 הרי"ם ח" בעל הרה-ק אא-זריח(

 בשום מדוע הקשהוצוק-ל
 מן מהדרין חכו-ל תקנו לאאצוה

 ותי' חנוכה, נר במצות רק"הדרין
 הנס על סומכזן ישראל הי' יאשכאמת

 שיספיק דקות פתייות ועשוי_ים לשמונה שמן הפך את חולקין ה"רק
 יהי' שלא פי על אף ימיםלשמונה
 רק יהי' יא יום כל דהא כך כלבהדור
 הקב-ה ועשה דקות ופתילות מעטשמן
 שטן כמו בהידור' דלק יום ובכינם

 תיקנו זה וספגי עבה ופתילותסרתה
 הי' הנס שכל מהדרין מןמהדרין
 המפורשים קושית מחורז ובזהההידור
 כן שגם כלל, נס הי' לא ראשונהשבלילה

 התי' אא"ז שי אמו שבא בעתרלה(
 המגיד אל יייק"יהריעם

 מעוברת שהי בעת זציק"ימקאזניץ
 מקאזניץ המגיד העמיד אא-ועם

 בל"א לה ואמר בפניה עצמו אתזצוק"ל
 : בויך אין אס"ת טראנססדיא

 לפ"ק, תרי-א בהעלותך ג'ב"ה

 רייצי5 פרת מהוללה הצנועה?נכדי
 מו"ה המופלג הרבני בגי ולחתןתחי'

 די פנחסאהרן
 ב"ה, תשלומינו יהודיעכם הננירם(

 רא ניכס איזט עםאתמה
 ביסס די אויב מכם בריף שוםקיין

 געגעבין שוין האסט דיא אויבגעזונד
 בקשתי "ס, איין צו שיח" קינדדאם
 הטוב משלומכם מוקדם ע-י שרייבעןצו

 ; טוב כל לכם יתן ית'וה'

 ז"ל מור"י בהרב מאיר יצחקהק'
 שיחי ובנותיהם ובניהם ובתישיחי, וגני ז' לאי*ט, שיחי' לנכדיא"ש

 : דוש"ה חח" יחלי בתךדוש-ה,
 נ"י. מחף לחותנךאו-ש

 ר' מוה"ר ש-ב. "רה*ג יי סיפררמא(

 שליט-א יחזקאלצבי
 בצאכאצינעק. שהי, בעת מפלונסקהרב

 אביו אחי חסיד דר ה"שבווארשא
 לו וה" לאנדשטחן מאירל ר'של

 אחח פעם יליטש ושסה צעירהבתולה
 בבכי' הלילה באמצע משנהההקיצה
 אמרה הדבר סיבת אבי' ובשאלתרעה

 ר' אא-1 שאשת ב*נתהשראתה
 אותה וישא תמות זציל ממדכיאברהם
 היתה וצ-ל רא"ל אא-ו ואשתלאשה
 התורה על ישב שבעלה הביתעקרת
 בחגות תמיד יש"ה והוא העבודהועל
 עגמת לה יה" שלא אביה בהוגער
 שניה בלילה אבל החלום מזהנפו

 באמצע בסכיה הפעם עוד הקיצה 1 שדלק במה ראשונה ביילה נס8י'
 עיד בה וגער כנ-ל ואמרהמשנחה : ודילבהידור

חביה
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 פרש שרפישיחי
 ואביה פעמים כמה ח" זה אבלאביזר
 רק אדם בן לשום כלל טוה סיפרלא

 רא-ס מוה-ר אא"ג אשתכע188מהל,גי
 הוא הלך חולה מאותה טחהזצוק"ל

 זצוק-ל הרי"ם ההידושי אא-זאל
 לו וסיפר בהארשא דר עודשהי'

 ויש לו והשיב בתו שלמהחלומות
 זצוק-ל רא"מ שאא-ז הוה וכך ממשבזה
 והי' הנ"ל אסתר מ' הבתולה אתנשא
 בע5 וצוק-ל אדמו-ר דודי מטנויה

 מ' חיל אשת זקנתי ואמי אסתיישפת

 אשח לאה הינדא והרבנית ע"הרחצא
 איצקא ר' ואשת ע-ה מפילץאדמו-ר
 ע"ה, בוימגא5ד מלכה דבורהשמה

 יפלא: הדברוכו'
 מו.ה אא"ז שי קבורתו ביקוםכמא(

 בווארשא הוא זצוק"לרא"ם
 צר מקום והי' שלמה" "החמדתבשכונת
 מקום הר"מ החי' א"ז שרצהבמקום
 זייא בזה-ל ואמר הרה"צ בנועבור
 גיים פריינד גימע געיעזין  היךזעגען
 איהם פאר מאכען זיי חעיעןיעין
 הוה וכך פטירתו יאחר ארסאין

 ק4פ שי"א לברכת וכשבא לךהצמר
 8י' ולא בישראל שמו ויקרא הילדאת
 איך בזלה-ק לו וחמר  ההעם עודאותו וודי לתינוק יקרא שם איזה יודעאביו
 ארן ועהר שפעהר א געהאטהאב

 געהייפען ער האט יודארענטליכען
 גצבין איחם נאך סעגסטו חלבןמשה
 משה, שם פכיו ין ונתן נאמעןדעם
 גדול רעש נעשה ס"מ בשעת כךואחר
 ברית בעל פייתיל יעקב ר' *לשאביו
 וצ-ל ישראל נחום מוהר"רהרה"צ
 ליפנא בעיר גדולה ברבנות נוהגשהי'
 יו קראוהי רק פשה שמו כן גםהי'
 באשת אבל לבד ישראל נחוטבשם
 הי' ~דשא ישראל נחום סשה וסוהי'
 הברית יבעל והי' הברית על כןגם

  המהרייס  וקנו יו ואמר גדול נפשעגמת
 בכינה דק יויחי בני ידעתיז"ל,

 שלא אחרונה יגע עד אותךעכבתי
 איך אונד הדעת לישוב שעה יךיהי'
 הולך הש"ח סיס ווירד עט רירואג

 : שאדין נישרנאר

 אכרך איתו כיבד אחת פעם רמג( ן עומד הפצבה אבל נתרוחומהסקוס
 בסנדקאות מווארשא אחד ן אשר מצבתו ונוסח בשורה ויאבדוץ
 רצה לא מילה הברית ביום וכשבא ן מחמד יחידי בני פ"נ נעצמו אא.זכתב
 צדיק ממנו ניקח בשונותי אשרנפשי
 מבורך שמו יהי לקח וה' נתן ה'הום,
 אברהם ר' מוה"ר שולם ועדמעתה
 יותר: ייא מאיר יצחק י4 בומ41דכי

 הרה"ח שי חתן שה"*אוויאק וואר- ע"ה פייוויל יעקב ר'ר8ג(
 שהי' י"י אליעזר בנימין ר'תוהדר
 זקנו אל והלך זכר בן חשתו לוילדה יייק*י הרי-ם ההי' אא"ז שיאחן
 מז"פ לו לשת הרו-מ .ךטש1' אא*ז18ח
 לתינוק יקרא שם איזה אותוושא?
 יעקב הר' שאל הברית וביוםיך ואוטר הברית על אהי' בודאי ייואשיב
 יקרא שם איזה הפעם פיד ייפיקייל
 סנדק אהי' בודאי לו והשיב9תי13ק

 שהוא י-ק מתנגד ווהי' האברך ש9תוהנו
 אופן בשום גתן ולא סנדק יהיותרוצה

 סנדק 'ה" הךי-ם שההי'להתרצות
 והלך נפש עגמת יו הי' הנ"לוהאברך

 נפשו צרת לו יספר הריעם החי'אל
 ובויל כלל תצער אי אא-ז לווהשיבו
 סנדק בעצמו הנביא אייהו יחישבודאי
 nhe ברית כל אל בא אייהושבאמת
 רק הסנדקאות את יקחת - רוצהוהוא

 שמים וירא אכם תלמיד רואהכשאליהו
 איהם שר פריפ קינך דאס וויןהאלט
 וידן בכידון כן לא אבל פרוה די4ב

 יעזוב לא בויתי סנדק חותנךלשיה"
 והרד שר נאר ז8ל הנביאאליהו
 :מאברך *י רשפו השף" סנדקאותהאבין
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 וילט מודש שרפישיח
 י' יי "ייי מקראק הרה-קיפח

 שה" י-י חלפןמשה
 יסיפו נתכ111, תולדות *להעמיד"ותנו
 בתולות, עם ולמד בעלפער גגהרותוהיי י-י חיפן חשה *ר' שליט"א אבייי

 אחד הבית בעל הציע טחתשע8
 בתו את שישא הנ"ל פשה ר'יהבחור

 וויל איך בנה-ל יו והשיב לאשהיפוי
 שלמד פי על אף זעהן פריהערזיא
 לקיים זה כל על תמיד שתה וראהיפה
 ימים ובאיזה כן חמר ז-ל חכמינומאפר
 אני אותו השיב תשובה הגית בעיכשואל
 ואחר הפעם עוד אותה לראותרוצה
 *השידוך- נעתהכך

 קסדה היתה והית
 וגס "קארלאק" הנקרא ננס *משפאד
 לההיתה

 "הויקער-
 אמר מקאצק והרה"ק

 מבנותיו כך כי יזכות שזכהפיבת
 וגם גדולים שידוכים עבורםשהשיג
 היתה אחת ניפעם גדול. לעשירותזכה

 היתה והיא גדול געוויסערבווארשא
 להחנות לילך יכלה ולא 8אדקמנה
 עצמו בייש ולא כחיפה על אותהונשא
 פי על אף הבית עקרת היתהשהיא
 ספסל על וישבה מאד קטנהשהיתה
 נהרו עב-ז נסוכה מהמת מאדגבוה
 יהודים ואינם יהודים הרבה קיניםמליה
 אצל רק לקנות רצוולא

 "הויקער- פויני פלשוןהנקרא ,גארבאטא-
: 

 גיסו את שאל מקאצק הרה"קרפה(
 יצ-ל הרי-ם ההי'אא"ג

 היא שבודאי שלו, קידושין של*איה
n~apרבי שהוא 0נת על הקידושין את 
 אא-1 לו והשיב רבי אישובאמת
 לה אין שבאסת ידיי הריעםהתי'
 רבי הוא בעלה אם גדולה שינהנפקא
 שעולם מה הנאה לה שיש רק לאאם

 לרבי בעלה את ומחזיקיםאומרים
 האיטן תמיד אייך ווירד וועלט דיאונד

 : מקאצק הרבי רופןאון
 הקשה יצ"י מקאצק הרה"קימי(

 המלך רוד לגו חידשמה

 אל בך יהי' לא בפסוק השלוםעליו
 בתורה מפורשת היא ל"ת הלאזר

 אלהים לך יהי' יא הדברותבעשרת
 בך יהי. לא הוא הפשט רקאחרים

 דיר ביי זיין ניכס זאל ג-ס זראל
 : ודילפרעמד

 מאלכסנדר הה-ק שהתחיי בעתרמז(
 הי ראשונה בשבתלנהוג,

 יאדי- משת ר' המפורסם הח"דום
 לא אכל חולהבתוךביתו לו זההשיצער
 ומאלכסנדר להרה"ק אותוהזכיר
 הרה-ק אם בלבו p~o היישעדיין
 אחר.הבדלה רק לאו אם שלו רבויהי'
 פנימה קודו אי אברכים אותודחפו
 כן גם הי' לעיל הנזכר ר"משהיא
 החולה את והזכיר לימים צעירעוד
 אחר עולפים רבון הרה.ק אזואסר
 מאלכסנדר הרה-ק לו ואסר לךויחן
 שאומרים העולמים כל שרבוןזצ"ל
 היא קודש שבת בליל עליכם שלוםאחר
 שבת במוצאי שאומרים עולמיםרבון
 קודש שבת של מהמלכים רקקודש
 שערים קודש שבת במוצאינעשה

 מצאתי ולא שערים יני אותווחפשתי
 טרעפען גאך ווירסט אהיים פאהראותי,
 אמר זמן ובאותו הוה וכך לוי, דיצו
 לויוויטש: מלך כביר הלצה בדרךלו

 : לובש מלךכביר
 שייו משה מר' שמעתי ערךרמח(

 מיתת שאחר הנ"יהשלום
 באלכסנדר הפעם עוד ה"התולה
 עצמו את והתנצל וצ*ל הרה"קאצל
 נפש עגמת לו שיש זצ"ל הרה-קלפני
 אמר זצ"ל מראד,2יץ הללשרבי
 שהוא עבור זה צם אותו ענששהוא

 שר, תאמין אל לו והשיבטמתנגדיו
 כף: עצמו משים אדם שאין כן אוסרהלל

 הקדוש הרב לפני בא "חת פעםרמס(
 סני אחד אי*מאלכסנדר

 שהושדין עצמו את והתנצלשמעג"
 הרעץ אותו ושאי מגונים בדבריםאותו

ופח
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 קורש שרפישיח16
 אומר אני והשיב אומר אתהומה
 אותו שתושדין מי אשרי חז"למאמר
 כאפ זצ"ל הה"ק לו והשיב בוואין
 ביתך יושבי אשרי אין אב בעסערדיך
 עצמך את שתביא למקומות תלךויא

 : וד"ל חשדלידי
 הקדוש הרב בקאצק ש"י' בעתרנ(

 הרי-ם עםמאלכסנדר
 כפור, יום על זצוק"למצאסטחנת

 הריעם לקה הבפורים יוםבערב
 ואמר מיקות עצמו "תמגאסטאנין

 אז הלצה בדרך מאלכסנדרהרה"ק
 איך בין )ט"ז( טאז פון אוועק גייאיך
 מאיר יחיאל ווי ציבראכין אזויניבט
 סברו והשומעים )מלקות( טלכותפון

 ה" ובאמת קארטין על היאשכונתו
 : ט*ז הנקרא זהב טורי עלכתנתו

 גדול רב הין קשונז בעיררנא(
 מפורמט ולמדןבישראל

 ורצה מציעא בבא מסכת על ספרוהיבר
 יצ-ל הרי"ם חחי' מאא'זהסכמה
 אחרונים עפים קוקסט בזלה-ק אותוושאל
 דאך מען ווירד לו ואמר יאוהשיב
 דיא רען קוקען ניכט אויך ספרדיין
 גתן ולא אחרון איין אויך דאךסיוט
 אושט עשה צדיק ודברי הסכמהלו

 ראיתי הכותב שאני פלא הואשבאמת
 מהרש"ח אמרי ששמו הנ"ל הספראת

 : באילות ורב בכמות גדולוהוא
 התי' בעל אא'ז אמר אחת פעםרהב(

 איך בזה*ל יצוק-יהריעם
 בין איך וואס פרידען צו ניכטבין
 דאס פשר אבעררבי

 לעליי
 טיינע שוין

 אבער רבי'ס קיין זיין נישטקינדער

 מוזען שאהן וועלין אייניקלעךמייני
 שהתחיל בעת עוד הי' וזה רבי'סזחן

 בניו עוד שהי' הרבנות אתלהנהיג
 : וקימיםחיים

 הוא האחרון בנו פטירת בעתרנג(
 ר' מגה-ר אא"גהרה"צ

 א"ז רצתה יצוק.ל מרדכיאברהם

 טמנו נחמה השלום עליה פייגאט'
 ווירד צרה אונזער בזה"ל להואמר
 מאס יוד צווייטען א פאר נחמה אזיין
 מיס סיבה אזא האבען חלילהווירד
 וחן ווירד אונד סיר ווי זאקינדער

 עוים של רבונו רעם אזיף מתרעםא
 יצחק זיין, מנחם דעה סיט זיך ערווירד
 קדושים אונ ואהן 13 געהאט האטמאיר
 : געבליבען ניכט איינעט בייאאונד

 אא"ז אל לגור בא אחת פעםרנד(
 י18ק*ל הרי"םהתי'

 עצתו קדושתו פה את לשאולמחותן
 והוא בנו עבור נכבדות דברוכאשר
 גדול פסול שיש ורק טובשידוך

 מדרך סר המחותן של שאחיובמשפחה
 והשיב תצוה בפרשת גי' וזההיהדות,

 בפ' היא שמפורשת השידוך שיעשהלו
 ופירש : ולחלמה שבו ל"מ זו,השבוע
 דעם אויף קוקען זאלסט שבו""לואם
 דער דיר סויג וואס למה" .ואחמתותן

 הייסט דאס עוד לו ואמר3רידעף.
 דאס געמיין איז שורש ד"ר אזנישט
 גע- אוועק איזם ענף איין נורהייסט
 מאמע טאטע ייזם שורש דערפאלען
 הצד מן לא אבל ולמעלה זיידעבאבע

 :עכלה-ק
 החי' בעל אא-ז אחתעשה פעםרנה(

 סעודה זצוק"להריאם
 דר שהי' בעת שבוע באמצעגדולה
 מקורביו כל את והזמין בווארשאעוד
 להם והי' שבת בגדי עצמו אתולבש
 ?ה על אותו ושאיו גדולה לתמי'הדבר
 ילד עוד שה" שבעת להםוהשיב

 מקאזביץ המגיד הרה"ק אצלשעשועים
 צדיקים הזאת בעת שם וההזטק*ל
 r1sr'-ל המגיד ושאל רביםוחסידים

 בבא במסכת אחד בתוס' פשטלהם
 וקפצתי לו להשיב יכלו ולאמציעא
 וכך וך הוא התוס' שפירוש לוואמרתי
 אז בוהל-ק לי ואמר לחי על ליוסטר
 אויך מען זאגט נישט יוייסטקיינער

נישט
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 %מ מורש שרפישיח
 בתוס' הפשט את תופ"י ומכהתינימס
 פירוש עצמי את זכרתי והיוםהג"ש
 : זו סעודה עושה אני ולואתהתוס'
 הנ-ל תם של סקוסו ידעתי הכותבוחני

 ששמע שליט"א אבי יי סיפירנו( י שכחתיאבל
 אדמו-ר של ספ-קבעצמו

 שבעת יציק.9, מפילץ הרה"צדודי
 ובאמצע תף באיזה זצוק"להריעם חח" א-1 אותו בתן ס1וה ברונעוה
 חמאל זעהסט בזה-ל אותו שאיהענין
 געלאכט שטארק האבע הנב-א,אייהו
 וואס גישט גאר אייס איך אותווהשבתי
 מיר נלויב בזלה"ק לי ואמר איזדאס
 ווי אזוי געוועזען איט בין איךווין
 געקומען אן אליהו גירי מיר איודי

 : היינט וויאגרינגער
 מפראגע ישעי'לע י' הרהטךרני(

 פעם ימים ושבע זקןה"
 מילה ברית שלומיו מאנשי אחד עשהאאת
 בסנדקאות מפראגע הרב אתוכיבד
 ברהוב בווארשא דר הר הנ"לוהחסיד

 על מעגלה אותו ונשאואייזענהויף
 מילה הברית יה" ששם יביתכתפס

 לילך עוד יכול הי' לא הנ-לשהה"ק
 וישבו זקנה מחמת הקדושיםברגליו
 וכאשר ספסל על ולא השלחן עלאותו
 הרי"ם החי' בעל הה.ק אא"זקמע

 בחייזענ- הוא .םפראגא *הרבזרוק-ל
 הה"ק ראה וכאשר אצלו הלךהויה

 רק אתו לדבר רצה , לא אותוממראגע
 על כן גם עצמו את שישבבתנאי
 החי' בעל אדמו"ר רצה ולאהשלחן
 לימים צעיר עדיין שה" יציק-יהרי"מ

 כך כל אותו הפציר ספראגע הרה-קאבי
 את וישב לסרב יכול הי' שלאעד

 הרב לו .וסיפר השיחן על כן גסעצמו
 שהמגיד יען הפצרתו מינתספראגא
 לו ה" יצוק"ל מקאזניץהלדוש

 של אכסניא עכור העלי' על מיוהרהדר
 כן גם אני והייתי מכובדיםאנשים

 אח יי נתן אחת ופעםסאורחים'שלו

 דיין צו דיא זאגסט וואס בזה-לאותי שאי ונבוקר עמו יישכב לצותאכבודו
 האס ער לו ואמרתי שלעפערבייא
 האט ער שלאפין געלאזט נישטמיך
 דער אין לענג דער אין געווארפעןזיך

 נעקענט נישם מיר האב איךברייס
 הלשון בזה לי ואמר נעגין עצהקיין
 יוד א זאגען 11 אזוי אוים פאלסטווי
 סיט וועלט די פערש.ינען ו.עטוואס
 צווייטע די ביז עק איין פון חורהזיין
 איבער פרידען צו גיכט איהם מוןביזם
 פון העכער זיצען נישט איך ווילדעם

 :אייך
 יף* מאלכסנדר הה-ק בשםרנת(

 אמר יצייה"חהררחנ-ה
 אל תורה לשמו* שבאו אותםעל

 וכמה קודש שבת בסעודותהשלחן
 מהדרך עיפים המה העולם מרובפעמים
 והרבה המדרש בבית דחסידיםטהדוחק
 יכלו שלא זקינים יש וגם ישניםמהם

 רבית בהחצר ומהם להשלחןלדחוק
 ,שתולים הפסוק עליהם אמרהמדרש,
 עוד יפריחו, יבית בחצרות ו"בבית
 יהי', ורעננים דשיניס בשיבה,ינובון
 והן המדרש בבית השחולים אותןהן

 שלא הזקנים והן בחצרות, שהםאותן
 הישגים והן השלחן אל לרחיקיכלו

 : יהי' רעננים כולם המדרש,בבית

 הטופלי החסיד הר' סיפררנה(
 ר'

 סטיטשין מציזיווע ברוך הר-רשהה-ק י-י מאוסטראוויבנציון
 בעל הה"ק פטירת אחר היוצללה-ה
 איזה ווארשא בעיר יי"ע הר"מהי'

 שעבור אומרים סי' והחסידיםשבועות
 החסידים לב על לדבר בווארשא הואזה

 יי'ע, מאלכסנדר יהה-ק יסעושלא
 מידידיו ה" ז"ל בנציון שהחסידומהמת
 קאצק, בימי עוד מסטיצין הה"קשל

 מהחסידים שסע לווארשא בואוובעת
 בעצמו דל בנציון ר' הלךכג.ל,
 הוא אמת אם ישאלו ססטיציןלהה-ק
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aoקודתם שרפישהה 
 אודות שעל החס.דים וכאומריםכמו
 הה"ק לו וסיפר לווארשא, באזה

 שהי' לווארשא, שבא מה אודותהמעשה
 הק, רבינו חיי בימי עוד מיחושלו

 ההיק לפני עצמו את והכירמקאצק
 8י את לשאול והשיבו וי-עמקאצק

 מקאצק הה"ק נפטר כך ואחרהדאקטאף,
 הדאקטאר, את לשאגי יווארשאובא
 דר זצללה.ה הךי-ם ההי' ה"ואז

 סיבת לו וסיפר אצלו, ונכנסבווארשא
 אודות הדאקטאר אצל לכאןביאתו
 ההי' בעל ההיק 19 והשיבמיחושו
 ידאקטאר צריך שאין יי-עהרי"מ
 לו אסר זי"ע מקאצק שהרבי לוואמר
 הגה-ק לו והשיב הדאקטאר אצללדרוש
 היינט בזה"ל יי.ע הרי"מהחי'

 עוד ידע ולא לו, והוטב איך,רואנדזיצ
 שנפטר אחר אך לעיי הנזכרמהמיחוש
 עוד לו חזר יי-ע הרי"מ החי'בעל
 ברופאים לדרוש ווארשא לפה ובאהפצם,
 ולא זי-ע מקאצק הרבי פקידתכפי
 אודות שעל החסידים שסובריםכמו

 : בא יי-ע מאלכסנדרהרכי
 הגדול הכהן בשם שמעש( )בספררס(

 יצייה*המאלכסנדר
 והחנו בנהר טובע כמו טבעדלשון
 טובע הוא הטבע כפי שעושהואדם
 הטבע, מן למעלה לעשות שצריךחיא
 לו שהושיט בהחבל שהחזיקולולי

 : עכת"ד חיים לל איןהקברניט
 אדומו.ר מכ*ק שמעתי עך",1רפא(

 הגדול המהןזצללה-ה
 בזמירות אומרים שאנו בהאמאלכסנדר

 פתהין גו למיעל בשבחין אזמרשבת
 צומדין דעדיין מכלל למיעלומדקאמרינן

 שקולטין אלא לשורר יכויין ואיךטבח~ץ
 אחר העתיד הרית והיינו עב-דהריה
 עוז נותן זה הנודף וריח לכנוסשנזכה

 גו למיעל בשבחין לזמרותעצומות
 : עיי-שפתחין

 הקדוש אדומו-ר מאמר עך"שרטב(
 מאלכסנדר הגדולכהן

 שבת *ל בזטירות שדקדקצללה"ה
 הרבה שכרו מחללו, כדת שבת~ומר כי לו, כראוי שביעי מקדש כל~ודש
 הם, ענינים ששני פעלו, פי צל;אוד
 לא זה על לו, כראוי שביעי;קדש
 שבת מומר על ואך שכר, שוםאמר
 והיית מאור הרבה שכרו נאמרוחללו
 לופר מקום עוד יש שבת השומרוכל

 השמירה והנה שכר ישיגכבשבילו
 שביעי מקדש אבל להשכר, הכנה;וא

 ואינו התכלית תכלית עצמו זה לו:ראוי
 הוא רק שכר עליו יוסר בלשון;תפס
 דקב"ה, שמא שבת מה יהשבת:דבק
 הזח בעולם ביז עמו אתו שכרו'הגה
 זצליה-ה זקינו וכך הבא בעולם:בין

 המענג כל ז-ל דאמרו דקדקמקאצק
 לבו משאלות כל לו נותנין השבתאת

 לו חסר ומה מעונג ימעלה איןוהלוא
 דפ" שם עיין ע"כ, לבומשאלות כי לו שנותגין לומר שיצדקעוד

 החנו יבו משאלות כל לודנותגים
 יב משאלות לו שיהי' זה לושנותנים

 : לשאול ומה לשאול,שיבין
 של ז"ש הק' בשמו שמעתירסג(

 י"ל עת בכלהפסוק
 יחסר אל ראשך על ושמן לבניםבגדיך
 שלובש כמי בדעתו לדמות האדםשצריך
 עם פך עומד ראשו ועל לבגיםבגדים
 יוכל בראשו ונענע שנוטה באםשמן
 ולסגפם, לבנים בגדיו על לטפטףהשמן

 :והבן

חידה
  זי"ע מאלכסנדר העניך חנוך מר'מהמק

 נצמדים, בי שנים רעים, שלשהלי
 : נפרדים אנחנו השלישיומן

 בפורים. המלכה כשם האחדשט
 כינורים בו תלו הלוים השיושם

 מפות יאחורינים הביאך השלישי והשםן
 החידה, כאן עד הרותa'o~ן עי זנבדת ראשי יכרתרע-כן

ופיתרון
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 81מא קורש שרששיח

 נ' לי כן אימר היולב הוא,רהפוערדן
 ואתרוג, וערבה הדסרעים,

as~ומן וערבה הדס נצמדים בי 
 : נפרדים אנחנו האתרוג היאהשלישי
 הי' ובערבה בפורים, המלכה היאהדסה
 והאתרוג : כינורים בו תוליםהזיוים
 אדם שאכל שפרי לעולם מיתהחגיא

 נושכין כן על ה" אתרוגהראשון
 : הרו.ת הנשים רבה, בהושענאאפפם

 הקדושבכמהנו ב(4לכסנדךרפד(
 אחת פעםהזכיר

 שלא אאד איש פישל יחיאלחר'
 לו יתן שהרה-ק ורצה יין צוד לוהי'
 יאיש 3תן מלאלכסנדר הרה"קחבל
 פישל יחיאל ר' הרב עוד והזכיראחר
 עוד נתן והרה-ק חג-ל איש אתבנו

 עד פעמים כמה היה כך אחרלאיש
 והביט יין הגלעזעל את לקחשהרה"ק

 פי' מפרשיסחא שהרה-ק ואמרבו
 אזיף בזה-ל נרשמת זאת למי נאהכר
 או'פגע- שטעהט ציין גלעזעייעדען
 נתן ולא איזט עם וועמען פטרשריבען

 יעיל: הנזכרלאיש
 "" יצ"ר מא,כסנדר הרה-קרסה(

 חתונה עי אחתפעם
 ולקח שלחנות איזה שם יה"בגור
 יין נאנשור זצוק"ל הרי"ם ההי'אא"ז

 הרבנים יושבים שהי' השלחן עלוהעמיד
 מחותנים עבור מיוחד שלחןשהי'
 הקדוש הרב ולקח רבנים עבורומיוחד

 להרבנים וחלק היין אתמאיכסנדך
 אשר על לו חרה מהרבניםואחד
 הזה המשרה עצטו את יקחהרה"ק
 בעל הרה"ק והעמיד מחלוקהונעשה

 המחותנים שי השלחן מן הרי-םהת"
 ואמרו המחלוקה אידות עצמו אתושאל
 הרי"ם החי' אא"ז הרה"ק ולקחלו

 הרה-ק שיצק מה מן יין גלעזעלזצ"ל
 בזלה*ק ואמר בו והביטמאלכסנדר

 גטנז טיילם ער האבען עטץ ווילסת"ס
 ; כלם ונתרצוגוש

 אחד שנ9 באלכטנדר מנהג ה"הסוו
 ערב בהצעטעל שמורשם

 הנרשם כפי יין הלק והרה*ק קודששבת
 מעיר ונסעו פה בעל כסדרבהצעטיל

 על אגשים שלשים כערךדזיחלאשיו
 דוב ר, לאא-ז יין ההיק ונתן טוביום

 עוד קרא כך ואחר שליט-אבעריש
 ואמר דזיאלאשיצער לבעריל ייןהפעם
 שבעריש בנו פישי יחיאל ר' הרבלו

 וענה יין מכבר לו הי'דזיאלאשיצער
 ילד עמהם יש מאלכסנדר הרה"קלו
 מעיר והוא געריש כן גם הנקראקטן

 : שלו זכרון כח הי' כןדזיאלאשיץ

 פעם שאל מאלכסנדר הרה-קרמז(
 זה מה אתם יודעיםאחת

 הרה"ק ואמר עגוהו ולא קארסיןהוא
 נאכגע- אויפגעמאלטער אייןזצוק"ל

 : אקארט איז מענטשמאכטער
 ששמע שליט"א אבי יי סיפררמח(

 שפת מאדמו"רבעצמו
 של בהפטורה. שדייק עיק*יאמת
 מחשבותי לא כי כתיב צבורתענית

 יחיד לשון מקודם וכתיבמחשבותיכם
 וכלא מחשבותיכם כך ואחרמחשבותי
 רבים לשון מקודם כחיב דרכידרכיכם
 אדמו"ר ותירץ דרכי כך ואחרדרכיכם
 מחשבה ם חילוק הוא שזהזצ"ל

 להיות צריך אדם כל שמחשבותלמעשה
 עליו המלך דוד כמאמר שמים לשםרק

 פונה כל תמיד לנגדי ד שויתיהשיום
 ובמעשה שמים, לשם יהי' פונהשאתה
 אדם עבר שלא ומן כל להיפוךהוא

 מצוה כעשות לו נחשב בפועלעבירה
 ,כי הנביא צועק וזה תעשה ואיבשב
 מחשבות חושב אדם כשאין מחשבותילא

 טחשבות חושב שאין פי על אףטהורות
 כמחשבות לו נחשב מחשבותיכםזרות
 להיות צריך אדם מחשבות וכלזרות

 במעשה, הוא כן לא אבל : יר'טהורים
 עושה אדם כשאין דרכי דרכיכםולא

 כטל שישב פי עי אף .עבירה
דרני
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 קורש שרפישיחש
 : סצו5 נע*יית יו פבדרש

 לפני אחד אדם בא 4הת פעםרפט(
 בשפ"א זצוק"לאדמו"ר

 עולם של רבונו על והתרעם דודיהוא
 לו ואין בביתו בוגרות כטה לושיש
 כלפי דברים והטיח אוהם יהשיאבמה
 זצוק"ל דודי אדמו.ר לו ואמרמעלה.
 השלום עליו המלך דודבשם"א

 ירושלים סביבות כסים דמים שפכואטר
 מלשון הוא דמים לו ואמר קוברואין
 לב נקרא ירושלים טרעהרעןדמע

 הוא ולב עוים באמצע הואשירושלים
 דטעות שפכו כך יו פי' אדםבאמצע
 מעמקא נובעים ואין הלב סביבותכפים

 טרעהרק אזעלכע קובר ואיןדליבא
 וד"ל: ישראל קבר קיין צו נישטקאטען

 הרי-ם החי' אא"1 נסע אחת פעםרע(
 על מרעהו אחוזת עםזצוק-ל

 בדרך עליהם הלעיגו והנכריםהעגלה
 ביוון ראשיהם עי אותם ומנושחוק
 הפ אא"ג ואמר וכו' דווא יעדעןפולני
 *במנין ודבר שבמנין דבר לנועושים
 העכו"ם שכונת בטל לא באלףאפילו

 : רע עין בהם לכנוסה"

 רחנ-ה הגדול הכהן רבינו דבריויתר
 שהלאה משוזרים זי-עמאלכסנדך

 זצליה*ה הק' הצדיקים שאר מאסריבין
 : אמן ישראי כל ועלזי-ע

 זי-ע. הס' אמת שפת בעל הגהיץ אדומו"ר דבריחלה
 בעל הגה"ק שאדומו"ר ולמעתירשא(

 יצייה-ה אמתשפת
 שוכה הגמרא לומד *הי' בעתשגרר
 אדם יאמר שלא ע-ב(, סוף יח)דף
 עצמו, בפני ד' ובשם לחוד, הבאצרוך

 לבטיה, *מיפ שם כמוציא*נראה
 יבמי אבה יא 8ן *ם, התופ'והקשו

 בין להפסיק דמותר החלוצהשאומרת
 בסוכה שם ות" יבטי, אבה וביןלא,

 סרב ששסע אחר למלתי' אטרדרבא
 כתבו ע-ב( ריש קו )דף וביבפותבפרא,
 שפת בעל ואדותו-ר לחלק. ישדשפא
 ששמע כפי בכינתם אסר יי-ע "ק'אמת
 הק' יאדומו"ר ראשונה בפעםכשבא
 חמ" בעל זקינו עם ז"שמסאצק
 זקינו שבא ובעת יצלל"-ההריעם

 והלך פנימה לקודש זי"ע הריעםהת"
 יצללה"ה אמת שפת בעל אדוש-רעמו

 קול פנימה, לקודש שבאו בעת91מע
 מקאצק הרבי קדושת כבוד ספיחצא
 הלשון בזה יצליה,ה הרי-ם החי'ע5

 , ה' דגושה בקפז טפורש הבאברוך

 ללמוד יכול אם יי*ע אמת שפתבעל
 אם נוכר )ואינו בשנים ילד ה" אוכי

 בזה שאמר ח1 הלשון, זה כךאטר
 זאגען( נאך עפים קען ער צוהלשון
 יו יאסר *יקינו מקאצק הה"קואמר
 נאך איהם ער זאל כך ואחר דבר,איזה
 עם לחוו מגרך הה"ק ויצחזאגען
 ובא תורה, דבר איז" לו אמרוזקינו יי-י אמת שפת בעל אדומררהה"ק
 יאמר יי-ע מקאצק להרכי בהזרהעמו
 ובשעה זקינו, לו שאמר מה החד*תיו

 יהר פנימה לקודש שנית פעםשבא
 מפי ובטהרה בקדושה יוצא קול כןגם

 שאמר מקאצק אדומו"ר קדושתכבוד
 דגוש בלא הבא ברוך הלשון בזה*וב
 וברגשות הבא פתיבת ב' שלהקמץ
 העולם שאומרים כמו הסי שלפתח

 אחת, כתיבה שנראה ברוך-הבאבמהירות

 הקמץ טדגיש אם החילוק אזוחשבתי
 לתיבות טחובר ואינו הענין נפסקהוי

 שנראה במהירות אמרינן ואם*לאחריו,
 הוי הקמץ דגוש בלי אחת תיבהכמו

 ד'9, "בשם *לאחרי' לתיבות המשך ן אדוסו'ר הוא נכדו על. ומאיחש51ה,

ויה"-
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 88לי קודש שופישנץ

 הפסוק בפ* סילוק ~ה פי ע9ויהא
 בשם הבא.ברוך

 ד'-
 ברוך אוויר אם

 הוי לציל כנזכר דגושה בקמץהבא
 האיש ברוך הוא והפי' העניןהפסיק
 ואם ד', בשם יתברך, מה ועםהבא,
 להנאה ומחובר הקמץ דגוש ביאאומר
 הוא והפי' אחד המשך הפסוק כלהוי

 ד'-, בשם בא אשר האיש"ברוך
 המברך צדיק של הוא בעצמווהברכה
 התוס' דברי יתפרשו זה ועםאותו,
 בלא בעלמא לחלק* .יש שכתבוהנ"ל
 אין יבמי באבה מפסיק אם יבמיאבה
 "לא" תיבת כי מלתא לאפסוקילחוש
 בצירוף רק פי' שום לו אין עצמובפני
 אס להוט אין זה משום יבמיאבה
 אבל יבמי, לאבה לא, בין מעטמפסיק
 שאומרין ד", בשם הבא .בברוךכאן
 כנזכר לפרש יכולין בדגשות הביתקמץ
 ד' ובשם עצמו, בפני הבא ברוךלעיל
 ויאמר כשמפסיק כן אם עצמובפני
 שם כמוציא נראה עצמו בפני ד,בשם
 מלתא אסוקי אמרינן ולא לבטלה,שמים
 רבא אוסר יפן ביבמה, כמוהוא

 בזה דגם עליו חולק ספרא וא'להפסיק;
 מהלק ורבא הוא, מלתא אסוקיאמרינן

 : ידסוכה דיבמותבין
 שאדומו-ר לקל ידוע שה" אףריב(

 זי"ע אמת שפת בעלהגה-ק
 אחד יכל והשיב מופתיו, אתועלים
 כמה אך הטבע. כדרך שנראהואחד

 הקדוש, מפיו יוצא מפורש הי'פעמים,
 לי סיפר אשר כפי אספר מהנהואחת
 בידערמאן העניך מו,ה וכף נפשיידיר
 וכו' החסיד שאביו מוויערובניקנ"י
 אדומו"ר אצל הי' ז"ל חיים משהר'

~saבעת ל"ע בגור אמת שפת 
 שיזכיר מזו, פכתב והשיג אברך,שהי'
 זצללה"ה אדומו"ר לפני הילד בנואת

 הי' מביתו שנסע ובעת שלימהלרפואה
 מזכיר שהי' ובשעה אולם, בריאהילד
 בזה זי"ע אדמו"ר השיבו הילדאת

 ואמר לי" מינה גפקא ,מההישון

 מינה גפקא יש 5מי אלא ז"יהרמש-ת
 והפצירו הפצם עוד ה.לד אתוהזכיר
 והשיבו שלימה, ברפואה לברכוכדי

 האסם. וואס הלשון בזה זי"עגידופו-ר
 הלוא ניטשעפעט, אן סיר איןדיך

 וכשבא לי מינה נפקא מה לךאסרתי
 בעת חילד נפטר שכבר לו נתודעלביתו
 השיבו זה ומשום פנימה בקודששהי'

 : מחשבותיהם עסקו כסהצובן יי- מינה נפקא פה .ז"עהגדומו-ר

 הי4 אחד שפעם לי סיפר עךךרעג(
 אחד פאדרייטשיקרוצה

 מברזל פסחם ז"ל אביו עםלעשות
 הי, העסק בשעת ואז הפעסטונג,לצורך
 אלפים כמה הרגה, להרויח שישנראה
 אמת שפת יגעל לגור ונסערו*כ,
 יש אם ושאלו עצתו לשאול זי,עהק'
 כן אם והשיגו הן, ואמר אחר עסקלו

 זו תשובה ומשום המסחר, זה לךלמה
 הר' אחיו וכשסוע המסחר, עשהלא
 בידשרמאן ז-ל יחזקאל איסר ר'ם

 גזה גדול ריוח שישמשידלאווצי
 הךי"א האדומו"ר הגה.ק נכדתהיתה ז"י יחזקאל איסר ר' ואשתהמסחר,

 לראדזימין ונסע ז"עמראדזימין
 המסחר זה יעשה הוא אם עצתולשאול
 רו"כ, אלפים כעשרת להרויהשיש
 בקול יצללא*ה מראדזימין ההיקוצעק
 וה" זעלנער, עם עסק לך למהגדול

 של התשובה וסיפר לביתוכשיבוא
 ינתייעצו יי-ע, מראדזימיןהה"ק
 להה-ק להטעים אדזמין לי- חזרהליסע
 שהוא אף הברזל המסחר זהשעסק
 לא בעצמו הוא אבל הפעסטונג,לצורך
 חיל אנשי עם ומשא מגע שוםיהי'

 ונסע הפאדרייטשיק, עם רק"זעינער"
 הפעם עוד ז"ל יחזקאל איסרר'

 הנ-ל, הדבר לו יהטעיםלראדזימין
 עסק לר 8ה כבראשונה לווהשיבו

 וסוף המסחר, עשה ולא זעלנשר,עם
 ה, הזה המסחר שעשה הי'הדבר

ענדילמאן
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 קורש שרפישיחא
 מברזל המקח וציה פווארשאשכשימאן

 כפי הי' והקאנטראקט מכפלים'ותר
 והבן רב, הון היזק לו וה" הזויפקח
 הי' זו וממעשה זי-ע קדשם רוחגידל
 אמת 81פת בעי הק' שאדומו-רפראה
 הטבע כדרך השיבו עלינו תןזכותו
 אם הנ"ל "י להרטש"ח *אלוכי
 והי' זה עסק יעשה בל מסחר לויש

 : והבן הטבע, בדרך קדשו רוחפכסה

 אחד שחסיד בעצמי שמעתי רגערעד(
 לאפטא הסמוך יוואנצקמעיר

 להרוויה, פאלווארג לקנות רוצהומכי'
 בעל אדומויר עצת ישאול לגורונסע
 שאלו כן וגם זי"ש הק' אמתשפת
 והבין אחר, עסק לו יש אםכנ"ל

 קנה כך ואחר יקנה, שבל הק'מדבריו
 והרוויח הנ"ל הפאיווארג אחראיש
 הבתים מחלק הי' הוא כי מאוד,הרבה

 לכמה ומכר קטנים לחלקיםוהשדות
 והחסיד גד,ל ריוח לו וה" בתיםבעל
 עגמת פעמים כמה לו ה" לעילחגזכף
 קנה שלא פה הדעת וחלישתנפש

 למסחר, ראשון הי הוא כיהפאלוואריג
 לבסוף אבל הרבה, להרויח יכולוהי'
 קדשו שדברי האמת הקודש הרוחראה
 שכל ממש נבואה ה" אדופוירשל

 סבות להם הי' הלז בהפאלווארגהקונה
 רחמנא יטובה להם עלתה ולששונות

 :ליצלן
 הגה"ק שאל אחת שפעם שמעתיערה(

 ידייה-ה הריעםהחי'
 זי-ע "קריש אמת שפת בעללנכדו
 קבלה לומד אינו למה בשנים רךבעודו
 זקינו לו ואמר יכול. שאינווהשיבו
 ופעם ישאלו, מבין שאינו ומהשילמוד
 דבר מבין הין ולא קבלה למדאחת
 הרי"ם התי' הה"ק יזקינו ושאלאחד
 שיגע באם והשיבו עיינו יגןזכותו
 הענין, לו ונתודע ויגע ידע,בלימוד
 ועמל, ויגע אחר במקום לטד כךואחר

 ואמר לוקינו, ושאל לו, נתודע לאושי

 כוה וכי והשיבו ידע, יא ועודשיגע
 ידע, הי' באמת שיגע באס יגיעהנקרא
 כי יותר, ואלו לא והלאהומאז

 : אמתית יגיעה אחר הכל לונתוודע

 *איש  *שמעתי פה אישים ןאגברעו(
 הרדך להה-ק *אלאחד

 2סש למה יצללא*ה מביאלעבעריש
 כל הא מווארקא הרמ*מלהה-ק
 ינו ובגמרא ימד, *לא ידעהעולם
 והשיבו תאמין, אל ומצאתי יגעתילא
 כלל להשיבך צריך הייתי שלאאף
 ידעא *לא להשיבך הנני כן פי עלאף
 48 טהו קשח באמת דהנה הגמרא,פי'

 יבין אפ לירש נוכל הא תאמין,אל
 אמונה מה ונחוה ספר וגייתוהענין
 מצחתי חומר באם הפי' אך בזה,שייך
 יגש, שלא תאמין* "אל יגעתיולא

 זה ידי ועל בזה, ועמל יגעשבוודאי
 : ודפח"חמצא

 שפת בעל אדומו-י שי דרכוימי(
 עלינו ינן זכותו הק'אמת

 הק' בניו את לבחון הי'זצליה*ה
 יב השבוע 8' בקטנותם מהםולשמוע
 הבחינה וצשעת מלמדיהם אצישימדו
 דבר, איזה אותם *ואל הי'לפעמים

 ובפ' דברים איזה שואלים ג"כ הי'והם
 הקטנים, הק' מבניו אחד שואל הי'לך

 אאור, ומקליך מברכך ואברכהכתיב
 אט האדמה, משפחות כל בךונברכו

 מי באברהם נברכו האדמה משפחיתכל
 ומקללך נאמר ולמה המקללים, מןהי'

 יטה זצללה-ה אדופו*ר והשיבואאור
 חת מקלל ההמוני לאיש דומההדבר

 בניו שיהי, רוצה כן פי על אףהחסידים
 ודפח-ח הנ"ל ענין כן כמוכחסידים,

 :ושימד-נ
 שפת בעל הגה-ק אדומו.ר דברייתר
 מפוזרים עבינו יגן זכותו הק'חמת
 בהם הנזכרים הצה"ק מאמרי שארבין

 :הוה

בהחוגרח
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