
 פמג קורש שרפישיח
 פאר ומנדוי מעוז הגדול הגאון הרב גשרי שאר לי שלה אשר "יהבהחוברת

 בחיבוריו אפסים בכל מפורסם ביוחסין מופלג הרבנים נזרהחכמים
 פלדנסק האבד,ק שליט"א מיכלזאהן יחזקאל צבי מוהר"ר כקשייתהיקריס
 הריש הג' הרב בשרי משאר לו נשלח אשר ווחרשא לעדת הרבנים בועד3עת

 מסאכטשדב הד"א הקדוש הגאון מחסידי הי' והוא שליט"א שלאדאוועהאבד"ק
 שלא ספר עלי ורשם נאמנים מחסידים קיבל וגם נעצמו שמע אשרזצללה"ה
 עולם של נרומו העופרים נפלאים דברים מאות כמה בתוכו ונמצאנשבח

 ומגור, ומקאצק, מפרשיסחא, היינו עלינו. יגן זכותם הקדושיםמהצדיקים
 ומסאכטשוב, ומגאסטיניןן ומראדזמי17 ומטשעכינאוו,מאלכסנדר,
 אשר נוראים דברים הקדושים צדיקים מהרבה יעיד ומווארקא,ומסטריקובן
 : אפן ישראל כל וצל צלינו ינן זכותם צומננו אוון שמצה לעעוד

 זצללה*ה אדומו"ר לשון הזה בהחוברת שנטצא מקום בכל להודיע, סאתיוהנני
 זצללה-ה אברהם הר-ר הקדוש הגאון על כוונתו שליט"א, אד)מו-רש

 זצ"ל, הרב או מסאכטשיב שליט-א הרב סתם שנוכר ובמקוםמטאכטשרב,
 יצללה"ה, מסטרישוב רדאלף הר-ר לחה-ק ונכד בסאכטשוב רב הי'הוא

 הקדוש, בשמו עצמו בפני נזכר הוא יצ,י מסאכטשוב אלעזר הר'והה-ק
 הי' ז-ל, בדנב! הר' זה שמעתי, בדנם מר' הלשון בנה שכתב פעטיםוכמה

 5מ בשמו וכתב הרבה, יודע יהי' בסאכטשוב, מלמד והי' קשישאי,פהפידי
 : ממגוששמע

 לאא"ז כי שליט"א מאבי  ,8מקטזיישח(
 גט יענין דלטורא עליו נתנוטחובה מדר* בע-מזצ"ל

 ל)וארשא רגליו לכתות והוכרחשסידר,
 הגובערנאטער, לפני הצטדקותייתן
 הרה"ק את יביקר דרארקא דרךונסע
 המעשה, לו וסיפר וצליה-ה, יצחק748
 שילין זיייה"ה יצחק הר"ר לוואמר
 לביתו לנסוע אותו צוה ולמחרתאציו,
 : הי' וכן עבורו השתולות יעשהוהוא

 בעל יעבץ העניד מר' שסעתייעם(
 סאכטשוב. דפהתנקע

 הכפורים יום ערב השלחן אצלששמע
 ר*א אדרמד"ך הק' ופיקפוקשמעיין
 כפור יום ערב אכילת אםזצללה"ה
 יעינוי הכנה רק הוא אם עינוי,שנקרא
 או הט"ז, ופ" הטור כמשמעותדמחר

 ומהרמב"ם היא, מצוה נופהשאכילה
 לבד יחידות היא מצוה שגסמשפע
 בערב להתענות הנשבע שפוסקהכנה,

 את לבטל כנשבע חל אינו כפוריום
 היא לכד שהכנה גימא ואסהמצוה
 משם שצמר )אדמה חל, אינולמה

 שחל אומר הרשב"ש כי יצ-לאדמו"ר
 מצינו לא מזה )לבד הכנה, עלשבועה
 המצוה חיות קודם חיוב יהי'שהכנה
 את )הכינו על תירץ מה זוכר)ואיני
 שמואל ר' הה"ק והקשה יביאו(אשר
 הפסח חג קודם יום דשלשים האזצ"ל
 זצליה.ה אדןמד-ך תירץ לבער,זקוק
 מזה: הרבה ודיבר הוא דרבנןדרק

 שהח א' מחסידמעשה ששטי גדטמאן אשך מר' שמעתירפ(

 בר כי ישטי לסמוך ויש אורחעובר
 הרבי שנסע בעת שהיות הואסמכא

 סטאנציע יי "י לווארקאמביאלא
 גדול הטדרש בית הר כי המדרשבבית
 בעבורו, המדרש בית חלק לוויחדו
 החסידים האברכים רצו לאובבוקר
יש הנפיל* מי מפני ותפלת גרכותלאמר
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 קודש שרפי שיה,ח
 הירים שם עצמו שנמל שחריתידים
 על הכלי עדיין שם עימד זה"בכלי
 האורה יההסיד בוביאלא הרבי אמרכן
 בין ובא והולך עובר אתה הלאהלז

 צריך שאין בשמי להם תאסרהחסידים
 ונוכל שחיית ידים מנטייתלהרחיק
 סי מנגד *בקדושה דבריםלאסר

 עם אדם חיי ס' נדפס ועתההנטילה,
 הרבה בשם ומביא חיים הוספותפירוש
 יעשב ומר' כן, שפוסקיםגדולים
 שבס' ומעתי קאנסטאנטינעראהרן
 כך כן גם מובא מצאנז חייםדברי
 : כך הלכה שאין לו אמר *הואאלא

 ששמע מענדיל מר נשמעתירפא(
 ענגיל יךסל ר'מהגאון

 בעת שסיפר דפה חסיד בבענדיןהגר
 ר' הק' להגאון ברגליו החת"סשהלך

 עמלק שהוא בו שהכיר א' עכו"םהדרר עי בו פגע אצלו יימוד אדןערנתן
 הרג כן על הוא, ורוצח ישראלושונא
 נתן לר' בא יכאשר החת"סחותו

 בא מצוה איזה אותו שאיחדלער
 לו וסיפר פניו עור קרן כי וקימולידו

 החת"ס על אמר האדמו"רהמעשה,
 מלא בפה דקאצק חסיד חחת"סשהי'
 הסידות מלא והנהגותיו ספריו כלכי

 :המה
 ביום שהי' שתא יהאי ביו"כרכב(
 אומרים היינו קודששבת*
 ביעלה זצ-ל דאדוממר המדרשבבית
 הכפורים וביום הזה השבת ביוםויבוא
 וביום הזה, העזן כייחות וביוםהזה
 גם ודלגנו הזה, קודש מקראטוב

 נוסח בו כל בסידור המובאיםהפיוטים
 היום עד חטאים מורה מהתחלותספרד
 יעקב תירא אל דלגנו וגם בספריכתב
 נפש פדיון כופר אמרו ולא גמירא,עד

 ובכן עד למרחוק דעי אשא ולאבמוסף
 עליהם לנורא ובכן אסרו ולא לחשי,את
 וסוף תהלות ליושב עד אימתךאשר

 דלגנו, גמירא עד יבוך ודודהסליחות

 התפילה אחר כאלקינו אין אסרוולא
 : לשבח עלינוולא

 זצללה"ה אדדב,ו"ך כי שמעתירפג(
 ליחן שרצה לא'אטר

 שטי אמר חול בימי הילדה לבתו?ם
 נדע ולא שבת *ל וסוד טיט ידעשלא
 ההוא האיש השט נתינת של וסודטעם
 מקפיד ה" ומאוד חול בישי *םנותן

 : זהעל
 *אמר מאיר מש18אי שמעתי גםרפד(

 של מוצא שמקויאדומו-ר
 בשבת לחתן בעשיטינג לעשותמנהג
 : מירושלמי נובע חתונתו קודםקוד*

 משה דודו משם מהרב שמעתירפד(
 הגאון שיקינולאסמאן

 מסטריקוב יצ"ל דדא"ף ר'חקדוש
 סאבאטא עיר דרך שנסע פעםבכל
 לו ויהדו אביו בבית סטאנציע לוה"
 מטה קנה אחת ופעם בעבורוחדר

 בעבורו הגאה המיטה והכין עכו-םמשררת
 הגהיק עבר יכאשר יצ-י, שאלףרז

 כנהוג שלו אושפיזא לבית דרכוהסיר
 שנוער הניח אנשי שמעוובלולה
 נודע ולמחרת ואנה אנה והויךבהחדר
 השכיב יא בהמיטה ישן הי' שלאלהם
 : שם עומד שה" הקנאפע עלעצמו

 שאדמך"ך בונם סר' שסעתי 3מרפה(
 לא שעוד אמרזצללה*ה

 שלמד טה אחת תיבה אףשכח
 :מקאצק

 פר' דפה מהרב שמעתי גםרפו(
 ר' חתן גענזווערמענדיל

 ר' שהגה"ק לו סיפר ליפשיץהיים
 בכפר ה" מסטריקוב זצ-ייואלף

 בקיץ השלום עייי חיים ר, חותנושל
 ר' ה" אחת ופעם צח רוחלשאוף
 ונכנס בשחרית טבילה צריךמענריל

 קודם הנ"ל הגה.ק לחדר מענדילר'
 אצל ועמד עצמו לטבול להמקוהשנכנס
 מיכלך מי הקל הגה"ק ושאלהתנור
 רעם איין מאדזעט ווער )בלע"זהתנור

אויבען
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 שמד ' מורהם שרפישיח

 מארגינשטערין יעקיף ר, וחנהאויבתך
 הדברים ירמזון טה הבין יא *פשה"
 אך בעיניו סתומה כחידה וה"האלה
 יסובב שעליו הרגיש סענדיל ר'הוא

 : לחוץ יצא כן 8להדיבור
 הכה"ק *נסע בעת סיפר גםרפז(

 אהד כל והלך לביתומהכפר

 אהד וכי סמנו פרידתו ברכתלקצי
 הטיט אשר בהקוויטצל עצמוהזכיר
 להזכיר מה חשב מענדיל ר' והואלו

 לו הסר לא חותנו בבית כיעצמו
 תסי הכל לבו, אל שם כך ואחרכלופ
 וכתב שבהיכל תורה ספר ואפילובמזל

 אתן הגה.ק לו ואמר לו ונתןקפיטעל
 כל הלא לך חסר מה עצמוהדברים

 : בידיך חותנךטוב
 לבארדיטשרב שסמוך סיפררצח(

 בן אחד אברך דרה"
 בשמים של חנות לו והי'תורה

 יבוא אט הכיס לך הא. לאשתוואמר
 לילך מוכרח ואני לו, תחזירהשררה
 לביאו ובחזירם להתפלל המדרולבית
 לייב ר' עפ הנ"ל העגלתפגע
השיג כבר אם לייב ר' אותוושאל
1*אל לביתו והלך 9א והשיבחובו
 יא, והשיבה ם" הפררה אם אשתואת

 אפר כמעות מכוון וה" המעותומנה
 והלך החזרה הי' שזאת והביןהטוה,
 השיג שכבר ל"ב רן אפ לבשריהשוק

 עתה. לייב ר' לו ואמרהתשלומין
 ואעשה דבר סמני לישבם הכושרשעת
 זר את יו להראות ממנו ושאללך,
 לייב ר לו אטר הדור צדיקימליו
 מוכיח זה כל על לשאול הקשית כואם
 לביתך לך כן צל. חפצך יסלאותאני
 איזה על מיונות הדרך על לךוהכן
 דרך ועברו ונמצו עמו ונסעימים
 צחת יעיר *באו עד רבותעיירות

 7ייב ר' צוה ואותו לעיר מחוץ ועטדו ן פ-א נ~באידיטשוב הביאוהסחורה
 איזה טעות וקיצץ לסחורה צריךהי'
 אחת עגלה לשכור לשוק והלך יו"כמאות
 ר' הה"ק הי' וזה ויהודי אחת עגלהופגע
 שדרכו עלינו יגן זכותו שרה'סלייב

 אודות בעירות לסבב תסיד ה"והנהרתו
 נסתרים ?דיקים החזיק נם שבויםפדיון
 וסיפר מבקש אתה מה להאברךשאל
 לבארדיטשרב לנסוע שרצונולו

 לייב ר' לפניו והציע סחורהאודות
 והי' מוגבל זמן על המעות לולהלות
 כך עי אך הדבר האברך בעיניקשה
 ר' רצון את להמרות יכול הי' לאזה

 לייב ר' לו ואסר לו יהוווהלייב
 לו והשיב למכור מה עוד לו ישאם
 והלך לו שיש מה למכור לו העץהן

 לו הזדמן שלא אמר ויאשתולביתו
 לגלות ירא כי נסע לא כן עלעגלה
 התשלומין זמן הניע וכאשר הדברלה
 צנימים ממנו וקנה א' שררה אליובא

 לו והלך מעות עם כיס ושכחושילם

 אהד רחוב על ישכח בהעירלילך
 לאטניק עי עצפו ישאל ההואוברחוב
 לח*ע, ומניח סלבושיס שמתקןאחד
 וכן אותו יתקן שהוא כדי כסותוויקרע
 יותר לשהות גדול קרע וקרעעשה

 וכאשר הכל להודע שיוכל כדיבהחדר
 שעוטר ראה הלאטניק בית לפניבא

 בעל את ושאי הבית לפני צבמרכבות
 לו והראה הלאטניק חדר א"הבית
 הלאטניק שם יושב ראה להחדרונכנס
 ומלבוש מוביל כובע עם אחד רבוגם

 היאטניק אותו ושאל עלי, דרבנןוחיו"א
 תיקן וכאשר אותו שיתקן רוצהכן עי כסותו נקרע כי השיב חפציךמה

 א' רו"כ האברך הניחהמלבוש
 התיקין כך הלא בתמהון הלאטניקאותו ושאי

 לו נותן והוא קאפ' איזה לצרךשווה
 הוא אך לקבל רצה ולא כפליםכפל
 יו ויזדמן אורח עובר שהוא עלאסר
 רצה ולא הכל לו שיה לתקנותוט"י

 לקבל רצה לא הוא וגם רצשט לקבל ז החוצה ויצא הכיס האברך מצא כךאחר
 כיוו הכריצ שפ שישב והרב הטעות ן ואיננו העיר בכך השררה אתוחפש

שזרא

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



 כורש שרפישיחפ
 הלאטגיק יקבל כן על לו שיה*היא
 לייב ר' הר' לו ואטר המעשהיו יטיפר לייב לר' האברך וחורהתעית

 מטשערנאביך מאפילי הה-קשהרבהוא
 : לביתם ונסעוזצ-י

 ושסו אחד *1תט סי' באדעסדפנה
 זקנתו ולעת משהר,

 מאטילי לר גבע והוא אכסניא לועשה
 יהיהודי יי"ש מטש?רנאבילזצללה-ה
 אכסניא בעץ עם דינר הנ-להאורח

 האכסניא בעל לו וסיפר הלזההמעשה
 שאל והוא מהרעשה יודע כבר*הוא

 המשמש לו וסיפר אידותהלהמשסש
 שאל יאותו ממטילי ר' עם ה"שהוא
 שמע כך ובין היאטניק אודותהאברך

 מהמעשה מדברים שהם איך מאטיליר'
 ר' אמר לא שקר ואמר ופתחהלז

 כך זוהן א נחום'ס ר, אךמאטילי
 הנ"ל: להאורח האכסניא בעל לוסיפר

 שסמוך הג"ל האורח סיפר  ,3ודר8(
 אחר יהודי לקח אחתלעיר

 והתנה שנים ג' על דזערזאתע עלכפר
 יהודי שום אצלו יניח שלא השררהעם

 אותו קללו העיר וסוחרילהכפר
 הזמן יגמר *כאשר ביניהםוהחליטו
 עוד יקח שלא השתדלות יעשוהמוגבל
 ובין כך ובין הדוערזאווע הנ"להיהודי
 מזלאטשוב מיכלי ר' הרבי נסעכך

 והי' הניל כפר דיך י"עלהבעערט
 אופן ונשבר קודש שבת ערבביום
 על האופן העגלה הבעל ויקחהעגלה
 העגלה ועם לתקנו להכפר והיךשכמו
 אסור כי להכפר לנסוע רשאי הי'לא

 האופן תיקן וכאשר ליהודי הרגלדריסת
 עד הב' האופן נשבר הלאה מעטונסע
 הר"ר ואמר ובא הולך השבתשה"
 נחלל ולא מה עלי יעבור זי.עמיכלי
 שמה לשבות יהכפר נסע רקשבת

 לנסוע לו להניח פה דבר נתןולהשומר

 שתין ולח אכילה לא זצללה'חמיכלי
 לשבות אותנו להגיח רק רוציםאנו
 יברש שלא באופן רק להם ונתרצהכאן
 ברבים תהיתו להשמיע ולא רםבקול
 אורחים הרע מנהג ירגילו זח ידי עלכי

 להבעש"ט כך אחר בא וכאשרבביתו,
 שבת ?בת סקוס באיזה אוחו שאלזי"ע
 לביתו חזר כאשר כך אחר לו,וסיפר
 עם עומדת הנ-ל היהודי באשתפגע
 יהם שיש וששון שמחה ובהעירהעגלה עי מוטל מת ובעלה העיר לטניעגלה
 קמרה מחיר גדול סך ודרשו שרצומה

 זצ"ל מיכלי ר, להרב האזהולחשה
 ונסתר. גדול *ריק הי שבעלהשידע
 הי' אורח מכניס בעל שה" בעירוא'
 עשה, צדקות והרבה החזקתו, עלהכל
 צוואה ועשה ובהסתר גצניעות הכלרק
 ונדה יום, טבולי בקבורתו יעסקושלא
 העגלה יבוא כאשר רק בו תגעלא

 שיבואו זרים אגשים שני ואותןלהעיר
 הר"ר והלך בו, יעסקו הם העגלהלנגד
 ויתמוגגו להם וס.פר להעיר י"עמיכלי
 העגלה בא כאשף הי' וכן מפחד,כולם
 בו והתעסקו יר"ר שני באולהעיר
 משגי שאחד זי"ע מיכלי הר"רואמר

 : ע-כ אליהו הי'האנשים
 השלהן על אמר זצ-ל אדךמד'ךרצא(

 השואבה, ביתשמחת
 הוא שמחה לששון שטחה ביןההבדל
 כפי הכלי מדת כפי הכלי בתוךפנימית

 להכלי חוץ הוא לששון אדם שהואמה
 צורח לה אין וסים הכלי כדרךשלא
 כיון והכלי חוז כן גם והואוגוון

 נקרא ומים בהצורה נתמצמצםשאינה
 לדרך חוץ כן גם הוא ותשובהתשובה
 ושאבתם כתיב כן על להיות, צריךהטבע
 אדמו-ר נהג הנענועים ע"כ, בששוןמים
 קשרים ג' הלולב יאגודת ש-עכהר'
 כגרב ויא מיניט הג' שאיגדין מהעם

 חוץ קשרים הג' שמונה בדה-חמליסא
 קודם ובהויר סינים הב' שאיגדין מה 1 מי היהודי צעק. באו וכאשרלהכפר,
 : היורב סקל הטבעת הסירו התפלה ן הר"ר אתתו וביקש הגה אתכםהביא

*מעתי
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 .פמה מורש שרפףעויה

 שאדומו"ר בונם מס' שמעתירטב(
 הירש מר' לו סיפרזצ-ל

 וויינשעגקער הי, שבקראקא זצ"למסורת
 הי, מסחרו אך עלינו לא סטה מטהוירד
 בהלואה רו-כ מאות איזה שקיבץ*הקפה
 קיבץ אחת ופעם היין קנייתצזמן
 וביקר לאונגארן ונסע ררכ מאותאיזה
 עלינו יגן זכותו משרת הירש ר' הה-קאת
 לו ואמר פדיון לו ונתן הדרךעל

 שנתן עד נדוי פדיון שרוצההקדוש
 השאיר ורק שת"י המעות כל כמעטלו

 זה עם ונסע רו*כ עשרות איזהלעצמו
 מהקדוש שלום ברכת עםלחונגארין
 הסרסורים 15 הציעו שמה'ובבואו
 לו הי' לא כי לאונו נכנס ולאמסחרם

 סרסור אליו בא פעם לספסר מהעם
 למכור יין מרתף שיש היותא'

 שנים כ' זה בירושה נפל ייןשהמרתף
 ביעיהם מחלוקת והי' ליורשיםלערך
 והלך למכרו ורוצים התפשרו עתהרק
 בעיניו והוטב היין ובחן הסרסורעם
 עשה כן על מעות לו הי' לא כ4רק

 הבעשטעלינג עשה שכברהצטדקות
 רק לו נשאר ויא המעות ללוהוציא
 א' חביות רק יקנה כן על קטןסכום

 המרתף כל יקנה סוג יהי' ואםלמבחן
 ומכאן בביתו החביות ומכר ששחוכן

 המרתף כל קנה כך אחר כי עדנתעשר
 אמר זצ"ל ךהאדדמך"ך ישן ייןוהי'
 עם יין המסחר בקראקא יש צתהשעד

 : ע"כ הנ"להפירמט

 ששמע מה גונם מר' שמעתי עךךהצג(
 ר' שהקדוש אגדמחסיד

 ישני צוה זצללה"ה מנעסכיזמרדכי
 יהצדיק מקאיולי לייבלי ר' הה"קבניו
 להרב ינסוע מנעסכיז איציקיהק'

 זי"ע מרךמינאב מעבדילי ר'הקדוש
 את הרבי נתן ובחזרתם אליוונסעו
 עלינו יגן זכותו משרת הירש ר'הה-ק

 הי' הירש הר-ר כי הדרך עללשמשם
 מהם כלה הדרך אם ועל אצלומשרת

 בדרך עצה להם יעצו כן עלהמעות
 יטבי הירש הר"ר את שישמשושחוק
 יקבצו זה ובדרך משמשים יהי'והם
 אנשים אליהם ונתאספו עשו וכןמעות
 אסר כך אחר בא. רבי כי שפעוכי

 הף, ירצה כמה איציקל רןהה-ק

 מאה לו יהשיב ב"ו לו שיתןהירש
 דרש לביתם כשבאו כך אחרטאלער
 אצל ראו אשר מהדברים אצלםאביהם
 יסדר מרך3וינאב מענדילי ר'הה-ק

 הנהגתם כל לו וסיפרו הדרך vsהנהגתם

 מה"ר המשרת דרישת וגם הדרך,עי
 על אותו וגער ב"ו בעבוראיציקל

 הה"ק את וצוה הסך לו הבטיחשלא
 לו ולהבטיח אליו ידייה איציקלר'

 הסך לו להבטיח ורצה אצלו באוכאשר
 זכותו משרת הירש ר' הה"ק לואמר
 הייתי הסך דרשתי כאשר אז עלינויגן
 יד פטירתו יום ועד ב"ז לוולהבטיח לקבי רצה לא רבי, אינני עתהרבי,
 יא בנים ר,.איציקל להה.ק יוהי'

 :עלית
 התךרךזו ממנו, שמעתי עדךרצד(

 מחתילת הי,יקותיאל
 גמע אחת פעם מדוילנח הגאוןמאנשי
 דרן ועבר וצוקילהיה בעך ר'להרכי
 עליו ופקד הגאון את וביקררךילנ(1
 הפעם עוד אותו יבקר שבחזרתוהגאון
 שהוליך תורה הספר ממנו משכוןולקח
 תורה ספר שהוליך הי' מנהגו כיעמו
 יחלוטין המשכון עזב ובחזרתועמו
 אותו לבקר הבסחתו לקיים רצהולא

 : הפעםעוד
 פהרב ששמע ממגו שמעתי עןךרצה(

 דק"ק אב"ד אלעזרי'
 בונם ר, להרבי שנסעסאכטשוב
 בונם ר' שהרבי זצללה'המפרשיסחא

 ר' את ביקר לקארלסבאדבנסיעתו'

 מאוד אוחו וכ.בד יצ"ל איגרעקיבא
 עיינו יגן זכותו בינם ר' הר' לוואמר
 כבודו על עומד פרייסען שחציאמת
 גבול לו עשה אם הי' ומוטב טובאך

לעצטו

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



suקורש שרפישיח 
 סגור בההדר יושב דהיינו סביבלעצמו

 הרבי כמנהג שלו אמות ברבהתבודדות
 גם 'יעשות יכול וה" לו טוב הי'אז
 גם מאוד אותו כיבד דרע"א טוב,להם
 טאלער חמשים מעזת לו שלח כךאחר

 את גם ביקר כך ואחרלקארלסבאד,
 תורה בדברי עסקו יגם מליסאהרב

 זרשא ר' אותו שאל משם גסיווכאשר
 אמר לא למה עמו שנסעפלאצקער

 שאמר כמו מלימך לההבמאומה
 סנהדרין גב' היא כי לו השיבלרע*ח

 : ע"כ סמנו ירא כןעי
 שהמעשה ממנו שמעתי עוךרצו(

 טענריל הר'ששמעתי
 שמואל ר' המו-צ כןפינטשאווסקי

 א, שאיש מגאסטאנין זצ-לוואלף

 עליו יכעס מגאסטאנין להרביבא
 מגאסטאניל שהרגי פי' כך המעשההרבי
 פה דרך לקאצש נסע עלינו יגןוכותו

 איש אצל אכסניא לי יה"סאכטשוב
 ר' יהה"ק לאיזביצא שנסע מפהאחד

 יעיל הנזכר והאיש יצ"ל יוסףמרדכי
 אחת מיניקת ונם בחדרו, הרבי אתעזב

 ואחר להשוק, יצא והוא שלפניובהחדר
 לגאטטאנין הנ-ל האיש בא כאשרכך
 וחמתו באפו עליו וכעס עליו עיניונתן
 נסע והאיש אז, 19 שעשה מהעל

 עלינו לא להמטה חולה ונפללביתו
 מכתבים כתב לעיל הנזכר בונטור,

 יהשיג מגאסטאנין להרבי פיוסמכתבי
 עודפ יהם מגאסטאנין טכתביםשני
 הנזכר האיש עכור מעות שיקבץאצלו
 ע-כ: ר-ל, מחליו טת הנ-ל והאישלעיל,

 אב-ד דוב ר' שהרב  שמעתירמז(
 סיפר ידביטשדק-ק

 רי .את החסידים שזלזלוהזלזולים

 אבי שך בן פינסק אבד.קאביגדד1-
 היים ידסף ר' המקובל "גאוןזקית
 אמת, ה" יא קאייש "בד"קקארא
 חכר "" אביגדור שר' העשהוסיפר
a$יהיו ממיר בית ספר טחבר בעל 

 "צתיאל להחורת ונסעואברכים
 ףעזדן-ן! כי תורה בדברי עמולפלפל

 על לנאון עצמו מחזיק היייקותיאל
 אליו נסעו כן על הדבר להם חרהכן

 פלפל ע-כ חריף ה" מאירדהבית
 להביא צוה אביגדוף ר' ואת עמוהוא
 הוא כי וראשונים גמרות מן ראיותלו
 חזן יוסף יצחק ר' סיפר כן בקיה"

 ז-ל: ידב ח' מהרב ששמעמלוביטש

 ששמע בונם מר* שמלתי עדךרצח(
 משה רפאל ר,מהפסיד

 שהי' מאביו ששמע סאכאטשזבמפה
 בדנם להר-ר ונסע בלעווערטוברב

 ר' הרבי שהי' שכעת עלינו יגןזכותו
 ונשמע בקארלסבאד יצוקייה-הבדנב:
 ולחו כן על בא שרבי בהמדינהקול

 חכ"ים תלמידי שני מפראגהמתנגדים
 בלשון ומדברים בלשונם מגמגמיןוהי'

 הי' המתנגדים כי עמו לפלפלעלגים
 תורה בני שאינם הרבי-ת עלאומרים

 תלמידי שני במכיוון שלחו כןעל
 יבין שלא לדבר למהר וגם כאלהחכמים
 ויראו להם להשיב ידע ולאלשונם
 יוכלו לעמוד יוכלו לא שההבי'תלכל
 הי' עלינו יגן יכותו בונם הר"ראך

 אתר ודבר דבר כך על הכל להםמשיב
 חכמים התלפידי להם כשהלכוכך
 עלינו יגן זכותו בןנם הר-ראמר

 שהי' ראוויידאווער סשה ר'למשמשו
 לא שכמעט לו הי. שנסים גדולצדיק
 גמגום טתוך מדברים שחס מהידע

 לו הי' רק דבורם ומהירותלשונם
 כל עי להם והשיב דשטיאסיעתא

 :דבר
 הרי-מ שהחי' ממנו שמעתי ערךרצט(

 וכהריר *יפר עלינו יגןזכותו
 ופעם כידוע אפטייק לו הי' וי"גברנם
 ליהודי רשאי שאינו הגוירה יצאאחת

 השב 1"ע דהרך-ב אפטייקלהשיק
 וישאר האפטייק למכור יוכרחהלא

 והי' ריב מאות איזה על חובבעי
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 91סו מודש שרפישיח

 לקראק נסע כן על מאוד לוצר
 שם יהתפלל הרמ"א קבר עליהשתטח

 ישיסכער דער ב"ז איך הלמוןבזה
 און צרה עת איין אין בין איךאון
 והיך ווערין צו געהאלפין ברויךאיך

 ושאל א' נכרי אשכנזי בו ופגעמשם,
 לו שיש סי יודע אינו אם יהודי,אותו,
 לי והשיב ימכור אחד אפטייקבפולין
 שהי' כפי ביניהם והושוו יסכוריש

 כל את יו ושילם מיד ונסעו לוצריך
 החי' נם גולח זה סמך ועלהמעות,
 מגאסטאנין הרבי יגס הךמ*אקבר עי א' את עלינו יגן יכותוהרי"ם
 יהתפלל: הרמ"א קבר עישל"

 אדומו"ר כי מטנו שמעתי עוד9(
 בגאשעלסק לו הי'זצללה"ה

 המחיוקה ובעל כידוע גדולותמחלוקת
 לסאכטשוב הנה בא דשם וגבירהפרנס
 עלינו יגן יכותו האדומו"ר אתלפייס
 לפייס רוצה כי א' איש לפניוושלה
 אותו לקרוא וי*ע אדדמך-ך וצוהאותו
 ור, הקטן בגן הי' והרבי לפננולבוא

 בהגן כן גם הי' קלמג'ס ומשהבונם
 אויב הלשון בזה להרכי הנגידואמר
 רבי-ן דים צו געזינדיגט האבאיך
 הרבי וכששמע מפייס איהם איךבין

 וצעק מאוד, לו חרה האלההדברים
 תלוי אשם הלא מסופקים אתםעוד
 ן ואנה אנה ורץ וודאי, מחטאתחסור
 רחמנא ונתדלדל לביתו נסעוהנגיד

 : במאסר ישב כך ואחרליצלן

 חסידים ששני ממנו שמעתי עדךשא(
 ואחר א' לרבי נסעושוים

 מקום את א' חסיד מילא הרבימיתת

 שהחי' בונם מר, שמעתי עודשג(
 אמר עלינו יגן יכותוהריעץ

 בברכת אותו שיברך לאביו אחת018
 המדרש כפירוש אותו ובירךכהנים

 : ברוה"קיברכך
 ה" שהוא בונם מר' שמעתי עלךשד(

 אצל בנאוואדווארמלמד
 ביתו בני עם ודירתו הנגיד בשרישאר
 הסוכות חג עי כשנסע בסאכטשובהי'

 הרי*מ להחי' לגור מקודם ונסעלביתו
 מהי' שלום תשובהובלקחו שבת עלזי"ע
 הריעם החי' אותו *אל יצ-להרינה
 שהוא השיבו מלומדתו שקום עלזצגל

 גם אם אותו ושאל מלמדבנאוואדוואר
 והשיבו בנאוואדוואר עתה הואדירתו
 בעיניו תמי הלז השאלה דבר והי'לא
 שדה ידע יצ-ל הרי-ם החי' גםכי

 וממכיריו ממיודעיו הוא כיבסאכאטשוב
 כן על אחת שנה מלמד אצלו הי'כי

 לו ואמר א' לחסיד הלז השאלהסיפר
 נאוואדווארא איש אתה כברהחסיד
 אמר בונם ור' בגוואדוואר הואודירתך

 בשם השלחן אצל יין על אקראאם
 הוא כן כי אדע אז מנאוואדוואראיש
 גדול דוחק הי' קודש שבת בלילוהנה

 ששין ושמן למלך אלהים פשחךכן
 :מחגיריך

 ולא העם רובי טהמון המדרש בבית ן הלא הבירו את השני ושאלהרבי
 השלחן אל עצמו ידחוק יכול הי' ן לנהל זכית ובמה ינ לרבי נסענושנינו
 צא פתאום והנה הפתח אצל ועמד האב איך לו והשיב אחריו, ביתואת
 ליין מנאוואדוואר בונם ר' בחילכרוז געהאט פיינד און נוטס געהאטליב

 בונם ר' נקרא לבוא כשאיחר כךואחר כחוב כן השני לו והשיבשלעכסם,
 מליפנא בונם ר' כך ואחרמסאכטשוב על רשע ותשנא צדק *הנעבתהלים
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 קורש שרפישיח)פ
 אוהך לעקוד הלא לה אסף מפניו נטתה ובראשונה הוא ליפנא עיר ילידסי
 לר-ב יין ייתן הר"מ ההי' ציהאם

 סי עי יודעים הי לאסנאווארוואר
 גאוואדוואר העיר מכל כי הקריאהיימוי
 חסידים שני רק בגדך אז הי'לא

 הט כן על להם ה" אחריםוששת

 את והקיפו כולם בעיני גדולהיתם"
 וסיפר עכנאי של כתנור בשאלותר-ב
 החסידים שני לו ואמרו המעשהלהם

 בנאוואדוואר דירתו שיקבעמנאוואדוואר
 איזה בהקפה יו שיתנו בעזרו יה"והם
 ואשתו חנות לו שישכור זהוביםמאות
 גם יהי' והוא ונותנת הנושאתתה"
 אוזן ייתן בדעתו וגמר מלמדהלאה
 בדעתו גמר גם אך לדבריהפקשבת
 לביתו לשלום צאתו בדכת יקחובעת

 לפניו יזכור לא יצ"ל הרי"םמהחי'
 מעשה לעשות ירא כי מאומהמזה
 לילך אשתו תאבה לא אולייתירה
 הריעם חחי' מרן לעצת להסכיםאחריו
 חלילה לו רעה טוה לצמוח ויונלזצ"ל
 כן צל לבסוף ה" כן באמתכאשר
 כתוב לידו נתן אשר בהפתקאכתב
 הזכיר ולא סאכאטשוב טעירמעלי'
 מרן הפעם *זד אותו ושאל מזהמאומה
 כראשתה והשיב מקומו עי הריעםההי'
 בנאוואדוואר מלמד הזה בזמןשהוא
 בני עם שם דר הוא כבר אםושאלו
 שהחסידים הדבר כל לו וסיפרביתו

 ובירך בעורו להיות חפציםמנאוואחוזני
 לביתו בא וכששר לשלום צאתואותו
 דירתו לעקור שרוצה לאשתווסיפר

 בעיניי ומטורף כמשוגע זה"לנאוואדוואר
 שאם כל, בעיני הדבר זר פי' אמתכי

 אחת זמן על נכר" בעיר לוהזדמן
 דירתו, שם יקבע זה ידי עלמלומדת
 השגי בזמן המלומדת לו יכלהואולי
 אך לדבריו לחסכים רצתה לא כןעל
 ציווי ספני נפשו אל נוגע הי'אליו
 יכה אל דיבר בן על זצ*ל מרןשל
 אוזן כבדה באחת והיא ושתיםפעם

 כי ובראותו כאלה ישטותיםטפ"1ע

 אך לכופך, אוכי לא הצגלה עיוליחן
 סרן פקודת מרבות עונש יה"הלוואי
 ינפשוח, העונש הלילה יצא ולאמסעות,
 מיוסדתו על בחזרה לנאהאדווארונסע

 יאזנו שסועה הגיע אחדיםובשבועות
 לבקרפ לביתו ונסע הם, הולים בניוכי
 מרן פני את וביקר ווארשא עירדרך
 בניו על התקא תתן בווארשא אושהי'

 מאופה מזה המרן הזכיר ולאהחולים
 לבריאותם להשיבם חותם בירךדק

 לגאוואחואי בחזרה נסע ויחי פ,ובשבת
 הטיפוס מחלת על ליצלן רחמנאונחלה
 והי' יום כ"ח אצלו קיום הי'והטיפוס
 *וכב הי, ת-ת השובבי-ם וכלמסוכן

 אומרים הי' והחסידים דוי ערשעי
 בנאוו. שיטות הי' מרן שכוונתבטח
 קם וה" לו הוטב תצוה ובפ'דוואר
 עלה חוליותיו וההוצאות רגליועל

 ע"כ; רן-כ וחמשים מאה לערךעליו

 טושינשר בעריש מר, יןשה(
 קאצק בצל מסתופףשהי'

 צווה עצרת בשמיני אחת פעםכי
 יבנו יקיש ינץ מקמצךהתימד-ר
 לבוא זי"ע דוד ר' הה"ק וכרהצדיק
 כי בצבור להתפלל המדרשלבית

 הפרנסה גזירות חתימת עצרתבשמיני
 : ע"כהוא

 משם דוד אהרן סי' שמעתישו(
 דפה זצל"הה%דרמד*ך

 אשר האשה אדם שאסר המדרשעל
 העץ מן לי נתנה היא עמדינחתה
 ואמר ותמי, עוד, ואוכל אכלתיואוכל

 הי' לא מקידם כי זצללה.האדדמיר
 והשגהי אכלתי כי ועתה בחירהלי
 לעבוד ואוכל בחירה לי ויש הרעיצר
 כן %ם עוד אוכל כן עי השי"תאת
 וד לע, שרצה כיון עונש השיג מהעל
 העונש כי אגלף זה, בדרך חש-יאת
 בחירה לו הי' מקודם גט כי עלהי'

 זעתו שצוה כיון לאכול לא אולאכול
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 93מז קודש שרפישיח

 : ע"כ הדעת מפץ לאכול שלאהש"י

 החברה עם אבות פרק בלמדישז(
 משגה לפרש ברעיוניעלה

 לי מי לי אני אין אפ זר 5לקיסך
 רק דבר עושה אני שאיןדה"נו
 אחרים לזכות משתדל אני גם אךיעצתי
 דבר עושה שהוא סי לי מי אזלימדה
 נעשה ידי צל כי לי שייך היאשוב
 שאני רהייגו לעצמי וכפאניהדבר
 השוב פה עצמי את לזכות רקעושה
 יוכל ומה אני טה עושה שאניהדבר,
 אימתי עכשיו לא אם וגם לעשותהאדם
 מעמיד אני אם יש גדול הפרשעוד

 גם או תחרים גם ואזכהתלמידים
 *אומרים אותי מזכים פותייאחר
 דובבות שכתותי משמי דברוטסים
 אז לעצמי רק אני אם כן ואםבקבר,
 לאחר ואימתי יעשות אוכל בחייםעכשיו
 אני אין מאוסה לעשות אוכל יאטותי
 קצת שמעתי או ראיתי אסאכר

 :מזה
mvהצדיק בשם 8"ה מר' וממעתי 

 ביגיהם שאין ביניהם ואין שיושביןשניפ זצ"י הקדו*מודארקי
 וקנאה, מהלוקח כמו המבדיל דברשום
 : חורה דברי בעצמו זה תורהדברי

 ששמע אלי ר' מדודי שמתתי*ט(
 בעריש ר'מהישיש

 בךנם הר"ר בצי שהסתופףבאלימאווער
 עוד עם שבחזירתו יי-עמפרשיסחא

 עיר דרך צבר מפרשיסתא א,אברך
 מאיך'ל ר' שהק' ושמעושארשם
 בינו שהי' )וידוצ שם הי'משפטך

 פניו לקבל והלכו דו-ד( הרר"בובין
 והשיבו הם מי אותם שאל אצלווכבואם
 בקללה אותם ידחה מפרשיסחאשבאים
 אכציג אין אכט צו גייטס הלשוןבזה

 האלה לדברים לבו אל שפ לאוהאברך

 הפ"ח הרר"8 יו ואמר הדבר לווסיאר
 תחי' זה ובעבור נמלטנו ואנחנונשבר
 לא חבירו והאברך ה" וכן שניםפ"ח

 ע"כ: ר-ל שנתו לועלתה
 כי סופר ונאלף חייפ פר'  שממתישי(

 אלעזר להר-ר שאלהוא
 האדומו"ר יקח ימה דפה אב"דזצ"ל

 אמרו הלא כד כל מעותמראדזימין
 מטבש מצורת יודע אינו שכמעטעליו
 האדימך-ך שדר שבעת לווהשיב

 בעיר ילינו יגן יכותומראדזימין
 גדול ברחקות חי הי'ריטשאוואל
 ופעפ לשבוע זהובים איזה הי'שפרנסתו

 זי.ע בךנם הר"ר שם דרך שגראחת
 אותו וכיבד הרב פני אתוקיבי
 יגן עותו בךנם הר-ר לו ואמרמאוד
 וקיבץ יעקב אהליך טובו מהעלינו
 ואמר פרנסה לו שאין לפניו עצמוהרב
 הלא עלינו יגן יכותו בונם הר"רלו

 מעוני התורה את המקיים כלכתוב
 : נתעשר ומכאן מעושר לקיימהסופו

 ישראל שר, ממט שמעתי עדךשיא(
 ע9 חולה הי' 'מפהליפנער

 הדיבור ממנו וניטל ליצלן רחמנאשלאק
 לפניו יהזכירו לראדזימין אותוושלחו
 וחישב שמו כמנין קאפ' מנין פדיוןעם
 שלו השם שעולה כטה נתן אםם

 סגולה לו ונתן לרעשט קאפ' לוונתן
 גם שטאהל כולו סכינים ששהליקח
 הפה , על ולהניחם משטאהל ידהבית
 בנו .זצ"ל שלמה להה"ק לילך אותווצוה
 לפניו יעשן שמן עם אבירשטיןייתן

 : והבריא עשווכן
 אלעזר ר' הרב נכד להאשהשיב(

 בכמה חולאת הי'זצ"ל
 והוכרחו התעלפה יסבול שהולכתפעמיפ
 הקדוש הרב ושיח לביתה אותהלישא

 מעט לקרוע סגולה ונתןלראדזימין
 מאמצט שערות מעט ולמוז שלהמכתוגח

 זאת ולכרוך צפורנתי' ולגזוי ראשה ז ולבו חכם מקללת ופחד ירא הואאולם
 שחין במקום ולילך הכתונת בחתוכת ו לפרשיסחא בחזרה נסע כן עלנקדח

הויכיפ
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 קורש שרעשיח94
 דקל אצל זאת ולתחום אנשיםהולכיפ
 ארי' יעקב מראדזימין שהרב *םולזמר
 החולאת יוסר *בזח אמר בונאבן

 : ה" וכןטמנה
 מחלת עי חולים הי' כאשרסויג(

 ר' בשרי שארהטיפוס
 שמואל ור' השלום עליו דודארון

 לראדוימין אותו *לחו ועודווארשאוויאק
 *מוחיהם כמנין קאפיקין פדיוןעם
 ידידים עשרה ליקח סגולה לוונתן
 כידר תהלים לומר הלשון בזהואמר
 ולתקוע תהלים טאנדייט לומר ולאבכוונה
 *הרבי ולוטר ספר כל ביןבטופר

 אטר בונא בן אריי יעקבמראדזימין
 וכל החולאת כל ילך השופר*בקול
 ונם מהתולה ובפרט הלו מכיתהדינין
 שהרבי ולומר בורשטין עםלעשן

 אמר בונא בן ארי' יעקבמראדזימין
 העשן הולך איך יודעין שאיןשכמו
 עוד ינרע ולא החולאת ילך כןהלז
 : הי' וכן להם יוטב כן יעשוואם
 שפעם שליט-א מ"בי ולמעתי*יד(

 ברכת שקיבל בעתאחת
 דט'טעמינאךך מהרבי לשיוםצאתו
 נחפז ?טה אותו *אך עלינו יגןזכותו
 באו אשר שהמנשים לו והשיבלביתו
 כן על נחפזים אחת העגלה עלעמו
 ונסע סיון כ' הי יזה אחריהםכרוך
 ועמדו מהעגלה האקס ונשברפהעיר
 באה כך ובין האקס לתקן קאוואלאצל

 להעיר בחזרה שליט-א אבי והלךהשמש
 לבית בא וכאשר ויחל קריאהלשמות
 אליו בא זי-י אדךמך"41 שלהמדרש
 שימהר טאוד אותו וביקשהמשמש
 מיד יבוא והוא המדרש מביתלצאת
 אחר וסיפר הסיבה לו ויספר.אחריו
 אדמך-ר לפני שחשב שבעת המשמשכך

 שהתענו המנין ומי מי עלינו יגןזכותו
 ואמר אחד חסר זהי, ויח?יקרות

 גם הלא עלינו ינן :כותוהאדמד"ר
 שנסע אמר והוא בפה פקלאיאוועהרב
 צעק והוא בפה שעודו אמר והרביכבר

 חוצה לילך אבי את צוה כן עלהעגלה עי *ישב אותו ראה בעצמו*הוא
 לו הי אותו רואה הי' הרבי אםכי

 : ע"כ גדול,9סק
 *זקנו שמעתי דפה מהרבשטו(

 זכותומטפעכינאוו
 ברכת וכסיים געת לילה בכל עלינויגן

 : בחזקה מיד ישן הי'הממיל
 אמר השמים האזינו במדרששטז(

 הציב אברהםמשה,
 *מים מעמיד ואני הצאן כבשותשבע
 יצ"ל לחדךמך-ר ונראה ותמי,,וארץ
 עבודה מסכת בריש דאיתא מה 9י.על
 על לדין האומות יבואו יעתידזרה
 ישראל יאסרו התורה לקבל מאנובלי

 שמים הקב-ה יאמר קיימהו היכןשקבלו
 וארץ שמים האומות ויאמרו יעידווארץ
 לא אם דכתיב הם בעדותןנוגעין
 רא" והרי התוס' ומקשים וכו'בריתי
 שהרי התורה ישראל שקיימו הואגדולה
 התוס' ותירצו קיימים וארושמים

 המהרש-א והקשה הקבלה עלדקייטים
 ואיך העשוי' על להציד יכולים כןאם

 ות" בעדותן נוגעין וארץ שמיםקאמר
 מאי שבת במס' ימהרש ידלאדומךר
 מלמד ההר בתחתית ויתיצבודכתיב
 רבא אמר כגיגית ההר עליהםשכפה
 דיכולין לאורייתא רבה מודעהמכאן
 אם הר*ב.א וכתב היינו אנוסיםלומר
 להם יש גדיל בעונש להעגיש6' הקב-הבא

 מיושב זה לפי כן אם היינו אנוסיםתירוץ
 נוגעין וארץ דשמים מהרש"אקושית
 יראים דהם העשוי' על אףבעדותן
 התורה את קיימו יא דישראללומר
 ישראל יאמרו ופן יענשו כןדאם

 ולא בטעות הקבלה והוי היינואנוסים
 ובוהו לתוהו העולם ויחזור קבלהשמי'

 איתא והנה טהרופ"א, קושיתומתורץ
 שאר ונין למלך המשנה ביןפלוגתא
 הריבועה על שזהר נח בן אםפוסקיפ

 מאברתם להוכיח קצת ורוצים לאאם
 כבשות שבע והציב לאבימלךדהשביע
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 שמח קורש שרצישיה
 חולקים וי" האמינו האיךהשבועה עי מוזהר אינו נח דבן השרינן,אי
 השבועה עי טווהר חינו נח דבןופיל
 מדברי להוכיח דיש יצ-י אדומררוא'
 השבועה עד מוזהר נח דבן מביץר.א
 דסביר(1 פוסקים אהך חולק ר-אדהנה
 דאינו בשבועה א' דבר הקנה אםלהו
 והק' היותי אנוס ולזמר להחזיריכול
 בגמרא אמרינן איך כן אם ז"להוא
 דיכולים לאורייתא רבה מודעהמכאן
 דע-כ מוכח ומזה היינו אנוסיםלומר

 תשטה כי איש "יש במדרששי*(
 ידד שאמר זהאשתו

 צדקך, משפטי אל בהביטי אבו* לאאו
 להרץ יצ"י אדומו"ר ואמרותטי',
 לסתור בתש,גתו הביא המהר"קדהנה
 שנאנסה אי" אשת גבי הפוסקיםדברי

 אפ הדין הוא דמותרת לןדקיימא
 דמותרח היתי מותר אומרת רקנבעלת

 אבל הוא, אנוס מותר האומרדכי
 מותר דאומרת לאוכיח רוצההמהרי-ק
 כתושת במ4 דאיתא אסור זהבנידון

 טצאתי פתוח פתח האומר ע-א( ט' ,דף ן כן לא דאם השבועה צל מוזהר נחבן
 ספיקת ספק וגומאי עליו לאוסרה נאמן ן לדירן בשלמא ממיץ ר-א פריךמאי
 אגיה בה שקיבל כגון ומשני הוא, ן בשביי אמרינן שבועה איסור כאןדיש
 באונס אף ומקני נמר שבועההוסר
 עדיין התורה כשקבלו זפן באותואבל
 אחר רק השבועה עי מוזהרין הי'לא

 על אזהרה בכללם יש התורהשקבלו
 אנוסים יאמרו שפיר ע-כ שואשבועת
 תשא לא ובכללה התורה קבלת עלהיינו
 דצן אע-כ כלל שבוצה חומר כאןואין
 בלאו כן ואם השבועה על טוזהר3ח

 דלא אף עייהם השבועה חומרהכי
 נח בגי מטצות הוא כי התורהיקבלו

 בן דאין להו סבירא עליושחולקים
 י-ל ושפיר השבועה על מוזהרנא

 א' ויום שגיס נ' מבת פחותהקידושין

 ספק אונס ספק ספק, חד איאדליכא
 חכתי הפוסקים כדברי איתא ואםרצון
 ברצון ס6ק באונס ספק ספיקא ספקאיבא
 אומרח שמא ברצון לומר תמצאואם
 התוה( דכתבו גב על אף ה"תימותר
 היכי מילי הני הוא חד אונסשם

 תדאי אלא קרבן לענין מינה נפקאכאן אבי הספיקות בין מינה נפקאדליכא
 והשתא אסורה גוונא בכהאי מותרדאומר
 ומיעוט רובא רצון ה"ל קלאיליכא
 וא"ת עדיף, רובא וחזקה ורובאאונס

 אונס דספק תהני נמי בס"ס כן ואם ן השמים האזינו המררש וא-שכס-ש
 דרובא לומר ויש וכו' דייתא כמאן ן הא קשה וארץ שמים הצמידרמשה
 מדרבנן הוי אלא גמור רוב אינו דברצון ן על קיימים דהם צ-ל בעדותןנוגעין
 שם עיין כו' שריא ס"ס ום בם והלכך ן וק' הקיום על יהעיד ויכוליןהקביה
 יטענו פן למעיד ים וארץהשמים
 בסעוח קביה ויהי' היינו אנוסיםיצהיל
 ממיץ אס"א דפליגי פוסקים כהנךיצ"ל
 אנוס לזמר יכול אינו שבועה ידייעל

 הי' מעפד דגאותו מנין קשההייתי
 בן דלתא השביעה על מוזהריןישראל

 הביר לכך השבועה על מוזהר אינונח
 לעד כ:שזת שבע הציב אברהםהמדרש
 השבועה על וזהר נח דצן מוכחמזה
 מובא יונתן בחסדי עיין ודרקוא-ש
 : מזה קצת אך הלזהמדרש עי ולא .הדברים כי יא אך, זהלעין

 לא נמור רוב הי' אלו זה לפינמצא
 קווה לא זה לפי O*o בכלל נידוןהי'
 ספק איכא דאבתי מהרי-ק קושיותכלל

 שזהו הייתי מותר אומרת שמאספיקא
 יודעים נשים רוב גמור רובודאי
 ספק, בכלל זה הוי ולא איש אשתאיסור
 ר' מביא חרא-ש דהנה ליונראה
 לאוסרח נאמן דאמרינן האיוגה
 אם אבל כו, במכחישתו היינועליו

 ונאנסה פתות שפתחה אמתאומרת
 שהיא מפני לו ומותרת נאמנתרחתיו
 שטא טענת טוען והוא ברי טענתטוענת

שחכי
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 שיש שרפי שהו.פ
 וברי ברצון אט באונס אם יודעשתיש
 עליו חולק והרא"ש עדיף ברי1*טא
 אמרינן אם תלוי זה אך שםעיין

 הוא נסור ריב לאו דברצוןדרובא
 *פיר הוי כן אם התוס' *כתבוכמו
 יונה ר' שיטת להיות ויכול 1*מאברי
 גמוד רוב דהוי אמרינן אי אבלאמת,
 דברי גם זה יפי ושמא, ברי בגדרכיל הוי ולא ברי איכא לגבי' גם כןאם

 מחלוקתם כל ודאי דזהו נכוניםמהרי-ק
 מותר אומר אומרת דהיא היכיהוא

 אם יודעים אנו איך כן לא ראםהייתי
 באמת אך לא או הייתי מותראומרת
 ברי טענת משום אלא גאפנת תה"למה
 מוכיח זה לפי יונה ר' כשיטתושטא

 מותר באומר כרחך על שפירפהרי'ק

 אין למה כן לא דאם אסור גהנאכהאי
 רוב דהוי משום ואי בס"ס אותודנין
 הפוס' דברי נסתר טמילא כן אםגפור
 מותר אומר לאמר כלל נאמנתדאינה
 דלאו לן מבירא אי ברי הוי לגב"דגם כיי אותו דנין אין ושמא גרידבגדר
 בברי שפיר כן ואם הוא גמוררוב
 איכא אפתי כן אם ליה דיינינןושמא
 בכהאי מותר דאומר כרחך על אלאס-ס
 המדרש מיושב ובזה ודו"ק, אסוףגותא
 ר-י לדברי רא" מביא הרשב"אדונה
 מהא נאמנת נאנסתי אומרת דהיאהיכי
 דלמא שאול בת טיבל ולקח חוררדוד
 דהיתה ודאי אלא ייש בן לפלטינבעלה
 ואיתא דנאמנת ומוכח נאנסתיאוסרת
 כותר לאומר פרט מעל ימעולבמדרש
 התוס' קושית וצ"ל מהרי"ק קושיתוקשה
 וצ*ל דמי דליתא כסאן אונסדספק
 כן ואם נמור, רוב הוי עלא תוס'בת"
 דוד ועשה יוגה ר' כשיטת לומריש

 ושמא ברי מכח נאמנת שהיתה*פיר
 ובו, מעל דלמעול המדרש כוונתוזה

 היא גמור רוב ברצון דרובאה"א
 מכ5 אב9 שריא ס-ס יגבי הכיודפייו
 אינה נאנסתי אומרת היא אםמקום
 כלל ושכא ברי בגדר הוי דלאנאמנת

 אכ5 כדין שלא עושה דוד והי'כנ"ך
 לחומר פרס מעל למעול דכתיבהשתא
 יהב לא למה מהר"ק קושית ק'מותר
 גמור רוב הוי דזהו וצ-ל ס-סבגדר
 לפי כן אם כלי ספק בכלל נידוןואינו
 דהיכי עומדת המקומה ela' קושיתזה

 p~o בכלל נידון אינו גמור רובדאיכא
 גמור חב הוי לא דזה כתירוצםוצ-ל
 כשישת ושסא ברי שפיה הוי כןואם
 ושאפר וזה המדרש קאמר לכך יונהר'
 כהוגן עשיתי כי אבוש לא אזדוד

 : ודפח-ח היטבודו-ק
 שהגאון ירחמיאל מר' שמעתי*יח(

 אבד*ק שמחה'ליי'
 ר' של לבנו שאל זצ"יפאלטוסק

 העויפ אם יוסף ר, החריףירחמיאי
 "יא עיקר כי ידסק עתה נםנוסעים

 הק' מפה ששמע יחד העתםהתחזקות
 שבימות ייייה.ה הריעם החי'מרן

 שיא ומי גדולות נסיונות יהי'המשיח
 לעמוד יוכל ל? מקודם עצמויכין

 התחברות הוא לזה והעצהבהנסיונות
 יחזיק ע.כ זאמען צו זיך האלטעןיחד

 : כמקדם יחד עצמוהעולם

 *העולפ דפה שמעתי'מהרב עוךשיט(
 שיחזקו משיח חבלימפרשין

 : יחד בהתחברות כחבל עצמםויאחזו

 שאלה ובאה ממנו שמעתי עדךשכ(
 אודות יצ-ל הרי-םלהי'

 ולא ילמדו שלא מוטב והשיבהשקאלעס
 נמצא הלז והתשובה בהשקאלעסילכו
 מפאי- ירמי' משה ר' החסיד אביאצל
 ןא*ה, נ"י אלי, דודי של מחו,טוסק
 טואנג שיש הרבים בעדנותינוועתה
 בהחדריפ ללמוד מניחים ואינםשולען
 רשיון ידי על לשוגם לימודבלי

 שצפו בהחדר זה להיות וצריךהממשיה
 בכל לראות רק להשקאלעס שילכוויא
 המורים שיבואועוז

 להחדריס~
 גט

 הקדוש 7אדך113-ך שאל אחדאכרך
 י45וד אם אמת שפת בעל בנגדךוצ.ל

8קזאסען
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 97מט )קורש שרמישיח

 סנדלר שיהה מוטב והשיבאקזאמען
 ; עקזאמען עצמו ילמודואל

 ירוחם ר' ממוה"ר שמעתי גםשכאי
 אם אותו שאל הואשגם

 הרבנים הלא לו והשיב עקזאמעןילמוד
 ר, ודודו טאבעק, כשמעק שזיםהללו

 מפראגע לאברך כי סיפר לאסמאןמשה
 יותר אותו הי' מקנא כי כן גםהשיב
 דבריו את האברך וקיבל סנדלר הי'8ם

 ועשה גיזעלין ושכר סנדלרונעשה
 והביא נעך עשה ולימים הסנדלרמלאנת

 וצללה"הישאיאותו מגוריאדומו"ר
 ידי מלאכת זה והשיב זה עלהתמהון
 עשיתי כן אז לי אמר הרביכאשר
 אמת וקפת געל זצ-ל אדךמך-ךוצחק

 : ועכי'א עלינו יגן זכותומגור

 זצ-ל יךנתו שהר-ר שמעתי*ב8(
 זצ-ל יהושע לפנישלח

 עליו ולחלוק אייו לגשת לבו ערבאיך
 בראשית במעשה .דיעה לו ישהאם
 והשיב ועוד, מרכבה ומעשה הפלגהודור

 כל יודע שאינינו הוא אמת הפנ"ייי
 באלה ידיעה יש שאפילו להיות ויוכלזה,
 אוצרו היא ד' יראת אם הכיאפייו
 שוה איננו זה כל יאו ואם טובהרי
 גם זצ-ל הרי"ם החי' אמר זהועל

 מרוב אך אלה בכל ידיעה ה"5הפ-י
 באלה: ידיעה לו שאין אמרענותנותו

 זצ"ל שאדךמך-ר מר"ב שמעתישכג(
 להגה-ק כי לוסיפר

 והתנצל א' הסיד הה יצ"למווארקא

  צדקות ומפזר נדבן שהוא היותלפניי
 איוה לאבותיו וליחן  לאחרים יפהבעין
 סיבת ירע ולא מאוך לו קשהרו*כ
 כי על וצ-ל  הגה"ק לו  והשיבודבר
 יתן שהאב ארם, של הטבע נגדהוא

 : לאביו הבן שיתן ולאיעניו,

 לו נתנו השמים שמן אחת .פעםאפיו
 מהטונז מאיף אחד ואך תשועה, לויחי, תהלים לומר לו מצווה אשר למימתנה
 מן מאלף ואחד בזה, יאמינו שלאעם

 צווה אחד פעם בזה, שיאמינוהחסידים
 ר.ב לו ואמר תהלים, לומר אותוגם

 תהלים, שיאסר אופן באיזה ידעשלא
 מתחיל כאן 5ה זצ"ל הק' ואמרוענה

 -. ע"כ מעשיותהחסידישע

 לו שסיפר ממנו שמעתי עךדשכה(
 שנתדלדיהיהודי

 עלינו לא
 מפי שמע בעצמו שהוא לעילהנזכר
 מסאדי- יעקב אברהם ר, הה-קכ-ק
 הך*י הקדוש שאביו יצ-לגערי

 D'O~ זי*יריזינער
 אחת שפעם לו

 הי' שבעלה אחת נשים שתי אליובאו
 וא' בו. ומהדבקים בו מאמין והחחולה

 ראטע לקים מחוייב הי*שבעלה
 לא והוא לשלם יו הי' ולאלהשררה

 הטערסין גי על אך בו מאמיןה"
 הפצרות ידי ועל כק וכיסו לבוא,מקרב
 ובאו להרכי ליסע רשות לה נוןאשתו
 רבים אנשים אצלו והי' לפניושניהם
 שבעלה יאותה וצוה עת לו הי'ולא
 לכנוס אדם שום חניתה שלא חולההי'
 לשלם להם הי, יני ולאותהאליו

 ופיאוו- ביינקיס להעטיד ציוההטערמין
 האחרונה באה וכאשר לבעלהקיס

 שפקד,הרבי מה לבעלה וסיפרהלביתה
 אליה בדברו בו לצחק מהתלותעשה
 יעזור מה שתיסע חפצתי לא אניראה
 הטערמין ביום לאחרונה אך הביינקיסלי

 לו הי' ולא עלמא לו דחוק הי'כאשר
 אשתו עצת לקבל הי' מוכרח עצהשום
 ראה וכאשר הרבי כפקודתועשה

 הראטע לן ישלם לא שהיהודיהשררה
n~ffעל בצעקה ז"א הרזאנדזע אליו 
 האשה והראה הראטע ישלם לאאשר
 לא כן עד במטה ומוטל חולה בעלהכי
 ונסע בעבורו מעות לקבץ יכולהי'

 בידים להשררה בחזרה חרזאנדזצע . שמרן מר"ב שמעתי עדךשכד(
 קיבע בטח כי השררה זצעק ריקנית ן אמר זצ"למגאסטאנין

שוחד
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 קיש שרפישיה%
 וראה להיהודי אליו בישמו ונסעשוחד
 הפיאוו- בדם ומלוכיך בעלה מ'טלכי
 הראטע במתנה ונתן לביתו ונכעקעס
 נושע כי זצ"ל ריןינעך ר-י הק'ואסף

 : בד שהאמינו האמונהשכות

 אלטר שר' ממנו שמעתי עדךשכו(
 הדרך אס שעל לו סיפרלוביטשער,

 בת לו והי' אחד יהודי דרלקאצק
 להנשא, פרקה הגיע שכברבוגרת,
 הלא אליו אשתו אמרה כל, איןולרש
 ימה לקאצק, נוסעים רביםענשים
 לקאצק ונסע אתה, נם נסענגרע,
 יביתו לנסוע וצווה לפניו, צצמווהזכיר
 לביתו ונסע בשמחה, שבת יוולהיות
 ואין הרוחות כל על הש"ק כיוהביט
 מעות, אליו יביאו אם עונה, ואיןקול
 פעם ונסע אחדים חדשיכ עודועבר
 הפעם עוד לו יאמר לקאצק,שנית
 שמה, *בת לו שיהי' דבוריםאותם
 מה על הביט השבת וכך יביתוונסע
 הי' ולערב שכח, שיהי' הרביאמר

 קודש השבת עבר שכמעט ודאג.מתעצב
 המבירו עכו-ם בא כך ובין עונה,ואין

 למה וגם שלומו על ושאל ביתו,לחלון'
 לו שיש לו ואמר ועצב זועפיםפניו
 לו ואמר מאומה, לו ואין בוגרתבת
 ותחזיר רו"כ, מאות איזה לך אלוהאני
 אחדים ובימים ממנו וקיבל לאחדים,לי

 : ע"כ העכו"םטת
 סופר וואלף חיים מר' שמעתי גםשכו(

 זצ"ל אלעזר ר, הג'שהרב
 בסאכטשךב רב היותו לפני כיסיפר
 אליו ובא השנה ראש על במאצקהי'

 כיגד שהרבי ע"ה פייוויל ר'הטשמש
 התקיעות וקודת תוקע, בעל להיותאותו
 הפחח פיטויל ר' ופתח להמקוהנכנס

 אלעזר  ריי ואמר יתקע, לאזערוהכריז
 הברכה ובירך כחו בכל לפנצח רםבקול
 יכול הי' ולא לפיו השופר ונטלכדבעי
 ונשתתק, בדוחק תקיעה ותקעלבקיע
 ווישאגרארער סשה לייזר י' אצלוועמר

 ונשתתק ותקע יתקוע השופר הואולקח
 השופר שנית אלעזר ר' לקחהוא
 תקע פעם התקיעות בכל הלך כןותקע
 התפלה אחר הבירו תקע ופעםהוא
 מוסף והבעי שחרית הבעי להרכינכנסו
 לאזער אותו, הרבי ושאל תוקעוהבעל
 לו והשיב שלך התקיעות עם הי'מה
 נעשה ע-כ בהמקוה עצמו נתקההכי

 תישאגראדער משה ולייזרהייזעריק
 אמשוגעת הע בתמהון הרבי ואמרתקע,
 נטרף והלאה אז ומני איהם,אניף

 צווה וימחרת מותו, יום עדבדעתו
 ואמר לתקוע כן גם הרביאותו

 אלעזר לר' שיתן פייוויל ר'להמשמש
 מכוונים וה" שלו דפיטערמגעלים
 של הרגל מרת כי לבד, רגלולאצבעות

 המנעלים ולבש מאוד, קטן הי'הרבי
 : הזאת בפעם היטבוהקע

 אחה שפעם ממנו שמעתי עךךשכח(
 מגאסטאבין למרן הרביצוה

 כ' נדוחק תקיעות ותקע לתקיעזצ-ל
 זה ואחר תוקע בעי מעולם הי'לא
 תקע מאוד טוב כי ידוח לואמר

 שמעתי וא-ה, מאוד תקיעתוושיבח
 בעל על אמר יי-ע מקאצקשהרבי
 "נוול" ובשופף הפי' זהו כזה,תוקע
 יתקע גדול $דיק איש אם היינויתקע,
 מלאכים כן גם ישמע, דממה שקולאף

 : יאחזון1 ורעדה וחיליחפזון

 רבי שהאפט?ך סיפר עדךשפט(
 רב סאכטשדב פהשהי'

 כאלה סיגופים לו ה" אם חומרהי
 פח שדר זי"ע מגיד מיכלי להרבשהי'
 תמיד: פתחו על עומדים מיאכיםהי'
 ימי שכל שליט-א מאבי שמעתישל(

 ההיק אכל יאהקיץ
 הנ-5 עלינו יגן זכותו מגידמיבלי

 : מי5בין חשש שישמהדברים
 שליט-א מאבי שמעתי עךךשלא(

 מחפטא לייבילי ר'שהרב
זצ-י
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 הק' )שהיהךדי לרב פה שהי'זצ-ל

 בדנם יהר-ר באפטא אציו למדוי-ע
 בסאכטשוב( אצלו למד עלינו יגןזכותו

 אם כיבוד מצד אמו אותוהכריחה
 עלינו וגן זכותו בעך ר' לה-ביינסע
 ע-כ אייו נוסעים העולם שכלבאמרה

 לקבל טוכרח והיה אליו יסע הואגם
 יגן זכותו בעך ר, להרבי ונסעדברי'
 יותר או חדשים ששה שם ושההעלינו
 רחוק בזמן אטר זהואחר

~lonv 
 מאל

 ועובד ושכח אצלו שלמד אפיטארך
 להשיג יוכל ולא שנים כשלשים זהעל

 : הסדולהבין
 מאיר שמואל טר' שמעתישלב(

 הצבא לעבודתשבעמדו
 מביי זצללה*ה אדדמך"ך אותוצוה
 בזה לו ואמר אחת, פרוטה אףליחן
 קריתי בנאשעלסק .חרפץ בימיהישון
 פעם (חן כמה האברך שלמהפנים
 לאחד אברכים שלשה אלי באואמת
 חמשים ולהג' ק' ולהב' ק-נ לוצויתי
 מעט, יתפעל ש-מ, שהוא הרביוראה
 הוא שזאת תחשוב ואסר אליופנה

 : כזה חשבון רק הוא זחתמאומה

 אחת פעם ממגו שמעתי זאת גם*י0
 דוד, ה"ר לנכדו הרביאמר

 קמי אוחך קבלתי שלא לי ייצירמאוד
 יוד: ווארין א ראינו שמהלגאסטאניי

 בעצמו הוא כי ממנו שמעתי עדךשלד(
 של בן לייבוש מר'שמע

 זי"ע הגה.ק שאביו 13גאסטאניןהגה-ק
 את ששיבח בעת אחת פעם לואמר

 הלשון בזה אמר יצילה"האדומו"ר
 והוא פרצעסין, בעניני בדרא חדאני
 כן הצבא, העבודת בעניני בדראחד

 : בעצטו לייבוש ד' מפישמע

 דודי שסירב אחר לי סיפר ערךשלה(

 מרן אמר מגאסטאנין שלוברשת
 זעהט עט וויא אליו להמקורביםזצ-ל
 ווי חרום איהם מען פיהרט אויםזיך

 גארטין: איןשנחר
 ר' שהרה-ג הנ-ל מהרב שמעתישלו(

אבד"ק דודיעקב
 לי סיפר ממגו רבים כ"י וישת,"כ יי הרי"ד פ" שעשה זצ-לווישיגראד

 לעגטשנער ליב שלמה ר' הה-ק אצלשהי'
 שלשים כבן זצן5 ר"ד ה" ואזזצ-ך
 יצחק ר' להה-ק זצ"ל הק'ואמר

 שאנק הוא הזה האברך יצ"למדךארקא
 אי* בווישיגראד והי' ספרים,מלא
 אותו רודף שהי, ותקיף אלם גבראחד
 אני גומע עתה אמר אחת פעםמאוד

 עצמי אפנה אז אשיב ואםלפלאצק
 יודע מי ואמר הרבי זאת ושמעאליו
 בפיאצק אוכל כשהי' ה" ובן ישיב,אם

 עלינו: לא פאפלעקציע השיגבאכסניא

 שהי, אחד רב הי סאכטשוב בפהשלז(
 נכד והי' רב קארעבערבקרא

 מחליקת לו והיו זצ"ל והךשוצ פנילבעל
 השיג הוא כי במקומו לרבבתורה נדוי אחד דיין המחלוקת אנשיוקבלו

 הדיין הלך קודש שבת ובערבדימיסיע
 להסקיה _רבים אנשים עמו ולוולהמקוה
 יהסק הרב זאת ושמע כבוד לוייתן
 היה וכן גאון שבר לפני כתובהלא
 ומת נתעלף בהוואנע הדיין ישבכאשר

 : עלינולא
 שהרה"צ ירוחם טר' שנקעתישלח(

 ריזי- ישראלטשיר'
 כי כתיב אמר עלינו יגן יכותונער
 לשבטי ומחלן אשראי סלחןאתה

 על אמר הגמרא כי הכוננהישורון,
 רובץ שונאך חמור תראה כיהכתוב
 רבצן ולא כתיב רובץ וגו' טשאותחת
 שאתה סלחן הפי' הכא כן תמיד לרבוץ , מרן עצת את יעקבר' רגיי שהוא ייא עתה שרובזדווקא

 זינדיגען מיר בזה*ל :אמר לסלוח רגיל 1 לעשותהעסקמקיזניצעמגאסטאניושלא
 פארגעבין: צו דארפסט ואתה 1 דודי קבלו. ואחר העסק, עשהוהוא
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 שרפייקורששיחאנ
 פעכים בא 5הישיגראד אורדשלש

 והזכיר לגאסטאניןרבות
 לו ואמר הרפהו ולא לפני: אחדחילה

 לרפאות יכול שאגי הושבין העולסהרבי
 הייתי כן הי' אם לי האמיןהילים,
 אך ירפא,תו חולה לכל פוסעבעצמי
 תהלים אוסר אתה וגם תהיים, אום:.אני

 החויה *ם בפנקסו כתוב *כברוהראהו
 : בוכרוגו ואינו יחשוב*לא

 לו שסיפר דפה פהרב שמעתי*מ(
 חלקת בעל מקיגצקהרב

 אחת פעם שהיה בצת 1"ליואב
 מחותן הרבי לפני גאבטשעכאנאוו

 יעסוק הרבי אל שלו חתן שהביאאחד
 מהחתן הרבי ודרש תורה בדבריעמו

 אמר הדברים ובתוך תורה דברי*יאמר
 כהנמרא דלא הרסב.ם יהי' כןאם

 כך החר עוד עמו לדבר הרביוהפסיק
 החתן על הרבי את ושאל המחותןבא

 אתה הלא 5ה רפה בשפה לווהשיב
 הרב וסיים התשובה הבינו ולארואה

 יצא לעיל הנזכר שהחתן ששמעפקינצק
 : ר-ל רעות לחרבותאח-כ

 פצם כי מהרב שמעתי רעדתישמא(
 יייבוש ר' הגאון באאחת

 המדרש לבית יבא לטש?בינאייחריף
 ר, הגאון נצב ע"כ אז הרביוחהפלל

 רצה לא כי הפחח אצל זצ"לליעיש

 שהתפלל איך ושמע הרבי אתיגיני
 ואסר העמוד לפני רם בקויהרבי
הה,ג

 ר-
 בל כי עשות נוכל טה לייבוש
 : בתפלתו הניחעילויש"ו

 זקנו כי מהרב שסעתי עדךשמב(
 יגן זכותומטשעכינאוו

 עם ועסק לונטשיץ עיר דרך נסעעיינו
 ובתוך בפיפול, דשם, אביד הרבהני

 ולא בראשו ידו הרב נגעהדיבורים

 בעיני חשיבותו נפל כן עי ידיונטי
 באופן נוכל איך מבין איננו ואמרזקנו,

 ; ללמדכוה

 יצ-? אלעזר ר, "ה.ג סיפרשמט
 גליותו כימסאכטשוב

 ושבד אי*, הוא היה אז פלאצקבעיר
 ב*עה' תצפו טבל כי הבויתישעבודתו

 ועבד החברה, עם ולמד בלייהב'
 הוא עהה אך לעצמו, גם ית"שעבודתו
 יעבור טפי ולא הוא וחלש זקנתויעת

 :יוד
 הי' הכפוריפ יום גרב בכלשדם(

 הרל אלעזר ר'הה"ג

 מלבושי לבש וה" לשתות ופרבהאבי
 בדוחי והיה אלקים פני כתוארכבוד
 פהצייקיס מעשיות לספר נהוג והיהדצתא

 פ:ב דבר לואר או זי"ע,הקדשים
 ר' שהרבי אמר אחת פעםוחידוש,

 שאנו מה עי הקטה יצירה-האיציקיל
 בכל חשמותינו ומעביר לברךנוהגין
 ידעינן מגא ומלכוח, גשם ושגהוגה

 יל ולברך אששתיני, מעבירשהקב"ה
 ותירץ לבטלה, ברכה מברכיכן דיסאזה

 ורוצין לתינוק מאכל מביאין אםטשי
 רוצה אינו והנער חתיכה מסתהחברים
 עושה אחד מכים ונער להם,ליתן

 מוכרח אז היא הברכה ומכרךבערמה
 יבטלה, ברכה יהיה שלא כדי לוליתן
 על ברכה ומברכים טערימים אניכן
 עוגותינר ם כביכול זמוכרחזה,
 רח"ל ואמר לבטלה, הברכה יהיהשלא

 מסאכטשיב האדמו"ר לפגי הלןהתורה
 : מאוד ושיבחזצ"ל

 זצ-ל מסאכטשוב האומד"רשמה(
 שהח"הך'*םסיפר

 ליבוש ר' הקדוש הגאון אצל למדזצ-ל
 שיטת אצלו למד אחת פעם זצ-ל,חריף
 ליבוש הרב הגאון ואמר וטלית,פרה

 חידוד בדרך פלפולו מתוך והעלהפלפול
 מצוה, של בטלית זה לפי יהיהכי

 הגאון את מאוד הגדיל זצ-לוהאדמו-ר
 שחית זצ"ל חריף ליבוש ר'הקדוש
 במוחו מחשב היה כי נדוי,מקובל
 הקדוש האר"י כתבי כל התקיעותבעת

 טרש ששמי שמעתי שייט-אומאא"ג
הס
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 נאמכין אבד*ק שמחה ר' הרגהגאון
 פעם כי הנ-ל הגאון של מיבהקתלמיד
 בהיותו זצ"ל ר"ל הג' הרגישאחת
 בכתביו ממשטשין כי הכנסתבבית
 שמסשפשין זה מה לדרוכי לגיתוושלת

 :בכתביו

 החסיד שא-ז דפה מהרב שמעתישמי(
 שמג.כ זצ-ל בערישר'

 שהי' קברו על אבן מונח קוטנאבעיר
 היה ולא הזאת, האבן על תמירישן
 חצות ערך וגם וכסתוח, כרים עלישן
 הנביא, ירמיה עם תמיד הלילותכל
 שיצא איך ראה דשם העיר שומרכי

 אחריו, ויבט לעיר, מחוץ בלילהתמיד
 לא למחרת קולות שתי בכיותושמע
 לו שיאמר עד לחוץ ליצא אותוהניח
 5ו ישבע אם 15 ואסר תדבר,סיבה
 יאמר טותו יום עד הדבר יגלםשלא
 ירמיה כי לו וגילה אליו, ונשבעלו

 : חצות עמו עורךתגמיא

 זקע אצל כי ממנו שמעתי עךךשפו(
 אבד"ק זצ-ל וואלף ר'הגאון

 ראדע הבתולה אצלו חיתהיינה-ייץ
 אשתו, מיתת אחר ביתו, אתשנהגה
 לה הזדטן ולא בשנים באהוהבדולח
 ואמר בדעתו החליט כן על הגון,שידוך
 עמו, ישדך בראשונה לביתו שיגיע8י

 רפאך ר, אחד בית בעל באוחנה
 לקבור אשתו את והביאפפארנאסשאת,

 הרב אמר כן על בלינטשיץ,אותה
 לא הנערה אך כדיבורו, עמולהשתדך
 אלמן עם לשדך הדבר בעיניההוטב

 ממנה שיצא לה והבטיחהארענדאר,
 הצדיק הרב מסנה ויצא טוביםדורות
 שמעתי ואני זי"ע מטקמ?כינאךךהקדוש
 לעת ליקח רצה חיים ר' הגאוןכי

 ספר מחבר בעל הגאון אשת אתזקנתו
 להנשא רצתה )לא זצ"ל חברהסברית
 ן בן טסנה שיצא לה והבטיחאייו

 הר-ר הצדיק ממנה : ויצ העולםשיאיי
 : זצ"לאליעזר

 זצ-ל ךךאלף הרב שהה,ג שמעתישסח(
 איך אחת פעםראה

 דרך אמר הגמרא, על ישן אחדשאברר
 שני סתירת לי נתיישב עההבדיחותא,
 לילה איברי לא כחיב פעםהגפרות,

 לא כתיב אתר וברקום לגירסא,אלא
 עתה כי לשיגתא, אלא לילהאיברי

 : שניהםנתקיים
 כי הג-ל יעקיל מס' דומעתישמט(

 יפני אחת פעםסיפר
 איד יצ-ל, מגא;טאנין הרי"מהמרן
 האדומו.ר לפני עצמו הנכירשאחד

 וציוה בנים, על יצ.ל,מראדזימין
 בטעמו תורה, ספר לעצמו לכחובאותו
 ורביה פריה סאת לקיים חפצו כיעל

 מצוה יקיים כן על הראשונה,מצוה
 ואמר לכם, כתבו שבתורה,האחרונה

 רבי א איז ער רבץ א איז רבינער ראדויטי- דער אויב זצ"ל, מרן זהעל
 )כאומר מרבותי אני אולם)בניחותא(

 על בפר,טרוש וחשב לספק( איןע"ז
 מגור יהרבי משאצק, הרביהאצבעות,

 ומעשיפ מצות חשובים שמיםסיכות עזי יו אם כן, למדחי לאוי*ע,
 ומעשים המצוות עומ"ש ייכ ואםטובים
 כך ואחר כלום, חשובים אינםטובים
 אדמו.ר לפני הסיפור כל יעקל ר'סיפר
 והטעיפ ופירש מסאכטשדבזצ-ל

 מרן ב"ק דברי את זצ-להאדמו-ר
 מפרש הרמב-ן הנה יצ-ימגאסטאנין

 עושה אינו הלא חייב, מהמרלמה
 הולכת הבהמה כי על ופירשמעשה,

 שנושא העול נחשב כן ע5 ידו,על
 ובכתובות העול, אדם נושא כאי15הבהמה
 הצדיקים מעשה גדול אמרינן ה()דף

 בראשיה במעשה דאילו הקב"ה,ממעשה
 טפחה וימיני ארץ, יסדה ידי אףכתיב
 כתיו צדיקים ובמעשי אחת, בידשמים
 עול יש אם לכן ידיך, כונסמקדש
 הקב-ה עפ איבזר והוי שמיםמלכות
 המצוה נחשב הקב-ה, ידי עלועושה
 אוים הקב-ה, עושה כאילו אוםשעושה

אם
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 קורש שרפי שיח'שג
 הוז שמים ת מים עול עליו איןאם

 האדם, שצושה טובים ומעשיםהמצות
 מצוה, עושה דומם, או בהמהכאילו

 : ע-כ לכלום חשיבוקא
 כאשר כי מאיר משבואל שמעתישנ(

 הר"י הגה"קנחלה
 זצ-ל להאדמו"ר כתב יצ-למקוטנא

 .וגם וחריף, נדוי מכתםמסאכטשוב
 יראות משתוקק שמאוד במכתבוביקש
 נסיעתו ובעת אליו האדמו-ר ונסעעמו,

 גירך טמנו שלום פרידת ברכתובקבלו
 נעך ימים, באריכת זצ"ל אדמו-ראותו
 בזה-ל זצ-ל מקוטנא הגאון ענהזה

 בא וכאשר ארוך, שכילולעולם
 הנראה כפי אמר לביתו, וצ-להאדמו"ר

 הרחוק: על טקוטנא הגאון והביטצופה
 שאיש ואלף חיים מר' שמעתישנא(

 של אחיו מפלאצקאחד
 סאכטשוב, מפה שטריקמאכערקלמן
 סאנע ר' מהגביר תמיד מעותלקח

 וצמר תבואות בעבורו וקנהפלינסקער,
 כן ריוח, לו נתן והנגיד השררים,אצל

 לדרכו נסע אחת פעם עצמו, אתהתנהג
 על רו,כ אלפים ג' ואבד מסחרויענין
 גם ומה מאוד, לו מיצר והיההדרך,
 לו היה מ; אך אחרים, מעותשהיו

 המעשה לו וסיפר להנגיד ונסעלעשות
 ואחר בו, אשם אין כי עצמו,והצטדק

 שהי' זצ"ל הרי"מ חי' למרן נסעכך
 הרי"מ החי' יו ויעץ בווארשא אזדר

 ה-ר יהאדמו"ר /ר%דזימין ליסעזצ-ל
 אל אותו, ידחה ואולי יצ"ל ארי'יעקב
 לו שיתן עד מאתו ייך ולא לוישמע
 ייסע צוה שהוא לו ויאמר נכונה,עצה
 עצמו יהזכיר יר%דזימין ונסעאליו,
 הלשון בזה ואמר בהקפדה הרביוצעק
 לו שאחזיר איי ויבא המעות נאבדלו

 גם שמה, אני הייתי האםהמעוה,
 הרבי, עליו ורגו שמה, הי' לאאבותי

 מענה לו נתן עצמו שהכיר בכםכי
 כי ויהי המעות, מצא לא הוא כיכזה
 לויארשא בחזרה וסע הימים, לוארכו
 זצ"ל חרי-ם החידדשי לוואמר

 בחזרה שיסע הראשוניםכדברים
 עד טהרבי ירפה שיאלר%דזימין

 יהיה והוא נכונה, תשובה לושיתן
 ונסע כן ועשה מהרבי, יותרעקשן
 ימים שם יישב לר%דזימיןבחזרה
 אותו וקרא אחריו שלח ופתאוםאחרים
 ובהאכסניא לביתו לגבע אותו וציוההרבי
 ובכל עתה, גם ילין מקודם, 5ןשהיה

 מרעה ונתן שם עמד שהיההמקומות
 סגולות לו ונתן עתה גם יעמודלסוסו
 וביקר ווארשא, דרך ועבר לביתו,וחזר
 ציווי את לו וסיפר הרי-מ החי'את

 כי לגלות רצה לא הסגולות אךהרבי
 לו ואמר אותם, לגלות שלא צוההרבי
 הפקודה יסב לא שעליו הרי"םהחי'
 החי' לו ואמר המגויות, כל לווסיפר
 לביתו בבטח ליסע שיכול יצ'להריעם
 כל עצמו והזכיר הרבי כפקודתועשה

 והיך מקודם שלן ולןבהקרעטשמעהמקומות
 הקרעטשמער ממכירי הי' כי שםלישן
 נסעת כי נרות, לקנות גהפחחהשררות ירי ופתאום בהקרעטשמי, בעבורווהציע
 הנרות, כלתה כי עצמה והזכירהלביתה
 לעיל, הנזכר האיש את הכירה כךובין

 והביעה לשלומו, ושאלה עטוושמחה
 הצמר לקנות בא שיא עליותמהונה
 שלש ע"י היזק יה והי' תמידכרגיל
 הפרייז, נפל כך ובין עליו, והמתיגהבא

 וציוותה אותו שקרה אסונו להוסיפר
 הצב בהמרכבת עמה לישב אותוהשררות
 כי לביתה עמה וליסע שיה)קאטש(
 עתה, בטוב יחיה שיה אחדמשרת
 מלבושים וקונה עצמו, ע? מעותופסזר
 עמה האיש ונסע אשתו, בעבורוהוציא
 ואכריס הסאלטעס אחר ושלוזהלביתה,

 )הפארביק( המשרת בית אל והלכו 1 לו ונתן אחדים, שגועות שםוישב
 לו ואמרו להם ופתח פתחו ע5 ודפקו 1 ומהבדלה, מהקידוש וגם שיריים,הרבי
 תחת שמונה והראה המעות, שיחזיר מיד ן ברורה, תשובה השיג לא בקשתוועל

הפאדלאגע
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 103נב קוהש שרפישיח

 המעות ומצאו שם ותטשוהסאדלגגע,
 ואמר רו-כ, סאה לערך חסרוהיו

 הוא כי הנהר, עבר על אתםשכצא
 וראה מזה, שהר עבר על בהמותרעה

 על לרחוץ עצמו נחן אחדשהיהודי
 מצלחתו דבר ממנו ונפל הנהר,עכר
 ועבר שמה התפלל והיהודי זה, ידיעל

 הבהמות עם הוא עבר כך ואחרואיננו,
 : המעותומצא

 ניי- אביהם ר' מהישיש כלמעתישנב(
 ר' לו שסיפרשטעטער,

 והמביא המוציא ז-י מטשעכינא:ואבא
 ומסתופף ידו על הי' ושלמותוהצטרכותו וכי יצ"ל מטשעכינאווהאדומו"ר אצי ידו על הכל צריך אשרכל
 ,מס' יצ-ל, מקאצק אדמו-ר בצלהי
 הגאון כ-ק מפי ששמע שמעתיבונם
 חתונת על נסע הגה-ק שאביו וואלףר'

 למעזריטש משה רפאל ר' הרבנכדו
 מאז יייתי מקאצק מיי י' רחוקןהיא
 כשהי, כך ואחר סביהו הגאון נסעלא
 הרבי, אותו שאל בקאצק וואלףר'
 ממעזריטש הנה יבא שאביו חשבתיאני

 תורתו, אל יבוש יו לעשותורציתי
 לאביו וואלף ר הגאון סיפר כךואחר
 ים היהוו יעשו ומה הקדוש, אביוואמר

 הדברים, פירוש הבינו ולאהפשוטים,
 הארץ, כנפות מארבע כשנסעו כךאחר
 הפירוש הבינו הפשוטים, היהודיםנם
 : ששוסים(יהודים יקבי יכף סי' לא לבוש יו היה א=מ

 לקאצק אבא ר" שנסע פעםובכל
 הקרוש מהרב פרידה ברכתלקח

 זה ידו על ושלחו יצ-ימט,2עכינאוו
 נסע אחת פעם שיום, ברכת תמידלזה

 הרב )מפי לקאצק מטשעכאנאווהגהיק
 ולא ליסע רצה רק כי שמעתידפה
 לטשע. וזב חזר הדרך ובאמצענסע,

 אחר הנ"ל אבא ר' היה וכאשרכאנ:,וו
 ברכת זצ"ל האדמו"ר שלח בקאצקזה

 ~גם זצ-ל מטיסעכינאוו להגה"קש?)כ
 הדרך מאמצע הזר למה אותולשאול

 שאל לביתו כשבא אבא ר' , עשהוכן
 האדמו-ר של משמו הנה-קבשלים
 השאלה אותו שאל יגב יי-ימקאצק
 דא : כשעה זצ-ל הגה-ק ועמרהנ-ל.
 דבר עגה ולא השלחן אצל עמדועל

 כל השלחן אצל לעמוד תמידכהרגילו
 הניל אבא ר' שמע כך אחר ארהיום,
 ומה לעצמו הנ-ל הגה"ק דיברכאשר
 הקדוש )הגאון הפשוטים היהודיםיעשו

 שים על מאז נסע לאמטשעכינאךך
 חתונה עשה אם בעירו גם מבניו,חתונה
 לצקיך רק להחנפה יצא לא מבניואחד
 לא גם בביתו שתה מעט )יי-שאכל
 וגם החופה סיום במנחה תחנוןאמר

 שמעתי כ-ז אמר יא שהריתלכחרחו
 לשלום הנה-ק פטר אבא ר' ואתמהרבן
 בקאצס היה זה ואחר לביתולילך
 תשובת על זצ.ל האדמו"ר אותוושאל
 לו וסיפר יצ-ל מטשעכינאווהגה-ק

 זצ"ל מקאצק האדמו-ר ~רץתשובתו,
 והכה שעה כחצי בחדרו ואנהאנה

 כך אתו צדק אתו יצ" ואמרבאצבעו
 : רבות פעמיםאמר

 שגם ידוע הנה טמנו שמעתי עךךשגג(
 אליו באים היונכרים

 ולדרוש לבקש תמיד לתחחוומשכימים
 ודברים דין לו היה אחד אם ממנועצה
 ומל לפשרם, אליו באים היו תבירועל

 טחנהליס היה העיר וענ.ניהצטרכות

 יסינקת צריך עני היה אם ידו,עי
 מאנקת. לו שיח והוא אליו, באהיה

 הוציא רו*כ אלפים כמה בעבורוושילם
 בשנה: שגה על.צדקות טכיסוהוא

 הבאות בתוך אליו באה אחת פעם.שנד(
 וה" מנאשעלסק (4התנכרית

 נתגדלה כי יהודית בלשון לדבריודעת
 הגבאי יפני עצמה והסת.רה היהודיםבין

 יהודית, שם עד קוויסיל להוכתב
 שנכרית הרבי לפכי הדבר אתגילה הקוויטי ונתנה הרבי אל באהוכאשר
 רק נכרים, היה אבות" אבות 031היא,

אצח
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 קורש שרפישיח104
 ן ליכנוס יניתה שלא מחגכאישיראה

 ובירך אותו רימה לכן פנימה, ההדראל
 : לשלום הרביאותה

 בעלה עם באה אחת נכריתשנה,
 הרבי אל החולההאכר

 אותם להניח אם הגבאים ושאלזצ"ל,
 ובאו אליו, יהניחם הרבי והרשהיכנוס
 לגבאי הרבי וציוח פנימה החדראל

 המדברת, היתה היא כי אותה,לשאול
 חולה, בעלה כי והשיבה בקשתה,מה

 ואם חולה, הופ מה עד לשאלהוציוה
 ובאיזה הן ואמרה ברומאים דרשהכבר

 שאלות ועוד דסביבו ברופאי אםרופאים
 ודבר, דבר כל על והשיבהכאלה,
 ממנו חפצה ומה לשאלה ציוה כךואחר
 באו כי והשיבה אליו, באה מהועל

 1 הקב"ה לפני שיתפלץ ממנולבקש
 היה השאלות ריביי )וכלשירפאהו
 אין אם אליו ביאתם סיבתלהוודע
 ונפל לאיקי, חלילה לעשותוכוונתם
 אחד, יהודי עצת שהיה אוברעיונם
 לדרכו אותו ובירך כזאת(להשיבו

 במהרה: שלימה רפואה הש"תשישלחלו

 טשעכינאוו דרך עבר "חת פעם*גו(
 פאלק עם אחדפאלקאווניק

 לבוא רשיון לו ליתן להרבי ושלחוטלו,
 שמעו את שמע כי אותו, ולהכירלבקר
 תשוקתו כן על למרחוק, הולךהטוב
 מועד לו ויתן אותו, להכיר עליוגברה
 אליו ובא יו, והרשה אליו, יבואשן

 עליהם עומד והוא לישב, אותוובקש
 הפאלקאוו:יק אותו ושאל השלחן,אצל
 ז(שלחן על ישב לא ולמה עמידתו,סיב,ז
 וביקש דרש לדרכם, כשהלכו עוד,ודגרו

 אותו, לבתך ממנו ברכההפאלקאווניק
 ובזמן למעלה, שיתעלה אותוובירך
 לו ושלח נענעראל, לטעית נתעלהקצר

 : דאנק אהפאיקאווגיק
 דברים שלשה כי שמעתי עדךשנו(

 יישן בשעה לישן שצריך מהדהיינו
 : שירצה מתי ויקץ שעה,בחצי

 הגה-ק ואמר נחלה אחת פעםשגח(
 ייראו שלאלהמבקריס

 הוא, ישן שיהיה בעת בחדרו,לילך
 בי משנתו אותו יקיצו אייי כיביראה
 לו יזיק יא והילוכם בטוב יישןהוא

 : ממגו שמעתי ע"כמאומה

 שליט"א דחאטש מהרב לדמעתישגט(
 הפנים לחס מחבר בעלכי

 זהובים ד' היה ופרנסתו בקוטנא רבהי,
 לו והוסיפו יקרות, עת והיהלשביע
 לא היקרות כשעבר בך אחר אחד,והב
 פטירתו ולאחר ההוספה, הזהב לוגתנו
 כל לו שיחז.רו להפרגסים בחיוםבא

 עתה עד יו נתני שלא ההוספההזהובים
 האלמנה. לאשתו כתובה ליתן צריךכי
 לו יחזירו לא ואם מאימה לוואין
 ע"כ: מעלה של דין לבית אוחםיתבע

 כי מאיר, שמוכל מס' שכנעתישם(
 מפסח א-ח אחתפעם

 כי זצ-ל מסאכטשוב האדטו-ראמר
 יצ"ל, ימיו לגאסטאנין ליסערצונו
 הרבי ונסע ,קאטש( צב מרכבתושכרו
 הר' ואחיו זצ"ך שמואל ח' הה-קותו
 כאשר ויהי עמו, נסע הוא וגםטאיר,
 המרכבה ם מהעיר הרחיקולא

 )הריוועס(, הדרך שעל להגזמותליחול
 שפתע עד מהדרך, נטו הסוסיםכי

 להם וקרה הלאה ונסעומהמרכבה, נפי חלילה הרבי הי' השערהכחוט
 כפי זצ"ל הרבי ואמר שונות,סיבות
 ליראות השמים טן לי מניחין איןהנראה

 שהסכימו יכמעט מגאסטאנין מרןעם
 על התגררו זה אחר אר לביתם,לחזור
 עד להניאה ונסעו וסיבות, עיכוביםכל

 את לתאר יאין לגאסטאניןשבאו
 לוה, זה שהראו ואהבתם שמחתםגודל

 סגור אחד לחדר שניהם הלכו זה ואחר שישן מהקב"ה, הגה"קבקש
 שיח לא ואיש אחדות שעות על ומסוגר ן מהרה ויישן לישן שירצה בעתפיד

עמהם
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 105גג פורש שרפישיה

 סעודה זצ"ל מרן עשה זה ואחרעמהם,
 בעת כך ואתר הרבי, לכבודנחלה
 ממנו טרידה ברכת זצ"ל הרבישלקח
 עליו יעקל ר' זצ"ל מרן חתןביקש
 בביתו אותו גם שיכבדו מהרביהשלום
 ובנסיעת כשאלתו, למיאות הרביוהבטיח
 מכרח הי' יעקיל ר' מנית לביתוהרבי
 וביקש זצ"ל, מרן בית לפנילעבור
 לפני שיעבור בעת להרבי זצ-למרן
 וכן המרכבה, עם עצמו יעמודביתו
 בקבוק עם מביתו ז-ל מרן והלךעשה
 ואמר להמרכבה זרועותיו תחתיין

 הזה מהיין זצ-ל שמואל ר'יהרה-ק
 בירך הרבי ואח הדרך על לאביךתחן
 ידם וחבקו שלו בברכות הפעםעוד

 אמף שהיה מעשה ומשום עזהןבאהבה

 לכבוד באתי אני הלשון בנה ז"למרן
 עצמו והזכיר שיחיה רביהסאכטשאווער

 לסניו עצמו הזכיר הרבי וגם הרבייפגי
 לבכות שניהם התחילו הדבייםובתוך
 המטובים וציוו עזה האהבהמתוך

 מעל איש ויפרדו לדרכו ליסעלהעגלון
 לא הדרך כל ועל רבה בבכיהאחיו
 ושאל זצ-ל, ממרן מידבר הרביפסק
 אם וצ-ל שמואל ר' הה-ק בנואת

 הידים, הראש, על שלו, עינים עלהביט
 אם שלו איברים כל על אותושאל
 קוטנא דרך ועבר מרשהם על הביטלא

 ועסקו זצ-ל, מקוטנא הגאון אתוביקר
 כי בהעיר נשמע וכאשר תורה,בדברי
 באו שם הוא יציל נוסאכטשובההבי
 הרבי ונסע הבית, על ויסבו רבהמון

 שדעתו הרבי כך אתר ואמרלביתו,
 אחת, הלכה ולברר בקוטנא ללוןהיה
 לטהר הוכרח המון ריבוי מפניחך

 : ע"כדרכו

 וישלחפרשת
 שאמר השיחן עי שמעתי09א(

 שקשה שליט-אאדמו-ר
 לעשו האיו הכנעות כל יעקב nVRלמה

 כי ותירץ אדוני, פעמים כמה לוואמר
 ישמעאל, הס-א גם ,ניקה הי'מאברהם
 שום היה לא ומיעקב עשו,ומיצחק
 "נחלת נאמר זה ועל להסט-איניקה
 היה לא כי על מצרים-, בלייעקג
 היה ע-כ אתרא להססרא יניקהשום
 מצרים, בלי להתרחב הקדושהיכולה
 מיעקב, לעשו יניקה שיהיה רצהויצחק
 בירך לכן הרעים, מעשיו יטיב אוייכי

 לו שיהיה תעבוד, אחיך ואתלעשו
 לא יעקב אולם מיעקב והשפעהיניקה
 הכגעות ריבוי עשה כן על לזה,הסכים
 יהיה שיא אדוני פעמים כסהואמר
 נאמת זה ועי ממגו יעשו יניקהשום
 לעשו יניקה יהיה שלא מאד יעקבוירא
 יניקתו ידי על כי לו* "ויצרטמנו
 הקדושה ימיה היה לא ממנוהס-א

 נהפוך המצרים, בתוך ויהילהתרחב,
 .ויצר": זהו טצריםמבלי

 כי שמעתי מירוחם "הזכור" עלשסב(
 פעם לו סיפר זצ"להאדמו-ר

 שם שנתינת בהזוהר מובא כיאחת,
 וסיפר הקודש, רוח מעין הואלהייד

 ברית עד זצ"ך 13קאצק הרבי כילו
 התעקשה משהילי ר' בנו שליד

 אביו שב על להייד שם ליחןהרבנית
 זצ"ל והרבי מווארשא, חלפן משהר'

 שהתעקשה וע5 אחר, שם לירןרצה
 בעבור לה אמר אביו, שם ליתןדוקא
 היה וכן בנים. עוד לך יהיה לאזה
 היה לא זצ"ל משה'לי ה"ר אחרכי
 ר מבנו מילה ברית ועל בנים, עודלה

 אחד' זקן יהודי אליו התראהבנימין

 : זה שם לו גתןלכן
 כי זצ.ל האדמו"ר לו סיפר ערךשסג(

 הרבי הי, בפסח הסדרעד
 לכל וחלק אחר, כמלאך נראהמקאצק

 וכו' ומרוי מצה מהמסובין,אחד
 משה'לי ר' לבנו אמר כורךוכשחלק

 וסיים כרך יך הא משה, עי חלקקרח
 הרבי דיבר לא כידוע זצ-י,האדמו"ר
 בגלים, דברים ושלום חס יי"ימקאצק

ח
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 קורש שרפישיחאצ
 שהגהיק ונשמע יצ-י מטשעכינאוו , יכול היה ולא וחשב הוא, עניןע-כ

 האלה הקדושים הדיבורים עללעמוד
 כך שאחר עד שנים, מעשרים יותרזה

 : האלה הדיבורים 5ונודע

 האדמו"ר ירוחם, מר' שמעתי עדךשסד(
 בקאצס כי לו סיפרוצ-ל

 אד ברביססווא להתנהג אוחו ציוחלא
 הדברים פי' והוא ילמוד,העיקר
 מאחר התנהגות ליקח לא הרשכוונתו

 : זאת יקבל מעצמואך

 מרדכי חיש ר' מדודי שמעתי גםיסה(
 בטשעכינאוו היה אביו כינ"י

 וכדו את פ-ל אדמו"ר לפגיוהזכיר
 גרשון ר, הרב דודי בן נהום הייםהילד
 שהיה קראשנעוויץ, בעיר האב"דזצ"ל
 מנהג היה דבטשעכינאדו מאוד,חולה
 קוויטך אחד כל נתן שלום לקיחתבעת

 לו, והחזיר עיניו לפני הרביוהעביר

 פרידה ברכת לקיחת בעת כך אחראך
 לפניו הפעם עוד כ"א הזכיף אזמטנו,
 לו אמר שגית, פעם הוא הזכירובעת

 לביתו וכשבא לו, הוטב היאהרבי
 ובעת ר"ל, גוסס היה שהילד לונודע

 : ע"כ 5ו, הוטבהזאת
 שמאמר דפה מהרב שמעתישסו(

 פעם היה יצ-ל מטשעכינאווהגה"ק שי יאביו כיהעולם
 באו אחת פעם כי אליהו. גיזיאחת

 אותו וקשרו בלילה יביתוגזלנים
 איש ביתו לפני רכב כך ובתוךלהורנו,
 היה שזה ואמרו הגזלנים וברחוצגא

 : לטוב זכור הנביאאליהו

 יזקינו אמר זצ"ל ב31ם הרעךשמז(
 הקדוש הגאוןשל

 מאוצר המפתח "יה זצ"למט,2עכינאוו
 לבנו: כזה נשמה נתן כן עיהנשמות

 כשבא יציל בונם הרהרשטח(
 יהר"רלסטריקאוו

 בבית אכסניא ?1 הי' יצ"רפישעלי
 הגה"ק של מחותנו זיינוויל ר,הנגיד

 לסטריקאוו כן גם באמטשעכינאוו
 ואסר שלו, מאכסניא בונם הר.רהלך
 יבוא ממגו טוב שאורח זיינוויללח'
 מקומו להניח הוא מוכרח כן עלהנה,

 חותן היה הנ"ל זיינוויל הר'בעבורו,
 בא וכאשר זצ.ל, וואלף ר' הגה"קשל

 זיינווי5 מ"ר קבל לסטריקאווהגה"ק
 סובא זמנים בקאצק שיושב חתנועל

 בזה הגהיק ואמר רבות, שעותומבטי
 טוב יהיה לא שלי 11עי11יל אםהישון
 : טעות מקח יהיה כן אםממני

 יצ"ט מראדזימין הרי*א הרבישסט(
 לטשעכינאוו שליחשלח

 בגו עם להשתרך שרצונו זצ"ללהגהיק
 יעקיליי ר' ונכנס יעקילי הר'הה"ג
 והשיל הקדוש, אביו לפני זאתלהציע
 רק הוא שמסכים אליו הקדושאביו
 בונם ,ומר' ררכ, מאות ג' הואשיתן

 מטשעכינאור הק' הנהגת כישמעתי
 כי ולנכדיו לבכיו נדוניא ליחן31"ך
 אחר ורו"כ לגדוניא, רו.כ מאהאם

 יוכל איך הר"י ואמר געשאנק(דרשה
 בה, היה לו כי לנגדו. ראשלהרים

 הה"ק ורצה הבן, היהךבראדזי23ין
 איזה עלינולפזר יגן יכותומראדזימין

 ם הגאון לו והשיב רז-כ,אלפים
 לו כי לו, שיאמר זצ"למטשעכינאךך

 סך ייתן יוכל ע"כ הרבה מעותיש
 מעם, תתן כן על מעות, אין ולךרב,
 שת והציע לראדזימין יעקילי ה"רונסע
 הנ.ל רו"כ מאות השלש שלוהגרן
 ז"ע, מראדזימין להרבי מאודוחרה
 ואמר שלו. הארענדחר אני אםואמר
 וטעמו כך אמר הקדוש שאביו הר"ילו

 זמן וגגלו והשתדכו, עמו,ונמיקו
 לבנו הגה-ק קרא אחת פעםהתונה,
 הרבי כי חתונה לעשות שימהרהר"י

 ושלח זקנתו, לעת הואמראדזימין
 לראדזימין מנכדו אחד אתהקדוש
 קרא שהרבי איך לו וסיפר זה,אודות
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101 קודש שרמישיח

 הדבר תמוה להם ונם הריי לבנומאום
 השלחן אצל מראדזימיז הרביוימד
 ועיין לעצמו מנגן השלחן עלבידו

 יודע איני אני אמר כך ואחרבמחשבות,
 הוא ?ודע בטח הסתם מן אךמאוסה
 הלא הרבי אותו ושאל ממני,יותר
 טעמים לו והשיב הומן הגיע לאעדיין
 שבעת כלות ולאחר חתונה, ועשושונים,
 מראדזימין הרבי נסתלק המשתהומי
 כי סיפר, אוגגער נפתלי ה.הז"ע,
 החתונה על כן גם היה וואלף ר'הגה"ק
 ימי השבעת כלות לפני ימיםושני

 להמסיבים ואמר לביתו, נסעהמשתה
 ונראה איש אין מראדזימין הרביהלא

 :כנפטר
 מראדזימין הרבי שאל אחת פעםוצ(

 יעקייי ר' את עלינו יגןוכותו
 והודיע זי"ע הקדוש אביו ח" שניכמה
 זאת וסיפר יביתו הך"י וכשבאלו,

 אביו מאוד הקפיד זצ-ל תגדושלאביו
 : חייו שני יטי יו שגילהעל

 הקדוש הגאון נסע "הת פעםשעא(
 ישן והיה אנשים עוד עם בלילההדרך עי י"עמטשעכינאוו

 הגה"ק אותו והקיז העגלה עלאאר
 לישן יכול אתה איך עיינו יגןזכותו
 סכנה: נחזקת הדרכים כל גמ' שכחתהלא

 היה ,הוא סיפר מקינצק הרה-ג_שעב(

 איך כי המעשה(אצי
 מוזכר והיה פרידה, ברכת לקחאחד

 אביו יאשת חורגו גן שהואבהקוויטיל
 כל יודע אם עמו ידבר הרביוהתחיל
 דיני כללי אותו וימד יאור,דיני

 :יחוד
 סיפר בראגחויין אהרן משה י" ש"נ(4

 מקורב הי' אייבישיטץ,שחותנו

 עגונה באה אחת פעםבטשעכינארי
 כי  עצמה י"זכיר" לטשעכינאוואחת
 לה ואין רב, זמן זה מטנה ברחבעלה
 והפצירה אותה, ודחה ממט, ידיעהשום
aaVW %1בישיעו לחופשו פסתך שפ 

 וכאשר טובה, לה יעשה שהואיווארשא,
 ידע לא לחוחנו, המכתב אתהביאה
 תהיה שהיא לה ואמר הדברים,פירוש
 לטשעכינאוו יסע והוא בביתו,לע"ע

 לעשות, הוא שיכול הטובהלהוודע
 לנסוע עצמו הכין ימים איזהולאחר

 לאשתו, פקידות, יגחןלטשעכיבאוו,
 היה כי האלה בימים תעשה אשראת
 להמשרת וגם גדול, מסחר לו והיה~תר
 ראתה וכאשר פקודות לו ליחןקרא
 בעלה שהיא הכירו המשרת, אתהאשה
 כבר והוא הארץ, על ונפלההתעיפה

 אחת, נכרית עם גרר ר-ל. מהד"תיצא
 אליה והתנכר הדבר הכחישמתחילה

 ונתן רו-כ נ' ונתנו הודה כך אחראך
 : פטורין גסלה
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