
פצ
.

 קורש שרפי שיח
 מרן כי ממנו שמעתי ערדשעה(

 חפץ יצ-למגאסטאנין
 החי' בימי עיד לטשעכינאךך,כנסוע
 מרבו, רשות לקבל הוכרח ע"כהריעם
 ונצאתו ישות, הרי"ם החי' לוונתן
 יההסידים הריעם החי' אמרממנו
 לטשעכינאוו יסע שלא אותו ופתו5כו
 יהשאר עוד 1י51ל "פרומער" הואכי

 יכולו ולא לפתותו החסידים וילכושמה
 רשות לו נתן כבר הקדוש רבוכי

 מטשעכינאוי להה-ק וגודע לדרכו,ונסע
 שליח הצה"ק לו ושלח עלינו יגן~כותו
 יבא שלא לפראשגיץ, לקראתומיוחד

 :אליו

 מפילץ אדמו"ר יצ-ל י'מענדלעהרבי
 כי יו יסיפר בטשעכינאוו,סיח
 יצלה-הבעל הריא"ל אדמו-רגיסוהגה*ק

 אייו, יבוא חפ4 מגור אמתשפת
 : אליו יבוא שלא ידו עלושלח

 ליכנוס עצמו דחק אחת פעםשעו(
 וקוויטל מוואליע אחדאיש

 וואלף ר, ההיק ותפס בנים, אודותבידו
 וקראוהו מידו הקוויטל שם שהיאזצ*5
 היא כבר הלא רצונך, מה חליוואמר

 ונכנס, אליו האיש שם ולאמעובית
 האיש שבא ואתר הרבי אותוובירך
 היתה שכבר חיא שכן לו נודעלביתו

 ע"כ:פעוברת

 אדמףר סיפף אחת שפעם שמעתיאועז(

 חדש ראש בסעידתזצ"י
 *שב אחת פעט כי שלמה, יצחק5ר'
 בבית עיינו יגן זכותו מגאסטאניןמרן

 הרבי כי ראה כך ובתוך ולמד,המדרש
 מעוין המדרש יבית בא יצ"ימקאצק
 הרבי את זצ.ל מרן תקחבמחשבות
 ונשאוהו כתיריו על יצילמקאצק
 ואמר מטתו על והניחו משכבו,לחדר

 סיפר שתסח יצחק כי שמעתישעת(
 ציערו באיזבצאכי

 עד מאוד קאצק חסידי אתהחסידים
 : שאת יוכלו.שלא

 שמות את אחד חסיד כתבפ"א
 ורצה דאיזביצא,החסידי

 להוכיי זי"י מקאצק להרבי זאתליחן
 החידשתי ולקח התקיעות, קודם.לפניו
 והחב וקראהו, מידו הקחוטלהרי"ם

 הרם וחטף מעט, ונשרף הדולקלנר
 שכבר ואטר מידו. "קיייטלמגאסטאנין

 ובתיהם הם נשרפו כןמהקוויטיל, שנשרפי אגשים שמות ובמהדי,
 : עלינולא

 הנה-ק מנכד ששמע טאחד שמעתישפ(
 מ, שהדפיס הרועיםפלא

 והיד הנ.ל מהמחבר מזקינו יעקבקהלת
 יי"ש יי"ע מטוטעכינאוו הגהיקאצל

 הנה"ץ אותו ושאל החיבור עלהסכמה
 השיטוח על החידושיט מדפיס אינולמה
 יד כתב שוד שיש הגהיק ידע,כי

 המדפיפ בתמהון והקרע הנ-ל(מהטחבר
 בעיניו, הוטב לא הלז החיבוראם

 ale. זה נם אמנפ זי"ע הגה-קואפר
 על החי הדפיס אם היה טובאולם

 חסיד גם כי להעולם להראותססכתית
 חסיו היה שהוא )כידוע ללמודיוכל

 זיעי(: מלרבלין להרצי תלמידמפורסם

 הקדוש הגאון כי שמעתי ערךשפא(
 ביחד היהמטשעכינאדן

  יצב מפרשיסהא בדנם הר"רעם
 על להדריכו ידי בונם הר"רורצה
 ידגר והתחייו בעיניו ישר שהיהדרכו

 הל, העת יעי ובכל שונים,מענינים
 כשהשרדו כך ואחר כלום, מזה דיברויא
 "גה"ק ע5 יי*ע הרטיב אמר מזהזה
 ע"כ נכון ובסיס יסוד על שהויךז"ע

 : פמגו להעבירואין
 פראדזיפין הרבי שמעת* עדך שפב( עושה היה לא אם זצללה"ה,הארבו-ר

 בריטשע- רב כשהיהזצ"ל 1 נשאר שי' י'*ע מגאסטאנין מרןזאת
 ולהרבעת זהובים-לשליש, ד' לקה 1411, ן : המדרש בביתהרבי

פיח
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 א" נה, שדש שרפישיח
 שהבתים הרבני" והלכה 5ה ש8ף

 לוביטושר חזקיה ור' החיב,יספיד
 גרשון ר' התן היה הו8 כי*יפר,
 חולה היה הרבי כי וננטע י*אועוואל,נ4ץ

 חותנו עם היך כן על תורה,בשמחת
 מעט *ם פתילה דולק והיה שוהו,לבקר
 עם והרבנית קדירה כיסוי שלשסו
 אצל היה זצ"ל שלבה רן עה"קבנה

 ורצה ותפוחים, לחקיך, להשיגאהברזת
 זצ"ל הרבי רצה ולא רופא ייקחחותו

 : זה על תורה יהפואושר

 לפרשיסחא שנס* בעת כי**נ(נןסמרים
 ע5 מראדזימין"נאון

 שהרבנית צריך והיה רבותוגופות
 קודם הלו הפעיה היה בטח כיפרנסה,
mwבשדה עובדת היתה כך ובין יב 
 עוברים והיו בקארטאפיל,לחשור
 אליהם ואמרה לפרשיסהטח*ידיס
 בשמי, ובקילי בעלי בשלום נאדרשו

 : הזאת בזמן יהיה כאלהאביונים

 ר' מהגה"ק בונם ר' *מע ערךשסד(
 אותו ששאל זצ"יוואלף

 שני ימי ימה מסאצק הרבי אחדפעם
 כך ואחר ונתבהל, הקדוש אביוחיי
 יכותו מקאצק הרבי ואמר לו,הגיד
 כאלה, שנים כוה, ליהודי לו עיינויגן

 כלום, אינם שמונים, ושבעים,*שים,
 על וצ.ל וואיף. ר' הה-ק מידודייק
 הגאון ונפטר שמונים, הרבי'אצל*יעד
 יגן זכותו יי"ל מטשעכינאורהקדוש
 שפונים: אחר שנים איזהעלינו
 זקינו כי דפה מהרב  שמעתישפה(

 וואלף ר' הקדושהגאון
 בא אחת פעם כי זצ"ל,פסטריקאוו

 טווארשא עלינו יגן וכותו הצה"קאביו
 אחד גדול עט עצמו התראה כיוסיפר

 מדרכו להסבירו הגחי ורצהבהארשח
 והיה לנגדו עמד הוא אך לו, סללאשר
 ר' להקדוש גודע כך וצחר יו,יכול
 יצחק ר' הגה-ק הית אגדול כיתאיף

 ; יי'עטווארקא

 מגאסטאנין סרן בן ליבוש ו"שפו(
 היה הק' שאביו סיפרזצ"ל

 ר' חקדוש עם יחד הקיץבמרחצאות
 אמר לביתו הקדוש אביו וכשבאווא?ף
 יותר פעמים ס' *ידעקאווער סטרי- ךךאלף ר' שוויי הישוןבזה
 זית קשצק. מהנהרתפמני
 אינו ממני, ייתר מקאצקשיוד*
 יותר פנימה היה הוא כי יי,יפלא
 הנועה אף שכח לא הוא אולםממנין
 כפו על אצבעו שהכה איך אףאחת,
 שכח יא הוא אולם זוכר אני גםגעף, פינ- דעם פיט ניקגאקט האם ערוויא

 : פיננער דעם מיפ הקנאקאף

 סיפר זצילה"ה, 8דמו"ךשפח(
 אחתשפעם

בקאצסכדולעולםהיה
 החלון עי אותו זצ"ל הרביוהוליר
 בימי אליו, ואמר העולם לווהראה
 לא פנימה בי להביס שיכולתיבחרותי
 כאלח חסידים בי לדבק יטליןהיה

 :כ"כ
 עלינו יגן זכותו מסאצס הרבישפט(

 הקבר על אחת פעםהלך
 אנ' ואמר זי"ע הקדוש היהרדישל
 ם היהךדי רבי דרך על לנהוגרוצה

 :וי-ע

 וק הקדוש על הישיבו אחת פעםשצ(

 יי"ע, מביאלאבעריש
 יצ-ל מטשעכינאוו הגה.ק אביועפני
 וסרבה שותה רק לומד, אינושבגו
 הוא כי ררארקא חסידי ככלבשתיה
 מרדארקא הד-י דהגהיק חסידהיה
 ובא הקדוש, אביו אחריו ושלחזצ"ל
 דיבר רק שיוט אביו יו נתן ולאאליו,
 ואחר תורה, בדברי שעות כשתיעמו
 והלך שלום; לך הא בני לו אמרכך
 הרבנית לאשתו ואמר הבישול, חדראל
 ר' בננו בעבור השחר נסעודתהכן

 ;בעריש
--
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 קורש שרפישיח116
 מקאצק הרבי נחלה כאשר סיפרשצא(

 שישב הראשון בפעםזצ"ל
 התורה ואמר השלהן אצל קודשבשבת
 המרריעל

 תולדות במ"ר יצחק ויעתר

 חותר וזה מבפנים חותר זה מ"ג8'

 אחר ושלחו מאוד ונהלה התעיףמבחוץ

 טייב שימה הר-ר להקדוש שליחכר
 כ11נתינ1 אין הקדוש ואמרלענטשנער

 וכן מנה, גדול דבר על אלא והעל
 הבאה לשנה אולם זה מחליו שעמדהיה
 מרדכי הער הה"ק עם העניןהיה

 : זצ"ליוסף

 שמע הוא כי שמעתי בונם ךמר'שצב(
 עקיבא ר' הצדיקמהרב

 בלענטשנע היה שהוא וצ*לניישטעטער
 זכיתו מקאצק הרבי שנחלה שבתבאותו
 זצ"ל הרש-ל האדמו"ר אסר עלינויגן
 כי להתפלל אנו צריכים זה יהודיעל
 שלא ידוע וזאת הביית שומרהוא
 שלחו ולא הזמן באותו פאסטעןהלכו
 שמע מאחר אך ללענטשנא בשבתשליח

 זצ-ל לייב שלמה ר' הקדוש הצדיקכי
 רק כוונתינו אין זה על כך אחראמר

 ע"כ: העולם חצי ממנושנקח

 בא שלא ידוע כי סיפר עלךשצג(

 מחדרו יציל מקחצקהרבי

 הרעביסטווע נהג ויא רבים ימיםלחוץ
 בנאו כאשר אחת פעם *טיש-,מהשלחן
 לחינוך לחוץ ובא ביתו אצל קטןהבית
 אלעזר ר' הרב לפני והציעוהבית
 ש"י מאמשינאוו והרבי דפהאב-ד
 כאן סרוח הרבי וצעק להשלחן,שיבוא
 חדש בית שהוא כוונתו מקיען רעריח
 כל שרוי והיה בחורה לתדריורץ

 על כי על עליהם בכעס שםהעומדים
 אחרי רבם פני לראות זכו לאידיהם

 : רבים ימים זה מהםהעלימו

 כי שמעתי נ"י אי" ר' מרדדישצד(
 זצ-ל אלעזר ר'הרב

 שאת פעמים כסה הלז nvPsnסיפר

 תחית שהחי' מה הבא לעולם עמויקבל
 יגן יכותו מקאצק הרבי אתמתים
 הה-ק את במאסר לקחו כאשרעלינו
 ~נודע יצ"ל רוזשינער ישראלטשיר'

 קודש שבת אחת ופעם הדברלהרכי
 ולא בידו הכוס הרבי אחז קידישאצל

 ואחר במחשבות מעיין היה אךבירך
 השלחן על מידו הכוס העמידכך

 גוונים שינויים בו שנעשה בפניווהכרתי
 שהתחיל והכרתי בו, נראיתשונים
 מקוביים מספרי וידוע בזקנולמשמש
 יתודא מיתד הסתלקותו קודםשצדיק
 ידי בשתי יסביבו בו ואחזתידדיקנא
 אנו אותנו יניח איך רבי אליוואמרתי
 אותו וקבלתי לילך, אותו נניחיא

 ומצוה והחיה מטתו על אותווהנחתי
 : הבא לעולם עמי אקבלזאת

 ר"א הרב כי ממגו שסעתי עדךעצה(
 ביחד לומד היה שהואסיפר

 ובא בווארשא זצ"ל הרי"ם החי'עם
 קרועים בגדים עם אחד יהודיאליהם
 נכד שהיה רב קארעגער היהוהוא

 רב הי' שהוא יהם וסיפר יהושע,פני
 היה כי משט אותו ורדפובסאכטשוב

 מכירין שאין ובמקום ים מחלוקותלו
 ואמר אני, טרבנן צורבא לזמרמותר

 ההי' אותו ושאל באה"ע, הואשבקי
 בקי שהיה כן, אמת יהח יצ"יהרי"ם
 וכאשר לישב, אותו וביקש לדף,מדף
 שמכנסים בשרו נתגלה הספסל עלישב
 לא היה כזה עני קרועים, היהשלו
 ר"א ההיק הוא שניהם והלכועליגו
 בעבורו וקבצו זצ-ל הךי"ם חם"עם

 אותו והגעילו והלבישו טחלער,חמשים
 :ע"כ

 בערב אחת פעם כי סיפר עדךשצו(
 אליו אמר המקוה אחרש"ק

 מעד דבש מי כוס גשתה הרי-םהח"
 ייתן וצוותי אחד יין למוכרוהלכנו
 עיד נשתה אמר כך אחר ושתינומעד
 עד אחד כוס ועוד מעדכוס

ששתינו
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 111נו פורש שרפישלח

 מפרשיסהא, יאקיל ר' הגביר של חתנו והשגחתיויראתי אהדות כוסות_ששתינו
 ש"ק ליל לפני והוא אשתכרשיא
 ועד לבתינו . ניסע אלי אמר כךאחר
 הדברים רמזו מה עי יורע אינניעתה

 :האלה

 ר' הרב כי מדודי שמעתי עדךשצז(
 על תרעומת לו היהאלעזר

 ממנו נטל כי זי"ע מאלכסנדרהגה"ק
 מגוך האדומו"ר ועל הרעביסטווע,ין ששייך אמר הוא כי הרעביסטוואאת
 אמת שפת געל יצ"י ליב ארי'י'

 פעם מבני, כאחד אוהב אני אותואמר

 אצלו כותב היה יצ-ל בונםוהר-ר
 וכאשר לדאנציג, עצים עם היהומסחרו
 יק זנותי הרר"ב נסע לדאנציגנסעו
 בטוב המבין אחד כוהב ועודעלינו
 הרר-ב עם התנה והמגין העציםמסחר
 הדרך על בחסידות יעסוק שלאזצ-ל
 דרך עברו גדרך למסחר נחוץ הזמןכי
 ואמר נכרית הקרעטשמע אצל אחדכפר

 אחר לדרוש טוב 5י ישלהרר"ב
 הכותב ואמר שמה ידור אוליהיהודי
 בחסיונות, יעסוק לא כי התנינו הלאהשני
 ומצאו יהודי אחרי דרשו זה כלעל

 חויה והיה שטה דר שהיה אחד יהודי זצ-ל הךי"ם החי' אותו קראאחת
 שהיה ליער חוצה זצ"ל הרר"ב והלך ן נכדי איך לך ואראה צמי בא לוואמר

 זה ליהודי הלשון בזה והתפלל שמה ן : ע"כ לשמה תורהלומד

 שמע הוא כי בונם מס' שמעתישצח(
 מווארשא איטשקעבר'

 אמת שפת בעל אדומו*ר שיגיסו
 ני הרי"ם מהתי' ששמע יי"ימגור
 הי' הראשון קארלינער אהרן ר'הגה"ק
 קרעטשמע דדך ועבר הדרך על'הויך
 ביסים יבוא, השררה כי ונשמעאחת
 לו אשר בכל מושל שררה היההאלה
 עסקו . וכולם שם רעש היה כןעל

 שם לא הוא אך השררה לכבודוהכינו
 זרחץ השלחן על עצטו זישב לזהלבו
 השררה בא וכאשר לאכולעצמו

 לכבודו עומדים כוים היהלהקרעטשמע
 לקח כן על מאומה השגיח לא הואאך

 בו פגע ולא חייו ורבה הביקסהשררה
 ומלא ממקומו התנועע לא והוא'-הכדור,
 עוד ורבה בכעס יותר עודהשררה

~ven
 החטיא הזאת בפעם גם אך אליו

 הוא דבר כי השררה והרגישהמטרה
 כי והשיבו הדבר סיבת אוחוושאל
 ודם בשר מורא לבו על עלה לאמעולם

 : ע"כ סמנווהגיח

 להקב"ה אתפלל לפניו טוב טוכןאולי
 להה'ק הכותב ואמר מיד הטוב לושיתן

 כי'הדרך להתפלל שימהר זצ"להרר"ב
 והניח להלאה, ונסעו והתפללונחוץ,
 והיהודי משם ונסעו זהובים, איזהלעני
 ופרנסתו מחייו, ועמד והבריאנתרפא
 מיער, גאדענזעס עצים שחטבהיה
 ומצא כמנהגו, ליער והלך בהעיר,ומכר
 הארץ על מונח בהיער אחד נכרינער
 יותו צותו שיחיה אותו וביקשעיף
 עד טהע לו וגתן לביתו הנעראת

 רו"כ איזה היה ולהנער אותזשהחיה
 ושאר יי-ש בעבורו שיקנה לוונתן

 לקנות ודרש יהקרעטשמצ והלךדברים,
 .ואין הוא, שעני ידעוהקרעטשמער

 שאל כן על כאלה, דברים יקנותדרכו
 הדבר לו וסיפר מיומים, היום מהאותו

 נאבד יהשררה כי שמעוהקרעטשמער
 להשררה מהרה רץ כן על אחד,בן

 השררה ובא נמצא, בנו כי לויהודיע
 רו"כ מאה לו ליחן להיהודייורצוואשתו
 בעיניך שווה איני חיי אס הנערואמר
 מה הוריו אותו ושאלו רו"כ מאהרק

 לעשות היה שטוב הנער ואמרלעשות,
 פיז והיהודי קרעטשמע, הזה מקום על 1 האדומתר כי סמנו שסעתי עודשצ8(

 ןהרך-ב עשו, וכן גהקרעטשסע יעס.ד ן היה יצ"למאלכסאנדר
ש8
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ק¢ז÷ 4ך חגק גף¢ק

זúזוáז  ףק úáזיה זץñ╨ הוםה דגפ╨"╞ג
הגהק  ה╨קה הגה םזסá םז╞ד íגפץ ╞ץ
םגףúהז  םזיג úזגהם זם ÷סגה םז╞ד

'¢ם  á"¢¢ה ú-גקהג וםק הגהג ÷סגה
ם"פס  םג÷וג םץ ז╞ג ץ╞זזúהז á"ט¢ם
úפז¢ז ¢╞חהם גי ¢ץ¢╨ץםד╨ץ ¢חו וזה íק  úז╨÷ם ,íגפץ טגהז זגםו וáז
'גהז áזי ¢ץךגוהיזúá 

 כזפגחה הגהז íק
םוז╨ז  םáםזáף ה╨ו¢á הםז╞ד הגהק זם

גי  á-¢¢ה ג-ץ זúזו ,זáúגñ זáגקהז
╞זלץם  קג זם úזץך ╞חו וםז םיזג

úזו¢הם  םץ úזץñה ק÷גáז á"¢¢ה ם-פג
á"¢¢ה  זג ,כזáקחה הו¢הז זם הקץז

áג╨גץ  ץ.גז ╞גñ ,כזáקחה הגהז וםףג
זםק  úáזיה טםהז ¢ףגñז םץáם úגáה
,וזה  ,זúוגםף הו¢ז גי קגו íגהםו
,זם  םוקז ז╨לל הל זáגך כויá ¢לוז
הגז  ה╨÷ז וזה ,íגפץה םיםז íג¢חזñה
úג╨קה  ÷סגהה וזהז ,חגז¢ה íץףáז

ץלקךץ¢÷ה á╨י גזá¢ הגה ╨ñחלקז ¢קוי זץ  ¢גיהז ג╞זהגה úו á*ט¢ח ם"פס
:  זףץ הúלק הםז╞ד י"ץ

ו÷¢וז╞ל  (וú גúץלק גי ÷-הדה גג¢
í"ג¢ה  ק÷גú áו 'גחה

╞חו  טגגם ¢לץ áúקá ק╞ז÷ קךגג╞ם
úזם╞úקה  ק÷áם הáזך ז╨לל úזקץם

זדגקהז  ╞דוס¢זוהú áז╞זו ¢Σ ╞áזח╨
ה¢חז  úו קךגג╞ה כקץק כץñו¢גףוף
ץקזףם  ╞זול 'גחהם í"ג¢ה וזהק טםג
זúץק¢  םו¢ק* הסי הו¢גז זג╨גץú áו
¢לוז  הגחז ¢פ זם ¢זול טםהק זלץ
םזיג  ג"¢ם ו÷¢וזטל íוה ום הגה
וםז úגםחí ÷ץ טץךגףוí וסú זקץםú 

:הסי  גץקזף וךזחז
 úזו¢ם~

 טםגם

á"ט¢ה  (áח 'ט÷י╞ í╨זá גúץלגד גי
םגגךז úזלםץז הגהקי דגפ╨ו╞á טםה  זםגגךז הלק íגלםץ

¢לוז כץñ¢ודהי  íגדáם הגהז úז÷םז╞ úז¢╨
 íג╞דáי

úז╨áםה  ¢זףי íג╞דáהז
 úז¢╨ םק íזג

:  íה כץםךג÷
¢ץםגךñזוה  (דú ט╞ץ גúץלק ז╨לל גי םץ

÷-הדה  הדזגח הגהק וגקל
"הס  '¢ ץגקזהג םגקץה וךףול úו ז╞י╨

íץ ¢áג'ñ זולú á' חהúק םץ ה╨זí 

úזקץםז  ñץךףו÷ úז╨גáם זפ¢ז úז╞╨ם
זגגץ  הגי íץ á-ט¢ה גי ז╨גקגה

וחñגק¢ף  úז╨גקםל םי טי ╞ץ ג╞גלהק

úוסי  קגו כג÷גסחל הץáק íגג÷╨ ╞זץז

╞.ול  ם"¢ קגד¢הז á"ט¢ה הסל ╞חףז
áקí  חםקז הלק úו 'גחה í"¢1ה
áףק  כ╞לם úוז '¢ וקזס ¢ץ÷פוםף
╞גד╨ áץáוז '¢ ¢יקג םג¢לץך ¢זú חñג╞ 

גוáקיז  íדז ¢גףח ╞חו íקú áזסץ íג╨ף
םגקץה  חקם הק÷הז ¢-ה íה¢áו ץזקג

'גúז  קו¢י
 וגקז÷ גי ו.ה הגה áקזג

ñג  "חה íץג¢ה וגקז÷ה גוקז ÷"הדה
ג╨ו  "זה הז áגקהז 'גחה í"ג¢ה
כחםקה  ה¢áחל סגה úזסץהז íג╨ף Σף÷ םץ
÷ץפז  ץ¢÷ז úו זגקזדםל הםגדז úו זáם
úלו  זךגáה ז¢╞חז ג¢╞חá גááם íו
כג╨ץה  וזה úז╨גקםלה םץז ג╞ג הס ñ¢ה╨

םץ  ¢חוז טי ╞גף÷ה כ'ודה ¢ץךף:(ה

כי  ÷"הדה '¢ כזץלק קךגג╞ וזהק íד
זגםץ  הגה íג╞ד╨úלהל á"¢¢הם ¢áג╞ק

:י"ץ  úזסם íגúףק
¢'  (╞ח ט¢ץ גúץלק (╞ג ¢ףגñק זם
úחו  םוזלק ו"ךגםק גי íץף

ה¢גסד  זפ¢ íזג¢ץךñג╨גלה כץגזזá ¢זסדם
¢ñג÷הם  םץ םו¢קג ג╨ג╨ץú á╞ה זוáז

ג╨ו  íזúחם םץ ה¢גסדה ¢לוז ¢ñג÷ה
á╨םגךץ  טג¢פ í╞ז÷ל םזוקם úו. גף
גי╞¢ל  גםק זú╨זזיז הגה םץ כזחדה '¢

áזג╨גץ  ךץ╨á ם-פס גי 'גה םז╞ד ╞זול
כזפ¢  חםקז זג¢חו ¢ñג÷ה ¢ףגñז זם

הל ñג╨ף 
 'גúי

 זג¢ק áגקהז זם כזו╨ה

כג╨ץ  ה╨úג╨ ה¢זú םו¢קגם גדףל כהק
כ╞ל úוז ח÷גí ל חי כחגקúקú הזúה¢ז 
טהפ╨ם  ה¢זúה הגהג כגסץ זםיזגז ╞זץ
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 פ11גו קורש שרפישיח

 זקינו בשם קאצקער וק*5הח0יד
 הש"י רצה וופירא וואלף ר,הנה-ק
 אותם לנצח הפ" ישראי אתלזמת
 תורה להם הרבה ולכן עזין שהןמפגי
 ודפה"ח: כחם את מתשת וההורהוטצות

 ס' הנ"ל המחבר כי  שמעתי ערךתה(
 אביו בחת מת תורהכתר

 הלוי' אחרי הקיל והלך קויהקדושת
 אמת החסידים אותו ושאלובמחויות
 ומברך כשם הרעה על לברךשחיוב
 כזה שמחה להראות אולם הטובהעל
 להם והשיב הפלואים. מדבריםהוא

 בטהרה נשפתו מחזיר כי עצמוששמח
 העולם זה על אותו שהביאכמו

 כי המחבר עי אמר שייט4אהאדמו.ר
 נראה והחריפים האמיתים תורתומדברי
 ישסה תורח הלומד כי וקדושתוצדקתו
 רוי לו סגלין הרבה לדבריםזוכה

 :התורה
 בבאר- לרב הק"ל כשנתקבל עדךתו(

 וליל פסח קודם היהדיטשע-ו
 העמוד לפני להתפלל הקיל ביקשהפסח
 ונלאו רבות שעות בתפלתווהאריך
 תפלתם וגמרו עליו להמתיןהעולם
 ונשאר הסדר את וערכו לביתםוהלכו
 בעל אצל לאכול שבקש אחד אורחשם
 היהודי אצל שיאכל לו והראו הגוןהבית
 שכב והאורח העמוד לפני שמתפילזה

 השמונה הק"ל גמר וכאשר לישוןעצמו
 ופתח לביתם כולם שהלכו ראהעשרה
 ביום הנה בואו מעלה מלאכיוצעק
 הקב"ה את ולשבח להלל הזההקדוש
 משנתו האורח התעורר הצעקהומקול
 וכמעט הכגסה בבית רעש שנעשהושמע
 הק"ל ואמר ונהלה טפחד נשמתוישא
 את ראה כך ואחר גדולה בשטחההלל

 האורח לו וסיפר סיבתו לו ושאלהאורח
 שיאכל אפרו שהעולם וגם הדברכל

 והאורח אציו לאכול אותו וביקשאצלו
 לו יתן שמא אצלו לאכול וירא5חד
 שיתן לו ואמר אותו הק"ל ופילסצומות

 והלך בתים צעלי כשאר לאכוללו
 : ע"כ לאכולעמו

 יעקיל ר' %' מדור שמעתית11
 שאדומו"רמפ5אצק

 הרבי אמר אחת שפעם לו סיפרשליט"א
 שישע" יודע אתה הלשון בזהמקמצך

 אייוינמאן לייב מהיבש יותר נכירהוא
 שומע.1 כל בעיני יהיהיפלא קאצקערו,ה"ל
 גביר היה קאצקער לייב הירש ר'כי

 ישעי' ור' רו-כ אלפים מאות איזהגדול
 עולה הי' ורכושו אברך היהאייזענסאן

 אדומ"ר ואמר רו*כ אלפים עשרתלערך
 כי נעשה מה ראה עתהזצללה"ה

 ר-
 : ע-כ וגדול הלך ור"י מטה ירדה,5

 בגור היה כי טסנו שמעתי עדניתחן
 שבח על הרי"ם חמ"אצל

 קאפל ר. החסיד המצרים ביןקודש
 החי' וראה אלהים ירא והיהמחברון
 פתח כאבל יושב הוא כיהרי"ם
 בו מזכירין כי מנגיסו הוא ר"חבו יפוי אם אורח מכניס הוא השבתואמר
 הוא המועד חול בעגור חודשראש
 כפור ויום טוב יום ובעבור מוסףמניח
 וחורה המרה יו לגמרי עוברהוא

 : ע"כ ובלל כלל לו מניחאינו

 שהוא קויפמאן משה ר' בן כי עךךחט(
 ייפשיץ חיים ר' של גיסור"מ

 ונפל ההצלחה בו מרדה החתונהאחר
 עשה ע"כ ר"ל מדת ויצא ממדריגתוגם

 גיסו אצל הנ"י ר"מהשתדלות
 ביערו מקום לו וגתן מקום לושיתן

 בדרך והלך בתשובה וחזרמלאדאשין
 הי' שליט-א אדמו"ר גם כמקדםהישר

 ושימש רות לשאוף בקיץבמלאדאשין
 לעירו אדמו-ר כשחזר כך אחראותו
 קודש שבת על האברך הנה באפה

 לו אמר ידרכו שלוש. ברכתובקבלו
 לחוו והלך לרחטים ?ריך אתהאדמי-ר
 את אהיים לאנשים וסיפר נפשבעגמת
 לאדמו"ר לחזור לו ויעצו האדמו-רטאמר

ולשאול
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 מורש שרפישיח114
 לו השיב י מאמרו על אותווישאר
 ישונון לא באי וכל כתיב הלאהאדמו-ר

 אלף עם לדרכו ונסע וכו' ישובוואם
 ליפשיץ חיים ר' ליד ימסרםיו"כ
 לאדו אחר ובבואו גענזאוובכפר

 שותים אכרים שם היהבקרעטשמע
 והפך אחד כותב יהודי והלךושכור
 תבירו ושחקו כך והלבישו אכרמצנפת
 סיבת להאכר נתוודע וכאשרעליו

 כזאת  לו עשה אחד ויהודי"חקתם
 ופגע היהודי את לחפש והלך 1DKחרה
 ונתן זאת לו עשה שהוא בחשבואותו
 על אותו והמיתו הכייטש עם מכהלו

 : ע"כמקומו
 מנשה ר' א"ז אשר סמנו עדךחי(

 כי לו סיפר השלוםעליו
 היה כך יאשיניצער בענדיט ר'אביו
 יהודי והלך השרענדע מחיק היהנקרא
 שנפל סיב ביום ה"רענדע ושכראחד
 שום לא-ז לו היה ולא קודשבשבת
 להמגיד ונסע סוסיו את חבש כן עלעצה

 את שגזל היהודי על יקבולדקאזניץ
 קאזניץ עיר לפני שלו. השרענדעמסחר
 אותו וקנה נדזל דג יקנות יו"ודמן
 הוא הזאת בעת היה ולא המ'בעבור
 שבת על להמגיד דגים קידש שבתערב
 מאוד ושמחה לרבנית הדג ונחןקודש

 ובבואו בהמקוה אז היהרהמגיד
 ושמה הדג הרבנית לו הראהמהמקוה

 ושרוי דואג היה מקודם כי מאוד כןנם
 ושאל דגיט לו היה שלא עלבצער
 הארענדאר על לו והראה המביא הואמי
 מה אותו ושאי שלום לו ונתןהזה

 בעת קודש בשבת הכל, לו וסיפרבקשתו
 סעודות גשלוש השלחן עדשישבו
 רגליו עי עצמו הקדוש המגידהעמיד
 בזה סביבו שישבו יחסידיןואמר

 נבלה עשה אחד יהודי חסידים,הלשון,
 טוב ביום שהיה עשה רעה ועודכזאת
 אשווארצען עמי תסכימו קידש.ובשבת
 הארענדק את ששכר על עליו יבואסוף

 טוב י:מ המחלל על סוףאשווארצען
 ואמר לדרכו אותו ברך קודש שבתאחר
 תדאג ואל לביתך לדרכך בטח נסעלו

 הארענדע בחזרה לן- יהיה כימאומה
 השררה כי מנרות אותו תפשוובביתו
 הדרכים כל על אהייו שלוחיושלח

 אותו הוליכו לביתו ובבואו אותולחפוש
 השררה וכראותו להשררה ישיהשלוחים

 יהודי כי תדע לו ואמר מאוד עטושמח
 להרוג ורצה כלילה לביתו בא א'זקן

 הארענדע בחזרה לך שאתןאותי
 ונעשה לצלן רחמנא נשרף הלזוהיהודי

 יום עד ונתדלדל עפר גל רכושומכל
 טאטשקעס על אותו הוליכו ולבסוףנותו

 :ר-ל
 כן נם גמע בזקנותו "רל א*זחיא(

 ייתן ישאלו י:קיישלהמגיד
 להעיר טקומו לעקור רצונו כי עצהלו

 והשיבו טעמו הע המגיד אותוושאי
 רבא שמיה יהא אמן לשמ.ע רצונוכי

 הק' המגיד לו ואמר בציבורולהתפלל

 כמו טוב יהיה ייתן לי תאבואם
 עתן ראשית אורח לך יבוא אםבהעיר.

 ,ם אותו תשאל כך ואחר שלוםלו
 תבשיל וגם לחם האכילהו היארעב
 בהוצאות להרבות צורך אין וכדומהגריטץ
 ותברכו לישון D1~D לו תתן כךואחר
 וגם ידרכו גראשען גם לו ותתןלדרכו
 שענה כמו טוב יהיה מעט אותותלווה
 ע"כ: עשה וכן רבא שסיה יהאאמן

 ר' שהרב פשו סיד שמעתיחיב(
 % סיפר ז"לאיעזר

כי
~PD 

 ר' הקדוש אצל היה אחת
 בו יהרגיש שנער ריזישראלטשע

 וסיפר אחד גד,ל על לו קשה כיהגאון
 רריב הקדוש המגיד כי הגאוןלו

 בהמסה שוכב היה ימיו לסוףבמעז~.יטש
 ובאו התנור על שוכב היה זדשאוהריר
 להזכיר בשוורים יווארשא שסחרוסוחרים
 להם וסתו רחוק היה הירך כילפניו

 עצפפ להזכיר 4או כן על בדרך השוורים ן קודש שבת הפחלל על סוף שווארצצןא
wm
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 115נח קורש שרפישיח
 הלשון בזה התנור מאחורי הרר"זוצעק
 פעמים פארזינדיגט, זעגען סיראיי
 להסוחר תשובה הה-מ והשיברבות
 היך כך ואחר לדרכו אזתוובירך
 ממך אקח אני להרר*ז ואטריסתנור

 הכל: לראות יאהסדרג'ת

 נייר עי כתב היה הרי-ם להחי'תיש
 כאוצר בעיניו והיהקמן

 ההי' והיה ממנו נגנב אחת פעםיקר
 נכדו כי וחשב גדול בכעסהר"ם
 לו ונתן הפתקא לקת זי-להאדמו"ר

 קפץ כן על בכעס עליו והיה יחימכת
 ונשבע השלום עליו בונם ר'פשפשו
 אינו ז"ל האדמו-ר כי שבידובתפילין
 הריעם החי' כתב אה*כ nol~oיודע

 אב"ד זצ"ל אהרן ר' להרבלתלמידו
 ותהי שמעו הישון בזהקראשנישוךטץ

 לימים ומיד לאו, שומע אתה הן,ומכלל
 שעל ואמרו בימים רך הרב מתמועטים
 מרעיש הךי"ם חחי' כי לו גודעכי

 ה" בסאצק הכי אגו פליאה היאאת
 הקדוש אמר כך אחר מתים לחיי'יכולין

 חריף שהוא יודע הייתי לא ברוךר'
 : שארף זויא איו ער כךכי

 הרב כי בוסס מר' שמעתי ךכןתטז(
 המעשה כי לו סיפר אלעזרר'

 ז.ל מנעשכיז הצדיק של שבתו כךהיה
 אחד חסיד עא בשמיט חגות לההיה
 לעצירות זאלץ" "ענגליש אציהוקנה
 "ארשינעק" לו ונחגה וטעתה לושהיה
 לאביה ורצה ונתעלף שתה והואסם,

 המעשה לפניו והזכירה גדולהבצעקה
 שהיה בצלוחתו טעה צלוחית לוונתן
 לו, והוטב וצ-ל אלימיך ר' מר,לו
 ר.א הרב אם מסופק היה בונםורן
 או הנ"ל האברך את טכיר שהיהאמר

 וכן אותו מכיר שהיה מאחדששמע
 משבח הי' הרייס חתי כי ר"*שמע
 הראשונים החסידים את אתתפעם

 :ני(ןן 1ןן ג ,ו:,:::על~פ
 בהספידו רי אלעזר ר' הרב עדךתיר(

 מטשעכינאיר הגה"קאת
 שיבח הגה"ק יפרח, כתמר צדיקאמר,
 מעת כי לפגי אחת פעםעצמו
 משלש לאדם בא הדעת והנה הדעתישוב בלי דבר שום עשה לא לדעתשבא
 בישולו נגפר התפר והנה שנהעשרה

 יפרח כתמר צדיק וזה שנהלשבעים
 ע"כ: שנים פ"ר היה חייו ימי הגהיקכי

 הצדיק כי מטנו שמעתי עךךתטו(
 ביחד ה" ז-למגאסטאנין

 שטשוטשינער בריך ר' הצדיקעם
 ושיבח רל האדוטו-ר "צלבראדזימין

 מנעשחיז מרדכי ר' הגה"ק אתר"ב
 הגדול מרדכי ר נקרא היש אשרז"ל
 מרן ואמר וענה מתים סחיה היהכי

 והלכו עשו וכן וטסיכן הוא נפשותסכנת כי ויצעקו אליו ייכו כן עללקוברו
 תרצו מה יהם והשיב ברעש הרביאל
 ונרפא חי' כי היה וכן לו יוטבהלא
 לראות נוכל מזה הריעם חתי'ואמר
 הראשונים לחסידים שהיה האמונהאת
 האמינו מת כבר יראש שראואף

 שיש חשם כי לפניו והזכירוברבם
 : ע"כ מתים יחיות ויוכל תקוהעוד

 ,51 זקינו כי ממגו שמעתי ערךתיז(
 דסאכאטש'נעק השוחטהתנו

 ושמו בסאכאטשינעק( שוחט א'וא)חתנו
 הי' אהרן מיכאל שמו היה וזקינומ"א
 פעם מלובלין הרבי אצ5 מאודאדוק
 הרב אל מלובלין הרבי כתבאחת

 לו שיש שוחטים שגי כימדאבזינסק
 בודק והשני בודק ואינו שוחט הוא הא, ן הלשון בזה גדול בקולמגאסטאנין

בלא
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 קורש שרפישיח16*
 ספריוכיבהביאו לאור יהוציא לעלתער ן טוב שוה* לו שולה כן על שיההבלא
 שליט-א החדמו"ר לפני הספרים את ן על והרב הנ"ל( חתנו שי זקינוןהוא
 וס.פר טאוד אותו קירב טאכטשאוו טפה ן על לב שם לא גדוף מתנגדשהיה

 יהודי רוצה מה ואטר האלההדברים
 בחלום אביו אליו בא בלילה מטניזה

 דברי בעיניו קמן יהיה שלא לוואסר
 ונודע ודרש חקר ייסחר מלדבליןהרבי

 : הוא שכןלו
 ר' החסיר מחותנו לו סיפר עדךתיח(

 כי חתנו של אביושמעלקע
 כך ואחר ושוחט חזן כההלה היהאביו
 צריך היה אחד ואם לבד חזןהיה

 יצו-יק מוחזק היה כי אצלו באלישועה
 נתנו ללרבלין נסיעתו פעם ובכלותש
 פעם הרבי לפני יהזכירם קוויסליך*סו
 אליו אמר הקיויט?עך כנתינתואחת
 פדיון כן גם שלח אם אהד עלהרבי
 לו ואמר לדרכי נסע כי לא לווהשיב
 שאין ואמר בעבורו יתן שהואהרבי
 עשר גה שם הרבי לו והלווה מאומהלו

 מאוחר בעת פדיון. בעבורו שיתךקאפ'
 לילד מקשה הלז האיש של אשתהיה
 כמנהגם עבורה יההפלל להתזןובאו
 מלדבלין הרבי כי החזן להםוהשיב

 : בעבורך דאגכבר
 ונכנס יוצא היה אביו אצלוטרד

 חסיד והיה אחדמימד
 ויא סגננה אחד דבר אצלו ראהואביו
 אחת מעם אדם שום לפני מספרהיה

 ר' בנו את גם ויקח ללולייןבנסעו
 יש אס אותו הרבי ושאל עמו*מע-קע
 לא והשיב בדאבזינסק הסידיםבנמצא
 התחברות לו יש מי עם אותיושאל
 אצלו ונכנס יוצא אחד מלמד כיוהשיב
 יר"א הוא אם ושאך תמיד מדברועכו
 ר' את הרבי ושאל רפה בשפהוהשיב

 אומר אתה מה שמעלקעשמעלקע,
 נסע כך ואחר רפוי' תשובהוהשיב
 כי אביו אי יסיפר לפרייסיןהמלמד
 : מגונה דבר אז עוד אצלוראה
 ששמע יעקל מר' שמעתי עךדחיט(

 בושה ר' של נכד4א'

 טחסידיו *' חסיד אליו בא אחת שעם כייו
 שותו וק-בלו הצבא לעבודת עוטדשהיה
 פעטיפ אייו ובא הצבא בעבודתלעבוד
 להרכי דומה היה אחת פעםרבות
 לעלווער דדך ר' הגה"ק כיבחלום
 וסביב-יושבים בראש השלחן עליושב
 הלז האברך לפניהם ובא גדולהחבורה
 הצבא מעבודת חפשי לו לעשותבטענה
 החברי' אל דךך ו" הגהיקואמר
 חפשי להיות צריך הוא הלזהאברך
 %1א חפשי נעשה והאברך הצבאמעבורת
 היו הזטן על הרבי אותו ושאלאליו
 על או היה הוא כי הגברך לווסיפר
 יהת*לל לעלך1ער דךך ר' שלהקבר

 :שמה
 דו1 אהרן ר' מהחסיד שפעתי ךכןחכ(

 קיביו בפה כיעדעימאן
 חתן טנשה האברך את הצבאיפעתי

 הרבי לפני והזכירו ישעי'ס ליבושר'
 אפר אחת פעם רבות פעמיםשליט"א

 לעלךך111י דךך ר' שהגה-ק תדעולהם
 בהק-ץ אצלי היה מקאצקוהקדוש
 האברך כי להם ואמרתי אותווהזכרתי

 בא כך ואחר חפשי להיות צריךהלז
 כי וסיפר מנשה האברך חפשילביתו
 אותו ובדק רופא אליו בא זמןבאותו
 : הצבא יעבודת ראוי שאינוואמר

 שגי יפני ס'ז. יתרו גן חידםתבא(
 ר' הרב הנה באשבועות

 דייטים את והזכיר ראדזאווא אב"דטאיר
 הזלה שהיה מקאליש נגיד מקרוביואחד
 כי והשיב הנהגתו על הרביאותו ושאי יאוש לו נתנו והרופאיםמאוד

 הרבי ואמר קודש בשבת אצלוטבשלים
 קודש שבת שיחזיק עצמו עישיקח
 יורפא צדקה יחן וגם הכלים כלוישבור
 תשובת להם וסיפר לקאליש הרבונסע

 יחלסיס צדקות 1*1רו עשו וכןהרבי

%י
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 כך ובין היקרים שלבושיו כל81לקו
 הוא וגם ספוזנא מפורסם רופאהובילו
 שני "רופא את והחזיקו לו גתן?איש
 מהסכנה יצא כבר  עתה ואמרימים
 רואיו כל העיני לפלא והיה לווהוטב
 יהרבי הנ"ל הרב מכתב הנהוכתב
 ועתה השיי את קידש כי הלשוןבנה

 חיווק ויהיה עבדו ובאברהם בד'ויאמינו
 המכתב את הרבי ונקורא שטיפליראת
 רבי היה אם הזה בדור עתח כיאטר

 ה" מראדזימין כרבי מופתיםלהראות
 ויראת באמונה העולם את לחוקימל

 :שטים
 שאל אחת פעם כי שמזמזיתכצ(

 את מגדך ז"להאדמו-ר
 מרחוב מווארשא לאזערעל המלהדהצטיד

 הר"ר את מכיר היה אםארדינאצקי
 אותו שראה רק יא לו יחשיבבונם
 הישון בזה אליו ואמר בחלוםפעם

 : בחלום פניו שראה פיארורי

 ר' רבו כי בונם מר' שמעתי קלךתכש
 בן ה" ליפנער מענדייפשה

 ואביו גראבאמיץ אב"ד החריףאהב
 אחת פעם כדול טתנגד אך ימדןהיה
 ר' החסיד את מקאצק הרבישלח
 בערהירש

 להבי"
 מענדיל משה ר' את

 הרבי דר היה ואז עייני היה נ*הנ-י
 רבי אי עוד היה ויאנטאמששאוו

 סמוך קטנה עיר היא לניחא נסעוהרבי
 רה"ב והחסיד אותו יבוא ושמהלהעלם
 שלא גראבאוויץ להעיר ייסע יראחיה
 מתנגדים היה העיר כי כי אותויארש
 ליבי וליחות יקיים כן פי עיסף
 מענדיל סשה ר' אי ובא שמהכמע
 מטאמאשאוו הרבי הלנוין בזה אייויאמר
 ושכרו אליו שתבוא אי.ך אותישלח
 ברמת ובקבלו שמה מיד 1נסע1עגלה
 בזה הרבי אייו אמר מהרביישלום
 יקבל לנסוע היכרח חסידות לעניןהלשון

 : מאוד בו נדבק ומאזלגרבי
 אצל בבאליסאו ךבהידתיתכר(

 טהרם שמעתי מאסטראווצעהרבי
 שמעלעוויזגע אביד דוד יעקבר'
 היה טייטע?בויט משה ר' הקרושכי

 מלובלין הרכי אצל והיה טתנגדמקודם
 הלכה בגרר יצחק וישב הרבי לואמר
 בעיניו זר ופיה בגרירה שמעיןכר,
 הרהור לו בא קודש בשבת למחרהפי',

 התיבה את בביתו סגר לא כיבתפילה
 ההרהור ועירב נבוך והיה שלומחפציו

 המפתח כי הרגיש כך ואחר תפלתואת
 התיבה את סגר כי וידע בצלחתומונח
 יותר להלאה גם תפלתו את עירבאך
 קודש בשבת נושא שהיה יו נתוודעכי
 טאוד נבוך והיה בצלחתו המפתחאת
 הרבי לפני בבואו כך ואחר תפלתובעת
 את כך כל עירב למה הרבי אליואמר

 הלא המפתח את שנשא החששתפלהך
 שמעון כר' הלכה כי אתמול לךאמרתי
 מותר מתכוון שאינו דדברבגרירה
 ויודע להרבי המדש רוח שישוכראותו

 עליו לרבו לו לקת מחובותיואת
 : תיפידוונעשה

 שליט-א האדטו"ר כי שמעתיתכה(
 הבית של אביו כיסיפר

 מנוחה הדריכהו החלומות היהיוסף
 פעם חלום תענית טתענה היהותמיד
 ולקח מילה ברית יושה הב-י היהאחת
 הליקה כי ישן שלא עצמו עלאביו
 ופתאופ רע חלום עליו יעבור שלאכדי
 רע חלום לו ובא השיגה עליונברה
 הב-מ על לאכול רצה ולא מתענהוהיה
 תעניתו סיבת טה הב"י אותוושאל
 החלומות היא הסיבה כי לווסיפר
 יבוא שלא החלומות השר הב-יוהשביע

 : מנוחה לו היה אז ומני לאביועוד

 מצסטראווצא הרבי בהיותותכו(
 שליס'א האדמו"ראצל

 היא בטה האדמו"ר אל הרבניתאמרה
 אתה אס כי החכמות טן לאאשתו
 מגיהך, הייתי להתענות חצההיית

 אמ"ה קוא מקאצש הרבי כיוסיפרה
1 8
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 קורש שרמישיח118
 מתענת היה רוצה היה אם כיאמר
 לגו יש תועלת מה כי ישבתמשבת

 לאחרים: להראות רוצה איני אךסהאכייה

 ר' החסיד כי בונם מח שמעתיתכז(
 )שהי' ווישיגראדערמשה

 פעם מלרבלין( להרכי עודנוסע
 כי לו ונדמה רע הלום לו חלםאהה
 יא אצ15 כי התיומות יבעלהשיב
 כי רע הלום לו בהראותו מאומהיועיי
 לאיש ייך כי ין *עץ אך יתענה לאהוא
 זה ואצל כזה חלום ין ויראהאחר
 הוא ראה למהית יתענה הוא כייועיל
 ושאל זועפות בפנים הולך הזה אישכי
 תענית לו יש כי ש והשיב סיבתו19

 היה וזאת הלוטו הוא לו וסיפרהלום
 : ע"כעצתו

 פטירת אחר כי פסנו שמעתי עךךתכח(
 גשנה מפרשיסחאהרר"ב

 לפרשיסחא הרי"ם התי' נסעהראשונה
 יום הוא אלול תב כי השנה ראשעל

 הרבי את יפגש הרך*ב שלהיארצייט
 מפרשיסתא יביתו שמעמקאצק

 ארוך עת ביניהם ועסקו הדרך אםעל
 אמר הררים החי' כי שמעו זאתאך

 זאת פנים כי על הלשון בזהיהרבי
 אך להרעביסטו:ע ראוי אין כינראה
 שיסע אותו הרצי ופיתה אתה אואני

 ראש בווארשא והיה לביתם עמובחזרה
 שניהם עשאו השנה ראש בלילהשנה,
 לחוץ הריעם התי' בא בבוקר אךקידוש
 היה אז )כי מטאסאשאוו הרביואמר
 שיך ציוה בטאמאשאוו( יוד הרבידר

 ביניהם הוחלט כי כולם וידעוולהתפלל
 : לרבי יתמנה מקאצק הרביכי

 ראה בעצמו הוא כי סיפר עידתכט(
 בעת הריעם ההי'כי

 לחיים שתה ראשון ביום עודחבילתו
 מפה האדמו"ר וכן כף ונתןלתעולם
 בסעודת לצלן רחמנא באכילתושייט*א
 אמר כי יין לו להביא זיוההכמאשתו

 15 מ8ר ועוד נפש למרי יין תגוכתיב

 גדש ומהינן ביין אסור אונן הואהדין
 סיבת הוא מקודם שתייתושמניעת
 אן ישתות רצונו אין דלמאאיסורו
 להראות כך אחר יין שתה ולזהבליז

 איסורו: מצך היה מקודם שתייתושמניעת

 כי ירוחם ר' מהמו.ר שמעתיתל(
 סיפר קליט.אאדמו"ר

 מה על והתרעם אמר מקאצק הרביכי
 הצדיקים קברות על הולכיםשהעולם
 עודשם: כיכבראינם דלובלין העולםדכית

 נפטרבטבריה בינפמאטוואצקהצדיקי'
 כירושייפ מקודם דרוהיה

 הקדוש האר"י סטון היכן בחייוושאל
 אצלו שוכב מי ושאל בצרפת לוואמרו
 שם מתח חמד השדי כיואמרו

 ע9 אך מקברו אותו גנבווהישמעאלים
 טמון מי ושאל למחרתו נמצא נספי

 מייטעפסק ר-מ הצדיק והשיבובטבריה
 והשיבו שם פנוי מקום יש אםושאל
 9W:V אך טינה נפקא לו שאין ואמרהן

 בחרץ הקדושות nl~lpan עיפשוט
 נסע כך אחר כאין, הדבר וצשהישראל
 ופתאום דשם בחמין יחרץלטבריה
 הקבר אצל שם חותו וקברו ומתהתעלף

 כי לי סיפר דפה הרבדוויטעפסקער,
 : המכתב ראה בעצמוהוא

 קלסנ'6 משה ר' סהםלמר nYDt~חלא(
 העניך ר' האדמו"רכי
 הגה-ק כי סימר יצ"למאלכסאנדר

 עצמו מסגף היה לעלויעך דדךר'
 עצמו מפיל שהיה עד קשיםבעינוחם

 הכפור משבר היה הנפייה ובכחמהר
 הפשעראמב תחת עצמו וטבלהפשעראמב

 אלימלך ר להרבי בא אחתפעם
 רוצה מה הרבי עליו יצעקמליז?נסק

 ולא לחוץ אותו ודחה  המשוגענערבכאן
 עשו שמשים גם וכמובן שלום לונתן
 היה שלא עד והחסידים יותריותר
 בבית נמו ע וגנב להתאכסן איך מקוםלו

 סעודות ובשלש שם להתפללהמדרש
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 119ס קוש שרמישיח

 בזוית עצמו גנב בבית חושך שהיה2ז
 ברבנותו והתנהג שם אכל שהרביהחדר
 שמסגף מי אומר היה שהרבי איךושמע
 ואבדון השאול עצמו, ומכיר וידעעצמו
 יצא זאת הך"ד וכשמוע בעבורו,בעטים
 שום אין כן אם ואטר מאוד ובכהלאוץ
 החייט כך ואחר חלילה בעבורועצה

 לשלום צאתו ולקבל לילךבעצמו

 לחוץ אותו השמשים ודחפוכ::רבי
 אותו להניח וצוה הדלת הרביופתת
 עיקר ואת כי די כבר כי אליויבוא
 : במאוד לבכות הרבי של היתהנוונה

 כי מאיר ששואי מר שמעתיתלע(
 אמר שייט-אאדומו"ר

 יאמר אותו שאל מקאצק הרביכי
 את שאלו ייב( ,מנייה הגמ' עלהטצם
 נתחייבו מה מפני יוחאי בן שמעוןר'

 שנהנו מפני כליה ישראל שלשונאיהם
 שבשושן א"כ רשע אותו שלשסעודה
 אלא יצילו כולו העולם ו%יהרוגו

 והגה הגמ', ע-כ לצלם שהשתחוומפני
 התשובה שפיר ע"כ שנהנו הראשוןמטעם
 שהשתחוו השני לטעם אכן להתענותהיה
 לשוב התענית יש שחכית מהלצלם
 היה התשובה הלא שהשתחץ מהעל
 בעצמו מעשה אותו עי להיותצריך
 אם כי הטעם על הרבי ואמרשעברו
 לצלם להשתחוות עתה גם רוציםהיה
 הי' נבוכדנצר של לצלם שהשתחווכמו

 והם להתענות צריכין היה ולאניצולים

 רצונם שאין לדעת הראו התענוכי
 היה התשובה שפיר כן עליהשתחהת
 שעברו בעצמה מעשה אותו עלהתענית
 אדמו-ר כי שמעתי יצחק ומש"בע"כ,

 למה העולם קושית על תירץשייט"א
 לפי בי-א מגילה קריאת על קראצריכין
 הוא לכל קהלה זמן הג ר"תפי'

 הלא מתאספין והכל היא "סתרשתענית
 ביום י-ד שנפל רק "א משכחתהאיך

 הן ליום התענית נדהה אז הלא11

 קהלה זמן י"א כן גם כן זאםשלפניו

 האדמו"ר ות" קרא צריך ולמה היאלכל
 הלח הילו הומנים כל הנהשליט"א
 התענית וגם תיקנו גדולה כנסתאנשי
 וראי' חיקנו לא נדחת על כיונראה
 לעקור רבי ביקש ה' מגילהמגמרא
 היה כך לא ריש ואמר באבתשעה
 ואמר בשבת ת"ב שנפל רקהמעשה
 לו הודו ולח ידחה וידחה הואילרבי

 דעתך מלקא האיך התוס' ומקשהחכמים
 הלא באב תשעה לעקור רצהסרבי
 תענית )על תיקנו הגדולה כגסתאנשי
 ת" שייך לא וה ועל להתענותנדחה
 דברי לבטי יכול דין בית ואיןהתוס'(
 ותי' ממנו, גדול אא-כ חבירו דיןבית
 התשיעי מיום לעקור רצה הוא כיהתוס'
 ע"כ יוחנן ר' כמאפר בעשיריולקבוע
 היה שזרחה הגמרא אמר מהוקשה
 רצה סוף כל סיף היא לעקורורצה
 אפ כנה-ג אנשי אז שתקנו מהלעקור
 תקנו ינשי כנסת אנשי שגםניטא
 לא זה ועל להתענות נדחה תעניתעל
 בעשירי לקבוע שרצה התוס' תירוץשייך
 תקנו לא הגדולה כנסת כי נראהומזה
 הדורות כך אחר רק נדחה תעניתעל

 צריך כן ועל להתענותהאחרוניסהנהיגו
 היה לא חו כי י-א על קראשפיר
 כי שמעתי יצחק ומש-ב ע"כמתענין
 ר"י הגה"ק בשם אמר שליט"אאדמו-ר

 שטקדימין הגמרא על מעםווארקער
 ומזון מים שמספיקון מפני הכגיסהליום

 מצינו לא טצוה ובשום שבכרכיןלאחיהם
 חטאת לאומים חסד אוסר הגמ' כיכזה
 לגרמייהו הוא צדקה שעושין כמהכל

 עם יסתרו אם להיפוך וישראלעבידח
 וממילא חצירו את להנות כתנתםחבירים

 בעסקיהם וגם מרוויחין כן גםהם
 נוים ראשית וכתיב ישמיםשוגתם
 ראשם, פורה שורש הוא כיעמלק
 מחית לזהר עיקר הוא בפוריםוכאן
 שמספקיך מפני הגם, אמר כן עלעמלק
 כעמלק להיפוך ועושים ומזוןמים

 : מפיוחו יהיהובזה
רעתי
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 קורש שרמישיחשצ
 מהג' ששמע בונם מס' שמעתיתלנ(

 אב"ד זצ-ל שמחהר,
 בנו יוסיל ר' הק' מפ-ק ששסענאמבין

 ושמש המאור שאביו ושמש פאורשל
 יעבר אלימלך יהר-ר לליזענסקגמע
 שם שגר במקום יאנצהוט עירדרך

 אותו יביקש מלךבלין הרבימקודם

 והשיב אצלו קודש שבת שישבותהרבי
 אצלו ישבות משאלתו ימלא אם כילו

 בהשאלות והביט שאלוה י-ב ממנוודרש
 יכול היה מהם איזה כי לווהשיב
 יאכול יכול היה אם כי והשארלמלאות

 לכלא יכול היה אלימלד כהר-ר כךכל
 לליזענסק ממנו ונסע טשאלותיוכל

 מאוד גדי לחם לו שהניחווראה
 הרבי לפני אוכל עם גדולהוקערה
 סיבת הלשון בזה להעולם הרביואטר
 ע5 הוא מעט זה כעת שאוכלהדבר

 : ע"כ בבחרותו מתענהשהיה

 שהאדמו"ר ירוחם מהמו-ר שמעתיתלד(
 החי, כי סיפרשייט-א

 את נדרכו וביקר לבראד נסעהרי"ם
 הבאים בתוך אליו הריעם החי'ובא יי-י ריזינער ישראל'טשי ר'הקדוש
 רמז בבואו כן פי על אף עצמו גילהולא

 הרי-ם להחי' שיתן למשמשוהקדוש
 לביתו כתב הריעם דההי' לישבספסל

 לשמי עד רבם את ינשאותהסידים שי דרכן הישון בזה מנסיעתלחבירו
 הוא והשאר העיקר הוא וזההשמים

 : ע-כהאגב
 האדמו-ר כי שמעתי יפה מהרבתלה(

 על לז סיפרשליט"א
 ל"ג תשר הף"ם בתשו' שמובאהתשף
 מחולק,לפני דהח"ך פינו שםלכתוב
 בןטשעכינאר1 הק, לקח שופרתקיעת
 עליו עין והעביר לידו התשו'את

 גייעכט דאך בין איך בישין בזהואמר
 שליס"% האדמו-ר את av' דפהוהרב
 החולקים, עם הצדק עין ראות לפיהלא

 חשבו טה יודע מי האדמו-רוהטיילו

 הקרוש ליד הריים חשו, שהגיעשמיד
 היה גמור שטעות וביה מניה"מר

 : הרי*םלהחי'
 שליט*א אדויר לי סיפר עוד"יי(

 הקדוש קרא אחתפעם
 שלא שלו השוחטים אחמטשעכינאוו

 לקפץ צריך כי לפסח שמירה'קנו
 מחירו כי השמירה על נופומצורכי
 לקמץ רשאים אינם והרוהטיםגדול

 ע-כ: גופםמצרכי
 פלושמאן שאול מין שמעתיתלז(

 ר' הגאון אצלשלמד
 ר' שהרבני בגאטבין זצ-ישמחה

 בער ר' הקדוש של נכד באראןמענדיי
 הרבי של תלמיד זצ"למראדאשיץ
 הרי"ם החי' שבימי לו סיפרמלדבלין

 הש-ס על שריפה לגזור שרוציםנשמע
 בווארשא שהיה אותו הרי"ם החי'ושלח
 לגזור רוצים וכך כך כי יזקינולאמר
 זקינו, לו ואמר בהשליחות לזקיגוונסע
 הרי"ם( המ" על )כתנתו חשובהוא
 שויו איך בין הגזירות שאר עםכי

 : ע"כפארטיג
 כי ששמע ר-ש לי סיפר עודתלח(

 זמן כל כי הקדושאמר
 יקחו לא קטם יהיה היבינהשנקיט
 אחרי שמיד היה וכן הצבאלעבודת
 : הצבא לעבודת לקחויטם

 שר' לי סיפר עדךחלט(
 הנ"ל טעגדיי

 בעודו זקינו כי לוסיפר
 יום בכל בטבילות לנהוג ורצהאברך

 הדאזאר ביד היה מהמקווהוהטפחח
 והלך להדאזאר ביילה תמיד לילךין וק-

 אחת פעם להטקוה הגג פרצת ידיעל
 בהמים שימשמשו לו גרטה והיההרגיש
 כן פי על אף עיין גדול פחדונפל
 פשט ממנהגו לשנות רצה שלאמחמת

 הפחד וטחמת במרוצה וטבלשיבושיו
 לחוץ ערום העליה ידי על רץהיה
 היה המעשה זקינו שסיפר פעםובכל

 : ע-כ ורעדה חיי לואוחז
שמעתי
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 פ*מא טהרם שרפישיח
 שמואל *ר' יינם מר  שמעתית9

 הי' כיבראדאמסססיפר
 חלון נגד אחד הכית בעל דירתשכיוון
 שהשוחט הבית הבעל וראה אחדשוחט
 לישון הולך האכילה אחר מיד שבתבכל
 והלשין הבית להבעל וחרה ערב לעתעד
 תפארת בעמ"ס שלמה ר' הקדושלפני
 ישן רק לומד אינו חשוחט כישלמה
 רב לו והשיב קודש שבת היוםכל

 נהגתי אני כי אותו שאהנית( לךתודה
 מוצש"ק משחיטת בשר לאכולסבלי

 ועיף יגע שהשוחט על חששתיכי
 שספרתה אותי אהנית עתה קודשטשבת

 שבת זיום וישבת ינפש השוחט כילו
 : ע-בקודש

 פרידמאן בנימין טר'  שמקמניתמא(
 ר' הגאון כי מרביםוכן

 פפורסם היה בריסק אב.ד בעריאשע
 תמיד לו היה כן על גדוליחכם

 בעיניהם וחכמים המשכילים יםויכוחים
 המין רחץ ג בהלל היה אחתפעם
 גם והלך עניים בעבור מעותוקיבץ
 והשיבו נדבה ממנו ושאל אחדלדייטש
 על מאוד הגאון ונתבהל לו יתןשלא

 על והשיבו טעמו אותו ושאיתשובתו
 אותו חונף בי אמת איש אינו הגאוןכי
 בהאסעל עומד הוא כי ידע הגאון)כי

 אכילתו בעת והשיגו טריפות ואכלעכו-ם
 הג' אותו ובירך טריפה בשר עםקערה

 ברך לפה כן אם כנהוג טובבאפעטיס
 והשיבו להחניפו רוצה כי על הואאותו
 דיבר יא חיילה כי וביה מניההגאון
 שני יש רק יבוא לא חונף ולפניושקר
 ומובן ויתיאבון להכעיס פושעיםפיני
 אותו ראה והוא גרע הוא יהכעיסכי

 טריפות עם גדולה קערה אצלשיושב
 דרך אין כי יהכעיס שהיאונראה
 ומוכה כזה גסה אכילה לאכולהעולם
 בירך כן על להכע~ם רק אוכלשהוא
  לתיאבון  ויהיה יפה אפעטיט עםאותו
 נדבה לו ונתן התשובה הדייסשוקבל

 :הרוגה

 משכיל יו חמאה "חת פעםתפב(
 שכתב ילקוט אופסיקתא

 בטש א' מקרא ר"מ את א, ששאלשם
 במקרא כתוב לא לו ואמר ר"מ*ו
 לו ופיר* בקרא בתום כן ובאמתהבי
 אי ובכתב דברים כי וביה מניההגאון
 כן על 5ה בעל לאומרם רשאיאתה

 5ח בעל המקרא ר.מ את האישכששאל
 בקרא כתוב לא בתמהון ריס אותוושאל
 פה: בעל אוסר אתה והאיך בהמיההכי

 אחד דייטש אותו שאל אחת פעםתסג(
 אם התענית ביוםלהכעיס

 מקריב הוא כי והשיבו היוםיתענה
 וחלבו הדם מועט בי חזיר דם עלמנחה
 מנחה מקריב כאילו הוא הצום ידיעל

 יהיה ודמי חלבי מיעוט ידי עלכנאמר
 בשאר הוא וזה מנחה הקרבתיכאילו
 טריפות שאוכל אתה אולם אדםבני

 כאילו התקנית ידי על יהיהוחזיר
 : חזיר ינ על טנחהמקריב

 גריצער פייוויל'ע ר' הק' כי ידדעתמר(
 זוטא ר' עם ידידיםהיה

 לסרבי נסע לא זושא ר' אךפלאצקער
 מלובלין ירכי נסע פייווילע יר'מלובלין
 ודהה ההבי לפני זושא הר' אתוהזכיר
 לו כשנתן יד כלאחר הרביאותו

 היה כי על והוא בעבורוהקוויטעל
 בדעתו נסר כן על זושא לר'ידיד

 בבוקר למחרתו הפעם עוד אותולהזכיר
 למחרתו בעבורו הקוויטעל נתןוכאשר
 הק-ויטעל וקיני אותו לשבח הרביהתחיל
 כי לו נודי כך ואחר יפות פניםבסבר
 הקוויטעל הרבי דחה כאשראחסול
 משא לר' אחד עני בא זמןגאותו

 יו ואטר נדבה ממנו ושאלגפלאצק
 דברי לפניו ואמר חכם תלמידשהוא
 ולא הד"ת זושא ר' אותו ודחהתורה
 נפש בפחי ממנו ויצא מאומה לונתן
 הקיויטעל כשנתן זמן באותו היהוז,.

 הדחה ע"כ הרבי אותו והרגישלסניו
 ר' ש9 גגוקר ולמהרח הקוויטקלהרבי

זושא
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פי
 קורש שרפי שיח.

 זבול בית בניאס בנה שנאמר המקדש - לו נתן שלח ד4 09 5בו חלוישח
 תורתו ודחה אותו ביזה עודפאומה
 והלך טאוד והצטער לפניו אמראשר
 אותו ומצא העיר בכל העני אתוביקש
 התזרה הפעם עוד לנמר אותווצוה
 ונתן התזרה את לשבח והתחיללפניו

 הרגיש וגאת ופחסהו הגונה נדבהל)
 את הרבי קיבל כן על שמההרבי

 ע"כ: יפות פנים בסברהק)ויטעל

 ז תרסחנוכה
 הגמרא שליט-א "ייסו"י חמרתמה(

 מניחו הסכנה ובשעתאומר
 הסכנה ובשעת פירש-י וכר שלחנועל

 נרות להדליק מניחים אינם אידםשביום
 שאינם פירשו והתוס' היהודיםבבתי
 והב"ח מצות, לקיים לישראלמניחין
 שגזרו הפ" יהיה דאם כפירש"ימוכיח
 השלחן על מגיחין למה הפצותעל
 אערקתא אפילו הגזירה בשעתהלא

 אדמו"ר ואמר יעבור, ואל יהרגדמסאני
 הרטבים לדעת קשה דשאשליט"א
 י-ת עי דק טוח יעבור ואלשיהרג
 ואך יעבור עשה על גזרו אםאבל
 אמצות כאן רלא קשה כן אםיהרג
 אל"ת דרק הטעם י"ס כי ותי'עשה,
 אל"ת גזרו אם כי יעשה ולאיהרג

 בעשה אבי יעכור לא  יהרג  ופסשיעבור
 לא כן גם הלא יתקן מה יהרג גם8ם

 מצות בשאר ניחא וזה העשה,קחם
 לפרסם היא מציה ציקר כאן אולםעשה
 הנס פירסום מנה יהיה יהרג ואםהגס
 ראיתי עתה ודו"ק, הב"ח ראיתוניחא
 בורר זה פרק סנהדרין יוסףבנימוקי
 לכופו יוכלו אם הלשון בזה שםשאומר
 הלא נפשו למסור לו מח כן אםלעבור

 במצות הוא וזה לכופו יוכלו כןגם
 רבה הסד - הוא: תעשה ואל דשבעשה
 גאולת שם על השבטים אוסףומות

 ובולון על שקשה ואמר לשבתך מכוןלך
 יששכר לגבי כך כי עצמו ביטללמה
 זבולון זכה למה ואמר הכל לולספק
 gp הוא פקרבו המקדש ביתלבבות
 הגאילות כל כי והיא עצמושביטל
 עמלק, מהין מקודם להיגת פיהמוכרח
 הריגת הי" ראשון המקדש ביתלפני
 מעשה סי' השני המקדש בית ולפניאגג

 העתיד המקדש בית ולסגי ואסתרמרדכי
 דבי והתנא ומגוג זוג מלחמותיהיה
 קרא טותו קודם שאליפז מביאאליהו
 עצמו ויבטל שיכניע אותו וצוהלעכלק
 קירפ לו יהיה וה ידי ועל ישראללגבי
 מוכרח יהיה כן דאה בדבר עמלקומיאן
 עצמו להכניע רצה ולח עצמולבטל
 יותר שונא געשה להיפוךאדרבה
 ההיפוך היה זבולון כן ואםלישראי
 וד"א עצבו לבטל רצה שלאמעטלק
 בהמ.ק להיות זכה כן עי עצמוביטל

 : ע-כבנחלתו
 לגלות ביקש לבם ואגידה האספךתמו(

rPn'כי על ואמר וא 
 יאסוף יא' אומר היה הקץ לגלותביקש

 שהשלשה חומר הטור כי אחתלאגודה
 על מרומזים משב"ק עשרותשמונה
 שבת על קדשת אתה הגאולותשלשה
 תורה מתן שבת על סשה ישמחבראשית
 ש ה' יהיה או כי יעתיר עי אחדאתה
 הקץ ייפית כשביקש כן ע9 אחדושמו
 האחדות: בבחינת שיהיה האספואמר

 מגיד הדובנער כי מא' שמעתיתם0
 ברג הנאון אציהיה

 שבועות ליל תיקון הג' ואמרהשבועות
 אחד בספר לסד רק אמר לאוהמגיד
 גס אומר לא למה הגאון אותוושאל
 אחד אברך במשל והשיבו תיקוןהוא
 דוחק היה שנים איזה חתונתואחר
 ושאלו עסק עושה אינו למה חותנואותו

 ואסר יי אעשה אני תמסחר עסק איזה 1 שהשכין שם על זבולון נקראוישראל
 שאחרים מה להביס בהשוק שילך ין ן בית אלא זבולון ואין בקרבםשכינתו

ששיפ
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 צ12סב מחיש שרפישףח

 יהשוק והלך הוא גפ יעשהמושיי
 חפציט תויים החנותים שלפניוראה
 הוא גם והלך מסחרם הוא וזהשוניפ
 ההגות לפני לחוץ ותלה הנות'זוכר
 שם לא החנות ובפנים חפציםחיזה
 היה ולא להחנות קונים ובאומאומה

 על להתוודאות ובא ימכרם מהלו
 חפתים כשאר שעשה לו וסיפרמסחרו
 הלא הותנו עליו וצעק פריון איןולו

 שתולים מה חנונים שאר, אתהשוטה
 מה להראות ~מן רק הו8 החנותלפני
 התחלת רק הוא תיקון כן בזה,יהט שדי ולא פנימה בההטת למכורשיש

 כסימן רק והוא טרשיות וסיף*רשיות
 הגאון ולכבודו כולה בתורה שהואמה
 הסימנים גם לו טוב התורה כליו1

 בהסיסנים: לבד לצאת יכול איני צגיאבי

 שמעתי טנשח סר וכן יריתם פט*'תסח(
 סיפר שליט-א אדמו"רכי

 מביאלע מיכר משה ר' שהגה"קיחם
 אור מיוצר רק יום בכל מתפללהיה
 בתפלה שוהה היה כן פי עי ואףיבד
 בקאצק בהיותו אחת ופעם אחפת9עוח
 הרבי והרגיש מהללויה יהתפללהתחיל
 יכוץ יהיה שלא והבין יאתמקאצס
 יטש כוס לו ושלח התפלה'יגמור

 באמצע ונפשו לבו להשיבוממתקים
 :התפלה

 סנוט הי' כי שמעתי מנשה ךמר'תמס(
 כוך ייקחו ידנתןהר"ר

 יהרהר שלא בו 9עאן הכסאבבית
 בשר שופכין אם הסכע כי וקרא,4ד*ת
 יפה יגדלו הנטיעות עי יחדבחלב
 מיושב ועתה אמר לביתו וכשבאומהרה

 אדמתך, בכורי ראשית הכ' הסמוכות11
 ידי עי כי אט בחלב גרי תבשליא

 מהרה להתגעל הפירות יוכלובב"ח
 התורה ואסרו lam בן יעשו לא*כשז
 התורת סיפרו כך ואחר לצגי,חוצת

 4 1"כ סרחון ריח בה *עולהאולפ

שמות
 שליט.א אדומו*ר שאמר שמעתיתג(

 הלשון בזה השלחןאצל
 יר' הריעם החי' אמר בגורכשהאתי
 אהה זכור ברוך, שטיטשינער,ברוך

 אומרים שהיה מה בקאצקכשהיינו
 לעיין צריכים האלו הסדרות כיבקאצק

 הארסו-ר וסים ותוספות כבהלכהבו
 מבררין שאם בהןוהר פבואר כישליט"א
 בעצמו מבורר נעשה האיש גםהלכה
 בו מייגע שאדם יגיעה ע-י והיאע"כ
 והישם מגורר הגוף נעשה זה ידיעל

 מהטוב רע בו יברר העיקרהאלה
 ! ע.כ המקובלים בספריכמבואר

 הית הגלוחים בכל כי אמר עךךתנא(
 רק ומפורד מפוזרהישראי

 אחד במקום כולם היו מצריםבניות
 קודם שהיה על לי נראה ואסרבגושן
 לא מפוזרים חלילה היה אם תורהמתן
 אולפ ושלום חס תקומה להםהיה

 התורח תורה מתן שאחר רצלותיםבשאר
 ה" במצרים אולם אותם ומאגדמאחד

 היה וזה ביחד עצמם לאסוףמוכרחים
 הגה"ק אמר כאשר פרעה בעיניכקוז

 לא פרעה שאמר מה לעלךדעךרגדךד
 לשון והפירוש באלף נכתביוכרחים
 יפה היה לא הזאת ואסיפהאסיפה
 לרעתו שהיא ידע כי פרעהבעיני
 אז כי העם ויפץ נאמר כך אחראולם
 ברור והיה הגאולה להם שנתבשראחר
 נאויים שהיה כמו היה שיגאלולהם
 ע"ב: הנפיצה להם הויק ולאכבר

 כי מאיר שטואל מר' שמעתאהנב(
 סיפר שליט"אאדמו-ר

 לקאצק בא סביאלע הרב אביוכי
 חידושי לאמר הרבי וצוה שלוםאיבי

 ודחה טוב חידוש ואמר שחידש "ורה ן לפני הנרי הקדוש לו שנתןומשבאים
 דעתו תחלש ידיפ גהרתי אותו הרבי ( היא סובה התורה יטמר מלדבליןהרבי

אוד
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 קורש שרפישיחחנ
 בנו לפני דקורה אמר כך אחרמאוד

 מאוד אדמו"ר ושיבח שליט-אאדמו"ר
 דחה הרבי כי לאדומו"ר וסיפרהתורה
 התיותא הדיחוי לו אמר ולא ב'יהאותו
 פנימה להדרו לילך אדמו"ר אסר כןעל

 אותו מדחה שהוא מה אותווישאוי
 בשה האדומויר את גם הרביודחה
 שירא תושב אתה רם בקוי לוואמר
 לפניך אותי מסר אביך כי יפניךאני
 אביך לפני ולא לפניך לא יראאיני

 :ע"כ
 לשבח התחיל שליט"א האךמד'ךחגג(

 וסיפר הרבימקאצקאת
 והי' שליט.א אדמו-ה של טחלתולאחר
 אותו הרבי וצוה מאד חלשכודנה
 המדרש בביה כפור ביום יתפללשלא
 שראה הראשון פעם היה וזה בחדרורק
 מעולם כי מתפיל שהיה בעת הרביאת
 רק המדרש בבית הרבי התפלליא

 היה והוא המדרש לבית פתוח היהחדרו
 מאך מפחד הי' אדם' וכי ומתפללעומד
 היה וזאת מתפלל שהוא איךלהביט
 והי' מתפלל אותו שראה הראשוןבפעם
 ה" עבה וסידור שטענדיר לפניעומד
 יא הנועה ושום השטענדיר עימונח
 מכיר היה שלא מי התפלה בעתעשה
 פשוט הבית בעל כי חושב היהאותו
 שליט-א והאדומו-ף עץ כמו שםעומד
 עמוק בענין התפלה בעת מעיין אזהיה
 הרבי הלך נדרי כי תפית לאחרמאד,

 טכא טוב יום אותו ובירךלאדמו"ר
 ואמר הלהי על בהיד פעטשיי לוונתן
 שאתה מה יודע שאינני חושב אתהלו

 מראשו שחשב העניך כל ואמרחושב
 מנה זה על האדמו"ר וסיים סופוועד
 שיוכל וקדושתו גדלו את לראיתנוכל

 אינם שפלאכים, מחשבה אףלהתפיס
 ממעשה: כשסיפר בכה והאדמו"רמבינים

  בןאלבסבדר  שהרבי איך סיפר עדךתנד(
 פעה בפגיו עצמו להטמיןרצה

 חאדסו"ר ושיבח תורה לו אמראחת

 1ח58 המדרש בבית מאד התורהאת

 יחיאל ר' זאת ושמע הוא נפלא נאוןגי
 כך ואחר לאביו זאת וסיפר בנופישל
 התדח בפניפ שליט.א האדסו*רהיה
 וזאת פשוטת תורה לו ואמר הרביאצל
 היה קשה כי בסנו עצטו לכשותהיה
 ע"כ: המדרש בבית אותו ששיבח עללו

 סברא שסעתי ""ין מהאברךתנה(
 מח מקחצקמהר,

 כ* מנכו ולא טתוכו טטמא הרסשכיי
 על ולא חשוב כלי על הואהטומאה
 לדבק יוכל הטומאה. כי עץ כלי'פשוטי
 חרס כיי אולם חשוב בדבר רקעצמו
 תוך יו שיש מה רק חשיבות לואין

 רק מטמא אינו לכן בו להשתמשונוכל
 : 1-כמתוכו

 פעפ בכ5 מסטריקאוו ויאלף ר'תנו(
 לאפר פוכרת היה לקאצקשבא

 הקשש מאביו חידוש דבר הרבילפגי
 וצוח לאמר מה יו היה לא אחתפעם
 דבר ולהביא לביתו כמכיוון ייסעהרבי
 את וביקר ימכיוו דרך וחזרהידוש

 הךי*ם החי' אותו וביקש הריעםהם"
 עוד אותו כן גם יבקר בחזרה יסעאם

 שחידוש החידוש אמר ובחזירתוהפעם
 הרבי כי הרים החיי ואמראביו

 וכאשר מאד טוב כי מזה יהגהמקאצמ
 ויספר אוחו כן גם יבקר לביתויסע
 לו יאמר לקאצק ונסן הרבי מאמרלו

 את ביקר ובאזירתו אותו ודחההחידוש
 הח" לו ואמר לו יסיפר הרי*םהחיי
 שאגו מה תמוה הוא מההריעם
 סוקר הוא היום כל לעבודמוכרחים

 : צ"כ אתתכסקירה

 שליט-א מאדומו*רחידושים
מסאכטשוב

 טסרא סלי הביאו  הקב-ה  אמרתנו(
 הכפרח למה בוס טחקשיסהמפרשים כי הירח אח שמעסתיצל
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 פ4סג קורש שרששיה

 ומוכרח א' בכתר ישתמשו שלכיפ*שנ*
 ואמר ממניהם אחד את ימותחיה

 בבראשית רש"י הנה *לים"אהחדמו,ר
 האור בין ויבדל הפ' על דרש פי עלאמר
 אין והאור הקג-ה ראה החושך~גין
 לעתיד לצדיקים גנזו לרשעיםראוי
 עלי הביאו הקג"ה חמר כן עייבוא
 ואזת הירח את *מעטתי עלכפרה
 החמה להגדיל אפשר היה הלאקושית
 ודו"ק: הכפרה להביא כביכול צוהיכן

 עדות יודע אחד עד אם הדיןתנה(
 והשביע בעיה שמתלאשה

 הלא עדותו ויעלם ולהעיד לבואאותו
 יכול כי *בועה קרבן מחויביהיה

 כי הכתובה ממון לה יהביאגמדותו
 אם רק שבועה קרבן מחויב העדאין
 ופקפק ממון לחייב בעדותו יכשהיה

 להיורשים אם הדין יהיה מההאדומו"ר
 שיודע אחד מעד ידיעה כן גםיהיה
 יהי' אם אותו והשביעו אביהם מח*לא
 הכתובה ממון להם להרויחבעדותו יכוי היה היא שבועה קרבןמחויב
 אינו עדותו כי מחויב שאינוואמר
 עדותו לסלק רק ממון לפוטרומועיל
 פטורים יהיה שממילא אף האשהשל
 ומוצא בזה לנו איכמת לא הכתו.בהפמון
 בבא רוש הר-ן מחידושי זה דיןמקור
 שעד להשיטה אף שאוטרסציעא
 דאורייתא משבועה פוטר אינוהמסייע

 בשבועה הוא זה דרבנן משבועהרק
 שנהחייב בשבועה אכן פיו עלשנתחייב

 פוטר שפיר המסייע עד אז אחד עדע"י
 אינו הוא כי דאורייתא משבועהאפילו
 מסלק רק דאור' משבועה אותופוטר
 יהיה שממייא אף הראשון שלרדותו
 איכפת לא זה דאו, משבועה ע"יפטור
 לאמר נוכל זה לענין גם כן עללנו

 : ודו"קכן

 תולדותפרשת
 נא קום ליצחק יעקב במאמרחנט(

 והנה טצידי, ואכלהאבי
 טאמר כל את לתרץ עצמו משתדלכש"י
 האשמה כמנו ולסלק אבינויעקב
 ואכלה והמאסר שקר הלילהשדיבר
 ה" שקר ואת גם כי תירו לאפצידי
 האדמו"ר ותת מאוסה, ציד לא הואכי
 שצד מציד שיאכל היא הכוונהכי

 כי גפיו( ציד כי )ע"ר אותוורימהו
 כתיב ט' ביהושע בגבעונים טצינוכן

 ורימוהו *צדו ופירש"י מצידםויקהו
 : ודו"קאותו

 קדשנו אשר נאמר בקידושתם(
 פוכח כן אםבמצותיו

 צריך והיה הטצוה ברכת הואשוו
 שטוך שבת ערב לקדש הדיןלהיות

 שהיא המצוה ברכת כדיןלחשיכה
 : לעשותןעובר

 על ברכה גברך לא למה גםתסא(
 על מצוה הוא כיהתענית

 ע"כ תעשה ואל בשב שהוא תירץזה
 חיים ר' ח"ד יצחק מי, שפעתיאח"כ

 זח שאמר נ-ימרדכי
 אמר כי זצ-ל כןגדך האדוטו-רבשם
 מיד שיקדש ערוך בשלחן שכתובמה

 המצוה שברכת משום הוא יביתובבואו
 : ברור ידעתיולא

 ואבואה אשתי את הבה אמר יעקביצ"(
 ק5 וכי רש-י ומקשהאליה

 לבן שהנה אמר וכו' כן אומרשבקלים
 לחפש ורצה קדישא מסטרא היפוךהיה
 ברשתו אותו ולמשוך כיעקב גדולאיש
 סתתי לך אותה חתי טוב אמרלכן

 שהוא מלאיש רצונו אחר לאישאותה
 תמיסתו ברוב ויעקב ר-ל אתראמסטרא
 את לרמאות זה לשון במכ'ון לואמר
 משכהו כבר כי שיחשוב הרמאילבן

 וה_ ידי ועל כמוהו להיות ונהמךאחרון

 : בתי 15יתז1
88
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 מורש שרפישיחצי
לחנוכה

 להזכיר נרות להדליק שנתקן מהפק
 לעשות נתקן ולא הסנורהנס

 שנעשו אחרים הנסים להזכיר אחרלכר
 והנה אור, ותולה מצוה נר כתיב כיאז

 ההם ביטים גדולה היה היווניםחכמת
 שישיג עד הוא שהחכמה שאסרווהם

 לאפס השכל מן שלמעלה וטההשכל
 מאמינים בני טאסינים אנחנו לכןיחשב
 מן למעלה התורה אור כי aa~lnיכן
 מן הוא מצוה נר והנה הואהיכל
 למעלה התורה כן אט התורה מןהמצווה

 מן השפעה יקבל המצוה כי השכלמן
 התורה יאור ירמז הקורה והנההתורה
 להדליק שנצטווה מצוה  בעצסז זהואם
 למעלה עוד שיש מוכרח המנורהנרות
 ממנו השפעה מקבל שהמנורהאור
 להם שהראו היוונים את נצחוובזה
 הותקן יכן למעלה אור עוד ישכי

 את נצחו בזה כי זה נס להזכירדהקא
 :היוונים

 בפה"ע השנה בראש אחת פעםתסה(
 לשמוע העילם עצטםדחקו

 יחם מה אמר הקדוש מפיוהתורה
 שהרבי מה התורה הנה כי עצמםלדחוק
 המאמינים החסידים ממשיכים אזאומר
 שהוכן מה משיג וכאו"א טלמעלהבו

 להם מה כן אם השגתו לפיצשבילו
 ביי ישמע השומע כ5 כי עצמםלדחוק

 :דוחק
 לימוד מעניני דיבר ""ית פעםתסו(

 אופן בכי אטרהתורה
 הצדיק כי וסיפר הוא טוב האדםשלומד
 הסתלקותו בעת זצ"ל מרדכי ד'טנעשניז

 חסידים מראשי אחד על ידיו אתסמך
 החסידות עניני הסתלקותו צהרשינהל
 ע"כ בהחורה הנצחון במרתוברכוהו
 עכ"ז טאוד גרועה הנצחון מדתוהנה

 1 הוא טוב התורהבלימוד
 בשמו גוטמאן אשר מה שמעתיתסח(

nasוכר לעשות נתקן 

 נסים ?שאר ולא לבד המנירהלנס
 שליס"א האדמו"ר ואמר אז לנושנעשו
 גדולים הכטים היו היוונים הנהכי

 טסטרא והם אתונא דבי מסביכנראה
 להם ויש אלהים עשה זלע"ז כיאחרא
 בקדושה אחיזה יתם יש אם קיוםמעמד
 ולא אגם של חו.ל אמהו יטהוהנה
 להם יהיות יוכל בחן כי שמגםעל

 למנורה צריך שמן כי בשמן 1לצאחיזה
 יוכלו לא כן על הוא נדגלהוקדושה
 שחכמים על היוונים והנה בולהאהל
 בס-א גדול כח להם והיה היוגדולים
 טמאו וזח בשמן גם טקים לתפוסורצו
 ככלאים עזים היה הם והנה השמניםכל
 תבירו את לנצח פיהם שהקשו נפשעזי
  כהונה בגדי כי בגמרא ומצינותמיד
 שהיה והציז הרבה  דברים עלמכפר
 מצח עזות על מכפר היה השם בוכתוב
 נצחו המנורה שהדליקו ובזההשמן עי נם ולנצח להתגבר רצו בעוותםוהם

 ולא מדויק ובזה אותםהחשמונאים
 בחותמו מונח שהיה אחר פך אלאמצאו
 של השם היה וחותכו גדול כהןשל

 אגו ולזה כאל אותם נצחו ובזהיחו-ם
 היה זה כי לבד למג-רה ~כרעועים

 : ורו-ק גרולנס
 שנוהגין מה על הלצה בדרךאמר

 מדליקין אנו כי בחנוכהלצחוק
 בית הצני אם רק הוא והדיןבפנים
 אז רק ישנים ואינם נעוריםעודם

 ישנית כשהם ולא הדלקה עלמברכין
 ישגו שלא כדי לצחוק נוהגין כןעל

 :התינוקות
 אם פליגי אליהו דבי' בתנאתסס(

 ולעשות ללמוד התורה להם ונתנהישראל בשביי נבראת העולםי
 בפיל נברדת עיקר שהעולם אמרוחד

 11.מר נבראו כך אחר וישראלהתורה

 יש-אל בשביל נברא שהעיקרשנראה
 המבע מהסדר  יוצא  הון נס כל הוהכי

 פי על יתנהג שהעולם היוצרשחקק
 יוצא הוא שהעבירח עטו הסלעדרך

 %פהפדר
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 127סד קורש שרפףשיח

 הוא עכירה לכן הכזרא שם-דרמהסדר
 א-כ היוצר שטבע ממטבע שטשנהעל
 נס נעשה יפה א"כ הוא עבירה נסכל
 יפש שפיקוח על י-ל אך הוא שעבירהכיין
 שהעיקר נאמר אם נראה כן אםהוא
 לנו שיהיה כדי בהמנ.רה היההנס
 עבירה נעשה איך חנוכה נר מצותהיום
 שהעיקר ע-כ אלא טצ,ה שיהיהכרי
 הוא והישראך ישראל כשביך היההנס
 שהישהאלים להיוונים הראו ובזהעיקר
 : העולם נברא ובשבילם העיקרהם

 והדליקו אומרים אנו למח הקשה גםתע(
 המנורה הלא קדשך בחצרותנרות

 שאמר יהרמב-ם אף המקדש בביתעמר
 הוא כשר מבחוץ הדליקו אםשהמנורה

 להיות צריך בוודאי לכתח.להאבל
 : המקדשבבית

 המעטים נצחו אם היא רבותא מהגם
 של דרכו כך הלא המרוביםאת
 יפי המרובה, את מועט להחזיקא"י

 חודש הוא והלא בטבת נמשכיםחנוכה
 וכדומה בטבת כעשרה בצרותמסולא
 נפשכים האחרונים שהימיםואמר

 כמו הראשונים הימים אחריונגררים
 בו נתקן. מועד רכל מה אומרשמהריל

 אחר נגרר כי שבועות ולכן מצוהדבר
 הוא: אחד שזמן בחנוכה מכש*כהפסח
 למנורה זכר עושים שאנו מההקשה
 המקדש בבית בפנים היה המנורההלא
 שהמנורה על הוא בחוץ עושיםואנו

 האור זה ועל לחוץ אורה ונתנההשפיע
 הנר זכר, עושים אנו לחוץשנשפע
 משגיח יהיה שהאדם השגחה עלמורה
 החומר והנה במעשיו ויפשפש עצמועל
 ישר איש דרך כי חסרונותיו רואהאינו

 אלהו חלק שהוא הנשמה רקבעיניו
 הניף הסרוגות על משגיח הואממעל
 הוא גם הגוף על משגחת הנשמהואם

 ויש ממעל חיק הוא כי ממעלמושגח
 בזכרי, הוא הפירוש וזה ביניהםחיבור
 קני שבעה על יורה אלה, שבעהד"

 :המגורה

 בארז משוטטים המה ד' עיניתעא(
 אפ יורה שהמנורההכוונה

 כן גם מושלח עצטו על משגיחהאדם
 : כמדתוממעל

 פאר רב ומפז מזהב ונחמדים טובים יקרים דברים נוראים ושיחות נפלאיםהדית
 טורי אבא ספה"ק מאז ששמעתי מה כספירים המאירים ובהיריםפתוקים

 טמיר אור מאוה"ג שהית המאירה אספקלריא ציס-ע מופה-ד הקרוש הגאוןהרב
 זצוקלה-ה חיים רבינו ומאורן סרן וכו', לי אנוס לא רז כל בעולם מפורסםונעלם
 הקדוש.והטהוראדמו-ר ו בש בעולם מפורסם שהיה אכשר ועכ"י עלינו יגןזכותו

 לשמימה ועיה נשבה ואה-ק יע*א קראשנעוויץ בפה ימיו ולבסוף פלאצקטדאברין
 .נתינות בעהמח"ס נבג-מ לפ-ק תרע-א שנת טבת לירח א'ביום

 חיים-
 "משנת

 חיים- "פריחים"
 .צדקת

 חיים-
 "שנות

 חיים-
 "מאירת חיים- .אור חייטי .נשמת

 כקש"ת ציס-ע עולם אור מופה.ד הגה-ק זקני אאמו-ר לב-ק בן ועודחיים-,
 המחכר בעל יי-ם וויסקיט מפילאב אדמו.ר ועכ-י זי"ע זצוקללה"המדהר"א
 "אזור הש"ע ד' כל על אליהו" .דבר יקריםספרים

 אליהו-
 אליהו" .משנת

*טנחת
 אליהו-

 ועוד אליהו" "ציון אליהו" .חורת אליהו* "נפש אליהו* *סערת
 יגן זכותו נבגים תרם-ו סיון דיר.ח כיה כבוד לכסא ועלה שנסתלקועוד,

 : ועכ"יעלינו
המשך
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 קורש שרפישיח08
 הקדוש בשמו מ"ח דף ח"ש ששיק בהספר שנדפס מה"משד

 וישבפרשת תולדותתרשת
 אשר הבארות וכל ט.1 בפסוקתעב(

 בימי אביו עבדיחפרו
 וימלאום פלשתים מתמום אביואברהם
 מחוחן הייליגער *אונזער בזלה"קהנ"ל זצ"י אאמו-ר כ-ק זה על ואסרעפר,
 ש"ב מחו, ב"ק הוא געזאגס"האט

 רשכבה-ג ומאורן .סרן עולם אורהגה"ק
 מפרשיסחא בונם שמחה רבינוכקש"ת
 הקדוש היהודי הרבינו בשםזצללה-ה

 הייליגע די געטייטשט אוןזצוקללה-ה
 געוואלט האבען אביו עבדי דיווערטער

 שעפען צו מקור א זיין ממציאנאר
 הייסט חיים מים ויראה תורהכיהל
 פלשתים די ליידער אבער כידוע,דאס

 סתם א פאר געמאנט אלעס דאסהאגען
 מיס פערשיט אין גארנישט איזטדאס
 : והמב"י ודפח-ח עכי"ק וד-לשרד

 ויצא שת~ו
 ~לה17י-ת בקו עה"ש אבינו יעקבתסג(

 ובגד לאכול לחם לושיתן
 ש-ב מחו' כ"ק אמר זה עלללבוש,
 זעהט פלוג אין מהנ-ל ז?-להגה-ק
 וברויט א בקשה קליינע א דיזעסאוים
 וועט דמשיחא בעקבתא. אבער קלייד"א
 אין זאכען גרויסע די פין אלעסזיין

 שנתקיים עין בחוש ראינו ועתהבקשות.
 : עכי-ק צדיק פיאסרי

 וישלחפרשת
 מלאכים הקרוש רשיי מפורש עשןתשק

 אאמו"ר כיק ע-ז ואמרממש
 זצ"ל הגהיק מחו' בשם ז"עזצ"ל

 צו טובה א יוד א יי"עמפרשיסחא

 להמיתו אותו ייחנכלו י"י בפסוקתעה(
 הקדוש רשש אומר זהעל

 ועל אליו כלומר 9מ1 אתו כמושתו
 זצ"ל הגהיק אאסו-ר כ-ק הקשהזה

 ע-ז, מחדש רש.י מה עלינו יגןזכותו
 עלינו יגן זכותו זצללה-ה מפכ-קושסעתי
 כי הקדוש לרש"י ורמז נפלאענין

 דבר עמו נעשה לא מצינו אחדבמקים
 הפקדון את והשיב מצינו אחרובמקום
 אתו שפיר אתי ועתה אתו הפקדאשר
 כמו נחשב הכל מהנ"ל ועטומהנ-ל
 ודפח"ח עכל-ק אליו כלומרשהיה

 :והמב"י

 מקץפרשת
 ופרעה ימים שנתים ~rp שהית,1(

 היאור על עומד והנהחולם
 הגהיק וש-ב מחו, כיק אמר זהעל

 עייף יגן זכותו זצ"למפרשיסחא
 6 מ6כען זלל יוד יעדערערבוהל-ק
 נאר יאהרען פערשיאפעגע די צועגיע
 וו~כענדיג בהתגלות אלעס טוהעןצו
 אבשטעלען זיך אין תשובה הייסטדאס
 היאור על עומד ליכטינקייט" דעםביי
 ודפח*ח עכל"ק אור ותורה מצוהנר

 :והסב"י

 ויגשפרשת
 עבדיו את שאל אדני בפסוקתעז(

 אח או אב לכםהיש
 ווייסט עטץ יודעליך ז'ינע פרעגטהשי"ת

 עטץ אבער אאדון אייביג האט עטץאז
 ענטפערין פריינדשאפט ענק בייהאט
 יש אדוני אל ונאמר "יודעלעך*,מיר

 מיי וכו', זקונים וייד זקן אב ינו : מטריח מען מעג הרשע עשו פיןטהון
 ווייסיר טאטען אלטען דצם גיהם האבען , ודפח-ח: עכל*ק אויך מלאך ח אפילוייי

סונ
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סה129 טורש שרמישיח

 לא ד' הסדי אשר יאהרען לאנגעפון
 והוא היה הוא רחמיו כלו לא כיחטנו
 זענען סיר נתפארה יהיה והואכוה

 ווייסען סיר קינדער גארישעפערגארט
 שאגיווען צו דיך ברויכען אונץ ווינישט
 והמב*י: ודפח"ת עכל'ק העולם אדוןדעת

 ויחיפרשת
 האט :עקב מצרים, בארץ יעקב ויהיתעח(

 אין טצרים איןגעיצבט
 שנה עשרה שגע כידוע הגון צערנכויס
 אלעס געתעזין איזם איהם ונביי*גה

 שבע הטוב וברצון באהבה מקבלגוטעס
 ודפח*ח עכל*ק .טוב" כמנין *גהעשרה
 משה" "תורת בספר )יעויןוהטב"י
 בעהט"ח עלינו יגן זכ1חו זצ"ללהנה-צ
 הקדושים ספרים ועוד סופר התםספר

 :וחכם-ל(

 שמותפרשת
 אומי זה על ירגם 18 בפסדטתעט(

 הקדוש פדרש "קדושרש"י
 אומר ואנכי ירבה 8ן אומריפחתם
 וסחו' ש"ב הקשה זה ועל וכו' ירבהכן

 יגן זכותו מפרשיסתא זצ-להגהיק
 הטהור כשלהגו אחת ופעם היאאחת הבי כי כן או פן אם נפ-מ למהעלינו
 ספה זי"ע זצ"ל הגה"ק אאמן-רכ"ק

 לפני הג.ל קודש בשבתקראשגעוויו
 בצדו להסתופף אליו הגאים חסידיוקהל

 הרצץ היה כי ומקרוב סרהוקהקדוש

 בני אצל להרבות הרשע פרעהאצי
 בתוכם ונשרש בלבם מפיק"ישראל

 שלא כדי ר.ל הגרועה זו המדהאת
 כידוע זה "ל תשובה יעשות איך1דע1
 יונה שהרבינו לזה נפלאה רא"ואמר
 עכירה ספק על מדוע שם ששאלברכות
 כסף מעה י קרבן חמאת אדםמביא
 רק קרבן אדם מביא חטא ודאיועל
 באם כי השיב זה ועל דנקא, ביתשל

 אצלו נמיי %א *חרא איךשיודע
 ונדכה נשבר בלב והויך משקשום

 צריך לא זה ובעבור חטאיו עלומתחרם
 בודתי חשובה ועושה יותר ולא דנקארק
 חסא 9לא בספיקות 9ה%ך באםאבל
 צריך לכן וד"ל כנקי עצמו אתועושה
 כסף מעה של קרבן זה ע5 להביאהנהו
 זה ע5 לכן עבירה טוראי גרע ספקכי

 אוסרים חתם הנ"ל ברש"י המדרשפירש
 בנ"י אצי ירגה שהספיקות ירבהפן
 .כן אומרואני

 ירבה-
 והודאי שהבירור

 אסח ול מרמז כן גי בישראלירבה
 עכל"ק דוברות צלפחד בנות כן כיודאי

 בספרי עחן ןא-ה והפב"יודפח-ח
 על קאי הפן כ"ח אות היהודיתפארת
 השי-ח את ישבור וחכמותחקירות
 ספיקות מכניס וזה אמונה גיאבחכמות
 יש 8ן השמוק פ" וכן אדם, בניבלב
 *ם עיין ולעגה רא9 פורה שורשבכם

 : זי-ע הקדוש חיהדדיבשם
 זכותו זצ"ל אאמ41ר מכ-ק עדךתפ(

 בני ויאנחו ועכ"י עלינויגן
 שועתם ותעל ויועקו העבודה מןישראל

 זה על והקשה העבודה מן האלהיםאי
 מפך,חיסהא הרבי מחו, ש"ב הגהיקכ"ק
 מן פעמים ב' לכתוב צריך למהי"ב

 כמיותם נראה רהיטא לפי כיהעבודה
 קודש בשבת ה*~ב זצ"ל אאטו"רוכ-ק

 אצלו המסובין ימני הטהורבשלחנו
 שמפיק קדשו מפיו תוהה דברילהקשיב
 הבנ"י כי וידוע גלוי זאת כימרגליות

 כך כל ובלבנים בחומר משוקעיםהיו
 עליהם שהכניד להם קשהשהעבודה

 מן בנ"י ויאנחו בתחלה כי מדאייותר
 9י91יע יהשי-ת צוואריהם עלשגתן סמי העבודה מרוב ויזעקוהעבודה
 אל שועתם וחשל כתיב כך ואחרלהם

 יהיות צריך שהיה העבודה מןאלהים
 יהיה שהעבודה גיא אלהיט א3עכ"פ
 לאלהים יהיה שעבודה רק ודםלבשר
 עכל"ק וד"ל ית-ש אלהיםלעבודת

 : והסב-יודפמ'ח
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 תודש שרפישיח1%
 קראפרשת

 מתחת אתכם י"יצאתי בפסוקתפא(
 על והקשה מצריםסבלות

 בני כל של רבן הגה"ק ש"ב מחו,זה
 מפרשיסחא זציה"ה מוהרש"בהגולה
 נכתב לא מדוע עיינו יגן זכותוזצ"ל
 סבלות, סלש:ן רק אחר לשון אועבדות
 בתחית כי זי"ע קדהניל השיב זהועל

 הדבר קשה אצליהם היההשעבוד
 והיה אצליהם הרגלו כן גם כדואחר
 טבע נעשה הרגל כי כהיגילותאליהם
 שהם ראה הש"ת כאשר כדואחר
 היו ומשוקעים פרעה לעבדותרגילים
 ואמר הרגישו ולא ובלבניםבחומר

 מצרים סבלות מתחת אתכםוהיצאתי
 די זיין טובל שיין קאנט עטץבלשון
 אוים ענק איך יועל ניכט סויגמצרים

 והמק"י: ודפח-ח עכל"קייי:ען-

 זה עי מפרש הקדוש רשעיתפב(
 זה ועל האבות אלוארא

 מפרשיסחא ש"ב מחו' הגה"ק כ-קאטר
 מיך התבע איך עלינו יגן 1fi1Q1זצ"ל

 איך וועהר וויסען זאלט עטץבעוויזען
 והמב-י: ודפח-ח עכל"ק חבות "אל*בין

 באפרשת
 חוצה הביה מן תיציא יי" בפסוקתפג(

 ועל בו, תשברו לאועצם
 הרש"ב סרן הגה-ק סחו, הקשהזה

 עלינו יגן יכיתו מחא מפרשזצ-ל
 ולא יחיד בלשון הוציא ולא נכתבלמה

 אאמו-ר וכיק רבים, בלשוןתשברו
 זכותו זצלה-ה ר"ח מרן מופה*דהגה"ק
 הקושיא הטהור בשלמנו השיב עלינויגן

 מצינו כי בקודש כדרכו בטוטו-דהג-ך
 מק.מות ובעוד בירושלטי אחדבמקום

 כי יחיד בלשון כתיב המוציא אצייכן
 השגי אבל חייב רק שהוציאהראשון
 לא כתיב השבר לשון אצי אבלפטור
 שבר יש כי רבים בלשון בותשברו
 חייבים כולם מאה ואפילו השבראחר

 : והטב"י ודפח"חעכל*ק

 בשלחפרשת
 זה ועל ישראל בני עיי דהמשיםתפח

 סחו' אדמו"ר כיקאמר
 ישעו יי.י מפרשיסחא הרביוש"ב

 "עלו" מעיה למעלה גייען צוברויכען
 ושמב"י: ודפסים עכל"ק ארויףגייען

 יתרופרשת
 רב אמר זה על משיגו דבספריתפה(

 רבינו למשה גנאיפייס
 אמרו שלא ישראל רבוא ששיםעם

 שירה, ואמר יתרו שבא עדשירה
 אחת ופעם למאוד, עד לפליאהוהדבר
 שאמר זצ-ל אאמו-ר מפכ-קשמעתי
 כדרכו שעות ב' בערך בפרד"סתירוץ
 : אכמ"ל וכעת הטהור בלשונובקודש

 משפטיםפרשת
 שש עכרי עבד תקנה כי בפסוקתפו(

 ובשביעית יעבודשנים
 כ-ק אמר וה ועל חוח, לחפשייצא
 מדהרשוב מאוה"ג הגה"ק ש"במחו'

 יעכ"י יי-ע מפרשיסחאזצללה":;
 צו וואך די אין טאג *זעקםבזלה*ק
 שבת טאג זיבעסען דעם איןארבחטען
 עכל-ק לזי כולו קודש שבת איוויגמש

 : והמב-יודפח-ח

 תרומהפרשת
 וחשקיהם העמודים יי בפסוק תפח( ; ' השבר אחר שבר יש אבל המוציאמהר י מוציא אין הלשון בזה בבליבש-ס
 גאון אאטו"ר וכ"ק כסף ן דג"ל דברי שפיר אתי זה לפייחשקיה

הג::יניס
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 31י סו( קורש שרפישיח
 אחת בבת הכ5 ידיות שמוכרח מהכא היים רבינו מיןהקדשים

 מרמז זאת כי עלינו יגן זכותוצילה*ה
 בצל המסתופפים האנשים המה וויז

 די "ו;עקעליך" בי"א "אנהענגערס".יבם
 רבי'ס זייערע פון האלטען וואטיודען

 וייער טען ,און "~חשוקיהם-.עמודים"
 אי- 4האבען "כסף. זיי" צוגלוסטען
 עכל,ק,.ודפח"ח, "פרנסה" געלך"מער

 ;והמב"י

 תצוהפרשת
 131' ישראל בני את תצוה דאתהתפת(

 כיק אמר. אחתפעם
 זצללהיה הקדוש הגאוןאאמו"ר
 עלינו יגן יכותו קראשנעוויץטפה
 חסידיו קהל לפני ונפלא גדולענין

 סיפר כן וגם הטהור בשלחנוהמסובין
 ח-ש שש-ק בהספר שהבאתיהמעשה
 הגולה בני כל של רבן הצדיקמהגה-ק
 יעשה מלעלרב הרבי זצללה-המדהר-ד
 : ואכשל הנ-ל עם גדולהמשך

 תשא כיפרשת
 וכו, יתנו יה נפסוקע(

 אמר זה ועי
 פעם זצ"ל אאמו-רכ"ק

 שקלים קודש בשבת הטהור בשלחנואחת
 השק? מחצית כי פוסק ז-ל הרמב-ם5י

 ולא אחת בבת ליתן אדם כלמחויב
 זצ"ל אאמו"ר כיק והקשה לפרקיםייתן
 יזה: המקור הרמב"ם לקחמאין
 ואמר דל הרמב"ם דברי להביןוקשה
 אופנים בכמה תירוציםהרבה
 ואנכי ואכמ"י: כידוע בקודשכדרכו
 זצ"ל אאמו'ר 5כ"ק אחת פעםהשבתי
 כי ז"ל הרמג"ם לדברי מקורשיש
 והדל ירבה לא העשיר יתנו, זהכתיב
 ליחן שיוכל נאמר ואם ימעיטלא

 עני צריך והיה אחת בבת ולאלפרקים

 ואכמ"ל 1.ל להרמב"ם ומקורוריי'
 :וא"ש

 ויקראפרשת
 כתיב זעירא א' משה אי ייקרסחיק

 מחו' ב"ק אמר זהועל
 בני כל של רבן הגה-ק בשרישאר
 נןפרשיסחא וצ-ל מדהרש"בהגולה
 ושפל עניו היה רבינו שמשהמחטת
 זעירא בא' נקרא לכן אצלו וקטןמאד

 משה אי ויקרא זעיר שהיהבשביל
 : והמב"י ודפה"חעכל"ק

 צופרשת
 בד מדו הכהן ייבש בפסוטהצב(

 על ייבש בדומכנסי
 מחוץ, הדשן והוציא כך ואחרבשרו
 מעפר יסודו אדם כי התשובה עלמרומז

 : והסב-י ודפח-חעכל"ק

 ואה-ע באה-ר יישו"ט עיי ידידיהכ"י
 ש"ב והשלום הטציה למעןהכותב

 לערמאן בונם שטחה הצעיר מאז,לנצח
 הגולה בני כל שי רבן הקדושבהגאון
 מרן מאוה-ג הגה"ק :קני לכ"קנכד ועכ*י עלינו יגן זכותו יצ"ימוהרתך

 ועכ-י עלינו יגן זכותו זצללה"הר"א
 דדהבא צנתרי רברבי אשלי לרבניונכד
 סדר ובעל והגר"א השל"ה, הט-ז,הב-ח,
 הנקרא הקדוש והחוזה וחליצהגיטין
 זכותם מלווזלין הרבי בשם כלבפי

 : ישראל כל ועל עלינויגן

 תשובהבשבת
 משכן עוד שהיה ינו כמדומהחצג(

 בתוך בפלאצק אזקדשו
 בכה אז שאמר, תורה דבריהרבה

 ד יל ישראל שובה רבות בבכיות ן טדכתיב וטמילא לפרקים ליתןודל
 יודען חשובה טוץ בוהל*ק אלקיך ן ומוכח ימעיט יא והדל ירבה לאהעשור

בעווייל
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 קורש שרפישיחפצ
 בלשון שיהרוג ס5ן אנט עטואכוייל
 ענק טיפ מיך ציהר איך עדיפ"פידי
 גינוניך כשתלש חתייה ניפטאויל

 : והמב*י ודפה"חעכל"ק
 שבת במוצאי אמר "חת פעםסעד(

 תהיה הכפורים יום שיקודש
 על זצ"ל אדמו-ר כ"ק חש"ק, איחל

 וכי הראשון ביוט לכם ולקחתםהמדרש
 עונות לחשבון ראשון אלא היאראשון
 כדרכו הנ-ל אדמו-ר כ-ק יה ע9והגיד
 פקומות בהרבה בש"ס פלוגתא כיונקודש
 אם הראשון אדם *אכל פה 9פ,יעיין
 והפסק תאנה או חטה או אתרוג"יה
 זה ולפי וד"ל, אתרוג שהיה היאהיכה
 ומראשון הפסוק על תיגח הכליהיה
 הראשון שאדם *עץ עונות לחשבוןהוא
 ראשון היא ומאז חיה אתרוגאכל

 הדעת עץ מחפא עונות חושביםשאנחנו
 : והמב.י ודפח-ח 1כל"קהידוע

 במעיני יטשעכאטשינ1ק ה"איה( תרסי שלבקיש
 אדמו"ר הרה"קהישועה

 מאות הרבה תבל קצוי מכי ובאוזצ"י
 הק' שצתו שלוםוול1אול על לשאולפנשים
 בנו אחד נער עם אחד רב גאכידות
 לא חולה שהוא לפניו והתנצלקטן
 ס' באיזה הביט וצ-י מרן וב"קעלינו
 בריא שיהיה הנ-ל להרב מקורוהראה
 אמרי *נתקיים שמענו כך ואחרוהזק
 רק היה בקודש דרכו כי צדיקפי

 בבלי o~en ומקורו שצתולהראות
 : והמביי ודפח"ח 1כל-קירושלמי

 מעיר אחד אי* בא אחת פעםתצו(
 עם )קויאווטקע(ראדזעווא

 טשכן אז שהיה עור תשעה כברילד
 שילדו בקשה עם דאברין בעירקדשו
 יוכל ולא ליצלן רחמנא אלםנעשה
 זצ"ל אדמו-ר מכ*ק ובקש כיוםידבר

 מגודל ירעוהיטב לטובהכי אות*יעשוהיו
 סרוב להפליא 1ד היה ומרקתוקד:איתו

 שייך ודוה בחורייחא וחילוגחונו
 בונם תמהה ר' של הידועיהאכסניא
 מעש, 9ם שינפ* עה*שראפאפארט

 דבריפ ועוד סגולות אמר כךואחר
 לפליאה היה והדבר הועיל ולאאחרים
 הגה בעת אצלו ג"ח הרבה היו אזכי

 שלו הספרים לארגז הלך כךואחר
 כך אחר ואסר בהם, מה זמןוהביט
 ראי' והראה לדבר, התחיל ותיכףסגולה

 מהני ד( ,בדף חגיגה במס'סהגסרא
 שהשפ צירוף שם ועשה אלמיתרי

 רחסיפ ובקש ואיתסי אמו ושםמהחולה
 חזי פוק הנ-ל, להתויה עזרוהשי-ת

 ממש באורייתא חילו ואת גדלו רובאת
 מימיפ והצדיקים האדמורי"םכמו

 מנה רושם יעשו שלא ובקשהקדמונים
 ושלום חם הרע עין ישלוט שיאכדי
 רושם נעשה שבועה איזה כעבורויהי
 שיחי' הרב במכוון בא כך ואחרגדול
 אדמו.ר כיק את להכיר הנ-למשיר
 הבתים מהבעל אנשים הרבה עםזצ"ל
 : הקדושה חורתו מהו ליגונות*5ו

 אדמו"ר כ"ק היה אחת פעםתצז(
 וולאצלאוועק בעירזצ"ל

 בריאותו דבר על אחד רופאששאלאצל
 מעץ סים ייגונ אנשים הרבהובאו
 אנשים מאות הרבה שם היה כיחחיים

 חסידי באו כך ואחר כידוע, חסידיומקהי
 על עיר מפרנסי אנשים הרבה עםגור
 טשו דבריו כי דשם המקוה לתקןדבר
 גל אצל וחביב ..%וי ,:יה כירושם

 היותר צד על הכל ועשההמפלגות,
 דבריו וסיום הנ"ל בקשתם כשיטוב

 צרה בעת מושיע ישראל מקוההקדושים
 רחסגא צרות חלע פון העלפט מקוהא

 : והטב"י ודפח-ח שכל*קליצלן

 רחמנא הלוי' על שהיה בעתתצח(
 אדמו"ר כיק שלהיצלן

 וצ'ל מרהך"א מרן הקדושהגאון
מקראשניעוויץ זצ-י אדמו*ר כבוד היההק'מסטכטשוב

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



 uaסו מורש שרמישיח
 נסע כאשר נך ואחר5קרא*נעוויץ,

 אדמו"ר עם אי יחד דיבר חזרהלביתו
 צבי שמדאל סוהר-ר הקדושהרב

 היו הידוע תפי יצ-למאלכסנדר
 כי נשיאותו קודם מאז עודידידים
 4מ הישועה במעיני יחד עפומקרה

 מוהרי"צ אדמהר הקדוש הרבאחיו
 כפק ואמר ישראי ישמח בשלזצ"ל

 כי הנ"י לכ,ק זצשי אגהיקאדמו-ר
 חכמים תלמידי קיבוץ להיות נאתזאת

 *היש כיש החתונה שי דורונדוץ*
 :  כירושגאוספייא

 באזנינו ושמשנו שקגלט קדושות ומעשיות וטובים יקרים נפלאיםסיפדרימ
 בני כי של רבן הקדוש הגאון הרב ורבינו ושרינו אדונינוטפכ"ק

 כקש-ת ורבנא מרגא במעשיו תמים צדיק הטהורה מנירה היים עץהנולה
 לוואצלאתעש )הסמוכה דאברין בעיר קדשו משכן שהיה זצוקללה"ה חייםמוהר"ר

 עלינו: יגן זכותו 1בקראשנע11יץ בפלאצק כךואחר

 לך לרפרשת
 עקביא זצ"ל "יפו-ר י-ו אמרת8ק

 הסתכל אוטר מהליאלגן
 לידי בא אתה ואין דבריםבשלשה
 פארצך לך לך מרמז וזאת וכו'שבירה

 עכל"ק וכף חביך ומביתופמולרתך
 : וה5ב"יודלח-ח

 ושהיה כל לפני וידוע גיוי ויראןתש
 אז והראה בתצנית אזיושב

 דוריה ונאוני צדיקי להרבה*קור
 ו5נטטר יום באותו אר.ט א',יירו"למי

 ורא" יש באותו הטעמתי ל8 גדולאדם
 : הנ"ל הקדושיםלדבליו

 הטהור בשלחנו אמר אחת פעםתקא(
 בשבת שלומינו אנשייפני

 אלו עמיו בעמיו יסמא יא לנפשקודש
 לקמור רק גידים ושט-ה אבריםרמ"ח
 ודפח"ח עכל"ק חסא פהרהורהנמש

 :והפב4י

 ודיבר וצוקיה-ה 5לוגיין איגרמוהר*ל
 אמר המיהות ובתוך שונים עניניפזמו
 וידע הק' לחתנו בגיני פ-ש שיתן גאלו

 בטועכיצי- שנים כמה זה יחדשהיינו
 ממש טאחו גיל רוב והתענגתינעק
 3וכ? ומזה עכי.ק, בושם 9לחנות
 נחבא שהיה רק גדיו כמה שדלהבין
 זכותו הסתלקותו יום ועד מעודובכלים

 : עיינויק
 הישי* הגאון הרב בא אחת פעםתקנ(

 לובין אבד*ק רל אפריםר'
 עוד קדשו משכן 18 שהיה רעתבמכוון
 יום *מדי וידוע גלוי )כיבפלאצק
 חתלמידי רבניפ הרבה אצלו היוביומו
 שונים( ענינים דבר עי אצלוחכמיפ

 את פילא ותיכף טובה מאתוובקי
 חודה זצללה"ה 5רן לכ-ק וגתןבקשתו
 ישיטך זציה"ה מרן כ-ק אמר זהועל

 אפרי ונתוקים וכמנשה כאפריפאלקים
 : צדיקפי

(apnן הישיש החסיד חרב ינו סיפר )כשהיה שוד אליו בא אחת פעם תקד 
 ב5?אצק קדחו 5*כן ן יעשב כמר ירא"מהמופיג

 היא הט5ורספ החסיד הנאון הרב את ן ,פלד מזתאלין פי1כטגארטען*וסף
 "באר בעהמח"ס חאטש אבריק 1צ4ל ן של רבן אדמו-ר כ-ק של חותןראדוט(

 מלמ"ק פרן יבר ברכה ובקש יהודדף עלינו יגן זכותו זצללה-ה הגויה בגיכי
 חורה דברי ארתח שמו ודיברזצ-ל על גמש אחת פצם כימקראשגיויץ

 צוה כך ואנשר בקודש כדרכוכנהוג טוהר-א הגה*צ כ-ק עם ביחדהבאהן
 וילפית השרשי לבית שיסך הנ"ללהרכ הקדוש הגאון כ-ק של כנו מלובליןזצ"ל

5
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 קורש שרפישיח134
 דוב משה בליפנא, מאפיר צבי דוד ן היה והדבר החולץ בפרק דפיםמ

 הרב שי אחיו בוולאצלאיעק קלעפ(יש ן רוב את להבין וגובל עכל-ק,להועיל,
 ישראל בווארשא, צדק מורי רש"ז הגאון ן כהצדיקים ממש לאורייתא וחייוגדלו

 רב ז"ל ר"ג בהגהיק פרענקיל בנימין ן זצ"ל פרשיסחא כימיוהאדמורי'ם
 : ריפאן פה בשערפיץ ן מאז הקדוש בצלו הפסתופפיםדברי

 יקרים קדושות ושיחות ונפלאים נוראים תורה הידושי לדפוס נשלחעוך
 הגדול המאור הצדיק הגאון הרב אאמו"ר מפכ-ק ששמעתי מהונוראים

 בךנגן שמחה ר, מרן כקש"ת המפורמם חו*פ בור-ק עט"י חיים עץ פריהחו"ב
 רבן הקדוש הגאון הרב זקני כ-ק בשם בקראשנעוויץ זרוע אור שליט-אלערמאן

 יגן זנותו מיק-ל חיים רבינו מרן היראה אוצר החורה שר הגולה בני כלשל
 כ"ק בשם שסיפר בקראשניעיויץ ומג"כ ומפלאצק מדאברין אדמו"ר ועכ"יעלית

 ורבנא מרנא שנחגורה אריות עולם יסודי צדיקים והקדושים הגאוניםאדמורה'ם
 : רצון יהי כן אמן ישראלכל ועי עלינו יגן זכותם יעיד מפילאב ומאלנסנדר מגור מקאצקמפרשיסחא

 פשע מגיד מול יישר מיץ באיןתקח(
 חוק דבר ליעקבתגיד

 אמר זה ועל במשפט, וצדקנובמשפט
 הגאון הרב ומחו' בשרי שארכיק

 מרן הגולה בני כל של רבןהקדוש
 זכותו מפרשיסחא זצ"למדהרש"ב

 גואלים לו שאין ישראל 'ש וכי עלינויגן
 ממליץ שום יהיה שלא והיתכןוקרובים
 בלשתו אמר רק עליו וטוביושר
 רק יושר מליץ באין כי והטהורהקדוש
 ממ.לא שחייב חוב עליו משטיניםכולם
 מבואר הדין כן בדינו זכאיהוא

 ליעקב תגיד הפוסקים ובכל ערוךבשלחן
 עכל"ק וכאי שיצא ומשפט חוקדבר

 : והמב"יודפח-ח

 אחד איש התנצל אחת פעםתקו(
 אצל שהיה ולמדןחסיד

 אחד איש התנצל אחת פעםתקז(
 מרן קדושת כבודלפני

 העניך חנוך ר' הקדושהגאון
 כל ועל עלינו יגן יכותומאלכסנדר

 רחמנא גדולה שריפה יו שהיהישראל
 אותו וברך מנכסיו נקי ויצאלצלן

 ושוב עכל"ק חסרונך ימלאהמקום
 המקום ולזמר ינחם לא מדוע נ"יהקשחה
 החסרים דברים שאר או מעותיךימלא
 זה ועל ובפרוטרוט, מפורש לומרלו

 מרן הקדוש הגאון וקנו כיקהשיב
 כי עלינו יגן זכותו זצילה"הר"ת
 אזי שריפה לו שיש שאישבטבע
 בלשון אותו ברך וממילא הכליחסר
 שנחסר מה כל הסרונך ימלאהמקום

 יוושע לו שנחוץ מה וכל בהשריפהלו
 ודפח'ח עכל"ק מחדש עתהמהשיית

 :והמב"י
 הקדוש הרב ומחון ש"ב כיק תקח( כך של רבן הקיוט הגאון מרןריק
 זכותו יצללהיהמוהר"ם 1 מקאצק מךהך"ם זצ"ל הגולהבני

 אחת arn סיפר מ%משינדב עיינו יגן בלימוד זכרון לי שאין עלינו יגןזכותו
 יגן זכותו זצללה"ה מרן כיקוענה
 יבבכם אחרי תתורו לא גזהל"קעיינו
 תזכרו למען יהיה ואזי עיניכםואחרי

 : והמב"י ורפח"חעכל"ק

 הגאון אאמו"ר קדושת כבודיפני
 מפה שליט"א מדהרש"ם מרןהצדיק

 זקנו היה אחת פעם כיקראשנעחיץ
 מדהרי*צ ומאורן מין הקדושהגאון

זצללה-ה
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 טנקמת מורש שרבנישיח

 למארשא יסע מווארקאתללה"ה
gvשהשתדל )כידוע הכלל סיבת דבר 

 ישראל בני אחינו טובת דגר עלתמיד
 הקדוש הגאון קרושת כבוד עםביתד
 מוהרי"ם מרן המלה בני כ5 שלרבן
 הרי"ם( חידדשי בעל מגוךזצ"ל
 עם מקורב שהיה איש לאיזהוהלך
 שאיש והנם הטובה שיעשה.אוה"מ

 מדדארקא מרן , קדושת כבודשגואם בנ"י וענה ;ד, מ זה ע5 נתפיאהנ.י
 אזי הבא עולם חלק לו יבטיחזצ-ל
 לפליאה היה והדבר בקשתו אתיטלא
 עולם חלק על. בעלן יהיה כהנ"לשאיש
 קדושת כבוד מילא הפצרת ידי ועלהבא
 הבא עולם חלק לו והבטיח בקשתויו שיעשה עלינו :יגן וכותו זצללה'המרן
 הטובה: ועשה ישראל נפשות להצילכדי

 מעשיך וכל חדל הטאמר דעלתקט(
 ואומר שמיס 5שםיהיה

 זצ"ל מרן הקדיש הגאון קדושתכבוד
 שמים שם דער עלינו יגן זכותומגדלי
 עכליק שסים לשם ייין אויךזאל

 : והמב"יודפח"ח
 הגאון מאיר אבא של יקנו כ-קתקי(

 הרב קדישא בוצינאהצדיק
 הגאון מרן זקני של אבי ה-השליט-א
 קדושת כבוד יצ"ל, ר-ת סרןהקדוש
 מפילאב זצ-ל ר-א סרן הקדושהגאון
 הטהור בשלחנו אחת פעם אמרוויסקיט
 דברי להקשיב שבאו חסידיו קהללפני
 אהרן כן ויעש הקדושה רש"י עלתורה
 שינה שיא אהרן של שבחולהגיד
 גע- ניכט איזט אהרן בזהל"קואמר
 חאטש זיך ביי פחהענדערטווארען
 פי ודברי עכל-ק איחם דורךאלעס

 : והמביי חן)חכם
 לפני אחד איש בא אחת פעםתקיא(

 הגאון זקני קדושתכבוד
 שהיה בעת זצליה"ה ר"ח מרןהקדוש

 אחד אברך בפלאצק קדשו משכןאז
 והרופאים לצלו רחמנא פתאוםשנחאלס

 ה ה הנ-ל של ואביו דבר משאראו
 במוצאי אז יהיה ,גור חסידימחשובי
 זקני קדושת וככור קודששבת
 אליהו דגי תנא למד זצ*5 הקדושהגאון
 שאר או מימרא איזה שיגיד אותווצוה
 כידוע בש"א להגיד יכול ולאענין
 שם וישב מדרשו לבית שילךוצוה
 הנשמש שלח כך ואחר שעותאיזה
 נ"י טויב מיכאל ר, אז אצלושהיה
 כבוד התחיי הקדוש לחדרו באוכאשר
 גוטתאך זאג זצ4י מרן זקניקדושת
 הלשון בזה צווח דיבור בכדיותיכף
 רעש נעשה והדבף רבי וואך""נוט
 הלו מהנס הגלילות ובכל בפלאצקגדול
 נוכל ומזה שבועות ב, דיברשלא
 שהיה וצדקתו גדלו רוב, אתלהבין

 : תבל קצוי בכלמפורסם

 שיסכים אחד ביקש אחת פעםתקים(
 צייט היאר על ליסעאם

 גדמיו אז שהיה מפורסם אחד צדיקשל
 את ועשה כלום, זה על השיבולא
 בזהי-ק אמר כך ואחר כמחרישעצמו
 טז צדיקים באהלי וישועה רינהקול
 צדיק ח מון אוהל רעם אויף ידמימען

 הערס מען אונד ישועה א מעןקריגט
 : והסב-י ודפח.ת עכל"ק געואנגח

 והשלום המצוה למען הכותבדברי
 : לערסאן מגשהישראל

 דברש קדושות שיחות לדפוס נשיחערך
 נוראים ויקרים נפלאיםהורה
 קדושת כבנד מטי שנגמעתי מהומוראים

 הגאון הגדול המאור הרב יקיריאחי
 פרי עט-י תו-פ קדישא בוצינאהצדיק
 המגויה בעמנו לתהלה מפורסם הייםעץ

 שמחה סו-ר תפארתו שמו קדושתכבוד
 מקראש- אדמ41ר שליט"א לע:-מאןבונם
 קדושת כבוד בשם שאמר יצ"1נעו:יץ
 מאור הקרוש הגאון הי.ב אדמו"רה-ה
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 קורש שרפישיחחש
 חיים רבינו והאורן פרך סה"תהטלה
 ישראל כל וצל עלינו יגן וכוחועוקרך
 הקדוש הגאון קרושת כבוד בשםשאסר
 הגילה גגי כל של רבן ישראי *לרבן
 זטחו 1צ"י משהצק מוהר"םרבינו
 עוד ובשם ישראל כל ועל עלינויגן

 וצלה'ה מו"ר וקרושים נאוניםאדמור"ם
ont$tאכיר: י*ראי כל יעל עלים יק 

 קדושת כבוד אמי אסח פעםתקיט
 יוסף כמה קגרים יומא האי לאואי יי-י מקאצש ופאורן מרן הגיהבני כי של רבן הקדושהגאון

 וואס טאג דער ניכש ווען בשוקאאיכא
 חשיבות דאס נעקריגען האבעןסיר

 כסה זיין מקבל החנטיגען פוןהטרה
 מעהרין זיך טוס בשוקא איכאיוסף

 עכל*ק נאסע די אין גענוגיוספל,ך
 : והמב"י חן חכם 8יודברי

 הקדוש הגאון נסע אחת פעםתקירו
 רשכ'י ומחג' בשרישאר

 עלינו ינז זכותו ממרשיסהאזצלל,,'ה
 קשה דרך לו והיה ווילנא לעירבמכוון
 הברזל מסלת באהן היה לא אוכי

 רבה לפליאה היה והדבר הללזכבעתים
 שהי' אחד באנקער אצל והלך כלצעיגי
 מדרכו לסור ורצה גדול ועשירגביר

 ארוכות עמו ודבר רב זמן והיההיהדות
 והצלולה הגדולה הבנתו כפיוקצרות
 ונעשה ימוטט שהחזירו עדוהטהורה
 ועמד מלא בפה וכשר נמורישראל
 בישראיי עמד ולאט ולאט בכשרותוהיאה
 ורוממתו צדקתו של כחו הזי18ק

 לעיר רב זמן עגלות עם ייסעהקדשה
 : הנ"ל לתקןווילנא

 רבן הקדוש הגאון יקבי כצקתק5)(
 מרן הנויה בני כלשל

 אבי קדושת לכבוד מ"ר זצ"למפייאב
 הגולה בני כל שך רבן הקדושהגצן
 הפי עי בקאצק ששסע זצ*י ר"חמרן
 1 מוסט צדיק דעך יפרח כתמראדיק

 ן והאב"י: ורפח"ח עכל-ץכליען

 קדושת שכבוד הקרה ""ת פעםתקטב(
 וידוע גלוי זאת כי מצוא יעתסיפר זצ*י הקדוש הגאוןוקני

 הקדוש הגאון זקני קדושת כבודכי
 סוער פטירת אחרי נשיאות נהגזצ"ל
 נזר הקדוש הגאון מרן קדושתכבוד

 רב יי-י מרהך-ן והיראההחכמה
 על חן קב בעל בקארעווואדמו"ר
 בצל הסתופף כעת ומועדיםהתורה
 בגי כי של רבן הקדוש הגאוןסו-ר
 להגאון פובהק תלמוד לובליןפיך מבעלויו זצ"ל משה יצחק ר' מרןהגולה
 טלאך הנולה בני כל של רבןהקדוש

 הנקרא הקדוש החוזה ש"ב צבאותד'
 על חמר ב,לךבלין הרבי בשם כיב8י
 בזהל"ק זצ-ל נח ר' הקדושהגאון
 כי היה וכך ד" בעיני חן מצא.נח

 נשיאות נהג זי-י נח ר' הקדושהגאון
 היה והקדוש הגדול ושמו שניםכמה

 קדוש אלקים איש מרן קדושתכבזד א5י כ-פ היה כי העולם בכלמפורסם
 יהיה יצעי מקאצק האדמו"רונורא
 ששה ודיבר יצעי עמו ומסוגרסבור
 *היה הקדושות השיחות וכ9שעות
 מרן קדושת כבוד סיפר הכלביניהם
 קדושת לכבוד עלינו יגן יכותו יריר-נ
 וכבוד מפילאב זצ-ל הקדוש הגאוןזקני

 סיפר כן גס זצ"ל הגה"ק זקניקדושת
 ר"ח הגהיק מרן אבינו קדושתלכבוד

 : באות אותזצללה*ה
 קדושת כבוד אמר אחת פעםתקיז(

 בשעת זצ"ל אאמררסרן
 שאטר ידוע כי חנוכה של נרותהדלקת
 געת קדושות ושיחות תורה דבריהרבה
 השיב דחנוכה הנרות חצלשיושב
 מעוז של הפי'ס עם הידוע הב"יקושחת
 לשושנים נס געשה קנקנים ומנותרסר
 ורננים שיר קבעו שטונה ימי בינתיפי
 הגם כי הט*ז שהשיב כפי בנהורמו
 בתיבת ודיוק ראשונה בלילההיה

 ימי בינה בגי וב"ז וכוי קנקניםומנותר
 והמכ"י: ודפה"ה עכל"ק וכף קבעישמונה

כיק
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 137סט קורש שרפישיח

 זכותו וצללה"ה מרן אבינו כשקחקיה(
 ישראל כל ועל עייםיגן

 דאבדין עי חב5 1כ1, המאפר עלאמר
 א פערליערט איינער משתכהין%א

 נאהר ערגעץ ליגט אבידה דיאבידה
 עכל"ק צערוק קריגען צושוועהר

 : והמב"יודפח"ח
 דאבדין על הבל אופן בעךדתקיט(

 גע- געוואלד א איזעם
 זאגען וואט מענסשען די אויף*ריי
 צדיק דער פעהלוירען איזט צדיקדגר
 במיתתם צדיקים גדולים ווייטער,איז

 : והטב"י ודפח"ח מבחחהםיותר

 הקיטור אניות עם נסע צחת פעם תקב(ן
 על ההולכת דאמפשיףן

 אנשים הרבה עם ודברהווייכסיל
 ויראה מוסר מספרי הבתים ובעלחסידים
 שהוא ואמר אחד משכיל שםונסע
 קדושת כבוד וענה שלו התאוהשיבר

 מדת ששיברת בזהל,ק זבילאאמו"ר
 תאוות ב' לך *יהיה יראתיהתאוה
 פכבוד בקש כך ואחר לצלןרחמנא
 בחשובה שרוצה זשמ'י אבינוקדושת

 : לפניו*סדר

 ישעיהו המטה שסען הכזתנוברי
 הגדול מאור הקדו* בהנאוןלערטאן
 פקראשנעוויץ: אדמף'ר זללה"ה ר"חמרן

 קדשות שיחות ידפוס נשלחעדך
 יקרים נפלאים תורהודברי

 קדושת מכבוד גדולות וסיפוריםונוראים
 יסודי צדיקי הקדושים הגאוניםהרבנים
 בני כל של רבן שבחבורה אריותעולם
 דדהבא צנתרי הני עליון קדושיהגולה

 זי'ל מךהרש"ב טרנאאדסורי"ם
 מקאצק מדהרים מינאמפרשיסחא

 מגור יצ,,5 מדהריהם מרנא31"ל
 מינא יצ"ל מקאזמיר מדהרי*השרנא

 מינא מאלכ;נדר יקיטיהרח*ה
 סרגא יצ"י מראדזימיןצהרי-א

 מדהך-י מינא מפילאב זי'ימוהריי
 מוהך*ח מר:א זמימאלכסנדך

 ועל עלינו יגן זכותםמשראשנעתיץ
 רצון יהי כן אמן ישראלכל

 המאור הרב אחי קדושת כבוד ייסיפר
 חו"פ קדישת בוציגאהגדול

 "אבוית" עז ענף חיים ןץעט"י
 מוהרש"ב תפארתו שמו קדושתכבוד

 ששסע מקראשנעוויץ שליט"אלערמאן
 הקדוש הגאון אבינו קדומתמכבוד
 כמעשיו תמים צדיק הטהורהמגורה
 רבינו מו"ר תפארתו שמו קדושתכבוד
 וצל עיינו יגן זכותו זצוקללה"החחם
 מדאברין אדמף,ר אכי"ר ישראלכל

 יע"א קראשנעוויץ בעיר ומנ"כפלאצק
 ובהיריפ ונפלאיפ יקריםבעהמח"ס

 :כספירים

 לפני אחד איש בא א"ת פעםתקכא(
atf~'קדומת כבוד וטחו 

 ישראל בני כל *ל רבן הקדו*הגאון
 מפרשיסתא זיוק"ל מדהרש-באדמו"ר
 אחת בתולה לו שיש עלינו יגןזמתו
 וענה הגון שידוך בעדה יזדמןולא
 עבדו *יחרור בנר .בתך קדושבפיו
 תיבות שראשי היטב וראה לה"ותן
 בתו של השמות שהסה תיבותוסופי
 עכל'ק רחל" בת .גאלדא .בגר"הסל

 : חן חכם 8י ודבריוהסב"י
 לפני אחד איש בא ""ת פעםתקכב(

 הקדו* הג' קדושתכבוד
 אדסו'-ר ישראי בני כל שלרבן

עלינו- יגן זכחזו זצוייל משיצקמדהר*ב!
 משפט לו שיש בעדו והתנצי

 בצדו ויבקש שלהם בערכאותקשה
 ונקי זכאי snm~ לך p"D1 וענהם
 ודיל מחטאים נקי שתהיה שתראהרק

 : והסב-י וד*ח"חעכייק
 יתומים בגים נרוו באו אחת פעםתקכג(

 קדושת לכבוד אחר צדיקשל
 שפ מקאצק זצ"ל פרן הקדושהגאון

בקשה
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 ערש י שרחף"ו'חנעי
 שהמה לפניו והתפצלו רבאבקשה
 רחמנא פרנסה להם ואין לחםמחוסרי
 הקדוש הגאון קדושת כבוד וענהלצלן
 נעזב צדיק ראיתי לא הפסוק את~צ"ל
 להם הוטב כך ואקר לחס מבקשוזרעו
 עכל*ק צדיק פי אסרי ונתקייםבכ9

 והמב"י: חן חכם פיורברי

 קדושת שכבוד אירע אחת פעםתקכד(
 רבן הקדוש הגאוןזקני

 הרבי שהר*א ישראל בני כלשל
 ועל עלית יגן וכותו וויסקיטמפילאב

 קדושת כבוד של אבי )אבי ישראלכל
 היה זצ"ל( הקדוש הגאוןאאמו"ר
 כידוע הקדוש בצלו להסתופףבקאצק
 עלינו לא הבריאה בקו אז היהולא
 הרב לפגי מזה והתגלה ימיםאיזה
 טאמאשא- זצ"ל מדהך*צ הצדיקהגאון
 לכל כידוע שם ביתו נאמן שהיהווער
 הכל וסיפר פנימה לקודש הלךותיכף
 הקדוש הגאון מרן קדושת כבודוצו
 וכאשר לחדרו שיבוא מקאצקזצ-ל
 איד לעלען אל" בוהל-ק אמר אליובא

 לשמה תורה לערנסט דיא גוסוואט
 ונתקיים עכל"ק געזונד זחן דימוסט
 בעת לו הוטב ותומ"י צדיק פיאמרי

 : והמב"י הקדוש בחדרושעמד

 קדושת שככור הקרה אחת פעםתקעה(
 מרהךיאם הקדושהגבון

 משכן עוד דר שהיה בעת מגורש"ל
 אחד חסיד איש בא בווארשאקדשו

 הפרידה ברכת מאתו לקבלממקורביו
 ,לפרייסען1 למחו-ל שנוסע היותכנהוג
 וכאשר הקודמים כימים מסחרו דברעל
 קדושת ככור אמר מאתו יהפרידרצ;
 עוד שיש שמעתי זצ"ל הקדושהנאון
 במדינת ראבינער'ס בל"א המכינהרבנים
 שם ויראה ד' יראי עוד שהמהאשכנז

 לדרכו, ונסע הוא אמת אםלהתוודע
 הלך לפולין חורה משם נסיעתווקודם
 אחד שרב שם ומצא דשם הכנסתלבית
 בערב אז היה ונמש ברבים שםדורש

 anw החודס שמב-כין חב חודשראש
 דרשתו ובתקך דורש, שרבאצלם
 הפסוק על ונשגב גד91 פשט אמרהנעים
 ישראל תפארת ארץ משמים השליךאיכה
 דאס כשמים השליך הלשון בזהואמר

 "ויעק יודען די האבעןהימעלשקייט
 ארצותקייס דאס ליירער אבערגעוואישען
 יייער איז דאס ישראל תפארתגשמיות
 היה והדבר לשוגו, כאן עדשאנקייט
 כך אחר ונסע הסל האיש בעינילתמי'
 והלך לביתו הורה בא וכלשרלפולין
 ברכת סאתו לקבל זצ"ל הקדושלהגאין
 זצ-ל מרן אוחו שאל בווארשאהשלום
 שם ראית מה מגרך הקדושהגאון

 הנ-ל המאורע כל את וסיפרבפרייסען
 נבהל היכף עלינו יגן וכותו וצ*למגרי. הק' והגאון מאשכנז מהרב ששמעמה

 בחדרו הלך כך ואחר מזהונתפלא
 שהרב היתכן ואמר ואנה אגההקדוש
 היא כי ונורת גדול כשט יגירמאשכנז

 מתלמידי להגיד ויאה נאה היהואת
 יש ובסח רב דייטשישער ולאפרשיסחא

 עכל-ק פולין מצדיקי קדושה שורשלו
 ; והשב-יודפח*ח

 עיר דרך נסע אחת יקבתקבו(
 וצדיק נאוןריטשוואל

 כבוד אצל פעמיו ושם מפורסםאחד
 בני כל שי רבן הקדוש הגאוןקדושת
 שם רב אז שהיה מוהך"אישראל
 רב rnla1 בדחקית שהיא בעדווהתנצל
 בטוח הנ-ל הצדיק ואמר לצלן,רחמנא
 וכך זאת בשנה יוושע שהואאנכי
 ותיכף צדיק פי אמרי שנתקייםהיה

 תנשים איוה אליו באו סה ומןכעבור
 עיר עצמו עד לקבל רבנות כתבעם

 יצא ומשם ואב"ד רב בתורראדזימין
 בכל ולתפארת לגאון הקדוש שמואת

 : כידוע תבלקצוי
 קדושת שכבור הקרה אחת פעםתקכו(

 כל רברשל הקדושהגאון
 מקאזמיר זצ-ל מדולרי-ת ישראלבני
 לעיר בא יימים צעיר בהיותועוד

כיושק
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 ושמחו מגילה קהיאת ישמועפלונסק
 ססכיריו ואחד אהד וכל עמו החסידיםכל

 אצלה שיסעוד בקשו שםומהמתפללים
 רצה וכאשר בלייה ערביתסעודת
 ועמד שיאכל מי אצל דעתויהפיס
 ולא אחד אהד נשמט הגדולהבכוונתו
 שכוים זה עי ואמר טהשטיבעל מיהיה

 קדירה טרמז זה ועל טוב לארוצים
 9י ודברי עכל*ק שותפ" בידאית

 : והמב'י הןחכם
 עור שהיה הקרה אחת פעםתקכח(

 לעיר הלך נעוריובימי
 הג' בשרי שאר את שם להכיריובלין
 כל שי רבן עולם יסוד צדיקהקדוש
 זכותו זצ"ל הקדוש החוזה ישראלבני
 מסעיריו איש שום 'היה ולא עיינויגן
 מלובלין הרבי לבית בא וכאשרשמה
 תנור יאהורי הלך עלינו ינןזמתו
 וצתוך הקודמים בעתים אדם בניכדרר
 זצ-ל מלךבלין הקדוש הרבי עמדכך

 והכריז עלינו יגן זכותו הקדושהמכסאו
 בצורה ראה איך לדעת שרוצה מיכל

 השלום עייו אבינו אברהם שלהקדושה
 שעימד האברך איש בפני יביטאזי

 שם שהיו שיזמיו אנשי וכל תנוראחורי
 פי ודברי עכל-ק זאת את שראוביהלו

 : והטב"י חןחכם

 יפני אחד איש בא אחת פעםתקכי
 הק' הגאון קששתכבוד

 חנוד ר' מרן ישראל בני כל שלרבן
 יהתגצלו מאלכסנדר יצ'יהעניד
 שועל הוסט לו שיש רב זמן שזהבעדו

 כרופאים דרש וכבר יצין רחמנאנדוי
 כבוד וענה לצלן . רחמנא הועילולא

 הקדושה בשיחתו זצללה"הקדושתו
 שסייט עם הוסטען סעהר ניבטזאלסט

 ותיכף הוסטען ואל גלח דער"והתגלח"
 והפק"ל ודפה-ח צדיק פי אמריההקיים

 : לבריאיתווהדר
 כבוד אח חולה היה אחת פעםחקי(

 רבן הקדוש הגאון'קלושת

 י48ל מךהך*י יורגל בני %,8י

 על מעראזעס בכפר השבמאלכסנדר
 לצלן רחמנא מגרונו דמים שזבמחלתו
 זקני מרן קדושת כביד וכאשרכידוע
 מפילאב זצ.י מךהר*א הקדושהגאון
 גדולים ידידים היו כי מזהנתוודע
 חלוש היה ואז לבקרו תיכף נסעמכבר
 אחד בנו את עמו ולקח לצלןרחמנא
 אאסו"ר קדושת כבוד את מרן,ה-ה
 עוד אז שהיה זצללה*ה הקדושהגאון
 אז ושמח שנים( טו"ב בר בימיםצעיר
 בקודש כדרכם הרבהישעית ודיברומאד
 בסעודה אותו וכבד ורמים גבוהיםענינים
 הגאון אבי עם מאד והשתעשעגדולה
 דברים אליו ודבר זצ-ל ר"ח מרןהקדוש
 שלח כך ואחר לכל כידועגדולים
 פילאת אנשי שם שיום פריסתתמיד
 אחת והעם זצללה*ה זקני קדושתלכבוד
 טוב ריח אז קולם עטו שהיה שבנואמר

 גאוגו ומרוב וקדושתו מפרישתוכבושם
 רב לאיין שמוכן והנעים הזךושכלו
 וכאשר לכל כידוע היה וכךיתעביד
 מגלכסנדר עיינו יגן יהעם יהיאיר' זצ*י הקדוש הרב בקש לביתו אזפרד

 זקני קדושת כנוד רחמים עליושיתפלל
 וויסקים מפילאב זצ"ל הקדושהגאון
 סרן זקני קדושת כבוד תיכף אותווברך
 ובתוך ..הטהורה בברכתו יייקייר-א
 הק' הרב קדושת כבוד אמד דיבורכדי
 ישלח הוא הרחמן מאיכסנדךזצ"ל
 ויבשר לטוב זכור הנביא אליהו אתלנו
 אוושע ובודאי טובות בשורותינו

 הקדוש הגאון מרן זקני קדושתוכבוד
 פי אמרי נתקיים ותיכף אמן אמרזצ.5
 ודפח-ח עכל"ק תיכף יו והוטבצדיק

 :והמב"י
 שהיה בעת הקרה אחת פעםתקיא(

 כל שי רבניםאדסורי-ם
 והגאונים הקדושים ה"ה ישראלבני

 כל ועל עלינו ינן זכותםזצללה-ה
 ספילאב וצלה-ה מרן זקני ה-הישראל
 פלובלין וד"ל איגר מוהר"לומרן
 שהצ'יפ כולם מלובלין פוהר"צוסרן

וכולס
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 מודש שרפישיחפצ
 כבוד בצל להתחופף קדושיםוכולם
 הג' קרושת כבור ורבם טורםקדושת
 מרן ישראל בני כל של רבןהקרוש
 כידוע פאיזביצא זצ"ל רמתומאורן
 ושמעו מדרשו בבית אז כולם והיולכל
 הדלת יפחוח הקדוש בחדרו הולך*הוא
 וכך רבם מיראת ממקומם כולםועמדו
 בהם הביט וכאשר הדלת שפתחהיה

 ועל עלינו יגן זכוהם הקדושיםבפניהם
 טייערע בזהי"ק ואמר ישראלכל

 גארטען מייגעם אין איך האבעפרוכטען
 ודברי עכל"ק זייער שמעקט סירביי

 : והמב"י הן חכםפי

 חבותפרקי
 דעה בו *אין חכם תלמיד כלתקלב(

 והקושיא ממנו, טובהגבלה
 זקני מרן קדושת וכבוד לכל,מפורסם
 לא למה השיב זצללה"ה הקדושהגאון
 אלא "בו,, בלשון רק .לו" לשוןכתב
 חכם פי ודברי עכליק כברו תוכו*אין

 והמב"י:חן
 אהוגנו גיסנו כבוד יני סיפרתקלג(

 המפורסם הגדול הגאוןהרב
 מוהר"ר תפארתו שמו קדושתכבוד
 שליט"א גאידשלאק חד העשליהושע
 פלאצש( )פלך והגליל שערפץ ואבד"קרב
 הקדוש הגאון אבינו קדושת כבוו)חתן
 לערמאן חיים רבינו הגויהטאור

 אחת פעם כי עלינו יגן זכותוזצילה"ה
 באכסניא להבחי"ח ביחד שהיההקרה

 אדמו"ר קדושת כבוד בצללהסתופף
 הגויה בני כל של רבן הקדושהגאון
 חמת שפת בעל וחגוך זחף'ל רבינופרן
 vt~st מךהך*א הצדיק חגאוןעם

 ומתוך יחד שגיחם ידברומפאריסאוך
 הנורא הקדוש הגאון זקנו בשם אמרכך
 עלינו יגן זכותו ימיל היהודיסרן

 מהגמ' המימרא על שאטרמפרשיסתא
 עירזבין המלך שלמה שתקןבשעה
 אם ואמר קול בת יצאתה ידיטונשילת

 והקשה אני גם לבי ישמח בניחכם
 חיהודי הנורא הקדוש הגאון והעל

 זאת כי והשיב החכמה היה טהזצ"ל
 אנחנו דורות לרור 1ע8מוד החכמההיה
 העולפ עם מעורג תמיד להיותנוכל

 אגצוואשצן אחת וברגע"אויסגעמישט"
 8י ודבהי עכל-ק וועלט די פוןזיך
 : החכמה היה וזאת והסב.* חןחכם

 גביתו או pw1 *הולך אדם כלתקלד(
 ורמז והנחה עקירהעושה

 יעקור רגליו את לשמור איך שידילזה
 הנחה ועושה טוב לא אשרמהמקום
 שיהיה מדרשות ולבתי כנסיותלבתי

 : הסקופ יפני רוחנחת
 *כתוב למה בא ודור הולך דברתקלה(

 חל4 דור צריך היהודור
 בעתים כמו לעתיד שיבוא לךורמאי

 : להלאה ראו שהםהללו
 קדושת שכבוד הקרה אחת פעםתקלו(

 מרן הקדוש הגאוןזקני
 ותשובות שאלות בעל מפילאב זצ"יר*א
"דבר

 אליהו-
 "מינת אייהו" "אזור

 .מנחתאליהו"
 אליהו" *נפש אליהו-

"זכרון
 אליהו-

 .נפשות אליהו" ,תורת
 כעת ועוד, אייהו-, "סערתצדיקים-
 שהית כידוע צעיר בחו"ר עודשהיה
 זקננו היה אביו כי עלינו לאיתום
 שהיה מקאנסקאוואליאיהית מדהרא"י קדישא סבא הצדיקהגאון

 קאנסקיוואליער ,דעה בעולםמפורסם
 ועשה ווארקא עיר דרך ונסעשרף(
 קדישנו סבא הקדוש הגאון אצלפעמיו
 בא וכאשר זצ"ל מרמרתי קדושתכבוד
 ואיזה זה היא מי הגיד לא אולביתו
 והטשטש שנין עשרה בר שהיההיא
 ואמר וענה אתה מי יהור אותושאל

 שהוא מדךן*זאקא הקדוש להרביויאמר
 וצוק-ל יוזפא אברהם ר' *לק

 הרבי בא כך ובתוךמקאנסקיוואליא
 שיום לו ונתן לקראתו מחדרוהקדוש
 דחק געוועזען איז פייער בזהל"קואמר

הייליגער
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 141ע8 קורש שרפישיח

 יוזפא אברהפ ר' רבי 8אשצחייייגער
 בתענית ושישב כולם אצל שמקובלזצ"ל
 געפאסט האט איהד בשבוע שבועפדי
 וצילה-ה הבעזם-ט בימי רכי וייןצו

 ודבר ישראל, כל ועל עלינו יגןזכותו
 שבקש עד ובהלכה 8ל18ל הרבהעמו
 ערבית סעודת ביחד שיסעדומאתו

 בדרך ושאל למאד עד עמווהשתעשע
 גדי ובתוך חמורה קושיא אותואגב
 הגאון זקני קדושת כבוד ענהדיבור
 ופלחי בכרחי מיורש שהוא זצ"להקדוש
 צעיר שבחור רבה לתמי, היהוהדבר
 זצ"ל מרן זקני והגיד כו"פ, בס'ידע
 בהם' ורגיל שיודע מדדארקאיהרבי
 בריו על היטב ובדקו פה בעלבו-8
 ממעל שהיה שלומיו אנשי לכל אז:אמר
 תורה לוכד הלז שהבחור עומדיםאצלו
 בכל מפורסם יהיה הטוב ושמולשפה
 וצוה ה', וקדו* גאון לאיוםהעמם
 בחדרו ולן הלילה לינת אותולתת
 ולמחרת לנפלא עד וכבדו פסתואצל
 נעצמו זצ-ל הקדוש הרב נסיעתו.בעת
 אנשים הרבה עוד עם להחוצה עמוהלך

 יקיים ומופלגים חסידים שלומיופאנשי
 עכליק: עליו גדולים דברים ואמר-אשל"

 מודים הכל מהגמרא המאמר עלתקלו(
 ועל לכם בעינן בעצרתכי

 הגאון אאר-ר קדושת כבוד אמרזה
 מרן ישראל בני כל של רבןהקדוש
 זיך קוטען *יודען זצללה-המדהר"ח

 איינגעזאמעלט הייטט דאס זאמעןצו
 לכם. זיין זאל עם קומען ארויסקען
 פרנסה" צרכיהם כל ולכם לד'יכם

 : והמב-י חן חכם פי ודבריעכל'ק

 קדושת שכבוד הקרה אחת פעםתקלח(
 בסעודתו ישב זצ-לאאמו-ר

 ט"ו ביום שלומיו אנשי מרעיו עםביחד
 קדשו משכן אז שהיה בדאבריןשבט
 לשאול שבאו אנשים הרבה היוואז

 כי כידוע ומרחוק מקשב שבאושצתם
 ודומה עליון וקדוש נאון אישהוה

 למניו אחד התנצל צבאות ד'ימיאך
 חשוך שהיה הקדושה ברכתו אתשיתן
 על גואש אמרו הרופאים כל כי ל"עבנים
 רהטנא עקר הוא שבטבע לאשרזה

 שתהיה רוצה אחה אם הקדושבישונו זצ"י אבינו קדושת כבוד ואמרלצלן
 תיכף תקנה הבנים אדו פירותלך

 ואזי לכבדנו פירות עם פלאקערה
 אמרי נתקיים כך ואחר בניס לךתהיו;
 חדשים לתשעה ילדה ואשתו צדיקפי
 מפורסם היה והדבר קיימא שלצר
 )ואנחנו לכל כידוע הסביבותבכל

 : הנ"ך( האיש של בנו אתמכירים

 היקרים הנכבדים ינו סיפרותקלט(
 כי קוטנא עירפחשובי

 אבינו קדושת שכבוד הקרה אחתפעם
 יצוקלה"ה מרהר"ח מרן הקדושהגאון
 מלפנים מקראשנעוויץ ' עלינו יגןזכותו

 : ובפלאצקבדאברין
 או בהיותו הזדמן אחת פעםתקם(

 טו"ב כבר בעיהאברך
 הגאון הרב קדושתו כבוד אצל היהשנים
 המנוח הגולה בני כל של רבןהגדול

 בעל ם יצ"ל יהושע ישראלר'
 ישוצוח ותשובות שאלות ספרהמחבר
 אז עמו ועסק מלכו וישועותישראל
 ובפלפול בהלכה רצופים שעותהרבה
 הכלל טובת דבר על כך ואחרכדרכם
 זצ"ל הגה-ג אצל עמדו ואיהידוע

 תורה מופלגי לומדים הרבהמקדטנא
 בוודאי שבאו עיירות ומשארמקוטנא
 וכדומה אויה בסתמא מאתולקבל
 הבינו לא כמעט אנשים והרבהכידוע
 דמי ובעיניהם תמהו כן ראוכאשר
 כי וידוע גלוי זאת כי העופותכשיחות
 כך אחר מפורסם היה זצ"לאאמויר
 היה נעוריו ובימי וקדוש, גאוןלאיש
 כתב )וקבל ומפורסם מובהקעילוי

 .גאונים טהרבה אז אויה עלהורמנא
 קצוי בכל אז מפורסמים שהיומובהקים

 סקאליש וואקס רח"א מהגה"ג כידועתבל

9הי
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 קורש שרפישיח46
 משעדליץ זד'ל רב"ם מחגהיצזצ"ל

 זצ"ל מבריסק בער דוב רייומהגה"ג
 זצ"ל מקאוונא ריצי,אומהגה"ג
 זצ"ל סמעזריטש רף'אומהגה"ג
 ומהגה"ג וכ"ל מלאדו ראמיםומהגה"ג
 רצונו שלא והגם זשדיל מקוטנארי"!
 רחשו את נענה לבקשתם רקהיה

 עול מלקבל עצמו את מנעומעילם
 כאשר כך ואחר ברבנות( ולשמשתויה
 מק~טנא זצ"ל הגה"ג שאל מאתונפרד
 מרן הקדוש אבינו קדושת כבודחח

 טוב פשט שיאמר ירושלמיזצללה"ה
 שהוא מה ידעת רוצה ודכי עודיעיר הנני כי והגיד אז רצה ולא זהעל
 יקן הוא מקוטנא הרב כי יזהיגיד
 שהרב עד בש"א רצה ולאכנגדי
 מקוטנא הגאון וענה מקודם יגידמקוטנא
 בדרך להגיד אוכל לא אנכי כיזצ"ל
 הגאון מרן אבינו קדושת וככתפלפול
 מקוטנא בהגאון הפציר זצללה"ההקדוש

 משד מקום היה )שאז מפילאבלמרבי
 מפואר כלי ין שיש בפייאב(קדשו
 אברך שנים ככמה כזאת ראיתי לאאשר
 בש"ס גדול ובקי חריף יהיהצעיר

 וידוע גלוי ,כי קבלה ובספריובמוסקים
 כבוד אצל למד שנים י,ב כברשהיה
 ר"8 מרן הקדוש הגאון אגיוזקננו
 מהר-ל( וספרי הריי ספרי כלזצ"ל
 קדושת לכבוד שלום פרוסת שיחותמיד
 כך ואחר לוויסקיט עוד זצ"לאבינו

 שהיא עליו ואמר ידידותו מרובלדאברין
 המעלות כל עם יקר וכלי תוארפרי

 : עכל"ק החכמים בו שמנוומדות

 וחביבי יקירי דודי לי סיפךתקסא(
 בוצינא הצדיק הגאוןהרב

 אחי בישראל המפורסם הו*פקדישת
 רב שהיה זצ"ל מרהך"י זצ.לאבינו
 כבוד וכנוהתו בראק ביילסקואב-ד
 ספף המהבר בעל שעדליץ פלךקאסוב

 זכרון ישראל, "אור ישראל. "אבני ן מכבוד בקש זצ"ל והגאון שיגידרק
 .משנת ישראל* .תפארת ישראי* ן יגיד שהוא זצללה"ה אבינוקדושת
 ישראל- ' פשט יגיד שהוא מקוטנא הגאוןוענה

 היה אתת שפעם ועוד, ועוד
 נסתר ידי צל רק להגיד בעדוקשה פלפוי בדרך כי קבלה בדרךלהירושל0י

 ברעיוניו קבל זצ"ל אבינו קיושתוכבוד
 כך ואחר היקריס, מאסריו אחתיכף
 ברעיון נפל רגעיט איזה עברכאשר
 טוב תירוץ זביל אבינו קדושתכבוד
 כידוע הנפלא ובקיאותו חריפותו ידיעל

 כדרכו עמיק עמוק ובהלכהבפלפול
 והדבר והטהור הזךוהבהירבקודשבשכלו

 מקוטנא הגה,ג כאשר להפליא עדהיה
 ומשתומם נבהל ועמד זאת ענהזצ.ל
 אאמו*ר קדושת כבוד כאשר כך)ואחר
 עד כבדו כי אחר לחדר הלךזצ-ל
 ושתה צהרים סעודת עמו שאכליסאד
 אותו( לכבד למענו עשה והכל ושכריין
 העובדים יכל זצ"ל סקוטנא הנאוןאמר
 הצדיק הגאון כבוד ולבנו שםתצלו
 ! מטל כך אחר שהיה זצ"ל רסג9החסיד

 מקנח מנכי גץיסנא מרבנותסקופ

 ישראל ישועות בעל הגולה בנייק של רבן המובהק הגאון אצלבקוטנא
 בענין עמו להתייעץ דבף על זצ-לועוד
 הגאון הרב שאל כך ואחר ונשגב,גדול

 משלומו זצ-ל אביגו על ז-למקוטנא
 בעדו שלוט פרוסת שיגיד אותו וצוההטוב
 אייער זאגט גשכנז בלשון "יקרלאחיו
 חיימ'9 ר' כלי טייערע דיברודער

 פערשייגט האט עהר הערצייך גרוסא
 שגיס טו-ב ל,טים צעיר היה כימיך

 חבה בלשון קראו חשיבותוומחטת
 אצלו כ"פ שהיה וידע גלוי כיכהנעל,
 בהכפף שגרפס כמי שעשועים לווהיה
 ;,רוך שיחן חלקי כל עי אליהודבר
 מקוטנא מהגאון גדולים דבריםמאתו
 מעם וכל זצ"ל אבינו קדושת כבודעל

 הפחות 9כל עמו סלפי אצלושהיה
 : רצופים שעותששה

ירי חדי שכבוד הקרה אחת פעםתקטב(
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 sd3עב משש שרפישיח

 בוצינא הצדיק הגאון אבי אחייקירי
 רב יצ"ל מךהרא'י הו"פקדישא

 המחבר בעל ובוויסקיטביאגיעווצא
 המסילת על שנסע מוהרא-יהפארת
 הרב כבוד את שם ופגע )כאהן[הגרזת
 עילם אור הגולה בני כל של רבןהגאון

 ודברו זצ"ל מקיטנימדהריי'פר
 כנהוג ובפלפול בהלכה יחדסניהם
 הנ"ל הגה-ג אמר מזה זה נפרדוכאשר
 ר' הצדיק הגאון לדודי זצ-למקוטנא
 את לך יש בזהל,ם זצ"ל יוזפאחברתם
 עליו יהגיד נוכל אשר מפואר כליטוב
 עד וקדושתו גדולתו כי יועדתואשרי

 והוא בשנים רך היה ואז היאלהסליא
 וחזי פוק יתעביד רב שאילןהכירי

 עכל-ק: היטב ויודעים מכיריםשגדולים

 קדושת כבוד מפי שמעתי עןרתקמג(
 שאמר זצללה"האאמו-ר

 אחד אחת פעם שכיבד הקדושבלשונו
 הנקרח טאכל עם פסח שלבאחרון
 לאכול שמצוה קניידלעך, אשכנזבלשון
 אכלו סוף ים קריעת אחר כייען

 הים מי כנד כונס לזה ורמזקניידלעך
 קניידליך ים אצל לזה סמוכיןעשה
 צריכים חכמים תלמידי שך הוליןושיחת

 :לימוד

 והרוצה רבה המצוה למען הכותגדברי
 הצעיר ישראל. בני אחינובישועת

 מלארז לערטאןחליהו

 אחת פעם לדפוס, נשלח עךךתקמר(
 קדושת שכבוד בעתאירע

 הקדוש הגאון הרב כרן זקנינו אביאבי
 ופילאב עוד דר היה זצ-למרהר-א

 קדישא בוצינא הצדיק הרב אצלהסר
 טביאלע; הרבי זצ-ל מדהרש"יחו-פ

 מאי נאמנים ידידים היה כיכידוע
 שניהם ודיברו בעדו סעודה ועשהומקדם
 נבג"מ כנהוג תורה דברי הרבהיחד
 אצלו היה כ"פ כי עלינו, יגןוכותו
 זקני הקדוש הגאון שאל ה13יובעת
 זצ"ל יהרבי עלינו יגן זכותוזצ-ל

 תורות מה יודע אםמביאלעברזיג
 מדהר,2'ב הרבי מין הקדושמהגאון
 כי וסיפר הן וענה מפרשיסהאזצ"ל
 דעת לאדם הונן אתה זח על1"ר

 טוסם יתגרך השם דיתבזהי"ק,
 מענטש דיא אז וועןלייטועליגען

 אזיף דיך קאגסט דיא פערשטאנדהאטט
 : ודפח"ח והמב"י עכל,קרעם

 קדושת שכבוד הקרה אחת פעםתקמה(
 מוהר'פ הצדיק הגאוןסרן

 השן יהיהדדי נכד מקינצקזצללה"ה
 מפך,1יסהא הגויה בני כ5 של רבןזתע
 קדשו משכן מקום פילאב עיר דרךנסע
 הק' הגאון מרן זקני קדושת כבודשל

 אצל פעמיו וסר זצללה"המדהר"א
 גס ועשה זצללה"ה זקני קדושתכבוד
 כי ימאד עד וכבדו נדויה סעודהכן
 אותו ושאל חביבים רעים מכברהיו
 זצלל"ה הק' הגאון זקני קדושתכבוד
 יודעים אתם זצ"ל מקינצקלהרכי

 הק' היהודי זקנוהחשיתורהמהרבהק.
 הקדוש ומהגאון עלינו יגן וכותו צ"ל
 יחל  בופרשיסחא בשרי ויארוצ"ל
 ו119 קדושת בבור כי  ואמר  הווענה
 אמר מפרו2יסחא וב"ל הקדושהגאון
 גע. ייי האסט די לדעת הראתאתה
 זיך וויסען צו דעת פון ידע אוויזען
 והמב"י: ודפח"ח עכך.ק פיהרעןצו

 למען הכיתב טובתו דור-ש ידיחדברי
 בונם שמחה הצעיר והשיוםהמציה

 כל של רבן הקדוש בהגאון לערמאן ן בעל בשידלאווצע כבוד כנוחתוברזיג
 מקראשניעוויץ: וצילה"ה מרן הגולה בני ן התורה על עדות* .ארון ספרמחבר
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 קורש שרפישיח

 יכותו שלמה תפארת בעל הקדוש מהרב יקר דבר להביא הנני המאפףאמר
 זצללה-ה. מראדחמסק עלינויגן

 לאדם מטריד הרע היצרלפעמים
 מצוה, *עושהבשעה

 מצוה לעשות יו שטוב אז,לחשוב
 זו ומתורה ממצוה לבטלו כדיאחרת
 אחת שפעם ששמעתי כמו *תה,שעוסק
 ועלמה ר' הרבי הקדוש הרב לומדהיה
 בעל מרחדאמסק עלינו יגןזכותו
 הרב עם שלמה תפארת ספר"חבר
 מראדאשיץ הלל ר' הרביהקדוש
 ולמדו בשנים אברד בשדוזצליה"ה

 לבית ובא חצות, אחר בלילהיחד
 תמיד ישן שהיה טיפש נצרהמדרש
 בא ועתה התנור תחת המדר*בבית
 יכלו ולא ום והשתין הפדרשלבית
 ההוא המקום מנקים שהיו עדללפוד

 מראדאמסמ הקדוש והרב רגלים,ממי
 בי' געוועזין אט ער עלינו יגןיכותו
 הזה הטיפש ורדף שארף, זעהרזיך
 לימוד, שיכמין כדי המדרשמבית
 הקדוש הרב וראה ללמוד, ישגו כךואחר

 את עלינו יגן יכותומראדאמסק
 13ראדאו9יץ הרבי הקדושהאכרך
 ולבו מחשבתו אין כעת אשרזצל5ה*ה
 ואמר אחרים, בענינים ומוטרדמהלימוד,

 שלמה תפארת בעל הקדוש הרבלו
 אתה מוטרד בטח עליגו טןזכותו
 לחוץ, אותו שהשלכתי הטיפשבהנער
 כזאת לעשות ו'אוי אין דעתךשלפי

 דהלולא ביומא הזה היקר הספרנשלם
 חודש ראש ערבוצללה"ה

 מונח שהוא וראה לך ישראל,לאיש
 רק האופה, בית של התנור עלכעת
 האדם את להטריד כך הרע היצרדרך

 שעוסק בעת אחרת מצוה לעשותשיוכל
 הקדוש הרב וסיפר ובמצות,בתורה

 שהיה עלינו יגן יכותומראדאמסק
 צריכין היה שהקהל טעשה אחתפעם
 להשיג קשה שהיה בשנה אתרוגלקנות

 הנעיי והיה גחל ביוקר רקאתרוגים
 מכוס ימעות לאסף אסיפה עושיןבתים
 אתרוג לקנקל כדי בתים מבעליגדול
 שאמר אחד, הבית בעל ביניהםוהיה
 צריכין און הזה הגדול היוקר בעתלהם

 וואס הלשון בזה אוברים שהעויםלקנות
 בענטש מען )היינו אתרוג אהן קהלסוט

 חתונה גלייכער נישט דען איונישט(
 שבאה פלונית היתומה כלה א מאכעןצו

 אתרוגים שהיה השנים בכי והנהבשנים,

 דעתו על עולה היה לא גדול,בזוי
 יתומה לכלה נישואין לעשותובמחשבתו

 אתרוג במצות עוסקין שהיה כעתרק
 בכח בדעתו עלה בשעתה המצוהוגדול
 לו לומר זו, מצוה לבטל הרעהיצר
 הללו המעות עם לעשות יותרשטוב
 שמטריד הזה הדבר כן כמו גדולהמצוה

 הנ"ר ידי על מללמודמחשבתך
 לינה מקום לו שאין לומר הוההטיפש

 :והבן

 שלטה תפארת בעל הקדוש הנאיןשל
--.. קטן. לפרט חרפ-חניסן
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 צדיקיםדרך
 הש"י בעבודת והדרכות טובותהנהגות

 : גדוליםמצדיקים
- א

ן
 . אפרק

 אברהם ר הקדוש טהנאון דחטידותאטילי
 דעת ס' בעהמ-ה כפבךכ2שאמש ז-לדךך
 : "כרסס( כרכת מס' )מלקט , היסורים ושארקדושים

 סיד אדם כל שצריך אמר!:(
 לזמר משנתובהקיצו

 ישראל לעמו תורה שנתןברוך
 :בקדושתו

 בכל הפנק על לברך שיש אכפךב(
 יאסר וככה שו"מ בראנוקר

 וימשמעו כו' העולם מלך אתהברוך
 ה' ותיבות זאת באומרובציצית

 : במחשבתו יחשובאלקינו
 צריבין ההלכה ע-פ שאף אמרנ(

 , דר,ת תפ'ליןלהניח

 : כפגיס( )ט"-ס נדול, חיובוהוא
 בחולם מצות על מברך וקיןקד(

 : הס-1();לטח
 לי העושה אמר הברכות בנוסהה(

 );.ן טטס )טיי-ס דרייכל
 : ויה-כ בס-ב נם ואמרה ,שזן

 ד-ת לדבר שלא נזהר שהוא אמרו(
 ריח יש באם להרהרואפי'

 מכיבוי רק מצואה שאינו אע"פהמאנט
 הוא רע ריח דין כי , וכרומההנר

 : בו קצין שבנ"אכל
 מצוה כל קורם ליסר מזהיר היהז(

 הראשנה במצוהועם-פ
 להכריע מכוין הייני בבוקרשעושה

 : )עיי-ס( לכ.זכ"י
 וילאות בביתו יש ש;-כ אכרח(

 ;:ברה שמא משוםלה?!נוה

 וערוה ערוה שהוא מנולה בשעראשה
 הוא שס"ס והנם , אסורהבעששית
 נס-ם להחמיר צריכין ס'מ)עיים(

 :דאורייהא
 הוא בשכת טשנה שלחט אמרפ(

 טאחר שומע ואםראורייתא
 : )עייר(יצא

 לטבל "לא לזהר שצריך אמרי(
 בשבת חס בתבשיללחם
 ואפילו )טיי-ס( בש"עכהמחמירין

 : שלישיתבסעודה
 בשבת ושער מנוצה בנד לבש לאיא(

 ואפילו , שער ח"ו יתלושפן
 : שלישיתכסעורה

 בשבת כפיו לספק שלא ןקןקכןיךיב(
 בסעודה סיקלוהיה

 :שלישית
 על )ישיב שלא בפסח מזהיר פיהיג(

 : הנאה איסור מטוםחמין,
 הברזל לטוח הגדיל בשבה ררתןיד(

 עליה נסמכתוהכירה
 עעתז(: )עיי-ס אצבע כעיביבטיט

 ברהמ"ז בשעת מקפיד ך:יןלמז(
 על ידו מניחכשאדם
 :השלחן

 טהשלחן הנרות לס"ק מצוך ך;1ךימז(
 ית'י:ו );י": בהס"זבשלת.

 : ג).ג.ת(גנ;!זח
 מכשלים יכיימה י מ :פלי אמרי:(

אם
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 צדוקים ניזולים מצדיקים והדרכות הנהנותדרף
 ספק יש הסעורה נתוך אוכלםאם

 חיה פרי על יברך וע"כברכה,
 :ויפטרם

 אינו באם לזהר שצריך אמריח(
 להקר מים ושותהצמא

 : )מיי-ס( ויפטרנו יין מעט עלשיברך
 פאטשיילעם ב' לו יש שע"כ אכלךים(

 יקחנה שאם כריביחד
 בצואת ידיו יטנף לא הסעודהבתוך

 : שבמטפחת והאףהאוזן
 של נתת נ' בסתנה יי הביאוכ(

 וצוה היזרים כימיכסף
 ט"ג אחר עד העין מןלהעלימם

 : שהחיינו ברכתמשום
 13ענדיל ר' הה-ק על אמרנא(

 שייו מפרעמישלאןי"ל
 שהפסקה עד"ז היה שלימותוקניית

 זאת לשבר בשיחה מפסיק היהא'
 רבות: בראיהוכאלה א' והפסקההמדה
 ביום כשישן אפי' בה-ת אמרכב(

 בלשון כ"א השמבלא
 בהלל וכן , השם את הזכירארמי
 ברכה אמר התפלה לאחר פסחבליל
 בלשון רק שם בלא ושלאחריווכלפניו
 אמר .אלקינו תיבת ובמקום ,ארמי

 שמו המקדש בברכת וכן ,ריבוננא
 כפק שיש מקום בכל וכן ,ברבים

 : כן נהנברכה
 י"ל שהרמ"ע ששמע אמרכנ(

 נפטר מאמרות עשרהבעל
 התבודדות זמן לו שהיה , נשיקהע"י

 לשמש ואמר להש'י אהבהלעורר
 הזמן וככלות ימתין מוגבלשלזמן
 יפסיק עדי וימשכהו אריו יבאתיכף

 פ"א , יום בכל היה כןמדביקותו,
 שכח  הבהיה  וטתוך בעיר שריפההיה

  ובא  לו  התוגבר  לזמן  לבואטטמשו
 ואמר מת, וימצאהו אח-כ זמןבמעט
 לבוא בנקל הוא הצדיקים אצלוכן

 אך , נסטתן תצא עדי בדולהאהבה
 לעשות שאין ומפורש כרותהברית
 ושוב רצוא להיות צריך אגל ,כך
 ועד"ו , לאחריך שוב לבך רץאם

 : בריתנכרת
 לאדם טובה שעצה אמרכד(

 להנצל .דו עללזכות
 כשכבר ל.לה שבכל זהו ,מהיצה"ר

 רוחי אפקיד בידך בפסוקיכוין
 בדרך ונהני בי ;וצב דרךשבאם
 בי תחזור שאל בקשתיעולם
 הקב"ה אצל זא; ונחשב ,נשמהי
 , צער בזה שא.ן ואע-פככמנ.פ
 בי , יצרו לכבוש השיי לוויעזור
  הוא היצה.ר התנגרות כחכל

  מנעוריר לארם ובא שמקדיםמתמת
 ואדם וכיון  בווה"קבראיהא
 ית' הוא להקב-ח נפשומוסר
 לא כאילו הרש בחיותמחרשו
 זוכר ואינו עבירה בעל מעולםהיה
 הקדמתו וכל , ראשונים עונותלו
 ךבמה . ומבוסל בטל היצה-רשל
 עך1 להזהיר רמל היהשנים
 : רבה באזהרה),,
 כאן קידש, נאוה ביתו עי אב"ךכה(

 על ואמר , ירושייםהוא
 כוי  שוכב אתה א'טר הארץפסוק
 לשון הוא ופרצת כו' ימהופרצת
 טחנה הקב"ה שנתן היינו נדרפריצת
 ישראל וכל אה"ק ובניו ליעקבקיימת
 יחנה וכח בא"י, חלק להםיש

 ולפריץ , ממש כשלו בחלקולעשות
 א-י ברכת ולהמ'ביך א"י שלהנדרים
 בת."ת הש"י ועובר שעומדלכ-מ
 אשר מקום בכל בבחינתלש-ש
 , וכרכתיך כו' שמי אתאזכיר
 וממשיך כו' בא-י עזם הואוהברכה
 וקדמת ימה האיץ קצות לד'לכאן

 . כו' ונברכו כהוכו'
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