
 שדש שרפישיח
 הר'"נ חי' כעל שהנהדק שמעתיא(

 רב על ~מר טבורזי"ע
 יפו בעין חסידוה להם שנתןחסידות אי פארגינער א ניוועגען איוער בזה"' מפרשיסחא בדנם ישרךהק'

 גרול! רברוהוא
 וירו פ' כס( יף צדיק פרי )בם'ב(

 ד מאת שאלתי אחתעה*פ
 רבינ בשם ושסעתי אבקש.,אותה
 שאמו זיוקללה"ה בוכם ר'רבי

 יהי' שזה ד' סאת ששאלשהמכוון
 הרצון. הוא והעיקר ונו' ד'בנית שבתי אנקש. אותה וזש"נ שלו,הפבוקש

 : בזה שמאריךעיי'ש
 מאפטא קאפיל ר' המופלג .החסידנ(

 לנים אצלו נתקיים לאז"ל
 אברהם הר"ח ההיק לו ונתןל"ע.
 זוגתו שתחי' בעת עצה זי"עמשה
 הרהר שיהי' במקום תיסע ללרתקרובה
 הר"ר הה"ק ויהי' שם זי"עבונם
 הברכה שבעל ובעת סנרק זי"עבתם
 ר' יהי' בישראל שמו וקראיאמר
 לחוץ יצא או הכלים, אל נחבאקאפיל
 לקרא התריב ההיק מוכרח יהי'ואז
 אפרים, שמו קרא זי"ע ודייר"בהוה, וכן הילר יתקיים ועיר בישראל.שש
 סאפטא 1'ל אפרים ר' החסירהוא

 השי"ת ובנית בנים אחריוונשאר
 : חלציהם יוצאי כל עם יפיהםיאריך
 4 הי' הנ"ל אפרים ר' השתסלדר(

 הילוכו בררך נדולנפ
 גרו נהר נעשה הררך שבאמצעשייו ינן זכיתו סקאצק הרם'טלארמו'ר
 לעביר יבול חי' שלאהשיויסשר(

 ובא יותר, 8עם ~כל נתגברוהנהר
 בידו, פיקע עם אחר קאזאקפתאום
 אותו וקבל אותו, וקרא סוס עלורוכב
 הנהר, את עמו ויעבור הסוס,על

 בכל הביט ובח"כ הגיחו, השניובעבר
 לאו ואם איננו, והקאיאקהצדרין
 1 בנהר נטבע הי' ח"ו הזההקאזק

 זי"ע הרר"ב ההיק בשם שמעתיה(
עה'פ

~eDi 
 כלהסות

 איו כבהמות נמשל בזה'ל ~מרנרטו
 אזיף וויא .נדמו" נאר גרויפ,אויך

 ההלק נתגלה טרם כי שמעתי עוקשו( י והבן בהמות,גימאהלטי
 זצללה'ה בונם שמחההר"ר
 אצל אכסניא לו והי' שעדל"ןבעיר הקאנסימצע אצל כותב הי'מפרשימתא

 מתנהג והי' ז"ל קלמן ר' החסירהרב
 פשוט. כאיש וכבגריו בהילוכועצמו
 זלל קלמן ר' כאשר ש"ק בלילפ"א
 ש"ב ר' והרבי התפילה מביתבא
 בית אל בא ולא בחררו ישבוהע

 אשת להמתין נלאתה וכאשרהאכילה
 דלת את ותפתח ותנש בואו עדרקק
 בעיני' נרולה לפלא זאת ותהי'נטלית ומעוטף לגן טשי כבנד מליבשזי"ע ש"ב ר' הק' הרב והנה וחראחררו
 ראתה אשר הפלא את לבעלהיתספר
 לא מהיום אשר בה נער בעלהאבל

 : יותר שםתכים
 ש'ג ר' הרבי בא בלילה פ"א(

 שמו נקרא אשר אחד,יש ועמו שלו להאכסניא.זי"ע
 ברצונו כי קלסן לר' זי"ע רש"כ:רבי ויאטי

 וכאשר בקארטין הזה האיש עםשחוק
 האיש ויקם שעות שני ערךוחקו

חנ'ל
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 כץדש שרפישיחא
 חרחר אבל לדרכו, לילך 41צההנ.ל
 עכז שישתוק אותו ביקש זי"עש"ב
 אמר השעה ואחר אחת, שעהעוד
 יכול מעתה כי זי"ע ש"ב הר"ר%

 נסע חרשים אי"ה ואחר לדרכולילך
 פרשיסחא לעיר זצללה"ה שעבהר-ר
 נכברים אנשים אי14 נקבצוושם

 מעיר ונם ישראל ,48י סכלוחסידים
 נכבדים, אגשים אליו נסעושעדליץ
 ברכת ויקדי לביתם נסעווכאשר
 זי"ע דגו רבם מאת שלוםפרידה
 שלום את בנינו לפרום להםצוה
 בפח אשר % ושיאמרו הנ"להאיש
 אשר ולרבם להחסידים לוענהוא
 לכן בקארפין עטו שחק כבר לאזה

 הוסכם בלילה אן כי הסיטן לויאפרו
 עבירה לעבור לילך עצמו והוכןבלבו
 אותו לקח מזאת טנעו ולמעןר"ל
 קומו ובעת נקארטין לשחוקעסו

 לבו תאות עוד למלאות ישיגכעת
 אחת, שעה עיד במכוון איתועיכב
 תאאו. את מצא לא הלך כאשרואז
 השכל מוסר ילמוד נוכל המעשהמזו

 ואפילו הצדיקים אחו' להרהרפבלי
 : בעינינו ור נראין מאנשיהם כיאם

 שהנאון פרירמאן בניפין ר' מיפיח(
 מסאכטשוב מר'אהקרוש

 כ"ק טפה ששמע לו פיפרא"ל
 זי"ע מאלכסנדר השחשהאדמו"ר
 הנהנתו בתחלת בפרשימחאשה"
 זי"ע בתם ד' הרבי הח"קשל

 ר"ת הרבי % אסרמפרשיסחא,
 לחקנן אנשים אצלו שבאיםזי"ע

 עצמו שבוש כאלה נדוליםאנשים
 קדושתם טדל פפני בפניהםלהביפ

 ולא עצה להם אין ראתישבעלמא
 לבוא ומוכרחים שמה לתקןיובלו
 זמן ולאחר לתיקון מהעוה"לאיש
 בפרשיסחא הרעם עוד הי אחרתלעח
 על י*ע הרעיב חהקק אחוחזיאל

 וחיטב גדול, נאון אדם של המפרפ31
 חם8ר מזה מנבים טפרים שיורלו

 והבין רנלו על יי'ע הרר"בודרס
 שבעהט"ח המעשה הזכרת מחסתהוא
 ר1א כהתילל שם, כעת נמצאספר

 פעטו, את ושינה הס'ולפייש אתלשבח
 גפראה0חא, הפעם עור הי'ולימים
 84ח1 משבתים אם למת נרוקהפובה כי ימן בונם ר' הרבי %ואמר

 : השלםבזה
 וואלף הר"ר שהאה"ק שמעתי8(

 השייט הר' בע5 הנה"ק רביפפירת אחיי זצ"למסטריקוב
 הגהץ הימי להנה"ק נסע לאזצ"ל

 באוש שנע ופ*א וצללמאלכמגרר
 ארית לו לאמר מבקשו והםחסיד
 טאלכסנדר הרבי סהנהיקוירה
 טאלכמנדר הרבי אשר לו ואמרזצ"ל
 BFnp דל נרשמי שכוזב מהאסר
 עתה תשא( )פ' וכו' פקריוביום
 המיד ותמיר יחד מלכלותםשמעתי

 תסרר ושש הפי' כו', עליהםכשאפקור
 אם ח,, חוטאיט יהי'כשישראל
 אמ15ל תשובה ויעשו ממנייבקשו
  ישראל על הבאה פורעניות וכללהם,
 מה הש"  הענל,  מפרשן קצת בהיש

 ומלחתי מאד נדוי חטא שהיהענל
 בודאי חצאים שאר מכשיכלהם,
 פחילח סמני יגרתי אס להם,אספח
 הר"ר ההלק כשטוע תהיוסליחה.
 הזו התחיח זצ"ל ממפריקובוואלף
 וואם בזה"ל ואמר וצעק בשערותלש
 זיי וואם האכען ניוואלפ ייהרובען
 פאהרען נעלאזם נישט שיךהאבען
 בס' חמין זי.ע מאלכסנדרלהה"ק

 : תרם"נ( ליוה"כ אמתשפת
 הריעם החי' מנכדי אחד בא פ"א0

 חרי* הקדוש הרב לפניזצ"ל
 שע, מאיזה יריבר זהםמאלכסנדר

 הח" זקני אמר הדיבוריםובתוך
 % והשיב אסר יזעהרי-ם
 דה* בחי"ל י'ע מאלכסנדרהרב*

5א*
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 19מ ' 'קת"ם שרפישיח.

 ניועזען, איו כידע ריין תערווייפפ
 ח"ו, ישראל על כעס בשמיםשהי
 משככו הי' והוא שנים, מאותארבע
 החי' שהי' הזכות נודל וידוע)א.ה,
 ישראל(: על תסיר מלטד זחעהרי"ם
 ר' ההחסיר שמעתי וז"ר מ"כיא(

 צדיק איש הי' כי טפהפרץ
 והי' שטו( לי לנלות רצה מלאאחד
 שלום ר' הרב אל לפעטיםנוסע

 הזה הצדיק והאיש מבעלזזצללה"ה
 וטפורממים מיוחסים הי' לאאבותיו
 כאשר פ"א פשוטים, לאנשיםרק
 מבעלז הר"ש ההיק אל הצמקבא
 זי"ע הרר"ש כאלו לו נדמהזי"ע
 הרר"ש בי עליו התנשאזת לזיש

 ונרולי טיוחסת כמשפחה ה"וצללה"ה
 על טינא הזה להצדיק והי'התורה,
 מבעלז והח"ק מבעלז,הרר"ש
 וישאל מחשבתו את תיכףהרגיש
 דעתו לפי לו  שיאמר הצדיקאת
 אשר הצריק אם יותר הנדול הואסי
 או ומיוחסה, גדולה ססשפחהנולד
 המימים אנשים טטשפחההנולד
 ולא הה"צ וירום תורה בעליבלתי
 טבעלז הרר'ש לו ואטר רבר,ענחו
 אדם צריך כן רז"ל אסרו הנהז"ע
 אבותי למעשה מעשי יגיעו מתילוטר

 אשר האיש כי טכאן כמיריןנמצאנו
 תורה בעלי טיוחסים היואבותיו
 נשבר בלב תמיר הולך הואוירגש
 אשר בעצמו יודע כי נכאהורוח
 אבותיו nwyd4 מעשיו הגיעו לאעיד
 היו אבותיו אשר האיש כןלא

 תמיד הולך הוא פשוטיםאנשים
 הוא כי הלב ונכהותבהתנשאות

 גדלו כבר מעשי כי בדעתוחושב
 ואז אבותיו, משעשה הרבהועברו
 זי"ע טבעלז הח"ק כי הצדיקהבין
 בדעתו ואין טחשבותיו, לעסקיירד
 משפחה יחוס טחמת להתנשאותחץ

 עניוות לירי מביא זה"ירבה

 הרהט ש"ב סיר"נ לי נשלחיב(
 נוד דחכטים פארהנדול

 צבי ' מוה"ר כקשיית כו' כףהרבנים
 האבר"ק 0יכלזאהן שליפ.איחזקאל
 לערת הרבנים בוער וכעתפלונמק
 חיים .ר' טכ"י העתקה יצ"ו'ווארשא
 פ"א שהי' סיפר מווישענראראהרן

 )אצל פנימה בקודש והי'באלכסנדר
 pff't) הנדול הכהן הררח"ההה"ק
 מפ4 ושמע השלחן אחר שיקבליל
 ר' הרה"צ במעמד שסיפרהקדוש
 ר' ובמעמד טאסאשאווערהירש
 אות בזה'ל וסיפר מביאלע,הירצל
 בונם ר' הרבי עם נסעתי פ"אבאות,
 ליפומרסקער משה ר' עםביחד

 בקאזיניץ הי' )אז ס"ק עללקאזיניץ
 דרך והי' זי"ע( טשה'לי הו"רהה"ק
 בעש"ק לקאזיניץ ובאנו מאור,קשה

 ר הרה"צ אל הלכתי אנכיבבוקר,
 טיך האט ער מקאזינ'ץיחזקאל
 מיך האט ער גיהאט ליעבוייער
 יוננער פון פרשיסחא פוןניקאנט
 פרשיכחא אין גיוואהנט האט ערחייט,
 דייטש'ס בעריש ר' ניווע,ען איוער

 נינעבען ריח"ז הרה"צ האטאיירעם
 סיר האט און בראנפין אוןלעקעך
 האט און קאם, רעם אגיףגיפוכט
 זאגין דיר גועל איך גיזאגט,כיר
 הר"ר )הוא רבין ריין פון הפלנהא

 ניוואהנט האב איך מען זי"ע(בונם
 גי- ויך מיר האבען פרשיסחאאין

 איך בין אטאהל בייזאסען,האלמען
 ער איז אמאהל ניגאנגען איהםצו
 מאל איין איר בין גיקימען, סירצו

 צו אפטייק די אין ניקומעןאריין
 אויף ליגען גיטראפען איך האבאיהם
 מען וואס וסר כלי א באנקצעל

 אריין איז פינגער די אויףקלאפט
 ריצעפפ א טיט אערליתגיקוטען
 טים מעדיצין די נימאכם ערהאם
 הא5 האנד אנדערע די סיטריצין, :והבן טע- די נימאכם ער האט חאנראיין
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 קוהל שררשדה18
 את זמר כ4 רעם אשף ניקלאפפעד

 ערלית יי ווי עליו, בלביגעוועו'ן
 איהם איך האב נינאנגען אוועקאיו

 חילול א איז עם בונם ר'ניאנס
 נייפ ניענמפקך6 סיר עך האפהשם,
 חסיד, שוואנציוואפער א זענפאיהר
 גיוועין איז נינאנגען אהיים ביןאיך
 זיידע דער איז ביינאכפ עליו.בלבי
 און מיר צו גיזסק ייפשע פנידער
 הא6 און אפאפש, נינעבען סירהאפ
 בונם נאעך נישט קוק ניזאנפטיר

 צלע פערשיינם ערשרשיסחשי
 : הימעל פוןהיכלות

 מ8י ששמע סיפר אהרן חיים ר'ק
 אז. ז"ע הריעםהחידושי

 ניקוקפ נישפ איך האב אןמעולם
 בעווייל ס6ר חסיריש שום קייןאין
 זייערע אויף נימאכמ האביעזיי

 רעם חוץ ווייפער, אויף נישפרורות
 איך האב 780 לובלינ'ם פוןרבי

 ווארפ יעדעס ציוועדן, מדייקשמתוק
 מים הכנעה בלויו איז עס ס8ר אאיז

 ראם ניוועזין, אשי איו ערשטחה
 מדבריו נראה )א"ה, דמוי אתפ8ר
 הצחוק ספדי כל שראה זי"ע,הק'
 לדורותיהם ספרההס שעשאו מהםוהבין
 מלובלין הרבי ההיק בספריורק
 אבל תיבה, בכל מדייק ה"ע"ע
 ספרי בין להבחין מבינים אינםאנחנו
 איש כל בודאי זה אך זי"ע,הצה*ק
 אשר הרבי ההלק טספרי יותרנתפעל
 אבל לבו, כל לפניו ושפך אליו,נסע
 פועילים וחסידות טומר מרריכל

 נודל שרואה חיצה'ר 4צ?להכניע
 ]ועיין והבן( וקדושתם,צדקתם
 מהרשנ"ז לדיה"ק התניא ס'בהקדמת
 אטת שפח ספר ובד~קדמתישע,

 ושמע 4יע[. טנור הכה"קלאיזמו'ר
 חידושי דער אח משמש בונםמר

 דעמ חטין צו נבה בץ איך אזישח סעודת בעת ניזנק האם יזעהריוח

 ג4 לעיני ניו בראשות פקמכק
 האפ שלובלין רבי דער והשישראל
 הה"ק כתב וכן מכוון. דעםניהאפ
 ההיק שספרי זי"ע מלובליןהרני
 מפשעמארסק משה פני אורבעל
 : בו דיבר הק' האלשיך נשמתוהע
 ש"ב אלי שכתב מה 15 כותבוהנני
 סק'ק 1"ל אמוננא אברהם ר'הרהשנ
 כותב אני כעת מכתבו. חילדוקלא
 ר' רובי מהרהרך דבר עודלו

 1 זי"ע טפרשימחאבונם

 מורה הנאון ידי"נ מפי שמעתייד(
 שליט"א זעהסאן צבידוד

 חר"ר הרה"ק ישב פ"א כיראבד"ק,
 ופתשם כסאו על זי"ע בונםשמחה
 צו שמוהל די אנגעהיבעןהאס

 פפני רוציט מה אוי. ואטר,קראכען,
 ריא ווילען תאם מפויליןהרבנים
 ולא האבען, מיר פון רבי'ספוילישע
 למשכב הרה"ק נפל הימיםארכו

 : קרוב בזמןונפמר
 דברים שני לו אעתיק אנבפו(

 זי"ע טקאצקמהרה.ק
 ר' הרה"צ לספרו. אותם לפפתויוכל
 תלמיד הי' זי"ע סטאמשוביוסילי
 14שן עיר אל כבואו ותמידחיים דברי בעל זצללה"ה םצאנזההיק

 כך אחר אחר מיר אצל אכסניאלו ה" מסת אורות העיר( שם)שכחתי
 ת"ח אחר אברך הנ"ל הנגירלקח
 נוסע הי, והאברך בהו עבורלחתן
 הדבר ובהודע זצ"ל טקאצקלהה"ק
 שיד רצה לא יוסילי ר'לההדק

 הוא כי הנ"ל הנניד אצללהתאכסי
 הנ"ל חאברך קאצק, עלפלנאה
 במנע הוא ידו על רק כיבשמעו

 א4ו בא חותט, אצלטלהתאנסן
 על מצלקים הצדיקים הנה לוואטר
 כי יען והחסידים, סקאצקהרבי
 תפלה הלא הפלתו זטן מאחריםהמה
שי!84 שעתי בייש וכבודו דרבנן רקהוי
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 19י קורש שרפישיח

 ואסר כו', חבירו פני והמלביןברבים
 עושה אני ,י"ע, יומילי הר"רלו

 ואטר ע"ז, ומתחרש תשובהבאסת
 ברנע כזו תשובה האם האברךלו
 יוסזלי הר"ר לו ואסר תשובה הףא'

 המקדש אחז"ל הרי הן,זצללה"ה,
 מקורשת צדיק שאני ע"ש האשהאת
 השיב לא ושוב תשובה, הרהוריק דדי הרי בלבו, תשובה הרהרשטא
 להרכי האברך בא וכאשר האברךלו

 הויכוח כל את לו וסיפר דירמקאצק
 זצללה'ה, יוסילי הר"ר עם לוופהף
 אם זצללה'ה, מקאצק הרבי לואטר
 רלא - לו משיב הייתי ל*, אומר.הי'
 האשה את במקדש איירי דשםדמי,
 השלשה מן א' הוא וחתן חתן,והוי

 חז"ל כמו"ש עונותיהן להןשמותלין
 וסובא הל"ג פ"נ בכורים)ירושלמי
 אצלו וא"ב ל"ו( בראשית דלברפ"י
 אבל בעלמא תשובה הרהור רקדי

 תשובה הרהור די אינו אחרלאדם
 כהלכתה תשובה לעשות וצריךבלבד

 דוד מרה הנאזן ידי'נ מפיקרטעתי
 : ראכד'ק( שליפ"א זעהמאןצבי

 ששסע הנ"ל הרב מפי שמעתיפז(
 מקאצק הרה"קבשם

 דקיי"ל מה על נכון מעם שאסרהנ"ל
 אלא מנבו טמטא אינו חרסרכלי

 אינו חרם הכלי דבאטת והואמתוכו,
 כי שוי' שום לו ואין מאומהשוה
 האדמה מחרשי הרש הוא נחשבבמה
 שיש אצלו החשיבות עיקר ורקהזא,
 דבר איזה בו להכניס ויכולין תוךלו
 של התוך החשיבות עיקר הויא"כ
 מתוכו, רק טטסא הוא ולכךהכלי,

 הנאבדתן ש"ב סידי"נ לי נשלח)ע"כ
 * הנ"ל( שליפ'אפלונסק

 . הרל הרב מש"ב לי נשלחעור
 תדפ"ח תצזה א' אור חש"קב-ה

 .ווארשא
 קדיש יועץ טוה'ר וכו' ש"בלכבוד

 ראקאץ.שי

 איזה שבת קורם לככורושלחתי
 לי לשלחם ואבקשענינים
 : ההעתקה אחרחזרה

 העצומים טרדותי המון ביז ועתהיק
 איזה עוד לו שולחהנני

 בקארלמבאר בהיותי קצרים,רברים
 ומעתי המלחסה, בעת תרע"הבחורף
 בשם לי שאמר אחר ישישטחמיר
 מפרשףסחא זי"ע בונם ר' הרביהנהוק
 יותר האדם על נותנים איןשאמר,
 אך להגיל שיוכל בסדה והכלמכחו,
 מאם, אייבער עליו נותניםלפעטים
 על אויבין פון אטשופ טיטהיינו
 כתתו אז ואמרתי עכל"ק,הטרה
 )בגם' זי"ע הק, הבע'ויפעדש"כ
 עלה כך שתוק ע"ב( דכ"פמנהות

 תורה 11 קשה דאכתי לפני,במחשבה
 התחשבה, עולם יש אכן שכרה,וזו
 השם קירוש ע"י רק יכיןולזה

 להעלות ורצה לר"ע באהבתווהקב"ה
 לידי בא לכך חמחשבה לעולםאותו
 נתעלה שיהי' על"ה, כך וזהמם"נ,
 כאן גם י"ל ולפי"ז המחשבה,לעולם
 יותר בעליה שיהי' מאס""איבער
 יותר לעבודה יצרך ואז נסיונזת,ע"י

 : והבן ונדולהקשה
 בשם חסיד אותו אז לי הניד נםיח(

 והע טקאצק מהרם'מהנהדק
 אם כי לה"א, כן תעשון לאשאמר
 אחד באם מלחסה בפכסיסירואין

 במקיא בחוזק א"ע יבצרמהצדדים
 אחר בטקום שכסנדו הצד הולךאו

 פאדציע שם שאין במקוםהפתוח,
 נופל השני וצד קדיטה, והולךהזקה,

בפה
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 קורש שרפי,שיחא
 לפעמים היצר, במלחמת כןבפח,

 אחד בענין ננדו תוקף בכלעוסריס
 בהפלה, או התורה, בלימודלחשל

 בעטור להאדם לו יוכל שלאובראותו
 בסתר היצה"ר לו לוקח אזהזה,

 מסיתו לטשל וחדש, אחרטכסום
 ומשינו מפילו ושם ונם"ת צרקהבענין

 לעטור האדם צריך ולכןלהארם,
 אויבו לקראת לרוץ המשמר עלהכן
 שהיצר ודרכים הטקומות בכלבנפש
 תעשון לא וא-כ נגרו, מחרשהרע
 לחרש מוכרח הוא כי רוקא,בן

 מקום באותו שלו ומבצרתוקפו
 באם בי טמיתו, שהיצר עניןוגאותו
 יכיל מטילא אחר בטקום שםישינו
 במבצר שהוא במקומות נם להאדםלו

 אזנו מסיר אם למשל כסוובתוקף,
 תועבה, תפלתו גם תורהמשמוע
 נם מתפלל, וגם לוסר, נם הואואם
 בלה,ר מסיתו אז וג"ח, צדקהבעל

 מע"מ אובר הוא וממילאוטחלוקת
 שהי' כדואנ מהחוה-ל, כנודעשלו
 א' )שמואל וברשיי ה' לפנינעצר
 אוהל לפני עצמו עוצר ח'(כ"א
 רש"י ועיין בתורה, לעסוקמועד

 לא והיצה"ר כ"ד(, ט"ו א')שמואל
 ותפסו שלו, התורה בכה לו יכולהי,

 בהוספת עכל-ק בלה"ר היינובמק"א
 בזה הארכתי ועוד משליהאריכות

 :במק"א
 יחזקאל צבי באה"ר הדרש ידי"נש"ב

 ווארשא. הרבנים נועיט'כלזאהן
 זי"ע מאמש.נוכ "ד הרר הה"קיט(

 הררם"ם הה"ק בשםאמר
 נינוה באנשי שאמר זי"ע,מקאצק
 בזה*ל, בחזקה, ד' אל וקראוכתיב
 מהבן עבדות. פאהריש א איזראם
 עפני עבדות מיני כמה שישוידוע
 שאמר ששמעתי וכמו ב"ה(.השי"ת
 יגן זכותו טפרש.:חא הרר'בההיק
 מהה-ק עליו התנגרות על;ליבו

 חילוק מה אטר ד.ע, טאפמאההר"מ
 זאנ איך מאפמא, הה"ק לבין ביניי
 אומר והוא גוט, איז הארץ, נוט אן
 וכילם נום( איז פלייצעס גומע אזן
 סקאצק הרם'ם הה-ק בשם כ(ן : והבן ב"ה, המקום לעבודת צריכיןן
 חז"ל מאמר על זי"ען
 זצלה"ה זקיני וז"ל שט"ש( )בם' כא(ן : ושימד"נ ודפח"ח יכרו,ן ואינו א"ע סייאש כבר סטנו הנאברן טדבר אבל זה, חפץ על מכיסון אחר טעות להוציא שצריר לי' ווין הפי' אך כים, החסרון עוד שזוכרן מתמת הדבר מייאש אינו שעורן פזה נראה ולכאורה כים, לחסרוןן לי' 11י שיאמר הפי' הוא יאוש שאסרון
 בא*א דמ.ש אטר מקאצקן
 המאכלת את ויקח ידו וישלח ע"הן
 ולבית פלוני למקום ואומר מחשב1 הייתי ויום יום בכל רבש"ע דורן אמר עדותיך, אל רנלי ואשיבה דרכין חשבתי ברהע"ה בהקתי במדרשן שאמרו וכענין מצוה, לדבר בעצמןן נמשכין הי' אאע"ה של אבריו כין

 רנלי והע הולך אני פלוניתרירה
 וכתב ולב-ס, לב"כ אותימביאות
 כונה בלי אפי' הפי' יושרבאטרי
 רנלי, במלת ודייק טחשבהובלא
 לשון שייך הי' ולא לבדהכלים
 כי באאע-ה. טצוה בדבר ידשליחות
 אף לזה . נמשכין הי' בעצמןאבריו
 באמת יצחק בעקדת אך כוונהבלי
 הוצרך לכן לשחטו, מצוה הי'לא

 ידו. את שהכריח ידלהשלחת
 :עכר-ק

 האדמו"ר הה"ק זקיני כ"ק עו"שכב(
 כ(קאצק, זצללה"ההנדול

 למהון, עצל, שבין ההפרשדניר
 נינות חדא בקתא בנישלכאורה
 'הוא שטחון זצללה"ה הואוהניד
 מגהר אינו ;'כ הדעת בישוםהעזבה
 להיפך יעא ועצל דגרלעשות

שמתעצל
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 (8י8, קודש שרפישיח

 זעותיה בדעתו להתיישבשמתעצל
 הדעת: התיישבותנלי

 פ"ק משל שהטשיל וכמו ערשכנ(
 הגדול האדמו"רוקיני

 לפ. טוב אבן שכל סקאצק,זצללה'ה
 כן ובהירותו וחשיבתו נדלוטסת
 שבסביביו הא"ניי מכסה גורלמסת
 וטשיה יוהטע"ה נשטות לענין)עיי'ש
 נודל שלפי ישראל( פנימיותשהוא
 הקליפה גורל כן הנשטחטעלות

 :שמלפפתו
 הרם"ם הה"ק לפני בא 8*אכד(

 אהד חסיד זי"עמקאצק
 איזה ההיק ושאלו חב'רטחטידי
 ואטר ובשט-ע, בק"ש טכווןכוונות
 גדול בקול סקאצק ההדק וצעקלו,

 כמו פיפיק, דער איו ווי אוןבזה'ל
 מחסירי א' חולקין שהי' שמעתיכן

 חסידים משאר אחר עםקאצק
 החסיר לו והשלב הק' רבםאורות

 זאנפ )אומר( דיכמ הרנידקאצק'
 שלנו והרבי אריין הימעל איןתורה

 פיפיק אין הורה זאנפכ:קאצק
 : והבןאריין

 שהניד מה עפ"י שמ"ש בא' עו"שכה(
 הגדול אדמו"ר זקניכ"ק

 יועצי שאמרו במה סקאצקוצללה-ה
 הטלך עם ובוא וא' עץ יעשוהמן
 להראות הוא מלכות כבור כישסה

 אינו סלך שהוא השסחהשטחמת
 שעריין והאיש טאוטוע עוד לוהסר
 הטלך, בכבוד פוגם הואנעצב
 אשר על נעצב הי' הטןוכאשר
 לו, ישתחוה ולא יכרע לאטרדכי

 יעשו ע"כ הטלך בכבור פנם זהחף
  המשחה א5 המלך עם ובוא וגו'עץ

 : שפח"עשמח,
 או שר  לבן וירץ במירש  עו'שכו(

 עוטר לי', מעייניהעין
 נרם" טעיין העין על הנטליםל
 הארוטו"י עיינימ"ק

 זצ~ה"ה תגדול

 כמעלוה הסתבל שלבן ,הנידטקאצק
 עצטו במהות הכתכל ולעומתואליעזר
 עצ16 של וחושך שפלות אתוהרניש
 : עכ"ד אליעזר של האורמן
 דל אסרו שכת במם' עפשכז(

 וי ששבת ביוןיינפש
 זצללה*ח זקני כ"ק ופירש נפשאברה

 מהות ומרגיש ששבת שכיוןפקאצק
 לעוטת כאבדה בעיניו הוא אוהשבת
 להתטרמר צריך ואין שבת 'רת בהגורל
 העירובין כל נסתלק וממילא יותרעוד

 הסדר מןלמעלה
 וסי

 אך רילי' דרנא
 מתוטייות פרישתו לעומת דשאזה
 שבת כשהניע אז השבוע יטיכל

 שוטה הוא בלא"ה כי כסל,מרגיש
  אומרים שאנו  וגה האניששאים

 מן לעילא יסנא יתיר רכובזטירות
 פרישא: רדות זונך בת ויסבדרגך
 האדמו"ר כ"ק בשם עו"שכח(

 זצללה'הסקאצק
 לכה"נ הי' האמת מרתשתכלית
 : ולפנים לפני שעטד הרנעבאותו
 הרם4מ ההיק בשם שסעתיבם(

 חטא אצל מקאצקזי"ע
 ויפן תשא( כי )נפ' כתיבהענל
 ער כזלה"ק אסר ההר, טן טסהוירד
 וע' )א"ה  מניס א  ניסאכמ  ויךהאט

 : טאר עסוקים והדברים שם(במר"ר

 מקאצק וק' השמי שסעתי שד"
 )דף טנילה שהקשהזי"ע,

 של  גרולתו  וימצעו מקום דבלל"א(
 ענותנותו, יוצא אתה שםהקב"ה
  ואיך לבש גאות איך ר' כתיבוהא
 והשיב הפסתן בזה עיוותגמצא
 פגיטית אבל *לבש" 3אהקרבתיב

 2  והבן שייתהוא

 בנת.
 על טודעתו השיף כאשרוהנה

 טמא ירח פ' חוברתה,דנלנף
 "שיוו בחפרו לחמאס נוטרשיכתבו

שששי
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 88יב קורש שרפישית
 את ישראל טית ויקרשהשבשי,

 : השם ק-א ששבתו לאחר מ4שטו
 מדבק ארור %ן שמ"ש( ' ~ס'לד(

 כבור והנירבברוך,
 זצללה"ה הר."מ ארוסירקרושת
 וצא שארם דכ"זטגהי,

 בכ~
 ארור

 התורה דברי את יקום לאאשר
 אפשר אי אותם, לעשותהזאת
 ונצרך ברוך, שהוא בשבתשידבק
 המוח בהתעוררת דרכה הננהלזה
 לקבל כלים והלב המות שיעשויפכח ואולי האי וכולי הדעת, ובישובמהלג

 : אלקותההארה
 אדמו"ר בשם שמעתי עו,פלהן

 הנה סנור,זצללה.ה
 תמד הוא הראשון ביום שנבראאור
 ננזו וע"כ כראי שאינו לאישאפי'
 גם הי' כן שאלמלא הרשעים,מפני

 סטנו ומסהפקים מקבליםהרשעים
 ברנל אך חיצוניות, אהבהלפינופת
 שיהי' מי יהף ישראל לכל על*'שיש

 ברנל חברים כולם עשאוםשהכתוב
 לחוגם אין ברנל פהורה ע"הופומאת
 בחילוק שוין הטשמורות כלוע"כ
 הוא הפנים שלחם הפנים.לחם

 צריך והי' בישראל העושרהשפעת
 רוקא שייך שיהי' בצמצוםלהיות

 לזולתם ולא 11, שבת שללמשסורה
 יתפשט שלא סונבל  PIP שיהי'כדי

 עושר ח"ו ויהי' ראוי שאינולמקום
 במ"פ אבל לרעוע, לבעליושסור
 עם אפילו ישראל לכל עלי'שיש

 זצללה"ה אדומו"ר אבי כשק ערש. : לחוש אין שוב כנ"להארץ
 אקי"ם הקדוש רבובשם

 הבא עולם בפירו" סנורזצלימ"ה
 שטתרחקין מחמת היינומעוה"1

 :  ועיסעוה'ז
 הרי"ם אדומו"ר בשם ערשלז(

 שבשבת מנורוצללה"ה
 היינו עשוי' טלאכתו כל "רהי'צריך
 שמים מלאכה כענין ברוחניותאפי'

 להבין ב8ע שמאריך עיי'שנמי
 ממט ישכיח שבת של רוחשדקירת

 : עצבכל
 שאינו דבר הוא אמת ש"שלח(

 שאמר כסוטולפנה,
 מנהר הראי' זצללה'ה הרי"םאדוסו"ר
 נקרא שנה לשבעים אחתהפוסק
 להיפך הוא שאמת ומובן סכזבין,מים

 : פוסק שאינומכזב
 החי' בעל ההוזק אשר שם.)תילפ(

 אסר וצללה'הדליים
 למה קין אצל ( )בראשיתעה"פ
 לכאורה פניך, נפלו ולמה לךחרה
 וכי השי"ת, אורל שאל מהתשה
 אחיו את איש להרונ הוא קטןהחפא
 הפי' אך החטא, ע"ז פניו יפלוושלא
 לעשות אותו לימד שהשי"תהוא

 לו בא מהיכן טקודם לחשובתשובה
 סתמת אם הפנים ונפילתהעצבות
 כי עצבות, סתם או נמורהחרמה
 חמאיו על עצב שאדם עצביתבסתם
 זה אין הנפש חשבון בליפתאום

 :תשובה
 הישן כל ע"ב( )דם-נ בעירוביןמ(

 יוסף אשר כו',בקילגא
 תבא אסר רבא נדה, באשתואפי'
 האידנא ער היא ולא ברכה,עליו
 דם"ד הטעם להבין וצריך נטרי',מאן
 כיון )אררבה נטרי', סאן האידנאער

 שהתירו אע"פ דלינטרי' טאןדליכא
 סונר משום בעלמא כראמריחוד

 עליו יונ לא למה מכ"מבשושנים
 רשוסרם(. עציוה"ט רעושהברכה
 הרי'מ אדטו"ר ב"ק זה עלואסר

 האידנא ער דהכוונה מנורזצללה"ה
 התורה עתה עד בודאי נמרי',מאז

 בשושנימ סונה שכתבהשוטרתו
 רל"ת ע"ע, הצה"ק שכתבולבדרך
 וזת איסורו( ע5 לעבור כחומההויא
 התורדו שסירת טמעם שםשישן
 שם ישן כשהלה יותר לחושויש

שמירת
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 קאש שרפיתדחא
 שוטר אדם דכשיש דוהרהשמירת
 ע"ד )והוא התורה שסירתממתלקח
 החי' בעל ההיק כשראהששמעתי
 בתוך שנמל לאחר זצללה"ההרי"ם
 שדרך מה בכף, דמיכל סידיהסעודה
 אמר באצבעותיהם, ליקחהחסידים

 ירים, לנמילת כמבזה שהואעא
 והבן(: התורה לשמירת כטבזהות"נ
 אוהל בם' שנרפס מה אכתובוחנב

 אבוש הר-ר להה"קאברהם
 עור בזחול. ס"ז אות ז"עספפד*ם
 הערך הר"ר הקרוש מהזיבשמעתי
 אחת פעם אשר כ~עלכפנדרזצללה'ה
 זהב דינרי נכמה אנשים בוהתערבו
 שטיבולו דבר לאכול דרכו אםבנידון
 ואחר לא או נטילה ע"יבמשקה
 הה"ק )הוא לרב וקינישנתקבל
 אליו הנישו זהו( טפפד'םהר'א
 וראו בה, יעשה מה לראותהאוכל
 אולי אטר והשני יריו, נמל לאכי

 הזוכה הוא מי ושאלוניו הוא,מקרה
 עיד ואלתם כי והרגיש זהב,ברינתי
 בפולין כי והשיבם שהנישו,האוכל
 החסידים כת החלו ומני ידיו,נ8ל
 החס'רים חטפו לאכול, בואוגעת
 לדבר נוטלים אינם הם כי האוכל,את

 נופל איננו ומאז במשקה,שמבולו
 tYp נ'כירט

 הה-ק שסיפר מה אכתוב ואנבסב(
 זצלה"ה מפארימאבהרי"צ

 הר"ר הק' המגיד פ"א שבאאיך
 להטניר זצלה"ה טפרשיסחאאברהם

 המניר וצוה וידע מקאזיניץהק'
 הרבנית לזו' זצללה"ה םקאזינ.ץהק'

 הרב עבור ואכסניא ללון טקוםשיהי' כדי לישן לטק(א שתלךהצדקת
 1"ע, מפישיסחא הטנידהקדוש
 להםניד טפרשימחא המנידואמר

 כזהל"ק זי,ע טקאזיניץ חק'הטניד לי והשיב תעטגי', מכיתפירשון עמי נשי כתיב הלא זי"עסקאזיניץ

 נפלא טוען אבער איך ואלוואס
 ? נשים טאהגת ליאהבתך

 זצללה"הלקנותהרי"ם דעכי הלך ש"א אשר שסעתימ"
 א' אשכנזי שם והי' לעצמואתרונ
 שבתות וטחללי החפשיים מן)דיימש(
 ואמר נדול, מכום בעד אתרוגוקנה
 מה א"ע, הרי'ם חי' לבעלאחד
 שבשמים והשיבו ע"ז, בשמיםיאמרו
 א' אמר ולרשע הזה הפשקאוסרים
 ןא'וע נ'( )תהלים חקי למפר לךטה
 הכמהיק שכתבו טה הבנתיובזה

 ת'בואינ4 א'ל ר-ת .אתרגעשתיבת
 זי"ע ההיק כוונת ואולי ניאותר'נל
 רשעים *ויד הפסוק סעו על ניסהי'

 ! והבן תנידט"[אל
 וי-ע הק' בשמו שמעתי עודטד(

 נר להדליק נתאחרשפ'א
 אין חז"ל שאסרו ואמר,חנוכה
 חז"ל אמרו אך המצות אתמחמיצין

 לחומץ יאמר וידליק לשמו שאמרסי
 : והבןוידליקו

 נ"ח של ן ש: על אמר פ"אטה(
 החכטה, על מרוסוששמן
 ברמיזא: לחכימאורש

 הרי"ם החי' לבעל הי' פ"אט0
 סעודות כמהתללה,ה

 סיטים החורף ביטי מילהברית
 כנהונ בביתו אכל ואח"כהקצרים,
 אינו מצוה שבסעורת ואטרתמיר,
 אחד נדול ןאבל נסה. אכילהנקרא
 לאכול חז"ל דאסרו מהא ע"זהקשה
 יז"ל אתי דילמא פסחיםבערבי

 : והבן[ נסה אכילהלמצה
 הרבי הקדוש הרב בשם שטעתימז(

 אשר זי"ע,טלובלין
 שחיטות הלכות מתחיל יור.דנחלק
 שבאם ואמר אבלוש בהיומסיים
 ולהתניה ננות לדבר מחתילאחד

 שלא הסוף על ח"ו יחושבהשוכ"ם
 בשם ושסעתי ר"ל, מאבלותיסיים
 בהשו"ב יושרה שלא זיין חרי-םהח"

8 8
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 86יג קודש שרפישיח

 לו יש השוכב כי 5שעפ*ע(מישב
 לו יש אם )ומובן יהבז בידי'חלף
 להזמינו יוכל השו"ב על ריעותותאיזה

 דעתו(: לפי לדון ילאלד"תי
 לא עוד הצדיקים רוטטותהספר

 הי' הזכות שלי רקנדפם
 לכן המלחטה קורם ונאבדשייך

 של ]ד"ק בתוך הסיפור זה נםלחרפים
 . סנור זי"עהריעם

 מנור הרבי הנה-ק הרב סיפרמח(
 רבינו שבימי זי'עיהנ"ל

 זצוק"ל אלימלך ר' הרביהקרוש
 צדיק אחד רב היה טליזענמק.זי"ע
 וראה אחת, קטנה בעיר אב"דנסתר
 אל באים ויום יום שבכלהשטש
 מהורגים זקנים אנשים שניהרב

 לאחר ואח-כ מאור. פניםבהידור
 איש עוד יבוא בא טמנושהולכים

 הזקנים אנשים שני על ושואלאהד
 הרב אצל פה עתה היו אםהנ"ל
 ראה וכאשר משם, הלכוולהיכן
 יום בכל הזה הנפלא הדברהשמש
 בנפשו עיז והרהיב מאור תטהויום

 הזה. החזיון אודות לחרבלשאול
 חשב מאוד תמים צדיק שהיהוהרב
 באים כן כסו אליו שנאיםשכמו
 השיב הוא נס לכן האנשים.לכל

 הלא ידעת לא למה בתמהוןלהשמש
 ואלישע. אליהו הם הזקניםהשני
 עליהם לישאל הבא האחרוןוהאיש
 עונשו וזה אלישע. משרת נתזיהזע

 יכול ואינו אחריהם תמידשרודף
 לדרוש רצונו כי לראותם,להשינם
 אינו עדיין אבל ותיקון פובהמהם
 הדברים כשמעו והשרש לזה,ראוי
 טגרולת אחזתו רעדההאלה

 ההתפעלות ומחסת הרב,וקדושת
 וסיפר להתאפק ביכולתו היהלא
 ונעשה העיר, לאנשי הדבריםאלה
 ירעו לא כי בהעיר, והתרגשותרעש

 הזה הרעש נתודע וכאשרשלהם,
 את השטש עוד ראה לא אזלהרב,
 מה להרב ושאל הזה, הנפלאהחזיון
 כיון הרב והשיב מיומים,היים

 אז בהעיר. שנעשה מהרעששנתודע
 אינם הנ"ל שהצדיקים ויוכחראה
 בקש לכן ביחוד, אליו רקבאים
 באים אתם שאין שראיתי כיוןלהם
 אני נם א"כ לאחרים, ~לא אלירק

 כ"ז )קבלתי עכדה"ק. ביאתכם,רוצה
 המופלנ הנביר הרב ידירי סחו'מכבוד
 ישעי' הר' שהיו"ח ובחסידותבתורה
 שליט"א האלבערשמאדמקלטן

 : ווארשא(מפה

 נבריאל שלמה ה"רוהנ"ב
 . טווארשא נ"יראזינמאל

 הה"ק של המכתבים אעתיקואגב
 והה"ק טנאסמינין,הרי-ם

 היייי והגהיק סנריידיץ,הר'א
 השו"ב אודות שכתבו זי"עמקומנא

 ש-ב לי. שלח אשרסלאראווי
 כקש"ת כו' הרבנים נזר הנדולהרה"נ
 מיכלזאהן .חזקאל צב.טוה"ר
 בועד וכעת פלונסק האבד'קשליט"א
 להעתיקם. ווארשא לעיתהרבנים

 תרל"ד תסוו כ"כנעזה'י

 אשר בבית ה' את לעבורתיכו
 לבנות בעצטו הקב"העתיד

 הרבנים הרוזנים ה"ה השסיםזבחת
 הקדושה הערה מנהלי אלופיהנגידים
 קלאדאווי: דק"ק פגולה יהיריולכל
 בקהלתכם שיש לי נודע הןמם(

 השו"ב לדחות דעותהקדושה
 לכם ייכה שנים הרבה שיכהואשר

 ספני הישן את ורק טום בולהראות
 נעים שיזהר מחטת תוציאוחדש

 זו, מריעה שתתרחקו עצתיבזמירות,
 כזאת ממעשה אחי לכםחלילה

ואה
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 קודש שרפיודחא
 חוסו תפנים תכמה שכאשת ישוסכנה
 עליכם הנלוים ועל עלכםורחפו
 ממקומו איש לדחות כזה זרולדבר
 להושיע אביון לימת יעמוד כינאמר

 למען וחושו עושו לכן נפשו,משופטי
 לו ותנו הצר היצר עלשתתנכרו
 בפרנסה ותתברכו חרש,קאנפראקפ
 מבקש אשר ידידכם ובאושר,נעושר
 נ"י הגאב"ד להסכמת נםחרבה

 :דקהלהבם
 זצ"ל בשהר'ש חל"חק'

 השדץחופ'ק

 סובה לא שפתח באלצינו נשמערצח
 העיר מאנשי קלאראוועמעיר
 עיני למרות ישראל של נדרןשפרצו
 תמים הנדול הרב ה"ה רבןכבוד

 מתירין הם שאוסר מה נר"י,במעשיו
 תקנות על מסירות עושים זאתוסכל
 ונורטים כסה, זה שנהנוהקהלה
 לאיסורו תקנה שאין וכו'חילול
 שמחזיקים אנאדם נמצאו נםבחיים
 המה ובענש עבירה, העובריירי
 אבא לזאת עבירה כעוברישוים

 כטצוה אתב'י כבור אלבתחנונים
 ולהוכיחם ישראל בני עם לאהובעלינו

 לא אשר מטעלליהם שישובובאהבה
 לברכת סרם לתוכחה והשומעפובים,
 פונ: ברכת תבא ועליהם במ"שפוב

 מאיר יחיאל חק' אוהבכםדברי
 וצ"ג צבי יעקב מו"הבסמטה

 ההותם()מקום

 האטתי הצדיק חנדול חרבדברי
 שי' מאיר יחיאלמוהר"ר
 אנכי ונם חיזוק, א"צמנא5מאנין

 פהטחלוקת להרחיק בבקשהבאתי
 יבוא לדבריט והשופעיהמסירות
 תרל'ו למבעי י"א פוב כרכתעליו

 :85.ק

 דתיים החף בעל שדצהיק שטרתי0
pe~,8א "י 

 בדי,פש_

 ושמע אחת לביהכנשס ונכנסלאנד
 ז"ל פירש"י על אמר אחדפרעדינער

 לו הראה אש של מטבע תרומה9'
 של מפבע לו הראה לא למהוהקשה
 hynl יהי' שעילי ואטרטתכת,
 וסיכר בהתלהבות, אש' .שלהמתבע
 זי"ע טקאצק הקרוש רבו לפניוזען
 בא טהיכן כ%, יפת וצרתבמאלו
 והשיבו הפרעדינער, של לתיוזה

 שבמשמם מתמת זי"ע טקאצקהרבי
 הכנסת מצות מאוד ומחשביןפהדרין
 % תורה נפל זה משוםאורחים,
 : והבן הפרעדיגער, שללפיו

 סוה'ר כו' בהוי'ר המופלנ החסידנא(
 אפר 1'ל מווארקייואל

 הרים החי' בעל הקדוש הג'בשם
 נרחקתי אליכם ופניתי עח"פזצללהשה

 : ע'כ ודבר, דבר כלעל פנאי השי"ת עיבד לכל שיש(
 יגיש מחסיד בעצמי שסעתינב(

 בעל הגה'ק אשרג'ל,
 סיפר טנור זצללה'ה הריעםדששף
 נלוח בימי אחד צדיק היאשר

 שטובל בשם נקרא והי'שפאניע,
שת ילכו ישראל שבני שאטר דל,הנביא

 פלעשיל
 ק

 נפען(קסאות
 בנלות מתחזקים היינו זה שעםלו

 אין האלפען דער זיך סיר)האבען
 עם צרקנו משיח לקראת ילכוישראל שבני אוטר שהוא ושמייםגלות(,
 להראותו רביעי( קליין )א קטןרבי
 לנו וקיום מתחזקים היינו זהשעם

 : עכדה'ק הזה, המרבגלות
 הנה זי"ע הרים הה"ק בשםננ(

 ם תבעי לא שלהלא'
 השבועות חג כנגד הוא אמובחלב
 לאו כבד הוא משנה עם כלכי
 בשש"ק )עיין לאוין כהדסיהאחר

 ~tahb nuS וטנא השמר ה'א( קופסא.4ק
תיקש
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 איד. שרש שרפישיח
 החק תנן, 6 6ש פיתכף

 בוא ט/ אדושך בישיראשית'
שבחטת:

 בא שפ"א פ"ע וק' בשפו שיף(
 שיושבים אז והאחלביהמ"ד

 ע"ד להם אמר לימוד, נליב8ל
 הל' בשו"ע נכתב שלא מהצחות
 טחמת 1"ל, בהרטב'ם רקתשובות

 ההלכות כל על עשה ז"לשהרמב*ם
 הדינים על רק נכתב בשו"עאבל בזה" עהנין שאינם הרינים ע5אף

 ובזמן החן בזמן שנוהניםוהלמות
 ן תשובה ששים אינםדעה

 ואה"ק אמר שפ'א שמעתי קירנח(
 לחתנו י"ע הריםהחי'

 ז"ל )דינוויל השר וכו' חמופלנחחטיר
 % בירז ויגר וגויי%וגן, מפרשיסהא, האחרות חיאומכן
 ע"1, דבר ז' מפיו לשמועכדי
 שד נמצא אולי י*ע חנקואטר
 ה"ר חתנו והשיבו ווארקי,בחסירי
 , טיו הי' הוא הנ"ל ז"להיטויל

 באנ"ש להיות יוכל האיךווארקי(
 כשאנחנו תסיר יחד באסיפההאחרות
 לומד אחר י'ש, מעת לשתותרוצים
 בשאר ואחד במדרש, ואחרבזוה*ק,
 עת בבל מוכנים ' ואינםליסורים
 חסידי כן לא ביחד, ולאכוללשתות
 לומדים בהם שיש אףווארקע
 המה סוכנים תסירובפידים
 והשיבו ולאכול, לשתות יחדלאסיפות
 עודההיק

 אילי,
 מהן אטה יודע

 : יותר וטובמובחר
 ששמע שמסר א' טחסיר שמעתינט

 דוד יעקב ר'מהרסוק
 שלחנו על שאטר סאמש*נובוהע
 רבינו אדמו"ר אא'ז בשמ"מהור
 עה"פ זי"ע ~פשעדבורזעמנואל

 קשה דבאמת ומקלוני" מעטנעוד
 יקטרנ מהיטנא רעיא רבינושסשה
 ה" אשר קדוש עם ישראל- עלה'1

 לדרגא ב1ה. ופף נאמן רועהלהם
 שעמדו הנסיונות כל אחר להםשאמר
 אצלי הי' ומקלוני" סעפ .עודבזה

 1 ורפח"ח שיסקלוני קטןדגר

 על הנ"ל זצלה"ה אדמו"ר אמרנו(
 אחי את ונבקש *מההפסוק

 דהטלאך ( )בראשית טבקש"אנכי
 יה על בקשתך מה ליוסףשאל
 אתמן אחי" .את לו ואמרהעולם
 שאנכי אחי עם aw~ רבויןונמיך
 אלקיך": ד' ,אנכי את מבקשיםטבקש'
 יצל5ה"ה ארמדה אא"ג אמר נםנח(

 בספר* איתא דהנההנפל
 5השינ רוצה אדם שאםהמכובלים
 השחר כעלות יצא שמיםיראת
 הכוכבים ועל השמים עלוישנית
 אשר וכוכבים ירח וכו' שמיךאראה כי ח'( )בתהלים הפסוק עלורסס
 ואמר תזכרי כי אנוש מהכוננת
 מורא *ויהי אבות בפרקי הפי'זה

 שיוכל עליכם"שמים
 אד-

 ליראות
 פורא *ויהי' וזה שמים יראתישינ עלי ישנית אוד אדם שאםיראה
 השמים ע"י שמשיגים המוראשמימי
  עליך  בטיטגיח ירך על ישינכנ"ל

 :ודל*ב
 ליראת שסטלה אמר 8להארץ

 לשטים תמיר להסתכלשמים
 מעשי שמיך אראה כיכש"ש

 תזכרנו, כי אנחם פה וכו'אצבעותיך
 יגע עמנואל הר-ר ההיק עץאמר

 הי' שהשטים יגעטפשעדבורז
 ע"י ונקרשו בריאה בשעתמרופפין
 כארם פירש"י עייי הקב"הגערת

 הסתכלכם פי' וזה חבירו, עלהמאיים
 ירוט וזהו הלזו יראה ישינלשמים ש* הסתכנת  וע"י הקב"הנערת ע"י יראה השינו השמים כילשמים
 טוה ידי ל יראה תשיטהשסים נטי בעצמו היראה שישיגשמים,

711: 
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 קרש שרפישיחפ
 ארסו'ר אאר כשק כשהעש(

 בווארשא חולהזצלה'ה
 והרבי זי"ע הריעם החידושי אצלוחי'

 אמר לבקרו י"ע מווארקאהרם"ם
 קורש נאוה ביתו אל בואם קודםעור

 וכשבאו עבורם, כסאות שנישיכינו
 אזוני בל*א להם אטר ביתואל
 אוים קאנען נישם ואלין לייביןצוויי
 א' ותסיר פלינלי, קליין אזאבעטין
 שממש מעמר באותו שהי ליסיפר
 והי' שלהם בדמעות רטוב הארץהי'

 רחוץ הארץ מטש עהי' ניכרמקוסם
 הנ"ל: דרהבא צנתרי הני שלטדטעות

 זי"ע בווארשא חולה או כשהי'ס(
 אחד חסיד אצלובא
 שלום פרידת אצלו ליקחמשידלאווצי

 על לשירלאווצי נוסע שהוא לוואמר
 משידלוואצי הרבי של )נכדתובורז מפשער- מחותנו שלום מה לוישעל משידלאווצי זי"ע הרבי ואמשיק
 בנו שלום ר' הרב אשת היתההיא
 מה המל( זצלהיה ארסו"ד כנקשל
 תאמר זיע הק' אא-ז לו ואמראוטר
 נעמט מען או *אבארנניסען בלואלו

 אלע' זיך שיטען צו איינםאראפ
 אא"ג שכיק ה"וכן

 הרכ"ה שבט בב" שפרזי"ע
 נפטר חשון ז' תרכ"ו שנתובתחילת
 חויש ובראש טשירלאווצי הרביאאץ
 זי"ע טנור הריעם שחידושיאדר
 ז-ע שלמה התפארת טסןובר"ח
 טעם לו אכתוב ע"כ נרול פלאוהוא
 רבינו ארסו"ר אא"ז כ"ק שלמזעיר
 פשעדבורז? אבד'ק ז"עעטנואל
 בנשוק הרה"נ נכדו * סיפרסא(

 אהרן משה מוה"רוכו'
 טילעוו האבד"ק וועלטפריידשליטרא
 הלך זי"ע הריעם שהחי' אחרישאז
 נשאר נים אות כנ"ל לביתו ליסענערכו
 זי"ע סווארקי וו,ים'ם ההיקעוד
 עמנואל הר"ר חקרוש הרב לואפר

ptst'והדף עוז ( )משל4 הפסוק פי 
 עת הנקרא הק' שהתורה מילבושה
 תשתק הזה האיש אצלו, לבושוהדר
 שחוק הוא האחרון היום אהרוןליום

 : והבןלו
 זכרנו בשם לי סיפר שדסב(

 הנני המן בפ'~צללה.ה
 לטען השטים טן לחם לכםטמטיר
 אסר לא, אם בתורתי הילךאנסנו
 בתורה ילכו שאם הי' הנסיוןהפ"
 העל אמרו כי המן במעםנראה
 פת תורה של דרכו כךבאבות
 תשתה בטשורה וטים תאכלבסלח
 לך, וטוב אשריך עטל אתהונתורה
 לעוה"ב, לך וטוב בעוה"זאשריך
 צריך אך בעוה"ז לך טוב מהוקשה
 אף ומלח כפת א"ע להרגילכאו"א
 שלא כדי מערנים לאכולשיכול
 הרכל כ* זמן בשום סתורהינטלו
 ועני עשיר שיהי' בין טבענעשה
 הי' הנסיון זה לכן והלח בפת לודי
 a~pwin הף לא בתורה ילכו אםבמן

 אף ומלח בפת רק מעדניםלטעים
 כוונתם כי במן הטעמים כלשהי'
 חושק שהי' מי אך תורה, ללמודהי
 בשר היינו בסן שהי' הטעמיםלכל
 ם אין בטח מטעמים וכלודנים

 : והבן התורה בדרךלילך
 הקדוש הרב בשם לי סיפר עודסג(

 על זי-ע טקאצקדשים"ם
 זה מנוול בך פגע אם חילמאפר
 ,זה" תיבת מהו לביהם"רמשכהו

 מנוול נטצא בביהמ"ד גםואמר'אשר
 בחוץ שהי' כמו בעצמו זה איןאך

 טנוול בך פנע אם חחלביהם*ר,
 זה ידי ולא לביהמ"ד משכהו4ה'

 צריך אבל לאחר, נהפך אלאבעצטו
 בביהמ.י, נם שנמצא לידעכארא
 : והבן וטתחבולותיו מפניולהשמר
 הר"ר מקינו בשם לי סטר עודסי(

 טפשעדבורז זצל.העמנואל
 לרצות אסור )רכיב( שבת חנמ'על

5וא
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 9פסו קורש שרפישיח
 שלשון אמר חנוכה, נר כנכדשעות
 הוא שחנוכה תפלה לשון הואלרצות
 בתעית אז לחשוב לו שאין כ"כנרול

 : והכן הנוי"ת בעכורתוק
 בשעת קאצק טהסידי אחד תמידסח(

 מאטע צועק היהתפילה
 השני החסיר עליו וצעקפאטע,
 כמאמר הוא אביו לאו רילסאבשחוק
 עושיי שאין בזמןחז"ל

 רצונו
 במם, ולא עבדים נקראים מקיםשל

 טקאצק הרם'ם הה-ק זה דברושטע
 לאננ אזוי שרייס מען והשיבוזייע
 : טאמע א ווערט ער ביזמאטע
 כונם הר"ר הק' הצדיק הרביסו(

 גדול שסוכה אמרזצללה"ה
 בגופו נכנם אדם שכל כך3ל

 שלא טה הסוכה בתוךובטלבושו
 הק' הרב ובשם המצות בכלנפצא
 שמצות נאסר מלעמשנע ז"עהרש'ל
 לחוץ שיוצא שאף יותר נרולשבת
 סוכה מצות אבל מקיפו, שבתניכ
 כשיוצא אבל מבפנים, הוא אםדוקא
 כנזכר סוכה מצות עם אינולחוזן
 הר"ר הרה"ק אמר וכן רט"צבס'

 על זי"ע טפשערבורזעמנואל
 המעובה ( )סוכה חז-להטאמר
 לסוכה הנכנס אפילו ביתכעין

 כשרה בבית שהוא כמובעביות
 הסוכה קדושת כי אותו, מטהרהסוכה

 : מאדנדול

 תורה חידושי איזה לו אכתובועתה
 רא"ם אדמו"ר אא"1 מכ'קוסיפורים
 אבר"ק הי' אשר סראספשעזי"ע

 נטה ותסוף וסילעתפרשעדבורז
 כבור וטנוחתו ראספשע לק"קאהלו

בפרשערבורז.

 אא'1 כיק בשהי' שמעתימז(
 פוילין צריקי מכל ייתר מקורבאצלו ה" בצאנו עודזי"ע אדמותי

 בחרותו ביטי אז עוד ה4' שהואאף

 מקערה השלחן אצי אכלוושניהם
 הכף ז"ע אא*ז כ"ק וכשהניחאחת

 יי*ע מצאנז הרבי נם הניחמלאכול
 לצדיקי פעמים כמה ואמר הכףאת

 כי לפרמם רוצה אינני אשרפרלין
 שקשה אצלו שהתמרטרו הםרבים
 כירוע לצאנו הנסיעה מאדלהם
 בפוילין רבי להם שיש להםאטר
 כיק וכשהי' מפרשעדבורזהרע
 הרי*ם החידושי אצל זי"עאא"
 האוהל אורות בווארשא טנורזי"ע
 עצטו סנר ז"ע הקרוש אביועבור
 וממש אחת כשעה אחד בחדרעמו
 אז עוד הי' שהוא כל לעינ' תמהוןה4'
 הלך זי"ע וקיני וכשכ"ק לימיםצעיר
 הרי"ם משירושי אסר הקודשמחררו
 יונגערסאן דער בל"א לאנ"שזי"ע
 איחם האס מען נאר מיין נעוועןאיז

 : ?אנו על כוונתו נענזטעןאוועק'
 אדטו*ר אבי מכ"ק שסעתיסח(

 ספאם'טובשליט"א
 שריקשה הנ"ל זצללה"ה אביובשם
 תסיד אדם שיאמר בגמרא המאטרעז
 רהא אבותי למעשי מעשי יניעומתי
 אנו כמלאכים ראשונים אם בגם'א'

 דהפשט בזה ותירץ וכו' ארםכבגי
 ותינע כסו אבותי לטעשי יניעושל

 יגיעו שעכ'פ השרביט בראשאסתר
 )כבר ורפח"ח שהוא כל נניעהבאיזה
 בעל הגהיק בשם הנ"להדפסתי

 ! 1צללה"ה( הרי"םהחי'

 ויבואו י"ר( )במדבר הפסוק יגספ(
 ואשכול וכו' אשכול נחלעד

 בשנים בטות וישאוהו אחרענבים
 ז"ל ורשיי התאנים וטן הרמוניםומן
 היו כשירים אנשים הפסוק עלפ"

 רצו שהם בס"ק דאיתא שעהבאותה
 ויהי' הראשון אדם המא אתלתקן
 כקודם שוה מעם ועצי' הפירותאצל
 וזה שוח ופרף עצ" שהי'החטא
 שרצו אחר ענבים ואשכולהפ"

 טעמם אחד יהר וענביםשהאשכול
שוה

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



 כץרש שרפישיח%,
 שהי' ההתנשאות עסי וישאוהושוה
 נרמו בשנים התמוטטו בסוטלהמ

 ו,ה לחוד מעמו זה שיהי'כמקדם
 התאנים ומן הרמונים וטן כמילחור

 : זה של כמעמו אינו זה שלשטעמו

 אליעזר יוסף ש"ק מבנןנשלך
 זלמן שלמה ר' בהה*קיועלמפרייד

 במומשוב כעת מראספשעשליפ"א
4 4

 חנה,ק ברעבימטווע נהנ בידועע(
 ווארקע סביאלע מענדילהער

 זצלה"ה יצחק ר' הנה"ק אביואחרי
 הה"ק הג' נסע אליו ונםמווארקי

 לא מתהילה כי וצ'ל בערישהער
 הי' ולא אותו סחזיקין העולםהי'

 הי' הוא אך כ"כ, אליומחוברים
 אין ער אותו ומפאר אותוסנדל
 הי זצ"ל סענדיל ר' הה"קלשער,
 המעם מן טעט הורה דבריאומר
 מפרש הף זצ"ל בעריש ר'והא'
 ארוך, ביאור ותיבה תיבה כלעל
 מענדיו ר' הק' החתונה על הי'פ"א
 הרב' דוד יעקב ר הק'ואחיו

 בריקודי טרקריןםאםשינאווף"עוהיו
 יעקנ ר' ההלק והניה יחד,האחים
 הקדו? אחיו על ידו את ז"עדוד

 וחרו יצללה"ה מענדיל רהרבי
 משו ר' החסיר והלכולהחמירים,

 כו משה ה'ר נענשו והנה סטנוהיד ונטי זצ"ל בעריש ר' והכןכהן,
 1 הק' והרב ר"ל, שנתו לו עלתהלא

 יז על פליזירמ נעשה ז"עבעריש
 בנחלו זהיר להיות נדול מיטרןוהוא
 נרולי צדיקים רכ הי "הסאף
 הר' בין ראשם להכניס להם הי'לא

 ן כמוהם[נדולים

 י% יי"ע בעריש ר' ההצקעא(
 בר נם חסידיםאליו

 אנ אל נסע אם וה" הק',אביו

 עם בפ' פעיץ הקרוש אבא הי'נעריב
 לא בעריש ר' הק' ובנו בירו,'
 הדא נם ולקח הזמן, לבטל רוצה"
 והחסידים אחר, בייית בו לעיין2ר
 הי' שלא ואם אצלו, דזחקיםי'
 הק' אביו בו נער לא אעפ"כרכו
 שלו לממשמש ההיק אסר פ"אך
 להכריז תמיד כדרכז הכריז לאמה
 התפלה אצל תנועות יעשוולא
 שלא להכריז ירא כי השמשתשיב
 ואעם'כ הק', רבנו תסירי אותוהרנו
 מאומה: הק' אביו בו גערלא
 דבקו זיוע סנאסמאנין סרןוב(

 בימי עור חסידיםבו
 חב*מה על פ"א והלךששעכינאוו,

 אך רבי שאינני ל4 תאטינו'אמר
 שלנו להתפלל יחד ינצטרפהסאו
 : זצ"ל טמשעכינאוו הצדיק חייעל
 ז4ע מצאנו חיים ר' הנה"קעג(

 אג' נען ושבחהנדיל
 אין ער זיוע טמשעכינאורהקדוש

 : תמיד פפנו ודיברלשער
 פשע אמר זצללה"ה האדטררע4(

 הרי*ם החירושיעל
 שאיש איך כראות כדאי שחיזצ"ל

 : חנם' אצל יושב הי'הוה
 זצללה'ה הארמו*ר אמי פ"אעדם

 טוב והע תורהדברי
 משלי איה שואת תרעו ואטרמאזר,
 ששמעתי א' מדבר התורה לקחתירק

 : י'ע הריםם
 הי' זצ"ל מקומנא הרי'י הנ' נםעו(

 את נשמעו עצמו אתעומד
 : שמוהזכרת

 מהרשמונים אחר ספר קנה פ"אעז(
 כ"פ זה בזחול הנ'ואמר

 שמשעכינאוו דגן' עם שפלפלהישנים
 שהצדק ארקה עתה אחתבסברא
 הלז: בהספר טובא מגרתו כיאתו,
 טמשעכינאוו הק' פלפל פ"אעת(

 ר' הנאון הרב עםזי"ע
1yel,חיזק פי ע ו ע ישום"י ,והנו,ג_ין 'מ, ,ום'ו 3ם עם
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 81מז קורש שרתישיח

 הצרק כי בבהמ"ד להבהבוכלדוש
 שמעתי כא זצ"ל אלעזר ר' הח"געם

 : דפהמהרב
 כי שמעתי עורע6(

 מחולקיי
 הרמ"א

 לבנות מותר אם הב"זעם
 הבכי' הוא התענוג אםבשבת,
 וואלף ר' הק' זקינו והביאלחנוכה,

 לבכות שמותר ראי זי"עמספריקוב
 אטר שיוסף מה אמר הנם'הלא
 ויוסף בשבת הי' והכן טבחפבוח
 בקרא כדמפורש השבת את סעננהי'

 צריכה ש"ק שמעידות וכו'ויכינו
 נכמרו כי ויבך כתיב אעפ"כהכנה
 שסותר בנורא ספורט ע"כרחמיו,

 : ע"כלבכות
 למחותנו הנ"ל הגה"ק אמר פ"אפ(

 ז"ל טפלאצק זושאהרה"נ
 אם ~pff' על אצלו שהי' השלחןעל
 שכר שותה היית בביהךחיית
 בנורל היום שזכה קיילער הירשמא'

  כשנסע ואח"כ כזה, מכוםהלאטעריע
 הדברים הי' שאטת לו נידעלביתו
 הג' אמר אשר הסכום הישמכוון
 ולהרב בנורל, שזכה זי"ע ריווהקדוש
 וסזלנות טהכפות ירושה עור לויש
 למתנת הירש ר' הביא אשרכפף

 : זצ"ללזקינו
 ששמע נחמן ברוך טר' שמעתיפא(

 פארציווער הירשמר'
 להרכי נסע שיבסר כבר אברךבעורו

 של בם זצ"ל ממורמשין יוסילער'
 שנסע קודם צ"ע מלובליןהרבי
 כשתי שם וישב והע בונםלהריר
 אינו שחתנו כשראה וחותנושנים,
 אחד מכשף אחר שלח לביתו,בא

 או לביתו שיבא או כישוףלעשות
 והרכיש כן, עשה והמכשף שם,שימות
 וקרא הדבר, זי"ע טמורמשיןהרבי
 אליו ואטר י"ס כוס לו ומזגאשתו
 לחיים, ושתה לקדחת יי"ש לךהא

 לחיים, לו שיהי' הרבי אותוובירך
 ל"ע, הקדחת השיג יטש שתהוכאשר

 שלו לאכסניא לילך יכול הי'ולא
 הי' פאת בהבהט"ד, עצמוושכב
 ראש ובערב ר"ה לפני אהדיום

 שיתפלל הרבי אותו כיבדהשנה
 אז לומן לש"צ העמוד לפניבר"ח
 ר"ה אחר בר"ה( ש"צ נעשהוהלאה
 שהי' תדע לו ואמר הרבי אותוקרא
 אחד מכשף עם גדולה מלחמהל(

 אותו, נצחתי אולם להטיתך,שרצה
 לסכנת נסע כי לביתך תסעע"כ

 הפרירה, ברכת ממנו ולקחנפשות,
 כל חותנו לו וסיפר לביתו,ונסע
 וסיפר אליו בא שהטכשף ונםהדבר
 ונצה לנגדו עומד אהד שנדוללו

 :אותו
 נחמן מברוך ממנו שמעתי שדפב(

 אחר נכרי עשה לאביוכי
 אודות עמו סכסוך לו שהי'כישעו
 בניו ושני אשתו בביתו ונחלומעות,
 הישיש את ושלח מופלנים,בחורים

 ונתן זי"ע למשעכינאוו במםר'
 בונם ר' אמר הדברים ובתוךקווימיל
 הרבי והשיב הוא כישרושאוסרים

 כשפים נקרא למה הוא נמ'הלא
 והלך מעלה של פמליאשמכחישכן
 ר' הנה4ק אותו ושאלולביהם*ד
 על זצ"ל יעקילי ר' והנה"קוואלף
 וסיפר זצ"ל, הק' אביהםתשובת
 שהתשובה ואמרו התשובה,להם
 : ר"ל מתובני' ושני שהיא ה" וכן הוא, בובהלא
 בעה"ב, זעמיל ליפא מר שמעתיפנ(

 מוויסקיט איציל חתנוכי
 בקרוינ- ועבד הצבא לעבודתנלקח

 השתדלות ועשו חדשים תשעהשמאדט
 ממנו ייאשו ע"כ להם עלתה ולארב
 לווארשא ליטע צריך הי' ליפאור'

 נם ליטע רצה ע"כ טסחרואורות
 שפת כעל להצה"ק לאדוסו"רלנור
 קוויטיל בונם ר' לו וכתב זי"עאמת
 ואודות שלו, בענינימ בקשות ז'עם
כבר כי מאוסה להשיר רצה לאחתנו
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 קת,א שוזפירווש
 הכריחה אשתי זנך אותו ייאשוכבר
 והי' חתנו, את גם להזכיראותו
 הבקשה בהקוויטיל חתנו שםהזכרת

 לחרבי הקוויפעל וכשנתןהשחינית
 הלא הרבי לו השיב והע,מנור
 לא והוא חפשן להיות צריךחתנך
 לא עא כי ד"ע הרבי תשובתהבין
 והושיט בהקוויטעל כוונתו עיקרהי'

 ליד פעטים שלשה הקוויפעלבחורה
 הרבי לו השיב פעם כל ועלהרבי,
 ונסע לחפשי יוצא הלא תרצהמה

 וביקש וויסקיט, דרך לביתובחזרה
 ראלכסנדער החסיד מחותנואותו
 לבת רו"כ איזה לשלוח יעקילר'
 הוא כי מבנו טכתב השינ כי חתנוהוא
 בנור הי' כי לו וסיפר ללאגער,הולך

 כשמוע ויהי זי"ע, הרביותשובת
 נעשה זצ"ל הרבי תשובת יעקילר'

 מפק שום לי אין ואטר שטחה,טלא
 טתוך ולעקיך יי"ש ושתו הוא,שחפשי
 כי הדבר נכנס לא ולא,נושמחה
 אותו ייאש שכבר ונם הוא,בעה"ב
 בלילה ב' ביום הי' זה לביתוונסע
 הי' בלילה נ' ביום לסחר בנורדו'

 לו שלח בבוקר ד' וביוםבביתו
 טכתב עם מיוחד שליחמחותנו
 לחירות יוצא בט כי תלגרמהשהשיג
 תלנרמה הוא 3ם השינ אח"זוסיר
 זו בשבוע ויהי' לחפשי יצא כברכי

 האברך לביתו בא וכאשרכוואישא,
 אך ללאנער, לילך מוכן שהי'סיפר
 אותם לרעוויזיע להעמידהמנהנ
 פעם שכבו אשר הצבאהאנשי

 שחולים עצמם והתנצלובהשפיטאל
 הנ"ל ב' ביום הוא גם עמד ע"כהם,

 כי טהמסובין אחר ואמרלרעתיזיא,
 שאינו מהשפיטאל הפאפירעןבאו
 : לחפשי ויצא הצבא לעבודתראוי

 שהוא שמעתי נהמן ברוך ונא4'פר(
 במסחרו מהלכים לוהי'
 ורדפו לבלוינע דסמוךבהפאבריק

 מהרו והם מבלוינע אנחכם שניאותו
 לנור ונסע במקומו בהפאבריקשם

 הק אמת שפת בעל הנ"ללהרבי
 והשיב זה אודות עצמו והזכירזי"ע
 שלא לך יעזור השי"ת הרבי,לו

 שבועות  שני ובטשך לך, להרעיוכלו
 בהפאבריק שם שעשו רטאותנתגלה
 מהם ליקח מבלי מהפאבריקונדחו

 : ע"כ עולם, ערמאופה
 שמעתי יצחק האברך ומש"בפה(

 לא השמועהשבהניע
 זצללה"ה מנור האדמו"ר כיטובה
 על זצ"ל אדמרר ושאל הוא,חולה
 כי יצחק האברך לו וסיפרשסו

 מנור אדטו'ר שסיפר ידעעובדא
 בריה על הלא כי לזקנו,יצללה"ה
 להורא" שם אביו לו קרא שלומילה
 פסק לא ובאמת הודי', שםעל

 ערב, וער טבולת להשי"תלהורות
 החי'.הרי'ם וקינו צוה בחתונתואך

 כי על ארי', בשם לקראו1צללה"ה
 יהורא בשם נ"צ נקרא ה4'חותנו
 שסע כי ויהי ז-ל חענפשינעריודיל

 אנה ורץ תמה זאת זצ-לאדמרר
 היא נדולה תסי' ואמר בהחררואנה
 שהרהיב זצ"ל הרי"ם החי' עלבעיני
 הלא השם, לו לשנות בנפשועת
 מוזכר וכן נבואה, טענין יתהשם
 כ(קאצק והרבי רל האר"יבכתבי
 ת40 כ'פ ואמר השם, נתינתבענין
 הוא אחריות כי לי, הואנדולה
 כי על אולי אמר ואה"כ שםלשנות
 הקדושים שמות שני הלעץבשם

 עיט אולי .ליב" אחד בשםנקראים
 וצוה שמו לשנות עצמוהתיר

 בשם השמות בשני בתפלתולהזכירו
 כי נודע אח"כ ארי'"איהודא
 ציוח בעצמו מנור זצ"להאדטו'ר

 השמות בשני בתפלתו להזכירוכך
 : ע"כיחד

 טווארקע ריי הנה"ק של בהיא"צפו(
 זצ"ל הרבי ציוהזי"ע

*תו
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 88ת קודש שרפיעהח

 אצל הי' כי נ"י אשר לר' ייןליחן
 אותו שאל ואח"כ זצ"ר, רי"צהצה"ק
 הרי"צ הח"ק מכיר הי' אםהרבי
 אתו אותו לקח אביו כי והשיבזצ"ל

 זצ"ל רי"צ הק' להרבבנסיעתו
 הרבי אסר אז, . אותווראה

 אותו, הכרתי אני זצ"רממאכמשוב
 ילד שהייתי בעת מטך, יותרבשוב
 אותו הכרתי ואז שנים ששהכבן
 לעיר אבותם לקברות נסע הואכי

 הרב ואביו עלקיש, דרךנאריק
 עם ונסעו אז לרב שם הי'מביאלע
 סעלקיש חסידים זצ"ל הרי"צההיק
 ושאל עמם, זצ"ל הרבי גםולקחו
 הילד זה הוא סי זצ"ל הרי"צהה"ק
 דעירנו הרב בן הוא כיוהשיבו
 בתורה עמי ודיבר הואועילוי

 הוא והי' העולם ובעניניובהמירות
 : ע"כ לשער אין ערחכם

 שמואל ר' מהרבני שמעתיפ0
 הארמו'ר כימאיר

 הי' אברך בעודו כי סיפר1צ'ל
 ר"ל, השחפת מהלת על מאורחולה
 יוצא והי: ר"ל מאד נחלהופ"א
 והרופאים מהצואר דם ממנוושופך
 הרבנית והלכה ר"ל יאוש לונתנו

 למה וצתהה נדולה בבכי'ובכתה
 בתטהון בזה'ל והשיב שותק,הרבי
 לא האם חולה הי' אם חולה,הוא

 משכנו חדר הלא פעם, אותובקרתי
 זצ"ל אדמו"ר דירת )כי לחדריסמוך
 ולמחרת זצ"ל הרבי חדר אצלהי'
 מקאצק הרבי חותט אותוביקר
 ומן ארוך עת בחדרו עמו וסנרזצ"ל

 לו: הוסבאז
 אמר 1"ל הרבי כי שמעתי שובפח(

 שלו הריאה כל עלב,ה"ל
 אה פארזעהן, האב איךהשגחתי
 קלקול מעם לו נשאר הריאהבראש
 בימיו ש"ל הארמו'ר עוד מכלועי'ז

 הקול סובב היום נם ומזההאחרונים

 קאצקער לו הי' יציל לאדמו"רכי
 % נתן מקאצק הרבי כילוננען

 : חדשהריאה
 אדנת'ר כי ממנו שסעתי עורפפ(

 הגהיק את בשבחוזצ-ל
 כי סיפר זצ"ל 0סס~ריקוב וואלףר'

 חכם: בשם אותו כינה מקאצקהרבי
 אתרת מקאצק להרכי הי' פ"אצ(

 אתץו והראה לטאור עדיפה
 את כולם ושבחו תלמידיולכל

 לר' הראה ואח"כהאתרוג
 אמר ואח'כ הוא, טוב שלאואמר חאל"

 מזה לו יצא כלמ את ושאליל אווש הראה הרבי כי על אךיפה, ה" באמת ונימוקו מעמו וואלףר'
 ע"כ הרבי בעיני הוטבשאינו

 : עטוהמכימ
 של הביהם'ד הלא אסר שדצא(

 ר' ואם נדולה הי'קאצק
 ושני זה בזוית עומד הי'וואלף
 שכננדו בכותל לנגדו עוטדיםאנשים
 שהטה מה משפתותיהם סביןהי'

 : ע"כמדברים
 שטעתי לאסטאן משה ר' ומדודיצב(

 הנה"ק בשם ששסעתי מהמלעיל שכתבתי המעשהכי
 מהרב זיע טסטריקוב וואלףר'

 הטעשה בעל הי' והוא הוא אטתדפה
 מעות לקבץ הגה"ק ם טעולםכי

 ר' אביו אצל אכסניא לו הי'קאצק
 בחדר הקנאפע על ישן וה"ישראל
 הי הנ"ל ודודי שם לוטר הי'שהוא
 משכב את להציע וצינהמשמשו

 : אחר בחדרהמלמר
 שררה אצל ליסטאציע הי' פ"אצב(

 אחת מטה אביו וקנהאחר
 וואלף ר' ההיק בעבור מיותרשיהי'
 וואלף ר' ההיק כשבא ואה"1זי"ע
 תמיד כהרגלו לביתו סר והי'זי"ע

 שמעו בלילה ועוד הממה, לווהציעו
 ובבוקר וכסתות כרים מלקיחתקול
 לקה יגע וואלף ר' שהה'ק.רגע

מ
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 קורש שרפישהה84
 צוה וג"כ הקנאפע, על והציןהכו"כ
 יציעו שלא זי"ע וואלף ר'הה"ק

 : בהמטה לפניועוד

 תמיד כ' מטנו ששעתי עורצר(
 לביתו וואלף ר'בנסוע

 ונתנו דנים בעבורו קנו לש"ק:מוך
 דגים קנו פ"א ,ביתו, להוליך ,1

 אם אותו לשאול דודי אםושלרעה
 כאן למלחם או שהם כמו אותםיקח
 פנחס ר' החשד וגם למלחמוצוה
 א' דג קנה הוא שנם ואטר שםהי'

 וצוה יחר לסלחם הדנ ונתןבעבורו
 לר' יאסר עליהם והביטהרגים, לפניי להביא זי"ע וואלף הר'הה"ק

 ע"כ:  שלך רג ה ראהפנחס
 חסמים עם הירך על נטע )פ"אצח(

 שקצים ורועים עומדיםוראה
 זה להחמידים ואסר בהטות,אחדים
 חסיד והלך מאב, הוא יתוםהשקץ
 ואמר הוא, שכז ונוכה ושאלוא'

 חושבים אתם זי"ע וואלף ה4רההיק
 שלובש ראיתיג הוא הקודששרוח
 והבנתי מאוד רחב קאפילישכובע
 עכ"ל(: כובעו את וירש אביושמת

 מוכרח הי' כי סיפר אדמו"רצו(
 אצל לבוא יוםבכל

 לו לאמר זי"ע מקאצק הרביחותנו
 חידוש לו הי' פ"א היום שחידשמה
 ואמר ושמא, ברי בשימתנפלא

 הונא ר' השיטות זצללה4ההאדמו"ר
 סובר יוחנן ור' עריף בריסובר
 זצללה"ה הרבי והפסיקלהיפך,
 לאו ר"ה סובר האיך דבריוטקאצק
 זצלה"ה אדמו"ר ואמר הע עדיףברי
 עדיף ברי סובר הונא ר' הפעםעוד
 והפסיק אצלו שניאה חלילה אוליכי

 אמור הע הע דבריו הפעם עודהרבי
 סובר הונא ר' הדעות הפעםעוד
 האדמו"ר השדג 1ח1 עדיף ברילאו

 די בזה"ל ואטר נהול פחדזצללה"ה

 אסר ולא לחוץ, ויצא דראמיןווי
 בשש"ק נרפס כבר ]א"ה מאומה.עוד
 : דעתו[ לסוף ירדו לא שחביריוח"א
 האדמו"ר כי ירוחם מר' ושמעתיצז(

 פ"א כי סיפרזצללה"ה
 והרגיש לביהמ"ד מקאצק הרביבא
 הי' כי דפה אב"ד אלעזר ה"רהה'נ
 אותו ואחז מאוד במחשבותמעויין
 את ולקח טביב ביריו אלעזרה"ר
 אמר ואח"כ לחדרו ונשאוהרבי
 יכול הי' לקחו לא אם כיהרבי

 אז לו הי' כי בבהט"ד טתלהשאר
 הארמו'ר סיפר וגם דדיקנאיתודא

 קודם אצלו הי' הוא כיזצללהיה
 מטשטש שהוא האיך וראהפטירתו

 : מאורבזקנו
 הכתוב על משמו תורה אטר עודצח(

 והק' פניו על מסוהויתן
 פניו על מאזגא נתן משה אםבזה"ל,
 פארשטעלעכץ שנתן הוא הפי'רק

 : ע"כ פניועל
 הלא קרח של המחלוקת עלצט(

 טן ארם הי' לא קרחנם
 כהונה, גם ובקותם שכ' ואמרהשוק
 : שוין וויל טען אז הואומה

 דיבר הוא טנשה טר' שמעתיק(
 זצללה"ה אדמו"רעמ

 אבר"ק זצ"ל מיכל סשה ר'מהנה"ק
 לשבה זצללה"ה הרבי והתחילביאלע,

 שבחו ובספרו להפליא, עדאווי
 הכלים טן ויצא הרבי סאורנתפעל
 הרק"ם נסע פ"א כי הרביוסיפר
 עיר ררך לקאצק הריעם התי'עם
 שונים חסירים בהשוק ועמדואחת
 כבדו ולא אליהם לבם שטוולא
 העיר מן ובהרחיקם מאומהאותם
 בהעיר, נדולה שריפה הי' כישמעו
 הרם"ם אמר לקאצק כשבאווהם
 הי' השריפה כי ברור ידעתיבזה"ל
 להעניש במחשבתי הי' וטידע"י,
 זה לת'ח כבוד חלקו שלא עלאותם

 האד וסיים הרי"ם( החי' לעל גישטעלם אויף סיר זיךבין
זצ~ה'ה
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 86יח קידש שרפישיח

 השינו שלא היא כן האמתזצללה"ה
 וק זי"ע הרי"ם החירושי ע"יעונש
 אותם: העניש הרם"ם שהואפה
 ע"י טקאצק בהרה רבנסעוקא(

 שם והי' אחתעיר
 המתין ע"כ גדולות מחלוקותלחרב
 הרם"ם וכשבא עליו הדרך עלהרב
 לו שיש לפניו הרב קבללהעיר
 1"ל רמ"ם והתנוער בהעירמחלוקת
 לו יש כי על הוא בזה'לוהשיבו
 מחלוקת לו יש ע"כ בגופושלום

 :בהעיר
 מקאצק הרבי החזיק הרמ"םקב(

 שנעשה קודם הרבהימים
 : עשיר הי' כירבי

 עיקר כי אמר זצללה"ה הרביקנ(
 להיות אביו רצוןהיות

 רם"ם הגה"ק כי על הי' בביאלערב
 : שם הי'ז"ל

 הוא כי שמעתי דפה הרב ומפיקד(
 זצלה"ה האדמו"ר עםדיבר

 שאלה הי' כי שמספריםמהמעשה
 יהושע ר' הג' לפני מעוף כבדעם

 במחשבות מעויין והי' זצ"למקיטנא
 הרבנית שאלה ואח"כ הכבר אתואכל
 ונתגרעו הכבד הי' ולא השאלהעל
 חי אותה אכל ז"ל הק' שהנ'להם

 דרב' וצחק הוא, שכשרוהשיב
 על לסמוך יכול מי כי ע"זזצללה"ה
 ר' הגה"ק רק מהשאלה שאכל עלעצמו
 לסניף זאת השתמש זי"ע סיכלסשה
 ע"כ, מהשאלה אכל כבר הואאם
 אין עד ולמלאך לשרף משבחוהרבי

 :לשער
 פ"א כי משה ר' מדודי שמעתיקה(

 מקאצק הנה"קשאל
 למה שטיצינער ברוך ר' החסידאת
 השידוכים אודות עצה ממנו וואלאינו

 בענין קבלה לו יש כי לווהשיג
 ואמר יריעה, אין לרבי גםשירוכים,

 עכ"פ יוכל טובה עצה אבל הרבילו
 : ליתןרבי

 התערב הוא זצ"ל וכנור האדטו"ראך
 )הוא השידוכים בעניניעצמו

 אתה אין לטה פתאום לאנשיםשאל
 שונות. מעשנות ויש לאשתך, גטנותן
 שזכה אחר טאיר שטואל שללאחיו
 הרבי אותו שאל לנור ובאבנורל
 נט ליתן  העת היא עתה י"עזכותו

 :לאשפזך(
 אדמו"ר כי שסעתי ירוחם מר'קו(

 הרבי כי לו אמרזצללה"ה
 או להשגיח שאין לו אטרמקאצק
 ירוחם( ר' שכח לשק )באיזהללמוד
 אדמו"ר והי' בהאחרונים,באגדה
 לאביו ר"י הנה*ק ויעץ נערעורנו
 אור זצללה,ה אדמו"ר עםשילמוד

 : ע"כהחיים
 לארוטרר שאל שאחר שמעתיקז(

 אמת שפה נעלהנה"ק
 ע-א( )דכ"ח ר"ה הנמ' פי'זצללה"ה
 פייש"י ניתנו, ליהנות לאומצות
 קיומם להיות לישראל ללה"נויל
 צוואריהם על לעול אלא הנאהלהם

 מן א"ע שפטר נהנה הא לזוהקשה
 מצוה הא והשיבו המצוה, שלהעול
 העול מן פטור ואין מצוהגוררת
 שמעתי א' צדיק ובשם ע"כ.לעולם,
 נקרא זה דאע אחר לחריףשהשיב
 מנכסי ארי כמבריח דהויהנאה
 לו פורע מחבירו הנאה דמודרתבירו
 ומן הצער טן טצילו דנ"כ וכו'חובו

 : -הבןהעול
 המופלנ החסיר שהרב שמעתיקח(

 טז"ה כקש"ת כו'בנש"ף
 שפת בעל אחי וצ-ל, אלטרשמעון
 רוצה ה" זי"ע טנור אדומו"ראמת
 בעל הק' אחיו עם עשרךוחושק
 בעצמו עמו ודיבר זי"ע אמתשפת
 שנמצא והשיבו עמו, לשדךשרוצה
 נעצמו התוה-ק החזיר שהקב"הכתורה
 ולא לקבלו ישטקאל ולבני עשולבני

 משה ע"י הי' לישראי אבלקבלוהו,
 ישראל בין הכרמות ע"הרבינו

לאביהם
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 קדוש שרפישהוק
 ויהי וקבלוהו, שנשמיםלתניהם
 זיווג, זה שאין הבין זה דברכשמוע
 וחושק רוצה הי' זטן איזהואחר
 חסידא המובה'ג הרב עםלשדך
 בצלאל סשה ר' בנש'ס כו'הרישא
 שרכן ושלה לחתן לו ליקחשלים"א
 זי"ע אטה שפת בעל הק'לאחיו
 ערי שהי' מחטת השירוךונהקיים

 :שדכן
 אברהם'לי ה"ר הקרוש הרבקט(

 פ4א הי' זי"עספארסוב
 אצל דגור בביהמ"ד ולומדיושב

 ההסידים דוחק מהמת כיהבלעמער
 לזמרים הרבה הי' וכשלהנותנביהמ'ר

 ונם הביטה ועל הבימה מררינותעל
 היכן אהד רב ושאלו בתוכט,הוא

 אינו מדוע הי' )וכוונתואכסנותו
 הזה במקום והשיבו באכסניא(לנמר

 שמואל מדרש בעל לדברי)ומתאים
 בית .ביתך' יהי אבות המשנהעל
 לחכמים ועד בבית הפי' לחכמים,וער

 : והבן( עיקר ביתך 'הי'שם
 ההדק שסע שפ"א שמעתיקי(

 טאמשיטבהרף

 לגרושין מהנמ' טספיין שהי'זצללה*ה
 בן מדמא במעשה ע"א(דל"א
 הרבא ושכר מפסיד שהי'נתינה
 בזהבן להם ואמר אב, כיבודבשביל
 שייגעיט דעם פון עטץ שמוסט)וואס
 ששסעתי עפ"י קדשו דבריוהבנתי
 זצל"ה הרי'ם החי' כעל הגה"קבשם
 קא מונא הרי'צ הרה"ק בשםוי"א

 שמתוך הנ"ל הגס' עלזצללה"ה
 הנרלות נראין חנ"ל הדלטאטר
 נתינה בן שהדמא ישראלוקרושת

 אב כיכור בשביל שכר מפסידהי'
 והכסי טעם לה שיש הסצנהשזו

 הרגה מעות לו טשלמין הי'ישראל
 נתינה בן דמא שאמר וכסוטעם, ב* חוקה שהיא אדומה פרהבשביל
 אני שאם בכם אני יודעבעצמו
 אתם שבעולס ממון כל מכםמבקש
 נתינה בן דמא העכו"ם הי' לינותנין
 ישראל שהי' בעצמו הודההנ"ל
 בשביל שבעולם ממון כלנותנין
 להפליא אין לכן החוקיםטצות
 מישראל אחד שום 2נדטעשיו

חזכן,

 811לאמין אבריק אייבעשיץ שיחף הלוי יהונתן ר מהרה"נ לי נשלחוא
 לשמה כפ"ע מדור ועשיתים טוארוא דום"ץכעה

 יהונתןקרקרתי
 יע"א ושלאמין פה לח"ק תפריח רחעכה נ' טקץ נ' יוםנעה

 המודתא איש ידידי לכבוד רבתא וברבתא מבתא, ורב שלמאשפעת
 כמוריש כמיס ין7דין מרה כש"ת וכו' ד'חופא שושילתא פעלא,רב

 ן י י קודש. שרפי שיה בעהמה*םנ"י

 וי'ע עליונים קרומי צדיקים טהרבה ן אשר וע"ר מכהבו קבלתיאהרשודיפ
 ישנסצא מה לו לשלוח ממני ומבקש ן נעת מסדר והואהודיעני

 בקשתו למלאות והנני ג"כ, אתי ן וסיפורים חיד"ת הוא ח4ר שש"קספר
לשלוח
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