
 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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 שנטשא סמה בפעם כפעם לולשלות
 ח טהר וסיפורים חיד"ת מסויראצלי

 כתבי מהרבה זי"ע וקדושיםצדיקים
 לי כתבו ומאשר לידי שבאויד

 מפורסמים וצריקים גאוניםהרבה
 תורתם חידושי נדפס שיהי'וע"י

 עי"ז מפיהם שמועה דברואומרים
 עלינו טובה ומליצים טתפלליםיהיו

 חסידים )ספר האלהי החסירכמאמר
 דבר האוסר כל וז"ל רכ.ד(סי'

 עליו מתפללים הם טפיהםשסועה
 וזה ע"ש, עליו טובה ומליציםשם
 כל צא( ליבמות ז"ל טאטרםענין
 מפיו שטועה דבר שאומריםת"ח

 בקבר דובבות שפתותיובעיח'ז
 הוא כאלו דומה שם 1"לופירש"י

 דובבות ששפתותיו היינו ע"ש,הי
 כסו עלינו טובה ומליציםומתפללים
 ומליץ מתפלל שהי' חיותובחיים
 השפעות עלינו להמשיך עבורינוטוב

 פ' אמת תורת בס' וכמ"שטובות,
 מלובלין איגר ריעל )מהה"קיקרא
 הד"ת אומרים וכשאנובו וז"לזי"ען
 צדיק, אותו של הקוה"טבשמו
 הטוב כל קדושתו בכח יושפעבודאי
 הוא שבוראי כסו והגששי,המוחגי
 בדבריו המשיך הגדולה בקדושיםז"ל

 מכח הזה הטוב כל אתהקדושים
 כשאומרים עתה גם כן הפועל,אל

 של שפתותיו בודאי בשמוהד"ת
 כל להמשיך דובבות צדיקאותו
 ffp~' אמן 'שראל לכל הזההפוב
 שהצדיק דכמו בסה"ק מבוארוכן
 הרוצה כל הנה בעוה"ז בחייםעריין
 צריך ברו"נ הצדיק ע"י שפעלקבל
 וכמים ולההנותו אליו עצמולקרב
 נם הוא בודאי כן וכו' הפניםאל
 לקבל הרוצה שכל פטירתולאחר
 פעולות לעשות צריך טסנו5וב
 שיזכרהו אליו הצדיק נשטתלקרב
 תסיד ויהגה ודיבור במחשבהאמיד
 ומקרנ מעריר שעליז תורות,ברברי

 יעשה, כה ואם אל14, הצדיקנשמת
 יזכור הצדיק שנם הוא בטחודאי
 שפע תמיד עליו ויומשך תמירבו

 : אמן וכ"טקודש
 מיאונים חיד"ת שהדפסתולערד

 ואוסרים זי"ע נ"עוצדיקים
 הנורם היא מפיהם 'שמועה דברעי.1
 ז-ל מאמרם עפ"י העולם לקיוםרכ
 מישראל אחת נפש המקייםכל

 לרקדק ויש מלא, עולם קייםכאילו
 אמר ולא נפש המקיים כל נקטלמה
 אך מישראל, אדם המקייםכל

 ולאו הרוחני נפש על הואהכוונה
 צריך חיותו בהיים בלבד הנוףדוקא
 דנשאר פטירתו לאחר אף רקלקיים
 וע"י לקיימו צריך הרוחני הנפשרק

 ושפתותיו מפיו שמועה דברשאומרים
 כפירש"י חי הוא כאילו בקברנעות
 קיים כאילו והוה שם ביבמות1"ל
 מאמרם ענין מה והבן, מלאעולם
 במיתתם צדיקים י"ח( )ברכות1"ל

 שאומרים ע"י והיית חייםנקראים
 נעות ושפתותיו מפיו שמועהדבר
 והבן. חי הוא כאילובקבר

 שלשה על פ"א( )אבותוזשאדל
 ועל רמזורה על עומר העולם.דברים
 לעשות היינו נמ"ח, ועלהעבודה
 להרפיס ישראל נדולי עםחסר

 שמועה דבר ולזמר תורתםחידושי
 פ' רבה )ויקרא ילזמרמפיהם
 שעושה מי שכל ללמדך ח'( אותל.ר
 סעלין ישראל מגדולי אחד עםחמד
 כל עם חסד עשה כאילועליו

 : ע"שישראל
 נ"נ הוא דוה לוטר נוכלועפי'ז

 דע" דנודע ר"ל לפג"התיקון
 כמ"ש עולמות מחריב הוא ר"לפנ"ה

 ותיקון ובתקו'ז רי"ד( )ח"אבעה"ק
 דבר . אוסר כאשר אך wffp'סעו(

 הת"ת נפש ומקיים ת"ח מפישמועה
 כנ"ל טלא עולם קיים כאילווהוה
 יש ובזה ר"ל, לפנדה תיקון הוא(11

לארש
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 ס"ה פעו )אבות יל מאמרמלפרש
 מביא אומרו בשם דבר האוטרכל

 פרה ע"י כי היינו לעולם,נאולה
 לתיקון בתכי"ז כם*ש הנלזת באר"ל
 ומטילא נשא( )פ' ובמד"רמ"ח(
 האומר הוא אוסרו בשם דברהאומר
 כאילו והוה ת"ח מפי שמועהדבר
 תיקון דחוא מלא העולם כלקיים
 ושוב עולטות דמחריב ר"ללפנ"ה
 והבן, לעולם, גאולה טביאממילא

 ושטחת שמחה חרות ספריובהקדמת
 בונם ר' הרבי שם ]עליהונתן

 כסדר אני אשר י'עספרשימחא
 לנסורן י,כני השי"ת לרפוסכעת

 : ואכמ"ל בזה הרבההארכתי

 רש"ב הה"צ ומחו' ידי"נ לי כ'א(
 בשם מקראשנעוויץלערמאן

 וגו' מארצך לך לך עה"פ זי"ע,קדשו
 בסה"כ שאיתא אסר אראך,אשר

 האדם עיני מאיר הצדיק פנישראיית
 הקב.ה אמר  ע"כ דעת,ומוסיף
 הוא אשר למקום שילךשכוונתו
 הצדיק פני פניו להראותרוצה

 היינו אראך תיבת וזהולאנשים,
 שם פניך ואת אותך אראהאשר

 יהונתן" .שמחת ובהגהותעכלה"ק,
 שההסתכלות שמצינו וכמזכתבתי
 ומועיל נרול הוא הצריקבפני

 י"ב( )הוריות וכמאחז"ללקרושה,
 מורייכו באפי תסתכלוכדנרימנא
 מוריך את רואות עיניך והי'כדכתיב
 פ"ה( )אבות כמ"ש הוא בזהוהענין
 אברהם של שתלמידיו הוא טיבהעין

 מתלמידיו הוא רעה ועין ע"האבינו
 עין לו שהי' הרשע בלעםשל

 ראברהם דקדושה עין היפוךרטוטאה
 בלק( )פ' כבלעם חש"נ ע"ה,אבינו
 בפנ' הסתכלות וע"י העין,שתום
 ובמרתו אאע"ה של מתלמידיוהזדיק
 דראי"ד וליראה דקיושה לראי'בא

 וראי, בת שמעי י( )פרשההטד*ר
 שכ' וזהו דקדושה, ויראה ראי'היינו
 יראיו אל וף עין הנה )שם(המד"ר
 דקדושה העין ע"י היינו אברהם,זה
 )פ' כם'ש ליר*ש זוכה אאע'השל

 אתה, ירש כי ידעתי עתהוירא(
 ידי על כי לחמדו למיחליםועי"ז
 חסר של חוט עליו נמשךהיראה
 ברעב ולחיותם נפשם ממותולהציל
 ממנו והדינין הנבורות כלונסתקין
 לתיקון זוכים דקדושה ראי' וע"יוהבן,
 החכם י"ר( ב' )קהלת כמ"שפנ"ה
 להקן 17יוצה מי היינו בראשו,עיניו
 שבטוח מחכמה הבא פג"הטון

 ולהיות עיניו לשטור צריךבראשונה
 שלח( )פ' ובמ"ש רקדושה, עיןלי
 ודוהנו לבבכם אחרי תתורוולא
 עבירה הרהור זו די*ב( )ברכותחז"ל
 זוכה כקרושה עינים שמירתוע"י
 ודעת המוח דטממטם פרהלתקן

 : והבן הראיה חוש מקורשהוא

 בליקוטים יששכר עמודת בם' כ'ב(
 בונם ר' הרבי הה"צ ט"ו,אות
 כשהאברך אומר הי' זי"עספרשיסחא

 היא סובר בטליתו ראשומתעטף
 הוא מתוקן כבר כי בנפשוומרמה
 עמו עוטדת אשתו נם הלא אבללנמרי,

 : ע"ש טליתותחת
 יו"ד מהרא"ך תירושי בס' כ'נ(

 בקיץ פ"א אבות( עץ)בקו'
 עם זי"ע מפרשימחא רבינום

 מקאצק נ:ווארכךוהרבי הרניתלמידיו
 זי"ע מראדזימין והרבי סנורוהרבי
 ואפס פיייסין בארן היגרעהבמעייני
 הרה"ק השכים נבוקר פ"אככסם,

 החלון דרך והשקיף זי"עטפרש'מהא
 בזה"ל, הנ"ל תלמידיו לנדוליואמר
 לרוחה לנו יהי' היום כי רבותידעו

 הצדיקת האשה באה הי' וכןבפרנסה,
 בירה כספה צרור והביאה ?לתמר'ל

יי8 11 הכובסים חבית לקהה וגם שהתחיל וזה יראה, אותיותהוא
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 כהנותיהם את ובעצמה בכבודההיא

 :ע"ש
 אות מצאנז חיים מקור בס' כ'ד(

 הנה"ק בשם שמעתישכ"ט.
 שאסר זי"ע מפרש'מחאהרש"ב
 וסמוך קרוב הוא הלינוןדעולם
 להזן קורין ולכן התשובה,לעולם

 : ע"ששוטה

 ושמעתי המלאך רפאל בס' כ'ה(
 ר' הטפורסם החסידמפ"כ

 בשם שסיפר 1"ל ליסיביגערשמואל
 זי"ע מפרשימחא הרש"ב רבינומרן

 הסתלקותו קודם אמרשהבעש"מ
 עד האחרונה הנהנה מתחלהשסמ13
 רועים מיני עשרה כי הטשיח,ביאת
 נביאים, המה, הלא ישראל, עלנפקדו
 כהנים, מלכים, זקנים, אושופמים
 נאונים, נשיאים, אמוראים,תנאים,
 הצדיקים, הם והאחרוניםרבנים,
 מנהיגים זה טה בשמים השטןושאל

 מחוייבים ישראל כל הלאצדיקים,
 כולם ועמך כמ"ש צדיקיםלהיות

 כתות שתהיינה לו והשיבוצדיקים,
 ומנהינ ראש לה יהי' כת וכלהסירים
 והוא צדיק, בשם לו יקראואשר
 השי"ו;, ועבודת חסידות דרכייורם
 טוב לא הזה שהענין השטןוהבין
 את שיסונור ואמר ומאוד מאודעבורו
 לקטרג כחותיו כל עם היטבעצמו
 להם יתן ולא הצדיקים עלתמיד
 כת נהם יהי' לא וממילאמרנוע,
 ניאות בזאת אך הרוה, אתלהנהיג
 ומדון ריב לחרחר וכח רשות לוליחן
 יתאחדו שלא החסידים כתותבין

 ידברו וכת כת שכל רק אופןבשום
 ויבזו השני כת של המנהיג עלעתק
 טצוה שעושין ויסברו תמידאותו
 מבין כל והנה שמעתי, ע"כבזה,
 בוער דסחלוקה שיצרא איך מזהיבין
 וזאת החסידים בלב וביותרמאור

 : הנאולה אתמעכב

 זצ"ל מסעראצק הה'נ מחו' לי כ'ו(
 לקחו מפרשיסחא הק'הרב
 ז"ל יצחק לוי ר' הטופלגלהאברך
 סגריצא, פייוויל שרגא ר'בהה"ק
 זהוב אף טנריצא להרב לו הי'ולא
 ואח-ז ר"ת אלף להתחייב וצוהאחד,

 ר' אשת מעמעריל האשהקראוהו
 לו ונתנה ס"ת לה לכתובבערקא

 : זהסך
 מסעראצק הה"ג מחז' לי כ' עודז(

 בונם שמחה ר' הה"קז"ל
 טתלטידי הי' ז"עמפרשיסחא

 הה"ק בנו ויריד מקאזיביץהמניד
 נשואי על אליו ובא .משה,'הבאר
 ס"ק ובליל ואלף, טרדכי הר'חתנו
 אליו מווארשא הרי"מ להגה-קקרא
 הנה בא בביהם"ר, הבהם,זאחר
 וכל מחידושיו, לו הניד נעלה,אתה
 שאמר ער הרר"ב סתר לושאטר
 רצה וכשהניר אתם, לי הגידואליו
 יכול ולא חידושיו לדחותהרי"מ
 להרי"מ אמר אח"ז והסכים,לדחוהו
 פשעסיל לשמוע אלי תבואמחר

 אליו ובא הטלא, יכול שאניבחסידות
 כי משה הבחי והרניש ג',לסעודה
 אח"ז ממנו הנעלה לב לקחהרר"ב
 ומכתב איש משה הבארשלח

 הרר"ב אסף ואז אתו, לשדךשרוצה
 שקר זה הלא אמרו הםתלמידיו,
 להם אמר כאלה, שונאיםלהשתרך
 אמרו ושלום אמת בראשיתבמדרש

 ולא ארצה אמת השליך יברא,אל
 הענין אך השלום, שהשליךהזכיר
 שום להיות יוכה לא ct~wשבלי
 השלום ולמען וזחה לא לזהדבר,
 לזאת רכ להאמת לבוא אח"כיוכל
 שמסכים השליח ע"י משה להבארכתב

 מצד העיכוב נמצא ואחאלהשידוך,
 : עכ"ל סשה הבארתסירי

 נראה כי לחם, לכם מממיר הנניח(
 ולכך להמן תאוה הי'שלא

 נפשיע אמרו תאוה שהתאוואותן
קצה
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 יהונתן לש קוו למוזעף שיו, ליקומי68
 לו מתאוה שאינו ומאכל וכו'קצה
 במן הי' נם אולם כראוי מזיןאינו
 דהרי וחשק בתאיה שאוכליםכדבר
 שמממיר והיים בו הי' הטעמיםכל

 : ודו"ק הלחם עם הלכםנם
 ז"ע סנור הרי"ם הגה"ק]בשם

 ר' הרה"נ ידידי לישכתב
 נ"י מארנינשמערן בצלאליצחק
 מאה בעהטת"ם בווארשאשו"ב
 רח"ה הקרוש הנאון נכדשערים

 : זי'שמאלכסנדר
 ואמונתו אמת 1י'ע נשמו זע'שט(

 כמו אינו אמונהענין
 לבד מחשבה שהוא העולםשמוברים
 שהמחשבה שמאחר האמונהבעקרי
 א"כ שירצה מה לחשוב האדםביד
 זה אין  ע"כ יחשוב שירצהבסה
 אסונה הפי' ועיקר אסונהקרוי'

 לו שא"א  ער בלב וטיושבשמקוים
 חות בשו"ת בט"ש בהיפךלסבור
 מהטחקרים הטעם הי' וגהיאיר,

 ותויה ז"ל הרמב*ם כמוהצריכים
 שהי' ח"ו לא באסונה חוקריםשהי'
 שרצו רק אצלם וספק פקפקשום
 מיושב שיהי' כדי שכל עפ"ילברר
 אחר אולם הדת, עקרי בלבםותקוע
 ספרים ושאר הזוה'ק ס'שנתנלה
 להחקירות צורך שאין טבוררהקדושים

 תקוע מישראל אדם שבכל רקהרל
 וכמו האמונה לבבו נקורתבפנימיות
 שברא מאמרות העשרה וכלאור יהי וכן הרקיע, טעמיד ערייןרקיע יהי ומאסר נעשו שמים ה'שבדבר
 לעולם וקיימים חיים הקב"הבהם

 : הטציאות כלהמהוים
 א' סי' או"ח זי"ע בשטו עו"שי(

 להיות יר"ש לכל ראויס"נ,
 יר"ש ביהמ"ק, חורבן על ודואנפ*צר
 שלא רור שכל ודואנ מיצרלהיות שראוי לאמיהו יר"ש שאינו מיכ"ש
 נחרב כאלו ביטיו ביהס4קנגנה
 רק בזה, חלק אהד לכל ףשבימיו

 בשקר עצמו את יטעה שלאכוונתו
 ביהם4ק החכרון כלל טרגישכשאינו
 מיצר נהיות וראוי וכו' הנונעוכל

 מבחוץ שהוא שסיטן עצטו ע"זורואנ
 להכניסו יתברך ד' שירתמהועד

 : בחסרונם מרניש ויהי' ישראללכלל

 אית ש"ע זי"ע, בשמו ערשיא(
 בכיונה מעש שובסיד

 סנ'ל ולכאורה בכוונה, שלאטהרבות
 ותחנונים בקשות להומתןשמותר
 שתקנו נ' מאותן יותרותפילות
 נה*נ אימא בדאורייתא האחכמים
 וכוון וכה"נ וכו' ברכה הוסיףבל

 דפמורין 7407 אסרו ובש"ס כו'ומצלי כי תלתא חימנא כו' ליפתיחין
 ערב דכתיב שהדנ סיע דהוינשים
 נינהו דרחטי קם"ל וצהריםובוקר
 כו' לנשים אף הקנהו דלכךופירש"י
 עשה מצות הוי לטסקנא דנםומשמע
 הלואי יהודא ר' ראטר וטהשהרג
 כמ"ש בספק הוא ט' היום כלכו'
 בתוך שנזכר אף ובודאי ותוס'רשיי
 עיי'ש יפסוק התפלל שכברתפלתו
 אין תפלה נוסח דרוקא לוטרורוחק
 שכתב טאחר הטעם ונראהלהוסיף,
 עשה דמצות תפלה טה' פ"אהרטב.ם
 שיתפלל צער באיזה כשארםסה"ת
 תחנונים כל א"כ וכו' יחיד וכןלד'

 הוא לו הצריך דבר טגקששהוא
 ראין אפשר בכוונה שלא א"כבכלל
 תפלה בה' 1'ל והרמב"ם כללרשאי
 אבל פודתין דאיןפוסק

 מוסיפיי
 כסו

 כן אינו פוסקים ולשאר ע"שנדבה
 בטנ"א ק"י סי' לקטן קאטר לקטןדר"י

 :שם
 רח'ה הקדוש הנ' בשם עו"שיב(

 )פרשת זי"עמאלכסנדר
 עשה אשר מלאכתו וגו' ויבלבראשית(

 נפשי כלתה כדכתיב השתוקקותלשון
 טטילא השבת לטם שמשתוקקדכיון

 : הכל וכלהויכל
עו"ש
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 נ יחמתן קודש שרפישיח"ו*
 לך( )פ' ע"ע, בשבם רוששק0

 לך לך מפרשהזוה"ק
 עצמך התקן כלומר אברהם עלקאי
 ומבית ומסולדתך מארצך בזהו"ל
 שנזכרים דברים הנ' כננד הםאביך

 אתה ולאן באת מאין דעבמשנה
 דין ליתז עתיד אתה פי ולתניהולך

 שתלך כלומר מארצך וכו'וחשבון
 ומטולרתך ותולעה רמה עפרלטקום
 שתלך אביך ומבית סרוחהספופה
 דין ליחן ותהצטרך אביךלבית

 :וחשבון
 הנפש ואת זי"ע, בשמו ,1"ש,ד(

 את מנייר ראברהם שפירש*יישזף תמוה בחרן, עשואשר
 בתורה טצינו דלא שרה וכןהנרים
ישראל

 ר"
 ויעקב יצחק אברהם בני

 הלכו, ולאן נרים הני כלותיכן
 והיו אברהם אצל דבוקיםהיו חי הי' שאברהם זמן דבל כךואמר

 והתחיל אברהם כשמת אבלישראלים
 ולהורה העזלם את יצחקלנהונ
 היו ולא ממנו כפררו ד' דרכילהם
 לא כי אצלו דביקים להיותרוצים
 נהנ לא כי לאשר דרכו להםנראה
 כידוע אחר בררך רק אביוכדרך

 ולזאת נבורה ויצחק חסדדאברהם
 בקורש דרכו להם נראה לאכאשר
 היו אביו בדרך נהנ לאלאשר
 אביו כאברהם נדול שאיננומבורים
 מעט פשוטים אנשים ונעשו ממנווהלכו
 נוים ונעשו לפורן שחזרו עדמעם

 לאיש שאין נראה מזה וסייםנסורים
 נראה לא כי אף יורו לצריק רקלנסוע
 וגם ממדריגתו יפץ לא, דאי דרכילו

 והבן, הראשון מהרלי לו שהי'בסה
 הנהנתו בתחילת שאמר שמעתיוכן
 לעבודת יסוד הי' טנור הרביהנה
 כלום אינו לבד יסור אמנם ית'ד'
 ונג חומוהץ להקיפו , יבנה לאאם
 נעשה ולא נרקב היסוד נם אזכי

 היטה סביב לבנות . ומידתיכף
 :חומותיו

 וירא( )פ' זי"ע, בעטו עו"שסו(
 בקרבה שרהותצחק

 עדנה לי היתה בלותי אחרילאמר
 מכונה הנשמה כי ידוע זקן,ואדוני
 וזה שרה בשם והגוף אברהםבשם
 שוחק הגוף פי' שרה ותצחקפי'
 אני אטי אחרי כלומר בלותיאחרי
 עדנה לי היתה בחטאיםמלוכלך
 קלשון עדנה .טעם עודכליסר
 מעם עוד ארגיש האםמתיקות
 וכסיל .trP1 הסלך זקן ואדונימתיקות
 אדון לו עשיתי כי אדוני ממשהוא
 את הקב"ה ברא טרם אטנםעלי,

 ירע וא'כ תשובה בראהעולם
 וזה העולם ברא, וע"ז מזההקב"ה
 תשוב אם כלומר אליך אשובשוב

 אליך אשוב שאני ערבתשובה
 ולשרה ואשובה אלי שובהכמאה"כ

 והתחדשות בנוי' לו יהי' הגוף א,בן
 כי צחקתי לא לאמר שרהותכחש
 צחקתי לא אומר הנוף פי'יראה,
 תקיטה לי שאין אומר שאני מהכי
 צחקת כי לא ואמר יראה מחמתהוא
 מצוה אתה הלא אלה לכל לך מהכי

 : עשה מצוה שאתהומה
 בא( )פרשת זי"ע, בשמו עו"שפ0

 כלומר בכור, כל ליקרש
 'שראל לכל יש זטן כלבראשית
 : משנתו בקומו הזטן ראשיתלקדש

 יבא(לעוד

- - -
 פרשימחאסדור

 *רשת צריף שפתיבם' כתביז(
 הקדוש זקני וילבראשית

 מנור הרי"מ הג'"הקדוש ]הואזצ"ל
 השלזת עובד כל א.שר קן5ישי"ש

 לכל יש באמת ~לניומהמתהלכיק
 הו מזה אשר פסוק איזה אחי יצריךרואות

 לעלות '.
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יהדק קודש שרפישיח ליקופי48
 ,צ"ל הקדוש היהודי שאללעשוית

 פסוק אינה 1י'ע בתם ר' הרביאת
 וכו' עיניכם טרום שאו מן ענהיסודו,
 כל יכולין זה מפסוק אשר לוהשיב
 להיות צריך ויהודי ליקחהאומות
 והירד וכו' טאנכי התקרבותועיקר
 ע"ש וכו' לישראל מיוחריןדברות
 ום' ס"ה אות היהודי תפארתועי'
 קיל וס' בראשית פ' משמואלשם

 דברי ]ולהבין בראשית, פ'שטחה
 שעיקר שאמר זי"ע מפרשיסחארבינו

 מרום משאו הוא שלוהשערות
 נהיבורי בתבתי וכו' וראזעיניכם
 נ' אות בראשית פ' יהונתןשטחת
 ליראה ויסוד דעיקר השפלדנלעיד
 ראי' בת" ע"י הוא עום"שולקבלת
 הראי' בחי' את שמתקןדקדושה

 אותו וראיתם שלח( )פ' וכס-ששלו
 והיינו ובכ"מ( מנחות )עי'וזכרתם
 עי"ז הראי' בחי' את שתשמרוע"י
 ד', מצות כל את לוזכרתםזוכים
 שישראל כ"ז דכ"ט( )ר"הוז'ש

 שבאים היינו מעלה, כלפיטסתכלין
 את משעבדים ועי"ז רקדושהלראי'
 ליראה ובאים שבשמים לאביהםלבם
 המה אז יראיה אותיות ראייהכי

 והנבורות הדינין כל ונטתקיןנוצחים
 יראה[, נ"ב ניסטריא ]נבורהשהם
  אליך, פניו ר'  יאר  נשא( )פ'ורש
 רקדושה ראי' הוא יאר ע"יהיינו
 הוי"ה להתנלות אליך פניו לד'זוכה

 לא בלק( )פ' וז'ש נסורים,רחמים
 עמל ראה ולא ביעקב אוןהביט

 הביט לא שהשי"ת היינובישראל,
 עמל ראה שלא יען ביעקבאון

 עמל ראה לא שהישראלבישראל
 ד' ועי-ז דקדושה הראי'וטתקנין
 ובאים בו מלך ותרועת עסואלוקיו
 ועינינו מתפללים שאנו תהלשמיש,
 עין בחי' ע-י היינו מלכותך,תראינה
 הוא למלכותך זוכים דקרושהוראי'
 ספרשיסחא רבינו וז-ש והבן,עזס"ש

 טשאו הוא שלז השערות ששקרודע
 היינו וכו', וראו עיניכםמרום
 העץ בחי' לתקן הוא וראששעיקר
 אותיות לירא-ה זוכים ועי'זדראי'
 והטצות התורה כל ולקיוםראי"ה
 בהר"ת שנרטז וזה עום"ש,ולקבלת
 שא"ע אותיות ע'יניכם ט'רוםש'או
 ס'לכות עיול קבלת שורששהוא
 ט'רום ש'או שע"י והיינושימים,
  רקדושה ועין ראי' הוא וראוע'יניכם
 בש'או הנרסן עומ'ש לקבלתבאים
 עוד והארכתי והבן ע'יניבםמ'רום
 לך פ' יהונתן אטרי נספריבזה

 :ואכמ"ל

 אייבעשיץ הלוייהונתן
 . ווארשא דפהסו'צ

 פרשת צדיק שפתי נס' Wtlyיח(
 כמ"ש וז"לבראשית

 בונם ר' הרבי בשם ז"ל טו*ראאר
 לייגע שצריכין זי"עמפרשימחא

 הו-א שעל שבנמ' בהו"א אףעצמו
 שהוא עוה"ז כל קיום הואשבגט'
 בבלי שבתלטור ואטר הרא רקרכ
 הו"א אין ובירושלטי הרבה דנ"איש

 במחשכימ בנט' שאיתא ו~הזהרבה,
 שכל בבלי תלמוד זה וכו'הושיבני
 הו,א משום רק הוא הנלזתקיום
 הט"ו בא"ר ברמ"צ וע' ע"ששבנמ'
 כאריכות a~p מ' ד' אבות עץיידו יו"ד טהרא-ך חידושי ובס' מ-אאות
 שמחה חדות בספרי ועי'ע"ש,

 יהונתן ובשטחת ח' אותבראשית
 : ו' אותשם

 ד' שהדוית טוב דורש בש' כ'ים(
ן

 טפה שסעתי וז"ל ע"ב ט-ה
 זי"ע מנור סוהר"ם כו' עליוןקדוש
 מפרשיסחא בונם ר' הרבי בשםשאטר
 נ"ה )ישעי' פסוק על שעקשהזי"ע
 יש וכי וכו' ררכו רשע יעזובו'(
 באסת כי ואטר כו', לרשעדרך

הרשע
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 48 כב יחתה ודש שרפי שתג ,94נר

 נשבר קבו תפתחו, נ*כ יודעהרשע
 חרטה טלאים שהרשעים בקרבו,תמיד
 לו יועיל מה אך הוא, ה'וררך
 אל ישיב לא אם ומחשבתיידיעתה

 1כ1' . דרכו רשע יעזוב אמה"כ לכךה',
 ע"ש: ודפח"ח ע"כ וכו' ה' אלוישוב
 נח פרשת צדיק שפתי בס' כ'כ(

 הר'"ם הק' מזקניששמעתי
 ,י"ע בונם ר' הרבי בשם זי"עמנור
 ולטובים לרעים והחטיב הטוב עלפי'
 ופעטים רעים הטה שלפעטיםאלו
 בספרי ועי' ערש, וכו' טוביםהסה

 : ח' אות נח פ' שסחהחדות
 שמעתי שרה ח"י בפ' עו"שכא(

 בימי בחור שהי'שישיש
 טפרשימחא בונם ר' הרביהח"ק
 מאוד שברצונו לפניו אמרזי"ע

 להקביל שיוכל לעירו בקרובשיתחתן
 ממך החצי ענהו תמיר, רבופני

 וכן במרחק, הוא נופו חציוהלאה
 fy~' וכו'הי'

 חדות במפרי ועי'
 : ב' אות שרה חיי פ'שטחה

 אא"ז וכמו"ש ויצא בש' עו"שכב(
 הה"ק בשם זצ"למו"ר

 נקרא זה שמשום זי"ע0פרשימחא
 ראבינן היינו דאווינין בלשוןתפלה

 בתפלה, כח נתנו הקדושיםשהאבות
 מקומו למצוא אדם כל יוכלשבם
 בפ' וע"ש ע"ש וכו' מבוקעיווכל
 שמחה חדות בספרי וע' והבן,ויחי

 : ד' אות ויצאפ'
 פרשת צדיק שפתי בם' עו'ישכנ(

 זקני מפ"ק שסעתיוישב
 בונם ר'. הרצי רבו בשם זצ"למו"ר

 הי' רברים ג' שעל וי-עספרשיסחא
 אע'ה יעקב על א' ימיו כלמניס
 בעולם כמוהו ברי' עוד הי'שלא

 אברהם את פרה אשר יעקבכדכתיב
 וכו' ברוך יום בכל טקלסיןוטה"ש
 נסתלק כטוחו צי"ע ישראל,אלקי
 בצדקו ועוטר שנים כיב שכינהממנו

 בו תלויין העקמות וכלכמקודם
 מיהודה ב' האור, בעת כסורכל
 וישלח נאטן איש שהוא בנפשושירע
 ליקח יכול והי' שהבמיחה הנדילה

 שהע אך בכח הטשכק אח"כסמנה
 דוקא שרצתה ספני ביושרשלא
 מיושר  מעט סר הי' ואםטשכון
 סר שלא וע"י בשריפה נאבדתהיתה

 אור ונברא נפשות נ' החזיקמהיושר
 פ' שסחה בקול וע' ע"ש וכו'משיח
 שמחה חדוה בספרי וע' והבן,וישב

 : י אות וישבפ'
 שטות פרשת יצחק חיי בס' כ'בד(

 בונם ר' הרבי הה"קכמ"ש
 העולם מאמר על ?י"ס,מפרשיסחא

 אמר להתחרט אין הולכים איןאם
 חפירים כשמתקבצים כי ז"ל,הוא
 זה, של מעלתו רואה זהביחד,

 הרעים, מעשיו על בעצמוומתחרט
 חרטה לו אין הולך כשאינואבל
 : ע"ש ויפח"ח הרעים מעשיועל
 רש'ב הה"צ מחו' לי כתבכה(

 טקראשנעווי,רילערמאן
 בעת זצ"ל מארי אבא סכ"קשמעתי
 זי"ע מפרשיםחא בונם ר'שהרבי
 ם כידוע בלעמבערג בנסיוןעמד
 )עקזא- בל'א הנקרא רפואהחכמת
 יום באותו בבוקר והתפללמען(
 וכאותו מעט, וטעם בהשכמהמאוד
 איזה שם לשבות לבוב דרך נסעיום
 זצ"ל דגט"א בעל הרה"קימים

 אז היה הנ"ל- והרבימסדילקאב,
 פגים לקבל והלך ליטים צעיראברך
 להדרו בא וכאשר tiffst הה"קאצל
 על הקרושים ידיו ושם לקראתוהלך
 וואויל בזה-ל ואמר הקדושבטנו
 מקיים האט גואם בזיך היילינעןדעם

 הייליגע אזא שחרית פתגעוועזין
 כספרי ועי' עכ"ל ביסס די ווינשטה
 ר' אות תולדוה פ' שמחהחדות

עוד י ע"ש א' אות שם יהינתןובשמחת
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 נסע קפ'א הניל לי כ' קערכו(

 והע מפרשימחאהרר'ב
 והלך מנחה זטן והניע א' כפרדרך

 בקודש כדרכו להתפלללהשרה
 אחד בא כך זבתזךבהתלהבות
 פשופ כאיש אורה עוברבלבוש
 אחר ופנה ספורות רנעים עמוודינר
 אבינו שה" הדבר וטדע לדרכו,כך

 ויצא ע"1 וסרוסז ע"ה יצחקהקדוש
 1 עכ"ל בשדה לשוחיצחק

 נסע אחת פעם הנ"ל לי כ' שדבז(
 והע טפרשימחאהרטיב

 וכאשר בפולין קאליש פלך עירדרך
 ריח תיכף והרגיש א' למקוםבא
 שמעקט .עם בזהל"ק וצעק הלאהיה ממקום לזוז יכול ולא וקרושהפוב
 ודרשנו וחקרט ארם' רעם אזיףזייער
 עמד הלז מקום שבאותו ונודעע"ז
 זצ"ל הטנ"א בעל של והרירההבית
 כידוע הקדושה הישיבה עם.ולטד

 : עכ"ללכל
 שאל פ"א הנ"ל לי כ4 עודכהן

 את פ"ע הקרושהירצדי
 1י'ע טפרשיסחא הרר"בתלפידו
 איהר וועט וואס כונם יבזה'ל
Immער ענטפערט צייפען, משיח'ם 
 דאוונען אונד לערנען וועל איךאווי
 אונזערע מים סעודה א עסעןאונר

 לענין צו אביסעל זיך אוןחסידים
 צו ותפילין פלית דעמ איןשלאפען
 וועמ שלאפען טיפען אוןקאפינס
 קוטען חעט טשיח געשריי אווערען
 דעת לויפען, אקענען סירוועלען
 זאגען אווי טוס זחיו הקרושיוד
 וועט איהר מורא האב איך 0313ר'

 דענסמאלפ שלאפען קענעןניבט
 ל :והגן

 בונם ר' הרבי הנ"ל לי כ' עורכם(
 לטה אמר זי"עכ(8רשימחא

 כי יוד". "נוטער בשם הרבינקרא
 ישראל אהבת. להיתז צריךהרבי

 האבען צו ליעב יוד יעדערעןלכולם
 זכות אדם לגל לחפש נפשאהבת

 :והבן
 שאל אחת פעם הקל לי כ' עודל(

 זי"ע פפרשיסחאהרוקב
 להניד אצלו שבא מחמיריו א'לאיש
 כשלימות כתובות טפ' שלמדאליו
 נילערינפ אויפ האסם די בוריו,ועל

 אוים כתובות דיך האט וואםכתובות
 1 והבןנילערינם

 איש בא פ"א הנ"ל לי כ' עודלא(
 ברכת לקחת מחמידיוא'

 ובתוך השבועות, חנ אחרהפרידה
 וועד מען ווייסם די אליו אמרכך

 : והבן שופר בלעלעןבאלד
 ההיק אביו כי העל לי כ' עודלב(

 בעל זצ"לסוואריסלאב
 למקורביו פ"א העיר למאהעשרה
 ישב בונם ר' החכם הילדשבנו
 לילות ושלשה ימימ שלשה אחתפעם

 ועבורה בתורה ועסק בתעניתורצופים
 ער אנושי בשכל להבין הי' לאכי

 : לשונוכאן
 חונו בשם הנ"ל לי כ' קידלנ(

 מפילאב אליהו ר'הנה"ק
 מקאצק הרס"מ מפלק בנשמעזצ"ל
 כיק של דבריו שכל שאמרי"ע

 במור המה זי"ע מפרשימחאהרר"ב
 בספר כמו בהם היטב וללטודנרול
 עד מוסר דברי והם הלבבותחובת

 : לשוטבאן
 מפיו שמעתי י"מ חלקי בם' כ'לר(

 רח"ה אדמרר שלהקדוש
 בשם שאמר 0אלכמנדר י"עהכהן
 זי"ע בתם ר' הרבי הקדושמורו

 החסידים את הבעש"ט עשהשכאשר
 דיליה לכת מרה צועק היצה"רהיה
 חסידי כי לעשות מה עצההבו

 בקדישתם העולמ את ישרפוהבעש"ט
 להוסיף עצה היצר פצאואח"כ
 ובא הבעש'פ, הפשר עלהמירים
 פלבים מעשיכם לחם ואמראצלם

%
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 שנים רק אתם הלא אבל18ער,
 עכ"פ להיות צריכים ואתםבעיר
 בשעה ו'( )ברכות אחז*ל רהאעשרה

 הקב"ה סברך, איש"ר עוניןשישראל
 וחפש היצר והלך וכו' בראשומנענע
 ולא מאנשיו חסידים ח' עודוטצא
 ודירה ס"ת על מעות להםהיה
 וחפש היצר והלך הוצאותושאר
 שיתפלל מאנשיו עשיר אישומצא
 ההוצאות, את להם יתן והואעטהם
 ירא אינו שהוא היצר אמרואב"כ
 החפירים כ4 הבעש"ט טחסידיעוד
 להטות רבים ואחרי הרוב הםשלו

 אדומו'ר והיה כטותם, יהיהוהלכה
 באמת היה אשר מאלכסנדרזי"ע
 החסירים על מאר מתאנח רוה"קנעל

 תסירי הם דרובא שהרובאשבימיו
 הם כי כלל היו לא והלואיהיצה"ר
 ועיקרים החסירים את מאודמקלקלים

 : ע"ש וכו'אותם
 שמואל חיים המופלג לי כ'לה(

 ששמע מסאקאלוברויזינבוים
 מרצ נ"י פעסעס צבי נתן ר'מהה"נ

 בעיר אשר שסיפרבוועננראווי
 נבוכו אשר אחד חףקאלשין

 לאמר שרימה בזה ל"עעשתונותיו
 אליהו הוא רהעיר הצבאששר
 המשיח, מלך הוא העיר ושרהנביא,
 טוב לא כי ביתו אנשי בראותתתי
 ונשתקע הולך הזה הרעיון וכיעמו

 הלוך הרעיון נתנהל ויום ויוםבמוחו
 בונם ר' להובי עטו ונסעווגדול
 סיפר הרבי לפני בבואו ונםזי"ע,
 הנביא אליהו יש קאלשין שבעירלו

 מי הרבי וישאלהו המשיח,וטלך
 הצבא שר הלא ייאמר ויעןהם,
 ומה הרה"ק וישאלהו העיר,ישר
 וישאלהו הנכם, ,רכי" אתם ויעןצגי,

 שבקאלשין יורע איני ואניהצדיק
 אתם גם האיש ויאסר וכו'יש

 חפצים אינכם אבל מזהצדעים
 ויאטר איש לשום הדבר ותלנקות

 ובנ"ז לדעת יכול אתה נם הרה"קלו
 יודע שאני כמו תאמר בבלהנך
 יותר דיבר לא אז ומני מנלה,ואיני

 : עכ"ל הרעיוןמזה
 סאקלוב בפה הנ"ל, לי כ' שרלי(
 חסידים אשר בע"גהי'-

 בונם ר' הרבי להצר*ק עמונסעו
 ויתן לפרשיסחא בבואו ויהיז"ע,
 כתב ובתוכו להרבי פתקא הואנם

 נוערה והחתונה יפה יעלהשזיוון
 בקראו והרבי טיוב, בזמןלהיות
 הנך, כהן הלא לו ויאמרהפתקא
 והם להחמידים, הבע"נ סיפרובדרך
 ריק דבר שלא בחסידותםהבינו
 הדבר ויבקשו הקדוש רבם.דיבר
 ורבית נרוצה היא שהמשודכתויטצאו

_/ : עכ"ל זאת ראהזי"ע
 איש בא פ"א הנ"ל לי כ' עודלז(

 . בונם ר' הרבי אלאחר ה~

 בכל לו בא שאביו לו בטפרזי"ע
 קהל לנהם שראוי ומודיעהולילה
 ואדמו"ר, רבי בהרר ישורוןעדת
 באם לו השיב חבטתו בגודלוהרכי
 לו תאמר הפעם עוד אליךיבוא
 להחסידים הלילה כתלוםשיבוא

 שאתה בכך מה כי אליךשיתקרבו
 ודפח"ח וכו' החסידים אבלחפץ

 :עכ"ל
 חף פ"א אב יכבר כם' כןלח(

 בונם ר' הרבי הקדושהג'
 החברייא עם מפרשימחאזי"ע

 ובאותו בקרלפבאר, שלוקדישא
 גדול ות-ח זקן איש לשם באהעת
 הרני את שהכיר וואדיסלאב,מעיר
 ולכן ילדותו, מימי זי"ע בונםר'
 והחברייא רב, כתואר אותו תיארלא

 אשאל אני והשיב ע"ז אותוהוכיחו
 בתוס' מקומן באיזהו פי' רבכםאת
 טהיום אז הפשט לי יניד ואםיו"ט

 ושאלו רבי, אותו אקראוהלאה
 ראשו את זי"ע בתם ר' הרביזהניח
ין רטן על השלהן ע5 נשען ידועל
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פיטו קודש שרפישיח ייקיפי ,א
 חסר וכי הפשט לו תגיד ואח"זקמן

 .תיבות איזהו מקום באותובהוי"ם
 כי טאוד, הזקן האיש ותטהבדפוס,
 נדולים לכסה ואת את שאלכבר
 בונם ר' הרבי לו ואמר פותר,ואין
 שאל השלחן על בהשענו כי1"ע
 ]אחר זי"ע הקרוש הירידי רבואת

 והלך העליון[ בעולם היהשכבר
 הרב את במרום ושאלהיהודי
 התוי"ט לו והניד בעצמו,דע?וי"פ

 חסרים כי דבריו לתרץ הזה ה5י'את
 היהודי ושב בדפוס, תיבותאיזה
 מתיח שמעתי כן הדבר, לווהניד

 : עכ"לא'
 המובהק הג' הרב ידירי לי כ'ל8(

 וכו' הדור פאר הנמןתמדת
 שיח" סיכלזאהן יחזקאל צביר'

 ס' בשם בווארשא הרבניםבוועד
 בונם ר' המפורסם הרבזכרון,

 מרקחת בית בעל זי"עפפרש'סחא
 הרפואה, סטי הכין בעצמווהוא
 קול בספר המחודדים וחידושיולמדן

 לחבירו טכתבו ראיתי במאקובשסחה,
 למדן סוחר פרענקיל, ישראלר'

 אני כעת כותב ולבסוףוטתננד
 :  עכ"ל דברירה בסוניאעוסק

 ר' לי סיפר הנ"ל לי כ' עודמ(
 הרבי הי' פ"א בלאמםצני

 ונסע בליטורמורסק זי"ע בונםר'
 לחזור ע"ס הקרובה עירלאיזה

 משם נפע'לי ר' והרבלליפורמוסק
 עבורו סעורה שינין לו אטרזצ"ל

 חזרה זחע בונם ר' הרביוכוכבא
 ר' הרב לבית ובאללימורמורסק

 שאיננו ואמר הפתח על ועמרנטע-לי
 תום"י מוכרח כי אצלו לפעוריכול
 ולקה לדרכו וליסע העיר אתלעזוב
 נמע'לי ר' מהרב הפרידהברכת
 נ"ע בונם ר' הרבי שיבחואח"כ
 נתפעל לא כי ר'נ הרב שלצדקתו
 אצלו שנשאר טה מזהמאומה

 אדם אץ אחז"ל כי אףהסעודה
 והענין ומפסידה, בסעודהטורח
 לנסוע זי"ע נונם ר' הרבישנחפז

 אחד שם שהי' יעןמיי5ורסורסק
 יכול הי' ולא ר"ל נומםמחסידיו
 בתם ר' הרבי שיעזוב עדלמוז?
 מבין הננ* ובזה העיר, אתזי"ע
 משרתים בשני נ"נ( )ד' סוכההנס'
 ומיושב ללח, ששלחם שהמע'השל

 יח1יקום שלא שם המהרש"אקושית
 לטות יכולים היו שלא ספניכאן
 מפני לשהמע"ה סמוכים שהיובעת
 מיושב ובזה שהטע"ה, שלזכותו
 דפתר דאיך ויחי( )פ' היפ"תקושית
 גזירת ננד לעשות לשהמע"הקאסת
 ולדצ"ל יעקב בעין ע"שעשי"ת
 הנ"ל חרב ירשי עכ"ל מיושבשפיר

 :שליפ"א
 הכהן מ"א טידידי שמעתימא(

 מווארשא נ"יפ"ע
 זי.ע בונם ר' הרבי כיבדשפ"א
 התקיעות וקודם אחד אישלתקוע
 ושהיות הכנות לעזוזת האישהתחיל
 לו ואטר התקיעות, כוונת לכוץכדי
 מ"ש ראה זי"ע בונם ר'הרבי
 .lff~ תיבא התקיעות ביןבסידור
 וכוונתו עכ"ל ב'לאז ש'וטה ר"תוהוא
 עיקר רק כוינות שום לעשותשאין
 כמאחן"ל השי"ת מצות לקייםהכזונה
 הוקעין אמר רחמנא תוקעיןלמה

 :והבן
 החרש הנדולים אעשה בס' כ'סב(

 ישראל ר' הרב הלךפ"א
 לפרשיסחא ווענגראב מעיר ז"לדיק

 כדרך ז"ע בונם ר' הרבילהה"ק
 שהיו הקרטונים בימיםהחסידים
 זבאטצע הק' לרבם ברנלמהולכים
 סוועננראוו א' גביר אותו פגעהדרך
 ת"ח איו זהיה ,"ל, יהודה ר'ושמו
 דרך על מתנגד ה" אךונכבד,

 עבור לפרש*סחא ג"כ ונסעהחמידןת,
 סמוך יער "נות לו שנזדמןעסקיו

לעיר
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 הגביר ראה וכאשר פרשיסחא,לתיר
 לו ציוה תיכף הנ"ל ישראל ר'8עצ
 חף ועניין העגלה על עמולישב
 לדבר ודשןח*לו לאמר, פרסשתאיזה
 והרב החסידתן מעניני יה עםזה
 סנודל לו הפעים הג'ל ישראלר'

 הצדיקים וטדרימת החסידותשבה
 ייגע מפרשיסחא הח"ק מרבוובפופ
 מעשיו ושבח צרדתן טדלאת

 ירידה לר' ואמר הנפלאים,וטדרגותיו
 נ'כ עמי ותכנסו תרצו אפשרהנ"ל

 שהי' הנם דצ"ל יוצדה ור'להרכי,
 עכ"ז בכ"ז, מאמץ הי' ולאטתננר
 הדבר פוב השיב רק דבריו דחהלא
 מטבעות י' ולקח עטכם, נ'כאלך

 במשמוש ונראין דרייערסהנקראים
 הנקראים כסף של הממבעות כמוהיד

 טיטעל אותו ועשה נילדין,צווייער
 להתיק פדיון זה ונתן בנייר,סטרך
 נותן שהוא יסבור שהרב ודבובז"ל
 הי' חשק ב* ררכ, שלשה פרטןלו

 לשלום, ממנו ונתפטר כנודןסג'נ
 ואטר ברבר, הרניש תיכףוהתיק
 כדעציגער הוועננר%4וער לי עשהכך
 אצל או עמד ישראל ר' והרבנניד,
 אלו דיבורים את מפי ושמעהח"ק
 שבזעות, כטה הרב אצל עודושהה
 נסע עסקיו כשנמר חציל יהודהור'

 איזה נסע כאשר ויהילביתו,
 עצטו לחכך התחיל מהעירפרסאות
 כעקיצת בנפשו הרניש כי גופובכל
 זאת מה ירע לא בשרו בכלצרעת

 בית את עבורי להסיק להבלןתצוה ולמחי הקלה, פח נלין 4%8להמשרת
 העצים הף הזאת בעת כיהמרחץ,
 וילינו כן נתי לו והשיב מאוד,ביל
 את דרפב להסיק צוה ובבוקרשם,
 שלו המשרת עם וילך המרחץ,בית
 שנדמה ער שם היסב עצמוויזיע
 בשרו, מעקיצת לו הינח כילו

 טכובסים ומכנסים כתונת עצמוילבש
 ומן בעוד אבל לדרכו, ויסעונקיים,
 והיצר בשרו כל לעוקצו חזרמועפ
 נופו בכל להביפ ויפן מאוד,לו

 וחשב בכולו, הצרעת בו פרחוהנה
 מפלפול זאת לו נאה אוליבנפשו
 התחיל לביתו בא וכאשרהדרך,
 סמי כמה לו ועשו י ברופאים ,לדרוש
 ומרחצאות משיחות ומינייפואה
 ועוד במים, תערובות טינימאיזו
 הנדולינג לרופאים לזוארשאנסע
 לו ומעילו לא תחבולותיהם כלאבל

 יום ער הצרעת בו ונשארמאומה,
 ישראל ר' הרב בא  וכאשר ר"לטותו
 חנ'ל דיק טיחעלס אברהםנ"ר
 אנשי לפני הדברים וסיפילביתו
 קרעציי עליו אטר שהרבי טההעיר
 סיבת הריר נודע אז נגידגער

 פגיעתו בעבור לו שבאצרעתו
 במעות אותו לרמות הרבככבוי
 בנחלתן זהיר והוי "אחיל וכמוהנ"ל
 לבו את הקמי הדל יהודה וא'וכו'
 ממנו ולבקש אליו לנסוע הקדושן הרב לפני עצטו להכניע רצהולא
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9 ירש שרפישיה "19*
 זי"ע מפרשיסהא רבינו ממכתב העתקה זניערש משרראסס מישי יתגאל מנחם סצנה וכו' המופלג החסיר העיד היעי לי כתנא
 זצ'ל נחפ" משח ר' החסיי הנאון הרבלוקינו שכתב פה אצלושרש

 המסתב חיל פרוואהרפ ,הכהן

 שארפלקיק
 היגיר רובני נפשי ירירכבחי

 6רשיסחאo'ta בי המק נחמי' סשה ס'הטפורסם

 *ען8 8רש*0חא פה ל8' תקפיד תצא 8' י לטם אורב"ה

 נש* הכון נהכר' סשה ט' המופלה נפשי*דיר

 היעות מן יוהר משובחת המתנה שאלתכם נענין הנראהכ8י
 ישראל. כל עם ומתוקה טובה שנה ולכם לט יוקור'

 ונפש בלב אוהבך תירךכחפץ
 בתםשפנטז

 של סתת פוכח שנח לט יתן ור' להבותבשפ'פ

 חרל אביו חתיטת אחר שכתב זצ"ל סשה אברהם מ'רבינו

 ואמר לי, לכלות הרבי ויכול צבע ידוע זי"ע, מראדזמיןרי'א חנני אני ישע טיאדזטץ ההלק לו מהה'ק נוראיט מעשיות בס' נ'פר(
 רי"א והתיק מנ"נ הף זי"עשהררשב
 לפניו לומר דרכו הי' ד"עטרארזסין
 שמדבר למקום הניע פ"אמדרש,
 לחרבי ואמר המתים, תחיתפענץ
 אשר ברצוני הנה זייע בתםר'

 המתים טתהיית השם לי יגלההרבי
 סור זי"ע בונם ר' הרבי 15והשיב
 ואמר לצנושים אלא מגלים את*

 הנני אני והע בונם ר' הרבילו
 שלא באופן רק לך מנלהאחי

 השם לטותו כי השם באותותשמש
 לו והבטיח מתים, להחיותיכול
 ישמש שלא י'ע מרארזטיןההדק
 ופ"א השט* 114 לו פנלה והי'בו
 זי"ע מראישין ההיק לפניגא

wי הו11יח%1 שח ארו תאףף אןמהיל f ~ w 9 ק, יי "8יק9, יקיש   9 ן ,י 9י,,   ,יי-- 
5תלה
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,  * כה יתנה קודש שרפי שיח ייינן-
 ילקו15 תיכף ולקח ש* לספאנציע רחמנות לו והע רל טט א'מחיא
 ! קיים ולא היה החולה עלגדול

 אבל מחא, טפרש ונסע ותרמילו,
 ולא שקפ לא ניע בונם ר' הרבי ן השם באבהו משתמש והי'הבפחתי
 בכל ישוטפו כי אליהם, ויצעק הניח ן רזים לימים הכל, דוחה 8ק"נכי

 הוא פי ולדרוש לדוקר העיר הוצנת י והגיע 4י"ע פראדזטין ההיקנחלה
 ואסרו בחורה באו והשלוחים זה בהינער ימים איות  שוכב והי'לפות
 שאלו עצפו שהקיץ ולאחרפלעפ,
 לרונו שרצו וסיפר ראה, מהשתו
 השם באותו שהשתמש פפנילמיתה
 לא  שהוא ואמר סלאך לפרוחובא
 זי"ע בונם ר' הרבי רק באחייב
 את והביאו דואם, את אותושלפד
 בהשמים ונפסק השם, בזה ישבששבל * שהבטיח והשיב בשם רחרבי

 פעם בשום אפר לא אםשיחפשו
 וביקשו הפעם אותו לו יניח אזי499
 טח אחת פעם שישקך טצאוולא

 החיים לו ונתנו פט אמרישהבפיח
 :עשש

 שלפה התפארת נפלאות בם' כיפד0
 של חורפו בימי פ"אאות

 הכהן שלשה ר דגה"קאא'י
 אש בפרשיסחא פ"א הי'רורו לצדיקי נסע כאשר זי"עמראדאמסק

 ד'ע בונם ר הרבי רוכנהשנהה'צ
 ו"ע בתם ר' הרבי חף הזאתובעת
 ולקחו לקרבתו באו החסידיםוכל
 4ר' הרבי מטר כזה, באופןשלום
 והחזיקח הקרושה ירו פשפ זי"עבתם
 היר לקח אחד וכל השלחךעל

 גם ה4 הבאים ובתוך שלום,ואתר
 בחפזת ביר שלם 1קש ובאאאר,
 הפון בתוך והתערב לדרכווהלך

 שם, שהיו הנדול העולםהחסידים
 זי"ע בונם ר' חרבי השמיעפתאום
 האלה כרכרים העולם, אלקולו
 לי שנתן אחד כאן שהי'תדעו
 לזה שיש והרנשתי בידי ונגעשלום
 זה הוא מי בקרבו שלמהחכמת
 קורא קול בשמעו אאשז השא,ואיזו
 מרברותיו ירסזון אליו בי נדעדוה
 גסות פסיעות סהר הישועשת

 יורעיפ אינם כי מצאו ולא חפשוכי
 ישע בונם ר' הרבי וצוה הוא,45

 צורה אנשי כל יען לפניולחשוב
 ייקע בונם ר' הרבי אטר כולםעל אבי זה, %1 זה, אולי שם,שהיו
 שנית וצוה זה, ולא הוא, זה לאכי
 ולהוודע להור4ע הספאנצטת אללילך
 עד טפה וכמע באן שהי'מי

 ואמר כאן, וף' שאא"שההוודע
 זה אדנם הלא ד'ע בונם ר'חרבי
 מ4 דעתו, ונתקררה בודאי הואזה

 אשר הוא אחר איש כידמיתי
 אותו אבל דמנו עור יודעאיננו
 כי טכבר הידב ויודע מכיראני

 להחברייא וסיים בקרבו שלמהחכמת
 אתם בריינים איזו בזחולשמביביו,
 כזה שוב שדבר ומבינים,וחכמים
 אבידה סכם, ולברוח לפררהנחתם
 לא חכמתו ואח אבדתםגדולה

 עם עצמו את התחבא כיהרגשתם,
 אותו הכרתם ולא יחדחכמתו
 חי' המעמד ונאותו שכלכם,בתיש
 ואדמו"ר מקאצק ההיק ארוטררשם

 : עכ"ל וי'ע הריעםהוזידושי

 רלשנ אות חיים -מקור בס' כ'סו(
 צ"ע בונם ר' הרבעהנה'צ
 שלישית בסעודה פ"אטפרשיסחא

 ישן, כאילו ידו קל ראשושכב
 יור א ואמר ראשו הריםופתאום

 עצה אייו אומעטום יך ניפ למדןא
 מווארקי טיהרישי הה"ק שאלואתר
 בהיבלות הלך כי והשיבו ע"ז.ז"ע

 החסיד להנאון ששאלו וראההשביעי
 שרדף המחלוקת על זיעטווילנא

 אחת מלה רק והשיב דמסירום,את
מה
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 יאתן קודש שרפי שיח ייקו%א
 נימיינם האב איך אעשה,8ה

 בפמליא שחוק נעשה ואזערליך,
 : עכ"ל מעלהשל

 הצדיקים תפארת בספר נ'פז(
 הנאוה"ק בשםבהקדמה

 שאמר ע"ע מלובלין הכהן צרוקר'
 יסע בונם ר' הרבי הבוצ"קבשמ

 ז"ל, האר"י הי' הכעשיתשרבינו
 ווימאלחיים רבדני הק' הי נער הר"רורבינו

~VYt 
 : עכ"ל

 כיק קרוש, מפה שמעתימה(
 הקדוש רבינואדמו"ר

 ועל זי"ע טמקערנישויץ שמעוןר'
 זאת בעצמו ששמע שטימרכי"א
 רי'א הקדוש הרב של הקדושמפיו

 נסעו אחת שפעם והע,מראדומין
 מקאצק רם'ם ההאלפרשימחא

 בעת זי"ע מראדזטין רי"אוהה'ק
 עש"ק והי' ריצעוואל אבד"קשהי'

 ב' ערך פרשיסחא גרדםוכשבאו
 ביכולתם יהי' שלא ראחיארממ
 והוצרכו לפרשיסחא ש"ק עללבוא
 אבל בהכפר שם לשבות זהעבור
 יהודי שום הזה בהכפר דר הי'לא

 ובקשו אחד ערל לביתונכנסו
 הש"ק ביום לשבות להם שיניחמאתו
 לו שיש להם אסר אך רצה,ולא

 לשבות, ביכולתם שםסטאדילע
 שלהם הבע"נ עם שם לשבותוהלכו

 לש"ק הנרות הדלקת ומןלכשהגיע
 לכבוד להדליק נר להם הי'לא
 להם יתן שהוא להערל והלכושבת
 לא ונם להם ליחן רצה לא אבלנר,
 שום שם להדליק רשות להםנתן
 כי מזה הרבה עגם'נ להם והי'נר,
 בחושך, לישב שבת מעוננ זהאין
 שאין זי"ע מראדזטין חה"קואטר
 מוכרח יהי' רק עצה שוםלו

 בראשית ימי ששת באורלהשתפש
  שתיכף הוה וכן לט, יאירשהוא
 שם והתפילו אורה הביתגתמלא

 ישבו ואהרג וערביות שבתקבלת
 להם חף ולא שיק מעודתלאכול
 השבה יום בל על אחר לחםאלא
 אג' כל הזה פלחם שלשתםואכלו
 ש"ק ליל הסעורה ולאחרסעורות
 לאחר לסחר ונם הלילה כלרקדו
 עד היום כל רקרו היוםסעורת
 אמר טוב חושך הי' וכאשרשתחשך
 טראדזמין להה*ק מקאצקההיק
 הזה, האור בשימוש די שכברי'ע
 ונסעו נחשך, שתיכף הוהוכן

 בונם ר' הרבי ההיק אךלפרש.סחא
 והיכף הזה דבר בביתו הרנישזי"ע

 וכאשר לקראתם נסעבטוצש"ק
 שהרבו טרחוק שלהם הבע"נראה
 להם זאת וסיפר נוסע ז"ע בונםר'

 זף9 טראדזסין הה"ק רץותיכף
 הרבי של הענויה על שלוטהענלה

 לו נאבד בדרך אך זי"ע, בונםר'
 בהאנפלאות והלך שלוהפאנפאפעל
 בזה הרגיש ולא זאקען()שקורין
 ראה י'ע בונם ר' הרני אךכלל,
 ושאל בהאנפלאות שהולךאותו
 טראדזט.ן ההיק הבין אז ע"זאותו
 שרץ בעת בדרך לו שנאבדז"ע

 הרבי לו בהיך אז שלו,טהענלה
 בשום לו יהי' שלא זי"ע בונםר'

 : עכלהשק רגלים כאבפעם

 החסיד המאוה'ג אחי לי סיפרמט(
 סמערדין האבד'ק שליפיהשיפץ אייבע- הלוי אלעזרו"

 של מפיה שמע בעצסושהוא
 ר' הה"ק אשת ז"ל בריינדילהרבנית
 והיא זי"ע מפרשיסחא משהאברהם
 הקדוש היהרדי בת של בתוהיתה
 וקינה בבית נתנדלה והיאזי"ע
 אשר וסיפרה 1"ע הקדושהידידי
 י'ע רא"ם ההיק עם חהונתהבעת

 בתם ר' הרבי על רב זמןהטחינו
 ער בא ולא להוצפה שיבואוהע
 ברוך זי"ע בונם ר' הרבישאמר

חנא
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 61 כדישחז קידש שרפי שיח*%9
 לאחר אז ושהי' הקדוש העיריהבא

 עד החופה אל הלך ואזפטירות[
 : לשו%כאן

 * קאצקמדור

 נ"י גליקסמן זערינ פינחס ר'להרב
סלאדז

 ההיק וז"ל ארם תיארת בם' כ'נ(
 מקאצק זצ"ל ישראלר'

 הראשון הרבי זקינו בשם מספרהי'
 צייט קיין נישט האב איך זי"עמקאצק
 קאזניצער דער 'IYDln צוטיך
 מאנט איך ווען גיזאגפ האפטניר

 אברהם פון ארויס כ'קום אזנעוויסט,
 נעטאנצפ און נאבאק טשאפקיסאכפ נע- מיר איך מאכט ויעקביצחק
 נאר מארק, מיטען אין קאזיקעלא
 פון ארוים כ'קום אז וויים,איך

 : עכ"ל ויעקב יצחקאברהם
 ההביל וחכמי' לאסק עיר בס' כ'נא(

 היה שפ"א טספריםוז"ל
 רוזנבלום ליבוש ר' החסידהנניד
 זלמן יקותיאל ר' הרה"ג נכדטלאסק
 הרבי ארטו"ר אצל ויל מלאסקהכהן

 אל הרבי ויאמר מקאצקהראשון
 הירש ר' כפורסם החסידטקורבו

 עמעם נאר .שמיסתטאטאשווער
 אויף כ'זעה מאן, יוננען דעםסיט
 לו השיב כן אחרי אנ'אור",איחם
 למדן קיין נישם ר'איז דבר הירשר'

 אניאור עם איו *נו, הרביויאמר
 : ע"שיחום"

 למנילת תורה רקרוקי ב6' כ'נב(
 אומרים שמעתיאסתר

 מקאצק רם"ם ההיק אדטו'רבשם
 לפניו התנצל אחד שאביךזי"ע

 לו והשיב עליו מושלתשאשתו
 והוא תשוקתך אישך ואלכתיב

 נם ז% להיפוך דכא חצם בךיסמיל
 : הלד"ק להרצך הוא זאת.
 על מהרא'ך חירושי בם' כ'ננ(

 אבות עץ נגךנפרסיו"ר
 הכהן אלעזר ר' הצדיקמהגאון
 זצ"ל וסאכמשוב פולטוסקאבך"ק
 טקאצק ארוסו'ר אצל הי' פ"אוז"ל,
pf'1ש"ק בליל השלחן ועל שיק על 
 ומראהו דרזין ר4ן תזרה סתריאמר
 האלקים מלאר כמראה דומהאז
 וראו ולוהט בוער ופניו מאודנורא
 עליו שהופיע בחוש החסידיםכל

 הניסים בהיכלות א% והי'הנבואה
 ונפל רוחו יצא הזה התדבקותוע"י

 רעש והי' לארצה הכסא מןלאחוריו
 ויבכו הקרושה חבריא ביןנרול
 בכוונה והתפללו גרולות בכיותכולם

 נשמתו ח'1 יצא שלא מרוםלהערכן
 הרב ראה וכאשר ובאדוהבקדושה
 סעמ עוד כשישחק זצ"לספ4"%סק

 קרא הנפש כלות חץ להיותיוכל
 גדולה בבהלה פייוזיל ר' שלולסקוטש
 לו והביא תעמוד ואל מהרחיש
 לו שיקיז צוה הרופא וכשבארופא
 יכול ולא השטאלית, יד עלדם

 בנדו מן ידו בית להסירהרופא
 סכין זצ"ל מפולפוסק הרבולקח
 מן היד בית את ויקרע השלחןמעל
 טרגיש הי' הגךיעה ובשעתבנדו,
 מקאצק זי"ע אדוטויר והקיץטעם
 שהוא ירעץ אלעזר בזה*ל לוואטר
 כי לקרוע אמור ובשבת שבתכעת
 הרב לו והשיב טלאכות, מס"טהוא

 טקלקל שהוא שסותר זצ"לטפולטוסק
 לשון ותפס בשבת, טותרומקלקל
 רוחה נפש שפקוח הדין ולאטקרקל
 אותו לצער רצונו אין כישבת
 רחמיו ברוב וד' נפשות סכנתשהוא
 שסע והצדיקים רבים התפילותע"י
 סעפ לו והופב שועתם אתד'

 לדחטים צריך ה" עור אךמזעיר
 ספולפוסק הרב ראא' וכאשרגדולים,

זצ"ל
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 עתן קוש שרו שיחי"6יא
 ונפל נרוליפ רחמים שהצריךארל
 וצוח וטרה נדול בקול וקראארצה
 ישאר איך רבי! רבי! זעיומי!
 לקל ד' דשמע תעה בלא כצאן5מ

 ובעם מעם ועפב אלעזרוחט
 על חלש byD ח' לפחרתושרק
 והדפק דומם כאבן וישכבנופו
 הופב א' וביום מזעיר מזפדופק
 זי"ע איוטוזר רצון הף והנה יותר,לו

 הי' כי בהדרו להתבודדטקאצק
 בחרר א"ע להסניר תמיר בכךרניל
 אך רעיוניו, יבלבלו שלאלבדו
 בני על נדולה באזהרה הזהירהרופא
 יניחו שלא ולטעה"ש לסעה"שביהד
 טקאצק ואדומרר להתבודדאותו
 בשום רצה ולא ברבר התעקשזי"ע
 אנשים בחררו זשיהי' להתפללאופן
 נ'כ השם ואנשי החסידיםואפילו
 בשעת בחדרו להיות רשאים היולא

 זצ"ל מפולפוסק הרב וכאשרתפילתו,
 כל ועשה הוה ברבר שיתעקשראה
 בקושי אצלו ופעל התפעלותמיני
 לא שלו מהחדר שהדלת האופןעלז
 בבך רניל כאשר טסנר על סנוריהי'
 כדי קצת רתוחה יהי הדלתרק

 יוכלו בפרוזדור שיושביםשהאנשים
 את יניחו שלא ורנע רנע כללראות
 נשמה עליות לעשות הזההצדיק
 יסים איזה לאחר החפלהבשעת
 הראשון לאיתנו וחזר כולו לוהוצב

 :עכ"ל
 הצדיק הנ' הרב אאמו'ר עו"שנד(

 בימי וצ"לספולטוסק
 ארוסו-ר אצל תוקע בעל הי'חורפו

 כשהי' אחת פעם זי"עמקאצק
אאט.1

~tstr 
 טקאצק אדומו-ר אצל

 טחב תוקע געל להיות נרווהע"ע
 נרול כאב לו וה" צווארואת

 אאסרר הלך התפלה וקידם"בצווארו
 ומורי רבי בזה"ל לו ואמרזצ-ל
 מחטת לתקוע יוכל שלא ל14שפחד
 ממנו וביקש ;צווארו כאב ישגי

 בתוך הקרושא בתפלתו אותושיזכיר
 על אותו ירפא שד' חוליםשאר
 מפט שמע רבינו וכאשרצווארו
 הנני נזה'ל לו אמר האלוהדברים
 רק אדם שום יתקע שלאאוטר
 הטפורסם להחסיר תיכף וקראאתה,
 טאמאשאווער הירש צבי ר'הה"צ
 1 הירש ! הירש בזה"ל אותווקרא
 טנעלי טפח ושם  משכבי לחררילך

 עם מבפגים מרבדים שהםהחורף
  שפיוועל( )פוטער הנקראעורות
 אלעזר ר' הרב כי אצליוהביאם
 על אותם ילבוש שלנו תיקעבעל
 יתרפא רנליו יען וכש.תחמםרנליו
 אאם'1 וכשלקה הצואר, כאבעל
 יוכל לא ללבוש המנעליט אתזצ.ל

 שאאם"ו מחמת כי רנליו עלללבוש
 של ומנעלים נדול אדם הי'זצ"ל
 כי רנליו על קצרים ה" זצ"לרבינו
 וצוה ממוצע איש הי' זצ"לרבינו
 שנוזר בזה.ל ואטר הפעם עודרבינו
 וכאשר הדחק ע"י שילבושעליו
 על נדול צער סבל אותםלבש
 דוחקים הקצרים מנעלים בירגליו
 ,צ"ל אאם"ו הלך קה.ת ואחראותו,
 סעוטד תקיעות לתקוע הביטהעל

 ויתקע השופר ויקח תומ'י לווהוסב
 ולא טאור וחזק יהוס רםבקול

 : אחת תקיעה אפילונפסק

 הצריק הנאון שהרב בעת עו"שנה(
 ישב הנ"ל זצ"למפולטוסק

 מאקאווע בעיר הרבנות כמאעל
 ופרא אחד מאיש מחלוקת לוהי'
 לאדסו'ר מסאקאווע אחד אברךנסע
 הזה האברך וכאשר מקאצקזי"ע
 ושאל שלום ולקח קדשו בצלבא

 ולא שיכם מהרב נשמע מהלהאברך
 את ונתן להתאפק האברךיכול
 אדטו'ר לפני בזה'ל יאמר בבכיקילו
 הרב ול ברע לראות אוכל לאהן

 שלנו הרב את ירדוף הרורףאשר
על
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 ח כז paw קודחן שרפישיחוזיפי
 בכל אוחו מאיל בכפו חטם לאעל
 אמר הדיבורים וזאת זלזוליםפיני

 ננע כי לבו בטרירות הנ"לאוקסיד
 והבכ* נפש של דכדוכה עדלו

 לפני לבו מרירות קוטפךומרירות
 הלב בחדרו ירדו ,צ"לאדומו'ר
 בזה"ל הנ"ל להאברך והשיברגזהור
 מה לי שסיפרת עשית מזב תראנאל
 הזה מהאיש ענם'נ יש שלכםשרב
 האויב אח להכניע יוכל לא כיודע
 שיהי' ועתו שיענשו עד הרבשל

 לבו יען 'כניע אז ר"ל לחםמחוסר
 אפונת לו יהי' ואז ר' לעבורתהרע
 סחורה ap הלך דיכא וכשנחת"ח
 ואבר דאנצינ לעיר פרייסעןלארץ
 מזה חוץ לחם מחומר וע'משתיו

 שקצר במותו רע טקיה ר"ל לוחף
 שם יושב הי' ואח"כ מלכתובהטצע
 הרבטת כסא על בשלוהבמנוחה

 : שנים ואיזהאיזה
 פלאצק עיר אנשי בשת עו"שט(

 להרב רבנות כתבשוחו
 זצ"ל הכהן אלעזר ר' הצדיקהנאון

 להם להיות ומאקאוועספולמוסק
 םקאצק לאדוםו"ר מתחילה נסעלרב
 וסיפר ותושי' עצה טסנו ושאלוהע

 ספלאצק רבנות כתב שהשינ*
 עול וקבל חפצה לא שנפשואך

 ישיבת כ4 גדולה בעירהרבנות
 ולעבוד ד' בתורת להנות קשהכרכים
 יותר פוב והוא בתפלהעבורתו
 אוהבים שם ויש מצער בעירלהיות
 באהבה בנפשו קשורה שנפשםוידידים
 בכל לאדם לפעול ויוכלואחוה
 לצרכי זה! הנפש בצרכי הןענינים
 מעיר לזוז לי צר טאוד לכןהנוף

 מנפתה הרבנית זונתי אךמאקאווע
 טפלאצק הרבנות עול שאקגלורצונה
 לס אין כי בריאותינו מצבמחסת
 דופקים הרופאים יום שבכלמנוחה
 מקאצק אדמו"ר וכאשר פתחיטעל
 הא* הריבורים ספנו שטעזי"ע

 התפרים לתימה טלל 6כסשקם
 ואחיב שעה רבע ערך כמוועמד
 חיל לאאסשו וקדושה פנסחזר
 דקיק רב אלעזר בוה'לואטר

 עלי דעתך אתמוך חשםמאקאווע
 בזעפן אך נטנה עצה לךאעטר

 ספלאצק הרבטת של שיקבלמסכים דעתי הנה הנאמנה לעצתישתשסע
 אאם.ו לוושאל

~sr 
 שסעתי כי

 בהקתי בי כשפנון שרתמעובר
 לעיר ליפע ראשון בפעםבדרך
 סליסע נאזר שאהי' ולסעה"שלמעה.ש לי ואמר הדרך באמצעפלאצק
 רשמן הוא שם כי פלאצקלעיר
 זצ"ל ארומו"ר והשיב ר"ל,המנפה
 בפירוש לך אומר אני הפעםעוד

 PON הנאמנה לעצתישתשמע
 ריעפה טפחר תירא ואל"לאצק

 1*הף בך וכפגע לא רעה ושוםר"ל

 זצ"ל אאם"ו וכאשר עצמות חלוץלך
 הידמה וירו פרידה ברכות מטנולקח

 כי זצ"ל אדומרר וראה בירותקועה
 שדעת העצה מנה נוחה רוחואין

 לישאר ניטה רעתו זצ"לאאמ"ו
 עוד וצלל אדמו"ר ואטרבמאקאווע

 לך אופר אני הנסטן וע"זהפעם
 שהרב מנהנ הוא הן לפלאצקשתסע

 לקבל הראשונה בשבת ברביםם
 דרשה להם יתאמר הרבנותעול

 היסב אותם ותוכיח לבבסקירות
 על לשמצה וחתנם אותםותזלזל
 ילכו *ית בטצות שיעברומה

 לפייל ילכו מם כשבתבערכאות
 לר"ה סרטיי ומוציא ובפרדסיםבננות
 כמפאיות בבית וילכו לרה'יוטריה
 בערבובי ילכו עבירה גוררתועבירה
 'וכל ועליז ובהולות בחוריםמשולבים
 ושאר ענייה הרנל ח"ולהיות
 נקלו שירים לו אמר ונם"בירות
 רבותי כרשתם להם האמרכשופר
 הרבנות עוף עלי אקבל אניאם

 הרפת ביד חרבנות אהורגבודאי

"%
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 שלעולם אופן בשום יגיח שלאונם .יי~י ש"מי'קורש איה י,144"
 ואם וכחנה, כהנה עבירותלעבור
 ויקבל4 שלך ומוסר תיכנותךיקנלו
 ואם מוטב, רב *ם להיותאותך
 אשר ההוצאות אזרה לך יתנולאו

 ועל למאקאעוע חזרה ותסעהוצאת
 ייברכו לפלאצק, תסע הבחינהזה

 וישמע וכו' הכרכות ממקורבברכה
 תיכף ויסע וקדושה לעצתואאמ'ו
 אחר *"ק וביום וגו'לפלאצק
 לביהב'נ ז*'ל אאם"1 הלךהצחרים
 בפלפול והנעים הערב נףלווירם

 ואסר כשוער קולו וירם וכו'ובדרוש
 אנשים יש פה בי דעובזח*ל
 מסתופפים ואין ומשכיליםנאורים
 חסיך ואני וטמנו צדיקי צלתחת

 הצדיק אדטרר צל תחתוטסהוקו
 באריכות: ע"ש וכו' שלימ"א0קאצק

 ר' הצדיק דגאון סיפר ש"שנ"

ן
 אבד"ק הכהןאלעזר

 זה כי וז"ל הנ"ל זצ"למלפוסק
 אצל הייתי שנה עשריםבערך

 זצ"ל מקאצק וטהור הה"קארוטו'ר
 פפנו שלום פרידת שלקחתיובעח
 . הצדיק מן שדברת הרבריםונהגלנל בידי תקוע היתה הקרושההדו

 מש;כאנאווע סק'ק התורה שרדראון
 שאטר זאת רק זוכר אינניוכעת
 ר' הצריק דהיינו כמותםצדיקים שני הזה בדור לראות יתןסי

 , י' הצדיק ונם מראדזמיןיינקב

 היקה וזאת ממשעכגאווע .אברהם
 זצ"ל הצריק שהרב קודםעוד

 בעולם נתפרסם הי'מסשעכאגאווע
 סקאצק ההזיק את מכיר  עא"י'ומי
 ובמשקל בפלס חדברים כלואיך
 בררך יותר שפת טעולם דיברולא
 הרב צרקות נורל לחבין יוכלנחטא

 : זצ'ל ממשעכאנאוועחגרנה-ק.
 אאם'ו יושר ח" 6'א ת"ל עך4שנא(

 מפולטוסק תצדיק חג'תדב

 עם יאנפץ זעיר ' במעודתזצ*ל
 ,והר ע'ל פירן* אמר וט'*נשים

 . אמור6'
 מעולתא תלת אמא כהאי

 בזה"ל אטר התורה וכשהעליםוכו'
 המסובין האנשים כל נאדעו

 זצ"ל אליטלך מו'ה הקדושרבית כי מעשה אנשי להחמידיםידוע. בבר הן הסעודות כשלשבשולחני
 הטסתאפים להחסידים Yritaאסף
 ואיש איש לכל אני פבפיח הנהבצלו

 פתח טנעל בכפות נגע רקשאפילו-
 ע"י שלי טנעל כטת שינע *ובשי
 אנרת אלי שישוח מי אושליח
 תשובה בלא. ימות לא לפנילהזכיר
 זה על נ'3 *מר מקאצקוהרביט
 בכפות שנגע 'טי כל רקהאופן
 בלא ימות שלא ביתו פתחמנעל

 ן שייעץ האיש טי אוסר ואז.תשובה,
 ן שלי מעורות בשלש שלחניאצל
 1 אני נ"ב תורתי את ממניושמע
 ן תשובה בלא וטות שלאפבפיח

 ן : שםעיט
 1 בראשית, 8' דוד פרדס בס' כ'נפ(

 1 הצמק בשם אוצריםשמעתי
 ן שאטר זי"ע מקאצק הרביהקדוש
 בשעה עירובין בנט' לרמזשיש
 ן יצתה וניל"י עירובין שלטהשתיקן
 לבך חכם אם בני ואמרהב"ק
 1 התכסה מהו ורקרק אני נם ל3יישמח
 1 ונ%-י עירו3ין שתיקן' ביהדייקא
 ן קול הבת יצאה בזה דייקאאשר
 תיקן המלך שלטה והרי כןואמרה
 רמזה דהתורה ואמר ענינים שארנם

 ן הנרולה החבטה זהו %31"י .עירובין
 ן ולהיות ברבר מעורב להיותהיינו
 ntam וסיים ורפח"ח והם"ינקי

 ן .: שירצה סף לכל תועלתהדרר
ן לרף פיהודה שבר בפ' כ'ס(  ק' 

 רבינו לשם שבעגוע"ג(
 והיו עה"פ פ"ע מקאצק רם'מחקרוש
 ווקרק לבבך ~srp וכו' האלחהדברים

rna
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 66 כח "ינק קודש שרפישיחייספי

 השראת הוא העיקר חלאבזח
  ושכנתי כם'ש בפנימיותהקדושה
 בפנימיות תוכם בתוך דהיינובחונם
 על p'pg שידן' הפ4 בחכמתוואמר
 שאם בכדי מבחוץ לבבך פ5ע9לבבך
 הרברים יפלו בלבך נקב איזהיפתח

 : ע"ש לבךלתוך
 יתרו פ' אברהם ברכת בם' כ'מא(

 מקאצק רמים הרה"קבשם
 הפבעית המיתה על תיראו, שזרע,
 אדם שסוף אחרי לדאוג,א"צ
 שהיא הנפש בממירת ובפרםלמחו,
 התאוו שהנדולים נשיקה מיתתענין
 פניכם על יראתו עיקר אבללה,
 תנרמו שבזה תחפאו, לבלתיתהי'
 ער הקדושה במרכבה פנסח"ו

 ובבא בזה הצינורות הכלשיתקלקל
 :ע'ש

 ויל בהקריה פל אנלי בפ' כ'סב(
 חדושים עשר כבר הוינאוכד

 ולפנים לפני נכנסתי אח"כחדשתי,
 טקאצק זצ"ל אדומךר חפילבית
 דרכי מסת והתבונה, החכמהמקור
 מה נתודעתי וממנו לטדתי,העיון
 לא כי באסת תורה חידושייקרא
 ולא המה, חדושים הפלפוליםכל

 הנדולה השנחה יסופר כיהאימן
 גם פקיתא בעינא עלי השניחאשר
 וכו' וחידושים הלימוד סדרבענין
 בוטנו שנם זצ"ל פטיחושמעתי
 טעיינים אשר העולם עלהתרעם
 הזהיר ואותי ב4, מני' בהלכהמעפ
 כעין בפשפ נם וליחן לישאמאוד
 וכו': טהרשש*ך וספר טהרש"אספר

 בפתיחה לטורא ש"י בס' כ'מנ(
 זצוק"ל סטרן שסעתי ה'ש"

 קאצק בשם הקדוש טפיוטנור
 דטשתדל סאן זכאי הזזה-קע"פ

 וכי התרנום, ע'6 שפי'באורייתא
 שנתפתה נ'כ תה ישדל ארייפתה
 : כרצתה לעשות התורהטן

 ינעת על קאצקבשם עו"שסר(
 סצינת סמאתואדרכ
 : ע"ש הרעתבהיפח

 וף יחזקאל בית בשו"ת כ'סהר
 הנ' בשם קושיא ע"בקכ,ר

 סקאצק איטו"ר מהר"םהקדוש
 כ"כ ר' ב"ק הנמוק"י לשיטתזצ"ל
 אמר למה א"כ חציו, משוםבאשו
 לא הדור באותו הייתי אלמליר"י

 אתחלתא ורבנן נשרף, בו היכלשל שרובי מפני בעשירי אלאקבעתיו
 דכים תענית בש"ס עדיפארצרענות

 הוי בתשיעי הי' דהתחלה כיוןהא
 דואת ות" בתשיעי, ננטרכאילו
 הוי אש הטבעיר האיש לעניןדוקא
 אבל בהתחלתו, הכל עשהכאלו
 שנשרף הדבר לענין המרובראם
 שזבחים וראי' בעשירי עיקרוהוי
 לא ולמה וכו' דאברים מץפ"ע

 נשרף כאלו דהוי בסעופ נםאמרינן
 : ע"ש עבשתכל

 ומברכו באה"ר הדוש"ת ידידווהנני
 וכשר שמחבחג

 בפה טרצ אייבעשיץ הלוייהונתן
 שער שו"ת בעהטח.סווארשא

 וש"מיהונתן

 בהנעךפ משמואל שם בם' ב'סו(
 כ-ק שהניד וכמווז"ל

אדמו"ר
 הנרוי

 מקאצק יצע זקת
 האלה הדברים והיו דכתיבבהא
 יבבך, ש היום מצוך אנכיאשר
 עתים שהלב בלבבך, כתיבולא
 יהיו שהדברים צריך אלאסנור

 שכאשך יהד על כבד כאבןטונחים
 הדבריך יפלו טקודשים בעתיםיפתח

 : עכ-ר הלבלעומק
 אדמרר וקיני כיק הניר עו"שסו(

 ששנהביו טקאצקזי"ע
 של אשתוחרש

 הטי
 עצה לו נתנו

 המלך עם ונוא וכו' גבוה עץיעשו
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יינתן קררש נור48שזדולאפיא
 להרוסת הוא הפלך שמכבודשמח,
 לו חמר pw שוב סלך שהואשאחר
 בעצבות שהוא מאחר והמןדבר
 יושב מרדכי את שרואה טה עלרוח

 בפנ* כן יתראה אם המלךבשער
 המלך בכבוד פנם מפיל וצאהמלך
 חת רעה, כתה לו לצמוחויכול
 המשתה אל הטלך עם ובואשסיימו

 ? עכת'דשמח
 מקאצק עדני שאמר עולשפח(

 ביכולתו שה4ויזע
 חבל חמקים העילם סכללענות

 : וכר פוב זהאין
 העולם שבריאת וכמו e~wספ(

 מאמרות עשרה ע"ה4
 ביפול מכות העשר ה" יצישםכן

 ולמוסתם למצרים מאמדותעשרה
 מאמרות, העשרה לישראלנפתח
 זי"ע ארומו"ר אבי כגק דנידכאשר
 : מקאצק זי"ע וקיני כשקבשם
 זקיני כ"ק שהניד וכמו ערשט

 שבמכת זיעמקאצק
 אור יהי מאמר לישראל נמתחתושך
 אור דף' בנ"י ולכל כביבוע"כ

 : עכ'רבמושבותם
 זיוע טקאצק עוני וכ"ק ערשעז0

 אם הצעירים עלאמר
 מופב להנסרא מוחם אתישעברו
 לאנשי ןהייט ילקחו חשו 16וחפ

 :צבא(
 אבי מכ'ק שפעתי ערשעב(

 שהרבי י'עאדוטו*ר
 בירר והע טפרשיסחא בתםר'

 כוס טקאצק זי"ע זקני כיקעבור
 בזה'ל לו ואמר כוסות לר'נדוף
 תקח ע"כ גדול מוח לך ישאתה

 : כוסות לר' זהנופ
 מן כי ראיתםאתם עד'ש,ע0

 עפכם דברתיהשמים
 כי הענין המשך אתי, תעשוןלא

 והתחברות השותפות על פורהעמכם

 שחזק 2'20י להכניס ראף איןעיט
 1 עכול ה"ו וכדומה כסף ?2להימחר

 משכפים( 10 הואכפפו כי מס' יום אם 1ק4 ש"ש,עד(
 יצא עברו המפקיר בגיפיןיא*תא
 הפקירו תיכף פרט ואםלחירות,
 הרט כשלא משא"כ מיחושוחייב
 : עכ"ל דכא וכפט הפקירו לחתיכף

 )פרשת כחוח כba 4 קץ"םעד0
 בכ"ח ופירשתידצקת(

 פומאה מקבל שאין מדברהכתוב
 שהפומפה הענק פתוכו, אלאמנבו
 לאתה רככה הספיח פכחאבא
 מ2ד שנמשך החשיבותבמקום

 41 )בב"מ יל אמרו וע"דהקדושות

 באהלו מפטא איו שהעכו"םק"ד(
 וליפשך מחומץ לברוח הזבוביםשדרך
 חשיבות אין ובהם הדבש,אחרי

 טעשרה פ"ד0 )אבות וזדתקדושות
 בבית זבוב נהאה שלא וכו'נמים

 ענין ההת זבוב בבהם,4המטבחיים
 כם4ש רח"ל, הרע כחששמץ

 כו' יבאיש מות זבובי פ"א()בברכות
 שה" הקדושה וזהו היצה"ר,על

 שלחט על זבוב נראה שלאבאלישע
 סהחשיבחץ מתכות ובכלי הנילעיד
 גם עגב הכלי עצמיות נקשהוא

 אבל לשם, לבא נמשךהסוסאה
 וצא חחשיבות שהעיקר חרסבכלי

 שנשבר ולאחר בתוכיותהבשלימותה
 שולפ שם ע'כ כלום שוהמינה

 לרמז יבין פשה כצבא ולאהפומאה
 העא תוש אמא אם םיע ושבירתו לכ"ח שדומה האדםעל

 2 :ת ?2דגי2ם
 : עכ"ל שט שבאהמפוח

 ובא מווארשא,הרי*מ אחי יוסילי הריר שפר עו"שעו(
 מטחה לו שאין לאוהביו כ'פבחלום
 רירמהצדיק

~'UD 
 על סאפפא
כשוף
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 א כפ יייוע קודש שרפישית194
1ל 1 ק   nbean וסיפר ובא 
 לנו ה" לא אמר להריעם 'זאת
 בחייו, נם צריק מאותופנותה
 לו תאמר אליך הפעם עודכשיבא
 שכך לקאצק, נסע כי תירוץשיאמר
 לו יש והרם"ם אחריו, ועשהנהנ

 : עכ"ז רחבותכתפים

 נ"י הכהן רי'א מידירי שמעתיע0
 הנ' שאביו ששמעמפה

 פיינענבוים הכהן יצחק ר' קהצדי-
 מקאצק שאדומו"ר רפה ראב"דזצ"ל
 ולכנות לשונו על רניל הףא"ע
 ואטר חכם' מללפיד בנטםעצמו
 בונם ר' לחרבי תלמיד שהואמשום
 שייך זה שדבר )שכחתי חכם.ואתי
 כבודו ויכול נ'כ פרשיסחאלשרור
 פרשיסחא(: מדור ב21וך זאבןלנישוב
 בשנת אדם, תפארת בס' כ'עת(

 ר' ההיק חהונת עלחייגן
 של נכדו זצ"ל מקאצקישתכל
 על נ*כ נסע הנע טקאצקרבינו
 שלום ר' הצדיק והאזן הרבהחיתנה
 בררך זניעיזש, אבדיל הביעצבי
 באו כאשר ונחלה, הרבנצפגן
 ויצוה בדרך, נחלה מזנערושהרב כי הקרוש, להרני משיולקאתך
 כקאצק שנמצא לרופא לקרואהרבי
 שיתן הריצעפמ ואת הרב, אתלגבר
 ויהי כן, ויעשו אליו, יביאוהרופא
 שאל הריצעפם את הרביכהאות
 כבר הוא הרב כי להרופא הנידואם

 לא, ויאמרו שנדע סהט"הסלפעלה
 הוא כן אם לו, הנירו הרביוחומר
 את כשטעו בתמהון הרופאאמר
 ריצעפם לו ויתן מעיתי, אמנםאשת,

 שמעתי לפלא, הדבר דהיאחרת,
 זאת לטד  מאשר ריצעפט,יוא ידע מקאצק הרבי כיאומרים
 ספרשיסחא בונם שכאמה ר'ממורו
 : עכ"ל דבף לאותו מוטחהשהיה

 הכוכבים פהלך לפי דעתםהתוכנים
 יחרב קצר ~מן בעוד כיבמפלותם,
 הסוחרים חדלו 11 מסבההעולם,
 ירר הסחורות ומחיר במסחרלעמוק
 מארץ גדול סוחר והנה מאוד,אפוא
 טקאצק, הרבי אל באאשכנז
 לשסיעה יחוש אם בעצתווישאל

 ישים לא כי הרבי ויענהו לא, אווו
 תדם קו ע5 המיוסרה ח לדעהלב

 ואמנם יכולתו, בכל במסחרויעסוק
 בקולו שמע ההוא האשכנףהאיש

 : עכ"ל רב עושרויעש
 א' ריחיים שחוכר מעשה קץ'עז,פ(

 אם הרבי, בעצתשאל
 שכבר אחרי הריחיים את עודיחזיק
 בעבורתו הפסיד ועור זמן איזהעבר
 החובר וישאלהו הן, הרבי,רענהו
 מעפק לי היה הפסד הלאבתמהון

 ימלא המקום הרבי לו ויאטרזה
 הפסדת שבו טקום אותוחסרונך

 : עכ"ל החסרון אתימלא

 אחד חסיד שאל פעם עו"ש,פא(
 שירוך, ע"דבעצתו

 ברור, דבר השיבהו לא הרביוהנח
 תשובה לו שיתן החסיד בוויבצר
 האמנם הרבי, לו ויאמרברורה,
 עצה לשאול איש יבוא שאםתדמה
 את ופותחים השמימה אנו עוליםאי

 ואם שם, כתוב מה לראותהפנקם
 בשאלתו אחר איש בא כן אחרימיד
 השמים מן הפנקס את נפחתשוב
 הנה והלאה, הלאה וכן בז,לעיין
 העושה להיות צריך סנים עזותאיזה
 כן, הוא הענין אכן הזה,כדבר
 באים אז עצה לשאול אדםכשבא
 אין גאות יש ואם נאות, לכללאנו
 לעבוד אנו טוכרהים הנהשכל,
 עשינו כבר ואם היהירות, אתלבמל
 הדבר ראוי אם לראות עלינובן
D'pלהפז נוכל וממילא יושר, ע68 הרהר חת ההן השנים באחת עי"ש,ע"מ ראוי אם ואח"כ תורה, דיו 

עצת
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ישנץ וש שך8ישיחלקוי.ח
 אפשר אי אחר באופן אביעצה,

 עכ"ל:לייעץ
 מקאצק הרבי שאל 8יא עו"ש,פב(

 מחדש הוא אם אבאאת
 וישאלהו לא ויאמר בלמודו, מהדבר
 רב אצל לסרתי אני ויענהוטרוע
 אברהם ר' רודי הוא בתורהנרול

 כמעש הוא נם והנה שירדז,אבד"ק
 למר באשר כלום מחרש היהלא
 בלי ישרות בסברות האסח דרךעל

 הפלפול הרבי, לו ויאמרפלפולים,
 אבל אטת, אינו כי שאפשראע"פ
 מיוסד שעליהם הראשוניםדברי

 : עכ"ל אסתים הםהפלפול

 אלכסנדרטרור

 מן לחם לכם ממטיר הנני08
 כי בשלח( )פ'השסים

 לחמו הלחם את ממשיך האדםכל
 ולפיכך שהוא ממקום אוכל הואאשר
 ממצרים בצאתם קודש עםישראל
 ממילא ולחסם מעט קדושים אזוהם
 הם כאשר ממש השמים טןהי'
 ממטיר הנני ולפיכך השמים מןהיו
 ענין וזה השמים, טן לחםלכם

 נ"כ הוא הדור הצדיק כיהשיריים
 מן ג"כ מאכלו ולפיכך השמיםמן

 רחשה הנה'ק בשם וכת"יהשמים.
 : ז"ע[מאלכסנדר

 בחודש זי"ע, בשמו עי"ש 'פד(
 בנ"י לצאתהשלישי

 חשב רל הרמב"ם הנה יתרו(,)פ' סיני מדבר באו הזה ביוםמאס-צ
 השנחה השם, מציאות עקרים,שלשה
 ובמצרים השטים, מן תורהפרטית,
 העיקר להם ונתברר להםנורע

 הזח העיקר ראו ונם השםמציאות
 ולא עקרים הג' טן השנחההיינו
 בשני כ"א התורה לקבל יכוליםהיו

 הפסוק 8י' תה הקודמיםעקרים
 בחודש היתם לצאת השלישיבחודש
 השמים מן תורה שהואהעיקשי
 כלומר סיני שדבר באו הזהביום

 טדכר למררינת באו זהבסדרינה
 עצטם להפקיר שיבולים היינוסיני

 : מיניכטרבר
 עבד תקנה כי ייגע בשמו עו"ש8ה(

 )פ' וכו' ובשביעיתוכו'
 כי איתא בספרים הנהמשפפימג
 לשבעה נחלקו אדם שלשנותיו
 יעבוד שנים שש פי' וגהעשיריות,

 לחפשי יצא ובשביעי עשיריותע"ש
 הזקנה לימי יניע אםכלומר

 מן לחפשי ויצא השבעהעשיריות
 שהכל יאמר אעפי"כ חנםהיצה"ר
 וזה ככחו, ואת הף שלאבחנם
 להם נדמה צדיקים לחי"ל הגס'8י'
 הללו השערה כחוט ורשעיםכהר
 איך בוכין הללו בוכין והללובזכין

יכוליי
 והמאסר כזה גדול הר לכבוש

 הצדיקים כי י"ל הזה ולדרךתטוה,
 כי בוככן הדבר נודלבראותם
 ובררך בכחם זה הי' לאמסתמא
 שיתקיימו הרוצה הנמרא פי'הזה
 הרוצה פי אדר בהן יטענכמיו
 בהן יטע שלו למעשה קיוםשיהי'
 פי' הר בגימטריא ארר פי'אדר

 ויהי' כהר והיא שלו שאינושיאמר
 לפרש יש ועד"1 למעשיו,קיום
 לד' נפשו כופר איש יתןהפסוק
 שיכפור נפשו כופר ופי' אותםבפקור
 את שיפקור בפקוד ופי' נפשו,את
 לד', יהי' ואז חסרון( )לשוןעצמו
 רוצה מהקב-ה הוא שהכל אףאמנם
 גדול חשק אחד לכל שיהי'הקב"ה
 אתכם ואשא בפסוק מככדכתיב

 אלי אתכם ואביא נשרים כנפיעל
 לפלחני, יתכף ואקרבוסתרגטינן

 אהד לכל שיהי' הקב"ה רוצהאמנם
 אותו לעבוד נדול חשקמישראל

 גקולי תשסעו אם והי' 8י'11ה
בחשק
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 68 5 י"א קורש שיפי נדח4ש*
 ותהי' nbDb ל4 חזיתם גרולבחשק
 העמים סכל פטלה תה" וממילאלי
 הארץ כל לו ויהי הארץ כל ליכי

 :ירוסק
 תצוח, לפ' זיוע בוימו עו"שפו(

 "העץ איתא בנם'הנה
 ומכאן ה" מר הסים אלשהשליך
 אינו ולכאורה במר, מרשנטתק
 כך, להיות יכול האיך כללמובן
 משה אל ומצעקו ד*טזר כךהאמר
 הרנישו אח"כ הם שמרים הסיםעל

 בסר הולכים הית שחטאבעצמם
 תמאנו כי עשיט יאת טהנפשם
 שנטתק פעולה הי המרירות זהושכח
 הולך אדם אם לעולם וזההמיס
 וזה ד', לו יעטר אז המרירותבנה

 את תצוה  ואתה הפסוק כוונתנשי
 הוא  ושטן  שטן  אליך  ויקחובנ"י
 לעצמיכם ליקח רוצים  אם פי'רעת
 וזה במרירות שילך העצה אזדעת
 ולהיות עצמו ולררוך מר שהואזית
 ויהי' ד' לו יעזור אז בעצמונהית
 בעברות עיניו אח ד' שיארלמאיר

 בפרשה משה כ' לא זה ומשוםר'
 בביתו הוא שאפילו מזהללפוד
 להיות יכול אעפי"כ רבו אצלואיננו

 : הדרךבזה
)8ff~p וינפש שבת זי"ע, בשש. 

 בנמרא ואסרו תשא()פ'
 ותמהו נפש, אבדה וי ששבתכיון
 כיון הפי' אלא במוצש"ק, זהדצ"ל
 השבוע שבכל לזכור יכול חש"קשבא
 בל  לו יש והת*ח  אבודה כנפש1ף'

 בשם  אטר עור  שבת,ששבוע
  ששבת  כיון יי'י מפרשימתאארטרר
 * ורפח"ח  הוי אס נפשאברה

  ענין, באותו ז"ע בשמו ע"שפח(
 דביקות  נקרא שבתהנה

 יכול אינו בהש'י דבוק שאעואי
 ניחגה ולכן התורה לסררינתלנא
 ספני להורה קרוסה במרהשנה

 רביקא בלחי אוירה לבואשא"ש
 רביעי בדיבור טומר שבתוהנה

 לשבה לבא שא-א מפנישבעשה.ד
 158 ר' שיש מקודם לידעכ"א
 ל4 8ף וזה "ע"ש טסנו הואוהכל
 191 שקרן שיהה לנל ונם לךיהי'

 חטא לא פי' וזה ית"ש ד'בעבירת
 בדיבור ישמור זכור בפסוק מכווןחח
 ל-ת הוא שטוף ופי' נאמרואחד

 וא'א זכור שבת  הוא וזכור לךיהי' לאי והוא וכו' פן השמרכסאטרם
  הייט  ההמרח בלתי  לזכורלבוא
 זטר בלתי לשמור א"א תםשמור

 :ודויק
 ענט הנה 1'ע, בשמו 6W~lpפ(

 פירשנו יתירהנשמה
 לאכול לב רוחב לז שיש ביזהבםס'

 הוא ואטר קצה, נפשו ואיןולשתות
 מלחמה יש השבוע שבכל הפי'רל

 לאשל רוצה הנוף והנוףהנשמה
 יוכל לא ולזאת רוצה, איננהוהנשטה
 מנצח לפעמים כי כ"כ, הרבהלאכול
 קודש שבת שבא כיון אטנםהנשמה,
 הנשמה גם מצוה בו ג"כדהאכילה
 שיאכל, לנוף ומסכים שלוםעושה
 כיון הרגה לאכול יכול זהומפני
 ואז פי'  וזה יצוה, שום לושאין
 שהיא הנפש  נם היתו קצהנפשו

 השבוע  ימי בבל רקצההנשטה
 : קצה אינו היוםגסאכל

 ענין באותו זי"ע בשסו עי"שצ(
 אדם אין שבשנתב,ה"ל

 כלום אע וכאמת כעצמוכ15ם
 שפרח טי שאחיל ואעפ"יהארם
 שבשבת סשטע בשבת יאכלבע-ש
 אטרו גופו זה באמת אבל לויש
 שהוא בשבת יאכל בע"ש שמרהמי

 אלא לכלום נחשב אינז עצטואצל
 למהר כלבול בית לו שיהי'צריך
 ובזה לקבל, יכול שיה" טפואת
 צען הפסוק כוונת שזה לוארנוכל

  אים שלכאורה נפש אנדה ויששבת
פוק
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 יחק קורש שרפי שיח*%9ח
 לחטר טכל בזה אבל %לפנן
 הוא ונפש טש אבדה ף ששבתכשן
 שלו הרצון כל שאבד כמובןרצץ
 פי' וזה בלום, שאיט בעצטווירע
 כלום, שחינו בעצמו שיודע ד'ששנת
 שסים בידי הכל שאחדלושעפיי
 שהיראה להיפוך פשפע פירושה1ץ
 נאמת אלא ר' ביד ולא האדםביד
 ארם ביר שהיא שהיראה כןאיט
 לעצמו ולעשות טפו את למהרהוא
 אבל לקבל, יבול שיה" קיבולבית

 א'4 שהוא שיודע הרוססותהיראה
 כוונת וזה מד', שהכל כלום*שות
 8י' נפשו על איסר לאמורהפסוק
 לעבודת קשר לעשות רוצה אדםאם
 יחל שלא עצפו לישב יראהר'

 המתחיל יהי' לא שהוא פי'דברו
 ננמר יהי' שלא תעיין רברושי' וממילא יהל לא לשון וזהבעבדות
 שהשכינה מפיו היוצא כלאלא

 יעשה הדבר זה נרונו מתוךפרברת
 שיודע אלא כלום אינו שהואמהוום
 שאמר הפסוק כוונת וזה סר/וההכל
 למוצאיהם מסעיהם לישראלסהרה

 שבועף? איזה שלכדה דצזפ4טיתבעל
 אשל אכסניא לו והת ר"הקודם
 בראדאמסק ז"ל אלי' י' אביאחי
 הוו, אכסניא על הי' ז"ל אביוגם

 של רב קהל נתאספו שבתובאותו
 בוועד לראות טעשה ואנשיחסירים
 הצריק של ופשפות 1"ע,חצריקים

 שדרכו הכתב על לתאר א"אהנשל
 ובאוהו פשופ, באיש הי'בקודש
 טניישפאפ ההיק לכבודהשבה
 בעצמו זי"ע התפא'ש התכללוצ'ל
 לההטת שרצוט אמר כי התיבהלפני
 ואמר ותשבחות, בשירות הרביאת

 נעימה בגףל בקודש כדרכונשמת
 מארומו"ר עינו ח לאמניישטאפ והרבי השית, לעבודת הלבהמושך

 דוום בסעורת ואח"כ וכו',התפא'ש
 לחים שתו כאשר הסעודהבעת
 אחו את מנייופאפ הרביהיכיר

 לו ואמר פלאוונא מעירמקרוביו
 כי לו אמר טפלאוונא השו"בכי
 בן והוא בצטצום ופרנסתו עניהוא
 טהתפא"ש מבקש הוא ע4כ הגוןתורה
 רצונו עשה דצעפא,ש שתו,שיברך

 נתנאל ר' כשסו האיש את הקרא ן משונה שהוא למסעיהםופוצאיהם
 שתיית בעת וברכו ז*ל מפלאווגא י שג"כ ג"כ הכוונה שחה אלאלטון
 אדם אין לישראל פשה אומרה*'
 וזה ר' ביד הכל שלו שמסעיודע

 יוצא הדבי מהיכן שיודעלמוצאיהם
 סבור הוא אם אבל פובאז

 אז שלו טסעי מכח הואשהפוצאח
 עקפן הפסוק ונאסר 18באינו

 : היפב טז"ק חרעאהפמעות

 , הרמש טפרטייר

 לקה ד' שלפה עפרת בפ' כ'ש*(
 ז"ל אבי מאדונישמעתי

 יוסף מו*ה קדישא סבא חה"קכי
 יוד "נופער המקרא ז"עכרוך

 אצל בשנוק פ"א היכגיישפאפ"

 ובשפע ושלום חיים בברכתולחיים
 צדיק אותו של ברכתו והנהרבה,
 והאיש הזו, בשנה תיכףנתקיים
 יב וה" פ14ר להצליח התחילהנ"ל
 זכה שנים איןה ובמשך רבה,שפע

 להמרה עתים קבע ונםלעשירות
עכ"ל:

 דצזפארת פפירת בליל שם עויצב(
 בערב ח' ביום זי"עשלכוה

 אורחים שני לראדאטסקבאו
 צפת ר' הקרוש חה'צ ה"המכוברים
 המפורסם והה'צ סשידלאווצעזצ"ל
 מאור בעל חדמק בן זצ"ל ארקר'

 ההפא"ש בהן וכבחטר א"ע,ושמש
 לו אמר וצ'ל ארון ר' לההדקשלום
 טשאיי *י wu ארון אמרוהיזיל
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 61 לאישתן קידש שרפף שיחליסופי
 טדריגה ובעל צדיק איש הי' ארוןר'
 ונתבהל הקדושה, כוונתו הביןסיר
 רבינו אומר מה לרבינו ושאלטאוד
 אהה לענין רבינו הסיח ומידשיתי',

 :עכ"ל
 אדומו"ר הקדוש הצריק שם שדצנ(

 טע"ח זי"ע ברוך יוסףר'
 התפא"ש אצר בראדאטמק פ"אהה
 ר"ל אז והי' שב"ק בשובתיש"ע
 הידוע החולאת ר"ל שהלך צרה711

 נשמע טה התפא"ש בע4 לוושאל
 לו השיב הידוע עם שלכםבנליל

 השיב חמדים, עם שהואהד"קטע'ח
 ההסדים לטה תפא"ש הבעללו

 ולא דבר שים יארע שלא מוביותר
 : עכ"ל להחסדיםנצטרך

 ארון ר' המפורמם הה'צ ערשצד(
 בן טקראקאזצ"ל

 ושטש מאור בעל ההזיקאדומו"ר
 בעל אא"ז כ"ק מתלמירי הי'ישע

 מאוד, אליו ורבק זי"עהתפא*ש
 שאמר התורה אסירת בעתוס"א
 ודחקו דחפו החסירים וכל זצ"לזקני
 טפי היוצאים דא"ח לשמועזא"ז
 כ"ק ראה ופהרה, בקושההרה"נ
 הנ"ל זצ"ל ארון ר' שהרב זצ"לקני
 בין כלל דחק ולא בזויותעטך

 אסירת וקני שכלה יאחייהחסיריפ,
 הרב על בחכמה פתח פיוהתורה,
 אמרו רז"ל הנה ואמר הנ"לר"א
 מן אינו ארון מקום צ'ט()ביב
 בביהמ*ק שהיו הכלים וכלהסדה
 תפם לא הארון אבל טקוםתפסו
 הלוחות הי' זאת ובכל טקום,שום
 שום תפס הי' שלא בארוןדקא
 שתפסו הכלים בשאר ולאמקום,
 יורע הוא ארון ר' הרב כןמקום
 ולא עצמו רחק שלא אע"פהתורה
 חן חכם פי ורברי מקום שוםתפס

 :עכ"ל
 הח"ק של החסידים ספרו עו"ש,צום

 אחרי קודש שבת שבלילמניישמאט
 זצ"ל התפא"'ט זקני שלהסתלקות
 לח טניישמאט טד הנוטערועדיין
 הניטער כשהלך ויחי מפטירתו,ירע
 לביהט'ד מביתו לעלות מביתוטד

 וכשעלה עמו הלכו והחטיריםלקדש,
 יוד הנוטער אמר הטררגותעל

 גדולה חשכות אני רואהלהחסידים,
 בפח הוא, חושך היא, חושךבעולם,
 מה על ידעו החסירים חדשות,יש

 יוד הנוטער שרואה החשכותמרמז
 לו ליציר רצו לא אבלזצ"ל,

 : עכ"למאיסה
 מד הגופער נסע פ"א וך'ש,צו(

 לפרשערבורז זי"עמע"ח
 לראדאססק סמוך נסיעתו דרךוהי'

 שהנוטער זרע התפא'ש לזקיניוסיפרו
 מר ולא לראראממק סמוך נוסנןיוד
 ואמר בראדאטמג4 אצלו להיותאליו
 לגשם בזה"ל זי"ע דעעפא"שזקני
 להייו מוכרח הרבי ויהי' יהי'נדול
 אש הי' שלא ואעפ'י שבת"אצלי
 ירד פוואום אעפ'כ נשטיםזטן
 יכול הי' שלא ער נדול גשםתיכף

 מוכרת והע הלאה לנסוע יודהטטער
 שבקק שובת והי' לראדאמסקלשוב
 1 עכב ש"ע התפא*ש וקניאצל

 מא ד' שלמה אהל בם' כ'צ"
 באות אות העתקה11"ל

 קלוניסים טו"ה המאוה"נ הה"קמגהק
 ושמש טאור בעהסח'ס זצ"לם

 בהקיץ הדברים אלו כל בזה"לעה"ח
 : בחלוםולא

 בק-ק היידוי תקע"פ טבת ד'בליל
 הטולה קול שסעתיפינטשוב

 וכו' ישראל שמע אוסריםשהיו
 שמעתי ואב"כ בלחש ק"שושאר

 : ויציב אמת אוטמיםשהי'
 ארומו"ר הרב קטעתי מבת נ,בליל

 מרדכי ר' הרב נעשחיזדקן
 בציבור הלבנה מקדש שהי'זצ"ל

בקול
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~pae כקרש שרפיתרח*י81
 שה"קך15 ושומעתי טבלבקלל
 למעלצן שיר מזמור רם בקולאומר
 בפירוש ושמעתי וכו' עיניאשא
 בידיו טסט  ששמעתי פמשקולו
 סכל ישמרר ו' אלו ופסוקיםזצ"ל
 מסיים והן נפשך את ישפוררע

 עמו חולי רופא ד' אתה ברוךאתץ
 ? התעוררות ובקול רם בגללישראל

 בבירג'1 הייתי אחץ יבליל
 ואסיפה ציבור נ'כ וראיתיהנדולה

 אחד חץ וראיתי בישראלנדולה
 נדול בקול ואמר הביסה עלשעומר
 ואפר מאור וערב נרול קולווהי'
 בי ד' שם את יהללו נעםבקול
 לוהפ פניו והי' לבדו, שסונשגב
 ראיתי השם וכשאטר אש,כלפיד
 : נדולה בקדושה מפיו היוצאשם
 שפעתי היום אור קודם עש"קבליל

 בהם'1 טברכים נדולצבור
 המזון ועל הארץ על וכשסיימובקול
 אומרים כשהי' ואתנע אמן,אמרתי
 ברוך ססיימין וה" גא רחםברכת
 אסן ירושלים ברהמין בונה ו"אתה
 התחילו אח"כ אחריהם, ניסעניתי
 סיימו ולא והטפיב, הפ1בברכת
 שמעתי הנ"ל ובעת הסחטן, עררק
 אבל ותשבחות שירות קולכ'8

 שהי' שירה איזה וגם הזפןשכחתי
 :אוסרים

 הייתי תקפ"א אב בהורשוכעת
 בפי' ושמעתי טארנאבק"ק

 מזמור אומרים שהיו אנשיםפעם
 המזמור כל לדור הבית חנוכתשיר
 ונם וכו' ימלוך ר' פעמיםושני
 טדפ אומרים שהי' שסעתיאתיז
 היצל בתי ילדה יום ובאוהדטז*פ,
 ואח"1 יע"א, קראקא בק' זכרבן

 ושכחתי ותשבחות שירות ב'פשמעתי
 : ע"כ והשנה,הסם

 ממכתב העתקה מגח בד'ש*ק8
 נעל דגאוהיק כתבאשר

 הקדוש להרב ז"ע שלשהההפארת
 זיוע ברוך יוסף סוגההמפורסם
 ויען: ושמש "סאת בש בההדקפע*ח

 חיר"ת שמה א' יוםבעזהשי*ת
ראדאמסק.

 לכבוד עולמים פבורא שלומיםרב
 ישראל נר המאוה"ג הרביריע
 בוצינא רשכבה'ג הרוד פאףוקדושו
 זית בנש"ק פ4ה ע"ה וכו'קדישא
 ו לנצח ויופיענ*1 הלוי ברוך יוסף מו'ה כקשיתרעף

 תודה בקי להשמיע העתטהנכון
 המבשרות אומר כקם"הלאזני

 היום 8ה אלה מאתנו ופובשלום
 החתן לבני ובריאות שלוםבעזהשי-ת

 לאיתנו הושב כי נעי פאירצבי
 כה תצדיקים תפלת בזכותהראשון
 עליו חופף קמיה כבור נא .יהי'
 לחופה הכניסו עד והלאחמהיום
 מהניעו הוחלתי ואשר נקבוב,אייה

 אשרתי כי היום עד הנוכחיבשורתי
 באחת הרהור לבבו אשמחהנה
 חתונתו, מיום ושמחה שטוןבשל
 בשלומו כעת יתבשר הנ" עתהאכן
 שמחה בכלל להריע אקוהועוד
 החפינה מועד על קדושתולאזני
 פתותני עם הטרובר כפי כיאייה
 אינה שבפ בר"ח החתונההונבל
 הנה כך ובין כך ובין בו,בשבעה
 החתונה פרם עוד ששון בקולאקרא
 ופנב שלום זה והי' למז"פ,א"ה
 ישראל ולכל ביתי מרבית ולכללו

עקה?

 פרומפ, בן הכהן שלמה הק'ום
 פאיי תחתן בנם ריזל, בתניפל

 . נ'י הכחן הירשצבי
 יהונתן ליקופיע'ב

חתו
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