
 קשש שרפישיח8
 לבוא וממהרים ושעבר השבת8ן

 לשמרו שמחים אך הבאבשבת
 היינו ערובו ולערוב ג"כנאסצע
 בל* הנ"ל שבתות בשתיתערובות

הפסק:
 פעם אשר מהנ"ל שמעתיקב(

 המשטש לקחאחת
 שאמר באלישע מצינו לו.אמר מדעתו שלא א' מחסיר מעות%ו
 מנעמן הכסף שלקח בשעהלגיחזי
 אמאי וקשה בך ידבק נעמןצרעת
 לשונטית שאחז בעת אותו קילללא
 לרחפת בנם' שדרשו כמו דדי'בין
 יותר עבירה וזח יפיה הודבין

 לו שנתן הכסף שלקח מזוגדולה
 שניתזי בעת התירוץ אךברצונו
 שעשה וידע רדי' נין אותהאחז

 ובתשובה הלב נשברות והלךעבירה
 אצלו הי' הכסף ש"ח בעתאך

 את שרימה חשב ואדרבאבהיתר
 ואינו מזה יודע איננו ורגורבו
 אותו קילל וטש"ה בזה עבירהעושה

 : כנ"ל הי' הנ"לולהשמש

 ומברכו וש"ת הדושה"פ עוזידידו
 המעתיר וחפץ כחפצו וחת"מבכתיבה
 ולשמוע בכם"ם הטברכוש"ב

 . הים'ם כל טוב אךולהשמיע
 אב"ד אורנר העניךולנוך

4_ לאסקראוורק"ק
 זצללה"ה אברהם ר הנה"קבשם

מסאכאמשוב.

 שנהרנ, הבל חטא הי מהי(
 זצ"ל בונם הריר כיאמר

 האלה הברכות כל עמך ובאופי'
 יהי' הברכות שאחר הכוונהוהשינוך
 יתגאח ולא טקדם שהי' סדהבאותו
 הברכות רק ושכחת לבבך ורםבדרך

 שהשינ טקודמ שהי' במוישינוהו
 פף יהונתן תרנום והנההברכות
 חיו ריין לית כי הי' קיןשטענת
 באמת 3י היא לגב בי הבלוהשיבו
 טובים שמעשיו מפני רק ריןיש
 ר' שעת לבז קין של סטעשיוהם
 ומקורם קין טנחת אל ולא טנחתואל

 מברכת הוא נם הביא והבלכתוב
 ולא עניו הי' שהוא טשמעצאנו
 לד' מנחה להביא בעיניו תשיבהי'
 מנחת וע"י כטפל עצמו עשהרק
 לכן יהקבל מנחתו נם אוליקין

 שעה כאשר ואח"כ הוא נםכתיב
 לאטר בלבבו נתברך טנחתו אלד'
 רוח ~את נרסו המובים טעוניוכי

 : ודו"ק הבל של חמאהי'

 כל יוסף יעקבתולרות' אלה הפסוק על אמר רשייקד(
 זה ליוסף אירע ליעקב שאירעמה

 מבקש אחיו ות נשטם וזגנשטם
 להורגו טבקשים אחיו וזהלהורנו
 ביקש עשו הלא הדטיון סחוהקשה
 שהי' על רציחה מצד ייעקנלהרת
 אחיו בקשו הלא ליוסף אבלשונאו
 על כפירש"י הדין מצדלהורצ
 ר' הרבי הנה כי תי' דותינהוילכו
 טננים אנו למה הקשה זצ"לכונם
 שהי' על עליו וכיעסים עשיואה
 למובתינו זה הלא ד' בעיני ורערשע
 ויכול לו וטוב רשע שהי'מה

 ה" איך אותנו להרע לננדינולעמוד
 בלע הלא וצדיק פוב עוד הףאם

 שונאי עם חלילה ועשהאותנו
 הי' אם הזצ"ל והי' כלי'ישראל
 ולא יעקב תחת נכנע הי' הלאפוב
 והי' מאומה לנו להרע רצההי
 שלא על ביוסף הי' כן אחדהכל
 יוסף כחלום תחתיו להכניערצו
 כ5. ופרה צץ ועי'ז לו ישתחוושהם

 : ודרקהשנאה
 מלטד בונם מר' שמעתיקה(

ש א
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 אמז קודש שרפישיח
 ונסתלק נעדר א' שצדיק הי'מעשה
 רבי ונעשה אחר טקוטוומלא

 שהתאמר א' תסיר עוד והי'בטקומו
 ראוי שהוא בלבבו עצטווברך

 כך אחר הקזדם רבו מקוםלטלאות
 החרש להרבי טקודם לנסועהחליפ
 אצלו שבא אחר קנקנו, עלולההות
 ואטר השלחן על יושביםובהיותם
 תורה, שיאמר להחסיר החדשהרבי
 כשבאו טבק בפ' כתיב ואסרפתח
 וישכרו וישתו כתיב ליוסף יוסףארי
 לכאן שבאו שעד ופירש"יעסו
 וקשה יין שתו לא שמכרוהומיום

 לפי עתה ששתה יוסףבשלמא
 הכירוהו שלא הם אבלשהכירם
 השנאה כל הנה נראה אך שתו,לסח
 והי' תחתיו להכניע רצו שלאהי'
 והתחרטו נחמו אח"כ עליו קנאהלהם

 לעקור עתה ער ימיהם כלוהשתדלו
 הי' ולא זו מנונה מדה שורשמהם
 כבר אם בעצמם בטוחיםעדיין
 לא ולזה הקנאה סרת מהםנעקר
 נתן ויוסף שראו עד ייןשתו

 להם הי' ולא מנות חמשהלבנימין
 להמ ונתברר נוכחו עליוקנאה
 לכן הלז המרה מהם הוסרשכבר
 קנאה לי אין אני נם ע-כ ייןשתו
 לכן התנשאוהו את שקבל ס"העל

 : ע"כ יין כוס לשתות אנוצריכין

 שטע אשר ממנו שמעתי שדי(
 הרב טפי ששסעמאחד

 כנפי  נע-ם פראשניץ דק'המניד
 נחש הלא הפסוק שפי' עה"חבשרים
 אם וקשה כמוני אשר איששחש
 ותי' נחש, יעשה שהוא יאמרטק(
 הי' שבלעם אומרים הטקובליםהבה
 נרול יוסף שהי' כמו בטומאהערול

 הלא הכתוב כוונת וזהבקדושה
 על כ11נת1 כמוני אשר אישנחש
 בקדושה .כטוני ינחש שהואהבלעם
 בונם מר' שמעתי כאן עדועושק

 כנפי בחיבורו כחוב לא ה8י'וזה
 :נשרים

 הרבי בשם פריה טר' שסעתיקז(
 שאטר זצ"לפאמשינאוו

 אחיכם ואת לאחיז יוסף שאמרעה"פ
 ולא דבריכם ויאטם אלי תביאוהקטן
 אשמים אבל ויאמרו כן ויעשותמותו
 להם אין הללו הכתובימ הנהאנחנו
 כי ואמר כן, ויעשו ומאי המשךשומ
 יוסף של והחבולות מעשה כלהנה
 תשובה עשו כבר אם להודע רקהי'

 אמר לכן מכירתו עלומתחרטים
 קיום לשון כוונתו דבריכםויאמנו
 אם קיימים הם דבריהם אסוחוזק
 והתחרטו כן ויעשו תשובה  עשוכבר
 אשמים אבל ,ויאמין טעשיהםעל

 :אנחנו
 שיו ויגש ז"ע הק' משמו עודקח(

 יהורה אסר מקורםיהורג
 בעצטו והוציא עברים יה"שכולן
 עשה כאשר רק עליו זה ריןפסק
 לבד בנימין שרק עטו חסדיוסף
 חנר נקיים יהי' וכולם שכדיהי'
 בקשרי אתו לעמור מתניו אתיהודה

 חשב מקודם כי ואמרהטלחמה,
 נר כי העבדות מתחיל שאזיהודה
 רק באהבה זה וקבל זרעךיהי'
 שבנימין יוסף לו יכו כאשראח"כ
 עודנה זה אין ay~ יה"לבר

 לדון הזחיל לכן העבדותהתחלת
 ו יוסף עתולהתווכח

 אמר שחסיד ממם שמעת* עודקט(
 זי"ע בונם ר' הרביבשם
 עבדיו אל פרעה ויאמרטפרשיסחא

 אלקים רוח אשר איש כזההנטצא
 בין מעורב איש זעיה*' דהיינובו

 רוח ויהי' בשערן ומסלסלהבריות
 והוא יוסף אלא זה אין בואלקים
 של בקובה לילך זה בדרךהלך
 וכאשר יצרו על ולהתנכרזונות
 נרשום את משה שנתן טהפירש"י
 העכו"ם שיהי' עד'ז ג"כ לעכרםבנו

לעיניו
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 קורש שרפישיה4!
 בא והנה יצרו( על ויתגברלעיניו
 וילך פרע פוטי אשת טענהלו

 ונראה פירש"י rt~P1 מלאכתולעשות
 רצונו אביו של ריוקנו דמותלו

 נדרך שילך השמים מן לושהראו
 אוהלים יושב תם איש ויעקבאביו
 עם להתגרה ולא בהמיטותרק
 ייפול חלילה יוכל כי הרעהיצר

 : רשתובשחת
 בשם שמחהסר' שמעתיק'(

 סנראדזיסקהרה"ק
 הטוב יצרו אדם ירניז לעולםוצ'ל
 ואם סומב נצחו הרע יצרעל
 לעולם כוונתו בתורה יעסוקלאו
 אכילה הן יעשה אשר מעשהבכל
 את ירניו ומתן במשא אוושתי'
 דרכיך בכל ע"ד וכו' המוביצרו
 לנצדד יכול שאינו לאו ואםדעהו
 בתורה ירמו הדברימ שאראצל

 : ודו"ק בתורה שיעסוקבשעה
 בשם דפה מהרב שמעתיקיא(

 וכו' הצדיקזרדנו
 כתיב זצ"ל טמפריקוב וואלףף

 איזה חניך לשם מאי בחגךושמחת
 הפי' כך אלא חניך הםחנים
 אם אף הכוונה חנא לשוןבתניר
 יקבלם האדם עז באיםהצרות

 : וישמחבאהבה
 הצה"ק בשם טא' שמעתיקיב(

 משר ר' הרביוכו'
 שפי' זצללה'ה 0אסמיאווצייחיאל
 וגבוה יראה ושפל ד' רם כיהפ'

 לננוח רם בין החילוק יידעמטרחק
 וגבוה מלמעלה הוא רם כיידוע
 על כפירושם למעלה מלמתההוא
 הנוים כי נוים כל על ד' רםהפ'

 רם רק הלילה הוא שהקב"האומרים
 אבל כבודו השמים ועל סלטעלהשהוא
 המנביה אלקינו כד' מי אוסריםאנו

 נם לטעלה מלסטה שהואלשבת
 כן והנה לראות, המשפיליבינינו

 טמטומם שיעד ד' רם כי הכ'פי'
 וגבוה יראה השפל נםלמעלה
 בדינת שהוא אבל יידעטטרחק
 שיוכל סי מטרחק רק הואנכוה
 להבין יוכל הוא רק טטרחקלראות

 : 1ד1'ק 11מדה
 בונם סר' שמעתי יתדו, ש"קקינ(

 ספי שמע אשרמלמד,
 אלעזר אברהם ר' נאטןאיש

 אדמושר של רבושטעקאצינער
 נימי ממאכאפשוב הר'אזצללה"ה
 ר' הצדיק מפי שמע אשרילדותו
 הקדוש טפו זצ"ל ווארקעריצחק
 הרבי רבם מות אחרי אשרשמע
 ר' והקדוש הוא נסע זצ"ל כונםר'

 דור ר' הקדחם בן לעלאווערמשה
 לחפש שניהם נסעו זצ"ללעלאווער

 את וקיבלו שמה בבואםנאכיל לפשער- לנסוע והתיישבו אחררבי
 ושאל זצ"ל מרדכ. ר' הצדיקפני
 אם להם שאל וגם לשלוםלהם
 לעלאווער דוד מר' ידיעה להםאין
 לו והשיב הוא ואיזה זה הואסי
 הוא משה ר' תבירי כי יצחקר'
 אשר הסיבה הרבי להם וסיפרבנו
 אחרי אביו כי היות עליו להםשאל
 ללמוד תמיד אליו יבוא בואמותו
 אח"כ בא, ילא רבים ימיםעמו
 מניעות לו ופיפר אמו אליובא

 הצריק אליהם ם כי אליוביאתו
 דרשה ודרש לעלאווער דודר'

 לפני האלה ה'טים כלנחמדה
 לו הי' לא לכן מעלה שלפמליא
 עליו שואל ע.כ אליו לבואפנאי
 חיים ביטי הנ.ל דוד ור' הוא זהמי

 נדול ללמדן שם לו הי' לאחיותו
 :כ"כ

 של היא"צ הי' שגק נינםקיד(
 זצ"ל 0קאצקהאדומרר

 בימי כי זצרלה"ה האדטררואמר
 הררך להורית התחילו הקרדשה.וד
 ויותר יותר קירו ובקאצקהאמת
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 96מח קודש שרפישיח

 הוא זה אמרו שם השפיצץעל
 שטה וביררו שקר, הוא וזהשקר,

 : האמת הדרךיותר

 לפ"ק רם'ה שנת תצא כי ב'קפו(
 חעלמער שמחה מר'שמעתי

 אמר זצללה"ה דפה הארומו"רטשם
 הרמב"ן ודקדקו יצחק עקרתלזכור כרי איל של בשופר תקעוהקב-ה
 בשל דוקא שתוקעין זה הלאהקב"ה אמי לשון טה טפורשיםושאר
 ואסר כמנהנ, אלא איטהאיל

 פליני הפוסקים זצללה"האדוטו"ר
 זה ככר שאיכל שבועה אסראם
 אם הים לתוך והשליך הככרינטל
 שמחויב פוסק הרשב"א הואמחויב
 מעשה בז שי1 יאו שמיקריהוא
 ורואין שבועתו בטל שהשליך ע"יכי
 בטל אחר רבר עשית ע"י אםח11

 שאוכל שבויה ביטל כי אםהמצוה
 סנהנ על כי הוא ודין לשיב"סלשבועה סקרי טעשה בו שאין לאודהוי
 לומר יוכל לא כי גרכה מברכיןאין

 אם אומר סופר והחתם צונו,כאשר
 טברכין טעשה ע"י הטנהנטבטלין
 טבלה אם יולדת אשה לטשלעליו
 שרואה הרם כל טיסאתה ימיאחר
 צריכה ואינה מהרה דם הואאח"כ
 שעד הוא המנהג אך אח"כלטבול

 אינה הוא וצהרה דמי כי אם יוםפ'
 ביטל וא"כ שטובלת עדסשטשת
 כי ע"כ היא מעשה ע"יהמנהג
 עכס טומאתה ימי אחר פ"אטבלה
 וטובלת טהרה דמי אח"כ ראתהאם
 טבילת על טברכת המנהג ע"ישנית
 אלא אינו איל של בשופרתקיעה כי אם כאן רכ מכוון וזהשני'
 אתר בשופר יתקע אם אולםטנהנ
 בשופר אח-כ לתקוע רשאי יהי'5א
 טעשה ע"י המנהנ ויבטל אילשל
 הקב"ה אמר קטר נכון שפירקךכ

 :ודו"ק

 אדומו'ר אמר סגה תבוא ש"קקטז(
 הנשמה כי השלחןעל

 ירצה לא העליון משורששהוא
 אם אף כי בעוה"ז לבוא אופןבשים
 לעלות תוכל לא המצות כלתקיים
 אך מקדם שהיא כמו נבוהלמקום
 עשי לעולם לעוה"ז ביאתהעיקר
 במעשה טצוה לקיים מומרחשהנוף
 למשוך לבוא הנשמה מוכרחע"כ
 פעולותיו כל וזאת אחרי'הנוף
 העליון לשרשה לעלות תוכלועי-ז
 שברון ע"י לבוא תוכל ,1זלמדח
 *בכורים" רמז וזה והתאוותהנוף
 מתאוה ואז שבכרה תאינהרואה

 שבור לו אוסרים הראשונהלתאינה
 * לד' התאנה ותקףשתאותך

 הוא הלימור העיקר אמר עודקיז(
 זיך אין לערנען צואריין

 הכוונה נ"ל ליסור לשם לבדלא
 והתורה לעשות ע"ס יהי'שהלימוד
 מצותיו ?קיים לרעת אותוילטר
 זצ"ל סקאצק האדמו"ר שאמרכדרך
 זצ"ל מנאספאנין הצדיק קדושואיש
 למדה מה אבל תורת לומדאתה
 ולא כו' אכלתי לא ' אותךתורה
 לשם אוכל יש כי הכוונהשכחתי
 שכתתי לא אמר ע"כ נסהאכילה
 מכח רק זאת יצ"ל שאניהטצוה
 בשם שסעתי הירש מר'המצוה,
 שרקרק זצ"ל מאמ.2ינאווהצדיק
 עברתי ולא שכחתי לא ההטשךעל
 כי הפי' אמר ע"כ לטת נתתיולא
 לא כי על להבוי"ת ומשבחשהלל

 נתתי לא כי זכיתי ע-בשכחתי,
 ודו"ק: למתממנו

 שליט"א מאדמרר שסעתיקיח(
 רהאי דמנוכה ד'ליל

 לטה ב"י קיש" על תי' תמו"רשתא
 ז' ולא חנוכה ימים ח' עושיןאנו
 בדרך אמר והוא יש שוניםותי'

 פומפת ספק הי' באמת כיהפשוט
על
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 קורש שר2*שיח ,8
 דחוי' טומאה טטעם אך השמןעל
 אך מספק הרליקו רכן הציבוי"צל
 הי' טהור ששמן נודע נס שחלכיון
 הותר כי אם טהור הי' לא אםכי

 הי' לא עכ"ז דחוי' מטעםלו4-ליקו
 על גם הנס הי' וע"כ נם עליוחל

 : 1ד1'ק הראשוןיום
 מנחם ר' הרבי בנסיעתקי8(

 טפ'לץמענדילי
 מהיא"צ לביתו בחזרהזצילה'ה

 דרך עבר זצ"ל טנור הארוטו"רשל
 ,צללה'ה הארומו"ר את וביקרעירנו
 מאד במאד האדמו"ר נעתווכיבד
 ובנו גדולה סעודה עבורוועשה
 העמיר זצללה"ה שמואל י'הה"ק
 ובקש אנשים ושאר השלחן עליין

 שישב אותו זצללה"ההארומו"ר
 רצה ולא השלחן בראש יחרעסו
 השלחן בצר ישב רק אופןבשום
 שבק רווחא אליו האדמררואטר
 הרב תהנו כי לו והשיב מר,לן

 הפ' על כי לרווחא צריךסאססטאוו
 ואתרווחו תרנוט אביטלך אצלוילרו
 כארבע זה אשתו עם ידורוחתנו
 וצריך בנים לו ואין שנהעשרה
 לפניו בזה אותו והזכירלרחמים
 בנו את הזכיר זצללה"הוהאדסו'ר

 בנים לו שאין לפניו שמואלר'
 האדמו"ר סיפר שח"כ השני',טאשתו
 ר' גדול בחסיד מעשה לוזצללה"ה

 האדוטו"ר אל כא שסו ליפנערבער
 הארטו"ר אותו ושאל זצ"לטקאצק

 לו אין והשיב בנים לו ישאם
 )כוונתו איכפת לא יאעפי"כ .בנים
 לו והשיב מאשתו( שפרושהי'

 שגמר אף איש זצללה"ההאדומו"ר
 אלאחר נם לדאונ צריך עבודתובל

 ובאו אליו והלך עסו והשווהווער טאטאשא- הירש אל לך ע"כמותו
 רו"כ, ארבעים על השווה עסקאל
 ע"כ, סרסור שכר בעבויו רו"כונ'

 לו הי' שאח"כ בונם, ר' לואיפר

 חף טוביי והבכור בניםעשרה
 השלחן ואצל טצוין, איששמו
 קושי' ושאל בד"ת הרבהדברו
 לווהו ואח-כ מרן, של ספרועל
 )קוטש( העגלה עד האדמו"ראותו
 שמואר הר' ההלק לבנווציווה
 ה0טאציע עד שילתהו אנשיםולשאר

 : עשו וכןמסה'ב
 כתי' זצ"ל מאדמו"ר ס"ו יתרו ש"קקכ(

 הכוונה הכנה יהי' טה על כתיבולא השלישי ליום נכוניםוהיו
 קבלת הצי הי' גופא הכנה כיעל

 פי' וזה תורה, גופא והיאהתורה,
 נתן ולא סיני הר לפני קרבנואלו
 והראי' כנ"ל היינו ההורה אתלנו
 ואע6"כ מעכב לא פסח אכילתכי
 שהכין למנויו אלא נאכלאינו
 נופא ואכילה עליו עצמווהזטין

 : סעכבאלא
 הביא מוואליע א' אברךקכא(

 המנוח הרב שלספרו
 זצללה"ה הארמרר למנימוואליע
 תן ול הבקורת שבט תחתלהעבירו
 להמשסש אמר אח-כ עליו,המכסתו
 על לו צר מאוד כי יצחקאברהם
 מאור כי פא"פ אותו הכירשלא

 כי חיותו בחיים לראותוהשתוקק
 רך איש ם כי ניכרטטכתביו
 בשטו ששמע מה סיפר ונםוענונ
 כי אף טת עבדי ומשה הפ'על
 לא משה אך המצות, מן חפשימת

 : שמת אף עבדי הואכן
 מלמר, בונם מר' ששעתיקכב(

 פתחי' טר'ששמע
 אוכל ר' מהנ' ששסע מהבראנסקע

 ברכה עמק ס' בע"מפלאנטקשנעד
 שבת טסכת כיום על הנ' באפ"א

 לכבוד שיאמר הלומדים מטנוובקשו
 בקבוק לו יתנו אם והאלבוםהסיום
 כי אמר פתח לו, והבטיחו.מעדי
 שעות הכיר כנגד הם פרקיםהכ"ר
 שבת תום' הלא קשה אךטשבת

מלפניה
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 אמם קודש שרפישיח
 לוטר אט וטוכרחין ומלאחרי'מלפני'
 והנה דאורייתא לאו שבתשתום'
 נותן שהחשיך רמי הא אומרהה"מ
 שבת רתוס' משום היא לנכריכיסו
 מי ,הדרן אטר ע4כ דאורייתאלאו

 לאו שבת דתוס' ומוכחשהחשיך"
 כי שגת מס' סליקו ע"כדאורייתא

 לא ראורייתא שבת תום' חףאם
 כי שבת מסם' עורנה סליקיןחיינו
 כנגר פרקים שני עוד טוכרח הי'אז

 : ע"כ שבתתזם'
 יחיאל שטואל מר' שמעתיקכנ(

 מפי ששמעשו"ב
 ששסע זצללה.ה ארטו'רקדושת
 בן פטירת בשעת אשר א'מחסיר
 ר'הרב

 ,לסי
 הי' כי על פזזנער

 ליווחו ע"כ פנים ונשוא מכובדאיש
 מאיר יצחק הר"ר הנה"קאותו
 והלך העיר כבור משום מנורזצ"ל
 ומביביו ממתו אחר זצ"ל הנ'גם
 הנ' ואטר שלומו אנשי מכיריוהי'
 בזה"ל בלחישה הנ"ל לחסידזצ"ל
 כי "איש" זלמן הי' הנראהכפי

 בקאצק עתה כבר הואנשטתו
 זיך זעהט עם ווי )בזה"ללתיקון
 נשמה זיין טענטש א זלמן איזאוים
 ואיוטו"ר קאצק( אין שויןאיו

 יחיאל לשטואל סיפרזצללה"ה
 נשטה זצ"ל מקאצק האדמו"רשאמר
 לבוא מוכרחת חשך בהרי שהיאאף

 : ע"כ לתיקון לקאצקאליו

 טענייל חיים טר' שמעתיקכד(
 טפי, ששמעמזאכלין

 אצל זצללה"ה ארומו"רקדושת
 הטדרש שאמר מה העניןהשלחן
 תבשילין עירוב אפי' קיים ע"הא"א
 המצות כל קיים הלא הרבותאמאי
 יותר רבותא טאי דרבנן מצותאפי'
 הענין אלא דרבנן מצות משארע"ת
 איז למה ק' באסת הלא הואכך
 גדול שבת הלא לשבת טכיןיו"פ

 הא 8ך יו"ט טקדוושתקדושתה
 ריבוי טטעם הוא קרוניתהדנרול
 ולא בש"ק, שאסורין טלאכותאיסורי
 נראה נעיין אם אולם ביו"ט,כן

 גדול פוב יום קדושת אחרשטצד
 שבין ההבדל כי שבתמקדושת

 בעשור תקחו שהי' מצריםפסח
 הקב"ה שרצה הוא דורות לפמחול'כ
 ריום טצרים נימי דביקותשיהי'
 לכן ש"פ יו"פ עם פסח שלראשון
 דהיינו ימים חששה ההכנהויהי' העשירי ביום להכין הש"יצוה
 וכפי יעד י"נ ידב הא העשירייום

 בהם ידבק כן שיעשוההכנה
 חמשה על נ"כ קרפ קדושתאח"כ
 ליום ש.פ ראשון בין שיש כטהימים

 יום קדו' בין מדובק ויהי'השביעי
 כפ. כי פסח של לשביעיראשון
 מוכרח ה" זה הקדושה בוויאה, ירבק כן הארם שיעשהההכנה
 בפסח ול"כ מצרים בפסחלהיות
 ובל"ו יו"ט הוקבע שכברדורות
 טוב יום עתה וכן הקדושותדבוק

 שיהי' יזדמן ונם ב"ד ע"ישנקבע
 הקדושה ונרבק נאחז ע"כבחול
 ע"י נעשה הוא כי יו"ט לאחרנם

 ומיד וקיימא קבועה שבת ול"כאדם
 ולא הקדושה נפסק ההבדלהאחר
 יום קדושת זה ומצר בהארםנדבק
 כסו והוי ש"ק טקרושת נדולטוב
 כהן שקדו' הגם' שאוטר וכהןנזיר
 ריבוי נזיר כי אם נזיר סקדו'נרול

 כהן קדושת אעפ"כ בו ישאיסורים
 שווע ע"כ בו יש עולםקדושת

 אסור לכן יו"ט וקרו' שבת קרו'הם
 על אבל לשבת מיו'מלהכין
 הוא הלא קשה ע"ה אבינואברהם
 על להניע המצות כל טעצמוקיים
 המצות כי השי"ת לדביקות זהידי
 הש" לדביקות להגיע הםעצות
 הם, עטין תרי"ג קזרא הק'הזוהר
 נעשה שיק קדושה גם אצלוא"כ

על
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 קורא שרפיש"א
 הקרושה בו ונרבק תאחו חץעל

 קדושת נם בש"ק יש וא'כתמיד
 לעשות צריך ולטה 1ה מצד)ולם
עירובי

 תבשיליי
 קדושת אצלו הלא

 אין ולמה יועם מקרו' נדולשבת
 ע-ת לעשות צריך הי' ולאמכינין
 שקוים הרבותא המדרש אטרלכן
 ע"כ: צריך הי' לא כי אף ע"תאפי'

 אותיות .יראה" ר"ת אסר  שךקכה(
 הש"י שמשגיח ע"י*ראי"

 כי היראה עלינו יפול עי"זעלינו
 אנו נעשה עלינו שמשניתע"י
 : היראה עלינו ויפול לשכינהדבוק
 ווייכענ- לייזר מר' שמעתי נםקכו(

 ששסע טווארשאבערנ
 סותר שהפייט מת השלחןאצל
 שאברהם מביא א' במקוםעצתו,
 ובמקום בפסח עצמו מל ע"האנינו
 שבועות ביום עצמו שמל מביאא'

 אמר ביוה"כ עצטו שמלובטק"א
 על פסח איתות, הם היעםכי

 קבלת על ושבועות מצריםיציאת
 ע"כ עוונות מחילת על יו-כהתורה
 עליו לקבל אדם רוצה אם היוםנם
 ואם הוא, שבועות היום תורהעול
 יו"כ, ה.ום הוא היום תשובהיעשה
 בפסח עצמו שמל להיות יוכלע"כ
 ותשובה תורה עול עליו קיבלרק
 שסועות חנ נם אצלו נעשהלכן

 : ע"כ בפסחיוה"כ
 ששמע דפה מהרב שמעת4 נםקכז(

 הי' כי זצללה"הסאדמרר
 ילכו בראר עיר שאנשי בריהסנהנ
 אפרים ר' הנ' את פניםלקבל
 אליו ולבוא זצ"ל מרנליותולטן
 שהה א' ופעם טמנו, ברכהלקבל
 עליו צעקה והרבנית הבאיםעם

 ואיחר עצמו ואישהמים קיטששיעשה
 ובין כמנהגו קידוש עשה ולאבלילה

 והי'טריפה: הרוטב עלכךנתוורעשאלה

 וצ~ה"ה מאףומו'ר שטע נםקכח(
 ר' דקומנא טהרבוגם

 סשה ר' רלאדז הרב שדורו 1"משה
 דקוטנא הנ' של נימו הי'זצ"ל
 דר.ע הלסיד הי' דלאדז והרבזצ"ל
 נכל כי ממנו וסיפר זצ"לאינר
 מהרב אינר ר"ע שסיפרפעם

 על עצמו עמד זצ"לדסשעכנאוו
 ר'ע כשנסע אותו הכיר כירגליו
 וביקש נפלאצק הי' בפויליןאיגר
 בתורה עטו לעסוק א' אברךוחפש

 דטשעכאנאוו הרב לפניווהעמידו
 :זצ"ל

 שסעתי שתא דהאי ר"הקמם(
 שארמו'ר איךבעצמי

 אצל עליכם שלום אמרזצללה'ה
 שיק בליל חיל אשת בליהשלחן
 אסר לא ובביהמ"ד ר"המוצאי
 כז לדוד מזמור ואסרנוכנוונא
 יום מוצאי בש-ק וכן חוהם'סבש"ק
 אשת 3לי עליכם. שלום הנידטוב
 בבית ,כגוונא* אמרנו לא 031חיל

 ברכו, לרוד, סזמור ואמרנוהמדרש
 בהסוכה, עצרת בשמיני ישבכן

 אמר שנים איזה לפני כיושמעוזי
 שלא מעמים עשרה 6 ידועכי

 לישב: רוצה הוא עכ.1 בסוכהלישב

 שלטה ר' טהאברך שמעתי נםקל(
 תלטיד פאביאניצערדוד

 שאל שא' ששמע זצללה"הדאדסו"ר
 א אנציהען אודות האדומו"ראת

 העולם יי והשיב ביי"שזיינעריל
 ציהט הזיינעריל הולך אםנוהנין
 רק הקילו ]האחרונים אן OYמען

 שעות  כזמורה ודיקא שניביו"ט
 היום לצורך להעריכו ורקהילך,
 הלכות בקש'ע עיין למחרת עלולא

 : פ'ן סי'שגת
 שאמר אדומו"ר מטס שם;ת'קלא(

 לא למה השלחןאצל
 כ' על ר-ה ליל על פייטנתייסד

מחבף
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 חנ קודש שרפישתק
 הכל הקליר ר*א ה4' הפייפשחבר
 השירה שראה כסו רוה*קעפ"י

 בקדושה המלאכים שאומריםבשמים
 הי' זה למטה הוא וחיבר יסדכן
 אבל אחרים יו'ם בלילי להיותיכול
 החורש מקדשין אין הא ר"הבליל
 לזמר המלאכים ירעו לא  ע"כבלילה
 פייט חיבר לא ע"כ יו"ם שלשורה
 היאך ראה שלא כיון ר"ה לילעל

 אז אוסרים המלאכים אופןובאיזה
 בס' כתוב שכן מצאתי אח"כשירה,
 המדרש בשם בו בכל וכןהקה"י

 הפייט לייסד הקליר א"אשכשרצה
 היאך למיכאל ושאל לרקיעעלה

 יסד וכן והראוהו שורריםהמלאכים
 : א"ב עפ"יהוא

 הכל הזה בזמן דנסים האקלב(
 ול"כ הגאולה תםבהסתר

 קץ זמן מקרם שידעיבמצרים
 הי' מצרים שנלוח על הואהנאולה
 תורה על והזדככות הכנהעיקר

 הזה גלות אבל בנלוי שהואשבכתב
 סתרי על והזדככות ההכנההיא
 קץ גם לכן מצות וטעמיתורה

 : בהסתר ומא והכלהגאולה

 מלמד בונם טר' שמעתיקלנ(
 מניד משםששמע

 אני אם ע"ה הלר שאמר טה עלא'
 הלא העולם קו' על כאן הכלכאן
 התפאר והאיך ענוה סדת בו הי'הלל
 אמר שא' משל עפ"י והביןעצמו
 על נוסע אתה אין למהלחבירו
 במקלי לו והשיב דלייפציג,היריד

 כלום לי אין הלא ז אסעובתרמילי
 אם תבירו לו אמר אסע, מהועל
 הכל אז לייפצינ ליריד נוסעאני
 ושפל עני אין הלא ליכע,יכולין
 כאן אני אם הלל אמר וזהממני,
 יכולין הכל או סכולם הקטןשאני

 : כאן עתהלהיות

 הקדוש הרב של בן טשה'ליר'
 שאומרין אסרו שנידקאזניצער
 זי"ע סשה'לע ר' הרבי עלהעולם
 פטירת ואחר כ"כ למרן הי'שלא
 נסע זצ"ל סניד הקאזנ'צעראביו
 נרעניצער שהי' הלסדן גיסו עםהוא
 דר שהי' סאפמ העשיל להריררב
 שהוא ניטו בלב והי' ביאסמיאז

 הכבוד כל למי כי הרעביכטוועיורש
 הלמרן שהוא אליו לא אםהזה
 אינו ז"ע טשה'לי ר' הה"קוניטו
 הנ' לחרב באו וכאשר זה,בנדר

 להה"ק הקדוש אמר זי"עטאפמא
 עליכם שלום זצ"ל משה'ליהר"ר

 בחזרה נסעי וכאשר מנידקאזניצער
 וקבלו אנשים אליו אספו הדרךבכל

 : עליהםמרותו
 הי' שהוא ממנו שמעתי נםקלה(

 של החתונה עלבקאצק
 והי' פורים לפני ע"ה משה'לעי'

 הכלה החתן החופה תחתעוטרים
 גדול כפור והי' שם העוטריםוכל

 הלך לכן יצא ולא הרביושהה
 טמאכאפשוב האדמו"ר של אביואליו

 ואסר החופה אל  שיצאזצללה"ה
 ר' פרייני גוטער אונזער הרבילו

 )אחר פה הי' מווארקייצחק
 בישר ונם מרט, ~נו ואמרפטירתו(

 ם שבשנה טובה בשורהלנו
 הי' וזה הצבא לעבודת יקחולא

 ההוא ובשנה סעוואמטאפעלבמלחמת
 פריזיוו הי' שלאחרי' שנהדהיינו
 פקודה בא ארר בכ.ה רקגדול
 נלקחו שכבר כולם אתרהניח

 כולם שאלו וקודם לחפשילעבוה.צ
 הבטחת אי' נדול פריזיוו שה"בעת
 פקודה: בא ופתאים טקאצקהרבי
 כי שמעת. נזטמאן אשר טר'קלו(

 של בנו את שדךהוא
 זצללה בונם הער הקדוש הקרוש הרב על שמע עודיד( הרב מווארקי הרבי עם שטואלר'

ומכ"כ
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 קודש שרפישיחא%
 לפני יאת והציע בא"יוטניס

 זק.נם הרבי ואמר זצללה'ההאדומו"ר
 והמעשה המעשה לי וסיפר בשוה.הי'
 היבי יצא ולא רב זמן ששהההי'

 להארסו"ר ואסרו להחופהמקאצק
 רצה ולא הרבי אל שיכנסזצללה"ה

 הריעם להחי' ואמת לכנוס יראכי
 ג"כ הוא כי נ-כ רצה ולאשיכנוס
 הייכנסו נחלט ע"כ ליכנוסירא

 יצא כי להם והשיב ונכנסושניהם
 : וכו'סיר

 הי' שהוא ממנו שמעתי נםקלו(
 והי' הטעשה אצלנ"כ

 דוד ר' הה.ק בנו של מחוחנושם
 וולאדאווער יהושע ר' זצ"לטקאצק
 פאלניש לקרוא משכיל הי'והוא

 הרבי אותו ושאל העתיםבמכהבי
 לו והשיב בעולם עתה נשמעסח
 המרינה בני שכל פקודה יצאכי

 וכבר להמלחטה לצאתמחויבים
 אהדות, נובערניעם הפקודהחתמו
 העת הוא עתה זי"ע הרביוצעק

מצריכיי
 בזה"ל סוף, עסו לעשית

 סיט מאכען אסוף דאך מעןמוז
 פונס ר' לביתו בא וכאשרא.הם
 של בן הוא כי ליפנא לעירהנ"ל
 מלמד שהי' ליפנער אברהםר'

 ר' להרבי זאת וסיפרכקאצק
 : ז"לנחום

 כו' שלה'רח החו"ב ידי"נ ליכתב
 רי ערליך אלי' שמואל מצהכש"ת

 חידושי לבעל נו"נמוולאצלאוועק
 : זצללה'ההרי"ם

 לכם אכתוב אחדשה-ט וז"לקלח(
 מה ומהקהל נאהדבר

 אברהמלי ר' הרב מאיומו"רששמעתי
 מאמר שפי' םפארסובזציקלה"ה

 לטב רחמנא רעביד טה כלתזיל

 ותירץ טוב, לאיש רוקא מהמפני
 כל חז"ל שאמרו מפני הפעםעור
 אב .איזם .עביר" לאב רעבידמה

 אינו טוב שאיש ספניגעטוהן"
 מה טפני ושאל מדיתיו עלמהרעם
 שהוא ספני מתרעם אינו טובאיש
 מה שכל חז"ל במאמרמאטין
 כפשוטו עביר לטב רחמנאיעביר
 שהי' אחר לחסיד אמר זה כלוד"ל
 שקשה לו ואמר ל"ע סיבה רח"ללו

 רחמנא רעבד מה כל חז"למאמר
 טוב הוא שהכל משסע עבירלטב
 על שמברכין כשם ח1-ל אמרווגם

 משטע הרעה על טברכין כךהטובה
 הנ"ל דברים לו ותי' רעשיש

 :ודפח"ח
 הנאון שהרב שמעתי עודקלם(

 הי' שלטה חסדתבעל
 טילה ברית על סנדק אחתפעם

 והמתינו קאצק חסידי אצלביוארשא
 בעל א"ז הנה-ק האדמו-רעל
 בוש שהי'  זצוקללה"ה  הריעעהח.'
 לו ושאל  צהרים  אחר ערלבוא
 נתיב הא שלטה חסדתהבעל
 לו והשיב בבוקר אברהםוישכם
 טכילתא שיש זי"ע הרי,ם החי'א"1
 נטול הזה היום בעצם פסוקעל

 של בעצומו בנו וישמעאלאברהם
 )א"ה נדול פרסם הוא שאז מפנייום
 בפרקי עיין נקגל הוא קבלהואם

 ד' כתב בענף לך פ' ומד"רדר"א,
 פ' תוס' בבעלי שם ועייןשעות
 בשרע להלכה אך במקומו,לך
 שכל אף יתי טילה הלכותריש
 ושזדחין אלא למילה כשרה15ם

 שהם ונראהמקדיסין,
 חולקיי

 וסוברים
 צפרא, מזריזות יותר נדולפרסום
 זרחות יש רכ דעתן לפיואולי
 אףבמילה

 שסובריי
 פרסום, מטעם

 סתהיל הזריזות רק היום כלזכשר
 דילן הנט' ולפי יום, שלטעצומו

 להיות ויוכל מצפרא, מתחיל הזייזות ושאל עביר הוא טוב לאישעגי
שהיה
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 101נא כגדש שרפישיח
 וכמו כטוסים, תעטיש עוד לושהי'
 הכנה לו הי התפלה זריזותלענין
 כמ"כ בטאיחר וטתפללטצפרא
 סניף לו שהי' ובפרט מילהבמצות

 : פרסוםלענין
 א.1 שאיומרר שסעתי עודקט(

 דעקידושי בעלהנתיק
 שאוכל מי אמר זצוקללה"ההרי"ם
 לו יארע שאם עד כ"כלשובע
 הוא לאכיל יכול אינו טצוהסעורת
 בסעודת שאף ואמר וסובאזולל
 פנוי מקום להניח צריכיןמצוה
 הפעם עוד לו יזדמן שמאלאכול
 אמר ואח'כ מצוה סעודתתומ'י
 לסעודת פי' שכיח, לבסומארוחא
 טצוה שסעודת פנוי מקום ישמצוה

 : דבסימא טלתאהוא

 תללה"ה שא" שמעתי עודקמא(
 הרבי את משבחהי'

 בקי שהוא זצוקללה"ה יונתןר'
 והי' וכז' ורעטפתא וספרי,בספרא,
 מחלופיה עליו ' ה" לא אםטסייס
 זצללה"ה בונם ר' הרבי כמו נרולהי

מפרש'מחא:
 הרבי שהה"ק שמעתי ושדקטב(

 טראדזיסין אר" יעקשר'
 כתיב הנמרא קו' הקשהזצללה"ח
 יומם יהנה בתורתו וכתיב ר'תורת
 תורה אדא לכל שיש ותי'ולילה,
 מצוה, יש למלוה למשלמיוחדת

 רשע לוה פסוק יש וללוה ילוש,לא
 המע"ה רוד צועק וזה ישלםולא

 יהפוך שלא וכו' יוטם יהנהיבתורתו
 צועק הטלוה יהי' שלא היוצרותאת
 הוא תורחו רק ישלם וקא רשעלוה
 לוה ללטת לו יש והלוה ינוש,לא
 זה כעין )א"ה ישלם ולאריגע
 בשם רל"ר אות ח"א כעש"קכתב

 : זי"ע( בונם הר"רהה"ק
 א"ז הי' שפ"א שמעתי עודקסג(

 הלך 1י'ע הריעםההי'

 ח4'ם הר' הק' הדאקטאר אתלבקר
 וכח טפיעמרקוב זצללה*הרוד
 לו ואמר טאור ז"ל דוד הייםהר'
 אסרו חלא נונח בבודו מה מפניא"ז
 ירוית מאהבה תשובה העושהחיל
 קיין ואלם *איהר כזכיותנעשה

 : והבן שענכןן' נישטעבירה

 אחד בא שאמ  שמעתי עידקמר(
 הכהן זצ"ל הרה"קלפני

 ספראווע אודות מאלכסנדרהנדול
 אע.פ הריעלא את לפניו לקראצוה
 מבין אינו שהוא יודעים הי'שכלם
 אותו שאל ופ.א רוסיא,בלשון
 מבין, אינו כיק הלא אחדחסיד
 שבעים אלע קענין *סירוהשיב
 שעה"פ בתורה ישנם שכלםלשון'
 פי' התורה' את באר משההואיל
 וויל טען) *נאר לשון בשבעיםהו"ל
 תורה": די סיט בענוצען נישפזיך

 הרבי שאל שפזא שמעתי עורקמה(
 מדוע זצללה'ה כונםר'

 יוד" *נוטער הדור לצדיקקוראים
 מרוע טוב טתפלל שהוא לוטראם
 דאוונער" *גוטער לו קוראיםאין
 טדוע טוב לוטה שהוא לזמראם
 אם לערנער" *נוטעה לו קוראיןאין
 אין מרוע טוב רואה שהואלוטה
 ואסר וכו' זעהר' .נוטער לוקזראין
 נוט, קלערט יוד' .אנוטערבזלה*ק

 נוט, עסמ און נום, טרינקםאון
 טס, סיידר ם נוט שלאפטאונד

 : והבן ןט בכללאונד
 חעניך פר' שמעתי שרקמו(

 לו  שהי' נ"ייאנאווער
 אברהם ר ושמו בזוארשאדוה
 של נימתו לו ושידכו ז"לליכט
 אשתו אחות זי"ע הריעם החי'אא"1
 שהוא ""ע הרי*ם מאא"זוביקש
 ונסע זח על בקאצק א-עישאל
 מקאצק לארמו'ר ושאל לקאצקאאר

קאן
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 קורש שרפישיח'שצ
 ולא נו, מ, רק לו השיב ולאזי"ע
 התשובה על פירוש אא'זידע
 טאמאשאווער הירש ר' להר'ושאל

 כך, הוא הפי' לו ואמרזצללה"ה
 שארמו'ר הוי וכך בין מי איךאון

 של אשתו לאחות נשאזצללה"ה

 ? זי"ע הרי"ם דעהידושיאא"

 מהתנוללים אחד כיבד פ"אקמו(
 לאא"ז)אסימלאמארין(

 הסנדקאות עם זצללה-ה הריעםדטץף
 וכאשר בשיק מילה הבריתשחל
 כולם זרקו הברית על אא",בא

 חשבו והמ טפיהםהפאפיראסין
 בצחות ואמר כלל ראה לאשאא.ז
 הקב"ה שענש במדרש שאיתאלשונו
  שי37יאל שאמר על הנביאלאליהו
 כל על שיהי' בריתו, אתעהבים
 העונש מהו זי"ע אא"ז והק'ברית
 עונש שהוא רואה אני עתהרק
 כמו סילה ברית כל על להיותנדול

 : הזה בריתעל
 אשה באה שס"א ששעתיקטת(

 הק' הרב לפניאחת
 י"ע זכותו נמאלכמנדר הנרולהכהן

 רו"כ סאות שלש אצלווהפקידה
 הניח והרה"ק בתה עבורנרוניא
 שלו עליון במלבוש הסעותאת

 שנזנב הטעות לו שאין יאהואח"כ
 לפני וסיפר מזה עג"נ לו והי'מטנו

 בזה"ל המשמש בו ונערמשמשו
 אויבער איין אין געלד ליינםווער
 הויזען אין מען ליינט נעלדטאש
 לא סיטי הרה"ק לו ואמרמאש,
 דיר נאר טאש להויזען ירינתתי
 אננעמין נעלד ראם יועל להכעיסצו

 אחד לאברך לקרא תום"יוצוה
 והאברך הטעות, את ליחןוצוה
 הודה בע"כ אבל היבר אתהמחיש
 אדומו"ר ואמר הטעות אתוחשו

 שזה בנפשכם תרמו 8לזיללה'ה

 בים בגם' אותו נחנתי אניקטן
 הקטן והקשה שומרים ד'בסוניא
 להשומי משביעיו ו:א'ך האביךהוא

 בשעת רלמא ברשותו שאינושבועה
 ביר הגניבה את הפקירהשבועה

 נשבע הוא באסת ונטלאאחר
 ידעתי ותיכף הגנב, הואובאטת

 : הוה וכך לננב יהי'שהוא
 ר' ושמו אחד זק! לי מיפהקמט(

 נ"י דאנצינערזעלינ
 הכהן ארטו"ר מפ"ק בעצמוששמע
 על זצללה,ה מאלכסנדרהגדול
 ישיחנה איש בלב דאנה חז"למאמר
 יצחק ויצא מלשון ישיחנהלאחרים
 שיחו ישפוך ד' ולפני בשדהלשוח
 לאחרים ישיחנה תפילה ~I1ffשהוא
 שאמרו כסו אחרים עבור הואיתפלל
 והוא תבירו בעד הטתפללחז"ל
 : תחלה נענה הוא דבר לאותוצריך
 שהרבי הנ"ל טזקן שסעתי עודקנ(

 שאל זצוקללה"הטקאצק
 על זצוקללה"ה הר.*ם החי'לאא"ז
 טהו תצטח מארץ אתתהפסוק
 האמת, מזה שיצמח בארץזורעים
 שזורעים זצללה"ה זקינו לוענה

 האמת, נצטח בארץ השקיוקוברין
 דעם בעגראבם מען אזבזלה"ק
 : אמת דער אכויס וואקסטשקר

 הרחם החי' שאא"1 שמעתיקנא(
 על הקשהזצוקללה"ה

 )פרשת דל רשיי שהביאהטדרש
 הדור ליצני שהי' לפיתולדות(
 שרה נתעברה מאבימלךאומרים
 רשעים רק לצני הי' לא יתעהקשה

 ופי' אמנו שרה על דבהשהוציאו
 לצני שהי' כך הוא שפי' זצ"להוא
 ע"י *מאבימלך' אומריםהדור

 נענה אבימלך על אברהםשהתפלל
 והקשה שרה, ונתעברה תחילההוא

 הם ומרוע כן הוא אטת הא ילד האברך כוהי' רק אופתאששו
לצג*
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 אונב קודש שרפישיה
 מתכוונים הי' שהם וחי הדורלצני

 : והבן ~לצנות,זאת

 אלי' שמואל ה'ר טיר"נע"כ
ערליך

 נ-
 הנ"ל.

 הגדול הכהן שההיזק שמעת.קנב(
 ראה זי"עמאלכסנדר

 שטאנה החסירים בין אחרלאברך
 מראות ~השיט שהניע וחושבא"ע

 וכתב פתקא ההיק ולקחהנבואה,
 קדוש איש שיתנהג איך הפתקאעל
 מן פתקא שהוא עליו וכתבכזה,
 וכיוצא יתרה פרישות שצריךשמיא
 האברך על הפיתקא והשליךבזה
 והאברך פיל"ד", ,טלאך עליווחתם
 שמיא מן פתקא הוא שבאמתטבור
 זי"ע, בונם ר' הרבי להה.קונכנס
 הטעשה כי טאלכסנדר להרביוקיא
 הק' הרב של נעורים ניסי הי'הזו

 זי"ע הרר"ב והכירטאלכסנדר
 המלאך ע"ד ושאלו מלאכתושזהו
 והשיב הפ;קא תחת חתםאשר

 ל'כל י'אטין פ'תי ר"תש,פיל"ד'
 איך לירע כרי זה דבר ועשהד'בר,
 את ולאנות לטעות הארםשיוכל

 :עצמו
 בשם א' אות ח"3 בשש"קהעיין

 זי"ע(. בונם ר' הרביהה"ק

 תצא( )פ' הרי"ם( טרום )בנדקנ0
 חרשה אשה איש יקחכי

 וגו', אחת שנה לביהו יהיה נקיונו'
 חתיתו אחר לחתן שאמרשסעתי
 פסוק בז"ב אצלו ישיבתובשעת
 סנור הק' אדמו"ר בום ואמרזה
 שארז"ל כעוין הכיונה אך וגו',יהיה נקי 4 להבין יש שלכאורהרל

 כאדם נקי השיר דובעלבדרשא
 מנכסיו נקי פלוני יצא להבירוהאומר
 כלום, של הנאה בהם לוואין
 תורה ואמר מאר זו הורהושבח

 כטוהר נרול ועילף לגאון נאותהזו
 גר, לבי אטר לך )עו"ש(קנד(

 בשם כ.ז()תהלים
 שאסר ,"ל טראדז.ם'ן הצדיקסי"ר
 לפני התחנן ע"ה הסלך דורבזה*ל
 הנני לפניך לבי, אקר לךהשרת,
  עטי כי פני, בקשו לבי שיחשופך
 ה' פניך את פני בקשוישראל
 טליץ הטנאך אני שאהיהאבקש,
 על פניך את לבקש בעבורםיושר

 : וצרכםמבוקשם
 לעת תשליכנו אל )עו"ש(קנה(

 )תהלים וגרקנה
 לפני נישכו שפ'א לי מ4פרע"א(

 הרה"קאדומו"ר

 מוהר-
 סראדזיסין

 אל זה כפסוק והתחילזצללה"ה
 חידושי לוטך ורצה וגו'תשליכנו
 הוא אטר לדבר ההל ובטרםתורה,
 שלעת הפסוק כוונת שאפשרז"ל

 כחות נפסקו ארם שלזקנתז
 נתבטלו וטסילא האדם מןהנזפניות
 יניעה שום ש"צ החומריותהתאוות
 היצה"ר על להתגבר ביצרוועבורה
 לכלום אז עבודתו נחשכה שלאונמצא
 תשליכנו אל ע"ה רה-מ ביקשלכן
 לא בזקנתו שגם וגו', זקנהלעת
 למען החומריות הכחות ממנייכלו
 מעבורתי ית' לפניו ניחוח ריחתעלה

 לנצה ניצה-ט להתגברשאשתדל
 אטר דבריו, ככלות ואחריתאוותי

 הוא עהה עד שעוד בזה"ללי
 בתוך לכנוס שהחיש ע"זטתחרם
 אחרי כי ז-ל טרארזימין הרבדברי
 :י"ל דברי ות על עור אטר לאכן
 הלן כל י"ר( )ברכות )עו"ש(קנו(

 חלום בלא ימיםז'
 בל ילין ושבע שנאמר רענקרא
 הנאק הק' מו"ר בשם רע,יפקר

 אטר זצזק"ל מפש;כאנאוו'כוהר"א
..ז עניני כל הנה בוה'ל זה במאסרלי
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 קורש שרפיתרחאן
 הקדחנה ליחתן תם האמיתי המזב כצל כי כחלום, רק הםהעוה"ז
 לארם מזרון ומה ארץ עליימינו
 לטובת העוה"ז בעניני עמלובכל
 בעוה"ז השתדלותי אין אםנופו
 באה4ח לדרכו צידה לעצמולהכין
 שהם עולטים לחיי ולזכית עוה"בשל
 על והנה אדם, של החייםעיקר
 היינו וגו' ה' בשוב נאמר הגאילהזטן

 דעה הארץ תסלא אז כיכחולטים
 שמן לשר מטעם למעום ה'את

 לא עין אשר עוה"ב, שלהחיים
 כולנו ונרגיש בעוה"ז גם ונו'ראתה
 עברו אשר הקודמים היסיםשכל

 כחלום רק הי' לא נלותינובחשכת
 כי אור ולא חושך כחולמיםוהיינו
 עד הסובה אור אמיתת ידענולא
 האולת משינת הקצנו אשרכה,

 זרח אשר ה' בכבור עינינוותוארנה
 ממש ידח לבלי אעפ-כ והנהעלינו,
 היום את יתברך הנחילנונדח,

 טחנתו מטעם בו והטעימנוהשב*ק
 וטעין גנזיו בבית אשרהטובה
 כס-ש עוהוכ של הטוביםההיים
 וכ"א סעוה"ב, מששים א'שבת

 יום עוה"ב טעין שב"קבזסירות
 קדושה שפע אשר טנוחה,שבת
 כפי לכאו"א בישראל שופעתעליונה
 שיעורא לפום חד וכלטדרנתו,
 מעין טעם לטעום בו וזוכהדיליה
 העוה"ז חיי שכל בו ומרנישעיה"ב
 שעה ויפה נחשבו ותוהו כאפסהם
 מכל בעיה"ב רוח קורת שלאחת
 השנה לידי בא ועי"1 העוה"זחיי

 מעלה של הקדושה טהרתלהאניש
 העוה"ז, תאות בעיניו נמאסלהיות
 שאין דבר כחלום רק שהםולרעת

 כשב"ק נם אשר והאיש טמש,בו
 מתעורר ואינו סעפת מתנעראינו
 הזטן שבילוי זו הרנשה לידילבוא
 איש כחלום רק הוא העוטיובעניני
 מלראות לנטרי עיט כהתהכבד כי כלל, טוב סבחי' בו איןכזה

 כל וזהו רע, ונקרא לנמריטפנו
 שעובר השבוע ימי של ימים ז'הלן
 חלום בלא השב"ק יום נםעליו
 נקרא זהו כנ"ל החלום יריעתבלי
 פי' ילין ושבע שכאטר לנטרירע
 בל ימים הז' כל עליו שעובריממי

 ולהתעורר להזכר לבו בקרביפקר
 כי כמל גמור רע הנ"ל יהעל
 קדושת לחלוחית בו כלתהשוב

 : לנמרי מטם ישראלאיש

 טוב ומכל י( )שבת )עו"ש(קנז(
 יחסרנו. אל לעולםתמיר

 הקדוש הנאון מורו בשםאמר
 נוסחתו שהיה זציק"לטמשעכנאןוי

 פירושו ושאמר לעולם, תסידלזמר
 בעוה"ז לאים שכשטטיביןבזה
 כדמצינו בעוה"ב משזריו לומנכין

 בן ור"ח פדת בן דר'אבעובדא
 שמבקשים זהו א' כ"ה בתעניתדוסא
 היא שאומרים אחר יתב'ממנו
 אה"ס אומרים כו' לחן לעדינמלנו
 הטוב מכל פי' המיד, טובומדל
 פי' לעולם בעוה"ז, לנו שתתןהזה

 תנכה בל יחסינו אללעוה,ב,
 כל סחטת משכרינו לנוותחסר

 ! בעוה"י שקבלנוהטוב

 שאסרו יקבלנו שמעתי )ש"ש(קנח(
 הרי"ם הרבי שלטשמו

 אוסרים אנו הששי שביום ז"למנור
 שאוסרים מה וגם חורתינומתן
 כטאטר קבלה לשון ולא מתןלשון
 התורה ויסוד עיקר אכן קיבל,משה
 יורוך אשר התורה פי עלככתוב
 שהצדיק ככד ודור רור בכלוכן
 וקדושתו תורתו עפ"י הדיןנוזר
 שקיים השי"ת לנו והראה יקום,כן

 א' יום שהוסיף רכינו סשהכדנרי
 צפרא ער שכינה שריא ילא מדעתו1

 לנו נתונה שהתורה לנוונתודע
 וזה תורה והכהי להצריקיםבמתנה

רפא

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



גג קודש שרפישיח
 אומרים לכך תיכף השות ביוםאמא
 חורתינו טחן יום הששי ביוםאט

 : ודו"ק הוא פלאודבר

 טחביריי שסעתי עוד )עו"ש(קנפ(
 י"ל מקמושאסרו

 לבחור היינו לכם נתתי טוב לקחכי
 הוא רכ לכם נתתי נ"כבטוב
 עסוק ודבר ע"כ, לכם מתנהמאתי
 ישראל עבורת בספר ועייןהוא

 תמצא שם קאזניץ דק"קלהטגיד
 : הדברסיר

 בי הפציר אשר ופ"א )עו"ש(קם(
 סרבתי, ואנכילשבת,

 עומר רל הוא כי שראיתיממעם
 בבית הנה ואחת הנה אחתוהולך
 והיה אז לשבת לבבי רהבהלא
 מסרב שאני על עלי דל לוקשה
 פ"א בזה"ל לי וסיפר בזהנזרו
 נחוץ ענין לי והיה בקאצקהייתי
 למנום צריך שהייתי בלביטאד

 עצטי מסבב והייתי פנימהבקורש
 בהמ"ר נקרא שהיה החיצונינחדר
 אופן בשום לכנוס יכולתי ולאקטן
 גדול קהל הבית על נסבולאשר
 על ואצבעותיהם הפתח עלורחקו
 וסבבתי ענ'נ לי והיה הטנעילכפזת
 בעור אני והנה בבית, וכה כהא"ע

 מרדכי ר' אצלי בא א"עשסבבתי
 דרך בשמי לי ואמר ע"היוסף
 נכנס אתה אין מה ספנישאלה
 לכנוס צריך שהנני כי הרגישכי

 א-א כי אעשה טה לזואסרתי
 נ"כ, הוא ראה כאשר אופןבשום
 והנה לדבר כליתי טרם אניוהנה
 הפתח אל בעצמי בא ז"לרבינו
 טן קולו ונשמע הפתח אתופתח
 טאיר יחיאל ב,ה"ל אליהקורש

 זה ולא ונכנסתי יכניסנאסטאנינער
 בפנים קרשו ברוח שהרנישכלבר
 הכין עוד אך לכנוס צריךשאני
 עליה לשבת בעדי כפאנשנים

 כל עמי ודיבר עליה לישבוציוני
 סי בזה'ל אח"כ וסיים ע"כ.צרכי
 לפת לשבת לבו טלאו אשר זההוא
 איזהו כן ואטר 1 ז"ל מקאצקהרבי
 טה אך ופלא( המיה דרךפעמים
 לא צוני אם לעשות יכולהייהי
 כי עור לי ואטר לסרביכולתי
 נאכטאנין לעיר קרוב בבואוכמ"פ

 בדמעת בכה טקאצקבחזירתו
 ז"ל לרבו נענועים סרובשליש
 להתבונן נוכל האסור מכלאשר
 להתהלך שנים פי ברוחו לקחכי
 על ולתת בהצנע האלקיםלפני
 אחיו לפני בה להתנכר מסוהפניו

 זצוק"ל רבו של כדרכוהחבירים
 :ע"כ

 עבריך מטות( )פרשת )עו"ש(קמא(
 נפקד ולא ~ו'נשאו

 ולא ארז"ל נפשותינו על לכפרוגו'
 עבירה לדבר איש טמנונפקד
 לטה זה קרכן א"כ סשהא"ל
 טיר' נפשותינו על לכפר לואמרו
 יצאנו לא הרהור מידי יצאנועבירה
 מנור מוהרי"ם הקדוש מו"רבשם

 הטתינו טדוע שהקשהזצוקללה"ה
 תיכף זאת אמרו ולא עתה ערבזה
 טסצות זאת לסדו אך הטלחטה,אחר
 כלי להגעיל שהזהירם כליםניעול
 לקחו שבהם איסור מבליעתסדין
 לעצמם השכל טומר םלהם

 שצריכים וכמו כבעין נחשבתשבליעה
 איסור מכ כן בעי, איסורלבער
 לשוב שצריכים טזה למדובלוע
 כסו בלוע איסור שהוא הרהורעל

 : איסור של גופועל

 כתב ואמונה( אטש )בספרקסב(
 שמעתי ואניחיל

 בחסידות המופלג הגדול הרבמכבור
 טפיסעצנע נח ר' כש"ת הטעלותובכל
 זצוקללה"ה הרי"ם מהחידושיששמע
 שהכבוד בנפשו שירע שטישאטר

יפי
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 קודש שרפישיחאנ
 האטת לדרך ירו על להניע לויעצר
 יתרו שאסר כסו אותו לתבועעצל
 יפות פנים בסבר ותקבלנולמשה

 :ע.כ
 מה בקבלה לי יש )עריש(קסנ(

 מרבן באזניששמעתי
 טמאכאמשוב אדטו"רשכבה"נ
 ק"ק הרב חותנו בשם שאמרזצ"ל

 דטשיחא שבעקבות זצוק"למקאצק
 יופיצעס ווייסע דארפעןוועלין
 אין פאלין אוועק ניט ואליןרחמים
 מהרב שסעתי הם ח"ו,מינית
 זצוק"ל מקאברין נח ר' וכו'הצדיק
 לעכוועץ מק"ק הרב בשםשאמר
 ס'וועט משיח חבלי ענין שזהזצוק"ל
 הצר יעדערין אין ווירמענעןזיך

 : ר"למינות
 מעשה תפה"צ( בם' לכתבקמר(

 הנדול מרבינונפלאה
 זי"ע זצוק"ל בונם ר' הרביהנה"ק

 ברחוב ווארשא בעירמפרשיסחא,
 הרב של כבוד משכן מקוםשילעץ
 חידושי בעל סגור זצוק"להנה"ק
 בחורים איזה אחת פעם ישבוהרי"מ

 ר' רבי הנה"ק טרבינווהתלוצצו
 שהחמירימ איך זצוק"לבונם

 הכל ויגדע שרואה עליומתפארים
 מג* הוא הלא כזאת דברוהיתכן
 בחור הי' הללו הבחורים וביןנהור
 וסוסים עגלות מחזיק הי' שאביואחד

 שהג' להם נתודע וכאשרלהשכיר
 עם נוסע הנ"ל זצ"ל הרי"םהקדוש
 ש"ק, על לפישימחאהחסירימ
 בקשוהו אביו אצ4 ענלהושוכרים
 בתור עמהם יסע שהואהבחורים
 הדבר נכון אמת אם ויראהבע"נ
 והבחור עשה, וכן שאומרימכמו
 ויהי פניו נתואר ארום הי'הזה

 להם ונתן רבינו לפני כולםבבואם
 נתן הזה להבחור ינם כנהונשלום
 בידו הבחור יד כשלקה ומידשלום

 ויוכח ראה כי הבחור תתבהלהזה
 עם ולא החסידים עםשהאמת

 נסע ש"ל לאחר והנההטתלוצצים
 דילי' קדישא התבריא עםרבינו
 אחורי ארץ בכברת קצתלטייל
 והוא הבחור, של הענלה עלהעיר
 וכאשר שלהם הבעה"נ נ"כ כאןהי'
 הניח העירה בחירה לנסיערצו

 שבשום ואמר הארץ אל עצמוהבחור
 אותו יברך אם עד יסע לאאופן
 מעות לו ליחן רצו והחבריארבינו
 באחת הוא אבל בו הפצירוונם

 לא לאו ואם לברכו מוכרחשרבינו
 לו שאין רבינו ראה וכאשריסע
 התבריא בין הי' לא כי עצהשום
 והסוסים הענלה להוביל שיוכלמי
 לו ואסר רצונו לעשות הוכרחאז
 ושנים ימים שהאריך מברכךאני
 ישי כל מעות לך יחסר לאונם
 וברבות לשלום עטהם נסע ואזחייך
 עצמו וההפרנס אשה נשאהימים
 חלונות עמירת מטלאכתברווחה
 ימים כ"כ וחי )נלעזער(שקורין
 ונשאר בניו כל שהשיא עדרבים
 בטראכתו ועסק הזקנה אשתו עםלב"ו
 אלף סזוטן מעות גם לווהד

 אשתו תלאה ננבח ומפחדזהובימ
 לבה על הנ"ל המעוה עםהאינקי
 אורח אחד איש דר הי' בביתווהנה
 בווארשא הרבה לינות ללוןנמה
 בביתו הי' כשלא אחת פעםויהי
 שנפלה מהור בלתי מקרהאירע
 האורח ובא ר"ל בהתעלפותאשתו
 טחזקת כאילו עצמו ועשההזה
 בא וכאשר המעות, מטנהמנב
 לקנות טעות ליקח ורצהלביתו
 ירע ולא איננו כי אהה אבלזכוכית
 להרב לראדז.מין ונסע לעשותמה

 וסיפר זצוק"ל ארי' יעקב ר'הקרוש
 לבנו הרה"ק צוה אז הכל,לפניו
 להלוות זצללה"ה שלטה ר'הרה"צ

 וו נו בטווי וקא בבור וו ם אות יונם הארום הנחור הוא מי שאלחקדושה ירית ליח ישע יריתי" ט4=1" *א4*
לפרקך
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נר קודש שרפישתו
 צוה הניל האורח ועל החובלצרעת
 להעתיק יצוהו לביתו בבואושמיד
 המעות ולקח עשה וכן טמנורירתו
 האורח סאתו וישלך לביתוונסע
 שהלך יום באותו ומיד זכוכיתולקח
 אותו הקרו בתיבתו החוצותע"פ
 להעמיד וקראוהו המצודה מןאניח
 בהדבר מירב והוא תלונותשם

 בחזקת לקחוהו הם אך פחדמחטת
 נדגל בריוח טשם בא ופידהיד
 ושלם זהובים סאות שמונהערך
 לא ובזמן בראדזסין שהלוה טהסיד
 דר שהי' האורח אותו תלהכביר
 אחריו ושלח אחר איש בביתמאז

 האלף מאשתו שגנב לפניוושזודה
 לו שהי' טה כל לו והחזירזהובים
 הנ"ל האיש סיפר כן ממנושד

 : הטעשה בעלבעצמו

 בונם ר' הרבי הקדושמרבינו
 הקדוש ורבינו טפרשיסחאיצוק"ל
 טמשערנאביל הרבי מרדנימשר

 :,יזע

 החסיד הגאון הרב מלפרקמום
 יעקב ר'הטפורסם

 בולגרייא האבד"ק שליט"אמרדכי
 סיפר פארוצק, אבד"ק היותושבעת
 שהיה איך אחר נדול חסיד אישלי
 הק' הרב אל תמיד לנסוערניל

 מן שם ולהיות הנ"לטפשערנאביל
 סזכזת אחר עד אליל ר"חהתחלת
 הנ"ל פארזצק בעיר אח לו הףוכן
 והע וחסידות בתורה גדולשהי'
 הרה"ק אצל ולהיות לנסוערניל
 ג"כ ספרשיסחא הנ"ל בונםר"ר
 המזכות חנ אחר עד אלולטר"ח
 קצת להם היה זאתובשביל
 אחד פעם רק טוה זההתרחקות
 שלום לו ונתן אצלו הלךנאביל טמש;ר- לביתו כשבא חה"מלאחר
 יקירי אחי ואיל מצהלותנפנים

 בפרשוסחא נשמע טה ל4תספר
 היום מה בהמהון אחיו לווהשיב
 ולא אצלי באת לא שע"עסיוטים,
 איך לו והשיב כלום, אותידרשת
 לו קרא הלזה רבא הושענאשבליל
 לו וצוה מפשערנאבילאדטו"ר
 לרבה והתחיל בפניו הושענותיאנוד
 כבר אשר צדיקים משבחיולספר
 לרבר שבא עד הטה עליוןבג'ע
 חיימ עודנם אשר הצדיקים מןנ'כ
 רצה מהנדולים ואהד האדמהע"פ
 'ר' הרבי על הק' דעתו אתלירע
 לדבר והההיל ספרשיסחאבונם
 הקדוש אדמרר ענה אזמטנו

 בונם רבי הצדיקסמשערנאביל
 ונעלם, פמיר חכם הואטפרשימחא

 הרבי נרול שכ"כ שסעתיוכאשר
 טו"ר אדונינו בעיניטפרשימחא

 הדברים שאלתיך ע"כטמשערנאביל
 הללו טדברים אחי ונתפלאהאלה
 אני נם הלא בהתפעלותוהשיב
 הזה הו"ר בליל הושענותאגדתי
 צתי ע"פ מפרשיסחא ארמררלפני

 מביבו עומדים הי' הקדושםוהחברים
 שאסר עד טצדיקים רכודיבר

 0פשערנאביל הרה"ק בזה"לאדמו"ר
 הקדושים רעיוניו כל כעתהניח
 מזה להבין לסבין ודי עכ'שבאתנו
 : ועכ"א זי"ע מנדולתם קצהאפם

 הקדוש מהגאון נפלא מעשהקמו(
 ר' הרבי אלקיםאיש

 מקאצק הרבי זצוק"ל טענדילמנחם
 ר' בתורה המופלג דודי סיפרזי.ע,
 איך מפילוב רל פישלאפרים
 טופלנ החריף הקצין הנגידשזקנינו
 ,צללה"ה סשה הר"ר זיראהנתזרה

 דרך ולא מתננד שהיהסלויביפש
 רבינו ום-ם החסידות בדרכיטעולם
 שהיה עת בכל זי"ע בונם ר'הרבי

 אצל רק שלו אכסניא הי,בלובימש
 זצ"ל רבינו איל פ"א הנ"ל,זקנינו

י
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 קודש שרפישיחש1
 תורה הלא אברככם במה כחשהר'

 אברככם זאת רק אצליכמ "שומזולה
 המחותנים ונם חסידים יהי'שבניבם
 וכן פוילין ארץ נדולי יהישלכם
 החסיד הרה'נ דודי הוא שבנוהי

 הראבד.ק זצ"ל יהונתן ר'המפורמם
 ר' הקדוש הנאון חתן הילובימש
 נריצא האבד"ק זצוק"ל פייווילשרנא
 הנאון הרב הי' הנ"ל יונתן ר'ובן

 זצ"ל, אהרן יצחק ר' קדישאחסידא
 אפרים ר' החם'ר הרב השניובנו
 ה"ר הקדוש הרב חתן הי' 1"לפישל
 של ובניו זצוק.ל מטושעוויץדוד

 הרב אחד האחים הם הנ"לרא"פ
 ה"ר ובחסידות בתורה גדולהצדיק
 עדתו טנהל שליט"א חייםסשה
 הנביר הוא והשני רייוויץבעיר

 אחד שליט"אסאכאכחשעווסקי' לייבלי ר' ובחסידות בתורההמופלנ
 חובב-א עה-ק שבירושליםמהנשיאים

 הר-ר לזקנינו הנ"ל אחת בתועור
 הגאון של כלתו שהיתה הנ"למשה
 זצוק"ל ציליך מאיר ר'הנדול

 הוא הרביעי ובש לאמק,האבד'ק
 קאפיל יעקב ר' החסיר הרבקני
 התן שהיה הנ"ל טלוכיטשזצ"ל
 כ*ץ נתן הר"ר הצדיק הרה"קזקני

 בנים ועוד הנ"ל, זצ"לפלאצקער
 לטו ספורות ידעתי לא אשרלהנ"ל
 וזקני החסידות, בדרכי דרכויכולם
 חתונתו אחר סיר הנ"ל זצ"להרייק
 וישב הנ"ל טקאצק ורכן לרבינונסע
 שנה מחצי יותר ארוך שןשם

 לביתו שיבוא מכתבים אליווהריצו
 והבעה"ב אליהם שמע לאאבל

 אפם חרה לוביטש דעירחטתננדים
 אשתו את שעזב איך לטאוד זהעל
 בקאצק עצמו וישב חתונתו אחרמיד

 בל שונים שהמכתבים ראווכאשר
 אחת למכשפה קראו כלוםיועילו
 ע"י משם שיביאהו לפני'והציעו
 שיכולה והשיבה כשפיםמעשה

 יכולת אינה רק זאת עליהלקבל
 ספק בלי כי בריאותו עללהבטיח
 הסכימו זה על וגם טאוד לויזיק

 לעסוק התחילה ואזהסתננדים
 הרה"ק אמר הזאת ובעתבכשפיה
 החסיד הרב לנאמנו מקאצקהרבי
 מטאטאשאוו זצ"ל הירש צבי ר'הנרגל
 יעקב ר' האברך את מהרה ליקרא
 זקני בא וכאשר סלוביטשקאפיל
 זמן ביחירית אצלו עכבולהרה'ק
 לביתך נסע לו אסר ואח"כארוך
 טתרחיש יוטא בכל לאו כילשלום
 תוכן כלל ירע לא וזקניכיסא

 בעיניו לפלא וה" האלההדברים
 וכאשר שאלו לא רבו טיראתרק
 כי הדבר לו נודע אז לביתובא

 הקדוש רבו אצל שהי' העתבאותו
 אבל בכשופיה הטכשפהעסקה
 הועילה ולא ארוך זמן עכקהכאשר
 ואסרה סירה הכישוף זרקהכלום
 אני כי עור בזה אעסוק לאאני

 ואינו הטועיל*ם דברים כלעושה
 עת שבאותו השעה וכווןמועיל
 הרה"ק פטרו טירה הכשפיםשזרקה
 וכאמת כנ"ל, לו ואטר לשלוםזי"ע

 ב*יעקב" נחש לא כי בונתקיים
 מס' )ע.כ זי"ע הקדוש רבובזמה

 :תפה"צ(

 ) שע"י יראה עיקר 1"ח( )בע'קסז(

 את להכיר יבאתפלה
 יהא התפלה ועיקר ית'הבורא
 הנבראים לכל מלכותושיתגלה
 מארמו*ר שמעתי אלקותו,וירגיש
 מענדיל מנחם הער הקרושהנאון
 שקורם לאחר שאמר טקאצקזצ"ל

 טוב אולי יחשוב להתפללשיעטוד
 בלא לאכול ואלך להתפללשלא
 לאכול לי מניח שאינו רקתפלה
 טניח שאינו זו הוא וטה תפלהבלי
 טתסת הוא תפלה בלי לאכוללי

 בעצפו ויחשוב מהשיית יראשאני
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 189גה קודש שרפישיח

 ברא הוא כי החשוב ירא אניטה
 מאין העולמות וכל וארץשמים
 כל על משניח ורנע רנע וכלליש

 אותם ,ומהוה ומחיההעולמות
 ע"כ רגע בכל לבטלםוביכולתו

 הזה התשנון ואחר מטנו יראאני
 ושפלות הבורא נרלות שיראהיתפלל

 :עצטו
 צריך שינה וקודם שם עודקמח(

 עליו שעבר מהלחשוב
 שעבר מה על ויתחרט היוםכל

 .וכשקם כרל, להבא עליוויקבל
 עליו לקבל ראשית יהאממסתו
 כך ואחר כנ"ל שמים מלכותעול
 יתפלל , ואח"כ שיוכל ) תה כלילמוד
 כך. וכשיתנהנ לכתור יוכלואח"כ
 עוה"ז טהבלי עצמו לנתקיוכל

 מאדמרר ששמעתי כמולהקרושה
 שאמר טקאצק זצ"ל סהר*םהגה"ק
 יהא באם סוהר שהייתי בעתלי

 משנתך שתקים בעת שלךהראשית
 קשה אזי בפרנסה ולעסוקלסחור
 שמעתי עוד להקדושה לחזורמאד

 שעשה משל שאטר הנ"למאדמו"ר
 מעולם הנשמות שירדו סולםהשי"ת
 נלקח והפילם דגלולם לזההעליון
 שיראו להנשמות טן,,.השמיםוקורין
 שלא אנשים איזה יש למעלהשיעלו
 פעולה איזה לעשות כללהתחילו
 איך': סוברים שהם למעלהשיעלו
 ויש סולם בלי לשטים לעלותאפשר
 למעלה לקפוץ שהתחילו אנשיםאיזה
 ~עמים כטה ונפלו וחזרוונפלו
 אנשים איזה ויש עוד מלקפוץועזבו
 אין שהסולם כיון אומריםפקחים
 לקפוץ רק עצה שום אין ע"ככאן

 שנפלו אנו שיודעים אע"פלמעלה
 לקפוץ שלנו את לעשותמוכרחים
 עליהם ריחם שהשי-ת עדלסעלה
 סובן והנמשל למעלה אותםוהעלה

 :ע"כ

 והע מקאצק ז(ךל מהריםהרה"ק
 בימיו שהיה אחר צריק ;לשאטר
 היא הפי' פעלץ אין צריקשהוא
 בימית לעצמו שעושה אחדשיש
 לו ויחם כדי חסים בגדיםהחורף
 מאד הנית את שמחמם אחרויש
 שעושה שזה לזה זה בין חילוקמה

 לאחרים אבל חם לו חמיםבגדים
 הבית שמחטמ וזה כלל, מועילאינו

 : מזב מב לאחריםאזי
 ננב הוא שההרנל .שמעתי עודקע(

 דנל בספר ראיתינדול
 אחד אותו ששאל אפריםמחנה
 לו ואטר להתלהבות לביאהיאך
 ונעל פריסיק, שקורין באפרשיחפש
 הגשמיים בדברים שיחפש בזההפשט
 הרברים' ובשאר ושתיהבאכילה

 שיעסוק וע"י בקדושה שיהאשיראה
 r~y הגשמיים בדבריםבקדושה
 עי"ז לו ויהא טחם הניצוציןיעלה

 הדברים כי ותפלה בתורההתלהבות
 בתוכו שיש אפר כמו הםהגשמיים
 בדברים כן אש שלניצוצין
 קרישין ניצוצין בתוכן ישהגשמיים
 :  הנשסיים הדברים' אתשמחיה

 צריך שמאד שמעתי )עו-ש(קעא(
 אוהב שיהי'לראות

 נראה אם אפי כנפשו ישראלכל
 נצמח זה עולה עושה תחבירולו

 לחבירו יש אבל הרע חלקמחמת
 טוב שהחלק שאפשר טוב חלקרכ
 מהחלק טוב יותר הוא תבירושל

 מאדמו"ר ששמעתי כמו שלוהטוב
 שאינו שאמר וי"ע סקאצקהקדוש
 שיש טובות בהנקורות רקמסתכל
 אינו באם ע-כ ישראל ברלכל

 ישראל בני כל עם א"עמתקשר
 שקר אותיות כי השקר אצלושולט
 בדורו מצינו נם קשר בהיפךהטה
 מהמת מהמלחמה שנפלו שאוליל

 ודור אחדות להם היה שלא ארסו'ר בשם שמעתי לע"ש(89(
awsw
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 קורש שרפישית116
 טתסת המלחמה נוצחים הסאחאב

 : אחדות להםשהיה
 בשם שמעתי וכן)עו"ש(קעב(

 ר הרה"קאדטו"ר
 יכול ואדם סנור זצ"ל טא'ריצחק
 בעל ויהי' שנים ע' כל א"עליינע
 השערה כחופ אפי' מכוון ואםסדרנה
 ובזה מגיהנם ינצל לא עצטובשביל
 כעבדים תהי אל המשנהניחא

 לקבל ע"ס הרב אתהמשטשים
 ילטד לעולם לצינו הא קשהפרם
 שעיקר הפשט רק לשמה שלאאדם
 שהיצר רק ית' לכבודו יהיהכוונתו
 ע"כ בתחלה לו מניח אינוהרע
 לשמה שלא לניטור בתחלה לומותר
 שיבוא יראה יהא נ11נת1 עיקראבל

 : לשמהמא
 האבן את והשיבו )קן'ש(קענ(

 הרב הבאר. פיעל
 זצ"ל העננך הנוך הרהרהקדוש

 לא לטה והקשה אמרטאלכמנדר
 האבן את שהשיב יעקב אצלכתיב
 כח להם היה לא שהרועיםואמר
 יצהיר זה הזה האכן אתלסלק
 שנתפרדו ומיד יחד כולם שנאספועד
 היה יעקב אבל למקוטו האבןחזר
 ונם לבדו האבן את שסילק כחלו
 האבן יחזור שלא להבא על כח לוהיה

 את והאכלתיך וסייס כנ-ללמקומו
 לו יש שבשבת אביך יעקבנחלת
 להבא: האבן את לסלק הכחנ"ב
 ישמעאל לו לה )פ' לש"ש(קעד(

 אדטו"ר לפניךיחיה
 מנור זצ"ל מאיר יצחק הר"רהרה"ק
 על אעוה אברהם התפלל לכךאטר

 יהא שלא כדי שיתיהישטעאל
 עליו יש יחיד שהכן יחיד בן'צחק

 * : קטרוניםהרבה
 ברכת בס' ראיתי )עו"ש(קעה(

 אדטרר בשםאברהם
 מנור וצ'ל מאיר יצחק ר"רהנתוק

 פך רק wrN הנם עלשהקשה
 הא חתום דוהיה שמן שלאהד

 דמשקין פסק טומאה בה'הרמב"ם
 טקבל אינו המפבחיים ביתשל

 שבהיכל השסמם ומז ובמהפומאה
 הבית שנפמא כיון ותירץטמאים
 וממילא סירה הל,דושה פקעהטקרש
 מה כפ4 והקשה השמן,נטטא
 רכן למרר פסחים בנם'שאיתא
 היינו המטבחיים בית משקהטמש
 451נ מומאה מקבל שסן אבלדם
 דאיתא מה לפי כלל השנהראין
 הוא סידי ד"ה ברשש י", דףבנם'
 דם המטבחים משקה וכו'טעמא
 והשמן ח"ן מזבח משקה אבלוטים
 טומאה נזרו הטובח משקהשהם
 פומאה נזרו שלא אפשר לפ"זעליו
 שהוא טנחות של שמן עלרק

 מטרה של שמן אבל המזכתמשקה
 : נזרולא

 בשביל ושל ברש"י )ערש(קעז(
 מחילות נלגולצער

 בחשל להקבר אעיה יעקב רצהלא

 פהר'ם הרה"ק ארמו"ר בשםשסעתי
 ליסע רצה שאחד טקאצקזצ"ל
 4ע,ה למה אויש שאל ישראללארץ
 הלא לו והשיב לשם ליסערוצה
 בארץ יהקבר שרצה ביעקבטצינו
 מחילות נעגול צער משוםישראל
 כ"כ תמיה בלשון אדטו'ר לוואמר
  שאתת שלך יעגו את אוהבאתה
 סיתום לאחר נם הנוף לצערחושש

 טענה יואל במדרש לעו"ש(קעז(
 ליתרו משהשנשבע

 והקשה לע'1 הראשון בן לושיתן
 יצחק ר' הקדוש הנאוןאדט1"ר
 נתקיים לא למה מנור וצ.למאיר

 היה סיתרו שהרצון ואמרהשבועה
 ידעתי יהעתה הראשון בנושיבוא
 הדרנא ע"י ונו' מכל % נדזלכי

'snwכל פקודם שיעבור נא יתרו 

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



 ואט קודש שרפישיח
 מטש, בהם שאין ויראה לשלעא
 מהמת זה רצה לא מרע"האבל
 רושם אצלו שישאר יתלםשלא
 ונתז ורפש רקק שזורק אחדכמו
 שסרק בעת רפש טעם ג"כעליו
 בביטול הרין שלכך וסייםסטנו
 הע"ז יבטל שהעכום"1 שצריךע"ז

 ביטול לשון שייך לא ישראלשאצל
 הוא רק ממש בזה שיש טשמעכי

 : בשיתוף אפי' אסור וישראלשבמל

 מאדמדר שמעתי וכן עו"שקעת(
 מאיר יצחק ר'הגהיק

 כתוב פעמים שכמה שאמרזצ"ל
 שכתוב כסו מציאה ליסףבטפלי
 טהו והקשה לטוצאיהם הם חייםכי

 האדם שצריך אדרבא מציאהלשזן
 שירמה ואטר בחתורה עצמוליינע
 טציאה שטוצא מי כטולהאדם
 הוא היניעה לאחר כן להאדםחביב
 מתנה כמו הוא שהתירהרואה

 1 ע'מומציאה
 בשם טשפטים פ' (fff'y)קעפ(

 הק' הנאיןאדבו'ר
 שהשיב סח זצ"ל כקאצקסהר"ם
 זצ"ל שלטה סשה ר' הצדיקלהנאון
 שלטה חשק בעל פארציוועאבד"ק
 כנעני בעבד הורה אמרה טהספנם
 ממ"ר יומים או יום בדיןשנירון
 דק:ין משום פטרה ההורהאם
 סח באם הדין יהא למה הואכספו
 הא סיחה הי-ב סתויב גידהעבד
 קי"ל הא לו ותירץ הוא כמפוקנין

 ע"ב לחירות יצא עבדורספקיר
 אותו הכה אם שיתה הרבאחויב
 כטו והוה לחירות ויצא אותוהפקיר כי 1 טהכאה להסית כדיהכאה
 או יום שהה אם אבל חוריןגן

 טכת אותו הכה שלא נמצא*ומים
 הפקיר שלא לחירות יצא ולא5את
 שעדיין טמיתה הרב פטור ע"כ18חעו

 בטדרש תצוה( )פ' )עו"ש(קפ(
 על שטן זך זיתשמן

 הנ' אדמו"ר בשם יחסר לאראשך
 כשור זצ"ל מאיר יצחק ר'הקרוש
 ישראל בני שיקחו המחשבותעל

 המחשבה ע"י שיחול שסרים בלייך שיהא בירור אחר בבירורהמחשבה
 ממקום שיהא דלעילאאיתערותא

 : מאדגבוה
 שמעתי השנה( )לראש )עו"ש(קפא(

 הגהיק אדטו'רבשם
 בר"ה מנור זצ"ל מאיר יצחקר'
 פירוש האסורים מבית יוסףיצא
 זבר*ה ישראל של הנקודה הואיוסף
 ,.כ5 כ4 מאסיריו אחד כליוצא
 השנה ובראש פשוקע הואהשנה

 : סטנהיוצא
 טה על אמר עוד )עו"ש(קפב(

 או"ח בפורשאיורא
 שלא כרי תשרי ר"ח מברביןאין
 וכי צ"ל ר"ה איטתי השטן*1'ע
 כי ואסר החשבון לחשיב יכולאינו

 המכוסה ובדבר החיצונים המרסס"א
 כם'ש ושליטה כח להם איןונסתר
 פנים'ות הוא כי מחמתבזוה"ק
 ע"כ בחיצוניות רק אחיזה איןולהם
 מקרשין שאין טחמת בכסיה הואר"ה

 מעלה של ב"ר ואין בלילההתודש
 טפה של ב"ר א"כ אלאמקדשין
 והסתר בהעלם הוא ע"כמקדש'ן
 באתנליא היה ר"ח טברכין היוואם
 להיות צריך דבריו ם כןוכסו

 חפא שום טזכירין אין ע"כבהמהר
 כתיב אבל ננח נגוחי שצריךהנס
 לננדי: רשע בעוד מחסום לפיאשים

 ה' טיחוק אטר נם שם, שדקפנ(
 להתקרב שירא מי לינראה

 שפלותו שרואה יראה סחטתלה'
 לו נראה עי"ז ית' הבוראונדלות
 : יראה אותיות יראהכי

 החרשים )ישעיה( נעו'ש( קפי( נספו: קנין .ושא לגבהות ייצח4א
שמש
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 שרפי.קודששיחאו
 ארטרר לראות, הביטו והעוריםשטעו
 אמר מקאצק זצ"ל טהר"םהגהיק
 שישסע לחרש לומר שייךהאיך
 שהנביא ואמר שיבים, עורואל
 תהיו ואל חרשים תהיו שאלצועק
 שלא זאת הוא בירכם כיעורית
 ושמעתי ועזרים, חרשיםתהיו

 מאיר יצחק ר' הנה"קשאדמו"ר
 בעות המאמי ע"ז סיים מנורזצ"ל
 שאפי אוטר ואני משטו זאתשאטר
 ויבים ישמע רכ ועור חרש יהאאם
 ששניהם להסביר רל הטהור,עכ"ל
 לשמוע מאד קשה באמת כידא.ח
 סי בלבו הקרושה ולהכניסד"ת

 רעות ומרות עבירות סחטתשמגושם
 הרע בראשונה לנרש צריךע"כ
 יכול ואז בתשובה ילשובממנו
 ולראות לשסוע בתוכו הקדושהלקבל

 אם שאפי' אטר זצ"ל פנורוהקרוש
 עדיין שב ולא טנושם עדייןהוא

 שבה והמאור תורה ילמוראעפ'כ
 : למוסב אותותחזור

 דברי הלא )ירמיה( )ערש(קפד(
 ארמרר ה', נאםכאש

 אמר מגור זצ"ל הרי"םהנה"ק
 כח יש נ"ב כאבן שלבו סיאפילו

 : אותו לפצוץבהחורה
 ואדברה, עמי שמעה )עו"ש(קפה(

 הר"ר הגה"קאדמו"ר
 טה אטר מנור זצ"ל מאיריצחק
 ואמר ואדברה קודם שמעהשכתיב

 השי"ת אזי לשמוע ריצים אתםאם
 : דיבורים לישולח

 ארטו"ר בשם שמעתי )עו"ש(קפו(
 יצחק ר' הקרושהנ'

 לגדול שאמר מנור זצ"למאיר
 שמו נקרא למה בנם' איהאאחד
 וקשה זמר סיני כל שמנבלנבל
 ותירץ מנבל, "רות דייךהיה
 נקרא ע"כ לאתיים מנבל שהואמשום

 : גווע שםנבל

 פרש חדשים( ליקוטים )כס'קפז(
 ארמוש אצל .הייתי

 לו ושאלתי מקאצק זצ"למהרים
 ללטוד חשק לי שיהיה לעשותמה

 פוב יבר ע4 שייך איך מאורותמה
 כך ואחר חשק יהיה שלאכזה

 : כעיון שאלטודאמר
 שברע של בזסירות )עו"ש(קפח(

  לגודעיך חסדךטשוך
 הר"ר הרה"ק בשם ונוקם קנאאל
 טאלכסנדר זצ.ל העניךחגוך

 אין ונוקם קנא הוא אםשהקשה
 ליודעיך חסדך משוה וא' חסדכאן

 : ונוקם קנא שאתהשיודעים
 סוחר שהיח מטעתי )עקש(קפת(

 הקדוש הרב אצלא'
 להסוחר אמר טקאצק זצ"לרמ"מ
 ענה לה אומר שאני טה ליתציית
 איל שאוכל מה כפי אצייתהסוחר
 אחת שעה מעצמך תגזול יוםבכל

 לעולם באת רמה א-עותתישב
 לכה'פ ותלמוד מבלה אתהובמה
 קבעת ששואלין כמש"כ אחתשעה
 מצינו רהא ניחא ובזה לתורהעתים
 מפיר להחורה עתים הקובעשכל
 שיש מי סיירי דשם רק התורהאת
 לומד ואינו היום כל ללמור שהותלו
 שטרוד סוחר אבל תורה, סיפרזה

 אחה שעה לנזול א"ע טחויבעכ"פ
 :כנ"ל

 שסוחר ששמעתי מה אכתובאנכ
 זצ"ל א' צדיק אצל היהאחר
 שהות לו שאין איך לפניווהתנצל
 מאור שטרור טהמת א"עליישב
 להמרוזף שתכנס בעת לוואמר
 את ותתישב תעמוד אזי ייןלהביא
 הסוחר ונפטר מינוטין איזהעצמך
 שרואה איך הצדיק הרבוהעיר
 בעת לו טניחין בגיהנם יומשבכל
 בעולם עצטו את התיישבאשר

דמע:
ש
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גז קורש שרפישיח
 ר' הקרוש הרב בשם )עו"ש(קצ(

 טנור זצ"ל מאיריצחק
 שטים ירא מקום בכל נקראלמה
 מה פי על ואמר ה' ירא נקראולא
 1'תטהו ירופפו השמים עטורישכ'

 יראין שהשמים נראה ומזהפגערתו
 בעולם הוא עריין ,ו ויראהמפניו
 לירא ג"כ האדמ צריך ע"כהזה

 שבומים: היראה וירנישטפניו

 בטררש לך( לפרשת )ערש(קצא(
 שראה לאחדטש5

 עליו שנגלה עד וכו' דולקתבירה
 הבירה בעל אני לז זאטרהקב"ה
 טקאצק זצ"ל הרם"מ הרה"קכשהיה
 החסידים לפני הזה מררשלמד

 הבייה בעל אני התיבותכשאמר
 העוטרים כל על נדול פחדנפל
 בעל שיש כולם שהיגישושם

 :הבירה
 שסעתי מקץ( )בפ' )עו"ש(קצב(

 הר"ר הרה"קבשם
 למה זצללה"ה מנור טאיריצחק
 בשמאל חנוכה ונר בימקמזוזה
 ע"כ הדר חובת הוא דמזוזהואמר
 חנוכה ונר בימין ביאתו דרךד"א
 ע"כ בחוץ טצותו הנס לפרמםעיקר
 כימין לוצץ יציאתו ררך ג"כדיבוב

 ?ע"כ
 בפ' נצבים( )פרשת )עו"ש(קצנ(

 עד עציךמח61ב
 הר"מ הה"ק בשם מימיך,שואב

 לכתוב צריך הי' מנורזצללה"ה
 אטר מימיך, שואב ערמראשיכם

 עצות החוטב זה עציך חוטבהפי'
 ראשיכם ככלל נכלל וזה התורהמן

 של טיסה השואב זה מימיךושואב
 : ע"כתורה

 ההיק בנפם שסעתי )עו"ש(קצר(
 טקאצקהרם*ט

 חכם לאחד נקרא למהוצללה"ה
 אתר נטצא הא כסיל שתבירומשום

 זה טש,ם רק טמנו חכםשהוא
 אעיפ בחסידות עוסק שהוא ארםנם בהחכמי עומק יהוא חכםנקרא
 חסיד נקיא נ"כ חסיד אינושעריין

 :ע"כ
 ויחי( )בפ' בהשמטות )עו"ש(קצה(

 לפגי אפרים אתוישם
 בשם אבי כן לא אמר ויוסףמנשה,
 הי' בזה ויוסף יעקב שלחמחלוקת אטי זצללה,ה סגור הר"מהה"ק
 טחן באיזה שוב ועשה טרעבסור
 הוא טנשה כי תחילה האדםינהנ
 וזה עמ4 כל את א' נשניע"ש
 כי ע"ש הוא ואפרים מרעסר

 מ"ב עשה וזח עניי בארן א'הפרני
 לפני מנשח שישים רצהויומף
 צריך שטתהילה להראותאפרים
 להיות יוכל ובה"כ מרע סורלהיות
 רק כן רצה לא ויעקב טובעשה
 להיות מנשה לפני אפרים אתוישם

 : ע"כ טוב עשתטהחלה

 אחד מחסיד שמעתי )עו"ש(קצו(
 מאדמו"ר שומעשהי'

 'צללה"ה סקאצק הרם"םהה"ק
 רוצים הכאונים שה" איך מדברשהי'
 עלתה ולא אחד בררך משיחלהביא
 התום' בעלי רצו ואב"כבידם
 בידם, עלתה ולא טויחלהניא
 ניכ להביא הפוסקים רצוואח"כ
 רצו ואח"כ בידם עפתה ולאמשיח

 בדרך להביא והצדיקיםהמוכיחים
 ואטר וסיים בירם, עלתה ולאאח'
 שכני בזמן יבוא שטשיחול"נ

 בטחשכחם טאד טרודים יהי'ישראל
 ייתבלבלו פרנסה דאגתמחמת
 בבא משיח יבא אז שלהםהמוחות

 :ע"כ
 בשם שטעתי ד"צ( )בסןקשש(

 שטחה הר"רחה"ק
 שאסר טפרשיסחא ת"לבונם

 בעוהא להם 8וב;קליפ
arm
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 קורש שרפישיח114
 ששטחתם ואף תסיד, במבריזשהם
 הנה עכ"ז ושטוחים בהוללותהוא
 ממשכת סחכד ששורשה השטחהמדת
 היראים אבל עליהם ושפעחסדים
 רוב ועצבות בראנה שהםע"י

 בעבודת בדאגה שהם אףהזמנים
 דינים עצמם על מפשיכים עכ"ד"
 עלינו, לא פרנסה מחומרי והםהיו

 להיות מאד להתחזק מזהוהלימוד
 טצוה של בשמחה תטידבשמחת
 : ע"כ 3"כ פרנסה לו יהי'ואו

 אדטו"ר בשם שסעתי )עו"ש(קצת(
 ז"ל צבי יעקבר'

 בני את סדריך שהיהטפאריסאב
 מפר שבוע בכל שינטרוהנעורים
 ושמש מאור ום' חיים מיםבאר

 : 11 לסדרההשייך
 זצ"ל העניך חטך ר' הה"קובשם

 שהיה שמעתימאלכסנדר
 ם' ש"ק בכל ללמוד כחיובאצלו
 בטאלעניץ היה 61*א הטאיראור
 ז"ל פישל יחיאל הר"ר בנואצל

 שיק אצלו שישבות בנווביקשו
 אור ס' לו יש אם אותוושאל
 קצר היה והומן לו היה ולאהמאיר
 לו אפשר היה שלא השבחקורם

 אחד אורח בא כך וביןלהשיגי,
 ממנו והשינו זה ספר לושהיה

 : פלאוהיה
 רבינו בשם שסעתי )עו"ש(קצט(

 חידושי בעלהקדוש
 אורח שכבוא ע"ז טעם ז"להרי"ט
 להם נותן והוא תיקון לואומרים
 הצדיקים מספרי נודע דהנהטשקה
 עושה שארם נסיעותיו בכל כשז"ל
 בנסיעתו לתקן פוגנו גבר מצעדיטד'
 את שמזכירים וזהו תיקוןאיזה

 איזה לתקן צריך שהואהאודח
 במעשיו וזריז זהיר יהי' ולכןתיקון
 הוא וע"ז לתקן שצדיך מהשיתקן
 ע"כ: משקה להם וגוחן להם טובהטניה

 חוים הגרול הנאין הרה"קבשם
 יחיאל מאיר מוה"ר כקש"ך1כו'
 אספראווצי. האבד"ק זצללה'חהלוי

ב"ה

 סשה רישב הא על וחשבוןטעם
 ואסר יום ארבעים בהררבינו

 בתחילת יום ארבעים שאחרלהם
 על ולהבין כך ולמה בא אנישש

 : נ"ל פשופופי
 נירסת לפי ע"ז במס' איתאדהנה

 דשליש תשא פ'הילקוט
 בנם' ואי' תורה לומד הקב"ההיום

 ובשליש ודון יושב הראשוןשבשליש
 ג; בר' עיי.ש תורה לוטרהשני
 ד' עירובין במס' אי' והנה ר',ובר'
 עם למד רבינו שמשה ע"בנ"ה

 עיי'ש, פעמים ארבעהישראל
 שמשה המדרש בשםובמהרש'א

 פעמים ארבעה ג-כ הגבורה מפילמד
 אדם שישליש בנטרא איתאוהנה
 ארם שכטה ברמב"ם ועייןלימודו
 למקרא שליש ישליש אזי ביוםלומד
 ונבוא לתלטוך ושליש למשנה,ושליש
 הקב"ה מפי משה למד כמהלחשבון

 : יוםבכל
 שעות ארבע הוא היום שלישדהנה

 שליש חלק שלמדונטצא
 דהוא שבכתב תורה דהיינומקרא
 כתבתי וכבר מהשעה ושליששעה
 לוטך הי' דבר דכל הטירשבשם

 למד שלא ונמצא פעמיםארבעה
 ושלשה שעה וליש רק יוםסכל

 ותליש שעה יעמים חוזר הי'פעמים
 ללמור יכול כמה ונחשובשעה

 : שעהבשליש
 1' דף ברכות בטס' איתאדהנה

 משמונה אחד חלק הואשרנע
 ישמונה ושמונים מאות ושמונהאלפים
 שהניהו מאי לפי הוא כןמשעה
 בנברא ואיתא עיי'ש בנליוןשם

ש
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 116נח קניהם שרפישיח

 דברגע דהיינו כטימרא דרנעשם
 נטצא אותיות, שלשה לוטריכול

 עשרים לומר הארם יכולשכשעי
 מאות וששה אלפים וששהאלפים
 דשלשה אותיות וארבעהוששים
 סאות ושטונה אלפים שטונהפעמים
 אלפים כ"ו עולים ושמונהושמונים
 שבשליש נמצא ומ"ר מאותוששה
 שמונה הוא מנה שליש חלקשעה
 ושטונה ושטונים טאות ושמונהאלפים
 מפי ללטוד יכול הי' שמשהנמצא
 אלפים שמונה יום בכלהנבורה
 ושטונה ושמונים מאותושסוכה

 בכל לומד רהי' כתבתי כברכי
 שעה שליש רק שבכתב תורהיום

 עכשיו ונבוא לחזור הי'והשאר
 ולטד בהר משה הי' כמהלחשבון
 בטס' ראיתא טה לפי מגבורהמפי
 ארבעים שאותן ע"ב ד' רףיומא
 ונמצא דפרישה ששה בהדי' הי'יום
 רק התורה קבלת אחר הי'שלא

 רש"י אמנם יסים וארבעהשלשים
 הוא ארבעים שאותן בחומשכתב
 רעם נמצא לשמים שעלה היוםתוץ
 התורה קבלת לאחר הי' יום,ה

 כמה ונחשוב יסים וחטטהשלשים
 דהנה הימים באותן ללמוד יכולהי'

 לפי"ם ללמוד יכול הי' יטיםבשלשה
 הי' ויום יום שנכל לעילשביארתי

 ושמזנה אלפים שמזנה ללמודיכול
 נמצא אותיות ושמוגה ושטוניםמאות

 יכול הי, ימים וארבעהשבשלשים
 אלפים ושני אלפים טאות שלשהללמוד
 כי אותיות ושנים ותשעיםוסאה
 מאות וח' אלפים ח' פעטיםל"ד
 אלפים וב' אלפים ש' עוליםופ"ח
 כמה לחשבון נבוא והנה ודו"ק,וקצ"ב
 כעת נדפס דהנה בתורה ישאושות
 החשבון לאחר החומשים כלבסוף
 שלשית נמצאים התורה שבכלטדויק
 אלפים וא-בעה אלפיםטאית

 רכינז משה לסד שכבר לפיונמצא
 ש' יסים וארבעה השלשיםבאותן

 אותיות וקצ-ב אלפים וב'אלפים
 מהתורה עוד לו שנשארנמצא
 מאוה וששה אלפים שניללמוד

 צריך הי' זה ושסינהוארבעים
 ונמצא ההר טן שירד ביוםללמוד
 ההר מן שירי ביום ללמודשהי'

 עשרים לימור יכול שבשעהכפימ"ש
 וששים טאות וששה אלףוששה

 צריך שהי' נמצא אותיותוארבעה
 מאות וששה אלפים ב' אותןללמוד

 אותן לומד שהי' ושמונהוארבעים
 אלפים עשרת שעולים פעמיםארבעה
 אותיות ושנים ותשעים מאותוחמשה
 יכוה אדם שעה שבשלישוכ-כ
 טאות ושסונה אלפים שמונהללסוד

 שבעה עור נשאר ושמונהושטונים
 שהוא ודו"ק ואיבעה מאותעשר
 משעה עור חמשה חלק כמוחלק

 כ"ו ללמוד יכול שנשעהמחמת
 ומ'ו ום'ד טאות וששהאלפים
 עולים וארבעה סאות י"1פעמים
 וששים מאות וחמשה אלפים כ"הרק

 ועוד א' חלק כסו שהיאנמצא
 ביום ללמוד צריך שהי' נמצאטעט

 שעה שליש ההר מן שירדהאחרון
 וכבר טהשעה עשר חסיה כטווחלק
 תורה לוטד שהי' רכסהכתבתי
 וגם' טשנה ללטוד צ-ך הי' כךשבכתב
 וחלק שעה ללמוד ם שהי'נמצא

 פעמים שלשה כי מהשעהחמישית
 עולים עשר חטטה וחלק שלישחלק
 וטטילא מהשעה חמישית וחלקשעה
 שעה ובתחילת משה אסרוכפיר
 מכ"כ ההר מן ירד הואששית

 בתורסן עומק הקב"ה הס' יוםשבשליש
 והי' חמישית טשעה מתחילשהיא
 חמישית חלק וגם השעה כללומד
 שעה תחלת שהיא ששיתמשעה
 בתוך ג"כ שכ' ברשיי ועיפשששית

 שעד בתחלת שהוא ששית שעה עיפש: אותיותישמינהמאותיארבעים
ל8
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 קורש שרפישיח116
 מנפלאות נדול פלא והוא הגיעלא

 : יתישהבורא

 בזמירות דאי' הא על וחשבון8עם
 תסיר איש בזמר מוצש"קשל

 סאות בשמונה באהבים קנאותגר
 זהובים.אלף

 מאות שמונה דוקא למהלהבין
 יותר, ולא פחות לאאלף

 איתא י"א דף בקירושין דהנהונ-ל
 צורי כסף בתורה האטור כסףכל
 שהיא מרינה כסף דבריהםושל

 זה והנה צורי, טמטבעשמינית
 הם זהובים אלף סאות שטונההכסף
 צורי כסף הם וא,כ דבריהםש9
 ד' יהנה זהובים אלף מאהרק

 כאן יש וא"ב בסלע ישזהובים
 והנה צורי. של סלעים אלףכ"ה

 שאדם איתא תשא כי פ'בילקוט
 או טפסוק ומוכח כסף ככרשוה
 בבכורות והנה תשקול כסףככר
 נביאים של שסלעים איתא מ"טדף
 כיה ליטרא ופירש"י ליטרההם

 הוא נביאים של סלע וא-כסלעים
 ככר וא"כ תורה של סלעיםכיה
 של ככרים כיה הוא נביאיםשל

 וה' אלף הוא תירה של וככרתורה
 נביאים של ככר א"כ סלעיםטאות
 תורה של סלעים ותיק אלף ל-והוא
 ל' עולות מאות ט"ו פעמים כ'בי

 עולות מאות מ"ו פעמים וה'אלף
 ות-ק אלף ל"ז ס"ה ותיק אלףו'

 בתוס' בבכורות שם והגהסלעים
 ממטבע פחות שוה דנסכאאיתא
 והנה כ"ה אפף חלק צורה בושיש
 אלף היא ות-ק אלף מל"ו כ-החלק
 ינוכה אם א"כ לעיל שכ' כמוות-ק
 ישאר וח"ק אלף מל"ו כ-החלק
 איתא בבכורות שם והנה אלףח"ן

 קורם שוין הוי תורה ש4רכלעים
 פחות שהות חלק יחזקאלשבא

 שוה וא'כ עכשיו שוין שהי'ממח
 רק עכשיו של החשבון לפיארם

 ב"ב במס' והנה סלעים, אלףי
 חלק במקח להרויח צריך שתוראי'

 הף אלף ל' שוה אם א-כשתות

 אלף כ"ה בערו ".תן צריןתגר
 בעפו, נתן הזה ספרמלעים

 1 פלאוהוא

 האבדוק הנה"צ פהה"קע"כ
 זצללה"האסמראווצי

 לפעמים אסונים טאיש שסעתיר(
 הק' עיניו צדיקנותן

 תשובה לידי אותו ומביא אחדבאיש
 הר"ר ההיק ררך עלי נסעפ"א
 וראה זצללה"ה ססאסוב ל.בפשה
 עומרים ופוחזים ריקים בחיריםכת

 הבלים בדברי ועוסקיםבכנופיא
 אחד עלם בתוכם וראהושטוחים

 להביא ורוצה נבוה נשמה לושהי'
 אותו וקרא השכינה כנפי תחתאותו
 דברי לו ואמר החברהמתוך
 עושה שאתה באם לו ואפרכבושין
 כזכיות זדונות לך נעשהתשובה
 שחוק בדרך לו השיב והואוכרומה
 יותר עבירות לעשוש רוצהשהוא
 על השנית ולא זכיות יותר לוויהי'
 שלו להחברה וחזר קדשודברי
 דברי נכלם השינה קידםובלילה
 והנה בתשובה, ומהרהר בלבוהצה"ק

 יכלם ריקם שאף המנהג ה"אז
 הי' אך הראש פאת להםהי'

 )ני- תלתלים בפאותיהםמסלסלים
 השינה בשעת ובלילהקרייוילט(

 על ש.יטיל( )א תיק נותניםהי'
 היופים יתקלקלו שלא כדיפאות.הם

 העלם אותו והר הקיייזליכץשל
 לילה באותי ימות אולי אזחשב
 ייראו בבוקר קדושה החברהובא
 כמה פאות השתי על התיקאת

 ועוד ממזי יעשו והליצנותשחוק
דברים
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