
 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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 111נפ קורש שרפישיה
 תשובה הרהור ונכנס כאלהרבתים
 מאצלם נתפרר טעט וטעטבלבו
 לפרור מאוד לו קשה הי'שזה

 שמנע טהם, או"א כל כיטחכרתם
 חסיד שנעשה סטנו שוחק הי'בו

 ער כלל עליהם משניח אינווהוא
 הקדושים הצדיקים טגדולי הי'שלבסוף
 הק' שטו לפרמם רוצה איניוהנני
 ועכי"א: זי"ע צדיק של כבורוספני

 מאםש'נאוו הריעד הרה"ק בשםרא(
 בפרשתזצוקללה"ה

 אשר עד כו' עמו וישבתתולדות
 אף שוב עד אחיך, הטתתשוב
 כפול הלשון זה מה כו' סמךאחיך
 אך מיותר הוא ממך תיבותוגם
 כן לפנים הפנים כסים הפ' ע-ר9י'
 י"ט( כ"ז )משל. לאדם הארםלב
 באם אחיך חמת שתשוב תדעמתי

 מה אחיך אף ממך גםששכח
 ממך נשכח אחיך על ברונושאתה

 הכעס ישכח אחיך גם בטחאז
 ; ושיסד"נ ודפח'השעליך

 יצחק ר' הרבי ההיק בשםרב(
 עה"פ זי"עמוואלקי

 עצמו טתגלגל משה וכו' סשהויחל
 זיך האט )ער הרקיע פינותבכל

 פון ווינקליך אלע איןגיוואלנערט
 מניחו שאינו להשי"ת ואטרהימעל(

 ואטר העגל עון להם שימחולער
 מעטד באותו שהי' אחד חסידלו

 בנסרא איתא בעצמו זהשדבר
 ז"ע הה"ק ~1atenl ל"ב רףברכות
 ר' בגס' זה דבר שנמצאבאם
 ר' טאמר הוא ובאסת אמרויצחק
 שאטר פלא והוא האמוראיצחק
 והבן: כשמו ששטו האטוראמאמר
 ר' הרבי הה"ק בשם שסעתירנ(

 מליבאוו.משמענדיל
 הזה בזמן שכעת שאטרזצללה"ה

 הי' במצרים כי הנ' שערהוא

 שעיי בט"ש טשוקעיםישראל
 בכל נתקלקלים שהי' היינובוטאה
 שם שהי' ואם והד"ת יהדותעניני
 שם משוקעים פי' אחת הנעאף

 אמרו אך תקומה, בלי ח"ולעורם
 ישראל דברים שלשה שבזכותהז"ל
 ומלבושיהם שסם שיגו שלאנגאלו

 כננד הם הללו שדבריםולשוניהם
 זה לולי כי ובוטאה של הנ'שער
 ועתה לעולם שם נשקעיםהי'

 בגלותם בעוה"ר נתקלקלושהיהודים
 המה הן הנ"ל דבריםבשלשה
 קודם הי' זה אבל ח"ו, הנ'בשער
 הג' בשער נפלו ח"ו שאלוס"ת
 עתה אבל ח.ו תקומה להם הי'לא

 שנפלו אף התורה קבלתלאחר
 ע"י תקומה להם יש הנ'בשער

 : כב"א שליסה ונשלההתורה

 הרש"י הה"ק אשר שטעתירד(
 זצלה'המכיאלעבז'נ

 ירחמיאל הר"ר זקינו בשםאמר
 ראשית אשר  ברא, בראשיתזצללה"ה
 ומזוני חיי בני  לארם  להיותצריך
 בן הוא ברא פי' ברא, תיבתכי

 פי' ברא חיי, הוא בריאותברא
 זצללה"ה מביאלעכזינ והה,ק מזוןבר
 בני ניטפריא  ברא שתיבתאמר

 : טוונאחיי
 הרשיי הקדוש הרב אמר ;וררה(

 זצללה*הכביאלעכז.נ
 או באבן כתיב משפמים()בפרשת
 באגרוף על התרגום פי'באנרף

 ואטר בכירסיזא לשון מהום
 בשם שהורני רמיזא כ'1 הואשפי'
 הדין נ'כ כ"1 נימט' הוי"ה שםכ"ו
 רטיזא שבאגרוף אמר והתרנוםכך
 דיי"ה בשם שהורנו שאף השםאת

 כסו הוא הדין נ'כ כ"ושגימטריא
 אמר כך ואחר באנריךשהורנו

 וודא  .אנרף"  ניסטריאש.בירמיוא"
 :פלא

פ
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 קודש שרפישיחאן
 הרי"ם חי' בעל ההיק בשםרו(

 צריך למה שאמרזי"ע
 כי קישקע" .שלעפי באדםלהיות
 פעמים כסה כי הצורך מןאין
 על רעפיראציע הדאקטויריםעושין
 ובריא חי והארם קישקע"*שלעפי
 רמ"ח באדם שיש ואטרכטקדם
 רמ"ח כננר נידין ושם4האגרים
 כמת בהן ויש ל"ת ושס"העשין
 מצות יש אבר מעסים עםמצות
 מכ יש וע"ז מעם בלאהחוקים
 כנגר שהוא יתרת דקיןבאים
 לטה משגת השכל שאיןהנעקים

 1 והבן בארם זהצדיך

 שנכרו הק' בשמו שמעתי קודרז(
 וכו' הסופלנ החסידהרב

 שליט"א אלטער שלסה'לי ר'בנש'ק
 ששלחו טנות משלוח לוהגיא
 חי' בעל לזקינו זצללה"ה הק'אביו
 זי"ע זקינו לו ואמר זי"עהרי4מ
 בעד להשליח לשלם העולםשמנהנ
 ע"ז טעם לך ואומר הררךשליחות
 עטלק לטחיית זכר הוא 8ורימרהנה
 כשזוכין א"כ בדרך קרךאשר
 לשלם צריכין בפורים המצוהלקיים

 : והבן הררך בעד מצוהלהשלוחי

 כאמום בכפר רר אשר שטעתירח(
 כפרי לווארשאהסמוך

 עת בכל אשר )פאכטער(יהודי
 יי"ע הק' הצדיקים היויכיןשהי'
 היי"צ והה"ק הרי-ם החי'היינו

 מראדזימץ הרי"א והה"קמווארקי
 נותן הי' סטומ הכפר ררךועוד
 ולפעמים ררך עלי מזונותלהם
 שהולכים כשראה מלבושיםאיזה

 טלבוש להם נתן קרועיםבמלבושים
 קרושה החכריא הולכין הי'ופ"א
 הי' לא הנ"ל והאיש הנ"ל כפרררך
 הוא היכן לאשתו ושאלובכפר
 לזה זה ואומרים שטתואסרה

 טובה לו לעשות אנחנווכצריכים

 עשה שהוא טרמת העליוןבעולם
 אוהו וחיפשו טובות תמירלנו

 מצאו ולא הוא היכן העליוןבעולם
 יצא כבר הנ"ל האיש כי שםאותו
 בהקברות אותו וקברו ר"ל הד"תסן
 קול שמעו כקן ובתוך עכו"םשל

 יהודי איש שטצאו בעירצוחה
 אוהו לקבור לעיר אותו והובאהרונ
 ואסר יהודים של החייםבבית
 אנחנו זי"ע הריעם ח" בע5הח"ק

 נא נלכה בעיר צוחה קילשוסעים
 אנחנו אשר הזה קול טהלראות
 לחוץ יוצאים כשה" ויוםשומעים

 יהורי טת איש נמצא אשרראו
 לקבורה אותו להביא בווסטפלין
 ואמרו יהודים של החייםבבית
 הריעם החי' של טעשה הי'שזה

 שהארץ בתפלתו שפעלזצללה"ה
 הטת זה כי ישראל לקברותשיבא כרי לחוץ אותו ישליך נכרים קבריםשל
 הנכל )הפאכמער( כפרי בעלהי'

 שהי באם מזה נראה סו"םופלא,
 בחייו אחר טאיש לצדיק טובהאיזה
 טובה הזה לאיש יעשההצריק

 1 כנ"ל מיתתולאחר

 אהר אחד אברךבאפ"ארם(
 רבה בבכ"חתונתו

 אותו ושאל והע טקאצק הה"קלפני
 לו שהי' והשיבי בוכה אתהמה

 מלית לו נחן לא וחוחנונישיאין
 אן זיך הילט טען בזה"לוהשיבו
 : הארץ כנפות ארבעסיט

 זי"ע פאמשינוב הרי"ד הה"קרי(
 הקפדה אחת פעם לוהף

 עליו כעס ולא אחר עלנדולה
 אולי שחשב אף תיכף לוומחל
 למחול לו טחויב אינו ד"תעפ"י
 ויכעס יקפיד אם עץ סבראואמר
 יהי' אח"כ אולי נקם וינקוםעליו
 האיש נזה עשה לטה חרמהלו

 הוא. אדם אך איש כי :ינקמה
ואולי
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 119ם קורש שרפישית

 ויחפש שכננדו עם הצדקהם4
 וצריך מחילה סטנו לבקשאותו
 צפון ומערב סורח אותו לחפשאני

 לטרחקים יסע לפעמים כיודרום
 אס אבל לי שימחול אשינוואיך

 שצריך' אף וסיר תיכף לואמחול
 איני ד"ת עפ"י אולי לחושאני

 להשי"ת חטאתי א"כ לו לטחולמחויב
 הארץ כל מלא והשייתבלבד
 אוכל ואז עולם סלא וכבודוכבודו
 מקום ובכל זמן בכללבקשו
 כננדו שחטאתי מה לישימחול
 עפיי נתחייבתי שלא לאיששמחלתי

 : ורפח"ה למהולרקן
 מבהם הר"ר הה"ק בשםריא(

 נותנים וכולם הצה-מ אוהל עלפ"א שה" זי"עמאטשינונ
 צריקים קברי על פתקאיתומניחים
 בטיתתן צדיקים לשונו נצחותואמר
 נקראים צ"ל והי' חייםקרואים
 קרואימ חיים קרואים הפי'חיים

 על הנותנים החיים שלהפתקאות
 : ודפח'חקבריהם

 הק' להמניד שאל אחד אישריב(
 איך זי"עמקאזיניץ

 שוכב זהע הק' שהטניד רואהשהוא
 ועתדה התפילה ובעת בטטהתמיד
 ובריא חזק הוא ובמצותבתורה
 ר' וקוי כתיב והשיבו כאריהנבור
 פעמים כטה וראינו כחיחליפו
 ימי כל כחם בכל עובדיםשאנשים
 כסו מאוד הקשות עבודתהשבוע

 יום וכשבא כתף נושאי)ה8רעניר(
 וכמעם הסה עייפים קודששבת

 כעת והיכן התפילה בעתשישינים
 קוי עם כחם יחליפו אך כחםהלך
 התפרה בשעת כח ד' לקוי שיהרד'

 הכח נותנים ואח-כ ועבודהותורה
 בשעת כח להםלהיותבחורה

 : והבןטלאכתם
 וכמו ויחי( פ' צדיק פרי )בם'ריק(

 זצוק"ל הק' היהבת בשםשאמרו
 שיקרות וגו' מגולה לי והייתםעה"פ
 שרפואתו סגולה כעין הואישראל

 : עיי"ש שכלבלא

 זכה רל אמרו שמ"ש( )בס'ריר(
 תבירו וחלק חלקונוטל

 זצללה"ה היהודי הרה"ק והנידברע
כפרש'סהא

 בזה היא נמי דכי
 לקבל ראוי המקום דאםהעולם
 סכה משמים לה הנשפעקדושה
 : עכ"ד ונופלו שם שהואהצריק

 הקדוש מאמר וידוע )עו"ש(רמו(
 זצללה"השבכלהיהירי

 האתמול יום לעומת הוא ויוםיום
 ופת בספר )ועיין חרשכיהודי
 הקדוש הנאון לאדומו"ראמת

 : בסרבר( פ'טנור

 הקרוש היהודי בשם )עו"ש(רמז(
 כי מפרשיסחאיי-ע

 והביא עצטה כמצוה למצוההכנה
 משל יציאתו דפועל טהאראי'

 את השוכר פרק כברישבעה"ב
 לזה כרוטה שסעתי וכן ]א"ההפועלים
 ר' הרבי הק' הרב בשם]אולי
 כמצוה למצוה שהזריזות זי"ע(בונם
 הזריזות שגם ניחא זה וסטיםעצטה
 כבתוס' שבת דוחה טילהלטצות
 ק"ל דף רטילה אליעזר ר' פ'ריש
 מפיו בעצמי ושהעתי ע"א ד"הע"א
 יחיאל סא'ר הר"ר הה"צ שלהק'
 זצללה*ה אממראווצי הנאבד"קהלוי

 תרפ"ח שנת זו שנה החורףבתחילת
 1"ע להשמיטה ועלהשנסתלק
 שבת דוחה טילה דזריזות ראי'ועכי"א

 דלא אוסנא האי חז"ליעצמי
 אינו מציצה א"כ טכנתאטייץ
 האיך סכנתא משום רק מילהסדין

 למול יכול הא שבת רוחהמציצה
 .ומי י' )לפי השטש.ה ביןקורם

ביהשס"ש
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 קורש שרפישיחסט
 בלילה ומציצה עין( כהרףביהשט"ש

 אלא מציצה על שבת יחללולמה
 : שבת( דוחה הזריזות דנםודאי
 נסיעת בתחילת אשר שמעתיריו(

 בעל הה"קאדמ41ר
 הק' לחרב טנור זי"ע אטתשפת

 מאלכסנדר הנדגל הכהןאדטו*ר
 לביהם"ר בזריזות פ4א באזי"ע
 נזריזות הכל שהי' נקודשכדרכו
 הבאים בתוך עצמו ודחקיתירה
 מאלכסנדר טהה"ק ד"ת איזהלשסוע
 בעל הי' סאלכמנדר והרביזי"ע

 ויהי נופו חולשת על נדוליסורים
 א"ע הרכין הבאים בתוךכראותו
 שפת בעל לארמו'ר שיהי'כדי
 הק' מפיו לשמוע בניקל ז"עאמת
 מקצת כשמוע ויהי דבריםאינה
 אכסניותו לבית לדרכו רץ מידדברים
 מביביו עוטדים שהי' החסידיםוהנה
 לבם חרה הזו המעשה אתשראו
 אמת שפת בעל אדמו"ר עלמאר
 בשנים אברך הי' אז כי זי"עהק'
 באמצע והפסיק ד-ת לשמועובא
 הה"ק עומר שהי' עד אךוברח
 הבית מפתן על אמת שפתבעל

 הקדוש והרב לחוץ לילךהמדרש
 שהחסידים זאת הבין זי"עמאלכסנדר

 בדעתם שהי' כמעט ע4ז לבםחרה
 הק' הרב להם ואמר ח"ולבזותו

 אדטו"ר שהי' בעת זי"עמאלכסנדר
 אצל זי"ע הרי"ם חי' בעלהה"ק
 זי"ע מפרשימחא בונם הר"רהה-ק

 סיבות לו יש אשר לפניווהתנצל
 א"כ רח"ל בנים עם טאודגדולות
 ית' השם מיראי אינו בואבוראי
 עולם ועד מעולם ה' יחכר כתיבכי
 שורה אינו שעליו ורואה יראיועל

 מאלכסנדר ההיק ורמז ה'החסד
 זי"ע אמת שפת הבעל עלוי-ע

 עומר עוד שהי' בעת הק'באצבעו
 חוצה לצאת ביהט"ר מפתןעל

 לבני וצדקתו כתיב אבלבזה'ל

 הגדלות החסידים והביתבנים
 שפת נעל הארמו'ר שלוקדושת
 לבל דעתם ותנוח זי"ע הק'אמת
 כו': בנחלתן זהיר והוי ח"ו בויתנרה

 ההיק נסע פ"א אשר שמעתיריח(
 זי"ע הרי"ם החי'בעל

 יושב ושא בווארשא הדראשקעעל
 הי' וכננדו מלטשהבהספסל

 1וארשע11ער בונם ר'המעטש יושביי
 רל בויסנאלד איטשקי ר'והחסיר
 דרך שברין והי' השני'בהספסל
 יש ושם יעראזאלימסקי',הלעיי

ספסליי
 אנשים אשר

 יושביי
 שטה

 איש יושב שם ויהי כנדשנלתענוג
 כמנהנ יוהרא מלבושי מהולכיאחד

 מי הזמן ובאותו )ד'יטש(אשכנזי
 ח"ו הוי מלבושים באלו הולךשהי'
 של ודרך ישראל מטנהניכפורש
 בעת זי"ע מנור הרי"מהה'ק
 ראשו בהרננת לחוץ הביטנסיעתו
 רץ הזה שהאיש וראהלצדרין
 כרי בירו והפרעסאל הדראשקעאחר
 הכל הי' בווארשא כי שלום לוליתן

מכיריי
 מרפם חי' בעל הה"ק את

 יושבין שהי' אנשים השני ונםזי"ע,
 שאיש יותר עוד ראו בוראיכננדו
 הרראשקי, אחר ורורף רץהנ"ל
 לבעל רבא שום אסרו לא הםאבל

 שראו מחמת לעמור כדיהעגלה
 לבעת מצוה אינו יבא הה.קשגם

 בנפשם עוז ירהיבו האיךשיעמוד
 במהירות הסוסים עם רץקארש והדראש- מעצטם זה דברלעשות
 כשראה ויהי אחריו רץ הטלוהאיש
 עם לרוץ לו שקשה הנשלהאיש

 הפרעסאל השליך בידוהפרעסאל
 רץ בעצטו והוא לארץלאחוריו
 בניקל להשיגו כדי הרראשקעאחרי
 והוא במהירות נסע הדראשקיאבל
 זי"ע הרי"ם הה"ק ראה וכ"זרץ
 להדראשקע שבא ער כוהו בכלשרץ
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 181מא קודש שרפיפרח

 החירושי בעל להה,ק וגדוהושיפ
 והח"ק שלום לו ליחן דמעהרחם
 רק הקדושה ידו לו הושיפנ"צ

 הרכין ולא לבד אצבעותבנגיעות
 היד בכל שלום ליחן כרי אליוא"ע
 מוכרח העגלה הילוך בעתכנהונ
 אליו להרכין לחבירו ידו הנותןאיש
 נגע רק הרכין לא בזהאבל

 הרי"ם הק' הרב וראהבאצבעותיו
 אימשקי לר' זה דבר שפלאפ"ע

 בונם ר' ולמשמשו וילטיטנאלר
 שבא באם דעו להם אסרזלל

 ואין למשפט איש העליוןלעולם
 זכותו אחר טחפשין זכות שוםלו
 סעוה"1 אחד דבר מעלט השליךאם
 הזכות זה שוב רבר להשיגכדי

 והבן: בעדו יושר מליץהוא

 על ארור צדיק בשם שמעת*ריס(
 שנתים טקץ ויהיהפ'

 בסוף היינו הסקן פי' מקץיטים,
 ימים" *שנתים רמשיחאבעקבתא

 השי"ת כי בימים שינויםיהי'
 : הזטנים זמחליף עתיםמשנה
 היו לא פ"א אשר שסעתי ונםרב(

 אחר כל כסדרן וחורף קיץנוהנים
 קיץ הי' חורף בזטן רק בוטנווא'

 לפני ובא חורף הא קיץובזמן
 בעדם להתפלל *עזד קדושצדיק
 והשיבם בזטניהם וחורף הקיץשיהי'
 לא וחורף קיץ בתורה ט"שעצה

 "שקיץ באם . הוא והפי'ישגותו
 כסדרן טתנדגים שאינם לא"וחורף
 שומרי להיות *ישבותז" הואהעצה
 כסררן יהנהנו הזטנים כל ואזשבת
 תליין שביעי ביומא הזטנים כלכי

 :והבן
 אחד צדיק בשם שסעתירפא(

 א' על לזשסיפרו
 שטת והשיב רעב מהטתזממת
 אוכל לבקש רצה שלא גאותשחטת

 : אדם טבנילנפשי

 אהד צדיק בשם פ"א שסעתינם
 נטירי חז"ל טאמר עלשאמר

 דמעני חז.נן והא סיעני לאדתית
 הפי' טהדרינן לא אפיתחאאהרורי
 חרפת ומויל עני הוא זהמשום
 הפתחים על לשאול שנתביישרעב
 הי' לא אפתחא אהרורא הי' אםכי

 ושסעתי כך כל רעב חרפתסובל
 אהרורי פי' כסה"ק כתובשנמצא
 סבב שלא סיהדר לאאפיתחא
 עניים עבור טעות לקבץאפתחימ

 עליו מגינה המצוה 11 היתה אזיכי
 כ"כ גדול עני מלהיותלהצילו

 :והבן
 קריעים חסידא הנ' הרב כשםרכב(

 פלאצקער זוטאה*ר
 לצדיק רשע צופה עה"פזי"ע

 צריך הלא א"כ להמיתווסב:,ש
 להורגו, שטבקשיס לצעוקהאדם
 כבר הוא צועק שאינו שמיוהשיב
 לצעוק מרניש שאינו והרוגכמת

 : והבן להמיתו רוציםאם
 ר' הרבי הה"ק אשר שמעתירכנ(

 מפאריסוב צבייעקב
 להסוכה שנכנס קודם פ"אוי"ע
 הסוכה הדופן על הק' ראשונשע!
 הק' ידיו על ראשו והניחמבחוץ
 א"כ מעפר יסודו אדם כתיבואטר
 אסור חרס וכלי חרס, כליהוא

 הנביה כך ואחר להסוכהלהכניס
 חרס בכלי הדין ~אטר הק'ראשו
 יהבן: לסוכה ונכנס מטהרתןם

 הצה"ק שהתנהנות וראינו מהרכך(
 שסעתי מזה זהמשונים

 הק' הרב בשם וטתקבל נאהרבר
 הרש.י הק' בהרב יצללה,ההרנ"ד

 זה אמר ואולי זי"עסביאלעבזיג
 על זי"ע( הקדושים אביתיזבשם
 לטשל אמה מ"ט( )תהליםהפסוק
 כתיב ולא תירתי בכינור אפתחאזני

 אך ואחירה הטשל מהו זהבמזמור
ידוע
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 קודש שרפישיח128
 והמנננים הטוניק יהל אםידוע
 נימוסי זה אין שוה קולםכולם
 להשומע תענונ שום ואיןהטיזיק
 ותנועה קול מוציא כאו.א רקקולם

 עם הולך אחד מזה ,המשונים
 ואחד נמוך ואחר טאוד נכוהקולו

 הנינון נשלם ידיהם ועלטמוצע
 להשומע תענונ וישוהסוזיקיא
 ענין כן כסו טשונותבהנועות
 בפ"ע ררך לו יש כאדאהצריקים

 פי' וזהו הבוי"ש הישון הואוזה
 בכינור אפתח אזני למשלא8ה
 שהמשיל החידה הוא וזהוחירהי
 ע"י הוא שתענונ לכינורהדברים
 וידוע והבן מזו זו משומתתנועות
 : הנימן בחכמת בקי הי'שודא

 הרה"ג ש"ב ידהנ לי 3תבעוד
 יחזקאל צבי מו'ה כקש"תכו'

 פלונמק האבר"ק שליט"אמיכלזאהן
 . ודל  בווארשאכעת

 טענדיל מנחמ מ' הנאון3ץ?ב
 אלפונא. אבדת נ"יסרנליות

 זצללה'ה מדזיקוב ר"א הכה"קת"(
 אביו לו שסיפרסיפר

 דל מראפשיץ נפתלי רבינוהקדוש
 הק' החוזה רבינו אצל שהי'איך

 והטבילה הזיעה ואחרמלובלין
 והי' דבש סי )מעטה( לשתותישבו

 אשר חסידים י"א ישיבהבאותה
 מפורסם-ם צדיקים אח"כ הי'כולם
 לא טהם ואחר מהם אחרורבינו
 אינו לטה ושאלוהו לשתותרצה
 טבול אינו הכוס כי והשיבשותה

 והשיב יודע אתה מנייןישאלוהו
 רבם החוזה מפיק זאת לסדכי
 עליו שרוי' נטבל פרם בכוםכי
 עיני לו אשר וסי מומאהרוח

 שחרחורת עיגול יראה לראותהשכל

 ולא רואה שאינך אומר אניהשיב
 ושלח לנה מבחן ואעשהיורע
 מהם ועשרה כוסות י"אלקבות
 ולמלאותם לטבול שלא והי"אלטבול
 יבחר ואז חשבינו( )על דבשסי

 טבול שאינו איזה הנ"להצריק
 שהביא השליח עשה וכןכהרכתו

 וא"ת לבר הטבולים הכוסותכל
 בהכוס סימן לו עשה ורבינילבד

 בחר ואת-כ עירבה ואח"כשא"ש
 רבינו אמנם שא"ט את הנ"להצדיק
 והיתול שחוק בדרך כוונת לאאמר
 אני שנם בל לך דע רבינוואמר
 *ואשר מנלה איני ואעפ"כיורע
 הצו-יק ובאמת כתיב, ליראיך"צפנת
 באחרונו, ונם בראשונה ירעהאל

 לטען מטנו שחוק עשיתיאעפי"כ
 הוא בי לגלות שלא מעתהירע
 השי"ת בעבודת נדול עיקרזה

 בני ואתה ה.א עם לכתהצנע
 : לךדע

 טה טלהציע אמנעלאואנכ
 רבן הגאון בשםששסעתי

 איך ז"ל יעקב הישועותשככה"ג
 ורבי צדיק נמצא כי לפניושהעידו
 אודערבערנ שמעון מוה"רושמו
 הצריך דבר כל על מביןוהוא
 טמא כי מטוטאתו נמהר אםטבילה
 וכשנטבל ימסאבא רוחא עלי'שרי'

 הנ' ואטר מזה הכלינפהרה
 להבין יש שבזה צחות בדרךע"ז
 שאסרו ע"כ קל"ח שבת הגמ'דברי
 שתשתכח תורה עתירה וכו'ת"ר

 אם לירע וכו' עתירה וכו'ששראל
 ואין היא פהורה אם היאטמאה
 אלא וכו' כתיב בהדי' וכו'מבין
 שני' ואם היא ראשונה אםלידע
 הש"ס וטסיק מבין ואיןהיא

 עש"ה רראב-א בהא להורטסתפקא
 כטה נמצא אין הכי קשההלכאורה-
 בטומאה טסופקות הלכותוכמה

 פלונתות כמה ומצים נופייהו וטהרה מראפשיץ רבינו אסגם סביבבהיקפו
רלחר
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 8םסב קורש שרפישיח
 )וזך טהור ולאידך 8מא משדיחד

 דינא כהאי הקשה שםפהרש"א
 דוחקא וטאי כן( מפאדראב"א
 יהי' אם שיסתפקו דוקאלאוקמי
 דהם התירוץ וע"כ שני, אוראשון
 אבל ח"ו תורה שתשתכח רקאמרו
 ויש יהא, וארמורי'ם צדיקיםעכ"פ
 אם בדבר שיסתפקו בשורהלזה
 ר' כסו לצדיק ילכו טטא אוטהור
 בראי' ויבין רבי שהואשטעון
 אך טהור או סמא היא אםשכויות
 או ראשון הוא אם יסתפקובאם
 שום עוד טועיל אינו ע"שני

 הוא פסא סוף רסוף הרבימבינות
 )ול"כ ,טביף אין לשק מדוקדקובזה בהכי לאוקמי מפי לי' ניחאע"כ
 עור ל"ש בזה כ4 מניר(אין

 בהתמדה עצוטה יניעה רקמבינות
 דבר למען ופוסקים בש"סושקייה

 לציי, בררך עכדפח-ח הלכה !1ה'
 הלא ע"1 צחות בדרך הקשיתיואני
 זה דבר ינע אשר תקנה עודיש

 אולם נטמא אם ונפרש עלויכיפו שלישי עושה אינו ששניבחולין
 ריש עיין חולין אף לטטאאסור
 הצעתי שם ותוס' ברשאי ע"בחולין
 נייח לעוגות המדובר בעניןזה

 נ"י כהדר"נ צדיק ישמח למעןנפשי'
 : דעתלסען

 ההיק )עם אחת בטסיכה פ"ארכו(
 והי' זי"ע(מראפשיץ

 רבנים וטרחוק טקרוב נדולקיבוץ
 נהנים לפניו ובע"ב חסידיםלובדים
 רבנן רב המלך שלחן השכינהטזיו
 הקדושים אבותיו בגדילתוסיפר
 רבינו ואמר ארץ גאוני תבלמצוקי
 אבות הצדדים מכל כמוני""טיוחם
 הייתי יש ואם בעולם איןואמהות
 מן אהד נענה לראותמ טאודחפץ

 ממדינת וחסיד יר,א בע"בהטסובים
 יותר' טיוחס אני .רבי!יבענבירנען

 481 סח ושאלו אליו קראוותיכף

 הנניד החסיד השיב יחוסךהוא
 הפצוין האחד הנני אני רבינוהנ"ל

 ונוטל תפילין מניח שהנניבמשפחתי
 טזה מאור רבינו ושחק לפתידי

 "דערואטר
 זיעבענבירנעי

 האת יוד
 : טאד אצלו חשוב והי'רעכט"

 מובא בדיחא ררבינו דעתי'והי'
 יוטא ת"ח של מסיגהבאותה

 רבותי אפינכם אני ואטרדפנרא,
 פשות איש לבן יחסן ביןהחילוק
 ת"ח שהוא פלוני צדיק הנהכי
 והוא ורחימו ברחילו ה' ועובדגדול
 חשכת על ומקונן הלילה בחצותקם

 חיינו מבית כבוד ניטל כיהנלוח
 וס"ת בעה"ק ועוסק לטבולוהולך
 לומד כך ואחר גפ'ת לוטדואח'כ
 ומתחיל היום והאיר להלכהשו"ע
 לתפלה דופק דודי קוללהיות

 אש כלפיד ובוערבהתלהבות
 ולוסר תהלים ואומר דרבהבהכנה
 הולך ואח"כ בצדקה ועומקמשניות
 בהתדבקות זה ונם במניןלהתפלל
 העולמים לחי והלבוב הלקתנעימות
 חצות ער ונמשך קודשובחררת
 וכשרוצה טעם לטעום שהולךהיום

 הנני טתנים בשברון מתאנחלטעום
 לי אוי מפי עם חסר לגמולהולך
 ונשמתי לנפשי עוד עשיתיפה
 ובטה מאומה עשיתי לא פההלא
 מתיישב ושוב ותפלתי תורתינחשב
 פשוט איש לבן ומתנחםברעתו
 )שהי' די זה גם אבי שהי'כמו
 הייה( או "מיהלנער" נרהייםפוחן
 וקרוש בצדיק זה רצוןויפיק
 בחזקה השי"ת את שעונדפלוני
 ומניע בעצמו חסרונותומוציא
 כך אחר טתקיסם אטנםלשפלות
 טורמן אני אמנם אבותיומשפלות
 גם בחצות קם שהנני פעםבאיזהו
 ואולי וש"ע גפ"ת לומדלפעמים

 קצת לפרקים כך ואחר קבלהגם
תהלים
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 וכשהנץ מתפלל הנני ynwnתהלים
 טה במעשי וטתבונן לטעוםהולך
 לעשות עוד התחלתי לא כיעשיתי
 ויראה בהיחוד רצוי ופעולה עשי'שום
 על משימ אני וכאשר העולטיםלחי
 אבותי ושאר הק' אבי זכרון עורלבי
 אני כמעשיהם מעשי יניעו ומתיהק'

 התלהבות כל אחרי בשפלותנשאר
 הנני והמעשים והתפלותהליסורים

 מיעוט ומכיר מצבי שפלותרואה
 : וסנולרע היחוס פעולת זאתערכי

 מווארקי הרם"ם הה"ק בשםרכז(
 ליעף הנותןזצללה'ה

 אנושי לשכל באפשרי אין כיכח
 הקדושים לצריק.ם שיש איךלהבין
 בכל ר"ל ישראל צרות את לסבולכח
 ליעף נותן השי-ת אך ועונהעת

 באמיהט "ער "יעף" אשרלהצדיק
 כח לו נותן ישראל בערזיך'

 : והבןלסבול
 יצחק ר' הרבי הה"ק בשםרכת(

 זצללה"הטווארקי
 מרבין בשמחה מרכין אדרמשנכנס

 א-ע שסחנכין חינוך לשוןהוא
 בשמחה שיה" כדי מעטטעט

 הוא א! כי פורים ביוםשלימה
 מככם ואם בפוריא לבסומאחיוב

 : בפורים יוסיף טה תיכףא"ע
 הקרוש הרב שאטר שמעתיוכן

 שבא זצללה'המאפשינוב
 והי' בנו חתונת על אחד חסידאליו
 איזה ברקודין ורקד עצטומשכר
 הרב לו ואמר החתונה קודםיסים

 החתינה על תוסיף אתה מההקדוש
 חתן לשטוח טצוה עיקר הואשאז

 : והבן שליטה ושטחהוכלה
 הק' הרב בשם שמעתי עודיכט(

 זצ"ל מאסש.נובהרי"ר
 תהי אל כאבות חז-ל טאטרעל
 אלא .יחירי" רן שאין יחידירן

 מאות כמה שדן להיות יוכלנפשות
 סיף ער טמנו לצאת שרשףנפשות
 ראוי חי' סטון ואפ" הדורותכל

 ער טהן להתפרנם ליורשיולירש
 שרן הקב"ה אבל דורות וכמהכמה
 אלא דן שאין יחידי לרוןיוכל
 דן להיות יכיל הוא הש"תאחד
 החוטא האיש יחירי אישיחירי
 עתיר איש שום שאין ויורעכלבר
 לאחר סטנו נפרע או מטנולצאת
 יוכל ממונו ממנו נוטל ואםסוהו

 ארם אבל אחר טעות לבניולהחזיר
 נצב שא' ב-ר עפ"י רק לדוןא"א

 : והבן אלבערת
 יצחק ר' הרבי הה"ק בשםרל(

 שנזכר זצללה"הטווארק'
 הפשטת בענין הכפורים יוםבעבורת
 ממונם על חסה שהתורההבנדים

 לומר שייך איך והקשה ישראלשל
 מטונת על חסה ביהם-קבבנין
 לכהן זה שנאמר ואטר ישראלשל
 בקדושה ולפנים לפני שנכנסגדול

 התפשטות לו שהי' כטעטובטהרה
 יהי' לא אדם וכל כמ"שהגשמיות
 והי ר' כמלאך רק ארם אזהי. לא בעצמו כה"ג ואף מועדבאוהל
 שישראל ממנו שישכח להיותיכול

 והכה"ג ולפרנסה לממוןנצרכים
 עשה וע"ז עליהם להתפללצריך

 שהתורה להזכירו כדי היכרהתוה"ק
 והזכיר ישראל של ממונם עלחסה
 יליהם שיהי' עליהם להתפללא"ע

 : והבן ממוןבצרכי

 בימי אחד שצדיק שמעתירלא(
 הולך הי'ילרותו

 כררך בחוצות ורוקד :וקפץשיבב
 שאלו הקרוש אביו והי'הנערים
 יש הלא והשיבי כזאת עשיתלמה
 א"כ הק' אביו לו ואמר יצהירלי

 רצון שעושה מיצה"ר ללמודתוכל
 שצווך טה העשה אתה נם חשי-ת דיני רן שאדם באם הפי.אחר

השי"ת
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 והשיבו עלן שפשל ופההשלכן
 כי השי"ת רצון עושההיצה"ר
 אותי שטפתה הרע היצר בייש אני אבל יצה"ר לו אין הרעהנצר

 : לולשמוע
 הוכיח פ"א אשר שסעתי וכןרלב(

 העשיל ר' להרכיהמלמד
 ילדותו, בימי וצללה"המקראקס
 הולכים נערים אשר ראה לוואטר

 ואתה ובזריית בהשכמהלאמכולא
 כאחר להיות תלמוד לא ולמהעצל
 שהם והשיבו בתוה"ק, ללמודסהר
 העוזר וזה היצה"ר עזר להםיש
 לעצלות ההיפך -בי עושהלהם

 : בתוה"ק הליטודומעכב

 אחד בחסיד בעלטי שסעתירלנ(
 הק' הרב אצלשהי'

 והה"ק זצללה"ה מראדזיםיןהרי*א
 שלחנו אצל הכסא על יושבחי'

 לדבר רוצת הי' הנ"ל והחסידהמהור
 הנ"ל והחסיד מבוקש ח11העסו
 ראשו את הרכין קומה בעלה"
 והרים פבוקשו, לו לספר כנקלפני
 בקול לו ואמר עליו וצעקקולו
 צו דיך בוקמפ )צו בזהמןניול
 כי )איה לי אתה טשתחוה ז(סיר
 טצים ע"ה אבים לעקב אצלנם
 תקברני נא אל הפ' על א'מעם

 אלקי עצטו יעשה שלאבמצרים
 מאמר הבנחי )ובזה שם( 1"לכפרשני
 די את וליסר רעע שבא עדחז"ל
 ,היר הו4 ת"ח לרבות איראזר

 ועקיצתן כו' שנשיכתן כו'בנחלתן
 פת"ח יראו הי' מעולם בודאו כיכו'
 עצמית של נל אותו יעשהשלא

 שצריך או עונשין ומשר פאמהמה
 וכטה כטה בחדל מצ'טלישועה
Up3~אמוראים מקטני ואף בתפלתן 
 ר"ע אך מתים להחיות יכוליםחף
 ת"ח לרבות תירא ד"א אתדריש

 תרע מח"ח ופחד מוראבשלט"

 אותך שהזהיר מהשיית יראשאתה
 את רעע חידש וזה ת*ה מיראעל

 עם ביחד יהי' ת"ח שמוראלרבות
 ממורא אז ישכח ולא השי"תמורא
 לא העמסוני ור"ש והבןהשי"ת
 מת"ח טורא לרבות  דעתו עלעלה
 הי' נ"ב מהפסוק רבוי בלא נםכי
 ר"ע אך טת.ח מפחדין העולםכל

 לא ח"ח .מורא בשעת כנ"לחידש
 נראה ועוד השי"ת, ממוראישכח
 הוי' שם תירא א' ה' מפסוקלע"ד
 רין הוא אלקים ושם רחמיםהוא
 במדת עמך נוהג שהשי"תבין

 תירא הדין במדת ביןהרחמים
 מת"ח יראה הי' מקודם והנהאותו
 כבור נהגו וגם ועונש דיןטחמת
 כבוד שהיקל וראה רעע שבאעד
 אפר כאשר הארץ העמי בעינית"ח
 כו' ע"ה כשהייתי בעצמוהוא

 ה"א את דרש לכן כחמורואנשכנו
 ירא שלא שאף ת"ת לרבותתירא
 מהשיקה כמו לירא צריך רכמעונש

 יראה(: טצותשהוא

 הנהדק שארומו'ר שמעתירלד(
 אטת שפתבעל

 שאינם הצדיקים על פ"א אמרזי"ע
 איני יום בכל שיעוריןלומדים
 צרות לסבול בכחם היכןסבין
 המספרים לפניהם באו אשרישראל

 בקשותיהם עם כאךא דוחקםם
 נפש ער הטגע צער ל"עוצרותיהם

 אך ביוטו סם טידי ל"עטסש
 : התחזקות לו נתתהשיעורין

 פיפס פ"א אשר שמעתי, עודרלה(
 נודל לפניו אחדחסיד

 זמן איזה ונמשך ודוייקוצערו
 שלום צרידת שקבל ואחרבסיפורז
 דבר לדבר עוד שצריך א"עהזניר
 חזר הפתח אצל שה4 ועדנחוץ
 לו הצריך לספר הפעם עודתיכף
 התבע ננד היי שנעצבוומחמת

להפריח
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 פעם זי"ע אדזמו"ר אתלהטריח

 לפניו שסיפר קודם לכן פעםימי
 ירע שבל כ"ק מלפני מבקשהי'

 כי האי כולי אותו שיטריחבעיניו
 כי לספר נחוץ דבר עוד לויש

 החסידים מן רב דוחק הי'תמיד
 רק הרבה לדבר באפשרות הי'שלא

 אדומו"ר והשיבו מאור,הנחוצות
 כי לך שנצרך מה כל ספרזי"ע
 וואם )נאך כאן אותי העמידולטה
 אנירער דא מיך מען האפדען

 :משטעלט(
 בעל הח"ק ארמו"ר של דרכוקלו(

 הי' זצ"ל אסחשפת
 שבוע כל הקטנים הק' מבניולשמוע
 אצל שלמדו מה הסדראחישת

 לפעמים הבחינה ובשעתמלמדיהם
 ובפ' דבר איזה אותו שואליןהי'
 הקטנים הק' מבניו א' שואל הי'לך

 ומקללך מברכך ואברכהכתיב
 האיטה טשפחות כל בך ונברכואאר
 באברהם נברכו טשפחות כלאם
 ארמו"ר והשיבו המקללים מן הי'סי

 לאיש דומה הדבר למהזצללה'ה
 אעפ"כ ההסירים את שטקללההטוני
 כן כמו כחסידים בניו שיהי'רוצה

 ו ודפח"ח הנ"לענין
 איציק ר' החסיד בהרה"נ סיניהער

 ז"ל קאצק()סהסידי
 הי' הוא פרשיטיק פההאבד"ק
 סת"ם סופרת בכתיבת נפלאאומן
 הרי*ם חי' בעל להה"קושאל

 רוו סופר להיות אם סנורזצללהיה
 041 מלמד תהי' אם והשיבומלסד
 נם טוב תלמיד לפונטים לךיזדמן

 : תלמדאתה

רל"
 הק' הרב של אמו "אל 8'א

 להרי'ם יצללה'ההריעם
 הטעט מן מעם ~rw למהזצללה*ה
 שעות ב' לערך ישן שהי'היינו

 לקח אביך הנה לח והשיבבמעל"ע

 יתאחר 6ה הוא ועילץ לעילויאותי
 ללמוד יכול חוא היום כללומד
 ~rm שאחר טה כמו"כ שעותבשתי
 בשתי לישן יכול הוא אחדבלילה

 :שעות
 צדיק דעת על עלה פ"ארלח(

 מלקות שמחויבאחד
 להלקות שראוי ביד אין כעתאך
 יחזקאל ת"ר להה*ק ונסעאותו

 לקבל בואו ובעת יצ"לסשינאווע
 עמו לרבא הה"ק התחילפניו

 איבעים אמרה התורה חז"למהמאמר
 והעסירו אחת פחתו וחכמיםיכנו
 פחתי למה והקשה סלקות ל"מעל
 יש הא דיבורה מבכל יותרכאן
 נאון הי' והצדיק תנרע בלחשש
 חידוד בררך לתרץ וההבילנדגל

 טשינאווע הה"ק והשיבוופלפול
 נראה לי אך טוב פלפול שהואאף

 מחמת אטת והוא פשוטבדרך
 כיון אחיך ונקלה אמרהשהתורה
 יהי' א"כ כאחיך הוא הרישלקה
 חמא בלא השלם אדם שהואסבר

 צריך אדם אך בעיניו נמורכצדיק
 פחתו לכן תמיד ננדו חטאיולהיות
 חסר שעוד לידע כדי אחתסלקות
 אדם בני שאר של להשלימותלו

 קרשו ברוח וכוון כלל חטאושלא
 שרוצה הנ"ל הצדיקלמחשבות
 צריק שיהי' כדי עצמו אתללקות
 וד"ל: בזה רוצים הף לא וחז"לשלם

 זי"ע מווארקי הרם'ם ההיקרלט(
 התורה תמיראמר

 )בפ' אחר כפרי בעל בשםהלזו
 ישחט ובקר הצאן עה'פבהעלותך(

 יאסף הים דני כל את אםלהם
 אמר והוא ז"ל הק' רשיי וע' כו'להם

 ע"ה רבינו שמשה בניחותאבפשום
 צאן להם יתן או להש'"תאמר
יתןו או להם ומצא בשר היינוובקר

 והשיב להם ומצא דנים להם
-- 
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 להם לתת תקצר ה' היד השי"ת*
 : ודניםבשר

 ממקערניעוויץ הר"ש ד~-יקרם(
 בשם אטרזצללה'ה

 זצללהיה מביאלע הרד'בההיק
 אכילת לענין חז"ל שאסרושמה
 אומדנא על שסומכי! ביוה"כחולה
 אינו על אף מומחים הרופאיםשל
 הרופא את ששזאלין הפי'יהודי
 יומים או יום ולא ביוה"כדוקא
 יום על אותו שיאמדו יוה-כקורם

 גם יש עצמו ביוה"כ כיהכיפורים
 ישקר ולא יוה"כ אימת הרופאעל
 : שישקר חשש יש יוה"כ קודםאבל

 הה4נ ש"ב מידי"נ לי נשלחעוד
 צבי מו"ה כקש-ת וכו'הנדגל
 האבריק שליט"א מיכלזאהןיחזקאל
 ש"ב בשם בווארשא כעתפלונסק
 דוקלא, סק' ז"ל אפוננא הר'אהרה"נ

 סרל אהרן יצחק סו-הוז"ל,
 לבוב אבד"ק זצ"לאיטיננא

 י"נ הרל להרב נטלאו כאשרכי
 בעל הנאון רודו אל הלריננה

 הר' ולקחו שיברכהו יעקבישועות
 לו ויאמר ויברכהו ברכיו ביןהעל
 הסעורה על תניר בטח יקיריבני
 סוגיא באיזה לי אמור דרושאיזה
 רהמוצא בהסוגיא לו ואמרתניד
 קושית ולחיץ זונ זונ מכניסןתפילין
 אם לי אמור לו ואטר שםהתוס'
 מחידושי או עצטך מחרושיתניד
 א' תירוץ שיאסר לו ואמראביך
 א' ותירוץ בשמו התום' קישיתעל

 הנה הישוע'י לו ויאמר אביובשם
 התוס' קושית לתרץ ישלכאורה
 וזה האופן את ואסר זהבאופן
 אתה תניד במחהתירוץ
 קושית לתרץ יש ולכאורהבדרושך

 כמח האופן וזה אחר נאופן התוס''
 אל קלע כי הי' וכן אביךיניד

 הבפרז, כיהסטרה
 הראשיי

 שאסר
 אושיע יצחק ר' הרה"נ שלהי'

 אביו: של הי' שאמר השניוהתירוץ

 למר שפרא הנ"ל לי סיפר עודרסא(
 תלטיריו עםהישוע'י

 אחותו ובני מרדכי הר"רובניו
 ובאמצע כתובות במס' יםהמפרשי
 כפי אל הישוותי נסעהלימוד
 שבועות שם לשבת הממוךאחד

 להם ואסר צח רוח לשאוףאחדים
 מזה נוסע אנכי הנה האהוביםבניי

 נם בביתכם תלמדו אתם כיואבקשכם
 בכפר אלטר ואנכי זז במס'הלאה
 תחזרו אז לביתי אשוב וכאשררכ
 שחירשתם החידושים כללפני
 מה לכם אניד אנכי ונם 11,בטס'

 לביתו שב וכאשי אנישחרשתי
 את לפניו להרצות להוצוה

 פיהם את פתחו טרם ועודחרוטיהם
 זאב טרדכי ר' בני הנה להםאמר
 הר"ר וב'א זח חידוש אמרבטח
 אמר בסח איטיננא זאבמרדכי
 הסטרה את החטיא ולא זהחידוש
 להם הי' ולא אחד בחידושאפילו

 : יותר לו להרירטה
 הנאון הרב ידי"נ לי סיפררמב(

 זעהמיין צבי דודמו4ה
 דוקלא דפה"ק ראנ'רשליט"א
 משה יוכף הנ"מ חותנו טפיששמע
 בעטח"ס פרעמיסלא ראבד'קזצ"ל
 הנאויים י"א פ"א כי עזרהשערי
 אשר יוסף והר"ר רעת חותכעל

 אצל בלבוב פרעסיסלאאבד"ק
 שישבו העת ובאותו ישוע"יהנאון
 לעשות לחוץ הישוע"י יצאשם

 שאלה עם אחד איש ובאצרכיו
 מהם א' ופסק אותם ושאלחסורה
 זא"ז והו;וכחו להטריף וא'להכשיר
 וסיפרו הביתה הישוע'י שבוכאשר

 ואמר דעתו אטי וכ"א השאלהלו
 ואמרו המקור ב"א לו שיאמרולהם

15
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 קודש שרפישיח188
 עם שהדין הישוע-י להם ואמרלו
 ומקורו מטעמו לא אך חו"דבעל

 יהראה אחר ממקום הואואסקור
 שניהם '2נ'טתוממו עד לדבריומקור
 ואחוו ובקיאתו חריפתומנורל
 ביד זה הישוע'י של בידיושניהם
 את ונשקו שמאלו ביר וזהימינו

 וחיבה: אהבה מרובגריו
 כי הנ"ל הרב לי סיפר עודרטנ(

 זצ"ל טסטרעליסקהרה"ק
 ופ'א הישוע"י מן מארהחזיק
 אל אחת שאלה בענין אותושאלי
 השאלה להרצות 'פ:1 מקדושיםמי

 הישוע"י אל יפנו ?י ואמרלפניו
 ובשמים הגולה בני של רבן הואכי

 : כמותו הלכהפוסקין
 כי הנ"ל הרב לי סיפר עודרמך(

 זצ"ל שלום מוזההרה-ק
 אחת פעם לו הי' קאטינקאאבריק

 א ע5 וערך ענונה בענקשאלה
 לו "רמן וכאשר נדולהתשובה
 ישון"י הג' אל נכנס ללבובשנסע
 הגאון ין ואמר בזה עמולפלפל
 בשם זה בענין א' סבראישוע"י

 מחמתו נסתר זו ובסבראהריטב-א
 ואסר מקאטינקא הרב דבריכל
 קונטרס כעת למד. שהוא הנ"להרב

 הקדמונים כל עם בוריו עלעדונות
 ולא לסר בהריטב"א וםוהאחרונים

 הנה הישוע"י לו ואמר ואתראה
 זה בהריטב"א עוד עיינתי לאאנכי
 הריטב"א ספר וזיתי שנהעשרים
 בהריטב"א וימצא הדבר ויבוקשונחזה
 מקאמינקא והרב הישוע*יכמו.ש
 הרב ואמי דקדק ולא שםלטד

 אל אנאון זאנט מען אזמקאמינקא
 : גלייבעןמען

 שליט'ז" הנ"ל סהרה*נ לי נשלחע"כ

 סכתם. . י'"ע מקאזניץ הלמביך כת.'ק טנוףהעתקה
 לפיק. פינו שחוק שנת טבת כיבב"ה

 נשגיר הסופלנ תיבה( )נמחק הרבני אהו' תלמידי ידידי להיהשוזיר
 נ"י. זעלינ מ' התורני הנניד ולאחיו סשה, מ'כש.ת

 שסחת שטחתי ראש על יבואו בוא שמח לב זה לבבם והי' יתןמי
 אביר תיבה( )נמחק הרב נכד לבעל המיוערת הבתולה נכרינשואי

רק'

 פוק וכג'ל זפק טיללו סע ג' 'יע בק', 1ח(זט יגלי 'ומון מ' % גגמ 'ח למען*(
 מיערסלוב. זלמן שלמה י' 14קיס 1,ו6 1%.קסוז'ג

 י' סק' לי'ק )ור.רג תוי*ס, ספן ג"ן טפסר ת' 6חז עוומ'ס ~חות גם' סלתו "נ"שהונא
~ah

 'יקג ר' 1ר.ק גפ4.ס") סרג 4( גויס סו' ,4 פס(. סהץ ת:ס1 7.' ט~ור"סר
 פר6:4. 4גד-ק 'קע",' ר' ה:ס.ק :1 4ג'1 סו4 מ"ג 16ת עו,ת'ס וחוח גס' מוגת. כוכה מ.:ק,טמסע
 לביז' מיי סהוחקת'ו ח"ן מגתנו 4ה ,י"ס סמיי גתג ר61 11ה,ה.ס ט:ק4פ וא': סול 5הי1ג(

 גוה, efi~rin חיג שזר וגי מפס רוג.)1.גס :ו1.1 ר' סטןסשפנ:

 מ'כלזאהן .חזקאל צבי באה'ר הדו"ש ש"בידירו
 ווארשא( לעדת הרבנים בועד כעת שליט"א פלונטר דגאבד'ק)ותא
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 189מה קודש שרפישיח

 שבם, ב' ה' אי-ה יופיע תיבה( )נמחק דודים ועת תיבה( )נמחקדק'
 יזכו בניהם שטחת ראש על אי"ה הידור כח שיש קימה אטםעתה

 : בנועםלחווה

 וניח בלב הדיש א"נ רבריאלה
 סים. דל שבתי הר"ר בהסנוח ישראלנאום

 'צללה*ה 23סמריקרכ רראיף הר"ר הה"ק כתב הזההטכתב
 ל שידוךבעניני

 1 כאלה ומחברת זבד בענייני לנו ספרואבותינו

 חוזה יתנגו טי אבל יחד,. הנפשות השלבנה ממעל בטסים קוראקול
 ולב חפיצה, והכלה רוצה ההתן אם אמנם ז אל פעל מהלדעת
 שדי ורצון בלבבם, יזנק השמים פועל כי האות! . זה יפרועו, לאהמחותנים

 : יסתתרבזה

 הנ"ל יצללה'ה דדא?ף הר"ר הק' הרב כתב אשר שנימכתב
 ונתן תעלה לרפואות שמה' שנסע ידידו עבור חן תשואותלהמבורנ

 . הקדושים כרכותיועליהם

 הטונים צדקה זורעי ונבונים, מדע אנשי כהנים, חבר והסגנים, הפחותאל
 ממעלה המהולל רופא ובתוכם האמבורנ, קרושה קרי' מנהליהמונים.

 שמן שמו המדעים, אשכול העדות ארון הקודש נזרהראשונה,-ובראשם
 טנגידי הי' מעודו אשר האיש הן רי. ראזענוואסער שאול מ' כש"תטורק

 מולרתו ארץ לעזוב לחצתהו, והמעיקה המסיבות, נחלי אחזוהוקהלתינו
 האג" עלי נורלו הסע כנפשו, לו האהובים חמשה, וצאצאיוואשתו
 קצרה כי עד נחוצה כה היתה לעמתו-והדבר הזועף ים בלבההולכת

 פתאום כי לדרך, תעורה מכתב לו לתת ברכה, אתו לעשות העתלנו
 ! - וישאוהו מאוד באיש ויאיצו משוט, תופשי רעשו ההונליםזעקו

-ויסעו  מנטת דאגה, טלאה התיצבה, מרחוק ונפשינו מוצאת, האני' ! 
 והנה נליהם בשאון אחינו את העת תולדות נשאו איפה' לדעה וכה,כה

 ברוח אותו ד' הוליך בשרה-כי וישועה באה, עפה טלילהבציפייתינו
 ולפעולתכם יפה, טטעכם נשואי', לכם חן חן המבורגה, ויבואיהו עזה,חמיה

 והרוסה עליו, עיניכם ותחם הזה המושלך האיש ראיתםנעימה,-אתם
 : )0סר( טצאתם האנושהלמחלתו
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 קורש שרפישיחפן
 לפיק. תרל*נ אלול י*ז נ' יוםב"ה
 וברגב טפורסם נניד וטהולל ה.קר טחותני לכבודשלום

 רי. פרידמאן פיעויל עטרנא טרהכיש

 שבוע א' הפאסט-ביום ע"י לידי הגיע העברה שנוע כ' מיוםמכתבו
- שליט"א הנאון כאאט"ו לפני הטכתב עם הלכתיזו-וסיר  

 שוין איז עם האבען ער וויל אשכנז-וואס - הלשון בזה ליוהשיב
 כתוב הי' בהטכתב בעיני-כי לפלא הי' אוינען-ומאוד די אניףבעסער
 ע"י tiff מכתב לידי בא אשר וכהיים למאד, עינים כאב לו ישאשר

 ה' רות אשר ראיתי העברה, שבוע ועש"ק ביום נכתב אשרהפאספ
 ב"ב עם אותו אזכיר עיניו-אי"ה על לו הוסב הזאת בעת כי בודיבר
 בכל לי להודיע וימחול שליט"א, כאאמרר לפני לטוב עירו אנשיועם
 שלים-א כאאטרר לפני לפוב אתכם אזכיר בריאתכם-אי"ה ממצבעת

 נל על שליסה לרפואה אותו מברך שלים'א כאאסו"ר הבע"לבר"ה
 : ב"ב ואת אואו בכ"ע ולהצלחהאיבריו

 שסח, ולב לב, ולרוחב ולכוח"ט, בכ.ם ומברכו בלונ"ח הדרש ידידוממני
 הזכרתי הרנע ב9 טשעכנאווי ספ"ק שליט"א הקדוש בהנאוןרפאל

 בעצמו קרא וכאאטו*ר היום הונתי אשר הטכתב על לטובהאוהו
 : מהיום המכתב על נ"ב בכ.פ ומברם לפניהמכתב

 הנ"ל רפאלממני

 סטר*סךב. הרלה ויקיא א' יוםב"ח
 נ"י פייוויל כש"מ מפוימם וחסיד נניד הטופלא מחו' ידיתילכבור

 ביתך: אנשי ולכל לך שמח וחנ וחיים ועושר ובריאותשלום
 בשושן לידי בא אשר השנית, האנרת אבל פורים לשטחת קבלתיהסנה

- רוחי את העציבפורים  לא אליכם טוב דברתי אנכי 
 החילותי יחי'-בתחלה יעקיל ט' אחי בשם אלי כהבת אשרכמאמר
 אולם כנונע אראה לבלתי גדול רעש בקול דקה-לא דמטהבקול
 לער, הטה. נכונים לא אליו הנספחים נם הרב גם דברי-כיאתרית
 באסת אבל פה רצופים לכתוב-והנם החילותי אשר שירות איזהטצאתי
 שיחי' אאדומו"י בקידש-וכבוד נשמעים אינם הרבר.ם אם הבל,הכל
 כבור, תמירים, כופר-טמון, כל פני ישא ולא ונורא קדוש אישהוא
 ומי אחד טצעד חלילה תורתו סדין לו-לסור :השבו ותוהו טאפםהכל

 לידידי אגיד ונפשי לבבי בכל ידידכם עצה-אנכי לכם ז-הבוישיבנו
 ישלחנה-נקי כי לשלוח-ואבקשהו אטר אשר השמורה על חןתשואת

 1,*פ ~O*Oiii לפת ר' סרג tthbt פסטן'ק': 1111ס"ס 11,עף סר-י משס"ק ס15ס מגתג'ס 1:4'"

 סוס"נ יז'", ל"ג מגג1ז מג"' ססתק וי נ:1ת ו", מ;5מג'ן פ'.11י, ר' סי' 1מת1ת;ס גתג61:ר

סגדי
  י1-ווים גתו גפת פ1ו:סק ר1הגז"ק h'P'1G מ'ג1ו6סן 'ה1ק5, הג' שמ"ר גקם'ת ט' סר3;.ס ;11

 ';"1, 511ן:6נפות
טכס
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 סעשהוו ימהר לכן ראשון בהתנור לאפוהה בדעתי כי חלילה, צשולפל
 גרגרים ביניהם הי' כי המלינעק על הפעם עוד החפים נתן אםויציענו

 לנרא: וואלף הק' אוהבה יד-רךנשחחים.
 והנחתי ררכ סאות איזה היזק חלילה לי יה" אכחש לז אודיעךמועסקי

 ירחם אולי עיסקא, היתר עפ"י לקחתי אשר הרבה מסוןבתוכו
 : ה' ביד הבל כשר, ואצא העת תופב כי%

 תסיר העתיקא תבריא מן חד המופלנ מחו' ידידי לכבוד שלומיםושרעת
 אנשי לכל ושלום לביתך שלום הכהן* ישראל נחוםפ8ורסם
 , אוהביך ישליובפיתינו

 פניך רתותי ארצי וכי 8ח אתם ובריאת שלום כי אודיעךרא-שית
 בחתימתך, תהום עורנו בא מפ' אנרתך לידי הגיעבשפיפאל

 נעלמה הפאסם על התמהמה אשר והסיבה אליו, קרב לא זר כי נחשוןעד
 ברית יעזך כרתי הווייכסיל בעבר שמה לבבותי, ידידימסני-לבבתני

 ורסיסי ויגע עיף ואתה וחול ברפש צעדנו ברגלינו עלינו כאשרחדשה
 נתתי כאשר אלה בל ועל הררך טמורח מעט חלית כי מפניך נטפוזיעה
 עליך קשה עיניך-והא בת סביבת מי-דמע נקוו ממך להפריד ידילך

 צפנתים בלבי ממך אני חזק ואולם פעי חמרמרו אחיך אני גםפרידתי.
 נשארו אשר שרידים עוד יש כי חזיתי אז שוחקות פניםוהראיתי
 התאפק לך מעי המו אותך זכרי סדי ובאשר שם, זעיר שם, זעיר אךבאטונתם,

 ולבך אחדים דברים חידה בלשון תביע הטסזנרה שפתי אוכל-ודללא
 טתגוללות התבל כי הרואות עיניך ! אחי מלי, ירמיון אן עריבין

 ר"ל-והחשובים, מנחם באין העשוקים ורמעת רבתהבהבלי'-והדעת
 המה מממונים מחפשים כסף והטבקשים ד'[ ]ב' ממשלי כףימחאו
 הסתופפו ואנחנו ובאים מטשמשים הזקנה ימי כי ד'--ונעבור יראתיבינו
 איש תמצא כאשר דרכינו-זהף נחפשה דגושים קזדש אל ארזיבצל
 חברתו ובקש אחריו רוץ כבודו ואלילי כמפו אלילי השליך אשריהודי
 קדושים ומים תורה תצא משם כי הנזית בלשכת וקשור אסורות"

 ? עור ואק לבנון מןנוזלים
ידידך

 בחסידות טפורסם ובקי חריף המאוה"ג הרב לבבי חונ אחי ירידינבור
 לשם מהולל אחיו רצוי המעלה אדם תור השם ביראתמשכיל
 שליפ-א, יעקב בש-םותפארת

 אפך והנלו.ם ורעך לכל שלום דובר והנני לביתך ושלום לךשלום
 נפלאה[ באהבה ורעי טנפן אחי אמן, וער סלה נצח ובריאתוחיים

 נפשי גרסה כלזתה כ* הלאה הלאה ממני, ועברתך פרידתך עליקהוה
 הפרר דטעה-ובים עינינו טחזה-ותרדנה טול טחזה חוזה עמך לעשותלתאוה
 נכין לא היום עור דרכי כי ש יודע -ומי מחשבות רבות אבללאיש.,

לפד
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 קודש שרפישיח*ן
 אינש--לכן לשלום ישובו ררכי יהי' איפו להגרד-אי אוכל*ננ_ל8
 וכל אוהך בדרך לשמרך לך יצוה טלאכיו כי שוב, ברכת היוםאקדסך
 בשני ועבורים ותורה הטוב בכל יהורא בארץ נמועים ותהי' אתךאשר

 מאד, ונבח ונשא ירום יעקב, כוכביך ויופיע פוב כל מלאותשולחנות
 מלאתי כי  פיך  סגור עמי.  1'ל, ערן שוכני הק-ושים אבותינובזכות
 באהבה מרוחק ולבו ירי  לך הנותן  ואוהבך  אחיך  היט, בנלירברים

 : נפלאהואחוה
 לאנדא וואלףבק'

 לכל שלום הכתיבה, לרוע ותסלח נסיתי, לא כאשר דברי חרתי ברזלבעש
 בבואך דרכו, יצליח העליון רויזע, בן לנהנאל ושלום יחי'הידידים

 יחי ליב בנימין כש"מ החסיר החריף הרב ליהירי בשמי תיבר ישטה
 .כי לו ותגיר בקרוב, א"ה אשלח להם לתת אמרתי אשר ררכהעשרים
 בכללי ומשר ספר לי שלח קלטן חיים לידי-ור' הניע לא טקראקאהספר

 : לו והשבותיוקבלה
 . זצללשח מסמריגףב הצדיק הרב ממכתבי העתקות מכתביםתשני

 כמאלכסבדר זצללה"ה 3מיךהרח"ה הנרול הכהן הזקן טאדמו'רחידות
 חכ לא ואסונה:גןבין: :טת אלף(גשת

 קולי נשמע בלי שראין
 לרם וה14 אדם ראש יכרה ביואם
 נטמא יש עודנו אסתר, איש ספנידלם
 לנשים והיו אבוא, לא באנשיםואם
 אני סי איצא נאראו

 השבחנת באחור וחכם פלא,הביטו

** *
 הדא אני אחרונים ואת אני, לראשוניםראשון

 ימצאומ לא זדים ובאהלי ידעונק רביםסמרוסים
 אס סי בי תתפלא כי אדם בןואתה נשסעתי לא ובניו לעשיו ידעתי, הרען אביהם הש()שת

 לעשיך ואחרית לרש, ראשית הננינ4 תביניבי אז והפכהו ישרראה
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 אומז קודש שרפי.שיח
 גאלן. האבדתן שליט'א הלנקף חנוך הס טהרב לינשלח

 סמשגי*ם לא' המכמה בתור כתב אשר שרירם ןן" מבעלשהא
 מחברתני עם הסכים לאאשר

 נברש עת וצאצאיו תבל עברשפת
 נקראו בשם כולםבך

 שמש בישונך חיים אלקיםדברת
- ערחיי  נסעו בך עסו בלב נביאיו 
 והנטהיים הכסילים וסתקוממיו ד' משנאי עתהאך
 ישרים ללב אופל בסו בך לירות לחץ ישימואותך

 הסרים הטאררים ממי ורוש לענתלהשכלתם
 דברים ברוב כסילים וקול רע לב על בשירים 11- זהלמה
 וחוקותיו ר' מאחרי לסור השיאכם לבכם זדון אם וסרסהו ורוןאנשי
 ואורוצתיו צדק- במענלי לכת אתכם תת לבלתי ; בעבותותיו אתכם אסרו תבלטחמדי
 תגילו ונם תשמחו עודטדוע
 תובילו לטבח כצאן ד'עדת

 עיניך תדמע דטוע האלה הרשעים מבלעדי טי אל 1 הערינהאשכנז
- גולתםופי  גאוניך הורידו לעפר 
 בנבוליך תמיר תושי')נשסע קול הטית -אך
 פל יח" )ט בחוצתיך האלה זרים רנל דרכהפרם
 פרחה הזאת הצרעת בכם נם אם 1 פויליןאנשי
 נבעו משחת טמקור טיםלשתות
 תטבעו טרם לב על תשימו לאאם

 למוס( וגא גר' גיפר ש )פ-ג ברכה ולא קללה עליכםוהבאתם
 יביטו לא צחות רובר שפתיהם מבטי אל טשריםדוברי
 יפשיטו מעליהם הטליצה כתונת אם אף יהל הצדק ברקטנה
 יפאר דבריהם הסלוצה גמבטא לא אם תרמית לשון כןלא
 ישאר לא מאוסה אני דומצנפת הסראך
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 קשש שרפישיהאע
 עולםלזכר

 יצלה'ח אינר עקיבא רבי טויה בישראל תנשיא עיטותדג' למשיי

 1 הקריות נברת בחלונתד חפותעלה

 אריות מעון שדרה בא, בא אכזריקרץ
 ארז מלבנון הפיל בעים הניףידו

 נליות אי'--ראש המופדים יקוננובניהם
 1 מבהרת גלת אי' איפיא, נשיאעיאשה,

** 
*

 עצת קראו והלילו, צען. בנ*באו
 תפארה מקל נשבר כבה, אלקיםנר
 שברך כים גדול 1 אהה חזון. עזדואין
 בעפנו יעצור פי שאלה, יפרקמי

 טקרבנו כבור נלה שרנו,שדוד
- אריאלדעי  והארק הלחות נשברו כי ו הד 

** 

 אהליהם מתר איש ובוכיםהמתאבלים
 תורה welrn צדיקים אבדןעל

 לחיהם על ודמעתם חשכהההולכים
 ומורה רב פישראל נלה כיעל

 טרנוע וטצאו בשורתשופמו
 וקצרה קלה קמנה הואואם

 ולדפוע צדיקים על להתאבלתלטדו
 בצרה ועזרה מנוח למצואואף

** 

 עדיכם הורידו היקרים פאזעןבני
 טעליקק נעלה כי לארץ ררושבו

 וישע צדקה הנה עדהמלבישכם
 ורשע עשק לארץודכא

תנצב"ה

 נשנש. 45 טנח טש ח וק filh7g ט6 י "י 6'(

 שלים"א. העניך חנוך טויה נאלין ואבר"ק הרב סידי-נ לי נשלהע-ב
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 6חסח קורש שרפיש"ח
 חתתניא חרב שו"ע בערם"ח נצללה'ה מדושנ"ו הק'הרב
 בטליצה והשיב דינו, מה לדבש שנפל עכבר אותו,שאלו

 הפל. הצררים בבל געתו יקרישאשר

 ר גי ש' רצ
 ך ת ב ער
 שד ב ד בש'
 ר' ע ב תנ'
 ף ר ש נר

44ש*4א**

 ושכי"א י"ע נ"ע מחרה*ק מפלאים נדכאיםדברים

 הספר שער פתחהעתקת
 ישראל* תפארת ,עטרת טספה-ק באות שת העתקביה

 טק*ק ישראל מוהר"ר הקרוש המגיר הרבסאת
 פאה- דקיק אברהם טעה הקדוש הרב בן זצ"לבאהפאלי
 קאריסטשוב טק'ק הקדוש הנאון של בנו והוארוביכהט
 שלום, ר' מרן חקדוש הטפורסם של ותלמידו ניסוזצ"ל,
 ואבי זצ"ל מרווין ישראל ר' המפירסם הקדוש אבישהוא
 דיע מפשערנאביל נחום מנחם ה"ר המפורסם והקרוש הואאסו
 יפאמיר*. הרכ" מדפם אייר ב' תריא .שנת השפיפהעלה

 דיה"ג זה על אטד וכנר א( סקמך
 ברורו המפורסםהצדיק

 נבנ"ם מלאדי זלטן שניאורהזר
 הק' והרב לפניו שבא אחדלאיש
 של דרכו לפי קהו מדברהיה

 האיש אותו ושאל ברלהמבקש
 על מהצדיקים והמעלה היתרתמהו
 העולם לכל נורע והנח אנשים,שאר
 הצדיק הרב של הנדולהחכמתו
 כתיב ביה"ל תשובתו והיתהחנ"ל,
 והיה תו' האים סכל שלמהיחכם
 הבהטות ועל האדם על וטויל*4יפ
 הטום עם לרבר צריך כשהידחנה

 בשכל אין להלב-ש צריךהיה
 וכן ערכו, כפ4 עסו לדברהסוס
 האבנים ועל העצים על וידברכתיב
 דעתו להשפיל יכול שהיההטכוון
 שיוכל שיעור לאין והרחבהדגו.ולה
 שהם אים בני דברת עללדבר
 אל אתה כך ואבנים עשיםבדטות
 עטך טרבר שאני בעיניךתקשה
 המה אושר בהבלים להאריךכעהכך
 טסש 2ת כי ושכלך דעתךכפי
 שלפח עמו סדרר והיה הרוםכערך
 בעיניך הוא קטן וכי ע*ועהמלך
 חתלך הכום עם לדבר יכולשנצי

שתש
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 קידש שרפישיחאנ
 הייתי ואני נפש, בפחי הלזההאיש
 מאוד נכבד שהיה הזה האישמכיר
 ז"ל הרב של חכטתו מפליאוהי'
 דבריו ע"י כשר איש שנעשהאיך

 : נח( )פ'הקדושים
 כן וכמו ב( rPt[ פ'זלהפפרה

 בלםשסעתי
 לוי מוהר"ר הצדיק הנאתהרב
 בארדימשוב אברוק נננ"םיצחק

 ויחכם במדרש טאחז"ל עלשהקשה
 מהשוטה, אפי' הארם מכלשלמה
 טן יותר חכם שהיה רבזתאדמאי
 מכל יותר חכם היה הלאהשוטה
 שהשומה כך הפי' ואמרהחכטים,
 אין נדול חכם שהוא בעיניונדמה
 לנצח שיוכל מי ואין בעולםכמותו
 זמה שוטה 'שהוא לו להיאותאוהו
 וחכמת שטות, הוא עושהשהוא
 שהי' כ"כ גדולה היתה שהמע'השל
 בלבושים ורעתו א"ע להלבישיכול
 השוטה בערך נרמה להיותרבים

 ער ברורות בראיות לולהראות
 שומה שהוא לו הורה  השופהשנם
 : )שם( מהשומה אפי' ז"ל  אטרםוזהו

 הק' החמיד שאטר ודכא נ( יתרוןזפ'
 זוסיא ר'המפורסם

 עלינו ינן זכותו מהאנעפאלינ"ע
 יככדוהו יעקב ורע כלבחרון
 ולשטוח בו לנוח ודתו, המלךכרכר
 ישראל עדת כל ושתו, אכולבתענונ
 יעקב זרע כל הנ"ל ע"ר אותו,יעשו

 דברי עפ"י השנת אתטכבדין
 אבל תורה של וכדתהשי"ת

 לנוח עצמם להנאת נ'כטתכוונים
 כשטוח ונם החול מעבודתוניפוש

 נופניות ושתיה טאכילהולהתענג
 כלתי אותו יעשו ישראל עדתאמנם

 : )שמות( לבדולה'
 הקדמה נקדים עיד ד( פשפמיטןא'

 הרב טמורי ששמעתי טהאחת
 שאטרבשם נ"ע שלום ה"ר והטהורהק'

 קארלה אהרן הגר וכו' מקרושהרב
 תאמר אל נפסוק זי"ע רענער
 היו הראשונים ורהיטים היהטה

 שאלת מחכמה לא כי מאלהמוכים
 איש שבא עובדא על ואמר זה,על
 לו ואמר לפניו שלו ממקורביםא'
 למרתי חרפי ביטי אשר זאתמה

 נטרץ ובחשק בהתלהבותוהתפללהי
 ובדרכי עבודתי בכל חיות ליוהיה

 במעלות לעלות יייתיהחסידות
 שאת ביתר טדרינה אחרמדרינה
 כל. טמני נלקח ועתה עוז,ויתר
 דבר בשום חיות שום לי ואיןזאת

 כלא תזרה בלא ונשארתישבקדושה
 זהשיג בעיני, הוא ונפלאתתפלה
 היה סה נאמר זה על הצדיקלו

 הדבר זפי' כנ"ל הראשזנ*םשה*סים
 חמל עשיר אחד באיש משלע"ר
 שכינו שהוא אחד ואביון דלעל

 בסה לו ואין רח"ל ברעבשמוטל ושפלותי דלותו וראה ביתו אלהקרוב
 עליו ויחסול ובניו אשתולפינם
 אשר בהלואה טעות סך איזו לוונתן
 חנות הננסח איזו לו ישכירמזה
 ואם בריות להתפרנס כרי טזיגהאו
 הימיב ויודע רעה בר הואהדל
 עינו ומשים שלו אינו המטוןשזה
 ומפרנס פ"א אפי' לאבד שלאולנו
 בהסתפקות הריוח מן במועםא"ע

 כדי רק טאוד מצומצטיןיהסתפקו
 באמתחתו נונז הריוח מן והנשארחייו
 הטמע ישיב אם אח"כ שאפי'כרי

 לריעפרנס סטה לו ישארלבעליו
 ולפעמים כפיו מיניע ויהנהבכבוד
 המטון לבעל שיש הנחתמרוב
 מעשיו שהצליח ראותו אחריהעשיר
 דל טעפר הקים ' אשר פריועשה
 לך אשר לך יחי אחי לוואומר
 אין האדם אם אבל נטורה,בסתנה

 הלואה דמי בקבלתו ומיד דעהבו
 בו עמל לא אשרכנ"ל

 הוא.
 טעולס

 ביתו בני ואת א"ע טלבישתיכף
הלישת
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 181מם קודש שיפיפדח

nehnשגנטים כדרך שטללת 
 העשירים כמו בביתו הוצאותומוציא

 בלכתו וכן כנירים עם בשבתונם
 ובותרנות בפיזור מתנהנבדרך
 בכל פוב סימן רואה אינובודאי
 לפירעון המונבל זטן ובבואשעשיו
 חובו לגבות הסמון בעל ובאהחוב
 הנמצא כל ולוקח מאד בו אפוידה
 לו שחסר פה ובעד במזומןאתו
 המלבושים כל סאתו לוקח הסטוןפן

 בעבוטו כיהו ולבני לו עשהאשר
 לחם וחמר ורש עני נשארוהוא

 בטילי הזה הדבר וכןכבהחלה
 נדירו צדיק איזו שלפעמיםדוחירות
 וטשפ.ע ממקורביו א' עלשרחם
 ומתחיל והקדוש הגדול מאורועליו
 והתלהבות בחיות ולהתפללללטור
 הוא וכאשר חסידות בדרכיוסועף

 זה שכל בנפשו מדטה nmleחסיי
 לניאות ובא איע ומשמה משלוהוא

 אפו הרה כן על מזה הלבונבהות
 שלו את ולוקח עליו הצדיקשל

 טאומה בירו נשאר לא והואמאתו
 הטוב בעת עשה אשר כלואפי'
 נשאר והוא הנ"ל להצדיק הכלשייך

 חכם אם אבל כל, ובחוסרבעירום
 חסרונו ומכיר ויודע הזה האישותא
 אוי שלו שאינו קנין הוא זהושכל
 מאור ונדכה נשבר לב לויש

 טוב סימן וזהו וכלימה, בושהנמלא
 ומיינע נשברה רוח בו שיש3ל
 ביניע השי"ת לעבור כחו בכלא"ע
 ה' ביראת והולך מימיף ואזי83יו

 כל בצדקתו עומד ונשארפהורה
 את נם לו ונותן חונן והצדיקימיו
 הפסיק ודפ כנ-ל במתנה דואשר
 שהימים היה טה תאסראל

 ואל טאלה טובים היוהראשונים
 סח שנם מחכמה לא כי ע"זתתמה
 מחבטתך לא כי הוה לארדיה
 זה, על שאלת רק, שהיה פהדוה
 מהצדיק שאלה בדרך חמלורדיה

 ואתה סידך שלו את לקחועתה
 אתה צריך ולכן כל בחוטרנשאית
 המקום לפני שלומה בתשובהלשיב
 אז וכו' ככסף תבקשנה ואםב"ה
 תסצא קרושים ודעת ה' יראתתבין

 :)משפטים(
 הרב טאא1ז ושמעתי ה( עקב[ןפ'

המפורסם
 שאטר זצוקללה"ה נחום מנהםפוה"ר
 שואל ה"א מה ישראל ועתהע"פ
 אל ודרחז"ל ליראה כ"אמעטך
 הוא שהכוונה מאה אלא מהתקרי
 תחנו בחי' לענוה רוסו ס"הכך
 מעטך שואל שהשי"ת הדבר זהוטה
 ענוה הקרא לא מה תקרי אלאבל
 א' השראת יש באם סאהאלא
 הוראה זה ס"ה, אותיותבתוך

 שכינתו טשרה עולם שלשאלופו
 אטיתית ענוה של הסימן וזהונהוכו
 אם כי פסול שמץ שום בהשאין
 ענוה ע"י אבל וכו' ה' אתליראה
 הקרושה אור בתוכו ישכון לאפסולה

 : )תרומה(כלל
 הקרוש טמורי שמעתי 1( מצורע[ןפ'

 צדיקוהטהור
 ר' הרב ניסי סר ניהג הואי"ע
 זי"ע, נבג"מ מפארוביטששלום
 בעור יהיה כי אדם ייהשאמר
 בהרת או ספחת או שאתבשרו
 המשוקעים החוסר מאנשי שישונו'

 והולכים עוה"י ובהבליבחומריות
 איש לבם ובשרירותבמוצצותיהם

 חופף והטומאה יעשה בעיניוהישר
 ידמה פתאום ובפתע היום כלעליו
 השם טעובדי רכ הוא אשרבנפשו
 המגושם שכלו כפי תשובה עשהוכי

 ודומה לב ננה לו יש זהובעכור
 הנפש התנשאות זה כיבעיניו
 דביקות לו שנדמה או שאת,וזהו,

 המוח בהירות לו שנרטה אוספחת, וזדי בה' והתחברותוהתקשרות
 וזח הבל הכל ובאסת בהרת,וזהו

מפיתוי
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 קורש שרפישיחפו,
 כר* דיליה כת וכל היצהררטפיתף
 שעה וזדו לעולם חסרות יכירשלא
 ד' ויש צרעת לננע בשרובעור
 אשר יסורות דו' ננד ננעיםטרשת
 "'44 כהנה לחטוא האדםיעשה

 יסודות טהר' נמשכים רעיםהמרא
 אהרן אל והובא לזת העצהלכן
 חבטי לפני שיבוא פ" וכו'הכהן
 ה' אל הננשים הכהנים הםהדור
 שהחכם פי' הננט את הכהןודאה
 האיש על שכלו בעין ורואהטסתכל
 לו הידועים הבחי' עפ"יהיה

 ולפעמים מוחלט טטא עושהולפעטים
 הז' לטהר ימים שבעת מוסגרפטא
 ולפעמים בהם פגם אשרסדות
 ער מרותיו עפיי המנרות ב'צריך

 ואז לו הראוי בתייקן אותושמתקן
 רוח עליו שטסשיך הכהןוטהרו
 צירופים בו ונעשה וקדושהפהרת
 שפע, זמפשע עננ, מנגעחדשים
 ליודעים כידוע תום, וממות ענו,ומעון
 יושק ושפתים הקרושים דבריוע"כ

 : מצורע( )פ'ורפח"ח

 הצדיק טהרב שמעתי ז( אמור[ןפ'
 הטפורטםהגדול

 זצ-ל היפשיל ייפשע אברהםטוה"ר
 אהרן אל דבר בפסוקטאפטא

 ישראל בני מקדשי וינזרו בניוואל
 הם אשר קרשי שם את יחללוולא

 רומן שהוא ה' אני לימקדישים
 קרושים של לבניהם מוסרתוכחת
 זרע הם לאשר בנפשם ידמועדאל
 ולא ידיהם על שמי מתקדשקודש
 קודש זרע שאינם אחריםעיי

 דבר וזדו כן, לומר וחלילהחלילה
 פי' וינזרו, בניו ואל אהרןאל
 קדישין נזרין יהם יכתירושהם

 את יחללו ולא ישראלטקרושת
 שמי חילול יה" פן כי קדשישם
 לי טקרישים  הם אשר באטרמח"ו
 פל בי היבר לו ולא אחריםולא,

 רג הקרישתם קרושים בולפהערה
 : אסור( רפישת וד8חשחפאור

 דבר נזה ושסעתי ח( בחקותי(]פ'
 מפיהפלא

 טאפטא והטהור הקדוש הרבכבוד
 )ביחזקאל הפסוקים ש זיוענכנעו
 וט' חילו את העביד נבוכדרצרכם(
 על טצור ולחילו לו היה לנאושכר

 הנני וכו' עטיה עבד אשרהעבודה
 טצרים ארץ את לנבוכדרצרנותן
 פעולתו לחילו שכר והיתהוכו'
 ארץ את לו נתתי בה עבראשר
 הדין בעלי הטמונים כי וכימצרים
 להנקם השיית אותם בראאשר
 עושים וכאשר רצות טעובריבהם

 או שככה הסלך וחמתתשובה
 וליחן הדינים בעלי את לפייסצריך
 שכר וזהו אחר ממקום חלקםלהם

  לעקות נתעוררו אשרמרחתם
  )פרשת ודפח"ח רצונו בשברינקמה

 זקני מפי שמעתי 5פ ואתחנףןפ' יפנחס(
 הק'הצדיק

 נחום ר' אוראל אורוהצהור
 חז"ל דברי על שאמרזצוקללה"ה

 בשכינה להדביק לבו'ד אפשרוכי
 הוא מה במדותיו הדבק אלאכו'

 והקשה וכו' רחום אתה אףרחום
 הראשונה המרה הלא זצללה"ההוא
 במרה לדבק אפשר ואיך אלהוא
 ם לדוכתא קושיא והד"את

 היינו כלל הוא ראשונהדטרה
 באלהותו שלימה אסונהשיאמין
 בשמים אחד אל הוא כייתברך
 לית כבודו הארץ כל וסלאובארץ
 ישמור וכאשר סיניה פנויאתר
 ידבק כך אחר הכלל זההאדם

 וכו' רחום הוא טהבהפרשים
 1 ואתחנן( )פ'ודפח'ח

%[wle )1 ירעףעיברא  ותנא 
 .. . ,,,. 4ן .,,י. ,.,.".. הרב אא"זבימי

מפרוש
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 189ע קודש שרפישהה

 זללה"ה נחום ר' 1?8ע והטהורחקדחם
 תמידים אצלו טסעים היונבנ"ם
 מועמים והיו עליה בנינתורים
 תחת ומתטידים מתטרריםוהיו

 לפניו ב"ז אחד ופעםהספסלים
 שליש בדמעות ובבכיהבתחנונים
 שנפלו איך לפניו לבם כלודברו
 שחורה ומרה בחשכות מאודלסמה
 בתורה ראש להרים יכוליםואינם
 נשבר והיה השיי ועבודתותפלה
 וכמה ססש חורים שנעשו עדלבם
 וכאשר דוי ערש על שלומהם
 לבבם נשרון זצללה"ה זקניראה
 אלקים קורבת חפצים שהם,איך
 ואמר אותם מנחמ היה באסתהיים
 לכם יהיה לא חביביי בניילהם
 הוא זה כי שזה נפש ענשתשום
 שיש טה כל כי דורטימאבחי'
 היא שבר"ח כמו באדם ישבעולם

 מכל והמוחין החיותהסתלקות
 והוא עולם שבכל העליוניםהאורות
 שיתחזקו כדי ושינה דורמיטאבחי'

 רב בהירות אח"כ ויהי'ויתוספו
 באדם ומא כן עי"ז העולמותבכל
 לההקרב באמת החפץהשלם
 תחלה אצלו להיות מוכרחלהשי"ת
 שעי"1 והחיות המוחיןהסתלקות

 רוח נפש בהירות לתוספתיזכה
 לצורך הוא והירידה שלוונשטה
 ויפל כתיב שבאדה'ר וכמועליה
 מזה וישן האדם על ' תרדמההיא
 בכלל היה וכן השלם אדםנעשה
 היתה והארץ מתחלה העולםבריאת
 ויאמר ואח"כ וחושך, ובהותהו

 האור יתרון וז'ש אור יהיאלקים
 בארם נעשה כן וכסו החושךטן

 באור נפשו להאיר החפץהנלבב
 כי בניי תעצבו אל ועתהההיים
 ה' עשה זה ובעבור בכם ה'חפץ
 כדי היטיס כל לכם לטובככה
 הטוח בהירות אח"כ לכםשיהיה
 ויעזם ית" לעבודות הלבובהירות

 בשמחה ותפלה בתורההתחחך
 את וראו התיצבו לבב,ובטוב
 כי לכם יעשה אשר ה'ישועת
 ובשמעם אותו, טסייעין למהרהבא

 הנ. מפי יצא אשר האלההדברים
 ונתמלאו מיגונם נתנחמוזצללה"ה
 שבפירוש כולם ואסרו רבהשמחה
 נתחדש חיים ורוח אותםהחיה
 ושליטים יראים היו כיבקרבם
 אשר החסידים אבל חלקם,אשרי
 כזאת נחמה להם יועיל לאבזמנינו
 ~זה כלל כאב להם אין מעולםאך
 להם אין כי לנחסם צריכיםואין
 השמחה ועיקר שלהם בעבורהצער
 להתפאר הלב ונבהות הנדלותשלהם
 פנים ולהעיז א4 חסיד אישולומר
 מאנשי הוא באשר אדם כלננד

 ומרטה צריק אותו שלאפרתים
 בעיניו חשוב שהוא שכמובנפשו
 והוא הצדיק בעיני חשוב הואכך

 ירחם ה' רנליו וער מראשומוטעה
 לשוב טהור לב להם ויתןעליהם

 הם עירוטים כי ירעו וא,בתשובה
 : קדושה דברימנק

 אורח לשרה להיות הדל יא( לך[נפי
 דלוף שזה פי'כנשים

 שאר ודרך מאורח עוד לואע
 להסיתו עוד ירא שאיןהנופים,
 שסיפרו וכסו נופניות,לתאוה

 נברח ממעזרימש הנדולמהרהם'נ
pff~  תבריא עם בסעירה שישב

 רבה בחדוה והיה דילי'קדישא
 מתולעים בדיקה בלי פירותואכל
 ואמר מינין בלי טשקה שתהנם

 תאמינו עלי תמהים אתםלחבריא
 אבלע פן סטני, ירא שהתולעלי

 הוא התולע יבין והמשכילאותו,
 ]כידוע דילי' כת וכלהסט"א
 תולע בהיפך תמיד עולתמכוונת
 ומאכלו הארידל[ במירוריעיין

טי, הוא חכמים תלמידי שלומשתדד
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 כקדש שרפישיח148.
 ביומו יום דבר ונמכים "להבשחף

 ? הדא()8'

 או בתורה ולא י3( ואתחנן(נ8'
 לבדבתפלה

 ולרבקה לטעלה לעלות האדםיכול
 עברותיו פרמי, בכל אם כי ית',בו

 ושאר וטחן ומשא ומשנלבאכילה
 לרבקה האדמ יוכל אדם בניצרכי
 בכל מתפשט דיהרה אור כיבו,

 ששסעתי וכסו הדברים ובכלהעולם
 והטהור דקרוש הצדיק טוריפפי
 זקינו בשם שאמר ניע שלוםה"ר
 נ"ע והקרוש הנרול הסגירהרב
 הארם יקח כאשר להיותשיוכל
 אותו וינוח אחד טטקום חפץאיזה

 ישרה כונה בזה לו ויש אחרבמקום
 להקב"ה לו יש אוי ית' בולרבקה
 התורה מעסק כמו מזה גדולתענוג
 ורחמים חסרים בזה וטמשיךהעפלה

 : תשא( )8'בעולם
 לאמר שמעתי ינ( הנילן בפ'ןשם

בשם
 טאת בפסוק ועכ*י זי"ע נ"עריפש ממעז- והקדוש הנדול המנידהרב
 בעינינו, נפלאת היא זאת היתהה'
 מקנא בחי' על טורה זאת*י'

 הדבר תה מרכורא, מקבלשהיא
 שייך איך בעינינו נשגבהפליאה
 החיות המשפיע שהוא השי"תאצל
 מקבל בבתי' שיהי' הנבראיםלכל
 שחז"ל לאלקים, עיז תנו כמ"שג"כ,

 שבשמים לאביהם טפרנכיןישראל
 ננילח ה' עשה היום זהוטפרש
 זאת עשה הש"ת פי' בו,ונשמחה
 בעבודה  ושמחה נילה לנו יהי'לטען
 לכן סאתנו תענונ שמקבלשלנו

 נעזור להיות כביכול א"עטצטצם
 : אחרי( )8'מקבל

 הסליד חיב בשם יד( לצבים[א
 והק'הנדגל

 בפסוק זיע"א נבנ"םססעזרימש
 ימיט חדש ונרעבה אליך ה'השיבט
 שבין הויכוח נודע כי פי'כקדם
 להם אוטר שהקב"ה לכנס"י,הקב"ה
 אלי שובו שובכים בניםשובו

 מקודם שיהי' והיינו אליכם,ואשובה
 יאח.כ מכנסיי דלתחאאתערותא

 אומרים וכנס"י וכו', שחמנוישוב
 שיהיה פי' כו' ישענו אלקישובנו

 להשיבם מקודם דלעילאאתערוונא
 ולקבצם מהנלות ולפדותם 'ת'אליו
 בלב לה' ישובו ואז העמיםסכל
 בא 51זה מעשיהמ, ויתקנושלם
 נוצחת תשובה להשי"ת להשיבירמיה
 מתחלה אליך ה' השיבשבאוסרו
 הוא ומהאמת והנם ונשובה,וכיה"כ
 אתעדל"ת, התחלה להיותשצריך
 כמו פי' כקדם, ימית חדשעכ"ז
 שלא עולם בריאת קודםשהיה
 רק בעולם בריה שום עורנברא
 שם על דלעילא אתערותאשהיה
 ומביט צופה שהיה לבואהעתיד
 רנת"ר וראה הדורות כל טוףעד

 גוי ישראל מעבורת אליושיניע
 שיתגלה עתה נם עשה בןקרוש,
 ושם סהרה עלינו מלכותךכבוד
 קדסוניזת כשנים ביראהמעבדך

 : ואתחנן( )פרשתורפח"ת

 רורות והנה פו( הנ"ל[ ב8.]שם
הראשונים

 שישקול המעוקל בתשובתאמרו
 מהעבירה, לו שהיה הנאהכננדה
 עצמו את יסנף עתה זה ערךולפי

 ובטבילה שלנ ובנל13לבתעניות
 עליו ולקבל מאוד קריםבטים
 דורות אכל וכדזטה, הרבהטלקיות
 הכחות חולשת לפי אסרואחרונים
 יהיה הטשקל שחשוכת האלובימים
 ליקח ברעתו שישקול אחרבאופן
 שהיה איך הראשונים ספעש*וטימר
 בחשוקה לעשותד עבירה לדבררץ

וביריבת
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 141עא קודש שרפישית

 נפלאות וסיפורי שסועת לקופי ן רחק רעה תאוה לאיזה קובדית
 שכי"א. זלה"ה זי"ע כאקצה"ק ן טמון להרוית ההבל אחרי לרדוףאו
 הין לו שיהיה ולנזול לעשוקאפי'
 אותו מעכב היה ולא בביתוועושר
 ולא שר לא שלנ ולא נשםלא
 איזו לידו בא ' כשהיה אוחים,
 כמה אחר איש על ושנאהכעס

 תבירו את לנצח עישה היהתחבולות
 ושמח שש היה כסה בידווכשעלה
 להאריך ואין שיעור באיןבזה

 כשזוכה ועתה בזה, פרמיםבפרפי
 להשתמש מחויב הוא ה' אללשוב
 יתברך השם לעכורת כחיתיובכל

 ולהתענג נפלאה בתשוקה הכל~שות
 לבב ובטוב בשמחה הרוחניבתענונ
 בשום הנשם יעצרהו ולא כלסרוב
 יתברך רצות מעשות שבעולםמניעה
 יאסר 4ע יתפלל או ילסודוכאשר
 ברשפי הכל יהי' תהליםסזסורי
 נפלא, בחיות דרחימו שלהוביןאש

 המניד הרב בשם שמעתיוכאשר
 עולם יסוד צדיק האלקיהנדול

 שזהו שאסר ורפ"י זי"עסמעזריפש
 לדוד מזמור למנצח בפסוקהמכוון
 בא כאשר הנביא נתן אליובבוא
 תשובת דשא שזהו שבע בתאל

 תצא(: 8' )שם וד"ל כאסורהמשקל

 וברשימות היטב בדיוקהעתקתי
 הפארת *עפרת טסהיקהסדרות

 הניל*ישראלי

  סיגליות נכריאלשלמה
 בהרב ראזענמאלסכונה
 שיק בנן הצדיקהנאון

 זצוקללה"ההרם'ז

 הק' הכעש"ם בשם שפעתיא(
 על זצוקללה"הזיע

 בתורה להאדם לו שישהמניעות
 ודם  בשר לסלך טשלועבירה,
 שוא חוטות מביביו לעצמושעשה
 כדי וכדומה עינים אחיזתעיי
 אצלו לקרב אדם שום יוכלושלא
 כחומה להם נדמה אדם לכלכי

 בו שהי' אחד אדם וה"טמש
 המלך אל לקרב גדול וחשקאהבה
 החומה ע5 עצמו ודחקלראותו
 ומהחש ראה בחומה דוחקוומתוך
 שכאטת לו נתודע ואז למלך,קרוב
 המניעות כן כמו הטה שואחוסות
 כחומה להם שנראה לארם לושיש
 שבשמים אביהם לבין בינםלפסוק
 והבן, שוא חומות הם באמתאבל
 אפרים מחנה דגל בספרןעיין

 זה דבר באריכות תבאהפארת
 :וליי"ש(

 הרב שבא ראשון שפעם ששעת*ב(
 דוד הר"ר וכו'הקיוש

 צל תחת לחסות זצ"למלעלוב
 טליזענסק אלימלך הר"ר וכו'הרה"ק
 וכו' הק' והרב חסיד, להיותזצ"ל
 עובד סי' זצ"ל טלעלוב דודהר"ר
 בהתלהבות ותפלה בעבורה ועוסקדול
 שבא בעת ויחי בקודש, כדרכוגרוע

 הרה"ק של שטוב' הישלוםלהפתח
 לקבלת זי"ע אלימלך הר"רוכו'
 נא ואז ממנו, שלום ולקבלפניו

 להפתח אלימלך ר' הרביהרה"ק
 להבנים שלא שלו להטשמשואמר
 טלעלוב דור הר"ר וכו' הרה"קאת
 וכן ח"ו מבוהל איש הוא כינ"ע
 וכר הרה"ק.  שרצה פעם שבכלהי'

 לכנוס יי*ע מלעלוב דודהר"ר
 עליו מעכב הי פנימחלוידש
 אוהו טחייק חי' כי מלכנוסהסשסש

לאיש
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 קורש שרפישיח148
 וכו' והרה"ק חץ מבוהללאיש
 ידע לא זי-ע מלעלוב דורהר"ר
 השלחנות בכל נם זה מה ועל זהמה
 אלימלך ר' הרבי הרה"ק ישבאשר

 ג"כ תורה ואטר בש"קזצללה'ה
 פעם בכל כי טמנו לשמוע זכהלא

 לשמוע להשלחן א"ע -רחוקשיצה
 אותו טדחים היו החסידיםתורה
 הוא שטבוהל אמרו כי השלחןטעל
 שאז שלישית סעורה בעת אךח"ו
 דחק אז להחשיך ערב צלליינסו
 אותו ראה ולא הבאים בתוךא"ע
 שאטר תורה שסע ואז ארםשום

 זי"ע אלימלך ר' הרבי וכו'הרה-ק
 בתורה עוסק אדם אם אפי'בזה"ל
 אז בהתלהבות ולילה יוטהועבורה

 שאול איז זיך האער איין סיינטער
 בלבו נכנסו ואז 11ייני3,חחהית
 עכנאי של כארם האלההרבר(ם
 דוד ר' הרכי וכו' הרה"קוהרגיש
 ומאד כיון עליו אולי זי"עטלעלוב

 הדבר על בקיכו נשבי ?בומאר
 לכנוס הפעם עוד נסה וממחרתוהזה

 והמשבש הבאים בתוך פנימהלקודש
 הראשון כפעם אותו מדחההי'

 ר' הרבי וכו' הרה-ק באותיכף
 ואמר להפתח זצללה"האלימלך
 הוא טבוהל לאו עתה כישיכנום

 2 נדגל מוסר הוא כיוהבן

 הקדוש טהרב בעצט. שמעתיג(
 מפאריסאב ר"אהרבי

 יעקב התולדות בא שפ"אזצללה'ה
 יהכעש"מ להבהם"ד יהעיוסף

 הולך שהי אחד אביך וראההקדוש
 בסיחות המדרש הבית בתיךוחוזר
 קרב אז מכירו הי' ולאגדולות
 הנ"ל האברך אל התולדותשוליו
 אתם, מקום טאיזה אותוושאל
 דרך כן כי תיכף, האביך,והשיבו

 תיכף. להשיב. פנאי להם שאיןסי
 הי' לבסוף ער פעמים הרבה הי'כן

 לנץ נים טה להתולרו,עשואל
 התולרחן אותו ענה אני, מקוםטאיזה
 יחד באים טמרחק אנשים שניאם

 שואלים ביניהם אשר ריבורםומתוך
 באים זה טתוך בשלומם, לזהזה
 ולצק זה את זה ויכירו אהבהלידי

 ורואץ באינש אינש פגעו אססרובה
 עם אחד כל שמח זה אתזה

 להשי"ה שבח ארא כל ויתןתבירו
 עור חבירו עם א"ע לראותשזכה
 להשי"ת שבח מזה ונצמחהפעם
 קדוש 'ואתה ב"ב( )תהליםוכתיב
 סטתק שהש"ת ישיאל תהלותיושב
 והודאה ש.בח לו יניע מתיומצפה
 לפני חביב מאד טאר כימישראל
 זיצפ )השי"ת ישראל תהלותהשי"ת
 ישראל( תהלות פון פאזיציע אאויף

 אחן התולדות וסיים נטרוכאשר
 והאברך עיניו התעיף ההלהתורה
 נכנם פלא. מעשה שהוא וראהאיננו

 וסיפר זי"ע הק' להבעש'מהתולרות
 לו ענה המאורע כל אתלו

 אליהו ה" שזה י"ע הק'הבעש"ט
 לכאן וגא לטוב זכורהנביא
 של התורה פי' את מסךלשסוע
 אוטר ועתה הנ"ל וכו' קדושואתה
 בשמים הזו התורה ז"ל הנביאאליהו
 נדול כטה נא ינב ואתהמשטך
 שאץ אפי' לש"ש הנריםאהבת
 שהוא רואה אתה אם טכירואתה
 צריך טובות סדות ומאנש*יר"ש
 שבח מניע ועי'ז אליו להתחבראתה

 :להשי"ת
 הדבי וכו' הרה"ק בשם שמעתיר(

 זצ"ל טלעלוב דורר'
 עם טהמוני אחר איש שסעשפ"א

 ופסוק פסוק כל בין ואסרשהתפעל
 פסוק כל שבין מחטת הוי'שם
 באמך נקודות שני הפסקכתיב
 שני כל לוטר שהורנל ומחמת וכזה
 כתו הוי' שם י י כזה ברוחביודין
 נ"מ באורך נקודות לשני קראכן

שם
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 5אעב קודש שרפןשיח
 נפשם שום אצלו הי ולא הס'ושם
 לך נותן הגני הרה"ק לוואמר
 עור תטעה שלא נדול וכללפיסן
 שני תמצא שאם הבלל וזההוי. לשם באורך נקודות לשנילקרות
 אבל הוי' שם הוא בשוה יחריודין
 זה נב על זה יורין שני תמצאאם
 חנירים יענין. זה ורכר שםאינו
 נרפס לזה כרומה וא"ה והבןנאסר
 היהודי בשם היהודי נפלאותבספר

 ! ועכי"א[ זי"עהקדוש

 לף ר' הרבי כו' הרה"ק בשםש
 זצ"ל מבארריטשוכיצחק

 תרומה לי ויקחו תרומה( )פ'עה"פ
 לי ויקחו הפי' וכו' איש כלסאת
 א"ע ליקח רוצה שהארםבאם

 יהי' איש כל טאת תרומהלהשי"ת
 : והבן אדם מבני ונבדלפרוש

 הרה"ק פטירת שלאחר שסעתיו(
 המניד בער הר'רוכו'

 הרב שמע זצ.ל טטעזרימשדלדול
 לביתו התניא בעל זצילה"הטלאדי
 ר' הרבי וכו' הרה"ק אחריווהלך

 מזה זה לפטור זצ"ל הטלאךאברהם
 זיר( ניזענענען )צו שלוםבברכת
 אמר ואז התניא בעל הרבעם

 הטלאך אברהם הר"ר וכו'הרה"ק
 בזה*ל זצ"ל התניא בעל ר"רבזצ"ל
 אזוי פערר די יאגין ואל טעןאז

 צו פארנעמין ואלין זיי ביזשטארק
 הוא עסוק כי והבן פעיד זענעןזיי

 החסידים עם להתנהג איך זהשאמר
 : לפניו *בואואשר

 הרב של הנסיעה פיבת שסעתי0
 פלובלין הרבי וכו'דגך

 הי' כך ללובלין מלאנציטוצ'ל
 גדול עני הרבי הי' "אנצוטשבעיר
 שיראה תמיד אשתו עליווצוחה
 והשיב ב"ב את לסרנם אופןאיזה
 תפלת בעת אותו שתזכירלה

 ברורה תשובה לה ישיב ואזהשבחה

 אוחו שהזכירה ה*' תך לעשותטה
 להתפלל עמיו בעת המנחהבהעלות

 שיענהו הש"ת מאת טבקש הי'ואז
 לך לך תשובה ושסע השסיםמן

 אשר הארץ אל וטמולרתךמארצך
 קבץ זאת את כהשמע ויהיאראך
 עטו ובניו אשתו ולקח חפציוכל

 מקום לאיזה ירע ולא לדרכוונסע
 ער לעיר טעיר נסע רק נוסעהוא
 ללובלין הסמוך טשעחוב לעירבואו
 ברחוב ועטד בצהרים ועש"קביום
 אחר שום לו הי' לא כיהעיר

 ובתוך הביתה אותו לאסףמטכיריו
  אשת אחת אשה לפניהם עברהכך

 להם יש אם אותם ושאלההקצב
 הי' ניגרים כי בש"ק לשבותמקום
 להם שאין והשיבו צורהלפעלי
 שיכולין ואמרה לשבות מקוםעוד

 ,:הי' וכן 11 בשכת אצלהלשבות
 אשת , של לאכסניא כולםשהלכו
 יבעת בשיק שם ואכלו הנ"להקצב
 מלובלין הרבי הרה"ק לפנישנתנו
 רוצה הף לא הרזטב אתזי"ע
 בהרוטב חלב טעם שיש ואמרלאכול
 ואמרה הקצב אשת עליווצעקה
 חנונים אורחים אצלה נטצאושתמיד
 מפיהם שסעה ולא ורבניםות"ת
 אך n'ff האזכלין על ננאי דברם

 דברי' על השגיח לא זי"ע הק'הרבי
 זה דבר ספרה כי ויהי אכלולא
 ותשקול בשוטן חלב ונתחיףטעית אולי לה אומרים הי' שכני'לפני
 אטת האורח איטר אולי בדעתךהישב

 שפחתה את לשאול ברעתהותתיישב
 לרבעים השומן נטלה מקוםמאיזה
 פלוני שממק.מ והשיבההרוטב
 צעקה זאת בהשסעה אזנטלה
 הנ.ל הקצב אשת הבעד*בעלי'
 מונח ה" הזה שבמקים אמרהכי
 הקדוש הרבי את הכירו וטאזחלב
 ביום ולמחרת טוסת לאישזיע
 בע"ב הטהור לשלחנו באומט"ק

והסידים
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 קדיש שרפישיחאו
 את שמעו כי תויוה ובניוחם4דים
 פניו הכרת ונם הנפלאההמעשה
 ותיכף וקדושתו צדקתו עליוענתה
 לובלין אנשי באו קורש שבתאחר
 לפשעחוב ענלות עם רבהמון
 רבי אותו קוראים די'ולהלאה ומאי לרבי אותו עליהםוקבלו

 : שמעתי ע"כ 5ל בפימלובלין

 חסיני אחד צדיק עשמ שמעתיח(
 על הק' שמוזוכר

 טה כל 0 דים )ברכות חילמאמר
 אמר עביר לסב רחטנאדעביד
 היינו רחטנא רעכיר מה כלהפי'

 כדי הוא הכל לאדם עושההקב"ה
 לפב וזהו למופב האדםשיחזור

 : והבןעביד
 אחד צדיק בשם  שמעתי ערד8(

 בזהר המוצש"קבזמירות
 דורות עשר שנים איש הנביאאליהו
 לאליהו השבח זה מה עיניוראו

 עשר שנים עיניו שראוהנביא
 רורות אשר ידוע וה אךרורות,

 את לסבול להם קשההראשונים
 אם כי האחרונים דורותמעשה

 )שקלים כו' כמלאכיםהראשונים
 לו הי' הנביא אליהו אךד"ח.(
 ראו אשד למאוד עד מבלנותסדות
 הי יכולם דורות עשר שניםעיניו

 : והבןסובל
 אחד צדיק בשם שסעתי עותי(

 ט,רק נשא( לביעה"פ
 בשקל שקל שבעלם כסףאחד

 באם תאוה לשון הוא כסףהקודש
 יתאוה ולא אחה תנשה אדםשזורק
 כל קיים כאילו שקול הואעור

 לשון בשבעים הניתנה כולהוששרה
 הקורש בשקל שקל שבעיםוודע

חרבן:

 אחו צדיק בשת שטעתי עודיא(
 )טנילה חיל טאמרעל

 תאכסן אל טצאתי ולא יגעתי "דיו
 בי שיגע תאמין שאל הואהפי'

 : והבן טצא בוראי שיגעבאם
 אחד צדיק בשם שטעתי עוריב(

 תסיר כל צריך שזהשאמר
 דק בית לפני דינו ביוםלזכור
 לברור בירו שהברירה מעלהשל
 בהיים אליו נסע אשר שלוהרבי
 דנים אשר הביד טן להיותהיותו

 : מעלה של בב"דאותו
 אחד צדיק בשם שמעתי  שדינ(

 תוצרות אלה הפסוקעל
 הוליד נה איך ממפר התורה נח( )פ'נח

 נח הי טקודם צדיק איש נחתולדות
 מתקדש והע בדורותיו המיםצדיק
 : והבן נח ויולר ואח"כ עצמוומטהר
 הרבי וכו' הרה-ק בשם שמעתייד(

 כראמי ארי' יעקבר'
 נצבים פ' המדרש על זצ"לזימין
 נתתי לרעתכם שמא האמרוואם
 אלא רכם נתתי לא החורה אתלכם

 וכו' לה נתאוו שמלה-שלטובתכם
 שמלה"ש יש טעם מה להביןוקשה
 ולא דוקא למובתכם עלנתאוו

 שאל הוא שהפי' ואמרלרעתכם
 רוקא לכם ניתנה שהתוההתחשבו
 כמו הרעות מעשות אתכםלהציל
 בך פנע אם דנ"כ:( נסוכהשארז'ל
 להפריש לביהם'ד משרת זהמנוול
 לא אבל הרעות מעשותאתכם

 עליונות וטררגות לטעל'תשתנואו
 הם למובתכם אלא לכם נתתילא

 הפעם וזה עליונות ומעלותהמדרינות
 אינם והם לה נתאוו מלאהש'רשהרי

 להציל התורה צריכים , ואיןחוטאים
 בדי א"ו נתאוו ולטה טרעותאותם
 והנן: עליוטת ומדרגות למע15תשיזכו
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 וצדיקים גרולים מצדיקים והררכוה ההנחת ףרר.
 הצריט טלטול כמו היזק כ"כ אינו . חלק הנייר ישאר שלאכדי

 טמירת עי"ז טבטל כי נבר הנקרא סובנת, הנהגות איזהלקסתי
 n~pui הבורא מדביקוה וכן לשמה 1 איד"א.המו"ל

 טטעט אומרים ששמעתי כמו כ"כ.ן הכזגיך הה"ק בשם כשמערויס(
 ב.ה. בבורא הרבקות ר"7 השם את; מטריסק אברהםר'

 הת"ה הוא ה,ר,,ו בנסוע ויהי י"ל יכן, א' תורה בן לעני פ"א שאמרז"ל
 הצדיק עם השוכן ה' קומה אטר כו'ן תורה בן שהוא מחסת פרנסהשביקש
 הצדיק עם אחר בטקום אתה עמורן נפש לחית תתן אל פסוק לואמר
 הם להיות אויביך ויפוצו להיפך ויהיה1 חית בשביל תתן אל פירושהוריך
 עשה זה לעוטת שזה ונדים נעים, ענייך חית רק . שלך הנגורהנפשך
 וכן נופל זה קם כשזה ארקיםן רק תזכיר פירוש . ינצח תשכחאן

 ןה היפוך זה והרשעים הצדיקיםן . עני שאתה בשביל אותךשיחיו
 נוסעים הרשעים נחים כשהצריקיםן והעניף ר' הה"ק בשם שלמעיזימא(

 יאסר ובנוחה כו'. ומהמזוים ן שהטייץ מאלכמנדר,"י
 בררך .טרור יהיה לא נח כשהצדיקן על בפ-א ספר בנסוע ויהי שאחז'למה
 הפושעים להחזיר ישראל על ויתפלל1 אז בררך נוסע שארם שבעת זה?נין
 יאמר ובנוחה יאמר ווה בתשובה.1 יכולים שאין , בפ"ע ערוך שלחןהוא

 ישראל. אלמי רבבות ה' עובה הצדיק( החומרות כל עצמו על אזלהעמיס
 ישראל על ויתפלל שינוח מוסב ע"כן בשם ושמעתי . בביתו כמו:הסידות
 שום שנלי ואהרוגים ראשונים גדוליםן הוא כחו שבכל שאטרי13קאזניץ צריקים בהרבה שמצינו ואף ע-כ. כו'ן ז"ל מטה יףיוקמיאל ר'הה"ק
 על מקבלים היו וניו"ב מפרנסה הכרח( הה"קר' כי . בדרך עצטו'מלימעונע
 ימים רוב נורד להיות נלזת עצטםן שמי אטר '"י מקארליןאהרן

 עם להשתתף למקום ממקום ושניםז הוא שלם 'ישראר'שהוא'בביתו
 ומשום . כביכול בנלות שהיא השכינה, שהוא ומי . ישראל חצי רקבדרך
 ע"י גדול תועות שמשנת נפשם תיקוןן רק בררך הוא ישראל חציבביהר
 י'::מ 'זקף %44מ ן יטב """ י"וגן חסד נוצר בם' וכמבואי . הנלוו:, הרבי וז"ל . ע"כ כו' ישראלרבע
 ימיהם שכל הזוהר בעלי שעשו כמו בעולפ סוכה משפיע שהוא נברנקרא
 גולין והיו השכינה עם נשתתפו ישראל של טונים טעשיםומעלה
 כרבו להיות לעבד דיו לטקום טמקום ן יעשוה רק רצונו וכי שפע.ומשפיע
 לקבל כשיכול לצדיק ואשרי כו'. 1 להבורא תעגונ ולהשפיע רוחנחת
 נתנלין תורה רזי הרכה כי נלות ן בעה"ז ע:חפ'ן ומי כביכול.ב"ה
 הנלווח וגדול כו'. גלות בזכות ן לו להיות רוצה כי נוקבאנקרא

 כי נ"ר ומיהות כריתות עי שמכפרת ן נקרא ומקבל תענונ לקבלתענונים
 לטריקים ואשריהם ממות קשה הוא , טלטולא אויר וזה כירוע.אשה
 שיאיתי כמו כו' למקום ממקום שנולין ן שמי כעטר . מדאתהא קשהדגכרא
העשיל יהושע אכרתם סו-ה ושאון לסורי ; א"ע וטטלטל שנוסע גם צריקשאינו
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 !בזאיקיבם נחולים מצדיקים והדרכות הנהנותדרך
 קובי רב:ינף דודי ולמוריהעשיל
 באפשרית ה'ה אם שכטעטהקרוש
 ע-כ כו' וניות כגולה ימיהם כלהיו
 בו ששין באיפן יק ודאי הואכ-ז

 :בהל שא.נו דהיינו תו-עביטול
 ומתנהנ הפרנסה כעמק בדרךונטרד

 הנפש במגיחת לאט לאםבנסיעותיו
 דבוק הוא נסיעתו נעת שאףבאופן
 בבואו וכש-כ . ובתורתובהש*י
 שהוא במי לא אבל . מניחהיסקום
 מריכות וטרחית בטרדות ללחמונודד

 ולנסוע לילך סרהיקתווהפרנסה
 בתטירות לחמו בחיפישולהשתדל

 . לגופו ולא לנפשו לא מנוחואין
 הוא טוב לא כודאי כזהבאופן
 ומבקש re~e סי לכל בדרךונידוד

 הטרדא עיקר והנה השיי.בעבודת
 בעגלה כשנוסעין רק הואוהביטול

 אין הברזל כמסידת כשניסעיןאבל

שוהיי
 ואף . זטן מעט רק בנסיעה

 . בתו-ע לעסוק אפשר הנסין;בעת
 מי לכל ונכון ראוי ודאילכן

 שכסו הש"י בעקידתשמשתדל
 בעבודתו עסק כל על ית' בושבוטחין

 שלא בזה גם ית' בו יבמח כןית'
 כנסיעות היקר זמן ולבלותלהטריר
 לנסוע כשצריך רק . בענלוו;הדרכים
 בטמירת לנסוע ע"ז עוד יפזרבדרך
 הש"י. בעבורת ילהרנותהברזל-
 ורק . הקשה מטלטול יצילנווהש"י
 במנותה בתו"ע תמיד לעסוקיושיענו

 : אמןושלוה.
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