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 קודש שרפ.ישיח
 חמישיה5ק

והוא

 חסידיםלשון
 טוטם מ5א נפיאים, וספורים נוראיט, וחד*ת וקדושות. טהורותאמרות
 צדיקי הקדושים הגאונים רברבי/ אשלי מהנהו קודש, שרפי שיח מסודויר"ש,
 שבחבורה, אריות ורשכבה"ג, התורה, שרי המאירים אספקלריא עולט,יסודי
 עטרת קצהו, ועד הארץ מקצה אייהם נהרו מישראל, אלפים אלפי8שר

 עולם: עמודי האדמורי-ם, ה"ה כקש"ת ישראלתפארת
 ר' הלבי ואדמו"ר ר' הרבי אדמו"ר ר' הרביאדמו"ר ר' הרביאדמו"ר
 העניךחנוך מאיריצחק מענדילמנהם בונםשמחה

 זצוקליה"ח הכהןזגוקללה"חזצוקללה"הזצוקללה"ה
ממשנןמגורמקאצקמפרשיסחא

 ועכ-א.והע ועכי"א.והע ועכי"א.זי"ע ועכי"א.זי-צ
 מהזר"ר המפורסם הרה"ח מאת ה'צ'ר'ב' שיח קונטרס אליוושוה
 זי"ע. הקדושים רבותיו מפי ששמע מה שרשם ע"ה אסמרוברצנציון
 אמת שפת בעל מאדמו"ר הקדושות השיחות מן מעט לזהונוסף

 צדיקיפ מהלבה ומכתביט וספורים שיחות ועוד מגוךזצוקלל"ה
 ידף. מעבר בשמותיהם הנקובים ועכי"א ז"עהק'
 ע"י רבה ביגיעה בע"ה ונעתק נאסף אלהכל
 מפרשיטיק רי בריהע"ש שדיות שיםתועץ

 ידוע( גבול השגת)איסור
שש8שש884*888*שששש8-888
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 ב ת כמ
 שידו: לאנ"ש שלימ"א מגור הגה"ק ארומו"רמכ"ק
 יחיו. עליהם ד' מושבותיהם מקומות .בכ5 הנקרים אנ"ש כבודבעזה-י,
 ישראלה בקע בכרם הגדרים פירצת בדבר השמועה טובה יאכאשר

 המדגילים אלה בין גם יחדור אשר בטני, ותרגזשמעתי
 בבית המסתופפים אנ"ש בין נמצא אחת שבעיר עד החסידות,בדגל

 קודש, כל ומחללים לגאמענאזיעס, בניהם שולחים אשרהחסיוים,
 יאטימו ואם הרעים, מדרכים לסור לבקש ספר, במגלת באתילזאת
 גם מהם, ולהבדל נפשם על לעמוד להנשארים מהראוי משמוע,אוזן
 אשר טוב לא וכן בעול.. ונושאים אמודים הנ"ל האנשים יהיואם

 עשרן לשנות בניהם בהגיע מאנ"שן הנגידים בין שנמצאשמעתי,
 תורת ומן וחשבונות, השפות לימוד היום רוב ליסדם עמליםהנס
 ושתים שעה אך להם יקבער חובתם ידי ולצאת 5בם, יסירוד'

 וכל העיקר, יהי' ד' תורת לימוד אך תרעו, אחי נא אל ד'.בתורת
 הקודש בלשון הן מירוס, מספרי ובנותיו בניו להרחיק ישגיחאב
 לשמור להשגיח הבנות וע5 יכלה, בשר ועד מנפש כי ב5ע"ז,והז
 ילכו לא הנשים זכו מגולות, בידים ילכו לבל והצניעות, המוסרגדר

 נשמעים. בנחת הכמים ודברי יוכיחו. רעהו את ואישבשערותיהם;
 תורה, בביטול המתרגשים, היסורים כ5 לתלות למדונו חז"לוכאשר
 ןקבעו החסידים, בבית מקומות בכמה ששמעתי בזה, גם לעוררהנני
 להזכיר בזה הנני בטילה, שיחה לדברי למעריב, מנחה ביןשעה
 מישראל עשרה במעמד עומד אחד מלאך' נמצא אילו כימרבותי, בזה"ל,.שמעתי הקודש, נאגרת זצ"ל זלמן ,טנ'אור ר' הרבדברי
 גלול בלי אימה עליו תפול תורה, בדברי מדברים שאינם אףביחד,

 רע כן ועל ממציאותו, מתבטל שהי' עד עלייהו, דשריאמשכינתא
 ואחר תפלה. זו הגשה ד', אל הנגשים אחי בין המעשה,בעיני
 דשכינתא עיבונא לך ואין לצים, מושב נעשה לפני', אוהתפלה
 יחשך, בטרם אלקיכם לד' כבוד ותנו בזה, השמרו לכן מזה,גדול
 עתה גם לבקש הנני הזה הדבר וככל וכו', למעריב מנחה ביןהיינו
 על היום רוב הטרודים בשנים, הבאים גם אנ"ש, מרביתמכל

 היקר הזמן שארית את היום, כל יגיעתם אחרי יאבידו אלהמרכסה,
 מנחה תפלת אחר אחת שעה יקבעו אך ובצנות. בטיביםבדברים
 פרק או פירש"י, עם אחד דף עכ"פ גמרא, בלימוד קבועשיעור
 עכ"פ ימצא ו5א יראה ולא גמרא, גלמוד יכול שאינו למימשניות
 לתורה עתים הקובעים ואפי' בטל, הוגך שום בבהח"ס זובשעה
 והן זו, בשעה הכלל מן עצמם את יוציאו אל בלילה, הרבהשעות
 חסידים בתי באיזה לדבר חיזוק יותר יהי' ואולי ימאס; 5א כביראל

 ששיכן ומי כו. יעשו המסכת, בזו הדף אותו זו בשעה רובםנשילמדו
 וריעות. ושלום ואחוה אהבה יוגך ישכין הוא המקדש. בביתשמו

 הנ"ל כ5 לקיים ומבקש המעתיר דבריאלה
 גור, מפה זצ"ל בהרה"ק אלטר מרדכיאברהם

 לס"ק. תורה יבדיל שגת מרחשוון ר"חכרב
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ב"ה.

 קודש שרפישיח
 סצרב" "שיהקונטרס

 ז,, טאזספיאוזו צרן בן ר' ותהם'ר)ר"ת
 ועכי"א. זי"ע זצללה"ה הק'מפיהם שמעת" וגמר ודייק והחסידים הצדיקים ביןהמפורסם קשישאי מחסידי הי' שהוא זי"ע הק' מרבותיו שסיפרכפי
 שכתב דוד אהבת ס' מהכת"יהעתק
 יצ"ל. מפילאב ישראל ה"רהה"ק

 וכמטמונים ככסף תבקשנה אםבפסוקא(
 ד' יראת הבין אזתחפשנה

 ה"ר הגה"? אדמו"ר אטר תמצא אלקיםודעת
 הקדוש זקנו בשם זצ"י מפילאבישראל
 אדם יבקש אם מקאצק, זצ"למהר"מ
 כי יגיעה מרוב ידיו ירפו מטמוןלמצוא
 אדם אם אבל לחפשה, איך יודעאינו
 הותר מטמון מעה מקום שבאותויודע
 שימצאנה, עד נח ואינו ומתיגעהרבה
 שבין המטמון מונה ותפילה בתורהכן

 בה ומתיגע הותר ואם לישראיהקב"ה
 יראת תבין ואז  שימצא 3ר עוזבהואינה
 שממציא בטציאות תמצא אלקים ודעתד'

 שיש נמצא יכל המציאות בעלכעדו
 : ה'( פי' נבין )ומזה זו מציאה תכונתבו

 הנ"ל. מס'העתק
 מצות אותי יראתם יתהי בפסוקב(

 ואבדה וכו' מלומדהאנשים
 מז.' המעמיקים הוי וכו' חכמיוהכמת
 אמר כס( )ישע" וכו' עצהלמתיר
 מהרר"ד הקדוש אביו בשטהאריז"ל
 הק' מאביו מפ"ק שמע אשרזצ"ל

 פסוק על פירוש זצ"ל מקאצקמהר"ם
 מהתגלות  פילון הקב"ה שראה כיוןזה

 אף לטבעיות ותוגר הרגל נעשההקדושה
 כיון ממנו רחוק לבו ככדונושבשפתים

 הדשה מהתפעלות הי לא היראהשגמ
 אנשים כמצות אלא הרשהומהשגה
 שיאבד ופלא הפלא עשה לכןמלומדה

 נבונים ובינת אלא שבגלההכמתם
 יגיעה ע"י ימצא שהנבוןתסהתר,
 ימצא ואז קונו לבין בינושבהסתר
 הכל על וייעצ*הו להתפעל הדשההארה
 צ11ה חדשה, יהתפעלות יתיגע לאואם

 בי עצה להסתיר המעמיקים ההאנביא
 מזח יה" לא מקודם שה" מהאפילו
 המבעיות חומריות בתוך שישתקעכיום

 היוצר כשמר אם אמר .וע"זשברגליות
 זכי היטב האלה הדברים להביןוכו'

 פ" זצ"ל ואאמו"ר כתבתים גדולבקיצור
 הדלתי לא אעפי"כ ע"ז גדולבאריכות
 לכל פנים הסביר זצ"ל ואאמו"רכוונתק
 בכל טהדש והי' גדול בעומקאמרותיו
 ואהבה יראה  בעניני חדש דרךפעם

 עצמו על אומר והי' השי"תובעבודת
 תכלית עי לבוא בזה יחיד ה"שהוא
 כל אט כי זצ"ל מאה"ב הק' אביוכוונת

 סרים שהי' זצ"ל והקדושיםהגאונים
 גס אצלו בתמידות ה" לאלמשמעתו
 לא ולפני דברים הרבה יפניהםהסתיר
 וכל כל את והבין הכל וראה מסתירהי
 הפריט יא זצ"ל הק' זקיני הייימי
 איש לשום נודע ולא א' דיבורממנו
 עם לכתו והצנע לקרבו הדברים באוכי

 על המשרה ליטול שעתו שבא עדאפקיו
 סוף ים כקריעת בעיניו קשה וה"שכמו
 להסתיר רגיל שהר ם מצפוניולגלות

 ניב ובורא לאדם פה השםובעזהש"י
 הים אמרותיו וכל מתורתו נפלאתןוהראה המתגבי כמעיין וה" פ"ק הפתיחשפתים
 עפ"י והכל אביו כמנהג אשכנזגלשון
הכמה ויובלתי לעצמם הטמינו הסוד רקסוד
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 7ד קודש שרפישיח
 ממנו שמעתי וכן לפנינו הסבירוהכטה
 הי' זצ-ל אביו ורצון שרצונובפשפש

 לקולם המקשיבים ישראל בלב להכניסרק
 בנפשם עצות לעשות במה להםשיהי'
 ממך ובמופלא השי"ת לעבודתבעצמם

 למי בנסתרות עסק ואין תדרושבל
 יבין המבין אלא לוה מוכשרשאינו

 טור מ5א בזה שה" אה"במלימודינו
 האמת דבר כי חדש התפעלות לוויבוא
 מה קנית דעה ואם לעולם דרכויורה
 בה הפך התבונן שהורשית ובמהחסרת
 ואפי' דעהו דרכיך לכל התבוננותותמצא
 הצורכי ולאומנות המ"מ שהולךמי

 תחת שהוא בהתבוננות א"ע ימצאהעוה"ז
 שלמעלה עין פקיחת ויראה ית"והשגחתו

 ויתעורר האדם של וסובאיו מוצאיובכל
 לא ועמך בשמים לי מי לאמורבלבו
 אינו התבוננות דרכי כי בארץחפצתי
 אמצא שבזה לומר במקום או בזמןתלוי
 האדם אל שקרוב במה כי לא,ובזה

 עיונו עין שנותן וכ"מ כ"זלהתבונן
 לפום חד כ5 אותו מוציא הואעליו

 ממנו מופלג בדבר אבל דילי'שיעור"
 פעמים וכמה שימצאנה עת בכל מצויאין

 שאמר זצ"ל אאמו"ר ש5 מפה"קשמעתי

 זצ"ל מפראג מהר"ל הקדוש הגאוןעי
 ליקח הסטר בקנה כחו כל נותןשהי'
 ואמר הטהורים באמרותיו ישואללבבות
 חסידים לפניו הי' שלא שלילהבדרך
 מעט רק לאוזן מפה בלבבםלנטוע

 גאונים מהם ועשה לו הי'תלמידים
 בעלי כל ליקח רצונו אבלגדולים
 הי' לא ונכתב דרכיו להתבונןתורה
 של רוחו כנגד שיתהלכו ליתדםיכול
 בעלי לפניו שיש ומי ואחד, אחדכל

 לאוזן מפה אוחם לפרנס צריךתורה
 של רוחו לפי דעת שפתי בלבם~נטוע

 ללמוד אינו זה ודבר ואחד אחדכל
 על לכותבם באפשרות ואין כתבמהוך
 עצמו את שמתרץ בזה והבנתיהגליון,
 ציווני ולא כתבו שלא זצ"ל אביוואת

 דברים כי באורייתא חדושיםמכתוב

 אעפי"כ לכותבם רשאין אינםשבע"פ
 לחקוק שחרותי בימי בעצמיחשבתי
 לזכרון עצמי בפני הגליון עלהדברים
 אותו לשאול ויראתי הקטנה הבנקיכפי
 וכן בלאו אותי ויזהיר ירשיגי לאפן

 מדבריהם עלין הרבה וכתבתיעשיתי
 זצ"ל הק' זקיני של נועם ואמריהק'
 איך גדולה חרדה עליהם חרדתיאח"כ
 הקטן שכלי במלבושי דבריהםאלביש
 מתוק ח"ו אהפוך אולי הצעירהובינתי
 עומד אדם אין כי זאת ועוד ח"ולמר
 שנה ארבעים לאחר אלא רבו דעתעל

 אפי' נכון על דבריהם הבנתי לאשמא
 לעצמי, גם כתיבתי ויקלקללעצמי
 הכתוביפ והעלין זאת מעשותוחדלתי
 ונסעתי בדרך השי"ת שהנחלי עדשרפתי
 צוותא שמה וקראתי מטרינבאדלמרחץ
 והנאמן האהוב מאהבינו אתבסימא
 צדיץ נפרד 5א ובמותו בחיוהנעים
 חסיד הי באמת יר"א בדורותמים
 מאיר יחיאל ר' הק' הרבעניו

 יושר למליר יהי' נבג"ממגאסטינין
 להייפ מחיים והמבדיל  ועכ"יעלינו

 כמח לנו ונתרווח עמו סודהמתקתי
 לקיים גדולה בקשה ממני וביקשדברים
 הנשאר את ולרשום אב כיבודמצות
 ומזקיני זצ"ל מאאמו"ר נועם אמרילי
 ואפי' הגליון על זי"ע זצ"ל מאוה"גהק'

 את לקדש ביעקב ולחלקםלהדפיסם
 נפשותם נתנו איך שיראו בעולםשמותם
 שבימיהם ישראל, אל השי"ת עבודתעל
 הצדיקים על בעולם גדול התנגדותהי'

 שבפנים מה רואה שאינו ומיהאלו,
 ואם שירצה מה כי בחוץ לדבריכול
 מעליהם ישתקו אמרותיהם נועםיראו
 הצדיק והרבה לעד תכון אמתןושפתי
 רע בזה אותי וניגש בי והפצירהנ"ל

 אטר ועוד הבטחתיו לא ואנכילכותבם
 לפנות רצו לא הצדיקים אבותי כילי

 יראה מגודל ממחשבתם אחת רגעדעתם
 אינו לכותכם, פנאי פיקח לפסוקואהבה
 מחויביפ כי שאחריהם הדור עלקאי

לקדש
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 קודששיח.שרפי
 ( אותם ולנכות הצדיקים שמותלקדש
 ן ועבודה בתורה בעוה"ז כזכיםשיהי'
 ן להפליג והתחיל דובבות שפתותיהםרה"
 ן ז"ל שינאווער שמוגני ר' הרבאת

 ן תנד"א לספר מסגרת שעשהמלוביטש
 ן נזכר ובהם עולם מצדיקי מאמרים קצתעם
 , להשקיט בעולם רושם קצת עשוודבריו 1 זצ"ל, מאוה"ג הק' מזקיני מאמריםגם

 ( לא הר"ש שהרב ידענו כי הגםהמריבה
 ז כמו אעפי"כ כלום זצ"ל זקיני עלעמד

 ( הדברים הי' הבנתו וכ"י הואששמע
 ן שרשם ח"ו בזה אשמה עשה ולאככתבן,
 קצת נגיעה לו שיש מי כי וכלהדברים,
 איש מפי ששמע הנתהיםבאמרותיו

 : כ5ב רושם ויעשו הק' מפיז ושיצאואמת
 : לזכרון יכתוב אם עורה יעשו לאישראל
 ( זצ"ל מפה"ק בעצמו ששמע מימכ"ש
 ב5ב יבערו ובוודאי הגדולה מאשושיצא
 ( שילמוד מי ימים בכ5 היום גםישראל

 : : הקדושיטדבריו
 ן ר' בתוי"ש המופלג ליהעתיק
 ן רי קאצק יליד ברש-יבנימין

 :מהכת"י.

 , יוציא כי ד' או תמיד עיני ובפסוקט
 זצ"ל מהך"ם הק' זקינו בשםמקאצק :עאריז"י כתב רגנימרשת

 הק' זקיני של מדרשו רבות אמדנווזאת

 5כ5 קוראיו לכ5 ד' קרוב זצ"ל,מאוה"ג
 האמת בנקודת היינו באמת יקראוהואשר
 תכון אמת ששפת הגם אמת בשפתולא
 שיבוא הכנה אלא אינו אמת שפתלעד

 איני לקוראיו כעונה כי האמתלנקודת
 כי ע"ד ממש באמת כ"א קריאתונוגע
 ושמו ואענהו יקראנו ואז שמי ידעהוא
 פשוט אסא אחר סוג שום בלי אמתית'

 והאדם אמת, שכלו הפשיטותבתכלית
 האדם ובקרב סו ל: כשקוראדלמטה

 אמת ואינו סוגים הרבה שנתערבידוע
 ונדכה קרוע בלב שקורא מה אדאפשוט,
 רחמים כנגדו נתעורר ואז האמת,בנקודת

 קרצך 3י שלמעלה הפשוט מאמתרבים
 טפ בפיק זצ"ל הק' זקינו וכן וא'ד'

 ואל לבבכם וקרעו הנביא יואלשאמר
 כמין יהי' שלא ד' אל ושובובגדיכם

 מס* קרוע אלא קרוע לב מןהתלבשות
 קרוע מ5ב לבוש שהוא בגדיכם ואיוזהו
 שם שאין למעלה לעלות שצריךכיון

 והנחם וכו' וחנון רחום כי ואזהתגבשות
 : עכ"ל וכו' הרעה עלד'

 שסיפר איר מקאצק האריז"ל אמרח
 מהרר"ד אדמו"ר הק' אביו5ו

 אביי ב"ק לפני איד מקאצק,זצ"ל
 מקאצק מאוה"ג זצ"ל 13הך"ם הק'זקינו
 אחד תלמוד שיא? הלבבות חובתבספר
 והאריך גירושין מהלכות שאלהלפניו
 שאלה ששאל על ולביישו להוכיחוהרב

 מגע שאינו מה גירושין מהיסותנכריות
 הלבבות, חובת בהקדמת ע"ש הלבלחובת
 היתה זאת זצ"ל אדמו"ר זקיניואמר

 וגופיפ גבוהות נשמות שהי' בימיהםן
 הי4 עוה"ז מהבל ערבוב בלי טהוריםן

 בעומק ית' בקדישתו להדביק בידם'
 בדור אב5 5מע5ה עד להוד המחשבהן
 בעוה"ז נתערב אדם וכל דמשיחא עקבאן נקרא שע"ז כנגדם עקביים שהוא הזה:

 בלתי לבותם מהשכל עיניהם מראות וטח!
 אם הנפש להתעוררות גם להגיע אפשר;
 וכדומה גירושין בהלכות דווקא כעוסקי 5א1

 שעוסק מי כ5 על זצ"ל אביו בשםן שאמר מס"ק וכמעתי וכן ע"כ, טעם בהן למצוא לאדם הקדושה בתורה שמשמשן
 התפילה קודם מחשבותיו לצמצם בתורה(
 עליי מקבל הגימוד ע"י הרעיונות לזכךן
 מזמנה התפילה מהתאחרות אחריותי
 צורך התמירה, אחר לגמוד שיכול אעפ"י1
 בטל שההד למי לא אבל היא, תפילהן
 דברי על שעובר פשיטא קידם, ח"ו:
 : חכמים(

 אבם בשם מקאצק האריז"ל אמר ה(1
 זצ"ל מהר"ד אדמו"רהק'ן

 רביט הק' מאמר בשבח שהפליג איךן
ש"ב
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 9ה קודש שרפישיח
 1 שאמר איך  זצלל"ה מפרשיסהא,18ב

 ן שמים כונן הפסוק על הלשוןבזה
 1 בגדים שתופר מי ממבחין וכיבתבתה,
 ן אחר דבר באיזה וכי בחוטיןובתפרן
 1 יוכל השמים שאיל בוודאיבתבונה 1 השמים יעילה המלך דודששיבח 1 זה מה בחוטין לא אם לתפרןיכול

 ן פירוש אלא תבונה ע"י אלאלהעשות
 1 שיותן זה כח השמים בבריאתשעשה
 ן הסד כי שבראה מי ממנה להביןתבונה
 ן גשם בעלי התחתונים בריותיו עםעולם
 , מערכות ישער שיוכלו חומרקרוצי

 ( : וד"י במרום ית'אלוקותו
 טובך רב מה כתיב מה במדרש,י(

 ן ולא ליראיך צפנתאשר
 טובך רב יהי' אל מוראיך אתלבוזזים
 זקנו בשם מקאצק האריז"לאמר
 רב מה פירוש שקאצק זצ"ל מהר"מהק'
 יהי' שלא היראה וגנוז שצפוןשוב
 1 גדול זכות יש ועי"ז הכל בפניטרויה
 למדרגת שבא עד ומבקש שדורשלמי

 בני נגד בך לחוסים פעלת וזההיראה,
 מתבוננים ואעם ריק שהולכים"דם

 : ודפח"ח כלום מתפעליםואינם

 הלשון בזה מקאצק האריז"ל אמר"
 בימי זוכר שאני להגיד אוכלזאת

 זי"ע. וישישים זקנים יושבים ה"וחרותי
 מהם אחד ואמר א"י בענין מדבריםוהיו

 ן מפרשיסחא רש"ב הרבי הק'שאדמו"ר
 ! ר"מ השר התחיל בעתזצ"ל

 ן בעולם ולהתפרסם להתגדלמאנטיפיורא
 ( ש5ו התבריא לסביבים זצ-ל הרבישאל
 ן ארצינו את הזי השר יקנה לאמדוע
 שבחבריא המיוחד אחד וענה ההוגרמיד
 ן הפקדנו לא כי יקנה אם בה יעשומה
 1 וענה ברחמים אלי' ולשוב השי"תמפי
 ! תצא אם כן תאמרו אל בפ"ק זצ"להרבי
 ן קרוב ישראל ליד ותבוא מידיהםהארץ
 ן יהי' טובה ותקוה יבוא הישועהלנו
 הרב ג"כ הי' המסיבה ובגאת מבי"אלנו

 1 מאלעק, הכהו העניר ר' הק'הצדיק

 זצ"ל: מפיו הזה הדברשומעים היי בניו גם כי אפונה בלסאנדער
 אר-י משתה ויעי "זיתבמדרשח(

 סעודה שעושיןמכאן
 מקאצק האריז"ל אמר תורה שללגמרה
 מקאצק מהר-ד הקדוש אדמו"ר אביובשם
 ותמיכה סעד עושין זו בסעודהכצ"ל
 להתחיל במה יו שיהי' שגומרהלזה

 בפעם יתירה ידיעה שהשיג כיוןללמוד
 ע"י שהשיג מעלה איזה אוהזאת
 איזה יוולד שלא אפשר בל11י כימשנתו
 ומשום משנתו מרוב לטובההשתנות

 יפול שלא ותמיכה סעד לו עושיןהכי
 וישיג יותר וילך במעכז ויחזקמ1ה
 סעודת כענין והוא שנית בלימודויותר
 שעשה כמז מדע למביני הידועהחתן

 בידו שיתקיים הנבואה בהשגתשהע"ה
 כן ורוה"ק נבואה עפ"י המלכותהנהגת
 לאיזה ומגיע שמשיג תורה"ק לומדיבכל
 שיתחזק ותמיכה ימע צריךדרגא

 ש85 על" אותו עם להלאהלהתנהג

 במצוה וכן יותר. יעלה וממילאיפוי
 יגיעה ברוב אלי' להגיע שזכהמסוימת
 מעלה איזה ישראל בלב שנשארוודאי

 ודפח"ח: יותר בהשיזכה

 א:מכתבם
 ידידנ"פ לכבוד וכס"ס שוי"רבע"ה
 קים יועץ מו"ה כש"תכז'

 שליט"א.קדיש
 גרגרים איזה בכאן ארשוםבע"ה
 הרב מן ששמעתי ממהמתוקים
 ומופלג בתורה הגדולהחסיד

 ציון בן מהור"ר וכו'בחסידות
 ר. המכונה ז"לראבינאוויטש

 רל. אסטראווער ציוןבן
 בעל הגה"ק מפ"קששמע סיפרא(

 זצוקללה"ה הרי"מהחי'
 היופ שיעור שיהי' איך פ"אשאמר
 ודי בקביעוא, ילמוד שעות י"חבכלל,
 וחסידאצ להכנה שעות וב' לשינה,שעות

ותפילה
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 קורש שרפישיח10
 ודרכייך מעשיו מאוד הסתיר כי מאומה , זה )א"ה, הק', עכ"ל ואכילהותפילה
 וכר אשחד שרה א" לו שאלו להכי ן מוחות להחסידים שה" בזמנוה"

 ממדרגת להודע ונוכל נראה ממנה אולי ן זי"ע, מקאצק הרבי בימי כמוגדולות
 וכו' -זבאוהל הנה אמר ע"ז אאע"ה, ( ואכילה והתפייה הכנה כהיות יטלשי'

 תראו 5א ממנה וגם היא שצנועה היינו ( אפשר אי אנן אב5 יתירה,בזהירות
 באוהל הנה אשכנו בלשון ואמר כרום, ( 5פי ודור דור כל רק כמותם,לעשות

 ס'וועט - היא צנועה ז"ל רש"י פי' כו' ( : והבן( מנהיגם, הק'הצדיקים
 עכלה"ק דערגעהן1 סייג א אויך איהר פין( זצוקללה"ה ממנו שמע שפ"א סיפרב(

 מיפה כן זצוקללה"ה מזלאטשוב הר"מ ן עה"ב וירא( ,בפ'שאמר
 זצללה"ה הרי"ם הת" הגה"ק הק', בשמון דהנה וכו' אשתך שרה אי' אליוויאמרו
 : שי"ט( אות ח"ב בשש"ק עיין )א"הן ודואג, דהמע"ה, בין מחלוקת דהי'ידוע
 הג"א זצ"ל מהגה"ק ששמע סיפר ד(ן וע"כ וכו' עמוני יבוא לא אמרותדואג
 בסוגיא הגמ' ע"דשאמרן אמר ודהמע"ה ח"ו, בקהל לבואאסור
 "והיכן מקשה שהגמ' כ"ג( )שבת רכבתהן קדמו שלא דע"ד עמונית ו5אעמוני
 5א דלמה צ"ל ולכאורה וכו' צונו"ן ש5 דרכה ואין וכו' ובמים בלחםאתכם
 דרבנן מצות שאר על כן הגמ' מקשה1 והנה ע"ז( יבמות )עיין וכו' לקדםאשה
 ידים, ונטילת בפורים, מגילה מקרא כמו, הנמצאות בנותיך שתי עמ"ש ז-5דרשו
 המה דרבנן מצוות דכל הוא הענין רק( שיצא דהמע"ה, בזכות ניצול ד5וטכוי

 המחיית פורים כמו לדאורייתא וסייג גדרן דרכה אם בזה, תביא זה לפי"זפסגה
 להם יש וע"כ לטהרה, ונט"י עמלק,( להציל אין אז האורחים לקדם אשהשל

 אין חנוכה אולם התורה מן סמך שפירן וכמ"ש ח"ו, דהמע"ה בשבילעלוט
 5כן התורה, מן ועיקר סמך שום לון אשה של דרכה אין אי אבלדואג,
 זי"ע הגה"ק וסייט ?וגו, היכן מקשה1 בקהל לבוא מותר שפיר א"כלקרם
 בזה*ל חנוכה מצות על רבה, בחיבה1 א" זז"ש ללוט, להציל יש מה"טושפיר
 עכיה"ק מיין דודך טובים כי טאקי ס'איז( 5נו קדמה לא למה וכו' אשתךשרה
 דף ע"ז במס' רז"ל דרשו דכן ןהג"ה, והשיב אנו, אורחים הלא ובמיםגלחם
 דרבנן ותקוני דברי על הזה פסוק 5"ה צנועה ז"ל רש"י ופי' וכו' באוהדהנה
 הג"ה(: ע"כעיי"ש, ן אשה של דרכה דאין היינו וכו'היא

 הדל זצ"ל ם ששמע סיפר ה( 1 אח"ז שוב הלכו הזה ובכחעקדם,
 בשם שאמר פעמים כמה ן הלשון נא"ה עכלה"ק, ללוטלהציל
 שאמר זצוקללה"ה מקאזיניץ הק' הה"מ , אות ח"ב במש"ק ועיין מדוקדקאינו
 כ"א שבת במס' התוס' קושית לתרז ( הי 5א שדואג כנראה באריכותצ"ח
 כו' להשתמש מותר ד"ה תוס' ע"א ( כוץ: שיא דע"ד דקרא טעמאדריש
 בשבת לאסור ר"ה של דטעמו דמרל ן זצוק5ה"ה מהגה"ק פ"א ששמע סיפרש

 כגתה משום דילמא יטה שמא משום ן הר-מ שההקוה"ט שסיפרהנ"ל,
 ותירץ כו', א"א ובשבת לה, זקוק , בניו עם כשלמד זצוקללה"המזלאטשוב

 שישג בעת זצללה"ה המגיד ההגה"ק ן פסוק כוונת להם פירש הזה, פסוקהק',
 הרבי הגה"ק ורבם מורם אצל חבריו עם ן דמלאכים וכו' א" אליו ויאמרוהזה,
 דהנה זצוקלה"ה, מניק5שבערג ר"ש ( גדול שאאע"ה במרום למעיהשמעו
 נרות ומה"ט חנוכה, של מנרות יאר ן ויזה גדול, רעש ממט במרוםייעלה וחשוב גבוה במקום המה שבת של נרות ן ויש גהמרכבה, רג5 והוא מאידיחשוב
 דברת חנוכה של לנרות קודם שבת של ן ממנו ראו ולא בביתו עתהשהיותם

שהדליק
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 11ו קורש שרפישיח

 הזה עכלה"ק-ממאמר לשבח, התחיל ן יצטרך לא שוב שיק של נרותוהדליק
 שלימה, שנה בפי מתיקות הרגשתי ן מיושב לפי"ז וא"כ חנוכה, שליסר

 זי"ע: זצללה"ה הרי"ם החי' של עכלה"ק , לה דזקוק דסברא הנ"ל, התוס'קושיית
שייך

 ר"
 הרי"ם החי' מהגה-ק ששמע סיפר ט( 1 דכבר בשבת משא"כ בחול,

 פ"א ששאל זי"ע זצללה"ה ( נצרך לא אז ושוב ש"ק של נרהדליק
 אמור שמו, ז"ל אביש ור' אחד לחסיד 1 דמותר משום הסברא וע"כ דחנוכה,נר

 זצ"ל, מקאצק מהה"ק שמעת מה לי 1 הח" הגה"ק וסיים לאורה,להשתמש
 תמי' בזה"ל שאמר ממנו ששמע השיבו ( הח"מ שאמר רבעת זצללה"ה,הרי"ם
 וכשר ירא נעשה האדם אין מדוע לי ן הזה תירוץ זצללה"ה מקאזיניץהק'
 הדבר עיקר הי' ברהמ"ז הלא מבהמ"ז ן עליו שחקו הנ"ל זצ"ל הק' רבולפני
 תחת האנשים את אאע"ה הכניס שעי"ז , דברי לתרץ רצה כי ז"ל הק'חביריו
 שאכלו שיאחר שאיתא השכינה כנפי ! אולם וחסידות, קבלה דברי עםהתוס'
 להם אמר אאע"ה אצל האורחים ושתו ( על עמו הסכים זצ"ל הק' ורבומורו

 אזי עכלה"ק, משלו שזה למי ברכו ן זצללה"ה הרי-ם ההי' בעל עכ"לדבה"ק,
 הנה בזה"ל זצ"ל הרי"ם החי' אמר ן הירוץ קרא הזה תירוץ שאמר פעםוכל
 מלא לי אך יוד", "נוטר כמו אמר הוא מגיד קאזיניצער פין פשעטיל דאיהזה

 וירא כשר נעשה האדם אין האיך עכיה"ק:זצ"ל
 קוגהו שור ידע נאמר הלאפהאכילה הרי"ם מהח"ששמע סיפר1.

 עכלה"ק: בעליו אבוסוחמור לבאר שאמרזצוקליה"ה
 הרי"ם מהחי' פ"א ששמע סיפר ק י כוי אחרת" "לשנה כ"א( )שבתהנמ'
 הענין שאמר הנ"ך זצ"ל ( דהנה ותירץ מיד, קבעו לא למהוהקשה
 שבעלי בתים, לבעלי החסידים שבין ן הנס הענין נתעורר וחגים מועדיםבכל
  ללמוד, הולכים תפילתם אחר בתים 1 בפסח כמו לפנים, האלה בחגיםשהי'

 תיכף הולכים תפילתם אחר והחסידים ן כולם, וכן יצ"מ ענין תמידנתעורר
 שלא שראה אחר שהחסיד היינו לאכול, ( לדורות מתחילה לקובעו רצו לאוכאן
 הבוב"ה גדולת להכיר למדריגה בא ( הזה הנס ענין יתעורר לא שמאכי

 התפילה, קודם והתגודד שחשב במה ן בשנה רק ושנה, שנה כל עלתמיד
 לאכול תיכף הולך עי"ז ובתפילתו, ן הגס ענין שוב שנתעורר שראוהאחרת

 שידע כשור הי' שלא שהגם משום ן לדורות: גם קבעו ע"כהזה
 כחמור יהי' עכ"פ אולי מ"מ קונהו,1 הנ"ל זצ"ל מהגה"ק ששמע סיפך0

 עכלה"ק: בעליו, אבוס ומכיר שיודע , הגהקוה"ט מו"ר בשםשאמר
 בעת חנוכה בכל כמעט ששמע סיפר יא(ן צריך שהאדם זצוקללה"ה, מקאצקהרבי
 הרי"ם החי' אצלשהי'ן מצרים יציאת של בפרשת א"עלייגע
 ושמנים פתילות הגמרא ע-ד שאמרזצ"ל : זי"ע עכלה"ק תוספות. בהלכהכמו
 הצדיקים הנה בזה"ל כ"א( )שבתוכו' שאמר הנ"ל זצ"ל הגה"ק נשם סיפרח(

 שאין הנשמות היינו שפתילות אומרים הרה"ק של המאמר מן בזה"לפ"א
 תיקון להם יש בשבח, אפילו תיקוןלהם שאומרים מה פ"א שאמר זי"ע,מאפטא
 פתילות וז"ש בחול, אפילובחנוכה משבח השביעי ויום לשבת, שחריתבתפילת

 מ"מ בשבת בהם מדליקין איןוכו' משבח ג"כ בעצמו השבת שיוםוכו'
 עכלה"ק: בחול אף בחנוכה בהםמדליקין לפיכך וכו' שיר מזמור ואומרלהשי"ת
 מפה ששמעתי גרגרים הוא אלהכל ג"כ בנ"א שוב יכולים מזה וכו'לפארו
 זצ"ל הררב"צ הגדול החסידהרב שהשגת בכח להשי"ת ולשבחלפאר

ששמע
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 קודש שרפישיח2י
 הח" הגה"ק מפ"ק הנ"ל כלשמסע

 : זי"ע זצללה"ההרי"ם

 הע"ב הה"ק לו סיפר שפ"א סיפריב(
 שפ"א זצוקללה"המטשיזיווע

 זצללה"ה עכלה"ק מרכבה מעשהוויא
 :זי"ע

 שט19ש1 הנ"ל גרגרים הי"ג אלהכל

 הרב-צ המפורסם ההסיד הע"גמפי
 זצ"ל הק' הצדיקים בשם שסיפרז"ל

 ועכי"א: זי"עהנ"ל זצללה"ה מקאצק מו"ר ההגהקוה"טשאלו
 כר כר הרה"ג מש"ב השגתי הרל כל ן והק' חיים עץ בס' לומד האםזי"ע
 מפורסם הרבנים נזר החכמיםפאר 1 זה, ללמוד יכול שאינו והשיבוז"ל(
 צבי מוה"ר כקע"ת אפסים בכל ן לומד האם ד-ל מקאצק מרן שובשאלו

 וכעת פלונסק האבד"ק שליט"א יחזקאל ן התם האם ש"ב שאיו הן, השיבובזוה"ק
 מסר אשר ווארשא לעדת הרבנים בועד ן שהעולם השיבו ללמוד, תוכלבזוה"ק
 יהביאם עבורי מאוסטראווי הרי"מ ש"ב לו ן המה מסוגלים רשב"י שדבריאומרים
 הג'ול: ז"ל מהרב"צ בעצמו ששמע לביהד"פ ן הכה"ק מו"ר אליו אמר אזילנשמה,
 דברי שגם זי"ע, זצ"ל מקאצקסרן

 ב/מכתב , כמו לנשמה, מסוגלין המה הק'האר"י

 הרה"ג ידי"נ ש"ב ל, שלחאשר ן סיפר כן טכלה"ק, ז"ל רשב"ידברי
 הנ"ל שליט"א מ"ז יחזקאלצבי 1 הנ"ל זצ"? מטשיזיווע הר"באה"ק

 החסיד שסיפר הנ"ל הרי"מ בשם : זצ"ללהרב"צ
 שהשינ מה הנ"ל ז"להרב"צ ( מאלכסנדר הה"ק מפ"ק ששמע סיפרוט

 הנ"ל שי' מהרי"מ ן בזה"ל פ"א שסיפרזצוקללה"ה
 ; למורי, ר"ה על ליסע רציתי לא1*א

 ההידדתן* בעל מהגה"ק ששמע טיפך , גם כי יסטריקוב מביתי אזונסעתי
 פי' שאמר זצוקללה"ה הרי"ם , אז וה" בר"ה להיות רציתי לאבביתי
 וכו' דל מעפר מקימי קי"ג( )תהלים הכ' , פישעלי ר' הרבי הרה"ק פטירתאחר

 הלל בהם שאומרים ובימים ביו"ט יהנה , בניו שמה ודרו זצללה"ה,מסטריקוב
 הדיים, להאנשים ותרופה תקומה יש אזי ( הה"ק ואחיו זצלה"ה יעקב ר'הה"ק
 הוא "אביון" כו' אביון ירים מאשפות ן בל"א תבשיל אכלתי ר"ה ובלילזצ"ל,
 אביון נקרא לזה )כי וחשק רצון לשון 1 להחסידים גדולה קושיא והי'בארשט

 מונח ח"ו חשקו אט ואפי' לכ"ד( שתאב ן בארשט, ר"ה בליל לאכול היתכןע"1
 דברים ער"ה אוכלים העולם כלהלא

 הנ"ל זצ"ל הר"י הרה"ק אולםמתוקים,
 הוא הנה לאמור הזה בדבר עליהמליץ
 עונג זה והוי הזה מאכל ביותראוהב
 התקיעות קודם ובבוקר אצלו,יו"ט

 אי בסוגיא ב"ב במס' אזלמדתי
 לא וע"ז וכו' לתביעה נתנוקידושין

 והג"ה, עלי עוד תירוץ שוס להםפי'
 גמרא שיעור בבוקר בר"ה ללמודהיתכן
 דיומא לעגינא שייכות שום לושאין
 אני אוים הג"ה( וכי"ב, תקיעותכמו

 מן ומרימו אז מוציאו מ"מבאשפה
 עמו נדיבי עם כו' להושיביהאשפה,
 טוב להיות שיתאוה העולם אבותהיינו
 שמושיב הבית עקרת מושיבי. כמותם,וישר
 לבבו, בעומק ראוי וחשק טוברצון
 התחיבה זו כחולדה הבית עקרתוז"ש

 היינו שמחה, הבנים אם בתים,בעיקרי
 ואזי השרש, בתר המדות נמשכיםדאז

 עכלה"ק: יה הללו יומריכולים
 הה" ממרן שמע בפורים שפ"אסיפר

 פתחת הפסוק פי' זצללה"ההרי"ם

ובפורים
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 13ו קורש שרפישיח

 יותר ירא אני דרבנן איסור ספיקא ן ואתר והוגר השק את פאחובפורים
 זאת מגיע אין עכ"ז שסיים )ושמעתי , : עכלה"ק בשמחהא"ע

 ליש(: בן פלטי ש5ליר"ש, בעל הק' ממרן פ-א ששמעשלפר
 זצוקלה"ה הרי"ם ההי' הגה"ק סיפר גםן שסיפר זצילה"ה הרי"םההי'

 הנ"ל וצללה"ה ר"ב הרביבשםן לבאר ממנו, אחד איש שאל פ"אותה"ל
 העליל בעולם לו יפסקו שאם שאמרן שנדב שמיני( )בע' המדרש, אתלו

 הגיהנם של גג על יעלה אזי לגיהנםן ואמרו ואהרן משה אחר הלכוואביהוא
 כל שמה יעלו ואז תורה, שמה ויאמרן להיות הללו זקנינו שני *מותוגשע4

 שמה ויהוו לשמוע שבנ"ע הצדיקיםן ע"ד הנ"ל האיש ותמה לנו,השררה
 עכלה"ק:הנ"ע( ודודם שאביהם רצו דהאיך הזהשדרש
 הרישם ההיי מהגה"ק ששמע סיפר( וסיים השררה, להם שיגיע משוםימותו
 שבת עיתן שצריכיןזצללה"הן הריק האיש הנה בזה, זצ"להצה"ק
 שבעת של אור גנז אשר על והודאהן גראבער"(  "הער אמר )בל"א הזהוהבור
 פוגמין הי' זאת קולי כי בראשית ימי1 לש"ש הי' שכוונתם להבין יוכללא

 : עכלה'ץ ר"ל, מאוד גדול הפגם ח"ו( נתרצו ואהרן ממשה טפי ישראליכלל וה" וחשוב, גדול היותר בהאור ח"ון טובה לעשות יותר יכלו המהוגאולי
 ההין בע5 מרן מהגה"ק ששמע סיפך, לעשות כה ודודם אביהם מיתת ע5ים

 הרה"ק עם ונתקשר שידך זצללה"ה ר"ב בעל מרן הגה"ק מפ"ק ששמעסיפר שהרבי שסיפר זצללה"החרי"ם : עכ5ה"ק ישראל לכליטובה
 זמן ועל זצ5לה"ה, מקארליןמור"ש שאמר זצללה"ה הרי"םהחי'

 ההזק שהבטיח הנדוגיא להוייךהמוגבל באמת דהיה זצליה"ה הק' אר"יבשם
 שלו החסידים קבצו זי"ע, ברוך ר' ( א"ע שכולל עי"ז רק ית', שמוייחד הרבי למחותנו ליתן זצללה"ה מוהר"ש , וכו' ישראל שסע עומר יכוליםהאיך
 לסלק, למעזבוז ונסע המדובר, סכום ( באומרו ישראל כ5ל בתוך ק"שמקודם
 פדיון מצות לו נזדמן הדרך ובאמצע עי"ז באהבה ישראל בעמוהבוחר

 אח"כ וכשבא המעות, כ5 ונתןשבוים : עכיה"ק ק"ש, אחקז לגמריכולים
 המעשה לו וסיפר זי"ע ברוך ר'מהרבי 1 הרי"ם החי' הגה"ק ממרן ששמעסיפר

 זי"ע ממעזבוז בתך ר' הרבי אליו אמר 1 המדרש דברי שביארזצללה"ה
 נסע ובע"כ אותי, תסלקו לא מצוותעם ן ואשיבה דרכי חשבתי עה"ב)בחקותיו

 הגדוגיאע סכום פ"ש וקבצו לביתו,חשרה , למקום וכו' הי יום בכל וכו'רגלי
 במרכבה המעות עם השנית פעםוכשבא ן צביאות רגלי זהי' וכו' הולך אניפזזני
 לקראתו הלך מאוד, גדול וכבודחשובה ן יום שבכל היינו יעם לביהכנ"סאותי
 ואמר זי"ע ממעזבוז ברוך ר'הרבי ן ביחידות מצות לעשות במחשבתועלה
 הרה"ק של הגדול כבודו עיבזה"ל ן מביאות רגעיו והי' בפ"ע, ילמודאו

 רצונו לעוברי אם זצללה"ה,מוהר"ש ברבים, היינוכנסיות לבתיאותו
עכלה"ק:

.
 לאנ"ש וה" אכו"כ, עי רצונו לעושיכך,

 חולשת זצללה"ה שקארלין הרה"קשל חי' בעל הגה"ק ממרן ששמעועיפר
 הי4 בעצמו להה"ק גם מזה, מאודהדעת שהעבי שסיפר זצללה"ההרי"ם

 בביתר ואח"כ הרבה, הדעת חולשתמיה חמר זצוקללה"ה )ממעזבוז( ברוךר'
 מ8 זי"ע ממעזבוז ר"ב הרבי את שאל ( וכ"ש קאזאק מפני ירא אנישמאוד
 והשיבו רצונו עוברי עלי אמרתם זה 1 קאזאקין מהנה וכש"כ חנית יומשיש
 גוזר שהשי"ת )התמיה, הוא כן 5א ו6י 1 ספק מפני ואעפ"כ חניתי6, עםהלש"כ

ח"ו
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 הזראותה, מבטלים ואתם גזירה"-ו

 )בחמיה( עושים כן לא ואתם שובושאלו
 רצונו, עושי של הפי( מהו לפי"זועוד

 שיהיו מתחילה עושה שאניוהשיבו
 אני ואין לישראל, טוב על השי"תרצון
 רק גוזר מתחילה אלא לבטלו שובצריך

 עכלה"ק לישיאל, טובכל
 הגה"ק אדמו"ר לפני בעצמו שהציעסיפר

 וצללה"ה אמת קופת בעלמרן
 דגשמים כ"ח סוכה במס' רז"לשמ"ש
 לאדם משל וכו' קללה סימן הואבחג
 משא"כ ישראל בארץ רק קאי רזהוכו'

 ישראל בארץ דהתם והיינובחו"ל,
 ממרחשון רק גשמים ומן אינובתשרי
 אם וע"כ בו, בי"ז או בו בז'ואילך
 טבע שינוי דהוי בסוכות גשמיםירדו
 משל שייך לכן מהסוכה, שיצאובכדי
 אז דמהטבע בחו"ל אבל דחז"ל,הנ"ל
 ירדו אם גם א"כ גשמים זמןלהיות
 דאין הנ"ל, משל ק"ש בסוכותנשסים
 שיצאו ישראל בשביל הטבע שינויזה

 אולם בחו"ל הטבע הוא דצןשהסוכה
 יש בסוכות גשמים ירד לא אםבהיפך
 ישבו שישראל רוצה שהשי"תסימן

 אבל זה, בשביל הטבע רשינהבסוכות
 דכן ראי' שום זה אין גשמים ירדואם
 אדומו"ר הגה"ק והסכים הטבע,הוא
 לדברי זצוקללה"ה אמת השפת בעלמרן
 מפה  שמעתי כן זצ"ל ציון בן ר'הרב

 הרץ(. נ"י הרי"מ כתב )כן ז"להרב"צ
 שליט"א שאדמו"ר ושמעתי המאסף()אמר
 ב' דף סוכה התוט' קושיות מיישבה"
 שיעשה דאף הנ"ל עפ"י כו' כי ד"הע"א

 בהסוכה, לירד הגשמים יכול ולאתקרה,
 ושם בא"י הוא קללה דסי' גשמיםאך
 גשמים יורדים אס טבע, שינויחיא

 : והבן1בחג,
 בן ר' החסיד הרג בשם שמעתיס"ה

 שסיפר ז"ל מאוסטראוויצירן
 זצ"ל מגור הרי"ם החי' הגה"קבשם

 הביאו והנשיאים הפסוק עלשהקשה
 כו' יוד חסר כתיב ז"ל רש"יכתב

 לטה משמותם, יוד ,חסר שנתעצלומפגי
 ואמר אחד, אות ולא יוד דוקאחסר
 מאוד: והבן "יוד" חסר עצלשלכל
 זצ"ל בונם הר"ר הק' בשם טיפרגם

 על סוטה ה" שפ"אמפרשיסהא
 וחשב השלחן, על מונח ה" טאבאקעם ופידעלי טאביק, לשאוף וחושקמשסבו
 לקבל השלחן אל לילך אם לעשוהמה

 לא ואם תאוה, הוא זהו טאביקלשאוף
 השלחן אל הולך וה" עצלות, זהואלך
 הנית ותיכף טאביק עם הפידעליוקיבל
 ידי ויצא הכאביק שאף ולאמידו,

 : ע"כשניהם
 ששמע מה נ"י מהריד"ש ידיד"נ ליכתב

 דרך פ"א אמר מפילץ זצ"לפלנטשע דשי הצדיק ז"ל, מהרב"צבעצמו
 זי"ע הרי"מ החי' הגה"ק לדורובדיחא
 הכל, יכולים שחסידים מהבזה"ל
 נמקאצק שהרבי בשעה אומריםהם
 הוי כל מנענע בדלת מקשקשזי"עו

 זי"ע, הרי"מ החי' לו השיבהרקיעים,
 מאמין, שאינו מי ם כךבאמת

 מתנענעים במצנפתו מנענעשכשהרבי
 טובה לקבל יכול אינו הרקיעיםכל

 : ע"כהימנו
 בעיר חסידים שני זי"עמלובלין הרבי בשם אמר זי"ע הרי"מהחיי
 הזח אחד, חסיד מדאי, יותר הואאחת
 א' וכל וחצץ אחר כ"א מהצורר,פחות
 לגבי בטל ויה" להחצי עצמו אתיחזיק

 : והביחברו,

 מאוסטראווע. ש" הרי"מ ידי"נ ייכתג

 שרשמת* סמה גרגרים אייה ייאעתיק
 : ז"ל הרב"צמהרה"ח

 מרן מהגה"ק ששמע ז"ל. "יב"צסיפר
 ששיבת זצוקללה"ה הרי"מהחיי

 שחט לאורחים לשומת ג' שליתןאאע"ה
 : בהמות ג'ע"ז

 היך שפ"א הנ"ל הרה"ח סיפרעדך
 ז"5 דוד בנימין ר' הרה"גאביו

 זצ5לה"8 מקוזמיר מוהרי"ח הדמ"קאל
אסח
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 שהה"ק אז ושמעתי עמו, אותיילקה
 ארץ נקרא למה ז"ל לאבי שאל'זצ"ל

 או אברהם, ארץ נקרא ולאישראל,
 הנ"ל ז"ל רב"ד הרה"ג וכי יצחקארץ
 לו והשיב אזי, א"י ממעות נשיאאי

 אברהם ארץ נקראת היתה ראם ז"לאבי
 ארץ ואם בה, חלק ג"כ לישמעאישי'
 לזה בה, חלק לעשו גם הי'יצחק
 הרה"ק יו אמר אז ישראל, ארץנקראת
 אלא הדבר כן לא בזה"ל הנ"לזצ"ל
 לאמר ישראל ארץ שנקראת הואהדבר
 בה לו יש כישראל א"ע שנוהג אחדשכל

 : עכלה"קחלק
 בהיותו שס"א ז"ל, הרב"צ סיפריקוד

 מךרז"רך הגה"קעם
 הה"ק התחיל חדא בצוותאזצללה"ה נוסטריקארי

 הרב"צ הטה ולא חסידית לדברזצ"ל
 הה"ק והרגיש לדבריו, אזנו , אתז"ל
 לי תאמין בזה"ל אליו ואמר בזהזצ"ל
 לדבר רוצה אני אין כי ציוןבן

 בכבודו מתכבד וכש"כ לעוה"ב חלקיו אין חבירו בקלון המתכבד כיהסידות,
 הרהגה-ק מורי אולם ב"ה, מקוםוטל

 אם פ"א אותי שאל זצוקלה"המקאצק
 ואמרתי אברכים עם חסידות מדבראני
 אשר הדבר טוב לא אלי ואמרלא,
 ואז עמהם תדבר אלא עושה,אתה

 נתן מזה, ז"5 הרב"צ החסידוכששמע
 הרב"צ וכשסיפר לדבריו, קשבתאוזן
 הדברים- שאמר שבשעת אמר מזהז"ל

 ב"ה מקום של בכבודו.המתכבד
 בהתלהבות כ"כ הדיבורים היועאכו"כ"-

 שכמעט עד הטהור לבבו מעומקגדול
 : עכ-ל ורעדה חייאחא
 מרפסין הנ"ל הדברים עצמת)א"ה(,

 כמונו לאגסים ובפרטחינרא
 או בד"ת נתכבד שלא מאודיהזהר
 והשי"ת חסידות, של הדיבוריםבעת
 "ודאשתמש זה נקרא אולי נא"היכפר
 בקלון להמתכבד הדמיון אבלבתנא"

 : להבין1 קשה ק"ו ולדרושתבירו
 ששמע הנ"ל ז"ל הרה"ח סיפר .גם

 שאמר זצללה"ה הרי"מ הת" הק'ממרן
 הי' לא הקודמים בימים הנהבזה"ל
 א"ע נהגו ואעפי"כ בעולם ידיעותכ"כ
 כל כי ייהר, ידיעות יש ועתהכראוי
 ואעפי"כ בעולם אלוקי שיש יודעאגרך
 כראוי, עושה אינו למעשה בואובעת
 שקלקלו האבות בזה חייבים אוליאכן
 תקלקלו לא שאתם תראו לכן בניהם,את

 : עכיה"ק ח"ו, בניכםאת
 פ"א שאמר זצללה"ההרי"ם הח" בשם ז"ל הרב"צ סיפרעדך
 בזבוב, אפילו יראה לנו ראיןבצה"ל
 נשיכת מרגיש שהאדם בעת גםדהלא
 לנו ואין בידו, מעבירה מצחו, עלזבוב
 בל"א( )גראשין גדול געד אפילואהבה
 הוא השוק על גדול מוצא שאדםדבעת
 : עכ"ל ומגביהה הארץ על א"עמשפיל

 הנ"ל. ש" מהרי"םע"כ
 מן בזכרוני שיש סמה אחו- גרגירעדך

 בשם הנ"ל ז"ל הרב"צהרה"ח
 זצוקללה"ה הרי"ם החי' הגה"קרבו
 אבות במס' רז"ל עמ"ש ביאורזי"ע
 משום היינו חסיד הארץ עםולא

 דעתה' על בוטחת הגמ' שאין היינווכו', אינו- "או לומר בכ"מ הגב'שסוגיות
 טעות אולי וחוששת שאמרהוסברתה

 משא"כ דברי', את שמבררת עדהוא
 ואין הגמ' לומד שאין הארץ""העם
 דבריו על הרבה מעמיד הוא מזה,יודע
 שלא יתד הוא ודעתו בדוריםשהמה
 אמת הוא שאומר שכ"מ וסוברתמוט
 ולוה ע"ע, להעמיד הדרך זהו ולאויציב
 עכלה"ק: חסיד, הארץ עם ולאאמרו

 הנ"ל. נ"י מהרי"מ זהגם

 שיח". הריעב"ץ מאת השגתי ד"תאלה
 ששמעתי מה לו אעתיקךבזתחילה

 מאוס" הה"צ הגה"קמפ"ק
 בזה"ל שסיפר זצוקלה"הטראךדצע

 חייבו רבי מהו"ר המפורסם הה"צהנה
 פיעטרקאווער דער המכונה זצוקלה"הדךד

 במתיבתא אסתפקתא שמעדאקטאר
דרקיע
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 קורש שרפישיח16
 הנקרא התרופה אם נידעדרקיעא

 באמת? רפואה הוא בע"ארעבארבערע
 לבוא יכולים תעניות ע"י אםונידון

 שהרעבארבערע היתה וההלטהלמדרגתן?
 יכולים אינם תעניות וע"י רפואה,הוא
 שמעתי זהו עכ5ה"ק, למדרגות,לבוא
 וזה אמן. זי"ע הנ"ל הגה"קחפ"ק

 : לדעתי מפז יקרהמרגליות
 אחדים גרגרים לו מעתיק אני דג21א(

 הגה"ק מפ"ק ששמעתיממה
 מבלענדוב יצוקלה"ה מהר"מהה"צ
 ויחי בפ' מ"ש לפרש בזה"לשאמר
 מה עפ"י היינו אחים ולויומעון

 למלאכיט שם שאין שכמו מכברוהוכחנו
 לא השבטים כמ"כ שליחותן כפיאלא
 שמעון והיינו עבודתם. ע"ש אלאנקראו
 לשון הוא ולוי עון, שםאותיות

 להיות צריך שהאדם והיינוהתחברות,
 ועניוות שפלות א( הללו בחיגות ב.לו
 ואפילו חטאים, מלא שהוא נשבר51ב

 וזהו כתיקונה, ש5א המה שעשהמצותיו
 צריך הא' כבחינה גם אולם עוד"שם
 דבוק הוא שמ"מ שידע שמח לבהוא

 "לוי" וזהו ית' אליו ומחוברבהשי"ת
 שצריך פי כו' אחים" ולוי *שמעוןוז"ש
 5ב יחד אלה הבחינות ב' לאדםלהיות

 : עכלה"ק שמח, ולבנשבר
 זצוקללה"ה הק' מפיו שמעתי גבןב(

 מסגף הי' נעוריו שבימישסיפר
 לאביו מזה ונתודע מאד הרבהא"ע
 הנה בזה"ל אליו ואמר זצוקללה"ההק'
 סגפתי ג"כ אני כי עצמך את תסגףיא
 בזה"ב לו השיב אז חרטה, לי וה"א"ע
 ג"כ ואני חרטה לך והי' סיגפתאתה
 שוב חרטה, לי שיה" בכדי א"עטסגף
 תסגף יא עכ"פ זצ"ל הק' "בין לואמר

 : עכלה"ק בשינהא"ע
 דבלענ" מהה"צ ושלישי גרגיר עדיצ(

 מפיו ששמעתי זצוקללה"הדוב
 המרגלים על ולהמליץ יתרץ שאמרהק',
  זאתו עשו ולמה צדיקים נאמתוכהיו
 ש5א שרצו לש"ש, הי כונתם שכליק

 בכות21 ישראל לארץ ישראליכנסו
 ח5ב זבת ארץ שהיא בשבילפשטיות
 )פסחיפ עד"ש מהמעתיק, והג"הודבש
 בירושליפ גינוסר פילות לעניןד"ח(
 מה המרגלים אמרו לזה ע"כ[,ע"ש

 יהיו ואו יכנסו, ואעפי"כשאמרו,
 וסייפ רבדו, ית' לד' בלתיכוונתם
 מכברך אמרתי כן בזה"ל זצ"להה"צ
 שאמרר הענין הוא שזה לי נראהועתה
 בעלי היינו כו' מדות אנשי וכו'ושם
 זהר עם זה כשורה שנוהגין טובותמדות
 וכף בצדקתך לא נאמר דבקראוהיינו
 עקב* )בפ' וכו' הגוים ברשעתכי

 כשורה מתנהגים המה שגם מכיוןוע"כ
 עכ"ל כעת לא"י מלכנוס לחוש ישלוה

 :הק'
 רואה הישרץ אם בזה"ב אמרד(

 יתרעם לא אז בראשיתבסדר
 באהבה הכל ויקבל השי"ת על עודח-ו

 5ו שה" ע"ה אבינו ביעקב שםשמצינו
 בא מעשו שניצל אחר ר"ל, רבותצרות
 בתו דדינה מעשה ואח"כ לבןעליו
 בשיימות כתובה הי' כולההתורה כ* אם שהנה תורהי נעשה הצרותומזה

 "שכפן מן אחת אות חסר רקכתיקרה

 א"כ פסולה, הס"ת אז "חמור"או
 נעשה ישראי צרות שמן מזהחזינן
 ח"ע  מתרעם מה ע5 וא"ע תורה,אח"כ

 הק':עכ"ל
 שיח". הריעב"ץ מעתש"כ
 מהר"ת הרה"ק ש5דהלולאיומא

 לחודש ן"ו זצ"למבלענדוב
 לפ"ר תרפ"ז בשנת שנפטר אבמגחם

זיע"א.

 הרה"ח מפ"ק שמעתי הד"תאלה
 לשבח בעולם והמפורסםהגדול

 זצ"ל. ציון בן דבימיה"ר
 הרה"ק מפ"ק ששמע סיפרא(

 זצוקללה"הדאלכסנדר אדמו"[-
 רב* ה"ר הרה"ק נעשה האיךשסיפר
 להניד. זצוקללה"ה לעלעררערדודל

בתחיבתו
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 זצ"ל מיובלין לסרבי ליסע אמר פטירתו 1 בסגופים א"ע מסגף ה"פסילתו
 כמו תעטש לו נתן הוא שגם מצד ן ובקיץ שלג, בגלגול ובחורףמאד,

 עכלה"ק: זצ"ל, מליזענסק הרבי 1 לו והי' בל"א( נמיראווקעסבתולעים,
 לפני א"ע התנצל שפ"א סיפר ב( ( אמרלהם לחנותו קונים ובעתשבאוחנות,
 בעל מרן אדמו"ר הגה"ק ן לקנות, פלוני של לחנותו תלכו לאלמה
 לו שאין זצוקללה"ה אמת השפת י או ממני, וכשר הגון יותר הואהלא

 ליחן שצריכים בזה"ל, לו והשיב זכרון... שמצוה ר"ל ואלמנה יתום שהואלפלוני
 שכחה שנותן ע"מ להשי"ת והודאהשבח חסידים, שיש שמע ופתאוםלתומכם,
 עי"ז יכולת שיהי' בכדי הזקנהלעת ופגע טובם, מה להוודע יילךואמר
 אחד בל על שעברו המאורעות כל לקבל , מה ושאלו מרבו, שחזר אחדבחסיד
 : עכלה"ק הזקנה ימי עד ואחד ן עה"ב תורה שאמר השיבו מרבך,שמעת
 הרבי הרה"ק מפ"ק ששמע סיפר נ( ן 1כ1/ נכתם וכו' בנתר תכבסיאם

 זצוקילה"ה מאלכסנדר ( השיבו כבודו מקום אי'ושאלו
 ואיך *אני" אמרתי לא מעולם בזה"ל( תומ"י: לשם ונסע"ליזענסק"

 שייך זבל"א( איך לשע כי בד"א(ן לאנצהם, עיד עבר הדרךדבאמצע
 וכו' אלקיך" ד' ,אנכי וז"ש להקב-ה, ן איש בהעיר שם שישושמע

עכלה"ק:1 מלובלין הרבי הרה"ק הואמכובד,
 מרן הגה"ק מפ"ק ששמע סיפר ד(, בביתו, להתאכסן ורצהזצוקללה"ה

 הרי"ם החי'בעל, כ"מ ירצה למה שאלו לפניו,וכבואו
 חנוכה נר הדלקת בעת זצוקללה"ה,( ר"ד הרבי והשיב בביתי, דוקאלהתאכסן

 חסידים באו פ"א היה, מעשה שסיפר( על בטוח יהי שבביתו מצדזצ"ל
 זצוקללה"ה, מלובלין הרבי כ"ק אלן ואז גדול, בכשרות שהמההמאכלים

 אחר, עבור פתקא מהם אחד והביא( להמשמש זצ"ל מלובלין הק' הרביציוה
 רקק בהפתקא זצ"ל הרבי וכשהביטן לחוץ, ולהוציאו פעטש, ב' יו שיתןשלו
 הנ"ל החסיד התיישב ולמחר הרבה,; וכבואו לליזענסק, משם ונסע עשה,וכן
 זצ"ל, הרבי אל שוב הפתקא להביא( אלימיך" "נועם בעל הרבי הרה"קיפגי

 מאיר הזה האיש אמר בו וכשהביטן מי זצ"ל ר"ד להרבי שאלזצוקללה"ה
 בזה"ל ואמר העולמות, בכל וזורחן שבעירך, וכשר זהיר היותר האישהוא

 בהפתקא המוזכר האיש הי' הראשון בפעם( רגעים איזה זצ"ל ר"ד הרביוהחריש
 מדליק הי' הב' ובזמן גקארטין, שחקן בעצמו הוא באמת הלא ואם להשיב,מה

 פעולתו או הפליא ולזה חנוכה, גרן הרבי הרה"ק ציוה ותומ"י כשר,היותר
 זצ"ל הרי"ם הח" הגה"ק וסיים ומדרגתו,ן ב' לו ליתן שלו להמשמש זצ"לר"א
 עושה שהאדם דבעת מזה מוכח א"כן שלוש ובעת החוצה, ולהוציאופעטש
 העולמות, בכל תורח מאיר הוא מצוה( לילך בדעתו החליט בשב"קסעודות
עכלה"ק:ן שלא ערב לעת ז"ל הק' הרבילשלחן
 בעל מרן מהגה"ק ששמע סיפר ה(; בו ירגיש  עתה גם ואם בוירגישו
 זצוקללה"ה הרי"םההי', יתפעל מדוע פעטש, לו ליתןייצוה
 מהדרין, בחנוכה שמצינו הענין שהסביר; לאיש להכות וישר ראוי כן הלאמזה,
 מבכל יותר המהדריןמן ומהדרין( ובבוקר וכי"ב, כמוגי וותק ובורפשוט
 דהידור קיי"ל מצוה בכל הלא המצוות,ן הק' הרבי לפגי שוב הזה ברעיוןכשבא
 דחנה הוא הענין רקשליש, עד מצוהן לקראתו מכסאו זצ"ל הרבי עמדדל
 אלא ימים ח' על הי' טמא שמן באמתן ואחר דוד'ל, ר' עליכם שלום יוואמר

דשתו
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 הרבי ב"ק אל זצ"ל ר"ב הרה"ק עם ( דטומאה קיי"ל הא צ"ל ובאמת ימים,ח' זצ"י מקאצק הק' הרבי הלך ותומ"י הנ"ל, ( ודלק א' יום על רק הי' טהורדשמן
 הרה"ק על להמליץ זצ"ל דפשיסחא הק' 1 צורך הי' למה וא"ב בצבור,הותרה
 הרבי הרה"ק אל וכבואם זצ"ל, ר"ב , מצוה הידור דעכ"פ משום אולםבהנס,
 דקאצק הק' הרבי התחיל זצ"ל דפשיסחא ( הנס כל וא"כ טהור, בשמן יותריש
 הרבי הגה"ק פגי את לחנן זצ"ל הזה במצוה יש לזה ההדור, מצדהי'

 האיש חטא מה לאמר זצ"ל, דמשיסחא עכלה"ק: המהדרין, מן ומהדריןמהדרין,
 פני קבל לא סוף כל סוף היא הזה, ( בעי מהגה"ק שמע שפ"א סיפרו(

 ועל זאת, רצה רק דזעלעכאוו, הרב ן מה זצוקללה"ה הרי"םהחי'
 כ"כ, עוונו יכבד מדוע לבד מחשבה 1 הוא מי בפסוק נאמר ואמר חסיד?הוא
 בזה"ל זצ"ל דפשיסחא הק' הרבי והשיב ן חסידך לאןש וכו' אמר וללוי שנ'חסיד,
 הזאת מחשבתו הוציא שלא הסיבה הלא ן ובריתך וכו' בנו ואת וכו'האומר

 אלא הי', מצדו לא הפועל אל מכח ן עכלה"ק: חסיד, זהוינצרו,
 שנסעה עגיה לו שהזמנתי מפנין זצוקלה"ה הר"ב מהרה"ק ששמע סיפרז(

 שלא וגם באמצע, הפסקה בלי לפשיסחא , אצל עמו שה" מעשהשסיפר
 בזעלעכאוו, להמתין בשו"א הבע"ג רצה, זצוקללה"ה דפשיסחא הרביהגה"ק
 הרב פני מקבל בטח ה" זאת זולת, בפשיסחא מרן הרה"ק אל נסעפ"א
 זצ"ל ר"ב הרה"ק סיפר כ"ז בזעלעכא11,( הנסיעה דרך הי' לפנים והנהזצ"ל,

 בפשיסחא4 עמו המעשה שהי' בעצמו( לעיר מעיר הדרך באמצע נסעשהעגלה
 וצ"ע ב"צ ה"ר הרה"ח אל מזה וסיפרן ואז חפצו, למחוז שהגיע עד אנשיםעם
הנ"ל:1 זעלעכאוו הראשנה עיר אל העגלהנסע
 ההיי מרן מהגה"ק ששמע סיפר ח(1 דייטש שמעון מהו"ר הרה"ק משכןמקום

 )בפ' זצוקללה"ההרי"ם ( בהעיר כילך בדעתו והי'זצוקללה"ה,
 זושא ר' הרבי הגה"ק בשם שאמר בהר( ן ופתאום הנ"ל, זצ"ל הרב פנילקבע
 מה תאמרו וכי הס' לפרש זצוקללה"ה( לפשיסחא שנוסע עגלה בא כךבתוך
 ברכתי את וצויתי וכו' בשנה נאכל1 בהעיירות והעמדות הפסקות שוםבלי
 הנ"ל, זצ"ל ר"ז הרבי הגה"ק ופי' וכו',ן רצה ותומ"י ופשיסחא, זעלעכאוושבין
 תבואה הי' כן יאמרו לא אם שבאמת, העגיה עם ליסע הנ"ל זצ"ל ר"בהרה"ק
 בלי גם הז' בשנה בעולם ושובע הרבה, שימתין העגלה מבעל ביקש אולםהזה
 הברכה, על ית' ד' מאת ציווי שוםן שעה רבע עכ"פ בזעלעכאוו, עודמעט
 אזי וכו' נאכף מה תאמרו אם אולם( הרה"ק אל וכבואו תיכף, ונסע רצהולא
 וסיים וכו', ברכתי את יצוות בהכרחן לו ליחן רצה לא זצ"ל בפשיסחאהרבי
 זצוקללה"ה הרי"ם הת" בעי מרן הגה"קן עג"נ זצ"ל ר"ב להרסי מזה והי'שלום,
 ר"ז הרבי על אומרים העולם הנה בזה"ל, הבהמ"ד, א5 חוץ ויצא מאד,גד51
 כן 5א ובאמת למדן, הי' שלא זצ"לן דקאצק הרבי מרן הגה"ק אל מזהוסיפר

 שמשמע הזה, תורה מדברי מוכח הואן בפשיסחא, בבהמ"ד אז שהי'זצוקללה"ה,
 עכלה"ק: גאון, הזהישהי' מתורה ומוכחן לשאלו זצ"ל דקאצק הק' הרביוהתחיל
 הגה"ק אל שבא בעת שפ"א סיפך ט(! וסיפר הי', האיך הנסיעה ואופןמדרך
 הרי"ם ההי' מרןמו"רן מקאצק הק' הרבי והרגיש וכי, מכ5לו

 האם לאמר זצ"ל רבו שאלו זצוקללה"הן הקפדת של הסיבה היהה שזאתזצ"ל
 הי' והוא זיגדיל, יי שסיפר הדבר אמתן שרצה מצד דפשיסחא, זצ"ל הק'הקבי
 באוסטראחע( מאנ"ש ומופלג חסידן זצ"ל ר"ש הרה"ק אצל שלוםייקח

שאתה
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 כ"כ חלוש אז הי' :כי כ-כ, חלוששאייה
 עשרה משא ליקח יכול הי'שיא

 הן, ז"ל[ :הרב"צ. והשיבו בידו[לטראות
 רוצים שאין בזה"ל אליו אמראז

 האדם, של כוחו מכפי יותרבמרום
 כח כפי די כח לך שאין אתהולזה
 שלך הכח קצת שכל תדע אכןשלך,
 ד' ברכו הכ' וז"ש ית', אליותתן

 לשמוע דברו עושי כח גבורימלאכיו
 דהנ,: ישראל, היינו וכו', דברובקול
 נשלח ישראל וכן שליח הואמלאך

 גבורי השי"ת, רצון שיעשה הזהלהעולם
 שלהם הכח על גבורים שהמה וכו'כח
 בקול ולשמוע דברו עושי אלייתן

 : עכלה"קדברו,
 באלכסנדר בהיותו שפ"א סיפרי(

 בעל הק' מרן אדמו"ר עםדיבר
 וסיפר שם, אז שהי' זצוקללה"ההשפ"א

 ששמע זצ"ל השפ"א בעל מרן הגה"קלו
 באבות המתני' לפרש זצוקללה"המזקתו

 לי מי לי אני אין אם י-ד()פ"אימ'
 מישראל או"א כל דהנה היינווכו',
 דבר, איזה לתקן הזה לעולםנשלח
 אדם שום יוכל לא זה שנשלחולדבר
 וזמן עת ובכי לזה, הנשלח אלאלתקנו
 אם המתני', וז"ש לתקן, אחד דבריש
 לעילם שבאתי הדבר לתקן לי אניאין
 לאחר שא"א לתקנו לי מי לתקן,הזה

 יאח"ז הא אימתי, עכשיו יא ואםלתקנו,
 דברים על בפ"ע ועת זמן הואהזה

 ידע שלא באם כ"ז ולאחר לתקן,אחרים
 מן אחד אבר רק שהוא המתקןהאדם

 שום לעשות באפשרו ואיןהאברים
 יתר כל באמצעות אלא בפ"עפעולה

 לא ישראל, כלל בתוך היינוהאברים,
 מה לעצמי וכשאני וז"ש כלום,יפעול
 כלל בתוך א"ע לכלול יבין רקאני,

 : עכלה"קישראל
 מו-ר הגה"ק אליו אמר שפ"א סיפריא(

 זצוקללה"ה הרי"םההי'
 ששמעתי כמו כ"כ חלוש אתהאם

 מעליך תשליך אזי עליךאומרים

 : לה"ק ע"כ העולם, הבלי שלהמשא
 הגה"ק ממו"ר ששמע סיפריב(

 זצוקללה"ה הרי"מהחי'
 לך חרה למה לקין השי"ת מ"ששפי'
 הוא כן הלא וכו' פניך נפלוולמה
 פניו נפי להיות האדם שצריךבאמת
 מנחתו, קבל לא השי"ת באםובעג"נ
 ע"ז קין של פניו נפל באמת אםאולם
 פניו נפל אם אכן וישר, טוב באמתהי'
 דאחיו מנחתו קבל שהשי"ת מצדרק

 השי"ת וז"ש טובה, מדה אינו זהוהבל,
 מפני פי' 1כ1/ ולמה לך חרה למהלקין
 לא שממך מפני אם פניך נפלומה

 קבלתי שמאחיד מפני או המנחה,קבלתי
 : עכלה"קהמנחה,

 פי' זצ"ל הרב"צ הרה"ח אמריג(
 ועתה בראשית( )בפ'הכ'

 מהו ולכאורה וכו', ולקח ידו ישלחפן
 בזה, הכונה אולם הזה, הגדולהחשש
 התיקון אפשר הי' לא החטא אחרדהנה
 ונרקב הגוף של מיתה בעונשאלא
 ממנו, הזוהמא נתבטל ועי"זבקבר
 ליכא הגיף נרקב  שלא דכ"זוכמ"ש
 ועתה הכ' אמר ולזה להנשמה,מנוחה
 ולע וכו' לעולם וחי וכו' ידו ישלחפן

 וכו' וישיחהו ולזה ח"ו החטאיתוקן
 :עכ"ל

 הגה"ק מו"ר ממ"ק ששמע סיפךיד(
 זצוקללה"ה הרי"םהחי'

 הוא "יהודי" נקרא מישראל שכ"אהענין
 והודאה, שבח ע"ש דהוא יהודה,ע"ש

 ד' את אודה הפעם ויצא( )בפ'וכמ"ש
 מדאי יותר שנטלתי ז"ל רש"י ופי'וכו',
 מחויב דכ"א מזה משמע וכו' הלקיעל
 הוא עמו עושה דהשי"ת מה דכליידע
 "יהודי"4 נקרא ולזה לו מהמגיעיותר

 :עכלה"ק
 שמע לימים צעיר שבהיותו ועיפרסו(

 דמאגנעשאוו אחד מזקןפ"א
 הגה"ק מו"ר של מולדהו עירוהוא
 שפ"א שסיפר זצוקללה"ה[ הרי"םהחי'
 זצוקיה"ה הרי"ם החי' הגה"ק שה"בעת

ילד
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ן.
 הציב קורש שרפיבטיחשיח24

ן4
 שיזוב ובאם אחד עשב ן עם ששחק בעת שנה ד' כבן)ילד44
 על תכבוש אזי הרבה, דם מנימול ן לתפסו, אחריו ורדפו חבריו,הילדים4י

 בעזהשי"ת ויתרפא הזה עשב המילה ז ובצד שבמאגנעשאוו, הנהר אצל זהוהל
 מה שוב הנ-ל החסיד ושאלו תומ"י, ן רדפו והילדים נשים ב' עמדואחד

 רבו והשיבו השוורים, בעסק יעשות 1 כהמלט עצה שום אז הי' ולאאחריו,-
 יזוב שכאשר לך אמרתי הלא זצ"ל הק' ( שירוץ או אלא אתריו הרודפיםמחבריו
 העשב תכבוש אזי מהנימול דם מעתה 1 הנשים ב' בין לצדו שירוץ אולהנהר
 המעשה, וובאמצע תומ"י, אי"ה ויתרפא ן שאיו ולאח"ז להנהיג, ורץ יחדשדברו
 זצ"ל הק' רבו מתשובת שסיפר בעת להם ואמר זה לעשות ראה למהאותו
 הגה"ק אמר וכו' אמרתי היאשהשיב ב' בין לעבור שלא אמרו רז"לשהנה
 הזה, הגה"ה בזה"ל, זצ"ל הרי"םהחי' ולא בנהר להיטבע מוטב לזהנשים

 דלא חסיד, הזה הסוחר דהי' דמשמע : עכ"ל ח"ו, ע"1לעבור
 את והבין השוורים בנידון שוב שאל ן זצ"ל הרב"צ הגדול החסיד ע"י]ימיים

 ונסע עכלה"ק( זצ"ל הק' רבו תשובת ! נתפעל הוא הזה שממעשההנ"ל
 בעיר שהי' בעת הדרך ובאמצע יביתו, ! מס"ק פעמים הרבה ששמע סמהיותר
 שבן מקרה עפ"י נתודע באכסניא אחת 1 ילד שהי' שבעת הנ"ל הגה"קמו"ר
 לבעה"ב ושאל ערך, הוא האכסני' הבעל ; הנביא שמואל גלוי לו הי' שנה ה'כבן
 שסתו והשיבו אותו, מל לא מדוע ן שבימים הנ"ל האסיד ג"כ אז וסייםע"ה.

 הי האם ושאלו ר"ל, מילה מחמת אחיו י יזכור שלא יום שום ה" לאהקודמים
 השיבו זאת, עבור נתת מה ע"ז עצה ן לעת עתה וגם הנ"ל, זצ"ל הק'ברבו
 מאות ד' סך ליחן מרוצה אני הבעה"ב ן שבת מ"מ שלו, הזכרון כח שתשזקנתו
 מבלי למולו אפשרות לי הי' באם רו"כ ! ברבו יזכור שלא יעבור לאקודש

 אליו אמר אז כאחיו, ח"ו שימות חשש ן : עכ"לו זיע"א זצ"להק'
 אחריותי על אותו אמול אני הזה הסוחרן ה" פ"א ויקרה, נורא מעשה סיפרטז(

 ד' ג"כ כנגד בערבון הסוחר יהניח , ההיי בעל הכה"ק מו"רעם
 מאות הר' יפסד ימות שבאם רו"כ,מאות ברית על ביחד זצוקללה"ההרי"ם
 ד' עד הסוחר שימתין תנאי והי'רו"כ, הגה"ק זיוה הסעדה ובאמצעמילה,
 יוזק לא אם לראות המילה אחרשבועות אחד לחסיד זצ"ל הרי"ם הח"מרן

 הרבה יי לזוב התחיל המילה ואחר ח"ו, ! רם, בקול המעשה שיספרמיערעסלאוו
 ובתוך ונתרפא, שלו בעשב וכבש ר"ל, , הי' פ"א בזה"ב, הזה החסידוסיפר
 ורצה השוורים, של השער נתייקר כך ן דבארדיטשוב הרה"ק מחסידיאחד

 אולם השוורים למכור לביתו ליסע , שוורים עם ה" ומסחרוזצוקללה"ה
 עור שימתין באומרו רצה לא הבעה"ב ( השער הוזל הרבה סחורה לו כשי'וס"א
 איזה ובעוד שבועות, ד' המוגבל זמן עד ן הפסד לו שראוי באופן שווריםשל

 השער יותר עוד שנתייקר שמע ימים ן דבארדיטשוב הק' לרבו ונסעמרובה,
 רצה לא הסוחר אולם לביתו לחזור ורצה ן בזה"ל והשיבו לפניו, מזה והציעזצ"ל,
 שבועות הד' שהמתין עד כנ"ל, בשו"א 1 מצוה באיזה לפעמים עוסק אתההאם

 וד' שלו ד' רו"כ מאות הח' כל ולקח ז מה שוב ושאיו מוהל, שאני הןוהשיבו
 השער נתייקר כך ובתוך בעה"ב, של ן דם מהנימול שזב באם עושהאתה
 במקח ומכרם לביתו וחזר ומאד, מאד ן בע"א ~הנקרא המשה אחר ח"והרבה

 אליו ואמר לרבו שוב נסע אז מרובה, ( אז וכך, כך שעושה השיבוס'בליטט1,
 שכר רו"כ מאות ד' הנה מו"ר, בזה"ל 1 לך נותן אני זצ"ל הק' רבו אליואמר

המילה
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 ושלכם אליכם בודאי שייךהמילה
 בהשוורים שהרווחתי מה גם אלאהוא,
 חלק, ג"כ לכם שייך כזה מאד רבסכום
 שגמר ובעת הנ"ל, החסיד סיפרע"כ

 הרי"ם החי הגה"ק אמר האיה,דברים
 שמע כ"ז זה, לספר לך למה אליוזצ"ל

 שהי' מילה הברית על זצ"להרב"צ
 זי"ע זצוקללה"ה הרל מו"ר עםביחד

 :אמן
 שי הרי"ם מידי"נ לי נשלח הנ"לכל

 מפי בעצמו ששמע מהמאוסטראווע
 . הנ"ל המפורסםהחסיד

 א'. אדר דר"ח ב' תרומה ב'ב"ה

 בע"ה מכבר רשמתי הדבריםאלה
 הרה"ח מפה אוחס שמעתיאשר

 זצ"ל. ציון בן ר'הרב
 ביחידות יו סיפר שס"א סיפרא(

 מאלכסנדר מרןהרה"ק
 מו"ר אצל בהיותו שפ"אוצוקללה"ה,

 התפלל זצוקללה"ה מפשיסחאהגה"ק
 לבית סמוך שהי' בהבית שחריתתפילת
 בקולות והתפלל הנ"ל, זצ"ל הגה"קרבו

 אז, המתפללים כל וכדרך מאד,וסייעות
 זה נראה לא הנ"ל זצ"ל למו"ראולם
 באמצם כך ובחוך בהתפילה~,הדרך

 והפסיק זצ"ל, הק' מו"ר באדי2פילה
 ברגע אולם ותניעותיו, מהקולותתומ"י
 עסק עתה לי מה לאמר בדעתוהתיישב

 לפני עתה עומד אני הלא רביעם
 וחזר רבי עם עסק מ"ל וא"כהשי"ת
 כמתחילה, התניעות בקולות והתפללתומ"י
 לביתו זצ"ל מו"ר קראו התפילהואחר
 כהנתי היום העניך בזה"ל, לויאמר

 מאלכסנדר הה"ק סיפר כ"זשתפילתך,
 וסיים ז"ל, רב"צ להרה"חזצוקללה"ה

 לו שאמר שבעת ז"ל רב"צהרה"ח
 גדול, ובהתלהבות רב בהרגשהדיבורים ה" השי"ת, לפני עתה עומד אני"לא רבי עם עתה עסק לי מההדיבורים
 מאמיתת גדול ופחד ורעדה חילשאחזו

 הגדול כהן מפי היוצאיםהדיבורים
 : אמן זי"עזצוקללה"ה

 אלעזך ר' מהה"ק ששמע סיפרב(
 פ" זצ"לביאליסטאקער

 תוקעין למה ר"ה( דמס' )בפ"קהגמי
 עפימ"ש היינו השטן, את לערבבוכו'

 כד ז"ל( בתוס' שם )הובאבירושלמי
 תזה וע"כ ע"ש וכו' בהיל וכו'שמע
 טוען השטן שהנה אותו, מערבביןגופא

 את שמרו לא שישראל רח"לבקטרוגו
 טענותם לקבל רוצה ואין כראוי,התורה
 בסיבת זאת שמתרצים יושר מליצישל

 טירדתם ורוב בפרנסתם בנ"ידאגת
 ללבם נזתנים ואינס בהילים המהשעי"ז
 עתה וא"כ עליהם, שמוטל מהיעשות
 יום שבא שסובר מצד בהיל הואשגם

 בזה א"כ הנ"ל/ הירושלמי כמ"שמשפטו
 בעת בעצמו הוא שהרי טענותיונסתתמו
 שפיר וא"כ בהיל הוא דאגה לזשיש
 מגודל ישראל על זכות ללמדיש

 השנה כל מפרנסתם ודאגתםטרדתם
 :עכלה"ק

 הנ"ל זצ"ל מהה"ק ששמע סיפר גב2ג(
 עמ"ש שדרשו הגמ' לפרששאמר

 פת הקונה זה וכו' תלואים חייךוה"
 וכי הנ"ל ז"ל הרב והקשה וכו'פלטר
 ם הוי לאופה לילך שצריךמפני
 הפי שהנה ז"ל ואמר תלואים,הייך
 שלא היינו וכר בחויך תאמין ולאמסיים
 ועזיז לקנות ג"כ תמצא שלמחרתאמין
 סבור כי וכו' תלואים חייךשפיר
 עכלה"ק: לקנות שוב ימצא לאשלמחר

 ההי' מרן מהגה"ק ששמע סיפרד(
 שאמר זצוקללה"ההרי"ם

 ירא איש אשרי קי"ב( )תהלים הכ'פי'
 אין ד' את הירא שהאיש פי' ד'את
 ממילא א"כ ית' ד' ביראת רק רצעלו

 תשק לו אין כי מאד, הפץבמצותיו
 עכלה"ק: השי"ת בעבדות אלאאחר
 מרן אדמו"ר מכ"ק ששמע סיפרה(

 יצוקללה"ה הרי"םהם"
 רציעת של הענין משפטים( )בפ'שאמר

האתו
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 הצרב קדךש שרפי שיחשיח22

 הק4 אצל השתדל שפ"א סיפר ז( ( שפגם משום וכי צ"ל דלכאורההאוזו,

 השפ"א בעל אדמו"ר . בהר ששמע כמו עשה שלא במהאזר
 נגד שהי' ענין איזה אודות זצוקללה"ה ! 'וכו', הם עבדי או כו' תגטב לאסיני
 אל שמע ואעפי"ב זצוקללה"ה רעונו ן ותירץ יותר? אזניו שנפגוםהיתכן
 זצ"ל מרן אליו ואמר נ"ל, הרב"ט ן אבות במס' וכמ"ש תקונו, זהואדרבא
 ואעשה אליך שמעתי עתה הנה בזה"ל, ( ולא וכו' ממעשיו מרובה שחכמתוכל

 אולם אותי, שביקשת מאחר וכרצונך ! הרי מחכמתו מועטין שמעשיו כלאמרו
 מה עצה לי ליחן כן תעשה לא יותר 1 ששומע ע"מ הוא הקפידא דעיקרמזה
 מפשיסחא מרן הגה"ק אמר וכן לעשות 1 טוב יותר ולזה עושה, ואין הרבהויודע
 לקול משה "וישמע עה"כ זצוקללה"ה ן כי אזנו, תרצע ולזה כ"כ, ישמעשלא
 מרע"ה אליו שאמר היינו וכו', חותנו" ( עשה ולא סיני בהר ששמע בוראינו
 השופטים בדבר עצה לי שנתת עתה ( עוד ישמע שיא מוטב לזה ששמעכמו

 לי תו'מ.- לא יותר אכן כבצתך אעשה ן עכלה"ק: וכנ"לכ"כ
 שלא ארצו, אל כו' וישלח וז"ש עצות,ן הנ"ל, זצוקללה"ה ממרן ששמע סיפרו(

 עכלה"ק: עוד, ענין בשום עצה לו יתן , בפ' ז"ל הרש"י עישאמר
 ההא בעל הק' ממרן ששמע סיפר ח(, דהיה וכו' לערכאות לילך שלאמשפטים

 שסיפר זצוקללה"ההרי"םן לדייני לילך שמצווין סברות ב'יש
 זצ"ל מפשיסחא הגה"ק שאל שפ"אן ב( כדין, שדנין משום א(ישראל,
 זצוקללה-ה מפשיסחא היהודי להגה"ק, לדייני לילך מצוה הוא גופאשוה

 שעובדים העבודה הוא מה לאמר רבו,1 ריב, או סמק או שאלה כשישישראל
 שלהם ועבודה דהתורה תמיד החסידיםן דנין עכו"ם הדייני אם אפייווא"ב
 כלוס דאינו הוא, כן ובאמת כלום, אינו1 מעלה עדיין חסר בזה ישראלכדייני

 ברעיונו שהולך מזהו יהי' מה א"כ הנ"ל:הב'
 וכן כלום, אינו שלו ועבודה דתורהתמיד( היפך שאמר ז"ל הר"ת דגרי אזלאמר

 מרן לכ"ק זאת שאל ושוב באמת,הואן דאה אומרים שהמההפילוסופים
 והשיבו זי"ע זצוקללה"ה מלובליןהרבין מן ומוסכמים משאמים התוה"קדברי
 עכלה"ק, גהאמת דבוק בזה הואהלאן ואנו ישרים, המה אז האדםהשכל
 זצ"ל הרי"ם החי' מרן הגה"קושיבח( נמצא התוה"ק דאם להיפךאומרים
 תשובה שהשיב ואמר הזאת,תשובה, מהשכל ממציאים שאנו לדברהסכם
 עכ"ל:כגאון,) שכל הוא ההוא שהשכל סימן ישאזי
 הת" ממרן כמ"פ ששמע יתוהט(ן שאמר ובעת ז"ל, הר"ת עכ"ל וטוב,ישר

 שאמר זצוקללה"ההרי"םן המימרא זצוקללה"ה הרי"ם החי'הגה"ק
 זצוקללה"ה מפשיסחא הר"ב הגה"קבשם1 שמה אז הי' הנ"ל ז"5 הר"תשל

 ודביקים רצים שהעולם שמהשאמר1 ואמר זצ"ל משינאווע מהר"שהרה"ק
 הוא בזמננו וצדיקים בהרבי"תעתה( בפשיסחא הנה הנ"ל ז"ל הרר"שאליו

 עבדיו ביד ושלות השכם עמ"שעונשן המימרא זז: זצ"ל ממו"ר ג"כשמעתי
 לשמוע רצו שיא היינו וכו'הנביאיםן הרי"ם ההי' אז ואמר ז"ל הר"תבשם
 ואולם להם, נשלח אשר הנביאיםא5ן טאקע טאקע בזה"ל, רבה, בשמחהזצ"ל
 בשמ כזה ג"כ סיפר האחרוןבחורףן דעם גע1אגט נאך אויך האט רבידער
 בזה"ל וסיים זצוק"ל מפשיסחאהגה"קן שמע המעשה זה עכלה"ק, ז"לר"ת
 תיקון אלא עונש שאינו ליוכמדומהן לעיל , הנזכר ז"ל הרב"צ הרה"חוראה

. :בעצמו
 הצדיק על דתה סוברים שהעולםשמפני;

שהוא
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 23 יףרוב ירש שרפו שית,יח

 עיטי /ש"מ "אמתה" שייך אוי הטבע ן אחריו רצים לזה ואמת כשר אישושהוא
 שהש"ת וזה הוא, בהשי"ת בטחונו ן : אמן זי"ע עכלה"ק בו,ודביקים

 העולם בתוך שהוא העולמים" "הי נקרא ( החי' מרן מהגה"ק ששמע טיפר1(
 הפלא יקרה מרגליות )והוא עכיה"ק, ן שתירץ זצוקללה"ההרי"ם

 : ופלא( ן ועמק עה"ב לך בפ' ז"ל הרמב"ן קו'את
 ד"ת עוד לי אין ייתר הנה יא( ן שרש"י וכו', המר בארות בארותהשדים
 לו להעתיק אציי נרשמין ; האמינו שעי"ז אגדה מדרש הביאנ"ל

 מעתה לסדר תומ"י יוכל וא"ב עוד, ן הרמב"ן והקשה וכו', למפרע,באברהם
 הרב"צ מהחסיד ד"ת של מיוחד קונטרס ן מלך שגם עתה אדרבא דלכאורהדל
 עוד לכ"מ אעתיק בסוף אולם ז"ל, ; שהוא יאמרו עכו"ם שהוא ניצלמדום
 הרב"צ התסיד של מחיד"ת אחד גרגיר ( זצ"ל הגה"ק ותירץ וכו/ וכו' כןמבע
 דברי את וניאר בעצמו שחידש S~S1 ( "אמת" "ואמונה", "אמת" יש דהנההנ"ל
 הוא פסח עה"כ בא( )בפ' ז"י רש"י ; ובע"כ הוא שכן יודעיט שהכלהוא

 קרה הוא הקרבן ז"ל רש"י שפי' לד' ( שיש הוא "אמונה" אולם ע"ז,מודים
 לש"ש עבודותיו כל עשו ואתם וכו' פסח ן אומרים באמונה אולם ע"ז ג"כלפקפק
 וביאר ביאור לו אין שלכאורה וכו', ן הרמב"ן קו' מתורץ ולפוקו הוא,שכו
 אמרה דתוה"ק הוא שהכוונה ז"ל הרב"צ , כשדים" .אור ענין הי שמתחילהז"ל
 ישמר פסח הקרבן דע"י דהגם לנו ן כולם הודו בהכרח שע"כ "אמת"בחי'
 בעבור תעשו אל אתם מ"מ לכם השירת ( ממעשה אולם מהשי"ת, נס הי'שכן
 מצד ולא מצוה לשט חכותו רק זה ן כשדים" "דאור הענין נעשה סדוםדמלך
 ועי  מהמעתיק והרה עכ"ל, שתשמרו ( ולגמר לטעות סברה ייש "אמונה"בחי'
 מזוזנ הל' ביור"ד. ז"ל רש"א בגליון ( גס ג"כ הי' סדום מלך לעכו"םזהרי
 peo ז"ל הש"ך ד' על מ"ש רפ"ט סי' ן במס' במ"ש הוא הפי' וגן וכנ"ל,בזה,
 חט באו"ח וורדים גנת הח' בשם ב/ ן כו', זרעים" זו "אמונה ל"ב( )דףשבת

 : הס"ה( כאח, ס" ב' כלל ן וזורע חורש למה מאמין אםולכאורה
 . מאוסטראווע , דרך ועושה שזורע ע-י דאדרבה*הוא שיתי מהריעם השגתי הנ"ל כל , הנ"ל לפי אמנם הטבע, כדרךועושה
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