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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

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



 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

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



 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

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



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

א ~ ח ח ש * ש פ ח ) ש ש "
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 קורש שרפישיח24
 ך4א"ם שיחקונטרס

 וג9 תח"י שיש זצ"ל מאדמורי"ם תורה וחדושי מכתבים בקרבוהמכיל
 חו"ז, הסדן ועושה נדיב בתוי"ר המופלג הנגיד מאאמו"ר טובותמדות

 *( מוהר"ר דיחוסא שושילתא חמודות, איש ולתהלה, לשבתמפורסם
 להגה"ק נו"ג נ"י עהרליך דךך במוהר"ר זצ"ל מרדכיאברהם
 ונקבר גיסן לחדש כ"ח ~יום נפטר זצק"ל, מגךך מררי"םאדךמך"ר

 בווארשא. ה'תרפ"ח בובכ"ט
 יע"א. וולאצלאוועק בעיר ה'תרפ"ח שנת סיון בחדשהכו"ח
 זצוק"ל. מגךך כ:ךרי"ם להגה"ק נו"נ עהרליך זצ"ל ברא"ם אלי'שמואל

 מאלכסנדר הקדוש מאדמו"ר מכתב8(
זצללה"ה.

 לממ"י י"ב ניסן לב"ז אורב"ה
 אלכסנדר.השכ"ח

 אהול לכבוד סלה טוב וכלשלום

 המופ' האברך אחותי בןידידי
 במעלות המהולל הותיקהשנון
 נ"י.הירש צבי מוהר"ר חמודותימדות
 בלייה אתמור פני האיר מכתבךיקרת

 בדבריך ומאוד הדואר. ע"יעש"ק
 דיתי על שוקד ראיתיך יעןשעשעת;

 ובסדקין, בחורין ולפשפש לעייןתורה
 דרכה היא כך פירכא להו דאיתואף
 דברי על עומד אדם אין תורה,של
 וברוב כמאחז"ל, בה שנכשל עדתורה

 יתך וה' היטב הדק תמצאנההימים
 שורש הנה ותבונה, דעת מפיוחכמה
 ולש  ושמעתי להלום, יכלתי לאמפיקך
 עצמו )על( ואוסר הנודר זה וכיאבין,
 חולק שהוא מחמת הוא הבהמותמכל
 הפוטקיפ מכל המוסכם הדיןעל

 כל וכי רוב, מחמת כשרותשהבהמות
 הוא וגם לו, ישמע ומי לחלוקכמיגי'
 דין והדין חלילה לחיוק כוונתואין

 רוצח נפשו ובאוות: שהוא אלאאמת,
 אצלו, ידוע טעם מחמת ולאסורלידור
 גם ועכ"פ לדעתו, אתראין אנושאין
  בשעת הבהמה זאת את הוציאהוא
 מחמת בחזקתה בה והחזיק בתנאי,נדרו
 מחזקתה הוציאה ומי כדינה, בשירותרוב

 ככל נדרו טרם היתה אשרהראשונה
 עדיין כי ואמר פירש אח"כ וגםהבהמות
 והרי עליו, אסרה ולא בכשירותההיא

 ז"ל המנוח אבי של והתאמצותו זריזוהו גודל את ברבים ולפרסם להודיע כדיי(
 הזה/ רא"ם שיה הנוכחי הקונטרס את הקדשתי הטהורה נשמתושלזכרון

 הדבק בו, ולדבקה המקרא על חז"ל דברי בקיומו וביחוד טובות, ובמדותבמצות
 במלוא וכו' חנון אתה אף חנון הוא מה רחום אתה אף רחום הוא מהבמדותיו
 ומקרבן הבריות את "אוהב באבות: המוזכר המאמר בקיומו וגם המלהמובן

 שקרו עובדות אלו כאן ולהציג לרשום שכדאי אחשוב ובממונו, בגופולתורה"
 ומלבו הטוב מאפיו אחדים שרטוטים רק אינן שאמנם האחרונות, בשנותיולו

 ציור לנו לתאר נוכל מהן אבל יום, וקשה נפש מר יכי חמלה רגשיהמלא
 חייו. ימי כל שמים וביראת במוסר בכל: הזופתיו,: מהתנהגותו ומקיףשלם

 שרובע הספינה על הנוסעים מן הגון שלמספר אירע ישראל לארץכשנטע8(
היו
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 25ינ יאק קורש שרפישיתשי"

 שכל שכ' הרמב"ן לרבדי ממש דומה.וא
 ולא אשה לקדש מותר שבעולםאדם

 בקטנותה, קדשה אבי' שמא"יישינן
 פנוי' מהזקת יצאה ולא בחזקתה היאבי
 זו בהמה על חשש שום אין ה"נכן

 היא עדיין עתה וגם רוב, מחמתמקדם
 סייעתא לך שאין לבד ולאכבראשונה
 וגם תיובתא, גם אלא הרמב"ןמדברי
 על שכ' הרמב"ן מדברי שהבאתמה

 הנשים, בב? שאסוד ומת, שקידששליח
 פנויות, בחזקת הקרובות מוקמינן%א
 שהן מחמת לאסור כדבריך כוונתואין
 שייכות להם אין ע"ז איסור,בספק

 זה אין הזאת האשה לכלליהכגיסם
 לפנינו, יבואו אם כתב, הרי כיכתנתו
 תהי' הזאת האשה נתקדשה שלאיאמרו
 להיפוך כוונתו אדרבה, אלא לו,מותרת
 מועלת אין לפנינו שאינו שכיוןשכ'

 שאין האיסור רק שבאמת כיחזקתם,
 רק הוא הזאת האשה לקדשוהראי
 השליח, קדשם שמא הקרובותמחמת
 והאיך עליהם רק האיסור השש כלאיי
 האשה כי להכשיר, מסייעתם המהיהי'
 כמ"ש השליח קדשה שלא נאמנתהזאת
 שמא חוששין שאנו רק והר"ן,התוס'
 יעמידם ואם הקרובות, מן אחתקידש
 מותרות יהיו הנשים כל פנויי חזקתעל
 עושה שליח חזקה והלא קידש, מיואת

 לה שאין האשה באמת כאשרשליחותו
 מחמתם החשש כל הרי מותר,קרובות

 הרמב"ך כדברי נאמנות לפנינובאים כאוחי ולכן להתיר, המה יסייעוואיך
 פרק בגיטין עיי"ש השיגו שהר"ןאלא

 היתה לא מפיקך בענין כן ולאהאומר,
 ל* ועדיין איסור כחזקת זאתהבהמה
 שהבאת ומה בחוקתה, והיא עליואסרה

 עורותיהן שנתערבו פסחיםמחמשה
 קושי' את יבלת, מהן באחתונמצא
 מו"ה המופ' נכדי שאלני כברואת
 המופי' בני בן נ"י, הכהן יעקבפנחס
 נ"י הכהן פישעל אפרים יחיאלמו"ה
 כי לו והשבתי שנים, ארבעהזה

 וכי וכו' דפרוש כל ניסא האיךנשתבש
 נתערבו לא מעולם נתערבו,הפסחים

 אחד וכל שלו, את הכיר אחדוכל
 שאל"כ רק תערובא בלי שלו אתנוטל

 אחד כל על ספק ונפץ העורות,נתערבו
 נתיר, טהם מי ואת ובמקומובביתו
 שבילין שני למשנת דומה זהוהרי

 פסחים במסכת והובאה טהרותבמסכת
 אחד שאל שאם ציגורין דט' בסוגיאבפ"ק
 כי טמאין, שניהם הרי חצירו ועלעליו
 בחמשה כאן והרי נטהר, מהןאיזה
 פסחו על הוראה שישאל מי כלפסחים
 עליו כשואל הוא הרי המאורעויספר
 הספק בכלל שכלם כיון חצירוועל

 נתירק מי ואת הנתערב העורמחמת
 לדברי דומין האלה הפסחיםואדרבה,
 יוכלו לא שהקרובות הנ"להרמב"ן
 הספק עיקר המה באשר להכשירלסייע

וגם

 פנה זצ"ל רא"ם המנוח וא"א ומזון, לחם להם חסר ר"ל הדת בעניני חפשיםזיו
 אחד לכל יתן הנרנין ברכות ויברכו שיתפולו, שבאם  ובחכמה  בהצעהינ"ל
 והשאירו והחם, הטהור לבו מעומק שיצאו והמחוכמים הרכים לדבריו הודותמזונה
 ויהזהר התורה פי על ואייך היום מאותו להתנהג הסכימו חזק, רושםעליהם
 א"א וחלק הרחוקים... את שמקרבת לגימה גדולה בזה וקים וברמתבתפלות
 יום בכל עמהם והתפלל לדרך צידה לצורך עמו שלקח מזונותיו להם ז"לאפרח
 הכסוד ביראת אייו והתיהסז אצלו מקורבים עי"ז נעשו והם בצבורויום

 : לוכראוי
 אחד יהודי שלקחו מקרה קרה ישראל בארץ גר זצ"ל רא"ם שא"א בעתצ(

 רדף הנ-ל והאיש )קאנקורענט( במסחרו עמו תמיד שהתחרהמשתאיו
תסיד

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



 יאים קודש נצרפי 22יהשיה26
 הזה בספק ואחד אחד כל כאןוגם

 האלה בדברים ודוק רעהו, כןשכמוהו
 אנכי עומד ועדיין לאמיתם,ותבין

 תמיד איי מכתוב תתעלם לבלומבקשך
 הוא גן כי שעשועי, המה דבריךכי

 כך ומתוך משיב וזה שואל זההדרך
 לך יש ואם ברורה, ההלכהיוצאה

 כי אראה אם ואודה השיבנילהשיבני,
 להודות תעשה כן אתה וגם דבריך,כנים
 מעלה מעלה תעלה ואו האמת,על

 להשיבך התמהמהתי ולא חשתיבעזהי"ת
 נפשך תאוה כאשר חפצתי רצונךיעשות
 אנכי נכון להיות כי וגם אלי,בכתבך
 איש דרכי ד' ברצות זאת בשבועליסע
 אייך אמרי והקדמתי לווארשאלטובה

כרצונך.

 שש כנפשך אוהבך דודךדברי
 הימים כל ולגדולתך לתורתךונכסך

 הכהן. העניך הנדךהק'
 בן דו"ש שיחי' ב"ב כלדו"ש
 המופל' האברך ידידינו שארךאחותי
 משה העניך חנוך מו"ה הותיקהשנון
 נכדי לו. אשר כל עם נ"ינטע
 יהודא פנחס מו"ה המופ'שארך
 שלום לו אשר כל עם נ"יליבוש

 הטוב.דו"ש

 הנ"ר. הקדוש מאדמו"ר עודב(

 תרכ"1 אב מנחם ט"ו ג' יוםב"ה
 אלכסנדר.למ"ק

 אחותי בן אהו' לכבודשלום
 השנון המופ' האברך ה"הידידי

 מו"ה הנגיד ומהוללהמשכיל
 נ"י. הירשצבי

 א9 והשלום, החיים פה אהנות"ל
 כה עד תשובתי איחרה כייפלא

 אין כי ושמעת וראית ידעתאתה
 ישמרם השם העם לרוב בידי,עתותי
 יתנו לא ערב ועד מבוקר עליהנצבים

 זה בעבור אשד עד רוקי, ביעיעת
 ולקחתי נזכרתי היום עד מלבייצאה
 ולהשיב אמריך, לקרות הזה מועדמעט
 בקיצור זה וגם עלי, הטובה ה'כיד

 נסתפקת ואשר הנ"ל, מטעם רבהובנחיצה
 הלוה, מן לב"ח קרקע ב"רבהגבו
 ונטע בנה, והגובה שלו שאינוונמצא
 הנה ברשות, שלא כיורד נידוןהאם
 ותוס' הש"ס וכל ממרחק, להביאחתרת
 בתוס' הוא המפורש והאחד מזה,מלאים
 מגזלן דיוקח שם, כתבו ט"ו דףב"מ

 ברשות, שלא כיורד דהוי הנגזלוטרפה
 לו והגבו מכרו או בעצמו לוקח ליומה

ב"ר

 בשביל האסורים לבית הנ"ל האיש את כשלקחו ואעפ"כ במלשינות, אותותמיד
 עבודת שם לעבוד לו נשקפת היתה וסכנה )באגקראט( חובותיו לבערי שמטהשקרא
 על פיאסטער 1 0 שעולה העכורה ושכר שם, לו שנותנים האסורים, בביתפרך
 א"א התענין ישראל, ארץ במלכות הנימוס הוא שכן החוב, בעל עבור הולךיום,
 שטערלינג, ליטרא ארבעים סך על עירבון, שטר עכולו ונתן בדבר, הרבהנ"ל
 את גם שלם ובסוף לחפשי. אותו שהוציא עד בשבילו טרח אחרות יגיעותועוד
 ולא ישראל ארץ את עזב שונאו הנ"ך האיש כי בעדו שערב הנ"להסכום
 מדותיו על המעביר כל חז"ל מאמר בזה קיים יוב וא"א חובותיו בעלי עםהתפשר

 : וד"לוכו'
 רומני' שבין הגבול שעל ראה ישראל, מארץ זצ"ל רא"ם א"א כששבג(

 זצ"ל א"א עם ביחד ששב אחד יהודי הספר, שומרי תפשולפווני',
 עד אותו ואסרו רשיון, בלי, ישראל מארץ משי שהוליך על הקדושה,מארצנו
 זה, בדבר לצמו שיכניס מהנוסעים מי הי' ולא זהובים, אלפים שני קנסשישלם

שכל
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 27 'ד יא'ם קרש שרפי שיחשיח

 רעןך.1;,יע((ן, אחרי. ב' ב"הג( ( מכירת גם של,, שאינו שנמצא כיוןת"ד
 הגיד נ"י משה ,שראל ר, כי לאזרך 1 הרשות, מלחמת בתורה מצינו לאוכי
 פה לעשות בדעתכם כ, י, 1 היא לגמילותי ישראל ארץ רקכי

 דעתי ,ויפי שיח' החהן של האופריפין ן מותרין הי' וממילא מצוה, מלחמתוקראת
 המעשה, עלי רע אך צורך בזה ( וכדמצינו הסנהדרין, ע"פ ולכבושללחום
 שנים זה ווארשא אנשי הנהיגו אשר ( וארם נהריה ארם את בהצוהו פסוקעל

 אשר ע"ז נוסף גדולות סעודות לעשות ן יהוא ע"ש הסנהדרין את ששאלצובא
 החתן עליות במקום הכלה להיות הנהיגו ן כקדושת נחשבה שלא אלא סוריא,היא
 ואינו מאבותינו, כן שמענו שלא מה 1 שלא למי הרמב"ם, כטעם ישראלארץ
 אין ע"ז אשר טעמים, מכמה טוב מנהג ן ותדע מקודם, ישראל ארץ כלכבש

 לתת אבותינו כמנהג רק *nleY לכם י הקונה כדאמרינן סוריא קדשהעעכ"פ
 כי אגיד והאמת ולעק,ך ,."ש רק ! ירושלים בפרווארי כקונה בסוריאשדה
 פה לעשות כדאי סי' עצמו זה ברביד ן שלא אלא ומעשרות, שביעיתלענין
 למנהג כח להוסיף שלא כדי האופריפין ן ישראל ארץ כקדושת קדושתהחמירא
 בווארשא שיהי'  דעתי לפי אך הזה ן מלחמתן הועילה ועכ"פ הרמב"ם,מטעם
 ושל' ן שלא כיורד נחשב להיות כלל טעוולא

 ישגיחו ועליכם כמנהגם, לנהוג
 לכם שיהי' יתן והשי"ת אנ"ש שאר גם ן האמור, מטעם הרבה קצרתיברשות,

 מוצלחת, בשעה ולברכה למז"ט השמחה ן עצמך התקן אחותי בן ידידי אהו'נא
 על אות? תבקשו שלא אבקש בעבור, 1 נהיות ולא בקביעות, תורהללמוד
 יכול שאיני ידעתם אתם כי החתונה, ן רק זה כי ואנה, אנה ומחפשמשוטט
 גם כי יודע, משה ישראל ור, סוע י י יתכנסו בקביעות כי עראי, כלמודנחשב
 פעמים וכמה לי, אשר האוזן מיחוש על ן טהור יב ע"י יהשיג ונפש בלבד"ת

 יכ51 שאיני רק הדאקטאר לשאול רצית, ן נכון:ורוח

 הנ"ל.מטעם ן המצפה בלו"נ יו"ש דודךדברי

 דבריך יהי' ונא במהרה, ד'לישועת
 יאחיך. סך גדברי, ותשמחני. ויום יום אלימצויים

 ב. ל אריהק' ן הכהן. העניך הנרךהק'

 שיח'. החתןדו"ש כאל"ש.דו"ש

-
ב"ה

 השר אצי ישתדל כי וגם הדרך, באם כזה גדולה צדקה יתן מי אמר אחדשכל

 שאין "במקום בעצמו קיים נכרי' ובארץ בדרך שהי' אע"פ ז"ל וא"אמהספר?
 וכאשר הקנם, סכום את להקטין השר, אצל והשתדר איש" ההיות השתדלאנשים

 מילו, עוד והוסיף  הדרוש, ם את הנוסעים בין קבץ לבקשתו, נעתרהשר

 הכסף מן לו שנשאר ידוע סכום לו נתן ועוד לחפשי, יצא הנ"ל שאישבאופן

 יבא שלא וגם מרובה, כך כל הפסדו יהא שלא כדי עבורו, הקנס את לשלםשאסף
 : שבוים פדיון מצות לקיים בעוהשי"ת בידו ועלה נפש, בפחילביתו

כשהי'
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 מפייץ. זצ*ל מאדמו"רד(
 לך. בשבת ג'ב"ה

 הנכבד ורעי ידידי לכבודשלום
 נ"י. צבימ'

 מוטרד שאני עת", קבלתימכתבך
 היום שעושה יחי' בניבשמחת

 מכל פניתי מקום מכל ת" בתונשואי
 נכון אם שצע"ג לכ"ח כהשיבהטירדא
 הכונה מסתם כזה, סכנה במקוםהניתוח
 נקב ד"ת ע"פ האבנים להסיר המרהלפתוח
 רבינו על נסמך עשו כבר אם טרפה,המרה
 תח" מזלא ל" אית אדם שסוברתם

 בדברי שיחפש אסונה עצתי ר"תבוכות
 כו' נדרים בעון דשבת פ"ב כגוןחז"ל
 ולא לעני פעם איזה הבטיח פןיפשפש
 עצמו על יקח גם בזריזות יקייםקיים,
 כגון  עתה, עד זהיר ה" שלא דבראיזה
 שהעלים אחר טוב ענין או בצבור,58לה
 אט מלא, בטה ינדר עתה, עדעין
 עצמי על אקבל לאיתנה תי' זוג'תשיב

 וכשיה" בצבור התפלות כל85תפלל
 חז"ל כדרש וכך, כך לצדקה יתןאונס
 געת שנודרין מכאן נדר, יעקבוידר
 שהנודר נביאים ברש"י ומבוארצרה,
 שנדר כמו אע"ה ביעקב נדרו*תלה
 זה: בנדר לי זכותו יעמוד בןאז

 לבשו"ט מיחל דוש"תידידך
 1"י. ישראל קרןוהרמת

 י"ל. ברב"א מנחםפנחס
 ציית לא הנ"ל נ"י צגי רט"ה

 ומתה זצק"ל אדמו"ר דודילדברי
 בברלין(. הניתוח אחר ל"עאשתו

 yan זצ"ל מאדמו"ר עודה(

 גרר.ב-ה
 .נ"י: כאלימלך מ' החסידיידידי

 הגשתי וארא, ב' היום קבלתימכתבך
 אתכם ובירר .שליט"א מרןיפני

 ויעזור רע, מכל ישמרכםשהי"ת
 לר התרת איר נפלאתי הריב,שישקוט
 כבודו, על המקפיד על גנותלכהוב
 אברהם שי פרשת לומדים אנוכאשר
 אילן על לסמוך יותר טכל ע"האבינו
 לקרב בקידש דרכו שהי הזהגדול

 כי הקודש, לעבודת ביותרהגרועים
 יקוד ממרום טהרה רוח עלינויתעורר
 ממילא אזי הי"ת לעבודתהתלהבות
 וכו' הארץ עמי כל וראו בנויקוים
 אלי' לראות תזכה )ופן ממך,ויראו
 הי"ת לי שיעזור לטוב אותי תזכורז"ל

 לב בכל יתב"ש ולעבדו נושי כללשלם
 כסובא בשם הוא ספק בלי כיונפש,
 שאומר אל" דבי בתנא פעמיםכמה
 מקומות בכל ישראל כפרתהריני

 בחי רוח נמוכי אוהב והואמושבותם,
 אם ברי' לשום לגלות ושלא ואפר,עפר
 שלום לך ויחזור ולום, לו ליתרתוכה

 יזכה כו'(, בכלל והכד ברכה מחזיקכלי
 ישראל מכל ונחמות ישועותלבשר
 ולרץ ומרירות בכיות גודל לשערשאין
 ליעקב צרה עת יקוים ויהוף,ורעבון

 : יושעטמנה

 ומצפה דוש"ת עוז ידידךכתקות
 ושלם. בריאלראותך

 מנחם.פנחס
ב"ה

 את ומצא ישראל מארץ שובו אחרי בתארשא זצ"ל רא"ם א"א יי כשהי'ד(
 בש"ק, בפ"א ראה כאשר אעפ"כ מאד, ומדוכא מעציב במצבעצמו

 להגבאק צווה שבת, סעודת עי הזמינוהו שיא אחד, עני נשאר התפלהולבבית

 הטאבאק קפסת את ע"ז משכון והניח חשבונו, על להאכילו לאכסניא, אותולהוליך

 מפני יהכניסו יכול ה" לא לביתו כי ישראל, בארץ שלו מגביע שנעשה כסףשל
שהוא
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 הנ"ב זצ"ל מאדמו"ר עוד8(

 גור.ב"ה
 נ"י אלימלך מ' ההסידלידידי

 הנ"ל. זצ"ל מאדמו"ר עוד1(

 ראה. בשבת ג'ב"ה

 אלימלך מ' התסיד האברך לידידי1
 1 ערב עתה קבסתי פסח מעיבוככתבו

 ומסרתי קבלתי, הפתקא עם מכתבך ; נותן הנני אח"ק, קודששבת
 נכון ואמר שליט"א, מרן ליד ( לא כן עמך, חסדו עבור להי"ת,שבח
 הבע"ל נוראים ימי עי לביתך שתבוא ן על רחמים ויתמלא עד, עדי חסדוימוש

 למכור תוכל אולי נגבה, יא עוד החוב ( המורדים וישפוט ישראל, כללכי
 ירושלמית שסי"ן איזה עבורי בשם ן בן על גדול פלא זה כל עלבמזיד,
 ש"ס כ5 רו"כ 14 ידי על הנדפסים , לכתוב שאסור ממך נעלם כמותךתורה
 שוחף שאני יחשב, לטובה פראנקא, ( באשפה, יתגלגל פן במכתב, הקודששם

 כרך מאוד, בלחץ אני זה ידי ע5 לזה, , אלף שם כתבת מאז וכן זה,ובמכתב
 שהתורה עשירים יש מסתם כזה גדול ( השי"ת לך יעזור גניזה, וטעון5מד

 לא חיתי מהיכי בעיניהם יקר הקדושה בכל ותתברך לשלום לביתךשתשוב
 :טוב

 דש"ת, ידידךכחפץ
 מנחם.פנחס

 לך יה" פן כחרבין שתסענכון
 מכאן סחורה מן עסק, באיזהפרנסה
 בך ויקוים הכאן משם או5שם,
 וכו'. שלחניהמהי

 ירושימי ש"ס לו שיה" אחד כלירצה
 עיקר יהי' דלעתיד ידומה בברי,כמו

 : בירושלמילימוד

 תצרך שלא עטיך ירחםהרחמן
 ללבוש ולא קודש שבת לחללעוד

 טובה. וחתימה לכתיבה ותזכהשעטנז
 ז"ל. ברב"א מנחם פנתם ידידךעתדת

שמעתי

 הזה והמשכון דירה, לו לשכור יכולתו אי מפאת בניו, אצל דר הי' בעצמושהוא

 שיחי' וב"ב פטירתו, קודם נ"י אחי אותו שפדה עד אכסניא, בע5 אצל מונחה"
 כלון מזה ידעולא

 עשרה אסוף אבקשך בני! בנח לי ואמר אותי, וחבק 5י קרא האחרון, בנקבתה(
 קמר רוצה שאני מנחה, תפלת מטתי אצל בביתי שיתפללויהודים,

 את להבהיל שלא כדי אותי הניחו לא ואחותי, ואחי קדושה, מיתתי קודםעוד

 רוצה שהוא הנ"ל את וצווה הפעם עוד לי קרא ז"ל א"א אבל תחי', מורתיאמי
 האחרון בש"ק בצבור מנחה והתפללנו רצונו ועשיתי קדושה מיתתו קודםעומר
 כח: יישר ההיהודים לאמור וצווה במיטתו קדושה אמר ז"ל וא"א מיטתואצ5
 וויגשניא, קילא איזה חובותיו, לשלם 5נו וצווה בניו, לנו, קרא פטירתו קודםי(

 זרה, עבודה כמו אדם אצל להיות צריך זר, ממון בני לנוואמר
 וביחוד וכדומה תפילין וזהירות קדושתו וגודל שבת שמירת אודות לנווצווה

 : פרטיה בכ5 להזהר 5נו צווה אם כיבודמצות

"D"SN מדוכא הי' ז"5 שא"א yq~ יום עזב לא עכ"ז וקשים גדולים ביסורים 
 קרא תרפ"ח פסח של חג אסרו היא האחרון ובעש"ק תפלין הניחשלא

 והיו תפלין הניח שלא ימים שמנה שזה תפלין, לו להניח 5נ1 וצווה נ"י שאחילי
מונחים
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 Q'W1 קודש שרפישיחשיח30

 אדמו"ר של מפה"ק בעצמישמעתי
 נכון טעם זצק"ימאסטראווצע

 מצות הגדולה כגסת אנשי תקנומדוע
 ביו"ט ו5א בפורים דוקא מנותמשלוח
 וכדומהז בחנוכה כמו נס שהי'אחר
 למה מגילה במסכת אמרו שחז"לותירץ
 שבאותו ישראל של שונאיהםנתחייבו

 ומקשה לצלם, שפלחו מסני כיי',דור
 בדבר? יש פנים משא וכי שםהגמ'
 הקב"ה אף לפגים אלא עשו לא הםאלא
 שם, עיין לפנים, אלא עמהם עשהלא

 ישראלים זה מפני זצ"ל הואואמר
 אחד לאכול רצו לא דורשבאותו
 אחד שכ5 ?ין, ולשתות בשר,מחבירו

 לצלם פרח לא שהוא בעצמו יודעגי'
 חבירו' ישראי דלמא אבי לפגים,אלא
 נסך, יין ויינו ובנפש, בלב באמתפלח
 שהקב"ה כשראו אבל אסור, שלוובשר
 וכי ומדוע? הנדוי, הנס עמהםעשה
 וודאי אלא ח5ילהו לפגיו יש פניםמשא
  הישראלים שכל למפרע מילתאאגלאי
 תקנו מש"ח לבנים אלא פלחולא

 אחד שישלח דור  שבאותוחכמים
 מזוה צייר )שוה ויין בשרלחבירו
 להראות ויין( בבשר מנותמשלוח
 ויינו לפנים א5א פלח לא אחדשכ5

 טעם זה כיודו"ק מותרובשרו
 :נכון

 אדמו"ר אצל כשהייתיהפעםערך
 כשהי' זצק"5מאסטראווצע

 י"ד כבן נער היתי עוד ואניבווארשא
 במסי התוס' פירוש אותו ושאלתישנים
 פטוקא פסוקא אמר ד"ה ל"ד דףברכות
 איפכא מפרש ובפר"ה ובח"ג וכו'וכפלי'
 מיה' אותו משתקין אין פסוקאפסוקא
 משמע לא הגמ' ישון אך הוהמגונה
 ושאלתי עיי"ש, שם, התוס' עכ"לכפי'
 הגמרא לפרש מצינין לא מדועאותו
 פי על לי ותי' ור"ח הבה"גכפי'

 שם, הוא כך הגמרא שלשוןהדקדוק,
 ר' אמר אותו משתקין מודיםמודים
 מודים כאומר שמע שמע האומר כלוירא
 וכופלה שמע הקורא מיתבי' דמי,מודים
 שתוקי דהוה הוא מגונה מגונה, זההרי
 לא הגמ' ותירץ ליש משתקינןלא

 לה, ותני מילתא מילתא דאמר האקשיא
 ליה, ותני פסוקא פטוקא דאמרוהא

 "לה" ותני מילתא מילתא כד ליותירץ
 על קאי זה מפני נקבה לשוןהיא

 שהיא "וכופלה" שמע הקוראהברייתא
 נופל "לה" )שלשון נקבה לשון כןגם
 ותני פסוקא פסוקא וכופלה( לשוןעל

ליה

 ראשו, מעל התפלין ליקח ורצינו ארוך, זמן ידו ועי ראשו עי התפליןמונחים
 עד ל"ע יסורים בעל שאני בתפלין, לכוון שצריכין מה כוונתי לא עדיין לנואמר

 : עתה קחו לנו אמרשאח"כ
 דאווענט קינדער! בזה"ל להתפלל יהם וצוה לבניו קרא פטירתו קודם אחת פעםח(

 לבד יגדל, ואמר ידיו, ונטל מים לו לתת וצוה מעגט, עץ זמןכל
 עשרה אמר נפש, במסירת ק"ש עולם, אדון גדולה, ודוי וא' הטהורההנשמה
 איז ער קל, הוא שהדרך חושבים הם אמר ולי אחרונים, בימים יום בכלפעמים
 רבש"ע על מתרעם ניבט זייא אלי! שמואל בזה"ל אותי ובקש ווייט אוןשוער

 אונד נוטס בדיני והביט עמדין יעקב ר' סידור לו לתת וצוה יקח וה' נתןה'
 ונקבר ניסן כ"ח ובטהרה בקדושה נשמתו ויצאה אועגעקנייטש, דארט זיךהאט
 מטתו לפגי היכו מת"ת והתימידים גדולה הלויה לו והי' ה'תרפ"ח, בובכ"ט
 ראש יושב ה" זצ"ל רא"ם המנוח שא"א יהלך לפגיו צדק גדול בקוךוקראו

 ה" שהקבורה וגם ישראי, יאמץ נסיעתו קידם 78 דזיקא רחוב תורהבהתימוד
 : בפניו חכם תלמיד כדין כראוי, אותו הספידו עכ"ז גיטןבחדש

זאת
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 31 מז יא-ם כמירש שרפישיכןשיח

 זכר לשון הוא שפסוק זכר לשון הוא"5יה'
 ומפני כפירש"י זירא ר' דברי עלוקאי
 לא הגמרא לשון אך התוס' אמרזה

 לי צוה אח"כ אך ודו"ק כפיר'משמע
 היה שמנהגו ברמת הגמרא 5ו5תת
 לי ורק פה בעל משיב היה אחדשלכל
 לו ונתתי הגמרא לו לתת אח"כצוה

 על המהרש"א וז"ל במהרש"אוהביט
 וק"ל משמעו ידעתי לא הנ"לתוס'
 לי ואמר יותר ולא המהרש"אעכ"ל

 לא זאגט מהרש"א דער וויילבזלה"ק
 קען איך אז ויין מ11 משמעוידעתי
 רבים ימים ואחר דקדוק, קייןניפט
 ומובא הדפוס מבית חדש ספריצא

 מווילנא הגר"א של יד בכתבשראה
 פי עי הוא הנ"ל התוס' שפירשזצ-ל
 לאמת כיון שהוא ואע"פ הנ"ל,דקדוק
 מעות מסני דקדוק בעל איני אניאטר

 : וד"ל שבהמרש"אאחדים
 וכו' המפורסם החסיד מדודישמעתי

 אלטער שלמה'לע מוה"רכש"ת

 על וצק"ל הק'  בשמ,היהודישליט"א
 ע"א ל' דף ברכות במס' חז"למאמר
 אמר . עקיבא א"ר כמה עד הדרךתפלת
 עד ז"ל הש"י ופ" פרסה עד חסדאר'

 פרסה שהלך לאחר לא אבלפרסה
 שיהא לילך יבקש כמה עד מפרשובה"ג-
 לר אין אפילו פרסה, עד להתפללצריך
 פחות דרך אבל פרסה, עד אלאלילך

 זו, תפלה להתפלל צריך אינומפרסה
 שליט"א דודי לי ואמר רש"י,עכ"ל
 שניהם שפירש זצק"ל הק' היהודיבשם
 שרק ככה"ג סובר ג"כ שרש"י הוא,אחד

 פרסה עכ"פ כשנוסעים ההתפללצריכין
 ז"ל שרש"י גימא שהאיך פחות,ולא
 הדרך תפית להתפלל שצריכיןסובר
 יהיה האיך כן אם מפרסה, בפחותאפילו
 איל הקודם בדף חז"ל מאמרמקוים
 חסידא שיא דרב אחוה יהודא לרבאחיהו
 יוצא וכשאהה תחסי, ולא תרתחלא

 המלך מה וצא בקונך המלךלדרך
 זו חסדא א"ר יעקב א"ר וצא,בקונך

תפית
 מונח הף אשר חופתי ביום זצ"ל רא"ם א"א לי נתן אשר הפתקא זאתט(

 יתן שא"א דעתי על עלתה שלא שם מונח מה ידעתי לא ואניבמעטפה
 : וד"ל בעצמולי

ב"ה.
 בני!בני!
 לבת לוח על עד עדי חקוקים אלה דברי ויה" אמרינכור
 שמים, 5שם יהי' מעשיךכל

 והחיים/ המות תלוישבלשונך
 בנחת, תהי' ופעמיךבהלוכך

 פחז, דבר לכל תהי'ואל
 ישועתנו לצור נחת יהי'מזה
 מגמתי, תמיד זאתוגם
 הקדושייך אבותיך הין מי תזכורזכור
 הראשים, החיים בצרור צרורים נשמתםאשר
 מותר, הוא הטהור אשר הדבר תחשובובע
 גדול, חכם תימיד עצמו לעשות יכ51 אדם שכ5 הט"ו דברי נעימיםמה

 ברכה, בלא היא אשר דבר מכל להנותואסור
 לפ"ק, ב ו'ת'ע'ר אלול לה' בטו"ב טוב, ינ בו ונכפף טוב ביוםאסיים
 טובה. והתימה לכתיבה רחל חי' בן מרדכי אברהםאביך

ועיין
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 יאק קורש שרפי שיהשי"32

 בשם הנ"ל דודי ואמר הדרך,תפית
 אדם האיך המלךז לשון מה הק'היהודי
 וודאי איא בהקב"הז להמלךיכול
 שגורה אם דוסא בן חנינא ר'כסימן
 מסכין שהקב"ה הוא יודע בפיותפילתו

 בפיו שמרה לא ואס לדרכו לילךלו
 הראשון, למקומו לחזור שצריך הואיודע
 מפרסה שפחות סובר שרש"י גימאואם
 אפילו הדרך, תפלת להתפלל צריכין3"כ

 יודע הוא מנין בפיו תפילתושגורה
 הקב"ה דילמא לדרכו, מסכיםשהקב"ה

 אב5 הראשון, למקומו להחזיר לוצוה

 שהו וצעק ימ"ש, ואמר מהמיניןאחד
 אתה יודע זצ"ל מסאכאטשאוואדמו"ר
 בנים בלא שמת במומר הדיןהאיך
 כלום, השיב לא הנ"ל והחסידרח"לז
 שהירושלמי וחמר זצ"ל אדמו"רופתת
 אשתו בנים בלא שמת מומרפוסק
 במקום היא וחליצה גחליצה,חייבת
 אמרת ואת בישראל שמו ימחהשיא כדי התורה ?ותה יבום ומצותיבום,

 1ימ"ש

 דפה דאנציגער זעליג מרשמעתי
 לפני מתנצל ה4שאחד

 והשיב מזלו רוע על מפאריסאו אדמו"ר ( שצריך כהנ"ל סובר שרש"י אמרינןאי
 מה כל זצ"ל מפאריטאוו הר"א הרה"ק לו ( גם וסובר בפרסה הדרך חפלתלהתפלל

 כך הוא פי' עבד לסב רחמנא דעבד ( רק דוקא להתפלל שצריכין יבה"גבן
 טוב לאיש רק רחמנא דעבד מה שכל ן לא, פחות אבל פרסה, עכ"פכשנוסעין
 הוא יודע בפיו תפלתו שגורה אםניחא,

 שתאיך לדרכך ליסע לו מסביםשהקב"ה
 בשגירת להחזיר 5ו צוה שהקב"הסימא
 כל5 צריך אינו להחזיר הא זו,תפלתו
 פחות שהוא מפני הדרך, תפלתלהתפיל

 אמת... שהוא ודוקמפרסה
 בשם שליט"א הנ"ל מדודי שמעתיערך

 חדל מאמר על זצק"ל הק'ציהורי

 מפני טוב, לאיש דוקא מה ומפניעבד,
 שכל עבד לט"ב רחמנא דעבד מהשכל
 איזם עכ"ד לצדיק הקב"ה שעשהמה
 הקב"ה, אטר מהרר ואינו געטועןאב

 מפני מהרר אינו טוב איש מהומפני
 יטב רחמנא דפבד מה שכי יודעשהוא
 את ופירש נוטען צום אלץ איועב"ד

 : אופנים בשלשה הנ"ל חז"למאמר
 הנ"ך דאנציגער זעליג מר' שמעתי עדך , כן, מורין ואין הלכה בו שתעיןקנאין
 מאדמרר מפה"ק בעצמו ששמע ( מה מפני הטעם הק' היהודי בשםואטר
 חז"ל מאמר על פר זצק"ל הגדול הכהן ( הק' היהודי ותירץ כןז מוריןאין
 ופי' לאחרים ישיחנה איש בלג דאגה ( לא להלכה כן מורין שאםזצ"ל
 יצחק ויצא כמש"כ תפלה לשון ישיחנה 1 היה ואחד אחד כל רק כלאיןהי

 ישיחנה איש בלב דאגה ופי' בשדה. לשוח ן : זאת מצות לקייםצריך
 תבירו בעד המתפיל חרי נאמרון מפה"ק ם ששמעדפה כמי אחרים עבר יתגלל לאחריםן נ"י יאנאווער העניךמרשמעתי
 נענה הוא דבר לאותו צריך והוא, שפעם זצק"ל מסאכטשאוומאדמו"ר

 ודו"ק:תחלה( אודות מדבר אחד חסיד היהאחת
שמעתי

 ששלחתי מה ממגי הוא שוה רל"ע ס" עד רל"א מסי' ח"ג בעש"ק עוד ועייןי(
 : זצ"י רא"ם א"א ע5 כוונתי שליט"א א"א שכתבתי ובכ"מלהמחבר

 ה4 זצ"ל רא"ם אאמו"ר כי והלאה,' הלאה העובדות מספר את לחמשיךיכלתי

 ברשמי לי שהצבתי המטרה השגתי שכבר לי כמדומה אולם פעלים, רגבאמת
 ?ריך שה4 מפני חייג קורות כל את בזה לכתוב בדעתי אין כי האלה השורותאת
 כדי הטובים, ממעשיו מעם לפרסם רק היתה היחידה וכמנתי מיוהד, ספרלזה

שנתבינו
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 33 יזי""ם קורש שרפי שיח~י"

 ש5 ששם הנ"ל זעליג מר'שמעתי
 מאלכסנדר מאדמו"ראביו

 אהרן בן אלעזר בן פנחס פי'וצק"5
 :הכהן

 הרי"ם חידושי בעל א"1אדמו"ר אצי ה" מקאצק שאדמו"ר שמעתישלד
 ה" וזה אשתו אחות שנשא קודםוצ"ע
 החלות את עשה מי א"ז את ושאלמש"ק
 לו והשיב כך כל טוב ריח להםוחיש
 אדמו"ר ואמר עשתם שגיסתו זצ"לא"ז
 איהר אויף וואקסט עם מקאצק,זצ"ל
 שאדמו"ר הוה וכך מארגענשטערעןא

 של הכנוי ששם כך, אחר נשאהסקאצק
 מאדגעשטערן: היה זצ"לאדמו"ר
 מפה יאנאווער העניך מי,ובמעתי

 ע"ה משמש בינם מר'ששמע
 פתקא שיח מביא5יסטאק אחדשגביר
 מגור מורי"ם אדמו"ר לא"ז הדוארע"י

 מא"ז ובקש בחיו לו שקצהזצק"ל
 וה" במהרה, שימות מהי"תשיבקש
 הנ"ל ע"ה בינם ר' שלהמנהג

 לאדמו"ר שיצער יודש שה"ומהמכתבים
 ולא טמנם, זצ"ל הרי"ם החי'א"ז
 את להטמין רצה כאן וגם לא"זנתנם

 בתוך אכל הנ"ל, הפתקא עםהמכתב
 את זצ"ל הרי"ם החי' אא"ג פתחכך

 היה ולא מכתבים יש אם ושאלהדלת
 לו, ונתן הנ"ל המכתב את להטמיןיכול

 זצ"ל הרי"ם החי' א"ז הביטוכאשר
 שהוא גדול שוטה שהוא אמרבפתקא
 ר"5 מות יסורי קשה כמה יודעאינו
 5א אבל לסבול אדם יכול יסוריםשכל
 איז ער אז הפעם עוד ואמר מותיסורי
 ונשתגע מיר טון ער וויל וואטמשמע

 רח"ל... אח"כ אישאותו

 הר זצ"ל הרי"ם החי' שא"זשמעתי
 מילה ברית על אחתפעם

 עשן אחד והי' מהמינים שם והי'בש"ק
 שאדמו"ר עצמו את והטמיןפאפיראס

 ידעתי לא עתה עד ואמר הרי"םהחי' אא"י ופתח אותו, יראה 5א זצ"לאא"ג
 הוא ברוך הקדוש שקנס הקנס הואמה

 מילה ברית כל על שיהי' ז"ללאיי'
 מרגיש אני ועתה היהודים, עלשדיבר עי קנסו הוא שזה בחז"ל ~Ralשכן
 לסבול יכול אתר שאין גדול קנסשהוא
 מילה גרית כי על שהוא ז"5 אל"רק

 : המינים אצ5אפיני
 חי בעל אדמו"י שא"ז שמעתיעדך

 לנהונ התתיל כאשר זצ"להרי"ס
 דר עוד כשהי' הרבנותבנשיאות
 באיזה חסידיו אנ"ש 5ו שאלובווארשא
 בית עבורו ולבנות לקנותמקום

 דרים עוד ה" לא ההוא ובעתהמדר17
 הנקרא ברזל ברחוב וכלל כ5ליהודים
tstt~W,מקום לקנות להם וצוה גאס 
 5ו וכשאמרו גאס, האייזען עיפנוי
 להם השיב יהודים, דרים אינםששם
 בית שם לבנות יבם מצוה אני זהעבור

 אייזענגאס על אדם יהי' שמאהמדרש
 מנחה דאוונען ווע5ען ווירד עהראונד
 זאל וגיא, האבען נישט ווירד עהראונד
 וכך ביהמ"ד אין דאוונען קעגיןעהר
 רחוב על המדרש בית עבורו ובנוהוה

 : בקדושתו היום עד העומדאייזעגגאס
 זצ"ל רא"ם המנוח מאאמו"רגימעתי

 אחות אצל בלוי' הי'שהוא
 פילץ אבד"ק זצ"ל פינטשע ר'הרה"צ
 לה ואמר אותה הספיד הנ"לוהרה"צ
 שרעל( הי' וששמה אדעלצאבזה"ל

גייא

 רא"ם אאמו"ר הוא ראשינו עטרת של במותו שאבדנו האבדה גדולה כמהשנתבונן
 ללכת ונתאמץ שנשתדל כדי ומדריכנו אבינו ה" מי ובנינו אנחנו ושנזכורזצ"ל,

 במדות" "אסתר" כן שכ"מרדכי" אנתוב אגב ת'נ'צ'ביה', הישריםבאורחותיו
 זצ"ל גורטינקעי יצחק ר' כת תחי' דבורה אסתר מנב-ת ממתי אמי היאהנעימות

 זצ"ל: מרדכי אברהם אאמו"ר הוא לבעלה הטובים במעשיה ממשששו"
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 יא'ם קורש שהפישיך(שיח

 מורא קיין ניבט נאר האב גסייךגייא
 ווירד טאמער ברידער דיין בין איךזאג
 ניכטעם

 העיפיי
 אדמו"ר זאגען זאיסט

 )הוא קרוב מיין איזט שליט"אמגור
 ווירד טאמער אונד זצ"ל( שכ"אבעל
 דער זאגען זאלסט העיפען ניכטנאך
 מיין געוועזען איזט זצ"ל , הרי"םחי'

 גאר האבע גלייך געה וסייםפעטער
 : וד"ל מורא קייןגיכט

 זצק"ל בינם י"ר כשאדמו"ר שמעתיערך
 להתנהג התחיי טרםמפרשיסחא

 שיאמר אליו חסידים הפצירוברבנות
 קטנה 5נו אחות להם, ואמרתורה
 לחכמה אמור מלשון חכמה היאאחות
 ביסעל קליין א האבין מיר את,אחותי
 פרישע קיין אונד לה, אין ושדיםחכמה,
 חכמה נעמען צי וואנען פאןיניקה
 פטירת אחר היי )זה ניכט מירהאבונן
 שידבר ביום לאתותינו נעשה מהרבו(
 דאס ווירד מען אז זיין ווירר וואסבה

 ולא 4עדען ארויס חכמה ביסעלגאנצע
 : תורה תמררצה

 נ"י יאנאווער העניך מס'וטמעתי
 אצל גומד הי' שהואמפה

 שאחד זצ"ל מסאכאטשאוואדמו"ר
 בחינה על עומד שלו בן הי'מחסידיך

 בליעל ואנשי הצבא, לעבודת ראויאם
 ווירד ערר אויב זעהן וועלען מיראמרו

 וסיפר להלשינו שרצו ווערעןבעפרייט
 והשיב זצ"ל מסאכטשאוו לאדמו"רזאת
 השי"ת מיס ווירסט ניכט גאר וארגלו

 שנשתחר הוה וכך פריי, וייןהיטף
 שלמדו ולהבהורים זצ"ל יאדמו"רוהביא
 אמר כך ובתוך וזועקיך יי"שאצלו
 הקודש רוה לו יש שאדמו"רהחמיד
 איזט עס מסאכטשאוו אדמו"רואמר
 מה בחז"ל שמובא ניכט קינן קייןגאר
 לדוד שאול בין מינה נפקאהוא

 לכל משכיל דוד ויהי נאמר דודשאצל
 בדורי אני וגם כמותו, שהלכהררכיו

 לומד וזני שזין האהרון פוסקבעזהי"ת
 ! להלכהרק

 יאנאווער העניך ר' מהחסידשמעתי
 המגיד מנכד בעצמו ששמענ"י

 חז"ל מאמר ע5 זצ"ל מקאזניץהקדוש
 פניו נשתנה לבריות אדם שצריךכיון

 שצריך כיון אמרו לא למה ודייקככרום
 הוא כן לאדם אדם ואמר לאדם,אדם
 שצריך הוא גרוע היותר אבלהטבע
 הפחות מדרגה שהוא לבריותאדם

 !בייתר

 המגיד בשם מהנ"ל ששמע מהנ"לערד
 ד' על זצ"ל מקאזניץהקדוש

 העולם את הזן המזון בברכתלשונות
 טובו וברחמים, ובחסד ובחן בטובוכולו
 ובחן בשפע טוב כל לו שיש מיהוא
 השי"ת רק עשירות לו שאין מיהוא
 מה כל עת בכל ומרויח חן לוגזתן

 מתמת או שלו סחורה חן מחמתשצריך
 שאין אדם הוא ובחסד וד"ל מקומוחן
 רק ומתן משא לעשות במה כלוםלו
 חסדים, לגמילת תמיד צריךהוא

 רק המתפרנס עני הואוברחמים
 עפיו מרחמים אדם שבניברחמנות

 :בצדקה
 ילדו; ופק"ל הרי"ם החי'אא"1 .שי שאמו נאמן ממקום שמעתיערך
 הקדוש המגיד אצל ~קאזניץאותו
 על לנסוע צריכה הי' אמו וכאשרזצק"ל
 הילד את שתשאיר המגיד לה צוהיריד
 וכן הדרכה תסע והיא אצלו אא"זהוא

 לעת מעת יריד על רום והיתהעשתה
 והנשים מאד בוכה הי' אא"ז הואוהילד
 אופן בשום רצה ולא ליניב לונתנו
 זצק"ל הקדוש והמגיד אשה משוםלינק
 ש5 אמו באה וכאשר צער מזה לוהי'

 שהילר המגיר לה ספר בחזרהאא"ז
 בוכה הוא רק העת כל כלום ינקלא

 ברכת הילד עם ואמרה אמווהיכה
 עכשיו הקדוש המגיד וזומר וינקשהכל
 : מקודם ינק לא מדוע יודעאני
 על פשל אמר שאא-tnYrje' 1עלך

 שהקב"ה עוד ואוכל. אכלתיהמדרש
 צויתיך אשר העץ הנגן לזודםשאל
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 35'ח יאר קורש שרפישיחשי"

 בשעת אם אכלת" ממנו אכול*לבעתי
 עוד ממנו אכול לבלתי חשבתהאכילה
 ואח"כ עתה אחטא בבחי' היינואח"כ,
 השיב ואדם - מספיקין שאיןאשוב

 בשעת חשבתי עוד ואובי אכרתילהשי-ת
 : תשובה מועיל זה שעלהאכילה
 מפה יאגאווער נ"י העניך מר'וטמעתי

 משמש בינם ר' מהחסידששמע
 אא"ז אצל בקודש משמש שהי'ע"ה

 שפ"א זצוק"ל מגור מורי"םאדמו"ר
 בשמחת הגבאי עם אחד אברךהתקוטט
 ואמר הקפה, לו נתן שיא עבורתורה
 זצוק"ל מגור מורי"ם אדמו"ראא"1
 עבור מתקוטט אתה למה הנ"ללאברך
 בשמחת הקפה עם שההולך תדעהקפה
 ולמה חפץ בנקיטת כנשבע הואתורה

 : זהלך
 כאשר הנ"ל העניך מר' שמעתיעדך

 מגור אדמו"ר אא"ז עידהי'
 קראכמאלנא ברחוב בווארשא דרזצק"ל
 מופלגים האברכים עם שעוריםולמד

 אברהם ר' הרה"צ אא"ז הי'וביניהם
 הנ"ל אדמו"ר ואא"ז ; בנו זצ"למרדכי
 גדולה עמקות שהי' תייק להםאמר

 להם ושאל ונפלאה, עמוקהוסברה
 מבינים אתם אם הנ"ל אדמו"ראא"ז
 אינם שהם התלמידים כל ויענוהחילק
 הרה"צ לא"ז פעמים כמה ושאלמבינים

 ג"כ אתה אם זצ"ל מרדכי אברהםר'
 כנראה בכתיפו ומשך החילוק מביןאינך
 נכנס כה ובין מבין, אינו ג"כויהוא

 אחר יחדר זצ"ל הרי"ם א"זאדמו"ר
 הסביר בנו זצ"ל רא"ם שא"זושמע

 שאמר כמו ממש החילוק . אתיחביריו
 א"ז כשבא ואח"כ להתלמידיםהוא

 רא"ם יאא"ז שאל בחזרה זצ"לאדמו"ר
 כך כל החילוק מבין אתה אם בנוזצ"ל
 כיבוד מצות קימת לא מדוע שאמרתיכמו
 אם אותך כששאלתי אותי לשמוחאג
 אא"ז לו וענה החילוק, את מביןאהה
 שואל הי' אבי אדוני אם זצ"ךרא"ם
 כן משיבו היתי מבין אתה אםאותי

 להיפר לומר מבין אינו מלת אומרן כשאבי כבוד אינו שזה מבין אני לומרן רציתי לא מבין אינך ג"כ אתה אםי אותי שואל הי' א"א אבל מבין, אני(
 צדקתו הי' כן ודו"ק מביל שאני!
 נ"י יאנאווער העניך מר' שמעתי ערד. : וענוהנותו1

 נינם ר' מהחסיד ששמעמפה
 ר' והצ' הה"ג הי' שפ"א הנ"למשמש
 אצל קראקא אבד"ק זצק"ל סופרשמעון
 כשהי' זצ"ל מורי"ם אדמו"ראא"ז
 באמצע הי' וזה בווארשא דרעדיין
 רשות לו יש אם לשאול וצוההלימוד
 הנ"ל אדמו"ר אא"ז שמע וכאשרלכנוס,

 לו נתן ליכנוס רוצה סופר החתם שבן(
 יי"ש עם בלעקיך אותו וכיבד רשות:

 סופר חתם מאביו מה לספר לווצוה
 שמעון ר' והצ' הרה"ג לו וסיפר זצ"ל!
 בדמי ונפטר שעשועים ילד הי' ח"סן לאבי היה, כך שהיה ומעשה יכנו החתם, אביו אצל ז"ל אלי' את ראה שפ"א זצ"ל(
 חתם לאביו והי' שגה י"ב בן ימיו(

 אמר שח"ס מזה גדול צער זצ"לסופר
 גדולה, גשמה הוא הנה שהיידעליו
 הה"נ והתוכח תנחומין, יקבל רצה ולאן
 חבר תלמוד עם זצ"ל שמעיז י' והצ'1

 לחדרו שילכו סופר חתם מתלמידיאחד
 יען לחברו אמר שמעון ור' צערו, לוופיגן
 והתלמוד מקודם, הוא ילר תלמידו שהוא[

 בנו שהוא יען שמעון לר' אמרחבר
 איש בא וכך כך ובין מקודם הוא יפרן

 סופר להחתם ליכנוס רשות ונטלאחד
 רק רשות לו שנתנו עד המתיןולא
 והם רב, זמן שם והי' בעצמו הלךן
 נייחא להם שהי' יען מבחוץ המהינון
 ואח"כ צערו מפיג הוא שבודאי הנ"ל, האיש עם משיה סופר שהחתם מזהן

 זצ"ל הח"מ להם ואמר הנ"ל האיש הי'ן מי לו ושאלו לטוב פניו שנשתנו ו1117, החת"מ של להחדר נכנסו האישכשיצא
 ר' כשיצא ואח"כ ז"ל אלי' הי' שזהן

 אדמו"ר אא"1 מהחדר ש"ישמעון
מורי"ם
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 י"" קודש שרפישיתשיח36
 כן לא כך כל לך נוגע הי' )לא( הזה : אצלו לתימידיו אמר זצ"ל מגורמיי"ש
 ובאפ זכר, בן על התפללת כשאתה ן אתכם להראות יכול אני חידושהיא

 לך הי' שלי ציווי על חסת ולא אצלי 1 הייתי אם בתנאי רק פעם בכ5 ז"5אלי'

 לנסוע אתה שרוצה להשי"ת להתפלל י גדול תועלת לכם יהר שבזהיודע
 מגמתך: עיקר שזה לצדיק :ודו"ק

 1 יאנא- העניך ר' מהחסיד שמעתיעדך
 הריעם ההידגשי בעל מאדמו"ר מכתבים , מאדמו"ר בעצמו ששמע נ"יווער

 ה. זצוקללה 1 מתלמידי הי' שהוא זצ"למסאכאטשאוו
 תרי"ג משפטים א' ,ום ב.הא( ן מסאכאטשאוו שאדמו"ר שלו,מובהקים

 י,,.,,,ן.,ילי,,%88ש,.%ן1,4-שע
 1 שאביו שליט"א מאיזביץ מהרבשמעתי

 ן החי' אא"ז מתלמידי הי'ז"ל
 ן אדמו"ר אמר אחת שפעם זצ"להרי*ם
 ן אחד לחסיד זצ"ל הרי"ם החי'אא"ו
 ן תבוא שלא י-ע בנים מחשוכישהי'
 ן זכר בן לר שיהי' עד לפנימקודם
 1 זמן שם ושהה לביתו נסע הנ"לוהחסיד

 ן להתאפק יכול ויא שנה אחר שנהרב
 1 אדמו"ר עייי וצעק יגור ונסעא-ע
 1 שאתה חכם יהיות צריך שחסידאא"ז
 ( בביתך עצמך את לצער צריךהיית

ולהתפלי
 ( לנסיע אתה שרוצה להשי"ת

 בהרבני מאיר יצחק הק'דברי
 זצ"י.מיר"י

 רייציל מ' הצנועה לנכדיארש
 לאוי"ט שיח' ובתכם ולבנכםתי'
 וב"ב שיח' בני דו"ש רחליבתך

דו"ש.

 5פ-ק. תרי"ז יתרו ג' ב-הב(

 ת" רייציל מ' הצנועהלנכדי
 המופל' הרבני בני חתןולבעלה

 נ"י. פנהס אהרן מ'הנגיד

 מקאצק אדמו"ר לחותנו שאלזצק"ל
 שבת במס' אחד בתוס' פשטזצק"ל
 מקאצק אדמו"ר לו והשיב דכבתהבסוג'
 עיד לו ואמר יבו על נתקבלולא

יפ"ק.
 מ' המופ5' הרבני בני חתןלאה'

 רי. פנחסאהרן

 שן ציווי ,צפני יכוץ חין ויאשי ו"לחצי

 מצער גיכט דיך יאלסט ""עני המכתב , שהדבר לך עתר השי"ת והםהרבי
עיין
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 השי"ת קשה נישט איזט בעזה"ישייף
 שלימה וקפואה לו וישלה העלפיןלועט

 ישראל: חולי שאר בחוךבמהרה
 הק' נחפץ טוב כל' לכם יתן ית'ה'

 ז"ל. מור"י ההרבני מאיריצחק

 זוגי לאי"ט שיחי' לנכדיאו"ש
 דו"ש. שיחי ונכדיובתי

 תת" למען וישב א' ב"הג(
לה"ק.

 מ' המופל' הרבני בני חתןלאהו'

 נכדי ולזמ' נ"י פנחסאהרן
 תחי. רייציל מ'הצנועה

 בתכם מלידת מז"ט לכם אומר"נני
 ופצלחה טוב למזל יהי'תהי'

 טוב: לכל לגדלה ותזכו הדבריםבכל
 בהרבני מאיר יצהק הק'דברי

 ז"ל.מור"י
 ואומרים דו"ש שיחי' ובניזוג'
 שיחי' לנכדי או"ש טוב מזללכם

 טובים. ימיםלאורך

 פה תמוז ר"ח חקת א' ב"הד(
גור.

 הנגיד המופלי הרבני גיטיכבוד
 נ"י. פנחס אהרן מ'"חסיד

 לך אומר וראשית קבלתי מכתבךאת
 מז"ט נ"י ישעי' מ' ולחתנךולבתך

 שיה" השי"ת ויתן להם הנוידמנכדך
 הטירדות ומחמת המשפחה, לכללמז"ט
 הנה, עד לכם כתבתי לא עייאשר

 הגה שאלחני אשר השידוכיםואודות
 ג"י ר"א הרב בת עם השידוךגוף

 לך יש אכן נאה, דבר היאבוודאי
 ידעתי כי בריאתה דבר על עודיחקור

 אביגדור לר' נשאת ה" אשר בעתכי
 הי' הגט בענין מסתמא כי הגםע"ה

 בריאה היתה לא כי ידעתי עכ"זמרצונה
 אשר וכפי ביתה הנהגת בעניןוחוקה
 שנים כמה כי מטעם הוא הושבאני
 לדור מלשסק הרב 'בעיה יכול ה"לא
 בעלה עול לשאת הורגלה לא ע"כעמה
 זה דבר לחקור לך יש ע"כ שכמהעל

 גוף ועכ"ז הנאמנים זחלשיןמאנשי
 מבת השידוך ואודות וטוב נאההשידוך
 מניעת הטעם לי כתבת לאאלחנן
 ואודות שנים, כמה לה הי' שלאהבנים
 להמתין נכון כי ואחשוב בזהישאיל מי כעת לי הי' לא מגריצאהשידוך
 : קצרתי נחוצה ומרוב בזה,עוד

 הק' והצלחתך דו"ש גיסךדברי
 ליב.ארי'

 תר"ם ויצא ד' ליום אור ב"הה(
 גור.פה

 החסיד הנגיד הרבני מחו'לכבוד
 נ"י. יהיאלמ'

 בעבורי גם לעשות כבודו מא"אבקש
 ר' גיסי אודות הנצחוןלהניה

 אין כי בטוב עמהם ולהתפשרראובן
 לא ולמען האופנים, לכל שוה זהדבר
 מעות ילך ולא בדבר השם חלוליהי'

 הללו בעתים בפרט לטמיוןישראל
 מענינים לאחב"י המסבבין הצרותברוב
 והנצחונות, המריבות למעט ישאחרים
 אלה לדברי כבודו ישמע כיואקוה

 : באמתהנאמרים
 החלאות, עמוס דו"ש מחו'מאת

 ליב. %רי'הק'
 מו"ה האברך יד"נ לי שלח זהכל

 נו"נ מיולאצלאוועק עהרליראלי' שבודאי
 זצוק"ל. מגור מורי"ם אדמו"רלהגה"ק

שמעתי

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



 קורש שרמישיח38
 הרי"מ הי' בעל הגה"ק אשרשמעתי

 פ"א הלך בקטנותוזצללה"ה
 לצד לעבור הנהר פני שע5 הלשוועעל

 אתת ערלית כנגדו פתאום ובאהשני,
 רק ברוחבה הי' ו5א הלאווע, אותועל
 א-ע ידחיק ואס אחד, אדם הילוךכדי

 בערלית, ליגע יצטרך השגי לצדלהלוך
 הערלית, שעברה עד הנהר, לתוךקפץ
 בקטנתנו שפ"א מנכדיו אחד סיפרוכן
 והחלון אחד, חלון אצל בבית יושבה"
 אחת, אשה להבית ובא פתוחהף

 דרך א"ע להפיל שרוצה ראתהופתאום
 שלא כדי ואוחזתו, אותו והטפההחלון,
 של יראה מחמת ה" שזה ואמרויפוקו
 קדושתו גודל והבן אשה, עם יחודאיסור

 :מרחם
 מאמץ על הק' בשמו שמעתיערך

 חד ישחנה, איש בלב דאגהחז"ל
 ישיחנה אמר וחד מדעתו, ושחנהאמר

 ניחא מדעתו בשלמא ואמר,לאחרים,
 אך מועילו, מה לחצירו ישיחנהאב5
 ישיחנה מסתמא לאתרים, ישיחגהדאם

 צער לחבירו ויש ולאוהבולחבירו
 צער נגזר לא ובשמים מזה,ועגנ"פ
 הצער השי"ת יסיר זה ועבורלחבירו,
 צער יגרום ולא כדי ממנהוהעגם-פ

 : והבן לחבירו,ועגרפ
 הר"ר הרה"ק שה"בעתשמעתי

 ועיקר בחו"ד, זצל5ה"הבונם
 כנפי תחת להכניסם הדייטשען עםעסקו

 אחד בדייטש פגע ופ"אהשכינה,
 בגן, אשתו עם מטייל שה"ממכיריו
 לו 5מה זצללה"ה בונם ר' הרביושאלו
 זצללה"ה הה"ק ידע כבר כי הזה,הטיול

 כעסוק זו בכח" עוד אינו הזהשהדייטש
 והשיבו אשתו, עם ובפרטבטיולים
 שהוא באם יש... בלשונו הנ"להדייטש
 שאשתו שהיות יוכר עמה, מטייפאינו

 הפרצה כפי אחרים, אנשים עםיטיילה
 בעצמו הוא מוכרח לכן במדינתנו,שנפרץ

 : עמהלטייל
 החי' לבעל אחד חסיד באפ"א

 שהוא א"ע והתנצל זצללה"ההרי"ם
 להתחבר חבר שום לו ואין קטנהבעיר
 ואח"כ גמרא, לך שיש והשיבועמו,
 עוד שיהי' לראות אתה שתוכל לואמר
 באבות הפי' זה אפשר :א"האחד,
 "להיזח השתדל אנשים שאיןבמקום
 שתחבר כדי איש שיהי' תשתדלאיש"
 התנצל שפ"א ושמעתי הצורך1. בעתעמו
 שפת בעל אדמו"ר לפני אחראברך
 קטנה, בעיר שהיא זצ5לה"ה הק'אמת

 הימעל, גרויסען א דעך ס'איזוהשיבו,
 מי וראו עיגולם מרום שאו ע"דוהבן,

 : אלהברא
 זצליה"ה בונם הר"רהה"קבשם

 וירפאם דברו ישלחעה"פ
 ידו וע5 "דברו" שמו אחד מלאךשיש
 והחסידים לחולים, רפואה השי"תישלח

 הרפואות על סברכין הי'הראשונים
 שמעתי כן .בדברו" גהי' שהכלששהיין
 עיר באיזה "דבר" ר"ל הי' פ"אאשר

 שני א"ע מזכירים היו משםוהחסידים
 זצללה"ה הק' אמת שפת בעלאדומו"ר
 הי' ואז תיכף, שיפסוק יעזורשהשי"ת
 והשיבם ויברכם, דחנוכה, ששהביום
 ששי יום הי' אז כי החנוכה,יני שי ה.ואו" ויצטרף "ואו" 5המשחסר
 מזה ונעשה *דבר" לתיגהדחנוכה
 והמגפה וירפאם, "דברו" וישלח"דברו"
 : ח"ו רע מכל ישמרגו השםנעצרה,
 הרר"ש הרה"ק אשרדשמעתי

 לו כשבא זצללה"המבעלז
 בטן על הקדושה ידו תתן חולהפ"א

 זה דבר וסיפרו סיד, ונתרפאהחולה
 זצללה"ה מרוזין הר"י הה"קלפני

 עם חוצים מרפא מבעלז שהה"קוהשיבם
 אבל "וירפאם, "דברו "ישלח ר"ת"ידו"
 של ס"ת צם החולים לרפא ג"כנוכל

 עט מוח, ס"ת וירפאם" דברו"ישלח"
 ואפו ואיו חולים, לרפא נוכל ג"כהמוח
 פף מיה הבנתי וא"ה חיים, א'דברי
 והשי"ת דוי, ערש על יסעדנו ד'הפסוק
 שיחיי .ידו" לתיבת *דוי" תיבתמהפך

נקרא
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 *דברו "ישלה הפוך ולא ישר,9קךא
 :"וירפאם(

 פ"א וצללה"ה, הרי"ם ההייהלה"ק
 או לפרשיסחא, או לרבו,בא
 קדישא ההבריא בו והכירויקאצק,
 אויף )נישט כמנהגו בשמחהוכאינו

 והשיב, ואת, מה ושאלהו:ירשמט(
 ואמר הדרך, על הפעקיל לושנאבד
 בזה"ל זצללה"ה מווארקע הר"יהה"ק
 בין היים דער פין ארויס טאהר איךאז
 ועמוק פעקיל, דאס מפקיר באלדאיך
 לי, שקשה טה הבנתי ובזה )איההוא,

 אבד יוחנן ר' מביאדהירושלמי
 תליא, בכיסא לבא ואמר כו'כיסתי'
 ומצינו הדבר, ממנו נשתכחועי-ו
 תורה, תצא שמהם עניים בבני"זהרו
 שממית במי אלא מתקיימת התורהלאין
 כהפקר, עצמו שטשים ומי עלי/עצמו
 בעצמו שיודע דמי ניחא, להנ"לאך

 הוא ממנו, ונאבד הון, איזה לושהר
 אבדת מחמת צער לידי אותוהמביא
 כל מקודם שמפקיר מי אבלההון,
 פחמת צער שום יו אין זה לו,שישר

 : "ע( וכותו הקדוש הצדיקלהשתטחות
 הר"א הה"ק מנכדי אחד יב ייסיפר

 שבאו בעת מפפד"מ זצ"לאביש
 לרב וקינו לקבל פפד"מ דקיק העדהאנשי
 שיתן והשיב ישוב, שצריך השיבםאב"ד
 שהשיב הוי וכן במוצש"ק, תשובהלהם
 ושאלפו עליהם, לרב שיהי' תשובה,להם
 על המתין מה מפני פפד"מאנשי

 שחשב להם והשיב תשובה, ליחןמוצש"ק
 שמה יש כי במרחץ, בלןלהיות
 מדות שם שאין באמונה 1מ1"משפלות,

 והלך חבירו, לאנות שינולומשקולת,
 הבלן התנהגה? לראות למרחץבעש"ק
 לעשירים חונף הבלן שגםוראה

 אחריט שבעה"ב ואף טוב, ובעזעםפילע בשע-
 העשיריתן כמו יו משלמין ג"כהעניים,
 שגפ א"כ לעשירים, חונףאעפ"כ
 מוטב ושקר, חנופה להיות יעלבהמרחץ
 שיו שהמשמש סיפר, וכן רב,שאה"
 שירצח באם בתים, להבעלי פ"אאמר
 מחטת המזיגה בבית י"ש הרב עםישתה

 ורוצת לבו, שחלש למשמש אמר המזיגה, ן כל ממקיר הי כבר כי ההון,אבדת
 שניהם וילכו לו והרשה י"א מעט לשתות ן : והבף לו,אשר

 שרחצה זצ"ל אביש הר"א הק' להרב ( הררם-מ הה"ק זקינובשם המשטני ואמר המזיגה, לבית יחדיו( סיפר זצ"ל מפילוב משהלי "רהה"ק
 המשטש. ושתה ברכתו, על אמן שיענה1 שבא הראשונה שבפעם זצללה"המקאצק

 המשמש אטר ואח"כ אמן, ענהוהרה-ק של הראשון היא"צ עללפרשיסחא
 ברכת על אמן לענות רוצה הואשגם גם הי' ואז זצללה"ה בונם הר"רהה"ק
 תמימותה גודל והבן אמן, ענה והמשמש ן להה"ק מקאצק הה"ק אמר לזה זהשלום בקוי וגירך י"ר, הרה"ק גם ושתההרב, וכשנתנו זצללה*ה מווארקע הררייהה"ק

 רצת עשה כזה וקדוש גדול שהרב ) דוקא היא"צ ע5 באתי שלאסווארקע
 ירש עמו לשתות תומו, לפי משמשו 1 בין איך יוד קברות ם נישט ביןאיך
 : המזיגה בבית , וכדומה זעהן, אייך סיט גיקימעןמיך
 בשפ אמר ז"ל מפרסוב הי"א הה"ק ן שהה"ק היהודי*, "תפארת בס'לוה

 פ5 זצ"ל מגהר הרי"מ הה"ק ן בעת זצ-ל הק' להיהודי אמרמקאצק,
 עתיד לשון שהוא והודיעם לך שבת הגמ' ן אחר גם לרבי לו שיהה אותווכניחם
 מיאה הולך לשבת סמוך המא"ק שבכל ן בזה"ל מקאצק הה"ק והשיבופטירתו,
 מישראל איש לכל בעצמו ע"ה רבינו 1 יעגא פין רבי'ן קיין נישם ווילען5יר

 יהב אם ואפילו היום, ששבת להודיע ן להשרף לדמא אין אנחנו )אבלולעלט,
 מרגיש יה" כן גם ומסוגר סגור איש ן זכי' לנו שיה" והלואידצ"ל,

שקדושת
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 קצוע בזמן הנשואין והי' החתונה זמן ( קודש: שבת בכניסת באה שבתוקדושת
 שנות כמו גערך שנותי' הי' הכסה וגם ( מקאצק, זצ"ל הרס"מ הה"קבשם

 הרהור שוף 5ו ה" לא באמת כי החתן ( שחרית, של שינה פ"נ,באבות
 לפי  השמא בתגי הכלה את הזכיר רק : אמר כו', הילדים ושיחת צהרים, שלויין
 שה" תחילתו על הוכיח סופו וגם חומת ן דיא פערשלאפט ער שחרית שלשיגה
 ה" אעפ"כ סופו, ועד מתחילתו חסיד 1 פראסטין ש צהרים של ויין יאהרין,יונגע
 והבן זצ"ל,' מקאצק הה"ק עליו מחמיר ן וואס הילדים ושיחת בראנפין,טרינק
 בחסידי וקדושה טהרה גברה כמה עד 1 מוציאין קא5לש מאכען לייטיונגע

 קאצק: 1 הוא: עמוק כי והבןבו/
 מקאצק. הרבי הה"ק בשם ומעתי ערד( עובדא הוי שבדידי' ישיש חסידסיפר

 דוד שאמר ברכות הגמ' עלזצ"לן שנים י"ג כבן חתן שנעשהבעת
 מזרח מלכי שכל אני חסיד 5א המע"הן הרמ"מ 5הה"ק עמו אביו אותו5קח
 בדם מלוכלכות ידי ואני וכו', יתערב1 הזכיר שיום קבלת ובשעת מקאצקזצ"ל
 לבעלה, אשה לטהר כדי ושייא ובשפיר1 הה"ק לפני בשמה הכלה אתאביו
 שיר ראכט איך בלשונינת ומפרש אמר,ן הזכיר והוא שמות שני 5ה ה"והכלה
 כמה )כי הליט יידיש מיס האנד דיא שןן החתן הוא ואמר אחד, בשם רקאותה
 מתבייש ואדם כמקפיד נראה הי' פעמים( שם את גם והזכיר שמות שני 5השיש
 ואתי סימקא ואזיל ו' ו דיבורו ע"ין כלום אמר לא שלום קבלת ובשעתהשגי
 כדי מרפא( הכמים ולשון תיוורא,ן פרידת בשעת אך זצ"ל מקאצקהה"ק
 קדושת שיהי' )הפי' לבעלה אשה לטהרן הנה לאביו, מקאצק הרבי אמרשלום
 גשמיווע להנאה ו5א שמים, לשם הזיווגן עיר דרך לביתך בחזרה נוסעאתה

 :והבן(( נישואין יעשות עמו תדגרמחותנך
 מקאצע הרמ"מ הה"ק בשם שמעתי ערדן והנה איחור, ביי קרוב בזמןשהזוג.

 אל עירובין הגמ' ע5זצ"לן והם שבוע באמצע הי' שדוםהפרידת
 דרך באיזה האשה, עם שיחה תרבהן שבאו עד לעיר מעיר בעגלותנוסעים
 שאמר מה הי' האיסור עיקר 5ל1ד "לד( ילילה סמוך בעש"ק מחותנו שילהעיר
 ע"כ, עמה, א"ע כולל שהי' נלך לשון( כמו הדרך ה" 5א שמקודםוידוע
 ר' , הרבי הה"ק בשם שאומרים וכמו( שהי' מחותנו בבית החתן לכנוסבזמנינו
 לאשת יוסף שאמר מה זצ"ל בונםן קודם הכלה עם החתן לראותבושה
 הזאו1 הגדולה הרעה אעשה איך יסידים: רק חסידים, אצל ומכש"כהחתונה
 גם כי לאלקים וחטאנו צ"ל הי' וחטאתי,ן בהשטיביל הי' החתן של אכסנותועיקר
 לא אך החטא בכלל הית' פוטיפר אשת, בבית ולא אצנם וישן ושתה ואכהדקאצק
 והבן, בדיבור, אף עמה לכלול רצה( וכ5 הצעירים, בין היום כנהוגהמחותן
 גדולה עבודה ה" כמה עד נא ראהן הה"ק לו שאמר מה ככום סיפר לאש"ק

 נהנים היו שלא פרישות בעניני בקאצק1 דרכם הי' גמוצש"ק אך וצ"ע,פזקאצק
 עצמם מקדשים וה" כלום העולט מזה( להיות ציבעך בלילקע לעשן החסידיםשל
 מגזל נפרשו שהי' ומבש"כ 5הם, במ"ר, וקודם ערבית תפלת קודם הכנהיבם
 אדם של שנפשן ואביזרייהו ועריות( שאמר מה אביו להם סיפר מלכהמיוה
 בס' ועיין האחרון, קצה עד מחמדתןן שלום פרידת  בעת זצ"ל מקאצקהה"ק
 אחר לתור שלא 5"ת במצות השם מצותי ויהי בקרוב, הנשואין לעשותשיראה
 שנא' כו' עינים וראיית הלב מחשבונן1 החסידים לו הניחו לא זה, דברנהצמעס
 עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ולא, תיכף וקבעו החתן עם לביתו ליסעעוד

וכו'
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 הוא ומשוקץ מנובל כמה המלך בן על ( במחשבתו והעלה ע"נ שעבר ומינכרן
 שתה" ביותר עצמך תשמור לכן זה, ן או ח"ו, הדת ולעניני פסולותמחשבות
 קטה בדבר אף ומישראל מד' נקי ן תאות אחר לרדוף או זנותהרהור

 והבן: , זה לאו על לוקין שאין אעפ"יאגשמיות
 זצ"ל הרי"מ הת" הגה"ק אשר שמעתי ( חמורה עבירה מ"מ מעשה, בושאין
 על גם עשה שיצה"ר אמר ( רמ"מ כל שמטמאה מעוה"ב שטורדוהיא

 לו מלקט שאדם מה עצות, ליקוטי ן ורוחניים גופניים גידין ושס"האברים
 ליקוטי השי"ת, לעבודת אף עצות, : עכלה"ק לו יטוב מאוד יזהרלכן

 : והבן כנגדו, אחריםעצות שואל הי' זצ"ל מקאצק הרמ"מהלה"ק
 העשיל ר' הרבי של שאביוויסופר איי. דער וואהגט וויאבזה"ל,

 הולך אחת פעם היזצ"ל והשיב, ח"א( בשש"ק )כמובאבערשטער
 בוה"ל יעצמו ודיבר ביתו בתוךוחוור )ושם אריין, עהם לאהט מען וויאדא
 וועל פרעגין אזוי וועט העשילי אז ( יראה ולא מסיים, והי' הסיום(חסר
 אזוי עהר וועט ענפערין, אזוי עהם איך ן שהוא מאחריך, ושב דבר ערותבך
 ר' הרבי בנו מקשה הי לימודו עת ככל ( איך ביתו, פתח לפני טינוף עםחביות כי זאגין, אזוי עהם איך וועל פרעגין ן שיעמוד באם ב"ו, מלך אצל כמומשל
 והכין גדולות חומרות כקטנותו העשילי ן הייסט )דאס לביתו לכנוס המלךיוכל
 באותו הנמצאות הקשיות כל לתרץ א"ע ן אריין(, נישט השי"ת לאהטמען
 הר' שבנו ידע ולא עמו, שילמוד ענין ( קדוש צדיק בשם שמעתי וכןוהבן,
 ותירוציו, קשיותיו, דיבורו, שמע העשילי ן ובגו שהוא מי חז"ל מאמר עלאחד
 שמקשח קושיותיו כל לתרץ שחושב מה ן מזרעם, פוסקת התורה אין ת"ח בנוובן

 זויות קרן באיזה עמד כי לימודו, בדרך ( אסר שלה, אכסניא על מחזרתוהתורה
 ופתאופ אביו,ן אותו ראה שיא בבית 1 אבותיו כמו כשורה נהג שיא לאישזה
 אזוי וויא בזה-ל לאביו הגה"ק בנו אמר 1 וראינו ושלמים, ויראים ת"ח שהיוהק'

 פרעגיה אזוי וועט העשילי אז זיין וועט ן כיוצא אינו ותולדותיו, האיששאותו
 דעתך על עלתה שלא דברים היינו ; ויציב, אמת חז"ל שדברי ואמרמהן,
 שלא מה שלו עצות לו יש שהיצה"ר ( דיא בא ארום זיך דרייט תורהדיא  הג"י אנין ממש יזה והבן כעת, לחרז , אכסניא על  מחזרת שהתורה אמרוקהת

 להשמר איש, שום דעת על עוד עלה 1 נישט זיא לאהט מען נאהראכסניא,
 מחשבות לחשוב תמיד וצריך ממנו, : והבןאריין,

 "מובא העצות כל שקיים אףכנגדו, ' פ"א אמר זצ"ל הרי"מהחי'ם
 אות ח"ד, בשש"ק ועיין הק',בספרים שמעון ר' החסיד הרבלנכדו

 הרמ"מ הרבי בשם זה כעיןי"ח, שאתה שאתהחושב מה תדע ז"ר,חיים
 "כן" תעשה לא עה"פ זצ"למקאצק שתדע צריך אך זקינך, הנני כימיוחס
 יצה"ר דוקא, "כן" עושה אם כי לד"א, , ואומר, עיר, לאיזה יבא המלך בןאם
 : אחר במקום במחתרת לו בא ( איש שאצל אף חכמה, דבר ששה.או
  עה"פ  זצ"ל בונם הר"ר "ה"ק בשם ן אעפ"כ כך, כל חכמה נקרא זה איןאחר
 האדם לב כן פנים אל פנים כמים ( המלך בן הוא חכם שבן אומריםהכל
 במראה ולא במים, דוקא למה אמר, כו' 1 דבר עושה אם להיפך כן וכמוהזה,
 אדם רואה אין במים כי אך, שמיגיל, ן לא אחר שאצל אף ומגונה,גבלה
 מקרב אם באופן רק ותמונתו, צורתו ( שאין מחמת זה, על איש שוםמשגיח

 אבל רואה, אז למים סמוך מאוד עצטו 1 אומרים אעפ"כ כ"כ, גדולה נשלה8ת
ברחום
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 דארף אויך אזוי צורתו רואה איןברחוק
 דענמאלס בייגען צי צו גיס זיךמען

 : והבן עהר,זעהט
 זצ"ל אמת שפת בעל אדומו"ר ב"קבשם

 ביניכם מבדילין עונותיכםעה"פ
 ביניכם, פירוד שיש מחמת ד"א,ובין
 שבשמים, אביו לבין פירוד נעשהאח"כ
 וקוב"ה שאורייתא אהד הכל כיע"כ,

 : הוא הדוישראל

 אמר זצ"ל מגור הרי"מ שהה"קשמעתי
 מהסידים נרדף שהי' אחד רבעל

 רני, לשום נסע שלא מחמתבעירו
 יתגרו ושלא ולכבדו לקרבו לאנ"שאמר
 וא"ה והגונים, טובים בגים לו יש כיבו
 האב, על מוכיח שהתולדה נראהמזה
 שבנים היינו להיפך, שח"ו באםאף
 צדיק שאביו להיות יוכל הגוניםאינם
 באם ביותר מוכח זה אבל וחסיד,גמור
 איש אביו גם וכשרים צדיקיםשבניו
 חז"ל מאמר בזה הבנתי וישר,כשר
 את הרואה חכם, איזה צחותע"ד

 : האב( את להכיר שכל הגולד מןהנולד
 בידערמאן העניך ר' ידי"נ ליסיפר

 סיפר ז"ל שאביו נ"ימוויערזבניק
 בונם ר' הלמדן המופלג שהחסידלו

 משמש שה" זה ולא ז"לפיליווער
 השני ז"ל בונם ר' הי זה רקבקודש
 כ"ק של מלמד שה" מלמר(שהי

 אשר זצ"ל אמת שפת בעלאדומו"ר
 זצ"ל הרי"ם ח" בעל הגה"ק אותושכר
 שיה" א( דברים שלשה עמווהתנה
 ב( מעל"ע, בכל שעות י"ח עמולומד
 בלימודו ויום יום בכל מחדששיהי'
 זצ"ל אמת שפת בעל נכדו לוויגיד

 להקיצו ג( ערב, יעת יום בכלהחידוש
 המלמד הר"ב ואמר בהשכמה, בוקרבכל
 שעות, י"ח הלימוד היינו הדבריםששני
 מהדברים אצלו הי' לא חידושיםולהגיד
 וגם בלימודו מתמיד הי' כיהקשים,
 יודע שהי' אף חידושים להגידיכול

 לדחות יכול זצ"ל הרי"םשהגה"ק
 רק נפ"מ, זה אין שלו,החידושים

 אבל חידושים, ללמוד שלו אתמקיים
 יוד בכל להקיץ מכולם לו קשה ה"זה
 זקיגו עם ביחד אחת במטה ישןהי' כי זצ"ל אמת שפת בעל אדמו"ראת

 ומפחד זצ"ל, הרי"מ חי' בעלהגה"ק
 הרי-מ החר בעל גם יקיץ שלא עתבכל
 שבא עת שום הי' שלא אףזצ"ל

 כל אך מקודם, ניעור הי' שלאלהקיצו
 אולי חושש הי' להקיצו בואו עתפעם
 הומן ואחר להקיצו, יוכל ואיך כעתישן
 אציו מלמד להיות עוד רוצה הי'לא

 איך וראה בא השלישת תגאימחמת
 היום, במו ולא והתמדה, לימורנקרא

 המה בחידושים והלימוד כזושהתמדה
 לקיים לנו יעזור והשי"תמועטים,
 כל את ולעשות ולשמור וללמדללמוד

 : הק' חורתינודברי
 זצ"ל מקאצק הרבי שהה"קוטמעתי

 שאמר הק' היהודי בשםאמר
 שהרגיש גוי עשני שלא הברכה יוםבכל

 מאינו כמו יום בכל שנשתנהבנפשו
 הפ" שזה אמר זצ"ל והוא ייהודי,יהודי
 אצל בהעלותך בפ' ז"ל רש"ישכתב
 שיגה, שלא מלמד כן ויעש הכהןאהרן
 נישט איז עם אצלו, ישן נעשהשלא
 מחדש עובד הי' יום ובכל גיווארען,אלט
 והבן ישן, דבר כמו ברגילותולא

 :מאוד
 עה"פ זצ"ל מווארקע הר"י הה"קבשם

 אז בזה"ל יושבי' אוכלתארץ
 זיין, נישט דואט מען קען יושבקיין

 עליונות למדריגות שם להגיעשיוכל
 יפול מקלקל ח"ו ובאם מאור,וגבוהות

 : .והבן ח"ו, התחתונה המדריגהעד
 אצל במאלעניץ גדולה סעודה הי'פ"א

 )ואולי זצ"ל מאלכסנדר הק'הרבי
 שמן ימים ט' בתוך מסכת( סיוםהי'
 מרקדין החסידים והי' ט"ב עד אבר"ח

 הי' זצ"ל הק' והרבי טאודושמחין
 "דיזשי "הקלייצועק

 "קטששלי "בעז
 הובא זזה מאוד, והבן "ה"ד"ב"ק,ר"ת
 זכותן הקדוש טוב שם הבעלבשם
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 לבוש ב5י הנפש שישמח עלינויגן
 :התערובות1

 הרבי בשם שאמר אחד מחסידוטמעתי
 סוד א בזה"ל זצ"ל בונםר'

 אלע אז זאגען זאפ מען אזהייסט
 נישט זאל קיינער אין הערין,זאלין
 ב"ק בשם ראיתי וכן )א"ה(וויסען.
 מאלכסנדר הגדול הכהןהה"ק
 נעלמים הם התורה סודות כיזצ"ל
 וזה כ55, להגיד אפשר שאיבאופן
 דבר לשאר התורה סודות שביןההפרש
 שאינו ימי נסתר רק שהואהסתר,
 וסודות לו, להגיד יכולין אבליודע,
 ליראיו ד' סוד רק נעלמים הםהתורה
 שאף בלהישא דאתאמר פי'יזה

 הוא והסתר בלחישא אותם,שאומרין
 : שכלה"ק תמיד הם נעלמיםכי
 במם ר' הרבי הה"ק בשםשמעתי

 דסני מה חז"ל מאמר עלזצ"ל
 הוא הפי' תעביד, 5א לחברךלך

 וסיגופים, בתעניות עוסק שהאדםיפעמים
 מאכילו רק תעביד לא לחבירואבל

 אבל שונא, הוא לגופו אףומשקהו,
 : והבן תעביד לאלחברי'

 ר' הרבי הה"ק לפני בא שפ"אנטמעתי
 מאנ"ש אחד רב זצ"לבזנם

 מגודל לפניו והתנצל מאוד,שאוהבי
 קטנה, בעיר שהוא סרנסתורחקות
 לשער, אין עד מאוד הואוהדוחק
 5י תאמין 5ך, לעשות אוכל מהוהשיבו
 דבר איזה לגנוב באפשירות שהי'באם

 כתיב אך עושה, הייתי עבורךבשמים
 אוכל ואיך "מיפניך", יהכבודוהעושר

 דבר,4והבן: שוםלגנוב
 מלעלוב דוד הר"ר הה"ק בשםשמעתי

 קרח, פ' זצ"ל פרש"י ע5זצ"ל,
 זה לשטות ראה מה הי' שפיקחוקרח

 אפשר וא"ה הוא, ועמוק פיקח""להיות
 הוא זו קושיא הא קשה דהא מעטלהבין
 עבירה עושה אדם ראין אדם כלעל

 שעבר ומקודם שטות רוח בו נכנסאא"ג
 לעשות ראה ומה טיקח הי'וכעבירה

 .לשטותעטירה
 כל על אך זה-

 משטה שהיצה"ר קושיא איןהעבירות
 שבאמת עד היתרים לו ומראהאותו
 הוא זהו שוטה ונעשה מדעתויוצא

 מפתה אב5 עצמו, לבין שכינובעבירות
 שתבירו אף פיקח נקרא זהלחבירו
 שלו פיקחת בכל אעפ"כ כנגדוהוא

 כמו עבירה, לדבר ג"כ אותומפתה
 שבחיות פיקח הוא הזה השועלשאמרו
 מחבצים שועלים נקראיםוהמצריט
 ואין שטות הוא חטא כל כיכרמים,

 כנגד לעמוד בנפשו עצות יעשותיכוי
 לזה צריך לחבירו לפתות אביהיצה"ר
 תבירו גם יהביא איך ועצותפיקחת
 קרח שהי' חז"ל ואמרו עבירה,לדבר
 ר"ן שכנס עד הלילה כל אותםמפחה
 בטח לפתות צריך ואם סנהדראותראשי

 הוא אך כנגדו, בדעתם עמדובתחילה
 רש-י שהקשה וזהו שלו, פיקחת עםגבר
 לח"ן שמפתה הי' שפיקח וקרח1"ל
 זה לשטות ראה מה סנהדראותראשי
 קושיא עוד מתורץ ובזה פיקח,להיות
 הי/ פיקח שקרח ז"ל רש"י ידעמנא
 מה פיקח נקרא רזה ישטו להנ"לאך

 : והבן1 לחבירו,שמפתה
 באם אמר זצ"ל בונם "מ"יהה"ק

 יכול באמת, הדבר רוצהשאדם
 למשל מהגוי, אף זה עניןללמוד
 ורוצה שחושק גוי שגם רואיןשאנתנו
 לטובת הבנתו כפי המדינהשיתנהג
 עצמו ע5 כלום "שגיח אינוהמדינה
 שכובש עד מלחמות ועושה נפשוומסכן
 דבר בכל ומכש"כ רצונו, לעשותכולם

 מלהמות כמה עליו שקמים אףהיהדות
 דבר יניח בל נפשות וסכנות צדדיןמכל
 יטהר והבא עליו נתמנה אשרזה

 באיזה ראיתי ואולי 1א"ה, אותומסייעין
 שעשאו הזה בזמן גרויה שטובהספר,

 מקומות כרמים, המחבליםהכיתות
 יתערבד שלא כדי )פראיינען(בפ"ע
 שרואין כמו יותר, 5קיק5 בישראיעוד
 ה5 הרחובות מנקין הממשלהעתה

המקומות
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nlalpaהאשפות תיבות שמיחדין ע"י 
 מקומות שאר נשאר ואז קאסטען(ומיסט

 : והבן(נקיים,

 על מקאצק זצ"ל הרמ"מ הה"קבשם
 באים ואלו אלו ב"מ חז"למאמר

 אחד הא והקשה, שוא, שבועותלידי
 שוא, כו' ואלו אלו מהו אמת,אומר
 אך שקר( לשון אמרו לא למהוועוד
 הדבר לברר גירור הוא השבועהדהנה
 אין נשבעים שניהם ואם האמת,על
 אף א"כ למי, האמת בירור יודעיםאנו

 בחנם, שוא שבועות הוא באמת,הנשבע
 :והבן

 החי' הגה"ק אמר פ"א אשרשמעתי
 בזה"ל להחסידים זצ"להרי"ם

 גיטשעפיעט אהן ענק עטץ האטוואם
 בעסער קענין ואס דא ס'איז מיר,אין

 ענותו גודל )מחמת מיר, פיןלערנין
 הצאן אם אמר אח"כ ותיכף כן(אמר
 הוא העשירי להתעשר, לדירנכנסין
 עם איז קודש זאגין יודין אז לד',קודש

 :קודש
 מאלכסנדר הרבי הה"ק אשרוממעתי

 הנכנס שאברך אמרזצללה"ה
 חשבתם אתם הפסוק מקודם יאמרללאם
 שמו ומרומז לטובה, חשב"ה א'כו'

 :הקדוש
 אדמו"ר את שאל א' צדיק אשרשמעתי

 זצללה"ה הק' אמת שפתגעל
 ישוב שנה חמשים מבן כתיבהנה
 א"כ עוד, יעבוד ולא העבודהמצבא
 יהי עבודה, במקום הוא דהתפיההיום
 שנה, חמשים אחר התפלה מןפטור

 כראוי אדם מתפלך אם הוא אמתוהשיבו,
 להיות אח"כ יוכל שנה, החמשיםכל

 : והבן אחיו, אתושרת

 ז"ל מאפטא אפרים ר' החסידסיפר
 קאצק מחסידי אחד שהי'בעת

 אצלו והי' אחד וקדוש צדיקאצל
 הורות ואמר תורה אמירת בעתבהשלחן
 ואבר אבר כל על ונפלאיםגבוהות

 מקאצץ להחסיר שאלו ואח"םשבאדם
 והשיגם הק' רבם תורת על אומרמהו

 כל על אך נפלאים דברים המהשבאמת
 דיבר לא הפיפוק ומן אמר,האברים
 פיתוקי דער עיקר הוא ובקאצקכלום,

 :והבן

 פעם שבכל א' ישיש מחסידוטמעתי
 מסטריקוב וואלף ר' הה"קשבא

 זצללה"ת מקאצק הק' לרבוזצללה"ה
 הק, מאביו אחד דבר לומר מוכרחהי'

 הרבי לפני זצללה"ה מטשעכינובהר"א
 ושאלו לקאצק בא ופ"א זצ"ל,מקאצק
 הק' מאביו מה לו להגיד זצ"להרבי
 להגיד כעת יודע שאין והשיבזצ"ל,
 זצ"ל מקאצק הרבי ושאלו דבר,שום

 כך ובתוך להגיד, כלום לך איןבתמהון,
 פרידת שקיבל שבשעה א"ע נזכרהי'

 הי' לקאצק ייסע זי"ע הק' מאביושלום
 אביו וציוה לנסיעה, מאוד עצמוממהר
 לשתות טעה צלוחית לו שתחן לאמוהק'
 הצלוחית ועמד לו, ונתנה נסיעתו,קודם
 לצ למה הק' אביו ושאלו שתהולא

 קאכידיג, ס'איז בזה"ל והשיבותשתה,
 חז"ל הלא זי"ע הק' אגיו עליווצעק
 אמר ואז מבשל, אינו שני כליאמרו
 ם דאס בזה"ל זי"ע מקאצקהה"ק
 שהגה"ק קדושתם, גודל והבןאיך,

 לשמוע יכול הי' לא זצ"למטשעכינוב
 לשון כנגד שהוא "קאכידיג" זהלשון

 :חז"ל

 באם זצ"ל מקאצק הרבי ההיקבשם
 יודע אינו תורה, לומדשאין

 זצ"ל, הק' בשמו עוד חטאים.לחפש
 יש החסיד למתנגד, חסיד שביןהחילוק

 לר יש ומתנגד מהשי"ת, ומורא פחדלו
 זא"ה: והבן, ערוך", מ"השלחןמורא
 הק' הבעש"ט דברי ע"י להביןאולי
 פעמימן מאה פרקו שונה דומה אינוזי"ע
 עכו פר ואחד, פעמים מאה פרקולשונה
 קודמת חטאו יראת וזהו ית"ש("האחד"

 : מתקיימת חכמתולחכמתו
מש"ב
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 הרבנים נזר וכו' הרה"גמש"ב
 מיכלזאהן יחזקאל צבי מו"הכש"ת

 חארשא. הרבנים בועד כעתשליט"א

 ששמע וחסיד נאמן מישיששמעתי
 זי"ע מקאצק הרה"ק מפ"קבעצמו

 שהימים תאמר אל בפסוק בזה"ל*אמר
 זאלסט מאלה, טובים היוהראשונים

 הראשונים ימים דיא אז אויסזאגיןנישט
 : ע"כ בעסער, גיוועזיןזענין

 יחזקאל הר' שהרה"קכתב,עדך
 בפרשיסחא הי' זצ"למקאזמיר

 כשלקח זצ"ל, בתם ר' הרבי הרה"קאצל
 ליוהו זי"ע, מהרר"ב הפרידהגרבת
 זצ"ל הרר"ב רצה וכאשר זצ"ל,הרר"ב
 מקאזמיר הה"ק לווהו שוב העירה,לשוב
.S~st,מקאזמיר הה"ק הוציא בהלוכם 
 בונם להר"ר ונתן הטאביק קלסתאת
 ושאל )שמעקטאביק( טטביק שישאבזי"ע
 כבודו ידע מאין זצ"ל בונם הר"ראאו
 והשיבו שמעקטאביק 8 עכשיו צריךשאני
 היד יודע ומאין זי"ע מקאזמירהה"ק

 בעת טאביק לשאוב צריךשהחוטם
 אלא להחוטם הטאביק מקריבשהיד
 אחדות יש ובאם אחד, גוף שהםמשוס
 ג"כ מרגיש לחבירו, אחד ביןואהבה
 והוא עכל"ק לחבירו שנצרך מההאחד
 מג"ש הרר"ש הק' זקיני דבריכעין
 הובא כמוך לרעך ואהבת בעניןזי"ע

 : נ"ב אות הטוב,בשמן
 הנ"ל. מהרה"גע"כ

 א' ישיש חסיד מפי שמעתי)א"ה(
 הכהן הה"קמחסידי

 אל דבר עה"פ זצ"ל מאלכסנדרהגדול
 בזוה"ק כתוב בשלח( )בפ' וישובובנ"י

 הלשון הה"ק אמר כו' תליאבעתיקא
 אצעק ממקומו העתיק לשוןעתיקא
 מילתא, תליא בזה טבע דיא פיןריקע
 שהם באם מעט להבין יש )ואוליוהבן,
 יהי' ג"כ הטבע, מדרך יוצאיןיהי'

 הטבע(: לדרך חוץ נסים להםנעשים
 מקאצק הרמ"מ ההיק בשם שמעתיעךך

 אני מודה בבוקר אמר שפ"אזצ"ל
 "אני", איז חטר בזה"ל אמרלפניך
 ולא והפסיק "לפגיךן דער איז וועראין
 ושעיקד הוא שעמוק והבן יותרדיבר
 עצמו שפלות לראות האדםעבדות

 : השי"ת(וגדלות
 הגאונים גאון הגדול הרה"ג שאלפ"א

 לובלין האבד"ק ז"ל עזריאלהר'
 אייזערנער )הנקרא ברזלהראש
 איחור על זי"ע מהצה"ק לאחדקאפ(
 תפלו; כי והשיבו, התפלה,זמן
 זמן נתאחר ועי"ז רבה הכנהצריך

 הנ"ל הגאון הר' שנית ושאלוהתפלה,
 ויעשות לילה בעוד להשכים יכולהא

 הנ"ל הצה"ק והשיבו לתפלה,הכנות
 ונלמד תפלה בזמן להיות צריךשהכנה
 אברהם וישכם דכתיב אע"המאברהם
 כל הא העולה, עצי ויבקע בו'בבוקר
 יכול הר הא מאאע"ה נלמדהזריזות
 לעשות בבוקר ומיד תיכף מוכןשיהי' כדי עולה עצי לבקע בלילהלהשכים
 להיות צריך שהכנה ש"מ אלאהמצוה,

 : והבן המצוה,בזמן
 הגהיץ בשם לי כמדומה שמעתי)א"ה(

 זצ-ל מסאכטשובהר"א
 מקדימין זריזין חז"ל הלשון עלשאמר
 אלא המצות מקדימין אמרו ולאלמצות
 לקיים כדי בהכנות עצמו לזרזשצריך
 בזריזות להיות יצ"ל וההכנההמצות,
 מוכן שהוא ובשעה בבוקר,ומקדימין

 : והבן המצוה,מקיים
 צדיקים באנשים אמת הוא הנ"ל כל)א"ה(

 עושין שהי' גדוליםוחסידים
 והכנה התפלה, קודם דרבההכנה

 יתמי אנן אבל אחת, היאוהמצוה
 קודם הכנות מעט עושין שאנודיתמי
 הומן לעבור רשאין אנו איןהתפלה
 מתפללין זמנינו צדיקי כל ובפרטח"ו,

 ח"ו, לשנות איש לשום אסורבזמנה,
 עה"פ השירים שיר יונתן בתרגוםועיין
 התפלה סידור שעיקר לך, הדעי לאאם

 התנהגות כפי ודור, דור בכלמתנהג
הצדה"ק
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 הגאולה יבוא זה ובזכותהצדה"ק,
 כקוצו אף לשנות ואין בב"א,שלימה

 : הק' מהנהגתם יודשל
 מקאצק הה"ק ממתנגדי אחד גדולרב

 הוא מי לו לאמר אותו שאלזי"ע
 לא שבטח שחשב שבדור, האמיתיהצדיק
 אתם אם מה והשיבו, עצמו, עליאמר
 האמת, הצדיק הם מי יודעיםאינכם
 ט וויא אזוי עהר איז אצליכם, ספקרק

 עטץ אז מבש"כ אויגין די איןשפין
 האמת, הצדיק הוא מי גיוויסט,וואלס
 והבן: עליו, ההתנגדות גדלהכמה

 שהגר לך, פ' ז"ל הש"י עיין)א"ה(
 הצדיקת שרה עלדיברה

 הי' העולם כל הא כגלוי/ סתרה,אין
 אאע"ה שי ביתו ובפרט צדקתה,רואין
 עשו אשר והנפש לרוחה פתוחשהי'
 ורבבות אלפים כמה מכניסין והי'בהרן
 שבגרועים הגרוע וגם השכינה כנפיתחת
 גנות איזה לדבר מה ח"ו יו הי' לאג"כ
 עצות יש להיצה"ר אך הצדיקת, שרהעל
 שאין לומר עצה לה ונתן לפתותאיך

 שום לידע יוכל לא וזהו כגלוי',סתרה,
 מחזקת הית' שהגר מחמת היא רקאיש,
 ע"ה רבינו משה אצל וגם לצדיקת,א"ע
 הוא הוא רבינו שמשה יודעין הכלהי'

 אחריו, מתנהנין הכל והי' הדורהמנהיג
 משה איחר אפיקורסין ביניהן גםוהי'

 רש"י עיין לצאת, משה מיהרלצאת,
 : והבןדברים,

 כקש"ת וכו' הג' הרה"ג ש"ב ייסיפר
 הרבנים בועד שליט"אהרצ"י

 הרה"ק לפני אמר שאחר ווארשא,לעדת
 עוסקים יהי' שבניו שרוצה זי"עמקאצק
 רוצה אתה באמת שאפ והשיבובתורה,
 בתורה, אתה תעסוק בתורה,שיעסקו

 לאו, ואם יעשו, וכן ממך יראווהם
 הם רק בתורה, עוסקים אינם בניךגם

 זה ודבר בתורה, לעסוק לבניהםיזהירו
 פן כו' לך השמר רק בתורה,כפורש
 כו' עיניך ראו אשר הדברים אתתשכח

 הבניך בניך, ולבני לגניך,והודעתם
 אתה שתשכח באם בניך, לבנייודיעו
 גם לבניך, תודיע ורק בהם, תעסוקולא
 לבני יודיעו רק עוסקים, אינםבניך

 : והבןבניך,
 אמר זי"ע בונם הר"ר שהה"קשמעתי

 לכבוד דסוכתז ב'ביום
 בזה"ל אע"ה דיצחק קדישאאושפיזא

 זה דבר נישט, מען טאר טיען נאךאז
 שום שאין וארץ שמים מבריאתנלמד
 מאבותינו וגם לחברתה, דומהבריאה
 מדת בו הי' שאאע"ה זה נלמדהק'
 וכשבא ואפר, עפר ואגבי כמ"שענוה
 נשתמשו שהפלשתים וראה אבינויצחק
 ויסתמום כמ"ש סתם ועשאום זובמדה

 גיווארען איז עם עפר וימלאוםפלשתים
 להשתמש התחיל ואפר"ליך "עפרפיהל
 : והבן אחרת, באר ויחפור אחרת,במדה

 פלאצקער זושא הר' שהה"קדש23עתי
 רבו בשם ג"כ אמרזי"ע

 אע"ה אברהם אחר תיכף שהקשההק',
 במדה להשתמש אע"ה יצחקהתחיל
 היימין ם זאל עס ירא הי' אךאחרת,
 מחד נעשה היראה ומזהו גיטיעןנאהד
 במדת להשתמש ירא שהי' מחמתיצחק,
 אות ח"א בשש"ק )ועיין והבן.אהבה,

 : תק"ו( ואותח'
 זי"ע הרי"מ החי' בעל שהגה"קשמעתי

 בעל שהגה"ק מעשה,סיפר
 נתן פטירתו קודם עמוקותמגלה

 את במקומו אב"ד לרב שיקחובצוואתו
 ותהום מעירו טרעגער וואסר משההר'
 צוואת את לעבור יראים הי' אך העיר,כל

 בניו ואף גדולים כמה שהי' ואףקדשו,
 ולקחו כפקודתו עשאו אעפ"בהק',
 מים, שואב משה הר' של בע"כלרב,
 שאין שצעק ואף הרבנות כסא עלוישב
 וד"ת, הוראה שום להורותיודע
 ודיין רב שתהי' לך מה לו אמרואעפ"כ
 ולא פרנסתך שבר לך ונתנהעלינו
 לדבריהם, ונענה מים, שואב להיותתצטרך
 כסא על יושב רק מאומה עשה לאוהוא

הרבנות
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 רח"ל רעה גזירה ויצא רב, זמןהרבנות
 ישראל חכמי ונכנסו ח"ו, לבטלו ש"סעל

 שבאפשרות -מה שיעשה אצלוובע"ב
 הוא צדיק איש כי רעה הגזירהלבטל
 יעבירהו לבטלו יוכל שלא לאוובאם

 תשובה, להם שישיב והשיבם,מהרבנות,
 העיר מן לגמרי הרב נעלם כךובתוך

 אחד לכפר ובאו הדרכים בכלוחפשוהו
 איזה בכאן שראה באם א' לערלושאלו
 שלשה שזה להם והשיב מעירםיהודי
 ובקש מהעיר אצלו יהודי באימים
 שלשה בפה והוא מיוחד, חדר לושאתן
 מה יודע ואין שתה ולא אכל שלאימים
 מעירם שהרב וראו אצלו ונכנסוזאת,
 אמר אותם, וראה הדלת וכשפתחוהוא
 ואמר הגזירה, שבטל מז"ט הרבלהם
 הזה בכפר פה להיות מוכרח שהי'להם
 פרש"י עם בע"פ הש"ס כל עללחזור
 ידוע )כי הלע"ז תיבת אפילוז"ל

 מדקדק הי' זי"ע הרי"ם חי' בעלשהגה"ק
 ח"ו ואם לע"ז( בל' הכתוב בתיבתמאוד
 עם בע"פ הש"ס לחזור יכולתי ה"לא

 וכוץ ח"ו, הגזירה חל הי' ז"לפרש"י
 לחול יכול לא בע"פ שיכולתיב"ה

 מגלה הבעל איך שהי' והסיבההגזירה,
 הנ"ל, מים השואב את מכיר הי'עמוקות

 להמקוה מים השואב הולך הי' תמידכי
 ידע שלא כדי הזמן במאוחרבלילה
 מאחר הי' פ"א אך מזה אדםשום
 והפציר בו, ופגע עמוקות, מגלהבעל
 מי לו להגיד עמוקות מגלה בעלבו

 מן שהוא סוד, לו מגלה והי'הוא,
 :הנסתרים

 זושא הר"ר הרה"ק בשםשמעתי
 אחת אשה באה שפ"אזצלה-ה

 אותו ושאלו לחוץ, תיכף וברח פתאום,לביתו
 שהכל כמוהו וקדוש גדול צדיק איךאח"כ
 גשמיות, מתאוות נפשט שהואיודעים
 והשיבם ת"ו, מהרהור לנפשו יראעוד
 מדברי ירא אך ח"ו, מהרהור יראשאין
 גודל והבן אשה, עם יחוד שאסרוחדל

 :קדושתם

 הר' הקדוש הצדיק אשר שמעתירכן
 פ"א זצ"ל מגאסטינין מאיריחיאל

 ותיכף פריצות, בבגדי אחת אשהפגע
 שאירע מה על מאוד ובכה לחדרוברח
 אך פריצות, בבגדי לראות פתאוםלו

 ז"ל רש"י מאמר עם נפשו, אתניחם
 של סינר כמין עשוי האפד תצוה,פ'

 רש"י ראה איך סוסים, על רוכבותשרות
 מזה מוכח אלא שרות, של סינרהקדוש
 הרחוב דרך פ"א הלך הק' רש"ישהי'

 על רוכבות שרות כנגדו באופתאום
 מתאונן והי' הסינר, את וראהסוסים
 האפד, לפי כשבא אח"כ אך ע"זשמאוד
 עשוי האפד ובודאי בהסינר, א"ענזכר
 הה"ק גם ניחם ועי"ז הזה, הסינרכמין

 הדבר בא בטח נפשו את זי"עמגאסטינין
 גודל והבו ענין איזה לתקן כנגדו,הזה

 :קדושתם
 שמחה ר' וכו' הרה"ג מידי"נוטמעתי

 האבד-ק שליט"אגילערינטער
 ליקוטי בעל הרה"ק בשםקלימענטוב
 ז"ל מאמרם על זצ"ל מזאקילקובמהרי"ל
 ליחן עתיד אתה מי לפני ודעבאבות
 הי' מיותר "לפני" תיבות וחשבוןדין
 דו"ח, ליתן עתיד אתה למי לכתובצריך
 השם חילול שהן דברים כמה ישאך

 עבירה הוא וזהו ממנו למדין אדםובני
 שאתה די לא פי' וזהו מאוד,גדולה
 מעשיך מצד בעדך דו"ח ליתןצריך
 בעד וחשבון דין ליתן עתיד אתהאך
 לכן ממעשיך, למדין שהי, אלפיםכמה
 מי לפני תחשוב העבירה מעשהבשעת
 כל ובעד בעדך דו-ח ליתן עתידאתה

 : והבן ממעשיךהלמדין
 זצ-ל הרי"מ החי' הה"ק ישםשמעתי

 שנותנין מה לחיים שתייתענין
 הוא לזה, זהכף

 עגיי
 שיהי' כף תקיעת

 היו ולזה :א"ה, זה, את זהאוהבין
 י"ש לשתות נזהרים הראשוניםהחסידים

 זה, את זה האוהבים חבריהם עםרק
 ובפרט אנשים, סתם עם שותין היוולא
 רעיהם עם שלום שדוברים אותןאם

ורעה
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 קורש שרפישיח48
 הגדול הכהן והה"ק והבן1 בלבבם,ורעה

 נשא ע"ז אמר זי"ע,מאלכסנדר
 אך בלבד כפים ולא כפים, אלרכבנו
 צדיק בשם שמעתי וגם הלב, עםשיהי'
 מקבלים שהחסידים מה שזה שאמראחד
 אצלו, הבא לכף כף ונותן מרבו,שלום
 כף תקיעת כעין שהוא זה עניןנ"ב

 כוונת עיקר זה כי היהדות,לשמור
 אצלו הבאים בלב להכניסתצדיק

 :יר"ש
 זצ"ל מפארסוב אברהם ""יהה"ק

 הבא אהד אדם לפניסיפר
 מה לו ואמר לסחור מה ליעצולסניו
 ד' ויברכד הצ5הה צריך דבר כלנ"מ
 אצל מעשה שהי' תעשה אשרבכל
 אהד שחסיד זי"ע בונם הר"רהה"ק

 להרויח ועגלה סוס לו קנהמחסידיו
 שיוכר חשב וגם פרנסתו, דוחקמחמת

 בחסידתו, דרך עלי תמידלהתבודד
 שלו בעגלה ג"כ לפרשיסחא נסעוס"א
 אותו ושאל 5קו"ק פנימה שבאובעת
 שנעשה לו וסיפר מסחרו מההה"ק
 בזה-ל בתמהון הה-ק לו ואמרבע-ג,
 ושאס ווערען, ווילסטו המור טוואט
 והשיבו אעשה, מה אלא החסידאותו

 חסידים, אצל מעות כקבץ ליסעאקבצן"
 שמוכרח וראה חכם היי חסידואותו
 בונם הר"ר שפסק כפי קבצןלהיות
 לקבצנות גם אשר הק' סרבו אמרזי"ע
 הה"ק וברכו הצרחה, צריכיןנ"ב

 בכ5 הי' וכן לשלום, ופטרובהצלחה
 גדולות סעודות לו עוניין הי' בואומקום
 עושה שהי' עד הגונות, גרבות לוונתנו

 וגם הגון ובגדן בכבוד לבניונישואין
 עיין זא"ה והבן, בריות, פרנסה לוהי'

 שהשי"ת ולהאמין לפרנסתו יפה עסקיו לבחור המאמין האיש שצריךבספה"ק
 ובכך מקום בכל פוסחו להזמיןיוכל
 אף כבודו, לפי שאינו מסחר לבחוריו ואין הסיבות כי המסבב הוא כידבר

 בפרנסה יותר בטוח שיהי' לושנראה
 בכבוד הפרנסה על מתפללין וע"זבזוי',

 איור גא ופ"א שמעתי בבזותולא
 בע"ג, שנעשה רבו לפני וסיפראחד
 בנטשי( .רפת" ראשך עשית א-כוהשיב
 כמו בראשך, מונח תמיד יהי'שהסוס

 והבן: בהשטאל, מונחשהסוס
 קן לייבוש ה"ר הה"ק בשםשמעתי

 לב ישמח זי"ע,מאפעלי
 איל ומציאות הדברים בכל ד',מבקשי
 המציאה, שמוצא לאחר רק שמחהלאדר
 שמחה לו אין וחיפוש בקשה בשעתאב5
 תיכף שמחה יחם יש ד' במבקשיאבל

 : והבן שמבקשים,בשעה
 משיי עה"פ הקדוש בשמו שמעתיגם

 כל הנה פיו, במענה לאיששמחה
 בשמחה. ההיות צריך להשי"תהעבדות

 השי"ת בדרכי הולך האדם אםאך
 לא ל"ע שורין ושאף וסיגופיםבתעניות
 קשה כי בשדימות השמחה יהיותיוכל
 עהר פיו את המעגה האיש אבללגוף,

 דברים מלדבר מויל, דאספייניגט
 תמיד כהיות יוכל בד-ת, ורקהאסורים,
 ובריא חוק הוא גופו כיבשמחה,

 בפיו, רק נתענה והואלעבוהבי"ת,
 הי' זצ"ל מאפעיי הק' והנהוהבן,
 דיבר ולא במילין עצור שניטשלשה
 חוה"ק, בגימוד רק כלל אדםלשום
 לפרשיסחא זי"ע הק' להיהודיוכשבא
 לדבר, יכול אינך מה מפני אברךושאלו,
 לי מה כי שונים, תירוציםוהשיבו

 מוטב פעמים כמה ולבטהלדיבורים
 היהודי לו ואמר בהתמדה, 51למודלישב
 לינוקא לך תכין עשו זאת איפה א"כהק'

 לדבר, ואלמרך הלילה, כ5 עלציבעך
 עם מדבר הי' והגאה ומאז עשהוכן

 : והבן כמנהג,אנשים
 מלובלין הרבי הה"ק בשםרומנ~עתי

 בשעת בדצתו נפ5 שס"אזי"ע
 בחשובה והחזירנו לאמר שמו"עתפלת
 מאוד מזה ונהנה בשמחה, כפניךשלימה
 וכבר זו. כוונה בדעתו שנפרבמה
 הרי-מ החי' שהגה"ק בשש"קכתבתי
 זכותו משבלין הרבי ספרי על אמרזצ"ל
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 ושמחה, הכנעה בהם שיש עלינו*גן
 :והבן

 זצ"ל הרר"ב שהה"ק המעשהידמע
 איש מציל ה" יי"עמפרשיסחא

 מילתא "וע"י בנהר, הנטבעאהד
 4לאז בזה"ל לו שאמרדבדחותא/

 ניצל, ועי"ז לויתר, רעם גריסעןזורטין
 דבר לכ5 מו"ס בסודו, לעמוד יוכלמי
 המנהג זה משום וואולי השמחהסוט

 ישחקו רואיו כל הארץ, על נופלכשאחד
 הנפילה1, לו יזיק שלא ניצל ועי"זממנו,
 מאלכ. הגדור הכהן הה"ק בשםונודע
 עם תצאו", "בשמחה שאמר זי"עסנדר

 בישין עקתין מכ5 לצאת יכוויןהשמחה
 : והבןר"ל,

 הה"ק של אחד נכד אשרשמעתי
 זי"ע מאלכסנדר הגדורהכהן

 יזקינו נכנס מצוה בר שנעשהביום
 הי' ואז תורה, דברי איזה לולהגיד
 הק' זקינו לו ואמר תרי"ג, בראשיתפ'

 תרי"ג כן גימטריא ג"כאבראשית"
 מתרי"ג יתירה 4ש" יש הא נכדוושאיו
 כשין" דיא בזה"ל הק' זקינווהשיבו
 "ש" בגימט' יצ"ר כי אוועקווארף
 תרי"ג לך נשאר השי"ן שתשלךבאם
 באבות חז"ל למאמר כוונתו אוליזא"ה
 זקיגו הה"ק לו וסיים למצותו י"גבן
 )א"ה לייצר" תפן ואל ל.בריאת"זי"ע
 בראשית מתיבת השי"ן שיזרוקבאם
 לבריאת ויבים בריאת תיבתנשאר
 ש' אות ליצר תפן ואל וארץשמים

 דבריו מאוד ועמוק יצר,שבגימט'
 :הקע

 מווארקע הרמ"מ הה"ק בשםשמעתי
 כתית ו5א המאור כתיתזצ"ל

 אייגעם וויל מען אז בזה"ל ואמרלמנחות,
 כדי למאור זיין צי ברויךטשעפיען
 כתית לא אב5 האמת, הדרך לולהאיר
 יענעם טשעמיען צו נישט אבערלמנחות
 גדול: לימוד שזהו והבן לייגען,צו

 הק' היהודי מנכדי מאחדושלמעתי
 רבותיו בשם אמרואולי

 פרש"י 5י אתם כושיים כבני עה"פהק'
 כך בעורו משונה הכושי כמוז"ל

 הטובים, במעשיהם משוניםצדיקים
 הצה"ק של הפנימיות הגה הוא,הפי'
 שבשמים לאביהם התלהבות הואאחד
 היינו במעשיהם נראה השינויםועיקר
 אבל מבחוץ ניכר שהואבעורם

 והבן: אחד, הואפנימיותיהם
 לי )כמדומה אחד צדיק בשםשמעתי

 על זצ"ל( מווארקי הה"קבשם
 בעלי' את מקברת הרבנות הו"למאמר
 אם היינו אומנותו שונא אומןשכל
 וכדומה, סנדלר להיות רוצה חייטהוא
 שאין לפני התנצל מלאכה בעל כלוכן
 וחושק ממלאכתו, וגייחא פרנסהלו

 לא עוד רב שום אבל אחרתבמלאכה
 א"ע לפטור שרוצה לפניהתנצל

 רק אחרת, במלאכה ולעסוקמהרבנות
 מזון גדולה אחרת בעיר רב להיותחושק
 יום שעד בעלי' את מקברת פ'וזהו

 : והבן רב, להיות חושקמותו
 שהחסיד מוויערזבניק, נ"ימאן בידער- העניך ה"ר וכו' ידי"נ ליסיפר
 וואלף ישראל ה"מ המפורסםהמופלג

 הרר"ב מחסידי עוד שהי'משידלאווצי
 ה"ר אביו לפני סיפר זי"עמפרשיסחא

 לקודש נכנס פ"א אשר ז"5 חייםמשה
 להתנצל זצ"ל מאלכסנדר להרגיפנימה
 5א ועי"ז לאכול מה לו שאין יעןלפניו
 עם אז בזה"ל בתורה, מעסוקיוכל

 דינען מען קען אזוי וויאהינגערט
 חז"ל שאמרו הה"ק והשיבוהשי"ת,
 מתיישבות דעתן שמוקינין כ-זת"ח
 השכל כח נחלש שהגוף מה כלעליהן
 המשניות בס" עיין וא"ה ביותרמתחזק
 שם בברטנורה קנים מס'בסוף

 כנ"ל1: ג"כ שפירש ז"לו5הרמב"ם
 באלכסנדר ה" דל שאביו 5י סיפרעדך

 לאיזה זצ"ל מאלכסנדר הה"קונסע
 ז"ל אביו וגט חסידים עמו ונסעומקום
 דרך עלי הכסף לו ותם עמהם,נסע
 לקודש ונכנס שם, להיות יכול הי'שלא

מנימת
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 קורש שרפי 'שיח50
 לביתו שנוסע זצ"ל להה"ק אמרזעגינין הגי- ובשעת שלום פרידת לקבלפנימה
 תיכף ולבוא מעות שם לקבל דעתעל

 והקחיל תמוז, בחודש גי' ואזבחזרה
 לדבר לו והסיח עמו לדבר זצ"לעה"ק
 מר"ח ענין איזה עמו ודיבראחר

 ונסע שלום פרידת וקיבלומתקיעות
 רב זמן זה ל"ע תיכף ונחלהלביתו
 ובא ר"ה על אף לבוא יכול גי'שלא

 ובשעת הסוכות, חג ימי אחרילאלכסנדר
 מאלכסנדר הרבי לו אמר שלוםקבלת
 גיהאלפין דיר האט השי"ת בזה"לזי"ע
 ג"כ תראה לכן הטבע, לדרךחוץ

 מי וא"ה, מהטבע יותר מעשיםלעשות
 משידלאווצי הרמש"ח את מכירשהי'
 טובים גמעשים עוסק שה" ידעז"ל
 לימי אחרונה שעה עד מכחויותר

 :חיח
 ה"ר המופלג שהחסיד לי סיפרעוד

 שהי' מקאזיניץ ז"ל איטשעלייזר
 בצוותא שהי' זצ"ל הרי"מ החי'מתלמידי

 מאלכסנדר הרחה"נ הרבי הה"ק עםחדא
 הרי-מ החי' רבם הה"ק בימי עודזצ"ל
 הולך זצ"ל מאלכסנדר הה-ק וה"זצ"ל,
 ופתאום החסידים כדרך ואנה אגהוחוזר
 ואמר הנ"ל איטשע לייזר בה"רפגע
 את להעלים כדי בהצנע ה"שיחותיו שכי )וידוע כעת שחשבתי מה ידעתלו

 איטשע לייזר לה"ר ואמר קדושתו(גודל
 אותו הזיין שאחד עצה, לו שיתןז"ל,
 אני ומסופק החתונה על אצלולהיות
 כבגד בגד אלבוש אם ללבוש, בגדאיזה

 ללבוש אני וצריך רב הנניהחסידים,
 בגדי אלבש ואם לרב, השייךבגדים
 ה"ר והשיבו אני, חסיד הארבנ",
 זה הוא מי בדחי ז"ל איטשעלייזר
 הה"ק והשיבו חסיד, לגפשי'שקרי
 אז נישט דען ווייסטו בזה-לז"ל
 והי' העגיך, אלטער דער ביןאיך
 לייזר ה"ר על כהקפדה נראהזה

 אותו . השיב כי ?ל דלאיטשע
 מזה זה התרחקות נצמח ומזהבדחי'

 הרי"15 החי' הגה"ק כ"ק הסתלקותואחר
 ביניהם לדבר העולם והתחילוזי"ע
 לקבלר לאלכסנדר ליסע אםאודות
 לנהוב שבדעתו שמעו כי לרביעליהם
 אך זצ"ל הרי-מ החי' רבו אחרהעדה
 המעשה א"ע הזכיר איטשע לייזרה"ר
 מתמת פגיו לקגל יכול הי' ולאהנ"ל
 בעיניו נחשב ולא אותו מדחה שהי'בושה
 על שקרא מחמת חסיד, בבת"אפי'
 משה ה"ר אביו ואז כנ-ל חסידעצמו
 ולקח בקאזניץ, דר הי' הנ"ל ז"לחיים
 דל איטשע לייזר ה"ר החסידאותו
 ושלחם חסידים איזה עוד עםהנ"ל
 אמת שפת בעל אדמו"ר לב"קלגור
 ס"ק ולאחר קודש שבת בגור והיוזצ"ל,
 אדמו"ר לכ"ק אמרו שלום פרידתשקבלו
 כשארין להיות שדעתם זצ"ל שפ"אבעל
 וואס") ,פאר בזה"ל והשיבםבכאן,
 לאלכסנדר, ליסע חושב אני גםבתמי',
 תשובת וסיפרו לביתם בבואםויהי

 בדעתו שגם זצ"ל שפ"א בעלאדומו"ר
 הי' לא ז"ל ישארין לאלכסנדר,ליסע
 וי"צ מאלכסנדר הה-ק לפני לבואיכוי
 ז"ל הרל"א ונסע הנ"ל, מעשהמפני

 שנהג ימי כל זי"ע מראדזמיןלהה"ק
 ואחר זצ"ל מאלכסנדר הה"קעדה

 זי"ע, מאלכסנדר הה"ק שלההסתלקות
 זי"ע, שפ"א בעל לאדמו"ר לגורבא

 הי' עדה נהג מאלכסנדר שהרביובמשך
 לאלכסנדר נוסעים שהיו חסידיםבקאזניץ

 רן ושמו אחד חסיד החסידים ביןוהי'

 שהר מקאזיניץ ע"ה וויינבערגמאיר
 הנ"ל איטשע לייזר ר' של אשתוחתן
 חיים משה ר' של חותן הי' הנ"לור"מ
 להה"ק הנ"ל ז"ל ר"מ וכשבא הנ"לז"ל

 נוסע למי בזה"ל ושאלו זי"עמאלכסנדר
 הנ"לז ז"ל איטשע לייזר ה"ר )הואחותנך
 והשיבו לראדזמין, נוסע שהואוהשיב
 אוודאין בזה"י זצ"ל מאלכסנדרהרבי

 דער צו שווער זיך איז עםאוודאי,
 חסיד ט דארף מען אז נאהרקיטבען
 קייטעה אייזערנע מיס איחם מעןנעמס

עהר
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 51כו קורש שרפושיה

 אליינט זיך זעצט מען אז ריכינטעהר
 זמן כל נאהר שטיל, די אויףאנידער
 הייסט, אין גייען צי נישט קומטאלי'
 אנידער, אליינט נישט זיך מעזזעצט

 :עכלה"ק
 אביו לו שסיפר מה לי סיפרערץ

 חליו שבשעת הנ"ל, ז"להרמש"ח
 אחרונה בפעם זצ"ל הרי"מ החי'של
 ההי' בעל הגה"ק שלח הסתלקותו,קודם
 לקאזניץ מיוחד שליח זי"עהרי*מ

 ז"ל איטשע לייזר הר' החסידלתלמידו
 יקבץ שהרל"א שלוחו ע"י וצוההנ"ל
 הצה"ק קבר על שילכו חסידיםעשרה
 מקאזניץ זצללה"ה משהלי ר'הרבי

 בזה"ל לו. ויאמרו עבורו מחילהשיבקשו
 ה" לא אחרים לצדיקים ממנו שנסעמה

 התקרבות מחמת רק ח"ו, ובמעלבמרד
 הי' בקאזניץ, אצלו אז לו שהיגדולות
 קדושתו גודל והבן לו, יזיק שלאירא
 עד שנוגע נפשו, את מפקירשהי'
 יזיק שלא יראה מחמת הכל ממשנפש

 : השי"תלעבודת
 עה"פ זצ"י, הרי"מ החי' בשםשמעתי

 ובכלם למד בלא רקוד עתקהלת
 לכתוב צריך הי' כאן וגם בלמדכתיב
 רקוד עת בזה"ל ואמר לרקודעת

 : והבן אליינט, זיךס'טאנצט
 אמר זצ"ל מאסטראווצי "יחמ"ילה"ק

 טעם זצ"ל הרי"מ החי'בשם
 וואך המילה שלפני ליל קורין מהמפני
 אזעלנער ווי אזוי בזה"ל אמרנאכט

 : וואכט דיאויף
 ה" זצ"ל משידלאווצי שהה"קשמעתי

 להגה"ק והלך בווארשאפ"א
 שליח שלח ומקודם זצ"ל הרי"מהחי'
 שיכול באם זצ"ל הרי"מ חי'לבעל
 לבית תיכנס ואל משום אצלו לבואכעת
 הרי"ם החי' הלך ותיכף פתאוםחבירך

 ידיו בשתי שלום לו ונתן לקראתוזצ"י
 לקידש עמו ובא וחיבה אהבה בדרךהק'

 רצה ולא- לשבת כסא לו ונתןמנימה
 עד לשבת זג"ך משידלאווציהה"ק

 זצ"ל הרי"מ החי' בעל הגה"קשישב
 זיך האבען זייא לשבת רצה לא הואתם

 הגה זי"ע השידלאווצער ואמרגישפארט,
 הגה"ק והשיבו תורה, כתר הואכ"ק

 טוב, שם כתר הנכם כ"ק זצ"ל,הרי"מ
 יחדיו: שניהם ישבוואז

 מפרשיסחא היהודי שהגה"ק שמעתיגם
 נכדו אצל סנדקאות לו הי'זצ"ל

 15 ליחן וצוה משידלאווצי זי"עהק'
 איך בזה"ל ואמר דוד, נתן, הזה,השם
 : והבן מלך, ש אין נביא, ט ענקניב
 לה אמר ז"ל שאביו אחד, ליסיפר

 זצ"ל מקאצק הרס"מ הרביבשם
 מען אין אשיף אויגען דיא מיסבזה"ל
 מדריגה שזהו והבן זעהן, נישטואל

 :גדולה
 כש"ת שלהי"ח הה"ג ידי"נ ליסיפר

 שליט"א גילעריגטער שמחהמוה"ר
 אחד אורח שסיפר קלימענטובהאבד"ק
 למקום ממקום נסע פ"א אשרמשכניו

 באמצע בחורף גאסטינינא בואועד
 אחר עד ילך להיכן ידע ולאהלילה
 והלך מאירה אחד בית ראההחיפוש
 הה"ק בית ם ידע ולאשמה

 לבית האורח וכשבא זי"ע,מגאסטינין
 האורח, לו ואמר שלום, הה"ק לונתן

 מצא, ולא אוכל איזה וחיפש הוא,שרעב
 לו, ונתן כסין פת עם ז"שוהוציא
 הוא, רעב שעוד להה"ק אמרואח"כ
 ולא האורח עבור אוכל איזה לחפשוהלך
 מבושלת, אינת קאשע רק בביתומצא
 בוערת, גחלת עם חם התנור ה"ואז
 גחלים ע"ג הקדירה ונתז הקאשעולקח
 השומן כל ונתן שומן עם קדירה מצאוגם
 כ-כ מטגנת שהיתה עד הקדירהיתוך
 ניסה יא עוד כי לאכייה ראוישיהי'
 מאכל, איזה מבשלים האיך לידעבאלה
 עד קערות כמה לאכל הנ"ל להסרחונתן
 בחדרו עומד הי' וגם שביעה,כדי
 הנ"ל להאורח וציוה עלי' לישןמטתו
 אז הי' לא איש ושום מטתו עלישגב
 והנה שם, הי' לא משמשו ואףבביתו

האורח
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 קורש שרמישיח52
 שמהעט בס' נועיין והבן, תנאף, ולא ן ע"ג א"ע שוכב ה4 עיפות מהמתהאורח
 קצת(: בשינוי רק כהרל נ"נ אות ן והה"ק )שטיוואל( המנעלים עםסטתו
 סהה"ק נעזר אחד שאיש הי' פ"א ן לו ה4 ולא הלילה כל ניעור אוסי'

 תפלתו ע"י זי"ע מאלכסנדר ן בני והיו בהשכמה וכשהי לישון.מקום
 הי' הישועה קודם הזמן בתוך אך בבנים ן הה"ק והע בביתו וייכנס רוציםביתו
 הנ"ל האיש וחשב אחר רבי אצל ג"כ ( וגם האורח את יקיצו שלא אותםמדחה
 הוא וע"י השני מהרבי שנעזר בדעתו ן ובשתיקה לאט לאט הלך בעצמוהה"ק
 מעשה זי"ע הה"ק לו סיפר המופת, ן שבא עד משינתו, אותו יעורר שלאכדי

 קשת ובחבה לפאליוואני הלך שאחד ן להתפלל הה"ק הולד שהי' וחפלהזלי,""*
 ג"כ ויורה פשוט מקל עם אחדעמד המדרש, לבית האורח גם והלך83ח מרחוק השני ומצד אחת, ח" הרג שלו והקיץ חדרו בתוך ב"ב עוברין ה4אז

 שמורים כמו הזאת, החי' כנגדבמקלו שה4 לו נתודע המדרששבבית
 מקל רק לו ה" לא הוא אך בקשת, ן וכשהאורח הה"ק בבית בלילהגכל
 וראו אצלו עמדו אשר ואנשים לבד, 1 על לפייסו להה"ק היך זאת לונתודע
 יריית ע"י מרחוק נהרגה הזאת שהחי' ן של הוא הזה שהחדר ידע שלאשגגתו
 זה, עשה נפלא שמופת אומרים מקלו, 1 שאינו זי"ע הרבי והשיבו הק',רבי
 הראשוה של קשת ע"י נהרגה באמת אבל 1 אוהו מפייס ות" פיוס, שום ממנומקבל
 והבן: כלום, עשה לא והשני , הה"ק לו שהשיב עד ועוד, הפעם,עוד
 זוכר ואיני אחד צדיק בשם שמעתי ( מה מאמרו לקיים לו שיבטיתבאם

 תקשיב הדל" "צעקת הק' שמו 1 הפיוס, ממנו יקבל אז עליושיפקוד
 ארימע דאס פי' הדל צעקת ותושיע, ן ואו פקודתו, לקיים האורח לווהבטיח
 היינו בדלות, הוא הצעקה אפילו גישריי ( יקבל כן מנת על זי"ע הה"ק לואמר
 תקשיב אעפ"כ להיות שצריך כמו שאינו ( דרך שיעבור עת שבכל הפיוס,ססצו
 : ותושיע ( הה"ק ואמר אציו, יתארח גאטטיניןעקרו
 מטארסשין יוסף ה"ר הה"ק בשם שמעתי ( ח אזוי מיה זיך טרעפט וועןבזה-ל
 זי"ע מלובלין החוזה הה"ק בן ן כמצוה כהוגן לקיים אורחים הכנסתמצוה
 כתיב ע"ה המלך שלמה על שאמר, ן מאכען, קאלע ראם מיר זיי ווילעןהזו,
 שאמר הפי' משל אלפים שלשת וידבר ן היטב והבן הנ"ל, הארח תמיד קייםובן

 אדם שום הבינו ולא משל, המע"ה שלמה וקדושתו: צדקתוגודל
 עד המשל, ע"ז משל ואמר המשל,אף מאלכסנדר הגדול הכהן שסיפרמעשה

 כשאשמדאי ואח"כ משליס, אלפים שלשת שנתרפא מלך של מהסוטזי"ע
 בארץ מתגורר והי' מכסאו משליכוהי' וסוסים( בהמות רופא )הוא הקאנפאלע"י
 להבין שיכול איש שום הי' ולא לו,לא שנמצא הגדולים, הדוקטורים ע"יולא
 מבינים, הי' באם קשה דהנה דיבורו,את הדרשה אמר כן המיך, ממשלתתחת
 ע"ה המלך שלמה שהוא הכל רואיןהי' זי"ע, מליזענסק אלימלך הר"ר הה"קשל
 לזה, אמונה צריך ואין הגדולה בחכמתו 1 מג"ש שמעלקי הר"ר במקום שהי'בעת
 הי' לא אך שהמע"ה, שהוא לו להאמין ( הרר"ש בזה"ל בהדרשה שאמרזי"ע,
 משל נותן שהי' דבריואף שיבינו שופאיש ( רפואות לבם נותן הוא זי"ע,מג"ש
 אך משלים, אלפים שלשת עד משי על ( שיתנו כמו רפואותי )איידעלידקות

 יהמתין גדולה וטרחא סבלנות צריך לזה ן ומפונקים, מעוגנים לאנשיםרפואות
 איש שום הי' ולא המשלים כל ולהבין ן לטפיס לכם אתן ואני מלכים,ולבני
 המעלים. כל להבין כ"כ להמתין רוצה י תרצח, הלא לשמור הסוס, רפואותהוא

ולראוה
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 53כז קודש שרפישיח

 לא וגם המע"ה שימה הכמתכלראות
 : והבן לו, יהאמין רוצהה"
 זצללה"ה מקאצק הרמ"ח הרביבשם

 את המקיים כל אבות המשנהעל
 הפי' מעושר, לקיים סופו מעוניהתורה
 שום טועם ואית בתהילה לומדואם
 טעם, בה כהרגיש סופו בלימודו,טעם
 לקיים טופו טעם בלי מעוני המקייםוזהו

 : והבן בטעם,מעושר
 זצללה"ה הרי"מ הה"ק בשםסעצנע פי- האבד"ק י"ל נח ר' החסידהרב
 בכל מרקדים שהחסידים מהמגור,
 8 אז בזה"ל אמר טובים, ימיםמוצאי
 אין ווערט מצוה 8 אפ טיען יודיןרבים

 : ע"כ רצון, עת 8הימעל
 זצ"ל בונם הר-ר הה"ק בשםשמעתי

 ושאלו והזן, שו"ב, סי'שאהד
 פרנסתו, לצורך סופר, יהי' גםאם

 הלך ו:קודמין בזמנים שהיצה"רוהשיבו
 קשה שענודה וראה לפתותו או"אלכל
 לו, שמעו שלא רבים הי' כיאצלו
 לאנשים רק הלך שלא עצה יוועשה

 היינו רבים, להכשיל שיכוליםמיוחדים
 שהמה ח"ו, כ"א סופר, חזן,שו"ב,

 ואח"כ הרבים, את גם מכשילחוטאים,
  מה הזן ג"כ השו"ב מן שעשהיו, בנקי עוד שיהי' אחרת עצה לועשה
 בעת אנשים שני לפתות  עבודה לושהי'
 וכעת לפחותו, אחד איש רק לואין
 חדשה, עצה על היצה"ר שנפל רואההנני

 וסופר, וחזן, שו"ב, אחד מאיששעשה
 את להכשיל לפתותו יע5 אחדובאיש

 : והבן ח"ו,הרבים
 הכהן הרבי לפני אחד איש באפ"א

 בבכי' זצללה"ה מאלכסנדרהגדוף
 והשיבו ל"ע צער איזה עבוררבה
 המלמד אצל לומד שהייתיבעת

 בשעת בוכה אחד נעל ה"בקטנותי
 מען אז בזה"ל המלמד ואמרייסודו,
 והבן, נישט, מען וויינט ארייןקיקט

 בפנימיותו מביט אדם שאםלהזכירו
 : לבכיות צריךאין

 החלירע מגפת דבשעת כתובמצאתי
 מרן בס"ק מאוד הפצירור"ל

 ההפצרה ואחר קמיע שיתן זי"עמקאצק
 בהקמיע כתוב והי' קרוביו למבוקשנעתר
 לב חכמי ונלאו חלר"ע אחת תיבהרק

 בא מפי גודע כי עד פתרונהלמצוא
 לפניך חטאנו ר"ת שהוא קדשובית
 חלרע קדשו בצחות ואמר עלינורחם
 שכך הדברים כנים ואם חלירעמפיק
 להדפיס ראוי בודאי קדשו מפייצא
 יציל וד' יבול לא ועלהו לקייםזאת

 : רע מכל ישראלאת
 הי' ש", טורבינער יוסיל ר'ההסיד

 הגבלה ימי בג' בראשוחש
 להרבי פנימה ונכנסבאלכסנדר
 יסיפר א"ש להזכיר זצליה"המאלכסנדר

 לו הי' בעצמו שגם זצללה"ה הרבילו
 הר"ר להה"ק ונכנס הראש, מיחושפ-א
 בונם הר"ר הה"ק לו וסיפר זצעלבונם
 זצ"ל פרץ ה"ר קדישא שהחסידאזי"ע
 הרבי להה"ק ונכנס בראשו חש.ה"

 יו והשיב א"ע, להזכיר זצ"למלובלין
 אא יעצט בזה*ל זצ"ל מיובליןהרבי
 והשיבו בתורה יעסוק בראשו חשי"א
 "רם שיש צחות בדרך זצ"ל הר"פהה"ק

 ברפואות יעסוק שלא ז"ל.מהמהרש"ל
 עליהם שכיוון הרפואות )כי בגמ'הנמצא

 ממש רפואות על כזונתו ז"להמהרס"ל
 צחות ומדבר תורה( ללמוד באופןולא
 בשמחה, זצ"ל מלובלין הרבי נעשההזה
 הראש, הכאב זצ"ל הר"פ מן פסקותיכף
 כששמעתי זצ"ל מאלכסנדר הרביואמר
 הלכתי זצ"ל בונם הר"ר מעה"קזה

 יי"ש גדולה צלוחית ושתיתי לביתיתיכף
 בגו עמד מעמד ובאותו תיכף,ונרפאתי

 ז"ל פישל יחיאל ה"ר כו' החסידהרב
 ג-כ לו ונתן מזיגה לבית אותוולקה

 משום ידע לא ומאז י"ס גדולצלוחית
 גחלים כמה וראה בא ע"כ,מיחוש,
 זה אולי זא"ה, צדיקים מעשהסיפורי
 לבד בלשון מרפא, חכמים לשוןהפי'

 : והבן1 ההולים,מרפא
מכתב
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 קורש שרששיח54
 רראלף הר"ר מהח"קמכתב

 5אדומו"ר זצ5ל"המסטריקוב
 זצ55ה"ה אמת שפת בעלהגה"ק
 הצעיר ולאחיו חורפו בימיעוד
 שליט"א. אלטך שלמהלי ר'הרב

 ותשמוט תראה ואתה הלולים פרי תחן(

 בוערות כאש בקרני ותהי מרחוקדברתן מקושרה ידידי בנפש נפשי כהעדן
 ועשה פעלמין
 הנדפסה הזהיבה העלהלא1

 הישנה הנאמנה, האהבה רק ) החסיד המאה"ג הרב ידידילכבוד
 וכהנה. כהנה סשה, ימינה 1 הצעיר ייאחיו אלטר ליב ארי'ר

ז שיחי/החתן
-  

 מנהר שביבים ז"ל לאדמו"ר אתםבנים
 אשר האגודה שמכם, אקראדינור

 מגיע ראשה מחר, ביום נוסדה ארץעלי
 בגן הזקן אביכם יגיל וגילהשמימה
 באמונה בצלו הסתופפו אשרהאנשים לכי פניו מאת משאות ישא ואזעדנו,
 אהי' אני גם כי אקוה חיתו,בחיים
 יין מ5א כוס אשא מסי ומנתבתוכם

 החיים... עץ מפרי ומגדנותהמשמח

 מאלף הר"ר מהה"קמכתב
 בנש"ק החסיד להסבמסטריקוב

 הה"ק בן פישל יהיאל ר'וכו'
 אודות מאלכסנדר חנה"נהר"ר
 ששוחו. הנדפס חתונהמכתב

 יחיאל ר' השלם המופלגידידי
 3"י. לעוויןפישל
 מדלגית יבית כי יביני,המשכילים

 הכתיבה' "אגרת ביןתבדלנה
 מיועדת ביד הכתובה כי הנדפסה,ובין
 נתיש יפלס בה בו, ידבר אשרלאיש
 ידידות ברית חרצובות כפי ורע רעלכ5
 היא הנדפסה, כן לא בינימו,אשר

 וכקרוב, לרחוק עשויה אחתבתכנית

 תחת ושירים שמות לבושה, מאופזזהב

 אולם בקרבה, אין חיים רוח וכ5לשונה

 ירדו דבריך גובבתני, באלה גםאחי

 נפיצותינו כי בינינו היא אות בטני,חדרי
 אחים ואנשים אומן אמונהקשורות
 רוח' אצוק בניך, חתונת ביוםאנחנו,
 כי צאצאיך, ע5 וברכתי זרעךע5

 קדושח ומריח יפה יענהזווגם
 שתלת, אשר הגפן יפרחו,אבותיהם

 זצללה"ה, יהדנתן ר' הגה"ק מצבת ע15
 : בזה"ל חרותן
 היוחות, על החרות העובר כל יראה,
 פרהת, כשושן והי' לנס, עומד אשר האישן
 נשחת, מאיש ומראהו העפר, אל דשבן'

 נוצחת, לתשובה יב מו תש נא1

 הרוחות, לאלקי בעדי תרבו תפלהן

 אחת, ישראלן נפשות כי יאסוף אליו ונשמתי נפשין

 תהיי ומגדולה מוסר, למדו היטב, ?כרון
 בורחת.נפשכם

 הגה"ק של קדשו ממכתבהעתקה

 זצוקל"ה. מטשעכאנאווי מהר"אי

 תרי"ת תמוז ב' יום טשעכאנאוועב"ה
 יפ"ק.(
 הרבני חתני לידידי והשלוםהחייםן
 שיהי'. חו"ח תחי'מריםן מ' הצנועה בתי היאועוגתון נ"י בועז מו"ה המהוללהנגיד!

 בתי ש5 המכתבים הבריאות אתנוב"ה
 בנכם עבור שידוכים בדברתחי'

 והנה הנעני, נ"י ח' מוה"ר נכדי הואן
 העבר החורף בימי לכם כתבתי כבר(

 המופלאים אלו בענינים אותי תשאלו שלאי
 במהרה להזמין ירחמו ומשמים תפיות,, 5בד תעלומות, ולהיודע מאתי, ומכוסיםן

 חיים טוב לעזר הראוי זיווג יחי' לבנכם(
 שלומכם הדורש חותנך ממני ושלוםן

 בלוח"פ,ן

 החופ"ק. ז"ל מוהר"י בןאברהם!
ב-ה
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 55כח קורש שרפישיח

 ובע"ה שליט"א. כאאמו-ר עכ"ל ארצה,1 תרפ"ט. אדר ב"ה ייקהל ה' *וםב""

 כאאמו"ר לדעת בזה אני גם שכינתי( סוע"ה המובהק הגאון ש"בא"כ

 אתי יש זה וכעין בזה, יהחמיר א ט שלן האשכולות איש לעמו טובדורש

"

 : נ.י"::וטן י_"" פו ,,. 2י.
 כמו"ה וכו' הרה"גכבמו"ר

 הגאבד"ק שליט-א הכהן פנחסישראל
 : כבקשתו יצ-1רדאמסק

 תס"ח באו"ח עי' הציקערוארדדוצ
 ואחרים המותרים דבריםלענין

 בפניהם להתיר אסור איסור בונוהגים
 ס"ק ובמנ"א בישן בבני נ' פסחיםועי'
 ונוהגין שמותר ביודעין דאפי' שםד'
 עיי"ש, נדר כמו דהוי אסור איסורבו

 תמ"ז כבאו"ח אסור ג"כ מדינאיאפשר
 יבש בשר לענין שם ז"ל גרמ"אס"ה

 ציקער הרבה יבדוק א"א וכאןוגבינה
 ועובדא נבדק, שלא ממלח גרעולא

 הי מפה עפשטיין מענדיל שר'ידענא
 סמוך מציקער בפאבריק נאמן זמןזה

 בדעתו והתיישב סאכאטשאוו לעירונראה
 שם להיות בועש"ק לסאכאטשאוווהלך

 בעמח"ס הגה"ק אצל שב"קמשובתי
 עליו כעס והאחרון זצוקל"ה טלאגלי
 ורצה הציקער את שומר אינוימה
 אך שב"ק, על חזרה לשיחודוקא

 שיבוא עוד שהות שאין לוגשנודע
 הסכים שב"ק קודם יהפאבריקר"מ
 במוצש"ק שתיכף ובתנאי אצלו,חיהי'
 שנעבד והציקער חזרה ילך הבדלהאחר
 שזהו טימן יעשה השגחתו בליבש"ק
 שלענין הגם ואמר היטב, השגיחחמץ
 ישנה לא עכ"ז יש רחוק חששחמץ
 להם תאמר ולדעתי ע"ז, משגיחיצריך
 יוכלו ואפשר אוסרין שמווארשאבפירוש
 ביום שיעבדו ייקער פסח עליסכין
 וגט יום ושכירי פועלים ע"ייביילה
 ימלא השי"ת לא, ואם לילה,ושכירי
 הפרישה, על שכר ותקבל בהיתרחסרונך
 ניתך יהי' לא והמתגר יחדלון,יהקולות

 : הגדולה לדעתו כונתי אניגס
 כשר בחג המברנו ש"ב ידידוא-ד
 דוש"תושמח

 ראבי" הכהן נסע נתןיקותיאל
 דקויות בריסק אבד"קנאוויטץ

 פרשיסחאג)מדור
 למביל כ"ו אמור ג' יום ווארשאב"ה

חרפ-ח.
 סב, לאיש סב, וכל רב,שיו'
 וכר המופלא הרה"ח ידידיכבוד
 קדיש קים ירעץ מרהכש"ת

 יע"א. פרשיטיק בעירשיחי'
 להעתיק בקשתו למלאות באתיעתה

 ושמחת שמחה .חדות מחיבורילו
 מרבינו יקרים ודברים חידו"תיהונתף
 מפרשיסחא בונם ר' הרביהקדוש
 המסייפים ולכל ישראל כל ועלזי"ע

 יהפיצם כדי הקדושים בדבריוועוסקים
 : וגואלי צורי בעזר החלי וזהבישראל,

 הרב מידידי שמעתי אשר בשנים רבותזה
 ר' מו"ה וכו' המפורסם החסידהגאון
 בפה דומיך זצ"ל הארענבלאטספתח"
 הגאון הרב קדוש מפה ששמעומרשא
 ארי' יעקב ר' מו"ה וכו' צי"עהקדוש

 הקדוש רבית בשם זי"עמראדזימין
 דפקיך בהא שהקשה זי"עמפרשיסחא

 יסוכה וליקנינהו ל'( ד' )סוכההש"ס
 ע"ש אנדז והא אגד צריך  דלויםמלשה
 מן ולא תעשה הוה מ"מ האוהקשה
 האגד קודם אי קנה אימת דממ"נהעשוי
 א"כ האגד לבתר ורק שלו ה"לא

בשעת
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