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 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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 תולמ"ה והוי שלו הי' לא האגדבשלת

 : עכל"ק -וצ"ע
 רבינו קושית ליישב נראהרלפענ"ד

 זי"ע מפרשיסחאהקדוש
 דתולמ"ה הא מצינו דיא די"לבפשיטות

 ברור איסור הדבר על שיש היכארק
 שפיר מצוה הדבר בזה עושהוהוא

 מהדבר פקע אח"כ אם דאףאמרינן
 בס"ד משא"כ תולמ"ה הוה מ"מהאיסור
 האגד קודם אף א"כ גז5 ספק רקדל"ה
 והיכא בודאי ולא מספק רק' שיו הי'לא
 מצינו לא איסור ספק הדבר עלשיש
 ובפרט ודו"ק, תולמ"ה משום בזהלפסול
 רק הוא לאוונכרי ר"ה דאמרהא

 הישראל קצץ אם בדיעבד אבללכתחילה
 וכמ"ש ע5ייהו ומברך כשר שפירבעצמו
 ע"ש סק"ה תרמ"ט סי' באו"חהמנ"א
 שפיר לכתחילה רק קפידא דליכאוהיכא
 ודוק, וז"ב תולמ"ה משום בזה פסוללא
 ח"א ומשיב שואל בשו"ת ראיתישוב
 שמעלקיש יצחק ר' שהגאון רפ"חסי'
 כקושית שם ג"כ לו הקשה מלבובזצ"ל
 והשו"מ זי"ע, מפרשיסחא הקדושרבינו
 האוינכרי יתנו דאם דכיון לתרץ דוכתב
 וש"ר יאוש דהו"ל כשר לאחרההדס
 ע"ש תולמ"ה בו שנאמר פסולל"ה

 ושמחת שמחה "חדות ובחיבוריודו"ק,
 בזה הרבה שם הארכתי בפתיחהיהונתן"

 בשמי נדפס וכבר דורינו גאוניוקן
 מ"ד ח"ד תורה בשערי קצתבזה

 : ואכמ"ל עת"רשנת
 זצ"ל מסעראצק הרב מחו' ליכתב

 התרעם זי"ע מראדזמיןשהה"ק
 ז"ל מלדכי צצי ר' הת"צ עלמאוד
 . הקול הדפסת קודם אליו באשלא

 יותר לו הי' אליו בא שאםשמחה,
 )כמדומה עכ"ל, מהנדפס פעמיםמעשרה

 במכתביי הדבר זה לו כתכתי שכברלי
 :הקודמים(

 שמעתי בראשית פ' הי"ם מי בס'כי
 שסיפר מה לי שסיפר אחדמרב
 פ"א שהלך איך זי"ע מראדזמיןחה"ק

 להה"ק זי"ע מקאצק הה"ק עםביחד
 שביום להם ועלתה זי"עמפרשיסחא

 כ"כ פרשיסחא מעיר רחוק היוועש"ק
 להעיר ליכנס יוכלו שלא חשבואשר
 לשבות והוכרחו בכפר והיו שבתלקבל
 עכו"ם אצל שיתאכסנו להם ועלתהשם
 אותו להם הרצה ובדוחק דיר ביאחד

 להם להאיר נפט מעט להם ליתןהעכו"ם
 לא שב"ק סעודת על אבל ש"קבליל
 זי"ע מראדזמין הה"ק אס כי להםהי'
 לדרך צידה לחם פרוסה אצלוהיה

 מעט אציו היה זי"ע מקאצקוהה"ק
 קידוש באותו שניהם ויצאו לקידושיי"ש
 לצאת המוציא שניהם ברכו הפרוסהועל
 קור נעשתה השבת ובאותו סעודהידי
 ומבוכה ומהומה נורא ורוח ושלגגדול
 כוכבים ג' יצאו כאשר אבי מאוד,גדולה
 ואלצו רבם פני להקביל לילךהוכרחו
 הקודש אל להבדיל מהעכו"םלצאת
 הנורא והשלג הגדול הקור ומחמתפנימה
 אחד נעל זי"ע מראדזמין להרבינקרע
 ברגלם בנסעם א', רגל על יחףונשאר

 מראדזמין להה"ק לו היה הצינהם
 כידוע מאוד זנוראים גדולים יסוריםנ"ע
 יסורים לו ונתהוו תמיד מדוכאשהיה
 להרבי ברגלם שהלכו הדרךמטורח

 הרבי לבית באו וכאשר זי"ע,מפרשיסחא
 אשר בעת שתיכף סיפר זי"עמפרשיסחא

 לו הרווח תיכף זי"ע רבו פני אתראה
 בעת אז וגם כלום הרגיש שלא עדהרבה
 הרגל על יסורים לו היה המעשהשסיפר
 הלו המעשה את שהזכיר שבעתואמר
 הרווח ג"כ אז רבו פני את שראהעת
 לימוז נוכל המעשה מזה מאוד,לו
 שלהבת רבם אהבת בער בלבםאיך

 : עכ"ייה
 ר' החסיד הרבני מיי מעבישמעתי

 אייבעשיסץ הווי יחיאליוסר
 בונה ר' הרבי ה" פ"א אשרז"ל

 טעמעריל הגבירה אצל זי"עמפרשיסחא
 החלון אצל שם וישב ז"ל,בערקזאהן
 צורחן וצייר א' איש עמדומבחוץ

הקדושה
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 רבינו והרגיש פטסרעט, עלהקדושה
 העומד א' לאיש ושאל תיכף זי"עהקדוש
 ושאל 15 להגיד רצה ולא זה מהאצלו
 כי לו להגיד שהוכרתו עד שניתפעם
 רבית ואמר פטטרעט, על צורתוציירו
 וועל שטטרבען ויעל איך אזיבער דט טללעס איזט חי שאני זמן כלזי"ע
 כי הוה וכן נעמען, מיס טילעסאיך
 הפטט- כל נעלמו פטירתו לאחרתיכף

 לו שהי' ואיש איש כי מןטרעטין
 נשאר בווארשא אך צורתו, עםפטטרעט

 אחד, פטטרעט אחד איש אצלעוד
 להה"ק להראות הזה הפטטרעט עםונסע

 מראדזמין הה"ק כשראה זי"ע,מראדזמין
 ואמר מכסאו קם הזה הפטטרעטזי"ע
 ר' רבי הייליגער דער איז דשםבזה"ל
 הפטטרעט גם נעלם ואח"ם זי"עבונם
 הזה, הפטטרעט נמצא ,כעת עכ"ל,הזה

 : האמת( יודעומי
 זצ"ל מסעראצק הרב מחו' ליכתב

 אצל פראשניץ בק"קובהיותי
 סיפר זי"ע, מאלכסנדר רח"ה הה"קאהובי
 ר' להה"צ שצווה שמחה קול מהס'לי

 ר' הה"צ ואמר לכתוב, מפלאצקזושא
 כתוב, לו ואמר פירוש, מבין איניזוטא
 במכתבו עכ"ל לו, ויאמר יבין, שיזכהומי

 :אלי
 עץ בקו' מהרא"ך חידושי בס'כתב

 שלחנו על ישב פ"א יז"לאבזה
 הרב אכפין דזעיר בסעודתאהטהור
 מפולטוסק הכהן אלעזר ר' הצדיקהגאון

 רב מעשה סיפר זצ"לוסאכאטשאב
 שלא גזירה יר"ה הממשלה גזרהשפ"א
 שמסתופפים והחסידים הצדיקיםינהרו
 ההוא בעת והי' זמגיגו צדיקי צלתחת

 חיל אשת הצדיקת אש71יאחתבווארשא
 הנגיד אשת ז"ל לאמייל ושמהמנב"ת
 מיכאל ר' רוח יקר צדיק פועלהגביר
 לפני וחסד חן נשאה והיא דיבערקזס
 לפני חשובה היתה היא הגדוליםהשרים
 הרחמן החסיד האחרון ימלךהמשנה
 במריצתה היא הלכה פאשקעוויטץושקרא

 גדולות השתדלות מיני בכלוהשתדלה
 מן הגזירה ובטלה השרים אצלופעלה

 מחשבתה כאשר והנה יר"ה,הממשלה
 והשיגה רצינה כפי לפועל יצאההטובה
 בגושפנקא וחתום כתוב לידהרשיון
 קדוש אלקים לאיש פעם" ותשםדמלכא
 קדישין אלהין רוח די גבר מאודונפלא
 עם מפרשיסחא בונם שמחה הר"רביה

 ברכת לו ותאמר הזה, הטובההבשורה
 יצא הצדיקים תפלות שבזכותמז"ט

 נתונה שרשות יר"ה הממשיהברשיון
 צדיקי צל תחת להסתופף החסידיםביד

 ר' הגאוה"צ ה" ההוא ובעתזמניהם,
 לו ואמר פנימה בקודש הנ"לאלעזר
 שהאשה איעזר דע בזה"ל הקדושדגינו
 שעשתה ביבה חשבה הזאתהצנועה
 ואין הנ"ל מהרשיון בעולם גדולהטובה
 לש"ש, הי' שכוונתה לכחד יכוליןאנו
 שתשמע יותר טובה ה" אמנםאך

 יר-ה הממשלה אצל תפעל שהיאלעצתי
 שיעשה יר"ה הממשלה פקידהשיתנו
 אנשי ויעמידו ברזל ובריחי ומבצרחומה
 עם קאזאקען וגם רובה קנה עםחיל

 אדם שום יניחו לא והאג"חנאגייקעס
 לילך שבגדולים גדול אפילושבעולם
 שלא שבקטנים קטן עלם אפילואצלינו
 להמבצר זיתן רק שלגו רעיוניםיביבלו
 פת נפשינו את להחיות אך הזההחומה
 טובה עשתה אז במשורה ומיםבמלח
 זאת תפעל אם העולם כל עלגדולה

 : ע"ש הקדושיםעכ"ד
 נ"י שלמה ר' הרה"ג ידידי ליכתב

 מהשו"ב שמעתי קיאדאוויאבד"ק
 הרה*נ אשר באריאק, דק"ק יהושער'
 אשר סיפר, דשם אב"ד זצ"ל הירשר'

 לו ה" שלא קאצק מחסידי א'חסיד
 להזכיר דברים זוג' עליו הרבתהבנים,
 אך בדבר, מיאן והוא הרבי, לפניעצמו
 אותו דחקה והיא לקאצק נסע כאשרפ"א

 שלא הרבי לו ואמר עצמו הזכירמאוד,
 ואשתו לביתו ונטע בנים, עוד לויה"

 אותו ושאל לקאצק שנית ונסענתעברה,
הרבי
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 אז ונסיעתו הילוכו סדר כל עלהרבץ

 מנחה שהתפלי להרבי והודיעמקאצק,
 שעתה הרבי, לו אמר ואז ידוע,במקום
 בונם ר' הרבי כי הפליאה, לונתיישב
 על בנסועזי"ע

 חתונתי
 מקום דרך עבר

 כמנהג לקראתו שיבואו עד והמתיןהלז,
 השושבינים ובאו החתן, לקראתינסוע
 ואינה חזרה שהכלה להמחותניםוהודיעו
 הודיעו, לא ולהרר"ב החתן, אתרוצה
 נוסעים שאינם ראה הרר"ב כאשראך

 שאלתו ע"י להודיעו והוכרחולהלאה,
 ופעל מנחה והתפלל הרר"ג ועמדהקשה,
 במקום שיתפלל מי שכלבתפלתו

 ! ע"כ תפלתו ישמעהלז

 )מהרה"ח יצחק, חיי בכת"יזראיתי
 ז"ל יוסטמאן אייזע חייםר'

 זי"ע מפרשיסחא הרר"ב הה"ק בשםמפה(
 את עובד אחד ג"כ הי' שבימיושאמר

 להיפוך, בגרזן מניף הי' רק כמוהו,ה'
 קערט, פטר ההטק עם גיהטקט האסער

 : ע"כ בגרזן גלייך העקואני
 א' חסיד למניו באפ"אעך"ש

 העניות גודל על מאודוהתמרמר
 בריאות אבל זי"ע הרר"ב לו ואמרשיו,
 לאכילה אפעטיט הן, אמר לך, ישנכון
 זי"ע הרר"ב לו אמר הן, אמר לך,יש
 כי רו"כ, מאות שש סכום לך ישא"כ

 אשת תמריל הנבירה החסידההאשה
 נסעה בווארשא בערקי ה"רהגביר
 לאכילה, אפעטיט להשיג ברסואותלעסוק
 לך יש ואתה רו"כ 600 סך להועלה

 800 של הון לך יש הרי.אפעטיט
 : ע"כרו"כ

 י"ג הלכה פ"א ישראל ברכת בס'כ'
 שמעתי וז"ל, רע"ג ס"ק אל4,ביד

 זי"ע בונם ר' מהרבישהחסידים
 ואמר הכלכלה ועל סיימומפרשיסחא

 הכלכלה ועל לומר שלא זי"עהרר"ב
 :ע"ש

 וז"ל, בהקדמה חיים פרי בשו"תכ'
 להרה"ק קאלשין אבד"ק זצ"ל חייםר. הגאון הרב נסע אשר ראשונהבפעם

 למד ושם לביהמ"ד והלך לימים'צעיר אי חף והוא זי"ע מפרשילחארש"ב
 זי"ע הה"ק ושאל אנ"ש עם יי"עהה"ק
 זי"ע הה"ק הכיר טרם הי' ואוקושיא,

 לא עדיין כי מקאלשין הנ"ל הרבאת
 קרב מקאלשין והרב שלום, לונתן

 1ח1 הקושיא, ותירץ שלמדולהשולחן
 לבו הוא מי בזה"ל, זי"ע הה"קאמר
 זי"ע הה"ק לו צוה ואח"כ הארי,כלב

 מחמת וטהרות זרעים על פירושלעשות
 פי' לחבר והתחיל גמרא, זה עלשאין
 מכמה בידו עלתה ולא משניותעל

 : ע"כסיבות
 וז"ל, כ"א ד' ישרים דור בס'כי

 גרשון ר' הגאוה"ק מדודישמעתי
 ר' רבינו אשר מראדזין זצ"להעניך
 לפעמים שוחק ה" זי"ע בונםשמחה
 ענין ג"כ בזה לו והי' השאכמאטבשחוק
 אנשי עם שחק וכמ"פ להשי"ת,עבודה

 דברי אומר הי' השחוק ובשעת מעלילא
 "טז הללו בדיבורים נגינה בקולצחות
 עם זעהן מען דטרף גטנג, ט גייסמען
 הדבורים ובאלו בטנג", טיען נישטוטל

 נכנסים היו הטהור לבו מעומקהיוצאים
 הרהור בו והתעורר כנגדו היושבללב

 להכניס רצה שפ"א שמעתי גםתשובה,
 לאיזה החטא ולעזיבת לתשובההתעוררות

 עמו ושחק הרעה, מדרכו להשיבואיש
 עשה השחוק ובתוך השאכמ"ט,במשהק
 השכל כנגד הילוך, במכיון ז"להיא
 אשר דמה הזה והאיש המשחק,מחוקי
 מקום ומצא שגיאה עשה 1"להוא

 הוא התחיל אז להכריעו, ורצהלתפשו,
 כי זו שגיאה יו שימהול לבקשוז"ל
 לו ונתן לו, ונעתר הראשונה פעםהוא
 אחר דרך ולעשות ידרכו לחזוררשות
 גמכוון ז"ל הוא עשה אח"כ אך מזה,טוב
 ואו השכל, כנגד הילוך הפעםעוד
 עוד ממנו וביקש והכריעו, האישתפשו
 כמקדם, ויתקן לו שימחול והתחנןהפעם
 לו, מחל הראשון בפעם אשר 17והשיב
 ואד לחזור, רשות לו יתו לא עתהאך

פתה
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 בדברים קדשו בדיבור ז"ל הואורתח
 ואמר וטהור קדוש לב מןהיוצאים
 איז ער וטס מענטש דעם צו איז"וויי
 שוין איהם העלפט עם 18 וועגטען שלעכ- אין פערקרשכין ווייט אווישוין
 קומען צוא צוריק ניבעט קייןנישם
 בלבו נכנסו הללו והדברים ניטען"צום
 תעשה מכוונים הדברים שאליווהבין

 : ע"כ גמור תשובהבעל
 מעולם הנה וז"ל נפלאות עשר בספרנ'

 הרבנות משרת עליו לקבל רצהלא
 תמיד ונסע סוחר והי' רבי להיותולא

 והי' מסחר אודות וללייפציגלדאגציג
 כלבושי לא הסוחרים בלבושילבוש

 ועבד לכת בהצנע הי' אולםומהסידים
 שה" ובעת גד51 בהסתר השי"תאת

 בתורה ימיו רוב שם עסק אשכנזבארץ
 הלך וגם בהסתר השי"תועבודת

 וקדושתו ובחכמתו הגרועיםכהמקומות
 ישראל נפשות הרבה הציל"גדולה
 הצדיק זה לולא אשר שםמעבירות

 והוא הזנות ברשת ח"ו נטבעו היוכבר
 ואת ועוד אותם הציל קדשוברוב
 ששבו ותשובה טהרה רוח להםאשפיע
 ונעשו עבירה הרהורי על אף נפשםככל
 עבודתו הי' זה ולהבא מכאן שמיסיראי

 ידוע הי' לא וזה אשכנז בארץהקדושה
 הגדולים להצדיקים רק העםלפשוטי
 זי"ע מיובלין הקדוש הרבי היינובימיו

 הם זי"ע מפרשיסחא היהודיוהגאוה"ק
 בנסתר תלמידם הי' הוא כי אותוהכירו
 טפטייקער נעשה ואח"כ החסידותובדרכי
 מאוד בקי ה" הוא כי פרשיסחאבעיר

 להיהורי הלך ולילה לילה ובכלברפואא
 ביחד הלייה כל שם ולמדו הנ"ל"קדוש
 להיהודי אחד איש בא כאשרולפעמים
 דבר והי' לישועה צריך ה" אשרהקדוש

 האפטייקער את לי קראו אמר מאודגרוי
 לעזר לי הוא גס שיה" אני צריךכי
 נהור סגי וכשנעשה הגדול העניןלזה
 להיות אותו הכריחו השמים שמןשמר
 ונהרו רבו כסא על וישב עדהושנהל

 שהיד אף והנה העולם פינות מכלאליו
 לכל וקרא קוויטלעך קרא אעפי"כסג"נ
 בפעם אליו שבא למי אף בשמואחד

 :הראשון
 המופלג החסיד חו"ז לי סיפרעך"ום

 מבלענדיב ז"ל דוד יוסףר'
 דר שה" ז"ל שבח ר' מחמיוששמע

 מאוד חולה אשתו היתה שפ"אבבלעגדיב
 כלות הועילו ולא ברופאים הרבהועסק
 ויעצו תרופה באין נואש אמרווכולם
 רבי יש שבפרשיסחא באשר אנשיםלו

 אליו הבאים אנשים יכל ישועותופועל
 אולי אליו רוץ אתה גם לכן העולםמכל

 הדרך . לפרשיסחא ומבלענדיבתוושע
 לדבריהם שמע והוא פרסאות ששהלערך
 יפרשיסחא עליו ורכב אחד סוסולקח
 ולאשר השכם בבוקר לפרשיסחאובא
 להזכיר בשביל לגרבי לילך ממהרשהי'
 לבית עוד הלך לכן המוקדם לכלהתולה
 אצל הסוס וקשר התפלה קודםהרבי
 ג"כ שמע והנה הרבי, בחצר אחדעמוד
 פתח רק כאשר ויהי סג"נ הואשהרבי
 שם, הוא מי הקדוש הרבי אמרהדלת
 שבח ר' חו"ז וכאשר רח"ל, בןשב"ח
 ומשתומם נבהל נשאר זאת שמעהנ"ל
 סג"נ הוא הרבי היתכן בדעתווחשב
 מאין הרבי אצל מעולם הייתי לאואני
 יודע הוא ובהכרח אמי ושם שמייודע
 לשולחנו בפחד והלך רוה"ק עפ"יזאת

 כל לו וסיפר ממנו שלום וקיבלהקדוש
 הרופאים שכל וגם החולנית מאשתוהענין

 הקדוש הרבי לו והשיב אותהמייאשים
 להאפטייק תילך לביתך תבואכאשר
 ותעשה סאלווייע גדולים ששה בעדותיקח
 לה ויהי' לשתות .לה ותתן משקהמזה

 הרופאים בדעתו וחשב לבו ויפגרפואה
 לא היקרים ריצעפטין וכלמווארשא
 ומסאלווייע אותה לרפאות לההועילו
 שוב רפואה, לה יהי' גדולים ששה.בעד

 שהרבי רואה אני הלא בדעתונתיישב
 רפואה יה יהי' אולי לכן רוה"ק לויש
 והלך מהרבי שלום פרידת ולקחמזה

לביהמ-ד
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 ושאחר להתפלל הרבי שללביהמ-ד
 שה" ובעת לביתו, תיכף יסעהתפלה
 אצל יושבים שהי' ראה הרביאצל

 הוא רק תלמידים איזה הקדוששולחנו
 כאשר  והגה המה מי אותם הכירלא
 מהאנשים אהד אליו בא בביהמ"דחי'

 לו ואמר הרבי שלחן אצלהיושבים
 בראנפען קויפען מעגט איהר יוד"איהר
 גיוואהרין" געהאלפען שוין זעגטאיהר
 פלאש ולקח מכיסו מטבעות איזהולקה
 נסע ותיכף חביריו ולכל לו ונתןיי"ש
 דברי קיים לביתו בא וכאשרלביתו,
 לה ונתן מאפטייק הנ"ל ולקחהרבי
 והולידה רפואה לה הי' ותיכףלשתות
 ערך עוד וחיתה אח"כ ובנותבנים

 : ע"ש שנהשלשים
 אברך לפרשיסחא בא אחת פעםעך"וט

 ופוסקים בש"ס למדן והי'אהד
 ואמר עתה, עד להחסידים מתנגדוה"

 להחסידים להתקרב רוצה ולהלאהשמכאן
 היו שבפרשיסחא ולאשר חסידולהיות
 תלמידי קדישא החברייא תמידיושבים
 הנ"ל האברך התחבר הקדושרבינו
 עמם לחבר שרוצה ראו וכאשרעמהם
 ואמרו אותו קרבו לכן ג"כ למדןוה"
 יום בכל לומד הקדוש שרבינו לאשרלו

 עמנו תלך אתה גם לכן עיוןוסיעור
 לשמוע יחד אתנו ותשב רבינולבית

 שע"ז היתה וכוונתם רבינו שלהשיעור
 לדרך התר הנ"ל האברךיתקרב

 רבינו דרך היתה ידוע והנההחסידית,
 בנגלה פלפול השיעור למד אשרהקדוש
 הרהיב יא לכן סוד עפ"י גם הפלפולשי'
 הקדושים מתלמידיו אחד שום בנפשועוז

 ח"ו ידחות ובפרט דבריו עללהקשות
 ג"כ כידוע הקדושים מדבריו דברשום
 לרבינו אחד גדול שבא מעשהשהי'
 לפלפל זי"ע מקאזניץ הה"מ הקדושהגאון
 זי"ע הקדוש המגיד לו ואמרעמו
 אותו לדחות רצה הנ"ל והגדולפלפיל
 הפעם עוד הקדוש הה"מ ויישבהפלפול
 ורצה הגדול התעקש ושוב דבריוחח

 המגיד של הפלפול לדחתו דוקאשוב
 ע-ז, הקדוש המניי והקפידהקרוש
 ושוב מזה הרף כך הנ"ל ראהוכאשר
 לו ואמר הנ"ל הפלפול את דחהלא

 שלא נסים לך שיש תדע הקדושהמניד
 בסכנה היית כי שלי פלפול דברידחית
 עבורגדולה

 עפ"י הוא שלי שהפלפוי
 הקדוש רבינו דרך הי' וכןסוד

 הנ"ל שהאברך ויאשר הנ"ל,מפרשיסחא
 בררני  דרך לא מעולם כי  מוה ידעלא

 רבונו כאשר השיעור בתוך לכןהחסידות
 התחיל אחד בענין פלפול אמרהקדוש
 הקדושים דבריו על להקשותהאברך
 רבינו כשראה שלו, הפלפולולדחות
 מהשיעור והלך מאוד הקפיד זאתהקדוש
 התלמידים וחשנו פנימה, הקדושלחדרו
 אולם ללמוד, חזרה תיכף יגואאולי
 עוד חזרה בא לא כי תוחלתםלשוא

 צער להם והי' היום בזהלהשיעור
 על חמתם ושפכו מזה, רב ועגמ"נגדול
 של השיער את שבלבל במה האברךזה
 א"ע מתרץ והוא בקושיתו הקדושרבם
 שאין מזה יודע הייתי יחשואומר
 אצל כי הרבי, של פלפול לדחותרשאים

 אף לדחות יכולים הלומדיםהמתנגדים
 והנה קושיא, איזה עם רבםפלפול
 לפייס תלמידיו מגדולי איזה נכנסואח"כ
 רבינו שימחול ואמרו הקדוש רבםאת
 החסידים מכת עתה עד הי לא כיע"ז
 אשמה כ-כ אין וא"ב מזה ידע לאלכן
 רק זאת עשה בזדון לא כיעליו

 רבינו להם השיב זאת, לידע באבשגגה
 בפסוק כתיב הנה כך, הנ"להקדוש
 מלך צבא שר נעמן בא כאשר)מלכים(
 אותו שירפא הנביא אלישע אלארם

 כסף ממנו נחזי ולקח וכו'מצרעתו
 עליו וכעס ידע, לא שהנביאבחשבו
 ולעיל בצרעת, אותו וקיללהנביא

 ודרשו להדפה גחזי ויגש כתירבשונמית
 מעשה היא וזה שי' בהוד שאחזהרז"ל
 שהנביא מצינו ולא דעריא ביזרארע
 כ"כ גדול החטא מה וכאן עליו,כעס

ש9
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 מה לו הי' ולא עני הף בטח נחזישל
 מה וא"ב לב"ב ו5א 15 5אלאכול
 כך, הוא התירץ אולם כ"כ, גדולהחטא
 המגונה המעשה זאת עשה שנחזידבעת

 לבו והי' מאוד ע"נ התסרטההשממית
 רבו הלא בחשבו מאוד בקרבונשבר
 נביא כי מזה בטח יודע הנביאאלישע
 ואחזו לרבו יבוא פנים ובאיזההוא
 אלישע ערבו בואו בטת וחלחלהרתת

 הכל ידע הנביא אלישע והנההנביא,
 לבו שבירת גודל קדשו ברוחוכשראה

 לא שלו וחרטה צערו וגודל .נחזישל
 כשראה גהזי והנה כיום, לואמר

 לא כלום לו אמר 5א הנביאשאלישע
 מזה כלום יו אומר אינו שבמכווןהבין
 מזה ידע לא שרבו בדעתו שפטרק

 ואמר בעיניו קל הנביא ונעשההמעשה
 א"כ רוה"ק, 15 אין להנביא שגםכיע
 ידע 5א והוא בסוד ג"כ מנעמןאקח
 אותו קילל כן הנביא אלישע שראהוכיון
 באיש הוא כן ג"כ, דשונמית המעשהע5
 מגונה מעשה עשה האיש זה הנההזה,
 רתת נתמלא אצלי שנכנס וקודםמאוד

 אני יודע בוודאי כי בחושבווח5ח5ה
 פניו על אוכיחנו ובטח שעשהמה
 רציתי לא חרטה לו שיש שראיתיוכיון
 שאני כשראה והנה כלום, לולאמור
 יודע אינו רב" שגם בדעתו אמרמהריש
 עלי להקשות הע"ה עוד ונתמלאכלום
 מהשיעור הלכתי לכן ודחוים קושיותעם
 הצוותא בתוך יה" שהוא רוצהואיני

 : ע"שקדישא
 תורתו במאור עיגיגו יאירוהשי"ת
 הקדוש רבינו בזכותועבודתו

 כבראשונה שופטינו וישיבמפרשיסחא
 ידידו כעתירת כבהחילהויועצינו
 התורה קרן שרמת המצפה עלהעומד
 ולישועתו השמים ולרחמיויומדי'
 בככ"יבכ"ע

 מו"צ אייבעשיטץ הלוייהונתן
 שו"ת בעהמח"ס דןארשאבפה

 וש"ס. יהונתןשער

 קאצק.מדור
 דברים, איזה בזה לו' כותבהנני

 נאמנים, ממקורים יקרים,מפנינים
 זי"ע. הקדושיםמרבותינו

 הזקן הישיש החסיד הרב לי סיפרא(
 אברהם מוה"ר כ' חכמהשקנה

 לובלין פלך מיוזעפאוו שליט"אראזען
 שכשהציע קאצק, חסידי משרידיאחד

 1"ל טומשובער הירש ר'הרה"צ
 את מגור ז"ל בלאם יצחק ר'להרה"ח
 בננו מקאצק הרבי עםהשידוך
 שאל ז"ל משה ירדהמ ה"רהרה"ק
 הירש להר"ר בפאס איטשאה"ר

 :שמשובר
 הרבי? עם א"ע לשדך אוכל היאךדכי

 אותי-בהתאם ישאן כשהרביהלא
 ן לו אשיבמי. - ללמוד יכיל הנני אם - השידוךעם

 : הירש הר"ר 5יהשיב
 - שתעשה מה עצה יאש"ך בא-

 אודות להרבי אותךכשיקראו
 הנך אם אוחד ישאר והרביהשידוך
 מחותנכם "כשאהי' תשיב ללמוד,יכש
 ונתקיים עשה וכן ללמוד" אוכלאזי

 :השידוך
 שכחנות סדרו התנאים על דהנהב(

 :- שרוצה מי שכלוהכריזו
 חסידים והסבו ישלחן- השלחן א5יסוב
 עלה ולא בתוכם הנ"ל החסיד וגםרבים
 )כי הסעודה על יהי' הרבי כי דעתםעל
 כידוע( סגור, הי' שהרבי בעתהי'
 והנה שעה חצי כמו בהתמהמהםאבל

 מקאצק, הרבי והופיעו הדלתנפתחה
 והחתן זצ"ל הרי"ם" ה"חידושי בעלמרן
 השיחן אצל א"ע וישבו משה'לעהר"ר
 וה"חידושי בימינו הרבי באמצעהחתן

 החתן והתחיל משמאלו ז"להרי"ם"
 : הללו במליםלדרוש

 מקודשת אינה במלוה המקדש רב"אמר
 ותיכף ניהנה, כהוצאה מלוהמ"ט
לפלפל הרי-מ- ה"חידושי עם הרביהתחיש
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 ההסיד אבל שעות, כשגי א"ע,יפלפל
 נפלה הפלפול באמצע כי לי סיפרהנ"ל
 הלך ברירה ובאין גדולה תרדמהעליו

 חדר של הדלת אצל א"ע והניחמהשלחן
 מידי ראה לא 1ת1 פתוחה, שהיתההרבי
 כבר ז"ל והרבי בקר, לפגות הקיץאך
 אותו, להקיץ שלא צוה הרבי כי אח"בין וסיפרו פתוחה היתה והדלת בחדרוה"
 אחריו, סגר לא והדלת לחדרו הלךאך

 : בקודשכדרכו
 שלא צערו את ההוא החסיד לילהביע

 : התנאים על להיותזכה
 משה'לע הר"רבנשואי דאח"כג(

 שתי כמו העולםהמתינו
 אליו ונכנס בא לא הרבי ועדייןשעות
 ושאלו זצ"ל הרי"ם" ה"חידושיבעל
 הנני - הרבי השיב - לבא מאחרמדוע
 משה'לע בני עבור ימים אריכתשבקש
 והכלה להחופה. הלך ואח"כ מוצא,ואיני
 תיכף ז"ל הרבי את ראתהכאשר
 שהקיצו עד שלימה שעה ונמשךנתעלפה

 :אותה

 משה'לע הר"ר נחלה כאשר ןאח"3די
 אל הרבנית אמו הלכהז-ל

 על לבקש ז"ל הרי"ם" ה"חידושיבעל
 : כלום לה השיב ולאבנה,
 ז"ל משה'לע הר"ר נפטר כאשראח"כ

 לה אמר כידוע עלומיובימי
 מה "וכי להרבנית ז"ל הרי"ם"ה"חירושי
 עם א"ע לשמוח רוצה שהרביאעשה
 של המעשה לה סיפר וגם עדן", בגןבניו

 : החופהקודם
 הנ"ל הישיש החסיד לי סיפר ערךה(

 מהותנו עם מקאצקמהרבי
 ביאלא אבדשק ?"ל זאב נחום ר'הרה"ג
 ביאיא בעיר הרבנות משרת נפנהשכאשר

 הירש הר"ר לנאמנו מקאצק הרביא"ל
 הרבנות משרת נפנה "הנהטומשובר
 עבור שם להשתדל תראה ביאלא,בעיר

 עשה וכן נחום: זאב ר'מחותנינו
 בביאלא: לרב ונעשה הדברונתקיים
 פנימה לקודש ונכנס לקאצק בבאואזי

 בביאלא": לרב "נעשיתי ז"ל להרציאמר
 גתן הללו הדיבורים באמרו תיכףאבל

 נעשית אתה בקולו ז"ל הרביעליו
 להעשהן נועזת איך ו אחה ז בביאלאלרב
 לזבז אתה ראוי וכי בביאלאזרב

 שנתבלב? עד ? זכות באינה ז כחבאיזה
 הגאה"ק בנו לחדר לו בא וביצאוהרז"נ
 וישב ז"ל סאכאטשוב אבד"קמוהר"א

 כאדם ידיו. על נשען בהתמרמרות,שם
 מוהר"א הרה"ק בנו והנה ומיצר,שדואג
 מתמרמר הוא ולמה מה על אותושאל
 פייביל ה"ר בא וב"כ ב"כ אבלכ"כ

 כי להרז"נ ואמר מוהר*א לחדרמשמש
 עוה"ב נכנס וכאשי אותו, קוראהרבי
 הרבי א"ל הנשבר, בלבו פנימהלקודש
 יהי' מז"ט בביאלא לרב "נעשיתבספ"י
 להרגי כשבא קודם ,דהנה למול".לך
 בביאלאי, לרב "נעשיתי ברחבותז"ל
 בקרבו, נשבר שלבו עד הרבי עליוצווח

 ז"ל(: הרבי אותו קירבואזי
 שהרבי הנ"ל החסיד לי סיפר עדךו(

 מאתו שנתפרד לאחרמקאצק
 א"ל ם מאיזביצא זצ"ל רמ"יהרה"ק
 ה"חידושי בעל דו"ז אדומו"ר למרןהרבי

 הגגי לכן עזבתני לא "אתה ז"להרי"ם"
 אבדינען דיר וועל איך אז לך,מבטיח

 : קינדער" דיביי
 יאסעלע הר"ר שהרה"ק שמעתיז(

 ה"מאור בן ז"לניישטעטער
 גוטער "דער בשם נקרא שהי'ושסט"
 הרי"ם" ה"חידושי אצל פ"א הי'יוד"
 ים החס רעשו השלחן אצל והנהזצ"ל,
 גפ לבם והי' טד" ה"גוטפרשל

 יאסעלע וכהר"ר מהמת ברבם,עליהם,
 כ"כ הורגלו לא ובגור - מופתיםהראה

 : כידוע -במופתים
 ה"חידושי בעל זאת הרגיש כאשראזי

 הטהור בלשונו אמר ז"להרי"ם"
 עם אחב"י את לקרב יכולים איגם"כעת

 בונם ר' הרבי בשם ואמר -מופתים"
 כי יודע הי' באם כי מפרשיסחאזי"ע
 לאביהם בנ"י לבות את לקרבאפשר

שבשמים

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



 63רב קורש שרפישיח

 נוסע ה" אז מופתים עםומבשמים

 בשם מראה והי' )דייטשלאנד(לאשכני
 הי' לא עוד אשר - גדוליםמופתים
 ה"תידושי ע"ז ואמר - בעולםכהנה

 לבות את מקרבים אינם .כעתהדי"ם"
 והראי' תורה" עם אך מופתים עםבנ"י
 לבנ"י להם שאמר ע"ה רבינוממשה
 לב לכם ה' נתן ולא וכו' ראיתם"אתם
 ז"ל רש"י ופיי הזה", היום עד וכרלדעת
 הספר משה שנתן היום שאותושמעתי
 וכו' ישראל כל באו לוי לבניתורה
 המופתים כל שאחרי לך הרי כ"ט()דבריפ
 עדיין להם הי' לא - והנוראיםהגדולי'ם

 קבלת יום הזה היום עד לדעתלב
 : ודפח"ח תורה,הספר

 זצ"ל, מאלכסנדר הררח3"ה הרה"ק)ח(
 שלחגו אצל פ"אבישבו

 גם המסובים בתוך שם ישבהטהור,
 הרבי מחסידי הי' לא אשר אחדאיש
 הרבי וכאשר אחר, לרבי נסעאך

 אותו לו ישב תורה אמרשאלכסנדר
 התורה אל לבו שם ויא ודיברהחסיד
 באמרו - ז"ל הרבי קדוש מטההיוצאיך
 אחר אך שלי רבי אינו היא -בלבו
 : התורה לשמוע צריך איני ולכן רביהוא

 על עמד זאת הרגיש הרבי כאשלאזי
 כל איתא, ! עולם ואמר,רגליו
 אחר מהרהר כאייו רבו, אחרהמהרהר
 "אחר המהרהר כל - הפי' -שכינה
 אינו ולכן רבו הוא אחר שהלא -רבו"
 הוא הזה הרבי הורת לשמועמחויב

 : שכינה אחר מהרהרכאילו
 שת ולא האיש אותו הלאה יוישב

 בלבו באמרו התורה דברי אליבו
 אחר: עי כ"א הרבי כיון עלייא
 : עוה"פ ואמר זאת הרגישהרבי
 הפי' רבו" "אחר המהרהר כלאיתא

 אחר, על כיון שהרבישחושב
 שכינה, אחר מהרהר כאילו ג"כהוא

 : מד"נ וש"יודפח"ח
 בלאכעראוויטש ליב ארי'יהודה

 יצ"ו. טאמאשאוו-חדשפ"ק

 אדם רואה אם ברכות ימס'איתא
 יפשפש עליו באיםשיסורים

 בביטול יתלה מצא ולא פשפשבמעשיו,
 של שיסורין בידוע מצא ולא תלהתורה,
 יתכן האיך ז"ל רש"י והקשה הן,אהבה
 אין כתיב הא מצא ולא פשפשלומר
 ולא טוב יעשה אשר בא-ץ צדיקאדם
 אלו תיבות על ז"ל פירש"י לכןיחטא
 שיהי' עכירה מצא שלא היינו מצא,ולא
 היטוהין של העונש כמו כ"כנדויה
 לכתוב ז"ל רש"י יכול לא וזאתהאלו,
 ז"ל רש"י במדבשות שהוא לאישכ"א
 ומאזניט פלס לו שיהי' האיש הוא מיכי

 לכן כ"כ בדקדוק העונש לשקולכאלו
 כתא 1"ל רש"י כתב יא שזאתנראה

 היהודי הגאון הה"ק פירש לכןלעצמו,
 יתלה מצא ולא דהאי זצ"למפרשיסחא

 על חוזר הוא רק היסורים על חוזראינו
 איך האדם על יקשה דלא משום מצאולא
 צדיק אדם אין הלא מצא ולאאמרו
 ומשני יחטא ולא טוב יעשה אשרבארץ
 חסרון היינו דזאת עצמה הגמ'זאת

 ביטול בשביל יאדם לו יבאהמציאה
 נר כתיב כי לחפש במה לו ואיןתורה
 נשמת ד' נר וכתיב אור ותורהמצוה
 היפוש ואין בטן חדרי כל חופשאדם
 ועיקר בפסחים כדאמרינן בנרכ"א

 שיש ומי התורה ואור בנר הואהחיפוש
 פועל שיהי' נר לו אין תורה ביטוללו

 הקוה"ט ורבינו מצא, לא לכןלחפש
 פירש זצ"ל בונם שמחה ר' מו"ההגאון
 הקושיא ג-כ מתורץ שיהי' אחרפירוש
 קאי לא במעשיו דיפשפש היינוהנ"ל
 קאי רק בי' דאית הרעים מעשיםעל
 שיציע בו שימצא הטובים מעשיםעל

 תפילהו בעת יה"ש הבורא לפניאותם
 בעבור ממנו היסורים שיעבורלפניו
 שמצינו כמו בו שנמצא הטוביםמעשים
 לפניו שהתפיל המלך חזקיהוגתפילת

 שלא ימיו להאריך דינו גזר שיקרעית'
 מעשים לפניו הציע עתו בלאימות

 נא זכור בתפילתו אמר וכה שבוהטובים
את
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 ובתמים באמת לפניך התהפכתי אשראת

 שהתפללה חנה וגם עשיתי בעיניךוהטוב
 בראת מיתות בדקי שלעה הקב"הלפני
 ודריש מהם אחת על עברתי כלוםבאשה
 מתפילות דחזינן הרי מיתה לשוןאמתך
 הבורא לפני להתפלי אדם בא שאםאלו
 בעצמו לחפש צריך דבר איזהעל

 אהץם ויציע בו שנמצא טוביםמעשים
 אותו שיושיע ממנו ויבקש הש"ילפני
 שנמצאו האלו טובים המעשים זכותע"י
 ג"כ כוונו שבכאן כן לומר נוכי וכןבו
 לא במעשיו יפשפש של והפירושלזה
 רק בו דאית הרעים מעשים עלקאי
 הטובים המעשים על אדרבאקאי

 הבורא צפני אותם שיציע בו -שנמצאו
 ולחסד לחן ויתנהו עליו רחמיושיכמרו
 ההם הטובים המעשים בזכותולרחמים
 של לשון ניחא והשתא בו,שנמצאו
 לו שאין היינו מצא ולא פשפשהגמ'

 תורה בביטול יתלה צפניו להציעבעש"ט
 שיעביר הבורא לפני שיבקשהיינו

 ה" הנה עד כי משום ממנוהיסורים
 וללמוד בספר לעיין לפעמיםיכול
 יכול אינו היסורים כאב מסניועתה
 יחשב מה בעיניך לפלא יהי' ואלללמוד
 כזה מאדם כזו תורה הבוראבעיני
 דבר לך יקשה לא מעש"ט לו איןאשר
 ותורתי עזבו אותי צמח הנביא כיזה
 אותי הלוואי ע"ז בגמ' ודרשו שמרו,לא
 שבה המאור בי שמרו חויתיעזבו

 אדם ילמד לעולם ואמרו יכוטבמחזירם
 שלא שמתוך לשמה שלא אפילותורה
 כפטיש הם חכמז"ל ודברי לשמה באלשמה
 כך ניצוצות לכמה מתחלק סלעיפוצץ
 ואלו ואלו אנפין לכמה מתחלק ד"תהם

 ברכותו: מס' צבי ולקוטידא"ח
 זמן זה שנדפם חדש בחיבורראיתי

 בשמו נקרא אשר כבירלא
 חילוק שם שמביא וראיתי יהושע,בנין
 והטהור הצדיק הגה"ק הרב בשםאחד
 שבת הגמ' על זצוק"ל מאיר יצחקמו"ה
 תרתי נקיט הוה חסדא רב לשונםוזה

 מילתא לי שיאמר מי ואמר בידו,מתנתא
 המתלותו לו אתן דרב משמי'חדתא
 אמר כך ממר מחטיא בר רבאאחא
 להודיעו צריך לחבירו מתנה הנותןרב
 והקשה האלו, המתנות זה בעד לוונתן
 בר רבא יודע, הי' דמהיכן הנ"ל,הגאון
 חסדא רב שמע לא זה שדברמחמיא
 פעם אינה שמע כבר דילמאמעולם
 בהקדם ע"ז וחייוק פלפול ועשהמעולם,
 ארץ דרך דבמס' והוא אחת,הקדמה
 יספר אחד איש אם וז"ל שםאיתא
 מחמת מחודש דין או דבר איזהלהבירו
 זאת שמע לא שחבירו סוברשהוא
 כבר שחבית כן אינו ובאמתמעולם
 הוא ארץ הדרך מדת הזה, המאמרשמע
 כבר לו להשיב השאי תבירו שאיןנותן

 מחויב הוא רק המאמר זהשמעתי
 רבא הבין זו הקדמה עפ"י ולכןלשהוק,

 שמע לא מעולם חסדא שרב מחסיאבר
 שכבר ההיות יכול דהאיך הדיןזה

 משום שתק מש"ה רק הדין זהשמע
 שצריך ארץ דרך ממס' שנובעהדין

 עפ"י לו ליחן חייב הי' לא א"כלשתוק
 ואם בעלמא, מתנה בתורת כ"אהדין
 לחבירו מתנה שהנותן הדין יודעהי'

 שאסור נותן הדין הי' להודיעווצריך
 שרוצה מקודם 15 שיודיע רק לוייתן
 מקודם הודיעו ומדיא מתנה, לוייתן

 רבא הבין מזה מתגה לו ליתןשרוצה
 שמע לא עדיין חסדא שרב מחסיאבר
 להאמין אוכל לא ואני מעולם, הדיןזה
 הנ"י, וצדיק גאון מפי זה דבר יצאאם
 התורה בכל בקי הי' זצ"ל הגה"קכי

 לשון שמצינו יודע הי' ובוודאיבע"פ
 אחד שיאמר בש"ס פעמים כמהכזה

 שלא חדש דבר איזה לו שיאמריחבירו
 יוכל איך וא"ע מעולם אותהשמע
 הדבר לו שאמר בשעה שחבירולהיות
 הרבה שוה לידע יכול הי' מהיכןהחדש
 חילוק עשה ולכן חדש, דבר אצלוהוא

 כנ"ל, שבת במס' המקום ע"זופלפול
 יפה ותירוצו חלוקו יסלק שם תיגחהא

אבל
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 מקומות בהשארי יעשה מהאגל
 בכל דהא כאלו מעשים שםשנוכרים
 וספקי ומכילתות וירושלמי בבליהש"ס
 הילקוטים ובכל המדרשים ובכלוספרא
 ושם בע"פ בכולם בקי הי'שהגאון
 שנמצא כמו הרבה כאלו מעשיםנמצאו
 ע-א( ס"ד )ד' עירובין במס' כזהמעשה
 שם, וז"ל כזה מעשה הגמ' שםמביא
 מגש" ור' שימני בר אבא דר' האכי
 מהדדי מיפטרי קא הוו מגיפתי ירמיבר

 וחד חד כל אמרו יופטי דנהראמעברא
 ל" שסיע דלא מה מילתא לימאמינן

 אל הונא רב בר מרי דאמרלחברי'
 דבר מתוך אלא מחבירו אדםיפטור
 נוכל האם זוכריהו, כך שמתוךהלכה

 זה שנעלם רעיונינו על זאתלהעלות
 שתירץ בעת זצ"ל הגאון מאתהגמ'
 בר ורבא חסדא מרב שבת ממס'הגמ'

 זאת הגאון בעיני ה" ואםמחמיא,
 ה" מאין וכי הנ"ל כקושייתינולקושיא
 לא חסדא שרב מחסיא בר רבאיודע
 ע"ז פלפול ועשה מעולם זה דברשמל
 הי' ולא שתק הי' מה מפני זאתלתרץ
 בעיוובין רואים שאנו הקושיא עלמתרץ
 שנמצאים מקומות ובשארי הנ"לבדף

 התירוץ כי איו בישונם כאלומעשיות
 רק יספיק לא שבת הגמ' עלשתירץ
 למובן, אחר מקום על יספיק ולאלשם

 חפש דבר איזה אמר אם הנ"לוהגאון
 סתירה איזה ימצא אם הש"ס בכלמקודם
 על עולה הי ואם אחר, ממקוםלדבריו
 איזה לאמר בכחו הי' זאת לתרץדעתו
 המקומות, לכל תירוצו שיספיקפלפול
 יצא לא כי והשפל הצעיר נלפענ"דלכן
 הקושיא כי זצ"ל, הגה"צ של מפיודבר

 כמוהו גאון לפני ומב"ש ליתאמעיקרא
 של ורוממות גדלות לידע יוכל מיכי

 אומר אני כי כמוהו, ואמוראיםהתנאים
 ארם בינת ולא מאיש אנכי בער כיאף

 היו לא כי להאמין נוכל זאת עכ"זלי
 פגושים כאנשים והאמוראיםהתנאים
 שלנו פשוטים אנשים אנושתדוגמת

 טה להבין כולם יכלו היו הםרק
 הגמ' שאמרה כמו ג"כ תבירושבלב

 שהח"ח דברו עושי מהםועצומים
 אם בגמ' אמרו ועוד מהמלאכיםגדולים
 תורה צבאות ד' למלאך דומההרב
 בתו' אמרו המלאכים ועל מפיהויבקשו

 האדם שבלב מה אפילושיודעים
 תפילתו אדם יסדר אל לעולםשאמרו
 לו נזקקים מה"ש שאין ארמיבלשון
 מבינים שאינם משום לא התו'וכתבו
 אדם מחשבת אפילו דהא ארמיבלשון
 בעיניהם, ממנה זה שלשון רקיודעים
 שבראו בהאמוראים מצינו פעמיםוכמה
 -ע"ז ז"ל רש"י וכתב תלתאעגלא
 יש עירובין ובגמ' יצירה בס'שבראו
 או למעלה תחומין יש אי אבעי'שם
 כגון ומתרץ נ"מ למאי הגמ' ובעילא

 שם ע"י ז"ל וטירש"י בקפיצהדאזיל

 אחד באדם מצינו חייא ור' רביואצי
 ונתנו להמיתו ורצו עליהםשהתלוצץ

 וכמ"פ ופקע, ושתה לשתות כוסלו
 ועשאו בו עיניו שגתן לשוןמציגו
 בהם מציגו וכמ"פ עצמות שלגל

 ששחטו ברבה כדמצינו מתיםשהחיו
 בר' מצינו ועוד החייהו, ואח"כלר"ז
 ואח"כ ר"ל, נעדר שבהגרסתויוחנן

 כוונה שום לר"ל הי' שלא לוכשנתוודע
 ר"ל הי' ולא יוחנן ר' הקפדתבדבר
 והחייהו יוחנן ר' הלך זה בדברחייב
 עוד רצה לא מעצמו ר"ל רקיר"ל
 שנתרוממו כאלו ואנשים העולם, לזהלשוב
 מזה נפרדים להיותם במדרגתםכ"כ

 בשוה אפילו או ממלאכים יותרהעולם
 יוכלו איך עליהם תימא שום איןלהם
 הלא חדש דבר חבירו שאצל מהלידע
 מנביא, עדיף שהוא החכם תארההגמ'
 על כזאת ופלא תימא הי' שלאוכמו
 חבירו שאצל מה שיודע יאמר אםהנביא
 כ=כ תימא אין כ"כ חדש דברהוא

 שנאמרה הראשונים החכמים עלגדולה
 כבני אנו כמלאכים ראשונים אםעליהם
 שכבי אף אומר אני לכן וכו'אדם

נדפס
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 הגאון בשם יהושע בנין בספר זאתנדפס
 שלא אני אומר זצוק"ל והטהורהצדיק
 יהודי שערך כזה דבר צדיק מפייצא

 על פלפול דבר איזה אמר אםכמוהו
 דבר חצי ולא דבר אומר ה" מקוםאיזה
 קושיא איזה על תירוצו יספיק שלאהיינו
 שארי על ולא אחד מקום עלרק

 יצא כי ע"ז להאמין נוכל לאמקומות
 ודוק, כנ5ע"ד הקדוש מפיו כוהדבר

 : כ"א( ד' שבת מס' צביולקוטי
 חורפי בימי קדמוניות שגיסיםזכורני

 לביאלא בא שבס"א 5יספרו
 וכו' הגה"ק הרג יאנאווא צעירנוהסמוך
 מסאכטשאוו שליט"א אברהם ר'מו"ה
 אביו שהי או"א כיבוד מצותלקיים
 בביאיא, אז רב המאוה"ג זצ"להה"ק
 אביו אצל לומדים בחורים אזוראה
 לנסות קנקנם על לתהות ורצהזצ"ל
 בעת אותם ושאל בשכלם הם איךאותם
 יעילוי וחכים יגיק עדיין הוא גםשהי'
 פלוגתא נמצא כי אותם ושאלנקרא
 ור' ת"ק בין מכות במס' אחדגדין
 הב"ר שהי' המלקות במנין היינויהודה,
 מיקות כמה ל"ת עי שעבר לאישמלקין
 לח"ק בזה פלוגתא ויש אותומלקין
 יותר ולא מלקות ל"ט כ"א מלקיןאין

 בין נ"מ ויש מלקות מ' מלקיןו5ר"י
 אותם ושאל אחת במלקה אר"ית"ק
 להקרה שיוכל לתאר נוכל אופן איזהעל
 עבירה אדם איזה שיעבור פעםאיזה

 שום יהי' ולא מלקות עליהשחייבים
 ובין 5הת"ק בין שיהי' ביניהםחילוק
 ביניהם, חילוק שום בלא אחד מניןלר"י
 התשובה ה" אם זוכר איני זאתאולם
 ועלמים בחורים מאותן מהם אחדמאיזה
 החידה, תשובת הי' בעצמו ממנו אםאו
 שנתחייב לאדם המלקה שמש הב"דאם

 עבר בעצמו שהשמש קרה אםמלקית,
 שחייבים לאיין על עבירות ל"טעל

 להלקותו הנ"ל ב"ד להשליח הב"דוצוה
 מלקות מ' מנין הנ"ל המתחייב אתוהלקה
 יהי' הנ"ל ב"ד השליח ובזהשלמים,
 לר"י ובין לתיק בין שווין מלקיותיומנין
 מלקות. של מנין שאין שסובר לת"בכי
 השלית זה א"כ' יותר ולא ל"טכ"א
 פעמיפ ל"ט מכבר מחויב שהי'ב"ד

 הוסיף ועוד שלו, עבירותיו עלמלקות
 יוסיף לא על אחת עבירה עודעתה

 מהמנין יותר אחת מלקה יאחדשהלקה
 מ' אותו להלקות ב"ד השליחנתחייב
 כדברי עבירות מ' ע5 5"טפעמים
 מנין כי שסובר ר"י וכדבריהח"ק,
 עשה לא א"ב שלמים מ' הואהמלשת
 במה עתה עבירה שום ב"דהשליח
 מחויב כך כי מעקות מ' אותושהלקה
 על כ"א מחויב ואין דר"י אליבאהוא

 ארבעים פעמים ל"ט שמכבר שלועבירות
 בין מלקות של המנין סך ישוהא"כ

 פעמים מ' לי כך כי לר"י ובין5הת"ק
 מ' פעמים ל"ט או ת"ק לדגריל"ט

 מנין בהסך שווין ואלו אלו ר"ילדברי
 ודוק. ימצא ודפח"ח מלקיותיו, בלשל

 : ב"ג( ד' ביקוטים צביניקוטי
 אשר לובלין מחסידי אחד חסידאצל

 ללוביין לנסוע תמיד מנהגוהי'
 אחד ייד אצלו שחיה מקרה. אצלווקרה
 לחרב ונסע ר"ל, גדולה בחולי נפ5אשר

 ונתן עבורו שיתפלץ להזכירוללובלין
 שקרא ובעת הילד שם ע5 פתקאלו

 הוא היעד ששם שט ראה הנ"עהטתקא
 על הנ"ל הרב מאוד ותעה שאול,דוד
 זה בשם אותו שקרא הייד שלאביו
 גדולה פרידה שהי' כמו ואמרביחד, שאזי של שם עם דוד של שםלחבר
 שנום נעשה לא כך בחייהםביניהם
 משית יבא אשר עד עתה אףביניהם
 היי בפורים כי ע"ז ראי' והביאבדקינו,
 שאול, ש5 מזרעו שבא מרדכי ע"יהנס

 על הש"ע על פייט הפייטנים ועשו ן עוד לעבור הוסיף ועוד מלקות,עטיהם
 היינו הברכות שני ועל ברכה, כל ן הי' עבירה שאותה היינו אחתעבירה
 בפיוט אותם כליו צמח ואת ייירושלים 1 מלקות מחויב הי' אחד שאיש זהבאופן

אשו
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 על עשו שלא כמו ודומה לשניהםאחת
 שאפילו מפני פיוט שום דוד צמחאת

 דוד של זכרונו לערב יראוהפייטנים
 שהוא הוש"ר ביום וגם שאול, שלביו"ט

 פייט הפייטנים ועשו דוד, שלאושפיזא
 למען, בלשון הולך לשונו אשרא'

 והצדיקים השופטים כל שםוהזכירו
 ב"י ממשלת מחתילת היו אשרהגדולים

 שאול של שם שם תחסר סופםעד
 הפייטנים היו שיראים הי' זאתהמלך,
 של ביו"ט המלך שאול של זכותולערב
 אמר וכך אושפיזא, בעת המלךדוד
 איך כנ"ל בזה"ל הנ"ל להחסירהה"ק
 האלו השמות שני לחגר יראתלא

 אפילו כי תראה הנך אחד יילדביחד
 מזאת. יראים הע התנאיםבפייטנים
 : ע"ב( נ"ר ד' בלקוטים צביולקוטי
 מביא פלט הנקרא עתי במנתביוראיתי

 הגה"צ הרב בשם טובה ד"תשם
 התזס' קושית על תירוץ אמרטינין בגאס- הרב מאיר יחיאל ר' מו"הזצ"ל

 רבא ידע דמהיכן דהקשו דנ"חבסוגיא
 דילמא לאורה להשתמש דמותר ר"הדסובר
 ובשבת לאורה להשתמש אסורקסבר
 ותי' 1כ1/ לה זקוק דכבתה משוםאסור
 גריסין דלכאורה משום הנ"ל,הגה"צ
 משום לה זקוק כבתה- אמרו איךלהבין
 הא השיעור כל בה נדלק לאדעדיין
 של השיעור הוא מהו לתמוה עצמךהגע

 הביאו לא עדיין עתה האהדלקתה
 ועד החמה משתשקע השיעורהברייתא
 ידעינן שמינה השוק מן רגלשתכלה

 לא עתה אבל שעה חצןששיעורה
 ידעינן ולא זו הברייתא עדייןהביאו
 כבתה שאמרו זה ומה שיעור שוםעתה
 שתדליק עי ולהדליקה לחזור להזקוק
 איזה שום נזכר לא עתה הא שיעורהכל

 ומחוייבים חנוכה, של להדלקהשיעור
 לפי עתה הוא שהשיעור לומראנו
 להדליק הוא מחויב להגר שיצקהשמן
 דהוקצה משום להנר שנתן השמןכל

 לומר נוכל האיך קש" ואילמצאה,

 הוא הא למצותו השמן כלשהקצה
 המה מוכנים אשר הגרועיםמהשמנים
 יחזור יכבו אם נתרץ ע"זלכבות
 הוקצה הוי לכן גמירא עדוידליקה
 לומר נוכל בחול תיגח והאלמצותו,
 יחזור תכבה שאם ע"י למצותודהוקצה
 אפשר שאי בשבת אבלוידליקה,
 ג"כ לומר אפשר אי תכבה אםלהדליקה
 למצותו שהוקצה משום לה זקוקכבתה
 למצותו שהקצה לומר יכוליןהאיך

 מהשמנים הוי הם הא כולהשתדליק
 יכול ולא לכבות שמוכניםהגרועים
 שייך לא לכן ולהדליקה לחזורבשבת
 שייך אין ולכן למצותו הוקצהלומר
 כבתה משום חול שי הטעם בשגבלומר
 בשבת לחדש מוכרחים וע"כ להוקוק
 לאורה להשתמש דמותר משום אחרטעם

 במימרא היטב ודוק יטה שמאוחיישינן
 לומד הוא כי אהדו שבחו גדולים כי11

 ק"מ(: צבי ולקוטי לשמה.תורה

 האבד"ק שליט"א ברוך ר' הרה"ג ליכתב
אויאזה

 הגה"ק מרן אדמו"ר מאתסיפורים
 "בעל מסאכאטשובזציה"ה
 אב"נ". ושו"ת טלאגלי

 נ"י חיים מו"ה מורי מאבי שמעתיא(
 הרב של מפ"קששמע

 אביו זצ"ל ביאלא אבדק"ק הצדיקהגאון
 בא שפ"א איך זצלה"ה אדמו"רשל

 מקאצק הרבי הזקן אדמו"ר לפנילקאצק
 ,שכן שה"ג שקודם ש"ק עלזציה"ה

 לקאצק( ש"ק אותו על ליסע מנהגוהי'
 הרבי לו אמר פנימה לקודש באוכאשר
 העבר שבפוריס איך זצלה"המקאצק
 שימד תורתו עם העליון בעולם יחידהי'
 ושקידתו התמדתו גודל לכל ,כידועאז

 פסק ולא תלמידים עם הישיבהבלימוד
 זה ובשכל מלימודו( בשנה א' יוםאף
 באותה ולאח"ז וגבוה גדולה לנשמהיזכה

שגה
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 אדמו"ר עם זצ"ל הרבנית זו' נסקרהשנה

 :זצלה"ה
 הגה"צ אביו עוד סיפר עת ובאדתוב(

 שאדמו"ר איךזצלה"ה,
 איך ראו אמו משדי יונק בעודווצלה"ה
 שהתחיל קודם ראשו ע5 ידיושמניח
 שבטח ואמר כשפתיו מה ורחשלינק

 : אז מברךהי'
 החסיד החריף הרב מו"ר 5י סיפךג(

 זצלה"ה היוי אהרן יעקבמו"ה
 זצלה"ה שאדמו"ר איך קאנסטאנטיןאבד"ק
 מתפלל והי' קטן ילד שבעודו 5ואמר

 וביוה"כ זצלה"ה אגיו עםבביהכנ"ס
 היום במשך אז גמר לתפלה תפלהבין

 : גמירא עד יומאמס'
 הנ"ל ז*5 רי"א מהרב אמר פ"אד(

 מס' למד בילדותו שבעודואיך
 יום במשך אלגאזי הרי"ט עטבכורות

 : קצרים יותר הימים שאזהחורף
 החתונה שבעת איך מהנ"לשמעתיח(

 כבר כאשר בקאצקשהי'
 תחת והכלה והחתן המחותניםעמדו
 אדמו"ר ביאת על רב זמן והמתינוהחטה
 הקידושין לסדר זצלה"ה מקאצקהרבי
 ר' הה"צ בנפשו עוז הרהיב "שרעד

 גם הי' )אשר זצלה"ה טומשובערהירש
 ואמר פנימה לקודש ליכנס שלו(שושבין
 והזוג שהמחותנים איך זצ5ה"הההרבי
 רב זמן זה החופה תחתעומדים
 זצלה"ה הרבי ואמר עליו,וממתינים
 נכבדים אורחים לו הי' כימקאצק
 המה הלא טוב מזל בברכתלברכו
 הקדוש והיהודי זצלה"ה מפשיסחאהרר"ב
 זצלה"ה מווארקא הזקן ואדמו"רזצלה"ה
 אל חוצה לילך יכוי הי' ולאועוד

 בירך החיפה תחת בא וכאשרהחופה,
 לו יעזר שהשי"ת בברכה החתןאת

 ולחש הגדול מוחו מחזיק יהי'שגופו
 נשמת יקח מקור מאיזה באזניו אזלו

 : זצלה"ה הרבנית זו'הכלה
 אבד"ק הגדול הגאון ממו"ר שמעתי0

 שאדמו"ר איך זצלה"הקעצק

 של שאכל בעת כי לו סיפרזצלה"ה
 אג' החתונה אחר זצלה"ה חמיושלחן
 יום בכל לו שיאמר ממגו מבקשחמיו
 ואמר יום באגרו שחידש מה תורהה"
 באותו שחידש חידושים ח"י יום בכללו

 :יום
 שהי בעת שאזמהנ"ל שמעתיז(

 מחלת מחלתו נחלהבקאצק
 לבכרן הצדיקת הרבנית זו'התחייה אי גואש 'אמרו והרשאים ר"להריאה
 זצלה"ה מקאצק הרבי אב" לפניולצעוק
 מבטיח אני בפ"ק ענה אז בעדושיתפלל

 שלי כתפות על שיהי' זמן שכל5ך
 שנאמר כמו בעזה"י ימיםיאריך
 )כידוע זקנים ושרה ואברהםבתוה"ק
 זלה"ה הצדיקת הרבנית של שמהשהיתה
 שלהרגי אמרו והעולם צינא(שרה

 לינגען( )קאצקער יו ישמסאכאטשוב
 שום להם שאין אמרו הרופאיםומני.אז
 חיות לו יש אופן ובאיזה איךידיעה
 הצדיקת הרבנית נפטרה כאשרובאמת
 אמר לפ"ק( תר"ע בשנת )בחנוכהז"5
 שמעתה איך זציה"ה מקינצק להגאוןאז

 עוד יו יהי' מאין א-י מקאצקשנתרחק
 טבע עפ"י הי' לא ע"ע חיותו כיחיות

 נפטר שבוע" איזה בעבורובאמת
 לעולם והלך זצלה"ה אדמו"רהצדיק
 לפ"ק(, תר"ע ראשוו אדר )י"אהעליון

 :ע"כ
 אייבעשיז הר"י הרה"ג ידי"ג ליכתב

 בשם שליט"א דווארשאדומ"ץ
 שליט"א קלאדאווא אבד"ק הר"שהה"ג
 זי"ע מגאסטינין הרבי בשםששמע

 עצמם, ושמחו החסידים רקדובמוציו"כ
 והרגיש ראה האמת אוהב שה"והרבי
 כוונתם אין אך ג"כ, שמרקדיםאנשים
 ואתה הצדקה, ד' ולך כתיב אמר,רצוי',
 ידועה, הגמ' 1ק1' כמעשהו, לאישתשש
 שהכוונה ואמר צדקה, אינו כמעשהואם

 ואינו כמעשהו, משיםהקג"ה
 שלימה: היא אםהכוונה משגיהעי

 העולת בזה"ל שאמר שמעתיערך
אומרים
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 גיבח של בחטא אבל ומכירה, טביחה על ן רעים ממקרים שתצלינו היה"ראומרים
 להתפלל אדם צריך בחפזון כמנהבלי

 מזה וניצל היום וכשיעבור ע"?,בהוקה
 : ע"כ גדול דברהוא

 סיפר )דק"ג( אדם תפארת בס'כתב
 אבד"ק נח ר' החסידהרה"ג
 התרת שלקח בעת כי ז"ל,פיאסעצנא
 הכהן צבי שלום ר' הגאון מהרבהוראה
 בזה"ל לו אמר וגירש, אבד"קזצ"ל
 הגדול רבינו 5י שמסר מה 5ךאמסר
 "שלום לשונו וזה זי"ע מפרשיסחאהרבי
 די אז אין רבנות, לך אני נוהןהירש
 בבזיון, דרייער 8 ווארפען אוועקוועסט

 בב"ק דאיתא ותירץ 5מימר, איכאמה
 בגנב תורה החמירה מה מפנידע-ט
 דו"ה כפל לשלם היית מנזלןיותר
 וזה קוט 5ככוד עבד כבוד השוהשזה
 שכל לפי"ז נמצא ע"ש, וכו' השוהלא

 עליו שמקבל הוא הגנב של החטאחומר
 .ונוכל שמים ממורא יותר בו"דמורא
 נמכר שהוא מה נמי טעמא דהיינולומר

 נמכר שאינו בגולן משא"כבגנבתו
 כנגד מדה נענש שהוא מפניבגזלתו
 בו"ד של מוראו עליו שנטי הואילמדה
 ולפי"ז בו"ד, של לעבדות נמכר הוא5כך

 לאחר  עכשיו אזם שמרצעין מה ניחא ( 8 שווימען צי צו קימען דירשעט
 שנה הוא שגם מפני אהבתי שאמר : עכ"ירובעי"

 הם עבדי עבדים ב"י לי של בחטא 1 השמן בצפחת שה"ט. בס'. ראיתיא"ה,
 עצמו: החטא באותו 1 אמר וכבר בזה"ל, כ"ח,לאות

 הרב בשם שמעתי וד5 כתוב מצאתי ן אחר וכו'/ יתגדל קדיש דא"ריםבהא 1 זצ"ל מפרשיסחא בונם הר"רהד"ק
 מענדיל מנחם ר' מורינו 1 לו נחסרו אם בו"ד במלך להיפזנפטר,
 למלחמה תצא כי זללה"ה, מייבאוויטש ( אינו אז שלם מקורמוס חיל אנשיאיו"
 שביו, ושבית בידך א' ד' ונתנו אויבך על ן למאות נחסרו באם ורק החסרון,ניכר

 אותך ODn אם שהיצה"ר כמו דהיינו ן חדשים צבא אנשי לוקחים אזולאלפים
 רק כלום עליך מרחם אינו אז בשביי ן כן לא ולהשלימו הקורפוס אתלמלאות
 מגיח ואינו גדולה בשבי' אותך אוחז ( עד א', ישראל מיתת ניכר כ"כבמרום

 והוא ישן אתה ח"ה כמאמר רגע אותך ן שיחזור היינו וכר, יתגדלואומרים
 יעזור כשהשי"ת אתה תעשה כן כו' ער ן כחסר נראה כי ית"ש, מלכותוויתגדל
 כמו בשבי' אותו תאחז אותו יתנצח יך 1 וכו', ישראל חביבין ז"ל כאמרםח"ו,

 :והבן

 שהקשה זצ"ל,הרי"םמהחידושי
 שמרצעין ב"דבמכרוהו

 זו הרצעה ענין מה וגנב שהלך עלאזנו
 הלא וכו' אהבתי שאמר לאחרעכשיו

 ושבית הוא וזה בשב" אותך אחזשהוא
 יצר ירגיז פי' וזה דייקא, שביושביו,

 : ודוק יצה"ר עיטזב
 אחז אברהם מה מפני מצאתיערד

 במידת אחז יצחק חסדבמדת
 ירש ולא ת"ת במידת אחז יעקבפחד
 כל באמת הנה אביו, מידת אחדכל

 ירא, ה" אביו מידות לתפוס רצה ן ג"כ שהוא אעפ"י ניחא עצמוובמוכר
 הוא וזה יכול שאינו לו נראה שהי' 1 בשעת שבדים ב"י לי על עברכבר

 רצה ג"כ הר ויעקב פחד, מידת 1 אותו מרצעין אעפי"כ בתחילההמכרו
 לו נראה ג"כ והי' אברהם מידת להשיג ן מהעבדות לצאת חצה כשאינועכשיו
 מידת להשיג רצה וה" יכ51'להשיג שאינו ן עצמו חטא באותו בחטא ששנהמפת

 להשיג שא"י ג"כ לו נראה והי אביו, ן וה' ד' תשלומין בענין בגמ'כדמצימ
פן
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 כלול שהוא הת"ת מידת השיגלכן

 הדבר דאף ז"ל הרב ופי'משגיהם,
 כידוע עבודה אינו שהוא לאדםשנראה
 עבודה להיות יכול אעפי"כ עבודהבענין

 :ודוק
 גליות, של טובים ימים ב' טעםעבין

 מזמן הקב"ה א' שביוםהיינו
 מזמנים אנו ב' וביום לפניו,אותנו
 שאנו היינו ודוק, השי"ת,כביכול
 להיות הלב בטהרת עצמינו אתמכשירים
 שאגו וזהו השכינה להשראותמוכשר
 שהכשרנו היינו כביכול אותומזמנים

 לעשות, בידינו שהי' מה עצמיתאת
 ממעון השקיפה ביכורים הבאתכענין
 עלינו שגזרת מה עשינו ופירש"יקדשך,

 :כו'

 תשובה מועיל הי' העגל בחטא מהמפני
 מועיל הי' יא המרגלים חטאועל
 הי' העגל הפא כי לגמר נוכלתשובה,
 עוד יודעם הי' ולא הראשוןחטא

 והי' התורה קבלת אחר מועלתשתשובה
 כמ"ש התשובה בענין מאודנכנעים
 תשובה, מועיל הי' לכן העםויתאגלו

 לכן מזה ידעו כבר המרגלים הטא4בל
 : ודוק מועיל הי'לא

 מה מפני מפרשיסהא הרב בשםעדך
 א"ב האותיות כי אב, מנחםנקרא

 ולכן כנודע אותנו מנחם בעצמםהם
 ומה ביתוה, באלפא הם איכההמגילת
 הנ"ל, על מוריס ג"כ הם משולשיםשהם

 והמירור הסתלקות אפשר שאיוכאשר
 חלילה אפשר אי כן אותיותמבחי'
 קוב"ה כי מישראל והסתלקךהפירוד
 הם כי ודוק אינק חד וישראלואורייתא

 : גדולבקיצור
 יגנוב כי ע"פ הנ"ל, הח"ק בשםז3ךך

 נהו שור שה, או שוראיש
 קטנה עבירה זהו שה גדולהעבירה
 או וטבח"ו למעלה שפגם הייתוגונב
 טוב הרי תשובה שעושה היינומכר"ו
 בידו תמצא המצא אם אך מתוקן.הוא

 חייב אז תשובה עשה שלאהגניבה

 הבא: ובעולם הזה בעולם דהיינושנים
 מלך עלי' ובא כו' קטנה עירע"פ

 אמר ע"ז כו' אותה וסיבבגדול
 פירוש זי"ע ז"ל ש"ב מו"ה הק'הרב

 פעולת דעיקר מלתמה מטכסיסידנראה
 לידע שפיראנק להם להיות צדדיםהשני
 ואיך שכנגדו השני של במחשבתומה

 לנצה יכול ועי", ותחבולותיומצבו
 עם היצ"ט מלחמת ענין ג"כ וזהאותו.
 שיתבונן לארם הוא שעיקרהיצ"ה
 ואיך היצה"ר של התחבולותמתחילה
 אזי ברשתו יחטוף אותו יארבשהוא
 ההתבוננות עיקר הוא זה כי לויוכל

 :ודוק
 לעולם הגמרא לפרש אפשררבזה

 ופי' יצה"ר על יצ"ט אדםירגיז
 בזה כוונתו מלחמה עמו שיעשהרש"י
 עניני לו שיו,דע היינו הנ"ללדרך

 : היצה"ר של ודרכיותחגולותיו
 למלחמה תצא כי כתוב בד"א יאמראך

 בידך אלקיך ד' ונתנו אויביךעל
 הקב"ה אלמלא חז"י אמרו דהנהכו'

 כנגדו לעמוד יכול אדם איןעוזרו
 רק הקב"ה מאת הגמר דעיקרנמצא
 עמו וללחום להתגבר צריךשאדם
 לימין יעמוד כי פ' על הרבכמאמר
 כי וזה נפשת משופטי להושיעאביון
 תצא כאשר הגמחה, הוא כי פי'הדא

 עמול שתלחוט היינו היצה"ר עםלמלחמה
 הוא כי בירך ד' שנתנו אתה מובטחאזי

 , עוזרו הקב"ה חז"ל כמ' יךיעזור
 לא כתיב זלל"ה מהרש"ב הרבבשם

 לקמן הא תגרעג ולאתוסיפו
ופי' זה פ' ג"כ כ' ראהבפ'
 שאין אם כי הבטחה הוא דזההוא
 אזי ד' ביראת גשלימותאדם
 עלינו נתוסף ולכן הרבה גדריםצריך

 שלבו מי אבל הרבה תדריםחומרות
 וזה לזה, צריך אין אזי ד' ביראתשלם
 בר' הדבקים ואתם מקודם שכתובהוא
 שלא הבטחה הוא תוסיפו לאוא"ב

 הוא ראה ובפ' תוסיפו ולא יזהתצטרכו
מכוון
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 ולא תוסיפו שלא המצות ענין עלתכוון
 כתוב(: מצאתי זה נכל וכו',תגרעו
 הוה דוד וכי הנ"ל, הה"ק בשםעךד

 חצות כמ"ש חצות הוא אימתידע
 )ברכות כו' כחצות אמר ומשה אקום,לילה
 משל עפ"י הנ"ל הה"ק ביאר ע"שג'(

 בית שם אשר לבית במלון שבאלאהד
 אנשי אך לישון, יכול אינו והואהרחים,
 כי להם איכפת לא הרחים ביתמקום
 געשה אם אך מזה מתפעלים אינםהם
 מזה, גדול יותר והתפעלות סיבה,איזה
 הוא וזה לישן, יכולים אינם הם גםאז
 המע"ה דוד עם ע"ה רבינו משהענין
 ורוח כינור בחי' לדוד שהי' מהכי

 והבן בתמידות, למשה הי' זהצפונית
 :ודוק

 נ"י: קאצק יליד ברש"י בנימין ר' ליהעתיק
 מפרשיסחא אדמו"ר בשם כתובמצאתי

 ה" כשהשי"ת ואהבת, פסוקעל
 כי ואהבת עומר שייך ה" אותנומצוה
 אומרים כשאנו אבל אותנו ציוההוא

 עפ"י ופי' מצווים, אנו מי אלואהבת
 כשהמלמד שכל בעל שאינו לתינוקמשל
 ג"כ משיב התינוק אלף אמור לואומר
 השי"ת כך כו' אלף אמור הלשוןבזה
 ואהבת ג"כ אומרים אנו ואהבת, לנוציוה

 :ודוק
 הנ"ל. גנימין מר'ע"כ

 שכל זי"ע מצאנז הר"ח הה"קבשם
 חל הרועים שבעה שיהאושפיזין

 שחל השבוע ביום שלהםהיא"צ
 נפטרים היו יום שבאותוהאושפיזין,

 שלו האושפיזין אם היינו עוה"ב,לחיי
 : והבן א', ביום חל היא"צ גם א'ביום
 בתוכחה, זצ"ל מאוסטראווצי ההיקבשם

 נפ"מ מה אתכוץ רודף ואיןונסתם
 באין נסו אם או רודף להם יהי'8ם

 נרדף את יבקש וא' כתיב. ואמררודף,
 לכן רשע, והנרדף צדיק הרודףואפי
 : והבן ר"לו הקללה והיא נרדף יה4יא אותם, רודף אין באם התוכחה עיקר"~א

 אשתו אשר לפניו אחד סיפרפ"א
 והוא אותו ומקללתמצערתו

 היא ועי-כ מדבר" צוחק וגםשותק
 שהוא רוצה והיתה ביותר,מקפדת
 לצערו, להשיב מה לה שיהי' כדייקללה
 בקללות, להאריך לה אין ששותקומחמת
 מאוסטראווצי זי"ע הה"ק לפניואמר
 רוצה שאשתי אעשה מה ביה"לז"ל
 ניחא גזה והשיבו אותה, שאקללדוקא
 ואינן עלובין הגמ' על ז"ל פירש"ילי

 עליהם כו' מאהבה עושין כו'עולבין
 עושיי פירש"י כו' אומרהכתוב

 מאהבה
 ז"ל רש"י חידש מה השי"תמאהבת
 שהוא יודעין הכל אהבה האבזה
 לקבל עושה לפעמים אך השי"ה,אהבת
 את לצער כדי הנ"ל כל  בשתיקהע"ע
 פירש"* עלז השי"ת מאהבת ולאתגירו
 השיפת מאהבת מאהבה עושיןז"ל

 כוונתו יהי' לא אבל לשתוק,שצריך
 ודפח"חצ השי"ת מאהבת רקלצערה

 לב הכבדת על כתב י"להרמב"ם
 פ"ום פרקים )בשמונה*רעה

 לפעמיפ רק חפשית שהבחירהאך
 הקב"ה מעניש מאוד מתגבריםשהחטאים

 על לעונש וזה מאדם, הבהירהליקח
 ולא זה נקרא הן והבן, החטאים,ריבוי

 :גבעת

 וקדושתו, צדקתו, גודל לפרסםמצדה
 של ח" ימי וקורותותולדתו,

 וצללה"ה אייזיקל הר"רהרה"ק
 זי"ע מלוגלין הרבי תלמידמלענטשנע,
 זצללה"ה מזאקילקוב הרי"ל הה"קותימיר
 הק' היהודי מהקפדת מאוד מפחדוהי'

 : בפגים כמבואר מפרשיסחאזי"ע

 מעך44צק. אבד"קלערךינ,טטיין זצ"י ירמף מ' הגה"צמכתב
 גליסק אבד"ק רויוין יוסף מןהרה"ג

 מנחפ ר' ובסרב קטןיוזעפאף
 המקובי חקדוש הרב חתןמאנישו

 יצחק ס'
אייויקל
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 דחהמ"ס ב' שם ונסטר מלענטשנאאייזיקל
 ומהרי"ל מלובלין הרבי תלמידתקפ"ז

 פרץ ליגש ארי' ומהר"רמזאקילקוב,
 הר"ר בן ישראל[, שירת בהקדמתכנזכר
 הקצין בהרב בעלזיץ מק' זנווילשמואל
 מ' בהרב פישל אפרים מ'החריף
 מק' העניך חנוך מ' בהגאוןשמואל,
 חנוך, עיר בע"ס דשם האב"דבעיזיץ
 דשם האב"ד ישראל מ' הגה"קמגזע
 ישראל תפארת וס' חדש ילקוטבע"ס
 ילקוט )בס' אוקספורד בק' עה"חכת"י
 בס' אך שמו, המחבר הודיע לאחדש

 בהקדמתו שם כת"י ישראלתפארת
 ילקוט הס' גם חיבר ושהוא שמוגילה
 הנ"מ של בניו מבני היה גםחדש[
 מלודמיר דד"א פרנס פישלאפרים
 זכריה בהג"מ ליב י"ר הוכערבהגה"ק

 אה"ק נשיא הנביא זכרי' הנקראמענדיי
 בעל קלויזנר מענדיל זכר"בהג"מ

 : מפראג המהר"ל רבינואחות
 הנ"ל מבעלזיץ פישל אפרים הר'אשת

 יצחק מ' הק' הגאון בתהיתה
 שבם ט"ו שם נפטר מזאלקוויאייויק
 סי' א' אות הח' גשה"ג והובאתצ"ז
 אברהם יעקב מ' דד"א הפרנס בהרגקמ"ו
 )חתן רעביש רעם אברהם ר'הנקרא
 בריסק לוצק אבד"ק שור יעקבוש"מ
 בית בע"ס באדקי בק' תפטרבראד
 הנ"ר של בתו בן סנהדרין עליעקב

 : ז"ל( וואהלשאול
 היה רעביש דעם אברהם יעקבהר'

 יצחק ר' וטהור קדוש השרבן
 סובעצקי יאהאן מהמלך הסופרמזאלקווי
 בהפלס ימצא פולין סלךמזאלקווי
 בית שקונטרס רפ"ט צד הפ"יתולדות

 : היהודי נפלאות בס'צדיקים
 : מבעלזיץ פישל אפרים "י'בני
 ואחר זגוויל שמואל מ' הגדול הרבא(

 מרת הצדיקת אשתונשארה
 החסיד הרב השתדל חי', אלמנהניטל
 אברהם מ' הגאון חתן יאטשיט, משהמ'

 הרה"ק לפני הלאה( ויובאחימלפארב

 ש"נ לביתם לאסוף נבג"מ מלובליןהרבי
 אחותו ואת אייזיקל, ר' הה"קבנם

 מק' שמואל ר' אשת רחליהצדיקת
 הק' היהודי נפרד ואחרילענטשנא,
 הרבי עבור נפשו מסר עדהלהמשיך
 להצטדק לפרשיסחא נסע ופ"אכנודע,
 רם") ח"נ מחלת אחזהו ושםעצמו
 תלמידי מגדולי הי' הרבי נפטרואחרי
 ובר"ח זצ"ל, מזאקילקאוו מהרי"להגה"ק
 סמיכים ר"ה בניסן א' א/ תקפ"אניסן
 אק לסמוך רשות לנו יש רבנןמלכי

 תלמידיו ע"פ והסתכל לרבי,מאנ"ש
 זצ"ל, אייזיקל ר' הה"ק את לוובחר
 יוט לכל חוליו וחילק עליו, ידווסמך
 וכל חליו, ניכר לא כי עד אחתרגע
 יעבור כי דואג הי' היהודי פטירתיום
 נפטר שנה אחרי כי עד יום,אותו

 ר' הה"צ ובנו יום, אותו קודםפתאום
 דור זרעו ושם בתעלים נפטריחיאל

 :ישרים
 י-ז בלובלין נ' פעסל מ' הצ' זקנתיב(

 הגאון אשת תקמ"זשבט
 בש"ט בלובלין ר"מ אברהם מ'הצדיק
 בכת"י אברהם, מחזה עה"ת אברהםאמרי
 )ירושלים( במאסף והובא תח"י, הש"סעי
 אוהל י"א סי' ט' ס"ד סי' ח'שנה
 י"א, סי' ח"א ב' שנה סלוטמריצחק

 : ו' סי' ח"א ט' שגה מציוןובתורה
 : הנ"ל אברהם הר'בני
 הרב אשת מרים מרת הצנדעהא(

 יאטשיס ר' משה מ'החסיד
 מ"ט דף ח"א צופים רבתים בס'הובא
 מלובלין הרבי להביא המשתדל ה"הוא

 לטשעחוב, ומשם ראזווידוב, לק'מלאנצוט
 הה"ק את הדריך והוא צדקתו,ופרסם

 השמים ומן זוגתו דוד בן אייזיקלר'
 ובטחון שמים ליראת להביאוהשגיחו
 צדקה וקיים פרוטה מצא יוםובכל
 הרבנית הצדיקת עבורו' שידך כןואחרי

 מק' סימא מרת הצדיקת בת מינדילמ'
 יקותיאל מ' הק' הגאון בתבייגורייא

 בק נפטר קראסניבראד אבד"קז"ל
בילגורייא
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 תקל"ב: סיון ר"ח ערבבילגורייא
 המכונה ארי' אפרים"י' זקיניב(

 : מלובלין הימלפארבפישל
 להרבי תלמיד מלעגטשנאהרר"א

 הנ"ל ומהרי"למלובלין,
 יצחק משה ר' ולהה"קמזאקילקוב,

 לק' אליו נהרו ורבים בעלזיץאבד"ק
 :לענטשנא

 ג' בן אייזיקל הר'בהיות
 שניי

 אמר
 לך יש כי בני דע אביו,אליו

 ואתה הימל( אין טאטע )א' בשמיםאב
 למה אבי הוא אם השיב יעובדו,חייב
 מצא והלאה ומאז גראשין, לי נותןאינו
 ובכל לעניים, חילק שמצאהגראשינס וכי בש"ק, מלבד גדול, א' יוםבכל
 לחדר ובאו נדבות לקבץ שמגבועת

 נדבתו, הוא גם נתן אייזיקל, הר'וכלמד
 אמר הוא אבל מאביו, שגנב חשבהרבי
 ומשלי המעות שמצאתי רבי לייאמין

 : נותןהנני
 הגה"ק : וז"ל כתבמדוקלאהבמכתב

 יהודא הנ"ר בן מבראדרש"ק
 יצחק הר"ר בן קאמרוב אבד"קאהרן
 להתב"ש מובהק )חבר מזאלקוויאייזיק
 באורך המעשה עיין אצלוומנו"כ
 לי כ' 'מסעראצק והרב החדש(,בשה"ג
 הפרנס בן הי' אייזיק יצחק הר'אשר
 ר' הנקרא זאלקוויר אברהם מ'דד"א
 יצחק הר' בן רעביש רעםאברהם
 מק"ק ליב יהודא הר"ר בןמזאלקחי
 גומפרעכט מרדכי הנ"ר )חתןוויזת
 שפ"א( אלול כ"ד שם נ' וויןאבד"ק
 בעל מווין טעמרלש יעקב ר' הגאוןבן

 ר' הרה"ג בן דיעקב דצנועתאספרא
 הגאונים אחי מווירמייזא ליפמאןאייעזר
 ויגש בע"ס חנהליש ליב יהודאי'

 נעץ, אליקום והנ"מ טורים, הר' עליהודא
 היו והם מהאציפלאץ, עקיבא ר'והרה"ח
 אשכנזי מאיר ר' הגדול הרבבני
 והוא אשכנז במדינת דנהויויןפק"ק
 אכז"ק קאשי אברהם הנ"מ חהןאיה

 :לובלין

 הה"ק עניני וכו' ראותיאחרי
 אשר מלענטשגא זי"ע אייזיקלר'

 יהושע חיים הג"מ מש"בשמעתי
 ועוד: לענטשנאאבד"ק

 דר הי' כאשר אביו שמואל ר'הרב
 ר"ה בליל מביתו יצאבבעלזיץ

 חזר לא החלונות דלתי לסגורלחוץ
 אשתו ותהי נמצא, ולא וחיפשוהועור

 לחם, משען בלי וענוגה חי'אלמנה
 הקפדת מפני לו היה העונש כי)אומרים
 עסק באיזה עליו זצ"ל מלובליןהרבי
 אתיז עם דו"ד הנ"ל שמואל יר'שהי'
 דר שה?, זצ"ל מלובלין הרבישל

 :בבעלזיץ1
 בילדותו נסע זצ"ל אייזיקל הר'בנך

 הועיל, ללא אביו אודותלצדיקים
 בבעיזיץ אח לו היה זצ"ל משבליןהרבי
 ורך זעליג, ר' שמו א' באיזביצאואח

 מענדיל שר' כמדומני השני,מענדיל
 היתה הרבנית תוגתו בבעלזיץ,הי'

 לו כתב משם, פישלי להר' ג"כקרובה
 וגם מלובלין הרבי לאחיומכתב

 אא"ג הגאון הרב הוא בלובלין,למשפחתו
 הר' חתן מלובלין, הימלפארב אברהםר'

 הנ"ל אברהם הר' וחתן מבעלזיץ,פישלי
 ברמ"צ הובא יאטשיס, משה הר'הי'
 ש5 שלומו מאנשי הראשון הוא D~D,דף

 גדולי וקירב בעיר, חשוב והיההרבי,
 תבנית ברר"ב זלמן אפרים הר'העיר
 המובא מאיר הג"מ וחתנו יוסף,אות
 להרכי פיק ישעי' לר' מיושב קשותבס'
 והביא ובהמ"ד, לבית מגרש לווקנו
 רחלי ואחותו להרבי, אייזיקל הר'את

 בלובלין דרבי האמחא והיא שםנתגדלה
 אולי בלובלין1 מצבתה על הובאכן

 א" להם להגיד הכוער עתימצא
 בית בן הי' זצ"ל אייויקל והריאביהם,
 להמשיך היהודי שהתחיל אחרישם,
 מלובלין ברחו לימים והצעיריםעדה

 הרבי תלמידי גדולי התקבצולפרשיסחא,
 לשמים. אור הרה"ק זבדאשםמלובלין
 שמעון ר' הרה"ק מראפשיץ,הרה"ק

דייטש
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 שלא הרבי, לכבוד לקנא ועוד,דייטש
 בפרשיסחא, מרגלים ועשו כולם,יברחו
 מהיהודי הן רע ודיבור עולה כללהודיע

 אייזיקל, הר' ליד ללובלין, מהחסידיםאו
 היהודי אודות העיירות לכל יכתובוהוא
 וכן לשם, ליסע יוסיפו שלא בבדיהק/

 :הוה
 לפרשיסתא בעצמו אייזיקל הר' באפ"א

 התנצל אז והכירוהו, שבת,על
 לא באם לטובתו, הי' שכוונתועצמו
 אחר כותב יהי' אזי הכותב, הואיהי'

 רע, שם בהוצאת שבע אחת עללהגדיל
 עליו, מאוד הק' להיהודי חרהעכ"ז
 היהודי עליו ציוה שלישית סעודהלעת
 באם עליו, פחד נפל בשלחן, לישבהק'
 תיכף, יחנק יאכל שאם אוכל, לויתן
 גופו יתייבש אזי לבד בידו יטלנוואם

 על מטפחתי' כרך לזאת,פארליזירט(
 ואז ממנו, מלוח דג חתיכת וקיבלידו
 רב, זמן עי ל"ע גופי בחולי נפלפיכן
 וחזר שבועות, ב' בכל פסק לאומאז

 :ללובלין
 למלמד נעשה הק' היהודי פטירתאחרי

 יעקל ר' הנגיד אצלבלענטשנא
 פישל הר' בניו ולמדוהאנדילסמאן,
 והר' בלובלין אח"כ שהיההאנדילסמאן

 : בפילוב האנדילסמאןאיטשע

 האבר"ק ה"ש שמחה הנ"מ פטירתאחרי
 לאב"ד שם לקבלו רצו לענטשנא.
 לרצונו והי' נגיד ראובן הקצין שםוהי'
 שפירא הירשל צבי יקותיאל ר' חתנוכי
 הגאון את קיבלו ע"כ לאב"ד, שםיה"

 ווענגרא. האבד"ק הכהן פסח ר'המקובל

 על אברהם זרע בס' הסכמה לו )ישווי
 לענטשנא, לק' פסח קרבן בע"סהספרי(
 עליו, מחיוקת הרבה הנ"לותנגיד
 וכולם הרר"מ בא במסיבהובהיותו
 אייזיקל הר' ציוה עמד, לא והואעמדו,
 ואיסתרא צלוחית לתוך פוליש גדוללהניח
 על צדקה... ולומר קיש, קישבלגינא
 הוא ונשאר הנגיד מת ולבוקרסיחתו,
 מובא לאב"ד שלמה הר' יאחריולאב"ג

 נ אה"ע על משה בית לס' השערבפתח
 ע"י פ"א שלח זצ"ל אייזיקלהר"ר

 זצ"ל מקאזניץ להמגיד א'נוסע
 ב' א' אשר ולוזיר בפניולהזכירו

 'בן 'אייזיק כוונתו להזכירו, ביקשג'
 :'ניטל

 הרבי אצל משמש שבתיל הר'הישיש
 אצל ואח"כ זצ"ל,מלובלין

 רבו עם פ"א נסע זצ"ל, אייזיקלהר"ר
 הרה"ק אי ונכנס ראפשיטץ דרךר"א
 מה שבתיל שאיו זצ"ל, מראפשיטץר"ג
 עם פה הנני השיבו פה, עושהאתה
 ר' עם השיבו רבי, איזה עם שאלורבי,

 גיין וועל איך הראפשיצער אמראייזיק,
 אמת אמת ואמר ושב געבין,אכטיג
 לו צייה מלובלין רבו כי רבישהוא
 שמם שרשם הצדיקים של ימיםאריכות עי ולהתפלל לזכור צוואה בתורתכמעט
 לו שרשם ומצא וחפש שלו, התהליםעל

 בן אייזיק הר"ר שם גם מלובליןהרבי
 :גיטל

 ללאדמיר אייזיקל ר' הה"ק שנסעבעת
 כנודע רוה"ק שאמרה הבתולה)אל
 אותה הסית אייזיקל ור'ומפורסם,
 לאיש שנשאה ואחר לאיש,שתנשא
 וניטל הנשים ככל פשוטה אשהנעשית
 ותלמידו כנודע[ ברוה"ק כחה כלממנה
 בי א' טשעחוב האבד"ק שמחההג"מ
 מקום ידה על לו יתגלה אולי ישםנסע

 אמר זצ"ל הרבי אך אביו, בושנמצא
 עין, בי' שלטא דלא במקוםשתפסוהו

 משה ישראל ר' מש"ב שמעתיזה
 : לענטשנאבהגאבד"ק

 אחר יאהרצייט החזיק לא אייזיקלר'
 אחר שם מבניו לא' קרא ולאאביו,

 שאמר בשנה א' יום יו קבע רקאביו,
 : קדישאחריו

 מזאקילקאוו מהרי"ל הרבי שסמכובעת
 לא תבן ר"א אמר כנ"ל,לרבי

 תבונהו לנו שאין )היינו לנוניתן
 ללבוש היינו עשו, לנו אומריםולבנים
קאוור הזאקיל- השיב קאפאטע ווייסעלבנים
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%דח קורש שרפישיה  
 ושפל כאין הנך יען אדרשקאטר
 לך מגיע תבונה בך שאין עצמךבעיפי

 :הלבנים
 אחותו אשר מלובלין להרבי נודעפ"א

 שאין ואמר מטתו, לו הציעהרחלי
 השיבה מטתו, לו תציע אשה אשררצונו
 מיר בעט איך נאר עהם ניקט בעטאיך
 לה ניתן ומאז עצמי(, עבור מצוה)הייה

 :רשות
 שתלבה מלובלין הרבי לה ציוחפ"א

 פולאק יעקב הנ"ר קברעל
 השיבה חולה, שהי' מבניו א' עללהתפלל
 לקערו, סמוך אמות בר' הולכים איןהלא

 ונגד ומשפחתו, מקרוביו אתםהשיבה
 הלכו והלאה ומאז גזר, לא משפחתובני
 לקבר ד"א בתוך ומשפחתו אייזיקלהר"ר

 : פולאקהר"י
 שהרב הנ"ל משה ישראל הר'לסיפר

 הי' ממעזריטש, איסר ישראלר'
 בעודו מקאזניץ, יחזקאל הנ"מתחן

 והי' היהודי, מתלמידי והי'בפרשיסחא,
 דוד יעקב הג"מ בנו את בינם,התרחקות
 עם עבורו השתדך ווישאגראדהאבד"ק
 פיאסק האבד"ק מינץ הלוי משההג"מ
 הג"מ בן מטשעכינאווצי טובי' הר'בן

 קראסניבראד, האבד-ק מינץיקיתיאל
 לענטשנא, דרך 5פיאסק ממעזריטשונסעו
 ממעה חסיד זושא הר' נסע יחדועמהם
 ומחמת אייזיקי, הר"ר ממקורביריטש

 הג"מ של בתו חתן הי' הנ"לושהרר-א
 שיבוא זושא הר' בו הפציהיקותיאל,

 קיבלו ובבואו הנ"ל, הרר"א לביתעמו
 לא למה זושא לר' וא' בספ"ימאוד
 הלא איסר הר' עבור רבנותהראה
 זוואלין, רבנות השיג שמשוןחבירו
 : איסר ר' בעיני נראה לאוזה
 השתדלו אייזיקל הר"ר של פטירתואחר

 הרבי בן ישראל מ'הה"ק
 את והביאו מווארקי, והה"קמלובלין
 בשנת 5לענטשנא ליב שלמה ר'הה"ק
 ואז תקצ"א שנת עד שם והיהתקפ"ז,
 המרד שנשקט עד לעירו הרש"5חזר

 תקצ"ג, ב"ב עם לשם ובאבפולין
 : סעראצק הגאבד"קעכ"ל

 הרה"ג ש"ב מידי לי נשלח הנ"לכל
 מו*ה כקש"ת הרבנים מר הרזיםחכם

 שליט"א מיכלזאהן יחזקאלצבי
 רדארשא. לעדת הרבניםבועד

 ווארשא. ית"ש, ובעזרתו ה'בשם

 שלשלת כו' יד"נ ש"בלכבוד
 נ"י קדיש ירעץ מו"ההיוחסין

ראקאץ.
 בץ עטי אחזתי הצונו, למלאותא(

 לכתוב טרדותי,המון
 היקר לספרו הנוגעים דברים איזהאליו
 הרהר צדק צמח בעל הגה"ק : הםואלה
 סיפר זצוק-ל מליבאוויטש מענדילמנחם
 שאמר זצוק"ל לוי הקדושת מפ"קששמע
 הגאוה מדת על תורה דברה לולאכי

 כאלחן ועוד וגו' לבבך ורם)כמש"ג
 גאוה, רג5 גאוה, עושהובכתובים:
 אדם גאות גאוה, חוטר גאוה,ענקתמו
 מאמין היה לא זה כל לולא כהגה(ועוד
 יען בעולם, זו מדה נמצאת אמנםכי
 ימצא איפה איך לו, לצייר יוכל לאכי

 באיזה אף להתגאות בלבו אוןאדם
 אשר בעת שהיא, מדה ובאיזוערך
 במהילות עוד כליל לחלוף עלולהוא

 כמצער אשר דיונה, מקקיוןיתירה
 עלול הלא והאדם אחד, לייהנתקיים
 ובכל שעה בכל פגע ולכל אסוןלכל

 :רגע
 התורה מדין לדעתו כי אומר,דהיה

 גאוה בעל אדם להכניסאסור
 ט"ו( ,משלי דכתי'. אחרי הבית,לתוך
 עקב בפ' וכתי' לב, גבה כל ה'תועבת

 : ביתך אל תועבה תביאולא
 בגנותם אשר חז"ל, על מתפלאדהיה

 זאת: בכל אמרו הגאוה, מדתאת
 הגאהה( )ממדת בו שיהי' צריךת"ח

שמיני
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 קורש שרמישיח%
 אחר כהן ומתקינין צ"ל הי "לו" תיבת ( ע"א( ה' דף )סוסה שבשמעיתשמיני

 : והבק "19" וזה טפי זריז 1 המוסר דרך על המאמר יפרשדאמר שיהי- כדי הוא דעיקר אמר דהגמ' אך ן ? לת"ח ועוד כן, היתכןוהתפלא
 אבד"ק היילפרין יעקב מ, הגה"ק ג( 1 "שמיני הלשון כי הלשון,וצתות
 בעהמה"ס בפאדאלי זוואניץ אחרת, יכונה לבוין אפשרשבשמינית"

 אייר בער-ה ונפטר בכתי"ק, יעקבבית הוי התורה פרשיות בסדר כיוהע,
 שם וכתב שם, ומנ"כ תצ"חשנת הסדר על השמינית וישלח*רשת

 בתהלים : וז"ל יד בכתב ספרובהקדמת וו שבפרשה השמיני והפסוקמבראשית,
 באש באנו לראשנו אנוש הרכבת ס"1 ; והכונה וגו'"/ החסדים מכל נקטנתיהוא

 ביתך אבוא לרויה: ותוציאי ובמים י עת בכל צריך ת"ח כי הגמ',במאסר
 שפתי פצו אשר : נדרי לך אשלם בעולות שבפסוק בהמדה להשתמשומקרה
 אעלה מחים עולות לי: בצר פיודבר כלומר, השמינית, מהפרשההשמיני
 במנחוהע ז"ל מאמרם עפ"י 1ג1',לך מכל קטנתי ולזמר לכוין צריךשתמיד
 ובמנחה נחות ריח בהמה בעולת נא' ן מעקרה ישרש ועפי"ז וגו'ההסדים

 וא' המרבה א' לך לומר נחוה ריח 5 יתבאר ובזה ענינה, וכל הגאוה מדתאת

 בהבאת חלוק ה" עכ"ז וכו' הממעיט ן שבשמינית זכר, לשון שמיני שאמרמה
 עולה הביא בעשירים שהמהדר קרבן ( לשון הוא הפסוק כי מפני נקבה,לשון

 אפנקס" ישמעאל ר' שכ' וכמו שמנה ן עכד"ק: נקבה לשון ופרשהזכר,
 שמנה, חטאת אביא בהמ"ק לכשיבנה ( מנחם פנחס ר' מהי"גה"ק שמעתיב(

 אשר ביהמ"ק שחרב בעוה"ר עתה והנה ( שאמר פילץ אבד"קזצוק"ל
 פ' בקריאת שפתינו פרים ונשלמה , כהן לו ומתקינין דיומא פ"אבמשנה
 כעני כעשיר לטובה שוים כלם קרבנות ( אחה תיבת על ודקדק ההתיו,אחר

 : המע"ה דוד אמר ושפיר ככולי, כנדיב ( דפנה ואמר תחתיו, כהן ימתקיניןדהוי"ל
 ביהמ"ק, וחרב לראשנו אנוש הרכבת עתה ( בו שיתקנא כדי דל אמרו העניןכל

 בהמ"ק, ויבנה ירויה כשתוציאנו אך ן בכהן דוקא וזהו טפי, ויזהרהכ"ג
 לא ממש בעולות ביתך אבא אז ן הכ"ג, של בנו יתקינו אם אבלאחר,
 שפתי פצו כאשר קרבנות פ' בקריאת ן משמיענו וזאת בבנו, מתקנא אדםכלום

 עולותי בהביאי מז לי, בצר פי ודבר 1 של בנו ולא אהר רק שיתקינוהמשנה
 ושמנים מחים עולות להעלות אהדר ! רבה ממדרש בזה לדבר )וישהכה"ג.
 עכל"ק: . שימש וכו' טומאה אירע סופ"כתחרי

 רוח אלהים זבחי רא בתהליםד( בכל אם זאת הי' דאייתיאלעזר,
 זקני פי' וכו'נשברה להבין אין וגם ביוהכ"פ, גם אוהשנה,
 ראפפורט הכהן שמתה ר' הרביהגה"ק ע" הכ"ג שי הבן ירושת עניןבכלל
 דהנה לבוב, הורדניא, אבד"קזצוק"ל ה' בהרמב"ם וההלכה ע"ב, דע"ביומא
 הש"י בחר למה טעמים ב'נמצא זה הכ"ג מת דאם יוהכ"פעבודת
 שיות אריות ולא ובהמות פריםלקרבן ה-ס שו"ת וע" יורש, לושהתקינו
 נמצאים אינם שהחיות מפני א( השדה, ( התקינו למה ובכלל י"ב, סי'חאו*ה
 להטריח רצה לא והקב"ה להשיג בקלות ן רש"י ועי' סגן לו ה" הא תחתיואהר
 העבדתיך לא דכתי' כבד עול ולהעמיס ן יצחק רבי רבו בשם ע"א די"ט*ומא

 טעם ב( וכו', הוגעתיך ולא במנחה 1 : ואכמ"ל( רלהלוי
 בקומה הולכים שהבהמות מפני החוקרים! בעל אדומו"ר כ-ק בשם שמעתיי4"ה,

 ראש. זקופי הולכים החיות וכל כפופה ! מדייק שהי' זצללה"ה אמתשפת
תה
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 77לס קורש שרפי ,שיח
 הג' פ" וזה הכנעה, עי רמו 'הא

 טעם להראות העיקר החוקריםדלטעם
 המשיה שימות נאמר להכריע וכדיהכנעה,
 כבש עם זאב וגר כתי' שאזיכריעו
 באותו וא"ב יחדיו, תרענה ודובופרה
 חיות, מיני להביא טרחה עוד איןזמן
 מבהמות ג"כ יביאו זמן באותוואם
 וז"ש הכנעה מפני יהי' דהטעםמוכח
 וכו' ברצונך הטיבה וכו' אלקיםזבחי
 משום מוכח פרים, מזבחך על יעלוואז

 : והבן וכו' אלקיםדזבחי
 אוה"נש"ב

 מיכלזאהן יחזקאלצבי
 דפה. הרבניטבועד

 שלמה מוה"ר הרה"ג לי ששלחמה
 קלאדאיוע. האבד"קשליט"א
 וכו' המאוה"ג הישיש מהרבשמעתי

 שליט"א הירשל מוה"רכש"ת
 צל תחת שהסתופף באביאק,אבד"ק
 זצ-ל ישראל נחום ר' הרה"קכ"ק

 מסטריקאוו זצ"ל מו"ז והה"קמליפנא,
 לו, סיפר זצ"ל נ"י ר' שהה"קועוד,

 הרי"ם להחר מנסיעתו האחרוןשבפעם
 לו לאמור הריעם החי' אותו שאלזצ"ל,

 זצ-ל רנ"י שחשב והרהוריםהרעיונות
 שהוא והשיב אליו, בואו טרם הדרךעל
 )כי להשמיע ולא מהרבי, לשמועבא
 לתלמידים ר"י ששאל בגמ' מצינוכן
 והשיבו מדרשא, בבי היום איתמרמה
 החי' ואמר ע"ש( לשמוע באיםשהם
 היות זצ"ל, הרג"י ואמר אעפ"כ,הרי"ם
 שונות, בדרישות להרבי חסידיםשבאים
 וכדומה, לחולה ועצה פרנסהבעניני
 תירצת מה - לזה לרבי יש שייכותאיזה
 מחזיר שהרבי לי, שתרצתיוהשיב - זצ"ל הרי"ס תי' שובה אותי שאל -לך

 למדרגה אליו הבאים את ומעלהבתשובה
 והמבקש, החולה תפלת נשמע עי"זגבו'
 נשמע זאת הרי"ם, החי' לוואאשר

 שהרבי אומר והרבי להרבי,מהחסידים
 אני מה יצו אל ושם עצמומתיישב

 בעדם, להתפלך אלי שבאים חייומה
 הרבי ועי"1 וגו/ מדלי כמר אניהלא
 טובה באה ועי"ז ונתעלה, בתשובהחוזר

 אז וזה וכדומה, עצה והדורשלהחולה
 - לו ורפא - הרבי - ושב יביןלבבו

 שממשיכין דע לו, אמר אח"כלהחולה,
 גחל עד לקטן שיזיק געמיינקייטהיום

 ועמוד חזק ואתה הקטן, לעשבואפילו
 ררי הרה"צ בספרו הכל, עלותשגיח
 בליפנא זאת מבאביאק להרבזצ"ל
 המשרתת וזרקה החלון, אצלעמדו

 ואמר מבחוץ, להתרנגוליםזרעונים
 היא ראה בזה"ל אליו זצ"להרה"צ
 ולהלאה להתרנגולים, מעט כאןזורקת
 שם, העומדים להתרגגולים זורקתג"כ

 בראותם כאן, העומדיםוהתרנגולים
 לתרנגולים ג"כ זורקתשהמשרתת
 מה לחטוף שמה רצים להיאההאחרים
 כאן להם יש כי אם לאחרים,שנזרק
 הגרוע הקנאה מזה ונראהלאכול,
 מלרשום שכחתי ע"כ. בהם גםששוררת
 הרי"ם להחי' זצ"ל רנ-י באכאשר
 קודם שניהם ה" בשחריתזצ"ל,

 בית אל פנה בבואו מיד אךהתפלה,
 הה"צ ורצה שלום, לקהת הרי"םהחף
 הת" ואמר חסידות, עמו לדבררנ"י
 בשעה אליו שיבוא אליתהרי"ם

 ואמר התפלה, קודם עוד הוא כימאוחרת,
 התפלה, קודם עוד ג"כ שהוא זצ"לרנ"י
 שהוא לו והשיב ז יבוא מתי אותוושאל
 להסטאנציע והיך לכוון, ידעבעצמו
 הנחת קודם שוב והלך והתפלל,שלו,
 הרי"ם להחי' בא וכאשר דר"ח,תפילין
 זאת דר"ח, תפילין הניח טרםג"כ
 אח"כ כי האחרונה, הנסיעההיתה

 : זצ"ל הרי"ם הת"נסתלק
 זצ"ל רג"י הרה"צ לו סיפרערך

 מטשעכינאוג להרבי נסעשאח"כ
 והלך זצ"ל יעקיל ר' אצל דירתווקבע
 לחביר הרבי של בנו יעקיל ר'הרה"צ

למדית
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 קורש שרפישיח78
 ותאר אליו, בא שהוא לו,יסייע
 אני הרבי ואמר הוא, ומי קאוישניו
 מעולם, עוד אותו ראה לא כי אםיודע,
 הרבי אותו שאל להרבי, הוא באוכאשר
 הדרך על מחשבותיו הי מה לו.לאמור
 לאמור, ג"כ וסירב אליו בואוגורם

 הרבי ואמר לשמוע, בא שהואבאוסרו
 מה לו, קשה שה" ואמר אעפ"כ,ג"כ

 את נוטל אפילו נפשך" "בכלהכוונה
 לי, וישבתי רבותאז זה האםנפשך,

 שניטל אפילו רצון, מלשון נפששהכוונה
 תחזק אעפ"כ לעבדו הרצוניות כלממך
 הדביק הרבי ד', את ותעבודעצמך

 עוד 1tmws ידה את)גיקוועטשט(
 בהרגשה ושנה וכפל עליכם,מהשלום
 היא, אמת תורת היא, אמת תורתודיוק
 את להוביל יא' שציוה עוד, לוואמר
 עוד אליו ופנה לביתו, יעקיל מר'כליו
 על אוכלים הה אצלי בזה"ל,יאמר
 חסידים, לומדים, מקדם, בש"קושלחני
 אח"כ ובראותי קרונים, רבנים,נגידים,
 הלומדים, את מחאתי נכון, הדברשאין

 הלכה, עפ"י נכון שהדבר ליהתאמינו
 נכון, הדבר אין שעוד ראיתיאח"כ

 לי, ותאמינו החסידים, גםהגבלתי
 אח"כ הלכה, עפ"י נכוןשהדבר

 הנגידים, את ג"כ ומחאתינתיישבתי
 אח"כ הלבה, עפ"י שהוא ליותאמינו
 לי יתאמינו הרבנינו, את ג"כמחאתי
 את גם מאחתי אח"כ הלכה, עפ"ישהוא

 הלכה, עפ"י שהוא לי ותאמינוהקרובים,
 הרבנים רק שלחני על אוכליםעתה
 תרצו אם אתם ע"כ מעט, קרוביםשהט
 לאכול תוכלו שלי, מהלכה אחורשאלך
 כל אשלח רוצים, אתם אם אךעמי,

 ותאכלו בני, אצל להסטאנציעהסעודה
 חשוב ויהי' אוכל, שאני  העתבאותו
 אחד, שלחן על יחד שנינו אכלנוכאילו
 בערב בש"ץ אכל זצ"ל הרביוהנה

 רנ"י והרה"צ מוקדמת, בשעהובבוקר
 וכן בלילה מאוחרת בשעה תמידאכל

 העת, לכוין הוכרח עתה אולםבבואך,

 זכרונו דמיון )לפי השבוע, באמצעאך
 לו שאמר שליט"א מבאביאק הרבשל

 שלחן על ביחד אכלו זצ"ל( רנ"?הרה"צ
 :אחד

 שליט"א, מבאביאק הרב לי סיפרעדך
 את איחר לטשעכאנאוו/בנטעו
 לטשעכאנאוו, מפלונסק שהלכההאניבאס

 לסאחאטשין, מיוחדת עגלה לוולקח
 שם, גם ואיחר האניבאס, להשיגבחושבו
 רוח אי והי' לטשעכאנאוו, רגלוהלך
 הדרך על והתפלל חזק, "זאוויערחע"שלג

 תפילין ויניח תפילין, בליבהילוכו
 ה' בעש"ק, הי' העירה ובבואובהעיר,
 הקדימו וכידוע שתיים, לשעהמינוב

 ין הי' ולא  ש"ק, לקבלבטשעכאנאוו
 וידע מהרבי, שלום לקבל עתעוד

 ורצה ביאתו, עת אותו ישאלשהרבי
 שיראה הרבי, של בנו יעקיל לר'מיד
 לעדות ויהי' ביאתו, עת הזייגערעל
 זצ"ל אלעזר ר' והרה"ג הרבי,אצל
 ג"כ לטשעכאנאוו בא דסאחאטשאוו,אב"ד
 יא וג"כ ג/ לשעה חצי בשעהבעש"ק
 מהשלחן, רחוק בעמדם בלילה שלום,לקח
 זצ"ל איעזר לר' באצבעו הרבירמז
 ואמר ? בא מתי אותו ושאל אליו,לבוא
 הרבי, לו ואמר וחצי, ב' בשעההאמת
 שבת, הוא כבר שבעירי ידעתםהלא
 שעה עוד שבעירו אלעזר, ר' לוואמר
 כאן, להיות תרצו אם הרבי, אמרלשבת,
 הבימה, על ותאמרו להבה"מ למחרתלכו
 טרם סאחאטשאוו שבעירו היותבזה"ל,
 ילמדו ולא הנה, שבא בשעה שבתהוא
 השבת לחלל שבפה אנשים שאריממנו
 עליו לקבל זצ"ל אלעזר ר' והבטיחאז,

 זה" למחר, עשה וכן כך,ולעשות
 תקיעות את כידוע לתמי', הכלבעיני
 למחר, ואמרו זצ"ל, ר"א שלדעתה
 אלעזר שר' ממנו, הזאת הדרשהבשמעם
 אצל הרבי יו נתן לא ואעפ"כדורש,
 הרבי רמי אח"כ שלום, בלילההשלחן
 אותו ושאי עצמו, לקרב אליו,באצבעו
 הרבי. ואמר העת, לו ואמר באחזמתי

אולי
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 החסידים, של זייגער הקרישמע עיא"ת
 זצ"ל יענקל ה"ר עד לו שישוהשיב
 מורה על אותו שראה ר"י והעידבנת
 עוד אצלו ודרש הזאת, בעת שלושעות
 להרצי וסיפר מאוחרת, בשעה באלמה
 למה הרבי אותו ושאל נסיעתו, סדרכל
 האם והשיב בסאחאטשין, שבתלא

 והוא ו דשם האפיקורסים אצללשבות
 החזיק כידוע בזה, הרבי יב ליקחרצה
 סאחאטשין עיר אנשי רובא אתהרבי

 בתשובתו הרבי ונתיישבלאפיקורסית,
 : שלום מיד לו ונתןזאת,

 שאחר שליט"א, הרב 5י סיפרעףי
 השפת הה"ק אצל הי'סטריקאוו

 אותו ושאי קוויטעל, ונתן זצ"ל,אמת
 )היא בבאביאק רב הוא שנים כמההרג:
 עת והשיב משפחות( מ' קטנהעיר

 והשיב כמהו שנית אותו ושאלארוכה,
 איזה אחר הראשונה, התשובה ג"כלו

 הרבי את ביקש בהיותו, הג' בפעםשנים
 בעיר טובה לו לעשות זצ"להשפ"א

 ושאל הרבנות, מקום הנפקדסטערצאוו
 והיכן דשם, הרב הוא מי : הרביאותו
 הרב הלא בתמהון הרב ושאלהלך?
 מאנשי הוא אחרת לעיר והלך שםשהי'

 נוסעים : הרבי אליו ואמר ?שיומכם
 אותם, מכיר ואינני חסידים רבניםאלי
 להשתדל דורש אינני הרב, אמראח"כ
 שלי הרבי כי טובה, 5י ולעשותבעבורי
 את זצ"ל השפ"א הרבי והפסיקאמר

 כוונתו, רבי איזה עד אותו ושאלדבריו,
 מקודם נסע שהרב להרבי ידוע הי')כי

 מליפנא, זצ"ל ישראל נחום ר'להרה"צ
 שלו, השטיודאנט בשם מפורסםוהי'

 רו"1 5הרה"ק 5סטריקאוו נסעואח"כ
 היא רבי סתם כי הרב והשיבזצ"ל(,
 אמר והוא מסטריקאוו, הרבי עלכוונתו
 מלמטה, פרנס הנתמנה כל שאז"למה

 יה" 5מה וק', מלמעלה, רשענעשה
 כל שהכוונה ופי' רשע? נעשהעוד

 מלמטה, השתדלות ע"י ראש,הנעשה
 נחשב או מרב; מכתב ע"י אפילווהוסיף

 בעיני מאוד הפ" והוטב מלמעיה,רשע
 לחזור והוכרח זצ"י, השפ"אהרבי
 הרב סיים אח"כ הפירוש, שניתוסומר
 רק השתדלות, שום דורש שאינודבריו
 את דשם העיר אנשי ישאלובטח
 שאינו הרבי, ישיג ואם עגיו,הרבי
 איזה הי כבר כי אם אותו,מכיר
 ריעותא זאת יהי' אז בגור,פעמים
 ואמר לפניו, עצמו מזכיר לכןגמורה,

 )אם אז 5י אמרת אתה הלא הרבי,15
 כבר שאתה אחדות( שנים עברושכבר
 מן אתה אין א"כ בבאביאק, ארוךעת

 רץ מאומה, תשתדל לא ע"כהרצים,
 ואם מכתב שמה אחר יכתוש תרצהאם

 די: יה" זה גם השמים מןיהי'
 מבאביאק הרב ה" שבעוד שמעתיעוד

 הי סאחאטשינעק, בעירלמו"ץ
 לחם מחוסר ה" מאוד, שעתא ל"דחוק
 על השב בסטריקאוו, הף פ"אר"ל,

 כוט הרבי לו והושיט בסעודה,השולחן
 ואמר נפשו, מר את הרב ושפךיין,

 ליינן ולא ללחם צריך אנילהרבי,
 תשיג עוד קטנה שעיר הרבי לווהשיב
 נפקד הי' אח"כ השעה, את לדחוקואין
 הרבי ונסע נאשעלסק, בעירמו"ץ

 יחיאל ר' הרה"ק הרבי גטמסטריקאוו,
 מגאסטינין הרבי וגם מאיכסנדר,זצ"ל
 למעינות אלעקסאנדעראוו דרךזצ"ל

 הרב ונסע לקארלסבאד, אדמההרפואה,
 לאלעקסאגדראוו מסאחאטשינעקמבאביאק
 להרבי הרב וביקש פניהם,לקבל

 הרבים חבריו עם שידברמסטריקאוו
 והבטיחו בנאשעלסק, טובה לולעשות

 היתר עם אחד בא כביתם, בבואם15,
 מגאסטינין להרבי ח"", "מנפשהוראה
 האיש ונסע ג"כ, הרבי וחתםזצ"ל

 ושמע למו"ץ, שם ונתמנהלנאשעלסק
 הרבי את וקבל מבאביאק, הרבזאת

 ואז מסטריקאוו, הרבי ספנימגאסטינין

 אלבערשטיין יעקל ר' בסטריקאווה"
 הרבי, אותו וקרא מגאסטינין, הרביחתן
 חמיו, את שישאף בהקפדה, עליוויצא

אם
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 מטר"ש הג' אצל בקראקא ה" פ-א ערד ( גקאצק, למד כך אם לשקרן, ney1*ם
 וביקש דשם, האב"ד סופר זצ"ל י ידע יא כי הדבר, הבין 5א יעקל.ור-

 הצהרים, סעודת עמו לאכול אותו ( הרבי, מחדר יצא וכאשר דבר,משום
 מפני יכול אינני בזה"ל בשלילה, והשיב ן בהקפדתם הרבי וכוונת סבתשאל

 הג' שאשת על והכוונה והומר, הקל , ר' בא וכאשר הדבר, האנשיםוביארו
 מגאסטי- הרבי לחמיו סיפר לביתויעקל

 אומר והמשנה השולחן, אצי ישבה ,
 חבירו": באשת ק"ו אמרו "באשתו ( מבאביאק הרב הי' אח"כ הדבר,נין

 על חתם רק להמו"ץ, מכתב נתןלא
 ג"כ הרבי לו ואמר הוראתו,היתר
 הרבי חתם ובזה תשיג, עוד קטנהשעיר

 : באביאק בעיר השארו ג"כמגאסטינין
 בשמחת שפ"א מבאביאק, הרב סיפרעוד

 נחום ר' הרה"צ מאוד שיבחתורה,
 הרי"ם חי' של הלכה את זצ"לישראל
 הגאונים ששארי ואמר א', אברך שםוהי'

 זצ"ל הרי"ם החי' רק מלהנשא,פסלוהו
 לו ואין רבות שנים זה ונשאהתירוהו,

 הרבי, את מבאביאק הרב ושאלבן,
 זצ"ל הרי"ם ח" של הלכה היכןא"כ
 יהי' מעד טעם ד' יתן אם הרגי,אמר
 השנה ובאותו מיד, ונתן זכר, בןיו

 : בב"זנפקד

 נכלמה ר' הרה"ג ידי"נ לי שלחעוד
 שליט"א. קלאדארר,1אבד"ק

 לפ"ק תפרה במדבר ו'ב"ה
בקלאדאווע.

 שה" נ"י ,יוסף אברהם מא'וכמעתי
 אדמו"ר אצ5 בקודשמשמש

 שהגה"ק בגאסטינין, זצ"ל מהרי"םהגה"ק
 שכ' אלי'" דבי "התנא את פירשזצ"ל
 מה והדיוק כאשה, האדם אתויגרש
 איך ק' לכאו' שהנה ופי' כאשהוהפי'
 היא אהדו, שגירש הקב"ה אצלשייך
 האשה הנה אך ? כבודו הארץ כלמלא
 להיות תוכל בעיה, תחת היאאם

 אם אולם אשה, נקראה וג"כבמרחקים
 בעלה בבית היא אם גם לגורשת,היא

 ע"כ התד"א פירש וזה מגורשת,נקראת
 : הים"( ומי בס' נדפס )כברודפח"ח

 וטף אנשים, של הפראצעסיןבעבור

 ושמותיהן, המשפט, יום אצלונרשם
 בעבור נרות הדליק כך, היהתנהגותו

 ואמר אז, שעות צדקות ונתן רמבה"נ.
 רצת. ויהי תהלים, קפיטיל עשרהן
 ושריג המלכות לב ותטה אל וכשבא(
 האנשים שמות את מפרש ה" ושופטיו,ן
 לו שהי' מקוטנא א' והי' ומשפטיהן,(
 דברים עם סחר כי על משפטים, תמיד1
 שמו, את הרבי הזכיר וכאשר האסורים,ן
 אדם מכל החכם רבש"ע, בזה"ל, הרבי אמרן
 למלאות יגנוב כי לגנב יבוזו אל אמר,ן

 עצה שום לו אין הלא ירעב' כי -פשי1
 טלגרמה ' באה אח"כ ומיד זה לענין
 הודו יתנה ואמר הוא, שחפשי מקוטנא)

 ואמר מאוד, עצמו ישמח טיב' כי לד'1

 : הזה האישן בעבור אחרת טענה שום לו ה" שיא1
 כאשר אליו בא שפ"א לו, סיפר הרבין
 משעפט הרב של אביו שרענצקער, זעייג, הר' חסיד הקאצקער סוחר עוד הי'ן
 הר"ז לו ואמר ובמדה במשקל הכלן שה" כדרכו ממוצעת, נדבה לו נתל תםן עמו, ושמח סעודה בעבורו ועשה זצ"ל,ז

 כי עי הנאה, יי יש מנדבתך בזה"ל'1
 בפעם לאחר, יבוא אם ויתן וחזריתן

 ואח"כ גדולה, נדבה ישיגהראשון,
 ראשיך דיום כהמדרש, והולך,פוחת

 אולם פוחת, שני וביום פטומות,מאכילו

 בפעם גם ליחן תוכך הקטנה נדבתךן
 ! ע"כ השניתן

 הרבי א5 ובא בביתו חולה לו שהי'א'
 תהליפ לגמור הרבי אותו וצתה!

שאל
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 שיש מי אי' הלא זצ"ל, הרבי אתשאל
 חכם.ויבקש אצל ילך בביתו, חולהלו

 הכוונה אם הרבי, והשיב רחמים,עליו
 צריך הי' רחמים, יבקש שהחכםהי'

 הכוונה אך רחמים", עליו "שיבקשלכתוב
 בעצמו שהוא חולה לו שיש מיעל

 שמעתי הכותב, שלו' ואני ע"כ,יבקש,
 זצ"ל, מאסטראווצי הגה"ק מפ"קזאת
 תירוץ, לנו יש זה שבעבור הוסיףועוד
 ובסוף הרבי"ס, על סומכין הכלכי

 הסמיכה הלא עתה אך נושעים,אינם
 : ע"כ הרבי *ל הכלאינו
 קרעפלעך שאוכלים אומרים,העולם

 מכים בפורים, שמכין,בעת
 - בעיוה"כ הושענות, - בהוש"רהמן,

 אוכלים בשבועות למה אולםכפרות,
 בראתי זצ"ל, הרבי ואמרקרעפלעךז
 בזה ומכים תבלין, תורה בראתייצה-ר,

 : ע"כהיצה"ר
 ישוו לא חפצי וכל על במדרשאיתא

 דבר, תבירו עם מחליף א' אםבה,
 אחד לכל אין בשמים, ולזה תבלין,לזה
 עם לומד אם "תורה אולם אחד, דבררק

 א' פרק עמו לומד וחבירו א', פרקחבית
 הלא וקשה, פרקים, שני אחד לכליש
 לחבירו לומד אם לימוד דברבכל

 אומנות אותו לומד וחבירו חייט,אומנא
 שניהם,  ידיעת בכ"א יש ג"כסנדלר
 שלומד דבר, שבכל זצ"ל, הרביואמר

 בידיעתו בשלו מעלה לו איןמחבירו
 מחבירו לומד אם בתוה"ק אולםמכבר,
 ידע אשר בפרקו גם נתעלה אחר,פרק

 : ע"כמכבר
 וציווה ז"ל, הרבי לפני א' "תנצלפשא

 קשה והי' בזוי, דבר לעשותאותו
 זצ"ל, הרבי לו ואמר הדבר, עליומאוד

 דחוק שהי' בבערלין, הי' א'שבאנקיר
 לטני אך מזה, ידע לא איש ושוסמאוד,
 את מסר בישראל גדול שהי' דשםהרב

 הרב שיח מדוה די"ג בהלילהדחקותו,
 ומעמדו, מצבו על אותו ושאלאחריו,
 לו ואמר יותר, הורע שעוד לוואכת

 דבר לו יאמר לעצתו, ישמע אםהרב
 שישמע כף תקיעת לו ליחן והוכרחמה,

 ביחד שילך הרב, אותו וציווהלעצתו,
 החיים בית על בעיה"כ העניים כלעם

 הבאנקיר שמע וכאשר נדבות,לקבץ
 יוכל איך בחלשות, כמעט נפלהדבר
 איש שום הלא כזה, בזיון דברלעשות

 בו הפציר הרב אך מדחקותו, ידעלא
 תקיעות ממנו לקח זה שמטעם,מאוד,
 שיהה עליו נגזר השמים מן ואמרכף,
 להמתין השיעור היא וכמה בזיונות,לו
 ומוטב מטה, מטה לאחת אחת שירדעד

 בא ואח"ם בפ"א, גזירתו בושיקוים
 ע"כ: הראשונה המעלהעל
 בעיר אב"ד זצ"ל שלמה רהרב

 בעיר רב מקדם הי'שעראדז,
 עוד הי' זצ"ל שהרבי בעתגאסטינין,
 מעופף לקבץ שניהם הלכו פ"אאברך,
 גראשען4 א' להם תתן א', לבעה"בובאו
 אמר זצ"ל והרבי לקבל/ הרב רצהולא
 שקיבצו מעשה, לו יעופף לקבל,לו

 אחר בעיר הגון אורח בעבוראנשים
 שחסר האורח אמר המעזתוכשהביאו

 להעיר יבוא שכאשר מהמעות, קפ'איזה
 לו צריך מעות כמה מה-ש, לומגלין
 לו חסר שכאן רואה בהעיר,להיות

 הגראשען גם הוא יקבל ע"כמהסכום,
 : ע"כ ליצן הבעה"בשרוצה

 בווארשא, הייתי "תפרה" תצאפ'
 נ"י אלי' ר' מדודיושמעתי
 ש"ק, בגאסטינין פ"א שהי'יאשינסקי,

 זצ"ל הרבי רק "שלחן" הי' לא ש"קבליל
 ופטר a~tyn לפני ת"ת אמר קידושאחר
 בזה"ל, אז הרבי ואמר לביתם,אותם
 ונתנו אויביך על למלחמה תצא כיכתי'
 בהעלותך ובפ' תו', בידך אלדיךד'
 מלחמה תבואו וכי כ' ט' פסוק"

 ונזכרתפ בחצוצרות והרעתםבארצכם,
 מאויביכם, תושעתם אלדיכם ד'לפני
 וגתנו מיד רק מה שיעשו כ' לאוכאן
 הק', לרש"י קשה הי' זה אך בידך,ד'

 רשות, מלחמת הוא שכאן רש"יומתרץ
דהיינו
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 )עפ"י ברשותם שלבם הצדיקיםדהיינו
 היצה"ר, הוא שאויב המפורשי'מ"

 בלי לכן היצה"ר(, מרחמת עלוהרמי
 ונתנו מיד עוד, מצדם עשי'שום
 לבם שאין לאלה שם אולםבידך,

 שיוושעו: תחבולות לעשות צריךוכרשותם
 שהם אצלם ווען רק גלייך,ניבט איי ש"פרים אמר זצ"ל מקאצקהרבי

 שעומדים אצלינו אולםאויסגעארבייט,
 גלייך, פרים איו ההתחיה אצלאנו
 : זצ"ל הרבי דברי ע": שבת" ניטעןא

 על הרבי את ביקש אחדבע"ב
 שכבר להרבי ואמרהטנרקאות,

 אח"כ )שהר מש"ל ר' בנו אתכיבד
 הרבי ואמר במציצה, מפראשקאוו(הרבי
 נקי: פה לו יש שלי משהילי גלייךגאנץ
 ר' מבנו מאוד החזיק זצ"להרבי

 לאחד, ספר האחרוןמשה'לי,
 פעמים בגאסטיגין יו רעות עתים-אה"
 ועכ"ז ר"5, לחם מחוסר שהי' עדרבות,
 לצערו, שלא אביו, בפני זאת סיפרלא
 ה" מדחקותו, יודע הי' אביו אםכי
 שמעתי זה )וכעין תמיר לעזר לובא
 מקפיד שהי' זצ"ל, מטרוסק המגידבשם
 אביהם, על עצמם שמניחים אותםעל

 "כי שכ' ואמר עליהם, עולםומכבידים
 הוה מצדיה כי ומתרגם בפיו"ציד
 עשיר הי יצחק כי אם והכוונהאכל,
 עצמו מסמיך עשו הי' לא עכ"זגדול
 הכוונה אכיל הוה מצדיה רק אביו,על
 משל רצה ולא מצדו שאכל עשיועל
 לעשו(: גדול וכות וזה להנות,אביו

 אחת שפעם מווארשאפעלד חיידענ- אלי' פנחס ר' מהח'שמעתי
 שהרבי יוסף אברהם ר' המשמש לוכתב
 טובה סחורה וקנה לחלאטע5,צריך
 הרבי ואמר יהרבי, לגאסטיניןוהביא
 זצ"ל ברוך הר' בזה"ב אליוזצ"ל

 ליייפציג, ונו"נ סוחר הי'טשיזעווער
 טאמאשאווער הירש הר' אליו כתבפ"א

 מקאצק, הרבי אצי בקודשמשמש
 וה"ר לחלאטעי, מאוד צריךשהרבי

 שובח סתורה בלייפציג קנה ~צ"לברוך
 אליו הרבי ואמר מקאצק, ההרביוהביא
 סרסור דמי עכ"פ נתן אם תם",בלשון
 הירשן ר' בע?אהלט האט ערואויב

 פנחס לר' לרמז והכוונה געלד(פאקטער
 יוסף אברהם ר' שהמשמש שמביןאלי/
 שי5פ אם שאל ע"כ זה, אודות 5וכתב
 מתואר הי' זו, בשנה אך פאקטארנע,לו
 ה5ז, המעשה כל בחשם אלי' פנחסלר'

 אברהם ר' המשמש אליו באולמחר
 עירה, אודות החולה בתה עם.יוסף
 והזכיר בחלומו א5" פנחס ר'ונזכר

 מצות יקיים מקש יש שכאןהמעשה,
 : מאז זצ"יהרבי

 שס"א הנ"ל אלי' פנחס ר' לי סיפרערד
 להתפייס בבהמ"ד בגאסטיניןה"

 אשה באה הטלית, הרבי שלבשוטרם
 ובבכי', גדולה בזעקה לבהמ"דאחת
 וצריכה לילד מקשה היא אחתשאשה
 בחשאי הרבי ואמר גדולים,לרחמים
 פ"8 נתן מקאצק הרבי רבש"ע,בזה"ל,
 עשש הטלית לבישת בעת לאשהנשמה
 והופקדה נשמה, ם לאשה גם כאן5י

 ליבוש, ר' המשמש לו אמר אח"כמיד,
 היתה שפ"א הרעבצין על הי'שהכוונה
 בקאצק לטובה הרבי והזכירה מאוד,חולה
 ועל אז, ונושעה הטלית, לבישתקודם
 מגאסטיניך הרבי בחנת הי הזאתאשתו

 :זצ"ל
 מזאגראור זצ"ל אברהם רהרה"ג

 הרבי הי' שפ-א איךסיפר,
 אברך עוד עם באברכותומגאסטינין

 ר4 הגה"ק אצל לינטשיץ בעיראחד

 מתנגד הי' ר"ח שהגה"ק וע5 זצ"ל,חיים
 חסידיפ שהם גם והכיר כידוע,גדול
 הרבי ואמר כראוי, אותם כיבד5א

 כך הוא אורחים הכנסת אםמגאסטינין
 ר"ח, הגה"ק של פטירתו אחרוא',
 קברר על מנין מגאסטינין הרבישלח

 :לפייסו
 שפשה פרזעדעצקי, ממדכי מרשמעתי

 נציל וואלף סנדר ר' הרבהי'
האב-ד
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 ש-ק, בגאסטינין דסטאווישיןחאב"ד
 הרל הרב ענה ח"ה, הרבי שאמרואחר
 פי' לא )הוא תורה יאמר הואשגת
 המנהג(, ידע לא ע"כ החסידיםטסת
 בתהלים כ' ואמר שיאמר הרביוציווה
 הוא עמל זאת ידעת ואחשבהע"ג
 זאת כ' מק' הגמ' כי תו'בעיני
 ומת' העולה הוא וע' העולה,תורת
 העולה, הוא קיים שבתמ"ק בזמןהגם/
 תורת זאת קיים ביהמ"ק שאיןובזמן
 ואחשבה כאן, היא הכותה וזההעולה,
 *הוא" עמל "זאת", כ' למה זאת,ידעת
 אבוא עד הוא, פעם כ' ולמהבעינך
 והבנתי לאחריתם, אבינה אל מקדשי"ל
 שבהמ"ק בזמן על יסובב שהואאו,
 אותו שישנה הרבי אותו וציווהקיים,
 אטע לחבב והוא התורה, הפעםעוד

 :ע"כ
 ר' הרה"צ הלויתשבעתשנקעתי

 הלוי ליבוש יהודהאביגדור
 הרבי אמר קויל, בעיר האב"דזצ"ל

 תולדות 'א'5'ה כ' זצ"ל,מסאחאטשאוו
 ואביגדור מרומז 'א'ל'ה במלתנח,

 ומעשיו שנותיו תולדות, 'הלוי,'ליבוש
 מיתה תף למה ק' אך נח, ממסרה"

 ה" תמים צדיק איש נח התירוץ,שטופה,
 אחרי: להרהר ואיןבדורותיו,

 בענדיט אפרים ר' הרב אא"מ הי'ע"א
 ואנה אנה והלך בגאסטינין,זצ"ל

 החדר שלפני בהבה"מ הלילקעבעשנו
 בא ובזה האנשים, הרבי בושקבל
 על הרבי לפני עצמו והתנצל אחדאברך
 להבהמ"ד הרבי והלך לו, שישהשכחה
 "זייט רב קלאדאווער אא"מ, אתוקרא
 אא"מ וחטף שאמר, מה ושמעמוחל"
 דרך שאין לאחוריו, ואחזו מפיוהלילקע
 הרבי ואמר הרבי, בפני יעשןארץ
 להלאה, גם יעשן שלא דהיינו כך,שאם
 ליקח אא"מ והוכרח מאומה, יאמרלא

 הרב; בפני ולעשן לפיו הלילקעמחזרה
 הלז האברך הנה בזה"ל, הרביואמר
 מעשה והי' השכחה על עצמושתנצל

 השסרח % עצמו התנ51 וא'כזאת,
 מלובלין, הרבי או מקאצק, הרבילפגי
 דודי ופירש תשובה, אותולעשותוציווה

 גדול לצדיק מחזיקו )שהו רבטורבינער
 שכחה שאין תמיד( עמו מתפארוה"
 תשובה וגדולה כבודך, כסאלפני

 תשובא ע"י הכבוד, כסא עדשמגעת
 ובשם ע"כ, שכחה אין למעלה,ומגעת

 שפי/  ומעתי זצ"ל מגידהטריסקער
 יו אין כבודך, כסא לפני שהואמי

 : ע"כשכחה,
 המסי אמרתי חגיגה, מס' הסיוםעל

 חכמים תלמידי ארב"שמסיים,
 ונו/ בם שולטת גיהנם של אוראין

 גיהנפ של אור אין ישראל פושעיאר"ל
 בו שאין הזהב ממזבח ק"ו בם,שולטת
 הם נשרפה, ואינה זהב כדינר ציפוירק

 יעופש עאכו"כ כרמון מצותשמלאים
 יע"שע לגיהנם יורדים הרבה הלאבתום/
 ברכות סיום על שאמרתי המשךואמרתי
 אחדות על שמורה המסכתוהתחלת
 שהפושעי מובן, אינו לכאו' כיושלומו
 הכוונת אך הח"ה, עט שוים יהי'ישראל
 תורות יח" שאין הארצים עמיעל

 בשבועות כמובא ישראל, פושעיונקראו
 שלא על למזיד, קרוב מותרשאומר
 תשמעון עקב והי' כדפירש"ילמד,

 כמשמע; ועשיתם משגה/ זוושמרתם,
 הם אם רק עשה, לא למד לאשאם

 להם יש וזבולון, כיששכר ת"ח,מחזיקים
  בעייני הדרוש והארכתי בלימוד,חלק

 רבן, בית של וחנוקת הח"חהחזקת
 כרימון. מצות מלאים שהם אמרוע"ז
 תורתם גם כן שקשה, קערין עםשמלא
 שום בו מרגישים אינם מאחרשזוכים
 הזהב מעט ע"י הזהב ממזבח וק"וטעם

 האש, בו שולט אינו עליוהמצופה
 הזהב ע"י הם, כן אדמה הואומבפנים
 מלבוש לעצמם ממנו ועושיםשגפנים

 : ודוק גיהנם של האש בם שולטאינו
 הבאהן על בנסעי תרפ"ג, תבואגי

 פייגעגבוים יוסף ר' לי סיפרלווארשא
מווארשא
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 8יר עם האט ספר, א גיברענגט מחבר א ן הג' של מפ"ק ששמע אידסימרשא,

 זצ"ל ואביו גיפעללען, ניבט באלך ן האב"ד סאלאווייציק בריסקער חייםר'
 הרבי מהסכמת בספרו אז מאד שמח ן מי כי באטוואצק, זצ"ל, בריסקדק'

 הרבי של מילין ספורות ה" בידוע הלזו, ן מהצוואר דם אחת פעם לושנראה
 זצ"ל: 1 כי ביוה"כ, אפילו להתענות לואסור

 דוד ר' לו שסיפר מה לי סיפר גם ( מצות ג"כ הוא נפשותיכם אתושמרתם
 יעקל בה"ר מקאליש אלבערשטיין 1 ע"כ: בזה מכ"ג חשש וישעשה,
 זצ"ל, מגאסטינין הרבי חתן אלבערשטייןן מומחה דוקטר רופא לזה צריךא"ה

 שבמשך ראה יעקל ר' אביו הי' שפ"אז דין בין וגם לום, דם ביןלמלק
 והעסקיפ שונות, היזיקות לו יששבועות חולה אכילת יה" שיעור כמה עדלדין,
 פשוט, הדבר שאין והרגיש מטה,יורדות שיעור יה" שלא די ואולי בב"אכזה

 שתלך זצ"ל הרבי בת לזוגתו, ואמר בב"א:שלם
 אין אם לדרוש זצ"ל הרבי אבי'אצל בכ"א זצ"ל, מגאסטיגין הרביבהלווית

 הרבי לה והשיב עליו, הקפדה איזה לו שנת ועש"ק ביוםשכא
 אמר ובבואו אליו, בעלה את שתשלח ( שהוא ואמר ליבוש ר' הרב בנוהספידו
 הקפדה לו שיש היא, שאמת הרבי, לו ן מחנוכה עוד זצ"ל אביו במיתתהרגיש

 מרגיש שאינו אמר יעקל ר' אך עליי, 1 הי' זצ"ל, הרבנית אמו פטירת אחרכי
 הרבי, לו והזכיר בנפשו, ועול און שום ן אביו לו נתן חנוכה בכל אביונוהג
 עם יעקל ר' פלפל קצרה, עת שלפני ן שומן בעבורו להכין ררכ עשרהזצ"ל
 השולחן, על ביושבם בד"ת, אחד רב , בכל לו, נתן לא זו ובשנה הפסח, חגעל
 להשאפך סמוך השולחן על ג"כ ישב והרבי ( לו, נתן ולא שיתן, צפה מחנוכהיום
 יעקל ר' עמד הפלפול ובעת ספרים של ( חפץ לא ליבוש ר' כי אם לשואלו,וירא

 הרמב"ם ויקח השאנק ופתח ידו והושיט י אביו מנהג ידע כי על אךבמעותיו,
 וסיים כמוהו, הפירוש אם בו, יע"1 1 ירד ע"כ לשכוח, טבעו הי' ולאזצ"ל
 ארץ, הדרך הוא כך אם בזה"ל, הרבי ( שלום על הפחד בלבו עמוק מידאז

 וחסד העם, זקני יפני לכבדני לך ה" ן פיו שפתי על זאת הביא ולאאביו,
 : ע"כ לפייסני שבאת לך יש ( חל זצ"ל הרבנית שנפטרה בהשגהע"כ,
 ששמע מה הנ"ל שבתי ר' לי סיפר עוד ( מעט בהפסק לשבת סמוך היו"טאז

 זצ"ל ם בא שפ"א נאמן מאיש ( מהשבת, הכתונת הרבי ופשטבינתיים,
 עמו ושמח מקאצק, עוד ידידו חסיד ן בין הכתונת יניח שלא למשמשוואמר
 קרוב לו שיש היות הרבי, את וביקש ן נפריש( חדש עוד כי הישיגההוועש'
 הרבי יפעול ע"כ אזרקאוו, בעיר נגיד ( הרבנית במיתת רב זמן ואחרהוא,
 בעסקיו, משרת איזה לו שיתן אצלו, ! שיתן למשמשו אמר אבלו, בימיזצ"ל

 בשמו לקרובו שיאמר הרבי, לו ואמר הלז: כתונתלו

 נאמן מקום איזה לו ליחן מבקשושהוא ( הרבני מידידי שמעתי פ"ז, ראהגי
 ונסע פרידה ברכת ממגו ולקחלפרנסה, ( בהרה"ג נ"י שבתי ר' וכו'הח'

 באיש פגע עיר באיזה הדרך עלממנו, ן בעת לו, סיפר שאביו זצ"ל,מחאדעטש
 ומה בסיעתה דרכי לו  וסיפרמכיר, ן יהודא, באר ספרן את בפ"רשהדפיס
 מכירו האיש ואמר הרבי, לו 'שאמר , מגאסטינין להרבי מכורך א' ס'הוביל
 על ישגיח קרובך האם עושהז אתה מה ן השער על והביט הס' הרבי ופתחזצ"ל,
 כלל יאמין לא חולי בעלמא,דברים ( הס'  בזה"ל, ואמר פקוחה, בעיןלבד

 הוא מוטב הרבי דברי שהםבדבריך . אמאל תיר האט עס שעהן, מירגיפעלט
שהרבי
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 85מג קורש שרמישיח

 צדקתם: גודל והבן עליהם, לישון לעניים ( אליו, מליצה מכתב לך יתןשהרבי
 , קרובך, אצ5 שתפעל 5היה2 יוכליאז

 1 ופנה קרובו, אל הנסיעה החסידוהפסיק
 ן הרבי והרגיש הרבי, אל לגאסטיניןחזרה
 ' פגע א' מכיר בזה"ל הח' והשיבבחזרה, 1 שבת למה אותו, ושאל הדבר,מיד
 אינם בעלמא שדברים לי ואמרבי,

 מכתב לי ליתן מוכרח הרבי רקגלום,
 געבען מיר מוסס רבי )דערשלום
 , ואמר הרבי והקפיד איהם( צו בריעף-א

 1 וכי ארץ, הדרך הוא כך בזה"ל,אליו
 ( כך געגען, דיר מוטס איך אומריםכך

 אין זיין מוחל רבי דער לאזאוסרים,
 הדבר מכל בקיצור בריעף, א געגעןשיר
 הרבי הקפדת היא כך כלום, ביאכ5ה
 הכל כי אם אש, כגחלי דבריהןזצ"ל,
 "גיטער שהוא מיוחד בשם אותו קוריןהי
 לכ"א לומר רגיל הג' הוא עכ"זיודן

 י אני בכבודו, מקיל שהוא בושהרגיש

 דק'ק אב"ד הר"ש מהרה"גע"כ
 שליט"א.קלאדאווע

בעזה"י.
 יד, בכתיבת מצאתי זאתגם

 נפלאה, מליצה החברים, אחדבגנזי
 מעולם הנשמה נסיעתבסיפור
 כערבה שהוא לעה"ז,העליון
 אלשיך ועיין שממון, ומדברוצי'
 ודרך ד"ה ט/ י"ב לךפרשת
 יו"ד, פסוק ריש עד יאמר,רמז

 הנשמה, כשון הוא הלזו,והמריצה
 לב. מחריד מוסרוהוא

 זמריר(. עינה לשוןעעינ -י- בערב.משן

 הגדוף, המלך אבי בבית הייתי שלר ) להיות צריך אתה אולם עניו להיותצריך
 ז'. ארץ: דרך5ך

 ולחכמתו  ערך, אין עיפיו אשר
 כל קצה, אין ועשרו ולגדלו הקר, אין ן הרה"צ אביו בשם 5יסיפרערך

 את ובמנחה יכרעון, ברך לפניו המלכים 1 שהי' לא' שאמרמחאדעטש,
 תפארת יקר את ימלל מי יקדמו, פניו ן לדבר רגיל שהי' )השארפע(מהחריפים

 מיסית את יספר ומי מלכותו, בית ! עליו המדובר אם ממ"ג ואמר הרביםעל
 אחד את כשמש להזוכימ אשרי עבדיו, ( יענשהו, לא וקדוש, גד51 באמתהוא
 עונג . רב את ימלל ומי עבדיו, קטני ן 5א אז לאו ואם כאומה, לו יעשהו5א
 מאז או, כמוגי בניו ש5 עולם ושלות ן אביו לו ואמר מאומה, לו לעשותיכול

 בבית בחיקו, שוכן הייתי אותו, אזכרה ( יעשה, לא הגה"ק אם שאף זצ"ל,הרה"צ
 בעצמו כגורו אשר הפנימך מלכותו ( דורשין שבהשמים ממילא נעשה הואאך

 וממימיו אכלתי מפתו תמיד, בו יושב : ע"ככבודו,
 .יחד התענגתי, פניו אור מזיושתיתי, ן זצ"ל הרה"צ אביו לו סיפרעדך

 מצוקות כל לנו היו מוזרים אחי, כלאת ן זצ"ל, שלמה החמדת שלמהעניוות
 וחוסר, דאגה זאת מה ידענו ולאתבל, 1 וישנים אוכלים גדול, אורח מכניסשה"
 מלכות כתר התענגנו, תמידיבעונג 1 של וחמתם אפם על ה" וזאתאצלו,
 וחדוה חגורתינו, וגיד וששוןבראשינו, ן ישנים שונים שאורחים העיר,ראשי

 נעדר ולא לנו, הי' קץ בליושמחה ( להחליף והחליטו מווארשא, הרבאצי
 לו והעמידו המעביל,לו

 מעביי
 רוע, בשוס המלך אבינו פני אורמאתנו 1 חדשה,

 ן יאות כאשר וז~פעס, כסאותפיששענע
 ן הבין ז"5 והחמ"ש מווארשא,להרב

 ן זשפעס הגיבעטע על בידו ודחקכותתם,
 ן הם ורכים טובים מה 5הם ואמריעיניהם,

 גבוי, אין לשמחתינו קץ, איןלאשרינו
 לשע כל כח די אין סוף, איןולענגינו
 מני טיפה כערך קטן חלק להביעיחדיו,
 ותפארתיגה הצלחתינו טובחינו אתים,

ויהי

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




