
 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
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 קורש שרפישיח86
 אב3 אבי צעקתי, בוכים ובקול נחלים, ( צח אור נוכה יושב בהיותי סיסיםשהי

 רח51 משוש נפשי חיי ראשי עטרת י בני, בני אבק קראני פתאום אבי,פגי
 מאתך, להתרחק אוכל איכה נשמתי, עונג , העת, הגיעה כי בני, ואשקך נאנשה
 נצחן ושיות עולם מעונג מפה, ואיך ן ללכת כביר, זמן על מאתי תרחקאשר
 זמך על אתרחק חיים מיך פני מאור ( לחפש לי, אשר רחוקות בארצותלנוד
 וחשיכה וצמאון צ" ארץ אל כביר, ( וחלי חפץ אבני ממלכתי בגנזישם
 מתעלף הנני אבי הף סאתך, ורחוקה ן הנה ותשוב והמצות(, התורה והיינוכתם,
 א"נ ותרגיש תבין הלא דבר/ אוכל לא ן :..ז שתמצא הרב והחיל העושרעם
 פניך, מאור בהתרחקי עניי-"ומרודי גודל ן ככה ראש; על עברה חרבכמכת

 שון לך, האהוב לבנך תעשה ככה ומדוע , הזאת, השמועה יקאנדהמתי
 איכס אוכל איכה אבי, אבי לי אבוי ( לרעה בנתי ולא שחרה, ידעתי לאאוחר

 מנשיקחן. אבי וישקני אבי, אבי אוכל, משלים ממשל אבי כי ואחשבהמאומה,
 דמע, נהרי יזולון ועיניו שגית,פיו אבי לרגלי ואפול אלה, בדבריוהוא
 הסבון מה בגי בגי בוכים, בקולויאמר בקול ואקרא מעינת יצא דמעותוזרם
 הלא בכייתך, ומרבית דאגתך רבלך אמרת, מה אבי אבי ולב, כליותחודר
 אחיך את נא שאל מאתי, לנסוע נאלצת 1 על אתרחק פניך ומאור אעזובהאהפך
 aa איכה לימים, מאתך סבירים אשר 1 מאור בלתי אהף איכה כביר,זמן
 יבם הועילו ולא הזה, כוס עבר עליהם ן לבבי את השברת איכה ההפניך,
 העג הדרך הוא נחוץ כי בכיות, כל ( דברת אשר הוה, המשל בדבריורתם

 לך ולא לימים, צעיר בני הנך ועוד ( הארץ, מעל אבי ויגגיהנילמשחק,
 אותך בשלחי חפצי, מטרת את לדעת ן זרועהויו, על ויקחני פניו, אלויקרבני
 משם, בשלום תשוג וכאשר מני, מעל ן נחל יז ומעיניו פיו, מנשיקותוייקדי
 תבין ואז ששון, ברב לקראתך אצא ן משל יא בני בני איי, ויאמרדמעתם
 לרעי בנת נמלשון רעי, את לדעת 1 לא אמת, אמרים אם כי דברי,היו
 את הפסק בני ועתה מרחוק( ן תסע אשר האחרון, או הראשון בניאתה
 ל8 כי תחת, ואל תירא ואל בכיאיך, ן בארצי, שם תהי יחיד ולא כבודי,מעם
 תהם אתה כי אף כי שג אעזבך ן אשר אחיר יתר את עוד תמצאשם
 אסחר כי עד גדול בעמק מרחק בארץ ן לנדוד ויוכרחו התענגו, פה יחדיוכמוך
 אנכי אולם עוד, תראוני ולא ממד ן את וימצאו שט יחפשו למעןשמה,
 שלין עיני ואשימה עמד ואהי' אראד ן פה, אינם אשר הטובות, אבניםגני
 עליך, מהביט אחת רגע גם אפסיק ולא ן חרב ואז השלל, עם תשוב כמוהםואתה

 לך יארע לבלי דרכיך, בכל ואשמרך ( בתי לך ויה" אלף, אחת עלשמחתך
 בני בגי אולם רע, מאומה שם בני ן עתה, מאשר וטובים גדוליםמלוכה
 במערה שם אשר הדרך את תדע ידוע 1 יותר לך יערב ואז עריך, יקראושמי
 ופחחים רכסים מלא הוא כי ההיא , ואנכי עתה, מאשר כגידי זיועונג

 ישרוך ושם וצפעונים, ועקרבים נחשים 1 : כעת מאשר הרבה יותר בךאשמח
 לקחם, ברג להטותך יחפוצו אשר הרבה ( לבבי מצוקות את ימלל ומי יספרמי

 אלי, לשוב תחפוץ ולא אותי תשכח כי ( השמועה לקול נעמתי מאוד ומהאז,
 הזאת המערה מחמדי את לך ימתיקו כי ( אה" כן אמנם כי אבי מפיהיוצאת
 הרבים, ומחמדי פני מאור תשכח למען ן נאלמתי שעה כמו מאתו, לנודהאיץ
 אוזך תטה ולא תשכח אל בגי זכים 1 כן ואחרי שממון, מרוב והחשיתידומי
 יסיד תטה ולא דבריהם, לקול קשבת ן כאמיקי נגרות ועיני צואריו עלצללתי

ושמאל
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 לך, מראה אם אשר הדין קחאל
 לך יקרו דרכים, לצדי תטה אםבי

 תשוב כי עד חקר לאין צרותהרבה
 תטה נא אל לזאת דרך, תאבד כיאלי,
 אחד פקיד שם ושלחתי ושמאלימין

 לך יורה אשר הדור( צדיק והואטעבדי,
 ראה מנו, תסה ולא תלך אשרהדרך
 אותה מצוהיי אני אשר לכל בניושמע
 אשר ומדמנה והטיט מהרפש בניוהזהר
 מחלצותיך את תגאיל לא כי למרבה,שם
 היטב לבך אל שים הלזה, טיטבעב
 והחזק תשכהם לא למען דברי כלאת

 ממנת תרף ולא שם אשר הדרךבמורה
 מהלצאיך נקיים יהיו כי בטוח תהי'ואז
 מלאך והוא מלאך אש5( אשרגעת

 : אלי תבא כי פתאוםהמות(
 ברב אבי צוארי על שניתנפלתי

 בכה הוא גם והיאבכיות,
 רציתי ולא כחי, בכל בו והחזקתילמולי,
 ואנכי אבי, מידי בחוקה אותייגזלו אבי עבדי באו כי עד ממנו,כהרף

 עד אלקים, בתרדמת ונרדמתינתערפתי
 את עוד זכרתי לא הבל אח שכחתיבי
 והנני הקיצותי ותענוגיו, והיכליואבי

 מלובש אמו( בבטן והיינו אחתכמערה
 עברי כל אל הבטתי עביםבמלבושים

 מעשי, ומה פה הנני מאין ידעתיודא
 היידה( והיא במעבר עברתי ימיטומקץ
 זרה אשר תלאובות, ארץ אל באוהנני
 שנים אלי ויבואו שלשום מתמוללי

 הם כי לי ויאטרו ויקרבוני לי, זרואשר
 הייתי כי דמעותי, את וימחו ואמי,אבי
 והיכן אני מי ידעתי לא גדולבצער
 תלאובות לארץ הסכנתי כי עדהנני,
 וכרתי ולא מהם, כאחד והייתיזאת,
 את זכרתי לא תענוגיו, ולא אביאת

 אסי ופה אני מפה כי דמיתיבכיותיי,
 גליתי, שלוה מאיזו ידעתי לא ימי,כל
 כי דמיתי שמה, אשוב כי ידעתי8%
 הארץ לדרכי הסכנתי לנצח, אשאר8ה
 למה כלל ידעתי לח מהם, יהור עהצ~ אין כי דמיתי מחמדיו, לי ערבוהלזה

 וגם שולחי, הוא ומי הנה,שולחתי
 כי עד שכחתי, הדרך מורה אבימפקיד
 9ה ואמרתי חסרון, שום הרגשתילא
 כל אדע ולא לנצח איויתי כיאשב
 למלאות הלזו בחרץ אעבוד כיחוסר,
 לחיטן החילותי וכה ומחמדי, מחסוריכל
 אנכי מצרים, בלי עונג חיי פהלי

 בואי מיום ראותיו לא כי מאבישכחתי
 היי מה זכרתי ולא תלאובותלארץ
 יא כי שכחני לא אבי אולםטקסים,
 את ויסבב כה, עד אלי מהביטהרפה
 לעבור מקרי קרה כי עד הדברים,פגי
 לא אנכי הדרך, מורה אבי פקיד פניאת

 הכירני תיכף הוא אולט הוא, מיידעתי
 יי ויאמר לשמי, וישאלני אליויגש
 והשבת* ירעו, בנהי לא בני, אתהטאין

 יא כי פלתי, ממקום הלזומהארץ
 אנהה אנח הוא הנני, מאין באמתידעתי
 מה זו אנחה ידעתי יא ואנכיגדולה,
 כלל, לי יחסר מה ידעתי לא כיטיבה,
 קשר לו, שה" אבי בהמצאת הואאולם
 כלל, ידיעתי מבלי לבבו אל לבביאת

 מאתו ובהתרחקי ממני, הלך כךואחר
 גדול וצמאון לב מחלת הרגשתיתיכף
 זאחע מה כלל ידעתי לא ההוא,להאיש
 אייו רצתי ורצוני  ידיעתי בליאולם

  הפעם עוד ויאנח מצאתיו כי עדלחפשו,
 שם כן כי נהיינו חודר בקולויקרא

 תזכור זכור אחי אהובי לבי(במחשבות
 על הנך עוד כי הדבר וטוב אביךאת

 על יושב הנני כי מצאתני, כיהדרך
 כיתר הזה הדרך מני התעה ולאהדרך,
 הארץ בבוץ נטבעו כבר אשראחיך,
 לא רק אט למצאני, יוכלו ולאהלזו,
 אלמדך אנכי אז הלזו דרך מניתטה
 ומה אתה, מי וידעת אביך, אתלזכור
 ולא הנה, שקחת ולמה פה,מעשיך
 החריבא הארץ טחמדי אחריתטור
 למשמע נדהמתי באת, מאין ותזכורהלזו,
 אב אסריו, פשר ידעתי יאדבריו,
 לא נסיעתי, מטרת באתי, מאיןדרך,
 8ש תדע אנכי הלא אווצג מניאטה

אבי
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 הולך, אני אשר הדרך ואת ' ואמי,אבי
 להשליך יכולתי לא אולם פה, מעשיומה
 נקשרה נפשי כי דבריו, את גוויאחרי
 אך רצוני, ובלי משים, מבליבנפשו
 תוהה והייתי דבריו, לקולנדהמתי
 בקצרה, כונתו את לדעת לתורתמיד
 עוד קיבלתי ולא מנוחתי את גזלהוא
 ההתמהמה יכלתי ולא מחמדי, מכלעונג
 בו, נקשרו ורוחי לבבי כי בלחו,הרבה
 מעט והוא אליו, הלכתי פעמיםוהרבה
 לבבי, את וגילה עיני, את האירמעט
 ומי פה, מעשי ומה אני, מילדעת
 החילותי לאט לאט אז הנה,שלחני
 עבר אשר את החלום, מן דגמולזכור
 מוכה בקרבי, רוחי תטעם כה ועדעלי,
 הרגלי עלי יקש פעם בתמהון,קצת

 הסכנהי אשר ודרכיו,  הלזו ארץלמחמדי
  מורה הפקיד דברי עלי יגברו ופעםגם,
 עצלותך גדלה וכה כה  בין אךהירך,
 אשר מאור ומעט  טובות,  מבגיםמלחפש
 נחמתי זאת  אולם הגה צרמצחתי
 מאין ברור על יודע הנני כיבעניי,
 ומי אבי, מי ואזכור מטרתי, ומההנני,
 אייו נפשי וכי הדרך, מורהפקידו
 בחסדי כי עד אהבה, בעבותותקשורה
 אסור לא לעולם כי בטחתי/ האמיתיאבי
 ארצי חסרונות זה לעומת אולםלעג
 ויפתוני ימנעוני במו, הורגלתיאשר
 כי מטמוניא, מלחמש בפעםכפעם
 אחר, ענין לי שיחסר עת בכל ליידמה
 אז הזה, החסרון את אך לי מלאיואחר
 וכה ומלכי, אבי בגנזכי לחפשאשוב
 יקרב כי וידעתי כביר, זמן עליעבר
 ובעת עבורי, ישיח אבי אשרהיום
 ולפעמים מים, כצפור אחרד מזה,שוכרי
 קט  כמעט ואשכח אולתי, לשינתאשוב
 עלי יעברו וכה הנה, בואי מטרתחת

 מנוחה בלי שונות, בתהפוכותהימים
 אקוה, עת ובכל מוגבל, אחד דרךעל
 עצמי, את עוז בכל אקח מהיוםכי

 ואשליך סובא, האבנים ולפשפשלחפש
 הארץ מחמדי עניני כל את גווןאהה

 אחרור עצה אראה היק הלזו,החשיכה
 ובכל הפעמים שלשת בכל כיזולת
 ארבה בתפלה, אבי לפני עמדי בעתיום,
 הזה בדרך יצליחני כי תחנוניאליו
 וישיבני רע, מכל וישמרני שלחני,אשר
 עולם כתמי מכל נקי כבתחלה,אליו
 כאשר חיים, מלך פני לאור  ואזכההזה,

 ואעמוד קדמוניות, בשניםבראשונה
 פירוד שום מבלי נצחים, לנצחלפניו
 אמן: ועד, לעולם בו אתיחד רקעוד,

 זיק"*. מסטריקוב הרה"ק מאתומכתב
 סטריקוב. תרל"ג ויקרא א' יוםב"ה

 נגיד המופלא מחו' ידידילכבוד
 פייביל כש"מ מפורסםוחסיד

נר"ו.

 שמח והנ וחיים ועושר יבריאותשלים
 המנה ביתך. תנשי ולכללך

 האגרת אבל פורים, לשמחתקבלתי
 פורים בשושן לידי בא אשרהשנית
 טוב דברתי אנכי רוחי, אתהעציב
 אלי כתבת אשר כמאמר יאאליכם,
 בתחלה יחי/ יעקל מ' אחיבשם

 בקול לא דקה, דממה בקולהחילותי
 אוים כמגע, אראה לבלתי גדולרעש
 הנספחים גם הרב גם כי דברי,אחרית
 מצאתי לעד המה, נכונים לאאליו,
 לכתוב, החילותי אשר שורותאיזה
 הבל הכל באמת אבל פה רצופיםוהנם
 בקודש, נשמעים אינם הדבריםאם

 קדרת איש הוא שיח" אאדומו"רוכבוד
 ממון, כופר, כל פני ישא ולאונורא

 הנוהר מאפס הכל כבוד,חסידים,
 חלילה תורתו מדין לסור לו,נחשבו
 לכם הבו ישיבנוו ומי אחד,מצעד
 ונפשי לבבי בכל ידידכם אנכיעצה,
 השמירה, על חן תשואת לידידיאגיד
 ישלחנה, כי ואבקשהו לשלוח אמראשר
 בדעתי כי חלילה מכשול סכלנקי

לאפותה
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 ולרוחב ולכוח"ט, ב"ס ומברכו בלוג"ה ( ימהר לכן ראשון, בהתנוללאפותה
 שמח. ולבלב ן עוד החיטים נתן אם ויודיענומעשהו!
ן לאנדע. דדאלף הק' אוהבךידידך טשעכנאןדיפ"ק-ן : נשחתיםגרגרים שליט"א בהגאוי'"קדושרפאל ן ביניהם הי' כי המלינעק, עלהפעם

 המכתב עללטוב
 קרא וכאאמו"ר היום השגתי אשרן לי יהי' "כחש יי אודיעד,מעסקי

 ג"כ בכ"ט ומברכו לפני המכתב בעצמון רו"כ מאות איזה היזקחלילה
 ( לקחתי אשר הרבה ממון בתוכווהנחתי
 ( כי ה' ירחם אולי עיסקא, היתרעפ"י
 ( : ה' ביד הכל כשר, ואצא - העתתיטב

 1 זצ"ל רפאל ר' הרה"ק מאתומכתב
 ן זצ"ל(. מטשעכנארריגהגה"ק

 ן לס"ק. תרל"ג אלול י"ז ג' יוםב"ה
 ומהולל היקר מחותני לכבודשלום
 1 מו"ה כ"ש ונדיב מפורסםנגיד

 נ"י. פרידמאן פייבילשרגא

 : הגיע העברה שבוע ב' מיוםמכתבו
 ' א' כיום הפאסט ע"ילידי

 : לפני המכתב עם הלכתי ומיד 11-שבוע
 ) בזה לי והשיב - שליט"א הגאוןכאאמ"1

 ן האבען ער ווילהלשון-אשכנז-וואט
 ן - אוגען די אויף בעסער שוין איזעם

 הי' בהמכתם כי בעיני יפלא הי'ומאד
 ן למאד עינים כאב לו יש אשרכתוב
 ! ע"י שלו מכתב לידי בא אשרוכהיזם
 ן בו, דיבר ה' רות אשר ראיתיהעברה י שבוע ועש"ק, ביום נכתב אשרהפאסט,

 ן אנשי ועם ב"ב עם אותו אזכיראי"ה י - עיניו על לו הוטב הזאת בעתכי
 ן שליט"א כאאמו"ר לפני לטובעירו

 ן ממצב עת בכל לי להודיעוימחול
 ן לטוב אתכם אזכירבריאתכם-אי"ה

 ן הבע"ל בר"ה שליט"א כאאמו"רלפני
 : לרפואה אותו מברך שליט"אכאאמו"ר
 ן בכ"ע ולהצלחה איבריו כל עלשלמה
 ן הדו"ש ידידו ממגי ב"ב. ואתאותו

 : מהיום המכתבעל
 הצל. רפאלסמני

 הרה"ג ידי"נ לי שלחאשר
 מיכלזוהן יחזקאל צבימהור"ר
 בורשה הרבנים בועדשליט"א
 מבתם מהור"ר ש"ג לו שלחאשר

 פראהמאן במוהר"ימענדיל
 פילץ.מעיר

 לייבעלי מהור"ר דודי לי סיפרא(
 אשר מהור"ר הח'בהגביר

 פעם אשר ממאלעניץ קאזלאווסקיז"ל
 מאלכסנדר מהרח"ה אדמו"ר בהיותאחת
 קטן ילד הי' אז והוא במאלעניץזצ"ל
 לאדמו"ר ז"ל אשר ר' אביו אותוהוביל
 הירשלי ר' נכד שהוא לו וסיפרהנ"ל

 אדמו-ר השיב מפיטרקוב ז"לברלינר
 מפשיסחא הכרתי הירשלי ר' אתז"ל

 : תכשיט אברך הי'והוא
 בא אחת פעם אשר לי סיפר עדךב(

 מפשיסחא ז"ל בונם ר'הרבי
 לעיר סמוך אחד בכפר ושבתלפיוטרקוב

 הרה"ק עם שלום לעשות שבאז אזואמרו
 ובאמצע מפשעדבארז זצ"ל ישעי'ר'

 ליבוש ר' הרב זקננו אליו נסעוהשבוע
 ז"ל. חריף דוב והנ"מ ז"ל טבלי'סר'

 :גיסו ז"ל טארלער יחזקאלי ר'והר'
 ז"ל אהרן משה מוהר"ר הגאוןשל

 ז"ל חריף דוד ר' להר' ואמרמקוטנא(
 השערה כחוט רק חילוק יש ובינךביני
 בונם ר' הרבי וכי שלו בשערואחז
 פעללענע כמו נאים שערות לו הי'ז"ל

האאר
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 לא הזה השערה ההוט אבלהאאר(
 בינם ר' רבי דער חייך ימי כלתרגיש
 האט פעלל ווי אווי האאר געהאטהאט
 האט אין האאר איין אנגעכאפטער

 צווישען זעהסטו דוד ר' צוגעזאגט
 ק"ז מ?הר נישט איו דיר אוןמיר
 האאר די און האאר די וףחילוק
 חייך. ימי כל דערזעהן נישטוועסטו
 הלא טארלער יחזקאל לר' אמרואח"כ
 ז"ל היהודי הרבי כי באתי עבורךרק
 מיר האסטו וואו ושאלני אליבא

 אז ואמרו יתזקאלי'ן, מייןגעלאזט
  ז"ל בונם ר' הרבי של הנסיעהשכוונת
 תחסידים השלשה את ולהשיג למשוךה"
 הר' תקננו דוד וה"ר יהזקאלי ר'הללו

 : ז"ל סבלי'ס ר'ליבוש
 אספרה עמו דברי מדי מהנ"ל, ערדג(

 לי סיפר אשר פלא דברלו
 החסידים בין כעת ומפורסם ז"ל,אבי
 ר' זקני לורשה בא אחת פעםאשר
 ר' הנקרא פילץ אבד"ק ז-לייבוש
 חידושי בעל ואדמו"ר פילצערייבוש
 הף וזקני בורשה אז דר ז"להרי"מ

 הספסל על א"ע והשתרע ויגעעיף
 התפללו ובנחים בביהמ"ד מעטלישן

 וחפצו בביהמ"ד שהרית תפלתהחסידים
 להם שיקנה מי סי' ולא יי"שלשתות
 יוקיל ר' המפורסם ז"ל אבי אביוזקני

 לומר רגיל ה" מורשה ז"לפראהמאן
 אתן אני ואמר כידוע דבדיתותאמילי
 לר' סמוך קרקע למכור עצה,לכם

 יקנות לנו ויהי' ז"ל פילצערליבוש
 שמו מיד אחד אברך אז ועמדיי"ש
 א' אתן אני בצחוק ואמר אלתרר'

 ושתו, יי"ש וקנו הקרקע בעדרו"כ
 כל ונשתכח שנים הרבה עברוואח"כ
 חשוכי הי' אלתר ר' והאברךהדבר
b?)~לאשתו רכושו כל תתן ר"ל 

 הדבר נסתבב ואח"כ פטורין גטונתקבל
 הסמוך אגראדזניץ מכפר אשהשנשא
 ליפשיץ ישעי' ר' הג' בת פילץלעירנו
 וקודם בן, הוליד אחת שנה ובמשךז"ל

 גודל ומחמת פתאום נפטר מילההברית
 לקרימילאוו הובילוהו לא והרצשהמהומה
 ויען לפיל, הוכילוהו רק להששייך
 קדושה התברא הגיחוהו נכבד אברךשהי'
 ז"ל ליבוש ר' לזקני סמוך לתומםדמה
 היו שנים הרבה במשך ואח"כהנ"ל,
 המעשה ונזכרו מורשה הנ"ל זקניפה

 : לפלא והיא מהמכירההנ"ל
 מהור"ר הרה"ק סיפר מהנ"ל, עידד(

 אבד"ק זצ"ל מנחםפינחס
 זקנו אשר רב זמן ה" אשרפילץ

 לומר רגיל הי' ז"ל הרי"מהחידושי
 מבעל יפות פנים מספר אחדמאמר
 הפנימי בחדר השלחן אחר ז"להפלאה
 נוהג בעצמו הוא וכן החסידים לפנישלו
 אחד מאמר אמר במה שהי' השניםכל

 שחרית בסעידת יפות פניםמספר
 : גדבריוופלפל

 פעם פה ה" כאשר מהנ"ל, עדךה(
 מאסטרויה בנציון ר' החסידאחת

 אחר ש"ק בליל שפ"א לי סיפרז"ל
 החרי"מ אדמו"ר התחיי פתאוםיאסטר

 זצ"ל ההפלאה את ולשבח להללזצ"י
 גדול גאון שהי' ונאונו צדקתומגודל
 כמוהו מאין גדול ומקובל עליוןקדוש
 נתבהלו אשר ובתהלות בשבחיםוהאריך

 לא כי אז שעמדו החסידים כיתשתוממו
 : כאלו שבחים מעולםשמעו

 פילצער ליבוש ר' זקני מהנ"ל, ערדו(
 דוד ר' הרה"ג חתן הי'הנ"ל

 של מחותנו מפה דל בירנבויםהלוי
 הג' בנו כי זצ"ל איגר עקיבא ר'הגאון
 הי' מדובנא בירנבוים הלוי שמואלר'
 רעק"א בשו"ת ומוזכר עק"א ר' הגאוןחתן
 פילץ בק"ק שמואל ר' לחתניבד"ה
 חותת ג"כ ה" הג"ל דוד מהור"רוזקני
 וההפלאה(: שמעלקא הר"ר )נכדמכה עטיננעי ז"י שמעיקא ר' הרה"גשל
 הי' הנ"ל דוד ר' זקגי מהנ"ל, עודז(

 נשגב וצדיק בתורהגדול
 מקוזיניץ התגיד הגה"ק שלתלמידו
 פ5עלוב דוד ד' הרה"ק ש5וחבש

זצ"ל
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 עטיננער שמעלקא הר' דרז מהנ"ט, ערד ט( ן על ומסוגר סגור ימיו כי וישבעצ*ל,
 גדול ועילוי עמדן הי' הנ"ל, 1 בשנה פעמים איזה רק והעבודהחתורה

 בכל ומפורסם וטסטר שר עצום וגביר , והרה"ק התכשוטין, במסתר ללייפציגגמע
 הסידי חשובי מגדורי והע פתין ארץ 1 לו הזיק שזאת אמר מלערוב דודו'
 מה נ"ל אאמו"ר 5י וסיפר ווארקע ן אדם מבני ופרוש נבדל שהי'מה

 ר' ההסיד הגביר מפי בעצמו ששמע ן הי שכאשר עליו אמר וגםלגמרי,
 שם עמד שהוא מעלקוש ז"ל בענדיט ן סגורה, בתיבה כמו עיניו הי'בלייפציג
 שמעלקא ר' דו"ז כאשר מעמד באותו ( עשרו וגודל תבל קצוי בכל שמוויצא

 מוהר** מהרה"ק הטרידה ברכת לקח , עמו שנתחתן עד גדולה נדוני'והפריז
 בניו שני את קרא אז זצ"ל מוארקע ן ר' אבל זצ"ל איגר עקיבא ר'הגאון
 מהרי"ד והרה"ק ז"ל מ"מ ר' הרה"ק , רק הוא שמחותנו בנפשו דימהעק"א
 ר4 דו"צ את ובקש ז"ל מאמשינאוו ( 5עת חלוש והי' תורה בן ו5אעשיר

 אותם: שיברך ז"ל שמעלקא ( על בנו עם לנסוע רצה 51אזקנתו
 לדעת יחפוץ כ"ת ואם מהנ"צ, עוד י( ן שהוא לו כתב רעק"א אבל לפוזנאהחתונה
 ר"ש דו"ז של חשיבותו גודד את ן ולכן הדרך לו יזיק ש5א 5ומבטית
 שחפץ רבא גברא מאן כ"ת יחזי ז"ל 1 לפוזנא ובבואו רעק"א, של כהבטחתונסע
 הרמ"ח הרה"ק שאדמו"ר עמו והתחתן 1 דברי כאמור עק"א ר' התחילכאשר
 משמשו את במכיוון שלח זצ"ל מקוצק ( ר' זקני התחיל הסעודה באמצעהורה
 ר' הרה"ק את פירץ עיר 5פה הנאמן ן לדעת רעק"א נוכה אז עמו לפלפלדוד'ל

 ליבוש ר' וזקני מטומשוב זצ"ל הירש ( למדן ג"כ הוא עשרו מלבד מחותנוכי
 בשוה שוה הי שלא הגם הנ"י פילצער ן : עמו לרקד התחיל אזמופלג,

 לכבודו בכ"ז ז"ל ר"ש דו"ז גיסו עם ( ר' זקני הי' אשר בעת מהנ"ל, עךדח(
 זצ"ל מקוצק מ"מ ר' הרה"ק אדמו"ר ש5 ן בפוזנא החתונה ע5 הנ"לדוד"5

 מטומשוב הירש ר' הרה"ק עם שיכך הלך ! כיבוש ר' וקני התגו גס עמו4"
 ז"ל שמעסקא ר' דו"ז ש5 לביתו ז"ל ן את עק"א ר' ושאל הנ"ל, ז"5פילצער

 הנערה אשר שטן מעשה הצליח אבל ן אשר אודות הנ"ל ז"ל דודת ר'זקני
 שאיגה באמרה השידוך ע5 נתיצתה לא 1 בפויין הרבנים מגד51י מכתב אליוהגיע

 והסוף פדיונים מעות של בנדח" חפצה , את להחרים ולחתום להסכיםבבקשה
  שחורה מרה במחלת נחלה  שהנערה ה" , בשם ם שקמו פושעים חסידיםכת

 ויד מיוחד בחדר סגורה השבה ר"5 ( את ויהדיח להסית ורוצים קאצקחסידי
 מותה: יום עד יאיש נשאת ( דוד'ל ר' זקני לו והשיב ח"וישראל
 רס"מ שהאדמו"ר מהנ"ל, עךד יא( , אבל בזה, כ"כ בקי אינני אנכיהנ"ל

 ימאן מדוע צצק ז"ל. מקוצק הללו, מהחסידים הוא ליבוש ר'חתני
 אולי  עמת מלהתחתן הנ"ל שמעלקאר' וזקני לפניו והציע אותו קראוכאשר

 הזה, היחוס מן אנכי גם יחוסימחמת כי לדעת הראהו הנ"ל ז"ל ליבושר'
 rDn 1"ל מקוצק רמ"מ אדמו"ר ואמר ן רעק"א נתן אזי המכתב דברייתקר
 עכ"פ הנ"ל מהר"ש שישאר רק אני 1 על 5חתש שנתעכב 5השי"תתודה
 : וד"ל כשר אחד דור ( לחתום נתעכב זה שמחמת ואמרהחרם
 רו הר' דו"ז לי סיפר מרג"5, עךד יב( ן סתירה בעיניו נראה כי יעןסיכך

 וחל בנו זלל שפילא נתן ( אם פושעים, חסידים כתוככותבים
 חתן ד5 מטשיזעווא ברוך ר' הרה"ק : אינם חסידים אם חסידים, אינםששעים

 , :פושעים
 אשר הנ"ל ז"ל מי5צער ליבוש ר' זקני

בשדו
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 קורש שרפישיח92
 מקוצק אדמרר אותו שאי לקוצקבבואו
 מאד הפריא והוא השידוך אודותזצ"ל
 ואזי כמובן ז"ל שמע5קא ר' דודואת
 אתה א"כ בגערה ז"ל אדמו"ר אותושאל
 ארוכות בשערות הולך הוא מדועאומר
 דרך באמת ה" כן זכיכ"כ

 לבושו~
 אף

 אדמו"ר אותו ראה לא מעולםכי
 ר' דו"ז אותו הצדיק ואזי דלמקוצק
 לנסוע רגיל שהוא מחמת אשר דלנתן

 הוא הפריצים עם ויספורלהכפרים
 ואזי המדינה, בנימוסי ללכתמוכרח
 בקול הפעם עוד זצ"ל אדמו"ר אותושאל
 נוסע אינו מדוע אומר אתה א"כגדוע
 ז"5 נתן ר' דו"ז לו השיב ואז ?לפה
 הוא כי ה5יטוואקעס כדרך חוצפהבמעט
 לוקחים שאתם אומרים כי מכםירא
 אז זאגט מען בל"א מהעשיריםהכסף
 די ביי געלד דאב צו נעמסאיהר

 בקול זצ"ל האדמו"ר השיב אזיעשירים.
 ו טון איך זאל זשגסטו רען ווי נורעש
 הרה"ק בשם שמעתי מהנ"ל, עךדינ(

 ע5 זצ"ל מווארקימהר"י
 וגו' ולט צרי נושאים ונמליהםהטסוק
 שכרן מתן להודיע ז"5 רש"יפירוש
 ע'.:יים של דרכן שאין צדיקיםשל

 ולזה רע שריחן ועטרן נפט רקלשאת
 רע מריח יוזק שלא כדי בשמיםנזדמנו
 עליו שעברו היסורין כל על פלאוהוא
 שלא רק עליו הקב"ה חס 5א נפשופקוח
 מחארקי הרה-ק ואמר רעז ריחיריח
 א5 המתיחסים היסורין כל על אשרזצ"ל
 רוחני ע"ד אבל הקב"ה חס לאהגוף

 הקב"ה חפץ לא הנשמה אלהמתייחס
 מתייחס וריח  השערה הוט על אףלרגוע
 דבר איזה ז"ל כמאמרם הנשמהעל

 ודפח"ח: הריח זה בו נהניתשהנשמה
 ר' ידידנו לי סיפר מהנ"ל, עדךיו(

 אשר מפליגסק יצחקיעקב
 זצ"ל מווארקע מהר"י הרה"ק שדרבעת

 בחדר רק ודר גדול אביון הי'בזשוריק
 הוא היאך החסידים אותו ושאלואחד
 שישנים אחד בחדר ולהתפלל לימודיכול

 אני זצ-5 מווארקי הרה"ק והשיבשם
 אשר שאמרו חכו"ל בדברי מאדמאמין
 לכך מחיצה כמו נחשב עירוב שיחוט
 ב' כמו תחשב בחדרי עירוב עושהאני

 פלא: והואחדרים.
 נסע שכאשר שמעתי מהנ"ל, עךדטס

 בעל הרה"ק הראשונהפעם
 שמעלקי ר' להרבי זצ"ל לויקדושת
 חותנו אותו שאל לביתו בשובוזצ"ל
 שם למדתי אנכי והשיב שם למדתמה
 אוי בשמים העולמים כל בוראשיש
 האם ושאלה המשרתת את חותנוקרא
 ואו הן, ואמרה עורם בורא שישתדע
 אז זצ"ל מבערדיטשוב הרה"קהשיב
 איך  אבער נור זאגט זי וואהרפאר

 : עםווייט
 נאה דבר שמעתי "מאסף יאמרטז(

 בעיר היי אחת פעםומתקבע
 הרב על מתנגדים קודק חסידיאחד
 להרה"ק נסע הוא כי שבעירםאב"ד

 זצ"ל מקוצק והרה"ק זצ"ליודק
 ופ"א ולדון להורות שראוי עליוהסכים
 לנסותו בכדי כמכיוון לפגיוהציעו
 והורה הי' 5א. באמת אשר אחתשאיה
 הרה-ק לפני הזה דבר וסיפרו כדיןשיא
 אפ לי תאמרו להם והשיב זצ"למקוצק
 ואז כורם ושתקו יהירות? אתםיודעים
 אם זצ"ל מקוצק האדמו"ר להםאמר
 אין הנשאל כח גם כאן אין השואלכח
 ממילא כאן אין שאלה באמת ואםכאן
 : והבף הדין. לפסוק יכול הרבאין
 דוד הר' וכו' ידי"נ א5י שנתב מהיז(

 מטעתי רי. מסוקולברוזענבוים
 אמר מפשיסחא וצ"ע בננס ר'שהרבי

 'מ'ש'"ה סימן זצ-ל הרי"מ החידושיעל
 בס' ,ערן אמו ושם שמו בושנרמז
 מחותני ושמעתי י"ב( דף צדיקיםדרך

 נ"י שאפראן סג"ל ישער מהור"רהרה"ח
 רל מפאריסאמ אברהם ר' הרה"קבשם
 שרבו לבו על ע5ה לא שמעולםשאמר
 בעצמו אינו מגור זצ"ל שפ"א הבערמרן
 את יביא שהוא לכהפ"ח אומשיח

משיח
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 93מז קדש שרפי'ערה

 בליקוטים בחת"מ ועיין ע"כ, צדקנומשיח
 רבינו משה אצל שהי כמו צ"חסימן
 ולא שנה שמונים נזדקן הגואל שהי'ס"ה
 הגואל יהי' שהוא בעצמו הרגיש ולאידע

 ואשלחך לך הקב"ה לו כשאמרואפייו
 רצה ולא סירב מצרים מלך פרעהאל

 הגואל אי"ה יהי' כן עצמו עללקבל
 נולד מיד ביהמ"ק שחרב .ומיוםהאהרון,
 וכשיגיע גואל להיות בצדקתו הראויאהד
 -יערה ואז וישלחו הקב"ה לו יגלההזמן
 וטמיר הגנוז משיח של רוחועליו

 בשאול מצאנו וכאשר בואו עללמעלה
 רוה אליו בא שנמשח אחריהמלך

 הרגיש לא מלמניו אשר ורוה"קממשלה
 וכן הראשון המא? ה" כן בו,בעצמו
 בעצמו הזה והצדיק האחרון הגואליה"
 זכינו לא רבו כי ובעוונותינו יודעאינו

 כי אם משיה של רוחו עליהםשיערה
 : ע"ש לכך האויםהם

 נפשי ידיד ש"ב מאת לינשלח
 הנרך מהורהר חו"בהרה"ג
 אבד"ק שייט"א אינעיהעניה

 יהגליל.לאסקאראוו

 הזקן אדמו"ר הרה"ק אשר ושמעתיא(
 אמר זצ"למסיכטשוב

 הוא שנה ועשרים מאה לאחרשמקומו
 זצ"ל מקוצק הרה"ק חותנו אצלרק

 הוא שמקומו אמר זצ"ל מקוצקוהרה-ק
 שמיתי וכן זצ"י הק' היהודי אצלרק

 י.יוה זצ"ל מלובלין החוזהשהרה"ק
 .(כנא ר' הרבי אצל רק אותושיקברו
 :קברו .: הקדושים כל כיזצ"ל

 ר' 1:'בי רק בלובלין אינמבלובלין

 רלובלין רב שהי' לפי זצ"לשכנא
 אחרי שר ', ושמעתי בלובליןומונח
 וקדוש ]און אצל לקברו חפצופטירתו
 "ראש ,;נקרא מלובלין הרב הניח ולאאחד

 מרופשיץ גמולי ר' הרה"ק ותפסהברזל"
 לא במתכוין שליו קבר וחפר המראכצ"ל

 ושמעתי זצ"ל. שכנא ר' הרבי מקבררחוק
 שכל מלובלין הרבי שאמר מה עלטעם

 כבר המה בלובלין שנקברוהגדולים
s""aעדיין שהוא שכנא ר' מרבי חוץ 
 קבורת בעת קמה המנהג כי שם,רב
 שמסלקין קדושה התברא אטריםהרב
 הרבנות כתב את ומבטלין מהרבנותאותו
 מלבטל שכחו שכנא ר' הרביואצל

 רב עדיין הוא ע"כהכתב-רבנות
 :בלובלין

 ביה"ח על הייתי בעצמי יאני)הגהה,
 הקבר אשר וראיתיבלובלין

 סמוך אינו זצ"ל מלובלין הרבישל
 רחוק לא רק שכנא ר' הרבילקבר
 ר' דרבי סמוך מונח הברוי" ה"ראשאך

 אשר ואמרו ' להזקנים ושאלתישכנא
 שיניחו במפורש אמר לא זצ"להרבי
 רק שכנא ר' הרבי קבר אצלאותו
 מונח זצ"ל שכנא ר' שהרביהגיד

 שארי אבל דלובלין רב הוא כיבלובלין
 שם אינם כבר דשם וצדיקיםגאונים
 ר' הרבי קבר על לילך ציוהותמיד
 צורך איזה על להתפלל זצ"לשכנא
 אצלו אותו שיניחו שרוצה הבינוומזה
 זצ"ל מלובלין הרבי של הקבראבל
 ר' הגאון קבר וגם משם. םאיננו
 הברזל" ו"ראש סמוך זצ"ל פאלאקיעקב
 שחפר עד הלז הקבר את בעבורוחפץ

 הנ"ל הקבר זצ"ל מרופשיץהרה"ק
 : שם( אותווהניחו

 הרה"ק אשר מפה אחד מזקן שמעתיב(
 אמת שפת בעלמגור

 בעל הרה"צ פטירת אחר נסעזצללה"ה
 מאלכסנדר להרכי זללה"ה הרי"מחידושי
 אליו נוטה הי לא ובתחילהזצלה"ה

 מאלכסנדר הרבי אליו אמר בואו בעתאך
 טייטש איז המשומר שיין תדעזצלה"ה

 וויל מען אז תדע זוייןגיהייווינטעה
 ים מאכט איו מען 11י העכערזיין
 אמת שפת בעל הרה"ק אמר. אזקאלע
 כי שלם בלבב לרבו מקבלו עתהכי

 צריך בזאת מסיים הקודם שהרבבזאת
הרבי
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 קורש שרפישית*9
 קודם ה" ומעשה להתחיל החדשמרני
 את אליו קרא הרי"ם ההידושיפטירת
 מיין זעסט 5ו ואמר שמרים עםיין פ5עשיי לו והראה אמת השפתנכדו
 מען אז המשומר יין איז דאסקינד
 באמת איז מען ווי העכער גייןוויל
 מקלקל עוד קאלע איו עם וואס דיל8

 החידושי שסיים מזה הטוב, אחרלדבר
 מאלכסנדר: הרה"ק התחילהרי"מ

 הרה"ק מווארקע הרבן אשר שמעתיג(
 פעם שאל זצלה"ה יצחקר'

 זצ5ה"ה ר"מ הרה"ק מקאצק להרביאחת
 חיים דרך בס' מפראג המהר"לפירוש
 בו שיש מי כל במשנה שכתובבמה
 במה ב' עמוד ק5"א בדף דבריםשלשה
 וכתב אתו ללשון עמו לשון ביןשחילק
 ושני נכתב ע"ה אבינו אברהםשאצל
 ושני נכתב בנעם ואצל עמונעריו
 בתורה שנכתב היא והאמת אתו,נעריו
 לו ואמר נשגבה פליאה והואלהיפך

 ואמר דו זאגטט וואס יצחקהקאצקער
 ח"ו שהמהר"ל פשט מווארקע הרה"קלו
 התורה על דרוש ס' בסוף )ופיין טעהלא

 וח"ו נכון פירוש מפראג ממהר"לוהמצות
 אומר ואני הקאצקער לו ואמר טעה(לא

 השמים מן במכיוון נעשית וזאתשטעה
 ורוח אלקים איש שה" הגםלהראות
 ונעלם רז דבר הי' ולא ב"דא5הון
 רק ה" עכ"ז  וקדושתו נאונו לרובממנו
 )אטר יבין מי ושגיאות ודטבשר
 מאמר עפ"י נראה דבריו פירושהכותב
 מצרים של שר עוזא ששאגהמדרש
 ע"ז עובדי והללו ע"ז עובדיהללו
 שוגג דן אתה ובי הקב"ה לואמר
 במדרש איתא ועוד כרצון אונסכמזיד
 ישראל כעמך מי ביוה"כ השטןשטוען

 ושותים אוכלים ואינם יחףשעומדים
 רוצה הדברים דבאלו דבשהיערות ופ" מריבה ביניהם ואיןומתפללים

 מה על השנה דבל ח"ו לקטרגנשטן
 התיפץ חוי הקב"ה את עיבדיםוכאינם
 מראה מש"ס מעכב שבעיסה שאורכי

 אעם הקב"ה לעבוד רוצים דאםהשטן
 דבאמת ע"ז והתירוץ השאורמעכב
 מעכב אינו ושסיר משטין אינוביוה"כ
 שאפי' לשטן להראות וכדייעיי"ש
 משגיאות חפשי אינו גדול היותרהצדיק

 :וכמובן(
 בהיותו ז"5 מוריאבי לי סיפרד(

 פתת אחת פעםבקאצק
 הפתח פתאום זצלה"ה מקאצקאדמו"ר
 אווי ה8 זה בלשון וצעק לביהמ"דלבא
 איך גימיינט האב איך גימיינט איךהאב
 ולא יופעצעס ווייסע צעהן האביןוועל
 מרוב החלונות מתוך כולם וברחויותר
 יחיאל ר' הרה"צ אם כי נשאר ו5אאימה
 לברוח יכול הי לא כי מגאסטניןמאיר
 הקאצקער לו ואמר ואימה בפחדועמד

 : נישט איך מייןדיך
 פעם אשר ז"ל אאמו"ר לי סיפרה(

 אתם הקאצקער אמראחת
 ייקח יכול אני יכול שאני מהיודעים
 ולמאס עוה"ז בתאות משוקע אשראברך
 כלל לשמוע יכול 5א אשר עדאותו

 המאכל: יקיא שמעו ובעתמהתאוה
 אתת שפעם ז"ל אאמו"ר ליהסיפר

 זצלה"ה מקאצק הרגי יפניהתנצי
 יצחק ישראל חחי הוא הילד בנואשר
 וכתב רח"ל גופר חולי על חורה הואז"ר

 תיבותוכאשר בראשי חן חוליגקוויטעל
 ? הקאצער אמר הקוויטעל אתראה
 יום עד ומאז נירט חן קיין האטדאס

 : אולם בריא ה"מותו

 אשר ונכבד זקן אחד חסיד לי סיפר"
 הרבי של שמעו שה"בעת

 בעל שמע הארץ בכל הולךמקאצק
 טאמאשאוו מחוז גאריי מעיר אחדבית
 מולדתו מקום טאמאשאוו עיר ילידשהע
 מאוד והתפלא זצ5ה"ה מקאצק הרבישל

 קטנים בהיותינו אחד בחדר יחדעמו המדתי אני והלא רבי יה" הואואמר
 התחילו זאת שמעו החסידיםוכאשר
 הקאצקער התנהגות ע5 אצלולחקור
 כלוש יודע שאינו ואמר קטן עודבהיותו
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 ן פעם רק הילדים כשאר א"ע אסרהבכי
 ( בי"ג הילדים עם "מלמד העדאשת

 ן ושם המלמדים כדרר ההר אלבעומר
 ן המלסד וכאשר וגבוהים גדולים הריםיש
 ן שהנער ראו לביתם הלכו כבר הילדיםעם
 ן וראי אותו לחפוש ההר אל הפעםעוד 4 היכו איננו זצלה"ה מקאצק הרביהוא
mnv1 על ורגלים ידים בפישוט שוכב 
 ן לבי הפסוק שאומר ושמעו והלכוההר

 ן : חי אל אל ירננוובשרי
 , זדונסקי-וואלע בעיר אשר שמעתי"(

 ן שם אשר חסידים קניהיו
 ן שמואל הף השני ושם יואב הההאחד
 ן ביניהם ודברו יחד הלכו אחה פעם דודאו
 , ומהרהר אאם זוכר מקאצק הרביאם
 : אחד ביניהם ויכוח וה" לא אומהם
 ן מהם שמהרהר להיות יוכל שלאאמר
 ' אותם שזוכר להיות שיוכל אמרואחד

 הנ"ל מעיר חסידים היו שבתובאאו
 מקאצק הרבי אשר ושמעובקאצק
 אנשים אשר זה מה ואמר א"עמתפלא

 שההר בזמן רק ביניהם חילוקואין
 הראשון גדור הי' ואגמיא אחרוןבדור
 לדייק וצריכים הראשנים כאחדהי'

 וכן הראשונים מן אחד כדבריבדבריו
 יא קג"ב סי' אהע"ו אחת בתשו'כתב

 : כמתנצל רקליהורא
 להאר"י ששיחו כמז p~p אמריא(

 דרך לגלות לעוה"זהקדוש
 השמים מן לו שלחו כן בנסתרהדש

 : בנגלה חדש דרךלגלות
 נסע אחת פעם אשר שמעתי רכןיב(

 משיאלץ הרבי אצל והי'יביאלע
 הלירח כל ומסוגר סגור וה" זצ"לר"ב
 ובבוקר בתורה והשתעשעו יחדאתו
 אני בנגלה זצ"ל רבי  הביאלעראמר
 בנסתר אבל בדרא חד שאתם לכםמודה
 מסאכטשוב אדמו"ר לו והשיבהאיך
 כן וכנגלה חד תורה הוא הלאזצ"ל

 :נסתר
 למדן כתב אחת פעם אשר שמעתיינ(

 זצלה"8 יאדמו"ראהד
 ביצת במס' אחת קושיא מסאכטשוב ( זוכר שאינני יאמרו בתנ"ךהנזכרים
 כיון מה הבינו לא האנשים וכלאותם
 מזדונסקי-וואלע החסידים כאשר אךבזה
 או גביהח"ס זאת וסיפרו לביתםבאו
 שה" הויכוח הנ"ל ההסידים שניסיפרו

 : הרבי נתכוין להם ובטחביניהם
 . מטאכטשוב אדמו"ר אשרשמעתיט(

 ן לא אמאי טעם אמרזצ"ל
 ן ליל על פיוט הקליר אליעזר ר'תיקן
 ן הקליר אליעזר ר' יסד שלא מששר"ה
 ן הסיוט ששמע טרם ויוצר פיוטשום

 ן יסד ששמע אחר אז מהמלאכיםוהיוצר
 , שהמלאכים ר"ה בליל אבל הפיוטהוא

 ולא הסוגיא בפשט הנ"ל הלמדןוטעה
 ואמר כלל להשיב זצלה"ה אדמו"ררצה
 מי יהי' אצלו שלמדו התלמידיםאשר
 אבל גדול למדן אינו אם אףשיהי'
 בגמי ישתבשו שלא אצלי למדוזאת
 יכולים שיא אז ואמר בפשט. גםומה

 דבריר רוב עפ"י כי כלל אותולתפוס
 ולעומקא נאמנים ממקורים באמתהם

 כוונתי מבין אינו אותי והתופסדדינא
 דברי שבאמת אותי תופסים אםואך
 נגד והוא מוקשה וכולו להביןקשים
 בכחי כאשר עכ"ז וכדומה ממורשתגמ'

 דברי לתרץ בכחי כן התם" יתרץ ובידי ן החיים שספרי משום שירה אומריםאינם
 : אותי שתופסים במקום ן בגמ' שאמרו כמו לפניו מונחיםוהמתים
 מסאכטשוב אדמו"ר שסיטר שמעתי יד( ן שום הקליר ר"א גם תיקן לאמש"ה
 של אביו אשר וצלה"ה ( מקור בס' נדפס שכבר ושמעתיפיוט

  בעת מקוטנא יהושע ישראל ר' הרה"ג :חיים
 בדעתו הי' הרל הגאון בגו לושנולד ן זצלה"ה אדמו"ר אשרשמעתי

 זי"ע הבעש"ט שם על בנו שם אתלקרא 1 גזר אבני בעימסאכטשוב
 הפנ"5 ע"ש בנו שם לקרא רצהוגם ן הראשונים כמו שהוא עצמו עלאפר

שהי*
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 קורש שרפישיח96
 אותו לקרא רצה וגם יהושע שטווהת
 ין ושלח אלי' מוהלנא הגר"א שטאחר

 יהושע ישראל לו וקרא בפיוהקב"ה
 היינו מיניהם הנ"ל שמות הג'אשר
 ו' ה' " ואותיות מישראל ל' א'יי אלי שם וביניהם מפורש יהושעישראל
 אשר נראה ומזה אל" שם הואמיהושע
 קטנה: נבואה הם השמותקריאת

 אדמו"ר סי' אשר בעת שמעתיסו(
 כבר זצלה"המסאכטשוב

 זאב ר' הק' הג' אביו עם הי' עשרחד
 אגודת בעל ביאיע אבדק"ק זצלה"הנחום
 ר"ח הגאה"ק הרה"צ אצל בצאנזאזוב

 רצה מצאנז והרה"ק ד"ח בעלזצלה"ה
 אותו לבחון ורצה עמו לשדךדוקא
 פלא דבר תרומות מס' ר"ש לויהראה
 הבגד ללבוש הנ"ל הצדיק ורצהשם

 שהוא לו ואמר למקוה ולילךהעליון
 שיבא עד הנ"ל הפלא בדגריעיין

 הבגד שלבש עד לביני וביני -שהמקוה
 לו והגיד הנ"ל הר"ש לתרץ לואמר
 הנ"ל הקדוש הצדיק ראה וכאשרלנכון
 לו אמר לפלא עד הי' אשר חריפתואת

 אמר אז פלא ג"כ אחר דבר לושיראה
 אשר זצלה"ה מסאכטשוב הגאה"קלו
 מצאנו הרה"ק את יבחין הואעתה

 ע"ז לו שיגיד אחת חומרא לווהראה
 אמאי מצאנז הרה"צ לו ואמרתירוץ
 הרה"ק לו אמר אותי לבחוןצריך

 את לנסות צריכין שבאמתמסאכטשוב
 לעולם כדאמרינן ת"ח הוא גםהמחיתן
 בת וישא לו אשר כל את אדםימכור
 הכלה אבי אם לראות צריכין וא"בת"ח
 ממכינן כי ע"ז התירוץ אך ת"חהוא
 וניסה בחן מסתמא הראשון המחותןעל
 בעת דעתה המחותן היינו להחתןג"כ
 עמד ומסתמא בתו לו ליחן רצהאשר
 אך הראשון בפעם נכון זה אךבנסיון
 אחד פעם אותי ניסה כבר שכבודועתה
 בנסיון ועמדתי הנ"ל דתרומות הר"שעם

 על א"ע סומך אעו שכבודווראיתי
 שני אותי לנסות רוצה רק חראכחינה

 את לבסתי אני ?ריך שוב א"כפעמים
 א"ע סומך ואיני אחת פעם עודכבודו
 הרה"צ והנה הראשנה, הבחינהע5

 לחתן אותו ייקח בדוקא רצהמצאנז
 הקדוש להגאון עמו שיסע לו אמראך

 לו ואמר זצלה"ה מבעלז אלקיהצדיק
 בקאצק אחד רבי לו יש כבר כי יטעשלא

 : הלז מהשידוך נעשה לא זהובעבור
 אדמו"ר של הקדוש מפיו ובבועתיטז(

 שאמר זצלה"המסאכטשוב
 יעקב שאמר מה לתרץ הלצהבדרך
 את הבה ויצא בפ' ללבן ע"האבינו
 ואפי' רש"י והקשה אלי' ואבואהאשתי
 להעמיד אלא כן אומר אינו שבקליםקל

 בדרך לתרץ הוא ואמר יעיי"ששבטים
 ליעקב לנן שאמר מה דהנההלצה
 לאיש אותה מתעי לך אותה תתיטוב
 אחר מאיש לו ט51 הוא מה קשהאחר
 היתה מאת סט"א הוא שאחר ידועאך

 על סט"א להתגבר רצה כי לבןכוונת
 הוא שיעקב וידוע דקדושהמטרח

 שיפיל כוונתו הי' ע"כ שבאבותהמובחר
 ויה" עליו ויתגבר רח"ל בסט"אאותו
 לו יה" א"כ בטומאה הקדושהח"ו

 לסט"א הקדושה שיהפך מיעקבהתועלת
 לאהל בתו את יתן אם משא"כרח"ל

 מזה נפ"מ לו אין בסט"א הואשבלא"ה
 לאשה בתו לו שיתן שבזה הי'ובדעתו
 לעקור בקש ולבן לסט"א אותותקלקל
 השבטים יהי' לא וממילא הכלאת

 לו אותה תתי טוב א"ב כמובןוישראל
 אחר לאיש אותה מתתי לסט"אומהפך
 אבינו ויעקב מסט"א הוא בלא"זאשר
 לתת רוצה אין לבן אשר בראותוע"ה
 כי הקדושה בדעתו הבין לאשה בתולו
 כ"כ בביתו הוא יעקב אשר רואהלבן
 והוא מקדושתו כלום וופל ואינושנים
 לו נוחן אין מש"ה דמקודם יעקבאותו
 יפער לא סוף שסוף כיון לאשהבתו
 נתן ולכך מקדושתו להפילו אצ15כלום
 לשדו בפיו לאמר נכונה עצהלעצמו
 כן אומר א"א שבקלים קל שאפ"גרע
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 97מס קדש שרפישיח

 ברשתו נפל שכבר זאת כשישמע~בן
 דברים שמדבר כיון מקדושתו נפלוכבר
 באמת ה" 1כ1 לאשה בתו 5י יתןכאלה
 רצה ע"ה אבינו יעקב באמתאבל

 שהניע כיון השבטים תוידותההעמיד
 רצוי' כונתו והי' דקדושה למרכבההעה

 דמח"ח: ע"כ כלום ח"ו נפלולא
 מסאכטשוב הזקן מאדמו"ר וטמעתייז(

 הוא אם שאמרזצ5ה"ה
 מה יודע פלפול אף ספר באיזהמביט

 : בקדושה המחבר מהותהי'
 מאיר ר' רמאוה"ג מהרב שמעתייח(

 דפה אב"ד שה"זציה"ה

 אלקיט איש הקדוש הרב אשרלסקרוני
 אחת פעם שלח זצלה"ה מיובליןהרבי
 זצלה"ה סטענזיצער משה ר' החסידאת

 מגעשכיז מהר"מ אלקים איש הקדוש5הרב
 לו שולח אשר מכתב לו וכתבזצלה"ה
 חשבו בנעשכיז כי וכערכו כסבבואיש

 בעצמו יסע זצ"ל מלובליןשהרבי
 כן כי זצלה"ה ר"מ להרתיקינטשכוז

 יבוא בעצמו שהוא מכתב מקודםכתב
 זצ"ל סטענזיצער משה הר' נסעוכאשר
 שהרבי מלובליןחשבו מהרבי מכתבעם

 כבוד לו ועשו נוסע בעצמומלובלין
 15 שיח מנעשכיז והרה"ק מאודגדול

 אם על לנגדו שיסעו מכובדיםאנשים
 לא האלו והאנשים לכבדו לק,זווליהדרך
 את ובראותם מלובלין הרבי אתהכירו
 הרבי הוא שהוא חשבו סטענזיצערר"מ

 עשו קאוולי ובעיר למאד עדהדרך בכי גד51 ככ)ד לו ועשומלובלין
 והי' מקאוולי הרה"ק אצל סעודהעבורו
 להרבי בחזרה בא וכאשר אצלו העירכל

 התהלוכת כל הי' איך לו ושאלמלובלין
 ואמר לו שעשו הכבוד כל וסיפרבדרך
 כל לי שעשו בשעה בזה"ללהרבי
 שיר איו בעיני יי נחשך הי'הכבוד

 כי אויגען די פאר גיוואריןפינצטער
 כאשר אך כבוד כ"כ לי שיהי' אניכבי

 רק הוא הוה הכבוד כל אשרזכרהי
 חיביבעביר

 ממיבליי
 שאי השבו והם

 מעט הכבוד כל הי אוי הרביהוא
 יותר כבוד ורצה כלום וכלאבעיני

 : ע"כ להרביתותר
 זצ"ל ר"מ מהרה"ג שמעתי ערךיט(

 הקדוש הרה"ג אשר דפהאב"ד
 אמר מקוטנא זצלה"ה יהושע ישראלי"
 זצלה"ה אייגער עקיבא ר' הגאוןעל

 דל להרא"ש ריק"א בין חילוקשאין
 הש"ס כי בראשו הי' שהרא"ש כמוכי

 לרעק"א ה" כן ופוסקים וירושלמיבבלי
 בזה הי החילוק אך בראשו הש"סכל
 זוכר הי' שכתב בשעה דל הרא"שאשר
 ש"ס יו ה" רעק"א אבל הש"סכל

 : רגע באותו לפניו הי' ולאבראשו
 זצל"ה ר"מ הרה-ג לי סיפר ערךכ(

 באו אחת פעם אשרהנ"ל
 בעל הכיסא והרב חתנו החת"מלרעק"א
 מאד ש*"ח הי רעק"א והגאוןתו-ד
 שיש אף ואמר הנ"ל האורחים עםא"ע
 תימירו עם מעולם משמש שאינו גדר5ו
 מתימידיו אהד לבחור וצוהיימיר חוו יצא הנ"ל האורחיט לכבודאך

 וכך ישמש הצדיקים גדולים הנישלכבוד
 והביא 41א שהלך הנ"ל הבחורעשה

 הם לביני וביני ומאכלים משקאותוהוציא
 בכה אומר זה גרוי בפלפול מתוכחיםהי'
 רצה לא לכבודם ורעק"א בכה אומרוזה

 שלא הצדק מי עם כלום דעתולהגיד
 השגי הגאון ולחולשות לפחיתותיהי'

 רעק"א להג' והחו"ד החת"סושאלו
 קרא רק רצה ולא הצדק מי עםשיאמר
 יגיד שהוא לו וצוה המשמשלהבחור
 הנ"ל הבחור וחזר הצדק מי עםדעתו
 ואמר במלה מלה שלהם הפלפולכל

 גדולות בראיות הצדק מי עםדעהו
 תמהו כן ראו המה ופוסקיםמהש"ס
 כלל הי' לא שהבחור אחתונפלאו
 עוסק הי' כי א"ע שפלפלו בעתבביתם

 שנית הפלפול יודע ומהיכןבשימושם
 למדן הי' ולא הכי בר הי' לאשהבחור

 מש"ס כ"כ לפלפל יודע )מהיכןכלל
 ראוים הי' שלו שהראיות ובפרטופוסקים
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 קורש שרפישיח38
 החו"ד קמו אז לפגיו ויא גדול לגאוןיק

 בשבועה לישבע שיכולים ואמרווהחת"מ
 השיחן על גוזר הי' רעק"א הג'שאם
 מדבר ג"כ השלחן הי' שידבר עץשל
 מסאכטשוב אדמו"ר ממרן שמעתיוכן

 למאד עד לרעק"א משבה שהי'זציה"ה
 שבנו אמר אחת ופעם וגדולתובצדקתו

 ג"כ הי' זצלה"ה אייגער שלמה ר'הג'
 זצלה"ה אביו כמו ימאוד עד גחךעמקן
 מחג' גדוד בעמקות פלפול שמצאואמר
 ג"כ אמר שהוא מה ז"ל אייגערר"ש

 בחרותו: בימי הפלפולאותו
 הגאה"קמאדמרר שמעתיכא(

 זצלה"המסאכטשוב
 בגמרא ברכות מס' בפניו למדתיבעת

 שם בתוס' הגשמים גבורותדמזכירין
 קראשניעוויץ בעיר רב שבהיותווסיפר
 ומתנגד חסיד בביהמ"ד לפניובאו

 משיב אמרו אם אצלט שספקבשאלה
 יהמתנגד ואמרתי הגשם ומורידהרוח

 שלא אמרתי ולהחסיר ויתפללשיחזור
 אצלם לפלא והי' הפעם עודיתפיל

 בסי' מפורש דין בש"ע להםוהראיתי
 ספרר דבני ח' וסער ה' סעיקי"ד

 א"כ הטל מוריד החמה בימותשאומרים
 שרגיל כמו אמר יום לת"ד בתוךמסתמא
 אינו גשם כמקוס טל מזכיר ואםלומר
 אומרים שאין אשכנז כני משא"כחוזר
 דמסתמא לחזור צריך א"כ בימיה"חבלום

 : שרגיל כמו כלום אמר5א
 שליט"א הגאה"ק מאדמו"ר שמעתיכב(

 ששמע שסיפרמסאכטשוב
 אשר יאסקאוויטש וואלף משה ר'מפי
 הגאה"ק לרב ייקח רצה לאדזהעיר

 ושלתו מטשעכאנאווי זצלה"המוהר"א
 ונסעו שבררו הקהל מובחריאנשים
 ולפעול רבנות כתב עם זצל"ה הק'להג'
 דשם הרבנות משרת ע"ע שיקחאצלו

 ר' החסיד הגביר היו האנשיםושתי

 משה ר' של אביו יאסקאוויטשאיטשא
 ר' אמי אחי דודי את וגם הנ"לוואלף

 הג' הרב אבי ליפשיטץ שמואלמרדכי

 זצלה"ה הכהן זיסקינד ר' אזרקובדק'
 הגאה"ק של המובהק תלמידושהי'

 באו וכאשר זצלה"המטשעכאנאווי
 להרב ע"ה איטשא ר' הלךלטשעכאנאווי

 דל שמואל טרדכי ור' זצלה"ההנאה"ק
 הלך ברעיונות והלך בביהמ"דנשאר
 רל איטשא ר' וכאשר בביהמ-דובא
 דלאדז מהרבנות הנ"ל הגאון עםדיבר
 ר' והלא מטשעכאנאווי הרה-ק לואמר
 רב שאהי' רוצה אינו שמואלמרדכי
 והנא איטשא ר' לו ואמרבעירכם
 לקחת כבודאה אל נסענו יחדשגינו
 המשתדלים כל ואנחנו בעירנו לרבאתכם
 שמואל מריכי ור' הלז הרבנותבענין
 הי' והוא לב בכל ורוצה תלמידכמהוא
 ומה ז"ל רח' לו והשיב השתדלןעיקר
 רוצה אינו שמואל מרדכי שר'אעשה
 כזאתע היתכן יתמי' זאת בעיניווהי'

 לביהמ"ד בא ז"ל איטשא ר'וכאשר
 דברי הנ"ל שמואל מרדכי לר'וסיפר
 ז"ל שמואל מרדכי ר' לו אמרהגאה"ק
 שהי' בעת אך לב בכל רוצה הי'שבאמת

 לר' לו עלה הגאה"ק אצל איטשאר'

 בא הוא רעייגו ם ז"ל שמואלמרדכי
 רב להיות מטשעכאנאווי הרב אתלקחת
 אינו הוא הלא זאת אפשר והיאךבלאדז
 ושכירות מכירות שטרי לעשותרוצה
 מלאה לאוז והעיר בשבתלעבוד

 כ5 שיעמדו אפשר והאיךפאבריקין
 ינוור כאשר והלא בשגורהפאבריקין

 ולא מלארז אותו ירדפו זאתגזירה
 עתה רק שחושב מה ח11 לשוםסיפר
 הופיע הקודש ורוח זאת במחשבתובא

 מטשעכנאווי הגאה"ק ש5 מדרשובבית
 שמואל מרדכי ר'. של מהשבתווידע

 :ע"כ
 ייפשיץ יענקיל ר' הגביר לי סיפרבג(

 ר' דודי של בנוהכהן

 הצדיקת זקנתו 15 שסיפרה שמואלמרדכי
 שמואל מרדכי ר' בנה אשר ז"ליאכט
 חולי יו הי' שגה בן ילד שהי'בעת

 יסוריך לו שהי' צרעת וכמיןאוסשלאג
גדולים
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 אותו לרפא יכולים הי' ולאגדולים
 שהי' וכמעט ריצעפטין.ודאקטויריםבכ5
 והיסורים העגמ"נ מהמת ח"ו אצלהנמאס
 ויא לילה ולא יום לא להם הי'ויא
 וכמעט אותו לסבול . כה להםהי'

 ר' הר' בא אחת פעם ממנושהתיאשו
 ידיעה לו הי' והוא ליאדז זצלה"הבעם

 הלכה ע"כ אפטייקער הי' כיברפואות
 ובכתה  זצלה"ה בונם ר' להר'זקנתו
 יתן גם שיתרפא בנה על שיתפלללפגיו
 רצה ולא סגולה או הפיאה איזהלה

 שבעלה לה אמר רק כלום, להלהשיב
 זצלה"ה משה ר' הגדול הרב זקניהוא
 ר' הגאה"ק של בנו ייפשיץהכהן
 אבדק"ק הכהן ליפשיץ תאלףבנימין

 הכל לו ויאמר אליו יבואפארנטשאוי
?"r1'נגד גדול מתנגד הי' הנ"ל הג 
 שלא ידעה והיא זצלה"ה בונם ר'הר'
 ר' להרבי אמרה ע"כ אצלו לילךירצה
 שאינו שונים תירוצים זצל"הבונם
 באחת בונם ר' הרבי אך וכדומהבביתו
 ובקשה בעלה אל והלכה אליו,שיבוא
 אופן בשום רצה ויא להרבי שילךאוהו
 שבעלה ואמרה להרבי בחזרהוהלכה
 הבריאות בקו שאינו לפי לבוא יכולאין

  בנה על שיתפלי לפניו ובכתהוכיומה
  שבעלה רק רצה ולא רפואהויאמר
 שרצה עד ימים איזה הי' כןיבוא,
 עוד והלכה מלאדו לנסוע בונם ר'הרבי
 וסיפרה לפניו ובכתה הרבי אלהפעם
 אליו לילך רוצה אין שבעלההאמת
 שבאם לה והשיב נפשות פקיחוהוא
  רפואה לו  יאמר אליו יבואבעיה

 לביהמ"ד זקנתו ורצתה יתרפאובעוהי"מ
 ועוד השכנים וכן שם לומד הי'שבעלה
 נוסע הרבי כי לפניו ובכו אגשיםהרבה
 רבי אינו אם ואף נפשות סכנותוהוא
 ומבטיח טוב, ודאקטאר רופא עכ"פאב5

 ילך לכן אצלו, ייך כאשרשיתרפא
 לו שעשו מה לסכול יכול ולא"צלו,
 כיבר להרבי בא וכאשר להרבי,!הלך
 שישב וביקשו ויי"ש בלעקאך מאדאותו

 אחרים בענינים עמו ודיבר השלחןאצל
 פישלי ר' הרבי את מכיר אם לוושאל

 אותו שמכיף לו ואמר זצ"למסטריקוב
 ובקשו לו, ואמר מהותו, על לוושאל
  פישעלי ר'  להרבי  לסטריקוב עמושיסע
  בונם ר'  הרגי אך רצה, ולאזצ"ל
 עד עמו שיסע פעמים כמהבקשו

 זצל"ה בונם ר' להרבי אמר אושנתרצה,
 בע,. אצליכם באתי לא אנכיהלא
 שמואס מרדכי הילד בעבור רקזאת,
 והביט הילד עם תבוא שזקנתי וצוההחולה

 לאננע עם אותו שתריק לה ואמרבו
 באפסייק שתקנה אייל מין ועודאייל
 בעיר רק בלאדז אפטייק  אז הי'ולא

 השמן ותקנה לזגירש  תיסע ע"כוגירוש
 אותו ותכרוך גופו בכל הילדוהמשוח
 כלל תשגיח לא שיצעוק ואףבליילעך
 איזה כך ישכוב אם רפואה לוויהי'
 ושאל לילך רצתה ולא עוד ועמדהימים
 והלא הולכת אינה מדוע אותההרבי
 שרוצית והשיבה רפואה לה אמרכבר

 את ובידך ימים לאריכת להילרשיברך
 ושאל עוד ועמדה ימים שיאריךהילד
 שרוצית לו ואמרה הולכת איננהמדוע
 מה כי ללמוד שיוכל הילד אתשיברך
 וברכו תורה לימוד בלא ימים אריכתלה

 ושאל עוד ועמדה תורה ללמודשיוכל
 אם כי והשיבה הולכת אינה מדועאוהה
 מבקעתו ע"כ ללמוד יוכל לא ענייהי'

 שיהי' וברכו עשיר שיהי' אותושיברך
 כן וב"ה למדן ויהי' ימים ויאריךעשיר
 פישעלי ר' להרבי זקיני עם ונסעהי',
 עמו שיסע זציה"ה מזקיני ביקשושם

 חנוך ר' הרבי שם אז שהי'לאיככנדר
 ונסע ש"ב, זצלה"ה מאלכסנדרהעניך
 עשו לביני וביני ימים איזה עלעמו

 שלא קולות בקולי וצעק להילדהרפואה
 על רחמנות מגודף לשמוע אפשרהי'

 כלום השגיחו ולא הילד ,2להיסורים
 בלאדז הי' זקיגי ובאם נתרפאוב"ה
 השגיח לא בטח מהילד הקולות ושמעאז

 עם הליילעך מהילד לוקח הי' רקכלום
הטסן
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 כלום השגיח ולא היסמין מחמתהשמן
 בונם ר' והרבי הרבי, הבטחתעל
 זקיני אשר שטוב קדשו ברוח זאתראה

 שיעשו בעת בלאדו יהי' לאזללה"ה
 שיסע ממנו ביקש ע"כהרפואה

 עוד 5ו יש שיהילד וראהלסטריקוב
 בחזרה שיסע הקער טוב ולאיסורים
 עמו ונסע עוד עכבו ע"כלביתו

 בבית שהופיע ברוה"ק והכללאלכסנדר
 : ע"כמדרשו

 שאכל בעת כי אחד איש לי סיפרכד(
 שלחן על החתונהאחר

 מסאכטשוב הק' לאדמו"ר נסעהותנו
 אם עצה לו ושאל זצ"ל נזר אבניבעל
 ב"כ כי אתו והסכים חנות לויעשה
 מסתר לו שיעשה טוב ילמוד, לאוב-כ
 שהיה לפאבריק סמוך חנות לוועשה
 פדיון לו והי' עכרם, רבים פועליםואם

 ידע ולא הרויח שלא הי' ולפלאגדול,
 לאדמו"ר הפעם עוד ונסע זאתמה

 הלא בקובלנא ובא אותו לשאולזצלה"ה
 מסחר שיעשה לו צוה בעצמוהוא

 א"ע שיזכיר זצלה"ה אדמו"ר לווהשיב
 ומשקוית, במדות למי רימה לאאם

 איפת לו וה" נאמן איש הי'ובאמת
 נזכר ומשתומם עמד כאשר אךצדץ

 לערלים לפעמים במידות א"עשהקיל
 לו אמר אז וגמשקל במדה דקדקולא
 לך יהי' לא הגמרא כמאמר הסיבהזאת
 לך יהי' לא כן עשית ואם ואבןאבן

 :וד"ל
 לאמור שלא שהקפיד וטמעתיכה(

 כי התפילה אחרקרבנות
 ועיי' תקנום, תמידים כנגדתפילות
 : כמובן כולם הקרבנות כלהשלם

 ליחן שלא זהיר ש"י' שמעתיבו(
 והוא לילה, בחושךצדקה

 : שקליםירושלמי
 דסאכטשוב הגאון מאדמו"ר  שמשהיכז(

 צדק צמח בעלשהנאה"ק
 ויום יום בכל כתב ז?-לטלובאוויטש

 החידושי קר"ש לברכת ישתבח ברכהבין

 שלא בכדי ברעיתו אז שעלותורה
 ובשעת התפלה בשעת אותויבלבלו

 :קר"ש
 להילר שם ליתן אם איתו שאלתיכח(

 הילד שם עלהנולד
 ובשם בספרים מבואר כאשרהנפטר
 ולא לזה הסכים ולא מווילנאהגר"א

 : טעםאמר
 וואלף ר' הקדוש ההעג פטירת בעתכס(

 שמעתי זצלה"המסטריקוב
 אדם יצא הפסוק שאמר הקדושמפיו
 אצל שהי' ערב עדי ולעבודתויפעלו
 וכן ערב עדי עבודתו ועבדצדיקים

 : בגי'מבואר
 יצחק ר' החסיד מהרב שמעתיל(

 נכד נ"י משעדליץמענדיל
 אדמו"ר אצל הי' שהוא אזוב אגודתבעל

 נזר אבני בעל מסאכאסשובהגאה"ק

 לו ושאל אחד איש אליו בא כיזצ"י
 רובעל מאות חמשה לו שיש איךעצה
 שהגיב גדולות בנות חמשה לווי*
 לו נזדמן וכעת אוחם להשיאזמנם
 הנ"ל הסך וייתן עצים עם יערלקנות
 מעות א-ע כהלות יצטרך ועודערבון
 עז חורף שיהי' השם יעזור אםאך

 להשיא לו ויהי' ירויח אז וקרחוקשה
 כל יפסיד קל חורף יהי' ובאםהבנות
 התחיל זאת לו שאל וכאשרהכסף
 את יבלבל שלא לצעוק נזר אבניהבעץ
 וצוה הלך ולא מאתו ושילךרעיוניו
 שישליך נ"י מענדיל יצחק ר'להרב
 לידע אנכי נביא וכי ואמר החוצהאותו
 מענדיל מנחם ר' אך חזק חרף יהי'אם

 והבעל אותו השליך ולא עמדהנ"ל
 וכאשר החדר בכי והנה הנה רץ נזראבני
 עומד האיש שעדיין וראה בחזרהבא
 לא אמאי נ"י מענדיל יצחק 5ר'אמר

 להשליך יוכל לא כי והשיב אותותשליך
 נזר אבני הבעל לו ואמר ישראל,את
 שואלים שאלות איזה רואה אתההן

 וכאשר לזבז אומר אתה ומהאותי
 במה הגמרא מאמר נזכר זאת לושאל

שאמר
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 עד נראה ומזה קברו, על ויינו עבויו, ן ראה לי הניחה ועתה "קג"השאמי
 דברי את ולשמוע ליזהר צריכים כמה ( מענדיי ר' הרה"ח והשיב תלוי,שבו
 : וביראה באימה חכמים ן יודע, שהרבי כן אומר ג"כואני
 ש"ק על בא ש"ק בערב אחד פעם לב( ן ז כן אומר אתה וגם היתכן, לוואמר
 להגוטער מדזיקוב הרה"ק ן אותו ושאל סימן, לו יש כיוהשיב
 ושמש מאור בעל גן חדש מעיר יוד , מזה כי והשיב יו, יש סימןאיזה

 לו שאין יוד הגוטער והתמרמר זצ"ל ( ולא הרבי אל כזו שאלות עםשבאים
 הדזיקיווער והלך שבת על דגים , וכאשר אני, ולא הרבי יודע בטחאלי,
 אחד ערל בא ופתאום שלו לסטאנציע ן ונשען הספרים ארגז אל רץ כן, לואמר
 הביא שזאת ואמר גדול דג עם להעיר ( להאיש ואמר בחזרה ובא כרגעעליו
 רצו והנשים העיר ועשירי הרב עבור ; והעצים, היער וקח העסק תעשההנ"ל
 כי הדג עגור מעות הרבה לו לשלם , מאד, גדול חזק חורף נעשהואח"כ
 רצה ולא דגים כלל נמצא ה" לא ! ברוח וב-ו הרבה, הרויח הנ"לוהאיש

 יוד להגוטער ישר רץ רק כלל לשמוע ! זצלה"הקדשו
 צוה יוד והגוסער הנ"ל הדג לוינתן 1 רבקה מרת הצדיקת מאמי שמעתילא(

 רק לחתכו ולא קליפתו יהסיר שיא ן הישיש החסיד מדודיגם
 הדב כי ולקח שלם אותושיבשלו , הגאה"ק זקיני כי ליפשיץ הכהן פנחסר'
 מדזיקוב הרה"ק אליו בא וכאשרלחדרו 1 פארנטשוב אבדק"ק זצלה"ה מרדכיה'
 לו אמר מהדג המעשה לו סיפרבש"ק ( אחד בע"ד והי' ד"ה אחת פעם דןשי'
 גדול: גלגול והי' לכםאותו ן השומר הלא ואמר הנ"ל הד"תבעיניו שלחתי אני והיא מיה כברידעתי ן הוטב שלא העיר מנכבדי ועשירבביר
 אומר, הי יוד כשהגוטער שמעתילג( ן דן הי' ג"כ שלי סטרוזש היינושלי
 אף ' אומר ה"תורה 1 הצדיקת זקנתי שמעה וכאשר כןהד"ת

 שפעם עד סודות סודי הי' ובזה בטעותיס ן בעלמא אמרה האלה דבריםזצלה"ה
 על י"א פסוק יתרו פ' הרש"י אמראחת 1 כדין, הד"ת הי' באמת כי תראהדקשוט
 אמר עבדה שלא ע"ז הניח שלאהאלקים ! בדרך המרכבה על הנ"ל הגאה"קזקיגי מכי ד' גדול כי ידעתי עתההכתוב ! נסע ואח"כ הנ"ל האיש מת קצרובזמן

 כי עבדה שלא הוה עולם הניחשלא ! לילך רצו ולא הסוסים עמדוופתאום
 רבי לז ואמרו תיבות בראשי נכתבהי ( אופן ובשום הסוסים את הכהזהבעה"ג

 כי להם והשיב זרה עבודה איתאהלא י לצאת מוכרחים שהי' עד לילך רצולא
 וד"ל הוא אחת הזה ועולם זרהעבודה ( הבינו ולא כלום ראו ולא המרכבהמן
 כסף עצביהם הכתוב פירוש נראהיזה ; מהמרכבה הלך לא הקדוש וזקיני זאתמה
 אדם: ידי מעשי וזהב, ן עיכב הנ"ל הד"ה בעל המת כי אמררק

 של אביו מביאלע הגה"ק ,סיפרלד( ן עשית אסאי ואמר בשמו לו וקראהדרך
 בעל אדמו"ר הגאה"ק שנולד בעת אשר ן לא לו ואמר גדולות, בכיות ושמעובן, זצ"י נור אבני בעלהגה"ק 1 ידבר לד שי' לא דראגי",*יאסטאוו

 הי' כי בבית גדול השכות ה" נזראבני ן את ואתקן לד מוחל אני כלוט,תירא
 סגולה שנתן אלקוש בעיר אהד  רבאו ( נהר נתהוה . ופתאוט בביתי,נשמתך
 יעשן לילד מקשה היתה כילהיולדת ( אמרתי הלא הק' זקיני ואמר גדולמים
 חושך והיי ציבוך, לילקע עםהחדר : ושוב הדבר, לתקן אראה בביתי כילך
 וברגע אחיו את איש ראו שלאגדול , ותיכף לעיר ונסעו עיכוב, שום הי'לא
 כסו אורה הבית כל נתמלאשנולד , תהלים שיאמרו אנשים לעשרהאמר

שנאמר
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 קורש שרפישיח102
 כי אותו ותרא ע"ה רבינו במשהונאמר
 אורה: הבית כל נתמלא כיטוב
 בנו על אמר הנ"ל "גאה"ק אביולה(

 ארי' הוא כי הנ"להאדמרר
 ארי רק יייבעלי ולא לייבעליהיינו
 ארי' רק לייב ולא לייט היינו הואגדול
 וואס נישט ווייסען סיר עילאידבי
 אז גדול בעיון נימור אם רק זאגטער

 דבריו נבין אפשר השי"תיעזור
 :הקדושים

 יצחק ר' ההסיד הרב לי סיפרלי(
 בעת אשר נ-ימענדיל

 מסאכטשוג אדמו"ר של אשתוומתה
 זצלה"ה מקאצק הקדוש מרן בתזצלה"ה
 בעת הנה אליו זצלה"ה אדמרראמר

 אמר רבי הקאצקער העולם מןשנפטר
 שניס  ע-ב חי כי עליו הרי"םהחידושי
 הבעל שכתב כמו אמיאכמספר
 8' כ"ז שמות בחומשהטורים
 ימיך מספר את פסוק עלמשפטים
 במהרש"א ועיין הכותב (אטראמלא
 הקב"ה הנמ' על ל"י דף קידושיןמס'
 ליום מיום צדיקים שך שנותיהםמתיא
 נלא אמלא כמספר שמם ע"אשהוא
 מבעה"ט להיפך והוא הראשוןהאלף
 ע"ב חי היי הרי"ם ההידושי וכןהדל(
 ע"ב בת נפטרה הרבנית וגםונים
 ובעוד ע"ב לשנתן הולך אני וגסונים
 שנת אדר י"א הוא נפטר חדשיםאיזה
 והרבנית זציה"ה אדמו"ר נפטרתר"ע

 שנה: באותה טבת בחודשנפטרה
 מאיר ר' הגאה"ק הרב מפי שמעתילז(

 שפעם דפה אב"דזציה"ה
 ישע" ר' ציס"ע הגאה"ק הרב באאחת

 מלובלין להרסי זציה"המפרשעדבורו
 שמרגיש מלובלין הרבי ואמרזצלה"ה

 הבין ולא הדרך על תורה ביטולבו
 אפי' ביטל לא באמת כי הנ"להגאה"ק

 קטנה, בגמ' שלמד לו שאמר עדרגע
 הוא שזאת מלובלין הרבי לוואמר
 בגמ' ללמוד צריך הי' כי תורההביטול

 :גדולה

 אפריע ר' הגדול מהגאון שפתילח(
 דק"ק אב-דזצלה"ה

 גא אחת פעם כי אצלו בלמדיאמסטוב
 בראד לעיר ארי' שאגת בעלהגאון
 אסרים ר' הגאון לבית וסר ש"קבערב
 לא שמה ובבואו זצלה"ה מרגליותזלמן
 בביתו מרגליות אמרים ר' הגאוןהי'

 ה" כי מאוד הרבה ספרים אצלווראה
 לעיר ונסע מאצלו הלך ומיד גדולעשיר
 אפרים בית בעל בא וכאשראחרת
 אצלו הי שהשארא ושמעלביתו
 וביקש והשיגו אחריו רץ מאתווהלך
 ולא שבת אצלו ויהיו אצלו שייךממנו
 מבין אינו כי ואמר אופן רשוםרצה
 כ"כ לו יש אם למדן להיות יוכלאיך

 קץ אין הרבה ספרים ועשותספרים
 : ומפרשים מש"ס יותר אין בביתוואצ*
 הרבי אשר מזקנים שמעתילט(

 דר הי'מלובלין
 והקצבים ללובלין סמוךבטשעכוב
 להם הגיד כי פרנסה עם אותוהחזיקו
 לא ואיזה כשרה יהי' בהמהאיזה
 כמו סכום איזה זה עבור לוושלמו
 משתוקק וה" בהמה מכל יזקניםעשרה
 רדפו והמתנגדים ללובלין דירתולהעתיק
 לקבוע אותו הניחו ולא מאודאותו
 האותות כל ראו וכאשר בלובליןדירתו

 הרוח בחוש אצלו וראו ממנווהמוסתים
 מפולין החווה אותו קראו כאשרהקודש
 וכדומה מסט"א ח"ו שהוא הםאמרו
 אחד מתנגד של בתו נחלתה אחתפעם
 בעיר והיתה ע"ה ליב שמחה ר'שמו

 נואש אמרו שהרופאים עדקראקא
 האיש ונתיישב גוססת כמעטוהיתה
 מה כי הלובלין להרבי לטשעכובוהלך
 היאוש גהי כבר היא כי לויזיק
 אחר מצד ח"ו יהי' ואפילו תתרפאואולי
 שהמתנגדים ובסוד בשתיקה הלך אךוד"ל
 זהב רענדיל אתו ולקח. מזה ידעולא
 רצה לא הרבי כי גדולים ח"יוגם
 יתו והוא גדולים מח"י יותרליקח

 שסנה הסך יתן ירצה לא ואםהרענדיל
עשר
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 103נב קורש עטיפישיח

 הרענדיל ונתן בא וכאשר גדוליםעשר
 החטיא לא כאמת כי הרבי לוחמר

 על פ"א אפילו לו אין כיהמטרה
 וברכו הרענדיל לוקח ע"כ בביתושבת

 לעצמו וכתב מאתו והלך שלימהברפואה
 הי' וכן הרבי שברכו והרגעהשעה
 לגמרי ונתרפאה זיעה לה הי' הרגעבאותו

 והמתנגדים זאת, הבינו לאוהרופאים
 אך מסט"א ח"ו שהוא אמרו זה עלגם
 ונסע בו האמין הנ"ל ליב שמחההר'
 ואמר אליו שבא עד אליו בפעםפעם
 בית הרבי עבור לקנות לו שנזדמןלו

 ואומרים חורבה הוא אךבלובלין
 הבית בנו פעמים וכמה שםשהשדים
 לו ואמר בו לדור יכלו ולאהזאת

 תפילת עם כלום ירא אינושמהשדים
 מהמתנגדים אך יגוניהם אחתערבית
 להמתנגדים שיאמר ואמר יראהוא
 כהמתנגדים א"ע שיתנהג בחת"י כתבשיתן
 של קוצו אפי' יסור ולא ש"עעפ"י
 וכן הבית עבורו ויקנה מהש"עיו"ד
 ימיו כל א"ע והתנהג כת"י עתןעשה

 מעוטף בא וכן בזמנו תפלהשהתפלל
 דרך לביה"מ מביתו יום בכל טו"בעם
 שבת ליל בכל אשתו עם ואכלעלי'
 בכל עמו אוכלת בש"ע כמבוארפירות
 המנהגים היום ועד וכדומה שבתליל
 זצלה"ה מלובלין הרבי של המדרשבבית
 שמתפללים מה חוץ ש"ע ע"פ דברכל
 ובקריאת בתקיעות אבל ספרד נוסחבו

 על פעמים שני קוראים שאיןהתזרה
 איזה שמתפללים בבוקר שלחןאותו
 על פעם בכל וקוראים שחריתמנינים
 : ע-כ ש"ע ע"פ הכל אחרשלחן

 זצלה"ה מקאצק הרבי אשרשמעתימ(
 התמו' הרמב"ם לתרץאמר

 קטורת על טעם נבוכים במורהשכתב
 על תמהו וכולם רעות הרוחותלבסם

 הרבי ואמר ככה על ראה מההרמב"ם
 מהרמב"ם רוצים מה אדע לאמקאצק
 כתב במהר אך הקדוש זוהר הואהלא
 בגמ' שאיתא כמו רעות הרוחותלעכב

 ריחות הפירוש למד והרמב"ם חנופהעל
 : הוא והוא כיודרעות

 הרמב"ם על שאמר שמעתי גםמא(
 שדים מצוי שאין שכתבהתמי'

 מזבחים מקודם כי הקרבנותוטעם
 יזבחו ולא שנאמר כמו ושדיםלשעירים

 כמה נמצא בגמ' והלא לשעיריםעוד
 פסק שהרמב"ם ואמר משדיםמעשיות

 ימצא לא שבאמת בכדי נמצא שאינוכך
 כך פסקו הרמג"ם זאת פסק כאשרכי

 באמת אבל נמצא אינו וממילאבשמים
 : הרמב"ם פסק עד נמצאהי'

 אב"ד מאיר ר' מהרה"ג שמעתימב(
 בעת אשר זצלה"הדפה

 זצלה"ה מווארקי יצחק ר'. הרה"קשעמד
 בהסעמינאריום המבחן על מווארקיהרבי
 אז, המנהג שהי כמו הקאגצענץשישיג
 דייטש בלשון הפירוש שיאמר יוושאלו
 בכעס ה" והוא שרה אצל עליך""חמסי
 "מיין הוא שהפירש להם ואמרעליהם
 שהוא והבינו כעס לשון שהוא תיויל עליך חמתי כמו דיר" אויף צארעןגרים

 : הקאנצענץ לו ונתנו עליהםבכעס
 אמרו מלובלין שהמתנגדים שמעתימג(

 הרבי שיסתלקשגעת
 לעצמם יעשו מהעולם זצלה"המלובלין
 מלובלץ להרכי זאת וספרו גדולהסעודה
 מן שיפטר בעת אשר שבטוחאמר

 וכן יי"ש אפי' לשתות יוכלו לאהעולם
 תקע"ה באב תשעה ביום נפטר כיהי'
 רעשה: ארץ הפרט נכתב המצבהעל
 הרב מו"ר אחי מפי שמעתימד(

 מוהר"י הח' הגדולהגאון
 מפי ששמע זצלה"ה נאשעלסקאבד"ק
 זצלה"ה מוהר"א הקדוש הגאוןאדמו"ר

 במרכבה עמו יחד נסעו בעתמסאכטשוב
 אשר בנאשעלסק לאב"ד שנתקבלקודם
 עלה דמיין בפראנקפורט לאב"דזצלה"ה אבישי מ' הקדוש הגאון שנתקבלבעת
 וקודם דרשה והניד בביהמ"ד הבימהעל

 קושיות שלשה לו שקשה אמרהדרשה
 נדויה עיר אנשי הי האיך לו . קשהא(

פראנקפורט
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 קודש שרפישית104
 ליקח שוטים כ"כ דמייןשראגקפורט
 על עלה והאיך בקהילתם לרבלאבישל
 את ליקח כ"כ גדול שטותרעיונם
 אם אף לי קשה ב( רב עבוראבישל
 דמיין פראנקפורט שאנשי יומרתמצי
 לרב לאבישל ליקח גדולים שוטיםנעשו
 כך כל גחל שטות רעיונם עלועלה
 חוצפה לאבישל ניקח מהיכן קשהאבל
 פראנקפורט בעיר רב להיות שירצהנדולה
 הלא רוצים פראגקפורט אם אפי'דמיין
 קשה ג( הוא מי יודע בעצמואבישל
 שוטים פראנקפורט עיר אנשי אם אךלי

 לרב לאבישל ליקח וחציםגדולים
 עזות יו ויש תציף אבישל וגם .עבורם
 פראנקפורט בעיר רב להיותשרוצה
 בשמים הסכימו מדוע קשה אבלהגדולה
 בפראנקפורט, רב יהי' שאביטל כזהלדבר
 חברתה מתורצת אחת שבקושי' אמראך
 שוטים הם דמיין פראנקפורט העיראס

 לרב לאבישל ליקח ורוצים כ"כנדויים
 ירצה לא מריע א"כ להם שראויבחושבם
 חוצפה שום שיגה רוצים הם אםאבישל
 פראנקפורט העיר רוצים שניהםואם
 יסכימו לא מדוע רוצה אבישלוגם

 הוא השמים מן מסתמא א"כבשמים
 אבישל ר' הגדול הצדיק עניוותוכמובן

 : דמיין פראגקפורטאבד"ק

 הרה"ג ידי"נ לי שלח אשרעוד
 מיכלזוהן יחזקאל צבימוהר"ר
 בורשה הרבנים בועדשליט"א
 מנתם מהור"ר ש"ב יו שלתא"ר

 פראהמאן במוהר"ימשדיל
 פילץ.מעיר

 חסידי בשם שיח" א"א לי סיפרא(
 ר' הרבי בשםקשישאי

 חכז"ל דאמרו הא על ז"לבונם
 לא דמעות שערי ל"ב: דףברכות
 שתמיד ביון השערים לי למהננעלו
 שהשערים ואמר 1 ננעלים ולא הםשתוהים

 שקר של בדמעות בוכים שאם צריכיםן
 וד"ל: השערים ננעלים אזי .ן

 5' משמואל שם בס' מהנ"ל, עוד ב(!

 הכניסה יום ענין נ"ט. דףתצוה
 סוהר"י כ"ק שהגיד מה עפ"י י"ל:
 י"ב י"א ימים ששלשה זצ"ל מווארקע)
 הגבלה ימי שלשת דוגמת הם אדר י"גן
 וקבלות דהדר לפורים כן תורה למתןן
 : אחשורוש בימי:
 מאמר בזה להוסיף ואמרנו שם, עיד ג(ן
 הפשט בלי היו נח בני שהקריבו דעולות, בהא זצ"ל הרי"מ אדמו"ר כ"ק:
 מהפסולת ונקיון סילוק בלתי מורה ונתוח:
 : ע"כן
 זצל"ה הגדול הכהן מאדמו"רי ששמעתי וכעין פ"ר. דף שם, עדך ד(!
 בשבחין אזמר דאמריגן אהא מאלכסנדר,:

 מכלל למיעל מדקאמר פתחין גולמיעל
 לעובר משל, עפ"י הדבר והסביר יימר, לו אפשר והאיך מבחוץ עומד שעדייןן
 שהוא שהריח בושם של חנות יפני(
 לשם ורצונו דעתו את מושך מרגישן
 ר' הרה"צ לי סיפר מהנ"ל, עדד ה(ן ע"כ: לזמר בכוהו זה ומפאתן

 ם שליט"אנפתלי
 זצ-ל ממוגלניצה מאיר יחיאל ר'שהרה"ק

 זצ"ל מבעלזא שלום ר' הרה"ק אצלהי'
 המגיד את מכיר הי' אם אותוושאל
 הרה"ק לו והשיב זצ"ל מקאזניץהק'
 ולמד היטב אותו שהכיר ממוגלניצה!

 מזקנו הבטחה לו שיש עוד ולאאצלו,
 שיחפוץ וזמן עת שבכל זצ"להמגיד

 : ע"כ בהקיץ אליו יתגלהלראותו
 יעקב ר' הרה-ח סיפר מהנ"ל,ערדו(
 הרה-ק מנהג סוקילוב מפה!

 דרכו שהי' ומפה מקאריוו זצ"להר"ש
 ב"ב קנו כאשר עש"ק שבכלבקודש
 כן מקודם לו הראו ש"ק לכבודהדגים

 בעש"ק לו הראו ופ"א תמיד. דרכם הי'ן
 חטק בידו אחזו כאשר והוא אחד דג)
 כנגד הנ"ל הרה"ק בגד את לפיו הדגן

 בו ויחזק קלטפע שקיראין במקוםלבו
רשמיי
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