
 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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 שצנג קורש שרפישיח
 ביסס דו זצ.ל "יה-ק * יאמר113.13
 אויך ביססו היינט און מחוצף שגעווען
 האשסה על לזרקו וצוה טמהוצף?3אך
 צופים ברמחים ,עיין ע"כ. עשווכן

 : ע"ז:(דף
 ר' הרהדק בשם שמעתי מהנ"ל, עךדא

 שאמר זצ"ל מאלכסנדריחיאי
 מגריצא פייוויל ר' הגה"ק אביועל

 עכ"ל הרגשה איידעלע ט לו שהי'זצ"ל
 לאביו לו שהי' איך מיסור בתוך הייוזה

 לאכול גדר בורשה בהיותו הנ"להגה"ק
 גי' לא ופ"א מורשה אחד משו"ביק

 לשחוט ב"ב והלכו בביתו הנ"להשו"ב
 הגישו וכאשר אחר שו"ב אצלעוף
 ולא בדבר הרגיש תיכף הרוטב אתיפניו

 : ע"כטעם
 ר4 הרה"ח יי סיפר מהנ"ל, ?דד8(

 מה מפולטיסק מינץמ"מ
 זצ"ל בונם שמחה ר' הרה"ק לושאמר
 אין בעה"ק ומ"כ ומאטוואצקמווארקי
 אע"פ בדקדוק בס"ת שתקרארצוני
 בדקדוק לקרות מחויבים הדיןשעפ"י
 החזיקו המשכילים( )ר"ל שהם מפניאה
 זה להניח אנחנו מחויבים ידים בשתיבו

 להרה"ק גנים מעין הס' עיין )א"הע"כ.
 החיים אור הס' על זצ"ל יששכרבני

 1' אות פי"ד זצ"ל יעבץ ר"ילהחסיר

 מהר"מ הרה"ק מר' שמעתי אשר וזהוז"ל
 ע"ז שאמר מפשעווארטק זצ"לסופר
 מצבה לך תקים לא שנאמר מה"תראי'
 המפורשים ודקדקו אלקיך ד' שנאאשר
 ז"ל רבותינו ופירשו וגו' שנא אורליל
 כיון אבות בימי אהובה שהי'אע"פ
 שנוא הוא כבר ע"ז מדרכי זה.שעשו
 גס הנ"ל הרה-ק זה ואמר המקוםבעיני
 היתה שהוא חגם הדקדוק חכמתיל

 פינה והיתה הראשוגיס בדורותאשבה
 כיון הללו בדורות כעת ועכ"זלתורה
 התורה מקבלת נתפקרו וכמהסוכמה
 : עינגו מזה. למנוע טוב יחץרשבע"פ

 נאסקע ר' שהרה"ק מהנ"ל, עןדס(
1~S?בתחילה דר סי' ממאקאווי 

 חירף ליק בחצות ופ"א טשערוויןבק"ק
 נסע והנה בהנטר א"ע סבלכאשר
 וירא מרכבתו על הנ"ל מעירהאדון
 בתוך בנהר א"ע טובל ערום אישוהגה
 בזמורה ויכהו עליו ויכעס וכפורהשלג
 והתפאר האדון סיפר ולמחרת בידואשר
 אשר את העברים הסוחרים יפניא"ע
 לו ואמרו היהודי את שהיכהקרחו

 האיש כי בזה עשה טוב שלאהסוחרים
 לו יזיק ובטח הוא קדוש אישהזה

 לסייס וכדי מאד האדון וייראהקפדתו
 מקוה עבורו וצנה לעצתם נשמעאותו
 ד' ~רה"ק v"p המקוה נקרא היוםועד

 : ממאקאווי זצ"לנאסקע
 מקץ פ' חמדה כלי בס' מהנ"ל, ערךי(

 הרח"ה הרה"ק בשםושמעתי
 שיטת דמכל שאמר זצ"למאלכסנדר
 בלא שמצוה בענין כ"כ שהחמירהזוה"ק
 שעיקר בו וכיוצא כלום אינהכונה
 דהוא מבואר דבר לכל המחשבההוא
 לשיטתו שאזיל יוחאי בן שמעוןר'

 מותר מתכוון שאין דדבר דילןבש"ס
 אחת ודא ודא וכיו"ב למלקותוג"ש

 : ודפח"חהוא.
 ר' מהרה"ג שמעתי מהרש, עךךיא(

 ויש ווענגראווי אבד"קנתן
 אהע"ז בח' הרי"מ בשו-ת תשובהאליו
 שצריכין זצ"ל החרי"מ בשםואמר
 וארום דאתרא' מרא הרב בכבודליזהר
 פאלע די אינטער שהליף האט רבט
 נישט אליין אפילו ווייסט און שעכסאון

 : ע"כוועמען
 ישיש איש לי סיפר מהנ"ל, עךךיב(

 ה" שהוא תארקי מחסידיאחד
 מווארקי הרמ"מ הרה"ק אצלבווארקי
 הגה"ק בו שנפטר ש"ק באותוזצ"ל

 בא לא ש"ק ובאותו זצ"לההרי"מ
 להסעודה לביהמ"ד זצ"ל הרמ"מהרה"ק
 ואיש פנימה בחדרו אכל רקשלישית
 איך ושמע הדלת אחורי עמדהנ"ל

 הזמירות בעצמו זימר זצ"לשהרה"ק
 ועדה ישרים בסוד לזמר רגילשה"

רק
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 קורש שרפישיח106
 וכאשר ובמרוצה בחפזון הי' הכלרק

 של נר להדליק שמותר הזמןהגיעה
 והבדיל ערבית התפעל תיכףמוצש"ק
 לגור שנוסעים בדרך מרכבתו עלונסע
 החסידים כ5 בעיני גדול לפלאוהי'

 הגה"ק מפטירת להם נתודעואח"ם
 הרמ"מ שהרב ושמעתי זצ"ל,הרי"מ
 קודם הארץ על א"ע השכיב הנ"יזצ"ל
 אצל ממש זצ"ל הרי"מ של"הלוי'

 : ע"כ זה. אצל זה זצ"להרי"מ
 יודע ר' הרה"ג סיפר מהנ"ל, עךדיג(

 שפ"א ז"5, סאקאלאוואבדק"ק
 גדולים סוהרים אנשים שני בורשההיו
 בעניני- גדול סכסוך ביגיהם הי'אשר
 לו יברור שכ"א בדעתם והסכימומסחר
 בורר לו ברר ואחד 5"א וז"באחד
 אהד בירר והשני זצ"ל הרי"מ החי'את

 יכלו לא הבוררים וכאשר ליטאמרבני
 לשמוע ביניהם הסכימו גמר לידילבא
 מפראגע ישעי'לע ר' מהרה"ק דעתחות
 ואחר יעשה כן מפיו יצא וכאשרזצ"ל

 בד"ת לפיפי התחיכו הפסק יצאכשכבר
 את להראות חפץ מליטא הנ"לוהרב
 דעת לסתור מאד וחפץ וגדולתוכחו
 רי"מ והחי' זצ"ל, הרי"מ הת"בע5
 לפלא והי' דבר לו ענה ו5א שתקזצ"ל
 דופק קול הנה הליכה וכחצותגדול
 החי' וראה זצ"ל רי"מ החי'בפתח
 מפראגא ר"י הרה"ק שהוא זצ"לרי"מ
 ביאתו סיבת על מאד והתפיאהנ"ל
 מפראגא הרה"ק ואמר לילה באישוןאייו
 ביאתו שסיבת זצ"ל הרי"מ החי'לב'
 להרב ענה לא זצ-ל החירי"מ מרועהוא

 על עלה וכעת דבר הנ"להליטאי
 הרי"מ החי' דברי את לתרץמחשבתו

 יכוה הי' לא 5כן הם אמיתיים כיזצ"ל
 זצ"ל רי"מ להחי' בלילה ובאלהתאפק
 ח"ו הדעת חולשת לו יהי' שלאבכדי
 הליטאי שהרב יחד התוועדם בעתיען
 מחשבתו על עלה וכעת בפלפולונצחו
 אמיתיים המה כי ב"ק דברי אתלתרץ
 לכק"ה ובאתי להתאפק יכולתי לאולכן

 ואמר ח"ו, הדעת חולשת לו יהי'שלא
 לו שיש מה תומ"י זצ"ל רי"מ החי'לו

 אחת לכוונה כוונו כאחד ושניהםלתרץ
 לא מרוע זצ"ל מפראגא הרה"קוישאיהו
 ואמר הנ"ר הליטאי ההרב תיכףתירץ

 ער אז געזעהן האב איך זצ"להחיר"מ
 נישט מעהר איך האב ערליך נישטמיינט

 _הרה"ק מזה ונתפעל שמועסען,געוואלט
 נהפעל זצ"ל הרי"מ והחי' זצ"למפראגא
 והטריח לילה באישון שבא מזהמאד
 : זי"ע האמת לברר כדי זקנתו לעתא-ע
 הרה"ק בשם שמעתי מהג"ח, עדךיד(

 שחטא מקאצק זצ"ל דודר'
 היינו וכן שאמרו בזה הי'המרגלים
 הם איך לדעת להם למה כיבעיניהם

 : ע"כ זולתם בעינינחשבים
 הרה"ק בשם שמעתי מהנ"ל, עךךסו(

 זצ"ל, מפילאב ישראלר'
 ודעת טעם טוב קי-ט( )תהליםעה"פ
 והקשה האמנתי במצותיך כילמדני
 אמונה אצל כי סיפא לאו רישאהא
 אפי' יאמין המאמין כי שכל שייךאין
 כי ואמר דבר של טעמו יודעאינו

 אמונה בלבו לקבוע האדם צריךמתחייה
 ולידע להרגיש זוכה ואח"כשסימה
 דהמע"ה שהתפלל וזה דבר ש5טעמו
 האמנתי במצותיך כי למדני טו"דטוב
 צירופי כליקוטים עי' וא-ה ע-כמכבר
 בריש נדפס מברסיב נתן מהר'אותיות
 זצ"ל, מהר"ג ליקוטי ב' מרבו המדותספר
 מראות דאראה השמים נפתחוונ"ך
 מי כי אמונה ר"ת א'( )יחזקאלאלקים
 רואה כאלו ה"ז שלמה, אמונה לושיש

 שזוכה מי וע"כ הדבר אתבעינים
 פתוחכם השמים כל הרי שלמהלאמונה
 בעץ עין אלקים מראות ורואהלפניו
 אותיות וזה באמת אמונתו תוקףמחמת
 פתח זצ-ל אוה"ח ב' והק'אמונה,
 נפתחו הדברים באלו התורה ע5ספרו
 : והבן( אלקים טראות ואראההשמים

 אברהם ר' הרה"ק בשם מהנ"ל, עךךטז(
 שלהיות מפאריסאבזצ"ל
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 107נד קודש שרפישיח

 אהבת א( תנאים ארבעה צריכין.רבי"
 מזפתים מעט ג( רוה"ק ב(ישראל

 אותו יושיבו השמים שמן כ"ז ואארר(.
 : ע"כ "נהג". לו "לומר הכסאעל
 ז"ל נח ר' הרה"ג בשם מהנ"ל, ערךיז(

 שמעתי אמר פיאסעצנאאבד"ק
 ויקם עה"פ .שאמה מגור זצ"ל הק'ממרן
 קדמך כבר ז"ל רש"י פי' בבקרבלעם
 בבקר אברהם וישכם שנא'אאע"ה
 ולמה ז עשה טוב דבר וכישהקשו
 הק' מרן ואמר קדמך כגר לומרהוצרך
 מסט"א הכח מתעורר יוו! שבכלזצ"ל
 זה לנו יש אנו אך ישואל אתלהדיח
 בבקר אברהם וישכם שכ' מאאע"ההכח
 להרגו השכם להורגך הבא שאחז"לכמו
 "וישכם" כתיב ושם "ויקם" כתיבשכאן

 :.ע"כ
 צדיק פרי מסר בשם מהנ"ל, עךדח(

 מלובלין זצ"ל הכהןלהרה"ק
 הרה"ק בשם שאמרו ל'( עניןולפסח

 חכז"ל שאמצו מה זצ"למפשיסחא
 רי לעולמם שאמר שדי שמושנקרא
 השי"ת הכרת ממנו ללמוד די שהואחיינו

 ע"כ:ע"ש
 הר' מהרה"ק שמספרים כמו שם, עדךיט(

 לתומו בדרך שהלך זצ"לזושא
 שיסייעהו ממנו וביקש ערל לנגדווכא

 שחת עם שלו העגלה אתלהעמיד
 יכול שאינו לו ואמר שנפלה היישקורין
 רוצה ואינך אתה יכול הערל לווהשיג
 שההא לו שרמזו הנ"ל הרה"ק ע"זואמר
 רק להעמידה וביכלתו נפלהתתאי

 : ע"ש רוצהשאינו
 שמעון ר' הרה"ק מהנ"ל, עךךכ(
 חתונת על זצ"ל מסקערנעביץי
 הח"ק בקש המחותנים יחד בהתוועדםבנו
 יצחק לוי ר' הרה"ק שלו מהמהותןר"ש
 ר' הרה"ק ואמר תורה שיאמרמלאדי
 בתחילה יאמר שהוא זצ"ל יצהקלוי

 בשם פ-סקערנעביץ הרה"ק אמר אזתורה
 בנ"י עדת בל את כשה ויקהלפסוק עי מווארקי זצ"ל ר"מ הרה"ק אביוס"ק

 קומט עולם דער אז אליהם","ויאמר
 זאגען רבי דער ברויך צוזאמעןזיך

 : ע"כתורה
 מהרח"ה הרה"ק בשם מהנ"ל, ערךכא(

 שענין שאמר זצ"למאלכסנדר
 בא צרעת והנה כהן ע"י מצורעטהרת
 לה"ר המדבר זה והנה לה"ר עווןעל
 מה לסבול יכול שאינו אמת אומרהוא

 ומטפר סרה עליו דיבר שתבירוששמע
 להיפוך הי' ע"ה הכהן אהרן ומדתלו,

 במה שונאים שני בין אפי' שלוםלרדוף
 שלא דברים חבירו על מאחדשסיפר
 בהם מעורר הי' ועי"ז מעולט עליואמר
 ואמרה ביניהם, שלום ועשהאהבה
 אמת המגיד של ענשו שזהתוה"ק

 שלום הרודף ע"י יהי'שרפואתו
 שלום לשום כדי שקר להגידשמוכרה

 :ודפח"ח
 מפילץ הגה"צ בשם מהנ"ל, ערךכב(

 רי"מ החי' מפק"ז ששמעזצ"ל,
 יוסף הבית תירץ לבאר שאמרזצ"ל,
  היינו חלקים לח' השמן אתויחלקו
 אחד נר ר9 לילה בכל להדליקדחשבו
 הדלקת מצות ג"כ מקייםשבזה

 , ע"כהמנורה.
 שפ"א ב' הה"ק בשם מהנ"ל, עךדכג(

 בו שהפציר לאחד  שהשיבזצ"ל,
 לו שהי'  חויה לצורך סגולה לושיתן
 אינני כי לי תאמין  לו  והסיב ביתו,בתוך
 השי"ת אמר  כבר אמנם  סגולותיודל

 היותר הסגולה שוה סגולה ליוהייתם
 :  עכל"ה השי"ת. שיעוורבדוקה

 מהור"ר הרה"ח בשם מהנ"ל, ערדכר(
 דפה שו"ב מענדילמנחם

 הזקן הרה"ק בשם יי אמרסוקולוב
 ב' חכז"ל מאמר שהסבירמווארקי
 אריכתא כיומא ר"ה של טוביםימים
 ובחדש בקרא דכתיב משוםדמי'

 כתיב ולא לחודש "באחד"השביעי
 לא אחד שיש ובכ"מ להורש"בראשון"

 : ודסח"ח שניםשייך

 אשר--------
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 קורש שרמישיח108
 כש"ת וכו' הרה"ג אלי כתבאשר

 קלאדאווא אבד"ק שלמהמהור"ר
שליט"א.

 קוטשינסקי נ"י מענדיל י' מ"ר'שמעתי
 שהי' וולאצלאוועק דק"קדומ"ץ

 ליב שמואל ר' הנכבד הרבניחתן
 הרה"ק אחות בן מקתלוואסערמאן
 ליב ר' המאוה"ג הרב ובןמגאסטינין

 סיפר וולאצלאוועק דק"ק דומ',זצ"ל
 ר' הרה"ק הי' שפ"א הנ"ל הרביי

 בעיר מגאסטינין בהרבה"ק זצ"למשה
 עצתו לשאול קוויטע5 לוקויל'ונתן

 חמיו עם דר ה" כי הדירהאודות
 ה" דחוקא אמנם מחיוקת לו והי'ביחד
 אחרת דירה לשכור יו וקשה שעתאלו

 מקומך הלא הנ"צ הרה"ק לוואמר
 אחרי כי הי' )והסוף וולאצלאוועקבעיר
 בעיר לדומ"ץ נתקבל ז"ל אביומיתת

 הנ"ל הר"מ לו ואמרוולאצלאוועק(
 כך .והמעשה כך אמר לא כ' שלאביו
 לצבא נתפס הי' הנ"ל הר"מ הרבהי'

 הרה-ק דלתי מלדפוק פסקו לאוכמובן
 חפשי שבא עד יום יום זצ"למגאסטינין

 זצ"ל הרה"ק את ביקר ובבואולביתו
 לגאסטינין הסמוך בעלנא בכפר אזקהי'
 ר' הנכבד המפורסם להנגיד שייךשהי'
 תלוש הי' כי ע"ה, קושמארעקליב
 לא ואז צח רוח לשאוף שם והי'מאד
 אותם בירך רק אדם לשום שלוםנתן
 להיות הנ"ל ר"מ והרב קטן חלוןע"י
 ברכת לקבל חפץ לא מקרוביו ה"כי

 ולא הבית ררך ליכנוס וחפץ כוהפרידה
 זצ"ל להרה"ק זאת זגודע המשמשהניחו
 ערב הי' וזה להגן לבא אותווצוה
 נתן והוא ש"מ לו ונתן באבתשעה

 הקוויטעל בראש כתוב והי' קוויטעללו
 בתומו הרה"ק ושאל קויל עירשם

 משכני הלא הר"מ הרב ואמר 7"קויל"
 יה4' בניחותא הרה-ק ואמר קוילבעיר

 בהקפדה ר"מ הרה"ק ועמדמלויל"(.
 בעיניו חשוב שאינו ראה כיעליו

 אבי דברי את הבנת אתה בזה"לממר
 הבים ממך גדולים ולא אתה לא זזצ"ל
 להראות מעשה לך ואספר ! דבריואת
 הרה"ץ בעיני חשוב ה" שהואאיך

 הר-מ הרה"ק לו וסיפרמטשעכאנאווי
 אבי עם נסעתי שחמיך היותהנ"ל
 לטשעכאנאוו מגאסטינין זצ-להרה"ק
 לייז41 ר' הגביר לנו נתן פעםובכל

 עמנו נסע הוא וגם המרכבהקושמארעק
 אצל אוכלין הי' לא בטשעכאנאווושם

 אנחנו אבל הרבנים גדולי אףהשלחן
 השבוע באמצע אף יטשעכאנאוובנבאנו
 בא ומיד 5אכסני' והלכנו שלוםקבלנו

 אוחרו וכבד שלנו לאכסני'המשמש
 בש"ק הרה"ק ש5 השלחן עללאכול
 ובנו רב הגאסטטיגער בזה"לואמר
 ר' וגם השלחן אל יבואו משהישראל
 הי' וכך המרכבה שנותן יען יבאלייזר
 לטשעכאנאוו באנו ופ"א תמיד,נוהג
 לאכסניה והלכנו שלום וקבלנו ד'ביום
 אז הי' ולא כמנהגו המשמשובא

 המשמש ואמר בחדר הרה"קאאמו"ר
 ישראל ובנו רב הגאסטינינערבזה"ל
 לייזר ר' שם ואת השוהן יא יבואומשה
 ואחא לביתו המשמש והלך הזכירלא

 לו ספרתי לאכסגי' זצ"ל אאמו"רכשבא
 את הזכיר 5א אשר המשמש דבריאת
 הפעם עוד אאי ושאל לייזר ר'שם
 כן, ואמרתי מהמשמש כך שמעתיאם

 אות אמור לו ואמר המשמש אחרושלת
 ואת דבריו על וחזר הרגי דבריבאות
 אאמו"ר ושלח הזכיר לא לייט ר'שם

 הרה"ק של בנו ז"ל יעקב ר'להרה"ק
 והלך הדבר סבת את להוודעזצ"ל
 סבת את אותו ושאל לפנים ר"יהרה"ק
 קושמארעק לייזר ר' את בקש שלאהדבר

 אותו, ראה יא כי הרבי והשיבמהשלחן
 ואמר מאד ונבהל לאאמו"ר זאתוהודיע
 קאפיטעל עשרה שיאמר לייזרלר'

 ועשת להרבי הפעם עוד וילךתהלים
 רגליו ועד מראשו הרה"ק בו והביטכן

 אחר אתה גם בא בזה-ל לוואמר
השבת
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 שונה קודש שרפישיח
 זי"ע סאפטא ראי"ה מעה"ק ומכתב ן הדרך יי בבואם יניתם גמשחשש
 מקאזיניץ(. זי"ע משהלי אר"ל להה"ק 1 היזק יו ה" כי שמעו לביתםולכוד
 1 מגאסטינין הרה"ק וגחן שלו בכפרגחל
 ן סדף שכל יייזר ר' לאוזןולחש

 ( מטשעכאנאוו הרה"ק אצל לו שה"התעשה
 ן שהרר"מ הי' דבר וסוף ע"ז, ברמזאי
 ן והי' מכס בלי לגבול מעברסחירות ! בשווארצע סחר הוא כי נענשהנ"ל
 ! בכפר אשה אצל סחורה טראנטפארטלו

 בטוח שם והי' קלאדאווע לפההסמוך
 ן האשה אבל מזה איש שום ידעשלא
 ללודז הסמנרה הוליכה עצמהמדעת
 אותה )תפסו קלאדאווע פה דרךוגמעה

 נחודש תברכו כ"ה ג' יוםב"ה
 תקפא"45תשרי

 ושובע ברכות ברב משהישמח
 רב מחותני ידידי כבודשמתות
 החסיד הרב דליבאי ראימיחביבי

 חסידא קדישא יקיראהמפורסם
 קדוש האמיתי העניוופרישא,
 מוטה מוהר"ר כש"ת לויאמר

 נ"י. בריעהאליקים
 התקוע אהבתו_ חק כמי אתדרפ"ש ן וראה הסחורות כל ולקחו הסחורהע4

 במבשרת באתי בלבי, ן הרה"ק נגד שהתריס ע5 שנענשבחוש
 ביתי מרבית ומכל מאתי רב שלום : נ"י, ארון ר' מאחי שמעתי וכןהנ-ל,
 מלאדז יואליער משהשי ר' הרה"חאשר
 ר' החסיד ומנגיד שהוא איך לוסיפר
 בתם ר' הרה"ק של חותנו הערץאל"
 אצל היו מווארקע-קארטשעווזצ"ל
 מאלכסנדר זצ"ל יחיאל ר'הרה"ק
 וואליער משה ר' ושאל התנור אצלועמדו
 חתנו על הנ"ל הערץ אל" ר'את
 חתנך עושה מה "רבי" בשם אוהוקרא
 תוכלו לא ג"כ אתם לו והשיב ?.הרבי"
 אתם "רבי" בשם רק ? בשמולקראו
 ר' הרה"ק זאת ושמע ו_ אחוקוראים

 ושלום חיים כי הטוב לה'אודה
 בריאות יוסיף וכה ה' יתן כהאתנו
 טובות בשורות תתבשר תזכהוחיים
 מידידי בפרט שמו מושבי ה' יראימכל
 הגיעני שת"ס ומהודענא מעכ"ת,מחוי

 ושמחתי באהבה פעמים זהמכתביו
 בטוב ומלאתי הטוב, משיומובשמעי

  עתדי בעת לפני וזכרת"משאלותיו,
 כחו ה' שיחזק עליו להתפללבתפלה
 עולת של מלכו המלך בהיכללעמוד
 לבבו, עם כאשר עמו עד לפניולהתחנן

 בקול. יעננו והאלקים ידבר משה ( מאד חלש הי' כי ואף זצ"ל*חיאל
 והי' בקולינו ה' שמע כי ימובטחני 1 אוחם ושאל אצלם והלך מכסאועמד
 חפצי זה מכל תפלותינו, לפניו לרצון , ואמר לו, וספרו מתוכחים הםבמה

 עברו ומה איך ממכתביו להתודע ורצוני ; מושכים ישראל עדת אם אליהםהרהבך
 הי' ובע"ה והנוראים, הקדושים הימים ן הרה"ק אביו אותו יניח לא בטחאליו
 ובפרט האילו ההצון ירהב אתנו ה' ן ח"ו, בושה לידי שיבא בקברזצ"ל
 ושמחתי, שמחתנו, זמן הקדוש בחג ן שיוכל בנו בעבור להשתדלויראה

 לרצון יהי' 'הקדושה תחתינו בשמחתן שמו וחושבי ה' יראי כל עם ושמחתי ! : ע"כ עדתו בעבור טוב"לפעול
 לברכהו אותו גם וזכרתי כל, אדון לפנין
 לאביו שהי' והטהורים הקדושים למעלתן לבוא ויזכה ונדבה ברכה רצון בטללין
 למלאות זילה"ה, ישראל קדוש הצדיקן
 וביראה ובחכמה וגדולה בתורה מקומון
 אביו עם ה' הי' וכאשר ובזקנה, וענוהן
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 קורש שרפיש"חמוו
 יהי' וכסאו שמו ויגדל עמו יהי'4ן
 אשר וכל עולם עד ולזרעו לובכון
 ישועות פועל להיות לו יצליח ה'יעשה
 ברכותיו לקבל להבאים בפרט ארץבקרב
 ובניו הוא ש15ם רוב על יתענגומעתה
 לבטח ישכון ה' ידיד אליו הנלוויםוכל
 ברוב הימים כל עליו חופף ה'כבוד

 : ובנעימים בטוב ושמםעוז
 המעתיר ידירו ולזו"נ מחו'הכ"ד
 טמנו לשמוע ביתו ובעדבעדו

 יהושע אברהם הק' טובותבשורות
 מעויבוזיצ"ו. פ"ק מאפטאהעשיל

 הטוב שלומו דורש הצעיר אנכיגם
 וידידתו אהבתו ומבקש רבהבאהבה

 ובעד בעדי להעתיר מאוד ונאלנצח
 לגדפם שאזכה שיחיו הילדיםבניי

 דשנים טוב' ושיבה זקנה עדלאוי"ט
 ה' יצו ידי במעשי 5י ויצליחורעננים

 : ופכם לנו הברכהאת
 המצפה מאח הדבוק ידידוהכ"ד
 טובות בשורות תמידלששיע
 הרב באאמו"ר מאיר יצחקהק'

 מאפטא העשיל יהושעמהר"א
 יצ"ו. מעזיבוזפ"ק

 לעב מענדיל ובני לעב זיסאבני
דו"ש.

 מירל בת רחל מ' הצנועהבתי
 לבנים. יזכו שרה בן שמואלובעלה

 לבנו ובפרט ביתו בני לכלושלום
 לשמוח יזינו השי"ת נ"י.האברך
 במהרה.בישועתו

 ב( ת כ מ ה ל)ע
 ואו"נ מחו' ידידי אהו' ולכבורייד קאזיניץיק"ק

 דנהורא בוצינא המפורסם החסידהצדיק
 אליקים משה מוהר"ר כש"תיקירא,

 הנ"ל. ק"ק נ"יבריעה

 החיי הגה"ק כתב אשר המכתבוהעתקת
 אברהם הר' להחמיד זצ"להרי"מ
 מנכדו החתונה עי לבקשוליפנער

 זצ"ל:. אמת קטפת בעלאדומו"ר

 לפ"ק. *תברך" תשא ה' יוםב"ה

 נכדי להשיא בחסדו ה' זנניהנה
 בן לאי"ט נ"י ליבלי כ'המופלג

 אברהם מ' וביראה בתורה המופלגבני
 בעזה"י תהי' החתונה ז"למרדכי
 ב"ג עם גור פה שני אדר ג' ביוםלמזל
 המופיג בת תחי' רבקה יוכבד מ'הכלה
 מחאנטשין נ"י יודל מ' הנגידחריף
 פייביל מו' המזוח הצדיק הרבנכד

 ברוך מ' המנוח הגאון נכד ז"לקאמינער
 זווגם שיעלה השי"ת יתן ז"5פרענקיל

 עוסקים בנים ובני בגים ושיראהיפה
 והנה הרחגהו מתוך ובמצותבתורה
 ולשמח לשמוח לבוא ורעי לאוהביאקרא
 לכל מגיע מהחבורה אחד שמחתכי

 לבקש הוא תורה ישראי ומנהגהחבורה
 וכו', ואהבת לקיים זו למצוהאוהבים

 לכבודו ברא שהכל ברכת נתקןגם
 בשמחת לשמוח ותזכה זו אסיפהעל

 בהרחבה בניכם ובני ובנותיכםבניכם
 בעיי לשמוע יחד כולנו ונזכה טובוכל

 וכלה חתן ושמחה ששון קיל וכו'יהודה
 ישראל כלבתוך

 יהושע ר' הרב בן ליב שלום הר'סיפר
 החי' הגה"ק אמר שפ"אקא5נער

 איז כנראה זצ"ל הגאון על זצ"להרי"ם
 עם ווייל זיך, מיס פערטיג לאנגשוין
 : ם זיינע אין לערדען זיךלאט
 וואליער יחזקאל בר' ששמע סיפרגמ

 שאמר זצ"ל הרי"מ מהחי'ששמע
 אחד הדור שגדול הגעזעגינעןבשעת
 קבעת אותו ושאלו ראתי לעלמאבא

 הוא כי מאוד לו וחרה לתורהעתים
 והלילה. היום כל התורה על תמידישב
 שואלין ועתה לבד, עתים בקביעותולא

אותו
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 111בו קורש שרפףשיח

 היתה השאיה כונת רק כזה, שאלהאחוו
 שאמר עתיס, הכ"ד על "עתים"בסיכת

 : המע"השלמה

 נתן ר' הרה"ק מ בונם מר'שמעתי
 בסאוואלק ה"נאמאדומרער

 איש כי ואמר אחד מתנגד אליוובא
 העולם, מחקר ממציאת ידעתצריך

 יהירת ולא אלקות, ממציאתולחקור
 פ' הי' )ואז הרב לו והשיבכבהמה,
 "ויצא" המגדף אצל כתיב כיאמור(
 יצא, מעלה של מפרשה ז"לופרש"י
 דרך יערכנו, השבת ביש ואמרלגלג
 שמא יום בכל חמה פת לאשלהמלך
 בעבור שדאו בשביל וקשה צונן,פת

 אלא מגדף, נקרא; יה? כביכול,השי"ת
 לחקור שהלך בשביל הוא, כדהאמת
 ולזה מגדף, הוא ה' עסקיבעניני
 ישראל וגגי. אבל אותו, וירגמוכתיב
 וכפל משה את ה' צוה כאשרעשו

 מצות כל בו שעשו ז"ל ופירש"יהלשזן,
 ישראל בני כי לפרש ונוכלסקילה,
 לחקור, שלא והלאה מהיום המדהלקחו
 : משה את ה' צוה כאשר עשורק
 קלאדאווע האבד"ק מהה"ש מהרה"גע"כ

 הנ"ל.שליט"א_

 לפני אחד חסיד התנצל פ"אשמעתי
 העניך חנוך ר' הרביהה"ק

 וכבוד, גאוה קנאה על זצ"למאלכסנדר
 צו תאוה וואהס, נאהך קנאה לווהשיב

 : וואהס פאר כבודוואהס,
 ממתנגדים לאחד פ"א אמר אחדצדיק

 כמה שמבטל על אותוששאלו
 אין כתיב והשיבו החסידים, עבורשעות
 מחסר אין להיראים ליראיו,מחסור
 בשם כתבתי וכבר והבן, והזמן,הפנאי

 ופניתי הפסוק על זצ"ל הרי"םהחי
 לכל פנאי לכם שיהי' שלי תגאיאייכם

 : והבןדבר
 העניך חנוך הר"ר הה"קסיפר

 בתחילת זצ"ל, מאלכסנדר-

 שהקציב אחד בקצב מעשהנשיאותו,
 אין האק ש גיגעבין האט ערבשר
 זיך האט ער וויא אריין,שבת

 ער איז שבת איז עם אזדערמאנט
 אין אריין שיל אין יויף, 8גיטיען
 ער האט דודי, יכה צי גיטראפעןהאט
 נישנו איז זיפץ דער זיפץ, 8גיטיען
 האט יוד דער נאהר קצב דערגיוועזען
 פ" וזהו עהם, פין גיזיפצטארויס
 דער העבודה מן ישראל בניויאנחו
 דורך גיזיפצט, ארויס זייא פין האטיוד
 באקימען זיי האבען אל/ . וידערעם
 : והבן רועה, הי' ומשה ואח"כ,דעת,
 זצ"ל מקאצק הרס"מ להה"ק הףפ"א

 לחג שמירה הטים עלשאיה
 ולא אחרת שמירה .וחיפשוהפסח
 זצ"ל מקאצק להה"ק הראת כפימצאו
 ואף הראשונה, השמירה ליקח הי'ורצונם
 שמירות שאר על אבל שאלה קצתשהי'
 הראזי נפי לדעתם יותר חששהי'

 הרה"ק אמר אעפ"כ זצ"ל, מקאצקלהה"ק
 בשקירה להשתמש שאין זצ"למקאצק

 היסח שהי' מחמת הפסח לחגהראשונה
 ושיבח שימור נקרא זה ואיןהדעת,
 הסברא את זצ"ל, הרי"מ החי' .ההלק
 : זצ"ל הר"ן סברת שהוא ואמרהזו,
 הר"ר הה"ק למני אחד חסיד באפ"א

 זצ"ל מגאסטינין מאיריחיאל
 כן ובתוך החולה, אביו לפניולהזכיר
 ועלו טאביק הפידעלי את הה"קנטל
 על החסיד אותו הביט מאוד, יפההי' שהפידעלי ומחמת השלחן, עלוהניח

 ושאלו מהראוי, יותר הרבההפידעלי,
 הפידעלי על שהביט זאת מההה"ק
 יפה שמאוד מחמת והשיבו בכיון,הזה

 מגאסטינין הה"ק לו ואמרבעיניו,
 חלילה הי' הפידעלי זה שמחמתזצ"ל
 חוט כשיעור עני געשה אחדעשיר

 וצ"ע, מקאצק הק' הרבי אצלהשערה,
 בידו החזיק פ"א ה" מגאססיניןשהה"ק
 פנימה. בקודש הזה טאביקהפידעלי
 בזה"ל ושאלו זצ"ל מקאצק הה"קוראה

יחיאל
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 אזוי עפים האסטן וואנעט פין מאיריחיאל

 אחד שעשיר והשיבו, פידעלי, שיין8
 הפידעלי את לו הביא החסידים ביןהידוע
 לא כעת זצ"ל מקאצק והה"קמחו"ל,
 יפני הנ"ל החסיד וכשבא כלוס,השיבו
 מקאצק הרבי שאלו זצ"ל מקאצקהרבי

 ולמה אנטיקין, עט סוחר  שאתהשמעתי,
 עניותא יאה הזה הטנטיק את תקנחיא

 שח"ז ראה כי והי' כו',ייהודאי
 הה"ק, של דיבורו ע"י ענינעשה
 קונה שהוא החסיד אותוהשיבו
 בסכום זהובים איזה בעדאנטיקין
 בעד ממונו כי ייתן אבלמועט
 הרבי וכששמע ליחן, רוצה איןטנטיק
 גיגעבין עהר האט זה דבר זצ"למקאצק

 מצאו שדבריו פינגערי רעם סיט קנאק8
 עשיר ונשאר מקאצק, הרבי בעיניחן

 לא הנ"ל שהעשיר ~וליכמקרס,
 להשיב משמים, שכי לו ניתןסי'
 יום עד ח"ו עני נעשה הי'כג"י,
 מהה"ק הקפדה זה וראה והבןמותו,
 מעט יפה בכלי יש אולי זצ"למקאצק

 : לעיניםתאוה
 צבי ה"ר וכו' הה"ג ש"ב ליכתב

 האבד"ק שליט"א מ"זיחזקאל
 יי סיפר וז"ל בווארשא וכעתפלונסק
 ראפפורט זצ"ל דובעריש ר'הגה"צ
 בלומדו כי )בגאליציא( ראוואאבד"ק
 אשכנזי בעריש ר' הגה"צאצל

 והי' בשערים, נודע בע"ס לובליןאבד"ק
 באמצע ופ"א בביהמ"ד, השיעורלימוד
 ד"ת עם מכתב א' שליח הביאהשיעור
 זצ"ל, הרי"ם חידושי בעל הגה"קמאת

 כאשר ויהי בווארשא, עוד גרבהיותו
 עמד במכתב, בשערים הנודעהביט

 ע"פ והלך ממקומו גדולבהתפעלות
 בעריש הר"ר ושאלו ואנה אנההביהמ"ד
 והשיבו כ"כ, נתפעל הוא מהרפפורט

 הוא בתורה גדלו עוצם מלבדכי
 )על הוא כי וקדושתו מצדקתונתפעל
 בפלפול מחדש הנהו אם אמר(עצמו
 יהי' ופלפולו סברתו שלפי אומרהוא

 היי"ש והה"ק התוס', קושיתמיושב
 פלפו* מציע שהוא אחרמווארשא

 מפגי עצמו דברי דוחה הואשוב
 כפי הף שאם היינו התוס'קושי'
 וכן: כן מקשים תוס' הי' איךדבריו
 עה"פ זצ-י מקאצק הרמ"מ הה"קבשם

 וירע ישראל בני את א'וירא
 5 גיגעבין זייא האט עהראלקים
 : אלקים וידע אז אויגען, דיא פרבלאשק
 לשפוט זצ"ל מגור הרי"מ הה"קבשם

 משפט יהי' לעתיד שעיר הראת
 להר נדמה שלזה ולרשעיםלצדיקים
 : והבן השערה כחוט נדמהולוה
 שאמר מווארקע הה"ק משםשמעתי

 על שיה" יראות צריךשכאו"א
 שלוחי מביתו הנסיעה  בעתהדרך
 מחבירו אגרת עמו לקבי דהיינומצוה
 מצוה שלוחי שיהי' כרי אחר דבראו

 : בחזירתן ולא בהליכתן לא נזוקיןואינן
 נסיעתו בתחלת מאלכסנדר הרביסיפר

 עוד מסתפק והי'לפרשיסחא
 לו איתרע לרבי להחזיקו אםבדעתו
 מצה חתיכת לו שנפך בפסהפ"א

 במקום בצנעה החתיכה ונטלבקיואס
 בו ופגע לחוץ והשייך רואיןשאין
 דינו מהו ושאלו זי-ע בונם ר'הרבי
 שהוא וראה בקוואס מצה חתיכה נפלאם
 במקום תיכף והשיבו הקודש, רוחבעל
 החתיכה נוטל רואין אנשיםשאין
 איך אז בזה"י ואמר לחוץ,ומשייך
 שון מיר קיקט עהר אז גיזעהןהאב
 אותו קבלתי אריין שימעל דיאאין

 : והבן לרבי,עלי
 לחסיד פ"א אמר זצ"ל מקאצקהה"ק

 שפתים ניב בורא שאומר באםאחד
 לדבר אולם גם יוכל בתמימותבכוונה
 בכפר נשאר הי' פ"א חסידואותו
 פטירת אחר כבר קודש בשבתאחד
 בכפר לישאר מוכרח והי' הק'רבו
 אך דחוק מקום והי' אחד בעה"באצל
 לו הי' ולא להתפלל קאמער לונתן

 לקח ובמוצש"ק ללמוד ספר שוםכמעט
סידור
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 בכתנה נשבר בלב לך ויתן ואמרסידור
 בלי שבת לבטל באלה נסה לאכי

 והוא אלם בן בית באותו והי'לוורה
 האלם התחיל שפתיפ ניב בוראאטר
 ושאל מצהלות קול שומע וה"ידבר
 לדבור האלם שהתחיל ממרו זאתמה
 הזמן ע5 זצ"ל הה"ק שראה מהיראו

 הרבה:רחוק
 הת" הגה"ק מסכים הי' שפ"אשמעתי

 אהד שידוך ע5 זי"ע מגורהרי"ם
 לפי אינס שהמחותנים הרבניתע"ה*זו, אמרה השידוך( הי' כי עבור זוכרואיני
 לה שנתודע כאלה דברים ועודשבודה
 בעלה לה והשיב והדרישה, החקירהלאחר
 נישט סויג "עם בזה"ל זצלה"השכה"ק
 פ"א מעשה לך ואספר וויסעף ציאלץ
 לקלה ובבל אחד בכפר צדיק מלמדח"
 איזה ושהה לחוץ מחדרו הולךהי'

 הזה, הדבר הבעה"ב כראות ויהיהזעוה,
 חושק והי' הלילות בכל כן עושהופזה
 בו והפציר זוע מה ועל זה, מהלידע

 במה 5ו להגיד הרל בהמלמדהבעה"ב
 בחוץ, שעות כמה הלילה בחצי אזעסק
 וכמה כמה אהה לו להגיד מוכרחוה"

 א"ע לפטור יכול הי שלאהפצרות
 עוסק שהוא לו ואמר בעלמא,בדחף
 שילמוד הבעה"ב 5ו ואמר עופותבשיחות

 עופות עם שיחות לשיח שיוכל אותו%ם
 וכדומה, שלג וגלגול גדולים מיגעיםיזה שצריך מאוד קשה שזה המלמדוהשיבו
 הדברים כל עליו שיקבל ההמלמדוהשיב
 שיחות לידע שרוצה חשקיתמחסת
 הדברים כל הבעה"ב ועשהעופות
 הי' והמיסד אותו. ולמד עליו,ושצוה
 שאין במקום אחר למקום ליסעמוכרח
 נסתר, צדיק הי' הוא כי אותומכירין
 ידע ש5א בכפר מקום לו הלוכאן
 נתודע שבעה"ב ואחרי אדם, שוםשמגו
 אחר, ימקום ליסע מוכרח היממנו
 למסחר למרחקים גומע הבעה"ב הי'ואח"ז
 העגלה מעמיד ה" ושם אחד, למלוןובא
 וזה 5הם המוכן במקום הסוסים9ם

 הרבה, עופא הי ושם הלילה בחציהי'
 ושמע לעונם מכיר ה" כי עמהםודיבר
 )או בביתו, גדול והפסד נזק לושיהי'
 עשרון את והציל וחזר גדולה(שריפה
 שניצול פעמים וכטה כמה היו כןכמו
 מהפסדות הנ"ל עופות שיחותע"י

 שיחות ע"י לו נתודע ואח"םונזקים,
filelsnצעד מזה לו ועי בקרוב שימות  
 ממות נפשו להציל יכול שלאגדול
 הבעה"ב פגע עיר באיזה פתאוםסה"כ

 הטעשה כל לו וסיפר הנ"לבהמלמד
 ללמדך בי הפצרת אתה למה ואמרהנ"ל
 כ"כ, לידע לך הף ולמה עופותשיחות
 לך וה" כ"כ ידיעה לך ה" שלאובאם

 מבפרין הי' והצער ההזיקותהפסידות,
 ע"י אבל תיצלח, שיך המיתהעל

 מוכרח 5כן ממתך, את הצלתידיעתך
 סיפר, הזה המעשה בקרוב, למותאתה
 בדוקא לידע רוצה אדם יהי' 5אלמען
 שמעתי ואני והבן. שחושק הדגריםכל
 זצלל"ה מלובלין הרבי אצל הף זהכעין
 הכל לידע רפה שהי אחד צדיקעם

 : בזה מאוד והפצירברוה"ק
 עה"פ 4"ע הק' היהודי בשםשמעתי

 לחי באר .מבא" באויצחק
 ע"ד א"לה ב"רא מ"י ר"ת ."מבא*רואי
 ברא מי וראו עיניכם מרום שאוהפסוק

 : והבןאלה
 נטע נתן מוה"ר וכו' הרה"ג ש"בכתב

 בשם קאלביעל האבד"ק 1"להכהן
 לאשתו שאמר  זצללה"ה הק'היהודי
 לא אזי אחרי תנשא לא אם ביתדע
 בן תלך, תנשא  ואם  הידושה ממךתלך
 זצלה"ח  מפארסוב הר"א  הה"קאמר

 :בשמו
 הר"* הה"ק בשם שמעתי כתב,דעךד

 הק' לבנו שאמר זצללה"המבעלז
 נחשב המטה  אם בני . תדע החתונהקורם
 אמיתי, הקבר אזי. כקבר אדםבעיני
 המטה אם אבל בלבד, מטה כמוהוא
 קגר כמו הקבר אזי מטה, כמוהוא

 : ר"5ממש
הה"ק
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 הפנימיתם מעשיו להסתיר חיצונים דברים ( על פ"א ה" זי"ע מסאכאטשובהה"ק

 : והבן ן לדבר והתחיל בש"ק מילהברית
 פ"א ראה מפרשיסחא "יי.ב ולה"ק ) שעיקר ואמר דוחה, מילה מכשירימענין
 נסריפ ושני בית בונה אחד כפרי ן תלכו אם עה"פ כי למצוה, הכנההוא
 בי יחד להשוות יכולים אינם באליעם ( נראה ארעי, בדרך ז"ל פרש"י קריעמי
 הכפרי מה וראה ועמד מענק באחד הי' ' בהכנה אינו אך המצוה שעושה אףמזה
 שיכנוס כדי בהחד נקב וחצב יעשה התוכחה בא ח"ו ועי"ז ארעי בדרךרק

 ראו להחסידיס ואמר הנקב בתוך המענק :ר"ל
 הצדדית בין שלום יעשות שיכוליםאיך שאומרים מה זצלל"ה הרי"מ הה"קבשם

 מהעקשן המענק להשופן דיקא שיכופי 5א לנו סלח יו"כ במוצאיתיכף
 בתוכו שיכנוס השני את לכיף רק 1 ביום נתכפר הא חטאנו, כיאבינו

 כן כמו הבנין יותר יתחזק יעי"ז הסענק ( החתילה גבית הוא ועודהביפררים
 הכניע בי מקודם יותר יהי' האחרית ן שישרחל הוא שעיקר אך חטא,ואימתי
 השני: לפני א"ע ן ח"ו ובאם מכפר שיו"כ להאמיןצריך
 תרגזו אל זצ"ל מקאצק הכבי ב,2ם ) נתכפר אם ספיקא ספק אינה לושיש
 *סיעה יפסיעו שאל במדרש בדרך 1 שיסלח מתפללין אנו זה וע5 חטא,הוא
 לילך רצו כי בלילה ייפו יאי גסה ן אמונה לנו אין ח"ו אולי ע"1יגו

 אביהם ליעקב לבשר למהר כדי במהרה ( : מכפר שיוה"כשלימה

 , להגה"ק עם מפשוטי אהד בירךפ"א
 פירען: אויף היים דער ( והבן! בעיניך, קל יהףאל אין זיך וועלען זייא וויא זעהן נאר 4 ג"כ ויר"ש, ועבודה תורה שוםבברכה וועט מען יאהייכם לכסשובו הזכיר שלא אף ברכה, פראסטעא להם אמור לך זצ"ל ב11ם ר' הרביבשם בעיניך קלה הדיוט ברכת תה" אלהפי' : אחרת סיבהע",' עליו ואסר פרנסה, האבען ואלטאין יתעכבר אזי ימהרו ואם3עדאהרען גיזמת זייט בזה"ל כנהם פשוטהשברבה ואל עם וויפיל שעה דיא געוותען זצללה"ה, מגור הרי"מ ח4בעל אב איו הימעל אין אן יוסף להם חמר

 שסיפר חיים מר' ששמע אחד לי סיפר, זצ"ל מקאזמיר יחזקאל הר"ר הה"קבשם
 חיים ר' הרב אשתמזוגתו4 אביכם וא' לבןליעקב,  שאמרגמה

 בעצמהעה זצ"ל היהודי: כל לספר ~בן לו למה והקשה רע'יעד
 ע"ה שיינדיל מ' הרבנית הק' היהודי( הדיבורים ע"י אדרבה יעקם לפניהדברים
 רעת שמבעה עלי' אומרים שהעולם מהן לא שלבן ואמר, יותר, יעקב נתחזקהאלה
 לה הי' כי זה מחמת הוא בתכונתהן שהשי"ת מלספר עצמו להתאפק יכולפי'

 העולם שכ5 ז"ל הק' היהודי בעלה: תערוך וצ"ע בונם הר"ר הה"קבשם לפני ' וצוחה ל"ע ילדים גמה עם סיבות : : והבן עמודיבר
 כמה ח יש ובעצש מתפלתו נושעים ) דהנה צוררי, נגד שלחןלפני

 לפניו שבא בעת לה והשיב ר"ל, סיבות( שלחן יערוך דוהמע"ה צריך למהקשה
 החולה בעד להתפלל מבוקש עם איש איזהו! רוצה שהי' רק אותו, לקנא כדימלכים
 ע"1 גדול רחמנות לו ויש סכנה בו שישן שלחנו על מצורריו עליו יהי'שהקנאה

 שיתרפש הזה החולה על  נפשו ומוסר) לקנא שלא כדי שלו הפנימיות עלולא
 כשאשתו יום לבניו, קיק ועי"ז מחוייו1 לו יש צדיק כל כי פנימיותו, עלחתם

הרבנית
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 ווארש בעיר פגיו לקבל איגר עקיבא ן בכל מנעה זאת שמעה שיינדילהרבנית
 עקיבא ר' להג' הודיעו שנכנס וקודם ן מאיזה מבוקש עם א' שבא בעתכחה
 הי' חסיד הוא הזה שהאברך ז"ל איגר , הק' להיהודי פנימה יכנוס שלאחולה,
 חסיד איזה הפ" הגרע"א אותו שואל ( אומרים ועי"ו לה יזיק שלא כדיזצ"ל

 הקאזמיר והשיבו קונו, עם המתחסד ן ח"ו: רעה שטבעהעלי'
 יחיאח לשום יודע שאין הפ" זצ"ל( מקאזמיר יחזקאל הר' הרה"צ הה"קבשם

 והבן: וקונו, הוא רק מהחסידותן ר' להגאון והלך אברךכשהי'

 יהונתן.ליקוטי
 ויפיפת בשנים ורך בחור או עודן לפ"ק תר"צ אח"ק א' יוםב"ה

 רחמיו ונכמרו לפניו, לבכות יהתחיל 1 יע"א. ווארשאפה
 זצ"ל הרה"ק בברכות וכנראהעליו,

 וכו' הרה"ח ידידי לכבודשוכט"ס
 קדיש קים יועץ מו"הכש"ת

 פרשיטיק. בק"קשליט"א,

 וכו' בנש"ק החסיד הגאון הרב לי כתבא(
 אבד"ק נ"י ענגילמאן שלמהר'
 ר' הישיש מהחסיד שמעתיקיאדאווא,
 מקאליש, נ"י לערגער יצחקאברהם
 שליט"א שאול ר' הה"ג לו סיפראשר

 זאח"כ והערשאזו אבד"קדיבערמאן
 תובב"א באה"ק נתיישב ועתה לארזבעיר
 ר' הגאון הרב אצל למד בנערותואשר

 הרבי ואצל מקוטנא, זצ"ל יהושעישראל
 על לשעראדז לביתו ונסעמסאכטשאוו

 : ע"כ להיים אותוהציל
 שטעם* הנ"ל, הרב לי כתב ערךב(

 מרן הקדוש הרב קדושמפה
 בנסעי זי"ע מסקערניעוויץ שמעוןר'
 שמואל ר' הה"ק הלוית על יחדעמו
 הרבי אביו בשם מסאכטשאוו,זצ"ל

 וישמר חכם מי ~ק"ז( בתהלים זצ"למווארקי
 אביו, בשם א' פי' פירושים, שניאלה,
 פי' רק זוכר ואני עצמו, בשם א'שירוש
 הוא הפ" אותו אם וזכר איני וגםאחד,
 בקאפיטל עצמו, בשם או אביו,בשם
 להודיע הצריכים הארבעה כתיבהלז
 מסיים לכן וכו' מדבר והולכי היםיורדי
 הנולד, את הרואה חכם איזה חכם,מי

 לעולם רק שיהלה, עד ממתין אינו ן אדמיניסטראטער הי' אביו והנהחתונתו,
 חכפ מי ע"כ שיחלה, קודם אדם יתפלל ! ר' ודודי קושמיראק, אצלאביאזדאווע

 אלהג לכלל שבא קודם אלה וישמר ן המוכן מרכבה לו הי' ז"ליעקב
 יצטרך ולא מקודם ד' חסדי ייתביננו 1 לאלכסנדר אותו ושלח תמיד,לנסיעתו
 להכיר וכדומה לים ולירד חולה להיות ן זצ"ל מאלכסנדר הרח"הלהרה"ק
 פי' ברעיוני עוד ע"כ. ד' חסדי מזה , שלו, במרכבה החתונה קודםלברכו
 שאותו ברור לומר אוכל לא אך א' ( אותו שאל מהרה"ק פרידה ברכתבקבלו
 במ"ת העגל קודם ממנו, הוא הפ" ( שיש יהשיב יביתו נוסע מי עםהרה"ק

 חזרו העגי ובעשיית הכל, הובראו ( ושאל בע"ג, נכרי עם שלו קיטשיי
 אלה, וישמר חכם מי אומר ע"כ למומן ן וכו', להתייחד אסור הלא הרה"קאותו
 ולא הנולד את וראו חכמים היו הלואי ן כמה אצים הוא הנכרי היאוהשיב
 הוצרכו ולא ישראל, אלהיך אלה אמרי 1 אותו, הרה"ק ובירך וממכירם,שנים
 אעיר ד/ חסדי מזה ולהתבונן להחלה ן יער דרך בנסעם ובהדרך לביתו,ונסע
 עומר אוכל לא כי שנית פעם עוד ן הי' הוא אך ר"ל, להורגו הבע"גרצה

צרור
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 השני הפ" הוא האהרון הפי' אםברור

 מסקערניעוויץ הרבי של מפ"קששמעתי
 :זי"ע

 ישראל ר' הרה"ח ידידי יי 3תבם
 שו"ב נ"י שארפהארץדוד
 ר' הגאון מהרב שמעתיטשעברשין,

 אבד"ק נ"י בלאנקמאן אברהםיחיאח
 ש"ב מידידי ששמע מהשעברשין
 שארפהארץ אפי' ר' המפורסםהחסיד
 מרן אדמו"ר מכ"ק ששמע מ15ב5יןנ"י
 ע5 זי"ע מסקערניעוויץ שמעוןר'

 מרחוק אחותו והחצב )שמות(הפסוק
 בעת מרים כי לה יעשה מהלדעה
 היאור שפת ע5 הילד אתששמו
 ואמרה אחי' גורל על להתפללעמדה
 ד' ישמע אהרן אחות שהיאשבזכות
 תפלתה נשמע שלא וראתהתפלתה
 דהיינו מרחוק אחאו ותתציואח"ם
 שהיא עוד הזכירה לא אחותהענין
 האדם בא אימתי לדעה אהרן,אחות
 מה בבת" שהוא אם האמת,לדעת
 וזכות אבות זכות יזכור דלאהיינו
 דהיינו לו יעשה אז ואחותהאחיו

 ובזה והבן, מה מבחיגת שהיאבשביי
 אחותו ותחצב סה"כ המד"רמיושב
 ויפי"ז 5י נראה ד' מרחוק הה"דמרחוק
 מרחוק הוא אם הפירוש דזהמיושב
 זכות בשביל וגם אחרים זכותבשביל
 5י נראה ד' אז מה בגחי' דהואעצמו

 : וש"יודפח"ח
 מהה"ג ששמע הנ"ל לי כתב ערדד(

 ספני ששמע שעברשיןאבד"ק
 לאיזה בסקערניעוויץ שהי' שבועותאיזה
 שליט"א יצחק ר' מהרה"ק שמעצורך,
 מסקערניעוויץ מרן אדומו"ר כ"קבן
 )שמת( עה"פ זי"ע אביו מר בשםזי"ע

 עייו ותחמול וכו' הילד את ותראהוותפתח
 מובן ואינו זה, העברים מילדיותאמר
 העברים מילדי ותאמר לכתוב צריךדהי'
 שבשביל דהכוונה עליו ותחמולזה

 ותחמול מש"ה העברים מילדישהוא
 רשעים דנפש דידוע הענין אךעריו,

 מדת הוא בצדיקים ולהיפוך אוזיי,הוא
 בישראל מדות דגי וכמאחז"לרחמנית
 יוד בצדיק וא"ב גו"ח רחמניםביישנים
 שיוכל עד רחמנות מרובהבמדה

 מדת ג"כ זעתו לאחרים גםכהשפיע
 והרגישה עליו ותחמול הפי' וזהרחמנות,
 את ושאלה רחמנות מדת אלי'שבא
 רחמנות מדת אלי בא מהיכןעצמה
 רחמנות מדת בו יש הזה דהילדע"כ

 שמילדי ידעה מזה וא"כ ע5ילהשפיע
 : ודפח"ח והבן זההעברים

 הקדות רבינו כ"ק בשם ערדה(
 ששמע זי"עמסקערניעוויץ

 מקינצק שו"ב הירשקע ר' הרה"חממנו

 יעקב לבית תאמר כה יתרו( )בפ'ז"י
 יעקב לבית ז"ל וברש"י לבנ"י,ותגיד
 בלשון תאמר המון ופשוטי נשיםאלו
 כגידין, הקשים דברים תגיד ולבנ"ירכה
 אשר הדברים אלה כתיב הלאוקשה
 והי' יותר ו5א פחות לא בנ"י אלתדבר
 ואיך הדברים אלה רק לזמר לואסור
 קשוש בלשון ולזה רכה בלשון לזהאמר
 בלשון לכולם רק אמר לא באמתאבל
 I1ff1 זאת ה" יעקב יבית אבלאחד
 זאת היי הגדולים ישראל ולבנירכה
 יאמרו כאשר למשל כמו קשהלשון
 המיך להיכל אותו שיקחו הרוח גסלכפרי
 שיקחו לשר כשיאמרו אבל מאודישמח
 מחמת כי מאוד מפחד המיך להיכלאותו
 ירא המלך שי ערכו גודל יודעשהוא
 מלך שי בכבודו יפגום שמאויפחוד
 כגידין הקשים דברים כבנ"י הי'לכן

 :והבן
 מרן הקדוש יבינו מפ"ק שמעתיו(

 שהקשה זי"עמסקערניעוויץ
 וישלח( )בפ' ז"ל שפ-רש"י מהע5

 ויצר יהרג שמא ויירא וכו' ויצרויירא
 וקשה אחרים, את יהרוג הוא אםלו
 שיהרוג כזה איש הי' אע"ה יעקבהאם
 רבקה דהנה ופי' בתמי/ אחרים אתהוא
 עמו וישבת הילדיה( )בפ' ליעקבאמרה
 אחיך חמת תשוב אשר עד אחדיםימים

והפירוש

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



 117 בס י"ינתו קורש שרפי נטיחליקופ*

 אחדים ימים עמו וישבת הואוהפירוש
 להשי"ת לבך את שתאחד עדהיינו
 אחיך, חמת תשוב אז ועבודהבתורה
 יצא עשו כי יעקב ראה כאשראך

 אחיו המת יש ועדיין למלחמההקראתו
 5בו ,את מאחד ה" שלא הביןאז

 ויירא ועי"ו ועבודה בתורהלהשי"ת
 עמו ע"ד היינו ויצר מאוד יראה לוהי

 : והבן בצרהאנכי
 הייתי ויחי פ'תיפ"ו בשנתז(

 בבוקר ובש"קבסקערניעוויץ
 הקדוש אדומו"ר אותי שאך הקידושבעת
 עם והתחברות ביחד אני אםוי-ע

 אפס לשון הוא האספו לי ואמראנשים,
 אפס בעיניו הוא כשהאדם היינויאין,
 לאחדות לכם לואגידה לבוא יכול אוואין

 זי"ע: הקדוש עכ"ל רעיםואהבת
 מהר"ש אדומו"ר קדוש מפהנטמעתיח(

 בשבת זי"עמסקערניעוויץ
 שובה וזלה"ק, תרס"ח שנתתשובה

 עושה כשישראל וכו' ה"א ורישראי
 התכשיט ומהו תכשיט מלשון עדתשובה,

 כשישראל והיינו ומצות תורה ישראלשל
 יכול ומצות תורה ע"י תשובהעושה
 השם כהתגלות דהיינו אלקיך לד'לבוא

 : הרחמיםמדת
 שובה זי"ע, הקדוש רבינו אמר ערדס(

 תשובה עושה כשישראלישראל
 תורה דהיינו ישראל של תכשיטיןערי

 מה"א מרוחק הי' האיך רואהומצות

 מסך היו העוונות כי בעוניך כשלתכי
 לראות יכול הי' ולא בפניוהמבדיל
 ע"י כעת אבל מד' מרוחק הי'היאך
 הי' היאך רואה ומצות ותורהתשובה

 ששם בינה למקום ומגיע תשובהעושין
 מדת נהפך הרחמים מדת כולוהוא

 מדה"ר שהוא להוי"ה דין שהואארקים
 :נהגן

 ר' )מהרה-ח מציון מכלל בספר כתביא(
 1"ל( מראדאמסק דודיעקב

 )תהלים מעשיהם וילמדו בגויםויתערבו
 מוהר"י אדומו"ר רבינו אמרק"ו(

 שישראל זמן רכל זי"ע,מאלכסנדר
 ואין להם המיוחד בלבושמלובשים
 כדבר הוי א"כ נכרי מלבושלובשים
 ביטול להם ואין עצמו בפני ובריההניכר
 עמהפ מתחבר אם משא"כ באלףאפילו

 גריה מכלי יוצא הוא להםומתרמה
 הצילני מש"כ פירש וכן לגביהם,ובטל
 בזמן הצילני עשו, מיד אחי מידנא

 אתק ולחתחבר אחי להיות ירצהשעשו

 : נגדו אתבטל ח"ו אוכי
 לפני עמדתי אחת פעם ען"ום,יב(

 מרן אדומו"ר הגאוה"קהרב
 איך וראיתי זי"ע מביאלא דובערישר'

 פתקא לו ומסר אחד איש לפניושבא
 זי"ע אדומו"ר לו ושאל בעדו,שיתפלל

 לו אין כי האיש והשיב פדיון,.על
 עצמי אך זי"ע אדומו"ר ואמרכסף,
 וגדלה וקראה, הפתקא ולקח אתהובשרי

 תוכן הבנתי לא כי הפליאה, בעיניאז
 מס' ראיתי זמן איזה אחרי אךהענין,
 רחמים מבקש ישראל דבאם דפרקאאגרא
 בנימים קטרוג נעשה ח"ו תבירועל
 אתה וכי אליו באמור המתפללעל

 לכ5 ה' וקרוב להתפלל, יוכלבעצמו יני הלא מחברך יותר אליקרוב
 נותן הצרה בעל אם אמנם כתיב,קוראיו

 עתה אין בעדו שיבקש לחבית מעות, והבן: מה"אמרוחק
 בטבור לומר יוכל כי קטרוג שום( דנודע ישראל שובה אמר עדך?(

 רק שייך זה וכל בעדו, מתפלל המעות ( הוא והוי"ה דין הואדאלקיס
 הצרה, לבעל קרוב המתפלל אין אםן תשובה עושה כשישראל וזהרחמים,
 יכול אזי אליו קרוב הוא אם אבין כך הוא והענין לרחמים, הדיןנהפך
 נכמרו כי מפאת עליו מתפיל כי לזמר! בינה במקום הוא דתשובהדגודע

 דברי יובנו ומעתה קרובו, על רחמיון לבד הוא ושם העליוניםבעולמות
 זי"ע: מביאלא די'מו"ר ( שי קדשו: כשישראל ולפי"1 דין שום ולארחמים

עו"ש
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 יהינת1 שרש שרפי שיח*קימי118
 ש"מ שאמר ברשב"י מצינו עך"ש,יג(

 הצדיק כי יי, קאריקוב"ה
 יודע הוא הענוה לשלימות שהגיעהשלם
 איזה בלי ג"כ זה ואומר מדריגתואת

 השתוות בגדר כבר הוא כיהתפעמת
 הלבב", חובת מס' הנזכרלמדא
 דובעריש ר' אדומו"ר מב"קושמענו
 שהוא עצמו על שאמר זי"עמביאלע
 לנ"ע דכשבא מריב"ל לזה וראי'רבי
 בימיו הקשת נראה אם רשב"ישאלו
 5יחזיק דלא היכי כי הן לוואמר

 את לאו א"כ לו אמר לנפשי',טיבוחא
 ידע לא וכי להבין וצריך לואי,בר

 לו שאמר דמה ריב"ל כוונת אתרשב"י
 להמזיק שלא בשביל רק הוא*הן"

 אשר הדבר הוא אולם לנפש",טיבותא
 בגדר הוא השלם הצדיק כידברנו
 מעלתו גודל את שאומר עדהשתוות
 רשב"י לו אמר ולכן התפעלות, שוםבלי
 מדריגת כי יואי, בר את לאוא"נ
 : כנ"ל ההשתוות לגדר עד הגיעהריג"ל
 )מהרה"ח יצחק חיי בכת"י ראיתייד(

 ז"ל יוסטמאן אייזער'
 מקאזניץ המגיד הרב בשםמווארשא(

 שאשתו ואמר א' איש לפניו שבאזי"ע,
 בתורה כתיב לו אמר מאד,מצערתו
 פולניש בלשון הוא ר"ת באשתוודבק
 אשתו, ביאי קועה בזעזיני דאבריוו"ש
 ברזעזיני מעץ שהוא טוב מטה קחר"ל
 ותהי' אשתך, את והכה קשהשהוא

 : עכ"ל לך ונשמעתטובה
 מוהרי"י הזקן רבינו בשם עך"וט,סו(

 שנים שאמר זי"ע,מווארקי
 וארץ, שבשמים אלקינו אחד כו' יודעמי

 אלקינו אחד וכו' יודע מישלשה
 הוא הכל כ5 שסוף וארץשבשמים
 גדול ועד מקטן וארץ שבשמיםאלקיגו

 : אבן השי"ת מיד באהכ5
 במארקי הפסח בחג הייתי עך"ש,טז(

 אל בברהמ"ז שאמרושמעתי
 לידך אם כי בו"ד מתנת לידיתצריכני
 השפעה 5י תתן ולא תמיד נצרךאהי'

 לידך עוד אצטרך שלא עד כ"כרבה
 :עכ"ל

 מגור זי"ע הרי"מ הגאוה"ק בשם עו"ש,יז(
 הף בגור רבי שנעשהשקודם

 בית דהיינו שענק יו והר בזוארשאדר
 מכר הפסח חג וכשבא יי"ש, שלמסחר
 גמורה במכירה לאחרים היי"שכ5

 על לסמוך רצה ולא הקרן, מןלמטה
 מכר רק ערמה, עפ"י חמץ מכירתהיתר

 מכר הכלים כל גם היי"שלחלוטין
 מן רב הפסד לו וה" גמורהבמכירה

 :הקרן
 מגור הרי"מ הגאוה"ק בשם ען"ש,יח(

 דבטלה עבידא גזירהזי"ע
 שהתינוקות ~שום דאנ"ח הגזירה זו)לא

 מקבלים עי"ז בזעלניר לשחוקאוהבים
 : אג"ח של העול אתעליהם

 אברהם ר' הה"צ שהיי בעת עך"ש,יט(
 הגאוה"ק של בנו זצ;למרדכי

 ב' הי' מאוד חולה זי"ע מגורהרי"מ
 זה מחולקים בווארשא הרופאיםגדולי
 היו ודבריהם כך אמר וזה כךאמר

 זי"ע הרי"מ ם ההיפוך אלמהיפוך
 והם לעשות מה השאלה ושאלת"ד
 ורגיל זקן הוא שאחד ומצאוחקרו
 הגמ' ועפ"י וחריף יניק הואוהשני
 ועשה עדיף מינייהו הי הרים ועוקרסיני
 חיי מכת"י )ע"כ ונתרפא, הב"דכפסק

 : הנ"ל(יצחק
 ר' הגאון הרב מחו' בנתבי ראיתיכ(

 זצ"ל לעווינשטייןיוסף
 הגאוה"ק רבינו בשם סעראצקהאבד"ק

 )בפ' זי"ע מביא5א דובעריש ר'מרן
 בסוכות כי דורותיכם ידעו למעןאמור(

 תזכרו למען דהול"ל יל"ד וכו',הושבתי
 בכ5 כמו ממצרים, אתכם הוצאתיאשר

 הסוכות ימי ז' כי דידוע ונראההמצות,
  דעת לבחי' יבא ומזה מדות, הז'הם

 : זי"ע עכלה"ק זה לרמזובא
 מטעי( )בפ' זי"ע בשמו שם עךדכא(

 באיתם ויתו מסכותויסעו
 אותיות הוא סוכות המדבר, בקצהאשר

כתית
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 119 ם ישתן קודש שרפי שיהעקפי
 ומא, חי שטיפה שטרק וידוע3אא,
 ואו העבר הרע ולשטוף אדיח-היינו

 ומזה ומלא, קדושה ח-ות בקרבוג*
 סוכות ואחריהם הדין ימי ויוה"כירה שהי *חרי ונקיתי, איתם :,אז לכחי:?א
 עומדים הם מזה nsnw בהי הרצוןימי

 כי המדגר לשפלות ואיתן חזק יסודעי
 התתילו שלא הקצה ע5 עומדיםהם

 : עכלה"ט כ5ל לעבודעדיין
 ציון בן ר' הרה"ח בכתבי ראיתיכב(

 בן ר' שנקראראבינאוויטש
 מפ"ק ששמע ז"ל אוסטראווערציון

 זי"ע ז"ל קרי"ם החי' בעלהגה-ק
 היום שיעור שיה" איך פ"אשאמר
 וד/ בקביעות, ילמוד שעות 4"חבכלל,
 וחסידות 5הכגה שעות וב' לשינה,קע"ת
 עכלה"ק: ואכילה והפלה)
 שאמר זי"ע ממנו שמע פ"א עו"ש,כג(

 אליו עה"פ.ויאמרו חרא()בפ'
 דהה ידוע דהנה וכו', אשתך שרהא"

 שדואג ודואג, דהמע"ה ביןמחלוקת
 אסור וע"כ וכו' עמוני יבוא 5אאמר
 קיטו שלא דבר דעי עטוניתגיא עמוני אמר ודהמע"ה ח"ו, כקהללבוא
 דרכה ואין וכו' ובמים בלחםשתכם
 ע"ז( יבמות ,עי' וכו' לקדם אשה-ך
 שתי עמ"ש ז"ל %4שויהגה

 בנותיך :
 בזכות ניצל דלוט וכו'הנ~4*ות
 כליא זה ו5פי"ז ממנו, שיצאדהמע-ה

 לאורחים לעדם אשה של דרכה אםבזה,
 דהמע"ה בשביי ללוט כהציל איןאז

 של דרכה אין אי אבל ח"ו, דואגוכמ"ש
 לבוא מותר שפיר א"כ ?a~pאשת
 ללוט, להציל יש ~ה"ט ושפירבקהל
 לא למה וכו' אשתך שרה אי'יז-ש
 אורחים הלא ומים בלחם לנוקדמה
 ופירש"י ,כו' באהל הנה והשיגאנן,
 דרכה ראין היינו וכו' היא צנועהז"ל
 הלכו הזה ובכח 'וכו' לקדם ישהשל

 : עכלה.ק ללוט ההציל אח"זשוב
 :י-ע ממנו פ"א ששמע סיפר ,גך"זן,:כ

 מ.נלי ר' עההיקהסיפר

 פסוק בניו עם כשלמד זי"עמזלאטשוב
 ויאמרו הזה פסוק כוונת להם פיריהזה
 למעלה שמעו ההמלאכים וכו', א"אליו
 מאודן וחשוב גחל ש*אע"הבסיום
 בפרום למעלה ויש בהמרכבה, רגלוהש
 שתא בהיותם ולזה גדול, רעשממנו
 הסתפר כי מאומה ממנו ראו ולאבביתו
 מעשיומאוד

. 
 להכי ודרכיו,

 שאלון
 לו

 נראה ממנה אולי וכו' אשתך שרהא"
 ע"ז אאע"ה,: ממדריגת להודעונוכל
 שצנועה היינו וכו' באהל הגהזהשיב
 )ואמר כלום תראו לא ממנה תםהיא

 ופירש"י וכו' באהל הנה אשכנזבלשון
 אוי4 איהר פין ס'וועט היא, צנועהז"ל

 ! עכלה"ק  דערגייעהף פייגח
 זי"ע ממנו ששמע סיפר ען"ש,כה(

 בסוגיא הגב' ע"דשאמר
 והיכן מקשה שהגמ' כ"ג( )שבתדכבתה
 מקשה לא סלמה צ"ל ולכאורה וכו'צונו
 כמו דרבנן מצחת שאר על כןהגמ'
 רק ידים, ונטילת בפורים, מגילהמקרא
 גדר המה דרבנן ~צוות' רכל הואאענין
 למהיית פורים כמו לדאורייתאוסייג
 יש שפיר וע"כ כטהרה, ונטייעמלק,
 אין חנוכה אוים התורה, מן סמך5הם
 מקשה להכי מה"ת ועיקר סמך שום5ו

 בחיבת זי"ע .הגה"ק וטיים צונו,היכן
 עכלה"? מיין דודיך טובים כיטאקע ס'איי בזה"ל, חנוכה, מצות שירבה,
 )ד' ע"ז במס' רז"ל דרשו רכןוהג"ה,
 דרבנן ותקוני דברי על הזה פסוקל"ד(

 . : הרה( עיטע"ש

 זי"ע ממנו ששמע סיפר. ען"וט,כון
 הה"מ גשם שאמרכמ"פ

 התיס' קו' לתרץ שאמר זי"עמקאזניץ
 מותר ד"ה תוס' כ"א( )ד' שבתבמס'

 ר"ה של דטעמו דמנלן וכו'להשתמש.
 משום דילמא יטה, שמא בשבתלאסור
 ותירץ וכו', א"א ובשבת להשזקוק
 חביריו עם שישב בעת זי"עהמגיד

 הגה"ק ורבם מורם אצ5 זי"עהגאוה"ק
 דרגה זי"ע, מניק5שבורג ר"שהרבי

נרות
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 יהונתן קורים הטהרי n~erייקיפי120

 השכעכע מפי תחת האנשים את אאע"ה ן ומה"ט חנוכה, ש5 מנרות יותרוחשוב הכני* שעי"ז הדבר עיקר ה" בהמ"ז ( גבוה במקום המה שבת ש5נר"
 האורחים ושתו שאכלו שלאחי שאיתא ן שבת, של לנרות קודם חנוכה שלנרות
 שזה למי ברכו להם אמר אאע"ה אצ5 , לא שוב שבת של נר שהדליקדבעת
 היי"ש ההי' אמר אזי עכ5ה"ק, משלו ן לפי"ז וא"כ חנוכה, של לנריצטרך
 האדם אין היאך פלא לי אך יוד", ן דכבר בשבת משא"כ בהול רק שייךיה אצטער כמו אמר הוא הנה בזה"ל, זי"ע , דזקוק דטברא הנ"ל, התוס' קו'מיושב
 נאמר הלא מהאכילה וירא גשר געשה ( נצרך לא דשוב שבת של נרהדפיק

 בעליו אבוס וחמור ק1נהו שור ידע ( דמותר משש הסברא וע"כ דחנוכה,נר
 : עכלה"ק ן מגור הגאוה"ק וסיים לאורה,להשתמש

 מהחל פ"א ששמע סיפר ,3י"שן 5( ן מקאזניץ זרע המגיד שאמר דבעתזי"ע
 הענין שאמר זי"ע, הרי"מ 1 שחקו זי"ע הנ"ל רבו לפני הזהתירוץ
 שבעלי בתים, לבעלי החסידים שבין רצה כי זי"ע הקדושים חביריועליו
 ללמודן הולכים תפלתם אחרבתים קבלה דברי עם התוס' קו'לתרץ

 תיכף הולכים תפלתם אחרנהחסידים זי"ע הק' ורבו מורו אולםוחסידות,
 גולח שראה אחר כשהתמיד היינו לאכול, ן עכ"ל דבה"ק על עמו הסכיםהנ-ל
 הבוב"ה נדוות להכיר למדריגה בא ן שאמר פעם וכל זי"ע, הרי"מההי'
 התפעה קודם והתבודד שחשב במה ן פשעטי5 דשם זה תירוץ קרא הזה,תירוץ
 5אכ51ן תיכף הולך עי"ז ובתפלתו, ! עכלה"ק: זי"ע מגיד קאזניטצערפון
 קונהה שיודע כשור הי' ש5א שהגם ן הרי"ם מהת" ששמע סיפר עו"ש,בז(

 שיודע כחמור יהי' עכ"פ אריי מ"מ 1 הגמ' לבאר שאמרזי"ע
 עכלה"ק: בעליו אבוס ן והקשה וכו', אחרת" .לשנה כ"א()שבת
 בכל כמעט ששמע סיפר עי"'םי יא( 1 בכל דהנה ותירץ מיד, קבעו 5אדימה
 אצל שהי געת הגופה 1 והנס הענין נתשרר וחגיםמוגדים
 הגם' ע"ד ושאמר זי"ע הרי"מ הת" , בפסח כמו לפנים, האלה בחגיםשה"

 היינו שהפתילות אומרים הצדיקים הנה ( לדורות מתחילה לקבעו רצו לאוכאן בזה"י כ"א(, )שבת וכו' ושמנים פתילות ( בולם, ובן יצי"מ ענין תמידמבעורף
 בשבת אפילו תיקון מהם שאין הנשמות ( הזה הנס ענין יתעורר 5א שמאכי

 בחול, אפילו גחנוכה תיקון להם יש 1 בשנה רק ושנה, שנה כל עלתמיד
 בהפ מדליקין אין וכו' פתירות ח"ש ן הנס ענין שוב שנתעורר שראוהאחרת
 אף בחנוכה בהם מדיירן מ"מ כשבת : לדורות נם קבעו ע"כהזה

 עכ5ה"ק:בחול וי-ע ממנו ששמי סיפר ערש,כח(
 ר'ברוך לוהה"ק ש4"אסיפרלב(עך"ש, מקאצק הרבי בשםשאמר

 שאלו שפ"א זי"עמטשיזעווע בפרשת א"ע לייגע צריך שהאדםש"ע,
 עץ בס' לומד האם זי"ע מקאצקהרבי תוספות בהלכה כמו מצרים יציאתש5

 ללמוד יכול איני והשיבו ז"ל, הק' חיים :עכלה"ק
 האם זי"ע מקאצק מרן שוב שארוזה, זי"ע ממנו ששמע סיפר עך"וצ,כס(

 שוב שארו הן, השיבו בזוה"ק, לומד ור' א' לחסיד פ"אששאל
 השיבו ללמוד, תוכל בזוה"ק  התם  האם ) ת 1 ששג מה לי אמור שמו, ז"לאביש
 מסוגלים רשב"י שדברי אומרים שהעולם ( ע נ דוי השיבו זי"ע, מק,צקמהרבי
 מרן אריו אמר אזי לנשמה, המה ן צין מדוע לי תמי' בזה"ל שאן.ממנו
 הקל האר"י דברי שנם זי"ע מקאצק ן 1.לא מגהמ"ז, עשר ישר נעשההאדם

המח
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 רשב"י דברי כמו לנשמה מסועיםחמה
 : עכלה"קז"ל

 הה"ק מפ"ק ששמע סיפר עך",2יג(
 פ"א שסיפר זי"עמאלכסנדר

 ר"ה ע5 היסע רציתי לא פ"אבזה"ל
 כי לסטריקוב, מביתי אז ונסעתילמורי,

 ער"ה, להיות רציתי לא בביתיגם
 ר' הרבי הה"ק סטירת אחר אזוהי'

 ר' הה"ק בניו שמה ודרו זי"ע,פישע5י
 ובליל  זצ"ל הרה"ק הב' ואחיויעקב
 קושיא והי' בטרשט תבשיל אכלתיר"ה

 לאכול היתכן ע"ז לההסידיםגדולה
 העולם כל הלא בארשט ר"הבליל

 אולם מתוקים, דברים בר"האוכלים
 עלי המליץ הנ"ל זצ"ל ר-יהרה"ק
 ביותר אוהב הוא הנה לאמר הזהבדבר
 יו"ט, עונג אצלו זה והוי הזהמאכל
 במס' אז למדתי התקיעות קודםובבוקר
 לתביעה ניתנו קידושין אי בסוגיאפ~ב
 תירוץ שום להם הי' לא וע"זוכו/
 בר"ה 55מוד היתכן והג"ה, ע5יעוד

 שום לו שאין גמרא שיעורבבוקר
 תקיעות כמו דיומא לענינאשייכות
 למדתי אני אולם הג"ח( ע"כוכיו"ב,

 משכס גמרא ווי טשקץ הגמ'אז
 וויא טטקע וכו' ר"פאל מ"יכאיג"בריאל

 : עכלה"ק מרכבהמעשה
 הגאון הרב מחו' בכתבי ראיתילד(

 לעווינשטיין ר'יוסףהחסיד
 הגאוה"ק בשם סעראצק האבד"קזצ-5
 זי"ע מ5יבאוויץ מענוים מנחםר'

 עני את ראיתי ראה שמות()בפרשת
 שמעתי צעקהם ואת במצרים אשרעמי
 מיד להצילו וארד וכו' נוגשיומפני
 באה בנ"י צעקת הנה ועתה וכו'מצרים
 ועתה וכו' הלחץ את ראיתי וגםאלי
 עמי את והוצא פרעה אל ואשלחךלכה
 ראה כבר מקודם אמר דהא יל"דוכו/
 שנה ולמה צעקתם ואת וכו'ראיתי

 ועת"ה, תיבת זה מה גם בכפל,דבריו
 5הצי5ו וארד אמר מקודם דהאועוד

 ואשלחך לכה ועתה אמר ואח"זבעצמי
 דהנה לפרש ונראה בעצמו, ירדולא
 השכינה גלות ימצא ישראל גלותבבלל

 ואת ראיתי, ראה אמר ומתחלהכביכול,
 דווקא נוגשיו מפני שמעתיצעקתם
 גלות משום ולא וגלותן צערןבשביל
 שיהי' ביכרתם הי' לא ע"כהשכינה
 כוה גדת דבר כי שייה ע"יהצלתם
 כראים שאינם אעפ"י עמהםלעשות
 הוא ההכרח רק כ"כ, יתעול לאלזה

 וארד להצילם בעצמו לירדכביכול
 ביותר, עמהם ולהיות להצילםבעצמי
 צעקת הנה כי ראיתי כך מתוךועתה
 על שמצטעיימ היינו א5י באהבנ"י
 יזה, כדאים הם א"כ השכינהגלות
 צריך והוא תבירו על המתפללכמ"ש
 המתחברה השכינה על היינו דברכאותו
 ואשלחך לכך ועתה שליח ע"יהגאילה לחייי יוכל א"כ תחלה גענה הואעמנו

 :ונכון

 מלובלין הרבי רבינו ae1 עך",2יה(
 תכבד שמות( )בפרשתזי"ע

 ואל בה ויעשו האנשים עלהעבודה
 למכתב דהו"ל קשה שקר, בדבריישעו
 דעיקר לפרש ונראה שקר,לדברי
 להשכיחם הי' בגזירותיו פרעהכוונת
 ניכה אומרים שהישראל וכששמעמה',
 עוד שמזכירים כיון אמר לה'נזבחה

 ואל העבודה הכבד לכך בפיהםה'
 שקר שדברי פירוש שקר, כדבריישעו
 בהם ישעו שלא עד עליהם מתגבריה"
 להתחזק צריך באמת אבל לה',כלל
 שבודאי שלימה באמונה ולהאמיןבה'
 מארץ אותנו שגאל כמו אותנויגאל

 כעתיד: אי"ה יהי' כןמצרים

 אייבעשיץ. הלוי יהונתןידידו
%. 
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