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היקושי תורה חיפווים יקרים
ן בדיני וטנהגי ת"ב חלון
נצק ,
מאת
ונפלאים
אדמורי"ם הגאונים הקדושים ציס"ע
רשכבה-נ הרבנים ה"ה הרבי טוהרש"ב
זצוקלה"ה !י'ע מפרשיסחא וה-ה
הרבי מוהרמ"מ זצוקלה"ה !י-ע מקאצק
וה"ה הרבי מוהרח"ה זצוקלה'ה זי"ע
טאלכסנדר וה"ה הרבי מוהרי"ם מנור
זצוקלה"ה זי"ע ,וה"ה הרבי טוהרי"ם
זצוקלה"ה זי"ע מגאסטינין הנני
הכותב והטעתיק את הדברים האלו זייא אוכימ' בעבור !ה יעזור השי"ת
שיצאו מפיק א"ע הדושו"ם באה"ר אותם ש!וכים לעלט מחוד כבוד
1מ3פה .בלונים להרטת קרן כל בית '"
וד"ל,ודפח"ח:
ישראל הצעיר שמחה בונם לערמאן שצו) ט ננפסהק*ידורשי ד' לח
יחסדו כל מובע,
בהנאון הקדוש מאוה-נ וכו' מזהרית
זצוקלה"ה זי"ע ועכ'י מפה קראשניע .ואטר ע 1.הרבי ר' שמחה בונם
וויץ יצ"ו נכד להנה"ק מופה'ד וכו' זי"ע ספרשיסחא מפני טה לא יחסר
מוהר'א !צוקלה"ה וי'ע מוויסקיט ,להם תמיד לדורשי ד' ,כי כל כמץ
טוב להם
ולטעלה בקודש נכד להטאורי ישראל )  nwlyPעטם השי"ת
ה"ה אשלירברבי הב"חהמ'ו ,השל"ה,ן כמאחז"ל כל מה דעביד רחמנא לשב
עביר ,ודפח"ח
הגריא ,והחוזה הקדוש הנקרא )
בפי כל בשם הרבי מלובלין זי"ע 1שצו) ד) במסדק.ויחי מקץ הימיפ
ויבא קין גו'*
ועג"י בש דברי אמת וזאת זכרון
וזכרון !את1
(בראשית פ' ד') אמר עןו הרבי ר'
שמחהק ה'בונהםלאזהי"ע מפרשיסהזש כי
מפ"ק אבא סארי בפסו
גאון 'ישראל  ,מנחתו לא שעה
ז זצוק"ל זי"ע טפה טפנ
,-י שה.ביא .........
הנה'ק
ששטע מאביו זקני הנה"ק מוהר"א וד"ל ו-דפח"ח ,וב"ק אבא סארי
וצ'ל מוויסקימ שסיפר לו כ-ק אדטו"ר זי"ע מפה אמר על הפסוק ד' .והבל
הה-ק וכו' מוהרם-י הרכי מאיוביצע הביא נם הוא מבכורות צאה
זטק*ל כי הוא שסע טהה*ק הרבו ! ומצלביהן רז :ד' אל הבל ואל
מפני מה הי' וישע ד 4אל
מוהרש-ב !צוקלה'ה טפרשיסחא כי1
פ"א שאל אותו אחר מהמתחכמים ) טהנבחלתוו-אל מנחתו מחמה שהבל הביא
איזה בגדהי' לבוש אאעה"ש ,והשיבן נם הוא דהיינד א-ע עם טבתתו
ידפה*ח:
לו הרבי !צ"ל מפרשיסהא שאאעה"ש 1
דרש וחקר איזה מלבושין לבושין ~ (hsה)
י דרכי בקודש הף ו4ל
ו
כ
כיק הרבי טוהרק*ב
.
העו*נ ולבש הוא להיפך ודיל (ופ"קן
אאמו'ר זחל בחב ע"זלעיין ברמב*ם ) זצוקלה.ה זי"ע בעת שהנית טעפ
ז עמו המליח
רל הל' עכו"ם הי"א ה"א וטוש"ע לישן אפילו ביוםליע
ט'ד סי' קע"ת ובאורי הנר*א שם 1ותפלין מראשותיו ,ותמיד הי'
י
וחכ-א כלל פ*מ וסדור ר' "r*aן "מנהנ הנהן פ"א שאל אאצשל
חל
כ
י מתלפודיו

ופסיקתא

זוטרתא פ' תבוא בדיה ד"א 5ה4
שם ישראל לנוי)1
שדה) ב) :1פסן' 4יעלזד הפידים
בכבוד ירננו על
טשכבותם" ,ואמר עי! הרבי ר' שמחח
גונם מפרשיסחא זי"ע טחי מת
יעלזו חסידים בכבור כי המה ירננו
על משכבותם דהיינו.אפי'זייא נענען
שטארקצו געלייגט בייא זיךזינגען

יי"

ה.

,

,
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התלמידיו המקורבים אליו שיאמר  :הולך בזל"ק ולאן אתה הולך שמור
רנלך באשר תלך וד"ל1
פירוש ע 1-וענה ואמר כי הוא במוחן
ויוכל להיות כאשר הוא יניח א"ע :חב) נ) ז13ד אאמו*ר ההיק :י,ע
לישון קמעה אזי ישמע שמועה טובה ן
אמר בשם רבינו ז"ל
סביאת הטשיח אזי יהא טוכן לילך 1טקאצק שהי' טרנלא בפוטי' על
תיכף עמו לאה"ק בלי שום עינוב הפסוק מתן בסתר יכפה אף ופירש
והכל היא טפקיר רק הטו"ת טוכרח ן ע"ז שאם יש לאדם לזמר ,גלייך
הנחו ליקח באמתחתו וד"ל1
ווערמיל" ובולעו ואינו מוציאו לחוץ
ופצם) ם פנ,א דיבר בקדשו הח"ק
מתן בסתר וד"ל:
רבינו היהודי זצ"ל תג) ד) עדך אמר אאמו"ר זי"ע גשם
ספרשיסחא עם הה"קרבינו מוהרש*ב
הרבי מקאצק זי"ע
זצ"ל טפרשיסהא אודות ביאת הטשיח ן .ותקם את דבריך כי צדיק אתה"
ן
הרבה ענינים ע" 1ובתוך אחת ופי' דיא האסח מקיים נעווע,ין אזוי
מ
ט
י
ב
השיחותיו הקדושים אמר הרבי היהודי וויא דיא
א צדיק דיא האסב
הקדוש טפרשיסחא להרבי טוהרש-ב ניקאנמ מקיים זיין ציא
י-
דזי
מעע
נ
רע
וו
זצ"ל טחי אתם חושבים שתהא ביאת קרהיימ האסח דיא טקיימשמענ
צדיקדיקרהיימ ודפח"ח1
שמשיחע"פ דרככםכי זאתנלויוידוע
אסוכל לבוא בכל רנע ורנע (כי בטח תר) ה) שמעתי טכ"ק אאסו"ר
הי' לוענין נדול ונשגב מהדיבר הלז)
מפה
זי"ע
וענהו הרבי מוהרש"ב זי"ע כשאני קראשניעוויץ שאמר פ"א אצל שלחנו
לישן מעט וכאשר אני אתחיל המהור לפני הטסובין בשם רבינו
לקתנמנם אזי אשסע צעקת עם ברי הקדוש זרע טקאצק על הפסוק רש"י
שהטשיח גא אלינו ,וענה ואמר לו .פתח האהל לראות אם יש עובר
היהודי הקדוש זצ"ל מפרשיסחא  ae1ויכניסם לביתו" ,ופירש ע"ז
תטחלו כי אתם לא תוכלו לישן אז שאאעה*ש 'שב בפתח האהל כדי
בשום אופן שיהי' בעיקבתא דמשיחא  1לראות אם יש עובר שאדם אחד
ור"ל ,ואח*כ אטר לו הרבי טוהרש"ב ) עושה עבירה ח"ו ושב ועושה תשובה
והל להיהודי הקדוש זבול הצדק ) תיכף ע"ד העבירה שעבר ,ואח"כ
אתכם ,וד"ל ודפח'ח;
להכניסם לביתו וד"ל ,ודפח-ח 1
1
-

ן

זהי

יי"

.

מפרשיסחא זי"ע ועכי"אי
ת) א) כ"ק אאמו'ר ז-ל :י-ע מפה
אמר בשם רבינו הקדוש
זרע מקאצקעל הפסוק טה רב מובך
אשר צפנת ליראיך פעלת לחומים בך
גנה ברא' שאם העליון יתברך
טצפין רב מזב ביראיו אז מעטיד להם
נגד בג-א ,וד-ל:
תא) ב) עדך אמר בשם רבינו

הקדוש מקאצק על

פאחז'ל (אבות פ"נ ס"א) ולאו אתה

תכל נפשכם ,ולא אמר ובכל מאודכם
כדרך שאמר בפרשת שמע ישראל
(עיין מפורשים) אמר כ"ק אאסו'ר
זי"ע בשם רבינו הקדוש טקאצק
לפי שפרשה זו נאמרה בלשון רבים
ואצל רבים נונע צורך פרנסה לסכנת
נפשות וא"כ נכלל בופל נפשכם,
ודפח-ח:
הסובא  toaרמתים
תג) ח
ליפים על דבר
ששאל הרה"ק טהרי'א מראדזטין זי"ע

אדדדיז

לרכינו
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לרבינו הקדוש מקאצק על הפסוק

דאה נותן לפגיכם היום וכו' שמעתי
סכ*ק אבא סארי זייע שכ"ק זקני
הגה"ק טוהר"א אבד"ק וויסקיט זי"ע
סי' או באותו שבת בקאצק וישב
אצל הח"ק זי"ע מראדזמין ושמע את
זאת אז מהקושיא הלס ,ואין להכפיל
את הדברים עוד הפעם כי כבר כתב

ונדפס מזה בכסה ספרים ואכמ"ל
בזה:
תו) ח)
כל ימי שיחו של ב"ק
זקני רנה"ק מוהר"א
וצ.ל טוויסקיט שישב נקאצק במשך
הזמן שלחרבינו הקדוש טקאצק זי"ע
ע"י נאמן ביתו הרה-ת הגדול מז-ה
ר' צבי הירש טאמאשאווער עה"ש
את הטאבאק טן הפידעלע שלו שיריה
ובו בעת למדו בלילה שלא תחכמנו
שינה כי דרכו של רבינו "1ל טקאצק
ה" רק להריח ריחו מרחוק ולא
הכניס טמשו של טאבאק לנחיריו,
בי פ"א אמר רבינו הקדוש מקאצק
ז'-ע על זקני הגה"ק מוהר"א זצוק"ל
שהוא כהנותו של בושם שכל
סי שיכנס אצלו ריח מנב קולטתו
עכל'ק:
ירח) ט)דישכזע יתרו ,אמר ע" 1הנה"ק

כי

טופה.ד

מוהרמ"ס

זצ"ל מקאצק בזהה ,יתרו האט
דערהערט" וב"ק אאמו'ר זצ-ל אמר
פירוש נפלא פ-א ע"ז בערך ב' שעות
ואכמ"ל לע"ע:
ע"כ מהרבי הקדוש זצ"ל מקאצק

זי"עועכי"א.
הס) סיפך לי זקני (חותן כ"ק
א~

אאמו"ר זי"ע) ה-ה
הרג החסיד הישיש י ס ) כש"ת
ר' יעקב יוסף פראכטנארטען וכו'
טווואלין (פ' ראדים) כי הוא הי'
באותו  p'wפ' שלח בגור אצל כ-ק

אדמו"ר הנה"ק מוהרי-ם זצ"ל זי"ע

כעל חידושי הרי"ם ושטע את דביק
שאטר בשלחנו הטהור לפני קתל
הסידיו היראים מופלגי תורה שהקשה
בתוך דב'ת שאמר טה גי' החטא
של בנ"י בטי טריבה כי לא רצו רק
לשתות מים ,ומה הי' זאת כולי האי
הלא הלכו בטרבר ופיהם חי' יבש
מאד ולא הרגישו שום לחלוחית והי'
עטהם ילדים קטנים שהיו צריכין נ'כ
לשתות מים מרוב הצמאון ,ומה הי'
החטא כ"כ ומשה אטר להם מה
תריבון עמדי מה תנמון את ד' ונם
לבסוף הפרשה כת"ב ויקרא שם
המקום מסה ומריבה על ריב בנ"'ועל
נסותם את ד' וזאת הביא א' מעשרה
נסיונות וכו' ,רק שאמר ע"ז הנה"ק
זצ"ל זי"ע שנכון טאד מאד הדברים
הללו ותירץ אותם בטוטו"ר ,כשנעיין
בהפסוקים תחלה כי בפסוק א' כתיב
ויסעו ממדבר סין ויחנו ברפירים ואין
מים לשתות העם ואח"כ כתיב וירב
העם עם משה לאסור טה נשתה
ואח-כ כתיב ויאמר טשה טה תריבון
עמדי ומה תגסון את ד' ואחר כל
אלה כתיב ויצמא שם העם למים,
ומשמע מזה בעת שת'יבו עם סשה
עוד לא היו צטאים למים רק אח"כ
ככתיב הנ"ל ולמה לכם רק לריב
עם טשה שיתן להם טים ,וזאת הי'
החטא כי בעת שרבו עם טשה עור
לא הי' צטא'ם למים רם אחיב
ורפח"ת ,וד-ל1
תי)ב
 ,בטס' ברכות כל ההולך
בקומה זקופה כאלו
דוחק רגלי השבינה ואמר ע"ז הגה"ק
זצ"ל בעל .חידושי הרי-ם" טנור
עפמ"ש .בתהלים סי' ס-ח כי בחר
הקב"ה בהר סיני הנסוך מכל ההרים
להורות על ענוה אמנם הבעל גאה
הלא בעל כרחך צריך לומר כי
יפה עשה הקב"ה ח"ו לרדת על הר
סיני גי לטי נאה הנאוה יותר

יא

טהקב'ה
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מהקב"ה כטיש הנאוה והנדולה לחי ר"ה ויוה"כ וכו' ,תניד ליעקב דבר
עולטים ,וו-ש ההולך בקומה זקופה חוק ומשפט ופירש ע"ז הגה"ק
ואומר שראוי להתנאות הרי הוא ) טוהרת-ה זצ"ל הרבי מאלכסנדר כי
כאלו דוחק רגלי שכינה אשר ירדן אם האיש הוא בבחינת אין כלומר
עליו ד' באש ,ורמח-ח:
ן בלי שוםניאות ח"ו הוא רק טטליצים
חיא) נ] .דאכלין לפני ד' (פ'  1עליו יושר ,טול הגיד פשע כלוטר
ראה) כו' למען ) שמניד פשע יכרת טלהגיד פשע רק
הלטד ליראה ה"א כל הימים ודרז"לן תניד ליעקב דבר חוק ומשפט כלומר
ביבמות דף צ"נ אלו שבתות וימים דינים שבנ"י צריכים פרנסה כי עטך
טובים כלומר כסו מעשר שני שאכילתה ן ישראל וכו' כי חוק לישנא טווני
ודפח"ח וד"ל:
שי' בירושלים להורות כי גם אכילה
הוא עבודת ד' כן תלטד לעונג שבת ) תטו) ג]1311ס' ברכות ,מרובים
י
כ
ר
צ
עטך ודעתם קצרהש
ויו'מ לאכול לשם שמים ויחשב לך1
לעבודת ד' כמרז"ל בכל דרכיך דעהו ,ופירש ע' 1הנה-ק טאלכסנדר ז"ע
ודפח'ח מהגהת זצ"ל מגור בעל ) כי הצרכי של בנ"י הם מרובים כ"כ
תידושי הריעםזי"ע:
ן שהם לאידעועל ם להתפלל טקודם,
ביב) ד] ובאבדת פ"ב טשנה הב ר'ן כי דעתם קצרה ,ודפח"ח ,וד"ל:
wt~pn

ן
ן

ן

ן

מגור:ו"1,ו',נ,.,ינמנ: ,ג:;:ו
שה שחבירך נותנים לך לההויקך

על התורה יהא חב
בהחזקהיב טאעחלירךיםכשלך1
ואל תבעט

ן
לחדשכווחישדאוישכנידהםי,
והתקן עצמך ללטוד תורה
ירושה לך נלוטר
1
שעצמך שא"א לעסוק במו"ס וללמות:

,

תטו) א] פ"א בא איש נכבד ונניד

טפורסם ושמו ר'
ליפטאן עה"ש מווארשא לכ*ק זקני
הנה"ק טוהר"א זצ"ל בעת שדר
בוזיסקזמ בעל .דבר אל"" שו"ת
וס' "אזור אליהו" עה"ח ומוערים

בעיון לחדש הלכה ובע"כ תקבל לשאול עצתו היות שיש לו בתיחידה
החזקה שיהא לך פנאי לוה וכל  1והיא חולנית טאד על כל אברי'
מעשיך יהיו לשם שמים ודפח"ח ) :וכבר עלה לו הון רב ודרש בהרבה

בון

יהיא

ע"זגיזה

לא
ן  Y'wteלה'
7,4,
 ,]4בע
רי"םם".
חייד]ווששי,ה
,,
לי
)
ח"ו טלרפאות את בתו
תיג) א] על הפסוק אל תשליכנו ) היחידה לו ,זבפרט שהוא יזבל לפזר
לעת זקנה כו' אמרן מרוב עשרו והונו ,ואין לו אפילו
ע"ז הגהיק מו"ר חנוך העניך הכהן ) איזה בן רק בתיחידה ובקש מאתו
זצ"ל הרבי מאלכסנדר נזה'ל ,דיא שיסכים .שהוא רוצה ליסע עם בתו
וטקסט נישט מיך אוועק ווארפעןן החולנית לעיר (וזיען) לדרוש שם
זוען איך וועל שוין זיין אלט עםן ברופאים מומחים לאשר שהוא רואה
איו שוועהר דענסממאהלט צו רעכט .ן שאין לה שום טזור ותרופה טהרבה
שאכין" לעת הוקנה ודפח"ח ,וד"ל ),סמי טרפא (רעצעפטען) שעוסקת זה
מיד) בו 12אין טליץ יושר טול טניר ) זמנים סובא וטוב הי' שיסע עמה
~ ywכו' בפיוט של למחו"ל (וויען) ואולי שם ימצא איזה
רופא

.

ן

,
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רופא תקוה עבורה מפני שהם רופאים
בדולים וענה לו כ"ק זקני זצ"ל
שהשי-ת יובל לשלוח לה נ"ב הרפואה
בווארשא ולא נחוץ כ"כ ליסע לוויען
עסה ,וגתן לו להבין ע"פ הרבה
אופנים שבל יסע עמה לוויען ואיננו
מסכים בשום אופן לזה ,והאיש הנ"ל
כאשר פרד לביתו מאתו והלך עמו
עד הדלת טחדרו ללוות אותו והזהירו
שבל יסע לוויען שמע לעצתו ,ונסע
לווארשא מוויסקימ ,וכאשר הי' האיש
הנ"ל באם הדרך נפל לו ברעיוניו
לימע לנאסטינין להה"ק הצדיק וי-ע
דשם וישאל לו את עצתו אם הוא
טסכים לזה ,ולאיזכיר מזה שהי' רב
אצל הרבי זצ"ל מוויסקיט הנם שהי'
יודע במוככי הם היוידידים נאמנים
עוד טקאצק ,ואח"כ היו קרובים זה
לזה (בי הרבה פעמים אירע שצוה
ליסע רכ לוויסקומ להרבי דשם
לשאול ג"כ אם הוא מסכים כאשר
קרה כמה וכמה פעמים) וסיפר
להה"ק זצ"ל האיש הנ"ל' את כל
הענין כפי הנ"ל ,ובקש טאתו שיסכים
ג"כ שיסע עם בתה החולנית לוויען,
והשיב כתשובת ההיק זצ"ל זקני
מוךסקוט שהשי"ת יוכל להושיעה
ולשלוח לה רפואה שלימה בביתו
בווארשא ,וכאשר שמע זאת אזי
התחיל להפצירו מאד מדוע שהוא
לא טסכים בש"א לזה ,והה"ק ז"ל
עמד באחת שלא יסע אתה לוויען,
ואחר כך אמר לו הה"ק ג'ל
בזה"ל תסע לוויסקוט להרבי דשם
ותשאל רכ את עצתו כי מפורסם
נדול הנהו כעת ונדול בתורה ,וזה לא
כביר קבלתי מאתו הסה"ק אצר
אליהו ותשאל נ"ב אותו אם הוא
טסכים ע" 1וכאשר שמע הנ"ל זאת
וגעשה כטחריש ,ושאל אותו מה אתה
בדעתך וענה האיש הסל אליו שהוא
בא נעת מוויססוט וכאשר הי' צריך

ליסע לווארשאונסע לנאסטינין ,ושאל
עור הפעם מה אמר לך הרבי סוויסי
שט וענהו שהוא לא יסכים בשיא,
וכאשר שמע זאת אמר לו הרבי
מגאסטינין אני לא מסכים נ'כ בש"א
שתסע ובפרס ששסעת מה
רגי מוויס-
ע
 ulpוכל דבריו קדושים " Qdולאיפס
בש"א ונסע לדרכו לביתו ורכ
הזהירו בשעת יציאתו מחדרו שלא
יסע ,ולאחר כל אלה כאשר שסע את
דעת של הני תרי צדיקי דורנ41
והקליפה טרקד הרבה כאשר ישסע
עצת שניהם ,והסכים כרעתו ליסע
לוויען ,ונסע לעיר וזיען (כי בטח לא
הגיד להב-ב את תשובת אדטורי'ם

זצ"ל) ויהי כאשר באו לעיר וויען
והעיר גדולה היא עד למאד כידוע

הלך האיש האל עם אשתו להתוודע
איזה רופא ליקח לבתם ,ובתם
החולנית נשארה בבית סלון (האמעל),
וכאשר הלכו שניהם יחדיו בשוק
פגע אליגע) עגלה בלי סוסים הנקרא
(אטאמאביל) והאיש הנ"ל רצה לירד
על הצד השני בא אצלו (הטראמוויי)
לקראתו והרג אותו תיכף למיתה
~ tptwונעשה רעש נדול על השוק,
ואשתו יראתה מאוד שלא יתוודע
לבתהכי היא חולנית מאוד והיא
היתה מוכרחת לקבר אותו שם
ולישב שם שבעת ימי אבל ר"ל
בלי  Qtwידיעת בתה כי אמה
עשתה לה תירוצים ואמתלאות לבתה
שלא תהא ח 1.בת מות ר-ל
מהבשורה הלזו ר"ל כי נסע חזרה
לביתו ,ואח'כ נתוודע זאת להרבי
טוויסקוט זצ-ל ולהרכי טגאסטינין
זצ"ל ואמר ע" 1הה"ק זצ-ל
מנאס-
טיגין בדרך הלצה כי טוב שנים
מאחד כתיב והלך האיש ר' ליפמ"ע
ועשה לו פירושו כזה כי מוב שנים
מאחד עם איז נוט צו הארכען 2

מענטשען אין ליפמאן האס

האלטקדךני-
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המלפקן בייאאיינם יא צו פאהרען"
והדבר הלזידוע ומפורסם בכל הגליל
נאסמינין ובגליל וויסקיט וגם בוואר.
שא,וער כמה כחו של צדיקים שצווהו
שלא יסע לוזיען:
היז)ב,
היו הקדושים טוהרי"ם
זצ"ל
טגאסטינין
ומוהרז"ו זצ"ל טסמריקוב אצל הרבי
הקדוש מוהרמ-ם וצ'ל טקאצק זי"ע
איזה שבועות ובמשך הזמן הלז
נגמר בדעתם של שניהם לילך פ"א
קרוב להדלח שלרבינו הקדוש מקאצק
1להבימ אצל חור של המפתח,
ולראות מה שהה*ק זצ"ל עושה שם
כעת ובתוך כך הרגיש הרבי זצ"ל
טקאצק והלך להדלת ,ותיכף ברח
טשם ההיק טוהר 1.,זי"ע טסטריקוב,
אך לההיק זצ"ל מנאסמינין לא הי'
פנאי לצאת משם והחביא א"ע בזוית
א' דשם והרבי מקאצק הלך לראות
אותן אנשים שברחו טהדלת מצא את
הה"ק טנאסמיגין זצ"ל עומד שם
בזוית אחד בפחד ורתת ,ושאל
אותו ההיק מקאצק זצ"ל מי השני
שהי' נ"כ בכאן ,ומוכרת הי' לזמר
שזה הי' הח"ק זצ"ל מסמריקוב,
וצוה לקראותו הנה ,ואמר להם הרבי
6קאצק שאלה אחת יש לי לשאול
6כם אך שתאמרו לי את הוות
דעתכם ע"ז ,והם עמרו ברעדה כדולה
כידוע ,ואטר להם הרבי מקאצק הגה
עתה בא לפני שני פתקאות אחד

נפייח

קודש
ו 111
נ
מגוסם ר"ל ואחד מהמקשה לילד,

וזו טמתין על

זו וד"ל ,והם לא

השיבו ידולה מנודל הבהלה שהרניש
שהם היו בכאן ,וחזר ואמר להם
י תשובה
אני רצוני שאתם תאסרול
על שאלתי ולמה אתם עושים
כמחשיםז והשיב לו ההיק מסמריקוכ
זי"ע אםהי' באלפני מעשה כזוהייתי
טוכרח להשתדל להשיית שיסלת
נשמה חדשה להמקשה לילד והוא
ישאר בחיים ,והתפלא ע"ז הרבי
מקאצק ואמר שטוב אמרת ,וכן הי',
(זאת סיפר לי זקני הרה"ח המופלנ
כמהור-ר יעקב יוסף נ"י טזוואלין
ששמע טאיש חסיד א' וי-ש שהי' או
בקאצק באותו עובדא):
תיח) נו שברן ודף ק"ל ע"א) מיש
אנכי על אטרתך
(תהלים קי"ט) זו מילה ואמר ע'ו
הנה'ק טוהרי'ם זצ"ל מגאסטינין
עפם-ש המפרשים הא דלא קיים
אאעה"ש טצות טילה מרעתו קודכ
שנצטוה כסו כל התורה טשומ שיש
בו איפור חובל ואלטלי לא נצטוה
לא הי' אפשר לקיימה מדעת עצמו,
וו"ש שש אנכי על אמרתך  11מילה
שחלא אמרתך לא הי' אפשר לקיימה
ודפח"ח:

ע"כ העתקה מידיד ד' ויד"נ
ש"ב הרה"צ וכו' מוךגי"ר שטחת
בונם לערמאן שליט"א סקראשי

ניעוויץ.
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לקוטי שמזעות וסיפורי נפלאות מהרה"ק זלה"ה וי4עועכי'א.

שכמעיזי

וסיט)
כטרופה לי
אה"ק הו"י מרווין
הוא אשר דיבר לעם מנולתו (וסירות
לליל ש"ק) שמור לקדשו מבואו וער
צאתו הפי' מי יוכל לתניר תורה
להשמיע לעם קודש עם מנולה ,זה
הצדיק אשר שטר את עצמו לקדשו
לעות-ז עד צאתו טהעוה"ז,
מבואי
הבן:
בשם

תכ) וטמעתי בשם צדיק אחד,
שאטר טה שאמרו
חסל ( ) דגרי הורה כללות נאמרו
שלל הן כו' ,שאם אדם הוא אצל
 l~spהן ,הוא בוטת לאו ,והוא אינו
כלום ,ומכלל לאו ,שבעיני עצמו הוא
באין ,באמת הוא הן כמאטר הזוח-ק
סאו דועיר הוא רב ופאן דהוא רג
הוא זעיר ,והבן,
בכא) שבמזנתי שמ"א פגע הה"ק
הר"ר בער זצללה"ה
טיאדעשי'ן זי"ע באיש כפרי אהד
להמוני עם זקן שהי' יושב בכפר

אולישניע ,והכפרי הזקן הי' מכיר
בטוב את הה"ק הר"ר בער זצ%ה.ה
עוד מימי נעוריו קודם שהי' רבי,
ואמר להה"ק זי"ע וקרא אותו בשמו
(כי לא ידע אם הוא רבי) בש"ל
וואהס הערב מען עפים ,והשיב

בועריי
הה"ק טה .נשמע אצלך ,ואמר
ל
הכפרי בזה.ל להה"ק זצללה"ה בעריל
בעריל ,מה אומר לך ,וואליס מען
ארבעה נישה אוים דאהס האט 1YD
גישה ,ומאז והלאה כל פעם הי'
הזכיר הה"קם את דברי הזקן הנ"ל
יאמר בזה*ל הזקן מאולישניע אמר
וושט מען ארבעט ניש אוים דאס
האט מען גישם ,והבן ,בי הוא מוסר
גדול:
חבב) במ' צבי עדיו לנאון בא'
תרומה  Qwaהה-ק

היהודי זצללה"ה טפרשיסחא עשהף
מבקש טאנ'ש ואומר להם אל גא אחי
תרעו,
סלת נא מצינו בתורה עלחצי
צלי' ,ונם באן אמר אל נא אחי

תרעו ,שלא תהי' חצי אחים,

נטמעתי

ע"כ;

תננ)
שהנה-ק אדומו"ר
מגור זצללה"ה בעל
שפת אמת זי"ע אמר בשם היהודי
הקדוש זי-ע אשד חיוב על כל אדם
ללמוד בכל יום הזוה"ק פ' שלח ד'
קנ"ט ע"ב בענין טרנלים ,אמר ר'
שטעון מפרשתא דא אוליסנא רזא
דחכמתא כו' עיי'ש כל הענין שהוא
התחזקות כנגד מענות היצה"ר המפתה
את הבריות:
תכר)ז131ערזי  DW1הה"ק הר"ר
דוד מלעלוב זי"ע,
שפ"א קורם חג הפסת עבר עליו
אורח ולא הי' לו ,טה ליתן לאכול,
והי' לו שמירה על חנ הפסח ,ובישל
ממנו טאכל ,ונתן לו לאכול ,ואמר
עיקר השמירה לשמור מחטץ ,וכתיב
ושטרתם את הטצות ודרשו חז"ל
טצוה הבאה לידך אל תחמיצנה,
ומקיים כעת דין שמירת המצוה,

והשי"ת יוחמינן הפלוסח,שמירה :אחרת ש
תכה)

ש23עתי

והבן

שצדיק אחד הי'
גוהר לקנות בלים

חדשים בכל פסח ופסח ,ואמר המעם
בי האר"י ז"ל בחבמי שנזהר מטשהו
חמץ בפסח מובטח שלא יחטא כל
השנה ,וידעתי בעצמי שחמאתי א-כ
לא נזהרתי בשנה העברה ,הנני
מוכרח לקנותכלים חדשים ,והבן:
תכו) 21שם ההיק הרר"י מווארקי
זצללה"ה ,נכנסיין יצא
סוד (עירובין סה ).הסוד אצל ישראל
ואהבת לרעך כסוך (ויקראיט) אהבה
וריעות ,והסוד אצל העכו"ם הוא

רציחה
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רציחה,ועל חרבר תחי' (בראשית כיז) תל) ובשם אה"ק הריר אלימלך
זצללה"ה מליזעגסק,
לכן אםבניישראליושבים לשתות
ונכנס יין יצא הסוד יח
אהבה,
י אהבת הכל בידי שטים חוץ מיראת שמיס
השי"ת ואהבת חבירים ,והעכו"ם אםן (ברכותל"ג):עלהכל אםשואלין לאדרו
יתחילו לשתות נראה ,מהם טחעוקת; יודע ואמר שהכל סאת השי"ת ,חוץ
ורציחה והבן:
מיראת שמים לא כל אדםיודע ,והבן:
ר
מ
ו
א
ה
תנ0עוד שמעת:בשמו הק',
)
תלא) ו4ך,.ק בעל קדושת לוי

ן

,

11ם=1,ינ"
טנר-

,

בשם צדיק
י
ששאלואחומ,פנישמעת
טה

רוצה ליחן .צדקה ,והשיב יש לי שלי
דהיינו הקרובים שלי ,זו היא טרה )
בינוניתכיצריך כ"א ליתן גם לעניים ) החסידים נזהרים מבשר שיש לו
חלב)

אחרים חוץ טקרובים ,אבל *וישן סירכא ,ואוכלים רק נלאט כשר,
אומריך ,אמירה בעלטאואינם נותנים; אם טריפה הוא ה" 1יהי' טריפה
נ"ט לסרובים זו היא סדת מדום ) ,לכל העולם ,והשיב שכן טצינו
והבן:
בתורה ,שגרושה וחליצה אסור לכהן
תכת) עדך שמעתי בשטו הק' ויזע ן הדיוט ומותר באלמנה ,ולכ"ג אסור
דה,וה"ק (
) על אף באלטנה ,נראה ,מזה מי שקדוש
ביותר צריך ליזהר ביותר ,והבן:
הפסוק וקראת לשבת יפס
ו  117הוא
תוספת שבת ,והיכן רמיזא ,ואמר תלג)
בשם הח"ק הרבי
טל~בלין !י"ע על
משום שנאמר וקראת לשבת ,ולקרא
לאדם הוא באם שעוטד טרחוק ,אבל מאטר חז"ל טשנכנס אב מטעטין
אם עומד אצלו ממש לא שייך בשמחה( ,תעניתכ"ט).פי' עם השמחה
קריאה ,ואם התורה אמרה וקראת יוכל האדם למעם את החודש אב,
והבן:
לשבת ,טשמע שעוד אינו שבת,
דאל"כ לא שייך קריאה וזהו תוספות ! תלד) עדך שפעתי בשמו הק' עה,פ
שבת ,והבן ודפח"חוש"י:
אשרי משכיל אל דל,
תכט) בשם צדיק אחד שמתוך שלא (תהלים טא) לא נאמר דל בפתח ,רק
לשמה בא לשמה ,פי' דל בקטץ אך דל אשר יש  %פיו
שמכל שלא לשטה ,אם נבוא להביטן פתוח ואינו ביישן לשאול מבני
בעינא פקיהא בהתזך של דבר ,אדם בעצטו ,לוה העני א"צ להיות
נראה שהכל הוא לשטח ,דהיינו טשכיל ,רק דל בקמץ אשר קומץ
בווגת כל אחד ואחד לשמה ,למשל ,פיו ובייש טלשאול מבני ארם ,לזת
טלמד שלומדתורה בשכר ,אכלכוונתו העני צריך להיות טשכיל וכו' וביום
רעה ימלטהו וכו' ,והבן:
בזה השכר שיוכל לנדל גם את בניו
לת"ת ,ולעשות שבתות ויו"ט ,ושלא ן תלה) שדך שסעתי בשמו הק' עה"פ
(תהלים ק"ו) וירא בצר
לנזול ח"ו ,וכדומה ,וזהו בא לשמה,
והבוו
י להם משטעו את רנתם ,,אסר הפו"

שריעועי

אימתי
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זו להמיר דת ח.ו ,אטר לאותו חסיד

אימתי רואה השי-ת בצר לאדם בעת ז
שהאדם הוא בשטחה וברינה על כל ששקר אומר ורק לשחוק כוונתו,
טה שיעבור עליו ,ומקבל את הכל ) והשיב לו אותו האיש שאין בדעתו
באהבה ,וזהו בשמעו את רנתם ,לשום שחוק ורק בדעתו באמת להמיר
והבן:
דת רעל ,אז אמר לו הכומר בזאת
מלו) עוד שסעתי בשמו הק' עה-פן תבחן נפשך אם לא לשחוק כוונתך
(שמואל א' מ') שאמר תכתוב לי במתנה כל רכושך וכל
צערו לשאול הנה איש אלקים בעיר אשר לך ,הכל כאשר לכל תכתוב
הזאת וכו' אולי יגיד לנו את דרבנו במתנה ומחמת שהתחזקה אצלו
אשר הלננו עלי' ,ואמר כיהי' צריך הקליפה ר.ל כתב להכזמד כל רכושו
לאמור את הדרך אשר נלבה בה אך והונו בכתב מתנה תיותר טועיל,וידר
בעת אשר הלך שאול ונערו לבקש תיכף ומיד לאחר שנתן להכומר
האתונות ולא נטצאו ,והלכו כטה הכתב מתנה ,אז היתה רוח יכוש
דרכים בחנם וכמהיגיעות יגעו בררךן עמו ונתחרמ בחרמה גמורה ומה ראה
בחנם ,אמר לו נערו אפי' שלא נמצא על ככה לעשות כן לעלות על
לנו האתונות אעפי-כ הדרך אשר ) מחשבתו כזאת ,וברח תיכף מבית
הלכנו בה עד עתה ,בודאי לא לחנם הכומר ונשאר הכתב טתנה ביר
הוא דרכנו ,כי שד' מצעדי נברז הכוטר ,כי כדאי הי' לו לאבד בל
כוננו( ,תהלים ל"ז) לכן נשאלה! הונו ,ולא לאבד ח 1-נפשו וכשטתו,
טהנביא אולי יגיד לנו את הדרך וחזר תיכף להרסי טלובלין זצ"לכי
אשר הלכנו עד עתה טה פעלנו בזה,ן הרגיש בנפשו שע"י שהרהר אחר
ומזה נצמח ישועה לכל ישראל והבן,ן רבו בפי' ד' טוריש ומעשיר באה
נדבר בזה באלשיך על אתר ע"ש בם' ) עליו הצרה הזאת ,וסיפר להרה'ק את
) כל המאורע ,והשיבו עתה תבין ד'
מראות הצובאות):
י שפ"א שמע חסיד אחד מוריש ברגע אחר ,כי ברגע נשאר
בלז)שלמעיז
מהרה"ק וכו' הרבי בעירום ובחוסר כל ,ואמר לו האיש
טלובלין זצ"ל שאמר בזה-ל ד' טוריש הנ"ל עתה רוצת אני להבין הפי' ר'
ימעשיר (שמואל א' ב') ברנע אחד ,טעשיר ברגע אתך ,והשיבו הרה"ק
ואטר לו אותו החסיד שאינו מבין אתה תיסע לביתך והשי"ת יעתר לך
ואת בשכלו ,אם הוא איש עשיר ברגע אחר ,ויחי מרם בואו לביתו
באלף אלפי אלפים דינרי זהב ונכסים ירדה אש טן השמים על בית הכומר
הרבה ,וברנע אחד כל הונו יאבדו ,ושרף את כל אשר לו ונם הכתב
והשיב לו הרה"ק וכו' תיסע לדרכך טתנה נשרף ואז חזרה העשירות
ואתה תראה ותבין את אשר לפניך ,למקומה ליד אותו האיש הנ-ל ברנע
מיהי כי נסע אותו החסיד לביתו ,אחד זנתקיימו דברי הרבי הק' ,והבן
שהוא מוסר גרול:
ובאמצע הדרך הי' דר כוטר אחד
אשר הי' טמכיריו ומידי עברו דרך תלת) שבזעוזי שפ"א אמר הרה"ק
וכו' הרבי טלובלין
ישם ,הי' טתגבר עליו היצה"ר
צהקליפה ר-ל להמיר דתו ח ,1-ונכנס זצ-ל ,להרה"ק וכו' הריר נפתלי
שהכומר ואמר לו שרוצה להמיר דת סראפשיץ :צ.ל שהי' מוחזק אצל
חיג והנה הכומר הלז שהי' ,טכיר העולם לחכם נרול כידוע ,דאינו
4עהו tMOוטירם שהוא אעו בבחי' כתוב בתורה חכם תהי' עם ד"א
אלא
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ן בתוך אסיפת החסידים ,כי טצינו
והשיבו הרה"ק וכ
חכמה.ו' מראפשיץ זצללה"ה בגם' (פסחים ד'ג.ן שעיקם הכתוב כפח
לזה צריך
גדולה להיות תמים ן אותיות כדי שלא להוציא דבר מגונה
עם ד'
 ,.זהבן כי עמוק הוא ; .:מפיו ,והקשה בתים' הא נתיג ות
חלט)עדך שסעתי בשם הרה-ק וכו' ) לכם הטמא ותירץ עיי"ש ,ובבעה-מ
הר"ר נפתלי מראפשיץ זצ"ל ; תירץ במקום שהתורה רוצה לננוח
שבכל ש"ק הרשעים יש להם מנוחה את מעשה זו ,כדי שיהי' אדם זהיר
כניהנם ,והאיש אשר נסע להרכי שלו כדבר .לפרו
ש מטנו ,כתוב מפורש
נשים היותו ,אם מבקש מראים לו הגנות כרי לידע כמה מנונה הוא
דרבי שלו בנ"ע כסו שהי' בש-ק על ויפרוש ממנו ,כמו 11ה לכם הטטא
ושלחנו בחיים חיותו בעלטא דין ,כי ותדעו שהוא מבא ומגונה הוא ופרוש
אם לאו אין 'אצלו טנוחה וטסיים סמנו ,אבל במקום שאין התורה ר11ח
בזה'ל נאהר א קיעפ איו דער רבי לננות את nwyp ,ימ
 ,רק
אחר,
דבר
שמניח אותו לחזור לגיהנם בטוצש"ק :לכתוב דבר זה אגב
ו
א
שצריי
תמ) שמערלי בשם הרה"ק וכו' הזהירה התורה שלא להוציא דבר
הר-ר יצחק טווארקע סנונה עיי"ש כמו כן החסידים אין
אין טח:יקין בטחלוקת (סנהדרין בכוונתם לדבר לנגזת מעשי חבריהם
שק"
יי
ד
י)הפי' הוא מחלוקתאין לו .חזקה ,כוולורנבתרם'עליהם לה"ר ח"ו ,רק עיקר
טעשה'
א
ו
ה
במחלוקת
'
י
אפ
ם
ע
אם
כמה
אדם
ת
ו
נ
ג
ל
את
הרע כדי
וכמה שנים אעפיכ יוכל,להיות שיעשו לידע כמה מגונה דבר זה ולפרוש
שלום כיניהם ,זהבן:
ממנו שלא לעשותו ,והבן ,וא"ה לאו
חטא) 13,ך שמעתי בשמו הק' על כל אדם יבול לומר חסיד אני כדי
לגנות את טעשה תבירו):
מה שדרשו חז"ל (סוטה ן
די"ב) עה-פ ותשיח אמתה הנאמרן תמנ) עדך שמעתי בשמו .הק' ,מה
אצל בת פרעה שנשתרבב אטתה )
שתקנו קודם ברהמ-ז
היינו :רועה אמות הרבה ,הנה באמתן רכותי טיר וועלין כענמשין בלשון
קשה הגם שנעשה לה נם כדן שתקח ) אשכנז ולא בלה"ק ,אמר כי תפלת
שמ"ע צריר הכנה ,ותקנו חז"ל קודם
את תיבת סשה מן השמים ,אבל
האיך עלתה על דעתה לשלוח זרועה  :השמ"ע ,ק"ש וברכותי' להיות הכנה
למקום רחוק שאין יד הארם שולמת קודם לה ,והכנה זו נעשה תפלה
שם ,ואמר ראם אדם חושק בדבר ) והיו צריכים לעשות גם לוה הכנה
מקודם ותקנו לה פסר"ו ,ואח"ם
לעשותו אפי' הוא דבר רחוק ממנו,
טחמת גודל החשקות בדבר זה נראה ן עשאם מן הכנה של פסד"ז .נ"ב
בעיניו שקרוב הוא אצלו והבן שהוא  1תפלה,ואו היא בעצמה צריכה הכנה
ליסוד נדול ,נוש"ב הרה"נכו' מוהר"ר ) טקודם לה תקנו לה תפלה והברכות
צבי יחזקאל שלימ"א האבד"ק פלונסק ) של קודם פפד"ז ולא היו יכולים
נתב לי דבר :ה בשם הה"ק הר"ר
בונם זצללה"הזי"ע):
לרבר סוף ,והנה ברהט"ז צריך נ-כ
תסב)ודך.
שסעתי בשטו הק' ,שאטר הכנה מקולם ואם יתקנו הלשוןרבותי
שאל תקשה על החסידים כו' בלשון הקודש א"כ יעשו גם טוה
צפה ,שנראה לפעטים שמדברין לה"ר הכנה ,איזה תפלה ויה" צריכין

ן

ן
ן

1

,

י
ן
ן

ן

שוו וטננים מעשי הרעים של חבריהם

לעשות הבנות ששדם לה והכנת
להכנות
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להכנות ,וזהאי אפשר ,משום שהאדם
אחר האכילהאינו כמו קודם התפלה
לקבל הרבה הכנות כי גופו נם קצת,
לפיכך תקנו בלשון אשכנז כדי שלא
*עשו טן הכנה  11ג"כ תפלה והבן:
בסר) עדך שמעתי בשמו הק' על מה
שפרש"י על הפסוק (פ'

וישב) וישב יעקב ביקש יעקב לישב
בשלוה קפץ כו' אמר הקב-ה לאדיין
לצדיקים וכו' והקשה וכי עוה"ז לא
נברא בשביל צדיקים הא חייב אדם
שמר בשבילי נברא העולס (סנהדרין

מיה) ואמר הפי' לא דיין

פ"ר
לצדיקים וכו' אינו בלשון בתמי' רק
בניחותא שבאמת לא דיין לצדיקים
טה שמתוקן להם בעוה"ב ,רק נם
העוה"ז שייך להם אך טה שקפץ
עליו רוגזו של יוסף הוא משום שכקש
לישב בשלוה אבל אם לא הי' טבקש
דוקא לישב בשלוה בודאי הי' לו
טנוחה גם כעזה 1-בי הבל נברא
ן בם'
בשביל צדיקים והבן( ,א"העיי
קול שמחה שכתב כעין זה) ועי'
בס' רשפי אש השלם פ:וישב ותבין):
תמה)עדך שמעתי בשמו הק' שפ'א
בש-ק פ' ראה שבת אצל
בן כפר אחד ובעל הכפר שאל
טהרה"ק שיאמר תורה על השלחן
ואטר הרה-ק לבעל הכפר שהוא
יאסר תורה והשיבו האיש האל שהוא
אינו יודע כלום ,רק אצלו פי'
הפסוק של "ראה אנכיי ם שאומרים
בלשון פולאניא (פאמש סאביע),
והתורה זו הי' אוטו הרה"ק בגל
שנה בפ' ראה כשםבעל הכפר הנ-ל
והבן:
תמו) עדך שמעתי בשמו הק' ,על
טאמר חול (באבות
פ-ב מיד) ואל תדין את חגירך עד
שתניע למקומו ,פי' הרע"ב אם ראית
חברך שבא לירי נסיון ונכשל אל

תדינהו להובה עד שתגיע לידי נסיון

כמותו ותנצל ,אמר שהפי' הוא כטו
שהביא הרטג"ם "1ל בסי' המשגיות
לאבות (פ"ד) על המשנה טאוד מאוד
הוי שפל רוח וכו' וז"ל והנה ראיתי
בספר מספרי הסדות שנשאל לאחד
טן החשובים החסידים ונאמר לו איזה
יום הוא ששמחת בו יותר סכל ימיך,
אטר יום שהייתי הולך בספינה והי'
מקוטי בפחות שכטקומות המפינה

בין חבילות הבנדים והי' בספינה
סוחרים ובעלי ממוןואניהייתי שוכב
במקומי ,ואחד טאנשי הספינה קם
להשתין ואחי נקל בעיניו ונהה
שהייתי שפל בעיניו מאוד עד שנלה
ערותו והשתין עלי ותמהתי טהתחזק
תכונת העזות בנפשו וחי השם לא
כאבה נפשי למעשהו כלל ולא
התעורר ממנו כחי ,ושמחתי שמחה
גדולה כשהגעתי לגבול שלא יכאיבני
ב11י ההסר ההוא ולא הרגישה נפשי
אליו ואין ספק שזאת תכלית שפלות
הרוח עד שיתרחק טן הגאוה ,והקשה
הרה"ק הנה ההסיד האל אם לא
הרגיש כלום איך קרא להאיט הנ"ל
בזוי החסר כי לכאורה סוכת מחמת
שהשתין עליו קרא אותו בזוי החסר.
א"כ הי' טרגיש בדבר ואמר הרה"ק
שהחסיד הנ"ל לא קרא להאיש גזוי
החסר טחמת שהשתין עליו ,רק
אדרבה שהחסיד ראה שהאיש הוא
בזוי וחסר בתולדתו ומצד הטבע הוא
ריק מכל מדרך ארץ ומוכר ,משיה
לא הרגישה נפשו אליו,
י
אמר בלבו שהאיש הנ"ל מחככיו:החסי
שהוא
איש בזוי טנעוריו ובתולדתו ,ואין בו
דעת ותבונה אין אני צריך לחוש
עליו ,אולי אם אני הייתי במעלתו
הייתי ג"כ כמוהו ואדרבה הי' לד
שטחה שלא נפל בגורלו ,וזהו פי'ג-כ
אל תדין את חברך עד שתניע
למקומו אם תראה את חברך שבא

חייי
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לירי נקיון ואין יכול לעטור בו ) ופתחו כולם את פיהםבקללותובזיונות
תהשכ בדעתךאולי אםגםהי'לךנסיוןן עלי לאטר הנה זה שנים רבות אשר
הזה
ונם הי' כל המדות ן עזבת את אשה זו
נם 117

בך
עגונה והםהבירו
בעצמך
רעות נשרש בטבע סאת הולדו כטו ן שאני געלה ,והי' שוסכם כולס
חברך אז נם אתה לא תוכל לעמוד ) שאני בעלה ולא הי' מועיל שום
בהנסיוןכמו התסיד הנ"ל שלאהרכישהן התנצלות  D1W1ראיות שאיני בעלה,
נפשו לאיש הנ"ל כי אמר מחמת עד שהוצרכתי לילך עמהם לחרב
תבעו הרע אינו יכול לעמוד בהנסיון ) האב"ר דשם .,והוכחתי בראיות לפני
וסיים עוד זהו פי' הרע"ב שתניע ) בד"צ רשם שאין אני בעלה ,והנה
לידי נסיון כמוכן ותנצל ,בזכות אשר י בעת שקיללו וברו אותילא הי' בלגי
תדין את חברך לכף זכות אםיבא ח"ו שום
הקפרה עליהם כי ידעתי
נם לידך נסיון ,אשר אין באפשרות שלא עליהי' התלונה והקללותוהבזיון
לעמוד לך מן השמים יסייעוך ותנצל ,כיהי' מתמת שסבורים בדעתםשאני
וזהו פי' לא תשנא את אחיך בלבבך בעלה ,אבי אם היו מכירים אותי
פ' קדושים שאל תשנא את הברך באמת לאהיו טבזים אותי כמו כן
מחמת שאין לו לב כמותךכי לאו כל אני שותק בעת שדיבר הרב הנע
אדם שויו הטה בתולדה ובטבע הדברים קשים על הרגי ר' בונת
כנ"ל והבן:
זצ"לואין אני צריך לחוש עליו כלל,
תמז) עדך שסעתי בשמו שהי' לו כי ידעתי שהכל חוא מהמת שאינו
ס גדול מכיר כטוס את הרגי ר' בונם זצ"ל
להרה"ק וכו' י
אחד ידיד נאמן לו ובכל עת שהי' ואם הי' מכיר אותו לא הי' סדבף
בלום ,והבן שהוא ליסוד נדול:
בררך עבר דרך שם לראות עטו,
והרב הפל הי' טטתנגדים על הרה"ק תסח)שמעתיפ"א שאלובני הרה"ק
וכו' הרבי ר' בונם זצ"ל מפרשיסחא
וכו' הררי"צ מווארקע
ותמיד הי' טדבר דברים קשים על זצ"ל לאביהם הק' ,טה זה ששטענו
הרה"ק וכו' הרבי ר' בונם זצ"ל ,גם תמיד בקשת החסידים מאנ"ש
בסניו דיבר ,והרה"ק כו' הררי"צ זצ"ל והתנצלותם עבור פרנסתם וטיעוטא
לא ענהו דבר ,ושאלו החסידים דמיעוטא בעסק ענודת השי"ת
להרה"ק וכו' הררי"צ זצ"ל האיך והשיבלהם ,הנה אסרו חז"ל בקידושין
יכול להתאפק כששופע טדבר קשות פיד מי"ר ומה אלו שלא נבראו אלא
על הרבי שלו ושותק ,ובפרט שעוד לשמשנו נתפרנסו שלא בצער אנו
מחזיק אותו לאוהבו ,והשיב להם עאכו"כ ,אלא שהריעותי את מעשי
אספר לכם מעשה מה שאירע לי וקפחתי את פרנסתי ,א"כ נראה מי
זיהי' נוחה דעתכם על טה שלא שאין לו פרנסה הוא סימןעל הרעת
השיבותי דבר ,פ"אהייתי בדרך בעיר טעשיו ,והחסידים הם ביישנים גדולים
פלוני ,בא אצלי איש אחד והביט לספר לפגי הרעת טעשיהם לכן
בפנים שלי ,ואמר שהוא הוא ,וכן טרמזים לפני בדרך רטז שהם
בא אצלי עוד איש אחד  neytנ*כ מהוסרימ פרנסה ,כדי שאכין הרעת
טעשיהם והבן:
כמעשה הראשון וכן השלישי ,ולא
ידעתי שוםרמז בדבר ,ואח'ז באהאלי חטט)עדך שסעתי בשם הרה"ק הנ"ל
אשה אהה ענונה עם כמה אנשים
טה שאמרו חז"ל נבי
עטה מם האנשים הנ"ל היו בתוכם עצרת קשה עלי פרידתנם (רשיי

,

אתיר

8י
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,

אמי) הפי' הוא שקשה על השי"ת התטירים להמתין לה זמן רב טפנ*
פרייתישראלזהמזה בהלינתם לביתם ) שהקור הי' נדול ,ואמר להם שמצוח
יזה
ו פרידתכם ,מה שאתם נפרדים 1גוררת טצוה (אבות פ"ד) הפי' הוא,
זה מזה ,והכן (המאמר הזה נטצאן מצוה נוררת א מצוה וואהם שלעפפ
בכסה ספרים בתולעת יעקב ועוד" 1ך ,מצוה איו אויך א מצוה ,דהיינו
בשם מדרש ויקרא רבה ושטנם  1המתנה והנגה למצוה מה שטושך
בבינה לעתים דרוש י"ו כ' שלא )
זמן ,הוא נ"כ מצוה ,והבןז
שאסרו חז"ל במס' אבות .

טווארקע זצלה"ה על מה שאח5"1
(יבטות די"נ ):כל תיבה שצריכת
לט-ד בתהילתה הטיל לה הי"א
בסופה (רש"י פ' יויצא) והקשה סו"ם
לטה כתוב בתורה בדרך זה ,לכתוב
לס"ד בתהילתה ,אך דהתורה טורה
לנו בזה עצה 16בה באם שיש לו
לאדם לרבר דבר אפי' ההכרח ט"מ
יתן טעצור לרוחו בכל מה דאפשר
ואפי' הוא מוכרח לדבר דבר זה.

ס"ה מהבין תלמידיו של אכרהם
אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע
וכו' ,ואמר דקשה מפני טה לא אמרו
מה בין אברהם אבינו עצמו לבין
בלעם הרשע ,אך אסרו טה בין
תלטידיו ,אלא דבאטת בין אכרהם
אע"ה לבלעם הרשע בעצמו לאו כל
אדם יכול להכיר מהותם ,משום
שבלעם הרשע הי' צבוע ומראה א-ע
בדטות אאע"ה וטראה לבריותכ זה
יבין ידבר בסוף ,ובת
לעומת זה עשה א' ,רק הי'
חי:לה לא ידבר"
והכן
אברהםניכראע'הן
הלמידיהם שתלמידי
) תנד)
שמעתי בשטו הק הכתיב
פורשיםפולרתושמיםם,לורתשלעמםי,דיוהגבלןעןם הרשען
בזוה"ק אורייתא וקוב"הוישראל
בשמו הק' עלן חד הוא( ,זוה"ק פ' אמור דע"נ) וכפו
הנא) עדך .שמע
תי חו"ל (ברבות 1שאסור להקשות על השי-ת ואורייתא
מאמרראשונים הי' שוהיןן כן אסור להקשות שום קושיא על
דל'ב ):ח
לן אחד טישראל על התנהגות של כאו"א
אחתסוימדתיפםללהין כרי שיכוונויו"
שעה
סידים  1בתורה ועכורה ושאר טעוניהם והבן:
ואמר טה הי' עושים הח
הראשונים בתוך השעה של קודם  1תנה)שמעתי בשם הרה"קוכו'הרבי
ר' יהונתן זצ"ל געל
"תפלה אך הפי' הוא דהסידים )
וכראשונים הי' שוהין שעה אחת ) א"ת ,שאמראעפ-י שאדםאינו בכחילה
ומתפללין בתוך השעה זו להשי"ת )  11ללטד לחבירו דרך הטוב והישר,
שיוכלו לכמן את לבם לשמים אח"כן רק הוא בעצמו נתעב ונאלח בדרכים
בעת התפלה והבן ,נא-ה ,אתיז טצאתי  1שונים אעפי'כ יוכל להזהיר לחבירו
בחוב בס' אילה שלוחה פ' תולדות להרחיק ממעשים רעים ,שבדרך זה
עיי"ש:1
ידע נאטנה אשר לא טוב הוא ,וא"י
שסעתי בשמו הק ,שפ"א  1טשל ע'ז לאחד שהי' תועה בהיער
תנכ)
הלך לקדש הלבנה וגם ן ולא הי' יכול לצאת ולבוא שלשו
החסידים הלכו עמו ,והי' בימי החורף ) ,יטיס ,ובתוך כך ראה מרחוק אדם
והלבנה עמדה מכוסה בעננים ) אחד .בא כנגדו ,והמתין ער שבא
מהמתין ~מן רב ,והבין שקשה על ) אצלו ושמת עמו שסתה נדולוע
צו

עיד

זרדי

כי
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תבור שהאיש הזה יודע דרך סבוא
"קןר ולבסוף אמר לו אותו האיש
לשמחה טה זו עושה שגם אני נבוך
בהיזקר הזה כמוכם ,אך אעפ"כ זו
צילובה אוכל לעשות לכם לציין
אשבאלה הדרנים עקלקלות שהייתי
דמעה עד עתה לא תלכו שמה כי
במח הם אורחות עקלקלות ולא
11ביו 11למקוטישוב ,והנטשל מונן שכל
צודם שכל ~מד לתבירו שבדרכים
אשר לא טובים הטה אשר הוא
בעצטו הלך בהם עד עתה נתודע
 6איך רע ומר עזבו את ד' ,והבן:
ווט) ננשם הרה-קוכו' הר"ר ישראל
שרצין זצלה"ה בעת שהי'
יושב תפזם בבית האסויים ,אמר
(תהלים כג) נם כי אלך בני צלמות
לא אירא רע סח שאגי אלך בני
צלמות אין לי שום דאגה ,רק ע"ז
צנני שאג בי אתה עמדי !1ש לך
צער מזה מה שאני בני צלמות כי
בכל צרהם לו צר (ישעי' ס"נ) טוה
ישלי צער מה שהשכינה הוא בצער
והבן:
מנ 0שמעתי בשם הרה"ק וכו'
הר"ר חיים מאיר
יחיאל ממאגעלניצא :צ"ל שאמר שכל
לפטורו בתורה הוא ע"י שתורה טן
השמים ,באם לא ח-ו לא הי' רוצה
להביפ בתתורה אף שמאוד נדול
הכטת התורה ,והבן מזה שאסור
ללמוד את התורה מטעם חכמה רק
אפני שניתן לגז טן יגז ללטוד
לשם הש"ת:
פצ"מ עדר ושמעתי בשמו הק' פ"א
אמר בריה קודם התקיעות
טומר ,הפסוק הזה (שמואל א' א')
ויחי איש אחד זה הקב"ה שנקרא
ארש ונקרא אחד ,מן הרמתים צופים
שרציפה תמיד שיתרוטם ויתגדל שמו
"זך
בגימטרי' רצון שרצונו הוא
צלקנה .אל קנה' שיקנה יהודו ית'

ייטע

ם

119
קורש
בן חוחו אות ח' באות ה' טתחלפין

כמו בן תוהו שהקב"ה'יבנה בהמק"ר
ב"ב שנחרב בעוה"ר ובן צוף אפרתי
שיטעמו לנו מנופת צופים ,והבן:
תנם) ש13ער1י שפ'א בא הרה"ק
וכו' הר"ר חיים
מאיריחיאלמטאגילניצע:צ"ל להרה"ק
וכו' הר"ר יחזקאל מקאזטיר זצ"ל
וכיתד את הרה"ק וכוי טמאנלניצע
בכום יין ,נלא רצה לשתות כי הי'
אז רינון על היינות ואטר לו הרה"ק
וכו' טקא:טיר זצ"ל הא שליח טצוה
אינו נזיקין (פסח ',ד"ח ):והשיב לו
הרה"ק ממאגילניצע זי"ע הא שניח
ה:יקא שאגי ואמר לו הרה"ק
זא
טיר ":ע הפי' הוא כך דהאמקאל
כתיב שכיה ה:יקא לא אלא אשאני"
פי' במקום דשכיח היקא צריך אדפ
לשנות את טעשי הטצוה ביותר

התלהבות וא :לאינול להזיקו והבן:
תם)עוד שמעתי בשם הרה-ק וכו'
הר"ר יחזקאל טקאזמיר
זצ-ל על הפסוק ומלתם את ערלת
לבבכם וערפכם לא תקשו עוד (פ'
עקב) יש בני אדם שיש להם תמיד
קושיותעלהצדיקיםוהחסידים,ע"ז אמר
הפסוק וסלתם את ערלת לבבכם
וערפכם ,אז לא תקשו עוד לא יהי'
לכם עוד קושיות והבן:
תסא) עדר שסעתי בשמו הק' ,על
מה שפירש-י ז"ל (בפ'
לך) על אאע"ה בחזרתו פרע הקפותיו
דלפי הפשוט אין להבין איך שאאע"ח
נסע לדרך במקום שאין מבירין אותו
בלא מעות ומוזנות וגם בכל הדרך
אשר עבר ררך שם היו כולם טלוין
לו טעות ומוו ות וכי היו מכירים
אותו אם הוא איש נאמן ואטרהענין
בעת שהי' אברהם אבינו ע"ה נוסע
ממקומ למקום ובכל המקומות אשר
עבר דרך שם ,הי' צועק ומכריז
שד' הוא אלקים בשמים ובארץ ~הי'
הכנים
.
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תכניס הרבת אנשים תחת גנפי 1דק"י ):פשומ נבלתא בשוקא ,הנבילא
השבינה ,אך הי' אנשים שלא היו סכונה .בשם נאות באם שאדם רוצה
טאמינים בו באמרם שאם הי' אטת 1לפשומ עצמו מסדת הגאוה ,בשוקא,
בדבריו א"כ איך אאע"ה שהוא באסת ע"י טה שעוסק ג"כ במו"ס ועוסק
עבד נאטן להשיית והוא טובחר בתורה ובדרך ארץ עי"ז יפשומ
י
"ת
או
שבדורו יהי' נע ונד בארץ לא לו טמרת הגאוה ויבא לידי שפל

,
'

וטהראוי שאיש כזה אשר הוא באמת הרוח ורואת על עצפו החסרונות
עבד נאמן להשיית ,שיהי' יושב
והבן:
בטקומו במנוחה ככבודו של .עולם תטנ) עךך שטעתי בשמו  tfpnעל
ובעושר ,אלא אחר שה.
' לו נס
מה1שפירש'י פ' (mDn
במצרים עם שרה אשתו אשר נלקחה) לבנה למקננו פה ,חסיםהי'על ממונפ
בית פרעה ויגע ד' נגעים נדולים וכו' שהקדימו מקניהם למפמ ,אמר
ובז' ,דבר זה נתפרסם בכל המקוטות להן טסה לא כן עשו העיקר עיקר
הקרובים והרחוקים ,ועתה הי' בולם ' והטפל טפל וכו' ,ואטר למה כתב
מאמינים שאאע.ה הוא עבד נשטן רש"י ז"ל בכפילא עשו העיקר עיקר
להשי"ת,1 ,ה ענין בחזירתו פרע והמפל מפל והי' צ.ל עשו העיקר
הקפותיו פרע הוא ענין התנלוהע 1יאח"כ
אך יש שומים וששים
הקפותיו מה שהי' טקודם בהסתר 1 ,טמפל עיקר שאצלם הטפל זץ8
בעת הזירתו הי' טראה לכל שהשפת העיקר .וע"ז אמר משה עשו נחש
עשה עמו נסים ונפלאות והשי-תהוא ) שעיקר באטת לעיקר ומה שבאשת
אלקים משמים ובארץ ,והבן;
(
מפל הוא לטפל,והבן:
בשטו הק' '
ך
ד
ע
)
ד
מ
ת
תסב) עדך שמעתי
שמעתי בשמו שקך
שהרביהק'מלובליןהי'
שהקשח מפני סה
שמשיך עשירות כדי לעביר את אומרים זמן בר"ה /הא הוא יומס
השי"ת מתוך עשירות והרה"ק המגיד דדינא ואיך אגו טברכים הגיענו
טקאזניץ זצ"ל לא הי' רוצה להמשיך  ,לוטן הזה ,וחורץ דרש'י ז"ל ב*8
הרבה עשירות לעולם כדי לעבוד אתן בראשיות יהר רקיע יתחזק הרקין

,

יחזי

ובמס' אבות (פוב) מצינו נ"כ טובן הקב"ה באוסרו יהי רקע עייפת
לפת שע"י הנערה הי4
תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניה 1
הארםם א"כ נטצי
משכתת עון ,הפי' הנא ,אם
,
ן)
כם
 1קיים שמים וטובה לתעולם כוסהועול
עוסק בתורה ועבודה לבד ואינון ימי הדץ הם קיום להעולם
עוסק כלל גררך ארץ ,לפעמיםנופל ) עוטר עליהם ,והוא מוכה להעולכ
בגאות ואינו רואה על עצמו שוםן ומשום זוז אנחנו הארכין שהתום
והגיענו לזמן הזה והבן:
חמא ועון ,אבל אם עוסק בדרךן
ארץ ג"כ עי"ז אינו יכול להתפשם תסה) ונפ' וירש אחר הדברים ום*
בשובז טהר המוריה 648
עליו הנאוה כיל ואז יכול לראות
על עצטו החסרונות שנטצא עליו ,אברהפ מהרהר ואוטר אלו וע' בנף
יזה
ו פי' טוב תורת עם דרך ארץ שחוס כבר ה" הולך בלא כנים דף'
גי עיף משכתת על עצמו עון ,וזהו  1לי להשיאו אשה סכנות עמי אמשיל
 YSהפ" טה שאסרו חז"ל (43ב ) וטסרא ,בשרו הקב"ה שגעירהרבקףש
2ג

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

שיח שרפףויודש

צת זונו יכר ,והקשה הרה"ק הנ"ל
אבה בכל התורה כולה מפאר
לאאע*ה שהי' עבד נאמן באמונה
שלימה ולא הי' מהרהר אחר השי"ת
היו ,וכאן כתברש"י ז"ל שהי' מהרהר
אלו הי' בני שחוס וכו' ,ובפרט
"הרהור זהללא דברכיון שהי' לאחר
עקידה ,והי' מהרהר אלו הי' רבר זה
ושחטתי את בני ,הא באמת לא
קשחם אותו ,אך י"ל דהענין כך הוא
דהנה אם האדם רוצה לעשות הכנות
דבות קודם כ 5מצוה כתקונה ולמי
נודל המצוה הי' צריך לעשות הכנות
יסים ושנים קודם שיעשה איזה טצוה
וא"ב יהי' נטה פעמים שאינו מניה
תפילין ואינו לובש ציצית וכדומה,
כי יאמר שעוד אינו מוכן לעשיית
הטצוה ,ויעבור הזמן ויהל קרקפתא
דלא מנח תפילין אלא דצריך כל
אוצא לעשות המצות בזמנם ובהכנה
מקורם לזרור נפשי' בכל מה דאפשר
רק שלא יעבור הזמן ,ולאחר שעשת
המצוה מי שהוא חכם ועיניו בראשו
יפשפש במעשה המצוה אשר עשה,
אם נהוגן הוא ,ואם יסתכל באסת
בעיני השכל נשבר לבו בקרבי ,אם
בטעשה כזה יצגן השי-ת ותמיד הוא
שמשובה וזה נקרא טעלה גרה שהוא
טימן מהרה,יזהו אשר אנחנו טתפללין
ששיאבנו אבינו לתורתך ,וקרבנו מלכננ
לעבודתך ,פתח בהשיבנו ,תשובה
טרפדם עבודה ,ולאחר העבודה ג.כ
והחזירנו בתשובה שלימהלפניך,ירפד
 "811נם כאן ,שלאחר העקידה הי'
 n*vwמחשב ומהרהר בלבו שהי'
שגער בקרבו אהבת השי"ת והי'
רוצה באטת לשחוט את ננו כמו
*שנאטר לו ,וחשב אולי הי' הוא
צפורם טה שבגז לא נשחט ,כי הי'
צריך להניא לו  nwwוהי' לו בנים,
ש"ז בודאי הי' נשחט ,ולא חזר
שאשית לאמר לו ע"י המלאך אל

מא
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ונשלחידך א 5הנער ,וזהופי' ההרהור
שהי' ואאע4ה ,ע"ז אמר לו הקב"ה
שאל ידאונ כלום שכעת נולדה רבקה
בת זוגו ,והבן:
עיכ טהרה-ק הר"ר יחזקאל
טקאזמיר זצללה*ה זי"ע.
תסו) שמעתי בשם הרה"ק וכו'
הר"ר שמואל
ו4למק(אפ-
'
רוב זצ"ל על מה שפרש"י
יתרו) מה שמועה שסע ובא וכו'
קריעת ים סוף אמר שעיקר הי' קשה
לרש"י -:ל ספני טה בא ,הרי הי'
יכול משה רע"ה לכתוב לו את
התורה בכתב ולשלוח ליתרו לביתו,
וע"ז השיב רש"י ז"ל קריעת ים סוף
ומלחמת עמלק ,הרי שראה שאחר
קריעת ים סוף עוד הי' יכול להיות
מלחסות עמלק ,בודאי נם עמלק
שמע מקריאתיםסוףהניסים הנדולים
אשר עשה השי"ת עם ישראל ,ולא
 nuwnע"ז ,רק עשה טלחמה עפ
ישראל ,ודאי נרם לזה משום שהי'
עמלק יושב בביתו ולא הלך אחרי
ישראל משום זה נתקרר ובא לישראל
לטלחמה ,וכאשר שמע יתרו זאת
באם שהאדם יושב בביתו נתקרר
אעפ"י שיודע מהנסים והנפלאות,
עי"ז בא יתרו למדבר ,וזהו תירץ
טספיק מה שצריך האדם ליפע לצדיק
הדור דוקא לביתו ממש ,ולא די לו
בספרי מוסר ללמוד בביתו ,והבן:
שהרה'ק וכו' הר"ר
תסו)
דוד
מאמשענוב
זצ"ל ה" דרכו בקודש תמיד לילך
במרוצה ,ושאלו אותו הא אסור לפסוע
פסיעה גסה( ,ברכות ד"ו ):והשיב
הא לדבר טצוה מותר (שם) והליכה
שלו הי' תסיד לדבר מצוה ,ומט'נ
או הי' דודף אחר המצוה או הי'
בורח מעבירה ,ולדבר מצוה סותר
לפסוע פסיעה גסה ,והבן:

שכפעיתי
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תסח) עדך שטעתי בשבו הק' עה'פ ) די"ב ):אטר ר' חמא כיר חנינא חם
פ' תולרות ויעתר יצחקן ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור
לנוכח אשתו ,וכי לא הי' לו ליצחק ויתפלל ,פי' הגם שנראה בעיניו שאז
אבינו טקום להתפלל רק לנוכח אשתו,ן היתה תפלתו ברורה ,וכעת לבו בל
ואמר הפי' הוא ,דחנה רבקה הצדיקת ! עמו ,עכ"ז יחזור והופלל שנאמר
והייצתחהק מתפללת שתענה בזכות יצחקן ל(בתךה,לים כ"ז) קוה לך' חיק ניאצין
טתפלל שיענה בזכות רבקהן
שאינך יודע איות מהן יוכשר
הצדיקת כי עליו אין רבותא שצדיקן
לפניו ב"ה וב"ש עכלה"ט]:
הוא ,כי אביו ג"כ הי' צדיק אבל ! תעא) תשם הרה"ק וכו' הריר
רבקה שהיתה בת רשע ועטרה
יחיאל מאלעקסאנדר
בצדקתה זכותה נדול שכותו ,דהו ז זצ.ל שפ"א בא אליו איש אתר
פ" לנוכח אשתו טה שהיא היתה אשר הסתופף בצל קדשו ושאל אותר
מתפללת בכותו הי' הוא מתפללן הרה"ק וגו' ספני טה אינו מעורב
בזכותה ,והבן:
! עם החסידים ,רק הוא הולך תסיד
תסס) שמעתי בשם הרה"ק וכו'! בפני עצמו ,והשיבו האיש הנ"ל וצת
הר"ריחיאל מאירן העולם אומרים אז פין נישח צית
טנאמטינין ם
טה שצוה תמיר זאמען קימען האט טען 3יש 6קריך
לוטר כל ספר תהלים להתפלל עבת חרטה ,ואטר לו הרה"ק וכו' ,אסח
החולה או על כצש"ת ח"ו ,אטר
שכן הוא ,פין משט
חרשה-
כיל מען האט טען נישהציאקייןזאמעןתי
הרה"ק וכו' הרר"מ מקאצק רבו זצ"
אטך אם דוד המע"ה הי' עושה כל אויף דיא עבירות
מאס טען דשות
!_
ספר תהלים על הסדר היו יכולים
ניטיען
להחיות
טחים במאמר כל ספר תעב) שברעועי שפ'א בא הרהשע
תהלים והי' מדייק מדברי רבו הק'
וכו' הר"ר ירחמיאל
באם שאדם אומר כל ספר תהלים זצ"ל בתוך קהל וערה נמיפר
אפי' הוא אינו על הסדר עכ"פיוכה להם ,איך שאכל מזונית על שלוע
לרפאות החולה או להנצל טשאר חמיו ,וחותנו הי' בקי בטלאכת מורח
עקתין בישין ר"ל ,והבן:
שעות ונט הוא הו' בקי כמלאכת
תע) עךד שטעתי בשמו הק' ,שפ"א הנ"ל כידוע ,ופעם הו' לנ השקות
בא אדם לפני הרה"ק וכו' נדול לנסוע אל צדיק הדור אהדן
וסיפרלפניו את צרת נפשו ודהקותו ולא הי' לו על ושצאות להרכי.
וצוה לו הרה"ק שיתפלל להשי"ת ואמר לחותנו באם שיתן לנ עשרת
ויאסר כל ספר תהלים כדרכו בקודש ,זהי' על ההוצאות יתקן לו אח
ואח"כ בא לפניו אותו האיש ואטר זיינעריל קטן המונח אצלו זמן דב
לו שקיים את דבר קדשו ועוד לא שאי אפשר לו לתקננ ,ונתן לו תוהנו
נענה מן השטים ,והשיב לו הרה"ק עשרה זהו' ,מהרפ"ק הר"ר ירחמיאל
אשר נם הוא בעצמו הי' לו פ"א זצ"ל לקח את הזיינירל
*
8ר
קנ
דבר נחוץ טאד והוצרך לישועה ,הנתקלקל זה זמן רב ונטל מש
והתפלל להשי"תט 1.שנים עד שענו הנלנלים וכל ונדברים הנמצאים
אותו 6ן השמים ,על הדבר הוה ,בתוך הטורה שעות הקמן הנקל
והבן ,נא'ה והנה כעין זה טצאתי ונתחלק כל חלקיו לראות מה חטר
בפ' קול שמחה על הנט' לברכות שם ,וראה שאין שם שום חסרון רו

,
ן
ן

דיא
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ש האער האט ער נינעבען איין ן שלא יתנו לי יותר טעות לפדיונות
די
בייג ,אזי המורה שעות ניתתקן; אפי' א' רו*כ ,כי רוה"ק שלי הוא
תיכף ,ויהי כי שטעו כל העם ההיפך מד"ת ,א"כ אין זה רוה"ק,
העוטדים שם הדברים הנ"ל'ענו כולם!
ן ויהי כי אמר הרה"ק וכו' מאימא
כב 123

בבכיה ,שאז נתעורר בהם דיא האער ן זצ"ל דבר !הא ,אחזתם האשה והעדים
יוד מה שבלב כל או-א ,והבן ) :שקרים רתת וזיעה בטקומם ,ויאחזמו
העג)שתערקי שפ"אביטי הרה"קוכו'ן רעד וכטחלת הקדחת בעצמותם ותיכף
הר"ר אברהם יהושיע ) נסעו אחרי האשה ובעלה לאפטא
העשיל מאפמא זצ"ל ,היה להם שני ! יהודו על האמת ששקר העידו מחטת
אנשים עסק בשותפות וגם נשיהםן קנאה ושנאה ,ואז אמר הרה-ק וכו'
היו להם לעזרם בענין המפתר ) מאפטא לבנו הר"ר אימשע טאיריל
כמנהג ,והי' אשת של אחד טהם ) !'ל עתה צא והכרז שמותרים ליחן
בקיאה וזריזה בטוב טו"מ יותרן לי הרבה מעות שרוה"ק שלי הוא
שוה לד"ת הקדושה ,והבןן
מחברתה ,ואסרה אל בעלה טהלנו )
לשותפות ,שאני עיקרת במו"ס ואשת תעד) שמעתי שבא אחד לפני
זקיני הח'צ !צ"ל
השיתוף לא נצלחת להטו"מ,
)
ה ! עם ספרו לקבל הסכטה טמנו והי'לנ
מל
יו
לי שום עזר טמנה ,ושטע לק
"
ו
ונתפרד השותפות וכל אהד עסק ) הרבה הסכמות גס משאר הרבנים
לנפשו ,ויהי לימים ,היתה אשת שבזמנו ,ויהיכי הביט בהספר ותיכף
השיתוף שהיתה אשת חיל אשר ראה אשר לא טהורהוא,כי הבעהמ"ון
אמרה כחי ועוצם ידי עשתה החיל הי' מכת ש"צ ימ"ש שר"י אך לא
הזה ירדה סטה סטה ,ואשת השיתוף הכירו בו נאוני !מנו כי נתעמף
השני עלתה מעלה טעלה ,בעשירות ) ,בחלוקא דרבנן ,אך זקיני הת"צ
וטקנאה לה חברתה וצרת עין עלן תיכף הרגיש.גדבר הזה והתנור בוער
שהצליחה יותר ממנה ,וחשבה עצה 1באש כגנדו והשליך לתוך שריפת
רעה ושכרה עידי שקר להעיד עלי'ן הדשן ,וירא טאוד מנמוסי המדינה
שזנתה ומחטת זה מוכרח בעלהן אולי יקנסו עליו לתפסו במאסר אד
לגרשה ,וכן הי' שהעידו עדים בב"דן שאר דיני קנסות כי דבר כזה הי'
שזנתה ,ויצא הפסק שמוכרח בעלהן בדיניהם מן החסורות שבחסורות
לנרשה ,ויהי כי ראתה שמחויב ) וברה למדינת פולין בכפר אחד
בעלה לגרשה ,אז אמרה לו שטבקשת ) הסמוך לעיר סטאשוב וישב שם עם
חמנו דבר זה שיסע עמה קודםן כל ב"ב והוא הי' עשיר ובכל יום
לגירושין להרה"ק וכו' טאפטא כי 1הי' טחליף אדום זהב לצרכי a'a
ידעה בעצמה ששקר העידו ,ונתרצה ) עד שהי' פוחת והולך בכל יום ויום
אף לדבר !ה ונסעו יחדיו להרה"קן עד שלא נשאר לו כ"א אדום זהב
שאחטא זצ"ל ,וסיפרו לו אשר להם 1,אחד ושאלו אותו אשתו מה נעשה
והרה"ק וכו' מאפמא זצ"ל ראה למחר ,כי אין לנו אלא אדום !הב
ברוה"ק שכנים דבריה ,אך כבר ) אהד על היום ולסחר טה נאכל,
יצא הפסק סלפני ב.ד עפזי עדותן והשיבה א"כ אתה מקמני אטנה
שאסורה על בעלה ,אז אמר שאין לך בטחון שהשי"ת י
י
אתומיןלנ
אסורה
הרה"ק זצ"ל טאפטא ,לבנו הרה"ר פרנסה על יום מחר לכן
איוושע טאיר ג'ל צא והכרו ברבים ן עלי ,ותיכף ביום מחר באו אנשי
ק.ק

ן

י

,

ן
ן

'/ן
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,

ד הסשענת'
ק"ק אטשטרדם לקבל אותו לאבד'ק ן משום זה לא הי' מועילגי
ולרב טנהיג הקהילה והגליל ,בכבוד להחיות את הנער ,ועבור כן ננזר
נדול ,ועל האיסור אשר אסר עליו ) עליו מן השמים להתגלגל בתוך
את אשתו ,קיבל היתר מטאהרבנים,ן הכלב ,והיום נא אותו הכלב כלנול
ונם התרת נדרים כדין ,והבן כמה נחזי שאתן לו תיקון ואמרתי לו
כדול נח צדקתם וקדושתם זי"ע שאם רוצה לקבל על עצמו למסור
ועכי"א:
נפשו בעד כלל ישראל יהי' לו'
תעה) שמעתי שבעיר אשר ישב תיקון על נפשו וקבל עלעצמו למסור
שמה האר"י ז"ל ,נפשו ,וצויתיו שיקפוץ לתוך היורה
שי' אחד אשר עשה ברית מילה של דנים רותחת תיכף שסילק
לבנו וכיבד את האר"י ז"ל עם אותם מן האור ומת בתוך היורה
הסנדקאות וביקש טמננ שיהי' על הנ"ל ואז יהי' לו תיקון ,וכן הוי
הסעודה והבטיח לו שימלא בקשתו ,ומשום זה לא יוכלו לאכול הדגים
והבעל ברית הכין א"ע על הסעודהן הנ"ל ונצרכים לבשל דגים אחרים,
במיני טאכלים מוכים ,והזמין הרבה והציל הרבה נפשות מישראל ממיתה
קרואים על הסעודה ,והי' אחד רשע ן וזה הי' תיקן נפשו ועבור זה
ערום באותו העיר שהי' לו קנאה! ם
עד הערב ,ע"כ והבן כמה
ושנאה על הבעל הברית הנ"ל וצרת
ן נפלאים מעשיהם של צדיקים זיע
עין על הסעודה הכדולה והקרואים )
ועכי'א:
שנונים שיהי' אצל בעל הברית הנ"ל ,תעו) שכמעוזי שפ"א באו לפני
~חשב עצהרעהליחן סם הטות בתוךן
הרה"ק וגו' הר"ר
היופה אשר שם מבשלים הדניס עלן נחום מטשערנאכעל זצ"לעבור טקשת
הסעודה הנ"ל כדי להשבית לו אתן לילר אחת שיתפלל עלי' ושלח
יזשמחה ר"ל ,ולא נודע דבר זה את הדבר הזה לפני חתנו הרה"ק
לשוס בן אדם ,זיהי ה,טן אשר וכו' הר"ר שלום שכנא זצ"ל (הוא
יבואו הקרואיםעל הברית מילה הנ"ל ן אבי הרה"ק וכו' הר"ר ישראל
והטחינו על האר"י ",ל בטה וכמהן טריזין זצ"ל) וערב טובות הי' ועסק
שעות ולא בא ,וכל הקרואים כמעט  1הרה"ק וכו' הר"ר שלום שכנא "1ל
הרה לבם בקרבם להטתין זה זמן בנוי הסוכה להדרה כלרכו בקודש
רב על' האר"י ז"ל ,אך האר"י ז"ל  1ייהי' כי באו לפניו בדבר ענין
לא השניח על !ה ונתעכב עד מטוך 1המקשהלילד והוא הי' אז רךבשנים,
להערב ,ואח"כ גא על הברית מילה אמר שאין לו עסק בנסתרות ואינו
יסיפר להם סיבת העיכוב מלבוא יודע כלום ,וחזרו להרה"ק וכו'
עד עתה ,שבא לפניו כלב אחד על הר"ר נחום סטשערנאבעל זצ"ל
וכתיקון והכלב הי' גלגל נחזיבי בעת וסיפרו לפניו שחתנו אמר שאין
ואשלח אלישע הנביא לגחיי עם יודע כלומ ,וחזר ושלח להם לפניו
השענתו בידו להחיות בן השונמית ,וציוה להניד משמו הק' ובפקודתו
והי' כמצחק בעיניו כמאחז,ל ויחי שיעזור לחטקשה לילד הנ"ל ,ויהי כי
בעת עברו על הדרך ניסה אם אמת באו לפניו פעם שנית בפקודת חותנו
"וא שהמשענת יוכל להחיות מתים הק' ,אז אמר להם בואו ואספר
והי' מונחעל הדרך כלב מת והניח לכם מעשה נוראה ,הנה בעיר הבירח
הטשענת על הכלב שת והתי' אותו סטאמביל(הוא קאגסטאנטינאפל)ידוג

ן

ן

ן

1
,

ן

,

מבגיס

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

שיחשרפי קורש

שנמצאו שם הישמעאלים נואפים
כדולים  'DIDW1ויטה הם ,וישבו כמה
פעמים נקבות ,ובנות ישראל הכשירים
שצריכים לילך לבית הטבילה יתקבצו
רזרבה נשים יחד סחטת פחד
הישמעלים ,ויחי היום הלכה אשה
אחת כשירה ביחידות ,ויבא ישמעאלי
אחד וישב שכי את האשה ולקחה
לביתו אשר על העלי' אך להעלי'
ומנ"ל היו החלזנות לרחוב העיר
ונם מרפסת (הנקרא גאניג) אצל
העלי' ,ויהי כי ראה הישמעאלי שיש
החת ידו האשה הנ"ל והוא הי'
צריך עוד ללכת לאיזה מקום חשב
שיסנור את הדלת בטפתה ואז לא
ירא שטא תברח עד זמן קצר שישוב
לביתו ,ועשה כן ,והנה האשה הנ"ל
בוכה ומבכה בשתים אחדעל שח"ז
תכשל באיסור ועוד בכתה על בעל
3עורי' שבודאי בעלה ינרשה ,ובתוך
כך נפל לה בדעתה עצה שתלך על
א"ע על
הנאניג ותשליך

הארץ ,וטמ*נ אם תשאר בחיים

ותפאיפל
י'
י אם תהרנ
(ך
בודאי טה טוב ,א
ח"ו מוטב לה שלא תכשל באיסור
ח' ,1והי' מונח שם בנד עב (הנקרא
כייבאן) והתעמפה א"ע והשליכה את
עצטה טן הגאניג על הארץ ונשארה
בחיים ולא ניזקה כלום ,והלכה
לביתה עם הדיבאן אשר התעמפה
?הניחה את הדיבאן תחת התנור,
ובעלה הרגיש בדבר שהי' איזה
טעשה ,ובלילה  11פירש ממנה,ויהי'
ביום טחר הלך הבעל בעגנ"פ גדול
טה לעשות,והנה הטנהנ בעיר סטאמ-
גול אשר שם חוף אניות על שפת
הים ,יש שם ספינות סטנות שטי
שיש לו איזה עננ.פ ודאנה ירד על
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הים בספינה קטנה והרחבת הדעת
ולהפיג את הדאגות אשר לו ,ונם
הוא עשה כן וירד על הים בספינה
ויהי' בעת ששם על הספיגה בא
כנגדו ישמעאלי אחד ג"כ עם ספינה
קטנה כזה להפיג צערו והוא לא
הי' טכיר את הישמעאלי הזה ,ונם
הישמעאלי לא הי' טכירו רק מתוך
הדברים עשו קצת היכרות ואמרו
זה יז
ה שיספרו איש לרעהו את
דאבוןלבו,ואישיהודיצוהלהישמעאלי
להבדיל שהוא יספר לו תחילה,
וסיפר לו איך שאתטול בלילה חטף
לביתו אשה אחת וסנר אותה תחת
המפתה עד שיחזור לכיתו( ,יהי
כי בא לביתו והאשה איננה ,ואין
דאנתו על האשה רק לקחה עטה
דיבאן אחד אשר בשם יש כמה
אלפים ורבבות צרורים בתוך אדרת
הנ"לכי הי' עשיר נדול והטמין הרבה
מעות בתוך האדרת הדיבאן הנ"ל,
והיהודי הסיח אותו לדברים אחרים
ולא רצה עוד לגלותלו את נקודת
לבבו וא ,נתודע לו טן הישטעאלי
בעצמו שלא טיטא אותה ח" ,1ותיכף
חזר לביתו ופתח את הדיבאן ומצא
המסטון ,והי' להם שמחהנדויה עד
שאי אפשר לשער ואז הי' יחוד
גדול ביניהם כמובן ,ובודאי טן
יחוד כזה הי' להם שמחה וטול 16ב
האטת ,ועתה תלכו לביתכם כי גם
לכם כעת ברכת טז.מ ,והולד נולד
למזל-ט כעת ,ואחר סיום כל הדברים
הנ"ל ,אמר הרה"ק וכז' הריר שלום
שכנאזצ"ל ,שהמעשה הג'ל הוא מנולה
נפלאה לספר לפני בל
י
טקשהןליל
כמח
שיעזור לה השי"ת בניקל ,והב
כטה נדלו סודות הצדי'זי"ע ועכי'אנ

