
 ר פס
י  ושלום חייםדרכי

 השו"ע סדר על הלכות ופסקי המנהגיסי כלאוצר
 שר הקדוש הגאון רבינו מרן עצמו שנהג התפלהונוטתאות

 ר,טכבה'ג אלקי מקובלהתורה

 זי"ע שפירא אלעזר חייםמרן
 והגלילות מונקאטשאבדפק*ק

 וירושלמי בבלי סש.ס מוצאם מקור על נפלאות ודערות הגהותעם
 טוב שט הכעל ותלמידי האריי וכתבי וזור.קומדרשים.

 ואחרונים. ראשיניםועוד

צ י יהנ.י%,"
 ששיג -ם9'י

 צ"ע רביפ מתלמידי הבריא דמן מזעירא ואדרנערך

 גאלד מיכליחיאל
 ומקראי או"ח שו"ע על וכמאנות לכל ומאסף רש"ס על יהולל צחני)מחבר

 ושאית( אוית פפינ על הדאל המהת ביצהיפ תפילין עלשדש
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 משרץ יסשיג להמחצךהפוננת
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 זיל "ארפודער המק יצאק ר, תתן נעי סייכם8ן אלכסנדר ר, שלבושוס
 אפםיא מבם2א(ומקך (60ם84י(4(1טט1א

 דרחשתד דישסר שערדוש



 ראבינאודיטש ליב יהודאמשה
 מונקאטשאבדק"ק
 יורק ניוברוקלין

 ז תשם נפשי ותחי יסדר ד יום דבס

 ם צנם ותתהינה ישבח המפוררם נ הרהככבוד
 יציעי הרב נערר מאוד האשכ,'ות א"ש טבוח

 א שסיט גיידדיוי

 ביושנה עמדה טח,יר ע שכמ נפשי ותחי בשרפ אשד ש וב הב
 את הפעם עוד לאור בהוציאו זנו אחוזתו אי איש ושבתם בכםויתקיים
 יהיא4 ה סו וכן ג הרה אחיו ל יבר שחיבך ושיום חיים דרכי החשובהספר

 הרבים את וזיכה זכה יהוא זיעוכע אאץ תלמידי מחשובי מהי י זמיכי
 אשר עד בעומס טבעו תדע אשר ל הנ בספר ובפרץ הנחמדיםבחיבוריו

 מזבות מעלזת נסה כמהע מוסיף הפעם וזאת התשיעית הפעם זו ח ביו"ר
 רובם אשר ונכבדות חשובות בהוספות והן בהידורים והן כתיקוניםהן

 בעריש מוה"ר וכו ח הדה ד ה דדחבי צנתרי תרי הני י עסידרו
 נ* ווינבערגער מרדכי מוה"ר הרה"ח ה ה ט ויבלת זלוויינבערנער
 ז אא רביהםמתימידי

 זטוכ-
 יטבה יחשב כמ"ע וגם אלעזר מנחת בעי

 א, השי 'כיויזכני המהורה בצוארי הבסיח להם אשר הני ביןוהברכה
 עכיהיק לטובה ומעשים רעושים וביותך סוכות לכםאעשר

 וכט"מ הצ'הה בברכתהכוח"ם

 ראבעארטש ל2 יתודא משהחק



 תהלה. נאוהלישרים
 שסומל מו"ה טובות ובמדות במעלות מפואר חנכבד חרבני גיסילאדובי
 גיורא סרת זונתו הוא קזבק בטאי ונשים נ"י ריצע מרדכי ב"רלייג
 שעפעלד פסח אברהם טז"ה רגד"צ נכרת "'חם נרו5' )מגזע ברכה בתתחי'
 '5 זצ מוגקאטש חאברק"ק עזריאל טו"ה הנח"ק חתן שהי ק'רמא אכרק"ק1"ל
 יישכר בנ' נעי ערינוב מהרצ"א המפורטים רנח"ק רמלך שיחן ומאוכליונכר
 וסעניקיס תורה של בעמלה עבודתי להמשיך אותי מעודדים אשר,י"ע(
 שיאושרו סברכם והנני צוארי מעל הרחיים עול להקל מממונם יפח בעיןלי
 למחזיקים היא חיים ועץ בעדם ויגן צורם ישסרם ידם משלחבכל

 לאורים הכהן עמוד עד וכגעיסים בגוב ושנותיהם ימיהםויאריכו
המחגר

 שליט"א זינגעך סשה סו"ה היוחסין שלשלת הח"ג נפשי יריד סכר רטובעל
 מלא בולו בחורח ס"ט רנכבד ררבני ויד,רי גניויארק רב בעת פילויי, קראכרק
 כחיצאוח שסייוזני קטו סר,ירקיף יחידת ב"ר שאפך אליעיך מצךחמדים
 יפגן אשר ככל זיצ5יחו מעלם ר ישלם היצאנית. ושאר לאורהספרי

חמחגר

 רבינו אצל בקורש משמש שהי' נ"י נא5רשמיין שלטה ר' ע"י לאזריוצא
 המפר. להרץ שיו רארוזססע שלימא אכרפ"ק ארמו"ר אצל וכעת "ע זרקרהט
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~דמה
 הב

 כי וירגש - למוסדים יתענש - דתימודים ויעיזו - לחסידיםישמח,
 חיים דרכי הנפ4א הספר הפעם עוד עו.ם לאור יוצא תם ברא, התורראוהבי
 טדע דנה ז" ואלד סכל יה-א4 המאוהגכשתסוה דדב מאחי,שלוס
 'שתות ד ידבר הצמאים ישרא4 בני אחיט השתוקקת עדי רבים בתבשער
 ינחת בעי סרן דגה"ק אדמו"ר ב"ק שי ומנהגיה תורר קודש דגריבצמא
 4 ז המחבר אחי י ע הראשונה בפעם 'אור יצא היקר הספר זיעאיעזר

 דורו וגדומי גאוני בעיני חן נשא ומאד והחסידים רתורה בקוים רושםועשה
 פעמים וכמה כמה נדפס וכבר ב והבע הרבנים ופארוהו ושבחזהווחבבהו
 שמחה ונתתי אחד אף נשאר 'א כ עד ונוקטו העם שטו השובתוומרוב
 שמשוי יעקב ר מזד דיקר בני זה הטוב רוחך את ד ומהאיר בהידעביבי
 תמו ספו יכבר היות הפעם עוד יהדפש י גמרדכי
 "בם הוא בשורה ים ישראלי יבית ותגיד יעקב כבית תאמר כהו'כן
 המשתוקקים הרכים יזמות הרז דמפר הפעם עוד ינו נגיות בהגיותדיום
 ביתם תוך א4 ברכהיהביא

 ש4 עם בקהי גה'4ט רבים ובתוך ועדה ישרים ד בס יבב בכי 'דטרד

 יידיש הזכות שנתגיגי עמר שעשה החסר עי וחסידיו סתימידיואופים
  העשירית רוצאד יראות הזה לזמן והמעט שהחיט נר,ך המוגמר ע.ככרך
 מדיוקת בהגהה והדר פארברוב

 מעפות משבח הספר בדקדמת ידבר יאור ספרים המוצאים דרךוהנה
 ל, ויצא קמיע ואיתמחי גברא איתמחו כבר כי צורך 'יא הוא וכאןהמחבר

 בשלם כבר שנספרססו הנפלאים מפריו עםמוניטין
 קודש מקרא מפר ח או ש-ן על חלקים ב המחטת יכת מאסף ספרזה
 מאסף נדוי חיבור לדפוס( ניתן הי )וכבר בכתי לו ד" ונם חוה"מ תפיליןעל
 עי יחיאל הגהות הש"ס ע4 יחיאל ציוני שבת הרכות ה או על הסחטתלכל
 בשעת ונאבדו ועוד ישראל לחכמי הימים דברי נפלא ספר וגם או"ח גפס

 דאבדין על וחבל חירום ועתהמלחמה
 מקץ זצ"י שסייף שנתן ר מוה הגאון לי משמ"כ להעתיק המזב אמנעולא
 לב שמה מאד זחנה - התשובה בסוף זזיי המיחמה אחר יסיםכפנתיים
 לכבוד יתרה חיבה לי הי מאד מאד כי כתיבה בדרך עכ"פ ג כהדרלהכיר
 העדרו על מאד לי וצר הסחטת יכל מאסף מפר מחבר הצדיק אחימר

 לו יהי אם שלו ידות הכתבי יהצח( ישתדל נקוט הדרת שכבודוביראי
 לו ה" לאורייחא וחלל כחו רב כי לזה דשסיאסיעתא



וקרסה

 י עב שיציי מה " ויצ הדחק מתוך כתורה שיג, הצדיק אחיו מךש4 ומכתביי מספריו מהצי" שישתדל "חזק והנני 4י כתב השניתיבמכתבו
 ואסור אסינא כ ע שלז את אוסד ואדם התורה מן גבי הוצנחאיסור
 רשות ביתי זה ספר אדם ישוםיהדפים
 )יירשי המסיעים 4כ4 זבדכתי תודתי את מביע אני הקדמתי מיוםובעת
 הקדוש רביד חכות הזה משר ר לא, להוציא חבי "קחת שזכו ד( מאתברכה
 היוסדים כל עי ימן הגן הטחכר תימודו חכות ע וי טנ"ט כעל ראדמו

 בכי "התברך ביתם "תוך זי ברכה והמביאים והמסייעיםהעוזרים
 לד היתד עמו שכות ד ובטיב ישראי קרן בהרמת יראות ונזכהמשאלוחם
 א בב צדקת משיח ובביאת ותפארתימ טקדשינ בית בבניןהטלוכה
 זי-ע דמחכר ,אחיו א מנח בעל מקדוש רבינו שי ת"מידו דכ

 תאיד היויייגעי

א



 העניניםתוכן
 פ ש ש רי כנזנקונקנה,ז
 פסח עובועהגותכד
 פסת לילמנרגלג
 רמסת ימימנרגלו
 רשבועותחגסו רעומי ימיממדגימר
 צימור חמניתמנרםנא
 אב תסח חתמםכמדגימא
 אלולחודשסט
 דסליחוהנוסהעא
 דעעדראשעג
 דתשובריםפא
 עיוד"כמנדגיפח
 הקדושיוםעא
 רסוכוהחגצב
 רבאדושענאצר
 ועו ושמחת עצרתשמעיצו
 מרחשהחודשצו
 תנתר מיקד
 שבטסכת גק
 אדרחודשיט
 מיו"ד חיניםלקוטיקלז
 העכו"ם חוקהזללכותהמב
 מקואותרלכוחקטט
 תורר הלסידייכה?ז
 מילדרלכותק"ג
 גויסרלכותקמא
 סת"םןלכהזקסד
 מווזדןלכהזקטו
 רבן פריקןלכהזקעא
 תרםולכוחקעו
 . חהיס כיקהררלכוחקפא
 שמהותדלכהזקפד
 גשואץןלכהזלאסית
 ומתיםצנימשקפח
 ודיספודשמטוחקצב
קעג



 חטחכרחקדטת

 שתו אשר שימנ.נ, דורות ברור רבותים תיטיד בנת נח .בי נועבערכי
 יסיק ושלא בעקכ,תיהס תמיר 55כת ורצ, רב,תיחם דברי חתבצמא

 חק מגהנידם שגדש רבך כל ש5אחרידם דורות ייעו ,למען דרכירםכהכרם
 ,אס יהע5.ת תא באורי רעסקין מאן 1כ5 רשוומא ורשמי מפריא 5חםשמו
 רנשסח אי הנוגעים בדברים בין הגוץ אל ם רנ,נע ם נדבר בין ר5כרדבר ובי וחובר סצ,ר סובר דברנה בי שפר אטרי רטתן ר3 מעשר בל בספרוכחן
 כלי לה'ות השכילו עייהם ח' סיר בכתב הכל ומסובכה קשורר ביטלרבתכגחיה
 ולהורות לרון רעה למען זכר עם לאחרים ינסשי' דוב. ומינו ברכהגוהזיק
 דבו מעשי אדר יגרור אם גי %ו שרירות אתרי איש 'לכו שלא לטאירותזריו
 פסקים סדתלסידים יצאו רקדוש רש"י טישיבת רקדמ.נים מפעלות ה11לבו

 תדע"ב( בגריין )נדפס רש"י סידור רא1רה ויסרי מחוור דפתרםנכונים
 רפרנט וספר חתשב"ץ ס' וכן חסררים וספר וך'תר איסור בכת"ושנים
 ס' ובן 1"י סרוסנבורנ מהר"ח הגדול דפוסק רבם רברי ספרירם כתוךהעתידו
 טחר'"י ,מפר שאכזרנאוך

 מנהגו תלמיד ע"' שנכתב ז"י סיריל יעקב יךר"ר
 טנרג, וכרצד כהגר ועור נרשמים שם אשר חבעהגים אחרי נמשכים ואנורבו

 האר"י מרן השמים. סו גש5ח כאשר אח"כ ,נם חיים אנו שמפירןרראש1נים
 שבחבורר ראר"י רבם טפנהני מי,חד,ם מפרים חהלכץרים חעתיק1 'ע זהחי
 זאת )א( שכדם טן ידם י ראר 'ע ש ומצוה גנ.ך ס !בר' ואורר עי, לנולהיות
 ,ששמע סרבו שראר וכערג מנהג כ5 רשם חיים עץ בפרי הצורח וכן רתועחקת

 טביא שערים בחשסונד ז"5 מהרח"11 קטרן הסיריו 5כ5 הוא רדרמתלם'דיו
 ,סידור תסיד ע51ת בס' בן וכבוו דווים לדור שי, כחפיר ונ,סחאית רבומעשי
 'שהשיחמדת

 ,כטעשר אריאל מלת ראש חאריו"5 וכוונות סמנהנ הכל
 'שרא"ל תפארת ארץ משמים נשלח כאשר ראחרונים. סעשר כך םרראש,נ

 !תלטידי חרשים חכט' רעדושים תימירי, כהבז צ"ע רקדהפ רגעש"ממרן
 ינו ההאיד שיחותיו ועניני 1 תה5ובות פדרי ודורשיו דור דורתימיריו

 ייטא נאוני וכן ודיותי. את גאסן רועת ב5 ירעה סשבנ1ת'1 ועיבנתיבותיו
 כן בשטו רב" מעשה כשם ונרפסו התורה יצר ז"ל הנר"א רבץ מנהניכחבו
 מגרני רעתה ב"ח חבר ליקוטי כערמה"ס לנאצן וכן פורד למעשה היכתחוס
 נרפסו 1כ1 חח"ס" טנחני בום ב"פ ונדמם ז"5 סופר דחתם חואון סרןרב,
 ברוריננ כולם אדובים כקם בחן וביוצא הן ז"5 א"ש טרר'ם סול מבאוןטנדנ
 ונוסחאות. רלבות מסקי באצבעות מראיו ואחד א כל וטחורים "רושיםכקלם
 רידוי קדישתא חבורתא ורכת מרנן פנפני באטהנותא ברם רוא ד'ן רטזיעיי'
 רש,לום ישועה סשטיע בא ער עניננו נכ5 נ, ע ינן זכותם גלז.תא ורישיכלר

 רבינו קרושת ברורינו לעינים יט ר' בתוכינו נמי עזים ח" הייפדחפי

 לא רז כ5 תורת 1בסחד' בהגלות ונורא עצום נאון ט אערן"
 בערטח"ס ורני'יית מתקאטש חאבדפר"ק סרן רוא נהורא שרי' עם 5יאנ,ס
 תורה רגר מאטרות. חמשר תטיף עוית יששכר שעד אלעזר טנחתשו"ת
 הגהות חו"ס נפוק' אחע"ז נמוקי '1"ר נטוק' או"ם ניס"' ושלום חייםאות

 נשיא ובהיות ,יקרים. עתיקים חיבורים דרבד ךעוד דש15ם. חייםחירהפלומ
 חכמים. ממור יתומים ראורים דוא ' ר ראש,נו ע5 נרו בחלן כתיבינואלקים

 זה,3 ומחובר זחיחי פון איל חף ששר טנון"ק )וטוס-י( גטוה19פש מהשם,א(



 חפהפי"קצפתח

 ש א וסל כוים את ע מכר איעזר ייני נעלם רבר אין סטנו סי רעשה רבר_י אי רב אליו סררפא בי דנפ5 ססיקא וכי פתרונים למתוך מבינים רעה~ם)מר
 וכוצא רבינו א5 התקרג 5גתיבתו ואור לדגלו גר ראמה יבקש לגו נשאוהזמ

 ואותנו לכסוחות הלך רוא דצדיק נאמף דרעה שספני אחרי אמנם מדתוכדי
 הזאת ההורה רק שיור ~גו ,אין רו,חוה כיצוא בני בלות וקינינו לאגח,תעזב

 פגיו  עיר ראות ומבלי העולם לכל נוגר ם ק ומפ ויו רמלאים  רנרוליפחיבוריו
 יסירו פן  לשכחת ישר  יום בי נצערים אנו ביו"ר  רוסקים ובמנוחרמאירים
 אשר גרגרים אח נשכח מן יגישינו לשמור .צריבין נו ח יפי בלמלבבינו

  חברים ירעה סועצוח ועפ"י רשנה בקויי נם באתי כן על כי עיגיגוקאו
 ראות כמי בזכר,גנו אשר רכינו סגרני בל לטרה ארוכים תימורים ביםמיש
 חיבוריי טבל  עמרים  וללקט אונסו ששמער במי .עגיניס ונוסחאיתעינגו
 בל ' שתר שלס בור בה לאחייך ודיו טעימות יערוך הלבות פסקידינרים
הילית ברבה  לישראלסהויק
 שנכנסת אתת  ולרירוח לריו תירוח מפרי שני  לי לריוח שיאל מלךירטי

 ע"א( כ"ג )סנרררין טטונר רבא גנזיו ת בב ואחת נכונה עמו .צאת1
 וצאת, בבואו באיתנייא כי ורנסתר~ה הנגלות תורות שני בו רי' נו רבודגר
 בירישתו שסט ילא נח לא  עבורתו ראו בעין  עין תייתו עפו ונכעסתייצאת
 נמרצות  פעולות פעלי .הרר הר לוהשח  גחלים בו חתר אש צרעתו אלכדררי
 ירוחו מעטר אין  יצירהם לתבליח וגיליו  אגריו חושיו בל עם השחמשומטשוה
 אם כ' עצמו את ירפקיע רי ,לא אותי יעשה ראלס אשר הרברים באיררמרור
 שאיפתם להשביע יצאי את .ישק  לגו דלר דלר רחם שט על'ו דרכ'ס אתלזכרה
 ( ה אות )ח"א חורה ברברי ועיין מהומוה בכמר הקדושים בהימוריווכמ"ש
 אחרים 5דכשי5 יוכל עי"ז כי מעשיו בכ5 יכת רצנע לרינת יארס שאיןבס"ס
 עד ולבנינו 5נ, רגגלות ובניוי בתחר יר"ש דו יבבו ~מניסות בזונתו ע יבש5א
 ירי' ור וסיבר רזאת ההורר דבר' כל את לעשות 'עשן 1ב1 יראן שטמנועולם
 5חמת'ר אין  הגנלר היע אכל אחרים ירגיש, ש5א טבון רצפון חלקכקרבו
 חלק כי נק5 לגבון דעת מעניגני פ עכ' טעם בסבב קדשו רברי בארוכותעיהצ"ד

 טמון גנזיי שבבית מ"ת שרגא רבינו קדוחות עגז91 ולב איש שבקרבהמוצנע
 אנכי צעיר כי במרט גרורינו יהתבונ, ספון ומאן חשוב סאן נ, סויגונעלם
 בנם' ומבואר רטושנ ועומק המשיג קוצר ערבי מך 'רעהי כסוני אישייס'ם
 ע"ב( ב"כ יח סימה הים ועייז תבא לפו"פ עה"ח ורש'י ע"ב( ה' רהלע"ז
 מארבעים יותר שרגיעו אותן גס אך שגד פ' ער רבו דעת על עומר אדםשאין
 וגר על טרבבר  סעשך יחורים טלא הי' בו דדגיז הבינ, ,)א יום, )א5בינד
 ורבנים ח"ח ~בתיכם ארנבים רעים במסיבת תו כב ק בש יע"א רייחיוכאשר
 סרבני טדבך שד' בפש,מן ירברים מיחזי כשיהוה דאריך נ, ורבהשוגים
 ריבר רר רממ יסי  גתוך אז וא' דשי"ד יכושנסד ס'ע,סז או רובןזמנינו
 באבירר שרכרגו סר יבין  היום מפירח בונה ויודע ה' בסור שבא סי ביבסישו
 ,יתכן קרשו לשון וזח בו 151נקח  עדור עקג טו"פ ברמב"1 1 )ועיעכ"ר

 ,א חסיו מארגתן רשם ,וכר שתרי יוסר ררביקוהשתכ515
 בג עם 1 דבר שירי עד ובקומך ובשכבך בררך בלכהד ממגו סחושבהךתטרד
  הסקלר  נאנשי ,יתכן ד' לפגי רוא אב5 עפדמ איננ תבן ובישנו במי,אדם
 נאשר ושניגר טעון געצסס הם כ' ים דח בצרור צרורר נפשם שתה"ריאה
 וחמלת רפטוק ע5 ונשלח פר' אלימלך כנועם ג"כ ן ועי ע"כ רכיזרי סמר בעירנה
 לרשכי5 בדברי, מדקדק רוא אזי ם אנש עם ברברו רצדיק ררדך וכו' מלאכים1כ1



ט חפחפרחספסת

 עסו דסדכר  לאיש כפשוט, ובר.ם אחד 3משט12תיהם נשפעים רגריושיריו
 למני 1חתנונים תפיר שירי ם הרבם באותן טמכ1וין רבר שכן עיטר רוא השנ

 שטךבר בררב1רים התציר ש4 וכריר שמסחיר טוב ורב.1נר ש וב 'ר ברטק1ם
 ההמילין לבית. אחריו א תיסיר נשא רתפיה אחר א 1פ ר( ש ע 1כ1 רארםעם

 רתפי5ין 'כ ואח ור ט של רמכין לרצניע דו יח,ך ת, י ורצר סייר ש4!איזמן
 דאיותי מקורם תן שבאם ומל דא כ .אח רתפי4ק יו תי שמקירם נו רב י,אמר
 צ . ח ר ריי( מעם )סורי יד טשי

 ר1-

 ומי ב כ ואח ו( י תפ )מים מת
 ראיזמ5 ואח"כ רחפילי, מקודנו 5ו למם,ד ורצר 5 כנ' שוב אחריו רוביידחנובר
 1לכ1נר רמספר נתור 'בא באטיע ח1א חנ1כר שגם עתר רוא 1נרפ1ך י.הגיד
 ררבר ר והפב כ5ל רע וצירוף  חשש ן וא ממר שי זמל א נו"ודם לי תןע"כ
 נתן וא דו' ערש "5 ושכב דאחרונר סחפתו שחקר וכשעד 1 לירא רבמור
 והולך פוחת מוגר ור' הכפות מספר לסכות 15 וצוה וישתות יאכיל ז פמהוך
 אותי לרפאזת תרצה מה בו ונער הרגיש ורבינ. כחו ירכ1ח ותר שיקחכד
 כאנשי נילר ו5סעסים עכ"ר 'חוד ב5ח' פי לתוך אחת כח נתת יא פע51םות"א
 בטכתכים גם נן'ון עי' כותב שרוא ד'ו טיפת אפ כי תו יג רמקורביםבריתו
 א'ך ב"פ וראינו פיום'ם בנבה' לחדת גג כזונה לו ש ש5וכרט ואגרה םפשוט
 ויחור שט לאיור בחשבונו שיעלר שבסגין רבר 5כ5 כדיוק ומלנר חושבהי

 )נוטל( טפפל על 'ק ור ט הנ רקיטור טדכבה עי נוס" וכשדי ענין נאנחווצירוף
 ברנר אחר יחדר ונמנם מש ב לספרו ו בעינ רוטב וכשלא 1( )1ואגארחרר
 יחורים שעישה זאת פעם בכל שן 1ררנ תנועותיו בכל 5בב ברי דירק1וכרנד
 שומר עת חק שני בר"ח א 1ס 1 מחשבות עמקן מה רעו שיא אם 1בכוונוה
 שבזונתו בפשיטית סברו רשוסעים אויווע," ן וי שטיל לאו בל"א ואמרצווח
 בקולם יצפצפו ש5א מדרש.( בבית ת ררוט וכבותי למעלה א  שה נשים עורתע5

 רחיור סרן אצל פ"א שה.' מעשר ור ע5 טיפד הסעודה בעת השיחים א'ותחת
 כבר רסונה ררי לו ואמר מוכו)) לפני סשסשו ננבא ,י"ע מלוכ5ין ררגרקד,ש

 חתב5 ו5בושוך 5מבנ שצריכין רק בסאו ע5 בה לישב ררני ויוכל בנוי ת5רע5
 טוכד( ש5 רננ רי צ דירתית לפתוח כנרונ )ריינו סימע5ר רגנ הנ5נל ואושלנוטר
 פין יען רר וא5 ך א )בל"א ומאוו רצונ זחו כן מ5וגל'ז ררבי רשיב זח.על

 פתוח ויחי שלממר הג5נ5 נסבב אויווען"( א1פמשכע, זיך ו"5 עב איואינטען
 ד סצנת נתיב ק נסה )ודייו הק"ש שי רגזן כעת ט,סעלד ם( )דמקטריג טירשל "" שברצונו רירים ופי' שמיים ג"כ רבינו כקינת או ורבינו ענ"רמלמעלה
 שעושי, ויחודם קות רדב מגניז מ"ש זי'ע טקאסארנא א סרר5רנר"ק
 חרב רקד1ש מדו ע5 ע וי א5יט51ך ר ארגי רסרוש סרן שאמר ומסייםרצדי"יס
 שכשדזא "ע ז מז5אטש!ג מיכלי"

 15ביי
 של רקדסיפ ,מהבר לתפיה דטיבוש

 1"ש"ה זכו חיותם ורן ם מלאב גתות א5ף 5שב,וג'ס למעור שפע מהנשיריכושף
 ונים ע5 'חורים ששיחד דס' שב ע"כ רף הוותר ס' בהקדמת חי זורר בספרווכן

 נפלאה בראנה דצד'ק'מ נשטות בו מתעברין ונם וכו' לרמליא דשנתוסחנר5
 דם נם כי ביחורים מאוד תפיים רם כי ומצנח בתורה עסקו כעת %'1 רלדא

 1 ומנן חר רש הארם עי סאידין וחס אור ידם ונטשך דיח1ד באנתופתדבקים
 י1 טג5ין 1רי בזר חמעיות לכ5 זכה ט רב וכאמת עכתר"ק ,כו' חורר ר,ילו
 ע5 שהיפיר בשער נם ויחודים כונות לו וחי' ,( רשינד בעת איי תזרהרה

 ראיתי תרפ"נ כא פוגשה ועש"ק ייזם אוד ט"ב חוח ח"ג הדד ברבדילקראה
 עושבה בערבית בט1נא כנוסח שא1טר'ם מר תרופי פר רזור"ס ע"דבחלום



 "לטד"לטת1

 שכעי לי שנדיריז כסורו קאיין וכזו"נ כברכות* ז גג מובא כ"ש * דרגכנ"א
 צע'ר כטוג' הח' רכשר 'שאף בכר א דורים 1 במררגוח דארעא כקביהררסיע

 'רד ום' לתברגתו חקר א'ן ר5א רנהגתו סרר' ולצרר גרשוםשכתזמרים
 טנהגי, בזר לציין באתי מקרא של פשומו לפרש רה אג' אסגם דקתויפוף
 לות .על ויד,רים אדובים רחם,רים ירעו ימאשר רא.תי עיני כאשרועניניו
 הוא תורר סינורי לטישטע איצא רבתי רילכחא כמד ככוהו נכרב,צעד'
 ככ"א ערוך השיחן סדר .לעשות שסוד ו44מך לימוד צריך אני441טוד
 שצלום עוז ברוב רשלם אדם בחגרגת 'תבונט ברוך יאמרולעוטתו

 גאון כררר ביבדו רוא כי חנם ספרינו באוצר רמס,ררים נו רב ופנרגידרסי
 טווו ברוחב 1 ע5 לסטוך וכדאי מדתו כדי צוד ומצא נעוכמתו

 רעת לסד מעורו טור  חוז אסכם הראשונים שכדזיזה סקסתי נדוזתנוגתו
 כמעט חיים מים ושאב קרמונים חכמים של באורן רתחמם .מנקור,ו ם נסמב
 ואב, וי"ע תשוכר דרכ' בעי רנר"ק אביו מר ומלבד רולנ,ם דורו צר'ק'מג5
 פוברק רבו די סינטאטש ראבדפר"ס ע זי' שפירא שיסר מו"ח רגר"קאביו
 וענינ'ם הסגדנ,ם רוב ב5 ק .ססנ. וי"ע סש,נאו,ע שרגא יחויאל ס,"חרגד"ק
 רכ5 שנתברר ער ז"5 אכר עם ולפנים לפני כשנכנס לפניו הרצה מפ'קותוכמה
 רקרוש חבעש"ט מהירת רתמ'שי 5מקב5 עי"ז עצמו את חשב )ורבינ, בריוע5
 ודוא "ע ז טבעלו רוקח שיום טו"ר רנר"ק סרבו טיבל משיגאו.ע חר"ק ב "ע1
 טמעור'מש בער ר' ררב' סרנד"ע והא זי"ע סלוצק שלסר מו"ר ס מרנה בלק
 מרן צד'קים שאר שימש 1ב1 ( זי"ע רבעש"ט רב'נו ש5 שכדק תלמיד "ע1

 קרבורו .בולם ש"ק משובחי אצלם שהי ומרן בעלמא ברא איתן ירכירש,רע

 ליק בחלום ין סל משבבי ע5 ועי,נ' צ"א אות שם וכו' רשבת רואקודש
 דבררם סוך כי 1כ1 שגי שב ע"א ט ב סנהדרין ל משאהז פ' הרמ"ד באפ ש"י

 ואתחנן פד נ ליום אור חל'לה בחלום רראונ' ו אות ח"נ שם 1כ1 בזחרוא
 בדלוט ראיתי חגר 5"1 אוה חקר שם 1כ1 ר,סו.ת דחורח שרמצותתרמ'ד
 איון רר"ח "' בליל בתלוטי ראיתי ג אות שם ובו רכלו ר55וי' רכתוברנ!1
 נ"א אות שם וכו' העם שטו רטן בענין בהעקתך בפר' פ"ע עי תדפ"רשנת
 יוסץ כנ" הוא פולא ב"פ כי תרפ"ז בא פר' ש"ק בליל סליקו טשבכ, ע5רעיוני
 רות עח"כ תרי"ג אלול כ"ז נצבים פר' ש"י ליל בחלנם ר אות ת"ר שםזכו
 אור חזאי טנא ח5מא י' אות שם וכו' דוד בית מזכרת רימת בעגיל וכו,ד

 הי ש,ר דבזנו לט )נילד א ועדרת עד,ק זרא,"י "דש"" ,ך פד ועשוקלזזם
 חיותו בחיים אציו שהיית, זי"ע( ססשארטקוב משר רוד סררי דקדושפר!

 )ירבח5"ח( אחו ,רכדחי נדוי בברירות מאירות מנ,ם ,רי' בער"י שבתמשובחי
 ,מהי וגו' תיפר, עיר~ד ד"ח בסתתת בטידוד והנרשם זד סר 1שא5תי רבר'םכמה
 חרצ"ב ראה פר' ב ליים אור י'יח מחוד י"ג אות ת"ו שם 1ב1 בר"ד זדיכוונו
 '"ב אות ח"ם שם וכו הרשעים שמכניעים שם תכ"ה בגי' חו'ת ב"בנושלי
 שרי' צוץקים במושב הקבתי אשר פחוד תרצ"ה בשיח ועש"ק ל'ום אודבחלום
 הכ' רטז לפרש או ברעהי ועלה וי"ע חקדושים מאכוחי טא דהלו5אובוא

 גתניד י"ס אות סזון חדש ישומכר בשער וכו' ארחו את געה 'יכה בסרבתדגים
 לחם ח5ת ע5 צו בפר' ער"כ תרע"ט שנת פסח שי אחרון 5ז5 באישון בת15םט

 וכו' תסיסים שובו בקינות כ"א אות חטצרים ימי מא' שם קרבנו ב 'קרחמץ
 כ"א אוה שם ובו הדברים פי' כחלום 5י נחנלח דגר כניבם נלוח משובברנני



'א שתפףאיפת

 ורטרורים הקרושים וד"ר ונצורות לנרוקות עתיד כי כי שהכירו מאודוהבבורו
 אבד"ק רוד הד"ר צאנו אבד"ק אררן הר"ר נארייץ אבר"ק ברוךרר"ר

 מאיכסנדד יחיאל הר"ר וי"ע( ג?צאנז ם ח דברי בע5 מרן בני )כ51םקרשאנוכ
 כע"ס רכהן ישכר אברים הר"ר הפראן ישמח בע"מ יצחק ישראל הר"רוכנו
 צריקים( וכרון מאסר בקונ' הממד עליו )ורדפים מרארמאמטק יאברחסחטר
 הר"ר זי'ע( אברדמ מגן בע5 סק סמר גברמניר מקורקר מרדכרר"ר
 ריקח יהוקוע הד"ר ,י"ן( ן מרוו רשרוש סרו )בן סנאפארסק1ב ששדדוד

 אליעזר רר"ר סרזיי1ב רושע רר"ר מרא~1ואראב, משר רר"רמבע5זא
 מררכ' חר"ר מביאיא ,עקב חר"ר א5יקור( דטשט )בע5מקפארנא

 פררניסטאמ5,
 מבעלז ר"ש סרן )חתן סאלעסי העניך חגוך 1רר"ר ר"ח( כעל טצאנז טרק)חתן
 וכן שבימיי 1גא5יציען פולין בד1ס,א אדס1ר'"ם נרי5' 1כהנח כהנה יעודזי"ע(
 נהברך וכן ביטנו ונחררך במינוס "ע ז 5ב ייטב בע5 דנה"ק אצי כנערותורי

 ואכרי ברכיו ע5 ורחזיקו זי"ע מצאנו ש ח ראי גע5 " הנר ממרןבילר1תו
 ומלגר קרשו גר1ח שרכיר שבח רגרי וכיו"ב נדוק אוננארישער רי שעליו

 טובות טרדת מהם צר שט וחסידים ם צדיק סקש,בים חברים 5ו ' ר אלדבי
 פתחון 5ו רי ונם רסר שרכירו לראשונים צדיק,ם פסגרני מובוהושסועות

 יצחק וטו"ר ם סטיאנ י1מף ס,"ד החורה שרי רמוכיקים הנאפנים יפניפר
 "ריפת נודל ולפ עולם נא1נ, זקאד יהא דאור גשעשיעין ו"ל מ4כ1בשמע,קיס

 לאין ומרפדיות שיחות וניסחאית סנרנים וסדות סקלות 0רפ ותפס שמעסוחר
 שרפי ונאפנים גרילים חכפים וחימוש לו שהי כמ1ה1 ואיש חטר לאיןערד
 ועגל טנהנ גאיזח ביעתו 5חכריע ובכחו יכול ' ר קל שסג מנבן בתנ"צקודש

 אות שם וכו' מקוני ירורה ג5תר א' איטר פיה"כ שחרית שי בתלום לינתגלד
 בסוף חנ"ה רטלחמד גתחלת שרי סר אח לכם ארשום בו דגרי וסדיל"ר
 הבקר ~כאוד היפחד כעלות דר"ח ב כיום תרע'ר שנת ובהחלת תרע"רשנת

 חרוכים ארואה פרק ברכוה כשאחו"5 מהזד יכפו פ צתיך פסוק ונפלונשבטתי
 פהר הי' לא פתר פחדי שם ט"נ תה5,ם קטנה נביאח ר"ו פיו צתיך פסוקונפל
 בפירקי ודרשהינהו ומפושים כפוש"י עיי"ש חזנך עצמות פזר אלקיםכי

 עירנו סביבות או שחי' השתא כי א שוף מעירנו לברוח ש5א והנהרתיורכרזהי
 וירי' עירנו יהרך א יב לא שר"י חצורר רצר ר1מיא מלכנת חיל הטה1רנלילוח
 סביבותינו וחונים תצרים חונך עצמות פידר אלקים כ, לתנם אבי פחדפתרו
 גם 5פשטרח יישמתי וכו' 1הס"י כנודע ' ר וכן בתרצים קיי"ש המהפוטובפי'
 הסולא לזי וחזץ * ק עבר שייסח יאסונד כי שצר אתרעו ובנינו חוחסור
 ע5 ברם שעפק מפריו בשאר וכן שלמד שלו בש"מ נמצא הקדהפים 1במפר
 )כפו רבדים ברמז לעצמו רכינו שציין ושטוה ביחורים ולכמוה טלאחשעד
 בריא הוא חח15סות כותג שאם ס"1 אות ח"ח תורה רכרי כ0פר1שתביא
 חלוק רק הביא לא בכתביו בי בכה1בים גסותיו אותו הביא 1יאמניידו(
 שראית, ת15ס1ת אירח 5מזכרח לעצמי שרשמתי סר נ אצ ולרוננה בפסוקסררוש

 נרמזר מנהח רתפל5תי פטו"ם עש"ק 1' "חר"פ רפפריפ כנשער אצ15כבתוכים
 שומק ונאתרע בסחשכד רק 1רתפל5ח' ם רמצר נין שי ראשונים שפות גוכונתי
 ויקיים לילך שא1כ5 ויאע א"א 5י חניר דברים טש"ק 5י5 "חר"פ חופצותי"תשלה
 דרכתי פת"ר "ועש"ק בימך" וישור עליך נקררו ה' שם ב' הארש ע"ה % וראובי

 5י כאח יחנך סי *' אדד רמ"ח ב געזה"י" וגמיהיס אורי' נדחה עכבישעי
 ואגיז רטשל וא' וצגי ציתי ע5 שהייתי ראיתי וישב גר' .עש"ק אטי" שדיתנא

 ובו' חרבר כי אם ישיבני  וגאל צמא זנ,שקח' יחזד'ם נ' וישיתיבמאסיב



 רערר מהורם מנרניו שרשי בזר עטרת אשר ינולבו ובנין יסוד עליוירעסיר
 קוץ בכ5 ר וכך סק,ג5 סרור סה,ר, בעצם, ,רבא רנבורים שיט'טחראשונים

 חשמול חיים כתורת ,וריר נשמרחוץ

 ידיד בביתר שורר איש ב5 להיות אס,נהו זרור דור עד ושיטת, רבינודרכי
 בם4תסת דגלו ועי סחנרו ען א' כל טחאתו וייתן מעון 5רש,ב,רכים

 רעולם גב, בפרץ ~מור דורו חככך כ5 עי 'ותר בזד ן דצט' ,רפא ,גהור
 ומאורו ניפו רפש, רה ,במס וקוצים חיחים ויהכרית עריצ'ם לזמר עיר,ובכני
 ה5 נגע בב5 היגיח ולא רעות ורוחות טעים לעצור רחוקר פירצר בכיעטר
 כנודע ,באות הסתרנשות ות פורענ כהנ' וכ5 קטגור ומ5 תקלר וכלנוחלה

 תחלתו הי' העולס ובכן ובעירו בביתו קופו ימיו אחריה וערמראשיתו
 עליו שקמו ,מסירות רריפוה עליו רערו הרפתקאוה וכסר ומכאוביםיכ,וים
 המצפה על יכתב, קצן י"ח אות רקדושה בצוואתו צור לחנם )ולאאויב'ם
 רדור שהצריק שכתב מ' אות רקמת כד במפר ועיין '( סירים טתוך תורר5כ,ד
 צרת נר ד צרת רחל צרת 5גן צרת עשו צרת עקב כ רבות צרות 1 "לעובר
 משאר ותר יעה וגו צרר בי,מ ר' יענך ( כ )תדהים רכתוג רוביר ולכךיוסף

 דבעש"ט ר' תיש מרבוהינ, כן שסק,ב5 הי בזורר ג"כ ראיתי ,בן ד "ב'ראב,ת
 ימי בקורנת בקי שרי' ומ' ל הג' ם יסור המשה ע5י עוכר הדר ק שרצד עו'
 ופיעור ולאין בכו55ווו הנ"ל יסורים המשד עמו שעברו ידוע רבינו יח

 נם בנים דול נ וצער ראשון בזיונ שלו רבית עקרת לגרש שר,צרךבפרטות
 מטים במכל עשו תרת רגימ ם מור כ )ר"ו( ישנ' בזיווג שנפעראחד'

 שטענו אשר 5בן וצרת במלשינות אותו נרדפו עליו שהסוייו,ארגונית
 עד ואתר גרתי 5בן קם אפרים מחנה בדגל ,מובא זי"ע ט הבעק בשם נ,סרב
 בחסידות שכ!תנחנים טבחיץ ,נראים לבניתם גבנדים יכין שר שאותן פי'עתר"
 נצווח 5הם חני לא ,רבינ, עהה עד ואיר ועי"ו ררטאי כיבל שקר כויוובפנים
 רוג לור וחוץ כסים דמו שפכו ועי"ו הרבים את וסחשאים חיסאיסשחס

 שרבינ, )וירוע נלי1ן על' בחרט תתאר א"א אשר ורנתו נופו ויסור'הכארבי,
 לא פ"ח פסחים רנמר' כודבר, כתורתו עת בכי וצווח יעקב גמדתרשהמש
 ועי"ו בית שקרא, כיעקב אלא שדר שקרא, כ,צחק ולא רר שקראוכאברהם
 פלא דבר הראר וכן פית שנקרא שי יי בית גניו על העבודה עיקר לריותעריך

 נ' עם תפיר 11לאחרי1 תשנה יהלל לפורום עלר שבו סיון ב' ג, קחל ניםכי
 צריקים כסה שם שתישב 5"1 אית ח' חיק ר"ת ועיין ריעקב אישפיזארסונות
 גל כל ננד סרב שדי על ברזל בחומת ועפר "ש( ע ריצחק וא באהשפ ריא"צשחל

 גבל רתאור עת ,התנשא דתרוטם כולס ועל בליסטראות !אבני "ציםזני
 רגר"ק בנו שם שכתב חי זורר לגשר ברטדטר ועיין פיאות פלאדתאמצות

 נשכור ל' רי לא אם תו"ע בגי ל, אמר רקרזש שאביו וי"ע אליעזר דטשקכעל
 נך בי אחדי והרדיפו" דשקר גודל טחמה טכ!דרנהי ""1 נפלת' אז כזונדולר
 ונפלו נרול,ת נשגעות כך להם הי' שלא נרולים צדיקים לבסר ג"כאירע

 ריו טרם ובמה גשורם לי הידועים צדיקים כמד על טמנו ושמעתיסטדרינתם

 פסוק נפי כשחשבמתי כ"ג אדר תרמ"נ קדוג" אי"ה להרבד עוד יתקנואכתם
 רטום א!לו נמצא  וכו 4 אכוהיך" איץ אל ושיב ה5ו המק"מ מן לך צא קוםעהה
 שמנו שרר בנה שנהעברר וריחוד השם ר"ה בחלום  15 שנתנלה בבתוביםשס

 מעט הוא שדישם זה יבם ויחורים שטנת הם וחד,ב וקרך שיעור לאיןוכחנה
 ששים גהצתי ועסקיו טרדיו סרוג בכתובים הבש ש5א המעטטן



 8פש"יטה

 מרר'"א ק רנה שכהב טח ועין הכה"ק ז"ל איימתך רב נ, רבסתימיד'
 והנח באריכות בטדכר רברבר כהיכל עח"ת לספרו ברקדסתו כעצטוסקמארנא
 תפג, לא כ ה חפרי עי לשבח גו ע5 ררדיפות יקירי חש ש5איבינו
 שנניא כון וקריש ע'ר דטשיחא עוקכחא רוד האחרון בדור ונם רחס'1 כלוויא
 שהוא טרבינו שסמקנו )כמו 5ןנחית

 נ,צו"
 רררך ינו 5ח,ר,ת א"ש( ר"א נשמת

 הסרר אגן מבזר רעולם כל 11ל רסרכו ע"ד כארץ נבור שיכו ואוח, בר'שניך
 מגדליה חוסת ופרצו פד,צים באו מקרוב אשר ומבצריח הקרוייה ארץהיא

 מחשנהו מחתא כחרא בררת או סמחח שאת מב5 להתרחק אותנוור,ריר
 לרתרחק אנו זצדיכ,ן איגרו מינן שא נם מתחדשים ושאר ואגודי.ם ם גהרחציונים
 וטסברא מנסרא רעדה ומקורו קורא ח אשר מרשרירים להיות כחן וצא ובמרן
 אר!י קורש טבתבי גדול קובץ שהוא עולם" תיקון בספר כהזבח הוא)חלא
 נטש ונהדס נדותיו על סיאזם "'נודיז וכל ור( נעני, דהורד אדידהיכנדן
 דנרוי ומוכיח רנכיא מאזר ורזריר ככרוכיא צ11חשנותיו

 מאור יישמר חיזר
 כאות רטרה'ר בצוואתו ותסורר אחרונר רתראר כהב ונס במר ,גרר סתרגרר
 ריעות שום בלי וי"ע אבוה'נו ררך שהוא בהרכנו לילך לי!רר "נא שם וו"יב
 חבורר לשום ירתחבד ושיא חימים כ5 ה ביראת רק 1 ח' המתחרשים מעשהא,

 אנודימסע"1 כסו וחנפים צבועים סלפ'ם סהפ1שטים נם,ארנחנ,זאציא"ן
 ליש!בן )רחמנא מינות 'ש ,בבולם ר"ל אחריתם מרה כי ,כיוצאשיביםמע"1

 ר בעוה רנאו5ר ,מעכבים רילרון(מרבותא
 ררבנן בצרופא כבר רזהרנו וכאש-

מא, כ' מדרשו בב'ת דופ'ע רקרוש ורוח קדשו רבר ע"כ ו ה" הפור וצריקיכרולי
 נלכד נחי בצלו אמרנו אשד ח ח מש אמינו ורוח ח.'נו סביח ככ,ר גיטי

 אטד ע"א( )ק'"א בבת,בות אלעזר ר' רבר' בנו 'ם נחק ואבו' או' נו תותנשה
 אח סת,ר אני יאו ,אם סזמב רשבועח אף סקיימין אתם אם יישראל ר הקבלהם

 ע"א( )ק'"א דבתובות הך יהלכר דוכא )וכן השדה וכאילות כצבאותבשרכה
 א' סי ישראל אוץ ד.' נ"י( סטזלנא א ו הנאו, )5תיטיד רשיחן מאתגס
 ובשם וגע סי בו רבע בשם שרביא סח ט"ו ס'ק שם ישראל ת בב וערןפ'נ
 ביר וכהבח' ח"ו ראש ק15ת לנהוג ישרתי לארץ ם העול ם האנש ן לעג םרר
 סעיף ע"ר סי' ח"ה הטחנות יכ5 מאסא באפרי הראשנים טדברי נרול כותכאר
 4א פסנו מצב נורא ומה השדר וכאייוח כצבאות הפקר נחשבנו ובעוה"ר (א

 חביבותנו יוחמר אש כמדורת הנ51ח כ5 אשר .ם רב,נ ם, ב גם כזאתהיתר
 בנזם ואמח,ת אבות נם לעינינו חצות כ5 בראש נשרפים ה ום מדרשותכתי
 אויבינו למג יקענו ו5חרפר ,למכר ולררונ ולאכר 5הרונ ,וכל לטבח כצאן,בנות
 ונררטו נחרבו קדשינו רה ע5 להעביר שונאינו ע"י מתתדש'ם קשותונזירת
 רבבות ישראל פזורה שה נעוי,ת טד'נות הסערי ונרזיזת חשובותכחלות

 לחרפר ו5ק5ם ילעג והיינו נטט כרוננ ויבבם ים נ5י גין ונדים נעיםמשפהות
 יום. ,51ד סר נרע לא אשר כבר בענן טובע תו"ע רקרוט ארץ ונסולמרמם.
 כ151 ישראל %ם טלטולים הטים ' ויציהזת הדינות הבגונו רכזהצרית
 כנים רמי ונתערבו ורצוצים עשוקים ריקוח של ובים דם נחלי נגרריטובע
 לא' אלעזר ד מדברי רכה נפל לא צימוח וטחררים "רב תשני מאוץואבות
 לבעל אשר רכסה וסרני דכףהש ינס,פ ר חלייחם עי סע' טע חש, ח% עלינ'
 סרהא ומנמור הנאין בכסת ולא נכ!כדחם חננו ר אמר כר כי רצילו 5אהרבו
 )חנינה ירושלטי יחשבו קרוא לנוחריב' הכוח נם כי יען הוע,לו 5א תקיטואופר
 ולר' יימא %ר חייא לר' שלח גשש" יור! ר' ( א לסי ראיכ"ר פתייהאפ"א(
 עלון וסוננ"נין מפרין לן למתקנא רישראל רארעא קרייתא בריין למיעבראכף
 קהתא נטורי לן איתון לון אשרין מתמין ז5א טפי לא אשנא, ולא אתרלחד



 חטאתךחקחפה,ד

 אלין פתי קרתא נטורי אינכן אלן לרון אסרו קרתא כנמורי יון ואייתוןאלו
 חח"ד 1טחניעא ספרא א"5 קרתא נסורי אינכן ופאן א"5 קרתא מחר,כיא5א
 האלת רברים לבבכם א5 שיש עיי"ש זנו ת ב ינגע לא ר אס "ב'ין( ם)חר5
 שליט"א מדינתנו רכני נרולי ובפרס 'שראי ,מגהינ' מנחי'אתם

 כק,ןוצ נאדר קעו ומקטוע רג,נו קדושת בצ5 לרסחופף ככולם רוכםשוביהם
 בו שהלך נשוקות ונסתכל זנאונינו באונזנס ,ציצלז שעור פופ-יןותוכחת
 פסיעות ח"ח אשר עלינו ינן זבוחו יששכר ,שער אלעזר כבחח בעירוע'נ,
 חפצנו אררי כ5 ובם חמר בארץ אשר ם רקדוש ט ורכת אבות'גו בושדלכן
 5בס" או נלך הרוותם משכנ1ח בעקבותואם

 דקדדשח נאדץ ונחניק דדבנ,
 שבמרי השם עוכרי לנו ויהי' ענינ, ד חטא ואפקי רטכעח"נ מעוהברחוקת
 באסת לראות נוכה עי"ו רק בי בבהמ"ק חסעפר באנשי רקרושה בארץהתורר
 5ב5 חוק יאמר ,לאחר יעוורו רעהו את איש וארצו הזקו נו קרש כ"תבבנין
 נסוף אחת פעם מרבינו שסענו וכאשר רחם ריבכם כאחרית קרסוליוימעדו
 אהפשס,תא וטווח ומוכיח עומד ורי' פר"י רנדולר כבירכ"נ נררשרשנותר
 רבו כרישא סבא האי אצל גקרעניא פ"א חי בי 1ם'פר ורש ררא בכ5אשח
 ברכת כומנו ליקח הלך וכבוקר וי"ע סש,נעו1א יחזקאל רבלי בעל פרןדנח"ק
 5ך יהי' "שאס לו ואמר 55ותו והלך ש15 החפי5ין משינעווא מרן ופשמפר,רה
 ק תחו ואתה טס19מך אותך ינתק לא  שבשים רוחות נ5 השם בעפרותרכר

 מרן ואבין שנים 3"ח  מערך מסים צעיר עור חי שאז רבינו וסייםבדעהך"
 צפר והחוזר הנביא יחיאל "ד נד לו ואטי חיותו כה,ימ רי' תשוכר דרכינעל
 שברור שונות ומפינות רכחות ברתנכרות ,ומיא בסור יח. מר קייטוברוח
 אכרע 5כן וקן לי שיש עכשיו ואמר שיו( קרישא בריקנא נו רב)ואתו
 קמ12 ואנחנו ונפיו כרעו המה מלהזכיר חס "נורח %ת ה"1 לנעלעצם

 מררי"א רנר"ק בזר שכתב מה עיניט 5גנד נא ונשים עכתר"הונחעורד
 צ"1( רא הספר )ברטי ע'א כקר ד" ,ורר ע5 כרגושית חי בקוררטקמארנא
 יקים עצכם ומשה ובו לתקנם רצר ,משר משר ש5 ררע חלק ר" רבשרערב
 רוב ועתה ובו רג ערב כין בהדאח דוש אלו בימים נם ויתנלנל ודור רויבכל
 שנח 5חטשים א"ת ובנילנו5 בעיבור בא וטשר רב ערב הם שלהם וראוייםררור
 ע5 שם עוד ובו סק,5ק5ים שונים לררכים חפרא5 את רב שרב ראש' יסעוש5א
 בטבואר מית לא מנצח הווהר לשון ע5 ע"נ( קי"ב המפר )רם, ע"א ב"ח דה,והד
 חיינו כלם צדיק באיזה וכצובא רור בכ5 בא אור, כי פפיק 5א סשה מרןברברי
 ולבל טוב חריב"ש 5טח קהי' בסו בו שונאים מתנגרים כננד1 רם רב קרבכ5

 ושחרי חי 5גלט כנטרו רג ערג גל סשה צוץ ג בהסבם שיש ס צד,קדב"'ג,ה
 לצריק ירע אל ולכן ו,טיעייא רב קרב בין טח כבלב שחשוב אסר טחימשרעיא
 וחיות בחארח קונו את לזרוח רודף יגויו  ושכל ומי רילהון יז ורע רב ערבכה

 צדיק כי נלאה שיא געי על הריג"ופ סרן ושאסר נטו בנגדו גלם 5זהאלה1ת
 חתשובח חי' ,ה ועל 5קדושח תעוימ בל את יעלך ש5ו ובחיות בארבתואמה
 דב אוחז ועושה הריצע ס"מ בו  שטהלבש שלו דונטא יחי' שכן ארם כניב5
 ,פדחש דשדש יחס "פ דב ערג לרשעים כי רבחירד נשאר וטעחר רדור ונדוץורב

 יסוד אנשיו סגחינ וכן וכזב שקר חב5 טוב לח5וחות ב. אין יבש ע"ככמהם
 מתהדק הצריק כי הבי"ח לעבורת נרוי עור רוא דתנטרוח שבאפה נתנדועור

 אוד וספו קרהפח לנשפה וזובה ושוחיתא רזיו לו מטרלין וחיות אורביותר
 רשעכם נר אז וקש 'כש עץ שהוא 5א אם הבונגדו ירי על ויראת ,אחכה1חדוח
 רנשמווא נחורא ביי דלגית זר ידי % אררבה צדיק אב5 יתפדית ע"'ירעד
 עפ"ר הסד שבולו חסר יאפ כנבר"ו עז"רסר

 טז-
 חם חדור רוב שעתח  שם



סו המהסה"איפת

 ררכן 5פ היועצך טן רוהר סקו5י5ים בדרכ'ם שראל את 'טעו ושלא רבמערב
 כחהשך כסיל ש5 כמכבות ורמצות רחמלר כ5 אח לבזות חרש בדרךשתלך
 כ5 את שרמעח שריי( צב' שבת' לכח )בונתו והארור רסמא שעשה כמורועך
 משה הוצרך ויזר בדקות" ודור דור בכל וכן כלענר מרורים בדרכיםרעים
 רב ערב יפעו שלא דור נבי ובן טוב וריבתך האר"י מרן נטו זרור דורככ5
 ישדאי את ולדם" ראשיםעם

 זכך
 בעינים יטבכן ואתחנ, ניק"ח טנזאו ו"

 ד4 חטפי )ברפ' ע"א ב"ו ר4 בראשית וזהר על קו'ש ועיק עכתד"ק ריסמא
 שכל זי"ע בסבסוב 5יכ משר מרר דטפורטם שראל האורב חנח"ק גשתק"ר(
 אלה 5כי יסדן רב שטש חזן שוחט מם"א שחנא כגנדו יש בירושר ש"פמר
 במו סט"א מן שהוא סי למני נכנעת שהקדושה ועור א מסט שרוא נגדםיש

 לספר ברידטהו רנר"ק שכתב סח עוד ועיין עכד"ק יעקב עכרך לעשויעקב
 5ך אכפת מאי תאמר ואם סרב ירב ראוטריט הוי צווח שחגביא מיותיךנחיב
 אסות כשלשח מי עולם טפשי של בעינירם כי רע לטוב ואומרים מהפכיםחף
 גמור צריק שרוא עליו אוסרים ב ר וב תנור אצ5 1.ושב עיין שחורר סרחש5
 טרו כזר אפרש ורי' וץ לטוב ואומרים נטורים צדיקים עי סרר טדבריןובור

 ונפש נסוכה" ורוח "סובה" עין י"ס משנד ה פרס כאבות המשנהרכעש"ם
 רחבה" ונפש גבוה" ורוח "דקר" עין ובננאם ותימון טעילם"שפלה"
 יצחק וישב בפסוק כסכואר רשם לעכורת רעות רמדוח כ5 פהפכיןיצריקים

 5טמשי מעות 'טשוך שלא וכדי טיסנים במשגח החנא שנתן ינה וכו' ר רבג
 חריע בלעם של 1 5תיטיר אבינו אגרהם ש5 ח5מידיו בין מר אמרהע51ם
 הוא א5א במפשות אזהם תביר יאשאתר

 פסה-
 )תצהיריו ואלו 5בוח לבוחן

 אותם תביר יא אבל 'ורדיו בלעס( שי )ח5מידיו ואלו אוולין אגרהם(של
 אמת בצריק בדביקות רבוק לריות ועיקר מובחקים סימניב יד שנתהאע"פ
 הגב' חקרזש מרן לרש.ב צנר בזד ,צא וכ עכר"ק איר סכי ויעצי כשסרותורם

 רקורששנרפסבגועםא5יםלך באנוח ק ז טר'רא5עור י רר ו"עלבג1 מלך איר
 1'"ע ב סכארד'טש יו' קרושת בע5 'י ריר עי שנתעורך רטחי,קח אזרוח י11

 שישב עצר 15 נותן אג' תכרך רשם עובר עי ות 1סוש קות סם ין ש ששמ'
 עקום אג' בלי אופנים בכ5 לשטח תורר ללמוד 4 חח 1 במעשיו תפשפשבכד'רוה
 ויים,ר נמש נסר חיומ עד מנעוריו עימה אשר עונותיו על יבבות תמיר ל'ירבחצות
 חלמונו ורתורה בשרו שערות הסמר עונוו~'1 על לו וכיר הרהורה לחגוהתורה
 ממחר ותמכיך געינ, נדולר תעמור בעיניו כמצחק שח" ועב'רר תשובחלעשות
 רעוברים לצדיקים מעיזת ויראה לו ורפא ושב רסם'קות כ5 יו הורצו ואובשרו
 נ"' שאאטו"ר מר דבל לכהונ רוצח ה' ה אלו א"' ארונ' זכו במטה ח'את

 אותם רותח שאתה מה אסור שסך מרכיל ריעד ר קצרת אלו רצדיקים עלאומר
 מחסה כו' שיהם הפנימית ננד הים פן עטפה הוא הנולד שיהה עובראהצדיקים

 ופותחים כפוחתת אצלם רם 1"5 האר"' וכתב' שלהם שרושות מחשבותגורל
 מחשבתם אדם בני עם שמדברים ואי גרויים ,יחורים החכמה טעיינותנהם
 וצרות גלות עי משאוננים רם ותסיר וכו' יחורים ובשאר איקיס ברומסותתמור
 בנדמע נסרים בפס,רה תמיד קליהם וטתפללים רשכינח בלל,ח עםישראל
 אכילתם טורם עוריים הס צורר ריחוקים נ"' אאכי"ר אמר וכך ,כו'ובתמים
 וכו' חרדלה  בעת ואח עושים אנחנו שנהי חיוואי אכילתם שקודםותשובות
 טתקוטטין ג"כ הי' 1"ל חקרתי ריר"י סיסי נם כי בטוה יכך יה,' אח'אתובי
 וכו' הנ"ל טרדניות לו שהי' אותו ובשבחים מודים כולם סיתתם אחר יקעמו
 ובקי יסרנים שהם מזכם אתהוחפ

 וששין בשנ' תהבי אוחוין רה מפולפל



 הגלשימקהייטז

 חביב ודם1,0 רכבור אחר ורורפין עולם אהבת בשגיון מורעפים עצמםשפורש,1
 ט1עי5ין זאין טרזרות טחשבות מכ5 אותן סב5ב5 ווד וניסחו טנופן יזתרעיירן
 ב5י תעשירות 15 בא טמייא בעשרו ריצח ,שרשי"ה 5טי בנראי כי כלוםבנד
 שהוא הכבור בהוביל רכל זח נרוקה עזור בעצמם שסראיס אף לכבוד הםעטל

 החכם רק הכתב על רכי 5ר%יח אפשר ואי מבוש ח'ותם ובסכום מרדבמקום
 אאסו"ר מרברי כקיצור כתבתי ,ת כ5 1ב1 בשכ15 'ב,ן אותו לקרב ר' שרוצהוסי
 דיך רבינו א% נו דא וכאיה א5ר ט עכהר אליטלך במריד"ר אלעזרד"ק
 1ססאם סקלם כושי'ך טפש ר' אבל ורב עקרות 15 לר'וה 'כול שה ק'םריר
 ה' שנטל דמעות ור ונם וכלוג )ו נחשב אנו שכפף רודן  סררי ו*ןיבזה

 צדקר ינתינח רי שנטל רשעות רוב ג( שי כ )ע נפר נ ביסנ1פח
 שהלך ראינו שכט"פ עד נרול בע"ח ור" כיוצא צוקוח 1לשאר' נ5רמכר
 צדקר צחינה עי לו צורך שמי נהריס איור 5ז להלוות מהם ,בקש,נ",ד'ם
 הפרי1נים מכסף רב טמון שם 5ו והי' וכיוצא מקר 5בר'ת שבת ,ר א על1כשנמע
 טמשפשו שיוור ער סי כ 1ח1ריק וצא וב כיה להבנתם 5צרקר אותו 5ק חאח"כ
 5 וו עצט1 שרתנץ5 מר ז אית רקדושר גצוואתו ן וע רדרך רוצא1ת עלמעות

 סשאחז"ל כ נ בזה ים מהו כ"כ ח ובע עני ת שנר חוב בעל סדרובענ,ן
 ובפרט הצדקה נהיגת ענין כ' רר"ת ע5 שנתפסת ק רע אשריד ברכזהבמגף
 אשד בדורוהינו וטריזי ביותר רנח1ץ נדוי ענין רוא וי"ע נ רסבעדלקופה
 ורסבה"ג ב"ב ויעורנו יצי5נ1 ר 1דעשי רכלבים שר רתנכרוה רוא רכשר

 ת גד והן בעג אגן )ונם ודין ורן קרניים בסח"ק כמבואר בכחו מבטים "עז
 נס שא ררבנס1ת 1דרחקת בעזד"י בור ררביהי וכאשר י( בעור סורכתבנו
 לדעתם שימים וגן רבים אשר )גרבר רב ברון תשרגי רצו ומ"פכשירות
 עג"פ מלהיות היהר 5י סבאתי קא וכאשר שת'קתי בעד פ עב יחם(התירו
 ר"ח מקריני לרשעים וכפרט להחניף רייח' שלא וגם הלין גוכם ע"ב בוהשוהה
 כע"ה נעשיהי ועי"1 כדה ש5א ואיגוג'ה וחחים רושעים ססמירוח ירגציונם

 והלטירי' ו"ה 5 5כם ר 5הוח אך בנה לראדאר ח"ו כאחי ו5א בנ"ל .רבגריי
 יורשני" יאל יעזבגי אל בודא' לכ5 1מופרנם ירו, נו כדרכ לעשות שואג

 1 2,דדנזת זבנ,דל חרדונו טזד ו, ע13דה1 1ידגי צדקהו ברוב א5ר כ5ואחרי עכר""

 נשבר 5ב1 הי עצטז כעיני אכל ה בררכי לבו וינבר כוחי דגם עניניוורוב
 שייסד בחשובה שישיב הקב"ה 5י שיעזור עת בכל והחמרמד שבריםלא45
 ידו שורף הי' אלימלך מהר' ררבי שחקדוש בתורתו צועק הי' פעטיםוכטח
 הררים על בידו חכה הפן '5ר שכשרי על ט( קב' אזת ב ת5ק הורר דבר)ראר

 וצריכה מנעת ריכן וער אוצן באיור לראות יכ51ין שמזר נו( נרב ואסר אסושי
 סקאר5ין רנר51 אררן ררב מהירוש 1 שפת על בקער ח וכן ההשוכרלהיות

 סי אבל הודש י"ב רק בנירגם ישעים משפט בי ראם עצמן ע5 שרהאינן "עז
 )נסיים בענ11תג1ת1 עכר"ת רראשוגח בשנה בגירנם לבא רוא יוכח אםיודע
 השובבר %ת תש31ה דרך הירח וכדנך וכרנה אגתרי נעני סר ואנןרביני(
 לו שיעור 11פהנשרטר בוכה חי האררונח בחליו ססהו ע5 מוגה כשריוגם

 "ראשית א' סעיף הקדישה בצוואתו ג"כ ועיין פוליסה כוגש1כד ש'ש'ברקנ"ר
 הרבים תוגותי חסנתי כ5 ע5 ואתפרח ובוראי יוצר' לרש"י ואשתחזר אקודכ5

 מעוסקא אופר חי ,אח 1כ5 ע"כ ש5יטח" בתשובר 1לח,1'בנ, מליחדואבקש
 בכל מהטרטר רי' ונם עעותטתו שפ ודולתו כטקומ נ5נכו אמה ודוגרשלבא
 בחקתי פר' עחעה חי,ם איצר במפרו סקטארנא מררי"א רגר"ק שהביא מהעת

 הייתי ירא טה ארבעים כבר היותי כעת בני צבי רעטרמ רודו טורו 15שמסד
 ואגרו ספחר צורתו שנשהגר ורנר נונד מקליפת אג' ן עי' חתיאר פצחןעדיי[



 ז "6"חף"9פת

 קליפר ריא כ נגר מקליפת רבר איזה בי יש האם ומפחד יוא עת אג'עת בכי זקנת 5עת כעת שאף בגי תדע כך כי מתח5ת5 אהד עה ממני בני בנילו
 זוהר נססר1 מנה ג"כ )ועיין ע"כ רב ופשפש יהירה בריסה וצריך מארתקיפר
 את מקבי הי וב, מצותיך( נתיב יבסמרו ע"ד( ב"א ד4 רספר )בדפי 'א בתחי
 עם אפי' מרבר ורי הטתחדשים( ס! כשרי )וולח יסות פנים במבר ראדםכ5

 למעיזת א"א אשו )דוהו איש ונד כאשד נברדים ם דבר שבקטנים קטןח5מיר
 ואבהו ועצרות ארוכות א ר צע תגמיד עם י5 מם ר ופ"א נ5י1ן עליכחרט

 קדשי ספי 'צא אשר בל ן רב יא רוח מהוצררה5מיד
 דברים א בהעלם

 לנכדו 'ע 1 יששכר בני כע5 זקינו שאמר כסו 5ו ומשיב לרבו .את ואמךגבורים
 גבחי רט כעת שרם דביים שישגו רבינו( ש5 )זקינו וי"ע שלמר שם נע5סרן

 שיטר גיח בס' )עיי( עכת"ד ח1רד של בנפר רמה ובאמת ושירטיטרשימר
 רק ח1א עדיין כעת סבין אתה ן שא הנב תורמיו תו יא רבינו ורניד זה(מענין

 לפתחו מו רשכ רבים כך ובתוך קרושות בשיחות עיד וראריך רשיטרכבחי
 כ ואמר עצירם דשנים לא רבינו אבל ברכתו יקבל בורו סר 5רפסי"וורצו
 שיעור ן יא אציר ראינו וכרנה דסדיונים כסף מכ4 ותר אצלו הביב ,אחשיחר
 בדפי ע'ג ז' רף רזוהר כהקדמת די כיזהר ן )וע וקדושה1 סדרנחובגודל
 טררינות בסה שהשיג וקדוש צדיק איך !ה ממביר א א ובאמת ל וע'הספר
 בטל ונכוה שסי 'די' אטיתיורוד"ע

 ומבוטי
 מררינה רוא אגר בעלמא העמרא

 מטופ קים חצר ן צום האיך ר 5דסב  שא"א ק רוה טררינת כמי קדושר ידיע5
 תות אם ענוה ענין להסביר א"א כן זנות עי סיאוה ן רוא ך ודא סימו ועדעזים

 פיס וצעירי סש1טים האנשיב ם לפעם ממש וכהבר באה כדיע זריעכר'ק(
 לבני נפרט גרם נודעת ית'רר וח'בה נרוקים ענינים עמרם בר ור 5הםשסיפר
 ושקימר פשוטה באסונה ושהילכים ידמצון אלהים קרבת אשר ד"א 1תורד
 חש31ר בעיניו ומאוד יסובר זאת הכיר סבא ישראל ובריח הטימר הבתורת

 %5 אגו וצריכין נו ביט רסחחרשות רמפלנוה של רער בסצודר נפ5 51אמ
 בראש הינע קצרן באפס 'פ ועב גפעשים: 51פשפש 1 בסרית לירבקהאפשרות
 מבחית מרע בסור ולרוהיר לייזרר דיטים. באחרית בר שהשתמשרשרבימ
 רפצריבין ברורינו האחרון וו רני שזהו נפזם" טרנ5א ור 5כ15הנ1 םרעוטר
 צ'וניח ומדיח מסיח שהיצה"ר סגם זרד עבורה הוא כ' נפשינו !ה עילמסור
 כיאת ער רנסיון שורו ואטר ררות הדפנו אשר כמוץ גויס ואנודיתמקרחית
 פחותות בעזנים שמשניר וסי חדשה נח עת בכ5 שישרטשיח
 ולחברים לשועלים ראש להיות כבוד או כס4 נגיעת 14 שאין בסנורים דכהולא
 'ורעים אינם עם ודדיתן  שרירים  ולא ימין י לח  מיפן רמפ5גות כ4 כיייאה

 ן גנגס א5ף כי רקודיה וגי, רחול בין רטח1ר ובין רטסא ג'ו ולרבדיי5ףבד,ן
 בעלי שרם אומן יאפילו וגרוש ס4"ו לריר1ח יובא מחן ואחד המדרשלבית
 לדבי, יבפרט  סברא  בעלי ואינס דכלכלר ועל המתי על מרורים וגמראמשנה
 בקשרי 5עסיר נם וסר שספנינו הרודות וצדיסי הבעש"ט חלסירי  רגותיניררכי

 ישטפו 5ג5 וזמניה עתים שבבל הבריונים נגד רעיו ולעש1ח מזויעיםרמידמר
 ררך ישטיר שלומים כהרגיזם יצאת אני נטר 'אמד דחייה אמנם ם רור1נמיס
 שבת מדנמר' 5חוגיח רביני לשון ע5 חוניי ושדפים רסרושים ררך שדואח

 פן אסרם הקדילק ליינו וזה צ"1 סי ח"ב וצרה דברי גיפרו ומלגאנ"ר
 וטה כעת 55הים הואת ולצרה 5י מה מעבירות ח5כב ורך חירש אישיאסרו
 רנשמע דבר 15מר שתטוה וכשם נפשי על קלוס ויאסר וחורתו ד בעדכזאת
 בנצמח אכתם הפליטך יתר ח"ו גנ"י דמעות יסע! חי?ה"ר בטענת וכיוצאוכו'

 אנשי על נחפס בייחר ולא ביתו  )אנשי 5טח1ח כירו שיש מי דכ5 בשבתאחז"ל



"1
 המאפרתקרטע

 כזיו רע51ם כל ע5 נהפם כסו העולם נכל עירו אנשי עי נתפס עירו באנשיגיתו
 רצריקים על רקב"ר 5פנ סרר"ד שיאמר ע"א( ר ג )בדח שם ועוד "שע

 וירוע ניוי הקב"ה ויאסר טיחו 1)א הרשעים ד ב יסח1ת בירם שריו םגמור
 נ14י לפניר אם רבש"ע )מה"ד( לפניו אסרה מהם ילבבו לא מיחו שאםיפנ

 שיאשתי הנ"י 5א1תן תשובר 1טכאן עיי"ש נ15י סיהפגירם
 בירינו אין דיא

 במעשיהם. טחזיקים הס 1קי"ז לרשעים ויחניפו כ55 '1כ'תו יא ועי"ולתקן
 א"ע( יגנו צריקים בשם אם )גם עולם בי מהר רפר ורן ומרשעים ירונותנים
 למניו אם וחלא להם ישמעו 5א לא טס כי יוכיחו שלא מעגתם על תשווזרו
 העוים יהקן גירו שיש בסי שירו ש וגם בגו  גלוי "י לפנידם נקוי ר דקנ'ש5
 דחוקת כתאי מחאר" בררך ט ה "למחות" גידו ש ש מי רע קאמרדרא

 משב לסלקו ב'ד1 "ין בו ותופס בשדהו יושג חנוכן ראפר אם נם בב"ברבתים
 אפי וגו יפהקו כן יקייפ קורע ד אשד דים ההשד 'א כשב  1עכ"פ וכו'לע"ע
 5סשסעחו חסרים אנשים תחיי שיש רבי או רב בפרט בור כמבואר פשוטאיש
 או רננו על השיש טחנרו ע5 איש יא כ"א וכשימחו ראפשר סר כחובכ5

 ""ו בצ1אר1 תלוי רק51ר יא יאם כנו ולתקן 5מח1ת כולו העולם בכ5יצטרפו
 ח( ה5 1 פרק דיעות )רי ברסב'ם ועיין וכו' 1"ש1ט 11"כ תנמרבטב1אר

 ברבים אותז מכ5יסק בסתר בו הקר ולא חבירו את ד1כ.ח אם שכוים גרגריכי
 יחוטב שיחזור עד אותז כמקלוין ומבנין במנ'ו אוחו ומחריז חטאוומשהממין

 ז וכ' אבהרי נענין מר ואנן דרסב"ם עכ"ל בישראל ם רנביא כ5 שעשוכסו
 וחטא ירביס מכשול שרוא חטא עויין אם ש סב חיד של בחמא ררמב"ם ירים

 יאסרו ופן 1גפשנ1 לבבנו נב5 נסחת 5א ת"ו אם חטאנו כי 5נ1 נא איירכיל
 ארז"ל ק"ו הנר ההורה עפי שאינם הבי טענת וכהנד שגירם( פסילר)נענעה לחנכי" רסר 1טי בנ"ל שבידם עכירות ספני תמהות )נפשוק יראן כידסב5ים
 יזכר א"כ ירו עי בא "טא אין חרבים את הבהכח רכ5 ע"א( פ"ז )רףבי1מח
 ולא על ע~נרימ וא' הט31יחימ ידי רמרמים 1עכ"פ עצט1 חטאי 5תק עודעי"ז
 בטס' בדאמרינן ברזל ש5 בגשילין אותן לקפח 1 וראו כשנו אחיו )בב אתימם
 ררכים אח ומחטיאים חוטאים עי"ו רסר כי מרמלחסה ם רבודה לנביס1טד
  ייי"1 5רץועיס ד' אמד שיזם אין במקדש ב"פ כחוב וכאמת רעתם שיבושע",

 כידוע ח"ו יותר עור מעשיהם תתזקו 1 5הו רניחא ש"מ רבנן סדשתקויאסרו
 עכד"ק בב"א פרץ גית לדתניות ונזכה וכפוץ בנדר לעמור עזרנו ה'וס1בז
 פאתנו נסתלק רנרו5 שרסוכיח ררבים בעונותינו וחנה ישסו תוררבדבר

 תלמיר' בא ר1ר שבן רור יוחנן ר' אסר ע"א צ"ע בסנרררין רנסרונתקיים
 רעבירות  על  להרור שיוגיח ברור מי ירי יולא  ז"ל )11רש"י מתמעטיםתכמים
 עד מתחרשות וגזירות רבות וצרות ואנחה בינו, כלים רם נ ע ורשארשברם(

 סי' רח1דש לפר' דר"כ בפסיקתא ועיין 5ג1א ממדרות שניר פק1רהשרראש1נה
 קיימה שהראשונה ער הנירפא שם עוד וכן מהים. חכמים הלמירי הנירטטט"ו(
 דנסר' עם הנ"י מטנרדרין הנסד' לצרף 41פשר ע"כ. לד ונסמכה גאואחרת
 ובנמת נלוי כה 5פניהס נ15י ימנ'ך אם מזעו 'ר שטר נגה בדח רנ"5שבת

 ב55 מענה חדיז לסרת ח' 5א חי אתש די חרור שככך רנוול דקנאיש"סיביח

 בעחת"ר לבן בפרץ יעטוף ומי גרר יגדור סי ואין נטתכן שרס1כיח עכשיואבי
 שח"ח רפם'קתא כגר' )או טתסעטיס חככץס שת5ס'רי שם דחו"5נתקיימנו
 1נצ"מחים(

 שהראשונה עד שם דגטדא הסיפא ונהקיש הריו הסדת נעוח"ד
 להתייבש לנו חלילה א5ח בל אחרי ואבהו אוי יה ונטמכח כא אחהתקייטה
 אלציך" ה' ער ושבת 1נ1 1סצאוך 5ך "בצר שכתוב כמו שלם בלבב 5שזכ~ינו
 לס ע5 5דכר ובטעשים כפעליות אחינו את ולחוק ולרתעודר )ההאמתנעלינו



יט "מ8מף"קךפץ

 רנכאר רוחם את ולעייר נחיפים בדגר' ולחוקם והנרדפים ינויים םרנדבא
 בענינים חמשטר ע5 לעכוור סע5ח ואנשי סנופה תירי ודיראד רת.רר גדוליועל

 רתורה ליסורוחדנוגעים
 בר' והטוח זן בנם לעמוד רפות ירים ולחוי ולדב-

 אחה מעם מדגינו ששסעני טה בנה ינ~מיר ורווחה פדות ימציא צרה מתוךכ
 ס"ת שרפו ם ומהרשע ברוכציא ב"י לאחינו רנזירר שחי' בעת גהרשותיוגהו"ר
 תחת רוסיא במדינת אחב"י שהי' בעת איכרה איה נאמר ציעוק ורתהילל"ע
 רכנסת בכיח ומנרום מאחנ" שחו שם שרושעים נתנו במר ושסתורצר

 שם אות. .שרטו בחוח כלכח לרם אפשר ירי שלא כר בופה רדלח אחורטיתו
 מבחי קולוה בטועי צעק אח"כ ררושענוח בעת רקרוש י יאב רבהכ"געם
 מה ושכינה ותתאפק תחריש אלה חע5 רבש"ע ואסר גזרוע ונטע נאצריה

 ע,ולד בני דוסיפו יא בר,סיא שם כי אח"כ ונשסע שמעל עד זכו וכו'אוסרת
 שפ5 בדיר נעשר סר אבל דבריו( רכינו ים )ום דגוירד ,גתנ%ה בנ*' אתוענקת
 נבר צבא שר לראש )מח"ד סשה אמנם געתו 'ערוך וסי גן ס' שאיןדור
 מנחי 5הם שאין ואת כשראו תחיי וגני רמלחמד גחוך שנפל )נענערא"ל(חי5

 ראו'ג ך ב ינמרי מזי 51 יימסר גר,יח בסכנה רם בי נוע. י העט ויראובגחיי
 גנר'1 אח יקשט חיצ.ו ואזר אהד משום חיל בן יפץ שקה ובאוחזשכנגדם
 כ5 משפ- ויסרר גנרל ורתחך רנ"5 רנרוי צבא השר בנרי ויבשהפשומים
 סיאבתם על ונצה כסקרם רמלחמה בקשר לערפד חסלך שי וחייורכוישת
 לטובת ח צבא שר )בוש עלי אעקר משלט חיל בן אנכ' כן בענוותנותו()ויניר
 ואם ואכם"5 עבחר"ח וכו' וב, נא ראה רבש"ע רטדהפר תורתך ולמעןכנס"י
 אנן ענוותנותו כ1-וב ואת רניר כדורו 'תיר ר' צבא שר נאמת שר נו עובנאון
 נדויי יעשו ,כן ירא. סמם ועב"פ ר5ו ריתמי 'תמ' בדור אנתר נענדסר

 סייעים עם יהום וכנם"י הל ר%י'והשכינה טובת ודורש מבקש ס5 כ"ארורנו
 לומד פיחס ברכל צר'ק עלאותו שמוצ'א,מלעו כאותן 5א און כלפועי'5רחמרד

 לרסתריות ""ו ס טסך הוע גט רי האחדזגות ד?ר,ח אלד גסך "' די ח15גי
 אנחנו וכסוחים כאקר שקרים יכד.ח י14 כלאו אשר רוא ואחר רוא סישתות
 רם על נו רב ספי שיצאו ותוכחות אזדרות רובי סיני רר על ששמעך אווןכי
 אמי'  עמתם יצמרף וא5 וסדםוניחם טים קשח כמטחוי וירחיק קוקרירם ע5יכר
 אין יאנו אוח א. איש ולענה רוש פורה שורש ברם יש פן שבמרהטהלדבר
 ירי' שכן זאת כל וחזחיר ניבא רבינו ורלא רקרמונים רבותינו תורח אש115

 יעזבו לא אם ובלבויים ירדיפות בחריגות מחבירו קשח יום כל היכיפ תבאחר
 בנפשו אסח קנין יקנד ברם רבינ. חיבורי בכ5 רב בי קעי ו~י5 מבלערויא"א ושלכרי דוא וכוגינם עזרם כי גנ"י לבות על ד אמונת לנמוש העיקר כיבחו"ל אי באוש רטבע בדרך אדם חש.עת אחר 5חפ,1 דרער יהירכם רנ"יהנצלנות
 הבמח יד וגדם הלז שגס ,עניני שידותיו .ממגהקיו בוים רמאויותבתור
 המלוש הייס דרכידרכו

 ובירא נים. עג בכ5 רבם רעת אחר לנרוי חנונים וה5פךרים חחסיריםדרסי

 יזיע 5א שבעולם וריחרח ר31חוח וכי עייירו ישסר1 מינייהורשתי
 לעיין כחיבוריו ב"פ  שיחביא רבינו ושיטת לעודר ש5י מוטי 51זד יחו טמעתאותן

 טהרי"ה ראשני רנר"ק לסרן וע"מ מרע טור סה"ק בשם מ"ח( סי או"חבנימוקי
 לא צבאית ה' ימלאך רומח דרב שאפי' הטהור בלשונו שכ' זי"עסוידיטשוב
 שצמך שתדקרק ער מעשר דקדוק שום אחריו 5נהונ וטישו עיברא מצוחתאמין
 5כח לרזנו אתה תריך וכו' ושויוי מעם מאתר בהבר ונותן נושא ותחי'וכו'
 ושהשא ער רחורר ננד במצשדו תעשר 5א אב5 אחריו להרהר ח"ו ולהילר~כוח



 שצילףחקדטתכ

 ויסכור התורר עפ"' משם 4ר יורר ,כאשד כן עיפר ר1א וימד סר ע5 עם,ותתו
 לא זר וזית האסי, או בענין שתחקור אחר כאזנ.ך דברי, .'כנסו רדנר5ר

 אס אמרו וככר ין תשמע ו5א תאמין אי מא5'הז שקיבל יד הזמ אפיהאם'ן
 כיבד חכמים תקנת נגר ואפ" יו שוסעיו אין וכו' חויצ'1 אאמר א5יה1בא
 ומגואתי 'נעתי זה ומטעם שם ז'קע כהיריטשוכ רקדהפ עכ"ל לו חשמעלא

 שונוה ונוסחאות רבינו טנרגי יכי נאמנות מהזרות למצוא "ש,עהי צורנע,ר
 ככה ליגדנ נרוץ באילן 5ת5ות ויש רהלכר כנגר ח"ו אינו זר שדבר ידעולמען
 רוא חיש ארחות לשס,ר דבריו את בצמא ששהו דחלם'ד'ם ע5 מרראויויב,
  בויאחו שבייש  ריעו של ורעתו בריונו  ניו עג נכי מאדפר יריוהזכגי1
 במפגיע אנהיר ו רי רנו ע ובנ' ש ,אנ ה 1 נם ( ר )האוח יבנו ,ור 1אדר
 פנהנינו :נופח שלי בביהמ"ד ובפרט וב בקודש טמנהגינ ת לשנשלא

 שירכיו מקום בכי הי"ו ידידט טאג"ש 1ג, ויסע הקדושיםמאבותינו
 נעים ומה פוב מה ושמ"ע ההפלה נומח וגם אבותינו כדודג ולתקןלהנהנ
 ולא רבוייו עי שיעבור וידידי, א1דב'1 ודסידץ מתלסיר'1 הוא ומיעכד"ק
 שבמר דסעשר על רע ומאוד ו וסארי רצוח המלאוח ונפשו לבבו בכ4'דפ,ץ
 והנס כשלו בסר דעו ,לא נפש בשאת ,ר על ם שעובר ם אנש נמצאים םפעם
 וירהפלל העמור יפני לרמוס מידם זאת ביקש ומי בבית עפץ חטלכח אתלכברם
 שנם מט"ב ס"נ בסי' חפנ"א כתב יכבר רבינו מפי לנו רמסירר סג,סחולשנות
 כנירוקי רניגי ררע"פ וכגוה דבריו לסתור ראי' שיש לא אם רכו ננר 'עמיריא

 נשמות רנרת דבר לשנות ררם"א של בבידכ"ג שרצו עי חרס"ט מיאו"ח
 חכ"נ מב זח עי נורא מעשר )וסיפר עפי"ר דרמ"ארבינו

 חמררש"י
 כלוביין(

 מבואר ,כבר נ"י כפויה רנוסח רד שב גו רב טמנרג לקנות יראו לא ךוא
 רחזן שקראו עקיבא ברבי קל"ם בם' בב"' וסובא יתרו ותנחוסא תשאבמר"ר
 כך לא רבינו תלמיריו יו אמרו הזיוה רצה ויא בצבור בח"ה יקרותברנים
 לא דענודד לד, אומר לעיוה נמנעת ולטה ימיך 1א1רך חייך הוא בילמרתנו
 ועכ"פ פענזים שלשד שנים פרשה איתו מדרת שלא ע5 אלא לקריתנמנעת
 לילך לו ציוו דאבי הלכר צד ע"פ מגיער שישבמלום

 ירהפ~
 או רעטוד לפני

 וגא עדיה שס"ת רביט נוסח עפ"י תתלתו מירר ש אס ש"צ חיט 14 שש
 ע? ררך את לישסר רן יור ודסשכיייפ בגחלתן ר ,ד 1ך1. צ11את1 עילעבור

 המץ8חחים

 דברים וערגבו נשהבשו ררובא רובא בסידורים שנדפסו דתפיה נוסחאותדרכי
 וברצותו מרחיב ברצ1הו א כל חסדפימים כיד רט גססרו כור גדולודבר

 נזסדאות נהערונ1ה קנדפ1נים חדויים נדם ועיד טע,תים מלא רם ע"כמקצר
 תיבח כל שרקרק ז"ל שב"ז רנאח רגדי חת'יר של סידורו שנם עדשתים
 רג"ל סידור שגית מרדפינו משחורו ואת וככל ובטרה ,משהל 1 בטנונעורר
 ובכבוד, בעצטז חטחבר שבירר כפוסח ושינו הזדו ויו סדקתם הטרפיסיםקללנו
 ממיר הנאון 1ב1 האלה רטרס'סים על התפלר נוסת במאמר רבעו צווחוכאשר
 פידור מדפיסי קדקד על רבד ח( פ' )סימן אורח עובר כק ים( ח אורחות)בספר
 רביט אסרם רתפיר מירורי על נאמן יסור לרעכךד ן א ועב"פ כנ"לריעב"ץ

 רעה פי עי ועשר ותיקן איזן חטחקר ע5 ,אות תיבר בבל  שעמד רנרול יררת
 %ל הבויל נוסח שדוא האריו"י בנוסת ורנסתר רננ5ר חורת רעת וע"פרב,חיו
 ישרעל חסרת תמרוד בהסדרתו ררחבה. רנדויה ביד! בעצטו וכמ"ש שוהנפש

 בסיכום ורק בלבד רשט"ע נותח הדפיס תפס 'א( תרם )מ,נקא12ש ידו עישנרפס
 נוסחאות כי לשורע וצריכם כרשומו בזה בסנים כג"ש אח"כ שיתי שנים אוא'

 ועבודה בחורת רעיונכם מרדותיו לרוב אי רייא לא שם גם רשמ"ע דויתרהפיר



 חמחפףחקלסוכא

 וקריר חנא סומרות חסשר בסמרו רתפ4ח נוסח בפאקיר ,נם סים ר כלויר"א
 תורר רבר בספרו כעצבי מהנצל כאיכר ודערוח נוסחאית ררבר רלבבקולכחם
 שקריתם סומר ותר . הלשון בצה רנ"ל טוב נוסח מאמר על מ"א( אות)ת"כ
 רעתו ניעה .נו עכל*ה האסף" עת .אין לבי 15ח ע5 קרית ונם כחוב רבאשם

 רנוטחאות בל בריוק תפלר מירור ס יררפ רי ויפה שטוב רי, ותימלאנ"ש
 כאיד ,יצבור ואסיף יסדר נו עי ,מצוד חובר מ עב אבי כעת יזר יבאוקשר ררני רי:ג שב :ןי::ת יי:י:יי:::,:ן: ך!יי:1::ין:::: כן אטנם  רדכים את לוכוח  הסרושימ אביתיו  ובכגתנ כסגרנו לסיפאמרישא
 מטרת וורו יר4כון דיוש שממקורו סוגית ם ,סנרג רורים ורב רנוסחא,ח כלהד

 שפלופ הטיפ כדרכ'דרכינו

 רתורר מקצועות ככל רגולים הורש רנרול רכינו פעלים רב ח' אישדרסי
 לרט?'א חכככם וסנרנ שורש כל על לרחחק,ח רנדוליםשבח'גור'1

 1 'ר 'חדפו שבכתב תפרד עם שבע"פ תפרר חד ל נאטג'ם מק,רוחעי'רם
 בננלר רדלכה עם ,רקכיה רהפירוח תורח כ' רראר ר,חו נבעיםהכאמים
 ריו כשיכיר  מנעתי יא זה ,בסיעם עולר אחר בסנה  אאותר אל אשדהזברות
 מעשי וטרח'ם צ'צ'ם סיפור'ם איור לרעלות שכח'ם שי פטומןבא'ורו
 דחרנשות שעוטר ,אסוגר ידיעות ,סדות טענות טררר קד,שר והסירותיביר ואנויח רלכד ת נאונ ת לטרנ בלולים רדכטר בשמן כולס יכל,ליס 1 נ.עג 1 טנדנ נו רב גקרושת לדתבוגן רעת למקן ם הקוק עולם לזכר ריו ש םרצדי"
 בעלי יחםר1 כן ,כמו מרחכח רעת שנבה משכיינו ימעלה שירכת אשיסופי
  לטעשר רלכר בור שייך וכי תלויות ברן הלכות  שגיפי  ימכדנימ למפר  ותעני, וטה ובביות מרתע,ררת כתבח' מקנטות שבכמר על כמפריזת מ רבויאמדע

 ל4ב רמסור רבר 171 רלא הרירות בב ובכר רלך כמורו 5רתדמ,תלרורות
 יוהשוה נחלים ע5 כחותל ,4רי' רבינו וסמו וכד'ר "דהר וישר זךטריו
 ,יצאו טאיי' עלר שירכת רקדושוח תיבות בטכטאו עתון אור ניעם ש.בדר
 למען אמנם לו ישגר ומי לו יערוך מץ וכי מרעישות ,קולות רשעותמקרבו
 סעס נבאת מעט וטין קלח מכל בעמרים לסטתי שוקקר נפש לכל רש.ר רבריחי'
 מחנותו קצר. אפם לרתגשם זכה אקר וכל ינו' ין מעי רבו. כן  9ל עוראוכרנו זגיי בי דגד מד ג זכמאד"ב דור דנדך קסק אי י"די, בדו ד דכה טקטצדי

 ארגה נרקתי את זריי תנ,דך: י,ה!1סגיי14 נטע יט" ואדיה ?י?,גז
 יבלוסיחסם ' את, דיתר גרת,1'ן,סיס

 תורת זאת כי נהיצהו עי יכיל לבב גר כי ומחוה, תוגנו ר5ז דיבורררתי
 רקם אח ילמד שלימד תורר בשחקים רוא בדיר נענקימ רנדולראים

 דהנדנו בכוים רובם זדדדבים ם רמנדנ בי ממתרעי צריכין אך וחיקיםמצקת
 ורבינ,  וא( גיורש ףטליה ריר רו- ם  רצרש 1 אבית עור  כגרכדם

 אך טרם קיצי

ח ייש א ,ציו זך 4  ח  ש   



 ח%11"י18ע

 בב5 ,ר ,לא ראו נינו ע רדוד נור ק צר ראינו אוהו רק ותצמידים שאגויען
 1 5סשמח,ח כ חב אירח שרגא שגוו על רכ5 קראג, ~כן והריוכ,תיומנדיו
 דולך שדענף ז יידע חכי בי בככידם דדו כל פניעח ח", זר יאין אבותי,נבית
 ר ~רע הנני ועור אחר דמשגן וחי חר רכ5 וכשרשן יידם וקרע ראילןאחר
 נרול שהחיבור אם כי דמע לשכחא סיימחינהו כי יגביר לבל רקוראאת

 והרוחות המרובים עניניו ובמקצת טן מקצת אפי' זה אין ובאיכותבכמות
 ורובר יפח שרעש ומי רשנהינו קוצר כפי רק לרביני נכון ציור גוך ,ר,וא,1
 כי"כ ונם כמורו אפקים איש מפעלות חטונח לצייר יותר שכל כקינייוכר

 א, וכשכחד מפני ושקר תנא ב דלו בחיבור היבא שלא שלי ומנרגםענ'נ'פ
 חבר'ט במעטר גפר בי"ג שכררי מר הוא פר ישני אשר יאת רנפור בירוררעדר

 דינתי מחיבוריו רככות פסקי שהוצאתי טד וכן אהובים תיכץריםמקשיבים
 עשו וכן נשהיירי הרנת  מיו"ט יכו ועעגה גיסן' %' שארע", פסקי,לגכ,רי
 בשם רלכ,תיו ומסקי סנרניו וררמי0י תודר נריקי שריו ע"י רנר"א רת"ס
 צריבין שחה ונמען ואו"ם ו בארע ספסק,ו כלל העתיקו ולא רחמיםשערי
 כ"כ אינם ,נם מטייר ורדלכה רתשובה שיבינו רשאלר יבאר נדוץאריכות
 אחר רלז כחיבור ננררח' ובן ושקר תנא לכן ביונם 'ום לדבר ונחוצ'םרגילים
 ז"5 רבם כגרוי בתוך מלהדפיס נפתעו ש5א רנ"ל רנר"א מנרנ' רבמעשה
 ירכנסתי אתבונן וטזקנים ובך כך חלו סזסור או כסיוט שנננו נינועיםטעניני
 וריורעים רנינוניס סרר חנךרות ,פיוטים ברתפ5ות ימזכרת ורשמתינ"ע

 6תם שרוא והערות ברנרות ב"פ מ"ש עור ואעורר ייבינו יונדוושימעים
 שדבאח ובטקים ראר"י בטירורי או בפע"ח או רטינות בשער אי דכאמראריז"5

 רר"ר וסיר,ר קאפיל הר"ר סידור ונטרדו שנדפפו פר דיינו ראמי פירורסתם
 לרעת זאת ונם וי"ע החי ראר"י שם על שאכל ישראל חטרה סידור אושבתי
 שלא כדי אכל וכיו"ב כפשוטים רנראים טנהנים כ"פ מלרשום כרעתישיא
 חוגתי ידי יצאתי ובזר יבא מקימו ע5 דכ5 הארם חרלוכות טסדר חכמניסטר
 שפלופ 01511 דרכי לם' רקרמדבחור

 לסס,יג'רם רחתיפשח בעת וכשמוח בברכות לברך רקדמ1ת נותבדרסי
 מו"ה וו"ח רטושן הרבני ייריד' טובח נפוי ח"ו אהי' ולאומעתקיהם

 רפדברת זאת לדוגל מאפשרות 5 רי' 5א מבחח אשר נ"י נאלדשטיי,שלפר

 5כן הדפתר לסיוע יר על לקבץ מסע' א5ר עליו קיבל ודוא שבממון רברמפני
 עליו ינן לשטשו( )שזכר  רכינו  וובוה של,מח ככינר שכר, שיטיל רואבריו

 נופא בבר,וח יו"ט כל אח וגנרל טובית 1'שועוח רצלחר כרוב רי"וועכב"ב
 חרבני נפשי יריד אחיו יבורך וכן וכטקס. ושחבר נחה סכוך סק5יאונהורא
 נ"י ג"ש שיגרל נו משר מו"ר חמירתה רביו ווח"ס ויראה בתירררמז"ם

 טוכא וסנים ויגע סרת אשר שים היקוו ום ירושלים סטעוהבשרמח"ם
 קדדנה יסעו 1"ב, זבדת יפו הטד ננהיתם הס' קי סידורו עם גאורחנהשינר
 עליו אשיל עוכרם וכשפמי זכותו עיין ינן ישימונו כבורו והורתורכינז
 ורהסיס ישוער לפצורת רידו בסררד שיזכה בתפחו ייפעול ויליץברכתו
 דור בזש"ק למיועד תחי' אסתר בת רבקר אשתו עם קדם שסי משמילטונה
 תמזער ביפיו שיך רבינו אח לראות בסרוב ונוכר אכי"ר וכם"ס יבורךחפרים
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