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 הפנינים לקבץ הזה לזמן וקימנו שהחיינו היוצר וישתנח ' הכיסא'תברק
 ונכרי הנ' מהרבנים השמועות מפי ונם הקדושים ספרים מפייקרים

 מכ"ק נאמנים ממקורים ונפלאים נוראים וסיפורים החית * זי"ע הקדושהרהורי
 . ויריש מוסר המלאים בפפרשיסחא זצללה*ה הקדוש היהדפי כו' צי"ע,הבהיק
 תרם'חן בשנת ]שהדפסתי היהדרה 'נפלאדרז לספר בהקדמתי כתבתיוכבר
 זי"ע הקדוש היהודי מן .מדברים אם אמר זצילה"ה מנדך ו:רי*מ הנה*קאשף
 ליקוטי שבם' נם ומה . עאכו"כ תורתו מהידושי ומכשיל . שמים ליראת מנולההוא

 נמרץ בחשק נדול'לה:י'ו? בהתעוררות הלב ונתלהב נתעורר מצדיקים 'סיפורים  עני כי מאוד נדול דבר הוא מצדיקים מעשיות שסיפורי דע . בזה"ל כתבמהר"ן
 השם את עבודתם ע"י ממנו שממפרין הצדיקים אותן שעשו הרשימו כי .מאוד
 להשם מעוררות והיא . מהצדיק שממפרין בעת נתעוררות הרשימה זאת'ותברך
 * בפ"א אבות למם' לו:רכזב'ם המשניות בפי' ועיין ע"כ . נדול במתעוררות'יתברך

 . המרות מעלות או . השכליות המעלות בשבח הדבור הוא . הנאהב הדבור.וזלהשט*
 . ובשירים בסיפורים .למעלזו? הנפש להעיר יחד המינים משני הפחיתיותובננות
 מעלותיהם ולהורות החשובים לשבת וכן . בעצמם ההם בדרכים הפהיתיות מןולמנעם
 בפחיתיותיהם הרעים ולננות בדרכיו;ם וילכו אדם בני בעיני מנהניהם שיטבוכדי
 כמנהניהם הם יתנהנו ולא מהם ויתרחקו אדם בני בעיני וזכרם פעולתם שיתננוכדי

 :עיי'ש
 ת"ת והמעש . ת"ת שום הקדושה יתו בנתב לנו נשאר יא שבעוה"ר'דנפוץכפין

 מצוה לכן . נשכת הזמן טרדות מרוב החסידים בין נודע אשרוסיפורים
 שפתי דובב ולהיות . ומוסר יר"ש מהם הנצמח וסיפורים ת"ת לחדפים.נדולה
 הזה ספר וקראתי . כו' ?ולמים באהלך אנורה התפלל דהמע"ה ונם .ישנים

 אדם אם ואף . וירשש במוסר בתפארתף כלול שהיא מפני * היהודילספארי?
 הקדושים ספרים בשאר או היהודי'. .ועלאות בהספר הזהאו בהספר לפעמיםרואה

 ח"ו א"ע להכניס שלא השכל מוסר מהם ליקת כדי לג הוא . הצדיקים בין.מהלוככן
 הצדיקים בין ריב מחרחרים שהי )'האנשים עלתה מה וראו . הצדיקים מחלוקתבין

 בכה יי"ע כץזאמייקדב כמברייל שהה"ק היהודי" *נפלאות בס' נועיין .הקדושים
 כי . לטובתו בתיין כנגדו שהי' ואמר זי"ע. הק' ועיתודי פטירת עלופתאפן

 וכן * ח"ו רע עין שולט והי' המערב מארצות אליו נוסעים הי' כננדם הין לאאם
 כי בפנימי עיין . ומתאוננים בוכים היו. חיותו בחיים כננדיו שהיו הצדיקיםשאר

 אמת אומר הכתוב עליהם . מתירים ואלו אוסרים שאלו אף והלל שמאיטהלוקת
 סופה שמים לשם ומחלוקת חיים א' דברי ואלו אלו יוצא ה" וב"ק . אהבו,והשלום
 ואף בנ"י בלבות רושם עושה צדיקים דברי שכל בעינינו וראינו .להתקיים
 יכניס ואיך . העולם את המקיימים עולם יסודי צדיקים המה שבזמנינוהצדיקים

 לחוס שרוצה מי . עצות לקומי בס' וכתב . ח"ו אחריהם להרתר נדולה בסכנהא"ע
 . השלישים הצדיקים שבין המריבות עי כלל וישנית ישמע שלא להתננר צריך הייועל
 בזהי שמארוך עיי"ש בכולם. להאמיןרק

 הקדוש הטפר רואה כל אשר אני ובטווס
 בתורה ועומקים . יתברר שסו יודעי . ויר"ש התורה ימוש שלא עולס עד ולזרעייי יעמוד זצללה*ה ושכהדדי כו' צי"ע הקדוש הנאון וזכות ביתו לתוך ברכה יביאהזה
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 , ועכ*י והמסייעים העומקים ולכל . והצלחה ברגה ובשפע ומזוני חיי בבני .לשמה

 אס*ו: עליהם. ינווכותו
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 תעורההמכתבי
 רססי כנר . 50יט'6 הקרוש היהודי ונכוי סקווסיס :ס5ויקיס סנ'נהרבנימ

 כססו
 3פ'ק וערהש .יגדיל כמגס קסופסחי , hfn היחורינפלאות

~ch כספר 6ת 5קכ3 נמי'ק 63יס 6ך . ססכמס לטיס 5ריכיס 6ין וטל"יס סקדוסיסוכריו 
 ס63 . נכלל מסגת ליסור 1ע3 . רכס)65כס

~tnos 
 ולכנען . כט1לס 6וס מוס . נכולי

 וכי* 5ל!"ס סחו'כ סס"נ ופרים6 6סיו6 , קריסה יקירה נכרך ס6י . סקורםחיכת
 קיימך, מקרתך סליט"6 זאלער דךד מיסר'ר כקעת 61ר6ליס תרסימיס מנועוט'

 : 36י סלח 6סר נוכתכו 6ת לעתיק . תיככ'6 רפופרי6 קריירוסליס

 hUln ירושלים עס,ק פס עח'ר מנהם פרסת ירעששקכע"ס

 * שי'יא קדיש ק"מ ~yyl ר' וכו' ידידילכבוד

 ע31ס מימי הנה : nhrt o~lnno קנלתי זונתנו יקרה כי 3סוויעו כמתיאחד"ש
 ממס מי ומ:ריעיס . סקרוסיס מפריס על למסרס גוסנין קומוגיוהומטניס

 ס6ספקלרי6 סקימיס קודם SD ועתי ל6נ!ור . כחיכך דמויי כוסנו כרח 6כל . סמחכריסל
 ,י'ע הקרוש היהורי מעולס כ3 כפ' סנקר6 הירות ינרמל 30 רכןכמתירס

 06ר . וט' ננר6 ס6י 30 סככוד למטן ו6ך . מחמויס וכילו מטעמים חכו .בעולמו לי סככם כרוך 16נ!ר מטועמו חיך כ3 טסירו6 קמרות 6חריו ססס6יר .מפרסיסח6
 סקדוסים ספריס . כתיך סמפוזרוח סעסורוח ספסרות לנקל לעמ31 דלעיל6 6תערות6 לוכ6
 כ3 לו סיסי' יח יסיג 6סר כ61 מי כי וחילו גחו ייסר 6חד. למקים ססמועומזמרי

 ערך . יוטן פ)6 נספר כד6ית6 610 מלכיס מזכם וכוס ממס, סנלקטסם6ריס
 סכוונ"ס o'~nlho סם6גניס ל3ענ יחוסו 61) סרגיס מנ!זכי סמס סנ!6טסיס .לסיפם
 .סלו)ס ומי . ידיסס מוסכין כעזרם סעומויס וסעס רסקוניס עיי'ס כסף ליסוף61'..

 : נרתמים לזיון בפוגך פיגיגו וחחוינס מל6 ככסף סספר יקחו לכחיס6 פרכס b's5ש4
 , זאהיער דור קוייך כ6רט6 חכרי6 דמן ס5עירממני

 . לדוד מכתם . דור ויאמר . רור כנמה . ד"א קול . דור מנן מסרגעסמ'ח
 משנסלע י' סרכי ויכו . זי"ע הקרוש היהורי ונגד . זי"ע טלובלין סרכיהנו

 : 6מן יסל36 כל 1פ3 יי'עלעלעווער
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