
ך;יף;ףרף וסיפוריםה"תהפארת28

 )הו" 61מר רן"קן סם( )עוד)לה(
 הס"ק

 ז5ללסיס(ממ6נילגי65
 ריק Sh לנסוע נאו אקס מ16דכי

 לי וכחדומס . 56ל1 ללחוך וגס ז"להיסווי
 כעיננו כיקס זחל מיסודי מס"ק כיסס.פר
 נכדו 6ת 6לי1 סיסלח ז5"ל סק'מסנניך
 כי שהי לעזוכ יוכל סל6 לו וקמרהיקר
 היסודי סס"ק כססי' ורק נגפסו דסקגוסו
 סי' ז"ל סס*נו תרן 56ל כק6ז;ניןר"ל
 היסורי סס'ק רגיל וסי' נ!6ר קליודביק
 נוטר מיין 6יז עסר )כלא סליו לותרז"ל

 סס*ק עם זחל סס'מ פי' ופ'6פרייגד(
 ומדכריס כחור לכדם מניסם ז5'להיסודי
 1ל6 סם הי' קטן נער כ:מ" ז"ל ותרןיחד,

 סיסווי סס'ק יע6 וכססי' עליוהצניחו
 יידעיס הייתם 06 ל6כסינ 6ונור סי'ז5"ל
 סייהס עמי תרנר הי' טק' סהה*ממס

 . ס6לס מדכריס מ6ר~ ומתפעליםנ!תלסכיס
 ונ!יד . יזוע 6ני וקמר ז"ל נזון עכס61ז
 כסכרו ניס כל לו 61:!ר מכיניסס קותוקך6
 6סר . זצ"ל סיסווי הס"ק כעיני לפלךוסי
 נכנס י6ז כזקת וכיכין יורע קטןגער
Sh!כסלו מ16ד 16ח1 וטינח זחל הס*נ . 

 יחוה כורך 61תר כוס יקר גכך לו יםהסך
 לכוס סיסי' רק כלוס לו חסך 6יןכי

 ל"ז זחל מס"מ לו יקמר * .כ;טריימי5
 : וכככר יידע6גי

 הסיק )610 כמידקר סס( )עוד)לי(
תמ6גילני65

 כסגתתדע 6ז כלונלין הי' כי הנ'ל(יזחל
 וסי' . זחל סיסודי ההיק מפטירתס:!ה
 לככוח יר6 ססי' עו נולך וכוכההולך
 סיקורו סרס מחסידים 6גסיס- גפניכ"כ
 תכן עמס. הו6 מלוגמן הק' נרן סל6כי
 ועכ*ז וככס הלוך לעיר חון וסלךסי'

 נו16ר נוכס טסות 6יך סס"ק למרןנהוווע
 16הו חיבק ותיר קליו סיכך 6חריווסלח
 ממך 6כקס מ16ד . לעס* שמקיר לוולנזר
 לי 61מר למדיתו וקרץ עור לככותלגל
 סס"ק נופטירח לי כסגתמדע כי עליהעיר
 ועכס וכוכח כטפר סתגללהי ז"להיהודי
 יחו וגתחזקס חזקו וטתס . טכס ;ענרמס

 6לקינו 36ל חינט ז"ל סיסנדי הס"קכי
 לעכ* כמקיר ממך ולנקם לעו וקיים חיה61
 וכס כס קליו ודיכר פוד נפכי לסרנוהלגל
 מדקי: יותר 51ככוה לס5טטר 1ל3ללגחנו
 סמרן ממט שמעש סס( )עוד)לז(

 נוטס נעל'"
 הנעיריס כגי לסחסיריס 5וס . ,5"לאלימלך
 נכדי פחדך חן וככן גלילה 16חריססיסי'
 5וס s~st היסודי וסרס"ק לככסלעורר
 : לאגס לעורר הורס נשנס כלילתסי6מרו
 ז"ל ממנו סמעהי %"ן% סס( לטוו)לה(

 הס"ק כיססיפר
 גרוליס י0וריס פ"6 לו הי' דלס.סווי
 מחמה ומתגלגל בקרן סוככ ה" 6סרנוקיד
 לסתפלל סקריך 6וה1 מזכירו 61ח*כ יסוריוגודל

 כקרן חתגלנל כסהי' ס6ז וענוגיערכית
 כטונ6ו נקמה לי הי' הנדוליס יסוריומחמת
 להתפלל יכול סי' 761 נופו הי6סנדול
 על ז"ל הו6 נ'כ ס6תר וכתו כטוכערכית
 כצו כעולס געול כינק לו 6ין כיעגמו

 : גופו 6ת כונף ז-לסהו6
 מתגו.:מעתי כ1"44 טס( )עוד)"מ(

 לימיךנ5מ5ט
tlD'~Oמטליה מגודל נזדכר כה.' כעיון 
 :ל לד'6 גסכ6 החולה כי ו6:!רסכ*ח
 61מר . נהרפ6 מיד לצוד סכ"ח סהי'סלכס
 נמס 6כר על . זחל היהודי ~p"oגסס

 סי* זס . תקד ככריי מוק:יספעמים
 הקלס: וכריס כותכ כטה" 6ז כד' יכקותומנוך5
6*6יכו' סה"ננ נסיות %"א כלוס( גהר )כס')מ(

 6"6 הה"ק רכיגי 56ל ז5ללה*ס.מפסיסח6
 ההיק כהלה זי"ע ז5לל"ס מל1כליןרסכנס*ג
 מהרי69 הח"ק גנו וג"ק . הנילז5ללה"ה
 רכינו לפט להזכירו פעם ככל הלךז5ללס'ס
 לך סלח כפ"ק ולתר . ז5ללה"סמלובלין
 כסתיס כסר61יס טלפעמיס פי' ויתורו6גסיס
 עכוותו כל נמר לככר מיטר6ל 6דסעל
 מס כל חיקן ונכר כעוס'ז לעכור לוםססי'
 . גטמהו הלס כחלק לתקן עליו ננוטלססי'
c)nhשיקיט סל לתסלתן נות16ס סקכזס 

 כגילו :יסהופפו 56יו ;ולח הקכ"סולעכודהס
לדרוס



דן'הרךי ומיפורטח"הפלטיה
 המעמס 61ה כס. ילכו סורך 6ח ממנו5וווס
 לחקן מחרם מפורס כוס לו ויסי' יעסון6סר
 סיתר 'פדרך ולהרריכם .0ר6ל כני נסתת.6ת
 סיקור לסיות יוכל 31זס ססי'ח לפגייסמוי
 בתפלתם פעלו וכן' ויתורו וזמו . כעולסעזו

 געזרהו בריקותו לקיתן וחזר תיכף'החיפף
 לקורו מיסי6ל ר3יס נסרו ותיכףט'

 : זי'מסק'
 ריב סרס"ק 14כמן8 סלתה( ויקמל )3ס')מא(

מפ6רסונ
 . מ3לענדו3 ז5לגס'ס יעקלי ר' ושס"קז5ללס"ס
 לכרו: לר' כלתי כיז דרכי: .:אות ד' ר6 6יז"מה 6ין ניז6גט ס6ט סקדוס" .סיוד זיירע דערגזס*ל
 כ:ורונהשמריק, סל.ט"6 מסרה ,2שכמגרגי 0ס( )עוד)נמב(
 מן ג:6ל ז5ללה"ס מיסורי סס*קסזקגו מסיפי . נופ6רסוכ %ללס"ס נז6דומו'רססמע
 0:וקכל והסיכ 3יסוריס. תפן 6םהממיט
 סי' וכן . 6חת כעס על רק יכודיסע"ע
 סי' סל6 עד למנוד נדלי .סיסוריס '6גל
 :ופגי . כהפלה לעמוד הו6 טיכ מס כזוכזחן 6סי 6"מ וההיי0כ גסיסיייס. לטמורנכחו

 hS מלוילת הנ;נויוה כתתפ0טות הו6משתפלס
 : תכתה תפלת rh ומתפלל . היסוריםירניס
 מס גפל6ס כמ,נעטףן סם( )עוד)טנ(

 כ"קשסיפר
 הרה"ק מזקכו מפ6רס116 ז5ללה*ה6רומו'ר
 סדרך קפילת לו ססי' 6יך . ז5ללס*סמיסודי
 לרכ להיות ממעזינוז סרה"ק סנתקכלגעת
 16 דר סי' היסודי וסרס"ק bpPhבעיר
huthsלקנוע ממעויגוז סרס"ק סנ6 ונעה 
 סיסווי סרס*ק 6ז סי' . 6פט6 נעירצירתו
Ot~ss*3לוכלין ז5ללס*ס סק' סרגי 56ל . 
 6ת לסקכיל לכיחו פיסע 3ר15גו סי'ומ16ד
 כעיר 5ח-ל"רכ סי' 6סר הכ"ל סרס'קפגי

 לסכין לייזר י' סלי ל6י0 פיוסמשיגוז
 לעירו סכת 6חר היכף לנסוע ענלסעטרו
 רמס ;סי' כטת סי' נקורם ודרכו .6פט6
DD'Sסרגי 56ל פעולם טוס עמס ל6 לכיתו 
 כקמר רק מלוס. פריןה ממט ריקחמשנלין
 סלח ז5ללס'ס סרכי 16 ליספ סי'נר5ונו
מחריו

 וגהי
 פכה הסד-6חר ;לוס. פריית לו

 לפיחו ליסע רפס סי' סיסורי סס'ק6סי
 מז יום ער למחר וכן לר.רגי. כקרץ1ל6
 סיסורי סל 3דעש 6ז ס" ל6 6סר3לילס
 סכת קורס עוד לכייע ליסעסקרומ
 פוס סינף סרני נון כמלח נלילסופאלוס

 . סלוס פרירת לו ונתן לכיתו ליסעלו
 פרטיות ר' עור ס.' 6סר סררך עלויסי
~'DS

 מהמת ומנס לנוף נטפס ומסמם , 6פט6
 הענלס מן 6חר נלנל ג0כר סדרךחסיר,ת
 גרעת מיסכס ועי' עלס סיס סי'ול6

 וסנס סמרה פני טל לסכות כקרוססיסודי
 נפעמוגיס מק;קסיס נרסיס קע נגמעפח6ו0
 כתוך יוסג 6חד 61יס כ6ה מרככםוהנה

 סקדוס לסיסודי 6מר סוס ובליסממרככה
 יס3 ' לזקת 6פט6 לעיר סכת על נוסע6100
 סק' היסורי עגם כיחך סיסעו לסמרככסעמו
 סעירס ;כת על ל613 כספסרי ה61 ו6יךקליו
 ה6יס לו ס;יג סחתם מקיעת .עת1הל6

 מיגוטין חגגי יותר יסע סל6 לוסמכטיח
 . ע"ז מבחומס סי' סק' וסיהורי פרסהכל

 וקמר נרול כקיל קולו .6ח ס6י0הריס
 נלסון סלמון וזסו הדי כזס*ל מקרוסליהירי
 . כן 6ו:ור ס'סכ לססגי 16נור ס6חדפ1לנ'ס
 סע6 הקדו; סמם 6ת הק' היסוריוגימוע
 וקפן סי6 פמוט ד3ר סל6 סכין המסמפי
 ניס מעות מתורס ולקח לסמרכ3סחיכה
 כ6 מיגוטין סכסחוגס ס.' וכן כווהביט
 ונ16% מנועזיכוז לסרס"ק הלך ותיכףסעירה
 : תנחם הפלת קודם כר*טליח ה5י5ית כזרקסם"
 שוי( ;ו;כ.ס )ננךעןקלים)מד(

 קמ"ז)קפיטל
 לכ סל6 לסכין לכ לם3ורי הרופק וז"לג'(
 ז6ת ומס נוסד משכחה מרס סו6נסכר
 06 סירוע כי י"ל קולס נחרכהלרפו6ה

 מקוך טוכ ס61 ננכר לכ כי הקמתכי
 מותר יסי' כע5כ כי ל6 גסתחס 6ך16לס
 ומחכת ל3 לסטרי רופק סכויח*סוזמס'כ
 3ע5טת יסי' ל6 שכ ססמטרתלע5כוחס
 ל3 3סכרון סנס6ר סרפו6ס סי6 ז6תחו"ח

 נופרמיסח6 ' ה.הורי סקווס (~i'haוכעממם
 :ז5ללס*ס(

 סרי'מ הנס"ק נמס 3כי"ק כמ"כ)מה(

מגול4י



דן*הורי מישורים"*הרע*ארתמ8
 נדולס כיח כתיכ כרעלית sftt ז5ללס"סנור
 תיעמס ה61 ססר6סונס מרקס הו6 שכ'":ר
 וסיוכל הראסיה, בו לסכינם לראסיהכיה

 כמז הכית 6ה יתטנ סל6 כר6סיחלססתכל
 ולסמור כיחך תוענה:6ל תג" %סנ6מר
 סכים 6ת המתעכ רכך מכל מקודילהזסיר
 וכמו מכית 6ת מקור מתעכ 6טר מנקותיכפרס
 יכמין והוא 6כי ס6ע 16מו ג6ס.סקכ*ס עלס6ית6
 טנע סנ6ות 16מר וסי' 6חר כמקוסלרור

 ממיס כריקה מר6סית . גולשועד
 . סנ"מר כמו ולעכרו סולקות להסיגיוכל

 יוכל יסרבל ורק וכו' עיגיכס תרוסס6ו
 מכריזות 1ס6לקוח סכרי6ס הסערהלהסיג
 הניר מעטיו כת סכ6מר כמו . 61ר7ממיס
 סיס סכת זס ליחס גיחן רוקק DS~1לעמו
 . וכי' דכריו מגיך וע"ר . זס נח נחי'לסם
 . ולדורס ססמיט ס6זינו 6מר רכינו'ימאס
 סמם T~hl ססממיס וקרן כמיס כסס'ומעיד
 ועהיו . ה6לקיס הו6 בר' ומכיריםו!?יריננ
 כקוס ד6יה6 ופיד . סכר ולסלםלהפרע
 עליו סגדמו 5י5ית כמלות וסיר ססי'"חד

 16תו משיימין מסי' עתם כ6וכעההלנית
 הסריס סרביות סריס ירקת וגקד6מלחע61
 מירי גההוס ססרקיע מסיס ירקה לידימניף
 ימי מנקמר . מיר6ס קיוס ,לו ויעיר6ס
 הקביס מנערה הרקיע גהחזקו . שו'בקיע
 מגיך ולכן עליו. ומסייס שוער 6וסעמו
 כית סיעסס רק . סמיס ירקת ונקרךיר"ש

 הקרוע ססיהודי 16מר וה.' ככ"ל.לרוסית
 תפרס.סח6 בקרוס סרכ 6ת פ"Sh1n 6סי'
 מיס לו מסיכ וס" סלו הסערה לו סיסנילוס לי טירמו ז%לסיס( שגס מ' סרגי )610ז"ל

 והיהידי . כו' כר6 מי עיטכס מרוס:נוסקו.
 כ5רכיס אינס סיסר6ל לו מסיכ סףהקדום
 וזסו יו5ריס מי5י6ת לסס ים היסרבללוס
 לרעי סי' ל6 עתק ר' ט6נור וזסו."תת

 , לכס סוס מהחורם 6ל6 מתורסלהתחיל
 תקרים ר*רכ יסרי ג'ג 51רק 0ו6 נכוןכרע

 : ע"כ זי.ע..מפרסיסח6
 ג6 11., מ., נמ,ק ת-: ע1ך)ש(

 מרוכק טיבי' 16מר בי' זי.ע.מג5ניריטטוכ

 סהץ' שמר והי' כתפלס סתינס כחוומשסר
 מתפללים סהי' ט14ן וקנוסי5דיקיס
 %ללעיס סקנסס ססיסודי אומר וסי'כתסירווו
 . כתפלחו ככיר זמן ממסה סי' 6h'oסר
 6חר כמקוס הנדולס כעכורתו רק תוסססי'
 חתפ% ס" ]תכוין[ וכססי' ]מכוון[ סי' 6סרעו
 וסף מקיד ק5ר כזמן מהפלס כל6ח'ז
 התקום Sh סתינה 6ל כ6 ספסט16תר
 יס" וכלער לזס )מוכן( ]מכוון[  0ו66סר
 יה" ממי% סר6ף כמקו:!1 ומקומרמדוגק
 : ע"כ כמסירוס 6ף גתפלס וחיסרמדופק

 סעורת יזיל סמל טהק יכ :ורןש)טז(
 ספליט כש יר% תכיל מ04'*

 ליר6ס הלמר למען וכו' 61כלתס מעמר%ל
 ס" זי"ע %לליס סקדוס ססיהווי אומרוסי'
 בכווכם 6חר כ5 עלמו 6ת להרגילמ15ס

 י6כל' hSD פועל ש" סעכ*פס6כילס

 : ט*ככרעכמן
 ס" 11'ל סכול נכי"ק סם ונרד*)טמ(

 ]5י0ויי סק' 60ר'י כסס16מר
 לספכימים רק ה61 מעליית סכל זי"עהק'[
 6ת רואין סי' ס6ליכ לחי15גיות ל66כל

 סעלי' העיקר 610 מוס אותר והי'סמליות
 מטקס ספנינו1ת ממעלס פס )מעלס(רק
 מסגם לחס ןוק6 כסבה נ6 לכן תימניותכל6
 מעורכ יסי' מל6 העיקר וסייס נוהמןזכרון
 טיס" רק טוכ הסערם חוט 6פ" ורעטוב

 : ע"כ תערוגות נל6 לנתרינקי
 )עך":7.4ש א"ק :4 עוד)ים(
 ג6כ,-הם ה6מיכו החמר מן יה סן6כזן

 ז"ל ורמכ'ןלמפרע
-theh 

a~lh 60 זס 
 יוגין( )ניטע סגל 16מר והי' הנסמקעין
 ופ6רסטעלעכן התגנוות למס יסה5ויקיס
 ונס מעולס כל כייף סי' (6ל*ג מסכרכר
 וותר פ6רסטעל כערס יס 6סרהזריחס
 סו5 15 וזורח  פנומן, סו5  וסוריחסהפהק
pttwכיושר 

 וכבסר כעוטש סימונם ותכיי
 tfthhn מנס לסנרם סקוס כמלך מכסהס"
 בזריחת סי' ומבמין D~h מבמן ססי'ונס

 כלכרסם סס6מינו מלמרס סו6 011כיוצר
למפרע



ד4והךרי ומינוריםה"התפארה
 גלעי ענין קותו כלמנוו ס61 וזסלתסרט
 מפיו י:מעהי ,סרס גתענרס סת6כימלךסרור
 ה6ט ה5ייקיס יודין* וניטע קכל פ*6סקדי0

 סקדוס :!היהודי וספהרסעטל סט5 פ6ר6
 ה" :נל1גלין הרכי דסס'ק ימכך למרןסי'

 : ע"כ סקודה כרוחמסיח
 נק "4 2:1ן ן עוך)נ(

 'נמ
 יעקם כיה גקר6 161 להענווס ט סיעס6;
 סיקרה גסס ליעקכ סתת תתן אמרבסי'
 ס5 חוההו זי"ע ז%לס*ס סקרי;מיסור. 3;ס 16תר וסי' סתמת לו נותכין כןיעקכ
 6סר כזס. חוהס ססו6 6מח סו6סקכ'ס
hSיסי' ל6 יזייף ס6ס מסוס לסזייף נכל 

 : ע9ג6תח
 סעורי נסס 3כי"קסס ,נך81)בא(

 מלמיס זי*פ ז"לסקדוס
 סו6 ססדעיס וסקטס ירסס 6רן דיןהממעת

 עמס 6ל9ק סנ6מר מפגיו ליר6סלק
 נמגטל סיר6ס ולניחר הלפגיוסירקו
 כסרסן סדינים תתייק וזסו וסקטססדין
 ס6דס וכוס סתטד ל15רך רק סו6סרדין
 יעקכ ויסכ היינו סדכר תעתיק סו6נתירק
 : ע"כ 'Onb פחי סו6 . דוכיו תנוריגררן
 ז5ללס'ס תגור סריית "ס"ק כשיסקר)נב(

 )!פרסיסמ6 סק' סיסוןיכטס
 כל 6ת נוהן סי' ססו6 קימר ססי'י5ללס'ס
 סס"ק ו:יי6 יודיסקייט סברס לטנימעולס
 מרגעים ססחסידיס לווסיף סזס זי"עמניר
 סטולס מזס נכרליס לסיות חסירוה כלמון6'פ

 ואסתר כעותק כל3 לגעוע כלכ 610מעיקר

6ס,-
 כטימק יתן ומא יודען 6רס סיס 6ין

 שסר אז הטנודס לפני חייו ימי כלסלכ
 סיסר6לי כמעגין נגיעס לסיות יוכל כן"י'
 ל6 כשר סלמון יוסיף ומס יחן מס6כל
 וס61 . וכג'ל כסוגן כל3 3טימק תקועיסי'
 ססחסירים מניע אס תכיין . מסייססי'

 6ין עיט e'~tiioS %י שןגוסטש
ots). ע"כ : 

 הקרוס לנט 6מר סק' ך,יו,ךרי)נב(
 נ"ע ירחיי% ר'הרכי

 . 6)קיס .ר6 1נ6 ייגע עי4 הת"ס .ד'ט

 בל, ססיו!ן סתפלס 6חך רגע עיףג:6תס
 כת יחליפו ד' וקוי כהינ גי 6לקיסיר6
 התפל? 6הד עיף ג:6תס לו 6מרוהיכף

 3ע9כ כסורסן נתחקו כי מסייניס hr'nל"
 )דף היסודי גפ"ות וכס' 6חר נכ'ימ"כ
 : עיינת(פחית נלסון ד"ת מס' סטתקי,י ע"כ(ל"ט
 . ~לס"ס חגוך הרי"מ סס9ק ושנקום)נד(

 כעך ר' סוכי סקרו;נסס
 כדיסק העכווס חתוך י63 כה:!סיחזי"ע

 תסרסיסח, סק' מיסורי :6:!ר יכסווסה:וק:
 מחגלגליס יסי' סת;יח כיפת ):ודם סעורזי"ע
 6ל ו6סיכס מלכס וינתרו ויכשוכחלית
 :כלי זי"ע מטר הס.ק וסייס סר6ס!ןבסי

 : יהי' כןמסק
 שיי זי"ע סקדוס היסורי כמיקדש)נה(

 ר" ?קדום ,ה h'Dר61ס
 :Hcnt היי :ל6 זלללסשס חטלעי!טךנטע'ל4
 הי' ))6ך 6' כיוס ול6 כלילה ל,כר"מ
 כס' עיין תטעה ctc כלי רגליו עלעוווד
 מהסת hto סזס זי"ע הק' ?יצורי 6מרר:!.5(
 :ל הקדות לבון מסייס והי' יפחדירקה

 ?מיג? על ר"מ כזם' המשיות כפ'הרתנ9ס
 ימי סרס לפי כר"ס סלל קור.ן ס.'כל6
 יירה? מהפס ולזורך ופחד יהכגעססגידה
 וכקדה וקתגהיס והסובה קליו !מגיסנ!:!:ו
 :6מר הגמ' מסכת וסי' וסליחהכפיס
 תג6. כסס ס6תר גנו הקכ"ס 6:!ך3סס
 : ז5ללה"ס מנור סרי*מ סס"ק סיפרכן
 ורר 6סר נריר כי כפסוק יחיו בבגרן)ברז

 כקרירס, לשי פי'עליסס
 וכן" דמו כתים כהרגומו נהכסלו כססכולו
 עיכרה ליתרו הממחה יסי' מה כיקיר51ריך
 יטרלל סל למוסיען, נתחכמס דחון13תיג1 לי נהחכמס סכה 1*ל ח"י מיס עליע הקדוכנ היסודי וס" דוקק כתש זכוכלסר
 מכול יני6, סל6. נסכע מככר כמיסרונו
 סיגו העולס כל מעל יןעו ל6 יממהלעולס
 וגנ:!' . מגיל 6חח קומרי טל 6נלמט6
 6?כ כלעס, ע5ט כקותי סי' סלמס6מר
 6מר חיתלו ומיוסכ . !כו' 3רח יתרוההרו
 על 6ל6 6יגו סס;טעפ כמיס לגוש%ל

א



ן:יך,ךרי וסיפוריםיהתפארה*2
 ועכס מט6 6חת שלק טל %ל . השלסגל

 יתרו ויחו ת"ס 6-ז צמח ע5חוסגתקייס
 : ידפחזח עליסס זלו 06ר כדרר כיוכו'
 5דק פב!4כפ סזפטיס( פ' 0פ*6 )גס')גז(

 מגידוףי
 סיהי' ולספמיק לסו;(יף ים לעולס ולכך"מה ר'" כי וימה 5דק ל3חי' וסיף חקרסיין
 כל מגעסס עד 6מה יינו כי להנדתו"מת
 מרקס וקמה ית' לעכוו'קו מיוחד 6חךופקרס
 סקרו: סרב 3:ם סהוררי 16וסיוה סוףועד

 שדק רריכם לסיות עללס'ס מיהודימפר0יסח6
 : ודפק"ח שקר ול536~'ק

ו!דנוקיט כפלי יעג.ן כ(ונ:~ה ספס*5( )ס')נח(
 והרכי ל!ק6זיגין המניד סרסגס'קיקדוסיס
 נ!לעלוכ דוד ר' וסרכי. הקד01 וסיסירימלובלין
 הרכ מן סם?!עתי ועכ'י 'זי"עגס3נימ
 סרה"ח פכיו מפי מקכל b'w'1hi 4.'מלעגע:.ן

 : sfftt הנ"ל זללס'ס .התק534
 ממניך וסרגל 5, סקסם .ilhJOךמ*ן

 פ'6 הי' ז5וקללס'סמק6זיגין
 ?!לוגלין הרכי מקרוס סג16ן רכיט 56לנלוכלין
 56לכס גמ65 ס6ס לסרכי ממניד601ל
 סרגי עגם י6מתייס מפ61רימ חסיייסלכיסים
 6כקם 6"כ הוקיר הרכ לו 6ו!ך 56לי ויםיס

 לסהפנג לביהי מסם :גיס לי םתםלח1"תכס
 הרני לו והמכיס וחסיןות הורס ככנריוכסס
 הק' המניר ראיני ככד ס" כלסר זמןלתחר
 הס הל6 מתלמידיו סנים 6לי1 סל"וככיתו
 סקדוס מיסודי סגורן סק' סג16ןלחיגו
 י ז15ק"ל מלעלוכ דוי. ר' סרס"ק ורכינוזקוקכן

 סרס מי וס6לס המניד לרכיל נ6ויכפתר
 תל5ירי,צגהמ

 סלפי
 רגעו לפס ולמר 45כלין

 ס6נרכיס 5והס כוך6י ס4ש 6גי יורטיןמגיי
 ססיכ 61ח,כ 56לי למליח סררי ליס5נטיח
 תוכלו ל6ס וסללו סק' לסיהורי סק'פניו
 כטת לוליו מס 60ל1 יסק מן ומסיכוללמוד
 ס.6מר סנוגיד וכקססי h'1W 6יזס לייססיג
 פלשל סק' מיסורי לו וקמר . חירום 6"סלו

 ממגיו מעיני וסוטכ לקווו כירכוצימוק
 הקדוח סמגיך 6מר ושח"כקקדוט
 והידוסי מירוט 6יזס לפטכס 6ניר 6מתטה

 . וגס'ק סק' סיסורי 1כססנ!ע לפניו61מר
 כל לכיפור וכקילוחו חריפית1 כרירההתיל
 ולגן . ופחד שימס עליו וכפל הננידסל דטהי טמלטס ר6ס הק' :היהודי עדדלריו
 נפלס עד . סק' המגיד דברי לתדזההחיל
 הק' רכינו ונסנה כהיגן .פס הק'וכריו
 מחדם ם,כי חירותי סכל הבעו לווקמר
 :וס כהס קין הקמת דרך על הםכליקודי
 :ירסס ומי 6מת י סל רק 6מרקנקודה
 נימלת נסקך מדכיי 6חת 6ות אפי'לסתור
 לכס הי' ולכן . ר"ל וזת 6ותיוה רק6מה

 ומח"כ וכרי 6ת :תיךלהס ר:נ!י6סייפת6
 מלעלוכ ר'ד לסרה"ק הק' הננידפנס

 גסחיק וס:יכ ללווו תוכלי 61תסי:6לוהו
 6יך . ללכוד יכול 6גי onts~Jl מסתיועל

 6ני הל6 . כזה וכר המניך עלייח:וכ
 Yet המניד לו וקמי כלל תורס כן6ינגי
 6ו . מדר: 16 . גמרא לומייס 6תסנודפי
 סמ"ק וסהפל6 חירום 6יזס לי האמרוזוס'ק
 ללמור כ6ס יותר תוך מוס מלעל1כר'ד
 תורס חידוס. ממנו יכקס עוד יכףעגו
 יורעיס 6הס עכ"פ ס?!ניד הרכ 6"ל6ז
 לי. ספרו כ6 וכרומה ניעמס סיפור6יזס
 6כי סיפור איזה ז"ל ר"ד סמ"קוהטיכ
 מסיפור וכצנרר מעמס איזה לפגיו וסיפריודע
 דטתכס מכוח ע15מס כננוחה סנזגידטנא
 כגיר זמן זס כי דעתי 6ת סגיקוחסכקמר
 כהיקרי 6חר כמקוס כפיקרס עומר 5גי6סר
 תירלתס זו וכ?!ע0ס לערלו יודע 61יגיזוס"ק
 וימר הק' היסודי ענה "ז טון עלקוהו
 סכין החילוק לכם ,גיד "גי ה?!גידלהרכ
 ירסס לידי תורה ונתוך כיתי 6כיסגינו
 תורס. לידי ירך נחתוך כ6 רירוחפירי

 : ועכי*6 זי"עיסכן
 נפרמט גפל6 חורה ד4ב:ך טס( )עוך)נט(

 הגויךסג16ן
 מסרכ עקכלתי י5וקללה*ס סקדו0מיסודי
 קליך קר6 .סן כהיכ כמפיס כממיטהסג*ל
 מיועל ז6ח כל הכהורס חע6* 3ך וס"לד'

 טליסס סע31ר ומי כן סמלות דככלופסיט6
 גמ4ט סכויכס יסכין יס וגס חט6 נויס
 לשון מלוה כקבר כריכי םל6 לד' עליךקר6

סזס
ש



 ""/ הלי. 4.%
 ס5 עלומו סוכר דרני סי6 מצנין 6ךימס
יס*_

 כוס יגתסוה הסורס כל6 תיפר
 יוס'כ דככל יסך6ל על נדגל קערוננםמיס
 כל סוטת כע"י ;יעסו סיתתן סם'מטוען
 6מנס תגפר ים" יוס*כ הזם וסיוםהמנס
 וממיכו זכיה עלינו מלמג חטרו כרוכהס"ה
 כמפס טעל.. התץ ם5דיקיס 6'ך ל6סהל6

 ג;מט ס:ו~צס ha וקלסר מסם מלויסויניעס
 כפני דלח נועלים קנס י6טפ*כ סכללסם
 י:ו:מטיס מלויס :הס וכיון הנויד וממסהלויס

 מרס 6כי נס כן . ר5יגי כעגותגספיסס
 סכתוכ ס,מר וזסו . עהותיסס 6:תטנתרס
 סמקטרנ סס'מ היינו עליך קר6 מןסם
 : ודפח'ח . סיגה ג5 סל הייט חס6 3ךוס"

 הורס ודנןי עכי( שנןןש סם( )עור)0(
 סרה'קמתלתירו

 סיסווי רכו לפני סומר ז5וק'ל פרןל'
 יק*ק סליט"6 סרסה מנכדו ססמעתיסק'

 ז5וקללס'ס פרן ר' סס'ק 5911ק6לכיעל
 וכמרקס ל6ה"ק ליסע ר5וכו סי: .מפרסיסח6
 1,והללס"ס הס'  סיתורי  רכינו סיבו  רמותליחיל
 ז5וקללס"ס סך'פ ירט 1ל6 . לו ליהן ר5סל6
 סרזפ נחלם מוטט לזנן ומנס ולנוח מסעל
 רכי קליו וכ6 . כו נסתלק 6סר חולי'6ח

 נדיחות6 שוהך 601ל1 לכקיו סק'מיסודי
 סר*פ ועגמו לפסיק ליסע בדעתו עוד06
 י"ת סי6 סכת מס לסכין יס ולפלורסריקכן וכני נד לכני ט." רכ ומקנס נתוס'קכתיכ

 לגו יספר כ"מ וללטי ופ"ר כ"גלס5דיקיס
 ;נייקיס 610 מעגין 6ך זס ככרסתוס"ק
 כרכס קנין )סס סיס טעכו וגיר כ"גס1%
 גקכר סמסרע"ס וכיון ע"ס רכעימסס
 מטנו לספרר רסיס 6יגס מירדןכעכר
 ומקנס וזסו טפגתס וסועים גכ6ן לסטז'ררק.,
 וכן 0לסס כסרכ קג'ן למס סיס וגףרב
 נזמן העוס9ז מן יסתלק סרכינע ר61ס6ר
 p~oh3 לסיוע סוד גדעתי 6ין הכי נסקרוב
 קנין לי יס כי רכינו עם ציחר לסיותרק
 ס6י מן נסתלק ר*פ מסס'ק סי' וכןט

 נסהלק ז5ללס*ס סק' סיסודי רכיט וכןעלנו6
 : ועכי'6 זי"ע ק5רכזנק

 6יף נרר ויחי( פ' S~tr,t הרון )כמי)מט(
1כז*

 נוכגכך עלית כ"י עלית כמסורס עליה 3רנוטרף
 ל6דסב מלחד ססחורס לכפר וגר6ס למרוסעלית
 ולנייר למסר 6וס סנריך הקסוכסדרכי
 דוך ס6.מר טד וכמצל 6ון דרכי מכל6'ע

 61ח'ז עדתיך. סיום 6ר כ'(. )חסליססמע'ס
 ג5ר סורס -וילבד תוכש תעסיקש::
 ללמוד רני5 06 ס6מח. חכתיסנוורו
 6"ש יחזיק סטסרס ועיקר וט' 6'דף
ir~sזהו כי הקיום ככרית נכמרים חטפת 
 לי'ת כידוע כיס ג6תז 6רס סעיפם 6רסכל

 מחר מכלכליס ח'ר תיקן ל6 עדייןוכקם
 36 וייזעק 96ע ,Scrn ל, ו6עפ"ככעכודס

 ;נילינ בשטפני 6ל 6כר % ס5וצק ככןד'
 מש2 וסנועהי קליך לונ.4 מנ1לכל ס6נימיס

 סקי סיודי 3סו6 מפרסיסח6 סס'ק6רומו'ר
 מלוכלינ סקסים רכעו כסם ס6מךז5ללס'ס(
 ו* 'h~ph נוסבל י*ח( )חהליס משפירוס
 "פפ"כ ומכולכל נזטורכ לשון מסוללוכו'
 כלכ ד' 56 שציעק ושיעז אוסע 6ויכיונון
 עלשגיס. כעולמוה יחור טופס r'Dנסגר
 סכסוך על כדישם כת'ט קריסיןוכמוחין
 הו6 6ד סקרן מן יעלס 761 כ'()כראסיה
 מן סנן 6ת וססקס העולס סו6 סכרלסין

 : ט9כ . נזם וויסגסר
 יפרך וכןייגס ש ספ' על סמוה נ:סנ' )עו*;()סב(
 לימאי קריה וסי' מוותר סו6 כן תיכחלכ16רס
 לווננ- י: לכן ייפויין ירכס אוחו יענווכאסר
 פן לו. גתחגמס סכה מפסוק פירו;כסקןם
 חכמם 11 מס לכ16רסירכס

- 
 .6ח לעגות

 נופי ס;מעהי עפ"י רס"פ hihיסר6ל
 עללס*סז סק' סימתי )ס" מפרסיסח66רומו'ר
 פורס פורס 3כס יע פן ספסוק פי'ס6מר
 לעמד רמס 6וס ד6ס וסע . עענסנ"מ
 מ . נספעךה נ6 זס עני נחכמות ו'.%
 סחכתס. גש 5י סחכמס נזו סמ6חוסנ
 לינתך שתמור לעול כשר להיות דריךרק
 . ספן ככס סים סייגו ככס יס פןוז'פ

 נ6 עי'1 כח:מס ססס 0עובדיטהספיקות
 פורט מוקם סיי "ש כגא ססששתכפן

י6:
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 מכס כ6ן סכחוכ פירוס וכן ולענסר6ס

 סכני סגעסס סיעו ירכס פן לונקחכמס
 נהחכמס סכ0 כחגמס ד' 6ת יעכרויקך6ל
 61"כ סספיקות ספן פסס תירכס ירכס פןלו

 ססרנס סייעו 16תו יטט וכלסר דס*פנזמיל6
 מיינו ירכס .כף ספסוק וק6תר סספיקוחלסס
 1ל6 לסס מרכס כינס סערי נויןכתר
 הפירס מס כססיסוח  עכורהס חלילםיסי'
 סספיקהז סיינו ירכס פן  6ינוריס  enhרס'י
 ססגקר סייט יפרון וגן ירכס כן אמראט
 יעכדו וכוס לסס ויפרון ירכס כינס סעריגוען

 : וסכן כ"ל כן י'6ה
 6ס וייזמר nSD5 ננעתן )ש"ס()נ(נ(

 כיון נזרקדקיס מהורס תפרסי כל רוסקיךי' 6ני כי וכו'גמוע
 ולעכ*ד . רפו6ס סייך ל6 ר' יסיםןל6
 סקדוס מ0רכ ססנזעחי מס בסקוס ספ'נר6ס

 על  סוכר גפינני' ממרגלך 1*למפיסימח6
 דין ססנועת מסמים ע"ו( )הסליםפסוק
 נגל מגוש ססמיס 0ל6 ובקדק יר6ס6רן

 "סועת סי7 ס76 רחתיס ססו6ממפריס
 על פיח( דף )סכת סגמ' קישת וגסדין
 סוס סג*ל 6יומו"ר ומפרם וסקטסירפס
 חיו כעולס וין. סלח ססקכ'ס רחמים0ו6
 וכזס ציתו לירקה נכרי ססי"תיגווגת
 רין ססמעת מסמיס וזס סוירס כ5נסקס
 כתיכ וכמלריס וסקטס ירסס סקרןנגדי
 רפושן סו6 011 למלריס ננוף ורפקננוף

 ממח ועי'ז ממט ירeo~ 16ליסרך)
 . סנ*ל זלל סרכ כמאמרסרפאס

 ככדי . כמקריס ממתי 6טר סמחלס כל פי'011
 . עליך לסיס ל6 . ליסר6ל לרפו6סקיהי'
 נמלריס ולסיס סל6 כמכילך למוןסיינו
 מעוגם ירקה יאית . 16ת1 טתיר6וכסמל
 ויסלח . סכורך מגדולת מרוממות ירקתסיוע
 וטס גג'י כלכות רשרוממות ירקתהסידה
 סגוף ורפואה סנפם רפואת לסס רפושיסי'
 ד' 6גי כי וזס . תעוגם ירקת טדיול6

 סיעכ ורוק רופאך גרס ללקותוכר~הנלות
 : נכון כיכעז'ס

 ככתב נהעלוהך ב::3' )עו'ס()מד(
 ן6סרןסזוס"ק

 סף ומטם דתערנית6 סוסכינ6 סי'כרגל
 סרכ קדום נזפם וסתעהי ומלכףסוסכינ6
 ז"ל (3חק י,קכ מ' 6דותו*רסקדוס

 רסייגו כחי לסכיך סופכין סי' סכלןספסרן מפלסיסח"
 סמלך לפני 6זחס זייפס לססי*ח יסרבלנסמח
 ססכי6 לתלכיד סוסנין סי' ותסס סוסכץגורך
 לסתלסכ יסרבל לפני 16ת1 וייפס סמלך6ת

 ל סקדוסיס מפתיו מתק סיענורוק
 מ6חמו'ר מתעתי חקת פק' )עו"ט(שה(

 ז"ל מוסרי*י סקדוססרכ

מפרסים"
 )חסלכם ספסוק פי' לי סומר

(f5pסיוון כ. כלנח סנגורי מלך לם*חון 
 סקןוס סוינור על סממוגס מקליפסס"
 וזס קרוס דיכור לס51י6 יכולים יסי'סל6
 טהורות. קמרות על מלך סהי' 60מורימלך

 בנורות מסיו לסו5י6 6יס יכול קותווכמסרגו
 : טיכ כל"ח חס .קדוסיס

 עררת ססמ"קי גיוס פנחס כן' )עו*ס()סר(
 )כמד"ר נמדרט לכסתסי'

 סמועדיס להם 6מר לכס תסי' מס כ"6(פ'
 רמס מוכן כלתי סמררם וזס וכו' ללסנביס
 ינק כיס מתרן ומס כזפ סמדרסרקס
 קנוס מפס תסמעתי גמז לסמררםדקסס

 ים" %לל0*0 מפרסיסח6 סס*ק6וומו'ר
 לימר לו בסי' תייי' פי' מס לסמררםקמה
 סי6 חסי' וחיכת לכס עצרת ססמעיכיוס
 טוכיס זמנים ריס סמררס ותירןמיאר
 ומגיס רק לסס ונוחן רעיס ס,מגיססקכיס מסלק- עכרת וכממיני ר"ל רעים זמניםוים

 סרכ כסס כנזל תסי' מס קלמר וסכיטונים
 מועד לגס ג46ס מוטדיס וקלמרמקרוס
 מסי' ג6יס זמניס נ6ש מוטדיס זמןענין
 עקרת ססתוגי כיוס וס*פ לכס טוניםססס

 : וק"ל וטונים %ס זמניס לכסהריי'
 מחרדם 1יסש מסעי ס3ן )עו'ס()סו(

 כמקמלותויחס
 כרגו כמקסל1ה וקינך וכ6במסורס
 קגחפלפ עשוס*ק לפרם ג'ל .6לקיס
 סשס*ק כמ"מ סחי~גיס מן פחד 6יןסרכים
 ספ' על וגס גנוזו וכן רכים ab ספ'על
 תפלחס 6ת כזס ול6 מערער תפלת 6לפג6
 מחרדס ויסעו מסורס סכע5 רמז ולוסיעויף

שיית



 5!יחך:יהךךי ופידורריםה"התפארה

 1.חנו סחעתיס. מן ספחד מחררהסייגו

 סכיך ולזם סרכיס כתפלה סייגוכמקהליי
 נ!כרכיס הריגיס סייגו 6' כיכיכמקהלת
 כלכ ימר6ל כנ; קיכון SD טוכונ!ו!ל'5יס

 כיחידים לנוהפלליס נדול מוסר י65 ומוס6חד
06hS נוהחי15גיס פחד לו סחן כיסר6ל נתל 
 הקדות הרכ 6ד1נ!1"ר מפי ססמעתי.כנוו

 מי נזל31לין 6רנ!ו"ר כסס 60נ!רחפ:יסח6
 לההפלל לו 6ין נעורים חטאות תיקןסל6

 כ6ריכות סקרו: מפיז :ניעתי כך .ניחידוה
 כעל רנ!ז ולזה נסתר כרפי מעצהע"פ

 היינו 6' כרכי כנקהלות כי הנ"להחסור?
 למון כרכו ועוד סרכיס כהפלהכג.ל
 נזכוה הדיגים ונוסכך 0מכגיענ!כייך

 היטכ: ידו"קהרכיש
 מ6דוכוו"ר כגועתי , דנריס כב' )טו"מ()מה(

 כ!פר:יסח6 הקדו:?רכ
 OfO הרע: נ!? 60לה ירה 6לי :דיירז"ל

 הלהורי נלך לסיחון ע"ה סמלך דוךס6נ!ר
 ועת סיחון על רוקק לנה וכו' ולעוגכג"ח
 הקרוס הלזיכור SD חלך 0סיחון לי.ו6נ!ר
 ס6נ!ורי מלך וז"פ בסוגן י0ר6ל מפי י65.סל6
 רעיתי לח"ז קדו:יס סמ6נוריס טלבמלך
 :סיחון ז"ל ה"ר"י כסס תורס לקוטיגס'
 הערלם. כנו ססוככ'ס קליפות סםוסוג
 דכרי והכנתי . פריטה טרלת ה61 ע1גוערלת
 סדיכיר :ל התכלות :זה 6ןנ!ו"ר :לקוד:
 נולך גקך6 :טיכ וקדרתי הערל1ה 3'ערות
 הסית 6חך גהנלה 26ר (faffrt :ה'6הככן
 השי"ת sfft ה6ך"י כסידור עיין הפריעהעיד
 סקורות לנו סיהנלה כגוהרה לנויהן

 : ע"כקדי0ין
 ,מ" "יי =ו,ק ,צטעהי,פם(

 Sh ויתע5כ ( 3ר6:ית )פ' 6מר .מ:.ר65וו5י
 נווכן ו6יגו סורס 6ת קמחה ר' ויקביל13

 הק' היסודי זקיגי כי גודע 06כפס.טות
 למגעו ערכות ככחי' מטלר 6מרז5ללה"ה
 ל63 עכודתו פי' ימי וכל ר'נועכידת
 כנ!ררינתו יומי גדול עוד פי' ז6ה 1ל1לילמיחס
 יעלי היו ל6דה"ר סנרך מסי' סמכולודור

 נזדה"ד הי' סל6 טד וכצמחה ודעתמדריגה

 ויתע5כ ע5כית Crs ולשגגים הסנ!הסמיס ל6סיף העונב גסן 1לזס לסגניתםכיכולתו
 מחנם דגל כס' עיין )6"ס ההדס 6ת"מחה 6:וי ו6ז השפע נ!נ!קוך ג16"6 סל לכו6ל

 כלריס מדוי כל טה"פ טקכ פ'6פדיס
 הקדים ר3יגו )סו6 ז5ללה"ס t'hh כפסכי'

 מק1דס עליו סולח 6"'כ הקרס עליסורים :51" הקכ"ס ראין ז5יקלל?*ה(סכט:"ס
 : עייף( ר"ל כתורס מרהחולי

 לריק פר0"י י6ינגוי ה6לקיס 6ה "גי ךיךעךןרף):ס()ע(
 היסורי 6נ!ר להרסיע 5:יכ כרעתו וקלה.'
 ע5חו לסתק:ר יכול 0הי' היינו ז5לל"סהק'
 :כיס היו הר:טיס :נס עד הרסעיסכנפם

 לזקק לקרס כחירס הי' ל6 61ז3ת0וכס
 מגעליס תופר סהי' 6' ולזה זחנו קידםסילקו
 גל עם לההחחון הטליון סעול6 לחכרהרגו

 :השפטתי
 לק"ק תסמוך 3ל6כיע בנכנכני8);א(

 סק5ין י:3פ"קך5יווגי5ע
 נו6ג0י ס" וה61 פיסל. לפריס נו.1הנ!יפלנ
 והוך ז5ללה'ס נ!6פט6 נזקיר הר"רהס"ק
 . מלוכלין הרס 137 טל התקג6תולנויל
 סיסורי פ"6 1כ6 זי"ע סק' ה'הודי נגדהי'
 לסכות ורלה . מרינ!ג6יו סוכו ירך זי'טהק'

 מסוס הגיחו ול6 הסגניך כעיר 16כשכפר
 סג*ל פיסל סר' גמע 61ח"כ רכוככיר
 םל6 מסם )גי יברכו הק' :הינללוכל'ן
 זי"ע( הקרום להרכי סיפר 1ל6 ז6ת לויזיק
 מ6ומס לי 6'ן סקדו0 צרכי לווקמר
CDלי נותורן עתה פיסל סר' 6' . מדריגות 

 סייגו נעיגיך קלס הריוע כרכת תסי 6למ6רז"ל
 כהיותו ההך'וט לכרך נ"ב מנ!ררינתוכבופל

 )קיר לנו ים עתה זי"ע הק' הרצי 6מר 6זהדיוט.
 הר' וכגו . ענו סיהחתן וכירכו מיין(הבכין
 הרכ כת מייעיל מ' ס6סס 6ח*כ לקחפגחם
 גכנ"מ נלוכלין כהרכי דל הכרסס נו,' וכו'המסיך
~-ffh)סרמ"מ סס*ק כמס גמעתי pihpn 

 למס קהות מחלוקת כל ס6מרז15קללס"ס
 סי' סס5ריקיס 6ף להתקיים כופושמיס
 כמיס DC5 סהי' נ!חנ!ח 6ך מחלוקםלהס

כרו
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 כסווכיס יחד סיתקסרילסתקייס
 : והכן, סימיסבסוף
 י!פ6ייסוכ זי*ט 5סי מ*1הה-ק

 כת סיתם סרחס1גהמיהו
 הפני 66.ז נגד י"ל מק6זינין יחזקאלסג.מ
 נפתלי נ!"1 הנ"נ כת סיתס ס;גי'יסוטע
 כט6ריגר6ד 61ח"כ נ!לכוכ ה6לכרטט6טסירן
 ססליסית מפ6ריס6כ הס"5 הוליךוחתנס
 מזעליחוכ ,'ל מגעיל ר' מה-5 כתשיונס
 ח"ו נסרכ מלוליין( קלפתי סדר)אחרי
SblnP.וכעת זחע מלוכלין הרכי חתן זחל 
 ז5"כ היסודי סק' סבכיו ר61ה כי 6מרחופהו
 סם זי'פ נ!לוכלין הרכי זקיכו חותנוע"ס

 הגולד כגו טס וקדט החהוג? עלגסלוס
 . מנ6רוו6לין מס"ק סו6 טלוס מקירשמגס
 מל.כלין הרכי סל הילר סס SDק,ליטין
 : היקף טגסער המני' 6:הו עםסהו4ד

 ה6כר"ק דל דוד מ"ו ךקךףגל;נ(
 געה כי לי סיפרח6רזיל

 וכו' סהר חתוכה סי' thnh1 6כר*קסיוהו
 הס"ס כת עס סיע'6 מפ6רסונ ~רססת"ו
 הנטיח זי"ע היסודי כי 61'ממס
 . rts הככס ועמס ככיו כמחת עללהיות
 61ינ!ס פחד SD11 סטמחס על יסכ סו6ונס

 : סס סמסוכיס כלסל
 נכל זי"ע סק' סיהורי עבנורת)גד(

 סרה"5 . כמסה"נ סי'כחו
 6מר גקיר'ס מר6זוויווכ מחסליי מ"1ושחסיד
 תלחין ככל מ45 נסוי .סיס בר'גנועט
 לססליס יכול סי' לO~s 6) )ריסיומין
 כמעט ר6ו דוד לוינרך כססניע תפלתוכל

 : ודניקוה מ6סנס גסמהוי5י6ה
 החסיך סרם 6כי תר גי כשיננו=);ה(

 סקרונן הג'ין גיזי"ע
 בעניה כלסתר ה.' נוזידיטסוכ סירס 5כיוגו'

 למקים סתו;- מלובלין סרני ככסמ"דהקושח
 ומחל סכיכיו ו6נסיסו )וייגער( סעותרוורס
 סרי'ק כclhnnl 6 ומרריגונן מסיכלותלד'כר
 מרריגות לומויס 6חס לו 61מר אליושיסודי
 06 אעסה מס הסיכו זס נלמד אינויהרכ'
 סיס!רי סיפר ססעווס על לתחרתו לייס

tpoהק' סרכי ס6ל נ!לו3לין להרכי זי'ט 
 כעה סייחי סיכן ז"ל הירשלי ר'לסס*ק
 : סוכר כן הק' סיכ6נ!ר ייפוי קן כסיכל הסיכו סס.כל1הסחסכתס

 6י.ן סס'5 עס 6חד נועד ד,יירנף3עי(
 סליט*6 טפסעייןליכ

 נק-ק וכעת גדול יוזטפ6ף טרללס6כד'ק
 6ג!ר .תרל"6( )טנח מילה כרית על16זירוכ
 ליכוס 6רי' הנ"מ .ס%ס"ק זקיגו כילי

 ד"ע סק' סיהווי רגו כסס 6מר זי"ענו6ופ46
 th~::el )פ"גין( פתי לו להיות סריך לקוסכי

 לסר16הס ויכול ח6חייס יר6 סגיu'h) מחסיי ס6ין )כלותר לטרמו הליחדמקורס
 הסגי:)הפיס(

 6דומו"ר סס.'הכחריר נ:ננ:2כש)וז(
 מגור iffht~oהגהיק

 כק' 6מת ספת כעל ז5וקללס"סזי"ע
 ז5וקללס"ה הרחג"ס אה"ק סיפר6לעקסנרער

 ססנ!כד כעת היסודי כ'מ6לפקס6:דער
 הך3י לפני כלוכלין שמו הסתירעדם
 וכגל כלל. עדה מפסיך ס6יגו לוחךהק'
 ע5?,ו סההיי;כ עד ההיפך לו הגירועת
 לפס הרכי סכ6 וסחרי למס ליסעהרכי
 6:!ך הקרום היהודי 56ל גדולס עדהורקס
 כ6ו הקלו ס6גסיס סקריט היסורילו

 :ס פי' 6כל מלוכלין רכינו 6הלרקות
 הרכי כי צחרי כפגיו מצנורו פייסטוי

 סר6וי נ!ודס ה61 6"כ קליו כ6מל1כלין
 6ז סרכי הו6 כפרטיסח6 וגצן קליוליסע
 נפלו כי זי"ע סק' היסודי לפססרוס
 סס*ק ססיפר מס וצרורו רכו תפחדמיניו

 לפגי זה דגר ז55לה"המ6לעקסנוער
 דעת גילוי נעין הי' זס ז5ללה*ה מנורסמ"ק
 מנור 6רונ!1"ר ההיק יהי' לחרזו כי5ר6ס

 : נקומו ממ65ד*ע
 מליד חיכנ ז5ללס'ס הק' ד;יןקףך4י)עת(

 מ'ו הס"ק סיקר6ת
 זי"ע נונס ר'ר כסס'ק זי"ע מסת6כרסס
 ככרסו עכול לחתן ולקחו עמווהסחרך
 רפ56ם סמו6ל מ"ר כת ע"סכריינדיל

 : ז"ל סיסודי חטן נוולמיוזצפ6ף

יסוט

)עב(

רייס



 ~ש ומךך,י1קךך~ ומשוריםש"תתפארת
עולס נלון עלשתסו רשנ1ףנ[)שפ(

לחרי זי"ע מיסוריקוום
 1לנזס הדור )יחזר מניכוין סרכי 6חטסח0י3
 6גסיס לקרכ הרכי מלפיוח כחיי ר6ט1הריס
 גורע 6ך לו נחסכו ל6 ומסעה ככוךסל6
 גל סימם ז5ללס-ס חלוכלין סרבי כיסערן
 סהי' טד ונימלך הטעם רכו 045לרכו
 גדול ענין 6יזס וגססי' תלמידיו לג5ר6ס
 6י5יקיל ה"ר להסיק ללכה כלשלך סטעסגיוס

 6ילנוה כ' ר6ס כ.עך נסע ופ-6ל6ג5יטער
 6חר להרקיע ס:זוכיס נרוו כ. עדנכוסיס
 הגיגו על מסל זס 6מר דק. 61חדעכ
 לל6ג5וט ליסע ססח6 סעד גסנס ד'ונוות
 ונורו 6ז קירכס וסרכי סק' רכוכיריעת
 וסגועס מרכו גדיל כסוף מרכ" הרוה-קעל

 למוסס כהלמיך'ם :ורש זרק הרוב ן כאלימלך
 להחזיר יסר6ל, פיטעי סם גפגיססכקילו

 . וי-ע מז6ק.לקוכ ומס"ק סכלל.כתמוכת
 ליתיס ס5עיךיס מס6גסיס סיו גי6מר
 סכר סה61 זי"ע ללינול הגועם עלסומרו
 כי ירעו וס61 ח-ו דעס וחסר חוסיווכטל
 לקול כקדכו לכריו ונחתכו חקר 6יןגדולתו
 נוטס כעל מסרס-ק טד טוכ. סל6ססמועס
 סרסי על כסקפוס לסיות מהחילאלימלך
 מ"ר הס"ק וכגו מל6ג15טסקדוט

~rD5b ל36י1 6נ1י זי"ע ג'6 3הר,כמ*1כ1כסק 
 ערס לפתקיך SD'1 ~יח כעלמך 6תססל6
 הטעס 6מר6ז

 קליני
 לסיות רולס 6ל

 הקדום 6כיו לחיי נונע וס כי ' הכין .עיר
 גי . לל6נ15ע ז5ללס,ה ר'6 סס,קכמע
 וססיכ ר3ו. חיי למען קליו הגוסעיסירחיק
 לרכי 16חי טור לטיוח לו סי' ל6סרכי
 דל6 מ6ן 6לעזר ר' הס-ק )611:ור

'"OD'גו : 

 קטנם עיר סס 'ט לל6ג5וט ייזעגסקנ41ן
 נודריגס כמל 6חו מלמך סי'סס
טפ5מידי

~DI)O 
 לל6ג5יט סלך פ,6 אלימלך

 גיוס ולאביק . סגולה סרנים וזס עכסעל
 סרגת היגלמך 6לי1 וליסע הענלסלרמוס
 קורס סעס ח5י 63 סג'6 לפיהו וחזרז6ת

 זי"ע 6לינולך הר"ר מס"ק ט6ללסמלמר

nch)רכינו ססיכו היית היכן ס6)1 סולמךוכסלח י3* נוסרה קמרה כעלך סיכן המלמד 
 יכילימ 6גו קין הסכיעי כרקיע יסכסיחי'
 המוליך מולס כל6ג15ט ומס 6ליגסלעלוה
 סה-ק 6מר רכיגו למכיס לליזפנסקלוחכו
 6הס: מה כי לכיחך 5ו זחע אלימלךהר"ך
 סלמס ר' )הס"ק מכיע כקוהיונפטך

 סי6ר5ייט. על סגסע מנס ככל זי-עמר6ד6נוסק
 הג-) ממלחו קכר su נרמהלליזענסי'
 כי זי"ע הק' סרכי ר6ה 6י עכרו(כררך
 סגינך סס-ק ע-י דירתו ומקר יהי' טוכל6

 כמו כלכו מניך לו OD" מל6נ5וטוו6לף
 ססניד תסליס רוכ ע"י לסכיי מיסריםסנוניך
 61מר 6' מגס יסב וסס ר6זווידוכלק"ק
 ר6זוויד( כלכונס גט )כי מירוד על סמירסס
 ומזפ עסעחוכ. ע"י ללוכלין תססועקד
 ר' הרכי להה"ק טסי' מדעתסתליסח
 הי'6 הס"ק וננו זי"ע נוליזעגסקאלימלך
 נס לסיוה ית' מסמס סיגם סי'ז5ל)ה,ס
 מהנוסכת הדמת חולמת זי"ע הקדוםלהרכי

 : ותכי-6 זי"ע כקדום לסיסודיעדת

 הק' הרכי ת5חודי כמסינס י:טס~"ןש)פ(
 מטה נו' סנה"ק מתחילזי"ע

 ל5עוק כעלוין ס6כד'ק ז"ל עזו.6לידחק
 ע"י החל 6סר התפלה זמן האחורעל

 סס"ק וקמר פתח זי"ע הקדוסמיהודי
 ז5ללס-ס ט6רגינר6ד ס6כך'ק אליעזרמו'

 לכפר 63 6חר מלך כן . מגריס גועםהר"כ
 16לי כחס עד והמחין לחמו 6ת1 סי'1ל6
 ה" טל6 עתדי %ל הנחמו לתמויכילו
 הנס סלחם ל6כ1ל מוכרח להה6פקיכול
 כעת סנכוהה הגםמס מעגין כן ככפר06ר
 השמחת ההפלה ר6תס כהארס עודסיתס
 סיספע טחה נס ונזםתוקקת עילס סלכרוסס
 תפלתה עם ונומתגח כ6ז סתעוררותעל!'
 סי6 16 יום יעכור ער ממתגת גי61חרי
 ליכוד יהוך6 מו' הס"ק . להתפללניכרחת
 לו סי' 6חד 6מר זי"ע ז6קליק31ס36ך'ק

 לך ס6 הנרול לכנו 6מר וכלילס . כגיס3'
 לס16ף ופכיך קטגס( ננטכעס )610 נדול6חו
.גן הסכיעי פעה כטת ממעתי קיצי כעתט"כוק



 "2כהלהורי יםיפיים ~rvהפארה
 סמני 5כגו גתן סכ' כ5י5ס . סכינווכן
 יסי' 65 6' גיו) עכור כי ס;כי5ס61

 וססתד) . היקר העניגו כרפוי טוכהט6מק
 6יזס עוד ספתחיס ע5 כסלמסלס;ינ
 סי' 1)6 6ניסס קימה עת 631 ,פרועות

 סמל כנו כ6 קעוה ביזו 61חר , )מריח15
 סרח ס;יכו . עליך סתתגתי ס65 בכיו5עק
 סט36יק עם התיגס פתח ; .כיחוח ריח1קכ)
 כרמסך גן , סזמן ביחור סירת סגין .ונ'6ס
 סכ6 טד וענודס מתורס מוסיףסזמן
 ר' מס"ק , סח5סכות סתע'ררותגלמת
 ר' כסה"נ סי' )סו6 מלטגטסנע6ייזיק'ל
 נ!כע)זין( פיסני ר' thh, 6הייחי56
 לקכ) מעריס לפתוח סיחן סגיהן6מר

 נוסונריס הזמן עכור 61חרי .חפ)תיגי
 ס)כ מעקור הפלות וכאכלו ,סקעליס
 י", וקהה . לפגיסס פותהין ו5דיקיסתנ;מות

 ,: קסבתכתרמוס
 מבנהם הה.קפא(

 "ס ש"ע
 לפגי 51י5ית כתפלין מוכתר סגיניו ,ממן

 61"5 )פ'( כקות לעיל סנזכריסה5ריקיס
 גס מתפללין , כזס ח;גין ע) ס)6 .ר6ו
  לקרועי  לרתות זס 5כ)) 63י hSnמי

 : ענו וגהוקי טעמו  h~th ;כלפליולי0
 פוזנל עמן מ"ו סק5ין ןץדץ'גפב(

 להה'ק ט56 ,מו"רס6
 כמס מזיכו נס"ם , זי"ע מווף*רקימהריי
 561)יכס חסירות לידי ~othi ערמשלינות
 . לסרכי כסגוסעיס תיו חסיויסנקררים
 לסחדרגס 5כ6 סו6 גמיעתו תכלית כיסוייגו

  6ף  ללייפציג מגומע ;6ומריס כמוסקי5וגית
 כרכר  כס3, .  קודם  פיירוה~  כפס יעכרוכי

 6מר , זי"מ מקאצק  הרם*מ ~הדו'9ל15כי
 5כ6 סי5טרכו כ5י לחסינות סק5ר הררי;
 6כ) , סג51ס )יהרי ווס , ממדליגותודרך
 סדרך  6יתי  יין9ל9ל זה כורך רניסכחיוכו
 ו5סתפלל סמקודס לסדרך )חזוי.וי5טרך
  מסוס וקווי )6*ס, , כזמנו סכלולעוות

 נזחגיגו טליט"6 סדור לויקי סתחי)וזס
 כעמוס הס ונס החסידים נסבהסיר
 5כ) סתפ)ס זמן וכן , נזמנו סנ5לע;יח

 כפלי  ;קינן קותן סנס ;ל6ו מפכי ,תבחר
  ומן  מה5הרין  פס מהייי  יגסמררייס
 :  וסנן( לובנם פסיס סחוירוהתפלס

 חהרךש היהודי ססת"י) אחריפג(
 וס5עיייס עדס לסמלייךזי"ע

 סהקכ5י , )פר;יסח6 מ)וכלין 3רהולימש
  וכר6:ס זי"ע מלרכלין הרב ה)מייינדובי
 , לשמים אורהרשם

 מארר הר"ב '
 מבאלחכם הה.ק מראפשיץ, סס"קושמש
 , זי"ע ועזו דיימש, שטעון ר'סס"ק

  :ליין וי'פ, סקדוס סרכי )ככוולסתקג6
 בפרסיסת?  מסלכיס  מרגלים יעסו  כולנו,יכרחו
 מקד.: ממיסודי סן ודיגול פוילס :ללסורים

 סס"ק 5יד , )5315ין ריחו )הכקיט  נו6:סי16,1
  סקרו: )סרגי יודיע 1סי6 נ!5עגעסג6 6ייזיק'5ר'
 פיסע.  יוסיפו  סל, לצרי  מקומית  ולכליי.פ

 ,)מס

 ,נהני
 ;כת ע5 .לפרסיסח6' 3ע5מו אייזיק'לר' כ* פ"6 , סוס וכן , :!651 לכסף

 לסוכת סי'  סכוונהו ע5:!1 סתג5) "זזסגירוסו
 סו, יסי' ל5  :3,ם וי"פ.  מקרוסאיסורי
 55 נוקטיו 6חר כו:3 מ65 ,זיסכותה,
 סכגנ 6חת su רע  ;ס  כסול,ח  סקרדגר
 כסקפרס וי"פ סק'  סיסורי סי' זה ג)עס
 עליו  כיוס  סלי;יס  ספורת  לפח ,פליי
 וגפי . כסלחן 5י;כ זי"ע סק'סיסודי
 ,  סירו סוכל  לו  יתן eh3 דפלמווסיפר  פליי פחד גפ5 .6ייזיק5* ר' סס*ק;סיפר
 )גר רידו יע5כו ו6ס , תיכף יחנק י5כל06
 ע5 מטפחתו כרך )זקה , גוסו יתייחס6זי
 סיסודי מן מליח דג חתיכת וקיפלידו,

 5*ע גוסן כחקי כפ5 היכף ו6ז זי"עסקרוט
 כ' ככ) מסק 65 ומקז , ר3 זמןעל

 פטירת בחרי , ל15כלין חזר 61ח'כ ,;כועוה
 *6ייזיקל' ר' סס"ק הי' זי"ע סק'*סיסורי*
 יעקל .ר' סגניד 56ל כ)ענ;קג6מלמד

  *פישל גר' גניו 51מדוס6כד5סת6ן
 וסי' , 3פו5י3' *6יט;6 וסר'1ונלין"
 ונוסרי") סקרוס סרכ תלמידימגדעי

 6מר , תקפ'3 גיסן כר"חמי56קליקוכ
 מלכי , למלעיס ר"ס  כניסן כב' ,הנוהרי"ל
 , לרכי 5חד  לסמוך  יפוק )גז יס ,רר9

וגחן



ך:יהךךי וסיפורים חיתהפאריק.48
 ביעור סתחלקוק לו עמס ל"ע סגופלילחול. זי"ע 6ייזיקל" .ר' כסנוקוכל עיניוינתן
 בל6 עד , :C1D't :.טור יו0 טל עלזה
 : 6לי1 נקהלו ו6ז , הו: הביעיי למיעוטגול

 דונג סי' זי"ע אייזיק? י' ההיקפד(
 *היהודי" עטיית יום לכל1

 לנס נכוS1h 16' דחוסמ"ס( )ג' זי"עהק'
 לגו יזכור כגהת jffh't גיוססעעס
 !כן , זי"ע הקווב תוכי ל6ווגיג! כיהן6הנת
 ;גת ל"ע פת6יס וגיטי , דלחנו עלג0.:ה חוגם כריח י0כ זס כיוס כי ,הוי

 :הקפ"ט
 הג*מ דר פי' בנפרשיסחאפה(

 יגס"יחזקאל
 סג"מ חתן שמחה כסמ"ר! כק6זגין(6ק"כ

 .6וסעי5116י", ה36ר"ק מיגליית"*יקיק6"
 זכר כס' והסגירו כשיכיס מקיר כש"חהיכף
 ולח"י סכרמל, הו סך"3 דודו לפני ולמי:חייס
 ה6כר"ק היו; 5גי הנ"מ לפגי ה6נוכורנ3ק'

 ה6נ!גוךנ , ג5ת6 , יוזעפ6ף ,טי:,וין
 הר' הקנין חכן לפר;יסח6 נ6ונ!ה6מכורנ

 יבולל הנ"נ! לסרב כתו וססי6 , מוסנצר
 , נינ: )כא' ' דליט6 נ!עיריט: פק'קיסר
 גפתחי' דוד גהר' , זיסקינד 3הרכ , דור3הך'
 עקונויס רעיו 3ן )1 !ילוה דוד, עיוכהריב
 כנו לפרוח לכהן לקח , הכן פדיוןועל
 .סרן נוו' קדיס6 חסיר6 סס"נ 6ה ,ככורו
 הי' שנעורס ועל *נ!פרקיסח6" זי"עהכסן"
 סילד 06 וגכתס , הקרי;* "סיפורימס

 עקימיס רגליו היות על מיגדל חי' נו',הבסה
 יהי' וכלו זי"ע הקדו: סיהורי לסיססי3
 רוה יעקב סנ"צ! סי' וזס הוי וכן ,יסר

 ז5ללס"ס ווישיגראר קאזיניץס36ד"ק
 : ש"כ ע) מסוי"ו כחורכע"ס

 נקן,ק, ,', "= 14, משכילשו

 , ר"ל המיגוע גוטי סי' זס 6כל .:מיס
 5י0ע :י15גו 6חד לו ולנזר תורתו ע5יחסו
 ענו ג0ט הו6 גס 6ז ולתיר העילסלרווה
 כו השיו ו:0 . להרשיסחא ;63יעד

 גדע כי , מקרוס" .סיסורי לכיח נלךיחגירו

 . סס ונכנסו , קליו וכניע , לספלונןנ??!ס
 ס5ז סמסגיל 6ה הק' היתורי קירס16

 יכיסה וסוכי; :לי הכובע ולקח ,לעתיד
 0כ והמרכיל .  קליו  ומחויר המ;כיל067

 ע"י( )תרכין ע"ר ניל 6רס ונעמסכשפיכס
 ו יכי' :כניכר דגריכ6

 סצד56ק הנ6כד"ק הרי5*; הרה"ג מ:*כ)ע"כ
 .0ליט"6(

 המשש היהודי 3סס . שכמעושיפז(
 ;כעולס דכר 0גגעללה"ה

 . הו6 טוכ ch לידם )פרקכם, כמיגע 15י0
 ליגע סיסר6לי 6י0 סל הכחיגה ה61ומה
 61מך . ססי"ת כררכי השר כדרך הולך06

 יין: 05 , יטרלל קסבת  .סוףהכתיגה
 ה61 , יום כגל 'Sh~c לסכת 56ל!0י"גרל
 הכחיגר וסוף ס:'"ח כטכדוה ;גהמלסטימן

 : נעכיות6מיהית
 יתייק ומס פ'6 . 5"עק, עוךפח(

 ר"ל הקהת ותיהודי לו ונוה , ז5"להקדת*
 , sffit הק' ךהיהורי , פסוק 6יזס;י"נ!ר
 פיו בתיך פסוק לו ונפל , תורס סליויקמר
 מרס וילך ז5לה"ס בונם ר"ר ההיק :להק'
 , תומם עד הזקת הפירה דכרי 6תוירכר
 651 .הונוס- ז5ללה"ס הק' .ה.הודי* לווס0יכ
 1ה.' הפ.רו0 ז'5 הרר"3 ההיק והכןי!תר

 הס"ק ג-כ סי' נ!עו!ר ונ6והו מקור,כשמחס
 :י:ל יהי' ז5"5 נ!6לעקס6גרטר רחג*הסרכי
 ל1 פ.ר0 וגה ז5"ל 13גס הר"ךלסה"ק
 ספירות טל ה;נ!חס זס ומה הקדום".היהורי
 הגה זחל הרר"כ הה"ק לז יה;ינסוס,
 30 המכוון פי' 6ת נ!ע5נ!ך הכין חכם6הס
 *תומסיחיכת

 מ56טקס6גדער הס"ק 61נ!י
 חיכת oh כי הפי' סל סכוונס 15 ;גרפס51"ל
 *הומה* לכתוכ 5ריך הי' ססירס על ק6יהונוס
 לתיך פטמים וכמס כמס סכירה וכרי6ת ומרחי הולך סי' סמ:יע'ס b'o הפי'6ך
 נ6כן זיי ס6ט ער כיז תומס עד ככ"ילכות

 : וסכן nnho וכוון ,ג(מ6כט
 ריר סס*ק ססיפר סחעתי ,נךךפט(

 ז5ללה"ה נ!נר,דזיסק*6לימלך
 6ף ז5ללס"ה הקד.ב סיסורי ;ל חי' ינויככל

סככן
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 נעכלות 1סעך נוסיף סי' ויום יוםטגכל
 6חר נז;תיקק תנויד סי' 6עפי'כהסיעה,
 עסק כתחילת לו סגתג)ה' סר6סון6ור

 סכתכ כ?11 , ספ.' 16)י , (~orהעכבות
 כחסידות חוזק 6ין , הרוקחגהקונות

 ;נחחילחז(

 , יייינ י'" "י "ק שטעתי"

 16מר ז%לה"? הק' היהורי הי'ס30ועות
 כסור; רכת" סל .סיגורו ס' סלסמ6מל
 וסייס התורה קכלת מענין 6' ענףהר6סון
 ספר גופם וכלסר יום הזו6רין כטסכז:"ל
 6ת לכל גרפס ס" ענה ט)סידורו
 יו"ר וקרין הק' היהורי ם6נולהרכריס

 סכה סל סידורו ס' כבסה"ת  על נוונתןסי'
cffh]הלכון הק.דס חיכת )נוען ועתיק ,נכ 
 , סכת :ל סיווגו ס' סל  וימסיר:קרוס
 , י*6 6ות 6' עגף ר,טון כסורר11")

 ק' ?מקך6 סיטי יהפרס 6ל0וכר3ריגו
 ויככ כהיכ סקזדס 'תרו כפ' ליתורהגי06
 חזר כך ד',ו6חר 56 העם רכיי ,6תמב:
 ועכור מעכן כעכ 6)'ך כ6 קגכי סנהוכהכ
 לעולס יסויגו נך וגס , וגו' העםיטמע
 סי' ונוס , ד' Sh העס וררי 6ת מטסויגד
 חז"ל גתטולרו וכסיר ושגיד  וחוורמגיר
 SD יכוץ כנזכר DS' 6כן ע"6( פ"ז)סכה
 ככעסה ס6תערות6 עיקר הכה כ. ,נכון

 015 0ק3יה כהנס קומר, ג"2י :61חדכריסם
 לכ"י ותניד Sff'35 הקמר :ה הלסין ככפללמסת
 ?דכייס 6לה ומסייס קדו: וגויכסגיס ומדולגי יעמיס מכ) סי-ולס י cn"olוגו'
 ;הקכ"ס עכור וסכל גטי 6) תרנר6סר
  הלבון נו? נוס,  לעס סיחרר  ולשייוהקפיר
 כין ותיקרת נדון לככור )הס תהי'סיתורה
 יסי' וסמה , הברן כ5 לי כיסעחיס
 כעין כסגיס יממלכת ?נכ5 החכי03הסנ1לס
 6ת יקכ)ו נרו5תס כאכיל כ6ל1 כנסיוןורך
 פרס. )קכל סרכ.ע*מ 6ת סנו;מס כדיךחורתו
 ו6הכה D33S טוכ רו3 מחנות יסי56לנוגס
 לזס 6זגס סטו 1ל6 נכל נז6ס1 וסתורםר'

 6חך 3פ0 ננוט יחד כמחר כולסוסטינו
 כלומר , יתדך ?סם כל ויענו סקר,כלשמר

 מז? זס ונו16חר נחלק דיכורס ס";ל6
 עוגיס תסס סקלת סמ;יכיס ?רסיסכדרך
 לעגות. cet~nh גנוקכין סעס וק6רכונר
 כן כ"כ כלנכס סמן 6ף , כנוותםג"כ

 יטר56 ס0י' סי' כן ל6 כ6ן 6ך ,כבלימות
 ועגו הי' 5קכלס ורעתם 6חו גלכג1לס
 ד' דיבר 6טר כל רק ר5וגגו , 6' פסכולס
 הגל.): לקנלת חון נוח;3ת ;וס כלי ,כטסה
 דכר למען רק , לגו ההועלה 1לטוכוסככוד

 הי' וז0 , וכתמיס כקנות ;סו לנועןד'

6תטרוה"
C05C ונו06כה לנכס מטוב 63מת 

חכור"
 וסגס- לכד 5ר' כפסס נכל1ת ; ית'

 לסיות כזקת יסמע מעם מפי :גס ד'חפז
 הקלס כי3ריס ,תערות6 יעלס ממכוגס

 הקב"ה ;6מר ע"6( פ"ט ):ס רז"לוכנקמר
 הקכ"ה ס6ין וכוך6י , לעירנו לך סי'לנווט
 לוכרעו ויהכן כרי06 מום לפורת)ריך
 כ.עלה הלז הסתערותך ענין על לומרמז
 כתיגי ח;יכיתו גורל תכיר והכל נושתונס

 6חר לכן .סי56 כל כגד ::קו5 וגס .המקוס
 6יך ד' 6ל ~OD דכרי 6ת :ו:ה;ס:יכ
 (r~tb ;נוו לנוען רק הטוכסר5תס
 הורת! לק53 ר15גס גד1להס 5ד ח;וסול6
 0קכ"ס ססי3 ע)י0ס 0חכיכ ר' כדכה 06כי
 יטר6לש עם טסיככ ה5ז ססיכס 6ת 6ת1גס

 יהי' התורת קבלת .;ע"י וגריס 616מר
 6)יך. כ6 6ני טהל6 1גר1לת1 טובתונקמח
 ככוי לעולס יקנינו כך וגס ונו' מענן3ע3
 נויך ויגלה . הדבר יתעוןו מס? מפיטנס
 גנל כע51ס גןולה כרס חפן סגין חפןס35ו
 ותיכף נוסס ע:? וכן ית' הכירקההכה
 6:ר. גODO 5 תנוכה הי' כלסרה:יכ
 . 6חר דכר נחסכה :וס כלי נענה ד'דכר
 , להקכ"ה המיג כן , ד' דגר לנועןרק
 :הניר ד' Sh סעס דכרי 6ת מטס וינד.וסו
 ה6תערוה, וגעסס העס דכרו כבסר יתכרךלו

 כגו- ;;ק51 ומממס י;ר56 מכלכ0)ימוה
 1ה1fft 61) . נד3ריגו .גמ413ר יטרללעל

 : למנין מקור נפךוכר

 במיפלג החסיד 6סר טמעתי לנרךצא(
 ן *י"ך6) מו*ה וכו'נתוי"ר

יווי)עם
4*



דתיהודי רטיפורימה"תרןננאררנ?*
 לפגי כיפר .מפןכטדכירז' ז"ליורי5עס"
 מברארזימק ז5ל5ס'ס אלימלך סירהשק
 56ל ס,חדיגה אגס סי' גע5מו ססו66יך

 ר-ס על *כפרסיסח6" %ללס'ס הק"*מיסודי
 מרכי סלם פרידה מלקח וגעה1יוס'כ
 פקד לכ.תו לימצ ז5ללהיס הק'"*סיסידי
 ישעי'לי ס"ר סס'ק נילוס לפריסע14

 כיס 1% לומד ינס מ?רש;רבירזז5ללה"ס
 ד ei'lh ד6י:'ן זיין ווע5 6יך 6זהלמון

 ';רחל ר' וכו' וסחם'ד , סוכות טטנ6גרערי
 כי רכו 15 ט6נ!ך מס 6ז מנין ל6הגא
 כימים ז%55ס"ס הק" .סיסודי יפססמס

 מחו'כ סי' 6ך גפר;עדבורז, מוסוה :ל6חרוניס
 וטרם איתו כ6 מכ"ל "ריוס.ד רני, גזירותלקיים
 ;מע 51'ל משרסעדכורז רזי ולס"ק:6מר
 נקוו; ה.הודי )גי הק, 137ופעירת
 סנין the דח,הו!"ם( נ' כייס נפסדז55לס"ס

 לסהזק לווך זי"ט fft~t *היסירי לו ;6מימס
 זיין ר6יעין ווטל ,יך 6ן נופרסעיכירזנ"י
 , סעליון כעולס ספי' סוכוה טען 6נןערידי
 נוה רמז 0ום 1לספך לנלוה ר5ס ל6'ו6ז

 יורע סל6 כרי זי"ע סק'" *מיסירי לואמר
 הק'" *היסורי מפעירה לו לגלוה ר5ס5, 6ים סוט וגס ז5ללה'ס סק'* .סיסודיופטירת
 ל5פר וסלך וכו' ר3ס מ651 מסוס ,זי"ע
 הי' עונק זמג'ס זמן 6חר 6ך , בריק16הו
 ע5 ראו נוג'ח ' נופר0עדנורז סרייסס*ק
 כך וכתיך , ססלחן פל ק5ה לגמגםיך.ו
 קולות ועסת נרול כרסס פה6וס מפכתוהקין
 .היסודי פטירת על ומתקנן ונכיותנדוליה
 כחוסנו"ס עור 6סר 61מר , ז55לס"ססק'"
 ח"ו קולי וח0כ בעולס גר1ל חנכותר6ס
 נוחמת 6ך , ז55לס"ס סק'* *סימוריכמהלק
 ע5 טומר עוד ;מעולס ורקס .לחוןט.65

 זי"ע .סיסורי' פעירה 'ס סבן חסגנועמנו,
 דעהו לפי הק' סיסודי פטירה סי' 06כי
h ר6ס וכעת חרס, ח"ו סע51ססי' h  

 כפטר ודל בנזר , סעליון כעולס סק'מיסופי
 5עק זס מסוס לחס"ס ז555ס*ס סק"*סיסורי

 : ע"כ ,וככס
 ;;א 1;ו' ר"ו'ג וז' ל רמגין5קצב(

 תחי. :יסגו כת"י '5ד'ק 3ית מס'ממינסק
 .סיסודי רכינו ננס כדפס( סו6)מעת
 ))כמר"ת חז"ל תקמי טל , זי"ע זנל%ס*ס"סק'
 דעס ו'( 6יה חקת ו:!ד"ה 6' 6ותויקרץ
 , קנית מס חסרה דטס חסרת מסק:.ה
 ספקות דסיינו .מס", 5י כחמך סימן 6זייה' כענוותי ימת סקנס להדס גדמם chפי'
 כוך6י לי י; דעה כן אין לברדס נרמסו6ם

 : וד"ל .eonנודת
 סכ3 ז5ללס"ס" סק' *סיסווי 14כמרצג(

 סכול זס oa1 כלל הנס סס'"הכטכידת לטיסי עומס ס6דססכל5יס
 '"ל כזה כוונתו . )6'ה וד"ל כ5ל 6יגיט5ווו
 ד' סרכי הללקי התגך 6ד::."ך מ"טע5"'
 בסייח לעכור סריך ;ההדס ז15קללס"סגטך

 : עכתדס'ק[ ה16פניסככ5
 יפריכו פירס"י , הרומס לי רינמדקרצח(

 06 סייגו גדכס ממונסלי
 עוס"ז ה16ת מכל לספיית 6"עיפריכו
 עין ש5מ6 6:י ממון ק16ת הו6כמעיקר
 כי , מנדכה כעלס 610 ז6ק , גיוהרסברס
 ית' הכורם לעמודה %גס סגדכן ר6י'מיס
 סו6 ונכרו ס:מע 6' מחסיר :נועלי)ז6ת

 : %ללס"ס( מכעחיוו6סס5ה"ק
 כין ססי' סיווע סמחל1קה כבנברןצה(

 מלובלין מקרוםסרכי
 ז5וקללס"ס .סיסווי* מס"ק עם ,זי"עז15קללס"ה
 ottssst סק' סיסורי נסס פ'6 ,:ופך;יסח6
 ס6סג חלמירו .6ח עמו 6הו ולקח5לוכלין

 דיונם ר' סרכי הס"ק הו6 הל6 ;חת כיהולו
 ונכנס כי6 לו וקמר ט?רשימחאז555ס"ס
 5קכל סרכי סל קוו; כקוס סקודסלמיכל
 סרכי סל סמקורס לכיח כ6ו וכלסר ,פניו
 וישגו נרולס כמחס 6הס 0מח ז5ל%ס'ססק'
 , וריפף 61חוס כלטכס ctnh כסגתיחדיו
 בסי' נ!סנוחלוקה ווילסס לרכר התחילוולח":
 כ46 לכפיס );הי' כיןוע מלסיגיהע"י
 551לס"ס סקרוס קיסווי ע5 מלסיכיס;ס"
 הרנילסני

 סק-

 ~יק ע% ויכרו 551לס"ס
pnD)5"סק' 5סיסורי סק' סרני 6נ!ר 6ז ר 

 הכגי וגס , מהוך הוסככט מהכי גיתהתיכו
 טלי ג6נעיס סגכס ונס , כחכורתכסחפז

גמלים
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 . עליכם סמל0יגיס מן יוסר , עויסימ"ס
 , 6הכס סקונ6יס מ)סיגיס 0י0 יען6כן

 סי' לכן , O>tSD מלמיטת ים כפעסיכפעס
 לכ6ן תסיוס עוד תסעו סל6 נכונסעלתי

 6גי גס כי , געירכס )שגייס כטוכולשנסנו
 א?יטךך סר"ר tpo רני 556 סיותיגעת

 ס~1 כדכריס ניכיט נ'כ סי'ז5)לס"ס
 נם ע"כ ל)יזעגסק עול ליסע 0ל6וגתי*ע5תי

 תסעו ול6 וכמוכס וכתוני , ;מעוני6תס
 . ללוס סרכי פקרס ולת"כ ,ללן

 ז5ללס'ס ברנם ר' סרכי סס*ק 6מרוכסילו
 , זי"ע הקדוש להיהודינ(פרשיסהא

 מלובלן סק' סרגי געותכיעסת
 סק' פיו 6ת סק' היהודי פתח 6זז~לס*ס
 61סוס ופומיוני מי 61ל 61נור ,וסטסור
 רבו 56ל כן לענות יכול סי' סקייסהרבי
 סי' ס)6 יט! , ז5וקל)ס*ס אליטלךסר'ר
 לקח קיכ3 מקודם כי , תמנו חכמתולוס

 ל6 ע5ל,ס בער ר' סרגי סקוס'טתרנינו
 : 51וקל)ס"ס סק' מסרכי חכתחי קרוס 6ניכן

"8יש*48
 איקא והפהיר הק' טרביני ונפלאה ניראה כשעשהצו(

 עם זצוקללה"ה טפרשימהא היהודיהגהיק
 , טשם זצוקללה"ה בונם ר' הרבי אי*א ההיקהלטיחו

 הצדיק הח"ק אצ? מלמעלה הואטים יהי' יחדיובהתוערם
 .מנחם רבינו ויקירא קרישא עילאה ביצינאהמפורמם
 ר' הרבי בפ"כ הנקרא מפרימטיק זי"ע זצללה'המענדיל'

 : זי"ע זצ??ח"ה ריטינאווערטענדילי

 סגרו "מונס 63תח סזס ססיפויתוכן
 רכ*י יוסי גכהכ כ6ן סר0וסכפי

 הסיכם סגוכחי מסיפור כי 6תכס ו6ס .6תת
 סוגות 3נוסח6וח מערס 61ג0י סחסיויס3ין
 כ5כי' דמ0ער כפי יספריסו 61חד 6חד:כל
 כן ל6 6עס , מנכון 610 זס כי)לנזור
 סזס מסיפור ;תעתי 6גי גי עמריבנכי
 מקרוס מיסודי תנכרי 6חר . קרוסמרכ

 ולנוה 5רק מורס כמוסו ווי .ז5וקללס*ס
  ס;וויע:ו 6סר מסיפור ס" וכסלסכחין
 תנשל  סס'סמפיוחך

 כמתי
 שזיור ,  בפתיו

 כזס'ל , חסיויס ולגין חכתיק כלעזן ,מ5ל1
 מר כי הכגי נ3ר ~ועדי מו' , 6חתשמס
 מעמי ;ס , ז15קללס"ס .סיסווי" 6י*666'ז

 כווצן 56) לסיות ריטינאוו לעירמרגלותיי
 רני סקת"ט סרכ מלן ס"ס מקרץ6.קןי
 כ5וות6 עמו וקהו זי"ע נוסס תעכוי)יר'
 , ע'גי סככה 56)1 כחכית תלמידוחר6

 סס*ק סל קשו פי עליו סעיד)כ06ר

 ז5ללסזס ירחמיאל ר' רכי1סט?1ר
 סמי; 6ומו'ר כיק ,פס ,מפרשימהא

 העשיל יהושע אברהם רבינו קרי60סכ6
 כעת , זי"ע יסרבל 16סכ נעל ,מאפטא
 מכמס נדו5 וועד 6ז ;סי' סבדו5ססחתונס
 . טלייניס קרוסי ק0יס6י רנני5ויקי0
 סרכי סל גקודס ררכן כלידין ולמעתיקלעיין
 כידוע( ז5יקללס*ס מפרשימחא בונםר'
 יטרלל 716 סתורם סר סגס*ק סרכס"ס
 , זי"ע מפרשיסחא בונם שמחהרכימ

 3י6 כי רימינאוך כעיר מנוע 6ךזכח0ר
 נעמס לפס י5וקללס*ס היהובי סס'קיכיף
 מקרום* *סינורי וקתרין דנוסכחין נרי5רע;
 כלוס כיח סקול,כסמע כי ער , לפסיכס
 נותם ז5ללס*ס טענריל נתנחם רנינוכקוית
 *סיסורי* סגס.ק שמע 6ה מס"קוגימוע

 לקכל פגיו נסנו ת16ר תקודז5וקללס'ס
 סס5דיק, כרון נילי כני5ס.6חר קימופגי

 וככן מ*; ט5 פין ;;תעתי )כוו נעירכ"
5דיקיס
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 0ך6י" ע-. . וז.וינ יתוי כעטף ז6'זר.6.ס 50דיקיס ס6ס ד0ייגו . ויסנוחו יי"51דיקיס
 סעי*ז פד לטוכס זכ'ז עיגייהו רננןויסכו
 :גספע . כעולס הסמחס הילוה עע:0ננרס

 c'fl . נומרומיס דקדו:ס הכמחססטפעוה
 יגיל גי5 ס0'ך . מס"ס הילוות ר'פסודרם
 סס5דיק גזמן גי.05 6חר נ'לס וט' 5דק6כי
 ודיק כ*פ כי י"ל רמז ועפ"י וגו'גולד
 וניל"0 ס:זח"0 כמספך ה'ח 3נימט'עולס
מס

 סכו%_
 לסכין תיומיי והתחיל ופנן(.

D~bכ6 6ך וכלסך . ורכס נהכגס לקך6הז 
 עם תיומ*י סלך ?רימינאוו סק'*~יהודי
 מלוס לאח על0"ס בונם 0ר'ר 0ק'חלנוידו
 כ6 ל6 ועוד . ז5לל0*ס" .מוצך"?:מסס'ק
 0ס*ק לקר6תס וסגר . סחעוגסלחגר

 6ין חז"ל ס"ס 31סוד 151קללסץ0*מו0ר'ט'
 עול1ח סטפייס עד נז5מעלס יורדתט.פס
 61תערל"ע בתולית כחי' 6101 מלמטסכננדס
 סל1ס לו וסחזירו :לוס לפס תתןואל(
 ע5ומס נסנוחס קורס סיכל לכיתו כ6ו61ח'ז
 סמ"ק נזכר 0סעור0 ונהיך . לסמוךואנו

 ע13חות סתקסר1ת 6ת ז5לל0'ס".חוסר'מ
 סנך' פרכי עס 6ז מגי לו טהי'6הכ0

 פניו גספכו וע"כ ז15קלל0*ס.מ?רבלין
 יען ז5לל7"0". 0ק' .כיסורי עלכרינו

 קלוכלין" "מרכי עס חח1לק סק'.ס0י0ווי'
 וקמר 6"ע ו0תחכס . ע-ז לעכרו ורקס .זי"ע

 160פן ו3ז0 . תוך? :י%5ר סו".לסיתורי
 אונס . ז?ודרנתי תכמהו נזמנו ליקחר5ה
 כדהר הרגים 0קדוס 0חכס ברנם ר'סרכי
 0ק' להיהורי 61ו!ר 0ק' פיו פקח1ע4כ
 . די13ר ח5י 6ף תבוך. ו6ל כי כ.;ע .רבינו
 כמסחריסס חריס 60 56ל הגיד בגגי 6ניכי
 דעס ממסרת סטם :(ee ס6ומר מסוגל

 6ף ססוחריס כמו 1ל6 615 'כן .3נוסחרי0ס
 ים סלמס סריס כי יען . סלמסמהמסחר

 ח0סיחר יותר 03מסחר 0רנס0 יותרלו
 טנור )וכך כיותר 56ל1 0דעס_ ע'כעלמו.
 מיין ס6ע גיסעפט סיין 6ין 6?ועגטסכל"6
 מגיגית זיין 11ייל לוליין סוחר דער 1ך6דעס
 רעל לזזי וויל "ין . גיסעפט 6ין מיין6י1

 ע"כ גיסעפט. ד6ס ער מ6כט ווילמענעט

 60לכ קיין נ'סט ז6נט 6ין 6ייך פקרנקט לויני ני:עפט ד6ם 6ז רכי 6ייך 6יךז6ג
 ז5לל0'ס מוהר"מ 0ה*ק :מע וכלסר7611:(
rhוכי ז6ק :ל hS פייסם כוס כלל הועיל . 

 פליכס 6פי חרס מקוך כי 6מת סן .61?!ר
 ;ככודכס וכפרט . ז55ל0'8' .מלובלין0רכ. ?!כ31ד ד' לקדות נ~עייס ס6תס מסעל

 ולסין כז0 סק, .מיסורי" לו 6מר .הלצודיו
 כ:זגנד לסיוה בגפתי ,11 0ר0כהי ל6מעלס
 רק ז5לל0"ה" *?ולוכלין 0קרומ 0ר3י גנךח'1
 המיד סי1 סס ומן 0קוס'ט רכ.כו5פנ. סרס עמ' 0מו3ריס כליעל כג' קנביססיס

 ה'ח כין קטיגורי6 למטיל . נפכיכעוכרי
 כפגים סוכ נהקסרו 6ז ומגי יסמריכו.ר'

 . 6סכס עכוהוה וחנלי . לכאן נ6וחוסות
 עיין 61"0 כת"י( כ*5 מס' הסתקס)ע"כ
 נו'ס ע*6( כק3 )דף סיסווי גפל6וה3ס'
 נלסון 3קי15ר זס ונר רמ*ן ס' 3כססס

 כספר יען להוריע 6ני 5ייך זס 6ת ונסאחרת[
 6זסרס סס וכתר גופם כעת לדיקניח
 6ך . מבס 6חך ו3ר 6ף להעתיקלאסיר
 כעלמו מנ"ל סר6"5 לי כחכ הנ"לסדכריס
 ct~ts מכאן למרין 61ין ספדי כקוךל0ןפיס

 :6חר
 רי"צ 00"ק ס6מר כמה עעל"5( )כס'צו(

 מפהיסונז5לל0"0
 יהושע ח1סר"ר וכו' .הס"ק' קניונסס
 גה:י6 בריך סי' פ*6 עי5לס'0*.אשר
 מזדמן סי' 1ל6 כסנים כ6ס מככרכתי
 לוורוד ער ע"נ לו ג0י' עכורס שידוךלו
 לילן החזיון 3חל1מ לו גתנל0 פ*6מוס
 0י0ידי 6*6 .סקןוס רכיו 6לי6301

 פסוק על לו 61מר . ז5ללס"ס"מפרעיסח6
  %יני סלכם יט ודל לחמו' סמגס.מלסר
 כמסוור יסר6ל וכגסה ס3ת זווגזיוניס
S~fnShr~t 'טס לגממם ז11ג זעך כן י0י 
 61סתו 6יס ותג , זווג כחי' )'כ 6100מנוף
 0:ו"ת 3יד כולס 0ס 6ל1 זיו1ניס 0סלס0וכל
 0זיוונ'ס כל מזווג כ:13רו יתש 6101לכרו
 ס6ותיות על רימז . למאשר וזססנ"ל

 ה6ות'ית פיעו .6סר* נשיכתהי1651ח
 nt'nlho:6חר

-rh "יי" יי 
 (י-

 ב ט
*ן



ףן4ר7רן(ף וסיפוריםח*תושמארב( dSנב

 ':ר56 ז11נ על רום, ש ר 6חר ה שהחר
 על רומז נשמה 6ותיות שמנהימנת,
 6יט זווג על רומז לחטו * ונוף נסמםזווג

 הו6 6כי סלחם 06 כי עכהוכ כמו61סחו
 תמ"ס על לומז ס61 יתן. וס61יוכל,
 זווניס ה;לסס כל יתן ססי"ת סס61חייגו
 סקדוס *סיכורי רכיו .לו 6מר כן .הג'ל

 סרת לו מזמין סתיכף סי' וכן ,ז5ללס'ס*
 : ע"כ , כתו עכורסגריך

 ז5ללה*ס* הק'*סבכיי ננטטנשצח(
 וכ"ס דכ'סכפלונח6

 והולך פוחה ot~nifi ;כ"ס דככתסנסוני6
 וכסם . מרט סור סכחי' יתקן ;קירסמיינו
 וכמכת כתורס ;יוסיף סייגו ומולךמוסיף
 ונמרו ונמנו . מרע סור יסי' ממילךועי'ז
 ער יסנותין גי יסולק מוסיף ססלכ0כמס"ק
 יגלו ל6 ומס סימיס, יכלו D~Oסיתקן

 : 6לד'ח( )כס'ע"כ
 .'5לס'סטוהר"ם ןכןינף )עו'ס(צם(

 66'ז כסס6מר
 מוטס כס61 ;מי '5ללה'ס ..הק'היהרתי
 סוכר 6רס 6ין גי חיט". כסו,כייוע
עבירה

~'hh 
 וכיון סטות רוח כו נגנם

hlonנונויל6 סלו כקטותיס הנויך עומד 
 66'ז ספי' )עו*ס( : ר"ל המיר חוטףה61

 וס סופך עס*פ . .עללס'ס' יצן'.בירידי"
 סברס היכת (SD טל וסקנס כייסה6דס
 ןס סיפך . הו6 הכתיכ ופי' ולנוך .63רס
 נ6דס . ~ים דם לשפוך סרו5ס מיהנדס
 olh, קיסי' ולהעמידו להחזירו הכל06

 סרוחניי. נפם כקרכו 1לסזריח לקזוססלהחזירו
 הקוס ים לספוך: מוהר . יספך דנו6זי

 להחזירו יוכל oh hS ה6 . למועכלהחזירו
 : וסכן . דמו למפזך לו נסור 6דסנסיות
 סיסולי .הקוס"ט ר414ש*ן הוסינ( )3ס'ק(

 ;כ06 לנזרז5'ל'
 16 סכין סמהזפלל כעת ל6חדשהכו
 גקר6 ל6 כזו הפלתי 6זי וירגום כנופון*6.
 כי ליוס גטג0 מס לכנו ידוו וע"ז ,תפלס

 : ע"כ . 6ליפקע
 הק' סיהודי .t~hh לשכמך e'Dj~)ישי*(

 כחיבות ג' סי;51"ל

 ומעיט כלזנוח עימק ססו6 מי 6' .נטכורס
 מ6י:!ס פעל ל6 סטרן לו ונימס סיוםכל
 מי כ' היתנס, למעלס ;6ין ככוס מעלסזהו
 היקן סל6 כיודע 6ך כלות עד'ין פעלס65

 ססי6 מי 6כל . להסוכם הזע ;.קחהקוס לי יס כי טוכ ג"כ זהו דכו סוסכסוס'ז
 6'ס מלכס 610 לדיק :ה61 ויודע5ןיק
 וכו' ר"ל ל6כדון ילך וסתו"מ ימיוכל

 :ע"כ
 ג' רעידה סל ננןכמיו=רר2 )עו"ס(קב(

 c'~nlhפי'
 השל". גגי . ז55לסזס הק' סיסווי 66'561ל

 למעלות סיר . 5דיקי0 רננו , לדודסונוור
h~hוי6ת'1 מזמרים וסי' . ינוה . וכו' עיני 
 מ5יכה: נהר לך ויהגו עד לטנדיךכל
 הק'* ס'סורי *66'ז ה" 14410 )עו'ס(קג(

 6חל סעדז5ל5ס"ס
 כס" 15 וגרנ!ס נ6ןסט עם לחסתפלתו
 ומיד ר"ל ח4ן כחולי ;יחלס מסטוס'זסנסגס עריי טוג: פ"ע וקיפל מסמ6גל סג6סלו

DSnbsהיזחלו וססינ סקרן ט5 כפל לכילתו 
 וכת כעיר גדול רתק וגעסס ר"ל0נ*5
 0151 זי"ע בונם ר' הרני הקווץתלמידו
 המתיק ל6 הסמוק 6ת לזמר 6חדלחגגן
 :עס ליזה 61חר פעמ'ס כמה י0יסללו
 6"ט וי:נ ז5"ל הק' מיסודי 66'1מקין
 קלמירו לו וקמר סעודתו לנמור ~(hDטל
 כגחי הל6 רכי ז5"ל *כונס" ר' הרכיהיך
DtaOערס גללי גטו ככר כי הנועריה זנן 
 כ:סי' ע6ז זי"ע סיסודי' סק' .66"זוסמינו
 ס" הגדולים יסוליו נוחמת כקרלמתגלגל

 . גופו ססו6 סנרול כסונ16 גדולס נקמסלו
 ל6 כי לירכית לסתפ5ל יכול סי' 16וע"כ
 631מת . הכוחת לעכורת מגיעס סוס לוהי'
 יטן 6ך , עור העליון מעולס ל;וכ ר5סל6

 ס0י';קמט
 מזמריי

 יס י50ל1 סנוחיס ל6
 : זי"ע . מעויתו וגמי , לסוכ מוכרחע"כ
 כעוד רולקס נ:מ' מקס( ממעכת )נם'קד(

 ותחןלילם
 ז5ללס'ס' טקווס *0י0ווי כסס , לכיתםטרף
 לי:ר5ל  טוכ יהי' הדוסית כילת טקודסס6מר
 סיירו רפ"ט,  נרנין  יו"כ  פטטי0יי'כ

נעור



ויך,ררי ום"וריםח"תתפארת
 עו5ס ,טר'ף' וההן סנל1ת כפת 5ילס3סור

 : ע'כ טיכ. פטמיס טוכ כמנערפשט
 3ניו ונני כלי . ועט בנסש' )ע41ס(קדם

 מקווס ש6 5*ל ,6הי
 כטס .סמעתי . 6הו סכי6 זרעו סכלג'

 כגימטר"ת נגיו ס6מר 51לל0'0 סק"סיס1רי
 כנימטלי6 גניו חייס כגימט' ג'כ ונגיחייס
 סמטיך 6ט"ס סיסקכ סיסט (sf . כ'ט .חייס
 6כוח ג' זגות כסכיל זרעו לכ5 חייסג"ג

 : ע,כ , 1.עקכ י5תק6כרסס
 י,יג' ;רר,ק שכ(עץעי (oth)קו(
 Yotn ז5ללס*ס סקרו0* .לסיסודי פ'66מר
 חיכות חוטפיס onh מס מפכי לפכיןיוי

 מחמה סק' סיסודי לו וססיכישתפלס,
 מ6וד ע5י וערכיס חכיניס סמסססהיטת

 , 6וחט DISIS1 לחטוף גפסי סחקקריעו
 חוסקיס 6ין 61גו סקרוט' .הרכי 15י6מר
 סקרוס', *סיסודי ל1 וססיכ , סחפ%להינות
 רמפי כמס סרכי. ס) סתפנס.סתיכות

 כמוס סוו כי וסנן , יהטוף וקטס06
 6ור כם' עיין . )6'ס סקווסיסנוגריסס
 ר' סרכי סגוו5 סמגיו סס'ק כ0סה6מח
 פעמיס וז'5 %%ס'ס ממעוריפשבער

 ."חמת מ6וו 3מסירות סהס5ס לומריכי
 וסתיטת מ6ור ססס n)ob כ5כוטכופר

O'h51%מ*ג( נע5מס. מסיו : 
  סקוו0ן יס1וי .שס סמטתי ערךקז(

foSS5t3כ מז*3 ח6מל ע 
 6מר , דמעות נוסמרי חון שעליססספויס

 סי' hS ח*ו גכעלו רמעות "ערי ס"06
 6ין זס מסוס סומעות ח'ו לכנוסיכוליס
  פלכוח נגתי' סמ0  סרמפוח כי .)נעלין
  עס 6כל . 0לנפל 0פר רקך לכליסיקסס
 טל6סינע .סר רי6 לעכערין מפן קפן.ססמחס

 : וסכן .טויפרין
 . O*~ssst 4י1ו צנשמו )ש'ט(קח(

 . יbS 65 מרורכ5ע
eh665דס יג a~h ססס כענדות מרירות 
 כל6 כלפ ו6ס . כטוכ ללעסו 5רעיית'ט
 5י6  6יכער ניט כרויך מען . י65 ל6לעיסס

 : וס3ן . מרירות ר6םק6ייטן

 טמר הרי'ם שההיק . )טעקק4
 סיפרז55ס*ס

  סל h'Sntn  הורי לו וייפר  רפ לשת %לו 0יפנוח 3ו מפליר  סלריע3יר,ס/וסי4  כסו'ל  5חר לריס אלל נף'פכהוי/נפוריו
 וסיש . סק' .סיסורי* ממתכגדי ססי".מחמת 56לי 5סכות ר5ס et*b  06 %1ס
 hi~o  ססי' כמו ז555ס'ס נונור'.סיי'מ
  פ'נ: סלריסיס.  3ין פילוי'-.סירי0' .סיסורי סי' כן כמו סתנ6יס  כין פילויר*פ
 סר"י מסס'ק ביבה יברי צנט'קי(

 6%1, כפ' ז55לס*סמביאלע
 י~ןכ זקיגי כסס טטמעהי כמו גזס'לכתנ
  ;י'ע %1י%סשם  סיסורי' .ס6יססקדוס
 טכסמחח ור" ר*6 ס6מרו . סנמ' סלס6מר
 ומשס נעיניננ טיגס ר6יכו ל6 סטו6גס3יה
 ימיס ג' 6יסן ס65 סניערי ס6מךסגמ'
 6כתפי מכמגמי סוו ומהרן . 16חומלקין
 זס חס לפ'ז ז'ל סו6 וסקטס .וסווי
 ססינס ערן סכ6לה ו6מר . מנמנמיסוי ל5מ" ירי  בפעיי  סיגם ר6יפ hSס6מרו
 לסססיק 157 ל6 וסס סחוסיס סחכטל1ת610

 סטכרוח נותגיס וסי' 6חת רגפקסמנורס
 סעכדות יחזיק עסו6 5חנייו 6חך כ5ס5סס
 ר6ו hS סכ6מת וזס .  סילתי נעתס5ו
 סתכטלות לסס סי' טל6 מ6מר כעיגיססס,נס

 3חופי סגמ' פי' וזס . 6חת רגעמעכודתס
 3ע13רח1 סומך סי' ס6חר 6סרדי מכחפ6סוי
 סי' פיי'פ פנ"ל.  ייילס כעתס3ורתו 6" פוסס סי' 0חכירו חכירו, כהףפ5

 610 טסערן סרכריס פ" לסתנוגןג6ריכוח
 עגווהו 0מתקסר סמחמח חכיריס 6סנתמ'י
 גתקייס נומדריגתו סנפ'5ס כעה חכילועס
  סחנייך ע6ית6 וזסו . כחכירו סעכדותזס

 גירו מקייס חכירו ונמ65  נירךיסיימייי
 : עיי'סטכודהו

 .סס'ק 3סס טגדים יקומי ב:)ם'קיא(
 כפ' ז5ללס'ס פגורהרי'ט

 6מר. וכו'. 3כוקר ממח5'הס עס'פ15
  ר6טין  כייס ססרינ  לפניר0  סנ5סכסן
 ככ5. גיו5 וסגסן . כקוועס סכתע5סמסוס
 פעס ככל ;גתעלס מ;יס וכערכ גכוקריוס

כקדוסס



 י6 כדהיישך" והפוטש יפההפשרה
 כפסס סדיוע מכסן כמו יתירס.3קו1סס
 ז55ל0*ס7 והיסודי סקדוע גקר6 041 .ריסון
 ייוס -יגס סככל מפגי . 6דמ1*י סתםול6
 יסורי 6יס כמו כקרקס מתעלסגי'

 .סינוף כן כמו . סעעס מ60רעמעום
 משג.: ויום ינם מירי נתפלססקרו0ן

 פלונסק ס6כד'ק עמ' סס'נ);"כ
 סזס( סיקר סמכחג 6לי 0לחטליע'6

 היגר גסנת יזיל 6' יסיט "סיר כנ'קיב(
 )ססתיפף האלנסנדרגסעהי

 . כסלח ס"ק על e',~lbt מרן ~מו"רג%
calז5ללס,ס מנור 6ומו'ר קיוסת ככור 
 תכת על גמע אסת שפה תפסיקכעל
 סי6ר5ייט סי' יהרו ל כ' וגיוס .מלז
hDlt6הקדו; מלישיר דסלול p]ape 

 מוסס עסי' 6חד חסיו חט וס" והע.זגלס*ס
 דכינו 6פ וכיכר יום נקותו כנופדיון
 זי"ע טא1כסנדר סק'מרן

 כצפויי
 ועמס

 . r~SS5t סק' מרן כפקוות לולססעידס
 מקרוס ווכיגו לסעווס ענניו סכין ז"לירגיגו
 'ז"ל מגור' סקדוע .רכתו 6ל להטמרוסלח
 דסלול6 יומק סיום גי לססעווס 6'עטיכין
 זול רכיט 5וס ועור , הכן פריון מרמןיגס
 קסיו סחסיויס כ"6 ססעווס טל יסי'סל6

 ס" סטשוס זסחחלה לק56ק.גוסעיס
 כר06 יוקכ ס" סק' ורניגו כןנסעם
 ו;6ר כימינו יסכ 1'ל מגור* .סק'והרגי

 כ"ס לסרך ונוזס מוס עסכיס סיוסח0וכיס
 גססתי 6גי גס כי כמוכס 6ני ונסלגריס
 סחמ.עי סייחי יצגי Dttr מק56ק*.לסס'ק
 סיעב.. סכל נעע:"י וטמעהי . הקווםמרנינו
 ;;מעתי מס גלות 16ת ליויוי כוחכוסגכי
 כרוחי סי' סק' .ורכים "י'ע.. סקר01מפיו
 נחס ז6מר גזולה. וכממחרי עוכלועהי'
 1 ש,"י.ענו ::1"ג.י(:": .ירנינו וסלולך כיומך פגיון ליסנזומן
 סדבס וסוכך סמסונין לכל ונסכלרטט
 50 כשערס 56 והקיע ציריים מקקועי'

 סניח על6 ורקס '%%הנס מגור" סק'*רניגו

 כלרייס מטח % למס כזס'ל 61מר;יריים
 סגל ;6ג5 "ח1 יזו ניטען ככרחי לרךוקמר
 משרייס. כעגמו 61כל ;ירים מנית1ל6
 ולח"ג נדול ככוס הס סתס סדנשו6חר
 סקדוט ,לרכינו ונפן הקרוטיס וריונטל
 הק' ורכעו מדניס 6חר לעתות .ז"לנדגור*
 סקדוס ורכוס כיחד "כלו 61ח'כסעי*.

 מהחיל ו6ח*כ . טירייס חלק*ז62לכסגדל"
 1*ל מקשצק סרגי נ0ס וקמר כדנהלככר
 6ית6 וט' ג0ו0ן סי' יס.זי 6י0סומר
 וסקרה יחיוי 6ל6 יסורי הקרי Shכמדרן
 %nh:ינ לסוופ יוכל 0לש סש' 41מר S1to1 , כתיגה%

hib סו . 'ין :ין, נו,: 
 6ל6 ויחי תקרי 56 שרו ויחד כמוכת6יפ6
 סמר לכפל 0סוקעס וקמר יסודי ;כפלסויסו
 656 מסיחור .יויט, סי' מקין ויחר גתי'לוך

 רקק לפיות יכ% סי' ו6ז יסוריסיפסר
 נרול כי ירטתי טתס 6ח'ז סכ' וזסג6חד
 סיס ויוער פאק טל י%לס*סשאצק מסרכי קמצתי 6מר 6ח*כ . 6לקיס מכלד'

 כסחוס סולקים 610 ד' כי לככך -Shכות
 כהי' ולמס שי 6ע מהחת %רן ועלוכמעל
 סערן וטל ממטל כסמים כתי' סל6 עוד6ין

 מששר ולרן מטפיס הין מקוס נס ,וכימתחת
 ווקף סיוס ויומת סידימס וצל ק6י טוךסחין
 מיסבי וחע ירודי 6חס כלסר .אמת6תס
 וקמר . כ4ס ללקות סיחור מן סיורע מי6ין
 כי סיוס ויוש.9 עמוק פירוע ז"ל.מק56ק* סרסתן 6מר עוד . נרול גסתלסכותעור
 ליופ ג"6 פשלם לחרת יויעס שין פור6ין

6100.o~plh כל אשכנ הלקהן כל ממלק 
 מכ5 ולטיש מלמין כל מתחום ועיסושלמין
 ופרו . סיטכ ורו'ק סיד 6ין 'ווס ,טלמין
 שמריס סיו דל מנור סס'ק פני ונססקדוס
 לטרמה 6ין סר גריל סי' וספתד יוס5סכתג6ע
 . חריר ט6מ0וכפר .נעמס 6יך .וטנאך6חזכ
 ז"ל מפרשיסחא סרס*ק סטחלקות וי ל6סייגו
 הסר סי' % כי תמימס סכם שטי %"ר 1'ל טקאצק הקרוש אוד .לכתנתןסה"ו5
 שמריס קי' עולס סנדול סגם יר4

 שלמטתי כפרט בפאמשהב 06ענוער
מרכי



הרהורי ומישרים יההפארה48
 ;6מר סרי'מ( )סחי' דל מנור סק'מרכי
 סתורם כקכ)ת וכיקים ק41ה ססי' כמולי
 ונרקיס כקרות סחורם סיום כן סיגי סרע5

 כדעתי גפ) סגה כעטור 6ך ..נס6מ0וכ*
 6יך 6יע the .)פרעיסח6' המקיט 6)5גסוע
 Sh ומלכחי .)פרסיסח6* תסעתי4תגסנ
 סייגו כי ד) משה אברהם ר'סרס*ק
 לסי:יסח6 כסברתי והמיר נדוליס6וסכיס
 לו נותן סי' סכלתי 16תו סמכטר 1"1)יום

 )הר"ל הומני והיכהי . לנס מיק611לע
 לפגיו עומרים וסין ז*) משהאברהם
 ר' וסרכ SFr טווארקי יצחק ר'סרס*ק
 אברהם וסר'ר ז*) טרארזמיןשקלי
 יוחק וסר"ר כממס מ!גח ' הי' י9)משה
 פלחו ומוטס בפערו ע5:וו 6115fft elhרקר
 סמחזיק,ס וסבנתי ירכ לפני כתלמידלסייס
 תסס נכרטס ז6ת מס בנורתי )רניאתי
 .י5חק רני )י 6:!ך . רכי :נעניתככר6ס

 גיסט ייר גע:ע)ט לפסי ,")611רקער*
 רני 6תס תהי' 61מרהי רני 6תסה?י'

 י6ה*כ ס5י ל6כסני6 ומלכהי מהםיגפטרתי
 יצגתי )גיתי נצתי וכלאר . )דר:גמעתי
 סרכי ע) נענ!עיס )י סי' )נוח הכסףעל

 ונס) רכי )י חטר וסי' ז').מפר;יסח6*
 "כט6מסוכן ספגי )י וחרס הרדיוסעלי

 מלחורי עימר 4מפרסיסח6" היקי 6תור6יהי
 דל *גופרסיסח6' סרני Sh ויצתיסכס6
 6ותי מגיח 6יך רכינו למרתי לפניווכניתי
 ע5 כ56כע )י ר61ס.)ורמז 6תס 6ין 3יולמר
 .5ט6מסוכ* הימ"י וגמעתי . .מט6מטוכ*סרכי
 ירעה ועשה 4 6מר 56)1 וכגדתיוכלסר
 לספר ועתה . .פרסיסח6* 6חר סרכי הו6.מי
 דרכי כי חסיד פרסיסחער נעטיתי 6'ךלך
 ססנחתי )6 מלכי 556 כקסי"הי תתיךהי'
 556 .גביתי וכלסר יגר סייגתם ;וסע5

 נחוס ולח"כ ;גיס כננס זי"ע סק'*לטיהורי.
 וטאלק חען ס6ט זי"ע סקוהע" .מיהודימ16ר

 ועסיתי התגור 56ל עתרתי 61גי6ייכנעריסטן
 כזס') )י 61מר 6' 6)י כ6 61ז מעסיסיחס
 fis 761 פערפ6)ען 6יזט עם ליין גיס;רייס

 סוס ע5 ססנחתי ~9ל6 כורני עליוססגחתי
ot)~tvוהע סק' סיסיןי 65טר עכ"ז יוד 

 ו":!ר סג') ס6י: נוי 6לי כ6 סטויוכעת
 יראה 6ך כפטר הק' סיס!ר' לך דע)י

 סיכר 6תס )י וקמר . 56לי כסקרחע6
 חט6 טיללת דע פיסקלי הו6 חט6סירקת
 ועסיתי הלגחתי ל6 ע"ז- וגס גדול וכרסו6
 משירלאווצי ליבוש רי להס"ק לנסועדרכי
 :1ס יודע סי' 651 מגס ח5י 1556 ושכתיז*5
 סהפ))יזי וכלסר מ16ד גרו) הי' ומקירר.ע)ין על כחורף גדול כרחקות וסייחי ממגי6דס
 הקיר 6ל ידי ולדנקו הקיר 6) וכוק הי'רוי

 )י הי' ו)6 דם מסס זכ וסי' י סק,רמח:!ח
 והייתי סרעכ מחמת גדמי 6ת )ה;יכנמס
 ס:י"ת )י וסז:וין . החיים מן עלמי 6תמייבם
 וס" ::!ו ארנאווימץ מישה 6"ד6י;
 פקר 6 ערכ ככ) )י !הביט ע)י )כונותן
 611רין ע"ז חרטם )י 6ין גריטן עסכייגיל
 61ח"כ גית6רין פמרטוו6ר5ע סט6רק כין6יך
 והזכרתי נוען מיינט ר6ם גיסט 6זר6יהי
 1556 נסקר s~r .סמהיסוןי' 6חך )י;6מן
 ":!פרסיסח6* סרס9ק סי' הזה וסקי; חט6ירקה
 קילר  ונסעהי ז"ל *כוכם* רכי רני רערז"ל

 ר' ססרכ עור 61מר תקמירוונס6רת'
 :)6 5י דיית סי' 6ט ז'5 סשהאברהם

 ער ימרס 6ריכוה לו מנעיח סייחי רכייס6
 והי' פ6)נען נעוו56ט ניסט 6כטרה6ט
 . הכ6 ערס )חיי ז'3 !נפטר ;גיס כגילכי

 סי' ומסקס כססלחן 6ז סי' נר1לסוסמחס
 כרוחי פי' דל .מ56כסגדרן סק' ורכיטלרוכ
 ניוחי סי' ז'5 מנור סרס9ק ונס טוכסדעחי'
 מנוס סי' ממזון כרכת ו65חר טוכ6לעתי'

 נץ":!:נץ'ייו'(,גג
 6תר ו6ח4כ . סמטוכיס 5כ) נתן יגססוהיס ,;יל"

 וכסס" ד5. .מפרעיסח6" סרס"קכסס
 יהיו וגס פגמו 6ה מנכנס סמו 6חמזכיר

 הייליגער מיין סלמון טס 61מרסקרוסיס
 6מר סמע*ס רוו . 6תר ז*5 נונס רכירכי
 ר6ם ססו6 ורכן פוסעים מלקוס טרמופל

 תסוכם כע)י 50 סיף 61ני סתסוכס)כעלי
 * מ5ר מר יסי' גיחי  כמובס יעץ ענתמי.

 ירעתי כי 6מר ע"ס רכיבו מטס 6מר 'ו6ח'כ
 רפ"י ופ" ה;חילען nnGO כי מושו6חהי

5*1
.4נ



 כהוקישורי וסיפורים ח"ההשארת
 גל ר 6ה יכולל תכת כתיג .8%א
 קיים כשלמלו כ'ז 656 וסזקגיס יסתיע*מי

 סק' מרן אמר' חי סו6 כקלו לסםנח0נ
 ניתעדן כין 6יך עלמו טל.מ6לכטגרר'
 "-:ע"ע ו,: ורן "'ו 14ו' וזן 5ן.;,יק.
 וועט טיסן 00שס כירט וועט וולסוער
 פ6ן 11על 6יך נ6ר מטטער זיין"ימס
 לסער קימת . טרעגען 6דערטן די6הייך

 נג4 נוף wl(D11hIt עו4,):"
e~ntsע0ס ל6 סמלך .0"1ל פי' לו ועלחס 
 לו נמחל 0ל6 לי עלהס ול6 6' "ט6כ"6
 0גמחל לו ועלתם חטויה 0תי כ0תיסודשס
 י0 כניס מ60 וכי פ5ומס קי0י' 6101לי

 לקלקי הק' מ6וש*ר סמעהי מנס *ךמלילס
 סכע כת כמעולס כתוכ s~sfrמפי0יסח6'

 כן כי לרוד ויקמר טילך סככי6 לגתן0ג6מר
 וקמר ויהולל כיתו Sb יוד וילך 610הוה

 Sh לך כתן Sh ו' ויפתר גחוכ עויחטטתי
 . התות ל6 חטאתך סעכיר ד' נס והקמרדוד
 S'bn נס סל6 חטאתי 60מר מפנייהמם
 ממלוכס נמקם ו6עפ'כ חט6הי 6'סמלך
 6יך סו6 נל"ל חטאתי 0ל אמיתי ריפי'6ך
 נואל סקכ'ס לפגי נלוי וסי' פערכיי6גין

 רסע'ס סלסמרירות
~hs 

 קליו יכיף 0ל6
 ימות תינסי 0נממל לו לכפר סג3י6גתן

 סגכי6 לנהן נסנור 16 כגפפו ממם0גונע
 די6 כ6% ס6לט ער יור 6ל מסרס5ך

 גלוון לגס.לעלעה
 סייסט ד6ס ממס סגפי

 ברל וויי6 16* 0רייען 5י ניטוען.הפונס
 קיסי' עזי יהרון כוס ירקם hSv מהווויי6
 לראות סיר ירכס ' 0ל5 ממס חייונמאס

 מתפ"ס 60ט כמו ל6 כור16 6תססכעיס
 יפרגסס רפו6ס ושנקביס חע6ט לי לטסלח
 נס , כ6 ל6 יור 3ן ועויין ירוסלסוגבס
 על תסיכס כעלי מסיו סמרכר מדורפ65כו

 סנס עליו עדיו 6י0 0הו 1ל6 סענלחס"
 לחיות עיד 1571 ל6 מס % לקושתומחזרו
 לסורות קלותיו וכמו כקכרוהיסס עימס"סייחו קכריס כעלמם מופריו מסיו כגמ'.ם6ית6
 נ8כ סי' וזס ת0יגס נעל אר6 חסהמוכס

 לנוהך רוו ר5ר סי' hS וז'0 דסע'סהמוכת
 תהורס וע הסוכם לריורות כרי 6ל6מעסם
 וכפקרו ממ0 נדוי וכקול 3עמידס6מר
 למס נטל כמרירות ושק גדופן כמכי'כגס
 אפילו סטרא 6ת סגעסגו 6ם חייסלט
 נמס לסיות רק די 6ין סניסנם 6חרפעם
 סכו0ס ממוס לסיוה סריית פחך מפכיכעירו
 וכל תמיד נגדי וחטאתי לקייס סניועל

 טס סככי' מרוכ לככיגו גמם 0ססעומדיס
 מופלמ זענען ומס לייט יוננע ר6ליזע
 ד6ך 6יזט ד6ם ג16ת זיי6 קריגעןתורס

 קריין נ"מ ר6ם זרם ועכידספ6מקוסטווע
 16 נלייכער Dt'h עם ר"ל כסקליפוה6כח
 אפילו זיך זיין זענען גי0ט עם וערלטנטמען
 חערין 6סן חליות זיין זיך נייטמיי0כ
 6קיק ווידטר זיין נעכטן נר6כין 5ו.זוין
 15 וענין זיין 6ז b'tr ועסין 6u'ttbין

 קריגט 6זו סי5ס'ר ערמה סכל וזסכר6גין
 ק6ן 6יך י6ס מיינט סטן 6סן 6וססער
 זיין Sht מען 6רכייסען מוז חען גי0טאייך
 מען ניוו6לט 0רייען 6ין כעיניו ננזסתמיד
 כיי6 נילערגט ס6כ 6יך ס6רגעגען מיךטיל

 נע60לטען i'1ho זיי6 ז"ל סקוו0יסרכותי
 סוסקיס נמרק 6יזט עיקר וער ק6רליןמיע
 לדיק 6ין דכוק זיין % 6ון מרעת י0י63ין
 סי' שעוה 000 וכערך סיטכ 1ר1'קסוור
 עתט יו30 סי' ז"ל סק' . ורכיכו ססעודסומן
 קדש לסקוס רכס*ק נגנם 61ח"כ סולחן'פל
 סחר טד ז"ל מנור רגס'ק 6ת מ15סוסי'

 דל מנור סרס8ק געיני ,לפל", סי'וסמעודס
 וסס'ק , פייער מיס פיסע עם כזסקל61תר

 מכיתור איוגע לי 6מר סי'מפארימאוו
 ר~יתאות ל6חר סרי'ס חי' כעל סק'סמרן
 %מש כוטש סי' זי'פ .תק56ק"סרס*ק
 616ר60 וגמע ז'ל *מ6לכסגדר" לסרסיקתיכף
 וסרור שינאוור שמואל סר'ר עמווגסע
 עמסם דגר ל6 סדרך יכל שמוצינרברוך
 %7616 ססחוך לגר6כ116 כ0כ16 "ךכלגס
 חסיויס וי6 דך ווטל.ן תי6 נזס'ל6מר
 6ע0ר דל ברוך %6,ר' ו60ל טוסן"סי:
 ר' לו 61' לייבאווהשץ ליגע יופןי0

יימ %ל שפצאל י' ונס רגי לי י0 6גינצרוך*



היהורי ו%שושיתהפ%רת
 סנין 1*5 מנור' .יסרסאק רכי. יס 4ענס
 סס'ק ע5. אמר לדכל?ס רושהיט144

 6ין טקסן ס(' % ב6סמ56גסכדר'
 עם 5ו ניפ6רע .6יך ט56ט%עס56טפרנפר

 41*כי חמירים.. "לטים פסרס 4איק יכיסא
 !'המנתב

 ס6נו,ק ר5'י סס"נ ס*ל . כהנ עררקיט
 סרסי5 וזי5 ס5יט'6 ס5וגסקן

 נחו גפטר ד5 טנניווישוב פינחםר'
 יוסמו קסן כן 6חרי יסס6ירימץ-

~ln'Sb 56 סי5י 6ת 5סויך פטירתו קודס44וס 
 סיקכ5 סעילהו קודס טמגו כיקס h'oכי' 5י ר6ממ ד5 גשפרשיםחא היסורגסס"ק
 וסי' יגו5 6סר ער כרכיו מ5 כנו6ת
 ט0י מותו 6מרי .)6יס

iv)h כן 0)ימו 
 סרס*ק Sh ס'5ד 6ת וס%יכו ליס.ג06ר
 . רכס נ6סכס סי5ו 6ת קו5 שרס*קסנ*5
 ל' .סרס"5 סכיר 06 ראגיס 1D1hהס56ך
 פגים . סס*ק 5הס ף6מר , 16ת1יכחס'
 ףספר . כרוס*ק לק ז6" סכרגו 65נפוס
 גחרותי כינוי %6י הן ה6)ר*. כוכריסירשס
 כי 5סתחהן טיגיי 6ת "חו נכיר ט5יגתן

 הסו6 וסנכיר . כתי כעכווך 5חתן 16קי51קחת
 . סג*5 .סיגחס" ר' 5רשרס*5 קמיר גוסעגף'
 ססו6 געיר 6חר 5גניר סוגרל טשוכשי
 ני 5סהחתן סע0יר "נירו 50 ר5וטט

 6תר כדכן 6טהי 56 ח5ח 6'עסקדיס
 סמירוך Ots גתר5ו ו6כותי פמו 5סדך5סייע
 סחיתון נריה כמס'רת נ6תי כיסר6סין) סנכיר ככמיפ יייסי סמקסיוה תפססיוחר
 חימס יימ65 מ"1ך 15 ר5ר הסגי יבכירסס
 .פינח0* ר' סרס"5 56 5נסוע וימסרוק5פ

 4 וי6מר יפגיו סערמס 56 ויטס55%ס"ס
 ט0נ טס61 י6' 'כחור גמ65 כפירלו':סנס.
 pnlD ס61ן וכסתר * כג5וי צתורסוס%ס

 61סר . גו' מסער6 וסו6 ח*ו ח15ניותנחכמוח
 מחקגופ )חסוכ סג*5 סלס*ק- מ6ת 4קסמ"כ
 כ6סר וקי , ס6רן מקרכ סרע 6ת5כמל
 סרכין ס%ס סרכריס 6ת 5דכר סבכירכי5ס
 כמו מטוממ ויעכ יייו שי ל6טו 6תס5ויק
 וי6מר ר6עו 6ח הנליכ ו6ח"כ קפסלכפ
 סכשר מ סר61ס %כי , רוגר 6תס סקל'4

 רכ יי' גו. 6מ ומונטת. וססור ןתךס6.
 1"מה ס6לן כקךנ יסוסןת ושפ5 ו5דיקנד%
 מסר 5ך 5דיק 46ש' ש וכס 6nhsloטר

 65 ו6ס . atnD ממנו וכקס לפ:יווסתרפם
 ואח5ח5 . 6הליהך תסי מרס כנ רפ :ןהעסס

 ךמסר ס56ס הדכריס 5סמע סנכירמ"י
 וגעגתי מחי5ס ממגי וינקם סכי"ס5נסופ
 0יטו כס . סכ5 ע5 15. ומח%5 ר06י4

 כמימו זי"נ נופוסיסח6* סיסוף.הטיק
 אלימרך י' סעי 6ח סכ"1 %ר5ס6גסיס

 61ותר . סנ'5 זש5ס*ס שגחם' סלס'5.ר'נן
 זי*כב סיסודי* *סרס'ק ככית 0תנו5סי5ו
 וסי' 6והו ססי6וסו6

 כקר6ק6 6ה"כ מחטרי
 נ ד' ויר6 וחסיר עסיר ימיו כ5.וס.'
 כןי0נרקיר(

 יוס8_י
 סכס . 1.עמשינאווש יחזקאי מו'ס

 מ6נוער הי' זי'ג מלובלע סחוזס-כימי
 5סס"ק usnn נומע וס.' נדו5 עגי סהי'6חו
 651 הר6טע סי5יס מהצד סביע וכ6טרסג*5
 והפ5תו זי"ע מ5וכ5ין' "סרמ גסע 15הי'

 מטוה 15 הזמין סס;י"ת תמיד 5והועי5ס
.osnsנותנורר' סי' 56יו סטמוך ונכפר 
 5:5ם 15 סי' ו65 עגי' 6חד 6רפגך6רג'כ

 הר6ניער 6טת ףע5ס . כמוערוסר6עי
 נ*ג 5גסוע ססגי הר6נדפר 65סתסר6סון
 5ג0וע 6סתו וה56להי זי*ע. מ5וכ5ין'*)סרכי
 מקיס 6י' היכף ~Sb . ננ5יגס ככו6ו *,סמס
 מכיתו גסע סרכי כי 15 ו6מרו .. סרכימסכן
 מסהמ6 גי יפן . סקר ה61 כטח כ5כויחסכ
 56 וס5ך סעס. גסיס מכיתו גוסע 6יגולכי
 6יגר סלגי גי )ו 6מרו טס וגס סלכי9ות
 כ5כו- וי6מר . מ5ס6מין )כ1 פנ ועכ"ז .ככיהו
 h~nh וכ6סר סמדהט. 3ית 56 56ך6נכי
 כקת ותפי5ין כט5ית מטוטף 6חד 6יססס.

 יר6ס 5כיסמ'ו' וס5ה . סרני זס-ס61כ%ריס
עם

 6יי-
 הי' תס גטו'ת, :!וכהר 6תו

 146 וננס .:ופר;יסחsttr '6 סק'.היהודי
 ויספר ספדיון עם סק-ויטי5 6ת טוסוסיט

 הקרו0* .היהויי 15 וי6מר . מכוקטו 6ת15
 *מ5יכ5ין* סרכי 56 5ך רכי 6ינני 6גכיזייט
 גפ3 ז6ת סק" *0יהויי לו 6מר וכ6סר .זי'ע
ע '  ה6יס-



 61 כוי:יהור' ימיפוויםה'ההפארת

 . 5נו מלירומ מנוו5 ויהע5ף 6ר5ס%ק
 מ )6ין 5סקי15 סק" *סיסודיוכחחי5

 ס0כת 61תס למ. סגגי 13 61מרמ.גטמלין(
 וסו6 גרו5 הרגג51 5ך וקנס 5ך עלתיוסמע
~TY

 5סרך וה0כ ה5ילס גת15ת מקגתך 16תך
 ,הס5יס

 כ06ר 0ן ס6יט ויעס 5ך. יו0יע ת'
 סהרגמ3 קר6 ג06ר ס)י)ס גחמ ויסי .15סו
 וכ6נ%ע . תסליס לונור וסהחי5 מ0טהיקס

 סךלת ע5 גכרי ph דפק הסליס6מירת
  וילך ויסה יי'ס ל4חית  ממגו וקנס 15ופתח
 סנית פעס כ6 6' סעס עכור "חרי .5ורכו
 סגס יסורי 5ר.ל6גדער 61מל . יי'0וטהרי
 6וסכ "נכי וסגה 65י0 מ6ז ייעהיך"גגי
 יי*י05"ות

 6והי. עיחו ל6 ונג'י סרכס '
 יורעיס 6ינס נניי 6טר טרכט מעות 556יויט
 קחן ונענירו סזס סמעות 5ך %מזס

 5י'

 6ת n'ho ויקח . 5טתות יי*0 זי ימיג5
 . גרול עטיר ,גע0ס 5סחור Ssnn~iסמעות
 תנין גין עהס זי*ע משינאיוי סרס*קו0ייס
 6חר ע5 6ומריס סע51ס 06 לפגיך 6ער6ה
 0'כ לי ג*כ . 6רכ. מען 6יז רכי0סו6
 .ba)tuh' סג"5* *6כרסס מ' יע'כסס.ג
 סנ6כך*ק מס*כ ע*כ . htD'5V דוק65מק'

 :פ)1ג0ק
 נטס כתכ י'כ( )דף עשע*ם נ:כם'קמו(

 סרכ וזס'5 . סג'5 וכי'סס'ג
 טיס מלענטשנא יהיאל י'סמפורסס

 . זי"ע מקאצק מהר'מ )סרס"קגסעו.
 סרכי מסרס"ק ספר.וס כרכת 5יקתגכגם
t מלענמשנא לינ וטלמה.ר' s ~ S t  ו6מר 
 . 5ויקיס* 5'1 רי פון גי0ע *די6 כזס'5לו 6מי זי'ע 551לס"ס הקרוש הידצרי כיל1
 16 וויים 6יך ווייל ר6ם דיר ז6ג 6יך וו6ס6ין

 נס . דעס פין ג6ות קיין כ6קומין גי0עווטסע
 סכפרס י(;ל ז5ל5ס*ס סקרוס" קסיסודי 615מר
 . וגר גע )סיות 610 ומכפרת נןו)ססיוהר
 סס"ק 50 חפי5'ן 5י 0יסי' ל5יתיופ'6
 סי' ל6 6כ5 . ז"ל .מפשעווארמקהרומ
 תפילין. עכור מעקכ5 0ס61 זסכ סלינרלי

 סדיגר וקכ5תי 5נית ומנית 5עיר מעירוס5כתי
 סס"ק 5י 6מר . לפשעורארמק וככו6י .זסכ

 די6 מ6ן יוגגער כזס'ל . gv't ר"םהסופר

l's'Dn4 גינרייט 6ן )6גנ 0וין דיר 6קי ס6כ 

 ס6סס ג6ר . מסט 6יך ווי5 רפגדי5 ו6ס6ין
 %וט: תתלק כן ע5 ניוועזין מקרי0 סויןר6ר
 כ8 ניג6גגין ווייעעל כין 6ז ס0יהי.וכן
 * ססרידס כעת )ו 6מי כ*1, * לכיתיהר

 סרני י56ר . לקאצק יחיאי ל'וכ0כ6
 1ט66 . ספרירס כרכה ממגו 5קחתיוס0יכ, הררש'* 6ת ל6ית ס6ס stst הרמ*מהדוק
 סמיכ כ0מחס עפעס ער 6יז % כזס*5ר~רכי

 עם 1וער נזס.5 ז*5 מקאצק סרמ 6מר ."
 כ0מחם 69סך דער 6י1 ונר נע פריער6יז

 :עכ'5
 הנ"נו,ק ;.ג ",. ~ונ עודקמו(

 מאכפשיננ ה6כד'ק ז5*ל 6לעזר ס'לרגס"ק
 הקרוש להיהורי גסע מפ565ק 6'0חסיד
 ל4כי6 קיקהד5 146 סק' .סיסווי* 61מר,י*ע
 סל*6 סנס*ק ]כי נופ565ק סעילוי6ת

 9ti)ShSD כקס 16 נקל6 סי'פנושעכאנאוו
 סנס'ק עס דיכר 5כיתו סחסיך וכ0כ6עי4י[
 5י00 סגיחו ע6 , 5חותגו סרכר וגווע15 וסכטיי זי*ע סקרוס סשודי Sh 0יסטז5'5
 כיק0 לפרשימחא 6חיז סחט'רוכסנ6
1eh0י0תי5 זי*ע סק'* *ר*יסודי ספעס עוו 
 , 5סכי6ונו16ר

 כל n1VDS סחסיד וסכטיח-
 ,סיסודי %כית י65 כי ויסי כיכו5תו06ר
 ברנם . ר' סרכי סס'ק Sh'1 כ6 1"עסכך'
 5,61' .ד16וינער' עס61 ידעתי 15 61מרזהט
 ע"כ , לתפ5הו עיטג 6יזס 15 0יסי'יר6
 חררי לו ו6חן נגגףהי רכקסלי וזו' 6גי5%
 סגסיק 6ת ופיתס )כיש סח0יך1כ6

 וכ06ל , חוהנו יריעת כ5י )יסענוע0עכיג6וו
 5ח1תג1 סרכר טרמ סווייגמי5 %6 גכרסי'

 , לכיהו לחזור ספ56י5יע פ'י 6יתווס:ליח
 סיסויי ס5ך 5פר0י0ח6 סחמיד ג0כ6ו6ח'כ
 6ת סמ6 06 6והו 1ט56 5קר6תוסקריט
 סיסודי ו6מר , סוגר 15 וסיפר , סגססש5וי
 על )5ס6יר לסגכיש ח0כתי ז5ל5ס'ססנך
 ימיס טכ5 ו6ותריס , 50ו סנלי5 עית 6חירו

 הקרוש להיהורי גסע 650 סנס"קסתחרט
Df't6ונא סניח ט65 חותנו ע5 וסקפיך 

 :)יסע
כס"נ



דן'היךי ומיחורים ח"התפארה62
 % ז וין 'הק', ו' השגק'1(
 כהמר ה51כיס 6כ0יס קני וללס כגור"י'
 onth מכיר )6 חוסך 53י)ס סי' כיועל
 הרי"מ סיך' וס" , למס סמיך סלךע"כ
 שמואץ ר' מחסיד רירס*ג עםז5"ל

 הריסם שההי' וקע ז5עשינאווער
 קטן צעודו פמו' נסע 60כיו 16מר סי'ז*)
 .סיסורין 16ת1 וכחן זיע סק' *סיסורי'556
~poחן וג60 3ע5מו ללמות נתרך )1 ונחן 
 סיעודי וכזקת מקור סקר1ס סיסמירעעי
 651 33יהו 56ל1 קוהי היגיחו סכיו יתסק'
 מק6זנין סק' לשוניך 16תי וסוסיך 6כץר5ס
 סיכורי 56) נס )מר ט65 מס ט5 ור6נזיע

 : זי"עמקרוס
 סעי סנס'ק כשינקךקיח(

 זצ"ל אלעזך
 סל6חר מאנמשובס6נד"ק

 )גמוע ר5ה זי*ט הרי'מ' .סחי'הסתלקות
 כפ51ט1סק רכ 6ז ס" 6101לטסעכינ116

 3טעעכג116 סדר סערי) מ"ר כנו 56מלח
 ז5'5 נוע0עכנ6וו סגס'ק פי 6הלסקי)
 , Sh'1 0*ק על לכ6 סר5יגו 15לקמר
 )6כי1 ויצע ענ)ס 0י0כור זי'ע סגס'ק51יוס
 וכעכוע קליו  )כו6 )ו מרסס 6יטסהי6
 56עזר ס*ר סגסגת עוד ס5ח )6ס"חריי
 קבלת . נלי 56'1 נסע 6ך לסודיעסוזלל
 הגהיק 16ת1 5601 0ל1ס וקינןרווה

 הרב והתיכו 56י1 ג6 למס זבלמ:0עכג116
ן'

~'Dih 
 6גי כמגהנו רחכ כדיכור ז5*)

 ח' כן כהיותי רכי'ם 56ל מגערותימנוד)
 ,כונס* סר'ר והס"ק שתי נגכונגיס
 "ח"כ י'5 טקאצק )סס'ק ולח"כ(קל
 ע5יט יגן זכוחס מנור' סרי'מ .סחי'5כט)
 סלי 61נ רני ס" סי6 זי"ע סרייך(התי'
 מגגי ועתס ' מלכי יותר מנלס הייהילפגיו
 מנסיק וסחיט 5כ6ן כקהי 1)זס רביתכק0

 מכיוגיס 6נו 6ין ס)6 ז"פמט0עכינ"11
 עס 6לעזר סיר סס'ק ו560 , יחדות"טריס

 ס% מט0עכג6יו ד'ע סנס*ק וס0יכו ,נוס
 , הזקת הפלס 656 חיור )גו 6יןנעוס'ר
 מ6חריס 6תס למה ועוד תקנו תמיריםיסנגר
 ז5') ")טור ה'ר הס"ק וסשיכ תפלהקזמ;

 וכשיזיע , זי*ע סקווש* ..מיסודי יתרןע'ז
 סריס , ז6ת זבל טמשעכנאווסגס'ק
 י.*ע סקווש מסיסודי . ו5טק . נהקפדסקי15
 מניס )'נ סי' כער ס65 ר6י', נוטלים6כו
 פתר מפגי סקדוס כפיו 6חד 0ן לו הי')6

 : ר6" ניקח ומנות למיסוירקת

 ת,1'ן'" :ו" ין14עק"מ(
 ה'ר(ף מ,

 וכלסלך טוס נעלס )פגיו עגמו ותירן)סרני 3" סק' 0סיסורי פעם וככ) , זי"עמלונ5ין
 סי' כן מח)וקח ונעכס סמ05ינות נבלסממנו
 .5סיסווי . סרם נחן 6חח פע0 . פעס3כ)
 חחכולס עסו וסמ05יניס 6חח כתינתסק"
 כתוגת 5י פיהן 6חד סיכור טני שיווטחי
 סי' סק" *יסיסויי , כתגה 653 סבךכי
 נתן ע"כ . כירוט . מקור נד1ל לרקס3ע)
 . הק" .סיסי 0) ס)ז סכהוגת מסיכורלעני
 כנית )מרכון סכתוגה סנים וס0יכורזי"ע

 וקמרו סק" .לסרכי סמלטיניס וס5כו .סשינס
hloלכניו וגס . נגיזס 5ריכיס סרני סמלכו0י 
 גחן וטתס . מ)כי0יו ))נו0 )סס סוחר65
 עתה מונח 6101 סק" .)סיסורי כחונתסרכי
 סק" .סיסורי )1 וסיפו . פ*1  סילולפניו וכסכי סס" ,.לסינורי לורי  ולוס .במרזת
 וירע 5הר פיי  להייי  טנ6 היך . סמע0סכ5
 סי' 06 6ף * עגי 5לי סצ6  פפס ככלסרגי
 .  סרכי  לו  וסטים . )ו נתתי כסונס נגרילי
hSoסנה.  מכפיס ע"ס  סתלך רוך ימי כל 
 סמע*ס ורוד , כידוע הר06ין מקוססס
 ס65 , כו' .6י0 1)6 תולעת תנכי ע"ז6מר
 . "יס 1ל6 יומו כן "ולטח לסיות ר16ילנכי
 חרפם לגני 6כל . כעי  5רם  סל o~ntoע"ג
 06  6רס. סל  יתיס וחרפה כויתי5רס
 . כ':  תליטר כייחי ל6 י  טלי סימיססי'
 כזיתי 61יך olh י5 ימיס  כיתים6נל
 סי'  עלמו  סל סכהונס . ס" 06 כן ,6ותס
  כתתת 5נל .  כפיניו גפינ  כיס לפיותינול
 . ע"כ . כ50ו כסס ע0ס 61יך . ה61סלי
fh]ססיפרו מס 6חו סיפור זס קילי 

 .)סיסודי סגהן סקדוס סרכי 0)מסכתוגה
 סמרתן ככיח 6' )עגי גחן הק' וסיה,ד'סק"

וסיכוי



כןוכהורה ומיפויש "*התפארת
 .הלני לפני פשו תירן וי'פ מן"ןסיסווי
 ים 6סר :ל  טור כפר  פור ינתח וי"פסס"
 55יקס ליחן כקודם מדלגו נפלו כמר יחןלי
 )עין גפמון לגפרת תחיי סנמ65 מסג5

 )רף ס:סדליןכמס'

 מ-

 5גפרס לריקי ע"כ(
 .סס*ק' כגו ס" ופ'6 . גו'( 6ין.3ריגו.
 עד מקור ר"ל יעלס ז4ל אשרישרע
 למחנהו עור רפ61ס סוס סי' 651 מותכהצרי
 הקיוט *סיס,די סרב 6כיו %וסר"ל,

 גס לעניים לרקס 15 6סר כ5 לתתז%5ס"ס
 ומניר גגו. ונתרפק כן ועטו טחי כליכ5

 זו רפ61: 6ער י55ס*ס סיסורי'*סרס*ק
 סייגו . יתן לקם 6טר כ5 06 610ספירות נפלי כער יתן 65יס 6טר כ5 כפסוקגתוכ
 : גפיי כער כפרס סיep~s) 6יחן
 קט'ז 16ה כפת3י 6סל נספר כנועננקכ(

 נפתלי מכר'ר סס'ק .וזת
 טס סעודם ~(s~r fifb'Sטר4פשיפץ

 Dttf.' ה'דצ'41יסרס'ק
 מלעלוב הרר"ר זמחו'

 1כ6 . ססטוס 5סק5יס חסר וסי' . זי"עד5
 ויומחו . רוכל 6' 5סס ונחן נכור 6'לכרך
 ר16רייה6 רזי; סור. "6 יין כנכג%,,שמס
 רכנוהו. ט5 6י'6 כ5 ~יו כקטר61ח*כ
 .ונזגרו 6' 3פ1גוק ,1מם051 גחותגזדמט
 ער נד51ס כמחס ססי' ססעווס ומןמ6נ5ין
 נתן סס6נרך , ססמחס 5סס מקיןהכזכרו
 סיכן ס6נרך לחפה 1סהתי15 רוק 6'למס

 וחיסו . 610"
"51 

 1ל6 כעוס'ז ל6 16ת1 מ165
 רער4 נצרכות סי% 6יתי סמ165 ערלטוס*כ
 למוטכ לוחו ומחזירו גבס וינעולח*3

 : עכבש5סיו'ט
 "" יופו ג'ל. . נעלוא "גו'ק"') . סגי וכו' סס'נ 6לי כתכ עדד4קכא(
 מלרבלין הרבי סקווע רננו כג'קמסהופף
 מ0ס בניתו עסק סיס 5ו סי' 651 .דל

 פקיו 5קכ5 ר5ה 65 ורנטת .לסהפרגם
 לו לעעות ר5ס רק כר6קונס. lD1hגסוס
 וכלסר כנקיות. 5י4הפרגס ונצ"ממסחר
 מסנון. מכוס 6ץ1 כ6מתחהו עודגס6ר
 ps' סו6 6"ר סוחף ריקח כפפתיגח5יע
 טהו6 כרי . כסוחפות ויסחרו מוץ3עוכ

 וגחו , והפלס מהורס יכט5 651 פנסיס6
 , סוחפות ועסי כמו"מ נקי 6חר לכרך15
 סיס:יס ער כמו"מ לגמהח.ל רט 665כ5
 . זי"ע .מליכלין' סקדוס רכס ויפרכס015
 סקורם Sh הכגסו . לליכ5ין סנפנו סוסוכן
 , סדס'ק ע"ת 5ס6י5 . ע5מ1 כפני 6מוכל

 עמו ממכיס wt/nnu דש4ה'קוכסככגם
 . מכ"ל חנירו עם כסוחפות סיעסוקסרם

 סכל הרכי לו 6מר , וט6ל חכירווכשלנס
 1גסספר . ז*5 הרש עס כסולפותיפסיק
 כעיגיסט סיס הק' רכס הפוכה לחכוריכ'6
 . סניהם לנסוע ונסרנו סנועוה חיזוס"ס. ויסה . דגר פ"ר ידמו %ח . סהותסכחידת
 . כנ"ל זס כסגי סל" זס ספעס כורס5גו
 6מר לזס . כנ'5 הסוכתו ספעס עורוסיתם
hSnסקוס ר' 1לסרס'ק כסותפית. יעסוק 
 מסוסו עס כסותסוה לסחור. סט1כ 6מרז"ל
 . לעלוה מס כרת ירעו 651 גכיכיסתיו

'nthslרכינו סרס'ק .ללוכלין' כ6 לעס 
 לקכ5 עניסם ומלכו זי"ע מפר;יסח6"*סיסידי
 5הס קנוי . סמ16רע כל לו וספרומלוס
 6ף , נסותפ,ת סיעסקי ז"5 סיסולי'.סס'ק
 לטלה סמע 6עפ'כ מגנגס הי'סססותף
 ס:וחיס 5כיהס וגמעו ז"ל היסוןיר4רכ
 סיס 1ל6 כמפת לעסוק וסתתילו . לכוסוכי
 נסקר 1ל6 סטסק כל ססססיוו רכיסינכס

 ונסעי . פ"6 6ף5סגיסס
 .לליכליןן

 לו stir 1~DDI *סיסורי' ססזק סכ6ער וסמהיני
 גי סרכי דכרי סירוס o~s ז6מרסמ6ורע.
 הפסידו גי סמ6ירס כ6ספקלרי6 ר6סרתוכי

 לסיגי 6מר לזקה . כסוחפות תעסקונכסי
 כי לעסוק 5וס "'ל .ולסרר"ם' י ~pinuעל6
 לקכ5 יילרח ממום יפסיל שכיסר סרכייורפ
 סכ55 ועוגת  לעוגתו. 610 זס ולסר ,לכנות
 לו בסי' וכעז לוקו. בריך תסרוריסרבל.
 מסרת עליו לקכ5 קופו כסיס ר5ס ל6מעות

 עעס ל6 שחנירך ר6יהי ו6יהרננות.
 rhtS' .לעסוק

 והיכהו לסמוע לכו ש רכרתי
 י155רכי ~(ss לסוכת גי סרכי סלסר6עונס
 יפסיר עסעוהף סו6 זכרתי . סכ5 רוחסרכוס
 זעוכח מדוך טורה 610 ר זסוכיס מטוה"יזו
 התחיל 3גיט נסע "ח"כ 'סר%.כ53

לסתגהנ



 "ש
-  

ף ח  
 מ, 0רס"ג ס'3 5י )כ"כ כרכמתלסוגסנ

~obn
 : סג'6 "גר'ק ז"ל יסוסע מקיר ל"יגסץ מ,ק'גו ססמע קלימכטינ 6נד'ק סי'

 מו"ס ום' סרס'נ ס'3 )י כתבקנב(

 גזאןיע% "'הןטצאןי:לרך,.וקש".
 SD סמספריס וכררה זד5םנעיזיפץ.

 גלילת 56ל1 לן ק65 %לל0*0 סקדום'.דיסותי
 לו סי; מס כ5 ,סליזר 6חח פרוטם6ף
 כידוע 5דיקיס נוכמס יספר וכן ל5רק0כיוס

 :עגך
 לרעך 061נת קרועוס פ' מס עךךשקנכ(

 כטס סנועהי 0נ0 . ינו'כמיך

 תיצח תרמז דעת לפרס ז'5 סוג61)ור
 גיפך כלענת גו0ג ע6תס כמו כלוטכטוך

 נס01 סלך ס6כריס כ) 556ךד6ין'חסוגיס
רק

~hw 
 וכדומת מי*רנ) יוהר 56לך המוכ

 ערכו. לפי מיסר6ל לג*6 ת6סכ כןכמו
 ולסיס יותי ;ת06כ חריגי גירוייו5סלדיק

 : עכ"ל זדפח'ח כחוכןפמוט
 ממעתי 0ג'5 0לס"נ 5י כחנ ,נרךשקכי(

 ס3ט5מו החד חס.דמתיג
 ז15קללס'ס מגרארזיסק סמק נוכ"קתנוע
 ר') ר3 זמן חי)ס 6חד 6יס סי' 6הה-ספעס
SD)lז5לל0"ס מקובליו הקרוש 5רכיגו 
 ;יח ו610 ז5))ס"ס הק' להטניד 1,16ידלח
 ,"ל זהו, . ז5ללס"ס פק'" *לשהודיקותו
 סמוך סיר )6.זס פסע ל?ח1לסלנור

לכרדיט;וכ
~?hs 

 יכן .סלו.ס" סכננו 6חך
 070 60יס ע5 ס6) 5סס 1ככ161עסס.
 ורר; וחקר כלל ממגו מעיר 6ג;י ירפוול6
 הלויס על הכחגם 16)י לו וקמרוברכס
 וסקל . קליו וסלך : סעיר כסוף 5דלעיכור
 יכף עסק 6יזס 61חרס י SD'1 06ת61ת

 קימור. תמ.י ;הו6 כיון כעש 556מליעיל
 . ו!ב.כרותי. מקן ער מליו המתיגו6עפ'כ
 רו5יס 6הס מס .קוהו ושל . סל1ס 5יוגון

 עליו )נסוע 015 הק'" .תוסווי כי )1והעיב
 כי %ס ונתר . Dts. סח1לס רפ61וחנעכור
 עטו, וכן לפס "מר יי'ס' thu 15 שנוכנער
 מחון טיבע 605 61מל , יי'ס ט6פ 15וגתנו
 ננסר סחע0 ויט3י5 נסר ים יגסלעיר
 בק זעוצ~י::ן:זני,נו:: .לסיעודי כרע לכיתו מנסיכתו ;כיכ6סר תיכף אתרס6 ככמר קכ5 עכס וכן1יהרפ6
 מתפ55 ססי' וככוחות כסוטתהורי
 טוען ועי' ני5ניל )1 ופסקו 1ה)6םמהודו
 כעת יקלקל פן ר6סי. על יפלססמורך
 סיטלו- )1 ואמרן ותפסידו עכיו וי065רכ0

 יהי' 1ל6 סיכור המיד ויה.' ממנןהכחירס
 *0ה*ק עגז וכויס . רע סוס )פעו)נכח

 מ16ר %קוק 5ריגין ק)פ*ז ז55)0'ססיתורי*
 ;מעתי כן . 1719  פו מתפלת מרךנתסוס

 :מהג"א
  סיפוק וגו'  סתוסלל ס"סיו כשיננךקבה(

 ז.3 טיכל כר' ישראלר'
 56ל פניקס נקירס סי' כנעלמו .מווארקא
 מפרשיבהא ז5ל)0"ס בונם 0ר'ר.הרס'ק*
 6.זס הסיפר נוקידס לס516 סי' כקודםוררנו
 ככת. סיסגס ההסיס ה?!ס ווי )ם516דגר
 1631ת1' . לו 1"?!יו . סכיכי1 סעומדיסבניהו

 ז%)ס'ס הררט.ם 0ס*ק ג"כ סי'מעמו
 בונם ר' סכלני 3ע5מו 1סמעמקאצק

 גזס.5 . 6חר וקרוס נדע סס" סיפרזי"ע
 מהש)). ס0י' גרויסער( 6 ניוועוין 6.ז)פס

 . סדור ס5ד'ק )ו )הר16ת מספיומכקס
 סדיק בסי' העיר הסריס מן )1 מראיםוהיו
 ודרס וחקר ליעיר. י63 כמססרור

 ססעס עוד מתפלל ועי' . ה61 6יזסירע 651-
 . העיר 163ת1 סכיה מסמים מן )וומרסין
 ס0י' ניח כ16ת1 הנגסים קמרי וסכיטותפס
 סוס לי גראס ול6 . וייגער כ)"6 נוכקס כיחסס
 ר6ס 6ך . חרור לריק 6100 עליו סיחקוכ6יס
 סוס כלי כע) 101לך סיגור 6חו 6יסכגיתו
 הפי)ין. מכיח 16ת1 ר6ס רק ככיתועסק
 6יס עימס מס : סלייגפר נעל 56ל.וחקר
OtOטחו.. לקורך דכר קוס עו;ס קמין ככמן 

וססיכ



 66 כחהיחורי וסשור'ם ".תהשארת

 3כ6ן מטלת OtO סחיט הגעה39 15וה:.כ
 6חר. למקוס מכתן תופן גסוס )ילך ר51הסין
 6יתו וסם5כחי . י3ר :וס לטסות ר51ס61'ן

 56לי ס.' סוס סס6יס כ9ז רקתי 6ך .סחו5ס
 לי 6ין החיקה 16ת1 6ס5יך 061 פרנסה ליה"

 והנני 56)' קותו מחזיק סגני לכןכדגמה.
 טכס3י5 סג9ל הקרוס וסכין . "וחימפרנס
 הזההמס

. 
 מתפל) וסי' . הקמים מן לו מלמזין

~icsסזה ס6יס מהות לו להוריע השיית . 
 כל6 הכור הלדיק הו6 ה6.ס :זה . 15יה:י3ו
 כנ5נ1ל ל613 ה51רך רק . ח9ו גלל פונסהי'

 כפ' מכוין סי' ל6 הך1:6; סכנלנ1ל:ז:וס
 סכווגוה כל עם התפלה ק,דס והקימןהיזהו
 זס. לחקן ננילנול הפעם עיר כ6 לכןהר16י
 עליו כס.פך הוה וקוים סנדול 16ל' .)096
 ליגע ר51ס :הי' זי"ע בונם הר"רהס"ק
 *היהוד. על כווכחו הי' הרזר כביק ה661.זה

 . נרויסער( 6 נסתם וקמר . זי"עהקדום*
 . הסכת כער הקרס מחכרת נס' עיין)6יה(
 ר6ה D"f) הקוו: )ה6ך"י זצילה.המירי
 מעגיסיס :הי' קגיס מכמה סגפטי 6מרחכם
 עפר מעט גכגס בסכת 6"ד cuen עלקיקו
 . לרה9ר עמו זי65 כונה פלחי נוגטליטל
 לחרת מררנה 56 להע5וחו כרי זסוהי'
 o~ho לכ -יפול 53 5כן . עכ"ל . כרולסיותר

 5ליכיס ע)יוגיס קלוסי 6סר כוס ד3ר3ר6ותו
 הענין כי קל חט6 נונוי 6יזס מסוסלהתגלגל

 מ16ך נטערס ומעיטיו Strn כנקמרהו6
 הסעים כחוט ס5ויקיס עס נידקדקססק3"ה

 ו6נחגו . נד1לס .מיותר לסמדרנה להטלותןכרי
 :שלסין טסו מהפלס 3:ל  :מ:ווניסהל61י
 : והכן . נזקימן 6י,סו כפ' cuttjn סי'הג'ל

 יק ריריר "ו, ניס נ:כי'קקבו(

 ה61 זקת כך. 61נור לקמור ל' 5וס6סר
 נכיל הו6 וחוקה . כווה"ק כמוס, ירסס.מדת

 להתפלל כסירנה להקנס ג13ל ועוסס .להירפס
 גויל מחתת כי גפם וכעלי חן לטנקייגווע
 מסתתמיס עליהם נופל 6סי וספחרסיר6ס

 ד' לפני להתמלל יכולים 61יגס_סעכותיהס
 גיוס ר' כי העלס הו6 ז6ת 6ך וסגורךסנדול

 5וס 6סר וזס יום 3כל להתפיל 15'ת6תס ס5* 3טעגס גריס סם זס ונוחרשלסחפלל
 5נו יס סכורך לווי מחמת ופירוט 65מירד'

 : וסכן . לפניך לטמורינילת
 ליידויו י' פוי - בנועך:לימ )עו'ס(קכז(

 . 5סודיעסונחיתו
 כער סו6 סקכ"ס 6מתייס סיר6יס Sshnפי'
 ניכר וקיט מ16ך מ51גע ;עכורתס פי'להם
 :וסכן - ממס טגרע 6וס לפכי 5ה1דיע0הקביס טי וסכרית החסר סז6ת רק 6רסלכני
 עליסכו עומר ןךזן4ש וירק( )פ'קכח(

 רעתיויסכלו.
 לנוס לסכין ריס . ז5ללס'ס הקע .סיהודי3סס
 כקעת ס:זל6כיס 56ל לע"ס 6כרהסענוד
 דלך 6ין ענוס0 6כ5 65 ה61 06 .6כי5ה
 הפיי וטמר . לכילם כקעת הקורח עללעמור
 5561 וחסרון נועלה המללעיס 56ל יסדהגס
 ככחי* המס וה4ל6כיס וחסרון, נועלםהרדם
 מעלס קי6 . לההק5ק5 יכולים ו6יגסעמידה
 3כחי' ט6יגס מה 56ל0 החסרון 6ך .לנכיסס
 כ3חירתס. ורמה נסיה למדריגה לעלותסליכס
 לנ3י' הו6 וחסרון הליכה ככח" הו6והלידס
 הצ6 מעלס 6ך . ולחטף למתקלקל שיכולמס
 ס6ז מה נכיס למדרגם לכ61 סיכול56ל1

 ס6דגמ 06 והגי . לססינ יכוליסהנול6כיס
 456 גקגס כסוגן 16רחיס הכנסותמקייט
 6תר נכל מש ידוע כי הקורחמדות
 כריק ומשנוסס 6ורחיס הכנמת מקייםו"ס . ויחכירו (hSn כקין תם טו13ת לודות61חד
 וזמו . הקירח ומדית  מטלוה נס 1%6גקגה
 מדות נס סקנס . עליהס עינזד וסולפ"

 שינם ומעלתם ענזירס ככחי' פסססתל6כיס
 סף שטכסיו .עליהס' וזהו לסתקלקליכוליס

 כתיש לו סי' סו6 .גי . מסתל6כיסגדול
 נכד מ56לס קכה ועתם . ומעלתההליכס
 : והכן . ממס גןול וסי' . עמירהממרינת
 הקדוש היהורי בנשם )עכס(קכמ(

 ויכש )פ'ז5ללה'ס
 . וכר 6' מ65כי 3ו ויסגעו לדרכו סלךויעקנ
 ליעניך ספינו 6;ר ה5ר1ח. כל 61rnhנזר.
 רח8 5רת עטיו )רת לכ; 5רת O~D,כינו

5ות



 והיהרףי וסיפורם חיתרןכ*אררע4פ
 סי' רק ע"ז סקרת 1ל6 יוסף גרת. חיאגרת
 ס' 1כר15ה לכרו. לד' ונצתי ,~nfirעול
 נס t~hsn .'6 גו ויפגעו . לערגויל ויעקכ וזסו 6הו. יקביס 6ויכיו גט 6';ררכ.
 נ'כ סדין ממדת סמ65כיס סו6 . 6'מ65גי
 ;בס המלס לקון 610 ופניעס כעיוימגעו
 ירחש 0?סי*ה מנורו מהפסיס tsoעמס
 מחנס ר6ס כ6;ר יעקכ ויקמר וזסו .שליו
 סיו דין מלנכי 0נס ר6ס .כ06ר זס.6'

 מחנים. סק61 סמקיס ;ס 1.קי6 . עם.מם5יס
 רחתיס מלילכי נוחנוה 0תי 15 מס" רניסליון

 ג5 )6'ס( : וסנן . סמו ;ס;לי:זו דיןזמ65כי
 ססמע 60מר 6חר מחטר מנזעמי:נ'5
 סרס'ק 50 סנדול סתס'ד רכיו מפיכעלמו

 : 51'ל בונםסר'ר
 רו"ח דייק אנסנו שמעתיקי(
 סיסי' 6חד לריק נו משיר וסי' כחוקסי'

 ;פמלו6 תורס לו ויקמר . קורסל51ושששכם
 סרי*מ' .סס*ק ר5ס 1ל6 . יסכימו מעלס5ל

 משוס . סעטס סהיפור נעת ולתר .ז55לס*ס
 : זי"ע סק" .מיסורי ממתגברי סי' סזסתצדיק

 הר"א סמ"ג וששר )ע.";(קלא(
מפארמוב

סלע'"
 הק" מליסורי זק.גו נכס 6מד

-lths

 נות6ווס רחוק סו6 6בן פ5מ' על
 . כלדן קנס נו6: תו!; גרקכ מה כמווי

 5סטונוריס ;5יע"6 מפ6דסוכ* עסנס*5יצמר
 ניזמו לתה נ"מ מס 3עיניכס יקבס 6ל"פיו
 6כ5 . לגס נקווה ח:וע לגרקכ 16 כסגם16

 . מזם יותר דיש 651 כ4מ ;'; מזם:נר6?
 :ע"כ

 ז555הא הק' עטהיהרףי )עף;(קלב(
 סהמי'6מר

 יחור S~fn מסרו ל6 מס כפני נעיגיוגרילת
 [oth 6;ס עס יחוד כמו חכ.רו מנען'עם
 גפכו ועריות גזל ע"כ( )י*6 . הנינהעיין
 אוו דחז'5 דמ5יגו לעס ומה"ו0 מחמדתןטן6
 וגם' . מחמרתן 6רס סל ענפיו לעריוהנז5

 תלמידו כסט 0ס כחכתי סיסורינסלחות
 ע5 קלמר 541 מצוזמער ליבוש ר'סס'ק

 3כ5 י1נמתו סדקן זי"ע וטיהורי סק'.רכו
 ונפרט ע"כ. ומ0נ5. ממון מת16ה פרוססע%ס
 פקס מ15ת 50 כרקרוקי' ימיל ;סי'דמ5עו
 יסי' ;% מ16ד מזמיר וסז401ק מ16דטד
 : וסכן . לנסור ;ל ממון רפלקסעירכ

 ..סמ"ק 06ר טד( )6ות 5עי5 כם'שקלג(
 מסק; סי' ז555ס"סמיסודי*

 ססגס*5 6פל ממעתי . דורות ר עד ככיוטל
 % מנרך סי' 0ליע64 מפארמובהך'א
 סזקיגי נוסך לו ואר סחופ? קודסבגו

 יורות ו' עו גסמוח סליך סק'הייסודי*
 סו6 30נו )מחמת תקלקל 650 כבי ר6סלכן

 : זי"ע( ?ק'* .לסיסידי נ'דור
 6:הו מיתת להידקך )עול(קיד(

 סלסר6;ונס
 055%"0 טלובלין הרביההיק

' 

 קר6
 עמס ססו6 15 - "תר זי"ע הק'9היהורי

 0ק'* .היצורי SD לפגיו וייכעס מחמת .ז6ה

 יורע 6גי וקין . חץ . סק'" .סיסודיוססיכ
 מ? 6ל6 ססעס עוד קותו ומל .כלוס
 תעליס. סותרתי סק'* וביסודי וסמיכ .מיה
 6"ג סק'* וחיסורי לו וססיג כעינןצן ז6ת עזו ז"ל מלובלין סק' רט לו6מר

 .סק' סרני וסםיכי . לעסו" 616יכ5
 . לה אוטס לסיות cnh סנריךז5ללס*ה*
 כיק ג6 יטט sft בק' היבררי לויקמר
 סרכי וגחין . לכעוס "ול5 06 עלגיסרני
 סק'* *חיסורי לכ על סק' כעיניו וככיססק'
 גיער ייך קען לוד' רער  6מת כווסלולנור

כייזערין
 גשר סן' הק' שךן'ך:ךך4י )ע1*0(קלה(

 כמשוות"1ד
 כרגוה כמם' חזה כנו6:ור תגרוז 61מרס5עס.
 קורך לקרית רניל 06 ססדס מן נ66רס
 ומכרך פתו וסוכל ומתפלל' ק'ס וקורךוכף
 וקמר כו' חככרס דברי על- סע31רוכל

 וגל  חו"ל  -סור 610 סזסו סק'*התיהווי
 )ר6ש פחו 15כל פל גס ק6י  כויסטונר
 ';י", גיסת גס' מוס ים-ן וים( "ו.,.'

. 

 6ער וסלעתי רב ו:!ע;ס ז"ל מריזיןמסמ"ק
אג0"5



כנוהיוקרע ששישי"תששרת

 סי' סלילס סטורת 6ך וכדופס. מקסכרית
 רכו פקודת עליו סי' סכן וטנור 1 תמיךיוכל

 . סלילס סעודת פעס טוס יחבר סכלהקיוי
 וכרי לסתוע סח515 מ15ס סעודת ג"כוהוי

 : וסכן .חכמים
 מו' כו' ח!*ס מסרס"ג ששנמעהיקין(

 קליטים זאהלערדור
 סק' מיסודי )נגד ח"ו ירושליםמעה"ק
 זי'ט הק' הידירי וקינו כסס סימייי'ע(
 6מר ידחק עקידת כבעת לעוין, סתדרסעל

 ימיו ליניר ע5 1"נ 6ני5י,!אעי6כרסס
 . סו6 ספ" . דמיו ריכוך י רו6נ!יעל 6גי6כל
 קדות וסי' . ככור סי' 6ניגו. ויצחקימסך ככור דם עס סגתערכ עולס וסומנס

 עולס רס תפרוכות סו6 סרי עולס3קג1סה
 36ינ1 36רסס ד61נ סי' 1לזס כגורודם
 נזירוה סי' סכך וו6נ סי' ל6 ימיו עלכי

 . כדמיו געסס מס וו6נ סי' רקסטיית
 : ושיודפח'ח

 סגזכר ססמעסס חמס סמעהי לנירקלו(
 עס היהודי נפלשיה03'

 מכתת ת31כ'6 יוסליס מעהשקהחכם
 6ה לר16ת פרשימהא לעיר לחז"לרגליו
 6טר המקמר סייס סוף סם חסר סק".סיסודי
 לעיר נעיר DD'S לו לוס סק'"*סיסודי
 וקיכן ע"ס וכן הסינס נוטגיגי 3רגיסלדריה
 סקדוסס ערן וסלחים מעות סדרסותבעד

 : 5ריקיס סל19 6תלסרגם
 זי"ע הק' שהיחגרי ממטחי ערןשקלח(

 אסייר מס סחחרטכזקגותו
 ססי' וידוע "ותנו סלחן פל ס6נ5מפת
 ממחכר המ"ע ללמוד מהתחיל !כעת .נגור
 ומפרסי . כק6לפיק 16 3סטריימיל לנודורמיך
 יכול סי' 1ל6 כק6פיל למי וגו*כסס"ע
 יגס נודרן )וסיין סלו ס:ולכוסיס טליולס13ל
 גתפלס ונס כרס( 3ר"6 נוטסס פיססם-ס
 סתפלס סיחר עד כמס-נ כיכ מתפללסי'

 חס דגר תיכף לו גחן oh 65נתעלף
 כלי גס6ר סחפלס 5חר גי גפיו 6תלסחי!ת

 1קייסנטוב :נ%קןמ,ףן4 כתבין מיימ6פףן! )עול . יומו 3ן לתינוקשם
 מוסער סמח-רסס' מהרפ"ק יייעהנה

 ממאבני'ן "כו"ק הלוימאיר
 ה" . לשמים ארר כעמ0ס'קואפטא
 הקרוש. מלרבלין סרכי סל תלמודיומגדרי
 הייעורי ק. כלל נ9כ מסתופף ס.'י5פטמיס
 .סרני לו 6מר ס'6 . מפרשיסחאהקרוש
 עכור סקווש* *סיסווי כעד אתפללמלוגלין'
 לו טונ ויסי' יופין זס וכטכיר , ימיו6ריכח
 ס5ריק כער נותפלל כסנטוס כי .לנסמתו
 ההדס לנסמת ותועלת נוול היקון סו66זי

 6ח'כ זמן כ6'ז1 ?י' וכלסר .המתפלל
 .שרכי סמיך סולחן SD ויסכ גסכ*קכלזכוין
 ?רבי 96ט ?רכין ס0טודס ונסוך .מלובלין"
 כחסרך וס6לסו 63זגו לי' ולחס ונחןקליו
06OnlD כן ohl 66ר'כת נעד מתפלל סו 
 מ16ש גי וסעיפו סקדוס* .היסודי סלימיו
 . כעדו למתפלל לו אסנור ורכו ססמעסעס
 טוס. טוכ סרכי וקמר סקרום.'.סימורי כעי מתפלל 610 יוס יאכל כן מקייםס61
 סיסורי על לרנר הרגי סתחיל היכף6ח'כ
 וסחם.דיס . סידות סנ!ח15קה כימי גררכוסק'
 עס מחלחלן מסרכי ז6ת וסמע1סרקו

 וססיכ . ללוזן מלוזן כחסלי טהר"םהרה"ק
 ויגר 61ח*כ . גמעו ז6ת כי , טיכטוס

 3ל03. חסכו סירוס מיכן ע"כ .מסיסודי
 חסר-מ' .סרס'ק ייצר כטח כי זס16ן
 ס:!עטס ססניע עד סדכר גתנלגלוכמילק tOO~* *כלסודי פל מלסיגולי סרנילפני
 ללס'ר כרותם וכרית סק" .סיסות65עי

 כמנסע . מקשו טכ'פ כולו ל6 06סתתקכל
 לו חלס כלילס פ-6 לגיטו נוסר'מ.מרפ"ק
 מחריו רדף מעור וגורף נרול 6חךק6רי'
 רכס סל6 סנע וכסקעד . חי לכלעוורמס
 סנדולים שדיקיס )כי . דכר וסלק ה61ריק

 רכבים 8ינס חגונוותס מגס כגרפסיודעיס
 610 מי פלכו 1לחעוכ לחקור וסתחילקלים(
 סגו1ל ס6דס סחי סקרי סו6 זס ו6יזס
 ער ' וסקפרה. טיגtf'h 6 עליו לו ים6טר

במכר

ש



הלהררי שיפוריםה'ההפארת
 והחליט . כל1נלין הנזל תסמעטס,שכנזכר
 .היסוגי לנוזני סדנר כניע ספק סכלישמרעתו
 כורמו וזפ . הרעומוה SD'1 לו ויס'סקדוס'
 על סיסעו נוקורכיו לתכי 015 והיכף .חלומו
 סלח 1ל6 סקדוס" לסיסורי .לסרסיסח6.קכ'ק
 36י1 סיסעו רק . מכתכ ול6 ריניר סוסע*1
 כה . עי"ז ויאפיים יכין טמע5מו ידעגי
 וקגלו . סחסידיס סגי נ6י כלסר .שוס
 . להם 6מר . סקווש* מ.סיסודי טלוסגרכת
 לכל 510רך ול6 . נכון על סכל ככר כישנס
 סוכ 6לי ססלחכס עכס כריעגר 6מנס .שם

 מו"ר 6"ז מכ'ק סמעהי . ע"כ . לפניו*והר
 ז0%5'ס יהרשע מאיר מושר 0ק'ירסיס
 6'6 0מפורסס סנס'ק חהן . פס'ק"כמק
 ז5ללס'ס אופאלא 6כד'ק איילמסז'

 :זי"ע
 . הג'ל 6'ז מכ"ק מתעתי לנורקם(

 מהר"מ סרס'ק 6מרספ"6
 0נ'ל ישמים אור נעמיסםאפ%א
 ר' ליבוש מוס'ר עסר0נס'קסשפאלש םהראי*י סג0'ק 6'ז ס'0 חלמ'ויולגדולי

 כססי' ספ'6 כיגוע( סקחס*סי%וי' מתלמידי .מקורס )מסיו . טצויזטראדונים
 יכ6סר כקדש' .היסוגי 56לבפרארמחא

 פנימס לקודט ונכנס לניסו. לנסוטר%
 לו 6מר . ספרורם כרכס מסלס*ק,לקכל
 שכנסר . כעוח סו6 סאה סקדוס'*חסורי
 ככSb~D' 5 טמע ספטוק יסר6ל 6יט16מר
 ממנו נהיי6ס ככר 16 . 6חת פעםכמו

 סל6 .. נטת יוופ ככר ט . לנתרייסנם*ו
 ומיר6זט מעכוסכונ'0 %דיתי 56לו סוכ*פטרל
 וטגן מסליך. כי . סו6 עלתו . טופס מס6ך

 fnh( יכול ועי*ז : רמות מדרנית'לפניו

שכע"י
 חפן. סלפו מס מש ולטסות . לפסיגו

 סריס יגסס מס למיס . סלי 610 ככר'גי
 לכל מפכיו עסטמר . יקום מפח Sb~5'סחגס

 ו5וטק. ועומד ליער סבך'לסלכו'גמ15וה1.
 טד ממקותו זז 61יכו . ספוגית כלי5ססי*ת
 rnh1 . סמררגוה כ5 חזרם ממגוסטטליס
 ירמזון מס טועת וחקר מסר'מ" נסרס*קח"כ סורך כ5 טל . למתז ונסע . לעלוספטרו
 6מר מס ועל למס ירפ 651 סקרוטיסשוליו

 6יזו וענר חלף; 6ת*1 סריכוריס. 6ל1לו
 . סח51ס וסלך כניקר נקומו פ'6 .זמן

 מס מ5פ5ף. מסעוף מס סומע 610ההקוס
 מה D~lSI . 15עקת שכסמו ומס נוטרמחמור
 סופות סיחת . זל"ז מדנריס סנרי6יססכל
 סיריעס ז6ה לו כ6 מקין יגע 1ל6 .וכו'

 ער . ז6ח מס כל'כ סיקס לחס1כי0הח.ל
 . 6ז לו סינור סקדוט* *סיכורי דבריסכזכר
 ככרי מדרגות להוכיט 610 כפיד נועמסכי

 זז ל6 מעתד ו3,והו למלווהו. טי,זלספוגו
 . התפרנות כל חזרס ממס שנלקחו טדמפס
olnhבמר ומגו. גס6ר עור 6חר רנר 

 1.למרו עירכו שנ"ל 0קווסיסלהלמוויו
 סו6 ומועיל טוכ כי . סמדריג0 ז6קממגו
 כנסר לעכול כסממו יסלח כי וס61 .לנסמס
 ס61 6זי . לסנוף 6ת"ל החזור וכנסרריטר
 סמן ומלירת ומ15ח5חת וכרח יטסורסגקיי'
 נפל . סקלו כרנריס לדגר וכסתימוכמוס.
 וכבעט . ונתעלף סכסך סמוכות עלרקעו
 ססמעז ולולך חיים. רוח גו גט6רטל6
 'oh5 סי' 6ז הג"5 סרכריס גותחלסחמנו
 . ענויו 6ל טגנוע חסכו וס" . נחררםלכס
 סעס 6יזו נסהה6 וכן . חלילס נסתלקוככר
 וסמחע גסתתו קליו חזרם מעט תמעטעד

 ל6יהגו. חזר והיכף . כקפץ חייט רוחלנס1כ
 16כל ל6 למס וקמר . גפם כמסיכ לוויסי'
 ירידות וטעס סתעגונ גורל לפניכםלתקר
 ולחות ועוסר יופי נעימית מחיקותעריכות
 סנס*ק זקני נס ע"כ . 6חץ כעתסלאמס

 העוכו6 פ*6 כססיפר מאופאיעמהראי'י
 סר6ס, מס סקווטיס. הלמיניו לפניסג*ל
 סלמיו כש נומס כפועל נ*כ לפגיסססריס לספר כמהיתו 6ז 0כ'ל מהר"מ הק'מרנו

 : סנ*ל מקרוסרנו
 hen "0 . שמן מליס שכמעיזיבטא(

 היהררי הק' סרגלומד
 סיעור סקרוסיס סג6וגיס הלנעריו עםז*3
 מעוף מופלג נחור נ'כ 16 לומד וסי'נפ"ת

 מ6כץ יתום סף 6100 ושכחורו*רשימחא
 סרסיק כסוקל ס5ימוד ג6ת5ע יפ'6ת"ל

 % קסס ססי' ענין כ6יז0 כעיןלמעמיק
 נהורם =ייי ימי הה'. ססגתורומחמת



 69לף:יךןרךי שיפוריםה*תוז2ארת

 ;וס? סי6 6ז לטיין מהחיל ;610כ3ג'פ
 סר?יכ לכן ע5וס ולרניקות כעיוכי סעס"יזס
 גי ל6כיל 6מ1 לכיה לילך כגפסו עזזס3חור
 6ז 3חפזון 6כלו 61חד סל3 חליסוה לוגי'
 גנל וכ6סר הרה*ק ל3יה )רון 3מסירוהקס
 לעלייה ;יעלס 6:וו לו קר6ס דרכי5ח!
 5לילס ססיהר* סחח חכלת לס 1'ויירבית?
fh651 ?56ז5י גחפז ס" כ' 3חזרס 5ילך ר 
 סדרך וכ6מ5ע ללנוור סק' יכו סתחי5י3*

 רק h'o ס5ימוך עיקר ס65 3לג31תיי;3
 )ולה ל'רו 63 כ"סר 1כעה 1לטק1ת);מ.ר
 וע;ה כמהירות רן לק יקייס לoh 6גינור
 כיה מל סדלח סתח כ"טר ו6ח*כ 6נוור5ין

 ??'ק סקין 6ז זל?'ס הי?ודי'.סרס*ק
 Sh~1 קנוח? 1נהמל6 קו:והו fs:1 וקסמעיוגו
 30כו6' נזח:זה כעת פג? נו15ס ct~hל?3חור
 6כיי סקרום ".ht'th '6ת רחס 6זל:3ית
 . סקי0י6 ל1 נחיים3 והיכף ע:זוק:תל1וס
 ו6מר ?ג'ל סנו6ורע כל ?כחור לווס.פר
 ל6 ק6כיי נוח:ות ?י' ;זס לתלמודיוסרס'ק
 6ני' סנוי גקר6 ם5כן כידוט 061 6כ ל1הי'
 דרכו 1לכן י'היס י'רוחס 3'ך 6';ר ספסוקע'ס
 ט גתעכר סו6 כי3ור נו5ית סמקייס נוי5560
 6101 3סמ015 ח5ק ל1 ל?יות ע:וווסולך
 ווי0ו0יי  0הירוך 15  לוהניר

 : 0מטהי גר*ג

 הקרוש היהירי 3סס שמעהיקסב(
 . מלריס סיג"ה,.*ע

 עומ6? מערי כג' יכך6ל סנפלי קודסה"
 סיו bS סכ' ג;טר גפלו 06 ח'ו כי .ח'1

 6חר 6כל . נו"ה קודס סי' ז? . ל65היכן5יס
 ?נ' ל;ער ;גפלי eib קקימ? לסס יםמ*ת
 חכמיס סהלמירי מ0 סו6 סג' וסער"'1.
 6יירילע ןי6 )כל'6 קררון כחגיליגפל1
 וסהיר? . נר1ל וכדחקית גטדריקע(זעגי
 ל1ל' דסמע*ס ס6נוו .וזסו . 6והסנ!טסר
 ע'כ . 3עניי 6נרהי 6ז ;עע1עיהורחך

 :)סמ6סף(
 מאלכמנדר נז?0"ק יסר6) י0מת בבכם'קטג(

 כ'ק מפי וסמעהי ג6מריכי;ך וז"ל . ה1לדות פ' .ז35לס.ס
~'lnbh 

~'riij?
 ז55ל?"? הק" .?י?ורי ב;0 זי"ע

 כס4ם גפרו סחפגס קווס יייס יו0;גכל
 גיזטניגט( זיך ס6ט ער )כל'6 הו:כיוחכ5
 חסיריס Setn ס6מר1 מ? סס פי''ז:

 קורס 6חת סעס ;ו?'ס הי'סר6;וגיס
 : גפל6 פגין ועיי"ס .סתפלס

 נוןן מו*ס סס*ג ס'נ ל' כם'כ~ךקמד(
 קאץביעל ה6נד*ק עלע"6נמ;

 מזסר*ר סס'ק פליון קדוע מפס כע5נזוססמע

 ססי' ז5ללס'ס מנאמטנין מאיריחיאי
 6יך . מלפגיגו ססיו ?קרוס'ס ס5ייקיסמפלי6
 נ6ו'6 50 סקוויטליך לקרוה 6ף 5ריכין ?יו0ל6.
 h'Dn 6יך יסיפר הקרוסיס תפיכס טקעולק
 ל6הס 6חד 6,ס !5לה"? הקוום" *הי?ודיסלח
n1?Dטנור מעוה כקנן rt'h מ5יס 5רכי 

 םיס יקג5 60ל 3סרטוה לי ו6מר3פקוותו
 וק"ל סקיויטל'ך נס ו?3י6 ס:ועוק עסס6י; 6והי וגחזרתו ל3ד נרבות רק כררךקוויטיל
 לך "מרתי ה)6 ז"כ סק" .היסוך'6והו
 ס6י; לו וסמיג כררך קוויטיל ;ו0 הקכל'ס6ל

 3לי מעית לי ליהגו ר5? ל6' ?ל6סםל'ח
 נועות 3ל6 5כ6 5ט;וה 16כל ונו? .קיויטל.ך

 . זי'ע סקרו0' .ס'סורי. 15 ו6מי 6פבך6י
 6גיח 6ך . 6קר6 ל6 כפיטיהסקוויטליך

 : ע*כ . 3כ5ל כ1נס זיתנרכCt'~D 1יוי

 להושע משה ייקיא . יל" בנפ'קטה(
 טח"ל, כן ת'י יהושע,ב*ב

 "אסע מסס קר6 . עטתטת" מ;ס תמ,כח
 סנה.ק גךרס כידוע וחמיס יהזסע. 3"נ,

 גי ז5ללס"ס. זי'ע מ2רשימהאהיהודי
 . נהורס .ו"ד חסו כהיכ . פ:ו מ;?ו?6יכ
 כרו סת'י כיוגת lrf1 . ליסו0מ גתן היי"רגי
 נתולס כהינ ;h'r עגותגוהי' נוס0.תמ6
 )ס' . ו?כן . גו' קר6 מיר . יו'ד גל6טט

 :מי.ק(
 6מר . ד' קי6ת7 כממעמקיםקמו(

 הקרושהיהורי
 6סר כ:מ עונוקיס כגי לידכ ;5ריךז5לל?'ס
 מס 4 61ין . הלתס לו וכלה כמדנר;הלך
 6ז לחס וכירו 6ורח טובר 6יס ופנפ .י6כל
 ס6ס סירע 5ך[: כ' טומק כ:זרגר.לחס לי ם,ין לנוי ומר 0יע 6.ך 6' עומקידע

חיהו



לניהורי וסיפוריםה"הר,ננארין06
 תעסס כי ג*כ סעוס'1 טניגי פל לפעולתוכל סיריוס 6יס 6י1 6זי לו יתן )6 6וס6"1
 חי' סז6 תליך גי זמזומן חי' גלמסם ג'ג סלכ מעומק ממס תגקס עי'ז .עלו

 וטולס' הל 610 תליך תתיגת הקורס כיכירוע גני סחיע6 למי ומר מרע 6יך לידעקריךי
 התרס וימי כמ6תס*כ חיי קסו6 נפט3גימט' ל6 הסי.ת ס6ס וידע ~יך ונס עולסנורץ
 עס רוח כ*פ כנימע' הל. גס חיסלגפר כי וסרן . מתלתו כעזר יסי' )6 לויעזור
 מסכליי ורוח סכסמית רוח ע) ויירמז-סכ1לל ומסיווג * s~lw מס' מס . ע"כ . סו6פמוק
 סו6 וריס כיגוע ס31ים 3מס סו6וקסתך ל' הלט סס'ק גסס ,ס נת3 יעקכקול

 6וס ת51דוה מס' א"כ . נ"כ נגודע ?b)'tl : מפרשימחא Dw'tירחמיאל
 : ז%)ס'ס ממאמנאוויץ הריימסס'ק

IOp
 ש",'י; ר'ופ'פורממ.,ם קי י.

 63ית לעי) מ"ח על . כת3ם2רישיפחא חס )דקדק וים . יפס וסחוט סכינךחדת
 זי"ע הק" *מיסירי ט) סגי זיוג סיכת .6' וסוקל 3קכת ס1חעין 6ין hSo. וקסתךתליך
 והנתסס הטמן רתכית וז"ל. 6חר.נקפן הרה"ק . ע,-'ז )פרס גוכ) 6ך ל3ר.תליך

 )נרך ש"ל סק'" .מיסודי 5ל חוהגו ככ766 סי' מפרשימחא ז-ע %%ס"סמיצררי
 6חזקס סזכהס כמו סנון ככע) ס5עירסכהו לעסור המחוכר כל )ומר תמיך גפותימלנחל
 זל') הק" .סיסווי סל חותנו סגם .סככירס ברנם ר' סרני לו וסקסם כנ!וסו 610סרי
 קר6 פטירתו קורס ותטיס. י'6 6יססי' סיתכן סדין מרת לקתס 6'כ זבלמסס
 כתו לכירך 6חר . 6והס )כרך כגותיו)סחי כ"ס סכורך עכר 6קר לקייק סיתדמסז6ת
 כוס*) כירך . ס5עירס לכהו כירך .סככירס זס כטכיל וכי עניגיס ככל כממ"ג יחיוגל

 הקדי:" .סיסודי כגימוע ל6חוהך.סנתתי זס ס6ין ז5ללס*ס הק' היהררי לווססיכ_, כמו כדרק חך מופלג לכעל משיגסיס"ר כמוסו בסור געסס לטסול לחוכרטס61
stsf יותר סו6 לטסור מחיכר כי ח"י כל5מולי

~>tsta 
 נבוך סבך כסערי ה5ס זו

 רעים פניך מדוע תוסכו טללו .חסהותס ו:ווכתו עכ"ל 3ע5מו בסוך נ!)סיוהענודס
 ממגי נלקח כי לי 6וי לו 6מר . מקור!רסיס כהווספך רעות ממדות כי הגודע עפ"יס61
 ומן . 3סחיס רוסס עסו חורגי וגרי כיקסתי סס עו3יס ומעסיס ostvn ע"י 5עו63ותס
 מפגי קסתי תוחס 31סכרח . לו גתנופנקס יה3רך סכורך לענודת כליס נעמיס.3ע5מס
 . סי' וכך . .כאיריס ינזיס עכרו 1ל66חותס כטלמור סט"' )ע13דת לכיף יוכל ועלבטפו

 כניט כטמונס ס5עירס 6חותס סיתם161 ע"ר יהרס כי!עלס הו6 כן כמעכסומנרבץ
 עמס התקסרוה יעסה כי לפגיו לס5יעמהחילו 5דיקיס 6ין עומדים סכע"ת 3תקוססומרו
 כוגרת יחי לס וכמלבת לכר כייתורעכ"פ מסיו כי וידוע . :ם לעמוד יכריסנמוריס
 eh גזמנו עיט לט516 להס למניר כ0ס 16הי' להפוך בריך פי' ט'ד ג'ע ע'ז ר*) ליסהי' 6סי לשרשערבירז ]לבכיו[ .ונסע .יט6נס עכירות וסג' ס;י"ת לעכורת כליס לוסי'
 קחעתו סגס לו שתר . תגיס כחנזססלהתתין עליו ירכיכו י5חק כוונת סי' וזמו לטוכ6ותס
 יסי' מב*:רריטשוב s~st סס'קכי )0ון סו6 כי ע'נ זס תליך נ6 ס6הפלוס
 3זס ה560 16תו . ס6)1 כימיס6076113 קטתך מבמין 6יגו ספק. מבמין ספקתלי
 וכס66 סי' וכן חטסס. כן )ך איחמרונמו זס הידס נ65 כסייעו דמים ספיגות610
 נ"כ לקח חס סר' סל6 : 6חותס לחריפחות הרתם תלס1ן נ6 60 לו ס6מר וזס מ65הכסיס ליס* טוב נ!ס תיתך. מסיכי 15 כסיכפך*ז כי וכמו O51D קרקס 'הי6 : ס6טס כינ"ע

 הקרויך סיכויי קיים ו5ן 6חותט לחריפחות לעסות לסרסם סג"ל רעות המרותלסריס
 גג") כמו יתכרך )עכוותו כליסמסס

 : ע"כזי"ע. ועי"




