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 אב~ן בר המופלג הנכבד המו~ז שליט"א צי"ע אדו"~ור כ''ק לפלי
מוה' קדי~י~

 איש ~ימלך אליע~
 הור~י~

 מהר"~צ כ"הק ובידו מדאלי~~. נ"י
 ~יו אשר ~ל. ~וויט~~סק ממע~ילי ר' ~'ו~ורא אא"~

 ס~ני~
 היום. עד וטמונים

 הס' בצאת כנהו~.ואי"ה כ"ק לו ונתן שליט"א. כ''ק מזה נהנה ~אוד לאור.להוציאם ורו~
 יק~~ו~י~"ד

 באה~
 אשר ככל

 יו~~
 בר לכל ונ~ן ~ליו.

 ישר~
 יקרות אור להוציא ידו לאל יהי' ל~ען הזה.~ענין נפ~~ בתומוכי להיות

 להאיר לאו~
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~"ז ~ ולדרים
 יו~ בא~'~
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~~ ~~~~~ ~~~~~~~ 
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~ליעזר
 אליממ~

 הורוויטץ איש סג"ל
 הכתי"ק ל~ד~יס שרצונו~דאלינא.
 ר' המ~ורסם מהה"צ אמרים"~לקוטי
 ~' בעה"מ זי"ע מוו~עפ~ק~ענדילי
 נצרך אינו ~ס~ה"ק ולאשר הארץי~רי
 רק הסכמהילשו~

 למ~
 לאחיעזר היות
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 בא~רות וטממוניםי ספוניםכה

 אנ~י~
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 ק~

 ~מי על
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מכתבי~
 ~~ר''ה~ כת''~

 מ~' י~"ע
 זללה"~, מוויטע~סק מענדל~נחם
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 אדו''מ~רלפני

 הכת''~
 ה~' ~הר"הל

 זצללה"ה מווויטע~סק מענדל ממנחם~וה'
 מאדו"מר ונצטוויתי להדפיסויוברלונו
 להדפיסו עליו הסכמתו לי~ן שליט"אהק'
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 א~מו"ר הקודש עיני ל~אה הי'
 ה~סיד הרב שליט"אי הצדיקהדב
~מ~~לג

 ב~
 ~יעזר מוה' ~דישין אבהן

~ימלך
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 ~רווי~ א~ ס~~

 ~ר שליט"א מ~לינע
 מבי~

 לבהד"פס'
 מאיש קודש~תבי ה~ו~

 ~קי~
 וכו' ~לקי קוה"ק מהצי"ע ביהוד' נודע

 ~מו ~ול~ישראל מוהר"~
 הר"ה~

 הקדוש
 מנח~

 מוויטיפסק מעל~ל
 עד לדפוס באו לא אשר וע~י ~"ע מנחםמענדלזצלל"ה~ווי~יפסק~ו~ר"ר זצללה"~

~"ע
 וע~~

 לפניו גדול לנחת מאוד ו~' כה ~טהרה~ בקדו~ה ועשה
 א~ר ~ד~ו ב~ם ל~וב עלי ימלל. עלאה לצד הקד~~ומליןבארץ וצ~
 ה~דש~ בעיני ד' דבר~קר אי"~

 ומו~
 אשר במחיר ~א יקבל מבי~~פ בצאתו ליקח

 כשיצא אחד ספר~"ה
 ~הד"פ~וממ~

 הנכבד המוכ''ז עליו ישית
 יעש~ וכן~או באהב~

 להוושע עלי~םי~מוד יעש~ וכן יראו וממנו יתיר~~ וחבה ~קדוש ~מחבר ~ות
 מי~ ב~

 ~~י~אנ''ש ~~ות
 אל ברכה להביא שי~ו

 נ"יי המוכ"ז ביד ולתמוךביתםי : בכי"א אנ"ש ל~לויש~ות
~' למע~

~~~~~ 
 וזכות במוקדם ~טוב זממושיו~א טייטע~וים ~~~~~

 יג"ע וע~~י ז~עהקדוש ב~אפיטשיניץ~ הקודש משמרת עלהעומד הר"~~
 ל~ו~

 בכל
 הט~

~~~~
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~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ הק' ~פקודת ו~תםה~תב

 ראחמ~ ~~~
 קהו"ק בבית

 צי"~
ה~כ~

 : מסאדיגערא

~תעוד~
 ב'~

 ג'~~~~ודה

~"~~~
 וו"ח הנכבד המופלג

 מו"~
~~~~  

 אדמו"ר לפני
 המופלג ~רב י~דילו איש סג"ל אלימלךאליעזר שליט"~
 איש סג~ל ~ימלך אליעזר מו"ה אדמו"ר מרן לפני ה~ע מדאלינעהורוויץ וו"~
 קודש כתבי ובי~ מדאלינעינ"י נפשו גרסה כי שליט"א הקדוש~"ע הור~י~
 מהאי~

להבי~
 מוהר"ר ו~' ~~"ע קדושאלקים האי של קודש כתבי לבהד"פ

 א~ר מוויטיפסק. זצללה"המע~ל ומוהר"ר וכו' אלקי איש קדישאלדיקא מנח~
 מכבש על להעלותם הטוב זצוקלל"הה מוויטי~סק מענדילמנחם ברצונ~
 פני על להפיצם לאור להוציאם ש~פתו לא עתה עד אשר ועכי"א~י"ע הדפו~
 על~ ופקד שליט"א כ"ק שמחומאוד האור הי' מתוק ומה רואה. עיןעדיין תב~

 בלאת אי"ה אשר קד~ו ב~םלכתוב בראותו שליט"א אדמו"ר שללעינים
 ס"א יקח מבהד"פ הקדושהספר חדש אור כי בקודש הנאדר~מחזה

 ומאוד ד' ~דברתאיר במחי~
 חבי~

 נ"י המוכ"ז עליו ישיתאשר הדבר
 ופקד~עיניו וממנוירא~

 ע~
 להביא אנ"ש כל יעשווכן ~דשו בשם לכתוב

 שיוכל ולתמכו ולסעדו בית'אל ב~חי' ס"א י~ח ~בהד"פ בלאתו אי"~כי הברכ~
 בי~ועו' יוושעו זה ~~כו' הפועל אלמכח מעות נתן וכעת אי"ה עליו יושתאשר להולי~

 עה''ח באתי ע"ז ~ככי"אוהצלחות יעשו וכן יראו וממנו כנהוג~דימה
 תרומ~ גייום שיוכל כדי ולסעדו לתומכו אנ"ש~ל ~יו~

 דהאי שבט כ"ט
 שת~

~פי~
 להם ותחשב ~~וב זממו

 ל~ק~
 : לפקעת"ר

ויקןים
 מא~

 ~יא חיים עץ ~וב
~~~~ 

ל~ח~קים ~~~~~~~~~~~~
~שמ~

 ~אדיגערא~ פה ב~דש



 בא~י האמת ולאות אמןי סלה ו~ט והללחו' בברכות ויתבר~ו ב~.למחזיקים
 שבט כ"ט ג' יום היום קדשו בפקו~'עה"ח

 ~~~~ ~גי~~ גמ~~
 לפ~

 סאדיגורא. פה

 ~~ייג~~~~~~~~
 נאמן

~~ 
 אביר ~קדוש אדמ~ר

 ו~~~
 : ס"ד פה שליט"א

'~~~
~''~~~~ ~'~ ~~~~~~ ~"~~~~ 

~~~~~

 לאתרין
 המופלג הרבני ה"~

החסיד
 מו"~

 ~ימלך אליעזר
 מרבינו קודש יד כתב ובידו מדאלינענ"י

הקדו~
 ז~לל"הה ר~מ האלקי והטהור

מוויטעפ~~
 מחו' כ"ק לו מסר אשר

 ~ללאל מו"ה המפורסים הקדושהה"ל
 ולחלקם להדפיסם מגלינ' שליט"איהושע
 אדמו"ר חותני כ"ק מפי נלטוית'~יעקב
 ה~בד"ק שלי~א והט~ור הקדושהה"צ

 לכתו~סאס~
 לעורר אלו שתים שורות

 ~קדוש הספר את שיקחו אח~ילבב
 יהי' ובודאי מלא בכסף מהמוכ"ז~לזה

 המחבר וזכו' ~~י~ ~~~~~~~~~~~~

הקד~
 המר מגלות לגאלינו בעדינו יגן

 ובפרט ~כלל בישועה ונושעהלזה
 וירושלים התורה קרן להרמתונזכה
 צדק לסדר ג' יום הכותב כ"דב~א.
 . ל~"ק ישראל עמו אוהב תרדוףצדק

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

~~~~''~~~~ ~''~~ ~~~~~ 

~"~~
 ג"כ ליקח בעהשי"ת מוכן הנני
 מהלדיק אמרים" "לקיטי א'ס'

הקדו~
 אור ~הורא עמודא

 ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ עול~
 ~עיה"ק קד~ו ומנוחת ועכי"אזי"ע ~~~~~~ ~~~~~~~~

 לאור מוליא כעת והנה תוב~א.טבריא
 החסיד ויראה בתורה המופלאש"ב

 אלימלך אליעזר מוה"ר לשבחמפואר
 ומוכן הנני י~ו דאלינע מק' נ"יהלוי
 לקרב מאוד וראוי בשמחה. מאתוליקח
 הספר מאתו ~יקח נ"י הנכבד ש"באת

ה~דו~
 תוך אל ברכה ולהניח הזה

 נאוםביתו
הק'

~~~~ ~~~~~~ 
 יצ"ו. ומאלעסק

 לאור כשילא בע"ה ס"א אקח אניגם
 בהרב העניך חנוך הק'מביהד"פ.

 : יצ"ו מאלעסקשליט"א

 סאסוב דפה שליט"א הה"צהק ~תן פמארןאבד"ק

 ~~~י~~ ~''~ ~~~~''~~~~~~
.~''~ 

~~
 המופלג הרבני ידידי ש"ב לפני ~א

 החסיד טהורה ד' ויראת בתורה'
 סג"ל אלימלך אליעזר מו"ההיח~ן

 חדש אור להביא רוצה מפ~קהור~יץ אי~
 תבלע"פ

 חכמה סתרי תעלומ~ להפ~
 הקדוש ומהלדיק קודש כתבי מרומיםגנזי

 עולם אור דנהוראעמודא
 וכ~

 מוהר"ר
 וע~י זי"ע מוויטעפסק מענדילמנחם
 יתגלו שע"י זכאי ע"י זכות~גלגלין
 בהס~מ' איפוא באתי ולא טמוריןדברים

~~~~~~'~~ ~~'~~~ 
'~~ 

~''~~~ 
 ו~''~~~ו~~

. 

~~~
 ~וי"ר המופלג הר~ני מוכ"ז
 ~ימלך אליעזר מו"הבנש"ק

 כנפי ס' מאז הדפיס דאלינא מעירנ"י
 את וזיכה טהורות אמרות וס'יונה
הרבים

 בהם~
 ועתה

 נד~
 להדפיס רוחו

 אמרים לקוטיס'
 מכת"~

 מהרה"ק
 ז~ל ומענדל ~נחם מוהר"ר~ס"ע

 ~עולם. בכל המפורסםמוויטעפסק
 ולא להסכממה. א"צ הזה הס'והנה

נצר~א



 ידע לא מוי כי הנ"ל הקדוש דברי~ל
 הממאירה השממשממאור

 לאר~
 ול~רים

 לב את להעיררק
 ה~סידים ב''י א~יל~

 ביתם לתוך ברכה שיביאו יחיווהנגידים
 במולא לתממכו המוכ"ז ~''ב ליממיןולעממוד
 לדידי' הטוב ז~~ו ל~~יק ~יוכל~~ניים
 הוא ראוי כי לאחריני גםולה~יב
 עזר ~ לאחי בנ"י אחינו לולהיות
~ולא~י  ובר אוריין בר הוא כי ~מך 
 ההוא גברא ~תממחי כבר וכו'~בהן
 את זיכה כאשר בשליחותו נאממןלהיות
 יונה כנ~י ~פר לאור בהוציאו~רבים

 עושי בפני גדר לגדור אלאנצרכא
 ידו את אדם שום ירים לבלעולה

 מו~": ה~כמת מבלעדי ~ניתלהד~י~ו
 לעורר באתי וגם מלא. ב~ף בו~זכה
 יוכל למען מוכ"ז בידי לתמוך אחב"ילב

 עולם לאור ולהוציאו המו~~ר עללברך
 לאור כשיצא ובל"נ מ"ק. נתתי אניוגם
 אור ובאעה"ח : במחירו ס"אאקבל
 ברעזאן. תרס"ט וישלת פ' ועש''קליום

הק'
~~~~ 

 ~~~~ו

~~~~ 

 ומהודרת ממשובחת מובחר בדפוס טהורות אממרות פי' עם תהלים וגםהקדוש
 ו~וט להבא גם מלא כסף לו ולתת העבר על טובה לו להחזיקועלינו

 לקרבו ~ה באיש עיניהם שיש~ו עמינו נדיבי אחב"י פני אחלה לכןו~ו' המשול~
 המחבר ~כות י~ות ~נים בסבר קדימה מעות לידו וליתן לוכראוי

 בבי"א ממושיעים לציון ויעלו הברכות מומעון השי"ת שיברכנו לנו יע~מד~נ"ל הק~~

~נ~~
 זלל"הה הקדוש מרן המחבר ולכ~ד ~~"ק כבוד למען הכותב דברי

 ושמוחה נ"ח"ת חיי מתוך ב"ב שליממה לגאולה יחד כולנו שנזכה ועכ"יזי"ע
 ליום אוראממן

 : ל~"ק תרס"ז למו~י ט"ז אייר דר"ח ב' ~
הק'

 ו~~~~
 : זלל"הה בהה"צ ~~~

~~
 מו"ה בתורה המו~לג החסיד הרבני ~"ב מידידינו ס"א אי"ה אקח אני

 מעות לו ונתתי מבהד"פ כשיצא נ"י הורוויץ איש סג"ל ~י~לךאליעזר
 ה~רבות מויני בכל הנ"ל ש"ב את לקרב ~יחיו אנ"ש מכל ואבקש כנהוגקדימוה
 : לפק תרס"ז טהרות לסדר עש"ק ו' יום היום עה"ח באתי הוא רבה ממצוה~י

'~~
 י~ו~י~

.~~~~~~~~~ 

~~ו~
 ~י~~~ ~י ~''~י' ~~''~ג

 ~~~~י~~~י~
~~''~~ 

 ~~~~י~~~~
ו~ג~י~

.~''~~ 

~~~~

 אחב"י ל~ני קטורת תפלתי
 בעד הי"ו בעםהממתנדבים

 המו~לג הרבני שארי הנוכחי ה~'נושא
 סג"ל אלימלך אליעזר מ' יר"א~ותיק

~ורוויט~
 ממתעסק שהוא דאלינא. מק' נ"י
 אא"ק מאת כ"ק אורה להוציא~קדשים
 מוויטעפסק מענדיל מהר"ם~ורא

זצל"הה

~ו'~~ו~'~~''~ג~~~י~~י~~~~~ו~ו~
 ~~ו~ג~~י~ ~~~ ~~ו~~

 מ~''~.

~~
 בתוי"ש המופלג הרבני כ'

 הורוויטץ סג"ל ~ימלך אליעזרמו"ה וו"~
 בקד~י' ממתעסק תע"א דאלינא מק"קנ"י

 ט~ורות באמרות הרבים את~כות
 אא"ק מכ' ובטהרה בקדושהשיצאו
 מווויטע~סק זצוקלל"הה ממענדלמהר"ם
 מו"כ אשר הארץ פריבעל

 וכ"ק תוב~א.טבריא בעה"~
 הא~

 היו
ע"ע טמוני~



 בכסף בהם זכה הנ"ל והרבניע"ע. וזרועם יממינם לו תושיע אנא~~ללה"ה.
 עמו. אחיו את לזכות ורוצהמלא. למען נדבותם. כסף בממשען~סמכהו
 מע~~ו לבצע.וכל

 הטו~
 ולהפיצם הדפוס מכבש עללהעלותם לא ותועלת

 קדשו דברות כי ספק ואין ~בל.ע"פ לכל אלה קודש אממרי יהיו~עטה
 לעבוד אחב"י לבבות יעוררו אשמלהבות לקרב לעינים. לו יהיו ~יו בם.ממתבונן
ע~ה"ק כמטר יערוף שבשממים. לאביו לבואת

 בל~
 טהורות. ומחשבות שלם

 הרבני ידי להחזיק רבה מצוהע"כ יחרדו קוראיהם. לבות תלמי עללקחם
 ישית אשר במחיר הנ"ל ס' לקחתהנ"ל מעשות יממושו ולא עממוק. ולב איש~קרב
 בעמ~. טוב שכר יראה למעןעליו הממחה"ק וזכות לד' קודש הלולים~רי

וזכמת והמסייעים. התומכים כל על'תחופף
 הצ~~

 : בו החות"ם לכל יגן הק'
 לממעןבאע~'ח יאר השנממה. מברכתו ד' יברכםכי

הק' הממדבר כעתרת : סלה אתם~ניו ה~ו~
~~~ 

 ממו"ה בלא"א
 ב' יום כ~ח תורה של אכסניא~כבוד ~~~~

האב"ד~
 : ת"עא חוסט

 : פה"ק תרס"ז תמווזדר"ח
 ~~~'הק'

~~~~ 
~~~~ 

~'~ 
~~~~~~~ 

 א~דפה"~
 : תע"א והגליל

 ~~''~ג~~~~~

 ~~~י~
 ~ו'

 ~~ג~י~~~נ~~~~ ~~~''~
.~''~ 

~ ~ ~  ~ו~~~~~"~~ ~~~~
 אמר~ הני כ"ק ועולה מדפי"ס ~שרל''י
~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~''~ 

~~~~ 
 הגה"ק ממקו"ה היו~א ממעיין גבוה שלאש
 מאור אלקיםאיש

 הגול~
 מו"מ מוה"ר

~מוויטעפס~
 ואגרות עה"ת חי' זי"ע

 ומוי עדנה. נדפסו לא אשר~קודש
 בהיר אור ה~"ל הגאון קדושת ידעלא

 ודרכי ממתורת ~ממאיר אורבשחקים
 וא"צ זי"~. הק' הבע~"ט תלמידירבו~ק
 לו שיש הראיתי לאשר להסכמה.~לל

 ממהק' הוא שהכתי"ק מ~וייממותתעודות
 לו להיות ממאח~י לבקש באתי אך~נז'.

 זממו להפיק שיוכל ואחיסעדלאחיעזר
 בישראל לאור לאורה ולהוציאם~הטוב
 שי~יאו אממת תורת ולתממכוובזכו'ולסייעו
 יעקב ולבית ישועות מיני לכל נזכ'~אורה

~~ו~~
 ~~~~י ~~~י ~~''~ג

 ~גן~~' ~ו~~
 ~~ג~י~~~~~י~~~~ ~~~''~ ~~י~''~ ~~''~

.~''~~ 

~~~~~
 בשחקים בהיר אור ראיתי
 אלקים גן מעדן יוצחנהר

 קודש" ואג~ת אממרים "לקוטי בשםנקרא
 נאממן מומוקור נובענחל

 הו~
 ני~ו

 זלה"ת ממ"מו ממוה'ר ~קדו~"ת נוראאלקים אי~
 לכל אני חבר ו~נה תע"א.מוו~טעפסק

 הז' ס' את לקוח ידי לכתוב קדמווניאשר
 ~זיתי הלום גם כי בל"נ. מוביה"ד יצאעת
 אתמחי כי על להסכממ' א"צ ~ס' גוףא~ר
 החוצבי' הק' בדבריו קמויע וא~ומחיגברא
 יעשו וכן יראו וממממני יה. שלהבהלהבת
 להביא מועשיהם ולהחישל~~ר

 ילמדו מוממנו כי ביתם. אל~לזו ברכ~
 : ברנה אותו ולעבוד הימים כל ד'~ת לירא~

 פה ל~ק תרע"א ~' פסח א"חבאעה"ח
 הק' .ס~אניסלאב

~~~ 
'~~~ 

~~~ 

~~~~~~~

 : יצ"ו והגליל א~'דפק
 ת~"א ממונקאטש עת''ר לממ~י כ"ט ~לי פסח ב' באעה"ח . ב"ב הרים בראש~~ת

~~~
~~'~ ~~'~~ 

 תע"א והגליל ממונקאטש א~דק
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 זמירות
 יש~

 ס"א (בתהלותיו וי~מר אלקיו ד' פני את חלה
~~~~ ה'~

~~~~~ 
 ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~ו~~י~

 והנה ~~~'
 ~מ~תת~נתו כפ~

 שונ~
 חוזי דרכי קדש המ~ר~י ~כל כי ~ם

 מחשבתם תוכן להבין ימ~א ממי ק~ושים דעת אך ~הי המלי~ה כנפיעל המרח~י~ י~
 כדרך בכפל שלא מללו ברור שפתם בדעת ~שר ים מניוהרחבה העמוק~
 ~~ה רצו~הותו~ם הפשטני~

 מיו~ד~
 נ~~ים ~סוד עמדו ~~ר זל"ת ר~ותינו אמנם

 מבינתם ברוח ואמרו ע''הי האלקי המ~ורר כוונת מקור ~ההערו
 ל' א' קפיטל תלים בשוח"ט וע' ~' ל"א ובכורות ב~ו ~יבמו~

 ~~ ~~~ וקמ"~
~~~~~~~ ~~ 

 ה"א ~"ב ברכות ~בירושלמוי
 ~"~ ו~~~

 ה"ז
 ושו~"~

 שמואל
 ז' ושה"ש ס"א תלים ובילקוט יוחנן ר' בשם ירממי' ור' פנחס ר' הגי'~י"ט
 בש~ ירמי' א"ר הגי' א' תלים ובילקוט שמואל אמר אר"יהגי'

 ר'
 ~ג~~~''~ יוחנן.~

~~~~~ 
 ו~י ~ו~~י~

~~~~ 
 ~ו

 ~ו~~~~~ ~~~~ ~גו~ ~~~
 עולמים~ בשני דירה בקש שדוד ע"ד תעלה וכי הגי' הנז' א' תלים~ובילקוט
 תנייתא פסקא רבתי ~ר"כ ובפסיקתא הנז' ומו"ק ברכותוברושלמי

 וביר~למי לעולםי וקיים חי שיהא ~וד ~ל ודעתו ~ו על עלתה וכיהגי' דחנוכ~
 הגי" בין הקושיא והפרש לעולמים. וקיים חי שיהא הגי' ה"ז ~"ב~קלים
 יובנו לא אשר האלו מלות בשלש ז"ל דייקו הלאה). מאליו י~וארהנז'

 זכני ז''ל כפירש"י ג"כ העוה"ב חיי על כוונתו ~אם ה~' הפן ~נים~כממה כפשט~
 לעולם שפירושו סלה גו' אחסה הלאה זה בקש הלא ולע"ה"ב,בעוה"ז
 ית'. חביונו ועוז ש~י כנפי ~ל בסתר נ~חיים חיים ~יחי' הנצחי.בעולם

 מהו עוה"ב. חיי על נממי גמ' חגורה ב~ממרו כו~תו דאםהב' ה~
 שקא~ אגור~

 ~תלים וכאומרו ללון נטה וכ~ורח נכרי' בארץ כגר עוה"ז חיי עלבטח
 וכאוז"ל ארעי ~ירת שהוא עוה"ז היינו בארץ. אנכי גרי"ט) קי"~

 ~~ ~ילקי~
מספר~

 כ"ו (דברים שם ~גר על

 ה~

 שלא
 יר~

 במ~רים~ להשתקע יעא~ה
 אוה"מ המושכן נק' אוהל שבשם באהלךי מהו וגם שם~ לגור קבע~אלאדירת

 קדשך. בהר ישכון ממי באהלך יגור מי ד' ~') ט''ו ~תליםוכאומרוז
 נק' העוה"ז וגם שבעוה"ז להביהמו"ק כינוי הם הקודש והרא~ל שהשמו~
 ארעיי אוהללהיותו אוה~

 וע"~
 תחת היותו

 השמי~
 שנאמר עליו הנממתחים

 ממ'(ישעי' ב~~

 כ"~

 חיי על כוונתו ~אם הג'. הפן לשבת. כאהל ויממתחם
 ותרי נ~חיות ~משממעו עולממים שאמר מוהו חייו ימי כל באהלו וש'גורלבדנה העוה''~

 וממוגבל. ~רוך זמן על שממורה "לעולם" לומור והי"ל ועוה"ב עוה"ז~שמע
 יובל' של לעולממו א') ט"ו ~ק~ושין ז"ל ש~רשוהו ו') כ"א ~שממות לעולםועבדו ~מ~

 או חייו' יממי כל הממפרשים כפי' "לעולם" או מממכל~~), שם ברמ~ן~וע'
 ~' ~ש"א כממו"עולם"

 כ"ב~

 ~ם ו'שב
 ע~

 ~בירושלממ~ ז"ל שדרשוהו עולם
 לוים של עולממם עד ב') ה' תענית וערש"י שם. ושוח"ט ה"א ~בברכות
 ח' (מ"א כממוויעמוד. עלי~ ית' צוה אשר העולם יממי כל שיחי' כוונתו דאם הד'' הפן שנה~משים

 י"ג~

נמצא ז~ איך עולם עד שפי' עולמים' לשבתך מכון



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ נמצא 
 בנמצאי~

 ה~חנן בעצ~ו והלא העול~י ימי כל שיחי' כולם
 וחלד~ ימי נת~ה טפחות הנה גו'י היא מה ימי ומדת קצי ד' הודיעניה'~ו') ל"~ ~תלי~

 ~ו~ים ~חיות ~בקש נאמר דאם ~ה'. ו~פן גו'י נגדךכאין
 ו~יעו~

 רבים
 ~ה"ב עה"ז עולמים בשנישנים

 ג~
 לדוכת~. קושיא הדרא חדא. בשעתא יחד

 שני ~הם יחד גם עולמים בשני לדור לאדם לו אפשרוכי
 הפכי~

 בנושא
 הגיר~אות כלמבוא~ת (~~ ונצחייי ~כליי רוחניי עולם עם ונאבד כלה ~פל גשמיי עו~םא'י

 היט~

 ו~~~ו .
~"~~~~ 

 במילייהו.
~~~ 

~~ 
~~~ 

 ~~~~~ו~
 ופיר~"י ~~ו''~ו. ~~~ ~~ו~"~ ~~ ~~~~~ י~"~ ~~י~ ~~~''~

 ~פתישי~יו
 ~עו~

 בקבר
 כא~

 ושו"ט ו~ק ברכות ~בירושלמי חי. א~י
 ובירושלמי ובמד"ר. בבכנ"ס ~מי על נ~מרין דברי שיהיו אזכה הגי'הנז' שמ~

 הנז'שקלים
 השמי~

 שי~רו יה"ר אמר הגי' הנז' ובפ~קתא ~מי. ~ל תי'
 לע~~ב~מ~

 ובבמד"ר' בב"כ
 ובילקו~

 קו~ין ~הו א~ר ~לא הגי' הנז' א' תלים
 . מאליהן) הלאה ילוארווהגר~אות קיי~~ אני כאלו ו~מד"ר בב"כ אותי ומזכירין תלים שב~' אשריבכ"ב

~"~ 
 ~ו~~~

 ~"~ ~~ו~
~~ 

 ~ו~~
~~ ~'~ 

~~~~~~~ ~  ~"~~~~ ~~~~ 
 ~~'~ו

~~~~~~ ~ ~ ~  
 ל' ל~ו~. ~פיר~''~

דבר
 ש~רתי~

 ~' צ' ~ב~נהדרין ~~~~. כחי) שדומה לו הוא והנאה ומבצ~.
 משו~ הגי'איתא

 שנאמרה מי כל יהוצדק בן ר"ש
~~~~ 

 כו' בעוה"ז בשמו
 תורתה בן יו~נן א"ר הגי' ט''ו סי' פ"ז ~~"~~ר ~ו'. ד~ב~נ'

 אע''~
 ~מת

 ו~נענע בקרבי דופק לבי שענינו ב) מ"ה ~תלים לבי רחש רוחשות~ל'שפתותיו
 ובירושלומי גו'. דובב מ"ט בקבר. קו~עליוומשמיע

 ברכו~
 בר לוי הגי' הנז'

 ~~ם ~מוע"ה ה~ו~ר כל טירא~א~ר בר הגי'נזירא~ב~'ק
 בן שו~ון הגי' הנז' שקלים וביר~ל~י גו'. דו~ב ~"ט בקבר. עומורוחשות ~פתות~ א~ר~

 שפתיו ~וה"ז מפיו הלכ"ה דבר שאומרין ~"ח כל אמר יצחק ר' ~שםלז'רא
 בן ר"ש משום יו~נן דא"ר הגי' הנז' ס"א תלים ובילקוט ~ו'.רוח~ות

 ל~
 כל

 ~~~~~' כו~'. שמוע"ה דבר שאומרים~"ח

~~'~~ ו~י~'~~~~~ו~ ~~ו~י~~ י~~~
 ~~ו~ ~יי~ ~~~~ ~~~~ ~~י כו') ואיתימא ל"ג ןבבכורות

 ~ו~~
 ~~ו~~

 היין (ופיר~"י ~~~~~~~י~
 ו~צ~ ונ~ רו~~

 ו~תנודדות נ~ות כלימר למ~ל~.

~ע~
 עפר ישיני ~פתי

 ב~~
 ~~ו~~ י~ג~~' ~~~י הקבר)

 ~ו'

~~ 
 כיון צדיקים של שפתותיהם אף הגי' הנז' שקלים~~רושלמי ~י~

 ~ו') צדיקים ~ל מפיהםהלכ"ה דב~ ש~ומרי~
 ~'ו~

~~''~ו ~~י~~ ~~ו~'~ ~~~ ~~~~ ~~~
 ~ו~~ו~ ~~~ו~י~~

 וכה"א . הנז' ~"א תלים בילקוט ומ~יים ~~~.
 כו'~ שם להק~ה מק~~ין שהן משכבו~ם. על ירננו בכ~וד חסידיםיעלזו
 לבי וה~יון פי אמרי לרצון יהיווכה"א

 לפני~
 שהשיב וו~יים ~נז' ו~פס~תא גו'.

~~~
 קר~ן כל על אלא לעולם. מביתי זז ~~ך אין מת שאתה א~"פ לדוד

 עכ"ל. לדוד מזמור מו~לך שירים ואומרים שמך מזכיר'ם הםוקרבן
 ואז"~

~בילקו~
 ר' תלים

 תתפ"~

~ ירננו ד"א ~ ~~~בותם על   יוחנן א"ר 
 ורוחשו~~ ד~בות שפתות'ו ארשב"י כך אר"ע כך ואוומר ודורש יושבשהזקן ב~~~

כ~ש"נ



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  דוד י~"י ויקרבו או~ר וכן עול~יםי באהלך אגורה ואו~ר גו'. דובבכ~ש"ל 
 ר' ב' ~"א (בילקוט שא~ר וכ~ו פי'ל~ות'

 קס"~

 י~יהם ~תים צדי~ים
 יהודה ר' מחברו ~חק ר' ~קש ב') רי"ז ~ויחי בזוה"ק ~~נו וכן קיי~ים'והם בטלי~

~וד~
 ותדכר דאורייתא ~ילי תי~א כי ~נהון' וחד ~ילין' תלת פטירתו

 ~וה"ק ~~ עכל~'קי שמי' לאדכרא בגין ~ש~י לון דתי~א אומינא דאנאממ~ין ~אינ~
 : שומי" לאדכ~א "בגין ז"ל בטע~ו בינה ולריך ~ם) ובמק"מ ל"ט~וויני

~~~
 א'. דבריםי ארבעה בקש דהמ~'ה אשר הנז' מכל רואה

 אחר שגם . ב' ע"הי ~נו של~ה ע"י שיבנה בבית ותשבחותיו שירותיוז שיא~ר~
 דרך ש~ו על ב~כ לעולם יא~רון הביתשיחרב

 תפ~
 דבר שגם ג'. ובקשהי

 על יא~רו אגדה בדברי ואפי' קדשו ~פי הנשמע דבר כל הכולל~~וע"ה
 לעולם ש~ו על בחייו שחידש הלכותי"ו דברי שיאממרו ד'י בבמד"ר. לעולםש~ו

 שאז"ל ~ה ~לד בב~ד"ר' הלכ~יו שיא~רו בטוח נכון לבו הי' ~ה כיבב~ד"רי
 וד' י"ח) ט"ז ~ש"א עה"פ ב') צ"ג~סנהדרין

 עמ~
 ~בל בכ"~' כמותו שהלכה

 וחפצוו~גמתו
 הי~

 מפלתו על שירה שא~ר ש~צינו דלפי לעולםי בש~ו שיא~רון
 עה"פ ב') ט"ז (במו"ק כדא~רי' בזה ו~גה ע"ה' ד' בחיר ~אולשל

 דברי על לד' שר אשר לדוד שגיון א')ז' (תלי~
 כוש~

 ~ה ~ל וכן ימיני~ בן
 שא~~

~ש"~
 (קהלת הקב"ה שא"ל שם) (ב~וח"ט אי' ~ו'י יגפנו ד' אם כי י') כ"ו

 על מלך ב~דעך גם כ').'
 תקל~

 דר''וו בעובדא ב') י''ג ~בהוריות ו~צינו . כו'
 ר~ן קנהינהו רש~'ג הנשיא כבוד להשפיל שרלו לפיור"נ

 דל~
 דבר לימרו

 הי' לכן עיי"ש. י"א ע"ש ולר"נ אחר'ם. עיש לר"ומ ואסיקו ב~ווייהו.~לכה
 זרע בביאורו זל"ת ממרגליות ר''ז (כ~"ש מתיירא ~"ה הח~יד~מלך

 שר וגם ע"ה ד' משיח שאול של ב~פלתו רצונו שהי' שע''י הנז')~~סיקתא אפרי~
 : הדבר על רחמים ובקש בשממו. הלכה דבר יאמרו שלא עונשו יהי' ע''ז~ירה

~~~~~~
 דבשל~א בינה. לריך

 לר"~
 דגם רבנן ק~סינהו ור"נ

 בחיי~
~~

 ~ן~~~ך
~~~~~ 

~~~~~ .~~~~~~~~ 
~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 

 צדקתו דאכתי בשמו. לא אבל הלכותיו ומותו לאחר יאממרו אםלדה~ע"ה
 ~או~רים ת"ח כל לממשאר"י הי' כוונתו דקוטב רז''ל הביאו ו~ה ~ד.~ו~דת
 : חי הוא כאלו שדוממה לו היא שהנאה בקבר. ודובבות רוח~ות שפתו~ו~ו'

~~~~~~
 ~ה ח~ץ דברי למצוא דבר שורש על לתחקה כאשר יבואר ~ה
 עלי~ן ככה על~אה

 נו~~
 ~ם בה. ~ו~בי תבל עול~ו בברוא

 וש'בה זקנה~ד
 לוש~

 . דרכיהם על ועיניו זרועותיו. על קחם בריותיו. ו~ובל
 ווגוותו כל אשר ה~ממיע אף הוד'ע וכן מוחסוריהם. ולמולאות כישל לכללנהלם
 ~צל~ו ~~ו~ו. ~~~אר בו ~שר ה~דם יצוריו ~בתרלברוא

 ~דומו~~
 ומרוחו

 קנייניו בכל ומושל וישימוהו פניו. תאיר וחכמתו להשכילו באפיו נפח~טהור
 מעולממו. אלוה חלק ממה אולם כולו. ~עולם ומבר'את הזה ה~ער הי'וב~לו
 האדם ~ידו~ה

 ~די יק~
 לו~~

 ש~ים ו~~י ~מוים א~ר ~וד
 ל~

 יכלכלוהו.
 ויתמוהו. יש~ו~~ו וממגערתו ותוהו' ממאפס לו ונחשבו יקוומון קדמוהי רבווןוריבוא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  יסודו. בע~ר אשר ונאלח נתעב איש הזה נובל ליץ לו יוסיף ו~ה יתןממה 
 לכבודו. בראו ~ש~ו הנקרא כל כי סודו. גלה סג~תו לעם החסד רבא~נם
 ו~קודיו ~~תיו ולשממור והנורא. הנכבד ש~ו ליראה אם כי שואל הואו~ה

 אלותשוב והנ~בותי הנתעבות התאות בג בפת תתגאל לבל הנ~ש תטהר לממעןהישרים.
 האלהי~

 לפני'. שלובות תלכנה וה~לוה והתורה נתנהי אשר
 ותל~וד ~עלהי שרפי בין סל~י נלח ת~לונן שדי ובלל כנעורי'י אבי' ביתאל ושב~

~ הלעלה בישיבתו ו~~לוההתורה  י"ט) סי' פכ ~ב~ד"ר כא~"ל 
 כל ~~נו ושמאלין לע"לי רבו לפלי כתלמיד הב"הל~ני יושבי~ י~ר~

 נכתבה ל~ה ופ' ~רש~
 מווריך. את רואות עיניך והיו ~ורך עוד יכנף ולא כ') ל' ~ישעי' ואו~רכו'.
 הב"ה. לכם הורה ממה אותן ושמאלין אותן. רואין ומלאה"ש ~"ג) תדא"ר(וע'
 כ~ במו~ילתן ליכנס יכולין שאינןל~י

~  ואם 
 אממל~

 ~נאן אל~י ~בותים
 אמונם אחזתם. רעדה נח~זו נבהלו ו~אי~תו בעבודתם' ייגעו ולא ירולולפניו
 נפרדי~' ~כליים ~ממה כי ותפארתו. תהלתו השרפים אלה בעבודתלא

 ב~קודת יוורו ואם נולרו' לזאת ~ראשית כי עבודת~י יע~ו~בחירתם ול~
 ה~לקים ואולם . הגשם יעלרם ולא י~לעם לא והחו~ר לאין' וי~יו יא~וכרגע אלהיה~

 בעבודת ~ת~ארבש~ים
 האד~

 אם ~נעוריוי רע וילרו ע~ר ממגוש ה~ורכב
 ~ישעי' וכאו~רו חומורו. על שכלו וירום לאלק'ו' לעבוד לו יבחר ממאליוהוא
 לזא~ אי את~אר. בך א~ר ישראל ג')ממ''ט

 ולבו ע'ניולשום בנ~ש~ ויזהר ברא~ו. ע'נ'ו הח~ם
 בתור~

 ללו ויאמור אלק'נו. ל~נ'לו נתן אשר ובממצוה
 חפלתי. בהם אש~ החיים דרכי הם ואלה בו.לכו ~דר~ ז~

 ~ה~
 זרע יעבדוני

 וה~רתה וממע"ט בתורה תשמ~תה ת~לא לא הטהורה הנפש אכןכולו. יש~
 להוסיף ויום יום מודי תתאוה אבל ~הרתה. ידה תשיג אשר י~'יולרה גדול~
 זל"ת ~דע ~ביני א~~ו לזה אשרהראשולות. ע~

 שהאד~
 כי הולך. נקרא

 עת ~ילו בהגיע וגם וחכמותו. עבודתו ל~גדיל ~עלה ~עלה ילך יםאל ~יו~
תפרד

 הנ~~
 ועבודה ממ~ת מועשה עוד ~ין העליון בעולם כי עוממד. ויקרא ית' ~עליוןל~לך עבודת~ ימוי ~סו כי לבו אל יתעלב לזאת אך הח~רי הגוף ממן

 ~אשר שבו ה~פריי~חלק
 ח~

 ל' ~בת ~אוז"ל ה~לך. ~מו

 א~
 דקאממר הא

 בתו"ממ אדם יע~וק לעולם ה"ק. יה. יהללו המותים לאדוד
 שיממות~ קוד~

 יוחנן דא"ר והיינו בו. שב''ח לה~ה ואין הממלותי ומון ממה"ת בטל ש~תשכיון
 ~אד~ כיון חפשי בממתיםממ"ד

 ואז"ל הממלות. ומון ממה"ת ח~שי נע~ה ~ת
 היום א') כ"ב(עירובן

 ו~~~ לע~ות~
 לקבל

 ~כד~
. 

 ו~ש~
 הל~ו

 בתשובה א' ~עה יפה ממ"כ) ~"ד (אבות האלקי התנא כמואממר שכרה.אל ~~ בלי לו ותערב הרף. בלי בע~דתו יח~וק ית' יולדו ממגדולת ממעטב~שיגו ממא~ב~ ~ו~
 רנה נשא ו~"ז העה"ב' חיי ~כל ~ע~''זוממע"ט

 ות~ל~
 החסיד הממלך

אגורה ע''~
 ג~
 דרי רזי ~ז"ל והרגי~ו .

 הל~
 בשנ' לגור דהממ~ה ~ל לפ~ו ~איותה

 ית' ליולרו לעבוד לו מותקה אשר הת~ה עבודתו י~סיד שלאה~ול~ות'
 ול~

 ממממנ~ת~ס~
 ב'שיבה ~~ליון בנועם לחזות נ~~ו בד~ן תתענג גם ואף

~ע:ה ש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  אפשר איך ז"ל עמדו ע"כ מטה' של ובישיבה~~לה 
 ז~

 נשמתו כאשר דהרי א'י בל~א~ההפ~יים אל~ שני שיתקבלו
 תעל~

 לפסקה ע"כ שיאה. לשמים
 ~וד לו ואין בת~מ. ב~יעה ה~בודה~מ~ו

 חל~
 ולשמרה לעבדה העה"ז בעבודת

וע"ז
 אז~

 ~הלותיו שיר~יו שמו על שיאמרו ~יזכה ש~תפלל
ובבכל"ס' בביה~~

 כל או
 ש~ע~ ד~

 דבר וכל מ~יו ש~עו
 שחיד~ הלכ~

 שיאומרום
 כי חיותו. בחיים בהיותו אותן והתפלל חידשם לאשר בבמד"ר'בשמו

~ 
 ע"י

שזיכ~
 ב~כ יזכירו לדור ו~ור עוד~ה. חיים המה אשר החיים הרבים את

~מד"~
 תחשב לצדקה ממנו. קבלו אשר ותורה ~~ורים

~ 
 עמם עודנו כאלו

 לל~דם~עוה"ז
 תור~

 עתה כאלו בקבר דובבות שפת~יו ועי"ז ומל~יו. ד'
 לשמים. ה~לותו אחר ~בודתו וע~ד בעה"ז עומד עוד וכאלו להם.~מלומד

וכ~
 האדם ב~י ירבו אשר

 ואילו~ או~
 הוא גם ממנוי קבלו אשר ב~ורה

~~ולם
 ה~לי~

 אשר ~עלה ומלאכי כל כי אף עבודה. ומוסיף כהולך נחשב
 במדרגה תמיד המה כי הולכים. ולא עומדים רק ~קראו אתם עממדתולקח
 ולא לעולםי ל~ד בשוה ית' בוראם את מכירים הם ~ראשונה כרגע כי יא'

 : תפקידם אתישנו

~~~~
 בב"כ אותי ומזכירין קורין יהו הנז') א' תלים ~בילקוט ז"ל שסיימו
 הנז' ז"ל שפירש"י וכמו בעה.זי עוד פי' קיי~ם אל"י כאל''וובבמד"ר

~הנא~
 תתפ"ט ר' תלים (בילקוט שאז"ל ~הו בעה"ז. עוד כחי שדומה לו ~וא

 ב~ו ימיו שרק ל~ת". דוד ימי ויקרבו אומר "וכן לזה ראי' והביאו~~')
 א~ למותיוקרבו

 לעד קיים הוא
 לעול~
: 

~"~ 
 לפי שם ~ביבמות התוס'

 מלובלין מהר"םגי'
 ~"ל~

 מעלה של בישיבה כשנשמתו
 והו~

 בניך וכל בגדר
 מפיו הלכה דבר כש~כירין בקבר ורוחשות נ~ות שפתותיו וגם ד'.למודי
 וחברים שומעי~ם לפני ב~וה"ז בעלמן ההלכה מדברות הן ~אלו והויבעוה"ז.

 : עולו~ם בשלי דר א' שב~עה נמלא אז ~לם'המקשיבים
~"~ 

 בזוה"ק ר"י
 נגד גם כחי נחשב בעמלם ש~ו השארמת ע"י כי ש~י". לאדרכא "בגיןה:ז'
 ע"ד והוא דאורייתא. הומלי ל~ניהם ומגיד בעו~ז עומד וכעודנו העולם.בלי

 ל"ו ~ישעי'הפסמק

 ה'~

 חז"ל שדרשוהו יכרת' לא אשר לו ~~ן עולם ~ם
 חכלי' בן מנחמי' לאפוקי . שמו על ספרו ש~רא דניאל זה ב') ~ג~סנהדר'ן
 חטאו מחמת שומוי על עז~א ספר נקרא~לא

 המפור~
 : ע"ש שם

~"~~'

 פא וקדושין ה"ז פ"ב ושקלים ~א פא שבת (בירישלמי אמז"ל
 ה"ז~

 השמועה ב~ל רואה יהא אומרה מפי שמועה האומר כל אממר גידנ~ב
 על שומו ~כרת ש~'י א'ש. יתהלך בללם אך מומ"ט כנגדו. ~מ~ד המא.כאלו

 וכאלו כנגדמ' חי כעומד הוא השמועה בעל בעוה'ז. מ~יו הנאמרה~מו~תו
 ייטיב ובזה כנז"ל. ל~שכילו ית' היולר בו צר אשר וללממו ~'רתו בעין לונראה
 עמלמים. בשני א' בשעה שדר.עומו

 ואע"~
 ית~לך ה~שכליי בצלמו ~מ שומת

ע~
 י~ו~~

 כא~
 הוא

 אי~
 : הזה השפל ב~לם ~ודנה חי

~"~~

 דיר~ פי' ~ול~ות. שני ש~~ זה זקן זקן. ואבר~ם נ"ט) פ' ~~ר ~וז"ל



~ ~ ~ ~ ~

' ~ ~ ~ ~ ~  

~ני
 חכ~ה. שקנה מי אלא זקן אין ב') ל"ב ~קידושין אז"ל כי בחדי עול~~

 בא ז~ן ואברהם שנ' הי'. בישיבה ויושב זקן אאע"ה ב') כ"ח ~יו~אואז"ל
 חיים כי כ"ב) ד' ~משלי וכתיבבי~ים.

~~ 
 ז"ל ודרשו ל~~איהם.

 ~ערוב~
 נ"ד

א')
 לממו~איה~

 ז' ~קה~ת וכתיב בפה.
 י"~

 בעלי'. ת~~ ה~כ~ה
~~ 

 ו~א
 כי בטלוי לא חלדו חיי י~י כל שגם בי~ים. בא ולזה נלחיים. חיים יחדגם
 : נלח שמונזכר

~~~ 
 אוז"ל פירשתי

 ~כתוב~
 ה~ת~ש כל ~) קי"א

באור
 תור~

 ~עה"ז תורה באור ת~יד ש~שת~ש ~י כל פי' ~חייהו. הורה אור
 הטוע~ים ותל~ידיו ישי~תו בני על נהרהלהופיע

 לקח~ נו~
 תורה אור

 ~ותו אחר ש~ועותיו שיזכירו ע"י נל~' עה"ז חיי גם העליון בעולםמחייהו
 בכבוד חסידים יעלזו וכה"א הנז') תשפ"א ר' תלים (~לקוט שסיים וזהומפיו.
 עליון ח~ידי יע~ו פי' ~שכ~תם' עלירללו

 ~ול~
 עדיהם ה~~ע ~~ליון

 ויקלסו ירננו ו~ה תורתם. חי~ושי גם ש~ותם על ש~ועותם בהזכיר~עה"ז
 ורו~~ותי דובבות ושפתותיה' בקבר שוכבם בעת ~שכ~תם ~ל שםלתב"ה
 והגיון בעוה"ז שאמרתי ~ א~רי פי' גו'. אמרי לרלון יהיו וכה"א (שם)ו~יים
 חדא. ורגעא בשעתא לרלון לפניך יהיו בעה"ב. טוב דבר לי רוחש אשרלבי
 בעו~ז ~ו~י ד' אתהו~ה

 ו~א~
 יבואר כאשר ב~~ב.

 א~~ הלא~
 ~ביא

 : לעולםגאולה
~~~~ 

 בילקוט וה'בא כ"ב. אות ב~דבר (בת~חו~א אז"ל
 ~י' א"ח ובמג"א תתק"ס' ר' ~ב~שלי

 קנ"~
 שם) רב"פ והגהות בשע'ת וע'

 בן ילחק א"ר ארשב~י הגי' שם ט (~לק יוח:ן ר' בשם אבא בר יר~י'איר
 בלאו. עובר או~רו בשם תורה של 'דבר אומר שאינו מי כל חממא) א"ר~לא
 ~ב (ממשלי אוממר ה~'שעליו

 ~בי~~

 תדכא ואל הוא דל כי דל תגזול אל
 דל והוא לעולממו הלך שכבר הורה ~ל הדבר המו~דש את פי' בשער.~י
 על ש~ו להזכיר שלא תגזלהו אל ח~~י. וב~תים המלות ומן ווה"ת בטלועני
 וא~ר ~ער. יושבי הזקנים אלל רבים בת בשער תדכאהו ואל תירתו.דברי
 דרה מלה'ות נפשם הגוזלים פ'' נ~~. קובעיהם את וקבע ריבם יריב ד'כי

בשני
 עו~מי~

 גם

 י~~
: 

~~~ 
 (~"פ רש'ז"ל

 ויל~

 חי שיהושע כ"ז באו~רו
 חי ע"ה שיהושע כ'ז פי' חי. הוא כ~נו ל~שה לראההי'

 ויו~~
 סתם ודורש

 מ~ה של ש~ורתו יודעין הכל אך ב~י עם לפלי וחוקי'~תורה
 ר~

 היא
 הוא כאלו העליון בעולם ~"ה רבו לומשה נר~ה הי' ~ם) ביב~ות~כאו~"ל

 רן לא ב~וה"ז. ~ודנהחי
 הרש~י~

 האדוממי דואג כומו ~תים. קרוים שבח'יהם
 ק"ו (~נהדרין עליושאז"ל

 ב~

 ולא ~ופירש"י פיך עלי בריתי ות~א
 בל~

 לפשו טיהר ולא טהור. בלב ולא ונחוץ. מ~פה אלא ~ואג של תור~ואין אר"~
ב~אור

 ~תור~
 בגדר ~' ו~דדבה ל~וטב. ~~ז'ר

 ~רל~י~
 ל~ר. ו~~פ~י

 פי' ומשמי'. ~דרשא בי ~מועהא לי~רו לדוד ה~ה שאמר (שם) ~אז"ל~לינו
 ~סחך יחתך עליו ית' לפליו דוד ואמר עולמים. ב' בדירת ב~עט לתק~ובכדי
 ש~ פי' ז"ל ו~~הר~"א בי~~"ד. זה ~אהל ופירש"י~אהל.

 ~~דא"ר ואי' עולמי~. ב' ~דירת להעתיקו כדי וי~חך יחתךבכפילא ~א~~ בחא"ג

 ~י"~
~~~ר



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  גי' (ואית בהממ''ד זה מאהל ויסתך יחתך דהמ~השאמר 

 ביהמ"~
 ואמר~

~כמי~
 בן לי~ת ~ין לעוה"ב בין לעה'ז בין

 ~~ דו~
~ אגדה בדברי אף שיחה שום~י' ~י~ת~ ~ף דוד א~ר  בזיקוקיך שם וכ' בביהממ"ד. תזכר לא 

 ס"ג ~רכות כמאתז"ל הידוע. ~והל נק' ביהמ"ד ~ידנורא
 ב~

 (במדב~ עה"~
י"~

 י"~

 כי אדם
 י~ו~

 וכן שימות. עד בביהממ"ד בתורה שיעסוק באהל
 נאמ~

(ש~
 ~ד

 ה~

 ~"ה (~נהדרין ו~~ז"ל יע~. ~והליך טובו מה

 ב~

 ב"כ אלו
ובמד"ר

 עכ"ל~
 (בראשית יעאע"ה אצל נ' וכן לפירש"י) א' ט"ז בברכות (וע'

 כ''~

~"~
 יו~~

 ו~וא אול~נא. ~ית ~שמש ות"א אוהלי~.
 ע"~

 הב"ר
~"~~ 

 ~י'
 : עבר של ממדרשו ובית שם. ~ל מדר~ו בית אוהלים. שני~"ו)

~~~~
 ה~ס'ד ~מלך

 ע''~
 ~לא תבעתהו ~~~ו ~שר

 י~~
 ~חתו ב~בת

 ית' לפליו התחנן ע"ה. ד' בחיר שאול של ומפלתו עלושירתו
 אהליב~הלך אגור~

 בי~וו''~
 די~ת ובמד"ר וב"כ

 עולמי~ ~
 כנז'. וווריך עוד יכנ"ף ולא נ' אז אשר מועלה. של בישיבה כנפי"ךבסתר א~~~ בעת י~ד. גם

 ג~
 יז~יר~~~

 ומזמורי שיר~י
 בביהמ"~

 והלכותי וש~ו~ותי קרבן כל על
 לדירת ~ה שאזכה כדי שומי. עלוב~מוד"ר בבכל''~

~ 
 חדא~ בשעתא ביחד עולממים

 ~~~~הי'
 או

 בגד~
 ~ולך

 לוודרג~ ~~ד~ג~
 גבו~ה. יותר עוד

 הג~
 : קפיצין לון דלית עומדים הנקראים קודש שרפי המלאכיםבין ~~ ש~הי'

~~~~
 ~~אזמ~"ר ~~עתי

 ה~'~
 ~דולי בעל ת~"א בר~~~ין אבד''ק

 ד' מולאך שאומר מ~אה"כ לפ' זל"תוממק"מ ה~ד~
 גיהוש~

 ג' ~ז~רי' כה"ג

 ו~ם תלך בדרכיאם ז'~
~  

 ו~ם ת~~ור מ~~רתי
 ביתי את תדין ~ת~

~~ 
 ת~מור

 להדריך תרבה כאשר ~ירצה האל~. ה~ימודים בין מהלכים לך ולתת' חצר'את
 ו~מ~מורת המצות בדרכי~נ"א

 התוה"~
 ביתי ~ת תדין א~ר ובמש~טים

 בדרכי שילכו ובממד"ר ~כ בחצרי העוממדים תשממור וגם יש~. בת צבאותד' ~~~
 שם. ה~ו~ד המולאך היינו האלה ~עומדים ~ין מהלכים לך ~תן אזהתו"מ.

 הולך. אח~וב אותך העומדים. הממלאכים בין לממעלה תהי' אם גם אתהכי
 א~ר דרביםשבזכותא

 ~יי~ המ~
 אהה גם כאלו לך יחשב עודנה

 : עולומים ולעולווי לעד נזכר שממך ויהי' והולך.עבודה ווו~י~
~~~~ 

 ~בירו~לממי אז"ל
שקלים

 בב"ר וכ"א וגשרים. ד"ה א' מ"ג עירוב'ן בתוס' והובא ~"ז' פ"~
 דבריהם לצדיקים. נ~שות עושין אין רשבג"א תני י"א) סי'פפ"ב

 זכרוניהםי ה~
 ~שו"תופי'

 הריב"~
 עושין אין ת~"~) ~~י'

 לה~
 שהיא נ~ש הנ~' ~צבה

 ~ם הט~'םווו~שיהם דבריה~ שהרי לזכרון. ~~צבה סי' להם א"צ והחכמים ש~צדיקים לפיה~ת. לז~רו~

 זכרונ.ה~

 לעד

~ ~~"~~ 

 סי' תשא (בתנחומא

 ג~
 בר~ם תורה וריבץ הרבה תנ~ידים ולימוד בתו~ה ו~שיר גדול אדםהי'

מה"ת. ישב~
 אע"~

 לי~ין לו מוניחין ~~~וויד ה~ל~ידים אין מת ~הוא
 ~ל~

 כו'.
 ומניח'' ואין שעה. בכל ~ממו וממזכירין ממש~ו. וש~ועוה הל~ות ת~ממידיוואומרים
 אר~~"ל ו~ן ב~~ר. לישון~ותו

~"~~ 
 ~~' כו' מניחי' תל~ידיו אין ~רשב"י וכן

 וכן לישון. לו ממניח אינלו לעשיר והשבע י"א) ה' ~קהלת הוי גו'.דו~ב
ימד מוש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  שקלים ובפ' ופ'. פרשה בכל אותו מזכירים והם כו'. לישראל תורהליממד 
 כשם הב"ה א"ל נזכר. אני אין ממת משאני רבש"ע הב"ה לפני משהאמר
 לפנ" אותה שקוראין ושנה שנה בכל כך כו'. להם ונותן ע~ו עוממדשאתה
 הנז') בירושלממי גידל רב ד' עם (ממתאים שעה באותה ~ם עוממד אתהכאלו

וזו~

 דלכאורה~ עכל. כו' ראשן את
 ממדוע בנה לריך

~~ 
 בפי ע"ז ממרע''ה

 אינן הן שגם ודוממיהן ה~רבנות בפ' ולאשקלים
 נוהג~

 הבית בפ~י אלא
 יתכן. לדרכנו אממנם תירוצו. ע"ש בנימין גבל בס' זה שהק~ה וכממושקלים. כמ~

 נפש. בגי' שקל וגם תשא. בר"פ כמבואר עלי' לכפר לפש כופר הםדהשקלים
 בשעתא יחד גם עולממים ~ני דרה שתהי' לפשו לזכות חפצו הי'וממרע"ה
 שממגמתו הלכה ונזכר ממעשה ראה בשקלים הנפש לענין כשבא לכןחדא.
 וכמ"ש בקבר. דובבות שפתותימ ולהיות ובבא. בה לו עולם הליכותלהיות

 הצדיק נפש אשר נ"ע רבותיו בשם מסלאנים ר"א להרה"ק חס"ל ס'בהקדממת
 ו'הי חיים נשמת באפיו ויפח ז') ב' (בראשית וכממאה"כ בדבורו. עטופהוחכם
 ממממללא לרוח באדם והוות דחיי נשמתא באנפוהי ונפח ות"א חי'. לנפשהאדם
 שפתותיו אוז"ל השכל אל קירב שם) (יבממות בחא"ג ז"ל והמהרש'אעכ"ל.
 ממשובח דבור וכל הגוף. כלי ע''י הנשממה כח הוא הדיבור כי בקבר.דובבות
 רוחני כח אותו אוממרו בשם הדיבור ובאומורו ממשובח. בדומוה רוחני כחממוליד
 הנשממה שהם עולמוות. בב' מולידיו ממעורר הוא בדבורו וע~ף כברשנולד
 כן כו'. כבר בקבר הם כי גם בעוה"ז. השפתים שהם הדבור וכליבעוה"ב.
 עכ"ל הממעוררםי כח ע''י ודובבים רוחש'ם שחת בביר ממונחים כי גםהשפתים
 י') ט' (אות כתבות לחי' לו אשר זעירא בפיתחא ז"ל ההפלאה ובעלהזהב.
 שורש יתעורר תורתם חלק שהם דבריהם בהזכרת וז"ל. וכ' זה. בדרךביארו
 נשמתם בשורש הקשורה דחיותא קוסטא בקבר נשאר כי ולהיות לומעלה.נשמתם
 עכ"להט. שבגוף. החית ממתעורר נשממתם בהתעוררות ע"כ ~ה"ק.כדאי'
 היפ''ת לפמוש"כ ובפרט ע"ש) ונפלא ארוך דרוש בה ז' דרוש ח"ב ביע"דןוע'
 נשאר הממתים שהלדיקים יראה בכ"ד רז"ל ממד' אשר י"א) סי' פפב(בבר
 בס ממסדילקאב הרה"ק וכ' העולם. בעניני שירגישו עד הגוף עם~רוחם
 ע"פ גו' יצוה אשר ל~ן ידעתיו כי י"ט) י"ח (שם עה"פ ~רא) (פ' מח"אדגל
 ואחר' באממת בחייו תורה שאוממר ממי נמצא הנז"ל.~וסיים. גידל מרב הירושלמיד'

 ממתלבשת הק' הנשממה העליון בעולם שהוא אף ממשממו. אותה אומריםמותו
 : ע"ש בעוה"ז שהי' כמוו ובתבניתובצלמו

~~~ 
 הצדיקים מזה נהנים כי

 ש~עה דבר האומור רכ''ד) (סי' חסידים בס' כ' לזה העליון. בעולםוהחכמוים
 וממליצ'ם עליו מתפללים הםמופיהם

 ט~
 וישו~ה רפואה לו גם ל~פיע עליו

 באזהרות זל"ת להרב"י משרים בממגיד בה (וע' הארץ.בקרב
 שברא~

 ~פ'
 ס~ מ' אות ח"א ז"ל להרחיד"א ובש~ג שלמה. ממגיני ס' ובהקדמתוי~הל.

 ק"~

: 

~~~~
 פ"ה (~מ אז"ל

 ב'~

~ אממערת~ אשתטחי כ~. מר~נן ההוא  דר' 
'

 חיי~
~  שזכותי' ~~ ואיתסאי. ~מותנינא דמר מתנייתא אמינא 

ותפלתו דר"~



 בלימוודו ~י ~ל ש~תרפא. לו תועילו ה~ליון בעולם עליו הטובת ומלי~תוותפלתו
 בס' ו~~ש כנז~ר העליון בעולם טובה לר"ח הוא גם ~שה שלוהברייתות

 ז"ל ~לאט~וב מי~לי ר' הק' הרת"מ בן מראדוויל אי~יקיל ר' לתר~ק י~חקאור
 ועי"ז העליון. מוהמקור ידו ו~ל לו שנתגלה תורה אותה ~ילמדו רו~ה ת"חש~ל
 העליוני~ בעולמ~ עליי' להת~חיש

: 
~~~~ 

 האומר ~ת) פ"ג ~באבות א~"ל
דבר

 בש~
 ~יא אומרו

 ג~ול~
 ירלו ל~ול~.

~~ 
 ~ת"ח

 שאמ~
 ונתגלה ~דבר

 ~שו"ר בפ"ע. קטן עולם הוא המעלה רם הוא אם ובפרט אדם שכל ידו.על
 יק~י~ ליקוטי בס'שכ"כ

 : והנאני)

~~~~
 דו~ם לד~ר מושמ~' ד~תאמרו וח~ם ~דיק דברי אורת שמו~א מ'

 ישר~ל. כלל עם ח~ד שע~ה מ~ה ויותר כנז"ל. חסד אתועו~ה
 מונדול. א' עם חסד שעוש~ מי כל פממ"ד) וב~דר"א פל"ד ~בויק"רכא~"ל

 נהנים ש~ל לפי ~סף בעץ ופי' ישראל. כל עם חסד עושה ~אלו עליומעלין ישר~
מתורתו

 וזכות~
 ~יהמו"ק ע' חדש ~בלקוט לפ~ש ~פרט הנז'י בס"ח כממ"ש

 ה'אות
 מו~ידר"א~

 ~ריך ~עשיי' ~ול~ הי' לא קיים בה~ק שהי' ~ממן ~"ל.
 כ~ב כ~ וות'ק כשתלמיד והוא תיקון. ~ריך הח~בן אחר עתה אבלתיקון.

שו~
 ובזה עכ"ל. ת~שיי' לעולם מתקן כתיבה באותה אזי התו~ק ~יסוד' דבר

 העולם. כל עם ~סד עושהג"כ
 א"~

 איפוא
 ~ר~

 ~ח~ ~אמון
 ~יוחד

 ב~~רות פנימה הקודש למלאכת לספחני ראשי עלי נרו בהלו ~~ח~חודו

~לכי~
 ויראת אהבה דת אש שביבי אשר וטירותם. רבנן ~לכי מואן

~ 
 טהורה

 בהדריכם ית~לט~. התממת ד' ע~דת ~ידודי ~תבם וממפי ומופיהם עליהם.יגהו
 ולקשר לייחד יעשון. אשר וה~עשה בו יל~ון אשר ד' בדרך איש בלי גםבנ"א

 נר הנה אשר חל~. בני כל והאמוונה האממתבעבותות
 לרגל~

 לנ~יבתם. ואור
 כבוד בהיכלו ולבקר ד' בנועם לחזות יזכו אשר עד עד. לעמלמי 'דעכוולא
אומר

 כול~
 כאשר

 ירד~
 ~ממולה הס~ונה בר~ה היום לפליו ב~רי~י הקורא

 אמורות ~~~~~. ~~~~~ קידש ~מחברה ~ה ועשרים מאה ערךזה
טהורות

 החו~ב~
 ~רישות קדושה לשון בכל והנאממרות' יה. ש~הבת אש ר~פי

 לו יאמר קדוש אלקים אישממפי
 לור~

 אליו ערוך אין ~י"ע קה"ק מרן ממאוד
 הוא זי"ע מ~עזריטש הרה"ממ ממרן קה"ק של קדישא היכ~א מבלי חדבשפלותו

 ר' אדוממו"רניהו
~~~~ ~~~~~ 

 ~~~ו~~~~~

 השני וחלק ז"ל.
 ~ג~~

~~ו~~
 ר' מואח'ו ה~דול ה~הן לו בדומוה ~רעהו וממאחוזת ממאתו

~~~~~ 
~~~~~~~~

 אהבה לפה ממפה הממלאים לאנ"~. תו"ב מאה"ק שלחו אשר ז"ל
 מואה"ק נשלחה הכ"ק העתקת א~ר וריעות. שלום אחוה ד''טהורהויראת

לידה"ה~ר'
~~~~~ ~~~~~ 

 לאותו בן שליט"א
 ~די~

 ר'
ז"ל ~ו~~ ו~~~~

~~~~~~ 
 בע"ס

~~ 
 זכות ממסר והוא ~~.

 ההדפס~
 ר' הרה"ח אל

~~~~~~
~~~~~~ 

 ~~~~~~~ ~~~~~.~~ ~ו~ ~~'~
 ~יעה ומידו י~''ו.

 והמער~ת ההגה"ה ~ב בכל ~מ~לא ו~סודר. ערוך כשלחן לעשותה עד'הברכה

ומו~
 והודות ע~. רשב"י של ~דרשו בית גם אף ומודרש'ם. ש~ס בתנ''ך ~יולים

ל~ל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ל ה~וב~אל 
 כ~

 ~ג~~הי
~~ 

 ס~~תני היא וזרו~ו ~קו ~~ין קרבני אשר
 שכ~י ~ל ה~~סה הקודש ~בודת ~ל~כת ולכלה~החל

 ~שא ~נים ש~ ז~
 לה~תי~ל~~~

 ולסדר
 ~כת~

 האלו. ~ודש
 וא~רי~

 ~~טיי'
 א~

 ~ק הר"הג
 חוטר~שגב

 ~~~ ר' ~רשישי~ ~~~
~~~~ ~~~~~ 

 א~דק ש~ט"א

~~~~~~~
 דרכי ב~"ס והג~ל

 תשוב~
 התק~הק ~ל רואי לחי ובאר היו~ד ~ל

 ~לח~שר
 ~כתב~ קו~ ג~ לי~

 דדהבא ~נ~י תרי ממהני
 זי"~

 בת ~~קד

 ויא~ר~פרי~
 ~ א~

 ידך ~ס התר
 ג~ ו~~~

 את
 כ~

 ~~יץ הא~~ ~דברים
~~יינות~

 יכונו אחלי ו~תה ת~ל). סי' (בס"ח וככתוב ה~~ל ~~ ~חוב~ חוצה
 שזכות ~בטן גוחי לפנידר~י

 הצדיקי~
 האלו

 והקדושי~
 אשר

 בארצ~
 ה~יים

 ~~ יש~~~ממה
 וישו~ה רפואה

 ואזכ~ כנז"~
 ו~שות ~ש~ור ול~ד ל~וד

 : אנ"ס הרחבה~תוך
 הפ~וט~"ד

~  
 רבנן ~ל~י ~אן ממלך

~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
 י~''ו

~~~''~~ 
 ~~'~ ~~~ ~~~~~י~ ~~~~

 ו''~
: 

~ו~~ו~
~~~ 

~~~ 
'~ 

~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~~~ 

 ~~~~~~ ו''~
~~~ 

~~~ 
'~ 

~~~~
 ~~''~~ ו''~ ~~~~

~~~~~~~ ~''~~ 
: 

 להרב רבי ~ת~לקוחים~ממס'
 ר~~

 היילממאן
 ~לי~פ~

 טבור ~מס' נ"י.
 'להח'~ארץ

 ר"~
 הר"א להר~ח החדש ו~ש~ג ממטבריאי קלי~רס~נ"י

 :וואלדין
(~

~~~ 
 ~~נדל ממנחם ר'

 נו~ נ"~
 לאביו

 ה~
 בוויט~פסק נ~ת ~שה ר'

 בארץ אשרז
 רוסי~

 נד~. לא ויחוסו ממשפחתו ממ~צב ממקור הלבנה.
 יד~נו זאת~ך

 שהר~
 א~ו ~ם

 קדישא היכלא מ~י חד הי' זל"~
 ~ב~ש"~ ש~

זי"~
 לא ~ולדתו ושלת יום ו~~י.

 נוד~
 : לנו

(~
~~"~~ 

 הק' ממכתביו ~ל כחתיממתו ~אוד ממאוד ברך ושפל ~ניו הי'
 רייסין ~ממדינת שנס~ו ממהר~שונים והי' באממת"."~שפל

ל~מו~
 הרד"ב קה"ק ממרן ממ~י לקח

 זי"~ ה~~
 אשר ורא~נא מ~~זריטש

 אצל~ ה~יוחדים ~~תל~ידים והי'~ליטא.
 ו~וד

 הי' יתר~
 שני להיות שז~~ ב~

פ~~ים
~~~ 

 נ~ת. הב~~"ט ~רן קדושת
 הפ~~

 כבן נ~ר שבהיותו ה~'
~נים תש~

 נ~~
 אביו

 ~ר~
 זי"~. ל~ב~ש''ט עמוו ז"ל ר"ם

 ה~ והפ~~
 ~יותו שלממד

 ה~ממ אללנ~ר
 נ"~

 ב~יי ~וד
 הב~ש"~

 ~~ו אתו ~חו זל"ת והה"ממ נ~ג"ממ.
 הב~~"טלבית

 נ"~
: 

~~~~~~ 

~  ~ י ~  ~ת~ ~~ מ~~ 
~ ~  

~ ~ " ~ ~  

לא'



 והשיבו תוב"ב. לאה"ק לנסוע אם ע~ו להתיישב הנז' ומהרבניםלא'
 אבל האדם. את להגבי' בכוחה הי' העליונה ב~עלה א"י שהיתה~עת הנ~
 אותה ה~גבי' והאדם בכוחה זה אין פלאים ותרד ירידה בבחי'שהיא כע~
 להאדם~ סכנה הוא לאו ואם להגביהה. יכול ואז ~אוד נעלה ב~דרגהלהיות ~י~

 ב"פ שהי' ומפני זה וגם ז~ת. הר~"ם הר~ק אם כי יכול הי' לאוזה
 : זל"ע הבעש"ט~רן א~

(~
~~ 

 החברים עליו א~רו שפלותו ערך
 ~מי~

 היא שנש~תו נ"ע ה~מ
 ~חוברים יהיו שהקרסים ~אוד. בגדיו ~אר והי' רו~~ות' בדרךהנהגתו ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~

 תפארה~ בכובע הולך והי' בגדיו. על אבק שום יהי' ושלא עק~י ועד~ראש
 והנשגבה הנעלה זאת וומדה כ~ש"ל. בתכלית ושפל בטל הי'ובפני~י~ו

 : ז~ע מלאדי הרב הרש"ז ~לומידו חבירו מאתובפרטות ל~~
(~

~~~ 
 הנהגתו

 ברו~מ~
 והי' למאו~. עד ויקר טוב אבן לו שהי' לאחד נא~ומשל זל"~ יע'י תולדות בעל ~פולנאה הרה''ק אמר

 ~~ם בביהכ"ס' כ"א לה~ניעו בטוח מקום ~לא ולא ווומנו. יגנבוהושלא מו~ייר~
 : היטב מאליו והנ~~~מובן כו'. אדם שום ע"דיעלה ל~

(~
~~~ 

 שהיו ע~ו העיד נ"ע מלאדי הק'
 ב~

 ענינים הרבה
 נשגבי~

 ונ~לים.
 תעלוומות וכל כו'' ודאין מורח ~בחי' שתי' מהםוא'

 בנ"~
 היו

 כמו אני שבח"ש) א' ~במכתב בעלמו כ~ש כבעליל. לפניונגלים
 ומשר~ ומשול~

 ~במכתב מווילנא הכהן ומהרש"ז תל~ידו וכומ"ש ע"שי כו'המדילה
 י'~

 : עליהם עיין תק' במכתביו כאלה ורבים ע''~. כו' ה~טה שעל שמע קוראושבעת ~ב~''ש~

~~~~~~ 

 ואחר במינסק. מושבו איתן הי' נ~ת הרה"מ ימי
 ומקום לוויטעפסק שב לפ''ג התקל"ג ש'כסליו פטיר~ובי"~

 מולד~~
 וקבע

 האור לגלות והתחיל לוויטעפסק. הסומוכה האראדאק בעיר מושבואיתן
 ולא ו~ת~י סתום האור הי' שמתחלה זי"ע. והרה"מ ה~עש"ט ~תורתהיקר הגנו~

 בצל לה~ופף שזכו סג~ה ליחידי כ"א ולדרים לארץהאיר
 : כל ~פני גם ולהתגלות להו~יע ה~ור התחיל ידו ועלנ"עי הרה"~ קדו~

(~
~~~ 

 ~פעומם ד' רוח אשר ה~עלה רומי אנשים הרבה התחילו
 מהר"א הק' הרה"ג כ~ו חביריו וגם קדשו. דברי בצ~א לשתותאליו לנ~ו~

 הגר"א של ועומיתו חבירו עלומיו בימי שהי' תע"א קאליסקא אבד"ק ז"לתכהן
 ~ובהק תל~יד והי' נ''ע~ווילנא

 להרה''~
 נ"ע.

 וכ~
 ישראל ~' הרה"ק תישיש

 תל~יד ג"כ שהי'פאליצקער
 הרה"~

 ז"ל.
 ~הרה''~

 ז~ע ומקאזיניץ
 מבי~

 בס'
 הרב הק' הרה"ג וכן ~ש) גו' יושר ~ליץ באין פיוט פי' בשמו י~ראלעבודת
 כ~ופים והיו אליו. נוסעים היו זי"ע. תרה"מ תלמיד ג"כ שה~ נ~"ת~לאדי
 רבי לשום אז נצרכים היו לא כי ואם לרב. תלמיד כ~ו הכבוד בחרדתאצלו

 : יושב אנכי עמי בתוך ~תם א' כל אמר זאת בכלאך
(~

~~ 
הא~ונה י~~ ה~ח''ס בעל נ~ת ~סובר ~רוך ר' ו~קו~ל החוקר הגדול הרב



 : דילי' קדישא היכלא ומבני והי' אצלו לקח מלומדי אחד הי' העבודה ועמודהאמונה
(~

~~~ 
 רב~

 לשמו חרדים היו זי"ע פולין וצדיקי
 ו~כר~

 גדול לנו מי כי
 ~ב מ~ר~ק פולין רבליבכל

 ממ~~~
 שכל ~י"ע ה~ש"ט לכד נ"ע

 היו פולין~בני
 וחרדי~ יראי~

 ~י' לפניו ועכ"ז כידועי תחתיו וכפופים ממומנו
 כאשר ומתנפלי~ת~בט

 תרא~
 דנהורא. בוצינא בס' הנדפס אליו בומכתבו

 ~~טירתי לווכ~נתודע
~~ 

 ~הי' מתלמידימ לא~ד ואמר נ~. ~ר ובכה
 : וכו' לי שיש הכאב לך לומר אוכל לאאצלו ~~

(~~
~~~~ 

 מרן של הטוב ~ו שמע
 הרמ"~

 בכל הטוב כשמן ועכ"י זי"ע
 רבנותו והנהיג הארץיקצוי

 בחו~
 ~נים. אר~ה ~רך לארץ

 : ת~~א הקדושה בארץ כבוד לשכון עלה שאז תק~ז. שנתעד
(~~

~~~~ 
 ז"ל הגר"א כת הומתנגדים ~כת המחלוקת התחיל הלזו

 ב~יי תק''ל ~' הי' ~א~ר ביו~ר להת~~קמוויללא
 ''חסידי העולם בשם הנקראים ז"ל מקאליםקא הרה"ק חסידי בד~רנ~ת. הרה''~

 ברחובות ולרקוד לילך לשיט~ חוץ שהתנהגו תק"ל. השנה פרט ע"שתלק"
 והגר"א כאלו. ענינים ו~וד הלו~דים. ולבות ~ך) ~~וליען ברגליםו~ה~הפך

 וההיפוך ת"ח ומ~ה אפיקורוס וכדין דבחז''ל. על ~לעיגים למינים אותם דן~"ל
 תלמידו על מאוד נ~ת הרה"מ התרעם ו~ז פעור עון מן שהוא אמר~רגלים

~רא"~
 ~ל ~ל"ת.

 להתנה~ אות~ ~~ני~
 בדו שיש ו~ל בידם. מו~ה ואינו כן

 נ"ע מלאדי הק' הרב ~ה יספר כאשר שמו. על נק' מוחה ואינו~מחות
 לראוונא. הרה"מ אל ז"ל הרא"ק עם הוא נסע תקל''ב שבקיץ ~אחדי~מכתבו
 הרא"ק לוו~מד

 ב~~
 מפני ~~יירא וה~ ~עיר.

 הר~~
 לנסוע

 ל~~
 ה~יר

 אותו ~בקש~מש.
 להתרא~

 מלפניו ~קש ומכבר שם שהי' ז"ל ~רומ"ם עם
 הלך ותיכף אליו. ל~א רשות לו לתת ה~~מ לפני עבורו טוב~ימליץ

 ל~רא"ק. לקרוא העיר לקצה ~יכף מלאדי הרב והלך הר~"מ. אצל זאתו~~ל ה~מ"~
 דבר הרה"מ אשר שמ~ו ואזניו ראו ועיניו הרה"מ. לחדר ביחד עמווהלך
 ולבזו~ם. ~הלומדים להתלוצץ רוסיא. ~די~ת לאנ"ש הנהגתו רוע על קשותאתו
 להתהפךוגם

 ברא~
 זיך) ~~ולייען למעלה ורגל למטת

 ברחוב~
 קאליסקא.

 וגם מהר~"מ עליו הקצף ח"ו יצא שלא העיר ~וך לנסוע יראתו ~י~הולז~ת
 ~זל~טשוב~~גיד

 ההיא. בעת שם הי' נ"~
 והמל~

 הרה"ומ לפני עבורו טוב
~ל"ע  תורת של בשחקים ב~יר האור לגלות ז"ל הרמ"ם התחיל כאשר כי 

 באור ב~ביטם לגמרי. ד~וריא בעלי של עיניהם כהו נב~מ והרה"מ~ב~~"ט
 והשנאה והקנאה הזה.בהיר

 והגישו ביותרי גדל~
 הרב~

 ביתר ומלשינות ל~"ר

 התורה בדרך ומ~ל~גים ~י~ם ש~חסידים ז~ה. הגר''א לפני עז ויתר~א~
 וילקוט ספכ (זיטא מהתד"א לדבריהם סמוכות ומצאו מורידין. דין אותםודנו
 ק'~שעי'

 כ"~
 ~כת~

 וכת יעוש"הי כו' ~~ידים הנקראים ישראל ר~עי שם
 : הדבקים בד' הלוקין הן ואלו ח~ך. בלי בי~ר אז נרדפוהחסידים

(~~
~~~~~ 

 זו בשנה זל"ת הרמ"ם אצל הק' הרעיון הוחלט
תו~י לאת"~ לעל~



 יטוש איך בללו המסתופפים עבור דאג דאוג נסיעתו טרםתו~'.
 לווילנא נסע ע"כ חייםי לב~עם ~רו~ם אריות שיני בן וחסידיותלמ'דיו ה~א~ מע~

 הנכבד הנגיד חותנו שלחן על סמוך אז שהי' נע"ת מלאדי הרבתלמ'דו בלוי~
 לעממוד ~וי~ע~סקס~ל ר~~

 בוויכו~
 ואז הא~~. על שיודה עד ז"ל הגר"א עם

 ואין ישראל על שלום.הי'
~~ 

 ז"ל שמואל ר' הגאון בבית ונתאכסנו פה.
 שיה'' הי'ר~נו ג~ כי ~ה. רלון שבע והי' רב' ובכבוד בספ"י קב~ם והגר"ש ווילנא.אבד"ק

~ 
 הגר"א~ אל הלכו ~עמים ושני הממחלוקת. ~רות לכל וסוף

ו~
 שאסור באומרו בעדם. הדלת את סגר כ' בהיכלו לכלוס בידם עלתה
 שלא על ומתחרט דואג הר~ם לד'ק אותו הי' ימיו וכל עמהם.להתוכח

 גדולי טוב. גממר לידי בא הדבר הי' אז כי א~ו. נכנסים ~יו הדלתאת ש~
 שצהם הממפורסם ~ב הנה רבינו ואממרו הגר"א אל נכנסו זל"טווילנא העי~
 ולא 'שראל. על ~לום יהי' ינולח בטח וכאשר א~~תוכח ב~

 דבר~ אות~ ענ~
 ממאוד ~ו הליקווכאשר

 חל~
 הרממ"ם ~י אשר עד שם ושהה מהעיר. ונסע

 מווילנא לדרכם ממלאדיוהרב
~ (~~

~~~~ 
 זמן ~מ~ך לביתו הר~ם

 מוע~
 ~לאדי ~רב את שלח

 ~עמוד וקאליסק~. מווי~ע~סק ר~וקה הלא לשקלאבהרא"ק בלוי~
 ברא~ כי בידם. עלה לא שם וגם המתנגדים. ~ת עםבווי~וח

 הכת
 לא א~ר מעשים ~ם ועשו חזקה ביד ~~ו הנז' מר~ות'נו המנו~יםילאו שה~

 ~לו ורד'פו~י~יונות לה~ י~שי שלמחר הי' ובדעתם הלילה. כל מרתף בתוך שסגרום היינויעשו.
 עלמ~

 בחסד אך ז~ת' הגר"א ~גדול באילן
 שבעל הרגישו ושם משקלאוו' וויארסט ז' א' מלון עד וברחו משם'נילולו השי"~
 ג"כהוא הממלו~

 ~כ~
 עד אחר. מלון עד משם גם וברחו ~אדוקים. המתנ~ים

 טובה תקוה שאין זל"ל הרממ"ם ראה וכאשר נ~ת. הר~ם לרבםבשלום ~בא~
 מב~חו ו~ם עממם. מולדבר חדל גמר לידי ע~ם~וא נ~קפ~

 ~"ו לאה"ק דרכו להכין והתחיל הנרדף. את יבקש והאלקים חסידיואת י~ו~ ~ל~ בהשי"~
~ (~~

~~~~ 
 תק~ז אדר

 נ~~
 הרממ"ם מרן

 ז"~
 הר"' עם ללחה לדרכו

 חדא~ בלוותא כב"ב עם נ''ע ממלאדי ו~רב והר~"קפאלילקער
 גדולה מחנה ~אה"ק נפשות מ~~ש'מאות יותר גדול קהל עממהם אזועלה
 דניע~~ער~ נהר שאלל ממאהלוב עיר עד ללוותם נס~ו אנשיהם וגדול'מאוד.
 רו~~ בל' כלאן ונשארים ממר~תיהם הפרדם על מואוד מרהבנפש

 ש'נ' ובין
 : כמ'ם דמם יתירו אשראריות

~~~~~ 
 שלא כולם בדעת נשאר בממאה~ב

 להני~
 נ"ע ממל~ד. הרב ~ת

 בטובתם לפקח בחו"ל שישאר כ"א הלא~.לנסוע
 ב~. עד בו ~פצירו הרבנות. ~רתעול ~ל.~ ולק~

 וג~
 הנז' הרבנ'ם

 ~י בק~~
'שבו וא~ ממאו~. הגד'ל כ. עד בבכי זמ"ז והתפרדו מבוקשם. למלאות שהוכרחעד מ~ו~ ~ ~ ~  

 ~ו~
 בן אז הי' ~.על ~צ~ ~לה ערך במ~לוב שנ~אר מלאד. הרב
 שלשי~

 ונ~~ו הר~ם. עול עליו לקבל רלה ולא שנה.
ב~'רה ~שק~



 ויום לילה ב~~ידה. הט''ז פעם התלממוד ~ל על ב~אהלוב~~זר ו~ם~~ורה.
 ממ~פר~ס והי' מגירסא. פ~י' פ~קלא

 בד~~
 : ג~ל

(~~
~~~ 

 ~י או~רים
 לב~ור אוה אשר א~רי לבקשתם. נעתר לא זאת ~ל'

~~~~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 נורא קדוש איש אליו בא בלילה ויהי ב~לון~ ~ם לנו סטא~~ול לעיר~בואם ~~~

 אשר ע''ה הקדמונים ממ~כ~י~אוד
~"~ 

 ~י תדע בני ~"ל רב~. שנים שם
 על הממשרה תקח אשר והעונה העתהגיעה

 שכממ~
 להיות

 לר~
 ו~ורה

 בה אשר הדרך ולהורותם תורתך. דברי לש~וע ~צפים וואלין ממ~וז בניו~ל בישר~
 עליהם. תסו~ך ~אברתך או~'יש~ון

 ע"~
 ע~ך. אלקיך ד' וי~י לממק~מך שוב

 ותפעם בבוקר ~ויהי בממ~יצתי. ~י אתה ~~ר אזי בקולי לש~וע ת~אןואם
~ו~ו

 ~הול~
 אז או פעם.

 לק~
 גם נ"ע. הרממ"ם ממרבו הפרידה ובר~ת רשות

 ~ויו~ל ל~תו לנסוע פעממיו לדרך וישם עליו' ~הודו ונתן ידיו בשתי אותוס~ך
 בממאהלוב שהה ש~זירתו א~ת. ששניהםהיותי

 ער~
 שנה

 וממ~צה~
: 

(~~
~~~~~~~ 

 נסעו הנז'
 לדרכ~

 ה' ביום בעז''ה ~בואו ויעלו צל~ה.
 אך ידים. ר~בת העיר אתו~צאו בראשונה' הע~ון' בגליל צפת"ו. לעיה"ק תק~זאלול

 הר~
 בתי וגם יושב ממאין שו~~ים ~ים

 אז ושם זל"ת. הרב"י ממרן של וביה~נ''ס האריז"ל. של הטבילה ובית~נ~יות.
התפללו.

 וע"~
 : שם לישאר להם ב~רו

(~~
~~ 

~~ 
 בדרך אליהם נת~ברו בנסיעתם ~י ~~ליהם. אזל תם ה~סף

הר~
 ולעסוק עליהםי ~ס~ם ~ל הם וה~יאו ממרודים. עניים

 ג"~ב~ו"~
 ה~דינה. לשון ידעו לא וגם ב~ה' להם הי' לא ~י י~לוי לא

 לערים ת~לה שיסע ~צוה בשלי~ות ב~זרה פאליצקער ר"י הרה"ק אתשל~ו ע''~
 ~ה"קהס~ו~ות

 ע~~ ~~
 ממ~ייתם. די

 ואח"~
 רוסיא ל~דינת ב~זרה יסע

 ק~עים ~ע~דות נתקן ו~סידיהם תל~ידיהם שלו~יהם אנשי לבלעורר
 עבור~

שלו~
 שנה ממדי להם

 בשנ~
: 

(~
~~''~~ 

 סטא~בול. היא לקוסטא לממברא~ונה ונסע עשה. ~ן הרי"ף
 ~פרי והעניקוהו בספ"י וקבלוהו הגבירים. ~ל אצל שםוהי'

 ~בוד עוד נעשה שלא גדול ב~בוד וקבלוהו הועד בבית שם הי' גםט~ם.
 ~ומשה ערך ושל~ אריותי אל~ם ששת גדול סך לו ונתנו שלי~' לשום~זה

 : הדרך ה~או' על בטמוון אצלו הי' וה~ותר הנז'' רבותינו עבור לצפת''ואלפים

~~~~"~~~ 

 בתיקון ועסק שנים' ~~ה שם והי' רוסיא ל~דינת שב
~ נ"ע ~לאדי הרב עם הואהממעמודות  הנז' הרבנים ~היו 

~ שבא~ק רבותינו לקדם בתדר' אליהם ~ותב ~י' ל~רבה' עד אליו~ביבים  
 הנקרא דליבאוויטש ממ"ממ בער יש~ר ר' הרה"קועם

~ 
 אביו קאביליקער, בער

 ~ליבאוויטש. יוסף ר' הרה"קשל
 ור~

 נער בהיותו ב:גלה ממלאדי הרב של
 לאה'ק' ג"כ ל~זור הי' ובדע~ו בנותם. הישיש הי' ~רי"ף ~ה' י"בכ~ן
 פאס~יב ב~יר הי' פולין בערי נסיעתו בדרך ~י מוילתא אי~תייעא לאאך



 מ"כ מוקום ~ם כי זי"ע. הרה"מו ~ל בנו נ"ע המולאך הר"א הר"~ק ציון~ל
 קרא מ~ם~בואו

 להח"~
 שכן להיות ~ם שישאר ~קשו הק' ~המלאך וא"ל

 דבריו קיימוו והח"ק החיים. נן ושבק מעלה ~ל בישיבה נתבקש ותיכףאצלו.
 : ו~כ''י זי"ע ממוש אצלוונקבר

(~~
~~~~~~~~ 

 והשי"ת . צ~ת"ו בעיה''ק ו~ק~ים שלוים יושבי' היו הנז'
 יושבי ובי~וד הק' ארצנו יו~בי אחב"י בעיני חנםנתן

 למלאכי אותם שהחזיקו הספרדים וב~רט תו"ב ו~בריח ירושלים הק'עיירות
 ת"ו מירושלים שלחו תקל"ח ש' כסליו ובח' בפניה'' כחגבי' ממחשיבים היו וא"ע~ליון'
 מ~בריא וכן עיה"ק בירו~לים עממם דירתם שיקבעו וחנינה בבקשהל~קשם

 : מספר אין ~עמוים אותם בקשותוב"ב
(~~

~~~~~ 
 שב~

 ~בריא אנ~י בעיני והיו שבועות' שתי ב~ב~יא היו
 וחשובי ממיקירי וא' להם. אהבתם מוגודל אחדיםכימים

 הבן עם בתו עבור שידוך עשה ב~בריא הכולל החכם של מוחותנוהספרדים
 נדוניא סך לו ונתן ל"ע. הרמו"ם של בנו ממשה מוו''ה ונ~יםנחמד

 : אריות~אות שממונ~
(~~

~~~~ 
 אה''~

 הגר"א מ~ת רוסיא במודינת הגב"ע מוכל ידעו הספרדים
 ו~ראו ולקלסי ללעג ~עיניהם זה והי' ' הנז' הרבנים לנגדז"ל

 אדר בירח וחתממ שכתבו ~ד בח"י מורוסיא להם שהגיעו הגב"ע הנז'להר~נים
 ריחם ולהבאי' הרבני' על להלשין לארה"ק ו~לחום לאה"ק הרבני' נ~יע' ~ת~קל''ז
 יושבי~עיני

 האר~
 ובקשו ז"ל' הרא"ק ליד הגב"ע את ג"כ מסרו ו~ספרדים ת"ו'

 כל לעין שרפם ואח"כ ימי~י כממה אצלו והיו ב~ריפה' אותם ~ידיןאותו
 : העירנגידי

(~~
~~"~~~ 

 יסורי שם. ~צאום רבות ~תלאות שנים. ג' כממו התעכבו
 ~נה היתה תקל"ח ובש' נמכבירי עד סבלו הרביםא"י

 עשרת ~שער שנתקייר עד לפנים. הי' לא אשר כזה רעב והי' בצורת.~ל
 שהיו מהאשכנזים מספר' אין עד ורעות' רבות צרות סבלו זה ומובלעדיווונים.
 שהיו ~ר"י ש"ץ מכת הרבה שם נמוצאו וגם מואוד. להם ממלירים שהיושם.

~וחלים
 אות~

 בעלילות בא מהעיר הפקיד וגם
 אותם. מבהיל והי' עליה~

 הי' זי"ע הרממ"ם ומורן ברזל. בחבלי כולכם אשים השבוע בזה בזה"ליוהתפא~
 גבר הפרנסה דוחק וגם חדשים כמה למושכב ונפל מואוד הממזג ודקחלש
 להם הונח ואז רוסיא. מממדינת המשלוח שהגיע עד מואוד.~צלם

 מע~
: 

(~~
~~~~~ 

 דירתו ל~קור נ~"ת הרמו"ם הוכרח הנז' והנגישות הלחיצות
 רובם היו ששם תו"ב. ל~בריא מצ~תו"ב תק~אבשנת

 אך רגלו לכף מנוח מוצא ושם כנז"ל. לפניו נכנעים היו והםומהספרדי~
 משם הפקיד אשר תקמו"ד. ש' עד שנים איזה עוד בצפ"תוב נשאר זל"ת~רא"ק

 : ת~בי בטבריא ג"כ דירתו קבע ואז רמה. ביד מעירו~דפו
(~~

~~~ 
 ועשה ער~. רשע ג"כ ש~י' דשם. מה~יד יסורים קבלו ג"כ



 על וישבו מ~~ב ד' הניח ז"ל ולרבותינו גדולות' ומפלות ולוחציהםלרודפיהם הי~ לב~וף אך נב"ת' רבוה"ק את חשך בלי לרדוף מצ~"תו ה~קיד עם אחתיד
 : בטח ~ק'הארץ

(~~
~~~ 

 הומעמדות ו~ולין רוסיא במדינות הנז"ל הק' הרבנים שי~דו
 באים היו ע"ז. מ~קחים והיו המה. ~רץ אשר רבוה"קעבור

 לוקחים והיו לחו"ל. בשנה שנה ומדי מאה"קמשולחים
 הכ~~

 המתוכן
 בשנה שנה מדי כותבים היו והם זל"ת. לרבותינו לאה"ק ימוביליםבחויל וה~קו~

 מדריכים היו ~קודש") "אגרת בח"ש ~החקוקים הק' ובמכתביהם . קבלותמכתבי
 היו המה והם ד'. ויראת בתורהאנ"ש

 הרא~וני~
 האשכנזים" "כוללות שי~דו

 תו"ב. ~בריא בעי~ק היום עד ניר לו נשאר עוד י~דו אשר והכוללבא~ק.
 ממדינת הי' מחצבתם מקור הק' הצדיקים כי יען רייסין". "כולל שמם עלונשאר
 שמע~ הי' ולאשרריי~ין.

 בלהבת והם ופולין. רוסיא מדינות בכל מאוד גדול
 בעודם אנשים הרבה אליהם נהרו תוה"ק דת אש להבת החוצבים~דברותיהם

 וכל תו"ב לארה"ק כבואם לכן שלמים. וכן רבים הלכו ול~ורםבחו"ל.
 ויוומם הטהורה ד' ו~ודת בתורההי' מעיינ~

 וליל~
 היו ול~בודתו. לד' מוקדשים היו

 מלבות היוצאים ~ק' ובדבריהם ואתר. אהר בכל די חו"ל אנשי אותם~חזיקים
 ארץ תושבי אחב~'י בלבות ומסילות סללו . במכתביהםהק' הנאמריםטהורות
 ד' אשר קדישא בארעא ד' ל~ני היו~בים האנשים את לחזק ו~וליןרו~'א
 אה"ק. בכל יחידי כולל הי' אז הק' ~מחיקקים ~~דו אשר והכולל אותה.דורש

~במ~
 אשר הימים

 מיו~
 קצות ~כל הבאים נתרבו ~יום

 האר~
 ב~ה"ק. לשבת

 ומדינה וודינה וכל רבים. לכוללים רליני לשבטים. א"ינתחלקה
לכולל נתחלק~

 ב~"~
: 

(~~
~~ 

 הרב את שי~נו רו~יא לאנשי הרבנות ע"ד נ"ע רבותינו כתבו
 להם אין אשר כצאן ד' עדת תהי' שלא עליהם. לרב נ"עמלאדי

 הרב רצה לא ברא~ונה כי הרבנות. עול עליו שיקבל כתבו להרב ~גםרועה.
 להר~. מנגדים שהיו הרבה החסידים בין נמצא הי' וגם זאת' את עליולקבל
 מו~דיקי א' לרוסיא להביאורצו

 ~ולי~
 נב"ת. רבותינו ~עיני ישר לא זה ודבר

 יבטלו ששניהם החסידים ולכת להרב במכתבים הרביו~"כ
 והרב עליהם. לרב הרב את לקבל נתרצו ש~ם להו~יל. ~רי עשוודברי~ם ~הי דעת~

 והוועשה בו ילכו הדרך ולהורותם ישורון עדת קהל ל~נהיג ה~ול עליו~בל
אשר

 יעשון~
 שאת ביתר רוסיא במדינות נהרה להו~יע החל החסידות ואור

 : כמלפנים עזויתר
(~

~~~~ 
 נ~שהשם לא אז וגם בארץ' הפ~ם עוד הרעב גבר תק~"ה
 : אותם ו~רנס זן בר~ב וגם חס~ד'ו את וית'י~'

(~~
~~~~ 

 הונח תקמ"ו
 לה~

 בנה נב"ת הרוו"ם הק' ומרן מזה. ~~ט
 היום עד א~ר וואוד' הדור ~דש ביה~נ וגם בצדק'ביתו

עומדי~
 לשם

בשנת ~ ותפאר~



(~~
~~~~ 

 ~עקות מ~יו מאוד' גדולות הר~ה ממחלאות ~ם ס~~ו תק~"ז
 הצער ~גודל נע"ת ת~ממ"ם הק' ו~רן העיר. ~אנשיר~ות

 הר~ה ממחלתו גברה כי עד ממאוד ממאוד נחלש הפחד וממגידל לו שהיו~~"נ
~ (~~

~~~~~ 
 ~רן כ"ק האלקים ארון נלקח זיו דר"ח ב' תקמ'ח

 והוסרה הנזר והורם השממיממה' ~סערה ועלה ועכ"יזי"ע הרממ"~
 לע~וד~ יצ~ וומ~ח"~ ישראל' ת~ארת ~טרת~~רה

 ~ל ~לכו המלך
 : הטהורה ~עלה של ~ישיבה לעד זכרו ויתעלה שממוית' ~ל~

(~~
~~~~ 

 בט~ריא קבורתו
 עיה~

 ס~וך העיר דרום ממ~ד בביה"ח תוב"י
 ~והר"ר תק~"ח בש' "פנ בזה"ל. ממצבתו על וחקוק כנרת'לים

 שום עליו נכתב ולא ב'" יום אייר בר''ח זלל"ה ~שה ממו"ה בהרב ~עלדילמנחם
 הקודש אגרת חל"ש בראש פה הנד' בצוואתו ~ותו לפלי צוה כן כי הכבוד'תואר

~ 

~~~~~~ 
~~ 

 הר~'ם ~רן ממחס'די א' האלקים איש ~בר מ~ום
הרה"ח ז"~

 הממפורס~
 ר' הרה"ק של חותנו ז~ת לח ר'

 ז"לממליבאוויטש יוס~
 הנז"~

 צ~ח בעל נ"ע ממליבאוויטש הרממ"ם הרהי'ק של וא"ז
 לאה"ק ז"ל הרמ~ם ~רן שנסע אחר אשר~ק'

 ת~~
 נ~ע שנים איזה ב~שך

 נחלה הספילה על בדרך ויהי קדושתוי בצל לה~תופף לשם הנז' ז"ל ר''נגם

 א'תו ממשליכים היו בספילה ~י לפטר שאם דרכם הי' ואז שם' ולפטר~אודי

לים'
 וב~

 יטילוהו שלא פטירתו קמדם ל"ע הר''נ
 לים~

 לדף אותו יקשרו כ"א
 שממו כתב עםא'י

 וש~
 כן, החובל רב לו ועשה נסיעתו' מטרת וממקום עירו

 ~קום ת'ו טבריא לעיה''ק והובילוהו ש~צאוהו עד הים על הדף עם צףוהי'
 : ועכי"א זי"ע כבוד ממנוחתו ושם נב"ת' הרממ"ם~שכן

(~~
~~~ 

 בקרב לברכה אחריו השאיר נ"ע הרממ"ם
 האר~

 הלח~ד בנו את
 כשק"ת ד' ויראת דעת ממלא אלקים ~לג וממופלג הממופלא ולעיםו

~ הנז"נ נע"ת ממשהממוה"ר  (ח"ש ה~' בממכתבו ז"ע ~לאדי הרב יכנהו כא~ר 
ממכתב

 כ"~
 אחר לאנ"ש

 פטיר~
~ זל"ת אביו ~ר  האדם שדעת כממאחז"ל 

 קל"ט ~~ב בלו אצלקרובה

~'~ ~ 
 ואחר שממואל ושממו הנז' להר"ם הי'

 הר~"ם ~רן~טירת
 זל"~

 אחד ש~י לע''ת~ הרא"ק קדושת בצל ~סתופפים היו
 : ~~~י קדישתא דארעא ממרא והי' שנה' כ"ב ערך ל"ע הרממ"ם~רן
(~~

~~ 
 דובער הר"ר הרה"ח אשת נב"ע' הר~"ם לממרן היתה

 נ''~
 הנזכר

~ממכתב~
 (וחתום

 בח"~
 ונפטרה י'~ג) ~כתב תחת הקודש" "אגרת

 י~ו~י~ שלי ממממנה ולשארו פטירתו קודם ~ה זממן אבי' פניעל
: 

~~~~~~~~ 
 איזה אחריו ~וד חיתה לב"ת הרממ"ם ~רן של אלממנתו
 בנה ~ל~ן ~ל סממוכה והיתה ללו לודע לא כמותוזממןי

 : הנזכר ז"לת ~שההר"ר
(~~

~~~~~ 
 ~אממר ממאממרים ~רון נשארו ז~ת הרממ"ם ~רן של
 ונרש~ו כאזור' בו הדבוקים וחסידיו תלמידיולפני

 כעממיר קבצם וביחוד ממהם' מדע ה~ביני~''י
 גורנ~

 ז'ס~אן אלי~זר הר"ר
ספר



~ ודיינאספרא ~ סו"ד הרא"זו החתום   פרשיות כסדר וסדרם 
והביאם התור~

 לביתד"~
 ~דבר ונתגלגל ~~~~"י "~~~ ב~ם בישראל הס' ונקרא

 ביוםאשר
 שנשב~

 ושם לתדפיסוי תחלו לשרשו האור ענן ונעלת ה~ודש א~ן
 ועוד נ~ת. תרא"ק ~רות בל~ת ש~"לי לאנ"ש מאגרותיו הרבהנמצאו
 קטן ספר עוד שם. זעיר שם זעיר נדפסו מתם תמעט אשר מכתבים' הרבהנמצאים
 פרשי~ ע"ס ~~"י "~~~ בשם מממנו הדפיסו האיכות ורבהכמות

 התורת
 מנחה בתור שהי' נ"עי מטשארנאבל אהרן ר' הרה"ק תח"י הנמצאווכ~י"ק

 ירושלים מעית"ק לושלוחה
 תוב"~

 : תרל"ד ש' בזיטאמיר ונדפס

~~
~~~ 

 ומריבת המסת תבערת פרצה תקס"ב ש'

 בי~

 תאלופים
 נע"ת הר~"ק ממרן המה הלא ~נוער.ותנעימים הנאתבי~
 קו~"ק ~ן חי'ם מים ~באר לצמאון שתו יחדיו אשר נ~ת' וו~די הרב~רש"ז והרא"~

 ~תני זל"ע הרא"ק לפני שהובא לה"ר ווסבת ממעזריטש. זל"ת המגידהרב
 תראה תשוב הדבר ותוכן המעמדותי גביית בדבר להכא מהתם ש~רנח~אי

 ח"א רביבבית
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 : עש"ת באריכות כ"א

~~~
~~~ 

 נע"ת תר~ק מאחיו ה~ול תכתן קו~ק
 נתב~~

 ב~יבה
 טבריא בעיה"ק וקבור ת~ע. ש' ~בט לירח ד' ביוםמעלה ~~

 הגדול הרב אדמו"ר "פנ בזה"ל. מצבתו על וחקוק הנז"ל. בביה"ח~וב"ב
 אברהם כממוהר"רוהקדוש

 ב~ו~
 לאל כהן אלכסנדר

 עליו~
 ד' חש"ל

 : תנצ~ת'' לפג התק"ע בש'שבט לחוד~
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~~~~~~ 
 מכתבו רוב הארץ בקרב לברכה נשארו

 תנדפס~
 ואשר

 חסד ס' ~וך התורה ר~זי גם נדפסו.לא
 פר נדפס אשר נ~ת. ממעזרי~ש ~רה"מ בן זי"ע תוולאך הר"אלהר~ק לאברה~

בטשערנאוו'~
 ועכ"י. זי"ע מר~ין ריי הר"הק וה'צאות בממצות תרי"א ש'

 א~רות בספרו מאתו מביא אפרים ומחנה דגל בעל והר"הק בלבוב.~'ש ונדפ~
 : אנ"ס ועכ"י זי"עטתורות

וסי'
~~~~ 

 לצדיקים נפשות עושין אין י"א) פפב ~~ב א~"ל לקיים ~'~י
 : זכרוניהם הםדבריהם

 באלפי הצעיר אנכי יד על וקבצתים לקוטי בתר לקוטילק~ים

~~~~~~

 בן
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 : תע"א מוסטאניסלאב
 : ו~ק''מ גדו"הק בעל בראדשין אב"ד הר"הגנכד

 דברי~~~~
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 ראיתי ומשומע לידי דאתי ~צאתי
~'~ 

 סיפורי בס' לרבות
לדיק'ם

 החד~
 ברו~יא זינקאוויץ אבד''ק יצחק אברהם ~' כו' הרה''ג מאת

 ~אוד. שחק המונחה תפלת א~ר הק' שהב~ש"ט ראו שפא שכ' י"גאות
 ע"ז~ וש~לוהו השחו~. ל'די ~תביא סבה שום ראו לא ס~יבווהעוטרים
 כי לעה"ז' העליון ~עולם קדו~ה נשמת להוריד זאת בתפלתו שפעלוהשיבם
 שלה ~ט שהגיע יום ובאותו חנוונית. היתה נ"ע הרו~ם שלאממו

שת~עבר בער~



 קונים הבע"ד לה הזמין עמו~תתעבר
 ~ובי~

 כל טרודה שתהי' מאוד הרבה
 הרבה מאתה לקנות ~ר~ה א' כומר לה הכין ערב לפנות וגםהיום.

~ם סחור~
 מ~~י~

 כי ובראו~ה טובים
 היו~

 רבוכה ~יתה ~אוד רד
 בשתילדחותו ~~ בדע~~

 ידי~
 וללכת

 לטביל~
 וכראות לא' או

 הבעש"~
 ~על כ"ז הק'

 ~תתגברבתפלתו
 ותלב~

 כל על עין ~~ה ולא מחנותה להשליכו בנפשה עוז
 לסך ~עלו ~הכ~ר~רווחים

 חנו~~ ו~~ר~ ~~ויי~
הטבילה ~י~ ותלך ~סגר על

 ובז~
 נשמה להוריד שגרם רוח לקורת שהי"ל הק' הבעש"ט ~חק

 וכאשר עמו. אתו זל"ת הרמ"ם אם לתעברה זה שבליל לעוה"ז ויקרהגדולה
 כ~סיים העיבור ח~י ~'כלו

 הבע~"~
 ת~לת '' ה~'

 ערבי~
 ~~~ם עוד ~חק

 ~זכרו הלא ו~שיבם ע''זי ושאלוהו סבתוי סביבו העוומדים ידעו ולא גדול~חוק

 מבטן הולד שיצא ~מן הגיע ועתה ~חלפו' חדשים ~' לפני ש~י'ראשונו~
 בשלוםא~ו

 ות~~
 האם ~ני~ם לסכן רצה ו~בע"ד ~ ~ בלדתה. ~אוד

 כבואואח"ז מאוד' ונהניתי שחקתי ומזה עולםי לאור בשלום שיצא זאת בת~לתיו~~לתי והול~
 הרמ"~

 הלא~ שם ו~יפרע~"ה. יתירהי ובחבה באהבה אותו קבל הק' הב~ש"ט לפני ז"ל
 ~ל קד~ו לחצרות הר~ש~ה ביאתו ~בת

 : היטב עליו שם עייןהק'' הבעש~
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