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~ ~ ~ ~

 אשירה אנכי לה'
 מ~

 בהיר ומצוחצח צ~ אור לנו נגלות בהג~ות היום נ~בד
 זה ט~ון הפון היה אשר חכמה תעלו~ות ~~ בש~קהוא

 ולא שנה~ תשעי~
 ~פר יה ~ח באור ~אורז~ינו

~~~~~ 
~~~ 

 ה~דו~ זקני ממרן
 איש ~דישא ב~צי~א

 ~מפ~אלק~ם
 בפי רה~

 ב~~ ~~
 ~~~ רבינו

~~~~~~~ 
 ~רכו נודע וכבר זצקלה~~~

 הר~שון נידעים~ המה ב~מם אסר לעולמים~ יצ~ו כ~ר אשר ~~דושים בהפריובקידש

~~~
~~~~~ 

 אשר התיכין העמוד הוא הקדוש הה~ר וזהו ~~~~ ~~~~ והשל~שי
 נקבהו קד~ופי

~~~ 
~~~~~ 

~~~ 
 א ומה ~מלל ומה ~דבר מה שני~ הפר

 ומה תהלה דומיה לו מלה בפי א~ן מהולל~ ב~ש~חות כבר אשר אתלהלל הי~
 כי ג~

 נותן והנני תלמי~יו~ תלמידי הם דורנו קד~שי וגדולי צדיקיםכל
 ~ב~

 להשי"ת ותהלה
על

 כ~
 הרבי~ ממ~כי להיות גמלני כי הט~ב

 א~ר ל~יה"ד~ הנ~ל ה~דוש הפר לה~יא
 יחי' אבי לימהר

 הכיה~~
 כתב כי לדעת וזאת ~צ~ל~ הקדוש אביו מירושת לו ש~יה

י~ו
 ה~דוש~

 ~ס~~ו
 בכ~~ ה~~י~ ז~

 ה~~וש בלשונו ונמצא מאד~ משונה ת מ~ימ

~ה~ו~
 כלל ן ה~ש על הביט לא הת~~~ות מגידל א~ר ~~יכר

 הכתי~~ ~ע~
 על רק

 ובכל הקדוש~המ~וון
 לה~י~ ידי ~~~וח יראתי ז~~

 ח~מים לשון כי ה~דושים ב~בריו
 ~~יז~ ~ךמר~~~

 התבה וה~רתי תיבות אוזה הוה~תי ניכר שהחה~ון מ~ומות
 כז~

~~ 
 הט~ות ~ל~ח בסיפואו

~ 
 קרו~~~

 לה
~ 

 ההפר
 ~מצ~

 מהתנהגות~ו עליה ארבעה כמו
 ו~ה~ הקדושי~

 דברים
 מ~ד~ מאתנינפל~יה

 ונעתי~
 של ברומו עימדים הדב~ים כי ב~ות אות ג~כ

 אך חהר~ אצלו כתבתי ~כתב טשטיש מ~~ת ל~עתיק יכולתי שלא מה אךע'ל~~
 הר~ה ויגעתי מדעתי הוה~~יז~~

 בז~
 ~פרשיות הדר על ה~~וש ההפר לסדר

 המעין יוכל בנקל אשרלמען
 למצו~

 עשה ז~ל מאמרם על ב~ה וס~כתי מביקשו
 ב~~רה סימני~לך

~ 
 לדע~~~~~

 ~~~ל
 ~קו~

 הספר בזה ימצא ~~ר
 איז~

 ~צ~י ב~ני הה ~~ר תיבות
 כזהל~נה

~~ 

 ~ש~ת ולא הכתיבה בעת ה~דו~ה ~דעתו ש~א מה ~וא
 קוד~

~~~
 ת~א בפ' ה~דוש ידו בכתב כתוב כן ~צמי~ ב~~י ~דור ~ו

 כי להבא על ו~ת~לל ל~~בר הודאה נותן~~~~~
 ~פ~

 אא~ז וזכות יצליח בידי ד'
 ~מ~~ר~רב

 ~ק~ו~
שיחי' מורי אבי ואת או~י יברך ש~שי~ת עלי יגן זצקל~~~ה

 ע~
 ישראל ~ית ~ל ו~ם ב"ב ~ל

 ו~ז~~
 וללמד ללמוד לשמוע ולהשכיל ל~בין

 ול~יים ול~שותל~מור
 הי' כאשר עמי אלהי ~' ויהי~

 בנים לג~ל ואז~ה אבותי~ ע~
 אמן גיפא ובריות רויחא ומזוני אריכא ב~~י ובמצות בתו~ה ~וה~יה בניםובני

~ 
 בעומר ל'ג ה' יום~יום האפ~רות~ בכל מאד רבה ביגיעה הד~יס לבית והמביא ל~ור המוציא~~רי
 לפ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~י

 פה
~~~~ ~ 

ה~'
~~~ 

 במ~ור~ר
~~~~~ ~~~~ 

 ~לוי
 ~ו~ווי~

 זצקלה~ה הקדוש המ~~ר הרב נ~ד
 ~ה~ו~ה

~~~ 
 ~~~~ ב~פר נד~ס כ~ר י~רות ~~נהגות ~~~~~

~~~~ 
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 ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~י~ ~~~ ~יי~ ו~~~~
~"~~~~ 

~~~~~ 
 ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~~~~~~~ו ~~"~

~~~~
 ~ד"ה וישלח פ~יש~מ

 ~טינתי~
 ממורי שמ~תי

 הצו"~
 ~~י במאמר מלובלין

 דמ~ט~סיטה
 ע~ב~

 החשיב אם דלכאורה אנא דאיכא ענוה תתני לא
 ~פ"י עפ"מ יובן אך מזו גדולה גאות ~ך אין לעניועצ~ו

 הפםו~
 ~~לים

 ~'ב~

 כי
לא

 בז~
 ולא

 שי~~
 בד~~ עני באמת ~~וא מי אפ~' דר"ל ~ני ענות

 יודע אם
 ענו תואר לו ויש ית' בעיניו חשוב זה גם ~צמו מ~טין הוא ועי~ז חס~נוומכיר
 עני באמת הוא א~ אפי' ~~ני של השפלות ר~ל ענות וגו' בזה לא כיוז~ש

 דאוכא ענוה דבט~ה תתני לא דאמר ר~י מאמר וזה כנ~לבד~תו
 אנ~

 ר"ל
 עכ~ז ~סרונות מלא כמוני איש יתגאה איך כי הענוה לי באה חסרונותי~בסיבת ~~

 עכדה"ק מקרי ענוה ~הגם
~ 

~"~~~
 ~פ~ תפל~מ

 ויקה~~
 נבג"מ מלובלין מהרבי שמעתי

 שה~ש~
 ~~' נאמר

 תש~~

 וית~בלו
 מעליך עדיך הורד ועתה למשה אמר ואח~כ עליו עדיו איש שתוולא

 ע~בי~ ש~י' ויתאבלו הפו'ואמר
 ש~ו שתו ו~א

 א~
 עדיו איש אשר לשמוח לבם

 דפח~ח ע~כ מעליך עדיך הורד בועתה נענשו ולכך הכתרים ~~ם~~יו
~ 

~"~~~
 ~פ' שמעון תורת

 ויש~~~
 יבא אם זצלה~ה מלובלין ההצ~~ק מו~ר ב~ם

 ה~שאר המחנה והי' המחשבה היינו ח~ו והכהו ה~חת המחנה אלעשו
 הדיבורהיינו

 המחשבה כי לפליט~
 מועד~

 וק~ל ~~דיבור ~~ו להתקלקל יותר
~ 

~~
 פי' תשוב ~פר ואל ~פ' על ועכ~י זי~ע מלובלין הה"צ מורי כמ~ש יתרופ'

קו~
 עפר ואנכי ~~~ר אאע~ה ש~י' ~מו עפר ~בחי~ לבוא רוצה שאתה

 עכ~ל מקודם לשוב אתה צריךואפר
~ 

~~
 בשם דרכך ד' הורני תהליםבליקוטי

 רבה"~
 אחז~ל כי ו~~~י זי"ע מלובלין

 רחום הוא מה במדותיוהדבק
 א~

 הורני דהע~ה התפלל ולזה וכו' רחים ~תה
ד'

 דרכ~
 להדבק איך לידע כדי

 במדותי~
 והבן
~ 

~~~~~
 הצ' מורי שאלנו וכו' הבקר ובן וחלב חמאה ויקח ד~ה וירא פ'יש~מ
 נז' לא מ~ט זלה~ה מלובלין מהרי"יוק'

 בתוה~~
 ~מלאכים בסעודת

 הי' ה~~ודה שעיקר לפי והשבתי וד~ים ב~ר נזכר ובדרז"ל בהר יעקב ויזבחוכן דגי~
 מגילגלים צד~ים דרוב הארי~ל בכתבי אי' והנה גלגולים ולתקן נציצותלהעלות
 א''צ הגדול~ם ~צ~יקים אבל ~טנים צדיקי' ודאי והיינובד~ם

 לשו~
 בימי ואז תיקון

 זה שמ~וה ואמר מאד וק~סי' בתורה ~נזכרים ~גדולים ~צדיקים רק ל~האב~הם
 גפנו ת~ת ואיש במילואה סיהרא הי' ש~ז לפי דגים שלמה בס~ודת ג~כ ~~רלא

 וד~~~ח זה והבן חדשית נש~ות ~כל ~הי'היינו
~ 

~~~~
 מכביד שמ~תי וכו' ת~כח שכוח אם והי' ע~ב פרשת א' אותאגד~פ
 דוקא רצ~ל שמחה לשון שכח אם והי' אומרו זצקי"ל מריעי"צאדמו"ר

 ~~ו לו יהי'אם
 שמח~

 בכ~ העידותי נאמר ~"ז תשכח אשר מ~ה
 אבד ~י היום

 ברו"ר~ התשו' דרכי להם ויורה עדתו ל~הל יסל~ וסלח ~טוב ~~ז תתעצב אם אבלוכו'




