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הפארת

(לה) (עוד סם) רן"קן 61מר

ה"ת וסיפורים
הס"ק

(6
ממ6נילגי5
"5ללסיס)
הוז
כי מ16ד אקס נאו לנסוע  Shריק
היסווי ז"ל וגס ללחוך 56ל .1וכחדומסלי
סס.פר כי מס"ק מיסודי זחל כיקס כעיננו
מסנניך סק' ז"5ל סיסלח 6לי6 1ת נכדו
היקר וקמר לו סל 6יוכל לעזוכ שהי כי
גוסו דסק נגפסו ורק כססי' סס"ק היסודי
ר"ל כק6ז;נין 56ל תרן סס*נו ז"ל סי'
דביק קליו נ!6ר וסי' רגיל סס'ק היסורי
ז"ל לותר סליו (כלא עסר6יזמיין נוטר
פרייגד) ופ' 6פי' סס'מ זחל עם סס*ק

היסודי ז'5ל מניסם לכדם כחור ומדכריס
יחד,ותרן ז"ל כ:מ" נער קטן הי' סם 1ל6

הצניחו עליו וכססי' יע 6סס'ק סיסווי
ז"5ל סי' 6ונור ל6כסינ  06הייתם יידעיס
מס סהה*מ טק' הי' תרנר עמי סייהס
נ!תלסכיס ומתפעלים מ6ר~מדכריס ס6לס.
61ז עכס נזון ז"ל וקמר 6ני יזוע .ונ!יד
קך 6קותו מכיניסס !:61ר לו כלני
ס כסכרו
וסי לפלך כעיני הס"ק סיסווי זצ"ל6 .סר
ז נכנס
גער קטן יורע וכיכין כזקת י6
 Shהס*נ! זחל וטינח 16ח 1מ16ד כסלו.
הסך ים לו גכך יקר כוס 61תר כורךיחוה
כי 6ין חסך לו כלוס רק סיסי' לכוס
כ;טריימי * .5יקמר לו מס"מ זחל ל"ז
6גייידע וכככר:
( 610הסיק
(לי) (עוד סס)
תמ6גילני65
זחל הנ'ל)יכי הי' כלונלין 6ז כסגתתדע
ס!:ה מפטירת ההיק סיסודי זחל .וסי'
הולך וכוכה נולך עו ססי' יר 6לככוח
כ"כ גפני 6גסיס -מחסידים סרססיקורו
כי סל 6נרן הק' מלוגמן הו 6עמס .תכן
סי' וסלך חון לעיר הלוך וככס ועכ*ז
נהוווע למרן סס"ק 6יך טסות נוכס נו16ר
וסלח 6חריו סיכך קליו ותיר חיבק 16הו
ולנזר לו שמקיר לעס* .מ16ד 6כקס ממך
לגל לככות עור וקרץ ל
מדיתו 61מר לי
י נופטירח סס"ק
העיר עליכי כסגתמדעל
היהודי ז"ל סתגללהי כטפר וכוכח ועכס
מס ;ענר טכס .וטתס חזקו וגתחזקס יחו

כמידקר

ך;יף;ףרף

כי הס"ק סיסנדי ז"ל חינט 36ל 6לקינו
ה61חי וקיים לעו ולנקם ממך כמקיר לעכ*
לגל לסרנוה נפכי פוד ודיכרקליו כס וכס
לגחנו 1ל3ל לס5טטר 51ככוה יותר מדקי:
ממט סמרן
(לז) (עוד סס)
'" נעל נוטס
אלימלך "5,ל5 .וס לסחסיריס כגי הנעיריס
סיסי' 16חריס גלילהוככןחן פחדך נכדי
5 sוס
לעורר לככס וסרס"ק היסודי ~st
סי6מרו כלילת נשנס הורס לעורר לאגס:
(לה) לטוו סס) "%ן %סמעהי ממנוז"ל
ססיפר כי הס"ק
ס.סווי דל הי' לו פ" 6י0וריס גרוליס
נוקיד 6סר ה" סוככ בקרן ומתגלגל מחמה
גודליסוריו 61ח*כמזכירו6וה1סקריך לסתפלל
ערכית וענוגי ס6ז כסהי' חתגלנל כקרן
מחמת יסוריו הנדוליס הי'
י נקמה כטונ6ו
ל
סנדול הי 6נופו  761סי' יכול להתפלל
ערכית כטוכ וכתו ס6תר נ'כ הו 6ז"ל על
עגמו כי 6ין לו כינק געול כעולס כצו
סהו 6ז-ל כונף 6ת גופו:
מתגו.
("מ) (עוד טס) כ: 44"1מעתי
נ5מ5ט לימיך
 tlD'~Oכעיון כה '.נזדכר מגודל מטליה
סכ*ח ו!:6ר כי החולה גסכ 6לד': 6ל
סלכס סהי' סכ"ח לצוד מיד נהרפ61 .6מר
גסס ~ p"oהיהודי זחל .על 6כר נמס
תקד .זס סי*
פעמים מוק:יס ככרי
י כותכוכריסהקלס:
מנוך5יכקותוכד'6זכטה"
(מ) (כס' גהר כלוס) "%א נסיות סה"ננ

שמעש

יכו'
מפסיסח 6ז5ללה*ס56 .לרכיגי הה"ק 6"6
רסכנס*ג מל1כלין ז5לל"ס זי"ע כהלה ההיק
ז5ללה"ה הניל .וג"ק גנו הח"ק מהרי69
ז5ללס'ס הלך ככל פעם להזכירו לפט רכינו
מלובלין ז5ללה"ס .ולתר כפ"ק סלח לך
6גסיס ויתורו פי' טלפעמיסכסר61יס כסתיס
על 6דס מיטר6ל לככר נמר כל עכוותו
ם לעכור כעוס'ז ונכר חיקן כל מס
ססי' לו
ססי' ננוטל עליו לתקן כחלק הלס גטמהו.
 c)nhסקכזס נות16ס לתסלתן סל שיקיט
ולעכודהס הקכ"ס ;ולח56יו :יסהופפו כגילו
6*6

לדרוס

פלטיה

ח"הומיפורט

5וווס ממנו 6חסורךילכו כס61.ה המעמס
6סריעסוןויסי' לו כוס מפורס מחרם לחקן
6.ת נסתתכני 0.ר6ל ולהרריכם'פדרך סיתר
ל לסיותסיקור
יסמוי לפגי ססי'ח 31זסיוכ
עזו כעולס .וזמו ויתורו וכן'פעלו בתפלתם
'החיפף תיכף וחזר לקיתן בריקותו געזרהו
ט' ותיכף נסרו ר3יס מיסי6ל לקורו
סק' זי'מ:
(מא) (3ס'ויקמלסלתה)14כמן8סרס"קריב
מפ6רסונ

ז5ללס"ס ושס"קר' יעקליז5לגס'ס מ3לענדו.3
גזס*לדערזיירע.סיודסקדוס"ס6ט ניז6גט6ין

ה6יזר6ד' :.אותדרכי:כיזכלתילר'לכרו:
"מ
י מסרה סל.ט"6
ד
ו
ע
(
)
ס
0
)
ב
מ
(נ
2,שכמגרג

מריק,כ:ורונהש
ססמע נז6דומו'ר %ללס"ס נופ6רסוכ.
מסימפןי
סזקגו סס*ק מיסורי ז5ללה"ס ג6:ל
הממיט 6ם תפן 3יסוריס .והסיכ :0וקכל
ע"ע יכודיס רק על כעס 6חת .וכן סי'
6גל'.סיסוריס נדלי למנוד עד סל 6סי'
 .וההיי0כ "6מ
נכחו לטמור גסיסיייס
י
6פס
גי
כזחןכזו מסטיכ הו6לעמוד כהפלה: .ו
משתפלס הו 6כתתפ0טותהנ;נויוהמלוילתhS
ירניס היסורים .ומתפלל  rhתפלת תכתה:
גפל6ס מס
(טנ) (עוד סם)
שסיפר כ"ק
6רומו'ר ז5ללה*ה מפ6רס 116מזקכו הרה"ק
מיסודי ז5ללס*ס6 .יך ססי'לו קפילת סדרך
געת סנתקכל סרה"ק ממעזינוז להיות לרכ
בעיר  bpPhוסרס"ק היסודי סי' דר 16
 huthsונעה סנ 6סרס"ק ממעויגוז לקנוע
צירתו נעיר 6פט .6סי' 6ז סרס*ק סיסווי
*56 Ot~ssלסרגי סק' ז5ללס*ס 3לוכלין.
ומ16ד סי' 3ר15גופיסע לכיחו לסקכיל 6ת
פגי סרס'ק הכ"ל 6סר סי' 5ח-ל"רכ כעיר
משיגוז פיוס ל6י0סל י
' לייזר לסכין
י 6חר סכת לעירו
עטרו ענלס לנסוע היכף
6פט .6ודרכו נקורם סי' כטת ;סי' רמס
DD'Sלכיתו ל 6עמס טוס פעולם 56ל סרגי
משנלין ריקח ממט פריןה מלוס .רק כקמר
נר5ונו סי' ליספ  16סרכי ז5ללס'ס סלח

כמ,נעטףן

מחריו

4י

וגהי

דן'הרךי

סס'ק סיסורי סי' רפס ליסע לפיחו
6לס
ן למחר ער יום מז
6
1
יכקרץ לר.רגי .וכ
3לילס 6סר ל 6ס" 6ז 3דעש סל סיסורי
סקרומ ליסע לכייע עוד קורס סכת
ופאלוס נלילס כמלח נון סרני סינף פוס
לו ליסע לכיתו ונתן לו פרירת סלוס .
ויסי על סררך 6סרס '.עור ר'פרטיות
6פט , 6ומסמם נטפסלנוף ומנס מהמת
י~
ס'
חD
S
ר,ת סדרך ג0כר נלנל 6חר מן הענלס
ול 6סי' סיס עלס ועי' מיסכס גרעת
סיסודי כקרוס לסכות טל פני סמרה וסנס
פח6ו 0נגמעקע נרסיסמק;קסיסנפעמוגיס
והנה מרככם כ6ה 61יס 6חד יוסג כתוך
ממרככה ובליס סוס 6מר לסיסודי סקדוס
 6100נוסע על סכת לעיר 6פט 6לזקת יס3
עמו לסמרככס סיסעו כיחך עגםהיסורי סק'
קליו ו6יך ה61כספסרי ל 613על ;כת סעירס
1הל. 6עת מקיעת סחתם ס;יג לו ה6יס
סמכטיח לוסל 6יסע יותר חגגי מיגוטין
כל פרסה וסיהורי סק' סי' מבחומס ע"ז.
ל נרול וקמר
הריס ס6י6. 0ח קולו כקי
ליהירי מקרוס כזס*ל הדי וזסו סלמון נלסון
פ1לנ'ס ס6חד 16נור לססגי ס'סכ 6ו:ורכן.
וגימוע היסורי הק' 6ת סמם הקדו; סע6
מפי המס סכין סל 6ד3ר פמוטסי 6וקפן
חיכה לסמרכ3ס ולקח מתורס מעות ניס
והביט כו וכן ס '.סכסחוגס מיגוטין כ6
סעירה ותיכף הלך לסרס"ק מנועזיכוזונ16%
סם"כזרקה5י5ית כר*טליח קודםהפלתתנחם:
(מד) (ננךעןקלים ;ו;כ.ס שוי)
'

(קפיטל קמ"ז

ג') וז"ל הרופק לם3ורי לכ לסכין סל 6לכ
נסכר סו 6מרס משכחה נוסד ומס ז6ת
לרפו6ה נחרכה קולס י"ל כי סירוע 06
כי הקמת כי לכ ננכר ס 61טוכ מקוך
16לס6ך גסתחס ל 6כי כע5כ יסי' מותר
וזמס'כ סכויח*ס רופק לסטרי ל 3ומחכת
לע5כוחס ססמטרת שכ ל6יסי' 3ע5טת
חו"ח ז6ת סי 6סרפו6ס סנס6ר 3סכרון ל3
וכעממם )~ i'haסקווס ה.הורי נופרמיסח6
ז5ללס*ס) :
ת ;לוס .הסד6-חר פכה (מה) כמ"כ 3כי"ק נמס הנס"ק סרי'מ
לופריי
'

מגול

מ8

רע*ארת

"*ה מישורים

נור ז5ללס"ס  sfttכרעלית כתיכ כיח נדולס
":ר שכ' הו 6מרקס ססר6סונס ה 61תיעמס
כיה לראסיה לסכינם בו הראסיה ,וסיוכל
לססתכל כר6סיח סל 6יתטנ 6ה הכית כמז
תוענה6:ל כיחך ולסמור
סנ6מר %
ילהזסיר מקות
"כל רכך המתעכ 6ת סכים
דגמ
יכפרס מנקות6טרמתעכ מקור6תמכיתוכמו
ס6ית6עלג6ס.סקכ*ס16מוס6ע6כיוהואיכמין
לרור כמקוס 6חר וסי' 16מר סנ6ות טנע
שועד גול .מר6סית כריקה ממיס
יוכל להסיג סולקות ולעכרו כמוסנ"מר
ס6ו תרוס עיגיכס וכו' ורק יסרבל יוכל
להסיג הסערה סכרי6ס 1ס6לקוח מכריזות
ממיס 61ר .7כמו סכ6מר כת מעטיו הניר
לעמו  1~DSרוקק גיחןליחס זס סכת סיס
לסם נחי' נח זס .וע"רמגיך דכריווכי'.
'ימאס רכינו 6מר ס6זינו ססמיט ולדורס.
'ומעיד כסס כמיס וקרן ססממיס  T~hlסמם
ו!?יריננומכירים בר' הו 6ה6לקיס .ועהיו
להפרע ולסלם סכר .ופיד ד6יה 6כקוס
"חד ססי' וסיר כמלות 5י5ית סגדמו עליו
הלנית כ6וכעה עתם מסי' משיימין 16תו
מלחע 61וגקד 6ירקת סריס סרביות הסריס
מניף לידי ירקה מסיס ססרקיע גההוס מירי
יר6ס ויע ,לו קיוס מיר6ס .מנקמר ימי
בקיע שו' .גהחזקו הרקיע מנערה הקביס
עמו 6וס שוער ומסייס עליו .ולכן מגיך
יר"ש ונקרך ירקת סמיס .רק סיעסס כית
.לרוסית ככ"ל וה16 '.מר ססיהודי הקרוע
סי'  Sh1nפ"6 6ת סרכ בקרוס תפרס.סח6
ז"ל (610סרגי מ' שגס ז%לסיס) טירמו
לי
ס
נילוססיסלו הסערהסלו וס" מסיכלו מי
:נוסקו .מרוס עיטכס מי כר 6כו' .והיהידי
הקדום סף מסיכ לו סיסר6ל אינס כ5רכיס
לוס היסרבל ים לסס מי5י6ת יו5ריס וזסו
".תת וזסו ט6נור ר' עתק ל 6סי' לרעי
להתחיל מתורס 6ל 6מהחורם סוס לכס,
כרע נכון 0ו51 6רק ג'גיסרי ר*רכתקרים
מפרסיסח 6זי.ע ..ע"כ:
.11,
(ש) ע1ך ת :-נמ,קמ.
 ,ג6
.מג5ניריטטוכ זי.ע בי' 16מר טיבי' מרוכק

.

דן*הורי

ומשסר כחו סתינס כתפלסוהי' שמר סהץ'
5דיקיס וקנוסי ט14ן סהי' מתפללים
כתסירווו וסי' אומר ססיסודי סקנסס %ללעיס
6סר h'oסי' ממסה זמן ככיר כתפלחו.

סי' תוסס רק כעכורתו הנדולס כמקוס 6חר

עו6סרסי'[מכוון] וכססי'[תכוין]ס" חתפ%

6ח'ז כל מהפלס כזמן ק5ר מקיד וסף
16תר ספסט כ6 6ל סתינה  Shהתקום
6סר 0ו[ 6מכוון] (מוכן) לזס וכלער יס"
מדוגק ומקומר כמקו 1!:סר6ף ממי %יה"
מדופקוחיסר גתפלס 6ף כמסירוס ע"כ:

יכ

ל סעורת
(טז) ':ו*רןש טהק סמליזי
מ 04תכיל יר %כשספליט
%ל מעמר 61כלתס וכו' למען הלמר ליר6ס
וסי' אומר ססיהווי סקדוס %לליס זי"עס"
ם
ו6וככ
ל'
מ15ס להרגיל 6ת עלמו כ6 5חר בכי
ס6כילס סעכ*פ ש" פועל hSD
כרעכמן ט*כ:
ל
'
1
1
ל
ו
כ
(טמ) ונרד* סם נכי"ק ס סק' ס"
16מר כסס60ר'י [5י0ויי
הק'] זי"ע סכל מעליית ה 61רק לספכימים
6כל ל 6לחי15גיות ס6ליכ סי' רואין 6ת
סמליות והי' אותר מוס  610העיקר סעלי'
רק (מעלס) פס ממעלס ספנינו1ת מטקס
כל6תימניותלכן נ 6כסבה ןוק6לחס מסגם
זכרון נוהמן וסייס העיקר מל 6יסי' מעורכ
טוב ורע 6פ" חוט הסערם טוכ רקטיס"
נקי לנתרי נל 6תערוגות ע"כ:

(ים)עויהד4:א"ק(עך"7.4:ש

כזן סן 6מן החמר ה6מיכו ג6כ-,הם
 60 a~lhזס
למפרע ורמכ'ן ז"ל
ר t h eס-גל (ניטעיוגין)
מקעין הנס והי' 16
מh
ה5ויקיס יס למס התגנוות ופ6רסטעלעכן
כרכר מס )6ל*ג סי' כייף כל מעולס ונס
הזריחס 6סר יס כערס פ6רסטעל וותר
הפהק וסוריחס סו 5פנומן,וזורח  15סו5
סימונם כעוטש וכבסר
 pttwכיושר
ס" מכסה כמולתךכ
יס
יקוס לסנרם מנס tfthhn
ונס ססי' מבמן D~hומבמין סי' בזריחת
כיוצר  011סו 6מלמרס סס6מינו כלכרסם

למפרע

תפארה
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בסי' אמר תתן סתת ליעקכ גסס סיקרה
יעקכ כןנותכיןלו סתמתוסי' 16תר ;3ס
מיסור .סקרי; ז%לס*ס זי"ע חוההו ס5
סקכ'ס סו6 6מח ססו 6חוהס כזס6 .סר

 hSנכל לסזייף מסוס ס6סיזייף ל6יסי'
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 1סס 3כי
סעורי
סקדוס ז"ל זי*פ מלמיס
הממעת דין 6רן ירסס וסקטס ססדעיס סו6
לק ליר6ס מפגיו סנ6מר 6ל9ק עמס
סירקו הלפגיו ולניח
ר סיר6ס נמגטל
סדין וסקטס וזסו תתייק סדינים כסרסן
סרדין סו 6רק ל15רך סתטד וכוס ס6דס
נתירק סו 6תעתיק סדכר היינו ויסכ יעקכ
גררן תנורידוכיו .סו Onb' 6ע"כ:
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יתגור ז5ללס'ס
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ר "ס"קסריי
(נב)כשיסק
כטס סיסוןי סק' (!פרסיסמ6
י5ללס'ס ססי' קימר ססו 6סי' נוהן 6ת כל
מעולס לטני סברסיודיסקייט ו:יי 6סס"ק
מניר זי"ע סזס לווסיף ססחסידיס מרגעים
'6פ כלמון חסירוה לסיותנכרליס מזס סטולס
מעיקר  610כלכ לגעוע כל 3כעותק ואסתר
6ין סיס 6רס יודעןומא יתןכטימק
6
ססל,כ -כל ימי חייו לפני הטנודס אז שסר
"י' כן יוכל לסיות נגיעסכמעגין סיסר6לי
6כל מסיחן ומס יוסיף סלמון כשר ל6
יסי' תקוע 3טימק כל 3כסוגן וכג'ל .וס61
סי' מסייס .תכיין אס מניע ססחסירים
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גוסטש שן
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יר6 6לקיס גי כהינוקוי
והיכף 6מר לו ג6:תס עיף 6הד התפל?
י נתחקו כסורסן 3ע9כ
 hr'nמסייניסכ
מ"כ נכ'י 6חר וכס'גפ"ות היסודי (דף
ל"ט ע"כ) סטתקי,י מס' ד"ת נלסון
ת עיינת):
פחי
(נד)ושנקום סס9ק הרי"מ חגוך ~לס"ס.
נסס סקרו; סוכי ר' כעך
ק
זי"ע כה!:סיח י 63חתוך העכוותססרסכ
ס,
ידסיח
וסה:וק :יכסו !:6:רמיסורי סק'
זי"ע סעור (:ודםכיפת סת;יחיסי'מחגלגליס
כחלית ויכשו וינתרו מלכס ו6סיכס 6ל
בסי סר6ס!ן וסייס הס.ק מטר זי"ע :כלי
מסק כן יהי':
(נה) כמיקד
ש היסורי סקדוס זי"ע שיי
ה ?קדום ר"
ר61ס ,h'D
נטע'ל4חטלעי!טך זלללסשס :ל 6היי Hcnt:
כר"מל
 ,כלילה ול 6כיוס 6(( '6ך הי'
עוווד על רגליו כלי  ctcתטעה עיין כס'
ר6 )5.!:מר ?יצורי הק' זי"ע סזס  htoמהסת
ירקה יפחד והי' מסייס לבון הקדות :ל
הרתנ9ס כפ' המשיות כזם' ר"מ על ?מיג?
ן סלל כר"ס לפי סרס ימי
כל 6ס'.קור.
סגידהיהכגעס ופחד ולזורך מהפס יירה?
נ!:!:ו !מגיסקליו והסובה וקתגהיס וכקדה
כפיס וסליחה וסי' מסכת הגמ' 6:מר
3סס !:6ך הקכ"ס גנו ס6תר כסס תג.6
כן סיפר סס"ק סרי*מ מנור ז5ללה"ס:
ר 6סר ורר
(ברז בבגרןיחיו כפסוקכינרי
עליסס פי' לשי כקרירס,
סכולו כס נהכסלו כהרגומוכתים דמו וכן"
51ריךכיקיר מהיסי' הממחה ליתרו עיכרה
כלסר זכו כתש דוקק וס" היסודי הקדוכנ
על מיס ח"י *1ל סכה נהחכמס
י
לל
ן13תיג 1דחו נתחכמס למוסיען,סל יטרל
רונו כמיס מככר נסכע סל .6יני ,6מכול
לעולס יממה ל 6יןעו מעל כל העולס סיגו
מט6 6נל טל קומרי 6חח מגיל .וגנ'!:
6מר סלמס סי' כקו ע5ט כלעס?6 ,כ
ההרו יתרו 3רח !כו'
.תיומיוסכחיתלו 6מר
%ל לגוש כמיס סס;טעפ 6יגו 6ל 6על
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גל השלס% .ל טל שלק 6חת מט6ועכס
סגתקייס ע5חו צמח -6ז ת"ס ויחו יתרו
וכו' כי כדרר 06ר זלו עליסס ידפחזח:
פ 5דק
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מגידוף

סיין חקר וסיף ל3חי' 5דקוימ
ה כי
'
הולכך לעולסים לסו;)יף ולספמיק סירה'י"
"מ
"מת להנדתו כייינ
ו 6מה עד מגעסס כל

ופקרס 6חך מיוחד לעכוו'קו ית' וקמה מרקס
ועד סוף 16וסיוה סהוררי :3ם סרב סקרו:
מפר0יסח6מיהודיעללס'ס לסיותרריכם שדק
'~53קול 6שקר ודפק"ח:
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יקדוסיס סרסגס'ק המניד ל!ק6זיגין והרכי
מלובלין וסיסירי הקד 01וסרכי.ר' דוד נ!לעלוכ
גס3נימ 'זי"ע ועכ'י סם?!עתי מן הרכ
מלעגע.:ן  b'w'1hiמקכל מפיפכיו סרה"ח
התק .534זללס'ס הנ"ל :sfftt
ךמ*ן  ilhJO.סקסם  ,5וסרגל ממניך
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נלוכלין 56לרכיטסג16ן מקרוס הרכי?!לוגלין
601ל ממניד לסרכי ס6ס גמ56 65לכס
לכיסיםחסיייס מפ61רימ י6מתייסעגם סרגי
יס וים 56לי 6ו!ך לו הרכ הוקיר "6כ 6כקם
"תכס םתםלח 1לי :גיס מסם לביהי לסהפנג
וכסס ככנרי הורס וחסיןות והמכיס לוהרני
המניר הק'
לת
חתרוזמן כלסר ס" ככדראיני
6לי 1סנים מתלמידיו הל 6הס
וככי
סגל"6
1ן סק' סגורן מיסודי סקדוס
לחיגו ס
 .מלעלוכ ז15ק"לי
זקוקכן ורכינו סרס"ק ר'דוי
יכפתר נ6ו לרכיל המניד וס6לס מי סרס
45כלין ולמר לפסרגעו
,צגהמ תל5ירי
יורט6גי ס4ש כוך6י 5והס ס6נרכיס
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וסללו ל6ס תוכלו
פניו סק' לסיהורי
ללמוד ומסיכומןיסק 60ל 1מסלוליו כטת
סנוגיד ס6.מר
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כקס
"סחי6ריוזםסW.ו1ק'מhרו
לו
יורי סק' פלשל
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צימוקכירכו לקווו וסוטכ מעיני ממגיו
קקדוט ושח"כ 6מר סמגיך הקדוח
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61מר לפניו 1כססנ!ע

סיסורי סק' וגס'ק.

ההתיל כריר חריפית 1וכקילוחו לכיפור כל
דלריו עד :היהודי הק' ר6ס טמלטס
טלהגי
ן
סל הנניד וכפל עליו שימס ופחד.דו
ההחיל לתדז דברי המגיד סק' .עד נפלס
הק'

וכריו הק' .פסכהיגן ונסנה רכינו
וקמר לו הבעו סכל חירותי ם,כ
י מחדם
כליקודי הם על דרך הקמת קין כהס :וס
נקודה 6מרק רק סלי 6מת ומי :ירסס
לסתור אפי' 6ות 6חת מדכיי נסקך נימלת
6מה רק 6ותיוה וזת ר"ל .ולכן הי' לכס
סייפת 6ר:נ!י: 6תיךלהס 6ת וכרי ומח"כ
פנס הנניד הק' לסרה"ק ר'ד מלעלוכ
י6:לוהו 61תסתוכלי ללווו וס:יכגסחיק
על מסתיו 6 onts~Jlגי יכול ללכוד6 .יך
יח:וכ עלי המניך וכר כזה .הל6 6ני
לו המניד Yet
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זוס'ק האמרו לי 6יזסחירום וסהפל 6סמ"ק
ר'ד מלעל1כ מוס תוך יותר כ6ס ללמור
עגו יכף עוד יכקס ממנו חידוס .תורס
6ז "6ל הרכ ס?!ניד עכ"פ 6הס יורעיס
6יזס סיפור ניעמס וכרומה כ 6ספרו לי.
והטיכ סמ"ק ר"ד ז"ל איזה סיפור 6כי
יודעוסיפרלפגיואיזה מעמס וכצנררמסיפור
טנא סנזגיד כננוחה ע15מס מכוח דטתכס
כקמר סגיקוחס 6ת דעתי כי זס זמן כגיר
6סר5גי עומר כפיקרס כמקוס 6חר כהיקרי
זוס"ק 61יגי יודע לערלו וכ?!ע0ס זו תירלתס
קוהו על טון ענה היסודי הק'וימר
להרכ ה?!גיד "ג
י ,גיד לכם החילוק סכין
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מיסודי סקדו 0י5וקללה*ס עקכלתי מסרכ
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יס נו חט 6וגס יסיסכי
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_6ך מצנין סי 6דרני סוכר עלומו ס( 5מט) (כמי הרון S~tr,tפ'ויחי)נרר6יף
סס
ימ
י
תיפר כל 6הסורס יגתסוה כוס
נםמיס קערונ נדגל על יסך6ל דככל יוס'כ
טוען סם'מ סיתתן ;יעסו כע"י סוטת כל
המנס וסיום הזם יוס*כ ים" תגפר 6מנס
הס"ה כרוכ חטרו מלמג עלינוזכיה וממיכו
הל 6ל6ס '6ך ם5דיקיס התץ טעל ..כמפס
ויניעס מלויס מסם וקלסר  haס:ו~צס ג;מט
לסם סכל י6טפ*כ קנסנועלים דלח כפני
הלויס וממס הנוידוכיון:הסמלויס י:ו:מטיס
גספיסס כעגות ר5יגי.כן נס 6כי מרס
נתרס :6תט עהותיסס .וזסו ס,מר סכתוכ
סםמן קר 6עליך היינו סס'מ סמקטרנ
וס" 3ך חס 6הייט סל ג5סיגה .ודפח'ח:

(( )0עור סם) שנןןש עכי) ודנןי הורס
מתלתירו סרה'ק
ל' פרן ז5וק'ל סומר לפני רכו סיסווי
סק' ססמעתי מנכדו סרסה סליט" 6יק*ק
ק6לכיעל  5911סס'ק ר' פרן ז5וקללס'ס
מפרסיסח .6סי :ר5וכו ליסע ל6ה"ק וכמרקס
ליחיל רמותסיבו רכינוסיתוריהס',1והללס"ס
ל 6ר5ס ליהן לו1 .ל 6ירט סך'פ ז5וקללס"ס
על מס ולנוח ומנס לזנן מוטט נחלם סרזפ
י
6ח חולי' 6סר נסתלק כו .וכ6קליורכ
מיסודי סק'לכקיו 601ל 1שוהך נדיחות6
 06עוד בדעתו ליסע לפסיק ועגמו סר*פ
כתיכ נתוס'ק ומקנס רכ לכני נד וכני
ן ולפלורסיסלסכין מס סכת סי6
ריקכ
לס5דיקיס כ"ג ופ"ר וללטי כ"מ יספר לגו
סתוס"ק ככר זס 6ך מעגין ; 610נייקיס
ס 1%כ"ג וגיר טעכו סיס (סס קנין כרכס
מסס רכעי ע"ס וכיון סמסרע"ס גקכר
כעכר מירדן 6יגס רסיס לספרר מטנו
רק,.לסטז'ר גכ6ן וסועים טפגתס וזסוומקנס
רבוגף סיס למס קג'ן כסרכ 0לסס וכן
6ר ר61ס סרכינעיסתלק מן העוס9ז נזמן
קרוב נסהכי6יןגדעתי סוד לסיוע p~oh3
רק לסיות ציחר עם רכינו כי יס לי קנין
ט וכן סי' מסס'ק ר*פ נסתלק מן ס6י
עלנו6וכן רכיט סיסודי סק' ז5ללס*ס נסהלק
כזנק ק5ר זי"ע ועכי':6
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נוטרף3רעליהכמסורסעלית עליתנוכגכך
עליתלמרוסוגר6סלכפרססחורס מלחדל6דסב
דרכי הקסוכס סנריך 6וס למסר ולנייר
'6ע מכל דרכי6ון וכמצל טד ס.6מר דוך
סמע'ס (חסליס כ')6 .ר סיום עדתיך61 .ח'ז
ש ::תעסיק תוכש-וילבד סורס ג5ר

כ"י

סנוורו חכתי ס6מח 06 .רני 5ללמוד
דף  '6וט' ועיקר סטסרס יחזיק "6ש
 iחטפת נכמרים ככרית הקיום כי זהו
r~s
כל 6רססעיפם 6רס ג6תז כי
ס כידוע לי'ת
וכקם עדיין ל 6תיקן ח'ר מכלכליס מחר
כעכודס ו6עפ"כ 96 Scrn,ע וייזעק 36
ד' ככן ס5וצק %ל6ונכ.ר64ל בשטפני;נילינ
מיס ס6ני מנ1לכל
קליך וסנועהי מש2
6רומו'ר סס'ק מפרסיסח3 6סו 6סיודי סקי
נ
ז5ללס'ס) ס6מך כסםרכעו סקסים מלוכלי
פירוס מש (חהליס י*ח) נוסבל ' h~phו*
וכו' מסולל לשון נזטורכ ומכולכל "פפ"כ
ונון 6ויכי אוסע ושיעזשציעק  56ד' כלכ
נסגר  r'Dטופס יחור כעולמוה עלשגיס.
וכמוחין קריסין כת'ט כדישם על סכסוך
(כראסיה כ')  761יעלס מן סקרן 6ד הו6
ן סכר סו 6העולס וססקס 6ת סנן מן
לסי
סגסר ווי נזם .ט9כ:
(סב) (עו*;)נ:סנ' סמוה על ספ' ש

ל,

ייגס וכן יפרך

לכ16רס תיכחכן סו 6מוותרוסי' קריה לימאי
וכאסר יענו אוחו ירכסייפוייןלכן י:
ל.ווננ-
כסקןם פירו; מפסוק סכה גתחגמס לו פן
ירכס לכ16רס מס  11חכמם לעגות 6.ח
יסר6ל  hihרס"פ עפ"י ס;
מעהי נופי6רומו'רמפרסיסח 6סימתיסק'עללס*סז
(ןס"
יע 3כס פורס פורס
ס6מר פי' ספסוקפ

מ עענס .וסע ד6ס 6וס רמס לעמד
נ"
 %ו' .נחכמות עני זס נ 6נספעךה .מ
גש סחכתס.
חוסנ סמ 6נזו סחכמס
רק דריך להיות כשר לעול שתמורלינתך
וז'פ פן יס ככס סייגו סים ככס ספן.
הספיקות 0עובדיט ססס כח:מס עי' 1נ6
י מוקם פורט
כפן ססששת כגא "ש סי

5י
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שנהורי

סף

ר6ס ולענס וכן פירוס סכחוכ כ6ן מכס כרגל סי' סוסכינ 6דתערנית 6ומטם
נקחכמס לו פן ירכס סיעו סגעסס סכני סוסכינ 6ומלכף וסתעהי נזפם קדום סרכ
כ )3חקז"ל
יקך6ל יעכרו 6ת ד' כחגמס סכ 0נהחכמס סקדוס6דותו*ר מ'י,ק
ך
י
כ
ס
ל
גו
סי
"
סיח
פילסרי
מ
לופן ירכס תירכס פסס ספן סספיקות "61כ ספסרן סכלן סי'סופכין
כח
ס
נזמיל 6דס*פ וכלסר יטט 16תוסייעו ססרנס נסמחיסרבל לססי*חזייפ
ס
ח
ז
6
לפני סמלך
ד
י
כ
ל
ת
ל
ססכי6
לסס סספיקוח וק6תרספסוק.כףירכסמיינו גורך סוסכץ ותסס סי' סוסנין
כתר נוין סערי כינס מרכס לסס 1ל6 6ת סמלך וייפס 16ת 1לפני יסרבל לסתלסכ
ורוק סיענ מתק מפתיו סקדוסיסל
יסי' חלילם עכורהס כססיסוח מס הפירס
'
ק
פ
רס'י 6 enhינוריספן ירכס סיינו סספיקהז שה) (עו"ט)
חקת מתעתי מ6חמו'ר
אט אמר כןירכס וגן יפרון סייט ססגקר
סרכ סקדוס מוסרי*י ז"ל
גוען סערי כינס ירכסויפרוןלסס וכוסיעכדו
סומר לי פי'ספסוק (חסלכם
6הי
'כן כ"ל וסכן:
מ5
p
ם*"
פfר(סי
לם
חון מלך סנגורי כלנחכ .סיוון
ן
ת
ע
נ
נ
(נ)נ) (ש"ס)
 nSD5וייזמר 6ס ס" מקליפס סממוגס על סוינור סקןוס
גמוע וכו' כי6ני סל 6יסי' יכולים לס51י 6דיכור קרוס וזס
י
' רוסקיך כל תפרסי מהורס נזרקדקיס כיון מלך 60מורי סהי' מלך על קמרות טהורות.
ןל 6יסים ר' ל 6סייך רפו6ס .ולעכ*ד וכמסרגו קותויכול6יס לסו5י 6מסיו בנורות
קדוסיס .חס כל"ח טיכ:
נר6ס ספ'בסקוס מס ססנזעחי מ0רכ סקדוס
מפיסימח*1 6ל ממרגלךגפינני' סוכר על (סר) (עו*ס) כן' פנחס גיוס ססמ"קי עררת
תסי' לכס נמדרט (כמד"ר
פסוק (הסלים ע"ו) מסמים ססנועתדין
6רן יר6ס ובקדק 0ל 6ססמיס מגוש נגל פ' כ" )6מס תסי' לכס 6מר להם סמועדיס
ממפריס ססו 6רחתיס ס 76סי" 7סועת נביסללס וכו' וזס סמררם כלתי מוכן רמס
דין וגס קישת סגמ' (סכת דף פיח) על רקס סמדרס כזפ ומס מתרןכיס ינק
ירפס וסקטס ומפרם 6יומו"ר סג*ל סוס דקסס לסמררם גמז תסמעתי מפס קנוס
י0גוו6וגתרחמים ססקכ'ס סלח וין.כעולס חיו 6וומו'ר סס*ק מפיפ'רסיתיסייח' 6ב%סליל' 0*0ים"
ו וכזס קמה לסמררם מס
ססי"ת נכרי לירקה צית
לולימר
נסקס כ 5סוירס וזס מסמיס ססמעתרין כיוס ססמעי עצרת לכס וחיכת חסי' סי6
נגדי סקרן ירסס וסקטס וכמלריס כתיכ מיאר ותירן סמררס ריס זמנים טוכיס
ננוף ורפק ננוף למלריס  011סו 6רפושן
ליסרך( ~ eoיר 16ממט ועי'ז ממח
סרפאס כמאמר סרכ זלל סנ*ל.
 011פי' כל סמחלס 6טרממתיכמקריס .ככדי
קיהי' לרפו6ס ליסר6ל .ל 6לסיס עליך.
סיינו למון כמכילך סל 6ולסיס נמלריס
כסמל טתיר6ו 16ת .1יאי
ת ירקה מעוגם
סיוע ירקת מרוממות מגדולת סכורך.ויסלח
הסידה ירקת רשרוממות כלכות גג'י וטס

יסי' רפוש לסס רפואת סנפם ורפואה סגוף
ול 6טדי ירקת תעוגם .וזס כי 6גי ד'
כר~הנלות ללקותו גרס רופאך ורוק סיעכ
כעז'ס כי נכון:
(מד) (עו'ס) ב3::
' נהעלוהך ככתב

סזוס"ק ן6סרן

וים זמנים רעים ר"ל וכממיני עכרת מסלק-
סקכיס ס,מגיס רעיס ונוחן לסס רק ומגיס
טוניםוסכי קלמר מס תסי' כנזל כסס סרכ
מקרוס וקלמר מוטדיס ג46ס לגס מועד
ענין זמן מוטדיס נ6ש זמניס ג6יס מסי'
ססס טונים לכס וס*פ כיוס ססתוגי עקרת
הריי' לכס זמניס %ס וטונים וק"ל:
(סו) (עו'ס) ס3ן מסעי 1יסש מחרדם

ויחס כמקמלות
במסורס וכ 6וקינך כמקסל1ה כרגו
6לקיס .ג'ל לפרם עשוס*ק קגחפלפ
סרכים6ין פחד מן סחי~גיס כמ"מ סשס*ק
על ספ'  abרכים וכן גנוזו וגס על ספ'
פג6 6ל תפלת מערערול 6כזס 6ת תפלחס
יעויף ולוס רמז סכע 5מסורס ויסעו מחרדס

שיית

תפארה

ה"הופידוררים

ך:יהךךי יח

!5

סייגו מחררה ספחד מן סחעתיס.1 .חנו כיכולתו לסגניתם 1לזס גסן העונב ל6סיף

סייגו כתפלה סרכיס ולזם סכיך
יי
כ
י  '6סייגו הריגיס נ!כרכיס
ת
לל
הה
קק
ממ
כ
כ
י
כ
;
נ
כ
ל
6
ר
מ
י
S
D
כלכ
ונ!ו!ל'5יס טוכ
קיכון
6חד ומוס י 65מוסר נדול לנוהפלליסכיחידים
 hS 06נתלכיסר6ל סחןלו פחד נוהחי15גיס
.כנוו ססמעתי מפי 6ד1נ!"1ר הרכ הקדות
חפ:יסח60 6נ!ר כסס 6רנ!ו"ר נזל31לין מי
סל 6תיקן חטאות נעורים 6יןלו לההפלל
ניחידוה .כך :ניעתי מפיז סקרו :כ6ריכות

נסתר ולזה רנ!ז כעל
עה"חפסורמ?עצההנ"לכרכפ
י
יכנקהלות כרכי  '6היינו
כג.ל כהפלה סרכיס ועוד כרכו למון
נ!כייך 0מכגיע ונוסכך הדיגים נזכוה
הרכיש ידו"ק היטכ:
(מה) (טו"מ)כב
'דנריס ,כגועתי מ6דוכוו"ר
?רכ הקדו :כ!פר:יסח6
ה 60לה נ!? הרעOfO :
ז"ל:די
יךר 6לייר
ו
ד
ה
"
ע
ך
ל
נ
הלהורי
לסיחון
ס6נ!ר סמלך
כג"ח ולעוג וכו' לנה רוקק על סיחון ועת
.ו6נ!ר לי 0סיחון חלך  SDהלזיכור הקרוס
.סל6י 65מפיי0ר6לבסוגן וז"פ מלך ס6נ!ורי
במלך טל סמ6נוריס קדו:יס לח"ז רעיתי
גס' לקוטי תורס כסס ה"ר"י ז"ל :סיחון
וסוג סם קליפות ססוככ'ס כנו הערלם.
וערלת ע1ג ה 61טרלת פריטה .והכנתידכרי
קוד: :ל 6ןנ!ו"ר :זה התכלות :ל סדיכיר
ערות  '3הערל1ה וקדרתי:טיכ גקך 6נולך
f
הככן :ה'26 f 6ר גהנלה6 aחך הסית
עיד הפריעה עיין כסידור ה6ך"י  sfftהשי"ת
יהן לנו כגוהרה סיהנלה לנו סקורות
קדי0ין ע"כ:

,פם) ,צטעהי "יי
"
מ
,
מ.:ר65וו5י6 .מר (פ'3ר:6ית ) ויתע5כSh
=ו,ק

ל13
ר' קמחה 6ת סורס ו6יגו נווכן
ב
קת
יו
וט
כפס.
י  06גודע כי
ז5ללה"ה 6מר מטלר ככחי' ערכות למגעו
נועכיד ר'
פי' עכודתו ל63
סת1ל1לי ז6וכהלפי'ימעי
ודגדול כנ!ררינתו
למ
יחסמכול מסי' סנרך ל6דהי
ור
"
מיהיו יעלי
ודור
מדריגה ודעת וכצמחה טד סל 6הי' נזדה"ד

זקיגי היסודי הק'

מיס הסנ!הס ולשגגים  Crsע5כית ויתע5כ
6ל לכו סל ג 6"16נ!נ!קוך השפע ו6ז
י
ו
:
6
"מחה 6ת ההדס ("6סעיין כס' דגל מחנם
6פדיס פ' טקכ טה"פ כל מדוי כלריס
כי' כפס  t'hhז5ללה"ס (סו 6ר3יגו הקדים
סכט":ס ז5יקלל?*ה) ראין הקכ"ס
51ד"
ס
1:
יסורים על הקרס '"6כ סולח עליו מק
חולי מרה כתורס ר"ל עייף):

6ה ה6לקיס
(ע) (:ס) ךיךעךןרף
י6ינג
ו פר"0ילריק
ה '.וקל כרעתו :5יכ להרסיע 6נ!ר היסורי
הק' ז5לל"ס היינו 0הי' יכול לסתק:ר ע5חו
כנפם הרסעיס עד :נס הר:טיס היו :כיס
3ת0וכס 61ז ל 6הי' כחירס לקרס לזקק
סילקו קידם זחנו ולזה '6סהי' תופר מגעליס
הרגו לחכר סעול6הטליון לההחחון עם גל
השפטתי:
(;א) בנכנכני
3 8ל6כיע תסמוך לק"ק
פ"קך5יווגי5ע י3:סק5ין
הנ!יפלנ נו 1.לפריס פיסל .וה 61ס" נו6ג0י
הס"ק הר"ר נזקיר נ!6פט 6ז5ללה'ס והוך
לנויל התקג6תו טל  137הרס מלוכלין.
הי' נגד ה'הודי סק' זי"ע 1כ 6פ"6סיסורי
ך סוכומרינ!ג6יו .ורלה לסכות
הק' זי'ט16יר
ו
ח
י
ג
ה
כשכפר כעירהסגניך ול6
מסוס
ככיר רכו 61ח"כ גמע סר' פיסל סג*ל
) 6
ללוכל'ן :fהינ הק' rיברכו (גי tמסם םל
יזיק לו ז6ת 1ל 6סיפר להרכי הקרום זי"ע)
וקמר לו צרכי סקדו'6 0ן לי מ6ומס
 CDמדריגות '6 .סר' פיסל עתה נותורןלי
מ6רז"ל6לתסי כרכת הריועקלסנעיגיךסייגו
כבופל מנ!ררינתו נ"ב לכרך ההך'וט כהיותו
הדיוט6ז6מרהרצי הק'זי"ע עתהיםלנו (קיר
הבכיןמיין) וכירכו סיהחתן ענו .וכגו הר'
פגחם לקח 6ח*כ ס6סס מ'מייעיל כת הרכ
המסיךוכו'נו,
'הכרססדלכהרכינלוכליןגכנ"מ
) ~-ffhגמעתי כמס סס*ק סרמ"מ pihpn
ז15קללס"ס ס6מר כל מחלוקת קהות למס
שמיס כופו להתקיים 6ף סס5ריקיס סי'
להס מחלוקם 6ך נ!חנ!ח סהי'  DC5כמיס

י "גי
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יסוט לסתקייס סיתקסרי יחד כסווכיס
בסוףסימיסוהכן
:,

(עב) הה-ק

מ*1

זי*טי!פ6ייסוכ

מיה
יחס1גה סיתם כת
סר
ו5ס
ז
.
6
6
ל
"
י
ד
ג
נ
סג.מיחזקאל מק6זינין
הפני
1
"
!
נ
ת
כ
יסוטע ס;גי' סיתס
נ
"
נ
ה
נפתלי
סירן ה6לכרטט6ט נ!לכוכ 61ח"כ כט6ריגר6ד
וחתנס הוליך הס" 5מפ6ריס6כ ססליסית
שיונס כת מה 5-ר' מגעיל ',ל מזעליחוכ
) נסרכ ח"ו
(אחרי סדר קלפתי מלוליין
 SblnP.זחל חתן הרכי מלוכלין זחע וכעת
חופהו 6מרכי ר61ה סבכיו סק'היסודי ז"5כ
ע"ס חותנו זקיכו הרכי נ!לוכלין זי'פ סם
גסלוס על החהוג? וקדט טסכגו הגולד
שמגס מקיר טלוס סו 6מס"ק מנ6רוו6לין.
ק,ליטין  SDסס הילר סל הרכי מל.כלין
סהו4ד עם :6הו המני' טגסער היקף:
ל;נ) ךקךףג מ"ו דוד דל ה6כר"ק
ח6רזיל סיפר לי כי געה
סיוהו 6כר*ק  thnh1סי' חתוכה סהר וכו'
ת"ו ~רססמפ6רסונסיע'
 6עס כת הס"ס
ממס  '61כי היסודי זי"ע הנטיח
.r
להיות על כמחת ככיו ועמס הככס ts
ונס סו6יסכ על סטמחס  SD11פחד 61ינ!ס
סל כל סמסוכיס סס:
(גד)
סיהורי סק' זי"ע נכל
כחוסי' כמסה"נ .סרה"5
ושחסיד מ" 1מחסליי מר6זוויווכ גקיר'ס 6מר
גנועט בר'.סיס נסוי מ 45ככל תלחין
יומין (ריס  (O~sל 6סי' יכול לססליס
כל תפלתו כססניע לוינרך דוד ר6ו כמעט
י5י6ה גסמהו מ6סנס ודניקוה:
(;ה) כשיננו
= גי תר 6כי סרם החסיך
ע
"
י
ז
ן סקרונן
גי הג'י
וגו' 5כיסירס נוזידיטסוכ ה '.כלסתר בעניה
הקושח ככסמ"ד סרנימלובלין סתו; -למקים
רוורס סעות (וייגער) ו6נסיסו סכיכיו ומחל
לד'כר מסיכלות ומרריגונן  clhnnlכ 6סרי'ק
שיסודיאליו 61מר לו 6חס לומויס מרריגות
יהרכ' אינו נלמד זס הסיכו מס אעסה 06
יסלי לתחרתו על ססעווס סיפר סיס!רי

עבנורת

לטיהור"

 tpoזי'ט להרכי נ!לו3לין ס6ל סרכי הק'
לסס*ק ר' הירשלי ז"ל סיכן סייחי כעה

סחסכתס6סנס!.רכלס1יהכההסקיכ'וכןכסיסכולכר:קן ייפוי
ף נועד 6חד עס סס'65י.ן
3עי) ד,יירנ
סליט*6
ליכ טפסעיין
ס6כד'ק טרלל יוזטפ6ף גדול וכעת נק-ק
16זירוכ על כרית מילה (טנח.תרל"6 )6ג!ר
לי כי זקיגו .ס%ס"ק הנ"מ 6רי' ליכוס
נו6ופ 46זי"ע 6מר כסס רגוסיהוויסק' ד"ע
כילקוססריךלהיותלופתי(פ"גין) th~::el
מקורסהליחד לטרמו (כלותר ס6ין
י
יס
סה
ח1
מ6
 (u'hסגי יר 6ח6חייס ויכול לסר
(הפיס) הסגי:
'
.
ס
ס
6דומו"ר
ש הכחריר
(וז) נ:ננ2:כ
הגהיק  iffht~oמגור
זי"ע ז5וקללס"ס כעל ספת 6מת כק'
6לעקסנרער סיפר אה"ק הרחג"ס ז5וקללס"ה
מ6לפקס:6דער כ' היסודי כעת ססנ!כד
עדם הסתיר שמו כלוכלין לפני הך3י
הק' לוחך ס6יגו מפסיך עדה כלל .וכגל
עת הגירו לו ההיפך עד סההיי;כ ע,?5ו
הרכי ליסע למס וסחרי סכ 6הרכי לפס
ורקס עדה גדולס 56ל היהודי הקרום !:6ך
לו היסורי סקריט ס6גסיס הקלו כ6ו
לרקות 6ה רכינו מלוכלין 6כל פי' :ס
ס מצנורו כפגיו צחרי כי הרכי
טוי פיי
מל1כלין כ 6קליו "6כ ה 61נ!ודס סר6וי
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טגכל יום ויום סי' נוסיף 1סעך נעכלות
הסיעה6,עפי'כ סי' תנויד נז;תיקק 6חר כדרך ?רסיס סמ;יכיס סקלת תסס עוגיס
6ור סר6סון סגתג(ה' לו כתחילת עסק כונר וק6ר סעס גנוקכין  cet~nhלעגות.
העכבות )~(16 , orי ספ , '.כ? 11סכתכ ג"כ כנוותם 6 ,ף סמן כלנכס כ"כ כן
גהקונות הרוקח 6 ,ין חוזק כחסידות כבלימות6 ,ך כ6ן ל6כן סי' ס0י'יטר56
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 ,כולס פס  , '6ר5וגגו רק כל 6טר דיבר ד'
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כטסה,כלי ;וס נוח;3ת חון לקנלתהגל:(.
ס30ועות הי' היהורי הק' ז%לה"? 16מר וסככוד 1לטוכ ההועלה לגו ,רק למען דכר
סמ6מל סל ס' .סיגורו סל רכת" כסור; ד' לנוען ;סו כקנות וכתמיס  ,וז 0הי'
63 C05Cמת מטוב לנכס ונו06כה
הר6סון ענף  '6מענין קכלת התורה וסייס
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], cffhנכ ועתיק (נוען חיכת הק.דס הלכון לנווט סי' לך לעירנו  ,וכוך6י ס6ין הקכ"ה
ר סל ס' סיווגו :ל סכת ( ,ריך לפורת מום כרי 06ויהכן לוכרעו
:קרוס וימסי
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כסגיס וגוי קדו :ומסייס 6לה ?דכייס ההכה
וכן ע ?:נוסס ות
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6י:כר
6סר תרנר  (6גטי וסכל עכו
,ר ;הקכ"ס ה:יכ כלסר הי' תנוכה  ODOג5
הקפירולשייו סיחרר לעסנוס נו?הלבון דכר ד' נענה כלי :וס נחסכה דכר 6חר.
ן המיג להקכ"ה ,
סיתורה תהי' (הס לככור נדון ותיקרתכין רק לנוען דגר ד' ,כ
י כ 5הברן  ,וסמה יסי' וסו וינד .מטס 6תדכר סעס  Shד' :הניר
סעחיס כי ל
יעסוגעססה6תערוה,
הסנ1לס החכי? 03נכ 5יממלכת כסגיס כעין לו יתכרך כבסר דכרו ה
ורך כנסיון כ6ל 1כאכיל נרו5תס יקכ(ו 6ת כ(0ימוה מכל י;ר 56ומממס ;;ק 51כגו-
ךסנו;מס6ת סרכ.ע*מ (קכלפרס .על יטרלל .גמ413ר נד3ריגו1 (1fft .ה61
חורתוכדי
לנוגסיסי6
 5מחנות רו 3טוכ  D33Sו6הכה
וכר נפך מקור למנין :
ר' וסתורם נז6ס 1נכל 1ל 6סטו 6זגס לזס
וסטינו כולס
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יורי5עס" ז"ל .מפןכטדכירז' כיפר לפגי ממינסק מס' 3ית '5ד'ק כת"י :יסגו תחי.
השק סיר אלימלך ז5ל5ס'ס מברארזימק (מעת סו 6כדפס) ננס רכינו .סיסודי
סק'
חז"ל ((כמר"ת
6יך ססו 6גע5מו סי' אגס ס,חדיגה 56ל
זנל%ס*ס" זי"ע ,טלתקמי
*מיסודי הק" %ללס'ס*כפרסיסח "6על ר-ס
1יוס'כ וגעה מלקח פרידה סלם מרכי
*סיסידי הק'" ז5ללהיס לימצ לכ.תו פקד
ע 14לפריס נילוס סס'ק ס"ר ישעי'לי
ז5ללה"ס מ?רש;רבירזינס לומד 1%כיס
ן  ei'lhד
הלמון 6ז 6יך ווע5זיין ד6י':
6גרערי טטנ סוכות  ,וסחם'ד וכו' ר' ';רחל
הגא ל 6מנין 6ז מס ט6נ!ך  15רכו כי
מס יפסס .סיסודי הק" ז%55ס"ס כימים
6חרוניס:למוסוהגפר;עדבורז6,ךסי'מחו'כ
לקייםגזירותרני",ריוס.דמכ"לכ6איתווטרם
6:מר ולס"ק רהזקי ,משרסעדכורז '51ל ;מע
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ד
'ו6ז ל 6ר5ס לנלוה 1לספך 0ום רמז נוה
אמר לו*מיסירי סק'" זי"ע כרי סל 6יורע
ופטירת.סיסודי סק'* ז5ללה'סוגססוט6ים
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5לוכלין ולקח 6הו עמו 6.ח חלמירו ס6סג
לו כיהו ;חת הל6הו 6הס"קסרכי ר'דיונם
ז555ס"ס ט?רשימחא וקמר לוכי 6ונכנס
למיכל סקודס כקוס קוו; סל סרכי 5קכל
פניו  ,וכלסר כ6ו לכיח סמקורס סל סרכי
סק' ז5ל%ס'ס 0מח 6הס כמחס נרולס וישגו
ו כסגת  ctnhכלטכס 61חוס וריפף,
יחדי
ולח" :התחילולרכר ווילססנ!סנוחלוקה בסי'
ע"י מלסיגיה כיןוע (;הי' לכפיס כ46
מיסופי סק' כעולס סעליון,בנזר ודל כפטר ;ס" מלסיכיס ע 5קיסווי סקרוס 551לס"ס
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עלתי נכונס סל 6תסעו עוד תסיוס לכ6ן ז~לס*ס 6ז פתחהיהודי סק' 6תפיו סק'
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6תס ;מעוני,וכתוני וכמוכס ול 6תסעו תרנינו סקוס'ט סרגי ר' בער ע5ל,ס ל6
ללן ,ולת"כ פקרס סרכי ללוס .כן6ני קרוס חכתחימסרכי סק' 51וקל(ס"ס:
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צו) כשעשה ניראה ונפלאה טרביני הק' והפהיר איקא
הגהיק היהודי טפרשימהא זצוקללה"ה עם
ו ההיק אי*א הרבי ר' בונם זצוקללה"ה טשם ,
הלטיח
בהתוערם יחדיויהי' הואטים מלמעלה אצ? הח"ק הצדיק
המפורמם ביצינא עילאה קרישא ויקירא רבינו .מנחם
מענדיל' זצללה'ה זי"ע מפרימטיק הנקרא בפ"כ הרבי ר'
טענדילי ריטינאווער זצ??ח"ה זי"ע:
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:כל 6חד 61חד יספריסו כפי דמ0ער כ5כי'
(לנזור כי זס  610מנכון6 ,עס ל 6כן
בנכי עמריגי 6גי ;תעתי מסיפור סזס
מרכ קרוס 6חר תנכרי מיסודי מקרוס
ז5וקללס*ס .ווי כמוסו מורס 5רק ולנוה
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'66ז 6י*.6סיסווי" ז15קללס"ס ; ,ס מעמי
מרגלותיי לעיר ריטינאוו לסיות (56כווצן
.6קןי מקרץ ס"ס מלן סרכ סקת"ט רני
ר' תעכוי(י נוסס זי"ע וקהו עמו כ5וות6
,
חר 6תלמידו כחכית  1(56סככה ע'גי
(כ06ר סעיד עליו פי קשו סל סס*ק
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ז5ללסזס
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סכ 6קרי60רבינו אברהםיהושעהעשיל
מאפטא  ,נעל 16סכ יסרבל זי"ע ,כעת

סחתונס סבדו5ס ;סי' 6ז וועד נדו 5מכמס
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ף1ל 6סקרת ע"ז רקסי'
גרת חיא גרת.יוס
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 '6זס. .כ06ר ר6ס 0נס מלנכי דין סיו
מם5יס .1.קי; 6ס סמקיס סק 61מחנים.
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זמ65כידין;ס;לי:זו סמו .וסנן'6( :ס) ג5
:נ' 5מנזעמי מחטר 6חר 60מר ססמע
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סי' כחוק וסי' משיר נו לריק 6חד סיסי'
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הייסודי* סק' סליך גסמוח עו ו'יורות
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כרית מקס וכדופס6 .ך סטורת סלילס סי'
לתמיך וטנור סכןסי'עליו פקודת רכו
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סכליחברטוס פעס סעודת סלילס.
מאיר הלוי "כו"ק ממאבני'ן
יוי
ההק
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ן סירוס חסכו 3ל.03
לדריה 3רגיסנוטגיגי הסינסוכןע"ס וקיכן מסיסודי .ע"כ
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כק6פיל 1ל 6סי' יכול ורמס לכלעו חי .וכסקעד סנע סל 6רכס
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סקדוס' ויס' לו  1'SDהרעומוה .וזפכורמו ההקוס  610סומע מס מסעוף מ5פ5ף .מס
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שם6 .מנס כריעגר עכס ססלחכס6לי סוכ מפס טד שנלקחו ממס חזרסכל התפרנות.
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 .נפל
םאפ%א נעמיס אור
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סשפאלש עסר0נס'ק מוס'ר ליבוש
*אסדיו%וניי'םטצויזטר( .מסיו.מקורס מתלמידי לכס נחררם .וס" חסכו טגנוע 6ל ענויו.
סקחס כיגוע) ספ' 6כססי' וככר נסתלק חלילס.וכן נסהה6 6יזו סעס

לנור

ישמים

בפרארמחא 56ל .היסוגי כקדש'יכ6סר

ר %לנסוט לניסו .ונכנס לקודט פנימס
,לקכל מסלס*ק כרכס ספרורם6 .מר לו
*חסורי סקדוס' סאה סו 6כעוח .שכנסר
16מר6יטיסר6ל ספטוק טמע ' Sb~Dככ5
כמו פעם 6חת 16 .ככר נהיי6ס ממנו
יסנם*ו לנתרי .ט ככר יוופ נטת..סל6
*פטרלסוכ56לו%דיתי מעכוסכונ' 0ומיר6זט
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