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יפתר נ 6יסרק( סדרר זס סת3טיח ס'
 610רחוק תסטכ(סידור רירת קכע
כס"תדכי
סרוחגיוה הוך כג* 6נעלי קורס
'
ס
וחומר וסגםכייכטיח עסותכןזסיסיס
(5ד ע51ס ס6סנס .סכך ס15רס .עשר
ספי' סרסכ*יכפי' כלתי(גני יעוץ וס61
דגר סיפך 3חי' סססתוות ווכרכזפ (6
יספיק גמעססנטיס 61ין מוכטח (סתתות
סוכר והגע(סרוחכיותלסגסמיומלז* 6ו(6
תגעלגפפי o~nhכייכונן ס'הכונתגפטס
כסדר יסכון ס' כתוכםכדרך סתתקכ(
כ3ח6'.ססגי
סתוס  .והוסיף (6תר וסחס(כהי
גתוככס (ונור סת(כד ק( 6יגע(.נס יסי'
לו כחם רוח כשסרקה סכיגחוית' כתוך
ךהוכס,
הוכם3 6101תי' סנסנוס h'onתו
גס כהכוון ע*ל ס6מחז"(כי גסות עס
בנ"י חסוכות מקורו ית' ומרחקת סגיגתס
3עוס*ז ( 6יסוכנפייותס ממקורם וס"ס
ופוקס נחבל סכטף עד מקוס תח5גתס
ודרך מסיורך 16רהחיים מתקור סעניון
ומחכר גפם קדוקס עס מקולס וזס יסוככ
כי הכיר סנף כוילה ותתלוש (עכירתו
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זללכם גררגיו חס כחי' 6הל סכן כחרס
ן יעור סוגי שזרעו דדוד
י:כן
 htc'ptlק6י טפי*מ נפתעתי מדו'ז הרה"ח
מ' יודיל ל6נך 6ז"ל כטהת:ח דגליסוד"
ן קורם
והפלוס הכעת שי' חתוכת יצר
הקדחים מהויס6טין ת.ל )6חר החומס כ6
""ז הרה"ק מ' נחם" ז' 5לכיתו וס"
!::ח מ16ך ולנור לו חסי כטח יעלה
ג'ל דעתך מהגבי כסמחס סכור ם66מ'1ר
קם'6 6ה כגו ה5ע.ר.ל,6סגני כמחמזכיתי
גניים (ר16ת עימדיס תחת סחופם 6ח
המביד הגדול מנ!עזריטס [ריר 3ער r5~f
י6ה הה"קי
' נחוס מטמערג6כיל 61ת
הח"ק ר' 6כרסס סתל6ך וכגו סס*ק ר'
 c1icמפר6הכיסטם וממניד מק6זעין
'ו6כי היסירי זי"מ ,על התניד חק6זיגין
 'S5hיען ו"ומלשדו  Seהוגיו
'6ן
טם וכעס סו 6נ!חותגוסל מורי ועל
ל!:,עז
DרSי~
5כי הי' "ל 'S5h 6נזקור 6ך גתייסכתי
הכהיותי ילד 'קטן ממעת .ממגו סה61
נ!זרע 6וןוד קלתי ולנזר סעד ססס כורות
ים" מוכרחיםכניו לילך כדרך הסם ויכופו
6והס מן הממיס מימזרו נתסוכה וניה*(
סיעמיסו על אכמס סקיס עם אכניס
6ימ
יפ16 1תס לעכורתו יתכרך סטו
כ1
1
י
"ר
לע
כג
[י
.מען  DD11זיי 6לייגין זעק חיט כעי
6,רף " fpפ(יי5עם זיי 6וועודן מ'זין זיין
, 6עיר סכ' משהליס  06יטזכו
ענר(יך]יהו
כניו כו' ופקדים כפכט פסעם וכגגעיס
ערס כו' 6חה כסכעתי כקרסי  06לדור
6כז 3זרעו לעולס יסי' וכם 16כממס כוו
וסוף מחוצן להיות על החתונס .וסאו
17רי יוריל כ6יזס לכוטיס ר6ס פוחס..
1המיכ לו 63יזה לכוס רוקים 6ליס 1מי
מזוכה לר16תו ג" 6לפי כחינונו כך רוקנו
גן ה 61ניקף ה5דיקיס 6 0(16כי ר6ישו
.כלכוסו ססי' כחייו כמו סמי זכריו
מ6ז:
ךפ' 6לכנוההיק מ'Shtnn~tז"ל
(יא)כשנמ
מפסיסה 6יצתה עיף ויגסול6
יר56 6קיס גם6חר6 DJSt ,תר ריחפה
י:סי' על 6יר 6ללעיס גי כת"כ וקוי
ק6היג,6
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וקידקרך9

ה' יחלוסו כח ונתכיך
לו כם6הס
 e1'Dויגע 6חר התפלה ל6
6נ!יהירץ נוהדיגיס
כי ננ!הקי כמורסן יקמר לו ז6ת כנסיטחו
לרית6ג6כ:
פ"נ הנה"ק מ' יעקם 5ל
(ינ):
*,ל  1hDi~hcltסכהיות
דו"6
ה
סרה'ק מ' 6סר ז ("5מזט(יח6נ ו
מ' נחתי' ז"ל מנעחיווי עוד 5עיריס לימים
ן לכ*ק הקרחי מרוזין זי"ע
תסעו לרוזי
טל ימי הנור6יס .חסי כגראס חזות
כימי מרחמוון ימי סגם!:יס וורכיס רעים
6ז 6113לין כידוע ושלכו יג 4ג( ימי
הסכוע יחפים ורעכיס ו5ת6יסגי מכסף
6זל מכליהם וימי כיוס עס-ק 6חר ח5ופ
היום 63ו לליזה עיר קטנה וסיום ק5ר
רר .והלגו למקוס כי קרובהכגיסה
ו
נניס" והלכו (הקלחי( 6סר הי' מס
טק
ס"
ס
י 6ק למס הלש
ו
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נ
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ו
מלנוםיסס ונזכרו כ
על לחס מסגה זיין לקירוסיל 6סי" ots
ס .והלכו
הכיסס כ* 6ס(סס שיעליס פויי
לסוק וקנו לוזם מלטס הלות לתען יסי'
לסניהם על  enSמסגס זע יני קיסוס
קי 6חר קכלת
ויותר ל 6סי' להם וכלילה
סכת לבסר סיו עיפים מ16ר מסררך
עמו סעוותס ועבו ידי קיסוס ומעורס
כיחד .והסריס כתן להס  olpnלנוחבחירי
מתנור יהלכו פיסן סס והלילות 6רוכיס 6ז
ויהי כקטר מעמיקו כשיגס 6יוס פעיה
כ6 6חד ודפק על פתח סער הקלוז :ס
סהסנ!ס יסהח לו ושי כסתוע הממס 6ח
סקולגננם לכו כקרבו כי עלס על דעהו
כטח ירסוק 6חד מן ה"גסיס סחוט"יס
 O'~'DSלעכודח  h)5oמהי' ריר6יס "ז
ככס [ל6פיט6ט] לזולת ל 6ססיכ להדיפק
מ16נ!ס ועסה  uihגל 6ימניע
 .והלך Dh51
י התטר לעורר ההאגס 6ת 0(6
(ליחור
ס6חהחיס היסניס סמם ייעוררם כקול ייעה
ויספר לסו סוכרים כלסר הגס .והממס
6סר סי' יר 6ה' יעז 16הס ע5ה להתלע
טל נפסס גי כחטר שה החורף 6סר
הי 6בפירהוח וסתתו סס ע"כ יכנסו ממס
ויטנמגו 6יב סס וע'פ התגור יגלולה"כן
מגדולה

כשיפרי

דןיהךרי ח

ח"ה ומפורש
הפארת
סגד1לס יע:וי לסחוס סי סתג1ר 1ל 6הקלסלניך גרעפס וחלקת לרוכס כלטכס
כי סרח6-י -ס נגייס -מנוו מסוס 'ידידות ע( פניסס ללכדם
יענייע"ר
גחים סנדולס6י
ל .1,-0וכפי :שחימס 16לם ססכרח לח יגרס כי (6
:-6י ל6
כליל ס"ק :6ר 6ז סד --למסיק 3טוכ .יכלו (סג5ל מקהו ומלכו 6חו ככונוק.1:
ויעלם נידם קולי :ינכלו מיד הזד סאה ונס הבנו :סלך 6תס לר16ת מס יסי' מזס
וכסמעס ל 6מחרו לטפות וסגם 6יז סרס'ק ויכי6ס (כיתו .ומנס סחרריס כעמו מ.6רימ
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מי*ס נח,יוי' ז"ל סף קטן מקונוס קפד שסררת קורס ס0למן ערוך כרחכם כדרך
עודו' פל עלמו ערס סיכר כווהירוה סגכיריס סיר6יס לככור ס"ק וכקטר כקו
לחדרו כתלכ:ו כגיל ורעוס יחדו והפקיר
ודו'ז הרס*ק
ו6נסכרנסז"ללתהו.ך' גהכתסנורסקומס וכעל גמרנ
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ולסעוד סעודת :כת
י כסס :ילכו
י קירסו וספרו לו כ3
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סכנת כפפות טרם דחק "6ע לחיך סתנור והסיכו לו סכ
(:6ו(
וכלעדי זס סי' 5ר (:גיסם  olonהתנור וחופו הגסכם 6ז הפקיר כסס
ן וכגר ושכע"כ
סי' גדול כלי :יעור והי' כג( רגע ורגע וכסלחן ערוך כלגיס ויי
לספליך
לשכול  c~rrוהכמס חזר ממח 6תש :מחה ע15מס
ס"ג כי ל6
כררכו ויסי :טוכ 'לכס סיחר 6ז פתח הכע"כ
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י
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ה
6ת סלכן עלתליפי
המיך וסחיט דפק על ספלנת!חקומיכלי מרף 6ת פיו 6:1ל  cnthרכותיי מרוע ל6ה":ל1
פ .מי הו6 6גר אודיע (י כי 6הס
ככעס (מס זס ל 6ילך לפתוח (י מכית
כי ער כס
ר לו ר6ס כי מרס תסי' 6חריתך כסקלייזיל והתיכו לו
סערולינו
י  hincיתכו מחרי:יס לדעה נוס
כלסר סתחכ"ו כטוכ הלך סבלות לפתוח כהי
הפכח וימי כ:6ר פסח ספתח וסגס 6ים יעכס כהס וככל סקירות  Dn~hכפס6 .ז
לכס 6ת סגתסיס "נכי
נ:כד מכככדי מעיר 561ילי' לגנדו .כלירוק ,נור e~s
י לסהפלל ככיח הגידר :סנדול כפס.
ערל 6חד ":ך כירו  [t)ttuhs] n'SCDחיכ
*ן  (6:1קוקו 6י' ה6גסיס 6סר מנמו פס ומקו ררתי 5חר סקלת סכת ;מתפללה

סיקו

עי

"ה

סינית

יספר

כסקלייזיל הרקס תוחס 6לי והכמס כתחילתי
כתרמלתו.ולולס כ:6ר דכר 6תו עוד הפעם
ולמר לו ג Sb 6תכחד מלתי סל6
י לנגוע כסס OD~S
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ו
ינסו 6ז סלך סינוס
לערל עט
ס6נמיס מסמס וסלך סקי6 :ח ,ה
סעס:יפ ויקמר להעיל' (נול 6ח סלכן
ממלפי סתנור ויקך 6לסו סי 165לחון.
סיו כמכנס גדעם מגודל חוס
י  06כי ידעו כי מוכלם סמס למסור
בר
קו
לנ
ול
ה
.
כ
לידי זרים וכפרט ל 6סי' (מס מגתכ
חטורס ןרייזיפ6ט] וה"  fhלעות (מטרם
ל5כ 6ככל כוחסוינוג
ס ס:מיטו Dffhלחון
וכפרט סרס"ק נווסר" 6דל כקופי גרו(
ססמ"עו לוח מן מתגור ויסיק כר6יתסגתן
יסכר פנים יפות וביקonhn :
להם ;לוס ב
סיככו 6תו לביתו וסרס כפור לטבח הוכלו
5רעתס .יען גי כן סי' 6ז ררך הקנביס
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ככיח ממדרס 6ני סולך לכיתי ומתפלל
כיחירית וסנס רככי נ!6ז סייה* דבוק כלסנה
כמה :כיס ל6כיכס חורי סיסורי מקדו:
זי"עוחייתי מלמר תמוך לפסיסח 6וכירך
קותי הכיסס געסלות גד(1ס ,כתגרי 06
ל6 6עזוכ מלמנוה 3תוס*ק1 .זס כמה
מנוס 6סר .סגני עביר גדול ומגגי ס'
 0063ירקת ה' ו06ת חיל .והמלכתי
פלי' כל יהכי וחט :כחפן כסיס ו6גכי
לעתיםהכני נוחןעין על הכסחר ,עהסכלי(
'0ק 6חר הפלת ס5כור סלכתי לכיתי
י עייפות
ומדרי לסהפלל וסרג:תי כפינו
מ6ד ו6מרהי (נוח מעע ע( מ0גמ לסגפ:
ולח"כ 6תסלל וים .כ:6ר מחילותי לנוח
 6ניס תיר 1ל 6קיר.
מעטוסי' נים יל
וסנס נ!ורי היסודי הקדות לנגדי כזיו
י המאיריס .ויגד 6לי מנס 6תס תקכל
כי
כת כשמחס וחסעוו סעודת טיק כרסי
פס
וכגין הנמו עוככיס לחורי סתגור 3סקלייזי3
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דפה 1ל 6הי' לפס כ' 6סלתה חלוה
.יני;יס-לקיןוס וסעודת סכת ה,ס הגמול
;6ר ירכתיך כדי ז?כ :1 ,נוטט
ל 6גוהר מ נסמס ומיל ויעדם
'6ח,עי כסקי5והי סקלהי הדכריס כפלס
והוחלט 56לי כי  610הלוס לתתי ולקחתי
כזוור הכית סלי ערלות :6 06וה וכלס
הןנריס 6קר יקנו ממס 16רחיס הכעיס
קיוץ 6 16רע כי נכון סוכר ותורח לה'
כי זכיתי ; nlh~Sגי כני הייוסר 6ל0
זרעמירי סקווס וכנכרו חנק ונסק onlh
וה.ו 56לו פגי סכוטות והלכיסס והכע.לס
כמלעוסי ככור וגתן לכ' 6ל 1.קרומים
זהכ לעלחס לכיהס 1להס פיזר מעש על
ההו65הן  .cn'siוסיפר לו מ"כ הרפ"ק
נ!פ,ריסוכ ז"ל כי יזכור עוד המעמס
ם כההחלתו ה '.ככיתם
ה 16כי כחייףי
רחקותגדע ר"ל כלחס ימלצו כילם יחפים
(ימי מחורף  clhtrtנההוס כי התחילו
,ליחן לבס לה :לנן ככוקר והלכי;וס ופסו
להם מנרקיס חו;יס לישי מסתיו1 .ל6
ירע מ16ס מה ז6ת סגהי' 1כ6סר כ 6כימים
סיפר לו 6כיו דו'ז הרה"ק מו"ס ;6ר
ז'6 5ת שנהתה 6ז .ונהיותי כ611רס6
ליהחי.ף סחסיד מ' ות
 :חרכיו
כית ס6לכערט
סיספ6י
ט? .ו!:עזריט; גי ;:וע
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:מעלס מלז נולה סנס*ק נ!והרי*מ *51ל
געל החידוסי הרייס לביפר ז6ה לפגי
ת (רמ"ח ע"כ) כגי ר"ח
ה6כ*[ :וע"כילי
ל חד לחכרי' ידעבכין כהבי 5טר 6כו'
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ף ר 4סור כי' ד6ר*; כ"ג 6ר*י
י6
מגין סג6מר כו' 6ל 6דידעו לו' וע'.
גז1ס"ק(בחרי)י
' 163רך ועי' .כרכינו כחיי
(פ' נרכס) סהכי 6דכרי הטיס הכח וזע
זבם מעלו כנמ' ססמחיס יודעים "561ל כו'
 1l'Dh 656טגיגיס סכעוה"ז יורעיס כ:נ'ס
גס*ס וז'ס כגמרך 61י סיר  hSידעי כי
מ6י סוי כו' 6ל 6לנדינו חז"ל
ג:6כ!6ךןל
סנ
יפי' ס0נוהיס יוועיס 6פיל 1עניניס
סכעוס*ז כו' ועי"ס וכטותו זמן סיפר לי
":כ הרס'ק סג*ל ספעס 6חה כע'1.ג
גנגס סדס'ק מ' כור נולעליג ז"ל לכיח
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סרס"ק מל!כלין ז"ל הניד לו הרסגקתלוכלץ
סר נר%
מגי
5ח ~נוי נתחל
ונליr6th%י~ך ג6רטיל .מיך ניט 6ינטער6יך
גיי16 6ים רייקכן 6גרוס'ן כ6רג] וסרגיס
הרפ"ק מוסריך השיונסו בלמיהודי .והוך
ר ותלמוד חכר לו לכן כ(
סי' 16סכ 1נקצי
יגס הכבורנס סה!:רנור מצוד כתפלתו
(סורר רחנ!יס וכנז651י יוס"כ נכגם הרס'ק
"1ל לכיס סרס'ס מלובלין לכרכו
ותהור
י.
י .ויסן כלסר דרך על מפתן כיח
ב
מנ
נ
סרס'ק 'מליכלין הקדים סרס"ק נעוכלין
ופיך לי כוס-ל ר' רור לבכין ,גיסי
ר וובמין ביר ההקטן
וו,ך גוייסת ייס
ממייגע ע'ו'ג מיר הלנין ני!:ייכט דחס
החלינין 'ור מיר הבכין ני611לס טיסן ס%
מען פין הימעל ניעגפערט מיר61ליןווייזין
דעס 5יוייעין '6ן נור .ותיכף קיכל
הרס"ק מוהריך כרכה ספרירס וגסת
לפ;יסח .6כי כך הי' דרכו לנסוע על
מוכוחמלזנוין לפסיסח .6ויהי כ;6ר נ6
פכיה סיהורי סק' נחן לו מלוס כסמח0
רכס 61מר לו כוניל ווייסל,יתר ר' רור
ן גיס6ט רסססיינסיגין
לעכין  Dhllמירהיכי
~Qel
רכי ה6ט 6יג 7גיוו6לע טוהן
ועי ?!נלה טפח6ין מכסס טפחיים
ס6כין
מי
גיובסן וולס מיר ובנין.
יט
6
מזוען ס
וכשרימס לי מלניד לי ססמע ז6תנז6כ.ו
דל  ,וידוע  nbrככל
סרהזק
סע1לס 6מ
יספרים נסיכו;יס וזה ה61
ךוהלמ
כלנהיר נקמן:

*ר

ביי

לנ) שסערתי ";'"ק ""ן

~DttC

פרזיטמסד"כ זי 5נופסיסח; 6ר6ס פז 6כעזי
מלכס סק1רין [;56ק6תיר] סהי' :ס
מסגולת מלכיס ומטמוני הטכעוה.
' סם
ככר מפ65י סיכע סכולה 6חד גול :3רס
וכ 61עם .גרעעי סתכו6ס 6סר כנצכס
כולס זסכ .כן גדל מסקרקע .ו6מר' ס6ק
לטפסרי  elhSלה6מין סיטי סטכע ז6ח
ול 6יקורן לי .כמטס כלטוי 6סר ר14
עיניו ז6ה כן, .מי סל 6ר6י פגי ממרי
סיעורי הקדזס ל 6יוכל .לה6תין בסס"
גריתן

ה"ה ומשורים
תשארה
ד:יך,רך'
כרקס כזקת מיליר [ 0:6וממעתי ססנס'ק סיס וכו' לו לבורין סד,

י.
מס
גי
תניר ז'ל קר6 6ה סיסידי כסס די לון מסרתסל ר"מ סייחי נכרתולךכ6
נילדעי ז6גנ 0וכריס מכיוניס שמט ג'נ ויש סל ר"מ סוהס %ה וסי
ף הית?
ממירו מקדום
ז*ל]:
מלמנהו יעח וסכן וע" כם'וכר ,.מ::
לסנס"ק מ' מטסי פסס מתלתירי 0נט*0ט'
מפחיסת"
(יד) '14ז סרס*ק מ' גחה" תנעחיווכנ 0כ' וכן ממפתי מסכעס*ט סוסוכיונת חז'5

צקיו

'.ל

נסעהו נרוזין תסתופף
סתריי מרוזין גינונ
ו פן6
רלכחידרו ותפס כירו סקופס[ 6פיטקל"י סל
 [eioiבולת 6גץמיסודידלוימי כרקוחו 60ל
"ותו מס זס צירך סר6סלו 6ח סקופש.
י6תר לו 3זס סלמון קניך סיסודי כלסר
קיכל ט6כיק לרירית מזת ספי0ק6לי חוקן
6.ת כל ס6רכט יסודותסלו1 .סעלס 16תן
לסורכן ומזס ספיטקלייכולין ללמוד דעת
'6ז
'6ך לעכור 6ת ס' כרסמיות .וכן
סרס*ק מוסר'ג דל  "CCלו לילקh
י~leמעמר
60הס טס כסף מלכיו הימדי הקרוס וס*6
;%ל

סי

*0ת  30חית הריכז לעוור ור"ל ס5רעי
~מד:ימיי יטל לכנר סחות חולין סל6
יפרר וע"ח נוסוכיקיבנ כי נר'ז נמסך
קדוסס מזדכר 06ר שסק כן סייגו %6
סו 6קונס !6זס ד"ר 6ז שסר ויגורר
6סר סו 6נזדנר נעגין עסק  ftl~Oסו6
כררך הגיל 6ז סו 6ממסיך קדוסס לסחפן
ועהז 6ק6רח4.כ כ6סר סו 6ממטס כיופן
סוס
קנס  16נקל סו56 6לו לסיות
סימיסו כו ג"כ גוכיקות עכ"ל [וכמו
0מכניסין קדוסס' כעור  Sgהפילין כמוח
0מעכדין סעור למס מ15ס וכן ככחיכהן
ונעמס כו 6קוש
עד סממנו סו6נין
קדורת ג16מרג1
ע
פ
ט
מ
ו
ת
1
5
מ
מפעין .המסך
לסיות חוית
ס
י
כ
ו
ר
6
ע
פ
9
ו
קורס ומתסוסה
ישועי
ת
ו
ר
ו
ס
ט
ת ו
כן ככלי ס0מסו נו
ס
ס
3קהי
ב
ל
כ
ו
י
לסמייך מחככות קסטות
ך
וסוכ
ס
0
כ
סערני דל סכל 6סר י0
ס
ו
לסק
ס
ג
סכסמות ועכדיס וסגליס סמס
מסירת גסמתו פיין טסוסיכרתםמרוכש]:

י מלז מקהו וס'.לו 5ער נרול
גנגנ סליקק
מקיד על  mshסלולקי מלזו וכס 6מר
י פעלתי טסות
3עת עסנתי כלולקי
גדילותולמדתי לסוהיד סש
לפע קורס לישרם
מלילקי מתרח להחזיר לי נתוך מנס וגהסוס
':נבוכרהלולקי זו לסר ממחוז[גיכערג6ט6ר]
:6ר כרקדות 61ח"ג כעת נסע '66ז ש
סי 5*6סל מיסורי [כדרכו לגמע תמיר
פל ה eh 5'6.גי סי' סנון דשק' כיהר
ג' דחוס:ו'ס עכ'ז סי' תמיר על ( [jth'oמצ)

לפ:יסק 6כחזיר %טמך כך6דוס
טל ספ"סט לקחת  6סוסים למרככתו
לנטיע גביתו שן 0סי' זמן רחוק נ!6ד
לכנ"ר סת:וסמס 0ס ומן מעט .כ 6חיט
6חד סכילכיתן (ו מהגלסו סל1לקי "6ין
לו
זהיה:יכ כי ס 61י 651ינכנם
ך
6
ט
6
נ
ר
ט
כ
ו
נ
ס
ו
ל
ו
ר
כ
ס
י
כנית
מס הלילקי
הלי ו60ל 1טל מס נוכרו סלולכך סלז.וססיכ
כ .כיסס כמס פעמים לטתן כסליקקי סלע
ו 6כעכועות על לנונו (6"61
ומההוס ל
לעסן נס  6101זיך16וסקי לילקי ועודנם
הלילקי 0לז קשי נע"*:י [יעי'
י
סק,כיור
מייק פ' 61לי מגלחין על פ.
תו
וסלת
כן
כשסלל לחכם זסהיר ,1יח ר:6ורין רסכ'6

י":לי

יז

מג6

לי

%כשךז
 4ג*ק מרן הרשן
6י' 6מו"ס גתן דוד ז*3
מ0ידל5116י .נדיד סרס"ק  Shttn~t %ז"3
בופסיכח0 .6פ* 6סלך כיסורי סקד 91ד*ע
עםתלתירו סנס"ק ש פרןז"ל ע"פ הסדם.
ההלס עושות פורתיס וסכסמוה רועות וככף
פעםינסקו
וקמרלרכי סיסודי תסקס
ס .וססינ לר
גפסי לסכין  OD15D5ורנור
כ0ת:יס על לב לסכין מס 6הס מדכך
הכין י,כורס 51פ15פס ג"כ [ע"כילקונר
מלכיס עה"כ יגתת לעכרך לכ :י1;!:
מכלן קמרו סלכ שודוע סלכ מיכ
ר ויק;
סלמה וסנס חלום 6ר'י " olSעומר ע3
גגו שור ח5פ5ף יידע מס מ5פ5ף
י
:
ל
ח
טהק יודע :נ :טסו הכן ועי' כס' 60ןיכ

וייפיפו

6י

י6.:
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הע*:רת

1קיף:ךךף

חשן וסיפורים

יסר6ל להנדון סמניר סקרוס מק6זינין ז"ל

הג' ת'

עזריאל מס ז6ת 6סר הפכי

גפ'  hsttעה"כיפנס ס' כ5כ עליו '6ר ק
ילין יוסט לנדו כחררי וכסתח נעין
תב
וו
מל
ככ:מיח הלם ס"ס נוקפות לחיט כו' כי וסונור עונד כחין  611הנבקי סלו פיי
הרה"ק מ' לוי ידחק סיחי' 6חר פלכך פתח :יהירי סקדוס נחכם :הל 6כודע
נקרסת וסננה עכס סקילה '3ה מ*ה כי כי זקר העדה קרוזס ר6סיס ר6סי"לפי
3התס 3ני' '3 05ן  thlejlלמס ת'ה '~ Shlסרה עיני ?ערס 1הל 6לרקס כי
כוס  e51DOהע:י' ג"כ לכי? :ו :6וניוחד ומכונס מן סקר לחוסי
ע"כ
וה" (וזה הפ" :כהמוח הללו ההכריסוהיסס גסנ,ר כיוקד כב' לכיכיס
סי
קילה כבס"סהת5מ
ן %:יי? מס1לדקס
3מורסס כך כמה לך כטרי כי נר15ן וכסויית י?פינימ י :לי
ההגיהי גתטורר ר15ן העליוןויסורסו ומרס 1סע1לס 6י!:ריס מפן שוט ווי'166.6ג.6ן

יירר 5ג"1ר זנותיות ר5רן כסוך נוספיע
ו:זקנל וככסנוה 6יכו סייך ר15ן כי ריגה
כעל כחירש קולס נקרס הר15ן ה6מיהי
כחי כתם לך כסרי כו' וז"ם והגה ס' נ5כ
עליו ויותר חס סהענל ר51ס כ ch1] '1כי
הוכל כמדרס ככנוהוח סללו ופירוסו כחסין
ופטדי6וה וכ'מ סבוכות דרמות סיוררם
סה"כ כנוה לך כו' ועי' כילקוט מנרם
כ6מ3ט16ת עי"ז רגוז תמפ"ו וכן כפי'
הנידרס הנדוחת לרם"י דל מס וכל
הבפורסים 6לי כמררם מל סנה"ק ההניר
ז'ל הי' הנירם 6ככהונות ותורתו וקבלתו
6מח  5'6ר6י']:
(מז) '14ז הקרוס ת' יחמי' ז*ל מרנל6
כשם" כע'ם כקכלת סכת
זריך כל '6ס לספוך מיחו ולכו לפגי הסי'ת
כתו כן סזס זמן רב ל 6ר6ה פני 36יו
והיכה ספרהס,וח ערו עליו וכריקותו סכיו
פופך לכו ונפמו לפגיו 61נור 3סס מכיו
מיהודי הקרם ז"ל עה'כת3ןנ6יוגירז
1ל3ניס 6ומריס לגו עסו כי תכין ר"ת
כ,מסהריס ת"3כס שפמי כמו יקה
וסגם  16ל 6הי' גסס יום הם3ת
לתנוחה 61יך גומל לסלכ'ן נועסיגו '6 06ן
לנו יום הסכת [ועי' כעה"ח כפריו מער

לעניי

ק6פ לז? :ר6ם קריך ממיר? [עי' כעקידס
ק ?15נ!"ס כנו5גפח :ל כס*נ]:

(יה) כמנזקגך סל ההיד

כ3:ת קירסהק3דכווטקרלקעדי

5ל1תיח י"ס קטן חזק [וה 61לדטתי להחזיק

סיטת יועז הטריז
לענין כרכה 6חרוגה די'ס  5"6סיעור נדון
כיון ד!:עט נוצגו גינסהינה והוךהיפיר
?פתי' ליי
נ כני ,וסעד לוס נ!מתגיהין
3י5ה ,6: 6"03ו בכויה וחנון כככוהכת
ורו"ק] וע' כאסל 6כרהס להגה"קמכוטם"טס
סוכ ראיתי להנ6כד"ק ) 1hl~Dסי'
' סיפים לפגיו
כת:וכתו סי' קע'מ יר
קן תיס 5מר טסי' לפלפי כמפשר נפלי
?נט"ן ר' נפתלי  T'cchtt:ז"ל מהנס סהי'
יין על ?סלחן :ך :,הלב? לתלמיריסלקדם
קידום היים על י'53 :ליח'ת קטן וכן הועד
*163ח סי' ר'0 1ק'"6

לפגיו כסס הרכי שלכלין ז"ל וכ' טס נ'כ
מסוס דמו .חניך נ!ד.גה ל:הוס ככליוס
לוחית לפני :סביר? ויוקר קמה למתות
מפגי חריפוהו כן סיעורו ג"כ לעג'ן

סין

(ים)

קידוס סיום:

עמח עלויכוי'יקו "6ד ת"ח יי
סכו 6סר ::וע

כפה קרום היהורי זי"ע ק63ס 6יססיסר6לי
מרר :סירותיה כחור? כירטס ס' כתש
כזוה"ק סנעסס מזה סמיס חרמים 16ל0

מקרץ קוום סחי5וק כין סכה לייסר כי
נסיק ה 61סחנלויז ע5ס סקרומה 16ר
'ד ]636ה3ן סרכריס סדק:
מי סמחוס חיחסיס מעורניס כגילדת
וסקרמירית רעות ל.6סתורות  16געתו
(יז) ס 11*1הי' ניהורי הקדום זי'פ גנית רקיע :ו 6ולולס הסכל סרוחגי פכסמ
הנלון  el'~noמ' עזרי"ל מסוטטיס וה,לכיס לעגגל"כר ינוטכל ס?,
סורווין 6סר סי' 6ז 6כ"ר כלוכל'ן וסקל ממהום מכונית  nlhYnlמ6סיגין וקמר *5

טל

ועכ=1141יע
-

פל סתר 6חו מנדק 6חוכזוגו סמהחירוטיס
;ל סססר הזס יתסוס מלסין נסלק
כענגל6נך:
(כ) נם9נשו
= לי 6יס ח"ימן סכהיוהו

ככחיוהו ונסע לוו6רק6
נסעו נ*כ 6גסיס הנחר כנמו ר' יוריל
סו'נ גכט,ק ססנמך ליועגכר6ווי ועוד
וסמו ר' סירס סיפרו ;6ר
י
6ג.עסת6
ת וזו"ז הרס*ק מו"ס 6סר *1ל
חו
סי
נהעליח6כ ג11עגנר116ע ס" כע'ניהס כחוכך
ירכרו סרס עליו כלח"ז לבסר סיו ירסיס
זיכרו הכיסססילנז6נל 1לקבל ;לוס
י
קו
רי
יל
 06ירניס מהמס ריכרו וחרמו רעהוע
 rhירש גי הו6 6רס נד1ל  hS 061ידעו
6סר לסגיססויסי ככו6ס לכיחהנכין
ל 6ת עיניו .1ר16 6הס כרע 1ל6
לי וי
תן למס מלוס 6ך פתח פיו ההע"ס :6ור
ג
לוה רסע ול 6פלס הרסע כדעתו לרגק
ן ילוה 6יסי] 1ל 6יסלס
גס5דיק [מליו
6ולכ 6יגו כבלימות הרכיקות ולגסהו כ6
'16ל 0ולריק עכ"ז חוגן נמתגת חגם וסתן
0ל 01לסס 61ח"כ גתן לסס מלוס:
(כא) לשרשךלי ;*כ הנה"ק נו' יעקכ
5כי *1לתפ6רים6כ .סהגה"ק
הנוקיכל מ'יעקכ5ני יעליס נזדינוכ בעה:ו"ח
מל 6הרועים וקסלת יעקכ .כעה 160
מטס ר6סון לל1כלין סוכילו קותו לפ"ז
היהודי סקרו; זי"ע סירכר 6הו [וכן
ה '.הדרך כלובלין כנסר כ 6לכרך
מהנופורסמיס  O'~S'DSהוכילו קיהו להיהורי
שקרוס זיוע סהו 6יקרנס '1דכר 6הס
כתירה] ויהי כר16תו ;6לו היסודי הקרוס
 06כ 6כחכירת ומסיכה ריעיס החסיריס
לכהות 6חס גנזסיגה 6חת נוסקה הסיכ
סגה'ק הלזכרך בעל מל 6הרועים נעלס
ך מסיכת מיכת
מלתי זה סדרך ;6ר מהי
ספיית מסקס יהי' סיוע להתחכרוון
הסגו סיסורי מגחת ;"ס מפורט הל6
ן מסוס כגועיהן
מליט לחז"ל שלסרו יי
ן מנסיהודי כבר ככל פרטיו ודקדוקיו
חייג
ן ס' איסור יוכל לכ61
כסס 61סוהס,.י
וס"ק4-רי6י0ור חמורהזסומירס טוכהמרוכה

"ת

.ן

ה"תום2.ררים
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י
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ע6כי'כ יועיל קרבה הדעה עיי סתי'
יחר כמסיכת ריעיס 6סוניס 6ך כל זה
 06גזסר כמקוה טמרה יועיל ל:תחכרות
עם יסר6ל וזס נרמז ככהוכ ייקהל יום:
6ה כל עדית כני יטרלל ייקד
ך eot~h
לוה ה' סתריו כולם
זכסלחרהותרכרוכל6סס
יה 6חת והייני ע"י טהרה
יפ
כבי"ס חז"ל דע'ת זו סדר טהרות ויקה"ל
כגי' מקזה ופירוכס 6חד (6ייגז6נולין)
וסה"כ מע"י דעת 'זו עהרוה יוכל לגוץ
סההי' סכל נבחרות עס כגי יסרבל וזה
6סר 5וס ה' הכ! וע" כס' חסמנה
:
היהמר סמכי 6זה
וי
סה וקמר
(כב) ךיכ)רא שפה כקילמ
עכרו 6ה ס' רק
65גכס וכקרכם יענל
ככ
יו' וי6יור מפה נס
6תה ההן כידינו זכחיס ומ1ל1ה כי' ונס
מקפו יל ממגו כי ממנו נקח לעכוז
6ת ה' 6לק'נו כו' כי פיעס ה;-ע מען
החפן ס' כעולות כנו6ה"כ לחה לי רוב
זכחיכס ויתיכו מרברס כי צמגו נקח
לעכור 6ה ה'
סר6סוניס ז"ל בטעמי
י
מ
ג
מ
ג
ך
ט
ו
ח
ה
סקרכגות ;כלסר ירסס
בהקרכן
הגקרכ עכור חטבו יסחט ויופרט ויגיתח
ויצרף  SDה6ס 6סר על המזכת יביס 6ל
לכו סכן ממפעו טס ה' על חט6 . 6ך
י נפנו
כרחנו 1.על כל מעסיו ;6 0סס
 on'olע5ת סכיית"ס להסיג לעס סגולתו
:6ר כסיכת זס יכיר החוע 6חט 16ויקבל
עליו :ל 6יסיכ עורלכסליו וזה 06ר ססיכ
הפועה הכקמן לפרעה הרסס  06כמנס
כי '6ן חפן לה' כעילות קולס ממט
נקח ררך לעכור 6ת ה'כסיר נורע ועמס
טוב כמס'נ גמעתי מפי דווי הה" 5מ'
דוך ז"ל 6כך"ק זילק6ווקי כפס 1'6סימורי
סקרוס זיע:
לי מ"כ ההע מ' פטליי
(כב)
ז"ל 6כר*ק
ן
י
ס
ט
ע
ק
ט
ע
;
ה6י סרק קןו; ס' מ' מבסלק
תתן
"לוכ חתן '6ז סיהזרי סקרו; זי"ע
זע
רל
 s~stמ
סהי' מרגלך נפומי' דחותנו הק' גסס
היסודי סק' ספיג; סכ' ל6 6י;  Shויכזכ

6י

כשישר

ש
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ךענעאו:ו,

ח"ה וסיפורים

1נן 6דס ויהנחס הה6 61מר 1ל 6יפסס
ידיכר 1ל 6יקימגס עפ"י הידוע :הקכ"ה
גיזר 51דיק מכטל וטריק וווסל כיריה
הלוק'  061ל 6גת 65סדיק כדור טיכטל
הדינים ויהי' כמו 6כזכ ככיכול1 .ל6
ננ! 65כן 4רס סיהגחס הקב"ה ויסתנס
לסיכה  .ההול כעטנו הגס ס6מר
ל 6יעטס ו6ס נס סדיכר הו3 6חי' קטה
טכ'ז  hSיקימגס ויכטל 6ה הדיגיס .סנן
סיטכ:
יקרה הלו" נספרו
(כד)
קל מחי' סגס"ל
מוהך'ס ז"ל ח6וסטר5116י כזכרון Shtnn
כדנות תפיו הקדי :סל היהורי זי"ע
ן ה" 1:ם3ינ 6דחטרוכית6
פמ"םהזוס*קליוהר
ומכה הי' סוסכינ 6דמלכ 6כ' ומנזטהי
מפ"ק הה"ק קרומו-ר מ' יעקכ י5חק str
מפ:יסח 6שלהרן הכהן הי' סוסכין לסכינן
6ת כגם'י כהיינו גסמוה יסר6ל להטי"ה
ויפה 16תס לפגי מנזלך ומסם הי' כוסכין
למלהק טהכ6 6.ת המלך וייפה 16ת 1לפגי
יטרלל להתלהב [הר3ריס העמוקים טרוק
עמיק כחכמה ועי' כזוה"קיהרו (דפ"כ ע"")
 '~rhזכתה חולקך לממס יכתיכ כי'
וירד ס' על הר סיגי ויקרץ ה' Sh
סכה זכ6ס רר 6דכהוכ כי' וירד ה'
לט'גיכל העם על הר סיגי ת"ח כתיר
גי
ינ
ק
ידס
 :6ות לנוו כו' 6ר"י סכ 6כסיגיר!ר
ונופץ דקלכם יכהיכ ויט סייס יירך
ל hff13
ריט6 6ית מפ 6וי"
וכעתר
מם'ה ר"ת מס"ט ס"א הכבי"ס ועי'
ן פיריסיס על סם
בליקוטי (.ניגו ה6יג'י
ע"כ עכ' וכוונתו כי מלת ויקך 6דונ!ז
לסר הנדק 6סר הי' חרנר עט מסה
ונגלה 6לי 1ועי' מ"מ טס המון ס6ליקי
מתו' המניר סקווט נוק6זיגין נכנ"מ כגר
יסרבל מס סטר סנדול סכ' ה!( 61ט'ט
סיר העגימך וכריה הי 6מסוס 1ע1לס

ךמךיגנףיוו,

י.6ה

6לף [כווכחו כורך 6פסר סטילס כמו 6לף

ן,י,.י)סמ"ליץ':תש
יו'"

ו:ףן':ךך'ף

כי נקורת חם'ק כי סחבק מה" לכריתן
 e51Dהי' ט5נ6ות יסלל ' 1pDDנחורם
זלכן 6לו הגקידוק הס וזיוה כ16תיית
מכזה הי' עסקית להיות הוי' לעילססהטי"ת
גקר 6עליו הוי' והדעה ] hwגוסה כנודע]
ה 61עיקר טמוד 6ד6נו5עית 6סכן 6מר
נגמר סס טובס5כ"יק הו 6כחימרה ירט
כטכיל ירקה סנקר 6רמית סס ניקור
5כ6וה ססי 6ניקוד לעילס  h1olכיקור סס
הוי' כתירס סכרך העילס וגתנלס הויתו
לה'והס 5כ6יהיו עוסקים נתורה וימליכו
מתו וע*ם כקוק ד' נגר יסרבל מכריו
הענ!וקיס והקדים'ס סכ' 61פרס לך כי
6נו 6ונ!ריס הכיתר כטסו יכרבל כ6ה3ה
והיינו :הנחירה 1הר15ן הגקר 6רוח 16
גפם גנ!"ס כנפטו יעם הי' טהעלה רוח
סרקה כיסי6ל ולכן קמרוגילקיט כשתסית
6רס גכך 6תחלה וסגיחו גבס טל6
י6מרי סייעו כמ"כ ולכן הגיחיגילם ער
יום  '1דהייכי :הכל הי' כככיר ה6ר0
ימפם 1.הקרוסים כרל ו6ס הי' מו5י6ו
לפועל תיכף הי' טולס טל רוח כקמה
ס6פ:ר 6דס עשה ופוכך מעט ומסייע
כזה להקכ"ה כמ"מ חגו עוז ל6לקיס
יכ6נ,ה 6מר הכעם'ט סבין 6רס עיטה
כלום רק סכל הי'  6101ככח חלקים
[עיי'סגהדןין (רכל) 6ר*ח כר כיזנ6 6ר"ט
חסידך המתפלל בריך סיר6ס ע5נ!ו כקילו
סכינה כגנרי סנ6מר סויתי ס' לנגדי
תמיד וכס"ס ומדרס עה"כ מי סקרמגי
וללס וע" נסחרי הכהן הגר1ל תולרות
יעקב יוסף ופורת יוסף מ"מ נסס רוח
הפיכו הכעיו"ט זי"ע על 6!:מר הס"ס
3רכוה (דל'נ) ל"ז כל הקימר כמע
טמע ממתקין קוהו כו' ונוה כהכיל ע"מ
טללו 6ת מורו קבגם"ט ch
?6רכמי
תיכוה כק" :והפלה כל 6כיעס 06
רלי
לחזור פנס 1ל6ומרס ככותה 61נור כזס'ל
ס %ידוע ומפורסםסטין לך מוס ריר
סל 6יס 6כו מ5י6ה הסס טפילו מחסדה
חילוניות סט ים נס כן גי5ו~ת קווסא
כמה היכית טל
כ 06
כגורע "י

קנוי

הפלס

נארה

ה"הומיתורים

תפלה נל 6טוגה רק כנ!חסכס ח5.וגיות

גו'  06יטור ויעלך פיס 6ז  b'oיורם
סכפעס הר6סון ( 6הי' סוס מ5י6ח
סקס 1ה 61מקדר כמ5י6ח ססס חו"ח גל5

כן  65יכדור פ"ס .רק יסרסר כמחסכס
וככוסת החיטת ס6מך כ( 6כווגס עכ"ל
מעמק גזה) רסס קיד כתירה זו מן
סדגריס ( 6*60עמיך עליו יז
ה הרוח
ססעלס סו 6כמו כסח סנ!51י 6העלמותו
ונקרץ 16יר וה 61ס6לף סכ6מ*ס 1י65
נמ*ס סיין וז*ס נ'6ס כיה והגה 6נ!רו
ג 61נסה ולהרן והול 6הךן ונומה כי
שהיוון '6ס לנסרן הו'6 6ס ח6סכס
וגעסס קרון וגגו( כשפס מס 1ה 61מסם
מנ!יס משיהוסו נוכלי  eitcכלל 6פס מה
ס הי 6מס" :גמס'ל 1ד"1ק
לסיף יה:
סיענ ופי' כץ*:ק 3לס (ררם ע"כ) ה"ח
בסרפיח5ל 5כתוב סתילכ בי
 SD.עולתיך
6ל 6התי5כ על עולתיך 561כה 16לי
יקרה ה'
:יון רחפך ר,?":זור
ן כרכסן כרין 6נ!ר ההי5כ כה על
סגי
עולקיך 61גגי סקרה כ"ה ולכן כעת קכלת
התורס ע"י קוסכיג 6דמלכ 6ע?;1ד6
ר6מ5עות 6כתום ויקרץ קליו [עיי 5-נ!:.
כססליקועי רס'נ וכגריסרבל] כ.ה תקמו
לכני יסרבל הכן .יעי
' כסקדנ!ה סה'ק
תולדות יעקב יוסף :כ' ונרמס כי נודע
מעלה 6ונ!ה יסר6לית סטורם כסבתן דכוק
ל?!עלס כסוך יעקכ חכ 5גחלהו גי כ"6

ליריתי

מימרתן ים לו הכיקוץ כקות !? '6סהורס
כנץ"ס יסר*6ל נעריקון י":": :יס ר"כ61
'6וקיוק ל'תורס  cGn1כולס גסו!תו וסנה

ף Sh
ס6ית'והע5נ!ן סס כלים ניולביןיגי
סג:מה שכתוכו וסג:מס ככהיך ה"וקיות
הו 6כח המחכר וסול 5 716ח ומ5יח5ח
גי' וסוס 5ו*5ס 3שס 5סר פ"י נפסס
יתור וחיכור ד' 6ווהיו!ס הוי' כ"ס וכל
ס6העיות שלפרפווגתחנרו לתיכות הו 6ע"י
 D~hlhכ"ס ממייחדן ותחכרן וע"י 716
וסיס תיפר  Sh~n'S Dlpg11כמתיהן כג'ל
פחן נגרס ליפר5ל כי נריקה
וי
י
םיסכ
6רן ס" ע"י 16חיות ועדיין הי'
סר
צ1
.

וק*וקך-1י
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כנוף  653אמה עד מהן הורס ס6זננסע
ספע  ofhlhג*ה ה 61חיות סעולמופ
פלנר,ו ע"י 6ותיות וכמתן תורס גהחכרו
ס6ותיות ונצטרפו לתירות וע"י כח סמהכר
זס נתחכרו וכתדבקו י0ר6ל כמורסן וכמ"מ
בזוה*ק נח וזהו הכוונססכייך  05ספלך
h'oביפעת סטיות ס45סית פ"י סרוסם
הגלמן ועי' נגרור סמור סכ' כמי :מלוי
נין המלכיס  o'nlSnכן ממס סי'
ן כגיסם 1ר51ה מה כססם ר51ה
המלפי ונילי
ומה סיסר6ל ר51יס וגננד זס 6נ!ר ל?ז:ס
ע5ה (6 Shקיס כו' ווס ס5מלעי ולמר
ס  ctsטונגה גדו15פ
כסם ספלךייפל
וסיגי חמס וסיזכיו להם  06יקמלו ממגו
מוכות וכגמד זה !?6ר 6תס ר6יתס6סר
עסיתי לנ!5ריס וכנגר הסוכות והייהםלי
סגולה 6ו5ך ת3יכ מכ( ספמים וכן 6תפ
תהי' לי נשלכת כהניס חפסיס תכל מיני
סיעכוד זלפי יהלו
רבדים נופג"פ
פיר :למס הסכר הרוחני והול ונוי קרוס
ג6ו?!ןו קדו:יס תהד כי קוום6כי 1Cthi
:יעלו לגועלת ?!ל6כיס עי"ס וזלת סגר5ס
:פתי  ticsיסר6ל להתלהכ
כקוררי.ייס
סבן סיבב.יעי' כמלריה יטרלל ע 5ר*מדרס
להנ6ון ה56ק'הגיגיך הקדים מק6זינין זי"ע
עק"כ ותך 6לוקו כי טוכ ~' hwטוכי' סניו
כי מרה הי' גחי' דעת הסייחך 6ר 6היינו
טוכ י"ה ועיי"ס בסרר ספילי טס"פ יב
6נ!ך ניהגו סמלוה hSbללרה כסם
סכריות כ'סייה סו 5ית' וית'כצי סוף ו6"6
לכרד לדכק כוית' כ' 6ע"י התרי"נ מצות
0הס בלים ו5יגוריות פעל ידי המ15ה יהי'
ית"ס וזס ל 6נהגו
יכולים להגות
ור
י
ל
יכבס רס"ריות סיס" להס
הקזות 6ל 6לצרף
צירףודכיקית כו ית"ס וכ"כ למסמגן הו6
(כ( התוס.םנונמוס5ריכיס (מנן (רימסהמס
לקור מסמסכן סמלות הס מנןכמו סגקר6יס
חלוקך דרכנן סע'י יוכלו סאות מ16רו
קדסגו
ית-ס [וזה י"ל ס6ט פברכין
5כסוי
3מ15ת' 1וציונו למון 5וות 6וח
ר מע"י
נוטפה החצות יס לנו 15ות 6וחיכם ודיכוק
ט יתכרך :מו הכף 1גמ 65כתוכ

בניך

ים

ל,

,ת

ננס

,א

ןץיך:ךךף

ךןכ444ררן
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חיה וסיפורים
כסס סרכס6לקיר'36רה0המלקךזיעסימר (כו) כמכרכמו
) עמוק

פעלתינוע וירו ס' על הרסיני כתכ כעל
הכממיס וירד ס' ררג 6עיר רומז
רמזיל נחות
וגסיכ ha~'hודויק:
למינו

דרני

(כה) שמעתף קומיים מסמו 50
היסודי סקטור זי"ע
ועתה רציתי כדפס מס' זכרון סמו6ל
למחו' הגס'ח מו"ס ממעריל ע'ל
מ6וסער6וו5יס"מר פירוס הכ'פן י 0ככס
סורס פורה ר6ס ולענה 6תס רו5יס לעכוך
הן כחק.רות .וגחכנוות ;6ר  f"Dתכוצו
ותפלו כספקות 1ה ה 61סורס פורה ו"חריקה
מרס כלעגה [וזה י*ל פיה'כ פן יפתה
לכככס  06יפתה לכככס 0תהי' כ:פיקית
וסןתס סקנוימות סנף נועל'גס כי
כחיכ תפיס ההי' עם ה' בלוקיך ל6
תחקור כו' 6ז גחסכ כבילו עכדתס 6ל1קיס
6חריס חו"ח וננ 651כתים ככס נו6ורעו
הכעטף גכג*נו 6חו סמ"ט מעריס גנוסרו
למרצדס מה עמס 6ח*כ ההירן כ:כ 6לסער
סחתסיס זסו הכחי' 6יט מו"נ י6ח"כ
כסיכס להסינ כו מתחיל מחרס חמסים
מטריפ וכן ס" לעולס וזהי ככל כיתי
ן הו 6סתנויר סי' מניעו נחי' 6יגו
ג"מ
מופג סנקר6ת 6מעס 61מר הכעס*ט
זי'ע לתלתידיו 6חר כל המנותיי לתעלם
כסרסי סתורה והמנוון 61חר כל סתעגע
סקטתיט 6ני מניח 6ת כל ה0נותיגו ומחזיק
6ני כלמוגה פ;וטס 6יך כין 6גטר 6ין
גלייכ סגס דכת,כ פתייאמין לכל דכר
הל 6כתיכ סומר פת6יס ס' הכן היטכ:
["*ה כתכ מס' דרך 5ריקיס כפס סה*ק
הרמ.ס וכס"ה מק6לסין ודל זקני ההזוי
הק' עללס*ס זכה מסוס זס להקרץ כבס
יסורי מסוס פסס זה פורס על הלמוכס
כמו יחדל (מגילה י"ג) 6מ6י קרי לי'
יסורי מסוס סכל מכופר כט"ז גקר6יהודי
כי סיהורי הקןוס אעפ"י סהי' כעל מיח
נתל מקוד עכס ל6
כטוס חקירות.
וכל פלכו 1לינוורו ל 6סי' רק כ6מונס

"ז

מכן:הי

הונף  'DSמטמרד

מיתמר פ' תולדות .ת'ס
לו היהורי הקרול נ"ע עינו חמל כסכת
(דפ"ט ע"כ)6.ר'ס כ'נ6ר'י מיד כי 6תה
6כיגו כי לכרסם ל 6ירענן ויסלסל ל6
יכירנו 6תה ה' 6כיגו 6תה כו' .לנול
סקנסס ל66ע'ה תגיך thunכי' 6מר ליעקב
כה6 '4מר ל 1לעחק 6מר לפגיו רכס*ע
כני ע 6כניך כו' .פהחו וקמרו כי 6תה
לזכינו6 .מר 5הס5..חק עד ס,תס מקלסית
כו' .כ' כזס'ל והליס היהודי ניע
י
מ
6
לי ספירוס הננו' הו0 6ע'י יר6תס היצחק
וירו :עומס ע".ז ? 61יס1עתס 61מך
לי מזה סור כוונה הנקוה והכן היטכ
[ע" כס' החינוך להרביהז'ל טכ' וכטעם
הניס סיטהכו גל טת6 6ח;ונ על ספסט
כי העגין ה 61כרי 0יר6ה ס"רס'6 .כנ
6חר סטכילס גלילו גכר 6כקיקו סטם.
כמו סהי' העולס כולו מיס טרם סיוה כו
6רס .כמרס ורוח 6לקיס מרחשת על
פגי המיס .דת! כלכן גרמיון ;י
ג"ל
כמו סנתחדס נגיפ יחודם
יר מעניו וידקדק
כפעוליתיו לטיכ ויכפי
כדרכי הסי"ת .וע"כ 6חז'ל ס 65שכסר
הטסרס כמיס סככלי רק חיים  16מכוגסיס
סהס על קרקע ל 6ככלי .גדי לתת ע(
לכו נתחסכה כ.6לו מעולס כ1ל 1מיס.
וסוט נתחר; כעלותו מהן .כמיס .ו6ט
יהי' המיס ככלי  16טפילו מכרו על כלי
ל 6יתכן העגין הזס ס:6ורנו על מחסכת
הסוכל כי ים נכול 6ל כל 6סר הי6
ככלי מערי ידי 6רס .וע*כ ל 6יוח0כ

ככלי כל הע"ס למיס כקטר כתחילס
ה
ו"
כתחדס למעתו כו' ע*כ למון הרביו
ל
מהד
ויש ;עיי יר6תס מעתק רותז לריןויקוש
אקנוס מכל וכל לכחי'6ין נומס ו6ס ע"י
חסרי הסי'ת געסס כמו כרי' תרסס .כמו
ככריכיו
ת העולס סג6נור כי  tmnhעולס
חסר יכנה .עי' 1ה 61יסועתס .וזהו סוך
כחגת ר~מקוס כנע" :החיגתי ונתחרץ
י
פכסיעטת
ול
וזה כח '.ת0כ בגוס עד רכס  1ונ
כח" ,כלו הריס סחסדיס מעסריס .וגעשה
כחו

תיפארת

ה"הימיפורים

כצי כרי' תדמה ,וז'ס  31'6וגממתי על
סג6מר לי מפי 6יס
נעגלהןעספכיעת61נפתרססג
יסתקסרות כין הס"ק
מס
.

מלוכלי; .טססרי*ק ר' מלטילי ?!ט:ערנ6כיל,
כי כגו ההיק מ' נחוס מתק6רוכ .נעסה
חתן אה"ק מו"ס יוסףטוריסיגיך .כנו
כל הה'ק מלוכלין .וססחו:רוח :י' נסיר
ק"לק חחוז וווזלין .כ6סר קירס סרה"ק
מ' נ!6טילי '4ל 6ת סני סס'ק נולוכלין
ז"ל .כסער י"כ 6חר ח15ת הלילס .לנור
ההיק מלובלין לארה"ק ר"מ ז"ל.כי תסס
"בכין גפם כמה עסק המגיס וסחדסיס
סימיס וססעות6 .יך הכעיס להכויח"ס
6ין לו סיס כחמה לנססו .כ' 6נזכרוכי
ו
ימית-ויכף ככלת 6לי קכר .ויתסוסנויח
עפר .ו6ז ל 6יכעיס 6ת ססי"ת .זסו

דקי]7ררי

יב

ה2

הגן סמלך וסזתס .וע' נשוס'ק 3ר6טית
(נ* .)6והני גהורת 6וגמ 16 6גוון חכל.6
ד6יסו לתה 6ה 61כאסיףייק
רוהני חיוורון.
[וסכוכ'ס מתסוס כלהיה וממ5י 6כל )bSn
גנן 6ת סחסך יסורו להחר .פי' כמורה
כפ' ל' מסגי כב' והפך הו 6יסוד ה6ם
וטי' 3ר?!כ*ן 3ר6סית עי"כ וחוך ע"פ
תסוס ועי' כמעסה סקס 3מ6מר ועסה
3ר6סית סל6ריך להח-יק סיטת סרמכ"ס
ז"ל והרמל'ן ז"ל 3זס ל 6גססר מסר"י
י סיופו
36ר3נ6ל ז"ל וכ' וסנס סיכנוהנוסי
חסוך החוס מעיר עדו סג6קר שככה 6ת
הנר יעלס עמנו והוך חסיך וניון סס6ס
ה 61גסס כלסר יככה כי תחקור 6נה
סלך נסס ה6ס .ל 6תמל6גו 6כל וודע
ס16ת 1הטסן  610ה6ס סיסווי .ס6חר
סגפסד ממס סנתפם כו סי' טן  16פהולה
טבעו לעלות עד היותו -ס6 3ל מקומו
הטכעי .כקערורות גלגל ס*רח וסוף עולס
תולי יסוך ס16יר עד מניעו 6ל מקוש.
וככרידענו סס6רר ה 61כסיר6ין גו תחרות
וסעפן עס 61ס6ס מיסודי סו 6סנועח.רו
ומחסיכו סרי לניסיו
ת ה6ס היסורי ה61
חסך נרפה לחי :עמס לעריכות .לתרי
כינה וסטכעיס ה6חרתיס מלמפיס סו3ריס
טפ"י כחעה שכטיח ס6ס נערס סני
נקביס כדלה חדר מחסוך 6סר ררך
סגי הנקכיס סקלה יכג סגי קרני ס16ר
ס וכקור יקריסו
מהסיי
סי 6ת מסיכתם
ויפנסי וידכקו יחד על קיטכ וגקורס 6חת
וכ0פנסס יחד יכסיק סקור כיותר .י6ס
תסיס גר על נקירת ספני:ס 6 .ז :ס
סביר כפול נוסגיהס תכהיחס הפלץ על
המרקס .כי סגקווה הכמהתפת החסיך
ותקפיל כלי סוס 16ר .ו6ס תסתום פי
גקכ 6חר הסיבנקיית הפנינה להקיר
ונתפתחו חקסיך נין התטגן כי סיידר
ו3ר 6הכלסטכיעכי
ס ע"י הטעה ס0רערס
'
ס
נ
סכרית]
הכ 6ע"י ססמכ[ .ע"
יתשרר יסוך לאויר 6סר  610נקמת מוסך
ויזסיר וי51י" 6י
ר העתק והכן גי החשך

 :ס~ר 6יונ ונחמתי על עפר
נחמתי"1
ועפר:
6לה סדכריס.
(בז) ךננפ' טקנ
וכ
ו ק?6ור לי סרכ
גמ"
גזס"ל.מ
 :'6היהווי '1ל .עה*מ  Svtnכי לכרטס
ל 6ידענו כו' כי 6תס 36יגו כו' .וסייגו
מהזות סיפחנו נופחך י5חק ויתייחס
ו Dffb
 r?htסו 6יסועתס ורפח'ח .וכך 6מר
לי גזס'ל מזהו הכלל גווע כעכבות ה'
ית'ס[ .וכמלין חן החרכיס 6פהח פתח
במחט סל סדקית .לסחין טומק ככריו
הקרוסים 3זס עי' 3זוה*ק נפ( 6קמ"ג ע*.)3
הגיף תזרי זהכ נערה לך עם נקופות
 6כרחמי .ולית
"כטף .י6יחגסמו ייג
דל6סוי כי' רחמי .ועל  60כחיכ
ילחייך גחוריס6115 .רך כחרוזים דכתיכ
ג1
י1
ד6
:
קורי זה 3געסה לךכי'3 .חרוזיס כמס
דכתיכ .פס גקווות סכסף[ .ויק גדרך
ן .סו6
6פסך זה 3חרונוז ליר6ס כחי'יי
טס נקוית הכסף רומז ושהכה רחמים
נמוריס סכן] וע '.גזוס*ק תרומה (דק":נ)
'61ת 3עה*ר סליך יכול כ"ג למירחס לי'
יה6יך ירחס לי' כי'  hihה 61פולחג6
דנךניס ינדר כך ה6י עס*ר 6יחכפי' '4
גס; רושתי רק6מרחיסלי' קוכ"ס כר6 .ל6
6
י
0
ס
"
ס
כ
מס טחש
ודקירעותי' ךמ6רי' טכירסי"; .העגין התמל
כ 60להקירן ח"ה
וקמרו
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תיפארת

ה"ה ר:יפירים

61מרו כי 6הס 36יגו [עף כרס'י מס
סכ'
י5חק לכורו .וט"61נור לסם
כגנכי
גנר הקכ'ה .םה6 61כיכס וקמר
סער
דקיס6תס מקלטים לי קלכן להקנ"ס.
ומחוי (.סו סקכ"ה נעיגיהו כו' .יוכן
כי עתק מרומז לפחד וכין יסוכו
רס
סיך
סו 6רחמים נמוריס וגריז וטמירוסוח
נמור כמסס'כ  167עתה כי 6גי ט[ 6סוי'
רחמיס 61ין 6לקיס [כחי' דין] טמרי
6ני 6מית .וכקמת 6חי' ,כי כקמת
לממלס שסורסו 6ין סוסדין 1כ1ל 1רחמיס
~ osכסזורד הר4קפעי 4קמטה עשיהסה(ס(ית
ן51 ,מ015
וירך לת5ומיס ולכוסין וכיסוי
הו 6גח" דין .עך'מ מסערות 6סר 3כל
מערס ומערס הי 6חל1לס ומסם מקפלת
החיות סלה ע"י ס5מ5וס סוס .יען כי6ין
63פירי (קכ( חיוחר6 4ך ורך 5מ5וס
נקב כמערס .ועי' כזוס'ק 63ידר 6רכס
6סר מסוס זס גקר 16הסערות כמס
דינים .ע" 5מ15מס כקפלה סספע
וההיות וזסס'כ ויען סוי' 6ת 6יוכ מן
ססערס עי' מד"ר כר6סיה מבין סערות
ז כי עשי כחי' 5מ5וס כמו
ר6סוגרי
:ו '.הכן61 .ין כח
עשי ססערוח
לי
6חר זולת כופ
חו
יית*ט .ומן סיס סיכוי
לע"ח 61ך מ5ד הנ!קכ( יתהוה המינוי טל
ירי 5נ!15מיס .כמו עד"ת  3hoהמלמר
לגגו מ5ח5ס סכלו (המכיר לגנו

ע"ייכריס

קטגיס ככדי סככןייכללקכל[ .וגומר כסס
הנלון סולקי " huebזי"ע כעס"נו 6וסכ
יסר6ל: .פעם 6חת סיב נזירס על כל
לחיגו 3ני יסר6ל .ורקס6 .ת רנו סקווס
5י'ט מוח 6לינעך ז"5ל מיליזעגסק כחלמו.
ום6ל קוהו למה ( 6יעירר רח:ויס עגור
כלל יסרק( .וססיכ ( 1כי (ob~ 6
שמעקה סוס י
ע חשם ע( ימר(6ן וע"
גתו(דות יעקכ יוסף גח .ת"ל וכ'
כסס מורי ןסנעם"ט] ז"ל 6חר סידע
הנדס כי קלופו סל  e51Dה 61ככ( תטעם
כו' 6ז יהפרדו כל פועלי 16ן .וכו'.
eo")h1זקן כ 6גימיס
וכוס יותןכי'
סי
וש
ר סנ6 651כרר4ס כתוך
ר'( ע"י כחי' ר"

ך:יף:ףרף

הדץ והנכודוח מותק הדין סיקרתהימך
1כ 6הדין ממיס (כח" הרסן סגקן6
עינית
יביס .כמיס כזוסר וע"
lh
nר
ת51וות סנ' 6ך גריך כ( 6s
ס~ להחדע
6ת ע5ש 6ף כזמן סהרט מעכ 13וקינו

מגיחי לעלות  ,מכ 5מקוס ירקה כצין
סכ(ז 0נס סס 5מ5וס 66קוה 1יש
וירוכס על הנוגיעס ויבין ממגם מולס
ממגיעה כו' .וכןי6ס כליס לו מניפות
מ5ך הריניס סכ6יס סליו ססרסס למעלס
במדה סנגורה מהוך מדח י5חק' .כין
כדעתו  1(60הדיגיס הס מפקוס העליון
הקוי6 :ך סגפלו עיי ירידה מדרינת
למקים הדיניס כו' י6חז במות מנכיי?
(יר6 6ת תסס ועמחקו הדיניס .ו"?
ע6 11ל 1סדינים מתחזק 6ת ע5מו יעובד
עמהן כטורם "6יזהן עד ( 1630הירטן
ססס ה 61חק 6לוקית מגמור נהכט(ר
סדיגיס וננזתקיס כטורמן ס3ן .ועי' שפר
התלפף.
סקדוס והעמוק נר יסר6ל
סגריר הקרום מק6דנין ג*לעסגלתשכ' ירטן
כי כל הפלס ס6דס מתפלל מעלה ג5.י5ין
י ככר
קריסין וקין תפלהיומס (ייכרתסכ
עולים ני'515ס 6חריס וסלים סנלככ "'-ה
לסעלותס כמש נומרר נפ' וימי
ב
"
כ
ר6ס וי6נזר מחגס 6לקיס זס: .הי6
ריניס סתכ(כליס סמחס3ות 6ז 6מר הללו
ס מסטרת.
מחגס  oli1Shזס וסכל גרופי
סנעי5ות קדומות כסס[ .והוך ס6מר סכ'
6גי סוי' סכן 6הס כהוך טומ6ותס]'
חיות כלל '61כ 6ן4
ומ3לעדו ( 6סי' לסם
1נדפ6י.ס לכטל עכורה הנולך הכנוד ,ל6
סכ6יס לתקן ימעליס ג!:חסכותיו
וכולס גמחסכס (6יתכררו וכמש עה'כ
סכ'
וחס י
4
ח'התךגרי גפ0ליכ'סול (סכטו''.6וים ((160כזיהכי
סדור 6

מי כעומר לפני סמלך יחזיר עלמו מן המלך
 Shהעכך סמנוע 5לדגר עמו6(6 .
מכוונתו ס6מר להקג"ס מנס ס6ת 6מתלכם
כלכום נס ררך 6לפיס ורככות ממכיס.
1כ 6כלכום הזס לגסות 6דס[ .ע 4כזה.ק
כבוסל 3י*"פ ושוגה] וכרכרה . Shוסף

י"ס

שייים-ך)"ן"

ם  .לס51י6ן מח0כיהיולחון .ל0גכ
י
ושנלה נר64י מחננה זה לסיוה עמה
לעוס*כ .וזס דחה רחיהכי כנוו מתלך מסגם
.
לעמוד ככפיון לחקור מ
לכותו
ת
ו
ס
כ
ו
ף
/
י [עי' כתולעת)  6101כעלמו
סידנ עלו'.
ע ומכיר
מוכר  Shסמלך וס6י 0סנלנכיוי
גרמני המלך0 .זסו סנורך כעלמו61 .ורנה
מ16תן סויכוריס חדכר כטוכס סמלך .וזס
"ם' טזרני כר .ועי' עו"ש כגר יטרלל
לעיל 0כ' כן מש"ט כולל כלסי
' nlltSID
ומעיד -גע5מו שכוחו  e~bnגיס 6101
ספלנוק מלפס לסכורך מלין כח זולתו
ן גקר 6מלקך 0ני' היז' 6דנ"י ממעיך
.לכ
0המלוהס לסנוכ'ס ו6ס זס מעיר סמלצך
יסורס5 .ריכיס
חכ"א ככף 6מר
י
פ
ע
ב
יק":
לסעיד ככל עה 0כוחס
תו
תרה
61פי' ) henלהטית" :ה61לומ
יו ית'.
יטי' כזוס"ק טנווה '"כ ע' 6כ' כסיפק
יכסיפוישראל :וקכ"ה ס61כו' [יטי' כתולדות
:פי' עס*כ ונו0כיע לכל מי .סתרומז
ל5דיק' הכיעסו רנון קמתי לטכודהו יה*.0
יכ-כ כעכורה
 iffODהי 6תסלתך
ך,
י התהלם 6ך מסכת
6ל
ךכ
:כ
יסק דולקי
,
ר מסות .כ'
קכויה"ס .ו3ק:נורה ליהי
6וי' ע( נפט 1ffD .נזף הקיםהיסויי
ג'ט :עיקר סתפ(ס לפעול סר15ן פמתטורר
(ך15גו .וע"ד כעי רחשי0 .סו 6לסון
רלין סכן סוטכ וכמח"ז טפל כשחשכתו
סס 61עוכך כגר 6ין סמלכות מלנוס.
י,ס"כיגכוד .למחר ל6 6הן ותסלתי ets~ccs
גי כפספוס תח:כ כסוך עוכר .ככר
ה 61פסל .וקמר סמה.ת ל 6העסה לך
.הסל .כי רככי הוי"הלקיך .כלומר מס
סוכר לסלקיך ומתיג סכל מלתו
hיnג~ עכ"ל[ .וכנקור עינים פ' ויגח.
cת
י
'
י
כ
למעןחייך
.כ' פי' סכ' ונול ס' 6לקיך
פי' למען 0סכויה"ס  610חייך0 .כ(
גמותיך וחייהך  610סכויה' .0מס 61מקמר
יתייחד כל סטולמות 0כהוכךן וקומר
הרוחם ננעמי1 .כס6תס מגעכע 6יזס
6גר מי ה 61סיונפנפ 16ת 1כ" 6הכויק"ר.
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