
ביךכ"היובל1;

**** 
 י ***

 תורהתלמור'
 חיים".עץ

א
 סאושר והוסכיה כה לסחזיקים היא חייטעץ

 לאעטלשם וושמסהששק
188ששואאששששששש

 האי"ב חאסלי

 - התש"נניסן
 קאנאדא פאואנפא,



 ז"ל ראזענבערג )יורל( יהורה ר(הרב ג1יסאייינ.
 9( פערוענליגקייפ. מערקווירריגק א פון שפשאגונגכאראקסעריסטישע

 פארפייר5ופ ין פ אין נוויג9ו און 9בו% נפריו9. איויפ9ן אוי*ןא-ו9וופ

פפיבפפ.

 וועי חסייישע יי אוןלוסריס,
 איבעיועצער אלםטארער.

 פון ביבעל יי .ווהר",סון
 חסייות, און.קבלה",
 *4*ר נעה"לסען ערה"ם

 סארש8ייר אוןלאריוירען
 קבלה-סיטטי- רעםטען
 חסיריזס. יעםציוס,
 ריוענבערנ, יורלהיב
 נעווירען %בוירעןאיו
 סקארשעוו, שטע0לאין

 נע- ראראסער)פ9ארפוב,
 אין פוילען, איןנענם(

 נעווי- נעבוירען ערשיו
 91865(. י4ר איןרען
 ער הים איננעל, אלםניך

 .טקארשו- אלטנעשס'ם
 אווי וייעניינ עילוי"..בער

 "ליסויי רי איןסארם14
 ויך סארטיפעניינקודש"
 א.א.וו. *וסקים נס"ת,אין
 84נענע- ויך ריך ערח"ם
 העברע- לערנען סיטןבען
 עביי" .לשון ריסאיש,
 ליכ שטארק הים ער11"ס

 ייר 15 צו אוןנעהאם,
 )יסט,ל880ג ןהשון,א
 נע- שוין איס סען ה4ם ר4יפובפרנ )יוו1( י%וי% יצש לעקסיק114 ריטענ'סמוים

 "טניל און תהלה" .לישייס ריאסעט באוואוסטע יי אין פארטיסם דחטר"סען

 סקארשובעי אין לוצאטה חיים י'.גדשה פוןעוו"
 ריס סען ה"ס )קלוט( .שטיבעל"

 ניחסען א סארנעהאלסען
 סאיברעכע"

 היט ייר, 17 נעחירען אלם אט עי תען
 פין ססיבה באקוטען ר"רט 8וילען( אין שטעטעלע )א טארלע קיין נעהאם חתונהער
 תסר"; .תוית בעל ולסן שניאור ר' הנאון רב, לובלינגר סון .יבניס, "ננעועהענסטערי

 באריססען סון און הלוי סאיר יחיאל ר' הצרי9 הנאון יב "סטי"ווצעי באייסטעןפון

 רערסאנ. רעס אין רב 411%רע1  נ"כהער איו ער קלע*סיש. ויינוועלע י' רכווארק"ווער

 צוויי נעלערנם ישיבה, קלענערע א הסירש, בית אין אייננעפיים יירם שטעםל,טען
 ריס טארלער. יורל ר' אלם 8וילען, אין נעווירען באקאנם און ט4נ, יערעןשיעורים

 .8ני באריסטען רעס יב אלס נעהאם צוייק ייר 0)ש א טים הים טאייערעוסינטע
 נאוניס. נרעססע רי סון איינער נעווען ציש ויין אין איו וועלבעריהושע"

 ויצען ויי עי רכ נוויסען ייוינען רעס נעווען כאשערם נים "בעי איועס

 סגותח היבען צו נעווען באשעים ניס אים איו עס שטעטעיע. קליינעם אינםבשלוח

 לעכען נאנץ זיין סעטינקיים. ליטערארישעי. סאר צ'יס 5יייע ויין אויסצונוצעןאום
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%ב 1-ל ר514וב5רנ )יודו( יחורח ר חרב - מייאיונ.

 נעננער פיי נעהאס ער ח4ט סחריע אי1 רב וייענרינ כאנלייטער.  שטענרינע ויינעווע1
 שטעסיאך. פיי אי1 נעווע1 איו  שטיינער רערווי

 פון הכנסח סיייוויי1ע 1יי1 נעהאס מר ה4ט שסעסעי, קייי1 א אי1 רכ אווי
 רים 4ט ס11 נעפעהיס ניס צרות קיי1 אים ה4ט נו 1אלץ, און ליכס הייו,ע1,פארקושע1
 איכערנענוסע1 ק4ס ער אייריר נ4ך גענאננע1. ניט ככמ אים אי1 סוחר אלםססחר.
 סוחר, לעריר א נעווע1 פרוכע1. ססחר פארשיירענע נעסאכס ער ה4ט רכנות-אסטרים
 קרעסער אייוע1א1

-  
 נעשעפט יעצסע ר4ם אייננענעכע1. ניט אים 1יך ח4ט עם 4כער

 סע1 א1 א1וי שסעסעלע, רערס4נטען אי1 שרפח נרויסע א פו1 נעוו4רע1 4*נעווישטאי1
 רכ. א  ווערע1 41י ער נעפירס חשסים ס1ה4ס

 פרוי ערשטע רי שלעכס. 1י,ער נענאננע1 אויך אים איו ענינים פאסיליעאי1
 נעהאס חתונח ה4ט ער כי1 צייט שסיקעל א נענוסע1 ה4ס עס או1 נעשם4רכע1 איםאי1
 רי1שר ישראי'סשע ר' פו1 נ1ע פונם 54נעשסאסט ה4ס וועיכע פרוי צווייגש 1יי1סיט
 1צ"י;נער

 כאוואוסטע1 רעם צו יוכיי1 קיי1 נעפ4רע1 חסיר, א נעווע1 אי1 ר14ענכערנהרכ
 .שכגרסיחורה"( ספר פו1 סחכר )רער אינר אכרהס'לע ר'רכי'1

 א1-אור-אייניקעי
 פונם

 צרות. אויסצושטיי1 נעהאם ער ה4ס ר4רס אויך אינר. עקיכא ר' נאו1כארימט11
 יייענט רוסיש. ויך יערנס ער פארוו4ם אים קענע1 אויסצו1עצע1 נעהאס ה4כע1חסירים
 . . . חצונים""ספרים
 אס4י ה4סעם

 התסרה סיס שסארק ה4ט ער ווע1 חסירים, רערצ'עע1 נעסר4פע1,
  ראכינער"( ).141שאנני רכ רינירוננם- אים עק1אטענם רי כאקוסע1 צו רוסיש,נעיערנס

 הסררש כית יוכיינער אי1 כאנק א אויף של4פע1 נעטר4פע1 אים ה4ס טע1 א1א1וי
 נישט ח4כע1 עם 1יר, עפע1 היטעל נעווע1 אי1 נו. האנט. רער אי1 כיכי אסים

 רכנים רי ר4ך צוויננס סע1 ווייי רעם, צוליכ נעט14 ר4ם ה4ס ער א1 תרוצים, איערי נעחאלפע~
 . . . רוסיש שריינען און רערעו קענע1צו

 אין הוראה, סורה איס ווארשא, אין בא1עצס ראן ויך ה4ט ריועננערנהרכ
 איגער- ראנוח. קיי1 נעפעיס נים ר4רטע1 אויך אים ה4ס שטיכעל",.סקערניוויצער

 חורשליכע1 א ארויסנענעכע1 ער ה4ס ווארש4, אי1 1ייענרינ ראנת-8רנסח.הוי*ט
 או1 י4ר1ש קיי1 אוועש ווארשא נ4ך אי1 ער תורה". .קול נ. א. שריפטרכנישע1

 קאנארן אי1 אירע1 5וילישע פו1 רע1ירינץ רער צו קאנארע, ר4רס'קיי1פו1
-  קיי1 

 ט4ר4נסי. אי1 '4ננעקוטע1 כני-כית סיס'1 ער אי1 )2928( תרע"נ י4ר אי1ט4ר4נט4.
 אוימ נעשסאנע1 איו וו4ם שוהי" .5וילישער רער פו1 רכ נעוו4רע1 אי1ער
 נ4ירן:עם אי1 טאראנטא, אי1 ר4 אויך  4כער נאם. אירע1 רעם4לסרינע רי סטריס,עלם

 צו *אסע1 צו 1.ך קענענרינ ניס אויסצושסיין. נענונ נעהאס רכ ריר ה4סאסעריקא,
 1ענע1 רערציילט, סיר ה4ס סע1 ווי רחקוח. ח11 נוים נעליסע1 ער ח4ס לעכע1 הינע1רעם
 סיר4נ- פו1 אוועק אי1 ער הוי1. אי1 כרויס נעפעהלט 5שוט ה4ס עס ו,ע1 ייעח1נעז,ע1
 רער צו פארכייבע1.כי1 איו ער וואו )2929(, הרע"ס י4ר אי1 ס4נטרעיי קיין40

פסירה.
 נע- א,סנתו", "תורתו נעו,ע1 אים ביי שסענרינ אי1 אוסשטענרע1 אלעאונטער

 נעהאט ה4כע1 כיכיער פ4לקם או1 ספרים 1ייגע ווערק. קלענערע ח11 נרעסערןשריכע1
 נרר.ם" "ירות ספר ערשטער 1יי1 א.רע1. צוויקע1 ווערען צו 45*ויארי1.רס 1כיהרי
 נרריש ססכת איימ ר"1 פו1 שטעיע1 שווערן איע און -כיוטר'ם" רי פארענטטערע1צו
 .טקוה ספרים 1יינע אויך סררשים. כתי או1 ישיבות פיל אי1 נעוו4רע1 נעלערענסאי1

 עלעק- )ווענע1 החשטל" .סאור הוי1( יערע1 אי1 סקוה קייינע א סאכע1 )ווענע1יחורה"
 חלכות )ווענע1 ופשתים" צכור .ררשה טוכ(, יום און קכת אום כאיייכטוננסרישע
  נרעסשיער או1 כאסערקוננע1 סים הקרושה" "קריאה ספר 1יי1 או1שעסנ1(



 ת-מ .פז ת-ת גוו'וג'וץ1%

 תורה" .והר ספר רים איכערהויפט נוצען. פיי נעכראכט ה4כען א,בערועצוננאיויששי
 נ4ר ניט אויסנענוסען היט טיילען אלע אין העברייאיש אוימ ווהר פון איכערועצוננרי
 ויין אויך פ4רשער. און פשכילים כיי אפילו נ4ר רבניס און אייען אווי סתםכיי

 אין קאסענטארען בעסטע רי פון  איינער אלס פאררעכענט ווערט הוהר" .ויופירוש
 .., פארנעס.אוא

 והר דעם איכערועצט היכען וועלכע אועלכע, נעווען וענען אים, פארנ4ך
 רער כרעננט *( והר אויפן אטת" .ררך *'רוש ויין אין העכרעאיש. אוימ ארסעאישפון

 קטן". .ורוי ספר העכרעאישען א פון ציטאטע א וויטאל חיים ר' 0קוכלכאריטטעי
 איכערועצט'איעינע נ582ג(, שנ"כ ייר אין היט ישראל, ר' ני0ען טיט'ן טקוכלא

 היט של"ה פון צייס רונר אין אויך יחריו". .תסים נ. א. תחלים אוימ והר פוןסאטרים
 איכערועצט כינה" "אב(יי והר אויפן פירוש פונם טחבר רער :ער ישכר ר' אאיינער
 רי לויט חכסה" .סקור נ4טען אונטער'ן קורש לשון אוימ והר פון מאטריםנעוויסע
 חורה. רער פוןפרשות

 אי- אן ויין ויל ר4ם או פיל נלויבען העכרעאיש, אין הכהיר" .ספר רעראויך
 רונר און והר  ירינינעלער אטת'9ר  רער ויין ריס ויל אפשר און והר פוןכערועצוננ
 איכערזעצוננ אן ויין נ4ר 41ל היכען, סיר ווים והר,ארטעאישער
  נעלערנטער סשה ר' און סרנליוה נרשון ר' רבנים רי היבען לעצטענסנ4ר
 נרעסטע רים *4פולאריוירען צו והר אין שטעלען נעוויסע פון  איבערועצוננעןנעטאכט
 פולע א ואך, נאנצע א. ארויסצונעכען כאוויוען ניט היט קיינער יכער ספר,קבלה

איכערועצוננ.
 שווער וי,ער שווער, רערם4לג. 4ן  יכער נעווירען נעסאכט וענען פרוכען פיל.
 אפילו שפראך, אנרערער אן אין "והר" פון ררוין" .רוא ר' אנטפלעקען צואיו
 -סור ווי מורותר'ג טער עפעס איו ררוין" .רוא שפראך. תורה רי קורש, לשוןאין

 סיט נערעכט איו כהן צבי ר"ר וראח". .בא ווי בעסער קלינגט חוי", .תאשכסורות"
 העכרעאיש, אין נעשריכען  ווערען נעווען 41ל ווהר רער ווען או **( כאהויפטוננויין
 נעווען טיר ווילטען ארסעאיש. אין ווי רושם נרויסען רעם נעסאכט נעווען ניט ערווילט
 סררשיסז אנרערע רי פון חעכער  11שצו11ען שי ווילט וו4ס טיט . סררש. א ניךנעהאט

 רעם איכערצוועצען פארווכען פארשיירענע נעווירען נעטאכם או:ך וענעןעס
 לאטייגישע רי וו. א. א. רייטש פראנצויויש, לאטיין, אין שפראכען, אנרעדע איןווהר

 כאריכך פון י4רהונרערט 15-טען פון 4גהויכ אין נעווירען שטאכט איואיבערועצוננ
 לי:היכער און קענער נרויסער א וויטערבא, פ14 עניריי ניישזליכען איטאליענישעןמען
 ***( לעוויטא. אליהו ר' סרקרק נרויסען ב"ם נעלערנט קכלה, און תלטורפון

 קבלה- כאריטטען פון גיילען נרויסע גשוירען איכערועצט אויך וענען לאגייןאין
 וועל- ספולניא" אלחנן יעקכ בן נפתלי .ר' סקובל באריסטען פון הסלך" "עסוספר
 איכערנע- און והחכריא" "האר"י סיטן צוואסען 'שראל ארץ אין נעתאוינט היטבער
 4מ*8פ~א ד1ו)[44ט4פ 1ו ו)ערק: ריס ויך יופט לאסיין אין האר"י. פון קכלח ריכען

 *י**( לחיצונים" חתודה .סורות רי איכער:עכען נענען נעווען וענען טקובליסרי
 פ-ג. 9ייו ו' מפפי'מ %-גו 1ר גרא*'ת ר4יי ופ*1
 הוברוו. ממר תפגיימ1 .וגרו )לתג ריווג%רג 'תורא תרג בתי: בג' ר-ר 11**1
 תרב.א.יוויר.או

 128. 1, גפפ'כי% פיוומ א'ר'פ1 ר' גרפז, ו%,י**1
 אגרות אמי רורו וגנ' וובועוו ת"מ מפת ר' ג'ובבורג, פמ%ון ר.ר 11:*'**1

 *ו,, מפר 58.57י ה1רות: ב-י, 'יג אגרת תרב-ה תו-אג'ג, ר*פון, מפרותפורות.
 תנ-ת. 1מו1ח'מ, ב'ונ'מתרב-ו,



- גוימאיו1. 107 ז-ו ריועוגפרנ 1.ורלן 'חורח ו' חרג 

 זיין סים ררייססקיים און נעוואנסקיים באוויוען דעריבער ה4ם ר4וענבערנהרב
 העב- אין והר ארטעאישען אלנענ('ין-אננענומענןם רעם איכערצוועצעןאיינקטע1עניש,

 אנרערער אן אין אירייסען און נעראנקען איבערצוניסען ווי ארבעם ריזינע אוארעאיק.
 . . . זוהר פון אלעניריעם און סיסב14ען איבערצונעבעןב1י

 פו1קסענרינ- א איז קודש, לשון אין איבערזעצוננ ויין צו שוין, וויבסיננים
 בארייסענרינ. און ק414סאל ארבעם ויין איזנעלוננענע,
 ה4:ען וועלבע חסירים רי סצר נעננערשאפם שסארקע א באנענענם היטער

 רער איז אילערועצוננ רער 4ן אז זיין כהנ זהר. פון פארשוועבוננ א דעם איןנעוען
 "ארסית", סיף נים ריך פארשסיים טענק רורבשניס1יבער רער חתום", .ספר אזהר,
 ארסית. אין איז ער ווי אזוי צופרידענער נעווען ויי זיינעןריך

 סורות, א1ע נים פארשסיים סען אז בעסער איז עם או נעהאלטען היבעןויי
 אז לויטעם ווים 90ובלים( נרעמ0ע רי פון  איינער )חיר"א, אוו1אי אין סאמר אפאראן
 נו, נשפח. רער צו תיקון א איז ניקם פארשסיים סען אפילו זהר דעם ז4נעןבלויז
 באקעמפען צו נענון נעווען קוין איז א1יין ריס נערארפם. ניט סער ה4בעןחסירים
 ס4סיווען ערלעבססע בעססע רי היבען ער סענ איבערועצונג רער פון סחבררעם

-  נעדאנקען. זהר'ס רעם פארש8רייסעןצו 
 נענ- ארויסנעוויזען ינהוינ אין היבען רביט, אמילו חסירים, ב1ויו ניםאון
 און תנאים רי אז תלסור, פון באווייזען נענוג נעהאם ר4ך ה4בען .זיינערושאפט;
 לערנען נים תורה דער פון סורות רי ס'זיל רערויף נעווען סקפיר היבעןאסוראים
 .סעקה אויף נעווען סה*יר היבען חבסי-התלסור רי עולם. *רי0מען רעםצוו"שען

 רער צו סראבסען. ניך נים סיר טען וועלבער ניך ואך, פארבירנענע א וויבראקית",
 רי איז .פארוויס תורה: רער אין רסז א נעפונען יונה ר' היט פארהוי1וננריזינער
 א סים נעווירען באשאמעןוועלם

 אלע פון פארטאבט איז בית רי ווי אזוי "בית"י
 ווים ינצושסעלען זיך ר,שות קיין נים היססו אויך אזוי פ4רענם פון ימען נירזיי0ען
 רי וויס סינ פון ניר הינסען, פון ווים מירענם, פון וויס פון.אויבען, וו4ם אונסען,פון
 פסוק: פון רעם, צו ססך א נעפונען הים ק*רא .בר ווייסער. און באשאפען איזותים
 נים וויס סינ אין ריר, פאר נעווען זענען ווים טענ, ערש0ע רי ווענען ריך פדענ.ווייל
- ערר"  רער אויף סענש רעם באשאפעןה4ם  

 סענסט1 באשאפען, איז וויס ס4נ פון
 פארשניין, קענססו צווייסען, ביזן היסל עק איין פון פריהער: פון נים יבערפארקסיין
 ." . . ווייטער פון ניטיבער

 סבל סתום זו בית סה אלא בכיתצ העו5ם נברא 1סה בתורח: רסז מצא יונה)ר'
 פה 81נים סת לסעלה מה ל00ה סה לעסור רשות 1ך אין בך סלפניו, ופתוחצדריו
 קאל בי ב0קרא: לזה סמך סצא ק*רא כר . . . ולהבא העו1ם שנברא סיום אלאלאחור
 )רכרים פארץ על ארם א1היס ברא אושר היום לסן לפניך היו אשר ראושונים ליסיםנא
 וער השסים ולסקצה נוכאן לפנים. רורש אתה ואי רורש אתה שנברא היום לסןר'(
 8"א(. רבח )כראשית לפנים, חוקר אתה ואי וחוקר רורש אתה השסיםקצה

 יוען און סרבבה", גסעשח פון סור אויפן נעווען סקשיר קסארק אויך היבעןזיי
 פרבבה טעושה רי אים.יערנען זיל סען נעווילם הים חת1סור בעלי רי פוןאיינער
 אויפרעקען נים סיר און'0ע1 ע1לם" ש1 .בבשונו קהן נעענספערם אים סעןהים
 אין נעפירקם הים נחור( סרוש )נית "ינוקא" .א סענש. יערען פאר סורותנ4ם'ם

 נעווען ע"א(. י"נ )חנינח פארברענם" אים הים און  פייער א ארויס איו.חשסל"
 פון סרבבה" -0עשה רי לערנען צו ראוי נעפילם זיך היבען זיי אפילו וויםאזעלבע
 איינצושטעיען. זיך נעהאם מורא אלץ נ4ך ראך זיי היכעןיחוקא5,

 סרנבה, גזעושח לערנען ריר איר ווע1 קום אליעזרן: ר' ?ו וע41ום, היט יוחנןר'
 נעשסירבען איז יוחנן ר' ווען אלם. נענונ נים ניר גין איי ועענ0פערט אים ערהים



 חימ- .9ז ת-ח ב1ו'יג'וף2%

 אים ער -היס סרככה" .סעשה לערנען ריך איך 11על קום נעוינס: אסי ר' איםהיס
 ריין מון נעלערענס נע11ען עם איך 411לס ויין ווכה נע11ען 41ל איך 1ועןנעענספערט:

 ע"כ(. י'נ )תנינה יותנן" ר'רכין
 ה4כען 18סכריתא פון סכי רי און מרכבה", .סעשה נעלערענס היס י1סי ר'.

 סעשה לערנען  הער דער אונז 41ל נע41נס: אים ויי היכען בראשית", .סעשהנעלערנס

 סיס ויי היכען כראשית, סעשה סיר סיס איר לערנס נעענספערט: ויי ער היסמרככהן
 טעשה הער א1נו לערן נעפרענס: 1וירער אים ויי הינען לערנען ניכן נעלערנס.אים

 )שיר לשונך" תחת ותלכ .רכש נעלערנס חיבען סיר נעענטפערס: ויי ער היסמרככה.
- ר'(השירים  אונסער ויין 41לע1 ס'לך און הינינ פון זיסער וענען 0411 ואכען רי 

 ניפ זילססו כ"1( )סשלי ללכושך" "ככשים ראנען: פון 41נס אבהו ר' צ1ננ.ריין
 ויין רארפען עולם של ככשונו וענען 411ם ואכען רי .כבושים", ניר .ככשים"ליי9נען
 סהרי ס1סרין "אין אז יפען נאנץ ארוים ויך 41נס תלסור רער קלייר. רייןאונטער
 חרשים, ותכם 1יועיו, פנים. ונשוא ח0שים, "שר רברים: תטשה כו שיש לם' אלאתורה

 א"ב אלא ביתיר כטרככה ולא גשנים כראשית כסעשה לא רורשין אין לתש";ונכון

 ע"א(. י"ר ע"כ; י"א )חנינה סרעתו ונכון תכםהיה

 תלטור פון ציש אין צ'יסען, פריעררינע ניר אין ניך או אלץ סען זעסאווי

 נעט- רי פארש*רייסען צו און אריינצול14ען יך ו נעהאט סורא און מארווערס 0עןהיס
 .8ררם". אין אריין קענען 41לען איינער יערער הנסחר" .חכפת רי סורות,ליכע

 פאקס רעם אויף 4*צושסעלען ויך כראי איז והר און קכלת 1וענעןרערענרינ

 פון ~יר א איו פ4לק, אירישע רים ווי אלט ח11י איו ווים סיססיק אירישע ריד4ס

 אים פארקניפס 411ם פ4רים רעם איכערנעהאקס ניס קי'נסיל היס און נלירער.ויעע

 אין און הייסאס ויין אין שלענסע, אין סיי צייסען נ1סע אין סיי פילק אירישעןצ1ם
 פ1ן וואנרערען ויין אין און ערר זיין אויף כשלום נעועסען איו איר יער 1ת1נלוה,

 לאנר צ1לאנר
-  

 ויינע אלע אין איר רעם כאנלייס בךססיציום רער היס שמענרינ
 רי אין פאסירוננען. פאריסיירענע רי לעכענם-פאזען. ויינע אלע אין אוןלעכענס-1וענען
 זיל סיססיק אירישער אז נעו1ען נורם היכען אירענסום, ביים ע*4כעםפארש"דענע
 יננע- נעםווס ער היס רורות, נאנצע פאר ויך ציענרינ מירסען. פארשירענעיננעסען

 אין ניך ווענען. מארעיירענע און צ11יינען פארשיירענע מירפען, פארשיירענעסען
 סיס מלאכים שסול. פייעררינע א אויף ויצס .ניס ווי סיר נעפינען ספרים5ריעררינע
 רערען א1ן ערר רער אויף נירערען סלאכים זיינע סיס :יס אים"; ארום שסיי9ןפלינלען
 סויסע אריין: חיסל אין לעבערינערהייס אויף נייען סענשען סענשען; ו1י סענשעןסיס

 כהטות און סענשען, רורך אויסנעסרוקענט ווערען סייכען און יסים א1יפטס"ן;וועלען

 . . . סענשען וויוקרען
 רור צו דור פון איבער נייס 411ם איין-איינצינער, יכער איו פ1נראסענםדקר

 ווים חסיריום כיון תנ"ך פון ינהויכענרינ נעשיכסע. אירישער נאנצער דקראיכער
 אירישע רי נעמ1נען סיר פארקסרייסען. יננעהויכען י4יהונרערס 28-טע1 אין ויךהיס

 ספר שריפטען היילינע רי ספר'6ון לעצסע דיס נכיאים. רי ניי תנ"ך, אין ש1יןסיססיק
 נעפונען 411ם סיססעריע ניצוצון.פון אלע רי סמר. טיססיש א איננאנצען איז.רניאל-,

 ווייוען ד4 צענסער. א נעסונען אים אין היבען הק1רש כתכי פריהעררינע רי איןויך

 פון סחבר רער און ספר. פריהערדינען וועלכען אין ווי ו1ארשיינ5יכער ארוים זיךזיי
 כאשא- פון סור1ת ניסם מארימסיין צ1 ססונל איז מענש יערער ניס אז אויך. ווייסססמר,
 סחבר רער ווי שונקם דניאל נכיא רער קץ. עת ער הרכרים ותתוסים סת1סים .כיפוננ
 עמענס5עכקייס, רער אין סורות ניסס רערצ"לען צו ניס 1וירענס עזרא. ספרפון

 *(. הקכ5ה כעלי און התלס1ר חכסי רי נעו41רענס ש*עסער היכען עם11י
 1ט19191תימ. במ"מ9ר א בי גאריכות'ר'ני 9נלה'ייממ'9 א,1 99יר,ת 1919,1*ן



09ב ו-ו ומי1ובירנ 1יורו, .הורח וי חרב - בו.מא.יו1.
 אין עלעטענטען ווירערשפרענעניע צווי, נעפונען ויך הינען ין ו*טענרינפון
 נענענועצטע צוויי רי 4ט טיט פול איו ליטעראטור אירישע נאנצע ריא.רענטום.
 הרי"נ כשה'ס אירענטום אין נעפונען טיר רא1ייואויזמ. און ישמי1.ומאייעען:
 קוץ נל .על ררשנ'רינ פארצוויינטקייט, עקינא'ם ר' רת, פון יסור הויפס אלםטצווח
 והר'ם יעם ווענ, רטב"1'ס יעם ווענ, רטנ'ם'ם רעם הלנוח" של חלים תלי שגחורהוקוץ
 ר' און האר"י פון טיסטיק רי און איסרליו* משה ר' קארו, יוסף ר' פון ווענ יערווענ,
 .התוטים(, )נעל איינעשיץ יונחן ר' רני פון ווענ און יענ"ץ פון ווענ רער וויטאל,חיים
 פוו ניכם4לנער רי און נעש"ט פון. ווענ רער און )הנר"א(, נאון ווילנער פון ווענרער

חמיריום.
 ליניק, פון חשנל, שלטון פון ננלה, פון תורה רי פארש*ריים היט נףילאיין

 אין רעיען צו יערל14ען ניט נסתר, פון תורה פאר אניטירס היט טייל אנוןרעריער
 ךעם פילין פון אווי עולם". של .כרוטו שטייו ווים ואנען ווענען עפענטלינקישרער

 פון  נרינרער )1898-1780( סונ שם נעל ישראי רנ פון צ,יס יער יו ניואלעקסאנרריער
 אין נעווייען אנטוויקעלס ביייט איו סיססיציום רער נאווענוננ.חסירוח
 בו ר"ו* נאון, סעריה ר' רורך לענעו אירישען אין אריינררוננען יננעהוינעןהיט פיל414פיע רי ווען צייט יער איו טיסטיק. א,ן פיל414פיע לענען: אירישען איןטוננען שירע- צוויי רי נעסריפען צוואטען ויך הינען ספרר אין רירט )ש*אניע(,ספרר
 יער טיט פיל414פיע אירישע רי פארשפרייט הינען וועלכע אניערע, און רטנ"םננירול,
 או נעהאלטען הינען וועלכע פיל414פען נרינישע אניערע און אריסטאטעל פוןהילף
 איריקע רי שטארקען אוו אנסוויקלען אויסווענען, יננעהוינען ויך היטרינרוננען, נאנ- ראציינאליסטישע און ליניק רורך נלויו און ניר קו0ען קען אלקית", .הט,ורי

 . . . חיילינסטע סורות'רינ רים אוו אוננאנרייפעניע רים .רוחניות"רים אייענטוס אין נעפונען צו נעוונט ניר היס ווים .קנלה", נערופענע אוו, ריטיססיו
 יער נעווען איו טסונלים ססררישע רי פון פירשטעהער וויכטינססעררער

 עיונית", .קנלה יער פון פ4פולאריואטיר און נאנרינרער נחטן( נן סשה )ר'רסנ"ן
 ווערק קנלה נארייטענרע נעשאפען וועלט, א.רישער נאנצער רער אויף נעוועןטש*יע. הינען טיסטיקער און טקובלים ספררישע רי *( קנלה. טעירעטישע נערוסענע אווירי
 נעקו0ען וענען וועלכע טיסטיקער אראנישע רי אויך ווהר. יעם *יפולאריוירסאון
 טיסטיציום. אירישען פון אינערנענו0ען פיל היבען אירען, טיס וינטאקטאין

 ספר,  ר14ינער יער והר. אין טקור איר נעפונען איננאנצען היט קניהרי
 און ווען א(ו, טחנר ויין ווער נענוי, ס4נ היינטינען ניו'ן ניס נ4ך וויש 0עןכיטש
 יערשיעונג נעטליכע א אויף ווי נעקוקט אים אוימ הינען וועלנע טיסטיקער ריהוי*ט אינער- און הייוער אירישע איע פארבא*ט ער היט נעווירען. פארפאסט איו טיוואו
 **( ססיני. איו והר רער אויך אוטען נעחאי- היט טען חלסור. און חנ"ך ניכ'ן נוך אויטאראטיווע ר4ם נעווירען איואון

 שפעטערע איע פאר הקניף חכ0ת רער יו פונרא0קנס רער נעוו4רען אי1 אוןיערט י4רהונ- ררייצעניען פון סוף כיים נעווירען נחפרסם איו ספר  ר4וענעריער
 יוחאי. נן ש0עון י' איו .והר" פון טחכר רער או נעווירעו 4ננענו0ע1 איו עםרורות.
 סינ. היינטינען ניו'ן יננענו0ען איו טיינוננרי

 רי אין לענען ארייננענענען אייענטום, ר4ס אויסנעלענט חיט והריער י-
 אין נעווייעו נאשאפען איו ווים 0ענשען רעם יערהוינען תורה, רער פוןאוחיוח

 %ונ9' מימ 9ר מיייפי. ילי פ11 9ור9 *י1 ניו9במ חימ ריביי ר9ר*1

 9אריפר-מ9יחו.ב9י
 9יו5%14י9. מרי99ו9ר ר9ר 1ענ19 ארוימ איו אע1 חיבוח מנממ רי

 .ח,רמ מ9י זיי אי1 רמ.איי,*פאוי9. *י1 *ומש99ש *191 *11י זיך נ19119 וימ 9בלח יי וו*וי פיל. נוויב9י 9ה וימ191
 ח?,רח-

 רי מ9ויו באר.ממ9ר ריר פ-א. מ-ב
 1וחר. 9וי ח1מר999ר אומ 9אררפב9ומ ויירמ וימ1 יייי"



י ח"מ. .לז ח-ח בע'ימוף0ט _  
 דער פון כאשאפוננ דער ווענען . . . ספ'רות" .עשר ר' רערקלערם און איה'ם",.צלם

 .ה'כי א'ן אר"נקוטען קען טען אוו' וו' . . . כריאה נים'ם פון סורות איע אוןוועים
 5'אץ א נעפונען א'ם אין היכע, ט'סס'קער טש'ת'ם 4'ר'שע איע 5נ'מה",הטיך

 רעיינ'עו-םיםם'שע רי פון פונראטענם דער כם'יא א'ו והר רער ינצוהאיטען.ו'ך
 נעראנק רעם אויסנערריקם ערשטער רער הים והר יער א'יענטום א'ןכאווענוננען

 נאנצער רער אויי וו'נקעי א פאראן נירנ'ם א'ו עם או ט'נ'ח.", פנו' אתר .י'תפון

 ניטה'יט. ר' רוען נ'ם ויי עם וואווועים
 פאר- רורכנעסאכם הים רור, צו רור פון א'כערנענאננען איו ווים קכיה ר'.

 יאר- 28-טן אין נעווייען נעכן'רען א'ו ווים ספרר פון קכיה ר' פירטען.1מ'רענע
 רענקעניע סיפע א נעווען איוהונרערם

 .קכלה-

 קענען סעיואפיע, רומען טיר ווים

 איכערנענעכען ניס 1ע1 ווים תורה א רסכ"ם. פון השכי שיטון ראציינאייום,רעם

 חן". .יורעי 11 נירווערען
 פאלשע צו נעווען נורם הים תורח כאהאיטענע רי פאראויסכאהאיסעןרים

 פייק, רים פארכיענרם היכען קכיה, פון כוח טים נענאנמ1 וענען וועיכעסשיחים,
 ספרים טיסטישע אירישע רי וועיכע טים 0שיתימ רי וענען ויי או  אייננערערםוי'

 און טשיחים פאישע רי פון אויסצושטיין נענונ נעהאם היכען אייען פיי. אווי,יינען

 פון כוח רעם טיס נעקוכען אויך איו וועיכער פראנק 'עקכ יעצטען פוןאיבערהוי*ם

 אי"הר. 1כיה".י4(,4.
 צווייטער רער אין נעכוירען איו ווים הסעשית' .קכיה רי קוטםניכהער

 'צח9 ל' האר"י, פון שטה רי איו רים ישראי, ארץ אין 'ירהונרערם 18-טן פוןהעיפם

 פירשטעהער הוי5ם רי וויטאי, חיים ר' תלטיר ו"ן מון אשכנוי(,יוריא
 ישראי ר' וו' ניכפיינער פי5 וייערע טים קכיה  5ראקמישער רערפון

 אייהו ר, שרוק,
 הים העיונית", .קכית ערשסע רי ווען ציים אין א. א. קירר"ווערא טשה ר'וויראש,
 רער אויף העייון" .עוים פון איינ~ום פין טור רעם אויפצודעקען נעשטארקםויך

 אויפ ויין צו טש5יע לענען רורך נזווכם המעשית קכיה רי הים וועים,אונטערשטער

 און נעכעטען 8יינוננען, אם9עטיום, פון פירטען פארשירענע רורך העייון, 1ויםיעס

 און ויך התכוררות רורך שטים. טיכות אוימ ויין צו 0ש5יע סינופים טיניםאיע

 יערע ריוינע רי טשיח'ן. נאויה, רי ברעננען צו יסורים רורך ויין. צו טתקןאנדערע
 פון איע רי הייף רירעקטע א נעווען און פייק, רעם אויף נעווירקם איכערהוי5םהים

 כאו,ענוננען. טשיחיישע יעצטע - יירחונרערם18-טן

 יננענר יכתחייה הים ווים חסירות, ר"ם נעווען איו קכיה פון טררנה יעיטערי
 . ארונ- ויך הים חסירות רים כאווענונכ פייקם א נעווירן און כאראקטער פייקם אטען

 התחתון' .עוים רעם צו האצייות", .עוים ו,גם פון הויכענישען, ר' פוןסערנעייום

 העיונית" .קכיה רי טעיויפיע, רי נעווען איר איז פרעסד יעכעו. טענייכען טינ.צום
  רענקעריפ- סרוקענע רי פארייום .קכיח-טעשית"; פון אסקעטיום רער אויךאון

 .פנן_ נענועים 0שיח'ישע און התלהכות טעיאנכייישע רים און גרשטער רער פוןקיים.

- צווייטעןרעם  
 און4 ח9ירח אנשטאם 5שוטעיאטונה. 5רערינען ויך נענוטען און

 . עצכווג טים נים שסחה, טים כוונה ט,ם ראוונען חמירות רים הייסט איקית",חכ0ת

 פו5 איו ייר, הונרערם ויכען-אכם יעצסע רי פאר פון נעשיכסע אירישערי

 רא- און טיסטיקער רי צווישען שטרי.מען און קאטפען אומאויפרשרייכע רי יםטים.
 באננונענען ויך וועי איך און כאגרעניצטע א איו ארכיים איצטינע נויןציינאייססען.

 טחיוסח. רער'ריוינער אין טי0ענטען וויכטימ עטיאכע אוימ ינווייוען כיויוטים
 באריטסע צוויי היכען הונרערם, ייר פופצענטען פון העיפם *ווישעןאינם

 )אין יחיאי כן יחורה ר' וענען: ויי קכיה. רי כאקע0מם איטאייע פוןנעלערנטע



- ב,'מאיו1. 111 ו-1 ריויובירנ 1',רו, 'ה,רמ ר' מרב 

 איו ער )הרי"א( 1450 י4ר אין נעא49ל אין נעבוירען ל'14. סקסעראיסאליעניש
 הויכק די איבער ניס ער וועלגען אין צוסים" -נוסת ,וערק ויין סיס נא9אנסנוס

 פיל414סען; נריכישק אנרערע און סלאס4 אריססאסעל, סון נעדאנקעןסיי414סיש1
 סען ה4ס אים קרעסענויס(. שפאניש )אין סדינו רעל אליהו ר' איו צווייטעררקר

  קענער נרויסער א נעווען א'1 ער צייס. ויין אין ק4פ אירישען נרעססען סארןנעהאלסן
 און סאדוא אין *ר4סעס4ר וויסענשאססססאן, און פיל414ף נרויסער א ש*ראגעו,סון
 סקובלים רי סיס 9אסה 4סענעם אן אין ארויס איו ער אוניווערויסעסען. סלארקנץא'1
 ה4ס יוחאי בן ש0עון ר' ניס או באהויפ0ענרינ והר, רעם 9ריסיקירען צו נעוואנסאון
 ויינע אלק נאוירס הרת", .בחינת ססר ויין סארעסענסליכס ה4ם ער נעשרינען.אים

 וו4ס 9בלה און סיסט'9 דער צו נענענואץ אין ל4ניק און שגל שארסען אוימם'עוננען
 היילינ9ייס. פון לבוש א אין איין אלץהילס

 ס'ח4ס וועלגער רורך קבלה, )8ראקסישע טעשית", "9בלה סון ק49גע רקראין
 וו.(. א. א. רוחות און שרים גאשוואוירען קראנקע, נעהיילס סוסתים,נאוויוען

 איסאליע סאנסוא, אין ,)נעבוירען ר4ם רי סשח בן עוריה ר' או צ'ש,  יענעראין
 סילי- :רורער ויין צו בריוו "אריסס4ס ווי ספר אוא סיס ארויסנע9וטען איו2514(

 אים 0ען ה4ס עיניס", .סאור העברעאיש אין נערופען 570נ( )רקרשינען9ראעסס"
 א*יקורסוה. סאר ראצי4נאייום רקם האלסענרינ נעווען,  סחריםשיער

 9נלה, פרא9סישער רקר סיס נאנוצס ויך ה4נען וועלגע צ'יס ויין סוןנינע יע- רי סיס )1776-1%8( עסרין יעקב ר' סון 9אסף רער באקאנס נוסעס.איו
 עסרין'ס יעקב ר' 4גיעקסיוו באסראכס טען ווען שסוסע. העגסטע די נרייגס' רקר- ה4ס .קנאות'רינקייס" ויין וואו יהונתן ר' רבי'ן רעם רנ, *ראנער רעםנענען ס*עציעי

 אליין וייונרינ נעווען. אוסנערעכס איננאנצעו נים איו ער או ארוים ויך וויחס9אספ,
 צייס ויין אין ר4ך ער ה4ס האר"י", "כתכי רי אין און קבלה פון 9ענער נרויסערא

 ויך פארנע0ען וועלבע די אויפ חשר רקם ה4בענרינ סעשית", .קבלה ריבאקעפסס
 אסונה. רער סים 4ננעשסעקס וענען ויי או אירס'ס

 צייס ויין אין צבי. שגתי סון
 ער . . . 4נהעננער ויינע און פראנק יעקג נקבושעוועס נ4ך ה4ס וויסען סקןרארף
 ,אין נעווען חושר ח4ס ער וועלגע רי בא9עססס א,פן שארססטען אויפן  רעריכערה4ס

 אירענסו0. אין חורבן א 4ננעס14 ראן ה4ס וו4ם צבי" שגת' .כת רקר צונעהערען
 .שאילת ספר ויין באווייוס יס ייי  לשרנמז אין נרלות ויין אויסער עסדין, יע9בר'
 ויך ספעציעל שפראכען, סון 9ענער א פיל414סי1, סון 9ענער א נעווען. שיויעבץ",

 העברעאיש. איןאויסנעצירענס
 ספרים רי אין 9אספען ויינע ווענען ססרים, יענרלינ א 4ננעשריבען ה4סשר
 1728, י4ר אין ערשס אב"ר"ן עשני .שלא ברבה א נעסאכם רבנות, קיין 4ננעפץןוו4לס נע- ניס 0ענש.  חויך-עסישער א נעווען איו ער ה9נאות". .תורת אוו בי91ב".ערות
 רקגסארק. אין ררו9עריי א נעעסענס נ4נרקם און 17% ביוהאלמען 4ננע- ה4ס ער וו4ס עסרין. שס4ס וץר אין רבנות ר4ס 4ננענוסעו באין.גרירה ערה4ס
 לוצאס1 ח"ם סשה ר' צוויש12 קאסף רער באקאנס ווענינער ניס אונו אוו עס.
 ר' רג באריססען סון נעווירון נעסירס איו 9אספ רקר רור. ו"ו סיו רבני4 ריאון
 ונאי נרעססער דקר 1787(, תצ"ח בצסת נפטר 1872 תל"ב )נעג. האניו טקנ בן0שח
 . שגת רקם נעווען סחרים ה4ס ער צבי, שכתי ס,1 נ4כס4לנער די נענען קעספעראון

 "( רסח"ל.נען נע- סלחסח קנאוחדינע שארסער רער צו נענו0עו ויך לסופ. און חיון נחסיהצכי'ני9
 9אמפעי ו-וי'(

 אמ ' וף ימרב בף .מומממ יפרין זיופ 1-י איביח יר ניפ
 מיוי-. ,יו רנווא ימפו,מא יפר 9ד מרן.נמבי



 תיימ- .יז ח-ח בוויוביוי222

 הארב- רי טיט וסולניא" א,שכנז .רבני רי פון הילף רער טיט היט חניז טשהו'י
 איז סוף דער *( תצ"ו( חשון, )ה' רט"חל" .כתכי רי נעווען סחרים ווערסערסטע
 שרייכען צו ניט סער קכועה, א נעבען צו נעצוואוננען נעווען איז רטח"ל אזנעווען

 .זוהר נעשיאנטען רעם שרייכען יו ניט סער ונורא", קיו,ש טלאך מ1יו,_על-8י
 ז4נס עס ווי ולקכורה" "ל,4ריפה נעוו4רען רן זענען סטרים זיינע טון טייל אתניינא".

 פראנקם4רט. פון כהנא יעקכ הרכערות
 היט 48עזיע העברעאישער ט4רערנער, פון פ4טער סשורר, נאונישערוער

 ני' ניט 0עד און געווירען ארויםנעצוואוננען אים אויף איז וויס שבועה זייןנעחיט
 ארץ אין טארכראכט ער ה4ט יירען לעצטע וי חשבוח. מורוח וי יוופרפ 15ויר9ופ

 תק"ז. ייר אין י4ר פערצינ און פיר פון עיטער אין נעוו4רען נפטר איז ער וואוישדאל

 רוטלאנר ליטא, שוילען, אין חסירים און סתננרים צווישען קאטף רעםווענען

 רכנו נאון, וויינער רער וויס כאראקטעריסטיש כלויז איז עס באקאנט. אלעטעןאיז

 ווענינער ניט איז וועלכער טקובלים נרעסטע רי פון איינער אליין זייגנרינ זצ"ל,אליהו
 תיים טשה ר' פון פארערער וער ער, .ננלת", אין ווי הנסתר" .תורת אין נעו,עןנרוים

 רטת"י ווען אז אויטרריקען נעווען זיך זיל וויםלוצאטו,
 ער ווייס יעבען, ניך זיל

 4נ- און חסיריזם, באקעספט היט ער סוסר, אים פון לערנען צו אים, צו נעווען רנלעולח
 ם4רנעזעצס ה4כען קאטף זיין ניכם4לנער. בעק"ט'ס נענען קאטף העפטינען אנעפירט
 רי אלס באקאנט ניכם4ינער, און תלטירים זיינע אינטענסיווקייט נרעסטער דערטיט
 הנ,תננריס.נרולי

 וואנען פון קוואל רער והר, פון קטיצע נאנצע רי אויך ה4ט חסיריזםיער
 **( שסאסם.חסירות

 יתירי .רי גיר רארטען זרר רעם יערנען אז נעהאלטען אויך היטתסיריזם
 בלויזען טיט'ן זהר, רעם .זינען" ז4לען זיי אז נעטנ איז 8ריסטע רי פארסנולה".
 יננעהויבען ה4ט איינער אויב און גאולח. רי רערנענטערען אויך 5ען קעןזינען

 ר' בראצל4ווער, נתטן ר' ווי תורח רער פון סורות רי אויסטייטשען אוןפארשטרייטען
 תב'ר פון כאנרינרער רעד הרב"( ערוך *קולתן און .התניא" )בעל ט5יאר! זלטןקניאור
 זיך אין היס זהר רער אז נעהאיטען אויך היבען תסירים כאקעטפט. זיי טעןה4ם
 רערצו שפראך., ארטעאישע ארנינעלער זיין אין 0ערער אפעלירט און טיסטיק0ער
 נעקריכען איז זהר רער אז זיין סענליך יי1קען וועןניך

 ספעויעי
 יער אין ארטית אין

 רי ווי אונז, אין זיין טהקנא ניט זיך 41לע1 זיי כרי ניט קענען 0לאכים רי וו4םשטואך
 .ישון אינם ארטעאיש, אין נעשריבען וענען ווים זאכען, אנרערע פארענססערטנטרא
 ." . . ל1 נזקהין השרת טלאכישאין

 יוסף טררכי ר' רכי,  רארזינ,ר קל1נער באריטסער רער נעווען איזעם
 אנטזינם ריזענכערנ'1 הרכ היט וועלכער )תרכ"רתרפ"ט( ז"ל ליינעראלעזר
 .טשל א סים  ערקלירען צו אים נעכענרינ ספר, זיין אויף הסכטה אן נעבעןצו
 צנא התזק, שטיש הכרזל, עטור סיטול העכרעאישען רעם אי:עיזעצען 41ל סעזווען
 קויכער הא0ער, קטארקער זא*, )אייזערנער שסראך אנרערער אן אין . . . ספראסלא
 פיל ויך היבעו אורזאך .דער צ~יכ טעס*" א חיכען רען עם וועט פרוכט(סיט

 ןויו פכיח. זי. פ1י. פפר ניויבורנ, פיפון ריר פ11 יפר9 ופרי4ופפ וי.*ן
 רפווופיפפ1, י11 %יר19ונ זיו 41191רפ1, גפתיכפ ייו תרפ ר9ר 114י %י ופמ11ינפ1

 14יפרר91: חיברפייפ9ר אופיר י1 ןיו )9יצמ9-פ1 תמיווח, יירפ רפמ**1.
 תמ'ו ני 91פי.פמרח

 אוי-
 .תפיריפ ופרייופ יפרפ חויור 1,9 גין. פ-1, 1חחויפ

חראפוויפ-
 פיפוו 9 נפ1911 59 איו ייפפואופפר א'1 יי9ח.. ואופי .תמירפ י11

 בן' רי נפ411רפ1 נפ19948 1,4 יירחוווירפ פג'פ1 אי1 פרפפ איו, 9ד47בפ1 י1פאר

 תפיוימ, ח11 תמירוח 9מ9%נוונ



 ר צג - גיימץי. -=ש יי
 ייייי ימ~

 סייע-
טי י-י  0ריני חוקיאו חיים ר' רב ספררישע1 באריטסע1 יעם פ11 רכיים, או1 רכניסכאריטסע,, נעוויסע פון הככמות קרי;ע1 צו נעלוננע1 איס איו סי נרויס נ4ר ארב.'ט.נרויסער,] רער 4ם פו1 4פנעהאלסע1 נים רכ יוננע1 ניר נ4ר רעם4לטרינע1 רעם עס היםנע1י, פ1נרעס110ע- והר. ס11 א'כער1עיונ: רער אויף הסכסה וייער נעכע1 צו אנטוא;סרכנ'םי%8

 נעווע1 רעטילט איו וו4ס חטר" .שרי פו1 טחכר רער חח"ם נ4טע1 אונטער1כאקאנם)
 נענעכע1 אים ה4ם  וועלכער ערשטער רער נעווע1 איו ער ישראל. ארץ חברו1, אי1רכ

 ר' הרכ או1 ל4רוש פ11 סייועל חיים אליהו ר' כערלי1י תיים ר' הרב רכ(,)כרעואנערן הכה1 5ררכי שלום ר' רבניס רי אויך ויך נעפונע1 מטכיטים רי צ11ישע1 וו4רם.קיי1ן פארשטיי1 נים או1 ויניי איירער והר רעם פארפי-י ו4ל 0ע1  כעסער פיל איו עםאו., טחכר טים'1 סמכים ער איו הסכטה ויי1 אי1 חורה", .והר רעם אויף הסכטה כעס0ע ריו
 רכ. טיסקווער כאייטטער יער סוא"היעקכ

 רעם צו הנצטות( רי צווישע1 נעררוקם כריוו, א )אי1 שרייכם הארקאווי א. פ4רשער,, ש5ראך או1 פייאלאנ  כאריפםער רער וו4ס ברעננע1 צו אויך איואינסערעסאנם
 .והר ספרו הור לפני הוסיע .ה1סחבר:.1

 הורה-
 והרר הור כי וארא העיון על היום ואכא

 כי לו, להניר אוכל חנף, שפתי וכלי כעטו יפה עשה הכל בשפתותיו. ח1 הוצקפעלו,ןן.
 לעשות-.הפליא1
 פו1 איכערועצוננ רי פארענרינען צו נענוטע1 אים ה4ם י4ר, צתאנציננאנצע .1
 *( טיילע1 ויכע1 אי1 0שלי, קהלת, השירים, שיר תהלים, חו0שים, פינף רי אויי והר1-
 צו אוועקנענעבע1 ר4וענבערנ יורל הרכ ה4ט 4נשטערעננוננ או1 סי פילאווין
 מי פארשם'י1. עס ו4לע1 "כינונים" רי אויר או והר פו1 לערנע1 ר4ם פארנריננערע1ן
 קר וועט נע~ויכם, ער ה4ס והר פו1 פארשפרייטוננ רער רורר 11י'ל, נ4ענם, שוי1איוןן נאולת רי או כאווייו א א'ו ר4ם או מקובלים אלע ווי פונקם ויכער ויר כיי נעווע1איו1

 להנלות. הישועה שורוכח אות וה .כי . . . הקרטה ויי1 אי1 ו4נם טי 11י סשיח0ע1
 רילר חבירא רמהאי אנה וכאה כטח רכי, רכי, 1"ל שסעו1 לר' )הנכיא( אליהוכרכרי.

 אחוותו אל איש ושכתם ובניניה יוסיא בסוף לתתאי ראתנליא ער עלאי, כמהיהפרנפו1
 . . תשובו סשפחתו אלואיש

 צנועים עקססוע0ע ניר רי צופרירענצושטעמ1 אום אויר ה4ם ר4וענבערנ,הרכ .-
 ססחרי 8( נהינום ע:יני 7( ער1 נ1 עניני 8( היכלות 6( ווטא אררא 4( רכא אררא8(,ן רסשכנא אררא 2( רצניעותא טפרא ו( ווי: ענינים טיפע נ4ר רי איכערנעועצםני0

 חטצית וו( תורה טתרי 0ן( כפרם בראשית סעשי טסחרי 9( ככלל העולםבדיאת
 עניני תעלוטת רבר ועל הנס0ה חיי תעלוסות רבר על הנעלם רכר על הנעלםטררק
 הסתינתחיית

 רי העכרעאיש. אי1 איבערועצם ניט 4בער אמת-, .ררך פירוש רעם צו)ענעכע1 ח11,' סקוטות 5ראה צונעשריכע1 איבערנעקוקם, פר ה4ט ואכע1 אלע ר4וינערי
 איינצושטע1ע1, ויר נעהאם, טורא ער ה4ם הקכלה סורות רי פו, טיפענישע1 טיסענ4ר..'ן
 נקיאות'1 נעו4נם ווערס והר אי1 אויר אווי ספרים סיסטישע אלע אי1 וויאווין, ויי1. צו מפרסםויין

 .ניויסע1 רעםווענע1
 ט4נ-

 ט4נ רעם אויף ה4ס טאטש רי 4נקוטען. 0שימ'ם פו1
 רא1 וועלע1 ו,4ם ענרערוננען נוואלרינע רי אויף 4ננעוויוע1 ה4ם ;עליי;ם, אכםפיל

ן
,

 **(. שכינה. רער פו1 נאולה או1 נאולה,  אשישער רער פארפ4רקוטע1
 גיור9ר 191פ9 וי*(ז י1

 ר%ר*,יו9י ו919י
 אמ9ר.9א. *יי 5ויי ייר9י י%צפ9 רי

**(:ן
 ת9נ9י

 פ4י4ופ*ר *יי י9ריפעו% צייפוו:9י. 5ארפיר919י'יןן 5אר%פ%ופויכי אריי9ו9ו %%הי% 1 ניפריגיי פי.י א.ו ח*ג ר%9
 ו*ורואו- .*ידיפ%י

פיואר9ו9ייר.איריפ9רי9ו%)י, איי און



 9י.פ. .פז מ-מ גוויוגיו"4גנ
 פון ראטע רי יננעווי,ען אפילו היס א!ן ווייסער ניך נענאנ,ען א,! !והרו,ר
 אי! עט א! נערעכענט 0ען הים צרה עת אן נעקוסען אי! עס ווען קו0ען.משיח'ס
 0שיח"..חבל'

 ה4- !יי הסשית. ביאת צו נענרייט !'ך פוילען אין אידען היבען ת-ח י4ראין
 "אין קוסען: משיח וועם ת"ח ייר אין ר4ם !הר פון ספך אויפן פארל4!ט !יךבען

- נביאות !הר רער -!4נט אנט און הונרערם פיר סון צייט רער צו טוי!ענם!עקסטן  ' הסתים תתיית צו שטאנר !ייער אין ערר רער פ!ן איינוואוינער אלן אויפשסייןוועלץו 
 רעס אין הים הובלת בעלי רי פון ווער און רכורים אפענע ולירע נאנץ ראך מעןהערט
נים

 נענלוינםי
 ת"ח י4ר .אין

 נעטען צו סשית וועס כץ נפתל' ר' טקובל רער !4נט -
 י4ר רעם אויף נעהאפט הים ש"ר, דער כהן, שבתי ר' נאריפסער יער אויך ***(רער. אנוץ- אן !ינט אויפשטיין טויטע רי וועלען ת"ת ייר אין **( סולטאן" פון סלוכהרי
 רי אוימ סליתה רער אין ה4ם הורוויץ שעפטיל ר' און **** ייר פשיח א !יין וועםווים
 5( . . . תפשי" לצאת בלבי ואסרתי הששי אלה לססטר .ת"ח נעשריבען: ת"חהרוני

 נעקוטעו נ4ר !ענען סשית'ן אנשסאט נעקו0ען, נים ת"ח '4ר אין אינסשית.
 נלויכען רעם 84נעשוואבם נים ה4ט ריס יבער *וילעו. אין אירען אויי צרותנרויסע
 4ננעהויכען היט מען !הר; אי! רסוים אנוץרע נעפונען הים סען קוסען. טשיח'םאין

 שנין" .אלף רי אין חי0ין" .קץ ווענען נע!עהן הים רניאל ווים ת,יו! ווענעןרעכענען
 שטארקער ניך אי! סשיתן אין נלויבען רער און סלובה  0שיח"שער היילינער וערפ,ן

 וץריבער און ער, קו0ם יט 4ט א! ם4נ יערען נעהימם איס אויף הים סעןנעוויועה
 היט )6~18-18%( צבי שבתי סשית מאלשען פון שסימע. רי ווים וואונרער קייןא,!

 -1-( פוילען. סון עקען אלע אי!4ונעקייננקן
.

 פאר ראטעט ינוויי!עו אי! דרכיס פארשיירענע נעווען שוין !ענען חסירותאין .
 א! רס!ים. פארשיירענע יננעוויזען ה4בען וועלבע א,עלנע נעווען קומען.כלשית'ם

 נעהאלמען היבעו וועלכע א,עלכע יבער נעווען ייר. וץם און ועם אין קוסען וועםער
 ר' רבי וער 8שימכע( )פון יור וץר מער. ניך .אויסנעבען. ניט 0ען דאר4 סור וץםא!

 וויס .רער א! עתירות" "סנלי די ווענען נע!4נט יפען נאנץ היט הורוויץ יצחקיעקב
 4בער חיבעו רב"ס תסידישע פילע . . . ניט וויים !4נט, וויס רער און נים; !4נם11"ם

 הורוויץ יצתק יעקב ר' לובלין פון רבי רער צייטען. !ייעיע אין סשית'ן411ר,וארמעס
 איז פר ווים ד4ם, נישם ווען באב, תשעה אום תקע-ה ייר אין%'לשנה1ן ריםאנאווער,,ארונםער- סנרלי ר' חון סתיר ק4!עניצער סיטבנעווילטג,צו,אסען

 נורם הים ווים פאל, רעם ווענען לענענדעס, חסירישע רי סענסטער. מוןאר!'סנעפאלען
 .באקאנם. אלעסען !ענען *טירה, !ייןנעווען
 אי! קוסען וועם סשית א! נענלויבם ח4כען רביים רי פון טייל נרויסער א ניר(,.

 7 ססרייקען(. רי פון צייס )אין חר0"ו!4י
 פפרא ו-רי כו יייוי ימיו פרי ומירא יאומ ארגפ וופי פמימאי גאל4*1:'

 פ.11 יו-י 91.א ומוג9יוימ9
 יוין )גיי פפמ פנומ ***1 1663ן איפירוי ו.נ מיוו פי9'י1

 וווואוון. ל9-י )9-ג ממוומ ל19רומ איי נ5ווווי*'*'1
 אויפניפיא91י ופייופ חיו יי5(',.

 גאריייפר יווופר'נ ופר
 זיייאיי95.1.. כיפל- גאנראי

 אוי5פיאוו
 יויופו. מווופריפר אויינפמרנ'פפ יה מ4י פויופי נ5נפי

 . . : מפ9ר אוו פוצל15 נפגל'גיו ו9י4וי זפופי וו5לכפ איר15יפר
 מפרפ ייויי וייפה אוו נאוומ רי 9ויי 4פ 4י או וינלויגי ה945י אופ-1-1
 פויי 9וי511ן פי או 91נורגי מ4גפו אופפארויר9ויוי.

 9-יפי ר'
 ואפפ אוו ואונ אזוי פויי זי1י י9וגפר יפי9 רפר 4י ריפ,שוו יו'פרפי וי גף

 .4'י
 אירי5פ איי ויך

 נפ' נרייפ רו אוי מאוור*ו יפפופ זייופ ייי *וליי פויי איו יפוריי איו'שפווגיו,
 נפו4ני. פ5ראויי מ4גפו נגיאיי ר' 91וכפ או'4 וינונ נונ יו9ימ 11,יאכפ



125 ו-ר ריויוב5רנ ליויל1 יחורמ ר. מוג - בוימאייל1.

 .טה יחרו: פרשת רש"י אין רסז א נעפונען אפילו האט טניר סריסקעררער
 באטרעפט ובא" שטע שטיעה :סה פון ר"ת רי . . . סוף" ים קריעת ונא ש0עשם'עה
 ניט ניך איז סקיח נעוו4רען, ניט נ4ר איז רטזים אלע רי פון אז זיך פארשטייטמ-ד'מ-1.
 מקוכי אלס  ר4זענבערנ הרכ אים. אויף אי1 ניך ה4פען אירעןנעק01ע1.

 חסיר און
 נעזוכט ער חיט יוחאי, כן שסעון ר' פון ספר ד4ס זוהר פון רכמים רי איןנלויבענרינ

 פר4פעצייאוננ. משיח'שע זוחרס רעם פארענטפערעןצו
 חוקרים נעוויסע ווי זאך. סין אזא דעריויבען ניט זיך קען ר4זעננערנהרב
 נים החם ער און זוהר אין צונעשריבען איינער ה4ט ר4ס אז זינען ~ובאיוי8טען
 ווערען סקוים וועט און אטת איז זהר אין נעשריבען שטיים וואס איץנעטר4פען.

-  
 4נ- רעם פון ראטי וער ווענען 4נווייזוננ זיין אין זהר רעם פארשטיין נ4ר דארפעןטיר

 משיח. פוןק01ען
 בסעט טען קען .8ינתס" שישת פון טהיכתא" .רעיא רעם פון אז איז אפהרעד

 8041ליצירטי רי פון איינע איז עס און דערניין ניטנ4ר
 לוים זהר. אין שטע%ן

 קומען 0שית'ס פון ראטי רער זיין ז4י תורה' פון.זהר טתבו פו, י4מענטאררעם
 ר' י4ר ר4ם ט4נ( יערען קו0ען 1ע1 וו4ס .אתיקנה" יויט ניט זבו-בעתח" .לא"ון
 1ע1 ער, האלט ניות, רער *במ-ייר. שוין איז וו4ס הו4ביעי, חל4 פארן י4ר ז?!2ע"כ,

 א און ח%מי*י אלי רער איז נלומ מוי5* רער י4ר. הונרערט 29 ווי ציען ניט 0ער זיך'

 . הונרערט 8 נענונ איז תוספות( חייסט השש' אלף נאנצער )רעד מ5*י אלי פוןמומ15מ

 איף, זיכעטען פארן י4ר הונרערט 29 זיגען וויל זהר רער ווי שהייסען ר4ס וו4יטי4ר
 רי רארף .איף" פינפסען פארן י4ר 179 קע"ב טיט נעווען איז תורבן רעד וויאזו'
 150 )ק"1 וירעת" .ערכ זהר וער טיינט ר4ס אלף, זינעטין מאר, '4ר 272 זייןנאויה
 פארענרינם ווערען וועט עס אזוי און טענ( אין שעה'ן ניטם לויט קעה זעקס ציי4ר,

 פון י4ר 72 ביייכען וועט אלף זעקטסען צום כ'ת ת"ש אין הונרערט ניעצעןרי
 זהר רער וו4ס וישסתו" יראו ?ד'קים .ובכן פון צ4י ר' ווי אזוי '4רהונרערטאכ0ען
 . . . .8קורה" א נעווען נ4ר איז ער האיט הדם"ו י4ר אין ד4רם.ברעננט

 נלויכען און טיסטיציזם אין אריין זיך י4זען מקוכלים רי ווי טיר זעהעןאזוי
 זיך טוט עס וו4ס ווייסען זי' אז און פ4רק01ע1, וועט ער וו4ס כאפה ווייסען זייאז
 . הי0על.אין

 . .ביק" 8ר,!ת פון תרש" .זהר רעם אויס, ער טייטשט נאננ זעלבען רעםסיט
 י4ר אין ש8עסער י4ר צוויי טיט נ4ר סיינט ער אז . . . עתה" ויא .אראנו 9סוקאויפן
 רער זיין סותר ניט זיך ז4יען זיי אז און סשיח, פון י4ר דים זיין 41ל תשכ"ו,רע"ד
 איינער י4ר, צוויי אין זיין נ4ר ז4י חיל11 רער 'טהיטנא" .רעיא סיטן תרן!".זוהר
 אנרערער וער און מריהער י4ר צוויי סיט 4נהויבען זיך וועט נאולה די אז האלטעןז4ל
 איתים רכרי ואלו .איו יבער נאויה" .נטר פון שוין רערט טהימנא" .רעיארער
 נאויה אסת'ע נאנצע רי אז ז4נט חרש זהר רער אז נענלויבט ה4ט ער און . . .חיים"
 ויתקוף 5~םיו ככטה יאייתיה ויפיש קכ"ה יתקף זטנא .ביה הטכש כררך זיין ניטוועט
 י סעפיא". יה ויוקיםבה

אין.
 רער פון אויפשטעלען זיי און אירען רי שטארקען' ניט וועט צייט יענעי

ערר.
 אין קוסען .זיי נאולה די וו4ט תרש זהר אין פירוש און נעראנק ר4זינעןרעם

 השבעתי 8סוק ה' 8רו4ת השירים שיר אין 40י עטייכע ער ווירערהאיט תשכ'וי4ר
 פאר- רי 4נצ,אווענרען באנףהט שסארק זיך ה4ט ער קהלת. סוף אין און ונו'אתכם

 א'1 אז נעסיינט ה4בען וו4ם ד4זינע די איכערהוי8ט און 8ידושים אנגערע.שיירענע
 נאולת, רי קוטען וועט הששי אלף פון רע'רי4ר

 ווי"
  ~אשיינ8עו%ך ריך זעט פען

 אי- ווע1% וו4ם י4ר רע'ר רי אויף ארויפניין טוז רחס נ4ר נעווען ניט ~זוי. איז עסאז
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 צו  ערנסס עם ס'ינס ער וויע סור רעם אויסז4נען פארן זיין סכשר אים ז4י ערנ4ם נעכעסען ה4ס ע4 הנאולה". .סור זיין סנלח אים ביי נעהייסען ה4ס ר4םבעדבלייבען.
 רער נ4ך י4ר 40 4נפאננען זיך וועס הסתים תחיית אז נעלויבס אויך היס ערטשיח(. חבלי רי 4ננעהויכען זיך ה4ס תרס'ו פון אז און . . . היום" חצות של הערבזסן קורם שנים כ"כ ועור היום חצות שאחר ערג של שעות לשש שנה .ר'נ אז און ס4נאיין י4ר סו(זענט איו נ4ס ניי ר4ס כלל אננענוסקנעם לויסן אלץ )און אסונח. רישטארקען
 של4ף לאננען זייער פוןאויפהויבען זיך וועלען סתים אלע ווען הששי אלף פון ת"ת י4ר אין ענרינען זיך און חשם'חנאולה

-  הששי. אלף אין חר"ס טיינס שעותלנ' קע"ר-שרוג חורכן צוליכ( אליין. .ו" און זעקס-80 סיל צען .ו" שעסים .י'מ8 - צען-צענער ס4ל זעקס .י" שעסים .ו" טיינען ר4ם ז4ל קאסענסאר זייןלויס . . . סויזענס זעקסטען אין ת'ש ביז חר'ם י4ר אין ויין רארף נאויה רי אז אויםווייזם יוחאי כן שסעון ר' פון וירא 5רושת זהר אין קבלח. ספרי רי און זהר איןסתירות רי אויסנלייכען נעוו4לס ער ה4ס רערסיס 
 אויף אלץ שגי. בית של החורבן אחר שנים טאות ח' 4נהויכען זיך רארף וו4םנאולה רער פון ינהויכ אן .8קירה", א נעפיינם איז ר4ם אז פארענספערען נעוו4לססחירה ר4זינע רי אויך ה4ס הזהר" .זיו שירוש און תורה זהר פון סחבררער

 סלחסה וועלס רי סלחסות, רי ראיה, א אטת. נעווען איז ר4ם אז זהר אין זיכער אויךאיז סחכר רער זחר. אין סתירות רי פארענספערס, שיסה איין אין אופן, זעלבעןרעם
 דונר ר4רס ווערס וו4ס רומא אז תרם"ו, 4ננעחויבען זיך ה4בען וו4ם צרות אלעאון

 רכחא קרתא לנו .סתבנשון באפאיען, איר ר4רס זיי וועיען תרע'נ אין. וו4םסאנס
 ניינסררוסי"

 סיס אירען רי פאר ה(יס נאצי4נאלע א אלם נעוו4רען רערקלערס איז וו4ם ישראל,ארץ פאריוירען אין סלתטה רער אין נעליסען ה4ם ייים 1יומ5או5יו454י
 .וו. א. א. אראבעררי

 יאר פון פוף גיים זיין וועס נאולה רי אז אוים ער פירס "קץ", רניאי'םנדיטשענרינ אויס- דניאל, ספר צום שירוש זיין אין 1589( רצ"ס י4ר אין נעשס. רנ"ו-1494;י4ר אין )נעכ. יחייא אבן יוסף ר' פון נבואה רי רערסאנען צו איזאינטערעסאנס
 סשיח.פון שיש רי חיז שייט אונזער אז ר.ה. ש5עסעד. אביסעל סארציען זיך וועס 4רערהת"ש,

 . איז ש8אניע, גראנארע אין אירען אויף ש4נר4ם שרעקלאכען ניכן )1042(תה"נ אלפים ר' י4ר אין צוריס י4ר סויזענס סיס וו4ם אויך איזאינסערעסאנס
 וועס ש,10( אין )ר"ה שני ביח חורבן נ4כן 8,0 י4ר אינם אז חשבונותשיירענע פאר- רורך 4ננעוויזען ווערס עם וועלבען אין .זרוכבל' נ4טען סיטן ספר ארערשינען

 אירען. רי אויסלייזען סשיחקומען
 קביח אין ררוש זיינע פון ליסעראסור. פ4לקם 8( און קבלח און ררוש 2(ראסור; ליטע- רכנישע הלכה. 1( נעביסען: דריי אויף נעשאפען ה4ס ר4זענכערנהרכ

 הנכיא, אליהו" .ילקוס זוהר; פון סעשות אלע אנסהאלס וו4ם ביכל א הזהר",,נפיאוח פרר"ם"; .ע8-5י חוסש אויף חפארת" .עסרת ספרים רי באקאנס זענעןמפריס
לי14עק. כיכ- א ס11 כתב-יר א לויס טשר4נ" סהר"ל ,הנרת און הנביא אליהו ווענעןפעשיות

 נעשריכען ה4ס ער איריש. אין און קורש לקון אין :יבלעך טעשחשרייכען סיס 54נענעכען זיך ער ה4ס פ4יקם-ליסעראסור פון נעביםאויפ'ו
 סעריצין און קסיעות סנולות, )ווענען המלאך רפאל "ספר רסב"ם(; טוןביי;דאפיע קירצערע א 0יס רסכ"ם פון )איבערנעזעצס הנוף", ורפואות הנפש .רפואות ספריםרי
 פ4לסססים- גאאיווען א אין נעשריבען ער היט ביבלעך אלע רי א. א. המלך"ישלמה היסים -רברי סששאיע, סהר"ל תפארת ס5רא;, סהר"ל" .נפלאות ר4קס4ריע,;לויס



- ב1ימאייו1..) 117 1-ד ריו9ובפרנ )יזרו( יח1רמ ר. הוב 

 אנטהאלט הטלאך רפא5 0פר רים איריש. אין סטיל טראריציינעלעול,כען1

 היינ- ביון ניך ווערט און היניעניע און סעריצין פילקם רער פון דעצעשסעו אוןעצות
 ואטלוננ רייכע א אנטהאלט נולם דער *( רכיים. תסיריקע סך א פון באנוצט ס4נטינען

 נולם ציקל רעד נולם. טהר"ל'ם ווענען פארו*יידענע.לענענרקם אויף ויך שטיצםווים

 לעצטענם איו ווים סיטאלאניע פילקליר רי פון טקור דער נעווירען איולעוענדע

 אווי און פיעויע אין אווי ליטעראטור, רער פון נעווידעו אויסנענוצט פילאווי
 עג היט פילקסטיטליכע און תסירישן רי ווערק, ויינע אלע אין ככלל בעלעטוי0טיק.אין

 טים- פון נוינוננ שטארקע אנן נשטה ריכטעריו*ער א טיט טאן א פאר ארויסנעוויועוויך
טיציום.

 לענענרעם און טעשה'לעך פילקם רי אין אריין ויך טראכט טעו ווען באטתאון

 סים- און רעליניאויטעט ויין צו קייכות א אלע ויי היכען יננעקייכעו היט ערווים
 תסירישע אנדערע און כראצליווער נחטן ר' פון טעו*ות רי ווי ועלכע רים איו עםסיק.

 רבנים. און רביים היילינע רי ווענען טעשה'לאך לענענרארע אוןן

 קבלה, און תמידיום פון נעפיהל ליבעם אןן עמ4ציאנאלע איראציינאלע,דים

 ויך קריסמאליוירען ביים ליידענו*אפ0ען. טיסטיקע טיפע, ני"1, אים כיי נעפונעןהיט
 מעשח'5אך. איכערנעטראכטע ניך פון אבמפרא59יפ אים ביי נעפונען עם היט.

 פארצייכענס היט חמידיום, צום איכערנענעכענע אנרערע אלע ווי נלייךעי,1

 אין קינסטלער די ווים איו, אונטערשייר רער תסירות; פון סעקית רי נעואטעלט אוןנ

 תסירות אין ארייננעכראכט היכען קייט" "נילרענע .ריכוק" אין ווי ר4טאנעןוייערע,'

 לענענרעם טראריציינעלע די פון נעשאפען היכען אינהאלט, אין פ4רם איינענעםוי"נרך

 דראטאטישע לענענדע, ליטעראטור, נעווען עם איו קינ0טלער פארן לעכען;אידיש

 נאכט ווטעררינען טיטן ררים" נישם .טידסא0ער שייקם8יר'ם ווי טער ניט טיטיוועו,ן

 דורר און טיטים פילקם רורך נעקאפען ווערעו וועלכע יענענרעם אנרעדע אוןתלום,ן

 נעשריבען יכער היט ער *( לעבען. און נשטה פילקם סיטן ויר כאקענט טעווועלבע

 אים פאר נעוועוען ויינען ויי ווייל סטיל ס4לקסטיטליכען אינם לענענדקם די כחטיטות:.
 .רכי", שטיק א נעווען אליין הסידות, אין נענלויבט היט ער 11:יל ווירקליכקייטא,:

 קטרייסעל. און וו*ו*יצע אטלאסענע פיאות, און בירד לאננע נרויסע רי נעטרינעןאליין

 נעוען ניר ניט עם היט און טיססיק און קבלה רער אין נענלויבט היט אלייןער

 אר"י'ם רעם נעווננען אליין און תסידות פון ליכע רי חמירות, רים נעפיהלט אויר נירן
 היכלא .כני רשבתא". כצפרא לסעודתא "אסרר כשכתין". .אומר פוןוסירות)
"רכסיפין".,'
 אליין ער קבלח, פון ווערטער סיטביליו*ע רי טיט כאנוצט ויר היט אלייןער)

 קלטה", -כאטונה נענלויכט היט אליין ער טתיקותרינקייט, טיט או,סנעווננען עםהיט

 נע- ייכטינ ויי וענען אים פאר ווייל קעטערלער ויינע אלע אין תסירות ר4םיננעטאשט
 און קטייט ער ווי אווי נאנצען, א .נולם" א נעקאפען אויך ער היט רעריבער אוןווען

 ואפירדפנפ רי*(
 מפריביופי

 19י נ9מאנפ
 זא5פפי, נ9זויימ9י. פאר*ייר9ופ

 נ159ופינפויי51יי
 ניזזימפ רפריאופ אעיו ויפרפי מומזר איי מו-ך. איי מ'ר,

 4ויואפור.ר5זאומ
 ן מנ1וומ.

 19ופזר-י9ו*פי נרויפפ נ4י מיב9י מיפפי9. ו9ר רורך*(
 ויך

 א1יריויני9ז רפרמויבפי
 פ4ומפ4י ן. פריפפ*פ9ופר ר1פיפפר בארימפפר ר9ר א'ר9אוימפיפ.

ח4פ
 5זי ני1ז4יפי אופזיפפ א'ז 9ר וף ו4ניפמ ,ז9י9. נרזיפפ זייוי נפפא95י

 רפר
 נ9וזירפי אעי 19ופ1ר פר91פופה 5ואנפר.:

 רפויני9 איי רפרז9יורינ רפויניפז'יימפיפ.
 א1י ברייפפרי

 9פי9. ריופר 5אר בויי א1י ימור ר9פ ר9ו'ני9: א-י נפזפי מ4י פר נרזופ. אזן ברפנ 9יי ויפ מיפ זז4מ יפופ פ'פ9
 מ9נ9רפי

 בנמ איז וז4מ אירפאליומ
 .ן

ארזי15ו5יר9י
 ה1ינפ רי 5ז מפופ*מייפ רי

 5זי איר9אופי
 נוייכ- אממ, יז5ר, 5ודימייפ,

 אויחייפן
 . . . ברירפרוינ9י.פ
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 א"ניואו' אן ניר פארשלייערוננ, 4ו און טאר*וצוננ. וויסער א ין -נולם", אניש.
 וינ9וראר'*עי %ר*ר'8.יו9ו19יינ9ן

 אירישער רער אין כלייכען וועס ווים 111מ
 . . . טים4ל4ניע אירישער רער אין סיסטיק, אירישער רער איןלענענרע,
 אויך איז ליסעראסור אירישער  סירערנער רער פון קלאסיקער רער *רץ, ל.י.
 אין אויסנעהלוסס ער היס רעריבער און רעליניע-טי0טיציזם פונם איבערפולטנעווען
 שנרעבם, 0411 איר-סענש רענקענרינען נייססינען, פרייען, רעם ווערק, נרעסערעזיינע
 .ביינאכט סענש ריזינען רעם  1יגו צר יום-סוכרינקיים. צו היילינקיש, צו בענקסווים
 פאר זיך ער אנט9לעקט סער ניך און קיש" .נילרענע אין אים זעס ער סארק",אויפן
  העכער". ניך ניס .אויב אוןאים

 אירישקיים, פון אטריבוטען איינענסליכע רי ארויס 9רץ ברעננס אופן אזאאויף
 ער העכער, און העכער שסיינען פיראויסצוניין, שסרעבען אייבינ אן - הסיריזםפון
 *ן נביאים-פארלאננ אויף באנרינרעס איז ווים אירעאליזם העכערעו צו השסיפןלב

 בסתון. און אסונה ערלעבקיים, ליבשאפס,אתרות,

 0וקיירינען רעם נעפייערט קהלה סינסרעילער רי ה4ס )2932ג תרצ"א י.ראי,
 .1ער פון באשסאנען איז יובילירקיסיסעס רער  ריזענבערנ הרב פוןיובילעאום
 אנשי קורש "הררת שול רי און ראש( יושב רגהן צכי )הרב הרבניפ" "וערהעיר",
 צו ייר. צענרלינ עסלעכע נעווען איז ער רב וועמעס נרינפעלר( ש. )8רעז.*וילען"
 יפשאצוננ-0אמרים עטלאכע פון הזכרון" .ספר א רערשינען אויך איז נעלענענהייסרער
 רער סיס כהן צבי רר. שריפטשסעלער באקאנסען פון רעראנירט באגויסוננעןאון

 פוקס. יוסף רבי פוןסיסהילף
 סיסוו4ך אופן, אים8יזאנסען אן אויף פירנעקוסען איז פייערוננ יוביליירי

 2882(. פעברואר 2%-טער תרצ"א ארר ר"ח סינ צוויי0עורעם
 באנריסוננ רי ארייננערעכענם באנריסוננען, ליקאלע רי פון זען צו איז עם11י

 מ4ם רערסינק שסילץ סינסרע4ל איריש-ירסיריק0ישער רים איז הרבנים" .וערפון
 רירבנים וער אינם רין( בית סנן )אלם ירס חשוב א פארנו0ען ה4ס ריזענבערנחרב
 נרויסע רי אנערקענס היס זען, צו איז עם 11י סינטרעיל שסיס רי קהלח.  זייערפון

 אירמר רי בארייבערט היס וועלכער סחבר און רב נעערטען רעם פוןפאררינססען
 צווישען ווערט הרכנים" .וער פון באנריסוננ רער אין ליסעראסור.העברעאישע
 פעלים, רב איש תכרינו 11ל השבעים יובל בתנינת אנו טשההמים נעזינט:אנרערעם

 החבסת טסעין וסשקה רולה ספורסטים, בספרים הרבים את לזכות בעסו נתן פריואשר
 נראסולאציעם און ונ:של*'5ג%1הם:1;ג,ננלה

 נעפ*
 פון באנריסוננ א אויך

 אין קעלערטאן נתסי' יושכ-ראש, רעסילסרינען פון נע'תתם,*ס תיים", יעזת"ת
 שטר פאראיעינסע רי און קאנארע פון באנריסוננען רי אויסער קיסיסעם. פ11ניסען
 רער- כלויז וועל איך אזיע. און איירי9ע פון כאנריסוננען יננעקוטען אויך זענעוטען

 ווארשי, לערת הרבנים "וער פון יהטב-ראש בחנא, רור שלסה הרכ עסלאכע.פאנען
 נפשי ותרות לבי .לסש111 אנרערעם: צווישען שרייבס באנריסוננ *ערזענליכע זייןאין

 מרתוא לאתל בזה והנני שנה. שבעים לכת"ר יטלאו הבע"ל כ~ו נ' :יום אשרנורעתי,
 ף . . ר' שלהכת רת א1ו כזר1 ולהבין להאיר . . . הסשולשת בהנים ברכת ברכתי,את

 רור ר' אים כאנריסם לובלין אין איט-סש*תה באריסטער רער פון ניטעןאין
 סיהורה', "1ובס כעל זצ"ל. אינר אברהם ר' רבי'ן באוואוססען פון )זון שליס"אאינר
 סאיר עזריאל ה' און .( זצ"י שלטה ר' ארסור"ים כאוואוססע רי פון כרודעראון

 9ירו9 .9ל גי9אויו %וון9 י4ר %מי מין *יו יירו% מב% נאוג י4ויג9ר ר9ר*(
 9ויו9י. *'י ואב'.%אג% גרו%או9ר רער רורךח*%-,
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זגץגזגךז ñגק╨ו ז¢גי ╨í áוñץגץט╨ו . . . . ה╨ה חí: גג¢ק כץקגזזפáñ ג5ק ¢ץñ"5ו¢קג .(ו ז╨ח╨ו ú╨ג¢áñ ,וג╨5זף קג íה5 חñ ז¢ךוגק זגúז¢ו 5ץז זú¢זáץ 'ג¢ז*ה úיזךí 5ץ úלחף זúזגהá ¢זץ ז╨ñץ ¢חג .ú 8úזך¢*áז ז╨ח╨ו גק╨ו úחקקñ ז╨גו ¢קו íג¢גיך  úו ú╞ל זם¢╨ זáזñז í ñ¢áúג╨קó áףזñúהá ו5פá וúז╨ñגהñ¢ ךúו .¢חג á5ו
áזזלí úגקךה ¢5ז╨ גúק5זח íגñגí áג╨ז¢חוה וá5 5זו úזá¢ה5 דááú כזגץ¢áז ח¢áזñז ¢פ÷5 %ו ñז¢זו5 ¢זו ,ק¢ח ז¢זו 5ק טג áחג ה¢הך¢ 

 ז¢ףוק טג¢וה5 . . . היס╨ז זדםזי
.הáהוז .כגםיזםל . . . áá¢áú ¢זáיה  ¢ז¢ ו.¢החלי ם-פס ¢דגו

÷חפג  כזף Σ¢ו 5ו¢קג כץñג¢╨וí áגו ץ5ו גג¢¢ ץ╨גáñגזז ,íג╨á ¢á¢ה '¢ íה¢áו
¢גול  כהáה ;÷ז÷ á¢ח '¢ ñóזג íגגú 5¢ץף╨ץ╨4ס ñ╨ז¢יז ;ה5á¢á 11ח á¢ה '¢ כá כזגפ
-╨ץ¢י áטגו םץזז סגזם 

 כץ╨╨זñג¢╨וי
 .5וגסזץ ¢4 סגו ךג╨ Σ ¢4ñום8 כץ╨ץיץ¢זפñגזו ץםו

כץך4╨ :טגס כץ╨ ט4╨  כגגו  ץך╨וñץ¢פñ╨גו ╨╨זñג¢╨וá כזף ץג¢¢╨וñ÷ץםו גק íג¢זהד כגו  ,÷¢פה ץיםץזז ñ╨ץ,גם
 כזף כץ╨גך¢4¢ כג¢-úגי

úח÷ם Σ"זñ ו╨" כזñו íזגá הץáק íגñג ,קז¢זחם זםáñ ,ו"פ¢í ú╨ ג╨ו וזáו íזגח   ם¢זג ╨¢ץá╨ץז"¢
 ÷םח úחñקá ג¢ג¢ג áזהוה áגáחהז ╨"ה¢ה .ñí¢זףñה . . ¢"¢הזñי

ñá¢ט ז¢áילז ¢גץד םוג¢ך╨"ñ (ו¢╨÷) ╨חי םáזגה úוםñם זם íגץáק .ה╨ק גז0ץךז גáם ג╨ו ñו╨ח ז¢ג÷זñףחי זיחזו ,כΣ . . . á╨גץñגí ךקזúזג 
 áזñי

 זúזו '¢ק טג¢וג זגךג
.í¢ח áזי¢ץ 

ñג¢פñ  םק
."ף"ñ ץג¢¢╨וñ÷ץםו"  ¢גץפה. ¢ז╞ ,זףו¢ל

(ה-י-ו (á¢גקוú ג÷םוí קץגז 
(ג-ק¢)  úí ú÷╨íגיפי úíלז÷יז

כגו áזץ4¢זזץ╨ ¢גו áץםו כץקג╨ץףץקו: כץ╨גגז כץףו8,ו 
4íה  כו כץךםץ÷גזזñ╨ו .4¢íף ג¢ ץךק¢ץ ץ╨ץףוקוá הלהי
כ)ו  כץסץ╨ñגזו גזז כו ץךםץ÷גזזñ╨ו כזף ו ץ¢ץ╨╨ץם ,ךגגפ טגזה

.ץ¢ץ¢╨ו  ,4ññ÷ם4ף¢וף כזו גזסו ץםו
,¢ץק4¢ף-¢זךו╨  כזף¢ץ¢ סגו ך╨ץ¢ףץ╨48 ג¢ כץסגגזזוá כזף

-ץ╨  סו ג¢ ךםץזז סגו ¢ץךםץ כזף í÷ץס ñ╨ץסגזך ,4¢ג íג4¢זז גגס
-ו¢ץ╨גל  כץ╨זף כגו óץ¢ ,¢¢ץ ¢ץ╨גגá כזף כץקג╨ץףץקוá ¢ץ4¢

¢ץ╞  ,כץם 4íזז ךגזם ג¢ ץ╨גñפגו כץפץסץ╨ñ╨╨זם÷גזזñ╨ו כגו
ñגםג-  ,¢זñו╨ כץñם4ו גגס ñף¢ו¢ץ╨ כץי4ה כו ד╨זם÷גזזך╨ו כזף
ח¢זíל  כץ╨4 זץ¢גג כזו גגס כץםגגז íז¢ו¢ כץ╨ץ÷גגם*4 ¢ץס╨זו
4áץ¢  כגו ╨זפוá זפ ¢ץ¢ ¢ץךםץ כזף ¢ץ¢ .ךםץזז ¢ץגגס úזץך סגו
¢ץ¢ץג áץ¢וá4זז גגס כץ╨ץñ ¢ץ╨ טגס כזף¢ץñí גז¢ד כזוñ4¢╨ ו ¢ץ 
כץ╨גגס 4áץ¢, áוñו ה╨ñגזם כגגס ¢ץםול4¢╨ .╨╨זם÷גזזñ טוס 

íך  ג¢ כץקג╨ץףץקוá כץףוקוי כץ4¢זזץ╨ כגו  ו כץ╨ג¢╨ץךקםזף
¢וף  כץךםץ829ך╨ו ,4¢íף 141 זץך ט¢4 ליá ךג╨ כץñגזז 4íזז

áד╨זףוקו  ו ñגםך ג¢ ¢ץגג ץ╨ץג הגח 4ñה ñוהץ╨ úץá ¢גו
¢ץג  ¢ץג4 1140 ¢וף ו 4¢íף ¢ץג גו¢ץ╨גך ך4ה ךוהץ╨ כגו

í╨╨זם÷גזזñ╨ו  ñגגפ כץזז ג¢ ג¢ץ סגו כץףוקוá .כץ¢גזזץ╨ ג¢
íגך  íג╨ףזו כזף ט4╨ ¢ץג ╨╨זףוקוá 941 כץך ñג╨ כץי'גם╨¢וף

ג ñ  קגג%ג. %%ג%óזםו¢,%


