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שלמה אבן
• — • • בשרײבונג ךיא • •

ז״ל גאון װילגער ךעם פון
 רבינו החםיד הגאיון תולדות באי^ריביז וועוט םפר ךיזען אין

הו  ןאםירס אים מיט זיך האט עפ׳ן וויא מװילנא זצללה״ה אלי
 להײ גיװאךין נפטר איז ,עו וואנען ביז אן טאנ גיבאךין ײן1 פון

 דער אין גרויסקייט זײן פון םפולים װאונדעךליבע זיײער ,דזעוה״ב
 ״זײן פון או־נ ,וױכענשאפטין אונ חכמות אלע אין אונ הורה

.?ןה״תטוביות דינע פון אונ הקחישה הורה תשוקהצואך־א גתיסע

. תלמיךיש בארימטע זיינע פון מעשייש װאונדעךליכע זי;ער אויך

 ^נינים. הויכע אונ פבוישיש דככי פיל גיװען עתיק;מ מיר הא^ין גם
א פיץ ח־כ( )ע״פ גיוואךין גלקליפין  פון״גאון״ז״ל םפרים הײלינע ד

 יךד?גט1א — משליש שײנע זײער מיט הפרים וויכטיגע נאך פ*ן *ונ
פה עלים לו װפט ,ער װאש ז׳׳ל גאון פון ?ריף תרו ל

ס לצמי-ות נמבר מדפי ה ק. מ״ץ םהרי״ל ל המעתי

א נ ל י ו ו
 ז׳יל. ט״ץ ליפמאן אליעזר ב״ר ליכ יהודא י׳ ובדפוס בדווצאות
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ב ה מ ד ס ה
*

ר מ  גאון של תפאלהו זה אין ני האומליס אגשיס איזה לכח שמעתי ,»מעהיק א
 אנשי לפני לעז בלשון נעהקיס הקזושיס פוםרױ רברי להױת זי״ע עוזיגו

 ז״ל הקדמוגיס מנדולי ראינו ונכל .נכונה כזה לפרו לא כי וראה שכתי אכן .ההמון
 שאינס ההמזניס אק בהם לזכות נלי עלכי נצפון העלך יקלי סשרים מסכליס שסיו

 פזפני» וכן ־ כאלה והרבה חוה״ל וס׳ ז׳׳ל למ־פכ״ס המשנמת םי׳ כגון ־ בלה״ק ספיניס
 קלשו דברי פי זאף ♦ ביציט נעח המלוכר לעז בלשון יקריס ספריס כמה געיזקו

 בו אשל ־ שלמה אבן סקלוש כש׳ המובא השנל מהפופל ז׳׳ל ההשיל גאוכינו של
 עשרה בשלש המסכר שכניף ז״ל הגר׳יא באורי מכל נקיה סולח במפגױ המחפר אסף
 לפרסס מאול נצנ־ך הוא אשל • הללו עניניס בנל ז״ל לכיט לעה וליבן וכילר נפה

 המקשיביה להרחיק היה רבינו דרך כי האומליס אנש*ס איזה מלב להוציא ברכיס
 * לשפה שלא שיהי׳ אף הגזורה ללימול רק היה מגמהו וכל ־ ויראה מוהר מספרי לקולו
 במומלני והפבו ז״ל רפיט של לעסו לסוף לירל השכילו שלא אנשיס איזס שראו מפני

 כהקלפה כט״ש וכו׳ משסתוה כפלות פרועיס הױ וע׳יכ • לגמרי מוסר ספרי להזניח
 ההיפוך ממש ותמצא ההוא בשפל שס עיניך שיס • שלמה אבן ספר פל היקרה

 אףיעל מזקה פקולתו שהיתה מ״ל בםי׳ שס וכמ״ש הנ״ל הםפר כל נוסל שע״ז
 עלים פשם סמכונה רביט במנסב וגס * לשמה ללמול אותס מחנכיס שיהױ הנעריס
 בפפכי.מוםר חמיל קורין שיהױ לב״ב מאוז הזהיר השכל מושר מלא שכולו לחמפה

 לפרי גם להעהיק ז״ל רכימ כעקכומ כהױם יצאמי וע״כ ־ לע״ז בלפון הנלפשיס
 הלכה עתה ]והושפט כגלול כקמן לאורו יאוחו למען לעז פלשון ז״ל רכינו של קלשו

 להרופה עליס ספר צמגתיק ראיתי נס • השכל{ מוסר מלאיס יקרות והעמה םפוריס
 ראימי נס .נושן р פכ״י שמקנתי כס על כלסוש עלו אשר השיכושים וגתיקון
 אליהו םערת וש׳ אליהו עלױת מש׳ הגאון תהלח פנוראות מזעי מממ להעתיק

 פפר לפק אמח( פמגילי שמעני אשר הנ״ל כס׳ הופא לא אשר פניניס מאיזה )וגס
 להש נשמע ולא המורה אור עליהס ננה לא אשר רחוקיס כאײס גס הארן פכל שמו
 המזקה ידו ואמ וכנםהר כנגלה גמלחו פרשת אח וילעו ינירו • הגאון צלקומ שמע

 הושפנו ]ועתה עילאין וממיבמין ממעל כשפיס גס תקפו מעשי ואח וכיראה בעכולה
 מתרלממכ יעירי עי״ז ואולי ־ ז״צ־ן מלמילױ מנלולי נעימיס שפוריס הרפס מוד
 זפנס לכלוה שחח לרלת נפשס יעזכו לגל • שפר ילעו לא אשר בפקופוח אף

 סנדפשיש ולצון ושחוק םלהשר גשפרי הפנחי כעהוה ולקרוח * חהו בלפרי היקר
 פחיפרן ופי לציס מושכ פשוס אשול פמול ואף הת״ז ש״ז סי׳ או״ח שו״עו )ע׳ כלע״ז

 אסיל פפוליס דאף כ״כ ס״ק כמ״א וע״ש כו׳ הרכיס אה פחפיאיס שהעתיקן ומי
 פני להש יאמר ■ אתש עמי לא להס יאמר אשל וכפקוס * וױ״ט פשכת וכ״ש נו׳(

 לתולה עהיס ולקכוע ז״ל הנר״א לט הולה אשל מיים כאורמזפ לאחוז חי אל
 ױגזלו יחנכו פניהס גאף • כעו״ס יסוליס מטו כי חוכה לומדי ילי ולחזק זילאה

 מקוס אל כית כזאנה על שתיהס וחלכנה ־ יחל מצומליס והילאה החולה כרכי על
: גפ״א כחמלה אהלו שס היה אשל



ה מ ד ק ה *
 פין דרביס ךי אז ערטעו־ פיל אין שרײפט גאון וױלנער ךער

 * מדזת • מצות • תוױה טייל׳ דרײ אין גיטײלט אײן איז השי״ת עבורת
 אדר • ערקאן וױפיל תוךה לערנק ממ מענטש ;עךער הײשט ךאס

 זײן מנךם מוז מעגטש יעךער ,איז א^דערע דאס • תו־רה ךברי העךין
 דאס , ת1?ד איז ךריטע ךאש זײן מגןץם כןען ער וואש מצות אלע

 ךהייט מדות שלעכטע זײנע פון בועבין אפ ןיןז מוז מעגטיש יעדער
ט מענטש דעך )װאש גאוה * פעש  ♦ פױלקייט • םאוה ים(<1גר זיך הא̂י
 .טענט׳שין פון טבע דער אץ ליגין זײ וואש ז_אבין אזןגלכע נאןי אונ

 אמענטש זיך ^יפינט עש • טגע אנאגדער זיך האט מענטיש יעךער
 אפ שװער זײ^ר אים איז ;>ש * פעשן אגררשער בטבע איז ער וואש

 איז עש תאוה בעל אנרױשער איז אײנעך אונ פון, דער זיןז ברענײן צו
 ליא אונ * זאגין אזזילכע נאך אונ • זיןי ברעכין צו 'קווער זייער אים
 אלץ דאס אונ חישי״ת עבודת צוא ׳שטער אגרוישער איז :אכין אלע
 יך1א * השי״ת בעזית באריכות שפר דעם אין װערין גירעט ^עט

 פון אםנןןית אונ ♦ זאיין נוצליכע פיל זײער נאך שרײפין מיר װעלין
 יויקטיגע !ײנע פון )אונ גאון דעם פון מצש־ס װאונדערליבע ךיא

 פאר פין דעף זאל מען ?כדי • צךירןים אנדערע פון אונ תלמיךים(
 * באנןת תויךה דער אױף עיעה האבין וואס רי פון מעלה די שטײן
 וויא • וועלט יענער אויף אונ ױעלט ךער אױף זײא צןא .אין װאול
 פתויה עושק איז װאש דער - זאנט מאיר ר׳ תנא הײלינער ךער

ל צוא זוכה ״ער איז • פניות( אן נאר הײשט )ראס לשמת  א;ין1 פ
 ^עפין זאל הקב״ה • אוישרײרין ניט נאר דאש ^קק מויל ױאסנןײן

: אמן ׳זײא וױסין צוא חלק אונזעו־

 : רקי0£ פיר אױת טיילט ציא איז שצמה״( אבן ,קיצװ־ )הנקרא חלק צװײטער דער

ק ר ש דער ודיא רעט א פ ת טליגכטע זײנע ברעכין זאל מענט ת ו אוג • ט * 
: יצה׳ר פון םלחמה

0“р אי״ ראש װאס גטלים דבריש פון אונ התורה־ לימיר ענין פון רעט ב 
: תורה דער פון אהיפוך

ק ך  אױף מענטשין רעם אױין קוטט װאס שיר אונ )רת׳ל( עונשימ פון רעט Л ה
:װעלט יענער אויף אונ זועלט דעד

ד ק ־  :אםן בימיגו נםהרה ןײן יױןט װאס גאוי׳ה רי פון אוג • משיח חכצי פזן דעט ®

ע באשריבין װייטער »ערט רעש נאך  אינ גאון הײליגען דעם פון ערציילונגען א״ניג
: תלטיריס וזיכטיגע זיײ-ע פ»



מװלנא זל אליהו רבינו הגאק תולדות
 אגרדיסר גױוען איז בױסק( פון וױיט )ניט סעלץ שטאט דיא אין

 דעם פון ארױס שטאמט זלמן. ישלמח ר׳ גיהײסין האט ?גר צךיק
 שיץהן איױף הגולהי)װאם באר פפר פון מחפר ךער ז״ל מישה ר׳ פאון

 טאג»הח רעם^רשטץ אז־ן, גױואךין גיבארין אים איזבײא ערוך(.
 ״אליהי״• גיגעפין אנאמין אים מען האט אליהו״)ת״פ( לכם ״שלה שנת
 /נרקענט אים אן אלע האבין אן טאג גיפארין זײן כןנד,פון ךאס

 וועלט. גאנצע ךי יראה אונ תוךה זײן מיט #יינען פאר וועט אז?גר
 . פנים זיין איױף גישײגט האט ,אים אין װאם חכמה געטלי״ע ךיא
 אים פלעגין וואס אלע .מלאןי אײן רויא גיװען איז גי׳שטאלט זיין

 חכמה זיין פון ישם ךער שמדןה. גרױם אים פרן האפין פלעגין זעהק,
.טךהנןיש אין טאגױגאנגע: צו טאג פון איז יראה זײן פלן אונ

 מער ישױן ;נר האט יאר. זעכןס אלט גיווארין איז כןינד דאס אז
 אלט איז ליר אז אונ ארעבין• 'בײ הדר אײן אין לערנין גידאךפט ניט

 ׳שול וולנער אין שטת גיזאנט זנר האט אהאלפם מיט יאר זעפם גיווען
 דאלט אונ גלערינט( איויס האט...אים פאטער דער )וואס דחש אײן
 איז צײט ;ענער אין . וױלנא פון גדלים ךיא גיוו־ען דינען שול אץ

 שלש צוא .דיע^יל ר׳ גיהײסץ האט ;יר װלנא אין רב איץ גיױען
 דעש צ־א גיפראכט אימ .קי$ד רעש פון פאטער דער האט קעודיות

 זײנען וואס גדולים ךיא צו גיזא?ט העשיל ר׳ דער האט העשיל. ר׳
 זײא האפין ? ינר(ל װא״יל אזא גיזעהין װען איר האט .דאךטין גיווען

 שעץ זים .יל1װא י1אז איז .;נר אז לאיה _קײן. ניט איז עס ױזאגט אים
 צ־א זאגט .גלעריגט אויס נוט דאס אים האט פאטער זײן אז זיץ

 אוייך אלי-ן וואלט ;יר אז איט פון שטײא פאר איף העשיל ר׳ זײא
 גיגעבין אים האפין זייא בקיצװ־ .גידאנקין טיפע זײער זאנין כןענץ
 האט ךרי־ש. ךעם אין גײעס זאנין ךיא זאל שעה;׳גר אײן צײט
 זײנען .זײא אז זאבץ װאו^דערליכע אזעלכע גיזאנט נאך ךער זייא
 האלזק אמ קושין .גינומען אים האבץ ךיא .גיױאךין מישתומט אלע
.^יפעק״ צו גיט איז חבם אײן י1אז &ז גיזאנט האבין א־;



מוױלנא הגאון תולדות &
 צי גיהויבי] אן שוין ,ער האט ;אר אכט אלט גיווען איז ער אז

»יןז װאונדער- דיא פון ךער שטײן פאר גוט זאל .ער • קבלה םפרי לעוינק
דיא אונ מדרשים אק גיבראכט װערט װאס חכמים דיא פון מאמרים ליבע

־ י י ״ т — — •% י :т  т  • т נ ו * י * ! ז 1 • ג—•

םל« פון^יעגעם גדולים ךיא אונ צדיכןים דיא האבין מאל אײן • אגדות אין
יזןיא ;ןס אונ .ז׳׳ל להרםב״ם החודש .קידוש הלכות לערנען גיוואלט דור
ק טוז צוא דער אז װ־וע איז יאיז תכונה פון חבםה ךיא וייסק גוט ט

ה זון ךיא פון גײנג דיא וױא הײסט דאס )אםטךאנאמ;ע( אלבג שײו אינךי
ױיא שטעךין ךיא אונ יזוענ • אונטער נײען זײא מען אונ אויף גײען ווען.

 • אנךעךע דיא מיט אײנע זיךד באהעפטין ױיא װאם צײטץ ריא אונ
שט: האבץ נאןז דער אונ ♦ ̂יאר האלב אײן ױלעךינט דאס האבץ ױיא אונ
פיים ךיא םיט הימעל פון גישטאלט ךיא וױא פחרים מאכין גילאזט זײא

מ צו אלע זיך זאלין זײא אצײט גיישטעלט אפ האבין אונ • שטערי; א
 גוט דער וויא אונ ,כעטראכטין צוא גוט דאם אום כןלײבין זאםען

'?נר זייא װאם וויםין אויןז גיוואלט ער האט • גיזעהן דאם האט .קינך
אים פין זיין מכטל ניװאלט ניט האט לד ווײל אונ • דערײן רײו־ין וועלין

,-אלי אונ אהײם קומען פלעגט ער ווען ♦ גיטאן אזוא ער האט • לערנען
ספר זיין מעײן ?נר פלענט • עםין ךאם גיווען פארטיג ניט נאןז איז י׳גם

 ווערט ךאךטין וואס • השמ;ם הכונות ספר ךעם אין קיקץ( )ארײן
טא: איץ געפיךט זיןז ערי האט 1אז אוג תכונה פון ענינים דיא ?גרכןלערט

גןוון> מיט בדור איין מאכין באישטעלט האט ?ןר אונ • טעג צעהן פון ערןד
ל. מיט גישלאגין צוא אונ רײפין עגי האנ דיא געהיט אפ האט אונ נ “•V • I » Т I • I י Т  • •  V  V  Т

םכןב * פדו-ריב זײערע מיט ױקליבי] זאטען צוא זיןז האבין זײא װאם צײט
אונ אוג אצײט גימאטערט אלע זידד האבין זייא װיא באטראכט ער האט

т « • « • י ג - V — •  V -  » •  • •  т :----------------

נאןז זײעיע םאבץ רעכט עצה _קײ; געבין ג;קענט ניט גאר זיף האבק
אומ צוא ?נר איז נאןז דער אונ .גיױען רעכט ניט איז זײא וואם םפיקצת
עןין מיר זאלט איר ״רביתי״ גיזאגט ױיא צוא האט אונ גיגאנגק אויו־ ו־ש־ות ג

ט מיץ איןז .זאגין עפעםיי אייןז פאר וױל איןז ער םעךין צוא ךעם מיט ף
ד אײער מארפין חלילה אונ כבוד מײן ק • כיו זײן װאס װײמ איןז ך

ד זיק מעךץ ווילי וואפ ךער אז זאגץ•׳ חכקים דיא איז מינערץ אמ כיו
:ער נאר * נימ״נעיט ד1כב ןײן פוף צום װערט • השי״ת פון בבוד דעם

?בה איך
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ז ד מוױלנא הגאון תולדות
 שטיין פאר גוט זא^קענען טען ספיקות אײערע טאכין ר?נכט וויל אי־
 מןלי ךיא וואס ארט ךעם גיוויױן זייא ?גר האמ * הגןדועה תורד״ ז־יא

 אונ • כדורים דיא פון םלאכה ד־ער אין קריטט פאר האבין טלאכות
 ױייר זיינע אז גיזעהן ױיא האבין בעטראבט גוט זיןז האבין זײא זױא
 פאר בעז׳ה וועט ?ןר אז גיזאנט אלע זײא דאגין ךיכטיג זײער איז

 ת1חכט טיפע אלע אונ • תזדה זײן ײיט װעלט גאגצע ךיא שײנען
:השי׳ת עבידת אוג יתודה דער צוא בענוצען יןז1א ער זועט

 פאר גוט שױ;‘ ?גר האט יאר נײן גיװען אלט איז ער־ או אונ
 אלע אין אוג ע״ם גאנץ פון ?גרטעד הארבע אלע אין #טאנען
 גילעךיגט אױם האט אונ השובות אין אונ טפרשים אין אונ פזיסקים

:;אר האלב אײן אין ראריז״ל נתבי דיא פון קבלה םי־רי אלע
 הבר אײן גיהאט ?גר האט ;אר צעהן אלט ןיווק איז ?נד אז

 טיט פלעגט ער טשעכענאװיט׳ש פון ךב דער ליב ר׳ גיהייסין האט ?נר
 ?יר ?לעגט קבלה ספרי אבער פוםקיס־ אונ ש׳ם נאר לעתען יאים

 אלע גילעךינט יס1א האט אונ טאג אין שעוית פיל וויא לערגען -אלײן
:;אר האלב אײן אץ הקדלט זהר דעם פין םפרשים

 ױקעגט ניט הבם ,קיין האט יאר יעלף אלט גיװען איז ער אז
 אײן װיא אזו גיקוואלין תטיד האט וואס הבטה טיפע זײן טאטראכטק

 * תורה שמחת פון נאכט ךיא ניקומען איז אז מאל אײן • ?ןמאל
 ' זי־ אױף ?נר האט פאר דער אצײט מיט אז מאנט דער ןיןד עד האט

 םגחות אונ זיחימ םםכתות צוױי די לערגק יס1א זאל ערז גיווען םכןפל
 האפ עד אונ .תורה שיםתת אוס זײא יף1א סװם איץ מאכין זאל אונ

 תיפןן ̂ער איז אהער ביז ךאס לעךנק צוא גיהויבין אן ניט גאןז;גאר
 לערנען גיזעצט זיןז האט אונ מױחד חדך אײן אץ גיגאגגען אוועק

 ן1גא גרויםער אײן גינעכטיגט האט דאךטק אונ • נאכט אגאגצע יף1א
 פןן גיחאפט אױף זיןז ?נר האט • דאטנעװער מיכל ר׳ גיהײםין האט ער
 • כןינד גוט ךער דאס איז װאו .פדעגט אונ נאבט מיטין אין שלאף זײץ
הא» • גילערינט האט ער װאס חדר דעם אין גיגאנגען ארײו עד איז * V* -  • I — — г * • י « -Т т  г  т V

 )םסכת אץ בלאט פופציג גילעךינט אפ שױן האט ער אז ניפוגען אים ער
| ציא אןגיהױבין ?צ־ האט זעהעך דעד דאם האט ?נר ױיא ?בהיט(*

שרײען



שוין האפטו שעה צווײ אין אז זיין דאס וזיא״קען אים אייף יטרײען  
хהאטי לערנעז דײן , גמדא הארבע אזעלבע אץ פיל אזו־ גילערינט אפ  I V I V I “• Т Т  X V : * "״  I ? י * ״ * * ■ 

ר גיהויבין אן אים האט ערײ בכןיצי־ר ניט• א פ מ  ауа שום נןײן בידאי  
א אין הערין אלע אין גילעךינט אפ האט װאם^ער בלאט פופציג ך  

שאלות אלע ךי אויף גיענטפעךט אלץ אים ;גר האט • ערטער הארבע  
ר׳ ךער זיןז האט • װאול זײער ניפרעגט אים בײא האט ערי האס  

אץ • אים פון גיגאנגען אוועק איז אונ װאונךעךט פאר זײןןר מיכיל  
איהס ערי האט • ארײן מאל אײן נאןד אים צוא ער איז פר־יא ךער  

: Iפון העלפט גרעסטע דיא גילעריגט אפ שוין האט ער אז גיפמק I V  V X V I  • ! • V •  т »  Т  » “  г י ־• 

( אין טראכטין צוא גיהויטין אן װײטער זיןד וזאט • םנחות( מסכת  
לעךגען אפ דאם כ׳עגק זאל טען אז אםברה דאם איז וויא הארצין  

הארבע די אין פרובץ צוא ויײטער גיהויבץ אן אים ער האט • גיןז 1אז  
גיעגטפעדט אים ער האט * גילערינט אפ האט ער װאם דעם פון עדטער

X V I I V • • *  Т  X • Т ד 9   Т V Т V *  V I *

זיןד ער האט .גיטײנט האט וויא,ער טער נאןז טיפקײט יס1גר םיט  
ז.אןז טענטשליבע נןיין ניט גאר איז דאס אז הארצק אק גיטראכט  , 

דאוונק דעש ביז בכןיצור * אלהים( איין)מלאןז גאר ;גפעם איז דאס  
האט או־ מגחות( אונ זבחים יביידע)מסבתות ךי גיװען מסי_ים ?נר האט  

דבהות אע שטחה גרויס מיט ציבור םיטין נידאוױנט  :. -  $ у * • < • • . • ו

אלע גױואוסט האט ;אר צוועלף אלט גיװק איז ער אז  
נרו־נט דעם בין גאד װעלט דער אין זיוד גיפינט עס װאם חכמות ויבין  ♦X *  *  • V  X V  V I • ׳ • » т X т I •

גױוען מקבל זיןז אויף ;נר האט • ;אר ררײצק אלט גיװק אױ ער אז אוג  
; לי בײא זיןז גיפיגט וואם פון,קהשה הנהגות רי אין פירק זיןז אל  

פון קאכץ ניט הגאה שום נןײן זאל ער אונ ואטוראיט תנאים ד.ײליג?ג  
םעד גיט טאג אלע גיװען ̂עסין זײן איז ױגינט ךער אין • מעלט ךער  
דער אץ כױת צווײא וױא ג־ויס וואסער אץ גיװײגןט שוחארכןעס וויא  

זײו אין הייציו' ניט ער פלעגט װינטער אונ • נאכט דער יף1א אונ פריא  
טאיל אונכךן שלאף• _קײן פאלין ניט אים אויף זאל עסי בכךי חךר  
?ןר אוג לעת מעת אין שעות צווײא וױא מער ;ישלאפין ניט ער האט  

^ ש^ה האלבע אײן ךהיינו • טייל פיר אויף טײלק צוא ךאם לעגט  
• • « * IV! IX <ער־ פלעגט שעה האלבע דרײא אוג טאג בײא שלאפץ עד פלעגט ״ י י י » 9 9 4 1 •   •
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ה מװילנא הגאון תולדות
 האלבע אײן שלאפין אפ פלעגט ער״ װק דק • נאכט בײא של׳אהק

 ךיא װאשץ פלעגט אוג לײב אײן וויא שטארקין זיךז ער פלעגט שעה
 דער אונ .יל1ק הויכין איץ אויף רערגעץ צוא הציבין אן אונ הענט

 ױײטער זיןז פלעגט אונ שעה אהאלבע שלאפין װײטער ערי פלעגט נא־
 גאכ׳ט אלע טאן ערז פלעגט 1אז אונ .פר;ער וויא אזו חאפיז אויף
זיעע אויןז פלעגין שלאף ײן1 פון צײט ריא אין אוג *( טאל ךרײ

ן   צי פ ע ל

 ״סערת ם׳ אין אברהם ר׳ הגךול הרב זזן דײן שרײבט אזיו *(
בײא גישלאפק ניט האט ער אז יאר פופציג װיא העכער אז אליהו״ — т  * • • т г •“ т • : • » г י I -

נאבט האלבע פאר אונ טעה‘ אהאלבע װיא מער אנאנד נאןז גאכט 5 ־־ т ו — - : * V т т •  : י т ־

 ויראה באיסה גישטאנען יף1א איז אלײב וױא גישטאךכןט זיןז ער האט
 שימחה גרוים מיט השחר ברכות גיזאגט אונ הענט ךיא גיװאםין אונ
 שרײבין צו יפ1א גיט ארזג איז וואפ,עם השי״ת צ־א אהבה גרוים אונ
 *( כאג בױ נאכט האלבע פאר פון לערנק ער פלעגט נאןז ךער אונ

 אויף שטיין אנאנר נאןל נעכט( ווינמער )אין שעה אבט וויא העכער
 ויפע פאךבטיגע אײן טיט פוםקים אוג גפרא לערנען אונ גןים ךיא

 וועגןט דער אים אין זיןז האט ניהערט דאם האט צנם ווער אז שטימע
 נאןד דער אונ ,התורה אהבת אונ השי״ת אהבת צוא גיפילין הײליגע

 צבוד מיטין דאוונען גישטעלט אונ דאווגען צום גיוואשין זיןד ער האט
ע האט עם װער אונ שטיםע צימליכע אזיםע םיט װארט אין װארט א г г • •  * X ■ך « • * • ־ • » • • т V » V ו

 אץ זיןד האט וואןז אדער שבת מאל אײן אפילו ךאוונענדיג גיהערט
 .צײט אלאנגע אויף שמים יראת פון ניפיל אײן ווענןט ךער יענעם

 צוא איז הארץ אשטײנענע אפילו גיהאט האט וואס מענטש ךער
 כוונה זיץ פון גישםאק אונ ליכטי_קײט ךיא פון װאכןם וויא גאנגען

 צימליכע זיםע זיין פון אוג ווארט ;ערער אין גױוען מכױן האט ערי וואס
 ךיאסךרד פון פןשה אײן ליי^נען זגר פלעגט דאװ^ען נאכין שטיםע.

זיין פון גיפערילט האט ױאו־ט יעדער אונ תרגום ואחד טהרא שױם

 Р1$п קידס הי׳ נל'לה ישן שהיה שעס אי5ח פעמים בהשלשה משמע מזס *<
ג׳ »רנזח , כאלי סחגנר ואילך טפאן נסזש מת;מנפ הי׳ ופ5מ עד ע״נ( )



מװילנא הגאץ תולדות י «
יטלי ת1אט ד׳ גיגאגגק ניט עד איז טאל גןײ; אוג *( תורה רײךין לעפצין

זי אז פין אחיים גיקולןט ניט מאל _קיק האט אונ • תפילין אן אונ תורה אן
גיהא דברים פון וואךט גירעט.קיין ניט טאל נןיין האט אוג • ת1אמ ד׳ ׳זײגע

—. גטלים  
האט צו זיןז אונ בײסין איבער ;נטוואס ער פלעגט נאף דער • מויל הײליגע
■רהםי .ער האט ארום שעה אהאלב אין ,ש?יה האלב אײן שלאפין גילײגט

פרעג פוננןט ױראה אימה מיט זריזות זעלטעגע אײן טיט גיחאפט יף1א זיןז
אריץ לערגעץ גיזעצט זיןז תיבף אוג אקיױג פאר יף1א זיןז האפט אײנער וויא
נ זײן וועגין טאג םיטץ אין גױוארין גיוואר איז ער אז אוג — טנחה ביז
יענע) חסד אגטילות אדער איםנלירןליכען אײן ראטעווען פון סצוה איין

דיצמר האט וואם הבית( בעל גיפאלענער )אײן בים1ט בן ?נני אײן ךנזיינו
־סופר איין פנים _זײן יף1א נעבעןז טךאגט אוג ניט ברויט _קיין ןעבעף
גיקוט תיכף ערי האט בעטין צוא אהאנד שטעלין צוא אן בושה פון &אמןע

גיבענ שטאט אין פאמיליע עפעם יענער האט צוא ביווען ודורש חוקר וםיד
י’ ײן2 זײא אונ שטיב אין זיף צוא ר־פין זײא קט־גישי ומיד תיכף האט אמ

געבין גיווארין שױן איז עסי וואנען ביז אים פון אוועק ניט שוין זײנען
האט ךעפ זיין מפרנס אדער אומגלינןליכק יענעם ראטעווען צוא ג»ולט

ш 1 זײן גיגעבין אוועק ?ך האט מאל כםה אוג • הבית בעל ניפאלענעם
כ פון גאר איז אים פאר אונ בית בלי לעצטע זײגע אדער מאלצײט לעצטין

זײגע פון אײנער ווען איג — העל$ין צוא ים1א ;ענעם נאר ניבליבי; ימ4
ױאס װאס געבין צוא יס1א אטאכטער גיהאט האט אלקים יראי ךיא

ו זויא האט ------------- 
יאשר; 1גײ אריין פלעגט וואס װילנא פון גחלים דיא פון אײנער *(

צזא*; 5אי גייעהק ?גר האט • שאול ר׳ הגאון גיהײ?וין האט ?נר גאון צום
•האט שיטילים ?■ײיאי־ין מאל פיל איז גישלאפין האט גאו־ן דער אז צײט ךער
רייב̂, ערי האט מאל אײן • צער נךויס האט אײנער וױא 1אז פנים זיק אק

א ר'כ * פין דער טעם דעם זאגין איט זאל ער גא־ון ךעם גיבעטק ישטארק
ןואס װאפ דיטתיס גךויסצערפון האט ער אז גיױען איםטגלה V האט
בה1י,ן װאש רײט ךיא פון יגפלט אוג • עונשים ביטערע זײ?נר האכין .זײא

ך א דין :1לעבי §א>ין ג;קע:ט זײא האט ן
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ו מוױלנא הגאון תולדות
 פאסיךן פלעגט השי״ת צוא באהעפטונג גרויס זיין פ\ן אמ • יטריש

 האפ ц?г חאט׳טע ק־טען אמאל אים צוא פלעגין נןינדער זײנע אז
גיזעהק ניט צײט אלאגגע ךיא האט ,ער דק ^זמחה גרויש גיהאט

פלעגט --------------.
 בעטין גאו־ן צום גיקומק אױ אוג העלפין גיגןענט ניט אלײן ךף האט

 ער ביז גידױערט ניט פיל דאס האט העלפין אוימ אים זאל ̂גר רהםים
 גאר איז אים װאס פון אונ לעצטע דאס נןארנין אפ ייןז פון פרעגט

 אויב אונ נךיגה־ ארוח מיט גינעבין האטע־ ך,אגט אין גיקומען אךיין
 ײאГЧ 3 משתכל זיןז זנר פלעגט ױקלענןט ניט האפ אלײן נאב זיין

 אלע אונ בגדים אונ נדן גיװאךץ איז ״עס װאנע; ביז כךובים יענעמם
 יעקכ ר׳ אלקים ױרא חכם תלמיד געוױםער אײן אײנער * הצמךניית

 איז עסז וויא איז טעכטער אכט גיהאט האט קידאן שפןאט פון יסופר
 איק שךײבין אכײן ;ני פלעגט געגין צוא אויט טאכטער אײן גיקומען
 וױלנא אין גיהאט ניט האט יעקב ר׳ ךער או: גאון צום בריף גיבעט

 אוים ניהאלפיז ים1א אים האט >גר אונ גואל אונ נךוב שום לןײן
 אזוא אונ הצטרבית אלע אונ ובגךים נרן םיט טאכטער דיא געבין
 זיינער איז ;נר הג_ם טעבטער אלע בײא גיהאלפין ים1א אים האט
 אלקים ירא ת׳ח נעוױסער אײן או־יןז ,אל1וג ^רוב _קײן גיותגן ביט
 אלע חתונה מאכין ניהאלפין יפ1א אים האט ?נר וואס םלוצק פון

 אלקי׳ם יראי אונ חכטים תלםירי ובטה בםה נאןז אמ טעכטעד׳ ?ײגע
 בקיצור ,השתדלות ז_ײנע דוךןד נאר גיהאלפק אױט זיןז האבין דואס
 גיװק אייןז ;נר »יז4 וטהור אקחש אגאון גיװען איז ער ווײט זויא

 העךצימןר אמט אונ חסךימ ניםל אפעל פרייגד מעגטשץ אשרענןליכער
 פאן הײליגער ךיזער • לעבין אונ לײב סיט צווײטק דעם העלפץ צוא
מאיר ר׳ תנא הײליגער דער װאם םרות אלע צוא גיזיען זו־כ־ האט
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 הרבה לדברים זוכה לשטה בתורה העוםק כל אכות פר.קי אין שרײבט
 איד ךער הײםט דאם ,הברױת את אוהב הםקום אר־נ אוהב אהוב כר

 א׳ז זאכין יפע1גר זיײ>ר צוא בה1ז איז לשםה תירה לעךינט וואפ
̂ד ?יט ב׳ה פורא ךעם האבי־ ליב ווכה  צ?א זובה איז אוג או,ר.י

.אנךונך ?יט פרײ״ד אטקטישין זיץ



מוױלנא הגאון תולדות «
 לד נאר • פךנסה .עגעי פון פרענץ ניט גאר זףא בײא ער פלעגט
א זאגץ פלענט  ךיין פון ניװען טבטל בוךאי וועג אץ ראןז האםט ת
שד  פון רױןן יס1א זיןד זאלםטו בכן • טאג אלע לעךינםט דוא װאם »י

:הויז מײן אין טיר בײא זײן טשלים אלץ ךאס זאלםט אונ וועג ד?ם
 בײ מאכין צו ער פלעגט ױגינט דער אץ גױוען איז שטײגער זיץ

אײן פאר לערנען פלעגט אונ • לאדין דיא טיט פענצטער דיא מאנ « ^ V * * * • • « • י Г  Т | Г  I * י - - I

א פון ביטול נןײן .זיין גיט אים זאל עםי בכיי ליכט  אוג ׳ לייט גאם ך
 • אלןין חדד אײן ^ין וואלד אײן אין לעךנק ער פלעגט צײטין יל3

ж גװוארין זנלטער איז ער אז נאר • אים פון גױואוסט ניט האט נןײמנר 
 ער אז צײט דער אין • ביטול נןיין גיווק ניט זאןז כןײן אים איז щ השי׳תאז צוא באהעפט שטארק 1אז גיווען מחשבית זײנע שוין איז

 האט מען וואס אים לעבץ טאן גיכןעגט מען האט גילעךינט חאט
 או אונ ^ • זאןז _קיק פון גיװאוסט גיט גאר האט ;נר אונ נימאלט

 שוין בעכארף מק אז זאגין אים צוא גײן אכײן פ׳לעגט שטש דע־
 פלעגט על וואנען בױ צייט אלאנגע גידױעךין פלענט סנחה״ ךאוונען

 אויף פוז מק וױא אזו .גידאנקען טיפע זײנע פון וועכןין דער אים
כ׳ץ  מאל אײן אוג — שלעפערט פאר שטארק אין װאס איינעם ו̂ז
 אז נטאגט א\ם ױיא האבין * תלמידים זײגע םיט גילעךינט עד מאט

 באלד אז ̂יזאגט זײ צו עד האט • דונער אשטאךכןק ױטאן האט עפ
 תגער איץ טוט עס וויא לערנען מיטק אץ הערין לןק מען זױא

:לערמןן אין גילײגט אריץ גוט גיט דאם זזײכיט
ע אונ — ײנ ם ז ךי או ט ערי װאם בי א בין ה שךי ף גי ױ א א ר ךי  פי

ל ט ערוןד שלהן פון טיי א ס ה א ץ ד שריפין אל ר גי א צין פ אר אכ  י

ם )אןז טי קו פו הלי פ תו ם אח״כ שג פו ד א ב ם ת ם ן מ ג ת נ • אה״כ( כ ר אז או  ע

ט גיוןען איז ל ץ א צ ר אכ א ט י א ל ךןז יף1א ^ער ה ב ק ק מ ו ו י פ נ א א  צו

ת ךיקטין לו נ נ אר ןיבין איז או ם ; ךו ק א נ נ א ג י ע ג ד נ נ  אן אין אונ — .ו

ג אנ ט ערי אז פ ענ ל מען פ ק קו ק א ט אי א ט ק ש פ א ע ה ך ע ך ם פון אג  אי

ט כ א ל ק • ני ט סי>ץ ד א מייגט ה ר גי ^ ער איז אז. הנזיגיג א ױיל אוו  ו

ד א״ז טי ען ת אננ ת אץ גיג לי נ ט ץ אין אי ל פי נ ת ט או א ט ה י נ ד י ט ף ת  אוי

ט ר ע ה א ך לק צו אכן ט ש נ • לצגפצק ז.ייגע טי ך אז ט ז א ט ה ס מי ע ײנ £

אי ג
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 ן4פ װאוסט דער זיףי מאל פיל מען ראט סז־ף צום נאר . גידעט גיט גאר
פק ער איז םאל אײן .װאונדער גרויסע זײנע קו  נןיי] פםה ערב ג

 איש זאל ערי גיבעטין אים האט אונ רב צום גיגאננק ער איז זאלקװע
 גיפעלין אזו ךיר איז וןאם אים בײא רב דער פרעגט .פסה אויף נעמען

̂אגט .פםה םיר בײא זײן צוא  מסתמא איז רבי ךעם בײא וױיל ער ז
 איז עם אז גינופק אים האט;ער .כש־ר ךמןר פםה פון ז״אכין אל׳נ

 ד?*ש מאנק ווילםטו אפשר רב דער אים צוא זאגט נאכט בײא גיקומען
 ךאס איז אייןז וויא באלד אים צוא ;נר זאגט .אלײן ךף פאר םדד

 אז גיזעהן רב דער האט .לרצון אױןז םיר בײא דאם איז לרצון
 אים )דען נוהג זיןז איז וועלט דיא וןיא ניט ז״אכין אנדערע אץ טוט
 דער ךאס רב דער האט גאו;ים( אנדעיע פון דעה דיא וןיא גיפעלין איז

 הסגם אײן גיבליבין זײא בײא איז .שול אין גךולים ךיא פאר צײלט
 אפ אים מק זאל למדן איק איז >נר יב1א פרוביךין אים זאל מען אז

 ױגגמר אײן אזו פםק אײן געבין אים מען ;אל ניט יב1א אונ .לאזין
 עסין אין טאג בײא גיקומק איז אז.עס אונ .נײם מאכין ̂אל םאן

ניט ער האט תורה עפעס זאגין זאל ער גיבעטק רב דער אים האט
г  •  т  *  *  т • י * V  т  т  г  »  ' • *  т  т •

 ^קעמןן וועסטו אנןשר אים בײא רב ךער פרעגט פן1א בשום גיװאלט
 האט תירה דער אין יןזענ אײן ריר פאר זאגין ױעל איןי אז שטײן פאר

 איק אים פ_אד אגטזגיז רי ךער האט .ױא קאפז מיטין גישאלןילט ער
 אײ גיװאךק רב דער איז גישוויגין אלץ האט ?גר אונ פלפול שארפין

דיד װעלאין־ ניט נאוז שטײםטו פאד אפשר אים צוא ער זאגט כעס I ״•־ V  » V  * т“ ־ I " ן * I * *׳ • I »

 וואס גאון דער אים ?ננ^פערט .;אנץ איבער םוזין מאל איק נאןז
 אליין אײןז פאד וועל איןי זײן פטריח זיםט אום ךבי דער זיןז גנעדארף

 זײ»ר פלפול גאנצין דעם גיזאגט איבער גאין דער האט . זאגק איבער
 שטאנמן פאר פון דער רב דער האט וועךטער עטליבע אץ גאר ןכןיצור

 דשר אונ גילאזין אפ אים ער האט מענטש גרויםער אײן זיץ טוז ןןר אז
 גיקום^ איז עם אז אונ ,װײזין ארוים גיוועלט ניט אלץ זיןז האט :און

 האט מק אונ דאךטין פון אװעק תיכף ער אמ פםח נאןז םארנין יף1א
 .*ם1א צעטיל אײן פיט געלט טיש ךעם יף1א הךר זײן אין ;יפונען

)ךןן פם־ איבער ױקאסט זײא האט /ןד וואס צא«ת1ד, אלזג גירעןינט
ער

ו מדוילנא הגאון תולדות



 ניהא« האט מר יטן בל לייטין פון זיין מקבל גיױאלט ניט האט ;עד
:הוצאה( דער יף1א

 זיןד האט .ליםא ׳טטאט אין פרײסץ אין גיווען איז ?ןר אז אונ
 האינין לײט שטאט ךיא אוג .גלות זיץ פון צײט דיא ניענדיגט דאךטין

 אונ .בערלץ נןיץ פאצט דוךןז פבוד ים1נר טיט נישיקט איועק אים
 דורןז ױעט גאון דער אז גערלין _קיין גישריבץ אפרמנר האבין זײא

 נרויםער אײן גיװעזין איז בערלין אץ דאךט אונ .זײא בײא פארץ
 ר׳ גיהײשין האט ערי у.איךה מכניס גרויםער אײן זײער אויןז אונ גביר
 גאון ךער אז הערט ךער האט ?גר וױא גביר דער אוג .ז׳ל צבי יעקב
 אונ מייםטער פאצט «ם ניגאנגען גישוױנד ?גר איז .קומק דא ךארף
 װאט מענטש איץ פאצט אױף קוטק וועט ?נס אז ניבעטין אים האט

 וױל איןז װארום זאגקז אן גלײןי סיר זאלסטו װילנא פון אליהו הײםט ;ןר
 אהײס ניגאגגען איז גביר ךער אונ הויז םײן אין זיןד צוא בעטין פאר אים
 ךיא:דולים פאר אונ גאין רעם פאר הױז זיין גיצירט אוים האט אונ
 - נאיז הײליגץ דעם פון היךה הערין קוטען רועלין זײא ױאס שטאט פון
 דער גיקומען אן איז טאג האלמן אץ פרײטיג גיקוטק איז ״עם אז אונ
 אוב .הויז זײן אין גיגומען אים האט גביר דער אונ .בערלין נןײן גאון
 , שטאט פון גדולים אלע פאר שבת אויף טאכלים פיל גיגרײט אן האט יער

 לעבין אוג .תוךה זאגץ צוא װעסען פאר האבץ זאל גאון דער פכרי
 איז ערי .חכם נרויםער איץ פראפעסער אײן גיװיינט האט גביר ךעם

ר וךא אונ כןאדעטװת ךךײ איבער טמוגה איץ גיװען  דאט פראפעסער ן
 אים ער האט .ה-אןד אגרױסין אזו יז1ה אין גביר דעם בײא גיזעהק

גאנצע דיא צײלט דער אים ער האט .בעטײט דאס װאם גיפרעגט • * * : т —  V » т * • »* * ׳ * : — • -

 גאון דער װאם לבד אז ניזאגט האט ער אוג .גאון דעם פון םעשה
 אץ גרויס נאןז ער איז .*ךקות אין אונ תורה אין נדוים זײער איז

 אז גיבעטין פראפעסער דער אים האט אשיעור אן גאר חכטות אלע
 פראפעטר דעס ךשות געבין זאל ̂ער אז גאון דעם בײא בעטין זאל ער
 ךען )אהטראנאמיע( תכונה אין ?ננןן איק פרעגין אים בײא זאל ער
 אלץ דאם ^קענען טיר אוג יאר דרייא פון דעמיף ןגיעה שוק האבין מיר
̂ים ;גר האט .גײן דער ניט זעהען ווער אץי .רעכט ני?גנטפערט *
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על

דו מװילנא הגאון תולדות
 ןיטאגט ניט גביר דער האט שבת אגאנץ אונ .אים בײא זײן פועל

 צוא ^אר .דעם אים.מעגץ מיט רײדי; גאון צום גיץ צוא זיף־
 זןיןז גיזאגט אים האט אוג גיגאננען צוא אים צוא ער איז סעורות

 קוטען ארוים װעט פון דער וואס . .עױן אײן רבי ךעם בעטין וואלט
 בײא אז וויםין אויןו זאלק אוטות ךיא אז השם ײןרוש גרויפער איין

די צײלט דער אים האט ער אונ ,חבטה גרוים זיוז גיפינט ישראל דיא * • .:т •• י • . . .* • י • ■ т : т 8 ׳ז« * г  • т •

 «הבדלה נאןז קומק גיהײםין אים האט;ער פראפעםער. דעם טיט םעשה
 גיקוסען איז ערי וויא אוג *יקוטען פראפעםער דער איז הבדלה נאןז אונ
 פראפעסר דער ודאס שאלה גאנצע דיא ניואנט גאון ךעס האט מען אוג

 האט אונ .פאפיר שפצקיל איין גינוטען ער האט .גיפרענט האט
 ךאפ האט פראפעםער רער װיא אוג .צױךים בטה דערויןנ גיטאכט
 זיןד ער האט .שאלות זיינע אלע ניווארין רעבט שוין אים איז גיזעהען

.שטחה נךויס מיט ךאךטץ פון אװעק איז אונ װאונךעךט פאר זײער  פראפעסער.יאוג ךעם בעלײט האבין לײט ךיא מיט גייו־ דער אוג {
I ז_ײא צוא פראפעםעד דער האט טיר דער פון אךוים ײיבען זײא וױא 

חויד איײ׳גר אין איז װאס אורח רער אז סײנען גיט זאלט איר .גיזאגט |
ק .מענטש אײן• איז ; איין וןיא הכטה געטליכע זיןז אין האט ;ער ד

 גינאגנען נאנט בײא איז פראפעפער דער אונ .ל.יםיל רעם פון טלאןז
 »ביטורה דיא גיזאגט אן ז_ײא האט אונ £אדעט;ע פין חכטים ךיא צוא

 אוג נאון צום פריא דער אין גײן גיװאלט הנטיפ אלע ךיא האבין
 ״ גיפונעץ ןיט שױן אים האבק זייא נאר פאר. דער אים בעכא^קען

:ראךטין פון אױעק שוין איז ערי ךען
 ךאש ач*п ;נר אז צײלט דער האט טווילנא שאול ר׳ הגאון

 אפ גלות ינעת פאפירט זיף האט ?ןם װאס ז״ל גאון פון גיהעדט אלײן
 ךער אונטער פרײםין אין גיווען ;יר איז תענית אסתר אז ךיפטק

 קיטען ציהען אן ױקענט ;יט האט עדי אונ שטאט פון ווײט וועגינס
 נינןיאגין.קײן גיפט האט ער אונ בצבור מגילה דער צוא שטאט אין
 איט у האט שטאט אין טעפ טיט גיפאלי] гк וואס אץגער נור פ־ר

 א^ער זיןז האט וועג אין .שטאט גיזין פור אפין אים נעטען באדונגען
אדױמ־ אלע ‘ײנען1 אונ מקעךט איבער זיןז האט אונ פמ־ ךיא גיטאן

ניפאלין



ך גאיז דער אױ בראבין צוא זיןז האבין טעפ אײ;יגע אונ פור פרן גיפאלין
ד אונ װאס פאר גאין דעם גיישלאגין האט אונ גיװארין בעפ אין ןנגלה ב?ל

גיוואלו פאלץ ניט זאל זיא פור דיא האלטין אײן גיישטארנןט ניט זיןז האט ער
בטהון וואס נילאפין איז אונ אים פזץ גיווארין אטרוגען נןאם גאון רער איז
גי: אזו אין קומענךיג .בצכור טנלה דיא הערין צױא שטאט אין גינםטין צום

השי׳ית השתדלות אלע נאןי אונ םגילה דער נאןז גיפונען שוין ?נר האט שטאט
ז בײא ער האט מגילה ךיא לײענען צוא טנין ניקראגץ.קײן ניט ערי האט

ז האט ̂יעדערין אוים פאר זײא צאלין איין אונ מענטשין אמנין דינג^ץ גיםוזט
גינאנמ זייא האט ערי וויא גילךין צװײא צוא איז דאם גראשין »ילבער צעהען

ווז נאר זײ האבין מגילה דיא לימננען צוא גיהזי$ין אן האט אונ גיצאלט איק
האט״ע אײנעך ניט איז ,עט ביז לאפץ צוא זיינען אונ גילאבט אליס זץז

שכנים יעךער אונ ,מגילה ךיא זיןז פאר לימנגען גימחט האט ער אונ גיבליבין
גןלײנע וויינק ער פלעגט םעשה ךיא צײלק דער פלעגט גאלן דעו ױאס םאל

זיי נ׳עז זיץ בעת אפילו אז שטיק פאר מיר ^קענק ךעם פון ,מךעךין בעןד
ת מ מעשה װײט װיא בצבור תפלה גױוק מבטל ניט ער האט ריכטץ אפ נ т г * י * ו т т • ־ • ן• ז י : “ י י ~ - ו

זיןז ?נר בצבור זײן דאךף װאס שבכןדושה ד־בר שום או־יןד.קײן אונ איז טיגליןז
גי אויף האט םאל איין אז אונ מצוה הדור שום נןײן גיווען מבטל ניט האט א?נ

 אונ ױקרײנקט שטארק אים דאס האט גיפעלט ים1א אםבה דורןד אים
לע איר לײט פארטיגע רעכט זיןז זאלין ,טרעךין טײכין גאםין פאר האט

א ארב מבטל פון דאגה דיא וױא דאגה אז_א ניטא איז עט אז מוםר איץ לערנק
אי יויא פױ שמחה דיא ןץיא שמתה איץ אזו ניטא איז עם אונ אטצוה ז״ן

איז ער . םצוה אײן ױק כגןיים
וועו אונ מיט גיךעט אויס האט אוג פור אײן גידוננק ער האט טאל אײן

’איץ^גרי שםנד׳ אין שטײן וועט ער װאס תפלה פון צײט דיא אז ^גלה ב?גל ךעפ
צװײא .באצאלץ פאר דער אים וועט ערי אינ אים אליף ווארטץ זאל^ער עשרה

 אגו ךיא אוועק עגלה בעל דער איז דאוונק גישטעלט זיןז ראט טאל אײן
נןנײצט דער איז .גאון דעם פון חפצים אלע ךיא מיט וואגין דעם סיט גילאפץ

װעלבע .דוחק גרױס אץ גילערינט האט אונ .ליידיג גאר אהײם גיקוטק ״און
;יצ $*ן א? מק האט פון דער שטאט אין װאוםט ךער ךןד האט מען אז אלג

ם^ה זיין װאןז אלע אים ̂י.קין ̂יהליבין פאל אײן .»טםש ךעם דון־ף ה
האט

האט מװילנא הגאון תולדות «



ט טװילנא הגאון הולדות
 דעס געבין גיהערט איויף האט אונ נױוען מישב שמיש דער זץי זזאט
 . געלט דאם נעכען צוא אלײן זיןז פלענט ער אונ הםפקה ךיא גאון
 ניט האט ער װײל גיווען טגלה ניט .קײגעם דאם האט ן1גא דער אונ

 אגךױגןין גיהאט האט ?יר יןז1א אינ טענטשין _קײן זײן מבייש גיװאלט
 זיןז האט עם אינ . לאזץ פאר גיט בוךאי אים װעט השי׳ת אז בטחון

 )יען דיסק גרויס גיליטין האט גאין דער אינ .;אר וויפיל גיצויגין אזו
 שטײן בײ קענעןז וועט ער אויב אים פרובין ים1א גױואלט האט השי״ת

 צדקנױת אגרויםע גיווען יןז1א וױיבזײנעאיז דיא אונ דעםנםױן( בײא
 ארײן אים צוא זיא איז מאל אײן .דוהק נרויס גיליטין איױןז זיא האט

 ״ גיט גאר מיר ארט אלײן טיר פאר גיזא״ט אים האט אונ געאנגען
 • ,עסין ווילין זײא ^כײען זײ .קינךער דיא כיט צאן אי־ זאל וואס גאר

 ךי צוא נןינךער נןלײנע ךיא מיט גײן זאל זיא אז גיזאגט איר _ער האט
 פון איז שטייגער ךער אוג .̂עםין וועלץ זײא אז צייט דער אין שכנים
 וועט ךען ̂עםין זײא בעטין .עםט טען אז זעהן זיי אז קיגךער לןלײנע

 דעד פון זײן םגלה גיװאלט ניט אלץ האט ערי אוג .נעינין זײא טען
 האט שטאדבין גידארפט ין1ש האט שטיט דער ביז .נןײנעם פאר מעשה

 עד האט צייט אלאנגע פון שוין אז גױוען מתודה יט1ט פאךין זיןז ?נר
:הםפ^ה זײן גאוץ ךעם נעבין צוא גיהערט אױף

 ךאךפט װאס מענטשין אײניגע גיזאגט איר צוא האבין מאל אײן
 П דאך ^ען ,ער ױחקות אזעלכע אין מענטשין אזא טיט לעכין איר

 לעבין אונ געלט אםןז ךינען פאר אונ קטאט נרעפטע ךיא אין ארב
 גט אים בײא בעט ךרום ניט ךאס וויל ער אונ פיךסט אײן וויא
 יסורים גןײן טאן אן וועלין ;יט אײך ;גר מעט אצדיק ראך איז ;ער
 װארט גיענטפעךט זױא ךא האט גט, גע^ין מוזין אײף מעט אונ

 גיטראנין ארוים זיא האט ווײזין עפעס אײן־ וועל איןז אײן.הײלע
אונ גיטאן אויס פרײטיג האט ז1ו.א דער װאס אײגע העטדער צװײא I Т  ♦ * *  > Т » Т  * Т У “  V  I X I

 צוא גוט איר האט זיא גאר וועםק ךיא פון אעײסע אגךעיע ךיא
 ״קענט ךער זײא צוא זאגט אונ העסד גיטראגינע איין וויא נןנײצט
 האט וועסין ךיא פון איז וועלבע אוג ניטראגינע ךיא איז וועלכע

 זאןז ׳טמוצינע _קײן האט איס אן װײל קענעןז רער ;ינןענט ;יט ^
גיט )תיהיג׳. 2.
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סק כןק וױא נוא זײא צוא אב זיןד ךא רופט , *( גיווען שולט גיט

• ףגן הײליגין אזא юр שײדין ואןז
 געטליכיו ךעם פון מדות הײליגע צײלין דער ים1א ̂קען ווער

 כמ^ט איז אז״ער גיבראכין יס1א ו_וײט 1אז זיןי האט ער וואס םענטשין
 ניווען במועט מםתפק שטענדיג זיןז האט אוג אנוף אן אגשמה גיוןק
 צוא ת־וךה פרן גיװען מבטל רגע אײן גיט האט אונ לע^ר אין װאם
 װעגין דעסט פון אונ הגוף ענעי אין גיפעלט האט אים װאם א]אף ליב

 פון גרוגך צום גיגרײכט ניט ^אןו האט >גר אז זאגין תטיד ?גד־ פלעגט
 אפ גלות זיין פון צייט ךיא אין מאל איץ וױיל הםתפקיות מרת פון

 הטדרש פית אין אכײן איז שטעטיל אנןלײן אין גיקומען ער איז ךיכטין
א: נאכט אגאגצע גילערינט דארטין האט אוג נאכט בײא דאנערשטיג

V т ן— •• * < ו т ־י * “ “ ו י ? ״ י • { ז - Ст г

 אלג אז דאווגען גאכין פךיא דער אין מארגין אויף ,העתגג אױף
 האט אידינע אלטע איין ?נר זעט אהײם גאנגען צוא זיינען מעננ־שין
 גיזעסין איז ער ױאם נהור סגי אײן םאן אלטין איר ^םין גיבראבט

 טיטין אין ובטהרה בנןדו^ה גילעךינט האט אונ ותפלין טלית אין
 דא איז װעד אכטונג גיב ווײב זיין צוא מאן אלטער דער זאגט עסין
 שטילער נאכט אגאנצע גילעךינט ךא האט ער װאם הטדרש בית אין

אנרח אהײליגער אונ טײערער איין פאר זײעד מיר גיפעלט ער י,ײד V ׳י  *• * : V • V “ ״ י т י• •* י т “

 ךיא גיייען איז 1אז אונ שפײזץ מיט מיר טיט זאל ער אז אים .געט
 מאן איר מיט שפײזין טיט ןאל ;נר אז גאון דעם גיבעטין האט אלטע
גיטראכט זיוז האט ער גיװעלט ניט פאגג אן צום ז1גא דער האט Т V ־ן  I V *  • • ** 1 I • у

 הכית בעל פארין קוטענעפ יס1א כןאם וואס אםעודה דאס איז פילײכט
 דער װאנען ביז ,םעודה זײן .קיךצין זאל אזיו וויא הײנט אליץ

אונ שפײךן מיט אים טימ זאל ער גיפעטין שטארק איס האט אלטער
זאגט ,  

 דרכי ה׳ )ברצות פםוק דעם אױף שטײט מךרש אק וויא *(
 פריךיז צוא איז השי״ת װק הײםט דאס אתו( ישלים אױבױ גם איש

 פון אױגץ ךי אין חן אים ער גיט מעגטשין דעם פון מעשים דיא פון
דר אז מדרש דר זאגט שלום אים מיט שליםין זײא אז פײנדע זײגע אלע — « — « - : V ו • • | “ ־ • • I V  V I X  Т« ־־ V

.שליטה;יט אים״קײן אזיך» אפילו״איגזענןטיךסאי] םרבה איז ״גמ״ זוארט

צו זאגט I V

 ײאב פון
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י מװילנא הגאון תולדות
 גאוין דער אים פרעגט עםין צוא אפולע ב׳ה האב איןד אים צוא יזאנט

 מיל אין גײט װײב מיין אלטער דער זאנט ? ויןז איר שפײזט װאם שון
רי מילנער( פון ערלליבעגעם דיא )מיט זאטען צלא דארטץ נעםט אונ

לײט אריטע נאןד אלים האלטין אונ זיןז מיר שפײזין ךעם פון אונ פול
 גילויבט גידאנקטאונ האבין אונ ;ישפײזט מיט איס ?יט גאלן דער האט

 זײן זאל גאון,ער דעם אלטער דער בעט נאכט פאר פרײטיג ,דשי״ת
 1 שבת איר מאכט וואנק פון גאון דער אים פרעגט שבת אים ײא3

בתימ בעלי גרעםטע דיא װיא זיןד ער פירט שבת אז אלטער דער ןאגט V г V  I * • ? *  V I *  V I  ▼ X V

מע גיט שטיביל שחיטה אין אפלינןעךנןע איז פדליא אלטע זיץ וױיל
זײא מאבק דעס פון אונ פיםלאןז דיא מיט נןעפיל דיא פאו־ ךער איר

 И ךער אוג מיל פון זײא האיין מעל אונ לרוב פלײש טיט שבת
האט שבת גיװען אים בײא גאון דער איז שמחה גרליס םיט דאס זאגט

אים בײא יזנ;קעס1נןל אונ .קינדער אריטע אםןז אז גיזעהק ער
 םעודת פון שםהה ךיא וויא מאכלים ךיא יף1א זיןי פךײען אונ ש־בת

 מיט ב׳ה ביורא דעם דאנכןען אונ טיש בײן לעךנען אוג בשעתה שלמה
 אליץ אלטער דער אלעמק פון מעהר נאןז אונ גיפילין הײליגע אזעלבע

מאל דענםט פון ,שמחה גרלים פון אים אויף תעט שכינה ךיא פשוט
האט זנר וואס הםתפקלת מדת ךיא זיין מקנא גאלן ךער פלעגט אן

 אז רוחל בענות זאגץ שטענדיג פלענט אוג זכןן דעם בײ גיועהן
 ♦ 151 הײליגי] ךעם פון הטתפקות מדת ךיא צוא גיגרײכט ניט נאןז האפ

 סצןןר שטענדע זיך האט ענוה גרליס זײן גלײכין דאם
 ער װאט עגוה מדת גתיםע דיא צוא גיקומען ניט איז ערי אז גיווען
 ריכטץ אפ גלות בעת װאם ז״ל ר״פ הגאלן רב אנרליסין בײ גיזעהן האט

 האט אונ המדו־ש בית אין שטאט יענע אין ניקומען אםאל ער איז
 דערנאון איז ער אז ױקענט ניט אים האט אונ.קײנער גילעריגצ דארטין
 דעם נאןז ברױט אוױנד אליף בעטין פאר רב דער אים האט םװילנא

ר רב ךער אים בעט נאבט האלבע נאןז ױקומק איו*ס איז װאם עםין  ן
 אמ ךרויסין אויף וױיל שטוב אץ אים בײא שלאפין לײגין זיןד ואל

 איס אלײן רב דער ראט רעגץ אגרױםער אונ פינצצער זןיער ־יווק
הא» אונ בגופו אורחים הבגמת מצלת זיק צוא סקײם כדי !יבעט א;ײם

אים



 האט רב דער אונ בבשים עורות פון פוטער איין טיט גידעכןט צוא אים
 רג דר ניט לערנען מיטין אין התטדה גרוים מיט לערגען גיזײצט זיןז

 האט פוטער דעם גיתנןט אראפ זי־ פון האט אורח דער אז אנט־גג
 גיתכןט אראפ עײטער גאין דער האט גיךענןט צוא וױיטער אים ער
האט אונ באטראכט וױיטער דאפ רב דער האט פוטער דעם זיןז פון г * י • י “  т » г х ־• Т I

 אז רב דעד ווײטער זעט ארום אווײלע אין גיךעכ׳ט צ־א װױטעד א'ם
 גיהויכין אן אים רב ךער האט ,̂ירד דער יף1א ליגט פוטער דער
 אמ לעךנען פון שטערי] גיט אים זאל ער אז תהנוגים פיט !יעטין צוא
 רל )דער פאלין אראפ ניט עם פון זאל פוטער דער היטין אלײן זאל

 גמגגטפערט אים גאין דר האט ן(1גא דר איז ךאס או גיװאוםט ניט האט
 דאה האט רב דער װיא הרמב׳ם לדעת ישײטנז פאר חושש בין איןז
 דער האט בגך אגדער אײן מיט גידעלןט צוא איפ ער האט הערט דער
 האט הרמב״ס לדעת שעטנז שעטנז מאל עטליכע גיחועךט איבער גאון
 וואס נעט ךיא גיטרענט נאנךער פאר אוג אטעםעד גינומען רב ךער
 מיש אנדערע ךיא צוא אײנע גינײט צוא זײגען פעלכליןז שעפשין ךיא

 פ־ן גיפיל אזא מיט דעפ אויף :אכט אגאנצע טזעםין איז אונ פאדים
 זאגין פוםגןים אלע הגם אוהז דעם פון מאךט איין נור העךינדיג ענוה
ער האט ענוה גרוים פון גאר גױואוסט דאפ האט רב רער אינ 1אז ניט т т  г —  в• י ; ו < г т

 איז אים בײ אז ווײזין רח1א דעם אגיפעליגקײט טאן צוא גיטאן ךאס
 זײן מקךב גיװעלט רג דער האט פריא דער אק ,ךייד זןינע טײער
 נאד חבם תלטיד איין איז ערײ אז עהעןזגיז האט ער מײל אזירח ךעם
 וױםין רער גיט זיןז זאל טען ךאךטין פון אוועק שוין איז גאון ךעי
 װיאאזואיזםען זיק מצער שטעגריג ן1גא דער זיף פלעגט אים, פין

• *( צךיק דער רב דער זויא ענוה פון טדרגה הויבע אזא צוא זוכה
אונ   1

ע״ה הפלןי שלםה חכם װעלט דער אוגז לערינט טדה דיא *( т 4* ״ 4  1 в • Г Т| • т * ״

 איז צליגןים פון ?ןןטײגער דער דדיםט דאם ,צדיק טרעהו יתר ינ( )טעלי
 וואפ ךער נאר מעשיפ מטע זײער באךגק פאר אוג פצניעות זײן צוא
 *שפיעגעװעט ?נר אשפיעג אױ ווענק גאטעפ אק טין אונ אצדיק זײן וךל

.דיא טאן צוא נאןד מדות גוטע זייגע זןריק דעש חגר ז_ײן פון יפ1«
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ли גאונים גרויםע זייער גיווען איז גאון דעם פון דור דעט אין 
 ברידער פיר גאונס דעם יןז1)א וױלנא אין פשיטא אוג װעלט דער אין

 זײער אז זאנין פלעגק אלע זייא אונ מפורסטים( גדולים גיווען זײנען
 ,גאזץ ךעם פון טיר ךער צוא קומען זײא ביז נאר איז חריפות גאגצע

 זײ װאם חומךא גדעסטע ךיא איז גאון ם5צ אכיין קומק זײא וויא דען
 זײא אז אקלײני_קייט מיט גאר רענט זײא ער מאכט אים בײא פרעגין
 א1אז גיפרעגט אים בײ גאר דאס האבין זײא וואם בױש אין בלײבין

 גיווק איז .פאן ױנגער אײן גיווען נאןז איז ?יר אז אונ *( אכןלײניכףט
 פראגער ױנתן ר׳ גיהײסץ וזאט ;נר .ז״קן איין אונ גאון גרויסער א־ין
 פיל נאןד אונ דבש יערות אונ ותוטים אורים ספר פוץ המהבר פ^ל ךער

מאל אײן ער האט .ארץ ני•1גא תלמידים פיל גיהאט האט אוג .םפרים : т • т י - . • • • ו » י ״ ? т » V * - ז -

 געבין אים זאל ̂ער גיבעטין אים האט אוג גאון צום בךיף איין גיישדיבין
 דעם אויף גיישריבין האט ;נר אונ .נןמעות זײגע יף1א הםנטה אײן
: אשיעװ־ אן גאר וואם שבוז אגרװםין זײער גאון

 ךאס זעהן צוא יױלנא .קײן פאךין פלעגי] טרחנןים פון לײט פיל
 זיין рэ רײד זיםע דיא העךין צוא אונ פנים געטליכין זײן פון נישטאלט

 דאש פןען וויא װאונךעריז פאי גןענען ניט זיןל פלעגין זײא .תפלה
 װאךטפון יעךער אין ךען טדרגה׳ הױבע אזא צוא טענטש איין קומען

 שהארקט השי״ת פון אהבה דיא אז שטײן פאר מען פלענט תפלה זײן
 טאן 1או ױװאלט יף1א האבין זײ .מער אוג מער אלץ אים בײא ?יך

 גרײכין צו םברא כןײן ניט גאר איז עס״ אז גידעהן אבער האבין זײא
**( סךרגה אהויבע אז;־

יא מוױלנא הגאון תולדות

 )8חי על לע:»ד נלאו סר^פזניס שגחלי מקומוח ־כמה כניאורץ מצינו מזס וגדולם *(
לי ז׳׳ל וסןא שמתהעגין שי׳: מדנרױ לנעזת מקום שאין על פשוטי* נשמלסבלנריס הלנריל ני  סקח

בעהאלטענע גיווען •איז גאון דעם פון דור דעש אין אוג «(
. גאון דער נאר ניט.גיװאוסט זײ פון האט וואס.קײנער עדילןיםאויןו

בײ גיהאלטין האט;ער בראד. לעבין ײטובניק אײן גיװען איז מאל אײן
גאטם יײב רופיז אים פלעגט מען װאס װײנער איץ יז1בר אין זיך

מעגטש פראסטער איץ וױא ניוױזין אױס זיןז האט ערי דען . בעהטעלע
יש״אל ארץ גיפארין.קײן ן1גא ךר אז אונ .זת$11ע גרויםער איין אונ
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אײן סיר בײ ךא איז עם נאד לײב ר׳ ניט.קײן גאר זיןז גיפיגט מיר בײ
0װא שלית דעם בײא :יפרעגט ער האט .לייבנןע ער הײםט מײנער

 .עגטפערין גמואלט ניט אים ערי האט .אים םיט האסטו עםקים פאר
 א« צײלט דער איס ?נר האט .גישטאנען צוא שטאו־ק אים צוא ער איז
 משתוםפ נאר ער איז .גאו־ן װילגער דעפ פון בריף איק אים צו האט זןר

 בריף דעס ווײזק חאטשע אים זאל >נר גיבעטץ אים ערי האט .גיװאךין
 אױף האט גאון ךער וריא גיזעהן /נר האט .אדרעס דעם אויבין

 פאר זײער זיןל ער האט .לײב ר׳ מענטש היילעער דער נישריבין אים
 מאס צײלין ךר אים זאל >גר שליח ךעם גיבעטין האט אונ «אונדעךט

 װאם ברויז אין געאנגען אים צוא ןןר איז .ניעגטפערט אים דאט ?ד
 דער האט בריף דעם גיגעבין אפ איש האט אונ ײ״ש ךיא מאנט שען

 אין גיוואךפין ארײן איש האט אונ בריף ךעם גילײענט איבער לײב ל׳
 אן שליח דער האט ♦ גיגןנטפערט ניט גאר שליח דעם האט אונ פײער

 רעם אויף תשובה אײן געכין איס זאל ןןר אים בעטין צוא טהויבק
 האט אז גלײבין וועלין ניט נאין ךער אים װעמ ניט אליב רען בריף
 ר׳ אים ראט .באצאלין איםגיט װעט אוג,ער בריף דעם גיװען טו־םר
 מער אונ . ניט בעדארף םק אז זאגק אים זאלסט דוא גיזאגט לײב
 האט אונ גיגאנגען שליח דער איז .ךײךין גיױאלט ניט שוין ער האט
 ר׳ דעם בעטין ;־שובניק דער פלעגט .ישובניק ךעם ציילט דער דאס
 אלץ אים האט ער אונ בריך־ פון ענץ דעש זאגין אים זאל ערי אז לייב
 זײער גישטאנק צוא איש צוא ער איז מאל אײן .זאגק גימאלט גיט

 ער װעט זאגין ניט אים וועט אויב גיזאגט אים האט אונ שטארק
 ניט ער װעט איש בײא טוט ;>ר װאט טלאכה זיץ פון זאגין אפ אים

 אזי צײלט ךעד אים ̂ער האט . זיף ז_ײן םפךנם צױא װא;.ען פון האבין
״ יש־אל ארץ פארין.קײן אים מיט זאל ער גיפעטין אים האט גאון דער
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מװילנא הגאדן תולדות
 װעט ן1גא ךעם דען ניט בעדארף םען אז גיןגנטפערט אים ער האט
 אויןז זיןז ערי װעט פארין צוא השמ;ם מן רשות _קײן נעבין ניט מען

: *( צוריק וועג פון רןעךק אום מוױן щ* תורר• אים פון הערק וועלץ אויןז פלעגט גאון פון פאטר ךר
 קוםען ארײן א־ם צוא פלעגט ?נר ווען ךען .ג;קעגט ניט אבער האט ער

 גיװאלט גיט ךאס האט ער אונ . שטעלין אים פאר גאון דער זץד פלעגט
 אונ גיזעםין גאון ךער איז מאל אײן .זײן םטריח אים זאל ?נר רײדין

 אנךעךע אין גיטאן אן פאטער לער זיןי האט .עולם פארין תורה גיזאגט
 צװיסץ גיגאנגק אריין איז אונ כןענק דער ניט אים זאל מען ^לײדער

 זאל מען ױאנט צום פנים מיטין גיכןערט אום זיןו האט אוג עילם ךעם
 ניהויבין יף1א תיפף זיןד האט אבער גאיון דער .זעהן דער ניט אים
 :צוךיק גיגאנגען ארוים ער איז אים פאר גישטעלט זיןד האט אונ

 הדוד גדולי גיווק אויף זיינען ן1גא רעם פון תלמיךים ליא אונ
 תלמירים די פון אײנעד .ךגןבלה חכמת אין אונ צךקות אין אונ תורה אין

 אזי ניװק איז ער זצ״ל מוואלאזין זלמן ר׳ הצדיק הגאון גיהײםין האט
 נזינד נןלײגד אײן גיווען נאןד איז אז .אגוף אן גשטה אײן וױא
 הייליגע זיץ .טענטש געטליכער איין איז ערי אז גיזעהן שוץ מען האט

 אז .הײט גןליינער נאןד אים אין שײנק צוא גיהויבין אן האט גשמה
א אים האט ;אר אײן גיװען אלט איז ?נר  צוא נױוען מתנןז מוטער ך

 בריכט ךי פון גיזױנץ האט ער וואס טילןז ךיא יף1א ברקה איץ סאבין
 איז ?גר ווען אפילו זײגין וועלין פלעגט ?נר ױען אן דאמאלט פזן איז

 אברכה אן זײגץ נעמעזי וועלץ ניט ,ער פלענט הונגעריג שטארק גיווען
 װאס אײן.קינד דאם זעהען צוא װאמדער גרויםער אײן גיװען איז ?נס
 אים םיט זאל זיא מוטער דיא בעטין זאל רײךין װײניג גאר נאןד ל׳ען

 לערנען צוא גיהויבין אן אים מיט האט טען אז אוג .ברכה אײן טאכק
 האטי^ר .אהאלבם ;ארמיט צווײ ניווען אלט איז ?גר אז בית אלף
 אים פלעגט יןר .האנט פון גילאזץ ארויס ניט בית אלף ךעם שוין
תיבף *אמ װערין.י אנטשלאפין פלןןנט ״ער יז3 חזערץ ж ?ךן י9ח©
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מוױלנא הגאון תולדות *ג
 « יבק1ה $ ווייטער ער פלעגט שלאף פון גיחאפט יף1א זיןד ך,אט וויא^ר
 גו־עסער *ונ גרעםער גיגאגגען תטיר איז 1אז אוג .דאפ הוערין

 תולחיה םפר דעם אין גידתקט אויס איז שבחים זײנע פון איגקצת אונ
 שױ; ער איז .יאר צוואנציג אונ פיר גיווען אלט איז ?נר אז אוג .אדם

 אוג םךרשים אונ פוסכןים אלע מיט ש״ם גאנץ אין פה בעל נןלאר ניױען
 פלעגט פרעגין אים בײא פלעגט מען םפר וועלכין אין אונ .קבלה ספרי

 האבין װאלט ?גר וױא גלייןז לשוין דעם מיט וױיניג אוים היפף זאגין
 פלעגט ;נר װק אוג . *( נרױם.עטקוית םיט גילעךינט אפ ;ןרסט ךאס

 טאל איין .אברים אלע ציטעךי; אים פלעגט נאון צי־ם גיין ארײן וןעלין
 יײר איק לי״טין פון גיהערט האט;נר .װילנא נןיק }יקוסען אײנער איז

 ^ענעפ אויף פאלט אים צוא ארײן גײט /נם װער אז ן1גא דעם וועגין
האט הנןיף זימןר זיןד בײ גױוען אױ םענטש דער אוג .אימה אגרויםע

ער  
 שכײבט מ׳י( עדן)יף עצי טפר זיק אין םוהרי״ל גאין ךער *(

» ,אונ לשון ךיזין מיט  וואש תלםיד( גאונס )דעם װילנש־ ךער »ן£ר׳
 )אװאונךעך- ולט־פת ת1לא גיווען איז לשםה תורה :ילעריגט האט ער

 אוג פיר ניווק אלט איז ״ער בעת אז דור אונזער אין צײכין( ליבער
 ש״ט אונ בבלי ש״ם גאנץ פה בעל גיווען _קלאר ער״ איז יאר צװאנציג
 אוג עוץןד שלחן ארבעה טורים ,רמב״ם ,טודשים םפרי, יתשלסי,

 ,גרוים.עמקות םיט אןנ לישון זיײ׳גר טיט ריכטיג זאגין צו םקן^לים ספרי
 אז טעגליןד ךאפ איז וזיא שטעלין צוא פאר גיט גאר זיןז איז ;נפ װאס
 אזי זיך אין זאל אפליםט וויא גרויס אין וואם אטעגטיט פון מוח ךעד
 דאפ נאטירליכעזאןז, כןײן ניט גאר איז ךאם האלטין אײן םפרים פיל
 או השם יראי דיא פון ^ראפט ךיא איז גתיס וויא שיי־נבאר םק זעט
ח דער  ארויש איז דעם פון אונ ,זײ לעןינט גײםט( )געטליכער אלנןים ח
 זי« אז אצדיק פון גשמה דיא איז זאןז אהויכע פאר וואס זעהען צוא

 דעט טיט לאשין פאר ניט ווערט זיא אונ נאטור ךיא וויא העכער שטײט
 זאןז( עוױגע )אײן נצחײ אין איז זיא גײעךט כןעךפער פון שטארבץ אפ
עפעס״ איז עם אז ^אוױיז שײגבארןןר אשטארנןער איז ךאם אוג
* ליזע רצץ אוועלט גאןז
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у* מװילנא הגאון תולדות
 איפ צוא אריין װעל איןז אז טזאגט האט אונ .גילאכט זייא פון ?נר

 :ךוליס במה בײ שוין;יװען ?ץ ^יןז ד;ץ שרעגןין ניט גאר זיץז איןז מעל
 אויף טזעהן ער האט מאל אײן .ניךעט ז״א טיט מאל פיל האב אוג

 ;גרגיפרעגטוואפ האט .טענטשץ פון כןיבוץ גרויםין איק הויף שול ךעם
אליף קומק דא בעדארף גאון ךער אז גיזאגט אים מען האט איז ךאס

דעם מיטין אין גינןוועטשט אכײן גוואלד סיט זיןז ער האט הופה אײן
 וועךטער ךי אלץ זאגט אוג שטײט אײנער וויא גיזעהק י׳נר האט עולם

 האבין םורא םען בעדארף ךבי אײן פאר שטיס( כמורא רבןז )םורא
 איג ציטעךט פאר ער ווערט מאל יעדער צוא אונ .הקכ״ה פאר וויא

 ווער טפרעגט ערז האט .איטה גרויס פון ערדי דער и אראפ זיןז לאזט
 זלמ ר׳ הײ^יגער דער איז ךאס גיענטפערט אים סען האט .ךאס איז

 דא זאל רבי אזזײן זיןד ךיכט עד אונטחמת .גאון פרן תלטיד דער
 שטים( כמורא רבןז ווערטער)ומורא ךי חזערט דעם איבעו־ קומק

̂ר אז פחד אגרויס מענטישין־ דעם אױף טפאלין אן דאםאלט פון איז  י
: גאון צום טין צוא ארײן גיהאט טורא גאר האט

חײפ п גיהײםין האט וואם זלק ר׳ דעם פון ברודער דער אונ
 .דעםגאון ךיתלמידיםפון פון גיװק איזאליןז מװלאױן. האב״ד זצ״ל

 זײן פרן אונ .צדיק אײן אונ גאין גרױםער איין גיווען אויף אױ ער
 אמנןצת אונ הדור גדולי פיל גיגאנגן אמיס זײנען װלאזק אין וואס ;שיבה

 נפע םפר דעם פון הקדמה דער אין גידרונןט אלים איז עןבהים זײנע פון
 .אויןי ךעלטא טילי אין הנם גתיםער אײן גיווק איז ער אוג התײמ

 װ^ין .ריידץ יר׳ה מלוכה דער צוא שײקין בעדארפט האט מען אז אונ
װגינט דער אין אונ *( װײלט דער או־ם אים םען האט .ישראל כלל

ו • V י • 4 ו " » • * т ד

 גאון דער חריף גרויםץ ךעם פון הליפוד סךר ךעם גיווען םכןבל האט;נר
 איו נאןז דער אונ .אריה( )שאגת ספר דעם טװען מהבר האט וואט
 *3ד? פלעגט .גאלן צום חריפגת זײנײ טיט ניקומען אן ד׳חיים דער
ת. זיינעחריפות אפשלאגין חםיד איט גאון שטו  אוגױץ גארםיטפ

בו־ודער  
ר כסיס בעה הנר״ח פל זרכו שהיס אמנה מו/שי שמפתי *( ג י®}®{ גמילי מי

ױ קרסי על באצבעו מכפ וסיס שמהשגשו כן נתוך סש״ס לימוד על מחר סיס ד פי »  סהלימפ נ
ט רעיונױ עני ה .למודו נ ה ממן צנ־יך לו שהיה ענין לרײזה מגיע ונ־סי  מלהשזש פישק היה נז
 Й»געציגי לונר שיוכל דא פניל מזמא פל לאו ושאפס .למכיױו החות פיס חה באצבעי
עת זבאזי« מ מן5פ ג ז . : מזלה לדהרי לגו לפנזת י
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 רח׳לי(. עןים בכןיצור גיווארין נפטר בעו״ה איז הנ״ל זלמן ר׳ ברודער

 אים האט גאו־ן דער אונ .גיווק ימים טאריןד האט הײם ר׳ דער ןאר
 התורדז סודזת אין אמ נגלה אין תורה דר אין או־יבין זײנע לויכטין ךער

 יף1א תטיד גילענין איז גאון דעם פון אימה ךי אונ .צייט אלאגגע
 ער ווןן גאון דעם פון פטיךה דער נאןז אפילו אז .היימ ר׳ דעט

 ווערץ ציטערט פאר ער פלעגט נאמען הײליגין זײן טאנען ךער פלעגט
 דער ןץז פלענט ̂ער דק .ווערין ןןנדערט פאר פלעגט פנים ױין אונ

איי־ן . יראה איג כןרוישה אונ רה1ת ױין פון גרויסכףט דיא אן מאנק
מאךיןל וואלט זלק ר׳ אז הײם ר׳ דעם פאר גיזאגט מען האט מאל

 .נאו־ן דעם פון מדרגה דער צוא גרײכין גיסאגט ?ןר וואלט זיין מןים
 לעבין גיהאט וןאלט ער װען אפילו .חלילה חלילה גמננטפערט ער מאט

 זײנע צוא אפילו נרײכין ̂קעגען ניט גאןי ער וואלט יאר טױױנד צ«ײא
 םשיג האט זלמן ר׳ װאס אלץ אז זאגין ?ןר פלעגט אויןז — .קגעביל

גיווען משיג גאון דער אלץ דאס האט .לעבין גאנצין זיק אין ג»װק
זיין גיזעהק אלע האבק זלמן ר׳ ךעם נאר .ךךײצין;אר פאר נאןל

 אבער אלקים מלאןז אײן וויא גאר פרישות אין אוג תורה אין וו־ויסקײט
און  ?ני ני־יט זײ?נר זיןז האט ?נר ד־ען .פארבארגין גיווק איז ךןויג

 נגלת אין בתבים אלעזײגע אונ .גרויםקײט ױין װײזין יס1אר ניט »אל
 אז אונ .חכמה דין ר,ים,קעגין מן ןטפה ניט נאר נאןז איז נםתר אונ
 די ריכטיג גױואוסט שױן ער האט ךרײצין;אר פאר נאף גיווען איז ער

 נןענען ײז מיט פלעגין תנאים הײליגע דיא װאס הנןדושים שמות אלע
 האטטשטש חיים ר׳ װאם טשןז דעס אי; אונ בריאה אײן בעשאפין

 װאונרערליבע זײ>ןר אימ פון װאוםט דער זיןז ערי האט ן1גא ךעם נייזען
 . םבה אײן רורןי צײטין צוא גײן דער דאס פלעגט ?ןר װאס »^ין
 ךיא זײן צוא מגלה ̂יט גיהיט אפ זײער זײן פלעגט גאון ךער דען

 האבין חייס ר׳ )דעם .ה׳שמים מגלה אים איז מען װאס ענינים
̂קענט ארע  ױעט ערי אונ .חבם גרויםער איץ גיווען איז ערי אז גי

ט אי/י §ד ר װאס ז_אןז אײן זאגין״אזו ן פשיטא אונ .גױױס ;יט ױ״ס ן
קיין ’ ’ ז

 מעןין הגאזן לרגינו הודיעו Й הל! ז!מץ ר׳ «נאון- פעױמ ־עת ני שמעתי זאגי *[
.הזדיעזי־י שלא аи »ל התיעמ אמ״ג לו מרױ וכאשר .»סירעו

ד%נו די"
 איו הא־ם
 דאו מען
 נינ דאך
 זאל מען

 דוביבות
 < חזערין

 דער אז
ה  ז המע׳

 פון ר״ר
 פאטיגע

 ב< אבער
 ער וױא

שה״  וקח
 )צו הבר

 א'ן עד
 װא אױב

 האט אונ
גיגיען חן
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 אים תאט

 התודה ת
 אױף ץר

 עי וונן
 ױערץ ;רט

 דעי זיןז
 איין .אה

 מאריןז ׳ט
 .גאיון ־עם
לעב■? ;אט
 זײגע עוא
 משיג ;אט

 גיויע טיג’
ריז זעהען  אבעי ,ךם

 ער גיהיט ־
 נגלה אין פ

 אינאי ר,.
 דיי ךיכטיג

 נןענען יזײ
 טשמיש זאט

 לונדערליבע
 . םבה *ײן

 ךיא :אזײן
 האבין תיים

 ױעט ער >ג
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т מוױלנא הגאון תולדות
 פון)םפרא הקךמה ךער אין שרײבט חײם ר׳ דער ח״ו( שקר גךן

 תורה דעד אין האבץ פלעגט ן1גא ךער וואם עיעה די אז דצניעוהא(
 טםבת יעדער אונ פרק יעדער הזעךין פלעגט אשיעװ־ אן גיװען איז

 הנןדושה רה1ת ךא צו חביבצת גרוים _זײן מחמת אוג ,פאל מיויזיגךער
 מדר פרן משנה איין גאכט ווינטער אלאנגע גיהאזערט אמאל у האט

 כמה ער פלעגט .ענין אײן וויםין ניט פלעגט ?נר אז אונ *(. טהרות
 וויא שװארץ וועךין פלעגט ער אונ .שלאפץ ניט אונ ^םין ניט טעג
 זאל ?נר אױגין ךיא לײכטין ךער איס פלעגט השי׳ת ביז .?ןרד ךיא
 שײנק צו פנים דער הױבץ אן איס פלעגט .שטײן פאר גוט ךאם
: אשיעור אן גאר

 ער אז צײלט ךער האט אטציסלאװ פון שמחה אברהם ר׳ הגאון
 פון עי?נה גרו־יםע ךיא װעגין ז״ל מװאלאזין הײם ר׳ פון גיהערט האט
 גיקומעןקיק ז״ל חײם ר׳ איז מאל אײן רה1ת דער אויף «ןן ךעם

װילגא . ,, ......  
׳ אז שרייבפ אדס תולדות דער *( זאן• א'ין גיחזערט אמאל האט מימעלע ו

 מאל פערציג גיחזערט «ײטעד דאם עױ האט ארוט אחורש א־ן אונ מאל הונדערט רריי
א גיפרעגט פאטער( גערס ר׳ ליבעלע )ד׳ בער ד׳ איט דאפ  אן דאך זאגט גמרא די
 טיר גיפינען דעט פון מער אבער מאל אײן מיט הונדערט אזאך חזערין דארןז מען

 איפ נאר איז גיבין הז״ל דיא זואפ שיעור דעפ גיענטפערט זלמן ר׳ האט גיט דאך
 צלא אבער זברו;( צזא מסוגל איז םאל אײן םיט )הונדערט געסין פאױ ניט זאל מען

טא שיעור קײן גאר איז התורה חביבות  אץ־ װאליט צײט זײן װאלט עס װען ני
 פראקטיקע אווארע אי» ראס ]אונ .מערער נאך אונ יאר אגאנצין זאך איץ חזערין

 רוד )װיא תורה דעף פון זיסקייט דיא שפירץ צוא גװועי זוכמ האט װאם רער אז
ה  ריא חײסט דאס צופימ ונופרו מדבש ומתוקיס רב ומפז מזהב הנהמױים זאגט הטע׳

ײר  פון :יסער אונ נאלר גין פיל װיא ליבליכער אונ גילזסטינ איז תורה ריא פון י
 מאל פיל אזאך חזערי] צוא םיאוס גיט װערט מענטשין דיזין ביי האניק( פאטיגע

אט װאס דעס בײ אבעד ט נאך ה א שפירין צוא גיװען זרכה ני  הורמ די פון »יפקײט די
 ,מניחיז פפר רער , מיאוס[ באלר א־ם ווערט מאל עטל־נע אזאך חזערמ ער װיא

 תלמיר א״ן פיר אײנעם נעמען צו גױועלט האט גאו; דער װען אז שדײגט וקדושר.״
אט אים( מיט זאטען צו לערנען )צו הבר  דיאט ציא גיפרובט אויס פריער איס עד ה

ץ חזערין הײפין אים ער פלעגט התורה מתיקות זיך אין עד ;  איג מאל במוז זאך אי
 דעפ אין גיקראגין גישםאק מער אלץ עד האט גיחזערט האט יענער מער װאט אױב ;
 גושא אימ בײא ער האט הערונג אױך. אן גאר חזערץ מער נאך גיױאלט האט אזנ ;
ק מן ׳ ײן זיך גיוו « . זאטען צוא לערניגן איס ט־ט ג־ל^גי
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 גיגאנגעי פריער איז ער גאר גאון צום ארײן ;יט ןןך איז פרײטיג וױלנא

 נןלײדער ךי טאן אליס גיהויבין אן נאר זיןד האט ער וויא טרחץ אין
װאפ חײם לר׳ תפט אמ דא איז גאלן פון םשרת דער אמאל פיט

•“*V • ־ * т ן ז » י * *

 גישװינד הײם ר׳ זיןז האט גאון צום קומק גיכסטי] צום
 שרעכןליך נא־ון דעם ;לר גיפיגט קוטענדיג נאון צום אמעק אונ גיטאן אן
 אייז מיט קאפז ךיא בונרץ ג*אר אונ ערד ךיא וויא חו׳םןז צזנו־ אין

אר׳ גאין ךער אפ זיןז פאצײלקע,רופט  בעטךירהעלף איןז חײם צו
 הארב זײןןר איז םיר וואס ירושלמי אין ןננין אי-ין שטײן פאר צוא מיר
 איך בין װאס חײם ר׳ ענטפערטז גרוגד, צום שטײן פאר ניט ״קען אוג

 ^נטפעדט ישװער איז רבין דעם ױאם זאך אז_א שטײן פאר צוא ניאנט
 אלײן אײגער וןיא נאנר זאלבע בעסער איז כן פי על אף גאלן ךער
 איז קייג7 ךעם אין גילייגט( אךיץ )גוט פארטיפט חײם ר׳ זיןז האט
 ?גנין דעם אין גײן צוא ארײן װיא אגאגג גילאננןען אפין ארויף אים
 אן האט ער וױא גאלן פאךין לײגין פאר גיהליבין אן ראם £יר האט

 זײן גױואךין ליכטיג גלןין■ איז גאון פארין דאם לײגין פאר גיהויבין
 ךןי פון גינומע; אראפ האט אונ שמדוה מיט גיװאךין פול איז אונ פנים
 אריין אים פשרת דעם גיהײםין האט אונ קאפז פ־ן בינדוגג פאר ךיא

 בית בני ךי צוא ארײן חײם ר׳ איז נאןד דער ,עםין עפעם טראגין
 אים ^עצט גיהײסק האט ער װאם בעטײט וואם גיפרעגט אונ גאלן פון

ךש־ שוץ איז ;גס גיעגטפעךט אים זײא האבין לנםק טראגץ ארײ•
.גיווען מאכל ט.עפ טלעם ניט האט ̂ער וואס טאג ךריטער

 התלהבלת אזא מיט נאטירליןז אום גיװען איז דאוונק זײן
 אז גיזעהען טטש האט מען ובטהיה בכןחשה ודבקלת שמחה אינ
 װארט ײעדער אין השם אהבת אונ וויכינשאפט צוא אים ק-טט עה
 פון הקדמה ךיא )אין שרײבט מװאלאזץ חײם ר׳ הרב ,תפלה ®ין

 ;נגין ךעפ אין גא־ון טיטין ניךעט אטאל ראט ;נױ דצניעותא( ספרא
האט מען צײלט דער גאלן ךער איהם וזאט בנװה תפלה פון

וויא דאוונען פון גרויםקײט דאם השפ;ם טן גיוויזין אטאל איהם
 איז וואס סהישבה שום ^ײן תפלה מיטץ אין טכאכטין ניט טאר סע
צ נךויס גיהאט מאל איק האט גאון דער דען .תפלה צוא שײל ןי

יניןד
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טו מוולנא הנאון תולדות
 ר'׳צ1ח ראיט סעגין רעט װאס זהר אין מאםר איין ש־טײן פאר צו ?יןה
 טאל אײן .פיתש דעם ?שטאנען פאר ניט אלץ װאכין צוןעלף ער קאט

 . חוךיש ראש אום עשררי שטוגה זײן מתפלל גישטעלט זיף־ האט וןיא^ער
 מאטר דעם יף1א פירוש אײן גיךאנקען ךיא אין גיפאלין אריץ אים איז
 פעךטיל אײן וױא אזי גיװארט ?נד האט .או-פנים זיבין אויף זהר פון

 פאר גיט דאס זאל ער זינען אץ געטען ארײן דאם זיןד זאל י>ר מינוט
 האט ער וױא עשרה שמינה נאןז אונ .עשרה שטונה גאןז ביז געםין

 פאר גאר ױןז ערי האט זוהר דעם פון פירושים זיבין דיא מיסין גיװאלט
 )דאס פירו׳גז אײן אפילו מאנק ךער גינןעגט גיט זיןד האט ער געסין

 תפלה מיטין אין גיטראכט האט װאםער פאר דער עונ/ט אײן ניווען איז
 פון דער גיהאט האט ?נר תפלה( צוא שייף ניט איז עם ױאס אםחשבה

 זיןז זאל ערי שעה האלב אז־ווױאאײן גיװארט ער האט צער״ ^רויפ
 .בשטחה הלל זאגין קענעןי זאל ,ער שלאגין ארױס אביםיל צער דעם
 איץ נא- אים איז םוסף זײן טתפרל גיישטעלט זיןד האט ער רויא אונ

 וואס איפנים זיבין זעלביגע ךיא טחשבה רער אין גיפאלין ארײן מאל
 אונ דעכײן טראנטין גיװאלט ניט גאר שוין ̂ער האט רא פאנג אן אין

 האט ;נר וויא אוג .תפלה דער פון פונה ךיא גיווען מפקןיק גיט ל,אט1
 פירושים זיבין אלע ךיא ביקרמען ארײן אים איז הפלה ךי גימען גומר

.ךיכטיג זײןןר זינען אין
 גיזעהן תלםיךים דיא האבין פסח טאג עך׳טטין דעם מאל איק

 אין גירוען איז שטײגער זײן וויא פיל 1אז ניט ^עפעם איז שט־ד, זײן אז
 האבין .אי^יעור אן גרוים זײן פלעגט שםחה זײן װאם טוב ױם אלע
גיװאלט גיט זײא ער האט .בעטײט דאם װאס גיפרעגט איס זײא ( » •י •V Т  ▼ I V « • ״ ״ . * • • х  Т

 האט .זאגץ ױיא זאל ער גיבעטין שטארק זיי^ר זײא האבץ .זאגין
 ךי פון .עטן אײן זיץ מגלה שוץ אײןז מיז איןו .גיןןנטפעךט זײא ער

 װײל נאר .זיין צוא מגלה שטײגער םיץ ניט מאל ר,יץ איז װאם זאיין
א  האךצין אץ דאגה איק האט איינער אז גיזאנט האבין חכמים ף
 דיא צײלין ךער אײןד אי־ וועל . לײטץ פאר ציילץ ךער ךאם ;׳גר זאל

 אײנער ^לאף אץ םיר צוא גיקומ;ץ <{יז נאבט ךיא דען .מעשה גאנצע
̂ר אונ .הינןיל אץ וואס לי=ט דיא פון זײןןר גיײען סגלה ?יר האט י

גר.'יםע



מ־ױלנא הגאון תוילדות >*
 טויזינר צווײ אױף בנגב( זה )עמ פםוק רעם אויף םודות ךויםע

 פשלי הגר״א באורי )עיץ פגים1א זעבןײג מיט הונדערט צוױיא »יט
 דער אז ^יבראכט יך1א װערט האריז׳ל בתבי אין — .ב״ג פםוק י׳ט

 קאןז מק וויא מער רגע איץ אץ שלאף אין זיק משיג לןען מקטש
 ךיא איז דאס אונ װאכעךיג איז םען אז ;אר אכציג אין זײן משיג

 מענטש דער וואס ךאם אז שלאף‘ ךעם פון «צבארקײט ?ויכטיגסטע
 אין װעךק גתגלה אים דאס זאל וואבינךעךהײט ז_ײן סשינ ניט ל,ען

 ״ שלאף פון גיחאפט אויף זיןד האב איך װיא פריא ךער אין שלאף(
 האב אונ האלטין אײן זיןז גילןענט גיט איןל האג שטהה נרוים פון איז

 . התורה ?רט־ת פאר נאןל דעכיק טראכטץ צוא גיהױבין אן ,תוכף
 פאר תיכף דאס האב איןז דען עונש איין פאר דער גיהאט איןז האב

איז התורה ברכת פאר אז איז דק דער )דען גאנצין אין גאר נעהין
או איז גאון דעם פון תנה ךיא נאר .תורה דברי רײךין צוא אםור

 האגין התורה( ירכת פאר אסיר אויןז איז תורה דברי טראנטין אפילו
 אין .אבדה זיק ̂קערין אום רבי רעם זאל ה׳טי״ת גיזאגט איהם זייא

 עךט(גיל אום אים האט מק יב1א גיפרעגט אים זײא האבץ ארום אצײט
זכות װעלכין פאר װײם איןז אוג .א1י גיןאגט ער האט .אידה זײז Т • V Т *• ג־ י ■—  Т * • 1 “ “ י•I V*

 פון אז גמאגט ןײא ער האט אוייןז . גילןערט אום דאם טיר האט מען
 ער כןען .גיווען מגלה אים האט מק װאם אופייט אלע פון אופן איין

טאל איץ .אברים אלע פון אונ בתאים אלע פון בוחות דיא וזיםין
זליער ז_ײן פלעגט חלוםות זײנע װאס אײנער װילנא אין ̂יװען איז

ק . לײטק יף1א גיפאלין איז אימה זײן .אמת  ײעדערין פלעגט ;נר ד
 האט באךגעגעם פאר אין גיטאן האט ער וואס מעשיימ ז_ײגע אלע זאגין
 איןז .כבי גאון צום גיזאגט ער האט .גאון צום גיבראבט אים מק
 ז_ײט ה׳ יום וואכץ צווײא פאר דען .ענ_ץ אײן זאגין אײך פאר מיל
 פרש־ת יף1א הירושים גרױסע גיזאגט האט איר אונ גיזעםין דא «יר

 האנט ךעכטע אײ^ר פון גיריםין איז ױחאי בן שטעון ר׳ אונ האזינו
 דאפ האט ערי וויא האנט לינכןע דער פון גיזעםין איז אריז״ל ךער אינ
 .שמחדי גרוים פון פגים ךער גיוואךין ליכטיג גאון דעם איז גיזאגט ^ים
ק דאפ ,קען מען וואס אזעלבע ^ארפע ;ײןר גמוען איז ן

?אגין



т מװילגא הגאון תולדות
 ג»ון ךע־ זיןל האט יוחאי בן שםעון ר׳ הנא הײליגין רעם פאר ואגין
 דעפ אפילו דען .וויםין דאם ערז זאל וואנק פון װאונדערט פאר זײזנר

 דיא גיזאגט האט ער וואפ ךעם ניקיכןט)פאר אךויס א־ויןד ?מ־ האט משרת
 דעמ פון שטאנען פאר גאון דר האט נאןז דער .חדר דעט פון יױושים( ח

 אמ . שהודה מרה אײן זיןד אץ האט ער אז טענטשי] דאזיגץ רעם פון פגים
 כ№1חל זײערע איז צײטי] צוא אז שחזדה פדה בעלי ךי פון איז טבע ךי

 :אים פון זיין מישלח אים זאל משרת דעם גיהײםין ער האט .אטת
 פאטד דר האט .םופות המ־ױןד ל1ה טאג ערםטין דעם מאל איץ

 ער האט .מאל אלע וויא םער פרײליןז איז ער אז גיזעריען גאון פון
 דאם װאס זאבין אים זאל ער אב כבוד בגזחת גיװען גוזך אים אויף

 טײן װאם זײן פגלה שױן מרז אין• גיזאגט אים ערי האט .בעטײט
 אין טיר ײא3 ע״ה אבינו יעקב גיווען איז הײנט דען איז. שםחה
 арг פון אושפיזא ךיא אױס קומט טאג דריטין ךעם )דען .םונה
: ע״ה( אביט

 האט גאוץ דעם פון זיןז גי?ינט װאם תזדה חיהשי די נאר אונ
ק יאר פעךציג ביז מער גיט גישךיבין אלץ ראפ עד  שוין איז ערז אז ד

 שרײבין ים1א ױקענט ניט האנט זיין שױן האט פערציג;אר גיװען אלט
 :פיגוט אלע אונ ךגע אלע גיקוטן צו אים איז וואס גדאנ״קען טיפע פיל ך

 ;נר איז .זיבעציג;אר «ג אײן גיװען אלט איז גאיון דער אז
 מיט זיק םשמרו זיןז גיװאלט ניט ערי האט גיװאךין כןראנק ;ײער

 צוס בריף אײן גישריבין האט זנר נאר .עוה״ז עױגי פון זאןז שום .מןיין
 טיט דין משטח אים זאל אונ װילנא נןיין קיטען אלזז ?נר מגיד תבנער

̂ינע : גיװארין גיװנט דאםאלט איז ער אונ משלים זיםע י
 נאןז איז .;אר זיבעציג אונ זעכקט בירוען אלט איז ערז אז

 צום אטאל נאןז קטזגישי ער האט . גיװאךץ נןראגק שטאךק «טאל
:גיזונך גיווארין אויןז םאל דענםט אין אונ *( טגיד דובגער

או -------------------------------------- 
תננ־&־ דעם גיהאט ליב אזו נאק ךר ראט אומזיסט ניט אונ *(

 אגרויםער אוג דך־שן גרױםער אײן גיווק איז ערי וואס לבד דען ,מגיד
ר ןינט .אבאהאלטענש־ ןדיק אגךוי^ער גיײק גאןד ?ןר איז , ו?גש ן



מוױלנא הגאון תו־לדות ■ ?ג
 ניקומק איז щ אז .אונ.זיבעצי:;אר אכט גיווען אלט איז עד אז

 זײנע אלע רופין גישינןש ערי האט .נאכט פאר ביפיר ױם ערב אום
 זײנען .גיװיין גרוים מיט בענצין צוא גיהויבין אן ןײ האט אונ _קינדער

 .ניטאן ניט אזו דאם טאל _קײן האט ?נר ךען גיווארין משמומם אלע זיי
 סעשה אײן גא־ אונ .בעטײט דאס װאס גױואוםט גיט גאר האבין זײ

 ן1גא דעם זאנין אן גיקופען איז אײנער דען טעג. יענע אין גיװען איז
 איז .פרײםין פון אךצ־וג גוטין איין אים פאר גיבראכט האט מען ךאס
גיקערט אום זיןד ער האט .אתרוג דעם מאנט דער אים האט מען יויא 1 י * • т *  • т* י ״ * • » ז : י ו *

 מען האט .װיינען צוא שםאדק זײער גיהױבין אן האט אונ וואנט צוס
בפור ױמ נאןז מארגין יף1א .בעטײט דאס װאם גיװאופט ניט אויך

איז   
 ער גיטךא$ין ניט מאל _קיין זיןד האט יאר אכצעהען אלט גיװארין איז
 אוג חורבן ךעם יף1א ^לאנין גאכט האלבע אין שטײן יף1א ניט זאל

 איז а'1 וויא תיפף אונ .טו־ב ם1י אוג שבת אפילו טאנ ביז רערנען
 איס זיןז פלעגט אמ תפילין אונ טלית טאן אן ער פלעגט .טאג גיװארין

 וויא 1אז דאוונק אגאנץ פןעךין אפ גיט זיןז פלענט אונ ױאנט צום נןעךין
 זעהען מען פלעגט הפלה דער נאןל אוג .מלכות אײן פאר שטײט אייגעד

 פיל אוג ,ב1ט ױם אונ שבת אפילו טרערין מיט טײכין אים אונטער
זיסע זייגע מיט ניװען בתשובה טחזיר ער האט לײט ורבבות אלפים “ т ׳*  • т * • ד - * • т * * י • —* • «

 אוג טלית אין טאג אגאנצין גײן פלעגט ?יר איג ,ךר^ות צימליכע אונ
 ךי אונ לײט ךיא.ישיבה פאר שיעור אײן זאגין פלעגט אונ ,תפילץ

 אמאיןמיטין טשל. מיטאיק מאכין רעכט ער פלעגט חוםרא גדעסטע
 גיװיין גרױס מיט תהליפ זאניז זײא פןן גיין אוועק ער פלעגט רערנען

 זיץ נאף בין .בעטײט ךאס וואם נױואוםט גיט גאר האט מען אזנ
װען אז גיבעטין אים האט ער אז שכײטדערציילט דעף האט פטירה г V ז • ז —  * т — ו *т V • • ▼ • «

щ זאל צער אנךער איץ ?נפעס אדער קטאט אין חולת איץ ױין וועט 
 האט ;ןר ױײל נאר , דערויף ױין מתפלל זאל זײן.ער רי_ע1ם אים זגר
 זיץ אז זעהען וועט מען אז זײן כיוד הנ1נ אים זאל מק אז גיװאלט גיט

 %* אז גיבעטץ ער האט דעריבער .חולה דעם גיהאלפין האט ר,פרה
: ןיץ מגלה ניט .קײגעם סאר דאש ̂•.ל

 ו ״(

 גי« נןראןק
 מינ גיזאגט

 и א<_א פון
 איז ציצית

 אלם אײן
 ט; שיוערע

 םיר װעלין
 דער «צפילו
אתה ?טעה

) ״
 זייבען *יצית

 דער זיך ער
 ניג אונ в*״

 ר,י< זיץ *וא
 ניה?! איינער

' ח » נ י מנ ח



г יז מוױלנא הנאון תולדות ־יקומען
г*с У זײעד זיןז האט כןרײנק !יץ אונ גימאךין כןרא^ק שטאךק זײער ״ער 

• ^ !י איז דענשטמאל וואם םוטת חוה״מ טאג ךריטין ךעם ביז גישטארכןט' ־
א. עולם לחײ ערינפטרגיװאךין • 1אי?1 אלע אז גיוועזין איז מנהג זיין אוג הן
ת ה^סע י ט »כו ק ל האנט ךער אין אתרונ דעם םיט לולב דעם האלטין ערי ^

ער האט ^יװאךין גפטר איז ?ןר וואס טאג ךעם אין אונ ,טאג אגאנצין גאיז עם
П ♦ ^האנט זיץ אין לורב טיטין אתרוג דעם האלטין צוא גישטארכןט זיןל אױןך יז

איז נשסה הייליגע דיא ביז שטחה גרוים טיט אוג כוחוה נרייםע ג$יט טלע5.4
Щ זיין פון דעס.ענין שטאנק פאר שוין מען האט )דא .אים פון ים1אר

ק .אתרו־ג דעם טאגט רער איס האט מען אז גיוויין בפור 01 האט האךץ ךיא ך
ךי אימ בײא זיין װעט אתרונ פון מצוה דיא אז גיזאגט נביאות אים ז

נןיין טאן טעד}יט שוין טען נןק טויט דעם נאןז רען .טצוה לעצטע ער א?ץ
גרויםע איין װילגא שטאט גאנץ אין גמואךק תיפף איז עסז. *( מצות אוג ־ט;

איז סופות גאנצין דעם ,גאסין אלע אין קואת נװוארין איז ?נפ ,נןלאג איז
איפ ק נןלײן יז3 יס1נד פון שמחה זײער גװואךין שטערט פאר זײא זיןז ײנ ז

אלע . Ц ״ וױא אזו
איז גאוץ דער מןת אז שרײבט )הרד׳ל( לוריא דוד ר׳ ן1הגא *( זעדיק ק

האט אונ האנט אין ציצית זןיגע אמאל:ינוטען ;גר האט גיװען גןראןק Ц אוג
זיןד ?טײךין צוא איז עםי שװער וױא י1א ,גיװײן ^גרויס טיט גיזאנט ייסע יגע

וויא טצוה גרינגע אזא פאר אז איז״ וועלט ךיזע וױא יריד גוטין אז.א פון אוג :לית
י אונ איז טרחה( ווייגע אונ געלט ױײגיג נאנץ נןאםט זיא )וואם איז ציצית י

די פאר שפן מפל אונ שכינה דיא זעד־ען זוכהצוא »״■(ישי אדם אײן ?יטײ אי;
וואו הײנט טרחה( פיל אונ געלט פיל לןאפטין )וואס ח1מצ שװערע י-יײי? ס

ק ת1הנשמ עולם ךעם אין נןרינין מסחור גוטין אזא מיר מעלין יײ1 נאןז וו
יפה )כטחז״ל ,פוחות אלע זײנע לײגין אוועק זאל מענטש רער אפילו ויען אז

ד ע ל צ א העוה׳ב( חײ מכל בעוהץ טובים וגטעשיס בתשובה אחת שעה ז
_  האט ער V׳ V

ז עז ק א עי **( זי ה רער אױף ציצית טראג» וואם ר דיא אז »רײבט תורה די« וויא כונ
זא>* טאן אקוק זײא אױף ײעט ער װען אז מענטעױן דעס טיר אצײ;ין זײנען *יצית אן

ה דער םון מצות אלע מאנען דער זיך ער » ־ * װ איר אין עדערע1 זײן ם״מק זײא אונ ח
ט אונ צ״ט  בכדי גילוםט ד.אוץ דיא אזנ ןעהען אױגין ריא װאס נאך קערץ אגו ני
 אױבערסטינס דעמ ײיא ,(זאבין אונפאפיגע אלע פון גישײר )אפ ג(זל,יה זיץ צוא

עי אוינער ה א ני אדפ אײן גירופין ווערט רעו זײן « ה איז אונ ישר* ,  זצזזען *וא זונ
«ч שנינח 3 » ח



*з מוױלנא הגאון תולדות
 זאן *עדער 6*ל ?מ ואוי רדעליט גאנץ אין ,הנןברות פיח ךעס אויף ניגאגגען אלע
 פלענ אויר * ГПГ? גײים אונ הםפדים גרויםע גיװען איז ,הערט דער דאס

 ״ףף פוואלאזין חיים ר׳ ן1ךזגא גיהויפין אן האט פטירה »ײן נאןז אונ
 י ׳ ל ’ נאון,׳ דעפ םון צךקות אוג תורה ךי טיט וועלט דיא שייגען פאר זיוא

אמ י יв®“ 1 ׳ ײאלאזין אין אם?ן י,#יבה זײן פון ארויס זײנען הדור גדולי פיל
 ה^1הקד »רואןק אויף זאל ראויסען גארניט פין אץל פלעגטזאגין חיים ר׳
ק ׳ Г» דעם פרן אתלםיד פין איןז אז  רעמ פמ עכל 1* יט? *י9 № איך ל

עראיזגי № ^ ?[יר ךק^ײ״ לבי׳ אײן תלטיד,קעגץ אײן וויא /נרןד
 ין' п?,г: אמ .ספיקות פםה אוג חוטרות במה .ענין ;עדער אין אוג מסכת ױנחגר

נאין םפק*(,אמ שים איין נןלאראן בלהתורהפולר גױוען איז ךעםגאון פײ ' 

ק םעי נאןז ^ ,??ל אונ ?י• ^ היות ^א-נ ל *ל ה- יו נתיבת *י 8׳
אי אףױם יעדער  —

 פשו םען ירושלנז אונ בפלי תל»ד אין פקיאות זײן אװ זײן,קלארקייט *(
 г עו ,שרײפין צוא אוים שטאנד אום ניט נןײגער גאר איז תוםפתות אונ
: לאנגםט עיל*ע: ראיאיו איז עם אותױת אונ ווערטער וויפיל גמוען פקי איז

 טיריפרעו ?^יו ע־*ז ואםל בל ער?י1ר̂^ ערל אטל׳ °К ויא3 טסבת
 טאל פיל -אי אל? אײו אי נאזן דעם גיײא פלת פן .אײן גיווק ערז אמ יארק
״«, ״,1 זײנע צוא טוסר גיזאגט האט גאון דער װיא גיהערט ער האט ת1סופ т « • « * * * י т т * « ךער ־י ־

או הונא אייס אי■^ Г! ̂א1 לעךגעי״ אויף;עדער אהוב איז עם אז ,תלמיךים
רב עף'ך תורה פון זײן מבטל גיט זאל מען פכדי םםכת אײן לפחות וױיניג
ק פעת פינצטער ךער אץ אדער זועג אין איז מען פעת ײל־ה ״ ניפ ,קען ס
נאן אוג פו; 5׳דיל גיהערט האט רב ךער וויא אספר. אין קו.קין ארײן

אייי װיא ̂"יי3 אינ גי^טאך,קט גלײןז זיןו ;נר האט מויל הײלינע גאונ׳ס
׳ י י ־־׳ ׳ , , . , • *־ ’ איז ער װאנען פיז מאל אםןז םויה מסבת דיא גיחזערט יס1א פלייפיג הא) אונ • ״1׳

 ז.הריגי איעיגע פון פריפין אױס זיןז גילאןט האט אוג פה כעל גױוארין נןלאר איר
 לגך 'א’4 ו כעליפה כןלאר נוט איר ווײס ער אז ניזעהן האט ער פיז םענטשין

 מ יל'װיי זײנען אים פאר אונ סופה אין ג׳־זעסין גאון דער איז םופות המועד חול
 אס אילי א,נ רב ערל גיקרמען איז חכמים גרויסע פון אקומפאניע ףזעסק
 * גאנצע 1פסכי גיהזעלט אויס האפ אונ זאג פאר אײער ערפילט האפ איך דפינו
א ^אגט ,פה כעז ב׳ה איר ווײס אונ מפה רי< אין יזגא לער אים «



יח מװילנא הגאון תולדות
и יטבכתב תורוז דער אין מרומז איז דאם װאו ניוואופט ז_אןי *ערער האפ סק, 
 פין ברואים אלע אונ מעגטשי] אלע אז ,זאגין גא־ון רער פלענט אויןד * ־״!’•
с דעס ף1ס אק וןערין חרוב וועט זיא ?יז ^טייט זיא זיגט וועלט ךער '!סװאלאז 

.תורה דער אין מרומז אלץ איז טויזינט זעכןסטין !גאו עםל
אינצדקות תורה דיא םיט שייגט פאר דארטין אונהאבין הקדושה 1 ארץ ?ןית אעעק זייגען גאון פון תלטידיס דיא פון אגדערע אונ לי *®״ י 1

 םענדיל ר׳ גיהײ־םץ האט אײגער — .ישראל ארץ גאנץ גאון דעם פון עכל ^א !יט
חיבוךים צעהן גילאזין האט >נר אונ מקובל מגל אגךױסער גיווען איז ער ט־
 וואס ירושלים אין חבר איין גיהאט ?נר האט .נןבלה אויף יד פתיבת יאמ ׳ ות^י'-
 ניהאט האט ער אונ ,ה״קבלה חכמת אין בדור יחיד אײן גיװען איז ער מאםפק*(/ ם
ניט נאןז איז דאס וואם האריז׳ל בתבי פון פרקים אכט יד בתיבת ״

עי  כןק האריז״ל פתבי ךיא אז זאגין תטיד פלעגט ;נר ,דרוק אין ארױם ני
,פרנןים אכט דיא זײא אין פעלט עם װײל וױסין ̂יט אופן בשום מען 1ית׳שלט אוג

ט״ ’ ..................................  עי ׳ זכײבין א ה
 טעגם איר רב דער ״ענטפעךט ? פרעגק ^עפעם ךיר זאל איןז לאנגםט עילע’ 'אי
 גיפרעגט ן1גא ךער אים האט ,פה בעל ב׳ה איר ווײס איןי פרעגין מיר י, ^ ־

, יהודא ר׳ מיט מאיר ר׳ תנא דער םםכת דיזע אין קריגט טאל פיל ?
Т * ?רי רג מיט פפא רב ,רבא מיט אכײ / סף1י רי מיט רבה אטורא ךער “ 1 *
הסתם מן דאןד האט ,ואטוראים תנאים נא־ גלײכין דאם אונ המא יס1א אי̂יה•

גיעפינט גאץ ךער האט ענטפערין צרא װאס גמואןסט גיט רג רער הל1ת ^פו
התנאים טחלוקת ךאם צײלין צו גיהויבין אן האט אונ טויל הײליגע זיין יפ• 1ע
אזו טםכת דער פון שיטו־ת אונ סוגױת אגךעךע גלײכין ראס גאןז אונ יפי עי״ע•

מספת גאנצע דיא גלידערט צןא האט אונ פעריל צײלט אײנער וויא ^"ײ-
תנא דעם מיט תנא ךער מאל וויפ־ל גירעכינט אוים אלעם האט אונ איי

סאל וויפיל ,לןךיגין אטורא דעם מיט אמורא דער טאל וויפיל ,כןךעין ^י-ײ- 1פי י
אינ אנדערער, דער וויא מאל וויפיל אוג ךער וױא בלײבט הלכה ךיא ׳פה בעל י
קורץ ,טםכת ךיזע אין מאנט ךער װערט םונה זוארט דער מאל וויפיל ^ײג- אים י
א פון ךכןתק ײלךין גיךעכינט אויס ער האט ווײלע אלןלײנע אין 1ד1̂ אמ ב' ך
י ש״מאמ נאנץ אין גױוען פלארקײט ײן1 איז 1אז אוג טםכת גאנצע מנןכח טלע'
.. תורה גאנצע דיא אין ־^" !1א . ״ * ״ ־ « « אויך •



מוױלנא ועאון תולדות **
ײ טען האט  ^גגטפערפ עדז האט , גאון װילנער ךעם אויף גיפרעגט אים נ

 האש ער דען פרנןים אכט ךיא בעךאךפט ניט גאר האט גאון דער אז
 הקדטזז דער אין שרײבט װאלאזינער חײם ר׳ ,גױואזעט אלײן אלץ
 גאון.יועגין דעם טיט רײדין פלעגט ער ווען אז דצניעותא( )םפרא פץ

 דען ,«ף גאגצער דער װערין ?יטערט פאר אים פלעגט אריז״ל ךעם
 אין נאר ,אנדערע וויא טער גרויםקײט זיין שטאנען פאר נוט האט ער
 די אין גישריבין שטײט עסי וױא זײן הג1נ גיט זיןד פלעגט^ער זאןין פיל

גרײזט פאר זײער איז עס אז זאגין פלענט ער װײל ,האריז״ר בתבי V • » ־ т • 1 : » ן * — м- г - х ״

 גיוואךין גיטיםט ארײן איז דערײן אין ווייל אויןז אונ ,רריק אץ גיױאךין
יטטאנען פאר ניט גאר ראבין זײ מאס אריז״ל דעש פון תלמיךים ךי פון

זײנע פון גןײנער אז זאגק אליין פלעגט ר״י דער וויא אזו ,כונה זיין
 י׳$ד ו ז״ל װיטאל חײם ר׳ חוץ כוגוז זיין רעקט ניט שטײט פאר תלםידים

 אונ > דארשענען פלעגט ער װאס שטײן פאר גוט דאס פלעגט אליין
א אין אויף — ריכטינ. ױיער שרײבין פאר דאס פלעגט  בתביס ך

 זיא װאס щ&ы נוסח אויף סװ־ות גרויםע זיןד גי$ינד גאו־ן ךעם פון
. םפרד נוכח פון םשונה איז • 1 7 «

יאפ
צוא
ארץ
«8

 ניגעבין האט ערזאז װאלאױנער חייס ר׳ פון טק צײלט דעד אויןז
 ^לארקײט ךי ניווען איז עסי װייט וויא תלטידים זײנע שטײן פאר צוא
 לןלאר איז איד יעךער בײשפיל צום ,תורה גאגצע ךיא אין גאוץ פון

 פרעגין אײנעם װעט טען אז דועגין דעסט פון ױײנינ יס1א “״אשרי
א פאר פריער שטײט וואךט וואסער  “אברבך ױם ״בכל וועו־טער ך

 ״תהלה פון הויבץ אן וועט ער םײדין וויסין :יט אנדערס ער מעט
 שטײט “ועדמ װאךט דער אז וױםין ער וזעט “ועד לעולם בו׳ לרוד

 װעמען §אר אבער ,נלײבץ דאס אונ “אברכך ױם ״בכל פאר פרי?גר
גלײך דיר וועט רער אים אק ארײן קונןט אונ אפין אםידור ליגט %ם

 נא־ונס פארץ א$ין ליגט זיא וויא תורה ^אנצע דיא גױוק איז אזו *אנק״
̂ין . גיפרענט אים האט טיא װאס פלעק אויפין זאלין צוא אזי

 לב באתי
אז

 ניט זאלט
 מ פיל דא

װאךפ זײא • ו •* ׳»
 דחק נרוים
 אלע װאם
ו נןאר איןז

ינו5 טײגע
 א / םפרים
 כו׳ נילאזין

 וואפ זאנק
 ז איז וױיא
 .קײזןעם
 פאראן איז

 אשלעכטין
 1מוטער ךי

1אז .װעלט
 « אייעק׳

: װק אונ
אוו ,גיסט

נ דעד זיך
פיל זיינען
םעגט ןעם
טוט «טפ

 סיפודים »אאוערלינע פיל נאך שר״בין טיר װעלין שפר פיןז אין יװייטער
.ו*ל גאי) ») תלטיריפ «л »ון



£т * זיו «.יעגטפש־ט

 היאפ ער נן
 הקדטך• נר

 יועגץ גאון
 דען ,בוף

אין נאר :,
ר אין יבין
־ * גדײזט !אר

 :טגיוואךין
 שטאגען צר
 זײנע פון ־
 ;נר ,ז״ל ל

 אונ ,ענען
* Т •בתבים יא

זיא װאס 1

 ניגעפץ אט
 _קלארקײט

 ילןלאי איז
 פרענין ־ם
с אברבך״ 
 ״תהלה ון

שטײט יד״ ״ ו ׳
וועטען ?ר

* * * • גלייןו ריר
גאוגפ אךין

:יפוריס

ה עלים פ ו ר ת יט ל
 גישיןןט האט נאון הייליגער דער װאפ פריף דער איז ראפ
 אין גיפארין איז ערז פעת וועג זײן פון גיזינד הייז זיין צוא
 איץ אויף פלאזין ךײד הייליגע ךיזע אונ ,ישראל ארץ

. הערצער פארכטיגע גאטס דיא אין פלאם געטליכין

י ךן א  דין מצ_ער ניט זיף זאלט איר אײןד פעט איןד .םאתכם לבקש ב
 אמ / גייוען טבטיח םיד האט לעפין זאל מוטער מײן מיא 1אז

 איז ;עס ,זאךגין צוא ךק איר האט וואס אויןז אונ זאךגין גיט זאלט
 , װעגץ געלט פון ;אר פיל אויף אװעק פארין וןאם מענטשין פיל דא

 אין ונד נע אויןז אליין זײנען אונ װײפער זײערע אװעק ױאךפין זײא
 לאנד הײליגע דיא צוא פאר השי״ת גילויפט איןז אוג דחקות גרויס
 אונ ישראל פל פון ניליםטמןײט ךיא זעהען ציא איר האפין אלע װאפ
 גילאזין האפ איף אז ל1װא ווײםט איר אונ ,פ״ה שלום מיט נןאר איןז

 טײערע םייגע אונ פרומק זײא אויף טוט הארץ מיין וואם לןינדער טיעע
 איף האפ אלץ אונ לאנד פרעמדע איין אץ פי] איך אונ ,םפרים
 אלע גיסט גאר איז װעלט ךיא אז יררע איז דאם או: — .כו׳ גילאזין

 אונ ניםט גאר אלץ איז משר^שע טיט דער זיךד איז טק ױאם זאכין
 אין גיטא איז וואם נאריישנףט נאןז ז.יןז יאגין וואם דיא צוא איז ווײא
 עפ ךען רײכקייט זײן םלןנא גיט זאלקט אונ у נוצפארכןײט _קיץ דעם
 זאל )ער שלעכטפ צו ̂יהיט איז וואם כײכקײט צײטין צו פאראן איז

 פון ארוים גײט טענטש ךר זױא 1אז ,(דעם דורןז האבין סוף אשלעכטין
 דר פון גיץ צו ̂קערין אום /נר.זיןז טוט 1או נאנןיט לייפ טוטערש ךי

 су גײט 1אז געלט ךיא מענטשין דעם צוא קוטט ?גם וױא 1אז .װעלט
 , זונםט אום הארעוועט ?נר וואס ארױם אים קומט װאם אונ ,אװעק

 גאר אלץ איז ;אר טויזינט םאל צווײ לעפץ זאל מעגטש אײן װען אוג
 ־V זאל פרייליכקײט אין פיל;אר לעפט מענטש אײן ווק ж , גיסט

 ױי װאס כןפר אין ליגט םען וואם טעג פינצטערע דיא מאנען דעד זיןד
 קוטט ;נם וואס אלץ אונ ,לע?ין זײן פון טענ דיא וויא מער פיל זײנען
ק פאר װאם אונ ,ניסט נאר אלץ איז עוה׳ז הצלהת פון פעגטשין ןעם  א
ори דו װאס פון ווײנען וועסטו ^ארגץ דען , פרײליכקײט דיא טוט

לאבבט
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 גישלײ ער גליץ איז דאפ וואס כפוד ױין מקנא ניט זאלפט אונ י היינט יצאכסט

 דעי• אלץ אװ אןןי גלװך איז ?ןס פאלש איז צײט ךיא אונ ׳ ניםט נאר צוא
רײז־ דיא די< נידעריג מאכט עם אונ גריננע דיא יף1א הויבט ?נס ^אל ויאג

* I • I ״ П ןץ • : *V • • .

 ן מחלוקת גיגאלצק; טךינקט װאס אײנעם צוא גלײןז איז ייעלט לי אינ < ?ויערע
 יאי גאכין מע נאןז איז ערי אונ זאט ױערט ער אז אים זיןד דוכט עסז וואסר

ל ניט שטאךבט טענטש .קײן ,ךארשטיג א ^ז  * ?נם אונ ךךאי. אהעלפט האבין אונ
 וי* צרות( מידקײט זײנע אלע מיט מענטשיין ךעם ארויס קומט ייאס ׳ װיל
 אײ אפילי אלן אונז פאד גיװעזין זײנען וואס מענטשץ פרי^רליגע דיא גירײנק
 שמע?■? •אןפ לאג; שוין איז פרײליכקײט אונ ניל־כטי״קײט אונ ליבשאפט זימןרע
 זי שיידק אי הגאה װאספאר אינ פילךינים׳ ךרייף מ_קבל זײ״זײנען אוג לאךין

 אז וואךט יא״ ׳ ים,*ךע,-< צוא אפ זיןז ער״ שייד סוף צום אז מענטשץ דעם צוא
 היטיי פון ביטער^ײכ צוא אין.קבר גיקעךט אום אים ווערט )הנאות( זײנע אלע

ײילין צו הזה(אונ )ומהתגולם מענטשין אין גיוױקעלט אײן טויטאױ ךער אמ
דענ פאר ב« אונ ,וױיטאג אונ צאךין אין זײנען טעג אלע וועלט דיא איז יואס

צארענען אן ג^אפך ניט_קײן איז טויט ךער אונ שלאפין ניט יןז1א ?נר קאןז נאכט
אש אײן װעט טוט מענטש ךער װאם אלץ אונ ׳ װעךין ניצול אים פון זאל מ'ען
̂ זיא פאר יט4 װערט ?גס אוג וואךט איטליכם יף1א משפט צום ברײננען מק

ל צמײא זאלםט דוא אז דיר איןז זאנ פאר דרום ,װארט אלןלײנער אפילי לץא9
י?נ װאס איז ן.צן ןןפ )חטא( דער דען אלײן זיק צוא מער װאמ גיױאוינען ךך

באדאין הרע לשון אויף אז גיזאגט ין3הא הכטים אוגזערע ו.ויא אזי ,אלץ איבי
גינ װאם ןפן טןץעל ריענײ אויף אונ װעלט דער אויף עונש איץ קוטט

! אין דאס וואם ?ןביךה די אין זײן מאךיןז איף זאל װאם אונ ,̂נבירות
,יז'ל •נם’ לפיהן( אדם עטל )כל זאנץ חפמים ךיא ,י^בירות אלע פאר ^זווערער

4' ןאי ןוץ וטןן ןיןך מיהעט פענטש דער וואם דאש טײטש איז ךאס
גױיעמ האט ערז װאם פארריכטין גינוגצוא ניט נאןז איז וםצות( )תורה ךער

[ ייי? דיא איז וואס כר( אדם של 1אוםנת )טה ׳ בויל זײן טיט גיטאכט םבלה
ЭД״1 אפ זיןז זאל ערי װעלט דער אויף םעגט^טץ דעם פון אומנות ;ןךסטע

? אייד זײנע אד,עפטין3 זאל יער אמ שטוטער אײן טיא גלײר כײי 1יפ ז9לאה
טל?4’1 נאר איז הקלע כף פון עוניט דער אונ ׳ שטיעער םיל צװײ וןיא דעפצין

מײר-ק װערט ור3די איטליכק אר5 אונ ,בטלים דברים פון ירה33? ךיא עאר
  г ‘ ג ןאל



ב לתרופה עלים
 נאר איז ראס אונ ,אגדעו־ע רער ביז רועלט עק איץ פון נישלײדערט ער גלײן איז *ם
 אבעד ,איןעריג גאר זײנען יואס ךיבוריס ךיא פאר ךער)עונש( אלץ אײ י אןץי ך

,נדרים ,שבועוה .ליצנות , לה׳ד )דהײנו אסור זײנק וואס רײד ךיא (יד .ידעריג
 די יף1א ױ׳ט( אונ )שבת אום אמ שיל אין בפרט ,קללות( ,מחלו־קת גײאלצעמ ט
 ,פיל זײןןר פון)גיועם( גתב אין טיף נידערין מענטש דער דארף ז_איין טש נאןזי ז

 אונ ךי)יסורים זײנען גרױמ וױא זײן צו מיגליןז)משער( גיט איז ןןם אונ א!מ העלפט
 לאךץ פאר ניט ווערט עםי אונ ,ױארט איין פאר רײט טען װאס ת(1צר מיידקײט :ע

 מלאכים;ואם ךיא ,שריבין פאר װערין גיט אלזז ̂עס וואךט איין אפילו לןא איונז י'
 אונ טענטשין יעדער נאןז תטיד נאןל ני;ען וזעלט דער יף1א שװעגין פאר לאנג ױן

 אונ װארט איטליכעס שרײבין פאר אונ אים פון אפ גיט זיןז שײרין לא הגאה
פויגיל ךיא ךען כו׳( השמים עיף )כי ןםוקשטײט ױיאאין אזו וואךט ;אמ ’ וערים

גיט זאלםט תא כױ תתן אל :רײד פון ל1ק דעם אװעק פירט היטיל פון 'ביטעךקײצ
זאגין גיט זאלםט אונ ,לײב דײן זינךיגין מאכין מויל דײן געבץ ווילין « אונ (זהה 'ם;י

הקב״ה ;אל ואס צוא דען שוגג איץ ביםט תא אז טלאןז דעם פאר «ב נןא ,ונ
פון פבוד דער ,כןיגךער דיינע דארבין פאר װעט אוג ךיר יף1א עארענען אז אפונגה ין

זאל באדארף זיא װאס אונ שטוב אין זיצין צוא איז פשרה אשה אײן ט1װ?'וטט ש
זאף ךי לןאםטין איר וועט ?גס אז אפילו אונ שליח איין דוךןז שײקין ;יא ארפ יט̂ :רט

כ׳ליק גאט פין בח דער דען איז ,טימגרער פיל אזו מאל ךךײא צוױיא םטלזא ןידןא
?ןד וואש איםלעכין ;נרגיט אונ לןלײן ביז יש1גר פון שפײןט ער װאס אין צעג פון

זאכץ די רײדין ניט גאר איר זאלט ױ״ט אונ שבת אום אוג ,באךאךף ״הו ף
אויןד איר זאלט נײטיג זײנען וואס רײד ךיא אוג ,איז נײטיג ניט האם ״אל ןפי

с " ^ן א וןארום זיין מלןצר איןך אוג / יס1גר זײ;>ר איז שבת פון היילי.קײט ך
נעבין צוא מאכין צוא מתיר חבטים די גיװען שװער זי;ער איז י-נם ו(1ןפיל דטא

מדטיר האט מען וױא ווארמ אײן אץ אז זעה - שבת אום שלזם ,או ,ל1ט יץ
זײןפאר צוא פלעגט עם וױא שןת האלטין ערליף זאלשט אונ ,טװעזין האט ער }ס,

פענטשין פון מזוגות אלע ךען ,זײן מצמצם גיט זאלבט א?נ ׳ םיר יאך איז ’אס
,ױ׳ט אונ שבת פון ת1צא1ה ךיא הוץ השמים מן גי;עצט אויס זײנק אפ ,ף‘. לא

דוא אז גיבעט גרױסע איין מיט דיער אונ זײער דיף איןד בעט אוין־ ע^זײ ןעפטי.
א פה!ײער גיק ארוים ניט זאל עם טעכטינר דײנע ײץ מדריןז זאלסט ^נ'ין^

אלץ גאר ,מחל;קת אוג זאגין לי.גין אונ שטעה אונ ,,קללה יל.קײן1ט רמ’וןע ־ןר־י.
. נחת^ אונ אהנה אע )שלוכ מיט זית ,אל י ״ ״ ז?2ו! V I л עי־



в> לתרופה עליס
טײט^ פיט סוםר( פיל)ספרי סיר בײא דא איז > לי יש וזעה

 זײ זאלין קוד׳ט שבת אום שס םכל אונ לןי/ןנק שטענדיג זײא זאלין
 םדךיןז שטענךיג זײ זאלסט דוא אונ מוסר םפו־י אץ נאר זיין עו-סק ̂יט
 אוג לינק אדעד שבו/ןה אונ נןללה אײן אויף אונ מ־סר םפרי אין זיץ

 האבק ףט רחטנוח גאד.קײן זאלפט אונ שלאגין זײא זאלסטו מחלונןת
 שלעכט עךצויגין וועךץ כןינדער דיא אז ושלום חם ווארום , זײא אויף

 דואיוועסט אז אפילי אונ ,םוטער אוג פאטער גי׳טטראפט זײער ווערט
 עײא ,פאלגין ניט וועלין זײ אונ טיסר אין זײן םרריןז שטעגדיג זיי
ק אין װיא וועלט מנגער אויף בױון אונ צער אונ שאנך דיא צוא איז סו  פ

 ארש;• איז ;נר װק אפילו ,פאטער דעם שװעכין פאר מאכט זיא שטײט
 אנדערע גלײכק ךאס אונ רשע בן ר/טע תפין אים טען הןען צדיק בן

 זאלמ זײ געגין השגתז זאלסטו או־יןז — .רכילות( אונ זאבין)לה״ר
 ברכת אונ ,דעם נאןז אונ פר;ער ברכה אײן אן טרעקק אונ >נסץ ניט

 פק ?נינןר דער אונ . *( כונה םיט אלץ אונ שמע קריאת אמ המזון
 דיר האלטין ערליןז זאלק אונ עןטוב פון גיין יס1אר ניט זאלין זײא אלץ
 שטייט ;נס וואס אונ ,זייא פאר עלטערע אלע אונ מוטער מיק אונ
 לעבי־ זאלין זין דײנע אױןז — .זײן כ^ײם זײא זאלין טוסר( )ספרי אין

 רבי באצאלין זאלםט אונ נחת םיט תעג רעכטץ אץ זײן םגךל ןאלםטו
געלט  

ש של״ה רער אױך ש־ײכט אזו *(  איבער )אונ עלטערין יערערע ш הקדו
 משתמ* זיך זאלין קיט־עי( דיא לעבץ שטענױיג איז זיא ןױיל מוטער אײן הויפם

א אײן ?יין  זיטי; גוטע אונ ארץ דרך אן( ױגינד )פון קינדער זייערע אין פ^אנצין גו
שץ יערער צוא גוטהערציגקײט אונ טובות( )מדות  מרה דיא הויפט איבער אונ מענט

 דרך אונ תורה צו עקרים הויפט דיא פון איז דאס )דאנקגארקײט( טובה הכרת פון
א , ארץ ט װיא ערק^ערין גוט זײא דארןס מי  איז םענטש אונדאנקבארער דער שײן ני

ה םביר דער אימ״^( )אונ שײן וויא אוג טובה( )הכפיי  ,זי מען 1זא? דרום , אײ טוג
ט אונ וםורים( הודימ )כבור עלטערין האלטין ערןייך אן ױגינט פון גױואוינען  צי ני

עי עסין ײ כונה מיט אלץ אונ ואחרונה ראשונה אברכה אן זאן־ קײן טרינקען אד  ז
אי זאלין  באשאשין האט ער וואס השי״ח צוא דאנק אײן איז כרבה ריא אז שטײן פ

 סענטשין אין אײן פייאנצין זאבין )דיזע גלייכץ דאם אונ װארג עםין דיא אונ דיא
ץ זײן « װאוינט װאפ מוטעד דיא אונ טובה( טכיר אי  דיזץ אוי^ קינדער אירע אײן גי

ע 4אי' ק־נדןן אירע פון נהת האבין זיא װעט אופן ז  אוי)» שכר איהר אונ װעלט וי
ע » .אברעג א; גאר איז יז

אוו געלט
דיא איןי

גישטעלט
אנ ז{יו ה
גוטי טיט
דייעו אונ

ז־זמ גאנץ
 ,םכב ניט
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ם לי רן' ע פ תרו א ל כ
_קארגיו ניט זאלםט אונ ,שטוב אין רבי איין האלטין זאלסט אונ געלט טײט# סי׳ט

אפ זײנען םענטשין פון טזונות אלע ווארום מלםד פון שבירות דיא אין ז« זאלין «
אויןז רעכענונג אק ניט איז געלט רבי חוץ השגה רא׳ט אום גישטעלט סךךיןז ;.ךי:

זי׳ץ מדריןז זײא זאלםט השם( )ולמען , םפרים גילאזין זייא איןז האג «ג ליגק ־
ניזמד זיי^ר אויף געבק אכטונג זאלנןטו אויןל ,בנחת אונ גוטין מיט האבק יט4
פרי^ר לערנען זאלין אינ ,גײן אפ ניט זײא זאל עסי ןןםין וי;ער אונ שלעכט גק

 זײא אף זאלסט אונ פה( )בעל זיץ ךגיל זאלין זײא ?יז הוםש, גאנץ דואװעסט
איין ניט ווערט לערנען דער ווארוס , נחת טיט נאר ז.ײן סבביד ניט ױײא ,גין
זאלסט אוג נהר״ אוג התנת ישוב מיט נאר םעגטקין דעם פײא גיזעצט פסוק אין א

לערנמן זאלין זײא בכדי ,ז_אכץ אנדערע אונ מטבעות געבין זײא ארש;; איז
הייסט טחשבה)דאס אין האבין תטיד זאלפטי דאם נאר אוג ,פלייסיג אנדערע ן 1 -I« * ז - • т ' - г т ~ . - ' » * 9 т • т  * » »  т  т • «

מענטמ ךער ךען גיםט גאר אלץ איז ווײטער אונ קינדער( די ערציען גוט זאלײ זײ י
איין אפימ אמ ,כןליידער װײסע פאד צוױיא נאר זיןז טיט ניט נעסט ברכה אונ

איש יעשיר כי תירא אל .טוימ פרן לייזק ים1א ניט אויןז ברודער,קק פק ןגץך
ט*ר נעמט ער װאדום רײןד איז מעגטש איין װאם קוסץ ניט זאלסט כו׳ דיר אלטין I• ״ • I • К Т * 1 י “ ^ י י Г | • “ 8» * ▼ ׳ V

 לאןין וועל איןד זאגין ניט ;אלסט אוג ,טויט רין נאןד זיןד מיט גיסט שטייט נם
דיין פון זיק װעט װאס וןיסץ כןענפטו װאס דען ירושה איץ זין םײנע רעביו ןלין

א גיגליכץ זײגק םעגטשין דיא ,גרוב אין זיין ױעסט תא אז גוטס ךבי צאלין «
גיבאךין ווערט איטליכער ,פוילט פאר װערט דיא אונ שפראצין די *ראז לט

̂גן קינדער דיא אוג הש״י פון השגחה ךי םיט אונ לזמז .זיק ?יט ראיבע )אונ ןז4 פריי
^ זיך שתי פאר געלט ױין לאזט אוג / גרוב אץ נידערט ער אונ יט1ט זײן פיט מ
ױינעקיגחןר גילאזין האט לקיש( )ריש ,לייט פרעםדע אונ שונאיט זײנע ״טףגיט;
)ועזבולאחר»ם פסוק דעמ זיןז אויף גילײענט ער״ראט זאפרק סאס אײן אונ ה-

»פרעסדע צוא גוטס ױי^ר איבער לאױן ױיא טײטש איז דאם הילם( «יז םענטש

 נייט עסקושטיאונ .קינדער זײעלע לאזין צוא טראבטין אלע וואס איז
םעשים אונ )תורה _זײער נאר ריא.קינדער פון ^עלטערין ךיא ארױס ױט

ш דאס אונ — .גיךעכינט אױם ױיא איז מיונות זיי/גרע אבער מובימ( כאשאפין
טאכיו זײא װאס נור איז װײבער דיא פױ שכר הויפט דער אז ידלע איז םענטשיג ין • “ * י т * . דיז®• אוית * “ т • * • י
 יטין3 אונ ציא זײא ברײטין זײא הײםט )ראס ,.קינדער ךיא לערנק ^ ^ .

?גיצ^ק אונ הדר אגן צײט דער אין גײן עוועק זאלין זײא אכטונג
זײא
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 פון אויגין ךי אין חן גיפינען זאלין _זײא פתם אוג גוט זייין צוא זײא
 גיטא איז ,עם גיזאגט האבין הכמים אונזערע אונ ,(לײטין אונ גאט
 )ררען םאן פון ווילען דעם טוט זיא אז נאר אשה פאךטיגע רעבט ןףן
 איןז אז טכ״ש אונ ,(טצות אוג תורה דיא געגין ניט איז רצון זיין

 װעםט רוא אז זיכערט פאר בין איןז אונ ,רײד געטליבע ךיר שרײב
 איץ מיט ךיר איןי זאג פאר כן( פי על )אף דיר שרײב איןז מאס טאן

 איך וואם אלץ פין ײין משגה ניט זאלםט תא אז זאג פאר טאפעלע
 'שבה בפרט אונ װאןז $לע בריף דעם לײענען זאלסט אונ ,ךיר שדײפ

 דברים ריידין ניט זאלין זײא ,עםין״ מיטין אין אונ ^םין ךעם פאר
 אונ , גלײבין דאס אונ הרע לשון שבן מכל אונ ,ושלום הס ?טלים

 ךיא פךיןנר)וועגין שרײב איןז וואס ךאט אויף אלעמען איץז פעט איןז
 מוסר מיט אונ רײד וױיכע מיט דער,עיכןר אונ ,ךיא_קינדער( פון הךרכה

 קומען צוא זיין כה1ז װעלין טיר אז בפרט ,צוא נעטט הארץ ךיא וואס
 ,וועג גאטס אין גיין גרײלץד םען טוז דאךטץ װארום ישראל ארץ אין

דיא אונ צוננ פון היטונג אפ דיא װארוט ניװאויגען זײא זאלםטו ח־־ום 8 Т • V • 9  * 1 * Т • * י * •

 גיװעלטיגט ךגילות אונ )גױואויגהײט( רגילות פיל האבין דארף פדות
 איטליכעם אונ גאטור( צװײטע ךיא איז גיװאוינהײט )דאס א?ץ איבער

 ?גר אונ שויןןגוט אים איז נאןד ךער אונ שװער יב1ה אן פון איז *אןר
 איזשלעכט וועג זײן אז אליץ וױיס רשע דער ךק ,גילויבט װערט

 כל )וזה , זיף גיװאועען צוא אפ שווער אים איז עם נאר ביטער אונ
 געבץ איבער ניט מענטשהײט נאנצע די באשטײט דעם אין אונ ,זאדם(

 שליםיןי צו ױף מען זאל ים1צ אײן מיט אונ ,רצון זײן נאןז גײן צוא זץז
 צאמען אײן אע שטראפץ זיןד טענטש דער דארף טויט זײן ביז אונ
ךיא אונ יל1מ פון צוים דעם מיט נאר אונ.עינױם תזגניתים מיט ניט אמ

באשענ

י לעבין
!ערט נו

 װיו אזו
 פו היט

 הײמט
1ווא אײן
א עו צו  ך

אים)דע
י ־ Я ך
 א שבה

 פרעמדע
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ר
 איבעליג
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 גלײ אונ
איז שיל

ב דברים י ז ו !
ם א  הע ע

זאמעלט

ען לאר י
וױיב» אן

אי ת נ (ת1) ר1 יזא ,אםל או ? ע י נ ה^ םלאו ת ילאיז א ״ ייפ ט?פ ר ע כ ײ נל
 טוסר» איז לעבין פון וועג ךיא גישךיבין איז וויא אזו הבא( יעולם

 ,װעלט דער פרן עינױם אוג תעניתיס אלע פאר בעסער איז דאפ איג
םויי זײן צוא שליסט מע^טש ךער װאס ךגע אונ ךגע איטליכעס אונ
 זיין מןנא ײפ??*קיז יאי יצ לע° ײלף ה?1ז עי.יז4 (ײדי נײטינע .קײן גיט )®ן
נייט״אײב אונ לוייז וואם צדיגןים דיא §אר באהאלטק איז »ןאס

טאשעפיגע®
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כב לתרופה עלים .
 ווייל ווער/נס פםוק דער זאגט יןז1א ,זיין טש^ר ניט כןאן ןאשעפינעם

מיש דער אונ ,בײז רײךין צוא פון צוננ זײן היטען ער ואל לעפין
גיהנס פון באשיךמעט וועךט אונ זינד זײנע אלע געבין פאר אים מערט

 ךער צונג ײין אונ מויל זיין היט וואם דער גישריבין איז עם וויא 1אז
 לעבין אונ יט1ט דעױ לשוץ( ביד והײם )מות ,לײב ײק צתת פון היט

 ליב צוא טײטין זיןז מאכין װאם דיא צוא איז ווײא ,צונג אן הײנגט
 ארויפ קומט פארגעניגען אונ טובה אײן פאר װאם אונ ,ווארט אײן
 צוא אונ ךפואה אײן ךא איז אלץ צוא אונ ,פיל ךעט מאס ךעם צוא

 «נ רפואד, נןײן ניטא יל(איז1ט אפענע אײן האט וואם אים)ךער
 ױין אין מענטשין _קיין וועגין ךײדין גיט זאלםט דוא אז איז ?ג;קר דער
 ךײךיי צו דען מען באדארף וואם אוג בזיון זיין אץ שפן מכל אונ שבה

ק ,רײד פרעמדע דעד רײד פרעמדע איז גרוב אטיפע װיא 1אז ד * * « ^ у ״ * ן » : • > т • ” • ״ ” * ~ *

• איר אין אכיץ פאלט גאט פון גיצארינטער
 פון װערין צוא )אנטרונען איז צוים קרז;ני דער אונ הגדר ועיקר

 פון ח״ו גײן ארוים גיט זאל טען ,זיןז פאר זײן זאל מי רײד( איבעריגע
 ,גײן ארויס אונ זײן מכןצר יןד1א טק זאל שול אין אפילו אוג שטוב

 אץ מארום שטוב אין דאווגען זאל זיא אז אאשה פארי איז גלײכער אוג
 הערץ צו אונ ״קנאה פון וועךין צוא באשיךטעט מיגליף ניט איז שול

 ךער אפימ דרויף גישטראפט װערט מען אונ ,לה״ר אונ בטלים ךברים
מעו װאס ױ״ט אונ שבת אום שפן טכל אונ ,יטװײגט אונ הערט װאס т  т : * • ו • т « 1 ״י V ו

 אין זײן צוא מתפלל ניט בעםער §יל איז רייךין צוא יף1א זיןד זאטעלט
 הקברות בית דעם אויף גיץ צוא ניט נאר זיןזיהיטין זאלםט אונ ,שול
 פשיטא אוג םענטשין דעם אן טוםאה דיא זיןז פאהעפט דארטין ךען
 איו יף1א — .פון דעױ קומט זינד אונ צתת אלע אונ ווײבער אן

 זעהעט דאךטין װארום שול אין גײן גיט זאל טאכטער דיין אז נלײכער
 אין צײרט דער אוג מתנןגא זיף זיא איז קליידערז גוטע אונ שיינע זיא

 אנדערע צוא איג הרע לשון צוא מק קומט דעם מחמת אונ שטוב
 ניט זאל אוג ,שטענדיג טוסר אין פאהעגפטין זיך זאל ךא נאר זאכק
 ,זאכץ איךטע פאר ,גיםט אלץ איז , הזה עולם אין זיין טפ^א

אונ װערין ניט פון דער קקי נאכט אײן אק ,דאס גלינןט אײביג ניט
אפילו
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 ж ,ניםט גאד אוקז דאם איז שײנט щ װאם צײט ךיא אין אפילו
 מײא ж י1א ,שכל בעל ריכטיגין רעם פון אױגין ך אץ מיאוע זײער

א איז  זיין טתנןנא נור זיןד זאלםט ,דעם אין גרײזין פאר װאם דיא «
 ж ש«ם יראז םער איז יענער אז הנםט רוא )ווק ,שטים ןראת אק

װעל װאם מיט זאגין ניט זאלסט אונ דיר( פאר מרות בעסערע האט V * т * • ־ * ' *и י т • ז * ו *

 איז כלל דער ,גוטס לףן טאן גיט כןאן איך עוה׳׳ב ציא זײן כה1ז איןל
.נאט צו זײן זאל י־ונה ױין נאר וױיניג אדער פיל טוט אײנער סייא 1אז Т • » ״ *  * * 7 Т “ ־ יТ 7 Г יי * Т

 פאר דיין פון צדקה חלק אפיןפט שײךין אפ ןאלםט השם לםק אונ
װאתם זאגט פאר דיר האב אין• װיא מינערין ניט זאלםט ж דינםט : : • • ן т ־־ • т י • * ו • 7 י • וו т ׳

 ж פיל)לאױן וויא אויף רגע אלע עובר טען איז פאר רער וױגציגער
 דער אבער ,ח״ו תורה דער אין לײלןינט ןןר וויא גלײןז איז אונ עשין(
 ,דעםטויל היטין צוא גאר איז הגא ע־ולט צוא זײן צוא זוכה איז ןנילך

ж תודה גאנץ וויא מעו־ איז ראם ж ױערץ ךי אונ טובים, טעשים 
 ж ,הייליג זײער איז טויל ךיא ווארום ת(1שאננ )נשים גירופין אי

 השם למען זײ זאלין טײטש מיט טשלי( )םפר דא איז םפרים םײנע אין
 אויןז ,מוםר םפרי אלע פאר בעםער איז דאם ж טאנ אלע ריי?ננען

 דארטין ווארום ךיר, פאר שטענדיג קהלת( )ספר לימננק זײ ןאלק
 גלײכין דאם ж ,הזה עולם פון ןגניגים ךיא גיםט צוא ערי מאכט

 דער קרז_עי דער ושלום חס זיין גיט זאל עס אבער ,םפךים אגדערע
 אלץ דאס זאל טען ידאנ.קק4 ךיא אץ האבין ניט )אונ אלײן

 איז ?נס טענטש דער מר»פעל ניט וועךט פון דעד ווארום זײן(, סקיים
 ж ,םר»פ_על גיט וועךק אונ טוםר ספרי לײענ;ץ װאס לײט פיל דא

םק לײןננט טען םחפת אלץ איז דאס  ׳ דץ מקלם ךאס זאל ניטבכרי
 ךײדי( װאם םענטשין צוױסין תיכף ארױם גײט מען מחםת אוץד אונ
 דאש נאנצין אץ גאר דאס מען נעסט פאר דעם תךןד ,ךײד פיל

 ניט האט אונ ז_ײט אײגער וויא גלייןז איז דאס ,איבער אלץ פירט
 פון דער זאט וועךין עס שפרײט צוא אונ וױנט ךעד קומט דא ניאיערט

 נײנען וואס לײטין צוויפין קומט ערי מחטת אלץ איז דאם ,עופות ךיא
 אײנעם גלײןזצו אונדאםאיז ׳שליסין ניטאיק זיןז лут פרים^קק יט4
עסין ж בהטות ריא קומען ךא ,צאטט פאר גיט האט אוג וײט אםVו
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כנ לתרופה עלים
 שטי׳י׳ן <ךין אויף זײט װאס אײנער דא איז אויןז ,טרעטין צוא אונ אױף

 מען דארף ארײן ניט גאר אים אין גײט וואם האך׳ן( אבײז איז )דאפ
 שרײט ךרום ,ברענןלין צוא זיןד זאל ער ביז שטײן דעם ברעכין צוא
 ז_ײא יב1א ךחמנות אן אונזערע.קיגךער שלאגץ זאלסט תא אז ךיר איך

 נןינד איטלינעם גיװאיוינען זאלסט אוג ,הערין צוא ניט ךיר וועלין
 פארזאנ אויןד ,גױואוינהייט מיט איז עינך־ ךער אוג נאטור זײן נא]י
 זאכץ אלע ךי ליױןנען זאל ערי זאנץ אלע דיא אין אײךים מיין איןז

 למק אונ ,שט;ם לשם ז_יץ זאל לערנק זיץ ארנ ,שרײב אין־ וואס
 אנדערע װאם געבין אכטונג ניט זאל אונ זיןז גיװאױנען צוא אזו־ השש
 נוס פרן שאלעכטש דער )אדרבה( ניט, דאס רארף אײן.קינך אז זאגין

 ,םענטש ךר איז ברעכין)אזו צוא גיכער אים מען נןאן גרין איז אז>נר
 מחית שלעבטע ךיא ברעכין איבער גיכער זיןד ער כןען ױנינט דער אין
 שמים( לשם דאס)לעךגען אונ ,םדות( «טע אץ זיןז צי?ןן איק אוג
 א,ינ אלץ צו זײן כה1ז װעסטו מיט דער װארום אלץ פון ןנינך דער איז

 םםכת אונ ,נתן דר׳ אייות פרקי בפרט אבו־ת )םסכת לערנען זאלםט
 דײן אונ שוויגער דײן זאלםט אוג תוךה פאר פריער איז ארץ( דרןד

 פירץ זיןד זאלםטו איטליכין ?יט יןל1א ,האלטין ערליןז שוויגער עלטער
. בבוד( אונ ארץ )ךרןז ?יט

 באדארפסט דוא אז ווײס איןז *( םוטער ליבע מײן אטי( )אהובתי
ניט  

 דער האט ז׳ל( זאב זלטן )ר׳ מגיד שטאט װילנער דער *(
 חײט ,ר אז טרײנע( וואר נאמען )איר מוטער גאונם דעם ױעגין צײלט

 פון בףק דעם אויף קומט ערי אז בעת גיזאגט האט ז׳ל װאלאזינער
 אברכח ?ןר טאכט טלוצק( )לעבין ראמנאװע שטעטיל דיא בײא טײןז

 גיפארץ אמאל איז דארטין ווארום הזה( בטקום נם לי שעשה )ברוך
 מוטער( נאוגס טרײנע)דעם טאכטער איר מיט ן1גא דעם פון באבע ךיא
 גונךץ םאר גיװק איז אונ אנןלײן.קיגך מאל דענםט וואר טרײנע ךיא
 אלע זײא זײנק בךיק אויפי] גיקוטק זײנען זײא וויא א^קיםעלע, אק

 גיראטעװעט נור טק האט מיה גךןים טיט אונ טײןז אץ ניפאלץ ארײן
גישװאושק ארויף נס בדרןז איז זיא וואס ךאס,קינד םיט ,קיםעלע ךא



לתרופה עלים «
 ווער-ץ גילײענט זאל )אעפ״כ( צנמנה אײן ביקט דוא מוסר מיין גיט

 געט איןז אונ ,ויײד געטליכע איז דאס װאו־ום בריף דער ךיר פאר
 איר אז אינ ,װעגין םײנט פון זץן מצ״ער ניט זיןד זאלסט תא אז ךיןד
 איןז וועל מערבי תל1כ דעם לעבין אץ;רושלי.ם זיין צוא זײן זוכה װעל

 האלטי; עךליןז זאל זיא אז װייב םיק איף בעט אויןד ,דיר פאר געטק
 טוטער םײן אונ ,תודה רער אין שטײט ;נם וויא אזו מוטער שיין

 אנלערע די אײגע אונ עייןז צוויסק שלום זײן זאל עם אז איף בי>ט
 מען , מענטשץ אלע צוא מצוה אגרויסע איז דאס מאכין פרײליף *אלין

תבר דײן טיט גיפיךט זיף האםטו החן בש;נת מענטשין דעם פרעגט
Л  מיט

 האט.קאס >נס פרארין פאר נאס גיגוטק ארויס נןיגד דאס מען האט
 )אזוא אויבין אהײסין אין גילײגט אריין איר מען האט גילעבט זואם

 דיא גיברענט אפ קינך ראם זיןי האט גיהײסין( ווײבער אלטע האבין
 אמ זיא חאטשע אונ ,פענכירעס גילאפק יף1א איז ?ןם אונ פיסלאןז

 לעבין גיבלי?ץ פארט זיא איז ױאסער אין אונ פימגר אין גיװאךין נידון
 דער אױף גאץ הײליגין דעם ברײנגען זאל זיא כדי השי׳ת בהשנחת

 צו דאןז איז נם דיזער אז זאגץ װאלאזינער חײם ר׳ פלעגט ,ןועלט
 דיײנט / ורער־ין טתנכןען דער װאלט זיא ווען ווארום גישעהען אױןז אים
.ז׳ל גאין דער וױא רבק וןיכטיגין אזא האבין ?נר וואלט וואו

 אונ כןבר ס:נ1גא פון ױײט ניט מקופר איז מוטער גל;קליכע ךיזע
 האשה ״זאת וועךטער עטליכע ךיזע גישריבק איז טצבה איהר אויף

 זזײסט דאס אליהו״ רבינו הגאון של אטו שםחה הכנים אם ,צלחה
 חוץדעס גיהאט )זיאהאט וועלט ךיזע באגליגןטאויף האט פרױ ךיזע

 םוטער ךי לײט( גרויםע נאוגימ גיווען זײנען אלע אינ זין פיר נאןז ן1נא
 וואם בויןז דיא איז )גיבענצט ,פרײליןז איז גןיגךער אזעלכע פון

 אייז זאלז השי״ת װעלט( דער יף1א ליכטימןײט אזא גיבראכט ארוים האט
 אי הקהשה תורה ךיא צוא לעיטאפט העיצער אונזערע אין פליםין

 אינ והטצוה התורה ךרןד אץ .קינךער אונזערע ערציהק זאלין מיר
 שײגען פאר זאלין וואם קינדער אזעלכע צוא זיק זוכה יך1א זאלין טיר
א ק ידאר,, אוג תיודה טיטזײ״ער װעלט ך . א

 )כבוו פיט
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ר לתח־פה עלים נ
 אײא זיןד ראךף מען אז גיךרוננען איז ,רוח( נחת איג )כבוד םימ

 *י תורה ךער פון טײל יםע1גו־ אײן היינגט דערײן אין אונ ,פירין
 רלילה גיט טצוה של שמחה אײן )מיט מענטשיז מאכין פרײליןז זאל סק
 קאן וועט אײןז פון אײנע װק אפילו אונ נילעכטער( אונ ליצנות פיט

 ,דין חל1מ אנדערע ךיא אײגע זאל באכארף מען וףא ניט אזאןז /נפעם
 אונ זין מײנע זיק מדריןד זאל זיא אז אויןז איןד בעט מוטער מײן אונ

 זיא אונ זיץ מקבל ראם זאלין זײא בכךי רײד ווײכע מיט טעכטער
ס אז איןז זאג פאר ,קינךער טײנע אונ ,געבין השגחה זײא אויף זאל  ן
 סיט אלץ נאר פ>נם אונ כןליב קײן זײא צוױסין וועךין גיהערט ניט זאל

ל צו אינ אײןז צוא געבין זאל דישלום( )בעל דער אונ שלופ,  ישראל ן
, , . , .שלים אוג לעגין

אי ' ~ * ן אהוגכס ענ ן ך י ל ה כמהור״ר א מ ל £ ן • מ ל זצלה׳ר. ז

— «»зам—

שלמה אבן קיצור
ס דעס פון גינומען אריים מוסר דברי ה״ליגע . םפר־ם גאונ׳

ק ר  ברעכץ זאל טען וןיא גירעט װעךט פרק ייךן אין א פ
: יצה׳׳ר דעם פרן מלחטה די פון אןיןז אונ ,מו־ות ךא

 זעהק זאל מענטש יעדער איז השי״ת ^בודת פון עיכך דער גאר א(
 של?נבטע ךיא האךצין פון ווארצלק יס1מדות)א זײנע פאריכטץ

 /ןצלות ,תאוה ,שנאה ,קנאה , щъ ,אכזרױח ,גאוה דהיינו ת1סד
קײט(  גלייעק, אעךאם שטקדיג פלוידעכין צוא מויל ^פענע «יץ ,)פױ̂י

 ,!חמנזח ,זריזות ,דהײנו^ענוה ,מדות גוטע זיןז אין פלאגצק אײן אונ
א אײן ,מענ־שינפרײנדשאפט ,טטהעךצינקײט  אמ מױל גישלאםענע «

 הת!׳תז כל פון שורש דער איז מדות נוטע ךיא װארום ,גלײכץ( דאס
א אונ (וםצות  ,חטאים אלע' פון שורש דער איז מדות שלעכטע ך

: שרײבין וױיטער װעלין מיר װיא
 שטאךכןין זיף זיאל ער נאר איז ,מענטשין פון חױת ןןינך דער גאר ר(

. טבע זיין פון מדות ^לעכטע ךיא ברעכין צוא ,תמיד
^ װאס ךיא אונ תורה כןיין ̂יט זיך אץ האבין אוג ^צות ?יל טי

יראה
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 הייסט ך«ס ,זיחיכם רוב לי למה פסוק ךער .זייא אויף ;אגש ,,יךאה

. נןרבנות פיל אײערע איןד דאךף װאס
 ניט ,וױיס ?יםלאך מדות אין ברעכץ זי־ דארף מענטש דער ך(

 חאפין וועט ער אז ךען מדךנה אויף&הויכע אטאל מיט שפךינגען
. האןיין גיט נןױם נןײן ראס וועט מךךגה אהויבע אםאל מיט

 עמדר״ אין מדךגה אײן אויף תמיד שטײן גיט נןען םענטש ךער ךן(
 רער טח ךעךיבער ,ניךעךיגער אדער העכער גײן טוז ער השי״ת

 ןיט אויב דען השי׳ת עבודת אין העבער אלץ גײן תטיד זעהען םענטש
• נידעריגעי אלץ פאלה מאל אלע מוזין ?נר וועט

 אײן פרענין מענטש דער מוז השי״ת דת1>גב פון דרכים ךיא אין ן(
 דר מוז הרע יצר ךעם פון טלחמה דער אין אבער ,חכטים פון ןןצה
 • טב.ע זיין שטײט פאר ענר וויא , תחיולות זוכין אױןז אלײן מענטש

 דאם אמ ,עבירו־ת אלע יף1א מכפר אױ חםדים גמילות אוג תורה ן(
 ךער וואס זאכין נאןד אונ תעניתים אלע וויא בעסער פיל ^יז
 אונ תידה נאר איז תשובה פון ;ג;קר דער אונ ,זיף פייגיגט סעגטש
̂נישים  )פון “זיןז קעריןז ״אום טײץ ךער איז תשוננה )ווײל ,מו^ים ט

א  איז ?ני זמן כל אונ תודה( ךער פון װעג ךיא אויף וועג בײזע ך
 ךיא אוי׳ף ניט אלץ נאןז ערישטײט טובים ובטעשים בתורה עוםק ניט

. ווענ( גוטע
 , זאכין ךךײא האבץ שז עךדי דער פון גיוױקס דיא וויא 1אז ח(

 אמ ,גראז שלעכטע דיא ;עטין יס1א אוג ,זימגן סוז מק ךהײגו
 טןןשים טאן טען טוז השי״ת עבודת אין 1אז ,ךעגק יף1א טאן «^לה
 כײשין ארויס מוז םיא אונ ,זײןן וױא 1אז איז דאס ,?זךתות טזבים

א  טװ מיא אונ ,̂יעטין צוא גלייןז איז דאס מחשבית שלעכטע ך
ק איס זאל ער השי״ת צוא ײן1 מתפלל  מיר וויא 1אז ,הילף צוא ז
 זאל השי״ת אז תהלים אין ^יבעטין טאל פיל האט הטע״ה דוד גיפיגען

.?בודה אע תורה אין זיץ הילף צוא אים
 איג תאוה» פון זיןז האלטק אײן ניט נןק וואס מענטש דער ^ן(

 װאי , מדבר דער אק צוא,זיןיק בעסער פיל אים פאר איז ,־עם1
\ גייען טענט^ין .קיין ט י ;

<»וא

 וויא אזו ן«(
 זאל ער

ל׳ זיך ,קען
ו

(י  אזוא א
• тד איז

* | ) V :רועז טענטש  V

 אלע צוזײן
 ו דאם יר«■(

 פעלעו
ט איז מצוה V • Т * י

< ו ניט איר
 א *(

,ט וואס אונ
 V דער װיא

 Р תהלים)על
 ךש?ןים ךיא
 בורא דער
 פ ךיא )אונ
 Iעברית .קײן

 איז צדילןים,
V Т Т«קי דאם גאר

 פ< דוא ווען
 אנןלי עײטין

 גיפיוילט זיןד
 ת ;יפאךין

 אוו ;יגןךאכין
 פופציג אויף

גיג־אכט זיןד



הייםט

 ניט ,
חאפין
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 רעי מ

^יט יני
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ר ד מ ט

* « טב_ע
 דאס ינ
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אינ דה
 )פיז וי
איז ער

כה שלמדז אבן קיצור
 ברעבין אזים אים ער יגןען ,פערד אײן אויף װאסךײט דער וויא אזו ו(

1אז פערד׳ אשלענטער איז ער אז אפילו הישר ידרן־ גײז זאל ער
I “ • V -  Т Т *  » V » *  * ~  Т V ״Т  V  X V : щ בדר־ גיץ ציא ברענין אוים שבל זןין טיט טענטש דער ־זיןז 

ע אשלעכטע האט ער װעו אפילו ,הישר . טי - т Т ױ ׳ * Т V  » 1 7  8 -  Т V 1 V

 א1אז ,פירות די דאןז איז בוים דעם פון ר(עיכ דער וויא אזוא »י^
 דר אונ ,זײן מקץם ךאם זאל מק לעךנען ךעם פון ךער;עינ-ר איז

 טלוײס גיהיט אפ איז אז גאר צךיק _קײן גירופין ניט וועךט טענטש
 װעלטן גאגצע ךי שטײט טעגטישין איין אזו אויף אונ ,מצות אלע צו_זיץ

ל(  מער איז מצות ניט_קיץ טוט מען אוג פייל איז טען וואם דאם ו
ק ,עביךה אײן טוט טק װאם ךאם וױא פעלער  אײן אויף ך

 ט?ט מען אונ טאן איר כןק מען װאם רגע ;עדער עזיבר םען איז םצוה
. *( טעשה בשעת עובר נאר מק איז איין.עביך־ איייף אבער ,ניט איר

 אפגילאזעקײט די פאר )שטראף( עוגים דער גלײכין דאס אוג *(
 גרעםער פיל אויןד איז מצות טאן צו פון שלאף זיןו םאנט מען וואס אוג
 אין זאגט ע׳ה הםלך דוד וויא 1אז עבירות טאז פון עונש דער װיא

 הײסט דאם צךי.קים( בעדת ג־־מיאים בםשפט רשזןים יקומו לא בן תהלים)על
ווען האפין ניט באשטאנד רןין וועלין טוען.עבירות װאם ךש־^ם ךיא ^

״והטאים״ מעשים בײזע זײערע פאר משפטין זײ װעט ב׳ה יורא דער :
 ניט טוען זײ הגם טצות טאן צוא פין פעלין וואס פעליגע ךיא )אונ
 פין גימײנדע דיא אין האשין ניט באשטאגד כ/ײן. װעלין עבמת( _קײן

צדיקים? עדת ךיא אין הטאים ךי קומען וויא אכןשײא ךאןז איז צתקים, יט. ׳
פאר זיך שטעל בײשפיל צום ,אמישי דוךןז ווערין רעכט ען(כ ךאס גאו־ ײשיי־י (

פון זעסט ךער אונ וועטער אשלעבטין אק וועג אין פאו־םט תא ווען ^ ־£וא
 4האםט אפ'גילאזינכןייט ריין טחטת נאר ,רעסטעלע אנןלײנע ווייטין יר0ןױא'

אװעק בינסט א,ינ הויבין אויף אונ לןריכין ציא אדוים גיפוילט זיןל ^ ״ת'ט
 אראפ איז אונ זריז אײן אטענטש גיקומק איז גא־ דער גיפאױין

иבילעטין איר אק ניפונען האט אונ גיהויבין יף1א האט אוג ;יגןראכין ״
 האט ךעם נאןז , געװארק רײןד איז אונ ר.יביל טוױענד פופציג אזיף
 כ-ארען געטעז ךאךפםט אונ איוךד גיווארען ביםט דו אז גיטאכט זיןז

זוכען )חוה׳׳ג( 4.

Щ
׳ ;י

אוג
» װ

א



зо שלמה אבן קיצור
?יםט דוא אז גיווק מזדמן גךאד ךך האט עס אונ ברויט זוכען

 װאם קעסטעלוז ךיא פון גיװארען ךײןל איז )ױאם גביר דעם צו גיקוטען
 לענט ער וויא אונזעםט צוהײבק( איראויף גיפוילט ראפטזיןד ת

 באךינטע פיל אזו מיט פאראד גרו׳יסען אזא מיט ,פארגעניגק אזא מיט
 ריא אזנ אים פאר האט יעדער װאס ךעשפעכןט אינ פבוד ךעם אונ

 זיף באךעכינקט אונ ואביון 1אײ וייא טיהר פאךין נעבעןד שטײסט
 אקלײגע אונםיט אױנק פארדײנע גילעגין איז גליק גו־ױםער דער אז

 האט פױלקײט פאךפלוכטע ךײן גאר גןריגק ױקענט אים האפטו טךחה
 ׳ הארצין אויפין דענםטםאל ךיר איז וויא ,גירױבט אוועק דיר פון דאס
 האךצןוייטאג גרויםע די וועגין ךעםט פון ;יט דיר שלאגט נןײנעך דגם
 אײניגע װק טער גאןז אונ — אומנךטרעגליןז איז ךײנע שמערצין אונ

 פױלקײט דײן )וואס םעשה ךיא פרן וויםין דער ךןז זאלין םענטשין
אבאגךאבענער וויא גאר שױן שטײפטו דא גיינראנט( מיט דיר האט т • • • ן ~ : ז ץ : ״ ו « г » т» • т

 אונ ךיר אונטער אגתב עפענק זיך זאל עם בעםער זיןז ווינסט אמ
 רעם — ןןרײגקונג אונ בושה גרוים פון הײט לעבעדיגער קךיכיןז אךײן

̂ין שטראף זעלביגין  פעליג»ן זיינק װאס )ךיא חטאים דיא האבין ווע
 אמ צךי״קים פון אגימײ^ךע לעבין שטעלין זײ װעט מיא װק מצור״(

 עס יואס צד;קים ךיא פרן פאךגעניגק דעם יף1א קונןין וועלין זײא
 פרקי אין זאגט תנא ךער נוויא אײן אן אונ שעור אײן אן גאר איז
 1אי פארגעױגק ש;עה אײן בעסער איז ;נם כו׳ אחת שעה יפה ת1אב

 דעמ הזה עולם פון פאתגיגען גרעסטע ךיא וױא מער הנשמות לם1ע
ע־ לעבין( גאנצת  עס ,לאךץ פאר פױלקײט זיק דוךןד ךאס האט אונ

 פון קרײגקמג:אונ נפש עגםת דיא שטעלין צױא פאר ניט ^אר זיןד איז
 נכוה אחד )כל זאגט ג^רא ךיא וױא הרפה אוג בו־שה דיא הײנט ,ךעם

 פאךעיגין אונ חופה דיא זעט װאס צריק יעדער חברו( של מחופתו
 האט ער אז זיןד בארעכינט אונ אים פאד צדיק גיעסערץ דעם פון
 גילערינט וואלט ווען מדרגה יעגעמס צוא גרײכין גיכןענט יןז1א

 דאם ברענט שטחה אונ זריזות מער מיט םצו־ת גיטאן אוג פלײןיגער
 איז װײא בושה( לאותה י1)א שםעךצוננ שטארקע האט אונ זײער אים
ןםיךים גרעסט?נ ךי װיא ערנער פיל איז חרפה אןג שאנד אזא צוא

אונ

 ! אפשיטא אונ
 עמ אין קוםק

 אײגיו זײן מיט
 ו איז דאס אונ
 מענפ ךער זיןי

 טא אונ גאטור
 וואם מינוטק
 ד מען אײדעוי

 ױאנ נאר טײץ
 ברײגגק מאם
 6) זאגט ע״ה
ה טזבחף את

 ה דיא *(
 התטרו פון הױפט

ץ מיר װײל אב  ה
ױא אזו פצות די ו

 *ײע זײנען זײ אז
ב כלי דיא טיט ה ה

 אן זעט מען ןואש
 קוגעי )ערד האוץ

 זיינע גלײכין ךאס
 זעו ער ,הקװשה

 1 טצות אונ ןורה
 о אהבהי נן ]על
 )ײ: גאלר גין «ן
 פו באשריב־ן »וז

 ג ז״ער איז גיפיל
ת *נשי ם נ  הגדון נ

 ג־ מתקן ;שמות(
 זאי השי״ת הט”־>

 זאל טיר אז זורה
 אונזערע ויקלעבט

 טיר בכרי ?ד(
צ גיגעבין איבין



 ®סט }
גואם לן

נו שלמה אבן קיצור
ומ*ט ער ווק םצות וױיניג גאר האט וואם מענטש ךער אפשיטא אונ

ק * ט ו ך וואם זעהען וועט אינ הנשמות עיולם אין | ט ן לארין פאר הא
נאטירליןי אום גאר בןרײננןען אים ךאס וועט ווילין אײגיגעם רין מיט י ״

 זאל דרום , אםוף אן גאר אײביג נוד טאג איין אױף ניט איז דאם אוג
מ *( מאכץ שלאף ניט מענטיש ךער זיןז 1 א אגטכ/עגין זיןז ^טאךקין א ך

ת טאן אונ נאטור 1 לייךיגע ךיא זאלעווען אונ טובים מעשים אונ מצו
 ש*ל אק קומט װען;נר אדער וירט שבת ךהײנו האט ער ױאם מינוטין

אל;נר דאווינט מען אײדער ״  עברי פון )אפילו אםפר אין קונןין ארײן ז
טענטשי־ פופטע ךי צו זיןז באהעפטין ניט אונ קען(י ער װאם גאר טײץ ’
ד װיא שממנםין אין טײןןרעצײט זײערע יס1א ברײגגק מאם ,;אייגײ  המלןד דו

תי זאגט ע״ה ל־ פ ב ש א; ל ואםובבה פפי בנקױן ארחץ כו׳ שוא מסי ;נם )
ט בין איןד הײםט דאס ה<( מזבהף את י פוסטע ךיא מיט גיזעםין ני

םענטשין  
 איבער )אונ מצות טאן צוא זײן שװאך פון )אויזאך( סבה הױפט דיא *(

ה גרעסטע דיא איז ראם װאס לערנען אין התטדה פון הױפט , מצות( אלע פון מצו
?•7^ ®I5 דיא פון װיבטיגקײט דיא אין )פארשטאנד( באגריף אקליײנעם זײער האבץ מיר וױיל 

ט מענטש גילערינמער קיין ניט ױעד וואס הימיל פון שטערין דיא וױא אזו פצות אונ לויט נ ײ  מ

זעהן זײ װאס )אסטראנאמיע( התכונה חכמי ריא אבער , קליץ זײער זײנען זײ אז ש., װאפ
דיא שמערין)פון קלענפטער רער אז זײ שרײבין גלעוער( )פערין ההבטה כלי ךיא מ>ט ׳ *

*Р*12 Р' כדור גאנצער דער װיא גרױם אזו מאלי אכצין איז הבטה( אכלי אן זעט םען וזאפ
 השי*ת( פון װערק דיא זײנען פארכטיג אונ גרויפ וױא קוגעל()בארעכין )ערד הארץ אי} יגק
 תורח רי לורך שכל זײן עדלויכטין האט װאס דעס בײא מצות דיא זײנען לײנץ ואפ ךעט ;ןך
*' т ריא איז מאן אזא בײ אוג וױכטיגקײט גרויםע זײעד שײנבאר זעט ער ,תקװשה
זאגט ע״ה דט^ך דור װיא װעלט דיזע פון גליקין אלע פון װיכטיגער טצות אונ תורה > ׳ י *

®Р ’מער מצות דיא ג־האט ליב האב איך הײםט דאס ומפז( מזהב מצותיך אהבהי נן על 
 אונוויאאױבין װעלט( דער אױה זאך טײערסטע דיא איז דאס )װאס גאלד גין «ן נכוה ,חד־

, ״' ״- ,I«, זיץ 1װײל ומצות תורה דיא גיליבט האט ער װײט וױא ז״ל גאון פון באשריב־ן *ה 
 П זײנען )דאפ הנפשות ףופאי ריא אונז האבין דדום ,גיװען גרוים ז״ער איז :יפיל ' ’ *1 י

 אונזערע פון גליק אונ גיזונדהייט ריא פאר גאארגט האבין װאם הגדולה ננםת »נשי אט0
 דאש גמצותיך( לבנו ודבק בתורתך עיניגו )והאר תפלה דיא גיװען מתקן ;שפות( נילערינט

 זיין פון לינטיגקייט דיא מיט אויױן אונזערע לייכטין דער אונז זאל השי״ת פט”-, סדא
 צוא װערץ װעט מצות ריא פרן וױכטיגקײט ריא זעהען דער זאלין מיר אז זורה 5ו״ז״ײ‘
לעולס נבוש )ולא לוםט גדױם מיט טאן צו מצות ריא צוא הערצער אונזערע ןיקלעבט • ־
פ ע ךי מ  ראפ האבי; טיר )וױא א"ביג אױף וועוין שעטט פאר ניט זאלין מיר בנדי )ר( ן
.ערקלעוין( צוא גיגעבין וויבין ג׳

 :אךינטע
 דוא אונ

 יגקטזיר
 אקלײנע

האט ײט
׳ארצין

צװײטאג

* Vיאבענער

אוג ךיר
цп —



שלמה אבן קיצור 52
 איז טז( איך גמעלשאפט פון זאטלונג אײ־ דיא גיהאט פײנט האב אונ םעגטשין

א з'4-т 1 ׳ י ״ י * י י ״ ’ 7 ׳ י ׳ ז ״ י т זיך גיהיט אפ הײסט )דאם העט־ מײנע רײנטליןז גױואםיז נור םיר האב
Т • • ■ ן : •• • ו • I V  »  -  I 1 ׳• • • т X -  Т| ן ׳ ףי . ► ״ , 2

׳ ”• יע לױבין צוא דיןד יז1ר, הײליגע דײן אין גיגאנגען אונ סלגשיים( עיבײז פון
^אי יט? ני« זאל ער יכדי — װאוגדער דײנע גאר צײלין דער אונ דאנקען אינ
и ״ ג • י׳־י ?ז * т י • •• V * IV* “י м » т  V!

־ • אס1י זיין ז־ופה אונ װעלט וואךהאפטיגע ךיא אין שאנך אײביגין כןײז האבין
 אונ ,גלײכין ^ "ע״ה фСГ] רןך ױא, פארגעגי־גען נאטיךליכץ אופ אײביגק צום
 .יי ה״יאם? Г© כ״גןט עעיך זאי פיל נאן םי1גר וויא ליראיןז( צפגת אשר טובןל רב )מה
 י_״ז- זיןז| היטין װאם פאךכטיגע גאטס ךיא פאר באהאלטין האםט דוא װאם

ת פלײםיג טױנן אונ ?נביחת פרן אפ  יאלע,ע? Г» ״.!לוו̂ ׳ ים^ט טעשיס אונ מך
9 ממית^קען י ךאס ם נ אןג םאל כעע״ןלי פכײנד טײן איבער דאם

« •V »־ « * I М и и ,  I * • » «  V V Т  V • * V Г

 הגה״ה( )ע״נ .ברײנגק( נוצין פיל ךיר דאס װעט גיכאננןען
) ו־שע, אײן פארט איז ער אוג בטבע מד־ות גוטע האט װאס דער יו V 1׳■  * “  8 Т • V  — V I  • V Т  » V V

 ניכ זאל ערי וועלט דער אויף שכר נאנצין זײן אפ םען גיט דעם
צוא גי־ווען נךינג זײער איז אים ווײל ,הבא לעוילס חלק האמן.קײן

װאס היינט

א! *(
נד דעי מאל

גיז איר »א ״” *׳' ׳ י ’* 4 ״ י * - • • »־ . י -» י ־י • »י
*.״ • האצ װאס דער אבער , גיװעלט ניט אליין האט ער אוג אצדיק זײן
. » ז ז * ״т ; ׳י , ־ , т ׳ » ־ ו « ״ ל י כ מ ו או: יצה׳ר דעם מיט תמיד טלחטה האלט ערײ אוג טבע אשלעכטע

עה אז אונ ,נאןז צער ז_ײן נאןד שכר קומט דעם ,טבע זןין ברעכט
טופ מאל אײן עברה אײן איז נכשל חלילה װערט ער אז זיוז טרעפט : V ו • * *т • • т  • V X V  V • * “־ י ׳: •* т * י т

 פאו צו זעהט ער הײסט דאם ,הדין טשורת לפגים הישי׳ת אים מיט
. נש1ע ױין ;גם גרינגערין

טצוה גןײן ניט טוט ילר אונ בטבע םדװז גו־טע האט ?ןפ ווער »יך(
י»1א באנד נאז גילדעךנעם אײן אן טוט םען וויא גלײןז ער איז

 אזוא ,טיסט אק אײן ;נם ריכט ערי װאם ,הזיר אײן פון נאז ךעם
̂עשים ז׳־ינע װאם מעגטש דער _זײג; איבער ער כןעךט שלעכט _זײנען מ

. שלעכץ יף1א תורה ריא אוג טדות גוטע
)  זיא איז װיץ דיא אװטער רואיג איז זיא אז הײווק וריא אזוא ^ן

 ךעו אץ אויף זי־ וציבט ךא אז אבער ,װײן דיא צוא אשמירה
 אי הרע יצר ךער אז 1אז ,טרעקען צוא ראוי ניט װײן ךיא איז הויןל

 ,וועלט דער פון :ישוב צום אפעולה ̂ער איז יצ״ט צום טעניג יאונטער
• אלץ עי לענט פאר יןז1ה דער אץ זיןד הו־יבט ער אז אבער

עס

 )מכל ניזאגט
 ר עםין איר
 דע פון עםין
 בוי לןײן פון

 פון גיגעםין
 אומ לעריגט

 דאכט הרע
 1 ביז מצוה(
,מ טז דרןם ״ 9

)**

 בװדאי מעט
•• т •זי אום חדר
 חיו דער *{יז
 )רחמ רה1מ

לעריג־ טען



בז שלמה אבן קיצור
 אן אין באלד הרע יצר דעם פון שטײגער דער ניט איז עס טז{ שאי־ט.ל
ט־פגי‘*  צוא אן הױבט ער נאר , ןנברה איין טאן צוא ריידין אן יב1ה п י
 מעגטש דער אז זעהט ערי אז אונ ,ליבשאפט מענטשין צ־ם ןױיזץ צוא'לוי^, ןל

אע  פצות אזעלבע צוא אים צ;ען צו אן הויבטער עםנאך, זיףנא־ ציט 1;נלרז
 דאס אונ טרעקען ךהייגו,עסין הגוף, הנאת זײ אין פאכאן איז ױאם כהז1ז

 ה«ף הנאת צוא גיוױיגט צוא שוין אים האט ערי אז אונ ,גלײכין ,!‘זא 'ה״ע .
ת, אנדערע צוא שײן אים ער ציט אםצוך,*(, שון טענ,דײנעג  עם ךעט אונ תאו

 װערץ וועט מיט דער מאהבה תשיבה נאןז דער טאן װעט ער אז אײן ׳ ז
תירה ךיא אז איץ אים ער רעט דעם נאןז אונ ,ת1מצ אלע^עבתת פק

 זי^ היטין ום
י )לײ׳גן ׳;ים  ,צײטין היינטיגע גאנצין אין זײן מקײם גיט הכי בלאו מען ומצות״קען ״, א ארן

 **( הזה עולם תעגוגי װארפין אוועק זיסט אום באדארפפטו וואם היינט
אונ  

״ה(
 לשע׳ אײן

אל ערז  ניג ,
 צוא גיװען
 האנ ־װאס
 או■ז יצה׳ר

 עכ אז אונ
 טופ מאל ויין
פאו צו ־ט

 >נרםטין דעם טקומען איז פן(1)א מעטאדע דיזע מיט אונ *(
 האט >נר ,הדעת _עץ פון ?נשץ צוא חוה׳ן רײדין אן נחש דער םאל
 האט השי׳ת הגם הײםט ךאס ?( אלקים אמר כי )אף גיזאנט איר צױא

 זאלט גאךטין פון בויטער אלע פון תאכל( אבל הנן .עץ )מכל גיזאגט
 צוא אמצוה דאף איז עםין גיהײםין האט השי״ת אז הײנט עםין איר
 ;נסין ניט איר טוט הגן( עץ מפל תאכלו )לא וועגין דעסט פון עםין
 האט זיא אז גיפירט ארײן איר האט ער װאנק ביז ? בוים נןײן פון

 עךצײלוננ ךיזע הדעת(-מיט בוים)עץ באטענעם פאר רעם פון גיגעםין
I יצר פון זיןז היטין צוא ווײט וויא טוםר אײן תװ־ה ךיא אונז לעךינט 

 אםעודת פון ),עפין אמצוה רײךין אן גאר קוטט ;נר זץד דאכט הרע |אןיז ^
, תאװת אנדערע אין מענטשין רעם אריק ציט ער װאנען ביז מצוה(
. זײן גיוואךינט זיױנר טען טוז ךרום

)*  כןינד מיין זאגין וואם טענטשין נארעשע זיןז גיפינען יך1א *
 אין אים געבין איןז בעכארף װאס הײגט זיין ניט רב נןײן בװדאי מעט
 באםת אונ לעץנען דאךף רב אײן נאר אז מײנען זיי ,זיםט אום חדר
 ביטול פון עונש דער אוג אלעםען יף1א טטל לעתען פון חױב ךער ?{יז
 װען )ווארום ,עונשים אלע פון גרעפער איז לצלן( )רחםנא רה1ה

•גיהער זיא וויא טאן צוא ניט פצוה _קײן מק װײס גיט לערינט מען

 אזוא ,ויםט
איבער.זײנן

Г זיא איז 
 דעו אץ יף11

 אי;? הרע יצר
[ װעלט דער

«Цм ■



и שלמה אבן קיצור
 % בעדארף ךןי « גױואויגט צוא שוין אים האט יצה׳ר דער אז אמ

.אליין עם נאןל שוין לױפט ער ריידין אן ניט מער שוין עם
)  יצה׳׳ ךער אױ השי״ת ?גבודת אין עופק איז מענטש דער рт פל ין

 פעי םענטשין רעט באצוױ^ען צוא ארו־יס גאר קוכןט ער ,תאיג
. השי׳ת ךיא;נבודת אוועק לײנט עריאז

 זאיי צווײ דװ־ןז אײן;נברה אין גישטרױןץלט װעךט מענטש דער וךן(
 ש אז אױגין ךיא אים בלענט פאר יצה״ר דער װאס /גרסטין

 עיי װאס ךעם דװ־ןז אךער ,אטצוה אױ עםז אז עברה דע־ר אויף ג$יינט
 גאן ^םאזןןפאיז זיןד דובט עברה: ךיא טאן צוא ניוױינט אײן איז

וױי; מענטש דער אז טרעפט טאל פיל איז אנדערע דאם , *( אהיתר
: т ׳ « » - V־  : т  • ■г г ־־ ן г I V  г

 נאו / םו־ף אביטערין האפק װעט ̂ער אונ ;נברה אגרויםע איז ךאם אז
 הבריי שלעכטע דיא פון זיןז רײםין צוא אפ שווער זימנר עס אין ;נס

 צמ אמ ,ליבשאפט גרוים מיט גיבונךין איק זײא טיט איז >נר מאס
 א־ זעהען ער מוז פר;ער ךהײנו ,אתרופה רא איז .ענינים צווײא ךיא

עלכע מיט גױואוינהײט זײן פון זיןז ךײקין  מאכנ װאם טוםר דברי א̂ז
 (דא אונ ,הארץ דיא ברעכט צוא אונ יצה׳ר רעם טעניג אונטער

 ארו יגין1א ךי ;נפינק .ש־ דאךף נאןז דער אונ ,טוםר גירופין זןע^ט
 גירופי ווערט דאס אונ ,הישר בררןז ניט גײט ערי וױא זיןל קוקין

 גיװײנהיי־ פון_זיין זיןז כײטין אפצו ניט זעהט זמן^ר כל אונ ,מוכחה
. תוכרה .קײן העלפץ ניט .קען

 וואכ יף1א ?ננןריס הוייפט ךיא ניט ווײס טק כמעט אוג זײן צזא
 ניבאר^ איז אמענטש װאם אויף תבלית ךעם אונ באשטײט ןיךישקײם

 דעי יף1א מיה גאנצע ױין ציל וואסער צוא אוג וועלט דער יף1א
. זײן( זאל ןעלט

 חז׳ל;עבר דיא פון רײד זזײליגע די ;נרניןלעךין צוא גוט אים *(
 צווײא אונ $אל אײן זגביךה אײן טוט אמענטש אז לו( הותרה ושנה
 מיא הײסט )דאם אהיתר וויא 1אז איוים דעם נאןז אים זיןז דוכט מ»ל
 ךאסי װערט 1אז וױא גיט( עבירה _קײן איז עם אוג טאן ךאס מעג

* • Т $ Тזעלבע דיא שפעטעד דאט שטײט תזדה דער איין זיף דאכט ? רעכט V I  т - I »  * •  I —  I V



 % בעיאלף
• אליז

 יצה׳׳ ךער יז
щ מננטשק

א?י1 צװײ ןז
г אז 1גי.י1;

ע• װאפ ־עם
Т %

V« עפאיז * • V

װײ: מענטש
 ף,נאי1ם ין

הבריי עכטע : * •~ , ד
 אמצמ ׳ט
 א־ זעהען נר

I “ Тמאכנ װאס

דאנ אונ ,
ארוי יגין1א י

ניתפי יעךט
•־ ־ • י ױװײנהייב ין

ס יף1א אי  מ

גיבארי; איז
דעו אויף ז I חז׳ל)עגר 
-צװײא אוג 1  I

י • ~ מיא הײםט 1
דאם װערט I V ז

זעלי-ע דיא י
т  $ т  •

כח שלמה אבן קיצור
 ביפר איין הלירזז איז װאם ךעם פון ניט ךייךן )םיר פריער וױא

 איג תיודה יעד אין נלויבט װאם מאן ערליבין איין ארום גור ,פתירזז
 אנדערס שפעטער איפ בייא דאם ווערט א״ וויא טוא חו׳ל( רברי אין

דעם פון אורזאןד דיא ? װאונדערבאר זײער איז דאס .פריער וייא ־ « • * V - •  т * * т 1 י * ו • — :

 גאןז דוךןז ערקוגךעט נוט הנפש חולי פון פריפעפער אגרויםער האט
 שייגבאר, ךאס עטזז טענטיש יעדער וואסי פראגע װאונךעךליכע אגרויםע

 חיילה טרפות _קיק עסין ;יט װעלין איךין רוב דאם ב״ה זיןז ךאכט
אפימ אדער פלײפיגם נאך שעה זעקם פאר מילכיגם אפילו אדער - • * т*״: - « * • ד * ,ז  » 1 т тт I ד-* *׳
 האט אינ הונגעריג שטארק איז לנר אפילו װען ניװאםין אן גור כשרם
 דיא פון איז ךאם װאס ךכילות אונ הרע לשון אין אונ ,צער גרויס

 שילטין אדער פאן׳ש שװעךק אדער זאגין ליגין ארער עבירות הארבםטע
 אפילו גרינג גאר עובר מען איז ת1>נביר צענדליגע גלײכי; דאס אונ
 , זאבץ נעלט אין באטראבטין לאםיר אדער .תאוה אנרױפע אן נאר
 כשרח קויפט פאר װאס אקצב זינען אפין גיין ארוף חלילה דען װעט

 ניפינט רוען;>ר חכם אשאלת פרעגין צוא פון זיןד מאכין ארויס פלײש
 זײן אים כןען דאם אפילו ווען ,בהמה ךער אין טריפות אה^ט עפעםז

 אלײן( ער נור גיט דעם פון װייס ״קײגער )ארנ שאדין גרויםער א;אנץ
 ?ןר אונ ןארכט גאטעפ נאטור זײן אין ער שפיךט וועגין דעםט פון

 ,אלײן.עםין אדײר טרפיות אין אידין נןיץ זײן מבשיל ניט הלילה ;ועט
̂עהען האנדיל אין טײל נעגין ̂ין  דאס אז ,לןעךט פאר עאדע טיר ז

 רויבל דער איז טאטער אלײן זיןד פון גיט זיןז בארעכעגען מענטשין רזע
 דער אז סײדין ,פרעגין אהכם צוא אלײן גיק אונ כשרער א^א גיט

 Ъщ ווק אז גאןז גיבט אנךערע אונ ׳ב'ר צױא אים פאדערט. ־גר
ענטפערט ער אדער אפ ער לײקינט ב׳ד צוא שויז אים פאדערט יענעד

г  <г ז «X V  * «• I • г « * « « : : « »

 פאםירט ווארום ־טטײן פאר צוא נײטיג דאןז איז בי׳ד. צוא ניט גאר
 ךיא אק אונ תוךה ךער אין :לויבט וואם מענטשק אײן בײא ךיזעם

 לאןץ בײדע גײנען ,קורה ךער אין זיןז דאכט ,חז׳ל דיא פון ךײד
 אדער)לא עםין ניט איר זאלט טרפיות _קײן תאכלו( לא )טךפה גלליןז

 אמ חבי ךײן באטךיגין ניט זאלםט דױא תגזול( ולא ךעןי את ת^שוק
אוג •;ענעם צוא עם גיהער מיורה ךין ע׳פ גאר יןאס )אונ גזלענען ̂יט

איד



שלםה אבן קיצוד  к
כפוד יום אפימ או גזלה ךאס הײטט זיןל §ײא דאם האלט פאר אץז  
מאל ופמה פסה דאס זאגט פאר תודה ריא אוג מכפר( ניט דאם איז  

בדרןז זיא זאגט אלעס נאןזי אוג ,אונ.עולות גזלות ;ארטין אלע אויף  
נאר ’ טוט וואפ דער ) Ьд ? עושה כל אלה עוקה פל ה׳ תו>$בת ?י לל  

? ק כל השי״ת בײא אוטװיךדיג איז ןןולה איץ נטװאם ניטנןײן טוט ,ער ז  
פרומע אפילו םענטשין רוב ראס גכשל װערין דעם אץ אונ תשובה(  

? הײסט דאס בגז״ל( )רובםי זאגץ חז׳ל הײליגע דיא וױא לוטךים אוג ןיט  
ניפ ד־אם איז הײנט גזל אין גישטרויכילט ווערין טענטשין רוב ךאס  

אחקירה דוךןז ערכןלערט חבם דער דאס האט ? זאןז אװאונדעו־בארע  
ואלמדה ,הבינני ײכונברני ^שוגי )יךף אונז לערינט הטע׳ה דוד וואם  

פאר טיר מאף רבש״ע ױןז בעט הטלןז דוד הייסט דאם םצותיף(׳  
זאםען צוא אונ באשאפק מיד האבין הענט דײנע אזו וויא שטאנךיג  
צוט אײגער ןןדעריל יעךער בײנךעלע ;עדער גליד יעךער גישטעלט  

איק )אזו עדעךי״ל ;עדער אונ גליד יעדער פון נוץ דעם אונ עגךעךין  
אזו וויא אונ איז( ,קעךפעי־ סענטשינס דעם װיא מאשין פראכטינער  

גיארפעט איבער וועךט עםיןז דער וויא אנןױם האט אונ דײסטעוועט  д  
אוגאלעזײנע בײגער היא אין מארןז אונ אדערין דיא אין בלוט אריף  

ארוחני אנשמה גי׳טלאםין !אמען צוא איז וױא אונ גיפילין אונ בוחות  
שטײן ךאטפאר וועל איןז אז טצותיף( אגשמי,)ואלמדה אנןערפער פיט  

דער ױעןי הײםט דאס מצות דײנע לןענען לעךגען איך װעל גרונטליןד  
יערער װיא אדערק דיא אינ גלידער אלע זײנע שטײן פאר זאל מענטש

“  ♦  т  • » • * т  •  V ״ ׳ן י   *  '  * т ו*  ו ־ י

זיןז שליםין זײא וױא אונ ;עדערץ פון נוטץ דעם אוג באישא^ץ איז  
אנדערין צום נויטװענדיג «ןיז יערערער וויא אנך^ע דיא מיט אייגע  
תורה״ױייל דער פון ת1םצ דיא גרונטליף שטיק פאר ?גר,קענק זואלט  

א מ׳ע רם׳ח םענט׳שין דעם אויף פוגכןט גימאסטק אן איז תורה ך  
( צווײא ךיא אנטכןעגק עשה( מצות פערציג אונ אכט הוגדערט צווייא  

ײ אוג״שס״ה מעגט׳טין פון גלידער פערציג אװ אבט הונדערט ל׳ת)לי  
לכײא ריא אנטקעגין תעשה( ל^ מצות זעכציג או־ג פינף הוגדערט  
טיט נשמה ךיא אונ מענטשין פון אדעךין זעכציג אונ פינף תנרעךט  

^ ךיא אק נןליידעט פאר ^יז רוחנים גיףם ושט׳׳ה אברים רט״ח ידע  
דט״ח

 אבךי רט״ח
 איז הנפש
 1אי האט
 םוח פון זיןז

 פין אפילו
שױ שפירט * • I

אי וייא בץ
• тװן ניט ער г

 לע?ד-ן ךיא
 לעט זײןןר
 שרײ הורה
- | V *יעד; הײםט

ט ךיא היט
* * אוג גיזוגד

 האפט ךאן
אשר חאפט
ײען גלײ?ױ

 האךצק אין
 ו מק ווען

איי מענטש • וו *
גישװאכ אפ

т • ־ - •

 שפיךנ ךאן
:רייםט מק

ע *(  ז
א זײנען  ני די

 לערינט ?״ה
 זאב אליע פון

 י פין קןועלע
 >ז טײעדסטעד '

 האי דיא איפ
ין • אי «'■יגעב פ
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 זאםען יוא
 צומ יגער

 איין )אזו
 1אז וויא

 גיאדבעט י
 זײגע אלע

 ארוחני :ה
 שטײן ןאר

 ױעןדער
יערעד ייא

 /יןז ליםץ
אנלעיױ

 װײל רה1;
 מ׳ע יט״ח
צווײא ־יא

ײ כ ל ת) ־  ל

א יא ײ כ  ל
טיט .שמה
ליא אץ

״ח

כט שלמה אבן כךצור
 חולי אז лр לערנען יעם דוךןד — טף פון גיךים ושם״ה אבךים רס״ח
ק ןױא 1אז דגוף חולי װיא פונקט איז הנפש  אבד רער ווען גוף ב
̂אר װאס ההרגקה בה лул) לעבהאפט ױין זיף אין האט  שפרײט נ

̂לענסטין לעם ער שפירט כאן וגילים( אברים אלע אק םוח פון ןיןל  ווײטינ ג
 лул פוס פון פינגער ,קלײנעם אין אשפילקע פון אשטאןז פון אפילו

 גישטאך- אפ איז אכר ךער אז חלילה אבער ווען ,םוח лул שוק שפיךמ
שפירט מאל דעגטט אפום צו אהאנט אפ חלילה נעמט אייגעם וױא בץ .т  : V V •* • I * т • ־  < : т : • ו

ק גיט ער  ווייל גליד аул אץ כןלאפ אנרויסין זיןד גיט ;נר אפילו וו
 איז הנשטה אברי דיא גלץכין ןאס גיטא, אים אק איז לעבהאפט ךיא

 ךיא וויא ם_קי_ים ײנקлр 1 וואס ת1מצ ךיא אין הלוי לשצהאפט זײןןר
 ד־אס בהם( והי האדם אותם י״עשה אשר הםצות )אלה שו־ײבט תודה
 מענטש лул ױק אוג אבר ^יר פון חױת лул איז טצוה лулу̂ הײםט

лж איז טצוה ךיא היט  лул אין איר אנטק^ין וואס лул גאנץ נשםה 
 מצוה ךיא יף1א עובר.זיין וױל ןןיא וועי ההרנשה, אכיה האט אוג גיזונד

 קעךפ;*ר аул וױא פוננןט אשרשק א־נ אציטש־נעפ איר האפט דאן
ק װק אשר־עק חאפט  ריאם אונ ׳אבר אײן אין אשניט טאן אים וויל מ
 אשטאןי אים גיט מאל אײן גיוןק עובר שוין האט ער ווק גלײןין

 גוףהאטשםערצץ лул וויא פונק באנק אים טוט щ אונ האךצץ אין
ק ווען ק , лах איץ אין אשניט рзуяр אים האט ם  лул луж וו

א מאל עטליכ־ע лз1у הלילה איז םענטש טлуװ лבמזי ллоу узлут ך
ן ן « • - I  ?  • V  г  • 9 г * ז * ד : “ • I  т

гшлгп כח аул טлלי פאל אונ נשמה ליא אין איל лул נישװאכט אפ г *• : ~ * х • י • * — • • » Т «
 лулх 0אי שנײט םען וױןן ווײטאנ כןײן ניט גאר שוק лу שפיךט ךאן
 *(. האנד געומענע אפ ךיא אין שט־עכט מיען וויא פונקט אים ױייםט סק

־•■ צטуי  
ט *( שין בײ) אברים אלע הג עב פענפ ײנ ציג זײער אים ז ט פון נו  װעגין רעס

א זײנען ט די ך ני ער גליי ײנ א א א צו ע רי ער ר ױא נוטץ זייער אין אנ ה ו לן שלם מ  ה
ט ע״ה ל אוגז לערינ מנ ך נצור משםר ) ב טנו כי ל ת ם או צ ײם( חו אס ח  מ?ר הײםט ד
ע «ן ש װאם זאכין אל מענט קז א א ט ,היט־ן ד р ריין הי х п , א איז איר שון װי-ל  די

א לעבין פון קולעלע ע צו ל לו װען , אברים א פי ס א ט ע על עם פ שין ד דער מענט
ט עס »ען אבער ,לעבין בלײבין ער קען װעגין דעםט פון אבר ט״עדסטער על פ

ען װען קליניקי.גס גרױסע דיא )אין . א-ם מיט אױס איז ראן הארץ דיא איס אי פ  «1ד
ט דאפעראציאן «יין איי׳געפ שאבין אפ ט ק בא ב האדץ ריא פריער «יפ מ איז ןי« «וי



ט צ ע ר אז י ק מי נ ײ ר ׳טוין ז ע ען ך אננ א ג אןז ךי  ד׳יא פון אוךז
ת א ל ד מיין יס1א הארןז — חו ריינ א ^ ע די צי א ר ם פרן קו ע  טײןןרין ד

א רונן ש( ) פ ױא אזי — הנ ם ײא3 ו ע פ ד ^נ א מו ע ד אלןערפערליןין פון נ י ^ 

ט  _______________________________. ײ ג

 שטאוק איז הארץ דיא װען אבער ,אלעפ טראגין אריבער קענען ער װעט ג״זינז■
 אנפאמ אין גױוען מקריס האט ע׳׳ה הטלך שלמה ,אויס( אים מיט אי» דא גידירט
 שט"ן פאר צלא נײטיג איז משלי פון רײד דיא אין אז ומליצה( משל )ל־בץ משליי
цгс לעבין( םון קװעלע דיא איז הארץ דיא אז דא אונז לעױינט ער װיא טשל)דהײנל 
як שטײן פאר מיר ויעלין גוןן פון אז זאך אהעכערע צוא אפשל ראס איז װידער 

грк אנחניק צומ אבר איץ גלייד ניט אויך איז נשמוז דיא אין אז נשמה דיא , 
сю נישטארבין אפ אפילו אי» אטענטשין בייא װען אנדערע. ריא צו מצוה איין הײסט 

 אוײ־ נאןי אים טען קען גיזוגד א׳יז הארץ דיא אז נאר גשמה דעד אין אברים אײניגע
 הארין דיא אז חלילוז ווען אכער ראפעיאציאן ארער טעדיצין שאדפע רורך קװירין

 דיא נ-ירופץ ווערט װאס אונ — לארין פאר ערבאלד איז דא גיױירט $ן שטארק איז
 אשו אלתיך ה׳ )אנכי אמונה פון מצוה דיא איז ראס — ? נשמוז ריא בײ וזארץ

 האט װאס אבורא פאדאנע; איז עם ж מיױבין מוז טען מצרים( מארץ «צאת־ך
 זיך גישינד ז« אײ װאפ אלץ מיט ערד ריא מיט הימיל ריא טעג זעקס אין פאשאשין

 אװעק ניט קען קײנער )אונ גרױס ביז קלײן פון ברואיפ אלע אויןז משגיח איז ער »ונ
 האט ער אונ וטױחד א־חיד איז ער אונ צװײטין( דעם באשערט איז עם ױאם נ?מען

 האצ אונ ,װאעדער גוױם רווך הייז שקלאיױ; פון טצרים פון גיצױגין ארױם או»
 אלע װײם עױ אונ , ע״ה רבינו משה דווך םיױ באדג רעם אויף אתורה גיגעכין אוגז

 צוא שכר גוטין איין באצאלין װעט עױ אונ .טחשכות אלע אונ מענטשין פון »ןשים
א  טיט שטראןש גרויםע דורך רעכענק שטארק זיך װעט אונ םצות זײנע היטין מאם וי
 אין באש״ד ײערט עס וױא זאכין נאך אונ . מצות זײנע אויך. עובר זײנען װאש ריא
 גרויס מיט זאגין אפטער זייא דארע איד איין וואפ מאמינ׳פ אני ררײצעהען ריא

 אין װערין ג־זעצט א״ן זאל עפ בכרי רעט מויל דיא וואפ הארכין ה־יםט )דאם *ונד,
 פעלע־■ עראיז אפילו ולען ,עפט6 איז אמונה ריא װאס מענטשין רעם בײא חארצי](
 דער ײען אבער .קורירין אױס גיך זיך ער קען אמרה ארער אמצוה אין חאפטיג
 כױפ פדאכטיגין דעפ פון צווייגין דרײצעהן ריא פון א״נע אפ חלילה ברעכט טענטש

*ом נשמוז זיין פון חיות דער אונ א,ײם אים םיט איז ראן מאמין״ ,אני הײםט עו 
 זאגט פאר ררופ טתים( קרוײן בחײהס )רשעים אהארץ אן אמענטש װיא פונקט איז

 סו« אמוגה( די ער מײנט מליצה ז*ער אין )אונ הארץ רי אז ע״ה המלך שלטה «נ»
 מוסר( אונ תורה )רודך איר קו־עפטיגין צו ,קאפ אין אויגין רי ורא םער היטין מען
נ  וױיכי; אוים הייסט )דאפ שװאך איר מאכ'| װאש זאכ*ן ריא פון זיך עיװײטערין »
 װארופ חז׳ל( וכרברי בתורה כופריס רי פשיטא אונ אמונה שװאכע פון מענטשין די

 יתיד( באמונתו )וי-יריק זאו.ט נביא רער װיא לעבין גאנצער דעױ אפ ו!ײנגט איר א<ן
 שטאדל( איז »מדנ־ )די גיווגר הארץ די г« אים בײ וױיל צריק דער הײפט דאפ

.נשטה זײן פון אברים אלע לעכין

שלמה אבן קיצור *«



ל שלמה אבן קיצור
 םאשינע ^עלענןטריזיד ךיא דוךןז יפט1ח איןער קוראציע ךיא צוא גײט
א ציטעךין מאכט אוג ?גרװענןט זיא װאפ  נישטאר־ אפ ךעם פון נער^ין ך

 צוא יף1א בכדי זאמעו צוא .קעדפעד גאנצץ דעם מיט גליד נענעם
 גינומענעפ אפ דעם אין לעבהאפט איץ פליפין ארײן אוג טינטעךין

 נשטה ךי פון א;ר אײן חלילה אפ שטאךבט щ ווען גלײכץ דאס גליד,
 הויפט איבער מען מוז במזיד( ;נביךה אײן טױןנךיג מאל עטלינע עדרךןל■
 דורןר אבר ךעם אין ת)אלעבהאפט(1דוי אײן פליםין צוא ארײן זעהק

 ךינים אלע דיא יגיןןה( אונ באװעגינג גרוים )מיט לערנען ךעפ
פאד איר אין איז ער װאם מצוה דער צוא ױהעדט װאם טומרים
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 אין גיבראכיז( יף1)א פרוץ איז אײנער ױען ביישפיל צום ,בראכין
הפקר אים בײ איז בבוד יענעטם אדער געלט יענעטם אז מצוה דער ^ “ V у ן т  I V י זו? у • — • т : V )»•
 ?ד מוז פעלער( שךעלןליכין דעס פון קוףךין ים1א זיןז וויל י>ר }אונ

 אונ ךינים ךיא מוםר ספרי אונ משפט השן אוג גמרא אץ לערנען
נרוים מיט מאל עטליכע הברױת כבוד אונ וגזלה גנבה פון מוםרים

Т • י Т * • I י .  Т  V  • » У

 אוניעדערמדה םצוה מגדער אין אזוגלײןז אונ ןגילנה אונ פלײפימןײט
 .קנאה״ש^אמ , גאוה ,מןפ ךהײגו בראכין פאר איר אין איז ער וואס

 דאס אונ בטלים ךברים ,רןילות הרע, ן1לש שלך, ,נןללות ;מחלוכןת
 הקורש לשון ניט כןען ער ורען אוג טלם(, כנגד תורה )ובטול ;.לײכין

 , הטאוד מנודת אין טײט־ש ןנברי אױף ןננעים דיא לערנען ער זאל
א ווייט וויא אדם וחכמת אדם חײ ,טוב לג  איז ךעם פון עבירה ך

 זיץ יוצא װעלין אדער שלאפינעךהײט פאר לײענען ניט אבער גדוים,
אדער שטײענדיג שטיקיל יעדער מאל ונמה כםה נײערט מאל איץ טיט у т г - ן у т » - ״ - :  т ״ * • *I * »״ V т • х ч

 וועט ער װאנען ביז עיעה אונ פלייפיגנןײט יס1גר םיט נאר זיצענדיג
 הויבין אן וועט אונ אבר גישטארבמנעם אפ דעם מינטערין יף1א

 אין ;ער ווײט ןויא אונ — נפש אין אליכטיגנןײט אונ אחיות שפירין
 עיעה נךױם מיט לערנק ןןר מוז װײט 1אז ז_אןז דער אין בראכין פאר
 איפ װעט ̂ים ,פעולה גו־ױםע דיא שפירין ערבטי וועט נא־ ךער
 זײן צוא יבין1ר, אן וועט א־נ ניטטה ךער אין ווערין לי?טיג אמאל מיט

 עטלישע מען ברויכט עױן )ךעס ,ױײטער אונ אן הײגט פון פאךזיבמיג
אים{. אין אגיפיל ־,ריגין ̂עךםט מען װעט ראן ,לײעגען צוא איבער מאל

אזו



 אײנע רפואות מיני ,דרײא זיף געפיגט הגוף חולי אק וױא אזו יין(
 דאנןטער אײן איז טין ;נרםטער ךער ,אנרערע דיא פאר העכער

 גיווארין איז מפה ךיא װאגען פק סבה ךיא שטײן פאר צי זעט ,יואס
 יאל רײניגין צוא זעט אמ ,ראס פאךיבטין צוא וויא בעקראבט אוג

מין אנדערער דער ,הײלט פאר ממילא מכה דיא װערט דא גיבליטין ׳ * זי *¥ ״* г ן ״ — т - • ז - • ן * т I • • נ •

דא אלײן מכה דער פון בלוט נאר אוים ציט ער װאם איז רפואה * I I т  • >  Т  • Т ״ « - I - - ו х

 װאס איז מין ךךיטער ךער ,תפין אפ אטאל נאןז מפה ךיא זיןז גןען
 מפה ךיא מפה ךער יף1א װאם יט1ר, דיא מאפין ווײןד נאר זעט ןױ־
 אין איז אזו ,פלוס די איר פון גיין ארוים ,קענען;׳גפענען אלײן זיןי זאל

 י מענטש אײן פאךאן ,ת1ךפוא מיני דרײא דיא פאראן אויף הנפש חולי
ילוסטין4 יטנ גאר זאל עד ביז גידאנלןק זײנע רײגיגין צוא זעט װאס

אײן זיןז גיוןײגט ער וואס איז מין אנךערער דער זגברה׳ ךער צוא
 אײן זיןז צאמט ?גר װאם דעם תךןי עברה דער פון זיק וױיט זאל ;ןד

 גישעפט זיין אין לײטין נארין צוא גיווײנט איץ איז וואס דער למשל
 ווארפין אװעק גאר у זעט פון דער ברעבין אפ ניט זיןז קעןז у אמ

 ךעךיץ װאם עםק אײן אזו אין זײן עוםק אן הויבט אונ ,עסק גאנצין ךעם
 גיוואךצילט איץ אים בײא וועךט ?נס ביז ,פאלשקײט גיטא.קײן איז
 ברעכץ צוא щ וואם דער איז מין ךךיטער דער ,אמת פון טבע ךיא
 דעם תטיד זיןז מאנט דער ;נר װאפ דעם מיט יצה״ר זײן פון פח ךצם
 פאר, דער קןטען וןעט וואם רח׳ל עונשים גרויסע ךיא אונ הםיתה ױם

.גלײכין דאם אונ תענתים מיט זיןד פײניגט ערי אוג
 זיא אז פלינ איץ וויא 1אז אפליג צוא גיגליכין איז יצה׳׳ר דער

 זיא וויל אװאוגד דא איז עסי װאו לײב ךעם יף1א זיןז שטעלט
 דעם איבער שליטה ניט.קיין האט יצה״ר דער אזוא גײן אװעק ניט

 ךי אבער ,אפתח אים פאר עפיגט אלײן מענטש דער אז נאר מעגטשין
 צו גיט אים לאזין אונ הויב אן אץ גאר איפ כןעגין זיןד שטעלין צדי.קיפ
̂יץ זײ איבער עריהאט דעם איבער ,זיןז צוא *(. ניט שליטה כ

- - ד

)דעבע( בךךלס ח;ה ךיא װעױן ^דײבין דוטבע חכמי ךיא *(
עארח איז שפײז( נישםאקםטע אונ בעסטע )איר תאוה מאכל אץ־ אז

פוז
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לא של™ א־ן קיצור
' ד ,״. איר איז מענטשין אײן זיא חאפט אזו וויא אונ מענטשין/ אײן ״ון ך־

(פארי מענטישי; װאו ורעג דיא אויף לױערט זיא ,1אז גאטיךליכקייט ’ןאריין,./א י
לעבין אוועק זיןז זיא שטעלט אטענטשץ װײטין פון זעט ז.יא אז אינ יא'ך ^ייגיך

אלע מאכין צוא אן הויבט אונ גײן כייא פאר דארף ער װאו װעג םײ'4/ר?נדע
זיא )דהײנו לאכין צום זעהער דעם ?רײגנט עס װאסי תנועות טיאוסע 1' ^
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צוױיא ךיא מיט אונ פיס הינטערסטע צװייא דיא אויף זיןז שטעלט ןןאס ״
אבארעבאנםציק וויא אזו בויף איר יף1א זיא פאצט פים פאדערסטע נה^ א',ל »

לאבין צי אן הויגט טענטש דער װיא אונ ,שפאס( אלעלבע נאןז אונ .'’к אמ אןו
д אז בליק איר טיט גלייןד ?גם זיא פערניפטעט אזו איר אנטקעגי] !ע-מעגנ? ין־או

יפין1ל צוא אן זיא הויבט נליץז אוג ,שטאנד פאר זיין לירט פאר יט.
וואגען ביז אנילעכטער מיט נאן־ איר לויפט טענטש דער אונ ים1א פאר !יו'א' ך_ נט

בײ אתיס זיא נעטט דארטין אונ ,הייל איר אין אים פירט פאר זיא אוײ _ױ'טט'
ווײפין וואס די צו אפט טרעפט ר׳ל סבות אזעלכע אוג ׳ סארח דעם אים 'עפט^י‘ ױײ

גױוארין לארץ פאר איז צפת אין אז שךײבין זײא , נאטװ־ איר פון ניט יװאך^ץ ו״עק
איין פין אהײל אין ניפונק ארום אצײט אין אים מען האט בחור איין ן̂יךע"וןאס'

^אגיװ ראטיךץ צו טיטיל אײנצינער דער - פאז־ה דעם גינוטק ארוים ךעבע טר
וױיזין מען זאל איר זעט דער מק וויא גלײןז;אז נאד איז איר פון זיןד ואץ
אדער גלײןי, זיא אנטלויפט דאן צאךין פון טינע א|שטראנע איר צוא םעד תמיד ־

געגענד פון;ענעם רײזינדער )דיא פײער אפיאם ווײזין איר ;אל מען פא>ף׳ ףך^
 דער ווען אונ גיצײג( פײער מיט שוין פירין אוג איר פון ין1ש װײםין

לאנין זיץ רוךןז נעץ איר אין גיפאלין אױײן איז מענטש אונװיםענדער ןוא אז יגל£
דורך זינען צום קומען זאל ער אז מיטיל אײן דא נאר איז איר צוא ױא "לןןי דנ'
גאך איז ̂ער וויא גיטראפץ אמאל דאם האט )אײנעם לאזין בלוט ש״ד בןגר|י
בלוטיגט צוא זיןז האט אוג גיפאלין אנידער д איז איר גאןז גילאפין די ״ףאב’ ׳

איז אינ זינען צום ױקומען איז אמ האסט דער גיגאנגען אפ אימ איז צ, טני אים
אין דצה ךיא אז הטוםר הכמי דיא שךײבק ,(אהײם צוךיק אנטלאפין , .( גיט

 ,קיץ יןד1א האט ער הרע יצר רעפ אנטקעגין בײשפיל אשרענןליבער
שכ׳יינ• זײנע דורף נור מעגטשין דעם פאנגען צוא ניט טיטיל אנדער )דעבע ס£.
אגמקעגין לאטין צוא אן הויבט מענטש דער װאנען ביז תנועות לעגדע עאךה איז ו

)כטחז׳׳ל שטות ארוח מענט^ין אץ אריין д װארפט באן אונ אים י ןז’פ
אין
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קענפש דעף אונ שטות( רוח בו גכנפ אא׳׳כ עבירה עובר אדם אץ

 בײדע פון מאגד אים איז ערי װאנק ביז נאןי אים נאןז שוין ט:לױפ
 המזת( המלאןז הוא השטן הוא היצה׳ר )הוא זאגין הז׳ל ךי וױא ויעלטין
 אתף ער גײט גאןד דער וינדיגין צוא מענטשין דעם אן ?נר רעט פרױןר

 אוגגײט הקב׳ה פרן רשות נעטט אונ טענטשין אױפין מקטרג איז אונ
 נ׳שטה ךי צז אים בײא נעטט אונ הטות םלאןז אײן וועךט אונ אראפ
 על טוב יצר אדם ירגיז )לעולם גילערינט חז׳ל ךיא אונז האבין ךדים

 טוב יצר דעם צארינען טאכין זאל טענטש דער הײסט דאם יצה׳ר(
 אפרײליכע װײזין צוא אן הויבט יצה׳ר דער וןיא — יצה״ר דעם אויף
 אים צו טאן אשטײכיל נעטען זאל טענטש דער אז טענטשין צום טיגע
 דאן מינע צאריגךיגע איין אים געגען ווײךן גלײןד טוב יצר ךער ואל

 ^אנץ איז יצ׳ט יב.זײן1א אוג לאו( )ואם ,אים פון אנטלויפין ;ער ןןעט
 יצה׳ר)יעםוק דעם געגין רוגז איק ווײזין צו בכח ניט האט אונ שוואןז

 ךי שטארנןין אים ײא3 זיןז וועט תוךה אין ז_יין עוםק לנר זאל גתורה(
 אפי; צאךיגען צוא מוטה איק לןךיגץ וועט אונ טוב יצר פון כיח־ות
 מנצה ניט אויןז דעם סיט אים האט ער אויב ארנ לאו( )ואם יצה״ר
 פאר צו גיהויבין אן ןןטוואם שױן אים האט יצה״ר דער ווײל גיווען
 אהבת פון פונק ךעם זיך אין פלאמען אױף ;נר זאל ק״ש( )יקרא גיפטין
 וואם ק״ש פון פריטה דיא ליײעגען וועט ערי וואס דעם טיט השם

 ובכל נפשך ובכל לבגך בכל אלהיך ה׳ את )ואהבת שטײט ךאךטין
א אז השי׳ת האבץ ליב וױיט 1אז זאלםט חא מאדך(  ליבשאפט ך

 דער תרןז אפילו ווען ךתם הנאות, אלע דײנע שטײגץ אריבער »אל
 דיא ־ארף וועלט דער פון הנאה גרעםטע ריא האבין וועםטו זןבירה
 פײערדיגע־ אװטער איז דאס אונ ,שטײגין אריבער אלץ ד,שם אהנת
הײםט )דאס דעבע פארפלוכטע דיא טרײבין צוא אפ װאם מיט פלאס у • • ן  т ן ז “ • ו • — ן ! * е V• ״ ז ׳ ]

 דאם איז ניט אויןד העלפט דאם ווען נצחו( )לא הרע( יצר רעם
 הרע יצר צום גיטאן אלאןז שוין האט ער אז קימן ווארער אײן
 שטות)יזכור ארוח גיוואךפין ארײן שוק אים *ןין האט יצה״ר דער אונ
 טאנען דער נור גיטא מיטיל אנדער _קײן טוין1 איז דא הטיתה( ױם לו

לאטיר ,כעױן אשײגער ױיער ליגט דעם אין — טױט פון טאג רעם ןין־
»עהען

 מ רער זעהען
 הא זינען( פון
 נ כיאלטין אפ

 רי טישוגענער
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 טױט פון טאג
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 V רעט
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 אראפ איז ?גר הײסט )דאם שטות אתח זיף אין האט װאט רער זעהען
 אים זאל ױאה )גרעניץ( גבול פארזיןדניטנןײן דאןד לנר האט זינען( פון'
 איין נןק װעלט דר אין ױאס ווארום ׳זאך ךיא טאן צוא פון וזאלטין «פ

 איפ פאו־ פאכאגען איז גבול אײן נור ,טאן אפ ניט ר׳ל מישוגענער
 משוגענעד ״כןיין זאגט װעלט די וויא “שלאגק זעלבםט ״זיןז דאס״הײסט

ק הײנט “ניט זעלבסט זיךד שלאנט  אףיין אים אק האט יצה׳׳ד ךער וו
 כןיין ניטא שױן איז אים צוא שמייללק זיין דוךןי שטות ארוח ױװארפץ

 דעם מאנען דר זיןד װעט ;נר ױען נור האלטי־ אפ אים זאל װאם זאןל
 ער בןןת זיין אים װעט עס ביטער אוג פינצטער וויא , טויט פון טאג
 אוגוועט ׳ױנדער_זאןז יף1א והשב־ון דין שטךיינג געבץ אפ דארפין וועט
 שלאגט ער וױיט וויא שטײן פאר װעטןנר העלפין כןענען ניט שױן
 גרעגעץ אײן איז ךאם אוגנאר ךיא__עבירח, טאן םיטי: עלבםטיז זיןז
.החיים ךר־ אין אונגײן שטות, רוח דעם האלטין צוא אפ

 ןןרסטין היינו ,ת1טענ צוויי מיט מענטשין צום קומט יצה״ר ךער
 אין שטײן בײא צױא מיגלאך ניט איז עם אז אײן אים ?גר רעט

 תמיד עםז גיפינט לנר װאם איז אניערע דאם ,השי״ת פון ךינסט ךיא
 פאר луг ױאלט גילערינט אבער וואלט םעגטש דער אז )אונ התירים

. *( אטת ניט אױ ת1טענ בײדע דיא אז שטײן
דאס   

 בפץז טאד הדבר אליןז כךוב )פי שרײבט תודה דיא ודדאיה *(
 נימ אונ יך1ה צו ניט איז התוךה דרןז דער הײםט לעשיתו(דאס ובלבבך

 באלאן אלופט יף1א פלײען דארפין ;אלםט דוא וואפ דיר פון וױיט
 איר, באקומען צוא ל:ם מ_עבר שיף אראמפ אויף אדער יף1ה דער אין

נוד איר װיל װאם מענטשיו יעדער צוא נאהענט איז זיא נײעךט X 7 ז •' Т • ׳י  » V ! ׳ י т * •

 הײםט ךאם ,האךךן אין אונ מויל אין ובלבבןז( )בפיןל ,'באקומען
 הארצן, ארײנעם אונ טויל ארײנע טיט תורה דיא לערינסט דוא ווען
 תודה ךיא צופים( ונופת םדבש ).-םתוקים נאןז זאגט המלןז דוד ארב
 щ — ראנינ פאטיגע וויא זיםער אונ גאלד גין וויא ױלוכטיגער איז
 אױפין לאסט .קײן גיט איז תוךה ךיא וואם די לא אז פון דער םען

־— װעלט דיזע אויף אפילו פארגינינן אגךויםער נאןז נײערט מעגטשין

לב שלמה אבן קיצור



 ניש מיר שפירין װארום ש,ין דער אודזאן־ דיא שטײן פאר צוא אום ̂אר
או גיךיבטץ פץ־ װעלין י׳אסט אזא וויא אוים אונז בײא זעט זיא אונ זיםקײט אירע
ל זוכט פאר רייײ־ אײן זײנעם בײא גיךיכט זיןד האט ארימאן אײן ,אטישל געבין
פון טעלער גא;ץ פךמנר טעג צװײא םיט שױן ער האט ,צײט אמאל אױף ברורער
1? £יט? יא אלע פון אפעטיט גרויס מיט עםין כןענען זאל ער בכדי גיגעםין װײניג

 טײ אזעלכע םאלצײט מון אוױנד דעם לעןט ךער קאם שוין האט д טאכלים, גוטע
 כןװעצק אונ 1 ־־א טשפע שיוין איז גיגעםין(;גס ניט גאר שוין д האט טאג )דעם
 גיט אטאל אײ: ךאןל איז ארימאן )אײן בע.טין גיט אים קוטט מען אונ נאכט ךער
 שי איז אזי)£ץ|זײא д גיט צװעלף אונ ?ןלף שוין שלאגט זײמנר דער מזל( שלים
 ראזעװ טיט I ךך׳ מען שעמט ברודער ארימען אײן ״מיט אלײן ךןז צוא א;טיז אונ
 ־־ גייי??? I טע־ גיפרײט זיםט אום זיך האב איןז וױיב, זײן צוא אפ ;יןז רופט אי־נ
 טיט.עבירװ עפך ןלאנ זײן שוין מוז עם״ וױיל בעטק גיט ניווים שוין מיר װעט

ת דער פון ךאי בװײ ךיא אפ זיןז תפט עסין, צוא עפעס מיר לאנג דער מאלצײט
т 1 - ז т у  • * -  у' 1 ^ • ז. “ т י

 )שקי “דימלן אזי ,רעטאןז מיט ברויט ראזיווע וויא געבין צוא ניט מער ךיר 3הא
 או פאר אי־נ ףויטן לילעב ךעם גישלונגק איויף האט д אונ לאנגט דער אים האט
 ו זײא וואס ̂,ן ןולן אןנ גיבענצט האט д אויגין, דיא מיט פיטוט דעטאןז מיטין
 נ איף האב ר3?בעט ךער ,יף1א עפינט д טיר אין קלאפט מיא אמאל מיט ,שלאפין
 יאמ כב( ברודעךפ אין איבער שטאךק אים בעט אוג אטים אײן אן אריץ פאלט
 אר? נאר ןעטין, ציא געםין פאר אים ;̂ר האט טרדר, גרויס פון אז גאטען
 כ א־ג נידו־ת עםף׳ןעפי.̂ פיס ערםטי נאןז האט מיא גיט בײז _קײן נאןז איז ?נס

לערנע ;־יא הך״ ערך טמי זיןל שלאגט אונ האךצין אפין זויער דא װעךט ארימאן
ײ ךער זאל עטיי̂ף פאר מאס אבער זיןד בארעכינט д ,נײן ניט צוא גײן יע

 גיוױי:? אײן גיקוטען איז д גײט אונ אן זיןז טוט д ,זײן וועט דארטין גיךיבטין
 גא פון נאר אים טראע דער טען אונ אן אויבין אים זעצט מען מאלצײט יפין1א

נאדארפין ןע̂. איז עף̂ זאט_ וןיא_ ׳ ערלעט גאנצין איבערין פים אשטיק
אונ איח גיטאן אן זיןל האט אוג חשק אײן גינומען אן פארט אים

 5 לז? כג( בראטין שטיק אגרייסע אוג ןו1י מען לאנגט ךער נאף ךער , גיגעפין אוף
היש לץ) געםט אלע שטוי, נאנצע דיא שטעקט פאר האט עס צוגג״אז מיט

׳ • «“т  V — 1ן » ו • - в т г -  :  V I ' ׳

 צ ױנרײכט מיט ן(יישין גוטע מיט זעךנע ניט זײנען װאס שץ;מענט רײכסטע
שליטד .קײן רעטײע אזעלכע טיט באםםאקעװען ניט זיןד כןענען אונ אפעטיט גרויס

1 טוט ״ ׳ ..״נ.;.נ
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לג שלפוה אבן קיצור
 עד פלייש טעלער איבערץ חלומט אונ זיצט אריטאן רעו־ אונ גיףכטין

 דעם אפ רונןט אוג אקרים זיןז גיט אונ אשטי.קיל ,קלויטערסט זוכט פאר
 איז װאס גיװאךין װאיגדעךט פאר זײנען געםט אלע ,זיןז פון טעלער

 אן גיט אויגין ךיא אין מאל זעט.קײן וואם כןבצין אזא ,?ןם םיט דא
 זיצי׳ זיי ,ניט אים ךאם שמעקט סוף צום בראטץ טײערע אזעלבע

 טיט — גיװאךין אים טיט דא איז וואם פלײצעס ךיא מיט כןױעצק אונ
 זאגין יעצט ,רעטיןז פון אגתך זײא הערין דער אגרעבץ עד גיט אטאל

 גישטאפט אן הײם דער אין זיןז האט >ןר ,אוגז בײא ךעבט שוין איז זײא
 נישמאהןע ךיא ניט אים שמעקט ךרום רעטאןז טיט ברויט ראזעווע טיט

 גישטאפט אן זײנען םיר ווײל ךיכטיג גאגץ אין גמשל ךער — גירינטץ
 . זיםקײט ךיא ניט אוגז שמעלןט דרום עוה׳ז תאויות אונ עבירות םיט
: דוד זאגט דרום .לאסט צוט ארנז בײא איז זיא אונ תודה דער פמ

I  •  •  т  V I - ׳ ו I  Т I

 גיהאט פײנט האב איןי אהבתי( תורתף ואתןגבה שנאתי )שקר הטלןל
 | עדה״ז האװת ךיא הײפט דאס פאל^קײט אמנ אוטװירךיגט גאר אונ

 דאן אונ ,זײ נא־ זי- ציהען נאןז טענטשין דעפ אפ גארין ױיא וואפ
• הכןדושה תורה דיא צוא ליבישאפט אײן גיגןראגין איף האב

 גוט זאל ער לערנײן זיין אין מךלןדק איז מענטש ךער וואם ךאמ
 זײנע ריכטק פאר צוא פעולה אגרויםע דאס איז ,שטײן פאר
 זיןז פעדערט מענטש דער װאס פשיטא אונ ,טוביס מעשיים יאוני

 נאןז דעד אז פעולה א־ךויםע דאס איז ױנינט ךער אק לערנען צוא
 בײ-אךף מען אונ ,שליטח האבין.קײן ניט איס איבער יצה׳ר דער ואל
 פנױת אן לערנען זאלין זײא אז ױגיגט דער אין נןינדער גיװײגען אײן
 לןינדעי אז זאגין אנךערע וויא ניט אונ ,אלײן וועגין גאטם פון נאר

 גרינער אנום פון אשאלאכץ אךרבה ח״ו ,ניט נאןז דאם נאדארפין
.ברעכין צוא גרינגער איז הײט

 בךרןז ניק אן היויבט מענטש דער וויא תיבף זיןז טרעפט מאל פיל כ^(
 שוק האט ער אז טײנט ערז ,גרויס זיןז בײא שיױן ̂ער וועךט הישר

אים איבער שוין האט יצה׳ר דער אונ מדרגה העבסטע די צו נינדײכט
: • * * ו » л » י • - •• т  •  * т  V т •

 אז כעכ צו ?נר קוטט גאוה זײן תך־ אע ,ערי טײ^ט אזו ניט שליטה |.קײן
א אז אבער איז אמת דר ,ווילין זײן ̂יט טוט מ»ן  גינרייין איז תוךה ך

צוא )תוה׳יג( 5*



שלטה נאבן היצור
שײוין »א  דע־ גאר אז נאר מענטשין ךעם ךיין ניט מאכט זיא וואם אמגןוה צױא

 ״ אפימ ׳א,ג»ן. מענט^ין דעם ךײן ̂יט מאכט תורה די אזל (זיין טובל זיןז זאל גוף
*(< אג?ץ2 אין גאר גוף דעם א־ר תרןז ברעבין צו זאל у אז נאר יצה׳ד
) ף מענפל א,) * יזל* )לאם גם£ איז ?ןדותרעות אלע םללפון ךער כ

 ציהעכ זאכין דרײא ךיא ,(בבוד איז )דאפ גאוה אוג ,,תאוה
 ןיןי; אין האט װאס דער אונ װעלט, דער פ,־; מענטשין דעם אױס

 .יךאי, אוג תורה ךער פון ךעם;אןז אראפ זץז פון ו_וארפט ךער ליצנות
♦ זאןז ;עדער פון לאכט ער דען שט;ם

 באמה השם.יתברןז ד־יגען Ьщ דערמענטש גימאלט גיט איז עם ^ךן(
 זאל ער אז נאױ ,תיורה דער פון זיםקײט פילץ זיןז אין אלזז אוג
אעוה״ן תאװת פון װײטעךין דער ןיןן י װ ארומא;( מיפן משל שריערדינער )

 אביסיל גײן גאף װעל איןז רײדין אײן גיט זיןז זאל םענטש רער ^ן(
 פון דער שײדין אפ זיןד וןיןז װעל נאןז דער אונ הגוף תאװת נאןז

 5א שװער זימנר שוין איז ו£אװת נאןז גיין נאןז אן היויבט מען װען דק
* צוא •   

 מיי אט1ײ5? .
 ׳ פאלנין גיט

 דגוף,קען.ער
 מםלא תמיד
 מארג אוועק

 ) הורה ןיין
1_קיי זײן גיט

 גפטכ למה ט׳ז( )ברכמ אין הךל דיא ;אנץ אויןד 1אז אוג *(
 או םעלין נחלים מה נטיי־( ננחלים בו׳ יעקכ אוהליך טובו )מה לגהלים אוהלים
 או טעלין כדרשית( ובתי כנפױת )בתי אוהלים אף ,לטהרה מטומאה האדפ
 מטהו איז אטײך וויא עזו הײפט דאם ,זכות לכף חובה מכף האדם

 או; שולץ דיא זײנען אזו איפ, אין טובל זיןז זײנק װאם טמאים ךיא
 דעו װק באטיאכטין לאטיר הײנט ,זינךיגע דיא מטהר מדרעים בתי

 א' פוח דער גאד װאהער אין אמגין ךיא ביז אפילו שטײט מעגטש
עי ײען גלי?ין ךאם / טהיד גיט ךא־ ;נר ווערט װאםער פון ארױס  י

 הײםפ )דאם מוח דעד גאר שול אין גאנצין אין אפילו איז טענטש
 מטהר ניט אים תטדרש בית רער איז דדליפין אין איז מהשיוח( ךיא
 אלן פון רײניגץ אים זאל הטדרש כית דער וויל םענטיש דער ןוען

 רײךז ניט גידאנלןען. אונ נןעךפער מיטק זײן אים אק ער טה ,שטוץ
 נןריאר אדער ךאװנען מיטין אץ אי־שיטא אונ בטליפ דברים _קײן דאךטין
 גידאנכןע; די טיט אונ מויל יטי^ין דאוונען אונ לעדנען נור ,התלרת

.ווער־ין גירײנינט וןעט’ ךאן

) ח יעל ב
 מאװו

מחשב ךא

ע ל א ) ט נ
 .>אין

 אי ראו־טין
 פרן הגאה

 ג מיא אװ
 אפילי אוג

איז װאם • ז

האגנין ניט • Т ׳

1הנא זײגע - V ־ т



לד שלמה קיצותאבן
 ,לעבין אײביגין אןךעם וועךט םען אוג פון, דער זיןד שײךין *א
 װען ,מצות אונ ידאה אונ תודה זיןז אין דואט וואם דער אפילו אונ

д ווערט תאות נאןז זיןל ציהט д אלץ אן.

 דעו נאר №
>’גנט^יז

^ £ ) ז « אן עי ךעט יב1ה אן אין ,אזי איז יצה״ר פון סךר דער י ל׳
ד>$ ,יןז1א תאוות רי זיןז נעבין נאןל אונ לערנען זאל д מענטשץ ״ ׳ * י‘י

г איס ער װעט לערנען ניט גאר רײרין אן אים ועט1 ער אז םודא האט ער -1 “י,י« .״ און ט .1, . , » - т, ׳ י , . .. , . I
 הנאת צוא }יװאױןט צוא שוין איז д אז נאןז דער אונ ,פאלגין ניט

טז ער אז אײן זיןד ךעט д דען , לערנען ניט טמילא שוק д ךגוף^ען : אמ
אזערװעט כןראנק זײן ניט אלזז д בכדי הגוף ת1תאו זײן ממלא תטיד ! __

םקיים זיןז д פוילט נאןז דער אונ ,גיװאוינהײט זײן ווארפין אוועק ״/” ,
אים וועט ךאס אז אמאל זיןז טרעפט עסי אז אפילו ומצות תורה זיין א־ עי־ ’־

זיק םנןיים גאר ךאם קעןי д אונ הגוף הנאת צוא ישטער זיין.קיין ;יט
.טאז ניט פארט דאס װיל ער אוג ,יגיעה אז
1 т״ *т  * :  V т  •  V т •

 נאןז יאגט ער וואט ךאס אז ךײךין אײן ניט זיןז זאל טענטש דער לךן(
 ריבטיג װעגט הישי׳ת דען ,שט;ם לשם אלץ ראפ איז עוה׳ז האװת

 д פיל וױא אונ ,שטים לשם איז טײן זײן פיל װיא מהשבות ךא
. וועגץ הנאה זײן פון מיינט

װעט וועלט דער אויף רגא־ האט טעגטש דער וואם הנאות אלע
, ביטערקײט איויף וועךין גילןעךט איבער אלץ דאפ _קבר אין

 גיהאט האט װאט אבר יע^ער משפעט( )מען דן מען איז ראךטין
גיברענט װערט ער אוג ,מצוה קײן פון ניט װעלט דער פ» הנאה

у י ■ ” • • :V т ו  т ז • ז у :

הקבר( גירופין)חיבוט ווערט דאס ,אשלאנג פון אגןפט מיט מיא אזו
 צדיק דער נאר ,הקבר( )חיבוט לײךין אויןי מיז אצדיק אפילו אונ

וועט רער ,שטים לשם נאר ת'1הנא זײנע אלע מיט מכוין איז וואם
ל גאף וועט д אךרבה ,עונש לןײן האכין ניט ב פאר זײן שכר טלן

. *( אלןרבן פאר וויא ת1הנא זײנע

ארופא;(, טיטן

 אביסיל גײן
 ,פון דער ין

ר ע װ אפ ש , Г־ г

צוא
 נפטכ למה

с או מעלין 
 או מעלין (

 מטהו איז
 אמ שולץ »
 דעו װק ;ין
 אי[ מוח ד
דעי עק ין;

הײםט דאם
■ Г ז

מטהר׳ גיט
 אלן פון ץ
 רייךן ניט ׳.

 ^ריאו לרער
גיראניןע;( יי

 איין פון רוח אײן מענטשין אײן אץ ארײן איז טאל איין *(
 איץ טוואךין דאךטין איז ,זאכין וואוגדעךליבע גיזאגט האט אוג גלגול

מאמיך, גריי?? דעם זעהען טקליבי; י1זי האט טען וואס ד.עש גרויםער
אוג



א( יגיןןןי ים1ר3 ט'9 יר^ נןךיגט תאוה פעל רער וואם תאוה ךיא (4  ״ עיל ל
יי^ הע: ציא קט־שי זעלביגע דיא איז ,אופן אשלעבטין אויף אונ
 בעיאלו־ פון אןי■ אונ גךינג זײער ,וועג אגאנצע אין גייט וןאס דעם צוא יתפרןז
 זזעלי טזז ער אנטלויפט וױאם דער אז אגטזז גמרא דיא וױא גלײך ,אופן אגוטין

 .,ת1תא אלע פײא איז 1אז , ויבוד דער נאןז ?ןם יאגט פםד
דער  

ев שלמח אבן קיצור

אין ו־עו ן־ לב(אי!
מ נאןז

גישטרױ?ילט
 דענ פון יז1קלז דער לעגיין הויף שיל ךעם אױף גיווק איז דאס אונ
 דאנ מאם זעהק פענצטער דיא גיעפינט אױף נאץ דער האט ,גאו־ן
 יא ואי יעז גאי דעם זעהק ךר האט גלגול רער װיא תיכף אױ ,אקאןז פאר איז

 ־ עםל גא^ נוךן ךאש זײט איר רפי ,קול אױפין שרימגן צוא גיהױפין אן ער האט
*' ושױ היטיל אין אויפין איץז או־יף אויפ רופט מען װאס מענטיש נעטליכער

1 נאןל נאןל  ךעס אין געהיט זײן זאלט איר טײטש איז דאס ובתורתו( באליהו )הזהרו
 ז- ?1 גוזו װעט איר איויפ ,תוךה זײן אין אינ אליהו הײליגין דעם פון פכוד

 וועט איר אז אפילו מענטשין דעם פון ארו־ים זאל אי־ אז מיר אײף זײן
 פאלד איןד טוז אן.קמיעות גאר װאךט אײן נאר רײךץ ים1א ניט טער

 אײןז מיט האפ איןז גײענטפעךט גאון דער האט ,אים פון גיין ארויס
 אוי,ז הײנט אײף טיט וויל איןז אונ ים(_קײן.עםנ גיר,אט ניט מאל נןײן
 נתפרםם איז גאון הײליגין דעם פון װעךטער ךיא ,רײךין ניט גאר

 איז ארופ צײט אײן אין ווארום הםט״א פוחות ךיא וויפין צוא גיוואךין
 אונ;נרפלעגט ,נאווהארדאק אין פהור אײן אין גלגול אײן אכײן אויף
 איין ,צײט אלאנגע אים אין גיווען איז ער אל: ^ניגיפ שרעכןליכע זאגין
 גיזאגט אים צו זײא האפין ,פהפין גיוואלט מענטשין אים האפין פאל
 אדויס גיוױם ךיןז ער וועט ן1גא װילנער צום פיךין דיןז װעלין טיר

 האפין סיר אמת גיענטפעלט גלגול דער האט ,פהור דעם פון טכײפין
 זאל :ער אז גיווען מפטיח אוגז האט נאר ,אים פאר םורא זײער
 ווידער אים פײא םען האט ,האפין ניט .?גםק שופ אוגז.קײן םיט

 פײגיגט ̂ער ,מורא אזו אים פאר איר האט װאס פאר ,גיפרענט
 פײניגט אטענטש וואס דעם שט )װארום ,תעגיהים טיט ניט זי־ ךאןז
 דאס אוג ,הםט״א כוחות ךיא שלאף ער טאכט г ורעגין גאטם פון זיף
אפערױנגערהײט עכץ ער־ פלענט עלטער ךער איויף גיװען נאר $יז

 לעח קאנעןז
 ער אז אונ
 גי צױא אן

 כןכאנק זיין
 מהשפ ךיא
 פרײנג פאר

 סי אונצום
וואס »ארין

דיאל לג(

 עו־ פלעגמ
 י אונז צוא

* тוו< װארום
פון

 איז וועגין
שכ גרויסין



 עיןןוי גרוים
הש■ צוא !

לה $למה אבן קיצור
 אץ נאר הנוף תאות פון םײלין פאו־ זיך בעדארף מעגטש דער

 דער ,געלט אונ פרנסה ?יניבי דזײסט דאס חטדה פון נאר ,גאנצין
אי ,גאנצין אין גאר מײךין פאר ניט מענטיש דער זיןד בעדארף פון и אמ נג  נ

ק אן ;יט זיןז זאל >נר זעהק טח ער |פ :טלויפט י י  זאל אונ געלטל פרעםדע אן י
тш . באטונד■ האנדלען.

יאנט מענטש דער וואס הײםט )דאם חטדה פון >נברה ךער לדךאין רדע
פילםאל ווערין גלײכץ( דאס אונ סײזער, נןלײדער, , געלט נאר “ ך״, פון ין
 אוג״יראתישםים/ זיןזתורה אין האבין וואס ליא אפילו גישטרויכילט ױאסךא[ ן
р ^אגין נאןז מיי ער אז אײן מענטש דער זיןז ךעט הויב אן אין ךען [א;עם; 
ד אז אונ ,דעם אן קומען ים1א ניט ר,ען מק ווײל דעם נאןד עוךאשך ט  ווערט ן

 זיןי ;נר יאגטז , ואכק ךיא נאןז זיןז ^אגין נאןז צוא גיווײנט אײן שוין היטיל אין
 רעט ער אונ נויט, נןײן ניט שוין איז עסי אז אפילו זײא נאןז נאןז ךי״ אין יט

בכדי/נר/אל השי״ת זגביכת צוא נײטיג אלץ אים איז ךאס אז איץ זיף טוןע ף
^| ראי וז  בשופי, גיזינד יז1ה _זײן שפײזין אונ קאפ אגןלאיע מיט לעךנען גןאנק ן

 ברוייט אז,ער אײ) זיך ער רעט ,אויןו ךיזעם שוין באקומט ער אז אוג ךלאב איף
 װעט ןןדי אז* אונ יארין ?נלטערע דיא יף1א זיןל גרײטין צוא אן -‘װא טמי :

 אבער .קינח־, זײנע פאר אײביג יף1א זארגין פאר װיל ער ׳ נןכאנק זיין ! אויף טהײנ
 {ר ] גיפט גאר באםת איז טדאכט מעגטש דער װאם ת1מחשב ךיא םנתפרס יז
 ,אוםזיםט גאר הבלים הכל אין זײנע יארין ביםיל דיא ברײנגט פאר אין פארו ו

 ביםיל דיא או־יף וחשבון דיןי געבין אפ מיזין ?י וועט סוף אונצום ,ערפלעגט
 מיר וויאי ,השי״ת ךת1עב; אין גיווען עוםק ניט האט ערז וואס יארין

. ווײטער שרײבין װעלין
דאס ,ןןבירות אלע פון שוךש דער איז חמדה פק עברה; ךיא (־לן

הײםט -------------*
 гк װײא ױענטפערט נלגול דער דאט פײניגק( זײער זיןד ער פלעגט

( איבער יך1א אוגז ער פירט ;נסט ?גר וואס אפילו ווארום אונז צוא
.ת1קךבנז וויא 1אז גלײף איז עפטיצךיק דער וואס וןאחם

 גאטס פון ;יםט מענטש דער מאם אז מען זעהעט דעם פון
י’פאר דער אים ’קומט עם אונ .זאןד נרויםע אײן איז וועגין ^5 

■ *  . שכר גרויםין

 איין ,ױיט
גיזאנט »ים

I Т * י

 ארוים ויס
 האבין ןיר

Т Vזאל ער ז
 ווידער ים

פיעיגט ־
I פײנינט :ש ן * —

 ן דאס אונ
ן הײט נגער



то שלמה אבן קיצור
האפ д פיל וויא װײניג תמיד איז מענטשין דעם וואם הייקט

 ־מי בעגוגיגען זיןז לאזט מענטש דער וואס ׳ דעם פון היפוןז דער אמ
איז д דעם/ואם ט\ א דעו אז *( התודה כל פון שורש דער דאס ה

 וױלגעו שלום)ךער ר״ פק צײלט ךער האט נדול אווילנער *(
 אנךויםעו גיװען איז שלום ר׳ ךיזער ז״ל( גאון נאיין הזדאה םורה
 д איז אזו אבק איץ גיװק איז ערי ווײט וויא אבער ,ר׳׳ל אביון
 ניט האט אונ בטועט טםתפק איין אונ מעגטיש אפרײל.יכער גױוען

 וױלנער אײן גיקומען איז מאל אײן ,אצווײטין פון זײן נהנה ניוואלט
 שאול ר׳ הבאזץ ציא אורעס( ר׳ זלמן ר׳ דאכט )מיר הבית בעל אגרויםער

צוא זאגט אע געלט טעשר תביל הונדערט אפאר אים גיבראכט אמ • : • -х VI т • ן • т ן * •• -

 אלטזז איר איך וויל ,צײט דיא די;ט פאר ב׳ה האג איף כבי ,אים
 אים ^ענטפערט ,װײסט איר וועטק געלט דיא טײלין צוא זיין גוט אזו־
 וועלין ױעט צוא^ער ניט ווײס איןז נאר הגין עניז איין האב אי־ שאול ר׳

 אריין קוטט עסי אונ טיר ךיא זיןז ;נפינט ךעם אין ,אגישאנק נעמען
 אפ זיןז רופט ארינטליכער, אײן אונ מענטש אכןלװער עריזײ אמענןלער

 אײו־ פאד האב איןז פרי'ינד/ מײן העךט ,אים צוא שאול ר׳ הגאון
 )אז פירין צוא איוים אונטער זיןד נעטט איר אויב גישעפט אשטי.קיל

 איר אהונךעךטעד(,קךיגט נעטען דא ;אל הוראה מורה ךער שלום ר׳
 ױענטפערט אונ ניטאן טראכט אקוךצין. האט д רו׳כ, 25 מענןלערײ

 רבי אים זאגט אוג שלום ר׳ צוא אװעק גײט д ,אן זיןז געם איף (יע
 זיין כארפט איר פיל בארעכענען זאלט איר אײןז פון לאגג פאר איןז

 אגוטען д«т 3הא איןז אײןז״ פעלט ;נם פיל אונ ׳אװאןז הוצאה .על3א
 ר* אפ זיןז רופט — אײןז,;נרפילי] דאס וויל װאס םוחר אטײעךין אונ

 אונ טיר פעלט זאןז איק גור ,ניסט נאר ״ה3 פעלט מיר ניין ,שלום
 ךער זיין אײןד איןז װעל זיץ ממלא גןעגען דאס מיר װעט איר 3אוי

 ווײס איף װאמ שמים יראת אמ^עלע איז דאס ,פריינד גוטע בעםטער
 זומנר דא איז מעלןלער דעם ,ווײניג גאנץ עםי 3הא איןז אז זיך ײא3

זאגט אמ שאולין ר׳ צוא טקעךט אום זיןז האט ,האךצין אפין ךוואךין
,־- אפלאן נאןז דיאב ̂יץז נור ,^סק דער שווער צוא עפעס גײט

הגוכה

 זאל םעגטש
יי רעם אןיף

Й1 הניטחח
 אגרױם; יןא

̂ײן  י ^טחין נ
אי ר̂״ דעפ

 1בעי דזגופה
ל?ט חגוכה
 אדײן שטיל

 גיפונען אןנ
 הא גיל״גט

 אײן׳גרױס?
 > שללטק

 9 שלום ר׳
 צא גיפירט

 1 דער’ אינ
 זי פרייליןי

ישמח 1י * ו • ״
 אונז׳ ״ײל

 אזי צײלט
 אטאי אים
״ «צױיי ב״ה

I Щ Дפ ין!
 צוריא פון .
 מאז איס |
 ךענ אןיף :

 פסו דעס
?כ גאגץ



,האט ערי
מי־ ניגינק

С דעו אז

 װילגעו :ר
אגךויםעו

 ,ער איי 1
 ניט האט

 װילנער ײן
 שאול ר׳ ז

 צוא זאגט
 אלטזי !יר

 אים פערט
 וועלין יעט
 ארײן טט
 זיןזאפ ט

 אײף ואר
 )אז !ילין
 איר ,ךיגט

 ;גנטפערט
רבי אים
זיז ,־פט

אנוטען ־
 ר* אפ יף

 אונ טיר
ךער יײן
 : | ווײס ןד4
 זו;ער א

יאגט ̂ונ
״. אן צ

לו שלמה אין קיצור
 זארגק ניט זאל אונ , באמת השי״ת אויף אןטחון האבק זאל םענטש

 טלת זןןד אין האט וואס דער אמ ׳זײן װעט מארנין וואס דעם אןיף
 חלילה נכשל וועדט ערי אז זיןז טרעפט עםי אז אפילו ,באמת הבטחון

 ניט האט וואם דעם פאר טײערער ראןז ?גר איז ,;גבירה אגו־ױסע’ אק
 חרןד נבשל ווערט בטהון _קײן גיט האט וואם דער דען ,גיטחון נןײן
אפילו אוב , לנברוית אנךערע אונ שנאה אין אונ .קנאה אין ר׳׳ל דעם

אז ________’
ת הנופה  בענטש חזן דער ווען אײנג גאנץ שול יםע1גר אק איז עם מן
 אים האט אונ שלומען ר׳ גיך.יט אפ מעגןלער דער האט ליכט, חנובה
 אהײם גיקומען איז שלום ר׳ ,ררכ 50 כןעשענע אין גילײגט ארײן שטיל

 אריץ אים האט עס װער ניט ווײס אוג רו״כ 50 זיןז בײא גיפונען אונ
 גיווען ווײטער איז אמשןזארום אין ,באהאלטין דאס ער האט גילײגט

 ר׳ גיהי׳ט אפ ווײטער טעןןלער ךער האט שול, אין עולם גרױםער אײן
 האט לןע׳טיגע זיין צוא כריכין צוא גיהױבין אן האט ;גר וויא ,שלוטק

 אװעק אונ גילאזין אפ ניט אים האט אונ ניחאןט אן ?נס שלום ר׳
 — רו׳כ 50 אטאליגע דיא אים אפ;.עעבין אוג אהײם זיך צוא גיפירט

 אימער ר,ען דער הסתפקות מדת אזא צוא זוכה איז מאם דער אינ
 אגט)כיזז פםוק דער וויא , ניט ז_אף ײן(נ פעלט אים ווײל זײן פרײליןז

האדץ אונזער אונז פרײט עם בטחנו( קדשו בשם בי לבװ, ישמח 1ב
" ״ * י | • • י • • V* I ;1» י *£  *  г  » Т Т ־ * •

 ־4ד? מק ו.ויא 1אז , נאמק הײליגין זײן אין איז בטהץ אונזער ווײל
 פרעגט אךימאן׳ אפרײליכער גיווען איז ער , פרוטק אגאנץ אויף צײלט

 האב איןי איפ ער ענטפעךט ? איר לעכט װאגען פון אייגער אטאל אים
 גיווק איז יענער ,זײא פון פךײליןז לעבױמגר איך כי,וואם צווײא ב״ה

,טעג אפאר שטוב אין אים בײא זײן אונ אים צוא פאךק פאר אבעלין
פ ניטא איז ןןס זעט א לן  ;יןז בײא ער טראכט ,שטוב אין מילף א

 בײ פרעגט ,שטוב אין זײן ניט מילןז אטראפין זאל כןיה צוױיא פון
 מי־פט אונ תהלים איץ אתים %ר געמט ? .קיה אײערע זײנען װאו איס
 אין ,בטחנו קדשו בשם “״כי לבנו ישימח בו “״בי פסוק ךעם אויף
 ױיא פון לעב ^יןז מאם ,“״יי צוױיא עײנע שטײ?נן פםוק ךעם
• ?כײליןז גאנץ
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 זאדי у ,וועגין גאוה פון אלץ דאפ ?נר טײנט םצות םיי טמז ערז אז

. שם גוטין אײן האבין
ד(  אטיפע זימיר איז ארט אײן ,^ךטער צווײא זיןז גיפינט גיהנם אין ל

 טעגטש דער װאס ,חטדה פון עוגש ךעם פאר ק^טט ךאם ,גתב
 ממיר גײן וױל אונ האט ?ןר װאם ךעם מים בענונינק ניט זיןד לאזט

 פאר איז ךאם , גרוײ אײנגע איין איז ארט אנדערער דער ,העכער
 אונ ,ברײט לעבין זיןד וויל מענטש דער וואס ,תאוה פון עונש רעם
 וויא אזו , ערטער צװײא דיא פון אהיפוןז פאיאגען איז עדן р אין
 טייטש איז דאם ארץ( בםתי על )והרכבתיך גישריבין שטײט פפוק אץ

איז דאם ,וועלט דער פון יןי1ד, ךיא יף1א רײטין מאיין דיר װעל איןז
ניט וױל אונ חמדה קייז ניט האט מענטש דער װאם שכר דעם עאר “ * V т « *: ז • -Г י т ז ו • •

האט וואס ךעם פאר איז ארט אנדערער דער אונ , הױן־ דער אין גיין
 לעבי; צוא גוף דעם נעבין נאןד זיןז זאל у ׳ תאוה זיןד.קיי] אין ניט
 יעקב נחלת )והאבלתיך פםוק דער זאגט אים אויף ,ברייטקײט מיט

דײן פון ארב ךיא ?גםין םאבין דיר װעל איך טײטש איז דאם ,אביך(
♦ אגרעניץ אן גאר איז ךאס וואם , יעקב פאטער

מיט באהעפטין זיןז אליז >גר פענטשין רעם פאר גוט איז עם >£■*(
חדןז דען ,בשפלות דיןד פיךין װאם ךייא מיט אונ לײט ארימע

 צוא אונ בשפלות זין־ פירין צוא גױואויגען אײן זיף ערי װעט דעם
 זיןל באהעפט וואס דער אינער ,האט ער װאס רעם מיט זיך בעגוגינען

 ױיגע אונ ,האט ער פיל וויא תטיד ווײניג עם איז ,עשיךים דיא מיט
 עולם )הבלי נאןז יאטין צוא נאןז פון זאט ניט סאל נןײן איז אויגק
 זיײ, ױצא מער מענטש גימײגער דער אויןז щ צדקה אין אונ ׳ר.זד.(

איז צדכןה פיל גיט ער ױען אפילו עשירי רער דען ,^שיר ךעם פון
: גאןז ;ןרןז זײן נאןז ,ױײניג אויף־

)לטוד עױן פון גירעט ױערט פרק דעם אין ב פרק
ם אונ ,(התװ־ה  ךאם װאם בטליפ( פון)דירי

: תידה דער פון )אהיפוך( איז г )גבורה( «ן םינים צױײא זיך גיפיגט היל( )אנשי אין ןזיא אװ ^
רהיי:י

 אײג .-הייט
 Г , ^ערפער
 4 ׳ האלדן

?ב־ אז אײ
 איז אײגער
 * אים קומט
 צוא האר>ן
ק ,גיזיגד  ד
 г לאזין פאר
גענ עם זאל т * ־
י שבט דעם г -  т
ד איר װעט

 ניפינ עס ב(
מע דער Т ־י

מ װאס דעם
V Г  »

ז_י אונ עוה״ז

 ךיו *(
טמא טטאים - т * - ו

־• כשר׳ אײן
״ אוםריינער

: צו נאןד ;איז
איז עריװאם

דרום רעיית(
• ׳• ׳*־ )יל לײט גוטע

 נ װײכין ים1א
 דורןו דארבין

 ! אן זיא ציט
וזאנ ךאטײא



 אשטאחקין באטת האט д דען נבור אגרויסער איז אײגעו .-היינ*
 אץ באשטײט גבורה ז_יק וואם זיןז גיפינט אײנער אונ , קערפ^
 / אראפ גיט זיןז גײא פאלט אונ םפנות גרוייסע אין גײט д,ךארךן

 דהייג* ,מינים צווײא דיא אױ־ זיןז גי§יגט השי״ת ;עבודת אין אזו
 עברה:ךיא אז יצה״ר דעם געטען צוא אײן גבור אגרויםער $יז אײנ^
 אשטארקצ האט וואם זיןז גיפינט אײגער אונ ,הע^ט ךי צוא אים קומט
 יז1ד. ןײן מיט מפקיר זיןז אין אוג ,נאבט אונ טאג לעךגען צוא האך׳ן
 ניט בוודאי עם וועט השי״ת אז בטחוץ אנךויפין האט д רק ,גיזינד
 д אמענטשין עם פאר טזמין איז д ולטי״ת טוט וואס ,לאזין פאר
 גיווןן טחזיק האט זבולון וויא אזוי , הצטךכות זײנע געבין עם זאל
 קניותז_עס איין עפעם איז פרױא זײן יב1א )אדער ,יששכר שכט דעם
 או הויז;יןינד ךיא שפײזין כןענק זאל זיא באגליכןין השי״ת איו־ וועט

.בתורה( זיין עוםק עגען(פ זאל טאן דער
 מאש איז יצה׳ר אײן ךהײנו ,יצה״ר מינים צווײא זיןל ניפינט עס

 פון איז יצה״ר אנךעךער ךער , זעלבערט זיןי פון האט מענטש דער
 תאװת פיל זיןז טוען וואס מענטשין אזעלכע זעהעט מען וואפ דעם

רי ״ *( זיי פין אפ זיןז מעו לערינט ,תורה פון מבטל זײנק אמ עוה״ז
תרופה —    :

 щ טהיר, טהודים ?נם )שכן חולין טס׳ אק זאנין חז׳ל ךיא *(
 אויןל д איז לײט פשרה מיט שכן אײן איז וואס דער טטא( טטאיס

 אײן איויןז д איז לײט אוטרײנע מיט חלילה ווען אונ ,בשר אײן
 מענטשין פון נאטיךליכקײט דיא אז מיר זעהק ךעם פון , אומךײגער

 טענטשײן דיא נאןז ת1מד אונ דעות זײגע מיט זיןז ציהען צו נאןז איז
 הלכות אין שרײבנט רטב׳ם דער זײ)וויא צוויםין שטענדיג איז д װאם

 מיט שטענדיג זיין םתחבר זיןו זעהען טענטש דער םוז דרום רעוית(
 אוג מעשים( גוטע זײעךע פון זיןז לעךנען צוא אפ )בכךי לײט «טע
 פאר מען װעךט װילינךיג ניט גאר װארום ,שלענטע פון ווײכין איים

 לעבין_קארעםינע ליגט ױאם טײא צוא גלײןז איז עםז , זײ דורןו ןארבין
 טענת ,וואךפין ים1אד איר מוז טען אז גרוך אשלעבטין אן זיא ציט
? גיטאן אי־ האב אבײזעם פאר װאס טיר צ־א מק האט װאה טײא ־יא

לז שלמה אבן קיצור



п טלמה אנן קיצור?
ק ,איז יצה׳ר עךפטין צום מחעה  טאג דעם סאנק דער זיןז זאל־ מ

 מרחיק זיןז זאל מעןי טט איז יצה׳ר טין אגרעךין צום אונ ,טויט כ>ן
 עוםק זיינען אונ תודה פון מבטל זײנען וואם םענטשין דיא פון זיײן

. עוה״ז תאװת אין
 באךארף ,גלגול ;נךםטין דעם אין ארשע גיווען אין אײנער יוען ^

 כל ?נם זאל עם־ מול אשלעכטץ אין ררער־ין גיבאךי] ךעפ נא־ עד
 אנרויסער יעצט איז ער ווען אפילו װעלט דער יף1א שלעכט זיון ןטױ

יענער יף1א אים מען באצאלט ת1מצ זײנע פק שכר דעם אונ ,צךיק
װעלט   

 לעפין איטכן זיץ גיהײםין דיד האט ווער אבער איז אנטװארט ךער
 צי וױי “לשבנוי ואױ לו־שע ״אוי לײדין אויןז דוא מוזט ךרום נןארעםין

 שטרייננ הז״ל דיא ארגז האבין ךחם ,שבן זיין צו וױיא אונ רשע דעם
 אשלעכטין פון אנםלוײף רע( משכן )דדחק אבות טם׳ אין זאגט פאר
 גיפכאנן- יס1א ווײט אזו ין1ש איז זאןז די אונ שכן. אשלעכטין אונ הבר

 ״ווק זאגט ווארט שפריף דער אז חכמים אלע פון גיװאךין טילןירט
 פאי זגר וועטען טיט חברים זײנע באקוק אמענטשק כןעכען ווילסט תא

 איז דאס װײל אונ ,“איז ער ווער וױםץ װעםטו זײא חךף ברײנגט
 צ>א נבשל עלול זימנו איז מענטיש דער אוג זאןז אניפערליכע זײער
 מענטש דער אז גיווק מתנןן חז״ל ךיא אונז האבין דעם אין ווערין

 רע( ומשבץ רע מחבר נו׳ הױם )שתצילנו זיין מתפלל טאג אלע זאל
 אשלע;טיץ אונ חבר אשלעבטין פון היטק יס1א עם זאל השי״ת אז
 געסין פאר צוא ניט זיין גװוארינט מק דארף הויפט איבער — ן3ש

 זאל דירה אײן ךינגען גײט מען אז ,למעשה פאר קומט עס בעת דאפ
 באקוכןט ער וױא 1אז ,זײנען אחם שכגים די ווער באקולןין גוט מען
 זײן צוא גישעפטץ זײערע מיט שטערין ניט זאלין זײא שכגים דיא «ט

צוא אוים נאר געלט האנד פאלין טעו לאזט אמאל אונ גישעפט, • I V ׳ V I Т Т ־ 1 ״ “ י : * * Т
 טען דארף װיא פשיטא הײנט ,גישעפט צום שבנים שעדליכע ױײבין

 איהם שאטין חלילה ̂קעג־ען װאס שכנים אזעלכע ווײכין ים1א שוין
 יפט1ה דש־ אין ךאס וואט ,השי׳ת דת1_עב אין זײנע.קינךער אדעד

ע אויה טענטשין פרן נישעפט . װעלט ףז

 א׳ ו וועלט
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לח שלמה אבן קיצור
 דער יף1א מצליח זײא איז וואס מעגטשין זעהעט עד אז אונ ,װעלט
 רעט אונ ,הארצין אין אדאגה יצה״ר דער ארײן אים װאךפט ,װעלט

 במשא זײן עוטק זאל אונ תורה לעךנען װארפין אװעק זאל ער אן אים
 דעם מיט האלטין םלחמה זיןז שטעלט מענטש דער אז אונ ,ומתן

 עש אז ,זאגין וואם חכטים הײלמע ךיא פון מאמו־ ךעם מיט יצהיר
 גיפיגט ,עוה׳ז גאנ׳י פון עוה״ב( )תענוגי פון רגע אײן בעםער פיל איז
 אז זאנין וואס גטרא הײליגע דער פון מאטרים אויןז יצה״ר דער איפ
 דער אז אוג ,(כפו )יגיע פון הגאה האט װאס דער גרויים זײער איז עם

 ווארפין אװעק אונ יצה׳ר פאלגין,ךעם צוא אן ישױן הויבט םענטש
 ךיא וואס עצות אלע מקײש איז טענטש דער ווען אפילו אונ , לערנק
 ,האנךלען מעךין זאל םען ךהײנו ,כײכנןײט צוא גיגעבץ האבין הבמים

 צוא זײן מתפלל פיל זאל מען אונ ,באמונה האנדלען זאל מען אונ
 גיװארין ױבארין איז װאס דעם גאר ,הצלהה געבין אים זאל >גר השי״ת

 גיט מק באדארף ךתם ,>נצה ניט.קיין העלפט מ;ל שלעכטין איק אין
♦ לערגען חלילה װארפץ צוא אמעק יצה״ר פון >גצה דיא הערין

ניט װילין זײא אונ ,השי׳ת אין ביאמת אסונה האבין װאם דיא ךי/
«V V{» Т ¥* I • Т Т • V • « •• ״ • • •

 טאכט ,פךנםה אין ױין עוםק צוא השי״ת עבודת ווארפין אוועק
 אנדערע חרןז גײן זאל פרנסה אוג,זײזנר רוהיג זיין זאלין זײא אז השי׳ת

хער װען אפילו ,אמוגה אגתיםע אזיו גיט האבין װאס דיא אבער ,לײט  ' V т  хх х  : -  -  . » в Т х • ••• т  —

 דער ,לײט אנךערע דװ־ןז פרנםה זיין השי״ת גיט גיט ךעם ,אצדיק איז
. פרגסה אין זײן עוםק אלײן מוז

 רײדץ צו תאוה גרוים זיף־ אין האט מענטש דער װאם יןזענ דער ךן(
 צופ ניט נ־צץ וואם ךײד אזעלכע הײםט ראם בטלים. )דברים

 דאןד איז ןןס הג_ם ,ר״ל ליצנות אדער נשמה( ךער צוא ניט אונ נוף
 /. אזוא איז פון דער טעים דער ,הגוף הנאת _קײן פאראנען ניט ךערײן

 אנרויםין ױגעיין אים װעךט טוט מענטש ךער װאס ז_אןז יעדער ווײל
 אדעד אמצוה בײא הן ,זאכין אזעלכע נאןז טאן צוא אויבין פון חשק
 , זאכץ אזעלכע נאןז ניט טוט זמן;ןר כל אונ ,ר״ל עבירה אײן בײא
עיירה דיא אדער מצוה דיא װאם אונ ,מנוחה קײן ניט עי האט

Т ״ «“'1*X - • V Т • Т ' т

, זאכין אר׳נלנע נאןי טאן צוא גרעםער ה?טק ךער אלץ איז גרעםער איז
דעריבער



 щ נרעסער דאןל איז טצוה דיא וואס התורה( )לטוד אין ךעייבצער
 אבער ,גרעםער גןתשה דער פון ррп דער דעדיין איז סצות אגדערע
 אונ ,תודה פון היפוןד דער איז דאס וואם ליצנות אונ בטלים( )דברים

 אויןז פ»ץ דער איז ת1_עביר אנדערע פון נרעםער פיל איז עבירה ךיא
גרעםער פיל איז הנאה די אוג טוםאה דער פוז חשק דער ים1גר זײער г » • » т —־ т * : •  т :  г  • Г у - г  у : ■г

. עבירות אנךערע פון װיא
 דער ,אהױז פון אטיר צוא גיגליכין איז מענטשין אײן פון טויל דיא ן(

 דר אונ טיר, די היטין תמיד ער מוז יז1ה זײן היטין פאר וויל װאם
 דא־ איז יז1ה גאנךנ דיא היט ןןר ווען אפילו טיר ךיא ניט היט ױאס
אפ וויל װאם מענטש דעד איז אזו ,גגבים פרן זיכער ניט הויז דיא * т • т- י » * • • : г  т • “  т

 רײךין צוא טויל זיין היטין אפ ער פוז עבירה איין פין גרף זײן היטין
 טבע אגוטע האט ער װען אפימ פיל׳ רעט יװאס דער אבער ,ווײניג זײער

 וואס חשק ךר אונ ,מויל זײן חךןו מכולה אלץ ווערט ת1מצ פיל טוט אונ
 וואס אונ , *( ךעם רװ־ןז בטל אויןז ווערט מצות טאן צו גיהאט האט ;נר
פיל דאס איז ,תאוות פמ אונ רײד פון םייל זײן אײן האלט מעגטש דר X V V ־ • י ״ 1 ״ ג “ ו* • т *

 ךאם אונ ,וועלט דר פון םיגופים פון אונ ר^ניתים אלע פון געםער
איטליכס אונ ,עוה״ב פון פרוכט רי אונ תשובה פון עיקר דר גאר איז • т • * т, • ן т • : * י •

דעם דורף זוכה ערי איז ׳יל1ט זײן פארשליםט טענטש דער וואס רגע
צוא

7е שלמה אבן כךצור

ס אנחני 6סל ,טצומ־ פליאס לי גתישי בזס *(  המצזה נרכות גגוסח להשײת »וזי
 שעולה מעת כי וו״ל נהג״ה פ״ו 6פ״ נפס״ח עי׳ במצותיך וקלשמצו וכן , במצזתױ קזשנו שר5

מו נעשה חיכף ׳ מצוה לעשות הל/דס רעױן על  משס וממשיך סעלױן שרשס במקור למעלה ױפו
 והײתס והתקדשתס »פורש וכמוב אותו זסובנת עלױ הופפת פלײנס וקדושה מקיף אור עצמו על

 זס וע״י ,»מלוס רומ עליגו יערס על כמל״א טילאס קלישא רוח טליס למשין כו׳ קלושיס
ן כנינול דבוק סוא סמקיף זהאיר הקלושה ײו גס יתברך נ ה׳ הלנקיס ואשס וזשה׳כ נח  אלקיכס נ

ס  סנמר זט״י סמצוה לגמור לטזר לי ה-וא מ־ןיף האול הס ,הױס נולכס מײס בטולנס( );
 יט׳׳ו נפי״ב( ט״ש טוס״ב שנר טנין וזסו לשרשו טלױן)ומסחלק ראש ויריס ױתר מתחזק האור

 , מצות כ»ה טול לסגל מןה לבו את וגוררת מושכמ גס ,אזתו מפ״טין לטסר הבא אתו״ל
ב  לשרשו אח״כ מסתלק וסאור הקלושס שטיקר שאט״פ מזה ומספנר .ט׳ש מלוס גורימ שמצוה זי
п קלישה נצון איזס טלױ נשאר מ״מ т פולה אןי הרנס מצות טושה פשאלס הזמן זנהמשן טסלס 
 ,מצימ כל את וטשישש ללצר )זנר לשרפו האור טיקר הסתלקות לאריר אף קלושה רומ טלױ

( קלישיס זהײסס ס שקלט הזקנס לטת זצפרט פו׳ ױ שטשה סמצזפ מנל קלושס י5ו5> הלנ  נמי
 ,ותפלין צציצית »»שטטפיס ■:& #1' צפל שמתפלליס כרמון מצות מלאיס סארן טמי ץאפילן
 יאנו וקלושה ט־רה רוח מלא אלס כל לסיזמ ריך5 סיס הלא מצופ הרצס ופױ׳׳נ ומוטליס ושצת

 נצוצי פל איפה ואיס פו׳ שמזקינין כ׳ז ט״ה זקפי אמרו פן״ל וצס ,ואת «זרא לא בטיפיט
 אי המצוס טשײפ אמר שטלצר צענייס הלצריס שט״י ניפא ז״ל הגר״א לברי זלפי ? הקלזשה
ס לנר צפל זפן נו שנשאר הקלושה כל טפיצ -פפפלה וזפ״א צפלצ״» אפ״פ מפיצ ומוסר חןי



לט שלמד« אבן קיצור
 אונ מלאןז גןיץ וואס ,צתקים פאר באהאלטין איז װאס ליבט דיא צוא

п נךן п э 1.זײן טשער ניט ,קק 
 רייד דזרןז ךהײנו ,זאבין צוךײ דוךןז וועלט ךי באיטאפין האט היטי׳ה ן(

 זימ1אל ויאטר גישריבין שטײט פסוק אין וויא 1אז ,מעשיה דורןז אוג
 דר אונ הימיל/ איץ זיין זאל עם גי_זאגט פרמיר האט הישי־ת ,רקיע יהי

 ,1אז איז זאבין אלע אין אונ ,גיטאן האט ?ןר אלהים ױעש שטײט נאןי
 מענטשי; פון דבור יעדער פון ,1אז אויןד איז מענטשין דעם בײא אונ

 איז דעךיבער אונ , מעשה יערערי פון אונ ,בריאה אײן בא׳שא^ין ווערט
 אונ ,ךבורים מיט זיין צו מתקן מעגטשין צום תורה ךי ניװארין טגעבין
. ט^שים מיט זיין צוא םתלןן בבדי גיװארין גיגעבין איז ת1מצ

 דעם אן הײנגט וועלט דער פון ;גױגים אנדערע אונ רעגין וויא אזו■ ךן(
השי־ת װאס הנהגה גאנצע די איז אזו ,ערד דר פון גײט װאס לופט * 1 г I •• т “ • • ו ־ צ ו ׳״־ т тт

.מעגטשין דעם פון ךײד ךיא פון לופט אן אלץ הײנגט מעלט דיא פיךט
אונ רייד אין זיין מקצר זאל ער איז הכם דעם פון שטײגער דער

ײד אפילו ך נאר בקיצור זימנר אייןו .ילר ךעט רײךין טוז וואס.ןער די
אױף אפילו גיוועלטיגט װאס דר ,טדרגה אהעכעךע נאןז ײןד ניפי^ט עם

ק , טחשבות אומזיםטע _קײן טראכטין צוא גיט גידאככןען זײגע אלע ך
• זײנע גידאננןק דיא אן הײנגט טענטשין ךעם פון מעשים

ק איז הנם דעם פון שטײגער ךער ו•( נןיק הערין ניט עם פון זאל ט
щ יף1א וואקםט עםי וואס ים13 דער וויא 1אז ;גילעכטער פ,־ן קול
פון שױער איז ווײל^ער ארט פון שאקלען ^יט וױנט עם.קײן כ,ען פירות

דיא  
 ,נוג״גז מא גס ודכרת וו״ש )שאמריה( מ:'נך(:שתיקה א5מ שלא ככר להנמה)שלמזת סײ> הן״ל

 שלא נסס נזהר לא אינגה ,ננר שק״ס •:ס ולגרפ של מ״ע על עובר הוא דנ״נו נלנרו פי
 )לעש гтпв לשמור ט׳ הקשילס למפמפי צני ה׳( )משלי ע״ה מזנש שאמר סוא ,לספשילס

 לריק ווכמפו פצא השער יפפת ונאשר , שמורה מנמתו מלנ״ט פיו המלס ני ,ינצורו שפפיך
 שפפיך ולעפ ו»*ש רונן( מטאפ פױ לפהח־ לפפח )וכנרש פפופיס פערױ אשר אוצר כמבמר
 וזש״א שנן הקלושה וױח הלעפ לשמור משמרפם על עומליס השומױס שיהט ראה ינצורו

 נפולפין חלקינו ופן גטלים-לז״א( נלבליס אמ״נ יפיג הלא )וא״פ נמצותין קלשינו מפפלליס
 רצופיט ױס ממ״טמ׳ עצמו שומר אסאלס האריו״ל נשס פפגו זיפה , הלב״ט היפך שסס

 יצי־מ )כשיעור ױס הארגעיס נמשן שעושה וסמצופ הפורה ע״י )הייגו רוס״ק ישיג נולאי
 וקלושס סהלה רוח גקניעופ עלױ שישרס יוכס ספורס( לקילפ נהר משה■ שהיה זנזמן הולל
 וללמזד להשפלל שצריך כו׳ געזס״ז אלס של אלמנפו מס אלס מאו»;ס ע״פ ארו״ל ױפה

 אור הצורס נעימופ נאשר המפס. מאמל וזכור לב. היגל צרי־ הלבור ני באומנופ פמו א״ע זלחנך
: הפפלה( משער פ״ז סמלצפ נספל )וע׳ ,הנפש אור סשפתיס ושמירפ המלצפ נעיטזס פן סגוף



שלמה אבן קיצוד %י
א  עם ^קק חכמה זײן פון שווער_קײט ךיא דוךךז חבם דער אזו ןירות ך
 אבער ,גילעכטער צוא הארץ ךיא ניט»טאלןלען וועלט דער פון זאןז £ײן
 פון האלטין אײן גיט שוין ז.ץז כןען;נר זאןז אקל״נע הךןז איז נאר רד
 גריגג איז וואס?גר בוים אלײדיגער װיא 1אז ,ל1ק אגױיסין מיט לאכין צו

 פסוק אין וויא 1אז , ווינט א^לײנעם דורןד אהילו ניישאנןילט ער וועךט
 טאפ אונטעךין ברענען זײא אז דעךנער ך וויא אזו ,גישךיבין שטײט
 אז נאר דעם פון קול דער זיןז הערט אזו ,קול אײן זײ פון זיןד הערט

 דעי מויל)אין זיק אין ברענט גיהנם פון פ־יער דער ж ,לאכט ער
 מאכץ טאר;יט םען אז גישריבין אייןז שטײט ירכות גטרא הײליגער

.גילעבטער( טיט מױל דעם פול
 איז םיבה אײן ,תוךה פון מבטל מענטש דער איז סיבות דרײ דוךןד
 דר איז דאם אז טײנט ערי ,הגוף תאװת נאןז גײן גאןל וויל עריוואם

 דאס , אים בײ האבין אקיום דאם וועט אײביג איויף ж גליק ךעכטער
 איז ?גס אונ בטלים דברים אין גיווײנט אײן איז עד װאש ,איז אנדערע

 מענטש ךר ױאם איז דריטע דאס ,דעם פון זיןד ברעכין צו אפ שווער אים
 ניט אים קומט תורה ךי אז זעט ער אז אונ ,יגי^ה אן תיורה די גײן ךר «יל
 ,אװעק איר ̂ער װארפט איר, אי] טעם נןיין ניט פילט у אונ גרינג אן

טאג דעם טאנען דר זיןז זאל מען ,אתתפה איז םייה ערםטער רר צוא ¥ I V « ז Т * 1 7 * י • » י Т 7 נ “ • 1• ן

 ברעכטרעםבח װאםךאםצו זעלכע_זאכין ,גלײכין דאס אונ טויט פון
 ײן6 גיטא גאר איז ךעריין מאם םיבה אנרערע דר צו אונ ,תאןות ך פון

 דעם איבער הטוטאה רוח אגרױםר דא וןיז דעם אין וױיל נאר הגוף חנאת
 ,ה׳( סימן )אץ גישריבין אין יבק1א וויא 1אז גרוים אזו השק דר איז

 איז איר אין װאם ךה1ת דער אק באהעפטק זיןז װעט ?נר אז הײנט
 וויא הנאה אגרעסערע האבק בוךאי ער וועט ,הקדלטה רוח אגרויסע

 רוח פון אבער ,אפאל׳שע גאר איז הנאה דיא וואם הטומאה רוח פון
 איז םיבה דריטע ךיא צוא אונ ,ןאמת הנאה איץ ראןז איז הקדושה

 איין פילי] מען וועט .תורה דער אין מאטעךק זיןד זאל םק ,תתפדז איין
 . תודה ךער צוא ה׳טק באקוטען מען וועט דעם דורף אונ ,מ;נם

 זיא װאס אוםנות אײן לערנען זיןז בעךארף מעגטש דער וױא אןיו
;אל ןיא אױף ж ,איםורים אנדערע ж גנבה פון ריץ זײן זאל

זײן



» שלמה אבן קיצור
 נריגגןןן איץ זוכין מק זאל תזרה אין אזז ,םלאכה уззпа איין זיין

 יועט ;נר וואס ךעם תךןז דען ,בח _זײן איבער זיץ ̂יט זאל װאם לימוד
 אמ ,װארפין אוועק גאר נאןז דער ערז וועט לימוד א׳טװערץ לערנען

. פנױת אן ריין תורה ךיא זיק זאל אויןז
א י^(  ןואס גטרא הײליגער דער אין גישריבין שטײט וואפ אגךזת ך

?и ןייא אין איז ,חלילה בטלים דברים איז דאס אז אויס ווײזט 
, התורה סודות אלע באהאלטין Т - 7 “  I • I —  —

ך(  דאס לעוזענטאונטער דאפ וואס ,צואגרויט גיגליכין איז תודוז י
 םצות אנדערע אבער ׳ תםיד דאם בעדארף מען אויף אונ , דזאףן

 גלייבין. דאס אוג גיפרענילט ווערט וואם מינים ךיא צוא ניגליכין איז
 יעדער איז אזו ,צײט ױין אין גאר ̂עםין צוא גוט איז םין יעדער וואס

. צײט איר האט מצוה -  • т т  * •
 הײנט ׳ת1טצ אלע הןעגין גיװאױגין איז רצורה דער פון וואךט יעדער ^ך(

 שוין איתנר (תירה דר אין ךף אײן לטשל לערינט מענטש דר אז
 דף דעם אין פאראן איז /גס ווערטער פיל וױא מצות מאות כמה מקיים
 מענטש ךער אפילו )אונ טציות אלע נןעגין שקול אין טצוה יעדער וואם
 ער טײטש יף1א לײעגט ̂ער אוג קודש לשון יף1א ניט שטײט פאר װאם
 שכר ךר איז .זײן םקיים אלץ דאם זאל ארנ רעט >נר וואס שטײן פאר ■זאל

 דאס א־ויןײ אמ .קוךש לשון אײף גילעךינט וואלט ער וויא גלײך גרויס
 זײ אין ^טטײט מאס ביכלאןי די לײענט וואם דער לןעךט פאר גלײבין
 פאר נש1ע גרויסין אײן בודאי האבין ער״ װעט נ.ארעשלןײט אוג ליצנות

. אנדעךע.עבירות( פאר וויא מער װאךט יעדער

д רח״ל עו־נשים פון גירעט װערט פרק דעם אין 
 טענטשין דיעם אויף קופט וואס ,שכר אוג

: ױעלט יענער יף1א אונ וועלט דער אויף

 ,מענטישין;מוךיס רעם יף1א נגזר װעךט וואס,עם טרעפט מאל פיל א(
 פק לײוין צו וױאס ןןיט האגק זיןד זאל ער געלט אים גיט השי״ת אמ

 השי״ח מאס > כןעךט פאר זיך טרעפט טאל פיל אויןד אונ ;סורים ךיא
ט רהמנות זײגע טיט ןאל ער בכדי אתמקײט פענטשין דעם יף1א שי̂נ



ш

вэ שלמה אבן קיצדרז
 יעגער אוייף ןןיתה פון אונ יםורים פון מעךין ניצול צער דעם דורף

 אינ .עניזת כךן ניט אים גיט מען װאם מענמש דער אכער , *( װעלט
 ךעי ,וױאאל״ן ,עךגער פיל איז דאס ,תורה ךער אין ארוס איז ער

 ךפואה אוגזײן ״ אטויטער וויא גיגליכץ שוין לעבין זײן פאר איז מענטש
. בתוךה זײן עוסק זאל ןןר איז

א אבער ,אברעג אן גאר גרויס איז מצית פון שכר דער ב(  דעס «
 .אברעג פאראן איז עבירה אײן פון עונש

д) ארט אנדערין *>ן ןןרט אײן פון גײט וואס מענטש דער וויא אזו, 
 גײט ;נר ױאם ארט דער דהיעו ערטער דרײא פאראן רערײן אין

 ער װאס וועג די אונ ,אים צו נײט ,ער וואם ארט דער אונ ,אים פון
 דאס עוה׳ז ךיא ,וןעלט ךער אױף מענטש דר איז אזו , איר אין גײט
 דער אין תכלית זײן אונ ,איר פון אװעק גײט ערי וואם אךט ךער איז
 אויף װעלט דער פון גײט ?נר וואם ווענ ךיא איז ךךיטע ךאס אונ ,ג׳ע

ק , וועלט יענער  אפילי נ׳ע אין קומק ניט אגדערס ען(ר ש!מענט דער ד
 פון װארפק אראפ ניט זאל ער װאו ,םצוית פיל רןד אין האט ער אז

: ך,גוף .עניני אלע זיך
 זעהען מוז>נר מעגט^ין דעס פון טיתה דער פון צײט דער אין ך(

 אוג , אפ תיפף שכינה זיןזךיא טוט ךעםךשע פון נאר שכינה ךי
 ךעם ייא3 אבער , מצער שטארק זייןנר הטות מלאןז רר אים איז דא

 אװעק אים פירט זיא ביז גיטאן אפ ניט אים פון *שכינה ךי װעךט צדיק
 נשמה ךי אונ ,אגטכןענין אים גײ?גן אב־ות דיא אונ ,ארט זײן אױף

:מילןז פון אהאר וויא גךעג זײער ארויס נײט
האטשע ________ 

 איץ ,עטוואס מענטיעזין שוואבץ דעם מאבין צױא בכדי *(
 פיר־ננ( וועלט )גאטעס פוןדיהנהנה גיךע^טיגקײט ךיא אין פאנךיף

 גרױסע ך יף1א קטורימט זיא וואס האךץ זײן ?ארוהיגין צוא אום
 ?רויס אין א־נ אוןןההיג לעיין צךיקים אסך זעט מען וואס פראנע

 וןעלץ נלילןליר אונ רוהיג ,?שלוה לעבין ךישעים אסך אונ שמעךצין
 הישלום.)להגאון אךצות ספר פרן מישל א?ראכטיגױ פאךשטעלן דא ?יר

דולך וויא דעד.ענין עןײנען ארו״ים וועט אים ין5> וואם זצ״ל( מלבי״ם
אליכטיגען



ט״ן פאר אונ זעהען וועלץ מיר אונ ^פיגעל אליבטעין  ךעפ א, ע
 פרומען ךעם מאננין צוא בלייקליף ,חםד נור איז הנהנה אױבערישטיגס

. אײביג יף1א מענטישין ארינטליכין
 אטרײען אײנעם ,ךיגער צװײא גיהאט האט אגןױקער/קיגינ ״
ש גליבט אים האט וואם ךינער  איז צווײטער ךער אונ אהבת:פ
 —.געליבט ניט אים האט עניג(פ ךער וואס ,נפעז אשלעכטער גיװען

 ןײדען זײא זאגט פאר אונ תפין פאר זײא קיניג ךער האט הױם ױהי
 זײ?נר פעשטימט האט אונ ,זאןז אגרויסע ױעגין זײגט פון טאן צוא
 אים מען וועט ךצון זיין פלײסין.עךפילען זיך וועט עםיו{עלכער ,לוין
 אונ פערד דעם״קץזערס א־ויף רײטין זעצין אונ מלכות בגדי נןלײךין אן

 ווידער ,מצױפ אין ױםפין פאר וויא ,אברןז״ איס פאר ?טרימנן איויס
צוא ניט היטין אפ זיך זאלין זײא זאנט פאר ישטױינג זײא ער האט Лг т •־ ••:»I • • т • I -• т - : т —  I •

ע ;ענע טאן ענ  זײן טרעטין אריבער װעט וואס רער אונ ,ז_אך אוי;
 אים מען וועט פארבאטין האט у וואס זאך ךיא טאן וועט אונ פאפעל

 שטאטעם פ־ױלטע צוא אין גיקלײדעט אן גאסין אלע אין פירין ארום
 װאסהאט מעניש שעטטער אונפאר דער איז ״דאס ישךימנן יס1א אונ

 אװעק ב״דע זײנען זײא — .המלך״ רצון דעם גישפעגיגט וױדער
 זה נגד אפער ,ךציון זיין טאן בעןזיהעט זיך־ האבין אונ כןינע פ,־ן

 נאר - אױןד. §ארפאטענעזאך ךי גיטאן אונ בר;ױוען1ע זײ חאבין
 ניטאן מעךסטע דאם האט ךינער גוטער דער אז פערישטענדליך איז

 ~זגיװען. בר1ע מערםטע דאם האט עןלעכטער ךר אונ המלך, ךצו־ן דעם
 .נ;עג אויף ו_ואלד אין דינער גײךע מיט גיווען מלך ךער איז ם1סי ױהי

 צץ ^עמען זאל מען ,באדי^טע זײנע צוא אפאפעל גיגעיין עריהאט
 עןמאטעס צופוילטע אין טאן אן אוג נאקעט ^אן אוים כןנע?ט גיליפטין
 שלעכטען דעם אונ ,פזױנות אונ גריויסע'שמערצין מאבין אן או־גאים
 אפין.קײזעךם ךײןןין אונזעצץ מלכות בנדי אן,קלײדין מען זאל נןגעכט

טאן פעךדאונ םאן  שטאךק המלך שרי די זיך האבין כבוד, נרױס אי
שפט׳ יף1א װאונדעךט פאר  האט נןנעכט נעליבטער דער אונ אזאמי
 ניישריןןן ?יטעך נעבא־ האט אונ ,ךהס גןאר ^ךעקליכע גיהאט אויך
ק ךאס איז ׳הטלך }י1»אד נורצו זיך א?פעױ; ?ןיץ פאר לוין שײן ך

טאן

שלמה אבן קיצור



שלמח אבן קיצור
 אזעלכעבזיונותאמ מיט מיר באלוינםטו אונצוםט־ף רצון דיין £אן

 כךױן יאךכ^ךקיאץ דער גיוען איז ארום אצייט אץ - ^מעלצין״?
 מאגנאטין אונ קופצעם פיל זײער גיפאךין זאמען צוא זײנען ,קטאט

 אפאפעלמען גיגעפין לן;ינ ךער האט ,מךינות אסך פון פרינצין אונ
 פירץ אונ עיובלו טאן,קתע אן אמ נעכם(ל שלעכטין‘ ךעם נעמען זאל

 דעם אונ ,גרויסין״פוגיליק פארין פאראד פלאץ אפין וואגין שאנר אפין
 דעםכךזער־ מיט מלכות ^לייךןבנדי אן טען זאל ניליבטין,קנעכט

 גדעםט־ער ךר אונ פערד, אויפין.קײזעךס רייטין זעצין אונ לךוין ליכין
 יהפץ המלך אישר לאייש יעשה ״פכוז 'שרי;ען אױס אים פאר זאל שר

 אים באגערט ה־ןיניג דער וואס מאן דעם צו גיטאן וועךט י1אז “פיקרו
 — פון/יריד. צײט גאנצע ךיא ^עגליןי טאג אזיױ אונ ,טאן צוא פכוד

 לןניג פר; גיךיכט ךיא לןלוג וויא קזטאנען פאר שךים אלע האפין דאן
 זײן א־נ קזכר זײן נעבץ צוא אמוכרח גירועץ דאןי איז ̂ער ע״ל ,איז

 עזלעכט אים איז •>ם נאר ,שפראכין פאר זײא האט וויאןןר עוניש
 יסין1גר אזא אוג ךינעד, גילײ־טין זײן בזיון גרױסין אזא טאן גיװעןצו

 אונ גיװזנן מקדים זק־ ״ער האט ךרום ,?לעכטען,קנעכט רעם כבוד
̂ין ךעם גיצאלט אפ  קטראף ךעם אונ נןנעכט צום'םלעכטען ין1ל גונ
ד ךר וואם ,װאלד ?ימק אין פריילד טטין זיין בזױנוית אמ בו  האט ן

 וױיניג גאנץ אים הא§ץ נױיל ,עךםטינס ,צוךה אכןנאפע דאךטין
ען ^ ע  צנױיטינסאיזגאר אונ ,וואלד ךיאךעךנערפון נור ןיזעהק ן

 אפער ,עטונד ךר״א ניוועךט גור האט /ןס ,י;נרהא?טיג1ד גיווק ניט
 צו בזױנות אונ ענױתזפוך פון ס1פ ךעם קעןזגי^תנ האט;׳גר נאך ךער
 ךאס אונ ,צײט לאננער אזא אונ פובליקום גר־ויסק אזא פאר ,זאט

 אן־יך איז פריינד גוטין זײן גיטאן האט וואס שאנד ךעם נלײכין
 ׳ ?יזעקן מענישען וױיניג גאנץ אים האפין נוײל.עפ גרויס י1אז יט4

 דעם ,שטאט כןרוין אין נאך דער אבער ,גיורערט ווייגיג ^סהאט אונ
 ךאס איז פבוד גר־ױם גוטינם ךעם אונ פזױנות גךיויפע 'שלעכטינם
 פאר װאס ךער ;עצט —.אנךײנלןונג אײפיגען צופ גיװאךין ןאשךיבין

 זיר וואס ,װאלד פון משפט זיץ פון גידאגהען קיניגם דעם שטײט
זײן אונ ,ךינער ■ געליב^ין יף_זײן1א צאךין זיץ געגאםין אוים האט

פײגד

האמ פײנד
 ״טוב אלײן׳

 צואפאו איז
 « ,?צלעבטין

 ךע וי־ײט וויא
 כליכ ךער אונ
 ךי פאר אים

 או ליפשאפט
םיפ גןליידער

ץל׳ ’ א
 אים צו װאם

 ז־ ניךער)דאס
 פא שהר פיר
 פ שאנד א*נ

 ימל לא ו־אןד
 א אין אמאל

 :בא דעם ליפ
 פ ךיש׳גים ןיא
 שכ נוטין אײי
 געפ צו .נ״ה
 הרו עיולם איז

 אײפיגער)יביו
 טי צו זשי״ת

 פק האט אמ
 החומרי נולם
 כ פאלשין №נ

 האפטל ־יומזר
 פאךין זײםט

געל *ויףיזיין.



שלמה אבן קיצור
 ךך צוא ?יר זאגט ,מדומה כבוד אײן םיט גױןהךט חאט,ער פײנד
 אגפאננ פון א?פירוננ ךיא פון “מראישיתו דבר אחרית טובמ\ אליץ

 ךעס גיטאן וועןט װאם פבןיד ךעם אז סוף ךעם פאךישטייי צוא איז
 צײכ/י װארער אײן אונ ן1בןי העכסטער ךער דאס איז ,#לעבטין

 שלעכטעס, אים אױף דײנקט אונ אים האשט פאר ־ןנינ ךער וױיט וויא
̂־ין ךעם אױף צאךינט וואס״ער מנם דער ארנ  שטראטיױן צו ,פר״נד גו
 פין טלרגה הענסטע דיא דאס איז וואלד פון פױמעו ךיא פאר אים

 לןלײךק.קיגיגליכע אן וועט ̂ער אז ,כבוד פון אצײכין אונ ליפשאפט
הנגאין נרוים םיט גןליידער  —.פובליק גרויםין פאךין ישטאט כךױן צי

 קינינ גרױסער ךער ב״ה ביורא דער זיך פיךט ארט דעם אין
 דער אין זיצין װאס כןנענט זײנע צו .קיניגרײך, דיא איז אים צו וואס

 שפראכין פאר האט ערי וואס ,װעלט( דיזע יף1א הײםט ניךער)דאס
 שטראף גרויפ אונ מצות זײנע היטין וועלין וואס דיא פאר שנר פיר
 איז ?נס אונ , מציות ױיגע זײן עובר ױעלין וואס דיא פאר שאנד א־נ

 פאלין דולך ניט זאל צדיק גרעפטער דעך אפילו אז ימלט לא ךאך
 צוא וואם ,ןישוגג אמאל אונ באונס אמאל ,הטא אײן אין אטאל

 גלייכין דאס אונ ,זייא שטראפירין צרא זיך זײ באשולךױן דעם ליב
 פאר ךער זײא קומט וואם אמצוה מאל אפט יך1א טתנן ךשזײם ױא
 בורא דעפ פאר לרצלן ניט איז זאיין בײדע דיא אונ ,שכר נרטין אײז

 האבער ליב ישעמעןדינע זײנעפײנךעאונפר געבין.^הךע צו כ״ה׳
 איין פבוד ךער איז ךאךטין וואס ישטאט הך־וין אין הרוחגי לם1ע אין

 האט ךרום ׳ שאנדע אײבינער אײן איז ־שאנד ךי אונ ?בוד אײביגער
 ,?גרטער בײךע דיא אין עוגש ךעם אוג שבר ךעם טײלט צו :שי׳׳ת

ם1א דא לױן זייץ ר׳שע דעם צאל׳ין צו גיװען מנןדים האט ף'דע  י
 לייבטום ׳ הזמן הצלהת מיט אן אים מען כךױנט דא ,הח־טרי גולם

ט׳ניט טטשות ראסרףן האט ננ;]צם וואפ ,כיוד פאלשין נןי  או
 מיא אונ אכןלאפ גאר מען גיט מיטין אין ווארום ,הא^טיג ץמיר
 אונ לאר׳ טליזןנד־ער אז־יף ,_קכר פילצטערין אין / אהײם פאךין זײםט
 מיט לןליירער גילאטעטע אן /נר נןלײרט י נןנעכט געלשטין דין *ויףי

ר ע ב ^ ן ד ; א ^טײט פאר א*ג אויגין קלרגענ נור האט щ װער צ
אז



тл דיא אונ ,זאך אפוםטע איז הזמן הצלתת ךיא אונ פכוד ךער 
 אלעס איז מענישין ךעם ךא גרײכט ;ןס וואס שאנד אונ מאטעךנעס

 דיזע פון נליקין ךיא יף1א אונמוטהיג לןעךט פאר איז;ער ,ניט גאר
 פ־ן עןײנובכ ךער אונ , וועבס שפין וױא אהאפט האט װאס ,וועלט

 , ווײטץ פון נור שײנט וואס האלץ פױלע וויא }לייך איז וועלט דיא
א יף1א זיןי פךײט ערט״ער(כ פאר גראךע אונ  כןלײד;־־ גילאטעטע ך

 האבין ער וועט אפער פאר דער ,אן אים נןלײךעט צײט ךיא וואס
 פון נשמות פיל אזוי פאר שטאט נךוין אײביגע דיא אין פבוד גרויס
 ךיא ,ז_קנים ךיא ,שפטים ךיא ,הכןדושים אבות ךיא אונ צךיקים ךיא

 ואופנים שרפיפ שלאכים ,ששיךים צךירןם גאונים ,תנאים.ואטזךאים
 וויא־ ויבוד ךער זץ־ ישטעלין צו פאר ניט גאר איז עסי ,הקודש וחי־וית
 פון בזייון ךער גל״נין ךאס אונ —.דױערהאפטיג אונ איז лут נרויס

 —.פאךצוישטעלין ניט גאר זיך איז גיהנם פון ןסוריפ רי חוץ ךעםךשע
 הכם וועלט ךעם פון וועךטער קורצע דיא מען שטײט פאר דעפ מיט

 הקב״ה וואפ מיס ךער בעסער עסאיזי משהוק( ט׳()טויבבעם )קהלת
 וואס לאכין דעם ץײךער וועלט ךער אלי־ף צדיכןים ךיא אויף צאךינט

 ײטבלב( װעלטלכיבװעפנים דר ךשעיםאויף צוךי שמייכעלט זגר
 צדיכןים ךיא צוא ווײזט .זיר װאפ מינע שלעכטע דיא דורך וױיל

 פעם דער איז ,בעוה״פ רצו־ן »ײן באגיטיױן זײא ;נר וועט בעוה״ז
 ליפישאפט שטאךלןע ךי אױף צײכין ךצײטליכעוועלטאווארער אויף
 פוסטער אײן נור באמת איז ךש?גים דיא צוא שמײכיל דער אונ

טאיןך §אר ^יז וויאווײט?גר צײכין אוואךער אונ נילעכטער אם  ה
 לײכשין דר אונז ;אל השי׳ת אז מיר בעטין דרום — ,השי״ת פון י;ין1א

א  ״ולא אמת דעם זעהען דער אליןזז מיר אז תוךה ז_ײן מיט אויגין ך
 אויףאײפינ װערן שעמט פאר ניט בכךימירזאלין ועד״ לעולם נכו־ש
.װעלט( אײביגע דיא )אין
 ניט שטראפין חיטיל פון р בית אז זאגט גמרא ךיא חאטשע ךי(

 שטראפט נאןד דער אבער ,ארזי צעאנציג נאך פיז מענטשין ךעם
 ״ צװאנציג;אר פאר ױאם ^בירות פאךיגע דיא אויף אפילו אים קען

:זײ אויף תשויה גיטאן.קיץ ניט האט אױב

שלמה אבן קיצור



מג שלמדו אבן קיצור
 ניט אויןז זײ ווילין ,מיתה ז_ײער פון צײט דר אץ אפילו ךשןגיס ךי ך(

 טלאןז ךעם שיכןט ;נר וואס דעם אץ השי״ת פון ן1רצ דעם טאן
 זיןז אױף זײנק צדיכןים דיא אבער ,נשמה זיין געמען צוא הםות

: השי״ת פון ךץ גזר דעם ברצון טכןבל
 יעדעי אונ ױעלט די גאר גיצײכיגט איז מענטשין פון יגק1א די אין ן(

 דער װאס זאף יעדער אונ - דועלט ךער אין זיןד גיפינט וואס זאןד
 צײבינט פאר באלד דאם וועךט ,שלעכץ ח׳ו אךער גוטץ הן טוט מענטש

 אונ טאג, ךעם אונ ךער״זאןז פון גישטאלט ךיא טיט פונקט ,אייג אין
 ךיא פון ,אויגץ די אין ןיװאךין גיצײכינט איז וואס זאבין אלע ךיא

 מק וױיזט ,לעבין גאנצין אין גיטאן האט מענטש ךער זואם מעשים
 גיהערט אויןז האב איןז ה, טיויט)א פארזײן מענטשין דעם אלץ דאס
 פון גישטאלט דיא װעךט גיהאךגעט רח״ל װעךט אײנער אז גלײכין דאס
 ,מענטשיץ גיהארגעטין דעם פון אויגין ךיא אק צײכינט פאר גזלן דעם
 נעטק אראפ אים טען נןען איז גזלן דער װער וויםין וױל מען אז אוג
 גיהאךגעט איז װאס מענטשין דעם פון אויגין ךיא פון יילד זײן

: פאטעגראפיע( דוךןד גיוואךין
 נמר איז'שיױן щ אז דעם נאןד אז .זאגט גמרא ךיא האט׳שע ךן(

שױןגךן .שטאךכי; צוא מענט^ין ךעם יף1א גיוואךק  העלפטי
 טוט ךאןד .טיויט פון איר דוךן־ וועךין ניצול זאל ?גר אז ניט תשובה

 נאך .גיהנם ךעם פון נײן ארױס קאנקזדוךךאיר אפעולר^ערזאל ךא
:עונש ז״ן .גיווען מ.קפל עוין האט ״ער אז רעם

 ^רשטעו־ דר .מענטשין דעם אױף פאךין איבער מ־זין ךיגים זיבין ט(
.מלאכים ךרײא אים צו קוטען טױט פארין וואס ךגע ךיא איז דץ

ך ?יל וױ ים1א רעכינט מלאך אײן טין;  .װעלט ךר אויף גיווען איז מינו
 אין גיטאן האט ער וואס מענט׳שין ךעם בייא ח׳שפון אפ נעמט עריאונ

т אלע ים1א רעכינט מלאך אנדערער ךער .טינוט יערר т д у וואס 
 ױאםזו ךךיטערמלאך דר .לעפין גאגצין אין גיטאן האט מענט^ז דער

 מוטר דער בײ גװוען איז אז תורה מענטיעזין מיטין גילערינט האט
 וויא וועלט דער אויף גילערינט וואלט מענטש דער אז אונ .פױן־ אין
גאנצין,ןך אין ױיץ מ׳^יג גיכ־ןענט דאס װאלט/ער .באדאךף >ןען



שלמה אבו קיצור
 או הײנט אונ .וועלט יענער אױף זיןז־ מיט נעמען ,קאנק ךאס זאל
 יב1מלא]־;עהען'א קומטךער .וועלט יענער אױף גײן באדארף ן*ר
 :גילערינט אים מיט האט עוי וואס תוךה גאנצע ךי זיף םיט האט עו־
р פיךט'איםצום מען אז מיתה דער נאןד איז ךין אנךעךער ךער 

 איז ווײא ים1א ^ריױנן אונ .חבלה מלאבי אים פאר גײען ._קבר
 מלכות ךעפ אן גיווען האטמו־רד עריװאם מענטשין דאזיגץ דעם צוא
 עונישיפ ?רויןע מיט ד־ן אים מען אונדאמאלםאיז .יל2דוי} דעם פון

: ביטער זימגר
א(  איז .א\ן_קקר אדײן אים לײגט אזמען ♦ איז ךין ךךיטער ךער י

: הימיל דעם אױף ךאן אים מען
) י  געדער בן טען איז ךאךטין .הכןבר ךויבוט איז ךין פערטער ךער י

. ניטלישםישמים װעלט ךער פון הנאה גיהאט וואס-האט אבר
 :כ״ט( סימן א׳ )פרק אין ני'שױ?ין איז איויבין וויא

р)» אוג .פלןיש זײן װערים ךיא וואס .איז ךין נןינפטער ךער 
: דארויף ז״ער כןלאגט נפש זיץ

 פון אים װאךפט טען װאס .הקלע פף איז ךין זענןםטער ךער ייך(
 װאס ווארט פאר;עדעך קוטט דאס . אנדערין צום וועלט ̂עק אײן

 ניט אונ גוף פארין נוצלאןד ניט וואס ךײד ;עלכע רעט מענטיש »יין
 ליצנות רכילות ךהײגו אפװ־ים ךבורים ךי פר אבער .נשמה דר פד

 עו־נ^יס גרייםערע פיל נאך קומט .נלײך דאס הרעאונ לשון אדער
т היןלע כף נויא :

עו ן(מ  : גיהנם ךער איז דין זיבעטער ד
 מענטשץ ךעם דן איז אז^ער .איז ה׳שי״ת פון סךר דער האטשע ^ץ(

 פאר צוא זעט ערי הײסט ךאם .הדין משורת לפנים ערי טוט
 איז וואס מענטש ךער אננעו .איז מיגליך וויא עוגש דעם ןךינגערין
ה- בעל אײן איז וואס מענטש ךער אדער .^ײטין צו שלעכט או  ג

א ק ךען .ניט מען נרינגעךט פאר לײט ף  וױא פוננןט דן זײא איז מ
• ךינט פאר האגין זײא

 ךער צו קומם ̂עף ביז גײן איבעף מעגטש ךער מוז עלף,ערטער
, קכי צום הויז _זיין פרן איז ארט ךער,ערש^ער .טנוהה ךעכטער "

דער
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מד שלמה אבן קןצור
 מוז מענפ^ז ײעדער דען .גיהנם צום פון.קבר איז אנדערער ךעך
 צזײק נאררער .גמור צךיק איץ איז ״ער אוייב אפילו גיהגם אץ ניין

 נן.עךן. צום גיהגם פון איז דליטו־ ךר . ^יהנם אין יסורים ניט.קײן האט
 .היקלץ זיפץ אין איז דאס ?גרטער זיפין איז גײן \ מוז נאך ך>ר אונ
 אץ אינ .ה;נליון ג״ע אין ער.גייןי מוז חיטיל זיפעטץ ד־עם פון אונ

 :והשפון ךין נעפין אפ מוז,ער ?נלטערי ^לף דיא פון ארט ;עדער
 הכם גר־ױסץ דעם אויף זײא װארטין ;ג׳ע אין וואס צדיקים ךיא יךן(

 זײא זאלמיט אונ קומען זאל ךערװעלט. או־יף וואסאיז
 מען גיט ,איײן גן_עךן אץ קומט ;יר אז אונ .תיוךה הידושי לערנק

 וואם ךה1ת ךיא פרפים זאלךלישינען טאג;>ר אכציג מיט הונךעךט אים
:װעלט דעל אויף ט:גילעליג האט /יר

ט( ק פאננ?ןנפעךט אן אין י  דומה מלאך צום ר־שע ךעם איבער מ
 דרײא נאןי אונ .אין.קבר מתים דיא אויף אשמונה איז ;יר מאם

 טיפענעש לי אין איז ךאס װאס גיהנם. צום איפעו אים ןןך זגנפעךט מעג
 דיא מאכץ אונ^לאר לײטעלץ אױם דאךטין זאל מען .;לרד דער פון

 אךפעטץ גיהנם אין ךאךמין אונ .עבירוית ך פון פלענןין ךי פון גשמה
 פון גיווארץ באישאפין זײנען זײא װאס חבלה מלאכי דיא אים מיט

 אים פון אויף מאגט חבלה שלאבי ליא פון אונ;עדער .עבירוית זײגע
 צער יעדער א־נ .?!ביךה יעדער פר קומט נש;>ס1ע פיל וױא .הלק זײן

 טצער זיך איויך נרף דער איז ניסנם אין שצער ז־ן־ איז נשטה דיא וואס
 הי־^־ת מלאבי די אוג מזלו־ת דיא אונ ._קבר אין איר מיט ווײנט אונ.ער

א  מיט אויך וףינען זײא אונ .נשמה ךער מיט צ.ער אויך האבין אלע ך
 .ברואים אלע ךיא פון חלק אײן זיך אין האט נשימה ליא ווײל .איר

אז  מיןץ זײ אונ .איר ד־רך מהולה אל׳ג זײא וועלין ךנךיגט זיא אונ
 איןגיהנםאיזזנרזיךמתודח דאךטין אונ דוךךאיר. װעךין גישלאגין

 אונ ה־שי״ת פון מישפט דעם גיךעבט מאכט אינ״ער .דנד ױינע אלע אױף
 בזבות גיהנם פון ברײננען א־ויף אים זאל ערײ השי״ת צו מתפלל איז ער

א אזדער טויט, זײן פאר גי^אן האט ערי וואס צךקות ך  מענטש אונ
 .ארײן ג״ע אין אים פען פיךט .עונש זיץ גאר גיווען מקפל שיוין האט

פגלגול../גך וועלט אויף״דער אטאל נאך איס מען ש;קט נאך דער אמ



שלמה אבן קיצור »8
:הןרימט פאר האט ןנר וואם ליכטין פאר זאל

 ־־8? אונ .טומאה זןץ פון כײן רדערין גיהנם ךעו־ וועט לבא לעתיד ב(
 ב־ײדע זײא אוג .זא^ען צוא ג׳׳ע ךעם פון כלל אין ווערין װעט

 ג :שראל ארץ אין יוערין ניזעצט ארײן וועלין
ק ף  פון אױך אונ משיח חבלי פון גיךעט װעיט ךעםפרק אין ך ה

:אמן בימינו במהךה דין וועט װאס גאולה דײא
 ךעד אונ .התוךה בזכות נאר זײן ניט \щ .גאולה הײנטיגע ךיאי א(

ק דאס גאר הײגגט גאולה ןײקר  התורה סודות לערנען זאל מ
ען ײנ אסז  א^נילעלינט איז וואם ךער )ךהײנ־ .צוא ראױדער ךאוו

 איץ אונ שסי,ם אגרױפער;רא איז אונ פופקים ןדט גמךא אםך אין
:טובוית( ת1מד בעל

.הישבטים עשרת דיא ווערין גילייזט אויפ גןעלין נןאנג אן אין
 לעבעךיג וועלין גאך דער אונ .;הוךה שבט רער נאןד ךער אוג

: המדבר דור דער וועךין
̂ו־ #יין גיוױנט זיא זואס א#ה אײן צו גיגליבין אי» נאולה ךיא ,קי
 צײט דיא קומט אז אויערדאןי שמחה. אנרויפע דאןד איז

 גאנצע דיא פון מער ןםולים דאך זיא האט .גיוןינען צום ןאהענט
 זיץ וועט גאולה:דער פאר אויןר אזױ .?יטראנין האט זיא וואש *ײט
 משיחו; הבלי אנגירופין וועויט דאם אונ .ת1גל גאנצין פון ווי צחית קער

 שטאןק איז וויא,קלײען אזוי תבואה, צוא גיגליכץ זײן ךיא;שראל ך(
א אן באהענןט  מען מוז ־שײךין אפ איר ו״ױל מען אז א־נ .תבואה ך

̂ין צוא מאלין צוא ךא  אױךױ״ערברב איז אזוי ישטײנער. ךיא ווי־
 ז.ײער שמ^ם( שם(ל גיױען קגייר ניט זיך־ האבין וואס ךיא הײםט )דאם

 פון אפ זיך לעךנען ישראל ךי אונ .:שךאל דיא אן באהעפט ?טטאךק
 ?יךין זײ װאם עישיךים ךי זײנען ראם אונ .מ^שיים שלעכטע ךײערע

 דורך נאר ישראל ךי פון ישײלץ אפ ;יט זײא נןען מען אונ .בגאוה זיןד
:משיה הבלי נירופין ווערט וואם צרות גמיישע דיא

א וויסין צץא זיף גיפינט רב ערבי פון מינים פינף ך(  אײנש .לשיראל ך
♦ דיכע לשין אוניייכין לײטין טיט רןףג תטיד מאבין װאס דיא איז

דאפ .הנוף תאװת נאך וןפיד נאןי יאגין וואס ךיא איז א^דעיע ראם
דריטע



 פיךטי ראם .גאמת פרום ניט זײן וואפ מענישין פאלשע די איז ךךיטע
 נאר איז גוטץ טהנן זײא וואס אונ .בבוד נאך וואס.ןאנין ךיא איז

ק בכדי  גאךדזןם וואס;אגין ךי א.יז פינפט?ג דאס לױבין״ דיא זאל מ
 מאל.קײן גךן זייא האבין ךעם י איןער אונ .געלט נאך לעבין גאגצץ

 ךךעכינט האבן מיר וואס ^ךשטע אונךי .ה׳שי״ת עבודת צו ניט צייט
ךנין װאס ךהײנו  אנדערע ךיא וויא סילןןן־נעף זײנן ךיא תמיד זיןי נ

 מעקין אפ זײ זאל םען סײדין קומען ניט נןען מישיח אונ .סינים פיר
: עמללןים;גירופין וןערין זײא ךען .ו{עלט דער פון

 אײן פון גלײןי ניט איז וועלט ךיא פירט הקב״ה װאס הנהגה ךיא ן(
 ד־רןי אונ .ישינועם תמיד זיןד גיפינט ךען;נם .צוס'אנךערין דור

 אין אונ .ברואים דיא פון טבע דיא אי־ן שינױים תמיד וועךט דעם
א  «הן תמיד ישינױים דעריבער א־ויך זיןי גיפינט הש״י פי־ן עבוךה ך

 .מענשין צום תמיד גי$ע?ין איז בחיךה ךי דען .שלעכץ « הן גוטץ
 . קומק זאל מישיה וואם נןץ אײן דור ;עדער אין זיך גיפינט אױך אונ
ץ ט:הײנג דאס אוג  איז וואס טובים מעשיים אונ תישובה דיא גאןי א̂י
 כןץ לעצטין אגערצום דיור. דעם פון טבע ךיא טמאקטיןיצוא צוא
 מיט זײן זוכה ניט חלילה װעט דװ־ ךר אז אפילו .קומען משיה מוז

 אונזערע בזכות או־יןד אונ חסד ז_ײן מיט טאן הש׳י װעט .מעעזים זײערע
 ומביא אבות הסדי וזוכר ?ישיה שמ־ונה אין זאנין מיר וויא אזױ אבטז
 גינאד ךי גיךיינכןט טײטש איז דאס .שמו למען בניהם לבני גואל

 ז_יז וועגין פון לײזער יס1א ךעם ברײנגען וועט ערז אונ .אבות ריא פון
 זיץ זוכה זאלין מיר העך^ער ךיא רײניגין אז־גז זאל הש״י .גאמען

:אמן פ;מינו במהרה צדק גיואל ךעם צוא
ס אמו קנר על שסלך מה על שנתחרט אליהו עליזת נש׳ מ׳ש  אפשר סיאצ״מ ניו

 מעלמו גודל את המתיס לנפשות כודע סקגרות כצית שנהױתו מפני צדיק אותו נצמער ק שמפני
 לו סיס וע״פ לתקנש. ;פשס על לסתחנן דלתותױ על לשקוד התחילו מאז וע״נ .ממעל גשמיש

טו קשס שיס פי פנ״ל פדול צער מ;ס עי ט עת נלא לתקנס שמיא קנױ לאטמחי ג ײ »1 .כ ? 
 קריה ברמדבות ערוטס הולפת וסיתה מדעמה יצאה ממשפחפו אחפ אשה כי נפלא שיפור ששמעפי

 הפיע א׳ ופעס . לנקשפס נענס ולא לה להושיע הגאון אל פמיל לפקש סולפיס משפתתו פני והיו
 קצז ואו כל לעין כיהפ״נ בפצר עלומה אז ושלפה לגיהכ׳׳נ סולפין מפל פאשר ערג לפנופ עש״ק

ס ה פ״  פלון אמ הגאזן פפח ואז בוש. עד גו וספצירו סגאון לפני גפשש נמד ופפנשו ה׳בושה מפודל נ
ה מדרשו כיפ ע־ }г אשפ דלתומ תתפ לשפחנאופ נמשס פיכף ואז .ערומה לילן לך די ואמר כ

מה שלמה אבן קיצור



ט א טיר וועלין יזןי ײניגע שרײבין ד אונרערליכע א (V ערצײ^ינגען וו
עס ײנע рв >м ז״ל גאון הײליגין ד ױריפ ן . תלנ

 שטאט גרױםע דיא אץ ךב װאר כרלין)ןןף היריש צבי ד׳ הגאון
 :גישיכטע ךזעװאונדעלליכע ציילט האטרר צײטין( גאוינס אין ?ילין

 ,צוםיױד לײפציג הןןין פךלין חךך גיפאךין איז וױלנא פון סיחר אײן
 איס האט דייטיש יוךישער איץ וואס אפריף געפיךט מיט .ער חאט

אין צוא אפ ווילנא( )אין ןיבעטין  םשה ו׳ להחכם ברלין( געבין)
 פאו בריף דער נןאר;יקומען צו§אל אײן רורןי איז )רמבמ״ן( סדעהױ

 יף1א גי^ױבין גיווען איז בריף ךער ,הנ״ל היריש צבי ר׳ ךב ךעש
 לאכ אונ טליןה אונ לשון א׳שײנעם זימ]ר מיט קיוךיש לשון רײנע

:בכןיצור בךיף ךעם פון אינהאלט דער אין
 גיװען בךלק אין ךיד בייא בין איןד וןייא ארזי דרײא צייט שוין

 ׳ מײמוך ״זלמן נאמען דעם מים דיי^ש ױךי׳שער ךער ישרײבט י1)אז
 מיי האבין רײזין אפ מײן פאר ,־(טדעםוי מישה ר׳ חכם ךעם צוא

 ני^טא איז זײא צו.ױ'שין וואס רבנים יודישע ליא ייעגץ גישמױ>םט
 ,עגשאפט(טושבלות)ה ת1הבט אין עהזא;ךי הא?ין זאל ערידאס אייןעף,
 אונדאס ,אסטראנאמ;ע ,וױסעגשאפט נאטור ,געאנראפײע ךהײנו

 פוסקים אוג תוספות מיט גםרא נאר ;יישטמער זײאכןענען ,גלײכין(
 צע> מער ניישט זײא האגץ לײנענדיג אונ 'שטײענליג יף1א ,פלפול מיט
 אונ גיזעגיגט זין־ ?ןיר האבין נאך דער / תלמוד דעם מיט נאר טאן
 פאר פון גיהערט איך האכ װעג איויפין , װענ מײן גיפארין בין א־ך

 ר׳ נאמן מינעין הײסט איינר^ר דא איז ווילנא אין דאס מעגישין שיךנע
 איז;ער ךעם חוץ ,תלמוד אץ גאון גרויסער זײעראיץ איז ?יר אליהו

 טעטאפיזיק אפילו וױסענישאפטק אלע אין חכם שרענןלינער אײן
ртр, )שזםרבוױיקט כןײן אונךנןדוקוואס נילעריגט״ האט,ער טו/זיכך 

דעי ,  
) ט גאון דעױ • עג  рв טראפ דיא םארשטײן נ>ט אנרערם קען מען אז זאגין פל

ג תג״ך ת אין רוכן רעם אויף שיפילין שלעו.ין לוים ריא װאש שירים ריא או ש בי  אונ המקד
א הר תקוגי פון םורות רי אל מען װאו הז ט ז ען ני װיק חכמת דיא לערנ ט  דער — .ה

ק תי ע ר פון ט פ ם ה זיין אין שרײבט אקלידס״ , מ קד ה ה ש בז  אין גױוען בין איך בעת : рהל
ױלנא ײא ו און ב ה החם־ד הג הו מו׳ ת נ*י אלי שנ ב ,תקל״ח ב א ױ גיהערט איך ה פ  מ

ש ט עס װען חקדו על ת למרן דעם פ ת אנרערע פון ידיעו מו כ ט ח מת אים פעל עו ה ל  ן
ט ד ע ד ג ת איי חלקים מ מ שה התורה חכ ה דיא װארופ , הקדו ר ט תו  דזבםות דיא מי

ץ זיינ/ץ ם א של ט ער אונ ,זאמען צו ט א ױף ה ט רעם א אג של שײנעט איין גיז ג ,מ  או
ט &ר א אס זעצין איבער זאל איך זאו.ט פאר מיר ה ־ װ ת איז מיגלי סו כ לשון אוי,ז ח

!גאר פון דערמװיינא הגאון תולדות •י
 באכןאנט גוט

 אײן זײן צוא
 איז זאך דער
 אבע בין איןל

 שטו^נ זעלבין
т Т «שוין דאם האב

:פרײט ךער , 
 מענ דער ךאם
 ז אמענש אזוי

 וויםעײםאפטין
 צײטין פארינע

 גישפ ישױן בין
 ב וועגין ךעסט

 ביז.ק גיפאךין
 ן לויכט וועלט

*ו אפישר חכמיות  —  » V * Т

 וויסענשאפנןין
 גיקער אײן אלס

 זאילכןאנעןקינ
 מאן איך וואס
 איז וועג רעם

 כ האט עלטער
 ווילנא פון ווײט

 ו גאםט אײן ין4<
ו תיוךה. לומדי

ש  י זײא בכדי הקוד
י א ײן פ ט  תוו דיא ש

ו פיי  ד.יפו< חכמת א
ר אױך ע ט א  ) זיך ה
ט א  זײן אים ארף ה
 פיו־ זײן מכפל ניט
יאס 3וױ» עד *מג



ט׳ גאגץ >גןאן,עו זאגין צוא נישט גאר פזן דער  בץ איך וױיל נאר נו
 מגזפ איז טבע עריזײ דאם רײזינדעךסע'שמו?נפין רי אץ פאלןאנט גוט
 פון אמת ךער וויא מער ?ראצענט וויפיל מיט זאך איין זײן צוא
 ווייא .הערין אײן גיוואלט נישט גאר ראם איך האב איז זאך דער
 דעם איןי האפ ביקימען ןוילנא צוא געהנטער אלם אבער בין איך

 אץי נאר ,גהמיות מער מיט שטאוקער נאןי גיהעךט שמתנס זעלפין
̂נר פאמת מיןי איך האפ ,קלוצעמ?ןנשין:פון גיהעךט שוײן דאפ האפ  זיי
 איז טאטער גיטראכט האךצין אין מיר בײא האפ אונ ,פרײט דער
 ױךין צוױישין גיפיגען זיך זאל ״עם אז ,זוןי איןד וואפ מעניש דער דאם
 װעלט אלע אונ פתוירה גדול אײן זײן זאל ?גר ךאם אמעגש אזוי

 גיוועףן אױ וויא;>ם אזוי זײן, .^אנןאנט איויך איפ זאלץ ןױםע;שאפטין
א אין צייטין פאריגע  א?ןד האטשע אונ תנאים. ךיא פון ת1ח־ר ך

 פ,ץ מאן גךא^ר אגרײז שײן בין איןי &אן ױגגער רףן ני־שט שױן פין
 פין אוג גיפאלין ךיק צוא ניישט זינען מײן פון איך פין וועגין ךעםט

 ךי װאם מאן געטליכין ךעם זאל.זעהען איןד ווילנא _קיין ביז גיפאךין
 זײנע פון זעהען אונ העךין אױןד וויל איך ,אזצ אים ליױפט וועלט

א אין שאליות דיא ?גנפעױן פאר נןאנען מיר וועט/ער אפשר חבמיות  ך
 איך האפ ורעג ךעפ יף1א ,מסופק זײ אין פין איך וואם וױפענשאפטין

 אייןז פדי לחי־ם1א פיל פון הויז גאפט אײן אזו אין ױנןעךט אײן אלס
 הוצאה מײן כלאי איז ,עם אױב אטת ךעם יף1א קומען נןאנען זאל

 פ־ן טילחא דיא אונ אומזיםט גאר האנד דער פאר מאןז איך וואם
אח ליא וויא גיװעזין מער נאןי מיר בײא איז וועג דעם ^  ך מייל ,ה

ך ם גאר עלטערהאטמי אפי רי  גיװעןין פין איך וױא גיװאךפין, פון
 פארפאך׳ן איך פין מײל פופצין פון ״ערך אײן נאך ווילנא פון ווײט

 גרױםע םיוחלים פיל גינעכטיגט האבין דארטין װאם הויז גאסט איין אין
אין זייא האפין גיגעםין ברויט אבענד האגיין זײא וױא תיורה. לומךי

מיטין  
א בכדי חקודש  זיי*ג ךורך קענען זאל מען ישראל וויסין צו װערין מערט פאר זאלין די

עי האט דרום . ע״ש הקדושה״ תורה ריא שטײן פאר  גילערינט חצמות אלע ז״ל גאון ד
 גילערינט, אלץ ער האט דעם צו שײך איז עס װאס אונ נתוח אונ הרפואה חכמת אפילו

ער ט א ה ױך װאלט א ארופאי פון לערנען ‘זיךיגי א הזמ; די י  מעד־צץ פון ריכטוננ צוא י
 זאל ער לערנען,בד- ניט דאס זאל ער גױוען גוזר הצדיק פאטער זיין אים אױף מאט
 גששוי? ראטעתען קראנקע צו גײן רארפין װעט ער בעת תורה פון זיין בטל6 גיט
פ ו.י»ג זןר ־ל־» א .גרונד צום מיםיג י
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ת צוןיעין אוג תוךה ךבךי 'שמו״עסין צו אן;יהויב־ין םיטין,עסין די תז  ך
 זײנען וואס גארן ווילנער ךעם פון הורה הידושי גיזאגט זייא זזאכין
אי .העךין צו אחידוש נאר באמת  אויף טקאנט נישט טיך איך ה

 צײלט ךער זײא האב אונ טיש צום גיגאנגען צו בין אונ האלטין
 שום ווענין.קײן פון ניט וױלנא הןין גלײך איז נםײעה אײנציגע מײן אז

 זאלמיט אונ נאוץ נוילנער דעם זעהען זאל איך נאר אנלערגי־שעפט
מױעםין אים  ךיא האגין ,וויסענישאפטין וועלט אין אונ לעךנען אין ̂'
 האבין אונ שפעטין אונ לאכין צוא םיר פון ןיהױ^ין אן םעגישין אלע
 צו קופען צוא שטעלין אונטעד ךיך ,קאנסטו וויא .גיזאגט אזו מיר
 פר איז באךד רײן .ךה1הת בדךך ניט גייקט רו װען גאון הײליגין ךעפ

 ךיך װעט ווער דייטש» איז סןלײדוננ דײן נישט, הא?ט פאות נןײן ,פוצט
 איז הערט ךער ךײד ךיא האב איןד װיא גאץ, צום לאזין אלײן ךען
אויעךין אײגין ךיא אין פינצטער גיװאךץ נפש פאר.עןמת מיר  אונךי

 ניישט נאכט גאנצע ךיא צרות פאר האב אונ ױקלוגגען, םיר האט
 וויא תחפולות או: ת1גינןלעךט_עצ נאר האב א־נ .שלאפין טקאנט

 איןד דאס אלין8אײנגי מ־ר איז .גאון צום קומען נןאנען זאל איך אזו
 אױפ מיך זאל אונ גיין איך װער לײקענען פאר גאנצין אין נאר זאל

 ,פאדווי פון רב אײן איטאליענער׳ אײן בץ איף דאפ דעםגאון געביןפר
 װילנא הןיין פאךץ איויס^רווײלט מיר האפין איטאללע פון רבנים אלע אוג
 רעמאלט אונ דדבים נפיש פקוה מצוה ךבר אגרויםע וועגין ,נאיון צים

 פון ךעם.ענין וועגין שמועסין טיר מיט בוךאי גאיון לער 'שוין וועט
אי אונ . מצוה יפע1גר ךיא  האב אונ גיזעצט אנילער באלד מיך ה
 איטאליעגישע די פון בריף מליצה שײדענע פר פ־פצין גיישריבין אפ

 מיטלעםפתב לשון דאס ניענךעךט איך האב בךיף יעדען אץ בבגיפ,
 םיך אונ . רב לעם פון שךיפט אונטער דער פון נאפען לעם מימ

 מיט ;ירופין איך האב רבנים אלע פון ״עחוײלטק איוים לעם אלײן
 אונ .“נרדפים ת1שמ פפר.על מחבר ״בעל פאךווי פון רב טיטול, דעם

גישריבץ: אזו איך האפ בריף אלע ךיא פון דעםאינהאלט
 פין .קיגײרײך ליא װאםז באקאנט גוט איז;עדען וויא;>פ הייות

גאד ווערין וואס ױךן ךיא דאפ אגזירה ניגעבין ארויס האט איטאלי^
טיט
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 איטאלמי גאנץ פון וואנךעףן אױס אליןזז גירופין ױד נאמען דעם מיט
 איפ איז גליױפין איטאליענישק נעמען אן וועט וואס דער ניט מער

 פיץ ופנים אלע מיר האפין איטאליע. אין בלי^ין פאר צוא ’פכײא
 זאלין תהפולהמיר זוביןאײן זאלין מיר גיהאלטין _ען$ה אײן איטאליע

 האפין .זיץ גױרהקבטל די זאלין זיי מלוכה ךיא לןאנק"באװעגין
 הױת טלהות צום פיטע איין מאבין זאלין מיר דאס פע־שלאסין מיר'זיך

 ?כן ,הךת .עניני פון נאר ךאןי װאנ־כט עזנאה גאנצע ךיא ןױאי
 איין שטעלין זאלין מיר ךוזײנו וויפוח איץ האל^ץ אפ וױליןימיר

 אונ גךול אײן שטעלין אויך זאל איטאלמנ קעניגױיך ךאס אינ נדול
 וועלכער אונ האפין וויכוח אײן זאלין הכמים נרויסע צווײא ךיא
 האט ;׳גס ,?לײגײן זאל אזו זײן ?זנצה וועט עסיחכמים צווײא ךיא פון

 נינ־מען אן פיטע דיא האט מען פיז געלט״טקאסט פיל זײער אונז
 אן מיר האפין ,װאוניש אונזער נאך פאשטעטיגט ’ זיא האט טען״ אונ

 איין אזו גיפינען זאלין מיר איטאליע אין ז.יכין צײא נאןי ןיהױגיין
ט האלטק אפ וויטח ךעם קאגעןז זאל הכם.עתיק^ער אײן ל1גד  אי

 - גיפינען, גי־שט מענש אײן אזוי קאנעןזמיר פעךלאנגט,*אונ האפין מיר
 ווילנאךערגאון אין זיך גיפינט דאם;עס האפין'מיריגיהעךט פהי־ום

 זײן מיט נןלינגט וועלט גאנצע ךיא וטתריוואס איש איין
 געוואוךפץ אים יף1א מיו־ האפין .וויסענשאפטין זײנע מיט אונ תזךה

 ?ןס װײל נור מוישי״ע, מלאך אונזער־זאלזײן קוק,/ער אונזעראויס
 אפין פראגין אפיקוךשיפע אלע זײערע געבין צוא אויף שווער איז

 דעם ווילנא ךיכטין.קײן אויס גיווען מסכים אלע מיר האפין פאפיר/
שנל אגרו־יםער איז ,פאמוי פון רב ^ו וױא ווײס וואס ט ױ ר  א

א גךונטליך געבץ או אלע טיר אונ ,זאך ך  וױלנער דעם פוז לאנגען פ
 אונזער ,העלפער אוגזער זײן חםר גרויפ זײן מיט זאל ,ער דאם נארן
 מיט ז_ײן מנצח כ־ןאגען שונאים אונזעךע זאלין סיר דאס ,״לײןער אוים
 אונזערדת גאר אז בעװײזין קאנעןז ״זייא זאלין מיר אונ ,וױפוח ךעם
 ליא אץ איך האפ מליצות זעלכע ^אך ןפרומה מה1ופר ,אמת איז

 זאמען צוא פךיף אלע ךיא מיר איך האפ ךעפ נאך .גישױגיין ײךיף
גיקיטק פין איך ו,ױא ,ןוי^נא בךן ןל״ך ניפאךין שױן גיין אונ ניפאקט

קײן
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 האפ איך וױא ,גאו־ן צום גיץ גילאזט באלד מיןי איך האב וױלנא כךין

 דאש עה'־ןיז דער האב אונ הייז פאר דעם פון טיר ךיא גי^פינט
 גיװעזין מישעו אלײן דאם פון מיר איך האב שיעקייט אונ רײנלףט

 אין דאךט .רפנים פולישע דיא פון אײגער וױא אזיו נישט איז ״ער אז
 וועכטער אלם איז דער מאן איק גיטראפין איןד האב הויז פאר ךעם

 פרײ אזו גיט זאל נא־ון צום אײצגאנג ךער דאם ,גיוועזין )אױפזעהער(
 גיזאגטאיןד אים האב אונ גי;אננק צוא מאן ךעם צו איןד גיין ,זיין

 גי?ננטפערט מאן ךער מיר האט .גאון ךעם מיט רייךין ^עפעס ךאךף
 דוא אויפ פרעגין ן1גא צום גײן אביין ײעל איך אונ זיצען דא פלײב

 זאטט פאר ווײלע היפ׳שע אײן מאן ךער זיןי האט ,גײן אריין זאלמט
 װאס גאיון פון נאמק אין מץי ?רעגט א־נ געקומק יס1אר איז אונ
אי איך ןןנין אײן פר  געקלערט מיר איך האב ,צו'שמועםען אים מיט ה

 גענומען אריויס האב אונ ךײךען צו נןיל ישמיש ךעם מיט איך האב $ואם
 שמ־ש דעם געגעבץ זײא האב א־נ כתיים אלע ךיא טזעם מײן אויס

 г0 אפערטיל פרן גאון״אין;ער־ צום טראגק ארײן זײא זאל ער
 האב גאון ךעם חךרפון ךאם טירפון טעפינטךיא פלוצלוגג זיך חאט
 אין מאן פאךפטעער אײן גײט מיר אננזלןעגין דאס גיזעהען איך

 האט אונ האגד זײן אין האלט,ער פתגים מײנע אונ ותפילין צלית
 גיװעזין בין איןד װאו חדר ךעם אין אונ שװעל ךער פײא געשטעלט זיך
 ,גיגעבען ניישט מיר ̂ער האט שלום ,נעקומען אלײן ני׳שט ערי איז

 איןפניס קוכןען צוא מיר נעהויבען אױף ניישט ?נר האט אויגען ןײנע
 ? שאלות זייערע זײנען וואפ הקודש לשון אויף מיר פרעגט אונ ,אךײן
 שאלה אפיקוךישעסע ^רשטע ךיא געלײגט פאר אים איך האב
 ער װאם הערין צוא אויעךין מײנע געשטעלט אויף גוט האפ אזנ

 מיר אונ גיטאן אטױאכט װיילע קליין:א האט ענטפעךין,,ער מיר וועט
 שטאנען פאר איך האב ? ״נוא״ וואךט ראס גאר געזאנט מער ניכט

 לישון איױף גיפרעגט אפ אים איןו האב פרעין װײטר הייםט דאפער
 זיבציג( אונ ךרײא וואר צאל זײער )וואס ׳שאלות אלע ךיא הקוריש

 .שאלות אלע גיענדיגט שוין האב איך דאס גיזאגט אים האב אונ
פה ]יין גיעפינט האט ערז אז ניגיליבין ןיך אוי^ר א?ער איןד ^ין ןןיא

קדוש
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טוז מװילנא הנאון תולדות
 ךייןע הקלד־ש לשזין א׳יף נט(ניזא מיר האט א־נ הכמה טיט רךויש

א וואס שאלו־ת  אינ דדייא פון צאל רער אין טצײלט אפ האקט ח
 טיט שאלה זגייעןטע ךיא ווארום שאלות פופצעהק נאר זײנען זי^עציג

 אונ זיבין דער מיט ;צװאגציגקטע אונ פינף ךיא אונ ךבעטע דער
 גלײןץ רעסט אונ אי-ץ.עטן, פון שאלה אײן נאר זײנען פערציגקטע

א אונ ךיא  א»ו אונ ,א״ן.עטן פון א־ויף־ זײנען שאלה דער ?יט ך
 ת5שאל אוגזיבעציג ךרײא אלע ךי גיישטעלט זאםען צוא מיר ערי האט
 איך ,פופצין נאר גימאכט זײא פון האט אוג אנךערין צום ?ננין איץ
 תפישי״ גרױםע זײן פרן ניוואךין איברראשט מעשהשך^קליך בעת בין

 אונ ךױיא וױילע קלײנע אזא אין האט אז,ער מוח הײכין אזא מיט
 יעךער ױזארטירט אפ זײא האט אונ גיווען פס1ת .ענעים טיפע ןיבעציג

ײא גימאכט אונ נלײכין זיין צו >גטן  איז ״עס ,־שאלות פופצץ נור פוןז
 דער ,טלאןי אײן נור שכלץןראפט מענשליכער גיט.קײן גאר ^טש
 מםפיק תיתץ אײן וועךטער קורצע אין טענטפערט מיר ?גר האט גאך
 פרעטק צוא װאס אנפאנגס אין טהאט האב איך שאלות, אלע אױף
 אומערעשונאיפ וועלי־ן $ילײכט ,גאון צום איך זאג ,זײנעו־ײד אױף

 פר דוא ג/ענטפערט מיר האט.ער ? אזוי אונ אזויי רעם יף1א ןךעגען
 דיין צוא גוט לײג ,טענטפעךט ךיר האב איך וואס גוט ניט טטײםט

אי אײן האךןי אונ *יױער  פרײט■ מײן טרוײק מיר זאלסט —.אטאל נ
 ניט ?גרהאט אז מדעםוי( משה ר׳ דײטשלההכם דער שרײפט אזוי

 זןר האט ?רי^ר נור ,פרי?נר וויא מער מאל צווײטין ךעם גיווען םיף1£
 פאר־ ברײטער מיר .עד האט ;עצט אונ קוךץ נאנץ גיווען ב־ולל ־אס

 חאפ פר;ער,יעצט וואס רעיון זעלביגק דעם נור אבער גיךעט אנךער
 אייער ניט פלײפט ױיד לונע(ך דוךך.זײנע וויא שטאגען פאר ןיך
 גילדעתע זײנע גינומען האבמיר איך ,עלעישאלות ךיא פין האר ךין

ײנק זייא ארײן זין אין גוט יעלטער  וויא גישעצט גיווען טיר בײא ז
 תישובח זײן טענדיגט האט וויא;יר —.בורלאנטין טײערםטע יא
 טיר ךיא גימאכט צוא האט אונ חךר זײן אין טגאנגען צוריק ,יז
 מייר אין זיך האט הארץ מײן , גיזעהק ניישט איך האב פנים זײן וג

יף1א איז ?ןס וואחם געציטערט האבין איכךים מײנע אלע לװאךפק
׳־יד



 שטיץ גילןענט קױם האב איןד אז פחד גרױםער איץ געפאלען מיר
ס איןי הער גיץ אוועק נילאזט מין־ האפ אי־ דיאפיס״וויא אויף א  ן
 הקיתיז לש;ץ יף1א וױדער מיך װפט קיול זײן היט אלײן גאון רער
 ת1שמ אז־יף ספר אײן גיווען מחפר האסט ״תא ,מיר פךעגט אונ

 זיןי פײא האפ אונ פרײט ךער זײעו־ מיןד איך האפ ? “הנרדפים
 אז צורדז ליהטיגע ןעהעןזײן קאנקז שוין איך וועל איצונד געלןלעךט

 איןי ,א1י ג;ענטפעךט אים איןד האפ ךײדין, אפיםיל מיר מיט וויל ער
װק. ךאפ האכ רגי מחפ  אױ אז?נם מיר צוא גאיון דער זאגט םפו

 פון חילוק דעם זאגין מיר זאלםט ךיר פון איך לאנג פאר ,אזוי ױא
 םיר וואם .חךוה .ךצדו .רינה .גילה .שנןחה ששון. .לישונות ךיא

 דאס איז פרײד אײן;יננן פאר וואם מיו־ ?נךלןלער .תנ״ןד אין גיפינען
 .שישו־ן לשון דאם איז פרײד ?גנין אײן פאר וואס אונ . שמחה לשיוןי
א נלײכין דעקט אזו אונ  ניזאןט אים איך האפ ,לישיונות אלע ך

א פז־ן־ פױיר ?יױן יעדעפ  ,מײנונגנאף מיץ נאך וויא לישוניות, אלע ך
 פאר ל־שוין״ךיצה׳האםטומױ פון .ענ:ן ךאפ מיר צוא גאוין ךער זאגט
 טייטש ניט איז ״ךיצה׳ גיזננטפעךט אים איןו האפ ,זאגין צוא נעפין

 מיר אויס פאלםטו װיא גיזאגט קוךיש״האט^ערםיר לשון פרײדאין
 האבאין־ דאבה( תדוץ )לפנױ אױב אין פסוק איין ךאך געפינען

 ישטעקין ארײן ,תרױן״ וואךט ךעם טײצין הפשט מנלי ךיא טזני;ינטפעך
ם.דץ לשון יךער וױא טי  שטייץ מיר צוא זאגט;גר — .טידי״ בי׳ הי

 אים איך האב פרײד/ “וואךט,,תז־וץ דאס טײטשטדאך ״ז״ל רש״י
 פשט, אמתען ךעם מיט גיטײטישט נישט אוין־ האט ריש״י ני^נטפערט

ער פאמעןכןט איןי האפ טרעט יס1א דאם האפ איןי וזיא  פאר איז א̂ז
 ניזאגט מירןױדער האט;ער רײד, טיינע הערענליג געװארען ציטעךט

 האפין המדיש פעלי חכמים היילינע ״אונזערע עזמינ אשטורימדיגע ?יט
 דאם ךעכענען אונ מיר, נעפינעןי פרײד פון לשונות צעהען נעזאןט

 טענטפערט אים איך האפ ? צעהען דיא צװיישען אױך דיצה לשון
 מיט נישט אויך גײ;ין הטדרש בעלי דיא אז פעכןאנט ;עדען איז ךאס
 ׳ נעױאךען פערציטערט איז״ער מײגערייד אמעתן'פשט,הערענרינ דעם
הךד אין זיך צוא אריין איז אוג ^יד פון ^;קעךט אפ זיך האט אונ
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מט מװילנא הגאון תולדות
 זאל איך כןװאטיר מײן אויף גײן געלאזט אויך מיך האפ איך ארנ
 רא פין אץ־ וואס עזךעסען אונ ?חףם ךיא פדן חען אפ אייםיל מיך

 נעקומען זײנען וועג ךעם מיט אזוי נײא איןי וױא ,געשטאנען אויס
 מיט דוא קוס מיר צוא זאגין אונ שמשים( הפלה)ב״ד מלאכי צווײא

 דאךף שטאט״מען פון מנהיגימ ךיא זיצען דארטען דין פית צום אונז
 האיפ וואס געזאגט עיא צוא איןד האפ ,האפין ךאךטעז ?ןפעס ךיך
 איר וואס זינד םיין איז וואס ,געטאן וועמען ^טאט אין דא איך

א מיר ד־אפק ה^הל־, ךאשי ךיא צוא אונ דין כית צום מיר רופט  ך
 ריינע פון וויםען שױן וועקטו אונז מיט נאר קום נעזאגט חכלח מלאכי

 ארט פרעמד איץ אין ?ין איך פעהזו־אכט גוט מיף האפ איך ,זיני
 געזונטע אונ גרויפע צווייא ךיא אנ^קעגין פאשטײן ניט נןאן איך

 גיצוואוננען איך פין ענק פני דיא פון זײן פוךאי מוזין זײא חפלה מלאכי
 האנד רעכטעי מײן אין ניגאנגען ^יז איינער גיין, צו זײ מיט גיווק

 האבץ״מיךניפראבט זײ פיז האגד לינכןער מײן אץ צרוײטער אונדער
 ניזעהען איןי נעקומען״האפ אריין פין איך וויא .זקנים דיא פאר
 זיך האט ולנפילין טלית אץ אלע זהןנים זיפין גיזעםען זײנען щ ךאס

 דזא ,מיר צוא זאגט אונ געשטעלט יף1א זײא פין זכןן אײן פאלד
 אונ המדרש חכמי ךיא געלאבט אויס האט ױאס ךער דאם ?יםט
 האפ חלילהאיך ג;ענטפעךט אים אין־ האפ ? ז״ל רש׳י פון רייד ריא

רזיןן האט פץ.קײנעם, גישפעט אוג געלאכט נישט ע  צו וױלער״ י
 האב יז״?1ה אין גאון דעם יײא נעזאנט האםטו וואס ,געזאגט סיר
 ךיחכמי אז ׳ איז אמת ךער וויא געזאנט האפ איך גױןנטפעךט איןי

 פש־ט״ ױכטיױן אנזתען ךעם ?ויט פס;קים ךיא נישט דומדושטייטישין
 צווײא ליא צוא פינגער זײן מיט געטאן װאונק אײן זיןן דער האט

 אונ חךדי אנדער אײן אין געפיךט ארײן מיןי זײא האפין .מהפליפ
 דער ,פ;עה‘ אהאלפע פון ̂ערך אײן זאמט פאר מיר מיט זיןי האפין

 דזאטזיך ז.קנים דיא פאר געפיךט ארײן ווידער מיך זײא האיין נאך
 גילעזען פאר £יר האט אונ געישטעלט יף1א ווידער זכןן זעלפער רער ׳

 1אז ת1מלק פעךז-יג שלאגען מיך זאל מען דאס ,רין פית פםק מיין
ה איז וואס ךעם פון איז ךין דער ןויא ^  חכם* תלמיד איץ מ
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מוױלנא הגאון תולדות *»*
 דזדר אײן אין גענומען וױדער חפלה םלאבי צוױיא ךיא םיך האפין
 די ךרײסיגנןאנטש;קעס/ אונ נײן געצײלט אפ מיר האפין אונ ארײן

 געפיךט צוא מיך זײא האפין גיווען ווײניג נאך אפער זײנען מלקות
 גיישטעלט ארײן מיך האפין אונ .ווילגא אין שול גרויסער דער ייז
 פון גרויס ךיא לויט חלל אײן איר אין דא איז װאס וואנד ךער אין
 מיך זײא האפין האלז ךעם אויף פארד מײן אונטער אונ מעניש אײן

 זיך רופט ארט ךאס ,נןײטיל אײזערנעם מיטאײן שלאסין פר ךאךטין
 צעטיל אײן געכןלעפט אױף זייא האפץ מײןרןאפ פון ,העכער“קונעמ

 פעשטראפט ווערט מענטש ״ךר געשריבק גיווען איז אים אויף וואס
 מגדער אונ .“חכמים ךיא פון רײד־ ךיא אויס גע׳שפעט האט ?נר תײל
 אנטקעגץ זיך האט דאוונען מנחה ארײן ישול אין געקומען איז וואס
 וועךטער טי;ערע צווײא ךיא געזאגט מיר האט אונ געשטעלט מיר

ער “ישראל ״פושע  פניפ אץ געשפײגען ז$ן סיר ערז האט גאך ן
 ךעם אץ שיר בין איןי ,ךאוונען שול אין אריין איז אונ אריץ

 װיא אזו ניט איז ווילנא וואהם געוואדען׳ ^זחנגןק פאר. ש§י;עכץ
 דאוונען ךאה אפ היטין אוג דא װךען פיל זײער איז װילנא אין ברלין,

 צוױיא זעלפע דיא טיר האפין מנחה נאך ,פיז:רוים כןלײן פרן ,נײן
 פיז פאגלײט מיר האפין אונ קונע דער פון געלאזען פךײא שמשים
 װעג. זײער געגאננען זיך ןייא זײנען נאןז ךער ,־שטאט דער אונטער

 פרײנד ליפער מײן איצונד ,וועג מײן געגאנגען מיר גין איך אוג
 י^ךעלןט דא ךיר האב איך האטשע פריף ךעם גוט נאר ^עפזלאכט

 דער וועגען דעסט פין געהאט האב איןד וואם בזױנות מײנע פון
 פון גרויס איז װעלט ךיא וױא אז ךיר זאג אונ אמת ךעם ךיר איך ןייל
 אגרויסער 1אז נישט בוךאי זיך געפינט אגדערען צום ?יז עקי זןײן
: איז גאון ווילנער ךער װיא חבפ אײן אזי אונ עאן

 האט ,הטבע לד־רך הוץ גיווען איז ן1גא דעם פון עניװת ראס
ק פון אכיןלענעלין פון אפילו לערנק ןעלאזט ךןר ך,וו  טנחם ר׳ הרב זי

 יף1א פיר־ש אײן קינו״ ״יעיר ספר ?יוועןזיץ מחבר האט אליעזר
 גיווען, מאן ױגגער אײן גאר נאןי דעטאלט איז;ןר קנים. מסכת מ־שנױת

 זײן םפפים אים זאל ערי נאון צום געקומען סיפור דעמ ?ו־ט ?גר איז
«ויב .־•

בא?
 רןין שווער
 'זײן האט

 גימאלי ןיף
 ט ךער איז
 יף1א אים
 יינגע 'איץ

 געריסען״
ג׳ ער האט

V ГГ  Т

 שװ גאיונס
 ג זיך האט

זיי אלכבא
 ו ניט ןאון
דער וואו



מוױלנא הגאון תולדות
 איט האט .טטים‘? אמעתע מיט געװאךען נעמאכט גוט איז ?נס יאױב
 נאבט איפער אים פײא לאזין חיפװ־ ךעם זאל £ר געזאגט גאוץ דער

 דעד האט גאו־ן דער וױא אונ , ען(קוך אךיין אים אין ?יי וועט
 דאס האט;גר פישטים אמעתע מיט פירוש גוט אײן זײןגו־ איז דאס אז

 גילערינט,גאנץ נ_אכט דיגאנצע אים האט אונ גיווען מחככ זץער קיפװ־
 גאון רר אים האט גאון צום געקזימען װאלאזענער חײם ר׳ איז פךיא

 מאז ױמער «ײן נאקט ךער אויף נעכטען מיר האט עפעם צעזאגט
 אײן גאר היבור ךאפ איז קגים מםכת אױף חיפור אײן געפראבט

 צוא היפװ־ דאס גיווען טזכה השמים מן אים האט מען נפלא חיתש
 האגייןגיט דיא.קךמונים וואס ,מסבת שווערע איין אזו אויף מאכען

ײ^י איז פ'שט,װאחםךאס אמעתן ךעם אױף קומען געכןאנט  פאמתז
 ךער האט אונ נעגאנגען געשװיגד חײם ר׳ איז .מםבת ישווערע אײן

 חיפור זיין יף1א ד,אט גאון ךער װאס אליעזר מנחם ר׳ צוא צײלט
 חיפור דאם נעמען אפ געקומען איז אליעזר מנחם ר׳ וויא .געזאנט

 גיזאצט וואךט רןין האט אונ חיפור ךאס ניגעפען גאיון ךער אים זןאט
 :חיפור זײן מיט גךלו־ת פאקומעןנףן ניט זאל פךי.ער ישלעכט, אפר גוט

ײן געפאוען אמאל ערז איז חתונה דעםגאונם נאך כאלד *  צו!
 ?נטליכעװאכין, האלטען ךאךטעןפר זיך האט אונ קידאן כןײן שווער
 פײ האט אונ שול דער פון תורה הפר אײן גענומען ישווער זײן האט

 פרײטאנ אנדעךין ד־עם ,אײדעם ®ײ?ןלין רעם לפבזד אמנין גימאהט ךך
 איז לײט ײננע טיטצווײא המדרש פית פון גענאנגען גאיון איזךער

 האט געװארען ניפעלען ניט _עירוב עפעסךער אךט אײן אויף אים
 אפ _עיח־ב ךעם האט אינ נעשפרוננק אונטער מאן װנגער •איץ

 גיװאךין גיװאר זאך ךער פון האט קידאן פון רכ וויאךער .געריםען
 ךעפ פון ספר דאס נעמען אפ זאל ?יר ־שמ״ש ךעם געשיײט האט;יר

 גאו־ן ךער יאונ מנין _קײן מאכען ניט זיך פײאי זאל שווער׳,ער פ:נ1גא
 נירעט, ווארט כןיץ האט אונ געמאיט װיסענךגי ניט גאר זיןי האט

דער אים האט גבורח זיין פעװײזען נעװאלט האט ישװער זײן אדרפא в 5 ־־ : — — т ש т ־.• ^ V • т  т » I — г  г  г  • Т ־־

 פיתהמךרש ךעם אין דאוונען נעגאנגק איז אונ נעלאזט ניט ןאןל
זאך כךין װאלט ןןס װיא גלייך גאר געדאווינט, האט רכ דער וואי

גיט



. ניט ק ו  זײנע׳ ראױנען זיין ניזעהען אבער רבהאט ךער דךא - מ
 שמיש ךעם מיט פריא גאנץ זונטאג ערי האט מדיות זיינע אונ מעלות

 זאל ?גר גיגעפען ךישות אים האט אונ םפר דאם געישינןט ךיק צוא
: פךמיר וויא אזו־ מאכען אטנין זי־ בײא

 האט תלמיךיםךר זײנע פון תלטיד נעהאטאײן האט גא־ון ךער
 גיוועזען אין שלמה ר׳ דיזער דוױלקאטיר( )אב״ד שלמה .ר׳ געהײסק

 נאןזבײא געוואךק נפטר איז ובנפתראונ;>ר בגגלה עיולם נארן אײן
 האט פטירה זײן נאך אתס עטליכע;ארע אין .ן1דעם$א פון לעבין ךעם
 ,ער דאס געךאכט אים זיןד האט .ם1חל אין גיזעהען זון זײן איט

 װיא ישוין איז ?נם יאר וויפיל פאטער ליבער מײן מיר זאג אים פרעגט
 הלום אין גיזעחק ניט ד־יך איןי האב געווארען נפטר יביפט דוא
 וױיפטי־ ג;ענטפעךט פאטער זיץ שלטה ר׳ אים יהאט ,^יצונך פיז

 איז וועלט ךיזער פץ אויר רער ווײל איז, דאם ®אר״וואם קינדי מיין
 ךער פאר שװער זײער איז .דור פרן עינות דיא פון רײן ניט זײער

 איײעפעס אין זיך אױר^סזאל אונדײנעם דעם נײן צ*א דוךך נישמה
 גישט אױך איצונד מיר וואלפט ת ,אונךײניגכןײט זיין מתדבק ^ישט

שייה ךער פון שליהות אין געוואךען געשיכןט בין איך גאר ציזעהען  ן
 פאר צו זיןי מאטעךט ̂ער גאון״ הייליגק צום רבי מײן צוא מעלה של

 מעלה ׳של ישיבה דיא מיר האט תוךה סתרי אין מאמר אײן שטײן
 איך גע־שקט םיר האבין אונ מאמר דעם פין סיוד ךעם גיוועזען מוסר
 האט מען אוג םוד, דעם זײן םנלה אים זאל אונ גאון צום גײן זאל
 חלילה זאל איף היטען אפ מיןד זאלין מלאכים געשי?ןט $יט מיר מיט

 װעג אײן אץ “אי בק .אויר דעם פון דוערין אונךײנינט נןאר ניישט
 איז פריא דער אין .טוםט דוא וואס וועױן גיוואר געקומען דיר צוא
 צום ווילנא נןײן געפאךען איז אוג גע^זטאנען אויף מאן ױנגער ךער
 ךרצײלט אויס האט ערי וויא .חלום ךעם צײלין איםךר עריזאל גאון
 וןעקט ה אז געזאנט נאיון ךער אים האט חלו־ם ךעם;אנצין ^און ךעם
 אויס װײזט )וויא .חלום אין זעהען ניט פאטער ריץ מעהר שוין
 מגלה האט שי־מה ר׳ דער וואס גיווען מנןפ^ גאון דער האט
ע;וה גךױס זןין מחעת וריל ,־שליחות זיץ פון ץננן רעם ;יווען

האט

ю» מװיינא הגאון תולדות



נא מוױלנא הגאון תולדות
 ווערען נתנלה ניט זאל /ןפ פצניעות זײן געװאלט אלס ערי ־אט

: נוליפכ־ףט( דין
 פל?גנט ז׳׳ל גאןין ךער דאפ ציילט האטרער גחלז׳׳ל אוױלנער

 אײניגע יף1א עזטאט אונטערין פארין אריוים אפט צײט זוטער אין
 ?ןר וואם אײנעם אזוי צו פארען ״ער פלעגט געוױינליך אונ .זואבין
 פאר אמאל איז .איךען פחמען אײן פיר נעלןאנט איהפ דיאט

 אויף לןרעצטע איץ געהאלטין האט ער״ וואם ןשובניק אײן צ־ פאךען
 װאםדערגאון צײט דיא אין טראקט(. נאשצעניץ)פאצטאװען דעם
 אין אהין פאךין פאר זיך איז געהאלטין םטאנצײע דארט האט ז׳ל

 מענשין מיט . קדוורה פורען אסך מיט פוחר אנרױפער נ־רעצמע
 ניט פאן נאך״קײן איז דאנמאלס דען .פוךמאנעם , פײקאזצינןעס

 ניט איז פאךין פאר אהין איז סיוחר דער װאס אורזא־ ךיא .גיווען
 צייט דיא אין גראדע וױיל נװ־ .אנןרעצפע ;יוןען איז דארטק זוייל
ק איז  מען האט כןהו־רה ךיא מיט וועגץ וועג,דיא אישלעכטע ;יון

 פיל גיגאנגען איז זעלבסט סוחר ךער . פיךען אלײן במעט געמױט
 גיקומען איז.קאם אז וועטער אשלעכטען אזױ אין ,פוס צו מייל

 וויא . געלאזיךט דאךט האט דל ן1גא דער װאס נןרעצמע ךיא צו
 ניךעט ניט נךנעם מיט ?גר האט נןרעזןמע אין ארײן איז כיוהר דער
 האט ז׳ל גאוין ךער װאו סטאנציע דיא אין אךײן ^לײך איז אוג

 זיןו .ער האט ,בעטיל אײן געפונען האט אונ גילערענט דארט
 ז״ל גאון דער או־נ געישלאפק אײן האט'שטאךק אונ שלאפין נעליגט

 מענשין דיא . װײלע דיא יף1א כטאנציע אין בױוען ניט גראךע איז
 האבק ניטא איז חר1ס דער אז בעמעךכןט האבץ חר1פ דעם פון

ק אנגעפאננען זײא כ  אלע אין געזוכ״ט אים האבען זײא .אים צוזו
 זוב;ןן געוואלט האבין דיא ,געפונען ניט אים האפען דיא קטאנצועס

 .גילאזין ניט כןרעצמער דער ■האט ז׳׳ל גאון פון פטאנציע דיא אין
 נעװאוםטאזדערסוחר ניט אויך האט זעלבקט רעצמער(ךערר אונ

 הנלפקט ' געדארפט אבער האט כןרעןימער דער .דארטין שלאפט
 ךאסידעך פעםערכןט ערי .ז׳ל ן1גא פרן קטאנציע דיא אין גײן ארײן
̂יו נןרעצטער דעו .ז״ל גאון פון בע^יל דיא אויף שלאפט סודד ן



מװילנא הגאון תולדות
 ניווק אויך איז נןרעצמעי ךער )װײל שראקק ךער זײער וואךין

א שטאנען פאר האט מאן גתיםער איין  .ז״ל גאון פון גרױםקייט ך
 ניט טאר אנדערער אײן אז ר1טה יף1א איז בזנטיל דיא אפיא אז

 או־יף דךשת יײ( דף )ם־כות גמךא ךיא וויא אזױ .איר יף1א שיאפען
 ז_ײן אז הנביא( אלישע )בייא הוא קדו׳ש אלקים איש כי פפוק דעם

 מיטישרעקצו געהו־יפען אן האט.ער הײליג( גיווען אויך איז פעטיל
 פעטעמןט עד יפג.עו.וכט1א זיך האט םװך דער .ת־1ם דעם ורענןן

 דער;זךד צו גיפאלק איז חר1פ לעך־ .לעךינט אונ זיצט באון ךער
 אין;ענעם איז ̂ער ךאם געשטעלט פאר זי־ האט שרעק^עם ?רוים פון

 דער בעת דאם פעךישטענדליך זעלפםט דאןד איז דאם )ךען עיולם
 ,הבא( עולם טעין גיװען ארט דעם אין איז געלערעגט האט גאון
 עניװת:גךויםע זײנע מיט עריהאט זעהן ךער דאס האט ן1גא ך?ד
 איר האט וואם ניט אײך שרענןט אים, צו זא?ט אונ געשטאו־נןט עם
 װאס עט איז םוחר ךער .אײןיי שרענןט איר װאס גיטאן ךען מיר
 פויחר דער וויא דעפ נאך .גענןאטק זיןד צו רײד צימליכע ךיא טיט

 גיװען איז גא־ון ךער בעת איז .נאון פון ענױות ךיא בעמעלנןט האט
א ער״צובעת צטוואםחדזינפוןלעךנען, צו ץ\ ם ע עג טג א  בעהזלר ה

 איז .סטאנצי״ע דער פון אוויילע גײן צו ארויס געהיויפען אן האט
 ךיא מיט פרעגט אונ גאון צום גינאננען צוא פחר מי־ט סוחר ךזןד

 גאון דער זאנט ? “עוה׳ב האבען וועל אין־ ,ומיוךי ״כבי ווי>טער,
 וױא גא;ץ דער זאגט .נײן זאגט ? האפטײ עוה״ז אונ ,אים צ־

 האפט דוא גביה אנתיםער סוחר אגרויםער דאן־ ביםט דו ?י ^ײן אזוי
 ךער זא?ט .הזה עיולם געוויס דאך דוא האקט ניישעפטין פיל אזו

 ׳הזה עולם גאר״קײן האב איך פארקעךט גלאןע ומוךי, ככי נײן פו־זך
 װעגיגפ דער אין גאר .ניטא הײם דער אין שטענךיג בין איןד ךען
 וױא וועטעױן אזעלכע אין ,ךוי1נ בדרןד ?ןנה דאך שטײט щ נוא

 נאך אונ .וועלדער אץ פעלדער אין פארין דארף מען אז איצטער
 דער לאנט נ־א .הזה עולם ײן(נ גאר איז מײל פיל אויך פוס צו
 עיולפ אויף אז ,הבא לם1ע לאנגפטו §אר וויא פוחר צום ז׳ל ן1גא

<. הזה עולם האבין צו אום §יל י1אז הארעװעןגט תא וואס ב«ןה
דאס



״ב מװילנא היאון תולדות
 פכדי אגביי זיין $ז לעפץ גאןציל דײן האךעװעמט דוא הייהט ךאס
א אוג הזה עיולם האפין זאלםט דוא  אז זע ?עמעךק .ניט האהט ח

ס יף1א א וואס הפא עי̂ו  וועסטו אזו וויא גיט גאר הארעוועקטי ת
 ,ניט אװדאי מעז האט ניט הארעוועט מען אז .הפא עולם האפין

 תאמין( אל ומצאת ינעת מגילה)לא מסבת אץ זאגט נמרא ךיא ױיא
 . ?ליויפען צו ניט איז האיין צו אונ געהארעוועט ̂יט הײפט ,דאס

 לש1ע יף1א האךעװען וועכט רוא ווען תאמין( וטצאת נאר)יגעת
♦ געווים האפען וועסטו הפא

. V? גאון §ון תליםידיפ ריא ון5 פיפוױיפ אײניגע שר״בען מיר װעליין יע*פ
 איז ל1גא רעם פון מ־פהק תלמיד איין теп היריש ר׳ הרכ

 איז ״ער ראם גיטךאפען אים ״ער האט גאון צום .גיקימען אמאל
 םעודת אײן גיבעסין האפען אונ תלמיךים זײנע מיט טיש פיין גיזעסען

 ארימע אײן ;נפים איז ךאס אז גיזעהן האט היריש ר׳ ךער נאר ,מצוה
ש דעם ף1א סעודה  ר וױא .״עסין צוא וואס דא וןײניג גאר איז טי
 גיפעטען אים זז-בױם זײנע האפק גיקומען אױין איז הםיד הידש

 ױייל ;ןסין גיט טאר אי־ןד נײן הירש ר׳ זאנט . זייא מיט 'שפײזי־ן מיט
 זײנע צו גאו־ן דער ;אגט .זאנט פאר אזלי מיר האט דאנןטער ךער

 . זאנט פאר אים האט דאסןטער.עס וועלכער איר וױיםט ^למיךים
 איז ,ער )וואם ז׳׳ל רמכ״ם הײליגער דער דאקטער גרליםער אײן זי;ער
 וואס ט/נם ךעם חךף־ מצױם( מלך ךעם פײא דאנןטער אײן ניווען

 וואסאיז סעודה איין פון ני־שט,עסין טאר מען אז זאגט ךיאגמרא
 רמב״ם אונךער .טיש דעם פײ פריער זןצין וואס דיא צו מספיק ;יט

 אז י1אז טאקע ןפלןית אונ להלכה פפר דין אין ךין ךעם פרייןגט
 גיטאן גוט זײ^ר האט אונ רעכט האט הלרש ר׳ .גטור איסור אײן איז

ף האט ̂ער ו־ואס א א.ז  י;עדער גיהער אזול ,שטעלט פאר ניזאגט ך
 זאל щ פךי צגיעילת ?£יט חכמים דפרי זײן צו מקנים טאן צו פעגיש

ט : וויא.נךלות װייזען אוייס ף
 זײנע פון מוכהק ©למיד אײן גיהאט גאלן דער האט אויןי

 :יעען איז ךער מאהליווער שלמה ר׳ ניהײסען האט יס7תל?
איזגאף דאוונק אונ לעךנק זײן פײא שטים יראת ־ײ־ין עו־ם, אגאק

גישט



 ארימע ?זיט לשםה תוירה לערנין פלעגט ״ער .ב־עשרײבין *ם1צ נישט
 לאעטכךן פאר ניט פץ.קײנעם אונהאט ,גלײןד .קינךער ױיכע אונ

 איין ןרנסה גאנךע זײן מיט גיהאלטין אויס האט אים . ליטװ־ שיכר
 אנךיב, אונ רה1בת אטופלג װאר ״ער לוריא אהרן ר׳ נכיר מאהליװער

 היט זאל ערי שלמה п דעם פ־ן פעךלאנגט אהרן רי דער האט אטאל
 איפ האט .שיעװ־,קבוע אײן טאג אלע לעךנען באזונדער זון דץ
 כןיןד װײל״דיץ דען צו ,ברען גרױסען אײן מיט גױןנפערט שלמה ר*

 ךעפמכטלױין דורך איןד זאל פוטעךיל אפופ^ען אין ג־טאן אן נײט
 ריץ־ א־נ ארעס איז טיר בײא ..קינךער ארעםע דיא פון ישיעור ךעם

 אהרן דעטר׳ גןוועזין פגים נושא ניישט נאר האט אונ ,גלײןד אלעם
 אםאלאיז—גיהאט. פרנםה גאנצע ליא ממיש אים פון האט ?יר וואם
 גרויסען אײן בעקומק האט אונ ניװאךין נןכאנק שלמה ר׳ דער

 לאקטורים גרויסע דיא צו וױלנא גךן פארין גימוזט האט מית־ש
 גיפאדען מיט תלמיױם זײנע פון אײנער אים ?רט את הײלק, זיך
 דער האט ורעב דעם אויף ,באךינען וועג ךעם אויף אים זאל ?גר
ת ניווען טנןפל שלטה ד׳ בו  האט ווארום^ער ,כאנךאךעס דיא פון ני

 — .ךפואות אויף אוג הוצאות יף1א האפין גידאךפט באמת ךא־
 איז יראנראר ךער ארײן סןרעצמע אײן אין ;יקומען זייא זײנען אטאל

 דער אץ גינעכטיגט, דאךט זײא האבין חײם׳ רער אין ביוועזץ ךט
 נדבהאונ שיינע אײן תלמיד זיין גיגעבין כאנדאךכןע ליא האט פליא
 אפאר שױן זײנען ז.ײא וויא ,גיפארען אװעק דארט פון זײנען זייא
 צי פךעגט אונ םאנט דער שלמה ר׳ דער זיך האט גיפארין אײן מײל
א איז ױאס תלםיד זײן  גיזעהןידעם ניט מיר*הא$ין ױאפ מעשה ך

 זאגט ? גינעבטיגט האבין מיר װאו פןרעצםע דער פון הבית בעל
 האט מאן איר אויף גיפרעגט ראנדאךכןע דיא האב איך תלטיד רער
 ,אװעקגיפארין יךיר אײן יף1א ?נלגעץ איז ״ער דאס גיזאנט מיר זיא

 ראניאךנןע ליא אפשי דיר האט גיפרעגט שלםה ר׳ באלד אים האט
 מיר האט דא , ;ע תלמיד דער ןאגט , גיגעבין נדבה אײן ;יפעפ
 האט ,אליץ ױדענע אײן לויט גיגעפין נלבה אײן־שײנע זײןך אפילו

ש אײן ממיש שלמה (ר רײם ע ^ ר דעם צ• אנטזז אונ גיפאפט אן ^
, תלטיד

מוױלנא הגאון תולדות



 אמ דאנדארקע דער צו צווךק ליױף אונ פײלד אײן גיןד מ$פ תלמיז־
 האקט דוא . גיגעגץ דיד האט זיא וואם נךגה ךיא איריאפ גיב

םרא װאס געסץ פאר א/ ק אז קמא בבא מסכת םוף אין זאגט די  מ
 אײן נאר םאנס;ךעה( ךעם ״וױיבער)אן ךיא ®ן אנךבה נעמען מעג

טק תלמיד ךעו־ האט זאך, אגרױסע ניט אמלו־ ,קליינעקייט, מי מ אין  וי
 פ/ןךד אײן גישפאנט אױס האט אונ פוהר דער מיט געישטעלט זיך
 דןןף האט א־נ אכײן דאךף ךעם אין בין ךיק צו גילאפק איז אונ

:גיגעבין אים האט ןיא וואס נדבה דיא אופגיפןעךט ראנךאךכןע
ן ענטפערין װעגין טעשד■ װאונרעוליכע שײגע איין מ  פפר צוון זעצט )איבער א

. (1ז״י װאלף זאב ר׳ הרב מגיד שטאט אלטין רעם ון6 ודעת» ,מוסר

חסמ* ליפ ר׳ מו״ה מאן געטליכער אײן וואר עײט גאלנם אין
 דינעהיילעקײט םיט מפורסם וואס.עראיזגיװען שטאטטעילז( )פון
 ־שר .שױיבען צו יס1א גיט גאר איז ;>ם אז ודןםידות פךישות אוג
 אשף אן נשמה אײן איז ליב ר׳ דער אז זאגין פלעגט ז״ל גאון

 ז״ל( גאון דעם פון מובהק тр^л אײן נואר אז,ער זאגין )אנךערע
 .מטו״ל בעל אגרויקער אונ אבױן אנךױםער גיװק איז ליב ר׳ ךיזער

 לאפט צוא זײן גיוואלט ניט ;ןך האט צךקיות גרלים זײן מהמת א־נ
א האט אוג ,פףנעם  אויש זיך איז אונ נינומען נישט גאר פןינעם גיי

 איץ געבין ים1א בדאךפט האט ?עת נוו־ .פצמצים פןאם ניקוםען
 הונדערט פיר פרײז אןישטעלטער ניווען שוין אים בײ איז טאכטער

 פארץ ארליס פלענט .ניט מער אונ הוצאית םיט נדן איויף גילדין
 דןןר ארזנ פלעגין פאמילע דיא וןיא אונ כךלבים רײכע זײנע צוא

 אנטקעגץ פאו־ין ארויס גיירים ךי שלין עם פאךטפלעגין אז העױן
 מצוח דיא חאפין אױם פױער וואס גיהײלט זיך האט אונ;עךער

 האט ?ןס ווער אונ .גילףן ה־נדערט פיר דיא םיט אים ד־ין מהנה
אונ גיוןען זוכה דעדהאט גיווען ךם(?יןדמפ מצוד״ א  האט עריוױא ך

 : פץ1א בעזלם ישוין האט.ער בילךין הלנךעךט פױ דיא גיגקדאגין שױן
 י ן“א . ניט וועלט ךער אױף פאל פאר.קײן מער ןיװען מקבל ניט

 кч האמ . אױיזע ®אכין פדארף וױיב זײן צוא ̂ער זאנט מאל
ע ע״פ פלענט ?גר וואס עגלה בעל שטענדיגין דין גיפדאכט ^ים וז

טיט

נג מװימא הגאון תולדות



ע טאנ האלבץ פאר פרײטיג . ניפארץ אעעק איז פאךיןאונ אים «
 טיר ענלה בעל צום ליב ר׳ דער זאגט װאלקאמיר אין גיקוטען ערי אייז

 נאך שפת דער?ע־שטער גיווען איז )דאס דןאלטין/ שבת דא ?ועלק
בעל דער «עט גרויס( טענ דיא זײנען מאל ךענקט וואסי #בועצת

נאך וועלין מיר אונ פאכין אײן דזיפשע הײנט נאך כןענ״ן מיד ענלה
 ב_על צופ ליב ר׳ זא?ט .שפת אויף אישטאט אין צײטליך ^טען
א יט1ל אנלה ש גמרא ךער אין שרייבען ד׳ל חכמים ך ט ין1איז'  ני
 װילקא^־ר'שבתגיפליבץ אין !יינ־ען זײא קװ־ץ .מער פאךין צו חיכט

 לכבי׳ד לבן בגדי ז_ײנע גיטאן אן האט אונ מךחץ פון גיקומען איז
 מאלאיז דע;קט .טאנ האלבין נא־ שול אין גיגאגגען איז אונ שפת

 המבװ־גער ךפאל ר׳ וצדיק גאון גרויסער דעד רב גיווען װאלקאמיר אין
 אז זעט בה־ר אישיבה . אױף אישיבה גיהאלטין דאךטץ האט אלי

 )זוקער פךיא אזױ שול אין גײט לבן נג״י אץ גיטאן אן אטענש
 נאןי אים איז.ער גיווען חדוש אגר״יםער אים איז אײנם( זייגער

 צי*א ניהײפין אן האט ליב ר חסיד ךער .שול אין ביז ניגאנגק
רויפ וטהךה מיטנךרשה השירים שיר לאנגזאם זאנין  ת1התלהי אונ;

 גיישמאנףט א,ינ זיפקײט פון גױואךין זיך אױסער איז בחור דער א>
 זיןי האט /ני • עפאלץ פארבט געטליכע אײן אים יף1א איז ?נם אונ
 ןזבייס דיא אונ רבין דעם זאגין אן גײן .געבין ױקענט ניט עצה _קײן

 §אד- היטלשין אזא אװײל> יף1א וןאךפין צוא אװעק ערזזאלעמעט
 אזא מיידין פאר צוא ארץ דרך .קײן ניט ךאס ^יז גײן ניט .?יגינען

 איז אפױגיל ןױא .גישווינד .הברים ךיא פון אוג רבין פון פאךניניגען
 איר ברידער ״ליבע זאגט אונ ןשיבה דער אין ניפלױגין ארײן

 גישטאק דעם וואס ^ט פאךזו?ין אונ לעבץ אגליקליכען זעהן ןוילט
 מיט זײנען זײא .“זעהן איר וועט .מיר מיט קומט הבא עולם פון

 щ װײטין פון זיןד גישטעלט אוועק אונ שול אין גיגאנגען מיט אים
םךא ממ'ש זײא איז  פון א־נ זשהךיט פון נישעאכיןיט, פון נשמה ארוי

. הײלעקײט צךינןס ד^ם
 מיר אנדערע דיא צוא אײנע אג זןןז זײא ה־פין דעם נאך
אומער מײ^ה גןיי; ךט גיבין טיר װאס דעם טיט רעכט אום

רבי!
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ן תולדות או ג א ה מ װי ד מ נ
 נוףל דער יס1אר איז זיך וןישען צו טךל גיװארפין האגנין זייא .רבין
 רפאי ר׳ דער .ךבין דעם געבין א;ד;עה ג־ין זאל ?יר אײנעם איויף

 . ז_אך פשוטע לףן גיט איז דא אז שטאנק פאר האט המפורגער
 זײא מיט איז.ער .אומזיםט ז.ײן מטויה ניט אים וועלין תלמידים זײנע
 .השירים שיר דין הערט דער האט ערי ױיא .שיל אין ױנאננען ?יט

 כןליננט שטים אשרעהל־כעס ״קיגךער תלמידים דיא צוא ״ער זאנט
̂זין _קײן ̂יט איז ראס אױערין, מיינע אץ ל נור גיזאןנ מעני ע ^ 

 פ,ץ גישטאלט דיא אין מלאןי אײן או;ז פאר שטײט דא .געזאנג
 אינזײא הישיױם שיר דך זאגט צדיק דער פון ךער קורץ .“אמענשין

 װאנק פיז ךשמאלןיט ךיא אין פאךטיפט ווײטין פון אלע ישטילען
 אײנעך אים האט . דאוונ״ק מנחה גיקומען ז_אמען צו איז עולם ךער

 ווײקט איר רבותי ערי זאנט ,ליב החפידר׳ איז דאם ךערכןאנטאז
 р .טעלז פון חםיד ליכ ר׳ גרױשער דער איז ךאס ,איז ךאס ווער

 דעט האט אונ .מאכין חתונה אטאכטער ױעגין .ער פאךט הלתם
הםיד ר׳ליב ךעם פר; מנהג דעם ציילט דער רפאל ר׳ כב

 הנאון גיקומען ארײן צואאים איז נא?ט צו ששת במוצ׳ט״ק(
 ין/נרפילט״.1ש איז פערלאננ איײער ״רבינו אים צו אנטזז אוג רפאל ר׳

 פעך- טײן וואס איר וױיקט װאגען פון ליב ר׳ ההסיד אב זץ־ הפט
 איז מהסתם אז רעכענען מ*ר רפאל ר׳ הרב אים ?ןנטפערט V איז לאנג

 ר׳ החסיד אב זיןד חפט .נעבין אױס אטאכטער וועגין רײזע אײער
 . זאכין געלט וועגץ ניט איז מײנע רײזע ךיזע .הער מײן נײן ליב
 פון גיפאןין אפ איז ליב ר׳ החםיד אונ גיזעגינט זיך־ האבין »ײא

 .וואכין ךךײא לערך רײזע דיא אין גיז״אקט זיך־ האט אונ וואלקאטיר
 ^ףאיז מיא .לישלום אהײם צוריק גיקומען איז^ער װאכין ךרײא סוף

 הקךש)וואתפזיץ לשון אויף זײא ער זאנט שטוב אין זי־ צו ארײן
 פ״ה המקום ברוך דש(1הק לשון אויף רײךען צו גיװען איז שטיעער
אג איןד היש״י.( איז )ןילויבט  מתנה״נמ־ אטײערע גיבראכט אײןי ה

 דאוונען שול אין גיץ דאךף מען רײדען צו צײט _קײן ניטא איז ;עצט
 זײן האט װייל ךער .ראוונען מגחה ׳שול אין אוועק איז , מנחה
א גימאכט מאן איר האט װאו״ײ.'] בעל דעם ניפרע?ט נוײב ך

רייזע



 אים ?ןיט גיפארען אח ער״ גיזאגט עגלה בעל דער איר האט ז־ײזע
 )מהםתם .ז״ל זעכוױצער ישעי׳ ר׳ הקפורקם הנאון הרב צוא
 דוייל דער האט זיא טױט( גאונס ןוילנער ךעם נא־ גיווק דאם איז
 או־נ אהײם גיקומען איזלנר נזעױב נאןל .וועצערע גימאכט רע?ט צו

 נאןז .נןנדעךליןד נןלײנעקע אלע םיט טייש ארום גיזעצט זיך האט
 ניקומען איז /יר וױא אסיתר אין גיפענשט אלע זײא האכין ךעם,עהין

 דיא נילײגט ארויף ערי האט והמטיב הטיוב פון פרכה ענךעי ךיא צו
 וויםען זאלט #יהר נןינךעו ליפע מײנע ;זאנט אוג פיחר אפין האנט

 הטובו־המטיב פון בךכה דיא זיך כןא^צעט “אליחקרנו ״לעולם צו אז
 איך האפ דעם ליפ צוא אונ .אטן /ננטפעלין מען דארף רא אונ

 גןאנצעט װאו גימען אםפק איז װארוםמיר .יעצט רײזע ךיא נימאכט
 ישעי׳ ר׳ החסיד להגאון גיפארען דעם װעגין איןז פין פרכה דיא ךןז
 ניפכאכט אײך האפ איך וואס מתנה ט״ערע דיא איז ךאסי אונ

.כןינךער ליפע טייגע
 ױײט וויא אפער עשה;אמ דאך איז דאס הגם ?רידער ליפע

אס ךךינגט  אנס;עה מאכין צו .טענשין האןישטאנדיגען דעם דווןי ן
 אײן אי־ן איפעראספק ה־וצאלת פיל אזוי מיט װאבען אייניגע פון

א אויב ברר . קאמישז זילער אױס אוגז פײא קימט ךאם ,אטן  ת
 אוױילע מיר האךך . דעם אליף זיןי װאונךעךםט קרײנד ליבנער מײן
א ?־רעגין/ יךיר וןעל איך ,אײן  לרײא פון מאכיןאױיזע וואלסט ח

 פופצינ סך היוצאוית אלע ^אך רווח פלײפען ךיר זאל ,עם אז וואכין
 אד־נ ווײניגער אפשר אונ רוביל דכײסיג איבער נאך אפשר אונ ? הביל
 וואלסט הײם דער אין זיצען נאו־ פארין װעלין ניט ױאלט וואס דער
 דאס וויל וויא שטײטץ ,פוםצאק ,נ«ער לײךינ רופין אלײן דוא

 פערדינק צוא אסבןא איז ווען זײן מישתדל ניט זיך אטענש
ר פרײגד ליבער ;עצט — צענךליגרוביל. עטליכע ךך אי  פרעגין װעל

א װאס דעס אין נלויפםט דוא .אזאןד נאןד  דיא )אין זאגין חז׳ל ך
 פאר מען ;^פינט בפונה אמן ^נטפעךט וואס ךער אז גמרא(־ הײליגע

 —כו׳(.. שערים פתחו )שנאמר “גן.עדן 'שערימ ךיא איױף אים
 פוראי איז אמבין נאר איז ?לפ ווער ־שאץ טײעךין אזא איויף הײנט
אבער מיי זאלין וזאס גור —.דעם וועגין ארײזע מאיין צו גדאי

юз מװימא הגאון תולדות



נה מוױמא הגאון תולדות
מײנק מיר ,וועלט ךיזע יף1א מסהור אונזער ניט איז ךאס «ז טאן

זילבער*( אונ נאלד האנדלק צו אײן באישאפין נור איז וועלט ךיזע אז
א־נדערע;יפילץ מיט פהות אונזערע אלע מיראריץ ךעםלײגק אין

ע איז וואךהײט דער אין )וואס מקחרים היםילשע ךיא אבער ךז
גיר איז מםחרים געלטיגע דיא אונ ׳ ךעם צוא בעישאפין נור וועלט

נעטלי-בע ךיא האנדלען ךעם נאך כןענען צוא בבדי ?זיטלוגג פאר אײן ־
צײא האךם( בריאת פון ציל דער.עינןו־ זײנען נורזײא וואפ נישעפטען

האבין מיר אז ווײט אזו ,צוא ניט ח1מ ךעם לײגעןמירגאר ןעם
אז אסברא נאף איז .עס / זײא פון באגךיף דעם סאךלארען _עט1ב?

צעגרלינע פמה א־נז בײ היחה פרך־נעןאיז כפקפוןארו?יל אט'ױזנדר
אונזער מהמת אלץ איז ךאס נור — רבא שמיה יהא אונ אמן׳ס
ײנק מיר ,פערישטאנד כןלײנע האט װאס פןינד אלןלײן צױא גלײך ז

ווען״ןגר בילעטיאונ אהתדעךטער ךאס וואסאיז ניט נעפיל נןיץ
צאצקע אשפיל ארער אצולןערקע פיר אוועק איר ער גיט זיא נעפינט

אפאפירעגע פר אז חלוף גליפןליכען זיין א־ויף נאןי זיך פרײט ער אונ
מיר ווען אונ ,פײפאלאן־ מיט צרהןעךהןעס געלןראנען ער האט צאצקע

ארזייס אייך זןילבסט זיןי אין ימיר זעהען ,ק-קין אײן גוט דך »אלין
ק - ,,אימלאך׳ נאמען דעם מיט רופין יך1א זיןי פןענען מיר ,בילד ךז

בוךלאנטין)דאס טייערםטע דיא אויפ אונז פײא נאךט הרע דעו״יצר
א פאר טצות( ךיא הײסט צוםביישפיל ,נארעשקײט לןלענםטע ך

פארין   
״טײגע״ װארט דעם זײא אױף זאגין אונ רימען ניט זיך קען טען װאס *(

עי הייםט דאס ילין( בל ביקר )וארט זאגט המל׳ך דוד וױא , ניט טאג אײן אויף ע ד  םענ
ט .:אבט א'ין אױןז בעזיכערט ניט איז  באשדיבען איז עס וױא אונ רײכטהום זיין מי

 טיר זאג גיפרעגט אמאל אים בײא שר אײן האט צדקה אבעל אונ עושר אגרױטץ אויף
 זעהען איבער אונ אהײם גײן װעל איך שר דעם ער ענטפערט ? אײגינס האסטו װיפיל

 ,מיליאן אהאלבין אײגינס דזאט ער אז שר רעפ ער ענטפערט טארגין אױף , בוך ם״ן
 זאגין דאם מיר קענסטו יױא שטײץ מינע אצאויינדיגע מיט שר דער אג זיך רופמ
 איבעריגע ריא איז װאו הײנט טיליאן עטליכע װערט איז אלײן מױערין דײגע שקר, אזא

 עושר דער ענטפעדט — מיליאן פיצף מעגין פאר םוסטו מײנונג טײן נאך , ר״כטהום
 איך װאס הײםט ראס , אײגינם ,איך״ האב 1וױפיל מיר דאך פרעגסט רוא השר ארוני

ן נור איז דאם אונ ״טיינעי, איז עס אז זאױן קע; ^י א ה  מיד בײא ײאם ,טליאן א
 אפ ניט עס קען קײנער װאם ״מײנע׳ איז דאס , צדקות שריבין פאר איז בוך אפץ

ךקען מיליאן פינןז איבעריגע ריא אױף אבער , מיר פון נעסען אי «י « זאגין ניט ג  רז
מ ®ןן װע־וג׳ ״םײנע״ ײארט פאסירט. מארגין כיז װאס וױסען т ק



 צזא אויס אוגז בײא זןר נארט *( נײס פוםטע יעדער הערק פארין
 טײערע אזעלכע נאןד אונ ההורה רדיאת אונ כי^״ץ׳ הערען,הזרת

 פארשטאנך פולין מיט מעגטשען אנךויפין בײא אבער ,גוללאנטען
 אים בײא בילעט אהונךעךטער פון ווערלע ךיא שטײט פאר ןןאס
ק ןחנט  שוין ווענדעט לער ,פאל .קײנע פאר נארין אוים ;יט שוין מ

:’זלא באקומק צוא נאר דינע גיפילין אונ כןרעפגלען אלע אן
 גרויםער לער מבין נרויםער לער גיווען איז ארט דעם אין

 שאץפיןאטן׳ לעם האטגעוואוםט ,ער ,חסיד ליב ר׳ סודזר הימעלשער
 בעמיהט זיך האט ;>ר ךעם, ווענין ארייזע פאסטצומאלין אים פאר
 וואס אונ ,געװאונשץ זיף האט ערי וואפ ציל ךעם עךגיײכט אונ
:געלופט האט העךץ כיינע זיץ

 נעמט ,אונ'שוועקטער ירידער עײערע ליבע מײנע דעם פון
 אונ ״אמן״ ?גנטפערין אץ זיץ צוא פאךזיבטיג וױא אמוסר זיך

 §ארלארען, ןײא וועךין האםטיגנןייט פון וואס אמן׳ס לכײא ליא בפרט
 עולם ךער וזאפט ,הטתים״ ״מחי׳ אױס לאזט חזן לער ווען ךהײנו
ק חאפט לציון שבינתו המחזיר צוא אונ — ״נקלש״ זאגען נלייך  מ
ט קרייטע אונ - דרבנן״ ״מוידים זאגען נלייך אכ אנ  י9כו ופרופ צו צו

 לילט פאר ווײל דעף ״ושגןרו״ זאגען נלײך מען חאפט יךושלים ועל
ס םען מן׳ א א ק ךחם — ך מ אל  פך;ער זײן^ענטפערין געהיט זץןגר ז
од י :ושמרו״כו׳ ,מודיפ נקרש׳ זאגין נאןי בכונהאוגדער

 דויל אגרױם געגא^גק דװ־ך טעלז שטאט ךער הךך איז אמאל
 פיליזאף( אגךױסער וואר גענעלאל)וואפער אנרוימען מיט לעלנער פון

 געהאט מו־רא האבין זײ וו״ל בעהאלטען לײט שטאט אלע זיך האבין
 אײן פיר געמן ניט זײא פון וועלכק זאל היל דעם פון גענעראל ךער אז

 אין חךי זײן אין גיזעסין אגער איז הסיד ליב ר׳ ןער מײזער. װעג
טלית  

ס אױףו ליבהאבער אגרויסער *(  װאס חכם אײן בײא גי£ו־עגפ אמאל האט נ״
 האט הקב״ה , נײס וױכטיגע האב איך , חכס ■ רעד ענטשערט ? גײס עפעס זיך חערט

 חזץ מא; טױזינד הונדערט מאל זעקס פון אויגין דיא פיר סיני בארג אױפין גינידערט
עעבץ האט אונ וטן« גשיס ע דיא אז שופר וקול וברקים בקו^ות אתורה ג אנג  װעלט ג

 אימ ער ־אגט װאס אן איים קוקט יעגער אז חכמ דער זעהט , גיװארין ציטערט פאר איו
א ט רש״י װאס ניט רען װ״פטו , איש צוא חבם דער זאגט , ו אי  פםוק דעם אויןז מ

 טאו.(, )יענעם ״ההוא״ בױמ שטײן באדארפט האטדאך םיני״ מרבר באו הזה ״בױפ
 חכיב זײן זאל אונז ב״ אז תורה דיא אונז לײרינט טאג(, ,הזק״)ריזין שטייט עס *ונ
»  אנײפ אונ גיװארין גיגעבין זיא איז טאג ה־ינטיגין װיא פונקט צײט אלע תורה די
— נײס• בעםערע דארפפסו זואש и־־״ י »״*־*ײיײ «יז
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מן איז גענעראל דער וױא ,גילעדינט האט אוג ותפילין טית  גיגאנ
 א*נ געטראפין ניט אלס.קײנעם האט אונ אנךערען צ־ם הויז אײן פדץ

 איז ךער״גענעכאל ?יז ,גיוועזין שטעטיל איין,קלײן דאמאלס איז טעלז
 ורענ איםדעס זאל ערײ }ינומק אים אונהאט חסיד ר^ליב צו ןיקוםען

 טלית אין סלל דעם ים1א פאר גיגאנ^ק טאקע ליב ד׳ ךעו־ אח ,!וײןין
 וױא ,גילעךינט האט אונ , האנד ךער אין ?§ר דעם $יט .יהפי?ין

 פון גיגאנגק אראפ אגייםיל חשיד דער איז צײט מנהה גיקומען איז עם
אונ ענ ײן זו  זאלדארטיןלןאנק וואלדאכײןער אין האטזיךגילאזטג

 נאר שױיען. צוא ;יהױבין איפאן אױף הי.ל דאס ךאו\נק.האט מנחה
 דז$ם פון ,'לטימות ךאס ישטאגען פאר האט ?גר װייל גענעכאל דער

ר ןוענטש ע ט א  איםנןיין א^טקעגין זאלקזבלל זײן אױף גישריען אן ה
 פץ עפעס זיר וױיכגט אפישר ױקלערט זיך בייא האט אונ רײדין. ^וארט

 מענש ךער וואחם / ווײזין מיר ער וויל וואלד אין זאןד וױכטיגע אײן׳
 לײגוננ איבער אן ז.אך שום .קײן ניט טוט פלײםיג 1אז לערינט ךאם

I צצ ױגעפין באפעל אײן גענעךאל ךער האט חבמה. אונ שכל זײן ןזיט
 לאנגזאש ג.אנץ פעךד זיין אויף איז אוגש־■ שטײן בלײבין ןאלין חיל ךין

שוין;עהען איך זיןד בײ לןלערט אונ גיריטין נאך דעםהסיד ױל ם ו  הי
 זיך האט אונ איין.ןואןןןןו צוא טגאנגען ,צוא חםיד ךער איז ,סוף

 זיןר בויםאונהאט אײן צל־א טנאנגען צױא איז אונ ד״ע^ד ךי גיוואשק
 הךד זײן .װיא 1אז ברען גדציםק איין טיט ראוװען מנהה ;י־שטעלט

 איץ דאס בארעכינט זיך האט ער אז איצוגד ופפרט גיורעזין תמיד איז
 כאווגען אפ מנהה וועט ער ?יז אים או־יף ױאךטין אונ שטײען חיל גרז־יס

 אזנ שמהה, גרויס היט ךאװנען דעם פײא גיפלאמט מט׳ש האטער
 אויף װאונדערט פאר פעךד זײן מיט אים לעבין שטײט גענעראל ךער
 אפ מנהה האט ער ביז אים לעגײן גיװאךט אפ האט אונ דאוונען זיק

אונהאט יףדעם1א ניגאטען ארױס צואךיק איזער גידאווינט  ;ועג
 אים פון האבין זײא וואס ארט ךעם יף1א גייז גיפיךט װײטער חיל דאס

חיל גךויס איץ זעהען דער האןין לײט שטאט דיא וויא ,לאננט פאר |׳'
 זײא וויא .ווײן מיט ברויט גיטראגין אנטקעגץ זײא האבין אן קומט
 איש זײ האײץ סל דעם טיט אויך גײט חסיד ליב ר ךערזעהען האפין
לייט שטאט ךיא צו נתאגט גענעראל דער האט ,ני^יאן אן פבוד נרןים

צ מװימא הגאו־ן תולדות



т מרױ^נא הגאון תולדות
 ,נקנא אים בין איך וואס מאן הײליגין דעם אײך פאר איר האט ךא

 אין וױילער לאנגען פאר ניט אץ־ הפאיגןאן בעו־לם עדן גן זיץ מילא
 תעטינ זײן אים,נאר נלײךצוא זײן נןען ווער וטהורטוא כןדו־ש זייער

 גיזעהען האב איך וויא . מקנא ^יןי בין האט ער װאס הזה עולם פון
 הסתם מן אונ דאוונען מגחה בישעת גידואט האט ער וואס שטחה ךיא

 וױא .טאג מאל;עדען דרײא ש?וחד; מיט תענונ אײן 1אז ער מאט
 לעב איך צײט ניט װײס איך קומען שמחה אײן אזוי צוא איןל יןאן
 אזױ מאל אײן דואטישע הא$ין וועל איך יב1א לעבין נאך וועל אונ
 גענעראל דער אונ .טאנ אץ מאל ךרייא האט ער וויא שמחה איץ

 ניװאלט גיט ליב ר׳ האט מתנות פיל זײער געבין גיוואלט אים האט
 האט אונ גידאנכןט אונ ניבעטין אײער אים האט אוג אים בײא נעמען

 גענאגנען איז אונ ניזענענט פיץ גאנץ נענעראל ךעם זיך״מיט
: לישליופ וועג זײן

 שוועסטר אונ בריךר מײנעליבע איר ע;ט(כ עךצײטנגן ךיזע פון ״
 דינען אונ תורה די לעךנען וואם צדןקיט די זיינן גל;קליך ווי זעהן ארױם

 פאלגענינין גײסטליבין אין לעבין זייעיר פרבךײנגען »ײ אמת, חשי׳ת״מיט
װעןצוהאפיןאזאפךגניגץ אז  האץאייןמאל מאנאלכץהאבץמקנאגי

 לשמה בתורה העועק פל פ׳י( )אבות זאגט תנא דר װי לעײין. דיער אױף
.המעשים עלכל וטרומטתז זמגדלתו בו׳ עוד ולא *( דןךיה לךבךים זוכה

׳С ־־•у ן אניים באנקיר אגרויסען פאר דערצײלש אמאל ד,אט אײנער *( ׳ ״
 , אד• גאנץ ון6 באנען אײןען ריא געקױפט אש ךןאבין װאס ט6אגיזעלשא געװארין

 ? פא רער געצאלט האט מען װאס געלט סומע די איז פיל באנקיר רער אים פרעגט
ט טפעו  ,ציפער ון6 כמעט ארזיס שוין איז עט אז גרוים אזו איז סומע ריא יענער ענ

ת אפרימער, זאגין גאר אײך קען איך  האט געזוארין געקאגצעט איז עסק דער בע
י קענט באדיס רעם £ון אונ רענדלאך, מיליאן אהאלבין מראקטאמענט רר געקאפט  אי

 בײשפיל דיזען מיט — אן ט6טרע גישעפט רר נעלט אסומע פאר װאס מארקירען זיד
ױ װאס תנא פון רײד הײליגע ריא פארשטיין לעזער ליבער סײן קענסטו אז ט אג רז  ע

 זײער צוא הרבה״ ,לדברים זוכה ער איז לשטה תורה לערינט װאס דער שטערט פאר
ט איז עס װײל ,װאם אויס ניט שרײבט אונ »אכין פילע אונ גףױסע  אויס םעגליך ני

א דיא מיט אפרימער עטװאס אונז גיט ער נאױ שרייבען צן ל ר,ו ע ט עי  שכר אלא עור װ
״ ׳-,עזלם ע צו הוספה א הײפט דאם כו דיג עי  ויען אונ — זאכץ פולע אונ גרויסע פיי

" גוט װעסט לעזער ליבער מיין רוא  דער װאפ צעטיל ריזען זינען ען6אוי נעמען 4אי
ט ארעכינ סענדע ביז עור ולא פון אויפ חנ  ׳,וזסעשיס כל על ומרומסתו ״ומגדלתו צו

 וױסען װעםט דוא אונ אן טרעפט המקח סך דר פיל באריש דעם פון פארשטײן זועפטו
ה הײליגע רי געבין עהרע אונ ליבען צז »•א “אמזז• ט*ט איר לערנע; וזאפ ריא אוג תוו






