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 ס' 6ת דעבדו[ם מ0פעיס( )פ'א(
 6חונרך

 . יחיי כשון וסייס רגש כלסין ממח.ללחמך.
 Dh יעכיר תכירו 0נס יחפון 6רס 65606
 . לחמך 6ת וכרך טי"ז מחכרך וממכרךס'

 מסל0יסח6 סס*ק מורו נסס הרס)דכרי
 ירחמיאל סרה 6דמו'ר ההיק 610מג'ל

 סנ6 כנך גס6( )פ'ב(
 ל5נ"

 י0 5נ,.
 נסג. מדוע סעגיןלסגין

 כל כתיכ מררי וכניקרה
 סכ"

 וככל ל5כ6
 מיום דסכס וגריס 5כ6 ל5כ6 כתיכגרסון
 מי סי' ל6 עריין ט1למ1 6ח סקכ"ה0כר6
 6גו 6ין גד1לת1 5רוכ גי ית"0 קוהו0יטנוד
 וכ5 מקלף 6תת על לו לסודותמספיק,ס
 בדק סיותר ס5ריק וכל סריית.טנופת רגון רק למס סיו ל6 נפולס גסיוהידיקיס
 ידיקיס ויק ר15ן יותר לו 0היס סייטמחכירו
 לפכור רקן כטס נקרץ 1,6 סלמסט:ל5ון
 למס סיסים ר15ן לנס 0יפ רק5סכי'ת
 למון סו6 5כ6 ומגס , ס0י"ת לטכודת155ן
 כל כתוכ מררי ונכי קסת נבגי לכןרדון
 סגדאס כבורנס ס.1 פסס מחוזת ל5נ6סנ6
 כני 6כל . לספיית לטכוד ריין פססרסיס
 גתיכ 5כן מיחס קטגס כמדרגם סיוגרשון
 סי' כל6 סייכו 5כ6 ל5כ6 סכ6 כלכסס

 נ'כ סיו וסם רקון לסס י5ון..סיסי'לסס.יק
 סקדו0 סרסה וככן הסיעת עוכריככלל
 כסס 6מר זבל מ0ידל5116י רוד נתןמוס'
 0יסי' ר15ן דוקך .0ל16 אללה*ס סיסווי6*ז
 ר15ן רק לו 60ין מי 6ע.ל1 6ל6 ן115לו

 ע0ריס טד רכון 6 0יסי' רוון ליכיסי'
 ססי'ת עוכר כסס כקרץ ג"כ רקוןפעמים
 5כי .טקס ר' מס"ק רגיגו ט'ז וסייספ'כ

 נר6ס ולי . פ6ריטp~13ho 116עוקללס'ס
lhSnhp,~ פפמיס כחס יקטור לו 60ין. י וכרסזש רי לין פטמים, פעריק סר 
 בכי"ח עוכד כסס נקרך וסגלרסון

 :' כ5יקיטיס( ליק לר06 עטות)ס'

 ירחםי4*ל סלל סלק בשם קרח( )פ'נ(
 קרה ויקח . זי'פ%1ל'0

 סגר6ס וכפי מסת1%ס לג16רס . ונו' ינסרכן
 0ספרסס זס ומסו 1%nss סקס ק1כ ל6קרח

 וסשרס 60 וסג% . טיש 65 נוכרמתחלת
 לכר כערס ושד"ר ותמידיות %חיותסו6

 סרנך ו6יזס כוס עכודס נורך 6יזססכתם
 סו6 ידוע דסגס ק0ס כעכדוק כסגלך

 לעסות %דם ניח חפבייח נתכסדסכחירס
 לסייס לי עוזר כ;סס'י 6ך ומפכו.טוב
 . כטוכ כיתר ולסיותו סחייס דרך %לכחוש
 מהכורך זה על מ115ס בה61 'ס6וס ירכס6ז

 לטומר טוכס לסחזיק לס6דס לו 61ין .יתכרך
 6ך , זס ע5 ועומד ממוס סו6 גי זסעל
 הקדם לעוכת יתכרך ס0ס טקס זססכל
 ולסיום זס על מ5ווס h10D תמנו גיבחלסיווג
 כידו 1סכחירס ט5מו כרעות סס61 לונוגס
 ים* טוכ לענות יערו טל 0כעיחגכרככד. . לסיט'כ 16 לסרט 'חפון ג6בר כראגולפסות
 ל5ד,קיט סגטז מקור כממלו טיכ עכרלו

 לטוונו לסברס לו כמיזרמן יס:ס . לכ6לטמיר
 והילר סמ15ס נון לחדול יגרו ויפהכו מ15סדכר
 ממאוס. ,ט10ת יכתו 16. . 5ע0והס יום%טוכ
 ימין ררך ים סנו15ס נע;ייח קנססבם
 קמים ליס המקוס כקעו0ס דס'יגי1סמ56
 כס וכסיס 'הנרך כעעיו רוח לנחתסי6
 יכתר 6טס'כ . לפכיו מר51ס "ינגספגיות
 610 מלוס נוקוס מכל גי סמ15ס לטעיתס6דס
 .. כמיס 5סס 0ל6 אפי' 5דקס ליחן חז*ליגו עסהירו ס5דקס כמ15ח 51:0יכו כמוטופס
 חציליה הרכי מלות פוחס סס6דט שגסוסנס
 סהרנה' efufl 5דקס 'כנון מלות סלחכיל1ת
ntnwSכטס: לעלמו טונס 'יחזיק 56 5דקס 
 "יזם כיניסס קפת5י-ימ65 לסיוע יוכל סרנם., מ15ת כ0טו0ס ס6ז 6ך . לסטייתטמירות
 טווחו פסיחת ר%י5,צ%ינע1",ת' שסיקס'מרס
 ל סלח נפ' ngrns~ 1011 . 5ק04כס
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בנים וסיפויים'""ההפארה*
 6ני לועחך לך סלח s~r ר0,י 1פ.'6נסיס'
 ר3יגו לממס טנחירס גחן ית' ססנור6סררך ע"י נ"כ סלח תלעס 06 לך מ15ססיגי
 16 סמרנליס לעלות כרוזט לעסותע"ס
 ססו6 ע"ס רכינו ממס סגין 61ז .לחדול
 סמלים לע10ת טו3 גורך ונחר ח15סו3ר
 כי וטוכו כנויל161 סונר ננמר ט65.מנס
 כסערת ונכסלו סיע סידר 3ע5ה נפלוירכס
 מסס ג;היירו פכ'פ 4עפ'כ סררן SDדלס
 טוכ חלק ונטלו הקמת ס6מרר וכלביסוסע
 מלוס 3דכר וזמו . הסי*ת כלמונחומחזיקו
 ססנס כעס לממל במו פכירס כרכר6נל

 לכעוס מותר יה' לכניוו סגעפהנוכר
 מרגנן 15רג6 ס* ד'( )דף הערת הד)כמקמר
 6עפ"כ ליס דמרתח' סי6 6ורייח6ורתח
 וסאלטות מזכות כגודל הרהר לסיוה.מוכרח
 ית' ליכודו "ס כי כוונתו ס6ין ככירורמידע
 נוקם ס6יגו חכם תלמיד כל S'fnכמ*ט
 סתפר0יס ספירתו וכמו כ4' כנחםוכיטב
 וככחירס כמסקל 1SSh גססו6 6כלכידוע
 מכועס כ5 גי ח15ס סל 6ס:' מכעסימנע
 )סכת חז"ל לגורו וסגם מרז. עתדכ6י5ו
 ע1לכיס 61יגס מסנעלמס תסי' לעולספרח(

 וכסס6דס מקיטס ופינס חרפתססומעיס
 6דס מכל ועלוס נרדף המיך ויסי' כךיעמס
 0יס ולע"פ . 6-רם סוס עם מתקוטטוקילו
 רע 1לעעות elp)Sסירו

~t1DS 
 רעס. לו

 061 סו6 ונעיס טופ מס 6ז ישנע"עפ*כ
 כ"ג נרדף ניסיות לך מס לו יקמר"מור
 לך טוכ סל6 ידך על נערס חכוךילסיוון
 ע5 חכלך יעגן 1ל6 ג"כ גרוף )סיותטל6
 כ'6 . עלמו לכפור דורס לתיגו נמורג6חת- כרור 56לו סי' קילו כי טעגס קינו זסידך
 לגורך ג"כ סו6 כווכחו סמ6 יודע מי"כל 51סתקוטע לריכ לו מוהר ס" לטיס כוונתוכל.
 החמורות מעכירות ריוו עכירס סי6 761עלמו
 לו יכוף ימי 'כו' סכועם כל כנילגעע'ז
 תעכור תמורס כעכירס עלמו לסכוןלברדס
 יתעגט 651 קותו ירדוף ל6 קותו סרורףסינונו
 מלחד סיס ס% כווץ( קרח וסנס ידו.על

 סכעם וכמדת ממחשקת .למחזיקססכליס
 ו3וד6י .כלכה לעלמו סנונע שדנתמעכור

 וסף כוס סטעס 6ך . לס"ס סי'סכווגתו
 עמותר וכקמה . לס": לכעוס סמ1הרסהר
 0וס גלי סנגור 63מת גסיסי'. גרפן.6ך
 עריין סי' bS- 610 6כל עלמי לכפורפגי'

 ,עלמו. כסכים ג"כ סי' וכוותו זושכחיגם
 מסקר1קס ונפרר כלוס גידו נם6ך ל616ז
 מדת ס5"ח ויקח וזסו החה.ה. לם16לונפ)
 לרכר ;610 לו ונוחס יהמחלוקתמכעס
 נסקר קרח ע'כ מותר וס61 ול0"0מ15ה
 16כקשס תרנוס וכן סקדוסס מןקלח

 : ודויק סקדו0ס מ; עגסרד קרח61יהפל.נ

 כגי כחס י0 יסגס קרח ויק" י6מי אור(
 יתכרך ס0ס כעבודה קסחחילו6וס

 הסתלסכות כגורל ולמתפלל 3חסירוחליתגסג
 סימיס 3רכוה סז:ון וכמסך . רכס1קרוסס
 5ונרס 1nDSI סחסירות כל חמסגסכח
 ממצודתו ומקוררין וקרין ססחלסכוהמגורל
 0לפגיכו סמוסר חכמי מזס רכרו וככר .ית'
 חסידות 6ין 3"מרס מרוקח[ סק' גססר]עי'

 מסיכן רכר סל לסירסו ז6ה לסכיןכתחלהו
hsntמתחילתו רס6רס הי6 לזס פסיכם * כ"ג 
 ססס מעוכרי לויות גחכו כםלכ1 לידעקריך
 נפולס מלחמס לפגיו סיס ג6מגה כקימוירע

 6יס 0ל יגרו חז"ל כמצחר סעימלחמת
 גכ) למתנכר 51ריך יום ככל עליומהנכר
 לשמוע סל6 מלחתס יפיס כנגור כהועוז
DSDS6'פ ולגמור ענין כסוס מרע סולר 

 חט6 כברביד י6פי' ית' ר5'כו עלמלטכיר
 סכורך מאוה מקייס סו6 ממילך 61ז .סקל
 עכירס סכר ז)6 6דס י0כ. חז"ל כמ"שיתג'
 ויהלהכ יהחמש: ומחילך. מ15ס טסםכקילו
 יותר tDD כגל יה' לעכורתו כקרצולכג
 גסתרכקית ;כרו סו6 יארו 3ככי:ח )ערווכפי
 גססי'ת יותר טעס ככל וגהדכק ית'סכורך
 יוכל ס% לפעמים לו כסיזימן י6פי'גרס

 63יזס ומלוס חס ויכטל יארו עללסהנכר
 ח"ו כוונם כלי כחו כהסות יסי'ענירס
 כרירס מקין כ'6 רח"ל לעכירסלסת16וה
 לסהנ3ר כח יע15ר 1ל6 סליו יארומתנכורת
 )בו גכ) ויסוכ מיד יתחיט יעכ'פ .למטי
 . 6חרת פעם לטנור סל6 מעת: גזמךויסי'



 6גשינים ומיפורימהיהוששארי;
 מ15ת על כעכרו כט"ו חסך ולעולס יר6סגי

 גוררת עכירס St~nh ככר גי . ית'סקס
 ימק"א טניגו טi"Dnw 5 מי 6כ5טכירס
 ס' מלחמות ללחוס ית' מלכותו עילטויו
 ויתנול יסגס סלפעמיס מנס . ועוז כ"ככל
SDמכ5 6חת tbbt מיד יטוש עכ'פ ססי'ח 

 לטסות מעאס גזסר ויהי' . לנונמרירוה
 ר15גו על עור כלעכור למסמרתמסמרת
 להיות כך מהגסג כם"דם ו6זיתברך
 נהק!נס ייס נכל 1לג1נ דחוקכג6מ?:6רי
 ענירס סרהור ע5 61פי' רכי כל עלקל'מס
 ותגסלהו הגססו 6ז . סלט וכגודל,סכירתח"ו

 5תכ5יה כואו עד ל6ט ל6ט ז6הממרס
 מדרך סהזעיס ים 6כן . ית' כעכודתוסלמת
 וככתחלתן 5ע5נון גו1לוה ומכקסיססיכל
 תיכף נוחפסיס החסידוה כדרכילסתנסנ
 וטיקר הניר6יס. מהפקות ספודותלרעת

 כעוז ה' מלחדוות ללחוס ממס גסכחסנולחמס
 כי . סלכ כשכרון כתסוכ0 1לסוכ'ונכורס
 סעכווס לתכלית סברס ג6 ט65 עזן כ5כודויי
 עעדיין ג"מגס יגע הסכינה 5ססר6הליגות
 גטיון . כזועמיו לפופ: 51ריך כ6נ!ת סכל6

 וירע ספגס מס כ5 ולתקן 5סוכ הרקהיטכ
 לנ!ו15 יסי5ף ספנכו מס ככל כגפסיסייגס
 סכל ולתקןי סכל על לסוכ וירפסיה'.

 "קח מס"ס יני על ליקח וזמו .כהסוכה
 ונ!כקס כסתחלס תיכף גדולות חדרנותל!

 ודורונן קר נ"ר קרח ע*כ לענקוגד151ת
 הגורב: מקרח מלנין 'ית'מענידהו

 כתיג דהגס . קנח ייקמ ."3ור לפךדהי
 דגכל דעתו ירכיך נכל נ'()מסלי

 נו6כילס סנסנ!יס שפלכיו ועסקיו,נגינ'1
 מחויכ הסף לרכי ושקר יממנו וסיגם1:תיס
 לעסיי(ס וטלק גכוס 15רך כסס להקהטס
 . ית' לממו הר6ויס כווג0 כסס לכוון"ס כי מעכור החומר סגוף לס"ת כסמסמעסם
 לכו "ה5סכ 61ז . 5יו5רו יוח נחהלענווה
 . ית' לפניו 51סהפל5 יענוד כנטתוגקרכו
"51

 מעניגי ענין סוס קודם מחסכתו יכלכלו
 זר0 מחסכם סוס (י יפין 651 סוס:ע51ס
 15 כגס הם זרת המתסנוה כל כיגקפלהו

 סגתגויית לרכיו מוסס סיגו נוחמתלידס
 06 כי ית' סכורך ודכיקותגכהקער1ה
 וזסו . סנוף 51סנ6ה עלמו לשרך. כססממכוון
 סגופמי' וס0ג516 סמ6וות יוקח כסס~ס)ויקח
 ולסכלה לת"ת לכו ולארכילערמו

 סג"
 טיכ

 סקרוסס מסהלסכית וננוגן קר נ"רקרח
 ן כנ"ל סגורך סקרחמ5'

 לסכי יהקסס . לוי נן קסת גן ייהי בניר(
 שניקם יעקב גן נ"מ- !ל6ז*ל
 ס" נוס לסכין !נויך וכו' עקמו ע5רחמים
 מס" כ"נ!ר 06 ע.ס 6כיגו 'JpDכוונת
 סמו סיזכל ר5ז ל6 ט'כ * קרח כ?!עססגו:
 כגי ג6מר כולה סהורס כגל והלק סדירפל

 ס.סי56 ססגס נ!ק,נ!!ה ככמס ומדיגויסרבל
 כמורס ועלום חס נו0גיס o)tbtחוע6יס
 6חי*5 רסגס 6ך , יסר56 כני נקר6יס6עפ*כ

 סיריל 5ער לו הי' ע"ס 6גיגו סיעקכ ()
 גידול 5ער הענין מה לסכין בריך ונ"כככיס
 ל6 וס65 . ע"ה בכינו ליעקכ לו ססי'כניס
 סי' האכעיס נ!ן ס6מד ההירס ככלמזויגו
 סי' ע"ס 6כיגו ויטקכ כך הו6 והעגיןמולח
 עקכות עד קדורות כל סוף עד ונוכיטאופס
 היותר דור וככל הגלינה ככל מננסמסיחך
 גרבן ועי' גרוע היוהר וכחשכותמנוסס
 רח?!טהו מהוקף 6!תס להקן כחו ככל זסעל

 לדורו וכססניע כגיס טל 6כ כרחםעליסס
 לתקן לגרסו 055 ליהן יכול הי' ל6 קרחם5
 כסיחסר כי לפיות מוכרח קרח ומעסהקותו
 . פסך ה61 ההזרה ספר מן קרחפרסה
neh6חריס 5ייופי' 05יות יכול סה" הדבר 
 וכסקנס . הקדוכס כקוןהיגו ה6יתי!קמ16תן
 ע5ס לתת יכול 51" לסיוה נ!וכרח:סדכר
 כמרס  רוו יוכר ם65 הדגר עללחמים וכיקי ההפלל עכ"פ עכורי לתקן "יךלגפיי
 יהום ינסר כן :ה61 קרח כער"ה כיסהו6
 וכהירוה ~הרמלרון

 כדקיה"
 ( ) כפורס

 1"ח'כ כו S~ipt פנס . ס"ס כ!' סנן6כי
 כוס וסתנס6 קמה :ל כגו גן :סו6כסי6ס
 כן סה61 רקס ו"ח"כ . כו :ס וקלקלופנס
 ליעקכ וכסחגיע ג"כ כו וקלקל פנסלוי

 כלפס חיו סי' כו גס ויק5קO*D 5נכינו
 ע*כ . ענין כקוס לסתתקן יכ51 ס" !65הקוה

כיקר



ה"הששארה

 1bG יזכר 0ל6 יעקם סק' 6כעוטקס
 51" קרח 50כמשוכנע

 קרח 6שי יזמר
 יוכל ו6ז * חיו גו 1לפמס 13 לרשתכםכל5
 וסיכן דל רם*י סייס יזם חלפון 6~טת
 סכוכן על חמס נסת קרח ע5 0מוגער
 הפלס ע ועכודס מתורס עסק ט) מרמזיוכן

 ית' לפגיו יהסכתות נהירות מזמריןכי0ר6ל
 ח0יכ ס61 למס ולילם יימס כהוס'קוסינים
 מלויס בסי' סדוכן SD כציי הטיבעיני

 יסי' סיגיו וכזס . סמקכם כזמןמסוררין
 לו יסי' סם"י לפני בתירס ומזכייןמ0נחין

 : עי'זתיקון
 ספקת 1קיח ז*ל רשי ככחנ מס דןנלע(

 ג*נ וכו' זס לכטיה ר6ס מססי'
 דס6דס עו' ל3ך כמיס מפכי כתירדסנס
 כמם לכו לסיגה גקרכו לכו. למכרמחייג
 כי0ר6ל יקויס 61ז סמינריס כמיס3קר3ו
 סקוס ס6דס.6ל לכ כן' פגים 56 :טסכמי.
 כקרסו נמס מי0ר6ל 6חך כ) לכ מסייהכי

 161 . זס עם זס מהער3ין 3מימ ימיםכמיס
 כי סגמור 63חרות יסר6ל כגי לניתיח6חדו
 6פסרי וכלתי נוויו מכל olnc 610סלכ
 ל3 כסעפך 06 כי חכינו סכלי מסלססינ
 יתודע 61ז המוגרים כמיס מי0ר6) 6חדכל
 ידי ע5 חותרו 0ל כוכו מס 6חרלכל

 כמיס מיס כי יחד וססה,חרותססתערכות
 כו' פגיס Sh פסס וכמיס כנ"למתערכין

 ומחסר . ופלוס חס חוטף. כסנטוסבשדדן :כנ")
 נקרנו נסכר ל3ו נ*כ ית'מעוורתו

 תועלת מס 6ך . וחסרינו פגמו 0ייעמפר
 צריך וסלק לכעס 6ך 6100 כוס לכבמכרזן
 מסיום עליו ולקכל מעציי ולתקן מעתםל0וכ
 כי לכסוס עוד י0ונ )כ) יתכרך מעקהועז)
oh6כל יתכרך נענווהו וכסרוח למוסיף 

 לעצות 0כיכ)ת1 מס מכ5 עומסכ0ס6רס
 וכ) ספעו)ות כ) 61חר . יתכרךגעכודתו
 o~ho5 )ו 6פ0רי בכלתי ר61ססתחכולות

 ער ס6מא ולסכנת סעכוןס לתכליתלט6
 לתכלית )סמוקו עליו ירממו מעמיססמן
 לער נקרט לכו ויבכר יכנע 6ז *~מת
 געית : גויס גדפך ולט עאמיסשולמי

נלביש.רםי2ירש
 0מוכנינו כ*6 ותמורס גיור סיס לסס6ין
 והר"? 0יטמוו ותמוגס רמות גללקג5
 :זה 6ז כמים כםפך' סורס לכ כן כמיגפדס
 1:ג: . יה' ומלכותו 6לסיתו כו לסופיםמוכן

 ל1- וים סנופני' מצרכיו לו חסרכטטנוס
 ריק סחו" מחמת מטוס" וטררוהן6נות
 . כמיס תפפך נסכר לכו ג"כ טו3 מכ5וחסו
 ::וכגיס שאינס סעכוריס כמיס סו66כל
 ל1. י; סכ"מה ומנס . תמיכס כוסלקכל

 כי הנופגע שרכיו ברכס דשותנסחדס
 ייחלם ייעף זס וכלעדי למזוכית 5דיךסלדם
 וכך6'ה6 . '13זס דלהי ליוליוס ולריךכחו
 51ריך. מככרוה6 למ6ני' קר6 יוחנןרכי

 1.כן . מע"ס 3יעקכ סילעו כמו ולכיחלדרה
 ינגס לו יס כ"ז לסקוס לו וכסיחסר כיחלו
 יה.' למס ע"ז לד16נ ס6דס מחויכ כ"ז6ך
 יכר6לי 6יס 6גי וסלף זו ד6נסלי

 מלמרוה וכיוד יוד וסול יסורישמו סגקר"
 0מ6 סמם מדעתי על יעלס וכי .מעלס בנר"

 כ*6 6*ע ולפרנס עניניו על לפרו( יוכלננר6
 ססיכוה כל לסיכה מעילות כל סעידתמס
 עד ר6כויס מקרני ומכלכל ומפרנס זןסו6
 ססרעוהי מצגי סו6 מחסרון ונורקי כגיסכיני
 זס כל ועל . פרנסהי 6ת יקפחהי מטסי6ה
 ממילך ו6ז מעסיו ולתקן כהסוכס לסוכ.פריך

ימני"
 ככל. ערכו פרנסתו יהכרך סכורך לו
 olh~ni ו6ז שער 0ל6 0מתפרנ0יןסנרו6יס
 וכטרפות כ5'סד6גות תעליו וישליך כךיהסס

 וירק 0לימס מ"0 עול ויקכל סכורךלעמדות רעמי וידין משמיס ו5יכיו עעגיגיוסלי
 יסי' ונתמיס 5מת "ותו ולעגור נעןמפניו
 וסרפסון מטיט מעכירת 0ג5)6 סיסגכחי'
 לקכל' ויכולים 5)ו)יס סריס נם6רוולמעלס למטי סעכירוה ונפל עכוריס משדסמסיו
 כנדם! יתר6' 6סר וקתחוגס וסימותס5יור
 ס6וכ 3לכ ולס6יר למופיע יוכל כןכמו
 כקרכ דים ה61 וידוע ממיס סמוכותריסוק
 סרס נסרס 0סס ים סוגות מכחי' 3"יהחיגר
 Dt~D' ססס סרחכ ס;כ5 לסס סדיןלסס
 וים . ומכנס כחס כפי לערול ונוחויגיססעס
 יוהר 0כ) ק5ת לסס וים ק5ת דעס כגי0סס

 כעכ1להו העמול כחס בוז כג) לעטךמחויטס
ית'



 'קן*י 7דבננים וםיפוריםהיתהפארה
 ו6ז הרי 6ותס :חגן ;כלס יתרון כפי4ה'

 לפקיי כלעי הפצוליי כל סלחך לסםיתרעה
 סרי כעזרה כ"6 סמ3וק; לתכליתלסניט
 . ניגס לקלוס ומלמד ועת o~h5 סיעןנוס
 ומס התכל גודל לסס ויה רחכ ;לנסיק כג*ל טולמיס לטולמי 3קרכו לכו יכר61ז

 לגער מחייכ 6רס נוכל יותר החכויהוכמטלת
 סכל לי r?pi ככס ה' עמס מה עלכע)?!ו
 ג*6 סו6 אנס טל ל6 נורי הזהוגדול
 עוז ככל וכטכ,רתו גהירתו ולעמולס6ייגע
 להכיל pttDb ככה סרחכ ;כ5י !כפיכח.

 כל ויחר ית' ונטכודהי גתירהויל:תכ,גן
 Sh לכו, הרס כיכולה סגין יר6ס'6לה

 כ:ירחס ית' הכורזן כרפנו כ'6סתכל.ת
 הצכורס 1לתכליה ה6:ורו Sh להכילו סרסטל
 ער נסכי לכ לו ויסי' סרס ל3 יוסגך,6ז

'nSID:לס;ר6ת מזוכן רפוי כלי להיות טד 
 ולכ דכ6. 6ק ":כון ג6מ!ר 'ית'56הותו
 כסס6דס 6כל . הסס ל6 כלסיס ותכהנסכר
 6ז יה' לטרדתו נסכלו ויכתת; יעמידל6
 נ!זס ויכ61 חמס ;ה61 העיניו )וירקה

 ונכל יוקד טפס ויהי' יגדל1תל:הכצ"ית
 החכם כנ!6מד וכעולס והפת6יסהטפסים
 נמזגו 5כסי5 קקי? 3ע.ני! חכם 6י;.רריה
 . ר6ה נוה הי' כפקח וקרח רם*י :כ'וזהו
 1ל6 כ:!,;כל1ת סר6ס מס כדפס'ר"ל

 כפי ל?ע?!יק יה' . לטיווחי גסכ6וסחני;
 יכפ)ו!( לטכוס :יכי, ככדי העיורתי ;כלוגח
 כ'6 כלוס ה6דס נכח ;6'ן b1thrjמז?
 סהי6 3נפ:, דימה 6ך עלץ. שסיוועוד
 6רס מכל יתך בחכויה למטלות סניעבכר
 וטינו זס לסטות נפל ע"כ לחכם 6'עזר6ס
 סתירון נט5מו ס.6 1"ל רשי ו;6לפקטעקו

 . 1ד1"קע"ז
 לקמי,. עיתי כל י6ל קי" 56 ריך4בנר"(

 נ!5ה לכלובה . ונו' ~ין וסקריכ הקרו;ז6ת גי 6;ד 6ת ה' ויורעיוקר
 ;יסי' גוכן לקמר חלה לכה%. סיקך 6יןג. ככלן גלל סייכוה לו י6ץ מיותר סו6לרר
 .סייך לכורזה סניסנ סונר כסלמון למחיפיכה
 6כל לכורות לקמר רסייגו לצמר לכתוכגי
 וסגה ינר6ס . )מחך תיכף סיטי' כיכרל6

 כולס מערס כל כי לכס ר3 כטענה 63קרח
 ס6תס כס מס 6'כ ס' ולתוכם,קרוסים
 חכ) . יונקיי וסגפל6וח סנסיס לפעולתמלומיס
 עיס.ס 6תס מסתמק עורקי 3נ'יעדת
 סמדרנות 1Sh עליכם לסגושיך לזםשעולס
 טית כל SD ז6ח ")וסיכיס 6תס 6יןולמס
 כנריו טל גכוכס נת;ונס 83 וע"ז .ימר6ל
 לרורות נ'כ גוסנ מענין כי לדורותלקמר
 סכל כלו' . ודרי;ס כיקור נולעון פוקרוקמר
 6חך ולכקי לדרו; ?:חויכ נוי;ר6ל6דס
 6ת ס' ויודע 61ז . ומ16ד1 גהו 3כלסע*י
 כפי סעליון סויות לכר לו יהיורע לי6סר
 ו6ת לו ס?וניע חלקי וכפי ;כלו וידכקו

 וסקריכ לס' קדו: לגיורי ס?ו6 זסהקרוס
 קרוסיס ססס מרכס ;ים סגם ועכ"זקליו
 5ה' קייק וכולו וסטהרס הקרוסהבנוול
 זס 3ו יכחי 6;ד 6ה6עפ*כ

~'ho 
 ט לסכתם; כלי לסיום 13 כוחל ית'סי' ריק

 מס 1ל6 קליו יקריכ קותי .ית' ער5וגולככורו
 : וק"ל הגוסי הכלס כוחריס;מס

 ;הי6 מחלוקת איזה! כ"כ( ס"סי )136ת ;לחז"ל י!י טל 6.3המשה
 מחליקת !6'זס1 וסמקי הלל החליקה זה);'ס
 . עדתו וכל ,קןח וכחלוקת זהו לס"סצמיגו
 קרח מחליקת זה ג"כ ":!4 כ6 מסמפל
 ע'"; ss~ thnc1 כחלוקת זס', כנו";ומק?
 דהגה 3ז? לטרכגו יהגר6ה הק'כרכריו
 כס643 כ'6 הי' )6 וענושי. הללמחליקת
 לו מרקה סי' זס כ5 יטרקו נסכרתיוכסכל
 הקרו:: כהורתיגו י6:!ך וכך' סדין הי6סכך
 כתוה"ק ל1 גר6ס ה" הכלי ככרתו 5פיוזה
  לו הי' מסם קכ"6 וסנס הרין הו6סכך

 מפגי 6חך כפיס כ'לס הי' מרכההלמיריס
 6חד הי' ותכלס וסכרתם תנססס6חדוה
 כ"6 3סס גימר ל6 ע"ג הגמור63חדית
 כמחלוקת כן ל6 וסנופי הללמחלוקת

 כיכלתו כלל סי' ל6 עלמו מ5ר קרחסכוך6י קר"
 לחלוק לנו .פערת כ'1 כן6 מסס עללחלוק
 טיס 6תו ;סי' נוחמת כ'6 ס" 65 מססעל

 סנר 3ל3ו 6מר 6י יחד 6ת1המתוועדים
 y'g מעדתו נדולס עדם לנ!רע*ה לו;יק

י;



היהושפארה8

 מחמת ע"כ כצריה סמחזיקיס' טוס נ'כ ליי%
 נ5מר' עוהו מ5ו הי' ס5ו סמחלזקחסעיקל
l~suזס כי טויתו. 1כ5 קרח מחלוקת זס 
 כנותוועדיס הנס גתונ!ו המהמלך לריקסייס
 1ל6 מוס מתפעל 6.ננו נרולס ערס1556
 יחר כסמתקנ5יס כי נוזס התנסחת פלכויכוץ
 o'rn ירקה נהולכן  רוי:ריל גדולהעדס

 קמים יר6ת ;ים ונפקוס, מכיורכס5דיק
 מזס לסחפטל יכול 1ל6 יתירה טכוס 'םגודלי
 כהסדיק סריס ירקת יתוסף ל6 ח"ווכעס
 לההפע5 יוכן ל6 כוד6י העדם ולסיפתע"י
 ט"ו. כלצו ~olh יוסיל  טור פורכס כיעיט
 רסקכן ;מש ירקת כו יתוסף bSמגוע
 )כ"ז )וי;ר6ל'. הקיוטם עדס קטיפהקליו
 רכינו כסס הגר. 6רם שלרותמספר
 זי'כנ ז5ללה*ה ירחמיאל ר' הרבסקדוס

 : יע"6( פרשימחאס6גל*ק

 %ע4:ען י-הה :ביןט(
 ז.*ע[ ז5ללה"ה ירחמיאל הו"ר סס'קןהוי
 טלטול על מכנית סיגו מהסוחר כנוומור
 .) סריס לירית ל613 העולס הכלית גןהדרך
 SD כ16 06 בסי'. נוס יסי' סוכריםוסף
 כוי לטובתו יזוכו יקמר ח"ו דינים6לס
 הקרס תקק'ן עיקר . ייהר עומ*ס עליי::קבל
 ליר6ח לב,  ר.חורס ותכלית . מהורסה61
 לירקה! חומד למטן ר6ה כפ' ]וכנו'ססריס

 לעילם קדחה שתירה כי ויודע שלומדוככחיגס
 :ל סיכן . כסתירס ;ער הפותח סי6כך

 .י ככ' הלרן כל ;מל6 מידע סלמתעבדות
 "להזז חיות כו I'hv רנר clc ננו65סל6

 : חורה()דכאי

 6ח פנדת hS 6סר בקרקף: תל6( )פ'"
 1'ל נזורי . נסמחסה'

 ז5ללה'ס ירחנמיאי הר"ר מסיקנהות
 זי"ע[,

 על סנ6 עכיות מכל 6חר'מפרשימחא
 נבולה. טכךה סי6 כזו ס"מכסמחס' 5' 6ת ענדת ל6 6סר תחת זוהשנניס 6ל* סחורם כ"ס ל6 נהתוכחיח כלידס

 :)סם( נולי

גניםטיפיש
 עיגיכם ייגס שאו מ'( קפיטל ליעףיא(

 נו6 מיוך16
 ירהםיאל הי"ד הס"ק ]הו6 יל מורי6לה

 6ם 6:!ר. מפרשימחא וי-פ[ז5ללס'ה
 מפע hG'1 %ס כר6 מי לילות ,וכל61ז ל16י יו65 6ז עוה.ז טרדה בל מסליךהקלס
 לנוף hvh וכי ההורס פ"י גזר* ס665נל

 51עקה נדולג יגסס ע"י רק סלמתלענדוה
 וכם' )סס כו' לי5ס*ר לנמוט כל6להסויה

 :החיים(
 ".;' נוויו שמערוי י'."ע("ייו

 זי"ע זצוקללה"ה הקווי הק' ונינובן-
 תוס' הלדיק הה.ק מורו 3:ט?!פדכיסח,
Sh~c'5"5מס6ד'נוך6 ז SD הנ"ל המסנס 
 מנכו כורח סככוו הככוך 6חר הרודףכל
 . 6חריו רורף הכנוך הכנוד מן הטרחוכ5

 Dbnnl סככוך נון כורח כהוך כיוןולכ6.רס
 מחריו רודף הככיר למס ר5וגו גנן ולוףכו
 טזס ז"ל סו6 61?!ר יעמס 1ihy ר15ןהל6
 סככור נ!ן כורח סהו6 ל5ד גי עוגם דרךעג
 הו6 כי כר6וי 3כתינס. 6ינו' סערייןיורה

 יר6 ולכן ממנו. וכהנס מהכ13ד?!הפטל
 כורח ומס"ס סגילות כרסת 'לכד. סל6:לגפרו
 לו כיהי' מחריו רופף סככוך מס"הממנו
 כי ר"ל נונ16ק נפסו. 6ת לסליל רכסענויס
 גפפו יתפפל סל6 ננ"ינס לסיות קריך0%
 ל3דומ פריך 6יגי ו6ז בעולס ;נוךמליס

 : יתרו( פ' סכ"5 יסיכ 3ענ )ם' מחגו,

 . 6ר6ך ' 6;ר סקרן. ישקיל לך(י )פ"י3(
 6רמו"ר 'משס"קסילעתי

 כך סעי_ורה סדרך זצ"ל ירחמיאלחוהך.ר
 ררך 5"רס ,גדמם נרפס מתועלה הו6כך

פכודח-
 עוסק וכחמר כטווים רונ!כו רחוק. ה'
 6ז משיגו 6שר טד ט5מו ומייגמכעכודס
 סריס לו ונרסין כקרן ,ס' דרך *פניוסצטל
 נס ולססינ עלמו לייגט העוכר 51ריךחהסיס
 6דס יתנפל 56 לכן 61מר חמיו סיא כןהס
 סקיי טכודת כדרכי לילך מקד -סחבקיל"נ!ר
 יעכור קורס כי ומס סיכך יווט l'bsרק.
 לו יתנלס ועי'1 יורט. כלסר ק4גה.נכחו'

ייני



 פ הבנים .ופיזורריםח"ההשארה

 סקרן Sh ג'ל וזמו . מחוס סטטוסערגי
 סעכודס כתחילת סי' ז6ת גי . 6ר6ךפסי
 ממגו רחוק לו נדמם וסי' 6ניגו ~רסס0ל

 6סר ס6רל Sh סס*י 15 וסכטיחגסמיס
 ככתי' קליו קרוכ כעיניו וירסס ס.סיכ6ר6ך
 : לך( פ' יעקכ כיח )ם' וסנן6רן

 s~st מסייל5116י 6ד1מ'1 פנת סנ.איד(
 ז5ללס'ס סק' סג16ן 6דומ*5561

 כפסס סם לסיות כקידס כדרכו .מס"גז
 . 10רס סיומי משקנז סגסדק קותו 151הבכעס
 ר5ס ל6 כי לעטות מס סק' כדעתוזח:כ
 קכ: סי' ונס . מיונז סק' דכרי עללעכור
 מי.ככ )?י' סמ"ק סלחן על הורס לומרלז

 סנויגי( ,פ' פסוק על ולנור נחכמתי6"ע
 סלכין זס מס כעיניו. וייטכ נוססזי::וט
 סי' חסיד טח ככ5 כי כך ופירוסי1חטכ

 3עת 6ך . ססומע ו6סרן ד"ת גומלמסרע'ס
 ע"כ וכו' סיום מן לסרן ויוכר גתיכססו6
 ס;ומע 610 סי' 6ז כי מגס ויסמעכת"כ
 יותר טוב כי ר6ס כי כעיניו וייטבהירס
 קרסו וכיגרי גע5נ* נו15מר ד"הגימוע

 . ודפח'ח וסנן סניסס ידי י65סנוחוכמיס
 : 5דיקיס( "מרי)ספר

 לנרזהמן(
 גרחוק )ק*נ( המליס ע"פ 6מי
 6ת ממנו ~חיק ממערסמזרח

 כ"כ רייק ממטרי מזרח וכי וסקנספסע,נו
hSoלספוך יכול 6, כרגע Dth מזרח מ5ד 
 ס6ית6 ורך על לפרס סיט 61מל מעלבל5ד

 מקרכת סתטוכס . פ'1 -תטוכס סל'כרמכ.ס
 סיקוס לפני סנילי זס סי' "מס סרח,קיס6ת

 וסיום . ונרוחק"פוקן
 סו6-

 ונחמר :לסוג
 ספסוק לפרס ים זס ופ*ר וירירקרוכ
p~miסקל כמו ממעיי מזלת nlw)S ממרחק 
 6'ע לסטוך יוכל 6' כרנע כי חמערכמזרח
 למסוה ס6דס יוכל כן מערכ ל5ד "ירח'מ5ד
 מנזגו גרחקיס סססטיס לסיות תסוכ:ט4י

 : )סם(כנת
 ישי מ'ע(( 0סליס 6מי'יע*י עירנח(

 סיס מי מעולס מדרך כיתפלס
 לנקס סמלך Sh לכוץ 5רץי יימלך 6ל כקסםלו

 6לל לפניו 'סנק0סולפרס
 מי_

 עגי 0ס61

 וכל1צ קרוס 1ס1לך פ5טיס מ65 מגורעמדוכך
 סמלך כי סכקסס ולפרס לכקס קריך ניכוזס

 מרוכ סמע'ס ודור נקסחו מכיןמט5מי
 עיננו ססחזיק הפלס ו6ר 6מרעטהגוהו

 : )סם( וד"ל סג"לכעני
 "נ' :ן נגן קבו ,"י; שמעקמי',(

 קבו( )תסלים הפירס ועכ"י זי'טזנללס'ס
 סי6 סטכו*ס חנגות סייגו וזסכ כסףע5כיסס
 חכור וזסכ כסף למרכות עגור רקהחיו
 מיינו ד'( )סולע לו מגח יפריסע5כיס
 בעיקר הרקס יסרבל כע5כוה וכעייןכסתחנר
 ססינת פירוס לו הגח 6ך תמיך ס5ססע5כות
 כקוות סמו יהכרך נועכווהו רפודדיו

 סה'ק )נומחו' 6דס הולדה לם')כמקדמה
 סס.ק מכנו ז5וקללס'ס( נו6וסטר6יוצר"י
 : מכי6ל6( זחל שקב יצחק ר'וכו'

 מ1כר"ר h"h הק' 6יומ*1 ננשםיח(
 מסירל5116י זלס"ס דורגתן

hn'bליסר6ל סמ"ר כל דניו מטין נגורף 
 מלטון מירר לפרע סכוכל לנור ר6:נטיס
 לעסוים סיכול מי פי' נכול ק?ו6 סנו5ריסנין

 רע וגר כוס יוכל סל6 נכולליסר6ל
 )קמרי ר6ס נטכס זס לסםלסנים

 :5ויקיס(

 מורס 'כו' חו'פ (סס"נייכבקצב
 סג6נד'ק ירסףשלרם

 ושהורי ננד שיט*6יוזעשאף
 : דמעהקרוש

 .געזססי'ח
 יחסיר כתוי"ר סמופלנ ס*נ לי כפילטריט(

 מנראבא~וישץ ז.5 מאשילמ'
 ז45ל נחמי' מ' סרס'ק 1thh חפישמע

 וכנדו ומבפססו סכ' ספירסמבעחיווא.
 לס0יש סיטר ע5מ עמי.סזס טכגסלקמור
 ר6סלקמור

 6ין-
 וחון ומגית ל6לקיס חבקתי

 כיחי ימים לך ירכס "ס נס . ככופור6קס
 חט6חעי 6ת לרחון לך יספיקו hSמתוסלח
 ככנדו ותהפססו 1011 ו'. 1Sbלססיכך

::ל:ונ



ה"תהפארת10

 עניי שככס לקמור בנדון נוגדים כגר]מלרון
 . ערך הלויות :,bnSD hir כסלי לסגותז"ל

  לבו 5ל :יבינ  ניר? כנדו ויעזוכ לזסוסע5ס
 0ל6 ע"ע 'קבל ו:זעהס . 6ין שעבר:מה
 עהיך )יה ת,"ל ח"כ לכסלה טוריכ'כ

 'גערו 0זדוגיה כת:יכ: להחי'ך ורמזוו'קז.64

 נח.' מופר בההם ]ועי' . הכן כזכיותלי
 ז"ל פנתם מ' הגללן נ!,?!!.ר :מעה' :כ'לגרס
 י0 טוכעס כערי ;1'ן כי הפלאהב;:
 יוחל סיט! הגס הנו-A? ומסער טמ6גג"

 כי מסרס סיקר סנורם סי6 יו-יומטוניק
s~l:s6'ן ר"ל כהוכ! ס:!:הקע כל טומ6תו 

 סוחפת רולס סקכ-ס וקין לנפלתותקומס
 מטס סורס נ5%'6 סקכ'ס ט'ג'עילמו
 6דס 0) כבחירתו ס)6 ידכחזק
 לסגי נחלק וע-כ . כדוריס לגו ס6יועכמו

 זס לומר כפ"ע 61' 3פ-ע ?!'ס'מספרים
 נורס סי6 מ-מ נזכולן ק0ס סיוהר ס6'סנטר
 מטנוף טהור יפן מי וזהו . מכולם טהרםיותר
hsסל ג6לף סמר!חז הלחד הסער זס 6תד 
 נקוגטרס הרי"מ בתירושי ועי' עי"0ןטמ6
 ר' היו עסי; ז") סגור )סנה"ק הזחתט'

 הקדר ד' סיר פירס סטי"ת חגנותקטר
 ~bun כמעה גס מלעולס פירס'י עפ"יפרוס
 ל6 טחיו נכינו. סקכ*ס טומר יטרף)עמי
 ונכחי' . להקן 6פסר יסי' 0)6 כעופן'גחע6

 על 0מ0גחת Shnns5 06 סעי*ת נקרץ'זו
 כסיל כן כמו0ס*כ קלקולם כעת גסככס
 כתוך 6תס סמוכן ס0כינס נל1ת וסיף 6מוכו'

 יסי' ס)6 ח-1 לינול מניחן 61ינ1סומ6הט
 לג!פליס ד' כסומך הסמך זזסו ps'~6פסר
 מירי 0יסי' סייגו לכסופים 6ח-כ זוקףסיסי'

 ריסוק יסי' ט65 סמתגלנל שכר.למיסרך
 מם5אנימא לסנס-ק סע0וס ימיל נמ'ו;וי' ? חוח6ינריס

 ]כי סר15ן. כמדה מו0ר0יס 6' 'טורסמס וסה0וכרי ורילןולס י0ר6) 6סרכשמ"ע
 לעילם קדמם ושתטוכס 5עו5ס קרמןמהורס
 sp סן06ית תחילס[ כמתעכס עלוויטרלל
 כל כריכית 0ל סע5ס סיכלת ומסססי'ת

 קורס רושיה ה61 הזף שברנר איון'סט51מות
 ס.כס רק סי6 ססעס-ר כמ65צסי5ס*י

שבנחםרמיפררים
 והעלס נרכין סרוסיה סמכם מןסנ1לדוה
 יטר") פנימיוה ט"כ ולקו תכלי" הי6טסע5ס

 הכלית ע"י סכל ס.5ס"ר גריפתופגיחיוה.
 ע5ס ססו6 5פג'מי!ה 6'6 זלגן גכר16סטוכ

 כ"ה 6.גו k,h~ כ!15דת 61"כ סיהקלק5התכליה
 כיחיה כ6דס סנח65 :!ה כ:י6 חינניותמ5ר

 סקריניה סינוה ונכמס כסס ?!הסנופג.וה
 6ל1 :ה:יכיה ומפג. ההכליה 56וסוככוה
  וט: החי15ן מרגון ג-6 ספנימי ע5סתיגס

 פנס ולרוו הנימי בט!ה"ז  י65זמפררים
 ככל 10סע חיוהו כי :!ה:."ת נכדןסלינו
oilhע-כ מ?!גו רחיקיס סס סמקכלים מ5ד 
 להחטיב כי5ס"ר כמ יי סחיג1ייס כוחוהע"י
 ככנרו יהתפכהי הכהוכ רכז וזהי .ל6דס
 ככחי' סו6 הח.5וגי פכח שוי רככה)בנייר
 לכלכו 61לי 0:!רו 6ל1 לכוסיס לעכדיומגתן ססמ0ילי כפכה בחז"ל נציגו וכן . וכגדלנוט
 6:ר נו0ירס1 חלק כ0מרחקיס מלינווסנר

 רק סהרמקות 61ין 6חך ינ!סותס6יכ!הס
 נה:,דר ככמות נס כ0מתקרכיס ס6ח"כככמוה

 סרכס ופורמו סכל עם מחלק סלססתחכרוה
 התרתקית שכעת מפגי וטעמו וכקורסיותר
 הצעוק? גורל כ0גיסס נתרכס 6זימכמוה

 יח- ונוהקרכים כסכ6יס 6ח'כ ולכןספנימ'ות
 יכוסו יחד ויהלכדו יודכקו 6חד Sb 6חדרז

 כעת ר61יס קנחנו תקמו ממתרחקסחיגוק
 פירור סלינו כעיסס מרחק 6יזס מפגייפררו
 ממגס חלק כנס סו6 קסתיגוק כחסע5ס

 ל6 זס וכר 7061 610 61יכותסו?!נוסוהס
 כטת ע"כ ולסר ממרתק  כמוה כויייופרו
 מ16ר שרכס tfflt סרביה ומערר 6זמפירוד
 6ח'כ עד פנימיוחס מכומוח מזל"זהסוקתס
 ונתעורר גתסווס יחד תפנ0יסכבטניס
 יתפרדו ול6 זל"ז יטמרו מעהס 706ר5וגס
 סוולק ס06 כמסל נ~יגו וכן . מעתסלעולס
 fnh( ה06 יכער כלס נופמיס כקטרכלפיס
 ק5ת חלק מרחיק סר" נתייפח תפכייותר
 1DS 16 כגחלים סגק0ר לסקס ההכוףמס6כ

 לכערו סטנע המוקה מתעורר כח"כ ולכן.
 יטרלל כגי עס סס כך 6ל1 וכמהליס יוהרלסדלזק
 על כ"ותס קימט וכמ,ס'כ להקכ*הגמס)יס
 לחכילץ ס6וסכ מי פי' זרועך על וכחותםלכך



 11 ובנים ומיפור'םיתתפארה

 כלכו קליו חקוק 'תכירו ריוקן לג'ז3יוה4
 SD ונוסקו חכיהו דיוקן ומפיר עורסיעוד
 כויוקט יסתכל חני כטת 6סר ככדיזרוען

 כפנימיות החקיקס 6סבהו עםוי:העסע
 כחומס סימני לוידס כגסיי כיק;ס יכךגפרי
 61מרו = זרועך על כחיתס ?D'1 . לכךגל
 חקוהיך כפיס SD הן הקכזה לה סה:'ג'חי"ל
 מרכס 611ה תמיך סנר6ס וזכרון 6סכסזכר
 עז0 כי כגם'י ולדורס מכק:ח'ך עוגם'ייתר
 נס כסנופקיס 06 רפפי כו' 6הכ0גמות
 ולסר ים ;לסכה נעכס 6ז יוסיסורסיס
 Sh כסנופן נגדיו ילכלך סנתרחק 6חרג"כ
 וכן לסט"מ פגי:ו'ותו ממעוררות מפגילכו

 Sh וחתקרכ נוה6חד טיט ד' חלק יכסו"סר מזה 6דס 6! הר6:.ה הר15ן נתעורר.מהציית
 עשי-מעלס 6ת וסומר גיזבר ירככוהסינה
 סכן ערס יער מעח0 עוד ימפרד ל66סר

 : סדכריססומק
 נסס 16מריס רשכסעתי חוסג*פ( )כב'ונ(

 הררההה"ק
 כי ז45למשיף9אווצי

~Ch1 
 כח.רף הי'

 טמאגי?ב.צא סה*ק גסהלק 6סל6100
 סי' ל6 6סר ורקס ז"ל מרן 56לז5ללה'ס
 ;ל6 מזה . לססחלקותו סמוך ססו6 הכין"ז כ6ו"6 על גועם וסי' וכר סיס לסכוליכ51
 כן כי . 6דס כני 06 עוד לסטן יכולשי'

 : ס5ייקיסררך
 6יומי"ר כיק רן')ך סלמס( ויקסל )כס'כא(

אללס*ס
 ז5ללס*ה סרס"ק 6כיו כסס 6מי.נמפארסוב

plcr35י .כסיכות יסכו 3יטר6ל לאזרח ג 
 :עכורת :כנס ל6 :עדיין מי 1S'Dhtלועז
 סמקכל רק . סממו ע15 זרחם 1ל6הסי"ה
 לפנוד יהחיל והללן ממגייס עימופל

 . לסנף הלזר" כ5 וזמו . לכנו נכלהמייה
 סנט'ח סטי"ל נעגורק למזריח יתחיל:מסיום

 עליוגיס 16רוה ע5 סמרימז יתכ*סהכור, :ל מוכס הי6 . כסוכת ליסכ סיזכל סכתונלו
 : נספרים ס6יה6כמי

 fo555f 1סי'י ננאק סם( )ענדבב(
 ס.'.מפארפאוו

 ז5ללה"ס ירחמיאל ריר סק' וסרכיוהספר

 ומחייט . פרשיסחא כנקל 6חה "'יטסי'
 סכדכ ספרי5יס כל 56ל מקד מטוכםסי'
 סחורם סקנס 6חד חי6כיע נסמוךוס.'
 1556 חטזכ סי' ומקר גני על פ6ריזמעיר

 סכ? . לו ולמר סנ'ל לסחייט וקרץסטחורס
 56לי חסום ומלי פ6ריז כעיר ססחורסקכיתי

 . טוכ סונר לעטות תטתרל ע"כהסחורס
 6לי לסחר6כיע 61מר לטחוק החייטומתחיל
 . ס:ווכחר החייט 6:י 1סל6 כן 60דוןיקמר
 וכלסר . סכנר ועמס ססחור0 לקחוסחייע
 לסמרי65 וקלל סכנך לגס וס6וון סיכרמחזיר
 והתח.לס טוכ נעמס הכנד 6םטתר6ס
 לסחייט גדול כקיל לדני ס6וון ונסספרי65
 מסחרר קותו גרסו 31געס סגנך טקילקלכלסר
 החייט נעמס ומקד סכנר גס 6חריווסקליכו
 כ5 סרי 6עהו לו 61נורס פרנסם.מחוסר
סעולס

~'DDI) 
 . זי"ע ירחמיאי ריר לסמ"ק

 החי(ע וכלדר . עלס וכן ג"כ DDn1 ליטמע
 וסיפר ז5ללהיה ירחמיאל ריר להסיקכ6
 15 ז6לסט כזס.ל לו 6::ר . הג'ל כללו

 גייסן ניגוף לריק 6ין כגר ד6סטרענען
 ל5חוק סי' 61ת החייט וכס:ווצ . גטסגטדי6
 וכ6 כן ובסס 16נס1 ההכרח 6עפ"ככלכו
 לססר'65 וקלף הכגד ולכ: לס6דיןלח"כ
 נפייס סי' וסקרון הבנד מליד כעיגיהסוסיטב
 החייט כ6 וכלסד סך 6יזס לו וגתן הג'ללהחייט
 וסיפר ז5ללס"ס ירחמיאל ר"ה e..k?נחזרס

 טעטית כך הכרתי לו 6מד . הנ"ל כללי
 6%6 גס חן לו ,ין ונכוון . כנקותסכגר
 נ6ת .וכלסר כעיניהם סוטנ ל6 זסומחמת
 6מרהו לזלה ננול כטפלות כך רוויתי56לי
 ניג.יט ס6:ט וו6ם טרעגין 15 ז6לסעלך
 וועט נייען טינוף 15ריק 6ין ג6וה.מיס
 : חן 6 ס6כין וועט מסליה חיט זייןטין

 קם" כעת עטנמערצף סס( )עירכנ(
 ) גן ,י%1

 הס"ק ככר טפרשמיהא ז5ללס*סאיטשלי
 ונתלכסן טארזיץ 3ע.ר ז5ללס"הסיסורי
 להתפלל סז)ון מניע וכלסר - יש?י' ר'56ל

 ל6 1ס6גסים לסחפל5 היכלתי סי' ל*טרגית
 יכייר , לרשת:לל גיכולהו טלין זרת :ו:ירעו

ג6



ח"ההפארת18

 הטיותיו ככל מגיר סי' 6סר ס5י סמ:מסנ6
 נתוזם ומלע סתלור .התם  ותיקורוו
 סתחי5 הכתונת מכס לקח וכלביק

 :גההפלג
 מפארמוב 6י1מי"ר כנ"מ _סם(כר(.)עוד

 פכיו 3;סז5ללס*ה
 כל דקרך נייט גניטר6ל סכ"6 וללגס'הו,דן*ק
 יוד ערליכער ליין 6ין מגס ככלמהורה
 יהקרכנות ממסכן נוטגיגי הסררוחכמיגיעו
 וכמיגיעו גהס 6*ע מרבק הו6גרומה
 1556 הס וכדומם קרח ממחלוקתהסדרות
 הי6 כ"כ יוד ע5יכער ספגו וננו הסכלהכורך

 :כהיפיך
 ית':!% יו ~ynr-קק ;ם( 74כה(

 ע5 ליכר 5ריכ.ס 06 כשרין רמיקסכם5ע
 למתוק עריכים 6ז כסלע קמה סהו6 6יסלג

 : והכן קירס. מיליןכשרין
 סמעהי - "יי( פ' סמ561 זירוז )לנמדכן(

 ירחמיאל מו"ס הקרוסמהוכ
 )6טת המחס SD ;פירס טפרשיסחא1?5
 מ5? גן עד 5מקר6 כמט כן סמחסצע"ה(
 וסקנס העולס. מן וכע) וקבו מתג66
 . מה כ156 ;הו6 מ6ס כן נקע נ"מ 5מס'קנז
 סהו6 מ6ס כן 6כל ללמוד צילך 65יזסחז"ל למרי חסנוגית ס6ל פסלתן כוס לימוד06
 ותירן * כזס 6סמפיגן חיווס מי* ונטלעכר
  עכודס  ;הו6 לגו נימוך דמקגס הג'לסס*ק
 סב6 הייני 5נוע5ה. 6ין 6סר 5ד'נד51ס
 סיס לו ילין וענר גמת סש6 ד'עכולת
 : מעליון כעולס דיכוק רק ג55 עיס"זת5ימ

 מוהר"ר 6י,ח סס*ק בשמ 6מ*5( )כם'בז(
 55%ס"הירחמיאל

 5סס5יך דכר מסל. למסיח .טפרשימחא
 ע5 לדלוג 5י מס וחלסונ סבלנות כלממגו
 לתפס מוטכ IPns*. ניכ1לתי ;6יןדגר.
 נכין על ס6"ון5 יסינ eih 06 .65 1קמום
 יט oh למו"ס DIQID'1~ לן מגחיןשיה
 : ע"כ 15. וסלת לעולס מסקל6.ם
 קוף נתן הער מיק חס שמסתיכדץ

 משירלארושי551לס'ס

הנניב[וסיפורים
 חכר לך וקנס רכ לך עסס 56ות .סמסנסע3
 זהו מה . זכות לכף ס6דס כל 6ת דןודף

 סמ"ק זומר . הצלו דגריס נ' סלסשמיגית
 סחסיויס מעולס ורך . .צחות כורךה5*5
 שם קעס . לחומס רכס לריססניטר

 . עיניר%ס רקות . כפי כי . . רכי ומיותיכף' למ5"
 לרכם , כעת שנחר רכי לדמותחין

 עכז מקורס לריס ססי' וסקדוס הניולהתויק
 ר16י סכין 6ע*פ רג לך עסה סמ;5ס6שר
 כע"כ לו תפסס 6עפ"כ רכ להיות דעתךלפי
 ולנך כע"ג רכ מועיל מס לך תקסה061
 אמר ע"ז . סלך רכ יהי' ס6יע מזה שמךכל

rl~!ioסרוקי . חחסוכ טכ'פ חכר 5ך וקנס 
 ענו לסהחכר לך כדו:!ס חנף לךלהיות
 סס5ימוה. לקנין . טוב חכר עכ"פוקגיח
 מהא סכרפתך 6מת סגה עוד ההרהך661
 סרגי 6כ5 . טוכ 5חנר רק . 5רכ ר16י6ין

 חנר 1ל6 עליך רכי ;סא יחס,ננעלמו.
 י רכ לסיוח ראוי ס6ין יורע 6תסוכקמת
 עמו למתחגר תוכל ואיך 6מח 6.ס קינו6'כ
 לכף ס6דס כל 6ח דן והיי המסנה 6:ורולזה
 כרעתו מנס ס5ך סרכי 6ת סהדיןיכות

 נחורת 1ל6 חנר כתורת רק עמךלהתחכך
 כ5כו 6כ5 רני אותי קורץ ס6הס 6ף .רכי
 עמך לסהחכר ר51ס רק יחסוכ כןל6

 וכפח"%: חכרנחורת
 55%ה*ס מאיר ר' הה"ק צנ21כ[כם(

 6י' עה.פ .מפרשימחא
 6יך פ" . הורך ע5 כעיגיס ה61הקדשה
 הדרך- על כעינים 610 קדוש 5כחי'מניעין
 יפנוס. לכלתי הורך עIqh 5 העיגיס 6חססימר
 )כס' כידוע 5הפנימס hto עלול 6ז גיכס

 : וחיי(6י5נ6
 הנקרין ישהק ר' ההיק ב21טםלמשל(

 ז555ס*ס איטשעליר'
 ר' 6ת סעס ויירקו נילקיטמפרשימחא

 כתסס ו6ס . עכרו וכמיס בך'!יצמיגו
 6ל6 ככסס וממיל גס"כ " פר'ס6מיגו.
 כצלו גשמן כרוסס סמ6תין סכ5ללמדך
 דקוסהפ דמיון ותסס . סעעמיס כחימשמין
 כמסס: דס6מיגו כית יפסיט6 610סי5קיט
 44 סוי 6"כ . כסכך*ח סס6מיגומכ;"כ

לילקוט
*



ה"נהפארה

 רכוה6 דהום טון כד! ומתיל גהקם,ת5י5קוט
 דל6 כיין לכתוכ .פריך סי' ע"כ נהסס6כל
 פירוקו. דעכי 61חר . גו tho'(1 06גרע

 ית' ו' 65מוגת הזכו ע"י כד'וינמיכו
 . גלמן ע3ר סו6 סמסס 5ס0 וטרםנתכרר
 הילקיט הקלה וע"ז ענדו. וכמפסוזהו
 ההד"ת .למגת ,להם יס" ביין 3מססותתיל
 כעלוים 'סם סל6 נ55 מסם לאס. למסכרפוי
 ר"5 ל5מןך 'סי"קוט מתרן 5כן . כדפיס.'

 3ןיע: סמ6:וין סכל כלמיל לגו י65 זסכמענין
 5דיקיס כלהוגת סמ6מין נ!הוך ר*5 כוינקמן
 ע"י 61"כ הס."ת' לטמינת 5כ61 ינכסעי'1
 : 56ד"ה( )כס' המי"ת. ל"מונת כ6ומפה
 הרכי הק' מזקיני רשנ2עךעי )עו-ט(לא(

 ירחמיאלר
 לדיק ל6יזס 6' כוסע כקטר 6מרזגל5ה'ס
 ממנו לל:ו.ד למען ה61 וכוונתו מגמתיוכ5
 :!קירין סס:ויס מן 6זי המיית לעכורתדרך
 כגו 6 סס5ויק 61ף 6מת כדרן' ל5ך עזניו5ו
 ו:זסינ לכנו מס6ליח ג5 15 נותנין סדור5ייק
 הדור נדיק Sh טמע סי' ג156 סמורינותכ5
 :ו6ירינ קמתי* ~יק 6יגט הקייק 606ך

 5ך 6ין גי מכל 5ך 65מר- עיניו ס6'ע"ותו.
 למתעת כזוכתו 06 !כ14 5עס1ת מסככלן
 6*ע 5רמ16ת יוג5 ג65יס 6כ5 פני' קוסכלי

 : ע"כ . ימיוכ5
 6חר קיום נסס ושלמערצי 3ע1*ס(לב(

 3טס)וכמדחס
1'66dpO .ללס"ד( ירחםיאי י' סרב% 
 מסערך סי6 06 גסיך 16 רכ דצ'ות5נר51ס סעפי 6י נתעמר 6' 06 5יופ 'שטימןס6מר
 חיו 6זרקדועס

 לסיגי
 ותנופו 6חרי 06 ס61

 16 וכתמון מקורס ססי' ' נחינס כקותומא
 סו6 5גריעות6 היגוי נו סע15 65סככות
 לחרי 0631 . וקזוסס מסטרך hlanטימן

 ספוחו סימן סו6 ר*5 נתק5ק5סנמעסר
 סכרו 15 לסלם גדי. סו6 סססינ .יסגיר קססינ ומממון סקרוטס מ5ד סיגנוסתגס"1מ
 ע*כ:לס6כיו'1'. פטי 56 5עוג6יו ,מ"ש ע*רכשס*1
 י' הס"ק בנעטפת )פויס(לנ(

~'SD טשרשימחאז555ס*ס 

 15ןולניבםאיפורים

 חח1תו ויכמוס כתעניתו נרעכ סמרניסכמי
 כתעלחינג תוויך (plDD לקקי קינו ה"דסזה
 גקר6 כתעריה הייסע 6חז-5 זס כנוןועל
hu:nמתליות נפסעי הכוי'ת לענודתותסוקתס התלסנוהכי מרוכ 6סר סדיקים יס 6ך 

 06 לכלו 06 לה:יכ ידעו ס65 עדהנסמיות
 נוי וכמ) 3קדוסה טרדוהס 317 מחמת .ל6

 רול מחתת 6סו נמ0חרו סך3סמפורס
 לרגיל סיוט כל כ"פ יסכת והגלההחענונ
 הסוחריס 56ל סרח סיסכייוע

 ומעס*ע כמלות כ"ס הגפסדיס כדכריס זס061 סנרולי~
 סל פי' וזסו ע6כי"כ 61חרית קן להםכ6.ן
 נפכי' ו!5ער דמלי קדום ד"קרי ה6הנמ'
 לרכיל לו גדרך 06 כל5 מהניס ק,יגו'ען
 דל, סיכ6 6כל להתעגוה ר:6י זה 665ז
 יעכור 6ת 1כ31ס נפסי' נוקטךמ5י
 ומחמש . ר"ל יחלה עי"ז כי חוטףנקך6
 כהו-פ לעסוק יוכל 65 ההערתח1לעת

 : ע"כ . בהפסדו סכלווילק

 נרסין גני ר6ס 6ת ני6 בבפ' )עו*ט(לר(
 סקיה*ט 66"ז פי'וכף

 חסידים יס דהגס יפל ירחמיאל ר'סרכי
 5נ6 610 מנזותו כל 6סר מעעהולגסי

 תמיר :!חפסיס הס ועיר הכוי*חלט3וות
 יכח,מי0 סכקרכ0 ראוה המרוון 6ת!:רם
 לסיס כריך זרה סהי6 עכורה העוקר1"5

 געטד"ו עוסקים ססס יותר ומנס6חרי'
 טהר ט' גרוממותו מיגימיס סהס ויותרקב'
 תלית כהho 6 כי עלמו 3ספ15ת ר61סה61

 54% כצהרש*ח, הק' 66" פי']וכ~ר
 סמק- "ר6ה גי יסרבל זעירות כעוסכמקמר
 סבני כעת היעז . כו' 356עותיךמעסי
 העוגית כנדלות 5הסהכ5 ולכי טימנהע
sthכ5 כעיני וגטקס שזכרנו כי בגום מס 

 סכור6 נדלות רפש ססכג" חס יותר גיסעו5ס
 6כ5 עשר. ספקות רולס .לגי יותיית'

 מססנפ טפ5 כמסמי מ56קיס מעעותחסריסו
 5הי תעסלסו וסדל וככור *י סטייתנד15ת
 . וסול[ ככסו 5סתעטר רולס סגני5דרכס
 יהל מקדומתן מטרם מה61 כעיכיויגדמס
 6כר סת*ו 15 יימס כי לכו כמרירותוסולך

סנרו)



בנהם ושפוריםה"ההפארה*1
 אלחן Sh פיכה סלך להפלס סמלנוס6ת כלירטה ר6ס 6ת סתגרן נס6 וז*ס *סקרו
  קיויוקקי תבהשסיס סס,תס נפיניסס  סנרמיס  5ותסגדילו

  פקר 6' ולהיטיל מטלפון
  כתירס. 061  ליהן 01151 וקיויעליךסמעא הס oan סייגו 6נוהס לנים  ססדוסס.ק

4' גירע סז6ת otho על וסרטי לחקרוויחר לכדו לד' ניסי יסיי  פסייתס עכל יכחי'עיינו

 . זונם לתנן ס" וממטות ~sf מופקרתס0י6 פ" ועדיי  יכסתימ. רכינו ריוןכלפטום
 6ף ר16 ע"5 מרוקר.ם הק' 66'זיקביס מררי. למספחות 6כ יוי סהגס6 סייגוונסי6'
 נפו5תות תסוטר וסי' 6ז.. להפלס 6*עשכין מסמס פל  לנס כמרירות ססולכיס *תםבקל

 6סר כל סר4  נרות סרנים 6עפ'כ .עליוגיס ססמס  נפיניסס  יירפס ממס 6*ם50טרש
 יי"פ:נפסס.  לעיטי 6הוס הנסק ית'  Inr~pnבקדיש
 מו"ס סרס"ק כ"ק כסס הי5יעקג צנועי*לה( משב:  סנסמיס. לניט  ר15ן.שסות

 . מבעחאווא ז"לנחמי'
  עגיי

  מזדככות
 מסמסנה וסווו ככפר לויות יכולסמחסכווע דורי 6מר כזמנו סחטלס צנר )עו'ס(1ה(

rhh5"51 סור( סרק ריס עירולין מונס כוונתו )נ"5 משיר1אווצי 
 ממנין ויורות יוסר. נכרי וקין יוסריטרלל תיל  מעלסי פנ6 פעליי 6'  לפסל6100

 ומס עולס יסוי כ5ויק פטמי 6ת לקסר5רץ4 לפכוך ליל פרן  נכוער  סיקיםספסוטיס

 ט'כ:  פניןיס  טלין ויקמר לילך יר5ס ל6 ו4סונכווצי
 סיין הג'ל. סס"ק תנשם )פוש(לפ( כי "ורד ונקרץ פחי סו6 לזם. 1כןעדיין
 ערכות מחמהסככי' מינוי סוס ss~ סמלך מקוה 5קייס קריךגץ6

.SS)ספכין 6ך . מוס לסהרחק 51ריך מליד מנעם : 0דיייס *דיו וע"ז 
 וגדלות ט5מו ססלוה  הופל  כסברס  כךסו6  סרגי סקוס"ט 4ש14'ז 5יס"ג( )כס'5ל(

 רחמיו כרונ סכויה*ם ו6עפי'כסכוית*ס ירחמיאלר'
 והיך . לעגיו לסתפל5 רסוס לו כהןוחסדיו סו6 סוער כוונת סטיקר הפר 1ישפ,נ-ל

 ראמיוע'ס לפכי ריכוריס לומר מלודמסתוקק 6100 ולעגס  ריס  פורס סורס קליפת5סכניט
 ,4 ספל1ת יותל מפיג סו6 יופר סנהקרכוכל :' פ'כ .. סוטררלה

 מנפט כנוין עו .ה*ס סנורך ינךלוהעלמי 6סת זקנתי 6מי סגיסס ב8*44  לפי"%(1ז(
t.hbלככות  ומתחיל לככי'. כ6 זס יפנורממס ר"רחם'אל סרכי  

 לדכר גפסו סגוסתוקק סטתוקקמעמתמת ססדיורס טס 0קייעליך 06 לפניו זאפ0ק'
 סנבי' וס הג'  לספו לסלל  לרוסס סלריכוריס סו6 גי  גסרהרהך  פולריס  ססי' רגזים50
 וכ"כ  ופעונלת  מיולס כוודוי תפלהו ו6זטוכס כנר וסצס  לחררו. לכנים  נטיס. סבית%
 יל6 ער מועק ונכי רל4  פ6ן ס6ינווסשע סלך סי' וככר  לתפלם 6*פ 0ק' 66"י-נכין
 סלימת6 5לוהח ה6י כספתי 5מירחס ייכל לתפ"ס סמלכוס 6ה ללכוס ור5ס מלכונו6ת

 ע"כ: סירי. לOSD5 5  רסס* ללבוי  סשססיס קלס נך  נחמד  סס*'1כטוד

8"48

 שנחםזכרון
 דדאהשצק פה תחי למען תרדקש צדק צדק לס' ל יוםב"ה

 wa קדיש ימ ירק פיה פ' ה*ה יייייכבור

 מקס 5ור סלס'ק 66מו*ר נדורת מפרסת . סנטההי 5קייס וסגני קנלהי נמכועכוט(
 סקריסיס תאנותי  אופיר ומטל זי"ע '5ללס'ס 6חר קינטרס 6אסלת

יי
4



דץבמניכן שנהםיכרוןתמנארוז
 לי*פכ6י וקין סרדין חכי)י סקישגי מ16דכי

 מעותד כתכ סכגודו וכפרט ' . מרכסלכתוב
 סגני ע"כ . ק5ר ומזמן סרפום D5Wh3כעת
 . למוער חזון ועוד. סגועע זס לילכתוכ
 זי"ע ז5ללס*ס 66מ1*ר מגרלות לכהות61תחיל

 : וגעלי 15רי כעזר מחליוזס
 ט5יג6 עולס 6וי ה3' הרפ"קאאמו"ר

 מופת ופריסה חסיך6קדיס6
 6וסכ קרוס 6לקיס 6ים יטרלל סרסבוך
 6כוק'ק זי"ע עללסזס תינחם ר' מרןיסר6ל
 יויקי לריקי מכל מומכם הי' סי6קינצק
 6*ז כ"ק . קרוס לליס סר6סוגיסכ.ייגיס
 סעיד זי"ע ננש'רלאררצי סקדוס6רותו'ר
 ס" הו6 . מיתיו תט6 עעס עעס hSDעליו
 נסבלי  מולס רעעו-יו ד' עוכר קווץ6ים
 לסכת נודל נפם כמסירת 'ד' וענר סוסכ'לס
 Sh'1 נ6 06 לסער %ן גנט ההקועיתך%
 כל כעיניו ומעות עגו גפסו נמ5,ק1ת016
 מלסתפל) ;קע 1ל6 נח 65 סלי5ס וכלהיום

 סלעתי וכמ"פ . יסר6ל כל כלל עכור1לככות
 )6 06 רנ;"ע נוטתו ע) סינט כעתממגו
 עוד יטרלל כלל 6ת סתו:יע ר3וכיהעכס
 6ין עור כי ~OSID כזב לח.ות כר15גי6ין
 גורל יטרלל. 51רות סוער לסגולככחי
 ממנירות כתן כיוס כמ"פ לסער 6יןהלקהו
 PSh סכ16 עד ענים ע13ך )ססכ.ן כסףק)
 אפילו ככיכר לן ל, עכ"ז . עיט פגותיוכל

 . למנחם גתן )1 טסי' מס כל כי 6חתפרועם
 הי' כקיוט דרגו לבער 6ין תמימיהו -נויל
 :הית יכוץ כודאי סייס 16נור סי' יוםסנגל
eh'ס% קוי 6יזס סומע סי OD slp סזס 

 OD 6ג:יס קליו ג6ו 06 מסיח ב66פמר
 לס0 ,16מר סי' לכס )פגיו שפכופהק16ה

 יכוץ מודקי מחר פיוס ס)6 הדלגו זסמס
 )יסיעס 5פית' תמיך מקיים סי' 610מסיח
 לרקתו עו5 . לכהונ נר% ומס נקמרתס

 עמר וטכעס . חלוט 6יס סי' ה61וקדו;הו
 על המיך וטככ לילך ביכולתו סי' ל6סנה
 הוקרו קורחו זיו נמתחה bS עכ"ז .נוטתו
 סורס מס;גינס ער6ס ממט קרום' 6לקיסכמללך
 טמרימק ומקרוש המגיך עליו מנורעליי
 ;מיס מירקת תמיד כוערות "סליוזי"ע.

 לפכיר כפופיט הי' דורו לדיקי כלכלועט
 )פגי כת)מוך )פגיו ועמדו לפרקים 56ץוגעו
 16קי' חינני וכולס פתקאות לו וכתגוסרכ
 . סקדוסיס כסמותס 6יהס ולפרוטלפ16ד
 אליטלך, ר' רכינו 6לסי' 6יססרס"ק
 ס"ס ככל 56לו סי' טנראדזימק זי"עעלל*ס
 לעער 6ין ביטרשס 6הכס.6סר וגיד) 6תהפעם
ODDממונתי זי"ע סרס'ק 66מו*% ס" 6חת 
 ררך וידוע מגרארזימק סרס*ק 56)ם*ק

 מן מסף זי"ע סרס"ק 66מו'ר ט)סקודס
 מגר6רזיסק הרס*ק וכססי' . מקורסמ6חריס

 6ככגי6 סלך'6ל מחריק הפלת סחפ%ככד
 סכה6 לו לזמר זי"ע סרס'ק 66מ1'רסל
 העי ע) 6כסני6 )1 הי' ראאמו"ר .ע63
 זי"ננ , סרה*ק ראאמו.ר גןולס עלי' מסועי'
 כטלי' סרך הי' רק מהפלל סי' ל6עיד
  קליו וכטבל .  סירוסים  ברעיונוהיו 1;31סכוך

 ylnbh סרנים ל6 זי"ע  מנרראזימקסרס'ס

 ,מניאיי'נק '"" ,ן"" "י.:י""
 סי' 6מר הרכה שלעיס- וקמר.  מרלה%י
 מיחטבוסיו ליחו יבלבל  לצל  טייסיעמו

 וי'ע5*מי.ר  מסרביי ער רב זמן שא' יככסססווביס

 וסי
 טב5  סבסב לו וקמר  ,ליו

 5ל  מגרארוימו Dftt סרס'ס 5מר151
1~tthhDt'r  

 ןר%~
 מלוך

"1DDS 
 גימר פחו

 הרס"מ 66מ1'ר 6)יו 6מר ו6ז סגריהשפורה
 לס"פל5, )ילך ט16כל עכורי מר יהפללד*ע
 וכמסלך מר עס כיחך למעיר רכוכי נס16

 מנרארז*מקסרה"ק
 ז3)לס"ס-

 6מ/ף זי"ע

 סבכו סלעת תרעו עתו הי' 6:ל)ה6גסיס
 סף 6סר סקדוסיס לרעיונותיו וסוכסליך

 קליו ס5ח משירלאווצי ז"ע ההיק6רמו'ר 66" סי' 6חת פעס סכיכותיומלסטות
 שיאפלל יוס ככ5 זמר דינר לו שתןמסמסו
 ם6כיו Dftt 66מ1'ר וכטמע כזמנםתפלס
 הפלס עכור זסכ ריגה לו )יחן רוססקווש
 ממסמם וכסגף כלוס ססיכ ול6 לככותספחי)
 סטיב מס  וי'פ רשקווס 6כיו 16ת1 60)חזרם
 סקטור 16 6מי 16 ;בקס לו וסיפרלה

 תענוני טכ5 כני עס 6עטס מס זי"עחללס'ס
 וחעכ 6'1 טיט1לס וזהי הכסח כל עסעוס'ז



בנים פבהם ןיכהובפארה"1
'bh6נס . ד' עכדות 6חד קטר עכיר "פי 

 אברהם ר' לכיגו 6לקיס 6יטהרס-ק
 מ;דיריו סי' מראדאממק זי'עז%לס'ס
Ds~על גפסו. מסף וכמעע פתקיות קליו 
 יחזקאל רכונו סרס*ק 3נו לי וסיפר06כתו
 56ר מראדאממק זי'ע %ל5סשסהנהן
 עם אימלראווצי מקיק "תויתו 6תי"4כ9.
 סי' 6סר ליב יוסף ר' סמפורססמנמר
 לו וסי' זי*ט %לל0*0 66מ1*רשתסיגי
 ל6כיו ל"ע מכוחו סי' )6 6סרשנימס
 פצועות על לאברהם חסד כעלמקדוד
 3יכ51תו סכין מקרוס לרכיו יווכתכ
 6ס 06ר סקדו0 מכיו קליו וכתכ ."ליופיסע
 כ'ק 6ל ,יסע רק ככיחו יסי' ל6 16פן.נ10ס

~tinhhh
 ור סי' סט6 כסת 6סר ז"ע
 דויק 0ס61 תוע לו כהנ וכךבוואחאצק

 מלכיו ~oh תנויד כי לי סיפר יגסיקרס
 66מ1"ר כשק סם 6ה מזכיר 6סר כעתסקרה
 לי וסיפר מכס16 עלמי 6ת עמר ז"עשרפ"ק
 ל6כלסס* .חסד מכע) ססמע 6מוגיס6יס

 מעיר "גי סקרון לסיגו וזס זי"ע%ללסתו
 עומר ס6ין מקי%ק' .פינחס ר' סרס'ק.מל

 גל מקורס סתיקן עד יום כסוסלמתפלל
 סרס"ק פטירת 61חר מתירס משהיות6יח
 סרס'ק 66ט1'ר 6ז ס" )6כיסס' וחסרגע5

 'על לראדאממק סמו"כגארשקאוויץ
 סרהשק סקווסיס ס6חיס 6ז וגלו סיפרסיוס'
 זי"ע ז55לס*ס מכסף .יחזק6לרכינו

 יעקילי ר' סנטוס pnh1*מר6ו6מסק'
 סל6 זס יגכנסו מקלאביצק זיועז5ללס"ס
 תחלם נכנס מראדאממק וסרסשק זסכפני

 ל6כרסט' חסד .כעל f~nhh מנססקרוסש
 סלימיגו ולגסי מעלס SD כקינס.גתנקט
 וקסם מקוקו ממלק 6סי' ט6ני דוקקר51יס
 סו6 ססמיס מן טפסר כי on~h לרחוקטלי
 וססכיס סרס'ק 556 בשינאווי ס,יהיוככר
 דויק ס61 0כ'ק 0יועהי כנסר ע*נ יויעל
 וססיכ ירי על סיסכיס כיק 6ל כטחיסדור
 ויער טוכ. סנווד6י Df't ישריק א1%'רלי
 ממלק לסעחה61

 יוצעו ו3יוו6י . מקומי
 וכי וכרוחני כגססי יעועוס מיג; 3כל55ל1

 מגוג יסי' 0סו6 סטמיס ק סו6נוודע
 ל, 5יר  ניו*ס וכריס עמו ואיכרסהר
 נשק מ% יפקס פהקך ונתן.מקל36י5ק" סקריי תחיו נכלם כך ותחר . לכחוכגיהן

 לעמוד כח ttO?~ 6- נערו מיתפלל66מףר
 יסתסור ירס"ק רכי, לסיות יקרך לכל3גסיון
 וישע %ללסשס מ0ס' .ירחמי6ל ר'לדייגו

 ס"ק % תמיד נסע *מק6זגין*6דומו"ר
 6סכס נודל ר6: קל6 ומי זהע66מו'ר
 להימס עמר פתק6 סגתן וכעה3יניסס
 56לw~b 1 6חח DDD סרכ לפניכתלמיר

 66מו,ר מנדפס לספה ורקחים*3ק6זין'
 ר' סרסי חותט לי וריר% . .'עז5ללס'ס
 מעיניו %גו ומטות 6קר סליט68שקלמי0'
 לי ס.' 0כ,ט לי כנור פע,תיס וכמססקדוסימ
 , ד"ק "יי קס "),והלך
 כי זי'ע 6"מו*ר כשק Sb גריעותיוסוגת
 זי"ע לללסוק"ק,רלין' ,לסרן ל' סרס"ק מיי כימי עוזכילווהו

_ 
 מנודל סי' 610 כי

 3גר6רזיסק חתוגס 6חת פפס וסי'5ל1

 ,יפי.:.( :י.וי::." )עיה.ג;1:15
 וכס% סחקונס ט5 נ'ג סי' זישטסרס'ק
 זי"ע OV~ssst .6סר' ר' סרס'ק כך6חר

 ר' סריוס ל6כי1 לט16 חזרס*מסע6לין'
 176 קוהו וסקל *מק6רלין" רשע*לסרן*
 כל סחתוכס הל' סס רזית סכאסס מןסקדהע

 מס רכוסספו.ליטע
 6תס.

 כ4סס 16מר

 עם נ5*6 .מסט56יף סרס*ק לווסקיי
 קרוב דעסר כ6ר גימע קייגער סירניפעלט
 במיס ירקת לי 'ים 610 קגיפ דעססמיס
 סו6 מי .מק6רליף סרס*ק קוהו וסקללווכ
 *מסיר165תי* סרס'ק כן 6100 5ו וסיפרזס
 ר' סרסי" 61דימו*ל *פיגסם' ר'וסמי

 ילר 16 סי' זי"ע ,5ללס'ס ממס".ירחיוי6ל
 6ת לר16ת לססחיקק סתתיל ומלז ז6הוסמע
 ררכו גידוע זי*ס %ללס'ס 66מי'רכיק

 *מק6זנין' סרס8ק 6דומו'ר 50כקודת
 56ל1 ס" .מ0ט46ן' מרסוק סל 6חוסדרר
 מלשזרן, 0רס'ק מקדוקת דכוי ושדיבהורס

וניני
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 :1מבנים שנהםיכוץהפארה

 קרו0הו ייכ לזוכרי מיס יורלס עיניע.ני
 . עלו סורס ;הככיוס ר6ס "ותו סרךמי
btDקירת )י וסיפל גק*גין 556י סייחי 
 "ק6ר)ין" *ר"6 סלס'ק 6סר 6חיערן
 ר' סרכי 0) סמל )1- סיס עליו6מר

 513"ק עלס 6ור סרס"ק דודי זי"ע.לטגתן'
 .נוכי6)ען זי"ע %ל)ס"ס %חק* .*יעקלשלכו
 נכל והע מ%)ס*ס סרס"ק n~lnhh 5%סי'
 6ין כיגיסס סי' 6סכס ונור) ס"ק ומגסכגס
 לחי6ל' ר' רכעו וספסור סרס"ק ..לבער
o955Srמ6יסכיס סי' מאלבמנרר זי"ע 
 0)נ6מניס

~v,nhh 
 ע5 ומעיך יי*ח

~'1lhh 6חת ופעם י;ר6)ן 16סכ נ6מת' 0סו6זי"ע 
 ופרס זי"ע ז555ס"ס .סרס'ק yt~hh 556גי'

~tinhh
 נוטס סעווס זי"ע ז5))ס'ס סלס*ק

 ר' רכיה וסטהוד הרס"ק 3נו )יי0יפר
 ג"כ סי' טסים זי"ע ז555ס"ס יצחק*שראל
 ע) )סיוה 3יכו)תו סי' )6 סיללומממת
 ויפייס סיריוס מקדום קניו )1 161מרר~סעורס
 %3*ק וסטסור. סיס*ק . יי'ע 61vlnhhת
 מקאלשין זי*פ eto55sf שלום טאירלנינו
 -tt,lehh )פגי כפוף יסי' נקינצק כמ"פסף

 ומעטור מלס"ק . 3יניסס סי' נדפס61סכס
 זי"ע י%)ס*ס בונם שמהת ר' עו)ס"ור

 . 66מו"ר ss~1 כמ"פ סי'טאטוואצק
 מ16ת סגי טס ק11יעי) )1 נתן 0פ"6וממעתי
 ולמעתי . נפיו הס)הו ותמיר פדיוןלו'כ
 36יו )פני tf~thh סתנ55 6חת פעם6סל
 06ר זי"ע ז5))ט*ס טשידלאווציהקי01
 ח0וקס )1 ;ים ז6ת מס יודעקינו

 סרכי כ) גספריס הגדר )ססתכ5נפעה
 מפריס מ50ר יותר זי"ע י5)5ס'סמלובלין

 ר' סרסתן ניסי מ5י 01:ועתי הרכיתלמיד הרש;יין',יעס:.ןפ%:יו'"
 טבלענרעור 0)יט*6 יחיאל מאירשלום
 יעקב רכינו וסעסור סרס*ק נופיטסמע
 ע) 60מר נופ6ריס6ח זי"ע .))ס"סצבי

it~nhhבס"ס% uffll ן' )עכיד לכ )1 סיס 
 חזי פוק סר6ס1גיס מסלדיקיס 6חדכמו
 סדור שיקי ג5 כ)'1 שלמרו ספ)נוהנודל

 ופריסהו קיו0תו ור6ו 16הו ;סכן, נויוכלמה
 גנר 56ף :וגי 6חל כחכתי ל6 מעיןיורע
 )י נודעים הקדוסיס מתורותיו . ערכונור)
 ירק הורס 6מר 65 ינויי תכסיף, מחמהמעט
 ממעתי סייטי. יקר 61ז סרנם 6מר ימ.1כתחלת
 יכו) מקרפ כל 0) מזמר ע) כיסומר
n1DDSסקווס סבכיו מחמת ורק נדו) ספר 

 רכיגו 6*ז ונס ספר עפה )6משידלאווצי
 65 זי"ע זללה"ה ילהטיאל ר' סרניסקרון
 ז5))ס"ס סקרו0' .היסוןי וגס ספרעמס
 3י15גו 6.ן גס ע"כ ספר ערס )6זי"ע

 0מעחי 6סר וכריס 6יזס רק ספו)עלוה
 גפ' סקלות. גפיו 00מעו יסיקיט כקלסמש
 ונכר ידיו ממס יריס כ06ר והי' .נ0)מ
 6מת סן הרסון 3זס וקמר כו' כו'יסי56
 6פי5ו סקכ*ס )פכי חכיגס שקה *(0מ15ת
 מלות הכיבס ביותר 6כ) . פסוסמ6י0
 בלל עשי  סוכי סו6 פכיה . משיק5דקס
 מסס (h~p לדיק סכ5 ידוע וסגס ישראלכל

כמו

 ע5 5דקס )מנוה לעונק י0 0ייכיה רמה סקדו0יס ככריו )פרס ג61ס הנעיר בכו ררי*(
 סקיוס ntlho נזם סקריך וככר תתמררו )6 )ד' 6תס כגיס ססמ,כות ספירתוש

 מרכו לעכו מס) )עגייס קרקש גותגיס 6תס סליך סר0ע ט1רנו0רופס 600) 60ית6 מס פיע5
 גקל6יס 60נו ותירן עגיו כועס רנו גורלי ומפקסו י:ו6כי)ו 6חד 1כ6 כתפיסה ונתג1 ע5יולועט
 סג6ס )1 י0 ס6כ .בידויי ומפקסו ומהכינו 6חד וכ6 )תפיסס כני טנאן 61כ המקוסנמס
 כקר,-ס 061 הרקס )יחן רק6יס 6כי 6זי נכיס נקר6יס 6גו 60ם מזם עורס גמ65מזפ

 מונק מקמרות סעורם וכרי ידוע ולס סג") כנמס) 5דקט )יתן רט6יש 6גו' 6יןמכריס
 ככחעת גקר6ו ניכור bh עכו גקר6 מי0ר6) ויחיד יחיו טכ5 0יפעיס ל ששהבישמת
 יתך גסתחכרות תסי'. רק הנורות הגורות תעטו 65) תהנוורו )6 חכז') ררות וידועכניס
 פיס" )זס ועלס . ור") חתטדדו ' )6 כזמן ונימתי %פיכס 5י' 6תס נניס מסמוכות פירוץוזס

כ5-



בניבם פנהםיכרוןתפאורת"1
 וזס קלמרה :פיך תסס חכז*ל שמרוכמי
 עה5ריק ידו תסס יריס כקטר סי'שרים
 ~ss עכור י"זנכרוום ט יטרלל ונכר 16 .'חן

 מות סמסגס פירס זע אצטער84נ"וש :"י %מ גרו,ג-?
 מקמין 81ל ס5יכור מן תפרוסאל-

 הסני שייכות מס מותך יום פרנעלמך
 6ל נך ס61 סספירוס 61מר לסרכיעמלות
 ניחיוית תה" 56 סיט מיגור מןתפרוט

 לענווה מטוכן 610 יחידי לסיוח סדרך זס'כי יוגי ע5ח זס גי הנגיס מס לססערכולגל' ניח'וית י65כול נימיוית וסתפללכריחכוווא
 נעלמך ת6מין 61ל. סמסטר 6מר כך 61חרד'

 יכול סעי כי כיחידית לעלמך לסיותפירע
 וקדום לדיק כנר 6תס השם 6חלסאת
 יוס ער 6 תעניין 6ל כט5מך לסיוחיסוכל
 מת ריבע סיקר כקמת סחדע .עו סייסמוחך
 ת116ון מכל נפסס 6תה וכנרמקרנך

 סגרת מכנר נקרני חלל זלני עג6מרכמו עוס"

 כסתכיוווע כיצוא לסיים תוכל 6ז סרססער
"uts'ודפהשח ו : 

 ליורסץ* הסוך מסוך סזמכ על סירוסושכמר
 קג6.וטקט ענין מס וסוקס קג566

 עוועיך חסרך מסוך רכסיע כך 61מרההסר
 גלילהך למכיר נפחי חבקס סמ16דסייגו

 תסככ C'nSID כל רכון 6תס ע"כורוממוסך
 לסכיר ע6וכל מסד עדי יסף וססינותסיטת
 ו6ס 16נעי לעכוך 6יך לטבוע ככויגד61תך
 עתס6 הק תסו ע"י מינות 5סככ כרבונך6ין
 בוולהך לסכיר 16גל וכוס ממכי וכוקטקכ6
 כי . לוס מרולס 61ט נפם .מסירת לי ים16י
 . ודפח"ח קותך לעטו גכספהי נכסיףמליו
 לר סי' 6;ן נפש סמסירת ער3 כרקסמגלן
 ונסי כזו מתורס כי י' עבדותעכו,-

 :הרפיון
 3כס רב טכח לליל החרוז פיוחשמר

 כמקרוסת כך וקמר סככך כפמקסכת
 הסכוע ימי כל על קרועס לקח יכיל.סכת
 גכיro) .hSt 6 ל6 לנו ע6ין סנליון כימיונס

:גת

 עס לההחכד ככורו לפי 6ין סמתנ6ס מי כי ני6וח לגו יסי' ס65 6חד בסתחכרוח יסר6לכל
 :קו, רם ננמע' מעמלק ידוע והנס . הקדוכיט כמפריס h51DV כמו נערס ממט פקעןמי

 ממילך יסרבל כל עס לסתמכל ביכולתו 6ין ממילך. נשיות ל1 סיס מי מגחתי וככרגילוון
 . וך*) לעמלק לדקה ח15ת סייגות לו יס וכזס לרקס ליחן רם6י וקין סכך ככחי'גקר6
oc1נפולס סמזכמ. ירך ע5 קותו ומחט תפסוק לפרס היעיר כנו לי גרבה סקדוסיס וכריו 
 לכ61 ניכולת 6ין ימוך מות מתקן :רגו זמן גל גי קיוסיס מבפריס יגוע כי ו'לפגי
 66מושר דכרי )פי 1מתיל6 קדית גקר6 זס ;מתקן ומי זס 610 עכויס לעיקר מירגסלסוס
 הילר 6ת ;סוית ,עד "רם כני עס לסהטרכ כלי לכרו לסיות 6דס סיס רשי ס6.ןי*ל
 קותו וסחע הפסיק פייס וזה ססיכחתי כמו יסוד מיח לחקן הו6 סילד מיתח ועיקרמרע
 5פ,גס 61ז 6זחו 5סחוע שין כזג יסוד סהי6 ירך SD עיקר סרת היא לסהוע חר5ס06
*)DS'וד"ל ~תספגו כמו סעמכס למון ס61 לפין כי כיחירות כסתכודדות לסיות יגול 61ז ו : 
 ססירס זי"ע דל הבעיה"ק וגרי פפ'י ~(sff סז:ור לסרס לי גריס סקדוסיס ובריו פיועל
 ]ג:ד[ לממרות סמלך נגד ספרד טפר לכן רומס סדכר למס מטל הופיפ נקוווה Sh ר' נקמות6ל

 סמלך נוולת 6ת ויותר יותר עי"כ וסכיר וגדלו 6ל,י ס6.ס 6ת קדכ יימלך עמס . חסכנווו
 וזס סגדולס סכקמס וזס כוס ואיר נוע מלך גגי ר6; לסריס "5ח וסעזחי עסיסכלתן 6יך מלער כלגו וסחמרמר עליו דים לגו והי' נורלו 61ת ככורו 6ח גין5ת1 תחקרת יק*6ת

 חסרך מטוךהפיחוס
 ליודעי

 ולהכיל קוהך לידע . ס16כל חסד ע"י מכית סהסנכו היינו
 ענינינו ככל שותו ותגדיל מדפת לחנות מח"ן דסייגו ונוקם קנ6 כררך יק" וסחפךנד1לחך
 ע5 מקור 6המרמר וכוך6י ניללה 6ה לכיר תמיל6 61ז כינס ועס ותחנכי, וכרוחניננסמי

 והגם מכפרי הנוקל כמו ממססקכ"ס ננט כי.נוררתי לכי נכל תסוכס ושכעסמעסי'סק1דמיס
לפי

.ש



 19י בנים. שבחסיברוןתמסורת

 rh מכ'ק לו 6כתונך4שנבנ סכת לכס רכ וזס רכי ככחכח סי,סכה
 נהו- ר' יסר56 סל לנן קרוס 6לסי' 6ים לדפוס לתן סכין לככר כהכ סכגידומחנה פעס6חתס"6'*3(שירלאווציז*ל 6גכי סחם ומחמת ודפח'ח. סנכ6נעמק סקורי

 מסוכתי משידלאווצי זי"ע ז5ללס"סרור 6ק5ר רנס כי סופוס סס1651ת נס ימסל
 פסח 6תר סבת גהענפשיןס"ק מכ*ק )ו 6כתוכ גפל6גם מכריס כגיזעיר

 תורס 1*ל t~hh וקמר מלוה געלע סכהיו סעוד ממן 6יס לי כיפר ,י*ע ז"לאאמו"ר הכקר"
 מ615 נעלע סוס מסכת 6ת קורין לוסמפני ס" ז"ל משירלאווצי פקדים 6*ז חיינימי

 401 מתורס 6ת מחזרים סחסיריס סי'סם5חן כ6 6חה .ופעם ז"ל ylt~h 56ל בית בןס61 061י
 סקדוס 6'ז מחסירי סי' סל6 6חר סכרךסם מטחו על סוככ ססי6 ורקס ז"ל 66מ1'ר56ל

 סיס יודע 6ק ז"ל 6'1 )חסידי 61מלד) סיוס כ6מ5ע והי' מעות המורס טסזמסחק
"elnhhl6"נ 6חר כסס גקר6 זס סמכתתקומות סתריה תפלת מהפלל סי' ל6 עוד 
 גכר6 יל6 ס" % טיכס סרכי עלסתורס 6ין קכטוו זס מס 0זס ס6יפ 16תו5601
 נך גחוך עמו לי*הק1טט סחסיריסוסהחיל1 ודור מעות תמורס עם וממחק לסתפל)סגלך
לו

~tinhh 
 nD'DI 61ת מס SbSI דל מקרוס t.hbכ6 כעת . 6*פ לומד סדני תרע ז"ל

 סקר1ס 66'ז 6מר ו6ז- ס6כרך דכרי 6תלו . סגים מ6ס 65חי סזס מפולס לפטור5יך
 פסולין גהפילין מתפלל סזס ס6יט תדעוז"ל סנ"ל סריס לי סיעך ועוד . לי סיפר)גן

 רומ לנס כי כיורעס 61ת כסומעסוסחס.ןיס טשירלאררצי סקדוס tehh פטירהמלתחר
 ס6נרך ל5יס'ל3ית סי' והיכף ט דגרcteSh סכני סטעיהי תרע ז*) 66מו*ל 15 6מרז*5

 ופהוק סהפ1לין 6ת מנתו חועפיס סי'וככפי' 66נו1"ר מפטירת סומן סניע ל6 סמרממכתי
 ו6ורייום6 פסול סי' גי- כולס ר6ו ו6זon~b כהפלס כך כל הפ5רהי ל6 זס ועכורז5לס*ס
 רוס ר6ו כעין עין כי סחסיויס נין רעטוסי' 6כי פטירה זמן ססניע יורע סייחי ו6סוככירו
 הרעו ז"ל מקיום 6"ז 6מל 61ז כוססקירם. כתפלם נתעקל סייחי 06 6זי מקווםמירי

 מרכרי Dht סירעתי רק מקרים רוח יםסטין ל6 16פן כעוס 6,י 6חת עסרסגמדיכס.
 6רכע 6גז,מגיחין סלכך קמרו סחגז*לSffin עור סע1)ס גי מעוה*ז 16הו )פעור סגסגת4ע

 לטיעפות כתיי ונתורס נסוס הפילי1פרסיותסל וגח כחו נכול כמס ורקס .. לו 5ריכיןהיי
 פתים . כלפריקה ופת סהיס ככתפיוטט עולס 716 והטמור סרס*ק ר66נוו"רגפפי
 טפסר סזס ס6כרך דכרי לפי קנסלכ6ורס קרוס 6)ס.' 6יס סרור מופה יסרך)גזר
 סי' 6"כ 6לנע סט קורין 6סר מקומותים 6נוק"ק זי"ע '5לל0"0 פלחם ר'כניט
 סלמן ורלי 6)6 ופיסיות סקס  ינוחלריר ז'4ע אלול כיב תרם"א כסגהקינצק

 סמסנ?מ סזס ס6כרך 61"כ הנקימות מממתין :ומכ"י

עי
 כדלו מוח תוסגו 6נרסם כזרע יה' גקנוות נס כי יה' ס6ל ונחסרי 6מר לנו סגתכ6ךלפי
 לסוס ל13 6ל יסיס ופי"; ית' חמתו כ) זס כי ית' נו51ת1 )סמל טווריס עיניס פוקחקמר
 6לסיך ד' עד ווכח ומ' סכרגות' כ5 עליך יכ161 כי וסי' ספמוק פירט וגרס וירחמסו ר'6ל

 6ךס 3לכ יעמס מהעוררות מס סכרכוה 6כל לרטונה יעילרו סקולות כקללהבסקסי
 ועחז סנרגות כ) )1 וגופן סיס 6ה ממגו) יה' ס6) מסדי סזס קפיר 6חי ':6מירזעפיי
 מחרוז ס5סיר 6גי פירסתי ס6מור ולפי . וד"ל ו' 6ל לעיכ בקרחו לטיתעורר

 סס3יו"
 66מו'ר

 סג6מר כמו תסוכס למון 610 סכה כי חמלם עליך יתמול וס61 סככ6 כעמק סכת י רכז*ל
 רכ otiSwn 6ל1 ע"ג 1נל1ת יסורין ע"י למפונס טוחנו מעורל ומקלס כ"י ד' עךוענק
 תסס-'ת סויגו rSlen עליך יחמל יס61 ורק ונלוה יסורין ע"י ססהסונק סננך pnb3 סכתלו

 : וד"ל תקוגס לעסות )גו. תהעזרר וכוס .. גנ') עוכ כל 5גו יחן רחמיוכרוד



ee, בנים פנתםיצוווהפארתך
 סל ~<ss סיכי 6י, '6'כ 6חליס מקימותעל

Sttcnסמתפ)5 6מרהי ולכך תפילין לענין 
rssn

 toeih וז נ,ו'

 ~uSn ט:ווהמתו
 hSt רכר לו 61כתינ . 1רפחזח חכז*לגררכי
 קדות 6להי' 6'ס וסנורך סקווש rbמכ'ק

 ירחמיאל ר' סרכי יניתירשבבה"ג
 ן65חר רירוע נשפרשיממא זי"ע%ללס'ס
 סי' SWt הקדוש היהורי לניוההמלקית
 ורכינו מנס עמר 6רנע מלכפר ויינערסו,

 נעת זי'ט ז'5 ממאנלניצא ונירקהקדור
 ושכגיס נעה מנ"ל הקדום 6'1המהלקות

 ז"ל הקרום" .היסורי 6כיו 50 נ16ה165ת1
  נך ולמר ייסיהי סבר SD עלמוס50יך
 0סכי6ו תועו הקדוש דלדוליר3יגו
 עליו מעיד 6כי . הקווו כנכס 6תלכלן
 סי' ממעון שר' רסניי כמדרג,ח נו51ססו6
 סקוו0 וכנכס 0נס ע0ר 0ל0ס נמערסנטמן
 6ז 6מר גס מגס עסר 6רנע נטמן -הי'

 סי' 6:ך החסיויס 56 ממאנלניצאהכצ'ק
 6כל . רכי י0 עוו 0עכירכס הדנוניכיס
 מסייתי fiDJ חמיו כי רכי. 6ין' עודלי

 טמע סייפי 03מיס כסמע מס ליזערולס
 וייגער ה" בעה עזי יסנסיפרשימחא

 םשו;'לי ר' סרני 5% 6תח פעם סי' מלכער,

 ז"2עום",:ייג:ב ו::1,סי
 "ת 1155ח סנועהי תדעוטפרשימחא

 6טסס מה 36) גמדו % ייסעו 40התסידיס
 ע4 תקמרו זס מס הקרוס 6*1 56יי6מר י6י חסיייס לפגי קפאן 6תס 06רמבמעתי
 יכול 6נסיס כמה 6תי י0 ס65 כקלסדכריס
 לחסידים טוב 6ר 63מת כי 16תס לס516כיק

"h~olקמו )ט זכך סנטפ4גו 0המ%ך 
 משהילי ר' הרכי 61ת וכלמנעירחמיאל
 %יום 61גי טפל הו6 0כ'ק 6מח6מר

 והרפים וג6 לפרשיפהא יסעו ס5יססתסיריס
 נמות 6ית ז"5 מ66מרר סוס 4D~t)1pת
 6ת יקנס 6מר כ5 וכודניי סכתכהיכמו
 לשיק מוסכם סי' ז"ל %מו"ל כיק קיכפרו
 6כק0ו הלעיר ממני סגס"ס וגס סעולס )לכל

 הקדומים דכרי 6ח 5פ6ר ס61 זה גי)דפזם

 כעלמי 6ר ונס 1ס5לחות ישועות כרבכףיי0ע סליי יגן ז*1ihh 5? חטת sft 66מ1'רסל
 כי ס)ימ,גו 6נ0י עגור ספרים מלתו6קח
 סגדסס סירים כעת גפסו 6ח יתץ 6תרכ5

 1יכ51 זול. 66מ1*ר ונולותדכריס
 פנחם לכרת נטם הקתטרס לסקרךכנודו
 5רקהד מנזלות דגריס זכרון לק סו6 זסגי

 עס כקות 6ות סכ5 :ישים פעס עורו6כק0ו
 כקמח דוק ייידו יגרי 6לס סליסנס"ה
 לממלם קרגו סרסת %פס וכלונ'חוכלסיר
 לב"ק ק צבי שרגא חיים סק'ר6ס

~ttthh
 עללה'ס ף*פ עולס 716 סל' סרס'ק

 : רךאהאצק כפס סחוגס כשינצץז"ע

 מסס"ק לכ קרי נם' כברשרשןמא(
 זי"ע ז%לס"סטביאלע

 ז5י5ה*ס הרנ*ר כו' מס"ק בכיוכסס
 סה61 קשס לימוד ענין שנלםידלאווצי

 כו סיס סמלך היכלכמו
 ומולרווז מעלוני

 יוכל . רסוה כ% סיעך חי . ס6רסמ3לכ5יס
 לו גוחן סמלך 5י סריגת מי 6נל .לטשות
 6המו לסוכי5 מסריסיו 6חי 6יססלעך

 סנינו ג5 6ח י5סטגו דגר כל ל1ולר4ר16ת
 מי סקבלס 5ימ1ד לענין ס61 1:ך .ססיכ5
 טסורס נסמם לו נותן הסייח כיסרי5ס
 סמלך סיכל סנקר6 סקכלס כגנזי 16ת51סוכיל
 4167 קינו וס61 רצות 3ל6 סיידר נוי6כל
 חיו עוד חועס סו6 . גסמתו מ5דלזפ

 מכי6לע הס"ק פ" וזס . שי*0 הזהשימוט
 כלחיבך י6ח6מר סנורי לן ויחוס%ללס'ט

 :כמיגע
 ז.*ש* יקל 1414כשו*ר סם(. )עוונמה(

 ס"מ6מר
 לפי מנחל. סכת סזס סנרגסקילין

 מיחס חיים מסכת גו* מכלל 6ז1
 פירוץ כסרט סנטריך מט ועימס .עכוס"ק

 :סזס
 ט6מל כורך רקקך ל"ז( כדף )טרהסג(

,
 נערי 6גי נווני '

 וסרבל טרום מעקף  סי"  ססלריסז5ל5ס'ס
4 עינם מדה ט ק פס. ג5 'קטמת)יקג6. גסני 61מר יסרהנ. כל סל הכח לווים  
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 ~ם'אבנים למיפוייםיהתפארת

 כ6יזס מפנס אפי' ספנם סכימתוסייגו
 יסרק) 6יס נ6יזס שתו 5כז615 יט5דבר
 . הזם ספגם ס) הקזוסס מולס כןסים
o51bסז1. סברס כ! 16ת1 3מ615 ספסר 6י 
 """"שי הנטעתי ונ(. חחטי( : עיי*ס . 5קקגו 1.כ51 הסירס5מ6,5 יכוי וגזה . מזו טווס מאסף האדיקואכן
 הספעס יורות ח15ס סככ5 סומל נ"כזי"ע
 וכת6ה'ג מוות 56ף ים קנביס וכ56ףלחרת

 : מ65תי מ56ף 6מו61דס
 כמו ךן'כ4 . ע'6( מ"ג נוף )ע!*סטה(

ססחטתי
 . נמ15תי1 קרסנו 6סר ז"ל מורימאבי
 . לססי"ת יסו56 6ת נוחכרח סי6 סמ15סכי
 6'ס כין סט1לס כדרך hl."aכיוו

' tnch, 
 ססתתכרוח סי6 61ת מתג: כגיס 15 ים06

 ע"י כמ15תי1 קרסנו 6שר וים .63מת
 וזפ ית' 36יו לתגו מחכר הו6סמ15ס

 : ועיי*ס . ההחכרות )מון151ג1
 "י :יי.ק מס שטעמתי "-7(ש(

 )ט והנג15ת )ס'6 הגסחר!ת עס*פז5)5ס"ס
 5ריך 6וס סכ5 6מר נכניס פ'51ננט
 וננסי נסתר סמלית מעכס 6תלעסות
 . לכרו 5ד' כלתי ::עם'ו סיג" כדיכסתר
 -יריך . וכנל1י . וכו' h*o5 מנסתרותוזהו
 מעמס  ולפסו" הפיית 6ת )ענודקילוס
 . עמיו  6רמ כני ס6י  סילמרו כריסמלוס
 כסמר רס יפסס  ס6ס . ממיי ילמוו  בניווכן
 ולללס'ס בומאבילגיצא סס'ס  כסס וסינץ ממעתי h~DI . וסכן . 51כגנו 5ג1סכג15ח וזמי ; ממנו לדוור יווט 6וס פוס  6יןלבר

 :ויק
 יסשי  כסם :םךבוגווזימן(

 סל'ר וכף
 055%*0 דודנתן

 3פע5ך ד' סתהת:י כי פס"פמשיריאווצי
 ותטנ יודע 6ל 06 . ספ" 5"נ()תסלים

 רע ו0ן' טוכ מן ע5י נפכח סונריםסכ5
 , נס:זחס סגני 6זי . ססי'ת פע5 סכ5ח'1

 4 פעלך ססס יורע 6גי 06 ד' קקחתגיוזמו

 :וחכן
 ספ'6 . מקרוס :נשםבמך )עו"ס(בפוג(

 עמירסעיז
 61כיון פגי , יורד נפסס לכסוףכננרו.
 ו0עסיר . סז0 סמקר6 ע5י1 יקרך .ר'5

 מעזות מע"י פ" "ח( ):וסלי פזות.יטגס'
 * וסנן . ח"ו עניות לירי 5כו6  סעסיריוכ5

 :ורפח'ח
 ס'נ 3* כמהכנר סמ6סף( )6מרמט(

 סערכגס'ק
  בהרוצה*צ טווארשא גי' גבריאלשלטה
 ס0נה"ק  6יך ס,לכיפל  ס,כר'ס ולילתרמשו
 151ק*ל חרול הכהן טהר'צסמס!'

 מקסתו ר"3 סגת56מן נעתמלובלין
 עותים,ר!;ן נ!נס5 ככר ס" ]61זסר6סוגס
 משתערוב תחי' סרבנית 6ה 15סיפו
 חתן משמעקפשין הר'פ ס5' סרכגת

 רבינו חתן 3 ז5יק' מלעלוב הר*טסרס"ק
 סנס"ק 65סר 0516 . זי"ע הקדושהיהודי
 וסוס מעות מעולס רקח )6 הג')הגסן
 ממ5בוס4ס מנוח 15 סי' רק 6יס מסוסוכר
 סחסרנס ומנס גז0 עסקם סקסתייסניס
 "onS 65 5כן . כישע כיוחק ימיוכ5

  ל6ל"ם י15ס כ6ס רק סס'ןוך סגה0רכג'ת

  סירנ5ס % מפרס כי סרגסס לס)חי
 ססס 05 יחגו 51כס"ס . נעומס5סרויח
 סנטוס כניס 05 סי' כי 5סנוע רו'כטפר

 סגה הכהן הגהיק 6כ5 . ז"ל סרגסל6סון
 8 כמוכן סרג15 5סגוח נזם סתר5סל6

 וכגי' ססי6 ליון וקמר ערמו סתיסכ ומן6חר
 אוק5יס*ס הקדוש ה'הרדי נכרי מס*ת"
 06 יפריש"  .לראל כ5 ע5 1מ15סומוטל

 וכך .שוס גיטך r)h  6ין 6*כ סלעא*
 פמעופ ח3ס 63 הכרע שהנה*ק ויוועסוס

 '~ ' ופטיש Uv't כללוס



בברם וסיפוריםחיתחקרתוש
 כ(שדן'לף ר' הרבי וכו' ועה"ק טכי'ק העתקה טכתב פה להעתיק ושנףנ(

 ען שכתב קדושיי"ע. ד,יד;רךי חתן זצללה'הטלעלונ
 . מרב ושם . תובב"א הקדושה לארץ ' בנסערהררך
 3ם14דשענארע פה תרי"ל איול יצח א' "' יוםבעזה"ש

 "חםייים ינב'"ם נדירים הטיפינים ם היבנ יכביד מיה סיב וכי ישיום יבובההחיים
 והן . בנופם חן להם' הנטפלים ולכל ל"י איטשי מו'ה הנביר תתן ~עקבמצה וםש3יי * נ"י זאב, בנניכמין טויה כבוד ושלסים יראים ונעים*םאהובים

 , יחי' עליהם ר'במאודם

 קשה הי' כי חם הקדושים אבותי ומבית וממולדתי מארצי יצאתי .חרכיןץט:
 אזרתי עמדי הכמומים מטעטיק וגם עיה"ק חיבת מחמת אפם פרידתכםמקוד

 בעדי יגמור אפח בדרך ינחני וד' . סאתי כל את להשליך חלצי .כנבור שיברוג
 אנשי וידידים האהובים כל ואולם , ותשוקתי רעיתי להשינ לשלום לבואלפוגה
 אנכ" בראותי והנה זכרוני על בשמם נקובים לבי לוח על הסה חקוקיםאמ51ה'
 . למאוד עד פרוכים וההוצאות הכסף. תם כמעט כביר לא בזמן אשר היוםפה

 החמודים תבלים מכל מפוהרה ארץ בעיה"ק אשר ידעתם נםשדעתם
 נא תזכרו לואת אי . עיניהם מארציכם הכוללת אל בלתי טוצא לכסף '*יןושם

 המעמדות באסיפת תתעצלו בל , יכרונכם ראש על אותי לשום אליהבפחתכם
 וזכות . הנה עד הנקצב על להוסיף חיל תתאזרו עוי עבורי וטרחתם ינעתם4מ:ר

 חרב ש"ב נפש* יריר ליד תשלחו פעם ובבל אתכם. תפייך הקרושיםאבותינו
 ותוכם זףש כפשיךלאון%י וכו' חרח*ק ןהוא יהי'. דדך מעז מו*חחידוש
 ישיח חוח ובעזה'ש . וריעכם אהובכם וכל ביתכם נפש 'ואת מתנםלרבאט
 pw מאת פוב. בכל תתברכו בעדכם. להתפלל מחדול לי הלילה אנכי ונםלידי
 ?וידבב וחפץ כרצון משאלותיכם כל ימלא בדינה. לציון יחד תבואומעונה

 בעיני טאור הוח יקרה מישראל נפש בל אשרואהוביכם
 זצללוךמ כמהף"ך צנן;רב כמשוץ נאום ישראל לתשועת המצפהוברי
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