
 ךקיףקח יטיפייים חייתתפארת
 מביסוד* סדנל וגהפלסס סיות יןשרעלא(

 קלמר . זי"ע נכג*נוסקדוק
 6חת ו)'ת 6' מ"ע לקיים פקיוקקיכל
 פרעיס ופרטי וספרעיס סכגגיסככל

 גכ) )יוסר תנאף )6 ס43ה וממסגמט'ג.
 גיל )קיילוס קרקס מ15ה וסעקס .הפרטיס
 ה)6 50)וסו ~htD טד . התסיגהפיט'ס
 . מחותת יושר יכזכד Sh סמכזכז 6S~fn?:רו
 סו6 חז"ל כוונת . עגותגותו כגודל"קיכ
 16)ס . לרקס מרות . לקייס :ר51ס תי6ך

 כלרקס hvnl~- גת6ס*כ חמקיו.לנקוה
 גפפו כעד יתן )1 706 כ) ס)6 . כו'פריך

 גיחך )6 6ר'י 6הד חק אפיקוקמסער
 6ין לק*י וכי' סכי )סו ן6מרת)נ;רייסו
 )כת י0רחל 5ת דן סתס6 ר51ס.סקכ*ס
 וקיל) 6' חק hih לתל )6 אפילו hihהוכם[
 1,תכ"ט סרכ כתקוס גת5תיד ס)כס6ין
 תלנוידי' ור'ל גפגיס פניס בסדי' דפליג.סיכי
 10ס כמנרץ פ' 3י*ן ועי'. סיס.וריי
 פ"ק כריק 0כ' כלין ועי' str הריעףיעה
 ס)כס וקין גמי י6תריגן ומסזסוגס
 כיהן כחייו עתו כ0כחלק סג"מכהלנים
hip(סה)נויך דכרי גיחו ככריו רכו קים 
 סג"וויס מן נידינו סו6 מסורה זס ודכרכו'
 0ג' פיז סי' מוסרי*ק ת כסו ועי'ז*).
 כגהרני מלכס 61י)ך ורכל מלכייזרק
 6*כ וכ"ח כעירונין סרי*ף כסס ת"סוע"ס
 ס)כס יסי' גתי ורכל 6כיי לפגי"פילו
 6כיי וטד גו' שלחרון מתלמיוסוכרי
 *עפ"י 5)6 לומדים סתלמיויס סיו hSורכך
 כו' 0וגיס ל פסיו מט כפי רכותיססקכ)ת'
 כיון סרג כרכרי )פסוק רפוי כךומסוס

 רנו זכרי תוך 636 ידע )6קסה)מיך
 I'Dnlg מי דכיי סת)תיד ונגרי סלכ.דגרי
 ו::נןי'י;1':;ןנג;1כן,:,, פ*כ כי0*0 ועי' 5*ר כסי' עוד ועי' .נו'
 כח*tha5h 3~ )סריי יעקנ קהלה נ0'ועי'
 י*ז "ות מלרכי כיד ועי' כקורך ג*ך5וה

 כזוט*ק ועי' סה)מוד( 3כ))יזככגס'ג
 דקייס מ6ן וג) קכ' קכ*ל- גק6גרעינו
 מקיים ט"י)ו י6ומ. גרק6 תרפקול6

 .י1'ג,י":ןןהצ ים:;ע,י4.27:ן;ע
 עקכי6 3ן 6ר*ח טס"מ כמג'ק)סריוכ'ס

 גי כתוים ס6מוגס העיקרו 11*) .ג!'
 כראוי תלוה יוהרי'נ לוקוס 6דסג0יקייס
 וכוונה כוולס ערס יטתף ו)6וכסוגן.
 onlh טיע0ס 6)8 . פקיס כסוסמעולס
 כס זכס מגס לך כיו"ט . ג"סכסלקתה
 סמלות כי 6ר*ח וע"ז . ?כ6 עולס)חיי

 ס"לט יעמס hSn 6*6 מרכסכסיותס
 . ו0ליתויתס מהכונהס SD מסם 6חו'וכחייו

 כלותק נפקו החי' סמ15ס 6ותסוכעקותס
 מס סוס סעיקל sp 0יולס oletסמעקס
 . עוס*כ )חיי 6גי מס כיה ריח600ל
 * )ידך מערס כ" גרוס סמקיכוספיחו
 . יסונן נז5וס )עלוה לך נזרתןכלותר
 עפו 5דקס מטות לו נזדמן כי לוסייטו
 . עוס*כ )חיי וזכס ד6פטר מס כ)ורימית
 :'"1'וקוע" וחויה כי;,11)'" ,:נן::ג
 0כ' יתרו פ' יוסף יעקכ הקלותמס'

 עפה לוס כרולס סכל6' י0וכקמה

 סור )ילד כרצוי סי06וגיס 0ג'סחקירס
 161ח1 תופס טרגי לכ) כי ית'לנווהו
 גולו תופס 6גי סרי ס6חדיה מחרקכקרס
 וסגם סכעק*ע[ ]רכינו מתוכ(, טשעהיוכן

 מפ5מוהו ג56)ו והמ15ה "מתורסמשחר
 כ0מקייס rh . ס6מימי ס6חדות 6100ית'
 0סו6 וכ6סגס תתגוגתס ע) 6חרמלוס

 מלק 11 כמ15ס ותפם יה'. כו.סןכהקות
 כ) קיים ג"י)ו בירו כולו 6*ג.ס6חרוה.
 פיקודך סזוס*ק כמקדמות ועי' . פ*0ככיסי) קלס פר5וף י0' לחדותו כעות 0סססמ5וח
 כסוער ן6יהעסק "6ן דכ) כו'.0הית6ס
 חליל. גביע )תסוי נסיר )ס6יגרים

 סעלין כגל h~Stnh ויתץ פיתיויפ0קון ו)"
 ועי* וגפקין. מהחדקין תדהיןוגסחהין

oph יסה" ע'כי )יגה ועירין חד ת'קוןנהקי



 ב-1קףףצףי וסהצריםrfnתפ4רה
ODhהותן ויסי חיהנור ועגי' ט*. יולוך 
 6מוגס ו5יסו וי)ס 6מן סו6 סדמס.6ה
 ג6נוגס סיחס כ6טי nlinsh ס61 671 .די)י'
 יהקרכ 1)6 . כו' גוכר6ס גס גבט 1)66ח1
 וככודי .טתי סו6 ס' 6גי סס*ד : 6חרלננס

~nhS
 16ת סו6 גקודס י%י "תן )6
 ות6ן 1' 6יתעניר ונס ט'.כרית
 )6יסת)ק5 גריס פי)ס ככליתךפקקר
 . כו' לקוכ*ס יתוד6 ו6יסו 0כיגת6מיכי'
 ה6ר בריס נפסכנ6 5ול~י לפכיל מ6ןוכ)

 כו', טי)6ס hn~h ר6יסו תעוןי6יהת0ך
 6)קיס וי6מר . י*ה די כר6סית כזוס*קועי'
 ג16רח )מיסוי קו נ6ויח סמיס.יקוו
 קרנו6ס נקורס דססוא מרז6 ד6מיסור
 3ס6י למטי פד . כו' כסתימו כו)6נפיק
 ח*י ס61 ומ6ן די, ככ)) ט)6 יכגיס6חר
 hY:5D ו6יחקטר 6יתכסס תנון . כו'פ)תין
 תקוכנ 6יקרי וכב*כ די)" כיחור6עי)6ם
 . חמן מתכנקין ,0ייפין וכ) דרנין כ)6חד
 ועי' כ3). פרוך6 (hS חד כי' כו)6וסוס

 ת0יע6ס פישך6 פ*כ י*כ כסקדמסגזוס*ק
 דכחיכ טיפ" )סון 1)מיסכ )מסכגילמיחן
 כדנווחיגו . עחירי ג5)תיגו 6רסגע0ס

 עתירי דדגזר6 מסער6 דה6מהכנ6.
hnuDtil6ד6יגון כמ6 תפכני רנוקכ 
 ויסיכ דSD 6 וחסר6 הhtnsG3 61כחל6
61ftws (דנן רז6 כו'1 חוג5 )י' )בנוו 

 וחס ת6ן וכ) htbe וע)תס נספר6חמיגן
 6י0תגל )6 דל1כ6 כרפוה6 חסגנ8ע)

 מג*3 כ1'. ושס*ר מדיוקגי' )ע)ס1'וקגי'
 דסיס כ*ז hnSn ס6י דח)ס rDhמג*נ
 כען ח)מ45 ע)י' סר6 )6 )מיסככי'מיחן
 )תיסכגי* )תיחן ד)6 גים6 עינ6ד6טי'
 כו'. מ)כ6 נפזס מי)ת5 שי כתיכמ6י
 נ50 כגי מן 61יטויר ריוקגי' 6יקמני'מיד
 וכתיכ פמי' סכ6 כתיכ 6רס נעטסוכ*כ
 ועין כופז. סיוס עמו עקיתי 6טרס"4

 גסעק" והו';ן ק.ן ץי"מוה."
 יי"'ס

 רזכס וכיין 43 כגין,ריזכס תסכג66יהו
 ומסו "1ט6 ע)י' 6מסיך 6יסוני'

 ,ריסי ופריס יתיג5 ת0טר-6יהימך

 ס6י )ענת5 וע* יחי וכד ננע ddbלקש
 6יסה)קי וכיין.רקיננ, )ס6י והפ4 מיט' חקיף גו' יזרקרמחנ)6

 כי' ו6יזדסר מיגי'.
 כי'. כזכס נמצש שכהס )יt~Wh 4כנ"כ
 סמקוכ) )סגס*ק ימקג קהלח כסס-קועי'
 דחעמע קגו ל*ד. עקך סרועיס "hSגעל
 נמ0ס סו6 ס5דק~ן ידי דעל סזוסרננלכיי

 סתספיטנ op~s סעןר6 עער לכחי'מרככי
 מגרמי' )י' ר)יפ ' עגי כח" 0סו6לנו)כות
כ)וס

~*?D 
 ת6וריגו ת'ס ופף כ%ויר.

 גהיכ נגחיכוה וי*ע מפר6*גסמוסר*)
 נחכתס נוופ)ב זס ענין 5ש פ*בס5גיעות
 מקור. תן גננסך תקור סזרפ Sb יט כלת6ך

 ממקור גמקך טסזרפ ם" 6יג כישייג
 כ16רת גמקך 0ו% )כך זס וסכןסע)יון
 דכרי כי ס"פלעי פ4 ,נוטק ה,:גומיסור
 ס0י*ת 36 %ישחס מיק(ר 63ורהקהו6
 סתי0ור מן נוטס 6100 וכר כל זסוספוך
 60יגו עו תוזע 610 ו%%ר חילון כחסו6
 תקור תטחיה hlh תיקור נכחנהסך

 ככח סחדכקוה סו6 סחון Shסזרגנ וי51י"
 ~hS מכין. ות"ם .נמכר. מקערסחי~גים

 מפכ' זס ודנר כו' מימיו .קרי יעקכר6ס
 סג ח)קו וסו6 )ד' קךוט כו)1קיעקך
 . יה' י"ייי תקנליש ונניו וסויססי"פ

 טתע )ומר יסך6) ע) יהל סמומשחרין

 וכ":נ,ניע:ילו[
 ויך6 עי4%ג עוג ק*ג ד' ול5כזוס*ק
 פסו"תר

 גור"
 ד6 מ)6 סזס סמשם

 מס( סי 6 י סטר ין)ת'
 סזט ספקוס גוי6

 םהם%. 11מזן%צם
 זס 6ין סו6 . תך סטר6 תרי י6יגוןו6ע'נ

 מ: :. ::ןנ",:נעע:גי
 1)העכד כף )6יקחתם6 6)קיס כינ6)6
 גופD"D 6' מכ3 כיכ6ן 3" יי6רק5פירינ
 16711 ינהפ6 תרע6 61 . ססמיסתפר וזי סס'ך . נו% דכל קופ6 6יסודס6י
 6חיד hnnS כרכ6ן ל6רק6 סו6הרפ6

)פו)"
 י*קיד

 3חה"
 וזס דכ' )ש)8 8יען .

פכר



וקיוקךךי ומישוריםה"גשיאות
 ניח כ64 זס  6ין  וע' hbn5 ססתיסשעל
 הזם המקוס גוי" גוה 1י6:ון וירק6)קיס
 כי' )מיהוי ניקרי' נוסגיחין )6 נס6שני
 לעינךס)יס

 והה"
 סליקס כנהיכוה ועי' .

 סרקה כוהן כלסר כי זס וכיקור סכ'פיר
Shםש"ע גוחן 6קל תן מקבל ה61 סעגי מעגי 
 סגיהם 61גודיס 6חוריס. סתם הג45ל6
 סגיסס נפה סהונ5ו התיתיס יסודוהעפיי
 ס:פעות כל יו:זקפ.ע ו:וקכל מספיענחי'
 כלסר למתרס יראיו Sh ופיריו כיסשלאיון
 ה"חיוה יח'ס ת6חרוהו ג56ל61תרוהס
 מרסס "ת 16מן וימי וכס?נקייסס4יהי
 ד' "גי כמו*ק 6תו נ"חגהוהסי

 פתי הו"
 כיורת סיס.' )סמרו 6תן )6 ל6תךוכמרי
 ס) ויזיע פרטיו. ופרטי כלליו ככ)יויסור
 כחי' געססלדקה

 כ:"
 כ?נו*ט יחיד לכחי'

 עסי' הכ6 כהינ 6דמ כע"ס וכנ*כנזיס*ק
 עמו עטיתי 6טר סייס טס סהסוכחיכ

 :ו 3מ"הג'-13.תרצ ועג,גוסוק,'
 גמ6ה*ג . הקי"ה ק) חלקו וסוך )ה'קדום
 ועי' . מחנהו חכל יעקכ טסו ס' חלקכי

 הפרס כחספס ליון מור וזס ס6זינונ6וס*ח
 כי ס6ה"כ ע"ד כמטפט עולס ימוךלייק .סוי ' כחי' יום*ף בגי' ליון כ5דקס..וסכי'
 תו") ודרסו גע)ס כ) ע) כמטפט וכ6ה'

 נסכו "סר ו:ני' . גו' קלס סיחה.יפילו
 דליכם כתעותך 5דקס ע"י להקכםיוכל

 כי ןירוע '. וחטויך וז*ס היוציקכמסכור
 ועי' . פרוק נליקס tlhno] מ5ר 610חט6

 נזקן ג) ,ל6 ע"כ רי'נ פנחסכזוס*ק

 כסגיגח44 כי' היתקסם מסיי גותי'וגטין
 דקני ע) כפיגחם 6יתוסף יון הגי "יףכו'.
'ho)'.רז6 ה*ח ע*כ רסק 3ד' קם וע 
 ככרית. "יהרסיס "ימי דם" עיל6סכרמיתו דנוראצעו* יזר "וה ס61 קדיק6דכרית
 כלית SD פיגחם דקכי וכנין לעלתיןהדיר

 יזר פינתם דת "ת סכ6 גקמי'"יהרקיס
 וגפיו ודקי כריה ד6יסו יוד 6.סוזשל6
  שילקי  יורמגוי

 ק6יש 610 וע"ד  סריס,
4 כו' קויהם :ו):6 קתי' טל.סכק-ת6  

 אמעיל כן פינחס מס ע*א ר*כ כד'ועי'
 יוד כ16ה הכסן הסרןכן

 ועיר"
4 כו'  

 כעלתי חינון זעיריןההיון
 יזך חת6ס

זעיר"
 דקת כיון קדילק קייאק כריה

 זעירא יוד כי' ליהוסף ד6 כריח ע)פנחס
 זסיר1פו גודל וידוע ר6. דכריהרז6

  ס5ינוסי וכגרר חון  כקרי;סיסתרכקוהו
 ר3גך כסוס המרגנת פר ספני:יס סנינטלו
 תרוע ידע סל, ;חפר  מסתוקריקט
 לל4 ותגוע כ5ניעוה סז6ת סמ5וסנתקנס
 ופי4 . ולילית הפילין מלוה כמו לוחהיעסו
 שהני כרי "*ל וחתטין התגי" תיקוןגתק*ז
 רמצכן ]ועי' כוסת 6ית ערוהדהית

 ועה*ך הנן כהוך ועה*ח עה"ככרסקיה
 כענד "כל . לת6יס סחסמיס ו6טהו"ים פיך סי' hS הזאת כעה ומגס טכ'גו'.

 ס6יגריפ סיו ולכן ויולידו יהחנרופסולנה
  יתני;טו  1נ6 וסידים.  כליס כעיכיהסכונס
 סניפתו ותיו בס": כמוסרע*ס וטי'כסנו.

 כ3 סי' 6ז כי וו") ית3וסטו.  ול"ברומים
 קיג:ו רלון לנסוח 6יכריסס 1כלפעולוקיסס

 כ16פך כלל גפסדוח הענוגות לססינ ל6כלכד
 ס6כייגג כפעולה 56)ס מזיווג פעולהססיהס
  ייכייסכו ענין סי' וככן ממספקת.וססהי'

סרס-

 )סג35 תתוך ולוועדה נדו)ס סגולה ה61 ק5דקס ודע וו*) :זסר*ן פקזטי נם' כתב .""אשה
 וזמו  סגסיס כין תעורכ ולסיות . ע"ז )מתוך תסור אעפי"כ 6ך . גילוףתסרסורי

 ט6הגר ס6ף סייגו ה6טס. OD כיחס הרכה וקל כיתך כגי עגייס ויסי' פ'6()"כוה
 מללוצ ססי5 סלאמס עיי נפיט ווס לו. תויק 5יגו מוכרח ;סו5 פס ,כל ירכס.סל, רע ס6יסור 6ין 6כ) כנ*) וכו' הרכס 6ל 6עסי*כ . כיתך כני סס ועניים לרקסעוסה

 גכר,י'- חמס ולרקס זוח כחי' טטו,5ס לכוה 5כי ככחי'  ססמ  נילון. טלפכרסוריס
  ילילנו: ר' מסוה. הליל ולרסס י'(ויסלי



ךן'הרן8ף וסיפוריםr?nתפארת

 יתכ,0קיג"כ י ,5)יכו ויריס מפס ענין כמו 56)םיחס
 מבהכוין נתכייפו 1)6 0סו)")

 פי' יתכופפו )6 עלומים פסיו קסגס)ומר פרומיס 0גיהס וימי עס'כ כפרקיךופי'
 רכר לסם  טלין  פליסס ספרםמסורס וכרכרים כקרוסה  %סהרכיוהס בי11'ל%5ר

 מי הכתום וספיד והכן. תתכו0,תכייקו ירעו )6 וי5ה"ר. חותר גח)ק 1)6פליוניםי
 ק) חקיו כ"דס )סררי) כעלוה כחיגתגרס לנרי )הס הי' )6 וככן פרע. ו6יכותתהות
 גתג)ג)ו וכוזה וגו' והגחת ויגורמטס ויריסורותיהס. כ6זגיס כ*6 כעיגיהססת0ג)
 )ותר גוכ) זס נילוס 06ר וכו'-ןסוגויס )פוע) סרכד )הס סי' )6 כסזרוונס גסכי

 סו6 . סקרוק יסוד*י ת61ר 0ס "(רעיקי 6כ) כלקר כ*6 . תר61יסס סמוקומגונה
 . זס כ0ס )קר6ו . סקרו0 רכינו 0זכסכמו הגחל בפגי ס0לזקו ז*) כמ*0 .ו0תס
 וקודס תטיגורו )תטה ידו סגיח 0)6מקוס כהיוחס יתכוקקו )6 וע"כ )סזגח6וס
 6ף מהעוס*ז גהגס ק)6 6מרפטירתו יכינו 1)6 ידעו )6 כיפרומיכ
 מ"ע וע) )זס. 0תרו)זז וידוע קטגסכ56כע n~olh1 ועי' . טוכ לק כ*6 הרעגחי'

 ]קירוע כמם'ג. פרעת 3כ) 0קייס קרקס50 וכו' ערונויס קגיסס ויסיו פס*כנר06יה
ODD1 )ן 0)6 כזה כקודקדלכו תו0))יס מקורס )סיותס מרכלS5h וכ*5 פרועך 

 0גהגו כתונת מכרי סתרתן מגית )כיתו63 דותוה סיו קורל וט))ותס סלעיוכחיגס
 6רוכיס[ והרכריס ר06ון סחזימןDS(' כי תעלס ק) כמניס ק)מטס פגיםנסס
 כזוה*ק כממנוע יסוד )3חי' כם6געלה 06ר סו6 כ6דס 0גדכקס סרתנחיגמ
 יור 16ה כ0תי' ל6יתר0יס העעס עיקרוזה קגס טס כי ג6דס ~owns 3ח)קשכדי)
 העולס ככ) קותו וקריו כזוה"קכתו"ע קוים כריה 016 הקוה )ס וזס רוקונזווגרע
 תקפחמיגו גין וגודע . הקדור יו"דכסס ס' ולוס . נער)ס ?קליפס הסונכסו"0ר
 זקגתיגו הקורס וחכרת וחכמתוסיפורי סרגיעס סס גי רולס סגך 6ותס)כרות
 גיהה ]706 זי) פיייד6 בייסדי) ת'הקליקת סר0עיס חקות כ) כי 1המ65סידה

 0גזס י'כ 3ת 0גע0ית על לעיס קחיע)י' )הגיח חז*) ק6סלו 1תת65 התיעוכ.)כסותין וסנותין כלותה לחותה "חרי הסגי'זיווגו ס' וגזר הסוף. כתקוס הכערהנו"פיס
 )6מה יד 61מרו כו'ידו

 כעת ג6)ך6 ת' המדיקת חמותו כינרותיו "ק ינער גי הקמן-
 רג כצי ככסס הר06וכס כטס 0)מרפדסי5יעה סי' )6 וזפ תפח )6 06 וה6כ)סוזרם
 0ייגד)י )כתי )יתן ק"זכס ר15ן יהי61תרה תתה הדכר )כחון )גו ויק . )כןקוים
 כולו טהור נו)כ הדכריס 1י165 כזסSD1 )עכר ק6תר ע'ס מגינו 63כרססקל6יגו
 גרחתה nhrS כתוהו כרורו הי' 1)6)ה' כי רז') מתלו הטעם . כו' ידך ג6קים

 )כהה )סייח הפלתה 0יקויס כדיoninh כס0ו6ס כ*כ סי' )6 ע*ה 6כיגו"כרסס
  כקדודיה וכיס דכריס כעחיו[ 3ע)0ייגד)י הרחיק כי זו ' ככחיגה סגכר"יס גלעם

 תפני ליגתוכ גיתנו )6 6קרו3טסרס וסתיתס כהחלט סורחק קל6 והגססהיכוכ
 כד'ס ד*ז חרס כזוה"ק f'D1 עתנו.פרורי הי' )" פניס כ)- ע) 6ג)יזוכרחה
 פתח ר*6, 716 ויהי 6ול ימי 56קיס וי6תר הירס חתם קוד300כקרו וכרית כ"טסתיעוכ
 0"יןסעו)ס לפס ר6ס הקכ"ס )לדיק זרוע 6ור 6*י ע"ג. סג' ירויק סוס וקררך היתה.גקי'

יגו)

 הק' יהולי ג) 3פי 0גקר6 סטטס ז5וק') טנור הרי"ם סנס'ק (op ממעתי 4פ"ד1.*(
 יסורי )י' קל6 6נו6י היסוכי מררכי ~Su ע"6( י"ג דף )לוגינה חז")ד6תרו

 ע) חז*) ימלו וגס כו'. יהודי נקרי כעכו.ס מכופר 0כ) נעכו*ס, לכפר קוסגו)
 . עכו*ס סוגר כיילו . רעות ממדוה וטדותס . וסחגופס . פרע )קון וכעלי . ומכעסהנ16ת
 הנתיון ק5ה על הב*) רעות ממוות שזהר ;קמר הי' הק' ' ר והיה, . רעגו"ס 6כיזרייהווימס
  נתל:  ו5כיורייסו  כשכויס ככופר הס'  יטווי גקו6 סי' זס ונילוס )היזהר. פקפקך נוסכ)



דן'הדדי וסיפוריםה'ההפארה
 0קג"ס סכל6 סר6סון יסוד 1011עלס
 6ול עג6מר חור 0גקר6 וסוףכעי)מו
 ונקמר טו3 כי נ"ן גלתו טוכ כי סהיר"ה לפסיס וירה דכחיכ ממס ועוד סדיקזרוע
rs~)סק' כם' ועי' . טוכ כי לדיק חתרו 
 כעסמ'ם סיס משה ?וו"ה )סנ0*ק בשהדברי
 ד). הבעש"ט מתפקידי ההיים עין פנישרף
 יהיאל מו' סלוקי בקלוס תחו' :זפ' ס:!עתישכ'
 כורע מכס כי מזלאטשוב. סתייד זל")מיבל
 .ס6ר כסגין הדס כעסיס "יכה סיסזד מדתכי

 כעכ) ר*) סתדוה כימה ס6.0 יקנ?!ד1ק.
 גקר6 כ)1)וחס כחי' יחד לכ))יסס:!דזה
 כו קגכ))יס לפי כגורע כ) גקי6 ו)זסיסוד
 גלולה מהגזרות כ"6 ג"כ ולזס סתדוהכל
 גכ))יס 0יו )6 זס זוף גי nl1?oמכ)
 ספכייס מס כע5מס ס0?!דות כיוןביחד

 'נגריית ססי6 וחטר מרת כמו זל*זוכנדייס
 כ*6 כלסר 6מנס . כסטר גן סגכורס)כזדה
 כולס )0כ)) יכו)יס סיסכ )זס :וכ1)ןג)31
 מיסור מרת געעס מנוי)6 1"זניחד

 דכו ליזמו חיו כטיס וסגם .חסהכ))והו
 תד0 כליזה נס ?!ה:!דות הדס כ"יזסרפ

 קרין כיון סוכ הזקת. כמדה 'סכ))והמה:!ו0
 לסכ) 03 יכולת 6ין ז6ה נגייסס)י:ווה
 כצדת חסרונו יגר6ס ממדות . 60רטס

 )פי טוכ סיסוד גקר6 ~יטכ ו)זסמיסוד
 כק)ינוותס קסיו סיודה כ) ע) תוררססי6
 סנוורת ככודע ח"י ג"כ גקר6 )זסוטוכס
 ופיתל* פנס סוס כס 6ין סקוס סג)ג"כ
 גחי' ססי6 כחיים דכוקיס כועס רקח"ו

 עורס[ סנתיכוס כקם מ"ע ]עי")סימוך
 hl~D )ספיית עוור גקר6 ס5דיקככובע
 עסיס 50ריק מיוסף כנוגע סיסודגחי'
 כעסכחי' )פי' מגרית סימל ע) 5ייקגקל6
 ט)ימותס ע) מורס כשימותו סו).סיסוו
 ישיאל שאריה גס' ועי' סמןוח: כ) ע)וטוגס
 גב' זי*ע מקאזניץ מסגס*ק המדרשע)
 עיי ית' גו סדכיקות עיקר מסו)ע4)ד רמזיי ס61 טוכ כי ולותו ותרץ עס*כטחיי.
 *סעמימס *)נו 'יעלס *מי כפ' כידועסנוי)ס
 )עוול עזוכס ומי סוים ום*ת נר'תמיקס
 ע"כ ית' מסויותו pSn ככיכו) 610סכרית

 סכתורתו ר"ת דרס לכן כתיק סרס :!:פלטוכ
 6ול הסרת תורס ג6)ף 6ול כחגותכהת
 סגגוז r~h 1)סתנ)1ת עיף מממסותגסתי
 כורך וי*) . יטו"ס כו' כר6סיה ינוימסגת
 )גתיגחי 161ל דגריך )רגני גר פזס*כספסר
 )מרחוק תורו וסוייר כתקותו מקור סגרכי
 ונוסג דכר מסרגג כהו 3כנ סגסתרכי

 יקיר סו6 גקדוסס 3תוס*ק ית'כרכרו
 גתיכ1ת )כ) ה:!6יר 5ור ' גס וס61כ:זקו?!ו
C~17poטוכ כי לותו וקרך 3גח.' וזיו 
 6רן ככוטקס סכתונ כוונה י") וזה610.
 וכמעקס חטמו 63 כס יקכהס "ברמלריס
 גקמר'ס חסיו 06 תעעו )" כנען"רל
 מלריס ערות ידוע 6סי 6)1 כדרךנ!לי)ך
 סו6 גי כסס ))כת תסלזרו חקות. 61הכ"ס מספחי 6ח מנויך 6ז פוייס זרמךוזרתתם

 : כסנוור סתווית קיום לג)סיסות
 )בה" "ן ק:.כ ,;י נ.תיס ע1ך)ב(
 חרסי כגר ו3סיוהו , גילוסו6

 גי 6ס.
 ס' וקדור גדול .ועתקן מחריף סנחון6גיו
 יסובל ותופס 9fflh סי' זמי אשרנ!ו'ס
 סוי נעלסו מק'יס הי' בשרשערבורזגלו)ס
 פפי )קח לקב) וגמע . הורס )מקוםנוגס
 חייף ליבש מו"ס סע5וס החריףסג6ון
 סס:מס לו מס וסאבאששוב אשמאוכד"ק

 ולמר טכועותן כ*ק ע) חוסכ חעט0כססי
 ופריצתו כסיטים וקידם . וחלי סכס"5)1
 ס"סידות'לסהפסע סיטת 6ז סח) )6סרחרכו
 פן לכו ועת ע) מורך ועלס .כפולין
 פרירתו געת . מחסירות ללר ויט;יתחגר
 )כו וידלג תולתו לוכי ילכד פן זסנך ילך סכ) דמעות מ)6 65חית לסכיוככס

 6יזס עכור 61תרי . כוס יקלסכלי
 באפשא 6קס נע6 הקדוש והיהודיקנים
 hwDh5 63 רכו מם6כ6טס6כ ססג6וןניוחן
 . סחמירקם לכת סתחכל איצקל ער' לווסנינו
 היהודי כשמוע וימי ע*ז )ככו סיעומלר
 פניו )ק3) סגך מיל )פיר ג6 רכו כיהק'
 93 )ו וס6) וינסקסו ויחכקסו כרתותוויפי

 מחכרת קרחה כי )י לגיד סגדות)מייי
שיר טפפתי 6סר סדמטות סי' )חגם .סחטיזיס



ך:יהדךי והשיריםחיה,אהן
 0כגפן סקדו0 סרוחגיות )כחי'קגיסודוה היספת )6 גס ומס . 56)י לעלת 06ר"ח והוסר כה"' מספכיס כעוסתנסיוהס 0כחח כטח . כזח יקר מוח ע) תכל .היך

 סתורס0נו0תו)ימ וסם)גח תע"טכ6ת5עוח )ו ס0יכ וכרגע . יניס זס לקחךSDש
 מיסוד 0יסחנס יטוס'ת מס' פ'כהיתכ"ס סתחי5 וכלסר רטית לו ונתן ן 5יכעךסליקי מ"י ולתך 65 כרכר 1)ס0כי)ך .כעוסת עפן )ע)וח מורי ירקיני הק'היהודי
 . עפר-)מיס ויספך לו סקרונ חכירנ.ליסוד סחייוסי כ) כי )מורי 6ר6? לו 6מר 6זלערן
 )קונו ס6דס דביקות קכ6מ5עוה ימ65זכמו*כ ל:!דחי 06ד ימי כ) מורי חירר 06רתורס
 ויסור ס6ם ליסור כולס סיסודוהיתספכו 6חד ת16ת יכלר )6 כס עד פכחתי )566ל1

 וקמעסי . וסכןן סנ0נוס 06י ליסורס06 16תי )תדו כמו . כזכרוני פנתו0תוריס
 ז'3 לשנדא יודיל .:זו*ס סרס*ח יו*זנזפי :מעט כולס תופלג כקי15ן לו וסניךתמו)
 זי"ע. םרוזין הארש סגדו) רכינו קפיק0תע ע) ת"ד ז") סנ6ון וכ0תותס . נעדר)6

 ומעזבוז מאשטא סלוקי סג6ון על60מר . דעתו וכח ?נפ!, ושרוכו 0:)1מסיפוח
 קלו 0סנוף.הג0מ* ישראל רוהבגעסמ'ם כני 16תך 3wh htt'h (606 60ל6והולח"ז
 י0ר6): גיתות 6)ף 0) גמירותסו6 3סתקוס יום ככל לילך גפיך תמתכן6יך

 ע3 סמך )יטיס יעיי ננהיוהו)ג(  עמוסס  מסוס סי' כ6פט6 ]כי כפס."0י
 סכן וציה . חזתה.ט1לחן וטמעתי . כיגוע 0גיכות עקירות ככמסמ6ד
 30 וכרכן . נפח כממלכת עומק 6חוחותנו כע) מקראקא קלמן ר' מו"ס סרס*קכי

 . גתל6כתן סקנס ככוקר סעותדיססנפחיס וסיוע ר6י' תכילו Sh פ"6 6מרמאו"ש
 כמו . כקרנסו תכה סכפח כי קתע כיוימי . ז*) היהידי סרס*ק מן סחפלס זמן)6חר
 לענודהו )עמור כקרצו פעםסוקס ט"י וטנ) ויוס ככ)יום גופו סיכן סו6כי

 מלנוכס ע) 5ננ נפלו חק13ן ח0כ כיוירתתו קותו וזיכך . באפטא 6סר גסמקוסטני)ות
 ס0כס יטמוד קעס היי ולכרו כזוג:וכזס כמ1 נוסס )רוחכי גתספה סנ0:!* סגופועד

 ערלי ע) קנוח 6.ך תסיגיו,. 0יגסוי:זכע ו?)6 סז:!ןן מן )תטכס פלגתו וסי'מ)6ך.4*
 עכ1ות' )פכור לקוס 1)6 סזתןכתרדמת . )גפ0והיכס מ6ד ו0חרתס סזסילסכתוכ-

 0עס קורס ס0ני' כלידס כו6 וקט .סטייה 6ך דכהיכ וקרך פ0ט6 ס)6 היהודיעגתו
 תתכרך גי כר16ת1 וסגפת . :וסגפח6חד סגוף וס)6 )ו 6מל . )גוף 1)6 .)גפ0ותיכס

 מקוס. יסתכר ו% ככיקל מכ!טהו קםפזה )קיום )סתרו 51ריכיס . )סכפ0 גרהק610
 ,' 0עס פור )עתוד כפיפס ?ו6 סקדיס:!זס עגמו 6ז . כספקירו 163 ע3 יע1כריססנפך
 סקדיס ס0לי0י ונפילה , סזס סוכרךקורס רייסס לתור כתוס"ק ונפויס מקר6היהודי

 גח 0)6 פד 0עס קודס עוד הקדושהיהודי תכל )סקייכ יקרכ 06י 6י0 כללוורותיכס
 פעס ככ) סקוד0 טכודה ממכורתווקכת Sh 3ג"י יקדיקו 06ר סקדמיס Shזרעכם

 סגפך וגכרהס עליו ועות6הוס'
 הסו"

 מגיע סזס סגפת 0ע*י. 61מר nhg.כיהר 6"כי
 0כי6רתי ע'ו וי65 ש. כתוללות ]ועי'לגדולתו היות יתום מתירק תכורטס אגסי.כשיכרת
 מ6זט גס ר*) 6דע :זכ) ס)וגוז חגם6*זסו כט?רס ?גוף חיזה שיפוט תועגסגוף..
 :!ע0ס כנווכם תוסר)נפ0ו ויקח יגמודללע סנפה ת0תסי' כטור0ס דכוק הסי'וסנפה

 ח0כ ימוסמס ע) hs': 6" 0רחס כ6'כחו"ל טחול. כ)6 ולפס סגוף וחיות ת10ר0ס נכרת.
 0עס לפי כזפ D~bn תענוג ע) 6סכנפקי 5)ח )1 ולמך רה0ו על גהקו כקמעוויסי
 0)" עזרך מנן יפיס וס' )כדרכךויככ

 סמוכות דין סו' כו. לסריגת. נפיוימסור . תכ0)
 י"טול ע6 61יך מסייגות. גזלת תועכםעגור ס5דיקיס כי 0ג' קלס חיי פ' כ16ס'ס.ועיי
 תמיתי חעגונ 0סו6 ס0ס כעכודחנפתי כי . מסחייס תותלל פיכו סגוף 0יתוהוסגם

 תנגסי מוסר ייקח . י0 נזס וכי651וכלחי ולחד 65 . חיים קרוים כתיחתס5דיקיס
 1:ר!קס גפסי תכזס פריטי- הכלכילמדיחי כי ה61 וסטעס ו6לי' כיר ר"6ממעלס

ככל



ה': רהה2א

 נעכודתן יקנ!ח )6 ו6יך כריחי תיגינכ)
 )יקח ויוסיף חכם יטמע כוס 1כיו65ית'
 צכ OOSI 0יק 6)ו קעו0ין מט מכ)מוסר
 יט כך חחנו)ות מיני ככמס )סרפ"כן

 מ5ורף , )סיטכ החכו)וק מיגי כנוסלעעות
 גסכם זי"ע הבעש"ם מנורי ולמעתי)זס

 6יך 1ר61ס הע0י' עולס Sh נו56י)ותגקמס
 ר3 הנוצה סכור נק3 ואיך סקליפס גתגנר0ס

 ציתן Deb מעורי סו6 6ז כעיכיססוקליט
 הו6 60ין מדכו התרך )כצוד קכחיותר
 וי0ס סנוקוס מאגני ויקח וז"ס נסס.כאחד

 המקוס מ6ג0י מוסל ק)קח ר*)תר06ותיו
 לכני 6ל)1 1נקל16 . 6ק )כ )מס0'0

 . מח0כהו 3ל6ס חר6סותיו וימסשמקוס
 ית' )קמו והודי' פכח יותר ויהן זס)סכין
 סס61 כתקוס כ"כ וי*ק מסס כלחך60יגו
 כ*3 ע"י יותר 0ס ntnSID )0*י0זכס

nlsnlhסכנת 6חר 3ח0ק יותר ק)מד התורס 
 ופ*6 . יעו"ק תהם יותר )ו 0י0 כסר)כ
 . 6חד 6יט כהוסיף 6קר קר6סני )עירכ6

 עכרי כסגי נקמרו . סח3) ע) סורךקסיס
 קראסנער היים ר' פק' והלך . דחסגהר

 ועמד . תסקיריו עם הבעשים.?ותענידי
 סס1)ך סגפ163ת נירפס ס)ז ה6י0 6יךין6ה
 כמחתכות נו16ד ומעמק . סחכ) עלדוקך

 התפקטות תננ!יייו 0רהו ערעתוקות
 ז6ה נזם קס6)והו ער כלועט .גטמיותו
 וניסכן עומן הזה הקיר התכוגגתי"חייו כנועם ס0יכס . כזס כ"כ יט?!יק סימק,קר
 0כעת )1נ!ר 16כ) )6 מס ע) גפנו6ח

 סגפ)6ות הכהרפותו יחטוכ סחכ) ע)חסותך
 ז6ה כחוסכו כי זסוכיס נונס עד"מירויח
 )עסות יוכ) )6 כי . הכסר )הוך יפו)הטח

 נ!חמכהו כההפסטות 6ך כ"6 ז6הנ!)6כקו
 )נטוה )כלי סתסק) יחסוכ 61ך וכ)נ?כ)
 )ו וחו"ח ססערה ע) גס 6חד נלדיוהר
 הזם הטיפם 61"כ . לחרת נוחסכס קוסלחק1כ
 : הדוריס עורק הכן מגן SD נפצו יסכןלמס
 הרה"ק ד","ז 3פומי' כמרגלשא)ד(

 מבעח.ווי. זי"ע נחמי'מז*:
 הי' 6חד פאס כי סכי טיב יום כב)לספר
 סדכ ם")י:י . כקאזיני'ן זי"ע הקדי:היהודי

היהודיכי2,ר.ם
 061 מס מקאזיניץ סקרוני מתגיוסג16ן.
 0) 0ני כיוס (OD1~i יותר נניגי0יןהנו
 נל6ס היהודי ענסו . סר06ין נזכיוסיו"ט
 נך יכחל רקתו עס מלילס עומסכס"יס

 אמל . כיוחר תגר) ס6סכס 6הסכ0נתפיים
 גליות 0) סגי ריו*ק תמיל הפילוס 65fft*ז
 וס61- עמס 0כיגס otpn ~1Sav 31כ)סו6

 ]ועיין מיותר ט6סכס סרנם )ז6תספיו0
 כר-ס כרע*מ ע'6 5*ח קמורבזוהשק
 ')קרכ6 מריך דמועלי' יומק 3כ) 6"1פיקודם
 itSSD )קרנך ~יך לי)יסקרכנ6

 תוספות
 ולהגחל. כתונתך הוספוה כגון )יסואית

ei~D1h"כ)ס לקימו מנכתך וקכת )כלס חתן 
 הוספות מריכם סכין יומין וככ)כלכתות

 )הרכות ויק 0כ' מס סלך במקדש ועיין ,כו'
 סו6 כיוץ כי גליות 30 סנ3 כיוץכמפחס
 כזומר כמו"ק מתנות לגרס סנווסיףכמו
 הני כיו"ט מכ61ר מנס . כו' )קרכ6ומריך
 עוד יעוץ , )כ)ס מהגס כתוספת610

 0"ם וסוך 0ס*מ כממלט ועיין .כ6ריכוה
 יוחכן .ר' כקם כ6 ר' כירוס)נויעירוכין
 לתרת 0)6 סקנ"ס.ע) )פני כגס"יהתרס
 0גי מרמרה סרגו כתיקונו כל"י 6חדיו"ט
 סייחי טמרה כח*) גניוס 30 מדפיסינזיס
 סכר מקכ)ת וקיני סלהס ע) סכר60קכ)
 6ני וגס עפיפון ק6רי ר"י . 6חד ע)6)6
 )כ6זרס 6חר ),טוכיס חוקים )כסגתהי
 . סג*) יכריס סיפך הכס הירוס)מיונרי
 שתיריק קוש מיקרך 0ער כפע*ח עי'15)ס
 %הע;;::הוג"גגיי: שס התג13ת כס"ק כי )יו"ט סכתכין
 6ג1 ומעסיס חפ)ס fft~ 6ך כע5כ!31ו

 וזמו h~h 0הס הקור; ,ת ומזמגיסקור6יס
 ס6רת 61ין גחול קודק 1)6 קורץנקיקי
 וע"י כסכת כמו כעלמו נו נ!תג)ס6כה

 סע)יון הקודת 6ה קורסים 6גומעריגו
 0ס61 סקון0 ע5ס ניקוי. ונתעוררותתחכר
 סת)כות תיקון עיקר והגס . יעו"0החכמה
 כלוד עיל6ס 6כ6 החכ?וס 6ור ע"יהו6

 כגי מעתם . מסכות ד6 ער"ן יסדכחכתס
 יכעיס סיד וקדוסהס חכ?!תס )גון)6*י

,הק;



ך:.ך,דךי ופיגורךחיתתפארת
 כס! ומכית דידי' ושכיק לחיכג6וכקוססל6 . סחכנוס 6ול Sh" ו)סתטיך סנ!)כות)הקן
 כיתי' 6כגי' ד6פי' כיה6 לס למיהכ כגין .כו' סמכתס מקור כחי' . מחכיס י6'י 6ויר6גי

 י*ח כתקע ועי' י. כסו )תכת קנוי'רחיתין ע5ס )סמוניך כשוחינו 6ין סנ1)ס כגי6כ)ץ
 ער' כו' וכ)3וסי' כמלכך כ3) ידיעס טיתע"נ )גו תיקכו ע"כ 6;ר 5חכמס 16רקדומה
 ישראל באור ועי' . )גיתי' ת)כ6ריעו) )נו קיסיס כדי . יגיס לגי )עסותחז")
 סקאזיניין סקדוס סווגיך )סג16ן סהק"זע) תפ)תיגו ע"י מהכמס 6ור )ממסיךכח

 ות"נ! . כו' 3כ*6 דרך כחון כי לכ'זי"ע יוקר טגמעולר מס וגג סיעןוסתעילת
 עכרך )ילך olb~ יכו) כנקל כחוןכסס1)ך ססעג) חס כ) כי סחכתס 8ור יותלמשנוקן
 ריר סרסרך ספי' ועדר .' יטויל6)יו ועלי )רודי 8גי מסול וסוך )ינקרולס

 כ6לז' לנכי נר כי סכ' 5מעונוז זק)ברוך 56 מקפיע סי6 6סל )תעין ודומםמסוקלו
 כעולס סררר מ15קיך מחני הסתר6) י651י' קסנ!יס תם 1כ) מימי' מתפסט מקוסכ)

 לסם צ6 כקרן סתתגורריס לגריסכסני סמקור תן ומתגכר תוסיף יותרות;פיפיס
 קטן לפגי וגלו) י) )פכי טוע ניכר ל66ז ככהי3ות ועי' ,. , וט31יכ וכיס מיסחסיד
 סייסס סיו כקילו ז6*ז 1;וחחיס ממפריסכי ס5דקס גהיג ז"ל ס2ראנ )סמוסר*)עולס
 6ה: וסנ!ע*ס וזיק 6חו ונ!נ!ח5כבתעלול סתכמס 716 נמסך ריו"ע כ' כיוס )61ת .פ"כ
 קתת5סגמנסנ נוצתך nr:_si לכן מלזו ןג6; ומ65הי . ומקג) מספיע כסור )כלסחתן ני 61גכי ה113 ססת6ס כלין גרככיכו) ותוסיף ומתכתך כתוכם תוספות מגחי'יותר
 הסתר 61) יחד סנינו גמיח כצרן גריסקכי חסגסיק ממורס ע) ישראל שאריתגם'

 סיטם: הכן ל!15תיךממגי הכ") מקמר ע) זי"ע מקאזיניץסנ!גיל
 סמפורמס סגה"ק מ"כ )י כם4פר)ה( כי סכ' כו' סקכ*ס )פכי כנם'י6מרס
 6' כיוס סקרוסס למתמיך יכולין סיוג6*י

'

 ז")מפאריסוב צבי יעקב תו"ס
 ז"ל נחמי' נ!ו*ס סקדומ מ66"ז ססמע )סנו;יךסקדוסס 6*6 מגויס 63ר15תמק6*כ

 ככנ"ת סק' היהודי 36יו 6סר .מבעחיווי )1 ספין סהיגוק כדמיון ימים. 3כ'כ*6יי
 )6 כעכדוהו 6"ע הלגיס ספמח 6חרפ"6 יפזור ה6כ 51ריך כפ"ר )קכ) ס;כ)גיד)
 כע5כוה ונפ) . טוכ סיוהר הזיופןע"5 לותר ספסר סי' וט"ב . עם! ספעסעוד
'~ha(ספיית )ו והזתין 26ע חיזק ותירותיכף ס6כ כדמיון ;תירס ע) סכר תקב 

 6סר הכלסיס ויכתר יוסף 6ת ויכרךהכ' חוס. ;;) 56)! כיהוסף פ"6 עודכמיחזור
 סרועס ס6)סיס כו'. )פכיו "כותיסתס)כו . מחמסכן SD 6)6 ;כרעכ"ז."יגו':חקכית

 וס6ונק)ום.תרגס סיוססזס ער מעודיקותי התלך מד"ס! אליס4ך נועם )סס*קועי'
 וע) h~lh. סר6סון ס6)סיס תיגחע) תוכרח כולו לותר ככור ככיתוזכהיכ)וססו6
 . סוי' חרגם מעודי קוהי סרועסס6)סיס תרכלו וכן סר6וי ולכיוסו כהיקוגו סכ3סיסיס
 יסתרנוס ססיכוי פירוט כלעתי ונפ) ית4.דון כדרך ;;סו6 מסד"כ תמתיקו וכגיותסהסו
 זוכותיו וזכות קןוקיס 3ן ססו6 מיכי )י סגותנין חס וכ) סס61 ככ"כ!מתלכסן
 . חז") כנז6תר ית"ס )עבודתומסייעתו )י י5חק סק!נ!ע כל פס*כ וע"; שחחנסגס

 תהה' פכיו ממחיל חצייו כלשסכונ"ס כחייגו ק5יס כס6כחגו נס כנדות כעת,
 לח"כ )סיות כעצתו כעכודתו יתרתן)תען סיסמע זזי ל*) ססומע כ) ססכיגס18מרת

 1)6 . יחי דזן הוי' עליו ויקרח ע*קנקלל )ידי )כ61 יכו) כקרוניתי כי )סחזיק)י
 נימין נסיות . וכוחיו זכות ע"יקיסי' . נ*כ סתר כנלה וקיוסס ועמחסמחוק
 כ6פי' ל,ס"כו)י כסיה וי)י' ד)6ור6כיל ויפגט מ6י ע"כ קמ'ח וי65 כזוס"קועיין
 S:(rh ,(hD עגנון כר6 רקוכ*סכמעתק רדיתך ערם6 6"3 ד6פי' ")6 עור1)6ש 6ר*י 3ffD פ' ד' קדוסיס כזוס'ק ]ועי'סכן . כו' מטרוניתך )כי ו6ד') )מ)כ6כמקוס
 תנו ולסורכן מסתרתם מגועמיתתך כ6רע6 כ6ככין טרסט מהקלט 61יסיג1'

 חטוכ"



 אידיאי וסיפורים ח"הפארה
 עליקת. 61יחנלי' גפק מסתרתך ופגוכסויך נפק חטוכ6 תנו וכנ*כ כד6 ד6 כלילןסוי
 תמורי 0תעהי כר06ית כתולדותועי'

 0סקנ*ס 60יס ייט 60מ 1*ל(]הבעש'ם
 נהפכנו כי ססחרס זס 6ין 0סמסתחר

 יסמיל ססתל ו6ככי 11*0 8ון פועליכל
 0סקכ*ס ידעו 0י6 תסס שיסתיג לעלפכי
 כלעה 6)1קי1 )כין ומ3די33ינ1 מסך סיססיין נדיי כ)h'rt 3 זה כל) ס"דס סיועויחר . כו' תתנו ממעתי וכיו*כ זי כמסתרסמס
 ח"ז כמס לפניו עיעלס נס 1Sehl.-תורס
 תסתתר ססקנ*ה יכוסיין יכי0ייןסירס
 תסתתר ססקכ'ס סיוע 6חר מ"מ .סס
 הזיוך כוצת וזי*ל עיי*ס מסתרס 6מ"זסס
Shה61 חסי חכיון כטפריר תסהתר Sh] 

 וזמו . מי5נפ 63וסל כמו סתםקהוחסד(
 עי)ח והזק מרעיון תכ) הנעלסבג)

 לסוי' יתגי סר15ניות 1157 גהר לתעןמעילות
 )עורס . כזסכ גפף גיור סעו0ס דוחסזלינו
 סכן 60דתס תחרמי כחרס סנפל6סניור
 כפסוק ליעקכ סו6 5יס ועת וז*0 .סיטי

 ומגס לזם סע5ס )יעקכ סרתוז .כקטנות
 חיות סורס מסתרס 0גזס כמירעיוסע

 0תי*ס מתכסס וז"ס . סתסיעס וכ66לוקית
 טי5מיח כדי מער )6רן מיכין כדיכעכיס
 לספלון וחסי חיים כספר ועיין . סכןחדיר
 0כ' ז"ל מאדמם חייקיל מו"סמללקי
 ססה)קוח .זס ט)ומיך סוכת עלינוופרוס
 מלוייי וזהו יוהר ייתחכס מיסתכל כדיסקור

 כחטך ג60ר סקור ססת)קית זסחחכמיגו
 0יתקרכ כדי תסכן מסהלק 0ס6ככתו
 ופיין . ק6סכס מחתת כמקדם יותר46ע

 הרי'ם לחידושי מנספח הזכות ס'3קוגטרס
מסנס*ק

 ויקרץ כמורט פ'ס ז"ל םני~
 תח0כין 5דק 6תן ולפועלי )תרתוק דפי6ט6
 וכתות מרחוק סכ6  לוחו 66ע*ס SDלצמו
 מרחוק סחקוט 6ת ר6ס ג' מכיוסכזוס*ק
 )0חוע פסולך ע15ס כסיון זס וס" .ממנו
 )ו לסיוח ר6וי 0סי' ' סטיית כקיויככן

 ססס טמעתי * סלען )1 כיו"טעקפק סתקוס יסיס 60ח כיתר ט0סקרכת
 )עסות גמחזק עכ"ז יצחק %1ולק

 )וויי כוס ופעל ית' אורו כבעלססגסיון עיקר- וזס תרוחק. 6100 פנס סרייתר15ן
 יסקל עכ*ז מלוחקיס. כצתת 0יסי'דורות
 ותתירא . לי0ר6) מסריית ס6סכספניתיות
 י:6ר 0ספניתיות כן י0ר6) כלס oaיסי'

 "ים כ) נלכ כקונס קי0 . לך תנןטכי העיין לו וז*0 . תוסהר רק סטייתכלסכת
 "ית: ילכד 0)6 סו6 תגן לסטייה0ר6)
 כי ירוט כי )י רודי מתוך ארור י*)]וזס
 סתעגו סגכורס תפי )ך יסי' ו)66גכי
 5ייי וז*ס . וילוה סקרים כ) נכל)וכן

 )' 6מו כענקו דודי 6סר )י דודיהמזר

 לעד יחוס ו)6 תמיד .לין חכמתו :דיכין
 6;"? וזס טוכ[ רוח מקימן בכוססזס

 הנן תכרכין 6גו וע"ז 610 יסרך)0חט6
 0כח)סק3*ס כהן סג0.ון נתר 61חרכרסס

 )מס סג) הכין ס6ז )ו סהי' מריחוקט)
 סתקוכג וירץ על )0תו תגכחין וז': כ,סו6

 טתנין סלורות ככ) 6גו אנסמרחוק
 רומבת 0זס לתרחוק רעי 606 ע"ז0כח
 מרחוק אחותו ותה5כ כדכ' ריחוקמדעת
 6י:נ ככל וים מרחוק סיר6ס ליקי)יעת

 סדקו סכן וקירכ לחוק עניןסיסר6)י

 סמח31ר כ) חז") ד6מרו 60 על)ו(
erו הקלס . עמור )טמור( 

 מרפשימהא ז"ל ש"ב תו"ס סרזיס חכםסרס*ק פ*"
 סיתד:ונ4 ז6ת סיחכן מדהיך לקתס6'כ
 תס3)* ומוכך) פרוק סי' 6טל "חיתי)5ייק
 . כמסל )סגוית*ס יחיו כ) וענדעוס*ז
 טסור נפסס יסי' לו סתחכר 6ךוסוף
 )טסור מחוכי )סיר כי )ו וסקיי .כחוסו
 טסול מלשיות כוולס יוחס עכויססו6

 ספרים ככמס דכריו.6לק וסונףנעלמו.
 )6סל' ")ו דכריס ]ומתלימים .מסתו

 סמופ)ג סחטיר סתגוח יעילי מפירתעתי
 0סמט . משעבערש*ן ככסן בער יצחקמו"ס
 ליבוש מו"ס סקווש סגנון סרכ מפינטלתו
 רכה כפס סיפר דר"ס 6' גיוססקדוק היהורי 0) תלמיוו צוזמיר 6כד*קז*)

 5לקיגו מליח כ0יכ61 זי"ע סקדוססיסולי
 ומכהים . ס5ריקיס כ) לקללתו ידכו6ז

יסרוק.



ך,יהורי וסיפיריםה-תהפארה
 )מלריגח ע"י 03ניע יכ1) כו ד3יקוהוע"י ס6כו 6סו החסידיס 6נסיק עס .קר6)
 סרנזכ*ס נזיס ת3י6ך וגז0 יה' כוסדכיקות 6סר כ6)ס מנסימס כני0ס ויסי'צוימיהס

 כו' מ6סכה 6חד מ015 כעוס0כפי0מ'ק עס 0ל6ס גס )לס י6מי 5יקיכו 1%טיחש
 וסו6 60מונס פ"י גמסך ס06כס כיגנ"ל 5וקיגו מסיח 6מר ]-ל"6 . ס)ךס"סיויס
 טורס Sh רכוק סו6 6'כ rJS' כו0רכיקות דייגע מיע דיר פ6רע ז6גין זיי6ווטע

 . מ5ות סתרי'ג כ) קייס וכ6י)וס6תונ0 ת6ד ויככו סחסידיס יקרכו 61ז .חסידיס[
 קכ) מנין כס)ח פ' כילקזע' מפורקוכן  ו6סתנו חע"גו נזס 5דקיגו מקיחוי6מרו
hlo'ד6י כ6נווג0 6חה מ5ו0 ע)יו0תקכל 6נזת 5ריק 610 כי 6תונ0 )נו כי: 
 ג:גו "כוה"גי סלן . סכיגס ע)יוסהסרס יסי3 5דקינו ותסיח ט)ינו הלוגתךותס
 ו0ייגי י*5 כרלןי כיוס 61מרו זכוס6:!וג0 )כקס תס5ורך 046 סל ימיר כ)לסס

 6חד כח)ק סרכוק "חי כי סזכרגומטפס 6תה. 53דיק )0הקסר יזכ0 כימסכויה*ס
 סרתכ*ס כיון וספיר כידו כ1)1?נס"חדות . כהתנס ת0סו)טיס טונ יתגע )6ו0כוית*ס

 ע) וסעתירן חכי,וק כ6 ססייס וזסזןל 53דיק )סתקמר כ6תת ר5עכס 0י'061
 r:lleh פ'י כי יהי' 63פונקי ולריסיהת ל6  ו3ור6י . ס6מה )כס מ6יר 0י'"נות
 סכו)) ר6טונ0 מ5וס h1CV כחייס וכזק - כתו)ווה ]וטיין לס6תה ס6תה רלונ:ס:י'

 כת6מר ועי' . עוס*כ להיי 03 וזוכ0 ט:ל סייסס .  פנרי  וכ%טס כ0' וי6מיגוע0*כ
hnlt)nc06 סי,יון כ*ט ),  3י' ס,תינו  כלוססSD פל וכננס כ6ריכות וט  עגין 

 )סייע )קר6  ועוד כהיטודי כ6תי מגקנכי 0ת6מין  ס:ל  ללפרך . כו' ח'לופס
 0' 6חרי )ר06( כהו0"ק נזפורסתקר6 וסי' ס6:ור כמי נז6תין כ6י)ו יסר6ל3רועס
.OSID~ת5ותיו ~6ה היר16 ו6ותו ה)גו6)סי:ס כרועס זו 60תוכה כעגין 0כג0 ט!ריך 
 ו6ס הענודו ו"1ת1 הסתפו  וכסולוחסיויו  ססי'ס  לפכורח מזה י65 הוע)ה 6יזסיסר6)
 הדכקון ו3ו )נורריגס הניע ")0 :ל 3ךיסי' סס6מוגס יהכלך. כו l'1bhrJ כ6י)1 נחסכסיסי'

 כ'0 סתקוס )ככוד ת"ח טל ככודנוסותקס התכ)ית יסו6 0דכיקות 0וק יתנרך גו4*
 6ותרס ע"ד יהכ6ר סס n~olhi ועי' . וסכן hSV )סרת3'ס סמפרס וכמ"ססס)?תות
 סידכק hlh 3סכינס ftw..~k "פסי וכיז") לזו  כסם  סיגיפ כרי 6)6 0מ5וה כ)גיהגי

 וכ6ילו לסכינס וור:נס ססס תורסכל~ורי )06כ0 החי' )מען כחייס וכחרתהמןרינס
 סכ' י)"פ ]וזס עו"ס ועי' יה' כוכר3ק זכ06 3זו0"ק )פת-ס QS1h . וכו' ס'06
 tthe(~ ע"י כ6מוג'וירעה6תס'ו6רסהיך)י נוגסיג 5ריך כי דחייכ6 כיד6 ו6חיר'מ6ן

 )כע)0  5סס קירוס כתו מקוסר )0יוהיוכ) כגעתי סעס 6ה )0ייסיר )ע*ססוכור
 הסי' כו' וירפ כתו חיבור לסון וירפהומי*ז לותר )3ד hSIStnil 5עhS 6731ורומכי
 6:!יהי ייכוק :כוי*ת חל ומחוכךוכוק סיהקקר .ג*כ כנוחעכה רק ומוסר'מוכתס
 : סיפכ[סכן ו)רגקן ו)0ע)ותן דורו נגי עם כוית'6'ע
 וו*ח 3הוי*ר 0תופ)ג  ס"נ )י כפיפך)ז( 6) ע5מן ידכקו 0ס סגס וכמג6י יח'.כו

 יונלו ו6ן סרור;ר6סי
  לספלוהי

 ז*) מאטיל עו*סויך"6 1"ס . :ו'
 ע*י מסס ]סכרח . לחעלים  טספוךכנפר %3סס  ססיתיני פ"י  יסיינו נס'.יייפינו bfft  סיה תסו;תי ר5 ספריטקסתגיד וז*ס . ל01 ותתו5פ 0דרג0 ז0 יסי' כירמו ס' קדום ס"ק ס6י ס03יוה . מנראנאוויץ כ1 ת"נזין כ6ילו יסר6) 3רועס סת6תיןכ)

 ר' 60מקי קרנ ]הו6 ,*) 6ני 1ז")ססרוס פל  S'rn נזק6מרו ונזעהה גו'. יה*סיו מפיו כע5מו קנוע ע)יו[  ססלטילוסי3ס וטהרכעו  ססיתינו 1SD ומסס כוסגהדנקו
 טי' )6חל ה6ר ,טר גדו) טווחרס0תו6י )ת"ח 6"פ  סיר3ס ידי ע) כ'6עהטסע דרכי סי' מפגשעהנאניל[ זי'פ ז*)מאטילי תו5י6ו "ינו כה"ח סדנק .מדנק וכומלוס

 btct- . 60)וקי כסס נוה"רסו סי'"ס 16 1ע13וה1 תורהו ע"י יה' גו,ידכיקיס

3גסעו



 וךךיחון ומיתוריםיהתפארת
 הלין מלדיקי לדבר גסכם יחד 6ת1כנסעו
 זי"ע סק' וממניד זי"ע מגוכגין רציני מןוסיכר

 16ת1 1;6)תי זי"ע סק'וגסיסותי
 סרכי 0ל תלמידו סי' היהודי הל66כ6

 כעוט'ז כי יק לפעמיס לי וסקיכטלובלין
 וקתקכסיפוך סו6 וכעוס"כ . תסתידסו6
 ססנ) גזם") פחח כך וצחר נויניטיןליזה
 סיסוד סג)[ פוליסר דער ]כ)*6מפולין
 סי' כן iSD11ln ה61 וכסיפוך מלמטסיוד

 6חר צופן וסגם ע"כ כ' וף כהקש ]ועי'דברו.
 סג*) דתחות נקורא ר6 מחיות 56לנוצרן
 6ת סיריי ר6יגון סחיות 56ל ילתת6גקויס
 f~pn נסקרות ועי' סגדוליס ח6ורוהסני
 6לסיס 6והס ויחן כתיכ ועלייסוע*6

 1O'hl סקרן טל להקיר ססמיסהרקיע
 וטמע) סס"ך מתיון לעי) יציתורקיע
 ותסכת רקיע וספוך ריסס על 6סרלרקיע
 ועלי' דמרככת6 יסווה ד6יסו עיקרלי'

 וט)י' דמרככת6 וכרס611 תיווןקיימין
  כתק*ז ומי' נו'  עלס  יסור והיקאיתמר
 7' ~ין.ן"ן

 ת-

 ק1ת ע.ו
 1)נל'~1

 יזיז,::, גק"נג';ק::'יג::בד דינס6י ולזמנין כו' )טילך גלנ)יס )י'סליק
 סרס*ח מצה לס והכן 6זגי וסמעס .יעו*ס[
 ססמע מראווא 5ffi סו"כ בעריךוגויס
 מו"ס סמפורסס וכורך קרוס תפסכעלמו
 סלס'ק ש"ל ססמרעליסק זקוק*)אירי

 רט*י דוגמת סם הקיוט והיהודימלובלין
 תפילין קרוטן יחסכו וסמקוכליס ז"לור.ה
 ועיין . יזהר חמורם קרוסס כקסדריה
 3סס סכ' 63ו"ח )*ס סי' יוסףככרכי
 לעס1הס סיכו) סו"יהי ןר*ת הפלילהרך3"ז
 מנחתן גיר 6)6 המחלוקת ילאו רס'יסל

 יפס סוריתי ק65 כחלומי סר6יגיוכלילס
 כזס זלזול סיס ורעיתי ועיינתייתזרהי
 כסריס טסתפי)ין ססוכריס עולסלנלוני

ך"'לןיי1:";4קםן1יי

1S'Dbסתת וכ'ט נזזל"ז סר5ועוה לסח)יף( 
 ע)יונס. כחיגם דל*ח שתפילין סלמתחכמי

 . מקווסחן קמוריכן קטור וולדילודרק*י
 : כזס כסגופט לקיתי וככל ר"ת כמנזתסי' סקדוס דסיסודי ננזספחתיגו ד%סורתויגוע

 חכטל היסיק להלמידו פ'6 אכלר()ח(
s ש"ב מו"סהרזים f f t  ספשיסחא 

 כדרך' ונחני גו ע51כ דרך 6ס ורקסעס'כ
 6דט ~'rh 06 סועת על טווס דסי' .עו)ס
 )התפלל יכול 61יגו חו"ח כע5כותסגפ)
 רסע'ס כ6 ע"ז . יהפ)ל 6ל ממוחיןכנדלות
 6ך חו"ח מדעת ט) nhf יעלס ט)6וסזסיר
 כל כררך סיישל) מעולס גדרךונחני
 היקנו 6סר וסמלוה כסידור כנווק"כסעולס
 סלמת סכיך יקירו סתס כנה"ג לגסי)נו

 וסמתט עס*כ עקכ כפרסת 3פירוסומקיום רס"י כיון וזס . תפלס זו סכ)ככעכורס
 6חר 6ף )כככס ע) 6)ס וכרי6ת

 כטתחזיו גחיסיס לכס יסי' טל6 כרימזויות עסי תפילין מניחו כתלות מ15ייכיס סי'טתג)ו
 ועלס סמכות כעשית ככפטו סרגסס טוסלו ולין כגלוה סו6 כקסועת סקלו0סכוונתו
 יעקם 6ך חו"ח %עסותו then'c סועתכ)

 מזוזת ויעטה כפסיטות תפלין ויגיחכפמוטו
 כנסמיוק. לעסותס סתורס ע"פ סג5טוויכוכמו
 תמסו סדעת גלות סתגלו לתחר 6ףוז*ס

 )כס' כהיחזרו כחדקיס כעיגיכס יסי'סל6 כרי רק'י וסייס ועת 3)6 גססנונוה
 סמלות טוויית כעיכיכס יסיו )6סמוחין
 ,ס סכ' ויקוים חדק כסהלס13חכחדסיס
 3ע3ודת ועי' חז") כורסת תסיעוסמוע
 ן1""ן כו' רוח סותר עס"כיערך)
 . מבעחיווי ז"ל יחיאל נחסי' מו"ססרס"ק
 ענגי מסר סקס )ך עיפם כקרן גפסיפיס'כ

 . מתכי פניך הסהר ,ל רוחי כלתהה'
 ע)יורות קדרו כרוח י6ס דסנוע"סומנס
 ע%5ו )סהעורר יוכ) ס)6 דור סיסיםה63יס
Sbנפסי וימר תפלס זו סכלכ עכורס 

כ6ר?
~e'D 

 סוס כלי דומם כתו לך
 רוהי כלתה ס' עגגי 5ך ן)מטססמעוררוח

 נפקי כ)תס וגס נכספס כי סקהוקק1תלקון
קניך



ך:רן:דך'י ומיפוריםהית ארתהה
 טגני . )סמפוט יהכ) )6 סי15, 6ך")יך
 : לעכרך לסתפקט סל115 סיוכ) מסרס'

 וו~ר.ר מ"מ. איום יגע כמיש(
 ע*1 )סתפ)) ק5ריך 61מר . כ165סימכנו
 ע"י יתגטס ס)6 לכות זכות מפוררעמיד
 hffc כי ידעכן ]ועוכרן . נתרוסס6כי)ס
Shgהאר"י סניול לנינו 

 נכנ*מ מרוזין י
 . ז") יחיאל נחמיה מו"ס סרס"ק א,5ת

 צניו 6ח מקוד סדריך ז') ש6כיךטמעתי
 . קנות א"ז )ו ססי3 ססס כלרך )ילךויסרס
 . ז*) ירחמיאל ר' סס'ק 6חי "תו סי'ז') מענדילי ר' )סרס*ק לרימאנאב גגסעוום*6

 וככוקר חורף לי) כ) כררך תעווכנטיעתס
 ויסעו ספלך 6ת חקרו סיום ספירכלסר
 וטס החד לכפך סייס כחלות כתו 1כ16כס
 כאסר וגסי . כקרעססמי יטכ 6חריטולי
 tnsu 6ה סכין ז*) היהודו 361י ממסנכנסו
 ~1SSDn וממס )סתפלל עמורומיוחד 6חי חדר עוד סמס וסיס טחרימ)תפלת

 מנוס מ6ך )כס חלס כי ויעןכסקרעטסמי
 סתנור 6ת מסיק הכעס"3כסקרעטסמי

 ק6רס6פי) 6דמס הפוחי 6יזס 56)1ולקחו
 ק6רט6פיל. 6:זס כתמירות npS סחפ)ס"תר ירחמיאל ר' סס'ק 61חי )מתגורוזרקו
 פתח לידו סק6רס6פי) )קח כקערותיכף
 )ו ופתר קותו ומרע - ספיח 6ת ז*)אבי
 כעה ותסי כררך תעינו סיוס וחלי ס)י)סכ)
S'Dכמסירות סק6רט6פ)ים ")1 כאוס)"כו) סלך סרבת יסוכ וזס )יסיכ כקנו 
 )קח )6 ריתיכ6כ סעד זס עכור קומווקנם
 )עמור וסוכלת עלו סמרכ3ס )תוך16סו
 סי' כי עס ריתיג6כ עד ססע6גי ע)כחון
 כסיותו פ"6 כי )י סיפר וענר . מ16יקר

 גחלת )ו היכיל tnhS ז") 6כי 5וסככיתו

 ,צ נ11,4 :,ויל בפתיח ויבן"סה"ומ
 )6 לתען גפו כחוך ולחה פנס 6חמזרקו
 סגכי כך )1 6תר )פכיו יככו6ו גיסיכוס
 )דו 6ת פקס 61ז . "כ כיצורמקייס
 יזו ככתר כטלסוסנתלת

"101 
 עתר

 ער כילו העקת ניכרת וסי'ורקס
 :עלס

 אימשילי י' סרס'ק ס"נ )י נמףסנךני(
 הרכש כטף מפרשיסהא1")

 עפ*6 ז*) היהודי 1wh עיון לכקרכפיוחי
Shnמפשעדבורז ז*) ישעיה חו*ס מנסיק 

 ס6מר )ו מסיס חנסגו ע) סמוכסקח)מירו
 blo . סחפ)ס קודם לסריס מזמורי6יזס
1~lehSdtn גחסכ סיסיס יסע*ס סכיקס 
 וסוך 61ס)ות גכגעיס כ)ותד תלעיסקמירת
 חז*) כוכרי ספי' )ו וססיכ . מלמיוןככף

 מנגעי חון ר61ס 6דט סכגטיס ג)עפמ*ס
 סיריוס עיניו יסירו תססים 1631מרעגמו
 יפיס וכח"כ . מרע סור ויפיס ע5תונגעי
 תרכגס וסיס כהדס פכן 6וס) חכחי'מסווה
 ית' מטכגו וכעיקר כתוככם ?וטכניוכחחי עסוי כ6וס*ח ~ועי' . טוכ ערס)גחי'
 1)6 י6ימר . קרוסי עס נקמה תוךסו6
 וותרו נספיק 1ל6 6תכס כפסיהגעו
 כי ס' חס כי )5ר כחוככם מסכניונתתי
 ס' סת3טיח זס סדרר יסרק) נ6יפתר
 קכע רירת סידור תסטכ) רחוק דכי610
 קורס נעלי כג*6 הוך סרוחגיוהכס"ת
 יסיס זס כן עסות ס' יכטיח כי וסגםוחומר
 עשר . ס15רס סכך . ס6סנס ע51ס)5ד
 וס61 יעוץ )גני כלתי כפי' סרסכ*יספי'
 )6 כזפ ווכר סססתוות 3חי' סיפךדגר
 )סתתות מוכטח 61ין נטיס גמעססיספיק
 ו)6 לז*6 לסגסמיומ סרוחכיות והגע)סוכר
 גפטס הכונת ס' יכונן כי o~nh גפפיתגעל
 סתתקכ) כדרך כתוכם ס' יסכון 6סיכסדר
 וסחס)כהי )6תר והוסיף . סגסתוסכ3ח.'
 יסי' נס יגע). ק)6 סת)כד )ונורגתוככס

 כתוך ית' סכיגחו כשסרקה רוח כחםלו
 , הוכס תוך h'on סנסנוס 3תי' 6101הוכם

 עס גסות כי ס6מחז") ע*ל כהכווןגס
 סגיגתס ומרחקת ית' מקורו חסוכותבנ"י

 וס"ס ממקורם פייותס יסוכנ )36עוס*ז
 תח5גתס מקוס עד סכטף נחבלופוקס
 סעניון מתקור החיים 16ר יורך מסודרך
 יסוככ וזס מקולס עס קדוקס גפםומחכר
 )עכירתו ותתלוש כוילה סנף הכירכי

נמכה
י-3



וקידקרך9 ופיפורינ""תהפארה4נ

 כחרס סכן 6הל כחי' חס גררגיוזללכם
 , ק6היג6 דדוד שזרעו סוגי יעורי:כןן

htc'ptlהרה"ח מדו'ז נפתעתי טפי*מ ק6י 
 סוד" דגלי כטהת:ח ז"ל ל6נך6 יודילמ'

 קורם יצרן חתוכת שי' הכעתוהפלוס
 כ6 החומס (6חר ת.ל מהויס6טיןהקדחים
 וס" לכיתו ז'5 נחם" מ' הרה"ק""ז
 יעלה כטח חסי לו ולנור מ16ך::!ח
 ם66מ1'ר סכור כסמחס מהגבי דעתךג'ל

 מזכיתי כמח סגני , ל6 . ה5ע.ר כגו 6הקם'6
 6ח סחופם תחת עימדיס )ר16תגניים
 r5~f 3ער ]ריר מנ!עזריטס הגדולהמביד
 61ת מטמערג6כיל נחוס י' הה"קי6ה
 ר' סס*ק וכגו סתל6ך 6כרסס ר'הח"ק
c1icמק6זעין וממניד מפר6הכיסטם 
 חק6זיגין התניד על זי"מ, היסירי'ו6כי
6'ן

~SD 
'S5h ומלשדו ו" יען Se הוגיו 

 ועל מורי סל נ!חותגו סו6 וכעסל,:!עזריטם
 גתייסכתי 6ך נזקור S5h' "ל6 הי'5כי

 סה61 ממגו ממעת. 'קטן ילדהכהיותי
 כורות ססס סעד ולנזר קלתי וןודנ!זרע6
 ויכופו הסם כדרך לילך כניו מוכרחיםים"
 וניה*) נתסוכה מימזרו הממיס מן6והס

 אכניס עם סקיס אכמס על סיעמיסו6מי
 כעייגער חיט זעק לייגין זייDD11 6.מען ]כל"י סטו יתכרך לעכורתו 16תס1יכ1פ1
 זיין מ'זין וועודן זיי6 פ)יי5עם "fp,6רף

 יטזכו 06 משהליס סכ' ,עיר יהו6ענר)יך[
 וכגגעיס פסעם כפכט ופקדים כו'כניו
 לדור 06 כקרסי כסכעתי 6חה כו'ערס
 כוו כממס וכם16 יסי' לעולס זרעו6כז3
 וסאו . החתונס על להיות מחוצןוסוף
 פוחס.. ר6ס לכוטיס כ6יזס יוריל י'17רי
 מי 6ליס1 רוקים לכוס 63יזה לו1המיכ
 רוקנו כך כחינונו לפי ג"6 לר16תומזוכה
 ר6ישו 6כי 16)0 ה5דיקיס ניקף ה61גן

 זכריו סמי כמו כחייו ססי'.כלכוסו
 :מ6ז

 ז"ל Shtnn~t מ' ההיק לכנו פ'6 כשנמך)יא(
 ול6 ויגס עיף יצתהמפסיסה6

 גם6חר, 56קיסיר6
 ריחפה 6תר DJSt עי

 וקוי כת"כ גי ללעיס יר6 על6י:סי'

 כם6הס לו 6נ!י ונתכיך כח יחלוסוה'
e1'Dנוהדיגיס הירץ ל6 התפלה 6חר ויגע 
 כנסיטחו ז6ת לו יקמר כמורסן ננ!הקיכי

 :לרית6ג6כ
 5ל יעקם מ' הנה"ק פ"נ יי כשיפר)ינ:(

 ו6ה מזט)יח6נ ז5") 6סר מ'סרה'ק דו" סכהיות 1hDi~hclt,*ל
 לימים 5עיריס עוד מנעחיווי ז"ל נחתי'מ'

 זי"ע מרוזין הקרחי לכ*ק לרוזיןתסעו
 חזות כגראס חסי הנור6יס. ימיטל
 רעים וורכיס סגם:!יס ימי מרחמווןכימי
 ימי ג) יג4 ושלכו כידוע 6113לין6ז

 מכסף גי ו5ת6יס ורעכיס יחפיםהסכוע
 ח5ופ 6חר עס-ק כיוס וימי מכליהם6זל
 ק5ר וסיום קטנה עיר לליזה 63והיום

 הכגיסה קרוב כי למקוס והלגו . ררוסטנני
 מס הי' 6סר )הקלחי) והלכו ס"ס"ק
 הלש למס 6ק כי ונזכרו מלנוםיססומניחו
 ots סי" יל6 לקירוס זיין מסגה לחסעל

 והלכו . פוייס שיעליס ס)סס כ*6הכיסס
 יסי' לתען הלות מלטס לוזם וקנולסוק
  קיסוס יני זעקי מסגס enS עללסניהם
 קכלת 6חר וכלילה להם סי' ל6ויותר
 מסררך מ16ר עיפים סיו לבסרסכת
 ומעורס קיסוס ידי ועבו סעוותסעמו
 בחירי לנוח olpn להס כתן והסריס .כיחד
 6ז 6רוכיס והלילות סס פיסן יהלכומתנור
 פעיה 6יוס כשיגס מעמיקו כקטרויהי
 :ס הקלוז סער פתח על ודפק 6חדכ6

 6ח הממס כסתוע ושי לו יסהחסהסנ!ס
 דעהו על עלס כי כקרבו לכו גננםסקול
 סחוט"יס ה"גסיס מן 6חד ירסוקכטח

O'~'DSלעכודח h)5o 'ז ריר6יס מהי" 
 להדיפק ססיכ ל6 לזולת ]ל6פיט6ט[ככס

 Dh51 והלך ימניע. גלuih 6 ועסהמ16נ!ס
 6)0 6ת ההאגס לעורר התטר)ליחורי
 ייעה כקול ייעוררם סמם היסניסס6חהחיס
 והממס הגס. כלסר סוכרים לסוויספר
 להתלע ע5ה 16הס יעז ה' יר6 סי'6סר
 6סר החורף שה כחטר גי נפססטל
 ממס יכנסו ע"כ סס  וסתתו בפירהוחהי6

 ה"כן יגלול התגור וע'פ סס 6יבויטנמגו
מגדולה



 15 חדןיהךרי ומפורשח"ההפארת

 1ל6 סתג1ר סי לסחוס יע:ויסגד1לס
 ע"ריעניי

 ס6י-
 נגייס -ס סרח-6י כי

 וכפי: . ל0-,1 י-י ל6 6:י סנדולגחים
 . 3טוכ למסיק סד-- 6ז 6:ר ס"קכליל
 סאה הזד מיד :ינכלו קולי נידםויעלם

 סרס'ק 6יז וסגם לטפות מחרו ל6וכסמעס
 קפד מקונוס קטן סף ז"ל נח,יוי'מי*ס
 כווהירוה סיכר ערס עלמו פלעודו'
 סי' גמר וכעל סקומס גכס ה.' ז"ל6סר נוויי הרס*ק ודו'ז התנור לתוךונכנס
 סתנור לחיך 6"ע דחק טרם כפפותסכנת
 וחופו התנור olon ):גיסם 5ר סי' זסוכלעדי
 ורגע רגע כג) והי' :יעור כלי גדולסי'
 חזר והכמס c~rr לשכול תלי ל6 כיס"ג
 כררכו לנ!קומי התגיך פי על סלכן6ת
 מרף כלי ספתח על דפק וסחיטהמיך
 מכית )י לפתוח ילך ל6 זס )מסככעס
 6חריתך תסי' מרס כי ר6ס לו ולינורסער
 לפתוח סבלות הלך כטוכ סתחכ"וכלסר
 6ים וסגס ספתח פסח כ6:ר וימיהפכח
 כלירוק . לגנדו 561ילי' מעיר מכככדינ:כד
 n'SCD [t)ttuhs] כירו ":ך 6חדערל

 פס מנמו 6סר ה6גסיס 6י' קוקו 6:1)*ן
 כתחילתי והכמס 6לי תוחס הרקסכסקלייזיל

 הפעם עוד 6תו דכר כ6:ר ולולס מלתו.כתר
 סל6 מלתי תכחד Sb ג6 לוולמר
 OD~S כסס לנגוע לי חו"ח כיתכירגי
 16ן מפועלי ')6 כי כהכירו וסכמםחו'ח
 6" לי והרסס. סינוס סלך 6זינסו

 עט ,הערל 6ח סקי: וסלך מסמסס6נמיס
 סלכן 6ח )נול להעיל' ויקמרסעס:יפ
 . לחון סי165 לסו ויקך6 סתנור פיממל
 חוס מגודל גדעם כמכנס סיוולקבי
 למסור סמס מוכלם כי ידעו כי 06הלנור
 מגתכ )מס סי' ל6 כ. וכפרט זריםלידי

 )מטרם לעות fh וה" ןרייזיפ6ט[חטורס
 לחון Dffh ס:מיטו וינוגס כוחס ככלל5כ6
 גרו) כקופי דל נווסר"6 סרס"קוכפרט
 גתן כר6יתס ויסיק מתגור מן לוחיססמ"עו
 onhn וביק: יפות פנים בסכר ;לוסלהם
 הוכלו לטבח כפור וסרס לביתו 6תוסיככו
 הקנביס ררך 6ז סי' כן גי יען .5רעתס

 כלטכס לרוכס וחלקת גרעפס לניךהקלס
 ללכדם פניסס ע) 'ידידות מסוס-מנוו
 )6 כי יגרס לח ססכרח 16לםשחימס
 . ככונוק:1 6חו ומלכו מקהו )סג5ליכלו
 מזס יסי' מס לר16ת 6תס סלך הבנו:ונס

 מ6.רימ כעמו סחרריס ומנס . )כיתוויכי6ס
 כדרך כרחכם ערוך ס0למן קורסשסררת
 כקו וכקטר ס"ק לככור סיר6יססגכיריס
 והפקיר יחדו ורעוס כגיל כתלכ:ולחדרו
 :כת סעודת ולסעוד לקהי :ילכוכסס
 כ3 לו וספרו קירסו סככר' לווהסיכו
 )6:ו) סיקו כסס הפקיר 6זהגסכם
 ושכע"כ וכגר ויין כלגיס ערוךוכסלחן
 לספליך עי ע15מס :מחה 6תשממח
 הכע"כ פתח 6ז סיחר 'לכס :טוכויסי
 ה:"ל1 ל6 מרוע רכותיי cnth 6:1ל פיו6ת
 6הס כי )י אודיע 6גר הו6 מי פ."ה

 כס ער כי סינית לו והתיכוכסקלייזיל
 נוס לדעה מחרי:יס יתכו hincכהיי
 6ז . כפס Dn~h סקירות וככל כהסיעכס
 "נכי סגתסיס 6ת לכס יספר e~s,נור
 . כפס סנדול הגידר: ככיח לסהפללחיכי
 ;מתפללה סכת סקלת 5חר ררתיומקו
 ומתפלל לכיתי סולך 6ני ממדרסככיח

 כלסנה דבוק סייה* נ!6ז רככי וסנסכיחירית
 מקדו: סיסורי חורי ל6כיכס :כיסכמה
 וכירך לפסיסח6 תמוך מלמר וחייתיזי"ע
 06 כתגרי , גד1)ס געסלות הכיססקותי
 כמה 1זס . 3תוס*ק מלמנוה 6עזוכל6
 ס' ומגגי גדול עביר .סגני 6סרמנוס
 והמלכתי חיל. ו06ת ה' ירקת0063
 ו6גכי כסיס כחפן וחט: יהכי כלפלי'
 כלי) ,עהס הכסחר על עין נוחן הכנילעתים
 לכיתי סלכתי ס5כור הפלת 6חר0'ק
 עייפות כפינוי וסרג:תי לסהפללומדרי
 לסגפ: מ0גמ ע) מעע )נוח ו6מרהימ6ד
 לנוח מחילותי כ6:ר וים. 6תסללולח"כ
 קיר. 1ל6 תיר ניס יל6 נים וסי'מעט
 כזיו לנגדי הקדות היסודי נ!וריוסנס

 תקכל 6תס מנס 6לי .ויגד המאיריספכיי
 כרסי טיק סעודת וחסעוו כשמחססכת
 3סקלייזי3 סתגור לחורי עוככיס הנמווכגין

רפס*4



.איהלך" .איפוריםיה הפארה נ6
 חלוה סלתה כ'6 לפס הי' 1ל6דפה

  הגמול ה,ס סכת וסעודת לקיןוס -.יני;יס
 1:נוטט , ז?כ כדי ירכתיך6;ר
 ויעדם ומיל נסמס מ גוהרל6

 כפלס הדכריס סקלהי כסקי5והי'6ח,עי
 ולקחתי לתתי הלוס 610 כי 56ליוהוחלט
 וכלס 6:וה 06 ערלות סלי הכיתכזוור

 הכעיס 16רחיס ממס יקנו 6קרהןנריס
 לה' ותורח סוכר נכון כי 6רע 16קיוץ
 6ל0 הייוסר כני ;גי nlh~S זכיתיכי
 onlh ונסק חנק וכנכרו סקווס מיריזרע
 והכע.לס והלכיסס סכוטות פגי 56לווה.ו

 קרומים ל.1 לכ'6 וגתן ככורכמלעוסי
 על מעש פיזר 1להס לכיהס לעלחסזהכ

 הרפ"ק מ"כ לו וסיפר . cn'siההו65הן
 המעמס עוד יזכור כי ז"לנ!פ,ריסוכ

 ככיתם ה.' כההחלתו ים כחייף כיה16
 יחפים כילם ימלצו כלחס ר"ל גדערחקות
 התחילו כי נההוס clhtrt מחורף)ימי
 ופסו והלכי;וס ככוקר לנן לה: לבס,ליחן
 1ל6 מסתיו. לישי חו;יס מנרקיסלהם
 כימים כ6 1כ6סר סגהי' ז6ת מה מ16סירע
 6;ר מו"ס הרה"ק דו'ז 6כיו לוסיפר
 כ611רס6 ונהיותי 6ז. שנהתה 6תז'5
 ות מ' סחסיד החי.ף לי סיפי חרכיו:כת
 ;:וע גי ?ו:!עזריט; ס6לכערטס6ט.5כי

 51*ל נ!והרי*מ סנס*ק נולה מלז:מעלס
 לפגי ז6ה לביפר הרייס החידוסיגעל

 ר"ח כגי ע"כ( )רמ"ח כילית ]וע"ה6כ*:
 כו' 5טר6 כהבי בכין ידע לחכרי' חד"'ל
 6ר*י כ"ג ד6ר*; כי' סור ר4י6ף
 וע.' לו' דידעו 6ל6 כו' סג6מרמגין

 כחיי כרכינו ועי'. 163רך י' )בחרי(גז1ס"ק
 וזע הכח הטיס דכרי סהכי6 נרכס()פ'
 כו' 561"ל יודעים ססמחיס כנמ' מעלוזבם
6561l'Dh כ:נ'ס יורעיס סכעוה"ז טגיגיס 
 כי ידעי hS סיר 61י כגמרך וז'סגס*ס
 חז"ל לנדינו 6ל6 כו' סוי מ6י לסי6:!ך
 עניניס 6פיל1 יוועיס ס0נוהיס נפי'גכ6ן

 לי סיפר זמן וכטותו ועי"ס כו'סכעוס*ז
 כע.1'ג 6חה ספעס סג*ל הרס'ק:"כ
 לכיח ז"ל נולעליג כור מ' סדס'קגנגס

 תלוכלץ הרסגק לו הניד ז"ל מל!כליןסרס"ק
מגי

~rth  
 נר% סר *ר נתחל ~נוי 5ח

 6יך 6ינטער ניט מיך . ג6רטיל  6יךונלי%
 וסרגיס כ6רג[ גרוס'ן 6 רייקכן 16יםגיי6

 והוך . מיהודי בל  השיונסו מוסריךהרפ"ק
 כ) לכן לו חכר ותלמוד נקציר 16סכ1סי'
 כתפלתו מצוד סה:!רנור הכבורנסיגס

 הרס'ק נכגם יוס"כ וכנז651י רחנ!יס)סורר

  לכרכו  מלובלין סרס'ס לכיס  1"למוהריי
 כיח מפתן על דרך כלסר ויסן ..ננתוב
 נעוכלין סרס"ק הקדים 'מליכליןסרס'ק
 ,גיסי  לבכין רור ר' כוס-ל ליופיך
 ההקטן ביר  וובמין ייסר  גוייסתוו,ך

  דחס  ני:!ייכט הלנין מיר ע'ו'גממייגע
 ס% טיסן ני611לס הבכין מיר 'ורהחלינין
 ווייזין 61לין מיר ניעגפערט הימעל פיןמען
 קיכל ותיכף . נור 6'ן 5יוייעיןדעס

 וגסת ספרירס כרכה מוהריךהרס"ק
 על לנסוע דרכו הי' כך כי .לפ;יסח6
 נ6 כ6;ר ויהי . לפסיסח6 מלזנויןמוכוח
 כסמח0 מלוס לו נחן סק' סיהוריפכיה
  רור ר' ,יתר  ווייסל  כוניל לו 61מררכס
  סיינסיגין  רסס גיס6ט היכין מיר Dhllלעכין
Qel~טוהן גיוו6לע 6יג7 ה6ט רכי ועי 
 טפחיים מכסס 6ין טפח ?!נלה מייס6כין
  ובנין. מיר  וולס גיובסן  ביי ס6טמזוען

 נז6כ.ו ז6ת ססמע לי מלניד ליוכשרימס
סרהזק

 מוהלי
 ככל nbr וידוע , דל

 ה61 וזה נסיכו;יס מספרים 6ךסע1לס
 נקמן:כלנהיר

 ~DttC ""ן "ק ";' שסערתילנ(

 כעזי פז6 ;ר6ס נופסיסח6 זי5 מסד"כפרזיט
 :ס סהי' ];56ק6תיר[  סק1ריןמלכס
 סם וה.' הטכע ומטמוני מלכיסמסגולת
 3:רס גול 6חד סכולה סיכע מפ65יככר
 כנצכס 6סר סתכו6ס גרעעי עם.וכ61
 ס6ק ו6מר' . מסקרקע גדל כן זסכ.כולס

 ז6ח סטכע סיטי לה6מין elhSלטפסרי
 ר14 6סר כלטוי כמטס לי. יקורןול6
 ממרי פגי ר6י סל6 ,מי כן. ז6העיניו
  בסס" .לה6תין יוכל ל6 הקדזססיעורי

גריתן



ד:יך,רך' ומשוריםה"התשארה
 ססנס'ק ]וממעתי 0:6 מיליר כזקתכרקס
 די כסס סיסידי 6ה קר6 ז'לתניר
 ג'נ שמט מכיוניס 0וכריס ז6גננילדעי

 מקדוםממירו
 מפחיסת"

 : ז*ל[

 תנעחיווכנ .'ל גחה" מ' סרס*ק 14'ז)יד(
 ;%ל תסתופף נרוזיןנסעהו

 סל ]פיטקל"י סקופס6 כירו ותפסלחדרו סי פן6 גינונו מרוזין סתריירכי
[eioi60ל כרקוחו וימי דל מיסודי 6גץ בולת 
 סקופש. 6ח לו סר6ס צירך זס מס"ותו
 כלסר סיסודי קניך סלמון 3זס לוי6תר
 חוקן ספי0ק6לי מזת לרירית ט6כיקקיכל
 16תן 1סעלס . סלו יסודות ס6רכט כל.6ת

 דעת ללמוד יכולין ספיטקלי ומזסלסורכן
 וכן . כרסמיות ס' 6ת לעכור6'ך

~leh 
 6'ז

 מעמר לילקי לו CC" דל מוסר'גסרס*ק
 וס*6 הקרוס הימדי מלכיו כסף טס60הס
 נרול 5ער לו וס.' מקהו מלז סליקקיגנגנ
 6מר וכס מלזו סלולקי msh עלמקיד
 טסות פעלתי סלי כלולקי עסנתי3עת
 לישרם קורס שפע לסוהיד ולמדתיגדילות
 וגהסוס מנס נתוך לי להחזיר מתרחמלילקי

 ]גיכערג6ט6ר[ ממחוז לסר זו הלולקי נבוכר:'
 ש 66'ז נסע כעת 61ח"ג כרקדות6:ר
 תמיר לגמע ]כדרכו מיסורי סלסי6*5
 כיהר דשק' סנון סי' גי eh ה.6'5פל
 jth'o] על תמיר סי' עכ'ז דחוס:ו'סג'

 כך6דוס טמך כחזיר%לפ:יסק6
 למרככתו סוסים 6 לקחת ספ"סטטל

 נ!6ד רחוק זמן 0סי' שן גביתולנטיע
 חיט כ6 . מעט ומן 0ס סת:וסמסלכנ"ר
 "6ין י:"לי סל1לקי מהגס )ו יכתן6חד
 ינכנם י651 ס61 כי לו יה:יכ זה סכלילו

 הלילקי מס לו יסכרו סנוכטרנ6ט6ךכנית
 סלע כסליקקי לטתן פעמים כמס כיססכ. וססיכ . סלז סלולכך נוכרו מס טל ו60ל1הלי

 61"6) לנונו על 6כעכועות לוומההוס

 ועודנם לילקי זיך16וסקי 6101 נסלעסן
 תו וכן פ.סק, על מגלחין 61לי פ'מייק כירוסלתי ]יעי' נע":*י קשי 0לזהלילקי
 רסכ'6 ר6:ורין 1,יחזסהיר לחכםכשסלל

 כגיס. נכרתו סייחי ר"מ סל מסרתלון 6מי לך מג6 סד, לבורין לו וכו'סיס
 הית? וסיף %ה סוהס ר"מ סל צקיוויש

 מ:: וכר., כם' וע" וסכן יעחמלמנהו
 0נט0*ט' מתלתירי פסס י מטס מ'לסנס"ק
 חז'5 כיונת סוסו מסכעס*ט ממפתי וכן0כ'
 ס5רעי ור"ל לעוור הריכז חית 030*ת
 סל6 חולין סחות לכנר יטל :ימיי~מד
 נמסך נר'ז כי נוסוכיקיבנ וע"חיפרר
 %6 סייגו כן שסק 06ר מזדכרקדוסס
 ויגורר שסר 6ז ד"ר 6!זס קונססו6
 סוftl~O 6 עסק נעגין נזדנר סו66סר
 לסחפן קדוסס ממסיך סו6 6ז הגילכררך
 כיופן ממטס סו6 כ6סר 6ח4כועהז
 לסיות 56לו סו6 נקל 16 קנס 6קר.סוס

 ]וכמו עכ"ל גוכיקות ג"כ כוסימיסו
 כמוח הפילין Sg כעור קדוסס'0מכניסין
 ככחיכהן וכן מ15ס למס סעור0מעכדין
 סו6נין סממנו עד לי קוש כו6ונעמס
 .המסך מפעין מ15ת ומטפע ג16מרג1קדורת
 ומתסוסה קורס ו9פע 6רוכיס חויתלסיות
 נו ס0מסו ככלי כן וטסורותישועית
 קסטות מחככות לסמייך יוכלב3קהיסס
 י0 6סר סכל דל סערני כ0סוסוכך
 סמס וסגליס ועכדיס סכסמות גסלסקוס
 : מרוכש[ וסיכרתם טס פיין גסמתומסירת

 הרשן מרן ג*ק 4 %כשךז)מצ(
 ז*3 דוד גתן מו"ס6י'6

 ז"Shttn~t 3 % סרס"ק נדידמ0ידל5116י.
 ד*ע סקד91 כיסורי סלך 0פ*6 .בופסיכח6

 הסדם. ע"פ ז"ל פרן ש סנס"ק תלתירועם
 וככף רועות וסכסמוה פורתיס עושותההלס
 תסקס סיסודי לרכי וקמר וייפיפו ינסקופעם
 לר וססינ . ורנורס OD15D5 לסכיןגפסי

 מדכך 6הס מס לסכין לב עלכ0ת:יס

 כילקונר ]ע" ג"כ 51פ15פס י,כורס הכין6י
 :י:!;1 לכ לעכרך יגתת עה"כמלכיס
 ויק; מיכר סלכ שודוע סלכ קמרומכלן
 ע3 עומר "olS 6ר'י חלום וסנססלמה
יז 6י:. 60ןיכ כס' ועי' הכן טסו :נ: יודעטהק חל:י- מ5פ5ף מס יידע ח5פ5ף שורגגו
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 ז"ל מק6זינין סקרוס סמניר להנדוןיסר6ל
 6'ר עליו כ5כ ס' יפנס עה"כ hsttגפ'

 כי כו' לחיט נוקפות ס"ס הלםככ:מיח
 פלכך 6חר סיחי' ידחק לוי מ'הרה"ק
 כי מ*ה 3'ה סקילה עכס וסננהנקרסת
 ת'ה למס thlejl 3'ן 05 3ני'3התס
ע"כ

 כססת5סו"
 ג"כ הע:י' e51DO כוס

 הללו :כהמוח הפ" )וזה מיה ב"הקילה
 נר15ן כי כטרי לך כמה כך3מורסס
 ומרס ויסורסו העליון ר15ן גתטוררההגיהי
 נוספיע כסוך ר5רן זנותיות 5ג1"ריירר

 ריגה כי ר15ן סייך 6יכו וככסנוהו:זקנל
 ה6מיהי הר15ן נקרס קולס כחירשכעל
 נ5כ ס' והגה וז"ם כו' כסרי לך כתםכחי
 כי [ch1 כ1' ר51ס סהענל חס ויותרעליו
 כחסין ופירוסו סללו ככנוהוח כמדרסהוכל

 סיוררם דרמות סבוכות וכ'מופטדי6וה
 מנרם כילקוט ועי' כו' לך כנוהסה"כ

 כפי' וכן תמפ"ו רגוז עי"זכ6מ3ט16ת
 וכל מס דל לרם"י הנדוחתהנידרס

 ההניר סנה"ק מל כמררם 6ליהבפורסים
 וקבלתו ותורתו ככהונות הנירם6 הי'ז'ל

 : ר6י'[ 6'65מח
 מרנל6 ז*ל יחמי' ת' הקרוס 14'ז)מז(

 סכת כקכלת כע'םכשם"
 הסי'ת לפגי ולכו מיחו לספוך 6'ס כלזריך
 36יו פני ר6ה ל6 רב זמן סזס כןכתו

 סכיו וכריקותו עליו ערו  ספרהס,וחוהיכה
 מכיו 3סס 61נור לפגיו ונפמו לכופופך
 ר"ת תכין כי עסו לגו 6ומריס1ל3ניס לעניי גירז ת3ןנ6יו עה'כ ז"ל הקרםמיהודי

  יקה כמו שפמי ת"3כסכ,מסהריס
 הם3ת יום גסס הי' ל6 16וסגם

 6'ן 06 נועסיגו לסלכ'ן גומל 61יךלתנוחה
 מער כפריו כעה"ח ]ועי' הסכת יוםלנו

 כי  לייסר  סכה כין סחי5וק קווםמקרץ
 16ר סקרומה ע5ס סחנלויז ה61נסיק

 : סדק סרכריס ה3ן'ד636[

 גנית זי'פ הקדום ניהורי הי' ס1*11)יז(
 עזרי"ל מ' el'~noהנלון

 וסקל כלוכל'ן 6כ"ר 6ז סי' 6סרסורווין

 הפכי 6סר ז6ת מס עזריאל ת' הג'קותי
 נעין וכסתח כחררי לנדו יוסטמלובלין
 כודע הל6 נחכם: סקדוס :יהיריפתח פיי סלו הנבקי 611 כחין עונדוסונור
  "לפי  ר6סי ר6סיס קרוזס העדה זקרכי

Shl~'כי לרקס 1הל6 ?ערס עיני סרה 
 לחוסי סקר מן ומכונס וניוחד ?ו6:לכי:

 לכיכיס כב' כיוקד גסנ,ר והיססההכריס
 מס1לדקס :%יי?  לין  י:  י?פינימוכסויית
 6.ן 16'ג 6 . ווי6 שוט מפן 6י:!ריס1סע1לס
 כעקידס ]עי' ממיר? קריך :ר6ם לז?ק6פ

 : כס*נ[ :ל כנו5גפח נ!"סק15?
 ע 3כוקר קירסכ:3ת לקדי הקדוט ההיד סל כמנזקגך)יה(
 להחזיק לדטתי ]וה61 חזק קטן י"ס5ל1תיח
 0ק'"6 ר'1 סי' 163*ח הטריז יועזסיטת
 נדון סיעור 6"5 די'ס 6חרוגה כרכהלענין
  היפיר והוך הינה גינס נוצגו ד:!עטכיון

 נ!מתגיהין לוס וסעד כני,  ליינ?פתי'
 כככוהכת וחנון  בכויה  :6,ו 03"36י5ה
  מכוטם"טס להגה"ק 6כרהס כאסל וע'ורו"ק[
 סי' (1hl~D להנ6כד"ק ראיתיסוכ

  לפגיו  סיפים  יר' קע'מ סי'כת:וכתו
 נפלי  כמפשר  לפלפי  טסי'  5מר תיסקן

 סהי' מהנס ז"ל  :T'cchtt נפתלי ר'?נט"ן
 לקדם לתלמיריס הלב? :ך,: ?סלחן עליין

 הועד וכן קטן 53ליח'ת י': על הייםקידום
 נ'כ טס וכ' ז"ל שלכלין הרכי כססלפגיו
  יוס ככל  ל:הוס נ!ד.גה חניך דמו.מסוס
 למתות קמה  ויוקר  :סביר? לפני  סיןלוחית
 לעג'ן ג"כ סיעורו כן חריפוהומפגי

 : סיוםקידוס
 יי ת"ח 6"ד יקו לי עמח)ים(

 ::וע 6סר סכועוכוי'
  סיסר6לי 6יס ק63ס זי"ע היהורי קרוםכפה
 כתש ס' כירטס  כחור?  סירותיהמרר:
  16ל0  חרמים סמיס מזה סנעססכזוה"ק
 כגילדת מעורניס חיחסיס סמחוסמי

 געתו 16 סתורות . ל6 רעות מיריתוסקר
 פכסמ סרוחגי הסכל ולולס :ו6רקיע

 ס,? ינוטכל לעגגל"כר וה,לכיסמסוטטיס
 5* וקמר מ6סיגין nlhYnl מכוניתממהום

טל
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 סתי' עיי הדעה קרבה יועילע6כי'כ סמהחירוטיס כזוגו 6חו מנדק 6חו סתרפל
 זה כל 6ך 6סוניס ריעיס כמסיכתיחר נסלק מלסין יתסוס הזס סססר;ל

 ל:תחכרות יועיל טמרה כמקוה גזסר 06 :כענגל6נך

 יום: ייקהל ככהוכ נרמז וזס יסר6לעם סכהיוהו ח"ימן 6יסלי נם9נשו=)כ(-
 eot~h ייקדך יטרלל כני עדית כל6ה לוו6רק6 ונסעככחיוהו

 כולם סתריו ה' לוה 6סי הרכרזס יוריל ר' כנמו הנחר 6גסיס נ*כנסעו
 טהרה ע"י והייני 6חת וכלסיפהכלחרות ועוד ליועגכר6ווי ססנמך גכט,קסו'נ
 ויקה"ל טהרות סדר זו דע'ת חז"לכבי"ס 6;ר סיפרו סירס ר' וסמו 6חי6.ס
 ( )6ייגז6נולין 6חד ופירוכס מקזהכגי' 1*ל 6סר מו"ס הרס*ק וזו"ז סיותגעת

 לגוץ יוכל עהרוה 'זו דעת מע"יוסה"כ כחוכך כע'ניהס ס" ג11עגנר116ענהעליח6כ
 וזה יסרבל כגי עס נבחרות סכלסההי' ירסיס סיו לבסר כלח"ז עליו סרסירכרו
 חסמנה כס' וע" הכ! ה' 5וס6סר וירקי ;לוס לקבל 6נל1 סילנז הכיססזיכרו
 : כקילוי זה סמכי6היהמר עליו רעה וחרמו ריכרו מהמס ירניס06
rh061 נד1ל 6רס הו6 גי ירש hS רק ס' 6ה עכרולכי הנכין לכיח ככו6ס ויסי לסגיסס 6סר"ת וקמר מסה 6י שפה ךיכ(רא)כב( ידעו 

 נס מפה וי6יור כו' יענ וכקרכם65גכס 1ל6 כרע 16הס 1.ר6 עיניו 6ת ויללי
 ונס כי' ומ1ל1ה זכחיס כידינו ההן6תה 6:ור ההע"ס פיו פתח 6ך מלוס למסגתן
 לעכוז נקח ממנו כי ממגו ילמקפו לרגק כדעתו הרסע פלס ול6 רסעלוה

 מען ה-;ע פיעס כי כו' 6לק'נו ה'6ת יסלס 1ל6 6יסי[ ילוה ]מליוןגס5דיק
 רוב לי לחה כנו6ה"כ כעולות ס'החפן כ6 ולגסהו הרכיקות כבלימות 6יגו6ולכ
 נקח צמגו כי מרברס ויתיכוזכחיכס וסתן חגם נמתגת חוגן עכ"ז ולריק'16ל0

 בטעמי ז"ל סר6סוניס גמגמי ה' 6הלעכור : מלוס לסס גתן 61ח"כ לסס0ל01
 בהקרכן החוטך ירסס ;כלסרסקרכגות יעקכ נו' הנה"ק ;*כ לי לשרשך )כא(.ן

 ויגיתח ויופרט יסחט חטבו עכור הגקרכ סהגה"ק . תפ6רים6כ 1*ל5כי
 6ל יביס המזכת על 6סר ה6ס SDויצרף בעה:ו"ח נזדינוכ יעליס 5ני יעקכ מ'הנוקיכל
 חט6י על ה' טס ממפעו סכןלכו 160 כעה . יעקכ וקסלת הרועיםמל6

 6ך .
 נפנו 6סס ;0 מעסיו כל עלכרחנו.1 לפ"ז קותו סוכילו לל1כלין ר6סוןמטס
 סגולתו לעס להסיג סכיית"ס ע5תon'ol ]וכן 6הו סירכר זי"ע סקרו;היהודי
 ויקבל חט16 החוע6 יכיר זס כסיכת6:ר לכרך כ6 כנסר כלובלין הדרךה.'

 ססיכ 06ר וזה לכסליו עור יסיכ :ל6עליו להיהורי קיהו הוכילו O'~S'DSמהנופורסמיס
 כמנס 06 הרסס לפרעה הכקמןהפועה 6הס 1'דכר יקרנס סהו6 זיועשקרוס
 ממט קולס כעילות לה' חפן 6'ןכי הקרוס היסודי ;6לו כר16תו ויהיכתירה[

 ועמס נורע כסיר ה' 6ת לעכור ררךנקח החסיריס ריעיס ומסיכה כחכירת כ066
 מ' הה"5 דווי מפי גמעתי כמס'נטוב הסיכ נוסקה 6חת גנזסיגה 6חסלכהות
 סימורי 6'1 כפס זילק6ווקי 6כך"ק ז"לדוך נעלס הרועים מל6 בעל הלזכרךסגה'ק
 זיע:סקרוס מיכת מסיכת מהיך 6;ר סדרך זהמלתי
 פטליי מ' ההע מ"כ לי כשישר)כב( להתחכרוון סיוע יהי' מסקסספיית
 ;עטקעטסין 6כר*קז"ל הל6 מפורט ;"ס מגחת סיסוריהסגו
 מבסלק מ' ס' קןו; סרק ה6י רז"תתן כגועיהן מסוס יין שלסרו לחז"למליט
 זי"ע סקרו; סיהזרי 6'ז חתן מלעלוכs~st ודקדוקיו פרטיו ככל כבר יהודי מנסחייגן
 גסס הק' דחותנו נפומי' מרגלךסהי' לכ61 יוכל איסור ס' ,ין סוהס.כסס61

 ויכזכ Sh 6י; ל6 סכ' ספיג; סק'היסודי מרוכה טוכה ומירס הזס חמור 6י0ורוס"ק-4רי
ש
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 יפסס 1ל6 6מר הה61 ויהנחס 6דס1נן
 :הקכ"ה הידוע עפ"י יקימגס 1ל6ידיכר
 כיריה וווסל וטריק מכטל 51דיקגיזר
 טיכטל כדור סדיק גת65 ל6 061הלוק'
 1ל6 ככיכול. 6כזכ כמו ויהי'הדינים
 ויסתנס הקב"ה סיהגחס 4רס כןננ!65
 ס6מר הגס כעטנו ההול .לסיכה
 קטה 3חי' הו6 סדיכר נס ו6ס יעטסל6
 סנן . הדיגיס 6ה ויכטל יקימגס hSטכ'ז

 :סיטכ
 נספרו הלו" יקרה ךמךיגנףיוו,)כד(

 סגס"ל  מחי'קל
 Shtnn כזכרון ח6וסטר5116י ז"למוהך'ס
 זי"ע היהורי סל הקדי: תפיוכדנות
 דחטרוכית6 :1ם3ינ6 ה" ליוהרן הזוס*קפמ"ם
 ומנזטהי כ' דמלכ6 סוסכינ6 הי'ומכה
 str י5חק יעקכ מ' קרומו-ר הה"קמפ"ק

 לסכינן סוסכין הי' הכהן שלהרןמפ:יסח6
 להטי"ה יסר6ל גסמוה כהיינו כגם'י6ת
 כוסכין הי' ומסם מנזלך לפגי 16תסויפה
 לפגי 16ת1 וייפה המלך 6ת טהכ.6למלהק
 טרוק העמוקים ]הר3ריס להתלהביטרלל
 ע""( )דפ"כ יהרו כזוה"ק ועי' כחכמהעמיק
'~rhכי' יכתיכ לממס חולקך זכתה 
 Sh ה' ויקרץ סיגי הר על ס'וירד
 ה' וירד כי' דכהוכ רר6 זכ6ססכה
 ר!ינדגי כתיר ת"ח סיגי הר על העם כללט'גי
 ריסק כסיגי סכ6 6ר"י כו' לנוו ות6:

 יירך סייס ויט יכהיכ דקלכםונופץ
 hff13 וי"ל מפ6 6ית ריט6 י6.הוכעתר
 ועי' הכבי"ס ס"א מס"ט ר"תמם'ה
 סם על פיריסיס ג'ין ה6י ).ניגובליקוטי
 דונ!ז ויקך6 מלת כי וכוונתו עכ'ע"כ
 מסה עט חרנר הי' 6סר הנדקלסר
 ס6ליקי המון טס מ"מ ועי' 6לי1ונגלה
 כגר נכנ"מ נוק6זיגין סקווט המנירמתו'
 )!ט'ט ה61 סכ' סנדול סטר מסיסרבל
 1ע1לס מסוס הי6 וכריה העגימךסיר
 6לף כמו סטילס 6פסר כורך ]כווכחו6לף

יו'"
 ן,י.,י(סמ"ליץ':תש

 לכריתן מה" סחבק כי חם'ק נקורתכי
e51D'1 יסלל ט5נ6ות היpDD' נחורם 
 כ16תיית וזיוה הס הגקידוק 6לוזלכן
 סהטי"ת לעילס הוי' להיות עסקית הי'מכזה
 כנודע[ גוסה [hw והדעה הוי' עליוגקר6
 6מר סכן ד6נו5עית6 טמוד6 עיקרה61
 ירט כחימרה הו6 ס5כ"יק טוב ססנגמר
 ניקור סס רמית סנקר6 ירקהכטכיל
 סס כיקור h1ol לעילס ניקוד ססי56כ6וה
 הויתו וגתנלס העילס סכרך כתירסהוי'

 וימליכו נתורה עוסקים 5כ6יהיולה'והס
 מכריו יסרבל נגר ד' כקוק וע*םמתו

 כי לך 61פרס סכ' והקדים'סהענ!וקיס
 כ6ה3ה יכרבל כטסו הכיתר 6ונ!ריס6נו

 16 רוח הגקר6 1הר15ן :הנחירהוהיינו
 רוח טהעלה הי' יעם כנפטו גנ!"סגפם
 כשתסית גילקיט קמרו ולכן כיסי6לסרקה
 טל6 גבס וסגיחו תחלה גכך66רס
 ער גילם הגיחי ולכן כמ"כ סייעוי6מרי
 ה6ר0 כככיר הי' :הכל דהייכי 1'יום

 מו5י6ו הי' ו6ס כרל הקרוסיםימפם.1
 כקמה רוח טל טולס הי' תיכףלפועל
 ומסייע מעט ופוכך עשה 6דסס6פ:ר
 ל6לקיס עוז חגו כמ"מ להקכ"הכזה

 עיטה 6רס סבין הכעם'ט 6מריכ6נ,ה
 חלקים ככח 6101 הי' סכל רקכלום
 6ר"ט כיזנ6 כר 6ר*ח )רכל( סגהדןין]עיי'
 כקילו ע5נ!ו סיר6ס בריך המתפללחסידך
 לנגדי ס' סויתי סנ6מר כגנריסכינה
 סקרמגי מי עה"כ ומדרס וכס"סתמיד
 תולרות הגר1ל הכהן נסחרי וע"וללס
 רוח נסס מ"מ יוסף ופורת יוסףיעקב
 הס"ס :!6מר על זי"ע הכעיו"טהפיכו
 כמע הקימר כל ל"ז )דל'נ(3רכוה
 ע"מ כהכיל ונוה כו' קוהו ממתקיןטמע
 רלי 06 כיעס כל6 והפלה כק":תיכוה כמי 6?ר ch קבגם"ט מורו 6תטללו
 כזס'ל 61נור ככותה 1ל6ומרס פנסלחזור
 ריר מוס לך סטין ומפורסם ידועס%
 מחסדה טפילו הסס מ5י6ה כו יס6סל6

 קווסא גי5ו~ת כן נס ים סטחילוניות
 טל היכית כמה קנוי 06 "יככגורע

הפלס
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 ח.5וגיות כנ!חסכס רק טוגה נל6תפלה
 יורם b'o 6ז פיס ויעלך יטור 06גו'

 מ5י6ח סוס הי' )6 הר6סוןסכפעס
 גל5 חו"ח ססס כמ5י6ח מקדר 1ה61סקס
 כמחסכס יסרסר .רק פ"ס יכדור 65כן

 עכ"ל כווגס כ)6 ס6מך החיטתוככוסת
 מן זו כתירה קיד רסס גזה(מעמק
 הרוח יזה עליו )עמיך 60*6סדגריס
 העלמותו סנ!51י6 כסח כמו סו6ססעלס
 1י65 סכ6מ*ס ס6לף וה61 16ירונקרץ
 6נ!רו והגה כיה נ6'ס וז*ס סייןנמ*ס
 כי ונומה 6הךן והול ולהרן נסהג61

 ח6סכס 6'ס הו6 לנסרן 6'סשהיוון
 מסם 1ה61 מס כשפס וגגו) קרוןוגעסס
 מה 6פס כלל eitc נוכלי משיהוסומנ!יס
 1ד1"ק גמס'ל מס": הי6 יה:סלסיף
 ה"ח  ע"כ( )ררם 3לס כץ:*ק  ופי'סיענ

 עולתיך SD בי.  סתילכ  כתוב ל5בסרפיח5
 16לי 561כה עולתיך על התי5כ6ל6
 ,זור ר:"?  רחפך  :יון  ליריתי ה'יקרה
 על כה ההי5כ 6נ!ר כרין כרכסןסגין

 קכלת כעת ולכן כ"ה סקרה 61גגיעולקיך
 ע?;1ד6 דמלכ6 קוסכיג6 ע"יהתורס

 נ!.: ]עיי-5 קליו ויקרץ כתוםר6מ5עות6
 תקמו כ.ה יסרבל[ וכגר רס'נ ליקועיכסס
 סה'ק כסקדנ!ה יעי' . הכן יסרבללכני

 נודע כי ונרמס :כ' יוסף יעקבתולדות
 דכוק כסבתן סטורם יסר6לית 6ונ!המעלה
 כ"6 גי גחלהו חכ5 יעקכ כסוךל?!עלס
 ?!סהורס 6' כקות הכיקוץ לו יםמימרתן
 ר"כ61 :":יס י": נעריקון יסר6*לכנץ"ס
 וסנה גסו!תו כולס cGn1 ל'תורס6'וקיוק
 Sh יגיף  לבין  ניו  כלים סס ע5נ!ןס6ית'וה
 ה"וקיות ככהיך וסג:מס שכתוכוסג:מה
 ומ5יח5ח 5ח 716 וסול המחכר כחהו6
 נפסס פ"י  5סר 3שס 5ו5*ס  וסוסגי'
 וכל כ"ס הוי' 6ווהיו!ס ד' וחיכוריתור

 ע"י הו6 לתיכות וגתחנרו  שלפרפוס6העיות
D~hlh716 וע"י ותחכרן ממייחדן כ"ס 
 כג'ל כמתיהן Dlpg11  Sh~n'S  תיפר יסוס
 נריקה  כי ליפר5ל נגרס פחן כציוים

 הי' ועדיין 16חיות ע"י ס" 61רן  סריס.

 ננסע ס6ז הורס מהן עד אמה 653כנוף
  סעולמופ חיות ה61 ג*ה ofhlhספע

 גהחכרו תורס וכמתן 6ותיות ע"יפלנר,ו
 סמהכר כח וע"י לתירות ונצטרפוס6ותיות

 וכמ"מ כמורסן י0ר6ל וכתדבקו נתחכרוזס
  ספלך 05  סכייך הכוונס וזהו נחבזוה*ק
h'oסרוסם פ"י ס45סית סטיות ביפעת 

 :מלוי כמי סכ' סמור נגרור ועי'הגלמן
  בניך סי'  ממס כן o'nlSn המלכיסנין

  ר51ה  כססם מה 1ר51ה כגיסם וניליןהמלפי
 ל?ז:ס 6נ!ר זס וגננד ר51יס סיסר6לומה
  ולמר ס5מלעי  ווס כו' 6)קיס Shע5ה
 גדו15פ  טונגה  cts ייפלס  ספלךכסם
 ממגו יקמלו 06 להם וסיזכיו חמסוסיגי
 6סר ר6יתס 6תס 6?!ר זה וכגמדמוכות
 לי והייהם הסוכות וכנגר לנ!5ריסעסיתי
 6תפ וכן  ספמים מכ) ת3יכ 6ו5ךסגולה
 מיני תכל חפסיס כהניס נשלכת ליתהי'

  נופג"פ  רבדים ים  יהלו זלפיסיעכוד
  קרוס ונוי והול הרוחני הסכר למספיר:

 1Cthi 6כי קוום כי תהד קדו:יסג6ו?!ןו
 סגר5ס וזלת עי"ס ?!ל6כיס לגועלת:יעלו
  להתלהכ יסר6ל tics פתי .ייס:כקוררי
 ר*מדרס ע5 יטרלל כמלריה יעי' . סיבבסבן

 זי"ע מק6זינין הקדים הגיגיך ה56ק'להנ6ון
 סניו טוכי' ~'hw טוכ כי לוקו ותך6עק"כ
 היינו 6ר6 הסייחך דעת גחי' הי' מרהכי
 יב טס"פ  ספילי בסרר ועיי"ס י"הטוכ
 ,ת  כסם  ללרה hSb  סמלוה  ניהגו  ל,6נ!ך

 ו6"6 סוף כצי וית' ית'  סו5 סייה כ'סכריות
 מצות התרי"נ ע"י כ'6 ית' כו לדכקלכרד
 יהי' המ15ה ידי פעל ו5יגוריות  בלים0הס
 נהגו ל6 וזס ית"ס ליורי להגותיכולים
 להס סיס" רס"ריות כבס לצרף  6ל6הקזות
 הו6 מגן למס וכ"כ ית"ס כו ודכיקיתצירף
  )רימסהמס )מנן ס5ריכיס נמו נו התוס.ם)כ)
 סגקר6יס כמו מנן הס סמלות כן מסמסלקור
 מ16רו סאות יוכלו סע'י דרכנןחלוקך
 קדסגו 5סי  פברכין  ס6ט י"ל ]וזהית-ס

 מע"י וחכור 5וות6 למון וציונו3מ15ת'1
 ודיכוק וחיכם 15ות6  לנו  יס החצותנוטפה
 כתוכ 1גמ65 הכף :מו יתכרךט

ננס
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 סימר זיע המלקך 36רה0 ר' ס6לקי סרככסס
 כעל כתכ סיני הר על ס' וירו תינועפעל

 רומז עיר ררג6 ס' וירדהכממיס
 ודויק: ha~'h וגסיכ דרני נחות מזיללמינור

 50 מסמו קומיים שמעתף)כה(
 זי"ע סקטורהיסודי

 סמו6ל זכרון מס' כדפס רציתיועתה
 ע'ל ממעריל מו"ס הגס'חלמחו'

 ככס י0 פן הכ' פירוס ס"מרמ6וסער6וו5י
 לעכוך רו5יס 6תס ולענה ר6ס פורהסורס
 תכוצו f"D 6;ר וגחכנוות כחק.רות.הן

 ו"חריקה פורה סורס ה61 1ה כספקותותפלו
 יפתה פן פיה'כ י*ל ]וזה כלעגהמרס
 כי נועל'גס סנף סקנוימות וסןתס"ז כ:פיקית 0תהי' לכככס יפתה 06לכככס
 ל6 בלוקיך ה' עם ההי' תפיסכחיכ
 6ל1קיס עכדתס כבילו גחסכ 6ז כו'תחקור
 נו6ורעו ככס כתים וננ651 חו"ח6חריס
 גנוסרו מעריס סמ"ט 6חו גכג*נוהכעטף
 לסער כ:כ6 ההירן 6ח*כ עמס מהלמרצדס
 י6ח"כ מו"נ 6יט הכחי' זסוסחתסיס
 חמסים מחרס מתחיל כו להסינכסיכס
 כיתי ככל וזהי לעולס ס" וכןמטריפ
 6יגו נחי' מניעו סי' סתנויר הו6ג"מן
 הכעס*ט 61מר 6מעס סנקר6תמופג
 לתעלם המנותיי כל 6חר לתלתידיוזי'ע
 סתעגע כל 61חר והמנוון סתורהכסרסי
 ומחזיק ה0נותיגו כל 6ת מניח 6ניסקטתיט

 6ין 6גטר כין 6יך פ;וטס כלמוגה6ני
 דכר לכל יאמין פתי דכת,כ סגסגלייכ
 : היטכ הכן ס' פת6יס סומר כתיכהל6
 סה*ק כפס 5ריקיס דרך מס' כתכ]"*ה
 ההזוי זקני ודל מק6לסין וכס"ההרמ.ס
 כבס להקרץ זס מסוס זכה עללס*סהק'
 הלמוכס על פורס זה פסס מסוסיסורי
 לי' קרי 6מ6י י"ג( )מגילה יחדלכמו
 יהודי גקר6 כט"ז מכופר סכל מסוסיסורי
 מיח כעל סהי' אעפ"י הקןוס סיהוריכי

 חקירות. כטוס הי ל6 עכס מקודנתל
 כ6מונס רק סי' ל6 1לינוורו פלכווכל

 :מכן

 מטמרד DS' הונף עמוק כמכרכמו()כו(
 ת'ס . תולדות פ'מיתמר

 כסכת חמל עינו נ"ע הקרול היהורילו
 6תה כי מיד 6ר'י כ'נ 6ר'ס . ע"כ()דפ"ט
 ל6 ויסלסל ירענן ל6 לכרסם כי6כיגו
 לנול . כו' 6תה 6כיגו ה' 6תהיכירנו
 ליעקב 6מר כי' thun תגיך ל66ע'הסקנסס
 רכס*ע לפגיו 6מר לעחק ל1 6מרכה4'
 6תה כי וקמרו פהחו . כו' כניך ע6כני
 מקלסית ס,תס עד .5חק . 5הס 6מר .לזכינו
 היצחק יר6תס 0ע'י הו6 הננו' ספירוסלי 6מי ניע היהודי והליס כזס'ל כ' .כו'
 61מך יס1עתס ?61 ע."ז עומסוירו:
 היטכ והכן הנקוה כוונה סור מזהלי
 וכטעם טכ' ז'ל להרביה החינוך כס']ע"
 ספסט על 6ח;ונ טת6 גל סיטהכוהניס
 6'כנ . ס"רס 0יר6ה כרי ה61 העגיןכי
 . סטם כקיקו גכר6 גלילו סטכילס6חר
 כו סיוה טרם מיס כולו העולס סהי'כמו
 על מרחשת 6לקיס ורוח כמרס .6רס
 ;י גרמיון כלכן דת! . המיספגי
 ג"ל יחודם נגיפי סנתחדסכמו

 וידקדק מעניו ויכפיר לטיככפעוליתיו
 שכסר ס65 6חז'ל וע"כ . הסי"תכדרכי
 מכוגסיס 16 חיים רק סככלי כמיסהטסרס
 ע) לתת גדי . ככלי ל6 קרקע עלסהס
 . מיס כ1ל1 מעולס כ6.לו נתחסכהלכו
 ו6ט כמיס. . מהן כעלותו נתחר;וסוט
 כלי על מכרו טפילו 16 ככלי המיסיהי'
 מחסכת על ס6:ורנו הזס העגין יתכןל6

 הי6 6סר כל 6ל נכול ים כיהסוכל
 יוח0כ ל6 וע*כ . 6רס ידי מעריככלי
 כתחילס כקטר למיס הע"ס כלככלי

 דל הרביה למון ע*כ כו' למעתוכתחדס ומהו"
 ויקוש לרין רותז מעתק יר6תס ;עייויש
 ע"י ו6ס נומס 6ין לכחי' וכל מכלאקנוס
 כמו . תרסס כרי' כמו געסס הסי'תחסרי

 עולס tmnh כי סג6נור העולסככריכיות
 סוך וזהו . יסועתס ה61 עי'1 . יכנהחסר
 ונכיטול 1 רכס עד בגוס ת0כ כח.'וזה פסעתי ונתחרץ החיגתי כנע": ר~מקוסכחגת
 וגעשה . מעסריס סחסדיס הריס כלוכח",

כחו



 ה2יבדקי[7ררי ימיפוריםה"התיפארת

 על וגממתי 6'31 וז'ס תדמה, כרי'כצי
 6יס מפי לי סג6מר גמי 61פר עפיעל
 הס"ק כין ססתקסרות . נתסס סכעתנגהן

 ?!ט:ערנ6כיל, מלטילי ר' סרי*ק טס .מלוכלי;
 נעסה . מתק6רוכ נחוס מ' ההיק כגוכי
 כנו . טוריסיגיך יוסף מו"ס אה"קחתן
 נסיר :י' וססחו:רוח  מלוכלין. הה'קכל
 סרה"ק קירס כ6סר וווזלין. חחוזק"לק
 נולוכלין סס'ק סני 6ת 4'ל נ!6טילימ'
 לנור הלילס. ח15ת 6חר י"כ כסערז"ל.
 תסס כי . ז"ל ר"מ לארה"ק מלובליןההיק
 וסחדסיס המגיס עסק כמה גפם"בכין
 להכויח"ס הכעיס 6יך וססעות.סימיס
 כי נזכרו כ'6 . לנססו כחמה סיס לו6ין
 נויחו ויתסוס . קכר 6לי ככלת ויכףימית-
 זסו . ססי"ת 6ת יכעיס ל6 ו6ז .עפר
 עפר על ונחמתי 6יונ ס~ר 1":נחמתי

 :ועפר
 מג" טקנ ךננפ')בז(

 . סדכריס 6לה
 סרכ לי ק6?ור וכמו .גזס"ל

 לכרטס כי Svtn עה*מ 1'ל. היהווי6':
 וסייגו כו'. 36יגו 6תס כי כו' ידענול6

 Dffb ויתייחסו י5חק נופחך סיפחנומהזות

r?ht66מר וכך ורפח'ח. יסועתס סו 
 ה' כעכבות גווע הכלל מזהו גזס'ללי

 פתח 6פהח החרכיס חן ]וכמליןית'ס.
 ככריו טומק לסחין . סדקית סלבמחט

 ע*3(. )קמ"ג נפ6 3זוה*ק עי' 3זסהקרוסים
 נקופות עם לך נערה זהכ תזריהגיף
 ולית . כרחמי ייג6 י6יחגסמו"כטף.

דיגי
 כחיכ 60 ועל . רחמי כי' סוי דל6

 דכתיכ כחרוזים 6115רך . גחוריס לחייך:116
 כמס 3חרוזיס . כי' לך געסה זה3קורי

 גדרך ]ויק . סכסף גקווות פסדכתיכ.
 סו6 . יין כחי' ליר6ס חרונוז זה63פסך
 רחמים ושהכה רומז הכסף נקויתטס

 )דק:"נ( תרומה גזוס*ק וע.' סכן[נמוריס
 לי' למירחס כ"ג יכול סליך 3עה*ר61'ת
 פולחג6 הhih 61 כי' לי' ירחסיה6יך
 4' 6יחכפי' עס*ר ה6י כך ינדרדנךניס
 6ל6 . כר קוכ"ס לי' מרחיס רק6 רושתיגס;
 התמל העגין סי";. טכיר ךמ6רי' רעותי'ודקי

 3ר6טית נשוס'ק וע' . וסזתס סמלךהגן
 . חכל6 גוון 16 6וגמ6 גהורת והני .)נ*6(
 חיוורון. והני ייקר כאסיף ה61 לתה6ד6יסו

 (bSn כל וממ5י6 היה כל מתסוס]וסכוכ'ס
 כמורה פי' . להחר יסורו סחסך 6תגנן
 ה6ם יסוד הו6 והפך כב' מסגי ל'כפ'
 ע"פ וחוך עי"כ 3ר6סית 3ר?!כ*ןוטי'
 ועסה 3מ6מר סקס כמעסה ועי'תסוס

 סרמכ"ס סיטת להח-יק סל6ריך3ר6סית
 מסר"י גססר ל6 3זס ז"ל והרמל'ןז"ל

 סיופו הנוסיי סיכנו וסנס וכ' ז"ל36ר3נ6ל
 6ת שככה סג6קר עדו מעיר החוסחסוך
  סס6ס  וניון חסיך והוך עמנו יעלסהנר
 6נה תחקור כי יככה כלסר גססה61
 וודע 6כל תמל6גו ל6 . ה6ס נסססלך
 ס6חר סיסווי. ה6ס 610 הטסןס16ת1
 פהולה 16 טן סי' כו סנתפם ממססגפסד
 מקומו 6ל ס3 - היותו עד לעלותטבעו

 עולס וסוף ס*רח גלגל כקערורותהטכעי.
 . מקוש 6ל מניעו עד ס16יר יסוךתולי
 תחרות גו 6ין כסיר ה61 סס6רר ידענווככר
 סנועח.רו סו6 מיסודי ס6ס עס61וסעפן
 ה61 היסורי ה6ס ניסיות ל סריומחסיכו
 לתרי . לעריכות עמס לחי: נרפהחסך
 סו3ריס מלמפיס ה6חרתיס וסטכעיסכינה
 סני נערס ס6ס שכטיח כחעהטפ"י
 ררך 6סר מחסוך חדר כדלהנקביס
 ס16ר קרני סגי יכגסי סקלה הנקכיססגי

 מסיכתם 6ת יקריסו וכקורמהסייס
 6חת וגקורס קיטכ על יחד וידכקוויפנסי

 י6ס . כיותר סקור יכסיק יחדוכ0פנסס
 :ס 6ז . ספני:ס נקירת על גרתסיס
 על הפלץ תכהיחס נוסגיהס כפולסביר
 החסיך הכמהתפת סגקווה כי .המרקס
 פי תסתום ו6ס . 16ר סוס כליותקפיל
 להקיר הפנינה נקיית הסיב 6חרגקכ

 סיידר כי התטגן נין חקסיךונתפתחו
 ס0רערס הטעה ע"י כיס סטכיע הכלו3ר6
 סכרית[ נס' ]ע" ססמכ. ע"יהכ6

 מוסך נקמת 610 6סר לאויר יסוךיתשרר
 החשך גי והכן העתק "יר וי51י6ויזסיר
 טחש מס כס"ס ח"ה להקירן כ060י6

וקמרו
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 מס כרס'י ]עף 36יגו 6הס כי61מרו
 לסם "נור וט61 . לכורו י5חק כגניסכ'
 וקמר 6כיכס םה61 הקכ'ה. כגנרסרקי
 להקנ"ס. קלכן לי מקלטים ס6תסעד

 יוכן . כו' נעיגיהו סקכ"ה )סוומחוי
 חסך וטמיר וגריז נמוריס רחמיםסו6 וסורסי יסוכו וכין לפחד מרומז . עתקכי

 ]סוי' ט6 6גי כי עתה 167 כמסס'כנמור
 טמרי דין[ ]כחי' 6לקיס 61יןרחמיס
 כקמת כי , 6חי' וכקמת . 6מית6ני

 רחמיס 1כ1ל1 דין סוס 6ין שסורסולממלס
os~הסה)ס)ית עשי קמטה הר4קפעי4 כסזורד 
 51מ015 , וכיסוין ולכוסין לת5ומיסוירך
 3כל 6סר מסערות עך'מ . דין גח"הו6
 מקפלת ומסם חל1לס הי6 ומערסמערס
 6ין כי יען . סוס ס5מ5וס ע"י סלההחיות
 5מ5וס ורך 6ך חיוחר4 )קכ)63פירי
 רכס 63ידר6 כזוס'ק ועי' . כמערסנקב
 כמס הסערות גקר16 זס מסוס6סר
 סספע כקפלה 5מ15מס ע" .דינים
 מן 6יוכ 6ת סוי' ויען וזסס'כוההיות
 סערות מבין כר6סיה מד"ר עי'ססערס
 כמו 5מ5וס כחי' עשי כי גריזר6סו
 כח 61ין . הכן  :ו.'  פליי ססערוחעשי
 סיכוי סיס ומן . ית*ט כוחו זולת6חר
 טל המינוי יתהוה הנ!קכ) מ5ד 61ךלע"ח
 המלמר 3ho עד"ת כמו . 5נ!15מיסירי
 יכריס ע"י לגנו )המכיר סכלו מ5ח5סלגגו
 כסס ]וגומר . לקכל ייכל סככן ככדיקטגיס
 6וסכ כעס"נו זי"ע "hueb סולקיהנלון
 כל על נזירס סיב 6חת :פעםיסר6ל.
 סקווס רנו 6ת ורקס. . יסר6ל 3נילחיגו
 . כחלמו מיליזעגסק ז5"ל 6לינעך מוח5י'ט
 עגור רח:ויס יעירר )6 למה קוהוום6ל
 ~ob )6 כי )1 וססיכ יסרק).כלל

 וע" ימר6)ן ע) חשם יע סוסשמעקה
 וכ' ת"ל . גח יוסף יעקכגתו)דות
 סידע 6חר ז"ל ןסנעם"ט[ מוריכסס
 תטעם ככ) הe51D 61 סל קלופו כיהנדס
 . וכו' 16ן. פועלי כל יהפרדו 6זכו'
  כי'  יותןוכוס

 רושי
eo")h1 גימיס כ6 זקן 

 כתוך 6כרר4ס סנ651 "סר כחי' ע"יר')

 הימך סיקרת הדין מותק והנכודוחהדץ
 סגקן6 הרסן )כח" ממיס הדין1כ6

 וע" כזוסר כמיסיביס.
~lhns 

 עינית
 להחדע 6רס כ) גריך 6ך סנ'ת51וות
 וקינומעכ13 סהרט כזמן 6ף ע5ש6ת

 כצין ירקה מקוס מכ5 , לעלותמגיחי
 יש 66קוה1 5מ5וס סס 0נססכ)ז
 מולס ממגם ויבין הנוגיעס עלוירוכס
 מניפות לו כליס 6ס י וכן . כו'ממגיעה
 למעלס ססרסס סליו סכ6יס הריניסמ5ך
 'כין י5חק. מדח מהוך סנגורהבמדה
 העליון מפקוס הס הדיגיס 60)1כדעתו
 מדרינת ירידה עיי סגפלו 6ךהקוי:
 מנכיי? במות י6חז כו' הדיניסלמקים
 ו"? . הדיניס ועמחקו תסס 6ת)יר6
 יעובד ע5מו 6ת מתחזק סדינים 6ל1ע11
 )הירטן 1630 עד 6"יזהן כטורםעמהן
 נהכט)ר מגמור 6לוקית חק ה61ססס
 שפר ועי' . ס3ן כטורמן וננזתקיססדיגיס
 התלפף. לסגלת יסר6ל נר והעמוקסקדוס
 ירטן שכ' ג*ע מק6דנין הקרוםסגריר
 ג.5י5ין מעלה מתפלל ס6דס הפלס כלכי

 ככר כי )ייכרתס יומס תפלה וקיןקריסין

 -'"ה סנלככ וסלים 6חריס ני515'סעולים
 :הי6 . זס 6לקיס מחגס וי6נזרר6ס כ"ב- וימי נפ' נומרר כמשלסעלותס
 הללו 6מר 6ז סמחס3ות סתכ)כליסריניס
 מסטרת. גרופיס וסכל זס oli1Shמחגס

 סכ' ס6מר ]והוך . כסס קדומותסנעי5ות
 טומ6ותס[' כהוך 6הס סכן סוי'6גי

 6ן4 61'כ כלל חיות לסם סי' )6ומ3לעדו

 ,ל6 הכנוד הנולך עכורה לכטלנפיס
 ג:!חסכותיו ימעליס לתקן סכ6יס1ד6.
 עה'כ וכמש )6יתכררו גמחסכסוכולס
 יכ4 )160) וים )סט'6 גפ0י' 6הךרסדור כזהי סכ' כו'. לכסול יח'תגיוחס
 המלך מן עלמו יחזיר סמלך לפני כעומרמי
Sh6)6 עמו. לדגר סמנוע5 העכך 

 מתלכם ס6ת6 מנס להקג"ס ס6מרמכוונתו
 ממכיס. ורככות 6לפיס ררך נסכלכום
 כזה.ק ]ע4 . 6דס לגסות הזס כלכום1כ6
 .וסף Sh וכרכרה ושוגה[ 3י*"פכבוסל

י"ס
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 ל0גכ . לחון מח0כיהיו ן לס51י6 . יםים
 עמה לסיוה זה מחננה נר64יושנלה

 מסגם מתלך כנוו רחיהכי דחה וזס .לעוס*כ
 מ. לחקור ככפיון לעמוד וכסותילכותו
 כעלמו 6101 כתולעת( ]עי' עלו'.סידנ/ף
 ומכיר יויע סנלנכ וס6י0 סמלך Shמוכר
 61ורנה . כעלמו סנורך 0זסו . המלךגרמני
 וזס . סמלך כטוכס חדכר סויכוריסמ16תן
 יטרלל כגר עו"ש ועי' . כר טזרני"ם'
 nlltSID סי' כל כולל מש"ט כן 0כ'לעיל
 6101 גיס e~bn שכוחו -גע5מוומעיד
  זולתו כח  מלין לסכורך  מלפסספלנוק
 ממעיך 6דנ"י היז' 0ני' מלקך גקר6.לכן

 סמלצך מעיר זס ו6ס לסנוכ'ס0המלוהס
 5ריכיס . יסורס בעפי 6מר ככףחכ"א
 יק": לותורי 0כוחס עה ככללסעיד
 . ית' מתהו ה61 להטית": (61henפי'
 כסיפק כ' ע'6 '"כ טנווה כזוס"קיטי'

 כתולדות ]יטי' כו' ס61 :וקכ"ה ישראליכסיפו
 סתרומז . מי לכל ונו0כיע עס*כ:פי'
 יה*0. לטכודהו קמתי רנון הכיעסול5דיק'
 כעכורהיכ-כ

 ,:ך6י
iffOD 6תסלתך הי 

 מסכת 6ך התהלם ככל , דולקיךיסק
 כ' . מסות ליהיר ו3ק:נורה .קכויה"ס

 היסויי הקים נזף 1ffD . נפט ע)6וי'
 פמתטורר סר15ן לפעול סתפ)ס :עיקרג'ט

 לסון 0סו6 . רחשי כעי וע"ד .)ך15גו
 כשחשכתו טפל וכמח"ז סוטכ סכןרלין
 . מלנוס סמלכות 6ין כגר עוכךסס61
 ets~ccs ותסלתי 6הן ל6 למחר יגכוד.י,ס"כ
 ככר . עוכר כסוך תח:כ כפספוסגי
 לך העסה ל6 סמה.ת וקמר . פסלה61
 מס כלומר הלקיך. הוי" רככי כי ..הסל

~nhc
 מלתו סכל ומתיג לסלקיך סוכר

 ויגח. פ' עינים ]וכנקור . עכ"ליתיג
 חייך למען כי' 6לקיך ס' ונול סכ' פי'.כ'
 0כ) חייך. 610 0סכויה"ס למעןפי'

 מקמר מס61 . סכויה'0 610 וחייהךגמותיך
 וקומר ן 0כהוכך סטולמות כליתייחד
 6יזס מגעכע 1כס6תס ננעמי.הרוחם
 הכויק"ר. כ"6  16ת1  סיונפנפ ה61 מי6גר
 מס61 . רייקך תיר6 מלקיך ס' 6ה,וזפו

 , כולס ?גחות ופט) סיגולת וכע)תקיף

 )6 וזס סלך הכתות כל 0) כע05ה61
 . לחריש כחות כו' לחריש 6לקיס לךיסי'
 נכנימ הכעביט דסרכ נפומ" נורנל6כי

 6לק.ס וטכרהם וגרהם טנ!'םזי"ע
 מיר ס'. מ6ת כ0סרהס היכףצחרים
 עיקוף זפו כי . צחרים 6לקיסועמדתם

 610 וחיותו כתוהיי :כל לירטהדטת
 וכטל היכילח וכטל אקיף :?61 .הכייהים
 סכיעה כל מגעגע ית' יסוך כולםהכחית
 עוכר געטס זס מדעה כפסך יהיכףכל'

o'r?5hסכויה*0. זולת 6חריס כחיה . 6חריס 
 סו6 סלו סכחוה מכל זה דטת לו60ין

 יסכך. ס' SD סמלך ]וזםה"כ .סכייה':
 מכיע ססג5 . ס' על מסלך ויסבךכחך
 מהגס ענויה עס*נ! נתנים יט.'ית'
 0מקכל האלקיח 0נס כסונחכס 6ת6הן
 0ססס 3נותגס סו6 .סו6 סכל טונר0עליו
 רטון ]וז0ס"כ לו וחספיע לו נותן3*ס
 יה' הו6 סכל מיראיו :הך5ון 'עסהיראיו
 ]מנדר . סועתס 61ק כתנכי 6ך .יעפה
 'DnS לי0ועס[ 150עק עורס יסוטס0ס
 יתנוט 6ז . לי0ועס מלכס 15עקיס06

 כסם כמכ"ל . ספנותי סר15ןויוטיעס.
 סר5ון לפעול מהפלס מעיקר נ"טסיהורי
 ל6 סוי' 6גי וזמס'כ . רחמי כעיע"ד
 כי . כליחס ל6 יעקכ 3ית onh1 .תניתי
 3ית ו6תס, 6ך הינוי 0וס 6ין ית*0מקהי
 וגכספס כלהס חל0ון כליתם ל6יעקב
 וקין ידל יטקכ קמן כי כבקמר .נפצי
 ר"ג מקן כזס"ק ועי' לקכל מוכןסגלי
 ל6תקד60 ליסר6ל 6זסך ק31יס וכניד .ע"כ

 6ני קוום גי קד01יס. וסייתסכמד"ק
 קדים6 סמים וללכות קורנס ד, 6כינ!6ן
 וסי 6גי כרמז כ"כ היקין כתקין]וטי'

 , C'S11p לסיות לי0ר6ל 6זסר]רקוכ"ס
 קרים כי סקיו0ס לקכל ומ'ומניסנעכגיס
 להפסיע תמיך מוכן קוכ'ס ד66כי

 6ג" וז0ס'כ 1 כעי כולכל 06 כלמת)דורסיו
 6לקיכס nl'bS נכון לכמן תניר 6לקיכססוי'
 נסוד נ"ע מסרמ'ק לנוסס תפלס כס' ועי' .סכן
 ח6מ*5 6תכס סו65תי 6קר כב'סק'0

דסייע



י
ךהיךלרךי רמיפוריםת"תון:נארת28

 כקדו:ס. 1rnbnl מבקליפות סתסהרידהיינו
 מלכות סהו6 . כקרוסס 6יחזיסוכסיותכס
 כסוד הזכו נוס ל6לקיס לכס לסיותרסייט
 וזס . סיטי סכן ת"ת סוי' מלכוית6גי

 6תס כי למוגי 63נותך סרייכגיילפה"כ
 יקמר היום כל קויתי 6העך יקעינלקי

 ז6ה כי ללתדהו סיכר כ6מיתתידריכסו
 ור6סוגס כעכס זס ליטועהו תמידסיקוס

 : שקית[טר
 סרסשק ס*3 כ"ק כיחידל עשתןיבם(

 זי"ע דוי גתןמרן
 כל ככחי' סיסי' להפלס מכנס"מר . נ"ט סקדוס סיסודי ס66וזמסיד)5116י6
 . עניכיס סגי עסי 610 . ק6מרנסט5מותיו

 מנתו סמוהרוה ממסיר . סגוף נקיון5'
 לימור 61ה*כ . מרע סור 3כחי'וסוך
 זס61 . מתוח 06 מעמר ותוספתגוזרך
 6מר . 3מ6ס*ג ונרמז . טוכ ועסס3חי'
 לפכי 6וס יסhS 3 חז*ל ]לסיןהספר כמי הרעה מחסרתו יסיכ ססס"רפס

 ]וג,כ , וריסו סמותרוח מסלק כו'[הספר
 עלמו ומינע כטלומד . הספר עם"מר וכן זי'ע[ מקטרין פנחס ר' סקודסשכתכי
 דחוק nlhoi סכמתית סכנס 610בלימור
 6101 ורוה ממחסרות ולסנ5ל סתפלסגעת
 6ל6 ט31 6ין ט31. ועסס . מרעכיר

 וקוסטה 6ל1 דכריס ]ונות6ימיסהורס.
 פ' ניתור מסמרה 3ס' -ככתוכק6י
 סכ*6 . פרעס ODn 1~6 טסשכ השל63.
 וסנס גננרו. סלוחס פרעס כחי' לוים
 קורס ממגו D~h לס51י6 סעו3דקריך

 מיס וע"ר ממגו יינק סל6 כרי .התעלס
 6מר וכן כו' )ונחהס Sh המן Shמרעשם
 סקריך . נ"ע מיסורי 6'ס סגנון סרכלי

 קורס ססונ6יס מעלתו עסבריללססריט
 פרערש oDn 1~6 גכהונ נרמז וזמוהתפלס
 סתח3רות סוס פרעס נחי' יסי' סל6פי'
 מיס ותשם ס' 6ל ויעהר 61ח'כ .ענו
 . המדרס לכיח עליסס וסערכ ססכסעס'מ
 ערכ 6"ע לנקיה כסיע נו3ו6ר ה61וכן
 סק' סס5ריקיס נזמגיגו lo~h . עי*סונקר

 כזונה סתפלה על מלוך סרעיסוסליק"6

 לכקה2 כרי מקיד לססכיס 6וי6 כלמחוים
 ככיח ועי' וסכן התפלס קווס 51למודגופו
 דיליף ד% ונר6ס סכי . 5"כ סי'16"ח
 מסנון כ"נ נסרכות ]סם . קרצי מתרילס

 רגליך סמור ומן יסר6ל 6לקיךלקרצה
 ret ע"'נ3*י 6לקיס כיח Sh הלךכקטר
 :65 מנקכיו יסמור ד6ס . ל6ורויידצתי
 ל"מ החילם יפנס 6סר עדיהפלל
 לעמוד טל6 כזסר 6סר על סכרדמקכ5
 6ל6 . ומ"ר thei מל6 ננוף יה'לפניו
 לפגיו נתנקה 6סר על סכר מקכלעור

~tnDS
 )יגלוך סוס כלי וחסוכ. . נקי כנוף

 . חסוכיס נגדים ללכ1ס סנותג6סכקוס
 כנוף מהלס כך המלך לפגינעמדו
 כעומרו . לסגסמס לגוס נ'כ ססו6 .גקי

 לקרית הכון .ככלל ונ'ז ית' לפגיוכהפלס
 לך סכתונ על 6חת eDD השנמקש)י( יהדס: לפניו ההגבה ספי' יסרבל6לקיך

 מהרע כיס . חט6הילנדך
 כסס וגתת לי סכר6ה סל כעיגיסכעיניך
 עתקות ]מהעוררת 3סס חט6הי . סר16הכח

 וסעמוק סקרום אספר עי' דברייוקדותה
 ס' קדום ס6לקי לסנ16ן ה6רן'פרי

 כזוסשק קמרו וזע מטיטעפסק.נווסר'ס
 כלל חיסר כי' לית . יר6ס כי' דליתמקין
 ע"ר וסטגין . ליר6יו מחסור 6יןענ6מר
 הכית כסר 6יכלם6 ר6ס כ"ז חז"למצמר
 וס61 . לסממני 6לו כל טכר6 כרוך6מר
 לגו Sh נוהן כסס6רס גדול ופחדמוסר
 . תסכילו hSh נכרך ל6 העולססכל

 פרטים. וכמס נכמס ססכינסונתלכסס
 מיני וככמס ומספר. קן לקין.ו3נ*6
 סטיכ לעסות זס יתפעל 16לינמנדיס
 לסהל3ט וריכס 06 וכ"ט . ס' כעיניוסימר
 בזע לכו 6ת לסכגיע כדי ח"ו3עונסין
  למלן  קונו. ר15ן ויעסה מלפגיוסירך

 ר3ר 6יזס על ססישת לפכי מתפללנסס6דס
 ספל1ח על לכו קליו סיסים מעיקר לומחסר
 ככל סלמס לסיות סמסר6וי .הסכינס
 הנכר6יס 3כל נזובל יהי' סס6דסמעולמות
 סכן וכטעיה גנורע*ה והנעסיסהגי5ריט
 כינת ורדי סיגור סכ,יי6ס מהחילתסיהס

ס.ם



 27יךך7יך7ךךי ומיפוריםח"השרה

 חסר כסעוף מס6'כ כלום חסר 1ל6פיס
 כסכרת הו5רכ0 ::;כינס גס?!ע_ממילך
 ויתלסכ סיהפעל 'כדי למעט כחסרוןלהתלכם

 מתמיהת ופל5ית רעוס י6חזט לכן . לר'לכו
 נ!ילוי על כתפלתו יכוון ול6 הלכנקודח
 . ככיכול הסכיגס חסרון על כ'6חסרונו
 ירו:לס כנות 6תכס הכעתי ודפ .בחסרון לסילבי ונזוכרחת גולמות מיפעהס6עס
 6הכה נחולת יגיד :כ"6 לגפסותממגעת
 הסכיגס כנטר סיתלכס יזל . קליוהסכינס
 וזס . )!חסרתו 6"ע יכוון 1ל6 נספעתס6יגס
 ית": גו הדביקות סהו6 יר6: כי' דתיתמ6ן
 כלוס. לנפצו חסר קינו ::רי . חטי כי'לית
 6ת נקנינו גסכיגס סחסרו1 ננד לוסיס ליגעי זס :כל כלל חסרוגsu 1 ונמתועין

 נח;כ היגו כעמו סע1לס וגלקכ6תה.
 סכלו עי . יתפס לו ס5ער ננדלכל1ס
 טוכ ויותר לסכול יכול 61י;1 כוחוהיו'כל.
 . ממייו מיהתו פעמים ריר מלפיס6לף

 כלל נ6חז 6ימ זס ככח ההדסוכהיות
 ו6תס . כולס וגמחקיס היגיסכקרעי

 : לך דעהמעיין
 סמעהי ךן'ל ס;דס( יכ; )כס'3~א(

מחכם
 ז5"ל ?!ריגדיק יוסף 5כי ר' סרס'ק6חך

 ?!פסיסח6 ירחק יטקכ ר' סס5ס*קכפס סלמי לי וכמרומס 6מר מי כססוסכחתי
 לפגיכס נוהן 6גכי ר6ס ע"פ51לל0'0.

 חיבת כלרייק ועי' . וקללה כרכרסיום
 סכל ירוע כי . מקרוע סו6 61מרלפיוס"
 כעוס"ז פירוהיסס 6וכל עומס ס6רססמ5וח
 כסס נקר6יס והפירות לעוס'כ קיימתוסקרן
 חון ריוח כתורה ל6דס כ6 כיכרכס.
 ר6ס . הפסוק פירוע 610 וזקה .מפקרן
 6זי . לכס גוחן 6כי 6סר המ15תסכל
 כרכס. כעוס"ז סייגו סיום לכרס גותן6ני
 ק'יינ!ת ו-תקרן גיטריקון וקללס הפירותסייכו

 : וק"ל 0"כ6 ל'עולסל"כס
 מ'ו סקרון סרכ נתחטב[ סם( )עור)לננ(

 יוחקיעקכ
 ססול חז"ל וכרי על ~ללס"המפסיסח6
 ןותס ~Shn עזך . גור זס הרי לגוהינוין

 כזס לרכ' נוסע :0ו6 מי מיינו מקרבתוימין
 סרי ,ליין 13סע 1ס ]ונגסוס מקרכיססא

 : למכין ודי 713זס
 כטס ,::כמעיעי סס( )עוד)לנ(

 כג?!ר6 , .ז5ללס"ה נ!פסיסח6 י5חק יעקכמזו
 :כ6 6הך 3גכרי מעמס ל'%( )דף:בה
 מכת על ניירגי לי' 6מר סנופילפני

 עוווד כס6נ. כולס התופס כלסהלנ!דני
 כ6 מכירו סכנין כקמת פחסו 6' רגלטל
 לחכרך סגי דטלך 6"ל גיירי'. סלללפגי
 וגיידך . כולס סחורה כל זו . תעבידל6

 :קדו: סו6 'יינזר נמיר. זיל הו6פירוסס
 היכרבל 6דס סכל ידוע ד61ה רמזדרך
 6קת הפינס SD עומד בינו ס5דיקוכפרט
 נ!ה וספגי . כירוע וסוכ ר615 ככחיגהרק
 על חסיד ;יעתיר סי' מוטכ סל6 ז6ה610

 . לוס טטס כמפריס ו6יה6 6חתמוריגס
 0נסקעיס קדומות גי1515ת 3זה סיעלהכדי
 וסגכרי . נרים כממת כ6 ונוזר הקליפותכין
 רייקך כולס קילנזרגו ss~onl מאגו"יכיק:
 ע3 המיד סי0י' סייגו 6חת רגלעל

 לעולס מנ!דרנהו יפול סל6 6חתנ!ןריג0
 h'r. 6פ:ר ס6י :דכי סילל לו הסיסע"כ
 . העכיר ל6 לתכריך סכי דעלך נכסכי
 לך סי' מקין סליו הכחעס ל6 6סגי

 גממת כ6 1ס1כ ר5ו6 נ!כסיטח כיגורמתך
 5עמוך תלנ!ור 6ל 6תס גס ע"כגריס
 ע3 לעמוד סייגו . 6חת רגל עלתוויו

 נר חכירך גס סיזכס כוי 6חחמדרינס
 : למקיר סו6 נכון כי ורק .לג:מס
 ":ך הר2נ: o(nlhst) הולדוה )גס')לך(

סדק
 כי סיפר . י5ללה,סממ6גילגי65

 היי עונדני
 הידוס 6יזס 6:!ר ז5"ל ממניד 6חזזכי
 ובמר . ז"ל סיסודי הנבון ס0'ק לפגיד"ת

 הכניד 66'ז דירי לסתור . סי0ידי0קדוס
 דכרי ליעי דל היסודי ר6ה נזיר 6כלז"ל.
 כי ז"ל t~hh לו ולנגר . ז"ל66'ז
 נוגס הייתי כי רכרי לייסר מר עכסעוכ

 חזו 6ותס מחריכ וסייח זס כחירוקעולילות
 : דכרי ליי;כ עסית טוכלכן

יסך




