
** ** * ** * *aaaaaas
ספר

 ףשץש ש%ףשיף, רייףקף
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 אלקי איש המפורמים החסיד המקובל הרב ה"ה חיבר אשר החיברזדק
 אמת תורת אמונרזו ותורתו חוצה יוצא מעייננו אשר לו יאמדקדוש

 ליקוטים כמה גם : משרים תחזנה עיניכם כאשר תורה חומשי חמשהעל
 דרך ה' לעם להורות פז אדני על מיוסדים ודרשים וגמרות פסוקיםעל

 : יעשון אשר המעשה אתה'
 המפורטם החסיד המופלג הרבני ה"ה אחים תרי הני ע"י הדפוס לביתהובא

 מוהר"ר המפורמם החמיד הותיק הרבני ה"ה הקטון ואחיו אלשרמוהר"ר
 יעקב מוהר"ר הנמד התורני האלוף ה"ה המסייע וע"י : נר"ו ליפמןאליעזר

 : לבוב מק"ק רייס שמואל ה"ר הלוי בערדוב

 יפ"ק. בשרי אבי א~י אמך י כ לפרטלסדר
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 הנשניםהסכמת
 חמפורסים החסיד הגדול הנאון הרב הסכמת הטפורפים חחטיד הנחול חנאון חרבהטעמת

 * 6שעוורסק דקיק אביד בדורו * ליזענסק דקיק אבירבדורו

 לפת נצבים אנשים שני יהנה יאיא עיניואשא
 וקדם ואחור פנים כתובה עפה מגילהובידם

 עולם של ברומו העומרים דברים בראשיתלמעשה
 אלקי' איש קדוש ספה ויוצאים לאומרים וראויםלמבינים

 אשר זצלה*ה אלימלך סהור*ר המנו' וקדושו ישראלנר
 פה נתקבלתי אשר שנים כטה וזה לשעבר הייתימכירו

 שתו רבים אשר חיים מים מקור תכונתו מקוםקהילתינו
 אמנם קצהו ועד ארץ מקצה ובאו דרשו לשכנווהיו

 שם אנשי האלו אנשים לפני באו אשר ביותרעכשיו
 הרבני ברכה אחריו הניח אשר צדיק לאותו בןה"ה

 וחד נרע אלעזר כמוהר"ר המפורסים החסירהמופלג
 וחסידות בתורה ומופלנ המופלא הרבני ה"הדעסי'
 קרושי' של בנן נרע סענדיל זכרי' כסוהר*ר שלםויראה
 עתיקים טדברים לפני המגיל' את ופרשו יתוסי'שלשלת
 למצוה לעלות טתאסצים והסה הקרוש מפיוהנחקקים

 קדישין עלאין מילין מילי מהני לחוק הדור לזכותרבה
 הלב את מושכים אשר קדושים דברים ספירתבפפר
 בקראי הדבש סעפ טעטתי כי עיני ואורו וקדושהליראה

 ללב ונכנסי' להיך סתוקי' והסה דלתות ושלש שניםבו

 מוהר"ר התפיר המופלא הרבני לגבולי החכםבא
 התסיס המופלג הרב צדיק לאותו בןאלעזר
 אלימלך סוהריר הסנו' פלא איש ישראל קדושהמפורסי'
 רבים וחסידותו צדקתו נודל בישראל נודע כברזלה"ה
 חידושים פבא פרנניתא בניו אצל ונשאר מעוןהשיב
 מצאתי קצתפרושי' וראיתי בהייו חידש אשר התור'על
 תועלת יהיו ווראי * צופים ונופת מרכש מתוקיםבהם
 צברים הנ"ל אסרו כאשר הזה הספר להדפיסגדול

 סייחן והנניססכים הלב הלגנכנסימלתוך מןהיוצאים
 הכנר לנו יעמוד המהבר הרב וזכות טיליו בספרויחוקו
 סוהר*ר המפורסם התסיד המנוח הרב לכבודהמדבר
 וראוי ובסצות' בתורה עסק ימיו כל אשר ז"לאליטלך
 של כזהלהיותשפתותיו מצוה לדבר ארמלהשתדללכל
 עצר שכרה תו תורה זו ' בקבר דובבת הצריקאותו
 סרהשוק ב' יום היום עה"ח הכא הכ.ר פרי' יאכלתאנה

 * יצ.ו פרשעוורסק קיק פה לפיקתקס'ח
 סוהר*ר המפורסים המנוה בהרב הקטן שמואלנאום

 * זלה*ח פנחסמשה

 תסיד דרכו ה" כאשר בחייו כך כל עצמו את להתנעות רצה שלא וענותנוהו צדקתו גויל נודע מזה שגםואסרתי

להקפיי
 שזכות רעוא ויהא כיק ויעשו בדפוס לקבעם בספר האלו פרברים לחוק וידי בלבי סהזקם הנני לכן א"ע

 במהרה זוכים להיותינו יעמורלנו* האלו קדושי' דברי בקוראם לבבם יעוררו אשר רבים וזכות הנ"ל הסנו'החסיד
 גבולם להסינ שלא ונכון וראוי אסן. מקדשינו סקום במהרה ויכונן ויוחש * סדקינו משיה פי מנשיקו' תורהלפעמי

 ולומדיה התורה* לכבור המדבר הכ.ד בניו ברשות לא אם הנ"ל מעת שנים י' זמן ער הספר זה עורבהדפסת
 * לפיק תקם*ח שנת חשון "ר " יו' והנורא הנכבי השם אתוליראה

 * לתענטק p'p פה אלעזר בסוהר'ר וואלף זאבהקפן

 המפורטים החסיר שנרול המאור הרב הסכמת המפורסם החסיד הגדול הנאון הרבחטכטת
 פרניגראד: דקיק אב"ד ברורו זלאפשוב: דקיק אב"ד הטקובלבדורו

 אותו טפי יצא אשר חיים מים טבאר שתורבים
 מה המנוה לו יאסר קרוש אלקים חישצדיק
 הרבני תחתיו בנו קם ועתה חיותו בחיים זלה"האלימלך
 דעסי' וחר נ"י אלעזר מ' הסד ועושה הוותיקהטופלנ

 לדבר נפשם והתנדבו סענדיל זכרי' ט' הרבניה"ה
 הקודש כתבי הדפוס לבית ולהביא הרבים לזכותמצוה
 שלשה שנים ועוללות כפרט ברכה אחריו נשאראשר
 ועתה הקרוש כשיצאוספיו שכתבו אסר בראשגרגרים
 וכולם התורה על פי' ביריהפ אשר הלקופיםבראותי
 לעברו יתיש הבורא ודביקות שמים מלכות עולמלא

עבודה

 חרב הכח הקדיש רבינו נדולת פאר נודל יפארמי
 איר והעניו החפיר אורה היה ליהודיםהגדול
 סהוריר שסו ה' קרא תואר פרי יפה וקדושוישראל
 ואשר גדלו אשר החיים בין נודע וכבר זללה"האליטלך
 בכל הולך הי' ושמעו עולם של טלכו המלךנשאו
 עמנו חי בעודנו ישראל בית כל אחריו וינהלהארץ:
 הן לנופו הצריכה המלאכה הן ססלאכתו אישאיש
 יהיו ויחדיו שניהם רבר יבא אלהים איש עי נפשמרפא
 סעש' הוי שפתיו ועקים' נתן תרף תעלה ברפאו'תסים
 נערב ח40 בעףה כי נעשה סה אבל להושיע*רב

וחשוש
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 הגאוניםהמכמת
 התועים ירעו לטען ובאהבה ביראה שלימהעבורה
 בלבי שמחה נתתי קונם רצון לעשות והשכלבינה
 הנ"ל תורה שדברי הגם חוצה! מעיינותיו יפוצוכי
 על ומיוסדים ססוסכים בי וטטיכה חיזוק צריכיןאין
 את ולתמוך לאחוז ידי לשלוח ואירא וזחלתי פזאדני
 זונא הני רצון למלאות עשיתי אטנם הקודשארון
 ירי לזאת כסיכה שאתן בחפצם שהי' הנ"לדרבנן
 הרפוס מלאכת שינמרו בעזרתם יהיה וה' עטהםתיכון
 וראוי אליפלך נועם אותו קראו אשר הנ"ל הקדושס'

 בטשך הנ"ל הספר להרפים גבולם להשינ שלאונכון
 הנס: מפר הדפוס מלאכת בלות מיום שניםעשרה
 עם ישראל לכל יעטור התורה וזכות הצדיקזוכות
 ה' לכבוד המדבר כיר : גואל לציון ובא ? השואלדל

 : לפ"ק הקם*ח כסליו ב' נ' יום היוםותורתו
 ? זלאמשוב ק"ק פה צבי טגזע בער ישכרהק'

 והיא השדש ארון ונגנז הארץ כל ררך דרכוצדיק ואחי היה שעה לפי הניל ישראל קרוש לבינוומשוש
 אחריו הניה אשר תנחומתינו זאת ותהי ישכוןיטרוסי'
 האחר דרבנן זוני הני בגבולי באו היום והןברכה
 הטופ"א הותיק החסיד הרבני היה : צדיק לאותובן
 יראת ועניו תסיר החריף הרבני והיה נ*י אליעזרמ'.
 סוהר*ר וש'ב נפשי ידיד בנשתוני1 וחרות פניו: עלה'

 אשר קרושי' של ובנן ישישים גוע נ'י טענרלטנחם
 עסקי רבה במצוה ושניהם המפורססין הסהבארץ
 הנס הגדול הרב חכמת תעלומות לאורלהוציא
 ואשר פיו באטרי חצב אשר מנפירון של מחצבוהראוני
 כבשי עולס של ברומו העוטרים דברים בקדשודבר

 דגר מסוררים והדברים בשבתו שבת סדידרהמנא
 ורוצים : הקרושה תודתינו סדר על אופנו עלדיבר

 ערכי מיעוט שידעתי אף והנה הרבי' ולזכותלהדפיסו
 דברים על להעיד בראי ואיני : דברים איש ולאתולעת

 וכפרפ הפצתי רצונם לעשות עזי ואהבת' הניל האנשים נפשי ידידי מהפצרת אך הרים ועוקר מטינישנאסרו
 מבקשי כל והי' ובענוה באסת בה' להדבק לההפצים הניל מהדברים התועלת רב מאד יודעת נפשיכי
 מעלה מעלה לעלות יבואו בלבנם טמילות בו לו עוז אדם ואשרי הניל הקדוש ספר באסרי להנות יבאה'

 הכון ידי לזה מש*ע המלךלעבודת
~DP 

 ותטלא הדפוס בית אל הזה הקדוש ספר להביא תאסצם וזרועי
 * ז"ל המחבר הקרוש רבינו נשמת ולכבוד הקדושה תורתינו לכבור הפרבר דברי ה' את דעההארץ
 זל*הה* הראויץ הלוי סוהר*ר בהנאון אליעזר הקטן טרניגראד* קיק פה לפיק* תקם*ח חטוין חי ג' יוםהיום

ע ה ~

 המקובל החמיד המפורסם המאה'ג הרבחסכמת
 מפשעווארסק: משה אברהםטהר

 גדולות תפארת יקר את הארץ בכל יאתמרביעון
 ויראתו הורתו אור יקרת שפעתהררת

 הספורס' ההסיר הרב סהו' ה"ה ארם'1 כבורשל
 אלימלך סהור*ר קדישא בוצינא הוא קדוש אלקיםאיש
 מנבעו יצא וכבר הכים: סרוסים בגנזי נשמתוזלה"ה
 והעטיר המדינות בכל הזלך השב ושסעובעולם

 ביהודה נורע כאשר מעון השיב ורבים הרבהתלמידים
 עשה אשר החזקה היד לכל שסו גדולובישראל
 ברכה אחריו הניח במותו ואף : ישראל כללעיני
 בעורנו הקדוש מפיו שיאמרו סעליותא סיעיסהמ
 דברי הטהור שולחנו על בשבתו שבת סירי עטנוהי

 המקובל החסיד המפורסם המאה"ג הרבהטכסת
 מאסמרהא? יוסף יעקבמהו'

 החסיד המופלא הרבני יצף פ"ק לפני באוהידרך
 הנדוף הטפורסים צדיק לאותו בן אלעזרמ'

 מ' הטנוה הדור וספת אלקים האיש ההריףהרב
 התורה על קודש מכתב לפני והראה זלה'אלימלך
 מדבר קדוש מפה יצאו אסריו זיו נועם טרבריהנכתב
 כדבש בפי מתוקים והיו מעם וטעמתי אביוהנ"לכבוד

 בדפוס כיון להביאו ויפ' טוב אמרתי ובכן :למתוק
 הכיר ' ובבא בזה שנרו ישולם בדבר המסייעואשרי
 סק'ק יציל ליב יהודה מוהרר בהרב יוסףיעקב

 ?אסטרהא

 פו אדני על מיוסדים ומדרשים ונמר' פסוקים על ומתוקים חרופים פירושים לעינים ותאווה לחיךסתוקים
 והעניו החסיר המופלג הרבני' טהף כבוד לפני בא היום והן יעשון אשר המעשה את ד' דרך ד' לעםלד;ורות
 רעמו וחד הפועל אל מכה טחשבתו להוציא בעוזרו הי' אביו אלקי כי נ*י אליעזר סו' מרע וסור אלקיםירא
 סוהר*ר הטאה*ג בהרב נ"י מענריל יכריה סוהר*ר היוחסין שלשלת והעניו החמיד החריף הסופלנ הרבניה"ה

 הקודש עבודתו ולהיות הקודש בטלאכת לעסוק נתכוונו אחד לדבר ושניהם שטרום- רקיק אב"דיהושוע
 הסכסהו להם ליחן טסני וביקשי זלה"ה אליסלך סהור"ר קדוש פה רברי הדפוס משבח 8ל להביאעליהם
 ידו את להרים סשה בושש ני פני על הבושה מסוה ערכי סיעות מאור יודעת שנפשי מחמתוהנה
 מהסת אמנם : ראיה א"צ והמפורסם תהילה רוסיה לי' כי ז"ל אדסץ סעלוח תהילות עילות גורל אתלספר

מיום
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הרמת
 ביה ממותלי זזתי לא ארמ'ו של ופרישתו חסירתו לראות ועינים לדעת לב אלקים לי נתן אשרמיום

 אפגום שלא בשבחו לספר שיח בפצותי ויראתי והיראה החכטה צל בצלו מסתופף הייהי והסידטדרשו
 אשר ומיום : מהשתרע המצע קצר מדרנתיו גודל אספרה אמרתי ואם דרכיו קצות אלא הן כיבכבודו
 ידינו טעצבון ינהמנו זה אסרתי . בארובות הרואות חשכו כי נפש' הנחם טאנה אלקים ארון טמנונלקה

 ונשטתו לנפשו מרגוע ימצא בודאי בו הקורא וכל נפשינוי תשבע ודשן חלב כסו נעמו כי אסריובשטענו
 יאריך זרע ויראה הבורא לעבודת הקורא לבב לעורר לי יעמוד הצדיק וזכורו טרפא יהיה בשרוולכל
 יהיו לבל שנים עשר משך תוך הנ"ל המפר להדפיס גבולם ישיגו לבל ישראל לבני ונכון וראוי *ימים
 הרב אמ"ו וכבוד בצדקה המדבר הכ"ד הודו* כזית יהי' וממאודו* מהילו ורסייעם נזקין מצוהשלוחי
 טרחשון ב' יום היום מתוקה טפז אשר בדבריו אחב"י ולזכות * שוקקה נפשי בו אשר זלה"ההמחבר
 * ספשעוורסק ז"ל בריא הירש צבי במהור'ר משה אברהם הק' * &re תצמיאת ר4ד קרן ד'ואתה

ל 4 4

 המחבר בןהתנצלתז
 מעיד ס4 ורעיתי 3)3* 6טר 6נ6ר )עען ממפרס ס"עת יק עלי 6כ(3 ל6 * ל* ו*הח %ד3ח כ5 לפס nwo* %אסרפ
 עוסרל ג3ה געיס סעו דגסור6 3ו5יגo'pib 6 סכים סנדול סעפורסוס עו' 36י "דוגי כנוד סל מיומו 3חייס שדלעולי
 עפפ יו65יס מיס o'pib ינרי )סתוע יסיק) קבס יחד גסחקגן עעט בקדט כעו כועס נכמן נסיוסס סכ"ס ולס"סשיעיך
 ס' 06 )עתוד "'ך ולנו כססו עגעח "תר ' כל 3ו ווו5"1 דרס שוף Ot~st עף 6ני שוי 50 עלמו  q~gn ועליתו עדנרקדום

 ל3ימ ולסני16 לדורומ סעור קופר 3עס חקוקיי לסיות סקרוסי' דוריו "ת ניוול ססז רייס עררגמו לפי חד כל )כוסס3ססכי)
 tOst~ 36י כעוד "). סעיד )נסוע עחרמים כיכו' זע' 3כל )6ו 63ערססדסוס

 ג6על" קדגרי' וכסיסיו עעס מקרום עפיו לסעוע
 גר16" עעסיגו "ס ולכ"כ) 3ור6יגו לסגי ררכיכו למסכי) "יך וגרע סגסנמיגו 3ו גקל"גו סעיד כולנו גסתח 6ז זכלון3קסר
 מפקי ככס 6גכי נס )עולס יספתי ז6מ * 3ס3י)י סכל נו סג"עך D(S יסער "חד וכ) 3ו ינין "סר סכר DS' סד נ)ונכון
 ונסרע ולס"ס פו" 36י גרוד יויעמ 3)מ' וונג רק סוס לעסות "פסי 6י 6ך זסיוסי ס"עמ סו6 נך ו3ור6י זס לרירע6ד
 עם 36י לכנור מנסירות רצתי * )קילי יטעע 16לי עיסו סוס סונר "מ 36קס' מערמי 13 )סעדן 6גי ~יך כוס נדוץינו
 כל כי סוסות לניח סינ6 ית'ס עולס 6713 לסגי ע6ר סדנל נכון 6עת סלמון נוס וססינ 3"זגיו ~tSh סד3ריס ודגוש*ולפיס
 וג5טוימי מכעוס עססעס וסייס רעודי ז6מ סיס" רויי סייגי "ך גע3ור' ועדרגמו עמעמו לפי ספלו לחת 3ו י65  גודדי6חר
 פגר6ין 6ף כי עזו נוו)ס עלוס לך "ין "ער וכס סדסוס לניס לסני"ו h9h' עותו ס)"חר וסעסור סקדוס עמיו נעול53י11

 ר5וגו כל 13 יע65 3וד6י מספר or3 וילעוו ומכס ויסר לריק 6דס פיוס כסינה 36) )כ"ור' DO'1 ר6ומ )פי כססופיןסד3ריס
 כדור )עען כן )טעסות סדרר שני נעלסי עפיו ססעעמי סקיוםיס 6לו סרנריס ובעדור * 6ל' סונר י6ומוכוס

 סנור"
 3"ס

 ודרכי ימרות וסגסנו' יע5"גו עעוק עעוק עגיעי' סיכן עד סרגר" מוכן לסעעיק שוות ס' ענקם כ) וסי' זכרו ויסעל'0431
 ויפקסס קדים" 3קס) סגסעגף 6סוג' כסופי געיוו' 6עיר' D'DI ()סשס 436 כנוו ע'ס אלימלך נועם ספפר פס וקרנתיכועס
 6'1 חעn 165(oh ע06כ' נקסמי וריעי' "חי' 6סוני' תשור נ6 *' לי עוזר ס" ד' י3ר סל געש ע) ססונ פסס ע"מ%
 ס6עיתי תעיון וצחר ססו6 נעגין סיסנ נדגר )עיין עלו נקמתי פסיסים כדוריס 16 למון יתור שו כסעוס גרש סיס"דגר
 '* לסתרי ורלע6 עסגי6י יעלט bS 6סס סילוד "ל ללעג'ס כעביר כעס ססכומג גגון ירעו טעות eph 'ע65 ג6עמ06

 זכ'סג* 6סר עחס עעי סוגך סרניח סכל ועל ע,רחגי כס זעך עע' נעלת "סר טו3 רנ על * סעפו6ר סגרו) מעךשיימעך

לסוגי"
 סוס סנדול 3טו3 ז)ססי עו' 36י כנוד סל חיים 6לקיס רירי עליון ע"ור עו3סקיס ישי 6סר חרס מעלועו0 )16ר

 ר סקרום סיפר מרסוס ל3ימ לס3י6 זס נדני עתי וחסיך סודך כסרית רחום 6ל )סניך 6תגסל לכן * וסאחמימעחמי
 הנרוה רועעותך עתוכו )לעור ולני עיכי )גנל מעיד ים" סו' ויספי כמורחך תטיס ל3* ימי * לי )עסען וחסיי חשולכן

 ס"גםיס צומן שסי ד' יפג' 36קס בזעח' * ועע)י חלקי זס וסיסי סטונ עסדלך 6עוע )6 )עען וחסרומ גספ)ו0יולעור
 היכו 1)ס'ס ~סעגוח "גי וכוס לסם ויעתור מגו'ך סנרכומ נכ) ס'תנרכו רעוו6 יס6 ססועל 6ל מכח לסוזי" נעורתי ס"6פר

 כנוד לעען * לני ועסחמ סורעגיומ עיני ותכל ועחל' נגע עכל )סס 6סר וכל סם ויגילו כ) ערוד סרחני תתוךלע3וימך
 עליסס גססו ונעקור יסרח) עכרך )סיום סורגנו עו' 36י כנוד פס SD תעיר 6סר ס3רכוס כל ג6 וסקייס חעסס כגדולטפך
 וחסי ז6מ כ) לפכי לסוס קלסי ג6 זכר' טכסעיס "3י : גססו נתסירמ סג6מגס 3חסלמו רעום נזירות תסס ולנטל עתככ)

 . סנרול' כסעחמך )ככנו חסתם ו6דלכ' 5ער עב) ופרנו עלינו ולקם וחש : lwb גסעמ עם סמ"ס כחייי 5רול' סקיום'גסווסו

 וריע" 6חי' ועם עעי חס" כן ולס"ס 6כי עס סייח גב"סר * ולילי יומס תעיד לס ועיח)יס מלסיס 6גחגו "סר31'סועחך
 וסעי יעין גע' לכל לגו יעתוד )עכורחך סדרכגו סת*ד 61מר סקדופיס 3עקכומ,ו נ"כ )ילך וגוכ' גפסי15סני

 ו6ל מע,כגו 6)
 * וגוהצי 5יי כו' 5ל115 ימיו סנ6ולס )קן דייט 0ernnססיט

 * זצוק"ל אלימלך סוהר*ר הגדול המפורפום נהרב אלבלר הק' המתנצלכיד
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 מל"ענסק מרבינויאלימלך קמןהצעמיל
 בהם וחי הארם אותם יעשה אשר הדבריםאלה

 יוסד 6100 וכמרע סתורת מן פנוי 0סו6 ורנע עת 3כלא
 ליפן יכו) ו6יגו מעתו SD 0וככ 16 כחדר לנרו3על
 י0ר6 בני כתוך וגקר0תי סל 15 ע0ס כמלית מסרסריסים
 פוטר וגורף נד1ל 06 כקלו כמחפפתו ויתייר בגססוויומס
 6ת פוכר ס0"י קווטת נסכיל 6101 ס0מיס לכ עדלפגיו
 עונס ומחסנם סעי קידום טל לס06 6"ע ומפי)עבטו
 רק נעי ויו0נ סוכנ 60יגו וגמ65 למטפס מלרפססקב"ס

 ! ד6וריית6 טפס מנותמקיים
 טורס 0מוגס סל ר06וגס 31רכס ק"מ סל 6' נפסיק5ב

 3כ5 6ו"ס כל לוחו יסגו 6ם יכוין ועוד כנ"ליסרסר
 ניחורו ח"ו לסכחי0 מנסרו טורו ויסיעו ק0יסעיגויס
 ומחרכתו 3דטמו ויכייר מ"1 )סם ימס 6% סיסוריס כ)יסכו)
כ6)1

 עושיי
 : כיין ותפלס ק"מ מיוכ ייי 651 וכוס ככ"ל לו

 לסרנים וכסיחחיל כגי) יכוין וזיווג 6כילס כסטת נסג
 יקמר ומיד ותיכף כג"ח נממ0נתו י5ייר נחמיתטנונ
 blon ג0מייסוס תטגונ מסרנסת סג"ל 63ופןוגקו0תי סי מ"ט כעציית שמחס תעגונ )1 ס" סיוחר 3531נ1נפיו

 סי' ביותר )ד3ר ורסיס יקמר וכך דחיית מ0כ6מס5רעת
 סג") נג'וסן וגקד0תי סל מ"ט 3טסיית וסמחס סטגונ)1

 וזיווג 6כילס כ6מ5ע רו5חיס קותו ח,עפין סיומקפילו
 נקמת דוגר 0יסי' יוסר 6ך סוס. נבזזי מסטגוניותר ס0"י קידום ע) D~h מספח סייחי ק0יס סטגויס לולעפות
 כתוכיות לנו לוח על תקוע ocDn כבעת 16 ו0יסי'כלכנו

 כנוגע )סיוט D~h יפעם ול6 נמור נקמח סלכו3פגימיות
 : ח"ו 8ליוגסדטת

 נמלות סן מתסוס סן כתורס מן ס3טולס סדנריס 3כלךא
 61ת עומס סריגי סוסון נוס לזמר D~b ירנילמט0יוס

 וכממסך סלכ ופגיוויוס נתוכיוס ו6ת לזמר D"hוירני) ית"0 לצנורת רוח גחת לטשת ו0כיגחיס קונ"ס יחוולמס
 : 11 נ6מירס נכויס סירס ירניןסומן

 רעות ממדות ח"ו רעם מדס כו יסתטורר כניתח%ךן
 וט5לוס גסוס סל וכובת עק0גות כנון נסס רני)6100
 ומין תיכף יקמר כסס וכיו65 סיטמוס לידי סמ3י6סונעלס
 סחיוי ספרי~י ס6מורי סחתי סכגעגי כחו ורכל סלמוןנוס

 סל6 - ר6ייחו 55מ5ס 6"ע וירנין ויגלל. וסנרנ0יוסיכומי
 3נס"כ ונפרע גכיתו כסיוחו Dh" קמות לד' חוןלססמכ5
 בסי' 06ס לפגיו ינסזרמן נחול סיבוכו נדרך כלומרונחדר
 פטמים כמס יקמר מגי16ף רסס מח0נס ח"1 15 כ0ינ6ך 6זג"י ססס עיניו )פגי יבייר וכיו65 סקעגיס וכניוולסתו

 0יר0ו ,תו") ניראת 16 ויסרסר רע ו3ר מכיונפתרת
 יגיח 1ל6 ג)ילס קרי לידי וי63 גיוס 6דס יסרסר 0)6סליו
 סכל nenuS 0)6 נמוחו רטס סמחסנס לפסותח"ו

It'sD~חשו : 
 מ"ו OD1 ססחכלות כגנדו כסזזמנות ליוו ח"ו כ0יכ6ן

 טסת 16 015 וס 0גזקקין qtD 16 וחיס 3סמסכנון
 1כיו65 גדם 06תו כ15רת 16 ערוס נמקוס נ06סממלם
 1ל6 לגנכם %רי תתורו ו% מפסוק ומיד תיכף ייקמרכסן

 ח"1: פגש 6תיעה*

 גולת 6וס )סוס לנכר Sfnnt 0)6 ט5מו 6ח יינילזק
 קנריס 3דכריס ירנר ססכרמ ו6ף לו ססכרח נדו)לזורך
 מ"ו סקר פוס נייכורו יסי' סל6 גפם נ'"נ מגופרמקוד
 1ל6 סייס סלחית וסוס ורכילות יסס"ר ונוס חגוססורוס
 60מרו ככלל 6"ט וירניל 6דס לכני מטחיו סר6יתסוס
 נ"Sh 6'1 כסמיכרין יורט. 6יגי )ומר לפוגך למיךחו"ל
 ממס 6"ט יטמיע תעליס דכריס מקומר שסריס 6ין6סר
 מסס לססמע לו ספסר וכ650 חחכולת מיני ונכל כחונכל
 לס0ינ ממוכרח נזם מקון מ116 יקרר טנ"פ 6ופןנסוס

 :לסס

 מפס ישמר מפכחו כסיתטורר ומיי תיכף ט5מו 6ח ירנילםי
 נחמלס גממתי גי מסחורת וקים חי מ5ך לפגיך6גי
 ברוך 0מח נ)נ שסככן כאסון אפיקו ויקמר 6מוגתך.אגס
 מסוכר 6גי 06ר 6לס 5י5ית מלות לי גחן 06ר 6It'SDל
 ומקליפס רסס רוח יסטגיר מחרית יכיס נעילת ומלות3סן
 סמחס מ)6 )13 סיס" וירוכס סלי יניס מתי מעלסקסם
 סג~כר סדינור תיטוע 0) סנדר טליו ויקכ) כל")כקמרו

 : ת' סי'לעיל
 ומיג תיכף כסדרן 0עורין כגימוד נסחמדת מ16ך יוסרי

 חלות תיקון %6רו ואחר מסיגתו קומו6חר
 IPP וס5טעיי

 taon~ ינו)6
 פעם ככ) 6חת 0עס לפידו כו סליתך

 6ג6 סמתח3' ס0נ תפית 0י6מר ויחר ללמוד D"hסייסכ
 ללמוד רולס מגגי סמתחל' נס"5 הת"ת ותסלת וכו'הסס
 כמח30ס 6פי15 סססק סוס nl~DS 0ל6 כחו ככליר6ס
 0ס61 קען סייעי) ומח30ת סכימות מח0כס זולתלחרת

 : )מועם יחוירנו 0נס סמרור כי סיגיולפגי
 סכוונס ממעורר ונקו) כחו 3כל למתפלל 6"ע ירני)ישל

 סידור נתור מכותל 56 ופגיו לבידור סמח0נסלסד03
 סתפלס מתחלת ל5דדין יסתכל 1ל6 וכטרנ ננוקרסחפ)ס
 6מן לטגות בסידור יעיין סס"ע ס0"ן ונחזרת מוססעד
 )מעות סתורס קרית ntaat יברכס נרכס כל ט) כחוגכ5
 סמנילס 6ת 5קור6 מסקורת ודיבור דיגור כ5 טל6זגו

 סתפלס קונס 6פי13 סכגסת נניח Oib1 ט5נוו 6תולטפות
 : )ניתז סליכחו טזולפריס

 OtO ס5"ק קריבת 3סעס ו3סרע תחיג נמחסכחו ימיייקב
 3קו5.רעס 16ח1 ומסורר לו סמוך ודומך 6חד 6י0כקלו

 6ר5ס דבר סוס ימיל ו6ל 6ל1 הגסנות כל לקייסנדול
 סומן נמסך 16י כך ט5מו יכסירניל קעגס גקוןס*פילו
 י"ס 0לסנת 06 רספי גסמתו 7511 נדול סתעורר,ח טליויכ6
 )פגי ו6סי' ס0ס זרך )1 ממורס לפגי פסס ככ) ימסרינ

 ננד סס 706 רעים וסרסורים ממחסנות כל ג6מןחכר
 כסטת סן 51נו מוחו על לוחן מטלס סי5ס"ר 06רחוס"ק
 651 סיום נ6מ5ע וסל מעתו ט) נסכנו סן ותסלסהירס
 סדנריס מיסור מ"י bSn)l ס13פס מחמת דגר סוסיטליס
 יוכ) 0)6 סי5ס"ר כח 6ח מפכר הסעי Sb תכת0מו5י6
 6סר סעונס ע5ס חון מחרת נפעם כ"כ עליו)סתננר
 : wle obh ושע סקס זון פסז6 מחתירו )קכלסג)

יאו
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ז משןצעמרל

 וזס  יסכנו כנסין ות'נס שינס כל  וישרש  Jgpילפייל וס לפס מפת 3כל  a'nDDS לתיר  ופקור מ16י הסרקש
 tffn פר9 סויוג  9ירמ  מללמור יסנור 1)6 חוק )ויסי'

 גס יגמוד סגלי )ו  יסקר ו6ס 1") סקריי וסנסנותבר"ח
 יטכור: וי6 מזק )ו י0י' וו0 סג") מר"ח י"1סרק
 ויתר  1"ל ר"י סל  יס3 חם)ת יקמר )לכיוס גע"י קייםכשן

 ספוליייכילפ
 9ורס5 ימיר  לסם  סלסין בוס יימר

 רק ח"ו נוסי )סג6ח 6וכ) 6גי 6'ן ו0כיגחיס 610גריך
 חע6 סוס יטככ Shl ית"ס )טכודתו וחזק 3רי6 נופיסי0י'
 ידי ט) קוכ"0 איחוד 6ת נסמ' וחעגונ רע והרהורועון

  6וכ)  כסרוק ,יכוין 070 וס0תי0 סיכילס  סל קרוסותגיבורות
  נסעת נפיו מרנים 6100 ססטעס מס ונר סותם "ו מסוכר
 הקןוס' וג'515ו' nllpr'  פניפיופ סי6 נפיפס ונסעפלפיסס
 וסטחיגה 60כילס וע"י 0סו6 כמסק' 16 נמ6כ)מסורס
 יעשה hSn מס611כ) ססגיתיומ גכרר וס56קומכ6נסיגים
 והפסילת מ0פג'מיוח גסגית גפרו ו6ז לח.5וגי' )0ספיעמותר
  כמחסנתו 6ו ויקב) 0חי5וגיס Sh וגךחס מותרותנעסוק
 0ססי)ת 6ח יסהס )6 )גקכיו 0י5טרך כסירניס ומידכשיכף
 6ח )גוססות גססו 6ת מסקן מוחו 6ת ח"ו )טמ6כקרכו
  במעת )פגיו 'עייר ונס 6: רנט Dh" נקרכו וספחןסט6ס
 5"5  ספולב ויסרסר  לסורית בכתב מלנ"ל  סדומיות5כילס

 : דרני בסילונ סויתכמגין
 יורו  לכן סיבפ 6ת לסבר רי  בפולם נכר6  )6  %רס-ןס

 כנון 60כ6ר כמו ךוק6 י"ח בסגת מנותיו  לסין6'פ

  יום מ' יכפו 5פ יצנר  nll~OD סל גיבפ  סכולרמי
 וכן בפמסנתו  מיפלס ממס )סיפך זוק6 )טסותר5ופיס
 )טסות ר5וסיס יוס מ' טלו 6ת 'רנ') ט5) סנענטמי
  בבוקר  ליום  מן  %יסו  יי )סכוב נסקך מן כזריחת דברכ)

 נופו 6ת 1)גקוח וכי"י  בגריס לכיסת  בוריית  סןמ%סכבו
 נסן 1כיו65 מסססר קומו 6חר תיכף )נ0כ"ג נוריותויינך
 6ת  ירני) רעע  תוסס  סל מסחבק כייסן 0טכטו מיוכן
 יום ת'עלתו

 )סחס)י
 ולכריו חגועת וכח רם Sy3 דוקק

 רס נקו) מתורס ט) ולנרך ת6מרנ0 עלמותי כ)ו)קייס
 וכן תמנו סרטם הכוסס ימסיר סחמיס  מן  סיעורוסוען
 הרג) מחמת ומסודר יפה טניס תיגס פיו מקמרימי

  )סטות יום מ' עימו 6ה ירני) סעו הדהר וכליענעו
 כמיעי והן ועלמה במילי סן מ6)יו סיו65יס י0דיכוריסעגו
  קיטון נפסס רבר כל  סל 0רנ) כי )ימוך  נספם 0ןד0מי6
 כן נס עלמו 6ת ירניל כעימודו שתתיר 6יגו סעכעו תיוכן
 קורס מטס נכ) ויסתכ) סגו מסרנ) יותר ויסמוך יוסמ'

  יעזרוסו  otnno  מן  ולילך  ורסס סגי קטן נ5עטי)כסימוך
 :  oan פר  הרפית  פרוס  בסבירה 101)ך מוסיף)סיוח

 פ5פו 5ת ילמיר  ומסספלס פסתורס פכוי  ססי5 פס בכלין
1

  ותיקון רמל  מידין  כגון לו  סלריכיס  רנריס פס  3פל
 0כ5 וע) סתיס וכריך גכגס וכרכת ססנ ותפגתג6ס

  ככתונ וכי' ונ9רספי סל  פסס כמ15ת ויסרסר דרנגןומודים
 : נכ"י פלוסי כ"1לפיל.

 הארםטרדנות
 זצ"ל שהימלך מוהר"ר המשורמים שכהי שיש המגירמהרב

 בהם וחי האדם יעשה אשר הדבריםאלה

 וחומן ופירס*י גמלך ללמוד הריס שייך סירכוז84

 ootnnh וססוסקיס סריגתו )פי 6חן ג)ומסלםיס
 סיגך fnoS )סתפ)ל ולריר 6'ח פ"ע יעמודומלחרס

 מסחין סר6סון ס6יס ס5 געורים חט6ח כי nnhoע)
 )6תייס למניד )פופ) סיכ1) 6ף יל6ס ס)6עימו
 )ען גזמת מקיימם 1)6 סופח בעלמו 610 6כ)דיגו
 ו)סחנודר עוגותע ע) מ6ד )סחחרט ס6דססריך
 n1Sa ע) )ככות  רסון פת  ש15 סיום 716 קודסעקמו

 כרמעוח ויככס חקר 6ין ער סרכס O'nDDר1טכעס
 ויעמרו נעשו ירפס 161 כרכורר להעמיס כפסוגס

 מסעיו ועוגותיו  חט6שו 6ת ויזכור עימו. גדדשטף
  פיס  onlh  06 וסר hS  פסץלס  6סר מכשתכסריס
 פעמים מ6ס ו)6 סייס ו)6 פעם )6  יעמס ככסככר.
  קידרכסו  )הם"י ויתפ)) סקמיס מן עליו ילחמי 6קרטד

 מ)6 דרכו ויורהוכררך
~sst 1 ו6ז חייו חייff~o  

  סקדוסס תורתו נ16ר עיניו יריר חמדי וכרוככרחמיו
 : ולקיימו )טעותו סיכר תוכן ויסמ)ויכין

 ועגות ומסקריס מחכופס ליוסר 5ריך סרנריס 6)סכ:
 ומ)ססחכ) וגסוס וכעם ותחרות וסג06 וקג6ס1)ס*ר
 5מרו מטסו  פס Dh" 5סס  פס  מיחס ומ)סלכותכגס'ס

 סלחקס: קליך כותס כעת וכפרטכו'

 ס6ר  16  גמרן  וכמעמוד המיחס יוס תמיך ויזכורב
 חז") רכרי ע) יעכור ס63 יסמיק )6ספרים
 סי)מוד )ס""י ויתפ)) וכו'. סקוטס" SDמדרסו

 : )סמ0תורס
 יוס ככ) מוסר ספרי כ11% וכיר6ס כ6ימס ויעוסקזא

 : וח*ס וק)*סכרקח
מפעמם
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דנות
 מס6ר"י כתכים 6יזס כמעי ג6ימס ילמודעפעמיס-ן

 כרויות ס'. ומחד יכיל6ס 63ימס וכ"ז%ל45ס
 גסמריס וסין קרוסות גקמוח גטנוותיסס סיוסר6סוגיס
 רסיס גסמותיסס וסיו ועזן חט6 מכ)מגעוריסס
 סיט כעו4ס עחס 6כ) ז6ח תכמס ))מורומסוגדים

 ורככם )זכך סברס דריך עכ וחורר סכור נוף)גו
 זנך olho 06 ויכין גסמתו ולזכך חע6 מכ)עלמו
 כ6טר וסכ)יס )נטוח מסיתו '5ס'ר 6ין כבסרנסמחו
 וסק4י .סכתכיס 'פעם 3כל ))6וך יוכ) ו6זכתח)ס
 סיפתח וכחמים כבמת כקרוסה מחסכתי יזגך 06יזכסו
 כן )6 6סר זללס4ס ס6ר"י הכתכי סחכמס סערי)י
 קסם סס)ימוד זמן כסכלי nlutu נתשת קמ)וכסכ4ז

 כלמוד גנ') נ)ימוד וגפסו נופו )זכך ~דם בריךך
 נוסונ)יס סמס עכגמ' 6נדס דורי נס וחוסןסגמ'
 : גטמתו לזכךמ6ד

 6ופן 3כ) רעים מסרסוליס מע3ילוח עלמו ויסמורן
 :וליופן
 כ"6 מיסרת) 6דס סוס מלסטך עלמו ויסמורדץ

 )כעס לפסל ס6י 3כירור )1 סטרעיססרסעיס
 ל6סו3 מחויה לזכות )רוגם ס6פסר וכ) זכותלכף
 )ירעך 61סכח לקיים וכגפסו כטפו מ1716 ככלכנססו

 :כמוך
 סתפ)ס קורס ד13ל סוס מזדכר ע5מ1 6ת הלמזרכם

 : סתפ)ס כוונת מגע) זס כי 6חד וגל6פ"
 סעורם וקורס סחפ)ס קורס עימו 6ת )כקות ~זמרף

 ויערור )סססוח קל6 )גק3יו ספליך פסס ככ5נס
 מניקיס ומכגסיס סכחתח כנריו סיס"ויזמי.84 : תסק15 כ5ע)

 : תא ,~tff 06151מבכרוך
 סוס יקפיר 1)6 ציתו לחוך יס'רס שמס ~stpt י6טנ

 סקפדס סוס )1 יסים 061 כיהו כתוךסקפדס
 חע6ת נףד יזכור 6חד דכי ע) 16 6יס טוסע)

 ס3י6וגי עוטתי 06 ט זס 6ין 3)13 ויקמרנעוריו

השדם
 חע16תיו מיד יזכור ד3ר נכ) וכן % סקפדס)יני

 : סעס"ר כח ויושר יוכשועי"ז
 שימס תסוקס )עסות סיעזרסו )ססי"ת ויתפ))יב

hSc1נתוך שמו 6ת ויכף) כקורס כ)6 ימות 
 ע) וימס)) שימס תטוכס היעמס סיעורו נ"תס6ר

 מסכחע ו6ס 6דס כגי עם כגחת ד3ר,1 11סי1יוק : כ4י פוטש מחיק נכ)) עושתיימתעת
 מס ויתמר עימו 6ח ועעער כזריזות ילך16חו

 כספל1תי מכילין סיו 6)1 כי ולין 16תי מס3חיןזס
 לפגי פט 6ט6 ופיך סרעיס ומעסי ומטלליוסוחחי
 ורנע עת ככ) מעסי 1ר61ס יורפ ססו6 ית"קסגורך

 : ונרי כקל ע6 מרחם סו66עפ*כ
 1)6 המיד )גנתו עומי 6דס כ6)ו כעיניו ידמםכמך

 ר61ס סיס 61)1 תמיר כמעסיי ססגחחו ממגיירף
 וסיס מעיניו וכמטס מחציים סיס מכופר ד3יכו

 ע) סכיסס מטר5 שככר כ6נוחחח עקמו 6חמטמין
 כמעסיו ורו6ס עליו עומר קמו ית' תמס גסס6חת
 גמ4ס ממט ע5מו )סטמין לפקר כדתי ורגע עתככ)

ohנ6"ח כמ"מ יסחר : 
 ס' ססקרס מ6ר יסמח 6דס סוס קותו ינכס 06כאן

 וג סמגועריס ככעכע סמתגנס כזס 6יספניו
 : ממנו עוכ כעיגע יפיס6רס
 )תכלית אורך 3ו ספין דכר מכ) שמו 6ת ירחיקין

 ס! וקשס נ6גי)ס מן הל"י )פטדת טפוכריאת
 : 1סג16ת ח16תככ)

 זס גי סמסכרו ממסקס עלמו 6ת מיסמור ועיקרהדץ
 כמאמר גדול לספקות ס6דס 6ת ומגיך רעחקי

 : תחע6 ע6 חרזי ל6סחי
 : )3ט)ס סם מ)סזכיר ויסמוייקש
 קרוסס דיר סוס ומלחסור מליני עלמו ייסמייכנ

 לסזגיר דוקק מחנגר סרע סי5ר גי מטונףכמקוס
 : מטונף כמיס קדוססרכר
 6ף מקרוס סכירת 3רת מעכר עלמי יקמורכנם

 : נע) לככר ק מתוך יומקך קל6 מוסרוגלי

 ורוה יהדות לימודי אתר -דעת

80.11.א8ה.ייי
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