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 . עמיקתא נלי . חריפתא פלפלא . המא.רה ואספקלריא . התורה שר . הכוללמדהרתן
 מרנא דהלכתא אליבא . מרגניתא והעלה אדירים במים צולל . המפורסםהנאון

 נפשו עה"ב לחיי לנרכה צדיק זכר ע ופן ן דץ י מוהר"ר ע"י פיה מי . עוזנו נאוןורבנא
 לרב קראקא לקיק שנתקבל עד ' תורה אור קדושות קהלות בכמה זרחה אשר .צרורה
 . יקרה פז באבני מיוסרים טורים ארבעה נגד שו"ת ' ועטרה מר אחריו והניח .ומורה

 : שערה מלחמהמשיבי
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 גכ,י טגס טט6מיס יוחל וטמון קטון סי' ממיס כסס ישבס )6 6ק7 מס "נסעי סקיהמפר
 3"כ עייי )ידיגו ומגיע . ט6)ומיסס 6)יו סייקו 6ט7 דורו גזותי וטע נעטו סעמעסטיון

 ש65 6סי ע53ס"ס מרגליות ,למן ם אפרי עוס' כס"מ ע"ס ל"י מגוסס שול סטו3סק סלנסג6וןס)
 7סכ3"ס ס6טיסי סגפן סרג 76עו"ל כיול נססתד)ומ עלוס גטמיי טיס קומו וקג'נו קכנ'1 עקינג'ס

 נכס )7יומ מע)ועס )16י מ65 )עען ' וסגכן) 7קס'3סט 6ג"י נ"י נ"ז י 1 ל ה ל 1 א ש ף ס 1 יעוסר"ל
 וגכנויו ל3 ס)) כעוInb~pi 65 ויטכסו נפטון סוימו ט' 'vshn סמויה מומטי וכ) . דעססטסכי)'ס
 ס3%'6יס ונחגו נס  גמנר1 ורייסס נרכס 6קעיסס ויטבו 5עיריס 6טייו ירקעו 13 וסמונים .ימיט7ו

 : שטאגר אלימלך ישראל .  גאלרבערנ שטואל . סאלאט וואלף יאב אורילנשד
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DID~1נ"י ישותפיו פדעקיר ייב ולבנן מוה' המופלא האברך 
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 עוז ב תטכ

 סטם DtD נ"י וקגל6 כפרפו) 3דל6 מד מד וכורו ,Sbg גיל דתו עערס "דלו עופס,ס7ת סע6ייס b'bptob ממתם טל ערוטכבוד

 : %מ קעו ינון ופגוע )גע בק"ק נין הלוי שאול ייסף עוד כר4("0רטכנ0*ג

 ששאנד אלימלך ישראל יעש' נאלדבערג שמואל ,י0' ,אבטאלעט אורי עו0, וקנזסס מ7ישס סעופ)גיס סינרם 30עהי '%' 63וכן
 DID* )עשה סגנם ע"י ג3ס 07103 גיו)מו 5טל ונויה ניו) 716 סעו3סק סג16ן pri(, יהושע פני טףמ ושיפיק ס" יעמס ש) נ"י

 עה יסגס שלמה מניני ק' 3עס"ע (")יהושע
 )הו3"

 סעוגסק סג16ן סל3 ט'3 ט) סקפריס 3'מ 3עק7 6סר - ונפנף 'קי )עעעון (בו שו
 l~ban שיפיק כנר pS~n ערס מס-גום וק5מ 0קונומ נכעס סג6ון כויו רע( וכגל סג") עטחמ קני מקק נע65 עגלתי (") מהגליותמ1הר',
 6סע(י עוסל"ס "סג6ון עס פ)פ). 6סר ועפ)י6ומ יקרום מטונות 13 )ע65 כ' סוס 0מי13ל גורב עם וסנט . 6פ7.ס 3ימ נקפרו 0נ,)עומל,(
 שם ט136 מקס 6סי סמל ג16גי ומל עשל ועול ' 6'חן,,ס6ורמי טיש 3עסע'מ )נוב יפס ס6ג'7' טרפנה) עוסל'6 סג6ון יעם ('י סס"61ג'

 עתוי ענסי) סו6 6טר עקי6ומו 03ליס1מו יגס CS7 5טר . יסוסע עגמניבטטת
 (") ס"מ (קני העי ו6ף ר3 נקם) )ודעם 0ור0ר, ונדוה .

 טעטון עוס, סקדוט סג16ן ויו"( ניו) עקוב) וע' n?1o נקמרי )ו 37 י7יו 036 כ) וע)73 ' עליו סעו3ס ס' כ'י ונטיב ט61) )0יו0 (כסכ3ל
 עוס' llh1D~ סו6 וסו6 סג") )ג6ון .ק3)ס גד3לי מטונמו סעעש כעס מלין סקנסס נמכעמ גי1) כוסו כעס גהע 30) פגי כ) 6טלע6וקעליפ)י

 מ'6 מיכולו גסקיע0 כענו6ר ע6ערומ כטות ק' ע) al~'D כטס וגס . עעו נחגי סני וט" נמיעיו טסנ'hph~ '6 יסיק 6נע י')יועשע
 כ3יסגיפס

 1ptunS רגו כעו רנו וסו65ומ עיג)יומ עוסל*י סנ6ון bv עג'כ ע)6 נכסף ס)( pO) יקנו עטו 6טל ילעיגו כי )3ע3ור וסיס .
 )עותי 6ן ספת'ס ה3ר 3עה)ס עו3 ךי6ו טכוס טייחו 610 ביין מכ .1)סגיסו

 כ' גג31ס (ליס יטסימו 631 ייעו )6 6"ר לעיס גיר )גזור .
 סם רען 6קל ענינים כונס ימניע סני נמלק כ' סיס 6סל ע) נערכו ט3ע עת elut כמס גיפס כ3ר 6"ל 6, סמוק וגס . הו6 כקלסעקגמ
 ווועדי, ס0ולס )כטד  סעיגר 37יי - סעחומ נטוגכ סהערכומ plhn' ימ3רך 6ל0 היעינו סטשע וכ5 .5(ס

 ינ סגיו) סגול (קגי ומכווי
 : רפ"ק כתר ויקרץ ד' יום (5))ס"ס שמנרסגלם

 : וסגול )3וג 360*7 נאשהמאה, הלוי שאול יוסףסנפיר

 הדפוס לבית המביאיםדברי

 יסר56 ס) ע116 ען יניני 6פי יהושע פני "סוטם ס6)ימ יקי קפי )עטכי) )עע)ס קייק מר קרס (יע רכס 60 יקוץ) 3י0 ףברוכי
Ithao5 7ג.)וDS וכגס . יט67) ג0ע למחלט  רסס רניס גס עכר נורש  יופל, 6ען יד עעסי )0)) לוו  ובת . (") שלמה נן2ימ 

9Dpeסיקר ntibV ויגיס פוי גע65 651 מניהם פגי ע) )ר6ס )6 63ון 0" יקר כעס (ס שפס 6סר ומון חנק יה1שע פני וססינומ 
 י3 כי ננו סוגד כסייס רעעני טעועס D1(D עד3ייס 6גו כו7 ' 3יטר6) )סש5ו טנגו סעפו6לס מדפוס נ3ימ )ט'עו מלנו )כן .סעטמוקקש

 עסור"ל סלול עופם סכנשס 5רך סג17) נקר סג6ון סר3 ק) סספליס עקי 3ג'0 שוי שוני טלק עוד געP 65(5b )גימ עוד ספוןעו3
 ערג)יומ עסר6'ן סג6ון קורט 'י' 3כח3 געחקו לנות ומסוגות וסאות . (") סעמ3ר סר3 קשט ו' 3כמ3 ל נתב ,") מרנליות ולטןאפרים

 סעייין 6פק ' 5'7ינו 63 כי כי גתיגעגו רגום ויגשומ עטיו שלנו י3 מון ' מטנו o~nha 6מ ע"נו כ' עי ")וגו ל6 קקענו )א וע4 .(ע
 עך 'bS )עען וס)יעיס עקכי)יס וווניסיס עעמיקיס 6) 6ו0ו )תננו כי עד סקפל ו(קנס סכמי יוטו מנור סיפוק Sb ועוכטר 1bb' סיט65

 ג71ע 6טר סר6סון piD3 כבכיסו וסגם . גס 5ע6ס יי סמ)עו7יס וייוו סמעס ע"כמגו מס" רעען ימי סמ)קיס סגי סיפקנו ועמס 'שגרפס
 מול )סו5י6 פעכס סיפ3גו 6סי סע31 וס" ' גפקיכס מ3יכגו 3רך כ' וקוינו ' )פג'כס נותגיס 6נ1 6טר מני 3מ)ק עספעו כן 30) פגיפ)

 6ו0ו קגיע 6טר חו6 כגו כ' למשעו 53י )ס7פיקו 6יס )כ) מ1)0 ומקיטס ' )גו גס שיעומס ושיגיס )כס )סיות TDn כ) יקרתסע)ועס
 : סנרכהם ע36קי ענורך וסיו 3'סכס 6) 3רכ0 ס3ו ורמס - )עולטם )גו כקפעוגעיע3

 ה6ו ויעפש סיס עמ' י5)0"ס מרנליות ,למן אפרים שס, וכף סעתסק סיפון סל3 16מס הכחיק כגר 6טר סמטעומ גס כי לדעתחאת
 : עקכש משיגס סקולם פיני כקטי ס(ס tpo נקוף 3שע עית )סס ומעגו כ6ן רוסס גס סיפקנו אפרים ביתנקפלו
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