
ן
 ר פם

 שיו*4!ש""רפי
 חסידיםלשון

 טלא , נפלאים וסיפורים , מראים וחר"ת , וקדושות טהורותאמרות
 הנאונים , רברבי אשלי מהנהן , קורש שרפי שיח מסור , וירישמוסר

 , התורה שרי המאירים אספקלריא , ומלם יסורי צריקיהקרושים
 נהרו , טישראל אלפים אלפי אשר , שבחבורה אריות ,ורשכבה"נ
 הגה כקשית ישראל הפארת עטרת , קצהו ועד הארץ מקצהאליהם

 , ע51ם עטורי ארבעה ,הארומורי"ם

 ר' הרבי ואדומדר ר' הרבי וארומו"ר הרביר' וארומו"ר ר' הרביאדמךר
 העניף חנוף מאיר יצחק מענרל מנחם בונםשמחה

הכהויצוקלה*ה סונור,צוקלה*הזצוקללה"הזצוקללה"ה
סאלכסאנדר .  ועכהא,י-ע יי'עמקאצקמפרשיסחא

 . ועכייאוי-ע  ועבדא . ועטי-אזיע
 עולם יסורי הקרושים צדיקים הרכת הספר בזה נזכרוועור

 . לדף מעבר הקדושים בשמותיהםהנקובים

 נץרם ייעץ ע-י רבה ביניעה בע"ה ונעתק נאסף אלהבי
 3(פרשימיק נ-י בריהע'שכרקיעם

 ומט מול השנחמיסור

 4%*,46,49אנא ן6י"פש1["8ש4פ64646יים
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 ר פם

 9ייש%"שרפי
 חסידיםלשון

 ישיאו תפארת עטית . קידש שיפי . עיים יסודי צדיקים הקייצכםמהגאונים
 !צוקללה"ה בן3ם ,םנמןקךץ הר-ר ארוסו-ר ה"ה כקש-ת כו'כו'
 כמקאצק יצוקללה-ה מענך'ל מנחם הר"ר 'ארומתימפרשימחא'

 :,::ייי,רלן,;% . :;:(,.., ;;)י:יייי%.י,ן.גן
 ברית כריתות הקורש אגרת העתקתי גם : חיים אלקים דברי ואלו אלו , ועכ'"אוי-ע
 ו ונפש לב בכל השי"ת את לעבור , עליונים קרושי ספרדיים צייקים טו.בבין

 . הזה בספר הנוכרים . וי'ע הקרושים הצדיקיםואלה
 )הוא סוואריסלאוו הסגיר , טקאויניץ הקרוש הסגיר , מקארלין אהרן הר-רהה-ק
 , ססעזריטש בער הר"ר והקדוש הגדול הסגיר , זי"ע( בונם הר"ר הה"קאבי

 , מסאסוב ליב טשה הר"ר ההיק , הקרוש הבעש"ט , טפרשיסחא הקדושהיהודי
 . מתעלים נמעלי הר"ר הה"ק , מליוענסק אלימלך הר"ר הה-ק , מלובטן הרביכה"ק
 אברהם הר"ר הה-ק , מסטריקוכ וואלף הר-ר הה-ק , סווארקי יצחק הר"רזדה-ק

 מבראק ליב אכרהם הר"ר הה"ק , מנאסטינין מאיר יחיאל הר"ר הה"ק ,ספאכטשוב
 האברק"ק צבי ברוך מ' הגאון הרב , מאפאטשנא דישקעס הירשלי הר"רהה"ק

 רוד חיים הרן הקרוש  התקטור , מפוונא איגר עקיבא ר' הנה-ק ,פיעמרקוב
 הה"ק , מקיטנא אהרן פשה הר-ר הה-ק מלעלוב, דוד הר-ר הה-ק ,טפיעטרקוב

 הירש הר"ר הה"ק ססמריקוב, פישלי הר-ר הה-ק , פטשעכינאוו אברהםהר-ר
 הה"ק , מפולטיסק אלטר הר"ר הה"ק . מטשעכינאוו יעקב הר"ר הה-ק ,סאמשובר

 תבואות גער הנה'ק פטשערנאביל מאטילי הר"ר הה"ק , מלערוב משהליהר"ר
 הה"ק ,  טליבאוויטש  מזמרירי הר"ר הה"ק מטארניגראד, אלעזר הר"ר הה"ק ,שור
 , מאפטא מאיר הר"ר הה"ק , הבית פתח ס' בעהט.ח הגהיק ,  ססטיסשיו  ברוךהר"ר
 , גאווארטשוב אבר-ק שמשון הר-ר הה-ק , מפרשיכהא סשה אברהם דוירהה"ק
 הה"ק , יארטשוכר יוסיר הר-ר ההיק , פפרשימחא אברהם הר"ר הקדושהמגיר
 זרינכ19אליע אבר"ק פענדיל מנחם ס' ההסיר הגאון טואקילקוב. אלעזר סשההר"ר
 ההיק , ממעזיבוז העשיל יהושע הר"ר הה"ק מברריטשוב. לוי כלעזר בעלהה"ק
 הר"ר הה"ק קאזיניץ. האבריק חור יעקב הר"ר הה"ק . פלענטשנא ליב שלמההר-ר
 יעקילי( )ה"ה ארי' יעקב הר"ר הה"ק . מלארי התניא בעל הה"ק . מלובליןבנימין

 סאיזבצא יוסף סררכי הר"ר הה"ק . מריוין ישראלטשי" הר"ר "הה-ק .טראדזמין
 הרבי הה"ק , מביאלעבויג יאיר שרגא הר"ר הה"ק . ססטאלין אשר הר"רהה-ק
 שמעין ר' הגה"ק טמעויבוו כרוךר'

~DID 
 יהונתן ר' הרגי הה"ק . מקראקא

 הה"ק , מאניפוליא וישא ר' הרבי ההיק . טקאויניץ פשהלי הר"ר הה"ק .אייבעש'ץ
  סוויסקיפ. אלי' הר"ר הה"ק . סשרענצק ועליג הר-ר הה"ק , טקאצק דורהר"ר
 )יבלי  הר"ר הה"ק , טפראנא יש*יילי  הר"ר הה"ק  טקראשנעוויץ חיים  הר"רהה"9

 :  ועכי'א עלינו ינ! וכותם . ט7ונייןאיגר
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 שרים-א המפורסטים מהרדדנ תעורהםכתבי
 פ'מ נ' יוס יח'ס ונטזרתו ס'$סס

 . פלונסקתרם'ח
 , לרוב והצלחה , מוב ובללרנה

 ש'ב אהו' לכנוד קורמב יהמר9א
 קריש קים ידעץ ט-הוכו'
 . פט-עטימיק בקיק ראקאץש"
 נקנ5י סזס סיוס VS סי6 גסויסעם

 5י*ס כרפחו כי כיקרמכחנו
 יסו6 קדדש שרפי שיח ספרילפדפיס
 ום'חוק מח*ת מ*קט חמירים'*9שון
 רכרני מס6ס5י ויר"ס מוסר וסיפור'%ות

 , טילס יפרי עריקי . סקרוסיס0רנגיס
'olaחעיס , otllfi~ סהורס סרי 6ד'ריס , 

 ברנם ר' סרכי 6רמו'רלסכנס-נ
 סנור יסרני מקאצק וסרנ'נ(פרששחא

 , 6מיגס התעוררוח ס' יכן ו5וק5ס-ס2ן ג6ון ,יוט"" מרכיגי הפניגיס' .מנחריפ' 0ל , סלג'ס" *ר3 הספר טינ' 5מר6ס"יס_ וכן , וו5וק5ס-ס ט5יגו ינן זכותסיהר עויקי קיוסיס חחר מאלבפנרר01וכ"
 יזדטיס וסכ5 ; 3רוריס כ%ס ,6סוכיס

 מ5סיגיס סקריס'ס יכריסס ג'טס3
nhy~'יח-ס, סגור6 5טכידח ומדריכיס ס 
 , לתחיס 5סק.מו יסר56 6יס נ5כוגכגסיס
 סגיגס גחזס גר6ס כי 5גו ס'סרוו6טת'גו
 יסרD)h 56' סיוס וטר גחגס מתוךמדגרח
 6טר וס ומי , קרסס ינרי נ5מ6טוחיס
 כמילו יסוhnu'p 6% 65 ל1 יחו'ק65

tnSIDD63 6סר 6ים 1כ5 , 6ופיר ככחס 
 קדוסי ווסחן ע5 יררך . 5ד'ק.סמסלי
 י3קיטו 6טר ספריו יקר6ת 'רון ,סדור
 נזס 63תי 651 , תכ5 ט"ס כ6ורסנסחר

 קאלביעל. תרע'ד בשלח ד'3'ס
 בש-ת ט' יד"נ ש'ב לכבודשוב-פ
 שי"י' קדיש קימ ירעץמו'ה

 . פובים שים9אורך
 רקל גנוו ינסי יכ5 .אחדשה.מ

 מ6ור סמ"תי ,61ס"ר
 ר5יט 6סר ככירו מכסכ קנלתיג6סר
 סג6ס 3סמי סנקר6 קיוס כח3'5סרפיס

 סקדים'ס מר3ותיני קורס' סרפי ,סיח ס'15
 סטו5ס כDh 5 מל16 6סר הטולספמיוי
 ס6שת'ת 1'ר6תס והורתס קרוטתסכגור5
 5'6 סס'ק רסכ3ס'נ סגד% רגינוס'ס

 to)~pat-ס בונם שםחה סר'ר6רומו-ר
 וסקדוט סנד51 ומרלגו , מפרשימחאזי"ט

 כונחם סר'ר 6רמו'ר h'hרסככס4נ
למענדיל כ  , מקאצק זהע 
 רכ רסככסינ 6-6 וסקרוס סגדולורניגו
 םאיר יצהק סר'ר 6וומו*ר ג6וןס6י

 חיחג' ומ:כור סניר, והטעוקל5ס,ס
 רסכ3ס"ג 6"-ק וסקרוס סנרו5 ר3ינוזקגי

 פלל"ק11
 5ופיס וגיסת מיכס מחוקיס ינריססס

 סיר6ס ועתיי ססכ5 ג5עי ע35נויס
 כלכ 5הגגיס ס16ד "O'S)tDוסחסידות
 יר6ח קרוסס טסרס רנס 3סססמטיין
 גכון נסרר וגקי 5ח 53:ון וכתנס ,סיס
 ך5מור 3סס כקיר6 ירון 6סר Spו53סון
 סק'4ע יחן , וחסירוח ס' עכידחדרכי

סי55יח

 pP 5כ5 ע%ס טוסי כסגי נרר לגויר-ק
 ג5י חל'5ם ת,ור סכסיליס ספריולהרפיס

 . וסגל5 פלונמק 6נו9'ק טיכלזאדע יהזקאל צבי *ס'גס'נ

-מ%ש%8א%א-
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 שלים"א המפורסמים מהרה"נ תעורה מכתבי2
 ס'חסירים "1ISD , כס5לחס עולס לקור סקייסיס רכריס 5סט15ח ויגס כניחסייליח
 המסריס 6ת ממגו ול'קח לחו:וכ, כ"י סמוני ממלומי מכקס וסגם , ה'יר6'סו"ר6
 עיט:* ירימהו כל' סג'ל סגתכיס ולונוס גכו!1 לסס.ג ולסיר . מל6 נכסףס;-ל

 . סגך ס6נו*ק הכהן במור'צ נסע נתן סק'כ6עס'ח

 . רשטיאבסיעתא
 חיים ושנות פעמש שלוםשלום
 יקירי ירידי לכבור השמיםמשמי
 פעלים רב כו' הזה , חביביורב
 בש-ת כו' נו' וישרים אפרתיםטנזע
 חיו קריש קימ רעץטויה
 סה*ק הפועל , ראקא*ןלבית

 בשר * ךו'הדךי'ג:~לארין
 ישאפרשים'ק

 .6חוסס"ט
 כק51 לנכון סגיעגי סנטיםכמכרובו

 נתון סהגסו ופתרמגפר
 סגקוכ 1DD '6 מרסוס מננט תחתכטח
 שוו-ת מקוכן חסיך.ס' *לקיןכת-י מספרי ח*6 קודש, שרפי *שיחכסמו

 , וי"ס מיסר וכרי מל6 יקריסוסיפורים
 סנ6וג.ס ס6רשר'"ס ס-ס רברכ' לסלימסגי

 קורס טרפי עולס יסורי 5ר'ק'ססקריקיס
 סנ61.רים אספקלריא יסר55מלורי

 כקר-ת וכו' כו' סכחכורס בריהןורסככס"נ
 סרכי ז"מ בונם שמחהרבינו

 מנהם רכינו וגקק-ת ,מפרשימתא
 , מנור סרכי זי"ע מאיר יצחקלנינו

 פסחתי מ6י ונוס , מאלכסנררסרכי
 סור גר6ס ס65 . יקר ספר קורס5סו5י6

 לפיק ברברת מאיה בשלח ג'ב"ה
 ערך יקר שה"י כו' ויד-נ ש"בכבור
 וכאל*ש שי' קדיש קים ~yylן

 לוו"5 סככולו 5רק, ומוסס סםפגעתי
 מכ-ק קודש שרפי שיחס'

 מפרשימחא בינם שמחה סר'רמ"ר
 ומס"ק , מקאצק הררם-םהס"ק

 סגו31 סוסן וסס'ק , כנורהררי'מ
 r(ont י15קל)ס-ס מאלכסנדר הנגהסל-ר
 סחכמס , כ"י לטס סטירי 6סר , עלינויגן

 6סל סטהוריס , סתסוכס מתורס,סטכורס,
 יוכלר כטת , רנליסס נטפל לסת6כקזכי

 1תגועתס פניסס תכג'ת סור כלכבס5סט:ויר
 , תורתם לסכת כרגסוח יתלסכוכק.רס
 יתרנה , 6חריסס סכ6.ס נס 6ף ,ונולותם
 ס' כירקת מסלכ, ה'651'סכרכרים
 לעימות , דורס ססדריכו , s~llDIכסניטות

 , ס'5ליח ססי'ת כלימ , כעוס-ר סחרקיסדרך
 גכ1ל1 'סיגו ל6וכטח

 כריי
 n'hS וכפרט ,

 . סוקל יגקקוגמזתי
 1*5 במיהר'א ירמף סק' ירידס*כוכרי

 : מעראצק6נו-ק
י

  ונקמת , מקאצק סרכי u.tfמענדינו
 זי"ע הכהן הלניך הנרך רניגי וכקם-ת,

 נרעייניו טנור רוח סלח סס.'ת כינרצותי
 hSn טסות כוס סוכ וחח כוססמככר

 מנית סמם 65 מי כי , מספר 6ין סר סיו ונפלאות" חקר 6'ן עד ותכונסתכמס
 לרקות ככסמים ל6כיסס לנכס 6ת לממסיך 6ור יסי' יסר56 גגי לכ5 רכ תחלתנ1ר6. ים" ועת , וירח ס" תירכס 6ור ק5ס1 וטד ט51ס ויקלס 6סר חכמתם ירנקדיסחס
 ומיסגו כמו יעים 5ריק' נרוקי וע"י מססמיס סי6 ססכ5 טיג.ס כניפוי ממסנע5מט
 מו*ק כס"ס ימיין כן , וכו' 61ר-י ס"6( סיר )ר' וכיכמית ע'6( '.ר )ד' סוגםבס"ס
 לנורת וטור כוקוען, וע'י'ס )פ'כ( רכס כתרכ'6 ונס כו', 6רסכ'כ ע"כ(, ע'ו)ך'

כשרפ
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 8 שלימ"א המפורסמים טהרה"ג תעודהמכתבי

 ובמרע , וכו' 6לקיס 'ר6ת מוסל לריק ומסו 11"ל 1ס ע"פ )פ"י( מב"רכמירס
 סרור טכ'פ ידעו f"D1 , כ"כ יסופך 65 6סר מ6ר מגחון דכר סי6 סללונעחיס
 רנ.ש מדרס וסיר , הסכל מוסר מוס ~יקח ססי.ח נמוגת מניע סכן עוהמחרון
 ממס כי ססכמית לריך 5יט  כוס קרים הינזר כי סי6 למותר , הסכמתי מצתיגאמ
 ולהמריר כ"כ נכססי ע11 לסרס.נ יוכל ומי , ולמסלת ולחסורת  למס סטולס נכלגירע

 , 5ליסס לoh 6 יסרבל תמרח כל לחי ר קווסתס מנירל מעט יפילו ולספרנב3תס
 רגר מחח"י מ,ל6 6ין חגר oprn כי 5-6 נ-כ לכר יחי' כ.מ על למסיר רק061
  היהור"  *נפיארה נהסס-ס  כעולס סלו  מיגיטין ע6 מככר גס ומס . תתיוןס6יני
 וסטוכ סיקר וכמטססו 318עח1' כמט"ו פפס סייס D"r מפרסיסת6 סקרוסמס.סיוי

 ממסמקי וחח-ח תורס רכ  ליחן כבחי וכעת 6י-ס, לסלבס יינ יסי' ג-כ  כןמ16
 6גסיס ומפי ממפריס סוסגיס וללקט 5ק3ן ויג'טתו טרמהו רכ ט5 לנוטלתולנקי

 נצני ס6רנוור'*ס תכ"ק ר' 'ל6ת מל6 ססס מיסר וסיפורי יקר.ס חירו"תנ6מניס
 מעמסו 6ח לכ5ט יוכל סכזכ,תס עליון כסתר יוסכ יתן ומכ"י י'-ע עליוןוקדומי
 . סמיגמר סל כמסרס  ילנרך ממת מקיר ליסגות כרי חילם מפייגוחץ כל ולספיןנגקל
 6שר וביט 6יס כל ירסס ינטח ,  סימיס כל פעלי מכפי יותר מ6ר יס"וסכרו
 bSn  ככסף מספר ולקחת פיחו לטיך סנרכס 6ת לסכיך מסר יחיס כלנו ר'ירקת
 מרנותינו כחלק.ס ס6ר 6ח ollh לסילי6 ס'יכל  לחטן מניסו"ס 3עזס-י יל6נגשר

  בררך 3ג'6 6ה  ומרריכיס 6לק.ס ג.ר6ת מלסי3יס רכר'סס 6סר וסטסוריסכסרישיס
 מכיסך'פ כסע6  תיכף 6' ספר לסח 6יס"ס  ומנמן מיכן וג-6 , תס"ח לפכירתיסרס
 6ני nlDS 11,11 , יח" סמו-ל יוירי פלי סיס.ת כפי רנס בתירס כספ' נמ'יכו5סלס
 ז6ס cnl~ot תוס"ק ע"פ בסור 1ס כי רחרוח נמוינית  וסן כמריכהנו  סןסמו"ל כל' נלי תלילס תוזר סרל מס' ס לסרפ פולס יעסו ל6 יסרבל ט6ריח כיחוס

 . טיכ נרכח פליוחכוך
 לסור רטבת  ויין ב'  יום  סיס כויתולר6י'

 *ריך3י
 ררה' ,טבחת סגת לרריו*

 . hn~hll) נפ'. י1-5 קראעשניעוויץ ,סם5פ"ק
 יסרבל כיח  סרן למרמת סמלפס  סימיון כל ופיס רסס ג6סכס סרוקי"ט ירירוסכ'ר

 . וכפרינכלל
 ועכ'י זי"ע 151קלס"ס מ,סר'ח מיוס"ג הקיוט נהב6ון לערמאן  ביבם שבווזהכלעיר
 , וסגרה ססל"ס, סטי, , סג-מ רנרכי Snh' לסגי נכד גקירס  ולמטלס פהמחינה
 . ועיי יפזר ופכיי 1י"פ  מלובלין סרכי נסס ותסורסס כל נסי סגקר6 כקרוסוסחו1ס

  ישראל טיסר'ר כקס"ח וחרסיסיס  6ר6ליס מגיפ כו' כי' נוסס הו'פ  סיס'ל י.קבם
 אשית סססר ע5 קדומס מסית גתן , טאפאמשנא 6רומו'ר מליט-6אהרן
 . קודש'שרפי

 ,8ש~וש~אששןש5%
 ושישוו
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 מה ד קה1
 ארבעה , הננוו אור יהר בראותם , התמירים וינילו הצדיקיםושכפחך

 עוטרים שרפים , מרכבה רגלי ר' , קורש שרפי עולםעטורי
 מראים וחדות , נעימים וסיפורים , מהורות ושיחות קורש אמרי , 15טמעל

 עולם יסורי צר;קים , התורה שרי , הקדושים הצדיקים טהנהוונפלאים
 נמ:~יאששחא זצוקללה"ה בונם עטבמןקןק הריר אדוש,ר היה ,נבנים

 וארוטו'ר , יצוקללה'ה טסאצמ מענדיל ומנחם הר"רואדוש'ר
 ולנוך הר"ר 'וארוטרר יצוקללה-ה מגור מאיר יצחקהר"ר

 טהרבה ועוד ועכי'א. ז"ע זצוקללה"ה מאלכסאנדר הכהןהענוך
 שותים היום ער מישראל  אלפים אלפי אשר , עליונים קשישיצריקי'
 , קרשים צאן עדרי להשקות הנובע מעין , קרשים מקדשי היוצאיםטמעין

 , הזה 5זסן והניענו וקימנו שהחיינו ר' וברוך מעת, השיבוודבים
 לאלקי אנוף ובמה , והמהורים הקדושים דבריהם שים לאורידוציא
 באתי בי ויהי בחרתי אמונה ובדרך , אמת בדרך הנחני אשרמרום
 דרכי עפ"י , טעשיהם עושים , כח גבורי , מעשה אנשי תמידיםבין

 אנשי עליונים קרושי הצריקים רבותיהם בהם השרישו אשרההסירות
 5שטוע תסיף נאפרכמת אזני שמתי הברים בריבוק אתם ובשבתאשת
 קוש שרפי לג'וק ממור ד' יראי נרברו ואז חפיריםלשון
 ובא , זצוקללה"ה הקדוש רבו בשם שסע או קיבל מאשרבלא
 טנורר מעמתי נאשר ויהי , עולמ של ברומו העומרים דבריםףם8ר
 , להשי"ת ישראל של לבן המלהיבים אש רשפי הקרושים רבריהםצוף

 , זי"ע הקרושים מרבותינו אמת שיצרת , מובות שמועותואספתי

 להדפיסם, דעתי עי עלה ולא נצה למזכרת תדף' לכען לעצמיורשמתי
 תמנע מרוע אמרו שיה" זמננו נאוני הרבנים ליצירי הראתי באשראך

 לפרמטם האלה קודש נתבי הדפוס לאור הוציא מכיי , מבעליוהפוב
 . עולם ער זרעינו ומפי ספינו תשכח ולא , הרבים את לזכות , תכיעיי
 וביה , האלה קרושות אמרוה זהב פניני יקרת נודל לשער יוכלומי
 במפר הרברים בו טהיר, מופר בעם , ליסודים לשת 5ישנתן
 כתבתי אני והנה , ונניזין ממירין עלאין טילין יחזק , נאות היותרבאיפן

 5א ח"ו פן ראשי על עלה טורא בי ואף , שמעתי אשר כפיהמאטרים
 ההיק מש'נ ינוע כבר אב5 , הקדושים כוונתם עומק למפרתנוונתי
 מובהק תלסיי זצוקללה"ה לוצקיר שלמה מהור-ר וכו' המקובלבוצקו
"?

 טרי
 טום זצוקללה"ה בער רוב הר"ר ופרושו ישראל נר ההיק

דס'
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5 ה מ ד קה

 לו והשבתי שומע שאני 0ה נותב אני אע לכה , זלה"ה ארומו'ראצתי שאי ושא , וזלה*מ , שלמה דברת יספרו בהקרמתו מעזרימשלק'
 טאור טקצרים נתבים כותבי ראיתי כי אמרתי גם , כנ-יהתשובה
 ל* ואמר , הבנתם לפי וכותבים מבינים אינם ולפעמים ארום-וטבוונה
 הבורא לעבורת למזכרת היות לטען מוב הכל ננתב שיהי' איךאעפ'ב
 לי אמר וכך , לזה וחושק רוצה ארומץ למה לו ואמרתי , ב"היתיש
 ר"ל עולמים באהליך אגורה המע"ה דור שבקש דבה בעינך קטןוכי
 שמועות כותבי טעויות נורל בעינך ראה לכן , לי"ש וכו' עולמותכב'
 ככולמ שרובם שראיתי ובפרס בפיהם נמצא אשר אמת הורתשל

 עלאין מילין בפטר וחקקתי שרשטתי טה מזעיר טעם וזה טמניכשכהו
 ישראל לבבות להלהיב המהורים וממקורות הקדושים מטעינותוצובעים
 בית בדק 'את הטחזקים אש כגחלי ודבריהם ית"ש הבוראלעבודת
 החושך טתוך להאיר . דסשיחא בעקבתא הנלות בימי בענינו'שראל
 יריריי לי שכתבו מה יזה צרפתי ונם . מאורם ליהנות הרבים אתולזכות
 שנם , הנ"ל זצללה*ה הקדושים רבותינו בשם שליפ'א הנאיניםשרגנים
 נצח למזכרת להיות נפיהם הנמצא קורש אמרי לאור להוציאחשקם
 יפות פנים בספר לי שלחו וכולם , אמרם בשם או"א כל בפניםננוכר

 אשר תפלה ואני רבה, מצוה לרבר מהטמייעים להיוה רבהובשמחה
 בל ועל עלי ינן הספר בזה הנזכרים הקדושים רבוהינו הצריקיםוכות
 טפי התוה"ק יטוש שלא מצוה לאבר המסייעים כך ועל שיחיב"ב
 עתה 03 להתעורר לב בכל לפניו לשוב ~נזכה , ע.ע וזיזזרענו
 ועל , יתברך שסו קרושת על נפשם טמרו באשר הקרושיםובריהם
 בוערות רבריהם בי , ויריש ומוסר תורה כלבבם להכרם ישראלקדושת
 , במהרה שלימה לנאורה ונזכה ישראל בני לבות בתוך אשכנחלי

 שמים יראת של חיים , רוויהא ומזונא היי ובני , והצלחה ברבהושפע
 בהיכל. ולבקר ד' בנועם ולהזות , ונבור עושר של והיים , חפאוירקת

 נ-י בריהע"ש קדיש ים ין-נץ והמעתיק המאסףב"ר
 ותפארת המהררי 3נ~לארת מפר המרל .מפרשיטיק
 רב יקימי עם הפנינים מבחר ין צריקימ וקולויהורם

 : ישראל תפוצות בבל ברצון נתקבלו בע"ה אשרפנקים

 החמיי החו"ב הרב ירי'צ את אברר יבביוממעמקי
 סו-ה בש"ת וכו'

 הסופלנ היקר האברר ובש מלארז, נערשמ נ"י בונם שלמה-
וכו'
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 ה ם ד קה4
 למסייע לי ה" אשר מפאביאניץ, נ"י שאוף ברור מו'ה נשיתונר

 והצלחה ברנה להם להשפיע עליהם ינן הק' הצריקים זכות הזהבהספר
 שר כו' בתורה עומקים בנים ובני ובנים . רוויחא ומזונא אריכיוהיי

 המלבהד'פ: בב"א, צדק גואלביאת

.י4-קםמשע4א

 גבול. השגת ואיסורמורעה
 כ6'ס1ר תוסר סנני )כן סטו)ס כ5 ט5 סלו 06 )6ס1ר 'כי5 6וס כ) 6מו יסעהנה

 11 כנוריגס מן נטווס 6וס )סיסגמור
 וסי

 6טס 6י 6'ס מן לחרת כנוריגס
 )מעתיק ו6ף . וכ*כ רסית' כ5' כחת:יגתו ס5" נ.ן כמתגיגחו גין Of ספרמ)סרפיס
 פניני , סמע.'ן יח(ורוג' Shl , רכושי כלתי מפריס )סחר otlnhD קוכן ~סמספר
 , מספר כ5 , ממפריס מעת'קיס מרטיס'ס סרסתי מחמת 6ך עין סוכת כוסנוסג
 כ4 )סטחיק 61וסר כוס מקפיר סגג' )כן , 6חר ספר )מס ממס 06 טס;'סורק
 טעו חקפיר 6ג' 6'ן 5'נוייס )נורך כספר.ס )סטת'ק , כ' 16 6' נונהר 6ך ,רחת.
 עקר ותכל , 'ונטם 1)ססומע , טווס יעצי 65 יסרך) כסיגרית 6ג' וכטחח-ו,

 : טוככרכת
 6ול סוס כספר מעיין כ5 סני 6"!סגם

 'נול"
rtth כסיגיו ני6ס ס65 ככר Sb 0)פ' 

 , וכריס מכ' 6' רק , וי'ע שנס יסודי 5ד'קיס סקךוסיס כיג,ילס מטעותחיו
 SnD ססומט 16 , סקרוס'ס -רכריסס כו,גח מק )ט 'רר ס)6 יעתר כ"סך1ן יתרס16

 כקדושים רכר'סס סטחקתי רק fSnn ממוחס עסית' 5" 61ג' ptnDrn טטיח 16וטטס
 יס)פ ד-ע מלס"ק חרטחיט 6וו0.יס וח-0 , נע'מ'ס ושדוריס , גריקיס ס.פ60ג5ו סגמ5* )ר כ5 6כקס ונס , ס'ח.' וכלויק'ס סרכג'ס )י ספחו וכפי , ססמע0יכ"י
 ס' ס6רפיס כעג 6'-ס , בח"כ , נ5ח )מכרח כסחי p'nubl סלי ס6ורטס6 ע)לירי

 : סגת ויש מס)ס'ק ונס בק' לך'קיס ממרכס ח-נ קודש* שרפיששיה
 . מפרשימיק נ"י כריסע-ס קריש קים יועץגסוס

 לבסוף המפר על כלי שליאדרעסא

 ננשע נתן מוסר'ר וכו' סרס'ג )פ-כ , טיכס כפיי 6ס" וכ) )מודעת זליך ד"רגמ!
 מקומות (ch~t ועכס , ויגע טרח 6סר , קאלביעל סיכך-ק ס5'ט-6הכהן

 סכחכ מקוס וכ) , סגם-ס מ)מעס עמס וגס , סססר כפגים חד5 ומקמרימתגיך
 והות , סגי) טייע'6 מק"5ניע) וכו' סרס'נ su סכייגס , סגי) מסרכ ,כסנס"ס

 נוס )1 יסתיד o'nllpoסיר.קיס
 וככ"
. 

 ס*כר'ק מעז שיט-6 יחזקאל צבי שסר'ר וכו' סרס'נ )ס-נ ומט" לפריוןלנכן
 5סוגיo'g 6 כמס 6ות' וחמק , מסער כזס סרכם וינט טרח 6ערפלדנסק
 זזטלנהיר : עולס ער )ו 'טנור ס5ס'ק זנוח , תרעום5"ור

יא!84418,8ש4ש44ש484
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 קודש שרפישיה
 הצדיקים התחברות ברית כריתות מענין הקורשאגרת

 ונפש לב בכל השי"ת לעבור יחר.
 הרבבם חתימת עם בתיבה תיבה באות אות העקיי שער טנוףהעתק
 ירירי' רכ~אר מיי האלקי ההסיד הרב של גנזיו בביתהת"פ

 : יצ"ואבואלעפיא יובהק הייכן הער מעלת בנו מאת יייה'האבואלעפיא

 ח"ב, הצאן צעירי אנחנו אותנו לבשה רוח השבים בתשיבת יברצות
 נחת לעשות , קבה"1 יחוד לום והכל , חברים אחר כאישלהיותנו

 שאירין הללו התנאים עפ"י בינותינו ברית נכית זה דבר ועל ליוצרינולוה
 נהי' , ד' שבמי כמספר איש עשר שנים הח"מ שכלנו הוא ראשון ,וקיימין
 לעשות והכל , הנוף ואהבת נפש אהבת רבה אהבה לזה זה אוהביםכלנו
 , ביסד הנשים לענין בחלקות אך , חדא דרוחא וידביקו ליוצרנו רוחנחת
 כנפש עשר השנים כלנו שנהי' , בנפשו קשורה נפשו רעהו את אישואולם
 טמנו אבר חלק הוא כאלו תבירו על יעלה אחד וכל תפארת, רבהאחר

 , ממנו לאחד צער איזה יהי' ח"ו שאם באופן , מאוד ובכי נפש בכךממש,
 דבר* של ועיקרו סירו, הבא בכל בפרפות אחד כל או יחד בלנולםייע
 הדבר* ובכלל חמא, איזה עליו שסע ח"ו אם לחגירו אחד כללהוכיח

 עלינו ומקבלים אמיץ הקשר בתכלית אהבתינו לקשר הח"מ אנחנונתחייבנו
 הן בעודנו הן ממנו אחד כל יטרח . בעוה"ב ושנים יטיס ולאורךמעכשיו.
 ת15 שאס נאופן תגירו את יציל אחד וכל בעוה"ב אחד כל הפרחאמיני ובגי שיכול מה בכל מחברתינו אחף נפש את ולהעלות ולתקן להצילבעוה"ב
 נותל זכה ע-ר . א' טחבר המוב את יקח טסנו שאחר השמים מןיסכימו
 להשתתף טחבירו אתר כל שקבלנו הנאה פוגת בשביל מעכשיו . וכו'חלקו
 בדיני המועיל ואופן לשין בכל נו"ש בחיוב ונתחייבנו . תבא שלאבצרתו
 את לקחת עליו שנגזור חבר לאותו ההוא המוג דו ימחול שמים ובדיניאדם
 . האטור באופן נתחייבנו ההוא הדרך על עמהם". חלקינוב"ושים האר"י טרן שפי' ע"ד . יהי' לו קדשיו את ואיש בו נהנה ושלא .מובו
 כאיש ונתחייבנו ונתקשרנו ונתחברנו נתוועדנו שמעכשיי ימיתאכללא

 את איש ולאטץ ולחזק ולעזור לסייע . כל . סכל , 'לכל , חבריםאחר
 על בעוה"ב בין בעוה"ז בין בצרתו ויהשתתף ולהוכיחו נתשוכה לחוברעהו

 טוב וסנהנ ומיינ תקנה שכל נתחייבנו עוד . מהמה ויותר הנאמריםהדרכים
 ויעשה יתנהל לבדו אחד וכל כאחד שכלנו לעשות חכרתונו רובשיסכימו
 נתרצינו עוד חברהנו לרוב דמוכח אונמא לו יהי' אם זולת . ההואהדבר

 נדק שהוא ואפי' חבירו את טסנו אחר איש לשבח ש/א ונתחייבנוונואתנו
 קומתו סלא ויחבירו ממנו לקום ושלא . עיני' מראה יכי ובטנין בחכטהסטנו
 אחד כאיש כלנו שנתנהנ באופן בכבוד. להפציר ושלא . בעלמא הידורוק
 וטן חבירו וערך ערנו יורע לב לו בשר והע*ני קצתו על פשצתו יהרוישאין

השפה
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 כץרש שרפישיהש
 הד44"הזש לזלות שלא נתחייבנו ענד י" לית פפקנא ולחוץהשפה

 שום להקפיד שלא נתחייבנו עור . בעולם נברא לשום ונתחברנושנתקשינו
 ואם אחר כענין כין המוכהת בענין בין . יעילת כלל חנייו על אישהקררה
 בחנו"ש נתחייבנו כ"ז . נפש ובכל לב בכל מיי לו ימחון לאיש אישיחמא

 האמור בכל והסכטנו בתקחו"ל כלנו מיד בף יטקניא דכשר ובמנאובקנרש
 נועם ויחי רעה"ש סשה טיסות שנעשה הסכמות כל כתוקף נטויהנהסנסה

 ישענו אלקי עורנו . כוננהו ירינו ומעשה עלינו כוננה ייינו ומעשה עלינוד'
 נותן הנני בסדר ת"ו ייושלים פעיה"ק חיש אמת ולאות . ומ' שסך כבודקדד

 2 בתלום עטו את יברך ד' בריתי אתלי
 וקיים הדבר נכון אמת והנה וקיים שרירוהכל

 בעליל אברהם , אלחאדיף שמואל , פוב יום , מזרחישלום
 6"פ ס"טאלנזי

 ס"ט שרעבודידיע
 אזולאי דוד יוסף ועיים הצעור הלוי אהרן ידםף בב"רמיואם

w'eפ"יס"ט  ס*פ דואם פירנאנדים דוד בלא-אשלמה

 רוזה פרחי די חיים אליעזר מצאמאנו יומף ביטון,יעקב
ס-ט

 הנזכר מלבר זאת בחברתינו להוסיף חברתינו רוב והסכמנו נתווערנו גתההן
 בחנו.ש הנזכר החיובים כל עליהם וקבלו סטה חתומי הזהב צנתרתשני

 : וקיים בטרל,בובקנרש
 2 סנגומקי היים ישמעל אברהם , גאליקי משהרפאל

ס"ט
 ס-פ אשר ו' אברהם הצעיר ונפש לב נכל הנזכר כל עלי טקגל אנינם

 ויעש אותה דגפשו אלבאזי יעכב ח-ר לבקשת יחד נת11ערנ1ועוד
 לאשר שקבלתי ולהיות . 'הנזח הקרושה חברה עם בנפשולהשתתף
 יעקב וסי חתמתי חפצה ובנפש שלם בלב לכל כאשר הכיולקיים

 פופאלגאזי
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