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 עולם*לזכר
 ולפרט לסדר אחת פעם אם כי נדפס לא אומץ יוסףהספר

 תורתנו מהוגי רבים אשר רב זמן וזה תשמעה אשר הברכהאת
 מצאוהו. ולח להשיגו השתוקקו העתיקה ספרותנו וחובביהקדושה
 והתנדבו קמו במותו" ומכבדו בחייו "מכבדו חז"ל מאמר לקייםוכדי

 כבוד במצות ומדקדק רבנן ומוקיר תורה אוהב הנעלה המנוחבני

 ישל מיכאעל אברהם יעקב ר' בן אליעזר ר'החבר
 להוציא - תרפ"ז ה' בשנת סיון ר"ח ביום לעולמו הלר אשר-

 להציב וכדי אביהם נשמת לזכות הזה היקר הספר את שנית פעםלאור
 בו והגה אביהם על מאד חביב הה הזה שהספר ויען חיק לנפשציון
 הפעם עוד לחלקו קד*מה' משפט לו נתנו לכן יתרה' בחבה ימיוכל

 בישראל. ולהפיצוביעקב
 על מצאו אשר והגהות בהערות הזאת התוצאה את העשירוגם
 חריף הגדול הרבני ה"ה אביהם של אמו אבי ידי מעשה הספרגליון
 - זצ"ל מיינץ משה מאה כבוד תמים וצדיק תורה בחדריובקי
 המעטירה' פפד"מ קהלתנו מיקירי המיוחד תרמ"ו-אחד סיון בשבנפטר
 ידה על ונתחנך בביתו נתגדל אביהםאשר

 לד"ק. לברכה צדיק זכך בשנת סיון ר"ח מאין ע"נפרנקפורט
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  :שיטת רישום הערכים במפתח העניינים

  

ב הם ערכים הרשומים בחלק ראשון של -ערכים המסומנים באותיות אה

  1-260עמודים , הספר

  

  .וכן מספרי העמודים] ב"באותיות א[בתוכן העניינים רשומים הסימנים 

  

הם ערכים הרשומים בחלק שני ושלישי , הערכים המסומנים במספרים

  .261-363עמודים , של הספר

  .וחלק שלישי בקובץ נפרד, חלק שני נמצא בקובץ נפרד

  .ניתן להגיע לחלקים אלה דרך עמוד התוכן
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מצה
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 חייו." ודרכי המחבר מתוליותקצת
 ש"ל שנת בערך פשיו ע"נ בפראנקפורם נולר נוירליגנן ה"ן יוופא יוסףרבי
 היה ועליקסו ר' אב,1 כישראל. סיוחסת מסשמחה נצר היה הוא)1570(.
 ואסו האלפסי. בספר נשיעוריו שומשו לב ולוקח ברכים ורורש חכםתלמיר
 סעינם כל  שסו אבוחיו רינסטל. ישראל ר' הרב של בת. קרש, מנוע כןנם

 י"ר כבן יוופא יוסף ר' כהי.ת ב'רם. הצל,ח ור' ויראה לתורה כניהם אתלחנך
 אברהם ר' הפרנם של בתו את לאשה אבותיו לו השיאו שנים ט"ואו

 לו הספיק וה.א חותנו ככ.ת העבורה ועל התורה על שוקר והיהברמטיננ"ע
 לטר צוארו על הע.ק לא הפרנסה עטל אשר חהיא ובעח צרכיו. כלולכיתו
 בתוך לתהלה שפו יצא אשר ער תלמירים והעמ,ר חבר,ם לו ויקנהול.טר
 קהלחו. ערתאסוני

 לרנל' ענ"מ פ"פ הקרושה הקהלה על הנלנל נהפך ופתאום שניםעברו
 נל רסו אשר ובעת העיר. .,שב, היהור,ם על הצוררים שטו אשרהעלילוח
 הנשקפח הסכנה אח כראוחם כולם את אחוה ורערה וחיל לב כל ונסונירים
 למלשינים, אונם הטו המושל פקירי כ. נם וטה בריתם ואנשי סהצורר'םלהם
 יששו כי ערת. לב על ור.בר כרכ.ם ה"ן יוזפא 'וסף ר' ררש ההיאבעת

 וקוה לבך 1,אטץ "חוק המשורר כטאמר עפו את ר' 'ט,ש לא כי בר'מבטחם
 ואליה וטרות לסוסר כרב,ם ללימור חכרא יסר כזו חירום .כשעת ר'",אל

 האחרון לשבוע החם.שי כיום כ. לח,ק וישם איש, עשרה שסנה טירנספחו
 פשוא בל' וה אח וה ויוכיחו לאספה החכרים 'תאספו וחורש חורשככל
 סחטא ויש.בו ררכם ויט.כו מחבר. איש מופר ויקכלו עוהחם עלפנים
 להחברא פחוץ ונם החורש, כל במשך בשנגה או כזרון עשו אשרזעון
 ומעש. חטא ליראה הלוו ל'עקכ צרה בעת ערתו כנ' אוזן את העירההיא
 לרוכ. וחסרצרקה

 אלול לחורש כ"1 ב,ום על,הם הניע פראנקפורט ערת בנ. פחר, אשראח
 הכהלה אחר, הגירוש נז,רת עליהם יעאה אשר כ.ום )1614( שע"רבשנח
 ההוא היום של והנוירוה הצרוח על פעטסילך. מינצענץ של המררלרנלי
 שם. עין תחקנ"נ, ס.סן כספרו בפרטוח סססרהוא

 קשבת אוון בתחם עותו אשר את ראו הע,ר 1.ועץ' היפים ארכולא
 להמסחר טוה יצא אשר טהנוק ונוכחו מהע,ר ה.הור,ם את לנרש ההסוןלק,ל

 הנחלה ואל המנוחה אל באו שע"1 ארר כ' וב'ום הטרכלח. כעירוהתעשיה
 .5חצקשר0ש' 42ס5י 4י-ש,0וה י-5.(

 ראננינין-
 זי-, האיהיץ 4לף ה-דכ, י' תנגת 4ר2 11



 המחברתולדותנץ
 בהפק לבתיהם הרשות טטעם הוכלו וכשלום השר כסביכ1ת נחרםטטקוטת

 חונג.וקול
 יוופא י1סף רב. נם היה ס1לרתם לע'ר שכו אשר הראשונים עשרהובין

 רברים, ובב.ר1ר כפרטות סוה יססר תתש"ם וסיסן תחש"ו סימן ובספרוהשן,
 שם.עתן

 בחכטות נם אמת רכר על וסשכיל מלופר. ה" השן יוזפא יוסףרבי
 ססר סי על חשבונם לפי הלוח וקביעות העסש חגי על גם ויכתובחש1ניות
 בחכסח הי' טע'ניו ע'קר אבל הרברים, את העתיק טסנו אשר רומינלשק
 בלכ לטעת משתרל ה1א ואותה טהורה ה' יראת חכטת1 וראשיתהתורה
 רכריו. וקוראי חכריותלמ'ר.1
 ובראשם פראנקפורס וחכמ' ורכנ, סאר. כבר1הו עיר1 בני :כפרס רורובני
 במ"מ ישב אשר השל"ה בעל וצ"ל ה1רייץ ,שעיה רבי הירוע החסירהנאק
 כבורו. כפי אוה1 העריצ1 הניר1ש, שעת ער אחרית שנש הרבנות כסאעל

 מרטנקפורט רק"ק שרק ופורי לרינ.ם ראש היה פ1תו י1ם ער רכותושנים
 הרבנ.ם. :ראש האב"ר מקום ססלא נם היה למלכא" ,סלכא כין:לפעמש

 בשער ככחוב הומן וגאונ. חכטי כין ספ1רסם שמ1 היה עירו לשערי מחוץונם
 ה1ה. הספר כפבוא העתקנו תננ1 אה אשר הראשונה להמהר1ראהספר

 סליטור עצמו אח 1ירחיק ה'שר, והשכל הפשט ררך היה כליסורררכו
 הטורח לארצוח בנינ1ר - אשכנ1 כארץ הלומר.ם מעטים רעתו לפי כיהקבלה,
 להכ0ח והראוים המכינים - ההיא כעת הקבלה חכסת פרחה שם אשרוא"י

 לאט ננש השים כקרכ אבל ברבר.ם. הכינה סקצר כה ,שגו ורביםהנסתר
 אותו הרא1 אשר טצפת שלוחים השסעת ע". ההיא החכפה אל גכלאם
 לפי הכל החתם עץ ענפי ב.ן ההוא הענף מן נם ,ר,נו להניח לנ1 אין כ'לרעח
 בפנ' קהלחו שער' לסת1ח נבהל ח'ה לא אלה ובכל וחשגהגו. שכלנוכח

 תת-1(. סי' 'חא )עין ש1רם בקבלה אם אף אבות'נ1 שערום לא חרשיםמנהנש
 לו ושצא כצפת אלקכץ הלוי שלטה ע"י חובר אשר רורה ,לכה ה"זסןאח
 4מסכים ולתהלה לשכח מוכיר הוא אשכנז בקהילות נם טהיכים חהיאכעח

 שא.ן אחר. כארצותינו מקום לו א,ן רעחו שלפי השני חחרוו טלברלוטרו,
 אחר חרח חיכר החסר את לטלאות וכרי השבת. את לקבל חשרה יוצאשאנו
 נתקבל לא אמנם הוה השינוי תקפ"ח(. סי' יחא )עין אצלינו חנחונתחת
 זטירה בתור ואשכנו.ת בעכר,ת חיבר אשר שבת לנר שיר אבלאצלינו
 רבש. וסים ואוהכיו חלמיריו בפי ורג'ל נהונ הי' שבת ליללמעורת

 של חסר נסילות כער חסר גוטל חברת. נם שר חנ"ל חחבראטלבר
 הקיאר התסירים טהעסקנש אחר היה והוא פצוה לסתי ובפרט לטתשאסת

 שבצרקה, רבר ככל הוטעשש מהעהשים היה וגם ההיא. בחחבראחרהנים
 תטיכת חקא בצרקה הראשונה וחסעלה בסתר סתן בשבח חפליג טארומאר
 'ר. לפשוט הכושש טומם בגי~קן



אץ המחברתולדות

 בהולרהז אשר הסלחמה המערב, גארצות גכרה הסלחטה חהשובעת
 אנש' פשטו לרוכ ופעסש שנה-, שלשים של *המלחמה כשם יקראוההעמים
 וכצביאיהם בו ויכווו שלל וישללו היהורים ברחובות ונם ונפרים נעירותה:רור
 היהורים קהלת סבלה לא האלה סהמלחטוח מנשוא. כברים מסים עליהםשטו
 פסתם על ח10 החיל אנשי כ. הפחבר שפר וה וכספרו סראי, יותרכפ"פ
 רכושם את טסנו לרוב שלסעם,ם ער הע'ר אנשי של סמונם מעל יותר ישראלשל

 ישראל כני כתי אל הסשחית יבא לא כי בירעם ועם, יעבור ער ישראלבבחי
 292(. צר הבטחון סרק ח"ב )עיןלננוף

 ביום עמ.ו אי 1,אסף וינוע ש"צ כשנת סים אוסץ" "יוסף ספרואת
 )1687(. שצ"ו שנח ניסן לחורשט'

 בשער,ם נורע ש0ו אשר החסיר "הנאון עליו: כתוב הקהלהבטנקם
 התורה, חררי בכל בקי הראשונ,ם, החסירם מן אחר שהיה - -ונו'
 הארץ". סן חסיראבר

 הרברים: נחרתו קברו סצכתועל
 י'ל הטן יוופא ההר"ר,החסיר
 - נבר כל לראש - קכר פהתצב
 -" - וכו' סשביר איש יוסף - וסברנסר
 רשחבר של ,אוהכיו תלם.ריו בין נתפרטכ אוסץ יוסף הספר של ירהכתב

 להרח הנונעים הענינים בכל ול0שקלת לקו רבר,ו 1"ט.סו העתיקוהוורכים
 נכרו חחן שקם ער שנה. מאה במשך הנא להרור ובפה בכחכ ונטסרווהסנהנ
 פנוף לרפוס הספר את 5זבקא המלאכה אל וננש כפ-פ רארום 0שה ר'הרתן
 כבק( )1723( החפ"נ בשנת לאור הספר יצא ירו ועל המחנר.( שלהכחב
 והוא ורשביבה בפ"ס הספר נתפשס וטאן בפפע"ם. קעלנר יוהאן שיהרפוס
 ה~ה.*ק ה,ום ער קוראיו כעיני וחכ'כאהוב

ש*ץ.

1 של נ-שן תי.( מ 8  שהיק שי ר1 81ת טטומ11 בשטי 84ת1ש1י אשק1 במת 
 שמףש 2ן-קתת8 ו-

 השוי
 טףקצש משץה שם%ת שש ממים בקינ לשי להצט1 וב1שי טצ 111 פתאם

 5ווצש. 8!1 י, לה,ב,ר חקשי4(
 15ר אקש של חנ" י1,4 ש1 אובר קוש1 שיף אר-ר אלצי

 תי*ח. בו1נת ב1מצף תדשס יומף- בצצן *טיש בשפ פ-פ *ימהצהגש



 ערלם.לעכר

 ולפרט לסדר אחת פעם אם כי נדפס לא אומץ ודסףהספר
 תורת2ו מויגי רבים אשר רב זמן וזה תשסש. אשר הברכהאת

 מצאוהו' ולא להשיגו השתוקקו העתיקה ספרותנו וחובביהקדושה
 ומכבדו בחייו *מכבדו חז-ל מאמר לקהםוכדי

 במותו-
 והתנדבו קמו

 כבוד במצות ומדקדק רבנן ומוקיר תורה אוהב הנעלה המנוחבני

 לויציא - תרפ-ז ה' בשנת סיון ר4ח ביום לעולמו הלך אשר- '=י מיכאעל אברהם יעקב ר' בן אליעור ר'""בר
 להציב וכדי אביהם נשמת לזכות הזה היקר הספר את שנית פעםלאור
 בו וועה אביהם על מאד חביב הי' הוה שהספר ויען חי" לנפשציון
 הפעם עוד לחלקו קדימה' משפס לו נתנו לכן יתרה' בחבה ימיוכל

 בישראל. ולהפיצוביעקב
 על מצאו אשר והגהות בהערות הזאת התוצאה את העשירוגם
 חריף הגדול הרבני היה אביהם של אמו אבי ידי מעשה הספרוליון
 - זצ'ל מיינץ משה מ41ה כבוד תמים וצדיק תורה בחדריובקי
 המעטירה פפד-ם קהלתנו סיקירי המיוחד תרמ-1-אהד סיון כ-בנפטר
 הץ. על ונתחנך בביתו נתגדל חביהםאשר

 לפ-ק. לברכה צדיק וכר בשנת סית ר-ח סאין ע"נפרנקפורס



 עצמו. מהמחברהקדמה
 כו להתנרר אבותי * שהניחו ופאה שכחה לקט הפלקטשסר

 בסומי עמי מררך סכשול להרש הפסלה ולסקל והפריצוחהפרצוח
 האחרק ברור כי ירעתי נם ירעתי בו ריחם. יתסי אנ, אשרהוסן
 הטה בארץ אשר הנרולים כשם להם לעשות יחכסו רבים לאהוה

 בעצסי ופכיר יורע אנכי אשר כאלפי הרל אני גם וטה ספריםבעשוח
 עלי קסים רבים אם להתפלא אין ו~ן יי ארם בינת ולא סאיש אנכי בערכי

 בגרולות ללכת  שמתני נפשי יככ ומרום פנאוה שרק לנפשי א,טריםרכים
 טקצץפים הטה אשר והחטה האף טפני ,גרתי כי וטפני טפני,יבנפלאות
 נפשי לאורועי צריך האי כי כל אפרתי עלי 'שראל כני תלונת אחומלינים
 הוא אלקים שה' אטח אמרי קשט אמת בכתכ בהרשום פחשראלאפוקי
 קטגה לעשות רעתי על טע,לם עלה לא לי שהיה ה' שלהי ירע וישראל'ורע
 אותי הראה שםטש במה !את היתה ה' פאח כי רואי אחרי רק טלכי גרולחאו

 סבב אשר יסבוחן החברים גלנולי כל יר. על וחרש ראה כוה רעחי לפיבאצבע
 באש לבי את והלהיבו הרהיבוני הטה יתבאר כאשר חסה רבים כי פניננר
 תנחני ועצחו רצונו ונעשה אטרחי יש הקרושה חורתני רת ואש סאהבתוח'

 שסו לסען צרקבמעגל'
 חגר~

 ה!טנש סרר לפי ר,סבוח הם ואלו והנורא.
 הגרול. חשבק לסצוא לאחתאחת

 סוהר"ר ףל החסיר טוף אכי ברכי % נתנרלהי טעוים ראשונה,סבה
 איויק שחק סהוריר חסופלג החסיר זקני מורי ארוני בן נוירלינגן זעליגסןפינחס
 אשר קולו נעיטות פפני יא לחסירותו ש"ץ רטין פ"פ ק-ק פה שהיהו"ל
 מעשיו בל באשר יסש, ארץ לקצר לסרחוק נרף דל אם-ו שם הטובריחו
 במצות לא נרול ברקרוק והכל סאר חפץ ובמצותיו ובתורחו שסש לשםהיו

 בהכנתו לה ואמרי בחניכתו ירו על סים שהצקתי ירי ועל סלומרהאנשים
 ש בלילות לרבות היבדם כל עטי ננונתי היה וה כי טוכים ולסעשיםלתורה אוה~

 ירי על חתרומיות טפרותיו טז?ר טעם ע4 נאצלו שלא אפשר 4יפשכמ
 בספר תטיר ימשתעשע סנטע ףל שראיתיו יספני ששי טבע הנעשהההרנל
 יוטם יתשה לא תטיר "מגה באהבהו באשר חבטה ראשיח ספר הואהנחטר
 כפה !ה אחר וח לסעשה הנונעים טרבריו כמה לו קצר ק ירי חיו*לח
 הרש וסירר מאור הקצרים ההמח הקהצורש בעעיו ישרו לא ובאחרונהפעסש
 נסרהי בחיו לנוטרה חשעה לו הספיקח לא שבעונותי ומפני כאריכוחקצת



הקדמה%
 כהקרסחו שכחבת' לסעם ה' ירשת בישראל שטו וקראתי ררכו פיל

 ואף להעתיקו נפשם כלתה גם גכספה ההוא קיצור סנולה יחירי 4אוהוכראוה
 כהקרסה ביארחי כאשר הנ"ל לקיצור ויחס ערך לו אין הלא אחר קיצורשנרפס
 ממנה העהקוח איוה פה נתפשסו ולקההקא

 שעתה אז מתלט'רי לאיזה ונהטיסתי נתפצרחי חורפי בימי שניה,סבת
 ללקם נביהן על עולה טוב ושם בהלכה סנה.נים קרנים כעלי תמציםנעפי
 ואפת פיתני לבטלה ורע ההוצאת החסור חטא על תשובה ררך לחםולסרר
 לכל רבים וכלל'ם צ'ונ.ם להציב בתשובה יר הפ.תח כלבי נתן ולהורותלהם
 בער נלבר התחי לא ההיא שבעת ואף שףהיה, חטא סאיוה תשוכהכעל
 ההטה רברי הועתקז סקום סכל כשנים הרך סמש נער חפתי רקסאיש
 בצסא לשת.ת נפשם חשקה אשר פעשה אנשי הפצרת ירי על המרחקלבית
 חטערה. סיאת

 ק"ק פה שרותם שהינו שבשעת הנ"ל ססב.ח נסשכח שלישיח,סבה
 יריה סטיאוס הקיסר לכחירח סמוך אחר רהיני רבים בם בצע"ר דסיןפ"פ
 'ר' על וה' אר ברחובות'נו אז שהיה בראשו מלכוח כתר ניהן ואשרו"י

 חושו עוש. נחשו לה' סי ותלסיר, רעי לאחוזת ואמרתי עניתי אז הרעיםשכינינו
 ונשסחם נפשם על ועטר אל, נקהלו ככן נאבר, ולא לנו חאלקשיתעשח או* ררכיכם היטב לטרו עינ.כם סננר טעלליכם רוע הסירו הוכו רחצוחסו

 נשאו נשהאים חשוכים וס.כים רבים א.ש נני נם ארם בני עשרכשסנה
 כשנהם. אל אל כפיהם אללכביהם
 התשוכה פררכי נררים א.וה להם תקנת. לב חרר כל יאפטו א4 כאשרואז

 סכנסיה סנולה יחיר, איוה כירי כמוס טפר על כת.בים הסה הלא 0ח, זטןעל
 כטעם הכוללח הראשונה התקנה רק פה פהם אכתוב ולא "נ"ל, שסיםלשם
 יום או חורש ראש ערב לפני ה' יום כל ראשונה לשונה, ויה התשיבה,כלל
 כמו עסו שאחריו ו*לז קרהפ יום געשה שע"ר חשון ער ע*נו חטקובלאחר

 נחתב האן יום פבעור החענית ונפסיק ו"ל האר", של חתשובה בתיקונישכתוב
 פמנו שטע או שראה מעשיו נל על רעהו את איש ל*סר חחבריםאנחנו
 להוכיח ואחר אחר כל על המ.טל החיוב סלבר חכירים בסעסר חחרשתון
 עצסו את להתנצל לו יענה לא וחבירו שטיעה או לראיה היכף חבירואת
 כאן ער בשטם, חים כתוצאות שכתב כצפת חבירש כתקנת יפים ג' עבורער
 שחרשתי והר,נים קבלוחינו ושאר לאסיפתנו הראשון מיום הראשונה התקנה5שק
 הנ"ל ופן חשאחרי הנ"ל נררנו ~טן שתוך  שאחריהם יבי0ים ההוא כיוםלוש
 לא שבכולם חטוב לבם טנרבת סחטרתנו חסר אנשי א* נאספו בהםשנם
 יחו-ים אצל אסח בכהב רשוטש ה0ה כולם חירוש בלא המררש ביתהיה
 ליכחב ניתן לא הלא לפניהם שכתוכ מה ויותר השם לרכר חחרדשתגיל
 ההיא קרושה שבערה ס'חירים כן ירי על שנעשו התשובה טעשי רבוטה

 ררכ. להס להורות חסאתם א4 והור. פשעם לי גלו אשר פעשה אגשףחאאר



!%הקדמה

 רלא חשש שמץ כו שהיה סטק כת1רת הן וכ.1צא בסינופין הןהחשובה
 לסען והפביא הט1ציא היח. אנכי אנכי אלה יככל לירתה1 אתאבהיתירא

 באסר.-ם יוסף שליקט שטה שראית. יר' 1על המחויר של פני1 כושה תכסהולא
 בלבותם רושם רכרי שעשו ער לחר1ש סשסע לאינשי טהור1ח ה'סאסרוח
 ראה עלי1 שיאסר ברע.ונ. עור ש,עלה פה שכל לבי אל נתת. רככפעשה

 לסוכרת, הליקוט,ם ספר על אעלה אותו :ם ההטונים בשנ' הוא חרשוה
 שאר. כן יצ"ו הו ונ~ל כהר"ר ותלמירי שאר' לב טהור אוהכ ירירייכראות
 שחפץ 1בסצוח.י ה' כרנר .ררוש י1ם יום אותי אשר ו"ל הו כערהפרנס
 א1תם. הוא נם העתיק רקר1ק.הן ככלטאר

 1לא הנ"ל לב טה1ר אוהב בע';י שפתות. חן נחן ה' אשר רב.עית,סכה
 לסת1ק כרבש בפיו רכרי היו .ען בה להקל בע'ני1 שגבה אשר קריא"הה.חה
 שאם בפום.ה טר:לא ה.ה עליהם ל: שה'חה עוה אהכה תוקף שטרובער

 פקחת, וה שעל ואף תסור, רלא לאו על כעוכר בעימו רומה רברי על.עב1ר

 לכן רבר', אח שאהכ טאהבת1 להו';: יכלו לא שבעולם הרוחות כל כןפ. על אמ כלבב. מסותרת מאהבה ס:ולה כת1כחח אל1 רכרי: על לה1כיחועיני
 כללים כשלש,ם עליה כתוכ ספר ס:ילת עם אל' בא הנ"ל רברי שהעתיקאחרי
 ה; הנ"ל, האיש אלי רכרו וכה כהם. 1ח. הארם יעשה סה לרעת ההמהמלי1 כר.י הספר על לכת1כ על'הם א1ח. ררש ררש אשר 1הנהנות ופר1תסרינים
 רכריך ויתכך רבים .ם'ם יעסרי למען האלה הרברים את כת1נ ע0נו חיכעורך
 והטציה התורה נטר אחרי פעכים שנ.ם אלף וחיה 50וחיך ררך לשסרלב'
 1יה. אעשה, אשר הסעשה יאה בה אלך הררך את לה1רוחינו כתבתאשר
 הנ"ל סב1ת רכות ורא1ת הכה שס'ם שיראת טפנ' נעסו כי רנריוכשטע'

 לכ. אל אסרחי ספר כט:'לת לב1א ל,ר. אנה הרכר פני שסבבשהאלקים
 נרון לבי היה ולנן לי רא1יה שא.נה עטרה ליטול לי האלק.ם עשה זאתטה

 וכחבתי רברתי בסתר סראש ואסינה 1באסת לזי, אם פיל' יכחכון אסבקרב'
 היפים שלאורך ער הרבר כחשתי לכתוכ עוסק אגי כסה אותי שואל ולכלרברי
 ש"ץ פה שהיה 1"ל טריוש ה.רץ סהור"ר הנרול הסקוכל רכר. נרעיוני%ו

 נתתי בקצרה, לשונו 1וה נרכו ק1רם הנרפסת לתפלה ביאורו כהקרסתשכתב
 רור וחשו, רס1 להם ניתן צריקש כ' אטחר בפנ'לח רש"י רפירש האללבי

 רבר ליר. בא לא אטר עכרך הכה הרוכ ואת הארי את נם אטר רורוטררכי,
 וי לצרקת אירע לא אטר סררכי וכן וה, עם להלחם עליו לסטוך אלא;ה

 לש1ן כאן ער ישראל, את להושיע שעתירה אלא ניטול אינו לסשככשתלקח
 :1 לצרקח אירע לא לנפש. ואו0ר ולשני:ה לטשל אורה צרה ואנירש"י,
 לצר טלה לרבר ארם בצורת בהסה סין איש שיעטור נריב בת פרנקפ1רטהק"ק
 להרף הבא א'ש עם להלחם עלי1 לסטוך אלא בתפלה רכים להוציאעילאה
 והחנצלות1 הנ"ל. הפקובל השיץ לשון כאן ער הלום, הכיאך פי לאטורא1חי

 והאחרונה הנ*ל החוקות הארבע הסכות על אנכ. נם שתמכת. * שעטרה היא11



הקדמה111
 ליכנם ששטתני נפשי לסשיב ל. והיה והלה,בוני הרהיבוני לכן כלנה עלהש

 האלו טעשים שראית. יר. על כי ל' אק וטצאתי הזאת השטים סלאכתבסלאכת.
 יורן ר' אטר בסרה תכן וטש רבה בויקרא ו"ל חכמינו שאסר1 להלכהנוכרחי
 לסקרא ו.כה יש כסרה אלא נ.תנו לא למעלה שג.תנ1 תורה רכריאפלו
 שכתב מה בלכי אטרח. גם לכולן, ווכה ויש לאגרה ווכה ויש לתלסור ווכה1.ש

 כחורה חלק ל. יש אחר שלכל השרון חבצלת אני בפס1ק אהבים א.לתבספר
 אם כי לו ליתן יוכל לא כי כרכה סימן ר.אה א,גו אחר מרב הלוטרולוה
 ההא בר.ך הקרוש כתב תק"ל סיסן החסירים .בספר לשונ.. כאן ערחלקו,
 נ' או כ' או אחר ספר שעישה על,1 ש:1ור .יש חכמתו וטה חכם יעשה מינ.ור
 שלא ל1 שנילה טי נ1ול הר. כותבם ואינ1 הוא כרוך הקר.ש ל1 ש:ילה מיוכל
 שנורם נעלם כל על כמשפט ,ב'א הכת1כ שאמר ווה שיכתוכ אלא לונילה

 והרברים הנ"ל הח1ק.ח סכ.ת ר.אי אחרי ולכן כקצרה. לש,נו כאן ערשנעלם,
 שסלאכת' שאפשר נפש, אמרה מה' חלקי על ו"ל חכמינו פסאטר. האלהוהאטת
 ואינה סלאכה רק ה.א שכאטת כעולט' עמלי מכל היא הואת שמיםטלאכת
 כראי אינני כואת לטלאכה שאפ,ל. 1:מאכ בע':י נכוה שאנ. ואףחכסה,
 לסקום טובות מעל.ת כטה יר, על ש:ת:לנלו ה:"ל סב.ת ר1אי אחר. מקוםסכל

 שאר טלבר הרבים את בהן לוכות בש:'ם רך לאיש הית, טאו כנ"לטאחרים
 כנון סנולה 'חיר, בהן להצריק ל'רי אגה שהאלק,ם ונפלא.ם .גרוליםעניגש
 עור שהור או כראוי כקננותם :מלו שלא הלככ ורכ' :רולים ולמ.ללחו1ר
 של הכתות כל נם וכ.יצא, טנוער מפונק.ם טהם שיש ואף בקצח למק.ס1הפריעה
 על יפרועו וכן ,רבו כן הטה רב.ם וכן שלטים אשר שבע'רנו תורהתלס.ר
 שבקר,שה לרבר הראשונה לכתה ראשון הממציא ה.א אנ, אנ, אכוב לא כירעתי
 ההיא כת לקישור קורם מאו אשר הסחים עם טוכ'ם חסרים נוסלי כחה.א
 4סכוך היר.ר ביסי כנון ק.בר,ן לו שאין מי.ה כסת מוטלים מתים הרבההיו

 לעקוח פה כרת ירע. לא שטה שנמצאו העומקים וא.תם טוכ וי1םלשבת
 הלשון כעל. מחפם ויטנעו יסוט. כל כססמר,ם ברכרים א.תם חזקתישאני

 ובלימורה בקרושתה נמשכה 11 שכת ואחרי עיהם, אשם הטליצ.םהאוילים
 ראש לטעלה רבו כ. ער כת אחר בכת ,טשכו לב ישרי כל אחר.ה טהונן

 איו אולי לבי אל אסרתי שכתבח. כסו למעלתם בא"ר ר. שאין לאלתהלה
 מצפת ו"ל נלאנט. משה טהר"ר הפ.םסך הרין שכתכ הנפלא לטעם רק והכל

 בקצרה, לשונו ו1ה שיאטר רבר יש בפס.ק יעקב קהלת הנקראלו4:לח נבשיי בוכ,ם קול כעל ו"ל :לאנט' אכרהם מוהריר החכם אחית1ב"ב
 לאיוה לרעח יוכיחו טסעשיך קצת לתקן בא לכה ויכ'ר יורע בפה ששאלוניולפה
 יצריך בה שנכשל היא 11 אותה רורש שלבו ענירה כל כי רורף לבורכר

 שלוח יוכיח פשם מאחרות יותר שישחרל מצוה וכאיוה סטנה נר.לההרחקה
 רורן, בני להרר.ך פעמים אלף ח.ורים והצר,קים כתב, סיניה ולע,לבא.
 טנולנל'ם הסה החורבן אחר לעולם שבאו ה:שמות שכל מפנ, ולכן כאן.ער



הקדמה
ווו~

 הנפלאים ענינים ושאר הנ"ל הארכע הסכות שנלנול, בלבכי אניאפרתי
 יחרי1 יעטרו אייהם ק1רא ה' אשר השרירים את לוכוח ירי על נחנלנלואשר
 כנלנול או וה בנלנול או ;ה לרבר שכאתי על ולמ1סת לאות המה אפשרכנ"ל
 רבים לוכות ההא ברוך הקרוש לי רשרר ברור1נא הון כל כעל ושפחתיאחר

 ובחררים אהכים ובאילת בווהר כסעלחו פא1ר הארין אשר פארולהשיבם
 האף פפנ, ,נרתי כי עצרה א1כל לא פחס1ם יפ. אשמרה אוסרה אם1אף

 כוחכ שא,נו לם, ס"ח בשם לעיל שכתבת. הע1נש הוא הפלך חסת1החסה
 הרברים כל אחר לכן לכתוב, כר. הוא בר1ך הקר1ש לו שנלה סה ספרעל

 שאר. לשם שכתכתי הליקוט.ם כל ולסרר לה' לעש1ת לבי לי אסרהאלה
 סכ1קש1 לסצוא ה' כרבר ש1אל לבב בר איש כל יוכל למען נא1ת בסררהנ"ל
 א1תם ר1רי ואנב וההורסן הקרי צר על שבא1 למבראש1נה כמו אשאירם1לא

 פה כיוצא 1סוער1 כשכח1 שבח רבר הראש1נ.ם לק1ם. על להוס,ףראיתי
 ה1א ראש1ן חלק חלקים, לנ' רכר. לחלק וראית' כו סה צ1רך לרעתישהיה
 טראש שבתה חנה חרשה השנה אחריח ער הש:ה פראש.ח ההנהנהסרר
 וסהר"א סהרי"ל ע1לם נא1נ, ררכ1 הוה ובסרר 1ארר, ח1רש סוף ער ניפןח1רש
 טוריו בארכע ראש1נה היום סרר קכע הט1ר.ם בעל שהנאון 1ספני ו"ל.טירנא
 לקרוח1 וראו. ראשונה 1ה חלק לה.ות בעקבוחיו ררכתי הקטן אנ. כןנלל
 שלא הסר1ת וטעלוח מפצ1ח מרק.ם איוה כ1 באו שני חלק העליון.שער
 הרש1ם הססר עם ככוא1 הנ"ל טשאי' נררשת. עליהם אשר נרפאהוטן
 ~ח1ק עליהם רע. לו לחהה פרטים כאיוה והנה:1ת':: ח1רתנו אסתבכחב
 ולא הרכרים כאלו בהרת' למה על. לתס1ה א'ן ולכן ההפה, טיליבכסר
 הארם הנהנת כנ'ם, נ,ר1ל הספרים, קר1שת הת1רה, פרק הסרקים ואל1בוולתן,
 פבוארים 1אנב חסר, גסילת לע:י, הלואה 1פעשר, צרקה כטחון, בית1, בניעם

 ר.ני ביארתי ואנב ח1ל'ס כיקור א1רח'ם, הכנסח 1כ1ת, לכף לרוןאופני
 האסור החפארת פרק כלה, הכנסח לוה, והנלוה 1אכילות והקב1רההחולה
 שלישי חלק התךך. שעך :ה לחלק .קראו אשר שטו ווה בו.והסתור
 ל'קוט.ם רק אינו סהם א' סרק כלל, סרר להם שא.ן פרקים ב' ב1הצבחי
 ססעלוח הוא שני סרק ת, 1 צ ם ה ק ר פ קראחי1 פרטיות תעשה ולא עשהמסצ1ת
 חלק סרר להם שאין 11 1לסבה הארם לו שיב1ר אחר1ת טוב1תססר1ת

 חלקיו בכל וה כחיבורי רכרי יכלל התהתךן. שעך ושסי ,סע לאחר1נהוה
 אבל סערכ. ולפח1ת.ם ניל' 1לבני לי הצורך כהם שראיתי סה רקא'נם
 והרין לחכם 1לשאול להסתפק שר:יל'ם פה או והירוע'ם הסש1טיםהר.נים
 להם והנורם רבר. עיקר רק כתבחי, לא כסשיטות כססר מפ1רשהה1א
 שהס אלו בנלילות ארם בני וננע. הום; מ1ם. רואה הנכר שא:י מפנ.הוא
 אלו: הטה הלא הסופין להם. סכ1ת ונ' סוטק נ' רהי:1 שלש עלשלש
 א1תם עושים שא.נם או בכלל לבטלם הרכה שנכשלים סצ1ת עניני איוהא'
 כאוהר1ח בוה כי1טו וכן א1חם טכטלים קלה כסכה ולכן 1הורמן כסקרהרק



הקדמהיון
 ברקרוקיה לב סשים סבל' נכשלים אכן המצ1ה עיקר שמקימ'ם ב' תעשה.רי"
 כאלו הכות"כ עליו טעלה שאו סל.מרה אנשים כפצ1ת אותם עוששרק
 מצות תראה ראה הלא ועיקריהן הטצות ברוב שיך וה ורבר כלל עשאםלא

 מניח ש4,נו רמי להו משמע דלאינש, ער ,ר.עה הנר1לה שסעלחהתפ.לין
 1ט1כים נר1לים כמה 1.ש יש כך פ. על ואף 'כ1נה .שהאל בשם לאתפילין
 .סצא כאשר הכל בציצית וכן כר.א1. רקר1קיהן ככל מרקרקים שאינןבעיניהם
 הרקרוק יר. שעל בלבר 11 שלא סצ1ת איוה שיש הנ' כמק.מם.המעין
 על אתר חטא שמו0יפין ואת :ם אף אלא המצוה מבטל כ,-אף שלאכהן
 שהברכה עליהם שסברך כסצות בפרט.ת שיך וה :ענין כרא1, שלא קי1פםסשע
 האלש.ך פ.רש האלו אחרונים ענינים ב' 1על טאיר. כבר וע1:שה לכטלההיא
 הרקרוקים. סצר רהינ1 'חטא ולא ט1כ יעשה אשר כארץ צר.ק רא.ן המקראכתנת
 מחורש.ם רינ.ם מפרט. הרבר העלם היא ראש1נה סכה אלו: הם הסנות1נ'

 להר'א שמפורש מה אף הב' יהמפ1רסם. הנליי כספר נכחב1 שלאטחמת
 בכל כה, מ1הרי לא רעלטא שר1כא מהם הרבה יש הפ1סק,ם ובכלבתלמ1ר
 .1רעים, כא.נם שנעש1 ער שני כטבע להם שנעשה ההרנל מצררקרוקיהם

 הציציח תליח 1סקום פהטצח למעלה הראש כנובה תפילין ה:חת סק.םכענין
 קריאה כין הריכור איס.ר המחפללים, לפנ. .ההעברה היש.בה איסורוארכן,
 ,סריני 1חפץ טוכ 1.1ם שבת מר.;. רבים 1פרטים להש.נה טטת1 שעלשמע
 שכתוכ ממה הרבה .ורע'ם שאינם לך ייאמרו וקנ.ך שאל 1כ.וצא, .ר,םנם,לת
 רבונם .ורעים רכרים כהרבה הג' כספר. שיחפשי ער ה1ה בססרלפניהם
 אף כקל1ת להם רומים בכלשונם הרנלם שלרוב מפ:י בו למר1ר1סכונים

 ושיהה כעשרה תפילה כביט1ל כהיתר, להם ש;עש1 ער סאר חס1רוח שהן פיעל
 וכ,1צא, חכירו בקל1ן ימתככר שם ומכנה להם .ר,ם ונטילת הכנסחבביח
 וקרוכ הנרול. ועונש שכר כוגר1ן העם לב להלהיב אלא כאת. לא אלה1על

 וחובה כקצרה, לשונו 11ה של1 בש"ח .ונה רבינו החסיר כחכ אל1לרכרי
 רבות אוהרות יש כי .כשולו במה ולחקור העם ררכי לחסש המ1כיחיםעל
 תורה אשר תחח קצתן מכטלים האוהרה מקצת ש1מרים שהם פי עלאף
 בהם ליוהר ה1רנל1 לא כי כם .כשל1 פוששם 1,ש חכמים מפי יבקש.לא
 בני מכש1ל ל1כרון שם וכתב כור1ן עושים ואלה מ1רים לקול ישטעו1לא
 נרול עונשם יהיה רנות פעטט שבעיצתם הקלות על 0אר והזהיררורו

 עסו 1נמוקו 1טעט1 רמ.ם שפ.כת ער.1ת נילוי ~רה עבורה רהינ1מהחס1רות
 ואם חכם.ס. רבר, על לע1כר המיתה ח.וכ על נכ1ן טעם שם כתכ נםשם,

 לא אשר המעש,ם לכל ו1כר אוהרה אחר אוהרה צרינין הי1 ראשוניםכר1רות
 יתפי ה,ה האחר1ן הר1ר לנו שכן כל טובש לסעש.ם 1יר1ו אחר 1ויר1ו.עשו
 סומין על ולהוהיר ל1רו כאת' הצע'ר אנכי נם לכן ררק אכשר רלאריחסי
 לקצח טעסים כתכתי ואנב וה, בומ:נ1 אלו בנלילוח המצטרכי6 שלשחן הנ-לאל1

 הטבעו, ארניהם מה על חמהו כן ראו כ~שר חכמים אפילו אשרמנהנש



ז%הקדמה

 וה חיכורי כתכת. שלא בשגם הטק1כל'ם מרבר. רבר.ם איוה כתכתי:ם
 אחר' סקום טכל ההיא כחכמה ס1עיר מעט היא יריעתי ונם להסוניםרק

 לא אם אף לעש1תם 'ש 1נפלאים נרולים לרברים רוסוים ההסהשענינים
 ווה התשובה טמצות ב' פרק חררים בספר שכתיב כפ1 מרמיותן כלל.רעו
 הקרש רוח עליו הופיע כאשר ו"ל כט1הר."א האלקי 1הפק1כל כקצרה,לש1נו
 יר. על הנרולה 1בכונתם בצומ1ת .עשו אשר הת'ק1ן למשכילים לימרלסר
 ונג'ח השכ שיאמר והפס1ק התעניות מספר נכת1נ אך וכי' הקורששמ1ת
 אשר חרש שם וה לחב1רי יקראתי כאן. ער שמ1, יתכרך להשםהכונה
 לכת1ב כאת' שלא מפנ. הא' טעמ'ס: יג' אומץ יךסף 'קבנ1 ה'פ.
 ולהוה,רם ולורום כהם טתרשלים שהע1לם במה אומץ להיסיף רק הרי:יםכל

 מעצמו ה' לרכר חרר שאיננ: שט. ערכ' שפלוח ירעת. כי הכ' כך. עליליראם
 מעל שהעתקת'ס אף אליו לסבול יכו: כ. אלה רכר. יר. על סעש'1 .תקןלא
 ל1 אס-ע לטהר 1בא כלמ1ר.ם א1ו; לו להע,ר נפש1 שחשקה למי רק ה'פפר
 בעקבוח שררכת' הנ' אומץ. יךסף ,ר.ס וטהר ררכו צר,ק .אחו ;אטר:עליו
 'ר, על או ספר'הם על שמ1תם שקראו :"ל נפש נוח. קרמונינ1 הצאןריע.

 צ'ונ,ם הצבת' ולכן בהקרמת1 הר1קח בוה שהאר.ך כס1 שמ:חם שלהנימטריא
 אלו: יהם לה המסיעים שמ1ה כל ':כר1 הט1ב שעל הואח הק1רשלמלאכת
 פנחם מה1ר"ר החס'ר א"ם ה1א שכקרושה רכר לכל וכמעלה בוטןהראש1ן
 שסלבר ב1 ל1 ש.היה 1למעט הבא 1לעולם הוה לע:לם שהכניס:י 1"ל:עליקמן

לימ1רי
 שה.' הטוב'ם להמלמר,ם נר1ל שכר הטהיציא יבכבורו כעצמ1 עמ.
 לי א1ן טצא כב.ר ע1ר שעתא ליה רח.קא רה1ה ואף לי להסציאבאפשר1ת

 רקרוק צר על כולם שה,1 ה:הנות.ו ירא.חי קרש .ר. על מים ש'צקח,במה
 ארץ לקצ1. נ1רף הט1כ שמ1 ה'ה כאשר ופרישות חר1ט.1ת בסריחה:סור
 אר1ן הלקח אחרי א1חו נמרת. א:. אשר חכסה ראש'ת ספר לן קיצר ולכןי,מים

 של שנ.טסר.א ה~ה השם כא :"ל ולבבור1 לעיל שכתכתי כמ: פמניהאלקים
 רר'ן. כח1שבנא רר.ן חושב:א זעלקמן של נשטר.א ה1א אמץיוסיף

 צר"ק. טור"ה אב"' ח'בוה ראש. חסר אמץ שמ', על טרמ: יךטףנם

 הטסיע ה1א שהוא ה:"ל הא"ז זנךךיל נמר שאר. הוא השנ.המסיע
 לב' על עלה לא א1סץ לי 1הוס'ף לי שה,ה הוא שלול. נרול 1שקר ספש כישיש

 של כגימטריא ה1א האז זנךךיל של ססקר סספר 1הנה :ה. חכור. לחברמעולם
 י"ץ איוק כהר"ר הנרול אחי ה1א עלי החביב האחר1ן והמסיע הסלה. עםאומץ
 בהם כא1 ענינ.ם כטה נם נכון על 1ס.רורם רכרי בהעחקות נר1ל עור לישה.ה
 האלקים לכן סלכותבם :שמסו 1מבלער,1 לוכרם לטוכה הנורס ה,ה היאאשר
 הוא המלה עם כי'"1 מלא אךמץ וחשכ1ן אייזיק שחשב1ן ליר.אנה
 לת1ך שנ~רקו בפה על.1 גוננ1 :ה 'ר, וסעש' על' ה' ניעם שיהיה ואקיהש1ה.
 ת.בוח ראש' שעולה תחתון תוך עליךן :ה ספר שערי מ:' השס1חפ.

 מילתא טשנא שיהיה ושני ראשק ובית הסשכן של השנים כחשבוןשלהן
 לרכר אכלה טרם אנ' לכן ה'. יב.ת ציון נשערי האלה שער.ם ה'שא1הכ



הקדמה1ע1
 העם חן *תן כריחיכם, ה' ייחוק ראשיכם, שערים  שאו חאלה לשעריםאשר
 אטונים שומר צריק גוי כי ויבא שעריכם, אקרח לאבני שישיטוע*כם,
 תקבלו הקוראים ואהם רלחותיכם, יסנר. לא השערים שאתם רבריכם,לחבב
 ועל ומחשב.תיכם, בפחשכותי הוא קטן אם אף לפניכם, שאסרו ט0יהאפח
 כל וה כי ופעשיכם, ררכיכם ותטיבו טעלליכם, רוע הסירו ה,כו רחצו כןירי
 וכיותיכם, .להאריר להנריל סצ,ת בהרבה ילוכותכם חמאתיכם, חסר סחשבחיפרי

 וביומיכם. בחתכם ירושלים בשער, רנלינו יהיושעומרות
 החס.ר א"מ בן 'וסף הקסן נפאם בשני. נכוהרכרי

 נוירלינגן וצ"ל מ'נחסטוהר"ר

 המחבר. של חתנו מהדייןהקדמה
 הסחבר של יר כת,בת ווי.ת בקרן וטונחת כרוכה א,מץ יוסף שספריק
 נראה ומהקרמתו ושנים .מים כמה וה מבקש וא.ן רורש ואין ו"ל חמימורי

 ככל הנהונ.ם רינים הן ביה רכ.לא נרכא שהוא הלו ססר לרפוס להביאשרצונו
 ה,רכה נוראים ויטים רנלים ריני וכל כשכת. שכת בחרשו חורש פריהשנה

 ינהנ היאך רינים ושאר כרכ.ת וריני ופשטיה נהרא נהרא חפלה שלנוסחאות
 לחבירו ארם בין טוכות ופר.ח טוטריו ונם מוסר ספרי כל והעתיקשכל. לפי הפ,סקים בין הכר.ע ונם רמין פ"פ ק"ק פה סנהנ,נו ונם ושניו 'סיו כלארם

 קריאח .סרר הטוק ברכת קורם שבת לליל חרש חפר נפרץ כקיצורועברונות
 ספר שטחבר קהלתנו וליושבי ארץ יושבי לכל ומפורסם נלר ווה שלו.שטע
 כקהלתנו ישיבה וכני לרתני ראש מי.חר אחר היה ו"ל וקגי חפי ט.ריהלו
 והיתר איסור בה.ראת הן יכואו פיו ועל יצאו פיו על הערה סעיני אחרנהיה
 הנאק עם תשובוח שהחליף העולם בכל ספורסם היה ונם הקהלה בעניניהן

  הבית  וגם הלו הספר פתין כנראה של"ה הטחבר כעל סמל הששהמההריר
  ב,לכית שתו הב"חדש

 סיאי
 טהור"ר והפופלג הסיפלא החכם בשמו  וקראו

 הרסום על להעלות וראוי ססכא כר שההא וניכר רטין פ"פ פק-ק נוירלננן'וסף
 כס.ת. לנרול בפרס הטח רברי לקתם מצוה כי כישראל ספרים ירכוכסותו
 בוראי  %שטתו רוח גחח לעשית ובסרישות סהסירוה ומפירסם מיפלנשיהיה

 ומתעסק נורם שאני לאנפאי נפק שכיבנא כר אני ובטוח בקבר ר.בבותשפתות'ו
 מ,שראל חברות.ת בכל הלן פפר ש.לסרו ואקוה חוצה סעינוהיו שיפתובקרשים
 כטרוסים סהרי ואלקות סרינית ישרה בהנהגה ע0 הטוני לנחנ שיוכלוכרי
 לא כי חפלום חס הנמאם כטף ולצכור חון לחרכות כהנתי שאק בשחקשוערי



תעןהקדמה

 נהניתי ולא שנ.ם וחטש מעשרים יותר תורה באוהל "שבתי ימ' כל כי עמריק
 מספיק אני יפי וכל ל1 ראפשר סה בכל השלום על,ו חסי שהיטיב רק ארםסשום
 לאוכלי אלא התורה ניתנה לא כי תורה של כררכה כסועט ביתי ובני עצטיאת
 טתוק ולא הוא כר1ך הקר1ש ס,ר כוית טר1ר,ן סוכ כי ה' על כטחונם שהיההסן
 ובקהלתנו בי ננעה ה' 1יר הנלנל עלי שנהפך עכשיו ורם בשר ירי מתחתכרבש
 וכל בת1כם כן נם ב.תי והיה קהילחנ1 כל שנשרפה חע"א בשנת פעפים,שתי
 הי1ם ער נבנה לא 1ביתי מזשר סעט לי נשאר ולא ע,נ. פחמר וכל חפעיכלי
 תסא-ל בשנח טשבר ער קהילתנו יושבי באו שבר על ושבר הוה על והוהה1ה
 בי תלו וה,ה טכל ריקן לב1ש כלי ערום סמש ונשארתי קהלחנו הצינשרף
 ואין עניות לרקר1קי באתי כך סתך להם פ1רש ואין לחם שאל1 עולליםטפלא
 ונוטיי רחטנ.ם כני רחסנים הם קהלתנו אנשי רק סע,רות שלש מו1ן אפילולי

 ביתי בנ. אח לפרנס וממונם בנופם 1לסער לעור 4 וה.1 עלי הן הטילוחכרים
 ומנהיגי פרנסים הקצ.נים האלופים וכפרט נרולות בסחנוח ננ1ת שתי1בנרונית
 רשות ל. שנתנו הן בטמונם הן שבעולם טובות טיני ככל עמי הסיבוקחלתנו
 שט: טכל חשטרם ה' אחה חסר, אנש, סנולה ליח,ר, ולכבר הלו ספרלהרפיס
 1שנותיהם ימיהם ויאריכו יריהם סעשה בכל והצלחה ברכה וישלח רעופנע

 להאלוף סשכיר לראש ברכות ונם ות1טים, לאורים הכהן עטור ערבנע'סיס,
 הרפוס מע1ת לי שהלוה 'ציי שייאר אייזיק כהך"ך והקצ.ןהראש
 יראה פעל1 ה' ישלם פרוסה ש1ה ריוח בל, וווי 111. כפרעון לו לשלםוחניר
 וקנ1 1חש1 נשו עשו הס1עט כסם.כם על תחוסו אל ככן יטים. 1יאריךורע

 הטעת'ר רבר. כה לבמ1. .שסח כו הקורא וכל לכל שוה הוא כי הש,הבפקח
 כרננ.ם, ולירושלים לצ.ק לעלות שתוג1 וקטנ.ם, נרולים בשב,לכם ה'אל

 למימ.נ.ם. רחים סמא היא אשר ה' כתורח ש.עסקו בנים, ובני לבנ.ם,הוכ1
 דארךם רייש משההקסן

 רסין פ"פ רק"ק חסר פבח.רי הבח' יחירי בני ירי עלוהונה
 ש" דארום אברהםכ"ה




