
~

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

'~ 
~~~ ~ 

 ז ~~ו
~ ~~~ ~~ 

 י
~ ~ ~ 

 ~~~ ~~~ ~~~ ~ו~י~ ~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~~ ~ו~~ ו~~~~י~ ~~י~~~~~~
 ~ ~~ו~~ ~~~ו ~~ ~~י~~י~

 וי~~ ו~~ו~~ ~ו~~ י~~~ ~~י
 ~~ ~~י~ ~~ו~י~ ~~ו~י~ ~~י~י~ ו~~ו~יו ~~ו~יו ~~~ז ~~~ ~~~ ~~~ יי~~ו ~~ו~ ~~~~ וי~~י~ ~~~~י~ ~~ו~י~ ו~~ י ו~~~ ~~ ~~~~ ו~~~י~~ י~

 ~~~~~~~~ ~~~~י~ ~~י~ ~ו~~ י ו~~~~י~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~י~
 ~ו~וו~ו יו~~~~י~

~~~ 
 ~ו~ו י ~~~~י~ ~~~~~~~

 ~~~~~~ ~~י~
 ~~~~~~י

 ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ י ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~~~~~~~~~~~~
 י ~' ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~י~~~י~
 ~~~~ ~וי~~~י~

~~~~ 
 ~ ~~~~~י~

 ~~ו~ו
~ ~~ו~ ~~ו~ ~~י~  ~~~ 

 ~וי~~י~י~
~ ~  

 ו~ו~ י ~~~~~י~ י~~וו~~ ~~~ ~ ~~י~ ~~~~ ~ו~~יו
 ~ו~~ ~~~י~~~

 ו~~~~ י ו~~~~י~ ~~~~~~ץ ~~~~י
~~~~~~ 

 י ז~~~~~
 י~ו~וו ~~~ ~~~~~י~

 ~~~~~~ ~י~ ~~~~~ ~~י~

 ~י~י

~~~~~~ 
 י

ו~~~ו~
 י~יו

 י~ו~וו ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~
 ו~~ ~~~~~~ ~~י~

 ~~ו~~ו

 ~ ~~ז י~~~~ ~~ ו~~ ~יי~~~~

~ י י~~~~ ~~~ ~~~ ~ו ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ו~  ~~ ~  ~~~~~ ~~~ ~~ייי~ 
 ~~י~~י ~~ ~~~י

~~~~~
 ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~י

 י ~~

 ~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~
 ~~~ ~י~~~~

~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  יייי~ ~~~~~יי~~~~

 ~~~~ו~
'~ 

~~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 ~~~ ~~~~~י~י ~~~~~ ~~ ~~~י~י~י ~~~~ י~~י~י ~~~~ ~~ו~י ~~~~י~י~~
 וי~~ ~~~~י~י ~~~~~~ ~~~~י~י ~~~י~ ~~~~ ~~~~י ~~~~~י~י ~~~~י~~ב~~

 ~~~~~ב~~
 ו~~~~~ ~~~~~ י~~~~ ~י ~~ו

 ~~~~~ב~~
 ~~~~~יו ~~~י ~~ו

 ו~~~~~
 ~~~~~ב~~

 ו~~~~~ ~~~ו'~י~ ~~~י~ ~~ו
 ~~~~~ב~~

 ו~~~~~ ~~~וי~י~ ~~~ ~~י ~~ו
 ~~~~~ב~~

 ~~י~~ד ~~~ ~~ו
 ו~~~~~ ~~יוי~~~

 ~~~~~ב"~
 ו~~~~~ ו~~~ ~~~~ ~~ו

 ~~~"~ב~~
 ~~~~~י~~ו ~~י~ ~י ~~ו

 ו~~~~~
 ~~~~י~~~י י~~~~ ~~ ~~ ~~~"~ב~~

 ו~~~~~
 ~~~~ב~~

 ו~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~י~~~י ~~ו
 ~~~~~ב~~

 ו~~~~~ ~~~י~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ו
 ~~~~ב~~

 ו~~~~~ ~~~י~~~ ~~~ ~~~~~ ~י ~~ו
 ~~~~~ב~~

 י~~~ ~~י ~~ו
 ~~~~~~י

 ו~~~~~
 ~~~"~ב~~

 ~~י ~~ו
 ו~~~~~ ~~~וי~י~ י~ו~~~

 ~~~~~כ~~
 ו~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~י ~~ו

 ~~~~~ב~~
 ו~~~"~ ~~י~~~~ ~י~ ~~י ~~י ~~ו

 ~~~"~ב"~
 ~~~~~~~י ~~ו ~~י ~~ו

 ו~~~~~
 ~~~"~ב~~

 ו~~~~~ ~~ד~~~~~~~ ~י~י~י~ ~~י ~~ו
 ~~~~~~י ~~~~י~ ~~י~י~ ~~~~~~

 ~~~~~ ~~~ו~~
 ~~ו~י

 ~~~~ ~ו~~
 ~~י~ו י~ו

 ~~~ו~י~ ~~~~י~~ ו~~~~ו~י~

~~~~~~~~~
~~~~~~ ~~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '
 ~יי~ ~~~~~יי~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 הר'הח~יד המו~ל~ הר~ ידידי אלי בא
~~~~~ 

 ~י

~~~~~

 ו~דו
 כ~~

 א~ו מכבוד
 בר ~צדי~~מ~ורסם הגדול המאור~ב
 ו~רי~א ~~ידא ו~די~ין ~ןא~ן

 ~ מ~~~~~~
 א~ר יזצללה"~ ~~~~ ~~~

 ~ימ~
 בכ~ר

בכמה הרבנו~
 ~אחרי~ ~לו~

ד~ל~ינו א~~ ~י~ ימיו
 רבו~ ~ני~

 ו~~ור~ם
~~יד לצדי~

 ~יים מים ממקור היוצאיםדברים ~א~ ~כ~~ וראי~י ונ~ל~

 ~דו~~~~
 ~ו~ם ור~~יו מוריו יה~ו

~~
 ~גאון ~ודי אדמו~ר

 ו~~ ה~דו~

~~~~
~~~ 

 ~לי~א

מ~
~~~~~~ 

 י~~
 ~~ר

 א~רלכשיוד~~במחיר ~~
 יוש~

 ~יו
 י לאורמ~מו~א

 א~
 ~כו~ב ד~י

~קוד~
 מרן

 הגאה"~
 ~ ~לי~"א

~~~
~~~~~~ 

~~~~~~ 
 ב~ו ~ר ב~~מו~והוא

~  על~צמו ~ו~ 
 הח~ו~
~ 

 ~~~ו~ף ב~ם אשר מ~ורסמים~די~ים
~"~ 

 ~ל הרב
 ו~ המח~

 ~ריו
 הקדו~י~

~מ~
 מל~י~ם

 ב~ לבו~
 י~ראל

 ודברים י ו~בוד~ ל~ור~
 ~~ל~ רפאו~ המ~ ~ל~

 ~~~שו~
 טבא ל~~לא אמר~י י~ראל

 י~
 חילו

 ר~ ומצו~
 ולס~דו ל~ומכו

 מע~~ו ~רי ~צ~ ~או מ~ם~כל
 ~' יבצ~ כא~ר ואי~~ י ל~וב~

~~~~~ 
 נ~י

 מ~~יו~וב
 לה~לו~

 ~~~~ם
 ~א~

 ~ל
 ~ד~ו~ מכב~

 ~~ר אי"~ א~ח א~י גם
 אשר במחיר~חד

 לו ו~~י ~לי ~~~
 מ~~
 בא~י ולראי~ י

~~ 
 הח~ום

 ~' ~ום~ר
 ~~ ל~~~ ~~~~~ ~~~ ~~

~~~~~ 
 ~ יע~א

~~~~~~~~~ ~~~ ~ ב  
 ז~~ זצל~~~

~~
 ס~ר ~~נ א~ח אנכי

~ 
 ~א~ר

יצא
 ו~~י א~~ הד~ו~ מ~~

 י ~~ו~ ~דימ~~~ף

~ ו  

 ל~ייע
ל~"ח

~ ~~~~~ 
~~~~ 

~ 

~~~~~~

 יום
~ 

 ל~~ מ~ו ~דבר

~ ~  ~~~~~ זצל~~~ ~~~
~י~ים

~  ~~~~ ו~~~ 
 זכו

 ~ד~ו בכ~~ ראי~י הן~~~~"~
 המחבר ~רב~ל

~~~ ~די~
 מ~ורסם

 ~~~~ מו~ כ~~~
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ד~~~ אב~~~~~
ז~לה~~

 ו~ריבים ~ו~ם דברים
 מ~י~

ירא~
 ~~ים

 וח~ידו~
 מ~בים

בני לבו~
 ל~בוד~ ~רא~

 י~~ך ~שם
 ורב~יו מוריו מ~י הקדו~ים~ד~ים ו~ר~

 ~מו~ל~ ~רב~ וב~ י ~~נו י~ן~ם
 ~~ד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~מו~~
~ ~  

 ל~יאם רוצה
~ לבי~  ו~יו~ 

 מזכא ~א
 אב~

~ר~
 לפעלא

~~ 
 לסעדו ל~יי~ו ומצוה ח~ו י~ר

 ~~מ~
 מ~ום בכל

 גבולו להשיג ~לא ~~יו~~ו בו~
~ 

ה~'
~~~~ ~~~~~ 

~~~~ 
 ~ד"~

~~~~~~~ 

~~

 הסכ~ה נ~~י לא ~עודי ~י ~~~
 אך י ~פרעל

 ד~~נא ~י ~חמ~
כד

 ה~
 ~ליא

 אהב~ גו~
 כבוד

 ~~~~אא~~~
 זצללה~ה

 א~
 ~בוד

 בדבר ~חויב הנני י זצ~ל ה~ברהרב

 ו~י~~ י הלזו רבה ~צוה לדברל~י~
 ~ים דברים הזה~~פר

~דבש מ~ו~י~
 ~ופ~

 ירא~ ~א~ ~~ם
 וח~ידו~~מ~

 י גדו~יו כל על
~צוה ~~

 ל~יו~ ר~
 לעזר

 ול~ע~
 ~ן

 ~~ ה~ופל~ ~~ב~ה~ח~
 מו"ה

~~
 הס~ר א~~ אנ~

~~~ 
~ ~  ~צד~~ה~ 

 ~ו~ה
~~~~ 

~~~~

 ונ~~י ~ בל"נ ז~ל
~ן ~~~

 ~ח~
 נ~~ ~~~~' מו~ה הרבני

~~~~~

 ~ן ל~רבו וא~ש
 ~ ה~חב~

~~~~~~~~~~ 
 זצלה~~ בהה~~

~~~~~~~~~~
 ~~~~~~ חופ~~
 י~א

 ~י~~~~'

~~~~~ 

 י
 ~ בואו ~ם ~לה~פר ~~ב~

 ל~בודח~ם
 ~ה"~ ~ה~~~ ~~~~ ה~ו~

 יע~~ ~~~~~~~~ חו~~

~~
 אחד ~פר בל"נ א~ח הח~מ אנכי
 זצלה~ה ~~חבר~ן

 ~י ~~~~~~~ה הר~
~~~~~ 

 כא~ר
 ו~~י ~ביה~די~א

~~ 
 ~אנשי וא~ש י

ידידינו
 להיו~

 בכל ול~עד לעזר לו

 ~האפ~~ו~
~~~ ~~~~ 

~ה"ה בה~~~

~~~~~~~~~ 

 ~~גו~~

~~~~~~~~~~~ 

~~

 בא
 א~

 המופלג הר~~
~ו~ה הח~י~

~~~~~ 
 נ~י

~~~~~ 
ובידו

 כ~~
 ~רב אבי~ ~כב~ד

 ה~פו~םה~ד הצדי~
 ~~~~ מ~~ ~~ש"~

~~~~

 ז~ל
 ב~וכוור~~י ~~~~~~~ אבד~~
 ~~~ ~ר~

 ועריבים

~~~ו~
 ~צוה יהל~ו ~דוש

על לה~ו~~
 ~בא לפ~א א~ר~י ~דפו~

 ישראל בני ~אחינו וא~ש יחילו יי~
 ל~ו~

לעז~
 בכל הנ"ל ~~~~' לר' ול~עד

 הנ~ י האפשרו~
 ה~ורה לכבוד חו~ם

~ 

~~~~~~~ 

 בהרב
~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 ז~ללה"ה
 חופ~~

~~~~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~  

~ ~

 מוכ~ז שביד זה ~פר א~ח אני
 כמה שבידו ~י ~~~י~ ר'הנכבד

 ו~~ודו~~סכמו~
 ונ~~י

~~~ 
~ 

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ז"ל

~~
 נ~~י אנכי

 מ~~
 ~ל

 הד~ס ~י~ יצא כאשרוא~ה הספ~ ז~
 מבן אחד ספר ב~נא~ח

 שלומינו מאנשיואב~ש המחב~
 להיו~

 לס~ד לו
 המפואר החסיד~~וכ"ז

 בנש"~
מו~

 נ~י ~~י'
~~~~~ 
~ 

ה~'
מו~ בה~~ ~~~ ~~~~~

~~~~~~ 

 ~ זצלל~ה
 למטמוניםכ"ד

~ לפ~ ~~~~~ ~~
~~~~~~~ 

~~ 

~ ~
 אנכי כי

 או~ ~
 לעיין

בספרים ~~
 י ~יני ראו~ מחמ~

אולם
 ~ מחמ~

 רב~ם הרבה
 הסכימוזמנינו צ~~

 הדפס~ ~
 הספר

 י דבריהם ~ל לסמוךראוי אש~
~  

 אנכי
 מ~כים~נני

 הדפו~ מבי~ וכ~~ ~~
~~~חי  

 אחד ספר
 בל~

 אשר במחיר
 נ"~ ~~~' מו~ה הר' המחבר בן ~לי יוש~

~~~~~
 י

 ואב~~
 איש לכל ונכון וראוי המו~ז א~ ~רב

 ל~ח~
 ספר

 לוולי~ן מא~~
~~ 

 י

~~~~ 
~~~~ 

 ~ם
 לפ"~ ~~~~~ ~~~ ~

~ 

 ~~~ה~
'~~~ 

 חופ"~ ~~~~~~~~~
 הנ~ל

 ~~~"~י~~
 ~~ק

~~~~ ~ '~~~

~~~~ 
~~~~~~~ 

 הנ~ אבד~~

~~~
 ושנון החסיד המו~ג ה"ה

 נ"י ~~~~'מו~ה כש~~
~~~~~ 

 ~ל חיבור ובידו ~אימנאומכירי ביד~
 ה~ור~

מכ~~
 הג' הרב אביו

 הצדי~
 חסידא

המפורסם ופריש~
 כ~ש~~

זצ~ה~ ~~~ י~~~ מו~ה
 ורצונו אבא מזכה וברא

 ~הפיצם בי~~בולח~ם ~דפיס~
 ~י~~~~

 ו~יינ~י
 דברים המה אשר וראי~י החיבורבזה

 ~להמ~~בלים
~ 

 להדפיסם מהראוי ~~כ י נ~יםופשטים וי~ חסידו~ ~רי

 בישראלו~פיצ~
 ספר א~ח אני וג~

 יצא כאשר~~ה אח~
 מבי~

 ונ~~י ה~וס
 מ~~

~~
 היו~ ~~~ בא~י

 למ~~ ~~ ~~ יום

 לפ~~~~~~~
 י

~~~~~ 
 ~~~~~ החו~~

 י~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 המופ~ג הרבני ה"ה ~פני בא
 ~י ~~~~'מו~ה ~ת~י~

~~~~~ 

 בן
 המפו~ם הצדיק המאה~ג הג'~~ב

של~~
 מ~ה כ~"ת היות~ין

~~~~ 

~~~~

 זצלה"ה
 ~~~~~~ ~בד"~

~~~~~~~~
 והראה

~תורה ע~ כ~~ ~
 ומועדי~

 ראיתי הנה זצ"ל מאביו
 דבריםבהם

 ונ~י~ ט~י~
 ל~ין

 וישרי~

~~
 ונתת~ ב~נ ~פר אקת אנכי
 ~ן לסייע ומצוהמ~ק

 ה~~

~~~~~
 נ"י

~~~~~ 

 לבצ~
 ~טובה מ~בתופרי

~ 

 ~~~ ~~~~ ~~~~ה~
~~~~ 

~~~~~~~~~
 נכד

 ~~~ הה"~
 זצו~~~~~~~~

 זי~ע

 להביאם וראוים דעת~מוצאי
 הדפו~ ~מכב~

 להעיד באתי והנני
 ג~~

 בזכר~~ ~הוא מה
כד

 טל~ הוי~
 בעת ~ה"ה כאאמו~ר אותו ~קירב מה ההתק~ות מהגודל

 תדאבצוותא היות~
 מהראוי ע~~ ב~~~

 שיו~ל או~ו ול~ייע ב~פ"י המופלג הרב א~ לק~
 את להביא ~יוכל מע~יהולבצע

 הכ~~
 ~בית ה~ל

 באעה"ת ולראי' י הדפו~
 יו~

 לפ~~ ~~~~~ ~~~~~גי~~~~
 פה י

~~~~~ 

 ~ יע~א
~~~

~~~~ 
~~~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 תופ~~

 הנ"ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  בראו~ם הפשוטים וישישו ~ח~ידים ~י~לצו ~צדי~ים~שמחו 
 ה~ודש מ~בר~

הרב
 זצל~~ הצדי~

 ~~~~ וח~ידו~~ר~~~ י~ש מלא אשר
ד ~  

~  א~~ 
 לעבודת אמיחי דרך וימצאו בו להבין יוכלו עם פשוטי אפילו נפש ~ל השוה ~רוהוא
 זמנינו גאוני ~יקי עליו ויגידין יעידון וכאשר הנעים הק~א יראה כאשר יחברךהשם

~ל~~א
 ב~כמת~

 דרכו היה וכן
 ב~וד~

 בת בשער ו~כיח דורש היה ~שר ב~ת ימיו כל
 מהשומעים ואחד אחד כל~בים

 נתפע~
 וגם דליה דרגא לפום וחד חד כל ה~דושים מדבריו

 נתן כי ויען י הדרך זה על כונחו היה הזה היקרבספר
~ 

 חיותו בחיים בעודו הקדוש הכ"י
 ~יאו אב כ~וד בתורת עלי~וה

 הדפו~ ~~
 אנכי מחויב י תבל ~ני ~ל ~~ו

 באמת כי מיתה לאחר אפי~ו כיבוד מצותכי ב~ב~
 עני~

 ~חר אבל בגשמי להיות יוכל מחיים כיבוד
 הואמיתה

~~ 
 ~ירה לאחר אבל כבוד לקיים ג~כ פשוט ~יש יוכל האב בחיי ולפ"ז ברוחני~

~א
 ל~י~ פ~~ לאי~

 בדברים ~וא הכ~וד כי כיבוד
 ר~ני~

 ~רו וע~ו
 בז~~

 לאחר אפילו כיבוד מצות מ~יים תמיד הי~ בר"ש ר~א דאאב ~~ בן
 שראה מי כל כי ההסחלק~

~~
 אפיל~ הלא אב כיבוד לקיים נוכל ב~זה ~ם פשוטי ~נחנו אבל ר~ש נת~בד בזה בר~ש
 ו~בוד~ ותו~ ~~~~מצו~

 שלנו
 אינ~

 וכ~ו בדו"ח
 דאית~

 בינה בספר
 פי~ לע~י~

 כל על במשפט יביא האלהים מ~שה כל את ~יב~הלת ע~
 כמ~ כי י~ר רע אם טוב א~ נ~ל~

~
 ופשעים עונוח על רק למשפט האדם את יביאו לא והנורא הג~ל הדין שליום ~בורים

 תורה ~ל אבל~~שה
 ו~

 ועשה למד דהרי יענישו~ו לא מצות
 ~כ~ ב~ ~~

 ~~מע"ה
 לשמה ~ד אם וחשבון דין ~תן צריך והמצות החורה על גם כי בכך בני תטעה אל~אדם ~ומ~

~לא
 להחגאו~

 נ~ט אדם אין כי לש~ש צדקה נתן ואם
 ע~

 ומהרהורים מגיאות הרוב
~עח רעי~

 מ~ש~
 כמ~י עם ~~~י דלפ"ז נמצא לענינינו ~כ"ל

 הר~ ע~
 לאחר~ב כיב~ ל~יי~ א~א

 מ~~
 ב~ודובחיים עוד ציוה אשר זצוק"ל אאמו"ר כ~ק צוואת א~יים שאנ~י בזה אך

 הקדושהכוונתו הי~ ובודאי תבל ע~פ ולהפיצם הדפוס ~ית הקדושים כחביו להביא בזה היה ורצונו~יותו
 לזכ~

 דורש היה לא עצמו כבוד כי ה~ולם את
 כ~

 גודל כי חייו ימי
 כאשר ל~יתים אדרבא ~ר ואין ~ער~ין ענותנות~

 נזדמנ~
 כמה~~ו ~י~ כאשר גדולה בשמחה הי~ בזיונות לו

 וכמ~
 ~יה ~כבוד פ~מים

 נמ~~
 בתכלית בעיניו

 המיאו~
 יעידון כאשר

 ורצויה טובה כוונה עלי בצוואתו הקדושה כוונ~ו ~יה בודאי לזאת אי י מכיריו כל~ליו ויגידו~
 כל בודאי כי בזה ~מיםכבוד ~הרבו~

 ההוג~
 הש~י לעבודת לבבו יתלהב באמת הזה היקר בספר

 כדי רחוקים דברים הזה בספר הביא לא בכוונה כי בו להבין יוכל ~וט איש~אפילו
 ויד~ יבין ואחד~חד ש~

 לו ויהיה
 חש~

 גודל ב~צמו יבין ואיש איש וכל בו להגות נמרץ
 הטוב~

 רז~ל א~ו וז"ל מ"ו סימן או"ח בטור ואיתא י ~פרט בכלל ה~ולם לכל מזה יצמיחאש~
מפני

 מ~
 מברכין שאין מפני אמר רבינא ת~ח מבניהם לצאת מצוים אין ~ח

 זאת את ויבן החכם האיש מי ~ד א~רדאר~י תחל~ בתור~
 כ~

 מה ~ל
 אבד~

 נשאל זה ~ר הארץ
 נתתי אשר תורתי את ~זבם על ה' ויאמר שנאמר בעצמו הקב~ה שפירשו ~ד~חכמים
 א~ר אר~י בה הלכו ולא בקולי שמעו ולא מה בה ה~ו ולא בקולי שמ~ו ולאלפניהם

 ז"ל הב~ח תמיהת וביוחר וחתום ס~ום הזה והמאמר ~חלה בתורה מברכיז~אין לו~
 מ~רך הרבה גדול~~ונש הל~

 ~עביר~
 בב~ח עיין

~~ 
 ~~ו מחק

 ולולי י הז~
 שמבואר ~ו~ו הלאה ~וא אדםיוכל ~~ אשר והמ~לה הראשון והדרך פרד~ס היא ה~דושה תורתינו באמת כי מלתא~מינא דמ~תפי~

 בזוה"~
 ק~ דף ויצא פ'

 או~פנא מכאן ~"ל ע~א
~~תגליא מג~

 ב~נ א~
 ~~חימא~

 ע'י~
 הוא

 ה~~ו~ הדר~
 עבור ~וא

 י ה~ול~ ר~
ב~וה~ר ובפר~



 ל~פר ואין לש~ר אין ה~רנ~ה ועול ו~רח י~ יום מת~בר הגלות ועול יתום דורב~וה"ר
 חגים ~~ק בבוא ~ך בעו~רינו הוא הפרנסה עול אך שמך את ליראה חפצים ה~לובאמת
 וחפ~ים דורשים וה~ל כח יגיעי ~וחו אז וח~דיו רח~ו ברוב הש"י לנו נתן אשרומועדים
 החול מימי והעבודה היגיעה מגודל אך י העיר חכם מפי ומו~ר תוכחה דברילשמוע

 הפ~וק מאמר וזה שם ז"ל וכפרש~י ל~ניהם תשים אשרהמשפטים ואל~ צרי~י~ הם רק הקבלה ע~ד קצרים דברים וב~רט רחוקים ד~ים יבינו ולאידעו ל~
~ 

הא~ים היי~ הארץ אבדה מה
 הפשוט~

 לפניהם ~תתי אשר תורתי את עזבם על ארץ בבחינת הם אשר
 המ~יחים היינו ~שוט דרך שבתורה הראשון הדרך מורהלפניהם ~ל~

 עזב~
 הפשוט הדרך את

 העוסקים העם את מו~יחים אשרובעת
 בכ~

 ~בשמים ל~~ם לבם את למשוך ~וט ע~פ אגדה דברילשמוע צריכי~ והם הפרנסה וק~י בטורח השבוע
 בדרך החול בי~ הש~י לעבודת עצה וגםלישועה ל~ו~ ~מונ~ ~~זי~

 הפ~~
 ~גדול ~קטן העם כל שיבינו

 ובחיבהבאהבה
 ולהדרי~

 בלשון יעקב ~ית ~אמר ~ה ~מושנאמר ונעי~ם בדבריםרכים
 א~יך ה' מה שנאמר וכמור~ה

 ~ו~
 אם ~י מעמך

 ליר~
 ~היך ה' את

 ו~~~
 בדרכיו

 האדם יוכל בקל באמת האלה טובות והמדות ~ו~ רחום הוא במדותי~מה הדבק ז~לואמרו
 ~ן לא והמ~יחים י ~מובן הלאה ל~וא האדם יוכל ועי~ז ש~ליות מצות הוא ~י בהםלהדבק
 אומרים רק עושיםהם

 פלפולי~
 ~אנ~ים ~ם מלוח נ~~ח ה~ונה ועי~ר סודות וגם ורמזים

 מדברי תועלת להם ואין דבר שום יבינו ולא ידעו ולא יער ~אילוני עומדיםהפשוטים
 יבואו לא הבאה לשבת ~דרבה ברבים הדורשהחכם

 עו~
 ~י

 מענ~
 לע~זוד לנו מה בפיהם

 ה~יעבוד מ~~י ~וח מעט לטייל או בית ~בת לנו טוב ביער כאילנות בבהכנ~סשמה
 ובזה הפשוטי~י האנשים היינו הארץ נאבדה ע~ז נמצא השבוע ימי ~לעבודתינו

למאמר נבו~
 מה מפני הקד~

 ת~~
 המבין החכם היינו ~"ח מבניהם ~את מצוים אין

פרד"~
 והוא ת~ח הנקרא הוא התורה

 בא~
 מבין אשר שהח~ם מדה כנגד מדה עונש

 בהתורה הבין לא הח~ם באם כי הפשוטים ה~שים היינו הארץ נאבד עי"זפרד~ס
 מוכרח היה הפשוטהדרך ר~

 לדר~
 הדרך ברבים

 ה~ש~
 היו ועי~ז

 מביני~
 הפש~ים

 ב~ם דבריונ~נסו והי~
 ועי~

 המוכיח מדברי למידים והיו בלבם ה' אמונת נ~חזק היה
 יגיע מתי מצפים היו הש~וע וכל הפשוט דרך על ה~ל בימי אפ~ו הש~י לעבודתומבוא דר~

ש~~
 ~שמוח בו לנוח

 לזכו~
 המו~י~ דברי ~מוע

 אדם של ~ו את המושכים דברים
 ורמזים דרושים הח~~~דורש אשר ועי~ז כמובן ב~ם הש~י אמונת ושיתחזקהש'י לעבוד~
 מוכרחים ויהיו פשוטים ב~ת רק ת~ח עוד יהיו ~א שבני~ם ע"ז והעונש ה~רץ אבדה~י~ז וסודו~

 דברים רבים בת בשערלהו~יח
 פשוטי~

 וזה הפשוטים האנשים היינו הארץ י~קיים ועי"ז
 תורתינו של לווי שם הוא רד~ס ה~ורה הענם ~ם הוא פ~ט תחלה בתורה בר~ושלא ע~

 הישרה והמ~ילה הדרך עיקרהקדושה
 עבו~

 רוב
 ~ול~

 ו~מו בהתורה הפשוט הדרך הוא
 מה~~ח ב~י לעם והבר~ה ההשפעה ר~ית פש~ו מידי י~א המקרא אין~אמרו

 בדרך להיות צריך רבים בתבשער המוכי~
 ~פשו~

 ~וונתהיה וז~ י בזה ודי התמיהות ~ל בעזה~י נתרצו ובזה
~~~ 

 ~פשוט הדרך על הוא ועיקרו יסודו היקר החיבור בזה ז~ו~~ל אאמו~ר
 ~יוםשיהיה

 וח~ו~
 המה אשר פשוטים ל~נשים ועמידה

 בבחינ~
 מאז בטוב אני יודע ~י ארץ

 רק הי~ר ב~רו הביא לא ע~ז זצו~ל זקיני הוא הצדיקהמנוח מאבי~ למד אשר ז~ל האר~י ו~תבי ב~בלה גדול יד לו היה זצללה"ה אאמו~ר אשרומקדם
 מע~

 ואפי~ו מזעיר
 אותם ~פרש הביאאשר דברי~

 טע~ ב~~
 לזכות זאת פשוטי~וה~ל~~ה אפילו שיבינו ~די ודעת

את
 ר~

 גדולה טובה יהיה ושלימים יראים ות"ח חס~ים ~בור וגם י העולם
 בעוסק~

 ~י בו
 הוא הזה היקרה~פר

 מ~
 ומ~להב וח~ידות ~ש

 לבו~
 ~א

 הדבר~ ~י ובפרט ה~~י לעבוד~
נובעי~

 ממק~ר
 חיי~ מ~

 ורבותיו מוריו
 גאוני~

 נ"ע צדיקים ~ד~ים
 הל~

 הרב המה
הי~ודי ה~ד~



~ ~ ~ ~ ~  ~~~~י~~~~
 ~ה"ק זצל~~ה

 ~~~~י~~~ ~~~~~"~
 זצללה"ה

 ה~~
~~~~~~ 

 ~~~~~י~ ~ו~~"~ הה"ק זצללה"ה~~ו~~~י
 ~זסתופף היה זצללה"ה אא~וו"ר אשר זצללהייה

 אלהים דברי ~ומש הקדוש ~ופיהם שמע ~זש~ום זה בספרו הביא אשר הקדושים הדברים וכלבצלם
 אשר הלקוטים כשאר לא אמיתים דבריםחיים

 חדשי~
 דברי בספריהם ~זביאים אשר באו ~זקרוב

 הצדיק פני ~ת מעולם ראו לא ה~ם וה~ז~ברים השמועה מפי עליונים קדושי מצדיקי~ורה
 הא~זת דרך על מיוסד הוא אשר הזה החבור כן לא אלו דברים יצאו קדוש מפה אם יודע~מי

 ת"ת קדישא בוצינא מא~ור ע"ב ר~ז פנחס פ' בזוה"ק ו~יתא י ו~מנים תיים מיםממקור
 בתר אבל ב~ו~ז"ז ואפילו ב~זזלא תליין הוי לישראל אורייתא דאתיהבת קודם דעלמא בריין~ל

 דא ומזלא דכוכביא מחיובא לון אפיק לי~ראל אורייתאדאתיהיבת
 אוליפ~

 בגין ~זאברהם
 תולדות אלה בה דאתמר ~ורה חומשי חמשה דאיהו מאב~ם ה' לקבלא בנוי עתידיןדהוי
 ת~תיך הש~זים בשמך דאתוסף ה' האי בגין לאברהם אמר בראם בה' בהבראם והארץ~שמים
 כי בה' וזרעתם זרע לכם הא בה דאתמר אלא עוד ולא בה' דנ~רין ~זלי כוכביאוכל

 אם ו~זזלא דכוכביא חיובא ~וניה בטיל באוריי~א המשתדל כל דא ובגין זרע לך יקראביצחק
 להאוליף

 כ~
 חיובא ~וניה בטיל ולא בה אשתדל לא כאילו לאו ואם פקודהא לקיומא

 ידוע דבר הוא זה כי כ~זוני פ~וטים לאנשים מה באפס הזוה"ק דברי להבין י ומזלאדכוכביא
 קד~זה התורה ובאמת ה~נוה ~זדת הוא התורה לקבלת ההכנה עיקר וספרים סופרים~פי

 חטא ~זח~ות הקב"ה של כפיו יציר היה אשר לאדה"ר התורה נ~ה לא מה ומפני~עולם
 וקוב~ה ואורייתא השכינה רגלי דוחה ~~ילו ה~זתגאה וכל גיאות יסודו היה אשר הדעתעץ

 לחם~ון בא גיאות ~'יי לחול יוכל לא התורה גם שורה השכינה שאין ~מקום תדוישראל
 דור י ~ואוד דק דבר הוא כי בזה השגה לנו שאין אמת הן היה מין שאמרו ומהאמונה
 כי שדי מה אמרו~מבול

 נעבד~
 א~זרו הפלגה דור אמונה וחסרון גיאות ענין בוודאי זה

 שם לנו~עשה
~ 

 וחוץ אאע"ה שבא עד ע"ש בראשית בזוה"ק כדאיתא גיאות ענין זה
 בוראו את שהכיר~ה

 מ~
 אלהותו נתגלה וע"י ב~זסה"נ לבו בכל ה' ועבד שנים

 הוא ואפר עפר ואנכיאמר בעול~
 ביט~

 התחלת בש~זו ה' לתוסי זכה ועי"ז האמיתי ועניוות גמור
 באברהם היה אשר האמיתית הענוה ~זדת ע"י היה והכל הקד~ה התורה כח וניצוץאור
 גם ומלינו ע"ה~ינו

 במשרע~
 ידו על אשר

 הת~~ נ~נ~
 בע~ור היה לישראל הקרו~ה

 ה~ורה במדרש ~~~ורו ו~זו ~יני מ~וד~ מסיני תורה קבל משה וכמאמרם העניוותגודל
 מה למים~משלה

 המי~
 נמוך ליו~ים והולכים גבוה מקום מ~יתים

 א~
 מני~ה התורה

 ~זה מפני בתל~זוד מצינו ~גם עליו שפלה שדעתו לאדם ויורדת עליו ~וה שדעתואדם
 ~~ירו דברי ומקדים חבירו דברי מ~בב עניו שהוא ומי היה שענוותן מפני כב~ה~לכה
 ה~ב"ה וגם עמו נתאחד והתורה באמת ההלכה את מכוון ועי"זלדבריו

 נתא~~
 ו~יייז ע~זו

 ~תורה ובשביל ~אשית שנקראו ישראל בשביל הבריאה כוונת וזה חד וישראל וקוב"האורייתא

 וי~ו~ ר~שי~שנ~~
 הכל

 ה~
 ~זה יחד ~~ל מקשר עניוות ע~י נמצא הקדמון הא'

 עי"ז בוודאי ענוה למדת זוכה האדם אם וגם י ל~ול מקום להתורה אין ובל"זמתקיי~ות ה~ור~
 אשר והתורה ה~"י לאהבת זוכה ועי"ז ה' יראת ענוה עקב אמרו כבר כי ליראהיזכה
 כוונת היה כאשר א~זי~י בקשר ~זקושר הכל נמצא לעילא ופ~ת בדו"ר הוא לומד האדםזה

 משועבדים השמים צבא עד האדמה ~זצמח הנבראים ~ל ועי"ז ח"ו שינוי שום בלי~בריאה
 מאמר להביז נוכל ובזה י ~ב"ה ~לה כפיו יציר הבריאה מובחר האדם תחתונכנעים

 דאיהו מאברהם ה' לקבלא בנוי עתידין דהויבגין הזוה"~
 ח~'~

 בגין לאברהם אמר בראם בה' כו'
 דאתו~ף ה'~אי

 ב~מ~
 ~י~ז

 נ~~
 הש~ים כהנ"ל הבריאה ~וו~ת

 ת~תי~
 כוכביא וכל

 הבריאה ~זובחר שיהיה האדם ונתייסד הבריאה ~ינת נשלם התורה קבלת ע'יי כי בה'דנהירין ו~זזל~
 אמרו ו~ז ו~זהזמן ~זה~וזל ל~עלה והוא תחתיו ונכנעים משועבדים הכלממילא

ואני אבר~



 אמיתית ענוה מדת ע~י לה' שזכה כיון תורה בלא היינו מוליד אברהם מולידאינו
 חי~א ממנו ונתבטל תחתיו ~כנעים מ~ועבדים הכל וממילא התורה ~בלת ואורלניצוץ זכ~

ד~וכביא
 ומזל~

 התורה ~בלת וקד~ת אור להתנוצץ התחיל ומאז כמובן מוליד אברהם ועי"ז
 ~ספירת מצרים ובגלות יה ~ב~י ~ב~ים וי"ב וי~קב יצחק באברהם ונצטרףונתלבן

 אחד בלב ההר נגד י~ראל ויחן ע"י ה~מיתית התורה קבלת נ~לם ואזשבועות ~בע~
 כאי~

 אחד
 בעת לי~ראל ~היה והענוה הבי~ול גודל ניכר מזה ואחדות בא~בה י~ראל ~היו מזהגם
 מי כי כמובןההוא

 ~י~
 א~ר העגל ח~א וע~י בחבירו ח~רונות תמיד רואה גיאות קצת בו

 מרבינו שמעתי כא~ר מגיאות בא זהגם
 הקדו~

 תוכן מווארקי זצוקלל~ה מוהרמ~מ והטהור
 מדריגות היינו ר~יתי לא ולאמו לאביו האומר הקדו~הכוונתו

 ~~ב~
 א~ע החזיקו לא לוי

 לבעלי א~ע החזיקו השבטים ~אר כן לא העגל בעון חטאו לא ועי"ז מ~יגותלב~לי
 ני~ל באריכות א~ר במקום הקדו~ים דבריו הבאתי וכבר העגל לחטא באו עי~זמדריגות
 הזוה"ק שאמר וזה המזל תחת התורה ~בלת קודם ~היו לכמות וחזרו העדימהם
 ל~יימא כדי באורייתא המ~תדלכל

 פקודה~
 לאו ואם ומזלא דכוכביא חי~א מניה בטיל

 כל באבות ~אמרו ע"ד והוא ומזלא דכוכביא חיובא מניה בטיל ולא בה א~תדל לאכאילו
 בעל הרב שם ~פי' וכמו ~ילמוד מה כל לע~ות ע"ע ~מקבל לחכמתו קודמת ח~אושיראת

תוי"~
 ז~ל

 זה~
 אנן ~בת רבא ו~מאמר וענוה וב~ול תמימות ע~ן זהוא ונ~מע נע~ה ענין

 לאפ~ א~ מרגיש ~אדם וכ"ז כו' בשלימותאדסנין
 ונ~מע נע~ה למדת לבוא א~א מה

 אלקים חננו א~ר ~האדם מכ"ז נלמוד י כמובן לשמה תורה ללמוד לו א"אוממילא
 למעלה והוא ומזלא דכוכביא חיובא מניה בטיל ו~זמילא לע~ות ע"מ ~ורה לומד הואענוה במד~

 לדברים זוכה ועי~ז אמת תורת הוא תורתו וכל ~~הזמן ולמעלה~המזל
 הרבהיוראיתיב~פ~

~קדו~
 כ~עין נעשה ל~מה תורה הלו~זד כל אומר ר~מ משנת על ~ק~ה ~מאיר אור
~מת~ר

~~ 
 מה הרבה ~ברים ~זוכה ~א עוד ולא

 י~
 עוד

 דברי~
 א~ר

 ל~
 ר~מ זכר

 ע~פ אפילו לומר לד"ת שזוכה להיות ויוכל י~משנה
 פ~ו~

 אדם בני ~בה אשר
 פ~ו~ים אנ~ים ואפילו ה~ומעים בלב פרי הד~רים יעשה ועי~ז תורתו יבינו עם~~ו~י אפיל~

 בלי ובתמים באמת שנאמרו הדברים מבינים אשר יען ורמה גבוה למעלה ~ואיוכלו
 דרך~ל הש~י לעבודת דרך ילמדו כאלה לדברים לזכות תמיד וחפצים חוש~ים ועי"ז ח~ו פנויה~ום

 הפ~ו~
 ויוכ~ו

 לבו~
 דר~יד אלמדהפושעים דהמע~ה ~אמר כדרך ורמה ~וה למעלה

 הי~ר ב~פרו ז~לה~ה אאמו~ר ~וונת היתה וזאת י י~ובו אליךוח~א~
 עם לפ~ו~י אפילו בכלל~ובה ל~ו~ ~~~~ ~י~

 א~
 מלאיםח~ידות המה אשר ה~ברים יבינו המה גם

 וזכות הרבים לזכות חיותו בחיים כדרכו הלשון במתק הספר וכתב ה~"י לעבודתודרך וי~
 שלא אבותי ואלהי אלהי ה' מלפניך יה"ר ה~מימה כפי אפרוש י בו תלה~רבים

 מכונו על הי~ר הספר את לראות במהרה ואזכה חנם שונאי בי י~מחו ואלאכלם ול~ אב~
 ממנו אנכי נם אבנה אולי הבריות בעיני ויתקבל הדפוס~בית יוצ~

 שאז~
 לשוב
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