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 ~דבר~~ר
 ההו~
 באמרו א~ לב יפול אל י

 מהוכי
 פ~

 אלא בי~ו עלתה ~א ~א זה
 ~~היל לזה יי~יע~יו

 מרע~
 את

~ 
 י~ר~ל

 וירצה י ~ו' ב~ם ה' קרא ראו להםואמר
 ות~ו ~ל~ם בעיןר~ו

~~ 
 ~ם כי

 ארצה נופל לא ~זב~בר
 ו~

 ב~ר מע~ך
 ויצמיח ת~אגו הימים וב~בנ~~בים

 ה' קרא ~י וראו י~רי וי~~
 ב~

 אורי בן בצלאל
 על ~שו מסר חור ~י לצד י ~רבן

 י~'~ו ~ידו~
~ 

 ~י ~יו את ~וע רצה ~ר
מע~רה

 ונה~
 ~לא הגם י עי"ז

~~ 
 מאומה

~מ
~~~ ~ 

 ולדורותיו לו ו~ר י~ופח
ובניו

 היוצאי~
 יהיו ~נו

 צדי~י~
 ודו~סים

 ~ל ול~ןואפרכיםי
 צדי~

 ~רו א~ר הדור
~~ם

 ע~
 עבודת

 י~ ~~
 ~אינו כמו

 ממוריבעינינו
 נ~וואר~ ז~~

 ~ר ת~ד אשר
 ולא ינוח ולא בנ~י טובת עבור~~ו

 ~השלי~ו ראינו א~ר הדור צדיקי שארו~ן י~~ו~
 ו~ו מנגדגופם

 לע~ו~ נפ~
 אביהם רצון

 מהם היוצאים ~ב~הם בבירור ~עשבש~ם
 ~~ל ו~~ים דו~יםי~יו

 ~ הנ~~

~ ~  ות~~
 ~ל

 עבוד~
 אשר ~ל בנ"י ויעשו ~ועדי אהל משכן

~וה
 ש~י ~אורה י ~ש"ו ~~ן מש~ א~ ~

 ~יותר נראה ~ו ~ןאלו מלו~
~ 

 ויע~ו כתיב כבר
 נרא~בנ~יי

 ~~~יד מ~רב ~שמעתי ע~ד
 נוקראי על ז~ל מלובלין בנ~ין יוסףמהו'
קוד~

 צוה ~אשר ה~זשכן את מ~ה ויקם
~ 

א~
 אל הארון את ויבא משה

 ה~~~
 ~~שר

צוה
~ 

 ד~או~ י משה את
 לוזכתב צריך היה

 יעיד ~~תוב ~לא אותו ה' צוה~אשר
 מ~פעל היה לא עשיהלאחר ~ג~
 ~ינ~

 ולא
 ~ובה מ~יק~ה

 ל~צ~
 ב~' באותו והיה

 ~ת~ש
 ~א~

 צוה
~ 

 בשעת ~ו משה את
 י ע~ה בעת ~ן פני' ~ום לו הי~ לאהצווי
 מובןובזה

 נוק~ ג~~
 ישראל בני ויעשו הנ~ל

~~~~ 
 ה' צוה

~~ 
 גוף על קאי זה מ~ה

 בחי' על קאי עשו ~ן יעשיה
 וכונ~~

 ~ובה
 להם ~ו~א

~~ 
 עשו ~ן רק התפארות

 משה א~ ה' צוה א~ר ~ל זו~י' נ~~
~ 

~~~~~
 ~~ י משה אל

 דוי~ר~
 י ז~רא

 ~א ~~ ~י ה~ורים בבעלעיין
 י בבלעם ~נאמר ~דרך ויקר אלא ל~תובר~ה
~אלו

 נר~ ~
 ו~ר י ~קרה רק השם לו

 גם ~~תוב הקב~ה~ו
 ו~~~ ה~~

 י ~נה
ול~אורה

 ק~
 ~ו שצוה כיון

 הקב~
 ~~ב

 ל~ים לוהיה
~~ 

 הבורא
~~ 
 ועוד י

פעל מ~
 ב~

 האי~ ~י ~ד ה~וונה~י בעז~~ ונראה ~נהי ~כ~ה
 ~ד ענו היה מ~ה

~ל
 ~אמ~ ~~ הא~

 א~ו ~הוא ב~בו
 ורק לנבואהראוי

 ~ר~
 הנבואה לו היה

 ל~תוב לו צ~~ו~~
 ~ל~

 לרמז
 ב~

 ש~א

אלו~
 ~ל ו~ב ו~ר

 ~ר ו~נם י הנבי~י~
 ~~ר והיה מ~ומה נתפעל לא~"ז

 רצון היה הרא~נהיול~ן בב~נתו~קדם ב~ויי~
 להת~ותה~~

 מא~~
 ~לף ~

 להורו~ זעי~

 יודע עליו י~יד~י
 ~עלו~זו~

 בחינ~ו על

הגדו~
 ~~יהו ו~~ן י בענותנוחו ~אר ~היה

 י רב איהוז~יר
~ 

 הגם
~~~ 

 שהוא נזהש"י

 ~ וא~~אלו~
 והוא הנביאים

 באמ~
 רם

 י עצ~ו בעיני שפל היה ע~~ז י ~ל עלו~א
 ש~מע~י~ו

 ממ~
 הק~ש הרב א~ו~ר

מפר~י~
 ארץ עדי גאים מ~יל זצלה"ה

 ~אורה ~מר י מרום עדי ~פל~ומגבי~
~וא א~~ גאים מ~פיל ~וא ~יון סוף ~דבראין א~

 נ~
 לדבר ואין מנב~ו שוב וא"כ שפל

 ~ל בפ~י אפילו ר~עים ~י וא~סו~י
~יהנם

 חוזרי~ ~ינ~
 אם ו~ילו

 הו~
 ~~ילו

 ~פ~ם ~ביה ו~ן י בגאותו נ~ארהוא
 מ~ביהו ~ה~"י אף עצמו ב~ני שפל~~א הצדי~

 בקטנותו נ~אר ה~ותל ב~ובה שעומדאף ק~נ~ ~י ~ו ובענותנותו ב~~ותו נ~ארהוא
~ 

בפ~ו~



~ ~

י~~~~~~~~~י~

~~~~~
 לה' ק~ן ~ם יקריב כי אדם
 כי ה~דוש ב~לשיך עיין י כו'י

 מהראוי כי ~יות הוא הקרבן ~עםשורש
 להעשות~יה

~ 
 ~עבודות

 ש~
 בו ה~רבן

 לוקת ותסדיו ~יו ברוב שה~י רקבע~ו
 מכ~ם וזהו י האדם ~ש לפדיון בהמה~ש
 הצאן ומן ה~ר מן ~~מה מן לה'ק~ן
 כל ש~שבו ר"ל י ק~נכ"ם את~קריבו
 שנ~המה

 בה~ה~
 ~היות דאוי היה ו~קר

 ~שה ~אלובכם
 אפשר ולדעתי י בעצ~~

לר~
 ~ו שאין המר בגלות היום ~י בזה
 עבודה ~פתינו ~ים ונש~מה כ~יב~~ן

ש~
 ל~מעט ~ענית י ~דבן ~קום ~פלה זו

ד~
 אמ~~ י וחלבו

 הוא עיקר
 ~היו~

 בבחי'
 עצמו ש~ז~ים אדם ה' ~ושיע ובהמ~יאדם

 הש~י ואם~בהמה
 בעז~

 כר~י ו~פלל
ה וידע ~ו ~זבהי~יק ~ ~  אך כי 

 ה~וםחסדי
 הו~

 תקשיב לבם תכין כמ~ש
 וי~עת ~חל ערבי ~~פר ש~~ וכמו~זנ~י
 לבבך אל והשבותהיום

 ויר~
 תשיג ~אשר

 והשבות וע~ודה בתורה ד~ת איזה~מים
 ~הוא ותדע לבעלי~ הד~ר ~זיר לבבךאל

 מדור שם כי לבבך ~הומהש~י
 הנפ~

 שהוא

 ~ג~ ~~מ~ אל~חל~
 וחל~י לבבי ~ור ע~ד

א~י~
 בשם ש~מ~י ו~ו י

 הר~
 מוואדיסלאב

ע~
 שכר עולה מאמרם

 כו' ~י~ עו~

א~
 ~יש מי

~ 
 ~~בר לב

 ~על'~
 ע~~ו

הכ~ו~
 הקריב כאלו

~ 
~ה י ~ולם הק~נות

 הכתו~ שר~
 ~ליו מ~לה

~~ 
 הוא

 העיקר ~י מאומהידע ~
 הו~

 כאז ש~רמז ~ו י ~יז עצמו בע~ישיהיה הש~י ~~דת
 בנ~י אל ~~רהכ~וב

 ו~~~~
 ~ור אלי~ם

 ואמירה~שה
 יו~ רכ~

 ~ל
 ש~

 ~ל ~~ים
 קיים ק שבהמבזמן

 וע~
 ~י

 הג~ו~
 וי~ד

הכ~~
 מכ~ י~~ כי אדם

 ו~ן הבה~ה מן לה~"יי עצמו ~יקרבי~ה כי י ~ה~ ~~ן
 את ~קר~ו~ו~ ~~

 ~י~ קר~כ~
 ~~ ~יות הוא

 ~ש~ו~ בת~לי~~~
 והכ~עה

~  ~ 

~~~~~~  ~  ~ע~ ~~~ 

 ~ול

 ונשא יגיד לואאם
 להבין י עו~

 מל~
 ~א

 שדרשו מה דרשו וחכמים ו~~ף בוי"והנכתב
 ונראה י ל~רה פניםושבעים

 דהנ~
 בזוהר

הק~ש
 פי~

 אפשר והאיך מתמיה שהכתוב

ש~
 אלה ~ל ושמעה הלא ~~א כי
 בואה קודם או~השמשביעין

 לעו~
 ~הי

צדיק
 ו~

 ונ~ה י רשע תהי
 ל~

 כל
 ע~פ זה בדרךה~רא

 דאי~
 בד~ה ~וה~ק

 חב נש דבר בשעתא דתנינן אליו הודעאו
 לאה~י' בחט~י ~גח ולא קב~הקמ~

 בתר לי~ וא~די מאדי~ ק~יב~יובתא
 סלקא מ~י'נשמתי' כת~

 וא~הי~
 קוב~ה ק~'

 ~ וא~ לכ~"י מלכא פקידכדין
 הודע

 לי'ואודע ~ל~ דינך אושיט חטא אשר חטאתו~יו
 חו~

 ~"א
 ירו~לים א~ הו~~

 למ~דר ~חי' אתער כדין כו' תועבותיהאת
 למקרב ואתכנעא מארי' ~מי'בתיובתא
~איה ואנשי חטי ביה גס דליבי~ מאן ~אק~נא

 ל~לי' זמיז ו~~ה עלי' אש~ ו~
 ומאן כו' בדינא ובמה עלי' לאודעאופקיד
 באורייתא למ~י בלילהדקאים

קא אוריית~
 מו~

 ולא חובי' לי'
 באו~

 אלא דינא
 ~א והוא רכיך ב~לי לברה דאודעה~מא
 לי~אנשי

 ו~
 מ~י~ קמי' בתי~תא

 ע~
 י אלה ~דש ב~זקראי לרמז א~רוזה י
 ע"דו~א כ~י אלה קול ושמעה בתמי' תחטאכי ו~~

 מאמ~
 ~ל אבריו ז"ל

עליו ~י~י~ אד~
 בשע~

 שרואה ראה או י הדין
 דיניןע~י ב~ינ~

 ש~ול~ן חליל~ וי~~~
 דקאים כגון י~ או י ב~יוב~א~יה~ר

 ~אאם י ~י' ~' אודעי~ ואוריי~א באוריי~א~לעי בליל~
 י~י~

 ~לו ירצה
 יגי~

~יהדר שמי~ מן
 ו~ו~ ב~יו~~

 יגיד לא אם
 ~שא ב~וב~א ול~הדר ~~ק~' להתווד~
 עו~

~~
 אדם אולת

 ~~ל~
 ~ו

 ~~ובה~וב י~~ ~
~~~ 

ב~' ~ אמן לפניו
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 ר"ח י במתניתן כ~ט דף מגילה~~~'
אדר

 ~ח~
 ~היות

 בש~
 קורין

 חל שקלים~רשת
 להיו~

 ב~וך
 בשלי~ת זכור בשניה י כו' לשעברמ~דימין הש~

 אדומהפרה
 ברביעי~

 י לכם הזה החודש

 פרשת ששם ברביעית ד"הופר~~י
 י הפ~

 א~זר גר~ינן ירושלמיובש'יס
~ 

 בדין ח~זא
 שיקדםהוא

 ה~~~
 לפרשת

 ב~ד שהרי פ~
 נשרפ~ ~בשני המשכן הוקםבניםן

 י הפרה

 ה~~מוה מהו~זפני
 ~הי~

 ~הרתן
 ~~ו איך להבין יע"כ ישרא~ ש~
 קודם שוכור ~ם ובגמרא~רשה ~רי~ ישר~

 י לעשיה זכירהלהקדים ~ור~
 ו~~

 ע~יה זה נזה

בפורי~
 הלא

 ג~
 הוא זה

 א~
 ענין

 י הזכירה לנו נזועיל מה וגם י בפועל עשיהולא זכי~
 שיי~ים ואיך נצחיוח היא ה~ורה הלא להביןוגם

המצו~
 ב~זה~י ו~אר י בזה"ז עתה הללו

סדר
 ועני~

 ונאמר ~רשיות הד'
~ 

 נזצות

 הי~ש~י~
 צבור קרבנות מהן לקנות למ~ן

 ~צות היינו זו מצוה ג"כ שייך ~ה~זועתה
 ח~~ל ש~מרו כנזו כקר~ן שמכפרת~דקה
 עליו מ~ר מזבח קיים הנוקדש ש~יתבזמן
ועכשיו

 שולח~
 פי' עליו מכפר אדם של

 המאריך ז~ל ~רו וכן משולחנו ~נייםלתת
 ש~ך כדי ו~~ם ימיו מ~יךבשולחנו
 יבאוכד

 ~וא~~ר י להם ונותז ע~י~
 ולא ~לחנו ~ריך ב~ונם שדייקולומר
 קודם ר~ל אלא ~עודתו ~~יךאמרו
 ~כול עני שיבא עד וימתין יאריךםעודתו
 כל ו~רו~מון

 המעלי~
 הצדקה מן עיניו

 נעצרים הגשמים ואין ע"ז עובדכאלו
 יש כי ~וירצה בר~ים צדקה פוסקי~שביל א~

 היזק איזה להם אירע כאשר לב נדיביא~לו
 פוסקיןמיד

 נ~ית~
 כאשר צד~ה

~ 
 נותנים

 כאשר ולפעמים~די
~~ 

 ~~אים על~ם
 לדבר~~נו

 ~יטיז למעות ~ו י מצ~
 י השומא ~י ~תן ~י~ אינם והם י~דו~ה
 כפי י מליתן ה~ם ~אר גם נזונעיםועי"ז
 י~ת~~ר

 ~~הם~
 ~ם י

 ג~ל~ א~
 לד~ה

 יותר אורחים ה~סת וגדולה י מקר~ות~~ר

~~~~~~
~~~ 

 הה~ק מ~ורי ~ושמ~~י י ~כינה פני~יק~לת י ~ ~~~~~
 כינזק~ז~זירי

 ~ב~
 כפי הוא השכינה פני

 לפום וחד חד כל י לו יש א~ר כלי בח~ערך
 מצות ע~י משא"כ י דיליהדרגא

 י האורח ומדריגת ל~י' ~דם זוכהאורחים הכנס~
 אלהים ואיש צדיק הוא האורחואם

 י עליו~ובר ~דו~
 ומכני~

 מטה לו ושם לביתו
 בחי~ו ומשיג זוכה ומנורה וכסא~לחן

 בחי~ו נז~רך יותר והרבה הרבה הואא~ר ומדרג~
 ג~כ שמ~י וכאשר י ~יד הוא~~ר

 עומד והוא פסוק על י 'ל ז מפרשיסחא~"ק מ~~~

 יע~~
 ~~אכי הא~י~ ~ ה~~ כא~

 ושלא עומד בח~ להיות בחי~ם ה~יגנזרום
י~ול

 ~ול~
 כ~ו י מ~ד~תו

בחי' ש~ המלאכ~
 לבחי' שזכה עומד והוא וזהו י עומדי~

 כי ~~זנם יעומד
~ 

 ג~כ
 ממדרגה והליכה עלי' להם שאין ~בבחי~ם ~~ו~ ~~רו~

 אך ילמדרגה
 עומ~~ שה~

 ב~חינה תמיד
 כ~יב לזה י~ת

 ה~ובה שהבחינה י עליה~
 לילך ~מלאכים יותר ~יקודם לו הי'אשר
 י לו נ~אר זאת למדרגה נזמדרגה תוזידולעלות
 והבח המעלההכלל

~ 
 ל~ורח יש אשר הטובה

 בחינתו לא אבל ~~ע"ב לה~יגזוכה

 קיים כאלו לצדיק פרוסה המאכיל כלואמרו השפלה~
 חונזשיחמ~ה

 י תו~
 וכ~

 בגמיצות הכופר
 י ~י~ר כופר כאלוחסדים

 ו~
 צדקה הנותן

אפי~
 ~זונה למלאך רשות ניתן

 ~א נ~ד י ~נו ~פרועהפרעניות ע~
 מ~א~

 הממינה
 ו~ילו י ומצילו הצדקהעל

 כנו~
 י בידו עונות

 מצוהכי
~ 

 כל כנגד ש~לה שעשה
 י המצו~

 ~דל יובן הנ"ל כלו~~"י
 מע~

 י צדקה מצות
 ולשום לזכור כדי שקלים פרשת קורין ש~ו~ה
 זו רבה למצוהלב

 מ~ו~
 מכפרת ~א כי ~דקה

 ~~~ן שהיו בה~ז"ק ~מן כמו יכקרבן
 וזה י נפשות~ו על ל~ר ל~~נותה~~ל מחצי~

 י ~שיה זכירה לה~דים כדי בגמראש~ר
 ~יים י עשיה ~י~ ~א בפו~םכי

 זכירה מ~דימין אנו לזה י לאביוניםמתנות מצו~

 י~~~
~ ~  ~~ ב~~ ו~כנ~ ~כ~ 

 צד~מצ~
 בלב לאביונים ומ~~ת



~ ~
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~ ~ ~

~טוב
 ע~

 ב~ך ל~ך יר~ ואל ~יי~ י
 ~ כי ילו

 ~יית זכירת עיקר הוא
 ~זת י~~~ ע~~

 ~י~ הר~ כ~ ולשר~
 ע~

 הרעות המ~ת כל היינו י ב~~וא~ר

~ר~
 ~~ת ~ו י ~ו ~ב

 הגם אדם~ני ~ ~~
 לבבם י~ עכ~ז י נותנין ש~

 ב~~ הוא וזה יב~תם
~  

~~ 
 ו~ו י לב

 זכור פר~ת ~ורין אנו ~את י המדות בכלכן
 פורים~ודם

~~~ 
 י ~שיה ~ירה

 ~ו~
~

 בתי'
~~ 

 ו~ר נכון ~ו ולהיות
 ~םהעשיה ב~

~~ 
 י להע~ה י~ם

בלב ~יה~
 י וש~ ש~

~ ו~~  
 קו~ן אנו

 ~ים פרה~~ת
 ו~מ~

 ש~וכמו י ~ינו פרים
 ז~~

 עולה בפ~ת העוסק כל
 וכ~ י עו~ה ה~יבכ~ו

 ~הר שהפרה
 כן יה~~ים

 ~רי~
 י ~נו ~הר ~ר~ה

וכמו
 מט~ שהפ~

 בקריאת טהור~יכן
הפ~~

 מרגישים ~אנו עד י ~שותינו נזדככה
 ונט~ו י מהש~ת נתרת~ו איך ~וונתוודע
 נעורים ~את ובפרט י עונינו ~ובנפשותינו
 י ~ונותי טהרתי לב~ זכ~י י~ר מיאשר

 נשבר לב ע"י ט~רה רות ~ו משיגיםוממילא
 הי' שמהראוי בגמ~א אמרינן ומש~הונדכהי
 ו~ני י פרה לפ~ת התדש ~~תל~קדים
 ט~ן ~היא ~ני פרה פרשת הקדמוהמה
~ל

 ~ר~
 קרי~~ וע"י י

 נטהרו הפר~ה
 התלוים המצות כל ~שות ונזכה ינפ~ותינו

 ~~~ב~
 ~הרה בקדושה

~ 

~

 נבא
 לב~

 ~ין
 ה~זד~ ~ר~

 י

ונפ~
 ~ודש ה~זקראי

 בפר~
 י בא

 ~זיא~
 ~~ה אל

 ו~
 מצ~ים ב~ן ~רן

ל~~
 התודש

 הז~
 ~ם

 חדש~ ר~
 ר~ון

~וא
~  ל~~ 

 שבתורה ראשונה ~וה ~היא זומצוה ~~ ~~ן וצריך י ה~ה
 וג~ י ~ו~ה~ום ב~י~ נאמ~ י ב~~ית ~~י~בזאר

 כפולות המ~ת ~בין
 ו~יכת יורא~ן ר~

~ ~  
 י

 קרבן ~ות~ם ל~ ה~ ~~~
 פ~

 וביקור
 ~די~ י ימ~ ~

 נוע~ ה~ו~ ה~~~
 א~~ך

 פ~

 וז"~~י~
 לשון י ~~ו~ יבי~ ~יום יום

 מי~
 אב~בועות כמין שנע~ה אש~~~

 יל~לה ~ב~י~
~  

 ~ן
 הצ~~

 יום ב~ל
 ~תורה ~י~ה נעימה~ירה ~ ~ז~
 שי~ י~ל מיו~ ו~ודה~

 ~ג ~ול
 רק י ~~ו הבא ליום י~ירהקדו~ה ~ ~~ בקדו~

~א~ם שצר~
~~ 

 ממד~ה
~~~ 

 היינו י
~ ש  נעוריו ~טאות ואת מדותיו ~קןצריך 
~  ~ר~ ~~ ~ל א~רם הוא וזהע~~י 
 ~ה

 גור~ י מקודם עשה אשר ~צוה ק~שתכי
 ~ו~~

 ~וה ות~ו~ה ו~~ות יתירה
 אמ~ יובן ובזהה~ני~י

 י~י~ י~ כל ז"ל
 ו~~ורה ה~ה ~י כי י כת~ותבעיניך
 מיום ~ה~ר

 ~מו~
 עי~ז י

 א~ר י ~~ו הבא ~ום ה~ש וכ~תה~דו~ה ~ ~ר~
 בע~ו ונראה מקודם הי' לא זוב~י'
 מקראי כוונת אפשר וזה יכתד~ות

 יאלה ~~
 התו~

 ~ל ~ם הזה
 ו~ו~~ו י ל~ו~

 יום ~ל ב~בודה הת~דשות בתי'להשיג
 יויום

 ר~
 תדשים

 ר"~
 השיגו אז כי

הראשון ה~ד~
 הקדוש~ וה~

 זכו בים אשר עד
ל~ר

 ו~תה י ו~והו אלי ~
 ~ההים ע~ שפ~

~~ 
 שה~שו ו~מו י יתזקאל ראה

ה~~~
 לא ~ה

 ה' ~נכי כתי~
 י וארץ ש~ם בראתיאשר ~הי~

בריאת בשע~ ש~ ותיר~
 ~ ~ו~

 הברי~ה כוונת עוד נשלם

~
 השתיתו אשר ~~ה ודור ~~ול דור הי'
 עולם בא~י וכ~רו~כם

~ 
 עד י

 אז מ~זצריםי ב"י אתהו~א ~~
 נת~

 אלהותו

י~
 הניסי~ ~י י בעולם

 וה~לאות
 י ~ה עובדים היו אשר ב~היהםשפטים ו~~~

 נצ~ווי~ו~ן
 זלצלותו ~~ו

 לקיי~ בא~
פס~

 ונצטוינו י ב~ש תש~ון אלהיהם
 ויהיובאש~ות יהי~ ה~י~ת ~~~זזת בכ~י י בו ~ברולא וע~

 ~ר~
 אשר משה הם אשר

 היו~~רים
 עו~י~

 ולכן י אותו
הבריאה ~ונ~ נ~~ ~

 ~ ונתג~
 ~דו הוא

 מ~

 כל על
 וזה יה~ץ

 רא~
 י תד~ים

~  
 ה~~שות הי' אז

 הוא ראשון כה~ליהר~ון
 ~דשי ~~

 דקטנותמו~ן י~ ~ ~~~ ~~י ידז~ ~~ כי יה~ה
 ו~ות~

 י דג~ות
 ויר~

~~ 

~  ה~ וכ~~ב
 י ~~דה

~ ~  



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 י מה~"י מאוד ר~וק הזאכי
 יפ~ ~

 האדם לב
 י לע~דה ~~י להקרב לי ~שר איךבאו~ו
 השיגו אשר דגדלות ~ו~ין עצ~ו י~~ןואך

 בי~אתאבותינו
 משוקעים אז היו אשר י מ~~

 ה~י"ת בם ~ץ ו~~כ טומאה שעריבמ"ט
 ~ב~ ב~י~ י לעבודתוו~~ו

 של לשונות

גאו~
 ו~גע י ול~~תי וגאלתי והצלתי והוצאתי

א~ת
 הוצי~

 ~~י למ"ט טומא~ ~ערי ממ"ט
 י רמות ~מעלות ה~ד~ה לב~י' וזכו י~דו~ה
 לא ודאי י לבז אל זאת ~דם בהעלותולכן

יתי~
 לבא ויזכה י ~בודה וי~~יל ~צמו

 י בעבודה י~יד וכאשר י ד~ות מו~יןלבתי'
 הת~דשות ב~' יום בכל בנפשוירגיש

 ו~~
 דגדלות מו~ין ב~י' והוא י אתמול מיוםי~~
 יום~ד

 ל~דשי לכם הוא ראשון וזהו י ~~
 ומו~ין הת~דשות ל~י' לבא ר"ל יהשנה
 י השנה ימי בכלדגדלות

 ~שו~
 לו וקזדם

 ~ר~י ~ולת~יז הו~
 כהנ"~

 האדם ש~יך
 ~יו אשר ~רים גאולת ~נין לבו אל~עלות

~
 מו~ין ל~י' השיגו ומ~מ י המד~ה בשפל
 המדרש מובן ובזה י רמים ולמ~יגות~דלות
רבה

 ~רש~
 ה~ד ~ם הזה ה~ודש ד"א בא

 דברינו עפ"י ויובן י א~היו ה' א~ר הגויאשרי
 העם הוא ד~א סיפאכי

 ב~
 י לו לנ~לו

 ~~ושת הוא~לה ו~
 ~ו~

 ראה~' הבי~ ~מ~ כי י
~ 

 האדם בני כל
 ו~

 הקב~ה

~~רק~
 הת~דשות ל~י' ש~~ו

 והא~
 בעת ולכן יהקדוש~

 יצי~
 ב~ר העם מצ~ים

ל~~ה
~ 

 גאולת הענין זה ל~ם ~יות י
 י ודור דזר ב~ל עולם ולירושת לנחלה~~ים
 דגדלות ~זו~ין ב~י' וישענו עצמם~יד~ו
~~יגו

 אבו~י~
 ויבאו י~יגו הם גם אזי ~ אז

 וזהו וה~~דשותי הארהל~~
~~~ 

 מקודם

~שבו~
 ל~ר לבו

 י וד~
 ר~

 מ~ש~ת כי לצד
 לכן ודורי לדורלבו

 ה~
 לו לנ~ה ~ר

 ~ם וי~י' הבאים דורות בו שיזכו~הנ"לי
 ל~י' ישיגו הם שגםל~לה

 הא~
 ומו~ין

 שהיו גם מאז אבותינו שהשיגו ~ו י~דלות
~וקעים

 במ"~
 כאשר ~ומאהימיד ש~י

הכינו
~ 

 י ית' ו~בודתו ה' את לדרוש ~ם
וכמ~ש

 וי~
 בני

 י~~
 ~זן

 ה~~ו~
 וי~~ו

 ~ל ~ז~קו~ל
 ~בו~ מני~~

 ולכן י ה'
 ות~

 כוונתם ר"ל י העבודה מן ה~~ים אלשוע~ם

 ה~וב~ומ~שב~~
 לה~ ~י~ אשר

 ~ק~ו
 עבודתועליהם

 צריך הי' ולזה י י~
 רק זו ~צוהלהם ~ית~

~~~ 
 להם להורות

ייאשו ל~
 עצמ~

 מאוד ~~~דריגה ~פל שהיו הגם
 הת~ד~ו~ לב~~ יזכומ"מ

 והא~ה
מאוד גדו~

 כ~
 ~"כ באמת הי'

 יום עשר ארבעה עד למשמרת לכם~~~' ~
 ב~~~רי ה~ לא ~י ר"ל הזהיל~ודש

 ~ות זו רבה למצוהלהם
 הפס~י ~~י~~

 ד' ב~ור ע"ירק
 מו~~י שי~קר ר"ל י ~~

 בו ניתוסף יום ובכלע~ו
 קדו~~

 ו~י'
 דומם מדרגות ד' נגר הם ימים ~ד'הת~דש~ת

 במע~יו ~ם אשר י מ~בר ~יצומ~
 ~ריד ~יפוך וכןהכל ~~על~

 אותם~
 ביקור ע~י

 וירבה ~ט~ומומי
 ~עשו~

 ב~ב ~שזבה
 הדם והיה וזהו יונדכה נ~~

 י ל~
 ר"~

 של דם
 שיתמ~~ו~~יכם

 דמכ~
 ב~ובהי ו~~כם

 שלא הבתים ~ללאות
 י~

 המש~ית
 לנגי~
 י

וזהו
 ול~

 י~~צא שלא י למש~ית נגף ב~~ם יהיה
 הנגף בו ל~ול ~רבכם מוכן מקוםה~~ית
 להשראת וטהורים נקיים כולכם ~היו ואך~"ו

 ויקרא י כ"א פ~וק ושם י בקר~םהקדושה
 משכו אליהם ויאמר ישראל זקני לכל~ה

 מי ~ופ~י ~ן ל~ו~~
 ש~

 ~~וך לו
 לו ש~ן ומימשלו

 י~
 מן

 ה~~
 ולכאזרה י

 י הואפשיטא
 ומ~

 ~רא ~י
 א~רבה ו~ד~ לז~~

 ~ל למ~ה הק~ה לו
 ~ר~ לאלהיעובדין ~ישר~ ז~~

 וא~זרת לך י יגאלו לא
 שיני~ולהן

 ~עשיה~
 י בע"ז ול~~~ר הרעים

 מ~ז ידיכם מש~ו לכםי~לומר משכוו~וה~ד
 של צאן לכםוקחו

 מרע ~ור ע"ד והוא י ~זנו~
 עושה אינו ~אדם כ"ז כי י טובוע~ה

 ת~ו~
 י בידו ושרץ כ~ו~ל הוי מצ~ ו~~ הר~~
 כו' מ~ז מש~ו עתה ~ייך האיך להביןוצריך
 ונק~ם י תמידית היאוה~ורה

 מצרימה הבאים ב"י שמות ו~ה י שמותרבה המד~ ד~~
 ~~ו ~ושך ~~ד י ~ו וביתו איש יעקבאת
 מצינו שכן כו' ~~ר ש~רו ואוהבו בנושו~א

 רידהו ולא אביו על ג~גו~ין לז שהי'בישמעאל
 מה ר~ה לתרבותויצא

 ה~וק ~זן צלם ל~ביא ה~~יל ~נים ט"ובן כשה~ יש~ז~אל ~ש~
והי'



~ ~

~~~ ~~~~~~~~~י~
ו~'

 ~ח~
 ~ראה ~מו ועו~ו בו

~ד מאחרי~
 ותר~

 אשר המצ~ת ה~ר בן את ~רה
 לאברהם ותאמר ~תק לא~הםילדה

 אורחותיוי בני י~ד שמא בנהי ואת הזאתהא~ה ג~
 ויאמר י אברהם בעיני מאוד הדבר וירעמיד

 ירע אל לאברהםאלהים
 בעינ~

 א~ה ~אז י
 אברהם ~הי'~מד

 ט~
 לשרהיבנבואו~י

 בבקר אברהםויש~ם ~~
~~ 
 ~~ת ~תבתי ו~בר י

 אברהם על מאוד יפ~א של~אורה ע"זשנזות
ש~'

~  
 על ~~ו

 ~ו~
 ~ז

 מן~ילולים לב~ י~
 הא~
 י

 וע~
 הי' ישמעאל ~אשר

 בעיניו הדבר וירע י ע"זעובד
 י ל~ר~

 בבנו רואה ~אשר העם מפשוטי אחדאפ~ו א~
 עובד~י

 ע~
 ברב מביחו מגרשו הי' ודאי

 לקוטי בספר ~ואר ~י ונראה וק~ףיבזיון
 מ~ן של שע"ז זמן ש~ל אני תמה שם וז"ל~רן

 אוהבי א~ים שיש ירצ~ י ~שיח יבא אםבעולם
 וא~קים ~ודמ~ן

 ב~או~
 ~ש ~ע~ז ממון

 לזהורמז
~  

 ב~~ריא
~~~ 
 וז~ י

 ~ר
 עשה מה י במדרשל~ז

 ישמעא~
 להביא התחיל

 מן~ם
 ה~~
 ~~יח ר~ל י

 בשו~
 ו~~ מ~ן

 י קדשה ב~ח ראתה ושרה י ~~ז בואדוק
 בוער ממון~התאות

 ב~~~
 ו~ן י ~ע"ז מאוד

וירע
 ה~~

 לא הוא כי י אברהם בעיני מאוד
 י מ~ן הרויח כי שחשב ואך י ~"כ רואה~י'
 בחי'כמו

 אנשי~
 במו~מ שע~~ים ~שרים

~~
 ויא~ ל~ן י

 י בקולה שמע לאברהם ה'

לקו~
 רוח

 הקוד~
 ~זאר ול~ן י שבה

 לשרה ~ל אברהם שהי~ למד אתה~אז ~דר~

 ~~ ~~בואו~
 עתה גם והנה י ומרויח ~ו"מ עוסקהוא ב~~ באיזה יו~ר רואה היתה

~ו"ה
 י~

 אנשים
 רב~

 בבחינה ע"ז שעובדים
 במו~מ ועוסקים מאוד ~ון חמדת להם שישזו
 והמ~ן י הון ולקבוץ לאסוףאך

 הו~
 בע~יהם

 פסח קרבן סדר ול~רות שפתינו פ~םו~למה ל~י~ אדם ~ל נזחויב פסח בערב והנה י~ע"ז

 צרי~~~~
 ~היי~ו מע"ז ~ו ~קיים מקזדם

 ~~ן י ~ע~ז שהוא ~ון וחמדת ~אות~ה~~ך

~
 ~א~ו העבירות

~~~ 
 ע"ז ~עובד ~וא

~~ 
 ~אלו ה~ועס

 עוב~
 ולשון ע"ז

~~ולה ה~
~~ 

 ~מת ~י וה~עם י וש"ד וג"ע

~
 הוא

 חל~
 וע~י י ~ל אלהי

 הו~ ה~ע~

 נ~~זטזרף
~~~ 

 ~שו ~ורף
 ו~ן י בא~

 לו שיש מי~ראל ~' על סרה שדברלה"ר
 ו~"ש י ~ל אלהי~ק

 ~שדי~
 ~ה

 על ~רה ~דבר ~וא הרי י ~ל וצדיקת~ח ~
 המקרע ע~ב ~ה שבת ובמס' י עצמוהשי~ת
 והמשבר בחמתובגדיו

~~~ 
 ו~זר בחמתו

 היה י ~מתו~ו~יו
 ~יני~

 י ~ז ~עובד
 אומנתו~~ך

 ש~
 היום יצ~ר

 או~
 ע~ה לו

 עד ~ך ~שה אומר ו~רכך
 שאומ~

 לך לו
עבז~

 ז~לך ע~ז
 ~~ה ~י א~ן א~ר י זעיב~

 יהי'לא
~ 

 י נ~ר ~ל תשתחוה ולא זר אל
 זר אל~זהו

 ~י~
 ב~פו

~ 
 או~ ~י אדם

~
 בגדיו דברים ~' אלו של ~ונה נראה י יצה"ר

 הצואי~ בגדים ממך הסר ~מ~ש המדותהם
והל~

 ~ ~ל~ י ~לצות
 ומע~"ט המצות

 ומ~ותיו י היצ~ר נגד אדם של מלחמה ~לישהם
 ה~~ת ש~יחן היקרים המצותהם

 ו~ו י אוצרו היא ה' י~ת ~מו~נזיו בבי~
 ~מורי~

 ~~ ע~~~ו~
 א~ו א~ר ~ר

~~ 
 ~ה~ה

 והם י וכדומיהם ~נזיו בבית ומניחןסופרן
 י בגנזיו ומניח ס~~ן ~אדם ~ותב~יון
 כ~~ו קורע מתחלה הכועסודרך

 עביר~ ואח"~
 מחיה אשר אומ~תו ~י ו~בר עבירה~וררת

ע~
 א~ו ה~זו~ים מעותיו מפזר ואח"כ בו
 בערבי ~עיין י בו תלוי האד~ חייאשר

~  
~

 ~קב ~י~ ~מר ~ה ב~ה יתרו

~~ 
 י

 ע"י מתחלה כןו~מו
~~~ 

 ~ורע
 ב~~

 הם

 ~ב~ ו~~ה~ו~
 ~~יו

 היצה~ר נגד זיינו~לי ש~ ה~~ ~
 ואח~~

 מעו~ו מפזר

 ~~~זונ~~
 בידו ~זומנים ~~ים ~ות

 ~ועיין יית'
 בזו~

 ובזוהר וירא

 אמור~
 לקיים ~וה של צאן ~םוקחו ואח"~

 ו~~
 פרים

 ל~מו ל~שיך~פתינו
 גאול~

 ~אולת הנפש
 לגאול~ עתידין ובני~ן נגאלו בנ~ן ~י יוף

~~~~
~ ~ ~ ~  ~ בהק~ם ~~ ~~ 

~~ 
 נא ~בר ~~י

~ ב~~  רעו~ה ~ת ואשה רעהו מאת איש~ש~ו 

~
 אי~נא ו~ליזהבי ~~ף

 א~
 ב~ה ~ן

 אותו יאמר שלא ~ך על הז~רם ~ךבבקשה

~די~
 אברהם

 וע~דו~
 וענו

 ~ת~
 בהם ~יים

 בר~וש ~ו כןו~רי
 ~ בה"~ קי~ ~ גדו~

ו~ב~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 שם במ~ו~ו כת~י~כ~
~ 

לכאורה
שעמד א~הם אבינ~ על לחשובמאור יפל~
 הק~ה של מדתו על יהרהר ועתהנ~יונות ב~~

~ו
 ו~

 כי ו~אה י ~יותר היא בהם מלת
 עובד אשר האחד בעבודה ~י'שני ~
 י ק~ו מ~תמע~ר ~ניו~ ~י גדול נסיון והוא ודוחק עוני~וך הש~~

 ו~
 ובחינ~ נ~~ן

 ~ובר
את
~ 

 ~יון זה ~פעמים והעושר הרחבה מתוך
 כ~ש ייותר

 וכס~
 עשו וזהב להם ~ביתי

 ~ית שמנת~~יונ~ר
 כ~

 ה' ויהי ע"פ ז~ל מפ~יסחא ממורי שמעתיוזה עשהו~ אלוה וי~וש
 א~ יו~ףויהיאת

 המ~י א~ניו ~ית ויהי מצ~ח
 שהי~ ה~יונו~ בשני שעמדר"ל

~ 
 עמו

 שהיה ~ת בין ~בוב~ב ~~
 ~ינ~

 ~ליח איש
 המצרי אדוניו ב~ת שה~ ~ בין המעלה~ום
 ~מתו כל ~נה י הנזדריגהב~פל

 ש~
 א~רהם

היה
 כמ~

 ואת בניו א~ י~ה אשר למען
 לע~ות אחריוביתו

 צד~
 הי' נ~ו ומשפ~וחפץ

 ~ני ויעמדו ~ם עובדי יהיו אח~ו ~יושגם
 ה~י ורצה השעבוד וקושי העוני~סיון ב~ ~חנו מ~דם יהנה האלהה~יונות

~תם לזכו~
 לפוע~ להב~

 י העושר בנ~ון שיעמדו
 שאמר יוזה וכו' כסף כלי שישאלו להם צוה~כן

~ל~
 וענו ועבדום אברהם צדיק אותו יאמר

או~
 עבדו אשר לפועל זה ~מוציא בה~ם קיים
 אל ~ועתם ותעל ~מ~ש זו ב~י~~שי"ת

 העבודהמן ה~הי~
 ~הנ~~
 ברכוש יצ~ו כן ו~רי י

 ~ם את שיע~ו ~ל י ~~ם קיים לא~דול

מתו~
 העו~ר

 ורכו~
 קיים לא גדול

 ב~
 ר~ל

 את לע~ד זו ב~ינה שיהיו~צמותם
 רצון אשר יראה מזה והנה י העו~רמתוך ג~ ~

~י~
 שיעבדו היה

~ 
 האלה בימים

 היהודים ו~ימו ~לו ו~נוגילכן~ר~ה מת~
 שנהבכל עליה~

 ~נ~
 נ~ת ליתן י הזה המנהג

 לעניי ולח~~ם ח~ין לקנות עליהם ה~וברכת יד~
 ~~ד דבר להם יו~ר שלא ~די~עיר

 בימי אז שהיה כמו ה~בה מתוךא~יהם ~
 יציאת בעתאבו~נו

 ~ מצרי~

~~~~
 הפסח ~ני שבת י ~ל סי~ א~ח
 שב~ או~~רין

 שנ~שה ~י הגדול

בו
 גד~ ~

 ~מות ~תיב
 י~~

 לחו~ש בעשור
 ויקחוהזה

 לה~
 שה איש

אותו ו~ח~~ אב~ ל~~
~ ~  

 שי~ו ופסח י ישראל
 ב~ם הי~~צרים ישרא~

~ 
 שע~ה ונ~א

 בחו~
 הי~

 לפסחו שה א~ד ~ל ו~חו ~בתביום
 וש~ו מ~תו ~רעיאותו וק~

 המצר~
 זה למה

ל~
 ל~~ו ו~יבו

 ל~
 ב~צות ~ח

~  על ~הות שיניהםוהיו עלינ~ 
 ~ח~

 ולא אלהיהן את
 אותו שם ועל י דבר להם לומר ~איםהיו

 או~וקורין ה~
 ש~

 א~ר ~עם מביא והב"י י הגדול
~יתא

 במד~
 באו~ו פסחיהם ~לקחו

~~צו ~~
 ב~ו~

 אצל מצ~ם
 ושא~ ~~

 ~ה
 להם אמרו כךי~ושים

 פס~ ז~
 הוא

 ישראל שי~חו ממנו לבקשפרעה וא~ א~~יה~ אצל ~ו מצרים ~ורישיהרוג ~
 ו~

 רצו
 הה~ד הרבה מהם והרגו מלחמה~ורות ועש~

ל~ה
 מ~~

 שה~ה ~"י ~~~הםיו~ין
דל~עמים

 א~
 מעשור ימים ~ולהו לייחס לי~ הוי

 נעשה דבכולם גדולים ~ם ~ח עדלחודש

 הנ~ דעי~ ומת~~
 ומ~אן ~אשון ביום הי'

~ ~ו~~~~ ~  ~  ~ ~  
אפילו

~ 
 משום ה~א ומתרץ ~ול

 שבע~~
לחוד~

 ק~ו
~ 

 בו ~מתה תענית
 י מרי~

 משה ~~ה ~רב בשם מתרץו~ז
 עוד נ~ה לחודש~עשרה חרי~

 נ~
 ~נ~ע

 היר~
 י

 הוא ש~עלה ה~א~יכ
~~ ~ 

 לכן זה
קראוהו

 ש~
 מהירדן ~ל~תן דיום הג~ל

 י קושייתם לתרץ בעז~י נ~ה ולי י בשבת~יה ל~
 י ~נ"ל ה~יוקושית

 ו~
 ה~ונהג ~עם בזה יובן

שהו~
 עד היינו עבדים ~ומר שנוהגין ברמ~א

~פר
 ע~

 עונותינו כל
 ד~אור~

 הוא ע~ן איזה

 ל~ הגד~~~
 על

 ו~ י עונו~ כפר~
 יבא

 נכוןעל
 דק~~

 ~י' במג"א שמ~ואר אחד

ת~~
 וז~ל

 ~דרוש נוהגין ~~~
 הג~ ~~

ושב~
 שבת ענין מה ~בהי~אורה

 שוב~
 ב~אן

 י פסחב~ות
~ 

 י~ב ~שמות כתיב הנה
 פ~ו~

~"א~
 יש~ל ז~י ל~ל משה ויקרא

 ויא~
 אליהם

 וקחומשכו
 לכ~

 ו~~ו למשפחותיכם צאן
 י~סח

 ובמד~
 אתה ~ן ו~ל ~~ז פרשה רבה

 ~שהיו בישראלמוצא
 במצרי~

 ~~ז עובדין היו
שנאמר

 ~~ ~זקא~
 ~א עיניהם שקוצי את איש

~~י~ו



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 אמר~ליכו
~ 

 ~י~~ל ~ן ~ל למשה הקב~ה
 ~יניחו להם ואמרת לך ~אלו לא ע~ז~ובדין
 וקחו משכו הה~ד בע~יז ולכפור הרעיםמעשיהן
לכם

 כלומ~
 ~ן ~כם ו~חו מ~ז ידיכם משכו

 ~עיין י מצוהשל
 החו~ בפר~

 שכ~תי מה

~~
 ולכאו~ י

 ~ר איש היתכן וכי מאוד קשה

 רג~מכ~
 מתום בו איז ראש ועד

 ו~גוללבצ~ה ומצוכ~~
 וילבישו יקחוהו מיד וכי ~~פ~

 ~לך פני מר~י ולהיות מלכות ובגדי שניאותו
היושבים

 ראשו~
 של ב"ב וק"ו י במלכות

 ק"~
~

 ~בדי ש~ו
~ 

 ~ומאה ~~זק~ים ו~יו
 הללו דברים ב' להם ונאמר נזצריםובגלולי
 משכויחד

 מ~~
 י לה' להקריב צאן וקחו ומיד

 הוא קרבןוענין
 שמק~

 י ית' להבורא ע~ו
 שייךו~ך

 ~תיכ~
 וגבוה רמה ~מדרגה יז~ו ומיד

לקרב
 ע~מ~

 של ל~לכו
 עול~

 כבר כי אמנם י
 גודלנודע

 ותוק~
 קדוש~

 קדוש כי השבת יום

~ו~
 א~ר ~דזנינו

 הו~
 אשר נ~אז ועומד קדוש

 תולדותי~ם וכל וארץ ~מים אלהים~א
 י שבת ברא בראשית זוהר בתקוני~מבואר
 אפילו כהלכתו שבת השומר כל ז"לואמרו
 ביוםהשבח כי לוי מוחליז אנוש כדור ע~זעובד
 ויברך וכמ"ש ישראל איש לכל קדושה~ת~ף
 השביעי יוםאת

 ויק~
 קדוש~ ע"י ולכן אותו

~שב~
 לידם יו~ל ~ל

 זכור ו~ן י ושורשו ~קורו ו~וב ע~וולקרב ~~ ל~שו~ ~~~

 יוםא~
 השב"~

 או~יות
 י ~שו~"~

~~~ 
 גם

 אחד יוםשישבתו ל~~~ שנתן נושה ~צת ע"י שבת שמרובמ~ים
 ~בו~

 השבת י~ להם ובירר
 הש"י ~צוה יכ אחוכאשר

 בשב~ לשבו~
 ישמ~ אז

 ומבו~ר במדרש כנזבואר ~קו במתנת~~
~~ל

~  
~  

 ק~לות ~י~~ ~~רן
 ודר~

 וד~י הג~ו~ה עניני~ה~
 ~חומי~

 והזהירם
 בד~ישילכו

 השם~
 ישראל שהיו אז והנה י

 עליהם וחשב ט~אה שערי במ~ט~זשוק~ים
 ל~נ~י ולקרבם לגאלם הקץאת

 ול~ן השכינ~
בכיוון

 ~י"~ נוי~
 ~ל

 ה~~~
 ביום דייקא

 כי המטה בכרעי ולקשור ~ה אחד כלשי~חו השב~
~י

 ~ו~
 רוגזין שולטני וכל וז"ל בזוהד ו~זבואר י~צרים ~ו~ ~~ יוכ~ ~~~~ קדו~~

 וא~ע~ו ערקין כולהו דדינאומארי
 מי~

 ולית
~ולטנא

 ~ר~
 בר עלמין בכולהו

 מינ~
 וא~א

 ~תתא ~תעטרת ~~ה ~הירו~י~ין
 ב~מ~

 ו~~ ~~~~ד~ ו~ו~~~~~~~
ולהת~ו~

 ~ר ביום מלבד המלך לפני עצמו

מכתירי~
 ברא~ו מל~ות ~ר וניתז המ~ך את

 ע~ם ~בוש גדול ועד מקטן אדם לכל רשותאז
 ברוב כי המלך פני ו~אות יקרבגדי

 ע~
 ה~ת

 איש כל יוכל קודש שבת ביום כן כמומלך
וא~

 האדון פני את ו~ראות לבא
~ 

 ו~~ליך
 הי' ולכן י ה~ם קדושת ול~בל מעליוטו~תו
 ~ל ה~מוקהמ~ה

 אז~
 ~ל צדיקו צדיק

 ~ול~
לצוו~

 ביום אז שהי' לחודש בעשרה וקחו משכו
 גרים קא ~בת ויומא~שבת

 זאת בלעדי ~
 מע"ז ידיהם למשוך להם ~פ~רי הי'לא

 ~ם משוק~ים היו אשר מצרים גנו~יוטומא~

מ~~
 י וכהנ~ל ית' להבורא מיד עצמם ולקרב

 כ~ י ה~בוע ימי כל כח ~לל בשבת כיוגם

~
 וקיום ~יות ונותן ~ש~~ הוא

~  השבוע ימי קדושת תוקף גודל וממילאהשבוע י~ 
 ~יו ה' יום ביניהם אז היואשר

 ממ~ים~ז יוצאי~ ישרא~
 נכ~

 יום קדושת ע~י ולכן בהשבת

הש~
 ול~רב מצ~ם למשו~מטומאת יכולין היו
 שפיר מיושב ולכן י השכינה לכנפיעצמם

 י לשבת הגדול יום את וייחסו קבעוהוד~פיר קושיית~

~
 כל

 ה~ עי~
 אך ~י'

~ 
 שע~ירי

 אך עתה גם קבעוהו ולכן השבת ביוםהי~ ~ו~
 ה~בתביום

~ 

~~
 עפ"י י"ל

 המבו~
 בר~ה

 ד~
 ע~יב יו"ד

 ו~~שרי ~~ם נברא ב~שרי אומרר~א
 נברא בניסן אומר יהושע ורי י לנ~ולעתידין
 והנ~ י לגאול עתידין ~ניסן נגאלו ~יסזעולם
 ~לר"~~

 בת~י
 יהושע לר' כן ~ לישראל הכפורים יוםהוא ~ בעשירי ~ול~ נ~~

 שבד' וכמו י הכפורים כיום הוא בנ~ןבעשירי
 לקבל עצמו לה~ין האדם צריך יו~כ אחרימים
 קד~ת י וטהרה בקד~ה הרגלקדו~ת

 כבוד ענני ~יקף רמ~ין אשרהס~ות ח~
 אדם צריך ~אל~ ימים בד~ כן י הש~ינה~י ולפרי~~

~ עונו~~ ~ו~~ ו~ ~~ו~~~~ו~  הוא בו העשירי כי י הב~"ל הפסח חג~דושת 
 י להשבים אלא מ~ר אינו אשר יוה~כ~גמת

 העשירי אז ~יות הש~י ~שהולכן
 בשב~

 ל~ז



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 כמו שהואזאת
 י~~~

 ובזה י ~בתון ~ת הנקרא
יובן

 ~~נ~ טע~
 עד היינו עבדים ~אמר

ל~~
 על

~ 
 בחי~ הוא היום זה ~י י עונותינו

יה"~
 שפיר אתי ובזה י ו~הנ"ל

 הדקדו~
 ~~א

סי'
 שכ~ תכ~~

 הגדול בשבת לדרוש ונוהגין
 שובהיירצהושבת

 ל~וש ה~~ם צריך ~א~
 וצריך י תשובה שבת ממש ~וא הגדול ~ת~י

 לבבלעורר
 הע~

 ש~מה לתשובה
 באמ~

 ועי~ז
 ובזה י ו~הרה בקדושה הרגל קדושת לקבליז~ו
 דברימובן

 המד~
 הה"ד דבריהם ~יום הנ"ל

 ~ע"ו ידיכם מ~כו כלו~זר לכם וקחומשכו
 ~סח ועשו מצרים א~י ושחטו ~ן ~םו~חו
שב~ך

 ~ר~ל בשובה הוי ~יכ~ פ~ ה~~
 לשוןהוא

 ~ובה~

 ~ תושעון ו~ת

~~~~
 ~רי יובן הנ'יל עפ~י

 ב~
 האגדה

 אבותינו היו ע"ז עובדינו~חלה
 קרבנווע~יו

 המקו~
 מלת והנה י לעבודתו

 מלת ~י נראה ה~~ל ו~י י מובן בלתיע~יו
 ~ספרים שאנו וירצה י נויד ~מו הואע~שיו
 הג~להשבח

 ש~~
 א~ד ~גע כי ע~ונו השי~ת

~~
 עצמינו לקרב צאן וקחו מע"ז משכו לנו
 הוא וזה הש~ינהל~נפי

 ה~
 שהו~יאנו ~גדול

 רמא לאיגרא עמיקתא ~בירא אחדברגע
ו~הנ"ל

~ 
 הנ~ל~~~"~

~  ~~~~ 

 ~~ן
 ~שמע י ~גוףב~~ם

 ד~שחי~
 י נוגף

 ז~לאמרו וה~
~ 

 סופרים באבק ועיין י מ~ך ולא
 הגאון בשם ובתוי~ הרמב~ן תי' שםשמביא
 הי' והמיתה מלאך ~י הי' שהנגיפהאשכנזי
 המשחית יתן ולא וזהו י בעצמו הק~הע"י
לבא

~ 
 ה~ל ע~י נראה ולי י ~~~ף ב~י~ם

 טומאה שערי ~~ט אז מ~ו~עים ישראלש~יו
 ~לוהיו

 ~ולי~חולי י~~
 הנ~

 כמו והנה י
 ו~אשר ח~ו מות ~~נת הי' ~ר הגוףבחולי
נת~א

 י ~תא~
 מ~

 מ~וד ~~~ו ה~א

 החו~ לי~ל~
 שלא

 לק~
 ליפול ויוכל עצמו

 אז ~ן י ה~ם עורלחליו
 הישר~

 ב~כלית ~היו

 ובר~ הנ~~ו~
 הזהיר נתרפאו א~ד

 ה~שותרופא הקב~
 אות~

 לא ואתם להם ואמר
תצאו

 אי~
 מפתח

 בי~
 רשו~ ליל~~י שפ~~י וכמו י ב~ר עד
 תרמוש בו שנא~ר הוא ~מ~~ים

 המזיקין ~לי~ת עת והוא י יער חיתו~ל
 לא ול~ן יה~ו~אה וכוחו~

 תצ~
 שלא ביתו מ~תח איש

 החיצו~םידב~ו
~ 

 ~~ית יתן ולא ו~ו הנפשיחולי לחולי~ שוב ויפול ויח~יאוהו
 המשחית י ל~ףב~~ א~ ל~

 הו~
 היצ~ר ~וא ה~טן

שנא
 ב~~ ~~~

 עור
 ~~ו~

 ~~ותיכם
~ 

~~~~
 ~ודשיו~ר המקראי יו~ן

~ 
 משה אל

וחג
 ח~ר~

 ~כם ~ה החודש נחמר
ראש

 ח~שי~
 כו'

 דב~
 אל

~ 
 לאמר ישראל עדת

 ד~ו הללו מלות ולכאורה ~ו'י הזה לחודשבע~ור
 כלאל

 ע~
 כתיבהלא מיותרי~י המה י לאמר ישראל
 מקו~

 כו~ משה אל ה' ויאמר

 ע~~י אמ~ י לי~ראל ~~ר וה~בןלא~
 י ~ו פרשה המדרש דברי ובהקדם י שפירמ~ן הנ~

 ב~ שיטלו ~די ב~ורי בני ישראל נקראו~ה
 הק~ה ~ר ולכך ועוה~ב עוה"זחלקים

 והגוים ~ה מונים הם שיהיו לישראלהל~ה סו~
 כך ביום אלא אינה ~מה מה לומר לח~זהמונין
 שהלבנה וכשם ~וה~ז אלא מוש~םאין

 כ~ ובל~ בי~נרא~
 מוש~ם י~~ל

 כך אור של היא שהל~ה וכשם~עוה"ב בעוה~~
 האור ~חליןישראל

 שנא~
 ז~ע אור

 ו~כך שמחה ~בו~י~רי ~די~
 נ~

 הזה החודש

ל~
 ע~י והנה י בדו~תה שאתם ~ל~ם שיהא
 הזה בהחודש כאן מרומז ~זההמדרש

 ודאי וזה י ללבנה הדומין ישראל מעלתגודל לכ~

 ש~יר אתי ו~ן~~קי~
 א~ ~מקו~

 אל ה'
 י ~מר ~רן ואלמשה

 ר"~
 לישראל ~מר

 קדוש ~י ובפרט והצדיקים~נ~רים
אינו החו~

 נמ~
 בלבד ש~דור ולנ~יא לי~ר~ל ~לא

 יהושיע ור~ דר~ג ב~שה ב~ראו~בואר
 רברו ~תיב יוה~ר מזידין אפי' שוגגים ~י'ל~ם
 לבללות ישראל עדת ~לאל

 ישר~
 המון

 ב~שור ע"זי ~ובדי אז היו ~ר~שוטים הע~
 הצווי ~ו~רח ~ם ~י י ~ו~ ויקחו הזהלחודש
 רוקא~יות

 ~ו~ ~~
 ~ו הי' ~~ר

 יסייע השבת וקדושת יה~בת ביו~
 ~שוך או~

 מע~זידיהם
 ו~י~

 ה~~ינה בכנפי לח~ות
כמבואר

 לע~
 י

 ~דיקי~ ~~ ל~
 לא להם אשר

 לחידשי ~~ור ~קא הצווי להיות מוכרחה~

ו~
 כללו~ מחמ~

 לכולם ~ווי הי~ ה~ם
 להם ויק~ולחודש בעשו~

 א~
 ~ה

 ו~ו'~
בפר~
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 י~אל ~ני אמור ~ראי~ן
 והוצחתי ה'חני

 מתח~ חת~
~~

 הזא זה ואו~ח ~מ~ן ~ופ~שו מ~ים
 שממ~ה הי~ וכן י ~~וד וקו~י ~אםכובד

 היו לא שוב ו~לך~~נה
 הנו~~

 ~ם
 ב~

 יל~ודת~
 ה~~ וא~

 ה~ו מהם
~בודה מעצמ~

~~ 
 ~ימת

 ~רים~
 ~~ והצלתי

מעבודת~
 כל י~דו ~לא ~~יינו

 ע~ר~
 ~ויה בורועא~ם וגאלתי

 וב~ט~
 ןהיינו גדו~ים

 מ~רים~יא~
 ובכ~

 ים קריעת הוא זה
 סו~
 י

~אל~
 שלימה גאולה ~ אין

 ול~
 א~ר לא

 אתכםוהוצאתי
 מ~

 לומר וגאלתי אלא הארן
הוצאה

 ש~
 גאולה בה

 ל~ריה~
 אתכם ולקחתי

 מתן ~זה לעםלי
 תורה~

 ל~ והיי~
 לאלהים

הוא
 ע~~

 משה שהתפלל
 ~ל~

 שכינתו ישרה
 י א~שה הזה הדבר את גם לו ואמר אוה~עעל
 ולא לאלהים לכ~ם והייתיוזה

 ועיין י לאחרי~
 י הנ~ל כלבאו~ח

 ואפ~
 פתח לו פתח ~~אן

 ו ע"זלהתפלל

~~~
 גאולה ~ל ל~ונות ארבע ענין ל~ן
 ~או ~וד כי י פשיט~פ~י

 כ~
 מ~א

 חז~ל שתקנו כוסות א~ע ~ין ול~בין י~ביל
 לשונות הא~עכנגד

~ 
 כנגד וענין י גאולה

 ~~דם נראה תורהי ~רה בנים~בעה
 שאלו י המ~ש~רי

 לח~~
 ~ש

 ה~טא~
 מה

 אמרה עלי~~א
~  

 שאלו י תמות החוטאת
 רשעים אמרהל~ואה

 ~ד~
 שאלו י ~עה

~תו~
 י אברהם במחזה ~יין י ו~פר ת~ובהיעשה א~ ~~ה ש~ו י קרבן יביא אמ~ה

~באו~
 שזה ~ה ~ברתם ~נין להבין ~יך

~ומר
 וז~ בכ~

 י מדתם ישוו ולא בכה
 ~בר כל ~סוף ~~ר כי י בזה עצום~יותר ו~פ~

~לו
 להקב~~

 בתחלה מיד מהם י~ר וכי א~כ
 ~ כי מ~ק~הי~~ל

 י~עו ז~אי מתחלה
כי

~ 
 ולמה י לשמוע ה~ור כל מו~רח בקולו

 להשיב ל~א~הם
 י ת~וב~

 ה~
 טזב

~ 
 ~ם

 אשר א~ ו~~עלצ~ות
 דב~

 כי א~ם י ה'
~~

 ~~ם המה ~~שותם ~~ם
 ~חטא עיקר ~ייש י ~יניה~

 נ~~
~ם א~ י ח~~ו מצד

 ~ו~
 וי~~ם בעי~ו

~  ~ו~ נ~ 

ה~~~
 ~~ ויש י ו~רזתיו

 יתן כי ~וטא
~כמים ~ו~

 נביאים בכלל חכמים גם ~כ~ ונביא~
 ח~כ~~

 ~דיף
 מנ~~
 ~זג ויש י

 ה~
 אשר

 ה' ממ~ת ~ת על לע~ר אנסםי~ם וא~ י ~בי~יה ו~כמיה בהתורה י~מ~והמה
 א~

 ~תורה כא~ר י ת~ינ~~
 לב ~~ כי העיד~

האדם
 ר~

 ~וג י ~עו~יו
~~ 

 יש
 לבות ~~ן ~ק ג~י אשר הלב בהרהור אךהוא ~א~ א~

כ~ימ~
 ו~דה ו~אה

 ו~נה י ות~ו~
 מבואר חטאם דרגתו~י ~עומת~

 וזה עליהםיתהא מ~ ~נ~~ במד~
 הכוונ~

 שאלו
 לח~ו~

 ~ש
 י עליה ~א מההחוטאת

 ~~ ר~
 נובע ח~או

 הא' מ~וג והוא י החכמהמצד
 כנ"~
 ואין תמות ~חוטאת ~ש התשובההיתה ~"~ י

 אסור כי י לות~נה
 לכ~

 ולה~יב להזכיחו אדם

ע~
 שאמרו הגם כי י אולתו

 ו~
 ~תשיב מה

 ה~מ בגמרא מבואר ילאפי~רס
 לעכו~

 אבל
לאפ~ו~

 ישראל
 כ~

 שאלו טפיי דממשיך
~בוא~

 אם ירצה י כו'
 הח~

 שביזה ~וא

הח~מי~
 ר~עים ה~ובה והי~ה י והנביאים

 ה~ב"ה כי י יסורי~ ז~ רע~תרד~
 מקום וכל י ~כבודו צ~קים ~ל כבודן עליותר ח~

 מי~ה או עוני או עיני~ם חכמים~נתנו
 ר~
 י

 הסוג זה ר~ל י לתורה~לו
 עצמה התו~ה אש~

 י מנעוריו ~ע ~האדם ~ר כי עליהםמעידה
 ת~בה בלא ק~ן ואין י ויכפר קרבן ~אאמ~ה
 אנהי~וזבחי

 י ~ברה רוח
 וכ~

 שי~ מי
 ~ב נו

 מ~~נ~~
 הקריב כאלו הכתוב עליו

 לת~ח צדקה ליתן זה ~כלל יהקרבנות כ~
 יין לנסך ~וצה ~ל כאמ~ם הק~~תב~~ום ~הו~

 ה~~ גבי~ל
 ~חיי ת"ח של גרונם ימלא

 בעוה"~ שלומי אנשיור~י
 ~בר הרעש מחמת

 העברה בשנה הי~א~ר
 ר~
 מא~ו ונל~ו י

 י ~ירנו אנשי העם מנ~יבי ה~בהבעו~ר

ולגו~
 ~יר~ניי ל~~~ העי~ ~שי על ו~יוב ה~וה

 ו~~
 מ~י~ן לזאת י ~ח ~ניי

 ונשארו או~ם אלהים ~ן אשר ~י~ א~י~א~
 להז~יף י~יים

 ולה~ב~~
 ~בו ~~ר ב~דקה

 וכמו י מ~ודם ונתנורוחם
 בנתינ~

 מסים
 אש~

 ~הו~
 ~~ מידי ~~ב

 י ב~ה
 ו~

 ח~ו
 י הנ~זג יוחסר לא עכ~ז נעדריםמהנותנים ~ז~

וח~נ~ול~
 י יע~ר

 ח~רו~ ויו~
 ההוא

~נ~רים ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 י ל~שלי~~נ~ר~
 ה~~ ומכ~

 שלמלכו מא~ הניתן
 מלזה אשר י ע~~

~ 
 כי י דל חונן

 הדברבגלל
 הז~

 יברכך
 י ~

 וד~
 כל מחויב

 תציל והצ~ה י הח~רון להשליםאחד
 הצדיק בבני~ן ש~ינו כמו י י~םומאריך ~~

שניתוס~
 שעשה הצדקה ~ביל שנים הרבה לו

~
 אל~ה

 ובני'~
 החו~את ~ש להשי~ת ~לו י

 אך הוא ~טא אם ר"ל יוכו'
 לפניו ~~וי מ~

 ראשית כתיב ו~נה י תשובה י~ה אמרית~י
 י הרבה להת~כם ~לא~יינו י הא' סוג נגד מדבר הכתוב ה' יראתחכמה

 ר~
 כל ה~ ביראת

 ח~או שיראת וכל יהיום
 ~דמ~

 לחכ~ו
 אם לכן י מת~ימתתכמתו

 א~ רא~
 שחכמתו

מרובה
 מי~

 בכלל והוא מחכ~ו ברח ח~או

משת~
 חכמה יהיב הוא כי ~ך של ~רבי~ו

 ~~ש אם לכן י לי~יו ~~מתו זחלק~חכימין

בחכ~
 הוח ח~חו מיראת יותר

~ ~  ב~י החכמה עיקר כי י מלך שלבשרבי~ו 
 ~אנו וזה י ה' יראת~~י~

 מבקשי~
 והאר

 חכמת ע~ק להשיג הי~ו בתורתךיעינינו
 לבנו ודבח ב~די י~תורה

 ב~ו~~
 לבבנו וי~ד

 אהבות שכל הי~ו י ~מך את וליראהלאהבה

~יראו~
 היינו י ר~~ ~שני יפרדאהבה כי י הגדול ל~ך רק מיוחדים יהיו

 כ~
 התאות

 בבחי~ ~ה י להז ומ~וה חומד שאדם~ות
 אהוב~ ~מ~~~~

 וגם י לאדם
~ 

 בחי'
אהבה

 ~וב~
 ועבודתוי ותורתו השי~ת ~בת

וי~
 אדם לך

 ששנ~
 ל~~ים דהיינו י בו מ~לו

 אצלונתגבר
 א~בז~

 יגבר ול~~מים ~ו רעות
 אנו ול~ן י ~' ב~בתלבו

 מ~~שי~
 לבבנו ויחד

 יהי'~לבבנו
~ 

 ~ד בבחי~
 לא~ב~

 שמך את
 הי' ~~נרים אז ~נה י ~בן ביראה כזו~מו
הדעת

 והמדו~
 ~נ~ל בחינות ~ד~ בכל

 י בגלז~
 דרגין הד'ובכל

 ה~
 ~יה

 הגאול~
 הוא וזה

 וזהו י גאולה של לשונות ~ד~ענין
אתכם והוצ~

 מתח~
 ~בלות

 ~רי~
 סוג נגד

 ה~
 י

שהח~מ~
 מיצר מצרים ס~ות תחת הי' ו~דעת

 זה מעבודתם אתכם והצלתי י הח~ה ים יים
 ל~ח~מים שונאים אשר הב' ~יג ~ד~וא

והנביא~
 ~בזדתם ומתלוצצים ו~צדיקים

 י ~בודתם אתכם והצלתי ו~ו י הקודש~בודת

 י גדולים ובשפ~ים נ~ויה ~זרוע את~ם~גאל~י

 ~לו ~ותם א~ר הג' סוג נגדהוא
 ב~
 י

 בש~טים נתייסר ~חד רואה כאשרה~וה ומד~
 ת~תו נשברגדולים

 ומתחר~
 הרעיםי מעשיו על

 ה~וארוזה
 ע~ במדר~

 יערים ופתי יוכה לץ
 י ע~ש ישראל זה יערים ופתי ~רים זה יוכהלץ

 זה לאלהים לכם והייתי ~ם לי אתכםול~חתי
 רק חטאם נגלה לא ~ר הד~ ~וג נגדהוא

להשי~
 י ת~ובה ~יעשו מהש"י ~תשובה והיתה

~ז
~  

 ו~שיגו י וכו' לעם לי אתכם ולקח~י
 ה' א~ כי וידעתם ~לימה בתשובהלשוב

 התורה אשר ת~ן ו~ה י לבבות הבוחןאלהיכם
תמידית

 ה~ל סוגים הד' אלה כל כי י ונצחי~
 גם~נם

 עת~
 ימי יגיע וכא~ר י בתוכינו

 לכל נתעורר נפשנו ו~דות גאולתינו זמןה~ח
 ל~וציא ויוכל הגאולה ~ארת מיש~לא~ד
 ע"ד י הנ"ל ענינים ד' כנגד כוסזת ד'~"ל תק~ ו~ן י ה~ל סוגים הד' לכל נ~שומ~יצר
 לקרא בכדי י אקרא ~' ו~שם אשא ישועות~וס

א~
 ~ד' ~כל מצרתו אותו ~ושיע בחזקה ה'
 לזה מסוגל ~ר העת הוא כי י ~נ~לבחינזת
 ישראלי לנפשות הגאולה ת~די בוו~עורר

 א~עה כנגד המגיד כונת הואוזה
 י ה~' ~וג וזה י חכם אחד י תורהדברה בני~

ו~

 ~ל~ות לו אמור אתה
 הפ~~

 ~ט~ין אין
 ה~חאחר

 שאומ~ ~יקו~
 מן אפיקו

ש~ור
 ~וקי ~ק והוא ה~~ח א~ ~כו~

 שח~א י לו אלה אשר ל~ש כי י ~ההמקום
 א~ור הח~ניות בח~~ות חכמתולצד

 רק י וי~ות וד~י בט~נות עמו ולכנוסלו ל~שי~
 ~וא בקיצור לולאמר

~ 
 ובזה י להשיב ואין

 הלא ה~~ים ~ה~שו העצומה קושי~מתורץ
 אתכם~מרג"כ

 כי ל~םי שא~ ה~~ כ~
 החכם~רבה

 ש~א~
 מ~רשע גרוע היותר הוא

 נגדשהוא
 ~ו~

 מח~וצץ אשר ~ב'
 וזה י ומעבודתםונביאים מחכמי~

 שא~
 ~~בודה מה

הז~
 השיבה ו~'ז ~בודה שמ~וצץ לכם
 רשעיםהנבואה

 תר~
 אתה ואף ולכן י ~ה

הקהה
~ 

 שהוא ל~כם ~א"כ י שיניו

~קור~
 עמו להרבזת ~סור ישראל

 וז~ י חק שהוא לו להשיברק בדברי~
 כהלכות לו אמור

 י ~סח הלכות ולא יהפסח
 לו~ ר~

 על לו
 ~וא י עליו ולה~יב ל~עון שבא דבר~ל

כ~~ו ח~



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מ~~ין איןכמו
 כ~

 נגד הוא ~ם חקיי ~הוא
 אש~ הג~סוג

 מא~זין הוא
 ~~ו~

 והמצוה
 ~תאוה כאשר ואך והצדיקים ~כמיםואז~ב

מת~ר~
 ו~תאוה ~וטא ~וא ע~ו

 ~ם מכונה זה יעליו מו~~
 ת~

 שני ~ומת כי
 תם הוא הקודמיםהסזגים

 הו~ ות~
 עם

 י פעמים ב~ נגח שהוא הגם השור כמו יה'
 המועד שור לעומת תם בשם י~ראעכ"ז

~ג~
 י נגי~ות ג~

 ~ כ~
 ~ם כאן

~~ 
 ~א

 תם מ"מחוטא
 הו~

 בחוזק אליו לערכםיואמרת
 ע"ד תאותו ישבר ועי"ז ממ~רים ה' הו~יאנויד

 לעילהמבואר
 בש~

 המדרש
 הו~ ל~

 ו~תי
 זה לשאול יודע ושאינו ייערים

 הו~
 הד'י סוג נגד

שמ~ז~
 ~יקים ואוהב בהתזרה

 וג~
 אינו

 רק ומתפלל ולומדתאוה ~~
~~ 

 מחשבות לו
רעות

 משנ~
 ואינם לבו ב~ב ו~אה

 ~אינו נקרא לזה להש"ירק ניכרי~
 יוד~

 ר"ל ~אול
 רק זה דבר על לו לשאול יודע לא אדםששום
 מבואר וע"ז י ה' לבותבו~ן

 במד~
 שאמר

 וזהו י תשובה יעשההקב~ה
~ 

 י בתשובה לדופ~י ~ר הפותח ע"דהתשובה פת~ י לו פתח
 ~מו ית' הוא י לי ה' ~ה זה בעבורו~ו

 חותר בע~ו השי~ת כי מלאך ולא אניכמבואר

חתי~
 מתחת

~~ 
 ב~ובה לקבל כבודו

~ 

~~~~
 פ~ו~י כמה ~פרש הנ"ל ~"י
 אב~ם א~רת~ים

~~~ 
 הנה י

 ~שר הנ"ל הב'~וג
 שונאי~

 וצדיקים לחכמים
 ~והר המבואר ע"ד הוא אחד י ~וגים ב'יש

הקדו~
 י בהאי ~י למזכי וטפשים חכמיםו~עים צדיקי~ ו~כ~ עתירי ה~~ה ברא

 בהיות ~שיר שונא העני לפעמים ~וולכן
 י לעניים מהונו ליתן אך הוא העש~ותשבריאת
 ל~ם רוצה אינווה~שיר

 ע~
 ה~ני

 כן כמו י לשונא לו נעשה ה~י אז יברעב המוט~
 נעשים ~פ~מיםהרשעים

 שונאי~
 י להצדיקים

לצד
 עבורם ר~ם ~~י~ ש~~

 בזוהר מבואר כי י להשי"ת ולקרבםבתשובה ולה~יר~
 בתר למרדף ~י~דיקי

 חיבי~
 בידיהוןי ו~נקט

 הרשעים ב'םוג
 אש~ הגדו~~

 ~טבע
 הצדיק זה בטובממ~ים נפש~

 ומתלוצצי~
 י מעבודתם

 ב' י~~זה~
 צדי~י~ ~י~

 ש~אה יש ג"כ
 שהואלכל

 צדי~
 כל וראו

~~ 
 ~ם כי הארץ

~ 

 י עליו מוכיחות מ~שיו כי י עליונקרא
 והכ~~

פ~
 י לה~ח~ו יכול אדם ~ין בו ענתה

 היא כי י צדקתו אותות בו נראהש~א ו~
 יסוד צדיק ב~ת ו~א ~ו בקרבו~ונה טמו~

 ו~רייתא קיב"ה כי י חק בבחי' ~וא יעולם
 מ~ויבין שאנחנו ~ב"ה וכמו חדיו~ראל
 אמונה ו~י' י ודעת שכל ב~י'לעובדו

 מה הבעש"ט בשם ש~בואר וכ~ו י חקבחי' ~הו~
שאנו

 אומר~
 ואלהי אלהינו

 י א~י~ י אבו~~
 בדעת אותו מ~יגים שאנו מההוא

הוא י אבו~ינו ואלהי י אביך אלהי את דעכמ"ש ובה~כ~
 בד~

 מה אמונה
 שנש~

 מאבות~ו ~ו
 אלהישהוא

 עו~
 יוכלו לא ועי"ז י ה'

 אותו לה~יר שבעולם בעיניהם~חכ~ם כ~
 ואמונה אמת וזה ימאמונתו

 ח~
 י יעבור ולא

 ~י' ~ניכי
 ~ר~ הא~

 השי~ת ~~ד האדם
 ~נ~~ מה הוא אמתבבחי'

 משיגי~
 י בדעת

 י מהשכל למעלה חק בגדר שהוא אמונהובב~'
 בשכליות~וט~נותיוכן להשיבואין

 בה~ו~
 יש

 ומשפטיםחוקים ~
~ 

 היינו ~פטים
 היינו וחו~ם י עליהםגוזר שהשכ~ ~~

 כן כמו י ~דבר יש ט~ם מה ע~יהםמונין ואוה~ שהשט~ ~
 בישרא~

י~
 בחי' שני ג"כ

 הא~
 בחי~ ~הם צדיקים י

 וה~~ל ~הדעתמ~טים
 גוז~ אד~ ~

 עליהם
 וצדיקי~ י צדיקיםש~ם

 מ~ן בשםשמעתי וכאש~ י חוקים בחי~ שהם
 ההיי~

 מסא~גורי מוה~י
ע~ זצ~

 פ~וק
~ 

 לו אשר גדול גוי מי
 חו~

 ומשפטים
צדיקים

~~ 
 גדול גוי מי כי וירצה י הז~ת התורה

 לוא~ר
 חוק~

 ~יש צדיקי~י~ל ומשפ~ים
 אשר וצדיק~ י חוקים ~בחי' הם ~רנ~יקים בתוכ~

 אשר הזאת התורה ככל י משפטים ב~י'הם
 חו~ים ג"כב~תורה י~

 בגוי שיש כמו י ומשפטי~

הגדו~
 א~ כל צריך לזאת י הזה

 מאוד ליזהר
 לדברמ~י

 ס~
 שום על ח"ו

 אד~
 על ובפרט

 עיניו ~ות ש~י אעפ~י י יש~ל מנהיגיצדיקי
נדמה

~ 
 זה שאין

 ~ו~ צדי~יו~~
 בעיניו

 זכהמה מ~~
 רא~ ~יו~ ז~

 הוא אולי כי י ומנ~יג
 בבחי' הם אשר צדיקיםמ~י'

 חיקים~
~ 

~~~~
 קודש המקראי מובן

פסוק י~~ ~ב~ה~י~
 ל'~ח~

 ו~יגם אויבי ארדוף
אשוב ול~

~~ 
 ~ר ~כ י כו~ כלזח"ם

 ד~זשמע י ת~~יקמי ח~י~
 ~יק~

 להיותם אך
~ניו נכ~י~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~  

 עיין י~ניו
 ומיד י לכ~חס לא אבל י ב~ודו~

 לי נתת א~ואויבי~"כ
 עור~

 א~יתםי זמ~י
 שיש הנ"ל לפיא~נם

 השונ~ם ~רשעים ~וגי ~
 נוכל יל~דיקים

 לו~
 הב~ ~וג דהר~~ים

~נ"ל
 ב~בעם כי אויבי ב~~ מכוני~ ~

 ובע~ו~~ה~
 הם

 ו~יהם י להצדיח אויבי~
 עליהם ~י כלותםי עד אשוב ולא דוד~ר
 תרדף ר~ים התשזבה~יתה

 ר~
 כמבואר

בנזדרש
 ה~~
 י

 וע~
 י ה~ל הא' ~וג ה~~~ים

 ~עים ל~ותם תחתי ~~י ת~יע דודאמר
 את ~ם ~הורות י ב~~ובה ~אחזירם ילפני

הדר~
 בזו~ר ש~זבואר וכמו י בו ילכו

 הנ~
~די~

 ~וב~ר י ~~ חיבייא בתר ל~דף ~י
בג~א

 שא~ דר~ ב~ת~
 לר"מ

~ 
 ~תיב

 בקש ~תיב ~ים י~~ חו~יםי~ו
 בתחנת מובן ובזה י בתיובתא ~יה~יע~יהם רחמ~

 ~י ו~ונאי עז ~ויבי יצי~י י ה~למזמור
 במלות הדבר ~ל למה לכאורה י מ~י~צו
 דברינו לפי אולםשונותי

 הנ"~
 ~דוד מובן

~י~
 נגד

~ 
 שונאים ~גי

~  
 מאויבי ~ילני

 נגד הוא י~ו
 ם~

 ~י ו~ונאי י ~~
 י~"י א~

~  
 ומ~י מ~י ~י וירצה דייקא

~~
 י ה~ל הא' ~וג ו~ה י אותי שונאים

~
 א~ שו~~

 אני ~יך ~י ~~ד
 ו~~ירם עבורם~~ים לב~

 י~ני וזהו י בתשו~
 ~ביר הייתי ~א~ כמו י~ה כצדקי~

 והייתימדוחיי ~
 מב~

 והייתי רחמים עליהם
~~ה

 ע~
 לגופו ~ ~י י לעני ~ותןמעשיר צד~ י~ הוא זה ~י י צדקה

 וו~
 י ~~~ו

 א~ ~י י מאלהי ר~תי ולא ~' ד~י ~~תי~י
~

 הייתי
 מבק~

 ~ו הייתי ~~ים עליהם
 י רשע~~י~

 ו~
 ~ל י לנגדי מ~יו ~ל ~י

 אויבי~א~
~ 

 חשבתי עלי
 למ~
 הוא ~י

 י ב~ובה להחזירם הדבר נהייתה ו~די ילנגדי
 ע~ה שאני באם ר~ל י מני א~יר לאוח~ותיו
~י

~ ואעפ"~ ~ל~ ו~~~  עומד~ 
~מר~

 י עלי ו~ו
~  א~ 

 ~ונים היםורים
בשם

~~ 
 א~ לכן כמזבןי

 וחוקזתיוי ~ד
 י ~ני אסיר לא חק ~י~ ~ם ~יסוריםיר~ה

~~
 ~אני

 מקב~
 ולא י באהבה אותם גם

~הר~
 אומן אמונת ידעתי ~י י מד~ד אחר

 אתו ~צדק ודא~~י
 ה~ ~~~י~ ~

 בחי'

 ~וד וזה י~זד
~ 

 היראים ~י י ~ראיו
 ~זי~י~

כ~
 ל~וד ה~ן ממקרי ודבר דבר

 מביניםש~ינם הג~ י ~
 בד~~

 ה~ סוד וגם י וש~ם
 ליראיו ~ל יליראיו

 מ~ל~
 הדבר סוד להם

 א~ם יו~ע~
 ה~~ינ~ לז~

 ~וד להם לגלות
 ~יכ~ה~י

 ~' ביראת שלם ל~~ת
 ב~דרג~

ר~
 י ו~וה

 ו~
 הנה י דהמע"ה ~אמר

 לדעת ואחשבה י חיל השגו ~ולם ו~וי~ים אל~
 הוא ~מל י הדבר ו~וד טעם לדעת ר"ל יז~ת
 ~י י ~דבר להשיג אוכל לא וד~י כי יבעיני
 אל אבא עד י דרח~נא וכב~א ~וד ב~~הוא

 ב~י~ אל אבא כא~ר אמנם ר"ל י אלמ~דשי
ר~

 אבינה אז ה~י ביראת וג~ה
 ~וד ה~"י לי י~ור ו~י אז ~יר"ל לא~רי~~
 וסוד ת~ית ר"ל י ל~ריתם ו~~נההדבר וטע~

 להודיעם ובריתו ליראיו ה~ ~ד ~~שהדבר

~השי"~
 י ~ראיו ה~זד להודיע ברית ~ת

 ה~לוע~י
 לפר~ נוכ~

 בג~ין ~ל א~ורם
 ע~ב~ ~ לי~ ~לח ז~ידף

 י למל~ו~ ל~~ ובידי י ~לי~~ים אד~ בני ל~אי
 ר~

ל~
 ~ו~ק הי' ~י י מהו עו~י ~ל

~~ 
הו~

 י כ~~ל ד~מ כדביתהו או ~ר"מי
 ~וד ~סום לפיאש~ה בלשוניי ~~וא דר~י אש~ה א~רתי לי~וכתב ~ר~~

 ר"ל י לנגדי ר~~
 רח~ים ~יהם מבקש הי~ שלא בעוד מ~י~~א

 אלא לול~נ~םי א~ור בתשובהיודאישי~רו
אפ~ו

 בעוד ו~מ עליהםי התפלל כבר א~
 ~ור א~פ"כ לנ~יירשע

 ל~~
 י אותם

ום~
 ~דביתהו

 דר~
 ~כם י

 ו~ע~
 עליהן

לבהמ"די
 ר~

 רחנ~ים ויבקש ~~ל עוד
 ר"ל י מאליהם כלים והם יעליהם

~~ 
 הקב~ה

 לתפלתויש~
 וית~

 מה ~בן ובזה י ~אתם
 ~ך ~או ואומר מתודה הי' הגדול~ן
 וז~גיד ~א טוב~ ולכאורה י~ראליבית
 ~ריך הי~ ~י כ~נ"ל אלא י~גיד

 לב~~
 ר~~ים

 י~אוי ~א~ל~ם
 בתש~י ~~~ ח~~ ו~

~~
 ~~"י מ~רי ש~עתי עפ"י וה דבר יובן

 מוהר"י הה"ק אדמו"ר ~י י מוואר~יז"ל
 ז~למסאדיגורי

~~ ~ 
 בא כ~ר

 א~
 איש

 אני אז י ~איםמלוכלך
 עו~

 ~י תשובה
 ת~ובה עושה הייתי אם ודאי כי י הגורםאני

 ~כל הת~ה ש~ר פו~ח הייתיכראויי
 ב~

~ול~



~ ~~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ול~
 והנה

 לפ~~י~
 באיזה הצדיק נכ~ל

~א
 ב~ז~ וע~

 יע~ה לא~כ כדי
 ועי~ז י~מת תשוב~

 פו~
 ~ער

 ויבאו י התשז~
 ~ב ת~בההרהורי

 ~~ל ~מו ~הזא י ~ל~
~ני

~ 
 שאבד

 ~בעו~ איז~
 י החול לבין

 י אות~ ל~וא ~ול~י' ול~
 ו~~

 ~ד עשיר ~ד

 וצוה י הזה ה~ל לבין י~רה ~בן~~י~
 ועי~ז י בכברה ה~ול ~ת לכברו~~תיו

 ~בעותג"כ נ~

 העני~
 עקרות הרבה ע~ד ו~וא י

 אם וזהו~חדו~עמהי
 הכה~

 יחטא המשיח
 לצד הוא ר"ל י ה~םלאשמת

 אשמ~
 י העם

 הקב"ה ~בב ~ן י בתשובה עוד שבושלא
 להכהןחטא

 להם לפתוח ב~די י המשי~
התשובה ש~

 כהנ"ל~
 את עושה הצדיק אם והנה

 ות~~תו י רחמים עליו ומבקש ~יושמו~ל
 פרי עושה~ינו

 וע~
 ומבקש לאויב לו הוא

 כי י והצלחתו לטו~ו הוא זה י רעתו~ליו
 כ~~ואר שניוי על שנים להצדיקנתוסף
 ר' י ע"כ ד' דף~גיגה

 י~~
 ביבי דר' הא כי אין י זימני' בלא דאזיל~יכא מי אמר מש~י בלא נ~~ה יש בכי~רא להאי ~י כי

 לי' א~ י כו' אבייבר
 סו~ סו~

 שניה
 אמר י עב~~מאי

 צורבא איכא אי לי~
 על ~עביר במילי~ ~ועבירמ~בנן

 מדותיו~
 מאוד קשה ולכאורה י לי' ל~ומו~יפנא

 הארץ כל השופט וכי י עול ואין אמונה~ל הל~
לא

 משלם השי"ת כי אמנם י ~פט יעש~
 והנ~ י מדה כנגר מדה ~מעשהולאיש

 ל~~ים

~
 שאינו אדם

 רוצ~
 או י אמת למש~ט לציית

 להצדיק ששונאה~ע
 חנ~

 בלא
 מ~~

 אז י
 מדה נ~ן~וא

 כנ~
 י משפט בלא שנ~פה ~דה

~ו~יפ~
 על ~עביר ~בנן לצ~בא ליה

 מדה ~כ והוא ימדו~ו
 כמו מדהי ~נ~

~ה~
 כן י הדין משורת יותר עז~ה

 השי~ת י~ינז י עליו מהקצוב יותרלו ני~ו~
~דושת ל~~

~  
 ג~ל לציון ובא י זלברכה ~ובה
 ~ן~ בימינו~הרה

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

 ~אל
 תור~

 הוא
 לדרו~

 ב~בת
הגדו~י

~~ 
 ~ט ~' ~~א

~~
 וע~שיו

 נו~י~
 ~דרוש

 הגדו~ ב~~
 והנה י

 י הוא ישר~ל ~~נהג כןלולי
 בוד~

 מ~ראוי הי

לחבו~
 הכלים אל

 וליבו~
 ~ו מלפחיח ולהכלם

לדרז~
 המדרש ד~י לזה ו~דים י ברבים

 רב~
וי~

 ~~ד תרומה לי
 ל~ ~

 הק~ה אמר י תעזובו אל ~~תילכם נ~~ טוב
 תורתי לכםמ~ר~י ל~רא~

 ע~~ נ~~ר~ כבי~ו~
 י כו'

 לו ~הי' ל~ךמשל
 ב~

 מז ~ד בא י~ידה
 וביקש י ונטלההמלכים

 לי~
 לו

 לך ~~תי בתי לו אמר י לא~ווליטול ל~ר~
 אל לך ל~ר ~ול איני ממנה לפרושהיאי י~יר~

 זו א~א אש~~י שהיא לפי יכול איניתטלה
 קיטון הולך שאת~ מ~ום שכל י לי עשהטובה

~~~
 ~יני אצליכםי ש~דור לי עשה אחד

יכול
 להני~

 י בתי את

 כ~
 ליש~אל ~~ב~ה אמר

 אלא יכול איני ת~לוה ~ל ל~ם לונוריכול איני ~ימנה לפרוש התירה את לכםנחתי
 לי עשו אחד בית הולכים שאתם מקיםבכל
 תרומה בפרשת לעיל הנה בתוכוישאדור
 הזה המדרש דברי בביאורהארכתי

 וכא~
 א~~י

ואך
 הצרי~

 דבריהם ~נ~ינוי
 ז~

 הדרשנים אודות י מו~ר ותוכחת בלימודיםאזן ~י~ ב~ן
 ויעשו י מקי~ים נאה ואינו ~רשים נאהאשר

~~~~~~~~~~ ~ ~ ו  

 לקב~
 הבריות בעיני בה לה~פאר וגםוהמצוהי
 פרשתי וכבר י הוא דורש נאה כילאמר

 ז~ י באניות היםי~די הפ~ו~
 י התלמוד ים

 ר~ל י רבים במים מ~אכה~ושי
 רוח ויעמד ויאמר י וחריפיםנאים פשטי~
 רוח בקרבו נ~ער ברבים זאת כשיאמרר~ל ~ ~ער~

 ~בר הוא י תהומות ~דו שמים יעלו יגאוה
 י ~מים~י~לה

 וב~~
 ירדו

 תהומו~
 בצר ה~ אל ויצעקוא~כ אמנ~ י

 ~ו~היו~~םי וממ~וקות~ לה~
 נדפ~

 ~ראל תהלות ס~
 ז~ל מ~ז~יץ~~מ

 ב~ם ~ם זה מצא~
 ז~~ה~~ ~~

 לנו ~ביאר וזה י
 ~דר~

 ה~ך
 י בו~ך

 ~~ד~
 ו~רט ~זרה לומד

 אל להמשיך ~יך יברבי~ ה~ר~
 י ית~ ~ יר~ ל~

 כ~כולוזה
 נמכר~

 א~ר וזה י ~ד ואורייתא קוב~ה כימ~ורה אות~ ת~רישו ~א עמה
הקב~ה

~ ~~ לישר~  
 ~ת

 ~ניהימנה ~רו~ התור~
 י~

 י

 ר~
 ~~ה

~  
 ל~ד

~  



 ~~ ~~י~~~ ~~~~~~~~~~י~
 י ממנה אותי תפרישו ~י"ז כי יכול איניל~ש
 ~מדו שלא ~"ל י א~י תטלוה אל לכםלומר
 בכ"מ אלא י יכול אינו ~י~רכל

 ~שו אחדבית הולכ~ ~ת~
~ 

 ~"ד ר"ל י ב~ו~ו ~אדור
 י מישראל אחד כל בלב וירצה י בתוכםושכנתי

~תלמ~
 ביראת התורה

~ 
 שוכן השי"ת שיהא

 י לי ~~ה אחד קיטון נאמר שבמשל ~ומה יב~
 י בית נאמרו~~ל

 נ~~
 קי~ון כי

~ל מו~
 ח~

 י אר~י
~~ 

 המ~ך כונת בהנז~ל שם
 אמנם י שם ת~' שבתו כ"ז שם לדור אךהוא

 ~י"ת ורצון י חד וקוב"ה אורייתאבהשי~ת
 בדביקות ~תורה~ילמדו

~~ 
 שיהא י ל~ולם

 ב"ה ~שם בהתורה דבוח יהי' הלומדהאדם
 וזה בקבי~ות נ~לאבד~קות

 מו~
 י בית שם

~מו
 ~שמו~

 פסוק ז' ב~

 י"~
 לך והגיד

~ 
 כי

 ~ל ~ך להושיב ו~ר~י ה' לך י~שהבית
 בית לך ויתקיים~סאך

 המל~ות~
 אחד בית וזהו י

 ~שיר ~~יך ש~י~ ~"ד והוא לי~ו
 מ~צי שלמה ~לך לו ~שהא~ריון הש~ים~
 ~שה~מודיו ה~נ~

 כס~
~לא י בת~ה בדרך והוא י ~ו'

 השמי~
 י יכל~לוך לא ~מים ~מי

 אהבה רצוף תו~ווהתירון
 ~נו~

 י ירושלים
 ה' תורת בכונת~ה~"הי הנראהוזה

 ב~ים כשהדורש ירצה י ~שמשיבת ת~~
 שהוא~וב יוד~

 ~ירוד ~ושה ואינו י ה~ תור~
 שהוא רק י ח~ו הדביקיםבין

 ~ו~
 בהתורה

 ~בוקוהוא
 ב~

 תור"ת וזה י
~ 

 בחבורא
 ו~~ים ה~ו~יםי נ~ש מש~ת אזיתראי
 לתורה לבותם להלהיב הלבאל

 לא י ו~וד~
 תורת שהוא ~וכח והוא י בהתורה ה~ורש~ן
י הוא ~~ו ~בוד ואך י~' ~ ~  או 

 ל~
 ~~ל

 ואינם ימאומה
 נ~סי~

 והוא י השומ~ים בלב
 ~ת~ל

 ב~ חלק~
 ש~ר ושפת י ידברו ולב

~
 י ~ון

 ~~ ה~~ אב~
 אזי הנ"ל בבחי'

 וז~ י ל~ד ~ון אמת ש~ת ב~י'הוא
 ~את

~
 ~הורה

 ~שדו~
 יראת ב~י~ והוא בהתורה

~
 ונ~דש י ל~ד ~ומרת אזי ~הורהי

 י ~ד ל~ולמי ~רי ו~ושה ו~ליח השומ~יםבלב ונזר~
 הד~י~ ~~יולכן

 באמתי הנא~ים האלה
 שלא לאדם ונכון ראוי מאורמה

 ל~
 לדרושו~אוח בגד~~

 היצר ברשת ~ול פן ~בי~
~ת

 י וה~ארו~ ~ו~
 ~י~י יא~ ~ ו~

 ~"א י והרמה הגבוה ה~ל בבחי' להיותלבבי
 זוכה אדם כל ולאו קורא ה~ אשר~רידים
 ~ראל ~ז~ג כי נ~ה ~ה א~~ל~י

 יהוא תו~
 ~דיקי~ וז~ו~

 ת~ו אשר ז~ל קדנזונינו
 ~צוז אמרינו להיות לנו י~מוד י ה~הגזה
 ולא ב~וה"ז א~וש ושלא י כל ~~וןל~ני

 יתן ה~ גאוהיכי רגל תביאניל~ו~ביואל אכל~
~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ 

~~~
 הדרוש

 נ~חל~
 כ~בואר חלקים ל~לשה

 לעורר ומוסר תו~ה י הקדושב~ה
 טוב מה ב~תו דבר והל~ית דינ~ י השו~יםלב

 ה~ות ב~~ת ~צרת הלכות ~~ח ~סח~כות
 המו~~ין דאגדתא במילי ואגדה דרוש י ~גתג
 לבואת

~ 
 כל לה~לל ~יך כי י~אה י אדם

 כאשר התינוק כמו כאחדי ~ניניםהשלשה
 ליתן~ך

 לגאיז~
 ~כרח י מרל~ואה ~שב

ל~~ו
 ד~ ~~

 ~ן יכמו בו יקוץ שלא ב~די
 יקון ~ן ומוסר תוכחה ~רי יאמרכ~ה~רש
 להיות צריך ~כ אשר השומ~יםבהם

 ותוכו י ומו~רהתו~ה דב~
 רצו~

 בדברים אה~ה
 ולהלביש י הלב ~ל המיישביםנ~י~ם

 מ~א ~יזה או נאה במשל התוכתה~רי א~
 ~ רז"לובמא~י

~~~
 ל~ו~ באתי מקודם אנכי

 ה~ס את
 ~יני~ד~יואומר תוכחהומו~רבדברי

 ~ח הלכות בש"~ וה~לכה הדיןלפניכם
 ומנהג וז"ל ~ר~א בדברי הר~וןבסי'

 הרב ~~~ וז~ל ~ח ~ורך ~נ~ם ~לק~ים לקנו~
~הג

~ ~שו~  
 וקהל קהל שכל ישראל

 משימי~
מ~

 ~סח ת~ים לצורך ~ירם בני ~ל
 ~ל י ~ירן ל~נייו~ל~ם לקנות~

 י~ ב~~ ש~ ~
תו~

 נ~שה
 כב~

 ~יתן וחייב העיר
 הפ~ורים ת~ח ואפילולזה ~מה~ מ~

 נ~
 נותנין

 ~~י זו הוא שצדקהל~י ~~

~ ~  

 יר~~י מג~רא
 ~ובר~לדינא ~"ז ~וברוכל

 ~הג ראיתי~ה ~ג~איו~נ~
 אשר י ר~

 ה~~
 שני שולחים

 ~ות לגבותא~ים
 חטי~

 ~ל~ין ~ח וב~רב
 ואינו ה~ירל~ניי

 ~י~
 וחר~ת ל~ור רק

 בשם לכנותו ~ראויובאמת
 ~ו~

 י ~ור
 ו~ם י ח~ין ~עות בשם יקראולא

 ליתן מו~רחים האלה שבימים ל~ריהם~תלא שנותני~

~
 צ~~יל ~ושים ~~יר ראשי ולכן המלך

~י ~~



~ ~

~~~ ~~~~~~~~~~י~
 י ח~ין ה~זעות נדזלות בכפיות ונובין עירןבני
 איזה הש~א ל~ות מהראוי ~י' יותראמנם

שבועו~
 ~ודם

 ולדב~
 בא~בה שיתנו לבם על

 חםים היו ובזה בכבוד קודם לענייםול~לקם
 ואביונים ע~ים מאנקת א~ע להציל נפ~ם~ל

 ~בואר מהצדקה עין מעלים מכלל להיותומבלי
 כאלו הצדקה מן עין המ~לים כל חז'ילבדברי
עובד

 ע~
 היוקר ואין נעצרים הנש~ם ואין

 ~~ל ~א~צוי
~~ 

 בר~ם צ~קה
 ~בואר ינותנים ו~~

 ~במד~
 ~א אותם בם~חן או

 אם או ב~ז~ז~ם ה~םד ~זה להםשכשאירע
 ~ו~ים כנון אחרות הוצאות להםיש

 הוא הרי הצדקה בנתינת מקמץ ועי"זוכי~א וארנוניו~
 נכבה רנע ~לפי י בתבן אשכמכבה

 הא~
~ב~

 מת~ב א~כ
 ~צמא דזמה זגם י יו~

 מרוה רנע שלפי ~זלוחים במים צמאוש~וה
 יצ~זא וא~'~כצמאו

 יו~
 ~עשיו יפשפש אלא

 יחזירנו זכדומה נזל כנון ממון באיזה ח~אאולי
 מנע אולי אולבעליו

 א~
 יקבל צדקה מאיזה

 שית~ע"~
 ~סידות כל באמת כי י ויתז ויחזור

 רק הזא לאדם שאירעוהיזי~ות
 ל~ד~ לה~ו~

 י
 להקיצו בכדי יםורים לו עושין אדםשנת~ףכמו
 נדולואין בדו~ק ~עניים מצוי שהיוקר כעתלכן
להם

 לצו~
 מעוררין ~ב על שם איש ואין פםח

 ~~זזונותיו כשם איתא ר"ליובנ~א במםיםאותם
 אדם של חםרונותיו כך ~ור"ה קצובין אדםשל

 בזה ויזכה ל~ניים אותם נותז זכה ~זר~ה~צוביז
 זכה לא ~וב~ב

 ועני~
 תבזא מרודים

 תנזל אל ~ב סעיף ~וזאלשין ר~מ הרבבםידור בית~יי~
 הי' א~ הוא דל כידל

 רנ~
 זלפרנםו לעני ליתן

 שאל נראה ולי י נזזלו כאלו הוא הרי בווחזר
 מ~ע ה~שיר אם עניים כל על הוא דלתנזול
 בזו~ר זכ~זבואר י נוזלו כאלו הוא הרי לו~יתז
הקדוש

 ב~שי~
 וז"ל

 דכ~

 יהיב דקב"ה אורחוי
 נבר~ו~רא

 נ~
 ו~מ~ביד עניין נ~זן ~מה

 ~כי ואתנאי ~י עביד לאפקודוי
 בז~

 ש~זונע
 ו~~ם כחי וא~ר ש~זתנאה ב~ליל נראהמ~קה
 יודע הי' אם דודאי ~יל לי עשהידי

 ה' מאת ~רטיות בה~נ~השהכל נאמ~
 ו~

~ 
 ברכת

~
 הלא ד~ם ול~ונן מהונו יתן לא למה הזא
 צוה ית'~וא

 דיהיב הצדיחים עבדיו ע~י ואו~
 הנ~זן עבד וכי עניין למיזן נש לברעותרא

 כל אשרבית
 י~

 יתנאה וכי בידו נתז לרבו
 ל~ר~תו ואך שלו אינו באמת ~לא הזהה~ושר ~~

 הוא העושר וכל ליקח לו רשות צרכווכל
 לרבו~

 ~מור עושר דכתיב ~~י ביה עותראבההוא
 להו למילף למה בנין לי' יהיב לרעתול~ליו
 מאן בזוהר מבואר נם י ע~ש כו' דקב~האו~וי
 הקב"ה בעוה"ז העני נפש ~י~דלא

~ 
 משיב

 נותני של השכר נודל ולהיפוך י לעוה"בנפשו

~ ~בוא~~~ ~  
 ~קומות

 שמזונותיו אדם רואה אם הנ~זרא וז~ל יוזה"ק ו~~~ ב~ר~י~
 הנוזז כל ואמרז צדקה ~ם יעשהמצ~~ים
 פירושו ונוזז ניהנם של מדינה ניצולמנכםיו
 בכדי במועט ויםתפק ~ו ~צ~יך גםשינזוז
 להם שנצ~ך מנ~ם הצאן נז~ת כמו צדקהליתן

 ~מי~~ם
 ה~ור~
 ת~י ~ל ~~ועתי וע~ד ~

 י לנרונו הצריך ~יצמצם ר~ל מנרונך אלאמהונך
 חיים מ~יף הצדקה כיואמרו

 יות~
 י לו מה~צוב

 רשות ניתן אפילו צדקה הנותן כל~~ר
 הממונה~לאך

 ע~
 מ~ו ~יפרע הפור~ניות

 מני~ אין הצדקה על ה~מונהה~אך
 אלא

 בין זהזלךרץ
 מ~~

 גזתנים והן מרזם
 ~~ד הקב~ה לפניועומד רי~ ~

 על~
 ואומר סננוריא

 זכות לאבדו ר~ות שנתת פלונירבש~ע
 כמה והלא א~ר הדין על ה~זמונה ו~זלאךבידו גדו~

 כננד שקולה צדחה מצות משיב זזה בידועונות
 אל דין למלאכי הקב"ה אומר שעה באותוהכל
 אשרי וזהו זכות לו ~או ~י בותנעו

 ~דקה שעו~ה ומי ה~ ימלטהו רעה ביום דלאל משכי~
 אעפ~י עמהם חםד זנומל תורה לל~דיבחייו
 בין בנ~ע ויושב אזתו לומדים כשמת ע"השהוא
 לנבי ותרן דאיהו מאן ובזוהר יהת~ח

 אביא ואם י בניני~ העזלם שיתקיים הואראיי מםכנ~
 אך ~~יל הירי~ה תקצר מזה המא~זריםכל

 ~מ הרב בםדור ילמוד ~שו אתהאו~ב
 ~דקה מ~יל הקדוש בספר וביותר צדקהב~ניני ה~

 נודל יראה ו~ם ע~ז מיוםד הםפרשכל
 בזה לו ~וב ויהי'~צדקה מע~

 וב~
 י

~ ~ ~ ~

 ה' אנכי בפ~זק הקשוה~שונים ה~ י דאנדתא ~זילי איזה או~זר
 לא לנזה י מצרי~ ~ארץ ה~אתיך אשראלהיך
 אנ~יכ~יב

 אל~י~ ~
 א~ר

 ברא~
 ו~רץ ~ים

וכ~
 בכל אשר לה~ין ונם י העולמות

~נו המז~דו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~  

~ ~  

~ו
 אומר~

 ~רי~ לי~יאת זכר
 וגם

~נו בש~
 ~ץ אומרי~

 לז~ור ועומ~ים ~ווים א~ ו~
 יו~ב~ל

 ~רים ~יאת
~~ 

 תז~ור ל~ן
 ~רים ~רץ ~אתךיום א~

~ 
 ל~אורה חייך ימי

מה
 הרע~

 ברא א~ר ~י"ת נ~ד הזה הגדול
 דברה בנים אר~עה ענין ~רש העול~~יוגם~ל

 שאלו ה~דרש דברי לפרש~ורהיונקדים
נפש לחכ~

 ~ החו~א~
 נפש א"ל עלי' תהא

 רשעים א~רה לנבואה שאלו~מות החו~א~
 תרד~

 רעה
 לתורהשאלו

 אמר~
 ש~ו ~רבן יביא

 לעיל הבאתי ~~בר ויתכפר תשובה י~האמר לקוב"~
 ~גנון קצת אפרש ו~אן ה~ודםבדרוש

 אחר~
 י

~קדים
 דוד מו' הצדיק ~ב ~י ששמעתי ~

 ה~ק אביו בשםש~ר
 מ~

 ~~לוב שמואל
 יצירת קודם יום ארבעים ז"ל אמרם עלזצ"ל
~ול~

 או ~יר ~פש או ח~ם זו ~ה מ~יזין
 דהוי ודקדק קאמר לא ורשע צדיק ואלו~ני
 וא~ ל~~ל~

 צדיק
 ור~

 וא~ר מ~~ין לא
דהנה

 יש ח~ם ~וגי ~י י~
 ח~

 ~~יח
 ~בודת בתורה ומתגבר והולך בהתורהח~מתו ~

 וזה אלהית וחכמת~'
 ה~

 ויש גמור צדיק
 ובח~ות עזה"ז בע~ני ח~~ו ~ל~~יח
 ~ו פיו לפתוח י~ול אין ובתורהחיצוניות
 ב~רשנ~ר

 יפ~ ל~
 י גמזר רשע ~וא זה פיו

 ~מו אחד סוגים ב' יש ב~פשוגם
 ש~~

בג~
 י~ו ~ל שז~ה ~יהא ~~ב

 ו~
 ר~ע יהא

 וזה המקום לפני א~ת~עה
 ג"~

 גמור צדיק
ויש

 ש~~
 א~~ חוטא אדם ~ן ע"ד שהוא

נ~~
 לא רק ~~ר רשע וזה ~~ות רוח בו
~~ון

 נ~ז~
 פי' וזה י ארב~ שהן שתים שהן

~לו

 צ~~

 ירצה קאמר לא ורשע
 שצדי~

 ורשע
 ל~ות יו~ל בח~מה ורק ו~פש ח~ם ב~ללחין
 צדיק להיות יוכל ב~פש וכן ורשעצ~ק
ור~

 ~~ירה נתונה ~רשות
 ~ומ~

 וה~ יבמקו~
 הח~מה ~ד הוא אשר הצדיק

נק~
 חכמתו ~י חכם

 עמד~
 לו

 ~יג הוא אשרוהצדיק ענ~~ ב~
~ 

 מ~ונה זה הנ"ל

בש~
 ~ד ~וא אשר ה~ע ונם י ~ם

~חכ~
 להרע ח~ם ח~ם ב~ם ~ונה

ו~א
 ~כ~תו ע~י ~י אפי~ור~

 ~ירה לידי ~יאוהחיצוניזתי ב~כ~~
 ~שרר~ליוהרשע י~יקור~ו~

 הו~
 מסוג

 הש~
 שחוטא

 ש~או~ולצד
 ~בר~

 בו
 י ~~ ~~ ~~ ~

 בילקו~ בהג~ דאית~~~
 ~עים

צפנת ב~~
 פע~

 עיקר ו~ל
 י~ ג~

 למםור לנו
 הח~רון תם הנקרא ~י ~ם הנקרא בסודלך
 ~ד ~א אשר הא' מסוג הרשע ו~נה י בוד~וק

ח~~
 ראית הח~ם ~~ש ת~ה אין לזה

 אי~
חכ~

 ונאמר ממנו ל~םיל תקוה בעיניו
 וחכמה הש~ל מצד שהוא ר"ל הש~ל מדרךתועה אד~

ב~~
 כי ה~תה רק ת~ה לו ואין ינוח רפאים

 האמת על ו~עמידו עמו להתוו~ח לאדםאין
~י

 ל~
 ודבר דבר

 ימ~
 בח~מתו וש~ליות ~ענות

המדומה
 אמ~

 ~וג ~ו~א
 ה~

 תאותו אשר
 יש לזה עליוג~ה

 תק~
 להו~יחו אדם וי~ול

 ~לו יוזו תאותו עלשית~ר
 לח~~

 ר"ל
~ד החוט~

 הח~~
 ת~ת ~וטאת נפש א"ל

 ומבזה חולק א~ר החו~א ר'~ללנבוא~ ~~
 ~מו רעה תרדף רש~ים אמרהוה~ביאים ~~יקי~
 מ~בוד יותר הצדי~ים ~בוד על הקב"ה~חס שמצי~

עצ~
 ר~ל לתורה ~~ו

 החו~~
 ~ות אחד על

 אשר לקב~ה שאלו קרבן יביא א~ההתורה
 ~בודו נגדהוא

 ל~ י~
 יעשה א~ר

 שאלו הכונה י"ל או י לווית~פר תשו~
 לח~~

 א'יל
 הח~מה ~ד ~ו~א לזה ר"ל תמות~חו~את ~~

 דברי ~אמור ו~חת בא~בה להו~יחו לאדםא"א
ח~~ם

 ב~~
 לאדם צריך ואך נש~עים

 רב בקצף קשותאליו לד~

 ~ב~

 שיהא גדול
 שאפשר הגם ~מות~ו קש~

 ש~~
 וי~ת בזה יועינ

 ו~י ~אהבה תו~ה ~"י מ~מברשעו
 נגדו בסכנה הוא ואדרבה רושם ד~יויעשה ל~

 ה~זויפות ~~ליות ב~~יו ברש~ו יל~~ושלא
 ~מו י אותו י~ניע אולי וגערה ~עם ~יאבל
 ~ר מאוד ה~ס~ןהחולה

~ 
 תר~ה ~מי

 אחת סם ואך ותרופה מזור ~ו ל~ואיועילו ל~

ה~
 או ~ד ימות או ידו על אשר לו לי~ן

 ה~~זחה הרופא ודאי ותרופה ~ור ~ו יהי'אולי
 ז~ת לונו~ן

 ז~ בלעדי ~
 ודאי

 ~וו~
 ובזה

~~~ 
או~

 ~ן עזר לו יהי'
 הר~

 הח~ם האפיקורס
 תשו~~ ~ערי א~תב~יניו

 ~ך ואין ננעלו לא
 שעומדדבר

 בפ~
 התשובה

 אמ~
 קשה תשובתו

~~ו~
 זו ה~חי' ~נו שנל~ח ~ו~~שר

 באחר שפ~שו ו~ו ~ל ~א~ם עזרו~קב"ה אלמל~
 חוץ שובבים בנים שובו קול ה~ת ~לש~ונה

~~ר



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 הוא אם ואך לו יעזור ה~~ה ~אין ~ל~~ר
 השי"ת יקבל תשובה יעשה~צמו

 תשובתו~
 י

 עי~~
 הרשע וזה וע~ה ~נעה הת~ובה

 לו נדמה כי הכנעה לו להיות~~ה
 מסזג ~~א ~נם י א~~הצדק ב~מ~

 ה~
 הזא

 תאותו עליו שגברה לצד ש~א ~יו~עב~ניו נ~
 נשבר לב לו ול~ות ~ובה לעשות יוכלובקל
 לא א~ים ונ~ה ~בר ולבונ~ה

 ~ם והי' הרא~ון מסוג הרשע הי'~רעה וה~ י תב~
 עולם באלהי וכפרבעי~ו

 ובהשג~ ~
 ו~ר

 ~מי
 ה~י~~ים וכמו בקולו אשמע ~ר

 ~~םלצד
 ~שגיח ~' כבודו אין כי ~~

 עו~~
 ה~ל

~ 
 על רם הוא

 ר~~
 ~~ר י

 ה~ כי~מ~ם
 י ~גדולתו ו~בה גבול נותנים

 לעולמות~עכ"פ
 העל~י~

 הוא
 כבו~

 להשגיח
 שלגדולתו מאמינים בני מאמ~ים אנו~יהםיאבל

 י חשיבין כלא ק~ה ~ולא בשוה ~ל~'
וממילא

 ~~ העולמות כלבת~וניםיואדרבהיבריאת מ~ ~ בעליו~~ ~מש~~ כ~
 בשביל ב~שית ה~תונים בשבילאך

 שנ~את התורה ובשביל ~~ת~~או יש~~
 ~שג~ה ומ~יח ~ד וישראל ו~וב~הואורייתא ראשי~

~~יות
 ו~~

 ~י
 ~עו~

 ו~תן ~ותיז על
 בכל כפר הי' פרעה מ~ותיויוהנה למ~יימי~כר
 ו~לואה ל~ל נתגלה י~ ועלאלה

 ש~
 בורא

 הי' לא מעו~ם אשר ~שגיח והוא ה'עולם
 ביד רבוא ש~ם י~או ו~שיו לב~ח יכולעבד
 ו~'רמה

 מוכר~
 ~ודות

~ 
 ועמי ואני ~~ק

 שגם ~ריאה כוונת עיקר הי' וזה יהרשעים

האפי~ור~
 בעיניו הוא חכם אשר גדול היותר

 ע~מו הוא העולם ~ל על בכפה ומולךמאוד
 ובריאת בהשגחה ולהא~ין ה~דיק ה~ ויאמריעיד

~ו~
 י~אל ב~ביל ~'

 ו~

 יתגלה ידו על
 ~יר ניחא ולכן ~עולםי בריאת כוונתעיקר
 ה~~ים ~ושיתומי~ב

 למ~
 ה' אנכי כתיב לא

 נגמר לא אז כי העולם ~אתי אשראלהיך
הבריאה ~וו~

 עשיתים כי ניחמתי כי ~ר כי ואדר~

וא~~
 הבריאה כונת י~ה מצרים ביציאת

 והשי"תלפועל
 התפ~

 בני ו~ר ישראל ב~מו
 הבריאה כ~ת ונגמר ישראלבכורי

 י בשלימ~
 הכתוב תלה~כן

~ 
 בי~את

 כנגד וזהו י מ~י~
 ממנו ידח לא כי תורה דברה ~יםא~עה

נד~
 ל~~ע גם ת~וה יש הב~~ שלכל

 יותר ~יא אשרבעיניו החכ~
 גרו~

 תקוה יש מהכל
 כהנ"ל כמות יסו~םע"י

 כמ~י~~~
 ע"י

המכ~
 לו נתגלה

 הכונה הצדיקיוגם ה~ והודו~
 ~רה ~י י תורה ~~ה ב~ם ארב~ה~~ד
 י למו~ב מחזיר שבה המאור כי לכולם תקנהיש
 לפניו ה~וב ~ך יו~וה'

~ 
 לציון

 ~ ~ןב~ב גו~

~~~~~
 ~ה אל ה'

 לאמ~
 אהרן את צו

 העולה זאתתורת לאמ"ר ~יוואת
 תרי הני להבין י מו~דה על העולההיא
 כי בעז~י נ~הלאמר

 עי~
 ~בודה

 ושפל דכא את כמ"ש בהכנעהלהיות צרי~
 איזה הכהנים בלב יעלה ~ו ופן י~כון ~~

 ~~ר~ות
~ 

 לא ~ר לעבו~ה ~רו
 ~לישות עי"ז יהי' אולי או ~~ל כלבה ז~
 ל~בודה זכו לא אשר ישראל משפ~תלשאר דע~

 ולבניו לאהרן לאמר למשה הש"י ~יוה לזהזו
 זאת זו פרשה ל~ראל י~רווהם

 תו~
 העולה

 כל ~ל ו~ו השלמים תורתוזאת
בתו~ העו~

 שוין הכל יד באמת ולכן שלמים הקריב~אלו ~~י~ בתורת עולה הקריב כאלו עולה
 ללמוד לעם מ~~ור אין כי ככהן כעם זובהמ~וה
 הכהנים יבאו לא ועי~ז הק~ותבפרשת

 ~ ו~תי~תנש~ות
 מ~ו ל~ו

 נו~ל לא הם גם כי דעת חלישות להם יהי'לא י~ר~ וב~
 על ~עולה היא י~~ו

 מוקד~
 י~ה המזבח על

 אמרוכי
 שולח~

 כי י כמזבח מכ~ר אדם של
כשא~

 ומקיים שמים לשם אוכל
~ 

 ~לחן

 הוא ת~ה ~ברי ע~ו ו~רו ה' לפניא~
 ~זב~

 נא~ו~ו~
 ו~ כא~ דברי כה הלא

 ~ולה היא

י~
 כנ"ל

 כשעוס~
 היא עולה בתורת

 העול~
מ~

 כהעולה
 י המזבח על מו~דה על י עצ~

 ~אש שהיא בתורה~עוסק
~ 

 שהוא ה~לחן
 ג~כ הוא למזבחדומה

 מ~
 אשר כאש

 על השמים מן ~רד אשר אש כמוהמזבח ע~
 ת~יד יורד כן~מזבח

 שפ~
 ואש ~~שה

 א~ילו ירצה ~' ~י~ה האישיכל לזה~~~ת
 ע~י מ~מ ~כות ~י~ לילה בבחי~ הוא האישכשזה

התורה



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 יזכהויגיע~תור'
 לב~

 תוקד המזבח~אש הארהוקדוש'י בקרלבחי'
 יורד שאש כמו כנ~ל י ~

 בו תוקד ~ן המזבת על ~מיםמן
~ 

~~~~~
 מש~

 ~ר הדבר זה
 ויראת~ו ~ צו~

~~~ 
 י ה' כבוד

 ועל י ~דבר זה מה מפורש אינו~אורה
 ~"~ שנאמריהדברים

 ~לא
 מפור~

 עוד
 ויאמרהפעם

 מש~
 ו~ י אהרן אל

 להבין יש
 ויאמר י לאהרן משה קרא נאמר מ~ה~י
 כתיב ז' בפ~וק זה אחר וגם י אהרןאל

 ~מר ו~ן י אהרן אל משהויאמר
 הרב אדמו~~ר מחו~ בשם שמעתי~ר עפ~ בעזה~י ונ~ה י הדבר זה משהוי~ר ם~

 על ז~להי~ודי
 ~ז~

 התרי~ג בזוה"ק שמבואר
 עצ~ כי ואמר י עטין תרי~ג הםמצות

 ~וא
 הוא מה ו~אן י מבוקשו דבר ישיג~עי~ז

 ואמר י המצות ~לאדם שיקיי~ ~~זבו~ש הוא זה ~לא כי יהדבר גו~
 באמ~

 י~יים ~אשר
 ויודע שכלו בעין ירא~ י מצות ~תרי~גאדם
לו

 גו~
 כי י הנזבוקש ועצם ה~בר

 שהם המצות~מלעות באמ~
 עיט~

 לבו להיות יגיע
 וזה י ~לא בדביקות קונו עם ~ידדבוק
 אל ~פי' משה~אמר

 י~רא~ ~
 זה

 שז~ ירצ~ י תעשו ה' צוה~ר ~דב~
 ~דבר הוא

 להשיג הישראלי איפ שצריך המבוקשוגוף
 צוה אשר בא~~עות~י~ו

~ 
 הם תעשו

 עי~ז י מצות~~רי~ג
 גו~ ישי~

 היינו ~דבר
וירא

 אלי~
 י ~' ~בוד

~ 
 הם מצות התרי~ג

 מוצבסולם
 אר~

 והם השמימה ~יע וראשו
 י הנרצה ל~~ת ידיהם על ~א גדולותעצות
 יראו ~יהיינו

 ונגל~
 והדר ~' ~בוד לעיניכם

 וישתוק~ו ~ש~י עם דבוק לב~ם ויהי' י~אונו
לעבודתו

 י~
 ו~ל לבבכם ב~ל י נפלא בח~ק

 ~מצות ע"י ~י י~פשכם
 נזד~~

 הנפש
 להיות חשקה כי עדרבי זי~ו~

 ש~
 אלהיה אל

 ~מן וזה יולמקורה
 ו~~ ז~~ ~~

 ההולך
 לבחי' זו~ה הוא אם י הש~י~דר~י

 לתורתו ה~תוקקות ו~יא ה'י כבוד~יכם וי~

ועבודתו
 באל ~~דבק הנפש וכ~ת י י~

 י ~
 ~ל ~י ישראל איש כל יאהבועי~ז

~וא ישרא~ ~~
 ח~

 ח~ו שונא א~ ו~צא י ממעל אלהי

~
 ואינו אלהי מחלק נפרד ~וא מישראל

 איש עם ~ד העושה וכל יבאלהים דבו~
עוש~ יש~

 ח~יד איז~ אמרו וע~ז י קונו עם ח~ד
 ירצה י קונו עםהמ~סד

 שיעש~
 עם חסד

~ 
~~

 מתח~ד~~א י ממעל אל~י חלק לו שיש כ~ן י ישראל
~ 

 י ק~ו
~  

 אין ~ר
 הוא אשר ~יש עם ~~א~התחסד ~ו~
 דב~

 עמי
 ~מר ח~ו י שלי מח~י~והוא

~ 
 ~י

 כ~
 אחד

 י ~ל~י חלק קדושה ~ש לו ישמישראל

 מאז בזוהר ומבואר י חיים נ~ת בחפיוויפח כמ~
 נ~זצא י נפח מ~כוד~ח

 ש~
 המזלזל

 מזלזל~ראל באי~
 ח~

 י בהש"י
 והעו~

 עמו ח~ד
 הי~אלי איש ~יך לכן י קונו עםמתחסד
~~יות

 ~ ב~ מו~
 כל עם חסד ~עשות

 וכל י ומאודו בגופו שי~י' מי יהי'~ישראל
 המצות עשיית ע~י אדםזוכה ז~

 כנ~
 י

 י תעשו ה~ צוה אשר י מ~~ה לנו~הבטיח כ~
 י ו~נ~ל ה' כבוד אליכם ו~אאז

 זו להשגהשנזכה יה~
~ 

~~~~~
 משה אל ה'

 יש~אלבני ד~ לאמ~
 לאמ~

 תזריע כי אשה
 לומר אפשר י לא~זר תרי הני להבין י~ו'
 וע~ד י לך ויקם אומר ותגזור ~ד~הוא
 מזולל י~רמוציא

 כ~
 וביד י תהי'

 ~זרומז וזה י ישראל ישועות וכל עקרותלפקוד הצדי~
 ~ח שיש ירצה י לאמר ~ה אל ה' וידברכאן
 י ~ר וילדה חזריע כי אשה לאמרבפיו

לפקוד ר~
 ל~ הש~יי ציוה וגם י עקרו~

 מהודו
 וזהו י זה ~ח להם יהי' הם שגם י ב~יעל
 להם י~י' הם שגם י ל~ו~ר ב~י אלדבר
 ולפ~וד י תזריע כי אשה לאנזר בפיהםכח

עקרות
 ול~~או~

 כל
 ביד ~ ~י י משאלו~

 ~~ש י חפצם ולמלאותישראל א~ לברך ~ש~יי בדר~י ההולך ה~ר~י~ש
 ~ני~ בבר~

~
 להם אמור ב"י את ~בר~ו

 יברכ~
~~ 

ו~~זרך



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

ויש~
 ~~ל ב~~~ם ומבואר י

 ~כהן הוא ועבודה ה~ורה ב~~יההולך ישר~ אי~
 וממילא י ולפנים ~ני לשרת העומדגדול
 ולמ~ות י~ראל את לברך ~חלו

~~
 מח~ורם
~ 

~ ~ ~

 ונתתי ~נען ארץ אל ~או ~י
ינ~

 אחוזח~ם ארץ בבית צרעת
 א~ר~א

~ 
 ~נגע ל~ר ~הן וה~יד ה~ת

 ~ית את ופנו ה~הז וצוה בבית לי~אה
 לראית ה~הן ~א~רם

~ 
 פ~~ י הבית

ו~
 ~ו' תורה חסה מה

~ 
 חסה לא

 תור~
~~

 י במקוה ט~ה להם שאין ~רס ~לי על

~~
 ~~~ ~ן

 ~~די ~ח התורה לנו
~~~ 

~
 שהי' אעפ~ ~א ה~הן אמר שלא זמן ~ל
בבית

 אע~~ י טומאה ~ימני נ~
 ה~לים ~ל

 ה~הן שיאמר ~ד טהורים הם בביתשהיו
 ~ה בזה ~יוצא מצ~ו ו~ן י טמא~הוא

~~מ~
 ~נין

 א~ו~
 ל~יות ~א~ר ~חוזר

 הנדר עוחר ח~ם ~י מצינו ו~ז יהיתר
 דף ~ב ו~ין י מעולם איסור הי'~א י ~פ~
 ק~

 ופי~ י בהקדש שאלה שי~ לומר ששת רבא~~
 ~מו ~םר~ב"ם

 שי~
 ל~ל ה~ה בנדרים שאלה

 קד~ים ~חט ~אם יה~~וח
 ונתח~ בחו~

~ הל~ ואח~~~  ח~ 
 ה~~ו לו להתיר

נפ~
 מ~ת

 ומכא~
 תראה

 גוד~
 לומדי ~ח

 מוסר ב~אן נרמז ו~ה י הקדושהה~ורה
 ונת~י טעם~י הש~

 נג~
 י ואומר ~מב~ר י צרעת

 מח~ת אי י טעמים ג' ~~ה במ~ימבואר
 בתי~שהי~

 עומד והי~ י הימים מרוב ישינים
 י~ול והי~ליפול

 ל~
 לידי

 ~~נ~
 והי~ י ח~ו

 ~ הש~יע~ה
 ל~ול הראוי בהבית להיות

 י הבית ל~וץ ~דינגע
~ 

 ~י בזוהר מבואר
 ~~ז ~ם טו~ה ב~~ח הועמד בית~ותו
 בו נתהוה ול~ן ~ריה ל~רש אנווצריכין

הנ~
 ול~ות אותו ~תוץ

 מח~
 במחשבה

 ~ית התלוים מצות לקיים~דו~הי
 מטמוניות למצוא ג' י וכדומה ו~קהמזוזה מצו~

 בתוך ~~~מינו הא~ור~ם~ל
 ~ת~

 י ביתם

וה~
 בית ~שם נקרא בעולם ~דם הוזיות

~~ואר
 בה~

 י מ~ומות
 ו~מ~~

 דוד

 המ~
 יעשה בית לאמר בעיניך זאח עודו~~טן

 בזוה~ק ואיתא יאלהים ל~
 הבא~

 לעיל
 ~מי' חב נש דבר בשעתא יוי~רא פרש~
ולא ~ב~~

 ~טאוי אש~
 לא~ד~

 קמי' בתי~תא
 ואסהידת ~לקא מיני' נשמחא ~ו~מאר~

 חוזר ואם י אדם בני נגעי נ~~יםוהם
 מידב~שובה

 ונר~
 י מצר~תו

 ~מ~~
 ~ב

~
 לו~

 ~לעי ~ילה דקאים ומאן
 ב~ריית~

ריי~
 ולא ח~י' ל~ מ~ע קא

 לברה דאודעה ~אמא אלאדינא באו~
ב~בל ימי~ מבלה אשר אדם ~י יש והנה י ~~ר~י~ במי~

 ורי~
 ו~ו~~יו

 עב~
 רא~ו

 בתיובתא לאהדראעצמו ומת~צ~
 ~מ"~

 שלמה
 שדהעל המ~

 ע~ אי~
 מש~ח ואינו ~~ עברתי

 עד עצמועל
 בר~

 ~י ביתו נחרב הימים
 ~מ"ש עליו ששולחין ויסוריןנג~ים

 בז~
~~

 ~~מת והוא י
 ~~אר הנ"ל הב~ ט~

 טו~ואה במחשבת ש~נה מפניבזוהר
 ~ן י אותו לנתוץ ~ית הנגענתהוה ל~
 ממ~

 ~אן
 על יש~ח ולא טוב לא בדרך הולךאם

 ממורי ששמעתי ו~מו י גדולה ~~ההוא עצמ~
 אדם זצ"~יש~ל~וארקי

ב~ל ע~ לה~ג~ ~~~
~ 

 שבעה~ב ~מו ורגע
 צרי~

 להשגיח
 לא אם קטן מקלקול ~י ~רב שלא ביתועל

 ~איש תלת תרין חד בזוה"ק מבואר~ן ~ר~י שי~ול עד ג~ל ~~ול ~מנו יתהוהיתקנה
ה~~לי

 צ~~
 ~ת ~ל ע~ו ~ל ל~גיח

 תרין חד הש~י עבודת בל~ו ~השרישורגע
 תריז חד שעשה ומיד ~~ון בזה ואמרתלתי
 ~רין חד להת~ל צריך יתלת

 וא~ר י תל~
 ול~ז י ~תחלתו ח~ידות איז ע~ד~וונתו

 ~ם י כנ~ל בת~בתא ולמ~דר ~~~~~יח צרי~
 ל~ע נוטה ~עם אשר אדם בנייש

 היו לא א~ר ואם אב מזרע שו~ם ~י~ד י ~~
 במח~האז

 יח~תני בחטא ~מ"ש י נכונ~
 י ן אבו~ו משורש נצ~חו ה~ועים ומדותיו יאמי
 שהא~ריים נ~ד~צר ומ~~ י ~א מז~ה ברא ת~ובה ע~יואז

 ה~
 שהמרו

 נ~
ה~



~י~
~~~~~

 ~~~~י~~
 ה~~זינוה~"י

~~ 
 בכל כי י

 ע~~
 ניצוץ יש

 התשו~ וע~י יהקדוש
 את מעלה

 כ~בואר גרים נ~מת נצמח ומזה יה~ ~~~
 י לי~

 טעם דוגנזתוזה
 הנ"~ ה~

 לרמז אפשר וזהו י
 ישראל עדת לכל ונסלח ביה"כ אומרים~אנו
 כי י בשגגה העם לכל כי בתוכם ~גרולגר
 יה~כ ~~רב ו~י ~ורמבואר

 והוא תשובה לעשות העת אז כי יטבילה צריכי~
 וגר~גר

 ~י~
 וזה י ~ב~ה

 ~וו~
 ~~ר ולגר

 תוכיות יבתוכ"ם
 י~ר~

 ע~י גרים הנעשים
 לבו על ~~ים אינו האדם ואם ית~ו~
 לבל בתיובתא~יהדר

 יו~
 שלא נדח נומנו

 חלילה יסורים ע~ו ~ולחין י ~ו לגמרייפול
 י ה~יל הא' טעם ד~מת לתשובה עצמול~ורר
 ~י' השל~ה כל י~קן הת~ובהוע~י

 ה~ובה לב~' לבא היעוצה ועצה י ~וו~א ו~~
 לנו יעץ י~נכונה

 התו~
 ~ר ~א י הקדושה

 ממורי ששמעתי ע~ר הביתילו
 ~י בתנא המבואר על זצ~ל~ו~רשי~א ~~~

 אני מעיד יאליהו
 ע~

 שמים
~~ 

 בה~ב ~ן
 א~א מנ~יהםיורדים

 בש~~
 י הרות גסי

 בע~ב שהוא וחושב מתגאה כשבעה"בה~נו

והבי~
 אמרו שנתגאה וכיון שלו ~וא וכליו

 א~ איןחז~ל
 ~כן י כאתת לדור יכולין והוא

יורדי~
 אשר ובא וזהו י ~זנ~יהם

 הבי~ ל~

 לאמר י ולפנים לפני ה~מש ~~~נ הואהשם
 את ופנו הכהז וצוה בבית לי נ~הכנגע
 דרך אותו שילמד ירצה יהבית

 ענ~
 י וש~ות

 חושב ושיהא ונדכה נשבר לב לוו~יהי'
 ו~~~י י טוב ~כל וריק ~וי שביתובדעתו
 תורה חסה לאהא

 א~
 ~י ~ל

 ח~
 ירצה י

 יזהירשה~תוב
 לצדי~

 ח"ו לד~תו ~ל הדור
 ~ה עליהם גם ~י ו~פ~~ם הגרועיםאפילו
 למרדף בעי ~די~י בזוה"ק וכמ~ו~ר י~~ורה
 ~ים ל~שירצה י ~זמון להם ~יתן בידי~ן ו~נ~ט חיי~י'בתר

 ל~ ולהשפי~
 טוב כל

 ~וכ~וו ראשם עברו ~ו~תם כי ~רו~הו~~"י

 שהי~ מ~~רקי ז~ל ~~י~ע~
 לו ~מר י מסאדיגורי י~ראלק~וש ~~י~ א~
 אישא~ו ב~ כ~~~

 ~זלוכ~
 ~~ובה עושה הוא בעונותי

 י כראוי ת~ובה עושה הי' הוא שאםב~זרו
 י ישראל לכל ~תשובה שער פותח הי'ודאי
 מתודה הי' ~כה~ג מה ה~תיו~ה

 ~עו עווח~או ~ה~~
 עמ~

 בית
 י~רא~

 ידחה אל
אותם

 ויחו~
 ~וב ו~ל ~יהם

 הנמצ~
 י בהם גם

 גם שילמד הבית את ופנו ה~ן וצוהוזה
 דרךאותו

~ 
 ה~ןיבא בט~~ י כנ"ל הכנעה מדת היינו
 לראו~

 ולא י ~עונות הם י הנגע
 בו~אה

 א~
 גם בו~י כי י הנגע את

 יראה לכן י בו נמצאטוב אי~
 ל~

 ולא י לדחותו
 אשר כל~א

 בבי~
 י ~ית הנמצא טוב גם

 שיראה ר"ל י הבית לראות ~ן יבא כןוא~רי
 ~ודהאיזה

 טו~
 ~ותויחזק ובז~ י בו ה~צא בביתו שיש
 ל~

 ~ול ו~לא עצמו לה~יאש
 שבחולי ~ו כי ילגמרי

 ה~ו~
 ~~ו א~ר

 רגל מכף ו~ורותפצעים מל~
 ו~

 בו אין ראשו
 והרופא י בשא~ חי בשר ו~ית י~תום

 צרי~
לחתו~

 ה~ר את
~  

 אשר ו~רואה י
 מקודם לו נותן י לסבול יכולהתולה א~
 מעט ומעט י לתז~ו~~ה רפוא~

 תות~
 ~נו

 בחולי כן י למכתו ארוכה לו יה~ עדהתי ה~~
 ה~~

 הרופ~ הת~צרי~
 ולדבר ל~קו ~פש

 ובשו~ י~ו ע~
 ונחת

 י~נ~
 כנפ~ בצל אותו

 ה~ת את והסגיר יהשכינ~
 ~ע~

 זה י ימים
שבעת

 ה~י~ י~
 או י

~~ 
 שנו~נו

 ~פ~ו ~ש~ם להיות השי~ת ~כינו ~ן י~נה שבעי~
 ~ א~זן ותמיםבאמת

~~~~~
 מ~ה אל ה'

 לא~ו~
 כל אל דבר

ע~
 אליהם וא~זרת ~י

 כית~ו ~דושי~
 קדו~

 אני
 ואביו אמו איש אל~~ ~

 ~בין י~יראו
 סמיכו~

 הלשוןכפל ג~ י ה~ו מצות שתי
 מה להבין גם י ואמ~ ד~

 מורח ומצית רביםי ~~ון נאמר ~יו~דושים ~זצו~
 שמר~זז ~זה~י ונראה יחידי ~ון נאנזר ~ם~ב

בכא~
 נזו~ר

 הש~
 ~יראה

 להיות ~~
 זהי~

 מ~וד

מלד~
 א~ד שים על ח~ו ~רה

 ל~ף א~ת~ו~ון ~שר~~
 ז~ו~

 ~~ל ~ל ~י ו~~זיק
הם

 ~דו~י~
 ממש~ל ועי"ז י ה' ו~~יכם

ענ~זו
 קדוש~

 ישראל כי כ~ו~~י י~~אל ~ז~ל



~ ~~~~~~~~~~י~~
ר~ת

 ששי~ י~
 לתורה אותיות רבוא

 נגד היא נשמה וכל ישראל נ~מות רבואששים י~ ו~
 אתתאות

 ב~ו~
 נגד היא אות וכל י

 חדי וי~ראל ואורייתא קוב'יה ו~~שאחת נש~
וכמו

 שבאו~
 י התורה כל ~סול נחסר אם אחת

 דיבר ח"ו אםכן
 ס~

 י מישראל אחד על

~ו~
 כמו והוא מהתורה אחת אות בזה

 אחת אות ~מת~ן וכמו י ח~ו ~ורה כלאת ~וס~
 אם כן י התורה כל את מכשיר ~י~זבהתורה

 אות מכשיר בזה ז~ת לכף ~~ראל א~דן
 ~שיר ועי~ז י נ~מתו נגד שהיא בתורה~ת
 נשמות כי י ישראל ~מות וכל התורה כלאת

 וי~~ל וק~ה ואורייתא חד בקשורא הם~~ל כ~
 ד~ח ו~ן חיים ~מת בא~יו וי~ח וכמ~ש י~ד

מ~כו
 נו~
 מא~ר וזה י

 חז~
 שדנתוני ~ם

 לכף משמים אתכם ידין כך זכותלכף
 זכ~

 י

 שדן בזהכי
 לכ~

 זכו~הכשיר
~ 

 ישר~וכל
 יהתורה

 נר~ ו~
 במק~י

 קו~
 ~יו ואז לקד~ים ~ראל כל שיחזיקירצה ת~יוי קדושים אליהם ואמרת ב"י עדת כלאל ד~ י אלה

 אי מיש~ל א' י~נא ח"ו אם ואבלקדושים
 י קדושים שתהיו זו מצוה לקיים ~ם~~ר

וז~
 אל דבר

~ 
 שכל להם ותאמר ב"י ~דת

 עליהם כמו אליהם ואמרת מכם ואחדאתד
 על תאמר מכם א' שכל ור~ל י תהיו~דושים

~
 ~ואז ה' ובתוכם קדושים כו~ם כי ~אל

 כולכם באמת~יו
 קדו~~
~ 

 כי י
 קדו~

 ~ני
 מישראל א' תשנא אם וא~כ י אלהיכם~'

 י ית~ בקדושתו ח~ו~וגם
~ 

 וישראל ~יב"ה
 אי~ י וכנ"לחד

 כי לצד י ~ראו וא~ו אמו
 ואמו ואביו קוב~ה באדם יש שו~יםש~ה
 לא אםוא"כ

 י~
 ~ביו

 וא~
 ג~כ ~וגם

~דושתו
 הללו מ~~ת נסמכו ולזה י י~

~ 

~~
 הכתוב שיגיד י~ה

~~ 
 האיך היעוצה

 ל~יים הוא תהיו ~דו~ם לבח~יבא
 מ~לא י תיראו ואביו אמו איש ~ות~ודם
 ~יה~

 מוראם השוה כי י ע~ו שמים מורא
 אשר הקדושה ו~~י י המקוםלמורא

 יו~~
 לו

 לקיים יזכה י אב מורא מצותע~י
 שבתותי וא~

 אבי בבחינת ~כ הוא שבת ~חי' כי י~שמרו
 כנודעי החול י~ ששת לכל ~שפיע הוא שבתכי
 יום בשבת ר~~ון יום היום או~ורים אנו~לכן

 לימי שבת השפעת לעורר בשבת~ני
כמ~אר החו~

 ברמב~
 ~בת ~ות לק~ם יזכה ואם י

 יזכה אזכ~ויי
 אני~ להש~

 אלהיכםי
 ז ת~יו קדו~יםול~י'

~

 י ישראל בני עדת כל אל דבר י יאמר
 כל~מלת

 ל"ל~
 ~לכ~רה אליהם ואמרת

מיותר~

 מן ~~~ים הוו ו~ש~י תהיו ק~~ים
 ומ~ה~יו~

 מקראי ה~בירהילהבין
 קוד~

 י הללו

 א~ים יש דהנה י ב~ז~י~א~
 ~שוטים אנשים כדרך השם בדרכי לילךלנו ~ ש~ומר~

 ולה~ל~ המד~ לבי~ ו~עריבלהשכים
ב~ו~
 החסידות בדרכי לי~ך לנו ומה י

 כל ולא י המה ~רץ אשרהקדו~ים כד~
 ציוה ילזה ויטול יבא השם אתליטול הרוצ~
 אל דבר י לו ואמרלמשה ~שי~~

 כ"~
 עדת

~  כי נאמנה וי~ו י גדול ועדמ~טן 
 מעשי יגיעו מתי לומר אדם ומחויב י~אלבני ה~ כו~

 ויעקב יצחק אברהם אבותיל~עשי
 אל האדם שידבר ~ומהראויז"ל כאמ~

 ויבוש ל~

ויכל~
 על עולה הי' דא~תיו מכל אם י

 למ~שי מ~שי יגיעו מתי זו דאגה ~עםבאיזה ל~

אבותי~
 מ~יד י אל~ו דבי בתנא וכמבואר י
 שמים ~יאני

 וא~
 אשה שא~ילו

 ואפי~
 עבד

 מיד כו~ שפחהואפילו
 שו~

 י רוה~ק עליהם
 שא~~ו י ז~ל אליהו של ~דותו עלינו~אמן
 מדריגה ולהשיג להיות ~ולים ערך~לי

ע~יו~
 ואבותינו ~ינינו ראינו אשר זה מהלה~ן אמ~ י בארן אשר הקדושים אליה ש~ו

 כמה יש אשר י לנוס~רו
 וכ~

 העו~קים אנשים
 זכו ולא ~ש~י וב~בודת ובמצותבתורה

 ~לע~~י נרא~ י השם בעבודת ~דריגה השגהשום להשי~
 לאי~

 עשיר
 גד~

 ~די וכילי
 לו הי' ולא הכ~רים נובני כאחדומא~ו

 סובין מי בה נ~של שהי~ אחת~דירה ר~
 שר אצלו נתאכסן היום ויהי~~זקי החרי~
 הי' הזה העשיר א~ראחד ~שו~

 מיהר מיד י אתד ב~סק מ~ו גדולה~ובה לישוע~ מ~~
 מ~דנים ומיני טיבים מאכלים ל~נותורן
 מאור כילי שהי~ לצד א~~ י החשוב ~רלכבד
 ונקיים ~ים אחרים כלים הכיןלא

 והמ~דניםהמאכלים בה~ לבש~
 מבשל שהי' רק י ה~~

 י לו אשר ו~ו~חת החמוצהב~קדירה
רית ו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

~ ~  

~יח
 ה~

 י ~ם ב~זא~לים ה~וץ וטעם

~~~~
 ~מתו ~וד ~ ~ף י לא~ול לו ניתן

 י בו~רה
 והנ~~

 מובן
~ 

 הא~ים אותן
הנ~שלים

 ~ונו~
 ~ל והנה י ~ורים וב~אות

 מוס~ים הם ~אוי תש~ה עשו שלא~וד
 עם דאליהו ~~שה ר"ל ~ילה יותר~זש
 יחד שהלכו אחד~א

 ~לב נבילת לפני ועב~
 ואח"~ י~זוסרח

 וא~זר י אחד אי~ ל~י עברו
 יותר האיש זה ~רח ~ה ז~לאליהו

 עונות ~זת י~~לב מ~יל~
 שעשה~
 וא~~ י

 ~שהם
 י ועבודה בתורהעוםקים

 ול~
 מקודם הטהרו

~וה~
 דו~זה עונו~הם

~  
 ל~של

 להשיג ז~ו לא ~~ן י ~ל ~ם~ת ב~י~ו~ם ~~~
 ~ם י דבר שום ועבודתם תור~ם~צעות
 ע~דת טוב לר~ת ~ים ה~ץ הנלבבהאיש
 באמת~י

 ~ודם להיות צ~ך י ותמ~
 םור~חי'

 ולשרש לה~יר וירצה י מר~
 ולרחוץמקרבו ה~

 גו~ ולז~ו~
 ~סר~ן א~יו ו~ל

 וי~רט י רעוריח
 בא~

 ויבכה י שלם ולב
 י קונו לביןב~ו

 ויר~
 י פניו את עיניו בד~ות

~~ו~
 ~סר ב~רי

 ו~ז~ רח~ ו~~~
 ~ו'

וא~~
 בתורה יע~וק

 ומצו~
 ה~ות ע"י ואז

 ~~~יה~
 מרע ~ור ו~~ש לה~~~ה

 ירצה ~לי~ם וא~ת מובן ובזה י טובועשה ~~~
 בהם תלוי~ה~ל

 ופרש~י תהיו ~דושים י בעצ~
 העריות מן ~ושיםהוו

 ו~
 בה~א י ה~ירות

 ק~שים לב~~ ~תבא קידם ו~להידועי
 ה~ירות מן ~~ים מ~ודם להיות צריך י~היו
 ל~ם~ידוע

 י מ~~
~  

 ~עי יודע ~ד ש~ל
 יל~ו

 ול~תח~
 ב~מתי תשובה ולעשות עליהם

וא~~
 תהיו ק~שים ~ח~ ול~יג לבא תו~לו

 י אלהי~ם ה' אני ק~ש ~י י ~ות תורה~י
ה~וה

 את~
 י ה~ות

 ול~
 בא~עותם ישיגו

 ~יה~ר ~ן י ית'קדושתו
~ 

~~~~~~
 פ~שה ופר~י תה~י

~ 
 ~זרה

י
 בה~~

 תורה גופי שרוב ~ני
 בתי' הלא י קשה ד~~רה ירצה י בהתלוין

קדו~י~
 היא תהיו

 מדריג~
 לא אשר גדולה

 י ~רא ה' אשרהשרידים ~~א אל~ז~
נ~רה וא~

 בהק~
 י

 ~~ ומת~
 ~רה גופי שרוב

 ור~ל בהי~ין
~ 

 נקראים ה~רה ~דות
 נקראים ~ה~רה ה~לה ~לק ה~רהנ~~ת

 י תורהגופי
 וז~~

 ~~ רש"י
 י גדול ו~ד ~ן ישראל השיי~יםל~ל בהתלוין תו~ ~~י ש~וב

ול~ך
 נאמ~

 מצותהלא לרש"י ~ה דהי' או בהקהלי
 ~דוש~

 גדולה מ~יגה היא תהיו
 ולא ת~ובו לא ~תיב והדר~~ל

 מתרן לזה י העם ל~ללותהשיי~ים תכח~
 נז~

 שרוב
 תורה גופי ~י ור"ל י בה תלוין תו~הג~י

 י ~היו קדו~ים בב~' תלוין התורהו~טיות
 ~שי~ות התורה את אדם שיקיים ע~י ~יוירצה

שמו~
 מצות ומ~יים ~"ת עצמו

 עש~
 שבתורה

 קדושה עצמו על ~יךעי~ז
 ויו~

 ' לבח לבא
 נ~ר' ולזה י ~יו קדושיםומדריגת

~ בה~~
 שוין ~ו~ם

~ ~ 

~~~~~
 ~א דבור י לא~ משה אל ~'
~~ה

 ר~ ואמי~
 בחי'

 י אה~
~מ~ש

 ו~
 אליו שד~ר ו~ל י היום האמירך

 ~ולה תו~ה~חי'
 ואהב~

 ו~ן י ~ותרת
 למשה הש~יצי~

 בבחי' ליש~ל שי~ר י ג~~
 אל ד~ר וזה יזו

~ 
 ~ לא~ר ישראל בני

~~~~~

 ~~זוני י~ול ~היו קדושים רבהז
 אלהי~ם ה' א~ קדוש ~ית"ל

 ו~מעתי י ~דושת~ם למ~לה~ושתי
 י~ול י ז~ל מקאזניץ ~גיד הה~ק~ם ~~
~~~ 

~
~~ ~~ ~~~ 

 והק~ה

~ ~ ~  
 ~בשמים לאביה~~נ~ין

~ 

~~~~  
 ואביו

 תי~
 תש~וורוי שב~תי ואת

 שבת נקרא צדיק ~~צ~
 ליסע האדם רוצה ~אשר ול~מים יבזוהר ~מבו~
 ~ה י אותו ~נ~ים ואמו ואביו י ~~י ל~ב~

 יש~ שלא ~תוב~ר
 וזהו י להם

א~ אי~
 ואביו

 תיר~
 וא~~~ י

 ש~ותי ואת
 אביו גם ~י ית~ורו

 וא~
 ב~וד ~יבים

 ולש~ י~דיק
 בקולו
~ 

~~~~~
~ ש ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ 

 בנה ~אלו עליו מע~ן ~~ יו~י בר~אבד~
~ת

 המקד~
 ו~קריב

 על~
 י בתו~ו ~בנותיו

 דבריו ל~ן י נשרי~ ב~נפי מובא בבהע"קועיין
 ~י י מ~דם להביןצריך

 מ~~
 בתיי ב~ינו

שפ~
 הוא ושבו~ות

 י~~
 ~ד

 ~~ה~מ ~םשבנתיים ~פיר~ ~~
 ע~~
 ועיין י

עקידה ב~



~ ~

י~~~~~~~~~~י~
 שעיקרעקידה

 ו~ו~
 מצית

 פ~
 וספירה

 יסודות הם אשר התורה קבלת הואושבועית
 ~קיוםועקרים

 ה~ו~
 ובזה י משמים ונבואה

 הוא בעי~ז האדם ביאת עיקר כייתבונן
 בחיום האמיתית ההצל~ה בזה להשיגרק

 הגוף וצרכי י וה~זצות~~רה
 יר~

 ~צלו להיות
 רק והוא ארעי ב~ך~ך

 לסיפו~
 הכ~י

 ש~ ומי~בר
 שבת בערב

 יאכ~
 י בשבת

ואפי~
 ינהג אל רב בעושר השם שח~ו מי
 י כבעה"בעצמו

 ר~
 הכתוב ו~~ש ותושב כגר

 הון ~וזה י עמרי אתם ות~בים גרים~י
 ~יתוועו~ר

 כ~
 כמו י ב~תו הוא שאך ירצה

 וצדקתו ואז י בביתו ~כ ~א שו~ין המי~לי
עומדת

 לעד~
 מצות הי~ ולזה י

 עו~
 ומצות

בכורים
 וש~

 להראות ה~ציר מרא~ית ~חם
~מו

 העב~
 ~~ו להחיות לו הניתן

 כן י לרבו הוא והעקרי והראשית י~השיריים ר~
 או י להשם הראשית ליתן י~' ~ם לנוצוה
 א~ ולענילכהן

 י זכו קא גבוה הם~ולחן
 אשר עקידה ב~ל מבוארולזה

 י מושבו~~ם בכל ~ולם חוקת~~צות בא~ כ~~
 העני~ם אלה בכל הע~י הלימור זה כיוז~ל

 ~ק בכל ~~ו שיו~ק ר~י י~מד~ם
~נהגותינו

 ובכ~
 עס~ינו

 ו~~
 ביז מוש~ותינו

 כ~ת ש~ם נמצא י עכ"ל בח"ל וביןבא"י
 ~ו~ויבים קרקעות לנו ואין ב~לות אנחנו~שר
 הנ"ל מצות לקייםא~נו

 ה~ בירך א~ ב~
 ש~ה לקט מצות כמואותנו

 י בארץ ופא~

 ~זה י ~נ~ל ~ונה יסוד ל~רישבלבבינובכדי
 מצות וש~עות פסח ~ר הכתובבא

 י~דות בל~בנו להשריש כדי י ופאהשכחה ל~
 וליתן בארץ אנחנו גרים אשר אמונהועקרי
 אנו והמותר ומהשיריים לה' ~שית~ל

 י נזונ~
 כ~יריים המותר להיות כדי בזה מרומז~ג"כ
 י ~ושה תוספת בו יש א~ר הצדיקממאכל
 לה~תוג"כ

 ראש~
 ~קר בקומו מיד העת

 השי"ת~~דת
 ועי~

 כל להיות לו נקל
בעבודה הי~

 וש~
 ג~כ נקרא היום שעות

 ה~תוב לנו ~סמיךוע"ז ש~יים~
 פרש~

 א~ י ~ה
 כל

 שבת ו~כי מר~ה ~צו~ין אדם ~למזונו~יו

~~~  
 ה~סיף ~ל ח~'ל

 ~ מו~יפ~
 ~ן

 ה~וסי~ ~ צ~~נ~
 ~ו~זבו~ר י לו ~ו~פין

 יבזבז אל ה~בזבז ח~ל דאמרו א~גבשל"ה
 י מחומשיו~ר

~ 
 למי הוא

 של~
 מ~ולם ~טא

 נאמ~ ע"ז שחטא ~פשו היודע אישאבל

 פרו~ בצד~ו~~
 בעד יתן לו אשר וכל י

נפשו~
 ובפרט

 הכנ~~
 אורחים

~  
 מ~אר

 י~ור ~יג ועי"ז שבת כ~~ת שהוא~~רים
 לי ועשו וי~וים י ~"ל האמונהועיקר

 בתוכו י בתו~ושכנתי מק~
 ל~

 אלא נא~ור
 י בתו~

 התורהכי
 תמידי~

 כל ש~שה הק~ה יצוה

א~
 מ~כן ישראל

 בל~
 ~ז י ית' לה~ם

 י הש"יבו י~
 עצ~~ ה~~ ~

 ~~למטה
~  י 

 מלמ~ה אותומק~ין
 הרבהיויו~

 ~זמה
רוצה שהע~

 לינ~
 והבא י ל~יק רוצה פרה

מסייעין לטה~
~ 

 להיות זו לבחי' יז~ה ואם י
 ~ל ידו על יוושעו לה~ימ~~ן ל~
 י העולם~ל לטו~ ה~ א~ר השם מ~כן כמו ישראלוכל א~~ הנלוי~

 ו~
 ~מיו ~וב

 יי~
 ל~ו

 ~בוד~
~

 ית'
 באמ~

 ותמים
 אמ~

 ~ ~~ר

~~~~
 לא

 תש~
 בלבבך ך אח את

 תוכיח הוכחז
~ 

 ע~~תך
 מקראות ~מיכות לחבר י חטא עליות~א ול~
 י אל~

 מדה בחבירו ~אה ~אשר ה' בתורתההולכים

~~~
 או

 מ~~ אי~
 אז י ~ב לא א~ר

 י בלבבו אותו ~ונא צבאות ה~ קנאתמקנא

ול~ו~
 אדונינז אמר כן כי י א~ו הצדק ~יטא

 ה' משנאיך הלאדהמע"ה
 אשנ~

 ובתקוממיך
 כי ~רצה י שנאתים שנ~ה תכליתא~וטט

 לכבודו הקב"ה שברא מהכל
~~ 
 לכ~דוי ה~~ה ב~ם י הרעות מ~תכל ואפיל~ י

כי
 בכו~

 יש
~ 

 ית~ הבורא בהם לעבוד
 שאמר ~ל הי~ודי הרב בשם ושמעתי י~נודע
 י ר~ל באפקור~ת נמצא ותועלת טוב צד~יזה
 צדקה בענין ~וא התו~לתו~ר

 י ברעב ~ת ~ולי לו תתן לא את~ שאםבלבבך ש~~י~
~מו

 כ~
 נראה

~ 
 רעה במדה

 ה~נ~
 הטוב י

 הנמצאוהתועלת
 ה~ שונאי לשנוא הוא י ~

 ~אה תכלי~תוזה
 שנאתי~

 באמת א~ם י
 לא כי י אור ~~ן ה~ךזו ל~

 ~~י א~ ~
 יבא ה~ם את ליטול הרוצה ~לולא

 ויטו~
 ~י י



 ~~ ~~~~~~~~~~~~י~
 מזה י~חאם

 השנ~
 השם ~בודת תועלת איזה

י~
 ~וב הוא

 וב~
 ~מט~יי ~ה י~יק לאו

 ע"ה המלך שלמה ~כם~הזהיר ו~ חלילהי גדולות ~ב~ות ~א יקשת
~ 

 יקנא
 י ~אתי את ~נאו ל~ון והוא י בח~איםלבך

~~~

 ~אל
 תשנ~

 כל ה' ביראת ~ם כי י ~ותם
 יהיום

 יר~
 כל ה~ ב~את ~ולך כזה אדם

 ~ו ויהי' הוא גמור שצדיק בנ~שו וידע יהיום

תו~~
 זו משנאה

 ליר~
 לו מ~ר אז השם

 הבחינה בזו שאין אדם כן לא ילשנאותם
ול~~ם

 ~פ~
 ב~ת

 הי~
 רעה מדה באיזה

 ~ו בשעהאך חבי~ ~ ~ולי כי י ח~רו לשנוא יכולהי~ך
~  הי~ בר~ 

 עתים כל ולא י
 אחיך את תשנא לא הכתוב שהזהיר וזה ישוות

בלב~
 י כנ~ל

 ו~
 איזה בו לפעמים תראה

 י אותו תוכיח הוכח י רעדבר

 א~
 תשנא לא

 ~יו תשא שלא ~די בהצנע ורק י~ותו
 כדרש~ י ~י~ו~אש~א

 ~ ז~ל חכמינו

~~
 תטור ולא ת~ום

 וא~ב~
 י ל~ךכ~ך

אלה
 ה~יכו~

 אדם ~ל ~~י יובן
שהכ~

 הימנית בידו
~ 

 ינ~ום השמ~יתו~י ידו

 בי~ויכ~
 לנו יגיד כן הימניתי י~ את הש~~~ת

~כ~
 לא

 תקו~
 מחמת ת~ר ולא

 ~ש אחד כגוף הם ישראל כל כי כמו~י~עך ואה~
 ~נטור לנחום שייךוחיך

~~~
~ ~ ת ~  א~ ~ו~ 

~טא
 ~יו~~
 י

 ונ~~
 ח~א א~ר ~ח~~ו לו

 נקדי' זה להבין כמזידי ~שוגג את לרבותו~~י
לבאר

 בא~
 מה

 ע~י~
 ~בר~ת שקד~ה הת~בה

~ ~
 א~ר

 ה~
 ~ר ~משל היתכן כי האדם דעת נגדהוא ~אור~ כי הש~ ~רי אך

שנתן גדו~
 ו~גגה בגד לו לע~ות יקרה משי מ~~

~ל~~~
 הבגד

 הי~
 בו ~עשו

 שלאעד ~~ כת~ו~
 יו~

 דבר ~ום
 על היעל~

 הזהשהחייט הד~
 ית~

 ~וב לו ~ן שכירתו עוד

 ~ לע~בגדי~
 במזיד אם ומכ~ש י

 נ~~
הד~

 יועיל וכי
 ~יא~~ מ~

 ~חרט ~~מת לו
 עוד יעשהולא

 נ~~
 כי ב~ת אמנם י הזאת

 ~~ ~~ הי~~~~~~
 ה~~ל וח~~ו

 א~
~

 כי ישו~ר
~ 

 ולא מח~בותיכם מחשבו~י
 אולם ~ביי~כיכ'

 להבין מז~יר ~ט ~ באפ~

 י ~ת~נן יש הקדושה תורת~ו דעת ע~יבו
כי

 הנ~
 חוטא אדם אין מבואר

 א~
 א~כ

 כי שטות רוחבו ~~
 ~י~~

 ע~יו את מ~מא
 ~ל אשר עד ל~וק מראותו ו~

 ברש~
 ו~~יר

מל~ו
 הש~ יר~

 אות~ו יעצ~ ולכן י אז ית'
ה~רה

 הקדוש~
 ~בו את ישים שכאשר

 אש~וו את וה~א תשובהו~שות לה~ח~
 ל~

 אל
 עובדי הכהנים ~כן שם אשר ~וועדאהל פ~~

 הצדיקים~~ם
 ומה~ר~

 וק~~ם פניהם
 וכ~בואר י הרעים ~ז~~~שבותיו ~הרוית יתקד~
 כיהלב~ת בחוב~

 ~ו~~
 ה~ה ח~ך דוחה האור

 מעליו ויםיר ~~ומלא
 ~חשכו~

 ורוח
א~ר ~~ו~

~ 
 לו ~ברר א~ר עד מ~~ם

 הטובה הדעת ~וקודם ~ודע הי~ שאלוב~תו ויחלי~
 ~זהנוזיד נע~ה ומ~ילא י~~א ~א ~דאיהזה
 והעברהי ~נוח לשון ~כ~ן עליו ו~יפר וזהשוגגי

 אשר במזידי שהי~ נז~~אתו ירצה~ט~ו
 שגגות ~זדונות ~יעשה ירצ~ ~וגגזה ח~~
 בנדר זה כעיןשמצינו כ~

 עו~ ~~
 הנדר

 כי לצד ו~~ה פתח ע"ילנ~~~
 א~

 הי'
 נודר הי~ לא הנדר בש~ת זאתיודע

 א~ו כש~אמתואח"כ עי~ כ~
 באמ~

 אז הי' שאם
 חוטא הי' שלא ודאי ~ו~ה~י~ה
 ~~י דברי ו~בן ח~אי אשר מח~אתו לוו~לח

 והבן כשוגג ~מזיד את~רבות
~ 

~~~~

~  ~ ~ ~  ~ ו  ~  ש~יר~י ~~י י בעזה'יי נראההמ~ראות ז~ 
~~~

 ישראל ועתה היראה
 ה~ ~

 י אלהיך ~י את ליראה אם כי מ~ךשואל אלהי~
 זוטר~~י מי~א ~א~ אטו בגמראומ~ה
אין

 מש~ לג~
 ~~י' ו~ושי' י זוטרתא מלתא

 ו~ י בז~יד~
 העשיר י~מר

 ~א~
 ~~אה

הוא מ~
 אצ~

 כ~ו

 פ~~
 אני מה י לע~

 אם כיממך ~~
~ מא~  ע~"י לומר ואפ~ר י 

 הי' הא~זסוני ר~ש בגמידא~א
 דו~

 א~ן ~ל
 ל~ שהגי~ ~יוןש~ורה

 ה'
 א~~~

 ת~א

פי~
 תירא אל~ך ~~ את ודרש ר"ע שבא עד
 בא~~ כי י ת"תלרבות

 ~חי~ להשיג א~א
 ה~את

 אלה~
 ע~י רק י ת~א

 יר~
 ת~י

 הצדי~~ו~
 כ~ י הדור

 ~ל חכנ~נו ~אמרו

~"~
ה~~זינו ~~ א~ עבדוי ~~ה בה' וי~מינו



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ינוב~
 לא

 כ~~
 ~רועי ~ין כל ~א י

 הוא הצ~ק כי י ב~~י מאמין כאלו~ראל

~ממו~
 לבא ~~א ישר~י ובין הש"י בין

 ו~א ~ם א~נת ~י ~א ה~י~מונת
 דביקות ע~י רק באמת ~ש~י לעבודתלבא
 מ יותר שמושה גדולה ~רו ולזה י~דיק

 לימו~
~~

 ממנו מונע כאלו מ~ו תלמי~ו ~מונע
 ו~ה י~ד

 ~ י~
 י~ י צדי~ם מיני

 א~ר ~דיק
 מ~יד והוא ~ורה מב~' הוא ו~ור~ומדתו
 ה~יק ~זה י דבר כל על תלמידו עלמאוד
 מ~ד ~~מור ~~סצריך

 בג~תן זהיר הוי ~~רו~ו ב~ יכז~ ~~~
 להיות לאדם הוא ק~ה ודבר י כו'~וה ~~

 לצדי~~ו~
 י הזה

 ו~
 שור~ו א~ר צדיק

 ומנהל בנתת הוא דבריו וכל ~ד מבתי'הוא
 לאדם בנקל אז י ו~ד באהבהת~י~ו
 י מדרכיו ול~וד הזה ל~דיק ד~קלהיות
 את ו~י~ה~אהבה

 כ~ ~
 י הימים

 וז~
 ~ר

~אמר
 מ~~

 ~י מ~מך שואל אלהיך ה' מה
 ~~ת לירא היינו י אלהיך ~' ~ת ליראהאם
 שיהי'ירצה י אותו ולאהבה ~~יו בכל ו~כת י הדורוצדיק

 לת~ דבו~
 ממנו ללמוד וצדיק

~
 ולא ד~כיו

 תהר~
 כל ודאי כי א~יו

 בצדק הםדרכיו
 אותו ולאהבה י ומשפ~

 כמ~~
ואה~

 ~היך ה' ~ת
~~ 

 ת~תי לרבות
 ע~ד ת"ת לרבות ג~כ אלהיך ה' אתולע~ד
 בגמרא ומקשה י מ~ודה יותר ~מושהגדולה
 שיהא ר"ל י היא זו~רתא מלתא יראה~ו
 ולי~א להצדיק~בוק

 ממ~
 מדרכיו וללמוד

~הש~
 זו~רתא מלתא וכי י ה~ יראת ~י' ממנו

 בג~תו תכוה ~לא לירא צריך מאוד ~א יהיא
~ק~ה

~~ 
 ומ~~ י בו עצמו ~בק

 ~וק להיות ר~ל י היא זו~רתא מלתאמ~ה ל~~ ~ן
לצדיק

 כז~
 האי~ כי י מ~ה כמו

 מאוד ענו משה
 י האדמה פני על ~ר האדםמכל

~ וד~  הואנקל 
 ~ד~

 י ב~רכיו וללכת בו ע~ו ל~ק
 במקראי ~ז ~שרוזה

 קו~
 ~ני ~ה

 תקום~יבה
 כ~

 ~~י שיב~ מפני ~ד~ו
 ית' ~ו מה~~ם~יזת

~~ 
 תש~ה ל~י' יזכה האיך ~נם יו~יבה ~ק~ ימי י~עו

 ~הי היעוצה עצה הכ~ב י~דהאמיתית

והדר~
 פני

 ז~
 להי~ת ר~ל ת~ה ש~נה זה

 ו~ י ~תו ול~~ה אליודבוק
 ~וא

ה אצלו יהי' דירתך ~כלדירה ~ו~ ~  יראת ~~~~א ת~י~ מאל~יך ויר~ת ועי"ז י מדרכיו~וד א~ 
 י ~

~  
 ל~~ שתבוא ר"ל ~'

א~בת
~ 
 או י

 י~
 י ~בר ל~לם נאמן ה' אני

 ו~ת ת~ת יראת ~ב~צעות השכר הואוזה
 ואהבת יראת לבתי~ ת~יג י~ת

 מ~רה זו ~תי'~נזכה ~יה~ י ~
~ 

 ממורי~~~~~
 מפר~יס~

 הוא~~הנם ~מ~~ י ~ל
 י ~ע~ כת~

 ב~"י ~ומז ~זאזלע~ד
~~ 

 י ~~רה
 ה~הורה ~~מה ביןוהב~תם

 בין ~א כו' ל~ור פרה בין לומרצריך ופר~ ~מא~
 ש~ה ~א וכמה כו~ לך ~מאה לךורה

~ 

~~~~~~ 
 ה~הנים אל אמור ~שה אל
 לכ~רה י אהרןבני

 וד~
 הכ~נים

 כ~ ונראה י ידוע ז~ל ופ~~ ~רן בניהם
 ~י לנו מרמזהכתוב

 עי~
 התמ~ה הע~דה

 בלי עצמו בע~י ~פל להיותהוא
 להתפ~

~יל~
 ל~שיג הכתוב לנו ויעץ הטובים ~~יו

 ~גם ענוהמדת
 ~רו~

 ~עו~ק בעצמו
 ב~ור~

ועבוד~
 ב~פשו וידע ולילה יום ~ש"י

 וצדקתו מעשיו לתלות הנכונה עצה ~א~ור שצדי~
 מ~ייעתו אבותיו ~זכות ~ותיובזכות

 ועוצם בכתו ולא לו ~ו והם י לעד~מדת וצדקת~
 וז~ י הזה ~יל לו ע~הידו

 אל ~ור
 הכהני~

 כמבואר כ~נים ~נקראו ~ם העובדי~

ברמב~
 בני י ממש לכהנים הציוי וג"כ

 אה~
~~

 אך ~ל
 ל~

 ~הם
 ב~

 ולזה י אהרן
 ואמרתא~כ ~~

 י א~רת ~ירה ~וא זה כי אליה~
 באה~ת~ין

 הקדו~
 ~ור למכתב דהוי ~הקשה

~
 י מת~לה העצם שם הכה~ים אהרן ~י
 יקרא ביצתק כי ~"ד ~הוא לומרו~~ר

 כאשר הוא זרע דעיקר יצתק כל ולאזדע ל~
 א~תיובדרך הול~

 ו~ב~
 הש'יי

 וכ~
 עיקר כאן כן

י~~
 ~בדא ~די כא~ר הם ה~ה~ם

 עובדי ירצה הכהנים אד~ה ולזה י השם~ע~~י דאהר~
 הואהשם

~ 
 ~ העצם

 ~' וי~ר~~

~ 
 אמור מ~ה

 ~הני~ ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~  

 ו~רת אהרזבני
 לנפ~ אלי~

 ~א
יט~

 ~עובדי הידוע לר~ע~ד יאפ~ר בעמיו
ה'

~  נ~רא~ 
 ו~מבואר כה~ם

 ישראל איש~ל בר~~
 הע~

 הוא ועבודה ~ירה

~ה~
 מ~נו והנה י ילפני~ ~י ה~מש גדול

באבר~
 כי שנא~ר אבינו

 בי~
 לך י~רא

 י יש~אל ולא~ע

 ~יצח~
 ולא

 י~~ כ~
 י

 עיקר~י
 ז~

 שיקרא להצדיק
 ב~י~

 הוא י בן
 ~ן הולך ~אשררק

 בד~
 ה~רה בדרך אביו

 ו~~ יוהעבודה
 באברהם שנאמר

 ~מע~
 אשר

 אהרן והנה י ה' דרך לשמור ב~ו אתיצוה
 אביהי'

 ו~ורה י ה~~ עובדי ה~ני~ ~
 לחז~ הש~ לעובדיצוה

 ה' ביראת ~ם
 בדר~י ~ו ויגבה~נאמר ~~

~ 
 תדעו להם ו~ר

 באמ~ ~י י אהרן בנישאתם
 ~ול~ים תל~דים

בדרך
 ה~ ה~ דא~ן עובדא ועבדי ר~

 י בניו
וא~ת

 אלי~
 בני ע~ ל~ו~יי~ה י א~ת ~רה היא זו ~ו'

 יש~
 ~ו"מ ~עוסקים

 לידי ~לה ~בא ויו~לו י הע~ם שארעם
 את ~~ין עי~ז אשר והרהור~לות

והזהיר ~ש~
 לנ~ לה~

 שהם ע"י בעמיו ~~א לא
 עם המון פשוטי ביןמעור~ים

 ו~~
 בשאר

~~ם
 צר~י~

 וליזהר ~ש~ר
 ביו~

 שאל
~~ו

 ~ולהי~ ~שות~
 סור ע~"פ

 בזוהר~ועיין ~ע~
 של הח~א ~י אח~ ~ הקדו~

 ~שו ~מאא~
 ~שה וע"ש י באנפי~ ו~ו~

מר~
 א~

 אזלי דהוו י~י ור'
 ו~ ~~

 תד
 הוי ~מ~י ור' בא~י' ור~ימו ~י דהויב~ג

 ולרחוץ וי~ה בת~ובה ~י~וב דילי'אסוו~א
בד~ות

 א~
 פניו

 ע~~
 ויסוד עיקר והגה

לטהר
~~ 

 ראשית ~קר קם כאשר מיד ~א
 ודבורו ~בתו ויטהר ויקדש להש~י יהי'מתשבתו
 ~ל ~רי ש~תי ~אשר ~מי~י אזו~שיו

 ~עת אשרמ~א
 בגלו~

 המר
~ 

 ג~כ
 ודיבורו ~בחו ~ורי ראשית ל~ו' היינו~~רי' ~~

 י להש"י בבקרו~שיו
 אי~

 בתורה ע~ו לפי
 ~שוב לא מ~זט~ו ~ש~ם ראשונה ושעהועבודהי
~ום

 מ~~
 ~ל

 שום י~~ ו~
 ד~

 אפי'
 יעשה ולא ר~ח~ר

 שו~
 ~~דת רק דבר

 ב~רי ראש~ יקיי~ ~~~~
 תבי~ א~

 בית
'~

 אלה~
 ~ל קדושה עליו י~רה זה וע~ י

 הר~ וא~ י~ו~
 ר"ת תבי"א

 ~~ ג~
 ה' בית

 הצדיק ~ק ב~ם ~כ שש~תי ~~ו יאלהיך
 ראשית י זצ~ל מרו~עב מענדיל מנחםמו'

ע~~י~
 יר~ה י ~ימו חלה

 ע"~
 ה~ז

 ראשית ור~ל עריסה ~~ון עריסות~םר~ית
 ~קי~וכאשר

 מעריסותי~~
 חלה י ו~~ת~ם

 ור~ל ורעדה חיל ~שון יתרימו
 תקי~

 ~יל
 מפחדורעדה

~ 
 ועצה י ודפ~חן ~ונו ו~דר

 עת ~ל י בלבו ה~ם יראת שנגע למיהיעוצ~
 או טובה לא ~שבה א~ה לפניו~יז~ן

 לה' לא א~ר ומ~ה רע דבור או ח"ורע הם~ל~
 ~הוא ~פשו וידמה ל~ו~צייר המ~

 בגיה~
 ורואה

 נדונים הר~עיםאיך
 י ו~רי~ קשי~ ביסורי~

 וש~ל דרך לע~ו עו~ה ~הוא איךוי~וב

 אשר הד~ים ע"ילגיה~
 ל~

 י לה' לרצון

~היפ~
 טובה וראיה טובה מחשבה ע~י

 ~~י הקדושהבתורת~ו ~ה~~
~~ 

 ב~ורים וכן
 ודרך שביל לע~ו עושה ~ות ו~שיית~דושים
 שתי ז~אי בן יוחנן ר' שאמר וזה י עדןלגן

 ~פ~ י ~פנידר~ם
 ~י~ י דייקא

 באיזה יודע
 י אותי מולי~ין~ך

 ו~
 י ~ך א~ יוחנן ר~

 מלאי ~ו נדבר ~ה ~מרמה
 להיות ~~ו הש"י יו~זים ~לי~ עו~
 מה~י~

 ~ניו

ב~
 ~ אמן

~~~~~
 ~ר ~ו~ לא~ אהרן אל ~ר

 בו יהי'ז
 מו~

 ~ ~ו~ יקרב ~א
~

 בו אשר איש
~~ 

 או ~' י~ב לא
 בו אשר איש כל כו' רגל ~בר בו יהי'א~ר א~

מ~
 ~אורה י ~ו' יגש לא ה~הן אהרן ~רע

מז~
 אהרן

 ה~
 ~ני' לעילי הא מיותר הוא

~יב
 אי~

 בו לשון וגם מזרעך
 מו~

 ולא
 לו י~~אשר ~תי~

 ~מו ~י ~דע ~י נראה י מו~
 ~י~

 אד~לגו~
 ר~ת

 אברי~
 יש ~ן גידים ושס~ה

 אד~ל~ש
 ר~ח

 אברי~
 ~~י~ גידי~ ושס"ה

ו~
 ~ונים

 ז~
 כנגד

~ ~  ה~מייםוהגידים ~אבר~ ~~ 
 ו~אד~

 חוטא
~ 

 באבר
 בעל ה~ש נעשה אזאחד

 מו~
 י אבר באותו

ו~ו~
 הקדוש ב~ר לי ~מדו~ה

 נוע~

אלימ~
 ירצה י יראו ולא לה~ם עיני~ ע"פ י
 ל~~י בעי~ו ~מש~שאד~

 גו~
 לע~דת ולא

 ~ם יראו לא ~ו~ני~ ~פש שע~י ~~הש~
 לה~ מהראוי~י

 לראות
 העו~ מסו~

 סו~וי ועד
~זנים

 לה"~
 יש~ו ולא

 ג"~
 ~~ואר זהי ע"ד

בשל"ה



~ ~

~~~~~~~~י~
 יש~ר האדם את עשה אלהים הק~שבשל"ה
 חשבונות בקשו והם ~יה שמיעה ידיעהר"ת
 שהכה~ם לנו מרמז ~תורה וזה י ע"שר~ם
 עצמם על ולהשגיח לראוח מחויבים השםעובדי
 כי י ב~ש ו~רט בגוף מום בהם יהי'שלא
 והוא א~יו בכל שלם שאדם להיות יוכלכבר
 גדול מום בעל הוא ובאמת י אולםבריא
 מום ב"ו אשר איש כל כי וזה י ה~ש~ומי
 ב"ו יהי'אשר

 ש~
 י ~ל

~ 
 י ותוכו בעצמיותו

וה~
 אין העם להמון אשר קלות עונות יש
 גדול פגם הם ולצדיקים ~~כ גדולהפגם

לנפש~
 אשר איש כל וזהו י מום בהם ו~שו

 הגם ה~הן אהרן מ~ע מוםבו

 ש~
 להם

 לצד למום יחשבלבדם
 יקר~

 ושורשם נ~שם
אשר

~ 
 לשאר כן לא ~הן א~ן מזרע

 משי בבגד ~כמו י ~~וום ~שב ~אהעם
 ומום חסרון הוא בו הנמצא כתם כל~וב
 בבגד משא"כלבגד

 ג~
 נ~שב לא ועם

 לחסרון~
 י להקריב יגשלא י

 הקב"~ ~
 עם מדקדק

 ה~רה כ~טהצדיקים
~ 

~~~
 אותם ועשיתם מצותי ושמרתם

 ה~ אניז
 כ~

 וז"ל ב~יך עיין י
 כי פי~ י מצוה מצוה שכר ע"ד לפרשי~כן
 ~~ות עד קדושה ~~ות נע~ת עצמההמצוה
 דעסיק האי על כעובדאמלאך

~~ 
 י חגיגה

 יאמרוזה
~ 

 ש~שה ~בד ולא ~וצותי ושמר~ם

 ~ ~רצו~
 אותם כאלו אותם ועשיתם

 אחד כל כי ~ושיםא~ ~~
 נע~

 מל~
 וז~

 ~ה
 ~ו ~יכות יש ו~צותיה לתורה ~י ה~ אניכי

י~
 י ע~כ הוא אחד ומעשיו ותורתו הוא כי
ובזה

 שלאחריו הפסוק וח~ור ה~יכות ~וי~
 ב~ערי ~בואר ע"פ ~דשי שם א~ תחללוולא

 מצוה עושה שכ~אדם י וויטאל לר"חקדושה
ומ~אר

~ 
 ת~ית ש~ל לו מוכן אז ~ילה

 משתמש ~ד והוא י מיוחדמדור
 בשרבי~

 של
 שם את תחללו ולא ~מקרא כוונת וזה ימלך
 ~צוה פ~ולת גודל הכ~וב שיגיד אחר~דשי
 ואמר הזהיר~ל

 ול~
 ~זהר היינו תחללו

 המצוהב~שות
 ש~

 ~י'
~ 

 י השם חילול צד
 התפארו~ ~י~הי~ו

 ~~אה כל כי י וגיאות
 ~רצ' הוא ~ח אם אלא עוד ולא ע~זי עובד~אלו

ש~ז~ג~~
 שהוא לצד

 ת~~~

 תורתו
~~~~~ 

 ו~ן ז~לכאמרם
~ 

 השם חילול
 יו~

 ~ מזה
 ר"ל יהודאין שדין בזוהר נקראיםו~ם

 ~מצוה יעשו שאך היינו י ישראל בניבתוך יונקדש~

והתו~
 ישראלי לכל קדושה מזה שימשוך בא~ן

 מצוה עושה כשאד~כי
~ 

 בזה להיות
 ונעשה שאמר ית~ ליוצרורוח נח~

 רצו~
 זהיר והוא

להיות
 מהצ~

 לשום ולא אלהיך ה' עם לכת
 להמשיך ג~ה הזאת ~צוה אז א~רת~ניה
 ~ודם אומרים ש~ו וזה ישר~י ולכל לו~דושה

~
 כללות בזה ומטהר ישראל כל בשם מצוה
 אני וזה לט~רה מטומאה אותם ומוציאישראל
 מצרים מארץ אתכם המוציא מ~די~םה~

 להיו~
לכ~

 אני לאלהים
~ 
 נ

~~

 ע"ד אלה ~ודש מקראי ל~ר יאמר
 ימי כל ירדפוני ו~ד טוב אךדהמע"ה שא~

 ~' ~י~ ושבתיחיי
 ולכאורה ימיםי ל~ר~

 דוד בימי הלאלהבין צר~
~ 

 בית עדיין נבנה
 אמר קדשו ב~ח כי גםומה ~

~~ 
 ~בור שי~תיו

 בכל ישראלכל
 ד~

 שייך ~יך י כנודע ודור
 ה~ ~ית ושב~י שיקוים המר בגלות כ~תזה
 מה ע"פ יובן אמנם יכו'

 שפי~
 על ר~"י

 ~דימי ר~ אמרובקצר~ם פסו~
 ב~

 מה יוסי
 ופיאה שכחה לקט מצות ליתןהכ~וב ר~
 וחג ויה"כ ור~ה מכאן ועצרת פסחהרגלים באמצ~

מכאן
 ל~

 הנו~ן שכל
 ל~

 שכחה
 כחלו ~ליו מעליו כראוילעני ופיא~

 והקריבהמקדש בי~ ב~
 על~

 ה~ י בתוכו ~רבנותיו
 אשר נרא~מז~

~ 
 ב~~וי יש זמן ובכל עת

 והק~ת ~המ'יקב~ן
 כא~ הקרבנו~

 שם
 י~ה ל~וצוה רב בהש~וקקת ומשתוקק לבועל אד~

 מצו~הל~
 בנין כמו שהיא לעניים צדקה

 ~י"ז הקר~ות כלוהקרבת בהמ~~
 נזכ~

 לבנין
ב~ועל בהמ"~

 מ~~
 אפילו ש~י ה~~נות כל ולהקריב

 שכ~~בלק~
 לבעה~ב שנשאר ופאה

 הרב~
 מאור

~א
 כך~

 צדקה ~תינת מ~"ש
 נותן אדם א~

 צדקה מצות לקיים כדי ע~וומצמצם
 כבנין הוא ~ודאי צריךלא~ל שהוא מהנזפיו ו~ר~

~~~ ו  
 ה' כבד ~ב~'~יכמ"ש

~  אדםכא~ר 
 רו~

 ~ות ל~יים
 הכ~~

 אורחים
 ע~רם יכיןאל

 י~
 שיזמינהו רק ממאכלו

 לקיים יכול ועי"ז מגרונו עצמו וי~ו~סל~~ודתו
נ~ות



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~

~ ~  

 יאלא וזהו פ~ם ~כל או~ים הכנ~ת~ות

~גרונך~
 ~קראי לרמז א~ר זה ו~נין י

 ~ד~
 מ~~ ו~מ~~~~

 ~מלשון וא~יימנ~ לידי מצוה תבא מתי עת~ל ~י~ ות~ה שתשמור ~ל
 את שמרואביו

 ~דבר~
 י ~תם וע~יתם ועי"ז

 ל~שייתתזכו
 ~~ו~

 בבית שהיו ב~ינה ~ותו
 אני וז~ו י~קדש

~ 
 שהי~ בבהמ"ק כמו ר~ל

 אשלם י למצותי שתצפו שמה ו~ל ~רל~לם נא~ ~ ~י או י השם להזכיר ~ה"ג רשות~ז
 שתזכו שכרלכם

 לועשי~
 ~ללו ולא י או~ם

 המצו~ שי~י~ ~דשי שם~ת
 כ~ל רצויה בכונה

 ~י ~וך ונקדש~יואז
 ישר~
 כמו י~י' י

 ~~דשבבית
 מ~

 כנ"ל
~ 

מ~
 עורים עיני ולפ~ח ~ן וי~יר י ה~ל

 ונותנים י עוה~ז בתאות המשו~עים עםהמוני
עיני~ם

 כ~ ול~
 ~יום

 ל~ו~
 וב~י~ם י ~ן

 ת"ח~כ
 ב~

 אשר י ~נים ~י ~ורים
 והתורה י לב ת~י מגדולי ל~יות ~יוראוים

מונ~
 זויות בקרן

 וא~
 מבקשי~מרם ואין דורש

 ועושיםובנים אש~ פ~ת י צווארם על מונחת ~ייםכי
 עת ב~ל צדק~

 ז~
 ו~יו אשתו ~זן

 אין ל~ ~ןואם
 תור~

 יעלה לא וזה וזה
 וע~יה~~ י~ידם

 היצר ~שת נפלו האלה
 דברי את מלבם ויסירו ~יום כל שובבויל~ו
 הז~~ור~

 כנגד אלא תורה דברה לא יוהנה
ה~ה"ר

 א~ בא~ כי י ו~~ת~
 לה' מעציר

 גםל~ושיע
 במע~

 תורה עול ~יו ו~קבל עמלי
 עול ממנו~בירין

 ד"~
 י ~ר~ה עמל הוא

ואמ~ו~
 יוד~ איני י י~ד ל~מל אדם

 ~מלו אם
 ת"לו~ג~בו שלדר~ארץשלתור~אםלעמלו

 אומר הוי ו~ל~יומ~
 לע~~

 וא~כ י תורה של
 ~ל ה~ה לעמול לנולמה

 ד~
 ולהרויח ארץ

 ל~דם טוב הלא ימעט
 ל~~

 מעט
~~ 

 השמש
 הרבה ולעמול ~רבהול~רזיח

 י בעסקיו מיז~ט אדם כאשר וברור נכון זה~י ועבו~ בתור~

 ~עסוק י שמים ~בוד ~~רבות~די
 י ב~ור~

~

 ה~ ~ה
 ו~ו~

 ב~~ו
 ~ע~

 ~תר י עמלו

מא~
 עמל אשר

~~ 
 הום כל

 וכ~
 ~לילה

 ולא ינוחלא
 ~ר וזה י יש~~

 ד~~~
 ~עמו

 ~וב כי~ו
~ 

 כי י תורה אלא ~ב ואין י
 וד~

אי~
 ע"י לאדם מגיע ונזק רע דבר

 מרומז וזה י וח~ד ~וב אךהקדושה ~ור~
 היינו י ה~~ץ~דשוהיתהשבת במקר~

 שבית~
 מהא~יות

 דרךומעמל
 אר~

 לתור~ ~וי ל~יות ~די
 ~כתוב ~~יח י ל~כלה ~ם י~בוד~

~  ~ם יח~ר ולא מאומהיבצר 
 ונם י ל~לה לכם הגורם זה כיואדרבה ~~בית~ בסי~

 וה~עות ~נפש ~שפעות צרכיכם לכללכם מרו~
 מתורה ~מ~ל כן לא ~דוי יעל~ וז~ וז~הגוףי

לס~
 עמל

~~ 
 ז~ י ארץ

 י ~דו יעלה לא וזה

אשר
 עיני~

 ולזונםי ל~~ם אלי ומיתלות כלות
 וע~ול ~ארץ שביתת שע~י הש"י לנו~~יח
 ישלת~תורה

 ב~~
 נ~שית ו~לאכתו ידו במעשה

 ~ש"י אשר ~סבות ע"י ירצ~ אחריםע~י
 י~רך ל~לאמ~בב

 לע~
 ויגיעה

 ובמ~
עמ~

 ~ ~הי~ פרי וי~שה יצלית
 י צרכם די

 ~~"ק ממורי שש~י~מו
 כראוי מתנהג א~ר האיש נ~נה ~ו~שון בז~ זצ~~ מפ~ס~

 לה~"י לרצון~יות
 א~ ~ כ~ ~

 משר~ו ~ם
 דו~ים אפילו ~לא אדם בני מבעי'ולא

 למשל ו~ר י רצונו למלאות ס~ת הםואבנים
 אתד~ון

 ר~
 א~~ ~כור א~ ~יר ~ע

עס~
 ושמע ידוע

 ~י~
 לשם מקודם ו~ע א~ר

 בביתו עוד יושבו~שון
 ועוס~

 בתורה
 עשה מה י~לי~ה ~

 שי~~לגל לאבן מצ~ ~ק~"~
 ~~ר ו~"ז י ~ני של עגלה או~ית~
 למחוז ל~יע יכול ולא שלו~גלה

~  י 
 ו~קת ~~ון נ~~ כךו~וך

 ~עס~
 ~ ~~כ

~~~~

 לעמיתך מ~ר תמכרו וכי
י ~
 מות ~ה~דרבה קנהמיד~מיתךאלתונויבמ~~

 וחיי~
 בר כו~ ~ל~ון ביד

 א~רםירא
 הית~

 ל~יו
 כ~ גחל~

 ר' אמר י
 א~ י כוי ~בול ככר ~י'ינאי

 רשב~ג
עבדו ל~~

 פו~
 טב~ מינ~ לי~ ~ר כו'לישן ל~ זבין נפק ~בא ~דו לי ~ן

 בישת ומינה
 כ~
 י

 א~ד שכל נוה ו~דותםי ח~מים דברי~~ן
חמר



 ~י~א ל~ם ~אורה אשר א~ ~א~
~נה

 אח~
 ה~לי~ לי ומה ~ד~יהם

 י שונים

 חכמ~ דברי~א~
 והמה ~ד~ונות

 מגיע וראשו ארצהמוצב ס~
 ה~~י~

 ~ושקל
בפלס

 בעז~"י ~י ונרא~ י מ~ריהם ~ות א~ ~
~פי

~ 
 הנה ~י ש~י

~ 
 מצות ~רי"ג ~וה

 עת ~ל ושייכה ונ~י ~ידיהיא
 וזמ~

 ו~ל
 ואין ת~ד תורה באהלי שיושב מי ואפ~ו יאדם
 וקנין ~קנהלו

 ע~
 בו שייך אדם בני

 ג"~
 ~וה

 נ~דים ~~ודם י ~~ א~ ~' ת~ו ו~יזו

 ז"ל ~~~י ~דיק הה"ק ~אורי מורי~~

~ו~ר~
 ~מד ~ר שחמר

 ע~
 בפרשת ה~~ש

 מה ~ול י שבי ~ית ~רום עליתיתרו
~ בחנם 

 א~
 י~ל י לקחת ת~ל ~נם התורה

 מ~
לק~

 ~ון ~ת~ת התורה אף ~~ות ~ינת

~"~
 אמרו ש~ה ~ותו ~נות

 הודך תנה ה~"ה~ני הש~ ~א~
~ 

 מה י ~ים
 לא~הם דומה ~ה של פניו ~לסתר צר~~ה עש~

 י~"~
 ~~ ו~

 להבין ז~ל
~~ 

 המדרש
 םתום הוא~ר ה~

 וגנ~
 איך ~י וגם

 שי~
 ~ין

 בעד לו נתנו ~יר נוה ו~י י מ~ש"יל~~ה
 לה' הלאה~ורה

~~ 
 ולי י ו~~ה

 הלא ובודאי י צ~ות ה' אמר הזהבו~י ~~
 לנו נתןב~~ א~

 ש~ו לצד יובן ~לם י החו~
תז"ל

 ה~
 ש~ם בידי

 ח~
 נ~א שמים ~ראת

 יר~~
 אינו ה'

 בי~
 והיא י ~~ ו~ש~ו

 וב~י~ו א~ בידרק
 ב~ וא~~

 משבר ~אדם
 ~ביל~~תו

 התו~
 ~אמרם

 ז~
 התורה אין

~קיי~
 בזה י ע~ה ע~~ו ש~ית במי אלא

 הוא מהש~ייוזה התורה קונה~וא
~  

 לקיחה
 ~ להש~י נותן ~א~י

 ~מל והוא בידו שאינו
 ושבי~והיגיע~

 תאות
 הגו~

 עבור
 התור~
 י

 הואוזו
 ז~ל ח~נו ~מרו הלא ~ם י לק~

~
 הוא א~~ לו ~ול הי' לא עזרו הקב~ה

ג~~
 שעה ~ותו י מתנות וזהו ~נה ~י'

~~
 הק~ה נ~ני השרת ~א~י

~  
 על הודך

 ~י ור"ל י~מים
 מ~~

 אך שהוא שםברו
'~~

 ל~~
 י ~~ל

~ ~  
 ר~וקים ~ים

 י~ה
 שאי~

 ~ם שייך ואין ~רה ~~ בהם
 ששמעו ~עה ב~ו אמנם י ~נ~ללקיחה
 ב~י' ג"כשהוא

 וא~ו הם גם בקשו י מת~
~~ה

 הו~
 על

 י ה~מ~
~  ע~ 

 צר ה~~ה

קל~
 ~ה של פ~ו

 ~לא ב~~ה והי' י אברהם הי' ~ד ~י~ה הכוונ~ י לאברה~ דו~
הי'

 ~י~
 ~יב ~ח ~י י ~כו מה~ב"ה ס~ד

~
 ~הים

 התה~
 ואלמ~~ ילת~ו ~~ צריך הי' ~י י ~
 עזרו הק~ה

~ 
 י~ ה~

 י לו

~שא"~
 ו~חזק י ועזר ~ד צריך הי' לא~י ~~ התה~תי אשר ~יב בא~הם

 וצ~ י שם ~פרש"י~ליו ~~~~
 ~~ של פניו ק~תר

דו~
 הוא ~ורה בח~תו ~צד ל~רהם

 היתה וזה י לק~ה~חי' א~
 ~ו~

 נ~ת
 ע~~ י~א~ם נ~

 מורי ~רי
 ז~

 ד~ו ה~תי
 ~ה לנו היוצא י י~ו ב~שת לעילהק~שים

~

ר ~~ו~ן ~ ~ ~  

 ו~
מ~~ים

 ג~
 ~ם

 ~ מו~
 ~ה ~~ו

תאות שמשברי~
 ~ו~

 ~ביל
 התו~

 עצמינו מו~ים אנו
 א' ~ב~~ם ש~וב ע"ד ילהש"י

 י ה~ע לע~ות ~מ~ר אשר ~חאב ה~לא ר~ ~א~
 ~ה י ~ובה ~ובהומדה

 ה~
 ב~ן

 שת~~ י לעמית"ך מ~רתמ~ו ו~
 ע~~ם

 גודל ~דרש מבואר ~ילהק~ה
 עוד ולא י ב~ורי בני ~ראםלישראל הקב~~ אה~

 ורע ~ך שנ~ר~עים ש~~
 אב~

 י תעזוב אל
 ורעי ~י למען ש~מר אחים ש~ראםעוד ול~

 ש~~ב~
 בך

 ע~~
 י

~  ירצה י תו~ 
~ 

~
 ~ר ~~ר חדם שחם

 נחבי~
 ~זהר

 י ה~ח ב~ל בה~ח מום נ~א ואם י~ונו ב~
~ן

 בע~
 שאדם הש"י

 מו~
 ~"י עצמו

צרי~
 מום בו יהי' ש~א

~ 
 דבר

 י ~
 ~סר המצוהבזה ו~

בבר ש~~ הש"י ~בו~ הש~
 שום בלי ל~

~~ 
 י לבדו לה~ ב~י אחרת

הן
~ ~  

 או
 ~ ח~ו והתפא~ות גיאות לידי ~א שלא~ד צריךלי~~ ה~~ ~~~

ו~
 ח"ו לאו

~ 
 מקתי ו~~ול אונאה דין בו

וכ~
 ~ש תונו לא ~ן

~ 
 היינו י אחיו

 אדםשבין ב~ו~
 י לחב~

~  ~ ~  
 י צד~ה

 ~ן~ן ו~
 ה~

 י ~ירה קנין ענין ג"כ יש לתלמיד

~
 ~מיד

~~ 
 י מ~ד והרב י מ~ב

~  י ~~ם ~תר ו~מידי~רו 
 וע~

 ה~ירה
 תונו לא ה~דושהה~רה ~~

~  
 י אחיו את

להיות של~
 אונא~

 שיהי' י ה~ו בה~ות
 ~י ~נ~

 בלאוברור
 מחש~ ת~רו~

 י וגיאות ~ול
~  

~י~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ו~ת
~ ~ 

 גדול מום לך ואין לב גבה
 נ~וד ליזהר ~יך ~בים ~דורש ב~ט י~ה
 לא~ י היצר ברשת יפולשלא

 ה~יות ורוח ה~ום רוחא~ר דרשתי נאה מה
 נו~

 י ~ני
ועי~ז

 נת~
 י ~דוע ול~~~ר לס~א עצמו

 אשר ~~אב שנאמר~מו
 לעשו~ הת~

 י הרע
 ~~ור ואל ~נה ~ת ב~ק לר~וז אפשרוזה
ירצה

 שתד~
 ~הש"י קנ~ ב~י~ ש~תה נא~ה

 ~~ יתן ה~~י
 ~~מו י ותבונה ~ת ו~יו

ש~ואר
 בער~

 ע"פ נחל
 ירצה י היו~ וידע~

 בתורה והשגה ידיעה ~זה ~יג~~אשר
 ה~וד ש~יב י ~~ך אל ו~ות יבעבודה א~

לבעליה
 ות~

 צור שהוא מ~י ~הוא
 ל~

ו~~
 וגם י אלהים

 ה~~
 שהיא

~~ 
 ובזה י בלב ~ו~ן~ל אלהי

 ג"~ ~ר~
 ה~תוב

 ~ת תשיג ~א~ר ירצה ~~י ~רץאמת
 התורה ~א~האמת ע~

 תצ~ מא~
 לך ~יוודע

 עפר שאתה~י~ר
 י וא~

 ר~
 ~זר כח הוא

~י
 א~

~  ~~ ~ ~ ~  
 ע~ך ת~ר ~לא ~לה א~ת פניה לשזםולא
 וא~~ר י ה~ בעיני הרע לעשות~י"ז

 לו~
 ~ה

 בן נחוניא ר' תפלת~וונת
 רצוז יהי ה~~

 של~~פני~
 ח~י ויש~ו ~ה בדבר א~ל

 ~~ריו ~ד ו~י ~בן בלתי הוא ~ל~ורה יבי
 י בת~תו יש~והקדושים

~ ~ שהתפלל בז~ ה~ו~ 
 או~

 ~שר
~  

 ~רים ב~ורה
ערבים

 לאז~
 ~מא השותים ח~ו ~ו~ים

 הצדי~ים ~יו ויש~ו ד~יויאת
 א~

 ~ו

לשמו~
 ~ול

 י דב~

~~ 
 ואו~

 ~~ת ~יראה
 יונעם ו~אשר~ריו

 יבא י ~ח~~ דבר~
להתפ~ות ~י~~

 וגיא~
 ויהי'

 ש~ח~
 ~ו~ש לו

 ב~ר א~של שלא ה~לל ע"ז י ~וול~שול
 וע~ז תורה של לאמיתוהל~היה~ה

 חב~ יש~
 ש~~

 עי"ז ~של
 ~הנ"~
 ~ורי וש~תי י

 על ז~ל~ר~~חא
 ~ידי~ אמר~

 הראש~ים
 ליי~ב התפלה קודם אחת שעה ~והיםהיו

 אחת ושעה י לש~םדעתם
 א~

 התפלה
 בקד~ה ~וד וצלולה ז~ה הי' ש~לתם לצדהי' ~

 היו ל~ז יוב~רה
 א~ שוהי~

 ליתז התפילה
 לאיזה מזה ~או ~לא י לבדו ~ה~ וההודה~וד
 ~ וא~ י גי~ת~ד

 ~בן זה
 המד~

 וכי הנ"ל

 ע"י ו~גאה מתפאר ~אשר ~י הלשוןביד ~י~ ~ת הה~ד ~ו~ לע~תך ~רת~ו
 ~וא ות~תות~תו

 גור~
 ~שון ע"י מות

 ב~יני הרע לעשות עי~ז לס~א עצמו הת~ר~י ר~
 אבלה'

~ 
 ~חד

 ה~
 הוא לבדו לה'

 חיי~
ב~

 בר י ~שון
 סי~

 ~ ~סיף
 ~י לא

 ב~יזה רח ח~י~ה מות גורם~בד ~ש~
 ל~י ~יורה קלה ובתנועה אדם ~ל פיוב~ח בע~מ~

 כהמשל ו~אות ~~ארות איזהאדם
 ג~ת~ניו ~הית~

~~ ~~ 
 רעה גורם

 ר~ י לעצ~
ינאי

 ~סי~
 לאו ~י

 דו~
 זו אזהרה

 רק ותפלהבתורה נאמ~
 ב~

 ~~ר ~ו ה~ות
 ו~שר ותרומה חולין בומעורב טב~

 בלבד זו לא ~סיף חייא ר' י ~' בידו ~ים~ד ~די~ יפרי~
 ~י~ר

 ה~ ע~
 אדם י~ה

 ל~ ול~
אנו~

 אפ~ו א~א י~עד
~~ 

 תאנים ~ל ~~ה
 לצד י לנו יורה ~~"ג ו~שה~ו'

 ~י י~ ~
 י ובמצות ועבודה בתורה העוס~יםאדם

 רע ומדברים ליצנות ~רי מדבריםלפ~ים ר~
 על ה~ברים אותן ו~רט י ~ריהםעל

 ובוז בג~הע~ק צדי~
 הם אדם בני ובעי~

 י ו~ידים ~~םלאנשים ~שבי~
 ~ ל~

 עוסקים

בתור~
 רש~ג התנא לנו יורה י ועבודה

 מתום ~ם אין ~אלה~ים ~
~~ 

 ועד רגל
 וזה יראש

 י ~נה טב לית טב ~י ~ שא~
 ראי' ~~ון נ~א י מינה ביש לית בישו~ד
 ל~דיו סעודה שעשה ~רבי ו~שה י ה~ףל~ל
 ~די~ים בין שגם לנויורה

 י~
 ~~ונם אשר

~ה
~~ 

 ~לל ל~יד
~ 

 והנלוים תל~דיהם
 אשר צדי~ם ויש יעליהם

 ה~
 ע"ז י ~ידים

 לנויורה
 ד~

 א~ לו שי~ר ישרה
 ~שונו ~היות

 ל~יות וטוברכה
 ~אמר~

 הק~ץ ולא ~ל
 ~ לפניו ו~וב הישר דרך יורנו וה~ י~מד

~~~~
 נא~ל מה ת~ו ו~י

 בר~תי את וצויתי ~ו' השביעית~ בשנ~

~~
 ~ביא אלימלך נועם הקדוש ~ר עיין י
 ויש וז"ל ~ו~ם ה~יד הרב אחיובשם
 ואפילו ~וק ל~ון יתור איזה ~תוב~קרא שד~ ~~~ ב~אן יוצאת ש~ורה היותלדקדק
 ~קושיא אבל קו~ות הרבה מתורץ ועי"ז א'אות

 ~אן י בתורה נ~תב לאבע~ה
 ~ו~י~ נכת~

בתו~
 שלא הי' וטוב

 לא~
 וצוי~י ~~א

~ בר~תי 



~ ~

~~~~~~~י~
 יקשה לא ומ~~לאברכתי

 ל~~
 י נ~ל מה אדם

 ~ותי~
 העולם כש~רא ~ה ית' ~השם וז"ל

~~פ~
 מושכים צינזרות מ~ובו

 בני ל~רכי שפ~
 שלא השפע ודרךאדם

 להפס~
 רק י כלל

כשאד~
 בבורא ב~חון לו ואין ח~ו ~זמדר~תו נופל

 בלי בריוח ומפרנס הזז האמיתי ה~~גית~ה
הפסק

 כל~
 עושה אז י

 ה~ד~
 במחשבתו ההוא

 בעולמות ~ילה פגם ~~והר לא אשרההוא
 בפמליא כח ח"ו ו~~ישיןעליונים

~ 
 ר~ל מעלה

ו~
 נפסק

 ~שפ~
 ~ה הש~י וצריך י חלילה

לצוות
 מח~

 ~ריאהי מתחלת ~ו שתלך ~פע
 ~דם מלמדת שהתורה י ת~רו ו~י הואוזה
 ולא אל~יו על ~~תונו שלם שיהי~ השם~כי
 יפול חלילה כ~ר כי יאכל מה כלליאמר

 פ~ם עושה הוא יאכל מה לחשובמהב~חון
~ילה

 בהשפ~
 שמיא ~פי וא~רחו

 לצוו~
מח~
 י

 א~
 בכל בה' ותב~חו כך תתנה~ו לא

 ה~ק בלי תמיד ה~ע תלך ואז ילבבכם
 ה~וד שזה לאמר ואפשר י~לל

 ל~~
 ~מיד

 ~כל ~דור~דיק
 במק~ ~~

 נש~ו מ~רש הואודאי ~ י ~פץ ש~ו
 כידוע~

 כמו
 מיד י ~~דיק ובא פרנסה מחוסר ~דשכאשר שראי~

 לאדם ~נ~ך עסק בש~ר או י ישועה לויוצמח
 מאמונתו ~נפל מ~ת כי י הצדיק ע"ייוושע

 צי~ורות ~תמוומ~~תון
~~ 

 וכמבואר י שלו
 בזה זה נחשרים והש~חה אמונה ברמב"ם~"כ
 ~א אםירצה

~~ 
 ה~חה לו יש י ב~~ונה

 ~ו ~ן ואם י מ~מים ביותרפ~טיות
 אינו אזי ~אוי~אמונה תז~

 מוש~
 לכן י כ~כ

~אשר
 נו~

 הקדושים ~לותיו ע"י להצדיק
 נ אותם ומתקן השפע צנורותנפתחו

~ ~ ~ ~
~ 

 מאחוזתו ומ~ר אחיך ימוך
 ~~א~ה אליו החרוב ~ואלו ~א~

 מיותרן א~והקרוב
 מ~ א~ ו~~

 אחיו

 כדי ~צא ידו והשי~ה ~ואל לו יהי' לא כיוא~
 במפ~י עיין ~דקד~ים~~תו

 ~ו~

 י
 את והשיב ממכרו שני אתוחשב

 העוד~
 ~איש

 מרומז כי ונראה י לאחוזתו ו~ב לו מכר~ר
 עלי לאדם ~שכל מוסר~אן

 ת~
 לזה ונקדים י

 י אלימלך נועם הקדוש בספר דאי~א~ה

 וז~
 כי

ימוך
 ומ~ אח~

 לשון ומכר פי' מאחוזתו
 שממנו עליון העולם הוא~~מכרימ~חוזתו

 נת~

והוא
 אחוז~

 גואלו ובא תקנתי' ומאי י באמת
הקר~

 והוא י אחיי ממכר את ו~אל אליו
 נשמ~ו בהתקשרות ב~"ע אליו הקרוב~דיק
 ש~פע~ם קדושים בספרים מבוארןכי

 ראו לא אשר אדםבני י~
 ~מ~

 וכאשר י מעולם
 נתהווה ~~ם ו~אים י~באו

 אה~
 ~דולה

 י נשמתם ~ורש אחים שהם סימן זה יביניהם
 נת~ורר ולכן י ב~ע אחת ישיבה להםוהיו
 שנ~כרו אדם ח"ו באם ילכן י ~~בהבהם
 מ~דושת מאחוזתו ומכר י שבשמים מאביומעשיו
 העליוןעזלם

 שור~
 ידח לא והש"י י נשמ~ו

~~~
 ~ק~ב צדיק ~ש לו הש"י ממציא י נדח

אליו
 נשמ~ משו~

 ~כר את ז~אל

 א~ו~
 ובזה

 כי י~ה ~ואל לו יהי' לא ~י ואיש י ג~כנבאר
אך

 הצדי~
 ~א זה אליו ודבק בו ~אמין שהוא

 ~ים יש ~מנם י אחיו ממכר את לגאולשיכול
 י ל~מה ~א לומדים לבם מ~ובהאשר

 שם להםל~ות ר~
~~ 

 צדיק על ודו~ים י
 ואינ~ י ובוזבגאוה ע~

 למשמעתו סרים להיות רוצים
 ~ש~א ואיש וזה י הדור להצדיק עצמם~קרב
 לה~יע רוצה ואינו י איש בתי' דעתולפי
~מו

 להצדיק~
 עי~ז כי י ~ואל לו יהי' לא כי

 אשר הש~י כי י ידו יהשי~ה י ~ל לו יהי'לא
 ~וררו עליו נזרחם י נדת ממנו ידחלא

 ~בואר ~ע"ד יבתשובה
 אווז"ל ויקר~ הק~~ בזוה~

 ה~
 י ח~א אשר חטאתו אליו

 י ~יו הודע מהו אליו נזדע אוכ~ב ו~
 ~אפשר לכ~"י פקיד~וב"ה אל~

 ז~
 הדור צדיק הוא

 ~ר ~'לאוד~א
 נ~

 ~בא ~וא
 דהו~

 חב
 עונ ~מים ~לו כד~א ~דינא לי' אודע~זה

~~
 ד~יז כמאן אליו ה~ע י לו מתקוממות

 ילא~א
 ד~י~

 דבר בשעתא
~ 

 קמי תב
 ולא~ב"ה

~~ 
 לאהדרא בחטאיה

 נשמתי י כתפי' בתר לי~ ואשדי מארי~קמי' בתיו~
~~~~"~~~ו

 ~~~ה קמי'

~  ~  
 יחטא

 אושי~
 תובי' לי' ואודע ע~' דינך

הודע ~ד~
~ 

 בתר תועבו~ה את ירו~ים
 ד~י~~י' דמ~

 כדי~
 בתיוב~י למיהדר רוחיה אתער

 מארי'~י'
 למ~~ ו~תכ~

 ~ע~י י קרבנא
 ל ~ו שיש מי ח~ל א~ו ~ר המר~ות
 הק~יב כאלו הכ~וב עליו מ~הנ~ר

הקרבנות ~



 ~~ ~~י~~~~~~~י~
 ד~~~ר~ו~~

 דלבי' מאן
~ 

 וא~י ח~י בי'
 בליליא דקאים ומאן י ~י' אשג~ ו~ח~י~
 מו~א קא אוריי~א באוריי~אלמלעי

~ 
 חובי'

 ל~ה דאודעא ~~א אלא דינא באורחולא
 י רכיךבמילי

 והו~
 ו~ ל~ א~י לא

 ב~ובתא
 מארי'~~

 ע~~
 וז~

 כדי ומצא י~ וה~~ה
 וחשב גאול~ו ישיג ~ה הכתוב ומ~ש י~ו~ו
 י ד~וש~א ~ארי להיו~ י ממכרו ~ניא~

 מעשיו נ~~ו ושנים ימים כמה אשרולחשוב
 וכלה שבשמיםלאביו

 בה~
 והשיב י ושנו~יו ימיו

 היינו העודף~~
 להיו~

 על גם ב~שובה שב

העו~
 והמו~~~

 לאיש י לו ב~זו~ר עצמו ולקדש
 ירצה י לו ~~ר~ר

 שישו~
 איש~נקרא לה~"י ב~~ובה

 ~ כמ~~
 יזכה יבזה י מלח~ז~ איש

להיו~
 לאחזז~ו ושב

 ל~ור~
 שעי~ר מה~ל לנוהיוצא מחצב~וי מקור ~מ~ו
 אשר להצדיק~וק להיו~ ~~ ~כלי~

 הו~
 ועי"ז י נ~מ~י מ~רש

~כה
 להיו~

 נז~רש וד~י הוא זה כי י חפץ שלבו ~קום~א ~ורה ~מד אדם ו~ן י לאחוז~ו שב
 ~נם י ותיקונו נזבוקשו ישיג ושם ינשמ~ו
יזהר

 מאו~
 י ~זלהרהר מאוד

 ו~וכ"~
 לדבר

 םר~
~

 בהפ~ידו שכרו יצא ~"ו פן י א~י~ צ~~ם

 המבז~~
 המעכבים דברים מכ"ד אחד ~וא ~"ח

~~ו~
 המבזה וא~זרו

 י למכ~ו רפואה ~ן ~"~
 ב~ר בו~ה לא~ו~וי

 ~~~ הז~
 כאשר

 מיד י אחד ~דיק עצמו לדבק אדםיזבה
 אלא זה ואין י צדיקים שאר נגד פיופוער
~~בולי

~ ה~  ~~לו לר~~י ~~ פ~ 
עדי

~ 
 מספרים ומפורסם ידוע הלא י קום ייכל
 צרי~ים ודור ~ר שבכלקדושים

 להיו~
 ~"ב

 ל~ י~די~י~
 ~"ו י י~ראל בארץ

 אמרוכבר י א~~ ב~~~
 ~מו~~ דהמע"~

 יו~ר צדיק ששונאי ראה יא~זוצדיק ושונאי ~ה רשע
 ~ר יש והנה ימרשעים גרו~י~

 לדב~ ר~~
 עצמם

~די~
 ~דור

 ללכ~
 יודע אינו ~נם בדר~ו

~יז~
 להיו~ י עצמו ידבק צדיק

 ע"ז י לו ל~וב
 ~'~לי מפר~חא ~~ק ממורי~מ~~י
 אמרשע"ז

 המע"~ ~~
 חיים ה~פץ האיש מי י

לראו~
 מ~ר ושפ~יך מרע לשונך נצור טוב

 ~ר~רמה
 מר~

 י ורדפהו שלום בקש ~וב ועשה
 ~ל ה' עיני אז י כ~ז יקייםוכאשר

 ר"ל י צדיק~

 עיניו ה~~יפ~~
 עי~

 הש~ל
 איזה אל ~או~ ש~

 צריך הוא א~ר~~דיקים
 ~ב~

 א~ר י בו
 ~נפשו נ~גוע י~זצא ושם נ~~~וימשורש ~~
~ 

~~~~
 הוצא~י אשר אלהיכם ה' א~

את~ם
 ~אר~

 ~זצרים
 לכ~ ל~~

 להיו~ כנען ארץא~
 ו~~~"י י לאלהים לכם

 לאלהים לו אני ב~י הדרשכל
 ו~

 ~יוצ~י
 כעובדממנה

 ע~
 ואפ~ר י מובז בל~י והוא י

 הוא י ~ו~ז אדם ביא~ כי~מר
 דומ~

 כאיש
 ~וקא ~ומא בא אשרחגר

 לקנו~
 ~~ורה

לפרנס
 מה~

 ~אין בעצ~זו ויודע י ובניו אש~ו
 ~כול י השוק ביום שם דיר~ועיקר

 ב~נוגיםולה~ענג ול~ו~
 מ~זש כן י בי~ו שם אין ~

 רק הוא לעוה"ז א~ביאת
 ול~וף לק~~

 ~ו~
 נפרנם~ומצו~

 נ~ו
 רח והוח י ונשמ~

 י עליון ~ולם הוא דירתו עיקר אמנם י~ץ כ~

 וז~ו י בי~ו ~םכי
 י כ~"ן ארץ א~ ל~ ל~~

 יהודא שם וירא שפר~~יכמו
 ב~

 י כ~ני איש

~ג~
 באר~~~ל ~דר כל ש~רש~י וז~ו י

י~~ בעוה~ז~
 ר'יל י

 להיו~
 ~י י ישראל בחי'

~ 
 לא~יםי

ו~
 י זו מב~' היוצא שכל ר"ל י ממנה היוצא
 הוא העולם שזה בדע~ווחושב

 העי~
 י

ו~~ו~ לאכו~
 ושאר

 ~~ו~
 כי י ע~יז כעובד י עו~~ז

 עובדהוא
 א~

 ~ אמן וע~ד~וב~ור~ו חל~י ישים והש"י י וגופו עצמו

~~~~
~~~~~~ 

~~~~
 י ~ו' ~כו ~קו~י אם

~ ~ ~  וא~יבה דרכי חשב~י ה~ד רבהי 
 ושמע~י י נזובן ~~י והוא י עדו~ך ~לרגלי

~
 כל לא ~י י זצ"ל ~וו~י מוהר"י מורי
 י~ה אם כי י יטול ה~ם א~ ליטולהרוצה

 ליטול עםמפ~וטי ~
 ~וה אין י סנדקאי~ מ~ו~

 י~ה ואם י לו מניעזו
 ~ו~ ל~יי~ ~"~

 פריקה
 במקוםוטעינה

 הרבי~
 ג"כ י כבודו לפי ואינו

 ~ר אדם י~ם אם כן ו~ו י לו מצוה זואין

ויח~י~
 מיד

 ו~פי~יז ה~לי~
 ומ~~~~

 חינו י מיד
 מ~ודם צריך כי י ה~וה~יים

 ~קו~
 עצמו

 עניני בכל וכן י קדוש מ~ניך והי'ולקיים
 הוא אם בדע~ו וליישב ~קודם ~חשובצריך המצ~

 א"ם ~אן ~~וב ~ה מובן ~ה י ~ו א~~צוה
 החו~ם ~בכל כיון י ~לוי ל~ון י ~ל~וב~קו~י

וה~~ו~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~~~~~~ ~~~~י~
 כו' ~י תשבתיהה"ד

~ 

~~
 ~~~ש~יכ~~~~םי כו~ תלכו בתקו~י
ה~

 בע~ידה
 ו~מב"~

 ונו~ל עצוםהיותר בקוש~ ~~~ו
 י ה~~~ ~~~

~תבה ~ז~
 ה~~

 י ~~ו ~~~י ואם של השכר
 כלרק

 ~עודי~
 י ~~מיים

 ה~ ~~
 רק

 ו~~ימה י הנוף~ועלת
 מ~~

 ~כר
 וה~~תעו~ב וע~~

 ה~~
 ~ת~ ~~ י~~ אשר

בעוה~
 כי מכלתייעוה~זיוהנם

 ו~~~י י בתוככם וה~~לכתי כמו י בקראר~זוז ~כר~ו~~
 הדיבור הרתיבה ה~ורה והי~ יתן מיאבג י ~~יס וי~ר עדן ~ן עמכם~ייל
 י ~ם כל י~ו למ~ן יב~ם

 ול~~י~
 ~מץ בזה

 המאמינים ~יד~ת
~ ~שת~  

 ~וז
 התיים באור ה'ל~י ~~ל~

 ה~ו~
 הוא שהענין מתרץ הבע"קו~נה י ו~ת~דה

 נקודה ישים יבתצים מור~ ~~ כ~
 העינו~ באמ~~

 ~ו ל~וון
 ~ץיריית

 ע~
 י

 והר~~
 ~י מ~רץ

 ב~יום לעוה~בה~ש הצ~
 התו~

 שאי~ה דבר הוא
 כי י בתורה לכתובצריכה

 הו~
 ד~וקה

 י לנר האור כמו י בזה זהוקשורה בט~
 לתורה עוה~ב כן ילמושכל ו~כ~

 וקיו~
 ~ י ה~וה

ה~
 בע~מם

 או~~
 י ~ליונים

 וממיל~
 ~~~ק

 וכו~ האור ע~ו יזהירבהנר
~~ 
 ~~~י ועיין י

 בעזה~י לי ונראה ינשרים
 ת~~ ~ב~

 על
 משל עפ"י זו~ושי'

 ומלי~~
 ~~רך י

 א~ר י שכל וטוב שעשועיםילד ~ני~
 ~עםאביו ~י~ רא~

 את~
 בא כאשר

 ק~~
 א~יו של

 י ~ביר זמן זה אתו ~נים נ~ראה לאאשר
 שמתה ~יווהי'

 נדו~
 ועש~ י

 לו
 י מ~עמים וכל ודנים~ר גד~ נזש~

 וה~~
 י לק~בו

 השק~~~
 י ו~רים טובים משקות מיני בכל

ו~
 הנער

 העל~
 ~~ר ב~ש~ה אתם אכל

 יל~ הי~ ויהי י לו~שה
 בן לא~יו אמו

 נתמדזכר
 ל~יו והי~ י למרא~

 ב~ם וה~ י ~ד~ד ג~~ שמ~
 השמי~

 כאשר
 עשה יערל~ו ב~ ~

 מש~
בשר י ואו~ביו קרוביו לכל גדול

 ודגי~
 ~ער וש~ט י ~עמים וכל

 כי יבדעתו הע~
 בוד~

 ~~עמים מכל יו~ן
 ג~

~~
 ~~~~ה י ~מזל

 א~ ~דו~
 ע~ה

 י הזה ~בוד כל א~ ~שה בעבורו כי ילו
~~ 

ה~ו~
 קרובו

~ 
 מכל והשקהו האכילו אביו

 אשרטוב
 הכי~

 י לו
 מכ"~

 יו~ר האהוב בנו
 כה יפן כאשר ו~י ימ~שו

~~ 
 כי וירא

 ~ין ממש~ה לה~ד שם אביו ~שרתיאיש א~
~ה

~ 

 ~~~~~ה

~ ~ ~ ~  
~ 

והני~
 על ~נער נ~לא ~וד י אותו

 י ל~יו ושאל וא~ר ו~ה י~זה מעש~
 כ~

 מ~ל
 מה י ראיתיאשר

 ז~
 כאשר י זה מה ועל

~רת

~~ 
 הא~ב ~~~ך

 א~~
 האכלת י

 והשקית י א~ב כא~ר מ~עמים מיני ~כל~~ו

אז~
 בכל

~~ 
 מ~ם

 י ~~~ ממי~~ י~~~
ולזה

 האו~
 הי~ר

 בנ~
 ה~צא

 מתל~י~
 ~א~ב י

 ~~ ~~ל~~~~ ~~~~~~~~
ו~~ו

 ו~ ~ל~
 מ~ב ~יו והי' י ~תר

 ל~ו ואמר י ~עם ~ובלו
 י ~ל~ ה~

~ ~

 הילד א~לי אהוב יותר ו~י כי י נאמנה
שעשוע~

 י אשרלי מכל אש~י לי ילדה אשר
 אמנם י א~לי הנתאר~ ~ק~בי ויו~רויו~ר

ו~ו~
 בא~ יש כי י היקר בני ~דע

 ד'
 י נו~ולצרכי כ~~

~ 
 וכת י ~ושך

 המתז~
 י

 ו~
~עי~~

 י הדותה ו~ת י
 וכ~

 כ~ר ~תות א~ה
 ~יאיםהם

 השו~ ובמ~
 י תבירו מתזק אתד

 נורם הדו~הכת
 לח~

 ו~י~ י ~ושך כת
מ~ו~

 ל~~ל
 ו~ י ו~תו~

 כת מ~זק המ~ך

 בהא~ומ~~מ~~
 וכ~ י

 כת ~זק ~מתזיק
 זהה~יכולי

 מ~ז~
 ~ם אם כן לא ז~י את

 רש~י ~י~ו בבריאותאינו א~ ~
 לאכ~

 ~כל כי י ~ז~~ה

לי~ו~
 י ע~ז ~תו~י

 א~ ומכ~
 כל ע~יין

 ~~ו~
~~

 כמו י בתזקם
 שא~~ ~~~

 עליו שואל
 ~ד~ן~ו

 הםב~ ר~~
 ~וד ~~ל ולא

~~ 
 ~~~ ד~~ו~

 ה~ל הכ~ת ~י ~ד י
 לדבר רק י ~~יין ~ו~ועלים אי~

~ 
 ~~ר ~ן~א י ~עט וצלול

 וד~
 יהי' ~וד ~י ויין

~~כ~ל ת~ ~
 ו~ו~~
 בעזה~י ~ודל אשר עד י

 ומ~
מ~~

 ~לו י~זק
 ה~~ ~~~ ה~

 י

~  אשר ~ל י שו~ני מ~ליי~' 
 ~~ם ~זון עי~ך כ~ר י ~ו~יא~הים ~~

 יאי"ה

 וה~~
 עוד ~~~ם י ~בן

~~ 
 ~"~ ~~ ב~~~~~~

 ~ב ~'
 ה~~

ז~



 ~~~~~~~~~~~~~י~
 ~ל~ל

~ 
 ~~ואר

 בזוה"~
 מ~ת תרי~ג

 ~על שייך עצות הלא ואמר י עיטין ~רי"גהם

ידיה~
 י אליו ~ו~ש לדבר ח~צו ל~ז יגיע

 ~וכאן
 ה~וקש ו~ר העסק זה

 א~
 אשר י

 הלא י עטין התרי~ג ע~י לויג~
הוא עצ~ ז~

 וה~וק~ העס~
שלא י ~ות תרי~ג שי~יים

 ע~
 לקבל

 כאשר ודאי וא~ י פ~
 הח~ ~ יווד~ אז י מצות ה~י~ג מ~יםאדם
 המ~ק~ו~

 עיקר ודאי כי בזה ירצה י

החפ~
 א~' זוכה אדם אשר א~י דבי~ות הוא
 אדם כי א~ם י~ו~ב

 אד~ גו~
 יצר א~ר

 לה~ד הי~ן י ~עוריו רע אדםלב
~הטעי~ ~

 העוה~ב ~ין הזה היקר הענין אותו
 כ~לוהוא

 היל~
 אדם ~~ר ~ם י הנ"ל

 י ~ות התרי"גמקיים
 נתקד~

 אבריו ונטהרו
 רמ"ח כי יוגידיו

~~ 
 הם

 נ~
 אברים רמ"ח

 ~ת מצותו~ס"ה
~ 

 גידים שס~ה נגד
 גדולים עצות הם מצות התרי"ג ולכן יכידוע
 אברים הרמ"ח ידם על ~תק~שווקדו~ים
 דומה ר~ניים ~כ להיותם ~דיםו~~ה
 ~אות ה~ל~ך

~~~ 
 לו ~ר

 בסערה ~~ו א~ר יוכיחו~ח~הו ~~
 ה~~~

 עם
 לג"ע ~נ~ס וריב~לגופם

 שנזדככו לצד י ~
~ופם

 ~~אל א~ ולזה י לרוח~ ונתה~
 כשבילי דרקיעא ~בילי לי~ירין

 דנ~דע~
 י

 ~י~~~~~ק~~~ג~י~ג

 ~נין הג~מי לגוף לה~ד~~ר ~~~
 עוה~

 ~ל
 התורה א~ם י הנ"להילד

 ~ י~~
 טובה עצה

 ידם על א~ר י מ~ת ~רי~ג אדםשיק~ם

מ~~
 ענין לו יוודע

 הי~
 לחכו ויו~עם י

 א"א ~ר י ~י הד~~ות ידידות~יבות
 ולהבינו לו~גלות

~~ 
 וזה י ה~ות ~יום

 י מצותי כל את~~י~
~ 

 ~ד~ים והייתם
 י צד~ה ~ות כמו י עוה"ז צ~י ~כ~יכים י מ~ת התר~ג הם י הללו לעצותאמנם י ~הים וד~~ות ~דושת שתשיגו י~~היכם
אתרוג

 נא~
 ~~יח ע~ז י וכדומה נאה ~ית

 ~~ בח~תי ~ם ה~י'י~ו
 ג~יכם ונתתי

 וכל י וכו'ב~תם
 טו~

 ב~בתם ל~~יעו י עוה"ז
 ה~ו~ש ~חפץ ישי~ ידם ו~ל המצותל~ום
~ת~לית

 לא עין אשר ~ו~ב טוב י הנרצ~

 ה' בנועם לחזות י ליראיו ~פון יראתה
 ב~ב כיה"ראמז

~ 

~~
 ח~נתן ~ד י~ה י כו' ~כו ~ותי
 י יע~רו~א

~ 
 ~דם מניעת ~יקר

 י ו~~דה~ורה
~  

 לתאותעו~זי שמתאוה
וכ~

 והכבוד וה~~ה ה~נאה י ז~ל שאמרו
 ~לה בהם כי י ~ולם מן האדם אתמוציאין
 ~ת לו י~אר ולא י מ~קשו להשיג י~וכל
 י~~ת ולה~יג לחפש~וי

 ו~למה י ~
 ~פשנה ~מט~נים ככסף ת~שנה אםא~ ~~

 ~~ י ה~ יראת תביןאז
 שע~

 ימיו כל
לצ~י

 גו~
 ל~וא

 ~ר~
 תאות ו~אר ~יתו

~וף
~ 

 יראת ו~ש ~קש יכול
 א~ם י ~

 י בע~ו מאומה ~יג אדם איזבאמת
~ר ר~

 נג~
 והוא י ה~מים מן עליו

 ח~
 נתן

 י~ור ול~

~  
 ה~

 לי~נא
 ד~וני~

 וה~בל י
 עו~ע~י~

 מ~~רין תורה
 מ~

 דרך ~ול
 אר~

 י
 י אחרים ע"י נעשית מלאכתו זכהוכ~ם

וזה
 ~ו~

 תלכו בח~ותי אם י ~דש ב~~~י
 פועל א~ם ואין י ~~ים מן שהואשתדעו
 ולא חק בבחי~ הוא והכל י ~מלומא~מה
 בחינה וע~י ייעבור

~ 
 י ת~ורו ~ותי ואת

 י תשמורו וע~ן י ~צות ולקיים לש~רתוכלו
יגיד

~ 
 ~סר הכתוב

 השכ~
 כ~ י

 שו~ור
 א~ר~רדס

 צר~
 ב~לה י האילנות ~מור

 צריך י באילנות ~צנים ~ות ~תח~וכא~ר
ל~~ר

 ש~
 ואח~כ י רעות ~וחות ~מירהצריך ואח~ י ~תם ~~ולעים יאכלו

 צריך י~~ כ~נת~
 שמי~

 הגם כי י מהתולעים
 והדר בהוד הפרי~נתגדל

 ~ו~
 תולעת ירחש כאשר ~ל י עצהי"ט טובוריח ובטע~ י

 י תוארו ישחת אז י בה~יאתד

 ויחו~
 הדרו

 י נ~ ורי~ י טעמוויפג
 ול~

 י למאומה ישוה
 פרי העו~ה ל~ילן דומה ~ל עלי אדםכן

 ~ות הם ו~ם~דרים
 ומע~~

 ה~לים
 י ~כיםל~~ן

~  ~  

 להיות וצריך י עולם
 כל את י ול~~ר ו~כר~יז

 א~
 י י~ח יעשה

~

 יאיר כיום
~ 

 אשר י פרי ויע~ה ~תדל
 ~םאין

 לה~ י ~
 וע~ז י לה~~י לר~ן

 כלאדם יוחייב ~יה יאכלכתיבנוצרת~ה
 כש~םמיד

 ~~ג~ י ~~~
 האילן ולשמור

 א~יו ~ח הם יו~פ~
 ו~

 מ~לעים גידיו ~ה
ו~חות



~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~שות מבלי היצר ת~ת הם ר~ותומרוחות
~ום

 ד~
 קל דבור להוציא ~א אבר בשום

 י~יח ועי"ז ~ ועבודה לתורה רק ימפיו
 י לבבך בבל מצות לקיים ויוכל מהודריםפרי ויע~

 עבודהאיזה
 שבל~
 י ור~מא בדחילא י ~~ה זו

 מיד עצמו ומקדש י בכה מתנהג אדםוכאשר

בב~
 ראשית בזה מקיים י ממ~תו בק~ו

 והוא י אלהיך ה~ ~ת ~~א ~דמ~ךב~ורי
~~~~~

 ~~~~ו
~~~~~ ~~~ 

~~~~~ ~~~~~ 
 הבאתי באשר זצלה~ה מ~רשיסחאהה"ק
 צריך הת~ילה ואחר י פע~וים~מה

 ג~~
 ש~~רה

 צריך ~~ר שנתגדל אחר גם ~ריכמו
 ה~לה אחר גם כז במו י מהתול~יםשמירה
 שהת~ל תפלתו ע~י י~~ה שלא שמירהנריך

 שוהים היו הראשונים חםידים ~ולזה יבכ~

~ע~
 לבא בדעתם להתבונן י אחרהת~ה אחת
 מחמת הגאות ב~ת יל~דו ~א הש~ותל~~ית
התפלה

 וישי~
 היתה מה' ~י י ~עליו הכבוד

 להם עשו ידם וב~וצם יבבחם ולא זאתלהם
 י אלהי וד~קות ~ונה להתפלל הזה התילאת

 ~~ארע"ד
 נ~ ~ר~

 וידעת ע~פ
 פ~~ם ~ה הבאתי י לבבך אלו~בות הי~

 לעיל~
 וז~ו י לה' הילולים פרי מהודר פרי הואואז
 ועשיתם ואז י בהנ"ל תשמורו מצותיואת

 י פרי ותעשו תצליחו י אמיתיתעשיה אות~
יוצרינו ברצו~

 ענינ~ הם י ~תם ~מיכם ונתתי י י~
 צרכיה~מיים

 הגו~
 וזמן עת בבל בעתם י

אשר
 הגוףי בבריאות או ושתי' באב~ה הן יצ~ר~

 ובירך ~~ שמוע אם והי' הרמ~ין ~פירשובמו
 ~יהי' והמים הלחם בירך שהש~ ר"למקרבך מחל~ והסירותי מימיך וא~ ל~ך אתה'
 ונתנה מקרבךי מחלה להסיר הרפואה בחבהם
 ~ם פריו יתן השדה ועץ יבולההארץ

 בו~~
הגי~

 יהיו בולם גידים ושס~ה ~רים ה~"ח
 וי~יחו ל~מיםמק~שים

 ויע~
 ~רי

 ~א בארצבם לב~ח וישבתם יו~הרה ~וש~
 או י והעבודה התורה ~םעלימים אר~ו~
 ברמב"ם ה~וארע"ד יא~

 ש~
 שנאמר מקום

 וישבתם וזה י ה~יונ~ ארץ הואה~ץ
 לב~

בארצ~
 אמן י עליון עדן ~ן

 ~ כי~"~

~~~~~~ 
 אל

 מש~
 באהל סיני ~דבר

 ה~דוש ~אוה"ח ועייז י לאמרמו~~ד
ד~ן

 נכ~
 קודם ה~לל

 להפר~
 ~יני במדבר

בא~
 דקרא ובסיפא מועד

 הפר~ נכ~
 קודם

 באחדלהבלל
 לח~

 השנית ~נה ואח"כ השני
 מהע"ש

 שתיר~
 נודע ~נה בעזה~י ונראה י

 זמן ובבל מקום בבל ונוהג נצח~ת התורהשכל

ו~י~
 ש~מו וז"ל יוםף יעקב תולדות ~ר

~י'
 ראש מש~

 ל~~
 י ~ה דור שהי' דורו

 הם הבשרים ש~ם הראש ודור דור בכל~ך
 י וב~ודרש בתקונים ו~"ש משרע~המנצוצי
 בדורו הי' וכאשר משה נ~א דעה לו שישמי ~א"~ וגם ו~~ שיהי' הוא ~הי' מהוז~ש
 הוא בך י משהשל

 ב~
 ~מ~ש ובו~ ודור דור

 ~י ונודע ע"שי ~~ל~~בים
 נ~~

 הוא
 וזהו י~ראל ~להד~ת

 נר~~
 י הק~ושה ~רתינו

ויד~
 הדרך או~נו ~~וד ה~ודה י נז~ה אל ה'

 ~י~ והוא משה ~י' להשיג בה ~ךאשר
 אין ז"ל אמרם ע"ד בי~בר יהדעת

 י במדבר ע~ו שמשים ~י אלאמת~יימת התור~

והו~
 י צדק ו~ות השפ~ת מ~יגת ת~ית

 התורה לו שינתן ~ינ~י למ~גת י~יג~ז
 לו שיזמין נ~ע"ד ~ה~ל ואח"ב י סיניבהר ב~

 אהלו אל ויתקבצו ~ונים תלמידיםה~"י
 לשתות וזמןמו~ד ב~

 בצ~ו~
 להורותם י דבריי את

 י יע~ון אשר ~~וע~ה ואת ~~ובה הדרךאת
 באחדות הא~י~י דביקות שישיגבאח~ד

 הפשו~
 ו~ב~~

 ~א ~וא אוכלה אש והלא בולדבק א~~~ ובי חז"ל ~וד~שו תדבק
בת~ת ה~~

 ב~ ועיי~
 הק~

 תולדו~
 יוםף י~קב

 ו~וא י~' בו לדבק ~~ל ב~"ח ~יקות~~'י
 ~היות ה~ודה וד~י התורה מיסודיעיחר
 ינזיו כלדבוק

 ל~
 למ~ ואשרי הדור וצדיק

 ויא~נו במדרש וכ~~ואר נז~וריו בזהשזוכה




