
~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~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



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~

~ ~  

'~
 ~ ~ב~ ו~

 האמינו ~~ה
לא ~

~  
 ~א

 לל~
 ישראל ברועי ה~אמין ש~ל

~א~
 מאמין

 בה'~
 י

 ~ד~
~ ~  ע~ 

 ב~ל
 ה~ש הוא י ~ני י ~חדשים ב~ניך ~י'יום
 ש~~וא

 להגו~
 ב~לל הוא השני~ת בשנ"ה י

 י מצרי~ מארץ לצאתם י נפש ~נה~ולם
 י~אל בני את להו~א זו לבחי'~יבא

 לאמ~~ותיהםי מ~
 אהבה ל~י'

 לאמר או י וחי~
 יאמרו שהם צדיקים הגונים תלמידיםשיעמיד
 אחד ~ל ראש להרים ושישיג לאחריםוילמדו
 נ בנ~י ראש את שאו וזה י מעלה מ~ה~ישראל

~~~
 יש~ללמשפחותם ~י את~אשכלע~

 אמר ז"ל מורי י אבותםלבית
 שיקח בהמספר ה~~כונה

 מ~
 רבינו

 ונת~דש נתעלה ובזה הקדוש בפיו מישראלאחד
 י מי~אל אחד כל של~~ו

 ואפ~
 ל~ר

 מהעפ~י
 דאי~

 דיש לשמים אור בספר
 גדולות נשמות להם יש אשר ~ולם~די~ם

ויו~
 פני להאיר

~~ 
 ול~שיך בקדושתם

 היצה"ר אבל י תפל~ ע~י לעוה~ז~פע
 תמיד ומסתכ~ם חסרונם להםמראה

 להנשא אפשרי ~לתיועי"ז ב~לו~
~ 

 באתרי' ~י ה' בחר אשר הדרך זו לאאבל למעלהי ר~שם
 פולחנא תמן ליתדיראה

~ 
 שהוא זמן ~ל

 עדיין חסר~ו ~~ר עצמו~גיש
~ ה~  

~התוע~
 ~ח ~תוח אך הוא מנ~ו היוצא

 לש~וח צריך הצדיק א~ם י לפנים ע"ישיבא
 יהי' ע~דתו ו~ל י אין ל~י~ ולבאב~צמו

 והנה י ע"ש לישראל שפעלה~ו~ך ר~
 לנ~רג~

 זו
א~ח

 ל~
 הדור צדיק ע~י רק

 וע~י טהור ל~הור ~ח~ראל~ ד~ שיה~
 נ~לל האדם בשם אשר ש~וומז~יר ~צ~~
 י נ~ז~

~מ~
 ~' נפש

 הו~
 ~~קות ~שה י ~מו

~מתו
 ~ש~

 ~וד והוא י ~דיק
 ~הול~י עני איש ~ו ~ל וע~ד י אחדל~ר והי~ גמ~

 י כ~פיו על ~~ידה משא ~א אשר~פרים
 עיףויגע~וא

 והו~
 י~ף

 ו~~
 א~ד איש בו

~סע
 במר~~

 לבדו
 בל~

 וריחם י משא שום
 העני אישעל

 י העגלה על מ~ו ונתן י הז~
 העשיר איש עם יחד ישב ג~כ ב~צנוווהוא
 וזה נוובןי וה~של י נזיגיעתו ונח~זה

~~ 
 שצוה

ה~
 ~ו י לנזשה

~ 
 בני ~דת כל ראש

י~אל
 לו יש א~ר איש י למש~ות~

 שפע להמ~ך י~ול אשר ~חי' והוא י~ושה נ~~

~
 ~ל נקרא ~א י ~אל ~ל

 י ב"י ~~
 שמרגיש זה חסרון עדיין בו ~שרק

 ממנו יבצר זה ולצד י ~נ"ל חסרונוו~~יר עצמ~
 ~~י'

 שפ~ לה~יך הרמה
 י ישראל לכל

וזה
 ~יני ונבזה פחותים מ~ון למשפחות~

 אוע~ו
 נו~ו~

 שיראה למשה הש"י וצוה י ~חה
 מעלה להעלו~ם האלה אנשים ראשלישא
 ב~י עדת ~ל ~ש את שאו וזהו ימעלה

 ה~וב י לגלגלותס י ~מובןלמשפח~ם
 ~הצדי~ים מהיגיד

 ב~י~ ~דיין אי~ הא~
זו

 ה~~
 הוא י והנ~אה

 לסב~
 גלגל~ם

 היו אולי ~י י הקודם בגלגול עליהםשעברו מ~
~ 

גבו~
 עתה להיות הוא תקונם ל~ן י רוח וגסי לב
 י רוחשפלי

 א~
 לעבודה

 האמ~י~
 יכון לא

 ועת זמן יש ל~ל ~י י עת ~ל זובמדרגה להיו~
 ל~

 י חפן
 צריך ולפ~~ם י טוב מה ~תוודבר

 ו~"ש י גבהות בנודת הש'ייעבודת להי~
 ביראתלבו ויגב~

 בפ~~זני לשקול אדם יודברזהצריךהנ~ל לשמי~ א~ בספר וכמ"ש י ~

שכ~
 שפ~ת במדת לאחוז עת בעתו דבר י
 רק ישיג יוזה ה' ביראת לב גבה להיותועת
 דבי~ותע~י

 בהצדי~
 זה וע~י י מ~ה בחי'

הצ~~
 ~גביה

 ~~ ומנ~~
 נ~ו

 וינושא יו~בהי ~שניהם ב~ח י השניוע~י למע~
~ל ~~

 ישר~
 י י~ראל י~~ ידם על ויו~ח

וזהו
~  

 את
 רא~

 ל~ון ~ו~
 הגם י רב~

 מ~ה אל ה' וידבר ~מ"ש י הדבור הי'לבד של~~~
 למט~ איש איש יהיו ואת~ם ה~ב~ה צוה~לזה
 ראשא~

 אבות~ ל~~
 ש~פיע י הוא

 ה~~וים ~ן קודש ~עידם ע~
 לה~

 ~ל ראש
 ~~ר ~איש י גדול ~ל זה ~י יישראל

 בידו י י~~ל לבית ~אש ל~מנות~מים ז~~
 ~~ה שפע לבנ~ילהשפיע

 מחסור~ ו~
 י

ה~יקר ר~
 שי~

 י הדור ~דיק דבוק הוא גם

וכמבו~
 פ' רבה ב~ודרש

 על י ית~
 ~םבני פסו~

 ער~
 אד~ ~מ~ י ~ו' לרעך

ברא~
 ~ל אלא ינזקק א~ לטובתי יאמר לא י טלית ונוטל

 טו~
 והו~ל י ~ו' עליו הצבור

וה~ס~
 ~עשות זה לערבות ~צ~ך

 גך רא~
התרפ~

 ב~

 גדולים רגליהם~ל

 ~מ~
 ו~מלי~~

ע~י~



~ ~ ~

~~~~~~~~~י~
 הה~דעליך

 ו~ה~
 ~כות אלא רהב ואין י רעיך

שנ~~
 לאו ואם י ~ב ~כיר

 ד~
 בראשך

 הנצל הה~ד י ואיל צביכדם
 כצ~

 ~ מיד

~~~~~
 כו' סיני מדבר באו הזהביום ~~י~ מארץ ב~י לצאת השל~י

 קלה דעתן אשר אנשים~רצה י הנשים אלו ופ~"י י יעקב לבית תאמרכה
 כנש~~

 תאמר
 עונשין י ישראל לבני ותגיד י רכה בלשון~הם

 י כגידין הקשים דברים י לזכרים פרשודקדוקים

 י ז~ל ~וארקי ~מורי ~~~ כיי~
~ מנהיג צ~י~ 

 לשקול צריך משה בחי~ הד~
 בת בשער מוכיח כחשר ~נומחזני בפל~
 מדרגתו כפי ואיש איש לכל ולהגיד לידע~ריך רב~

 אשר איש יש כי י ה~י~ת בעבודתובחינתו
 תוכח~ו יכנסלא

 רכים דברים ע'~י אך י בל~
 ומושכים י שו~ת לאזן יערב אשרונעימים
 של ~ואת

 ~בבו יכנע אז יכגידיז הקשי~ ד~~ ע~ אך ויש י אד~
 הע~

 ואם י
 דברו יכ~ל ולא יהסדר מהפ~

 במ~
 י הזה

וזה ז~
~ 

 אתם י מ~ל~ל הוא ועוד י בידו יעלה
 ת~ר זה ~' י כו' ל~רים עשיתי ~רראיתם
 ריצוי וד~י רכה אמירה יעקבלבית

 ואהבה~
 א~םוא~א י

~ 
 ואביא נשרים כנפי

 ו~דרש י ~שמעובקולי שמוע ועת~אם יאלי את~
 ה~ דבר שמעו ~שכם ות~י שמעו ירבה
 לרופא ~ל י כו' יעקבבית

 שנ~~
 לאדם

 והרופא לקה גופו וכל הגג מ~ש~נפל
 ברגליו וכן בידיו וכן ב~אשו ר~יה לוא~וונותן ~~

ו~~
 אברים ~"ח ~א כך אינו אנו י אב~ו
 הגוף וכל מהם אחד והאזן הזהבאדם

 מל~~
 חיים מקבל הגוף וכל שו~ת וה~ןבעבירות
 חביבין האיך י שם עוד י ~שיכם ותחישמ~ו
ישרא~

 י יע~ב לבית כי י אותן ~תה שהוא
 ר~יי דברי למימר ~יך קלה דעתן א~ר~ו
ז~ו~

 ו~ז~לי
 לה~י~

 י ביותר ע~יהם

 י ~שיכם ותתי שמ~ו רכיםדברים ר~

 שומ~~ האז~
וכ~

 ~וף
~~ 

 עצה הוא וזה י כהנ"ל תיים
ו~מוד

 ~דו~
 בדברי רק יהי~ ~עיקר ברבים

 ל~~וע אזן י~ו ה~~ים יוע~ז ופיוסרצוי

 ~~ר וא~כ יבלימו~ם
 את~

 ~רו
 יתד נפ~ותיהם ויקשרו י רבם ~יה~מרים דבר~

בא~
 ל~ש

 י ~הור ל~הור ומ~ר י רב~
 כמו והוא י תשמעו ל~' תזכו שמוע אםוזה

 יתשמ~ו
~ ו~ ~  

 לא~ריםי ~כולהשמיע
 תשמעו ירצהאו

 בקו~
 לשמוע שתזכו י

קול
 היוצא~

 ~ים שובו תורב מהר יום ~ל
 י בריתי את ושמרתם י~בבים

~רת שתז~ ור~
 אה~

 י י~ראל
 וב~ ע~~

 כולם
 נעשהיחד ב~י~

 ונש~
 והייתם י כאתד א~ו

 העמים ~לס~ולה ~
 יר~

 כי
 עני~

 הוא סגולה
 ואין י ~כל~עלה

 ל~ ~א~
 הוא זה

 אין י א~ם כן כמו י~~אה ~וג~
 ונוכ~ש י השכל מן ל~לה הואכי ע~י~ פ"~~א~

 אין ~ומ~ם שבע~ת במ~ום ז~ל אמרואשר הב~~~
 הוא זה י לע~ד יכולים גמוריםצדיחים

 ע~י כי י מהשכל למ~לה הוא אשרסגילה ~ני~
 קודם ש~ראת התש~ה כח מ~ררהת~בה
 הוא וזה י העולםבריאת

 נמענ~
 הז~ן מן

 וכ~ואר יוהש~ל
 במ~

 בראשית
 לברא רוצה שאתה זה אדםמלא~ים שאמ~
 עמו הולך ~ה אם לפניךל~א ע~~
 וכי ה~ב"ה ואמר לפניך לעמוד א"אהדין במ~

 ~ון נק~אתי לחנם ~י רחום נקראתילתנם
 לי כי וזהו י ע"ש לו וית~ר תשובהיעשה
כל

 האר~
 וכך י ~עשה מה לי יאמר ומי י

עלה
 ב~~~

 כי כמ"ש רצונו וזה לפניו

~
 מדרכיו בשובו אם כי המת במות אחפיץ

 יוחיה
~  

 א~~ י הנה עד הנאמ~ם ו~ימים~ובים דברי~ י יע~ב ~ית תא~זר כאן
וא~

 ישראל ~י בתי' ~י'
 הגדולים~

 לי תהיו
 ~וסל ככהן י כהנים~לכת

 צריכים אתם כן י פיגול ונעשהבמחשבה העבוד~
 ~~בת ~ום יהי' לבל י עבודת~ם מאודלכוון
 עבודתכם יהי' ואז י ~דו ~' ~תי ורקחוץ
 ל~לרצון

 להיות ירצה י קדוש וגוי י ה'

פ~~
 מעניני ומובדל

 תענו~
 וגם עולם

ק~~
 א~ר ה~רים אלה י לך ~ו~ר ~צ~ך

 ואתם הפסוק שזה י~ה י ישראל ~י אלתדבר
 ליתהיו

 מ~לכ~
 י קדוש וגוי ~נים

 בני אל ~בר י כהנ"ל ב~בודה הכבדהעניז ~ו~
 אשרישראל

 ה~
 ב~~י'

 ~ גדול~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
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~ ~ ~

 י י~אל בני תדבראל אשר הדברים
 ~אורה י יותר ולא פ~ת לאופ~"י

 ל~ות לו~ה
~ 

 על היעל~ י זה על ~ה

~הדע~  
 יעיד אשר ר~נו

 על~
 ~שי~ת

 הוא נאמן בי~יבכל
 ל~סיף הש"י דב~ יש~

~ ~י היות ~ם י ~ו ~~ו ~רועאו  הקדושה תורתינו עניני כל ~י ינודע 
ת~י ה~

 ונ~
 סוף עד ו~לך ונוקב

~ 
 י הדורות

 ~ל דור בכלוהיינו
~  

 ~ח י~י ~שיגיע
 אשר מצרים ~ולת ענין~עורר

 נגא~
~~

 שערי
 ~ומ~

 שקועים ~היו
 י ש~

 רצון ימי המה עתה גם ~ןו~ו
 להזצי~

 ~~גר
 איש ~ל י ישראל נפ~ותנפשם

 ע~ע לה~יך יוכל ~ן ימדרגתו ~ ואי~
 ~אול~

 ו~~ י הפסח בימי~לי~
 הש~~ת בחג כז

~עורר
~ 

 אשר י התורה קבלת של והארת
 ושנה שנה בכל כן כ~ו י ~ה ע~י אזהי'

 האלה בי~םנתעורר
~ 

 קבלת ~ל ו~רה
 ע~יה~ורה

 ~די~
 הדו~ת כל סוף עד והולך נוקב משהבחי' ~ כי י משה בחי~ הדור

 וע~י י ~ה בחי' ~א הדור ~היג צדיק~י
~כל

 כ~
 ל~י~ ~~ת איש

 קב~
 ה~ורהי

ו~ואר
 בזוה~~

 סליק כד וז"ל ר"ו דף ויקהל
 ~~ל לתמןתורה

 הבימה~ ע~
 כדין

 עמא ~ל~ין
 ל~~ג~~~

 ל~תא
 ול~וונא ובזיע ברתתבד~לו ~י~~

 י ליביי~
~ ~  אורייתא לקבל דסיני ~ורא על קיימין~תא 

 או~י~ ~י~יןוי~ין~~ון
 ~ו'

 ~ ע~~
 ה~יןי

 לכוון אדם ~ל צריך י ~ביעות ~ג~'~ש
 כי י דסיני ~ורא על ~יים ד~תא ~מה~ו
 הק~ ~ ~~~~

 י ~ה ב~י ~ז ~ר
 הדברים אלה להזהיר השי"ת הוצרך שפירולכן
 ~א זו אזהרה ~י ויר~ה י~ר ולא פחות~א
 אל הדו~ת~ל

 הצד~
 שיראה משה בחי~

לכל~
 דבריו

 ~שפ~
 שלא י

 ~ להוסי~
 לגרוע

 ~ו ששייך מה י ואיש איש ~למאת
 ל~י' י וב~נתו ע~ולפי מה~~

 ~לי נש~
 רצויבדברי הדע~

 בני ול~י' י ר~~ וד~~ ופי~
 ויבין שיכיר ו~ריך י קשים בדברים~ראל
 ~ש ~לבחי'

 אלהי ה' ~~וד וכמ"ש י ואי~
 על איש בשר ל~להרוחות

~~ 
 וד~ו

 א~ד ~ל של לרוח להלך ~יו~ל הרו~ת~להי ז'~~

 ~ ז"ל מורי בשם ו~~~ל יו~ד

~~~~~ 
 אשר ויאמרוכל יחדיו ~ם

 העם ~רי אח ~ה וי~ב י נע~הה' דב~
 משה ויגד כתיב לא אמאי לדקדק יש יאלה~

 דקדוקים ועוד י אח"כ ~מ"ש העם דבריא~
 ונראה י~~בו

~  
 לכתר לזכות היעו~ה עצה

 הו~תו~
 ישראל אהבת לבחי~ ~ודם לבא

וידב~
 ~ללות עצ~ו

 ישר~
 ו~וב~ה ואורייתא י

 י~ה ועי"ז י חדויש~ל
 ~ל ויענו וזהו י לתו~

 וזכו י אחד כאיש א~ד בלב י יחדיו~ם
 לאמר זוכין היו ישר~ליעי~ז ואהבת אחדותל~יי
 ול~יג לז~ות אמנם י נעשה ה' דבר ~שר~ל
~י'

 אה~
 לבק~ אד~ ~ריך י ישראל

 ולהת~ן
 צריך הוא ~י י זו ל~דה שיז~ו ~י~ת~לפני
 כאשר ומש"ה י זו לבחי' לבא ~~אסייעתא
 ~ך משהראה

 ש~
 יחד א~ו ישראל

 ב~
 אחד

 אחדות לב~'ו~ו
 ואה~

 מה י ~ניהם
 ~ן~י' ~ל~

~~ 
 כל

 ש~' ואך י ~~יו~
 בתרעו~~

וב~~ו~
 י הלזו ו~ובה ~ה ל~י' ~ו וכאן י

 מעוצם נא שזהוהבין
 י~

 י הזה ~ינ את עשו
 י הוא אלהים ~ת כיואך

 ובפר~
 המבואר לפי

 ~ל ~דרשווי~ו~'שבת
 בבחירתם לא ודאי וזה י שנתרפאו ~אביניהם א~~ לא ו~י הע~

 הי' השי~תואך
 בעז~

 ~די זו לבחי' לבא
~יו~לו

 לא~
 ~ל ולזכות נעשה ה' דבר א~ר ~ל

 ד~י את ~ה וישב וזהו י תורה ל~רידו
 הע~

~
 י ~~

 ור~~
 והי' י לבעליו הכבוד ~יב ~י'

 ש~~ול~
 ל~י' ש~ו

 אה~
 י י~~ל

 ה' דבר אשר ~ל לאמר זכו~י"ז ו~
 הוא זה י נעש~

מהשי~
 חשב אמנם או~י אלהי~ חנן אשר

 בלבו~ה
 ו~

 ~ד
~ 

 ~יהם יע~ו
~ר אחריה~

 א~
 ביניהם יהי~ ~א כאשר דור

ואחדות אהב~
 וא~~

 ויא~ר לכן י תורה לכתר יזכו איך
 אנכי הנה משה ~ל~~

 ב~
 בעב ~ליך

 עמך ב~רי העם ישמעבע~ר הע~
 וג~

 בחי~ הדורצדי~י וה~ י אחריך ~אים בנ~אים וגם ילעולם יאמי~ בך
 מ~

 ישראל בני ~~ר י
יתאספו

 ~י~ יפעול זה י ~נפיו בצל לחסות י ~ה~י' ~די~ ע~ לדב~ עדרי~ עדרי~
~~ת

 ואהב~
 זה ידי ועל י ביניהם

 ~~ יזכה וזה י כחד~ות ~יניך יהי' יום~ל ז~~ א~~ וזה י כהנ~ל משה בחי' ע"י~ורה לק~ יוכ~
תידו~י



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ל אוריי~א~דו~י
 ~די~

 א~ר ~ה ~~
 מ~

~~
 ~ ~יד יום

 ~ו~ ל~~~~~~
 הוא זה י בהר

 אזה~
 ~צהו ו~וע י וגבהו~ גיאו~ע~

 ~ו~ ~~ א~~~ך
 מאוד

 ~ל הוי מ~ד מאוד ~~ו כמו יבקצהו אפי~ ~ג~
 וי~~ווזהו רו~

 ב~~~
 זו לבחי' ~זכו י ההר

 ע~ה~'
 ה~ס' קו~י' מ~ורץ ובזה י ו~לו~

ב~~
 ~ל

 ~מ~
 ז"ל

 ב~ח~י~
 ההר עליהם ש~ה~~ מלמד ~ר

 כ~יגי~
 ~הא שם לאו ובאם ~ב ה~ורה~קב~ו א~ להם ואמר

 מ~ונם א~ו כבר הלא והקשו י~ר~ם
 ה' ~ר א~ר כלה~וב

 נע~~
 י

~ ~ ~  
 עפ"י

 אפשרהנ"ל
 ~אמרו מ~ודם כי י לו~

~ 
 א~ר

 עלה לא ה~דבר
 ב~ש~

 רמה ב~'
 דבר אשר כל ~יעשו הגםכזו ו~ו~

~ 
 ~ל ויק~ו

 בל ~פ~כ גדו~םי נדיקים ויהיוה~ורהי
 ויהיו י לעצמן~ובה ~זי~

 בעי~~
 ~ין

 ו~
 וכאלו

 ~ן י ~וב ~ם עוד ע~ולא
~  

 וי~יצבו
ב~י~

 ~ם ~מרמז ההר
 ל~~ צריך הי' ע"כ יוהכנעה ה~~~ גוד~

 עליהם
 הה~

 ובא~ י להם ולאמר יכגי~~
 ~הא שם לאו

 ~כ~נו שאמרו ו~ו יקבו~~ם
 ~ ז~

 המחגא'
 אם אלא עוד ולא ~~ינה ר~י ~חה~לו

הוא ~"~
 ~קבלו אם ~ונה וזה י ~~ח~ ~ור~

 ~ה ~ל זו בבחי' ר~ל ה~ורהא~
 ר~ל י קבור~ם ~א ~ם לאו ואם ימו~ב ו~~ו~

 ~ה ~דה~ם
 גיאו~ ~~

 שלמד~ם ה~רה~ש~ו י ~ור~ם ~הא
~ 

~~
 שאמרו ~~~י י~ל

~ 
 אשר

~  
 ה~

 א~ כו~~~ הי~~ ינ~ה
 בב~'

 כל בין הבדל באין בהםי ~ימי~ ולאבהם ~
 ה~ו~

~~מ~
 מפני נד~ן

 פק~
 ש~ה ובין י

 וג"ע ע~זהחמורים ~ירו~
 ו~י~~

~ליהם א~ י ד~ם
 אמ~

 ז"ל
 יה~

 ו~ן י יעבור ואל
הי' ~~~

 כפיי~
 ההר

 ב~
 ב~~ ~ורה א~ ~קבלו

 על נפשו למסורזו
 העבירו~ ה~

 מו~בי ה~ו
 לאו~אם

~ ~  י ~ב~~ 
~ ~ ור~  לא ש~ם י~נ~הלעיניכם 
 ~מ~~

 ~שכםעל

~י~דוש~  
 ~ו בזה י~~

 ו~אד~ה י ~~~

~~~ 
 העו~~י ~~ ~ו ו~אבדו י קבור~ם

~~~

 נפש~ם ל~ור ~ם ~~ב
 בעוה~זולה~ו~

חיי
 עו~

 ו~~מודעה י
 ר~

 ~ לאו~י~א
וא~פ~

 הדר
 בי~ קבלו~

 ה~וב מ~ונו ~~ו מ~ר מרד~י הי'~אז וי~~ י א~רוש
 עצמו עושה המן ~ה~ע~ז ע~

 ע~
 ~~ ומר~י י

נפ~
 ~"ז

 ~ ~~ו~ רצ~ ו~
 ז~ ~אמ~ י

ה~
 ~רש

 ב~
 מהר ~ראל

 ~~מר י ~י~
להם

~ 
 דהיינד י מו~ב ה~רה א~ ~קבלו

 ~נ ~ל זו~חי'
 וכהנ~
 ו~ן י

~ 
 אפ~ו י י~נה י~~לבשם אש~ ~י

~ 
 י ~קלי~

 נפ~ו למ~ורמוכן הו~
 קדו~~ ע~

 שמו
 ~ י~

~~
 ל~ץ נראה

 ~וש~
 י הנ"ל ~וס'

 ~ל שני'~~י~ ו~
 ~ו~

 דאמ~נן שם
 עלי~ כפי~ כ~~ד~~ בפ~~

 הר
 דאם ~מע י כגיגי~

 כופהה~
 ~ה~

 ~שובה להם ה~ לא
 ~י ונראה י לאוריי~א ~ה דמודעה~רינן וה~~

 רבה מודעה הוא מה ~ני ה~שוהמפ~ים

לאוריי~
 י ז~נא דזביני' וזביז ~לוי' הוי הא י

~ ~
 י ~קני גמר וזוזי או~א

~  ~כראונסא א~ ה~ 
 וכמה ~כמה ~הרי י מצו~

 קיום על וגם י בצדה ~רה~מחן מצו~
ה~~ה ~לו~

 י~
 הזה בעולם ~כר

 בע~ואר~ם ~~ ונ~~י כ~
 כ~

 וכדומה~
 ומ~ גמרי

 י

 ול~
נ~

 הנה ~י
 קו~י~

 כבר הלא הנ~ל ה~~'
 ז~ל ק~הו ~ר י ל~מע נעשההקדימו

~~ומא במדר~
 נ~ פ~~

 וז"ל
 ו~~

 שבכ~ב ~רה על
 י ההר א~ ~ליהן~ה

 והל~
 להן ~אמר משעה

 א~םמקבלין
 התו~ ~

 ~ולם ענו
 להן ~ר~א ~~~ והיא ~ער יגיעה בה שאין מפני יו~מע ~~ ואמ~

~ 
 ~רה

 ~י~ ~ע~
 בה

 ו~מורו~ ~~ מצו~דקד~י~
 והיא

 ~נו ו~נוג עושר ~אוהב מי ~כל ללמדךכו' כמו~ עז~
 צער בה ~יש לפי ~ע~פ ~ורה לל~די~ול
 ו~ה שינה ונדודגדול

 עצ~
 עליה

 לפי~
 מ~ן

~רה
 ע~~ ~וה~

 ~כר ~מ~מע י
 בעוה~ז אינושבע~פ ~ור~

 ~ל~
 שכ~ הרי

 ~ו~~ו
ז"ל

 במד~
 ק~י~ ~רצים

 דנע~ה ~~ו~'
 קיום על אמרוו~ע

 ~ו~
 ~~ב

 וכפיי~
~

 על ~'
 ~ע~ ~~

 קושי~מ~רץ ~~ ו~א~ י
 י וזבין ~~ דהוי המפרשים

כפיי~ ~~
 מ~ו ~אין י ~בע~פ ~ורה על הי' ההר

 אפ~ר י עליה בעוה"ז~כר
 דאי~

 י ומ~ני גמר
דאפשר

 לו~
 ~מקבל וזוזי אונסא אגב דדו~א

גמר מי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

 לא ~ל ~קני~מר
~  

 ~תהי לא ד~ן ~וה"ב

~
 בת~ה וגם י ג~ומקני

 אל א~~ ~~~
~~וכ~בד~

 ~משין
~ ~  

 ל~בל ~מ

 ש~~~ תו~ ~~ וא"~~~
 שלא ~ווי~ו~ומדין

~ו~ו
 ל~

 ל~ום
 י ש~

~~ 
 ~לל אינו ודאי

 ו~י~~לו~
 ~ון מח~ת ומ~ני גמר ~ם י

 ל~ר~~י רבה ~ד~ה ~ן א~ו ~~ר~זוזיי ל~

~~~
 ~ילא ל~ז

 ~ו~ ~ו~
 ~ל ~י'

~נ"לי תו~
 ~~למ~

 ~ל
 יש~

 נ~~ה ~בר ~אמרו

 תורה~ל ה~ ההר ד~יית לומר ~~ח ~מילא י~נשמ~
 רבה ד~ד~ה א~ינן ~יר י ~~~~

 י וכ~"ל~ורייתא
~~ 

 ~ו ~א א~"~
~~ה

 תורה ~ל ההר ~יית הי' ~ילא י ~~
 לה~ ה~ לא ו~~ר י~תב

 ~ ו~ן י תשובה

~~~~
 ~~ז~~~

 ~ו~ו ~כ י ומקני ~ר~י

~ 

 ~יל ל~וען

~
 י ~ו

~~ 
 ~~ר

~ ה~ו~ ~  
 ~ון י

דאם
 י~ ל~

 ~ת זמם י ~חנות
~ל נ~

~~ 
 ו~ל ~נ~ר התורה

י~
 י ~ך את ~~ל

 ~ייך אי~ ~~

לו~
 ב~י ו~ניי גמר ~ונסא אגב

 להצי~
 ~וי

 וה~ודהי ה~רה ~ל ל~ת הם ~~יםדבל~ה
 ~~ל נאמר~ם

 די~ י מ~ד~
 אדם לך

~יב ש~ו~
 מגו~ ~~

 ~ך
 נ~~וב~

 דמחויב מ~דך
ליתן

~ 
 התו~ ל~יי~ ב~די ~נו

 א"~ י
 לא

~יך
 לומ~

 ~ות ו~ר ~נסא אגב
 י ומ~י גמ~

 ליתן ~~יב~ון
~ 

 ~ו~ו ~ו שחביב ~נו

~ ~ ~~ ~ ~ י י  

 וידבר ב~ה ו~~~י י בחג חג הל~תבעצרת
 ~~ן מ~ר שהי' ~מד~'

 ~ ה~~
 ~~ר

 ~~ להודי~ י בז~ן~~~ד
 ותו~תיו ה~הים

 ותיי~~~~
 בנ~ם ו~ל ~ליהם ~צות ~ר

בזה
 ~~ ובב~

 י
~  ~  

 דבריו ת~ין ~וד
 בדבריו לה~מי~נו בא צורך לאיזה יה~דושים
הללו

 סו~ו ~ד ה~הים ~~י להו~י~
~ 

~~~~~
~  ~  

~  

 ונקד~ י

~ב~
 ~~מ הרב את המש~ין

 ~~ ל~~

א~
 ה~~ין ~~בדים הוו

~ ~  
 ~"מ ~לא

 ~~ל~ב~
 דמתניתין הס~א ל~ורה והנה י

א~
 ~תר ~ו~ הוו

 הו~
 י

~  
 ~בר

 י~ישא נ~~
 ונר~

 ~רבי בספרלי ~~~ ~ראיתי נאה ~ל ~~י
 נ~
 ~ר ל~ך י

~  
 ~ד

~תו~~
 ל~~ות מאוד

~~ 
 אל וח~דו

~ 
 ונ~ן יהמדינה בני

 ב~ ~
 ~ר ה~ינה

 ל~שות י ~לוני ~ם יבא~~ש א~ ~
 ב~

 ~א~ת

חר~
 ו~ב

 וכ~מ~
 ואי~ אי~ י

 ~ר ~א~ו
 בית ולבנות י ל~שות~ול

 ולנ~ו~
 י ~ר~ם

ו~~
 ~אכתם ~ושים המה

 ~ף ~וד רב ~ר המלך מגנזי ש~~םלהם יו~ י ~~נ~
 ו~לוה~~ם והבת~ י מ~ד הרבה מוהרו~ז ~ם י~בוד~

 ה~~~
יהי' י ~ושים ה~ה א~ר

 לה~
 והנה י ~ולם ~ד א~יהם ולבניהם

 ~~ב~
 להרבה בזה נחל~ים ~ו י המדינה

 י ~~רן ~א הן לא א~ו ~אחת י~ות
 וא~

ו~~
 ~רדי ב~ם

 ה~

 י מכ~ים
 ול~

 ד~ה
 י במתים~רה

~  
 ואך ~ך ~ון ע~ו ב'

 לה~ות ~די ~צ~~נ~
 ~~ לה~

 וזהב
 לפ~מים ול~ן י ה~זלך ~ת ומתןו~הר

 ולה~ענג ~~ם ל~ייל וה~ו ימ~בודתם ~~
 ~~ לה~ ה~ ~ב~ א~ יבת~~גים

 וזהב

 ~~ו ~א י המלך ~בודות ~בדו ב~ת וגם יל~ו~
 הם ~צמם ~וד ואך י ה~~ך ~בוד~ן
 הם י ב~יניהם ח~~וים הם ג' ~ת י~~ים
 תפ~~ י~~ גודל אתה~ירו

 ו~בת המלך

~~~
 וק~לו י

~~ 
 עו~ם והיו ~ותו ~ול

 ב~נה ה~ך~בודת
 ב~

 ~ום
 קבל~

 י ~ס

~~
 ואך י ו~ן ומוהר ~ר שום ל~ל רנו

~~~~~ ~  

 ן
~ 
 ף

 ~~ ו~
 ~ר~~~ל

 לה~ ~ב~
 ש~רם ~ל לבא המלך

ולהת~נג
 ~נ~ ~~~~

~  
 י

~  ב~ 
 ~י

 הגם והנה י בזה ~צולא
~  

 ~זו
~  

~בו~
 וב~~ה ~יה בלא ה~ך

 ה~
 י ~ו~ים

~~"ו
~ 

 ~ן ~~ה
~  

 ~י י ב~בו~ם
ר~ז

 ~מל~
 ואינו י ו~דו ~ובו להראות הוא אך

צ~ך
 ~ל~

 וה~בווות ה~ו~ת לאלה
 י ל~צ~

ו~
 צד~ה ל~~ות

 ~~ וח~
 כל

~נה אש~ ~~
 רו~

 הם ד' ~ת י ה~ך ~ם
 ~ ה~י~ אשרהאמ~ם ה~מי~

 ~וד ~דל
ו~ת ~~ו~~



~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

ואת
 גדו~ תפא~ י~

 ~ם
~  

 ע~ים
 אך המלךעבודת ~

 למ~
 כ~ד

 המל~
 עצמו לכבוד ו~א י ו~"ר~צון ~ ל~ו~ י

 ~רבו~
 להם

כ~~
 ולה~נ~ ומתז ומוהר וזהב

 י בת~נוגים
 כלכי

 תענוגיעולםל~
 אהבת ל~ד להם י~וו

 י~מלך
 ~ וא~

 ואמרו בדעתם הבינו המה

 ~בלב~
 לו

 להמל~
 את והנורא הגדול

~פ~ולו~ כ~
 אינו הוא כי י האלה

 ~י~
 כללי להם

 כי לאמר צוה הלא כיו~רט
 כ~

 ההמהי ה~~ות
 רצו~ בודאי ולכן לוי ולא יהי' ל~אך

 אך
 עי~ר וזה י וח~ז ~זבו מדת בג~ל לנו~י~יב
 ~יתענגו להם המוגבל ליום ולכן ירצונו
 וג~ י המלך גנזי מאתעצמם

 ~כר שיקבלו

חל~
 נכונים והיו באו המה י עבודתם

לי~
 הצפון טוב מרב עצמם וי~ענגו י הזה

 ~ל הזה השכר כל באמת כי ואך ילה~
 אך הוא י ~~בלים המה אשר י~תענוגים
 י לנח~ר לו ו~הי' רצונו יו~לםלמען

 הש"י כי ~ובן והנמשל י בטובתםמאוד ~ח~
 ברא העולםמלך

 עול~
 לבריותיו להיטיב

 תורה ~ם ו~ן י וחסדו ~ובו מדת~יכירו
 להם ~נו ידיהם ~על יומצות

 להם ו~בע י בג"ע טוב וכלוהיכלות בתי~
שיתענגו ימי~

 היינו י המלך גנזי מא~ ב~נוגי~
יום

 השב~
 ~ה~ל ~צרת ובפרט י טו~ם וי~ים

 ואני עלי לוו להם ואמר י לכם דבעינןמודים
 יש והנה י~ורע

 אח~ כ~
 אינם אשר

 הן לא וא~רו י מלכו~ו עול עליהםל~ל חפצי~
ול~

 בחייהם אשר עולם רשעי והמה י ~~ן
 כת י מהם תורה דברה ולא י מתים~רוים

~
 י וה~וה התורה עול עליהם המ~בלים

 ל~בלואך
 בלי חנם עו~דים המה א~ר ג'~ת והעוה~י עוה"ז ~~ר י פר~

 המ~ך להם ~ע אשר הימים וגם י~רס קב~
 כבוד להר~~תאך ~ ותענוג ה~ה דבר בשום חפצי~אינם כי לצד רוציםי אינם ע~~םלהתענגו

 המל~
 י וחפצם רצונם

~מ~
 ~צון עוד עשו לא המה גם באמת

~~ך
 ב~לימו~

 אך י כהנ"ל
 כ~

 הד'
~~כמים ה~

 והצדיקי~
 ~לם ירם על אשר

 שגם היינו בש~ימו~י ה~~ך~ון
~ו~ים ה~

 שום בלי הש"י א~
 ~בל~

 י ~רס

 המ~ י וי"ט בשבת י בת~נוגים~התענג לשמו~ המלך ל~ם קבע אשר ביום~נם
 לא ואך י ונפ~ם לבם בכל זה גםמקי~י~
~הנא~

 י עצמם
 ר~

 וגם י המלך כבוד ~מען
 י ~כרו על לבא אדם לכל ~מוגבלבעת
 רב י ~כרם לקבל מועד ליום נכוניםהמה
 המלךי רצון למען אך להם ה~וןטוב
וז~

 כעבדים הוו אלא
 המשמשי~

 הרב את
 העבודה בעת ר"ל פרסי לקבל ע"משלא

 י פרס ל~בל ע"מ שלא יהי' הרב אתשמשמשין
 אשר זבעת י שכרם על יבואז בעת~מנם
 רצונם ודאי י ולהתענג ל~מוח להםצוה

וחפצ~
 א~ר למען י וה~מחה העונג ל~בל

 ג"כ הנראה וזהו י המלך רצון יושלםבזה

 מדבר היה ~משה ר~"יבכוו~
 להודיע י בזמנן ומועד מועד כלהלכות עמה~

 בחג לשמוח הם י האלהיםחוקי
 ולאכו~

ול~
 זה כי י מ~ע~ים וכל ויין בבשר

 הלכות הם ותורותיו י החו~ים מכללהוא
 כ~

מוע~
 הלכותיו כל היינו ו~יימו ו~לו י ~ועד

 קב~ו שגם היינו י המצות שכר יבפועל
 י הד' כת בבחי' י ~כרם על שיבאועליהם
 שיתענגו בטובתם שחפץ השי"ת כבודלמען
 עליהם טוביברב

 ו~
 כמ"ש בניהםי

 ב~ו את יצוה אשר ל~ןבאברהם
 היינו י ובבא בזה י אחריוביתו וא~
 בעוה~

 י
 ובבא י וי"ט בשבת ול~תות ולאכ~ללשמוח
 על כשיבואולעוה"ב

 ~~ר~
 הצפון טוב רב

 רצונו ונע~ה~אמר השי~~ רצון למען הכל י~ה י להםוהג~ז
~ 

~~~~~

~ ~~~י~זמ~~  
 חג ~להרא~ונה

 ה~בועו~
 המשנה ~אמר

במ~
 אדם צריך דברים ~לשה ~בת

 ערבתם עשרתם ה~משות ביןבע"ש לומ~
 וצריך בגמ~א ומפרש י הנר אתהדליקו
 י מילי' דל~בלי' היכי כי י בניחותאלמימרא
 של רבונו לשמיםי מליצה בדרךואמר
 א~העולם

 נו~
 לנו

 י ה~ורה א~ הי~
 י ונחת בשובה י בניחותא למימרי' אתהצריך

~
עיין ~ ו~צון באהבההתורה א~ לקבל ו~כה מיליי דל~בלי~ ~יכי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~מ~ן
 אבר~~

 סי'
 ~ע~ ת~~

 י ב~ועות רות ~ומרים אנוז למה
ביל~ו~ דאית~

 ~לכו י רות
 נ~ר~

 בזמן
 ללמדך תורהמתן

 של~
 התורה נת~ים

 שאמרו כמו והוא י ועוני יסורין ע"יאלא
 ~ועיין י וע~~ב וא"י תורה יי~ורים ע"י אלא באים אינן דברים שלשהחז"ל

 בד~ה ~קדמה עמדין ר"י ~ידורראשון בחל~
 תמאם אל בנימוסר

 כו'~
 י

 ועי~
 בתבואות

 רות אומרים ש~ו מה ~עם ש~ןשור
 התוס' ~כתבו מה עפ~י יבעצרת

 חגי~
ד~

 אף בד"ה הירושלמי בשם ע~א י~ז
 ו~יון י בעצרת מת דדוד יע~רת

 כי בעצרתי ג~כ נולדב~רת שמ~
 י ליום מיום צדיחים ~ל שנותיהן וממלאיושב הקב~

 ~יחס רות ספרועיקר
 א~

 ולהכי י דוד
 עוד וע~ש י עכ~ל שנולד ביום רותקורין
 קושי~שמתרץ

 י~ד דף ב~ב התו~'
 ע~

 ~ל ~דרן התםדאיתא י
 כתוב~

 ו~' רות
 איוב ול~ד וקהלתי ומשלי ואיוב~לים
 אתח~י י בר~א לאיוב לקדמו משה~מי

 נמי רות י ~חלינן לאבפורענותא
 י אחרית בי' דאית פורעניות י היאפורעניות
 נקרא למה יוחנן ר'דאמר

 ש~
 שיצא רות

 שריוהו דודממנה
 להקב~

 ות~חותי בשירות
 ליה דאית פורעניות בד~ה התו~'~קשו
 י אחרית ביה אית נמי איוב הא יאחרית

 י דכלישראל אחרית דרות אחרית~תו~' ו~ר~
 ש~רו החב~ה כפל דלא ל~ד דאיכאו~וד
 דרות אחרית דשאני מתרץשור ~תבוא~ י ~~ול~ מן ל~~ו אלא איובשל

 שא~
 בתחלת

 מרומז~םפר
 שיצ~ ~~~ ה~~רי~

 ממנה
 ותשבחות בשירות לה~"ה שריוהודוד

 ו~ענ~ד~כ~לי
 ~מבואר ע~"י ב~ז~"י נר~~

 הוא פור ה~ל י ע~ב י"ג מגילה~מס'
 כיון תנא~גורל

 שנפ~
 אדר בחדש פור

 ביום ~ור לי נפל אמר גדולה שמחה~מח
 ~בשבעה יודע היה ולא י משה בי~מת
 ועיין נולדי באדר ו~שבעה מתבאדר
 י ה' פרשה אסתר מנילת במדרש~~כ

 חודש בכל לישראל הנ~א זכות כל~תשב
 שהוא דגים מזל לו בא שם וסיים יוחודש

 ושמת זכות לו נמצא ולא אדרמ~מ~בתדש
 לו איז ומזלו זכות לו איז אדר ואמרמיד
 עוד ולאזכותי

 אל~
 ש~אדר

~ 
 כשם ואמר ~הי נולדבאדר ובז~ משה מת באדר שבז' ידע לאוהוא י רבן משה

 הקב~ה לו אמר י אותם בולע אני כךבולעין שהדגי~
 דגיםרשע

 פע~~
 ופעמים נבלעיו

 כ~ואר שידעהכל כיון ולכאורה יע"ש בולעי~
 י משה נולד יום שבאותו ג"כ ידע לאולמה
ועוד

~ 
 עדיין לו היה לא אזהלא י נולד יום שבאותו זה הוא זכות

 ש~
 י זכות

 איתרע כשמת אח~כ הלאוגם
 י בתרא ~רוזיל ה~~

 לז~
 ע"ד שהוא אמרתי

אמרם
 ז~~

 ובא השמש וזרח
 הש~

 לא
 שמשו ~רחה עד משה של ש~ושקעה

 דור בכל וכןיהושע ש~
 ודו~

 שקעה שלא עד
 הג~ולים ב~פרומבואר י אחר צדיק של ש~ו זרחה זה צדיקשל שמש~

 שבכ~
 ודור דור

 אברהם העולם מאבות גלגוליםיש
 ו~ואר י כו' ~רן משהויעקב יצח~
 צדיק כל~י ב~פרי~

 מנה~
 י משה בחי~ הוא הדור

 י ~אמרת שפיר ~שה אמרםוע~ד
תיכ~ נמצ~

 נולד יום ב~ותו מיד משה שמת אחר
 ~יות ~עולם א~א ~ימשה

 ג~גו~ ב~
 ניצוץ

 הכוונה וזה י רבינו משהנשמת
 מ~ באד~ בז~ כי ולאיד~ז~ל באמר~
 משה

 ור~ל י משה נולד באדר ובז'רבינו
 ש~ י~ בא~ומיד

 י נו~ד
 וא~

 יותר ויובן י הי~ב ז~ל אמרם ו~ורץ י רבזכות ~~ יש
ע~ד

 הפ~~
 כמדת לא כי לדעתי והכונהחסדוי לע~~ כי ~~ כי ~~' הודו

מ~ת ב~~
 ע~ה כאשר ב~ו ~ך כי י ~קב"~

 אלא עושה אינו ועבדיו עמו בני עםוחסד ~~~
 לה יש ההיא ו~טו~הל~~תו

 הפס~
 י ונבול

 לעמוישראל עושהח~ד כאשר השי~תאמנם
 בכלאזי

 ש~
 ~נה

 כשיגי~
 אותו

 היה כ~ר ממש ~~וב החםד אותונת~ורר היו~
 זמן ב~סח אומרים אנו ולזה י קדם בימימאז

 ~ו~ירי



~ ~ ~

~~~~~~~~י~
י~~ו

 י ממש חירותינו ז~זן הוא אז כי יחירותינו
 ~היה ה~ו~ה ~י' אז~~רר

 בי~
 י משה

 שאנו ופ~קינן שמורים ליל נקראולזה
~ו~ן

~~ 
 ~~ה ~ל

~ 
 ~~ז

 וכן י ~א ~י' א~חבש~ע כ~~
מתעורר בשבוע~

 האר~
 י התורה ק~ת

 ~צמו ומ~הר ומקדש ע~מו המכיןמישראל א~ ו~
 ה~פירהבימי

 לק~
 בחג אז זוכה י ה~ורה

 ~~ת ל~י' י דברו ב~ול לש~ווע~שבועות
התורה

 ול~~
 ~יה ~לא מה י יתירה

 י ופורים וחנ~ה ~ל~עדים כן וכמו י~זקודם ~
 ולכן י ~אז היה אשר הבחי' אוחונתעורר
 בימים לאבותינו ניסים עשה אשר אומ~יםאנו
 היו אשר הנ~ים ור~ל י הזה בזמןההם
 וכן י הזה בזמן ~כ המה י ההםבימים
 ~ותו ג~כאפשר

 יו~
 צדיק נולד אשר

 אח~
 מתעורר י הדור להנהיג ישראל בנילטוב~

ג~
 אותו י ו~נה ~נה ~ל יום באותו

ה~ו~
 כי ~' ~ודו וזה י ב"י לעם וההארה

 והח~ר ~וב יטוב
 א~

 כי י לנו עשה
 ~חו י ~ולעולם

~  
 ~~ה

 באדר ~בז' ידע ולא אמרם וזהו י עדל~ולמי הו~
מת

 מש~
 ~ר ו~'

~~ ~  
 ו~ל י

 באדר בז' ושנה שנה ו~ל ו~ר דורב~ל
 הבחי' אזתו~ת~זרר

 מ~
 ומ~ילא

 י~
 ז~ות

 שפ~ ~זובן ובזה י ח~דש באותוהרבה
 ~עם

 בע~רת תמיד כי י בעצרת רוח אומרים~אנו
 הזכות אותו שוב נ~ורר י דוד שנולדיום

 קו~' ג~כ מתורץ ובזה י ~ד נשמת שלוהארה
 ליה אית נ~זי איוב הא שה~~ו הנ~ל בב"בהתו~'
 ~וונת יאחרי~

 הגמר~
 י אחרית ליה אית רות

 אחרית ושנה שנה בכל עדיין ד~יתהיינו
 כי י טו~

 נולד בעצרת ושנה שנהב~ל
 ונ~ו~

 נשמת
 ואת לראותוי מה~ הש~י יזכינו יהמלך דו~

 מהרה דודצמח
 תצ~זי~

 בישועתך תרום וקרנו
~ 

~~~~
 ל~אורה

 קורין ~א~ ~ ק~
~ת מ~~

 ~ ביו~
 דביום דמשמע י דעצרת

~~ 
 י ה~ל ~י ה~~לך דוד

~  
 ~י

 ירושלמי בשם ה~ל חגיגה בתו~~המבואר
 דוד ~ן ~' אמרוז"ל

 מ~
 והיו ב~ת

 בהדיא הרי י למחר ~קריבו א~ניןישראל ~
 ~ו~ש~ז~

 י ראשון
~ 

 ~צרת ~יה לא אז
~~ 

 י הראיה עפ~י מק~ין אז שהיו י אחדיום
 הי'ואם

 מ~
 ~ום

~ 
 עצרת ~ר אז הי'

 ביום קרבניהםה~ריבו וכ~
 א~ו י ה~~

 לת~ ו~א~ י מתר~ון דביו~
 המ~אר ע~י

 ה' הודיעני י שם ~יתא ע~א ל' דףשבח ~~
 א~רלז~י

 ~ת י ת~~ ב~~
 אפילו בחברתה נו~ת מלכות~ין ב~ ~~

 א~ות י~מא כמל~
 ב~~
 לי' ~מר י

~ 
 ~וב

 י ~זאלף~~ך יו~
~~ 
 שאתה אחד יום לי

 ~רהו~וסק ~~
 ~אל~

 ~תיד ע~ות
~~ 

~
 י בא~ח ה~ והקבורה י ~בת שמתמבואר א~~ י ~~ש ~זבח גבי על להקריב

 יום לנושהוא
 ש~

 ~זחשבין ואנו י ע~רת של
 וקיים חי שהיה ~י וגם הקבורהי יוםאת
 ונחשב י ככולו היום ומקצת השבת יוםמקצת
 ל~למה ולא ~די למלכות הראשון יוםעוד
 ומה י~ו

 ל~ ~
 ק~ין אנו שלכן לעיל המבואר

 שנה שבכל לפי י בעצרתרות
 דוד נשמת שובו~לד נתע~ ושנ~

 ה~

 ~מו
~~~ 

 אז
 י ~מ~ו שוב ~דזרחה ש~ו וש~הכשמת

 ~וד~ ~ונו~
 ~בא ~א ה~~רה

~  
 י

 י הקבורה ליום זאת מח~בין אנוולכן
~אמרו ו~

~ 
 ~ר ו~' ~ה מת באדר

 ה~ י~שה ~ל~
 י ~בת מת משה גם כי שמבואר

 מזצאי ~הי' בלילה בא~ר בז~ הכזנה כיאפשר
 מיתת י~י משה נ~ד אזשבת

 ובק~נו~ י כקרבןמכפרת הצדי~י~
 אתר הולך הלילה

 נראה ויותר י באדר לז' עוד הלילההיוםונחשב
 הקב~ה ~י היה שקבורתו שאנישבמשה
 ולאבעצמו

~~~ 
 בו

 אד~ שו~
 שנאמר ~מו

 א~ קבורתוי את איש ידעולא
 גם היה

 מת באדר ~' אמרו ו~פיר בשבתקבורתו
' ~ משה נולד באדר וז'משה  שבת~

 פ~
 ההר ע~יהם שכפה מלמדההר בת~~ ויתיצ~ י

 להם ו~ר~~ת
~ 

 קבורת~ם תהא שם לאו ~ם י מוטבהתורה א~ מקבלין אתם
 י~"כ

 ו~
 ~יו לא א~ הא י המ~~

 חוזר ~עולם כל הי' התורה אתמקבלין
 קו~' ב~ יובהו לתה~

 ה~~
 וה~א ש~

 האיך קשה ג' י ל~~וע ~שההקדי~זו כ~
 ~~ב והנא י ה~ר ~~ת נ~~דיכונים ה~
את זהגב~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ת
 ה~

 ונגוע בהר עלות לכם ה~ו ~ו'
התורה מ~בלין את~ם אם הלשון ד' יבקצהו

וה~
 ת~~ו אם לומר

 מ~ ~ור~
~~תי י

אפ~
שנאמר עפ~ בעזה"י ה~ל ~ל לתרץ

 ~י י פה איננו ~ר ואת פה ישנו אשראת
 בהר היו ~~ם להבראות העתידיז ה~מות~ל
 ויובן י ~ורה קבלת בעתסיני

 הי~
 ע~י

המ~~
 העצרת ~ום ושנה שנה ב~ל ~י י לעיל

 י התורה קבלת ו~ד~ת והארת ~חנת~ורר
 לדרוש לבו את ה~ין אשר ואיש ~ש~ל
 של ~ארת בחי~ ל~שו להמ~יך יו~ל י ה~אח

קב~
 זה והנה י ה~ורה

 ה~
 שגם לצד נ~ך

 עודנו אשר ישראל איש ~לנשנות
 עו~

 היום
ואשר י סיני בהר ה' לפני שם עומד הי~ יבעוה"ז

 ק~ ~~
יהיו אש~ ה~מוח כל השי~ת

 ב~~
 ר~יהם עו~ין ~היות י ודור דור

 אל ית' הבורא התגלות בעת סיניבהר
 הרועה הי' ו~ה י דעה הדורישראל ע~

 יושרש ועי~ז י רב קדושה שפע להם~פיע
 העת ל~שיגיע י רב בחוזק הא~נהב~שם
 ו~ש רוח ~ל~קד

 לה~או~
 י בעוה"ז

 אוחו להתעורר בידם ~ח יהי' ודור דור~ל

הקדו~
 בעת אז להם הי' אשר י ו~חי'

 לומר ~שר ול~ן י סי~י בהר נשמתם~דו
 ש~ה ודרשו י ההר בתחתית ויתיצבו ש~~ובמה

 ~תם על ה~וונה י ~גיגית ההר~~יהם
 העתידיןהנש~ת

 הי' לא עליהם ~י י להב~ו~
מצות

 הגב~
 לא הם וגם י

~~ 
 ~ר ~ל מקודם

 הקושיותי ~ל ~זה~י ומתורץ י נעשה ה~דבר
 ה~רא לשון~דוקדק

~ 
 מ~לין את"ם

 י מוטב התורהאת
 ו~

 הדור את ~~וקי
 הי' אשרדעה

~ 
 י נעשה ~ו בל~ה הם ~י

 ולהזהיר ההר ל~פיית צרי~ין היוולא
 י אות~

ואך
 הנ~~ את~

 ~בר~~י ~תי~ן ~ר

~
 י מוטב התורה מקבלין

 ו~
 תהא שם לאו

 י~ורת~ם
~ ר~  

 י ח"ו ~ומה ל~ם יהי'

 אפשר~י
 שהנ~וו~

 להבראות עתידין ~ר
 ~יעות יש אז אשר י העתים וצוק ה~ותבימי
 התור'יל~ן לקיים ח~ורבות

 הקב~ הוצ~
 ל~פות

 ו התורה ~בלת ימאנו ~ל ~גיגיתע~יה~ההר

~~~~

 ~ו ה~ך תצ"ד סי' ~~ם במגן
 ~ו~ינוי מתן אומרים~ועותיוםי

 קיי~ל~א
~~ 

 ~יון בז' ד~ר יוסי
 י ~יון ~' שבועות לעולם ולדידן יה~ורה נית~

 ~ור ש~הומה
 ר~תו~

 ני~ה
 מ~רים י~ו דהאלספירה נ~ ב~~

 ~ ב~~
 והתורה י

ניתנה
 ה~שרה תי' ~ר י בש~

 ע~~ל גליות של שני יום~וב לנו לרמוזדבא מ~ו~
 שתמה בח~י וע~ן יהמ~א

~~ 
 יום

 וזה י י~ט עיקרהוא ה~
 וד~

 י ~נו
 ~~ו~יןא"י ב~ ו~

 ר~
 י למימר איכא מאי א~ יום

 הקב"ה שעושה ה~ד י~דו לעול~ ~י י לעיל המבואר עפ~י לתרץונראה
 הוא אחדבפעם ישרא~ לע~

 ~ו~
 ושנה שנה ב~ל ~י י

 ו~~איר ה~ד ~תו נ~דש נזת~ורר יוםבאוחו
 ~ורים ליל עתה גם הוא ~סח ~מו ילעולם

 לה~ן צריך ולפ"ז י ~רים מארץ צ~ך~י~
ל~

 ~ש יום באיתו עו~ין אנו המועדים ~ל
 ~מו י בו נסש~ה

 בפ~
 י ~יסן ~"ו

 ~ו ~ו י מצרים י~את ~נס הי' אזכי
 להיות מהראוי שהי' ז~ל~ו ~~ו~

~~ 
 ~י~ן

 צוה סו~ה מצות לה~יר ~דיאך
 יהי' שאז י ה~מים לי~ת סמוך סכותלע~ת השי~

 הוק~ו בחנו~ה ~ן ו~מו י לש"ש שהואהי~ר
 בהם שהי' ע~ן הימיםאותן

 ה~
 ~~ואר י

 ~~א שבתבמס'
 ע~~

 בו הי' שלא
 מנזנו והדליקו נס בו ונעשה א' יום~דליק אל~

 ח' ועשאום קבעום אחרת לשנה י ימ~~
 והוא י והודאה בהלל טוביםימים

 מה~~
ה~~
 יום באותו ~י

~  
 י הנס ~הי'

נתעורר
~ 

 ו~~ י והחסד הנס ~תו עתה
ל~

 המן נתלה אשר בפורים
 ה~~

 צורר
 ולמה י ~סח הי'היהודים

 א~
 אז עושין אנו

 אז ~י י בפשוט מובן זה א~ם יפורי~
~~ה הו~

 י~
פור~ ש~ השמ~ ימי ני~ר יהי' ולא

 ועוד~י י
 אז~~~~~

 קטלי~~ר

ה~
 ביום הי'

 א~
 היהודים חויבי ש~ו

 יבהם ~שלו~

 ונ~~
 ~שר הוא

 היהודי~ ישל~
 ה~וה

 יבשונאיהם

~  

 להיות צריך דהי' קשה
~ום פורי~

 י~
 אשר י באדר

~ 
 עיתר הי'

 י ה~

וא~~
 לה~~ר צריך ושנה שנה ב~ל

 ואז י אדרבי~ג ה~
 צרי~

 יום לה~ת
 י הפורי~

 ~יון י אדר בי~ד נחים היו ~ר ליומה
 ~דש ~עוררדהנס

~  
ונ~ה ~ אדר בי~ג שנה



~ ~ ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~ז

 ~י בעזה"י~נראה
 ה~

 ~י משמים הנעשה
 י דל~תא ה~רוחא ו~י התחתונים~חפעלוח

 הללו ה~רוג הי' ~מת אש~ ב~ח~ו
 י לבד הש~י ~חמי ואך י ע~ז עובדיו~לו
 ~ו~י

 עו~~
 ב~תו י"ט

~ היו~  
 י

 בני עמו על ה~י הרחמי נחע~ר שוב~ז ~
 שהי' פו~ס ~א~כ יי~~ל

 מח~
 התערותא

 ב~ובה שהרבודלחתא
 ~ענ~

 ה~ ועי"ז י
 אח ההוא ביום ה' ויושע דלעילאהחערותא
 נתעורר ג~כ ושנה שנה ~ל לזאח יי~ראל
 עליוןהח~ד

~ 
 דלחחא החערוחא ע~י

 הי~ ~ז אשר בא~ר בי~ג ~אח ימ~ודם
~~

 בו
 א~ו ~החעורר א~ ~~ין י ביו~

~~
 החסד לנו שיאיר ו~י~ל~ה והח~ד

 חשובה ועושים מתענים אנו ולכן יעליון
 יב~תויום

 ו~ח~
 ~גישים אנו שלאחריו ביום

 וה~חה והחסד י דלע~א~~ער~א
 ב' שעשה למלך משל ע~ד והוא יעל~ו הנש~
 ~חה יוםבשנה ~מי~

 ~' ובא' י ושמח~
 פ~מי~

~~
 ו~אל י שלפניו ~יום ועצרה צום מ~ודם

 י האלה ~וביס י~ס ב~ של ~יבן מה ~ואותו
 ובא' י וע~רה צום מ~ודם ~רא בא~~מה
 שהי' הוא והב' י הולדו יום הוא האחד~וב יו~ ה~ך לו וה~יב י לבד וש~ה משחהאך

אתד ~~
 י במלחמ~

 ונ~
 ~ל ומ~מו שכנגדו ~ד

 י שונאיו ~די ~ל וה~לך י רב~ו
 עמו~י~ח ועש~

 י ~
 והמלי~

 וברח מהם
 אותו ומצא י~מקומוח ל~~

 והוליכו י ~כירו א~

לע~
 עושה ושנה שנה בכל לזאת י ול~ו

 ~ר וש~ה ~ה~זה ביו~
 יום את לה~ירו~ום ~~ ומ~ד~ י לה~
 צר~

 י לו הי' אשר
 אשר ~דול ~דו על ~~י אחולהודות
 מובן ו~ה י ~~ו אוחו~ציא

~ר בעצ~
 נא~

 והיו
 נכ~י~

 שהוא הש~י ליום
 י בחודש~~ה

 וב~
 בנה

~  
 את

 ה~~
~

 האמור ~נין כל מצבה ע~רה ושחים ההר
 ביום ואז י שם ~~~י מש~ים~רשת

 ויבא ~~י~~א~ ~
~~ 

 אח לעם ו~פר
 ~ראל אמרו ואז י ~~ דבריכל

~ 
 אשר

 ד~
~

 ~שה
 ~~ת קודם יום הי' וזה י ונש~

 ה~עלות ו~י~ י~ו~
 ו~ער~

 דלת~א

~ש~
 י ה~רה ~בלח הי' שלאחריו וביום י

 לעשות ושנה שנה ~ל השי"ח צוהלזאת
 וזה י נ~יים ז~ שבועות שבעהספי~ת ע~י ב"י נחטהרו אשר לםפירה חמשיםביום ע~~
 מחר ביוס ו~~כ י דלת~א הת~רוחאהוא היו~

~יל~
 יורדת

~ ~פע~  י~~ 
 בחי' י

 שרוין ~ישראל הוא ~ז ואך י התורהנחינת
 קבלח בחי' ל~ל כח בהם וה~ י אד~ןעל

 אחר ביוםהחורה
 משא~~ י העצ~

 בגלות
 אחר מיד אשרהמר

 יו"~
 לכרמו פונה זה י

ו ~~ד וכ~א י לז~ו פ~הוזה ~  בנו אין י 
 לקבל זהכח

 קדוש~
 אחר ביום החורה ~בלח

י~
 קבעו לזאת

 י"~
 האי וכולי י גליוח של שני

ואו~
 ~ב וזהו י ה~ה לקדושח בו נ~ה
 לנו לרמז דבא מא~וח עשרה בשםהמ"א

 גליותומחורץ ~לשני י"~
 הש~ת י~נו י הח~י קוש~

 ללמוד ונזכה י התורה והארת קדושתלקבל
 ולקיים ולעשות לשמורול~מד

 ~ אמןושנים ימי~ לארי~~

~~~
 הם גם ~שון בני ראש אח

 מדרך כי י~ה י למשפח~סאבוחם לבי~
 העיר מילידי אחד כאשר כי י אדם~י

 ~א על לישב העיר לבנילראש על~
 ~ובד ואין י~כ העי~ בני על מוטלת אימחו אין יוכדומה הרב~~

 ביניה~
 כהראוי ביותר

 ו~רל~ש להיו~
 ול~

 ביח בעיני ומכ"ש י ומורה
 לצד ו~פחחואביו

~ 
 ~ מ~וריו עמו מורגליס

 צוה~ה
 ~שא~ ה~~~

 גרשון ~י ראש את
 בעיני או~םול~ד

 ב~
 י ומשפחחם אבותם

 גם יחנשאוועי~ז פני~ ונ~ואי ~וב~ים יהיו בעי~הםשגם
~ 

 ~וא ~אש כאשר כי י
 הוא ימנושא

 החנשאו~
 ה~~ים העם לכל

 כי אליו והלנויםב~לו
 ה~

 גרירא רישא ~ר
~ 

~~~~
 עש"ו אשר חטאחם אח והחודו

כי ירצ~ י בראשו אש~ אח ו~יבז
 מדר~

 ~מומחה הרופא
 ס~ח ולדרוש לח~~

 ~בחו אשרהח~י
 נצ~

 וע~י י החולי זה
 ארוכהשהעלה

 לס~
 החולי נרפא אז י חליו

 לה~ת ~רוצה אדם כן י ~ו~~ובב
 ולה~יב ית'אליו ~ש~~

~~ 
 גז~ה

 א~
 צריך גזל
~ע~ר



 ~~~ ~~~~~~~~~~י~
 ו~קור י אחריה ולשרש~קורה~ז

 י לגזול אותו ה~אה אשר העבירה זה~בת ולב~~
 ~~ר ל~ת~יינו

 מ~וד~
 י ת~וד לא ~ל

ומהיכן
 נצ~

 הוא י תח~ווד לא על שעבר זה
 לו והי' אחרים בשל רעה עינו שהי~~~בת
 אשר עד עבירה גוררת ועבירה~נאה

 וה~~~ה הקנאה שאמרו כמו י ת~זל לא~ל עב~
 כך ~י י העולם מן האדם את מוציאיןוהכבוד
 דרכוהוא

~ 
 עשה לו אומר היום יצה~ר

 לך לו שיאמר עדכך
 ו~ב~

 הוי וכ~"ש י ע"ז
 העגלה ו~בות ~וא בחבלי העוןמושכי
 ע~ו ח~א~א~ר את והתודו וזה יחטאה

~דלכאורה
 ~יותר~

 ~שר ה~ות הכונה ~נם
 מקודםעשו

 המס~
 אשמו את והשיב י חטאתם

 פי'בר~ו
~~ 

 להשיב יראה ורא~יתו החטא
ולתקן

 כהנ~
 אפשר י ~יו יו~ף ו~שיתו י

 חוש חושים אר~ה יש כי הידוע ע~דלו~ר
 חוש~ראות

 הריח חוש המשוש חוש הש~
 החו~ם את מקדש אדםוכאשר

 הא~
 ואין

משמש
 ר~ בה~

 מהם נתהוה לבדו לה' ~תי
 ~פעל מה החוש ~ל לפעול החמישיחוש
 העם וכל הראשונים שפירשו וזה י החושיםכל

רוא~
 ראו שלהם הראות ~וש הקולות את
 וחמישיתו וזהו י השמע ל~וש השייךהקולות

~~
 ~שר י עליו

 ב~ו~ ~
 וית~ן של~ה

 י לו ~ם לאשר י ה~ינה זו ישיגהכל
 אשר להש~י רק האלה החושים כל~ישעבד יר~

 וח~א ~וא~ם
 ב~~ה כ~שב ~חוטא כי י נג~

 לאחיז~ריך
 בק~

 ישיג ל~ן האחרון
 מטה ליישר רוצה אדם ~אשר י ~מוצעלקו אח~~

 ~~ות צריךעקום
 או~

 ה~ני לצד ו~קמו
 שהי' ת~ובה הבעל כן י ליישרו יוכל~י~ז

מקו~
 לאחוז צריך האחרון בקצה

 כצ וישעבד מהטוב האחרון ~צהלהיפוך ~היפו~
 אשם לאשר ונתן וזה י לבד להש"י רקה~שים
 נגדו ~ם אשר לבד להש~ילו

~ 

~~ 
 בניו ~~ל

 מובןבלתי ~ל~ לא~
 לכאור~

 בני את תברכו כה
 המפרשים הקשו י שלום לך ו~םכו' י~א~
 ל~

 לו
 לצותית~

 ~כהני~
 ויאמרו ישראל את שיברכו

יבר~
 יברך המ~ך הוא ה~~ה ואם ה'

 מו~ה נזהצדיק ששמעתי מה ע~פ בעזה"יונראה ~ בכהנים ברכתו ת~ה ולמה מעצמואותם
אבר~ם

 מ~~
 מורי בן

 מ~~י~~
 זצ~ל

 מעיינין בתפלתו ~~ו~יין כל בגמרא דאיתאנזה ~מפ~
 כו~ לעוה"ב קיימת והקרן בעוה"ז פירותיהןאוכל שאד~ דברים ממתני~לו בגמ' והקשהבז~יותיו
 ב~לתו ~עיין כאן רש~י ופי' מ~ין דלאכאן בתפלת~ דמעיין כאן בגמרא ומשני תפלהועיון
 תפלתו נשמע אם ורואה מביט ה~לה~אחר
 ד~ני משמע דע"כ ז"ל הואודקדק

 איו באמת למה וא~כ שלם ו~ב בכונה~יו ה~לו~
 ואמר י ~לתו נש~ע אם לעייז לאדםרשות
כי

 יו~
 ~~ נותנת הסברא דלכאורה הענין

שאדם
 מ~~

 חו~ה הוא דבר איזה על
 המלך אחרי שיבא לאדם מה כי שמיאכלפי

מל~
 תעשה מה לו יאמר ומי עולם של

מצותו לקיי~ הוא להש~י מתפללין שאנו מה~~ת אמנ~
 י~

 צוה ית' שהוא
 אות~

 בצר כמ'יש
 אם ו~ן מצות ~אר בכלל והוא כו~לך

 דבריו נשמע אם~פלתו מעיי~
 ז~

 אינו א~ אבל מצוה לשם רק זו ~חינהמתפלל ה~ שלא לאות
 הוא ~~ו נתקבלה אם ורואהמביט

 אין ~י מצות ש~ר כמו אצלו הואשה~לה לאו~
הא~ מדר~

 ניתן~~ א~ ורואה נוביט שיהא ~וה עשית אחר
~ 

 ה~וה עבור שכר
 ו~ח~
 י

 ~ני' ברכת של זו מצוה כי כהנים ~כת ~יןמובן וב~
 ברמב"ם מבואר כי הוא לכהנים דוקאלאו
 מישראל איש~כל

 ב~~ העו~~
 ועבודה

 ית' ה' עובדי המה וכהנים~כה~ג ~ו~
 מי חז~ל ודרשו אלהים ביראת מושל~דיק וכתי~

 צדי~ בימושל
 מתאוה ה~~י והנה

 שיתפללוצדיקים לתפיל~
 ויבר~

 כ~ל נו~ת הסברא הי' לכאורהאמנם י ישראל ~י את
 ליועץ להם שם מי כי העם א~ ויברכויתפללו של~

 ולהטות השם לפני~~יץ
 עובדי לכהנים מצוה בתורת הש"י צוה~ה לרצו~ הש~י רצ~

 אמור ב~י את תבר~ו ~ה להם ואמרהשם
 צדיק לכל מצוה וכן ה' יב~ךלהם

 מאתרחמים ~ק~
 בע~

 עמו את שיברך הרחמים
 ~י לר~ים הדין מדת ולהפךישראל

רצונו ז~
 שהצדי~ י~

 ברמב"ם ומבואר גזרתוי יבטל
 שיבקש ~צדיק לילך שהמצוהג~כ

~דו רחמי~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 ילך ביתו בתוך חולה לו ~יש מי וז"ל~עדו
 ה~ב~ה ~ה וזה י עליו רח~וים ויבקש ח~ם~צל
 ה~ה ל~כך י~ראל אתלזכות

 לה~
 ~רה

 רחמים ~קש רשות להם שנתן די לא כיו~ות
 שצוה~א

 עלי~
 לבקש ו~יוב מצוה מזה ו~ה

~מים
 ולב~

 למדה~ר מדה"ד ב~ילהפוך את
 ~גולה הוא כי תור"ה להם הרבה~לשון
 ~רי להזכיר תבא שלא צרה כל עלגדולה
התו~

 ו~ת ~' לך ~ר
 ~ ע~

 אלהיך
ושמ~

 וכדומה אלהיך ה' רחום אל כי בקולו
 ואז תד ו~"ה אורייתא כי האלהמפסו~ים
~ב

 ור~
 ו לשריך תהי ורפאות לו

~~~

 עפ"י ה~י שחנני נוה זה בענין אציין
 מורידברי

 בו"~
 כאשר ז~ל מווארקי

יש~
 ~ר ב~ם ו~ל ישראל ג~לי ל~ו

 ~י~ דברשכל
 אם וה~ליח בה~זשרת תולה

 ~וב אישהוא
 נתה~

 שמצינו כמו ל~וב הכל

ביוס~
 בידו מצליח ה' עו~ה הוא אשר וכל
 גם ז~ל מורי להם ואמר שם במדרשוכמ~אר
 לי ~ברר אח~כ א~ונם כז בדעתי הי'א~י
 וסיפר ה~ת ~על ~לה שהכל ז~ל~ורי
להם

 אי~
 ו~ר ע"נ לו הי~ ~וריו בימי

 ה~"נ ראה כאשר אמנם הכל סבל והואמאש~ו
 הי' לא ~נה שלו ל~שרתים שהי'והעינוי
 אם ב~שו עצה לשיתיכול

 ג~ לסבו~
 ושלא זה

 הי' לא עבורו גם כי ע~זהלהתקו~ט
 ~קוט~

~~
 לאו אם

 וא~
 ~~ק ל~רו שיסע בלבו

 וכאשר ע"ז אותו לשאול ז"ל מל~לוב דוד~~ה
 הלשון בזה לו והשיב אותו ושאל אליובא
מה

 לעצמך אמור לי תא~
 וח~

 איזה בזה
 בשם מצא אשר עד ה~רים ~' ש~ין~ן

~~ש~~
 י ~שה ~ור ~שבה שיש זצ~~ה

 כנגדאשתואחד
 ואח~

 נגד ואחד בנים כנגד
 ~~~ה אלה לתקן זוכה אדם וכאשרמ~רתיו
 כולם יתה~ו מעשה דבור ~שבהבחינות
 הכל כי הק~ש רבו ~י פי' הבין ואזל~ובה
 תב~כו כה הכתוב פי' תביז ובזה י בעצמו~וי
 דייקא להם ~ה"ם אמור ב"י~ת

 שה~
 תלוי

 בעצמם ה' עובדי בצדיקים או בכהניםבהם

וב~שיה~
 ה~זבים

 ~א~
 אז י~ו

 י ~י ויעשו ויצליחו רושםי~ו ב~כז~ה~
 וה~

 פ~וקים
 ומ~~יו י ובנים אשהי נגד הם כהנים ב~ת~של

וכל
 ב'~~

 ש~ י ו~נוו~ושו
 נגד

 אדם צריך אשר מעשה~ור נ~שב~
 ל~~

 ול~הר
 וזהואותם

 ~ יב~~
 שא~ו כמו אשתו נגד

 או ב~ה בלא שרוי אשה בלא הש~יחז"ל
 אז ית' ה~ בעבודת ה~כה לו יה~כאשר
 אליך ~~ו ה' יאר י ~ה מאשהו~~ך

 הו~
נ~

 וצדיקים ~~ים בנים כי בנים
 כאלו צדיק בן ה~זיד וכל לעד אביהם ~יאת מא~~

לא
 מתיי~א~

 אליך~מ~יוועב~יו פניו
 מהם פנים נשיאות לךשיהא

 ב~ולך לשמו~
 שאמרו ע~ד שלום לך וישם י~יד

 חז"~
 מי

 ~ן בביתו ~יבה בביתו ש~ה לושיש
 וכמו היצה~ר זה אתו ישלים אויביוגם שאמר~ ע"ד ירצה או בביתוי שלום להיותלב~ה הוצ~
~ך שאית~

 אמן יע~ ~
~ י~ ב~~  

 ו~ל
הזונה

 ע~
 וי~ע ברור זה כי כנודע המלך בן

 א~כי
 ~יצ~ר בעצת ~וב לא ב~ך ההולך

 מר~ה לו ישתמיד
 ב~~

 כי לבו
 היצה"ר עם ~כים ~ינולעולם הי~~
 כאשר משא"כ חר~ות ~אים רשעיםז~ל וכ~~

 בעצת והולך מעשיו להי~יבז~ה
 היצ~~

 אז
 נתהפך היצה~ר וגם אתו ישלים אויביוגם
 ינריך ~ני ל~ך ~ל וזו עמו ו~כיםל~ב
 שלום ל"ך וישם וזהכמובן

~ 

 ב~צמותך דייקא
ובק~

 ושמ"ו בקרא ~ומז וזה ~ך
 השלשה לתקן א~ יזכה ואם מחשבה בחי'הוא שמ~י תי"ו ~ד א' מן אותיות ע"י הואה~ור כ~ ה~ור בחי' הוא א~ת י מעשהבחי~ הו~

 אז ה~ו~י~
 ~יל~

 נ אב~ס ואני

~~~~~~~

 את
 הנר~

 הנרותי שבעת יאירו ה~ורהי ~~ מול אל
 ששת יאירו למי~זר לי' הוילכ~ורה

 נר שנאמר בידי נרך ה~רש ע~~יויבואר י הנרו~
אלהים

 נש~
 אדם

 ונ~
 כי שנאמר בידך

 כי ~ואר כו' אור ותורה מצוהנר
 י נר נקראים ומצות ~ורה נר נקראישראל נש~

 כיזה~
 צ~~ נ~~~

 ~יר הדור
 ע"ד בו מאירין והם בו ה~קיםיש~ל ~~

 י מ~ולם י~רו~למידי
 ו~

 אחד
~דושה ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~י~~~
 ~י להש~ י~דושה

 הצדי~
 מאיר

 נש~
 לצד

 ומ~ י וע~דתו הש~י ד~י אותם~יורה
 ע"ד י בהצדיק ~~שה ~~~ ~י~~ז~
 והנה י למוד ונ~א ללמד בא זההרי

 תל הוא ~י י ~נור~ פ~ינ~רא הצדי~
 ~ה~

 פונים
 אהרן והנה י הדור ~י וע~דאליו

 ונ~אירהמעלה הצדי~ הו~
 נ~~

 הש~י לו ואמר ישראל
בהעלותך

~ 
 אל ישראל ~~ת הוא הנרו~ת

 ~מו~
 ע~ם ~ידבקו ירצה ה~ורה

ש~רא להצדי~
 פ~

 ~~ת יאירו ואז י המנורה
 היינו יחדהנרות

 ישר~ נ~
 י הצ~ק ונשמת

 והש~עי ספירות ש~ה הוא ~שר~גם
 אהרן ~ן ויעש י ~~ד ~ולם ויא~ו~~ת ה~

 מול~ל
 פ~

 י~ה י נרותיה העלה ~נורה
 מ~ד ענו ש~י~הגם

 אע~~
 ל~יים ~ן עשה

 וזה י לבד ה~~צות
~~ 

 צוה
 ~לל ~ה ~פ~ל הי~ולא י ~~ ~ ~

~ 

~ ~ ~
~ ו  ~~ו~ 

 נ~ל~ן

 ~י נאמרו ~~ם חמשה~ר~י
 ~~~תיהן שנ~ל חי~ן להודיע זה~~רא ישרא~

 ~והייק ~ו הראה שהש~י נ~ה י~ו'
 הלוים ~י ישראל לעמואה~ו ~~
 א~

 הם
~ובדי

 ה~
 אינם הם ית~ בהשם הדבקים

 משאר~רדים
 המ~

 הם ואך י ישראל בני

~~
 הלב

 לרמ~ להגו~
 וש~ה א~ים

 אשר~דים
~~ 

 נקודה
 בה~ף האמצעי~

~ש~ע
~  

 ו~ו י הגוף ל~ל
 נתו~

 ל~רן
 ית' ל~ו עוב~ם ה' ~הני הםולב~ו
 ומע~ותם מתו~ותם י ישראל ~י~ו~ך
 לעבוד יממש

~ 
 עבו~ם ישראל בני עבודת

 בני עבודת~ם
 ~~ ישר~

 יחשב ולהם
 ישראל ~י~אלו

 בעצ~
 העובדים ~ם

~ 
 ב~ד~~~

 ממש ג~ר
 ו~ו~

 י~ב ~ד
 אחד ~ל ~לו וח~יב הגוף עם הלב~ו

 ע~דת לע~ד ה' במש~ן עומדמיש~ל
~ 

 י
 בני עלו~ר

 ישר~
 י

~ 
 ת~ובה עושים הם

 הלב ~ו ישראל ~לבעד
 שמתח~

 על
 ובזה בעי לבא רחמנא שאמרו ו~ועו~תיו

~
 ~רי ~ל

 הג~
 ישראל ב~י יהי' ~א י

 ב~י בגשת~~ף
 ה~~ א~

 ~י ירצה י
 ד~

 הנ~~
 ה~יל ~~ר

 ~תפ~
 אז

 ל~

חו~~
 ולהיות ~ונה לה~לל ו~אוה

 ~אשבוער ל~
 לדב~

 בו ע~ו
 י~

 י ~פל~ו
 שטרח מיו~ל י בש~ת יא~ל שבת בערב שטרח מיאמנ~

~ 
 היום

 בעבו~
 ולבבו בחפלתו ל~וון י~ול התפלל~אשר וא~ הש"י

 ה~ש ב~ות ~שבוער
 ו~~~ מ~

 לבו
 ירננוובשרי

~ 
 אינו לאו ו~ם י חי אל

 ז~יתי יאמר ומי ~ראוי ~פלתו ל~ווןי~ול
ל~י

 ו~
 הי~~צה ~צה ל~ן י ~שע א~י

 ~די~ ע~~לד~
 ת~לתו קודם הדור

 לבב~ח~ ~הו~
~ 

 בב~ יהי~ ולא וזה י ישראל
ישר~

 נגף
 בג~

 בני
 ישרא~

 ~מובן הקדש אל

~ ~ ~

 אשר ו~ספסוף
 בקר~

 הת~ו
 בני גם וי~ו וי~ו~ו תאוה'

 ~ם במצרים נ~ל אשר הדגה את ז~רנו~' ישרא~
 ~ה ~י ירצה י ~ו' יבשה ~שינו ועתה~ו'
 גופו שגם הטובים ב~שיו פעלר~נו

 זה פעל וגם ~~ה בחי~ונהייתה ~קד~
~ הב~  ~בטל אשר עד דעה דור הדוראותו 

 ה~אוו רב הערב אמנם ה~אוה~ח מה~
 שרא~י ~~דומה תאוה להם להיותש~תאוו תאו~

 ~~ו על זה פי' ~ר~יזה

 תאו~~
 וישו~

וי~
 דבר וה~~סו ש~לו ר~ל ישראל בני גם

 טוב הלא להם ב~רם ישראל בבני גםזה
 ת~ה לאדם ~יהאיותר

 ~~ ואעפ~~
 ברע

 ויא~~ו י יותר זכות לו ויהי' בטובוי~ר
 ~~~י עלילה שמ~שים ר~ל בשריא~ילנו ~

~רו
 ר~

 ~ר י~~נ~ מי ~~ם
 לקמן ~רש"י י הער~ת ת~ת עלהי' ו~ונת~
 ע~

ל~~ות~
 י פיה א~ ומחתה ~ה ע~ד י

ז~נו
~ 

 ~ם ב~רים נאכל אשר הדגה
 ~יון שטענו וירצה מצות ~או~~י

 וא"~ י תאוה שום לנו אין אשרעתה ש~
 דומים

~~
 ממש

 כ~
 להם הי' שלא ב~צרים

 בחי' זה ~ן ~ה גם ~י~ות
 מ~~

 ~יון
 ועתה הרע ~ד ונטיה ~וה להםשאין

 ~י~~שה נפשי~~
 נ~

 ה~ש ~י לאשר
 ה' מצותלעשות משתו~~

 י~
 ~חומרי תאות ולשבר

 יהנה ~לאב~די
~~ 

 בעולם ד~ופא
 ~תי י ~ובן י~שה נפ~~ו ועתההעליון

 נזו~ הש~~מלאכי ~ח~ י אבירים לחם הוא המן ~י י עינינוהמן ~
 לא אשר י בו

~ה ~הו~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ה
 ~ו~

 כן לא י לגוף חאוה
 כמו הגוף תאות מזה יתהוו י גש~וייםד~ים אד~ ~~ ~

~נאמר
 שמ~

 כזרע והמן י כו' ~בית
~ 

 כו'
 ~~ות ~ייך ואין ~חני ~ר הבדולחכעין
 מה כי בזה חטאו באמת אמנם יהגופני

 ~ולכושל ~לך אחרלבא לה~
 בא~ות כי י עול~

הג~
 י מע~ותם הנ~ל זו ה~י~ הי~ שלא

 ב~םולא
 ועו~

 ידם
 ~ ע~

 החיל
 להם יהי' ~לא כזו ורמה גבוה ב~י'להיות ~~

 ~תה משה יד כי ואך י ~ל תאוה~י'
 עשה אשר החז~ה וידו הגדול וכחוזאת
 לבחינתו אותם שהעלה י~ראל כל לעינימשה

 לבבם והי~ יתן מי אמנם יהגדולה
 באמת בו ~קים ~יו רבם מ~הב~ל לשמו~ פוני~

 ישראל כל ולב הדעת בחי~ הי' הואאשר
 אשר הרגל וכי י הלב אחר הולך ~כלו~כ
 ~נו תאוה ~י' בואין

 מק~
 הם ה~ם למשפחותיו בוכה הע~ם אתמשה וי~מ~ י ~ר

ה~ב
 ה~ ~

 מ~בתם
~ 

 לר~
 כל

 שנא~ר משפחות עסקי על ו~והיום
להם

 ה' אף וי~
 יתברך השם כי י מאו~~

~ד~
 ~רע רק הי~ שכונתם ~בם תע~ו~וות

 כמוולא
 שג~

 בפיהם הם
 ~ז~

 הואשכונתם ~מר~ י לו
 לטו~

 משה ו~יני י כה~ל
 הי~ר~

 ר~
 כונתם אולי חשב כי מאוד ולא רע

 ילטוב
 ~ו~~

 ~לם ~היו הי~ ה~~ כונת
 כל של לבם ~זשה ואז י כ~"ל ~ושה~חינת

י~ר~
 י~אל א~ מ~א הי'

 לא~
 הי' ולא

 כמבואר יותרגלות
 במדרש~
~ 

~~~~~
 י ל~דך ה~ות ל~וה משה

~ ~אתה 
 ~~ך ~היות אותי ~י~

 והורם ישראל לב עי"ז להיות ביתך~אמן
 ול~ יומירם

 משה כי י~ה י מצא~י ~א
 ענו ~הי'לצד

 מאו~
 פני על אשר אדם ~ל

 טוב ודבר מ~לה ~ם ~~ו ~~א ולאהא~ה
 ישראל מכל יותר הש~י ב~יני חן מצא~ה
 לצ~ מ~ת~י ל~א ול~ה~ה

 בי מ~תי שלא
~ו~

 למציאת הי' זאת י בעינך יחן טוב דבר
 לשו~ י ב~יניךחן

 הזה העם ~ל ~שא את
 כו' ה~תי האנכי י~י

 אשר ה~ר צדיק ב~ת כיירצה י ילדתיהו א~ ~
 הו~

 ~חי'
 ~ל י~ראללב

 י ~ש ב~יו כמו ~ ישר~

אמנ~
 האמין לא ~ת~תו ~רוב ~ה

 הריתי הא~י אמר לזה י זו במדרגהלהיות ~~
 א~י תאמר כי י זו במדרגה א~י וכי יכו'
 י לאבותיו ~בעתי אשר האדמה על כו'שאהו
 לעיל מבואר כי ירצה י כו~ בשר לי~ואין
 והכונה י ~ר יאכילנו ~ישאמרו

 כי אנכי ~י שאמר שם ~ל מיה~רא ש~~~
ה ~ר יא~ל~ ~א~ו~ ~~ ~ ~ ~ ~ י  

 הי~ גו~ו כי ~זה רחוקהי'
 נזד~

 מאוד
 ~ופשט והי' ~הב~י~

~  
 ~ד

 ה~ר עליו ~שה והי~ לזה רצון לולהיות גשמיו~
 ~כו כי בשר ל~י ~ין משה שטעןוזה
 יא~ר ~שאנכי לאמרעל"י

 לה~~
 א~י אוכל לא י בשרלנו תנ~

 הח~רון ~~ני הוא כבד ב~י'שהם מ~ י כב~ כי עלי הזה ה~ם כלאת לשא~ לב~
 עושה א~ שאם ירצה י ל~י עושהאת כ~ זא~ י ה~לינ~זת להם י~ר ומצדימ~ני הו~
 ככ~

~ו~
 לי י עלי ~ם מ~א את

 מוחל שאני ר~ל הרוג נא הרגני יכבודי ב~י~
 אי~ כי ולצדכבודי ע~

 י אחר מלך להם ושיהי' י ואמות נא הרגנילכן י בתברתה נוגעת מ~ות
ואל

 הרע ~י ~עתי ארא~
 ניגעביותר להגו~ ~מגי~

 לה~
 מתייחס לזה י

 בצרתם נאמז הרועה כיל~תי רעתםח~
~ 

לא~ר י צר
 הו~

 ע~ז הק~ה והסכים י לב בתי'
 איש שבעים לי א~פה לוואמר

 כ~
 והתי~ו

 כי י עמךשם
 כיו~

 ~דו
 ב~

 נ~י' י~ראל
 אך במשה אותם לדבק מוכרחים היומשה
 אי כי הזקנים ~בעים ע"י והוא א~וצעיע~י
 ע"י רק ברוח~יות הג~מיות לחבראפשר
 ואל י לשניהם הקרובהממוצע

 הע~
 תאמר

 י משה ב~ינת ~מאסו לצד כי ~להתקדשו

ו~
 בה ימאסו ואעפ"כ תאוה להם להיות
 ~יך ר"ל י ה~~שו ~ר לזה יכ~~ל
 לשבר יזכו ואולי האי וכולי וה~נה ~נהלזה
 ~ירנ~ מ~י ל~~ר ה'~זני בכית~ כי בשר ואכלתם י הבהמיותתאות

 ~משה
 ויבקש י~~רמי הנקר~

 מהש~~
 ~י י בשר יא~ילנו

 לנוטוב
 י כעת לנו אשר הטוב כי י ~צרי~

 לנו שהי' בחי' עלהוא
 ונתן י במ~י~

~ 
ל~~

 כי י בשר
 מ~

 מופשט הי~ ~בר
~  



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

 ו~ן רק י ה~הורה עבודתו מכח ג~יות~ד

~
 תוכלו שלא ירצה י וא~לתם ~ר ל~"ם
 אחד יום לא י ואכלתם רק ~אוה את~נצח
 בעקידה המבואר~~ד

 ש~
 אחד יום ש~ילו

~
 יאכלו

 ע~
 ולדרכנו י

 הכונ~
 אחד יום ש~ילו

 ב~נה יא~לו~א
 ~ ר~י~

 רק תאוה ~ם
 י ~"י ההוא ב~ח לעבוד י לבדו לה~~תי
 י יומים ולא י ~נודע הנצי~ת לת~ןאו

~יש ר~~
 של~

 ה~ל ~ונה יא~לו
~ 

 עד י ~ו~ ~ים

~ו~
 י ימים

 ו~~
 ~וב היותר

 מ~
 לא י

 עד רק ע~"פ ב~ונה לא~וליו~ל
 ימי~ ח~

~~
 כי י ~' א"ת מאסתם כי יען י י~ר
 ממאס ~אלו ובדרכיו בהצדיח~ממאס

 ב~
 ~י

הצדי~
 א~ת ~י וגם י ~ה~~ינה מר~בה הוא

~~~~ 
 ~מבזאר י ~ח

 בגמר~
 ~ל

'~
 אלהי~

 למה לאמר לפניו ותב~ו י תירא
 משה בעבור למה ר~ל י ממצרים יצא~ז~ה

 זה~קרא
~  

 זה כי
 ~~י י האי~ מ~

 י ממצרים יצאנו יש~ל ~ועה יהי'~הוא

 משה~יא~
~ 

 אשר העם ר~י אלף מאות

 ירצה י ב~~~
 ~~ כיו~

 מ~פ~ם ~ה
 ל~ס אה~ם ~וב ל~עוןעבורם עצה~ב
 וא~ר י החמה יעביר בזה אולי י השניבקצה

~
 אלף מאות

 ר~
 ~ר העם

 אנ~
 י ב~בו

 במדרש כמבואר מיאור ב~תי ניצולו~ר
וא~~

~הלב ב~ר~ אנ~י אשר ~א האמת אם
 להגו~

 י ישר~ל ל~ל לב בחי' ואני

 אמ~~א~
 ומה בלעדי י לה~ם אתן ~ר

 ה~ל ~לא ~ב מהם ~ר אם זו הואנתינה
 אחר~ולך

 ה~
 החיות עיקר הוא זה ~י

~~~
 ובקר הצאן י האברים

 ישח~
 ומצא להם

 הים דגי ~ל את אםלהם
 יא~~

 ל~ם
 ומ~

 להם
 יגיע לא הים דגי ומ~ל ו~בקר הצאן מ~לר"ל
 מאומהלהם

~ 
 לבם אין אם

 בקר~
 יחשב ~לא

 ומתורץ ע~י ~פירש~ משה ~ל ה' ויאמר יה~ל
 ועייז ~מיהות הרבהבזה

 בבע~
 העחידה
~ 

~~
 ויובן י איש ה~~ים ב~ונת לומר אפשר
בזה

 המד~
 בדורו י~ח

 ~שמו~
 בדורו

א~
 שמואל הי'

 בדו~
 גבר הי~ לא י~ח של

 ל~ז~~~
 זה לה~ן זצריך י ~י~ח ישראל

 פי על~י~בן
 מ~

 ~יר שהי~ אחד לבעה~ב
 והי'~~ד

 הול~
 שי~זצא ~זה לגנוב ~וק ת~זיד

 לאאכז
 מאוד כילי הי' וג"כ י הד~ נו~

 פעם פרו~ה שוה אפילו פעם ~ום ל~ןמבלי
 אי~שהולך וראה המ~ירו איש אליו עבראחד
 עםמהשוק

~ 
 ק~ן

 ח~~
 העופות ~~י מ~וופיזר ב~ ל~ר~י ~ה
 ש~

 ותמה י ש~ינו
 מכירו שהי~ לצד מאוד האיש~~ו

 מאד וקמצן~ילי ~אי~
 ו~

 ו~ר עני איש
 פניו~יב ל~

 ~ל~
 לא אשר ~ו~ות ולאלה

 מלא לקח ממנו ~ו או~לבקשו
 המעשה זה מה א~ו ושאל ~תםופיזר ~י~ ~נ~

 אחי לו ו~יב ~י~ ל~א והוא~איתי א~
 תעלומות~גלה לפ~~

~ 
 ~ברי תו~י אין ~י י

 אשר ~ת גוגב אנ~י~י
 תמצ~

 וגם י ידי
 מצוא לעת אותם א~וב ודאי האלה~עופות
 ל~ ~ אמ~~א~

 ~ם
 ~ן ~י מובן והנמשל י ~די שיבאועד מע~ מ~ אזת~

 ב~
 דור

 להם ו~רה לעם המו~יח צדיק ישודור
 ~~ דר~

 הדור ~תו ~נת
~ 

 ~~ב ~צ~ר
 מלחמה עושה וב~~לות מחש~תתמיד
 האדם בני את פעם ~לל~יל

 כ~ואה ~יםבד~ים ברש~
 ~~ד~

 הזה
 בעבירה שיל~דם ~גלם רשת ~ש לוישמעו ~

 ל~ינו היצה~ר הניח ע~ה בעו~ה ~מואח~
 ~~צות ולע~ת ~ד לב~ד ~ל~ו~"י

~~
 אמנם לזה אותם עוזר

 אח"~
 ~~ם לו~ד

במצו~ו
 ~בי~אחר~

 חילול ~ו
 ש~

 או
 המעור דברית וידוע לה~ר או י ~ר~אותלילך

~~
 ~ד מכוון

~~ 
 וה~מר הלשון

 מפגם ניצולהלשון ברי~
 בר~

 ו~ל המעור
 ~שון ~ית ת~ן שלא בעוד עושהשאדם המצו~

והבר~
 עוד מו~יפים ~עור

~ 
 ~~יפה

ר ~יין המ~ת של מהחיות ויונקיםר~ל ~  
~דק

 פר~
 בהע~ת~

 ו~ם
 ש~

 אות נ~א
 או~ בחי~ לפי ול~ןברית

 מ~מיד ה~~ה הדור
 עולה הי' לא הגדול צדיק אשר הדורצדיק
 ~אלה ד~ים על אותם להו~יח דעתו~ל

ומוכ~
 ~י~ח קטנה ~חי' צדיק לזה

 ידע א~רשמואל ~~
 ג~

 הי' זהואפשר י אותם ל~~יל מזה
 ג~~

 הס~ים וה~ב~ה ~זשה ~ונת
 ~ים לו והוסיף ידועל

 מזקני ~י~
 הנ~ל ~וונהע~ד י~רא~

~ 
~~~~~

 ~ן י במשה ~הרן מרים
 בער~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 י~~ל~~יה אהבת ~וגודל~ל
 י בע~ז~ בה~

 ~ם~~לע~~בי ה~בר~ן דור~יא~ו~~ז~ל
~~

 משה כי לצד י ~וונתו
 ~~ הי~

 הי~ אשר
~עלה

 מהטב~
 י התאות כל ~ו ~טל

ו~~ז
 נלק~

 בדבריו ~ש ~~ירה מהם גם
ע~קי~י

 ונ~
 נכון לפעמים ~ריו לפי

~ ~ ~~  

 ~י~~~
 ~ן ב~צ~ק

 היה וזהו י ~ו להיות לערכו אינוא~ר
 ~ר בנו גם הלא ו~~ן~ים טענ~

 כ~
 והבן

 ~ ע~

~~~~~
 ~~~~ י~~ ~ר~~~

 לכאורה השני ~נאלה
 ~ות~

 ~~ר
 לו~

 ע~ד
 מאדמו~ר~ש~תי

 הה'~

 ~אז~ץ המגיד
 היה א~ד פעם כי יז~ללה"ה

~ 
 ה~דיק ה~ק

 נפל זצללה"ה משה~~
 ל~~

 נוגע הוא כי לצד י זצ~ל המגיד אביוואמר י ~ו~ן והיה
 י~דבר

 בו~
 י ~ו עבור ~מים ל~ש יבוש

 עצמולט~ת ~
 ה~

 פ~ת לעיל ~~יין י ד~ש
 הרב ~ם ~הבאתי מה~א

 הצדי~
 ~וו~

אב~~
 ~ה

 ז~
 ו~~~ דב~ו~י ~בין

 אמר
 ~ה~צא

 לז~
 בני ~ולי כל על ~מים ~קש

 בני רפואות כל על הש~י ולה~יךי~ראל
 ~ו ל~ולי רפואה ימשיך ו~ללם יאדם
 אהרן ~ש כאשר כאן לומר נוכל כן י~דוש
 י א~ותם ~ים עבור ר~מים ~ב~ש~ש~
 ~ההיה

 בו~
 נוגע והיה א~ותו שהיתה ל~ד

 י~ד~ר
~ ~  ~מ~ ~~~ ~נ~ ע~~ 

 על
 ב~~ולי כ~

 ולכלול י י~אל
 או~

 ג~כ
 אל ~ה ויצעק וזה יה~ים בתפל~

~ 
 י לאמר

 ~ולי לכל י רפא נא אל לאמר היתה~צע~ה
 נא י ישראלבני

~ 
 בתפלתו ג~כ ו~ל פ~ י

 שגם י להנא
 מר~

 לך ואין תתרפא א~ותו
 ~ באורייתא ר~זה ~יןדבר

~~
 על

 פס~
 אל הנרות א~ בה~~ך

 ה~ורה פני~ל
 יאי~

 בלא מדרש ואין י הנ"ל דרך~ל י הנרות שבעת
 ~דו~

 על י
פי

 המדר~
 בידך נרי הנ"ל

 ונ~
 מבואר י בידי

 נר נקרא י~ראלש~ש
 וג"~

 י ומצות ~רה
 ~הוא לא~ן מ~ה~מר

 צדי~
 ~לה הדור

 וא~ י ו~ות תורה ~י ישראלנ~~ת
 לו

~העל~~
 ה~ות ~ת

 נשמו~ ~
 ~ל י ישראל

 ~יזרז י~ה י כו~ יאירו ~נורה פנימול
 נגדובהכנעה ע~מם ו~לו עצמ~בו~ידב~ו אות~

 להשפיע יוכל ואז ירבה
 לה~

 ולהאיר
 י שלום רודף היה אהרן כי ולצד י~מתם א~

 כמ~ואר י מישראל א~ד כל עם ~ורבוהיה

~מד~
 י עלי~ם מוטלת אי~ו היה צא ולכן י
 ~~ ~~ הי~~כן

לבו להגב~ כ~י על אותו
 בירא~

 ה~
 ~ד~

 להם להיות
 וז~ו י נגדו~יטול ~נ~~

 א~
 הוא י המנורה ~ני מול

הצדי~
 י~ל או י המנורה פני שנ~רא

 ~ז~
~ו~

 לחרב הרו~ה מישראל א~ד כל ~ל
 נפשו ולטהר י פנימה הקדשאל

 וזהו י נר ה~ראים ו~ותהתורה בלי~~
 ע~ה להיות כשת~ה י הנרותאת בה~לו~
 ש~י' והמצות לה~ורה וגם י נר~~א לנ~ת~

עול~
 ויהיה ה~י לפ~ לרצון

~~~ 
 י ל~ילא

 מולאל
 פ~

 שידב~ו ר~ל י יאירו ה~~רה
 י ה~ורה פני ~~~א ה~ר~מםבצדיח

 יאירו הם וגם י עלי~ ולתזרתם להם יהיהידו ו~
 תועלת ויהי~בו

 גד~
 ל~~זת גם

 הצדי~
 י

יאירו וז~
 הנר~ ~ע~

 כי
 ~ד~

 עם ~~ר

הנלוי~
 לשבע ~מיון הם בצלו ה~ו~ים אליו
 נגד הוא והשביעי י הידועיםהמדות

 וכן י ה~דות כל י~ו~ו ידו עלא~ר הצדי~
 השביעי יום עם ה~שה ימי ל~תבדמיון ה~

שבת
 קוד~

 ~מש~יע
 ב~ל צריך וג~כ י לה~

 כלי להיות ע~ו ~דש המעשה ימי~שת
~ן

 כמו י השב~ ק~ש~ ~~
 שטר~ ומי י לשבתאבשבתא מ~~ שא~~
 יאכל בע"ש

 יג~ר י~ד ~יהם ידי על צמצאבשבת

 כן י ית' ר~נו ו~שה יה~דוש~
 נגמר י~ד ~יהם וע"י י ידו עלנת~לו ותל~די~ תלמיד~י ע"י בחדושהנתעלה הצדי~

 הרוצה לאדם הי~וצה עצה וזה י~דושת~
 לגש~

 ה~ו~~
 י ~~תו את ולטהר ותפלה בתורה

 ובפרט י רבו צורת לפניו עת ~לי~ייר
בעת

 התפל~
 וז~ י תורה ולי~ד

 יאירו ו~י~ז י המנורה פני מול אל וזהו יבנפשו ~א~ ~~ביא

ש~~
 י~ד ~ניהם י הנרות

 ~ כה~~
~~

 יאמר
 דהנ~

 המ~גים הדור צד~י יש
 תלמידי~םעם

 ו~ב~ באה~
 ו~רבים

 אות~
 פני~ ל~ו~אי~

 ובזה ~ו~קת
~~ן הדר~



 ~~~~~~~~~~~~~~~~~י~
 י ~~רזבחינת ה~ וזה י ש~~ם לאביהם לבם א~מק~ין

 רוד~
 י הבריות את ואוהב שלום

וכ~~
 השיב ו~ים הלך ו~י~ור בשלום

 לזה י דמ~~ותא ~ושבינא בבחי~ והם ימעוז

 י הנרות את בהעלזתך בחינחו לפי א~רןנצט~
 ~ילים אשר י ישו~ן עדת מנהלי הדורצדי~י ג~~ י~ אמנ~ י חדא בצוותא והם הואיחד י ה~ות ~~ת יאירו י ~נ"ל ישראל נשמוחהם
 דעתם ואין י ~מים לשם ה~ור עלאימה

מעורב~
 את ~רבין ואינם י הבריות עם
 וזה י ד~~א שו~בינא בבחי' והם יתלמידיהם
 משה~י'

~~~ 
 ונ~ה ~אהל את י~ח ומשה

 ~י י ~ו' ל~נה ~וץלו
 ל~

 היה לא בחינ~ו
 ~~ות בין ע~וו להת~רב~ול

~ 

~~~
 ~י לדעתך ופרש~י י אנ~ם לך
 אם לך מ~האיני

 ~~ חר~
 ~אלכאורה י

 אח~
 ~~ב כך

 וי~~
 אותם

 שם ~ופ~"י ה' פי על~ה
 ידוע~

 וגם י
 מ~ל~ ~ל~~נין

 ~לאת
 ה~

 י ב~ינינו
 ומובאיהם מוצאיהם לידע צרי~ים היוו~י

 יעשו ו~ח~ולת י כנענים של~תרם
מ~מה

 ~~~ ע~
 עפ"י אותם

 ד~
 ~בע

העו~
 ו~ י

 י~ם ה~הלא י המה ישראל ~ת הגוים ~ל
 ל~

 ידם ועוצם ~חם ולא
 ועיין י הזה החיל אתעשו

 ב~ה"~
 אחר וגם י

 מ~לים יהושיע שלח~"ז
 פנח~

 וצריך ו~לב
 ~~בין

 זה
 וע~

 וא~ר י זה מה
 הקדוש ב~פר דאיתא ~ ~י~עזה~י לו~

 וה~לה ~~ל י זו ~~ה י~ף יעקבחולדות
 ע~ו המדבק ~ימזה

 הצדי~ בת~
 כאלו

~~
 שום אין ~ז י ית' בו

 עו~
 לחול י~ול

 ש~תב ו~מועליוי
 ה~

 ~~ב~
 ביאור

 ~חייב זה הרי ~~לה ~ו ה~נההמשנה
 ~י ~לב~שו

 אי~
 מצאוני בח~י אלהי

 הש~יאז י לע~ש וראוי ח~ו חו~א האדם אם א~~~ו~
 ~ ה~

 לשנוא
 ~י~ל ב~די ע~

 י ח~איו על לו ה~יע עו~ו עליולחול

~ז~
 ~ושית ומתורץ יובן

~~~ 
 ~הקשה

 ~רים נענשו~ה
 ע~

 ~ת ששעבדו
 ישר~~
 י

 י אותם ו~נו ו~בדום ~"י גזירת היההלא
אמנם

~ 
 והיו בלא~ה חו~אים היו ה~רים

 ממורי ששמעתי ו~ו י ~ו~םראוים
 ~~ אנ~ דןהבעש"ט

 י ~~ש נדון הוא
 יהיה ~לא ~די י עמו לשנוא ל~ם ~פךולכך
 היה ~~אשר ישראל עמו עם דב~ותלהם

בי~
 יו~~~

 עליהם ~ול העונש ~ול ואז

ע~~
 ע~ו להציל מו~ד י~וד נ~א י ב~ור

 ועו~תיו י באהלו י~~ לא ונגע י רעמכל
 לשל~ י ילכ~ולא

 הוא י כ~עלו לו
~ 

 ע~י
ד~קותו

 בצדי~
 ביע~ב ~ינו והנה י הדור

 ו~~תיך הש~י לו ש~יח ~פ"יאב~
 ~~ ~~תי א~ י ת~ך אשר~נ

 החסדים
 ~רא ופר~~י י~'

 ש~
 ~הבטח~ני

 ביד ל~ר ח"ו לי ויגרום בחטאנתלכלכתי
 ~ן ו~מו יעשו

 נו~
 ח~או אשר אחר ~ן לו~זר

 ~י י העולם ~בע~דרך ושיל~ הא~י את ~ירגלו מרגלים~לחו ~א~ י הח~א יג~ם פן יראים היו י~ראל
 או~

 לצד
 הארץ כ~ש שיהיה להם ה~וי עודאינם ~ח~~ ~ג~

 ~בע מגדר היוצאים ני~יםע"י
 העו~
 י

~

 ~דרך
~ 

 ~ן י ~תם השם יעזור הארץ
 ~יחי מ~~ים~~חו

 ~רא~
 ו~ותו

 ~צדיקים ישראל שלוחי היו והם היו~שרים ~ע~
 וחשב י כמותו אדם ~ל ו~לוחו י ~הושלוחי
 לא ודאי ~י~ה

 יאז~
 ~~שר און ~ל להם

 ובכח י הגדול ~חויל~
~ 

 ~ראל הצדיקי
 ויהיה י ~תםשנשלחו

 ל~
 דבקים

עם ~א~ז~
~~ 

 אמ~ י ישראל ו~ל
 קלקלו הם

 ו~ודהשורהי
 עצ~

 לצד י דורשים הם
 כא~ם נ~יאים יהיו לא שבא"י יראיםשהיו
 יז~ל

 ו~
 אירע ו~ן י למשה ב~~ם היו

 י שאי~ מהלהם
 ו~

 ש~תוב
 ו~~

 אותם
 שכינה י ז~ל אמ~ ~"י יובן י ה' ~~משה

היתה
 מד~~

 משה של גרונו מתוך
~ 

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

 י ~ניםהם
~  

 אח"כ א~ם י ו~לב יהושיע
 ~ב~ א~ איש שיש~ו יש~לןבאו

 י
~  ותק~ון~נאמר 

 א~
 ~פ~~י ~ול~ם

 כו~
בע~ו~א~

 ל~ינוי א~ים ~~ה לאמר
וז~

 לא
 ה~

 י מה'
~~ 

 איני אני ~"י ש~י~
~וה



~ ~ ~

י~~~~~~י~
 לשלוח ר"ל י לך~צוה

 י~
 ואם י מרגלים

תרצה
 ש~

 מוכרח היה ומשה ~י
 שלא י לז~

יקנאו
 ז~

 ויהיה י בזה
 מחלו~

 מן מאיזה
 המרג~ים יהיוהש~ים

~ 
~~~~

 שאמר שמה ז"לז הא~י מכ~בי שמביא הנ"ל ב~פר
 יוס~

 ל~יו

מרגלי~
 הקדושים השבטים נשמת ~י י אתם

 י משה ששלח במרגלים נשמה ~בור ~ודהיו

ו~~
 ~דיקים יש כי ה~"י בכתבי

 יצרם אך י מאוד ורמים ג~הים~נשמתם ב~ו~
 י נגדו ~מוד יכלו ולא י מהם מאודג~ל
 י~או י הדור בצדיק דב~ותם ~"יאמנם
 הדור הצדיק ולפעמים י יצ~ לכבוש~זר

 נשמה איזהלהם ימשי~
 קדו~

 ובזה י י~זורו ר~הו את מאחדואישה~נים וטוב~ י ה~~ר בםוד
 מבו~שםי~יגו

 להכני~
 יצרם

 י הר~
והנשמה

 א~
 לו הוא ~עבורי ~וד היא

 ~י ח"וי ~~ ולא לו לטוב ולהו~יללעזר
 ממנו פ~ת~ד

 פגם לה יג~ של~
 ~י כן לומר אפשר ~אן ו~ה י~~ום ח~

~ה
 ~י~

 להם
 נשמו~

 ~~ים
 ~ם~יות ~~~

 לםיו~
 וזה י להם לטוב ו~זר

 שלחבכדי
 ~ כמובן י ל~

~~~~~~
 ~ וכ~ ~ ~

 יפונה
~ 

 מן

 ועיין י פר~י ו~יין י המ~לים מן~חיות
 שב~ מ~נין נחלב~רבי

 ותמצא וצדקה
 נח~

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 
 ~~~~י

~ ~ ~ ~ ~

 ~מו~ות ~לה ~~ש ~פר
 וז"ל י זופרשה

 וישל"~
 ~~~ם

מ~"ה
 פי ~ל י ח~~ ס"~

~ 
 להודי~ הי'~שליחות ~ ~נין ר~ל

 פני ~וד ~א שמשה
 שיכנ~ ~דאי ו~י~ י~ה

 משה בה
 י רבי~

 פי ~ל~ז~ש
~ 

 למרים הקב~ה שהשיב ~מו
 לארץ משה יבא שלא ~ונתו שזה י~לאהרן
 שלח וז~ש י לגרי~תו ולא למ~לתוישראל

 ליד~ משה ~בור היהשזה ל~
 ~ץ בה יש אם

 ע"פ קדשו ~י ~~ין י ~ל אין אם~חיים
 זה כי נראה~וט

 ~י ל~ין נרא~
 ד~

 טבע
 וטב~ו ~גו אשרה~ם

 ומ~ו~ ר~
 ונתגדל י

~~וריו
 ו~~ האו~ ~ ~די~

 לא י שוה
~ר

 ו~
 י חם

 והו~
 ממוזג

 ~מו~ ~~
 י

 שמהו~~לים
 המ~

 ו~חים טובים
~~~ 
 לו קשה הזהלאדם י

 לק~ו~
 במדינות דירתו

 ~רים והמה י השוה ~זג ~ינם אשראחרים
 לא כי י ביו~ד חמים אוביותר

 יו~
 ל~בול

 ורו~ שינוישמה
 אשר המ~לים בפרט האויר

 מרוב ~"ה רבינו מ~ה ולכן י ט~ו ~יאינם
 נתהוה גופו גם אשר י ורוח~ותו~~~תו
לבחי'

 באפשרי הי' לא י לשמים ו~לה י רוח~
לעלות

~~ 
 כנ~ן יושבי טמאו אשר אז כנען

ברו~
 את ~שו אשר וב~יעבתם מ~לליהם

 א~ בהר ומות ה~"י לו אמר ולכז יהאר~
 יהיה ~ן כי עולהאת~

 ~ליי~
 ולא י

 ל~בבו~
 המקדש נבנה לא ג~כ ו~ה י

 בבו~םמיד
 לאר~

 י זה לט~ם ג~כ והוא
~  ש~ארץלצד 

 הי~
 מטוהרה לא ~וד

 מ~ראוי ~וד ה~ לא ואמורי כ~ןאנשי מ~ומא~
 כי י בתוכה ה' מקדשלהיות

~ 
 האדץ היתה

בוש~ צרי~ ה~ ודין ה' מק~ש קדושת ל~וליכולה
 אשר ~ד י שנה ושמונים מ~ת ד'

 ש~~ר~ווהז~ים יהוש~ ~"י הארץ ונתקדשי נטהרומעט מ~
 ימ~

 ו~ר ~שי~ ~ר
 ואהרן משה ~~ד ~קול אשר ושמואלו~ופטיו ו~

 ~לה אשר ה' משיח ודוד י ה' בחירושאול
 י הש~י לו אמר ה' בית א~ לבנותבלבו
 אתהאך

~ 
 אשר י הזה הבית ~נה

 יבנה הואממ~יך י~~
 לא ~וד ~י י הבי~

 י הזה המקודש לבנין הארץ~אוי הי~~
~~ ~ ~  ~~י הארץ קדושת נגמר אזש~ה 

 ~יו א~ר ~די~ים ישראל ~י~~ת ~ור~
 מיציא~ ההואהזמז במ~

 והנה י ~תה ~ד מצרים

מד~
 רך מזגו א~ר ~ש ~דם בני טבע

ו~~
 הראו~ מח~ושי הוא אשר מי

 כחשר
 בחוץ~לך

 ב~~
 אשר צה~ם

 לראשו ממ~ל נטה אז ובגבור~ובת~פו הו~ הש~

מ~
 המבדיל

 פר~אל~ ~ה~
 הש~שחום מהכא~ להגן

~~ 
 האדם יא~ ו~י י רא~ו

 ~~מש ודאי ~י מהשמש הוא הח~רוןאשר
הוא

~ 
 יוצמת ~וב רב ~י ל~ב

 ~מ~
 ~ל

 יבצר לא ומצדו ~בלפני
 כ~

 ואך טוב
 יכול אינו הוא אשר המקבלמפאת ~ו~
 קדו~ו פני אור א~ר י~ה כפ~ מש~ פני היה כן י אורה רבול~~ל ל~~

 וזור~ מב~י~
~~מ~



 ~~~ ~~~~~~~~~י~
 באפפרי כנען ארץ היה ולא בצהרים~ש~וש
 י הוא רב כי י קדושתו אור את אזלסבול

וה~
 בעיני מאוד הדבר קשה היה באמת

 רצון למלאות מבלי~ש~י
 א~ו~

 נאמן עבדו
 שמצינו ~כמו י ה~ץ מבאי להיות מ~י~תו

במדר~
 ~לא משה במי~ת הברכה וזאת

 הזא כי במיתתו~י בע~ו חפץ א~רעד מ~
 ~~י לו אמר לזה י י~~ה יראיורצון

 לך של~
 הזה שליחות ~~י ו~ל לדעתךופ~"י
 מבאי להיות לך אפשר שאי בדע~ך ת~ן~ין
 ~ל קדשו בדברי מרומז אפ~ר וזהו יהארץ
 ירצה י לך מצוה איני אניר~~י

 מבאי להיו~
 י שלח הארן מבאי לה~ת תרצה אם יהארץ

ור~
 וגם י אתי ~דק כי לך תתודע אז
 שעה באותו כי י עמי תסכים ורצונךדעתך
 א~י~ רש"י ~פי' כמו י היוכשרים

 צדיקים
 בםוד הקדושים השב~ים נש~ת להם והי~~ו~

 ה~~וש ממירי ג~כ ששמעתי וכמו יה~ור
 הק~שי' דב~יו בתוך בשבת שאמר ז"ל~שיסח'
 נתקלקלו לארץ בבואם ועכ~ז הצדיקים~נזרגלים

מ~
 ובזה י לו מהראוי אין שהארץ משה ~ין
 כי ייובן

 ד~ ב~
 מאתי כי טוב צד איזה יש

 על זו גם איש נ~ום ולכן רע תצאלא
~ל

 ד~
 זו גם אמר

 טוב צד ואיזה י לטו~
 יובן הנ~ל לפי אמנם ~רגלים מענין~מח

~
 הקבייה לדעת ~יסכים י משה לטובת היה
 י ישראל ל~ץ לעלות עוד חפץ יהיהו~לא

 ולטובתך לדעתך לך שלחוזהו
~ 

~~~~

 ~ל משה ויאמר
~ 

 מצרים ושמעו
 הזה העם את ב~ך הע~ית כי'

 ועתה עדמקרבו
 יג~

 כח נא
 כ~ אד~

 י
 ~על המבואר ע"ד לפרשא~ר

 ור"ל י מ~ת אנשי בתו~ה ראינו אשר העםוכל ע~ העקי~
 וא~י צ~קים הם הארץ שיו~בי טענו~המרגלים

 ~סוקים גם לבאר נוכל ובזה ע~שי טובותמדות
 יש~ל עבור ~ליץ טען ~ינו משה כיהאלה
 מרד אשר לבנו להיטיבשרוצה א~ כמו ירצה ~חך ~עלית כי מ~יםושמעו

 וה~ע~
 את

 כעסו על להתגבר ו~יךא~ו
 ה~ י הזאת הארץ ~ב אל ואמרו ילו ולהיט~ ב~

 ~י
 ~ ~~ כי שמעו י~~ן

 בקרב
 ~ע~

 על שיאמרו~צ~
 לשון שמעו כנען יוש~

הב~
 א~ ~וב ויודעים ~ובינים הם שבאמת

~
 טובות מדות בעלי והם אותו ועובדים

 אתה כי ולכן י המרגלים שאמרוכמו
~ 

 ~רב
 ה~ם ר~ל הזההעם

 ~ין עין אשר י הכנעני~
 נראה בעין עין א~~ ירצה ה' אתהנראה
 אתה כי כנען יוש~לע~

~ 
 רזאים ו~ם

 י אותו ועובדים רבונם ויודעים שכלםבעין
 ההגנה הזא עננך ירצה עליהם עונודזעננך
 וההצ~ה הטוב ה~פע וגם רע מנללהצי~ם
 אתה ענן ובעמוד י כנען יושבי על עליהםעומד
 לפ~~הולך

 זה ע~ד ג~כ כו' אש ובעמוד

וה~~
 אתה אשר הפרטיות הה~גחה על
 צדיקים המה כי צרכיהם לכל עליהםנושגיח
 שמעו אשר הגוים ואמרו כו' ו~תה יכהנ"ל
 ביציאת כונתך כי שיאמרו ירצה לא~זרשמ~ך
 כו~ ~ולת מבלתי לאמר בכדי ממצריםבנ"י
 ליושבי שיוודע בכדיר"ל

 ת~
 יושבי אך כי

 לה~אם יכולת ו~תי ה' בעיני ישרים הםכנען
 ו~תה י יוצרם רצון עושים הם כי ארצםאל
 ש~ך ח"ו יחולל שלא כו' אדני כח נאיגדל
 יושבי כל ילמדו ~לאהגדול

 ת~
 ממעשיהם

 י והמ~ועבים המקולקלים כנען יו~בישל
 י~~דשואך

 שמ~
 ~ ב~ב הגדול

~~~~~

 אשר או י גר אתכם יגור וכי
 דברים הם ~כאורה כו~י בתו~כםי

 מוסר הכתוב שיגיד רמז ע~ד ונראהכפולים
 עולם בבחינת ~מבואר ע"ד והואהשכל

 י~י הם יאוו אשר כל וז~לה~ פר~
 יחידה ירכם בירכתים יי~ידתי וכ~ חלק~
 הי~

 והיא

 יר~מתנכ~
 ה~רה ~ך כי י וכגר כנכרי

 כמ~ש נכריה בארץ כגר הגוף לה~תהיא
 ~יםכי

 אנח~
 הבית כבעל הנפש ולהיות

 ~ל ולמשולותושב
 הגו~

 בעונות~ו ~מנם
 מ~פכים אנוהרבים

 השור~
 להיות

 הגו~
כבעה~

 אשר או וזהו כגר והנשמה ותושב
 בתוכיותם הם אשר ב~פשות מישראל כ~אבתוך ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~

 שאמרו ירצה לדורותיכם יו~נימיותם
 א~תיהם מעשה ואוחזין מאבו~םראו ש~
 ריח אשהועשה בידיה~

 ניח~
 כשעלה ר~ל לה'

 ולעשות ~תשובה ~וב~בו
 כן תעשו כאשר ניחוח לריח לולהיות י~ רצו~

 יעש~
ר~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ י~~~ ~ל
 הבט~

 ה~די~ים ~שה כאשר ~י ה~תוב
~א
 ית~ ~

 י ר~נו ו~~ה ~~ר לנח"ר

~
 ה~ת יעשה ממש

 ב~~~
 ~ו ~טו~ם

 כח גדול כי ית~ך ה~ם ל~י לרצון לוויהיה
 ~ומדים שבע~ת ו~~וםהתשובה

 א~
 ~די~ים

~~רים
 ~ולי~

 ש~ם ו~~ש י לעמוד
 ברישא יול~רוב ל~~

 לר~~
 ~ ל~רוב והדר

~~~
 בני אל

 ו~~ י~ר~
 אליהם

 ~א ~~ית י כו~ צי~תלהם ו~
 והוא ~א~ הבטה לשין ה~כים מן~יץ כ~

 ל~מו עושה ~לך את ~~הבכאדם
 ~יהא כדי י ~לא ~ויר~לך ~ו~

בכל ו~ רו~
~ 

 ~ור שלא
~~ 

 המלך
 מל~

 תמיד
 ~וה כן עליו מוטלת ~מתו ~"כויהי~

 ו~היא תרי"ג העולה ~צית מצותהש"י ל~
 כלכנגד ~~י~

 וקב"~ ~~ ~~
 י חד ~ו~~א

 מצותול~ן
 ה~~

 הוא בצי~ת ור~ה
 כ~

המ~~
 ~ד ~~י לנו וגילה י ~לך ~צורת

 בא ~אשר ~יצר תאות מ~ת להנצלגדול
לאדם

 תאוה איז~
 יב~

 ~~ית
 ~נ~

 י ~דו
 תאות ~ליוו~ר

~  
 י

 עם~ד ~~~ ~מ~
 ב~ח~ הזו~

 פרק
~ 

 ~ול אשר
 אותו ור~תם וזהו י ה~ית ע"י~~בירה
 אתוז~רתם

~ 
 במ~ה ר~' ע~ ה~ מצות

 לידי מ~א ז~רה כי ה~ מצות כל יקייםזו
 ~ו~ומ~ה

~~~~ 
 ~~ו ולא י א~ם

 זו ~וה ~~ י עינ~ם ואחרי לבבכםא~י
 ~ה~ל ע~רה ~~רי משניתי~לו

 וע~~~
~

 ~הי~ם ~~~ים ו~יתם ועי"ז ~ותי כל

~מבואר
 בזו~"~

 תרי"נ הם ~ות ~י"ג
 ב~ם לעיל~תבתי ~~י~

 הה"~
 ז~ל היהודי

 שהמצות איך לו נתודע אז ה~ות ~ייםאדם ~כ~ש~
 ~א ~ולות עצותהיו

 לע~ד ~וא הנ~הולתכלית ~בוק~ לעס~ ולה~~
לה~ת הא~ ~יז~

 ~דו~
 ל~היו

 דבו~ ולה~~
 בחי

 החיי~
~~~  

 ואם י
~~ 

 האיך האדם ~מר
 ~ודו אדם~~ר

~~ ~~ 
 למדריגה יג~ עון

ג~~
 י ~ו

~ ע~  
 אלה~ם ה' א~ ה~~ב

 א~כם הוצא~~ר
 ~רי~ ~~

 ע~ת

~~

 ~יל~ים ~אה
 ~מ~ ~~ ~מ~~

 י
 תחת להכנ~ם לאלהים לכםלהיות

 כ~
 או יה~כי~

 י~
 י ~דם י~ר ~ולי פן כי

ו~
 ~בא אפשר

 למ~יג~
 צווארו על רחיים הלאל~היו ~דו~ לה~ י זו

 ודא~
 פר~ת

 א~ו מ~ים ~ניוא~תו
~  

 י ~ ~~

ל~
 הו~תי א~ר אל~י~ם ה' א~ ~ר
~כם

~~ 
 י ושעבוד ~ות מכל מצרים

~ ~ המ~בל 
 ע~~

 ~~ין תורה עול
 ~~ ממ~

ד"~

 לכם ו~ת ל~הים לכ~ם להיות
 הו~

~~

 ~~ר כי ר~ם
~~ ~~ 

~  ~ישר~ל ל~ 
 ~תיות

 ישרא~
 נו~רי~ין

 י~
 ש~ים

 כ~דע לתורה ~~ותרבוא
 ו~רי~~

 ו~וב~ה
 ולכן תדוישראל

~ 
 הוא

 ל~ דב~
 ~~ל

 דב~ ה~א~
 לה~ב~ה

 ו~ו~
 ואז

 אדם ~ול לא כי ~~ם~ו ה~
 ל~

 ~~~ה
~~ת

 ~~י ~בו~
 ר~

 התחברות ע~י

ו~~
 יעזרנו י ישראל

~ 
 למ~יגה ~א מהרה

 ~ א~ןזו

 י ~~~~ ~~י~ ~~~~~~~
 ~י~~~ ~~ ~~~~ ~~~

~~~
 ב~סוקי

 ק~ מקר~
 ~ואר י אלה

~
 ע"י אשר ציצ~ ~ות ו~ולת

 זו~וה
 יזכ~

 ה~ות כל לקיים
 ע~

 ושיזכה
 ול~דם ~ות מתאות להי~ל ~ע ~ור~יות
~ר

 כ~
 ~ות ע~י רע ~יית נכשל

יש~ צי~
 קדוש ולהיות ~~ אליו מה~בים להיות
 ילאלהיו

 ו~
 אדם ירצה

 לעשו~
 ~המצות ~וה

ו~
 וי~ה ~~צית יםתכל מניעה איזה לו

ל~~ו~
 ~תו ור~תם וזהו

 ~~ וז~ת~
 כל

~ת
 כי י ~ת~ ו~~י~ ~

~~~ ~~ 

 יבא אם וכן מע~ה~די
 ה~

 הרהור לידי
 רעה תאוה ול~יזה ~וע~רה

בהצי~ית יבי~ ר~
 ו~~

 מושך העין ~ת שכח ~ו כי
 ~~ו לרעהלב

 כ~
 עין ~~רו

חומד וה~ רו~
 כ~
 ~ן

 ל~ ~י~
 ~טו י ה~' תורתינו

~יניו
~ 

 ~ות
 לקדושת הלב י~וך י צ~~

 עדיף דה~רא כח כיה~י
 שמצ~ו וזהו לו ~ייעין ל~ר והבא~ובה טוב~ ומ~

במנ~ת
 פ~

 עם אחד דתלמיד עובדא ה'

הזו~
 ~ב~ו ~~ר

~ 
 לו נדמו ~~ת

 כ~
~ד~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

 ולא וזהו י ~בירה ו~צול~דים
 ל~םאחרי ת~~

 ואח~
 וראית~ ~י י עי~כם

~
 תת~ו לא י וזכ~ם

 עו~
 ל~כם א~י

 י ע~יכם~אחרי
~ ~  

 העין עבירה ס~ורי
 והלברואה

 חו~
 הרעותי התאוות ~ם ו~~ל

 עוד~ם
~ 

 זו ב~וה ~גולה
 ה~

 ~בר
 לו יםי~ זו ~צוה ח~ו בע~רה~~ל

 לתשו~
 י לזכיות יתהפכו ~הזדונות ~ד ~הבה~י~

וז~
 ~ר

 שאם ירצה י א~~ ~נ~ את~
ח~ו

 כ~
 תז~רו ל~ז אז אחריהם זו~ם אתם

 אתועשיתם
~ 

 ציצית~ו ~ת ע~י ~ותי
 ~הבה תשובה~שות

 ע~
 אחת ש~עם

 הזדונ~ כי י ה~ות כלע~יתם
 נעשו

 ~יו~
 י אחת ב~ם מצות ה~ה עשה הריא~

~י~~

 ל~~י
 ~ן

~  ~~~שו~ ~~ 
 אשר ה~~ת כמו ~"א ~ות

 לו נתהוה~א
~~ 

 קדושים והייתם י ה~ה

לאלהי~
 האיך בל~ך תאמר וכי ר~ל ~'

אפשר
~ 

 שחטא
 ~ר~

 לזה לאלהיו~דוש בח~ יעשה ~שוע
 ~ נא~

 א~יכם ה'
 מ~ים ~רץ ~ם הוצאתיאשר

 נ~ו~
 ~ו~ה

 אז~היו
~~ 

 טומאה שערי
 ובר~

 אחד
 וקחו ~כו במדרש ו~~ואר י קד~יםנעשו
 צאן לכם ו~חו ~~ז ~כו צאןלכם

 בו נא~ר ~ר פ~ח ה~בןמצוה ~
~ ~ 

 נכר
לא

 יאכ~
 ~~ודם התשובה כח לך הרי י בו

 ~דושים נ~ו ו~ד ~ר בן בחי' ע~ז עובדיהיו
 ה~ובה כח גדול ~י אל~י~~ם ה' אני יל~הים
 הדין מדת~מ~ך

 למד~
 יא~ או י הרח~ם

ו~י~
 את

~ 
 ~צית ~ות שע"י ~ותי

 אליו מהשבים לבבולטובולהיותי~ך
 ילמדוו~ו כהנ~

~ 
 ו~יות ~ו~ה לע~ות א~ בני

 כ~ וא"~ י טוב ועשה מרע~ור
 שיעשו ~~זצות

 הגורם ~הוא כיון העושה ~א כ~ויחשב

והמבי~
 ~רי ששמעתי וכ~זו ~עשייתן להם
 פ~וק על אביו בשם ז"ל~רש~חא

 ~י י~ה ישובו אליך וח~אים ד~ךפושעים א~ד~
דואג

 ו~ית~
 נגדו החוטא איש ~וד רחקו

 י~'
 הבא ~ר על שא~ ~~

~ 
 א"א

 ד~"ה אבל ~ה~~ו
 א~

 פושעים אלמדה
 שיעשו אלמ~ם שאני ירצהדרכיך

 תשוב~

 צ~יקים א~כ~~יו
 ו~היג~

 ~~ז
 ~ כי ישובו~יך וח~אי~

 אל י~רו
 גם הרי ל~

 הי~וא~ו
 כמ~

 ועחה ~שוע והרבינו
 עו~דים אנחנו ומדריגה בחי' באיזהראו
 לכןהיום

 ג~
 אל אתם

 תייא~
לא ~י עצמיכם

 נו~
 שע~ד דבר לך ואין מ~ו אתם

 ועיין י ה~ובה~י
 בזוה~~

 ת~מה ~שת
גודל

~~ 
 ש~ריזין לחייביא ה~כה

ש~ו בר~~
 ~ ~עי~

 ~~ת עשה אשר איש

 לחיי~וז~
 יותר וגדול י

 שזה י צד~~ ~צו~
 ~~לגוף

 ו~רם ~שאן ח~ן וא~ים י לנ~ה
 ביד ונ~ר ב~ולם ~יום ~הם ~היות~הם
 בהז דק~ה גנזיא דכל ~~~ן ~עיםה~כה
 שברך ~רכות בכל אותו ~רךוהש"י

 ~אברה~
אב~

 שהברכות ב~ה והי' ירצה
 גדול כיבידו מםור~

~~ 

 וכל ~ון ~ים
 עושים~הם ~~

 ~~ ע~
 ו~~ם וזה י יחשב

 לאלהיכ~י ~דושי' והיי~ם לבחי' ויזכה ~ו~יכל א~
 וחסדיו רח~ו ברוב לזה ~הרה ה~י~נו

 נ~ן

~ ~ ~
~  

 ~י ~ם רב כו' אש ~ן
 ~' שפקח ו~רח ~~יו~לויי

 זה ~שטות ר~המה
 עי~

 ש~ש~ת ראה הטעתו
 ראה ו~א כו~ שמואל ממנו ~~אה~לה

 לא למה לראות ~"כ זכה אם להבין י כו~~
 ב~ם ושמ~י י יפהראה

 הה"~
 ~אזניץ המגיד

זצ"ל
 ~נין אין ז"ל א~ם עפ"י שא~

פר~
 שרצים של קופה אא~כ הצבור על
 שום ~י הי' וחרח בו~ויז

~~ 
 לזה

 שר~ה טעה אמנם י כה~ג להיותלו א~
ששמוא~ ברוה"~

 ואהרן משה כנגד ש~ול ~ו יצא
~~ד

 מ~~ו~
 ~ו'

 ו~
 שום בהם גם הי~

ש~
 ראה לא אבל לגדולה ~ו וא~פ"כ

 והם אמת ז~ל חכמינו דברי ~ייפה
 ~ה~לצדשא~~י~ ~~

 ק~ ה~ אביהם
 י ודפח"ח

~י
 נר~

 על הע~ידה בעל דברי ~~י

 ~~~ו~
 ועל ~טא אחד

 הע~ ~~
תקצו~

 י
 ע~~

 ערבים ישראל כל ~לא ~הקשה
 כי ו~ירץ לזהזה

 ב~~
 כגוף ישראל ~ל

חתד



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 ~לה מאב~ו אחד ואם~ד
 ~גי~

 כל
 יהגוף

 דם נקיז כא~ר לפע~ם כן וכמו
 אמ~ י הגוף כל נתרפא אחד~בר

 אם
 אחדהאבר

 כ~
 ונפרד נחתך

 ~גו~
 ~ז

~~
 י הגוף עם ~ה ~בר ושייכות י~~ לו

 קרח ו~פלג ~רח ויקח ~ת~גום ~ארוכ~ן
 ישראל ~אר ~פלג הזה ~לוקתש~~י
 הנחתך אברכ~יוז

 נזהגו~
 הי' ולא

~ 
 עוד

 כלל עםיחוס
 י~ר~

 האיש ~ה אמר ~ן י
 העדה ~ל ועל יחטאאחד

 ת~~~
 להם ואין

 עליו ערבות בכלל ואינם עמו יחוס~וד
 כבר וידו מידו דם להקיז שצוה ל~פאוכ~ל

 ~~ ו~~נ~~
 וכן

 ג~
 ראה כ~ן

 יוצא גדולהשלשלת ~~
~~ 

 ~ם ~הוא ו~ר

כגו~
 הסתכל כי יפה ראה לא אמנם אחד
 נתפלג הוא אשר ~~ו רא~ ולאממרחק
 וכ"ד שמואל מזרעם וגם ישראל ~ללונפרד

 ז כלל עמ~ם יחוס לו ואיז י~מורות

~ ~ ~ ~

 עם את המיתם אתם לאמ"רז כו~ ישראל בני עדת כל וילונו
 ונ~ה י ~בן ~תי לכאורה לאמר מלת יה~

 דברו שלאהכונה
 בפירו~

 את ה~תם ~ם
 דברים ביניהם מדברים ~היו אך ה'עם
כאלה

 ה~נ~
 אתם מהם

 ה~ת~
 ל~ל כו'

 היו אם לזה זה מדבריםשהי'
 ובו מ~ימין והיו מדותיהם עלמ~בירין ואהר~ ~~

 מה כו' ~ום הוא מה במד~יו הדבקתדבק
הוא

 סו~
 א~ר כאלה ד~ים מדברים~היו לא~ כו~ וזהוילונו בחיים ~ארו

האלה ~דברי~
 נ~~

 עם את המיתם אתם לאמר

~
 א~ם י

 ה~לו~ בא~
 על הי' הזה

הקב~
 הועיל ולא

 מחיל~
 חס ~י וגם

 מכבודו יותר הצדיקים כבוד עלהקב"ה
~ 

~~~~~
 נ~מת היה ~ה כי הגלגולים בםפר
הבל

 וק~
 ה~רי וגם קין נשמת הי'

 ~גוואח~כ נש~הבל ~ה ולכן נ~קיןיהי'
 לזה ~~ו קיןנ~גלגל

 נק~
 קין אותיות קני

 כינראה
~  שור~ 

 ~ד נמשך ~ין החטא
~נחה

 ע~
 ~נו~ד הבנ חחיו

 ע~
 תאו~ם

 ל~יכת בא עי"ז י ~שים לו ה~~שר
 בה~גחה ו~פור ול~נותד~ם

 ו~
 לא

 י א~ אחי השומרי~תי
 ו~~

 שהי' קרח

 ג~כ הי' קיןגלגול
 שו~

 ~לקותו
מ~נאה ~~

 כ~
 על נתקנא שפ~~י

 מתוך נאבדו ועי"ז י עוזיאל בןאל~ן ~ ~יאו~
ה~ הקה~

 והכבוד והתאוה ה~נ~ה כי להם א~ר וכל
מוציאים

~ 
 מן האדם

 ה~
 י

 ו~ה ~ה והרגו בהמצרי קין נתגלגל~חלה וה~

~חי~
 התי~ון

 ש~
 י הבל את הרג אשר קין

ואח~
 אשר ת~ונו בזה והי' ביתרו נתגלגל

 האל~ם מ~ל ה~ גדול כי ידעתי עתהאמר ועת~ י~תי לא ואמר בהשנחה ~רמתחלה
 בהשג~ה והאנזיז עליהם זדו א~ר בדברכי

 חטאו על אך תקונו הי' זה אמנם יפרטיות
~~ג

~ 
 כ~ר ~ר ו~ל הבל

 ~ג~
 א~נם

 כמו הבל של זרעיותיו דם של החטאעל
 כו' צועקים אחיך דמי ~ול בבראשית~~ר~~
 ע~י אשר בק~ח נתגלגל זרעיותיו ודםדמו

 גם נאבדונזחל~תו
 ~ורי ושמ~י י זר~

 דור שב~ל ~רשיסחאז~ל
 נ~~ י~

 משה
 ע~ו החולקקרח ונש~~

 יש וא~
 לנש~

 זה קרח
 הצדיק נגדהכנעה

 נ~
 בזה יש ~ה

 ואם ל~רחתיקון
 י~

 בנים גידול צער לאדם
 ליזהר לזה םגולה~ל

 עולבין וא~ם הנעלבין מן ולהיות שלוםרודף ולהיו~ ~לו~
 קין מנצוצי הוא אולי כי י לו ורפא ~בו~ה

ומעדת
 ק~

 בנים גידול ~ר לו יש לכן
 חטא לתקן ~לום רודף להיות יזהרלזה ר~~
 כי ~~הו איש ~א~ יזהרוגם קר~
 לזה י קנאה מצד הי'חטאם שור~

 לה~יקהשם עבו~ שו~
 עצ~

 מאוד מאוד
 מקנא~

 כי

 ו~ורש י וכבוד תאוה נ~ח קנאה~י
 שהבורא הוא~ם אמונ~

 י~
 בעל הוא

 י ~רואים כל על פרטיות ~ה~גחהו~גיח הי~ול~

 ו~ר~וז~
 מקרני

 ר~
 י כנים ביצי עד

ונו~
 לו ~יש מה אדם וכל ~כו אחד לכל

הוא
 י יותר לו ראוי הי~ ואם י לו ~ראוי ~

 י יו~ר הש~י לו נותן הי'ודאי
 ~י~

 אדם
 כמלא אפילו לחבירו בנזוכןנוגע

 ני~
 ואין י

 לאיזה בא האדם ו~ןאם י כלל לק~המ~ום
 יראה י חלילה חבירו עלק~ה

 לה~~
 ~ל

 ה~אה ל~יר~ו
 י ~~

 ויד~
 ע~ו

 אשרי וזה י ו~שגחתו ~"יבא~נת
 בחי' הוא י~חך שלא ~י ישכחך~א ~~
 אי~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~

 ואיש ~~ש איש שנק~א משה
 י לי אתה המקנא כמ"ש ~אה לו ~י~~לא מש~

היפ~
 יתאמץ אדם ובן י כנ"ל קרח מדת

 קטנה מדרגה הוא אדם~ן ~
 עכ~~

 יתאמן
 יבך

 יתא~
 ~ורייתא אתוון ובכ~ב ב~ך לדבק

 וק~~ואוריי~
 י מלבו ~קנא~ יסיר ועי~ז חד

 ה~אה נ~חולפעמים
 מח~ז~

 פעלו וישר שזך
 בלבו ואומר עצמו נגעי רואה ואינו י~עיניו
 אדונו טוב כל ראוי~מי

 יו~
 אמנם י ממנו

 א~ר בארן צדיק אין~אמת
 יע~

 טוב
 י החטא נ~א בע~ו ~וב כי ירצה יי~א ו~

 לא ~ח~בהאיז~
 טו~

 י ~ח~~רות ואיזה
 חסרונות תמיד מו~א הוא האמיתיו~~דיק
 כמ"ש דחושבנא ~רי ו~וא בעבודתורבות
 ש~צדיק ירצ~ צדיק רעותרבות

 רוא~
 בעצמו

 ה' יצילנו ~כולם בעבודתו רעותר~ת
~ 

~~~~~~וי~~~~א~~  ~  ~  
 את ויתן ~םהנגף

~ ה  
 וי~ר

 י על~~
עייז

 בבע~
 ~רים בכ~י הובא ~~~ידה

 הנופלים~פיקות
 ~ בז~

 א~רן שינ~ ~ה
 ~המציוי

~ 
 ~~~ ~ ~ ~ א~ ~ה

~ר~~י~ל
 א~~ם

 ~~~ ~~~ו~"~
מקוד~

 אל ו~ץ כתיב
 ת~

 ואח"כ ~קהל
 י ~~רת את ויתן~~ב

~ 
 כתיב לא אמאי

 כדל~~ ~ד~ תוך אלוירן
 אל מ~רה והולך

 ~ל והנה ג~ יהעדה
 הנג~

 כבר והלא
 יצ~

~~

 ~דם

~ א~~~נ~~~ ו~  
 אדםלבני

 ו~ע תדא בצוותא בדרך ה~ל~~
 ה~ךאותם

 ומ~
 ש~ם ביד

 מה~
 דבר

 לייסרם השו~ט בידי איתם ~ר יהגניב~
ולהלקו~

 ~ייסרם רשות נתן כ~ו ומרוב
 והשו~ השו~ שירצ~~מה

 בא
 ול~

 את
 את לבקש אוהבים אנשים ~ני ו~כוכולם
פני

 המ~
 י עבורם טוב ולהמליץ

 נלך ~י הדבר טוב לא כי לחבירו ~חדא~ ~ ובת~
 הגנבים ה~פט יכ~ כך בתוך כי להמלךשנינו
 וגם לה~ת כדי אנזריות~זכות

 יכ~
 הצדיקים

לכ~
 ~צתי

 נכונ~
 ~~ך אל אלך לבד ~אנכי

 אל מהרה הולך ואתה עבורם ו~ןלבקש

 ~ד שימתיז אותו ושחדו השו~ט~ת
מלייסרם

 עכ~~
 אפייס כך ובתוך הצדיקים

 גם להקל ~גנ~ם עבור גםהמלך
 מעלי~~

המ~
 שהלך ~חד ב~ו ואמר

 י~ר בודאי כי ~וחד ליתן לי~~ להשו~
 מ~י לא ולהםהגנבים ~וד~

 כאשר רע טבעו הי' אשרהשופט אנזנ~ י השוח~
 י עבורם ל~~ין ~מלך אל הלך אחדאשר הר~~

 י בקשתו י~לא ובודאי רחמן מלך הואוהמלך
 שישארו קרוב ~תר הגנבים כי ~בואמר
 י נקם ב~ם ~קום אוכל ו~יד י ידי~חת
 יצוה אולי ~צדיקים אנשיםאמנם

 לי טוב ~ן ח~שי~וציאם המל~
 שי~ ~ו~

 דבר
 ליי~ם להם לטוב עליהםהמלך

 ~אחד שבא~יון ול~לקזת~
 ור~ ~~ו~

 שמייסר איך
 השוחד ~ד נתןהצדיקים

 ו~יל~
 ו~שוחד מידו

 ג~ והמ~ן חכמים עיני גםיעור
 י ל~~נבים

 המלך לפני ~~ולין הצליח כך ב~זךעד
בקשתו ומ~

 ג~
 ~ג~ים עבור

 וצ~
 משה צוה אשר מובן ו~נמשל י ח~שיל~ציאם המל~

 הקטורת מידליקח
 ~זהו~

 אשר האחד כ~יון
צו~

 ~ויד ל~ן
 ~וחד~

 ~יר נ~ן ~א ו~ה~ן
 ~כדמיוןה~רת

~~~ 
 שרן עד

 מתח~
 ~וך

 שנאנזר כמו ~צמם ה~וט~ם ו~םהחהל
 א~ר ה~דה בהקהלוי~י

 ~ ננד~
 ~ועיל

 נגדם נ~ראו ישראל ושארהקטרת
 בעם ~נגףהחל והנ~ ע~

 ר"~
 ~הוא ב~צ~קים

כדמיון
 השו~

 ~ה מיי~ר אשר

 הי' וזה ~רת את ויתןמיד הצדיקי~
 הקטרת מהני ע~ז אך כי מד~י~ שהו~ףמה ~ השו~

 העונש ומעכב כו' ~ורוהשוחד
 כי מ~ים ~ם מכונים אשרמ~~אים
 ויעמוד וז~ו מתים קרוים ~ייהםר~עים
 המ~ה ש~כב ר"ל י החיים ובין המ~יםבין
 ויע~זוד י החיים מן ובין המ~ם מןבין

שע~ ר~~
 עמיד~ להמלאך

 הוא
 ע~ב~
 נ

~~~~~ז~

 ~~~' ~~ר~~ר

~  

יש~אל א~ מ~ין ואו"ה שהשטן לפי ז~ל~רש~י



ישראל
~~ 

 ~יכך

 כת~~~~~~~
~שה

 הל~
 ~~כ

 ~~עם ר~י כ~
 למה המפרשים ~ושי~ ~ כו~ שפ~ ~ןמשל בד~ ~

 חק למ~ר לי' הוי התורה ~קתכתב
 התו~

 גם

 ~כלבזוה"ק לאמרלאמר~פעמיםיונ~הע~ד~~~
 התור~

 נתנה
 ~ר~~ ליד~

פש~
 הכתוב בא והנה י סוד דרוש רמז

 ~ה מצות כי ל~להגי~ כא~
~~ ~~ 

 בתורת

ח~
 תור~ מרזי היא כי ר~ל י

 ~ליונים ו~ודות
 ללמד ולא א~יה להרהר ~ות לךו~ן

 על ללמד אלא ~אעצמו ע~
 התור~

 שכל יצא כולו
 להרהר רשות לך ואין המלך מרזי היאהתורה
 נתונה ~רשות וא~"כ יא~יהם

 וד~
 ו~בל

~
 זאתח~ת בי~ר~ק~י יוזה

 ה~~
 לרמז

~ל
~ 

 מצות
 ה~ר~

 שהמה
 חוקי~

 ורזין
 צוה אשר וע~ז יה~ליונים

 לאמ~~ ~
 ד~ש

 שכרו~ל
~ 

 ~~י~~~~~~ל~
 י בגדיואת ~~

 ד~ו~
 י מאהרן מדבר

~  
 יכ~ח ~ו~

 ו~ש~
 אהרן את משה

 א~
 י בגדיו

 ~מבואר עפ~י לומר ו~ר י כהנ~ל קשהג~כ
 וז~ל כהניםבתורת

 ויפש~
 משה

 יכול משה הי~ האיך ~'וילבש אהר~ א~
 להפשי~

 הבגדים
 עליונים הם העליונים והא~דרן

 אלא י לעולם תחתונים הםוהתחתונים לעו~
 וזהו י מב~יו יותר ב~תתו לו נעשהנ~ים מע~

ביאור
 ~פס~

 ו~ש~
 ומלת אהרן את

יורה וי~~
 ע~

 אשר התחתון חלוק
 ע~

 כמו י בשרו
 את ויפשט~צינו

 יום~
 רש~י ופי' י כתנ~ו את

 את~פשט
 ~ יו~~

 זה י כ~תו
 חלו~
 י~סים כתנ~ א~ י

 הו~
 מתחלה ~אז י א~ו לו שהוסיף

ויפ~
 התחתון החלוק 'ל ר י אהרן ~ת

 ~דיואת ~~~
~ 

 במקום וי~~ד ע~ר ה' ~לאך ויוםףכו'

 ~~ חולין בגמרא דאיתאונראה קו~יו~י ד~ ~~~ ובכ~י ~ע"ק ~יין י כו'צר
 רב ע"ב

ב~י~
 זפ~~י י ~ברא

 יוחנן אזיליר~ לא מ~אה בקושיואם ~י~ ~ מזזמ~ ~
בינו~א בדי~

 ושמו~
 ~רא בדיק

 ע~
 נודע כי י

 ענין שנוילכל
 במע~ו וה~גיח י ו~ב~

 בהשגחה שהכל לו יודע י ושינ~וו~קראיו
 י ~ו ~יבה איזה לו יקרה~ ואם יפרטיות

י~~
 וי~ר

~ 
 ועי"ז י לטובה זו

 בא~
 וכמ~אר י ל~ו~יתה~

 ב~~
 עינים מאור

 זו גם איש נחום שאמרשמה
~ 
 זו

 פ~מים ו~ה י ולברכה ל~ובה נתהפךעי~ז ל~וב~
 בתשוב~י לה~ירו ~~~ות מקרים לאדםנשלח
 יש עתים ג'והנה

 אחד י לתשוב~
 בנערו~

~~
 הוא

 ~~~~ בכ~ ~יי~
 כ~ש

 איש כשהוא ה~ ירא אישאשרי
 ~מרם י בכ~

 ונ~רר ב~ים בא הוא כ~ר ב~ יז"ל
 ~וא אך הגוף~ימות מע~

 בהר~
 חסר ואינו

 ~ורים עליו נשלח ~שר יג~ כלוםלו
 יר~ל

~ 
 אל שם

 ל~
 י~רך אליו לשוב

כמ~ש
 ו~נ~

 ע~ר ו~ן ~ו לבם בעמל
 כאן הר~ וז~ י להם ~ר ה' אלויז~קו
~קראי

 קד~
 אלה

 ~~רי~
 ~עם~~י של

 הוא י ב~ך ~' מלחך ויתיצב ~ד יה~תון
 ל~יו הדרכים ~כל ~א~ של הנעוריםימי
ל~וב

 ולר~
 ל~וררו ה' מלאך יתיצב ואז

 ילתשובה
~  

 ו~מוד

 מל~
 במש~ל ה'

 באמצע ~א אדם על הרמז ~אהכ~ים
 ונת~ררהשנים

 מ~~
 וכרם י הגוף ת~ת

~זז
 ~נו הוא ואך הגוף ל~נו~

זו ~~נ~
 ר~

 ע~ו ~רם ואינו הכרמים במשעול

 ~ו~
 לעוררו ה' מלאך יעמוד

 י לת~~
 ויעמודוהג'

 ~ק~
 ואם ור~ל י צר

 לו לטוב לויועיל ~
~~ 

 הקודמים עתים
 נשלח אז י ית' ~יו לשוב ~ו אלשם להיו~
 וזה י ר"ל וצרות טובות לא ~~תמשנ~ם ~

 וכמ~ש י צר במקוםויעמוד
 תש~

 עד א~ש
 ותאמרדכא

 שו~
 שהקשה ומה י א~ בני

 המלאך תוכחת על בכנפינ~ריםהבע"~מובא
לבלעם

 ע~

 נ~ל האתון הכאת
~ ב~ו~  

מ~
 ~נ~א לאחד

~  
 ו~י~ה ~ל אשת

 לבו ~ירות מלילך פעםכל מ~~~
~ ה~ ~ורגל 



~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

 אביו וה~ אותה מ~ה הי' ו~~ז מנעוריו~ורגל
 ואמנ~ י אשתו ה~את על אותו~~יח

 עי~ר
 ~יה~ונתו

 ע~
 מ~ו

~  ~א לומר י 
 ~ לך להועיל מלמדתךהיא
~~~~~

 לו ~ו' בלעם
 ח~ ~

 ~י ב~י
 ~ה ע~~וא מלת י הרגתיךעתה

 י~ה~ן
~  

 גנות רש"י ש~' מה
 ~ול~

 לו הי'
 השרים ~יני זה~בר

~~ 
 זה ולאתון

 קשה י זייןל~י צר~
 הל~

 רק יודע הי' לא בלעם
~ת

 ה~ו~
 זו שעה הי~ לא ואולי י ל~ל

 ~י י בעזה"י לומר ואפשר י ~ךראוי~
 להיות~ריך הנבי~

 ב~
 עת

 מוב~
 אדם בני משאר

~ט~
 ~ושלא י ובמדותיו עניניו לו~ל

 ~עוס בני~דם לשאר שיאות בעת~ילו ~עו~
 ~תיבו~אן

 אף ויח~
 ב~ם~

 ב~י' הוא ולכן י
 ימית פיו וב~ח אלקים ביראת מושל~דיק
~שעי

 וה~
 ח~ו

 אדם בני של~לל הגם השרי~
 ~נוש ע~ז י והשעה העת ל~ון~~ך

 לנביא ~הראוי הי~ י ~רצונו שלא לו~עושה האתו~
 זה ב~מת אמנם י לבד ~ו ~וח ל~ת~זה
 ל~יאהוא

 אמ~
 הרשע לבלעם ולא י וצ~ק

 הראוי העת ל~ון צריך הי' להאתון גםא~ר

ל~
 לו אמר לזה י

~ ~  
 עת"ה ~י בידי

 ר"ל~ג~ך
~ 

 ~י י עתה גם הרגתיך בחרב
 הי' ולזה י ~עה ל~ון צריך ה~ לא~רב
 השרים בעיני גדולה ~נות הזה הדבר~ו

 ראי~ ומזה י העת ~וון צ~ך הי'~האתון שג~
 ~יות ~לו וזך ישר ~יות נביא בבחי~~~ינו
 י א~ בני משאר במדותיומופרש

 ו~

 הוא
 דבריו אין אשר י הדיוטות אדם בני~שאר

 ~ ~לל רושםעושים

~~~~~
 אל בלעם ויאמר

 בל~
 הנה

 ~ר או~ל הי~ול עת"ה אליךי בא~
 ~ים ~ר ה~ר~~~ה

 א~
 אותו בפי

 ב~פיטל וגם מיותר עתה מלת ל~ורה יאדבר
 ו~ן י ~ו ~וק~"ג

 בלע~
 בלק אל ויאמר

 אשר ~ל לאמ"ר אליך ~רתיהלא
 י~

 ה'
 ובלתי מיותר לכאורה לאמר מלת אעשהאותו
 ~על ~בואר עפ"י לומר וא~ר ימובן
 למהילא פםוק על נשרים בכנפי ~זובא~קידה
 פי' י~ת

 ש~~
 רצה

 ר~
 למקום שילך

 יקללם ושם ישראל~חנה
 שי~ ו~

 י אצלו

 ש~רוז~ו
~ 

 שישראל ~~קום הל~ת לא למה

ש~
 י אלי

 ר~
 י עבורי

~  
 ~י שם מבואר

~ן ~ע~
~~ ~ 

 ה~
~ 

 את תאור
 ה~

 י

 א~ר ה~ר את אך לו אמר שניתו~עם
 ע~"פ לו הי' אמנם י תעשה אותו אליך~דבר
 ע"י לו אמר שלישית ו~ם י לדבררשות
המלאך

 וא~
 אותו אליך אדבר ~ר הדבר את

 עם דיבור שום לדבר לו נאסר ו~ה י~ר
 של ~לוחו שאומר לאחד משל והוא יבלק
 לא והא~ן י אליו ~יבא לאדונו לקרוא~בירו
 שאינו לחבירו להשיב למשרתו ואמר י לילךרצה
 י~יתו

 וה~

 ~~ו אשר לחבירו והשיב השליח
 אמרשאדונו

 לה~~
 ש~שה דילא והנ~ י ב~תו שאינו ~ו
 שליחו~

 דיבור שגם אלא
 הנמשל כן י לילך רוצה שאינו אדונו עלמלשינות
 המ~ך ע"י השם לו שאמר לצד ~י י~אן

 בלעם מנע ~י~ז י אחר דיבור שום ולאתדבר או~

 יד~ ~י לאשר הי' ו~ונתו י הנ"להשליח
 שבלק

 חשב באמת ו~אשר י ~"ז עצה איזה לויהי' אולי וחשב י ברש"י כמבואר הי~ ~דולקוסם
 ויקחהו על רש~י שפי~ ~מו י~חבולה

 קדש מק~י מובן ובזה י ע~שצו~ם ש~
 א~

 מה לו שהשיב פי~ י עת~ה אליך באתיהנה י
 ~קום הל~~יולא י אליך הזאת בעת עתה ב~תי למה~שאלת

 ישרא~ מח~
 הוא י

 מט~~
~

 או~ל היכול שם
 ד~

 אלהים ישים אשר הדבר י דיבור שוםל~ר הורשיתי ולא י מאומ~ה
 ה~ר ור~ל י הידוע בה"א הדבר ירצה~י
 אתישראלי ש~נורוצי~יוהואלקלל גם~ר
 הוא אם ר"ל י אלהי"ם ישיםאשר

 עצהלחשוב ב~ש~
 ו~ח~~

 ~משיך
 מ~ ע~ה~

 ה~ן
 ~ק ~אשר ו~ן י אדבראותו

 בל~
~ 

 ~וב
 הלא בלק אל ואמר ב~ם הת~ל ת~בנולא

 אליך שדברתי ירצ~ י אליךלאמ"ר~ר~י
 ב~צ~ שא~~ י ~אלהדברים

 בלבך תאמר
 אותו ה~ ידבר אשר ~ל ~י י הכונהות~ז

 יאעש~
 וא~

 ~ם שם לדבר ~ות לי אין
 ידבור

 ול~
 ~ ידעתי ~י לצד אליך באתי

קו~
 גדול

~  
 י~בולה עצה לך תהי~ אולי י

~זה



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ~עור ראש ~~ם את בלק וי~ח ולזה ילזה
 ו~ך י עצתו הפיר הש~י אמנם י רש"יוכפי'
 לטובה הכל יתהפך כן י ~ברכה הקללהאת

 ~ אמןולבר~ה

 בנו~~~~~~~~
 מת אבינו ~ו' צלפחד

 כו'במדבר
 נ~~

 יגרע
 ה' לפני משפטן את משה ויקרב כו'אבינו ש~

 י דוברות צלפחד בנות כן ~ושה אל ה'וי~ר

 מקראי על המאיר אור הקדוש בספרעיין

~ו~
 ואביא אלה

 ב~יצ~
 הקדושים דבריו

 ספור שכללות בידינו מונח ~לל להיותוז~ל
 ו~זוכרח י זמן ובכל א~ בכל ישנהה~ורה
 ג"כ ישנה ~פחד בנות טענת שכלליתלומר
 אדם יכול איך ו~כ י ~תיד והוהבעבר
 הח~מניו~ ~רי~~מציא

 בעצ~זו~ו ודרשניות
 בחכ~זה ע~ד והוא י י~"ש לעבוד~והנוגע
 נקראים אותיות ש~רטי ונודע ביתיבנה
 ואם יאבנים

 ~זצרפ~
 נקראים הדבור בכח

 הקדוש יצירה בספר ~מבואר יבתים
~ 

 אבנים

 ~ב~י~
 בתים ששה בונים אבנים ג' בתים

 ~ל ולזה י שעור אין וחשוב צא ואלךמ~ן
 אם י חכמה הנ~א המתשבה בתרהולך

~~
 הוא תפלה ~ל קודם ע~וו את

 זה ע~י בהאבנים היינו טהורותבמחשבות העבוד~
 י ובטהרה בקדושה הבתים הם המלותיוצאים
 רעות ~ו~שבות כל מזה מגיע ח"וולהיפוך
 בעוה"ז בית שהבונה ו~מו י יגיעתוולריק
 אבנים ללקט~יך

 להיו~
 ל~ין שוים

 י הבי~
 מעוקם הוא אשר אבן ל~שליך צריךול~מים
 י במקומו אחר ליקח או ולייישרו אותולחצוב
 ~קום ש~א ב~לתו הבית ~שבונה ~ו~~ש~ן

 ~ו~ יעבודה
 ~איש מי בפםוק נ~ז

 נצור~יים ~~
 ~שונ~

 ~מות ~חיים ונאמר מרע
ביד

 והכ~ ה~ון~
 עבוד~נו שעיקר בזה

 לשונו בנצירות ב~וץ כמעשהו ~~להבתורה
 אותיות צרופי בפנים מ~הו כך יובמחשבתו

בתו~
 מעשהו אם י ותפלה

 ~ל עבודותיו ~רטי ובדעת~מחשבה והו~ בתכ~
 בבואו אז י ית' ל~בורא ודבי~יתבהת~רות

 ~חיות ועוז כח מוסיף הדבורלבחינת
 צלפחר בנות שטענו וזה י ל~ם שקועונשאר מחשבת~ מבלבלים ~~ז כי י התפלהבאמצע ממדרגת~ ונו~ל רש נעשה אז ח"וולהי~וך נ~~

 או~וי ידע ~י דלא במדבר מתאב~ו
דאורייתא

 כדק~
 ומילוי פו~י' נטר ולא יאות

 ~ועיין י במילולא ב~זדבר דחבבגין
במילי בזוה"~

 דינוקא~
 שאמרו להבין אפ~ר ו~ה

 ~זתקן כשאדם כי י אבינו ש"ם נגרעלמה
 וצרופי ה~ופים עם שלו שס מתקן~ראוי נפ~

 צלפחר בשם למשל י וסוף חקר אין עדצרופים
 אותיות וגם הצדי"קמתקן

~ 
 וכן י ק' י' ר'

 האר'י בכתבי כמבואר י כמובן חקר אין~ד
ומוב~

 בערבי
 נח~

 בקדושה ש~זו יצא ואז י
 ~ברות נרמז וזה יו~רה

 ד'~
 ועש~

 ~יל
באפר~

 ~~~נו וזה י לחם בבית ש"ם וקרא
 א~נו ש~ם נתתקן לא אם~כמניות

 א~זנ~ יא~זנו תתיב~
 מ~רשי~חא הה~ק מ~י ש~זעתי

 שכאשרזצ"ל
 אד~

 באיזה או בעבודה ~ו~ק
 ומת ביגיעה~וצוה

 באמצ~
 ~יו אזי י עבודתו

 לצד י בנקל המצוה אותהגומרין
 א~ אם וכן י עצמו ו~וייגע בה ה~ילכבר שאביה~

~ג~
 י הדבר זה מתקנין ובניו ד~ר באיזה

 י בבן האב ~ח כי י אבי~ם פגם נ~תקןבזה
 כי י דו~ו"ת צלפחד בנות כן שנאמרוזה

 וה~ י כה~ל בהדיביר פגםאביהם
 תחנו

 ש~תקוזאת
 מל~ב~

 שנה ארבעים אחר עד
 ~ם בזה ו~זת~נים י מאומה דברוולא

 פנםאשר אביה~
 בהדיב~

 נצרכה לא ו~ה י
 חל~ו לו שינתן צל~ד על קאי נתןי~ה אמנ~ י לשון ~ל להם תתן נתן וזה יליבום אמ~

 ~ ~~י חלק י להם תתן י בג~ע החייםבארץ
~~~~

 י הי' המעפילים מן צלפחד אמרו
 לא ~מה ~הביןוצריך

 יועי~
 תשובתם

 כי ונרא~ י ח~אנו כי ועליגו הננושאמרו
 ~ד לח~ם שאמר הנ"ל ז~ל ממורישמעתי

 הרבה ביה~כ או~זרים אנ~ו ~י יהטע~
 י כו' חטא על~~ים

 ואי~
 אנו

 לא ודהמע"ה י ~אתי~ העביר ~'אם מתבש~י~
 א~~ם רקאמר

 חטא~
 ה' מפי נתבשר מיד

 וא~~ הנבי~ע~
 י תטאתך העביר ה' גם לו

 עמ~ ועשה ~אתי אמר דהמע~ה ~יואמר
~צונך



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

 ו~~לכרצונך
 י ה' אתה צדיק ~י בא~

~נ~
 י אשמנו אומרים כשאנו בעו~ה אנחנו

חו~ים
 ו~~אנו י לנו ל~זחול שמהראוי בדעתי~

אומרים
 ליתן ~מהראוי חושבים אנו י בגד~

 ול~ה י ~~~ל לנו נמחל כבר כי טוב כללנו
 ח~א~ ~י ועלינו ~נו אמרו ~~יליםכאשר
ח~~

 ~אשר בד~תם
 י חטאנו כי אומרי~

 עליהם הצדיקו ולא י לעלות להם נזו~רמיד
 ~ז~ה להם ~ר ~זה יהדין

 ל~ והו~
 ~לח

כי
 אי~

הי' עכ~ וה~ י האמיתית תשובה זה
 לה~

 לא אך י התשובה הת~לת
 י בשלימו~

 י כנ"ל בנותיו ע"י ~פחד נתתקןולכן
 ~ לי~ום אמםהוצרכה ול~

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

~~~~~
 כבשי~ שני השבת

 ובראשי י כו'
 לברך שנו~ין ה~ין י כו'חדשיכם

 וביום מ~לה כאן שכתוב כמו הוא~דש

השב~
 ~~ת כי חדש~ם ו~אשי וא~כ

 הוא השבוע ימיכל
 ר~

 להם שמש~ע מה
ה~ת

 יושפ~ ומהש~
 והצלחה ~כה ~ע

 מברכין א~~ לזאת י ~לת~ ע~י י~ר~לל~מו
 החדש להיות בשבת ומ~ללין~חדש

 ר~ח אומרים שא~נו וענין יו~ר~ה לטו~
 מנח~

~
 משל ע~פ יובן י

 ~וקצ~
 מהמשל

 עד המלך ~~ו ~ד הרבה שחטא מלך~ן שמע~~
 אשר ~ימים ויהי מ~יו מגרשו הי'אשר

 ~נים אחר למרחקים ~דד מא~ו נטרדמלך ה~
 ל~י עצמו לה~~ר מלך הבן הוכרחר~ת
 להיות~ד

 מש~
 ~צלו

 למצו~
 י ~שו טרף

 והג~ים העבים וממא~לים ה~ה ~~דהומרוב
 י מאוד עד ורגליו וידיו ~יו גופו~~ם
 ~רך ~ר ~~ם זיהי י כ~י ~שכ~ך
 משרי ~ד הזה~ר

 ~ל~
 הפר~מים

 מבוקשו מה המלך להבן ושאל יויכירהו
 לו והשיב י ידו עלמ~לך

 ש~ק~
 שישצח

 ~~~רין כשבים מ~ור נ~וש ה~~ך ~יולו

~~
 ונזנע~ם

 ~טי~על~
 החורף ימי כי

ם ~
 י ו~~

 והו~
 הו~ך

 י וערז~ יח~

והו~
 מושכר

 לצד והנה י אחד כ~י א~
 זה עליו ~ר אשר והצער הי~ןגודל

 זמ~

 ירב
 נש~

 י איכותו ורב ערכו גודל ממנו
 מצ~ה הי' ולא י מהצלחתו עצמו מייאשוהי'
עת

~ 
 היכל ביתו אל ל~שיבו אביו של דברו

 רק המלך נז~ר שואל הי' ולא יהמלך
 אשר י כפרי ל~ש ה~רח ~ותיםדברים
 ~וב להמלין ממנו לבקש מהראוי הי~יותר
 ~שו בעד ~~ד פני את ו~חנז ו~~שע~ורו
 ומ~תה י אליולהשיבו

 ישמ~
 אשר לכל ב~לו

 ~ ו~א~ ייצו~
 לו ו~יפר ה~ך ~~ת ~ר

 י ~ו על אב רחמי נת~וררו י הנ"לכל

 בא~זרו עבורו טוב מלין הי' השר~י
 היו רבים ימים זה ראשו על עברואשר שהצרו~

 אשר יבעוכריו
 נש~

 הי' אשר הטוב ממנו
 עו~ ליס~ ה~ולך וציוה ילו

 ש~זה הפעם

ולי~
 ~ה

~  
 ו~ורר י ימים

לאט ~~ ~
 לא~

 ויבין ויכיר י נפשויקרת וא~ י הוא נוי יזכור אשר עד
 ויד~

 שבל נ~נה
הצלחתו

 תול~
 המלך לאביו ולכתוב י ~דו רק

איך
 שמתחר~

 ונזעתה י חטאיו על
~יו יק~

 לשמו~
 י למ~ו~תו ~ר ולהיות ~ולו

 ועוזבומודה
 ואז י ירוח~

 ל~~
 ח~זדת

 ובו~י י לירק ~ל~

 המ~

 י ביתו אל ישי~ו

וינת~
 כתר

 מ~כו~
 ~~ווך א~ניא לוי ו~ר י הזה להכפרובא ה~~ כז ועשה י ~חשו

 המלך בן אשר י הנ"ל ה~רילבית
 ~וים על לו ל~ן הלז מה~רי וביקש ישמה מוש~~

 ~הוא ~ו ~שרתאחדים
~ש~ המלך~ ~

 הבן וכ~ר י מחירו ~ו ויש~ם י אותו
 י ה~זלך השר אצל ימים איזה הי' הנ~להמלך
 המורגל מאכלים ממעדני לו נ~ן ויום יוםובכל
 יום בכל עליו וצוה י המלךב~ת

ולז~~ לרחו~
 י ~ורית ורג~ו ידיו ופניו ג~ו את

 אשרעד
 מע~

 י גופו להש~ת ה~יל מעט
 פ~ו אזר עליו~זרזח

 ~ פ~
 כא~ר י ה~ך

 לוהי'
 וגם י מקד~

 ב~
 הלבישו יום

 יותראחר לבו~
 י~
 כיאות ה~ישו אשר עד י

 ימלך ל~
 ו~

 א~ר זנון איזה על אך לו נתן זה

 ~~~י~~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~
~

 י ~שו יקרת גודל הזכירו אשר עד י הלב
 ה~ר ~ר ~~רוא~כ

 לי~ שרו~
 י ~תו

ואשר
 הו~

 יקר בגדי א~ ~לץ מו~רח
 בבגדי שוב עצמו ו~~~~ש י ~ה~רו~החזירם

הכפ~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 הק~ה מהרה~ית~ו ל~ות התחיל י והמזוהמים ה~ו~לים~רי
 ו~~ ו~ריית~

 י
 י ~אוד~ד

 ו~ק~
 ובזה י ~הרה ~אל לציוןובא ל~ם השר פני את ולחנן

 יעליו לו~ אפ~
 ולי~

 לבית לשוב יוכל איך י ~תו
~ו~

 אשר י
 מגי~

 מאוד כי י ~~ךאביו ~~בי יר~' איכה~ב
 ~ר~

 י בא~ ש~ בדרך ל~~ן היתכן~אורה י שעבר על

ומע~
 ~בל

 ע~
אמנם י אביו ב~ול לשמוע עצמו

 ~ש~
 הי' הגלות ~י~ת מחמת

 שיכתוב ~ר לוויען ~
 אג~

 בדברי להמלך
עז~

 את
 ~ו~

 ו~רו י בי"ת באלף הניתן
 י ורי~יתחנונים

 וא~
 הדין הואמצדיק

 ע"~
 ומגיל~ יבריתי

 י תורה ~זה ה~שה איכה

~
 לו הוא ~וי

~ 
 אשר הצער

 עב~
 האותיות עם ~קן י לזה חיקוןהוא עליו

 י האל~
 שמע לא אשרתמור

 בקו~
א~ר ואשר י אביו

 פ~
 י בא"ב נאמר ~ה י בהתורה

 הואמאוד
 מת~ר~

 זעירין ואתוון ~רבין האתוון ~"ד ג"כוהוא י הרעים מעשיו על
 סר להיות מהיום ~עו~וקבל

 ~~י ב~רה ~צאים אשר י ~ו~~קהמבואר י למשמע~
 לו כותב והי~ עשהוכן

 אג~
 ול~ן יהמסורה במר ו~ה

~~ 
 ~~ה ~~ר דאוריי~א באתוון המבוארמצוה והיגון הצער ~ל מלך הבן בכה וביו~ר ינ~יי ~ל כי נראה מה

 י ~רבין א~וון נקראים ו~ימו בדחילו ~ש והעגמת ~ך אביו על עבראשר
~ 

~גדו~
 ~י' א~ר

~ 
 ~צות ואם י העליונים בעולמות רבפעולתם אשר י יחידו בנו מ~ר

הי'
 ~תוק~

 ~ואוד
 לטו~

 ~~מו י ורחימו ב~ילו ואינם י כראויאינם עלתה ולא י בנו
 פרחת לא ב~"ר ~או מ~ה כלשאמרו ה~בד השר שלח ומיד י לו ~הי~יב לשי~ללו

 וה~יג י להמלך הלז~~תב ל~יל~
 נכו~ תשי~

 וכאשר י זעירין אתוון ~ם מכונים~ז
 האג~ דברי שכל יראה ה~רכ~ר יזכ~

 אתוון ~~~ המצות א~ן מעלה אז יהאדם נאמרים
~מח

 ו~~
 י ~ילא ופרחת י ~רבין אתוון ל~י~זעירין המלך הבן להביא יראה י שלם

~  ~~~ ~לכ~~
 כ~ות יקר

 באת~ן ~ו~ים ר~ל ~~ה כן~מו י ~~ ל~~
 עבר ח~ו ואם י לע~ותן מבלי ידאורייתא ה~ר לו אמר אמנם י מאוד מלך הבןושמח
 ב~תיות פגם אז י ובמרד ~~ןעבירה בלי ה~רי נזא~נו אותו לי~ח מ~אוי איןכי

 ואם י ר~ין~וון ויקר כבוד ב~די אותך יראה ואם יידיעתו ~תור~
 נכ~

 פגם אז י ב~וגג
 את ב~ן לבוש אתה אשרכעת

~ 
 ב~י~ רק י זו עבירה של התורהבאותיות ~ז ~ון

 וז~ י זעירין~וון ~צה זאת י ~לוך אותך יתן ולא י~וז
 לא לרמז אפשר

 הבי~
 ~ן

הי~ו~
 י יקר הב~י א~ לחלוץ

~~ כ~ ולל~~
 מ~~ק ~א~ו י

מתחלה ~א~ להיות~ ~~
 לבו~

 השי"ת כי י פ~"י ועיין י רבר~ןבאתוון הזה ~פרי ידע ולא י ~רי
 י עונותיהם מק~ין ~מיוברוב אותך אקח ואז י ע~ך יקרת גודל יביןולא

 ו~~
 בגלות

 ~עבוד קושי ~וב שהוא ~לה א~ר י~ר עינך ~ו~ם י עלי יושת ~ר במ~יר~זביתו

ול~
 בע~~י ו~צא י הזה בהמשל

 הר~
 היינו י בישראל עמל ראה ולא יהגלות

כוונות ב~ס~

 בו~
 הי' אם י האדם אותם י~שה ~רמצוה בשבת מ~~ין אנחנו כן י

~מב~ין
 ח~

בהם הואיה~~חר לדע~י א~ר י אב
 לא י ב~"ר הי~ ולא ~מל אי~

 בגמרא שמצינו וכמו יש~דשים ר~
~ 

 משנכנס ~~ל חכמינו ד~י בזה לכווןו~שר י באב עשר כחנ~ה ~שראל ~וביםימים י ~צון ~תם ומקבל י הזה ~מלהשי~ת היו
 ירצה י בשמחה מ~~ןאדר מיגון ~ה ~ודש להפוך ~ויה ידוועוד

 ימי הוא אז ~
 ומאבלל~~זחה

 ~ וי~ י~ון בו ~לל א~ב ור~ת י לי~~
 ה~מחה ע~י האדם ביד

 ואורייתא~וב~ה
 ו~רא~

 שנעשו הני~ים ע"י י בלבו ~רוה~ונה ~א~ות א~ב י
 א~ון ~י~ שנעשו ~מצות להעלות יאז ישראל הוא י "~חון "אמונה י~וראינו
 עוד י מאמ~ים ~י מאמינים~נקר~ים

 א"~
 וזהו י רב~ין א~ון ל~ינת יז~ירין

 מ~י"~
הו~

 נ~נכנ~ יבשמח~ה וזהו י בי"ת באל~ף שניתנה התורה
 י ~מחה מ~ו~י~ן אב

 ~ונה ויאמין י ~מתה אז שי~קע~י י אב ~חם ומת~ל~ם ~ו~ר~ים~א~נו
~~מה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

 י וי~אלם עמו ה' יפ~וד ~י י~ל~ה
 לשמחהמי~ון ויהפ~

 יז~ה עי"ז י לי~~ ו~~
 ~וון מב~'הע~רות ל~~

 ר~ב~
 ל~~

 ~ק שר"ע ז~ל ~אמרו וכמו יזעירין ~תוו~
~~ר

 ר~
 מבית י~א ~ועל

 ק~~
 ו~ר י

 ה~~ו ש~לים ה~ואה ~קיים~יון
 י ~

 י~יםוד~י
~ 

 בשם וש~תי י~ב ~י~י~ ע~י ~נ~ו נ~ות
 צדי~

 ~~מה י ~ד
 י מל~לין ז~ל הה~ק ר~כב~הבשם

 שי~ול~ י ~חה מר~ןאדר ~~נ~
 אז שמ~ה ע~י ירצה י ב~ה~~ין ~ מ~נ~ י ~~ה ע"י הקדושהלה~ות א~ ביד

 הק~פה~ע~ין
 ~ ו~ומ~

~~~~
ו~~ ~~~אל~~~~

 ~יהם ~א
 א~

 יביאם ואשר ~צ~ם
 מלות ~ה~ל~~רה

 ~פולות~
 עדת תהיה ולא

 להם אין אשר ~צאןה'
 ~ר ~להבין י רו~

 ~ם ~אן ~תםמ~ה
 ע~

 מ~רבזה די~ ו~~ ה'~
 ~כ~

 על היו~ים להרב~ם
~ר מדי~

 ב~
 א~ם רובם בעוה~ר ~ר ועיר עיר

~ג~~
 הדרך להורותם ~ור עס~י על

י~ו
~ 

 ~עלליהם ~יס~ו ~תם ולהו~ח
 ~ו לרשעים מ~פים ~ר ~יותרה~ים
 ~זה ~וע בידם ~שר~ם

 א~
 ~בירה

 ~יה אולי ~~ ~י יר~ם לצד ~הי~עו
 עי~זלהם

 בא~
 ואם י לפר~ם היזח ~ה

~שר
 ה~

 רוצה
 ~שו~

 י ו~הל~ה ~ורה
 ב~רם י ~ה אותו מ~עים וב"ב ~ואז~
 ו~מו י פ~ו ~ע עי"ז אולי~י

~~ 
 לז~ות

 י~עו ~וה לידי להביאם הר~םאת
 מז~

 ~אם
 י עי~ז פר~תם י~רע אולי צד לאיזה ~שהוא
 לאוחוואוי

 ב~
 יענו ומה י ו~לימה

 הלא יהדין לי~
 עי~

 משמים ~ר הרב עשיית
 לוז~ה

 ברא~ ל~
 להדרי~ם ב~די הוא י

 י~ו הדרך להו~תם י וה~וה התורהבדרך
 עיניהם העל~ו ו~ה יבה

 ו~~
 שא~ וזהו י~ים ו~ עור~

 משה
 ר~~

 לפני ע"ה
 יצא ש~~ר י~ה ל~יהם יצא ~רהשי~ת
 י לפניהם רק יהיה לחוץ מב~ו ~הי~הרב
ע~ר

 ישר~
 וא~ר י ~רה בדרך להדרי~ם

 ~~ר י~היבא
 יב~

 לבה~~נ
~~ 

 י ברבים

יהיה י ~ור בצר~י לפ~ח עם ~~י עם ל~יפהאו
 ר~ ~"~

 לפניהם
 עבו~

 ע~ו ל~בוד ולא
 ~ות רע מ~ל להוציאם ר"ל יוציאם ~ר~ללי
 ~י~ וא~ רעותי ~מדות~ות

 להביאם
 י ה' עדת תהיה ולא י ~וב ול~לל~ד~ה
 ~ד ב~ל ~ר ה~ובחלק

 מיש~
 עי~ז אשר

 ~ם~~ים
 ע~

 י רועה להם ~ן אשר ~צאן י ה~
 י ו~הי~ים רב~ם ~~ים ~הם שיש ה~ם~י

~  חל~~
 בחי' ~וב

 ע~
 ~ר ה'

 אם י רועה אין ~ם ה~וב בדרךלילך ~ו~
הוא הר~

 מ~
 י ר~ל ה~ל

 והו~
 המ~וכית ~ו

 ב~מרא~ובא
~~ 

 האי דדריש ~ש ~ב
 ~א על רעיא ~דר~יז~לילאה

 עבידלנ~ד~
סמו~

 עיניה מ~ר ~~~ת לעז ופר~י

~~~~
 והעדר בבו~ת ונ~לת

 י ~~~
 משו~י נפרע~שמ~ום כ~

 ישר~
 להן ~נה

 ה~ין בזה ועיין י ~ו~נין ~א~םפ~ים
מ~~וכית

 בבע~
 י הע~ידה

 ל~וב העדה על איש להם ~פקודמהש~י מ~~ בי~ ו~~~
 ע"ד ולאלהם

 בח~
 ~ו זו

~ 

~~~~~
 נב~ו ~ות ~' י רבה

 ומ~~ י ~ו' ~ל ז~הבח~ה ז~~ י עושר ~בורה ~מה~ו' בעול~
 בזמז ~ו

 ~~ר לי' הוי י ~ו' באין ש~ן בז~ןהלשון
 ~אה י מהק~ה ~ין ~~ינן א~ו~ות
 מ~יב בע~רי ~"י ~ו אש~ לאדם~י

לה~~ן
 ~ ב~

 לי ~י ולז~ור ור~ע
 ~דו הוא וה~~ירות צ~ות ה~ ~ר הזהבולי ה~~

 ה~דולה ה' לך שנאמר ~ו הק~השל
 יוה~בורה~ו~

 ו~
 אדם

 שו~
 בזה ח~ו

 ~ופן י הזה החיל לי ~ה ידי ועוצם כחי~י וחו~
 ~בואר מ~ולה~ק

~  
 שאין י אליהו ~י

 י הרוח ~סי ב~ל ~א ~סיהון יורדיןבעה~ב
 וזהו י מה~~ה ב~ן ~ין בז~ןוזהו

 מהע~ם ~בדו~~ש ~בוא~
 ל~

 ~נתז הי' שלא
 ~לה י להם א~~ חו~ין אלא ה~המץ

בוד~



~ ~

~  

י~~~~~~~י~
 הוא מהק~ה~ודאי

~ 
 שהם

 ועוצם כחי אמ~
 כו'ידי

~ 

~~~
 ~רץ יצאו אשר י~אל בני מסעי

 ~~~~~ ~~~~ ~ו~ ~~~~~~~~~~ו~
ויכת~

 ה' עפ"י למסעיהם מו~יהם את משה
 ~ו והחמיהוח י למוצאיהם מסעיהםואלה
 מקראיבאלה

 קו~
 להשמי~ו בא מה ~חד י

 י זה נודע כבר הלא מצ~ם מארץ יצאואשר
 להשמיענו בא מה ג' י לצבאותם מלתב~
 ביד~היה

 י הלשון ש~וי להבין ד' י ואהרן מש~
 ואח"כ י למסעיהם מוצאיהם כתיבמתחלה
 מתחלה וגם י למוצאיהם מסעיהם ו~הכתיב

כת~
 משה ביד

 ואה~
 כתיב וא~כ

~ 
 פי

 הוא ישראל בני מס~י עניז ד~ה ונראה יה'
 המבוארע~ד

 י~אל איש כל כי ~פר~

נקר~
 ובכל יום בכל הולך הוא כי הולך

 ממורי שמ~י וכ~שר י למדרגה ממ~גה עתי
 מישראל איש כל כי זצ"ל מפרשיסחאהה"ק
 לא אם כי י אחת ~דרגה עומד להיות~~א
 ו~ומד ~כו נגרע היום כי נאמנהידע י את~זול מיום היום ומדותיו מעשיוהטיב

 י~ראלי איש כי י ~עבר מיום פחיתהבמדרגה
 סיד וזה י לביש בין ל~ב בין תמיד הולךהוא
 אלה קדש מק~י ובאו י ישראל ~י~סעי
 בו~ס~ות נ~ד דרד חו~נו ונ~וד גנוהגיד
 צריך כך ב~י מ~~י אלה וזהו י~~~ה

 טרםכל מ~יםי מ~ץ אשריצ~ו ב~ימסעי להי~

המדריג~
 האדם ~חויב

 סו~ להיו~
 בחי' מרע

יציאת
 י רעות ו~מדות טומ~ה משערי מצר~

ו~כ
 להיו~

 טוב ו~שה ~י'
 ל~ד~ה~דרגה ולי~

 ול~
ואז י חהיו קדושים ל~י~

 ~~~ הו~
 מר~ ~~לאכי

 ו~צבאות
 ביד לצבאותם וזהו י ואל~ו ~נוךהשמים
 אישהישראלי ו~היו~ל ר~איך ו~רןמשה
 דביקות ע~י י כזו וגבוה רמה ~חי' ו~אלזבות
 קדוש ואז י טהור לטהור ומחובר הדור~דיקי
 היה וכן י ~וא~ר

~ 
 דעה דור בדור~~דבר

שר
 לזא~ ז~

 משה ביד אך ה~ ~~גה
 ע~יואהרן

 ~ה~ דבקות~
 את ~ה ~יכ~ב י

 ~~~"~ י ה' ~~'יי למ~ע~םמוצאיהם
 המ~אר

 נקום למשה אמר הש"י כי מטוח ~רשתלעיל
 נקמת לתת לישראל אמר ומשה ב~~מת
 חילה הי' ~"י כי במדיןה'

 ר~ הנקמ~
 עבור

 לנ~ום רצונם קדושו עם ב~י אמנם~ראל
 אשר התורה כאן וכן י ית' שמו קדושת עבוראך
 י וא~רן משה ביד אמר~ הש~י מפייצאה

~  בהם הגדולה ותולה הטוב לכל זכוידיהם 

א~
 משה

 תו~
 ז"ל כאמרם בהש~י הגדולה

 לוי יכול הי' לא עזרו הקב"האל~א
 יצאו אשר היינו מוצאיהם את משהויכתוב וז~

 למסעיהם י טומא~ נ~חי~ מצר~מארץ
 ל~י~ לבא הקדישים למסעות ~יגו כיהיינו
 י ית~ אלהו' בעזר שהי' ה' פי על יקדושה
 י למדרגה מ~ודרגה ליסע מסעיהםואלה

 ~ כהנ"ל מרע ~ור יהיו שמ~חלה ע~ילמוצ~הם

~~
 שהיצר אדם בני נגד נ~ז ~כאן יאמר
מפ~

 ומצות בתורה לעסוק מבלי אותם
 בלכלוכי מטונפים שהם בע~ם יודעים כילצד
 מה אלהים אמר ול~ע יעונות

~ 
~~ 

 י חוקי
 מ~ע סור מ~דם ~יותוצריך

 ו~"~
 ועשה

 נוה ~זה שזכה מי בא~ות אמנם יטוב
 י ט~

 משום חלילה ודאיאבלז
 ז~

 מתורה יבטל
 יו~ות

~  

 ו~יית תורה לימוד כל קודם
 בתורה י~זק ו~ח"כ בתשובה יהרהרהמצוה
 להיות נ~ו יזזכך ידם ועל י כחו בכלו~צוה
סור

 ש~ המא~ ז"ל כאמרם י מ~
 מחזירו

 את מ~ה ויכ~יב לרמז אפשר וזהו ילמוטב
 כוונת היינומיצאיהם

 יצ~
 בחי~ מצרים

 ~י' הוא למסעיהם לבחי' לבא מרעסור
 כהנ"ל טובע~ה

 ~בנסי~
 לטוב זכו האלה

 על י ולקרבנות המשכן ולעשיית התורהלקבלת

~
 להיות השי~ת רצון זה באמת כ~ י ה'
 סורמתחלה

~~ 
 אמנ~ י טוב ועשה ואח~כ

~
 הי' זה

 א~
 אשר י דעה דור המ~ר דור

 מרע סור מקודם להיות י הבחינה לזהזכו
 רבינו ~שה אמ~ם י טוב ועשה קודםלגמרי
 שאי הבאים דורות הקו~ש ברוח ראהע"ה
 שיסירו ~ד הטוב ~שיית לה~תין להםאפ~ר
 כתב י רע ~י' כלמלבבם

 בתו~
 ואלה

 ועשה בבחי' מתחלה שיסעו ר"למ~יהם
 לבחי' ידם על למוצאי~לזכות כה~לטוב

יצי~
 האי וכולי י מרע סור בחי' מצ~ם

ואולי



 ~~~~~י~~~~~~~י~
 לבא ~שם יזדככו ומצות תורה ע~י~אולי
 להחזיק רק י עצה ~ין וכעת י מרע סורלבחי'
 ~צות~תורה

 ומעש~
 הנפשות יזדככו ועי~ז

 ~ כיה~ר אמן י רע מכללהצילם

~~
 בנסיעות בחינות שתי יש דהנה יאמר
 מחמת ממקומו הבורח אדם י ~ד יאדם

 למקום ממקום ונוסע י נפשות מחמת או~ון

~~
 יציאת הואאך הלז המסע כוונת עיקר
 למרחקים ~~יתו הנוסע אדם ב' יממקומו

 ~ו~~ו~~~~~~

 ~ה

 טו~ אבני~
 ~נה י מבוקשו חפן שם ישיג למעןלמסעיו
בי~את

 ~וצר~
 י הלזו הבחינות ב' ~כ ~י'

 עיקר הי~ ~פשו~ים ב~י עם בעיניהיינו
 ותכליתכוונתם

 ~בוקש~
 י ~ומצרים יציא~ם

 בחומר הש~בוד ~ושי מטורח לנפשםלברות
 ~עיהם בשם מכונה וזהו יובלבנים
 י מו~יהם הי' מסעיהם תכלית ילמו~יהם
 כוונתם עיקר היה הצדיקים ב~י ~יניאמנם
 מ~ים ~לות היותם היינו י השי~י רצוןכפי
 י~או ו~"כ י שמה ~דושים ניציצותלל~ט
~ר~ו~

~ גדולי  
 ולז~ו~ י הנ~ק

 לקבלת
 הנ"ק חלקי כל ולקבץ ול~וף י~~ורה

 י לי~ת כידוע י הללו נסיעות ב~ב יהמפוזרים
 י למסעיהם מו~יהם ב~ם מכונה הבתי'וזה

 היה יציא~ם המבוקש ~~לית~י
 מו~יהם את משה ויכ~וב וזהו יכמובן למסעיה~

 היה הש~ ר~ן כפי י ה' עפ"י~מסעיהם
 מסעיהם ואלה י ל~עיהם מו~יהםבבחי'

 בחינת כפי היינו ילמו~יהם
 היה י ב~י ע~

 ~והנה י למו~יהם מסעיהםבבחי'
 באיש י~

 ג"~א~~
 עפ"י ויובן י ~נ"ל הבחינות ב'

 מוכרת הי~ אשר בבניםי מטופל ענילאי~ מ~
 עם י למרחקים ממקומו לברות עלילה~"י
 למצוא למקום ממקום ו~עו י וב~ב~שתו
 ~קום~י~ה

 י אשתו עוד ונתעברה י לשבת~
 י ~ניהם לפרנס בידם היה לא כי ~וד~דאגו
 לשכינם הילד ישליכו תלד כ~ר י יחדויתי~~ו
 יר~ ובודאי בנים ~וכי הי~ אשר~שיר

 ימלאו כי ויהי י ~כו די להספי~ו יעליו
 והלך י ב~נה תאומים והנה י לל~תימיה
 לע~ות העשיר פתת ~ורי אל אחד ילדעם

 הו~לך י מקדם ימים ב~זה והנה י~ר~ונו
 וחשב הלזי העשיר לבית אחד ילד~כ

 כי י בלבו~שיר
 בוד~

 י לילה ~יזה יבא

 י ו~ו הילדאבי
 סמו~

 לראות י ביתי לפתח
 ואז י היולד לילד נעשה מהול~וע

 העני באכ~שר וי~ י הילד לידם ו~ליך י ~זקהאותם א~
 הנ~

 י שלו הילד את להשליך
 העשיר הרגיש מיד הע~י~י בית פתחאל
 מוכרח והיה י בחזקה א~ו ו~חזאת

 העשיר כי י מכבר לה~יר ~שלך הילדגם ~~
 ו~ך י הילד אבי זה ודאי כי י בדעתושפט
 עםל~תו

 ש~
 עליו ה~ני ויחמול י ילדים

 י ידו ~שיג אשר כפי ~כו די לוויספי~ו
 ~וםיי~י

 וימ~
 י הלז הילד במלבושי כרוך

 בכל ילך י הזה הילד יגדל א~ר מימכ~ב
 וישיג י פלוני למקוםשנה

 ש~
 ~ סך זה עבור

 הלך הזה הילד גדל כ~ר הי~ וכןמ~וים
 מסוים םך שמה והשיג בידו ו~כתבשמה

 נמנא י רב עושר שמהונתעשר
 כותב היה מביתו ברחו בעת מתחלה יהלז אי~

 כך נסעתי היום וחושב י למו~או נסי~ותיוכל
 ~~ו~~~~~~~~

 ~~ו~~
~~ 

~~ 
 רקהיה ~~~~~~ ~~~~

 לה~~י~
 י מביתו

 לה~זל~
 י נפשו על

 והיה י רב עושר השיג כח~ר ~~כ~~ם
 וכתב י לעושרו םבה ~יעותיוכל

 עברו ~ר ו~זקראיונסיעיתיו ~
 למען י על~

היו~
 י ל~וסעיו מו~איו ~בחי' הוא י עולם לז~ר

 מו~או ת~לית כי י כל לעין נגלה עכשיוכי
 י למסעיוהיה

 ע~ ל~
 הה~חה לזה ידיהם

 י~או אשר ב"י מסעי ואלה וזהו יו~~~ר
 ממ~ים יצ~תם תכלית כי י מצריםמארץ
 ידיהם על אשר ב~י ~עי ~ה לבחי'לבא

 י~לימו~
 וכמבו~

 י רבה במדרש
 י צבאות מלאכי מעלת שהשיגו עד י~באותם
 ובערבי י עמוקות ~~הועיין

 נח~
 י

ובמבשר
 ~ צ~

~לה ~~~~ ~~~~~~




