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 הרב לאתרין
 הח~י~

 ובקי
 מו~~ר כש"ת י"אצ~ו"ס

~~~~
~~~~~~ 

 המחבר ב~ל ~ נ"י

~~"~~~~ 
 ~יר מתו~בי ~~~

 י הנעימים חיבוריו ובידו ~~~~~~~~~
 מ~ז הנח~דיםב~בר~ם

 ובי"~
 ל~ורר ~

 לחל~ם ל~ד~יםם ~ אחבנ~ילב~ות
 לק~ו גדולה מצזה בודאי ~~י~קב
 וי~ש יקר לאיש כראוי בספ~יולכבדו
 לםייעו~ יכזה

 להפי~
 חוצה מעיי~ותיו

 ~ודאי ~סייעו וכל כבוד~יבדרך
 למחזיקים~ היא חיים ~ץ הפ~יקיים
 אקח ~בה~ד ~שיצאו ואי"ה יוגו~
 כ"ד ~ הי~רים םפריו א~ ג"כבל"נ

 ~~ ~ ולומדיה התורה לכבוד~מדבר
לםדר

~~~~ ~~~~ 
~ 

 ~~~~~י~
 י~"א

~לך
 י ה~"ל דפק"ק אב"ד ~~~~י~~~~~ ~~~~~

~"~
 י

~~

 ~בלתי הח~מ אני
 היקר המופלג הרב ~~ה~"תמן ~רעמיראנ~

 ~ו~ה כש"ת וכו~וי"א
 מק~קנ"י ~~~י~ ~~~
~~~~~~~~ 

 שהיה י
 איזה לפני יצ"ו חהלחינו ~המ~ו~בי
 ושמע~ י~נים

 שהיה פה עליו או~ריס
 מן הוא לו המ~ייעכל ולזא~ י עבודה ו~ל ה~ורה עליושב

 המכב~
 את

 ע~ו ד~ וירחם ~ התורה קרןוירום הטוב~ ~ם ה~ והיה ~ ולומדיההתורה
 או"א~~ב

~ 
~~

 לכבוד הכותב דברי
 ~~ יוםולו~דיה ~תור~

~"~~ ~"~~~ 
 ~ ל~"ק

נאום ~ ~~~~~ ~לך יצ"ו ~~~~~~י~"ק
 ~~~~ י~~~~

 אב"ד
 הנ"לק"ק דפ~

~ 

 ספרב~המ"ח
~~~~~~ 

 ום~ר ~~~~"
~~~~~ "~~~~ 

 י~~~~~"י
 ~~~ו~~~ ~~~~~~

 ואף י לקרא ועוד ~הודא~~~~
~~~ 

 א~ר ~ עיני ראתה יקר
 ~ וכו~ ~~יד קרובכלוס איקל~

~~ 
 איש ויק~רא רבה גברא לאחרין ~

 ירא ובקי חריף ה~~ ~רב ~ חמודות בעל כי וכו~ ל~לויי דעבידאמלתא
~מחבר

 מ~ כ"ש מ~דד~ בן ~"ב ~~~ י~~~ ~~~
 ~י~~י~ ~~~~

 ~ ש~חי~
 םפר בעמ"חאחי

~~ ~~~~ ~~ 
 אשר

 רביםראו~ו
 וטובי~

 ~דולי
 ה~~וס מכ~ש ~ל להעלות הט~ורים רע~וני~ על ~לה וכעתזיהללוהו~ א~~

ש~י



 ה~ופללאחי
 ~ מד~ו כדי ו~צא בתורה יג~ ~~"י ~יי~י~ ~~~~ ומפור~~

 בחי~וריו עוד באועתה
 ~ ה~~י~י~

 ולת~ודה לתורה אחב"יל~רב

ורוצ~
 המסי~ע כל ~~כ ~ ל~דפיםם

 ה~ור~ א~ בכלל הואלו
 ולז~דיה

 ~תורה ~כ~וד המ~~ר ~ברי כה ~יכבד
 ~~ י~ם ~ולומדיה

~"~~ ~~~ 
 שנת

~"~~~
 י~~א ~~~~~~י ~ה ~ ל~~ק

 דומ"צ ~ ז"ל ~רי"א ~~~~~~~~~
 הנ"ל ק"קדפה

~ 

 מכבש על ~פריו~העלות
 הד~ו~

 כ
 ~~ורה וזכות ~יחיו ישראל~כמי

 ספרים~ני
 מבוארים ~ אגדות וכמה תורה עלאחד נעימי~ ~ברי~ י י~ר~

שם
 בדר~

 השמ~~ה~ לצורת קרוב ישר
 י~ראל של לבם ה~~קרביםדברים
 ~ וליראת~ לעבו~תו ש~שמיםלאביהם
 פירו~והשני

 שיר על נעים אף יפה
~קדוש

~~~~~ 
 נהוגין אשר

 ביום לאמרו י~ר~לת~וצות בכ~
 זה ו~ס י סיני הרהקדוש מעמ~
 בדברי~הרא~ון כמ~פ~

 להל~יב ~ ~מים
 וגם הבורא~ ל~בו~ת ישראללבות
 המחבר הרב את אנכימכיר

 שהו~ ~ש~ים מכמ~
 ג~ל שמים ירא

 ראו~ ב~ן ע~יו שמים ~לכותעול ותמי~ ~ ~~בודה ~תורה ולילהיו~ם ועום~
 ולפנ~ כל~ אדון לפני לרצון יהיוב~ח
 לשלו~ ~ לנועמוד

 ~צ~ק ~~חנו לנו
במהר~

 ווישקאווי ר~"ה מונים למ"ט ל~~ בע~"ח י אכי"ר ~ימינו
~אם

~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 י~~א ווישק~ווי דק"ק האב"ד זצלל~ה מ"ש ב~גאון

 י ווארשא~~ך
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 אמירתי ~רםפירוש ~ ~~~~ ~~~י~
 ~ דבוריותחילת

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

פירוש ~ ~~~~~~
 נדבה אךואס
 לפני ~ שבחודברי ~ שירה לומרלבי
 והיה שאמר~י

 ~ה~ולם
 רשות ליקחאנכי נאל~

 ת א מ ~וב~חון ~ וצווי ~והרשאה
 הוא ~ם ~השם
 ש י א ל ~~צוה
 שירה לומרכמוני~
 הוא ואם ~ל~ניו
 לומר ~ העת~תה
 ומה ~ לפניושירה
 ה~ירה ~רהוא
 פן ~ ~ לפניו לומר אוכלאשר

 בדברי ~ עוד המקום בכבוד ~חלילה אמע~
 ובינת מאיש אנכי בער י~ן ~ שלי~בח
 מורדי בין נולדתי ואנכי לי~ איןאדם
 כזה~ השפל ו~ולםאור~

 ול~
 ראיתי

 ומשל ודוג~א ~ בשח~ים בהיראור
 בבית שנולד ~~ן כמולזה~

 ~אד~רחק האסורי~
 מאד~

 ו~עד ~ ה~יר
 ~או~ה ראה לא ~ האסוריס בית~לוני
 ה~רחב ו~~יב ~ מאד גדול מרחברק
 בע~ ~ מאדגדול ~ החולים בית ~~~ד אחת~ובירכתי ~ מאד וגבוה גדול אבניםגדר

 א~ר האסורים ~ני
 א~ יחלו ~ך אם ~ שמהאסורים

 חיל ~אנשי ~חליים
 אותו עוטרים ~ורמחים בקשתו~ מזויני~

 ס~~
 ~ סביב

מבי~
 יקב~ אותו~והשומרים ~ ש~ה היושבים וכל ~ ומחוץ

 ביום פעמיםשלש ~ תמיד~רוחת ארוחת~~ את
 וכל ~ כבודולבושי
 כאשר ויהי ~צרכם
ולא ~ שמה הקטןגדל

 י~
 לעולם

 ו~אל ~ לגדרוחוץ
 אשר ~ זה הוא~י ~ אתוהיושבים האנ~י~ ~יאת
 אותי ומפרנסזן

 ל כ ו ~ואתכם
 י~נו ~ לוואמרו ~ פההנ~צא~ם

 זאת~ כל את לנו נותן אשר הואוהוא ~ שלו הואזאת ~~ ~~~~~~~~~~~~~
 ה~וא האחד אהבת נכ~סהואז זאת~ את שמע הוא אך כאשרויהי
 ע~ ~בל~ו

 התחיל כי
 להודו~

 ולשבח
 א~ר ~ הזה האדון את אודהאנכי ~ הלשון בזה ואמר ~ ההוא ~אחדאת

 ~דר ס~י~~ וכל ~ כזה גדול מרחב~ו י~
 ובו ~ כזה ונוראגדול

 ~ האסורי~ בי~
ובי~

 לו ויש ~ כ~ם ~דולים ~ החולים

כס~
 ואוצרו~ ~ וזהב

 בכל ~ כלנו את ל~שפיק ~לו להיו~ ~ כהם
 ~דול ~וד מי ~ כן ואם ~הצ~ר~ותינו

 ~מ~ו אך כאשר ויהי ~כמו~ו
 ~ח~ו דב~יו את ~ אתואשר ~~~~~
 ~~~ו~

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

~~~~~~~~~

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

 ~~ול ~י~~ ~
~~~~ 

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

~~~~
~ 

~~~~~ 
 ~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ז



 שוטה אתה ~ לו אמרו וכך ~ בנזיפהבו
 אותו לשבח תדמה שאתה מה כל ~ופתי
 מבזהאתה

 או~
 יש הזה האדון הלא

 ורי~ ~ אלפים אלפי אלףלו
 רבבות

 ובכל ~ לקצתם מספר אין עד ~מדי~ת
 אלפי אלף לו ~ יש ~ ומדינהמדינה
 ובכל ~ כרכים רבבות וריבי ~אלפיס
 אלפים אלפי אלף לו יש וכרךכרך
 רבבות ריבי לו יש ושוק רחובו~ל ~ ושווקים רחובות רבבותוריבי
 פירות מיני וכל ~ ~ושיעור קץ אין~ד יד~ רחבי ~ ופרדסים וגנות~צרים
 ופרחים ~ אדס בני בהםלהתענג
 מרה~ ~ ריח מינימכל

 ומ~יבין ~ עין
 ובין ~ מאד עד לתלפיותהבנוים ~ וגבוהים גדולים בתים וכמהכמה ~ וחצר חצר ובכל ~ חיה נפשכל
 ~ פרסאות וכמה כמה וכרךכרך

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

 הזה האסורים ובית וקנינו~וחייתו
 אשר ~ האסורים מבתי אחד רקאינו
 את להעניש ~ מאד הרבה לויש

 בבית ותפארהו~ אדוניך אתתשבח ~ הפתי אתה כן אם ואיך ~~ורדיו
 הלא ~ טיפש שתוק ~ הזההאסורים
 כאשר ויהי ~ מדבריך יפהשתיקותיך

 אז בו נדלקה ~ ~את שמע הואאך
 אל ~ אהבתו רשפי את ~ יותרעוד
 הלא ~ אעשה מה להם ואמר ~אדוניו
 מרשפי ~ בקרבי כתנור בוערל~י

 רוח והצקתני ~ ולפארו ול~~חו~הללו ~ מילין ומלאתי ~ אדוני אל ~אהבתי
 ו~ ~ אוכל לא כלכל ~~טני

 אעשה

 עד ~ שם זעיר כתר לו ואמרו ~עוד
 משרתי באו אך ויהי ~ תדבר אשראת ~ יורוך ~מה ואז ~ לבקרנו~ניו העומדי~ המלך משרתי יבואו אךאם
 את ולהודות ל~לל תרצה אךאם בננו~ לו אמרו ואז ~ הטהורהותש~תו לבבו~ טובת את וראו ~המלך
 משלש יותר תאמר אל ~אדוניך
 אתה ברוך ~ היינו ~ הללות~ות

 ו~ה ~ ונורא ~ וגבור ~ גדולשאתה אדו~
 אוגדלו

 גבור~
 אל ~ נוראותיו או

 אף מזה לידע תדמה ואל ~תאמר
 לגדלו~~ו ~ וקצה גבול אין כי ~קצה

 חז"ל כוונו ולזה ~ ונוראותיווגבורתו
 בתורה רבינו ~ושה אמרם לאאם הללו~ תיבות השלש אף כי ~באמרם
 לא זאת גס אף ואז ~ בנביאיםושנוי
 דומיה לו כי לומר~ רשאיםהיינו
 לשבח מדמה שאתה מה וכל ~תהלה
 ~ז"ל שאמרו כמו ~ חלילה מגנהאתה

 ולמעשיו ~ טימה" בה דלית~מרגניתא
 יותר ועוד ~ מהתינוק וכמשל ~ קץאין
 אין עד ~ פעמים רבבות ריבימזה
 יכילס לא אשר ~ ותכלית ושיעורקץ

 כי ~ ונאצל ונברא נוצררעיון
 העשיה העולם כל הלא ~ת נאבינה
 ושמי השמים וכל ~ ומלואההזה

השמים
 ו~

 כגרגיר המה כלם ~ צבאס
 ~ולם נגד ~ שבקטנים קטן אחדחרדל
 כל יען ~ ש~ק~נים ה~טן אחדעליון
 היא ו~את ~ ~בירו את מסבבא~ד
 ~אד גד~ל ה~סובב כי ~הידוע
 ומעולמות ~מהסי~ה

 ה~ליו~י~
 ~ ~~ם

 ינ~ן ~~ר את ~לבד בשכרו~ו~~ר ~או~ של~ ~צדיק~ צדיק לכלי~חן



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~

 דיבת וגם השם~ בעזריחםרו ~ וח~שים מאות שלש במתנה ~דלו
 יותר ~ להקבה"ו לו יש ~ד כי ~הוא ~ ודור דור בכל יש צדיקיםוכמה רבי~

 ~ ~אמת הוא וכן ~ להם חלקמאשר עד ~ראשון מאדס היו דורותו~ה
 באין המהכי דורות כמה יודע מי ועודכה~

 סו~
 כידוע

~~ 
 ולכן ~

 לפני ~ ל~ר ~נ~נו רוצים אךאם לא והצדיקים ~ ושמים הארץ~מוד
אדון

~"~~~
 תז"ל ~ונת את ~ הטוב השם בעזר ~ אורחא אגב לבאר~ ונראה

הה~
 ~~~י~ ~ שאמרו

 שלש וצדיק צדיק לכל להנתיל הקבה"ו
 חז"ל בדברי ק~ה ועוד ~ ב~מה יעשה ומה ~ עולמות ~ך כל להצדיק לולמה וק~~ ~ אמלא" ואוצרותיהם י~ש או~י לה~~יל שנאמר עולמות ועשרמאות

~תענית
 ד~

 ~ה
 ע"א~

 יהיבנא ~ הקבה"ו לו שאמר ~ פ~ת בן אל~זר ר~ אצל
לך

 ל~למ~
 ודיגלת כפרת ~ דכיין אפרסמון ד~שחא נהרוותא תליסרי ~ דאתי

 ~עיין וכו~ לא ותו האי לקמיה אמרי ~ ב~ו~ענגת
 שם~
 כל לו ולמה ~

 קדושים אלקי בעזר ~ הקדושים בד~ריהם ונראה ~ בהמה הוא גם יעשהומה
 ~ותו שקו~ן השמן הוא ~ האפרס~ון שמן כי ~ הידו~ היא זאת כי ~ המה כןכי

 יקח אך ואם ~ לז~רון םגולה הוא הזה ה~~ן כי וידוע בלע"ז~בלזו"ר
 אשר כל את ולז~ר לה~יג ~ מאד מוחו יתחזק מזה~ אחת טיפההא~ם
 לעולם ~וד ישכח ולא בשכלו וישיג ~ילמוד

 א~
 כבור ויהיה ~ אחת תיבה

 זה משמן אדם יקח אך וא~ ~ טיפה מא~ד שאינוסיד
 ~כדי יותר~ מע~

 א~~ר~
 מוחו יען ~ד~תו~ יצא ~ אחת טיפה

 חל~
 וזאת כ~~ כל לק~ל

 ~ אלקינו מ~שה ~ אלקות ~~~ת הוא ~ העליון הת~נוג כל כי הי~~~היא
אין

 סו~
 פדת בן אל~זר ~~ ~קבה~ו לו הבטיח אשר היא וזאת ~ הוא ברוך

 ישגה הוח זאת ובכל הזה~ בעולם ומדו~ה עני הוא אשר ~ זה בשכר~י
 באהבתת~ד

 ה~~
 ~ש~ ולכן ~ ותורתו

 לעתיד כזו גדזלה להשגה יזכה זאת
 עשרה משלש יתחכמו אשר ~ מספר אין אנשים ורבבות כאלפים ~לבוא
 ומ~ ~ ודיגלת כפרת הגדולים ~ אפר~~וןנהרות

 לאל שהיה
 בי~

 ל~~יג~ כלם
 ~~דולה להשגתו ~של והוא ~ י~י~ בעצמו~וא

~~ 
 ~~רומז הוא כי דא~רסמון~ נהרות הי"ג בכוונת לומראפשר ~~~~ ~ ושיעור קץ אין

 מ~ט א~ר ~ קדישא דוק~א תקוני בי"ג ~מעוטה לה~~~
 באין הוא ~ ב~~ השג~

 כידו~ ~ ושיעור~וף
 ~ השם לו אמר ~ יו~ר ביקש כא~ר ולכן ~ חן ל~וד~י

 ה~~~ אין~י
 לא ולכן ~ וחביריו כמוהו לאיש ~ מזה ל~~לה עוד

 י~ק~
 כי יותר

 מ~ש~ו~ ל~~ל~ ~יאזאת
 ל~~~~ ב~~ג~ ל~ ~צ~ ו~ה ~ הנש~~ות

 ~ ~~כלו
 ולא יבין לא~י

 ה~~ל~~~~ ~~~ן וכן מ~ו~~~ יד~
 ל~וא~ ל~~יד לצד~~ים

 ~~גו~ ל~~ שינתן ~ האו~ן בזה כן גס~וא
 ~ ~צ~ ~ין ~ד כ~ם ה~ול~~ות

והו~



~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 נדר~י~ כזה~ העולמיםאדון
 ~ו~ות הרשיתי אשר~ד~ר אנ~נו

 ~ ~י~
 ה~ם ~אהבת ב~ניורוח ~ שבחינו את ולסדר ~ ~רשותלי~ול

 עד אוכל לא כלכל ~מאד חלילה פן ~ מוע~ים דברינוולהיות ה~קת~
 ~ ~~ מבליהקול נענשים ונהי~ ~ בשבחינו עודנפגוה י~ ~

~~~

~~ 

~~~~ ~ ~ ~  

~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~~י ~י

~~ 
~~~~~~ 

~~~~
 ~~~י

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

~~~~
~ ~~ ~~

~~~~~~~~~ 

 ~אנכי
 א~ פות~

 ואצע~ ~ פי
 שו~ בלתיבעלמא א~ ~ חלילה אחר כאומן אינו הוא צעקה

 י~נו לאו~נו~ו הנדרש דבר כל ~ ורעדה בחיל דיבור
 ידו~ אתי איןיען

 אינו והוא ~ לפניו ומוכן ~ בעולם הוא ~ה ~ עוד
עושה

 אחת ~ד~ה חכמה ~ העולס מזה ~בר האדם ישיג אך אם כי ~ למ~לוהזא
 ייטבו ואז ~ מה דבר לתועלת הוא חכמה דבר וכל ~ לעולמים היה לאאשר
 ~~ או~ו וישבחו יפארו העולם בני וכל ~ אחריו ולזרעו לו הממל~ת כללו

 יהלך ושמו ~ ויקר וגדולה כבוד לוויתנו
 מםו~

 ~ל ~ םופו ועד העולם
 וש~חה תע~וג הא~ם יקבל ~ה ~ וחומר קל של ~נו בןזחו~ר

 מחכמות ~ ורגע ר~ע בכל ~העליון בעול~
 הרבי~

 אליו יתחדש אשר ההם
 רג~ ב~

 החכ~ו~~ כל ~~כלו שהמציא ~איש כמו ~ ותכלית ו~יעור קץ אין עד ~ורג~
 ~אותמשלש

 וע~
 אשר ~ עולמות

 באין מחבירוגדול אח~ כל אשר ושיעור קץ אין ל~לות~
 ~ו~

 ושי~ור
~ 



~וש~
 ומיפה מ~קן רק ~ מאו~ה ובורא

 ~ב~ידור וים~רם ~ ~~כליתו דברכנ
 ~~~~ה

~~ 
 ~ כערכו אחד ~ל ~~ נ~ים

~
 ~~וא רק ~

 בר~
 ~ ~שאר הגוש והדבר העיקר

 הרו~ ~

וא~
 אשר את
 למ~כתו לו~~ש
 י~ה~סדר םדר~ ~ןואחר

 כל כרצ~ן ~~עים ~~
 ונ~ן ~ ואחדאחד
 א~ד~~ל

 לזה אחר~כח ואח~
 כ~

 כח יפה בזה ~כי ה~שה אתלקבל הרך~ כח ולזה ~ הקשה
~כח הר~

 הקש~~
 ולז~ הצומח~ כח ולזה

 כח
 השכל הוא המ~בר~ כח ו~זה ~~חי

וח~~~
 יתירה ודעת ובינה

~ 
~~~~ 

 כאומן בוראנו אין בז~
 אם ~ אחר אומן כי ~אחר

 הוא י~ן ~ לו עוד צריכין אינםו~עשיו ~ לדרכו ילך מעשהו את יגמוראך
 רק ~ כח בהס נתן ולא בראםלא

םדרם
 וייפ~

 של אומנתו אבל ~ לבד
 א~ ~ ~ כן אי~הקב~ה

 אחר
 ה~סק בלי ~ ת~זיד בהםו~~~יח ~ בזרועו אותם נושא הואב~י~תם

ר~~
 השגחתו יפםוק אך ואם ~ חלילה

מ~ס
 א~

 יתב~לו כמימרא~ רגע
 איש כמו ~ היו כלאויהיו

 נ~יר או נוצה כמו ~ קל ~ברל~~וד הרוצ~
 יזרק~ה ואז ~ מל~~לה~ק

 פיו ברוח תח~יווינ~וח ~זל~~~
 ו~ז ~ ~ח~ק~

 ו~~ ~ ההוא הדבר ~ל~~עלהי~~וד

 יפ~ו~~~
 תחתיו מלנפוח הוא

 כר~ע יפ~ל ~ר~ע ~~
 כל כן ~ ל~~~

 ו ה ~לתבט~
 הנ~שאו~הכח ~
~וא יע~

~ 
 עשה

 והדברהעיקר
 ר~ ~ה~וש

 הרות
 לא לכן ~לבד
 ה~ח רחיכלה
 השם אבל ~ל~ד

 ברוח הכל את ~שה אשר ~הטוב
 חלילה הוא אך אם לכן ~ש~~ו
 השגחתו כחיסיר

 ~ר~
 יכלו ~ עין

הכ~
 וכמו ~ היו כלא ויהיו כרגע

 אחת אצב~ על ~ ה~המן ~ גדולה ז~וכית כלי המחזיקאדם
 בה ישכח אך ואם ~ באוירעלה

א~
 מידו תפול ואז ~ מל~חזיקה ר~ע
 העול~~ות כלכן ~ היה כלא ויהיה ~ לרסיסיםו~ש~ר

 ~ונת הוא וזאת ~ עד עדיהנושאם הקב~~ בי~ ו~לוא~
 ת~יד יום ~כל ב~ו~ו "המחדשהמ~~ר
 הכל ע~ה הוא יען בראשית"מעשה

 הישוח דבר וכל ~ מאיןי~
 ועו~ה בוראה בכח הרוחני יסודעל העו~ד~

נדר~
 כן אז כ~חו ~ להחזיקה הוא

כחו
 ע~~

 חפול ~~ול ~ לאו ~ואם

חליל~
 כרגע

 ותהי~
 ~ כ~וקדס לאין

וז~~
 א~ר הוא ~התחד~ות

 ~רב או~ו ~~ידמצמצם הקב~~
 של~

 ~רוב י~~פו
 וי~בטלוה~ור

 ~ חל~לה מ~ציא~~~
להשפיע ר~

 ע~ ~צ~צו~ ~~~
 ~א~~ יכל~ כי

 ~~~ ~ ~~~ ~~~~~~ו~~

~~~~~
~~~~~ 

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

~ 

~~~~~~ 
 וי~~~~ ~י ~יו ~~י~ו~~י

~~~~~~~~~~ ~ 
~~י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 אך אשר ~והנשאיס
 חלילה תדמיאל

 כחםהוא
 אשר ~ י~םועוצם
 הקב~ה להם~םר

 ~ וחלילה~לילה ~ לבדםלהיותם
~

 כח א ו ה ק
 בעצ~ו הואאשר ~ בעצמוהקב"ה
 ידם ~ל~ושה
 כאומן ~ חפצוכל
 רק אינםוהמה ~ כליו ידי~ל

 החוצב בידכגרזן

 ~ ~~~~~ ~ז ~~ ~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

 ~~י~י ~~~~י~
~יו ~~ ~

~~~ 
 ~י ~~~~ ~י

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

 ~~~~~~ ~~"~ ~ל~~~ י~~י~ י~ו~~~~
 ~~~ה י ~~י~~~~~י ~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~ו~ ~ ~~ ~~י~~~

 ~ ~~~~~~ ~~י~~~ ~~

 היה א לואז ~ מחד ס י קד
 לאלפסמספר

 ואין ~ולרבבותם
 של לחשבונםקץ

 אשר ~קלפים
 וב~רט ~ ת חא ~רקי~ עושיןהיו
מכל

 כל אםוכן ~ הרקיעי~
 העצי~

מכ~
 היערים

 חלולים מקניםהיו
 י נ ק כ~לולים
 ה~~ ואז ~קולמם

 ביד וכמשורבו
~~~

מעץ
 ה~ים מכל ובפרט ~ מס~ראין המאמר כוונת הוא וזאת ~~מניפו אחד~קני~

~הממלי~

 המה היערים בכלא~ר המלוכה" ולו מלכים
 ב~

 העולם
 ממליך הוא אם ואףפירוש

 מל~
 בהם ~לכתוב ראוים ~לם והיו ~כלו לכל

 כל ~ ולשוןא~ה ~
 אי~

 ~ בעיניו הישר
~~~ 

~~~ 
 ו~ל הי~ים כל היו ~ואלופירוש את מנהגים ג"כ המה כי תדמיאל ~ ~~י~~~ ~~ ~~ ~ י~י

 הוא ב~צמו הקב~ה רק ~המלוכה
 רק אינם וה~זה ~ המלוכה אתמנהג
 בי~~גרזן

 שנאמר כמו ~ בו החוצב
 ואף ~ השם" ביד ושרים מלכים~לב
הכ~

 עושה הק~"ה אשר ~ ~זה

תמי~
 אותם גם ~ הללו הכלים ידי על

 לש~אין
 בחרט ולב~ר ~ ולספר

 כ~ ~לב~ גליון~ ~ליאנוש
 ~צ~ו~ו

 ~ואא~ר
 ~ו~ באי~

 ~ ותכלי~

~~~~~~~ 
 כל ~~לא ~ירוש ~~~~~~~ ~~ ~~י ~ ~~י~י

 בתולדה דיושבתהוםהמי~ות
 הי~ מי כל ליקתולא

 מהם ~ לעשות
 בכל המתכנסיס ה~יס כלוגם ~ מעט מ~ט מהם יחסר אז ~י ~דיו

 ~ נדיוהיו מק~~
~~~~~~~~ 

 ~~~~~ ~~~י
 כל וגם פירוש ~~~~~~

אשר
 א~

 אנשים כ~ו בא~ו נש~ה
ונ~ים

 וט~
 בארץ מעונוחם ~ך אשר ~
 מהירים לםו~רים יהיו הלזוה~חתו~ה
 כלם יהיו ו~מה ~ במלאכתם~~אד

כנ



~ ~

 ל~ופרים ~ך
 וחכמים ~ גדולי~

 רשומה ירשמו אך אם אשר ~ונבונים
 ~ו ~ בלתו ואין ~ כל אדוןהו~~

אי~
 ואז חבירו עם הדר

~~טה הו~

 ו~~~

 ~~~וז ~

~~~~~~ ~~ 

~~~ 
 של

 ~וראומ~~ה
 וארוכה ה ב רו

 עד מאד~~ד
 ול~~ר ל~~ראין
 קו ~כל ירמזזו~ן
וכל

 מכל~קודה~ וכ~ רו~~
 א~ר ~ ו~דולק~ן ~ו~~

א~
ובכל ~ המה ב~רץ
 לכ~ובי~~יקו ל~ זא~

 מן~~ט א~
 ע מ מאף ~ ~מע~
~ 
 י
~ 

~~~
 שבקטנים~קטני~
 יקבצוכי

~ 
 ויא~רו החכמיס כל

 יבינואם
 א~ מע~ ה~~

 באס~~לריא
 ~ החיות י~כ~ן איך ~ מאירה~אינה

~~~~~~~ ~ ~ ~  

 ~הבורא

~~~
 ~~~י~ ~~~~ ~~י

 פירו~ ~~י~~~~
 בש~ים

 ~ יםודות ~~~ארבע ל~עלה~~~ל
 כלא~~

 הברואי~
 בלי ש~ה

ו~~יה ~ו~
 ש~יים רק ~ וגש~

 ~ב~ל בלתי וה~~~ם ~ל~ד נפרדי~
 ~ ותכלי~

 רואין ה~~~~~
 כמע~

 ~ ~~~יל
 ו~הדר ~הוד אח ~ ש~לם~~~~י
 בהכרהו~כ~רים ה~~~~ ה~זלכי~ ~לכי~~לך

 כי ~ ושלי~~~ חז~~

 ~כיר אחדאין
 הוא ~ה רעהואת
 היא ביבשתאבל ~ עמו שידורעד
 א~ת א~ואף התחתו~ה~הארץ

הו~
 מודים והכל

כי
 א~

 בהם גם
 כרצונו שולטהוא
 שנא~ כ~והטוב
 זולתוואפס ~ ~לב~ו עודאין

 אין~ירוש
 ד~ר וא~סמקום שו~

 עלז~ת ~~י~ היאאשר
 ~כלאבל ול~ ~ להםב~ר ה~ר~
 הוא~וא ~~~
 ~ השלי~

 ~~~~י~ י~י~~~ ~~~~~~~
 הלא פירוש ~~~~~~~~

 אד~ אך אם ~ הוא העולםמנהג
רוצ~

 ~~דים ישכור הואואז ~ וכבדה רבה ~זלאכה ל~~ות
 רבי~

 שיע~ו
 יד אין וא~ ~מל~כ~ו

 הוא ואז ~ ההוא המלאכהלעשות מ~י~ שכל~

 ו~~ה ~~~ש~
 ~וזרי~

 א~ר ~ ~~ר כלוכן ל~ וםו~זכין
 הו~ ~~

 יע~~ו
 לו י~שהוי~~רהו

 ~~ז~כ~~
 שיע~~ו

 כי ~ כן ~ינו ~~~~ה ~~ל ~בל~ו

ו~~
 יש ~ם

 ו~~ר~י~ ע~די~ ל~

~~
~ ~  

~~~~ ~~~~~ 

~~~

~ 

~~~~ 
 י~~י

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

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

 ~ה
~~~~~ 

 וב~ל ~ ~לילהזול~ו
 ~ ~זאומה יראו~ עיני ~ הלזוהנ~~ה
 ה כי ~ ה~היודעין

ו~~~
 בל~ו

עד



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 זאת ובכל ~ ותכלית שיעור אין~ד
 ובעצ~ו בכבודוהוא

 ~י~
 את

 עזר~ שום ~תיה~לם
 וא~

 גמרו אחר
 עוזו בזרוע תמיד מחזיקם~א
 לאל איןי~ן
 מלאך שוסביד

ושר~
 ו~וב ואו~ן
 ~~שותלה~יל
אף

 מע~
 ~ן

 ממעשהו~~עט

~
 עוזר ת ו י ה ל

 ו ת ל ו זוםומך
 ~חל~ל~

 מנהג הלאפירוש
 ואף הוא~העולם
 השכילה לא החכם הא~ מע~ה קודםאס
 אחר אבל ~ כמעש~ו לעשות בריה~ום

 לעשות יחכמו אשר רבים ישנס~עשאה
 איככה רואין ה~ה יען ~ חכמתומעין
 אינו השם ~עשה אצל אבל ~ופרטיה ~לי~ בכל ההיא הדבר~~שית
 את ויצר ~שה כבר אם ~אףכן
 רוא~ן והכל ~ בראשית ~עשהכל

~~
 טבעי~ם כל את ומשיגין

 זאת ובכל ~ ופרטיהםבכלליהם
 ונבוני הט~ע חכמי כל הנה נאיקבצו
 צ~~ח דבר ולברוא לעשות ~לחש
 יעלה לא חדש חי בעל או ~חדש
 את מהם ונסתר נעלם י~ן ~~ידם
 ~נאמר כמו בהם אשר רוחהתוכן
 זולתו ולא יודע" השם רוחות~תו~ן

~ 

 ~י~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~י~ ~~~~~~~
 דר~

 הוא ~עולם

 ~צ~ו את לוקח אחד ~ךאם
 ~וי ~ וע~~ו~ה ומרובה ~דולהלעבודה
 הוא כזו ~בודתו בעת ואז ~י~צאנה
 ב~בוד~ יכלה כחו וכל עסקיו מכלפונה

~
 כת ~וד ב~ ואין
 בעב~הל~סוק
 ה~וא ב~תאחרת
 אםכי

 א~
 ~וא

 ~עבו~ה לבויפנה
 זולתהאחרת

 אתישחית
 יהיה אםיודע י מ ו ~הרא~ונה

 בידו לאלעוד
 את ר ו מ גל

 נבול כיהראשונה
 הראשונה כייבול

 מחמת ממנו כחוי~ור~~~~~~~~~~~~~~~
 ולנוח עסקיו כל להניחנדרש וי~י~ ה~בו~
 מע~

 ולא
 יעסוק ולא לפניו לבוא דבר שום אזיניח
 י~ו~ אם עד דבר~שום

 ~ א~יו ~וחו
 ב~בודה כלה אשר כחו אתולחזור

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

 חלילה שינוי שום בו להיות בהםיגע
 בריא~ם אתר וגם בריאתםמקודם

~יה ל~
 עי~

 אף חלילה שינוי ~ום בו להיות
 רק יו~ד ~ל בקיצוי שם זעירמ~ט

 הו~
 היה א~ר הוא ~וא וי~יה~ ~וההי~

 קוד~
 ~~ול~ו~~ריא~

 שי~וי ~ום בו עשו ולא~רי~תם ואח~ ~ בריאתם ו~~ת
~~ורה וחילו~

ד~ית ~~י~~ ~~~~~ ~ ~ליל~

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

~~~~~
~י~ו~ ~ ~~~ ~~י~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~ י ~~~~~~ ~~~ו~~~
 ~~~ל

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

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~  

 ועתה פירוש
 שתוכל לך ~סביר ~~יטן בעל~א

 אי~לש~~
 קל

 הי~
 הקב~ה ~צל~

 כ~ו ה~~ות~יאת
 שהו~

 דרך
 ש א~א~ א~ איםהעולם~

~ 
~~~~~ 

 חחד ומושנ~~ן
 דבר ממנו~בקש

יעמו~
 דומם לפנ~ו

~~
 יאמר אם

 המושל פניול
 אשר ~ ב~א~ה~
 ~לה ה~ה~יא
 שיש הוראהוהוא ~ האותיות~כל~
 ה~ושל~צון

~י~
 מח~ור אין כי בקשתו אתולמלא ~ ש~לתו

 ~מרו וב~תלפניו~
 זא~

 ניכר לא
 ~ שינוי ~ום ~ודבו

~ 
 ה~~ה אצל

 לברוא הפ~וט ברצונו עלה אךאם
 בלתי ונע~ו ונוצרו נבראוהעולמות

~ום
 ד~

 ולאות ויגיעה עבודה
 אףושינוי

 מ~~
 חלילה המעט מן
 ~ לי"ח~ידוע

 ~~~~ ~~~ ~~י~~י~ ~~~~~~
 הל~ פירו~ ~~~~

 דרך
 לבנות רוצה אחד אם ~ הואהעולם
 הבנזיים ~ ורבים גדולים~נינים
 לזה עצ~ו את ~כין הואלתלפיות
 את ומכין ומביא ושניםי~ים

 ~כל א~ ואחר לעשותם החלו~ודם ~ הזו ל~בו~ה הנדרשיםהדברים

מוכ~
 לע~ות י~חל לפניו ומזו~ן

 כן אינו ה~ב"ה אבל ~~בודתו
 ר~

בע~
 העולמות וע~יתו עבודתו

 הכל ובראם ע~אםאשר
 ~כין אז גם ~הימים בשש~

 הכ~
 לעבו~תי

 כאחת ו~שיתו הכנתווהיתה
 הוא ו ת נ כה

 ~~שית~
~~י

 העולם דרך~לא
 אך אם ~הוא
אחד

 עוש~
 עבודה

 וכבדהגדולה
 או ~בעצמו

 משרתיועם א~
 ~בוד~ו אחרואז

 מאיש משחת ונעשה ממנו כחוסר
 פ~ו ותוארמראהו

 אם ואף ~ ישונ~
 ויפי תואר יפי בתחילה היההוא
 רוחו ישוב ואז הניחו אחר ~ד~ראה

 אינו הקב"ה אבל ~ מעט מעטאל~

~~

~~~~~ ~~~ ~~~ 

~~ 
 ויצירתובריאתו

 בריאתאחר העולמו~
 הראה ~ העולמו~

 ~ ~לדעת
 כ~דו ויקרת שכינתו

 ~מ~~ימים בד~רים אף~וכנת
כ~ו

 א~
 ~וא אשר ~ הגשמי באש

 אשר ~ כמוהו מאין והמשחיתהמזיק
 בו גם ~ הכל ומבלה מכלההוא
כי ~ ואין א~ס הוא השם מבלעדי כי~י~ ~ בלתו אפס כי שוכנת כבודוכסא
 א~

 הכל~~ הוא מכל~~ שהאש מה
 ובלתו ~ולתו דבר ולא ~ לבדכחו

~ 

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

~~~ 

~~~
 ~~י ~~י~~~~י~

~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~~~~~~ו~

 ~~~י~י ~יו~ ~~~~~ י ~~י
 ~~~~~ וי~~~~~~~

 י~~יה
~~ ~~~ ~~ ~ 

~י~

~יל



~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 פעל ~כל ~נאמר ~כמו שאת השגתם

 למענהו" השם ואם פירוש ~~~~~~~
תאמר

 כל אח הבורא ברא לכן ~
~~~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
העולמות ~~~~~

 יום ובכל פירוש~~~~~~~עוד לו היה לא יען ~ לב~
 מלאך ~וםאז

 א ל ה ~ומשמש
 גם אף כיידענו
 אשר~תה

 מלאכים לוויש י~
 חדשים~~~~שים~
 ואין ~לבקרים
 את לש~רואין ~ לגדודםמס~ר
ובכל ~ מחניהםכובד

 זא~
 הוא

 ועושה ע~הלבדו
 לכל ~ ש ע יו

 מק~ן ~המעשי~
 ~~י~ ~~~~~~~~
 וא~ ~~לתו ו~י~ ~~~~וע~

 ~ה הוא כן אם תאמר
 הרבים והמשרתים ה~לאכיםלו

 תפארת יקר להם להראות ~כמוה~
 כבודוגדו~ת

 מע~ מע~
 שם זעיר

 יוכל אשר כפי ~ שםזעיר

 בטו נבאר אורחא וא~ב ~ ~~~"~~

 יוצר הואויום
~לאכיס ~ חדשותובורא

 חדשי~
שכלי~

 נפרדים
 רמי ם י ש דח

 וגבוהיהערך
 אין ~דקומה

 חגיגה ~ע~ו~כלית סו~
י~ד

 ע"א~
 ממיכאל

 ה~דולשר
 להרבותבכדי שבי~ ק~ןשילשול ~~

 ל כ באמונתו
 שידעוהעולמות

שי~
 ויוצר בורא

 בריות יראו אשר בעת ~ועושה
 חדשות ויצירותחדשות

 מחדש ~יש ידעו ואזחדשים ומע~י~
חד~ים

 וא~
 שזפתו לא אם

רואה עי~
~~ 
טפי ~

טע~
 א~~ הזה המקרא את וד~ת

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

~~~~~
~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ 
~~~ין

 ~~~~~~ ~~ו~
 ~ו~~י~ ~ל~~י~ ~

 ~~~~~ י ~~ו~ ~ ~ו~~ ~~~~~~י~
"~~ 

~~~~~~
 ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~י~ ~~"~~~י~~ ל~~~ ~~~ ~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~י

 ~~~ ל~~~י~ ~~~י~ ~~~י~ ~~~~~~~~~
 ~ ~~~~~ ~~ו~~~ ~~~ו~~~~~~~

 ~אמר ומה ~ אמונתך" רבה לבקרים "חדשים ה~ר~ןהביאו
 ~י~טאיוב

 כ"ו~
 וזא~ ~ אלו~" אחזה ~ו~~שרי

 ה~ם בעזר יהיה
 בדור הרבים בעונותי~ו חלילה מטה אשראמונתינו ל~ז~

 פרו~
 ה~ה
~ 

 ~ ~~~~~י~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~

 ~ל ~ל~ו ה~~ך ~חר לבוא אין כי~~~
 ~ול~

 ~ח~ירה
 ודרי~~

 ~ ח~ילה

וא~
 היו~ ~~וני אד~ בן ~וד כי

 הש~ל ו~~ל הצעיר
 והנ~ז~
והח~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~  א~ות כל ומבטלין~רפין ~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~י~~

 פירו~ ~~~~
 ויחרון

 ע~
 ישיגואך ~ הנפרדים השכליים עלהרא~ונים א~~ טוב שכל וכל ~ השם~אהבת

 היצורי~
 ילהב ההם

 ~ריפת ידי על השםלאהבת ~ מאד מאד רם ושכלם יצראשר
 אשר ם ת ב הא השם ~שהעוד
 ברואיםהטוב

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

 וזרקו בודלקו

~כי~
 ~י~י ~~~ יותר מאד

~ ~~
~ 

 אש רשפי~ו ~ ~
מראשוני~

 יען ~אהבתם~י~ו~ אשר
לבם

 בוע~
 ~~~ כ~~~ר

~~~~~~ ~~~~~ 
 גדלההשגתם ה~ י~~י~ ויו~~ ~

 ~ ימ
 ד ו

 ~יו~~י~~~~~~י~ א~
 ~ין ~ד מאדמאד ~ ו~ו~~יז

~~ול~
 בהשגתס תמיד וירוצו יעופו ו~ם ~ רגע הפםק בלתי הטובהשם ~ ותכליתשי~ור~~י לאהבת

הגבוה

 בני יצאו כי הזה בדור ~ערורה ראיתי כי י~ן א~ל אי~י~~וה~~ל
 ש~ בלי בניבליעל

 ~ם את ראה מי לומר להו ניחא בהפקירא ~~ר
 לעד וזכרם שמם ימח ויתחרשון ישתתקון ~ תורתו ואת אותו ידע~י
 והמה ~ דורותלדורי

 גרועי~
 ועובדי ומזלות כוכבים מעובדי יותר עוד

 נק~ בגדי ל~שתי ולכן ~ יש~רנו השם ~אל~לים
 להם להראות ובאתי

 ה~ א~ אנו רואיס כיבעליל
 אותו וידענו שכלינו בעיני

 ו~
 ובנינו ואנו ~ יחדל והח~ל יש~עו~~ומע ~ תורתו

 ~ נקיי~
 ~~~~~~י~

 ידענו הלא ~ האד~ עיקר הוא מה ~~וטה ח~ירה נחק~ר
 ה~שרכי

 וה~צ~וו~
 ~יקר הוא זה לא והדם וה~י~יס והעור

 רק ~~אדם
 המ~

 לעיקר וכלים לבו~ים
 האד~

 ל~~ות
 בה~

 כרצונו פעולתו
ו~י~ר

 הא~
 וזאת ~ ודעת ובינה והחכמה והשכל והדי~ור החיות הוא

 באי~יס בין ~ איש בתואר דבר יולד אך אם כי בעינינואנו רואי~
 העליוני~

 ~אישי~ ~ין ~~רוחניי~
 התחתונים

 יתאחרו לא ~ הג~~יי~
 א~

 כמימרא רגע
לש~ון

 בה~
 לפי אחד כל ~ ודעת ובינה והחכמה והשכל והדיבור החיות

~ר~
 ו~כל ~ לק~ל ~כנ~ו

 ~קו~
 ~הם יבואו הוולדם

 הדברי~
 ~ כר~ע ה~ם

וה~ריס
 ~וח~י~ בלתי מאד מאד רו~~יים ה~וה א~ א~ ~ה~

 ולא
 ~ואה~ין שז~~

 ול~
 י~~ן לא רו~~ים ~ם ואף ~ חושיו וכל אדם יד בהם ~~יע

ב~~
 רוח כי

 הו~
 בל~י ו~~ה ~ו~~ש דבר

 ו~כל ~~ מורגשי~
 עד ~~ול~ות ~~צ~ היותו ~ו~~ם בכל ~ ואיש אדם ב~ל י~~ם כי~~ו רו~י~ זא~

~ל קצ~
 ~~ל~ העול~ו~

 ו~רבע מטה
 הדברים כי ~~~ע ~ רו~ו~

 ה~~
 מלאים

בכל
 ~~ו~

 ה~ה יאחרו בל ולכן מ~ם ~~וי אתר ולית
 מלשכו~

 בכל

~~~~ 
ואיש



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  לה~יגהגבוה
 מע~

 גדלוח מזעיר
 ושש ~ הוא ~רא כי השםמעשה
 וה~וה ~ירוש מהם~ א~ד לכלכנפים
 בה~גתם תמידיעופו

 מעט להשי~
 בכל המ~טמן

~~~ היינו צ~~ין~ששה  צפון מערב~זרח
 ו~~~הודרום

 פירוש פניו יכסה בשתים ואז ~~ט~
 למעלה מה חלילה יהרהר~לא

 מ~

 רגליו יכםה ובשתים ~לפנים
 מה חלילה יהרהרשלא פירו~

 למ~~
 ו~ה

 וב~תים ~לאחור
 יעופ~

 ~יר~ש ~
להיו~

 ויראה ב~בה ושוב ברצוא
כאחת

 ברצ~
 הוא

~~~ 
 אלקי ת ו ש יב

 בכללהשיג
 פ~~

~~~
יו~רויותר~יישנו

 מאומה חלילה ~רהר שלא הואושוב
כמו לה~י~ אין מהותו כי אלקיב~הות

 החיות ~ל מושל השכל כי אנו רואים זאת וגם ~ היותו ~קום בכל~איש
 ודעת ~ינה והחכמה החיות מקור והוא ~שכל אל בטל החיות כינמצא ~ החיות כל עם זאת הוא ~ו~ה מה דבר לעשות אדם ישכיל אך אםכי

 בשכל~כללים
 ונמצ~ כידו~

 אחד~ הכל ודעת בינה והתכמה והשכל החיות ~י
 הוא זאת וגם ~ גמורבאח~ות

 לו יש וגדול והולך נ~צא דבר לכל כי הידו~
 אליו ו~וזר משם ונובע נלקח הוא אשר נאמן ומ~ור ~קום ו~וצאשורש
 ויניקה שורש בלתי פירות ו~~ה וצומח נטוע אילן יהיה איך כי ~תמיד
 מוצאם מקום יען תמיד ונובעים המתגברים מים ו~ו נאמן~ממקור
 ~ל~ה החכמים חכם ש~מר כמו תמיד אליו וחוזריןמהתהום

 המל~
 ע"ה

~~
 אל ~ מלא איננו והים היס אל ~כים הנ~לים

 מקו~
 הול~ם ש~נחלים

 כי נמצא ללכת" שבים הםשם
 א~

 ו~ינה וד~ת חכ~ה שכל לכל ~ם
 בל~ם וא~ס זולתם מקום אין אם ואף ~ העליונות מדות ושאריתירה
 באין המהולנג~נו

 םו~
 גם כידוע ותכלית

 אנו~י ה~כל המה הנטועים לנו מאין ו~ורש מקור ~ל~ה ל~ם היה לאאס כי ~ נא~ן ומקור ~ורש לה~
 אין ~ד למקור ומקור לשורש שורש ויש יש וכן ~ודעת ובינהוחכמה

 ~וא אשר הזה ושורש ~ להשכיל והשכל לחשוב הר~ון ילאה אשרותכלית םו~
 כל ומקור השרשים ~לשורש

 ה~קורו~
 הוא

 ~ו~
 בורא~ו והוא לבד~ אלקינו

 מכל ומק~ה הכחות כל כח והואומהוינו
 המקרי~

 מקום ואין זול~ו ואפס
 ~אין ~למין כל ומ~בב ~למין כל ממלא והואבלתו

 סו~
 ותכלית

 מי~לים אנו וליה מצ~יםאנו ו~
 וסו~

 כל
 הכחו~

 השרשים כל ו~~לית
 כ~ו הוא הרי חלילה לזה מנגד יהיה אשר והשוטה הפתי הוא ומי ~הוא הו~

 והלא ~ נמצא איננו בעצמו שהואשאמר
 רואי~

 הוא כי ~~ינינו אנחנו
חתיכה ~~צ~

 ~ראוי~
 ~~ין נ~~וה הוא ~אין נ~צא ב~צ~ו ~~א ואם להתכבד

 ב~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~

~ ~  

 להשיג אפשר ~איכמו
 האי~

 אין את
 לה~י~

 אף ~י ~ ~הותם
 ~רו~

 ו~כלו ודעתו ובינת~ח~מ~
 א~

 דבר ~א אשר כי
 ה~וח~

 אינו הוא אשר שכל דבר שכן כל זאת ~ובכל בו ישנם כי ~וארואה לה~יג~ אין
~מוחש

 ו~~ר~ ~ דח~רא וח~~א חבירו ו~~ל ~ ודעתו ו~ינתו וח~מ~ו ~כלו~ו
דחבר~

 ~ ול~כלם לגדודם מ~~ר אין ~ד ~חברא
 וש~

 הש~ל מן למעלה
כידוע
~ 

~~~~
 ב~צי~ות ~פתאים ~אלת

 בזה ~~י~ים אינם ~מה למה ~ אלק~~
 הדל ב~~לם זאת להבין יד~ו המה י~ן ~ ~~יגים אינם ~מה לכןכי ואומר~ מ~לי ~~יהם וא~א ~ ~אלתם בת~ובת ~נה ב~תינזאו~~~

 למ~לה הוא ב~ת אבל אחרת~ חכמה ד~ר ש~שיגים כ~ו ~ו~שפ~
 מ~

 ולא ~ בעורונו הנולד העור ~ירצה כמו אצלם והוא ~ ו~~גה~שכל
 לובן ~ מראה שום~עולם רא~

 ו~וד~
 ויבק~ ~ אחרת ~ראה או

 מאיש
 פתו~

וטו~
 ~ורים על שיבינה עד ול~ן ירוק או אודם ד~ות לו שיצייר ~ רואי

 אהו~~ לו יא~ר רק ~ בעול~ או~ן ~ש~ם מצוייר בלתי הוא ~א~א~ר
 תלך אם ~ד ~ ז~ת ~תבין ל~ניך ת~נה אין~אחי

 אצ~
 ~דול ואו~ן רופא

 שתוכל מעורוניך או~ךשירפא
 לראו~

 כל את ו~דע תראה ואז
 שו~בלתי ~מראו~

 כן ~ ב~למא בראיי~ זאת תקנה רק וה~גה ו~כל הבנה
 האדם יקח אך וא~ ~ וגו~ מבדילין היו עו~ותיכם כי די~ן~נדון הו~
~"~ 

לתו~
 גדולה בתמימות וע~ודה

 ו~מ~
 ב~ל ויראה וי~ע י~~יל ואז רב

 ה~לא וית~~ל וי~~ה ~א~קי ה~זציאות א~~ו~יו
 ו~ל~

 ~ל
המציאו~ ה~בק~ אי~

 ראש~ן חלק ה~זוקק" ~יין ~ס~רי זאת כל בארתי ~יא~ר ~ובי~ר
 ות~צא ש~עיין

~~~ נ~~~
 דבר לכל כי בררנו

 אף יותר~ ונ~~ד יקר ~~ד~ר מהוכל ~ חקר אין ~ד ה~רשים ו~ורש ~ שור~ י~
 ג~

 ונ~בד ~דול ו~רשו ~קורו
 ~ ושיעור קץ אין עד ~יו~ר

 וםו~
 ~וא ו~ר~ם למקורם יורדים ארצה המ~גרים מיםכ~ו ~ לשר~~ ~יחזור ד~ר כל ~ל ~וף ~ל

 וגם ~ התה~~
 ז~~

רו~י~
 י~ כי אנו

 ~וב
 ב~ול~

 אין העולם ול~ובות ~ ב~ולם רע ויש
 וכןו~י~ור ק~

 לר~ו~
 רק ~ ~לילה

 מד~
 ~ ~ור~~~ת ~~דת מרו~ה ~ו~ה

 יע~
~ו~

 כל
 ~ו~

 וה~ע ~ ~אח~וח המה ~~רשם כי ~~ור ל~חד~ת יחזור ~כל
 והטוב ~~ירוד~ בחי~תהוא

 וה~ח~ות ה~י~וץ בחי~~ ה~~
~~ם ~~ וא~ ~ כידו~

 בעו~~
 טובוח

 ור~ו~
 יש חלי~ה

 ג~ וי~
 להם

 ~ור~
 ולכן ~ ו~קור

 ~~~ב ה~קור את מכנים~נו
 ~ד~ ~~ ב~~

 א~ר ~ן הוא ~י ~
 ~ל ~~ י~

 ~~~ור ואת ~ ~ו ו~~~~ן מ~~נג ו~אד~~וב
 הר~

 אנו
 ב~~ ~~ני~
גי~נ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ונותנת שכן וכל ~ מהותו לידע איןבמוחש
 אכ~~

 להיו~ם עליהם
שאין כ~~

 ~ה~~
בטלים כל ושורש המקור את

 מ~ציאות~
 כלא ולהיותם

 ~ לבד ישנו כי לידע רקה~כליים ~יו~
 ~י~ ~~ ~~~~~~~~~

~~~ ~~~ 
 ~~י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~

 פירוש ~~~~~ ~ ~
 כלאחר~~~~~~~ וא~
~ירוש זא~

 ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ א~ וא~
 ידמו המה אשר

~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  
~~~~~~~~ 

 ולשונם ~~ד
 פיהם ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~

 נג~
 הבורא

~
~ ~  

~~ 
~ ~ 

~ 

~~~ 

~ ~  
~~~~ 

~~~~ ~  
 זאת ובכללשער~

~~~ו~
 יפל~ ~ עלמיןכל

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

~~~ 
 ובכל ~יכלו ~~~~ה י ~~~~~~ ~ ה~~~ ~~~~ ~~~~ז ות~בחותשירות

 זא~

 ש ימי שום בהםהיה
~ 

 מ
 ה~ס ה~י~ת י~ן ~אומה~ החיונירוח ~

 ~צ~ן א~ ית~~~ו ~ ~~ול~ והי~
 ויחזקו עליהם~ ~וכנת הגדולה ויראתו~טוב ~

 א~ ~י~
 רעהו

 כ~ר~
וי~קרו ~ עין

 מיני כל בו יש יען ~~י~נ~
 רעו~

 לרסיסים ויש~ר האדם בוי~ול א~~ ~~וק ~יא כ~ו והוא ~ וצרות
 וינה~

 כי חז"ל שא~זרו וכ~~ ~ באחריתו
 נקרא הואלכן

 בש~
 גיהנם

 י~~
 ~~~י על ~ם אדם י~ול אשר גיא הוא

 בלא~נם
 כמו הוא הנם כי ד~

 כל ו~~ן ~ ח~~
 אי~

 לשר~ו יחזור טוב
 ~דן ה~ן הוא ~וב במקוםולמקורו

 ר~ ואי~
 ל~ר~ו ~ן גם ~זור ~~ללים

 הרעו~קורו
~ 

 ול~~ ~ ה~י~נם והוא הוא רע
 חז~ל כוו~ו

 פירוש רעה"~רדף ~~~י~ בא~~ר~
 ב~צ~~ הרשעי~

 א~ר רוד~ים
 הר~

 לדב~
 ולע~וח ~ו

 הרע הוא ו~ה א~ריו רו~פת ו~רעהבו
 הו~ ה~ו~ ~ ו~~ו~

 ~ך אס
 ויח~~ ויתבו~ן וישכיל בחכמהיעסוק הו~

 ~כל וי~ין
~~~ 

 ו~ז ויו~ר יו~ר
 בכל הואי~רב

~~~ 
 ~וב א~ר ל~~ורו

 ~~~~ו~ ו~~~ ~ו~
 ואז ~ ~~ור

 ש~~~קורו מה ויבין הטוב אתיש~יל
 הש~ ו~~

 כי ~ד ~א~ו שו~ל
~וד ית~ו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~  

 ~ צוום לעשות~גע
 וא~

 מהם אחד
 רק ~ מאומה בזה מלחשוב יאוחרלא
 כאחד עושיןכל~
~אי~

 ~ אחד
 ~~~ הצוו שמע לאאם ~~~ ~~~ וא~

~ק ~~~~~
 ~~ מ~בי~

~~~~~~~~ 
 הו~הו~וה

 ~~~ ~~~י~~~~~~ אומרי~

 ~ירוש ~~ז~~~~~~
 המהו~ך

 נדע~מעצמי~ אומר~
ו~בריאתי~

 נחזה

וממע~י~
 נראה

אם
 ה~פ~

 ק~שתו ~כ~ת את הקב"ה
 אף שהשרה עד~~כ

 ב~
 ש~נת

 ~ כ~~

~~

 אם
 א~

 בשום א~ו ~ר~~ו
 ה~א~ ~ ~~רוד~ות~~ך

 לד~ת
אף

 ג~
~~וכננת ~~מ~ת~ א~צ~ת מ~י בכל
 שכינ~~

~ס ו~~ ~ ו~בו~ו יקרתו
שכינ~~

 בכל כבודו
 ו~~ל ~ ~ז~ו~

 ה~נו קדו~וות~ השלשה כלזאת
 קודס הי~ה א~רק~וש~ו

 בר~א~

 את דעת לל~וד~וד
 ו~~~ ~ע~

 כ

 לעתיד תהיה אשר וקדושתוהעו~מות
 קדושה הוא הוא ~~תה~וקדושתו
 ישונה ולא שינה לא אשראחת
 היחוד שיר בעל שאמר כמו ~חלילה

 ~~~דוש לשונווזה
 ~וכלוה~זהור

~~~ינופ~~
 א ל

 ~עיין~~נפוך"
 כי~~~~~

~~~ 
 בכל~ולכותו א~~

 ולי~~~זשלה~
 א~~~י

פנ~
 ~~יניה

ובכל
 י~ן זא~~

 מכל פ~ימיהוא
 והר~ ~הפנימ~ת

 כמוהוא
 ~ ~ אג~

~~~~~
אשר

 א~
 תה~ אם

~~~לת
 במקו~

 שום י~ע לא ~ מלוכלך
 למהלכלוך

 אדם בן ו~מו ~ שבתוכ~
 מקוום בכל הוא חי~~ו אףא~ר

 ב~
וא~

 ~צמו את ח~לה ילכלך אם
ר~~ מ~~

 לא זאת ובכל ראשו~ ועד
יגיע

 הלכלו~
 עד הבד~ת אלף ל~בדילכן ~ ~קרבו אשר להנשמה

 ברוך הבורא אצל~~עור א~
 ~ הו~

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

 ~~~~י
~~~~ ~~~ 
נפישו~

~~~~~~ 
 ~~~~ו י ~~~~ ~~

~~~ ~~ 
~~~~~ 

~~~ ~~ 
 ~~~י ~~~

~~~~ 
 ~~י

 ~~~ ~ ~~~ ~~~~~ו~~
 ~ ~~~~ו~~ ~~

 ~ ~~י~ ~י~~~~~

 ~~~קור פ~ם בכל ~וא יתרחקואז
 ויתד~

 הוא אשר בנפרדים
 א~ונתינו כלל הוא וזאת ~~~~ור ~ר~

 ואיד~
 ו~על שבכתב התורה כל

 מוס~ום~רי פ~
 וקבלה

 פירוש~
 ~ למ~יןו~י ~ שא~ר~ו הכלל את ותבין ~מור זיל הוא

 ומ~ ~~~"~~~
 בםפרי עיין דין" ~ן דין ~י~~~ן ק~לה ~ל~ון שא~ר

יכבד ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 כזאת~ הם גםעשו אשר ובעת ~ירוש ~~~י~~~~
 וא~

 אם
 שירות לומר רשות ל~םי~תן ~ו~

 ~ע~ו וכמו רצונם~נג~
 המי~

 השם א~ר א~~ בעתהתחתונים~ בכל לו~ר ~וצין ה~ה וא~ותשבחות~
 מוציאים היו אך אם ואז ~כחם י~

המי~ א~
 לפניו וצעקו ~ ~יבשה ות~אה

~~בור
~ 

~ ד ח
מ~

 ~ם
 י~

 בנו
 ב מהיו ~ החז~ה~כ~ם

~ 
 ם לי

 כל אתו~חריביז
 אשר~עולמות
 ו מ כ ~~חתיהן
 בדברי~מצינו
 ~סנה~רין~"ל
~~ה

 ~"ב~
 "ר~

יצח~
 א~ר נפחא

 להם גלהאזנים
 מפי שירה~ש~עו

~ ~ ~ ~ לחש~~ ~~~~~~
 את ל~חריב שלא בכדי הרב

 המ~ יודמין ~ ~~~ולם
 שרוצה

~קב"ה
 בעת שמצינו ~מו ~ ב~ול~

~ריא~
 הרקיעים שרצו ~עולם

 ואמר ו~יעור~ קץ אין ~דלהעשות
 ~וא זאת לא כי ~ די הקב~ה~הם
 נקרא ולזה ~ רצונו ~ן גם ו~~ול~ץ לה~ יש א~~ בברואים רק~וונתו

 י"ב חגי~ה ~עיין כיד~ע ~די~~
 ~ש~ רצ~ן הוא זאת אם~לכן ~~~~
 הטוב

 להיותי~ו~ח
 נרד למהלמעלה
 אמר ~למ~ה

 רצונויען לה~
 ~ו~ כ~

וע~
 במעש~~נא~ר כמ~ ~ כן
 "וי~וברא~ית

 העליונים~ל ילמד~ ומהםכן"
~ 

 ~ירו~ ~~~~~~~
 א~ל

 החיות~מה הכרובי~
 בינם א~ר ~ ה~ו~~

 א~ר ~גל~לים הפסק י~ה~~תונים ובי~
 ~ למ~ה ירד שלא קולם בעדיעצרו

 ~ל הבריאהיתבטל ול~
 ה~ה ול~ן ~ ידיה~

~~~~ין
 ו~~אר~

 בק~ל להקב~ה
 בכל מאד וחזקגדול רע~

 כח~
 ו~~ירת

 עוד ~~ין ~נפ~ם
 ~ כ~ה~

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

~~ 
 ~~~י

 פירו~ ~~~~~
 כל וה~ה

 ~~מדים ~ ומ~~~יומלאכיו
 ת~י~

 ~ל~
 בעין ת~י~ ל~~~~ ~ הכן~~~רת~
~~~~~

 ~~דולה
 צ~ ל~יז~ ~ ו~ח~ק~

~~~~~~
~~~ 

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

~~ 
~~~~~

~~~~~~ 

 י~~~ ~~~

 ~~ג~~~ ~ ה~י~~ ~~ י~~ו~~ו
 ~~~~~ ~ו~ י

 י ~~~~~~ ~ ~~~~י~~~
~~~ 

~~~ ~~~~ ~ 
 ~~~ה ~~~י~ ~ ~~~~ ~~~י~ו~

~~~~ ~ 

~~י
 ~~~~~י~ א~~~~ הע~ין הוא איך ~ וירא ~ר~ח רא~~ן חלק אב~~~~ד
 ו~מיר~ ~ לז~~~

 ~וא מה ~כל יד~ו וכר~ע ~~בלה ל~~~ ~לי~~ נו~ל כי ת~ין ואז ~ אד~ ל~ן ~~~"ה
 בד~~

 א~י~~ ~~~ בל~י ~ ח~ירו
 ~ ~פ~ים

 ~ ~~ ~יין ~ ה~יבורוחיתוך



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 מי ועל מ~~ת~ ורצונו השם~ני
 ~ מוכנים המהואז ~ ~בר לו לעשות ני~ן השגחתועין

 ועו~י~
תמיד רצונו

 ~ מקשת ~ץמהרה
 וא~

 באמת אס
 מ~שיהםכל
 מהרהיותר

 אם אףמקשת ~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~י~~~~ ~~~ ~~~ כח~
 מ~ר דבר ~ודאין
 בכל אבל ~ממנו

זא~
 ה ה ש ת
 רגעים~~הלכה
 אבל ~מועטים
 מיד הוא~~שיהם
 אשר וברגעבעת
 רצון יעלהאך
 הבוראמ~ת

 י~ן אבל ~הוא ברו~
 ב~~וכני

 חומר
 אנו ואין ~אנחנו

~שיגי~
 עוד הואאשר ~ דבר

~~~~~~
 ~~~ ~~~~~~~י~
 כל כי ~ יודעין ~ה זאת וב~לפירוש ~ ~~י~~~~~~~

 ~ הוא להםלא ~ תמיד ~ושין המה אשרהגבורות

~~~~~~~~

ולא
 ~ ח~י~המ~ומה ~מות~ ~

ר~
 הוא

 משפ~תהשפעה מע~
 גדולת ד ו בכ

 ותפארתגבורתו
 ן כ ל וממשלתו~

 משבחין ה מה
 אותוומפארין
 לשונות מיניבכל
אשר

 ב~עם ~בעולם ישנ~ א~
 וברגע ~ ת חא

 אך כאשר ~אחת
 בידם לאליש

 ולשבת ר ב דל~~י~
 גודל עלולפאר

 יק~
 ותהלתו ~~ו גדולכי ~ כבודו

 א~
 כל בין

 ~ גוים וקהל ו~וי ~ ולשוןאומה

 ~~~ ~~י~~י~~י~~~~~
 פירוש ~ ~~י~~~~~~י~

ו~כל
 יבואו המה אך א~ ~קו~

 המה ~~ם ~ ~ליחותו לע~ות~מה
 ~ל כי אותו~ ו~~ב~יןמ~ארין

 שכינתובית ~קו~
 ~נוי ~~~ ולי~ ~ ~וכנ~

 ~דרשין אינס שלוחיו כל ול~ן ~מיני~

לח~~
 ח~נות~~ מ~ום א~ ולבקש

ל~~י~
 כי ~ ת~ו~~ו ~בר משם לו

 ~~ם ל~~חו או ~ ~ליח~ינו~שינו
רק ~

 ו~שי~ת ~ ע~ידת~ ב~ק~~
 שלוח~

מש~

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

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

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

~~~~ 
~~~~~ ~~ 

 י ~~~י~~~ י~~~ו~~
 וי~~

 ~~~~~ו ~י
 ~~ל י ~~~~ו~~ ~ ל~~י~~~~~י

 ~ ~~~~ ל~~~
 ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~ ~י~ י~~~~~~~

~~~~
 ~ל

~~~~ ~~~ 
~ 

 ~~~י~~~ ~~ ~ל~~~

 מק~ת כחץמהר

~נבין
 מע~

 ~ מזעיר

~~~
 לכל וגם פירוש ~~~~~~~ ~~י~י~ ~~~~~~י~ ~~~

 ויבו~ו משתלחין המה אשרמקוס
 את ולשער לם~ר אין ~ לעשותם~מה

 ~זריזות~
 אי~

 כמימרא אחת ~ר~עכי ~ ב~הירתם זרי~ים המה
 נ~שית והוא ~ מדה מארץוארוכה ~ ה~דולה ~לאכתם כל אתנג~רה
 אשר ~ ויופי ופאר ~ השלי~ות~חכלית

אי~
 ~ף שי~ש~ ~ בעולם או~ן עוד

 ממנה~עט
~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~רום מלאכי ~ל ות~לתםבק~תם ~ דבר אותו משיבים המהמשם
 ושואלים ~ לבד השס לכבוד רקאינו הגדול שמו את ומפאריןומשבחין

ו~נורא
~ 

 מלכותו ויתגלה שיאיר השם מאת

 ~~~~י~ ~~~~ ~י~~~
 ~ ודור דורלכל

 הומיה וכל~ירוש
 המשכת ל כו

וכל ~ פה פתיחתוכל ~ ונשימה~שימה
 הר~

 ה ע ו נ תוכל ~ עין
 אשר ~ותנועה
 בין עושיןהמה
 ~ גדולה ביןקטנה
 חילמכל

 ~מי~
 מאומה י~שולא במרו~~השוכני~

 ~צמן ך ר ו צל
~
 רק ~ ה ל י ל
 קילוםובשביל
 ~קב"ה שלושבחו
 ~~~ ~~~ ו~~~~~~~ י~~~~~נוכנ

עצמו~~~
 נגד וכל~מכל ~~~ יבנ~ו

 הש~~~צ~
 ~ראה באימה זאת ~וכל ~טוב

 עד ג~ל~ופ~~
 ויראי~ קץ~ א~

 ~ן ~ ~~לה בדאגה ו~ומ~ם ~ת~י~
 ~~ורא מ~בוד בשבחם ת~לה~מ~~ו

~רו~
 ולא ~ הוא

 כ~ותי~
 הבריאה שפלי

 י~~~א~~
 דברים

 א~ר ~ ~רב~
~ו~ים

 לצ~ר~
 ו~א~~ חלילה~ ~צ~ן

ה~~
 לבנו ~וח ישכח והמטיב ~~~ב

ה~~
 ~ יש~ר~ו

~~~~~~~~~~~~~~~~י~~
~~~~ ~~~~ 

 ~ירו~ ~~~~~~~~~~~~
 וכל

 מלכותו~~רסם

לעי~
 יאמרוואז ~ הארץ כל
 ~~רשובפיהם

 כל ~בשפתותיהם
 ~ה העולסבני
 הנה כי ~ כןגם
 ואין אל~נוזה

 כלםויעבדוהו זולתו~ ואפסבלתו
 וישליך אחד~שכם
 את אחדכל

 ו פ ס כאלילי
 ז~בוואלילי
 כל הואזאת

 בתפלתםמגמ~ם
 ~ זולתולא

ובכל
 גדול~~

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

~~~~~

~ ~ ~ ~  

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

~~~~~ 

~ ~ 

~~~~~
~~~~ 

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

~~ ~ 

 ~~י~~ ~ ~~~~~ ~~~~ י~~~~~~
 ~~~~ו~י~

~~~~~ ~~~~~~ ~ 
 ~~~~ז
 ~ ~~י~~~ ~

 ~~~~~~~ ו~~~~~
 ~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~

 י~~~~ ~~~~
 ~~~~ ~יו~ ~ל~~ ~~~~~ ~~

 ~~~~ ~~ו~ ם~~~~ ~~~~~
~ ~~~ 

 ו~ו~~י~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~ה~~~~י~

 ~~~~י~ ~יז~~~~~~

 ~ירוש ~~~~~
 וז~ותםזאת
 ובעת ~ אתת קדושה אמי~תרק
אשר

 יחלו~
 א~ירת עת

 גםיחלופו קדוש~
 ~מ~

 כלא וי~יו ~ זו בשעה
 ז~ת בכל המה יודעים אם ואף ~~יו
 י~ברולא

 א~
 ו~~~ה העת יבוא ~ך אם ~קדושתם א~ מלומר רגע

 לומר להם הותרהאשר
 ק~ו~

 ואומרים

 ר~~ב~הב~
 ובלב גדולה ות~וקה

םיומא ~ חפ~צ~ונ~ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~  

 וכל ~ שירצו עת בכל ל~ניו ו~~~~רין

 הרי ~~ו~יף פירוש ~~~~~~~~
 ז~

 שא~רו כמו ~ ~ז~ובח
 ה~לאכיםוישנם

 א~
 כל

 כ~
 היום כל אדם ~י~פלל "ולו~יח~ל ~~לים

 לא אשר כלו" וכלחה ~קדושת~
 ז~

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

~~ 

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

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~~ 

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

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

~י~ו~
 ~~~ו~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ו~~

~ 
 ~~י~~~~~~~

~ 
 ~~~~י~ ~י~~ ~~~~י~~ ~~~~

 ~~~~י~ ה~ ~~י ~~~י~~~~~~י~
 ~~~~ ~י~~ ~~הי~ ~~~~~ ~~~י~~~~
 י~~~~ ~~~~~~~י ~~~ ~~~ ~~~~~
~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

~~י~י~
 י

 ~ ~~ ~~~י~ ~~~~י~~~ ~~~~
 ה~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~י~~י ~~~~~י~ ~י~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~~ י~~~~~
 י ו~~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~ י~~~~~~

 ~~~~~~י~ ~~~~י~~ה ~~~~ ~~~י~~~"~
 ~ ~י~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~י~י~~י~~

 באמירתהמה

 א~ר ~~רי~ת~
 ~וד י~ראולא

 ולא ~ כזהבמצב
 לומר עודיזכו

~
 ואפילו ~ ש ו ד
 אחת ~םפ

 ~מועד ו מ דק ן ע י ~בשמיט~
 אחרו או ~~עט
 ת~וק~םמחמת ~ המועדאותו

 ~וד ידעוולא ~ קד~ו~גדולה
 מחמת אולהזהר~
 כיאות מעטאחרו ~ הנוראהאימתם
 כמו ~ ערכםל~י

 ובמלאכיו~נא~ר
 תהלהי~ים

~ 

~~ 
 י ~ י
 בגורל ז~ו אשר בנ"י אבלפירוש

 היק~
 להיות~ ~~ז~

 ויהיה הוה הי~~~וב ו~ש~ ~ נחלחו ח~ל
 ~ חלק~ ~נ~

 וכמה ~ ~שם בעיני ה~ה יקרז~ה
 א~ר ~ לפ~יו ~~ה וח~י~יםאהו~ים
בק~י~ות

 ~~די~ ~~~
 ו~~~~חין

לזה
 ~ו~

 מלאך
 וכרוב~ו~רףואו~ן

 וה~ז~פירו~
 בני

 רק ~ושיןי~ראל
 לבד ~~םאת
 ויחוד אחדציור
שמו

~~ 
הש~ל בעול~

 ושבח ~ הז~
אחד

 א~ר ~ מיוח~
 זולתו עודאין

 ה~ה זאתוכל ~ ~ל~וואפס
 יום ~כלפעמים ~ י מ תעושין
 צאתבעת

 ~~~ו~
 ר ש א ~בעול~
 ~ו~יסר~ים

ו~~תחוים
ואז לחמ~

 ~~~~~~ ~~~~י ה~~ או~~רי~

~~~

~ק~~ר

~~~~~ ~ 
 אז א~ר החמה ~קיעת בעת וגם ~זולתו
 ~לב~ה~ול~ת

 ו~ו~בי~
 ~~ר רבים וי~נם

 ~בהם גםט~ו
 ל~~

 י~ר ~~ם
 ולכ~ ~ ל~ם ~ם ו~~תחויםוכ~~ד ו~דול~

ג~
 כבוד י~ראל ~ני נ~~נין אז
 חלילה לזולתו ולא לבד אחדל~ל

~~ 
~ 

פרי~~

~~~"~~~ 
 ונלוזי ~ השכל נ~~ו~י וי~נם

 ~ ~~ע~
 אך א~ הלא ~ ~~~י~ א~ר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~י~ ~~~~~ ~~~~י~
 ו~ם אכריכם~ נכר

~ 

 והמה~~~~~~~ירוש הש~ כה~
 ב~

 א~מות מכל ונפר~ו ~ נבחרוישראל ~ ת~ראו
 פירוש ~~~~~~ לצורך ~אומה יעשו ~לאה~ולס ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~

עצמותם~א~
~בלי לא

 לעבוד בזהיהיה ל~ר~
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 ~ל שבחולספר
 ~ ~ ~ ~ ~גדול שמואת

 ה~לכיםמלכי ~ ~~~ ~ ~~~~ ~~
~~~~~ והנורא~~~בור

~ 

~~~ 
~קב~הלאהות~ה ~ ~~~~

 בני נבראולא
~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

 הרבה לומרלהם

~ ~ ~ ~ ~

~~ ~~ 

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

 כ~ו ~ לבד~צ~ו
~~~ו~

 ורג~יםקלה
 ו~ו~~~י~ ~~~~~י~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ו וע~דו~נא~ר

 כמו ~אחדים
האל ~~~י~~ ~~~~~ו~~~ ~~~ו~~~~ ~~~~~ ורעואחרים
~~~ ובניצאנכם~

 והוא ~~יד~ ל~ניו עו~ד א~ר ~ ~~רחו ה~לך ~ליח לעיריבוא
 ~וא א~ר ~לקו הוא ההוא ו~עיר ~ ~מלכ~~ו גדול ~לק ~ על ו~מונהגדול ~~

 לה~תחו~ ~ ~~ה וג~ולה יקר לו י~נו ולא ~ ~ליהמ~ונה
 יחט~ו הלא ~ לפניו

 יען ~ המלךל~ני
 ה~ל~

 כמו ~וא ~ בו י~רדו המה ואם ~ עליו ~~ודו נ~ן
 מור~

 כ~ו ~ למלך רא~ו ויתחייב~מל~ות~
 אי~

 וכב~ד יקר יחן לא א~ר ~ אחד חיל
 כן כ~ו ~ מלכו ~ינו ~וא אם ו~ף ~לול~ר

 הו~
 והכוכבים~ והירח ה~מש

 לא כן א~ ואיך ~ ו~לואה כלו ~עולם את ו~נהיגיס ~ ה~~ ~~רתי המה~~ר

 אנח~יח~
 ~ לה~ם בזה עוד נחטא הלא ~ לפניהם לה~ת~וות ~ וגדולה יקר להם
 כי ~ א~ס ~ן אתה ותדע ~ ו~ריו ל~~רתיו כ~~ד נוה~יםא~

~~ 
 ה~~ך יבוא ~ך אם לנפ~נו~ נא נשי~ה כי ~ דבריהם ית~נו ולא~

 ~ ~~רתיו עםל~יר
 וא~

 מ~ריו הוא א~
 ~~דולי~

 כ~והם ~אין
 ~ ל~ד לה~ר וי~~ח~ה ~חד ~ יבוא אז ~ך וא~ ~ אצלו ~ומד וה~לך ~במלכותו ~ו~

 א~ויניח
 ה~~תחוים ~ן גם ו~ן ~והו~ מאין במלכו ~ורד הוא אז הלא ~ ~לכו

לצ~א
 המ~ ~ ~~~י~

 ~ ~ארץ את ה~ם עזב ~לילה כי ~ ~נש~~ה דע~ם ~~לים
 ~בודו הארץ כל מלא כי ~ שלי~~ה בא~ונה ה~~ינו אך אםכי

~ 
 אתר ולית

 ~ל ~~לכו ~~לך ~ורדים ~ם איך ~ מיניה~~וי
 עול~

 לצבא ל~~ח~ות
 ועו~ ~~~ניו ה~~י~

 ו~~ למלך נד~~ו איך
 ~~לך ~ אדם בני אצל הלא ~ ודם ב~ר ~ל

 ~~ר כי ו~~~ר ~שר~ כ~ו ודם ~שר~וא
 יהי~

 ~כם עוד
 ונב~~

 ~מלכו~ יוחר
ו~חכמה



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 וה~ורא ה~בור ~דול~אל
 ול~ ~~

 שכןוכל
 ק~

 קל של בנו ~ן וחומר
 י~עטו חלילה ~ן ~~~ר

 בשבח~ עו~
 ומורדי חומר בתי שוכני אנחנווחומר

 יו~ו ~ן לתינוק ונמשליםאור חומר ~ו~י יען הבורא כב~דאת
 לה בשרוב~י הנול~

~ד
~~ 

 כי
~כ~ים וא~
 ~נ~ר~י~

 ו~ל~כי~~ליו~י~
~

 וחיות ה ל ע

איה ~ו~לי~~~~ד~
~ 

כ~ו~ו ~ ~ ק
 ~~ר~~

 ~יו
 ~די~ור~וא

ואמיר~
 וה~~ח

 י~~ר
~ 

 ו ל
מ~ום

 לכ~~
 ~ ~ור~נו את ב~ה

 עליו לו~ר נוכל א~ר ~דבר הואו~ה
 שבחו ידיעת ~אתנו ~גבה~לא

מ~~ א~
 מן

 ~~ע~
 אין עד

 םו~

 ותכלית
 חז~ל בדבריכ~ו

 ~ ע~ש זו ל~פלה מקום ~ה לוא~רו מ"ב~ ~פ~~ בר~ו~

 תו~ך שםויאמש
 בארנווכאשר

מע~
 לעיל מ~ה

 ~ע"~

~~~~~
 ישעו וכלפירוש ~~~~~~

וחפצו
 ורצונ~

~~~~~~
 ישראלמבני

 בתורה שיע~קו רק ~אינו
 בי~יעה ולילה יומםחמיד לב~
 שכתוב כמו ~ ר~הועבודה גדול~
 בכתובים ומ~ולש בנביאים~~נו ~ בתור~

 בם ו~ברת בחורה ~ בש"םומרובע
 בדרך ובלכתך בביתךב~בתך

ובקומך ובשכב~

 אתםואין
 ידו~

 עמוק עמוק בבור

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

~~~~~ 

~י~ו~
 ל~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~י ~~~ ~י~~~~~~י~ ~~~~י~ ו~~~~ ~~~ י ו~~~~ ו~~י~~~י ~ ~~~ ~~~ ~~י~י~ ~~~י~ ~~~~~~~י~~~

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

והחכ~~
 ב~צמו עבד הוא רק ~ מ~לכו ל~ח לא ~ל~ ו~בינה

 כ~ו לשרר~ו ~ה והוא ו~אודו~ ~נ~~ו ~ ו~ררו~וובינחו ~כ~~~ ~~
 ~~ל~

 ~מ~ו יגדל ~כ~ארק למלכו~~~
~ 

 ולכ~
 יקר לו ~ם ~י~נו ~וא ~דין

אבל ~ ו~דול~ וכבו~
 ~ל~

 ~אין מ~~ס ~~ראם יוצרם הוא א~ר ~ הקב~ה ~~לכים ~לכי

 ב~~ ונחן ~ לי~~~וחל~
 ו~~י~ ~ כח

 עת בכל
 ור~~

ו~וא ~ כ~ ב~~ נותן הוא
 ~נהיג~

 ו~י~ ~ מאו~ה בהם ~ין ו~~ת~ ~ ו~~י~ם ו~וציאם
 י~ל~ כן אם

~ו~
 ~ל

 דע~
 ל~~ אד~ בן

 ו~דולה יקר
 וכ~ו~

 ~להכנע ול~~חחוות ~ לזול~ו
 ~ ~ח~יל~ חליל~ ~ ב~~~מ~בר

~~~~~~~ 
 הוא ~ ו~נורא ה~~ור הגדול האל ~~~רו ~ה כי ~~~י ואל

 ח~יל~ ~ב~צ~~~~~
 ~ וח~ילה

 ר~
 כי ~ כך הוא פירו~ו

 ~ו~
 האין

 ו~~ר~ ~~~ ~ר~~~~~
 כל

 ~כי הכ~ות כל הכח ~וא ~~א ~ ~~~~י~
 כח ל~ון~~א ~~~

 כיד~~~
 ~~ל ~כח ~~א וה~א

 ה~~ל~~
 ~~כל ~ ה~ה ~~~ולם

~ע~ל~ו~
 ~ו~ ~~~ ~ ו~י~~ר ~ץ אין עד

 ~כח
 ~~כ~

 כל ~ל ~~~~~~ת
 ~ ~~~~~ו~



 א~~ ~יהו~~ בנביאיםובקומ~~
 לא

 והגית מ~יך הזה הת~רה םפרימוש
 בכת~בים ולילה~ יו~םבו

 ~תהלי~

א~~
 הלך לא אשר האיש אשרי

 ר~עיםבעצת
 ם א י כוגו~

 ובתורתו~פצו ~ ש ה~תורת
 סנהדרין~ש~ס ולילה~ יומםיהגה
~דצ"ט

 ~"ב~
 אמר

 ~ל אלעזרר~
 ~~ ~~~ ~~~~~~~~~ נברא ~~מ~~~~

 לעמל אם יודע איני יולד~עמל אד~ כי~נאמר
 מל~כה לע~ל א~ נברא~ה
 או~ר כשהוא ~נברא

~ 
 עליו אכף ~

 ~ נברא פה לעמל או~ר הוי ~פיהו
 תורה ל~~ל אם יודע איניו~דיין
 לא אומר כשהוא ~ שיחה לע~לאס
 הזה התורה ~~רי~זש

 נז~י~
 הוי ~

 ו~יינו נב~א~ תורה לעמל~ומר
 ~נהו ד~ו~תקי גופי כו~~ו רבא~~~ר

~ובי~
 ד~וריי~~ דרופ~~י דהוי לדזכי

נוא~
 חםר אשה

 ל~
 לקיש ריש א~ר

ז~
 תורה הלומד

 ~נא~זר ~ לפ~קי~
 נ~ים~י

~ 
 ~~~~ך ת~~~רם

 ~ע~ין ש~~יך על יחדיויכונו

 ~ש~~

~~~~~~~

 ~~ץ
 ~~~י~ ~~~~
 ואז פירוש ~~~~~~

 יקובל תמיד ב~~ה יעסקו ~ךאם
 העולם והיה ~א~ר מי לפניתפלתם

 י~ ~דף שבת חז"ל ~אמרוכמ~
 זירא ~ר~ ק~יה יתיב הוה ירמיהר~ ~"א~

 י ק ס עוהוו
 נגהבשמעתא
 קא ו~והלצל~יי
 ר~מסרהב

 ר~ ~ליה י רק ירמי~
 ~םי~זירא

 א~נו

מש~ו~
 תורה

 ~עייןתו~בה

ש~~~~י~~
 ~או ומכלל ~

 לא אך אם כי ~ הן שומעאתה
 תורה מ~מוע א~נו אתיםור
 את בפיו ~וד ילמוד אסובפרט
 כל את שי~ובל ספק בלתיהתורה
 יתפלל~ אך אשרתפלתו

 ויבק~
 מאת

 ה~ובה~ם
 ~א~

 בקשתו כל גם
 אך א~ לטובה ~בבו משאלותוכל יע~~

 יעםוק~וא
 תמי~ בתור~

 ס~ה ~דף ס~~דריןחז"ל שאמר~ כמו
 ע"ב~

 ~ר א
 ~למא ברו צ~יקי בעז אירבא
 חנינא רב ו~ו~ ג~רא ברא ר~אוכו~
 מעלי כל י~~י הוו או~עיאורב
 ו~יברו יצירה בספר ועסקי~בתא
 עי~לאל~ו

 תילת~
 ~~יין לי~ וא~~י

 הקב"ה א~זר חז"ל בד~רי ועודשס~~
מי

 מוש~
 ~וזר שאני צדיק בי

 מבטלהוהוא ג~יר~

ק~יר~

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

~ 
~~ 

~י~ו~  ~~~ו~~~~~ון
 ~~~~~ ~~~~~ ~יי~~~ י

 ~~~יז ~~י~~~ ~י~י~~ ~~~~~~~~
 ~~~~~~י~

 ~~ו~~י ו~~~~ ~~יז~ ~י~י~~~~~~~י~~
~~~~~~~~~~ ~ 

 ~נורא~ת ~~כל ~כח ~ואו~ם
 ~י י~זור אך וא~ כ~~~ וכן ~ ~עול~ו~ ~~כ~

 כל א~ אי~~~ ~~~ר ~ ~~ו~~~~
 ~~~ונ~

 ~~וב~ ~~~ כי~ ~ בר~ו~ ~~רי
 בס~~י ~~לי

 ~~י~י~ ~~~~
 ~~ק

 ות~צא בארוכה שם ~~~ן ~ ש~
 ~ נח~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

 השם בראש עטרה ונע~ית בתורה יעםקו אך אם בקש~םויע~ה
 א~ ~י ~תמיד צבאו~

 רא~ו על ויושבת
~וד

 ז~~
 יעשה

~~~~~ 
~~~ 

~~~~ ~~~~ 
 נגד ונזרכ~ר

~ ~ ~ ~ ~

~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

 אשראחד
 ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ הו~

 כ~~ו תפיליןמניח
 ~~~~~~ אחורי ומדע

~~~~~~~~ 
~~ 

~~~ 
~ 

 חז~לשאמרו
 ~~~~~~~ והוא ~המרכבה

ברכו~ ~~~~
 ~ו~

 ח~~ש ונוראגדול ע~~~
~ירו~

 אבין ר~אמר
 פרסהיותר~אות

 ~~~ר אדא~רב ~~~ ~ ~~~~י~ י~~~~ ~~~~~ ~~~~~

~
 חביריו כל

 ~ו~~~ י~~ ~~~ ~ ~~~~י~~~~
 יצחק ר~

 מנ~~
וםנדלפו"~

 ~~~י~י~ ~~י~ ~~~ י ~~י~ו~~ ~~י~~ ש~~~~~
 מניח שהקב~ה

 וכו~ לין~~פי ~~~י~~~~ ~~~~~י~ ר ז קשיוהוא
~~~י~~~~י~~~ויע~הכ~~~~מכל

 ~~~ ~ם~~
תפל~~

 ~~רת ~~יד~ ~רא~ו~~בת ל~עלה ~תעלה ~~בי~נה
 ~~~ר~

 מקום~ד
 ש~~

 ~לתפל~ן ~ם~ לע~תה ~~עת ידו
 י~רא~

עד
~~~ ~ 

~~~~~ י~~
 ל~~~ וח~יבהא~~ה י~י~~ ~~~~~~~~ י~~

 עד
רשי~וא ~ מ~~

 ו~~~~"~~
 ה~לאך אצל חז"ל ~א~רו

 פ~~ ~~ו~ ח~
 הוא

 ב~~ם~ ~ה~ל~ך ע~~ ל~
 ~ ~רוחניות דידהו

 ~ לש~~ו~ ~יכולה האוזן א~ לשבר
 חולין חז~ל שאמרוכ~ו

 ~ד~

 נ"ח
 ע"ב~

 ב~~~ דידהו ~ב~ני ק~נות ~ריות אצל
 ~~ות ~צל הוא ~ן~ידהו"

 גדולו~
 ~~יין

 ~ם~
 תז~ל בד~רי ואף ~

 וזה ל~יל~~~א~י ~~רכוח~
 ל~ונ~

 נ~~ע שנא~ר ~ תפ~לין ~ניח שהק~ה מנין
~~~ 

 ~עיין וכו~ תפילין זו עוזו ו~רוע תורה זו בימינו ~ עוזו ו~זרועבי~ינו
 ~ם~
~ 

נרא~
 י~~~ כי ~ ת~ילין ~ניח ~קב"ה הוא אמת אם ו~ף ~ בכוונתם לו~ר

 ה~~~ווני~ אנ~ין דזעיר ~ו~ות ב~ם הנ~ראים רוחניים~ עליו~ים אורוח~~ה
 שלנול~פילין

 וה~
 ~~ה

 ~ת~יל~
 ~~ו ~לנז בח~ילין כי ~ל~א~ ד~~רי

מעו~רים
~~ 

 ~אורות
 ע~ינו לה~~יע ~ העליוני~ וה~וחו~

 ו~~~~ קדוש~

יתיר~
 ~רוחניות בין ~ו~~ וכל

 ~ חן ליו~~י ~ידוע ~ ב~~~~יו~ בי~
 זא~ ו~כ~

לש~ר
~~ 

 ~ ~~וזן
 נ~~

 ~יב~ כי לו~ר
 ~וא ת~ילין

 ל~ו~
 חי~ור

 ו~~ו~
 כ~ו ~

 פ~ ~~~א~~~ ~נ~~ל~י ~ל~~~נפ~ולי
 ל~~~ זי~א~

 ~~יין ~~~ל צ~יד
~~~ 
~ו וז~~ ~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 עד ישראל תפלות יביא מיתאמר
 ~~בוא לא אשר מקום ~א הלא~לום ~~~~~~~

שמ~
 מלאך שום

 ר שו
~ 

 ו~ו~ן
 כח ואף ~וכרוב
ש~ועת

 לא~בד ה~לא~
ש~ י~~~

 ידוע מאומה
 כי~דע

~~צ~ה ~ת~ל~
~י~ו~ ~עו~  ~~ ~ ~י~~~~ ~~ו~~ון י~ראל א~בתכח

~~קו~
 ~~~~~~~~ בה הש~כן

ובזכות
~ 

 כ
~ 

 ת
 ~וא אשרתורתו

ל~ תמיד לו~ד~
ב ~וא א~ר ושכינתיה קוב"ה יחודל~ם
כ ועל בה אשר והדעת היחוד~חינת

יד~
ש ש~ארנו כ~זו להקב~ה מקושר הוא
 חד~ וישראל וקוב~ה אורייתא~~יל

 ~~~~~י~~~~
 פי~ ~~~~~~~
 דע~ריובת~ילין
 כתיב ~א~למא

 גדלותן~~ועהרק
 ישראלשל

 יחפאר לאוהוא לב~
 ישראל ב~מוזולת ~ ר ב דב~~ם
 ~~ה י~ן ~ולמה

 ~~ו~~ י~~~~~~~~
 קריאתקוראין

שמ~ ~~~י~י~
 בכנ ~ע~ים

~~~
 ~אין ומודין ~ יום

 ואפם זולת~ ולא לבד א~ד ~~ם אלאלנו
 הוא גם ולכן ~בלתו

 לו שאין מו~~
 עו~

כע~
 אחד גוי ישר~ל

 באר~
 כמו ~

 ו~ ~דף ברכות חז"לשא~רו
~ער ע~א~

 לי~
 לרב יצחק ~ר ~תמן רב

~ייח

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

~~~ ~~ 

~~~~~~
~ ~ ~  

~~~~ 

~וא
 כוונ~

 להיותינו ~פילין להניח לנו צוה הקב~ה כי ~ הללו בדבריהס ~ז"ל
 י~י על ~~י~ אליו~בוק

 ~~פילי~
 ~ שלנ~

 "~זני~
 ש~קב~ה

 ~~ילין~ מני~
 י~צור שלא ~נין~ירוש

 ~ק~"~
 כל בעד

 אי~
 ויניח ~ בו ל~בק ~בא י~ראל

 ~ ב~ שיד~ק בו לדבק ~באלכל
 וא~

 ונ~שה ~ ~וא אוכלה א~ אם
ל~קב~ה ~~ו~

~ 
 רצונו הוא ז~ת וגם

 ונח~
 נשב~ "~נא~ר ~ רוחו

 זו בי~ינו ~~ם
 תור~

ו~רו~
 לו עוז וזרוע חזק אל כי ידענו הלא פירוש ~ ~פילין" זו עוזו

 ישראל~ כל בנ~ש ~~ורה~ י~י ~ל ~צמו את ל~~ק ~יוכל ו~~ור~ו~ חזק~והוא וזא~ ~
 ש~מרו ~כ~ו ~ יל~~נה אךא~ר

 אוריית~
 בכל כי ~ אינון חד וי~ראל ו~וב"ה

 א~ה אשר~קוס
 ~~צ~

 פירוש ע~ו~נותו~ ~וצא א~~ שם ~דול~ו
 שיו~ל הוא~ ~~~דלותגדולה ~גדלו~

 ~ל~
 עצ~ו את לד~ק ~ כזה ~ ונשא ~ם ~דול

 ~אי~~ כי ~ ~בפחו~ים ל~חותאף
 רק ~ גדלו~ו למצוא יכולים אנו ~ום

 ב~קו~
 כי~~לותו~

 אי~
 ~~ל

 ער~
 אם רק ה~ל~~ א~ ל~~ות יוכל

 א~
~צ~ו ~~ יש~יל

 וי~~ור ~ ~~לך מא~
 ~ר~

 א~ל ~ בי~ו
 ב~~

 בכבודו ב~ר~~ו~יו יש~ו
~ל

 ~ י~~צאנו ~~י ~ ~ו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 די בשבחייהוקב~ה
 האמרת ה~~ת
~יום

 ו~
 האמירך

 להס אמר ~היו~

הקב"~
 עשיתוני ם ~א ~ לישראל

 ת ח א~טיבה
 י נ א ו~עולם
 ם כ ת אאעשה
 אחת~טיבה
 ~~ירוש~ולס
 בעולם אתדציור
 ה~יכר דבר~לו~ר
 ן י אש

 ע~יתוניאתס כמותו~
 ת ח אח~יבה
 ~נאמר ~~~ולם
 ה~ ישראל~מע
 א~כם אעשהואני ~ אחד ~~~לקינו
חטיבה

 ב~ול~ אח~
 ומי ~נא~ר

כע~ך
 י~ר~

 כי וכו~ בארץ אחד ~וי
 א~ריך גדול גוי ומי ~דול ג~י~י

 ול~תך ~ אלקים הנסה או ~י~ראל
 ~עיין ו~ו~עליון

~~~ 
~ 

~~~~~~~ 
 ~~י~~ ~~~~

 ולכ~ ~ירו~ ~~~~~~
 כל

 ~שר ו~~פלות השירות וכל~ש~חים
 נד~שים ~ ~לכיא מלך לפני א~ריןא~ו

~~~
 וט~ורים זכים ~~יות

~~~ 
 ר~וין~~יות~

 ~ש~~ראש ת~אר~ ~~ר~ ל~~~ו~
 לכוין שלא ~ צב~ות

 נו~את~תפלה
 בעיני~ן

 עד ~ מאדמאד המקו~
 ראויהלהיותה
 ל~ראותו~~ונה
 כל ל~ני יפיהאת

 ושרים~מלאכיס
 ולהיותה~ליונים

ה
~ 
 וראויה ה נ ו
 ולקבלהלאמרה

 וק

~ 

 שירת ם
 י כהמלחכים

 י~ראל ת ר יש
 ק~~םותפלתם
ל~ירת

 ~ז"ל ~~רשוכמו המלאכ~~
 יחד ברן~מקרא

~
 כ ו

~ 
 בוקר י
 בני ויריעווהדר

 להיו~ נדר~ין זל~ן ~אלקים
 זכים

ונקיים
 ~ו~

 המלאכים משירת יותר
~ 

~~~~
 ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~י~

פירו~
 יש~עו כאשר ויהי

 ~לויראו
 אומו~

 כל את ה~ולם
 י~~אל של~~קן

 ת~י~
 השם בעבודת

 ונש~בות ורמות ~דולות ב~וחותותור~ו

~~
 המה באין ואז ~~ד

 שיירו~ ל~~
 וח~ורו~ו~דודו~

 מס~ר אין

~~ור~
 ~לי ~מראה ~ חבורה ~~ר

 הדבר אמת א~ לר~~~ ~הי~
 ש~~~~

 ~~ר מ~שי~~ א~ ולרא~~עלי~~

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

~~ ~ ~ 

~~ 
~ ~

~ 

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

 י

~ ~  

~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~ 

~י~ו~
 ~~ו~~ ~ ~ה~~~ ~~י~~ י ~~ו~~~~~~~
 ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~ ~~יי"~ ~לי"~ ~~~~~~~~

 ~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~י
 ~~~ ל~~י~ ~~י ~י~~ ~~~ ~וו~~~~~~~
 ~~~~ו ה~ל~~י~~ ל~~י~~~"~

 י ~~ו~~
 ~~י~ ~י~ ~~~~ז ~~~~~ הי~ ~~י~~~~~

 ~ ~י~~ ~~~~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~~~י~  ~~~~~~ ~~~ 
 יבואו אךכאשר
 ~ת ויראולהם

 הנו~אי~מע~יהם

 את ~ ~ץ אין~~
רוב

 ו~וד~ לי~וד~
ת~ק~

 ~עבודת
 ב~י תמיד~שם
ה

~ 
 ק ם

 נשארוכ~י~ר~ואז רג~
 מרעידים~ו~~ים

 ~לו~~~ו~~~~ין
~
 ל ד ו

 לא אשרנפ~ם ~םיר~
 אםי~ו~ן

 ם ה מוישאלו יסו~~
 בענין להםלו~ר
 תור~ם ק םע

 מ~עבוד~ם
 לא אשר~וא ~

יעשו
ולשוןאומה שו~ כ~

ל~להיהם~ ~~ י~~ ~~~~~~~~
 וח~

 חם
 ~ולס ט~בכל

 הז~
 מאומה איןולי~ראל ~ להם ~ולם ו~עדני

~ 

~~~
~~~~ 

 ~~~~~ ~~י~~ ~~~
 וכ~ ~ירו~ ~~~י~~~

 ~ו~~רים

האו~ו~
 הוא ו~~ין הוא מי ~ לי~ראל

אהו~~
 ~~ר ~ ישרא~ א~~ ~

 ~~~ נא~
~~עשי~

 ו~~ה ~ ~ובים
 נ~~~ ~הו~ יא~~ ולך ~א~וח ~~~~ש~ ~~~י~

 ורם
 מאין~~רך

 ~ו~
 כ~ו~ו
~ 

 יחן אשר

 ~ירוש~~י~~~~
 ~ ראינו ראו~ן

אי~
 אהב~ך ג~לה
 א~ר ~אליו

 ח אאה~תו בע~
 לכל עצמךמוסר ~

מי~ו~
 משונות

 אתלה~ליך
 למו לברותלהיות ~ אריותלמדור עצ~~

 בהםלטבוע ~ י ב רולמים ~ האשולכב~ן
 דניאל ו ש עש כמ~

 ומי~אלוחנניא
 ובחור~ן ~ו~זריה

 כ~ו ~ שניבי~
 ב~קרא~נ~~ר

עייןו~דבריחז~ל~~~י~
~כ~ ו~~ עליהם~
 ~ת

 ~~~ך ~ו~ליךא~ה ~ ורג~
~נ~~

 הרב~ אה~חך ב~ד
 ~ין עד

~~ 
~ 

 ~כל א~ו~ לך י~א~ר
~~ל ~~~ ~~~

 ~עי~ ו~~ז~
 ~ ל~כול ו~היה פ~ם וב~םתר ~~~יד מ~~ו~ וידו~ כל

 ו~מ~ העול~~ ~~ו~ות ~כל~~ר

ל~
 בו ~אי~~ ו~~ ~~~~ ~ל

~~~~~~ 
 כל

 א~~~~
 ~ו
~ 

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

~מה
 ח~

 ה~בע~ לדרך
 מא~

 כמוהם
 בע~ס~וד

~ 

 תע~גוח וכל עח~בכל ~~י~ טו~~ ~כל ו~חן מוהרלך
 אדס~ ~~

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

~ ~  

~~~~~~~ 
~~~ 

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

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

~~~~~~~ ~~ 
~י~ו~ ~~~

~~ן~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~~ ו~~~

 ~ ~~~ו~~ ~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~י~י ~י~~~~ ~~~~י~ ~ ~~י~ך
 ~~י~~ ~~~~~~ ~~~~ י~~ ~ ~י~~ ~~~"~
 ~~~יל~ י ~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~
 ~~ו~ ~ ~~~~~ ~י~ ~~~י ~~~~ז ~~~~~~~

 י~~יו~~
~~~י וי~~ ~~~~ ~ ~~יו~ ~~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 י~רת בךויש
 אם ואזפי~ ~ ה~כל וי~ר ~ המ~ו~

~ 
 ~אוה"ע בנ~י י~~עו

כל א~ה אשר ~ והדעת הבינהוגדל א~
 שאמרו כמו ~ בחכמה להם יענו ~ זא~

ח~"ל א~ה נ~ה ~ו~ם ו~דולה~ יקר לכליאות
 ~וד~

 בח~מה ~נהו ~פיקורס תע~ה אך אםפי~ ~ אברים וחיתוך פ~ם ו~ואר~מעשים ~ לאפיקורס" שתשיב מה
 ואל ~~~ת מאין רותונ~~ן

 ~כמוך ~~
 ולכ~

 אם

א~
 בנו תתערב
 ת ח א כלהיותך
 נ~שה ואז ~מ~נו
 ופרתמיםונכב~ים רבי~ לשריםאוחך
 ע~ד ~איןגדוליס
 ~ בעולםכמוהם

~~
כשרון י נ פ

וטובתמ~שיך~~
 ~ ו~ראיך ~לבך

 אך ואםפירוש

לו
ש~ינ~ דברי~  עלמתקבלים

 ~ל~
ר~

 ענהו
 כאולחופירוש כאולת~

 ~קשורה~ענינו
 עוד טוב איןכי ויד~~ ~ ב~ולו
 ~מזה

 ~ו~יעהו~
 כי ~ לווחאמר

א~
 יהיה לך גם
 ה~וב ה~בר~זה
 ~ב~ית הואא~ר

ל~
 כפולה ~ובה ~

ומכופל~
 למקום

 מאין ~עלי~ו
 ~~~ר ו~ל ~כמוה ~ו~

 ~ודיעהו ~זעיר מ~ט רק לב~ך כל א~לו
 תדיח~ו ל~דיחו ~וכל א~ה אשר דברובכל

א~
 בחבן

 ו~~
 ~אל שנ~~~ר כ~ו ~

 אל פירוש ~ כ~ולחו" כס~ל~ן
 א~ר ד~ר כלת~נהו

 ~~ן חז"ל ~א~~~ו כמו ~לענו~ו אח~ י~ ~~

 לה~~וסרי~
 תור~ דב~י

 ~~א ~עיין
 ז"ל בר~ב~םבתרא

 ד~
 ~~א ~ט~ז

 הד~~ברא~
 ו~כ~ ~

 ישראל או~רין

 א~ לש~ר ~לאומ~~
 ו~~~ום ~ אזנם

א~
 פי~ם
~ 

 ~~~~~י~~~~~
~~~וש

 ו~~
 ~~~ היה אך

 ~~~~יר ~~ט

~~~~~~~ין ~~~~ ~~י~~~~~~~~~

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

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

 גדול ל~ר~יו~ך

כיאו~
 נעשי~ וא~ ~ לך

 ~~~יד
 כל ונ~~~ארצ~ך~ כ~

 בק~~~
 א~ה כי יען ~ בואך מקוםבכל ~ ת~ד

 כל מ~ך ~מיד~ ע~ינות~ח~ר
 ~ ה~ר~~ים כלו~~ך ה~רי~

 יע~ וש~
 בכל

 ו~ואאהובך א~ ו~ניח לי שמעי ולכן ~הארץ
 א~

 ~~י אתי ל~יות
 ל~ ייט~ ואזתמ~ד

 ~וע~ה
 ~ עול~ וע~

 ה~ירים ~שיר ~נא~רכ~ו
 ~ובי~ובי ז~~

 ~~~י ~ו~י ~ ה~ול~י~
~נ~ז~

 ~~יין ~ך
 שם~
~ 

 ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~~~~~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

ד~~
 ~ אלקינו ומ~שי ~ אלקות בחכ~ות

~~~~  ~ם היה ואולי האי כוליואז
 מע~

ביום

 ועבוד~ ו~פלה~ ה~ורה בערךהכרה~
כל

השם
 ה~וב~

 ושכר
 אחר ואז ~ ועונ~

בעצ~  הייתם לאזה
 אותנו ~ודשואלים
 ~~או~ה

 ר~
 אתם

~מהיןעלעצמיכם היית~~עצמיכם
 אתם איןלמה
 עוד להסיתולא ~ כמותינועושין
 ~נסור ~אוח~ו
 ~יים ך ר דמ

 והטוב ~והישר
והמועיל
~ 

 ~~~~~~~~י~
~ירו~

 ב~ה כי
 כל הואנחשב
 שלכם והתנשאותהגדלות

 א~
 נ~ד

 ה~~ח~
א~~

 ~ ה~ם עו~ד לכל ויש יש
~זה א~

 העול~
 א~ר ~ת בכל ~

~~ודה הו~
 ומ~~

 השכר מל~ד ~ להקב~ה
 ~ זולח~אלקים ~ ראתה לא עין א~ר ~ הבאבעולס

 וב~רט פירוש ~~~~ ~~י~ ~~ ~י ~י~~~~~~~~

~~דלו~
 לי יעשה אשר וההתנ~ות

~~ת
 ישועתי ביא~

 א~ר ~ העולמי~
 ישראל ~ביח כלאנחנו

 עח בכל~~ה ו~צפי~ ~קוי~
 ~ ור~

 ~~~~י ~ ~~~~~ ~י~~~~~

 פי~ו~ ~~~~
 וא כי

 כי ~כך וי~וע~ טובתי יגבר ~~הוא
 א~

 ה~בר
 ה ר צ ו~דולה לרע~לכם ~היה היאאשר ה~~

 ומ~ו~ותואפלה
 ה~בר ואז ~נצח
יהיה~~ ~ בעצ~וההיא

~ 
 לאור

 רב ועידון ~~דול
ומ~יב

 מאין ~ נפ~
כ
~ 
 כמו ~ ו ה ו
~א~~רו

~ 
 ל ~ ז

 ק ר פ~נדרים

ראש~ן~
 ן י א

 לע~יד~גיהנם
 הקב~ה אלאל~וא
 ה מ ח~וציא

~תיק ~~ירו~ ~~נרתיקה
~לה~ ור~ע~ם
 ~ הבי~~~ לידוני~
 וצד~ים

מ~עד~ין
~ 

 ~עיין
 ~ם~
 ~ לבדי לי י~יה א~ר ~ תפנוקיםעידוני ~לב~ ~

 ~~~~~~ ~~~~י~ ~~~~~~~
 כ~ודו יקרת א~ הק~ה יגלהא~ר ~~~ פירוש ~~~~~~~~

 בלתו ואין ~ הוא לבדו הואאשר
 ויראה ~ זולת~וא~ס

 לדע~
 באי ~כל

 ובכל ~ הגדלות בכל~ כיהעול~
 ההתנשאות ו~לה~בורות~

 אין וזולתו ~ ש~ה השם ~והנוראוח ו~~~~ו~
 א~ ~ם יכב~ו ואז ~ מא~מהכל

 ~ הל~נ~ עו~~י ויח~רו ~ בט~וןפ~י~~
 כי די~~ו א~ר ~ הח~ה ע~בדיוי~ו~ו

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

~~~~~~~~~ 
~~ 

~~ 
~~~~

 ~ ~~י~

~ ~  
~ 

~ ~ ~

~~ 
~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~~~~~ ~  

~ 

~ ~  ~ 

~~~~~~ ~  
~  

~  
~ 

~ 

~ 

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

 ~~~~ ~~י~~ י~~ה י ~~~~ ~~וןו~~~י
 ~~"~~ה~~

 ~~י"~ ~~~~ ~י"~ ~~ה ~~~
 ~ ~~~~ ~~~~ז ~~~~ ~~~~~~~~~

י~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

י~
 בה

 חלי~ ממ~
~ 

 ~~ זו~
 ~~א~ות כל א~ ~ס ונותן להם ~ האלקי

 לבב~
~~~~~~~~~ 

 לטובה ~ ~~~~~~ ~~~~י
~ 

 וגם ~ ורי~ות ואחוה באהבה
 ואלפ~רוש

 כי ~~
 זא~

 נז~ככו זכו~ם~אשר גו~ל את
 ל~מול ~ם לבד~~ושה ונתברר~

 עבו~תם ידיעל לא ~ ועונ~
 בתו~

 ומצוח
~ 

ישלס עודרק וא~
ואחד אחדלכל
 מ~ה ~ ~~~לוא~

 ל פ כ ~~מדה
 ו מכ ~כ~לים
 ת ח "ת~נא~ר

~כס~
 זהב אביא

וגו~~
 וא~

 אם
אח~

 ~~ה לא
 ~ לישראל~אומה
~~

 א~ו שנוא
 גם ~ לבד~~לבו
 רעה ינקה לאהוא
 ~שכורתוויהיה
 בעל מעם~לימה
~~גמולוח
 וגם ~

 הים איי ל כל
 ם י ב ו ר קה ~

 אשר ~והרחוקיס
 ~ב~ולא

 ~~~~~~ ~ ~~~~~~~ בישרא~
ו~~

 ש~ו~ם דר~ו
 ~~ו~ת~

 גם ~ ת~~יד
~ליהם

 ~לב~ ה~~ול~ יהי~
 ~חרפות

ו~~~~~~
 ~שר

 ~ אז עליהם יכ~~
 ואף ~ירוש ~~~~~~ ~~~י~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ~ענ~ו ב~את~~
 ~יניכם ~ח~ינה כי ~

 עם ישיגו אשר ~~ ה~דול השכרא~
~שר ~ ע~ו א~ר צדקתם ~~~ור ~~ר~ל

 ב~יניכם ~יו ~ ~הם ~~~שי~
ל~טאים

 ו~ונו~
 ~ראו וגם ~ ו~שעים

~ת
 החיב~

 הקב"ה יראה א~ר ~ יתירה

~~~~
~~~~ 

~~~~~ 

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

~ ~ ~ ~ 
~ 
~ ~ 

~~~
~ ~ ~ ~  

~~~~~ 
~~~~ 

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

 ו~~~ ~~~~~י~ י ו~~ו~~~~~~י
 ה~~י~ ~יי

 ל~~ ה~~~~~~ ~~~~~י~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~~~י ~~~ ~~~~~ ~~~י~~ ~~~~ ה~~י~ ~יי~~~~~
 ~~ו ~ ~~ ~~~~~~~י~

~~~~~ ~~~~~ ~ 
 ~~~ה ~~יז ~~י~~ ~~~~~ ~~י~ ~~~~~~~י~~~

 ~~~ה~~י~~~ ~~ ~~~~~י~ ~~יה ~י~~~~ ~~~~י ~~~~~~~~
 ~ ~~~~י~ ~~~ ~~~~ז ~~~י~~~~~י~ ~~~י~ י ~~ו~~ ו~~~ ~ ~~~~~~וז י ~~~ ~ ~~~~~ ~~~~י~~

היו ~ ועבודה~ורה
 חו ~ בע~רומעפרים ~~~וללי~

~ 
 מ~חור ך
 ומ~חת ~תוארם
והכל ~ ~ראיהםמאיש

 אל טמא~סורו ע~~ אמ~
תגע

 כי ~
 אבל ~ק~ש~יך"
עת~

 כאור יצא
 וצדקתם ~נגהם
 ~ יאירכ~חר

~י~~
 צער~ וחלףפירוש
 היה אשרוי~וני

 עסקי בע~ ~חמיד ~

 היא אשר ~ ~לימה שמחה אלי~~וא
 כמו ~ תוגה ~ופה מוד תהיהלא

ה~מחוח כ~
 מז~

 אשר ~ העולם
 חכם שאמר ~ו ~ חלילה~וגה םו~~

 שהע"ההח~מים
 וחל~

 ~קרו~ים בגדי
 בהם ה~הלכ~י אשר ~והבזויס

 לתורת עצ~י~ אתהפקרתי בע~
 בעבור ~ועבו~~ו הש~

לבו~ים עת~ לי יהיה ~ זא~
 טהורי~

 י~~יק אורס א~ר ~ו~ישרים וי~רי~ ~ ונקיים
 מקצ~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~א~~
 כל שיראו בכדי ~ קצהו ו~ד

~~ 
 יותר לה ~~ל~וב ולי~ה

 ויבו~ו ~ ועבודה התורהפורשי מבכ~
 ~ המקומו~ ~

 פירו~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~~~~~~~~
 וח~~

 ולכן פירוש ~~י~~~~
 בה יכלול בעת ישבתיא~ר

 הש~
~בוד~

 ם ש ה
ותורתו

 ~ ~~נהב~יר ~ אופלו~עון צר~ בבי~
וא~שי~

 ~ ~~ט בה
ובמיעו~

 ~ חענוג
 יבטלו שלאבכדי
 ה מ האותי

 עבודת~עבודתי

הקודש~
 בעבור

זאת
 אזכ~

 לישב
 הבירה~~יר
 ~יא אשרירושל~~
~~יד~

 לה~ות
 עד ~ מאדגדולה
 ~ ו~ץ שיעוראין
 בה~רה וכלולה העולם כל שלמטרפולין ת~י~ א י הו

ב~~
 כל א~ לתוכה הקב~ה יכנס אשר
 הרבה אדם ובני ~ וה~ולים~נידחים
 וחשו~ו~ ~ השדהכ~שבי

 כ~ו ~ ~לאה
 ועוד נ~ דף ~פ~חים ~ז~לשא~רו

 איןבמ~מות
 "עחי~ ~םפ~~

 הקב"ה
 ~עיין וכו~" ירו~לים ~ללהוסיף

 ~שם~
 ~י~~י ~~~~~~י~~~~~~

 על ~פאר~ו יקרת א~ י~וחה~וב ו~ש~ פירו~ ~~~י~~~
 כל אח בה ויכלול ~ ירו~לי~~יר
 יהיה וה~~חחו ~~הדרה

 ב~
 ~~יד

כל
ראויה שת~י~ י דכ ~ תפארת~
 בהשיעשה ~ ונאו~~
 אתהטוב הש~
 היאא~ר חו~~
 חהי~

 בהו~נעשי~
 כנו~ הואוחופתו וכתרים~הכלילו~
ל~יחוד

 ~~ה ר שא ה~ל~
עתיד

 ליח~
 את

שכינ~
 בעיר עוזו

 קדושו עםעם בירושלים~הקודש
 ר ה בישראל
 ~וע~ןהק~דש

 כברהכתר
 בחי~ורי באר~

~~~ 
~~~~~~

 ~יין
 שם~
~ 

 ~י~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~~~
פירו~

 יביא וגם
 ~ו~ר את~~ב~ה ש~~

 ויקר~
ל~דר ~ עננים

 יבוא יען ~ םחופ~ א~ בז~ ג~
ש~~~

 אשר ~ כ~לו א~שים גם
זוהר עצ~

 ~ הרב נ~הה ~רוב ~ ~~ראוחעיניהם א~ י~~יך לבד~~ החו~~ ו~ו~~
 שמה יביא ולכן ~ בצ~רי~ מש~~יו~~
ה~ם

 ~~ ~~ ו~~טי~~ ה~ו~
 ז~ר

 ל~~~ ~ה~~ני~
 ו~~~~~יק

את ~ ול~~עי~
 כ~~ר ~ ~~~ ~~~~

~~ 
 יכלו

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

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

~~~~~~
~ 

~~~ ~~~~~ 

 ~~ו~ו ~ליה ~~יל י ~~~~~~י~
 ~~~~~ ~ ה~~ז ~י~י~ י~~י~ י~~~י~ ~~י~~~ ~

 ה~~~ה לי~~~ י~~~~~

עיני~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

ונ~הה ~~~~ ~י~~ ~~~ ~~~~~~ והדרה והודה ~יוה את ~ שא~~יניהם
 ~ יוכלו אך א~ר ואת ~ הר~

 פירוש ~ ~~~~~
 והעדון ההוא התענוג יקר יהיה כך להם יראה כן ~ ולהשיג ל~כילשכלם וכ~

 יהיה מפז זהב כל אשר עד ~ הזה מרומז זא~~ כל כי ~ ה~וב~~ם
 כא~ר ~להשגה
 עוד ונ~אר~ארנו

 ויתענגו~~דנו
 ות~נוג רב~דוז
 עם כא~ר ~~ול
 והט~ור~ הזךלבבס

 ~רך לפי~ירוש
 אנוש מע~יוגודל

 השםב~בודתותחבולותיו~
 ככה ~ותורתו
 ה ס ח מ ו~ל ~ לע~יד לו~ע~ה
 אך וא~ ~ומס~ור
 אנשי~~~~

 אשר כ~ם
 א~

 גם
 בהאור להביט יוכלו לא ה~נןבעד
 יהיה זאח גם ואף ~ ה~~היק~ג~ול
 גם השם יעשה ול~ז ~ ל~~~אעליו

 לפי ואחד אחד לכל ~ כאלולא~~~ם
 ו~~חור צל לו יעשה ~ ~~ור~ו~ח
 ~כדי ~ הענן ~לבד ~גדול ~~ורעל

 אף ~ לאלשיהיה
 באי~

 ול~~ענג ~ הסחו~ות עיניו א~לפ~וח ~ ההוא
 וימ~וק ~ ערכו לפי הוא ~ם~לה~ע~ן

 אנ~ש יע~ה מה כי ~ ~אור~ו
~~נוש

 ~וב לק~ל בידו לאל אין ~ש~
 ~ובה~

 והוא ~ לנגדוכאין

מ~
 הכסא עלהיו~ב אד~ כמו ~
 הכסאאשר
 למאו~הנחשבת
 נחשב יהיהלא " מפז הזהבכן " עליה ~ושבנגד
 ההוא הת~נוגנגד

 י~דל וגםלמאומה
השגתו

 עד ~ראש למעל~
 אי~

ק~
 המהאשר חכמוח~ השבעכל א~~ ~ ו~יעור

 אצל ~גדולות מעלו~
 היש ~אדם ~
 ב~

א~
 אחת

 איןוזולתם " מה~
 ~ ה~זלם בזהמאומה ע~

 א~
 גם

 למאומה נח~~ם יהיו לאכלם המ~

נג~
 כוונת הוא וז~ת ~ הגדולה ה~~~ו
ה~יי~ן

 "ו~ב~
 מעלתא~

 שב~ פירו~
מעלו~

 אך א~ר ~ הג~ולות
 ה~בע כל והמה ~~~ה בעול~
 ~ חכ~~

~~~~~~

 ~~ ~~~ ~~~י
 וכל פירוש ~~~~~~

 ~ וצ~קצדיק
 יכנוס ולא ~ מדרי~תו לפיואחד א~~ כל ~ בתחומו ישב~

 אח~
~~~~ו~

 וגבולו חבירו של
~ 

 ובכל
 ואחד אחד כליהיה זא~~

 ל~נ~
 כבוד

בעצמו הש~

~~~~~~~~~~~
 ~~~~י

~~~~~~~~~~ 
~~ ~ך~~ ~~~~

~~~~ 

~ 

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

~~~~ 

~~~~~~
~~~~ 

~~~ ~~ 

 ~~~י~ ~~י~ ~~ ~~~~ל~י י ~~~~~~ ~~~~~ ~~~י~~~~~ו~~~
 ~ ~~~ה ~~ ~~~יז

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

 ה~~ה ל~י ~~~י~י~ ~~~~~יז
~~~~ 

 י ~~~~~~~
 י ~~~~~~ ~ ~~~י~ ~~ ~"~

 ~~~ו ~~ ~~~י ~~ ~~~~ י~~ ~~~הו~

 ~ ~~~~~יי~י~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

ו~וח
 ממ~~

 ~ת
 ומםבב ~ הכ~

 כמלך חלילה~לא ~ ופי~ה ועבר~ד ו~ב~ ~ ~ע בענין בכ~ ~~
 אשר ~ ודם~שר
אם

 א~
 אחד

יז~
 לפניו לישב

 אשר ~אישאבל ~ יראנו לוקרוב
 יושב~וא

 א ל~חיצונות בשור~
 יען ~ עודיראנו
 אחד ב~קום~וא
 מלך אבל ~לבד
 המלכים~לכי
 ~~ומו~וא ~ כן אינו~~ה

 השמים ושמי ~שמים שנאמרכמו ~ חלילה מקומו ~עולם ולא ~~ולם ש~
 ~ יכלכלוך~לא

~~~~~~~~
 תע~~י א~ל כיפירוש ~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~

 נו~נים היו אם אף ~ ~זה~עולם

לאד~
 ~ל

 י~נם ~ והעדונין התענ~י~
 ת~כון זאת בכל ~ף אשראנ~ים
 י~~ו יען עצבות~ ענן ~ני~ם~ל
 אשר~חד

 הי~
 בכל כה עד מלא

 עתה ~~ אף ולכן וי~ון~ צרהמיני
 בלבו עוד יתעורר ש~וותובעת

מע~
 ויתעצב משים מבלי ~צבזת

 את יז~רו אשר וישנס ~ ל~ו~ל
 הבאים~י~~ים

 אחרי~
 ~כל ויראו

~~
 אינם כי המעותד

 בטובת~ ב~וחי~

נ~ר
 ~~ בקר~

 יערבו~ת
 ~ שמחהכל לה~
 ואין ~שלימה שמח~~~ ן יא ~לכ~
 למלאותבידו ~א~

 י פיושחוק
לעתיד אב~
 ~ כןאינו לבו~
 ~ראות כליתראו ר~

 א~רכאנשים ~ הצדיק~פני
 שבעים ה מה

 טוב~~ל
 ~רמנעוריהם ונח~

 עבר ולא ~~תה
 ידעו ולא ~ מעולם רע שוםעליהס
 ולא ~ ישלם ולא ~ יאריךטובתם ~ ממעותד יראו ולא ~ממחסור
 ואם ~ לעולםיכלה

 א~
 כאלו לאנשים

 שמחה דבריבוא
~ 

 וימלאו ~ שלו~זים שמחת ישמחו~מה וא~ ~ שמחתם
שחוק

 פיה~
 רנה ולשונם

 יהיה כן ~
 לצ~יקיםב~זה~י

 לע~י~
 ~ בב"א

 עת~כי ~ ~זו י~רת בזוהר רא~יהם עלאשר ~~~~~~~~~~י~~
 על פרש ו~סך וילון יש

 ~~ וא~ ~ ~אד מבהיק אורוכי ~ לאורו הר~~ים י~תמשו ~לא ~הרקי~
 היה

ע~~
 לאל היה ~ ~ז כמו

 כל ~~
 באורו~ ול~ש~~ש לר~ות~חד

~עו~ם ~סו~

~~~~~~~~
~~~ 

~~~~~ 
 ~ ~ ~~י~

~~ 
~~ ~ ~ 

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

ו~~ו~~ו~
~~~ ~~~~~ 

 ~~~~~י
 ~~~ו~ ל~ו~~ ~~~~~~~~י~~

 ~~~~~ל
 ~~"~ ~~~י~י~ ~~~~~~~~~

 ~~~ה ~~~~יז
~~~ה

 ~~~~~~ ל~~~י~ ~~~י~ ~~~~~~
 י~י~ ו~~~~~~ל~~~~~~

 ~~~~~ ~ ~~~~י
 ~~~~~י~~ ו~יו ~~~י~ נ~ה~ ~ו~~ י~ז~~ו~~~



 גנזו ולכן ~ סופו ו~ד~עולם
 בעד ~~ור להיותו ~ בוילוז~כם~ו הקב"~

~~~~~
~ ~  ~~ 

~~~~ 

~  

 עליהס יהל ~שר יגלה ~אז ~ ל~וא לע~ידצדי~ים
 לא זאת ~ הגדול על ויהל ~ יקרתו אור את~קב"ה
 ו~מה ~~צ~יקים
 ~ לאורוי~חמשו

 הכוכביס ם גו
 זיוום אתוי~~ו ~ אורםי~וספו
 ויהלו ~~א~תי
 יותר עודויאורו
 העתידיס~הש~ים
 ~יאיר כמו~י

 נ~ד ע~הזיוום
 ~גד אז י~ורו~ן ~ ההסהרקיעים
ה~מים

 המאירים~

 פירוש~~~~~~~

וא~
 הר~יעים זהר
 הוא מעט~שר
ובכל ~ הכוכביםנגד

 א~ זא~
 גם

 אין ~ אוראותו
 בשפתינוולפרשו ~ ולספרלשער

 ~~~ א~
 ~ בעול~ או~ן ב~וס בידינו אין זאתגם ~ קצהו אפס שומעת לאוזןולגלות ~ ~~נו

~~~~~~~~ 
 ~~~י

 פירוש~~~~~~ ~~~~~
 וא~

 הנ~יאים
 מ~ין ~ ~איר~ ~אינה~אספ~לריא ~ מזעיר ~~ט הקב~ה מראה ל~סא~ר

~~אורע
 ודו~מ~

 ו~של
 ו~ו~~ין ~ ~ע~

 ונחרחו
 ~מ~

 ~י~יע~
 לה~~גו

 ~איש לשמ~וולא
 בזה עוד הוא א~ר~

 ~~מר ומלו~ ~ה~ולם

~~~
~~~ 

~ירוש ~~~~~
 וא~

 גם
 ואופן ושרףמלאך עי~

 חמרם אשרוכרוב
 ~ל מאדזך

 כח ~ום בואין זא~
 להציץ ואומץואיל
 ולראותבו

בהשכר ~ שם זעירמ~ט א~
לצדי~ים הגנו~
 חז"ל ש~~רוכמו ~ עדנם ב~ןלבוא לעתי~

 שנבאו מה~כל
 נבאו לאהנביאים

ר~
 שכר אבל ~ חכמים תלמידי ל~חזי~י

ש~
 לא ~ין ~ עצ~ן חכ~ים תלמידי
 ~עיין ~ולחך~ אלקי~ראתה

 ~ ש~~

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ירו~ ~~~~י~~~

 ואל
 ~רוב כי ~חד~~י

 ~ענו~
 שלא ~ ח~יל~ ו~יפים יגעיםהצ~יקים י~י~ ו~~~ע
יהי~

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

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

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

 ~י~~~ו ~י~~~~~~~~~

י ~~~~ ~~~ ~~~~~~

~~~~~ 

~ ~ ~ 

~~ 
~ 

~י~ו~
 ~י ~~~ וה~~ ה~~ ה~~ ~~~~ו~~
~~ו~ו ו~~~ ~~~~~ ו~~ ~ ~~~~י~ ~~~~ו~~~~

 ~~~י~י~ ~~י~~ ~~~~ ~~ו~~י~~~
 ה~~~ י ~~~~ ~~~ ~ו~~~ ~ו~~י~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~~~~~~~י~~~

 ~~ י~ייל
 ~~~ה~~י~י~

 ~~~~~ ~~ז
 ~~~~ו ~~ו

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



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~וד בהם~היה
 כ~

 על לעמוד
 כמו ואנה~ אנה ולהלוךר~ליהם
 ישב~ אך אם כי ~ ~תה~הוא

 א~ד
~מאד

 וי~~
 מעדנים מ~~יני כרסו

 יוכ לח ~~רבה
 לצ~וד~וד

 א~
אבריו

 וא~ ~~ליו כבדי~
 ישיבתו

 מאד אז~~העליו
 י~ב רקמאד~
 ~שה נשי~הוינשום

ויצי~
 ~חו לו
 אבל ~ מ~ד~ק~ו
 בימינו ~הרה~ז

 אח~
 שב~ם כל

 ~ל וי~ענגו יו~ר שישב~ו ~מהוכל ושמח~~
 ישאו והרגלים ~ יותר יקלו ~שםטוב

~~צ~~
 ובטיול ~ ל~ענוג מ~נוג ~ילך
 ~וזו שכינח ~ם ~גולהוב~חולזת

 ברוך הקדוש ה~כים מלכי מלךשל
 אח יראתו ישבית ולא ~~וא

 אין עד~גדולה השמח~
~~ 

 ולא ~ ו~יע~ר
 צ~ד ~לצעוד הקב"ה של ש~ו~בעת
 ומל~לאו~ ~ חפץ ~קום~ל

 ש~ק
 אז רק ~ ~לא~פה

 ימ~~
 ~אד להם

 ויקלו ~אד~ מאד אליהםואהב~ו ~ ~~דו~ה ירא~ו את ~ באר חין~~
מנ~רים

 לע~ו~
 ~ לפניו ת~יד ול~~וד ~ ~תוקהויראה ~ בא~בה רצונו

 מכל ~ וש~חה ועונג והודו זיווולקבל
 ~ חלוף~ני

~~~
 ~~~י

 ואז פירוש ~ ~~~ ~י~

 שכינת גלוי כך כליהי~
 וה~~ע~ ~~בז~ו

 ד~ה ~ארץ "ומלאה ש~א~רכמו ~ הגדולה ה~כמה

 יודו הכל א~ר ~ד מכס~ם" ליםכמים
 יודה הוא גס ועפר ~ץ בחינתכמו מאד~ ועב ה~ג~שם האיש אפילו~ז
 ~ידו יתברך מאתו הוא הכלכי

 ו~~~~ה~ר~~ה

~~~~~~~ 
~~~ 

~~~ ~ ~  

~י~ו~
 ~ו~~י~ ~~יו ~~י ~~ן ~~~~~~~~
 ו~ו~~י~~~~~~

 ~~~ ~~~ ~~~י~ו ~ה
 י~~~~~ו~~

 ~~ ו~ו~~ ~~י~~ ~~

 ל~ל ואין ~~בד
בי~

 ~~זל שום
 ו~רףומלאך
 ליתן וכרובו~פן
 ז~ל~ומ~ו~ה
 זאת יבינוו~כל
~דעת

 כוונת הואוזאת ~ שלימ~
 ~~לההפ~יטן
 הנמצאיםכל

 לנו ירמוז בעצמו ~~אהדבר ~ב~א~ צ~תיד ימצאו אךאשר
 כי ~ירוש ~ הוא" ~דיןכי

 כ~
 ~את

 ~ו~~דו באמרו המקרא כיווןולזה ~ חלילה מזול~ו ולא הוא לבד~~מנז
 ~שלרג~יו

 הבבה"ו~
 ביום

 ל~בין ונדרש ~ הזיתים"הר ~~ ההו~
 אצל ~גלים בלשזןכוונתם הו~ מ~

 בהר בחרו למה וגס ~ הוא~רוך הבור~
 הוא רגלים לשון כי ונראה ~~זיתים
 כמו לדבר והוכחה בירורלשון

 אם ~ הרבה תז"ל בדברישמצינו
 אמרו לדבר הוכחה לומררצו

 בלשונם אמרו ועוד ~ לדבר"~רגלים
 המדר~~ בבית ורגליו ידיו מצא~לא
~עיין

 שם~
 בד~רי מצינו זאת ועוד ~

 ~שלהיחז"ל
 הוריזת~

 של טבעו כי
 לשכח לאדם גורםזיח

 וזא~~ ~ ממנו נחמ~ט וחכמתוו~י~תו ~ לימוד~
 ~מקרא כיוזן אשרהוא

ימנ ההו~ ביו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~~לא
 כ~

 אשר כזה ~יש אף כי ~ד~ך ה~~ ודורשי ~ ורעבו רשו כפירים כל ה~ם את ד~ה האדם
 ל~

 ~וב" כל יחסרו
 האוכל איש כמו מאד~ ריק~זא ~

~~~~ 
 באמרו ~~ייטן ~יו~ן

 אז יעמוד הוא אף תמידז~~ים ~~~
~~ ~~~~~~~~ 

 גם ואף ~פירוש

 הר ב~ם~מכונה גבו~~~ריג~
 הוכחות לוו~היה
 מלוא כי ~~דולות
 כבוד הארץ~ל
 אס כמו ~~שם
 ~חד י~אהאך

 רגלי~ אחד~מקום

 ב~לי~יד~
 מגוית השאר אף ישנו כי

האדם~
 ו~~

 ר~ה לא ~א אם

 ~ב~ יד~~ כן~שאר~
 כי פ~~ל כל

הש~
 עתה כמוולא ~ זולתו ולא פו~לו ~~א ~טוב

 ~~ונותי~
 הרביס

 מ~ד בהסתר הוא האלקותאשר
 ב~יבת והזא ~מאד

 ~ז~תי~
 ~ר~ים

 מרא~ת ~י~ו ~~וצם שנא~רכמו
 ו~~טברע

 א~
 כי יוכל" לא עמל

 ואם ה~~~ה~ בחינת הוא~~נים
 ב~ פש~ייתרבו

 מ~ניש הקב"ה אדם
 יבינו ולא ~הם שיי~~ים בזה~ותם
 יתרבו ואז ה~ר~יית~ השגחתואת

~~יל~
 מ~ם

 ~ וכופרי~~ פ~קרי~ לי~~
 ~ ישמרנו~שם

 ה~ה אך אם ול~~
 בו~יה יענשו בהשגחה~כ~פריס

לאכ~
 ו~צאז~ז

 צ~ו~
 ולכן ~ ~~לה רבות

 כ~ן הפ~טןאמר
 אשר ~~יש ומלבד~ירוש ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~

 הו~
 את ירא

 לא ~ה~ לאיש מ~ד~ ו~לם~~ס
 ל~~לםיחסר

 ~~ א~
 ~כופרים

 דרכם~ את והמ~ו~~סוהפ~~~ים
 מ~סור אין ~~י שנ~~ר~כמז

 ליר~~

 קרוב יהיה~ט~ב
 מ~ד מאדאלינו
 ת~ידונראה
 כל אתב~ליצ
 נ~ז ולאה~~חתו
 ~ ה~ם כלמחבבו
 ~~י~ ~~~~~~~

~~~~~
 יהיה ז~תובכל

 ~ לו כיאות מאד ממנו ונחילונראה בר~~דה~ וגילינו ~מו יתידינוכל
 בשר כמ~ך ולא סבי~ו~ כל~ל ופח~ אימח~ ~~יל יב~תו~~תו

 ל ~מש מאד יגדל ה~א אם אףאשר וד~
ממשל

 הוא אך אם ז~ת ובכל ~ ~~
 צאחד ~צמו אתיקרב

 לו ~תן ~ חי~ה ~יני בכל~~בבו מאנש~
אח

 כ~
 ואז ל~ו~ משאלות

ממנו יגר~~
 ירא~~

 כידו~ ~~לך
 הוא ברוך בוראנו אצלאבל ~ ומ~זאר
 נה~~~

 כ~~ו~~
 מה

 האד~ שי~~
 וישכיל

בבזראו
 וי~ית~

 יותר~ ~אהבהו ~מז
 ~ותר יזתר בז יראתו יתרבהכן

 ~כמו~ן

 ~~~~~~~י~~~~~~~~~~~
 ~כל פירוש~~~~~~~ ~~~~~~

 ה~~בזאת
 יב~

 אנו יען ~ ~ל~נו
 צרותינו ~~ת אף ~~ו וק~ינו~~י~ו

 ה~בל יצר ~~ף בשביה והיינווג~ו~ינו

 בה~תר ה~ם ~~ינו ~א א~ו~~
 צ~ות ו~צ~~~~ ~~כול ~~והיה~~ם

 ו~צ~קו~ינו מצרינו זכצ ~ ור~~~רב~~

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

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

 י ~~~ו~~
~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ 

~יו



 ~~יו ~נ~מר כמו ~ ~לרא~ים~יו
 בא~ד אנו זאת ובכל ~ לרא~"~ריה

 על ולהת~נג ול~בול~לשאת בי~י~~ לאל להיות ~ ~זקיסוחושים
 עזבנוהו ולא ~~~זקנו

 א~
 בו ונאמין בווהח~~ו ~~ ~~ר ~ התענוגים ~ רגע

 בתוק~

 ביתר ~עם בכל אמונ~ינו
 ~וא זאת כל~י

 ומח~תלטובתינו
 אהבתואלינוגודל

 אשר "אתכ~ש"נ
 יוכיח~ השםי~הב
 א~יו וניחלו~וינו
 שיבוא זכינוולכז לזולתו~ וצא~~יד
 כל אתאלינו

~~וב~
 ~ ~הוא

 בשכר ~לכןפי~וש ~~~~~~~~~י~
 אותנו ינהגזאת
 ~~ל ~ הט~בהשם
 ~הוא~טוב
 כל כי ת~מיו~ל עולמי~~ל~ול~י
מה

 שנארי~
 ימים

~זקין
 וי~ו~

 עוד נתענג ולא חלילה כחינו
 בידינו לאל יהיה ולא תאוה מ~כל שום~ל

 ~לינו עוד יערבולא ~ הרב ה~ענ~ג אח ולס~וללשאת
 לשמו~

 קול
 ע~ה ש~וא כמו ~ ו~~גב ושירז~ר

 רק ~ וחלילה חלילה אלהבדורות~נו
 ו~ראית כחינו ~ת עלינו יחדשה~~"ה
 לימי ונ~זור ~ ~עם בכל~נינו

 לנע~ים ~ו~ים ונ~יה ~~לומותינו

 ~בכל ~~מי~
 לנו י~ן ~~~~ ~~~

כחו~
 ~ מראשונים ו~ד~לים חד~ים

 ת~נ~~כי ~ עוז וביתרשאת
 אחד

 ו נ י אהתמידי
 כמו ~תענוג
 חז"לשב~רו
 כמוכי

 ח כהקב"ה שיח~
 ~קבלל~~~יס

 כלא~
 יחץ כן ~במשפט ענש~

 בצ~יקים כחהשם
 ~כרםל~בל

 עליהםולה~ענג
~ 

~~~~~~~~~~~ 
 ח~יב ש~נו~ט~ב
 ~עיני כךכל

 א~ר ~ד ~~וראנו

~~~
 ברי~ת קודסעוד

 הט~ב ~לקינו את הפרישהעולם
 יו~ר ~ ושי~ור קץ אין עד ~ראש למ~ל~ ~וחה וה~ביה ~והרוממה

 ~חר ברא א~ר ~טובמ~ל
 גנ~זהו~יא ~ ז~

 בבי~
 לפניו וח~יב ~נזיו

 את חז"ל ~~נו כמו ~ ~זהכליותר
 קדמו אשר ~דברים ~ין עדן~גן

 ~עייןל~~לס
 ~ ~ליהם~

 ~~~ ~~~~ ~~~י~~~~~~~
 פי~ ~~~~~~

 ו~~
 ~~~ לנ~ י~ש~ אשרהסוכה א~ ג~

 ~~וב
מ~ורו

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

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

~~ 

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

~~~~~~ 
 י~ה~~ו י ~~~~ן

~~~~~ ~ 
 י~ י~~~ ~~~~ ~~ ~י~~~~~~~~
 ~ל~ י ו~~~ו~ ~~~~

 ו~~~
 ~~ל~ה

~~~~ 
 ~~~~ה ~~~יי~~ ~~~~~~~~

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

~~~~~
 ~~~~ ל~~~~~ ~ו~~ י ~~~ו~~

 ~~~~~~י~ ~י~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~
~ 

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



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 אורו יב~יק אשר ~ לויתן ~ל~עו~ו

~~ו~
 ה~~ודה ואת ~ סופו ו~ד ה~ולם

~גד~ל~
 ה~~ב השם ל~ו י~קן אשר

 מכל בטל הוא אשר ~ הברמשור

~
 ולא ~ ה כ א ל
 רק מ~ו~הי~שה

~~~ ~~~ 
~~ 

~~~ ~ ~  

~~ ~~~~~ 

 ל א מ~םפוא
 לומר וא~שר י ויום יום בכל~רי~ ~

~~רך
 ל~יתן של ~~וכה כי ~ הדרו~

 הטובה והגנה ~ הגנ~ז לאור כוונה~וא
 יאיר~ר

 צדיק כל ~צ ויגין הש~
 חמיד אליו ~בוק היה אשרוצדיק
 דביקות ל~ון הוא לויתן ~יבת~כי

והתח~~ו~
 כי~ו~~
 לו~ר ~פ~ר ועוד ~

 לויחן~י
 הו~

 ~י~~יה שנאמר כמו הר~~ היצר~זא ~קדמוני~ לנחש כינוי
כ"ז

 א~~
 נחש "לויתן

 ברי~
 לויחן

 וכר~ך דבוק הוא יען ~קלח~ן"נחש
 ובתלמידי ~ ואיש אי~ כל אחרתמיד
 יו~ר ו~~רחו בה~ם הדב~יםחכמ~ם

 ~~להי חז~ל שאמרו כמו ~מכל~
~סכת

 ~~ ~וכה~
 מחבירו ה~דול

 ~עיין הימנז" ~דוליצרו
 ש~~

 ולכן
 לוי~ן בשם מכ~נההוא

 ו~ו~
 נחש

 פירו~ ~ברח
 רק וידלח ישחית ל~~ד

 בריח כמו ~ לבד בקרבו ~וח~ת
 ~קצה אצ מקצה המבריחהתי~~ן

~פני~
 בידו לאל ואין

 ליג~
 בו

 כ~
כ~

 מ~~הל~~ות ~צילה~ מ~~יו את ~י~ח~ת עד
~~ 

 ~ ממש בפ~~ל
~~ם

 נח~ ה~~
 פירו~ ~ ~ק~~~ן

 ~בל
 ~~ר ~נ~~םי~~ם

 ה~~
 ~י~~י~~ י~לע

 ג~א~
 שיע~ו ~ד מ~שי~ם~ ~ת

 ונפתלים~~~ים
 מבי~

 ר~ל ומחוץ
~ 

 והאיש פי~וש ~ ~~~ ~~~~~~~
~ז~

 את יעשה הוא אשר
 לעול כ~ור ~ ~ייו ימי כלעצמו

לתו~ה
 ~ ה~~וש~

הר~~~~~~~י
 להר

 גבו~
ו~ל~~

 ~שור והוא מאד מ~ד
 הבר~פירו~

ו~אי~
 יש כשור עצמו ~שה ~~ר ההוא

לו
 רשו~

 לכנוס
 לפני~

 ~~חיצות מכל
 םיגף הוא י~ן ~ בר בלא~גבו~ות ומדריגו~ ~ הר~ים ~רים כלו~ל
 בתורה ~צמואת

 אף תמי~
 בע~

 ועניודחק~
~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~י~

 ה~וב וגם פי~וש ~~~~~~
 הטוב השס לנו י~שה ~ההוא
 ובמו~ ~ ~זיון גיא לנויראה

 י~חק
 ~~ ההם גדולות בריוח השני ביןהיה אש~ ~ ~מלח~ה ה~א ~ מאדגדול
 ~ ויסבכו יד~בקו באחדאחד כאש~ ולויחן~ ~בר ה~ור ביןהיינו

 א~ר ר~~ ועי~~ן גד~ל ל~~נ~גכינוי והו~
 לםבר ~ ~~י~ור ע~ך ב~ין ~זהיה
 ובד~ך ~ לשמוע ~יוכל הא~זןאת

 ~כל כ~~נח~ כי ~ומר~ א~שר~דרוש

 ~ו~ ~~צ~ א~ר ~ ואי~אי~
 הנ~ש

 בו ~בוק~קד~~וני
 יומם~~ו ויצח~~ ~ ~~י~

 ה~יי~ ~לח~~ ~ וליל~
ואחד ~ ינצחהו ואחד ~ לא ו~~~ים ~~היצ~ ~ו~ י~צ~ ~~ם ב~ל~ם~מל~~~
 יר~ה ל~וא ול~~יד ~ ~~

 ו~~ד א~דלכל ה~~"~
א~ר ~ג~ולה~ מ~~~ח~ ~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ומזה תמיד~ ~מו לו היהאשר
 גדול וחידוש גדולה תמיה לויהיה
 כמו ~ ~נצחו בידו ~ל היהאיך

 מ~~ ~שלהי חז"ל~אמרו
 לבוא~ל~תיד ~וכ~~

 את הקב"היביא
היצה"~

 וישחוט
 פ באותו

 ובפני~צ~י~ים י ~
 דיק~ לצ ~הרש~י~

~
 ד
~ 

 כהר ה

ינג~
 הרומ~זה וע~ודתו ~ השלימהותורתו ~ ה~וב ה~ם מאת ~אותס ו~רחק

~ 

~~~~~~~~ 
 ~~~~~י ~~~~~~
 ל~ ~הלויתן הו~ ~ ה~דולהדג ~ב~ פירו~ ~~~~~~~

 ירא
 מהשורמאומה
 לא ושאתו ~הבר
 מאו~~ א~ת~י~~ת
ונהפוך

 יאזר הוא ~ודכי ~ הו~
 כנגדו לרקדכח

וללתום
~ 

 ו מ
 ~גדולי~בסנפי~יו
עד ~ ~חזקה~בגבורתו
~ 
 קץ ן י

~~~~
 ~וא י~ןושי~ור

 א~ד הוא הדג כי חז"לוא~רו ~ בראשית י~י מ~שת מאדזקן
 ז~ן כל אשר דב~ים~הש~שה
 גבור~~~ז~ין

 בו נ~וספת
 ~עיי~

עליה~~
 לומר א~שר הדרוש ובדרך ~

 החלמיד לאיש ~ בזה כוונת~כי
 תז"ל שאמרו ~כמו ~ דג בשסמכ~נה ו~ו~ ~ תמיד השם בתורת~צו~ד ~כ~

~עבודה
 זרה~

 כדגי אדם ~ונעשה
 לדגי אדם בני נמש~ו למההים
 שביס ד~ים מה ~ לך לומר ~הים
 ש~~רשיןכיון

 מ~
 ~ן שפורשין כי~ן ~דם בניאף מתים~ מיד המים

 ~עיין מתים" מיד ~~צות ו~ן~חורה

שם~
 ובל~ון

 ~רג~~
 נו"ן ~וא ~ג

 ע~~ק הוא י~ן ~ חמשים ב~ ישו~ו~ן

~~י~
 יש א~ר ~ ~ת~רה

 ב~
 חמשים

ה~זיתן א~ כאן ~כנה ול~ן ~ בינהש~רי

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

~~~~~~

~ 

~~ ~ 

~~~~~

~~~~~ 

 ולהרש~ים~בוה~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~י~
~~~~~

~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~  ~ ~י~~~ ~~~י~י~ ~~~~~~~~~ו~י כזה~ גבוה~ר 
 אומריםוהללו
 הש~רה החוט את לכבוש יכולנו לא~יך
 שם ~~יין~זה

 נ"~
 י~~ד ~בן ו~ספרי ע"א

 ותמצא ההם חז"ל ד~רי בפי~אב"
 נחת~~

~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 פירוש ~~~~~~~~~

 ~ו~ ~ ~ברוה~ור
 עד ~ מ~ד גדזל

 שיהיה ב~~לם בריה שום איןאשר
 קרני יען ~ בגבולו ל~מוד בידהלאל
 כל את ירחק וש~תו~ודו

 בכלל חיה אף ~כיוחיוח ה~ה~ו~
 ו~דרך י בנבולו לבוא יראיםוכזלם בהמה~

 גם כוונתו כי לומר אפ~רהדרוש
 ברוב ~וא אשר ה~~~ היצר ~לכן
 אדם לבני מראה הוא אשר ~גדלו

~נבע~י~
גד ו~ו~ ~ ע~רו כ~וד את י~אהל~ם להם~ ~מה ו~המה מד~ח

 י~רה ~וא אך א~ר ~ לת~~אי~

~~
 ו~זה ~ ~~לה ~טוב ~שם פי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

הלו~ן~
 ב~~

 אל כוונחו י~ן ~ נז~ן
 ~ פירו~ו וכן כמבואר ח~ם~תלמיד
 לא חכם התלמידולכן

 יר~
 היצר מן

 סוכה במס~ת חז~ל שאמרוכמו ~ רע ו~גע ~טן שום בלי מח~ידואין
 ~קב"ה ~אתא ~ אגדה~דברי

 ~וא המות" למלאך חז"ל שאמ~ו כמו ~ והמדיחה~זסית וש~~
 פ~ק~קידושין

א~~
 ז~ן כל
 זו~ה~טיה

 ~~ורה א יה
~דושה

~ 
 ל

 מה אכ~למכחך
 ושתה~הנא~ך

 ~הנ~חךואיןמה
 מתיי~אאתה

~~ 
~ם~

 ~ו~ך והוא
 מה כלתמידלנגד~

 ~~בציצו~" ה~כו ע~שה הוא רזצהשיצרו

פירו~
 ציצים תמיד עושה הוא י~ן
 ש~זים בזה ובזרא ~ ל~ורהופרחים
 שא~ר כמו החדשה~ וארץ~~שים
 ~~ג~ור~~" ~ ב~קדמתו ה~דושה~~ר
 וכל~ירוש

 הו~ ז~~
 ~בורא בג~ור~ת

א~ר
 ~ו~

 כמו ~~זיד~ לו יעז~ר
 חז"ל~~~ז~ו

 "~למל~
 ~זרו ~~ב"ה

ל~~ם
~~~~ 

 לא ~ ~יצר הוא נ~ל
 לו"יכ~ל

~ 

 ~~~~~~ ~~י~ ~י~~~~~
 ו~ז פי~וש ~~~~~~~~~

י~רב
 הק~~~

 אל ב~צ~ו ~כ~~דו
 וה~ד~לה הקשה בחר~ו ~ ~~ר~~ור

לשח~~
 ובדרך הצדי~יםי לם~ודת

הד~ש
 הו~

 הוא ~ לה~טן כיוון
 ~יצ~

 א~ר ~ ~~~ו~ ה~ל~~ ~ו~הר~~
ל~~~ד

 ~~ ה~~~~ י~~ו~
 ה~צר

וכל ~~~~
 של~

 ל~~~ ~של~ ~ ל~~נ~ת
 ~ו~

 של~ם זי~יה ~ ~~~יו~א~
 ~~ר~
~ 

 פירושלש~ח~"
 הואי~ן

 רצהאשר ~ ~~איש כלאת איב~
גבר והו~ ~ יצרואת לשחו~

~ 
 ו י ל
 עדבתחבולותיו

 מ~ני איבדואשר
 ~ועייןהעולמות
 יכבד ~בןב~פרי

~~~~~~
אב"

~ 
 הוא

 המ~~ך ~חי~ת ב~ניןכוו~~ם
 המו~

 בכל הש~יטה ענין כי ~ בזה ~םמזה
 ה~יות א~ ~הסיר הוא ~~~~ם

ה~~~~ ~~
 וחיה

 וע~~
 ו~ז ~ נפ~ה ה~א ~

י~~ר
 הד~~~ ר~

 חיתר ז~ז ל~ד
 ~בר שאר כ~ו לאכוללנו ~י~
 לאכול לנו ה~~רה לא ~י ~וצו~זח דו~~~
 החי ~ן א~ר ~ו~חי ~~

 ז~~
 ~~~ר אם

ההוא
 א~

 נש~~ י~ן ח~~~אבל ~~ד
~ו~

 ~גרר ול~ן ברובה החיות
אחר המ~ע~~

 הרו~
 ו~~

 אם
א~ר הב~~~ נש~~ו~

~ 
 ~~~ר הא~ר א~ל וה~חרה

 נ~םר י~ןב~י~~~ו
 ~ אח~ ~~~

וב~~ר
 ההו~

 עוד נ~שה לא
 ~ו~

מ~~~
 נ~אר ול~ן לה~ירו

 ~אים~~~ ~ו~
ל~ול~~

 ו~~ ~ב~~ה ~~ה א~ ~~~

 י~ן ~~~לם~ ~א~~ו~~~~
~ו נ~~~ ~~

~~~~ 
 ~~צות

 ~~~ ~~ ~ ה~~
 ~~ ל~ול~~ו~

 ~~~~ ו~~~
 ~שר ה~~ין

שו~ט~

~~~~~ 
~~~ 

 ן~~~
~~~~~~~~~ 

~~~~~~

 י
~~~~ 

 ~~~~ו ~~י~~ ~י~~ק~~
~~~~~~ ~~~~~~ 

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

 ~~י~ ה~~י~~ ~~ ~~~~~ ~~~
 ל~י~ז ~~ ~י~י~י~ ל~~~~~~~י~~

 ~י~ו ~~~~ו~~~"ה ו~ל~~~
 ~~ו~

 ~ ~~~~ ~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ב~ם בו~~חטין
 כיר בעולם י~~ו אך א~ר~יק~ן ~זא י~ן ~ ~א~~~

 וג~ ~ ~אכילה ~בהמה אתמכ~יר
 ה~וא וה~עודה הטובהה~ס

 ב~ם הוא~קרא יהי~
 חלי~
~צהרים הוא י~ן ~

 ~ע~
 אז אש~ ~ גדול אור

 אתמ~ליף
 הבהמ~

הוא להיתר מ~יס~ר
 ה~~

 לכל העי~רית ו~ז~ן
~~

 מוכשר ~הוח

 וצכןל~כיל~
 יצא שרא ה~~

 ופירש~~~המה

 אם ואף ~~מנ~
 בואין

 מ~כ~ר ו נ יא עז~ ~יו~
 ה~ם י~ןלאכילה
 והוא ~נפש~וא
 של ~יקרוהיה
~יות

 בו אין אםואף ~ ~בהמ~
 שוס עוד~~ה
 ז~ת ובכל ~~יות

אמר~
 כל אבל דם~ כל תאכל לא התורה

 י~ן הוא מותר הבשר ~ן פי~ש שלאזמן
 שום ~וד בו אין~אמת

 חיו~
 בטל

~ו~
 המלאך ~שחיטת חז"ל כוו~וולזה ~ ו~וחר הב~מה בשר ל~בי

~מו~
 יש בו גם יען הס"ם~ הוא

 כמו ~ בקרבו ה~ם ושם דקדושה~~ק
 אף משל~" ~כל ~~מלכותושנאמר
 הוא שמו ~י~ס"א~

 ולכן ~ סמא"~

יפרי~
 שבקדושה הדבר את ~ק~"ה

 ~~ היה כלאויהי~ הארץ~ ~ן י~~יר והשאר ~ בואשר

~~~~~~~

 ~~~י~י
 י~~~

 הבר ו~ו~שור~ירוש ~~~~~~~
 ולא ~ גדולה םע~דה הקב"הי~שה
 ~ ~~ד ~ב~ר אתי~שלו

 ר~
 ~וד י~קנו

 בשרו~ת
 ו~שמן ~ט~~

 כ~ ~~
 מ~ני

 ה~דולות~ם~~~ו~
 י ~כוהיקרות
~רות~

 לשון הוא
צהרים

 כידו~

ומבו~ר~
 והוא ~

~ו
~ 
 ל

 אין עדה~דול לת~נו~

ק~
 אשר ~ ו~יעור

 א~ר בעתי~יה
הקב~

 יעבור
 ~ן זדון ~ממשלת

~א~~
 ואת

 ליש~אלוהמימר המיצ~
 לאו

 וי~ון צערל~ום ~דא~
 הת~נ~גים כל את לנפשנו ינ~םו~ז ופורעניו~

 לנו יזמיןאשר
 ה~~

 אם כי ~ הט~ב
 רע~ משוס ~אדם י~אג ~לילהאך

ל~
 וק~ל שמחה כל אז לו י~רב
 ~ אדם בני ותענוגות~יר

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

 פירוש ~~~~~~~~
 ואז ~ ב~~ולה אז י~בווהצדיקים

 חבירו אח אחדיקנא ול~ ~ מח~ירו למעצה א~ד שוםי~יה ל~
 ו~צ~

 ~חד כל

 וטוב יקר ~אבן מיוחד שלחןי~מו~
 אשר ~ כד~וד ב~מו~נקרא

 ממנו נמצא לא הזה~עולם בכ~
 בכל די ואין ~ אחד תרדלכ~רגיר ר~

 זלצדיקים מחי~ו את לי~ן הזה~~ולם
 מאבן ו~חד ~חד לכליהיה

 כז~
ש~ח~

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

~~~~~
~  

 ~~ו~ ~~י
 ~~~~ו~~ו~~י

 י~~~~ ~~י ~י ~~~~~ ~
 ~~י ~~י ~~~~י~ה~~~י~

 ~~~ו~~ ~ו~~י~ יי~ל~~

~~~~~~
~ 

~~~~~ 
~ 

~~~~~~ 
 י ~~~ ~~~

 ~ל ~~~~~~ ~~ ~~~~יז~~
 ~~~ו~ ~

 ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ו~ י~~~ ~~~ז יו~ו~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ל~~
 ~~יין כ~ז~ה מ~ין ה~זלם מםוף המאיר ~ גדול

שם~  אשר טוב כל עם ו~רוך ~ סופוו~ד
 פירוש ~ ~ אחד של~ן ועוד ~ ~אתה לא~ין ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~

 כל אצליעמוד ו~צ~יקי~
 אח~

 בכוסות וישב~ו ית~דנו וטוב יקר מ~בן
 כל ~םוערוך מ~י~

~
 ותוארו ~ ב ו
 כגחלים ~ י ה~

 א~ר ~בוערו~
 ויחם יהנה~~~יו
 ~ליו וית~נג~ו
 וחבירו ~~~ד
 זכה לאאשר
 חז"ל שאמרוכמו ~ בו יכוהלזה
 ו~חד א~דכל
 בחופ~ו~כוה

 וכל ~חבירו ~~
 זכינוי רמז~וא ז~

 אז יהיהאשר ~ ה~בלתענוג
 האוזן אתלשבר
שיוכל

 ה~ול~ כדרך~~ט לשמו~
 באמת אםואף
 זאין וקץ ערךאין

 ~רוחני תענוג ו~וא אז~ יהיה אשר~רב מתע~ו~ ~ז~יר~ מעט אף ולספרל~ר
 הנפ~ותת~נוג

 כידו~
 מ~ט ~ובארנו

 ~יין ל~יל ~מזה
~~~ 
~ 

~~~~~
~~~~~~ 

~~~~~~ 
 ~~ניו ילכו ~~~צדיקים

 נ~רו~
 רבות

 ול~דן ל~~ע~נ ~פרס~~ןש~ן
 ש~ן כי ל~יל בארנו וכ~ר ~~ליהם
 ~~~גה כינוי ~וא~פ~~מ~ן

 גד~ל~

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

 ~~~~~י~ ~~~~~~
~~~~~ ~~~ ~~ ~ 

~י~ו~
~~~~י~

 ~~~י~~~ ~~~~י~ ~~י~ון~
 ~~~~י~ ~~~~י~ ~~~ז ~~~~י~ ~~~ יו~~ו ו~~~קי~

 ~~~י ~י~ י ~~ו~~~~ ~ ~~~ ~~~~י ~~~ל~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~י ~~~ ~ ~~~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ייז ~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~י~~~~~
 ~יי~
 ~י~י~ ~~~ילי ~

 ~~י~ ~~~ ~ ~~~~~י י~~~י~ ~~~~~~~~~
 ה~~~~ ~י~~ ~~~ ה~ ~~~~ה~~י~~
~~~

 ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~~ ~~~~~~י~ ~~~ ~~~ ~ ~~י~ה

~  פי~וש ~ ~~~~~~י~ ~~~~
 תהיה ~צדיקים שצו~שתיה

 ~טוב יין כמו ~ ה~תיוחממובחר
 ונשמר בר~שית ימי מששתהש~ור
 כי הטוב~ביקב

 י~
 ז~ן כל

 ~ משובחהוא ש~זק~
 ו~~

 אשר הזקנים
 כל א שום להםיט~ס ל~

 ו~כל ~ ומשק~
ז~ת

 מי~
 ~~ה דעתם י~ן

~ן ל~ וא~
 זק~

 ו~~ו~ח
 מי~

 ~וא אשר כזה~

 וכ~נ~~ ~ ~ושב~י
לת~~נו~

 ~כל חדש

פ~~
 ~~ו ~ ופ~ם

~ד~
 שהוא

ולא שב~
 יתענ~

 עוד

א~
 מאכל מכל
 לו יתנותאוה~
 ומ~וק מלאכוס
 הוא ית~נגו~ז לשחות~וטוב
 מקודם ~~ר~וד

בחע~ו~
 ~צדיקים ילכו~ן ~ ח~ש

 עתבכל
~זתענוג ורג~
 ~~ד ~ וג~ול~ב לת~נ~~

א~
~ו~ש~ו ~ ו~י~ור קץ

 י~ועותבכוס פ~~~ בכ~
 כי ~דחדש~
 ואחר ~מנוישבעו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  כן ~ס והוא ~ בראשית ימי~ששת

~~~~~~ 

~~ 
~ ליינה ~ הרו~י גדול לתענ~גכינוי

 ~הזדכך יזכה אשר ~ אלקינו מ~שה וה~גת תורהשל ~~~
 ~ ואליהו כחנוך מאד~ המ~ ב~אשית~ בימי ה~ליונות~מד~ת

הםפירוח
 הרוחנ~י~~עליוני~
 ~וד איןאשר
 לש~ם בהםידיעה
 אין רק ~~ברא

סו~
 ב~צמו ב"ה

 בראם ~~אאשר
 ובזה ~ ~~ןיש
 הש~ה לנויהיה
 כל השםבעזר
 ~רכו לפיאחד

 ה ז בוהכנתו
העולם
~ 

 ~ירוש ~~י~~~
 עצמו את להזדכך ~כהאשר ~ האישואשרי
 לכל ה~ז~םבזה

 הפחו~
 ~ כך כל

~ש~ו~
 א~ מ~ט

 זהשירה השבח

הזא~~
 הוא

 ~ אלקינז ומנושהה~~ורה ושי~~~ שכינה~ גל~

 ~צמו ~ת להזד~ךשיזכה ~~~~~~~~~~~~י~
 ~מה להיות בידו לאל להיות ~יו~ר ע~~

 ~ז~~ הרוחני בתענוג תמיד~~קביעות
 ~מה שיש~גו מה כלו~~ש~ג ~ ההם ~צדיקים החבורת ביןולהיוח

~ 

~ירו~
 והאיש

 מאד ~צ~ואת
 אף~שר

 להיות ~נזדכך ~ופ~
 בידםלאל

 גופם~ם לכנ~
ל~נזי ~וקי~~ים תיי~

 עי ~~רומים
 ~דוש כלונעשה ~

 השםלשס
 עם עבוד~ווכל ~ לב~

 היהגופו
 ל~~ם נחחל ר~

 וממ~לתואלקותו א~ ולגלו~ ~לבד
 ולכן ~בעולם
~אנשים

 ב~~רה לישביזכו כה~
 במדרי~~~~ליונה
 מ~להג~ו~ה

~
~ 

~~~
ולהשי~

 השגה
 קץאין ע~

 ו~יד~ן ושי~ו~
 עוד מאין ר~

 ג~לם את יר~ו והכל ~כמו~ם
 כמו ~ו~פארתם

 ~אי~
 הוא א~ר

 גבוה במקוםיושב
 הכל ואז מכל~

 כבו~ו את ~~ הכל יראו כן או~ויר~ו
 י~ן ~ מדה כנ~ד מדהוהיא

 ה~ולם בזה היה ~גמ~ו כלההוא ~~י~
 וממ~לתו ~~כו~ו אתל~רסם

 כן ~ הקב"ה המלכ~ס ~לכימ~ך ש~
 וי~דלהוינ~~הו

 הש~
 באי כל שיר~ו

 ~ב~ד את ~ ~~טה מ~~ה~ז~ס
~רב ~ד~

~~י ~

~~~~~
~~ 

~~~~~ 
~~~ 

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

ו~~~
~~ 

~~~ 
 ~י~~

 ה~~~יי ~~~~~~ ~~ ~~~~י~~~~~
 ~~ ו~~

~~~~~
 ~~ז

 ~~~יי~ ~~~~ו~ ~~~~ ~~~ו~ ~~
 ~~~~ ~~~ ~~~ ~~י~י~~~~~~~~י~

 ~~~הו

 ~~~ ~~י~י ~ה ~~~ו ~~~ ~~~י~~~י~
 ו~ו~ו ~~~~~~~~

 ~~"~ ~~~~~ ~~~ ל~
 ~ ~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~י~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~י
 ~~~~י~

 ה~גה אין כך ~ ב~ ~~~ה ש~ין~כמו

 ~~~ ~י~ו~ ~~~~~~~
 האיש ואשרי ~ ו~~~~גיו ב~~~~~יו

 זכו א~ר~~נשים
 ל~~ו~

 ו~ורתו ה~ם בד~כי י~לך~~ר ~~~ל ח~~יד
~~ם

~~~~ ~ 
 ~ו~

 ~ו~~ו
 ול~ב~~י~וח~ ~~דו~~

 אחר יהרהר
~~גות ~~~ידו~

 ~~יד~ ב~
ו~~

 ~שה
 כל אתו~תנו ~~יה~

 וג~~ם~~~ם

~לי~
 עליה ונ~רגו

 ~יום~והפקירו~ל
 ו~ח ~ ~צ~ןאח
 בי~ם בניכל

~ליה
~~~ 

 ~בכל ~~ליהם ~הבח~ א~ בהם בערה אם
 זא~

 ~~ר~~ו
 ~~ל י~ת~ ~מיד ~חירהאהבת ~~
 ~ך אשר ~גה וכל ~אה~ו~ ~~
~~יהס יצ~

 ~יחה ו~~ו~~ו~ הש~ ב~ור~

ב~דר~
 וט~רה קו~ש

 יחיר~
 ~ביר~ה

 ~ילאהואהבה
 ול~

 חלילה
 ה~דו~ה~בוד ל~ר~י~

 ואו ~ כ~ף ובצ~
 יזכו ~ ההם~אנשים ~~

 מ~~ן~~~י~נה ב~~ל~ ל~~~
 ~ו~

 ח~~~ם ת~~ידי "אבל חז"ל~~~~ו כ~~ ~ כ~~~ם
 עי~ן ~~צמן

 ל~
 ז~לת~~ אלקים ראחה

~ 

 ~~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~
 פי~וש ~~~~~י~~

 ר~ים כל~ל ~~
 ~ו~

 ונ~~ה ~ ~לקינו
 ו~ינה ח~~ה כל~ל

 ול~ן ~ ו~~~
 ~~ם ~נוא~ן

~~~~ 
 א~רו~כל ~כרו~ במ~ן אף

~~ 
 ~~ו

 מח~בי~
 ו~ד~ים

~~~יג~
~~~ ~~~~ 

 ~~ין ~ ~~לינו מ~~ד
~~נו

 י~ן מ~~ ~ד ~~~ ידי~~
 ~ה~~ ~קד~ו~ו~ ~ד~~ן ~א~ן ~קד~~ן ~ו~

 וחי~רא~
 ו~כל ~ד~~ין~ לכל ~~~ף

 ~~פ~ ו~~~ ~~וא
 ~ א~ן זזו~~ו ~

ו~ק~דמות
 ובפ~~

~~~~
 הכי אלקי

 ~י~~צ~
~~ 

 ~חר

כ~
 חקיר~תיו

 הא~~שיה~לו~כלו
 ~יד לאל יש~כי

 אף ל~~יג~~~ל~
 ~ח~מר ~פע~ל~~י~~ ~איות לנווליקח ~ ~~י~להמ~ט~~י

 שיד~ה ~ה כל ~~~ן ~ וקי~םלחי
 יד~ע ~ ~~~ינה~דם

 הוא ~ז כי יד~

 ~נ~~י ~שכל נ~ל כי ~ ~ט~ו~~א~~
 א~ועקר

 מ~לק~ת ~צ~זו
 ~ל ~ ח~י~~

 מאלקי ויתחנן ~ ה~~~ י~~~ ~ך~ם
 ~ז~ו ~ו ~י~~~ ~~ז~רכ~ת~כל

 י~לח ואז ב~מ~נ~ו~ נב~ך יהיה~~א מק~ד~
 חכמ~ו ~~יו וי~פיע ~ט~ב ה~םלו

 את בעליל וי~~ה ~ ~רבובינ~ו
 ~ה וי~~ח ~ ה~לי~הא~~ו~~ו

 יו~~
~ע~

 וית~~א ~ ונעים יקר ה~ן כל
 אד~ ~ני נב~רו~יך

 ל~אמין ~ך כל

 ~צ~זן מ~ל ולפר~ק ~ ונ~~~~~~~
 הע~לאת

 מ~כ~~
 אלקים כי נראה ב~ין ~יןא~ר חליל~~ ותורתו שמים

 ~ אמת ות~~חו~~ת

~~~~
 ~דבר בפי~וש ל~~ר ~~~~

 פי~~ש ~ ~~~~י~~~~~~~
 ~~~~ונים~~~ד~~~~ים

 ו~אחר~נים ~ אלקינ~ ב~ו~~ה~~~ה ~~~ ~י~

 ~ע~יד ל~י~ת יזכ~~~~
 ~ם ~ לב~~

~~~
 השג~ ~~ט י~יה

 א~קינו במע~ה
א~ל

~~~

~~~~~~ 
~~~~~ 

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

~~~~~~~~ 

~ 

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

~~ ~ 



~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  אנוא~ל
 עת~ ל~~

 בנו איןא~ר ~ נ~מינ~ ~~~~זה
 ול~ ~כ~~ ל~

 ~ינה

 דע~ו~~
 ~ י~ירה

 ו~~

 ~זז~יר ~~ט
 ~וכ~חי~ולכן

 אנח~ו
 ל~מ~~

 ולצפ~ת
 גי~לינ~~ ~יא~~ד

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~י~~~

~~~~~~~ 

~ 

 ~ו~~

~ 

~י~~~
 ~דמו ו~ל

 ה~~לי ~נוכי
 ~ר~
 היינו ~

 וי~רים~זכ~ים כ~אי~
 ~~ כ~

 שזכינו ~ד ~
 ~~~ר~ א~ל~בל

 ~~ר ~ ה~~ו~ה

א~
 י~ן רק מ~ום~מל~~י א~ ל~ ז~ ול~ ל~רכ~~ ~ץ

~~ 
 ~ל~ה

 וכמו ~ב~ח~בחו
~~~ 

 רצ~נו להשיג איןכך ~צ~~ח~ לה~יג
 כי ~ ומ~~~~~

~~א
 ו~~~

 אחד ז~ח~~תו
 בא~

 סוף
 ט~ב ו~ה ו~~ר~~~~~כ~~~

 ~לקי~
 זא~~ לכל ש~כינו ג~~לינ~~ נ~י~~~~

 הט~ב ה~ם ל~ו ~~ה ז~תו~~ד

 ~ ~וה~טי~
 מסר

 ~ידי~
 ה~רה ~ח

 בהל~מר
 ת~י~

 ול~כריע כ~~~~ינו
 להק~"ה ~~לה של פ~זל~א בין~ף

 נדרשים ~נוואין

~~~~~~ ~~ 
 מ~ו~ז~ להםל~~ו~

 כ~זו ל~ד ~הוב~ל
 ו~מרו הו~" בשמים "לא~נא~

 ~ז~~
 כי

 ל~ו אין ~ לא~ץ החורה ש~~נה~י~ם
 ק~צ ~~ת על ~ףלה~~יח

 ~ח~רה ~כ~~ב כמו ~ק ~ ה~מים~ן הי~צ~
 ~~ר ~~~ל~ ~ל ~~~~ליא א~ל ~ל~ד

 ~~כ~חים ~~זה ~ היאב~מים
 ו~כ~עות~נו כד~רינו ~ם גםל~~ות

 לי~ז~ת א~~נו גם ונזכה יחז מי ~פ~

ה~~
 ~גילוי

 ~~~~ר~ ~ ~~ל~ו~
 בימינו




