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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~''~~~~ו~~
~"~~ ~~~~~~~~~ 

~"~~~~ ~~~~ 
~~~~

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

~"~~~
 "~~~~נ~

 ~נ~~~~".
~~~ ~~~ 

 ו~~'~~' ~~''~ ~~~"~
~''~ 

~~~~ 

 ~~~מ~~מ
 ~~~~ מ~י~

'~~ 

~''~~~~

 ~~~' ~י'~~~~'
 ~~~~~'~~~ מ'"~ ~~"~

:~''~~ 

~~
 ~חסה רמח נא~ן . תהלתו ~ל יש~יע ד' ג~רות י~לל

 נעלמוה חי ~ל ~עין . עליותו עלוי יפאר הוא חי חיא~יתותו. ו~ע~
 ונש~תי ורוחי נפשי ~דיד ד' ידיד ה"ה . פעולתו נקודת רוםעו~ק
 ח~~ה בלל למוסתופפים . חיים ואולר ~ולם אור . ~ינים~אור
 ה~פורסם הרה"ג . ואיים תבל יושבי נזונים בשבלו . ש~יםויראת
 מופה"ד. פ"ה ע"ה נ"י . קדוש אלקי איש דנהורא. ע~ודאבו~ק

 ~ו"ה~ק"ש
~~~~ ~~~~~~ 

 : לעד ויופיע נ"י
 בשורת קדושתו מ~בוד לשמווע לחי. ~ה והשלום החיים ת"לאתנו
 : אמן ~י''ר נפשנו ותחי . ~ר~~והי סיעת ומו~ל . והשלוםהחיים

~~~~~
 ויאורו . זהב גלילי ידיו ~~תב והגיעני קבלתי העבר ~רחשוון
 . ~~ש בה שיש סיוע ~סתייע וחדוותא . השמחה מוגודלעילי

 על ולבו עיניו ושם . בעבותות הקשורה האהבה התקשרות גידל ראיתי~י
 . תע~וד ולעולם . תקום ~יא ד' ועלת המוראה. על ונ~לא~י .עניני

 נתןאשר ו~יו~
 ל~

 על לעבור אותי וה~רי~ו הס~י~ו השמוים מון ~~תבם לדברים
 ענין הלעת לפי בעיני נחשבו זר וכמו . לבי על עלתה לא ~ע'לם א~רדעתי

 נתקבלתי הע~ר חשוון חודש בתחלת לבבי. ~ודתא~תית

 לקבו~

 ~ושבי איתן
 וסדר דעתי ענ יעבירוני לבל החזקתי מועולם ב~ה"י הגם . ט~ל~~ין~הק'
 והפלירו ~לי הנלבים ל~ל להתאפק י~ולתי לא . נש~תי ~שגת לפיעבודתי

 עד~י
 בו~
 להם ונעניתי ~~ש נפשי את ומוסרתי . עוד נדחות ו'ר~תי .

 בארה ושם קדושתו. מו~בוד אג"ש הגיעני הל"ל לק' בב'א~יותי~ף ראש~
 בר~ת ובר~תי . הוא ד' דבר ~י ראיתי למועשה. קודם הל~ה ~ק~יש מפי'יצא ~פור~

 . ית' רלונו ~פני רלוני ובטלתי . א~ת ~רך ד' נ~ני ~' עלהודאה
 הנה . וזהיר ב~יר ה~איר אור . ישראל ~ל נפש וידיד ד' יד'ד~אהוב ועת~
 אפשר אי ~י זו. קשה ועבודה ~שא עלי העיר קדושתו ~~ד כי נ~~נהידעתי נ~

לבארול~ר~
 ועד ~קטנם זו. ל~~נה בואי ~יום הקיפ~י אשר טר~ן החבילי

 אני והארץ הש~ים אלקי ד' ואת . וגדול קטן דבר עלי פ~~ם ש~'גדולם
 גדולים ובר~~ים . בק~תם ~עליני פלים ול~סתיר ~הה עיני לה~ליםירא
 חלישת ~ח~ת הסבל ~ח ו~של . ~נהלםאני

 גו~
 . וירפאני דברו ~שלח .

 עוברת שעה ואין י~לנו. הרח~ן עלי דעדו הרפתקאות כ~ה זו שנהובפרט
 ~וחי ~יעוט קדושתו ~~~ד נעלם ולא . ו~אודם גו~ם ~ע~יני יבהל'נ'~לא

~עולם
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~ ~ ~ ~ ~
 ~~~''~~~ו~~

~ ~ ~ ~ ~  .~~ולם
 ו~~ר~

 פנ~ חלותי לכן . ר~ו"ש יר~~ני ד' גו~י חלי~ת בי שנתו~ף
 תמיד לקשרניקדשו

 בעבות~
 בא~בה עלי לעורר מ~ש חקוק לבו לוח על

 אופני בכל והשלום ו~חיים ~טובה יגיעני ובנקל . וח~ד ~וב ומאל ורחמיםחסד רב~
 ולא~ץ לחזק ע"י. ית' ~מו יתקדש ל~ען . יענני אקרא וטרם .הנהגה

 ולאמונה . כושלות וברכיםרפות ידי~
 יגבר~

 כ"א ענין שום יטרידני ולא
 יגמורש~בוי'ת מ~

 לטו~
 וד"ל סו~רים מקנאת ילילני ברחמיו והשם ע"י. ולחסד

~ 

~~~
 ~בטיחני קדושתו ~~וד

 באג"~
 י~מנו . ורוחניות ~שמיות נ~שי עלוי

 זכרים ~נים להוליד שאזכה יסובבני אל חסד . באמת הנאמריםדבריו
ל~ני לטו~

 אלקי~
 ~נכי וגם וכשרים טובים זוגם בן עם הבנות לשדך וגם .

אח~ה ל~
 ול~

 אשקוט
 ~ל~ו~

 : ~ניניו בכל נ~"ר לו
~~~~ 

 ב' ו' ~יום
 ~לדק ביתו בונה שומע~ת ושמעתי . ממעכת"ה אג"שהגיעני ~מ~

 ו~מש~~
 עלי .

 עזר ~עזהשי"ת יגי~הו הבאה לשנה אי"ה . או~נים בכל להשתדלאי"ה
 בה שישב~מיכה לתמו~

 מ~~
 הנצמד ידידינו מוכ"ז יספר כאשר .

 להעלות א''א אשר הנ~ש ובכלות המעשה ביתרון . כ"ק לפני נאמן לבבוו~לאתי לבבנ~ בקי~ו~

ע~
 . הכתב

~~~~ 
 ~מזלג סכין קטנה מנחה ~~ני כ"ק יקבל לע"ע

 גבולי ~ת ד' כשירחיב בע"ה הבאה לשנה אייה . ליחוח לריח יק~לוכ~ף ש~
 להקריבאראה

 בכורי~
 פרוכת כ"ק יקבל מגם . כראוי

 נא~
 מקהלתנו ומהודר

 כי עליהם גדו~ם רחומים לעורר ~קשתי . כ"ק לביה"כ שלדבומה
 של ~יה"כ לב~ותיתחילו בע"~

 אבני~
 ויתברכו

 יק~ל גם . המבורך אל ומפי לט~
 . כ~ף של ~ושקא ב~יתי ומת~ללים אלי הנלוים ~האנשים ~נחה~"ק

 : מעל"ד ש~ו כמ~ורש כאו"א~וב ויזכ~
 . ו~ה"ע ואה"ר עזה ~אה~ה ואוהבו באמת ידידוהכ"ד
הלופה

 ומבי~
 . ישראל כלל בישועת לישועתו

 הח~
 ~שמ~תו

 ~י~נ~~ וממלוחצח זך אור שיאיר אליו הנל~ם כלושמחת
 ~~~~י~~~~י~

~''~~~ ~  

 . שבגולה א~ינו ויוכללו ~~~.
 בלל להסתו~ף כולנו ונזכה . הומרובות ~ברכותיוויתברכו

 כי"א בא~קהחיים
נאום

~~~~ 

 במהור'ר
~~~~~ ~~~~ 

 זל~"~

 ~~~~נ~~~~~~
~''~~ 

 ~~~ ~~נ~ ~~~ ~~~ נ''~ ~~''~
~~~~

~''~~ 
 טבריא בעיה"ק אשר רייסין כולל ממוני ת"י היום עודנהאשר ~ ~~''~ ~''~

 ב~'וכן
~~~~" 

 מטבריא נ"י קליערס ר"מ להח' ~~~~"
 : ה~יב הדק באות אות ~'ותו"ב עיה"~

~~~~~
 איך . דלמ~ה ח"י רואי כל ל~ני ומעידים מודים ~"מ

 אדומו"ר כבוד אלל באנוהח"מ ~~ל~נ~
 הר~

 מענדיל מ~חם ומוה"ר
מוה"ר ב~ר~
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~ ~ ~ ~ ~
 ~~~''~~ו~~~

~ ~ ~ ~ ~
 ולשונו דוי. ערש על וממוטל שוכב ומצאנוהו . בחליו לבקרו זללה"ה ממשה~ווה''ר
 בשוק. ההולך אדם כל כשאר עליו וממיושבת ד~~ו וצלולה . בפיו עדייןוממילולו
 ~ב את ממצוה הנני . לנו אממר וכך . לאו לאו ועל הן הן על להשיבויודע
 שלא ~' : נ''י ממשה כממוהר''ר המופלג בני את ממצוה ~ני . בדברי עדים~תהיו
 שיהי') איך ~יהי' ~ספרדים עם ידקדק ולא . ~' : התממנות שום לויהי'

 אצל לא וברית חתונה סעודת בשום יסעוד ולא . ~' : שיהי' איךו~נהגתם
 . ביותר אהובו אצל בשנה אחת פעם אם כי . אשכנזים אצל ולאספרדים

 החול בימות ישתה ולא . ~' : אממת דורשי אהוביו כל שיסכימו באם זהוגם
 כלל יין ולא שרף ייןלא

 כוס הצורך לעת או אורח איזה כשיזדממן אם כי ~
 אנסעס וג' וב' שרף) ~יין אראקי' א' אנסע לשתות מותר ובשבת לבד.~חד
 אם כי . תורה ושממחת בפורים אפילו ישתכר ולא . ~' : יותר ולא גפןיין
 אם כי הרבה אורחים בסעודת יבזבז ולא . ~' יין. כוסות וג'~'

 אור~
 אחד.

 יקרים. בממלבושים יתנאה שלא . ~' : ד' יברכהו וכאשר . הרגלו כפי לוויתן
 בד' וישמח . ממהוללות ויתרחק . ~' : מכבוד ולהתרחק : ~' : בינונים אםכי

 : מווסר ספרי יום בכל וילממוד . ~' :ובעבודתו
 ~י~

 : אמת אנשי עם ויתחבר .

~"~
 : שבישראלים הפחות ויאהוב .

~"~ 

 שמים:ל~ם~ אפי' . כוחו בכל מושקר ויתרחק .
~"~ 
 : בממוהר''ר אדם כל ~שאר אם כי בהרב. יחתום שלא .

~"~

 : משממי תורה דבר~ יאמור ~לא .
~''~ 

 החש~ים. הממטלטלין כל שימכור .
 הזייגערס וכל . וזהב כסף של התכשי~ין וכל . זהב וכלי כסף כלי כלדהיינו

ושלחנו~
 הבגדים וכל הטובה והקאלדרע הטובים ו~קילוממעש ואצטבאות ו~~ות

 כלי חביות ~הן הטאנאזעש וממותרי שבת של טלית אפילו טוב ו'ום שבת~ל
 ~רף) יין בהם שממכניסים זרוכית של גדולים כלים ~הם ו~~'ממיזאנעסחרס)
 ~א האלמנה עבור . גראש אלף ל~ך הכל ויק~ו . חטים וממותר י~ממן ייןומוותרי
 . תרצה אם תיבות) כממה (ממטו~טשות ליקח אם בידה יהברירה . ~''~ממו

 . כו' שילוו ת~צה אם אי הג''~בט''ה
 הממ~דר~

: 
~''~ 

 האשכנזים לכולל ~ילוו .
 : שבוע לכל גראש ג' לה וי~נו . פירות ויע~ו . גראש האלףכל

~"~ 
 ואם .

 ל~י שיבוא הסך ממן יממלאו אזי . המוטלטלין כל ~נזכר ל~ך ויספיקי יעלולא
 : ~באהבש~ה

~"~ 

 ב~רך . בני פרנסת על והממו~ר הממעות כל שאר וכן .
 ידור ולא . ~' : פירות שי~שו בהלוואה. האשכנזים לכולל ינ~ן .בינוני
 א~ת דירה לה ליתן אם כי . אחת שעה אפילו אחד בבית אממו עםבני

 :למטה
~"~ 

 : ז"ל ממבתי להיתוממה גראש מואה ושיתן .
 ~י~
 בעד וישלם .

 יכולת שיהי' באם י בעדי שנה בכל גראש שלשים האש~נזים ~ל התפלהבית
 :~ידו

~'~ 

 על יחקקו ושלא .
 הממצ~

 מנחם ממוהר"ר אם כי . שבח שום
 ולשונוודעת בפיו הנ"ל הרב בפנינוכבוד צוה לעיל הנזכר כל :~~נדיל
 . ונפטר לעולמו הלך החולי אותו וממתוך . בערסא ורממי קציר רדהוי~יושבת.

וחיים
~~ 

 : כהוויתן הדברים כל וכת~ו . ישראל ולכל לן
 עה''ח בא~ו~לרא''

 יו~
 . ~קממ"ח אייר לחודש ז'

פה
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~~~~~
 עיה"~~~

 . תובבא"ס טב~יא
נאו~

~~~~~ 
 מוהר"ר בלא"א

~~~~~~~ ~ ~  
 ~נפשו ירא יען חתם. ~א השני~~עד ~ זללה"~

 לבו~
 מקא~סק' ~ר~"ק עם יחד בחת"י

 ~ע~
 ~~~ו~~~ ~~~~~~~~~~

'~~ 
~~~ 

~''~~ 
~~~ 
: 

~~ן~''~
~~ ~~'~~ ~'~~~~ ~~~~~~ ~''~~~~ 

~ 

 ~~''~ ~~~''~גי~~

. 
אל

 מקו~
 מקדש

 ~גבוהי~ הרי~ מרו~
 יאמר כ~ת . עולי"ם לי"ה

ל~~
 ~רי . א~ם ~ל פעל מה

 ~תור~
 הנגלות

 לה~
 ו~נס~רות

 אל~י~ל~
 ולדרי~. לארץ המאירים הרי~. ועו~ר ~יני זה

 אורות וממע~ה וחכמה וגדולה בתורה נש"א בפר~ומיהמפורסים

ע~ולי~
 ~~ ~ני ~מלבי~ום י~ר~ל רו~בי .

 מדות א~~י . ע~ים
 לבי לוח על החקוקים נפשי ידידי א~ובי . ואוה~נו ~שםאנ~י

 ישראלל~וקקי
 הר~י~

 : הי"ו הגדולים

~~~~~
'~ 

~ ~ ~ ~  

 רב ק~ל בתוך . לא~י שמו ואספרה
 נתגדלונתקדש אשר ~~ם ב~בוד ח~ידים יע~ו . צדקי ~פציוישמחו וירו~~ . ד' בת בתודה ואגדלנו . ב~ירלד' א~ל~
 ~את הב~ורהאגרת דבר~ בוא בעת נפשי וידידי מאוהבי א' שכל ואומר מב~ר ואני . ידםעל ונתרומ~

 ליד~
 ש~ים~ ~דיון אין כי . רבה מלוה שמחת ישמחו

 . מזה~דול
 ממ~

 ויש . רמה לאיגרא עממיקתא ממבירא . ~סיר ממסגר להוציא
 ~יהי'~די ~ שיפנו פנות בכל וממצלא למגלא וכדאי זו. במצוה ימיהם כל לשמוחלהם

 לה~
 ואבוא הדיבור ארחיב ~חת

 במג~
 קלת וסיפור ספר

 ומה הזאת הממצוה ממה ויראו . כלל דרך עלינו דעדווהרפתקאות מאור~~
 ~ע~

 יש
 הנה . לספר ממלוה וכהיום . וידידי אוהבי לצער רציתי לא הנה ועד .בה
 האדוך את לע~ד אין ואדם . ו~ו~ממה חריבה מצאנוה לא~"ק בואינובעת
 את וממליקים הממלירים . דעת חסרי שם לפנים ישבו אשר והא~~נזים .~שם
 ר' הישיש ברם . השםעובדי

~~~~~ 
 ~~~~ ר' ~~~~~~~~ואחד

 ל~וד המתאוים~מה ~~~~~~~
 ~ בא~ ה~~

 ומממדינת בא~ ממקרוב א~ר והחדשים
 עליהם רב מומון הוצאנו כי ~גם או~ריינא פאדאלי'וואלין

 בראו~~
 אותנו

 ואין ושפלותבדלות
 ל~~

 לצ~ר לאלו אלו נתח~רו מאתנו עזר עוד
 ומלאנו לא מה~פרדים ~~~~~~~~~~וגם ~~~~ ממ~ה הרב ~~רט .אותנו ולח~

 רשעים כ"א בבא צ~"ו הק'~עיר
 מאממיני~ גמורי~

 בש~'ץ
 יממ'~
. 

 והאשכנזים . סקאליער ליבהרשע ועליה~
 עמה~

 לח~נו
 בל~

 ונלטרף . הד~ק זה
 וס''נ ושפלותדלות

 ממ~
 והפקיד .

 ימ"~
 ב~לילות על~ו בא

 ד~ר'~
. 

 שנפלתי סיבה הי' זה ומומש . ברזל בחבלי כולכם אשים השבוע ~ה~ה"ל והתפא~
~נ~~ ע~

 . ~~~נימ~~~ ~י~ ~'
 וו~~~~~ ~~~~~

: 
~~~ 
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~  גודל ולסבול לספר יוכל ~י כולם ועל . שעברה בשנה ~דשים כ~ה דויערש
 היריעה תקצר אשר . וגו' יראתך הלא וגו' אי' היום כל בא~רם ~שם~לול
 בעיניהם. ואיטלולא ~כא כ~ו ~~ש . ד' יראי ושפלות וקצף ביון ביאור~הכיל
 שמצאתנו ~ה ~~קצתם ולא ~נהם לא אבל . ~ר~עים ב~"ל נתיסרנו כברוהנה
 השבית לא אשר ~ה . עלינו גו~ר לאל עליון לאלקים הודינו ועתה .בכאן
 דל ~עפר הקים . ~יינו ~ש~ת ויעל נ~שנו. ~לום פדה . ג~ללנו

 ~ו"ה ה~ופלא הרבני ~ביבי בא בעת . אביון~רים ~אשפ~
~~~~ 

~שול~ ~~~~ ץ~~~
 נס בתוך נס ת~נו לא כי ד' ~סדי . ב~~נו שלם בגופו שלם שלנו
 ופ~קים כתבים ובידו . אליכם ה~דבר כפי ה~יד עם ~ל~~הות~בולות
 ~גאון הרב בהסכ~ת~כת"ר

 הישי~
 לתקן . ~אד דק' א"י גבאי והסכ~ת .

 . ואדם אלקים בעיני זאת עוד ותקטן . ~יבור י~יד ~ובות בסילוקהעבר
 ב~נה~ שנה ~די הקצוב ~וקי ל~ם להטריפני ל~ר~וק עבדו בית אל גםוידברו
 ~ דגאולה את~לתא והיא . ע~נו עשה אשר ונפלאותיו ~וזו לספר יוכלו~י
 ולא . ופ~ד אי~תה עליהם תפול . כל בעיני הקדוש ש~ו ונתקדש נ~גדלכי

 ~ן רשעים ד' ינער כן . ולהסתר ש~ה ~וס ~קום ו~גליהם ידי~ם~~ו
 ו~לא~ 'הארץ

 : א~ן שלי~ה גאולה יגאלנו כי עד . ד' עובדי לפה' פה

~~~~
 ורעי א~י אהובי

 ד~
 היסורים ~ל ג~ור ב~ירור אני יודע כי נא~נה

 ~ן ראי' ~ביאין ואין . א"י יסורי הם שנים שלש זה עלינושעברו
 ה" ~ברכות ~ז"ל ~שוו בא~ת שכוונתו ~י אבל . נפגע שוטה אין כי .השוטה
 והוא . ופירסום עם ברוב הנסיעה ~~~ת הם עלינו שעברושהיסורים יא~~ א~ור ואם . הנסיונות ע"י אם כי אפשר ואי . ולעוה"ב לתורה א"י~א)

 ~ז"ל בדברי מוא~ין שהוא ו~י . הטבע ת~ת נופל הלא ב~כ~תו.עצ~ו י~ל~
 דרכים כמה יששלי~ה בא~ונ~

 האדם ביד ואין . ~ז"ל דברי שיקוי~ו יתברך לפנ~
 נפטרו ד' עובדי שכל עד יסורים כ"כ סבלנו לדעתינו אבל .~הם להנצ~
 ~אוהבי א' כל ולכן . ~ה ידיעה לנו תהי' השנה ש~ו אי"ה ו~ובט~ני .שלנו בסורי~

 ואי''ה . אלי יכתוב באה"ק ולהתיישב פני~ה הקודש אל לגשת ~דעתואשר
 אני כ~ה הנסיונות ואלולא . אי"ה ~בי~ר אודיע הבאהלשנה

 ברעדה וגיל בש~~ה י~ד ונתוועדה . לאה"ק ורעי א~י גילי ידידי אנשישיבואו ~שתוק~
 לע~וד הנ"סיונות על סוווכין אין בת~לה אבל . ית'לע~וד~ו

 עליה~
 וה~שורר .

 ~ובט~ני כי אע~ודה. ~ש~רתי על ואני . פי יעבר בל ז~ותי ~') י"ז ~תהליםא~ר
 עלינו שעברו היסורים לנו הוא ודי . באה"ק ~זקה שני אכלנו שכברבד'
 הרוצים כלבעד

 להסתפ~
 . אודיע הידיעה א~ר ואי"ה . בא~ת ד' בנ~לת

 כו~ אני ות~ים שבאמת ית' לפניו וידועוגלוי
 פרוטה שום ~~ש בידי הי' לא אשר שפלותי בעת בה כי . ושטותומ~ניפות יש~רנ~ הש"י . אלו דברים

 וה~שכילים . אז כן עתה כאשר כן הנהגתי ה~ה הר~ה יסוריםוסבלתי
כזוהר יזהיר~

 הר~~
 ה~~חה להם ות~י בה. יש טעם ~ה הזאת ה~צוה ויראו

 אל תפלתם תהי' זו ~צוה של ש~~ה ו~תוך . ותכלית קץ אין עד בל~ם זומצוה ש~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~  ר' שהר' בעהי"ת שומעתי ורעי אחי אהובי כיר"א. לרצוןד'
~~'~ 

~~~~~~~ 

 ועוד
 ברנה יב~ו בוא ברם לבבם. את להניע ח"ו לבוא. רולים ד' יראי אנשיםכמה

 מלך של ל~~רין הממדינה מושרי משולח ~מו באה"ק שאני חביב לאהובילהוי .וידו~
 : בנ~ש והן בגוף הן ~~נינים בכל ה~דינה לתיקון דבר שום מומנינעלם ש~

ובפר~
 ו~קוקים לפני עומדים כא~ו ת~יד עומי ממש שהם ~ביבי אוהבי

 ישכר ר' כ~'ש דלא . עניניהם בכל בביתי בהתבודדותי והן בת~לתי הן ~ילוח ע~
 אליו כתבתי שאני ~ביביבער

 ד~
 הי' שזה בער

 טע~
 אני אבל . הכותב

 ל~~י ז~רונם עלה שלא א' יום עבר ולא . ידעתי גם ידעתי ית' הבוראבחסד
 ~עו~ א~כ~~ לא על' ית"ש ובחמלתו . ו~רט ב~ללל~ה

 וית~שרו . א~ן
 שמו מהם והאחד . דברים ב~ומה נתעלה אשר אה"ק מעלוי ידידיאהובי
ר'~יכל

 שוח~
 הי' וזה . תיו ~בריא בעה"ק דמתא שו~ט נעשה שלו ~אנשים

נ~
 שהרב . ~ו~לא

 דק''~
 נתיי~ב לבוב

 בע~''~
 ביד~ ~י . ~נ''ל

 היתה
 דירה לו וליתן גדול ~בוד לכבדומסטאנביל ~ג~~

 הגונ~
 שהוא מ~ני . כבודו ל~י

 מ~לג ועשיר . הבריות בעיני גדוללמדן
 ג"~

 שלו שאינו ~~ני . הבריות בעיני
 ~ןרק

 הרב~י~
 דירה לו שנתנו הי' ~ן .

 בעה"~
 והי~ה הטובה הנ''ל

 אדם ~עולת ע"י שלא השמים מן שנתגרש ~ה עד ד' ~זרני והנה .שב~ים מעו~
 היזק ניזוק שהלך מקום ובכל לעכו. ו~~פרעם ש~רעם לכ~ר הנ"ל.מע~ק

גד~
 עג"נ מ~מת ו~ני . ומדון וילא לץ ~תג~ש . מעכו ~ב~ח עד . ומומון בגוף

 ל~שהי'
 מוה' ~וצ"ק הגדול הרב חביבי עם הלכתי . ~ה~קיד בלפת"ו

~~~~~
~~~~ 

 שהס~רדים פקיחא בעי~א וראינו . הנ"ל לעה"ק ויזרח נ"י
 ~~~~~ ~~~' ~' הומובהק ה~ב וב~רט . ות~ימים צדיקים הל"ל עה"קשל

 עולוקיבל
 גלו~

 ומחמת ' עלמו על הכהן אברהם ומוה' הרב ה~קיד של
 מדון הרב בדירת נתישבתי ית' ובעזרתו . ~לי הלער לסבול י~ולשאינו
 ~ל וב"ה .הנ"ל

 ה~~~די~
 ~לוי לתעלה ~י בה~"י ומובט~ני . לפני ל~נעים

 כוללו ונז~ה . מוושלתו מקומות בכל ית' לעבודתו שנתעלה עד . עילויאחר
 כן . שלום הכל ושלום כבוד אווור כולו . בהיכלו ולבקר ד' בנועםלחזות
 ד'יעזרנו

 וי~נ~
 ~ר עד אבי הגדול ש~ו ו~ען ל~~נו . ל~נילו אוי~ו לב

 ~לו~
: 

 הש~לדברי
 באמ~

 ישר~ל עבד
~~~~ ~~~~~~ 

 בהרב
ומוה'

~ ~ ~  
 הקודש מעיר זללה"ה

 טברי~
 : תובב"א

~~~~~~~ 
'~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~ 

~~

 מבני הזמן פארי ה"ה שומו. וחושבי ד' יראי לגד באחרונה באתי אנכי
 . וידידי אהובי . ע~הם ד' ופחד המשל . ומלאים ד' כבוד אשרעליי'
 הדרתם. שומות וקדושת ומדרגת לפי . כא' כולם נכבדים ד' בעילי יקרים~אשר
 כי"ר עולמים ולעולמי לעד והמ~יב ה~וב ברכת באומת הומברך מ~יי~ב~כ'
 הנקלים הדברים הן והן . חיים אלקים דברי שיחי' הרב ~~~~ .אמן
 יאריך וממה . תבונה וענ~יהם אמונה שרשיהם כי . והעבודה התורהבקלין
 ~דש~ באמרי נכלל ה~ל כי . ~הני מאי בטיהרא ~רגא כומוני. אשר אישלשון
 ~~'~ ~~~ . ~~יי ~~' ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~'~~~'

 ~י'
 ~~~י'~ ~ו~

 'כל
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~
 המוסיףוכל

 גור~
 ממשפעת לבשרם רק . ממוש בו אין המוסיי~ כי גם ימוה .

 ~ן וכ~ו . בעדי לד' ולהעתיר לחלות ובק~~י . ל~ד ד' יו~יף וכה .~לו~נו
 שנקומה ויזכנו . המשולשת בברכה יברכם השלום ואדון . אני ~םאעשה
~נעלה

~~ 
 אל

 וש~
 . עינינו תחזינה ביו~יו וממלך . נממלאנו

 הרי~ ב~~ו~
 : מאויינו

 ונפש מולב ה~ותבכ"ד
~~~~~ 

 מוה"ר בלא"א

~~~~~~~ 

 . זלה"ה

'~~~

 ~ג''~ ~~~
 ~~~י

~''~ 
 : ~י~י~~

~~~~
 ומכירים ויו~ים ה~מות אל שתשוקתם האמת ניכר ומשם גי~"ק ראות

~סרונ~
 ו~חממת .

 רו~~ הנ~~
 ולבוא ונרהוט ומשכני סיכי לעקור

אל
 אה~'~
 הפרנסה טרדת בכאן כי . בתבן האש את לכבות רוצים הם מומש .
 שיש לא אם ~פלא ~' ד~לי ב~ילתא ו~פרט . למואוד ~ד~טרידה

~ידם יכול~
 להני~

 בכדי . קהלה ~איזו גדולים בטוחים אצל אדומוים מואות כמוה
שישל~ו

 שנה ממדי הריומ~ לה~
 ~שנ~

 ~ן ולה~פרנס . כ~דרן ~ממידין
 עצתם אזי . כנ"ל בידם יכולת אין ואם . לממאוד עד ~וב הי' באמת ~י .הנ"ל הריוו~

~טמ~~~
 מי~ליטו י זאת ~מ~~~ה שי~י~ו

 ~מוקו~~ ליש~ ~דע~~
. 

 וה~י''~
 יהי'

 :בעזרם
~~~~~ 

 א"א ממאוד שנחוץ בבה''כ כעת לה~נהג האיך שאילתם

להארי~
 ~ ואי"ה .

 כ~י~ר~~
 ~הכא נו~ע איזה

 אבו~ להת~
 וכעת . ~ארוכה

 ר''ח ~ממו ממוסר ספרי ללממוד יום בכל ק~וע עת להם ~יהי' ו~~יקר .אקצר
 . ~רדים ו~' ל~'~ת ~ישרו~פר

 ובפר~
 אמ~ם ללממוד כ"א ויזהר . זוה"ק בס'

~שעה
 ~י~

 לו
 ממ~~

 בעת כשילממוד ובודאי . ב~צממו והאממונה ה'ראה הת~וררות
הנ"ל

 ייולי~
 לו

 ~ן ט') ט' ~ממשלי ממלא ומוקרא . לתושי' כ~ים כפלי השי"~

לחכ~
 בתחלה. היראה זו לחכמוה ממ~ט דבוק שהוא בעת דהיינו . עוד ויח~ם

 אשר א~ כי י''~) ג' ןשם ה~' ו~''ד . עיליו וי~ורו ~ורתו אור ~~י''ת ~'.~ן
 ש~א אבל . תבינה להפיק ויעזרהו . י'~יח ~'יאהב

 ב~~
 להי~ך נאוור ה~''ל

~שם
 י''~

 ~~~ונ~ כסי~ י~~ון לא ז ~'
 ו~ו~~ים ~גממרא הלימוו~ ו~עת . וד"ל .

 ב~ליראה
~~~ 

 לד' בלתי ליממודו ~יהא . ולירא~ו בה~י''ת אי~ לדבק ו~~ים
 .לבדו

 ו~~
 ב~~וו רו~ה

 שנתגש~
 אזי . לו ממו~ילים אין מווסר ו~~רי ל~ו

 כי דאפשר ממה בכל ויותר יותר בליממודו ל~תמידיראה
 כת~

 ~לא כ"ט) כ"ג ~יריוי'
 דב~'~ה

 כא~
 ~~רא ואור . וגו'

 השי"~
 ב~שת

 יממ"~
 גנזו היכן לצדיקים שג~ו

 ויתממיד ב~צממו רואה ואם . הקדושה ב~ורתו לא~ם
 ויחפ~

 אחר בחיפוש

~יפו~
 הש~ר~. כחיט ית' השם שיירא ואולי האי וכולי . בודאי ה~'י י~ז~המ .
וג"כ

 לבק~
 השי''~ מולפ~י ילח:ן

 הן וה~שכלות החכיוות כל כי . הנ''ל עבור
~אות

 ר~
 ב~ר

 ה~יי"~
 לפטור ל~בו בממעט ~~' להו~יע לד' מועצור ואין .

~ממוקשי
 שכליו~
. 

 ג~
 לפי לו הבדוקים חברים דיבמק לו שיהי' אחד כל 'ראה

שכלמ
 ~~י~י~

~~ 
 האמו~
 דהיינו . הרע ווממוקשי לפ~ור לבבם בכל ורוצים .

 ימצב'עו~~~א'~
 ידבר אזי . יומ~~~ים

 עמו~~
 . שעה חצי כממו יום בכל

ממדותיו ולגנו~
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

'~ 

~~~~~  ~רעות~דותיו
 שירא~

 אז~ בה עצמו וכשירגיל . להי~ך חבירו וכן . עצ~ו על
 בוד~י . ע"ז ויוכ'חו מגולה ו~דה ~ר איזה חבי~ו על יר~הכ~~חד

 ~ ~ה יצילנו הרחמן . ~מ הדעת וקלי ~לצים ל~אוד ע~מו ל~רחיקולמעה"ש להתנוצץ~ יתחיל והא~ת יפול ~~קר מממילא ונ~צא . הא~ת על ויודה .ממנו ~~ ל~
 בכל לעיין לעצמו ~מיד אדם שיראה דברסוף

 מד~
 ענינ~ ו~כל . ומדה

 : ע"כ . אחד ר~ע אף דעתו יסיר ולא . שלו~שמיות

~~~~~~
 . ~לו~ים אנשי לכל . אלומים

 הסרי~
 למשמעתינו

השלמי~
 . ות~י~ים

 לב חקרי ~דולי~
 .ונעימים ל~ א~ר~~

 הר~ני~
 מופלגים

 ~תור~
 רא~ים וביראה

 ונגידי~
וחכמי~
 די . הימים כל ד' ~תורת ע~לים .

 יחי~ עלי~~
 ~~רחו

 ד' לע~וד יזכו ועוד . כ~ר~תו אשר ~יש וית~רכו .כ~ו~נים
 קי~ון עת עד . הרווחהממתוך

 גליו~
 ואל הממנוחה אל וי~יאם

 : כיר"אהנחלה

~~~~
 אהובי~ו ~נ"י נאקת את ~שמעתי להודיע האר"שתחיל

 . ~אנקים נאנחים הס~ל כח עליהם קשה כיכנפשנו אש~
 עולה ~ני יד . בגבולם ועזוב עלור ~פם כי . בע~לם~~שם ותקצ~

 גבר~
 ~לד'~ .

 ממו~יע אלקים על וממ~ינם מועוזם וישימו . יביטו לנוכח ועיניהם 'הישועה
 שפ~ינו מפתח כי . פינו מאמרי תסורו ואל החרדים נא ושממעו . לבישרי
 .~שרים

 כול~
 ת~יד צריכין בודאי זאת כי . דעת למוצאי וי~~ים ~בין נ~וחים

 וכמטמונים ככ~ף ולבקשנו . נשבר ובלב באממת שלימה מ"ש עוללקבל
 . עת בכל ר~ליהם מע~לי ולפלס . תמצאו ~לקים ודעת . ד' יראת תבינואז תחפשונ~

 לקיים ישממרו צדיקים ואר~ות . טובים בדרך ילכו למען . יכונו דרכיהם'וכל
 כיזה . מחשבותיהם יניחו ואל . עיניהם יעלימו ~ל ו~זה דעהו. דרכיך~כל
 . האדםכל

 וכאש~
 בהיותנו ~ינו א~רי ש~עו

 ב~דינת~
 כי .

 א~
 כל

 דלתי על ולשקוד . שמוור ממצותיו ואת ירא אלקים את אם כי . השמשתחת חד~
 יהי' ~שמש ת~ת יעממול אשר עמולו ובכל . ית' ובעבודתו ~תורתו יום יוםלבו

 פניי' שום בלי~מה
 וסי~

 מו~ולר ד' ביראת ממעט טוב כ' . בעולם
 לשממה שיהי' להזדכך שא"א בעת . שוות העתים אין כי ובהיות .~ו ומהומ~ ר~

 לשמה. ויבוא . לממוטב שי~זירו שבה המואור שה~א בד' ויבטח . ל~ממה שלאאף יל~ו~
 . הש~ים לאלקי ~ע~ה ושם . אור ו~ורה מצוה נרכי

 וד~
 החיים. ען ומעבר

 יבין. הוא לבות תוכן הלא כי ~וכרו יקנה ~חבולותונ~ון
 וישי~

 היא ד'ויראת מאוד~ ויירא
 חכ~~
 שב~כ~ת ונמצא .

 התו~"~
 ובוד~י . י~אה בה יש

 ולהקל ושמאל י~ין לפלות אפשר אי ~דאי הענינים וממאלו . לו ~סייעיןלטהר ה~~
 ~י .~דבר

 לכ~
 ~י ואף . נוצרתם

 ר~
 הציקתם א~ר והמצוקה ועמלם עניים

 דבר זה ראה שיאממרו זה~~ן
 חד~

 היו אשר לעול~ים הי' כ~ר הו~.
לראשינים ~לפנינ~
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~~~~~  ובכשרון ובדעת בחכממה שע~לו אדם יש אם כי . לאחרונים וגםלראשונים
 ~קלל אביו דור בא. ודור הולך ודור . לבטלו עליו הק~ים הםרבים

 ש~צינווכ~ו לבנ~
 באברה~

 להראות שההחיל אע"ה
 התגל~

 . בעולם אלקות
 . ממ~נו רח~נותו ~סיר להריגה בעצ~ו אביו אותו וממסר . ית'ויראתו וא~נ~
 . בתשובה החזירו שלבסוף וזכה לבבו. בכל בד' ובטח הכל עליו קיבלע"ה והו~

 גר~ו ~עשיו שהכל . ש~לותו לראותוהעיקר
~ 
. 

 בר~"~ כממבו~
 נשא) ~~'

 תשובה ~צות דא ~קודא ה~תחילבדיבור
 וכ~
 ~אן ובג''ד . דיבור ובאותו .

 ו~בלבלין וכו' כ~ה דאורייתא רזין ל~נדע ויעול חייבאדאיהו
 מחשבת~

 אבל
 וקטיגמר ל~יממרי' אינון נטירין אילין כל טוב להיות ע"ע כשיקבלאח"כ

~ניגור נעש~
 וכ~
 שכן שלי~ה בא~ונה יאממין רק . ח"ו ~קרה שום אין כי יעו"ש .

 ד' על וגול . תשען אל בנתך ואל . לב בכל בד' ובטח . ~ל~עלה א~ודנין
 זאת רק . ריבם ~ת יריב הוא חזק. גואלם כי . יעשה והוא עליו בטחדרכך
 להסיריראו

 ~את~
 . דבר בכל ~הם להרחיק ש~תים ו~ות . פה עק~ות

 ודבר . ל~ותר רק הואאשר
 שפתי~

 כתבנו אשר זאת ו~ם . ל~חסור אך
 יצא שאל דאשתקדבשנה

 אי~
 ויא~רו יעזורו אחיו איש אם כי ~~קו~ו.

 ~לא ב~דינתם כל להם ויש ד' חננם כי ת"ל כי וב~רט~זק.
 יו~
 שם וגם .

 כי הקנאה. להגדיל שלא בכדי ב~קרה. ~עם אם כי . ~ה תרגילואל
אם

 היית~
 כתבנו כאשר בנשיאות ל~תנהג שלא ~כבר שומעים

 כ~"~
 לא

 איה"ש אנחנו נהי' וש~עתם תאבו ואם אלו כ~ו לנסיונות באיםהייתם
 ע~ך את וברך נא ~ואל האל ברוך אתה ועתה . ישחרוננו אשר לכלאחריכם
 ובכל בממאודש. ויתברכו . בטח וישבו ~סביב אויביהם מכל להם וינוחישראל
 כל. וממרוב לב בטוב תממיד ד' את לעבוד ~תוח יהי' ולבם . יצליחו י~נואשר

 ממאתם אהבתלו זזה לא כיוב~יות
 באה~

 עינינו יהיו . ומ~דם כ~אז עזה
 ב~דם אל ~ני ונחלה . נזכיר אלקינו ד' בשם ואנחנו . עליכם תממידולבנו
 ת~יד בי~םובעד

 כ~
 ברכה ויש~ו . ר~שיהם על תעלה ~רכתינו . ~ימים

 : ד'מאת
 הקודש עיר ~ה כו"ח ונ~ש בלב הדור"שכ"ד

~~~~~ 

 תוב~יא

~~~~~~~~~~ 

 ~ו"ה בהרבז
~ ~ ~  

 ז~לה''ה

~ ~ ~ ~ ~ ב~וה"ר 
~~~~~~~ 

 : בב'"א צ~~''ו ~עה"ק זצלה"ה כ"ן

~~
 ממבית . ~רטיהם בכל שלוממים

 וממחו~
 ~פתות'ה'. יבלו די ממלוממר

 לבבינו. בחדרי להמו'ו~בים . נפשנו כלתה וגםנכס~ה
 לנצח היתה תקותם . עממהם היותינו יממי כל . בכרנו ממעינויה~ו
 ושלממים היראים ולבנו שלוממנו אנ~י ה"ה . י~יהם כל ד'ביראת
דכל~ות

 רו~י~ ~דינ~
 ~חד כל .

 ל~ו~
 ~~ל~ו

ב~בודתו וה~תדלות~
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~ ~ ~ ~ ~  ילכו . אחריתם ייטיב ומראשיתם . יחיו עליהם ד' . ית"שבע~ד~ו
 לא שיפנו פינתם וב~ל . יפנו אשר בכל ויצליחו . וגדולה~ך

 . אכי"ר שכרה וזה . בימוינה תורה של דרך אלא~~'
 בגופותם מוחסוריהם שימלאו . השמו'ם פרושות ~ינו אר"ש~~~~~

 רישייהו דירום רעווא ויהא . נעוריהם כנשר ויחדש .ונפשיהם
 ערעורין כל ~שאול וידמוו . ברכתא מכל לעילא יעלו . שיאם לשמוים~ד
 קנאת בנ"א נגעי אלובישין

 אי~
 ~בעה די עד יח~ו לא ד' לכבוד אשר . וגו'

 . וכיר"א ימווש לא ומפיהם מלכותו ~ח ויכירו י עליהון יחלפוןעידנין
 כבוד ובראשם . מקומות מכמה בקובלנא שקבלתי האגרות דברי כלעל ~~~

 . הימים כל ד' ויראת בתורה ממופלגים הגדולים המואורות הרבניםאהובינו
 מו"הה"ה

~~~~ ~~~ 
 מק'

 ~ו~~~~~~

 ומוה'
~~~~~~ ~~~~ 

 מק'
 את הא~ת . ד' את ליראה החפ~ים פרנסת דרגת ניחות ענין על~~~~~'
 יום דבר מעבודתו יגרעו אשר ~ל שהוא פקיחא בעינא לראות הטבתיאשר
 כותב אני ולהנאתי לכבודי לא כי וארץ שממים עלי אני מועיד ובתחלהביומו.
 ממהיות . ית' ולכבודו העולם והי' שאמור ממי לפני באמת אבל . אלודברים
 בראתיו ולכבודי ב~מי הנקרא כל ז') מ"ג ~ישעי' נביאו ע"י ד' דברידוע
 שהוא . ~וחני חיות יש ~גשממיות ובכל . מוכה"כ שהוא . עשיתיו אףיצרתיו
 המ~תתרת הק' השכינה גלות והוא כולם את מוחי' ואתה ו') ט' ~נחמוי'פסוק
 אדם נקרא ולא . כלה גשם הוא ~הגוף ידוע והיות . יג~ים הדבריםבכל
 אדם בשר ~ל ל"ב) ל' (~מוות כמואמור י אדם ב~ר הוא והגוף . הנפשאלא
לא

 ייס~
 הרוחניות עם התק~רות לה יש והיא . ~בגוף החיות הוא והנפש .

 א"כ . ב"ה א''ס עד למועלה ולמועלה הנשווות מוחצב מוקום עד לעולםמועולם
 בוראו לע~דת נכון שיה' בבוקר כשיעמווד תיכף הואמהראוי

 ית'~
 וליתן

 היו~ר וכנ . ונפסד כ~ה שהוא הג~ם ולא . ה~יקר היא כי ננ~שהראשית
 לשם אפי' וחשבין ממעשה שום לע~ות אין לכן . הגדול העיקר הוארוחני
 שמש'ג מוה שהרי .עוה"ב

 בעוה"~
 יהי' א~ ואפי' . גשומי ~וא בגוף בעודו

 איך יהי' ה~בר הוא ממ~יג א~פ"כ ג~ם אופני מוכל עוה"ב ב~שגתונזהר
 אבל . ז"ל הרממב''ן וכ''כ . בגוף בעודו השגתו אשר אחרי . הוא גשמויות~~וא
 בקיצור ה'ו~ר תכלית ז~ו . ~צונו ונ~שה שאמור מוי מפני שיעשההעיקר
 ~ד עילם אל וממעו~ם וכו' ברוח מו~דבקת הנפש ובכך .ואפשרי

 א'~
 ב"ה

 ג~מויות אופני ממכל ל~פ~יט ~הוא . מוע~רא ש~ינתא ~קימת נקרא וזהוכנ"ל.
 עד ו~ה~לותם ~פרשהוא

 מוקו~
 שאר או ווו'מו לעשות בלכתו וכ~"כ . הרל'ן

 בודאי גשוויים שה~עניני~
 ו~~

 ה~~~~~ת הק' שכינה ~ניני
 ב~~
 י~אה .

 עניני דבר בכלשיש
 תור~

 עליני ש~ם מול~שותם חכמוים ואזהרת
 הר~

 המועורב

ב~ו~
 לכן . ~ען ממן ואכל הארן על אדם ברוא מויום העולמוות ~כל כמועט

 הרע מן להרח'קמוחויב
 של~

 והמוות~. הטוב אל ול~בק ולברור . ח"ו לעשותו
 מוליאה ~היא הצדקה מועש~ו~פי'

 כ~
 שה'א הק' הספרים

 דביקו~
 גדול

נהשי"ת
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~ ~ ~ ~ ~  מוסתתרת בג~ת הק' והשכינה ת~ירין ~אנין העניים ~יות ~פנילהשי"ת
 ט' (ב"ב ~"ל דרשו ו~שו"ה .בתוכם

 ע"ב~

 א~ך בעת ל~ניך ~וכשלים ויהיו
 בתוכם שוכן ~קב"ה שאין . ~~וגנים שאילם בבנ"א הכשילם בהםעשה

~ 

~~~~

 וחלילה . ח"ו תא~ינו לא אם הא~ינו
~ 

 ~~נה . ולכבודי בעדי ~לדבר
 ע"י ניזון חו"ל ~יות ~~ני . לא"י חו"ל בין חילוק ג"כ צדקה בנתינתיש

~~י~
 אלקים ד' עיני וא"י .

~~ 
 הש~ינה שהיא ת~יד

~~ 
 וידוע . בע~ה

דברי
 הזוה"~

 (פ'
 ב~דבר~

 כדרך כ"ב) ~'ו (יר~י' ילך ~נחש קולה ב~סוק
 . ק~י' דאשתכחו אינון לכלו~חי של~ זנבי' כדין . ~נבי' וסליק לע~רא רישא כפיף בדינא איהו כד~נחש.

 ואע~~
 לעילא דיסלק לזנבי' עביד ~אן

 לע~רא כ~וף דאיהו אע"ג רישא האי ל~לנוי לי' נטל ו~אן לי' ~דברו~אן
 השכינה היות ~פני . ~ו' ה~רמוים את נוטרה ש~וני וכד"א .וכו'

 ה~
 בגלות

 אע~כ ל~ראוכ~פה
 ניזוני~ כול~

 בעצ~ה ~שכינה עניני וכל . ידי' על
 שפלים שבא"י וישראל . האומוות ~כל ~~לים ישראל לכן ושפלות דלות דרך~ם

 הנראה ~~קום ובפרט . מוע~רא שכינתא דמווקים ומואן שבחו"ל.~ישראל

ש~לות~
 וזהו . ב"ה א"ס עד ל~עלה למועלה ע~ה ~תעלה אותה ו~עלה . יותר

 ג~ול לשום לא . הנ"ל ע"ד יהיו ממעשיו שכל והעיקר . דאורייתא ת~כיןנקרא
 לעלות הכבושה הדרך ~היא . רצונו ונעשה שא~ר ממי ~פני אבל .ותכלית
 ידעתי גם וידעתי .~~טות

 ~ה ויתיישן יגעי~ הד~רי~ שכ~
 ג~ הד~

 כן.
 וית' ית"ש ד' יוסיף בזה עצמום ירגילו אם ו~ש ב"ה בד' ~ובטחני כן ~יעל א~

 לממ~לה רק והיו . הנובע כ~עיין ישנות גם חד~ות בנפשם עצות ליתן כוחםתת
 . מואוד מואוד ו~וחניות בגשמויות ויתעלו . ל~טה יהיוולא

~~~ 
 טובה עצה

 לע~וד עולם ~בעות תאות עד וגבעות הרים ~פר~ת וחזקה ~דו~הקממ"ל
 הגדול~ הת~י' ידוע היות והיא . זו בעצה התאוה נ~דולהתחזק

 ~חשבת על

~י~
 א~שרו~ איך . השי"ת נגד שהוא תאוה דבר לאיזה הי~ר ו~תוי

 . העלין
 . הענין אותו ה~חיי' ~שי"ת חיות בלתי שעו~ד דבר לך אין אשראחרי
 הקלי~~ א~י' ~ולם את ממחי' ואתה ו') ט' (נח~י'~~אממר

 . ר"ל
 הזונה עם המולך בן עד"מו והוא . בזוה"ק ממבוארת היא התשובה . הואאופן ובאיז~

 כיונתו עיקר אבל . אליו שלחה שה~לך הוא א~ת . לפתותו המולךשש~ה
 אל ישמוע לאשהבן

 הזונ~
 ל~כניסו ואפשר ~שוט הדבר א"כ .

 בל~
 ~אוד

 השכינה . ח"ו ל~שותו ~חשבתו הנופל היצר ממ~יתויי ד~ר שכל~~שיטות
 כ~של והוא . כנגדו ולהתחזק לע~ותו שלא היא והכוונה . אותו ~חיי'הק'
 ביניהם וממסכיממים . מוובן~ שאינו באופן לדבר ביניהם סיממנים ~עושיםשנים
 לו יאממרשאם

 שיעש~
 היא ו~ה . לעשות שלא שהכוונה ידע

 בא~
 ~מחשבה

 איסור ובדבר . הממחש~ה רצון ~ל להש~יח ת~יד כך עצ~ו ישממור ואם .~~וחו
 בלי ב~שיטות ב~וחו הממחשבה להשתלשלות יז~ר . להי~וך המוחשבה רצוןח"ו
 ~~ם ה~ם הממתגלים המלאכים בענין הזוה"ק וכ~אממר . ורמזים לב~יםשום

 ~תלבשים להראות צריכים שאם היא והתשובה . לראותם אפשר ואיךרוחניים
וכממ"כ
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~ ~ ~ ~ ~  המחשבה מעולם מושתלשלות המחשבות כל היות ידועוכממ"כ
 שהו~

 היותר
 בא~רות ואיך . הדק מן ודק~וחני

 ע"י הוא אבל . הגשמי בגוף לקש~
 שהגוף למקום ותשתלשל . והת~ארות ~ראה א~בה כמו בממדותהתלבשות

 לעשותה. ולא כנגדה להתחזק והכוונה . החילוניות במדות ואפילו . בו~שור
 אחראבל

 שישבו~
 קשור הגוף יהי' ולא מלעשותה כמ"פ החי~וניות התאות

 ליו~רו ולפאר ד' ויראת ד' אהבת . ד' מודות בפנימיות המחשבה לו תביא .בה
 ק"ט ~תלים שאמר דהמע"ה דברי וזהו . מלכותו כבוד שםעל

 כ"~
 חלל ולבי

 ל~ קרוי פני~י דבר כל ~כן . שלי ~~ימיות הוא ו~י פי' .בק~'
 ו~וא .

 ע"פ ~ו~"ק לפי'~~ב
 ~ש~

 שהוא אמר ד' על כי . לבי אממר לך ח') ~ז
 של פלימיות הוא היות .לבו

 כ~
 שלי. ה~ניממיות פי' ולבי דבריו. וזהו . דבר

 כל לקבל מוכן ~וא לכן . כלל גשממי דבר לשום ממקי~ר שאינו פי' בקרביחלל

 שהן כ~ו ב~יטותן~מחשב~
 ממעול~

 בפ' דהמע"ה דברי וזהו . ~מחשבה
~שם

 קי"~
 ק"ה)

~ 
 והוא . דבריך לרגלי

 שהנ~
 דרך הממאיר אור נקרא

 . וגשממיות התחתונות מודרגות נקראת ורגל והפתילה. השמן שהםגשמיים
 שלי גשממיות במחשבות אותי המאיר אור פירוש לרגלי נר הנ"ל דברינווהוא
 המה הילר שפתויי שזכרתי פירוש דבריך הוא . המחשבה באופן לעשותשלא
 זאת ובשכר . כנ"ל ל~י~וך כוונתך וממסתמא . א~ן ממחיי' אתה כידבריך
 גשם. בשום התקשרות בלי רוחני פשוט אור הוא ואור פי' . לנהיבתיואור
 ל' עשיתי מהממחשבה להיפוך לעשות כ~"פ ה~אוה שברת ~אחר ~כריוזהו

 : וד"ל גשממיים לבושים בלי פשוט הממחש~ה לי שת~ואנתיבה

~"~~
 מן עליהם ~דיק איש איזה למעלה הגבה אם שאלה העממיקו אשר

 הדרך שיורם רוסיא למדינת ולהבאו . הלדיקים לגדוליהממ~ורסים
 להאמין מוחויבים כל קודם . ישאלו בעלתי אשר אחרי לכן . בה יל~ואשר
 אלקים ירא כי . ח"ו ע~מי פליות שום בלי באמת הנאממרים לדברי ו~אממין .~י

 ובדבר .אלכי
 המסו~

 הלני כי עלי נאמן בשחק עד . וי~את בו נאמר ללב
 נח~ו לא ו~לם . וליטא וואלין ~וסיא ד~דינת הממפור~ם הצדיקים כל~והב
 אין גם ואם . ת"ל עבורי ממש דמיהם ל~פקיר שיכולים ובחזקת . ח''ובעיני
 . לכם אודיע ~בבי נקודת אמתת אבל . א~עד לא בד' בט~י לעולם .זאת
 אחת ראשונה . אליכם דברי ממאז גם ממשלשום גם מת~ול גם א~כם ידעתי~
 הוא ורשע תם אמרתי ע"כהיא

 מכ~
. 

 הי~
 שתטמא הטמאה הגד~ת

 יסכונו דרכי כל אתי באמנם והנה . אתם גם אתם וכ"ש . וכו' בחייו~אדם
 שיהיו מובטחני ועדיין . ב~ם ה~~~ת ולחזק הגדלות ממאתם ~פיל~~ם

 . שונים ד~כים מוחופש חפש יחפשו שלא עד בה~וחזקים
 ו~ממ~

 הדרכים כל
 סכנה~חזקת

~~ 
 יניחו אל ~זה וגם ~ה יא~זו שלא . לפניהם

 ידיה~
 ממש.

וחליל~
 יש~עון ולקולו לי אם אבל . ח"ו הטובה מדרך לצאת הוא אפש~ות

 באגרת ה~בואר האיכות ורב הכמות מעט ל~ם י~~יק ד' את ~רא~חפצים
 אל יתקרבו ~ה ~מן . מה זמון על~לז

 והח~ידי~ ה~יקי~
 ~רבנים ~"ה

השלמים
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~~~~~  כג~לי דבריהם שכל . לעיל המבוארים~ש~מים
~ 

 ודעת ~לות
 ~י~
. 

 פירות עשו דברי אם . וממעמדם מערכם יודיעוני ע"ל הבאה שנהואי"ה
 ויתר שאת ביתר . שבעיסה שאור לנקות שנית ידי ואוסיף . וגשמיות~רו~ניות

 אפי' אצלי ברור ~הו . ~"ו ירדו ממשם קנם כנשר יג~הו אם ממש~'כ .עז
 בכן . ד' דרך ~אבדו מפניכם יסכונו לא דרכי כל לכם לרב שיהי' מייהי'

 בכם אני ומכיר אתכם. נשאתי ממנוער שהרי . זאת ממעשות לכם~לילה
 א~רי למשמעתי בכלהסרים ומובט~ני י~דל וה~דל ישממע הש~וע .~אבותי~ם יות~

 . מעט ל~ם את ל~זק ושלש פעמיים הזה האגרת אל ולבם עינם יתנואשר
~לא

 להשגי~
 בלבם מעט יתיישן ואם . לפנימיות כ"א הענינים בגש~יות ~כ

 נפש בעילוי יעלו ואי"ה . הנ"ל הרבנים עם פב"פ להתראותיתאמצו
 ויתלבנו יתבררו אבל . בגשממיות בהשג~תם מעט יתייאשו רק . ובלים~ממון וגו~

 דרך לכון להוי ידוע ד' ברוכי אתם ועתה . תקום היא ד' ועצת . מעט~ט
 ת~סר לא . בשלי~ות ~דינו הגיעה ממידכם לנו הובאת א~ר הברכה כיכללות
 הרפתקאות ממגודל עינינו ואורו . נפשותינו את וה~ייתם פ"א. עד אפי' . בהכל
 . ונפלאות נסים הש"י לנו עשה ולבסוף . הקודמות ממן יתר זו בשנה לנו~היו
~~~~~~~~~~ ~~~ '~~~~~ ~~'~ 

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

 ממוה' הותיק וביראהבתורה ~~~~~~
~~~~~~ 

~~~~~~ 

 כל לכתוב לו צויתי אשר
 אשריכם . לכם רב . צלול'וברור אמת הכל ~ם שמבואר ו~ה . בפ~~תדבר

 ~לקיכ~ טו~~~
 ~~ם א~ר ב~רטית הקבלות מלבד . גורל~ם נ~ם ומה .

 די ואיש איש כל . לפנינו וידוע גלוי הכל כי תדעון לממען . משריםת~זינה
 בעדם ולהעתיר . ואיש איש רצון לעשות מ~סורה די וגוי' גוי' וכל .~נינו

 : אמן ~י גואל לציון ובא . ויעננו אל ישמע . תפלתינו עתבכל
 עה"ק פה ו~~םכותב

~~~~~ 

 ~~~~. תוב~א
 באמתהשפל

~~~~ ~~~~~~ 

 מוה' בהרב
~ ~ ~  

 : ~לה"ה

 הכתוב במא~ר לקרא ועוד כיהודא להזהירם באתי ממאיסורא~~~~~~~~
 כ"~(ישעי'

 כ"~

 תתלוצצו אל ועתה
~ 

 י~זקו
~"ו. מוסריכ~

 והו~
 ~~ (משלי הכ~וב אמר ואם . תורה עוזבי ~בנ"א להתלוצן ~לא

ד'~

 תורה בעוזבי ~פי' בם יתגרו תורה ושומרי בסופו
 הכתובי~

 דקרא בר~שא

הממסדר~
 ז' (ברכות רז"ל אמרו כבר

 ע"ב~

 המהרש"א וכפי' . וכו' גמור ~דיק כאן

 (ביו~~~''~
 פ'

 ל"~ הממ~ונ~ ~"~
 ע"~

 דר~ת על
 ~ז"~

 י' ~מ~לי ע"פ
 ז~

 זכר
 הוא מצוה של שהדיבור הגם . וגו' לברכהצדיק

 לשב~
 הרעים ולגנות הטובים

 נגלות כהגלות בשכלי וברור לי דפשיטא ומילתא . וע"ש יקללם לאאעפכ
 רז"ל שא~רו והענין . והשפלות הירידה סבת ש~וא לי הידועים הדבריםא~ד

 ה~לל מן ~מו ~פריש והוא י בנים קרוים כך ובין כך בין א') ל"ו~קידושין
 וזהו . עמהם ~לק לו אין ישראל כללות השפעות ובכל . פרטי הואלהיות
 ד' (~"ב ה~'~~~ר

 י''ד~

 וכ~י' י~בת א~כי ~י בתוך
 ~זוה"~

 (בא
 ל"~

 ע"ב~
ולשומע
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~  . ורוחני בגשמי ישראל מ~נסת בר~ה ש~ע עליו ותבוא ינעםולשומע
 ויעל~

מעל~
 : מעלה

~~~~~ 
 ~ו~'

~~~~~ ~~~~ 

' 

~~

 נ~שם שאהבה את לעורר אלו בשורותים באתי אנ~י
 בשאלת~

 ב~לל
 עלנו~ף

 הפר~
 וקיום

 ~~ר~
 הפר~ם ו~ל לאוי"ט שיחי' הרב ש~תב מה

 שלא עד הפרטים יתחדשו ותמיד . בלבם וקבוע מושרש שיהי'ב~די
 יגבילם ולא .~בול יקיפ~

 תחו~
 על תמיד יהיו ולבם ~עיניהם והוא . ומיצר

 ש~ל~ עין שאור מקום עד ודרישות חקירות ב~בע ל~ם ובסדקי בחורילחקור מדותיה~
 לעיכובא ~כה ואם . החיים מקור עד אור יהי' שבא~ם בכדימגיע'

 להטעי~ם ולבם עיניהם יאיר שהשי"ת בטוחים יהיו . לרגעיםויבחנו יע~~
כעיקר טע~

 משופר~
 מקום ואל . סלקא לגבוה ד~ולא דשו~רא

 חדש דבר זה ראה עליהם שיאמר עד עיניהם ויאורו . שם הואזורח שוא~ הראשי~
 נימא ויקשרו . בהם שיתערב לזר באפשרי יהי' לא ובודאי . הקדושהמתורתנו ~ו~

 עמוקים. מבארות מים לדלות ויזכו . האהבה לעבותות היראה מניצ~יבנימא
 . אמיתית ממיראה יכזבו לא אשר מימיהם ל~אוב מעיינותיהם להםוי~תחו
 אם נתנה. אשר ד' אל ונטותה הנ~ש בכלות כסופי"ם הם ומזהמזה

 מוהם יכבה שלא בד' בטוחים יהיו ה~רטות ו~יום ה~ללית בעצהעצמם ירגיל~
 . לגמרי והאהבההיראה א~

 ו~כ"~
 ~ת בכל ומו~ן . בלבם סולדת ד' יד תהי'

 העצה זא~ שתתיי~ן עד ~ך כל יתג~ם ח"ו ואם . שמיימי אש עליושתרד
 . ג"כהגלוי'

 עכ"~
 גדולי הממ~ורסמוים המאוה"ג ד' קדו~י אצל שאלה יעמיקו

 מורובה נמפך בתוס~ת האלו בדברים החתום להם יבארו והם . הנ"להעצה
 ע~ך ל~י עת ב~ל להם ויחודש . שיעור אין עד נוקב~ויורד הוא ~י .משלהם
 : י~נו אשר ב~ל לממעלה הצלחתם וגברה . גריראעיקרו בת~ נופו והעבודה היראה קרן ירום כאשר והי' ' ובטחונם ~~לם ו~חהרגלתם
 נפשם ~אות . מסביב להם אשר כל ובעד בעדם המעתיר~"ד

 בקשרי לבנו לוח על החקוקים ~שאלותם ~רטי ב~לורצונם
 תמיד. שלומם דורש ונ~ש מלב ועבדיו יראיו רצון ל~ל האהבהעבותות

~~~~~
 ב~וה'

~~~~~~~ 

 : תוב~א טבריא מעה"ק זללה"ה כ"ץ

 ~ו~~~ן'~
'~ 

 ~~'''~~~~ ~נ~ ~~~
~''~~ ~~~~ 

 ~~~''ו'
~~~י' ~~''~

~~'~~~ 
 ו ~~~'~) ~~~.י '

~~~~~

 ידידי אה~ינו על להרים . דבשמיא לאלהא ~רושות
 ממרום רוח ושיערה . וחייא רחמי רבא שלמאנפשנו

 ~~~~ ~י~ ~.~ ~~י ~'~~~'
~~~~~~ 

עליהם
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~  טהור לעורר . דשמיא וסייעתא ואמונה באמת ויופיעעליהם
 להשתוקק דמהימנותא ו~צילא . לכסוף ית' ולעבודתו ליראתולבבם

 ד' ~בוד .ולהסתו~ף
 עלי~

 יווי כל ו~שאם וינטלם . ~חו~ף

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ 
 ~ן~~~ ~~~ ~

 : אנ"ס ולדראון לחר~ות ויהיו .עצתם ~~ך~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~
 קשורה ונפשם . בלבנו 'אהבתם לתקעה כי נאמנה ידיעה להו~~~~

 לטוב ל~כירם . לפנינו ת~יד דיוקנם ד~ות כאלו . ובפרטבכלל בנפשנ~
 עולם ואהבת דבה באהבה . אלקים ד' אל ~ונים אנחנו אשר פינותבכל

 פה המצפה על עו~דים אנחנו והנה . ~צלחה ברכה שפע עליהםלהשפיע
 . אלקינו ד' אחרי לילך ו~חפצים התאבים כל ית' אליו להמשיךאה"ק

 וליראתו לעבודתו פונה לבבו אשר איש כל כי בא~ת ויאמינו . גלויםית' לפני~ כי . לנו ידועים ושאין לנו הידועים . ישנים וגם חדשים .והרחוקים הקרובי~
 . ותפ~רתנו קדשנו מערי ל~זור מעיר לו נהי' צבאות ד' בעזרת . באמתית'
 . ית' וביראתו בעבודתו המ~גבר כמעין והי' . ~ותו מסייעין לטהרוהבא
 רחוקי' מקומות לנסוע ומריבה בווס"ע העולם את ירעישו שלא היעוצהועצתנו
 . וד"ל ~שם את ממעטת הדרך כי . ותפלה תורה בביטול ימיהםלבלות

 בתורה המפורסם החסיד הרב ה"ה . לב חקרי גדולים עמכם כעתבע"ה וה~
 מו"ה קדוש אלקים אישוביראה

 ~~~ו~~~ ו~~~~
 חכמי וה"ה . ישמרהו ד'

 י~יהם כל ד' וביראת בתורה וופורסמים העצה גדולי לחשים ונבוניחרשים
 מו"ה כבוד ותמימים וותיקים ושנוניםחריפים

~ק' ~"~ ~~י~ ~~~ ו~~~
 וכב~ ~~~~~~י~~

 מו"ה הדב
~~~~~~ 

~~~~ 

 שמם ויהי' . יש~~ם ד'
 .לעולם

 והח~
 הגנוז טוב מרב . טובם בידם בע"ה חשר . וכו' המשו~ש

 . אמת ופעולתם א~ונה ועצתם . ול~חיו~ם עינ'הם להאיר .והצפון
 והוומשלה הכח לו ואש~ . מכם יסורו לא לפני~ם שאמ~נו הדבדיםכל ובר~
 כל נמוגו ו~י . לפלינו האדץ נכב~ה כי . הגדול ~מו וישתבח . לד~ומכםיחון הו~

 . מפעלם ב~חת ויפלו עצתם ד' ה~יר עלינו והקמים . מפלינויושבי'
 בע"ה אנחנו מו~נים . הפרנסה בעניני להטריד נצט~ך ~לא ית' ~~םיעזרנו וא~

 די כל להם ד' שימלא . עליהם דחמים לעורר לד' ה~ער דרך יד עללעמוד
 ידיד לאהובנו הי' אשר והלחץ הגלגול גודל שוועני ו~ה .~חסו~ם

 מו"ה חו"פ הרבלי לשולחיו נא~ןציר נפשנ~
 ו~~~

 ~~~~~ו~~

 גביות בנידון נ"י
 ~חכמים ~גזדו ~ה על . ו~~ז תוקף בכל וכו' ב~~ת באנו . המתוכןהכ~ף
 . במזומן מונח י~י' הנגבה ~~~ף שכל . הנ"ל הדבנים ה"ההשלמים

 הוצ~ת על להלות ~לא ו~שיטא . ומ~וה של ~ף דבר ל~ום להוציאולשנות ול~
 ~'ב (ממ~לי לאמד ו~"ז . לפ~ות ~יי ~וא ~ג"ל ~~ף כי . ושביםעובדים

 כי ב~"ה למעלתכם ידוע הלא ~ . וגו' אתו~בע כ"ג~
 מעול~

 מאוהב~ היינו לא
 יעלו גדול בצמצום כי לנו ויא~ינו . מרובה א~"ק הוצאת כי אבל . ח"וכסף

 רעלדליך ח~~ה שבוע בכל מא~נו א~ד לכלה~וצאות
 ~ולי~
 ויו~ב .

אשר האר~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~  ו~וכן . בו ישבנו ממצער ~ינו ~ו~א לא ממממנה ילאנואשר
~ ~ד~~ ~  כממו היא ~יאר"ע הנק' בא"יאשר 

 פרוט~
 אפילו ב~ו"ל

 ~~ בשנ~
 ~~~מת ~ ~~ל

ז~
 ב~ו"ל. כמו ~עמים ~' ד' בא"י ~הוצאה

 צלול אמ~ וז~
 וב~~
 כי הגיע לא~מדינ~ינו ~~~~ .

~ '  

 . הידוע סך
 אש~קד בשנה הגם וואלין וממממדינ~

 הזא~ בשנה ~בל . בלי~לום ~רכינו כדי ממ~ויים סך~גיענו
 לש~ת ה~~ל~י שמע~ עלי ב~ימם וממר~לא . לשנינו א~מים~משים א~ כי הגיע~ו לא

 ~~וד~
להיו~

 ממגולה ב~וכ~ה ל~כיחם ישראל עבד
 ~שכל' סיכי ~~~~י מסו~ר~ ואהב~

~מדינ~ם
 לומדינ~

 הגדול ה~ב כבד ~ביבי רב אהובי נגד ק"ו . רו~א
 מ~ו"~

~~~~~~~~~ 

 . נ~ו
 אהב~~ נפלא~ אש~ ה~ ו~

 ונפ~:ו ללו
 ידוע ולהוי . יו~ר הדבר ממוטל ממי על . לנו ~עירם ~זר יה'ו לאבנפשם ק~ור~

 טרד~ בלי בהרוו~ה באה"ק צלולה ~~י' דע~ינו אם כילממעל'
 י~י' הפרנסה

 אחינו לכן . י~' בו בטו~ים אנ~נו באמ~ כן . ישראל ולכל לנו גדול~ועלת
 לה~~יר ועלינו . ~עשו אשר בכל ו~צלי~ו ~שכילו נפשינואהובי

 בעדכ~
 בכל

 אנ~נו אשרפינו~
 פ~י~

 והן בלפש הן ו~ללי~ו ש~סכילו . אלקינו לד'
 : בממממונכםוהן ~גו~

 ואממ~ שלום~י
 ו~ו~ם כו~ב . עה"ק פה

 בהר~ ~~~~~~~~~~
 ממו"ה

~ ~ ~  

 . זללה"ה
ונאום

~~~~~ 
 ממו"ה ~א"א

 כ''~ ~~~~~~~

 . זללה"ה

~~~~~
 להוי

 לכה~
 ממחסד נ~ייא~~י לא כי

 הבוי"~
 עלינו

 לשכ~
 כבוד

 ומומ~ין אני אבל .בא~ק
 לפי כשי~ברר רצמן ע~ וממצפ~

 י~~וב לא והוא . אודיעכם לבואכם מסכים י~' הבוראשרלון שכליב~"~
 ממ~שב~

 לבלבל
 בבוא והי' . עליו ולא עלי ממוטל הדבר כי . מהנהיגםא"ע

 והעונ~ ה~~
. 

 אבריעלה
 כיונ~
 ויעוף .

 לרו~
 אי"ה לבוא

 ד' ~~ל~ להס~פ~
 ~אר~

 : החיים
 לנצ~ י~י' ואממ~ שלום~ברי

. 
 כוה~

 ו~ו~ם
ה~פל

 באממ~
~~~~ ~~~~~ 

 ממו"ה בהרב

~ ~ ~  

 זללה''ה
~ 

~~~~
'~ '~~ 

~"~~~ ~ 

~~~~

 לדברה ורע~ו א~ינו
 ל~

 ~ יראי לכל . שלום
 . באוריםד' ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 המ~

 ~'ל לשממוע דברו עושי כ~ גבורי . הגבורים
 א"~ ~קדש .ד~רים

 ~ל . בממו~רים
 טהוריםי להיו~ הקודש ט~ר~

 .נפשינו אהב~ . ~קישורים הנפש ב~י . ברורים כולם אהוביםכו~ם
 ו~ממ~~

 . שנולים גבור .~י~ילי~ ~ני~ו ~ומאורי . לבילו
 ~קר ו~~ו~~ם . ~~לי~ים וי~~ם והממו~איםהממו~ים

 מו~רו~
. 

 ה~ד~ה ממעשה ואנשיהוו~יקין
 ~ל~ופ~~~ה~~
 'ממבורך ש~~ ~~י' .

 . ~ם ו~על . ~ילם ד' ויברך .~~ולם
 ~'~~~ וי~מו~

 וכל נפ~ם
ממאודם
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~ ~ ~ ~~ ~ ~~  

~ ~ ~  . א~~ פ~ו ד' ישאמ~דם.
~ וי~ ~  

 בי~ם ו~ד
 להם אשר וכלואהליהם. ~צאי~

 מםבי~
 כי עד

~ ל~~ נ~יב~ ~ו~  
 יעק~ ע~ב~

 י~ערבו ולא
 בגוי~

 וכל
 רואי~

 ~ע הם כי ~ירום
 : אמן ולירושלים ~אל ל~יון ~א . שלום ד'~ך

~ ' ' ~ ~

 י~~החיבה
 נוד~

 א~ב~ם רוח ~קרבינו ד' ממסך כי . להם
וה~קשר~

 כי . ~שם
 אה~

 ~בים ו~ים . או~ם אהבנו ~לם
 יוכלולא

 הלהב ~על . להבה ול~ידי האהבה אש כי~די א~ לכבו~
 בכל עליהםלה~לל השמ~

 ע~
 . לפניהם נכון וזר~ם חיים שימ~או מצוא

 ~כם . לטובה לבם מושאלו~ וכל . ברכיהם על להם י~דו ו~עים~לשים ב~
בחכמ~ו

 והגב~
 ~ור~ו

 והעש~
 י~ם . ד' אל עינינו ~מיד . בעשרו

 ד' אממר~ ד~ו בוא עת ~ד . י~~~ולא ולי~
 ~רפ~ה~

 אלקי יוסף ~ה ד' י~ן כה
 ממעולם~ולם

 ו~
 ~"ל שלומנו מורוב להון להוי ו~וע . עולם

 וב~ם ובי~ו איש של~נו אנשי וכל .~רב"ב בריאו~~ ושל~
 היקרי~

 הצאצאים ומ~ולאים
 : שמוים כימי לחי כה . וחיים בשלום בע"ה י~~~ינו וב~ח והשקט .והצפיעים

~~~~~
 עם . נו~ר לא מוהם אחד . ידם מושלוח ~ום ~כל הגיעני
 נ~שנו ידיד א~ובנו ע"י שלחו אשר ונדבו~ם נדריהםכל

 מופלא אמוון ונאמן ו~יק מופלגהרבני
 הול~

 ו~ועל ~ממים
 צד~

 ~ו"ה
~~~~~י~ ו~~~

 ממו'ה המופלא הרבני א~ ~ליח עשה ושליח .
 ולרור בדרך הלך~~ר ~~~~~~ ~~~

 הכ~~
 דהאי ר"ה קודם ה~א הכסא ליום . בידו

 עינינו וי~רו . חייהם ~שור~ על רוחינו ו~חי .~תא
 נשמוה כל החיי~ם אשר מלבד . ולעולם לחי כה .אגרו~יהם קריא~ מש~ח~
~ 

 ה~נו~ה זהב
 ה~רומ~ורסף

: 
 מיום כמווה הי~ה לא אשר ש~א כהאי בצור~ בשנ~ ובפר~

 בכל מוצו~ ~~אה שום הי~ה שלא . שממהבוא~ו
 למועד כ"א הזה האסיף ע~

 ~~י~ה ~בואה סילאנקי' כל . כפול אח~ על יאמיר והיוקר . ימוימוהביממים
בשנים

 קדמווניו~
 באדום

 כע~ זהו~
 ד' הגדיל . ויו~ר אדומוים ארבעה

~ממנו לעשו~
 ~קדממ~

 לחזור שנוכל ~די . ל~שלוממים הכסף הבאת
 צרכינו די וללוו~

 וברוכים . ~ו חסדו הפליא אשר ד' ברוך . הימים באלו בהמלאה ~ואהל~כין
 נפשם ~גל בד' ישישו שוש הכלי~ה. עד ב~שה זכיתם א~ר לד'אתם

 יכולה ממצי~ה וגודל . הכסא יום ~א לפני יש~ בגדי הלבישם ~ .באלקים
 ~יינו חוממה אנ~לו ~~ . ~כסה פשעים כל ועל . ומצלא מגינא . ש~רחםהיא

לה~
 או~ם ב~כיר למוחסה

 אל . ד' בבי~
 ד~

 . חג~ו ליום בכסא לנו
~פל~ ~

 : אלילו הבאה ~צעק~ה ~~נה וכל

~~~
 קול

 ענו~
 חל~ה

 במכ~~
 ושרים ~לך ~~שא

 ~רנס~ם ~ב~ למנ~
 משמו~ ~בהל~י לא ~)הק~ק

 לא כי .
 נ~~~

 ~ום לי
 ד~

 ~~~ה.
 ~ול גם ראי~יכי

 ג~ ~לשו~ ג~
 ~משל~ ~~~ במ~י~ הי~י מאז

 מ~ו~ם
 י~ננו וה~קים ~אוד וחזק ~ולך ~בדה ידוכי

 ~ק~
 אבל .

 ~~ ש~
 . ~ד'

 מבטחם ד'והי'
 כי ~ו~ניו~ ~~~יו~ הא~י~י~ לטוב~

 ברב~
 ~יו

~~~.~~ 
י~רא~
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

 ו'

~~~~~

ישר~
 ולא חברים.

 מרא~
 נבהלתי כי מ~תם נסי~י קודם דבר~י בסתר

גודל ~ראו~
 ~~קר~ו~

 המלכות
 היהו~~ להשוו~

 בכ~ה . הגוים עם להבדיל
 שריהם ודברי שונים.ונימוסים עניני~

 ה~
 אמריהם אשר אלוף ~פריד נרגן

 ומעשה .ל~~קרב החלי~~
 אר~

 ית' כוו~ו ~~"ק וומבואר . יוכיח ~~ים
 להיות . דוקאלמצר~ם להגלו~~

 מצריי~
 ולא . ונימוסיהם בי~ראל מואסים

 שמם את שינו שלא נגאלו זה ו~~ות ' מעשיהם עוד ילמדו ולאבגוים י~ער~
 ולא .ולשו~ם

 נ~ר~
 ואם . מצרים של שר ממשלת ע"ע לקבל בלבם

 ~חת ל~ותם . הם בטהרה עע"ז שבחו"ל ישראל ע"א) ח' ~ע"זרז"ל אמר~
 לבם ~נקודת וכ"ז . בעי לבא רחמנא אעפ"כ . של~ם השרומממשלת ממשלת~
ויחזיקו לשמי~

 בקרנו~
 יכול~ ומבלתי . העולמות מכל ל~לה שהיא ויסודותי' התוה"ק

 אתם משא"כ . ~ימנו למעלה להיותם . בחזקה עליהם לחול השרמומשל~
 ~קרבתם . לראש אלופים עליכםלמד~ם

 באמ~
 נומוסיהם~ אל הלב ובנקודת

 עצמכם. על וגזרו~ם נימוסיהם א~ והמשל~ם . בעיניכם ישרוכי
 . המושיע האל צרותיכם מכל אתכם ויפדהירחם המרח~

 מאמ~ דמילתאי ~~~~
הפסו~

 ד' כי דבר' אה~ל בד' דבר אהלל בא~קים י"א) נ"ו ~תלים
 תצא לא ומא~ו אדם' מחשבו~ ית' מחשבו~יו לא כיהאלקיםי הו~

 הרעו~
 וא~ה~ובי ר~

 (קידושין וארז"ל לטובה' חשבה אלקים לרעה חשבתם א~ם
 פ~~

ע''א~

 אין והסיבה וכו'י האומנות מן עשירות ואין האומנו~ מן עניות שאין
 ד' וברכך י"ח) ט'ו ~דברים הפ' כמאמר המעשה' אלא העיקרהיא

 והרב~ הסבות' כל סבת בד' ולהאמין ~עשהי אשרבכל אלק'~
 ריוח

 ומעל'" שטה זו בסיבה ~עסוק א"א ואם והזמןי העת ~פי ידם מש~חבכל לפני~ והצל~
וע~ר

 אם אפי' ועצתי דעתי ולפי האחרות' הסיבות אחת לך ואח~
 המלכו~גזיר~ ~תבט~

 רשאין ויהיו
 בעס~

 מה או~ה ירחיקו הומחי'י סבת
 אין ע~' שהקטרוג מאחר כי ביתם' ומפתחלהרחיקה דאפש~

 הברכ~
 בהי שורה

 וכ~הוכומה
 קהלו~

 נהייתה בימי א~ר פאדאליע ומדינת וכל
 הרב בחיי בה תלוים היו חייהם כל אשר מאתםיזו פרנס~ מניע~

~'~~~ 
 ~~~~ ובחיי

~~~
 מה כי כמצחק' בעינינו ו~~י מרומיםי בגנזי נשומ~ם

 לך איכפ~
 בהסב~ם יו~ר לומעלה קרנם שנתרומם הי' וכןה~י~' בהשתנו~

 היתה מ~חלה אשר כסף' ארצם ו~מלא ד'י ברכם ידם מעשיוכל ומו"~ אחרו~ לסיבו~
 ה~דינ~

 נתברכו הסיבה בהמנע ואח"כ ומצוי'' הפרנסה סיב~ בהיו~ ועניי'דל~
 הדבר וקרוב ו~~מן ומוכן נכנע'מאליו אד~ ~ל שלבו שאני' הדחק ב~עת ובפרט האמ~ה ד~יל~אי כללאהבר~ות' ממקו~

 מא~
 ~ר~ להאמיןי ובלבבם בפיהם

 הנסיונו~כל
 לבם לקרב הם והדוחק

 ש~
 ישראל

 שבש~ם. ~י~~
~~~ 

 ~~מו~ה~
 ~מבואר הקריבי ופרעה י') י"ד

 בז~"~
 לבכם א~ ל~ר~. ~בק~ים אתם אותה לא וכי נז~קתם, כי לכםומה ועת~ ~ם' א~ ה~ריב

 שא~ר~י אורה ~צ~ אשר ה~ורה ע"פ י~באר וכא~ר ~א~ש~יי~ו~ן בכ~
 ר' פתיחת על אכ~בה לבם לחזק ובכדיזה' בש~

 יצח~
 במדרש .נפחא

 ~תנחומ~
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~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~~~ '~

 ויר~

 מזבח ~ושה אדם וגו'' ע~ו וזבחת לי תעשה אדמה מזבח כתיב
 אבוא שמי את אזכיר א~ר המקום ב~ל ~ליו נא~ר ועולות שלמים עליווזובח
 ה~'ד כ"ש' לא א"ע שזבח אאע"ה וברכ~יךיאליך

 ויר~
 שנבין ובכדי ד'י ~ליו

~נין
 ~זב~

 דמדכר תמיהי תרי ג''כ ול~בין ילחקי את לזבוח רצה והלא א"ע
דכירי

 ע"ש ולא אאע''ה ע''ש העקידה נסיון הוזכר למה ~א' ~לי ~~ו~ו~
 ג~ ~כי'לחק

 למה
 ל~

 ה~כר
 ~קר~

 כשדים. באור אאע"ה של נסיון כתוב
 גדול ילרו מחבירו הגדול כל א') נ"ב (סוכה ז"ל מאמרם ידועאבל~~עניןי

 ואלמלא יום' בכל עליו ~תגבר ~דם של ילרו ב') ל' ~קידושין ז"ל ואומרו~מ~י
 ז"ל הע~ידה בעל ~~מר והנה וכו'' שנאמר לו י~ול אינו עוזרוה~ב"ה

 ע"~
(בראשי~

 ב'

 י"ח~

 שאלמלא העזר' הוא שההתנגדות יש כנגדו' עזר לו אעשה
 זה לעומת זה את אשרההתנגדות

 עש~
 ביטול הי' האלקים

 הבחיר~
 ושכר

 כידו~ התענוגי ביטול הי' ~~ק"א ~ברינו ל~י אוו~ונש
 תמידי תענוג להיות

 אם הש~ה של ~תענוג לסבול שא"א השגהי ביטול הי' וממילא תענוג'אינו
 או השגה גודל ערך ל~י דומילתאי כללא ההתנגדות' שהוא משוב ברלואלא

 זה ל~מת א"זהעבדותי
 עוש~

 הקטן להי~וך' מהיפוך חוץ ומחשבת הביטול
 בהתנגדות כשנו~ל והנה ד'י ~ר אל שיבוא בכדי ~דלו' לפי וה~דול קטנול~י
 ה~שו~ה האמונה ~"י הוא הנה ועלייתו עזרתו עיקר ח"וי ית' השגתו~ל
 אבן אם סלעים' וומשבר ה~ים מפרק שהיא כלל' וסברות טעמים שוםבלי
 בטעמים להת~זק ותרו~ה מזור שום לו ~ין ובל~ה האומונה' בכח נימוחהוא

 שהיא בהתנג~ת ~הש~ותיו הוא נ~ל כבר שהרי הש~ותיוי וסברות~כלים
 בזה ויתחזק יתעזר איך וא"כ מדה' כנגד ומדה לע~ז א"ז ~ש~ותיו כנכ~~ד
 העזר וזהו ~גדולה האמונה ע''י כ"א לה יכול לא ובוד~י כנגדה'ל~מוד
 זו אמונה לאדם בה~~עתו הילה''ר' נגד יום בכל לאדם עוזר~הקב"ה
 לו וטוב צדיק להבנת א~~רי וזהו משענתו' על יקום ועי"ז ית'י בולה~חזק
 השגה של התנגדות ל~עמים היודע הוא ד' לבות ~וחן ~הרי לו' ורעצדיק

 ומנ~ילתו קום יוכל ולא בה' לע~וד יכול שלא א' צדיק של לע"ז א"זועבדות
 ההתנגדות~אותה

 להתחז~
 רפואה הש"י לו מקדים לכן כנ"ל' ~א~ונה

למכתו
 אותה ו~י ולהטיבי להר~

 הסי~
 א~שר או האמונה בו תתחזק

 ועוני היסורין ~חמת כ"כ עליו לחול יכולה אינה עצמה ההת~גדות~חוזק
 אחרי והנה הכוזבותי ואמונות התאות וביטול ד' יראת סיבת בעצם~המה

 וי~וריםי ומממות ומר רע הן ית' מאתו וההתרחקות שהעבירה האמתידיעתינו
 והמה אדם ~ל עונותיו ומומרקין ומיתה היסורין~הרי

 ממילא המכהי ר~וא~
 אפשר לו ורע לדיק ומ~תה הר~ואהי מי~ורי גרועה יותר שהמכה מובןהוא
 ~ל ההתנגדות ~היא ~כתו ור~ואת ט~תו המה והיסורים שהרעהלומר

 לעמוד יכול הי' שלא באו~ן היא ואולי לע"ז' א"ז והשגתו ית"ש~בודתו
 אם קום' יוסיף ~א ובנפלוכנגדהי

~ 
 כח שמתישים ודלות י~ורים ע"י

 ~~ך ו~בו~תו שכלו שכנגד ל~ז א~ כי ~ו' וטוב ו~יק כנ"ני~~תנג~ות
~ילוכו
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~ ~ ~~ ~ ~~  

~ ~ ~ ~  ~'זוק ~צ~לוכו
 ~לת~ ~סור'~~

 לע~וד 'כול
 ~גד~

 ד~ר ו~ו
 לד'ק כל ש~י ~שע~' ~כ~~~~~ שו~ ~~

 ~ד'~
 מ~~ו נכוה

~  
 ~בל ~י~י

~~ ~.~~~ 
 ~לו'

 ו'דו~
~ ~ו~ ~ו~ ~~ ~~ל.~ וכתיב  

 ~ן ל~ם
 ו~
. 

 ~~~~ת ר~לו~א~ר
 כ~

 א~
 ש~'ב פדת ב'ן ר"א ~ל ~נ'ות גודל ~ל

לו
 ב~~ק~

 ~י
 שמ'~

 עולם בריאת ~רת ע"י ~~י'
 עבו~ ממחד~

 ~ולי
~ '  מי ~מוה ~וא ד~ז~יי~~~א 

 א~~
 ~מיא קמי ~~~א

 ה~
 יכולי

~  ~עבוד~ו שכלו ראב"פ לה'ות כדברינוי הואהענ'ן 
 ב~ו~

 לעמוד ~~ל
 כנ~ד לעמוד ~אהב~ר~י ~

 ההתנ~דו~
 יסור.~י ע"' לא אם ל~"ז א~ז א~ר מ~ה

 ה'בא הע~'דה לס'ון והנה עונ'י יסורי ע"י דוקא ~וליאו
 ~ש~ במד~י~

 ל"ו) פ' ~~ר אבא ר' שאממ~ והוא 'ת'. מדותיו אחר ל~רהר ~ברהם ש~"ל~"ל
אמר

 ~ר~~
 כי .לי אממרת אתמ~ל ש'חת.י לפניך אפרש הק~ה ל~י

 ואמרת ~זרת זרע. לךיקרא בי~
 ק~

 לי אומר אתה ועכש'ו וגו'' ~נך את נא
~הוא ח~י הבוי"ת אצל רצון שינו' להיות הרהר לא ואע~כ ו~ו'' ידך ת~לחאל

 שור~
 ~ד.ק הקוש'ות כל וכן חלילהי ה~~'רה

 ~ ~ר~
 הראוי מן היפך

 ר~"י וכמא~ר ות'י ופשיטתו אחדותו אומתת והשגת ד~יקות כל~ד ע~ה~~י~ לע"~ א~ אשר כ~בית ו~ממונות קו~.ות שארי או התוה"~'וה~ט~
 ערום הי' והנ~ש אצל י"~) פ' ומ~ר א' ג'(בראשית ז~~

 לפי ~כל~
 א~~י ~רהר ולא בנסיון ע~ד אא~"ה אבל מכל' ~רור ~פלתו' ה'תה~דולתו ערמת~

 באמיתת והתחזק מהו~כיםי שהם ית' דבר'ו את בהש~תמהאמולה
 האומונ~

הגדול~
 ית' מחשבותיו ולא דרכו' לאדם ~א כי ית' הפשוט ברלמלו

 הממתדממות רעות וכל כלל' ~נה~תו ית' דבר'ו ממב'ן שאינו כלליאדם מחש~
 אל הכל ~הופכים ה~רא'ם ד~רים וכל כ~ל' ית' מאתו אמית.ות~ובות ~
 ~ובן הדבר שאין ומה ח"ו' ותממורה ש'נוי שום בלי הנה והן ~ולכים'א~ד מק~~

 ש~ ~אין ~כםי הואריק
 יכולה ה~ה

 להש'~
 'ת' דבריו את

 מלות~' ופירו~
 התחזק ~ו ו~אממונה הפשוט. ר~נו וכל מחשבותיו מובנות שא'לןוכ"ש

 סמך~לא אא~"~
 ע~

 דממלתא' כללא מדותיוי ~חר להרהר שלא ~סיון ו~ד הש~תו'
 ~ת לדעת לנסותך ב') ~' ~דב~'ם הפ' כמא~ באמונה' הם הנסיונותשע'קר
 ע"ה לא"א שה'ו הנס'ונות וכל בלבבך'אשר

 כו~~
 כממוהר~ב עד"ז' היו

 שאמ~
~

 לך לך בתחלה
 ואח"~

 ז"ל ~~ירש"י ח"ו ר~ן ~'נו. נתדמוה הרעב בהבאו

(בראש~
 א~י י~' עבורו המס"ל אבל מ')י פ' ומ~ר '' '"ב

 הידיע~
 כ'

 לו ישממע לא וממי ית' עבורו נ~~ו למסור צוה והוא ויהי אמר והואהבוי"ת הו~
 אמנ~ א~ ית', אל~ י~בה לאומי

 אבל נסיוןי הוא ~ם
 ל~

 ב~~ך
 אבו~~~

 ~ר~"י כמושאר~ל בתוהיק' לסיונות השני אלו הוזכרו לא ולכןהקדושיםי
 אלא לכם' ~ה ~חודש אלא ~תורה ל~תחיל צריך הי' לא ~מ"ר)בראשית ר'~

 ו~''~ ~ור בכל ונוהגת עומדת לעולם התוה"ק כי ל~ו' הגיד ~~יוכח
 והנ~~ת~ מדות.ו~.~ יבין בתורה' הכתוב במעשה מהתבוננותו~סתכלותו
בעול~

 ה~בורות וכל מו~עי ו~וב ~טמא טהור ליתן העליולה בחכ~ה ~שפל
~ן
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~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~~~ 
 רצונו כולם ו~הם ~~י אחד ~קום אל ו~כל~ן~~י

 ושיאממין ית'י הפש~
ם  כל מתממתקות זו ובאממונה ית'' בפשיטותו~

 שהרי בחסדיםי הגבור~

י~מוו~
 כל את ומשלב התהום' עד ~קב ~ו

 המד~
 הפשו~י לאחד ליחדן

~ י
 מבין ואח"כ כלל' דדך הפשוטה אמונתינו י~' מאתו וממושפעת 'מת~כת

 השי~ בנסיון שע~ד אחר אאע"ה כמו מהופכים' שאינם ~ה~גלות ~'דבריו
 ~~ה~

 ~ל' כ~ר~י כמ' א~יקתי' העלהו שא~ר ד~יו ~~וש ~ברהם
 כל וממתברכי' ממושפעים ממ~לא לאדם הפשוטה ה~ונה התג~ת~פעת ו~~

~עולמו~

 דרך ש~ן ש~יםי קטן ~לשול השפל עולם עד הבדכות מממ~ור

י~תלשל~
 פתיחת וזו התחתונה' ממדרגה עד העולממות כל ~י לאדם השגה

 קו~ה ייחוד שהוא ~ממיי את אזכיר אשר המק'ם בכל שאמר ~~א'ר"י
 ~י' זכר' לכון הוא אזכיר וממלת לוקבא' ~א ~ם ש~לת כידוע~כ~~י'י

 והמדות השממות וכל העו~ות כל שמת~~דים ~מקום.~כל
 והגבור~

 ~~דים
 אל'ך~בוא

 ~דכת~
 ממממילא ממתברך והג~מיות ב~שגה. והשפעה ברכה

 פי' ~וא א"ע' זבח אברהם לשון בממלותיו ש~זכיר ומה כנז'' תחתונהממדרגה שהי~
 ראו~ כש"כ לכן וזביחהי ויסורים ממ~ות וממר הגדוע כנ"ל האמונה~יון

 ד' אליו ~רא ולכןשיתברך'
 בה~~ו~

 ~ה ~המאמר . ית' דבריו קצת והבנת
 בשינוים וירא בפ' ז"ל להד"הק האדץ פ~י בס' נד~ס כבר לאחדיתוימר~תו

 עיי"~. לשון וגרעון~ו~'
 הממ~דר~

: 

~ ~
 אהובינו

 ידידי~
 שם אשר ד' ממפעלות חזו ולכן עדי עדי בד' בטחו

 לא אשר הזה וב~ן ההם בימים הי' אשר הבצורת ממגודלבאה"ק
 יל~ו פניו עבר אל איש אדממהי אנשי ירהו ~פחדו באישי רוח ~וד~ם

 יום וגדול הולך ~שער יוקר השנה ממראשית אם עלי~םי אלקיםמח~ת
 על פעמים חמשה בדרך ועלה וכסליוי ממר~שון עד האסיף מעתליום

 סד~
 קמנו ואנחנו ונפלוי כרעו ~מה בסופה' תהא ממה~~יםי

 בד' כי ונתעודדי
 סובלים אנו ואם תלתי ~ד על אוכל נשך כסף נשך ואוכליםלווים האממונ~י ויסוד מס"נ ה~בח בקרנות האמונת התחזקות בתוספת~חנו

 לתורה העבודה בתוספת עינינו מאיר חיים מלך פני ואור בש~ה'~~ק עוצ~
 כולנו יחד ממהתם ואתון ממהכא אנן אלקינוי וערי עמינו בעד ונתחזק~~ק יאמ~ ולאחיו יעזורי רעהו א~ איש מאתנוי היטב לממדו מעתהול~~הי

~
 ~ן עניתנו ~כימות מובטחני כבודוי מקום בכל להעריצו ית' שמו

ישמחנ~
 ד' עשה פעממים רבות ~ממללי לפי~ לבי לוח ועל חקותים' כפים על~ן שלוםי שמו אוהבי ית' בו ויעלזו ירננוי לעולם בו חוסי כל ויש~~ו

 בעת~' יחישנה י~הר יר~ם המרחם השתא הכי אלינו' ~מחשבותיונפ~ותיו
 נהי' ואנחנו שלום' באחרית ~טיבם ל~ס~ם בא' הוא לה~י הנסיון~הרי אימתיי הנסיון בשעת עכשיו לא שאם לד'' לע~ות עת ד' ברוכי אתם~~ה
 תפלה זו ~לוא עת בכל עליהם לחלות שלום' ד' מעם עזרם לעזור'ימ~יר

~
 ד', אלקים אל עמנו והקשורים עמנו העטופים עם יעטוף ~י

~רכה שלו~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 ן'

~~~~~  ורחמיםוברכה
 ו~יי~

 גאולת לציון ובא עול~' עד
 עול~

 : כיר"א
 נפש~ אוהביהכ"ד

 כ"הי וטובתם הדור"ש
 עה"ק פה וחותם ~ותב . ~לום ב~מו ולהתברך לעבדו ד'ישועת לישועת~ ומלפי~

~~~~~

 . תוב~א
 באוות~שפל

~~~~ ~~~~~~ 
 מ' בהרב

~ ~ ~  

 : זל"~ה

~~~~~~~ 
'~ 

~~~~~ 
~~~~ 

: 

~~~~
 בקנין הנקנים הדברים הן הן כי חיזוק' צריכין אין שי~י' הרב

 לראות שיטיבו מלין' לאלוק עוד ~יש מה~ם והעבודהיהתור~

~~~~
 הלה השוויווה' בלהב לבם לחזק בכדי וכו'י ~עין הטובה ~~~~

 וארובות וכו' מ~ט של כחודה לי פתחו דופק) דודי קול פ' (שהש"ר חז"לא~רו

 נפתחי~ה~מי~
 כן לר~ות ~יבו~ו וכדרך דילי'' ~יעורא ל~ום וחד ~ד לכל

 שהוא הנ"סיון מן הנ"ס והת~לות הדינין המתקת עלין וזהו לראות'יזכו
 בהסתר ית'חיותו

 הש~עת תת~לה ד' אל לבם ובהת~לות וקטנותי פני~
הטובה

 עליה~
 והוראת ב~דלות' ית' אלקותו ~ת~לות דהיינו הנסי שהוא

 בתוספת שהנסיון רק אחד' ~רוף ונ"סיון נ"ס להיות ע"ז' ווורההתיבה
 מד' ~ידוע הענין' לה~טיןאותיות

 הוודקדקי~
 להקטין המה יו"ן אותיות כי

 תגיון. אי~וןכמוו
 ה~~ד~~

 ~בל בזה' וה~~כ~י
 כלל~

 ד~ילתא'
 וניזון מתחמם אדם ~אין וושלהם' הלב טהרת להוסיף ~צריך דהיינובעי' ~ב~ רח~נ~

~מ~
 כ~דול כקטן והותר' די שיחי' הרב בדברי והנה לחכימא' ודי ש~ו' שאינו

 י~אלם הוא ית' ובאהבתו ו~ו'י תשמעו שוווע אם בהם ויקוים י~וועון'אליו
 : עולם כימיוינשאם

 כהרף ד' לת~ועת ומצפה עת' בכל בעדם ווועתיר הד"~תדברי
 עה"ק פה וחותם כותב~ין'

~~~~~ 

 : תובב''א

 בלא"~~~~~~
 מו"ה

~~~~~~~ 
 : זצל''להה כ"ץ

 נ~וון ידידלו לאהובנו רבא של~איהא
 רו~

 הרבני ה"ה
 ווו"ה כבוד הוותיקהמופלא

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

 ויזרח. נ"י

~~~~
 מה בו' זכה ויפה אשריו פעלו' ע~'י ~חביבותי' רחימותי' עוצ~ לי'
 שלוה בחילו' שלו~ יהי לו' רב ידיו ~ורלו' נעים ו~ה חלקוטוב

 שלומנו' רוב על ת"ל אנחנו ו~הודעין שילה' יבוא כי עד אהלו'~ארמנות

 ושמחי~ ששי~ לנו' עז עיר פה ישיבתנו'ושלו~
 הנה . קונינו רצון לעשות

 לפנינו' בא זכרונו ע"כ אלינו' במכתבו תחנתו ראינו תפלתו' אתשמענו
 התאמצותו ~ודל בארה ~ם ~ם אמן' ויעננו' אל י~מע ת~לתנו' עת בכלתמיד
 בעצמו ירבה השנים ~פי הצורך לעת וועט שכרו א~ ועתה ועונה' עתבכל
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~  רואנו אחרי כי בנים' עבור בקשתו עיקר על אבל חכם' שאלות שוםבלי ~~~
 עסק לתכלית שהיא העצוממות וטענותיו לפנינו' והש~טחותו תפלתוגודל

 בו~ת~~לאכ~'
 התחת כי כסתנו' פני~

 דבר הי' היו אנו' אלקי~
 הש~

 ביד
 ואחריו כ~והו' קם לא ו~הקדממונים הי'. א~ד ויקם' אוממר וי~ור שםהבעל
 אשר את וידברו להם פה בדורנו צדיקים גדולי שכ~ה הגם יקום' ממי עפרעל

 ע~די' אנכי כן לאיבטחו'
 אב~

 א~ת' בכתב הרשום את הא~ת את לך א~ד
 ופרנסתך בלא''ה' ונפש לב בכל בממלאכתך עוסק אתה שהרי היא'והנה
 א"כ בלא''ה' והצטרכותך דעתך לפי לךנתונה

~~ 
 תרגיל אם לך איכפת

 יכול א"ע תרגיל אם טפילה' תהי' ופרנסתך וא~ת עיקר יהי' הלש"שאדרבה וטפל' שוא יהי' שלא ו~~ד ג~כ' ל~ש העסק שיהי' לבך את לפתות~"ע
 ממה לעצממי שכשאני באממת' דאורייתא התממכין ~ן שתהי' בכדי בודאי'תוכל
 ~אנ~נו להאממין לך ~ותר א~~ אבלאני'

 ועו~קי~ ~דיקי~
 ובעבודה ~~ורה

 עבדי ואנחנו באממת' לש''ש יהגה שלבך הא~ת כל ואחרי הש~ים' שערתחת
 בנים' בלא עוה"ב אפשרות שום שאין אממת זאת גם אף ואם באממת'ד'

 את ~מ~כה כל ~~א) פ"ה ~א~ת רז"ל כ~א~ר ~י~' לך יהיובוד~י
 וק"ו וכ"ש בגיהנם' ורבו בג"ע הוא יהא שלא כדי ידו' על בא חטא~ין הרבי~

 והת~כין ~ורה' הבעל עם א' נפש נעשה שבודאי באממת' דאוריי~אלת~כין
 ~ו~ק כממ~אר רגלים'~קראים

 ע"~
 ויגע ל"ו) ל''ב (ברא~ית

 ב~
 ירכו

 הנפש שתהי' הענין אפ~רות איך וא"כ דאוריי~א' ה~כין אינוןאלין
 בג~~

 ואחד
 לבנים אתכם יפקוד הש"י ודאי וא"כ ח"ו' בגי~נם הרגלים דהיינומ~ברי'
 ה~~י וותיק ידידנו אהו~ו של ~עממדות נידון ל~כי~ו ~אתי ועתה .וד"ל

 ישיבתו בחזקת מאוד ח~~ים אנחנו וגם וכו'. נ"י ממוהרא"ז שד"רה~ופלא
 פעלו' תממים וממו~טחני גמוולו' לו והשיבותי הממיד' טובתו דורש והנניאתנו'

והל~
 ל~ ולא~ץ ל~זק ב~די

 ~ממים' ממלאכת ממלאכתו עשיית בעת ~~רות
 להחזיק הנה עד באמוונה עסקו עוצם ידיעתנו אחרי הצורך' ממן שאינוומובטחני
 הן אצלנו' הוא גדול בעיניך הוא קטן ואם ל~שממעתינו' והסריםישיבתנו
 ובעד בעדו ד' אל ולהעתיר ממ~ינו' יהממו ת~יד לזכרו כפים' על הוא~קוק
 ואחרי קיים' לזרע ש~כוביתו

 שיקדי~
 להיות ל~ממי~' בא~ת וגו~ו נפשו את

 דאורייתא התממכיןממן
 באר~

 ויוסף ממי~מי~' ~יחייהו החיים ממובטחניבחי החיים
 גואל לציון ובא שמוים' כימוי ~מזוני חיי לבני ויזכה ~בעתים' כוחו תתלו

 : א~ן .וירושלים
 עיר פה וחותםכותב

 הקדוש~
~~~~~ 

 : הובב"א
 באממתה~פל

~~~~ ~~~~~~ 

 ממ~ה בהרב

~ ~ ~  

 : זצל"להה
~~~~~~~ 

'~ 
~~~~~ 

~~~ 

: 

~~~
 רק להאריך' הצורך ממן הי' שלא

 ל~ו~
 ~~ הרב דברי על עה"ח

 לא אע~''כ הלזו' ~אגרת ~יבתו ~ודם הלז ~ענין בינינושנדברו
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~ ~ ~

~ ~ ~~  

~ ~ ~  ור~י נ~שי~ני~וני
~ ולהודי~ ל~~~~ ~  ~~~ שא~~~ לאמו~~ 

 אינה נ"י הרב בדברי רו~ע"ל י~~~
 ממ~ך מ~ג~

 הכת~
 ~ני אחת

 מאת~ף
 א~

 ת~~ה וא~~כ עמו' ל~נו עם
 ~ ~~ טו~ המ~ל~

 על
~~ 
: 

 דש"ת~רי
 ו~~ מ~

 ה~ורה מ~~~ו
 לנ~

 ~בו~ת ~~רי
 ~רלונו עליו ר~מיםלע~ר

 כל ~נ נ~ש~ וכא~
 הימי~
: 

 בלא~~~~~~~
 ~~ה

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 כ"ץ
 ~ל''~~
: 

~~~~
 רודפיאלינו

 לד~
 ד' ואממונה' אמת ממבקשי

 הו~
 ישראל ה~דע

 ~ארץ מון עלה במועל לא ~י ידעהוא
 גבר~

 ויקירא רבא דין
 לי' למחות מרבים' ד'~ירא

 לנ~~
 לי חלילה

 מד'~
 את ירא האיש זה הלא

 אבנים את ורלה נחל' רגבי לו מ~קו כי ועידנין' עידן התעפ"ר ~נחלתוד''

וא~
 ואתנו ע~ג' והיכלי מועדני~ך י~ונן~ל ~~~ה

~~ 
 ה~בודה ועל ע~"ת

 חריבה ופת לר בלחם בב"א' לפת"ו~ה"ק
 מע"~

 כפעם הלך ולא לע"ש'
~פעם

 לחו~
 ימים' ארחות עובר ר~וקה ~דרך לה~יק גם ומה

 נאמ~
 עלי

 ישראל וכל שבשמיםאבא
 נפשות פקוח מדבר מדאגה לא שאם הם' עדי~

 ה~ער ~קר מ~מת בי'' דתלי ~פלי~יתו
 ה~~

 על עזה בלורת ושני השת~'

~~

~~ 

~ ד ~  
 ו~

~  

 ~י~~~י~~~ל~

 ~א

 כח~
~~~ 

~ ~  ~~ 
 דלו~ ממדלי כולם ה~דה כל כי ד'' בחלרות הע~ד ד' קהל אל תתנשאמדוע באמר~ חבריו' בו ש~ערו עד מוי~ראלי הם רבים כי נו~יו לתשלוממיאנחותיו
~אר~

 הי' עתה הא~ץ' מון חסיד אבד ח"ו וכי יושיעוך' אחיך אל קרא קום
 נדוד הרחק ולא בי~ו' אל לבוא ישועתו קרובה יממלא באשר ילא ילואאך
 ~עיד~ו ראתה לו עין חלילה' חלילה מועות' ~בור לצבור עת ~א רביםימ~ם
 לה~יות אם ~י לו ידו והושיעה בד~ים' מובוא ~ע א~ר נאמנה ד'עדות
 אתם ישראל שמע מימוים' חובותיו פרעון בפרוע באה"ק' ביתו ונפשנ~שו
 מוי עיניכם' תעלימו אל ומו~רכם היוםקרו~ים

 האי~
 וחי חיים החפץ

 ממו"ה הו~יק לחיים ד' ויראת בתורה מופלג הרבני ה"ה . עמכםאחיכם

~~~~

 ~מוו"ה

~~~~ 

 חתן
 המנ~

 מ"ו בדורותיו מופורסם הי' תמוים לדיק

~~~~~
 צדיק הן ח~לו' ~כבוד ~~רץ' חיבת ו~ען השם' ל~ען ע"ה.

 ית~ו ממלא וכסף . המצטרך וערך הכבוד לפי כפל תשלוממי מדעת ישולם~ארץ
 פתחו אתם לכן . ללכת ויואל באלה נוסה לא כי ממרובה בושתו ולהיות .לו
 דורונא כי זאת את ויבן חכם ומוי . צדק שערילו

 הו~
 ~כותו קוב"הי דורון

 להטיבוולהחיותו
 באחרית~

 ולה~תיר לברך ועלינו נדיבי' פני מחלים אנחנו וגם

ב~~
 הבאה זו ממלוה תפארת ד' ה~~ך מו~מוים אמות . נפשו ותומכי ע~ריו כל

ליד~
 רב כי לו ירחי~ו אדם וממתן מוהר לו ימוהרנה וממהור יחממילונה. אל

חי~
 אנ~נו מהודעין גם . שילה יבא כי עד . לו י~ולם אדם ופועל י

נאמון

www.daat.ac.il



~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~  עלינו ~אנאממן ~~~
 לח~~

 ל~ן ע~הינו. ~צא ~א~ר
 נא~~ י~

 ~כל
 ~~ו~

 שומנו א~ יז~~~~
 יב~

 ~לינו
 פניו ~~ א~ ד~ ~וב ב~ל~מ~

 נ~~
. 

 ~יון ~~~ את ישיבוד'
 : תוב~א טבריא עה"ק פה י~ראל כל ב~ם וממזכירים הממעתיריםהכ"ד ~ על~~ ינ~~ ~ו~

 באממתהשפל
 בה~~ ~~~~~~ ~~~~

 ממוה"רר
~ ~  זלה"~ 

. 
ונאו~

~~~~~ 

 ממו"ה בלא"א
~ ~ ~ ~ ~ ~  

 : זל~"ה כ"ץ

 ~''~~~~ ~~~~ ~~~~~ו"~י~
~"~~ ~'~~ 

 ~~~~''~ ~~י~
 ו

~~~
 ~ק~ דברי

 אנשי לכבוד . חיים ממלך פני ואור . חיים

~~~
 אור ותורה~צ~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~.~ ~ ~~~~ ~~~.~ ~~~~

 ודר~

 . חיים יממצאו וח~ד צדקה רודפי . חיים
 ד' ידידי . כנפשנו אהובינו ה"ה . החיים בארץ~ ד' בטובלראות
 רא~י . א~ת אנשי לבב אנ~י לה~כיל הנחממדים . לבנווחממדת
 ~~ופלאים . חביבים נדיבים . ידידים נגידים . ה~ה ישראלאלפי

 כל . ברה ד' וממצות . תורה ~לא אלקים פלג .וממו~גים
 ממ~שה ואנ~י הוו~י~ין ש~וממנו אל~י .י~דאל ק~

 רצון ו~~ה י תשמרם ד' אתה . יע"א בפולניא שלהוסממוכות דוסי~ דממדינ~
 . ל~עלה רק והיו . וגדולה בכ~ו~ תרום קרנם .תעטרם

 : ~ילה יבוא כיעד

 התקשר~ ידיד~ ~גו~~"~~
 עב~ות בממ~רי אהבתם בעוצם ~שנו

 תממול גםממשולשים'
 ג~

 ממאז ~ם שלשום

 ממו~~

 יום הוא' וה~ך
 עשו וחסד חיים ~~קור הנ~ע כ~עין יביעליום

 אתנ~
 לז~ת

 בעב~ האלקים' ~ול חן רוחרוחנו שממר~ פ~דת~
 טוב כל ~ל~ה ד' ברכת נפשנו' תברכם

 ואנח~ חיים' ושנות י~ים אורך ~מים'ארץ
 ח~דו ברוב ~לקים רצון' עת נד' תפלתנו ~צוא עת בכל עבורם~עתירים תמיד' נזכירם אל~ם ד' ~~ם

 ויממי יממיהם ירבו ולממען יל~דו ולממען ישכילו לממען סלה' קדשו ממהריעננו
 בטוב ויראו~ניהם'

 ירושני~
 שלום לבניהם' בנים ~ראו חייהם' יממי כל

 .~ראל ע~
~~~ 

 עלינו' ד' ~ח~ד טוב ~רב ידידנו' ית~שרו
 ה~

 חיינו
 לממודי בנינו שלום ורב שנום' ובי~ו איש ממרחממינו' סיעת וכל שלוממנו'ורוב
 . סלה ירצו אלקים כפני פניהם על ויראתוד'י

~~~~~~ 
 אהובינו

ממר~
 הממופלג הרבני ה"ה ידידנו אהובנו ביאת שלום

 וחרי~
 ממו"ה

~~~~ 

~~~~~~~~ 

 ידידינו א~ובינו כ~וד המה אתו ~ע~ים ~~"~'
 ~~י ממו"ה~ו~קין הממופלאי~

~~'~ 
 ווי~עפסק ~ק'

 ~מו"~
~~~~~ 

 הכל נ"י' שו~ט

שלו~
 ידם ועל ש~א' דה~י ממרח~וון בחלי ~ואם ועת וממ~~ם' בגופם

כל ה~יענ~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~  ההרומה כסף~ל
 עבורנ~

 ליד נהנו א~ר ד' כברכה ליחידים' הכסף ושאר
 ויראה בהורה מופלא הרבני ביתם ונאמן י~ראל ועבד ד' עבד ידידנואהובנו
 מו''ההווהיק

~~~~ 
 ~~~~~ו~~

 וכל אלינו' ה~יבו ב~~קלם כספיהם נ"י'
 כרצון בשאלהם נ~שם אנ"ש וכל ב~נק~'מכהביהם

 אי~
 ד' הראנו הן ואיש

 עלינו' הטובה ד' כיד ~צ'א עה בכל למו נדרש ועוד כ~~~ט'ודר~נוהו
 מכתבם אה ~~ינו ל~ראה~הנה

 שמ~
 הטוב ב~לומם נפשנו ה~יל אף לבנו

 לאלקים גדולה השווחה וההי ושמחה' אורה היהה וליהודים סלה'וברכ~ם
 אלקים הורד עווים מאף לווו פלט ויפלטם' ד' ויעזרם מעוזם' היא ד'בחדוה
 טהרם ברכם ד' תאמרנה עצמוהינו וכל סלה' עולם עד יכוננםאלקינו

 : סלה טוב כל ~~לם המיד צדקהךרחמם

~~~~
 להודיעם צריך לחבירו מוהנה הנוהן ידידינו

 ~וד~
 עשו א~ר חסדם

אהנו
 ~~לו~

 ב~ו"ה ה~' אשר ד' ~יד להצילנו ~הם' בימים ידם
 סמוך והקרובים הרחוקים סביבוהינו האלה הארצוה וכל ב"ב' צ~ה"ובעה"ק
 וחמלהו ד' בעין נ~ע ולא ~~ע לא עה"ק פה והנה מאוד' כבד בדברונראה
 להספיק כדי צפה"ו מעה.ק השדה פני על ~ה~ה אחינו יהר ועלעלינו
 ל~ען העיר אה בחכווהו ~וא מלט יה' שמו י~תבח עשינו' כאשר~צרכם
 הלכו אשר פעה"ק ע~נו נצולו א~ר שלווונו מאנשי יש כי י~ר~ל'שאריה
 ~ם' ~נ~ף החל ול~חר בואם ~מול לכאן' מצ~הלהו~ם

 וי~
 ברחו א~ר ~הם

 בכפר ~ם נ~ף' ~ם הי' ולא המקום לכל ד' וישא סביבותם' ולכ~ריםלעיירוה
 ~אנשי בעזה"י ~~רובים ורחמיו ~~דולים ד' בחסדי והנה נ~ף' הי' לא~קיעין
 ~ו"ה ה~נוח מלבד נעדר' לא איש~לומנו

~~~ 
 מק'

~~~~~~~~~ 
 וחוץ ז"ל'

 כווו רבו ההוצאוה אבל ובניהם' ונ~יהם הם ~לווונו אנשי כל ~לום~וונו
 ומצעוה ו~זון לחם ל~לכלם ~~דה ~"פ בהוולטם ישראל בני מספר לאיןרבו

 לסכ~ה ~בור~ים כד~ך ~צילו ~~~ם אה רק הל~ו' ערו~ים כיו~לבו~ים'
 כםף אין כא~ר וו~ש ל~רש' אין ~מ~ון ופיזור ההוצאה ומריבוינפשוה'
 קצוצה ורביה עצומווה בחובוה נלכדנו ולזאה זה בענין כידוע למאו~ה'לח~ב
 שהי' דל.ה וודלי החיבוה נגי~ה ומ~ודל בנפשם' להצילם וניהן ולווחצהלשליש
 בימים וה~יענו וקייוונו ~החיינו ברוך אבל לבאר' אין המעוה ה~~הקודם
 יפה ואשריכם לד'. אהם ברוכי' הנ"ל' שד"ר ע"י ההנופה זהב כל אה~הם

 : ~לום ל~~~רה וברכה טובה והיר~ו והר~ו ו~חיו הזכוזכי~ם'

~~~
 ביהי בבנין עמדי ד' ~ט'ב א~ר ~הוא הטוב וון בשורה אבשרה

וווקד~
 שניים החהיים הוא' הדור הכנסה ביה ~הוכו מעט

 בשם ה~ידי' הצטרכוה סדר אופן על ל~בה ~כון זבולי ביה בניהיו~לי~ים
 יעזבני אל בטחהי בד' עצו~והי' רבו אמנם אם מאוד' ו~הולל גדולד'
 .לצח

~~~~ 
 אחיכם ולכל לכם הע~וי אה פקדנו פקוד יד~ינו אהובינו

 הוא כי ד' אל עינינו הנה ה~חי'' מון לבהיהם ניהן ומ~רעוה~במדינה'
 על לי ו~יצר ~אוד ואירא זחלתי אבל מבטחם' ד' והי' יו~יעם~ובטחם'

צערא
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~~ ~  הכצעקתם להו עדיפא דגופא צערא אממנם אך ונפשא' דגופאצערא 
 בם ענתה ~ניהם ה~תרת כי מוכא~ם' את ידעתי אנכי א~~אל~ הבא~
 דבר כל כח הנותן הוא כי דרכיהם' בכל ד' את לדעת אלקיםאל ~הב'~
 בראו כאשרו~קיי~ו ו~חייה~

 . וגו' ת~יד יום בכל ומחדש ברצונ~
 וכאש~

 תחלת
 כאלו הוא הרי קיו~ה זממן וכל ברצונו' מוקייממה עתה כן ברצונוהבריאה
 רצונו שאלולי רגע' בכל ו~חדשה~וראה

 י~
 ית'~ ור~נו היתה' כלא היתה

 ~~לא הכל ובתוך הכל את ~ובב ~ני'' פנוי אתר ולית ה~ל' את ה~חי'הוא
 שום אין כי ~ורכבם' וחו~רים עבים בגו~ים אפ~ דבר' כל ועצם הכל'את
 נחשב ותוהו אפס הצורה ובהפרד צורתו' ה~~ירת הצורה ~ן רק לחו~רהוי'
 לתכלית גילה אשד ית' ממדותיו על והכל ה~קיים' הוא שהבוי"ת הרילו'

 ~תלים כ~אממר ידן' על עולממותבריאת
 פ"~

 הממדות וע"י יבנה' חסד עולם ג')
~תלהג

 הכ~
 בעולם ~ציאות ואין דבר' כל ~יות הנה והן

 חו~
 ~דות' ~~'

 התפארת' ~פני ורח~ים הגבורה' ~פני ויראה החסד' ~פני אהבה חג"ת'שהן
 ~התעבותו~תגלות

 ה~
 וגו' והתק~רות והודיות נ~מן נק~אות יותר' ~דות

 א') י"ד ~סוטה וממא~ר דע~ו' דרכיך בכל ו') ג' ~~שלי וזהו~ידוע'
 ושממיעה ראי' ותנועה פועל כל לבו אל האדם ~יתןב~דותיו' הדב~

 ~~~ב~
 ודיבור

 ~איזו לידי'דאתי
 ~"א' בלעדו ~הרי זו' ד' ~לא ~"פ ית~נן שתהי' מוד~

 אליו ~דה באותהוידבק
 דדך י~

~~~ 
 שלא ~הבה' איזו לו כ~תבוא

 החומר'אותו לאהו~
~"~ 

 אותו אהב הפני~י שחיות להבין
 החו~~

 ע''ד ומציירו
 ית' אליו שהוא ~בתוכו ה~ני~י חיות אל באהבתו ע~ו ידבק לכןהאהבה'
 אבל שו~ר' גבוה ~על גבוה כי א"ס ית' הוא א~נם אם ה~ל' אתה~חי'
 ~שיגיםאנחלו

 תחל~
 בכל ע~ו אדם כשירגיל ו~לה ה~דות' רק

 הנה ז~' באופן ית' בו ולדבקה להתבונן ו~אורעותיו ותש~ישיווהרגשיו דרכי~
 כר~לו' בעולם ~שתנות ולע~ות והבריאה' ה~בע ~ן ל~עלה להיותו זהב~חו י~

 אלקים' יראת ממושל צדיק ג') כ"ג (ש"ב כ~אממר בעולם' ~ושלו~וא
 שאינו אחרי כי ~~ו' ~קליפה ~~שלת א~רות מובלתיוק"ו וכ"~

 או~
 את

 היא אדרבה לפני' נכנע ואינו מ~נ~' תענוג ~קבל אינו הרי הקליפה'שהוא החו~~
 ו~ד ה~דות' בכל וכן ~ו~ר' על ~ת~ר הגבורה ב~דת ~הרי לפ~ו'ל~נעת
 שוכנת באהבתו ממחשבתו הרי דבר איזה אוהב ~שאדם להבין' אפשרכלל
 ~~ך לקרא ה~וא מ~ו~ר ל~~שבתו' ~~פו הוא והרי ה~וא הדבר~תוך
 שנכנס החו~ריות באותו מוחשבתו הקף ~פני ית' בו לדבקה לו וא"א~בדיל'
 ב~ו~רימת להשת~ש שלא ~דותיו את ע~ממ ~~~רגיל ~~"כ ~ובדל~' ו~א~'
 אותו ה~נהיג בחיות כ''א לחוממר' דבוק שאינו הריכלל'

 החו~~
 ש~ו שהוא

 ואין ~~' ~וץ כ"א ~עול~ות' בח~רי כלל ויושב ממלובש שאילו נ~לא .י~'
 דבוק הוא שהרי עולם' ~ל ~קו~ו הוא אבל ~קו~ו'העולם

 א~ד~ והלה ~עולם' ~ושל להיות א~שרי לכן לעול~' ו~ור ~קוםהלותן העו~~ בחיו~
 ~ע' וכו' ויגש פ' זה שבת תורת לכם אזכור זכור דברי וממדילכם'

 ב~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~

'~ 

~~~~~  ממת~ל~ וי~~ ~ ~ארץ~רי
 שייך ואח"כ ס~' ~ד

 ז~~

. 
 דממילתא' ~~~~

 מחוקות עין כממלא ע~מם להתרחק קאי' אקוש~א עיקרא ידידינואהובינו
 ~רשא עיקרא הוא כי ממלתיבתם' רגלך ~נע אתם בדרך תלך אלהגוים'

~~
 עיני מעוור דמותא'

 חכמי~
 ~ד אלא בוגדים' סלף ו~סלף

 ההכר~

~ענ~
 אלו שיתן הבנה עפ"י ג"כ ~הו שלו' ממו"ממ

 הדברי~
 לבו' אל הל"ל

 ~ה אומר היום יצה"ר של דרכו שכן עממהם' וממלאכול מה~תכלותויז~ר
כך

 ~ע~ ~~ כך' ~~~ או~~ ולמ~~
 ד~ך כמא~ר

 ל"~ ~תל~ ע"~ הלצ~
 י'~

ועוד
 ממע~

 הש"ס וממ~יים לרשע' עבירה דבר שום מחזיק ~אין רשע' ואין
 אליהם התקרבותו בתחלת הלה ~"ז' עבוד לו שאומר עד ב') ק"ה~~בת
 עלע~ר

 ו~רז''ל ת~ל~' לא ב') ז' (דברי~
 ~ע"~

 לםם תתן לא ד~יינו ~') ~'
 יילם' לטוב וממפתם ממפתם' אוכל וא~"כ דרכיהם' בע~יו ישרו וכבר~ן'

 ח"ו ובנותיהם בלותיהם' ~ובוממיינם
 ממגודל כי ~פי' ופקר ד"א' מוש~

 לו' הותרה ~הרי ~~~ת' ד' ~ראות עיניו ~ח יהי' עליו ש~~ךהקליפה
 לו שנ~ית ב') פ"ו ~יוממא רז"ל~ממרו

 כהית~
 להיפך ו~~יפך

~~ 
 אור

 ~ע"ז ממ~מרם וידוע הל"ל דברים אממי~יות כידוע לאור' וחושךלחושך
 י"~

(~ 

ע"~
 לי~וד צריכים י~ראלים ~"ח ~ל ~ולין ~י~ות ~א~ילו יבול לא ועלהו

 ובהיפוך דרכיו' כל על פקוחות ~עיליו לממי החיצוניות חכממות מכלוגדול
 על אפי' ממ~יליו באחדכסוממא

 רבותינו של א' סו~
 ז"~

 ~~~עון רק ד' יכהו
 ירא בלובעורון'

 ב~יני~
 עצמם על להכביד ממאוד יזהרו ~את . ח"ו החוקות ככל בעיליו ודוממההתורה' זא~ י~מין ולא יבין לא ~לבבו י~ממע בל ובאזניו

 ~וז ובי~ר ~~ת ביתר דא~ר מה ועבודה ת~העול
 לאלקי~' ותעלוממ~

 תצפ~~' בשמים ועיליהם ד'י יסח ~וי"ם בית ממפתח יר~'קו דאפשרוממה
 : אממן ~לה לממו ירוממו אלוה~וררים

 ~וכחה הממ~רדברי
 מ~ול~

 באמות ~ו"א לכל ממ~~רת ואהבה
 ב~ד וממעתיר ~ל~'ובלבב

 ~ש~
 וגופם

 ~יהם ו~י ~ליה~
 לרבות' היום כלתמיד

~ כות~ ~  
 פעה"ק

~~~~~ 

 . תו~א
 בא~ת~פל

~ ~ ~  ~~~~~ 
 ממו"ה בהרב

~ ~ ~  
 זצל"לה~
: 

~~~~~~~ 
~"~~ 

~~~~~~ 
: 

~~~
ד'

 ~ל~
 ידידילו ל~"ה

 הי"~ וידי~
 ~אין ~ים ד"ת והנה

וכל סו~י לה~
 י~י~ ~~ר~

 ~י
 בעז"~

 קודש בס~י ולממדו ~רבה ~ממעו
ממד~רי הממל~י~

 ~י~' ~~~
 א~

 (~בות ארז"ל וכבר ~~י עשיי' ~יק~~~ו י~ן מי
פ~ג

~~ 
 ~י"ז~

~~ 
 ~~תו

~ ~  
 ~י ~~י ~ו'' ~ממ~יו

 שהר~
ד' ירא~ בו

 ~~ י~נ~~ ~ו~
 ~י~וי

 ~ח~
 ~~ל

~ מ ~  
~ ול~ פ~י  ~  ד'י 

 ~~שו~~ר
~~ 

 '~ו ~ילו ~יתן
~  

י ~ד ~  ~י~ 
 א~'י~י ~יים

וי~~~ו
 ב~~מרי~

 ~~וק ~י~'
 ~מו~ר~מי~ ב~ ~~~

 ~יים
 ~~ל~

 ~וב~ם

 ויודה~~' ~מד~י~'~חר~~יג'י ~~'~מ~~עול~ ~~מ~~ם~מדבר~נ"ל.~~~~
יעלהו א~
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~  י"ג ~חגיגה רז"ל ומאמר ~~ו מעט ~ט החומריות לגרשיעצ~ו ~~~
~  ב~~ 

מ~

 אל מ~מיעה רק ב~ך נ~ד שאינו בעלמך ממך מו~לא שהוא
 ת~ו~

ו~~
 בענין

 ~ המעש~ ~
 כק"ש יקר ~ור ד' ידיד ידידינו ~בוד להם

מו"ה
~~~~~ 

 ~ינה חכמה ברוח ד' ~וד מלא שליט"א' נ"י ~~~ן
 כי הדרך' להם' להורות ד'את ו~

 בטחונ~
 את ל~ם ש'~תח ית' ד' בחסדי

 שיח'' הרב ~וד ישראל נזר ~ודש מכתב ו~נה ד'י ביראת הטובאוצרו
 אבל ונמוסיהם' ה~מים ~ין סגולתו י~ראל קודש בין ולהבדיל לד~רהפליא
 אלה ו~ריו דילי' שיעורא לפום א' כל אם ~י ~פלאות' ~ד~ות שילכולא
 שיה'ו ונמוסיהם ~~וים בחוקי למאוס ומס~יקי' מלהיבי' חיים ~לקי'דברי
 וינטלם הברכה את ילוה ומשם הקודש אל י~או ובז~ת נחשבי' ותוהוכא~ס
 על מלהוס'ף ידי ~כתי לכן עולם' אל ד' בעזר עולם' ימי כלוינשאם
 יאיר בד' מבטחי וכל עוד' קדשודברי

 נר~
 ייגעו' ולא ירולו בו חשכם' ויגיה

 להעתיר הנני ואני כנשרי~' אבר יעלו כח י~ליפו ד' וקווי יי~פי' ולאי~ו
 יברא טהור לב ל~ורים' הכהן עומוד עד~דם

 יחדש נכין ו~וח ד' לה~
 והומה ~מוק' ולב איש קרבבקרבם

 ימלאונ~
 : בימינו במהרה גואל לליון ~א

 . בעדם המע~ירדברי

~~~~~
 ומו"ה לא"מ בן

~~~~~~~ 
 : זל"הה כ"ץ

 : ~~יי~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ג~~

~~~~
 להודיעם אדבר רגע חברים' ואהבת ~בבינו' אנשי ל~חינו השלום

 האיש מי י~פוץ' אלקים וקרבת ~ינו הקרוב ל~ל ה~לום גודלז
 ~ו להקטין חכמה היא ד' יראת הן חכמים' מדת ימים אוהב חייםהחפץ
 א~ו זע~ר דאיהו ~אן כי חבירו'~ני

 ר~
 הנה זעיר' איהו רב דאיהו ומאן

 על מורה ~באותיות הקטן הואהיו"ד
 חכמ~

 וגו''~י' והחכ~ המדות' ~ל המשפיעה
 כמבו~

 ח~ד ~'
 לאברה~

 לתמעלת ~~יונה הח~מהב~דת א~ ~דם ~ירגיל איך כ"ד' בה~וקת
 ושאר י~ב"ץ בספר וכומבואר ע"ש' חבר~

 ~~ליעי~ר הק'ס~רים
 חבר~ אה~

 יס~ר כאשר המוסרים' מכל יותר
 רעהואל א~

 בהג~
 עלת ~ו ~כל ~ת ~לו

 ~~ו הדיבור ה:ה בקרבו' א~ הי~
 ~~מו השלי ~שר ה~ני~' ~~ים ~י מלבד ה'לר' י~רד ו~~ם ~ועות'פ~ל
 ~באחדות ~:ה ת~~' ה'א ד'~ת

 נכ~~
 ואהבת י"ח) י"ט ~וי~א מצ~ת

 ~מוך'~ך
~ ו  

 א') ל"א ~שבת חז"ל
~ 

 דע~

 סני~רך
~ 

 ת~ב~ד'

ומן'המד~
 ב~י~~נה ~ני' ~ה~~'

 ~ו~

 א~רים' ע"י ~~:ו' ~~~דות ~ו ~~ות
~~ר

~  ~ד~ 

 ~~ול '~ים
 ~~ ~ו'י~~מ~ ~ת~~

 ~' ~ק~מו

או~
 ~ת

 ~ת ~או~ב ~כו'י ~בר~
 ~~' הת~~

~~ 
 כו' ~~~~ל~ו

~ול נו~
 'ע~

 '~ף 'מ~ר~ו 'חברו
~~ 

 ' ~ל ~~דו

~ ~  

 ~שלו~' ~ל ~~ו
וארז"ל
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~

'~ 

~ ~ ~ ~ ~  דומילתא כללא כלום' אין שלום אין אם פ"ז) ~חקותי ~~פראוארז"ל
 מחזיק כלי הקב"ה מצא לא ~וקצין) ~סוף אמרז"ל דכולאושרשא ~~יקר~
 הנפש' בדביקות ידובקו אחיו אל איש ואחדות' השלום אלאלישראל ברכ~
 במ~וזו ~החזיק י~זורו ר~הו את איש ד'' לקול ~קשיבים חברים א' כאישנפשם ותדב~

 לד' ~פלתי ואני בשלום' אוהם יברך ד' יתן ~מו ~וז ד' שלום'יעשה
~~ 

רצו~
 : ושלום ב~מת י~ננו חסדו ברוב ~לקים

 פ~ה"ק ה~~תירדברי

~~~~~ 

 . תובב"א
 ב~~ת~ש~ל

 בל~"~ ~~~~~~ ~~~~
 ~ו"ה ~רב

~ ~ ~  
 ~ זלל"~~

~~~~~~ 
'~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~
 הש~~

 ~יקרא ~וסד' יסוד הוא א~ר

 ושרש~
 דכול~

 מיני" בי'
 קודש ומכתב ~ל ~ד ונוסף ל~ר יש אמרתי תזו~'לא

בהיר או~
 הר~

 חכמת ב~נין מלאים קודש ספרי כל הנה לאוי"ט' שיחי'
 וכולן כולן' ~ם א'אות הציר~

 כל נבראו התורה אותיות ובצרופי א' ~~
 ולכן וכו'י לחבירו דו~ה לדיק שאין הגורם והוא הברואי~'וכל ה~ולמו~
 ארז"~

(בדכ~
 שרשיהם שינוי ומחומת זל"ז דוומין אדם פרצופי שאין ~"א) נ"ח
 אמנם אם הם' גבוה צורך וכולם פניה~' ~בר אל ה~איריםואורותיהם

 פ' (ב"ר א~ז"ל וכן ~ולם' 'סוד וצדיק הוא כ"ה) י' ~משלי ~לאמקרא

 י"ב~
 רשב"י אומר וכן באברה~'בהבראם

~ 
 וא~ר ב~לומא סיומנא אנא )

 הר~ הוא' אני הוא אחד ואם הם' ובני אני הם שנים אם ~'ב) מ"ב ~סו~הג"כ
 ה~נין אמי~ת הנה אחד' בצדיק ל~ול'שדי

 הו~
 קטן ~ולם האדם כי ודאי'

 למלך דו~ה ואינו ה~ולומות' כל יסוד להיות ואפשרי ה~ולומות' ~כלהכלול
 ב~~ ~ח~' למלאכה ~רבה בנ''א ~צ~יךבו''ד

 ~~~והי ~יקר כי הוא' ה~נין
 פ"ב (אבות ז"ל כמאמרם ~יקרית' א' במדה הגובר א' מלירוף~וא

 ~"ח~
 הומדות כל נגררות ואחרי' וכו' חכ~י' של שבחן ומ~ה הי'הוא

 וכל הכל' מן הוא כלול שהרי בו'הכלולות ~השתלשל~
 מד~

 הכל' ומן היא כלולה
 ה~דות ליתר ושרשית ~~יקרית מדה ~ליית דומהאינה אב~

 ~נגררו~
 אחרי'

 בראם לכבודו אשר לטובה' ~ווים כולם יה' תהלל הנ~~ה כללכן אש~ הומדות' בכל וכן שבגבורה' חסד ~ענין כידו~ וגרר~' אגב דרךכ''א שאינ~
 ~ולה אחד וכל זה' ~ל ~יקרו אינו ש~זה ~יקרו הנה הנ"ל'הצרופים ~~
 האדם יראה אשר את לא לכן אחריהם' נגר~ות המדות וכלשרשוהי' ב~יק~
 הגובר. אחדצדיק ל~יני~

 מאו~
 לנצח היא בו הגוברת והמדה יה' בוראו ל~בו~ת

~~ 
ומלא~

 זו מדה היות ומ~ני ~רשוהי' ~יקר שהיא הנצחון במדת ד' בית
 ממנו גדול אחד להיוה ואפשר כל' ל~ין נראה ל~ן ונגליתתח~ונה יוה~

 מסהר ו~ר~יה ~~י~ריה ~דתו ~~ני.~יותניכר~כ"כ שאי~
 ן~נה ל~ין' נראה אין לכןיותר' דאתכ~יי~ מד~ ~מדר~~

 כ~
 ~ גררא אגב מדוהיו יתר מ~לה אחד

~~~~
 (שבו~וה אוז"ל

 ל~~
 א')

 ישר~
 באופן ומ~ורבים בזה' זה ~רבי'

~לול שכ"~ יז~
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~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~~~~~~~ י~~  באמויתות מוקושרים כשהם חבירו את לה~לות יכול א' וכל מ~בירו.כלול

 שמומונה ה~יקרית שרשו שהיא בו תגוברת ~מדהאל
 מוצרופי לוק~

 אותיו~
 יש כי לפניו' ~צממו בהקטין כיא ידו ~ל להת~לה יכול אינו אבל~נז'י
 א~ת מודה יש מו~בירו גדול א' אם ואפי' בחבירו' שאין מוה אחדבכל

 הדבר אפשרות חבירו לפני ~צמוו ובהקטין בה' הימנו גדולשהשני
 ידו. ת~יג א~ר ה~'קרי ~וא הטוב אל לה~לותוחבירו שימשכה~

 כידו~
 שהמוקבל

 ז~יר דאיהו מואן הקדוש מואמורם וזהו המושפי~י מון קטן להיותצריך
 איה~

 למואן שמו~להו ~בירו של ההוא ממה~וב גם ושר~ו ~ל~ו לו יש כירב'
 ~בירו לפני ~צמוו שמוקטין ז~יר דאיהו מואן ממובן מומוילא .וכו'י רבדאי~ו
 ד' ויקשב ר~~ו אל איש ד' יראי נדברו אז לפניו חבירווכן

 וישמו~
 אליהם

 קדשו מהרוי~נם
 ~ל~

 שאין השלום וגדול ושלום' חיים רחמוים בברכה
 : האמויתי השלום במוקום לשלוט יכולים ולשון אומוהכל

 ונפש בלב ~בורם המו~תירדברי

 ~~~~ן''~
~''~ 

 ~~~ ~ו~~"~ ~~~י~
 ~~~~''ו

 ~~י~

: 

~~~
 אנשי יש~אל' על ושלום חיים אלהים דברי

 קוד~
 ~סד אנשי ב'שראל' אלהים יראי חיל אנשי ישראל' אמוני שלומויז ואנשי ישראל

 רו~י אבירי ישראל' אלופי רא~י המוה הלא ישראלי צרכי מורוביםורחמוים
 וחורי שרי ונדיבי ונגידי מונהיגי ראשיישראל'

 האר~
 : ישראל גבול בכל

~~~
 המו~ ד' מוהיכל

 להשכילהנחמודים ישראלי חכ~י בנוה נחמוד אוצר ישראל' ~מודת
~~ 

 ותורה בי~~ב ~דות ויקימוו בי~ראל' טוב
 מורי המוה הלא בישראל' אור ותורה מו~וה נר המואירים בישראל'שמוו

 : בישראלהוראות

~~~
 גוב~ ישראל' קרן ורם ורב ~~לום גדול

 את נשא ישראל' וגאון
 דינא בית אב ישראלי ת~א~ת ~טרת הקו~ש נזר י~ראל' בני ראשז

 למומשלת הגדולים ממאורות הרבנים ~מוה הלא ישראל' שיפטי ש~ר כלודיינא
 : ישראל ~דת קהלכל

~~~
 הרבים מצדיקי ב~ראלי ~רונם ~דקת וצדקתם פ~לם בהדר ד'

הלא בי~ראל' ישו~ות ומצמויחי צדקות זור~י ישראני בני מספרככוכבים
 המו~

 כל ויתהללו יצדקובד' נוש~ ~~ ישראל' איש כל ואחרי~ם ישראלי ארץ צדקות גבאי
 : י~"א ופולניא רוסיא של קארדאן דמודינות ישראלי זר~

~~~~
 כל בטרם

 ראש~
 ל~ברתה הסמוכה ~רכה ישראלי את לברך

 ~~~~~ ~~ך~~~~~~
 ~~ן~ך~

 ך~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~
 אבותינו מאל תפלה לגאולה וסמוך גואל. לציון ובא ישראל' יבורךבם ~~~~~ ~~~~

וי~זר~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  י~~
~~~~~

 טוב ימנע לא העממיםי לעיני ד' יתנם וכבוד בחן ויברכם שדי ואתוי~זרם'
 וכשרון לבם נדבות על בתממי~'להולכים

 ממעשי~
 מו~בות לחזק הנעיממים,

 נברך ו~ן ברח~י~י עלי' ולדרי'ה~רץ
 אות~

 ת~~ד תמיד עת ~כל
~ 

 ~ח
 : ישראל של גחלתן תכבה לאלבנו

~~~
 להעתיר שתח~וץ עד ישראל' אהבת א~ לכבות יוכלו לא רבים ממים

~ור~
 ב~ל

 פרש~
 אל~י~ ד' ~לי נכף העי~ור

 אל~י:ו
 יבר~~

 לראות סלתי לאלק'ם ירצה ידם ופועל חילם את ד' יברך סלה'אתם ~י~ יאר

~וב~
 מענה האלקים להם נתן אשר חייהם ממספר השמש' תחת עמלם בכל
 ובצד~ת~ יק~ו' נדי~ות על ו~~ה להתנדב' לבםב~~חת

 לד' סל~י י~~ו
 : ישראל את לברך ד' בעילי כטוב סלה' ברכתם ועלינוהישועה

~~~
 ממר~ ישראלי י~ו~ות וממשמיע שלום ממבשר

 ויתר בעהש"יי שלוממנו
 א~ינוו

 ~נועדי~
 על ד' אל

 לאורך ~קודש אד~~
 ימי~

 חיים ~נות
ו~לום

 מעת~
 ביאת שלום ורב עול~י ועד

~ ' ~ ~  

 המ~לג אהובנו ה"ה
 כ"ש ונאמן הוותיקושנון

~ ~~~~ ~~~~ ~~~ 
 מרחשווןי חודש בחלי

ע~
 כל

 ~ס~
 ד' ובתו~ם קדושים ~ולם העדה ממתוך הרים א~ר התרומה

 לולא כי להחיותנו' עלילו ובחמולתו לזכותם' הקב"ה רצה אותם ד'בא~ת
 כמעט לנו~רתה

 שח~
 באותן מצ~תנו אשר התלאה ממגודל נפ~נוי לעפר

 ולא גדול בקול נשמע כאשרהי~ים'
 יס~

 : ב.שראל כזאת

~~~
 ~תרועעה רוע ישראלי כל לעיני ותחנונים ברחממים י~ראל עממו תרועת
 לנו בשבור נעוררהי שבר על ~בר צעקת התפוררהי פורהארץ

 יודע ממי כי שנים' כממשלוש שלה על שנה ספו ~~ערים ויוקר לחםימטה

א~
 מאשתקדי וחזק הולך ותר~ב ברכה גשמי ירדו לא שעדין כזאת לעת

 ישר~' בני שבר על שבר עקת וישקוד ד' ויממהר בחזקתו' עודנו' עוד~נה
 : ישראל בלי פרצת את יגדורד'

~~~
 כקול המולה קול ישראל' ממערי שאון

 ממי~
 מוני אתיו ר~ב פרץ רבים

 מכה כי הארלותי בכל מאוד כבד בדבר הוי' ד' יד הנה' ועד מצריםז
 ה~פרים ב~ל החיים בארץ אש ותהלך ~יא'ממ~לכת

 והעיירו~
 סביבותינו אשר

 וכצנה ד'' בשם עזרנו ואנ~:ו נגף' הי' לא עה"ק פה רק ונראהיסממוך
 לא ונגע סבבות'נוי כל בתוך העיר ~נה כי ורחממי~' ח~ד תעטרנור~ן
 ולטובת עלינוי בחממלתו הציל ואותלו בתינו. על ד' פסח כי באהללוייקרב
 צפת"ו עה"ק מיושביא~ינו

 להספיק ע~ינו י~ולתינו בכדי ב"~
 ל~~

 צר~יהם

כצאת~
 הבאה הכ~קתם העיר את

 זעקו שם הלגף החל כאשר אלינ~
 שם משםונמלטו

 לה~
 ~יים חוקי

 א~ר הממקומות ~ל ומז'ן לח~ לכלכ~
 יצאו בחפזון כי השדה' פני על משםלדחו

 ובממנוס~
 ה~רחים כדרך הלכו

 לפניהם הכבודה ומפלי ~רה כסות ואין לבוש ממבלי ~לכו ערוםלנפשותם'
 ~אר מצעות לל~ש' ובגד לאכול לחם צריכים והיו ימצאו' באשר שמהלנוס
 כיון תשממי~ים'כלי

 שהמ~
 יראים היו א~כ הרחיקו לא עוד יצאו העיר מן

 ם פשותלנ
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  להשמר השמירהכדרך מביתם' מאומה לקחת~נפשותם 

 לר~ בנ~
 רחמנא זו

 נאבדו כך ובין כך ו~ין~שיזבן'
חפ~

 : ישראל איש בהם י~ב מאין שממהובתיהם הפקרי 'לכל ~~קר ממש שהיו ביתם

~~~
 אומר

 הו~
 טו~ כי לד'

 ל~ליל ל~ראל' ד' עשה אשר הטובה כלעל
 ביתם' ונפשות י~ראל' בני אחינו יתר שאר את ידינו ועל לעינינוז

 ודבר~רעב
 וחר~

 משובשת והמדינה נמלאו בשדה כי השדה' פני שעל
 ~ולמסתור למחסה להם היינו חומה אלקינו ד' ב~ם ואנחנו כידוע'~גייסות
 לה~~ק מקנתם ורבה הרעב' שני רוב כפי מר~ה בהולאה אלו'~כל

 ט~א' שעתא דחיקא השעה' את הדוחק העתים ב~ק כי אף~הלטרכותם'
 הלטרכותם את אם רבה' גוזמא הגזם מיהר יתירה' הולאה גריר~~גרר
 אחר רץ מויוחדים שלוחים ~ ע"י מ~יות שיירות שאין להם' וממלא להםיאסף
 מן ר~ות להשיג טרדין ח~לי מלבדרץ'

 ~הפ~שא~ הפס~
 ומת~בי יר"ה'

 : וישראל יעקב עין בדד בטח ~סביב להם להניח הסמוכיםהכפרים

~~~~~
 שמם העולם שהי' באמלע' ישראל יד מ~ה וחזק אדיר הרעש

מבל~
 במזומני~' הולאות על ~לואה שום להשיג אפשרי יכולת

 להפסיד' ~רכם ומשולש ~כפול ו~מקח ברבית מסוחרים פחותה סחורה~"א
 נכנסו ולזאת נפשות' הללת למען ~ומנים על ב~כירתם תיכףולהפסיד
 מקום אפס עד עלינו קמו ר~ים אלים' ונוגשים וע~מים' גדולים~חובות
 ממרוב' העיר בכל הכיס מון פרוטה כלה ואח"כ מפניהם'לעבור

 ההלואות'
 השגתינו אפס עד עכ"ו' ממעיר הסוחרים אלל לווין מפני הדלת ננעלהוגם
 העיר' תושבי הגוים מן לוקחים והיינו הפרקים' בין נפש להשיב אוכל~ום
 נשך אוכל~ך

~ 
 הי' כבר והנה הכסף' ביאת זממן עד תלת חד על דבר

 לרור את ה~ה לזממן והגיענו וקיימ~ו שהחיינו ברוך . לזאת גם תקוה~פס
 לחיותינו ה~תר ועם נשיינו' מקלת לשלם הנ"ל שד''ר ע"י ידם משלוח~כסף
 נעלרה והממגפה עממו' על ויחמול ל~רלו ד' ויקנא שעה'~יי

 : ישראל אלקי ד'ברוך כסליוי בח~

~~~
 קול נתנו בא~' שמים לשם שהיא כנסי' קול ישראל' שממע דברים
 בקול ד'מהיכל

 ע~
 רחמיהם מעיהם הממון תתם לקול וזעק והילל

 ופדנו לנו עזרתה קומה ידובקו' יחדיו שבר אל שבר מעקת יתאפקו'~ל
 והנאלקים הנאנחים ואיתנחו' איתנהו נפשו~''כולהו והללת שבויםפדיון
 והקימונו חנונו פניהם' י~ועות עודנו עוד כי עליהם' והתחולל לד' דוםהאנק
 מר~ים כי ימינו' ואורך חיינו היא הקודש אדמתעל

 לרכי~
 ללחם מאוד

 החטים ושער גדול' ביוקר עודנה תבואתה ראשית החיים' בארץ חייםחוקי
 ~ם במינו' אחר דגן שום לנו ואין קאריץ' הנקראת למדה אדומיםשלשה
 עלמו זה ומלבד כתיקונן' הג~מים אין שעדיין יום' ילד מה יודעמי

 חזקו ל~את רבו' ישנים וגם חדשים נשיינו' ורבו~ובותינו
 ו~מ~

 כל לבבכם
 : ישראל נחלת את כברכתו ~ר ~ש לברך הואל לד'יהמיחלים

קול
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~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  י~~
~~~~~

~~~
 קראו אומר

 טוב כי ט~' מזבח ש~וע הנה הש~יעו' נדב~
 ~י ~א~' ד'בחצרות יו~

 האי~
 ~~פץ

 י~י~ אוה~ חיי~
 ~ב' לראות

טו~
 וחסד חיים וג"ח' רחמנים ישראל עזרת לעזור ~ע'ר לנו יהי' כי

 יברכ~ י~~ה' תתן ~ארץ וא~ת~אל~' עש~
 ויראו אלקינו' אלקים

 אל חסדם לעולם ~ה' זכו בה ~החזיקו ~צוה שלש~חה ~~~~~ י~רי~
 פתוח ~י יעזוב~

יפתח
 ל~~

 אוצרו את
 ~טו~

 ואת
 ל~~

 הט~ור
 ע~

 ט~רת
 ~קוד~

 ד'
 ו~ר~

הקוד~
 ידים ל~לאות

 שני~
 ו~נחתה' הת~יד עולת ~לבד חדשה' ל~נחה

 תנ~ים נביאים ה~דושים ואבות~ו ד' ~בודל~ען
 שו~ני ~~ור~~

 התנאים ל~וד ובפרט חיים' שנות להם ויוסיפו י~י~ם ירבו ~~ ~יהחיים' ~ר~
 וכעל שלום' להם וישםאליהם ~י~ ד' ישא ישוע~ ~וס בניס~' ~כיר הנס בעל ומ~יר ור' ~~ב"יר"ע

 גומולו~
 עלינו תגמוליהם וכל ישלם' כעל

 ~יה~' ~ת ~~~ות שובע הב~~~' ~~ל ~בר~ם ת~יד' עב~ם~~תיר
 : גואל לציון ובא י~ראל' נצח בי~ינםנעי~ות

 ה~עתירין ~ולם ב~~' ה~תו~ים ~ה אלה ~~נו ~~תהכ''ד
 : סלה קדשו יעננוומהר ~סדו ברב אלקיה רצון' עת ד' לפני לז~רוןאמתם ו~ז~ירי~

 ו~''~~ ~~~ ~ו''~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
. 

 ~~~~~~~ ~ו''~ ~~~''~ ~~~~~ו~~ו~
~''~ 

 ו~''~~
. 

~ו~~
~~ 

 ו~~''~~~ ~~~ ~ו~''~~ ~~''~
. 

 ~~~''~ וו~~~~~~י~ו~
'~ 

 ~~~~ ו''~ י~~~
. 

יו~~
 ~''~ ~~~~ ~~ו~~''~

~~~~~ 

. 
~~~~

 ~~ו~' ~י~ ~~י'
 . ~~~~י~ ~~י~ ו''~ ~~~

 ו~~''~~~ י~~~ ~~''~ ~''~ ~~ג~~~
. 

 ~י~~~~י
'~~ 

 ~~~~~~ ו''~ ~ג''~ ~~~~~
. 

 ~י~~ ~~י~~~~י
 ~~ו~'

 ~ו~~~~~ ו'''~ ~~י~ו~
. 

 ~~''~~~י~
'~ 

 י~~ ~~י~~~ ~''~ י~~~
. 

~~~~~~~~~~~ '~ 
~~~~~ ~''~ 

 . ~~י'
 ~~~~י~~~

 ~ו~'
 ~~~ ו''~ ~~~~

~~~ 
. 

 ~~''~ ג~ו~~~~~ו~~
'~ 

~~ 
~''~ 

 ו''~
. 

 ~~~ו' ~ו' ~~~~~~~
~~~~ ~~~~~ 

 . ~י'
~~~~~~''~~ 

'~ 
~~~ 

 ~~' ~~~' ~''י
 . ~~~י~~

 ~י~י~י~~
'~~ 

 ~~~~י~ ~''~~ ~''~ ~~~~~
. 

~'~~~
 י~~~'

~''~~~ 
 ~ו~'

 ~~ו~~
 נ''~

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

'~~ 
 ~~~~~ו~ ~ג''~ ~~~

. 
 ~~''~~~ו~~

 ~~~י' ~'
 ~~~~~~ ~ג'י~

. 
 ~ג''~ י~~~ ~~~''~ ~י~י~ו~~

. 
 ~~ו~~~~

~' 
 ו~~''~~ ~~~ ~~~

. 
~~~~י''

 ו~''~ י~ו~~ ~ו''~ ~~''~ ~~
. 

~~תב
 י''~
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