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 יי ~~~

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

~~
 ה~~~

 ו~ת ק~ו יום י~ע לא
~~ירתו

 ל~~ת יזכה א~ ~ז~~ול~
 זרעו את לצוזת שיוכל~לולה

~ 
 לזאת

 לבי אל ו~תתי~ת~וררתי
 בעו~

 שאנכי
~ה

 בתוק~
 השלמה ו~עת~ בריאותי

ל~~~
 את~~~ר ~"~ אתר~ ובנות~ ב~י ~את ול~וות

 ע~ ~ר~

 ותיו ואכלו התיים
 ~~ת ~~ ב~ועם לחזות ובבא בזה~~ולם

~לה
 וע~~

~~~
 ראשית כ~ ~ י"נ ובנותי בני לכם

כ~
 ל~אמין ~ ~פשוטה הא~ונה היא

 ~קרים~י~ג
 וב~ור~

 וב~ורה שבכתב
 ה~~יקים ובכל ח~"ל ~ברי וכלש~ע"פ
 אשר~בוה"ק

 מעול~
 לתיים~הב~ל ~ נבג"מ ה~~ה

 הצ~יקי~
 בתיים א~נו א~ר

 א~~נה בלב לה~ריש אלה~כל
 ~שו~~

 ~~ מום~ביםו~
 ~~בע ~יעשה

~נפש ~ו~~~
~~ 

 שכל
 והאברי~ הנו~

 ית~זשכו
 ~החוש ב~בר גם לה~נוין האמונהא~רי
~הש~ל

 יכח~~ ו~~וופ~
 ~בר

 וא~ם ~ מ~
 ו~ו~רי~~ חז"ל ~~י המ~ובלת~אמונתכם
~~פרי~

 שכל כל על תתחז~ו
 ומופ~ חו~

 כי~~כחי~~
 ~י~ז~ ז~

 לושאין ~ מלת~א~ונה
 ע~

 רק ו~~~~פת וה~~ל מהחוש
מה

 ~~זק~בלי~
 ~ור ~~~י אנחנו

 ~ו~
 ב~בר כי~~ור~יו~

 מ~י~ והחו~ שהש~~
~"~

 האמונה ב~ו~ת ל~~ת~וש צרי~ין לא~

 חזבת נקרא ~זהו א~ונה לכלל בא~ו~א~
 עו~ ~~ל~בות

 חובתנו י~י יצאנו לא
 ע~

~נ~זא~
 ל~~ור המ~~ה~ ~זבת לי~י

~ולקיי~
 ~אוריי~א ~~צ~ת תרי~ג כל את

~ב~
 וכל ~רבנן נ~צות

 הג~רי~
 והםייגים

 כל וגזי~יות מצוה והחביבותוהחו~רות
 מפי ו~ופורש ~כתובהא

 ~ופרי~
 ום~רים

 שתלמ~~ומ~
 ותיק

 עתי~
 לח~ש

 ה~ז~ הןכאשר ה~
 תובת ב~לל

 ~~ע~
" 

 ו~בת הלבבותו~ובת
 ~מ~ש~

 ~וא
~סולם

 העו~ו~
 ור~שו ארצה

 עול~ם אל~יםו~לאכי ~~מי~~ ~גי~
 ~יור~י~

 בו
ל~י ~ו"~

 השג~
 ועמלו

 בל~~ ע~ ב~בו~~
 ~ ~ תכלית ובלתיםוף

 כל
 התור~

והמצו~
 מצוה וכל ~ שרשים ~מה

עשה ~צו~ ~~
 וה~

 ע~~ים לכ~זה יתתלקו ל~ת ~~ות
 ענפ~ם לכמה~תחלקו

 ג~ול~
 וכל

כמה ~נ~
 ענפי~

 קט~ים
 ע~

 שי~ור אין
~ 

~~~~
 הפתמ ל~צא תלאו ובנותי בני

 ל~בו~אי~
 י~י לצ~ת ~~ את

 זה ~בר ~חובתכ~
 של מ~רשת~ נלמ~

~~~~
 ~אמר החכמים אבי ~~~~ה

 ~ה ועתה ~לישראל בתור~
~ 

 שואל
אם מעמ~

 ותירצ~ ~ זו~רתי~יל~א ירא~ וכי ~ז"ל~ והקשו ~ לירא~
 אי~

 משה לגבי
 ~נ~זי ~ היא ז~~ר~ינזילתא

 א~~
 וכי ~בזה תרצ~ ~~

 יר~~
~~ 

 ~לב~
 להו חשיב קא

 " ~לעבו~ ~ ~~ ללכת להו א~רהלא
 ועו~ ~ו~~לש~~ר

 הלא
 מרע~~

 רבן הי~
 ~א ה~ור ~ו~נהיג ישראל כל~ל

 ב~ז~רש ~~תוב ~ ~ע~ןלפי וא~
פ~וק ~~ ~~~~ ~

 י~קו~
 ~ בשר ~ל~ ה~~חות וכ~~ ~~

זז~רתי~ מילת~ ירא~ שלגבי~ לי~ איכפתומאי
 הל~

 ~יש~אל של ~~עתן רוחן ~~~
 ~וע~ו~ות היאהיראה

 ~~ ~במ~~~ ~~ק~ו~
ועו~

 ~~~"~ למש~ ז~~~ תירוצם לפי
הית~

 קלה~ולי~ראל ~בו~ה
 עבו~~ ~י~



~ ~ ~ ~ ~~ " ~ ~ ~ ~  ~ ~  ו~י וכב~ה~~ה 
 ~ני~ משו~

 ב~בר יש
 ~הצ~יק ~~רבה"ק קבלת~ו והלא ~~"ו

 מכני~
~"~

 ב~בו~ה ר~שו יותר ~עם בכל
 עבודתו כי~בדה קש~

 יתבר~
 ~ול בלתי היא

 תז"ל בדברי ~בואר וכן ~ תכלית~לתי

להי~
 ל~שעים כי

 נד~ו~
 כתוט ~יצה"ר

 כהר הצדיקים עבו~ת ~י בתוש~ר~ה ~ל~ ~ כהר להם נד~זה ו~צדיקים~ש~רה
 כתוט ~ה הר~~ים ו~בו~ת להם~~לתה

 ול~השער~
 ל~ם עלתה

~~~~
 רמיזא ~ הקלושה דעתי לפי

דתכמת~
 קא

 רמ~
 קש~ ~י ~ מז"ל

~םהלשו~
 שדבר שהבנתו אם" ~כי

 הי~~~ו~רת~ ק~
 וא~

 א~" ~כי שהלשון נאמר אם

~~
 על ה~~וק~~רק ~ני כל המ~ך על ~א~ר
~~ה

 יראה וכי ~ בלב~
 מל~~ ~לב~

 זוטרת~
~~ 

 הי~~ל~
 ~ל וכן ~ תכלית ובלי ג~ול ~~לי

~ד~ים
 בשני הנאמרי~

 ה~םוקי~
 הלא

 תרצו ע"ז ~ תכלית ובלי גבול בלי~בודה המ~
 ~ הד~ת בתינת היא ~שה" לגבי ~ין ~~ז"ל
~~

 ~תת~תי~ בא~ת~~~ר ~ משה ב~ם הנקרא ~א~ם כל של ~דעת
 ד~בוד~

 הוא
 כ~~וב~~~רה~ כתו~

 ל~
 ולא ~ז~זך היא נ~את

 רק היא~~ה
 ובל~ב~ בפ~~

 לעשותו
~א~ה מ~

 בעצמ~
 תדבר

 ב~~~
 ש~תה ומה

 תהרהר~צ~ך
 ב~ב~~

 ולא ל~שותו ~ת

י~
 בנ~ולו~

 ~~בו~ת וב~~~אות
 עב~~ת רק כהר~~ו~דים הצ~י~י~

 ת~~
 ~ ה~~רה

 מצות ה~נ~ים ובכל ~שה מ~~ת הענ~יםבכל

 בכל ~ לך ב~ו~ר ~צמך בק~ש ~~ן ~ל"~
 שזאת ~צמיכםש~~י~ו מ~

 הי~
 ות~וה עו~לה

~~וםה
 למנו~

 וכל ~ זאת ל~ש~ת בלי
 ~ב~

שת~י~
 ישמרו ~ לקיים האדם שתובת

 י בתביבות~~יים ל~שו~
 ו~~

 לש~~ר בזה ירגילו
 ישינו אזי ~ כ~"ל~~ש~ת

 יותרבהשגה ויתת~~~
 נב~~

 ~ ויוסי~ו ~ מזו וג~ולה
~ת

 ולק~~ לט~ ואומ~
 ולברר מ~שי~ם

 ונר~ ו~יז~ ו~ ~~~כ~
 ככל היזק

 ~לכם והדעת ה~כל אתכם יורהא~ר
~ 

~~~~~  
 בארתי

~  תו~ ~ 
 באמונתו וצ~יק ~ת על והעמידם תבקוק~א
 בתורם הכתוב כל המעשה ותובתיתי~

 ככל הק~ושים וב~~רים ~ה ובעלשבכתב
 ~זצאתי ~ ~לכם ו~שכל ה~עת יורהאשר

 מאוד שתשגיתו ~ל~כירם
 בעי~~

 ~קיתא
 ע~

בטו~
 זאת כי אם ~ והזמן העת

 נכל~
 בדבר

שהשכל
 וה~ע~

 ה~פרי וכל ~ בזה מתייב כ"א
 תובת לגודל אבל ~ מזה מלאיםיראים

 לבוא מצאתי יתירה להשגתה~זה הדב~
 אבידה אין כי ~ עצמה ~ב~ני באזהר~
~ומן ~~ביד~

 ול~
 גם עליכם י~בור

 יו~
 אתד

 ו~ל הרבה ואם מעט אם תורה~~י
 וד"ל הכרת בלי בבטלהיבטלו

~~~

~ ~  ~~ ~  ~~ 
 ~נים ב~בר אדם כל לקבל~הבר~ות
 הבריות עם בנתת ולדבר ~יפות
 עבור רעך עם לריבמבלי
 ישוה לאשדעתו

 ל~~ת~
 במילי הן ~

 כי אם ~ ד~למא במילי והןדשמיא
 דעתך שתםכים מכם אתד לכלאצוה ל~

 ~לא לך אגיד ז~ת רק ~ל~עתו
 ד~תו ~ים~ים אותול~צת תתפו~

 ל~עת~
 בקבלתך תתזיק ואתה בשל~ם~יתזיקו המ~ ~

 מכם אתד תרצ~ אם לבד ~ובי~י~תך

ל~גי~
 בדבר האנות ל~טרת

 שאת~
~~ו~~

 לברר לוכת תר~ו ובזה
 ל~צת לא אבל ~ הא~ות ~לול~ו~ות הא~~
 הויכותים רוב היום ב~וה"ראבל אות~
 ~רצה לא ו~או"א תברו ~תלנ~ת ר~
 מ~ ~אמת~~ל להודו~

 י~~תי אם ~ תנם ~כת לי
 הקדושים רבותינו מאבותינובק~ה

 אות~ י~יוון לא שבעולם ~רותותכל הל~
 הוא ואם~מ~ומי

 ל~ להודו~ ית~ו~ ל~
 ~מילי ובא~ת ~ לי א~~~מ~

 ~~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ " ~ ~ ~ ~  ~"~ 
 הרבה ~~ ~בו~ת~~רכי

 ~~כי~
 ונתיבות

 ~~ ~רכי ישרים ~י ככתוב יש~בילים
 ~ז~ו~נים בחזקת ה~רכים וכל ~ רבים~~ון

 י~שלו ו~~~~ים בם יל~~~יקים ~ ~~~זו~זיות בה שאין ~ ~~ך~ין
לזאת ~ ב~

 היו~~
 לש~זור ו~בילו ~רכו ו~זכיר

~"~
 ב~ ילך יקוש ~~ת

 כפי לב~ח
 ואם ~ הק~ו~ים רבותי~ו או~ו~~ורו
 ב~לי~~יכות

 הו~ ~ ~~ל~ז~
 שטות בא~זת

 יהי~ אם~~ול
 ~~זנצת~~א~

 ל~את הנזנוצת
 א"ע~מנע

 לנמרי ~ז~

~~~~~
 לברות

 ~תל~ ~רי~
 לכם ~ יהי~ זאת ובפ~ו~תי~ת~~

 להת~רב בלי צווני אבא ~ ויפה~וב ~ירו~
~י~ בשו~

 לנ~~ת בלי ~רבים ו~ותלוקת ומ~ון

 ~~לשו~

~~~~~~
 בכל

 היכול~
 ~בר ל~וציא בלי

~
 ~~~~~~~~~~ י~~י

~~~~~~ 
 ת"ו ונורנזה ~רמה ~ום~~שות

~בז~
 ~ י~כם נו~שי בכל ברכה ~~ ישלת
 ~ ותצליחו חשכילו ~פנו א~רובכל

~~~~~
 מאו~

 ת"ו ואם ~ מכ~ס
 יזה~ו ל~~~ויםיכ~ום

 ריבו איש ~ם כ~~ו בש~ת ~~ברלא ~או~
 ל~~ות~~הגם

 לחרף כ~םו מתוך ח~ש~
 כי ~ והזהר הזהר ריבו איש את~לג~ף
 ~תוך יוצא טוב ~בר~ין

 י מ~יב~
 בלי זאת פקו~תי ~ ב~וםגר פיכם~םגרו
 שוםלקלל

 אי~
 יהו~י

 נ~ ~ ח~
 לפחות

 ופוש~~בפ~תי~
 לקלל אין ~ ישראל

 ~ בלב גם ר~תם י~ר~ו ולא ~או~
 לכם י~שה או י~רזם~~ילו

 ת~ ר~~

~~  
 ~ת~ז~

 י

~ ו~~~~ ~  
 לא ~ א~~ ~~~ ~ אם~ובתםי

 ~ם ~~ל ~א~ ~~ל~בר
 ~ר~~

 יה~ בז~~צ~יכ~
 נע~ה ~רגל

~~~ ~ 

~~~~~
 ב~ין א~ם כל על

 ~מל~וב~ין טוב~
 כל שלבצרתן ו~השתת~

 ו~ת~ אח~
 ~~~ ~א~~ו

 ~בא שלא צרה כל ~לישראל
 ולא ~ חברו ~ל קרן והר~~תבטובת ~ולש~~~
 שבקלים קל על גם ר~הגם ל~רו~
 בתולה ה~זוכה איש ~ל המביטכא~ם תמל~ ב~ין ~להם להביט רק יישראל ופוש~

 לא תוטאים תטאים וי~~והשג~ון~
 ושב ~ ח~~ים רקנאנור

 ורפ~
 לו
~ 

~~
 ~יזה לפ~יכם י~א

 בעני~י והן ~ נו~וונאב~ני~י ~~ ~בוק~
 טר~ו~

ה~ו~
 שת~נ~~ו ~ ~וכם יבקש אשר

 ל~זר~

אב~
 נוכל ~ר בכל ~א

 למל~~
 את

 ~ן ~מ~~~יו~ר י~רוש לפ~נ~יםכי ה~בו~
 ~ המד~

 ~עינים ~ת מםמא הב~"דאבל
 הוא דבר בכלאשר ומרא~

 י~
 ~ל

 ~ל~~ ~ כ~
תוכלו

 למל~
 לזאת ה~ב~~ש את

 ו~בר ~בר בכל ואמת ~~קמשפט ל~ו~~
 ~מבי~

 אתה כי ~~בר ויציירו ית~רו ~לפניכ~
 הו~

האי~
 ו~~מד ~בר ל~ותו ~צריך

לטובת ונוב~~
 ול~ר~

 אותו
 ה~~

 ~~~מד
 תהי ~בזה ~ז~ךומבקש ל~~י~

 ~תינ~
 ב~ין

 ב~בר גם ו~ה ~ יפות פניםובםבר י~
 יר~~~ כיב~~~הר~הי תשוב~~ ת~~ ~ מבו~שם כפי למלאת~כלו ~ל~

 לם~~
 רותו שבר להרגיש מכם ה~בקשהאיש ~ ~~~

 שלא אותו ולרצות לפייםולבבו ו~
 ו~"ז~~אמר מ~קשו~ אתלמלאות ~~~
~תברך ה~~יי~

 בי"~
 ברכות
~ 

~~
 ל~ל בלי בריאתכם לש~~ר הזהרו

 ~בר שום ל~שות אוולשתות
 ~לבריאתכם ה~~

~~~~~
 ~ ~~אג~ ~ן למ~ה"ש
 נ~~~ם ~~לםבאמת

 ו~~י~
~

 ~א ה~אגה
 ~~י~
~ 

 ~~ ~~ו~~
 ~ ~ד~ ל~ות א~ כי ~~תי~

~~~~~ 



~ ~

~  

~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~חה אבל ~ בא~ות יועיל בוודאי~ת ~"~ 
 ד~ עבודת הוא~~מון

~ 
 ד~ עבודת ועל

 ו~דית המםיתבע"ד
 ונצר~

 ל~רות

לעמו~
 על ולהתג~ר ~לדתותו כחו בכל

~ר~
 וכ"ז ~ ~זבטתו בד~ ולבטות הרע

 בזה אין ~ע~ר על אבל ~ העתיד על~א
 ~ ועמל טרתא~ום

 ר~

 ~זי
 ~י~

 מות לו
 דבר כל כי לא~ורו הדבר יבין~קד~דו

~ז~
 ~"ו וצ~ר

 ובמ~ו~ בגו~
 שעברו מה

 נ~~תית רק היום כל בדאנתו לה~יב~ן
~רי~תו

 ו~~ ~ בז~
 לו

 לדאו~
 ב~ניני ו~ם ~ז~~ יותר ~דול ~~ות~~מ~א ~ בתנם

 ה~טה העי~ר בזה אשר~שו~ה
 בא ת~א אם ~ כן אמ~ם ~ הלב~~~רת
 מת~~~~

 את ול~רר להתתרט האדם
 מ~ש ~ ~~ למא~~~~

~~~ ~~~ מ~
 א~נ~~

 ~~~ להת~~
 המ~~ת

~הד~גה
 בל~

 י~ל כי עד
 למ~~

 ועצבות
 יצ~~~צ~ת~

 כמאמר ב~~~דו~ ~כרו
 ~פרו~ ~~תכם

 וצ~לתו בלבו דאג~ו
 ~וחויב כן ~וריר~ו~~גזדל בפנ~

 באמ~הבו לחז~ הבע"~~
 ובבטח~

 רבה ב~~תה

~~וםי~
 בע~ו~ה וכת או~ן~

 ו~ע~"~בחפ~ה בתור~
~ 

 ~תקן
~~~~ 

 בםור
 מר~

 טוב~ועש~

~~~~~~~~~
 ודעת~ו כח חלו~י אנן כי

~צרה
 לה~~~~ איכ~ ~הב~

~~
 הפכים

 ~ת לתקן אח~י בנ~ש~
 ב~פ~יס ככתוב ת~~בה ב~י~וניימ~~יו

~ק~ו~י~
 ד~ ~ת ולעבוד

 ב~~~~
 ב~תר

 תוקף וביתר~ר~וות
 ו~ו~~
 ~וב י

 כי ~יכוללת ב~~ל על התיקון א~~ל~~ב יות~
 מע~נו את יתקן יתברךהוא

~כל ~~הר~
 םי~

 ~~ג~נו ופגם
 בכ~~ר~~ ~

 ~רצ~~
 באם ~נתנו ~תיראים~~ר

 נח~ו~
 לתקן

 ~גמנוא~ר
 ~~ד~

 התר~ה ~רירת
 ת"ו~ ו~"ש עצב ולידי תול~ה לידי~~א
~~~

 ג~וע ~יותר
 ~ל~

 נוכל
 ל~יי~

 וע~ה

טוב
 בת~ו~~

 ושמתה רבה
לזאת " ~צו~ו~

 בע~
 ועבודה בתורה ~סקו

 את~ז~ות~בתו יעתי~
 כ~

 אשר
 רק עליו~ ותל~ו ~ע~רובימים ו~ג~ עש~

 ~~~ ות~אתי י~ייס ר~ות בדבריעםקו בע~
 לבו וימררתמיד

 כ~ר~
 ~~ו~ו עין

 ~בל ~ ~כםלה עודי~וב ל~
 לא למען הלזובמת~בה יתמי~ ל~

 יחלי~
 נו~ו

 עתה כיוברי~תו
 תלו~י~

 וצריכים ~ואד
 כי ~ ואנתה ~דאגה להזהרנואוד

 הריאה השת~ת ומתלת העצביםתו~י נותל~
 אנתנו לזאת ר"ל מאוד~כיתי

ושמרתם ~וזהרי~
 ~או~

 להיות ל~~שותיכם
 ופועלי ~ ד~ לעב~י כיאותושל~וים בר~אי~
 ו~~ועליםאנן ימ~~

 ~טו~י~
 דברים ~והרבה

 והוא לעבודתו נ~ק ~ י~רוםא~ר
י~~ר רתו~

 עון~

 ~ ~ י~~~~ ~ ~ ~~ו~
~םור

 נור~
 ~~~ה

 טו~
 ~~ו~~~י יותר

 ~~ושיס מזרע ~~יותםיס אתס כיאנ~ים~
 ה~~ו~ים אבותי~ ~זצד~ן

 נבג"~
 א~כםמצד ו~~

 ע"~
 ללמוד אתרים יוכלו וגס ~ ה~ס תלולל~ון נוג~ ~ ב~ז~שיכס ועוו פנסת~ו וא~ ~ נבנ~נו רבו~"ק

~ז~~
 לז~ת י ומ~~יא תוטא ת"ו ו~~י~
ית~~יכ~

 ~~ויד י~יי
 ~י~י~~ נג~

 לב~~י
 ~~ת~~ו

 ל~ אב~
 ל~ת~אות

כי ~~ו~ ביחו~
 ~ו~

 בדבר ל~תפאר ~לאיש
 של~

 ע~זל
 א~ע ~~כניע רק יבו

 ב~ו~~
 וכלי~וה

 צדי~ים ~יו אבותי כל הלא בזכרו ~י~~ה
 ואנ~ י ~רי והצליחו גדלו וקדושיםג~ורים

 ~ז~שי ו~זה אני~וה
~ 

~~~~
 ~עמל לע~וול ל~~ד הת~ידות
 רבהויגיעה

 להרגי~
 דבר ב~ל

 פני~וי תיות ות~לה תורה דבורימצוה
 הלבבהרגשת

 והנ~~
 וחביבת

והזכי~ ~צו~



~ ~ ~ ~ ~

~ " ~ ~ ~ ~  המצוה לקים זכינו כי רבה~זכי~ ~"~ 
 בתורה חיים אלקים לפני דבור~ל~וציא
 העבירה ~זן ירא ויהא ~~ב~פלה

 ו~~~חלה רעה וכמ~י~ המזיק דבר~פני כיר~

 ימי כל ותתענגו תתעמלו ובזה ~ר~~
 ות~לו ועצומה רבה בש~וחה~ייכם

 ~ז~ל~
~~ל~

 ויזר~~ ומטפס ועולה מ~~ס
 לבו יפול ולא ~ ~בר מכל להתיאשואין
 פע~ים א~ף אף בידו עלתה ~לאגם
 עצמו את לה~אשלא

~ 
 להתחזק רק

 עלי ולדלג לפ~ות ~ז בי~ר~להת~ודד
 ה~י"ת עליו ~ירחם עד מ~עהכל

 פנימי בתיות זאת כל להרגיש ~ו~~תת
 להאמין ולא ~ וביר~ה באהבה~אמת

~"~
 יבלה ויגיעה בע~ל רק דבר ~כל

 ~רכך לבטח תלך ואז בעבו~ה ימיוכל
 ויתנו ~ טוב דבר על להשכילו~לת
 יראו א~ר לכל ק~בת ואוזן~~ם

 הנהגה איזה וישרים טובים~אנשים ויש~~~

טוב~
 א~ע להנהיג בשכלם וישקלו וישרה

 ו~פרט הזאת הטובה בהנהגה כןגם

~
 דבר איזה בהנהגותי בזכרונם ימצאו

 בן כל על החיוב ~~זטל זה עלטוב~
 אבותי ל~עשי ~ועשי יגיע ~ותילאמר
 בעקבותיהם~ וללכת אבזתי כהנ~גתו~נהוג

~~~~
 איזה בשכלם ישינו אם ~ כן

 ~פ~י הן ~ טובההנהגה
 אנשים עפ~י הן~פרים

 טובי~
 וי~רים

 י כן ~~גתי לא שאני יזכרוובזכרוגם
 ~~רך ל~~~~ג עצ~~ם את ימנעולא

 מטענה~וב
 והד~זיון ה~~י~ כי ~~~ד ~ טעמים~שני ~ כן גהג לא א~א ~ הל~

 ש~ה הזראת או להם~ יכזב~הזכרון
 כי ~ וה~ני ~ רצוי~ ~יתה וכונתי~י~ה
 י~הג אם לאביו~ב

 הב~
 הל~ו ~ בט~נה

ב~~

 ~קיל ~י~ אביו כי י ~ובה לא
 י~י~ו הבנים כי הז~ות רק ~קולא בז~

 והא~ ~ ~ובים בדרך ללכתמעשיהם
 ~י~

 אבל ~ לנפשו אך~וטא
 ל~

 להחטיא
 ירבה ולא י~רה ולא ~ א~ריוזרעו

 רק דור~מדור ה~~~
 יה~

 ו~ק~ה~ עקר
 ~ עון יכ~רר~ום והו~

 על גם ~ הזולת עלעצ~~יכם להכבי~ בלי ~אוד הזהרו ~ ובנותי~~~
 אשר דבר בכל והן בשירות הן ~ביתכם ~~

נצר~
 ~~~ ~ מאחרים לכם

 את ת~יד
 ~ ~חם מכ~י יתר זאת אוליחשבונם
 ה~ר~בים ה~ריות שכל ותשגיתותראו ~ז~ כלל~ ז~ת~ לכף דבר בכלולדון

 יקבלווהרחוקים
~~ 

 נתת רק
 דגו~א ו~ערא ~יזק ונרםנזק ת"~ ו~

 ~דומם ~ והדו~ם ~~ים והלבנת~תירה ו~ר~
ל~~מה

 ג~
 ל~קי~ו כמו ~ במתכוון שלא

משנ~
 במ~~ן~ ~ ~לא

 ~ו~ ~~
 את

 ~ה כל ר~ים ~~י~ת בישיבת~ברו
 לצ~ר ביתו בני אוחברו שיו~

 א~
 ע~מם

 עצ~ויכם את~~~רו בז~
 י~טרכו ואם ~ ל~זולת נפש ~~~~ותצ~ר לגרו~ וב~ להתר~~

 ~ובתם ~הם לבקש ל~ולתו ~~ה~ב~
 ~ וכדונוה והלואה ש~לה ~רחהבדבר
 י להי~ך ~ הדבר~ם כאלו לפני~םיציגו

 א~ היטבולח~זב
 הוא

~ 
 ה~ר מ~לא

 היטב ולעיין ~ הלזה המבוקש את~~זולת
 ו~כבדות רבות מני~ות לזולתו יש~פ~ר

~ל~
 יוכל

 ל~~לאו~
 ~ בזה ~~בו~שו את

ו~~
 י~זיקו אל ~ ~וז~ל~ם ~זבה יק~~ו

ל~~
 עצם על תודה

 ~ ה~וב~
 רק

ל~~ להחזי~
 ידידותו את לו ~~אה ~ודה

 עשתה העליונה ש~ה~ג~ה יאליו ואהבת~
 אות~

 את להם להז~וין להולכ~לשלי~
 עצם ~לא~ל הטוב~

 ה~וב~
 ל~בינו וישבח יודה

 צרכיהם בכל לכל ומטיב הטזב הר~~~ןאב

ו~~ב~
 ובריב ~ אד~ לשום להקניט ולא ~~~~ם ל~ו~ לה~ניף ובל ~ ל~ו~ום שלו~ים

לא
~~ 

 ובד~ר ~ תת~רב בל
 הגו~~

 לך

~ר~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  לגמורתר~ה ~"~ 
 בדר~

 ה~לו~~
ורדפהו שלו~ ב~

~ 

~~~

 שום מלע~ות למנוע
 ד~~

 טוב
 ו~נעמשום

 מע~ה את ~ לכ~
 מזה גדול ~ר~~ם שיהי~ אפילו תעשהה~וב
רק

 ~חז~
 ח~ון שיש ל~מיתו באמת

 והי~ ח~ון הי~ לא א~ כי~~עשה~
 ההיא המע~ה מתפר~ם היתה לא~שלמות
 אבל ~ מעשיו בהצנע והיתה ~~עולם
לעזו~

 שירא מחמת ה~וב מעשה ולהניח
~~ם

 ז~
 בע"ד ומעשה גדול ש~ות

~~~
 ל~ע חכם הוא כי ~ טוב יעשה שלא

~ט~
 אמת ודורש ~ניו האדם שיהא

 ל~יפך מ~י~ים וא~נו ~ טוב י~שהשלא ר~
 לדרוש ואח"ז ~ ~עשה לעשותרא~ית

 האמתאחר
~ 

 וב~~~~
~ן ~ לבבי ~ו~דת נ~שי ~וב~~

~ 
 עמכם חי שאנכי זמן

 מעשיכם ועל עליכם להשגיח מעי~י~רו יהמ~
 אמנם ~ וישרה טובה בדרך אתכם~דריך
אל ~ וביניכם ביני י~יד המות כי עת~כל

 ~ש~
 ועל עליכם מלהשגיח אניח כי

 ידו~ ~~שיכם
 ולא אנוח לא כי תדעו

 ~קום בכל~~~ט
 ש~מצ~

 לנפשי מנוחה

~
 בעלמא

 ~דקשו~
 פר~י על מלהשגיח

מ~שי~
 אשר כל והי~ ~ הנהנותיכם ועל

 ובמעל במרדי~י~
 בשא~

 נפש
 ל~רו~

 עול

~~~
 ועשה ב~ם הן ד~ ממצות באחת

 הן ~~ה בלא~ן
 מדאוריית~

 והן
 ויהדות משה בדת והן~ד~נן

~~~ 
 בכלל

~
 אש~ אלה מכל אח~ ~ ה~ידות מנ~י

 לו ~~ מרה עול~ בפריקתיעבור
 והראשון ~אש אנכי אהי~כי ~~~
 להוכיח ונו~ר נו~םעליו לק~~

 ~שב~ או~
 ~שים

 עד ר~נות בלילי~ו
 ורפא ושב ~ הרעהה~דה ~ישר~ שיע~
 י~ל שבע ~י אם ~~~~~~~~~~~ ~ ~

 ח"ו וגם ר~הבחאוה ~~
 יעמ~ד ואל י~אש אל ~ ר~לחמורה בעביר~
 בד~

ר~
 לתקן ה~יקר רק ~ בארוכה~ב~תי כ~~ ~ ש~בר מה על ביותר ידאנ ~לא
 ולקבל העתיד~ עלנפשו

 עלי~
 ~ג

 לשוב בל~גדר
 ~ו~

 ובכל ~ לכםלה
אהי~ יכל~

 למלי~
 לדבר ~צ~ו את ויפקיר יפרוקאם א~ ~ ישרו לאדם להגיד טוב

 ~ אחד לדבר מומר נ~א ~ואח"ו עביר~
 לא~א~ ~~

 ~ש~
 ~ ~יו

 להמ~~
 טוב

 ~וזהירין אלא עונשיןואין ~ ~בור~
 המקטרג להיות רק ~יני~~הר ו~ ומוז~

 שמו קדושת ~ל שמי להמחותגדול יו~
 ערפו את שיכנע עדויתעלה~ יתב~
~ ~ לקבל 

 עו~
 שמים מלכות

 כי ~ באמ~
 עצמו א~ יתיאש ולא ~ דכא עדא~ש ת~
 ותושע לו~ וימחל וי~~ב~~ים ~

ימינו
 לעורר~

 של~ה לת~ובה
~ 

~~~
 לי יספיק לאהדברים

ל~~ת ~~
 לע"~

 ~תב על
 אעלם העת ירשני א~ ~ויען ואי"הברי~ק ב~

 ולכשי~ ~ ש~בבי מה כל ~ת ה~ליוןעל
השי"~

 ו~נים ימים לה~ריך
 אכ~ב בל"נ ~ושיבה ז~ ע~

 ב~~ה ודעתי שכלי שיורניכפי ל~~ דברי~ ~~
~ 

~~
~"~~~~~ 

 ~~יו~ו
 ~~~ ~~~~~~ ~יו~ ~נ~י~~

 ~~~ו
 ~יו~ ~ו~~~

 ~~ ג~
 י~~ ~~~

 ~~"~ ~~~~~ ~יו~ ~~ו~~י~י~
~ 

 ~~~ ו~~~~~~~~
 ~~י~~ו

 ~ווי~~
 ~~ ~~~~~ ~~י~~י ~~יו~ו ~~~~י~~~~ נ~~~~ו

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~"~ י~~~~
 י ~~~

~ ~

~ ~  

 ~~~י

~~ ~~ 
 קרובי וכל ~~ וב~ותי ב~יי~~תס

 יה~ה ~~~י עליהס א~ר ואנ"ש~~פחתי וב~
 הפניס וכ~יס ~אבס ואת צערס אתוארגיש
 ~בלי ו~זג~תם ויש~ס ח~~ס כללפ~ס~
 ~נ~~י רוחי את~הדאיב

 בכ~
 ~תהי~ ~קוס

 ~א~כן
 י~~

 אנכי~בכן ~ ופקודתי גזרתי א~ לקיס
 מצו~

 ב~זרת ~ חו~ר בכל וגוזר
 ומצו~ בעלה~ ~רצון אב~~ד

 ל~~וע
 ~ופו ~דס כל זה כי ~ מדאי יותר~ס ~~ יצ~ר~ ~~א יבכו ~~א ~ י י~~ם
 נפ~~ מ~ובי~ל~~רד

 אליו ה~~ורים

~~~
 ו~~ ~ יתירה ובחיבה

 אדס יתאונן

~
 בידו ~אין דבר ~ל

 ~ ר~ לתק~
 אחד

~מד
 י~~~

 יוס ~ חז"ל ע~יו שגזרו ב~ה
 וי~ב ~ ו~לושיס ~ ושבעה ~ ~~~שה ~א~ד
 חז"ל עליו שגזרו מכפי יותר אבל ~~דש
 הזהרו לכן ~ רוח ור~~ת ושטות ~בל~א

 מלעבור~פ~ותס
 ע~

 וגזרתי פקודתי

הא~ור~
 חו~ר בכל

~ 

~~~~~
 ב~נה יהי~ וב~~י ב~יי

 התפ~הלבד הרא~ונ~
 וק~י~

 ~חול מי~י יוס בכל לל~~ודיר~ו ~ כנהוג
 ~וצ~י ובכל ~ ~קואות מ~~כת זיי"ן~ק ~~ניו~

 קוד~ש~
 ו~ן ~ ~ליס ~~~כת כ"ד פרק

 בשנה משניות הש"ס כל~~י~ו
 ~א~ונ~

~
 לל~~וד יוכלו יחי~ שבני אזכה לא ח"ו
 ~שניות את יא~רו ~שניות את~ן

 פירו~~
 ובלי

 הב~~
 שאו~ריס כדרך

 בכל ~טבע כ"א יתנו וכן ~ שבועות~~ן
 וקודם ~ ישראל לצ~קת~רן ע~רייום

 יאמרו~ לצדקה הנתינת ~ודס או~~ניות
~

 ~~ ~ט~ נו~ן
 כלל עבור לצדקה

 ~~ת ו~~ר~~ל
 ~הל~ ~פב"פ~

 ל~ול~~ו

~~
 ~ן

~ 
 ~~ ~~~ יוצ~ כלי כל ~

 תקום לשון וכליוצלח
 זאתתר~י~י ~ש~~ ~~~

 נחל~
 ~~~י וצ~קתס ד~

 ~~קו~ס ~ ד~נאוס
 הל~וד~

 ~נני יא~ר
 ו~~ור ישראל כלל ~בור זה ~ז~ניותפרק לומ~

נש~ת
 ~פב~פ~

 ו~~י ב~יי ~ס ~ כנ"ל וכו~
 לתת ~ן שיר~ו ~~ליהןיבק~ו

 ~אשונה~ ~שנה ~ס בכל~בורי צד~~
 הזה הס~רי~~דו ~ב~לי~

~ 

~~
א~~ס ~~~ ~ ~הובים ~יקריס ובנותי בניי

 עה"~
 הרתכם אשר

 קטניס ~ייתס כא~ר ל~ול~ההלכה וילד~
 מה לע~ות דיטה ב~יהייתס

 ~~~ ~~ ~צדקה בלימ~ד נשמתה עלוילטובת עבור~
 ללמוד ב~קומכס~~~תי

 ~ ו~~
 ~~~ אמכס ב~קו~ה שע~דה זכיתסועתה ~~~~~ לאדם מה~ונן דעתי שהורניכפי צד~

 מאמצי בכל אתכסהמגדלת
 ו~~ר~ כ~

 כי בדבר ו~~יד היודע א~י אשר ~נפ~~
כל

 רעיו~
 ומח~בתה

 ר~
 להטיב

 ברכי על אתכסולגדל ~~
 וה~ו~ ה~ור~

 אר~ודר~
 ~~ור~~ ~ן חובתכס לזאת ~

ונו~~
 ~~כל ופקודתי גזרתי ל~ה

 שתהיי מ~ס בכל בכבודה~ת~נה~ו ~~~~
 תיי~ ~מי לה שי~~ל~ו ואחרי חייי~י~י ~~

 ככל ~ ~~ה ו~~ריס מאהאחרי
 ב~פלה אביכס א~י~~חנה~ו ~~
 וקדי~

ולל~ו~
 בכל צדקה ונתי~ת כנ"ל ~שניות

 מח~ר באין א~~י~ת~נ~גו י~~
~ 

 ~שי~~ר
ד~

 י~בר~
 ~וכל זכר בבן להפקד לה

~~ 
 י~טרו אזי ~קדי~

 א"~
 מלא~ור

 הנע~יס דבריס ~שארי לאאבל ~ קדי~
 ~~פש ל~~~

~~
 ת~~ ז~ את

 אבק~
 ש~~ מ~וס בכל

 ברחוק והן ב~וב~ן
~ ש  

~צו~ת~
 ~~הי~ ~~ס בכל זה~ג~ה

~ה ~~
 ~~ ב~צ~ ~תו~~

 ~~ר בכל
~~ניני וב~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ב~ניני ~"~ 
 וד~תה ~צ~ה אחר לזווגם ~ זיווג~

 ילכו דברי~ואח~י
~ 

~~~~

 ~~ ~ ה~~ון ~קי
 לי ~ן

 אח~י~תו~י
 ~ילו~

 חובות
יספיק ל~ בברי~~~ ר~"פ ת"י ה~ונחברשי~ה ה~~ו~י~

 לשל~
 ה~~ר

 כתוב~
 תחי~ לז~ שיש

~נ~
 בטוחה ~~וחי

 שאארי~
 י~ים ~וד

 ב~ו~ר גבולי את ד~ וירחיב ארוכיםושנים
 לב~י בצוואתי ~ילין עוד ~סיף בל"נ~י

 ~ ה~זבון גם ~~חלק ~וב~תי

~~
 שב~קום נוחה שד~תי ל~וד~י זאת
ש~דס

 זו~~
 ~ ונש~תו רוחו ~~~ור

 ישראל ק~י ~אין ב~קוסלבד ~ גו~ו ~ת יקלוט ~אד~ותו ה~קום~~ה
~~ ~ 

~~~~ 
 י~י~ לא~ש דברים ב~~ט אפנה
 ~שתונ~תי בזה כי~~

 כי ל~יות ויוכל ~ בזה זה ילח~ו~ר~יוני נבוכ~
 יותרשתי~תי

 י~
 יהפכו כי ~דבורי

 כונ~
 א~~~~~נ~

 ~~ני ירא~י כי ~ ~וכל לא
 אזי יד~~ ~ז~~י חברי לו י~~~י ~ה~יי~ן ו~~~~ ~ ~~~י כל ~ל צדק והח~בוןהדין
 אבל ~ ~וגבוליר~~ו

 ד~ת לי ידו~
 ואין לי~וין א~נ~ ~ בזה או~זן לי י~נושלא ~חםידי~

 ואין ל~~אל~וזר
 ~שבחי לא כי ~ ~~~י~

 יובא נ~לס כל ו~ל ~ ~בר י~הר~~י~יס
 ו~שני ~ צדקב~וש~ט

 דברי~
 ירא אנ~י

 ~~~~ד
 א~

 את גזל ~~ני
 ~~בי~

 א~ר

~שי~
 ש~~~ו

 בנ~ינו~יה~
~ובה לה~ ~שיתי כי

 ז~
 ואנכי ~ ב~~~יות וזה ברוחניות

ב~~
כי ידו~ כי ~ וה~ני~ ~ ~~ אד~ ולא
 אי~ ~~~~~

 יש~נה ה~ור ו~~הינ רבי

נ~וס
~~~~ ~~ 

 ד~~ים ונ~צא יש ~י ~ פשוט איש~זדין
 לא טובים דבריס אם פשוט באישא~ר
 אבל ~י~ראו

 דב~ ~~
 ~ י~רא לא רע

ובאיש
 חשו~

 יקרא
 זא~

 ח~ורה ל~~ירה
 חלול ניהו הי ~~בח~ו~וח

 חלול ד~י ~יכי ~חז"ל כ~א~ ~ ה~~
 וכן וכו~~ ה~~

 דברבכל
 לזאת ~ ~ו~~י~ כי~ו~ ~ו~ו~

 בטובתי הח~צים לבבי וצ~ידינ~שי א~~ ורעי אחי לפני וב~~תי ת~י~יא~יל
~ 

ומבק~י~
 ~י~~דלו ~~ו~י ודורשי ~ ~נו~תי

 ~ ו~~פטי דיני את ל~קל כחםבכל
 לכל ולדבר ואחד אחד כלולהש~דל ~ם~ נהנתי ~שר א~ ~לם ב~בל~חול ~א~

 אשר כם~~ לישנתן
 על ולדבר ~ ~ישני~ ~~~~~ילידע י~~~ ~ז~ הרב~

 כםפם את ~ שלם בלב לישי~חלו ל~
 ועל ~ עון יכפר ר~ום ~ והואלי שנ~
לשכח ~ני~

 ~~י יזכירו ולא ~~ני רבי ש~
ב~~

 בז"ל~ ולא ברבי לא ~ החואר כבוד

ר~
 "~הרן ~ ה~יוחד בש~י הרב בן ב~ם

 ח~ו י~ור~ו ולאלוי"
 ~~רוגי~

 בש~ים
 שלא ויפה טוב לכן ~ בי~אין

 ~ב~בחים לדב~
 ר~

 ב~ס ש~י את
 לי נייחא ותהיברוד~ר" "גוט~~

 גם ~ ול~~
 תה~ם~ בק~יטל זה ל~ובתי כ~אלהתנדב ~ו~~

 בפר~וז~
 ב~רו~ה וזה ~ ~~ניות

 ~ צד~
~~ ~~~ 

 ואין או~ר
 אבר~ דברי~

 את
ז כ~~

 א~~ ב~בו~ו~ א~~ ל~~~~~
ו~יב~

 י~ירה
 וחות~ ~~~~~

 ב~ל
~~~ 

בר~~
 בהיום

 יו~
 ~~ן אנ~י ראה א~

 היו~ל~ני~~
 ~~~~ ~~~~~~ ~ ברכה

לפ"~
 הבירה ווי~ן ~ה

~ 

ב~~
 ~רנ~ן א~ד~זו"ר

 י ז~לה~~

ב~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~~~ ~~~ ~~~~ג~~
 ~~י~~ ~י~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~י~~ ~~~~~י~

~~~~~ 
~ 

~~~~~~
 י ~~~~

 ~~~~ ר"~~ ~י~~
~ 

 י~~~ ~~י~~
 לכנוס~~~~י אי~בב~

 לר"~
 ל~ני ל~~~צב

~~ ה~ל~
 ~~נה ~כל ~~~וו לבין בינו ~שבון

 ~בור ~~~~בה~~ה
 ו~ע~~

 ב~ה ~לו
~ו

 ~שנ~ ~
 ~י~יס~ ~ ה~~ו~ות ~ ~~~יו

 וריק ~~~בל ~ ורג~יו ~~ת
 ו~~~

 רגל

~~~ 
 תו~~~ י~יו ~תו~~ ב~ם אין

 ומת~ר~ר בהו~~ו
 ע~ ~או~

 ישבור כי

~
 ובוראו ק~נו ל~ני ו~תיצב ~ ל~סיםים

~ן~
~ 

 שוס
 תירו~
 לבק~ ~

 תי~וציס

~  לתר~~
 לו שיש הגם ~ עצ~~ ~ת

~~
 על ה~ו~ות ~ה~ניעות ~נים

 ~זני~ה ה~י~~ בריאות י ~~י ~ניעה~~ם

~
 עול

 ~~רנ~~
 עליו ~~ו~ל

 ל~~נ~

~
 בנים ג~ול ~צ~~ ~ניע~ ~ ו~יו

 ~~לו~~~~י~וציס וכ~ו~~ ~ ל~~קן יגי~ו בעת וב~ט ~~~
 ~ו~ אינ~

 לה~יג לו
 ומרירת~ו

 כי ~ ל~
 ל~

 יר~ת ~~ני

~
 ~~ירוצי~~ לו י~~י~~ א~~ מצטער

~~~
 ת~בל ~ליו ו~~~ו לבו ~וה זה ~ל
 ונת~בה~~ס

 ~בו~~ ו~~~~~

~
 ו~ה ~

 בצ~
 לו

 אשר ~ ~~~ירוצי~

~~ 
 נת~~ק

 ~~~לה ~ין לזא~ ~ ו~~~~~
~~יונו

 ~י~ו~ ~ו~
 ו~~ו ~

 ~~י~
 בלי קונו ל~ני~צב ~

 תי~ו~ ~ו~
 ~~ת ~

~~~~
~~~~ 

 ~ליו
 ביו~

 ~ ~~ין
 ב~~~ת~יננו וי~~

 ו~~~י~ י~ז~~
 ו~ייס

 ל~ל~ ~וב~ ו~~י~~~תי~
לתיי~

 ~ ~~~ן ~ובים
כ~י ה~~~ב~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~

 ב~פ~י~ ~~ז~ז~~
 ~ל לת~ן~~י~

 ב~~~~ו~ ~~~
 ~לו ~

 כ~~ות שנו~נו~יו
 ים~יקו לא ~גב~ר ~~וש~ן של~ח~ו וגבורת~ ~תושל~

 וב~ר~ ~ ~~~נו ~~רא~ לתק~
 ~~ו~י ב~יזתנו

 ~~ ~כ~
 א~~נו

~~~ 
 ~ ~בורנו ~ כ~~ו

 ל~ת~רט י ה~ק~יות~~~~בה
 בא~ת עלינו ו~קבל י לשעבר עללבבנו בא~ית~

 ~ו~~ינו כל ~ז~תה א~ר י להבא ~לל~~תו
 כפי י~יו הבורא בעבו~תשנ~~ה

 לו ור~א ו~ב יבא~~ת יכלת~
~שבת ~

 ~~~ ~ובה~

 ~~~~~ ~ וא~ור

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

 ~בר ~ום~ו
 ~~~~ו~ ש~~~~

 לא
 ת~נ~

צור~~
 ~~~~י

 ~ א~~ת לצ~ר~ ~~י~ו~~ שע~~
 ע~~ ~א~ק~~ו~נ~

 ישר ~א~~ ~ת

לקיי~
 ~ רצונו ול~~ית ת~~תו

 ר~ות~~בו~ות יבק~ ו~י~
 לע~ו~

 ~היפ~
רצונו ול~זרו~

 א~~ ~ יתבר~
 כי

 ג~
 רצונו זאת

 שתהי~יתב~
 הן לה~יב ~ן לא~~ הב~יר~

ל~ר~
 ואי~ו י עצ~ו כ~צון לע~ות

 ~ ~וו~ר~

~~
 ב~זי~ ~ו~~ א~ ~וא זאת

 כ~י עו~ה
 בא ו~ו~ין יב~ירתו

 שי~~~
 בשוגנ

 או~ן באיז~ ~ ב~ירה בלי~ו~א הל~
 א~נ~ ~ ~בזי~תרצון י~ונ~

 ~שוגג ~~א
א~ר ב~

 נ~קו~~
 ~ז~ ב~נין ~~א

 או
 כ~ו~~

 ~ביר~ב~זי~י
 גוררת

 ע~יר~
 א~ר

 י בשוגגלח~א יב~
~~~~~~ 

 אצל ש~י~

~~~~~~
 ש~א~ ~ ז~ל הק~

 ~א~ד ~"א
 נואין י ב~עתו ל~תי~ב ו~~~יל ~ שבת~לל
 ~ שבת ב~~ול לראות ל~ניו ו~ז~~ןבא
 שפ"א נזכר כיעד

 בזילו~ שמ~
 י ~רבנן

ו~"~



~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~"~ 

ו~~~
 לז~ת ~ נזי~ה ולא ש~ת בתי~ הוא

 י שבת ב~~לול ל~אות לפניו~נז~~זן

~~~ 
~עשה

 נ~ה~"~
 ב~ת שפ"א ז"ל ברוכיל ר~

 לפני~~פלל
 הע~זו~

 י ב~~~ק נזנ~ה
 ל~ני הנר נכבה~ובנ~נועיו

 ה~נוו~
 י

 לו ו~~ורו י לב הנזרירות ~רובזנ~~~ף
 רבינואנשיו

~~ 
 הלא ע"ז ~ות~רנורים

 רק~את
 ~ונ~

 אשר י ב~ל~א וכ~תעםק
 שום~ין

 ו~שיב עביר~י נדנוד צ~
 ירא ש~ני םבוריםאתם נו~

 אני י ~העביר~
 י ~ה~בירה שבא ~לב ~ט~טוםירא
 אם י להבין~שה

 בא~
 ש~ם

 אך י ה~ב טמטוםי~א ~~י~ עביר~
 תשוב~

 י היתה
 כי עד בשוגג עבירה עובר אדם אין~י

 וכאשר במזיד גוונא ~ה~י ~~ודם~שה
 ד~ר לפ~י~זד~ן

 עברתי ~םת~א י כז~

 כזא~~ק~~~
 י ב~זיד לזה הדו~ה ~ו

 אנכי~~ירא
 ~טמ~ו~

 נזעבירה ה~ב
 י~ק~ד~ת

~~~~ 
 וכו~ ישראל שובה

 כשלתכי
 ~ע~~~

 הוא שלך ~הכשלון" כי י
 בעונךי לךי בא מאין ~~ון בלי שנכשל~שוגג
 ~~ו~ם~ן

 עשי~
 צריך לזאת ~ ב~זיד

 כי י כ~ז~יד השוגג על תשובה~ע~ות
~~~ג

 ב~
 יזכנו~~~ב ד~ י נזהנוזיד

 ~ אכי"ר י לפניושל~ה בתשוב~
י~ב~~ת

 ~~~ ~בה~
~ 

~~ ~~~~ 
~~~~

 תש~~ר ישראל עונות אם רב~"ע~~ר ~ וכ~~
~לא

 לה~ ~סל~
 בינך יב~ילו הלא י ~לילה

~בין
 ע~ז~

 עונותיכם ~ כ~נזור י י~ראל

 ה~בדיל ~~ך ו~ע~ה ו~יניכם ביני~ובדילי~
 יוכלו שלא ~לב טמטום ~זתהוה~~ר
~~ו

 לק~
 ו~לכותך אדנותך עליהם

 הק~ ה~ם י יע~וד ~זי אדנ"י י~~נות
 ע י שנזים ~לכות ב~י~ שהוא"~~~"
 תשים מי ~ל י יע~~~ד~זי

 ומלכו~ אדנו~~
~~~~~ 

 כזתי
 ת~י~

 ~י ו~ל י אדנ~~ך

 הק~ושה ~לכותךתתקי~
 ש~

 ~~ני הק~
 ישראל עללא ~~

 ע~
 ק~~~
 " שובהבשבת ~

~ ~ ~  ~~~~ ~~~~~ 
 כל ושובו תת~והנזו ו~ל תא~רואל

 כל י אלקיךשד~ ז~
 זנו~

 ~~~ן כל על ~נ~לך

~~

 נאך

 ~נ~ אי~

~~~ 
 על ת~לי~ו ~שלה ב~ל ו~לכ~תו~לך

ר~"ת ~
 ו~ם~~ אברי~

 בלי גידיך
 ח"ו~רשותו ~~~

בנזוצאי
 ~~~ יו~~~

~~~ 
 ~וצ~י

ה~~דיל י~~~
 ב~

 ~~~~~ ~~ ~~~~ ~ כתיבהתרוזים
~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~ 

~~~~
 י

 בבא הנה יא~ר ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~
 יו~"~

 כל יו~כ"פ
 ~עבודו ~עליו מ~ליך~שראלי ~
 בוראו ל~ני ויתיצב עו~"זע~יני ו~~~~
 י ענויים ~~ עליו ו~קבלנשבר ~~

~~~~ 
 ~ת~נן ו~דו~ם ו~שרה תפלותה~

 ~~ילה ~לי~ה ואל~יו~ ~~לכו~לפני ומ~~
 עם עוונותיו כלעל ~~

 ג~ר~ קבל~
 לב לו ו~יתן י ~כםלה עודי~זור ~~~
 ונעשה ~~~ ו~צותיו ~ורתולקיים ט~

 כ~
 קדוש ההוא היום ובודאי ~שגולד

 וזה ~זיתו פונה זה י ל~~רתואך ל~~ז~י~
 י לעבודתו וזה ל~סקו זה ~לכר~ו ~~

~ 
 עם לבד אשר האדםי~שוב

 כן לא י הש"י עבו~ת ~ובתוידי ~ יוהכ"~
 ~ו~
 י

 האדם עבודת עיקר כלבא~ת ~~
 הו~
 י

 ~ן בעםק הן העו~"ז בעגיניעםקו ~~
 עניני~ שאריו~יתר במל~~

 שתי~ א~י~ה
 ~~וי~ת את י~ליך שמהאשר ~כ~ו~~~

 ב~ח~ב~ הן ~ ותורתוד~ ~~~~ר~
 ~בור

~ זא~ י ~עולה בשמירה ש~יעהראי~ ו~~~  ~ובו י ~~י~ן יאמר לז~ת י~~ם 
 ע~ה~זי עםקי ל~ניגי~~~לי~ם ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 כל ברא~ית ~שר י ~לקיכ~ובר~~יכ~
~~~

 ור~ונכ~ מח~בת~~
 בקבלת

 ב~תיתברך ~לכו~
 ~~קכ~

 ~~ר ה~~ה~ז בע~יני
 וא~ ~ ~אד~ עבודת~ת

 י כן ת~~~גו
 י~ללו~זי

 ש~
 וזרע~ו במ~~ל

 וי~י~ כחוליירבה וכ~~נ~
 לכ~

 תיי בני טובהי שנה
~זוני

 רויח~
 א~~בליל ~ ~מן עכ"י ~ובות וה~~עות
 ~~~ ד~וכות~

 אמרו י וא~זר

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

 ~~י
~~~ ~~ ~~~ 

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

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

~~~~~~~ ~~~ 
 י ~~~ ~~~~

~~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~~~ 
~ 

~~~ ~~ ~~~ 

~ ~
~~~~ 

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

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

~ ~~~~~~ 
 ומק~~ ~

 ~ין א~רת והא
 ב~רו~יא בא~~ב"ה

 ע~
 ~ וכו~ בריותיו

~ ~  הו~~
 ~~אמר על ז"ל

 הז~
 כמה

 ו~וה~~ו~~י
 שי~מר ז"ל ד~~~ו ~אי

~~ב"~
 מצ~ה

 ק~~
 ~~~~י רז"ל ~~~יר~ו

 ח~רון בה~~ן
 ~ כי~

 הל~
 נ~צאו

 ש~ין ~ו~ו~ וכמ~~~
 ג~ י קלות ל~~ציתנקר~ין כי~ ח~רו~ ב~~

 מה
 ה~ב~~ חז~לרו

 מקדיר
 תמוזיכ~~קופת ה~~~ עליה~

 ~ל~
 י ~גמ~א ~ו~ית

 ב~ ~קב"~ו~
 ו~~ י ו~ו~ ב~ר~~יא

 ~~תר~
 ל~~י~ר~~

~בנ~" מ~~ י ~~~ע~ו ו~ינ~ו מב~~י
~ ~  

 כי ידוע י ז"ל ~~א
 ~ו~~~~~י~

 ~"פ ~יא
 ובכל ~ ~ד"~

 פשטיות בה~ יש ו~זצוה~זצוה
 המ~ו~

 ודרו~י~ור~וי~
 עד דרזין ורזי ~ וסודות

 כ~א~ר י ותכלית סוףאין
 ~ה"~

~וריית~
 כל לעיניעד מבראשי~ ~ דקוב"ה ש~א כולה

 ישרא~
 י

 ש~ותי~
 ~ק"

יתבר~
 ~~ג~ ~

 תכלית
 ע~

 קדוש
להדבק ישר~~

 ל~~ו~
 שא~ד מה וכל ~ הקדו~הותורתי~ו המצו~ ע"י והחיות הקדושה

 תכליתו כל בהיותמחברו גדו~
 באיןלהדבק ת~וק~ ועוצ~

 םו~

 לבוא בכדי ~ ~מ~וה וה~מוןה~נוז ה~~ ~ ול~~~ ~ ב"ה
 י רז~ל כ~אמר ~ הבוית"ש לדבקותידה ע~

 ~ הוא תד ~ישר~ל ואורייתאקוב"ה
 ~יוחד באבר לעשותה צריךמצוה ו~
 על תפילין ~צות כ~ן ~ השי"ת אותנוצוה כאש~

 ~רבעה ~ ה~וף ~ל ~יצית ~ הראש ועלהיד
 ליטולמי~ים

 מצה אכילת ~ בידי~
 לה~ יש ~למ"ע וכן ~ובתיך ב~~

 ~ ~יותד אבר
 שעושה האבר לוה לש~בד צריךאך

לעבודתו ~ידי~ ז~ם"ה אבריו רמ"ת כלה~~צ~ה ב~
 כ~זו ~ ית"~

יחוד בל~~ שאו~רי~
 ~קוד~

 ~זצותכן ל~ ~ ~~~~ ת~ילי~~ ה~חת
 םוכ~

 ש~נו
 כ~א~ר ~ידינו~ וש~"ה אברינורמ~ח בכ~ בה~וצו~ נכ~סי~

 סוכה ל~צות ~שר הק~רבור~ו

 ע~~נ~~~ נכנ~י~
 ~ ה~וצוה לת~ך הפאם~~לעס

אוכל~ן
 ויו~בי~ ו~ותי~

 וישני~~ ו~יי~ן

בתו~
 ~~ות

 הקדושי~
 כ~בו~ר

 ו~~~~ ~~~~~ו~ ~הקי בס~רי~
 ~~ ו~~צפ~

~רו~~זי~
 ה~~ ~~זות על

 ~~פנ~ ~ ~זיוח~י~
 היו~את

 ~צדיקי~ נ~נ~י~
~~~ 

הרצ~~ ע~ לרו~
~לו נכנ~ להם~כ~ וכ~נ~נ~ ~ ~הםוכה

 בה~~צוה~והמצו~
 ~~תו ~~~ת

 אצ~ לזא~ ~ ~ז~ף ~~ר ב~וד רגליוו~ד מר~~~
~צו~

 אינו ~ו~ה
 ~רי~

 כל ~~~בד
 כ~ ~ המצוה ב~ ~~ושה לאבר~י~יו אברי~
אבר כ~

 וגי~
 ~ ב~צמו המצוה ~ושה

~ליו ו~~~~
~~~ 

 ~~~כה קדו~ה וחיות
~~~~ 



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ם ~כו~ה כלו כי ~ אמצ~ות ~ום~לי 
 א~ילו ט~מא~~האי ~ םוכה ל~וצות השייכים הקדושים~~ת

 י~יב~
 בעצ~ה

 ~~~ ~ מצוה~יא בםוכ~
 הק~ בנמרא הפשט

 כל~שיתק~ו
 האו~זה"~

 לעתיד
 לנו תנה לטעון ויתחילו~כר~ לק~
 בטרוניא בא הקב"ה אין וכאשר ~~נקי~~ה מרא~

 ~םיון ~י~שה להס יאמר ~"כ~כז~~
 קלה שהיא ~מהי וםוכה קלה~ה~צוה
 הג~ר~ ומפד~ ~ ~~צות~כל

 ~אין ~~~י י
 תםרון~~

 ~ה ~~ר שאין פירוש ~ כי~
 צריך ש~ושה המצות כל כי ~ כםוי~ום

~בל ~ ש~ושה ל~אבר וגידיו אבריו כלל~עבד
 ~צו~

 ~לה מכוםה םוכה
 ~קראת ל~את ~ ~~בוד לשום ~צרכת~אי~ה ~ בהנזצו~

 ~יד ~קלה
 כ~

 או~א
 ~וש~

 ~ראש םוכתו
 ~ל ~ופל ~ג מלת ~ירוש ~~~

 ~ הב~ין ראש שהגג~~ס ~ ~מחש~~
 או"א כל וזהו ~ ה~~~~ה~~ש המחש~~ כ~

 הוא האוה"ע ומחשבת ~ ~חשבתו ראשל~י ~מצו~ י~ש~
 י הנשמיות ולת~ות ~צמם להנאתרק

~~י~
 שום להם

 ר~וו~
 רוחניות למחשבות

 כילהש~יל
 ל~

 ה~כוון~רק ~הוא ה~~~י
 הגנוז האלק~ת והחיות הרוחני~האור
 ובפרט ~ הנש~י דבר בכלו~~ון

 אשר~קד~ים ב~צו~
 ה~ז~

 ארצה מוצב םולם
~ר~שו

 נבול בלתי ~ד י הש~י~~ מגי~
 נ~חשבתם לפי רק יעשו והמה ~ו~כלית
 ~י~ עצ~ום~להגאת

 ~זקדיר הקב"ה

 הח~~~~יה~
 ע~"י י ת~וז כב~ק~פת

 ~ל מק~ברין ז~ל ~אא~~ו"רש~מ~י
 חז"ל~~~זרו ~~

 אי~
 אלא ~ לעתיד ניהנם

 ~וציא~קב"ה
 חמ~

 רש~ים ~נרתיקה
 י וכו~ ~~רפאים וצ~יקים בהי~ידונים
 נחלקה הק~ ו~ורתנו ~ ג"ג בנימ~חמה

 פרשיו~~נ"~
 יוציא לעתיד כי וז~ו י

 ג"ן ~תהקב~ה
 פר~יו~

 מנרתיק~י ה~ורה

~ה~~בו~
 ~~ז~ו~~ים ש~~ם

 בז~
 ה~ו~ם

 בתכליתבש~ים שמ~י~~ כ~י פנימיותיו לפנינוזתאיר
 הרוחניו~

 בלתי
 ~ה מתרפ~ס צדיקים ~ וזהו ~ותכלית ~~~

 להשיג אך ו~~זלם תכלי~ם כלכי
 םוף להאין ~"י להדבק~תורה פני~י~
 יבואו ~תורה~ פנימיות ישינווכאשר ~ ו~ל~
 יגי~ס כל היתה זאת אשרהשלי~ות לתכלי~
 רפוא~ס וישיגו ~ותשוקתס וע~~~
 ויגי~ס תשוקתס שכל הרשעיס~כן ~ ב~~מו~
 תאותס למלאות רק~~לם ~~
 ~ק~ התורה ובראותס~צמם~ ל~נ~~
 בת~~~

 ~ידו~ים ~הרות~י~~
~בו~תם ~~ ~~י~ ~ ~~

 יגי~ם כל כי ~ שלמ~
 ו~~ו~~

~~
 ~א~ ~ גש~ות להנאת

 הת~~וג
 יםור~ן ואין ~ י~ינו ולא יד~ולא ~~~
 ~~~ ~ מזהגדול וג~~~

 ~קדיר שהקב"ה
 ו~~~ח~ה ~י~~

~ 
 ~ירוש

 ~~צי~
 ~צות

 ~הריס~ מקדרין ~כ~ו~לבושה ם~~~
 ותאירהמצוה שינ~~

 ותיפי~
 גאון בהדר

 ~וז~

~~
~ ~  

 בת~גוג יפ~תה ברובוכשתופיע י~~~~~~~~~
 יהפוךכזה~ רו~~ו~

 רצונ~
 די לא ~ ות~וק~ם

 י יב~~ו רקיקיימו ~~~
~~~~ 

 מק~ה
 ו~~ בטרוניא ~א הקב"ה איןהלא ה~~~

 זמנא נ~י ~ישראל נ~~ום ~ומשני
 ~ד ת~~וז תקופתלהו ד~~~

 חג~
ש~ל ~ ~ירו~ ~

 ישרא~
 ומזהיר ~~היק נ~י

 להם ש~אירת ~ה וכל ~ ~וכהמצות ~~
 ~תלה~ים ~זתא~צים הס ~יותר ~~ו~
 ל~יןיותר ומת~~י~

~~~ 
 בית~לש~חת ~ י~~ש

~ל ~~~ ~~~ השואבה~
 הנשיא הילל ~ל חז"לדא~רו ~
 ש~

בש~~~
 ~~~~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~שואבה בית
~ 

~~~ 
~~~ 

~~~ 
~~ 

~ 
~~~

 י
 והו~

 ~~~~ל
 בהיו~ו ~ הבנ~

~  
~דו~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 כ~ו~~זר~גדו~
 ז~ל

 אי~
 ~צ~זו על י~~ור

 זג~~~ת ג~וה ~ ~~לזד~רים
 כז~

 ע"ע
 על ~קאי פיר~ו ות~~~ ז~ל ~~"יוהנה

~שכי~~
 ז"ל הוא ~~~~~ ~ ~ק~

 ~דבר~
ה~

 בה~ת גד~לה~ ובש~לות ~~~ות
 ~~~לם ~ ~שואבה בית ש~תתב~ת

~~~ 
~ואב~

 אי~ הקוד~~ רות
 לפי איש

 וכאו"א ~מדרגתו
 הרגי~

 רותנ~ ת~נ~נ
 כ"א בלב ~ערה אשר ~אל~ותו~~ת

~י~
 ~לות עד שב~~ים לא~ו הי~ר~לי

 והנ~~~~ם~
 הק~ הלל האלקי התנא

כ~ב~
 בית ~~מתת

 ~~ ~ ~~ואב~
 ~~ר~ח~ל~י ~רגי~

 את ~ק~ושה
 הת~~

 ו~ק~שה

~ם~~~
 וה~מ

 נ~
 שמתת ~דו~ת באור

 ~ב~ ~ה~ה~ והתת~ ~~ואב~~~
 ~ת~ו~ה

 לאביו~~בקות
 ~~ף ~לי שב~מי~

 שהי~ ~נ~תנתו~~דוב ות~ל~~
 מת~~

 לפתות א~ע
 בעת ש~~ראל~~~~תים

 שהר~~
 את

 א~ אם אמרי ~ וה~הרה הק~שה~ת
~
 ~פ~ לאי~ הש~ ~~ע~ א~ ~ ן

 ~ב~~~ם
 ז~ ~ קדו~ה תיות ל~רגיש ג"כ~~וני

~י~~
 כולם כי ~ ~הכל ~~ ~ כאן ~הכל

 ~דו~ת אור וחיות ה~~ענוג א~~~~גישי~
 ת~ בא~ כאן~ א~ אין ~ ובאם~ל~ות~

~~
~~תי א~ ~ לש~לה ק~מא ~ מי ~ ~~ כאן~י י ותע~ג ח~ת ~ום מר~יש ה~תי
 ~רי~

 נמצ~ א~ ~ לשאול
 עוד

 אי~
~~~

 אנ~יס ש~ל
~מו~

 ~לא
 ~דולבאור וקדו~ה ת~ת~ום יר~~
 הז~

 ~בפחותים הפחות א~ א~~
~ום מ~~~ ~~י~

 ת~~
 ~ ~~את הג~לה בק~ו~ה ~הארה

~~~~~~
 ל~~תת ~~בא ~ק~ ה~לכי ~ הנ"ל ~~מ~ מאמר על ואמרי

ב~
 והתחיל ~שו~בה

 ~~רגי~
 ש~ע

 וח~~
 הת~יל ביות~י ~~~ו ש~~ ומפני ~~ל~ו~
 תשו~ן~~~~ת

 הנפ~
 ל~~ו~ רא~ הוא אם

~~~~~
 ~~דו~ה

 עצ~ ז~ וב~מ~~ ~ הזא~~

 ש~אד~ ~מר~שה~ר~
 לקחת ~~ה

 תור~ש~ח~מדברי
 ~צוה או

 בער~~ת~ ~צ~ו יבא א~ ו~~~ישבת ~ו~קדו~~
שיעש~

 חשבון
 טל~יו אתומראה לכ~~ ~וא ר~~ א~ ~נ~~

 ח~ב~
 צדק

 אי~
 ~ברו

 ושנותיו תד~יוי~יו
 בהב~

 שום בלי וריק

הרנ~
 ת~תי

 ואי~
 נעשה

 ותאותיו ~עוה~זמהבלי ומ~ו~~~ ע~
 ופור~

 מצודתו בזה

 יו~ל שלא ר"לי ו~"ש ~עצבותל~פיל~
ל~הר

 ולקד~
 ~צמו

 בקדוש~~
 והמצ~ה התו~ה

 שבת בקדו~תאו
 הת~ ו~~ת~~

 ל~~ציא
 נפ~וממ~~ר

 להאיראלקות ותי~~ ק~ו~~ ש~~ ל~ר~י~
 ~~~~~ רות~

 ~ם
 לימי~

 א~ר יהבאי~
 ע"~

 ב~ם י הכתוב אמר
 תעש~ י ב~וב ~~~טוב

ואל י בטוב קביעות לך
 ת~ש~

 תשב~ות אז
 הנפ~

 אך ~הו כי
 להדיתך היצר~צת

 ת~
 האלקותי מת~ת

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

 אלקותבתיות
 לאבי~

 וביום שב~מים
 תעשה ו~ותי יראה רע~

 חש~ו~
 ~~תים הנ~ש

 ה~ולם בהבלי עו~ק ש~~ה בשעה~שפלים
 רא~ י הגש~ויותו~תאות

 בע~מ~
את~
 ומ~ ~

 ת~בון ~~ה אז י עו~ה אתה

נ~~~
 וא~ותי צדק

~~~ 
 הק~ ~אמר

~~ ה~
 עושה אינני אם כאן אני

 ~ת~
 ת~בון

 רא~י אני א~ י אני~ל
 ל~~

 י

 ר~
 ל~בל יתד אתם ל~~וח י~~אל עםר~~י א~ני~

רו~
 ה~ואבה ~ית בשמתת וט~רה ק~ו~ה

אזי
 הכ~

 ~אהי~ ה~י"ת לי כאןייעז~ר
 עת ב~ל להרגישביכולתי

 נוע~ ~פ~
 ותענונ

 אם ~ כאן אני אין ואםאלקות
 ל~

 א~ניס
עת~

 ישראל בין ר~שי
אש~~ אתם~א~ ~~~זו~

 ח~בון עתה לע~ות היצר לע~ת
 ~י י כ~ן ~~יהנ~ש

 ~~ יוד~
 עת יבא

~וו~שר
 ~ו~~

 ו~יות ת~נ~ג ל~בל ~~וכל

~ו~
~ ~ ותכלית גבול בלי ש~וא כזה ~ ~ע~ז 
 אנ~

 מלפנינו ש~ן וה~ר י מב~שים
ומ~ת~ינו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~ העוב~א ואחר העובדא קודםו~אחרי~י 
~~ 

 ה~וב~א ק~דם אשר היצר דרך
 הא~ם את~פיל

 במ"~
 ל~ך ראוי ~אי~ו

 ח~בון לוומראה
 הנ~~

 עצת ~יםיר
 הש~~

~~לינ~
 ב~נז~ה החצ~ה לע~ות שנוכל

 אבינ~לפני
 ~ב~מים

 ~ויכ~
 ~היות אותנו

 אחר ומלא~רינו רצו~ו ולע~ות~~שמ~יו
 ~יה~ובדא

 דרכ~
 ~א~ר היצ~"ר ~ל

 עם המצוה~~ית
 מע~

 אזי ושמ~ה חיות

~פי~
 ל~דלות

 וגאו~
 ~הוא איך לו ומר~ה

 במדרגה ~~~כד
 גבו~

 כאם אשר י
 ח"~

~ו~
 אי~ה אחר לגי~ת

 עובד~
 ומדמה

 מאומ~ ש~~~כ~פ~
 לפ~יו

 יתכר~
~ 

~~
 ~מל~ כ~

 יוע"ז ל~וא וי~י~ו
 מל~נינו ~ש~ן את להםר~בק~ים אנ~
 ומאחרי~

~~
 בלב לעכדו שנוכל אותנ~ י~~יע הש"י
 וד~תשלם

 ~ ~מן ~לול~
~בשמחת

 ~~~ תור~~
 ב~ם ז"ל הוא

~~~~י~
 ~ל ~~ר י

 ה~לש~
 המצריםבין~ ~בועות

 ואח"~
 י באב עשר החמשה

~ד~
 ש~~ר והתקיע~ת ור"ה אלול

 ליוהכ"פ ר"ה שבין~מים וא~"~
 ~יוה~"~

 הח~זשה
 ~י~ים וא~~כ ת~לות וחמ~ה~ינוים

י~~~"~ שבי~
 ~צ~ת ה~ו~ות חנ ואת"כ י לםוכות

 וי~~ ומיני~י ל~לב~כה
 ו~ב~ת הו~ר

 ה~בודות אלו כלה~רבה
 ה~

 הכנה רק
 ~וא שכ"ז י לד~ת ~אתלאתה

~~ 
 ה~נה

 לד~ת הר~ת אתה לו~ר י~ר~ל ברש~כל
 ד~~י

 הו~
 וזהו חלב~ו עוד ~ין האלקים

 ה~בר א~ ז"ל הוא וה~ביר י הגמורה~ח~ד
 כ~ה קש~~י דבר~כל

 רק וזה~ ~ ה~ו~
 י הי~ד~דם

 אב~
 ~י~וד ב~ת

 ובלי ~לל ק~~ין~~ם ב~~ ~ו~
 ש~~

 והבן י לב~ש
 ~וא ~מוק כי~~בר

~ 

 ~~ת חנוכהבשבת
~"~~~ 

~ ~ ~
 ~~"~ ב~ודר~

~~ 
~~ 

~~~~~ 
 מש~~ הואי כן הכוונהא~ר

 ימי דבכל
 י~ן י ~ה~"י מרו~ק האדםה~בוע

 ~ו~"ו בעניני ורובו ר~שו~עיםק ~~ו~
 ע~קי מ~ליוש"~~~~ליך ובב~

 עו~"~
 ו~ו~~

 א~דכל
 ~ בתו"~

 להשי"ת א"ע ~זק~ב
 ל~יא~ כ~

 ~תר~קתו י~ן אך מדרגת~

 ש~תרח~
 השב~~ ימיכג

 גם נת~חק ~ ~ד~
 התנו~ה כמו צל~י ד~ כמא~ורמאתו ה~י"~
 ~ו~ה כןעו~ה ש~~

 ה~
 לזא~ י שלו

 ביום
 להתקרב רוצה ~~דם כי אףה~בת

 לה~קרב בכחו אין י ל~"יעצמו א~
 בימי מאתו נתרחק ד~ ~י~ן לגמ~
 ה~צות עו~ה כ~ה~דם תנ~כה בימיא~נם ~ ה~~~

 י מ~שרה למ~ה ~~יא חנוכהנר
 א"כ י הש~י~ה ה~ר~ת יש~צוה וב~
 אכל י להאדם מקורב ~שי"ת ח~וכהנר ב~צו~

 ימי בכל כי~ן
 ~שבו~

 אדם
בע~~י ~ום~

 דעל~~
 אע"ג ~את

 ~~ל י אצ~~מ~ורב ~ה~~~
 מר~~ק האד~

 ימיכל ~~~
 בש~ת ~ך י השבו~

 ח~כ~
 יש~ם

 מ~בת ה~נ~ י ~~לות שתינ~צ~ים
 בשבת ~~ לאד~ הש~תהתקרבת חנ~~ ומ~~~ י להשי"~ ~אד~הת~רבת י~
נע~ה ה~~

~~~~ 
 לגמרי ~קורב

 בק~ר~~~שר ל~ש~~
~~ 

 ~~א
 ו~ד מ~ת~

ואז ~ל~
 ק~

~~ 
 לח~ש~

 א~ן~ ה~~"ר לח~כת

~בפורים~
~~~~~~ 

~~~ ~~~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~ר ~~~~~~~~ ~~י~~~ ~~~~

 ~"שא~~רי~ת ~ו~י~ בת~~~י~ א~ת~
 ~~~~~~י ו~יתא ~ ~ה~"~

 יו~~"פ ~ש~ ~פורי~~~
 ישנם ד~פ~~יםה~נו ~פורי~ ~~~ ה~~
ג~~~ת ~~~ ~ב~י~ ~~ש~

 ~~ת~
 ושמ~ה

 ~~~ ~~~~י~ ~ו~~



 דיונזא ה~יובא א~ר לא~יוניםוחתנות
 ~ח~ה ביוה"כ וכנגדם גופניותבחענוגי
 א~ילה איםור הגוף את לענות~נוים
שתי~

 ר~יצ~
 ~עבו~ת ידוע וזאת י ו~~

 יותר הגוף בתענו~י ~עוםק ב~עהד~

 החהי ג~חיות כי יען וכבדהיק~~
 ~~~~~ים ב~ברים כלל עו~ק ~אינו~ביוה"כ
 לא~ם יותר בנ~ל הוא הגוף~תענוגי עצ~ א~ ~חונע ~~וף את חענה~דרבה
 בפורים ד~ ע~ו~ת לזאת אי י ~~ אתלעבוד
 ד~ עבו~ת חח~רגת בנו~רגה ג~ולה~וא

כ~ו~כ"~
 לז~ת

 ~קר~
 יום י כפורים יום

 ~עוםק בחי וידוע לפורים ~חה~הוא
 ~~ ה~ון בחי~ ~~~ה הוא ~נשחים~דברים
 ב~~ ה~א רוחנים ב~ברים ~ע~~ק~מי

 י~ר~כי
~~~~~ 

 תייב חז~ל אחרו
 ~פוריא~ב~ונ~י אינ~

 ע~
 ארור בין ידע ~לא

ן
 לברו~

 היינ~ רדכי ח
 חו~ר אדם איזה

 י הגש~זיות בתענוגי ~הת~נ~ ~נב~ו~י

 ~ל~~ל~
 לו יהיו

 ~~לו~
 המן ארור בין

לברו~
 ~שחיות בת~נוני ע~םק בין חר~כי

 רו~~יות ב~ניני ~עו~קבין
 ה~~

 ~ניהם
 כ~ונתו לפ~יו~ווים

 ~ ל~~~
 ~ ~~~~~~~ ~י~ ~~~~~

 ~~~~ ~~~~ע~ב~
 י

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

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

 י ~י~~~~~~
~~~ ~~~ ~~~~ ~~ 

~ ~ ~~~ ~ ~  ~~~~ ~~גי~ 
~~~~

 ~~י
~~~~ ~~~~~ ~~~~ 

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

~~~ 

~ ~
~~ ~~~~~~ 

 י
~ ~  ~~~~~ 

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

~~~ 
 ~גי ~~י~~ ~י~~~~~~~~

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

~~~~~
~~~ 

 ~~~"~ ~~גי~ ~~

~~~~
~~~~ 

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

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

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

~~ 
~~ 

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

~ג~~
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 

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

~ ~  ~~~ 

~~~~

 המאחר
 חה י חוק~~ הז~

 תנה החלאכיםבק~ת הית~
 הוד~

 ~ל
 ידעו לא האם י~~חים

 ח~
 ב~רה ~כתוב

 ה~יב מה ועוד א~לם ~ייך~אינם
 ת~ובה ז~ת ~ה כבודו בכםאלא~~ז ~קב~~
 מה גם ~בפיהם בהבל י~רפוניפן לת~~
 זאת עלמ~רע~ה תשוב~

~~~~ ~"~ 
 ~~~ת כי

 ת~רתינו כי היתההנולאכים
 אורייתא כא~ר ברות~יות ל~יימהבא~שרי הקדוש~

כולא
 ~ח~

 ~ל הודך תנה ע"כ דק~ב~ה
 ~~י~ ~~בי~ו ברו~ניות ונקייחנה~~חים
 לקיי~ה שבאפ~רהל~ברי~ם

 ~ ברו~ניו~
הל~

 ~חו~ה
 גנוז~

 טרם דורות תתק~"ד

~נב~~
 ה~ולם

 והית~
 כל כתובה

 ולאכולה ה~ור~
 נ~םר~ הית~

 אתת א~ת אף
 י בג~~יות לקייחה ביכולת הי~ לאאז הל~

 ~אפ~רה ה~ברמ~~ר~
 לקייח~

 ברו~~יות

 ~ז~ק~ואת~
 בג~מ~ לק~חה לב"ו ל~~ה

 אדם ~~ו ~באם ת~ו או~ה לק~קליכ~לין ~ל~
 ~וצוה עליעבור

 ה~ם ~~ו יעלה י קל~
 ~נורות ~~ו ל~~קל ~~~למותבנל

 ~~ת בשבעה חצוה לאות~השייכים הק~~~י~
 הו~ך תנה ע"כהק~ושים

 וכ~
 ~קיימה

בפניחיו~~
 בלי

 לבו~
 תוכל לא אשר

 ה~ב"ה ואחר יקלקול לב~
 לח~~

 להם ~י~זיר

 וה~יב ית~וב~
 ~~~ ~~ו~~

 י~רפ~ני
 ~~א פי~ ~בפי~םב~בל

 אותי ינ~~~
 ההבל פי~ב~בל

 רו~ הי~ ~בפ~
 ~~א

 בר~~נ~ות א~ר ב~ענת~רו~ניות או~יינצ~ו
 כן ~אינו חה ת~ו ל~ל~ל ביכולת~ין

כ~ת~



כשתתן
 תורת~

 לב"ו בלבושין ~ולובשת
~~~בש

 בגו~
 תאות ו~זלא עב חומר ע~ר

 ובז~ת ת"ו קלקול ל~י לבאי~ול
 הטענ~

 י י~צחוני ~לא א~~יר~
~~~~~ ~~ 

 ה~ב"ה
 ~ל~"ת בחי~ הוא כסא י כבודי ~כםא~~ז
 אגדל הכסא רק~כמו

 ממ~~
 אחוז פי~ י

לאיד~
 ~בוד יגדל או~ן באיזה גי~א

 ~י י~~לוכה
 ה~לו~ דר~

 ~תן כא~ר

 לקיימ~ תדש~ ת~קוד~~מל~
 ~אשר

 ~~ירה ~יר~קיי~ין
 ~המל~

 אין ~~ה
 ~מל~ ~~ו~~"~

 ~תגדל
 בז~

 שב~י נ~תמת
~~~ר

 רואי~
 י~יו בהוד ~תדירות ~מלך ~ת

 גדו~תו ~~~דו~~דר
~~לת ואי~~ ~ ורומ~ו~

 ~לי~
 אבל ~קודתו מקיימים ~~כ

 ראו לא אשר רתו~ם ~מד~ות גם~ם
 את~~ולם

 ה~ל~
 השנה ~ום להם ואין י

~~דלת
 ~מל~

 ורוממותו
 י~~

~הםתר המ~ כ~
 גדו~

 ואל~ים למ~ות רחוקים
 רק מאתו~ר~אות

 שישמבי~ים המ~ ~קוד~ מתי~
 מל~

 ומושל שליט
 באר~

 י
ומחמת

 וחש~ת~ אהבת~
 אל להתקרב

המל~
 ונפש ב~ב פקודתו ועו~ים מקיימים

 כבוד עיקר הוא זה ~ נפשםבמ~ירת
 ~הם תחזיר לזאת י המלוכה וחכליתה~לך
 ~תורה שבפנימיות אמת ~ן התשובהזאת
 י לקלקלאין

 א~
 תכלית העיקר זאת אין

בריאת
 העול~

 מה כי ~מ~וכה וכבוד
 ~הי~ לא י פני~זיוחיו המלאכיםשיקיימו
 כ~ודמזאת

 תאוות ו~לי יצה"ר ~בלא חו~רי לבושבלא ~כלי~ כי יען י ג~ול~ המלוכ~
 מחיצ~ה~רואין

 ~~פ~קת
 אין ל~~ל~~ בינ~

 מצות שיקיימופלא
 ה~ל~

 ה~לוכה וא~זהכב~ד

יכול~
 ~יקר ז~ א~ר מז~~י ~היות

 י מלכות בשם להקרא ~בריאהתכלית
 נתונה ת~י התורה~~שר אכ~

 באר~
 ה~גו~~ות

 ו~זלא ~כ~ר וח~מר ~ב בג~ף ה~לובשולב~ו
 היצרבתאות

 ה~~ת~
 רצ~ן אחרי ללכת

 עד ~"כ ~~ול ~ה~~ר ש~ה אשר~ו~~ות

 גדלת את הג~מי בשכל להשיג ביכולתשאין

~מ~

 ו~~ותיו תפקודתיו וע"י ~לם של מלכו
 שישיתב~~ו

 מל~
 בשמים עולם ~ל ~ולכו

~באר~
 ידבקו ותורתו ~צותיו ו~"י

 באהב~
רב~

 ~ הנ~ש כל~ת עד נ~לאה ובתשוקה
~~

 ותכלית ~מלוכה כ~ד עיקר הוא
 י ותחתו~ים ה~ליו~יםבריאת כ~

 את~ ~~~
מש~

 בתכלית ~י~ כבו~ו בכסא
 ירדתם למצרים כלום י ~מלוכה היא~ולם בריא~

 ~שת~בדת~ול~רע~
 גדול בהס~ר להיות

~ החיו~ ~~~~ת~ ~ ~  ~~~~ 
 ~ניבה~ם

 ~זיל~
 רציחה

 ניאו~
 יש

 ~גשמיות תאות לכם יש~אם ב~
 עיקר היא זאת אשר למתוק ומ~ר~טוב מר~ ~הפו~

המלו~~
 אשר

 בהתוש~
 והה~תר

~~~ 
להתמש~

 מקור אתר
 הט~~

 ולהדבק
 ובתש~קהרבה בא~~

 עצומ~
 למקור

והטוב ~תיו~
 ולה~ו~

 הג~ם את
 מיד הבריאה כל ועיקר תכליתהיא ז~~ י לצור~

 אדיר מה אדונינו ד~להקב"ה ~וד~
 שמ~

 ב~ל

האר~
 ~כל ~ארציות בכל ~י~ ~

 א~יר שמה גם ~הםתריםובכל הגש~יו~
 ש~~
 י

 את ל~רגישיכולים
 שמ~

 ~אדיר
 ול~ב~

ב~
 ע"י

 ת~רתי~
 את ~רגישים להיות ~ק~

 ~ק~~~~ ו~יות הפנימיהאור
 להיות

 נא~זי~
 ויה"ר בךו~דוב~י~

 ש~זכ~
 לה~בק

 ~כי"ר ויראתו באהבת~וב~זצותיו בתור~
~ 

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

~ ~ ~

 ~~~~ ~~ ~~יג~ ~~ ואמר
~~~~~~~ ~~~~ ~~ 

~~~~
 ~ל ה~רה שחזר אנורו רז"ל ו~ו~
 תורה א~~רו ע~ו אצל בא לקבלהה~ו~ות

 א~ר בה כתיב~ה
 לה~

 תרצחי לא
השיבו

 כלח~ת~ הל~
 ועל

 ~רב~
 תח~

~כל ל~
 ל~בל~

תזרה א~ר~ י~מעאלי אצל בא
 מ~

 תג~ב~ לא אמר בה~ כתיב
~שי~



 נוכל לא בכל י~ו ~יותנו כל הלא~יבו

 ג"כ שאלו ומואב לעמון ו~ן ~לקבל~
~~יב

 לה~
 לא

 והשיב~ ת~~~
 תוזק כל

 ~ לקבלה ~וכל לא ~זה היא~מתנו

~~~~~~~
 דבר אומה לכל אמר למה

 הלא אומה לאזתההמנגד
 לאמר ל~ הי~ בתורה יש מצות~~י"ג
 נזנגדת אין אשר אחרת ~זצוה~לי~ם
 ~לשורשם

~~ 
 ע~ודת עיקר באמת

 מד~ ל~ יש לכ"א ~שר הוא~אדם
 אתרת

 לבו~~תאוה
 למד~

 הג~מיות בתאוה ההיא
 שנפ~ו ~הוא ~~אוה לשבר~~~דתו
 וזאת י בעולמו נברא וע"ז~~~ת

 בעוה"~ ועבודת~~~ר~~ ~י~
 יחקן לא ואם

~ד~
 לזאת כלום בעולמו פעל לא ~זאת

 לכל ~~~~ה~ב
 ~ומ~

 ~ור~~~~ ו~ח~ מדת~ כ~י
 ~יקר לכ~א א~ר ~אומה

 ~מד~ לשב~ ועבוד~~~~
 אשר ה~ת

י~
 ו~~יבו הזאת הרעה מה~דה תיות ~ם
 לקבלם יוכלו לא לזאת חיותם כל זאת~~ר

~
 היא עבודתם אשר הק~ ב"י כן
 רצונו בעבור הגופ~יות תאוות כל~~~ר
 אצלם הזאת ה~בודה ונ~ים וטוב~~ך

~~~~
 אצל אנ"ש יש~ו זאת אמירתו

 ז~ח~יל כ~~ר ה~הור~ולחנו
 כם~ר באנ~ים ה~נזצאים ~עות~ות לפר~

 פ~ימית ~פי~~י~ן
 ז~ לבב~

 בג~לזת

~
 ב~מצ~ות

 ז~
 כס~ר וכן י ח~ם בש~את

~~י~
 כל אשר לבבו ~געי ~י ואיש

 נוח~~ו א~זיתת בעצ~זו הרגיש~~ד
 לבבם~~~דו

 מבני ו~חד ~ לר~~~י~
 ה~בר ה~הו~~ורה

 ש~נ~~
 ל~"א

 ~"ל הוא והרגיש~~דו~ו~
 שי~

 הנאה לו
 עליו ויבט י חברו חם~ון~~גלות
~~~רי

~~~~ 
 י~ן ד~ ~םוק על א~זרו

~~ד
 המב~~י~

 דבור כל א~ר ~ רב צבא
 ~גבורה ~ז~י שיצא~~~זר

 נחל~
 לשבעים

 ש~חלק ~עם ו~מר~~ת~י
 לשבעי~

 ל~ון

 יח~וב בל שומע ש~לבכדי
 האי~ ונשש~~ י לתברו רקמיינ~מען" ~י~ "~י~

שה~גי~
 לבבו ~~בר ~ בלבו חשב אשר

 חבריו ~ל עוד לשמוח יםף וצא יב~בו
~ 

~~~ ~  ~"~ ~ ~ ~  ~~~ ג~ 

~~~~~
 ה~בת נקרא ל~ה

 הז~
 ~בת

 ~תורבן בט"ב כינתמו
 ~רבן על ב~פלים~אחד ~רותנו~יו ~י~

 אז שניטלהמקדש
 כ~ מ~נ~

 ~ הה~פע~ת
 ~~ ~יים הי~ ~בי~"ק בזמןכ~

 ידי על ל~~י"ת הדברים~ל מת~די~
 דבהקרב~ות ~ה"ק שכת~וכמו הקרב~~
 ~~דרגות ה~רבע כלנכללים ~י~

 שי~
 בעולם

 ~~דבר בתי~ הוא העובד דהכהן ~דצת"~
 חי בחי~ היא ~~קריביןוה~מה

 המזבתשעל והעצי~
 ה~

 וה~וצת ~ומח בתינת
 עלשנותנין

 הקרב~י~
 ~ דומם בתינת הוא

 שהיו וע~י הולדה יש יחוד דבכלוידוע
 כלמתאם~ין

 הדברי~
 הבחינות וכל

~שבעול~
 נשפע ע"י הי~ להשי"ת

~ל לישרא~
 השפ~~

בעו~ה ~~~~ ~ שבעולם ~~ובות
 שחר~

 זאת לא ה~ו~דש
 אז ל~ו שהיו ה~דו~ותהה~~~ות ~~~רנ~
זאת ג~ א~

 הה~~~~ ד~זע~
 בגלותנו לנו שיש

 ~ מההיפוך היא שמא ח~ו חוששיםא~ו
נזאחר

 שאי~
 מאין וא~כ להשי~ח ~יחוד לנו

 היו וע"ז ~~~~ותנו לבוא ח"ויוכל
 צ~רנ~

ב~פלי~~
 ~זאח~ א~

 השבת א~"כ ~בא
 אל ~תאחדים ה~ולמות כל ג~כ בשבתאשר קוד~

 ידי שעל במקצת נחמה לנו יש עי"זה~~י
 בגולה אף ה~~~ות~ו לבא יוכלהיחוד ז~

 על קצת ~חמת~ו הוא וזה החורבןלאחר
זאח

 נקר~
 שבת בשם ט~ב ~אחר ~ש~ת

נח~~ו
 ל~ו~ו~

 בעצמו הוא ש~~~ת
 ידו ~~ל~לנו הנ~מ~

 יושפ~
 ~זב כל לנו

~ 
~~ת~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~פ~
 ~~~~~ ~~ ~~~~ ויגש~

~~ 

~~~~~
~~~י ~ג~ ~~~~

 הלשו~ מ~ הקש~
 בשם אנזר ו~~ה

 ~בת בליל ש~זנורין ~זקאברין ם~קאא"ז
 כל ~ל ל~ניך אני~~~ה

~~~~ 
 אשר

 ע~~יעשית
 ~~ל~

 כל
 מ~

 א~י ע~~י שע~ית
 שב~ לך~~~ן

 אנכי ~א~זין כי ו~ו~י~
ש~~~

 ואת ~ בגווי~ ~~ונים ~ם~ים הכל
~שר

 עתי~
 אני ע~וי לעשות

 מבק~
 שי~י~

 ~ נגלים ת~~ים היינו ~ ביתי ב~י כל~ם
 תם~ים ה~ה ~י ~בינו ביתי בנ~ נם~שר

~ז~~
 ~א~ר ג"כ

 ~~עת~ ועת~
 ועד

 אל~לם
 תע~~~

 ע~יכם שיעבור ~ה כל
~ל

 ת~ב~
 ~כרתם כי ב~וש ראיתם כאשר

 הנ~א~תי
 יותר רעה יש האם

 ג~ול~
 ~זו

 ~ ל~ניכם ~~ של~ני למתי~ כי ראו~עפ"כ
~~ובה

 הג~ול~
 מזה שנ~~תה

 וכ~
 אדם כל

 הזמן בגי~ת עליו באא~
 ת~~

 כאשר
 ~הוא ~ייא~ין

 ~ם~
 ית~~ב אל גמור

 זזהו בגווי~~ גנוז~ובי~ ~
 ועת~

 כשתא~ינו
ב~~ת

 ל~
 ת~צבו
~פ~ ~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~ בשל~~
 וכו~

~~~~~
 ~י

~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 א~ י

 ~~שום
 או לעשות ~~ם ~~~צה ~צוה ~בר~בכל
 ~ילי שום עצנוו על ל~בלרוצה

יתיצב ~ח~י~ות~
 הבע~~

 לע~ותם בלי לה~~יתו לש~ן

שמר~~
 כ~ו מל~י יותר ה~ה שזאת לו

 ש~רא~~ו
 ל~ניו ~נזה טוב ~~ר שאין לו

 ~ושב שהא~ם ~~ני הוא ו~~םרוןל~שזתן
~~תה

 רוצ~
 המצות עול עליו ~קבל

ל~יכ~
 לו ~וראה

 הב~"~
 וטוב נכון ש~ין

 ל~~ללפניו
 זא~

 אבל ~ הם ומרים עליו
 ש~וושבע ל~עת צריך הא~ם~אמת

 לעשות םיני מ~ר~~א ועומ~
~~ 

 ה~צות כל
 בע"כ לע~ותם ו~ריך~סיינים

 לפניו וטוב נ~ן שלא ל~ינים~נראה אע~~

ול~
 דבר

~ 

 שתיית כ~ו לפניו ו~~ה ה~א

 כשית~יל א~~כ א~ל ~ ~~רים~וים
 ל~שו~~

 ולא ~נוה ~זתו~ים ~ים כיירא~
 ~ב~

ה~ב~
 ~ז~זנו

 ל~שות~
 כי

 ~~ב"~
 כ~ נותן

ל~שו~~
 מ~ר~ו~ ל~י וא~~ א~~ לכל

 לשתות יכלו ולא הכתוב נזאנורוזה
~רים ~

 ה~
 תורה אלא ~וים ואין

 ~צו~~בר שבנ~
 או

 תור~
 ל~ם ~וראה

 ~~ ויורהו הם ש~ריםהיצה"ר בה~ל~
 ע~

 של~~ו
 עליו ולקבל היצ~"ר ל~~~ת איךעצה

 ~ו~
 וישל~תו~"~

 המיםאל ב~~ א"~ ~ישליך ה~ים אל
 ז~

 תורה
 ~ ~~ם שום ירגיש ~לא גם אף~ע"כ לכת~י~~ המצו~ שיעש~

 ~כל ירא~ א~"ז ה~ים~י~תקו
 המ~~

 ~~ב~~תו~י~
 זנו~ת

 ~~פי~
 ~מתי~ת בטעם המצות ל~שות~~ו י~ז~ ~ש~

שמ~~ ~~~
 ~ אמן לב וטוב

~ ~~~~~ ~~ נש~~~~  ~~ 

~~~~~

~~ 
~~~~~~ 

 וכו~
~~~ ~  

~~~~ 
~~~ 

~~~~~ 
 ~ אמר ו~ו~

 גבור ~~ את ירא איש אשריבת~לים אי~

~~ 
 ~ ~~ ירא גבר יבורך כן כי הגהוכז~

 ~"הה~לך ~~
 משב~

 ~לא ~~ הירא ~ת
 ~י ובאנות ~ ובבא בזה טוב כללו י~~
 בכל ו~זקיים באמת ~~ירא ש~~

לנג~י ~ שוי~ ר~~
 ת~זי~

 תמיד הקב~ה גם א"כ
~ 

 ~ם~ו~~
 עם~וא ת~י~ א~ ~איש ~סר כלום לו

~~~~ 
 נזםיים ~"ז

 לא ~~ ירא ש~וא מיהיינו ~ הנ~
 אם גבר יבורך טובכל ~ י~~~

 לברך נצרך אי~ לאישלברך נצ~
 רקבפר~יות ~~

 לבר~
 שיהי~ אותו

 יהי~וממילא ~~ יר~
 ל~

 הטובות כל
 האמורו~

 ה~םוק כוונת וזהו וכו~ועו~ר ~
 ישר~ל את~יברכו ~~~~ ה~ו~~י~י שהם ובניולא~רן ש~~"תצ~

 י~~ ב~רטיו~

~ ה~~י~ ~~~~ו~~~~~~  ~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~~וע שמי ת~ימו~ם
 בל~~

 יש~אל ~ל
 ~לשמו

 ירא~ הק~"~
 ~ויתי ~~וים

 לנ~~י~~
 ~~זי~

 ~ אבר~ם ואני אזי
ממי~~

 יהיו
 ואי~ ~~ב~ר~י~

 צרי~ין א~ם
לבר~ם

 ל~ו יעזור ~~"י בפר~יז~
 הי~וים כל ~~זו~וי~י~י ל~יו~

~ 

~~~~
 ג~~~ ~~~י~ ~~~~ ~~~

 א~~ר י~~~~
 הי~~~

 ~יונה
 נברא ב~~ילו ולו~ר ע~~זו ~~~אדם

~עול~
 ~יד~ו

~ 
 הוא

 י~ו~
 שפל ~פל

 ~זאת ברי~~ב~ביל
 ~~לית~א~ת ~~ ה~~ל~ נ~ר~

 בריא~
 הנם ~~פל ~ולם

ש~וא
 גש~

 פני ~~ור ~א~ד ונ~ר~ק עב
 ברו~י הה~~ר ~~יך ו~ו~~ר ~ תיים~לך
~ומר

 ואין רואי~ אינ~
 ~ביני~

 נזגדלות
 אשר יתברך וקדו~~ו~לכו~ו

 ג~ בא~
 ה~פלי~מ~רו~י~

 לש~ו כבוד י~יע ~אלו
 ש~~ו ל~ני ~~ענוג עיקר זה לא~ר~~ברך

~י~בר~
 ~~ולך ~מו

 ~י~
 ו~וכםים ~רים לו

 ~ס~וו~י~~~~לי~
 אליו

 ~נו~ני~
 פ~ר כ~זד

 ~~ו~~ו ע~~ז ~ נ~ל~ו~ו ל~~ר ת~ויד~~דר

~נ~י~
 ל~בוש

 ~שר או~ו וידעו~או ~ל~ רחוקו~ ~יו~~ ~ודינו~
 ש~~ ג~

 יראו
 א~ר ל~ז~~ם עזז ויתנז~פ~יו

 זא~
 ~בו~ו

 לזא~ ~ ג~ול~תר
 ~ייב חז"ל ~זא~ור

 ~~זנה ~ין ~ העולם נברא ב~בילילא~ור אד~
 ~~~ב ברי~ ~~ואיען

 ב~י~ ~הוא~פ~י א~רב~ י ל~או~
 שפל~

 ת~לית הי~ה
~וונת

 בריא~
 יא~~ וא~ הש~ל עולם

 הלא
 נברא ש~~בילי י~כן ואיך ב~~ל~~ ~~פלאני

~~ול~
 היא

~~~~~ 
 שפל שהוא מה כל

יו~
 כבוד איזה ~~~ו יניע אם ויותר

 להבזי~ת ~~יא ~יך נ~עבוד~ו רות~נחת

~"ז~~ית~
 כל

 ~ל א~ר הב~יאה~ ~וו~~ ~כלי~
 ~ו~ ~~ענג יו~ר ונ~~וך ~~~ל~ה

 יותר~

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

~~~~ 
~~~~

 את ש~וזבים אנ~ים נ~~צאו ~נה
 וה~זון ה~וה"זעניני

 ו~חבול~יה~ בריו~
 ~~זי~ ו~ז~~ו~~י~ ~ז~נ~י~פור~י~

ב~ורה לעםו~
 ה~~נ ~~ולםעם ~יי~ו~ שו~ ל~~ ואין ו~~~ו~~

 ב~~~י האל~ ה~נ~י~
אינם

 עושי~
 ~ל כי עולה ~ום

 ע~ק~
 הוא

 טוב בו~אי הל~וב~ר~יו
 א~ ~ז~ו~

 ~~"ז
 עי~ר זהלא

 ו~~לי~ ~~בו~~
 הא~ם ~י~י~~~א ~ ~בריאה

 עו~~
 ב~~י~י

 ~וה"~
 ~ז~ור~ולהיו~

 ~ין
 הבריו~

 ~~ר
~~ 

 נ~ז~או

 ני~ע~
 ל~ול וב~קל ~~זונ~ים הרבה

 ב~ל ~ב~~~ה דבור במ~~~ה~יצ~"ר ב~~~
 א~ יז~ור ~~וה ~ ופינהעבר

~~ 
 ~י~נים דע~ו ~רכך ב~ל~ניניו בכ~

 הדע~
 ב~ל

 העוה~ז ב~ר~י אףד~~יו
 הנמצאי~

 ~ל
~~ 

פ~י~~
 ~זכשולים ~רבה

 ופתי~
 ~~זונים ~

~~~
 א"ע יש~זור

 בישו~
 ל~שות הדעת

 לבל~י וה~זצוה ~~ורה עפ~יה~ל
 אם ~י ד~~זדרך ~ו~

 ז~ת רצו~~ לע~ו~
 י י~~ ד~ עבו~תו~~לי~~ ה~י~

~~~~ 
 נא~ר

 ~ת~
צוי~

 ~צ~י ~יקר ~~וד ל~~ור פקו~ך
ב~ז~ו~

 שמירה ~צריך
 ~או~

 ו~~זו
 יוצא א~ם ~יןו~זצ~ ~מ~

 באכיל~
 ~צה

~ו~בא ר~
 ~~~ו~~

 לידי ~ב~ים המינים
 לאכול בא~~ר הי~ ה~אכי ~י~ו~
 ~ויניםמ~~רי מצ~

 ש~ינ~
 ~ך י ~~יצים

 לידי ~אים ~אינם~~~יון
 שוםאין ~ימו~

 ~וצו~
 ~~ברים דווקא ~"א

 ~ יתרה ~~יר~~ וצריניןה~~~~יצים
 ~~ברים ב~להוא

 עבו~~
~~ 

 ר~ן וזהו ג~ולה ~מירה הצריכיןבענינים דו~~
 ~ העבוד~ ות~לי~הבוית"~

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

~~~ 
 ~~~~~ ~י ~י

~~~ ~~~ 

~~
~~~~ ~ ~~~~קי~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~~ ~~

 ~י~
מאל~יי



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~נלזת עול כי ~ ~~ר י
ו~~רפתקאות

 העוברי~
 ו~ל י~ראל על

 י~ראל ~~נםת~ת~וע~ות
 ו~ורודיהן עני~

 אלמד למ~ן~א
 ~ו~~

 ~י~ברו
ל~ני לבב~

 ול~ וקונ~ ~ור~
 ב~ר~ת ירבו

 אל~~ד ל~וען ולילה יום~~קים
 ~קי~

~י~י~ י
 לה~

 אך ולעבודה לתורה ~הות
~~ק~י~

 תור~ לי טוב אנ~נו
 ז~ב~אלפי פי~

 וכ~~
 והנה ~

~~ 
 טוב

 כא~ר ~י ולע~וד ~מוד ד~ כ~יעזור~~~י~
 ו~םף זהב מאל~י~וא

 מתו~
 כי הר~~ה

 ~זוחו ~אדם את יבלבל וה~ות~~רדה
 צלולה לדעת לבא ביכלחו ואין~~בו

~~יו~ב~
 מצוה ול~שות ולהת~~ל ~לנ~וד

~~מ~ה
 ל~

 הא~~ ~א~ר כן
 ~~לה~~תו ~ בהרחבה

~~ 
 ב~דלות רחבה

 ~~ את~ל~בוד המ~חי~
 ~~ ~ וברחב~ בשמ~~

י~זור
 א~

 ברחבת שיהיו ישראל
~ 

~"~~ ~  ~~~~ ~~גי~ ~~~~ 

~  כ~נותני~ ~ ע"~~
 אין נועות לי

 מחזיקאני
 תוד~

 על ל~נוחן

 הטובה~צ~
 א~

 מ~זיק
 לה~

 ~מראין תודה
 ~ה~~~~ה אלי ואהבתם ידידותםלי

 ~~~ה~~ליונה
 ל~לוחי~ ~זת~

 ל~ול~ה
 לה~ל~~מין

 ה~וב ~צ~ על אבל ה~~בה

~לי~
 על ~מ~~יח להשי"ת ול~לל ל~ו~ות

ברואי~
 לתת ויצוריו

~א ~~ת~ צרכיה~ ל~~
 האי~

 י ~נותן הוא ה~ביא
 ו~~

 לא
 האנשים ~ל ~לילהא~ר~ם

 ~ותני~ האינ~
~

 אותם ~~ו לא
 ~לוחי~

 לכן י ל~ולכה
 לי הניחןה~יש

 בד~~ ו~ו~~
 לי שגו~ן

 מצד או צדקהב~רת
 רח~נו~

 לא
 ולא ~וא לא לפניהוא לר~~

 ~ נת~נ~
 כי לקבל ליא~ור נ~~

 א~~ו~ אי~ ב"~
 י ~נכי

 ליי~
 ב"~

 בית ~לי רחבה בית
 ~~רי~

 שהנותן ~א~ אך כ~ףזכלי
 כונ~

 רצ~~
 ולדבקה כאמור בנתינתולהתקרב

~ 
 ו~~

 ו~~ בו ל~בק אפ~ר וכי ~ג~זיז~ק~ה

 ~~זהנ~אל~
 ~את בנתינה וכו~ ת"ח

 ~ואת יהי~כי א~
 לו אין ול~נותן אל~י~

 ל~~ל אנכי ר~אי א~ת סעו~ה~וזון ~~

נו~~
 י

~~~~~~ 

ם"ק מאדמו"~ ~~ועתי הזה

 ~~~~~י~
 ~ל שאמר הק~ מפיו ז"ל

 תצ~יכנו ואל ~~קשיןי~ראל
 אופן ובאיזה ו~ם בשרמתנת לי~
 מבקש~

הת~~
 שום להם שאין י~ראל נונהלי

 ~זנתי~ת רקאחר ~ם~
 ת~~~

 ב"ו מתנת לידיאמר וע~ ~ ~אורייתא
 פ~רו~

 שלא
 אנ~יםלפני יז~~~

 נותני~
 כאלו

 אך כי ויבינו י~עוכ"א ~ מתנ~~ם ל~ הנות~ים ~נ~ה כי~~פ~ם ~~ד~~
אי~ון ~~~~~ שלו~

~~~ 
 בשם ~אמר הק~ מ~יו שמעתי

 מו~
~"~

 מה מפ~י שא~ר ז~ל מלעכ~ויטש
 לה~תכל בוש צ~קהה~וקבלי ~

 בפנים הואוהנוחן הנו~ ~~~
 הואואצלנו ומסבירו~~ מאירו~

 ~היפו~
 מ~~לים שאנ~נו

 והנותן י ו~~ירות~זאירות ~~~~
 צדקה מקבל כלי~ן ~ י~ביי~

 ו~דב~
 ~פ~ו

 פניו תכםה ובז~ה~~יו ~~
 ~~ול~ ~~

ניזוני~
 ה~ולאה הקב"ה ~ל מידו

והוא ו~ר~~~
 מוכר~

 י בו~ד ע"י ל~תפרנם
אנ~נו ~~

 יו~עי~
 כי

 פרנםת~
 מי~ו ~א

הקב"~ ~
 אלינו ~לו~ה

 ~~ו~
 אנו~אלו ~אנ~~ ע"י

 מ~בלי~
 בפנים

ו~נ~~ן ~ מ~ירו~
 ~~~ביי~

 זאיחר ~י~ב ~ז~זע
 כהעד ~לי~ו~

~ 

~"~

 ~ או~רים ~אנו ~אתו א~ד ~אל
~~~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~~~~י~~

 כבו~ו כא~ר
 ~ ~~ מל~

~  ~זקי~אי~ 
 כיון לה~ריצו כב~דו

 ~נייפנוי ד~~~
 יכ~לי~

 בכל
 ~~רי~~ ~וקו~

 מלא ~ודו ~"ווה~יב
 עול~

 ל~ון
~  



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ואין ~~ום שום איןכי
 ~ו~

 וגם ברי~
 בא~~רי ו~ופנים חיות ~רפים~לאכים
 ו~ל ורו~מתו קדו~תו גדולתולהשיג

 ~~תם נעלם כי רואים יותר~גבוהים נז~
 ב~יותו מאו~ה להשיגו ~וד ~תתילו~לא
 לזאת ת~לית ואין םוף באין ~וגבל~לתי
 להשיגו ש~ו~ל כבודו ~קום אי~~ואלים
 על גבוה בהיותו יוכלו לא כיולהע~יצו

 ~ולא וכבודו ותכלית םוף ~ליגבו~
 העולם~

~"~

 טעם ~ ז"ל הוא
 ~~ברכו~

 ~ל
 אשר י ~~ו~ת תז"ל תקנו~מ~ות

~~~נו
 ~~~תי~

 אומרים ~א~ר ~ וצונו
 הלא ~~צותיוקד~נו

 מצו~
 צווי ל~ון הוא

 ~ד~אי
 העני~ א~ ו~~

 מצו~ו כל כי

~תב"~
 למ~ן הוא י~ראל הק~ ל~ם הניתן

~קד~
 כל כי בם

 מצו~
 ~עושה

 ~פע ~ליו מ~~עת~י~אלי אי~
 קדוש~

 לנר"נ
 כל ו~~ראוי י גידיו ו~ם"ה אבריוור~ו"ח
 ~~צוהה~ושה

 להרגי~
 השפע

 ~ וגידיו ואבריובנפ~ו ו~הר~ ~דו~~
 א~

 זוכה כ"א ~א
 ~אינו האדם יוכל לזאתלזה

 ה~פע ה~~וה~~שותו ~רגי~
 קדו~~

 ו~הרה
 ~ה~~צוה ~יון לו~רבנפשו

 ~או~~~~נ~ה נזרגיש אי~י וא~יול~הר ל~ת~ד~ ניתנ~
 ~ע~ותי~תו~לת

 המצו~
 שהיא

 כגו~
 בלא

 ו~~ת~ש~ה
 ~זצו~

 לג~רי ל~שותה וי~~ול
 אותנו ~צוה ו~ונ~ ל~בר~~ גיתו~ףלזאת

 לע~ות~בגזר~
 לא ~י ו~גם

 ~זתיקת אור ~~ם~ום ~ליל~ ~רגי~
 ה~~צו~

 בהזם~ת
~~ושה

 ~~ויבי~ ו~~ר~
 אנ~נו

 י ל~שות~
 צוויו~~ני

 יתבר~
 ~~ן

 גזר~
 ח~~תו

 וכ~~ור לעול ו~ור לעשותהי~~
 ב~צותיו ~דשנו אשר מברכים ולז~תל~~א

~
 ~~צות א~ת בע~ות ניתוםף באמת

 ק~ש~ ~פ~~
 ואם

~ין אנ~~ ~ ג~ א~
 ~ח~יבי~~ ב~~ ~רגישי~

 לע~ות אנח~ו
~רת

 ה~ל~
 רצונו

 י~בר~
 צונו ~אשר

~ 

 ~א~ר תופ~ו ~לפני ~~~ ל~תן~~~~~~
 לו ~ו~ליו אשה ה~ושאחז"ל

כל ע~
 ~ל~ ד~תי~ עוגות~

 יש~עאל אל עשו
 לו וכו~ י~מעאל בת ~~לת את~~ח

 כל על לו ~ו~לין אשה ~~שא~~אן לאש~

 והקש~עו~ת~~~
 הי~ לא האם ז~ל הוא

 למצאלתוה~ק
 ר~~

 י עשו~~~ואי א~~ כ~ לו~ו~לין א~~ ~ה~~א בתורה
 י~תק אבר~ם ~ש~י בתורה~~צא הל~
 י~ק~

 ~א הצ~ק יוםף אהרן~~~
 ~~~ מנ~~~

 ~רמזת זאת ~ע~ור אך ~~ר~~
 לרמז ~שו ~נ~ואי~קדושה תור~~

כל א~י~ ~ בז~
 ~~ן ~שו מ~~י מ~~~~ ה~ ימ~

 על ומתתרטאשה ~נוש~
 ע~ו~מקבל ~ הרא~~ים מ~~~

 מ~ת~
 ~~~ר~ ~~~ להתנהג

בקד~
 מ~~~ן לך במותר עצ~ך

עונותיו ~~
 הקודמי~

 לו ור~א ו~ב
~ 

 ~~י~~~~ ~~~~~~~~~~
 ~~~ ~ ז~להוא

~~ 
 ~~ ~י~~~~ ~~~~~

~~~~~~~ 
 א~~ים ז~ל ר~~י ופירש

 את וי~רוצדי~ם
 אר~

 אם כנען
 כ~~~

בתו~
 ~תם ~לת צדיקים ה~ה ישראל בני

 לא הקדו~יםאבותי
 י~~ כל בשפי~אל הי~

 ב~יינו עוד צרי~ין ואנחנותייהם
 להיו~

באר~
 י~ראלים ~אין ב~קום כ~ען

 ל~~~
ב~פי~~~

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

~~~~~~~~~~ ~ 

~~
שאדם ~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ י~~~~
 הנו~~

 לדר~
 ל~ב~ו יא~ר

 ~ב~
הל~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ו~ק~ק יזכר~ו ש~ברו ב~די הלכהדבר 
 ק~מר לאא~אי

 הש"~
 ש~ברו

 ~ברו את יזכור ש~נו~ע בכדי הלכהדבר להנ~~~ יגי~
 י בביתו~נש~ר

~ ~  
 ז"ל

 ~שו~
 ~כל

הדרכים
 הנו~ע ובפרט ~ םכנ~ ~~זק~
 לזאתלא~~ראצייע

 אי~
 לזכות צריך הנ~םע

 שנו~ע ~ו~~ת ~ז~ברויותר
 ל~וק~~

 ~כנה
 שזכזתו להיותויכ~ל

 ל~
 ל~נצל לו ים~יק

 לזא~~הס~נ~
 ל~ברו שי~איר ~ז"ל א~רו

ד~ר
 היי~~ ~לכ~

 טוב והיל~ך הדרכה איזה
 חברו שיתנהנ ד~~~~דת

 באיז~
 ~דה

~ובה
 ~כ~

 כך ש~תוך הנוםע איש של
 בחינת זכר ~ש~ן~רה~

 ~י~נ~ ~ נושפי~

ש~ברו
 עלי~ ישפי~

 ~~~כנה להנצל
 למקוס ~וםע אני ~ הל~~ןבזה ו~י~~
 ~כנ~

להיו~
 ש~ין להיות ויכול ~~כין ת~ת

 ז~ו~~ז~ ~
 היות יכול אלא להנצל

 לזאת ב~ייס עוד ש~שארצריכין שאת~
 ב~יז~ ~וכ~ א~~ כללהתנ~ג תר~~

 ~דה
 טוב~

 וש~עת~שראית~
 ~~תוך ה~ת כל ~~ני

 ב~יים ו~שאר ד~ ~יצילני ל~יותיכול
 ~ייס לןושבק

 וזא~
 הא~רו~ים דבריו היו

 הל~הובזו
 ~ס~

 ~נו~תוכבוד ושס ל~וי~ן

 מ~תנ~ו~לק~
~~~ 

 הק~דש
 נבנ"~

 ביום
 י~יס ט~וא~

 תרעי"ן ~ר~~וון ל~וד~
בווי~ן ל~~~

 ~"~ ~~~~~ ~ג~~~~~ ~~~~~ ~י~~ן
 ~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ן

 ~~ג"~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~י~~
~~~~ 

~~~~~~ 

 י~~~~~"~
~~ 

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

~~~ 
~~~~~ 

 בצירו~~~~~~
 ~י~ידנו ה~כתב

הרמ~~
 כל בשס הנכתב

א~"~
 כי אס הגיעני את~ול לנכון י~יו
 הנא~ריס ~ו~יס דברי ~לי~רבי~

 ברו~ה שגו אבל יתירה ו~יבהאהבה ~תו~
 ובדבר וכו~ ~כתבי ב~~רי~~ו

 י~לי~ו ~יקזי לכ~ הנוג~
 וא~ כ~

 כי
 ב~~ו~

 הימיס
 מםוגליס אינם~~~ו~ים

 ל~~יר~
 הגו~

~בל
 ב~כר~

 ה~ה גס
 ~~וגלי~

 כולס ועל
 ה~~ור~רתי כל כי יחשבו ~~ה כי~גו
 עדתי מבני ההתרחקותי~ל

 כ~וני לאיש אם הבע"להקדושים בי~י~
 י~

 לי
 לא זאת אבל זאת על גםל~מר~ר
 בר"ה כי לי י~רב ~וי כי אצלי~~יקר

אצ~
 דוה זה על ה~וליס ~בית ~~~י

 ולא ~אוד~~וד ל~
 להתנ~~ אוכ~

 כי
 ו~~ יא~ר בא~ו נש~ה אשר כלאשר בש~~

 כגולס ~ו~ל א~י~אנכי
 ב~~ט~

 ~יני ~~שכו
 ~וכלולא

 לג~~ור~
~ 

~~~~

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

~יני
 גיהנ~

 ~בר י~לוט ולא באיש ישלטו

 גס שאהי~ הב~ירה ~~ני ~ק~~כז~
 אנ~

 עול לקבל שאוכל הא~סכא~~
 לא ~"ו כי אס בצבור~~ויס מלכו~
 דר~ו וכל ~ז~זתיוא~י אהר~

 י ~ש~~

 ו~של~ ~ריתי ~יהו כי דיהוא צ~~
 כנגד נודה

 אבל~זדה
 י~~ ~ גז"~ קו~~ ~ת~ הו~

צ~~~



 ומורחח קרוע בלב~ע~ה
 לק~ו~

 ~~~~~י
 ו~~~ וכו~ ~ק~ה דין~גזר

~ 

~~~~~  
 י~לו ~~י~ ~~י ~י

 ~הכי
 ר"~

 הל~ ~ הבע"ל
 אחריו

 חג ואחריוהק~וש יז~
 ז~ול~ ~~י~~~

 ~~ח~ונ
 י~יו חתי יודעו~י

 וק~ ~ו~
 י ~צרו~י

 וחרופתה ה~רוכהא~ר
 הול~~

 לט~ב
 ~עט הזחן~ה~~ך

 חע~
 ובשרי כ~י אבנים כח~אם ~ ~~יר ז~יר

 נ~ו~
 ~וי

 בכל הנזלך אל ~לזעוק לה~אפק~~ל

 השב~~י ה~ו~ש ואנחה צ~~ה שללשון
 אםור ואנכי במצותששבע

 וצ~ארעב ה~ל~ בבי~
 ועי~

 ~ י~א ולא
 יש כ~להד~למא ~~~ג~

 ל~
 ב~נה~ ח~שים י"ב

 ש~וכל תשרי בתו~ש ~נאח~~ני
 בעני~ נא רא~ ~~ אנא ישראל כלבכלל לעב~~

 ברפזאה ~קרב לרפא~י תחנוני ~ולו~מע
 ולקים בצבור ל~תפלל ~או~לשלמה

 וידיד אהובם ~~ג~י י יתברךהבורא מצו~
 השנה בצאת טוב בכלהמברכם נ~ש~
 ו~רכתי~~~נה ות~

 בכוח"~
 ~ת~צם

 ~ ~~רכ~

~~~~

 ~הר~ ~~~
 אאד~ו~ר

~"~~~ 
 ז"~
" 

 ~~קיי ~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~י~ ~ג~~ ~~~ ~~~י~~ ~~~"~~~~~

~~ז~~
 ג~ ליום אור

 ~י~י י~י~ ~~~~
 ~~~~י"~ ~~~~~

~"~~~~~ ~~~~ 
 ~א~ו~~שוב

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

 ~ג~ ~~~י~~~~
~~~~~ 

 ~~~י ~~~~~~~י ~~~~~
 ~~~~~~~ ~~ג~י~~ ~~~~~י~

 ~~~י~
 י~~~~~

 ~~~~~~~יי

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

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

 ~~~י~ ~~~י~ ~~~~~~~~~~~
 י~~~י~ ~~י~י~~יי~

 ~~~~ י~~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~י ~י~ ~יי~ ~~~~י~ ~~י~~ ~~~~~~ ~ג~~~י~ ~~~ ~ן
 ~~~ ~~~ ~~~~~י~~~~~
~~~~~~~~~~ 

 י~י
 ~י~~י~~ ~~~~

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

 ~~~~ני~~
 ~י~~ ~י

~"~~
 ~י~~~~ י~~~ ~~~~~ ~~~~
 ~י~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~

 ~ ~~~~ ~~~ג~~~~~

~~~~~~~~~ 
 ש~זע~י ~ ~צ~ ~~שן

 נ~~~י
 לפק~~ ע~~ א~ ~~

 ~~~ו~ וחיי~ברחמי~
 ~ם ג~ר לעשות

אחינו
 אנ"~

 ח~קם תביעת ~ז~ד ~בר י~נ
 ש~ז~ו~~~~וביל

 ל~י~~
 חייבים אנחנו

 ~~ול~ו~זת
 י~~ר~

 כעל
 טו~

 ~~ר
 ~ן ~~זנו ~שה ~~ר ח~~יו ~רוב~~~לנו
 י~~נו ו~ל י~זבנואל

 ~להשפי~
 ~~ינו

 שפ~
~רנם~

 לא כי ~ובה
 עבי~

 ני~א ר~~נא
 הה~וררח ובעתל~קרא

 ~ובה הש~~ה ל~בל יו~לו בעולםורחמים רצו~ ~~
 ~~ובה~ד ~ש~לוחנו לחלא העניניםבכל

 ~ דיבלי
~~ 

 ~מ~תי
 ~קבל~

 ~את החלק
~נ~ש ~~י~



 חברי~א~"~
 ~"נ

 ע~ וב~
 ~יוכלו לחנ~ה

לע~וד
 ב~~~

 להיות האוהל את ~חבר
 עד עדי לבנין הבנין את וליסד~חד

 ו~רםי אהבה בלולאות האחדותב~חבדת
 הפרצות ולתקן אחד ה~ז~כן והי~ידידות
~נפרצו

 ז~
 הוםר ~עת ~נים ח~~ה

 של ~אורן המערבי נר ~~כבה~ת~יד
 בת בחומת ~פרצו פרצות ~~י ~~י~ראל
 כל ח~רו ו~עת בידי לאחדים והיו~~י

~ל~
 נע~ה ~י טובה ~כל תםר~ו

 ת"~
 בהיות תפלתנו את לקבל מבל~~בדיל מס~

 מט~ ש~~קד~
 מ~דש כנ~ד מכ~ון

~ל
 ~ ל~ שא~~ ~~ל~

 השגה ~ום
 להתזיק הקד~ים כםף תרומת~א
 לנו א~ן א~~ק~~בי

 טהורה בקב~תנו ובטחון בא~ונה~ק ~ש~~ ~ו~ בז~
 וגם~~א

 מאבותי~ פרו~~
 ה~דו~י~ ורבותינו

~"~
 ו~ליות התק~רות שהוא זי~ע ז~ללה"ם

 אאדמו"ר וכמאמר אר~~ו דרך~~לת~ו
 כלדברו ~ אלי~ וק~או ירו~לים לב על ~ברו יז"ל

 אח~
 ידבר ואחד

 ע~
 דחקת לב לע~רר תהי ובק~ה חפלהבל ~לו~ לב

ירו~לים
 ויפר~

 הזאת מצוה על צדקה

ל~חזי~
 יו~ביו

 ובז~
 מלא~ כי ארצם דרך ת~לתנוי~~ ~ אלי~ וקראו תהי

 צבאה
כמבואר

 ד~ א~~ אר~
 אות~ דור~ אל~י~

 בזכו~ו~ירש~
 דרי~ה אותה

 דור~
 כל

~אר~
 בכל אותה ~דורש ~י היינו ~לה

 ~יבק~~מבוק~
 החםרונות כל ~יתמלאו

~ל
 אר~

 ל~וזרה צדקתו בנתינת ה~~ו~ה
 ובזה כ~ובכל

 ידרו~
 כל את הק~~ה

~א~~
 ומ~אה וזהו הבק~זת כל כלו~ור

 ע~יצבאה
 י~ל~ האר~ צבא~

 בק~תנו כל
ו~~אלות

 לבב~
 לטובה
~ 

~~~~~~
 ידח לא כי ~לנו ד~

נדח מ~~
 נ~~ח~

 זה עינינו
 ~ל חםרוננו ~ת וראינו יר~יםכ~ב~ה
~~~~ 

 ד~
 ~כ~

 יהי~ מתי ו~ד
 ק~

הפלאו~
 ולא רח~יו רבו כי ~~ ~ד ל~ובוא~רנו " קרנינו ~עפר ול~~ים לרח~נו

י~ו~
 על ~יחוס הנידחים פליטת את

 כל בין ~צון ונתעורר ואביוןעני ע~
 אחינ~

~נ~~
 אחד בלב

 כאי~
 כאו"א לתת אתת בהם~מההמעוות א~ לת~ן אחד

~זדי נדב~
 ב~בו~ ~בו~

 כל תלו~ בזה א~ר
 ג~בע אכן ו~רטי כלליטובת~ו

 י~~ום~לא הקב"~
 למ~ד~

 עד ~זעלה ~ל
 ~ל הנזקדש ויבנו לאדמתןי~ראל שיבא~
 ב~וד כללכל מ~~

~~ 
 נבגה

 המק~~
 של מ~ט

 איש וי~פחומטה
 בדבקוידב~ו ובאחוזת~ בנחל~

 טו~
 מצויי השכחה

 מא~~ש~הרבה ביני~~
 ~כח~

בשבוע שב~~ מדי מלחת
 ו~ת~

 לכן ~ לקראתנו עומד תאחרבל ~אזהר~ ה~י~ האםיף עת
 כמה שתח~בו ורעי אחימאהובי אבק~
 מח~ר ב~ין ולחת ~נה עד או~א~וכל שמגי~

למ~ן ~ הב~~ל ר"ה עד ה~א~פים לידיח"ו
 ל~

 ח"ו ל~וקה זאת לנו יהי~
 אבותינו בכת לכם מבטיחואנכי ~ ~בע~ל הרצון בי~וי ובק~תנות~לתנו לע~~
 בדבר תו~עו זה ~בזכותהקדו~ים ורבותי~~
 בכלורחמים ישו~~

 ~ ומצ~ ~ע~יני~
 נוררת

 מקד~נו בית את לכונןלהתחיל מצו~
 חז"ל מצותלקיים מע~

 ל~בו~
 מ~ם

 בעזרנו יהי~ אברהםואלקי לח~ל~~
 ומה הפועל אל ~טוב~וח~ב~נו להוצי~
 ורצו~~ ח~צי את כ~חקימו ~י~ ויפה~וב נעי~

 עוד לקנותות~ו~י
 ~י~רף בכדיהבע"ל ר"~ קו~~ פלא~
 הקב~

 את
 מ~~בת~

~~ו~
 לגמר ה~וע~~ התחלת ובפרט ל~ע~ה

 וזריזין המצוה לה~הות ואיןה~ו~~ה
 ע~ו זאת וג~כר זריז להיות~זק~ימין

לחזק ותי~
 אח~

 תברו את
 והחל~

 יאמר
אני ג~~

~ 
 י~ראל בית ד~היכל א~ לבנות והתחזקו חזקו ד~ עם

 ~זקד~
יו~ר ב~~~ ל~ א~ כי ~תם מכפי ויותריותר וי~נ~ ~ ~~ט



 לא כחם מכפייו~ר
 יוכ~

 וברצות להתחיל
 חזק~ ב~~וני~~

 הבית ~ת בג~~רם ב~~
~זה

 יב~ש~
 ויכלמו

 בנתינח~
 יחשב מ~ט כי

ל~י~
 אשר קרנם ול~רמת לערכם

 שרשה שנה כי בקרב אי~ד כלי~~ומם
 מ~עשרתב~תילתה

 ב~ו~~
 ~ה לנו ודי

~~בר
 וחל~

 עלינ~
 וכבר הנה ~ד

 לחננה עת רצון ~ת הזדוני~~ו~תה~מים עבר~

 לב~ י~ו~~~~רוב~
 בי~ועת להו~ע

 ברוב וע~רא ומזוני ~יי בבנינצ~ית
 ו~לוהושלום עו~

 ומנו~~
 לקבל הנוראים לי~וים שכלנוקט ל~~ להכין שנוכל

 ש~זיםמלכות עו~
 באהב~

 ב~חשבות
 טהורו~

~בקבל~
 וישרים נכונות ~ו~ות

 ולהכתב ב~י יתברך השסבע~ודת ו~ייגי~
 לא~תר צדיקים שלב~~ן

 ה~לום ~אדון ול~~ם~ובים ל~י~
 עוזידידם כברכ~

~ 

~ ~ ~

~~~ 
 ב~אה"צ

~"~~~ 

 ~ זלה"~

~~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~"~ ~~~~ ~י~י~ ~~~

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

~"~
 אדוני עם ח~ד ו~שה ל~~ר ד~ ליום אור

 אברה~
 וקר~ב

 פז~רנ"~
 דאמאט~ו~~~ לפ~ק

~~~~~~~ 
 י~~~ ~~~~ ~~יי

~~ 
~~

 ועליצת לבבי שמחת גדלה ~~~וד
 לחקן נת~וררו כי ב~~עינפשי
~ע~ודות

 שכאו"~
 מלה~פ~ל יפ~ות לא

 ~וק~שנו בבית בשבוע ~חדיום
~~~ 

~~ו~
 מכון

 כנג~
 הח~י~ות י~~~ ~ הי~וד

 רבוה"ק שי~דו~~יהדות
 זי~~ נ~~

 ב~יות

~אד~
 והשל~ת ~~~בר נק~א

 תורהבדבורי ~יקו~
 בצ~ור ~יא וחפלה ~ וחפל~

 ~וקא הואזצבור
 לזה זה הנו~ים באנשי~

 ש~טוכל
 ו~ב~

 ~צ~ו בפני שער לו יש
 אלי~ ונוחן רבו אל ~~ח~וון האדםובהיות
ל~

 מהשפע עליו ויחול בנפשו נפשו תקשר
~~ר

 ~לי~
 ב~י~ לו ויהי~

 נפ~
 ~ יחירה

כ~בו~~
 הרדב"ז בתשובת כ"ז

 בארי~ת~

~~
 רק המדברת לנ~ש תקנה אין

 הנ~ש~ם אנשים ~ין בצ~ר ~ת~לה~

 ~~~"~~~י~
 י ~~~ ~~י~~ ~~"~

 סתר~ י~יד ~~ז אשר אחד ו~ורשל~ק~ם
לב~

 ש~לבו ב~וקום
 חפ~

 וכמו בה
 שעיק~

~אד~
 ה~בור הוא

 לנ~~
 חי~

 נפש פני~זית כן ~ ~מללאלרוחא ו~וחרגמינ~
~וא האד~

 כמא~~ר והרצ~ן ~מחשב~
 הבעש"~

ז"~
 שיפול מק~ם

 הע~
 אך ~י~ ~ם

 ה~דם לב יצר כי נער בלבקשורה ~~ל~
 ועלינו לצאת מ~ננערמנעוריו ר~
 החוב~

לחפ~
 להפריד ותחבולות עצות ו~~קש

 הר~ה ולהעבירה~ולת
 מחפ~

לזאת ל~בנ~ ורצון
 י~~~

 נ"ע הק~ושים רבותינו
 ~בי~ ש~ישית ~~ודה בש~קל~עוד ~"~
 בעשר~דרעוין רעו~

 לזה זה הנוחי~ אנ~ים
 באהב~

ובדבו~
 ~ רבם לד~ת ו~ות~ונים חברים

 שריא שכינ~א עשרה ביוכל
 יתעור~ ובז~

בלבב~
 לברא שרצה הק~ום רצון

 א~
~ול~

 ~וברו~יו נחת לקבל כ~י
 וה~ברי~

ע~יקי~



 וסופרים ם~רים ובכל וארוכיםעתיקים
 לו שיש~מי

 עיני~
 בגנזי ידרוש ל~אוח

 עפ"י נאנ~רים דברי כי ויראה~ד~ים
 ~~יניו ו~זי ו~צ~ק~א~~ח

 כהו~
 יא~ין

 בצבור ~פלה אל~ שב~~י פ~ו~~~א~~ונ~

 ~לי~~~ו~~ו~~
 ב~"ק

 ב~~ב~
 ודבוק

חב~י~
 ~~ה

 יםו~
 ה~~~בה ל~הר נז~~ד

 ~וב~~ולדצינו~
 ~~~ברת נפש ול~יקון

 ~ל זהכי
 ~ ~אד~

~~~

 א~ורה זאת כי ה~םרב יאנור
 כנםי~ בכל אשר הקוד~ותבדורוח

 ~הב~~ית~
 וכל יתירה וחי~ה ג~ורה

 הי~ ~אחד~~ד
 מש~~~

 חברו של בצר~ו
 ~מה ~תה~~ל

 ~י~
 חברחנו אהבת

י~תר
 מ~

 ידוע ~בעיר ~דר~ות כתי
~~~ו

 אי~ ~
 ~אמת ל~י זה

~ 
 בעצם בזה

 י~~~~
 עם זה ודבק~ת התחברות להם

~
 תברו על איש ~יחרה מה

 מדו~
 לא

~שת~~
 איש על כי צערו ויפכח בצ~רו

 ולא לו יחרה לא וכל מכל וזר~כרי
 חלושה נזדוע לה~ר~ם רעיונו~ל י~ל~
~מה אהב~~

 הלא ~ הוא כן כי דבריהם ל~י ~~
 הב~ל יש ~תולדה אחים~ם

 ופ~ו~
 בין

 לאחים~~ים
 י~

 א~ים
~לוי~ ני~ר~ ש~הב~~

 אחי~ וי~ ו~פורם~~
 אוהבים ש~ין

~~
 בעולם איש יכחיש ל~את האם זה את
 ידוע וזאת ~~י~י~ם האחים קרבת~ת
 א~ב~ ~בא~~ ~קר~כל

 ביניהם ~~~נה
אך

 צרי~
 ו~ילה ~יבה

 ל~~ר~
 הא~בה

 כי שביני~ם והנם~רה~~~~נה
 בעצם~יא ~א~ב~

 והשנא~
 כן ה~קרה ~ליתגבר עצ~ וכל ב~קרה
 ~פ~ ~

 לב~ם

ו~שוק~
 אחד ושורש ל~קום ננ~~כו נפשם

 על י~יד~א~
 האהב~ ק~ב~

 ~האחוה
שביני~ם

 בשורש~
 כל ידחה וה~צם בעצם

~ז~נים ב~קריו~ תלוי אהב~ם ~יעוט כיח~ה
 ובז~ני~

 רובם ~יו ~ראשונים
ב~יוח

 ו~~וט~
 ובזמן בצ~ר

 ~השוב~

בעולם
 נר~~~ ~בריו~

 זה י~יח
 ~~וה~ר בז~ננו אבל חז"לכמא~ר לז~
 שחזלש~

 ידד~רב~
 על י~ירה והה~צאה נקוב צרוראל ~ש~~ ואח~ א~~ וכל לעולם

ושעבוד ~~כנ~~
 ~רד~

 ככולם ורו~ם ~~ג~ר ~ז~ן
 על זה בדאנו~יהםמשו~~ים

 ~ בריאות~
 ~ בניו הדרכת על וזה ~רנם~ו עלוזה
 מאוד והע~וג בך הרך האישעד

 כי בד~ תו~לתי אבל ובאחיו בבנועינו תר~
 ע~ו את ד~ינחם

 וירי~
 ישר~ל ~רן את

 ולה~שי~םלחלצם
 בי~ו~~

 רבה
 וחיבתם אהב~םעצם ית~ל~ ~

 ז~
 ~ם

 ז~
 כתוק

 נא~וניםאחים
~ 

~~~~
 מש~ת להוםיף ~אתי

 ~דרם ~ל ~גדרמש~ורתם ~~

וםיי~
 את םיי~ם ~ל

 ~קבל~
 ~ל וקיימו

 ~אחד א~ד כל אשרעצמם
 ה~כוני~

 בשם

~ג"~
 יפ~~ו לא בעיר היוש~ים

 א~ יום לפחות בש~יביללהת~לל ~לל~
 בבלתהי בשבו~

 ישונ~
 בחו~ר לקבל ולהוסיף

 ו~קודתי גזרתי ו~~צ~תקבלה
 רבוה~ק חכנזיםדברי לשמו~

~"~ 
 ~~ד ~כל זי"ע

 לאואחד
 יפחו~

 חודש בכל מלכת
 ו~וד~

~"~
 בש~יב~ל שלישית םעודה ל~~וד א~ד

 נז~ני ~צ~ו את לפ~ור יוכל לא ~~אוכל
 אחד יוםה~ברים

 בשבו~
 ~ להת~~ל לבא

~ש"~
 לבא חודש בכל אחד

 לם~ו~~
השלישי~

 אם
 ל~

 אבל ננוזר ~או~ם
בא~~ל~וח ל~

 כ~ז~ו~
 אשר

 ז~
 ~ ל~ב ~ו~ור

 נא~רוע"ז
 וירא~

 הלב מאלקיך
 אולע~ל ~~ י~~~

 לעקל~לו~
 וע"ז

 יחד ~לבבות ל~רבע~כם ברי~ כור~ אנ~
 אנן ~דא בםימא בצוו~אולה~קשר ו~ה~~~
 מ~כ~

 ~הת~ואתו~
 לה~שיך

 רו~
 קדושה

 המשפיע אלמ~~קבל ו~הר~
 ומה~~פי~

 חזז~~~קב~
 ~ב~ם יזכור חלילה

 ~זרועה זר~םוי~י~
 ~זר~ה"~

~י~ד ~ ש~ני~



 ע~י~ם ~י~~~ח ו~ת י~ודהחם~~וח~~ד
 ~ברים ~~~~ינוה מג~ע ורא~ו בנוי~הי~

 של ברו~ו~עומדים
 לב~ עול~

 לחנליח
 ל~ובהנרצה

 לה~
 כל

 הי~י~
 ובבא בזה

~ 
 הזאח הברית ~ברי לקבל י~צ~ ~לא~~~

 לבלחי צ~ארו נו~ל ~~לוי~רוק
 ~ברים אלשמ~ע

 ~~ימית ~ נ~דח ול~ורר~אהבה לחיזו~ הנאמרי~
 כר~

~~ 
ששתלו

 ונ~~~
 אבוחנו

~פ"א י להת~לל בשבוע פ"א לכת מבלי~בטל ~~~ ובש~~ רבו~"~
 בתוד~

 ידוע ב~"ק שלישית ל~עודה

 ~יד~
 הוא

 רחו~
 בחכלית ~מרוחק

 ומכנ~יתנ~ ~מני~ריח~ק
 וצא

 אח~~
 בו

 ו~ם ~רצה לא כי~ב~ינתו
 ל~

 יראתי
 להוציאהו ~~ו~י או ו~ו~ המלבין~פ~י
 אבל~צה

~ 
 מן ל~יות יותר טוב

 רצוני אין ל~ן עולבין ו~נם~~לבין
 ~תה אבל~את

 קו~~
 אנכי המ~שה

 לפני דעתי~גלה
 הרבי~

 ו~~ש איש שכל
 ל~עותש~כל

 ב~
 מאנשי נחשב ש~וא

~וללנ~
 ניתא ~ בקולי לש~זוע ירצה ולא

 שלאדע~י
 י~רו~

 על
 ~~ח~

 השטיביל

ויחפ~
 כזה איש כי לחפ~חו אחר מקוס

~רו~
 ~שכן כאורת ונכרי זר נ~איש הרבה

 כי לכללנו נ~פח לא מ~~לםאשר
 נחשב אשר האיש אבל ~~~ה ילמדולא ממ~

 ג~ר ~ל ויעבור ל~ברנו יקשיב ולאמ~נ~ש
 ו~כלה ו~רוי~ אנושה מכה ה~א~כמים

ה~~ר
 ו~~צ~

 טוב לכן להר~א אין עד
 לקביעת א~ר מקום שיבקש ויוחר יוחרלו

 את לקרר ולאח~ל~ו
 נח~ס ויהי~ומ~~יו ~למד~ חבר~

 ת"~
 בכלל

 הרבים אתונז~~~א חו~~
~ 

~~~
 ~~ ~ יעבור ולא בחוקהכחוב ככל~ וישמר~ יקשיב~ ל~ברי א~

חקותי
 חזק~

 ותוחלתי
 בטוח~

 שתובילם
 נ~~ות בלבותם להשריש טוב לכלזאת
 רעים ואהבתטו~ת

 ודבו~
 חברים

 הנחרב הרי~ותנו ותבנה רטוב כגןויצמחו ויפר~

ו~נ~ר~
 עטרת הו~ר נ~עת

צפירת תפאר~
 ~פאר~~

 לבא ראשנו מעל
 לטוב~~ל~זת לתכלי~

~~ 
 הי~וים כל

 ד~כרצון ובב~ בז~
 ~ ~יראי~

~~~~
 באהבתם ה~חרפק אוהבם אשאר

 להיות לביישני בליומבקשם
 ובתנוני ההרים בראש קוראכקול ת"~
 ל~מוע טוב כי וראו וטעמובזאת נ~
 וגופניותברותניות חייה~ ימי ל~~ספר טוב כל להסיח~ר ול~

 לעבו~
 בהרחבת ~~ את

 ~מתוקן מו~~ר כלי להם יהי~ כיהלב
לקבלה

 שפ~
 ור~מים וברכה קו~ש

 מא~ו~"שושלום ותיי~
 ~יח~רקו~

 וישחזבון
 וי~י חייכון וי~ש בישין ו~~עיןעקא מכ~

יומכון

 ה~
 רב~ ב~וחר~ ובני~~ ונשיה~

~~
 ינון ביאח~

 אמ~
 ~~צפה כנ~ש י כי"ר

 שמי~לרח~זי
 ~~ ישראל לישו~ת ו~י~ל

~~~~
 א~~ז"ר בהרב ~~~

~~~~~ 

 ~ זלה~~

~~~~~

 י ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ג~ ~~

~"~~~~ 
~~ 

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

~~ ~~~~~~~~ ~ 

 ~~~ ~~י~י ~~ני ~י~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~י~
 ~~י ~~י~ ~~ י~~י ~~~~י ~~~~~ ~י~י~~י

~~~ ~"~ 
 ~ ~~~~ ~~י~~~י~

~ ~
 בשמ~י הון כל כ~ל גיל אלי

 ~המבש~
 א~ר ~וב

~מרי נת~ב~



 ויקדימו לבם לות ~ל עטי פרי~~רי
 ~זוכשרים כ~ים בזה שיהיו ובט~ונילנשמע נ~ש~

 והטוב החםדים כל ל~בל~מתוקנים

~~~ר~
 נזמרומים שיו~~ע והישו~ה

 בתוד~
~~~

 עינא דגים מזל
 ~קי~

 ~יתברכו
 ידיהם ~עשי~כל

 בעותר~
 ~בריזת םגי

 ויתקיימו דילהון וכל ונשיא טפלא~פא
 במרום אדיר אדר בהם לטעת~כםיהון

 ובזה ~ד~
 הנער~

 אל באה
 המל~

 שם בלי

~~
 ~מבדיל

~  ~ור~~~~ול~~~ ~~ ה~~ ~~~ 
~קים ללוקי~י ~א א~ר ~מלק

 ומפ~
 ויגבה ~ ~וא ני~ת שמי

 ודא דא כי ד~~דרכי ל~
~  

 היא
 ירא~שלים~מלא ול~

 מ~ור~נ~ א~
 צור ~ל

 מן א~ביר ה~ומאה רות~ת
 דע~ האר~ומלא~ ~א~

 ד~ את
~ 

 כאשר ~ ~~ש ~כי אתי א~~~~~

 טלטולא כי הד~ר לפני כבד ~אוד~אוד
 הם~ר עם אמרתי לכן קשה~גברא

 כ"~~יש~
 ל~ד ר~ימתי ~פי התתיבותו

 ~ויום ~תשלומין וזנזן נ~י רמ~פ~דידנו
 ולא ב~ק הב~"ל ה~ורים יום עד~~נא

 ~ום בניי~בור
 ~ ואנות~~ תירז~

 אין
 מצות אצלדתוי

 ואי~
 מת~ויצין

~ 
 המצות

 שום איןואצלם
 נ~קות~

 בעצ~י אני או בזה
 נתינתםאקבל

~ 
 הגובה

~ 
 יד דרתמנא שליתי ה~דש כידוי~נו ~ כידי ידו

של
 מעל~

 אאמו"ר קדושת כבוד
 והמוציא וה~ש~יע ה~וקבל ~ואזי"ע זלל~"~

 לצרףוהמכנים
 ממגד ולהשפיעם ל~טיבםגדול לתשבו~ ו~רוט~ ~רוט~ כ~

מעל שמי~
 באנ~ש אני וב~ו~

 ~יוםפ~
 ל~~י~ם

 יש~~ באני~קי~וד
 ד~~ ל~~ם ~ד ולבי

 ו~דותם~כמים

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

 ו~נו~ו אלי בזה אלקות ~~שגת~~~םד
 ~ ~מתוקנות ב~ואות ~מדותל~~~ת
מצ~

 עד ד~םתא והלולא דאםוותא
 דפ~~

 ~מים מלכות ~ול בקבלת לטוביםמטוב
 ויראיו ד~ כרצון רבהבשמתה

~ 
 דו~"ת~~י~~

 ו~~~
 הצל~~ם

 וגו~ניותברות~י~

~~~~

 אאמו~~ בהר~ ~~~
 י ז~ל

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~~~~~ 
 ~י

 ~~ ~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~~ ~י~~
 י

 י~~~
 ~ ~~י~~~ ~~י~"~~~~~

~~
 מכתבו

 ל~כו~
 גודל ור~יתי הגי~ני

השתוקקת~
 ותושיי ~צה לד~ר

 כי גיל א~י ו~~וחתי ה~וב ותכלית~טזב בדר~
מצאתי

 לבב~
 בננזי לח~ש ונ~~ון נכון

 מלכו~~לך
 באלה אני וב~וח י ש"~

 הקדושים ~אבות~בזכזת
 שבט~

 ת~צא

~ר~
 למחוז ~~ולה

 תפ~
 הקו~ש טהרת

ובדר~
 שאדם

 ~וצ~
 ליל~

 אני ו~ה ~ אותו ~~יי~ין ~ט~ר~הבא א~~~ נזוליכין

 כתיומה
 הל~

 ~ נ~נו אתד אב בני
 במםירה הגקניןוד~רי~

 מפ~
 לא לאוזן

 לכתובגתנו
 וע"~

 ~ורות שני קבלנו
 שבכת~

 הלבבות נ~מ~טו כאשר והיום ~ושבע"~
 לכתוב תז"לותקנו

 ה~ור~
 ~~ל שבע"פ

 זאת השכיל ~לי ד~ מידבכחב
 יםוד כילנו נשאר~

 ה~~ד~
 הבורא עבודת

 רק לקבל נוכללא ית"~
 ב~"~

 מז~ד י~וד לכן
 ודורשיו ~ור דוד הדורלצדי~י

ולה~ין לדרו~



 עליהם הג~ם~ים ה~ם ולה~כילול~~ין
 ~ ~~ ~בודת ~רכי ב~ניני ויז"טב~בתות
 תבל ~"פ ~זלאים י~אים ~פרי כי~~ם

~דרו~ים
 מתוקי~

 ~אוד ונ~מדים ו~רבים
 הדור לפי למ~וד ה~ה נ~וצים כיהגם
 ע~ה והכל~הז~ן

 יפ~
 האדם וצריך ב~~ו

 לפ~מים ~צורך ב~ת ~~ם~~יין
~יו"ט ב~בתו~

 ולפ~
 ~ וכדומה ו~ובדא מצוה כל

 תםרו~ ליד~כ~י
 נפ~ו בהם ולהשלים

 יל~דו אשר ~מו~צתיהם קונו~~בודת
 ~קדושים ב~~דיהם~~~ו

 ו~וב~
 צ~רנן

 ~ובתו ידי יוצא אין ~כ"ז ו~~ רא~ונים~ל
 ב~בו~ה ~~ ~רך יקבל לאאם

~~~~ 
 ב~ינת~ל~

 ~ ~ק~דש והלוכו ודרכו ו~ורשו
~~~~

 ~~וה"ר כי אם י~ירי א~י

~אשמת~
 ~תגו כנםיתנו כי לנו גרמה

 ולת~כם לאנ~צם ~י~י~יה~
 ול~זק~

 בדרך

~~לול~
 מאבותינו

 ורבותי~~
 ~ הק~ושים

 בכת יאלצוניזההכרת
 השת~קק~

 אנ"ש
 הקודש ב~יבת דבורים מ~ט מ~ילהא~יל

 יתד~התא~פם
 לק~ ל~~~ו~

 ~ ~וזן ~~פה
~בל

~~ 
 ~יי ו~ה אני

 י~ו~
 ל~רוט כ~ו~י

 דברים ג~יון ~לי~~רט
 ~~ו~~י~

 ברו~וו

~~~
 זא~

 ל~~זר אוכל
~~ 

 ~א~זר ~~ה
 י ~~~ ~ל~~א~ויטן ק~י~א~בא

 אלקים ויהי~י~צך
~~~ 

 ל~~ת ~רצה א~
 י ~~"י בדרכי~תנהגת

 אי~צ~
 ~~ר~ה

 באכילה הגו~~יות ב~ניני הן מ~~יך~כצ
 ~~~ל~ ב~~ר~ ו~ן וכ~ו~הז~~י~

 ו~~יית

 ~~~ אל~י~ ויהי~ו~
 ו~ראה

 ל~~"י בזה~~~קרב ~י~
 נ~~ נ~~~ מז~ ~יגי~

רז~
 ל~~יס
~ 

~~~~
 ~~מו זלל~~ה אא~ו~ר

 "~ו~ט ~ ~וב כי וראו ~נאהר" "פ~~זיכ~
 אז ז~ה~ן~~ר

~~ 
 איז

 ני~
 קיין ~אה

 בפרט ~~~ ~~ב כי נאהר" א ~וב~~~ר

~~~
 ה~זו

 ~~לק~ ב~צו~
 ~נו~ה נר

יוכל
 הא~~

 ~ט~ום
 ט~~

 ב~צ~~ ~תי~ת
ובתו"~

 הי~ים נק~אים לזאת כי
 כתובתנוכה ה~ל~

 ברוק~
 ~ ~ינ~ך מלש~ן ~הוא

 כי דרכו ~פ"י לנ~רחנוך
 במצו~

 נר הדל~ת
 ~ם כתוב וכן ~ ית~הבורא ל~בו~~ א"~ לחנך ~אדם יוכלתנוכה

 נר ~ב~דלקת הברית ~לאךאליהו ~~ בקבל~
 גם א~ר שבתורה ~גנוז אורנתגלה ~וכ~
 ~~כל והג~~י~ת ה~ורותב~ינינו אנחנ~
 ו~~ו~~ו ותורתו במצוותיו ~ליון אורולרא~ת ל~רגי~

 ~ית~ש
 מתור~~~~~

 מ~
 ~האנשים

 לנא ושאליןתמהין ~~~ ~~~
 ~~ם ב~י~י ~~ת ~צ~ת הדור צדיקיותבבו ~ג~יל~ מ~~

הלא
 הי~

 ~רבנן ~זצוה אך
 יום בכל ~קיימין א~~נו~אורייתא מצו~ וכמ~

 ותפיליןציצית ויו~
 וק"~

 ואין ~ ~~ומ~ן ו~זוזה
 ~א ~בר הלא נ"ת כ~צות ותבוב~ר~ום
אמ~ם

 בא~~
 ד~ור~תא ~~צות

 המה גדולות ודו~יהן וצדקהו~~ילין ~יצי~
 המ~~ן למ~~

 ה~"נ ד~קרבין ~י~ן התרי"ג

לברי~
 הא~ם א~ן הזוה~ק כ~~אמר

 ב~צ~זו ו~ובלל~אוד ~~גו~~
 ופיג~

 ~כל
 א~רי~

~~
 ~~ם ל~~ום י~כל לא א~ר

 לנ~~~ק מרוישם ה~ותי~~
 ו~ו~~

 כ~ולה לאור
 לט~ו~ יזכללא א~

 ה~רבים ~~אכלים ~~ם
 ~ו~ם ו~ו~דנים ויין כב~רוה~ת~קים
 ~~ רו~~ולמורות למש~ ~לי~ המ~ ~לכים ות~נוקיות~נוני

 ~הרופא יבא כי
 מם~ז~זני לוויתן ה~ובה~

 התרופ~
 ו~ז הא~ילה ~~ות לוול~~ות ~אצטו~כ~ ל~ז~

~א~ילתו י~נ~
 וי~~~

 לו וי~רב
 וית~דן ~~~ה~

 יזיק לא וגם נפ~ובד~ן
~ 

 ~ום
 ל~ייםויק~ה מ~~

 ידו~ ז~~
 כל

 שירגי~ ז~~
ה~ול~

 ~התגבר י~~ל ~שתי~ ~א~ילה הנאה
 ~~ל~ו~ל

 הג~
 ח~מת בג~ר כי

 הר~וא~
אי~

 נפשו ובהת~נג ל~~חלתו תרופה
 וי~רפא~ ~~ל~~ ~ל י~גבר~~~ן ~ל~~
 כל

הנ~י~ו~ים



~~זי~ו~י~
 ~לו

 ~ השל~י~ הבריאי~ כאת~
 החולה א~~זול כי בר~ותו ובערו~כ~יל

 והקי~~~אי~
 בנזאכלים

 ועתה ~ ערבי~
 לו י~רב לפיו ~רופה הצרי נזעטבלק~ו
 טע~ כי בנ~~ו י~מה ~ לוויב~ם

 ~~~וק
וה~רב

 ל~
 רק י~ן ויין ~~ן בב~ר ננוצא

 בראו~ו ~ ז~ ל~רך כלך או ~רו~ה~~רי

~הלו~~
 ישב~ איך ~נונו בש~ז~ו ~חולה

~יפא~
 את

 איך ~רופה הצרי וא~ ה~ופ~
 רו~ו וי~וב ~ערב נזתוק ~עםיט~ום
ומייו

 במ~~
 טוע~י~ וכל תרופה ~צרי

 נובזוהו הלא ז~ותיים
 ומחר~ו~~

 ויאנורו
 משוגע ~לאלו

 ~ז~ הצרי א~~
 אין ~לא

 ו~ב~ר היין את ויעזוב ~עם~ום
 כי ויגי~ין יעידון ~כל ~לא~ל~ב~הו
~~בים

~~~ 
 הז~ ה~ר~ את ויהלל

 ~אין
 ולא ~עם לא~ו

 רי~
 הרו~א רק

 הוא ~וב כי עליו~~ר המו~~ת~
 תמי~~ ובאמ~

נ~~~
 במעט ~בין לכל

 ~ע~~

~~

 ואת~ הקב~~ נופי נצטוונו אנתנו
והלא

 ~ ~ ~ל~~ל~~~ ~~להב~
 אלקי ~~ל הק~התורה

 ו~צ~~
 תרי"ג

 ה~~"ק כ~א~ר~י~ין
 נ~יכל~

 ~נ~מתא
 נפ~נו אתל~חיות

 בז~ לב~
 ל~בקות

 ~~~ו~ ~~נ~אלקו~
 והצר~ת הגלות עול

 נט~ט~ו ו~~ו~ה יון~~לכי
 ר~ל ~~ף ו~ושינו אברינו ב~לופנמנו הלבבו~
 בנו איןר~ש וע~

 ~ת~~
 לנו ואין

 פ~
 ~א~ל

ול~עו~
 ~~יי~ נ~ע~

 כי י~וע
 ~ז~ו~

 ב~א
~נה

 בל~ כגו~
 לנו ~נחנו נשמה

 רופאי~
 ו~קנו צרי ~עט ח~~ו~אי בני~~ובהקי~

ל~
 ~~ות

 ה~לק~
 נר

 חניכ~
 ~י~גלה

 בק~לה כ~ובא שב~ו~ה הג~ז~אור
 הח~וה ~ש~שקע נזצזתה ול~ן ז~ל~אל~הו

 הבהירו~~י~
 יוכל וה~ו"ע נ~נ~~~ה

~~~יר האי~
 ~נ"~ נ~~ז~ בםג~ל~

 ~יאיר

 לווי~רב
 ויב~~

 לו
 ה~ו"~

 ~תרי"נ וכל
 ולה~~~ג לה~ע~ן~צ~ת

 ב~רגש~א~וי~י ב~ענו~ בה~
 הלב

 והנזו~
 ~תכלה עד

 ה~זק נ~ן~גל
~ 

~~~

 אאנ~"ר ~אנור
 ז~ל~"~

 ~~נו ~ה

 ~צוה כל לפניאונזרי~
 נוע~ויהי הפ~ו~

 א~ו בז~ת ו~~~
 וה~~תיק~ת~הנעינוות נובק~י~

~אנחנו נזה~צו~ והעריבו~
 בז~ נורגישי~

 אל~ו~ו הוא ~~~

~יו~~
 ותו~ינו אברינו ~ל על

 א~רי~~נו ו~ע~~
 ע~

 ע~יתנו היא ע~ה
 ~ן יהי~עלינו ~~~

 וב~י~
 והכנה

 וגש~יותנו~ו~ותינו להצטרכ~
 ו~~ת~

 ~~ור מהתגלות
 ~ננהו~ י~ינו ו~~~ה ~ י~י~ ~זאתמה~~צוה
 ב~ל ו~~ב~נו ~שייתנו כלי~יו

 ו~תי~ ב~~ילה~ן ~~~ינ~
 ו~~ונ~~

 ~~קרא
 והכנה ובםים כן יהי ~וננהוי~ינו ~עש~
 ~כ~וב ירמז עליו א~~לה~~זם~ר רב~
 הת~לנו א~ר כהנזאנזר~כוננ~ו" ב~י~
 ע~ך אלקי~ ויהי ת~קרב מעשיך~בכל איעצ~

וזה
 ~~~ל~ ע~

 ב~י~רגל ~ נפ~י כל~ה ל~ון רגל
 ~נ~ו~י~ ~~רי~

 ר~ות ה~וק מן

הרבי~
 ר~ותא ~פרו~א עלנ~א

 ~םטר~
אחר~

 ב~ברים א~ילו
 לה~~וקק~~~~~א ב~ל~~ ~~~זו~י~

 ~~ בו~
 ~לות

 ו~~ נפ~י כל~ה ~אנ~ור י~~~לע~ז~~ו הנ~~
 ו~~~ י~ננו וב~רילבי

~ 

~~~~

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~לק~
 הגניז האור ל~~ל ל~ך פ~חי~ל~י

 ה~~~גל~
ב~~~~

 לקי~ם נ"ח
 ~ות~

 בש~~חה
רבה ~~~~ק~

 י~~~ ~~
 עילאה ה~רה

~ 
 ~ה

 ב~~
 ה~~ו~בזריח~

 וחלונ~ת ~גבור~ה
 לב~~ תלך ~ז~תינז~ם בי~

 ~ר~ך
 ל~ר~י~

 ~תיק~נ~י~זו~
 פנימי~ח בהרגשת

~י ב~"~
 בע~י~

 לנו אין ה~~ו
כי א~ר~ ~~ו~~

~~ 
 ~וי לבב וכל לחלי ר~ש

 ~צו~
ונ~ו~~

 ב~כת ו~נ~ע
~~ 

 ואב~ון
~~ ~ 

ו~~



~ ~  נתפ~~~
 ~~ור ל~ת

 ו~~ו~~
 אתת

 ת"ו יג~ל וה~אב יכלה ~ז~ןלאת~
 הנבי~ים ועב~יו ~~ ~א~ הי~וצה עצה~~ת ~~

 ולהתאוששל~תת~ק
 ב~ו~~

 בהרגשת
 זגר הלב פני~יתוהארת

~~~ה תו~~ ידע~ ~~~
 והב~~"~

 יתקן וב~צנ~ו בכבו~ו

 וי~~וב לשי~~~ו הנצרכים הנשבריםכליו
 לבא נ~ת ~~נונזתשבותלבלידת

 ~~וב כרצו~ו ה~ובותכלית לשל~וו~
 אתה בשלום~~~~ ~

 ובית~
 ב~י~ים י~יו

כאות
 נפ~~

 ה~וב
 ~כברכ~

אוהב ~~י~
 ~ נפש~

~~~

~~~ 
 בהרב

 ~ זללה"~ ~~~וו"~

~ ~
~~~ 

~~ 

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

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

~ 

~~~~~~~

 שלי~ת~ תבורת~ ~הנ~~~~~ ~~~י~~~לל~~
 ~דבקים

 תיים~ד~
 לקבו~

 ~קום
 ~תפל~

 ~י~~ז~י~
 ה~כבד תות~ו ~תו~תי ~יותד

 ~~~ ~ק~~ ל~~~~י
 ת~רים באגודת

 זה~נו~ם
 לז~

 ותפצים
 לבק~

 ~רך
 ורבותי~ו אבותינו ו~רכו םללו אשר~מםילה
~קדושים

 זי~~
 ~ ~וב ~ה בעתו ו~בר

 קריאת בעת ~י~ה תנוכתם~התתלת
 ו~א ~א כי ה~שכן ~ק~ת~ר~ת

~~ 
~י~

 ה~שכן עבו~ת וכונת ~ז~רת כל כי

~את~
 בנ~בתם ~לבבות

 ולית~
 הברו~ים כל

 בעבודת~לאתד ו~ודבר ~י ו~ו~~ת~~~ו~זם

~~יוח~
 ב~~רים ככתוב ~~~~וים ~~י~ו

 ע~זו~יו הנההקדו~ים
 ע~

 רפידתו כםף
 ~רג~זן ~רכבו~~ב

 אי~
 שק~ושתו היות יכול

יתבר~
 רותני ש~וא

 ~ו~~~
 ותו~ר גשם

 תפ~ם~ בי~ ~ליתוצורה
 לה~רזת וכלל כלל

שכינתו
 ב~ס~ יתבר~

 ~ וארג~ן וזהב

התירו~
 ~בנות אהבה רצוף תו~ו לזה

~רושלים
 ~כ~

 שנתנו ותשוקתם אהב~~ם
 ~~שכןנ~בת

 בנ~~
 שוק~ה ורות ח~צה

 וה~~~~ו וגיל ש~~ות~רנשי
 ית~

 ל~טרת

כו~~
 ותכלית א~ת

 ~~~~~~ ~רי~~ את~
ואהבת~

 בתת~נים יתברך שכי~תו הרצוי~
 הקר~ן קרבנותיהםובעבודת

והנולת ~~ הו~
 הו~

 ה~ו~ם
 והכהן והבעלים הצו~ת~~ה ו~נ~ ו~~נ~~

 ה~~
 המדבר

התאת~ו
 ה~צת"~ כ~

 ~את~~~ו
 ליתד~ וברכה ק~ושה ש~ע כאו~אוה~שיכו יתב~

כל
 ~עשיה~

 צרכיהם לכל ועבו~תם
 ול~~ושת ל~בו~ת תייהסי~י כ~
 ~~~ות~

יתבר~
~~ז ~

~ ~ ~ ~  

 ו~שה ידיכם ב~~~ה ~כינה~שתש~ה ~~~
לא~זה

 הוזק~ צור~
 הלא לברכם

 ז~
 כל

עבו~תם
 הית~

 ה~ב"ה וכ~ר ב~שכן
 לי ועשו ע"ז הב~יחם וב~צ~זובכבו~ו
 בתוכם וש~נתי~זק~ש

 א~נ~
 הא~זת

 כל אשר ~ושה ראה כ~שרהוא כ~
 בהסכ~ה הי~ יש~אלשעשו ה~לאכ~

 שום בלי ~תד כאיש י~ר~ל כלתברים את~ זאגו~~
 ~~ צוה כאשר ~ק אחרת ל~צ~ןנ~י~

 א~~י~ו לתכלית~שה ~~
~ותם ויבר~ הפשו~

 שב~
 הזה

 ל~~~ ~~ותיה~ ~~~וו~
~ת~



 ול~זחוו~~ת
 אח~ חפ~

 ל~כלית לבא
 שכינתו~~שראת ה~ז~

 בחחתוני~
 ~חשרה רצ~ן יהי כן מ~ה את צוה~כאשר ~ב~יח~~ ~אשר

~כינ~
 ב~~שה

 ~נפ~~י~ י~כ~
 ~ח~שי~ו

 בכל ~הרה ~ר~ח ~~ושה~פע
 תעשו~שר ה~נ~י~

 ~ע~ק והן וכ~ומה ופ~~ה ושתי~כאכילה הני~ניי~ ב~ברי~ בי~

 ה~שוט אח~ותובתכלית המיוח~ א~~ למקו~ יזמ~~ כול~~ו"~
~ 

~~~~

~~~ ~  ~~~ ~ ו  מקו~ ז~ ~~~~~ק~~ 
 י לתפלה ק~ע

~בוד~
 ז~ו ~בו~ה לנו נשארה ~קרבנות

 התנאים א~~ לח~ש אנח~ו צרי~ן~ל~
 הנשארת המק~ש ב~בודת~~יו

 ~לי~~ל~
 ~ד ~~י ולקיום מו~ד לי~וד

 מעט התבו~נת~~~י
 בז~

 ~יו שב~רנו
 א~ת ~~ודה~ת~נ~ו שהתאח~~ א~ ~ דב~ים ~~י המשכן~~~~ת

 באה~~
 רבה

 ר~~ב~ש~קק~
 מח~ז למטרת

 ח~~
 אח~

 ~ צ~כאש~
 את

 מ~~
 המק~ש נ~רא וכן

 שלו~ ~ו~ ~~ו~~~
וחבר בת~רה~ מרו~ז וכן

 ~ירי~ו~
 אל א~ת

 והי~ ~ח~
אח~ ~~ו~~~

 רק אח~~ מיריעה המשכן עשו ולא
אל אח~

 חמש~ י~~ אח~
 ח~שה אל חמשה

ו~משה
 א~

 ~ירי~ות ~~ה
 נפר~י~

 והיו
לאחדים

~ 
 השראת ל~משיך ~עיקר

 וה~תק~רת ~א~~ת היא יתברך~כינתי
 ~~הבה~~ו

 וחיב~
 ~ז~ל כמא~ר ואחיה

 ואין שיושביןש~~
 ב~ניה~

 אאמו"ר ו~מר
 ש~~ בי~יה~ שאין~"ל

 בינייהו מאי
 ~מ~ריד ~ברונ~ק~תא

 ביניה~
 ~ש~ינה או

 ~ל ~תייח~ו כ~שר ~בפ~ט ~לי~~~
 ~ברי~ א~~ ~איש ~שראלל~~ח

 כ~ו
~~~מר

 וי~
 ב~~יפה חשה וי~הל ישראל

~~~וד~
 לק~~ת זכו א~ת

 התור~
 ולע~~~ת

~~~
 ול~~ת

 מ~~~זו~ ב~רב~ נם~~
~ד~

 ל~~י~ת ~~~כן
 כי שב~

 רז~

 ב~~ והבן דא~ד ברזא ~אחא~דת~שבתא
 ים~יקו לא ~~ליונוח כיוהבן

 ~ב~~
ב~ר~

 ה~א ~~וק כי ~נ~ש
~ 

~~~~~~~
 ת~ידין לבד ה~רב~ות
 ~רבן התנ~~וכ~~רן

 כ~~לה ו~ת עת בכלנדבה
 מעשה ~תבכל לח~~ ~כשל~וי~

 ~~ול~
 ועב~~ת

 ~אח~ותל~זק ~בו~~
 המיוח~ ל~ח~

 כי
 כי י~ו~

 ו~~ודה נו~שה ע"י לפו~ל היוצ~תדבר כ~
 כי ~להשחיתו ל~ב~ו ~ל אינווטרחא

 א~ם ואין וט~חתו מעשהו ~ל~וא ~~
~רבנו יק~י~ כי א~~ ~ אחד בנושא ו~פוכודבר ~וש~

 ליח~
 יתברך לאח~~תו הדצח~מ כל

ל~
 חוטא ~יא במ~רה

~~~~י~ בי~ ל~פ~י~
 וית~ורר

 בכ~
 בהת~וררות עת

~ב
 ו~ה~~וש~ ל~תחז~

 ב~ב~~ת
 אהב~ מזההקיצור הבוי"~

 וא~וה
 פ~ל~ ומע~~

 ~לה~עור~

~~
~ לפליט~ לנ~ ~נשארת ת~לה ז~ בעבודה
 צ~יכי~

 האל~ תנאים שני לקנ~ת אנ~נ~

ע~ ~~~ללק~~~~ו~~~~~~ש~~
 צבור

 שנ~צ~י~
 שמה

 אנשי~
 שי~ל

~~~~ 
איב~

 רבוה~ק י~~ו ~~ן ו~גאה
אג~~ות ל~~ו~

 ו~רורי~ אה~בי~ ~~~ ~~
 ל~ת~~ל ~א~~~ לזה~~ הנו~~

 יח~
 ובזה

ל~~רת יבו~
 לה~~י~ ח~~~

 ~~~~ת~
ב~~ו~~ש ית~ר~

 ~~~כ~ות~ ~~~
 ל~~ה

 ~ובל~בר אח~
 ו~~ו~~

 שלא
 אהבת~ י~~~

ל~~
 אי~םקא כ~ר ~י

 ~יל~ת~
 ~ב~ל

 יו~
 ~ו~~~יו~

~אהבת ~צ~~ לקבל צריך ~ת~לה
 כ~וו~ לר~~

 ג~ול כלל הוא כי ~

 ה~ל כ~~י~תבתו~~
 הוק~

 מיד~ כל לנר

 ל~~~ני~
 ח~ב~ ~א לח~רך

 ו~צוה
אשר ~זא~

 כ~
 ה~ו~ה

 ~ה~~ו~~
 תלוי

 ב~
 לא

בנ~~
 לקי

 לז~~ ~~
 ~~י~ין

 וח~בול~ת~צ~ח לח~~
 ~~~ולו~

 ~ א~~~ ~ה~ינ
וזא~



~ז~~
 ~~נוו את אוהב ה~ב כי י~וע

 ו~הבתושנאתו ג~
 ל~

 כי ~יכר
 שורש ~וא וה~ב~וא אח~ ג~~
~בן ~ר~ כי ~בגי~

 ~~ו~
 ~אבוהו כר~א וברא ה~ב

~וה~גי~
 נתונה הברירה ~זנונו יתפר~ו ~י

~ה~
 כי ולשנוא לא~וב

 נפר~י~
 י ה~~ה

 ל~~ור~ כחותיה~וב~~זר~
 י~ח~ו

הנ~ר~י~
 והיו

 ~ לאח~י~

 ~חכ~ ~~~~~~~~~
 הנחלים כל

הולכי~
 אל

 שבי~ ~~~ול~ם שה~ ובמקו~ הי~
 מ~ו~ ונבין ללכת

~לאיז~
 ללכת הזה ום~ר משטר ~כלית

 ר~י~ כי ו~אשר ~ תיים~ים נקראי~ ה~חלי~ ~ כן ~מנם ~~לשו~
 הנ~ה

 נ~רדי~ בשם~כו~ים
 ~פרד ו~בר

 ול~תבטל למ~ת~הכרת
לשורשם ובהתחברות~

 הי~ ~ו~
 חיות יק~ל~ ~ג~זל

~דש
 לח~~

 כנשר
 געור~

 להקרא
 י חיי~~ים בש~

~~ 

 ~א~ר א~שי~ בא~~ת
 המה רביםכי

 בנו~~ להפר~ ~לזלי~
 א~נ~~זמ~

 י~י~ו כא~ר
 ~גי~~

 באיש
אחד

 ובוטחי~
 ~זה באהבה בא~בתו

 חזק~בקשר
 זא~י~

 ~ה~א ה~יש אז
 ה~ב~י~ ו~אנשי~ ל~נף~חשב

 כ~לים בו

 זה~נ~ י~
 נז~ובר

 ל~יקרא ל~שורש ו~אילן לאילןה ג~ו~י~ נ~נפי~
 דכ~א~שרשא

 וב~~~~
 כאשר הזמן

 קר רזחי~בור
 וצינ~

ויוכל ~לי~ איז~ ~ל
 לאב~

 וליחותו רטיבתו
 בא~

 הוא
 טזב ב~יבור~חובר

 וי~~
 ולא ירא לא

 טוב ב~בק ~ ~נשאר נז~ט כייפחד
 לחזקו ח~ש בחיות השורש כח~תעורר
 פארותיו ~ז זביתר שאת ביתר~לח~שו
~יהי~

 כזי~
 ישגה בלבנון וכארז הו~ו

~יחו
 כת~זחי~

 תורה ~ב~יח ב~~ם
 ויהיו~~~ש"ט

 לכבו~
 ולתפארת~ ולשם

~~~~~  המ~ בק~ ~~~ 

~ול~
 וה~~למס נז~~בר ה~ה י~~~ אשר

לבאר
 א~י ואל לנוכח פני ~שי~

 ימ~בר אנ~
~~~ 

 אנ"ש א~ובי
 ~נ~הבי~

 ורצונ~ בא~ב~ הנז~ק~~י~והנ~י~י~
ליל~

 ואבותינו רבותינו ב~קבות
 בש~יא ~ינ~רן ~ק~ו~י~

 י~~
 ב~~~כון

ליט~
 א~~ה ויראתו ~ה~תו

זשלו~
 ורי~~ת אחוה

 ביני~~
 ל~ב~ו

 שלםבלבב
 מ~ו~

 אושר הרחבה
 ו~י~~

 ובריו~וכבו~
 גו~א

 ונ~יהן ה~
 בלי ו~פלי~וןובנותיהן ובניה~

 שו~
 נוני~ה

 ה~נותי הטוב ול~שיג הזמןופג~י ו~זקר~
~ 

~~~~
 שדר~ הג~

 ~חלק ד~
 ל~~

~וגי~
 םור הוא הא~

 ב~ר א~~ם טוב ~~ה ~ואוהבי נור~

 למו~ר א~ ב~~ אזהרתי~ר~
 ~היכל יבא אשר לאיש כייחשב

השנזר כפול~ אזהר~ ונכין יאות לו לפניוהמוכן הנו~
 ל~

 רצפת תטנף פן והזהר
 ~~ר ב~טינופתו~ש בה~

 ב~ל~
 אבל

 ו~נ~ת ~ט~ר ב~צ~~ו ית~ו~ראשר ל~י~
 ו~יכ~וביתו א~

 ב~~
 ניקיון ~יני

 והיכלו ביתז רצפתבששר ול~~ו~
 וליפות~

 בכל
 ינוח לא ~~ר~~י~י

 ול~
 י~~ט

 ט~חתו~ל יבי~ ו~~
 ה~רובי~

 ויגי~יו
 ה~ו~מי~

~~
 ~~יכל ראוי להיות יקשטו אשר

 י~ור פתי~י ~~~
 ה~~

 להוכיחו
 ולהזהיר~

 יטנ~~ל~
 טרחתו כל הלא היכלו

 ~כל ביתו ל~ק~תויגיעו ~מ~
 ~נו~

 ~ ~חלאה
 כל א~~ י~~~~ה~~

 נ~~
 השנית ובי~ו

 ~~תול ה~ורשי~קור
 והנ~ו~

 ~בר
 ו~פו~

 אח~בנזש~
 הא~ם כן

 מנ~וריו נז~רשובבית ו~ת~~ כשלו~~
 ו~ול~

 כ~י בתו~
 אין אכן ~אבותיולנו~ו

 מ~~ ~וש~
פעזל~

 ב~צנזו
 לחפ~

 ולבקש
 ~ר~

~~ 
 ~ז~רה ויאי יאילזה

 כפול~
 בה~~ר

 ח~~ה כי ל~יות יכול כיזאל
 אבו~~

בי~~



 כ~צותכידו
 אנשי~

 ~לונז~ה

~~~
 אהוביי את~

 אנ"~
 שנתעוררו

ב~חשב~
 להתקשר ו~ז~שה ד~ר

 רעי~ ~שה בברכת~כרכם ~ ד~ בית העולה הדרך ל~צואביחד
י~"ר ~ ~הי~נ~

 שתשר~
 ידיכם ב~עשה ~כינה

 וכן ~ לעילכ~בואר
~ולם בנודר~ אית~

 זז~ ל~
 בשבתות ~ישראל שכי~ה

~יו"~
 וה~~י~ חול ~ל ב~בת אפילו

איך גדול~
 הו~

 תול של שכת
~ 

~ ~
 קדוש שש~~תי ~פ"י ל~רש ~וכל

 הה"ק והוא ~~כר אחד~
 ~או~טרוו~

~~
 ~א~ר על ז"ל אאו~ו"ר ל~רן ש~מר

 ~ן ~הי~ ישראל כ~~ת~"ל
 זו~~

 הקב"ה ~ני ט~נתה ~ל ~ ~~~~~י ו~קש~
~לם

 ~ נ~~
 ישראל ה~א נתת לא ולי

~~כת
 ה~~

 יום זאת םוגים ש~י
 קרובו ~ם ~ה~~~ר~ל ~הז~~

 ~פ~
 ובטח חי~

~~~~
 ה~תקשר ~אוהבם אתיך אשאר

ישכי~
 ובגש~יות ברוחניות ויצליחו

 יום ב"ז לה להיות ה~בתרצת~
 ~ י~ראל ~נסת הלשון ו~אי א~ד~םוג ~הי~י~

~~
 בחבר~ה נ~תתרצת ~דא

 ל~שבתהבטיח הקב"~
 ~כ~

 ויום יום
 יתא~~ו כאשר החול~י~י

 לישב ~ישראל אנודהויתאחדו ויתחבר~
באהבה ~~~

 ואחו~
 יחד

 ~ז~ היו~
 י~יי

ל~בת ב"~
 וכנ~~

 ו~םי~ה כנםי~ לש~ן
 ~~לם הנ"ל כ~דרשה~י~ וז~

 של בש~ת א~יל~ ~ישראל~כי~ה זז~ ל~
 בחיכם בא~י~~ן ישראל כ~~ת~עושין ~~

 ובז~וכ~~~
 את ל~חוק כיכולת

 לך א~תר שא~רה~~ו ~~ל~
 ~ו~

 את
היהודי~ ~

 אז היהודים וי~הלו
 ינות~

~אויביה~
 ואויכ שונא ~ום ולא

 ~~י~
~~חו~

 הוא ונהפוך
 ה~~

 ישלטו
 כ~ו~~יה~

ל~כני~
 ה~וכ ולה~כיר הרע

 לכל ~לום ודוכר לע~וטוב דו~ ל~~~
~ 

 ככל א~ר ו~ז~רכם באהבתםאתם
 י~נ~

~~~
 ~~ר~ ~~~

 זללה~ה אאו~ו~ר
~ 

 ~~ג"~ ~~~~ ~~~~~ג~~
~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~~ 
 י ~~~ג~~

 ~~ יוםב~ה
~~~ ~~~ 

 לפ"ק

לה~ל~
 כ~~ר א~~תיו ~שר

~~~~ 
 ~"י
~ 

 ב~~ ~טח י ת~תי~~~~
 אשר ~"ה בד~ ובטחוןכא~ו~ה ו~~~ וחו~

~~~~
 ושו~ר חי ~ל ~~ש

 נ~~
 בידו ה~פקידים לכל ~וא ~פש~שו~ר חיי כל

 בכל כי ~פשם ברעות ו~ש~תיהםר~ת~חי~ם

 ור~~רג~
 מן לה~רד רוצה הרוח

 כל לכן ית~ים י~ברךוכ~רתו הנו~
 ~הלל ~~י~ה ~שי~ה כל ~ל ~~ת~לל הנש~~

 ו~~ר~בור~~
 ~נורים יהי לכן

~~~ו~י~ ~פי~
 י ~~~ רו~י אפקיד ~~דך ה~לו

 אשרי צבאו~ ד~ וכו~ ע~נו צבאותד~
 הושיעה ~~ ו~~~~ד~

~ד לשב~ ועלני וכ~
 ג~יר~

 ~~~רכת ~~א עת ככל

~מלח~~
 אם

 ז~ת לאמר ~ש~י~י ~כ~

ב~ע~
 ב~ח ש~חה

 ל~ת~ תב~
 ~לם

בנופ~
 כתורתך ושלם

 ו~
 ~כל יש~רך

 ו~כש~לאיםור
 בדר~

 ~ ה~ך ~אתה
 ~ד כ~שר להבטיחך אוכלואנכי

 ה~~
ל~

 לפני לטובה ~הזכירך אזתך שכחתי
 לא כל אתה~~~

בכל פ~~י~ ~~~ פ~~~



 כן י~~בכל
 ~~יו~

 ו~לאה
 ל~

 ~~געין ל~~רך ה~יל גבור ע~ך א~כח
 בי~י~

~ל~ז~י~~
 ~ ~ ~עה ובכל ~ת בכל ל~ובה

 ול~לום ~ובים לחיים לביתך ~תבא
~ 

~~~
 ~~חיר

 י~ראל כלל בתוך ר~~וי~ ב~~
~~~ 

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

 ~~"~~ ~ג~~~~

~~~~~~ ~~~ 
~~ 

~ ~  
~~~ 

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

~ ~ ~ ~~"~~~ 
 ה~גתי ל~ון ~ח~ו

 להשי"ת והלל תו~ה~בר~ב
 ~ לך ~ותן~נ~י

 ~ז"~
 ~כללי מה~לום

~י~
 ~~לכיות

 כ~
 לראות ה~"י י~זור

~ו~
 בקרב

 בשוב~
 בגופך ~לם ש~חות

 ת~ים להיות רא~ו ~ל י~בור אשרככל ~ ~א~ם כל זה כי ו~יראתך~בתורתך
 ולאהבה ירא ~אל~ים ואת אלקיך ~~~ם
 כנוא~ר ו~או~ו ונ~~ו לבבו בכל~ותו

 מרן צי"~~~"~
~ " ~  

~~~~~~ 

 זי"ע
~"ל

 ואהב~
 אלקיך ~~ את

 ~ירו~
 ר~~י

 אתר ז~~ום ~קום בכל~~ר ~ המקום על חלוק לבך י~י~ ~לאז~ל
 אף ~א~ם~י~~ ואת~

 באר~
 ~לא ~צל~~ת ציה

 ויתגבר ית~זק זאת בכלוכ~ו~ה ~אנ~~רי~ ~ארן י~ו~י איש בה~בר
~~ראלי האי~

 של~
 לא~ר ~מקום על יחליק

 ל~יות גורםשה~~ום
 חל~

 הבורא בא~בת
י~רך

~ 
 ~צות ל~יים כארי י~גבר

 בכל~~
 לב~

 ו~~ם ~קום בכל ונ~שו
 רבה ב~מחה ואתר~תר

 לקי~
 ג~רת

 ב"ה~~~~ם
 שיו~~

 ה~ח ~יכן ~בעה"ב
 כליו~ת

~ 
 ~ו~

 מע~ה
~~ם תחל~ ב~ח~ב~

 ~~ר~
 קוראין י~~ים י~ו כזאת

~ת
~~~ 

 ~בו~ת ~כל ה~ב~ה לפני ח~יבוזאת ~ בא~בה יום בכל ~ע~ים

 שיל~ו~~ד~
 בבי~ו היום כל וית~לל

 ~~~חה
 ל~

 יפול ~ל י~ירי בני
 לבב~

 ~נ~כהורוחך
 ~הנכ~~

 כי
 ~גר~

 נ~~~ת

~~בו~
 ותכלית האדם ~בודת כלכי ~ ~~ ~ב~~ אנשים בין אלקים

 ~ונו רצ~ן לע~ותוי~ירתו בריא~
 ~ ו~רא~

וזה~
 א~ר רצונו

 ב~~בו~
 כזה

כז~ת ~באר~
 ל~ח~ו~

 ~ל כחו~ו ~עט כ~~ט
 וחנינה ח~להוש~רי ~ר~ ~~~י לך ~~ יפתח ואזי ~~ביר~ת מ~

 כ~ת~
 של

 ב~~וחה יהי~ הכלא~נם ~ ~ול~
 שא~ רב~

ונ~~~
 רצונו

 ~ ב"~

~~~~~
 ק~י~א םבא

ז~~ל ~לעכ~וו~~~
 כי זי"~

 תובלון וב~לוםתצאו ב~~ח~
 תובלון ובשלום ~בעולם ~~ות~כל תצא~ ב~~ח~ ~

 לה~לים והתכלית ~~~ב~ל~ות לכ~
 לקיים חז"ל בהבטחת י~טח~~וני ה~ר~ א~ ה~וקים ו~ל ובוראויו~רו ר~~
התורה ~~

~ 
 ה~~ת ו~הרח~ת מ~ו~ר

 ~~ את עוב~י לבב אנ~יבין וה~ו~
 "~ בטהר~

כן
 אבר~

 לע~ד ת~~י יונתי את
 ~ו~ר ~רוב ול~לאה ~היום~~ ~~
 צלולה ו~עת ~ל~הו~נוחה ~כבו~
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