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~ ~ ~
~"~ ~~~ 

 ~~~ו~
 ~~ ~~~ו~

~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ 
~ו~' ~~~"~

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

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

 ~~ו~~" "~~~~ ~~~~~"~ו~~~~~
~~~" ~~~ ~~~~ . 

 ~~"~ ~~~ ~~~~~ ~"~ ~"~~~ו~
~~~~~ 

 ~~ו~~~ ~~וג~ ~~~ו~~~~י ו~~~
~ו"~

~"~~~ 

 ~ו~' ו~ו'

~~~~~ ~~~~~ 
 ~~"וי

~"~~~ 

.~~~~~ 

~~~~~~
 בי~ש ~שר בקראי ת~התי והנה מ~תבו.

 ובאותו תעודתי לשלו~
 ה~ערהגיעני ~ר~

 הנד~~
 ביה מעשה אחר ואין י בהדרו כלול כבר

 מ~ני אך כלוםי~~וס
 הכב~~

 ~קודש לחיבת ~אהבה. תשובה אשיב
 כ"~

 א~זמו"ר
 ישועות ו~ועל אל~ים איש והטהור הקדושהרב

 ~ ז~~~ ~~~~~~ו~
 זכיתי אשר

 אין אשר י ועבודתו מ~ורתו להתב~ם נערותיבימי
 ערו~

 יתואר ולא
 את ראה שלא למי גליון~ עליבחרט

 ה~ידו~
 בנגלות בתורה וגדו~ימלא ~קוד~י אחריו יענו המה לרו~יו רק

 ונ~תרותי
 לדרעי' ~לי ~ודותי שושן ידותי עשר לו

 יכילם לא ~~רי ~מגילת ל~~רי ו~בחיו המאירהי א~~קלריא נהוראיואזהיר

קונטר~
 כל על מלא

 גדותיו~
 א~~ר ומה

 תורותיו~ ורובי קורותיו~
 נחשב זר וכמו

 איש ~ני זה מה כי להכירו. ~זכהלמי
 קדו~

 ~~ר כמותוי גדול ואדם
 שם זעירבזה נד~~

 א~
 להעיד שנאמנין מאלו אני גם אולם ~זעירי מעט

 וכ~
 ~ה

 טרם , האחרונות בש~ים כתב הכמות מעטי קודש הדברי ~לו כי י עינישראו
 עוה~בי ל~ייה~תלקותו

 מתו~
 ל~י בזה מעטים דבריו כן~ל בעוה"רי 'נשא חליינו הוא א~ר הנוראים י~וריו גודל
 ~ר~

 הנובע~ כמעיין וידיעתו חכמתו
 דיבור וגם

 וה~ה ~הי שנד~~ו קונטרי~ים כמה ב~רט כדאי. ג~כ כ~ותו אמה צדיק שלא'
 וא~תום . ~~כמה א"צ כזה ו~' ולהטיבי ~השכיל נחמדים נועם דברי זיומלאים
 תחזינה ועינינו וכו~"ט. ~נו משאלות בכל ועכ"י עלינו יגן זכותובברכה

 בר~מים לציוןש~ינתו בשו~

 ~~~"~ ~~ו~ ~"~ ו~ו~~ ~ו~~~"~
.~~~~~~ 

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

~~~~~~~~~ ~ ~  

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

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 כשר ל~ענ"ד וסעד סמך התבונ~י
 לח~ר ית"ש, ~פניוונכון

 ~שר י~ל כי ~קדוש~, ~ורה ו~דושי ~ירושיס~רים ונכתו~
 כתבו, של מ"ע הדין עפ"י יוצאים בזהדייקי
 בזה הפוסקים דעת אציע הענין לבררוכדי

 כי , ל~ניו רוח לנחת אמרנו נא ויהיו~לשונם,
 ~ רצונו ונעשהאמר

~~~~
 השירה את לכם כתבו ועתה ~תורה
 . ו~ו' י~ראל ~ני את ולמדההזאת

 אמר ע~ב כ~א ~סנהדריןואמרינן
 רב~

 אעפ~י
 מצוה ס"ת לאדם אבותיו לושהניחו

 מנחות ובגמ' .משלו לכתו~
 ד~

 א~ר איתא ע~א ל'
 אמר ~ידל א"ר א~א בר'יהושע

 ר~
 ס"ת הלוקח

מן
 כחו~~ השו~

 מעלה כתבו השוקי מן ~צוה
 ו~רש"י ס'ני, מהר ק~לו כאלו הכתובעליו

כחוט~
 אי א~ל , ~ביד ומצוה מצוה

 כת~
 הוי

 הלכות ~ריש בה~ה ~רמ"א א~ל עכ~ל. טפימצו~
ס"ת

 ~ת~
 דהוי

 כחו~~
 מצוה

 מ~
 יצא ולא השוק

י"~
 ~~"ז שם ועיין ,

~ 

~~~~
 דודאי ס"ת ה' ~~נות ~הלכות הרא"ש
 אין וגם ס"ת, לכתוב הוא גדולהמצוה

 וכ"כ ~ אשה ולישא תורה ללמוד אלאלמ~רה
 ~כתוב ישר~ל לכל הוא עשה דמצות ז"להרמב~ם
 א~ לכם כתבו שנאמר , לע~מוס"ת

 השירה
 שאין לפיזאת, שיר~ בו שיש ס~ת לכם כתבו ~לומר ,הז~ת

 כות~י~
 וזה . פרשיות פ~שיות

 ~ו. ולומדים ס~ת כותבין ~~י' הראשוניםבדורות
 בבתי אותה ומניחין ס"ת שכותבים האידנאאבל

 הוא עשה מצות ~רבים, בו לקרותכנסיות
 מ~גת ידו אשר י~ראלכל ע~

 התורה חומשי לכתו~
ומש~ה

 וגמר~
 ובניו, הוא בהן להגות ופירושיהם

 ~ה ללמוד ~וא התורה ~תיבת מצותכי
 הגמ' וע"י בפי~ם, שימה ישראל ~ני אתולמדה כדכתי~

 לכן ~וריים, על והדינים המצות פי' יודעו~פי'
 לא וגם לכ~בם, מצווה ~אדם הספרים הםהם

 תורה לל~וד לא אםל~כרם
 ~~"ל אש~ וליש~

 : ~צת ב~צרה הטור וה~יאוהרא"ש

~~~~
 בא היאך ~מוה ויש וז"ל ה~"י

 כתיבת ממצות לאדם לפטורהרא"ש
 ס"~

 ולה~ליפה
 לא שהרי , ופירושיהם וגמ' ו~שניותבחומשים

תל~
 החילוק ~עם

 ~י~
 לדורות ראשונים דורות

 בהם לו~דים אין הללו שבדורות ~לא ,הללו
 אותם מני~יםאלא

 בב"~
 , ~ר~ים ~הם ל~רות

 ס~ת לכתוב חייב'ם עכשיו שגם הול~לוא"כ
 ראשוני' בדורות לומדים שהי' כשם בהם,וילמדו
 שלא נ~ל לכך ס"ת, כתיבת ממצות לפו~רםלא

ב~
 ~ומשים כתיבת חיוב לנו לחדש אלא
 ואיסור ופירושי~ן, ו~מ'ומשניות

 מצוה יו~ר ושזה ס"ת, כתיבת מצות ~כללזה ש~~ מכירת~
 ולהניחן ס"תמלכתוב

 ב~"~
 א~ל ~רבים, לקרות

 דגם פשי~א ו~ניו הוא ~ו לקרות ס~תלכתוב
 נוהג~ הוא שהרי מ"~, ~יום עיקר זההאידנא

 , הראשונים ~דורות נו~גים שהיו כמו~ו
 הגאונים שכ~כ הרא"ש ד~רי על ירוחםהרבינו וכת~

~ ~ ~ ~ ~ ו

 הרא"ש לדע~ הב"י דלדברי מזה
 ~יום עי~ר האידנא גםוהגאונים

 ~ואהמ~ע
 לכתו~

 ~~"ה אותה ומניחים כן נוה~ין שאין ~חריאלא ~ ובניו הוא ~ו ול~רות ס"ת
 א"כ בר~יםלקרות

 עדי~
 יותר

 לכתו~
 ספרים

 וה~עדני ~ב"ה נמשכו ואחריו ,שלנו
 וה~~ז~ יו~~

~~~

 בפרי~ה
 חול~

 ~דעת ומפרש הב"י, על
 הוא המ~ע דהאידנא ו~~ורהרא~ש

 ~ימיהם דדו~א בס~ת, ולא שלנו בספריםדוקא
 היו שב~"פ ד~רים לכתוב להם הותרה~לא

 ומדוי~~ת כהלכתה ~מתוייגת ~ס"ת ללמודצריכים
 ס~ת בכבוד לזל~ל לנו למה בזמננו אבלוכו'.
 דבדורות נמצא ~צורך~ ~לא ~תוכה ללמודבחנם
 עכ"ל ~"ע ~הן ליכא ~תוכה למדין שאיןהללו

 ו~ם ה~"ך, ~סכים זה ול~ירושהפרי~ה~
 בלשון יותר מחוור ~פרישה של זה דפירושכתב ה~~~

 אלא ,הרא~ש
 דסיי~

 נכונים ומ~מ וז"ל וכתב
 ועתה~תבולכם של מ"ע יב~ל דאיך ה~"ידברי

~חילו~
 : ה~"ז עכ"ל הדורות

~"~~~~~

 דהשגת לומר א~שר
 ה~"~

 על

ה~י~~
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  שי~טל אמר לא ה~רישה דהא לק"מ,ה~רישה
 דס"ל אלא לכם, כת~ו של המ"עח"ו

 עתה וא"כ ~ו, ללמוד הוא המצוה דעיקרוהטור להרא~
 לזלזל לנו ואין ס~~י~, ~שאר הואשהלימוד
 ~חומשי המ~ע מקיימים הרי ~חנם, ס"ת~קדו~ת
 י"ש ~ס' ~~ז ~יין ו~~י~ושי~ן ו~שנה~תורה

 : ~ה מ"ש זל~"ה מש"אמהגאון

~"~~~~

 הדעות, כל ידי לצאתהרוצה
 י~תו~

ס"~
 וגם י ש~וחו ע"י או ~עצמו

 ד~ה של~ו ס~רים שלו~ו ע~י או ~עצ~ויכתוב
 אינו ואם י הרמ~"ם דעת ידי גםיוצא

 שלוחו ע"י או ~עצמוס"ת כות~
 עכ"~ וכות~

 ס~רים
 עמודי לו יש שלוחו ע"י או עצ~ו ע"ישלנו
 והטור והרא"ש ~~אונים ~"ה עליהם לסמוך~רזל

 יצא לא ל~ד ס"ת ~כתי~ת א~ל ירוחםיוהר~נו
 ~מ~ואר ואע~ג הדעותי כל חו~תידי

 לדעת גם י"ח יוצא ~ודאי ~רעו הוא ללמודס"ת ד~כות~
 ד~רי לנ~דנו ~ומדים מ"מ י וה~אוניםהרא"ש
ה~רישה

 ללמוד ס"ת ~קדושת ~~ל שאין שכת~
 דהרי ו~םמתוכהי

 עכ"~
 ~ס"ת ללמוד נוהגין אין

 חו~ת ידי יוצא אינו וא'כ אחריםי ~ס~ריםזולת
 כתיקונה זומצוה

 א~
 ~כתי~ת אלא ס"ת ~כת~~ת

 ~ ~הן ללמוד עשוים אשר ס~ריםשאר

~~~~~
 ללמוד ס~רים הכות~ים עתה מועטים
 דלא מלתא ~גדר וכמעט~הםי

 הנ"ל~ י"ש ~ס' עיין ~ד~וסי הכל כי כללשכיחא

~~~
 מי הזה ה~יון כל

 שחל~
 ~~ינה ה' לו

 תורה חידושי איזהלחדש
 ~משענותם ~מחו~ק ~סוד חקיקה ~סוד~עצמו ולכתו~

 כי ~ה~~ליםי משען והכתי~ה החקי~השיהא
 ~זה מקיים כידועי המק~לין מן המוחיןהש~עת
 סי~א ל~~ין ~זה ונכון כנזכר~ ס"ת כ~י~תמצות
 ד~רנו ות~ין ישראל ~ני את ולמדהד~רא

~~~~~~
 ~אדם לי' דניחא ~צינו תכמים ד~רי

א~
 ו~על רצונו נ~ד שהוא היכא

~רחו~
 ש~ת ד~גמ'

 ע"~ ~~~ ד~
 תנינן תמן

 ~ר א~דימי ר~י אמר ההר ~תחתיתויתיצ~ו
 כגיגית ההר את עליהם הק~"ה שכ~המל~ד חמא~

וכו'~
 ~ד~רי יעוי"ש לאורייתא ר~ה מודעא מכאן
 ~~~ק דאמרינן והא כ~ה ד"ה ו~תוס'הגמר~.
דע"ז

 ~ד~
'~ 

 ע~~

 כ~ית כלום אוה"ע שאמרו
ע~ינו

~~ 
 ~ליה~ כו~ה הי' ד~ם ד~~מע כגיגית,

 ~בה ד~ודעא אמר והכא תשו~ה, להם הי~לא
 הקורא ידידי והנה . עיי"שלאורייתא

 הקשה דרכים ~רשת ~על הגאון ה~דוש~ד~רי ~~ רא~
 הא י זו מודעא של טי~ומה

 ~לא כיון ותירןדינא~ דמלכות~ דינ~
 כ~~

 ו~ינא לישראל רק
 ~אשר מדינתא ~ני כל על להיות צריךדמלכותא

 להלכ~נ~~~
 הי' דאם א"ש ומעתה , ~חו~מ

 מכה מהני ~י' ~כללןי וישראל האומות עלכו~ה
דינא

 ד~לכו~~
 ~ושי~ ו~~ורץ

 נראה כן ~~וס'
 : ת"לל~ענ"ד

~~~~
 אחר ~דרך י~ל הסוגיא ~י' ~עיקר
~הקדם

 לת~
 התוס' שהקשו מה

 נעשה הקדימו כ~רהא
 לנשמ~

 צריך ולמה
 האש כשיראו חוזרים יהי' שמא ותירצו .לכ~י''
 לה~ין צ~יך ועדיין ע"כ. נשמתם שיצאההגדולה

 ~~יהם, ~~ירוש שא~רו מה על ~רהדאםמהני
 מהני, לא ~~י' ע"י מתחלה שהי' שק~לתםמכש"כ
 על תירוצים עוד ו~מ~ורשים ~מהרש"אויעוי~ש
 הדר מהני מה הקשה הרשב"א גם התוס'.~ושית
 למ~רע. ~~לה יש וכי אחשורוש ~ימי~~לוהו
 ~שם ~~יא דרכיםו~פרשת

 ~הרד"~
 דנדרי מהא

אונסין
 שיחשו~ צרי~

 ~א וכאן י היום ~~ו
 א"כ , ~ל~ם תנאי שום התנו לאישראל

 ל~ענ"ד ונראה קיימת. ש~ו~תם ~נוסיםשהיו א~

ל~ר~
 ~תרא ~~א ~ש"ס המ~ואר ע~"י

 ד~
 מ"ח

 ו~מכר חכמים דברי לשמוע דמצוה ה~םשאני
 הוא ס~רא אלאמסיק

 דא~~
 ומקני. גמר אונ~י'

 ~וא הד~רוס~רת
 א~

 א~"ה מתרצה אינו ד~ל~ו
 תורה דיר~ה לרצונו,מ~רי

 לסו~
 י ד~תו

 רוצה ~ל~ו מקום ~כל רוצה ש~ינושאמר א~
 מהני ה~י ~שום חכמיםד~רי לשמו~

~~ 
 כ~יי' ע"י

 לי' שני~א סהדי א~ן ו~ל~ו שרוצה ב~יושאומר
 כ~י' ע"י וכן ~~מים וד~רי התורה ד~רילקיים

ג~ר
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ברמב"ם ~וי~וין ~יי"ש בגמ' כמ~ואר ומקניגמר
 ~~ב גירושין~לכות

~"~ 

: 

~~~~~
 ההר כ~יית כוונתי"ל

 א~
 שכבר

 בלי ונשמע נעשה ב~יהםאמרו
 מ"מ ,כ~יי'

~~~ 
 ברצון~ יותר שיהא כדי ההר

דא~
 מ"מ חפיציםבלבםי הי' לא ה~~יי' שבשעת

 רצון לקיים דניחא סהדיאנן
 המ~

 אבל , רוצים היו לא אנוסים היו שלאו~"ז ו~"שי ב"ה
 אנוסיםכשהיו

 להם, הוא זכות כי ומק~לי גמ~
 יותר כ~יי' ע"י שהרצון ~תוס' ~ושיתומתורץ
 בעצמם שאמרו ~מהמועלת

 נעש~
 ~פיהם, ונשמע

 : בלב ~ם עתה הרצון דבודאי סהדי אנןכי

~~~~

 ברצון אח"כ הי' ישראל אםכ"ז
 לקבל הרצוןונתיליד

 עכ"~ התור~
 גם חלילה ~אם אבלל~סו~י

 ~סו~
 על עמדו

 להו ניחא ולאמשמרתם
 בקבל~

 התורה
~ 

 אין
לנו

 הוכח~
 ב~בלת בלב שרוצים סהדי דאנן לומר

התור~~
 גםכ~ית וא"כ זאתי יודעים אנו דמאין

 וז~ כללי תועלת ~ינוההר
 מכאן הש"ס כוונת

 ~ לאורייתא רבהמודעא
 ישראל שיוכל היינו

לטעון
 ש~

 אנשים מצות רק ברצון ~תורה קבלו
מלומד~

 הכ~י'כי מועיל אינו וממילא כפי'י ע"י
 ~י'לא

 ברצו~
 וע"ז סהדיי אנן ~"כ לומר ואין

~אמ~
 הרי אחשורושי בימי ~בלוהו הדר ~ע~"כ

 . חכ~ים דברי לקיים להו ניחא דבאמת~זינן
 בור~ינו את לעבוד ישראל נ~ש ורצון התורה,דוברי
 התו~ה בקבלת להו דניחא ובודאי שלימהיעבודה
 שמה הרשב"א קושית ~תורץ ובזה סיניי~הר

 על דעת גילוי זה אחשורוש בימי~קבלוהו

 ל~מוע מצוה כי ~רצוןי שהי' סיני בהרהקבלה
 קושית מתורץ וכן סהדי. ואנן חכמיםד~רי

מהרד"~
 הוא דהמודעה

 של~
 כמצות ורק ברצון הי'

 סהדי אנן על הוכחה לנו ואין מלומדה~נשים
 . המודעא הוא וזה ~כ~י' מועילולא

~~~~ו,~

 ומקבל, גמר כ~י' דע"י אמרינן
 דברי לקיים דרוצה סהדידאנן

 קושיא ג"כ מתורץ יחכמים
 ראשונ~

 התוס' של
 הר עלינו כ~ית כלום ~עולם אומות שאמרומה

 דמצוה מהני, הי' אותם כו~ה הי' דאםכגיגיהי
 היכן שקבל~ם מצות ז' להאומות השיבוע"ז י ווו~ני גמר אונס וע"י חכמים דברילקיים

 ואינם להם חוב הי' ~בל~ם הרי א"כקיימתםי
 הי' לא הכ~י' גם וא"כ המצותו בקיוםרוצים

 דרוצים סהדי אנן לומר שייך דלאמועילי
 אנו דהלא י תורה ודברי חכ~ים דבריל~יים

 : סהדי אנן וליכא רוצים דאינםרואים

~~~

 ו~עמים ~נס ~עמים ~מרואע~"י

 בע~~זרי
 דברי לקיים אני מחויב ~רחי

 י ברעיוני עלה אשר בכתב ~שום הנזכרי'יח~מים
בעזר~

 ~סוקי באלו להתבונן דלי מע~ר המקים
 למעלה שהבא~י ה~וסקים דעת ל~ייםהתור~י
כי הוא~ רצוני ובע"כ לכם, ~תבו מצותלענין

 מצו~
 יצליחני ה~וב וה~ חכמים~ דברי ~שמוע

 אדון ל~ני ~צון אמרנו נאויהיו
 כ~
 וע"י ,

 נפלאות ה' יראנו ~תורה באותיותהשכלה
 שער בע"ח~~מבו~ר

 הגוונים~

 לראות ונזכה
 ו'גאלנו צדקנוי משיח~ני

 גאו~
 גאולה עולם

 בב"אנצחית
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~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 מכבוד שנשארו ה~ודש כ~בי א~ היקרים הקו~אים לפני א~ריב
 ~דוש~

 אבי אבי מרן
 בפ~ח עצמי להציג כמ~ויב נמצא~י ועכ"יי זי"ע החסד איש וה~הור הקדוש הגאוןהרב

 להודי~השערי
 למו~ר אך שניהם כי המחבר~י א~ לפאר או המחברי א~ לשבח לא אחדיםי דברים

ה~ה~
 א"ז מרן כ"ק של קדשו שם אשר אלה ~י

 זצללה"~
 ובפר~ י ל~ם נו~ע

 ה~רידים היחידים
 ו~שביעו עינם ונהרו קדשוי ~צל שהס~ופפו עוד נמצאואשר

 בצחצחו~
 נפשם

 בעבוד~
 אלקים איש

 אור על איש יעיד וכי . כמוני מאנוש לסהדו~א צריכים אינם י ו~~רה בקדושההזה
 השמ~

 כי
 ~מחבר~ א~ להלל ואם בשחקיםי הואבהיר

 יבי~ו~ לנוכח איש עיני הלא כי הוא. למו~ר אך בודאי
ו~פר~

 כי
 מע~

 לנפשו וינעם ויבחן י~~ם אוכל חיך כל באיכו~ו ואם בכמו~ו. הוא
~ 

~~~~
 ככה על שראי~י מה

 דב~י נשארו כי הוא כן אם ישאלו רבים הלא כי הואי בע~י לחרו~

~ור~
 ו~דוע לש~יםי עלה אשר ~נים כמה זה הלא א"ז. ~רן ~כ"ק

 ז~
 עד אור ראו לא

היום~
 מצער בזמן הלא כי י~מהוי ק~~ו בצל מהמסתופ~ים עוד נ~צאו אשר המע~ים אלה וביו~ר

 בכל ~מצא מאשר יו~ר אמרים הקדוש מפיוה~שיבו
 הזא~ המחבר~

: 

~~~~~~~
 בשער להודיע אני מוכרח

 ~אלו קודש כ~בי כי הוא אמ~ רביםי ב~
 כ"~

 ~וד נפ~נו לדאב~ן אבל בהקדמ~וי כ~ב כאשר י קדשו ביד כ~בם בעצמוזצללה~ה א"~ מרן
 נראה כא~ר ר~ל. מהל~ו עליו ~קפה כאשר האחרונה בשנה כ~ב דבריו ורוב ~סודריםי היולא

 במא~ר ~~הבספר
 לבנו לשברון ~~ר השנה והוא "~רכ"ה~ ה~נה נר~ם העו~ר~~ "לספיר~

 וה~י~ י לשמים אלקים ארון ונלקח ם י ר ה צ בהשמש ב~
 אז

 לשנו~
 ה~דוש אדומו~ר כ"ק אביו

 בכמו~ם הם מצערים אשר השלימיםי מ~מרים רק ל~רור רבה יגיעה ~ה צריךוהי' לדפוסי ראוים שיהיו מכונם על נשלמו לא מאמרים וכמה סדריםי בלי ונכ~בו מדינאב.~צוקלל"ה

~~~~

 עיי~ א"~י מרן כ"ק של פ~יר~ו אחר כאשר זהשמ~עם
 ראו בהכ~בים הצדיקים בניו

 . לצורפם יהי' בנקל לאכי
 ובפר~יו~

 כק~"מ הקדוש הגאון הרב דודי כ"ק
~~~~ 

~~~~~
 בהכהבים הרבה ~יין ~שר אחרי ~~~~~~~י אבד~'ק זצללה~ה

 שרא~ים המאמרים וציין ~
 לבל הזהיר לאור~להוציא

 להיו~
 מנו~ה שיהי' מה רק ~הדפיס מהיר

 כסול~
 נ~אחר לכן . נקי'

 ~ ע~ה עדהדבר

~~~

 ב~ורה הגדול הצדיק הרב מורי אבי כ~ק מעזבון לידי באו האלו קודש כ~ביכאשר
כקש"מ

~~~~ 
 אשר לאנצהו~י אבד"ק זצ~ל ~~~ם

 הש~ו~~
 ימיו כל

 לאורי להו~יא~
 הגאונים הרבנים ש"ב לכ"ק או~ם הראי~י ~ביןי מרגני~ין וראי~י בהם ועיינ~י בי~וי על~השלא ו~~

הקדושים
 שלי~"~

 רב~ן ושבחוהו
 ~או~

 בכל להש~דל או~י ו~רזו
 ~דפיסם~ האפשריו~

 הוא וכן
 ~להרצון

 כ"~
 כקש"מ בו"ק הצדיק הרב דודי

~~~~ 
 ~לי~"א

 אבד~~
 אמר~י לאנצהו~.

 א~
 ~ם

 נ~צאו ~נ"ש מצערעוד
 כע~

 רק ואם י הקדו~ים בדבריו להש~עשע נפ~ם כלתה אשר
 ~ע~

~כמו~
 לנפש ומרפא לחיך המ~וקים מא~רים יהי'

~ 
 הוא כדאי

 לאי~
 ~רחה אפילו כמוני ~פל

 ויתגלגל צדיק או~ו של מ~חו לברר רבהויגיעה
 זכו~

 גם יהי' ואולי , ידי על הזה
 ~ח~

 רוח
 מרן כ"קלפני

 ~~~ו~יו שיהיו ~צללה"ה, וה~הור הקדוש א"~
 דוב~ו~

 להושע בעדי ~וב וילין בקבר,
 ז מהרהבי~ועה

~~נם
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~ ~ ~ ~

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

~ ~ ~ ~

 גלוי להוי
 וידו~
 ובפר~יות ט~ות, איזה הזה בספר י~צא אולי ,

 איז~
 ~בר אשר מאמר

 ~מה ~לא ~י ה~ה, הקדוש ה~ו~בר ב~ל א~רי ל~רהר ו~לילה ~לילה ספרי באי~הנדפס
 הטהורות, ~יניו נ~ד ~וד היו לא אשר ספרים והרבה ויותר, שנה ~מ~ים ~מו זה נ~תביםדברים

וא~
 ספר

 הקדו~
 ~שם מאמרים אי~ה נמצאו ול~ן י בימיו נדפס לא ד~לה" ~אגרא

~"~ 
 אביו

אדומו"ר
 , ספר מאיזה נ~~ק ~י ב~ליל נראה אשר מאמר אי~ה מי ימצא אם ואפילו י ~צו~ללה"~

 הדברי~, סידר לא ב~צמו א~ז ~"ק ~י מראש הקדמתי הלא ~י ב~נקיםי הגדול באדם רו~ו ידוןאל
ונמצא

 ב~ו~
 ספר מאי~ה ונז~ר , ~ספרים מאמרים איז~ הכתבים

 נ~ת~
, 

 ולבסו~
 בזה"ל נ~תב

 גם ידון שירצה מ~ ואמנם בה~תקה, רק האשמה א~רת, שגיאה איזה ימצא אם ו~ן ~זה,מאמר איז~ נ~תק בט~ות אולי ורק , ה~תקתי לא ~אלו ומאמרים , זה" אבאר ואיר~ה למ~~רת~רשמתי
~ותי

 ל~~
 ~י ז~ות

 מי~ו~
 ומי ~את, גרם ~ורה בסתרי ובפרט ~אלה ב~פרים הבנתי וקוצר ידי~תי

 אותישידון
 ל~~

 מ~וקן, ד~ר ~וציא למ~ן ~שיתי ב~~י שהי' מה ו~ל וכו'. השמים מן ~~ות
 יבין מיושגיאות

~~~~
 א"ז מרן ~"ק ~יבר אשר וישו~ה" "~זר ספרו גם ~תה להדפיס ~ש~תי

 בדר~
 פילפול

 ~י י~ן אולם לא~דים, והיו הזה לספר לצרפו למ~ן בש"ס, סוגיות איזה~ל
 מי הד~וס ומלא~ת וישו~ה" "~~ר מהספר הסידור ו~תה רב, ~מן נתארך הספרמזה ה~דפס~

 ~~ יוד~
 ~מה

 לתת אמרתי הד~ר ל~~מיץ שלא וכדיי~מש~,
 ריו~

 אי~ל וישו~ה" "~זר והספר ל~דר, ~דר בין
 ~צמו בפני מ~ור איר"הלדפוס

 הס~מה שום הספר לזה מדפיס אינני שליט"א ה~דושים הגאונים הרבנים ~ב ~~~ק צווי~~~~
 אשמורופקו~תם

~ 

~~~~
 ~צללה"ה הק~וש ז' אבי מרן ~"ק ז~ות ~לי יגן הרצוי' כוולתי שבז~ות תפלה

 שאוש~
 בגו"נ,

 בב"א ובפרט ב~לל ישראל לי~ו~ותונ~~ה
~ 

~~~~~~~~~~ 
 אבד~ק

~~~~~ 
 י~"א.

~~~
 ה~דוש המ~בר

 זי"~
 ו~~"י
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~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ו~~~~ ' ~

~ ~ ~ ~  

 ~' ~~ ~~ו

~~~ 
 לו אין ~~ו ~יבת~~~~י ~~ ~~~

 דאיתא מה עפ"י לפ~נ"דונראה י שם ~מד"ר עיין דעו ל~~וב צריך והי'הבנה
 ו~רא~

 לשבת
 ~~ו~ה איןעונג

 למ~ל~
 ברעה ואין מענג

 למ~~
 המה והנג~יםמנגעי

 ג~~
 לרפאות לה~יב

הנפש
 והגו~

 שיו~ל ~די
 הגו~

 לה~~ימו ל~בל

בענ~
 ו~~גולה י~"ש. עב~דתו

 לז~
 הוא

 ומ~פך ה'. על ~תענג אז דנשמתאי יומאקודש ה~~~
 בי' דמאיס ~ל באים הנג~ים ~י לענגינגע
מארי'

 ורחי~
 מ~שיך והשבת ב~וה"~י ~מבואר בי'

 ו~יו~שפ~
 ר~"ל שאמרו ~מו י הברואים ב~ל

 שי~קיים ה' עשה לבד ימים ששת על~י
 ~בת שומרי ישראל ע"י ושבת שבתו~ל העולם~
 קוד~

נ~חד~
 ימים שש~ על מחדש העולם

 ב~בת א~~ ~ה~יוב ~הראוילכן י ~נוד~
 ישתנ~

 ~ם
 הוא באם ל~ובי והחוליהצר~ת

 ר~
 לבד חולי

 ~ הנ"ל בזהר ~~בואר דרחימתאיסורין

 י~~~~~
 ~י לרמז

~"~ 
 נא~ר

 הוא והל~ה י י~ים שבעת הסגרצריך ~הנג~ בתור~
 נגעים רואיןדאין

 בזמן ממילא וא"כ י בש~~
 יום עליו יעבור ימיםשבעת

 ורפואה י השב~

 ל~~~רוב~
: 

ו~~~~
 יום עליו ש~בר אחר ה~~ן ראה אם

 מו~רח ~~ה הועילי לא ~יה~בת

שהנ~~
 בא

 ל~~~
 י חלילה אותו

 ול~ב~
 אותו

 אחר ל~ן קדו~הי שם אין ~י ה~ומאהבשורש

ההס~
 שבעת ו~סגירו התורה אמרה אחת, פ~ם

 על לרמז שני~יימים
 מ~

 שמרו אלו רז"ל ~~מרו
 ואפשר שבתו~ישתי

 לבו ישיב ~~~י ~בשב~
ל~וב

 לק~~
 ושב ואז נפ~וי וחלאת נגעי ול~הר

 להפ~ הש~~ ~~ ~ן ~י י לוורפא
 למ~וק מר

ונ~~
 ~ ~"ל שאמרו כמו לענג

~~~

 הוא עין ~וב שנרמז
 יבור~

 דברי י~וע ~י
 מי פניםי במאור ברכו וקדשוי בר~ורז~ל
 לו יש ~הל~~ו שבתששומר

 חו~
 להתבו~ן הראות

 ~ו~ קודשי ש~~בגדו~
 יבור~י הוא עי"ן

 ממעלדהבר~ה
 הו~

 שבת שומר באם ~יןי ב~וב

חו~~
 האר~ עין בר~ת עליו

 אין וזה י פנים
 ע"י ~י מענג, למעלהב~ובה

 ~מיר~
 מ~פך שבת

 מנגעה~י"ן
 להיו~ לענ~

 וזה י עין ~וב
 לא ~נגע ~~נהלפרש שי~

 הפ~
 ע"י ~י ~ינוי את

 שהוא מנ~ע העי"ן להפוך לו ~י'השבת
 לענג~הוא~תיבה בסו~

 ב~חל~
 ~ ה~יבה

~"~~~~

 יש הלא ~~ו שנאמר מה להבין יש
 לפעולל~ם

 ~א~רם הראותי חו~
 שב~י קדושת ולראות להתבונן פנים במאורבר~ו
 ~~~~ ~~ ~~~ ~~ץ ~"~~~

 ממשי~ים ~תםובזה ולקד~וי ל~ב~ו
 האר~

 פני באור י פ~ים
 הוא ~ין ו~וב חייםימלך

 יבור~
 ~ והבן

' ~
 ~~~~~וי ו~~~ ~~~ו~~~~ ~~~~~

ידו~
 ד~~יב מה

 בשע~
 מ~ן

 ו~ל~ורה
 הע~

 את רו~ים
 ה~ולו~~

 ח~~~ים אמרו
 שבכ~ב תורה ~ל מורה שהוא הנשמע אתרואים
 תורהו~ל

לאומרו אס~ ~ב~תב תורה ~י י ש~ע"~
 ב~"פ~

 ל~ותבו אסור שבע"פ ו~ורה
 ו~ו'. ל~שות ~ת משום שהו~רה רקכידוע,
 ~י שמי~ה דרך ~ל מצווה שבע"פ תורהוהנה
 רק ל~תבואסור

 לי~מ~
 וא"א

 לראו~
 ~~ב,

 נתנו ~י באותיות ראי' בו מצויר שב~תבותורה
לכ~וב,

 וז~
 ראו הקולות א~ רואים ה~ם ו~ל

 הנשמע את שב~~ב~~ורה
 ~ור~

 ~~יין שבע"פ
 יתרוב~'

 ב~סו~
 ~ואים~, ה~ם ו~ל

 לא ו~שה דרוש, בדרך אמר שאהרן אחרמשה וי~~~ וז~
שמ~

 משה וישמע ~~'ב ~ענינו הל~ד דבר רק

רמ~
 ~~ז בעיניו וי~ב ~נ"ל שבע"פ לתורה

 ~ת רואים הנז~ר ע~ד הראות חוש~ב~~ב ל~ור~
 :הנ~מע

~~~~~

~~ 

. 

 ~ת~
 ~~~~~ ~~די~ צ~

 מצו~י~. ~ל אל בהבי~י אבוש לא אזח~י~,
 מ~~~י בלמדי לבב ביושראודך

 צד~~
 ~קיך את

 ולא מאוד, ~ד תעזבני אלאשמור
ו~ר~ה ~ הענין וב~פל~דקדוקים נארי~
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~ ~ ~ ~ ~~~ו~~~~
~~~~

~~~~~
 לילה חצות שהגיע וכיון דודי של ממטתולמעלה י"י וידבר בפסוק שפרשנו מה לפי
 בא ו~ת אהרן את צו לאמר, משהאל

 רו~
 ~יד ~אליוי ו~נ~ן בו ונושבת צפונית

 עומדהי' דיש אך ב~יי מה לאמר ב' ולכאורה ~מר,בניו
 ישראל חכמי נכנסו וכ~י ועוס~

לרמ~
 אדונינו לו אמרואצלו כשירצה ~לומר לאמר~ משה ~ל י"י וידבר

 המל~
 צריכין ישראל עמך

לומר
 לה~

 ש~ין הקרבנות פ'
 ביד~

 ויש . ע"ש וכו'פרנסה צו , לקיים
 לדקד~

 רז"ל במאמר
 , בחצות ~ו~ו לעורר כנור דוקא ל~חלמה זאת בתפילה שיאמר לאמר, בניו ו~ת ~הרןאת

 ויתפלל העולהתורת ג~
 ע"~

 ~כמי אצלו שנכנסו למאמר יש סמיכותמה בתורה ש~רא דמה
 למאמר פרנסה צריכין ואמרוע~ךי~ר~ל ~א~ תפילה דרך שי~~ר ו~"ש כעולה, ~שוביהי'

 הלב דהנה ונ"ללו. הוא כאלו חשוב יהא ש~ריתי העולהתורת הקוד~
 נ~ר~

 שיש גיד ע"ש כנור
בהלב ~ולנו ואפילו ד"ה פסח במאמרי ~ע'יןהעולה,

 ~דופ~
 חללים שני יש בהלב והנה ככנורי

~כמי~~
~~~ 

 אתה ל~רש נוכל
 ימיןחצר פקודיך צוית~

 לב כאומרו היצ"ט מ~~ן ש~
 כמה הרואה אנכי מ~וד,לשמור ~כ~

 ציווי~
 כאומרו היצה"ר משכן שם ~~אל וחצרלימינוי לשמור

 על להמתיןהי'נו
 המצו~

 ולבי אמר ~"ה המלך ודוד לש~אלו~ כסילולב ואביו ~מלשון לקיימו
 אתשמר

 הדבר~

 מתי לצפות שאמרו כמו
 יב~

 בתענית שהרגו חלל ממנו שעשה בקרביחלל
 כאלו חשיב ובזה ואקיימנולידי

 המצו~ ~'י~
 מ"ש הדקדוקים יתורצו ובזה לטוב שנתהפךעד

 לעשות ח~ב ד~י~אכמו
 מצו~

 ז~ תלוי הי'כנור מ~לה עשאו ולא
 דה~ה כי כ~ור, שנקרא לבו

 אחלה אחלי לכן עשאו, כאלו הכתובעליו
 פני~

 שנקרא לבו רק זול~, מ~ורר ל~ום נצרךלא
 רוח ~א ו~"ש בוראו. לעבודת או~ו עוררכנור ממת'ן שאהי' חקיך לשמור דרכי יכונוש~עזרני

לקיי~
 מש~י ש~וא ה~מאלי רוח זה בו ונושבתצפונית אבוש לא אז ובז~י , לידי שיבא המצוה

 ועוד שמאל~ הוא צ~ון כיהיצה"ר מצות הרבה יש הלא כי מצו~יך כ~ל אלב~ביטי
 לא ל~יי~, יכולשאיני ~הו~ ~~~

 ~~ו~
 שאיני במה

 מקיי~
 שב~~ ה~מאלי רוח שגם ~'ינו ה~~ם לבמ~פון

ולא
 נ~ל~

 גם כי אחר יתעלה יוצרו לעבודת אותועו~ר מ~ותין שאני כיון כי , המצות לבוש

ל~שות~
 כ~ומר נתהפךהוא ועוד המצוה, וקיימתי שעשיתי כמו הוא

 חות~
 ה'. את ליראה

 הפרנסה הצטרכות ~ל סמיכותיוצדק להקב~ה שבח ו~ותן המצות תורת לומד שאניזאת וע~י"~
 א~

 ~ימת

~"~
 כאלו ויועיל

 קיימתי~
 ~מעשה

 א~
 א~ תיקן ~"ה המלך דוד כי דדוד,חצות שהלימוד

 ~פשו
 שמצד ה' לעבודת נלקח ~פונית רוח שגםעד בחי' הוא מ~בח שאני ההודאה רוחי בחי'הוא

 דרומית רוח בין ה~וחות ו~ני כידוע פרנסהבא במאמר ~עיין במע~ה קיימ~י' כאלו ויועילנפש ז~

הנ"ל~

 ושניה~ תיקן צפונית רוחובין משפ~י בלמדי לבב ביושר אודך וזה
 ו~נה ל~ובה. שוין

שני מודה א~י המצוה בתורת לומד כ~אני~~קיך
 פעמי~

 ו~ה חת"ך ב~ימ' רו"ח
 ש~

 הקדוש
 שיהא כדיומ~בח

~~~ 
של יהא כן לכן . לנפ~י

 ה~רנס~
 ידי~ך א~~ת פות"ח בסוד

 כידו~
 והי'

 אתרעוא
 חקי~

 לעורר ע'"ז בידוכח אל לעשותה אמתין אשמור
~~ 

 הזה
 לה~~י~

 פרנסה
 : ישראל עמו על והשפעה ז יקים ו~ן למאוד עדתע~בני

 ברכות~~~'
 ד~

 רב ~מר ע~~ב ג'
 אח~

 בר
ביזנא

 אר"~
 ת~וי הי' כנור חסידא
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