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~ ~ ~  משה את ה' צוה כא~ר היהשכוונתו
 וכמו להנאתו' לא ית~ רצונושיקוים
 הית~ ודאי~משה

 לא כי כוונתו זאת
 מזה הואקבל

~ 
~~~

 מדרגה יש דה~ה כו'~ נדר ידור כי
 מטוהרה לא שנפ~ו שמרגישאדם

 כראוי ברור לסיות ~~תתקן יכולואינו
 והחעיא נעורים חטאות שחטא מפניאפשר
 כל להיות הוא ת~נתו וכיוצא,אחרים
 הטובים ~עשיו ממילא בתשובהימיו

 שום שם שאין ~תשובה ב~ולםמקושרים
 מעשיו שמתקן צדיק ויש רע' ופגעשטן
 אם במדותיו' תלוים מעשי~ תקנתוהנה

 אה~תו להיות א' מדותיו שבע הםמתקנם
 וגם אוהב, יתברך הוא ולא~ר ל~'~ק
 שונא יתברך ~הוא מה כ~א לשנואשלא
 לפאר כ~א התפארות לו להיות שלאוגם

 ל~צות ושלא הגדולים' ולצדי~יול~וצרנו

לנצ~
 כ~א מנוצח שיהיה דוקא חבירו את

 יצה~ט וירגיז רצונו' לעשית דוקא ינצח~ה'
 לה' ויתודה האמת' על ויודה יצה~ר'על
 ולא ח~אותיו'על

 יתע~
 ולא ~ה'~ ~א

 עול עליו ויהיה וכ~ד, שררהירצה

~~~
 דבר אשרהדברים

 מ~~
 כל אל

 תוכחה מו~ר בדרך י"לישראל'
 שצרוך ~ה אחד לכל ישראל לכלהשייך
 יש אדם כל לא כי להתנהג'לו

~ 
 ענין

 כי~צא ולהרבה לאחד ~התנהג ~צריךאחד
 הוא הירדן, בעבר להתנ~ג, ראוי~ו

 תשובה כי ~~מום כמה כנ~ל~שיבה
 ויש ושב, יבין ובלבבו שכתוב ~מומבינה'

 בינה שערינ'
 ו~ש~

 כי התפשטות הוא

 צדיק' יהיה ממילא ויראתו' שמיםמלכות
 ידוע כי נדר' ידור כי איש כאן י~לוזה

התשוב~
 ובלבבו שכתוב כמו מבינה הוא

 בינה שערי נ' יש כי וידוע ושב'יבין
 להוית שורש והוא ע~ית' בחכמה כולםכי

 מרומז יו~ד הוא להיות וראשהעולמות
 החכמה ועי~ד ברמיזא, לחכימא כיברמז
 מחכמה' מקבל בינה כי נמצאמתבונן
 לתקן האיך ויודע מ~ן ח~מתו עי~דכי

מדותיו
 ולהתנה~

 וידוע ודבוריו, במ~שיו
 ודל' עני לשון דלת נ~רא המקבלכי

 והוא ה"א נעשה היו"ד מחכמהוכשמקבל
 בחכמה הבן שאי~ כמו מתפרשין' דלארעין
 נ' הוא ה' פ~מים יו~ד בבינהוחכם
 וזה בינה,ש~רי

 דר נ' ידור כי אי~
 ה~~ע או בתשיבה' ימיו כל להיותוהוא
 ~דות ה~בע שמ~קן שבעה לשוןשבועה
 ל~~ר פי' נפ~ו' על אסר לאםירכנ~ל'
 הדבקות עולם עליונים ב~ולמותנפשו

 ישמור צדיק אותו פי' ד~ו' יחללא נפשו' על אי~ר לאסור וזהוהאחדות'
 היוצא ככל כי חולין יהיו שלאדבריו

 ישמור ע"כ יעשה'מפיו
 דבריו~

 ואקח שפ~שנו כ~ו אהבה' באמתשי~ה
 ~נהר' מעבר אבר~ם את אביכהאת
 בא מתשיבה כי רצין לשין אבהלשון
 אהבה לה~'ג יכיל שאינו מי ע~כאהבה
 אהב~' לו וימשוך בתש~בה 'שיבכראוי
כי

 אברה~
 כל כי אהבה, של שם הוא

 אברהם גם הקב~ה' של שמותיוהתורה
 שכתוב וכמו אהבה ~ל המפ~ח שםהוא

 אביכם, את ואקח וזה אוהבו,אברהם
 אה~ת אברהם את רצינכםלהיות

 כ~ התשובה הוא הנהר' מעברב"ה' הבור~
בחכמתו



~ ~ ~ ~ ~

~~~י~  ~כל ~ויות לב~א ויודע הביןבחכמתו
 מהבינה הנמ~ך והדעת הפועל, אלמכח
 שכתוב וכמו כנ"ל, התפשטות נהרהוא
 נקרא והבינה ימלאו' חדרים ובדעתנמי
 כי נהורא לשון נמי וי~ל הנהר'עבר

 בריאת באמהתשובה
 עול~

 של וראשון
 כי הירד~נ עבר וכן אור, הואהבריאה

 לגמ~י מעשיו לתקן לו שא"א מי~ש
 שחטא מצד או מזוכך' גופו שאיןמפני

 להיות הוא תקנתו בזה וכיוצאוהחטיא
 עליונה במע~ה והוא בתשובה, ימיוכל

ש~וא
 ק~ד~

 ואין לעול~,
 ש~

 ופגע ~טן
 יתברך' לפניו לרצון עניניו כל ממילא~ע
 לו ש~יך מי ויש הירדן~ בעברוזה
 ~ביתו על רז"ל שאמרו כמו במדברלהיות
 מנו~ה ~יתו שהיה יואב אצלבמדבר
 שצריך יש לאדם וכן כמדבר, ועריותמ~זל
 מי יש ובערבה' ועריות' מגזללהזהר
 וכמו בגדלות~ להתנהג ~א לושצריך
 בערבה וזה וקיים' קבל הוי רז~לשאמרו
לשון

 ~רב~
 שיהיה ערב לשון שמחה כל

 לעיין לו ~צריך מי יש ס~~, מול~ב~'
 ל~ון וזה בעקביו' ~ש שא~הבעבירות

מול
 ס~ ~ו~

 לשו~ר לו ~צ~יך מי יש י~~ וכןמ~נו, אית~ שימול ה~דרגית
 ~ז~ ~~~ בי~ כמו ית' לפניוולשבח

 מול
 יש וכןסו~,

 ב~
 צריך ו~יפל פארן

 ירצ~ שלא ~~מ,צעת ב~~דהלהתנ~ג
 להשיג

 פארן כי ~זה' פחות ולא י~תרמד~גה
 ותופל אדם' פרא לשון גריעותהוא

 י~ל וכןדביקות~ לש~
~~~~ 

 ולבן ל~יפוך' זה
 ללבן עונות ~~חילות לה~~שיך ~צריך מייש

ע~ותי~~
 זה על ולהתפלל י~ראל של

 תוכ~ה לו שצריך יש ו~~רות, עת'~ל
 ל~תפלל ה' ב~צרות לה~ת נז~ר~ה~ת

 יש ~הב' ודי ללמוד, ובביה~~דבביה~~
 זהב, די לו לה~ת הוא שלו ש~~~~ר~י

 ~~~ יי~ י~לוכן להעשיר, עוד ייגנ~ול~
 להמשיךשצ~ך

 שפ~ ~העול~
 ~ושר,

 זהבודי ~~
 ו~ו~

 הנ"ל כל ~טיב
~ 

~~~~~~~~~
 א~~ר הדברי~,אלה

 ה~ב~~
הואי~

 תו~חותיך ו~בלו
 אבותיכ~ אלקי ה, ~~תוב וזהברכם' ל~

 ע~כ~~~~
 כו,

 ומנ~
 צריך ~מוכיח ש~ל

 שנאמרלברך
 ועליה~ ~נע~~ ולמוכי~י~

~ב~
 בע~מו הקב~ה ולע"ל של~חע~י מתברכי~ שבעו~~ לפי טיב ב~כת

 פשי י"ל כ~~אותנו יב~~
~ 

 דהנה
 בהם שא~ר מצ~ו והלאקש,ת, לש~ דברי~

~סדרה ברא~
 ת~כ~

מכח נמ~ ~זה אמר ע~כ ברכה,
 ~~ ~דב~~

 י~ברך לו ש~מר
 מפרש אבותיכ~ אלקי ה,בהפסוק שמייר~ וכיון התוכח~' שקבלומפני לברכ~
~~ 

סי~
 ויברך לשון מה הפסוק

 אתכ~
 כאשר

 אך ידוע' ~ז~ל והפירוש לכ~'דבר
ה~דרש ~~~

 רוצ~
 צוו~ הוא כי לפי~ז לפרש

ו~ה לברך~ צריך המיכי~ כל לדורותלקמן
 ו~ב~~

 ~אדם אם לכם' ד~ר כאשר
 ~שיתמדבר

 ותוכח~
 ~ל לברך' צריך

 ז~
 מבי~ה~ירו~

 ראיה
 פשיעית משמע לכאורה אךיותר' ~~בוא~ ממ~ו~

 ~, על~קאי ~פסו~
 שיברך ל~~ל כן ויהיה אמתפשוט שג~ מסיי~ ע"כ ~נ~~ר'

 ~נו ~בר כאשר או~נוית' הו~
 ת ~ימ שמ~נו וזהקשות, קוד~ ~~~

 הדבהאלהיכם~~ ~ניתנ~~
 השמי~ככוכבי היו~ והנכ~ אתכ~
 רואה ~לא ועורמובן אינ~ היו~ לשון לרוב,

 ה~אועוד היו~~ ה~ כמ~
 ל~

 כן, היה
 וג~

 ל~ון
 הרב~

אתכ~
 ישראל על מדבר היה אם

ניחא הי~
 עתה מ~א~כ רבים' שה~

 הל~ון לכאורה ניחא לאלנוכח ~~דב~
 משמעא~כם הרב~

 יו~ר רבי~ ה~ אות~
 ~ז~ל אמרו כי פרשנו אךודו~ק, מה~
אחת אש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ששקול מרע~ה וזה רבוא ששים ילדהאחת
 הגמ~א על פי' שמעתי וכן רבואכששים
 בני מספר והיה הפסוק ~לשפירשו
 ופ'רשו יספר, ולא ימד לא אשרישראל
 ומקשים כו' מקום של רצונו שעושיןכאן
 נעשים בתשובה חזרו~ם

 תיכ~
 עושין

 אפשר והאיך כידוע מקום שלרצינו
 היה אש~ מנין להם יהיה לא~ברגע
 פרשנו אך מנין' הרגע זו קודםלהה
שעי~ד

 ז~
 וממילא כהרבה שקיל א' כל

 ה' כאן וכן מספר, להם~ין
 אלקיכ~

~הרבה~

 רבים ~ם הנראים ש~ם אתכם
 היו אילו כהרבה שק'לים הם כימהם'
 גדולים צדיקים באמת היו אז כיב~תם~
 הוא כי ה~סוק פרש~ו כי היום,והנכם
 אם היום מרעיתו עם ואנ~נואל~ינו
 אם חטאו שקודם הגם תשמ~ו'ב~ולו
 והוא מרעי~ו עם כן תהיו היוםתקבלו
 וה~כם כן י~ל כאן גם וכן אלקינו'ית'
 מתוק ~ומה לרוב, ~שמים ככוכביהיום

 ממנו ~קבלו ב~ביל כן שאמרהמ~רש
 זה ולפי היוה~' ~שין מאד ניחא~וסר
 אבותי~ם אלקי ה' ני~אנמי

 יוס~
 ~ליכם

ככם
 אל~

 ר~ל פירשו כו'~ ויברך פ~מי~
 צריכים למה מובן אינו ול~~ורה משלי,~ו

 אך הבטחה' הרבה י~ אם מועטלשלו
 צדקותם על קאי הראשון כי ניחאלהנ"ל
 משלי זו וזה כנ~ל' ~רבה שקוליםהיו~ם
 רבוא, כששים שקול שאני שלימ~ין
 כאשר יברך ~כמות רבוי לעניןמשא~כ
 ובפשיטות לברכותי' צריכים א~נכם לכםדבר
 כדאי יהיו שלא הגם היו ברכותיו כי זהי~ל
 על הובטחו כי שהו~טחו' הברכ~תל~בל
 אלקי לשון וזה ברכותיו' יועיל~נאי

 להק~א ראוי יהיה שלא ~גםאבותיכם
~לקיכם

 כ~~
 ראשון אך ~בותיכם' אלקי

 אל~י י~ברך נקרא תמיד כי יותר~ראה

 בסתם ה~' האבות הבטחות וגםישראל'
 לומר שרצהמפני אבותיכ~ אלקי שאמר ומה בתנאי'לא

 אח"~
 ברכות לענין

 הוא וזה לכ~' דבר כאשר יברךהכ~ות
 ודו"ק אבותיכה אלקי הזכיר ע~כלהאבות

~ 

~~~~
~~~~~~ 

~~~~~~

 י~ל ~המעין לאמר~ ההוא בעת ה' אל
 הפ~ו~

 ואנ~
 ישמענ~ ישעי לאלקי אוחילה אצפהבה'
 ר' מהרב שמעתי דהנהאלקי'

 זוש~
 שיחי'

 עי~ר אז שיהיה הוא אמר ימאסו~טא ירא~ משיחא בעקבות רז"ל שאמרו מהעל
 ומדרגת מאהבה יתברך אותולעבוד

 זה על משה שהתפלל וי"נ ימאסו,חטא ירא~
 קאי ההוא' בעת ה' אלואתחנן

 העבדות שיהיה לאמר מ~יחא~עקבות ע~
 וזהמאהבה'

 לאמ~
ה' א~ כ~ו אהבה הוא

 האמר~
 אני והנה חטיבה' לשין היום

 גבור אדה כמו יראהפרושו
 אנ~ ~~

 עליכם' גוזר מי ד~ו ה' אני וכןהוא'
 ל' אצפה בה' ואני וזה ר~י' פיר~כן
 תכסה ~שעים כל ~ל כמו למ~בח,צפוי

 הוא ב~' היראה את אני פי'אהבה,
 כשיהיה ואז אכס~' אצפההאהבה

 ~גאולה' מקום הוא ישעי לאלקיאוחילה כ~
 וישמע כמו י~~ני פי' אלקי'ישמעני
 ויהיה משיחא בעקבות הוא זה כישאול

הגאולה
~ 

~~~~
 ה' הורני

 ~ר~
 עקב ואצרנה חו~יך

 הוא העבדות עיקרדהנה
 א~

הול~
 האדםכשעובד והנ~ חיל' אל מחיל האדם בה

 א~
 בדח~ו ה'

כי ורחימ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שמתקרב מה כל העיקר הוא ב~הכי
 וכן ט~ורה' יותר יראתו לו בא ית'אליו

~תוס~
 יותר עליונה ואה~ה יראה

 כראוי~ ואהבה יראה לו היה לאשהראשון נ~~
 כ"א עת בכלוכן

 בסי~
 שאינו העבדות

 וזה חסרון לה מוצא אינו יותראחרי'
 אם משא~כ אמת' בדרך הולך אםהוא
 י"ל וזה חסרונות' בעבדות בו ישבל~ז

 חוקיך דרך ה' הורני המע~ה דוד~תפלל
 עקב' ואצרנה לך, כר~וי פי' ש~ך'להיות
 נ~צר שאני נראה לי להיות בעקבפי'
 תשמעון עקב והיה י~ל ו~ה כנ~ל'אותה
 ועשיתה ושמרתם אז האלה' המשפטיהאת

 ועושים שומרים אתם כן הוא א~~ותם'
 ו~~ל כנ"לאותם

~ 
~~~~

 לכאורה כו~~ העמים מכל תהיה
 בברכות לנו מה מובן ואינותמוה

 י~רך ית' שהוא טוב הלא אותנ~,העמיה
 וד~י וב~צמו וכהניו צדיקיו עי~דאותנו
 מה אבל אמן'י יענה רע שמל~ך~וב
 בזמן וכן לע~ל דהנה נ~ל הברכה' ןענ

 והתמצית השפע' עיקר לנו היההבית'
 יברכו הם ע~כ לע~ל~ וכן לאומותהלך
 ~הם לבוא כ~י יותר לנו להיותאותנו
 העמיה מכל תהיה ברוך וזה יותרהתמצית

~ 
~~~~~

 ועקרה' ~קר ~ך יהיה לא
 עקרה תפלתך תהאשלא

 דמדקדק י~ל פירות, עושה תהיהכי
 לא לכתיב לו הוה בך יהיה לאלשון
 ~ירשו ע~כ עקר' בתוכך או בניךיהא
 אותיות עי"ד ש~יא התפלה עלרז~ל
 הכ"ב פי' בך י~יה ולא אתוון~כ"ב

 שלךאותיות
~ 

~~~
 דהנה כו'~ ת~עון ע~בוהיה
 שמ~ד בברכותאיתא

 ~א~
 את

 עצב בכל כתיב הא והק~ה ש~ח'חב~רו
 מנחנ~' קא תפלין והשיב מותריה~ה

 הלא רש"י פי' אחד פירושים ~י בוויש
 כי פי' עוד וי"ל ית'~ מלכותו עול בויש

 הוא ו~ם בשמחה' להיות צריךמצוה
 לב משמחי ישרים ה' פקודי דכתיבכמו מש~

 מתוך כ~א שורה השכינה אין אי'והנה
 כו' המנגן כמנגן והיה דכתיב מצוה'של שמח~

 רש~י פי' שם' היה מציה של שמחהו~ה
 ~כינה השראת בשביל זאת שעשה כיוןז"ל
 שרוצה מי ~~כ ~צוה' של שמחההוה
 בשמחה' להיות יראה ~כינה ה~ראתת~ד
 ב~ל כדאיתא שמחה לשון והיה י"לו~ה
 ה~שפטיה את תשמעון בשביל פי' עקבלמה
 עזר יש ש~ינה השר~ת עי~ד כיהאלה~
 בעצבות בזוהר איתא ~וכןו~יוע

 ו~אמר בגלותא~, שכינה ר~לי דו~קוחס חליל~
 ושמרתם סיוע בא~ת תהי' זהעי"ד

 אותםועשיתם
~ 

~~
 תשמרון היום מ~יך אנכי אשר המצוה
 דהנה י~ל כו' תחיון למעןלעשות

 מצי~ו לא אך לשמה' עבירה גדולהמצינו
 מ~הבה יתברך אותו שעבד במי כ~א~את
 ~עשה פי' ראיתי הכרמל' בהר אלי'כמו
 הו~רך ע~כ יתברך מאהבתו מדעתוזאת

 היה לא ~' צותו עי~ד ~אילהתפלל
 על לתפלהצריך

 ו~ן א~
 כיוצ~

 אותוית' שעובד מדרגהיש כי בזה,
 ה~ד~

 מאהבה
 כו~ם ו~ן ע~ה א~אכמי

 מ~ת' קוד~
 הפנימיות עי~ד רק ודאי ~תורה שי~עהגם
 וזה ה~שוט השיגיגם

~~ 
 מדביקו~ו

 יחיד בלשון ~הת~יל מה י~ל וזהיתברך'
 בלשוןוסיים

 ~~בי'~
 ז~ כי

 ביחידי הוא
 מושיע ית' שה'סגולה

 א~
 על י~ראל

 אנכי אשר המצוה כל י"ל וזהידיהם~
 אנכי היום'מציך

 הו~
 קאי והכ'הוא אנ~ שאו~ר גבור כמו יראה, לשוןפרושו אנ~ כי הדבי~ות

 ע~
 ישועה כתרו

 הרוממ~תיראת הו~
 מהד~

 אנכי~ וזה ג~ונו
וז~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 את מצוך ~נכי אשר המצוה כל~זה
 כי היום ~וזה מאהבה' העובד~צדיק
 הזמן~פי

 הצריך~
 ~ייתון ל~~ון ת~מרון

 הצ~יק~ת
 ותמ~~

 ידו~ על ת~ועה לכם
 יהיב חיי דיהיב ומאן תחיון למען~זה
 יכלו זה ע~~ד בני הוא ורביתם~זוני'
~נשמות

 שבגו~
 ובאתם ואז

 וירשת~
 את

 הא~~

~~~~

 קשה ו~רבך' ורחמך רחמים לך
 מדה' כנגד מדה ניחאורחמך

 מאן דהנה י~ל לזה, שייך איך~הרבך
 בנין לו נותנין רש~י ~י' כו' רבנן~רחים
 כאן וכן אותם' שיאהוב~בנן

 ונת~
 לך

 להיות וה~ך ורחמך זה עי~ד~חמים

~~
 על האב ~ם כי יותר רחמים

 בני~~

~~~~~~~~~~ 

~~~~~~
 כתיב ד~נה ~ו'~ושוטרים
 יצא משפטימלפניך

 דרך בים ~נותן דהנה מישרים'~חזינה עינ~
 בשלשים איתא דהנה נתיבה, ~~יםוב~ים
 נשכח חכמה' פליאות נתיבותושתים
 א~תוב' ~וכר שאני מה אך ימים~ורך
 לבראות במחשבה עלה ~תחלה איתאדהנה
 הדין במדתהעולם

 רא~
 העולם ~אין

~תקיים
 שית~

 ו~ה הרח~ים, מדת עמו
 ביום~וא

 עשו~
 אל~ים ה'

 אר~
 ו~מים'

 במעשה אל~ים כתיב פעמים ל"בוהנה
~ראשית

 וה~
 הג~ הדינין' ~ל שורש

 ~נ'
~ל

 בהעלם~
 אי~א והנה עדין' רחמי~

 מה בדרכיו'~הלכת
 הו~

 רחום
 חנון הוא ומה~חום את~ א~

 א~
 חנון תהא אתה

 שעדיין ב~ורשם והנה דרכיו' הם אלהכו'~
 ו~נ~ ~תיבו~' ~~ראים ~~~לם~ם

 אחר

ששית~
 כי הויות' ל"ב יש ה~חמים מדת

 ביחד היה הכל כי ~שתנות איןבודאי
שע~ה

 במח~ב~
 וראה במדה~ד לבר~ות

 כנ~ל' נתיבות נקראים הרחמים והנהכו'~
 שהם כו' פליאות נתיבות בל~ב י"ל~וזה

מופלאי~
 נכתב לא כי בתורה ונעלמים

 אל~ים ל~ב ~"א האל~ים עם הויותביחד
 שלמה של י~ יש והנהל~~'

 וז~
 הוא

 ~~ב"ה נקרא ~למה כי 'החכמה'~

 הם ובינה חכמה כי על שלום~י~
~עין

 ~ל~
 מבין חכמה עי"ד כי מתפרשין,

 וזה ~לו' שהשלום שלמה וזה~ריך'
 ~נמי

 כ"א חסד הוא עדין שם ~והנהבינה, שערי נו"ן גימט' ים כי החכמה
 ב~ביל ים נקרא ע~כמתערין'

 הם אךח~ד המי~

 מלוחים'~
 יש נמי ובחכמה

ש~~
 כנ"ל הנתיבות ו~ם הויות בל"בונמתקין אל~י~ בל~ב גדול בהעלם הדינין

 ית' דרכיו הוא דרך בים הנותן י"לו~ה
 התפשטית יש כי כנ~ל' הרחמיםהם

 הוא עזים ובמים רחבה' דרךונ~רא מע~
 נ~רא ע"כ יותר חסד יש שם כיחכמה'
 נ~רא ב~~לם הדינין שורש על ~ךמים'
 הוא נתיבה עזים ובמים וזהעזים'

 עולמות נגד כי נתיבה נקיבה ~'וכתיב ~רחמי~
 ~~ל ~נ' בינה הואשלמעלה

 נו~~א~

 כידוע
~ג~

 עלמא הכל שורש הוא למטה שנגד
 ה~~ג כל הכולל המזל הוא וזהדדכורא'
 הכל התחלת נ~רא וזה דרחמי'מכילין
 כלומר כ~א הוי' אין שעדיין אהיה~וא
 ב~וי' ית' ונ~רא הוי' לידי שיבואאהיה

 הוי' לידי יותר בא שלמטהבעולמות
 י~ל וזה שלמעלה' נגדוהתגלות

 מבקשים אנו יצא'משפטי מלפני~
 מהבור~

'~ 
 בשמו תמיד ית' אותו קורים שאנוכמו
 בשם הוא מלפניך ופי' ב~ה, ~וי'~גדול
 ~ם אך אח~' ~~כל ~גםאהיה

 עדיי~
נמתקי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~
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~ ~  וזה כנ~ל' ~~ורשם הדינין כלנמתקין
 משורת לפנים הוא מישרים תחזינהעיניך
 או~ד~ן,

 עיניך על אורה ה~ערי כפי~ו~
 מזל אין איתא והנה מישרים'תחזינה
 על קאי פעמ~ם כמה כתבנולישראל
 מאד נעלם שעדיין אין נקרא אהיה~ם
 מזל וזה הוי'~ לידי בא לא איןוהוא
 וכן גלולים' להעובדי משא"כליש~אל
 מהרב~מעתי

 ~מגי~
 ברית על מראוונא

 מילה על ~אי ריקם חוזרות ~אינןכרותה
 עליהשנ~~תו

 ~ל~
 ואני בריתות, עשרה

 שבמילה ואפ~ר אז' אבין ולא~מעתי
 חוזרות שאינן דר~מים מכילין ~י"גזוכים
 למקוםריקם

 רי~
 וזה הערלה, הוא

 והנה בריתות' עשרה שלש עליהשנכרתו
 וכ~נח~וב ~בטים י~~ לנו יש ~ע"כי"ל
 ואפריםלוי

 הי"ג כנגד י"ג י~ ומנ~~
 ושוטרים ~ופטים י~ל ו~ה דרח~י,מכילין
 לדון ושוטרים השופטים ~י' ~ך'תתן
 ~כל ולטוב~ך, ~הנאתך לך תתן~ו~ך
 בעילם ~י'~~ריך'

 הכ~ ~ה~
 שערוך

 כוכבים לעובדיולא
 ח~~

 וזה כנ~ל~ בהם
 ש~םל~בטיך

 ~עם את ו~פטו כנ~ל' י"~

 לפנים צד~'מ~פ~
 ~שו~~

 ולפי הדין,
 אורהה~~רי

 ~צד~ י"~
 י"ל דין, הוא

 צ~ק פר~נו דהנהכן
 צד~

 כמו ת~דו~'
 כל השופט ב~דרש~פי'

 הא~~
 י~~ה לא

 ~ופט ~הוא ~י המת~יימת תמיהמ~פט'
כל

 האר~
 ~"א משפט יעשה ~לא צריך

לפ~י~
 והנה ~די~, ~שורת

 צד~
 הוא

 הבו'~ כן שיעשה מאוד ~~ה ~ך~פ~רושו,
 הוא ~~ינו הגםכ"א

 בצד~
 לדון חלילה

 צדק וזה הדין~ מ~ורת לפ~ים ~~א~ן

 תרדו~צד~
 שתראה

 ~ל~
 בצד~' לדון

וז~
 מ~פט

 צד~
 פי' הצד~' את לשפוט

 להיות שלא זה עלל~פוט
 בצד~

 ל' כנ
 בברכות שאיתאוכמו

 ו~
 אשא לא

 כו' כ~י~ עד ~דקד~ים ~הם~י~ראל פני~

 לפנים י~ראל~ם ל~שו~ ז~ו~~ לב~ש ~~פ~ר בזהוכיוצא
 בעולם הואהמ~פט א~ ה~ן~ מ~~~~
 ~וד זוכר איני ואח~ככנ"ל, הפ~וטי~ הרחמי~

~ 
 אהבת פסוק על~~'

 ~ד~
 ות~~א

 ר~~
 ~וד בן אין איתא דהנהכו'~

 טרים וש שופטים שי~~ועד ב~
 שופטים כתיב דהנה י~ל~מישר~ל, ~רעי~
 אל~יך ה' א~ר ~עריך בכל לך~~ן ושוטרי~

 הם חוקי' לישראל' ומשפ~יו חו~יועל י~ משפ בפ' ~מעלה ואיתא ~פרשנומה פ~ על דהנה ~~ל כו'~ ל~בטיך לךנותן
 ~אדם לו עו~ה היר~העי~ד

לע~ות מ~ ~ו~
 ול~

 הוא חק וכן יותר'
 באהבתו' לעבדות טעם לו ישבאהבה משא~~ לב~' היראה שהוא כמוטעם ~~

 ~דו ו~ודל ~ל רו~~ו' ~משי~ובמה
 וזה רצינו, לעשותראוי ו~~~

 לעובדי ולא לישראל וזה כן,להתנ~ג נות~ המש~
 ה~םכוכבים'

 נ~צ~ ~~
 ~ב ~צלם

 הו~
ר~

 כתיב באיוב וכן ביראה,
 אנקי~ יר~

וז~
 תשרה ~לא ר~מיה ב~ש י~ל

 ~כינה ה~~את ~י כוכביםבע~בדי ~כינ~
 מי לו ל~ו~ב אוה י~ל וזההאהבה' הו~
 זה האהבה ~וא ית' לה'מתאוה ש~ו~
 הו~

למוש~
 ל~יות מרכבה ית' לו

 ה~~י~~
שור~

 ~רים וש שופטים ~~ל וזה עליו,

הו~
 בכל ומובן' כידוע והיראה האהבה

 במ~רגות אתה אם אפי'ש~ר~~'
 ל~בטיך לך נותן אלהיך ה' ~שר~ליו~ות, גדולו~

 ענפים וכמה כמה ~מ~פ~טין ~בטכמו
 להיות ~אתה מ~ום בכל ת~יןכן

 תלך ~לא כראוי' שלך ויראההאהבה ל~
 באיזה~צד מ~

 ענ~
 כראוי עצ~ך את ~תשפוט הגםאך לחו~~ מ~ם שמתפשט

 תדין העולם את ע~מך'~ל ותדקד~
 לכ~

 זכות
י~ל ו~~ צדק' משפט ה~ם את ו~פעוו~ה



~ ~ ~ ~ ~
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 להיות כו'~ כבראשונה שופטיך ואשיבה~~ל
 קודם כראשונה ברורה שלךהאהבה
 ית' אותו אוהב היית ודאי לעולם~באת
 וש~~ים ששים העו~מות כל כמוכראוי~
 ואח~כ קוניה~, ~~יןלעשות

 י~ר~
 לך

 אח"כ פי' נאמנה' קריה הצדק~יר
 פשיט גם כי מע~יהם~ יתקנוכשהשופטיך

 יקרא אח~כ קאי' צדיקים על י~ל~מי
 א~~כ פי' נא~נה' ~ריה הצדק עירלך

 טובים~~היו
 יחזי~

 ישראל כלל את
 שמתקני' קודם משא"כ~טיבים'

 קלות מפני לטיבים להח~יק כקלהוא מעשיה~
 לך יקרא אח~כ וזה בעיניו'~~בירות
 עד בא דוד בן אין י"ל וזה הצדק,~יר
 שבישראל הרעים ושוט~ים שופטים~יכ~ו
 ~לא ~~דיקים הם ישראל פירושי~ל
 ~רורים, ש~ינם ויראה אהבה להם~היה
 תהיה~~א

 אהבת~
 טהורים וי~~תם

 תערובת שום בלי ית', לה'וברורים
 נדנוד אפילו אחרת ויראה~ה~ה

 ל~טלה כן ~גם נ~ל נזכרתי סיג'~ום ~ז~
 ~כל כו' ושוטרים שיפטים כןאמרתי
 עליונה במד~ה כ~תהיה אפי'~עריך'
~ראה

 ל~דו~
 והשוט~ים השופטים את

 לשבטיך' ~בדוק' ויראה האהבה~ם
 או אחרות לאהבות המתפשטים~ענפים
 ב~צ~ך תאמין ש~א אחרות'יראות

 אעפ~כ סיג בלי טהור שהוא~בדבקותך
 ואשיבה וזה ~נ~ל' כו' העם אתושפטו
 בא~ת שילכו ענו~ם יהיה כי כו'~לך י~~ א~~כ ב~ורים שיהיו כו~~שופטיך
 מכל עניו שהיה ע~ה רבינו כ~שה~יזכו
 ~זה בעיניו, טובים אותם והח~יק~אדם
 שבישראל הרעים ושוטרים שיפטי~שיכלו
 הם ישראל ~ל ויראתם אהבתם~תהיה
 ולא וטובים ברורים במדרגות~הולכים
 ידונו שלא י"ל ועוד~עים'

 לכ~
 חוב

הישרא~
 ~יד~ו ~ה אם כי העו~ם' את

 רש~, ותשנא צדק אהבת י"ל וזהבודאי'
 לדון ופי' אותם' ל~רשיעלא בריותי את לצדק אהב~ רז~ל שדרשוכמו

 ל~~
 וכות

ולא
 לכ~

 ע~כ חוב'
 אלקיך אל~י~ מש~~

 למשחה~ התרגום שפי' כמו גדולהלשין
 שהמלכים כדרך לגדולה ל~שחה בגמראוכן

 שיהיה אל~ים מגדילך משחך וזהאוכלי~'
 דברים ובמה עליך' שמו מייחדאלקיך
 הדן מאד חשיב שהואא~ורים

 לכ~
 ~כות

 אעפ~כ כנ~ל מחבריך ששון ש~ןשתהיה
 דןאתה

 לכ~
 חשיב הוא זכות

~ 

~~~~~~
 לדקדק יש כו'~ קדשך מ~~ון
 מן קד~ך ממעון כפולהל~ון

 ~~ה כי מיותר ~~אורה ~ל, וכןה~מים
 יכתוב ההשקפה על מקום המראהלי

 ע~ך את וכן כו'~ וברך השקיפה~~ם
 רז"ל דרשת וכן כפול' הוא ישראלאת

 שתתן כדי כו' לאבותינו נשבעתכא~ר
 ובתוך לכאור~' מו~ן אינו בפירות~עם
זה

 ~תפר~
 ה' י~~ח על רבה המדרש

 כו'~ הטוב אוצרואת
 הט~

 אינו
 האלקים לך ויתן ~כתוב כמו בזכותךאלא ב~

 השמיםמטל
 וכ~

 כמו המטר וכן השלום
 כי הפ~וק על פרשנו דהנה ית'בעזרתו ונתפר~ כו'~ לך ה' יפתח כאןשכתוב
 והרבה לבן ואחת לאב אחת אברכךב~ך
 ~ה לכאורה לבן~ ו~חת לאב אחתארבה
 רק ודאי הוא א' דהכל מובן אינוזה

 את לברך בצע מה כי ישראל'לברך
 ~טורה ובני עמלק את או כו'ישמעאל
 ומה י~ראל' על כ~או~אי

 אח~
 לאב

 מדת י~טרג שלא פשוט לומר ואפשרולבן
 ע~פ הוא לבן גם כפיל צ~יך ~"כהדין,

שורש



~ ~ ~
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 ופרשנו פחד, מדת ע~ה אבינו יצחקשורש
 משל בדרך~וד

 דהנ~
 לאדם םכנה עיקר

 ~ת' רצונולעשות
 הו~

 מדותיו~ כשמתקן
 ממילא ~בוא קדושה שערי ב~'וכדאי'
 לו מצא וכשאדם ~ובים' מעשיםלעשות
 ולהגדיל לת~ן לראות צריךח~רונות
 כשאדם והנה יותר'~דותיו

 רוצ~
 להיות

 לעשות האיך ויודע מב~ן ב~מתו א~~וב
 הבו' את לאהוב דהיינו ~ובות' מדותלו
 און פועלי את ולשנוא אוהביו ואתב~ה
~להיות

 שונ~
 מ~תפארות ולי~~ר ~מה'

 בשירות לפניו ולנצח ית' ליוצרנו לפארכ~א
 ולהיו~ ית'~ לו ולהודותותש~ות

 מודה
 זה עי~ד כראוי ברית נו~ר ולהיותועוזב
 ~ובים' מעשים ועושה ית' רצונופועל

 לו יש כי מתוקן אינו שעדיין~כשאדם
 בחכמתו ומבין לתקנם'במדותיו מתבונ~ א~ מכשולות או עצלות או~צבות

 לבא ~וב בשכל מדותיו ולתקן~~גדיל האי~
 המעשיםמהם

 ~הנה ונכו~' כראוי טובי~
 עי~ד כי ואם, אב נ~א ובינההחכמה
נול~

 ~ובי~, והמעש~ם טובות המדות

כ~
 לנו' לה~יב אלוה אחזה מבשרי
 להטיב ית'והבטי~

 ולת~~
 בכל

 המדות כולל כי הרחמי~' והםהמדות פע~
 למשל כי והשנאה' האהבההם

 לפניו שני~א מה כ~א אוהב אינ~אם האד~
~ת~

 לשנוא שראוי מה כ~א ~ונא ואינו
 שאר וכן ליוצרנו, שמפאר נמ~ךממילא

 לה~אר שורש הוא וש~אה~מדותוהא~בה

ע~~
 בפ' רש~י ופי' שמים נק' למעלה
 גבורה הוא אש וידוע ומים' אשבראשית
 לנו להראות והוא ח~ד'מים

 ולהפיל ח~דים לנו~לעשות אםב~
 די~

 על ופחד
 גם כי הח~ד הוא והעי~רהרשעים'
 בשביל הוא כוכבים עובדי עלהדין

 ע~כ הנאה~ ~נו להי~ת~~בתינו
 בשמי~

 בח~ד מרומז מים תיבתהוא
 ~תפשטו~

ושי~
 ממנו

 הרב~
 גימ~ שי~ן וגם השי~ן כ~א בו איןומאש כולה~ בה יש בעולם

 בו מרומז יצחק גימ~'ור~ח מים~ בו יש נמי רחמים ו~ןב~~מים,
 כתיב והנה בפירוש' ולאבגימ' ר~ הדי~

 ית~ לו נראה כביכול כי בעיניו' זכולא ושמי~
שעדיי~

 גמורים' אינם הרחמים
 ומגדי~

אות~
 ומגדיל'~ ומת~נם מבין בחכמתו

וז~
 כאן קצרתי ~~כ אחר במ~ום~את כתבת~ וכבר לבן' ואחת לאב אחת

 בעיניו זכו לא שמיה לענינינוונחזור ב~~
 ישי~ב~~כיו ~~

 אם כי תהלה,
 בשפע הוא דתתאמ~אתערותא ב~
 יות~

וז~
 וישלח כמו מלאכים נקראיםצדיקים והנ~ ~כר' וילדה תזריע כי אשה

 כי באהרן וכן ממצרים'ויוציאנו מלא~
 ישים במלאכיו וזה הוא' צב~ותה' מלא~
 וכן אור, תהל ע~ישותיו כמואור תה~~
 גדול אור בצדיקיו משים אורםיהלו ל~
 זה עי~ד וכן מ~ן, לעורר כחלהם להיו~
 יתברך אורו משיגים כישפל~ם~בעיניהם ~~

 הפי~ פ~י~ת כמו לע~דו ראויוהאיך
של

 תהל~
 יש ראשון הפירוש עי~ד

 החכמה והנה ודו~ק'השני ב~
 בנ~ מהסגת מופרש שהוא פרישותלשון ~וד~ נ~ר~

 אמרתי ~מ~~ה ~מה שא~ר כמואדם'
 והיאאחכמה

 רחוק~
 ו~מו קודש' נקרא ע~כב~א שא~ מכ~ש ממני'

 והבין תהיו פרושים תהיו~דושים שפירש~
 מבין החכמהעי~ד ~כמ~

 בינה נקרא ע~כ מהחכמהבהבינה וי~ ל~ות' מ~
 מ~עון השקיפה וזההחכ~ה' מעי~
 עת ~כל להגדיל כנ~ל,השמים ~~ קד~~

 ~ש~יע עיד"ז כנ"ל' ובינהמחכמה השמי~
 וזה ומזוני' חיי ב~י ומרומזשפע כ~
 עמךר~ו ובר~

 לישרא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 על שפרשנו וכמו חיי' על קאי~שראל
 חם את שם את בנים שלשה נחויולד
 השפע כל בא שב~ עי~ד ~י יפת'~את

 של בנינו שהוא ומזוני חיי בניובתו~ם
 י"ל וכן בנים' ~' נח ויולד וזהעולם'
 מלמעלה' שממשיך הצדיק על נחפשוט
 המ~יד מהרב שמעתי כי ~יי' הוא ~םאת
 להחיות' לבוש הוא השם לא~~טשיחי'
 פב~פ שם על שמתפללים במהע~כ

 ב~ותיות ממשי~יןלרפואה
 ש~

 רפו~ה
 התורה ~ל ~י לרפואה' המפתחהוא

 ממשיכין האותיות והם הקב"ה ~לשמותיו
 החיות, של הלבוש הוא להשם חיותלו
 מזוני הוא יפת ואת חימום' בלאשא~א בני הוא חם את חיי' הוא שם את~זה

 והנ~ יפות' נראותשהבריות
 להכלל החיות

 בזהמרומז
 ובר~

 של שם ישראל את
 ~א~ר ~זוני' הוא כו' האדמה ואת~כלל
 יקיים ודאי לכאורה לאבותינו'נשבעת
 בפירות ט~ם ליתן אמרו ע"כ~שבועה
 דקאמר עוד לומרויש

 ממעון הש~יפ~
 על השק~פה ק~י וא~כ כנ"ל'קד~ך

 הטעמים ~מקוםשלמעלה
 ישקי~

 עלות
 ט~ם ליתן וזה עלותכל

 בפירו~~
~~~~~

 ה' מזבח את תבנה שלימות
 להיות תרצה אם פי'א~יך~

 לזבוח תר~ה כ~אוי ותורתךתפלותיך
 להתגבר ובמהיצרך~

 על~
 בהיתר ~פילו

 יצירה' מ~פר כידוע האו~יות הוא~בנה שלימו~ אב~ים ~ה עי~ד ממותר~ת~לי~הר
 אתוזה

 מזב~
 יצרך בזבוח אלקיך ה'
 אלקוך ה'לשם

~ 

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
שם

~~~ 
 כמו כו' תרומהמאתכם
 בבעלשאיתא

 ה~ורי~
 ונתנו

 לדבר הנותן כל כי ונתנו' למפרעגם
 וזה כלל לו ~~ר ואין ג~כ לו נתןמצוה
 ואפשר לה' תרומה מאתכם עי"דקחו

 ב~פר זהראיתי
מלכים ~

~~~~ 
 כו'~ שלמה חכמת ותרב
 המגיד מהרבשמעתי

~ראוונא
 דק~ו~ ~"~

 מ~שה' ~יות~ שלמה חכמתותרב כתי~ וכאן ממנו' רחוקה והיאאחכמה אמרת~ כתיב הלא
 חכם~~ נקראמשה הל~

 ידו~ ותירו~
 ו

 עלאה חכמה על בזוהרשאמרו
 והואת~אה' חכמ~

 שה~ תיר~
 איתא~

 ואח"כ ללבנה ובלילה לחמה שעבדע~ה בא~~
 והוא כראוי' ב~ה הבוראהשיג

 לעבוד שכמותו וקדוש חכםעל תמו~
 חי ב"ה הכל להבורא אפשר איך~והלא להשמ~

החיי~
 נראה להיות

 א~ בגי~~
 שמהכל

 להבורא הש~ה לו ליקח אדםיכול
~~ 

ולהוסי~
 ~כמה מהשמש לו לקחומתחי~ה ברואי~ מכל אל לרצון חכמתו לו

 ואח~כ אל מחכמת ידה על והשיג~ה' להבור~
 בוריו על הבין ואח"כמירח'

 לחכמתו שאיןב~ה מהבור~
 סי~

 וזה ותכלית'
 חכמתותרב י"~

 שלמ~
 קדם~ בני כל מחכמת

 החכמות מכל שלמה חכמתשנתרבה
 חכמה לו לקח קדם בנימחכמת

 ומ~ל מצרים ומחכמת ב~ההבורא לחכמ~
 השיג לא העיקרית לחכמה אךהצדיקים'

 והיא אחכמה ~מ~י ו~הכ~כ~
 ו~לך תמצא מאין הח~מה כיממני' רחו~~

 שמחל מלך כי כן~ להתנהג לו אפ~ראי
 אי~ כבודועל

 יכול אחר לאדם משא~כ רחוקה'היא ממנ~ וזה מחול' כבודו
 כאן עד עליונה חכמה גםלהשיג

 דבור~
ז~ל'

 ו~~~
 דהנה

 יו~~
 ~רכי למעלה מ~יא הצדיק ד~הי~ל כלכל~ נקרא הצדיק

 וצרכי ו~שוקותיו ותפילותיוישראל
ה~ולם כ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 לעילא שמתתא נוקבין במיין והנההעולם,
 ית' לה' ישראל כנסת תשוקתשמ~לה
 ~'~ כללות לעילא מתתא כללות~ו~ה
 לתתא מעילא שממ~יךומה

 השפ~
 עושה

 וכ~סת הקב"ה לתתא מעי~א שניכללות
 כן~ י~ל שלמה וכן כלכל' וזהי~ראל'

שמשתו~~
 שלום עושה ת~יד ית' לה'

 ל~ילא~ מתתא הן פרצו~ין' הה'בכל
 חכ~ת ותרב ו~ה לתתא' מ~ילא~םן

 על לה' ומצפה שהשתוקק במה~ל~ה,
 ו~ן מה~ל, חכמתו נתרבה ג~כחכ~ה
 חכ~ה ית' ה' מאת ששאל מ~ינו~מי

 ו~יא אחכמה אמרתי שא~ר ומה~ח~ום,
 כ~א ממני ר~וקה והיא לה' ייחל~לא ב~צמי אחכמה אמרתי פי~ ממנו'~חוקה

~~עי' ~ לי קרובה היא ית'~ה'
~~~~ 

 וה~ורים שמעו החרשים
 ~צמו עושהש~וא מי י"ל לראות'הביטו

 חר~
 ~בירות מעניני מסת~לים שאינם~העו~ים טובה' לשמוע יזכה בזה וכיוצא פה~בול דברי מלשמוע

 מהר~י'' גבוה אפי' ~ם לראות~בי~ו
 למטה מלמ~לה הבטה~מו

 לרגלו יקראוהו צדק ממזרח העיר~~ ~
 כתיב דהנה כו' גוים לפניוי~ן
 דהנה כו'' ש~ש שמי יראי ~כם~זרחה
 והנורא הנכבד השם את ליראה~תיב
 משמן שם טוב כתיב ועוד כו'~הזה
 ומתאוה שרוצה ~י הדבר ושורשטוב,
 ב~ולם טוב שם ב"ה להבורא~היות
 טוב ~ך שתהיה שמים כבודשיתרבה
 נעים ומה טוב מה י~ל וכן~ישראל~
 על ~טוב כשמן יחד גם אחיםשבת
 פי' כו' אהרן ז~ן הז~ן על יורדהראש
 ומה טוב~ה

 נעי~
 לצדיקים ל~יות שבת

 שתהיה ית' לו ורעים אחיםשנקראים
 חיי בני והנה טוב~ כל ובכללה~שיבה

 ~מו בני ש~ת, בלשון נכללים ג~כומזוני
 ~בת חיי י~רה, ל~בת בראה תו~ולא
 ~~ב~לשון

 הרבה ~ית~כבו
שי~יו בעוה~~

 ול~
~יושבים ~י~י~ נמי ו~זוני ימותו,

 אר~
 צדיקים ~ון אחדות ~תהיה יחד,גם א~י~ ש~ת וזה מיוש~ת,

 תהיה~לא
 קטגורי~

 ו~א ת"~' בין
 יהיו ~ניות או יסו~~ן עי"דה~חדות תהי~

 ~יכירו ב~יני~ם ו~~ליםנכנ~ים
 מ~~ו~

אח~
 אהבה ביניה~ ו~~יה עצ~ו ~ל

ורי~ו~
 ~~ת א~י~ שבת ~~~י' כ~א

 ג~ לב~והר~ב
 טוב וזה אחדות, י~ד

 על יורד הראש ~ל ~טיב כ~~ןונ~ים
 ולא ה'' י~רכך כ~יב דהנה כו',~זקן
 אין ב~ה הבורא הנה אך יברכך'ה'

 כלל ב~וצי~ ולא באות לא ודמיוןתמונה
 לבד ושמו הוא היה עולם ~נבראוקודם
 ונ~~ם, באחדותהכל

 ו~ת~
 ב~ה האציל

 א~ד, אחדות והכל ~~ואת
 ג~

 עתה
 עובר הגדול ש~ודרך

 השפ~
 י~' מאתו

 היו"ד ובתוך יו~ד של לה~וצימהעלם
 ומויו לויו ו~מנה ראשונה ~ם~ומ~יוד
לה~א

 האחרונ~
 ו~ה ~טה, של ל~ולמות

 הראש דהנה י~ל וזה ~'' יברכךי~ל
 חכמה~ נק~א והיוד יוד~ של הקוצינקרא
 כול~כי

 והיא עשית, בחכמה
 שור~

 לכל
 יוד ע~כ מאמרות, ב~שרההנבראים

 חכמה, קנה זה זקן וזה ~~רה'כלול

 הקוצי הוא הראש ~ל הטיב כשמןוז~
ש~

 אהרן ז~ן היו~ד הזקן ~ל יורד יו~ד
 אהרן של ומוחין חכמה אהרן זקןוהיא בבינה~ וחכם כמו ראשונה' הה~אהוא
 שיורד ב"ה הוי' של הוא~ו עלמרומז
 הי~ג מדותיו ע~פ משם אחרונהלם~א
 שצריך המדה כפי אומ~ותי~~

 האור בשפע מרומז הטובלעולם, להשפי~
 ~~ן ~ל וקאי מאיר שבש~ןית' של~
קודש משח~



~ ~ ~ ~ ~

,~~~~

~ ~ ~~ ~ ~  טוב ~ין כי הטוב' כ~מן פי'~ודש'
 לפניו רוח נ~ת ודאי זה אור תורה~לא
 כו' אחים ~בת ונעים טוב הואכן
 בפרט לישראל טוב אך ~היהכנ~ל

 חסידיו לכל תהלה ~אמרנו וכמולצדי~ים,
 וזה קרובו עם י~ראל לבני זהעי~ד
 ~ם הוא זה כי ט~, מ~מן שם~יב
 לו יש לצדיקים בפרט לי~ר~ל טובאם
 יותר והוא בעולם טוב ~ם כביכול~~'
 כ~מן ~כתיב ~~גם טוב משמןטיב
 הלא ~קילים' ~~ניהם ~~מע~טוב
 טוב ~מן ו~ן כו'' חרמון כטל נמיכתיב
~שוט

 מ~מ~
 על ~טוב כשמן משא~כ

 יותר כו''~ראש
 שמ~ ~מי יראי לכם~ר~ה וז~ אפ~ר~' מש~~

 צדקה~
 ומרפא

 על צדקה בני על הוא ~משומזוני, חיי בני של האור פי' כמו~כנ~י''
 בכנפי' ומר~א~יי

 הכ~~
 ~לה

 העיקר הוא חיי ~י מ~פא,~וא ה~י~
 וזה רפו~ה' ~וא ~יי שלהש~עה מסו~
 ~מ~פיע הזרי~ה ~י~ד ממ~רח' העיר~י י~

 ~נ~ל ומזוני ~יי בבני הנ~~ל ~פע~ל

 וזרח~בפסו~
 ~ה עי~ד העיר כו', לכם

 עי"ד י~ל נמי וכן מי~ ~נק~את~ת~ובה
 ממזרח ה~פע בא הת~ובה מי~העיר
~נ~ל'

 צד~
 שנקרא המה"ד לרגלו יקראהו

 על ~מו~ל פי' לרגלו~ י~ראהו~דק
 ריקם' חזר אין הלא עו~ה ומה~דה"ד'
~ומר

 ל~
 מדה~ד ~פני גוים לפניו יתן

 ת~תיך אדם ואתן שכתוב כמו גיים~~תן
 יוכלו שלא ~ע~ה ~י' ~ד'~מלכים

 יעבור ירדפם מ~~לתם' שת~ת י~ראל~ל לקצי~
 י~ום לא שירדפם ~גם~לום'

 אורח אפי' ~לום יעבור כ~א עליו~קטרג לנגד~
 ב~לום יעבור ~ם אפילו בא לאברגליו

~ 
~~~~

 ושתי בקר ע~ת איש יחיה ההוא
 י~לצאן'

 דהנ~
 נק' האין עולם

 כנ נמתקין משם הנ~נם ההואיום
 מאין י~ הוא התחד~ות כל כי~דינין
 ול~ם מאין י~ חדשה בריאה כמועו~ה~
אין

 קטר~
 וז~ לבא' יכ~ל

 בזכותא לא
 ~מזוני חיי בני באים ומ~ם במזל~~אלא
 ב~ר עגלת אי~ יחי' ההוא ביוםוזה
 עגל~ חיי' על ~~י צ~ןו~~י

 ח~ על

הגי~
וי~ל חולים' ביקור ל~ן בקר הבהמית~

 שבז~
 עי~ד כי נפ~~ חיי ~מי מרומו

 נפ~חיי
 ית~ לו ותבערה ית' אורו ~בא

 עו~ה מאהבה שלימה בת~ובה~וזר
 עבירה כי ב~בירות' מרומזבקר ~גל~ אי~ יחי' וזה זכיו~,~עבירות

 רא~ינ~
~ור~

 יחי' וזה ~ור~ כתבנית עגל הכל
 שהנה פי' צאן' ~תי וגם זכיות'יע~ו עונו~ כי לחיים, מהמות יביא בקרעגלת
 את ~מע~רות ע~תרות נקראיםהצאן

 קרוים הי~~אל ~~יט נ~י וכןב~ליהן'
 ~ת~ כו'וזה צאני ואתן שכתוב ~~וצ~ן
 אדם ~צאןלהרבות בנ~ ו~ם עו~ר' בכלל מזוני על קאיצ~ן

 יודי~נו עצתו ואיש ה' ~ח את תכן~~ ~
 ~הקב~ה הת~ובה פ~וטי"ל

 רוח את תכן כידו~, מי נ~ראת~י~ובו ח~~
 להיות עלינו קדו~ה רוח ~י~רהה''

 ~~בה והרהור ~דושה ~תגברותלהמשיך כ~
 פועל עודוגם

 ואי~
 יודיענו עצ~ו

 אדםשנע~ה
 הרוצ~

 ~יש ~מים בכבוד
 כמו ל~צתו' כדינו לה~ב~השיודיע יודיענו~ עצתו לאי~' והיית וחזקתכמו

 בטובו ו~~~ה ~וזריםהצדיקי~
 עו~ר לזה ראויכן ~אומרי~ עצות' שנותנים כמימקיים' הגדו~

 לז~
 ול~ה יותר ~יים

 נקרא מי עוד וי"ל בזה, וכיוצאשיוכנע

הכנע~
 ~כתוב כמו שונאים,

~ 
 הוא

 הכנעת ב~ביל מי וזה כו' הואואיזה ~~
 כנ~ל' ה' רוח את תיכן כוכבים,עובדי

כמו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

'~~~~

~ ~ ~  נקמות אל ה' נקמות אל שכ~וב~כמו

הופיע~
~ 

~~~~
 קרובה כי צדקה ועשו משפט
ישועתי

 לבו~
 ל~גלות' וצד~תי

 שום תהיה שלא שרו~ים צדוקיה דיש~ל
 אומר לזה כלל' ישראל על~ין

 שמר~
~שפ~

 ~ו~די על כ~א דין תבא שלא
 צד~ה ועשו כן לא תראו ואם~לולים'

~ב~~
 מעשה והיה שכתיב כמו הדין'

 עי~ד כי כו'' שלום~צד~ה
~~ 

 שתשמרו
 מ~נ שיעורר לבוא ישועתי קרובה~שפט

 וב~צד~ה הישועה להיותבשור~ינו
 צד~ה ג"כ ~מנו הקב"ה שיעשהמעוררי'
 ו~ה כ~אי' אנו אין אם הגםויצילנו
 כתיב עוד להגלות'~~דקתי

 רוד~
 צד~ה

 ג"כ י~ל וכבוד, צד~ה חיים ימצא~חסד
 הוא א~ ~~הבדרך

 רוד~
 עי~ד הדינין'

 ימצא אל חסד אבות חסד מעו~רוגם ~ד~ה~ שמנדר י~ל ~קה וחסד'~דקה
 הוא ית' רצונו עו~ה ~הוא כיוןחיים
 ~ח לו שת~יה כדי נצחיים חייםמוצא
 לפעול וגם בזה ית' רצונו יותרלפעול
 ~ושר ית' ~בורא לו ניתן כי~דקה'
 במזל ~תלוים הד~רים ג'~ל קאי ו~בוד צדקה חיים י~צא וי~לוכבוד~

 חיי ב~
 כמה נ~ל כתבנו והנהומזוני'

 לישראל מ~ל אין על המגיד הרבבשם פעמי~
 מזל משם אין ~הוא הנעלםמעולם
 תלוים שאינם ומזוני חיי בני הםלישראל
 גם כי כנ~ל' ~~זלא כ~אבזכותא

 זכות~~פ ~~
 להמשיכם אפשר כדאי אינ~

 מעולםלישראל
 ~אי~

 ~ע~כ המזל הוא
 וכמו בח~ם~~ מציאה כמו מציאותלשון

 ולעיל ~אי~' יש תמצ~, מאיןה~כ~ה
 במזל התלוים ~ג' כתבתי אפשר~~ל

 וזה ודעת' ובינה בחכמהמ~~מזים
 י~ל וזה כנ~~, ~מצא מאין~החכמה

 ל~משיך ל~צדיק כח נותןשהקב~ה
 חיים ימצא וזה נ~י' ומזוני חייבני ממז~
 הו~

פשו~
 ונא~ בנ~' הוא וכבוד צד~ה' לעשותיכול שיהי~ עושר פי' מזוני' הוא צדקה

 אב יכבד בן כתוב ראי'לי
לכבד שמצו~ ופשו~

 או~~
 ~ותלמודים בנים הם

 נ~י~
~ 

~~~~~
 ~כרמי לי דודי ~כופר

 צדיקים יש דהנה י~לגדי~ עי~
 ל~הר ובאים ית' לה'ש~ייחלים

 ואעפ~כ ומאודם ונפשםלבבם בכ~
 חטאים להם נזדמן שלפעמיםלהם נז~~
 שלימה בתשובה שישובוכדי הו~
 באמתמחילה ויבקש~

 ~יעורר~
 המח~לת של האור

 להמשיך יש משם וגם למטה'עונות
 הצריך השפע כל שורש ~הם ומזוני,חיי ב~

לנו,
 כ~ בזה, נכלל הכל כי ותשכ~ דו~
 לענין הואפרושם

כתבנו כאש~ ולגי~ נפ~
 כ~

 והנה ית'~ אל ב~זרת
 הוא מוחל של וי~ו ב~אעונות מח~
 י~ל וזה מ~ל~, גימ~' הואלחם או~יו~
 שאמרו כידוע שלו שהכל אישפרושו אשכו~
 שרוצה ~ופר אשכול וזהכן~ רז~~
 לו שיכפרכפרה וצרי~

 הבור~
 ~~ דודי גורם

 לוקח בכרה כמו בכרמי ~ואזה שעי~~ לטובתי' הוא פי' ~די~ עיןבכרמי
 בכרמי למשל הוא כןיין האד~

 עי~
 הוא

 וכן המי~, עין אל כמוהשפ~, מעי~
 מזל הוא גדי עין וזהה~ורא, עי~
 כלל' שם אחוזים הרש~יםשאין ה~ליו~
 להםמאיר ואי~

 כל~
 אדרבה כי

 גד~ גד כמו מזל' לשון וגד שלי,מ~ל גד~ נקרא ~~כ ונכנעים הם~תפחדים ~מתגל~
 נשכח והיותר לא,וס~וק

 ול~
 ~ כראוי נזכר

~~~~~
 כסאי

 והא~~
 כו' רגלי הדום

 אדם צרוך דהנהי~ל
 הן שפ~ות מיני כללהמשיך צדי~
ואהבה ירא~ והן תשובה' ו~רהורי ית'~דושתו לנפ~



~ ~ ~ ~ ~

'~~~~

~~~~ ~ ~  בני גשמיות עניני וכן טוב' ושכל~אהבה
 ה~ושפ והצדיק ולגו~~ לנפש ומזוניחיי
 מאתו ה' שפע להמשיך יותר כחלו שתהי~ כדי ו~וד במדותיו שדבקעי"ד ית'' בו דבוק הוא כי עמו הקב"הכן
 לוויש

 כ~
 להשפיע' י~' רצונו לפ~ול

 רוחני שפע שממשיך מי השמים י~לוזה
 כסאי הוא בשמיםשמרומז

 והאר~
 גשמי' ש~ע גם להמשיך השכל לושיש מי

 למטה יותר השכינה ממשיך רגליהדום
 להשיג האדם צ~יך כי השמים י~לועוד

 שוב לעיין תמיד' ית' אלמרוממות
 שפי' ו~מו במעשיו' ולפשפששפלותו
 רוחניות עניני ב~מים ממעל'בשמים
 לעלות ממ~ל שתהיה כדיתעיין

 ועלמעלה' מעל~
 האר~

 עצמו שפלות הוא
 מן שבאיעיין

 האר~
 א~קו~פ ~כמו בעצמו להיות גאוהלך ~הי~ שלא מתחת

הנדרסת~

 י~ל וזה בדעתו' שפל
 זה עי~ד כסאי' ית' אל רוממותלעיין הש~י~

והאר~
 הדום שמעיין עצמו שפלות כנ"ל

 ~י' כו'~ לי תבנו אשר בית איזה~גלי'
 כ~כ ~צדיק אצל ית' קדושתות~יפ
 תבנו אשר בית איזה ית' שאומרבגילוי
 כו'~ בית איזפ עוד עתה ~ונ~ל כו'~לי
 אומר ל~ה לו' מסייעין לי~הר הבאכי
 שתשיגו רוממותו ולהשיג להבין יותרתזכו
 ~אי ~תשיג לי' תבנו א~ר ביתאיזה
 כמו כבו~י' שהכל בי~ לי לבנות~פ~ר
 יכלכלוך לאהשמים ושמי פ~מים הנה המע~ה שלמהשאמר

 וא~
 תשיגו הבית' כי

 ובענין כן' מרוממותי בעצמ~ה אתם~ם
 ת~י~ו ~כ מתבוננים שאתםשפלותכה
 נחת ל~עול ו~ונג מנוחפ ממנו לישיש מנוחתי מ~ום ואיזפ אומר לזה~ותר'
 מקבל ב~דו כ"א ית' לו~וח

 ~ הכל~

~~~
 יסד ה' כי גוי מלאכי יענו

 הנפ כי עמו~ ~ניי יחסוובפ ציו~
דהצדיק כו'~ רוחות מלאכיו עושה פםוקפירשנו

 צרי~
 ללמוד יתברך בו להתדבק אחדענינים בשנ~ הקב~ה את לעבוד

תו~ה
 לשמ~

 הבורא ~בודת ושאר
 ~ין שום תהיה שלא לראותלעולם שפ~ להמשיך ו~ם שצריך, מה עלולשוב ב~~
 נקראים ~פ ובענין ית''בניו ע~
מלאכים ה~דיקי~

 לשו~
 שעושה שליחות

 בנביאים שמצינו כמו לברואיו להטיבית' שליחות~
 רחמים לב~ש לו שהיה גדולומכהן

 צבאות, ה' מלאך נקראים וגהדורו' ע~
 ~י ונפלאות' נסים פועלים זפ עי~דכי
 כי אתםה'

 חפ~
 ורואים הוא חסד

 ~~ מלאך וזה ית'~ צ~אותיוונתרבה אלי~ ומתקרבים ית' גדולתוהעו~ם
צב~ו~

 ונפלא~ת נסים באים ומשם
 לפ' יודו ועי~ד הרשעיהאת ו~נצ~
 חסד~

 מ~ובנידו~
 בינו ית' רצונו ~~ושה

 י~ל וזפ לוה~' אש משרתיורוחות ~לאכי~ עושה וזה ית'' משרתו נקראקונו לבי~
 ~~ כי ~דוש' גיי פי~ גוי~ מלאכייענו ומ~

 פי' ציון' אצלו בנה לשון ציוןיםד
 וב~ ~ותות'לשום מיס~

 נעשים בדעת עניים ~םאשר ~פיל~ ~מו עניי יחסו
עי~ד טובי~

~' ~ ז~~
 חפ~

 יגדיל צדקו למען
 וי~דיר~ ~ור~

דהנ~
 ~אמר ולא יצפין'ולהעשיר י~רי~ להחכים הרו~פ פרשנו

 הרוצפ קאמר ולא להתח~ם'או ~יחכ~ הרו~
 ~רוצה ה~וונפ אלא ליעשר'או להתעש~
 יר~פ להם להיות~ העולםאת להחכי~
 פעולם את ל~עשיר וכןחכמפ' הי~
 הקב~~~ דעת טל המעביר עניותלהיות של~

 השי~ת דהנה י~לוזה
 חפ~

ורוצה פוא~ ח~ד



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

'~~~~

~ ~ ~  וז~ רשעי~' של ב~שיב~ןורוצה
 ה'

 בשר כל עם צד~ות ~~ו~ה צד~ו,למען חפ~
~~כ

 חפ~
 ~וא תורה י~דיל ~צדיק להיות

 וג~להחכי~'
 העולם את ל~~שיר יאדיר

 ~י~ו~~~י
 לברו~יו ית'

 ביום~~~~ ~
 ~הו~

 מעל ~ובלו יסיר
 וחובל ציארך מ~ל ו~ול~כ~ך

 והיה כתיב ד~נה י~ל ש~ן' מ~ני~~ל
 ל~' יודע הוא ~חדיו~

 ל~
 ולא יוה

 ד~נה כו'~~ילה
 ירבו בי כי כתי~

~ו~ ימי~
 ויהי ע~ב ויהי ~~ו ב~מי~ וב~
בו~ר

 ערב נ~רא י~אה ~ן ~~ד' יו~
 בו~רו~אה~ה

 הכ~
 בכל כן א~ד, יום

 ~אד~ ~יש~ת
 ~ת~~ד וירא~ א~בה

 ירבו ~י וזהיו~'
 ימי~

 בימים' ובא
וי~

 שבא ~~ה, ~ליונה יי~ר ~דר~ה
ה~~~

 אז ואינו ~גש~יות' ל~~פ~~ית
 או ירא~~~~רגת

 כ~~ א~ב~
 בהתפ~~~ת

 אהבה ביחד תרווייהו בו יש~סת~א
 שבא ~וגם ~ו, ני~ר ~אינו ~"אויראה

~י"~
 ומחכמה אין ל~דר~ת ~ליונה ת~ובה

 ש~וא~~~יג
 ~אין~

 אין, מדרגת שהוא
וזה

 הוא אחד יו~
 יוד~

 כי לבד' לה'
~ה

 הא~בה א~י~~ ל~
 יום לאוזה יו~ הנקר~ ויר~~

 ול~
 הוא לה' ~~א ~לילה

~ו~~
 זה ~~~ד

 לע~
 בזמן ~~וב ערב,

 נק' זה והנה לי~ראל~ אור יהיהה~~ולה
 ל~ ~י נס~ר, לשון ההוא~ום

 נודע
~י"ד

 ז~
 לבא אפ~ר זה האין שנ~יג

 ~י"ד חכמ~~ ועי~ד כנ~ל תשובה~י~ד
 מ~ל סובלו יסיר~ה

~~~~ 
 ל~ון

 ~מו ה~ החלק פ~' אחיך~ ~לא~ד ~~~
יסור

 מ~~
 ~~ני~ה

 והסבלו~
 משא ~ורח

 צו~רך מ~ל עלו יסור וגם~יצ~~ר~
 פי' ~מן' מפני עיל ו~ובל הבה"מהבית הו~

 לעלות פי' עול~חיבל
 מעול~

 הוא היראה
 מלכות~ול

 כ~~ שמי~
 ל~כמה נ~יג

 ו~לאה ש~~וב ו~מו ב~מן'המרומז
 ה' א~דעה ה~ר~

~ 

~~~~
 ניב

 שפתי~
 ~לום

 ש~ו~
 לר~וק

 ורפאתיו, ה' אמרולקרוב
 מ~~~ה ישדהנה י~~

 שמשי~
 ~רוממו~ו ה~דם

 ואינו לו, נודעים חסרונו~יו וגםית'
 פ~יחה מדרגה ויש ל~יב' עצמומחזיק
 עצמו שמ~ז~קהימנו,

 אינו כי ל~ו~
 כ"כ,מ~יג

 ו~ג~
 ~וב אינו שזה

 הואאם אעפ~~
 אוה~

 ~ו י~ הנ~ל הצדיק את

 ויש~וה~~ב'
~"~ 

 מדר~ה
 ~~ו~

 ~~ו~תו
 ה~פה מן הםותפלותיו

 ולחו~
 זה גם

 ~ם ~לי~ לו י~ אם לחעה~ב לבואי~ול
 ו~קי~לצדיקים

 ~בדו~
~צ~יקים ~י ו~ורתו' ~לו

 מצ~ כי אותו' מ~לו~
 צדי~ים ו~פלת תורת כי וניער,~ינו א~ מין

 מ~לי~ה~
 זה, ~ל את נם

 לו יש א~

שלו~
 ו~~ך ~ל פר~נו וכן ~~די~י~ ~ה

 אם צדיקי~'כול~
 ה~

 לו ~יש ~גה רבנןהמבזה ע"~ אחד' כללות
 תו~~

 ו~~ט
מש~ע

 שאי~
 לו

 ~ל~
 כ~ון ~~"ב

מבזה שהו~
 אהבה לו אין ודאי ~צ~י~י~ א~

 ~~א כר~וי אי~ם ~לו ומ"ט ית''לו
 ול~ו~~ה~פ~

 ואי
 הו~ ל~

 מ~זה
 משא~כ כנ~ל ~לו את מ~ליםה~ו ה~~~
מבזה א~

 אות~
 של תורתו איתא וכן כנ~ל,

 א~א אינודואג
 ~ה~פ~

 א~פ~~כ ולחו~,
 הוה לא אי עה~ב, לחיי באהיה

 ניב בורא י~ל וזה המע"ה' דודעל חול~
 שלו~'שפ~י~

 פי,
 ג~

 אם
 הני~

 ~וא
התורה

 ול~ו~ מה~פ~ ו~פל~
 ה~~~ה לבד

 לה~ת ~דשה בריאה כ~ו אותםבורא
 עם שלום לו יש אם~יב

 הרא~~
 לשלום

 כי צדי~י~'דה~נו
 א~

 ~, ~~~ר של~ם

 לו ש~ראה למי לרחוק, שלוםלרסעים,
 על~נה~ ה~דרגה כ~ל רחוק~הוא
 ה' אמר קרוב' שהוא לו ~נראהולקרוב

~פ~ת~



~ ~ ~ ~ ~

'~~~~

~~~~ ~ ~  ק~י כי שלום' לו יש אםורפאתיו'
 י~ל וזה ו~נ"ל' המקראאראש

 לכ~
 אמור

 לכן פי' שלום' ב~יתי את לו נו~ןהנני
 בעיניו צ~ק שהואלמי

 כמ~
 בנות כן

 למי ~י' דוברות'צלפ~ד
 שהו~

 אמור כן
 יהי' אם שלום בריתי את לו נותןהנני
 שאתה הגם ~פי' ע~ך' שלוםלו

 ברית הנקרא ומצותיו תורתואת תעל~
 לו תחזיר אעפ~כ ובמצותיך~בתורתך

וכנ"ל

 ודו~ק~
~ 

 דהנה י~ל אורך~ בא ~י אורי~~~~
 תרצה אם על~~שנו

 המידות בתיקון ~י גדול, באילןהיתל~ ליחנ~

ב~
 לו שבא אדם והנה טובים מעשים

 שלא חשש יש לדידי' אפילו תאוותעוד
 יניח אם ואפשר לחטא~ זה עי~דיבא
 חו"ש עד ע~ירה גורמת זו טבי~הזה

 והתקנה בחנק' שהוא לא~א לבא~פשר
לזה

 לז~ו~
 לפעול כ~א רוצה ~~ינו

 תאוה הוא זה כי ויזכור ית~רך'רצונו

 ומאו~~~רו~
 ראוי ~אהבה וב~בע

 כל שורש הוא כי ית' ~ותולאהוב
 הוא התאוה של תענוג וה~~אההאה~ות,
 יש ה~סד~שורש

 ניצו~
 מוטב בזה

 ~וב ו~ה הכל, שורש ית' אותולאהוב
ומועיל

 לה~פ~
 ולמבין והאמת הח~ד

 ית' רצונו לעשות הרצון וה~דהידוע
הוא

 ש~ר~
 כי ומ~ט המדות תיקון של

 קטן אילן נקרא מ~ט באמהמדות
ומהרצון

 ש~פ~
 שמבין בא טוב להיות

 טוב להיות מדותיו להישיר וי~עבחכמתו

נמצ~
 נקרא הכל כולל טוב הרצון

 אורך בא כי אורי קומי וזה וארוך,גדול איל~
 וכן לעולם' תאיר ~ה ~~ד אריכותלשון
 לקוט ~רושו הוא אורי כ~ נציצות'תעלה

 זרח עליך ה'וכבוד
~ 

~~~~~
 יעקב ישרש

 יצ'~
 ופרח

 פניומלאו ישרא~
 לראות האדם צריך ה~לקודם דהנ~ תנובה~ תב~

 הגשמיות ~חר לימשך שלאיחטא של~
 זה עי~דיבא של~

 ל~
 ~כל וי~יה

 הם בעקב להיות עקב י' יעקבוזה בדבקו~
 ם צמצ הוא בהם יו"דהגשמיות

 שב~דושה דבר אין כי יו~ד'נקרא והקדוש~
 בהתמדה, ללמוד נ~י וי~למיו~ד' פחו~
 אוהלים' יושב תם איש ויע~בשכתוב כמ~

וא~"~
 ית'~ בו להתד~ק י~~ה

 ורו~מותו ובטובותיו ית~ ב~דלותוולהתבונן ולטיי~

ונוס~
 להעולם~ שפע להמשיך זה על

 אל הבאי~ פי' הבאים י~לו~ה
 ~ואהיחיד, רשו~

 הקדוש~
 יעקב נשרש להיות צ~יך י~~ביש~ש ביאה~ הנקרא

 אח~ככנ~ל,
 יצי~

 פני ומלאו ואח"כ הדבקות, היאישראל כנ~ל~ ישראל ופרח
 ישראל בני שמות ואלה וזה תנובה'תבל

 ובניו כנ"ל יעקב יוצאי~ולא באי~ נקראים שיהיו מצ~ימה'הבאים
 כנ"ל שפע ולהמשיך ישר~ל ~היינוממנו הנמשכי~
ירמי' ~

~~~ 
 מקום מראשון מרום כבוד

על י~ כתיב דהנהמק~ש~ו~
 רז~ל מאמר ידוע יה~ כ~

 שלם השם יהיה שלאהקב~ה נשב~
 עמלק, של זרעו שימחה עדשלם והכס~
 כבר' זה עושה היה צער ~י~דה~אולה א~ להביא ~בורא רוצה היה אםודאי והנ~

 אפשר אי ~~אם ~ס יודע הואכי
 אך הגלות, ~אריך למה~ה בל~

 הו~
 רוצה

 עי~ד לא הגא~ה יבא אריכותשעי~ד
 מש~ ו~~צער,

 הנשמ~ת~

 שבגו~
 ה~~ ~~כ

אפש~
 שנפרה

 שפי~ וכמו מאוד' ונרב~
 פסוק ~להאריז~ל

 הקט~
 יהיה

 לאל~
 כו'

 עי~ד לא הגאולה תהי' אם והנה~ידוע~

דוח~
 כ~מן קשה מלך ע~~ד ולא

הוא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  אין חלילה ודאי כי שמים כבודהוא
 חלילה, צער שום לבניו להיותכבודו
 קשה מלך יעמיד ~~~ל שאמרווהגם
 מן לייאש שלא כן שאמרו י~לכ~מ~'
 הדבר אין קודם שאמרו על~רח~ים
 שתלוי כיון כן אמרו בתשיבה, אלא~לוי

 אמרו ע'כ ישובו~ לא דלמא~תחתונים~
 כל אח~כ שיקוים כד~ קשה מלך~עמיד

 שלא אפשר שאי והנ~מות'~ב~חות
 ריקם ישוב שלא ~יו י,א ~שר~ד~יו חיים' אל~ים דברי הם כי~קיימו,
 ~ה שראה ברור הנראה אךכו'~

 ע~כ כראוי, שישובו כ~א צער' עי~ד לא~גאולה ש~הי~
 את~אריך

 הק~
 למלך מוכרח היה אם

 הגלות האריך ולמה ית'' ידע הלא~ש~,
~לא

 חפ~
 בזוהר ~יתא והנה הוא' חסד

~זכו~
 י~ל וזה ה~אולה' תהי' התפלה

 לא כבוד שלם~ הכסא להיות ~ידכ~א
 מראשון, מרום יהי' ו~ם לנו' צער~י"ד
 קודם היה מאשר במעלה יותר תהי'כי

 שעבוד תהי' הלא כי עמלק~לחמת

~ליו~
 וזה טפל, מצרים ויציאת עיקר

 ית' קדושתו הוא מקום עי~דיהיה
 הוא עושים שאנו מקדש~ו, מקיםהנקרא

 מקום מעט~~דש
~כריה תפלה~

~~~~ 
 ושמו אחד ה' יהיה ההוא
 האדם צריך דהנהאחד,

 הוא וזה הדינין, כל להמתיקלראות
 וכמו בצדקה, לפעול יכול וזה ית''רצונו
 פרוק' בצדקה חסרון לשין וחטאךשכתוב
 הוא שלוה הצ~קה מעשה והיהוכן

 שגורם שלימות, לשון נמי וי"לפ~וט'
 והויו הרח~ים' ב~םשלימות

 ש~שלו~
 על

 ש~~ נ~יש~ורם
 טוב

 נו~~

 הרחמים על
 מעלה מעלה עולה הצ~קה והנהושלם,
 מזוני במקום היא כי הנסתר'לעולם
 ההוא' ביום י~ל וזה מ~זלא, שהואלעני

 יום אור ~נקרא ותורה מצוה הואיום
 על ההוא יום ונקרא צדקהומכ"ש

 ומעוררת, עולה ויותר שם שעדהמזל, עול~
 שלם לשון אחד ה' יהיה ההוא ביוםוזה
 שלם, שפר~ו אחד המשכן ~יהכמו
 פשו~ נמיוכן

 שפע ~ורם כי אחד
 ומיו~ד ית' שמו של ליו~דמהמקור
 כל ~ל לה~א ומוי~ו לוי~ו וממנהל~~א
 להיות אחד ושמו אחד ה' וזהישראל
 עליון בעולם ה~דול שמו מתגדלנמי

 הגדולבטובו
~ 

~~~~
 אדמת ~ל חלקו יהודה את ה'

 י~ל בירושלי~, עוד ובחרהקודש
 כו', ידרים להחכים דהרוצה ה~ללפי
 הצדיק את פי' יהודה~ את ה'ונ~ל

 חלקוה' ינחי~
 ה~

 ומפרש ישראל' כנסת
 ה~ודש אדמת על ואומר מה ועי~דהאיך
 ודאי גש~י ש~ע ~צדיק להםשימשיך
 ו~ה בו' יש קדושה מלמעלה שנמשךמה
 וא~ הקודש' אדמתעל

 ובחר עם' כמו
 ~וד הצדי~, בחר אם פי'עוד

 ~י' בירושלים לראות צריך עושרהוא תוספו~
 כנ~ל לבד לש~ש להיות שלםביראה

תהלים ~ יצפיןבלה~שיר

~~~~~ 
 ש~

 דה~ה כו~' כצמר
איתא

והורידן רחמי~ בק~ דו~
 לאר~

 כו'~ שלג וברד אש ז~ת
 י"ל כן יתחמם כבשי ומגז כתיבוהנה
 למ~ה' ~צמר שלג הנותן זה עלשבח
 אותם לי~ח יכולים התחתוניםשיהיו כד~ למטה שבאים התועלת ~הוהנה
 שכתוב כמו שיצט~ך עתבכל

 אר~, מניני כל ודאי אדם,לבני נת~ ~האר~
 לאחר כאן ש~מרו הפירות עלשפי' כמ~

ברכה,
 וז~

 ליםנות כצמר' שלג הנותן
 הפקר יפ~ר, כאפר כפור אדם בנימהם
 יצא מי מ~טן י~ל וכן אפר, כמולאדם

הקרח



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 שנקרא כמו ~צדיק נקרא מי כיהקר~,
 שחשוב ~שום פ~מים כמה ~פ~שנו~ה

 בוקע ותפלותיו העול~ות בכלוספון
הרקיעים

 ו~~
 גזירה ~וזר ~יא

 ברוך המקום גזירת לבטל יכולוהוא ומתקיימ~
 ו~ונים הוא מי ~ליו שואלים וכולםהוא'
 מבטן וזה זה' וכן מי נקרא ע"כ הואזה
 הצדיק הואמי

 הקר~ יצ~
 כש~צדיק

~פ~
 טוב הוא כי בעולם, קרח שיהיה
 י~ל עולם בני כללהתג~ר

 ע~~
 שהוא

~רו~
 שמעתי וע~כ גבו~ה, נקראת צפון

שרו~
 נשבה שלא כדאיתא מרפא' צפון

~הם
 רו~

 איתא והנה מלו' לא צפונית
 אפי' הכל על קאי יעשה י~איו~צון

 אפילו כאן כ~א ונפלאות נסיםלעשות
 כ~א יראיו רצון אל הדבר בא~לא

 יהיה אם טוב שהיה כן ו~ו~ב~נראה
 בתוך הוא שעדיין מי מבטן וזה~רח
 המ~שבה לא~צד~ק

 מכ~
 פועל אל

 יצא כןשירצה
 ~ורידן זה משום כי הקר~

 אדם לבני נתן להיותלמטה
 שזוכר כפי י~ל כו'' בציון ה' בתר~~ ~

 שלא לשמור דהנה עתה,אני
 כל קיים כאלו גדיל כלל הוא~ית לפגו~

 ע"כ ~תורה, כל לקיים ו~ו~יל~תורה
 בשי~סר דנ~יבנא כו' דעדיפנא האיאמר
 הוא בציון ה' ~חר כי י~ל וזהכו'~
 לך ~ציבי כמו רושם~ לשון מילה~רית
 ~ותם על פי' ציו~~ אצלו ובנה~יונים~
 לו~ למושב אוה לפגום~ שלא קידשברית
 בראה תוהו לא כמו תולדות לה~מידפי'

 המותר יצרה,לשבת
 ~ נשכ~

 י~ל צ~יקי~, אל ה'~~~~
 פ~י~

 הקב"ה
 צדיקים אל ה~ג~תונותן

 ל~עמים להם ש~ירע ומה בצרכם,~מיד ~משגי~
 ואזניו הוא ~~מי~ שמבקשים צערשום
 ואפשר לתפי~תן' מת~יה כי שועתם~~ל

 עיני י~ל ועוד בש~ק~ זאת אמרתילא
 ~ליה~ שמש~י~ צדיקים~ ~לה'

 להט~ב
 אעפ"כ רצונם ו~עשות אותם ולהציללהם
 ~~~מ שאי~א ~ועתם אלואוניו

 אעפ~כ לו נתת לבו תאות על פי'ששמע אלשי~
 הגם לו צריך והוא האדם אתשאוהב מי כמו סלה' מנעת בל שפתי~וארשת
 ד~יו ~ליו ערב~ם כי ממנו' לשאולאותו מ~י~ לו ליתן מאוד ורוצה ~פצושמבון
 אינוודאי

 מני~
 ~ביבים שאינו במי להיפךוכן זה' בשביל בצער אותו

 ~ו נותןעליו דברי~
 תיכ~

 לו' יא~ר שלא כדי
 ב' ~~~ר ש~בקש גם נ~תן אינוולפעמים

תיבות~
 ל~לק ויש הוא לפעמים כ~א פניו

 ה~ י~ל ועוד כנ~~' כו' ה' עיני י~לוזה
 ראיות עובים עינים ל~צדיקים נותןית'

 ~לילה ולהיפוך רחמיו שישיגורוחניות
 ואזניו ~זה הדור' על ר~מים לבקשכדי
 הצדיקים עי~ד שועתםאל

 יעשה יראיו ר~ון שפירשנו וכמוישראל, שוע~ א~
 של ~ועתם את זהועי~ד

 לו יש נמי הצדיק כי ויושיעם~ ית'ה' ישמ~ העול~
 ית'מדותיו

 חפ~
 יכול אינו ~סד

 ר~~ים ומב~ש ישראלצ~ר לראו~
 הד~~ ע~

 לשון המים עין לשון עיני י"לועוד
 יכולים שיהיו צדיקים אל ה' שלמעינות
 כלל~משיך

 שפ~
 ואת זה ועי"ד להעולם

 ויושיעם יש~עשועתם
 תמוה לכ~ורה כו' כצדקיה'~~~~~~ ~

 ברכות בגמרא ואיתא כן,לומר
 אומר וכאן כו' ~~יד לנפ~ו קרא מיודוד
 דרכ~ ש~רתי כי עוד וכן מקשה' ולאכן
 עד כו~ לנגדי משפטיו כל כי כו'ה'

 ונראה כלל' מובן אינו כו' תת~סדחסיד ~~
 עםטשית טו~ לאוי"ט' שי~י' מזלאטשוב המגידהרב ~ש~ ש~מעתי כמו משדי בעזרהאמת

 עבד~
 פי' כדבריך' ה~

יצ~ו הו~



~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~י~  ה~ב~ה לולי כי עמי, טוב עשית אתהיצ~ו,
 לאעזרו

 י~ו~
 שאתה בשביל פי' ה' לו,

 כאלו עמי גומל אתה כדבריך רתמן,ה'
היה

 ר~
 בעצמי ואני ציווני שאתה דבריך

 ~צד~י ה' יג~לני י"ל וזה הכל,ע~יתי
 כבור עזרך בלא לבד צד~י היהכאילו
 כי לי עוזר היית אתה ובאמת כו'~ידי

 זה רשעתי ולא ה' דרכי~~רתי
 היו לנגדי משפטיו כל ~י מאלקי,היה הכ~

 בהם שיש משפ~ים אפי' לי'~תנגדים
 אפילו ממני אסיר לא וח~ותיוטעם,
 ית'~ עז~תו היה ודאי טעם בלא~הם
 מה היה עמו פי' עמו תמיםואהיה
 ~צדקי לי ה' וישב בעזרתו ~מיםשאהיה
 ת~יד עם ידי כבור צדקי היהכאלו

 פי' עמו תסידות עושה אתה~תתסד'
 ~ו'~ תמים גבר עם וכן הוא'ב~זרתך
 משגיא שכתוב כ~ו כן~ י"ל נמי ע~שועם
 הוהלג~ים

 עי~ד כי השירה' מעין נ~י ז~
 יכול ~יהזה

 לה~
 ל~צת

 מלתמות~
~~~~

 ~אי י"ל כו'~ צדי~י~ וגילו ~ה'
 כתוב ~כי ומזו~י תיי בניע~

 ז~~נו~'

 יברך~
 יברך אומרים שמע~י

 יו"ד וא~ה אי~ כי בני~ הואה'
 ובת ובןביניהם ה~~

 שצרי~
 מישראל א~ם ~~ל

 ~גם ~~א בוא"ו מרומז הם לולהיות
 הכל ובנות בנים ~רבה לאדם ~ש~ם

 וגילו ב~' שמתו וזה בו~ה~נכנ~
 ו~יהיו בנים~ ל~ם ל~יות שלם הוי'השם ל~יו~

 ~בי י~יל גיל ~כתוב ו~מוצדי~ים~
 שיוגמר ב~ים על פ~וט הוא ש~תו~~ה צדי~

בכם
 ש~

 וגילו בה' וזה כנ~ל, ב"ה הוי'
 ל~ם תהיהצדי~'ם

 נוס~
 גילה שמתה על

 קאי לבד וגילו י~ל ועוד צדיקים~~י~יו
 גיל ש~תוב ו~מו צדיקים שיהיו זהעל
 ומי וגילו~ בה' שמתו וזה צדי~, אבי~~יל
 יותר הראשון ואך צדי~ים' זה~ועל

מדוי~
 כתיב לאעדיין כ~ ל~ ישרי כל והרנינו בהל~ון,

 ר~
 גם אומר ועתה בני~

 ~"ז במזמורשכתיב וכ~~ תיי~ תמשיכ~ והרנינו וזהבתיי~
 ברפוא~

 דברו ישלת

וירפא~
 וא~ר ~ו'~ חסדו ל~~ יודו כו~,

 ויספרו תודה ~בתי ויזבתואת"כ
 יפעל ומי ל~~שיך ו~רנינו י~ל וזהברנה, מע~י~

 שיש לב י~~י~ל
 ל~ ל~~

 ורוצים טוב
 ישראלבטו~ת

 וג~
 נ~~ הוא מ~י~א

 מזוני~ יהיב תיי דיהיב מאן כימזוני~
 כו~בי~~ בעובדי נ~מה תפ~ילו י"לועוד
 באבוד שאיתא כמו רנה ה~א ג"כוזה

 דכתיב י"ל עוד והרניני~ וזה רנהרש~ים
 התו~ר דה~ה כו', לתודהמזמור

 ירותם ועוזב ומו~ה כתיבו~תודה ב~~וב~
 ממי~א אותו אוהב הקב~ה ~י רבנן,~תים לשו~

 לובא
~~ 

 לב ל~בורי רופא הוא כימשמתו הקב~~ כי ית' לו אהבה
 ל~י לתודה מזמ~ר וזהל~צבותם, ומתב~
 רות באמתידה שהו~

 ה~וד~
 ~ז~ר

 כל ~~' ~ריעו ו~א~ר~~~יו, ~~מו~
 ה~~~

 ~י~
 ~~~ כוכבי~ ~ו~די ~~נ~ב~

 ~ל
 כ"~ יודעי~ש~ינם ה~~~

 י~'~ ה' עמנו דבר הש~ים שמןשמיי~ות שה~ מצות~ מלאים שבנו ~יקניתיש~אל מ~~~~ ~~~יו~~
 ה'~ ~בוד ב~ביל פי' לה' ה~יעווזה
 ופי' ~ל~י~, ~ני ~ל ויריעו שכתובוכמו
 תרו~ם וכן ~בי~ה~ ~ש~ןבזוהר

 על פי' ב~מ~ה, ה~ את עבדוב~ול~ בש~~
מזמור

 שב~ לתו~~
 בואו לזמר ד~~ות לו

 ב~מ~~ בר~נה~לפניו
 אבוד של ורנה

 הם~י~ים וגיל~ בה' שמ~ו י~ל וזה ~ו',רשעים
 שאי' כמו בתשובה~ השבי~

 אתהמ~דש
 האש~

 צדיק שהוא ע"מ
 אפילו ר~מ

 הו~
 תוששין גמור רשע

 וגי~ו ביראה ה' את עבדו ~נ"ל,לקדושיו
 נ~מות תראו פי' י~לברע~~

תהיה בשונאי~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~

~ ~ ~  על שתראו מהרעדה גיל לכםתהיה
 כוכביםהעובדי

~~~
 עדיפא ענוה אם דיעות ב' איתא

 ענוה עקב שכתוב כמומכלהו~
 לבשר אותי ה' מ~ח יען וכתיב ה'~יראת
 לבשר כ"א כתיב לא ~ידים לבשרענוים
 פנחס ~' ~ל ~משנה איתא ופ~םענוה~
 וענוה ענום~ לי~י מבוא קדושה יאירבן

 הוא דבאמת י"ל חטא~ יראת לידימביאה
כמו

 סי~
 כי תחלה~ במחשבה מעשה

 הוא יתברך ה' את לעבוד הרוצההאדם
 לה~נ~ג שרוצה חטא יראתברא~ונה
 הוא וזה לפניו~ יחטא שלא י~'כרצונו
 שלימה בתשובה ~ב ע~כ כי אצלי~העי~ר
 על ומתחרט הקודש אל לגשתורוצה
 הבורא את שהכעיס על מאוד ובושהעבר
 לו בא ממילא ית' בו בחושבו כיב"ה~
 ואח"כ וענוה והכנעה י~' מלפניובושה

ממנ~
 מתלבשת והיראה ל~יר~ה~ בא
 א~ כיבענוה~

 מתנ~ג ל~נוה קודם הי'
 ראוי כן ואין ענוה בלא היהביראה
ע~~

 ענוה יותר משיג ואח"כ כן~ ~א
 בכל אליו בה~~רבו שמ~יג אל~רוממות
 ~ל הפגם גידל יותר ומשיג יותר~פ~ם

 ונ~שה עונות, יותר ומתמרמרעונותיו
 וגומר וי~תר יותר בעיניו ושפלנ~נע
 ומלובש יותר ~' ביראת ומתנהגבדעתו
 חוזר עוד והנם ~נ~ל, השניהבענוה
 בכל יותר עליונה ב~עלה ~כל~~ילה
 יראה על סימן הוא ב~נוה והנהפעה~
 ו~נוה הכנעה לו בא ה' יר~ת עי~דכי

 ח אינו וכןכנ"ל~
 ט~

 ~ש מ~א"כ בענוה
 אותה גם לו להיות לבד ל~ניםעניו
 המעלות כל לו שיש לו שנראהמעלה

ורוצ~
 אותה גם לו שתהיה

 מעל~
 שישבחו

 בזה לעניו~ אותו ויחזיקו ז~~ על~ותו
 יהודה ר' י"ל ו~ה יראה~ ~ימן בו~ין

 יהו~ה ר' כי סימנים~ בהם נותןהיה
 בא מיראה כי ואהבה~ היראההוא

 גימ~' אהבה וב~פ אהבה עליוומעורר אהב~
 קאי והד' שביהודה~ ב"ה הוי' כמניןכ~ו
 הוא כי לאהבה שמביאה הי~אהעל

 בד~~ מ~ומזה דלת הוא ושער לה'~השער
 חוזר היראה שעי"ד י"לוכן

 סימנים נותן היה הודא~~ לשוןומתודה בתשוב~
 באמת שהה הנ"לבהענוות

 נמי דצ~ך שאמר ומה כו'~אחרות לפניו~ ו~
 לפעול כן שמתנהג מי יכולכי י"~
 עיקר הוא היראה והנה ~וכבים~בעובדי נ~מו~

 לו נזדמן זה ועי~דמ~שבתו~
 היראה ואח"כ היראה~ של בסימניםוענוה הכנע~

 לה קודם וענוה ב~נוה~מתלבשת
 וזה קודם מ~תו עיקר כי הביתעקרת והירא~ ד~ל~ הגדולה א~ותה אםכמו הו~

 עשתה ל~אשה עטרה יראה שעשתהמה
 התלבשות בלא כי לסוליתה עקבענוה
 היא והענוה כראוי~ ~יראה איןענוה
 כבר כי ל~~ עקב והוא לראש~~עטרה
 שמעון ר' י"ל וזה ~~דם ~יא לוהיה
 כתר תו~ה כתר הם ~תרים שלשהאומר
 מל~ות וכתר ~סידות~ י~ל א הכהונה
 ~מילא בו ומושל יצרו על ה~תגברפשיט
 טוב שם וכתר ~~"ל~ חירותי"ל

 הכבוד מן הבו~ח ~י ענוה~ היא גביהןעל עול~
הכבוד

 רוד~
 לשם זוכה ענוה הוא אחריו

 להיות בה שיתלבשו ~ביהן על עולהעוב
 לכתר בא מי~אה כי לעט~ם~עט~ה

תורה
 ומלכות~ וכהונ~

~~~
נדבית

 תנ~~
 דהנה כו'~ אלקי'

 וכמו גשמים~ ~ורותנק~א
 לעלמא דצריכי לאו אי מ~ד חדשאמר
 לרחמים צרי~ים ואם להו ~עלהוה

כשהבו~א
 חפ~

 לשרשם הדינין את מעלה
 נא~לו הם בשורשם כי נמתקיןוממילא

רק



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  לקבל יכולים שנהי~ להחסדים לתועלתרק
 הדינין שורש וזה הצימצום~ הי'אותם
 הם~שם

 ר~
 אותם וכשמעלים ל~~בה~

 אומר ואינו נמת~ין ממילא שםעד
 שאין מיבעיא שלא נמתקין כ"א~ב~לין
 כ~א כלל רע~בר

 אדרב~
 או ~וב~ הוא

 נקם~ ונחזה הרשעים על בא~הדין
 שהוא פרנסה מהדין נעשהולפעמים
 לצירך הוא שהדין כמו ~י הדין'משורש
 הצי~צום הי' הח~דים לקבל יכוליםשנהיה
 החשדים הוא~העיקר

 שחפ~
 הוא~ חסד

 שמיה עבודת צורך הוא ועושר פרנסהכן
 ברכה רצון גשמי הוא נדבות ג~םי~ל וז~ ב~ה~ הבורא עבודת הואוהעיקר
 עי~ד בא ~הונדבה~

 תני~
 מעלה אלקים

 עי~ד כנ"ל~ לשורשו הדיןאת
 נחלתך ~~

 נחלתך כ~ננת אתהונלאה
 האר~

 מתברכת
 נתקן הדין עי~ד נלאה ש~וא מהוכן

 ונמתק~
~~~

 ה' דרכי ידוע ד~נה כו'~ דר~ך
 אך ול~~יב~ חסד לגמולהוא

 עי~ד רעה ימשך לא לאשר הואההטבה
~~

 כוכ~ים לעובדי משא"כ לישראל דהיינו
 לעיקר רעה נמ~ך הי' דא"כ כן~אינו
 וחנ~תי הפס'ק פרשנו וכן חלילה~~כל
א~

 אשר וכן בזה~ א~ון לאשר חנותי~י' ארחם~ אשר את ורחמתי אחון אשר
 אם משא~כ רחמתי בהרחמיםאר~ם
 חנינה ה~נינה הוה לא ג~ולים~עובדי
 נמ~ך היה כי רחמנית הרחמ~ם~לא

ממנ~
 ים בקריעת והנה להעיקר~ צער

~ו~

 וכן יתברך~ השם דרכי נתגלה היה
 הקב~ה ישראל על עומדים אשר דור~~ל
 לא ~ך ית'~ דרכיו ניכר מידם~מצילנו
 ע"כ ס'~~ ים בקריעת כמו בפומבי~~כ

ל~
 שביל כמו שביל כ"א דרכיו נק~א

 במים ו~~ילך ~רכך בים ווה מדרך~ק~ן
ר~ים

 שכ~וב כמו הרש~יה~ ~~
 מי~

 ו~אמר האהבה~ את ל~בית יוכלו לארבים
 רגליםאת כ~ בחז~ל דאיתא נודעי~ לאועקבותיך

 את ~תחרה ואיך וילאוך רצ~
 ואמרו נ~נ על פסוק אותו פרז~ל סיםהס
 שאתה א~פ~כ יאמר וזה כו'~כסיסים לפני ~~צו השכר לאבות אשלםואם
 שלך ה~קבות עקבותיך נס~ם לנועושה
 לא בעקבותיהם לפניך האבותשרצו

 נש~למו לא כיעדיין נודע~
 עדיין~

~~~~~
 נגילה ה' עשה היוםזה

 לא אבון א~ר בו~ונשמחה
 בהקב~ה ואם ביום אם לשמוח במהידענו

ב~
 בך בך ונשמחה נגילה ופירש ש~מה
 כתיב דהנה אותיות~ בכ~ב בך י~חקא~ר ביראתך~ בתורתך בישועתך בךבהקב~ה
 אשר והלוי כו' וביתך אתה בחגךושמחת
 ונ~לה חלק לו אין כי תעזבנו לאב~רבך
 דהנ~עמך~

 תשובה קודם חו~א כשאדם
 השכינה והנה אז שכינה סילוק לויש

 מצוה של שמחה עי~ד אדם ~לשרוי'

כידו~
 אתו ה' ~ה ע~~ד הכנעה עי~ד או

 בזוהר כדאיתא גאות בא ~ו קשהוזה
 לזכור רוצה א~ או נש דבר עלי'מתגאה
 וזה ~צבות~ לו בא בעיניו ~פלולהיות
 יח~גו וכן ל~גא לשון בחגך ושמחתי"ל

 שלך נשבר בלב ~תשמח תראה פי'~נועו,
 פשוט עודוי~ל

 תהיה אם בח~ך~ ו~מח~
 ואת אותך ה' ישמ~ך אזי נ~בר~ לבלך
 הרופא שכתוב וכמו לך ואשרביתך
 מרפא ובמה לעצבותם, ומחבש לבלשבורי
 שמ~ה נותן כי מעצבותם~אותם

 לך כשתבא תעזבנו~ לא והלוי אמרע"כ בלב~
 מאת תע~וב שלא תראהשמחה

ב~בירא הדביקו~
 ב~~

 אישי ילוה ל~ון לוי הנקרא
 ב~גשמיות פי~ עמך~ ונחלה חלק לו איןכי
 י~ל וזה בה~ ולזכור בה ליז~ר צריךע~כ
נ~ילה

 ~~~ב~~ ב~ ונ~~ח~
 ~היות

 ~דביקו~~
ית~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  בישו~תו~ וקאמר האיך ומפרש~תברך~
 וישמח לנו ה' תשועת י~כור בהשמחה~י'
 וכן ~שמחה~ לו ימש'ך זה ~~~ד~זה

 יתברך לנו שנותן בהתורה ישמח~תורתו
 עי~ד וימשיך ישמח לפניו מל~טואהמציל ביראת~ וכן שעשועיו~ שלו ג~זהחמודה
 אמר ~ור~י יתברך בדבי~ותו השמחה~ה

 ותפלותיו לימודו יראה י"ל אותיות~כ"ב
 יתברך בו מקושר עי~ד בשמחה~היו

בשמחה
 ~~~~~שלי ~ ודוק~

לרום
 וא~

 ולב לעומק
 כן י~ל חקר איןמלכים

 ואכלתם הפסוק~ל
 יש~

 על ~כן ~ו' נושן
 שלום ונתתי~פסוק

 באר~
 דהנה כו'~

 כלי ~קב~ה מצא לא~יתא
 מחזי~

 ברכה
 ואכלתם הפ~וק ועל כו' שלום אלא~י~ראל
 לראש ~ל הוי אומר ישמעאל ר'~אי~א
 ~אדם כל ~ת מקבל והוי ל~שחורת~~וח

 שחסר ~נראה עטרה כתיב דהנה~שמחה'
 ענין~מתחיל

 ~~~~~~ אחר~

 פולח~א לית
 את עבדו וכתיב רחימו~ אלא קוב"ה~מי
 עבדת לא אשר תחת וכתיב בשמח~~~'
 מרוב לבב ובטיב בשמחה אל~יך ה'את
 בשמחה יותר האריז"ל פי' ידועכל~

 אי~א וכן כל מרוב לבבובטוב
 יותר לנבאות שז~ה הנביאבישעי'
 בתד~א איתא הנביאים~ מכל~חמות
 גדולה בשמחה ית~רך ה' את שעבד~ל

 ~"ל האר~י גם שם~ איתא נ~ל כןיע~ש~
 ל~יודעו~ילה

 ש~כ~
 ל~ל

~~ 
 להתגלות

 הקדושה תורה צ~~~י ~תרי כ~כ ידו~ל

~ש~י~
 המצוה בעשיית מאד שמח ש~יה

 ולבטל ה~~ל כל לזה המעורר הדבר~הנה
 שמים ביראת מתנהג ~שר מזה~מונע
 ~ולם אל ~ה ליכנס ~טא מכל~מתירא
 המניעות ולבטל ית' לו גדולה~~~ה

 אלהיך ה' את ואהבת הפ~יק בא~העצבות

~~
 ידו~ מאודך~ ~~ל נפ~ך ובכל ~ב~ך

 תמוש לא ממש נפ~ך נוטלאפי' שמע~י נפ~ך~ את נוטל הוא אפי'הפירוש
 עוה"ז מעניני מעצבות ל~נצל הנהית'~ מאהבת~

 מאוד ונ~שו לבבו בכל לאהוב שצריךיזכור
 יתברך אהבתו בשביל צער מכל יותרוזה
 יאהוב ודאי יתברך מאהבתו למוש~ין
 הבוראאת

 יתבר~
 יראת בשביל שמו

 נו~ל הוא אפי' לאהוב צריך הלאחטא
 בשביל הכוונה ת~יה לא כי נפשי~את
פר~

 מעכב אין ובודאי עו~ש יראת או
 ומודה וכן לבד~ שב אם ית~ אלמרצון
 ~ת' לו אהבה למדרגת יבא ירוחםועוזב
 רבנן דרחים מאן לשון ירו~םו~ה

 והנה ר~שון~ ב~פר ~ה שכתבתימה ויעי~
 אוהב~ב"ה

 אמ~
 שמואל במדרש ואיתא

 אתה כלום אמר איתא לך חט~נואמר
 הנני ~כתיב חטאנו מודים לא אלמעניש
 ע~כ ח~אתי~ לא א~~ם על בםנשפט
 שלא בדעתו ויג~ור יתחרט צ~יךאם
 לו רוח נחת מ~גרום מעכב ולאלחטא
 למזכרת שפלותו לזכור פ~מים וטוביתברך~
 תמיד נגדי וחטאתי שכתוב כמועון~
 א' פעם יום אל מיום גם שתמידוידוע
 וראוי טיב כלל ~~ך אך שבוע~ בכלאו

 הש~לותלזכור
 בכ~

 ל~נ~~ ~טוב ~ת
 ה~ירא שנותן בעתהנה

 ~ידוע החסרונית ידו~ האמת להשיגלאדם הקדוש~ ב"~
 והכללי

 בד~~
 ומכל כלל~

 ~א ל~~רת לילהיות בד~~~ וגמ~תי לי ונודע כשהבנתיכלל ב~~ אד~
 ל~~~

 ~חשיב
 ~גם וזמןעת ~~

 שכמ~
 ~ה היה פעמים

 יתברך אל הזכרני לא ואמרתי~כחתי
 וכמהכמה

 פעמי~
 ע~ לי ~ודע

 ~נודע
 ~לל ~עא ובלי ו~פלאותבנסים ~~~ הכל על י~' לי יעזור אם גםלי

 ו~מרת~ הבנ~י כן מאו~~ עליונותובמדר~ות ~עי~~
 הפ~ד בבירורבדעתי

 נזדמ~
 באמ~ כשטע~יפעמים הרב~ לי
~ש~~ ב~ז~ לי ~נודע



~ ~ ~
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~ ~ ~  ונפלאות בניסיו~שדי
 ~מדרי~

 השפלים את
 המסך את והסיר שפלותי~ הזכרניבאמת
 עון למזכיר פ' כמה לי וגמרתיהמבדיל
 נזכרתי פעם ובכל מהאמת לטעותשלא
 להבין יכול שהייתי משאר ~רעוןמכ"פ
 מהרה הבנתי ג"כ ו' א~ד וקודם עת~בכל
 מהכל בודאי נכונים וענינים דבריםמד'
 ומפחותים אז ודאי נ~ל פעמים שניועוד
 אי~ה כאן ~חסר יו~ר~ נ' ומשאריותר~
 יכולנו שלא מחמת מכי"קשורות

 ב~ה הבורא את חושבים שאינם רגעוכל להעתיקם~
 תדבק ובו וזכ~י וי~ר במ~א עובריםוב~ש
 אל תפנוואל

 מדעתכ~
 בזה כיוצא וכל

 הכל על ~ך בכוונה הנהנין ברכתבבי~ול
 לעשות מה יעבור והלאה הוה דהוהמה
 ~אוד מוכיחים ולאהוב בשמחה ~טיברצונו

 ב~ה הבורא לכבוד מלשנואומלמנוע
 ולדבר וריעות~ ואהבה שלום אוהבשהוא
 יתב' האהבתו להיות כדי ~תברךלכבודו
 ורח~נא נפ~ך~ את ניטל אם ~פי'בשמחה
 ו~וב בעיליבא

 מ~~
 ולכבד כו'~ בכוונה

 ולדון יתב~ך לכבודואשתו
 ל~~

 מאוד זכות
 וטוב בדעת לע~ות כ"א אולת לפרושולא

פ~
 עצבות בלא כו' בה ושלוה חריבה

ולמע~
 וליחד ית'~ לכבודו מעט ב~כילה

 ולחשוב ב~ה הוי' א~ בהציור ית'שמו
 ולהתפ~ל ובש~חה מ' ה~רבע בכלהמ"נ
 מלא ב~ה יתברך אותוולשבח

 וחש~
 רב

 בשבחי' וגם בתרין~ משתוקא בסלעומלה
 הברכה יתברך ה' ב~כות מלאלהיות
 וז~באס~יו~

 ~וב הוא
 ורחמנא ית~~ לכבו~

 ולקום שמחה מתוך ולישן בעי~ליבא
 ~~לכבודו~

 לישן יכול כי ניזוק אינו
 ל~אש ו~וב כ~דוע אחת בבת יותרהמעט
 מה י~וב ולא הרע~ אוהב ~ת~בכל
 רוחניות אכילה אפי' ואח"כ למחראוכל
 לעשות חי בעוד יום יולד מה יודע~מי

ר~ונו
 יתבר~

 י~ל וזה הטוב~
 ולהיות ב~ודי~ לאל~י אזמרהבחיי ~הל~

 ושלא מאדם, ליפחד שלאבד~ת תז~
 ולאהו~ כראוי לכבדכ"א ~חנו~

 ול~זהר אדם בשום לב~חושלא י~ברך~ כרצונו
 הו~ך כי מלגלות~ חיוב שאיןמה מלגלו~
 ו~רו~ ה'~ סידמגלה רכי~

 גאוה שבא ונראה
 שלא וגם תורה~ מכ~דונהנה

 ב~פר כדאיתא יותר~ לי מלגלותמניעה תהי~
 מ~ד~~ יותר רואה ש~מה מםחסידי~~

 שלא וגם לגלות~ יכולה אינהכי
 יעשה ערום וכל כו' בסלע ומלהע"ה תשל~

 ית' רצונו שהוא הרבה ולל~וד כו'~בדעת

א~
 כמו כו'~ בכוונה מעט טוב

 לשמה תורה בלימוד א'בתועלת ~~ית~
 לאהבה ותועלת המקום~את משמ~
 בתחינות ולמעט ית' לפניוהגדולה שהי~
 בהתפלה~ להתעצל ושלא ~פ~הבהפ~ות ולמ~~

 כל ובהצ~ע זמן~ בכל עונה ה~ב"הכי
 גנובים מים על שפירשנו כ~ו דאפשרמה

 ~מצוה ~י~ם בוריזות ולהתי~ב כו'~ימת~ו
 י~~ הגהות בספר כ~~יתא תורהולימוד
בפר~

 ושלא צבור~ לפני האמירה קודם
 השתוות ולהיות לומר דוקאלרצות

 אותי, מ~זיקים האיךלחש~ב של~
 בהם לי ומ~

 חשוב הוא מה ית' ב~ה הבורא ~פניוגם
 רוח קורת לו ויש מקבל~ שב~ובוכ"א

 יערב וכתיב הגדולים וברחמיובחסדו
 לפניו ~י~~ב ב~שה לשין פי' שיחי~עליו
 אשמ~אנכי

 ושלא חיי~ ומה אני מה בה'
 מניעה על אפילו דבר שום עללה~פ'ד
 ונח ית'~ מה' הוא הכל כיממצוה~

 כלצדיק אי~
 נייח~

 ומי הק~ושה~ מצד
 שבולם י"ל וזה שום~ ויאכל יחזור אלשום שאכ~

 אם מריבה בשעתפיו
 וזה כבר~ כע~

 יותר מאוד ~שה הוא כי רוח~ נחתיותר
 אך אגרא~ צערא ולפום בתחילהלשתוק

ודאי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  שלא קודם ליזהר ו~ריך וראוי~ טובודאי
 שעה י~~א ושלא וא~וב~ ~חטא~היה
 ושתהי' דגע~ אפי' שעה דוקא ולאואחת~
 ~ישראל נפש לשום ~ער שום בעיניו~שה
 אומות של צער אפי'~הנביא

 כ~א עתק המדברים מהשונאים~פילו נ~טער~

~שתו~
 ש~תוב כמו

 דו~
 תהי' שלא לה'

 לשמוח שלא כ"א שאיתא וכמו השם~~לול
 במחשבתו בעבירות להסתכל ושלא~~ערם~
 כלל בד~ך להתחרט כ~א בשלו~פילו
 משנה על~נ"ל

~ 
 יעויין לבורסקי יכנס

 עוד כללית~ טובות לזכרון ~צריך~ מישם
 בר משה ר~ ~רב ~שם ששמעתי~מו
 ~מח~בות האדם יתירא ש~א ז"ל~חמן
 אלקיך ה' אנכי כתיב כי ר"לז~ות

המוציאך
 מאר~

 גלולים ~לא ש~יה מ~רים
 ~היו ר"ל להחטיאנו רו~ים והיווטומאות
 ודאי מינות י~ראל בני ללב~כניסים
 ה' כי כלל יכולי~ היו לא לוילשבט
 והשיגו וידעו ת~יד להם ~ונה והיה~תם
 לר~ון הכל ועונה כידוע באמת~ותו
 וליתר תמיד~עלמא

 הע~
 עשה מה

 עמם שעשה ונפלאות בניסים~קב"ה
 טומא~ שערי ממ"טהוציאם

 שהיה
 והשיגו קדושה~ שערי למ"ט~הכניסם ב~

 ושרו ~קודש רוח שהשיגו עד הכל~ד~ו
 ה~ם על שפחה וראתה אחת שירההכל
 על ~"ל אלשיך משה ר' הרב שפי'כמו במצרי~ גה כ~וע~ יחזקאל ראה שלאמה

 כשהיה אעפ~כ והנה מצ~י~~המכות
 עמלק בביאת מבדיל~סך

 גר~
 להם

 ~סך היה ~סט"א שורשו כיאפיק~רסו~~
 משה ר' ש~י' וכמו הא~~~ ~מי דלותעל

 ~שמש בא עד אמונה ידיו ויהי עלאלשיך
 ~צריכו לא החמה את ג~כ~~עמיד
 ירים כא~ר שהיה ידיו של~אמונה

 אמונה שהעמיד השמש היתה כי~ו'~ מש~

 מה לו יא~ר ומי משלה בכל מלכותועל
 ע~ ~קוה~ בכלתעשה

 ואי נפלו אחר
 לא כ"א השר שיפול עד ליפולאפשר
 ישראל ~יו לא כי ~גואל~ ביאת עדלגמרי

 מ~ע בסור ל~יות לגמרי כ~כמטוהרים
 החטא כל שיתוקן לג~רי כראוי טובועשה
 איתא והנה עגל, וחטא הראשון אדםשל
 וצדיק והוא אחת על ו~עמידן חבקוקבא

 ~ם האדם שיאמין ופירשנו יחי'באמונתו
 בהרמב~ם כדאי' אמת בנביא כמוב~צ~יק
 כל כולל זה דור כל לחכמי וכןז"ל~

 חטא נראה אם אפי' והאמונההתורה
 כדאית~ ר~ל ~לולים עבודת לאאך

 ב~~ואל כ~כ מאמין שאול הי' ~אםימו~ש~ בהרמב"~
 די היה כי עמלק כל נאבד ~י'הנביא
 היה ואפשר לגמרי~ ~ראויהאמונה
 ~יה זה גם ודאי אך בא~הגאולה

 בזה ~~וצא על ב~ל~ה וכדאיתאהדור~ חט~
 ~תשרה ראוי ~~"ל שאמרו מהשהקשה
שכינה

 אל~
 ידוע שלו מדרגה יגרע למה חטאמה הו~ וקש~ ראוי הדור שאין

 כן המלך שאול גבי י~ל וכן ~תי~~~מה
 עוד ואפשר נענש~ ~מה~אל"כ

 ש~ינה שתשרה ראוי דכוונה של"הקושית לת~~
 כדא~ היה אם י~ראל לטובת רבינוכמשה
 הגדולה לו לי~ן ראוי הוא היההדור
 הדורלטובת

 יות~
 וכמו בהדור מאחר

 כלום רד לך ע"ה רבינו במשהשאי'
 לפי בודאי א~ל כו'~ ~דולה לךנתתי

 כלל לו גרעון שוה יגרום מי איןמדרגתו
ו~נה

 אח~
 טוב יותר הכל השיגו עמלק

 הקדושם ~תורה שקבלנו עדמברא~ונה
 ובכל ~ידוע~ ג"כ הנשמות כל הכלוראינו
 אומריה שאנו כמו התורה נותן הקב"העת

 שאי' כמו התורה~ נותן התורהבברכות
 גדולים רזין אפילו תמיד כידועבשל~ה
 ~קב~ה נותן ~טבע כד~ךשלא

הראוי בע~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  בעזרת משיג עת שבכל אדם וישהראוי~
 ומציל הצדיקים לכל ועונה ב"ה~אל

 כוכבים לעובדי משא"כ בגלותאותנו
 ית' הז~רני והנה אתם~ ושותיםאוכלים
 ב~"ש גם אפשר מספר בלי פעמיםכמה
ובאג"ש

 ובמג~~
 ברורים פעמים כמה

 ובשאר ברורים פעמים כמה שדיוב~~י
 ~שעת כלל פקפוק בלי עובא זמניםזמן

 ענין בכל כברורים הכל ועלהכתיבה
 אפי' ודאי הגדול בחסדו הכל עלכראוי
 גמור חייב על לומר יכול איןבשוחד
 זכות למצא אפשר אי ורק אךז~אי~
 החוב כך כל סובל שאין במה קלו~עות
 מהנראה לשנות ו~אוהוכ~ת~

 ~~רג~
 בבירור

 הזכרות ב~ה מהבורא בא הלאועוד
 שכל בהשפעתו שהזכיר במתיקותהידוע
 ומעיין כשמתי~ב כ"א אינו והנ~לעליון
 וניכר שנראה מה גמור ובשונא כןנ~ל
 הידוע מכ~ש רע לומר אפ~ר איעוב

 ענינים ובכ~ה ונרגש הנראה מכ~שבבירור
 ולא אחת תיבה כתוב היה ~כאןבודאי
~דענו

 להעתיקי~
 והנה פקפו~~ שום בלי

 ה' אל להתפ~ל העצה רק אדם לכלגם
 האמת ומזכיר עונה והוא הכל עלית'
 ~ה על הבעיח וכבר כלל' ספק שוםבלי
 רב עם וראית שאמר במה יתברךהוא
 הוצי~ך אלקיך ~' כי מהם תירא ~אמ~ך

מא~~
 בפירוש כנ"ל גילולים ממלא מצרים

 רחמים מלא והקב~ה ז"ל בר~נ משהר'
 וימינו נדחים מקרב והוא אונסבפרע
 בבירור נזכרתי עוד שבים~ לקבלפ~ועה
 רגלים לו יש ואמתיותר

 כ~~
 וכמה

 רק ו~נפלאות ו~נסים ענינים~וכמ~
 ל~ע בלא ית'ממנו

 והראי~ וכשו~
 בטוב

 שאין ~וד נודע אח~כ וכברוהמתיקות~
 ברור מכבר וכל וב~ור~ כ~ל יותר~ריך
 ו~א~ולם

~~~ 
 עוד בא ו~ין ~פק~ שום

 אפי'כבר אפש~ כי מחוק ע~כ א~ת בעניןכלל הי~ לא בעלמא ~ששא גם ודי עודואין
 נכל~

 ומהשבחים אפי'
 ה~ל~ בעניים הכל על המחשבותעניות ו~כ~

 פעמים אח"כ עוד ~"כ~תמיד
 עוד חביב ואחרון ופשועותפסוקות ברורי~
 נכון~ כל על פעמים וכמה כמהשהיה ג~

 מאד ומתוק המובחר מן עוב חדשועוד
 קודשוגם

 מתו~
 למ~ טיב והנה מאד~

שצרי~
 נדנוד שום יש שאם לידע

 לחשוב ולא ענין~ בשום ולעיין ~רהראין עצבו~

לתר~
 ולא הרהור שום

 להוסי~
 וז~ אפי'~

נוד~
 בעצבות כי לכל וידוע מקודם

 א~ם של כש~עתו ~שא~כ מ~שבהשכל אי~
 נמי וכן לכל~ ידוע ווה עליו~מיושב'

אית~
 יש וע~כ ז~~~ האר~י בשם

 ביום להורות אפולו רצה שלאנ~ל אמור~
 היה לא ש~וא ~תירא בשרא~כל של~
 פירשנו וכן וה~ בלאמיושבת דעת~
 כו~ בעיניכם יחר ואל תעצבו אלו~תה הפס~~

 הנה כ~ ויגש~בפרשת
 התירו~

 מגולה
 אותו שימכרו ית' ממנו~הי' לכ~
 בפרע עולם קיום בשבילבחירתם ונוע~
 יעצבו אם כ"א ויח~ל~ ובניו יעקבהעיקר לכ~

 אפילו ישיגו ולא מבולבלים חלילהיהיו
מה

 אל ועתה וזה לכל~ שנוד~
 ~חר~אל תעצב~

 בעינ~כ~
 כו~~ למחי' כי ממי~א

 הרבה פעמים וכמה כמה זהובלא
 שום ב~ם אין שבודאי וחששותמחשבות ב~

 על עולה להיות או ממש,חשש
 ואפשר בזה~ וכיוצא ה~ת באותולפני הי~ אשר ובענין עוה~ז~ בענין~פילו הד~~
 אל שכתוב ~מו לעיין איסורהוא ג~
 וד~~ מדעתכם אל תפנו אל האליליםאל תפנ~

 ומזכיר זמן באותו גם עוזרהקב~ה
 בשום בעלמא חשש שום הדעת עליעלה של~

 כוענין'
 ~קב~~

 מושל
 ב~~

 ומלכותו
משלה בכ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  יותר בגילוי למצרים בא וכביכול~שלה~
 להטריח אין ~ן אפי' משם י~ראללהוצ~א
 די נמי ~בדה האמ~נה כי להמתיןכ~א
 בלא יותר טוב ית' א~יו ולייחל אח~כעד
 מלא ית' והוא שכתבתי~ כמו כנ~ל~יון

 הצרות מכל ועוזר עמו את ומקרברחמים
 אותם משגיא הר~עים הגוים אתכ~א

 נשלם בתלוא' אח~ו עוד ע~כומאבד~~
 כבר ונשלם כללצר~ך הייתי לא זכרי עת שבכל הכל~וגמר

 ובלא משדי ב~זר~
 כאןעיון

 נוס~
 וא' ~עמים וכמה כמה

 וכן כהסיני ד~ת בז~ן עתה זוכראני
 כמהעוד

 וכ~
 בזמן

 ו~~ ~~
 על וגפים

 פעמים כמה וכן גמור~ כלל בדרךהכל
שאח~כ

 נ~כ~
 ידעתים כלא נראה והי'

 וכן עוד~ שום בלי הרבה נודעיםואח~כ
 בבירורים הכל על ידע~י זמן אותואח~כ
 בירורים מאד רחוקית החששות כלאחר
 עוד~ נדנוד שום בלי וצד אופןבכל
 הדעת ~יה כשלא נ~כח קט מעטואח~כ
 כלל~ תפנו אל של חטא ובשביל~~ולה
 כראוי בר~מיו ~ש~י והזכרנו חזרתיואח"כ
 ~זמן נז~ר שלא פעמים וכמה כמהוכן

 ב~ן בסי' עוד ואח~כ עליהםוסימנים
 בשביל אח"כ וכן אשיב~ מבשן ~'כמו

 ובזמן ואשן לשן בזמן עוד כנ~ל~השכחה
 בכל מאד מאד כראוי נגמר כברב~ן
 צ~ך אולי לחשש כלל א~~ר שאיהעגין
 ב~תים אפילו ו~ועיל א~~כ ונזכרתייותר
 וכן ר~ל'שפלות

 נום~
 שהזכרני ~ה עי~ד

 מ~ד כראוי ג~כ בית ~ו~ן ~ניןמחדש
 באיזה וכלל כלל עוד צריך שלאמאד
 בדעתי וגמרתי ענין נדנודשום

 לחשוב שלא בלשן 'בשן זמן א~ר זהעל נום~
 אפי' ~א כנדר ~יא ואפ~ר לחשובשלא אמרתי וב~פאום הוא אסור כי כלל~~ן

 ר~ל שפל~עת
 לסמו~

 אמו' סתם על

 כלל~ הט~דא לסתור לזכור לרצותולא
 חשש ל~יות אח~כ ש~א שנראהוהגם
 כבר כי כלל, ל~שוש אין הסתירהעל

 פעמים וכמה כמה זה בעניןעברו
 ובענינים ענינים~ בשאר האמת אח"כונודע הרב~

 שום בלי נכון שהוא נזכרתי ג"כהאלו
 ובשעות כלל~ פקפוקנדנוד

 המסך והסיר ית' ~זהרני אז כיעיינתי הידועי~
 עשב בזמן ה' ועזרנילסתום וחשבת~ שכחתי ואע~פ כראויהמבדיל

 ו~רבה א~ש ~זמן ו~ם בסו~'ונגמר כ~~ ובשב~
 אל שהעיר טוב חדש מענין עתבכל הזמ~

 ה' אקדם במה ב~~'ית'
 אכ~

 שעזרנ~ לבד ~ה בעד אם אפילומרום לאל~~
 פעמים ע~י ~גדול וחסדו טובו~רוב
 ענין כמ~ט ~ת ובכל מאד~הרבה

 עתה גם לי וכנזכרדוקא חד~
 נום~

 על
 אחרות הרבה ענינים כמהבמתיקות שבא~

 כלל בדרך עתה לי נזכר ו~יב בשןכמו
 גמורים ברורים אחרים ענינים שהיועתה ל~ נזכר עוד וכן אחרים, עניניםשהם
 על חששת אחר והיה צריך עודואין

 הוא המתיקות וגם ענינים שלהמתיקות
 לבד שמחה ולא ונרגשטוב

 ~חסר~

 וזה
 ית~ ממנו שבא מ~פע ועונג נועםהוא
 לעולםב"ה

 ~~סר~

 בכלל הכל על והיה
 בלא והנה פעמים~ וכמה כמהובפרט
 להרהר אין כבר שנתי~תי מה עלהנ"ל
 לי נפתח זמן שבאותו לי נזכר כיכלל~
 היה ולא כראוי~ ועיי~~י ~כמהשערי
 כלל ע~ז עוד חשש שום להיותאפשר
 ולא זה מעין שזכרתי הגם נסתםואח~כ
 היה זה בלא אך מזה,לחשוב אפש~ אי אח~כ ע~כ זמן' באותהכראוי

 כמ~
 וכמה

 והכנ שונים' ממינים מינים הרבהפעמים
 מאד~ מאד גמור בגילוי וידועים וראויטוב
 וגודל ית' הבורא הפלאי וראהובא

וח~דו ~וב~



~ ~ ~
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~ ~ ~  ~ד ~מכאן הגדול,וחסדו
 סו~

 המאמר
 בגליוןהיה

 כיה~ק~
 בדעת ~ר והנה

 בלי מאד נכון הכל ית' ~~~כרניאחר
 שום להיות לחשש יכולתעוד

 בלבו~
 מח~בה

וז~
 עד רב בעיון ו~ה בשן בסימן הוה
 וכמה וא~ן ל~ן בסי' נ"ל וכןמאד~
 שאח~כפ~מים

 נשכ~
 או עצבות יש אם

 הבוטחים נו~ו לאאם
 ב~

 לבא רוצים
 הרב~פ ולפעמים ~נין' שום בהםשאין
 שכ~וב נמי הח~א ובשביל מקודםנשכח
 שהזכיר ובשעת תפנו, ואל כו' תתורוולא

 חכמה שע~י ופי~ח שכל נותן ית'והשכיל
בחסדו

 ו~
 נז~ר לא ואח~כ ~~דול בו
 לא אך אח~כ גם מעט נזכרולפעמים

 לפעמים מעשה ~שעת כמו כמהעל
 כראוי ונזכר וידוע ומו~ן עניני~כמה
וכמו

 בשע~
 נשכח ואח~כ שראו מ~ת

 א~ילו ב~גל ו~טאו ב~ין ~~או מה~הם
 ל~כיר ~וה וע~כ גדולים, חטאים~~~ר
 הקצפת אשר וגם סיני הר והעמדתמ"ת
 שב~עת וגם מב~יל' מםך אז הי'כי

מעש~
 הפשוט, מסכל למעלה ולפעמיםלפעמים נמי הטבע כדרך שלא היה

 אנושי בשכל הידוע נשכח לפעמיםאך
 בשביל או עצבות או מסך משוךהוא
 וכמה כמה ידוע ~ה הבוטחים' נענושלא

 בהרבה הזכרני אשר מספר בלי~פעמים
 ודוקא ונפלאות שונות ו~כרונות~נינים
 בסימן והנה לי יניח אז חדשים~או
 הכל פעמים כמה נ~ל אח"כ וכןביב

 וכן כן עו~ר הקב~ה כי בפ~יטותיודעים
 פשוט בשכל רק מאד מאד פעמים~רבה
 הזכיר רק שכל צ~יך היה לאאפילו
 ענין בשכל' הכל וזה הידוע ב''ההבורא
 ו~רבה הרבה מאד מאד שוניםבענינים
 בא לא כאלו נשכח היה ואח~כפ~~ים'
 אך נזכר נראה היה ולפעמים זה'~ל

 ה~כיר עד הועיל לא כן על כ~אוי~לא
 ב~ימן והנה חדשים~ ולפעמים זה ית'ה'

בש"~
 בלש אח~כ וגם מאד' וידוע כ~אוי

 אח~כ וגם ידועים פעמים הרבהויו~ש
 הברור ל~~ור רק בא היה בתחלהוהנה

 עד ואיש ואורח הילך כמו והיהבבירור,
 ית' ה~~רני ואח~כ ר~ל בלב ר~לשבא
 פעם כנ שונים בידועים פעמיםהרבה
 בלבו היההנה

 ~~סר~
 הזכרני בל~ש והנה

 וכלל כלל עוד צריך ןשא
 ונו~~

 ~ה על
 ~פלה וב~מן בש~ק ובל~זש~סיר

 להתבלבלאין ודביקו~
 אפי~

 ספק שיש מוכיח אם
וטוב

 ברורי~ ל'ד~
 וכלל כלל לשמוע ~ין

ברכות בחול~ פ~וי זמן עד ~ה ידח~ הללובעתים
~ ~~ 

 לו ~סייעין לטהר הבא
 לי' פותחין לטמאהבא

 גם לפרשיש
 לפ~~

 ~גלים~ לו יש אמת
 מהאמת לו מסייעין~~כ

 אין ושקר יע' לס האדם אל לבארגלים להא~~ ~י~
 ~שקר לו מסייעין אין ע~כ רגלים,לו

ר~
 ואין ירצה אם לשם ~י~ך פותחין

לה~
 זיכר איני האדם ~ל לבא כח

 עודע"ע
~ 

~~~
 ובשליחו' בו מקדש האיש על נזכרתי
 האיש ובשלוחה בה מת~דשתהאשה

 בתו אתמקדש
 כשהי~

 זוגו ובת בלויתן אי' דהנהי~ל ובשלוחו' בו נערה

~נ~ל ~סרס~

 צינן~
 הנקבה את והרג הזכר את

 בהמות וגבי לבא' לע~יד לצדיקיםומלחה
 הנקבה את וצנן הזכר את סרס נ~לאיתא
 ~~ל האר~י בשם איתא אחר בלשוןאפשר
 ולעתיד פירות יעשו ושלא הסט~א עלדקאי
 ועל טהרה מנצוצי ~צדיקים יהיולבא
 ל~ון רגלים לו אין שקר ו~ה חטאו'שלא

זיוו~
 לך וכן את' איש דרוסת כמו

 ה~טה ש~ש על דקאי החתי באורי'רגליך ורח~
 הם דגי' כ~א וכו'~ רגלים לו ישואמת

במעלה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~

 תהיה ~לא יותר צריך היה עליונהבמעלה
 מקום כנגד ~~ור~ם מפני כתלהם

 מעלתם ~פני דפריצי וז~ יותר~~כותם על~ון~
 צריך כי והנ~בה הזכר י~ל והנה~ותר~
 ול~זהר המצית ל~יים ז~יז להיות~דם

 ההיפיך לפ~ול רוצים וכן ל~ת' על~לעבור
 כ~ו ~וא ה~בירה י~ל ב~בירות' נמיוכן
 מ"ע והביטיל חלילה ~~א לע~ות~כר
 ו~ניהם עו~ה ~אינה נו~~א כמו הוא~~ל
 כי להליך' רגלים ולא תולדות להם~ין
 ~דו~ה והנה אמת, והפ~וטה הפרושים~ל

 ~שין וגם אמיתית קדו~ה~קרא
 שור~כי ניאו~

 פרי~ות, היא הקדו~ה
 וז~

 פרי~ות
~ז~

 על מלהשיגה ~ורו~ה עוד והקדושה
 והנה םי~' לו אין כי~~רה

 קדש~~רא הניא~~
 פר~

 מגילוי ית~רך מה'
 ~ודש והקדושה זומה שונא כי~כינתו

מ
 סי~

 וא"ו
 מרומ~

וי~ו כי שבה ~שפ~ה על
 מרו~~

 ~ו~ן מהמ~ור' שפ~ שנמ~ך
 על קאי לבד בחולם~מי

~ 
 בהקדושה ר~ו

 י~ל וכן יו~ד' הוא חו~ם כי~ליונה'
 ~גם ~המצות' מ~גל שהוא ~גיל~הניקוד
~שון

 סגול~
 היא קדוש וכן העמי~' מ~ל

 הניקוד פי' י~ל ו~דש נ~ל'~וי"ו
~צריך ק~~

 לקמו~
 מקו~צים ~ם וגם הגשמיות'

 לשון צירי וכן כנ~ל' רגלים להםואין
וצרת

 הכם~
 ב~קומם מצוררים שהוא

 לוקתם שאינו למי לה~ך יכולים~אינם
 אבל~ידיו'

 קדו~
 בא מג~מיות ב~צ~ום

 יתברך בו וכן קדוש, שפע~ה~פ~ה
 הנעלם העליון מעולם כן~'ל קדו~

 וקמ~
 הכהן

 בחולם וכן בוי~ו' מרומז השפע בא~~ם
 גה י"ל ו~ה ספורות, העשרהתפשטות
 עם את"כ קדוש וגוי מתחלה על~הזוהר
 יו~ר אח~כ ~ודש ואנ~י א~~כ~דוש

~~ד~
 האיש י"ל ו~ה דו~ק, לה' ישראל

מקד~
 י~ראל, את

 אי~ על קאי והא~~

 מלחמה איש הקב"ההידוע
 כי היצה~ר, שלהמלתמה בע~ ~הו~
 ב~נין גם וכן לו, יכול לאעוזרו ה~ב~~ לול~

 התורה נותן כי תורה~ל מלחמת~

 ~דו~ה הוא בוי~ו י~ראל עמואת מ~ד~ תמיד~
 ~פלות כל מאתנו ש~ולח ובש~ותיתב~ך, אלי~

 מתקד~כנ"י מת~דש~ האש~ וכן ר"ל' ~טאוגרם
 אליו

 בהאתערות~
 דלתתא,

 לה~ד~ק ~דושה הוא שענינה במה פי'בה

בהבור~
 ח~א כל ממנה וב~~וחה ית'~

 בא כי ר"ל~ חטאוגרם
 ג~

 העליון מעולם
 ימינוכי

 ~קב~ פ~וט~
 וכ~בא ~בים,

 מ~ולם עוב יותר א~~כ באמלמטה
 ~~ נמי וכןהעליון'

 התעוררות בא לא
 ~~לים ~אנו וכמו מה, בעניןמלמטה
 א~ר ית' והוא ונשיב~~ אליך ה~י~נופניו
 כי ~ליכ~' ואשיבה אלישובו

 חפ~
 ח~ד

 מלמטה אנת~ו שנ~וב יותר טוב ו~ההוא'
 תזרי~ כי א~~ כי כו'קודם

 זכר וילדה
 הת~וררות לנו תן כן מתפלליםואנו
 ~מ~תי כן ונ~ל ה~יבנו' וזה אליךשנ~וב
 מקדש האיש וכן מניקל~פורג, הרבב~ם
 בני לאותם הוא נערה כשהיא בתואת
 שצ~יכיםאדם

 ללמו~
 מאת ולקבל מחכמים

 ~יהיו כד~י אינם עדיין כי~צדיקים'
 בלא לבד ב~ה הבורא מאת ל~בלנחשבים
 התעור~ות בתו את ~~דש וזההצדי~,
 ~נוער ל~ון כשהוא בתו את לק~שוקדושה
 וב~לוחו בו להצדיק ולקדש המצית~ן

 במ~ד~כנ~~
 בו

שבת וב~לוחו~
~~~~ 

 כו', הא~ן על פרפת
 ~מוכיח צדיק י~דהנה

 בתשובה, שיותזרו כדי תמידלהעול'
 מש~וקק ~~מיד אלא כן מתנהג~אינו וי~

 יראת ולומד לי~ראל טוב אךשתהי'
 ~י ~תד הוא ו~כל לבב לבריאלקים
 כי טוב יותר ו~ה ~מים כבוד הואהכל

ממינ~



~ ~ ~
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~ ~ ~  להאדם שפע שממשיך במהממילא
 ה~פע של סורש מאוד יודעתונפשו
 לו יש ממילא לו בא ~רם איזה~י~ד

~ת~~רות
 בהצדי~

 הקדושה לו ממילא
 להצדיק עצמו וכסמקרב שמיםויראת
 לו' נשמעים דבריו אז כי אח"כ,~וכיח
 עד הוכיח לא במר~"ה שאיתאכמו

שהנחילם
 אר~

 מלמעלה שבא בהשפע כיבפשיטות נמי וכן ועו~~ ~יחון
 קדושתו להמ~בלים גירם בה יש~דושה
ית~

 דו~
 שממשיך שבהשפע ועוד ותסכח,

~צדי~
 נותן שמים, לכבוד רצונו בה יש

 רצון כי כבודו~ שיתרבה בדרךהשי~~
 האדם שי~יג בדרך נותן יעשה~יראיו
 וחסדיו ונפל~ותיו נסיו משי~יםממילא הטבע' בדרך ו~א ית', מאתושהוא
 ממילאי~'

 מת~רבי~
 ית'~ לו הלבבות

והנ~
 האדם את מדבקים פי' פורפת י"ל~ה ומזוני~ חיי בני הם הספע שורש

 עי~ד לכאורה שהוא הגם יתברך'לו
 כמו הוה בדבר ~לויה שהיאאהבה
 ומפרש כנ~ל' כן אינו האמת אךלפרו~'
 הם אלו דב~ים עי~ד פי' כו', ~בן~ל
 רועה שכתוב כמו בני' שפע הואאבן
 אג~~ ובן~ אב פרשו ישראלאבן

 מרומז
 קלה קליפה בה יש א~וז כמו חיי,על
 שיה~ה נמי כן ~פרי' עלמגין

 ביחד להיות ~~ה הבורא ל~צון ובריאחזק ה~י~

גו~
 היא ש~פרי כמו יתפרד, שלא ונפש
 עיקר בא זה עי"ד כי כו~' עושרשהוא מ~וני הם ומ~בע הא~וז, קליפתבתוך

הדביקו~
 ב"ה בהבורא

 ובלבד כנ~ל~ ג~~
שלא

 תפרו~
 הדביקות הוא בשבת לכתחלה

 ל~ה גם יבא אח"כ כיהראוי
~ 

~~~~
 חדש נר מטלטלין במתניתין

 כו'' ~ש~א כו' ישן לאאבל
 והנה אדם, נשמת ה' נר שכתיבידוע

 קשה דגברא טלטי~אאיתא
 ~בראפירשנו מ~תת~

 נ~ר~
 א~זהו הצדיק

 עםנקרא אתת~ טעמים' ועוד יצרו~ אתהכובש גבו~
 הא~~

 לענינ~ כ~א חושש שאינו
 ג~ארציות'

 אינו למדן הוא אם
 צדי~ים משמש הוא אם כ~את~ח~ נקר~
 ~~ יראת הן שכתוב כמו באמת,חכמים ש~~

 ששומ~ למי חכמה,היא
 להם

 עם והנה חכם'תלמיד נקר~
 ל~בל הכל רוצה ומ~בל נוקבאאשה נקר~ הא~~

 משא~כ הגי~~עניני
 ~צדי~

 שמקבל ~מו
 נמ~ כן הרב מאת וכן ב~ה ~בורא מאתאור
 אינו ית' להבורא תענוגנותן

 שאיתא י~ל וזהאתתא~ נקר~
 ו~א המטפחת ת~ל~ל מוטבאמרו מגיל~ בס~~

 ס~ת כן לפרש יש נמיהס~ת ת~לג~
 יתר נקרא ומטפחת באמתה~כם נקר~
 ויט~טל יס~ ולא ל~ורה~להחזיקו אלי~ יבואו מוטב לו' שישמשושראוי' הע~
 טלטולא י~ל וזה אליה~'הוא ~צמ~
 שכתבת~ נ~ל ראש~ן ובספר מדאתתא'~שה דגבר~

 זה על פרושיםעוד
~ 

~~~~
 בקב יוצא ~קוטע במשנה

 איתא הנה א~ר' יוסיור' של~
 אומר וב~ה חלה מקבבש"א עו~
 מקביי~

 לב~' ~עתיד לעד תכון הפירושאיתא לעד~ תכון אמת ~פת כתיב ד~נהכו''
 בע~בא איתא ע~כר~~ם, ל~ אין ~קר רגלים לו יש א~תאיתא והנ~ שולט~ בעולם שקר עדייןמ~א~כ

שיתוקנו דמש~ח~
 ~היו~ ה~~בי~

 גמור קיום
 שירות מ~מרים טובים לנונסים י~ אם והנה בעולם, אמת רקשתהיה

 ית' לו ומודים בנ~ינותונוצחים ותשבחו~
 והנה והוד' ~צח הוא וזהוהודאה' בהל~
 מניח ואינו השונאים מנצחהקב~ה הנ~ כי ישקר' לא ישראל נצחגם כ~י~
 לכלו~



~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  משלה' בכל מלכותוכי
~~ 

 בגילוי אינו
 כולם' לו ויהללו שיודו עד ~גמריתמיד
 בגאולה משא~כ למשחית נהפך הודוזה

 ~פסי כל לו יודו בימינו במהרה~~היה

א~~
 י~ל חלה והנה כולם~ עמים יודוך

 ציון ילדה וגם חלה לשון הגאולהעל
 חוה' ~טא מתוקן בחלה כי פשו~,ו~ן
 היא שתיקנה בשרה שאיתאכמו

 ממילא תהיה ב~לל תתוקן ואםבעיסתה' ברכ~
 מהרה בימינו הגאולה וכשתהיההגאולה,
 אומרים ב"ש י~ל וזה חטאה, גםתתוקן
 רק יתו~נו אם הקיטע קב לשוןמ~ב
 תהי' חלה האמת על מרומז אחדרגל

 אם אפי' מ~בים אומרים וב"ההגאולה'
 רגלים השני חסר יהיה ~ביים~היה
 ~דב~י לא וח~א ~בים~ ~ש~~הםותהיה
 מקב אלא כו'זה

 ומ~צ~
 מעט יתקנו

 עי"ד הגאולה להיות יכול א' רגלמחצה
 מדות ה~~ג הם המדות משהגדילוז~'
 מהם שממשיכין הגדילו אם ~חמיםשל

 הרחמים ~מ~גלים בזה גם פועליםלמטה
 שתהיה ה~דושה ומתגבר עלינוגדולים
 חמ~ת אמרוהגאולה'

 קמ~ רבעי~
 הוא

 שממשיך אור באותו לעולם מזונותשממשיך
 שכתוב כמו ה~אולה לפעול~כול

 בהקב"ה שמאמין פרשנו יחיהבאמונתו וצדי~
 בלשון שמוציא ומה כו'~ ה' צדיקשנקרא
 שמושיע בהצדיק ~ם להאמין שצריךצדיק
 ויאמינו כתיב וכן ~ו~ על ב"ההבורא
 לעולם לשון ישיר אז עבדו ובמשהבה'
 וזה בה~א נברא עוה~ז והנה ג~כ~הבא
 מזוני~ על קאי קמח ה~א הואחמשת
 ל~ו~"~ מזוני ממשיך~ם

 ~פעול יכול ג~כ
 על קאי ורבעים הגאולה'שתהיה

 ~נקרא כמו אותיות ארבע ב~ההוי' ש~
 אותיו' על ארבעה רחבו על היחידרשות
 המילוי של אותיות י' וגבהו ב~ה~וי'

 הקדושה של כולל שהכל רבעיםוזה
 הרצון ~םבה להיו~ ועוד' קמח רבעים חמשתאומר יוס~ ר' הגאול~' שתהיה בחלהחייבים קמ~

 לכבו~
 שמים

 הקי~ע כאן ג"כ י~ל זה ולפישמים' כבו~ גו~
 לשמים הכוונה גם שצריךכו' או~ יוסי ור' שלו מקב מהגלותיוצא

 כבר לו ואמרו ברשות שיצא ~~עירובין ~
 יש מעשה~עשה

 הת~ום 'בתוך הוא אם רוח לכלאמה אלפי~ ל~
 כתיב דהנה י~ל יצ~~ לאכאילו

 עי~ד שלוה~צון ליראי~ נותן הק~~ה פי' יעשהי~איו רצו~
 ז~

 שועתם את
 ו~~דם ויושיעם' ישמעהעולם ש~
 והאמת קוראיו לכל ה'קרוב פרשנ~
 אשר ולכל כידוע עונה ו~תהיק~או שקיד~

 פי' באמת עתיד לשיןיקראוהו
 קוראיו לכל ה' שקרוב רקשנראה הג~
 קרוב שהוא הוא האמתשיקראוהו אח~
 יעשה~ יראיו רצון אח"כ י~ראוהו~שר ~כ~

 העולם כל ברא ה~ב~הדהנה
 ג~כ ליראיו נותן לברואיולהיטיב ~~
 להיות ~ו~צו להם עושהשלו ~~צו~

 ויושיעם ישמע שועתם ואת זהעי~ד לישרא~ טו~
 ומצפה ומייחל יראיו אלמצפה ~עינ~ רואה הקב~ה לחסדו~מיחלים יראי~ אל ה' עין הנה י~ל וכןלישראל'

 למה לחסדו מיחלים נמישיהיו לה~
 של נפשם ממות להצילואומר כ~
 וזה עליהם' אליו שיתפללו י~איועי~ד ישרא~

 שיש מי כי בני עלהוא
~ 

 העולם לחיי גם והנה כמתחשוב אינ~ בנים
~ינו הב~

 ב~
 נפ~~~ ממות להציל וזה כראוי

 ויוצלו בנים להםשתהי'
 כי השני גם כלול באחדובשביל ~יני~ הוא ברעב חיי' הואולחיותם ~מות~ נפש~

 להיפך נמי וכן מזוני, יהיב ~יידיהיב מא~
י~~ו ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  כלול ע~כ כידו~~ למיתא מ~וני~~בו
 ה' רוצה י"ל וכן ב~עב~ להתיותםכא~ד
 שיהיו לתסדו מיתלים שיהיו יראיואת
 וז~ לתסדו' המיתלים~ם

 ה' רוצה
 העי~ר והנה ל~סדו' המיתלים אתיראיו א~

 ב'ה הבורא בדביקות האדם להיות~וא
 להדבק חיל אל מחינ עולה ולהיותתמיד
 ושל תורתו סודית ולהשיג יתברךבו

 עוסק ~הוא מה והנה יתבר~'שמותיו
 כיוצא נחשבים לו הוא ישראלבטובת
 הק~וש~~י

 כידוע, היתיד ר~ות הוא
 שברא המאורות בצ~תם שמתים י~ל~~ה

 וששים~לקינו
 בטותים הצדיקים כי בבוא~

 הוא כי באמת אותם ידריך יתברךבו
 מזדמן אם גם ~~כ לטהר~ לבאיםמסייע
 שמתים הראוי' ודביקות תורה ~טוללהם
~זה,

 ג~
 וזה קטנה~ ~מדרגה עוסקים

 והנה בבו~~, וששים בצ~תם~מתי~
 כוונתם העולם בטיבת עוסקיה~שהצדיקים
 תהיה שלא צער להם תהיה שלא~ש~ים
 מבטל אין ע~כ בזה, א וכיי צ~רלמעלה
 עכ~פ, את"כ יתב~ך ~דבקותואותם
 גורמים יש~אל לטובת בהתעסקותםוהנה
 בעולם עליון הרצון של הת~דהארת
 יראיו רצון כנ~ל הרצון במקום שהםכיון
 סתם שלו הרצון ליראיו שעושה~עשה
 כפירושו ~ם רצון, אותיות תסד נוצר~וא
 ת~ד, לעשות ומצפה שומר לשוןנוצר
 ר~~ל שאמרו ידוע לאלפים ~סד נוצרוזה

 לתמש אתת כו' מרובה טובה~מדה
 בטובת העוסק והנה לאלפי~'~הפהוק
 התסד הארת גו~םישראל

 עליו~
 בעולם

 ~דול מהדבקות שיצא פי' ברשות'שיצא ~י י~ל וזה לו~ והשייכים ~ליו~~"ש
 לשון וי~ל ברשות' וזה ישראל' לטובתשלו
 ית' בגזירתו מו~ל שצדיק וממשלה~שות
 לו יש אעפ~כ נעשה כבר לו~אמרו

 הנ"ל~ לא~פים התסד הוא אמהאלפים
 ~ם זרוע לך כתיב דהנה פי',ואמה
 ~זרו~ך ימי~ך כי איתא ופ~םגבורה
 הוא זרוע אך שמאל הוא ש~רועמ~מע
 נראה ימין אצל וכשכתיב יד לשוןסתם
 א~פים הוא וזה להיפוך וכן גבורהשהוא
 זרוע לשון אמתה את ותשלת לשיןאמה
 רצון לשון רות ו~ל משמעותה' ניכרכי
 ואם ללכת' הרות יהיה אשר אלכמו
 תותם אותיות ~תתום בתוךהוא

 נמי ופשוטו הקב~ה, של תותמוהאמת הו~
 תתו~ בתוך הואאם

 הקדושה הוא ביתו
 יצא לאכאלו

סוכה ~
~~ 

 אני כאן' הכל כאן אני
 שכת' כמו ב~ה הבוראנקרא

 הוא~ אני א~י כי עתהראו
 וכ~

 שמעתי
 נק~א אני מראוונ~, המגוד הרבבשם
 אני עצמו ~ל לומר יכול מי ואיןאני
 ו~נ~מה אין~ הכלכי

 ניצו~
 ית' ~מנו

 אני אם וזה כ~ל, ~ת לה איןובלעדו
 ואם הכל, שירש שהוא כאן הכלכאן
 לפניו לשוב צריך כאן מי כאן אניאין

 כידוע מי נקראת ותשובהית'~
 ב~ראבבא ~

~~~~ 
 נבראו קשים דברים
 קשה, כמההר

 ברזל הר~ שנקרא היצה~ר על ברמזקאי י~~
 איתא וכן תבלין, ת~רה בראתייצה~ר בראתי שאי' כמו התורה' הואמתתכו

ב~ז~
 הלומדים ת~ת אלו יתד בברזל

 מונה כלל ובדרך הכל י"ל כו'~ביתד
 הנה ~ך עשרה' וקאמר עשראחד

 ועשרת העולם נברא מאמרותבעשרה
 י"ל הגבורה~ מפי לנו נתנוהדברות
 ית' ברצ~נו עלה בתתלה איתאדהנה
 והנה כו'~ ראה הדין במדתל~או

 המתש~ה תתלתמעשה סי~
 וסו~

 מעשה
 ~ם ית' התנה תנאי דהששי ה'הוא

יקבלו



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  וכל מו~ב התורה את ישראלי~בלו
 נכלל~תורה

 ר~ונו כי ה~~ות' במ~ר~
 ידע ית' והוא ~~וד' מהקב~הלש~וע
 לעשות עשה מה לקבל אפ~ר תהיהשלא

 ~םרצונינו
 בפר~

 הכל כלל כחפצנו בזה
 כלל בדרך היה ו~ה הדברות~באותם
 בשני הכל וכלל ית' פרט כךוא~ר
 נכלל והכל לך יהיה ולא אנכידברות
 כולם כי אחכמה קאי אנ~י כיבא'~

 ~י~שו אנכי תימא ואי אתכלילן,בחכמה
 ~~ל הוא כןאבינה

 ש~ו~ ~~~
 ~~כמה

 בינה י~ וגם אנכי' אמר הבינהדרך
 בא' נכלל והכל מבינה וח~מהמחכמה
 ואנכי ה~וב' רצינו לעשות ית'ברצונו
 ויראתו אהבתו הוא ~ך יהיהולא

 כי ~שה לשון דברות והנההט~ורים'
 וע~כ הגבורה' מפי והוא ~שה הואדבור
 כל שיומתקו וכדי כו'' גוים ויתרראה
 בלימודהדינין

 התו~~
 ס והוא

~ 
 המעשה

 בר~ות ~~~ש~ה ~~~ת כנ~ל,ה~שי
 הי' וא~"כ ~ג~ורה~ מפי הדין~מדת

במאמרות
 ל~~~

 ולשון רכה, ~מירה
 בה עשה ל~ון עמנו ~דו~תו~ת~שר~ת
 באדם~ מתנות לקחת אי' והנהמא~ר,
~י'~

 ה~טורת הוא לאדם קי~ם להיות
 ~זה~' נ~י לרמז יש מ~ה לושמ~ר
ואיתא

 ש~
 הקטורת רז לו מסר מ~ה

 ישוהנה
 רק והם הקטורת ס~ני י"~

 עשר אחד הוא החלבנה כ"א~שרה~
 כל התקשרות עושה בזה עמהםונתערב
 מי~ד ~סט~א ~ל ~יות ונ~טלה~ילמות
 הבשמים עם מעורבת שהיאה~לבנה
 חיות וכ~לוקחים בתוכםונתבלה

 ולא ~~רים נשארים ממילאה~ליפית ~~
 ג"כ ב~ד~ה ו~ה כלל' ישחיתו ולאירעו
 והיה כתיב ע~כ ז~, לפעוליכולים

~עש~
 כל והת~שרות שלום הצדקה

 הת~שרות~' לשון נמי ~ו~טורתהעולמות
ו~"~

 ממות ~ציל וצדקה גומר
 ועושה בשמים בין החלבנה' שמערבכמו שהו~

 כמו ~יות הוא צדקה כן ט~באותה
 ~ושה לחיים צד~ה כן~כתוב

 בתורה נמי מרומז וצד~החיים ממו~
 מעורר דחיי אילנאצדקה שנ~רא~
 ~דינין כל נמתקיןוהמאמרות הדבי~ו~
 מזהנשכח ועו~

~ 

 ת~אל~~
~~~~~ 

 פיר~נו וי~~ש' ~בת
 כ~ השי~ת'בעזרת

שמעתי
 מד~ד~

 האיש הרב
 אומרים אנו למה בעה~ש ישראל ר'~דוש האל~י~

 בשעתה לזה די נפש ~בדה ויה~מרא כדר~ וינפש' שבת השבת בתחלתזה
 מה וידוע שבת'במ~צאי

 שתי~~
 ז~ל ~וא

להיסי~
 משבת וש~~ה אה~ה לנו

 כן א~רי כיבז~רני קוד~
 ~פ~ו~

 הנשמה
 הא~וך כא~ר ש~ת של ~~דולהיתירה
 יש דהנה פירשנו' ואנו ומליצה~במ~ל

לד~ד~
 לומר ~יה אבדה ל~ון ~ה עוד

 פסוק על בזוהר וכן הנפ~'נאבדה
 בבהמ'ז ~ומרים אנו הנה ~ךא~ר,
 כו' לנו הניח וברצינך והחליצ~י~צה
 מנוחת~ו ביום ואנחה ויגון צרה תהא~לא

 שלא מתפלל~ם שאנו הואה~שוט
 וי"ל קיד~, ב~בת ר'ל צרה שיםלנו ~ה~

 לנו ~א שלא מתפללין ~אנועוד
 ~ילו פעם בשום ואנחה ויגוןצרה שו~

 בהש~ת פי~ מנוחתנו, ביום וזהבחול'
 השבת ב~ות כןתעזור

 וז~
 ל~ו הניח

 ביום כו' צרה שום תהיה ~לאכו'
 י~למנוחתנו,וזה

 ~ך ד' ביוםהני~
 בזכות ~ניח ביום פי' כו'~ומרגזך מעצב~
 הש~

~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ה' לך יש י~ל לך' ה' הניח' יום~הוא
 ומרגזך מעצבך שתושע הרחמים הוא~וי'

 השי~ת עבדות ודאי כי הקשה'~מעבודה
 קשה' עבודה תהא שלא אך טוב'~וא
 ז~~לפי

 שקיים פי' ששבת כיון י~ל
 פי' נפש' אבדה וי~שבת

 הנפ~
 אבדה

 עוד לנפש שאין הוי'~ת
 כלל וי שו~

 א'~לכים ~
~~~ 

 לשלמה חכמה נתן וה'
 שעושה להצדיק פי'כו'~

 לתתא מעילא העולמות והתקשרות~לום
 להקב~ה' ישראל מכנסת ~מ~נ~עלה
 שפע~ממשיך

 מ~~
 וזה לכנם~י~ מהקב~ה

 ויהי חכמה' ב~ה הבורא לו נותן~למה
 איש כמו השונא הוא חירם בין~לום
 הוא שלמה ובין שנו' חרום בשעת~ר~י
 איש דרכי ה' ב~צות שכתוב וכמו~צדיק'
 זה פ~וק על פרשנו ועודכו'~

 שדרכו מי פי~ איש' דרכי ה'~ר~ית פשו~
 על תמיד ה' לרצות ה' ברצות~וא

 י"ל עוד אתו' ישלים אויביו גםעונותיו
 ידו על נענש שחבירו כל איתאדהנה
 ויש ה' שטוב רע יגורך לא משוםכו'~

 שונאיו יענשו שלא שמתפללים~דיקים
 נראה כי לכך' צריך שאין הגם ידו,על
 שהוא הוא ידו על נענש שאמרמס

מעני~
 ב"ה הבורא אם ולא בכוונה אותו

 אדם בני אונוקם
 מכ~~

 הוא ~ם
 מתירא אעפ"כ למחול א~ור~רבים
 ~ל מקטרג בצערו הוא אוליהצדיק
 יותר מדבר ואולי נ~דו שח~א ~לחבירו
 ובל~~ עליו' הצורךמן

 מדה הוא ק~רוג
 הוא ~ולבים ואינם הנעלבים וגם~רוע~
 ע~כטוב'

 מבקשי~
 חביריהם יענשו שלא

 עי~ד הם גם יענשו לא והנה ידיהה'על
 בשביל היתכן כי נמי' ממילאחביריהם
 ה' ברצית י~ל ו~ת הפ~דתי' זכרשאני
 לבקש ורצוני דרכו שהוא פי' איש~רכי

 ~צין כמו שהוא יד~ על חבירו יענששלא
 שלא אתו ישלים אויביו גם ית'ה'

 מה כפי י~ל ועוד ידיהם' על הואגם יענ~
 שי~שה כדי כר~ונך רצונו עשהשפרשנו
 הנה ~י כו'' בטל כרצונורצונך

 שתהיה עשה אומר וזה יעשהיראיו רצו~
 שאתה כמו שירצה פי' כרצונו'רצונך
 הוא שיעשה יראיו שתהיה פי'רוצה
 כרצינך רצונו שתהיה עשה וזהרצונך'
 לך שיתן כרצונו רצינך שתעשהכדי

ת~וק~
 כשי~שה כדי רוצה שהוא ~מו

 כו' רצונך בטל ית'~ כרצונו תהיהרצונך

 לכאורה כו'~ אחרים רצון שיב~לכדי
 מפני מב~ל ית' רצונו גם הלאקשה
 אך נקי~, לשון שאומר וי''ל הצדיק,רצון
 מבטל שהצדיק הגם גם הואהאמת
 זה כי ית' רצונו בטול זה אין ית'גזרתו
 שאמר וכמו ~ר~ו' שיבוטל ית' רצונוהוא
 לו רמז כו' לי הניחה ע"ה רבינולמשה

 רחמיהלבקש
יחזקאל ~

~~~~ 
 דהנה י"ל אתם~אדם מרעית~ צאן צאני ואתן

 רק שהם יש בישראל מדרגות שלשהיש
 פרנ~תם ל~ם שיתן ב~ה להבוראמ~ים
 הוא לבד זה וגם צרכם' וכלוחיותם
 לא א~ הבא העולם לחיי ובאים~וב
 כמו בח~איםיעכבו

 שכתו~
 בא~ונתו וצדיק

 ראשון~ ב~פר יעוין שפירשתי כמוי~י''
 על והעמידן חבקוק בא איתא כןכי
 ויש יחי' באמונתו וצדיקאחת

 מעשים שעושים מזהלמעלה מדרג~
 בלא ב~הלהב~א ~ובי~

 בה~ עמקו~
 כ~א

 וחושב לשמים שכוונותיו מי ויש~שו~~
 והוא מדותיו ומיישר תמיד ב"הב~בורא
 צאני ואתן י~ל וזה ית'' לקדושתומרכבה
 כביכול מרעיתי צ~ן הראשינההמדרגה
 רוח נחת לי שגורמים אותימרעין

שאמרתי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  נקרא ותעניג רצוני ונעשה~אמרתי
 ויאכלו האלהים את ויחזו כמו~כילה
 ע~כ ושכל מחשבה בלא הוא אךוישתו,
 אתם אדם בהמות' לשן צאן~ק~אים

ק~
 המרכבה כנ"ל שלישית המדרגה על
 כמראה דמות ש~תוב כמו ית''ל~דושתו
 ית' לו מרכבה אדם כו'~ עליואדם

~ 
~~~

 י~ל
 הפםו~

 האזינה ישראל רועה
 כצאןנוהג

 יוה~
 ישראל רועה כו'~

 רועה אתה ראשונה אהמדרגהקאי
 כצאן נוהג~ותן~

 יוה~
 העושים הם

 יוס~' וזה מצוה' גוררת שמציה~צות
 נוהג וזה להוסי~' לו גורמת מצוהשכל
~צאן

 יוס~
 ובלא שכל בלא כצאן שנו~ג

 על קאי הכרובים יושב כראוי~מחשבה
 וז~ ית'' לו המרכבה שלישית~דרגה

 יושב
 שיש כילדים שהם כרביא פרושוהכרובים
 יושב והוא מהם שעשועים ב~ה~הבורא
 שפעו אחד לכל הופיע כביכולעליהם

~בקוק ~כראוי
~~~~~~ 

 עי~ד ב~צירי"ל סלה' אומר מטות
 מ~ת של הרחמים נתעורר תמידשבועות
 לעובדי שנאה ירדה ~וים ויתרראה
 וזה וסגילה, ~ירות ולי~ראלכוכבים
 האמרת לשון ואימר להכו~ם מטות~בועות
 הוא זה אלינו חיבה לשוןהיום

תהלים סלה~
 ת~כור אל ופ~עי נעורי ~~~~~

 כו' לי זכרכח~דך
 שנה עש~ים ש~דם העברות עלדהנה
 שלמעלה~ בב~ד עליהם נענש אדםאין
 שהם הגם נעורים חטאות נקראיםוהנה

 נענש שאינו הטעם כי במזידלפ~מים
 באדם~ עדיין שלימה אינה ~עתכי
 גורם מהם והנה חטאת, נ~אע~כ
 שטעם כיון ~פשעים עונות אח~כלאדם
 אם אך בהם' והירגל ~טאים~עם

 גם זכות לומר ית נע~ש ~ינובהשורשם
 ח~אות י~ל וזה מהם' ש~אים הפשעיםעל

 לי זכר כחסדך תזכור אל ופש~ינעורי
 ~לפניך שאתבייש אותם תזכירני פי'אתה~

 עלי~ שפלה ודעתי נכנע ואהיהבעבורם
 קט~וג שום תהי' שלא לבד אתהוזה
 וישר טוב עוד כתיב וכן ה'~ טובךלמען
 שהולך למי בדרך' חטאים יורה ע~כה'

 לפניו נכנע שיהיה החטאים לו יורהבדרך
~ 

~~~~
 דהנה לעד~ עומדת טהורה ה'
 משרתיו רוחות מלאכיו עושהכתיב

 אל ה' עין כתיב דהנה כו'~ לוהטאש
 מצפה ה' עין י~ל לחסדו~ למיחליםיראיו
 שיהיו מדרגה לאותו יראיואל

 שיהיו יראיו אל משגיח הקב~הלחסדו מיחלי~
 לחסדומיחלים

 למ~
 ל~ציל אמר כן

 עי~ד להעולם שיושיע כו'~ נפשםממות
 ויושיעם כו' יעשם יראיו רצין כיהיראיו
 עין פשוט י~ל עוד יראיו~ עי"דלהעולם

 ב' יראיו אל~'
 פירושי~

 פשוט א'
 עין לשון וכן משל בדרך עליהםשמשגיח
 בשביל השפע מקור להם שפתוחהמים

 עוד י~ל וכן כו~~ להציל לחסדוהמיחלים
 לה~יג רוחניות ראי' להם נותןשה~ב~ה

 וידעו שישיגו טיב יהי' אם שיהיומה
 ב"ה אל רצון הרבה לפע~ל רצון עתשאז
 בשורות ולבשרם אותם לשמח פשוטוכן

 טוב שלא להיות מעותד חלילה ואםטובות,
 הוא וזה רעה' גזרה ל~טל ליראיומראה

 הם אשר כ~א לבד יראיו הםלא~ר
 ושתהי' חהדים להמשיך לח~דו מיחליםג~כ
 כו'~ להציל וזה אלקי'~ ליש~אל טובאך
 לראות א' הנהגות שני צדיק ~ריךכי

 ישראל' בר על דין שום תהי' ושלאאל רצי~
 אנכ~ עמו כו' המצטער י~יד אפילוכי
 פרשנו וכן כידוע, כו' צרתם בכלכו'

 כו' כבודך את הראני משה~אמר מ~
שכלל פרשנ~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ה' כבוד שנקרא כה להשיג בזהשכלל
 טובי כל אעביר אני ית' הוא לווהשיב
 זה פי' כו'~ אחון אשר את וחנותי~ו'
 אך ולרח~' להחן כבודיהוא

 דו~~
 א~ר

א~ון
 ו~רח~

 משא~כ ורחמנות חנינה שתהי~
 העולם את המאבדים להרשעיםחלי~ה
 זה כי ורחמי~' חנינה להם נותןאי~ו
 חנינה הוהלא

 ורחמי~
 נקרא ע"כ א~רבא,

ג~
 הרחמים, ~~ל

 וז~
 במה נמי הוא

 ~ודש טהור ממולח תשא בפ'שפרשנו
 וכן לחסדו~ למיחלים יראיו אל וזהיע~~~
 בלי טהורה פ~וט טהורה ה' יראתי"ל
 היא אה נראה עוד עומדת~סיג'

 טהור~
שטוב~

 לעד עומדת לו שצריך בעת עצמו
 והזהיר סיימו הלא לטבילה שבטלוהגם
 לעיל ופירשנו ושנו~יו' ימיו מאריכיןבה
 כי ימים שנ~רא שלו ש~עבדותשהוא
 יום לאור אלהים ויקרא וכתיב אור~ורה
 מעולמות ב~ה בהבורא בע~~ות~שיג
 ושנותיו ימיו מ~ריכין וזה ~ליונים,יותר
 עומדת ט~ורה ה' יראת וזה פ~'ט,הוא

 אחוזה נו ל~יות יכול כי לעדעומדת
מעולמות

 ש~ שאין עליוני~
 י"ל ~וד רע,

 דהנה הנ~ללפי
~~ 

 יראה לו יש ~~~"ה
 ויגרמו מעשי~ם יקל~לו ~לא הואומה
 ודואג ~ירא האב כמו וצער רעותחלילה
 ~ר' שום לו תהיה ושלא בנו יפול~לא
 יראה אותה לו להיות צריך ~צדיקוהנה
וג~

 ~ור בממולח כנ~ל נפשו לטהר פשיט
 טהורה יראת וגם ~כנ"נ, ה' היראתלו שי~ מי ה' יראת וזה מע~יו, ל~קןקודש
 הירא לעד' עומדת טהורה נפשושתהיה

 להעולם לעד עומדת והטהורהה'
עד ~נקר~

 גור~
 יכול כי והעמדה ~יום עומדת

 י"ל הכל' להםלהשפיע
 ~יי בבני מרומ~

 ב~ו~~ עולם קיום נ~רא ש~כל~מזוני
 י~ דאבוה כרעא ברא גקרא בני~עוד

 עכבה לשון גםעמידה ~י~ ודאי ~יי וכרעיו' ~גליו על ~יוםלו
 ל~תעכ~

 הרבה
בזה

 וכן עמי~ לדין ו~ומד כמי העול~
 של ממונו מעושרבא ומזונ~ נמ~א, ועוד בהר' עמדתיו~נכי

 אד~
 מעמידין

על אות~
 רגלוו~

 מלאכיו עושה י"ל וזה
 ט~בות ש~משיכין במה ~צדיקי~כי רוחו~
 להעול~

 ה' של שלו~ים ~אכי~נ~ראי~

להעול~ יתבר~
 להטיב

 לה~
 הגואל המלאך וכמו

 ~לאכיו עו~ה וזה כו'~ רע מכלאותי
 לפעול קדושה רוח להם שנ'תןרוחות

 שהם בחינה באותה משרתיוח~~י~~ ימשיכ~ מי~ יזלו רוחו ישב ~פרשנוכמו כ~
 שתהי' נו רצ ~ושהמשרתיו

 ל~~
 דחילו

 שיהיו כראויורחימו
 ראוי~

 שית~נו ~שרתו

 בהם נותן לו~ט אש ונפ~~'עצמ~
 חר~ים ~ונותם על בבכי' למ~רלוהט א~

 יסד זה עי~ד מאד דבריועל
 א~~

 על
 תמוט בל ו~ם עו~~ז לענין~כוני'

 ~פע ב~פ' מ~שיכין כי ל~י~"ב,ועד עול~
 תו בא כנ"ל ~ג~וי אפי' וזה ית'ק~~שתו
 ו~עייןש~ת,

 ז~
 הוא יומםענן ב~מו~ ~פ~י~~ ~ו~ך ו~'

 ~צ~י~
 ~~ד שממשיך

להעולם,
 וז~

 עמוד ענן בעמוד מרומז
הוא

 הצדי~
 לו, ~טוב בעת יומם וזהחסד' ~י~ לה~ש~ך ענן עול~' יסוד

 אש בעמוד כ~, כל ברור שאינובעת וליל~
 יסוד עמודהוא

 ~ול~
 הבוער באש

 בתשובה ולמרר שנימה בתשובה~ש~ב בלב~
 המצות על מאד חרדולהיות

 לילך ולילה יומם ללכת וזה מעשיו'ולתקן ולהיישי~
 ה~~ לפני ~' ~~ל אלמחיל

 הצדי~ים הם
~ 

~~~
 עפרים כשני שדיך שני ב~ה~ש

 אי' דהנהכו'~
 לוחותשני במדר~

 ~ג~
 שמים

 וא~~
 ולילה והיום

 ד~נה י"ל ש~ש~יני~~ ושני ו~הח~ן

עו~ ~נשכח~
 י~ל

 ה~~~ ~נ~
 מחויב

בן ל~ להיו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 בן באחד נכלל הכל יותר ואם ובת~ן
 ברכתא שדים ברכת על פרשו והנהוב~,

 ואמ~ד~ב~
 יורה ש~ורע ~ל

 ~ח~
 רש פ

 בניו לגדל צריך האדם והנה ז~ל,רש~י
 עפרים כשני שדיך שני וזה יוצרנו,לרצין
 אחדות להיותם תראה פי' צבי'~ת~מי
 הם ממילא ית' בו דבוקים שיהיו~י'
 שיהיו צבי' ~אמי ואמר א' אחדותהכל
 אל לרצוןזריזים

 ב~~
 אל לרצון כצבי רצים

קהלת ~
~~~~~ 

 פירשנו האחד' ~ן השנים
 ביחד הם צדי~ים שניאם

 האחד מן טובים נעשו הא~תשרוצים
 שנים שאי' וכמו עמם' הוא כיהי~יד
 שרייה שכינה ד"ת ביניהם ויששיושבין
 הידוע בה' הא' כתיב ו~~כביניהם'
 נראה יחם איך ולא' כתיב אח"כמשא~כ
 אח"כ וכן הידוע, בה' ולהא' כתובשלא
 ואין כו' האחד ~ואילו כו' אחדואיל'

שני
 להקימו~

 ה~א בלא
 ואתה בשמיםאלקים~~ הידו~~
 באר~

 כן על
 קשה לכאורה מעטים' דבריךיהיו
 מקום בכל ~קב~ה הלא לומר ראואדרבא
 שהוא ממנו להתבייש יותר יראהמעורר
 לא הדברים פשוטי שעל והגםלפנינו
קש~

 הלא בשמים האל~ים שאמר מה
 השמים את כ~יב וכן הא~~, כלמלא

והאר~
 על הכוונה כאן כי מלא' אני

 להתבייש לענין אך בש~ים הוא שכינתוגילוי

 טעם אינו מעטים דבריך ולהיותמפניו
 לכתוב ראוי אדרבא בשמיםשהאלקים

 ג~כי
 הוא לפניך

 וי~ל כנ~ל' אלק~~
 מן יעלה ואד כתיבדהנה

 האר~
 והשקה

 האדמה' פ~י כלאת
 ו~~

 תזריע כי אשה
 צריך ז~'וילדה

 דלתת~ התערות~
 ורצ~ו

 והנהואענהו, יקראני שמי ידע וזה הדינין שנמתיקית'
 אלהי~

 שמים ב~ם ~רומז וכן הרחמים~נ~רא ושמי~ בדין ~רומז
 שנק~א ומדין חסד הוא מיםכי

 ברחמים גימ' הוא וגם השין רק בויש א~
 בשמים אלהים כי ו~ה יו"ד, במילויאלהים
 למ~לה לשורשו הדין מעלה אתהאם

 הרחמים הוא בשמים אותוותמתיק
 כי אתה הנקרא חסד תמשיך פי'באר~' ואת~

 אנו לאב כ~ו בח~ד מרומז נוכחלשון
 כמו ולא לנוכח אתה לשוןקוראין

 וזה נ~תר' לשון שמדב~ין אחרלאדם שמדברי~
 פירוש באר~' ואתה וזה אבינו אתהכי

 בשמים תמתיק אלהים ותעלהכשתמשיך
 זה' ~י"ד תרויח למטה ~ח~דותמשיך
 ה~ומז ש~ליך הדין דבריך יהיוע~כ

 הדין יהי' מועטים קשה לשוןבדיבור
 אפשר שאי הגם בגלות כמו מו~טשעליך
 עת עד הגאולהלהיות

 ק~
 יהי' אעפ~כ

 דין שום יהי' ולא בגלות שאנו מהדי
 דבריך יהיו וזהיותר,

 מעטים~

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

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

~~~~~~ ~ 
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 העולם אור הקדוש ה~און הרב
 רשכבה~~

~~~ 
 מרן א~מו~ר מלובלין ~רבי

 הלוי י~חק יעקבר'
 ~ורוי~

 ה~~~ק ל~ביו ת~ה בשנת נולד זצוקלה"ה
מוהר~ר

~~~ 

 אב~ד זצ"ל אליעזר אברםם
 יוזעפא~ ד~"~

 נ~~ינו ונכד נון ~~הי' י~~א

~~~

 תשיעי דור זצ~ל הקדוש השל~ה
 ממנו~

 ~ת ע"ה מ~~ל מרת ~צ~יקת ולאמו
הגה~ק

~~~ 
 ~והר~

 ז~ל ~יקאוו מק~ק ~~פיל
 הנקר~

 לי~אוער ק~פיל ר' בפ"כ
 בקט~ותועודנו

~~~ 
 ~~נה~

 ~ם ~~תפרסם החל ובעת י~רה ופ~~ות בקדושה
המגיד

 הגה~~~~~
 ב~ינוי ולא סתם הרבי בשם נקרא הי' ש~~כ אמר הרי~מ ~י בעל

 דורו ו~כל המשיח ימות עד רבי שהי' משו'מ~ומו
 אז~

הו~~~~
 דפין ב~ר בקי שהי' עליו וכ' יתרה בקדושה והתנהג בנגלה גאון הי'
 טבילת אחר לילה ובכל ~דול צדיק והי' ב~~פש~ס

 ה~~ מקו~
 לבהכנ~ס

 זצ~~ הרבי ע~ה מא~ל מרת הצדקית הרבי של אמו ~כן זי~ע ב~ודשלעבודתו
 עלי~ אמר

 האמהות בהיכלשהיא
~ 

~~~
 להרה~ק אמר מלובלין שרבה~ק המעשהכידוע

 מראפשי~~
 ~זקינינו י~~נו

 ה~פות בש~ת תורה בשמחת אצ~כם הי~ הקדושהשל"ה
 הי' אבל הי' הן כדב~ק בדיחותא ובדרך קדשו בענותהשיב מראפשי~~ והר~"~
 ~~ר ולא ~לי ברו~~

 ול~ עלי כתפו הי' השיבו היתכן הרבי ~אלומאומה
 ~י~ר

 מ~ומ~
 היתכן לו אמר

השי~
 ~ומד

 בהשאנ~
 ליחס מלובלין הרבי של ד~כו שהי' מו~א וכן ספרים של

 הק' השל~ה אלעצמו
~ 

 ה~ה~~~~
 הי' כידוע קדושתו מלבד הזה

 ג~
 ~ג~"ק נ~דו וסיפר בנגלה גאון

 מיערסלוב~רר~ש
 ~צ~~

 לאב~ד לקבלו שרצו
 ב~~~

 אמ~ד
 והגה~~

 להם השיב
 ~כי גוים המון אב להיות השי~ת אותו חנן כי ל~ם ה~יב הדבר בעיקר אךתש"ח
 מח~יקהי'

 אורע~~
 בכפר

 ליקאוו~
 ב"ד אב להיות ולא

 וידו~
 הרבי הר~"ק א~ר

 פ~א אמרמלו~ין
 ~~עז~ו~ להרר~~

 נ~ד אתם אם ~י~ע
 הבעש~~

 נ~ד אני הלא
 ו~נו~כ מליקאוו קאפיל הר'הרבו

 ב~~~
 פורי~ שושן תקכ'~ט ב~נת ~ארניגראד

ק~~
 ישראל מוהר~ר הגאון בן אחריו ~הניח

 אבי מיערסלו~
 הגה~~

 מיערסלוב הרר~ש
 של אמו אם מלובלין הקדוש הרבי אם מאטל מ~ת ה~ד~ת א' בנותושתי

מהרי~~ הגה~~
 ז~~ל מקמארנא

~~
עו~

 אותו מכה הי' וה~למד מהחדר לברוח דרכו הי' בחדר בלמדו ביל~ותו
 ~א~ הלךפ~א

 העוקצים התולעים בין ונכנס ליער שהלך איך וראה א~ריו
 וכו' ישראל ש~עו~עק

 ומא~
 ~ת סגר רצופים שנים ששבעה וי~וע להכותו חדל

 קרא א~ר בהספר להביט צריך שהי' ותפלתו לומו~ו בעת לא אם הקדושים~יניו
 והעיד הגנוז באור לראות זכה ומזה עינ~ם ~צום והי'בו

 עלי~
 רצ"א הג~~ק תלמודו

 ק~~ ~~~ ד~~~ ~~~~~~~~~
 עיניו

 ש~י~ דבר ~~פ~' ברשותו עיניו ש~י' ~~
~~~כל



~ ~ ~ ~ ~ ~
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~ ~ ~

 הרבי הלך בהעולם ז~~ע ממעזרי~ש מהרד~ב הגה"ק הקדושהמגיד
~~~ 

 ברגליו ז~~ל
 הרבה ומביאו ממנו הרבה ולהתבשם לקבל וזכהלשם

 פעמי~
 הקדושיה בחיבוריו

 עם קראסניבראד מעיר שידוך עמו עשה הרהגה~ק ואביו מראיונא הרה~מבשם
 ~~~ל הרה~ק אמנם משם א'נגיד

 ~יכ~ ~~~
 הגה~ק אל ובא משם ~רח החופה אחר

הרר"~  התורה דרכי עפ~י השי~ת לעבודת הנרצה כ~א אותו ראה לא בפנים פניםמ~תכל
 ליבלינערס ~דעם בזה~ל אמר מז~די~~וב מהרי"אוהרה"ק

 הא~ אויגע~
 דער כביכול

 גאהא~~ נישט או~ךרר~א
 ~ע~~א~

 קורא שכשהי' מד~~ותו גודל אגד~פ בסה"ק ועי'
 הי'בפתקא

 מתבו~~
 וכן פעלו ישר ואם זך אם האיש מעשי כל האיש ~ם בקריאת

 הגב~ס לא שמימיו עליו ה~יד ~"ל ישראל אוהב בעל מאפטא והרה~ק ~~ולהיפיך
 הקדוש והמגיד ית' שמו יחיד בלי ~יניוריסי

 מקאזני~
 ותומים האורים קראו

ובסה~ק
 ~~ר~

 חודש הי"ב לכל כללי כח המה ניסן ימי ~י~ב כ' פקודי פ' דכ~ה
 קדשו ברוח כותב הי' ~עי"צ הר~"ק אדמו~ר וכבוד וכו' שלה לחודש רומז יוםכל

 וכו' החודש בכל שיהי' מה יוםבכל
~ 

~~~
הר~~~

 בזה היתה לא אשר נשמה אליו ש~~לך א~ר הקדוש
 העול~

 מימות
 והבעה~ב לפ~נ סלעים חמשה לו שיתן א' לבע~~ב אמר אליו וכ~באהנביאים

 הרהיבו שלא דבר שביקש זה פנים עז כמה לומר הקדוש להמגיד וסי~ר וה~ךכעס

~~
 הז~נ~ם

 במ~ו~
 ו~~~ו המגיד א~ר~ו ושלח פ"נ ליקח המגיד רבינו

 ע~~
 והשיב

 כיון ה~גיד ו~מר לנו ליתן שצריך רואיםאנחנו
 שהו~

 עליו לדבר אין רואה
~ 

~"~~~
 הרה"ק עצ~ו ~תגנב ואז הדגים בעצמו לתקן הקדוש ה~גיד דרך הי'

 המב~לות ל~דרמלובלין
 ומל~

 המ~יד של ודרכו ה~~ים
 ה~דו~

 בליל הי'

ש"~
 שבת ובאותו תורה לומר הדגים אכילת אחר

 תי~~
 השלחן על הדג~ם כש~ביאו

 להרבי אמר ואח~כ העו~ם בעיני לפלא והי' ~צום בהתלהבות תורה לימרהתחיל
ג~

 רבא של הסוד יודעים ~נחנו
 מל~

 ~יבו~א
 לו שיש עצ~ו התפאר מלובלין~~~~ ~

 סמיכ~
 המגיד צריך הי' שפ"א הגדול מהמגיד

 לך גם לו וא~ר הוא ~יחתום לו וציה הזמנה על עצמו ל~~ום~גדול
 דרכו הי' הגדול ~מג~ד מזו~ גדולה סמיכה לך אין וא"כ לי שש~מעין כמוישמעין
 בימילהתפלל

 ~חו~
 לתוך מצומצם מנין מאספ~ הי' כאלקינו אין ולאמירת בחדרו

 להביא ~קדוש ה~מ י וצוה מלובלין הקדוש הרבי גם הבאים בתוך נ~נם פ"אחדרו
 פתח וכאשר מהמנין שם ונשאר מצאו לא אמנם בטלן היא כי תח~יוא~ר

 ~מגי~
 ~~וש

 כאלהינו איןלומר
 נת~ל~

 הקיצו גדול ובקושי מלובלין הרה"ק
 ~ו~

 אמר ואח~כ
 לכ~ אמרתי הלא ~קדושהמגיד

 ראה וכאשר ב~לן הוא כי תחתיו אחר להביא
 שלהפ~ליא

 נתע~~ מ~ל~
 ~~א לו בשר ~יני אשר אחר איש להביא צייתי וע"כ

 תמיד יש~ר עתה ונשאר ~איל ואמנם מ~ומהיראה
 ~המני~

 של ד~כו הי' ~כן
 א~כ מרנן הי' התפלה אחר יום שבכל מלוב~יןרבה~ק

 בה~~
 המגיד ובניגון

 נמיגו שומעיו וכל ~~ל מ~אווניהגדול
 מרו~

 ~דושתו
~ 

~~~

 ר~ה ~א הרב~~ק
 א~

 ~א ~מנם ל~דשההכריחו ~בי~ אמנם ישראל בת צירת לה שאין אמר כי לקדשה
 ד~

 עמה
 תיכ~ ור~ כ~~

 א~ר
 ~חו~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ הרר~ש 
~~~ 

 בשני ש~יבל אמר והרר~ש רציפים שנים שתי בישיבתו אצלו ול~ד מנ"ש
שני~

 לבד לד' רק יהי' והדיבור הראי' אשר א~ע למד שם כי ~~לותיו כל אלו
 משם נ~עואח"כ

 והסתופ~
 בצל

 קה~~
 יצחק לוי מוה~~ר ~גה"ק

~~~ 
 מבארדיטשיב

 ~~ע ומ~ם זעלחוב בק"ק ב~יותועוד
 והסתו~~

 קה"ק ~צל
 רבה~~

 מליז~נסק ~~ל הרר~א

~~~
 הקדוש רבו ו~סכמת ובמצות ~מובהקים מתלמודיו ונ~שה ועכ~י זי~~ נו~א ב~ל
 וה~חיל לאנצ~וט בק~ק אהלותקע

 להמשי~
 הרר~א ~קדוש רבו ב~יי עוד עדה ~יו

 אהלו תקע ואח~כ~י~ע
 בק"~

 שם והי' ראזוידוב
 לער~

 משם וחזר שנה
ואח~כ ללאנצהי~

 רבו וב~צתברח
 הרר"~

 מנ"ש
 שי~~

 ל~ביו
 ותי~~ גירש~

 ונ~את רח"ל דתה המירה
 אח~כ אהלו ~בע ושם מלאנצ~וט ~~ה אח~כ נשא מלובלין והרה"ק אחדלא~ון
 אח"כ הקדו~ים תולדותיו הול~דוממנה

 וה~
 בנים ד'

 ~א~
 ישראל מוהר~ר הרה"צ

מלובלי~
 אביו פטירת ואחר

 ~ר~~~
 אופן בשום רצה ולא אביו מקום על ל~ומכו רצו

 שאינו עליו אמר הרי"מ החי'והגה"ק
 לה~יח~ צרי~

 כי מלובלין הרבי אביו אחר
 בפ~ע מ~כתהוא

 הרה~~ ~ב~
 ר'

 יו~~
 חתן מטארטשין

 הרה~~
 מדובענקא מרדכי ר'

 ~ק~ק א~~כשהי'
 ~ג~ קאר~~

 את שהו"ל קאפיל ר' הרה"צ אבי אברהם הר"ר
 בעי~~כ זצ"ל הרבי אביו בחיי נפטר עה"ת אמת דבריה~~~ק

 ~ד~
 מוהר"ר ה~~צ

 לייב ארי' מוהר"ר הגה~ק חתן הערשיליצבי
 מק"~

 הי' אחת ובת ז~ל ואליטשיסק
 מאיר א' בן לו הי' עוד זצ~ל מ~ובלין קאפיל יעקב ר' הה~צ אם צירילי מרתלו

 ימים בק~צור מת אמנם רבתי מא~ט אבדק"ק הגר~מ בת שהי' ~ני מזיווג~לוה
 זצ"ל הרה~ק אביו פניעל

~ 
~~~

 ו~יפר כמ~פ בס~"ק לטובה ~~כירו
 ה~"~

 רבו לומד שהי' שבשעה מלובלין
 או"ח או"חש"ע

 נרג~
 ~ניח הדבר להסתיר ב~ביל ~קדוש ורבו ג"ע ריח

 בהבשמים הדבר יתלה מהת~ידים א' ירגיש שאם כד~ בשמים מיני השלחןעל
~ 

~~~
 מזכירו

~~~ 
 הגה~ק אותו שאל שפ~א ומובא מזעלחאוו הרב בשם כמ~פ בספה~ק

 ~רבה~ק השיב וע~ז א~לנו זאת ~ראי~ם רוה~ק אומרים שאתם שמעתימבא~ד
 ל~ אזי ל~גיד שלא עלי יצוה אהמלובלין

 יהשיבו א~יד
 הרה~~

 לו שמותר מבא~ד
 בנו שאלו ואח~כל~גיד

 הר~~~
 ר~

 אומר הי' וא~ יום~
 ל~

 הרב
 ה~דו~

 מבא~ד
 ברוה"ק יד~תי הלא ~ק~וש אביו והשיבו פוסק היית האם מלומרשתפסוק

 גם ש~ומר ~זהש~~כים
 מכא~

 והל~ה

~~~

 הרר~ז ~ר~~ק אחיו את וכן כמ~פ בסה"ק ~כ מזכירו
 זי"~

 נ~~א בעל והרה"ק
 א~יו שנא~פו עד ללאנצהוט שלח ענינים וכמה כמותו גדול ש~וא ע~יואמר

 מ~בלו הי' אליו שבא ~ת בכל ~י~ הנו~א ~ל ודרכועדה
 רב~ בשמח~

 לו ואומר
 מביא כן יו~ט"~יט

 ב~ה~~
 רר"מ מהר~"ק ~פ~מ

 מ~אמבו~
 ומפו

 ~~ש~
 ~פ"א

 ~בא ברוך הרר~א לואמר
 יו~~

 מ~ש~ ע~י ~צדיק
 זי~ע הרר~א שנפטר ובעת ש~י'

 אדר~כ~א
 תקמ"~

 אחיו את לרבי עליהם לקבל הקדושים תלמודיו בקשו
 יפרד ומ~ם הגן ~ת להשקות מעדן יוצא ונהר כתיב ~רא ל~ם והשיב זי~עהרר~ז ~ר~"~

~~י'
 ~~ר~~~

 ראשים
 ~ו~ ~תו~~

 הוא ~עדן ותחתונים בעליונים ומרמזת נצחית
רבינו



~ ~ ~ ~ ~ ~~"~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ ~  אהלו ת~עואח"כ
 בק"~

 טש~כאוו
 ה~מו~

 ללובלין
 ומש~

 לובלין ב~"ק אהלו תקע

 וש~~~~~
 אלפי אליו נהרו

~~~~ 
 לפתחו ה~כימו דורו וג~וני וצדיקי ישראל

 עד ה~י"ת אל י~ראללבות וה~שי~
 שמח~

 ~~ז ת~ע~ה שנת תורה

~~~~ 

 והי' מאד נחלה
 תקע"ה ~נת ט~ב המר יום עד דוי ערש עלמיטל

~~~ 
 בחצי אלקים נר כבה

~~~~
 הי~ן בביה~ח ה~ידש ארון ונ~נז היום

 ~מ~~
 ~גאין לק~ר

~~~~ 
 ~ר"ר ~נודע

שכנ~
 ז~~ל מלובלין

~~~~ 

 ג' ברכה ~חריו והניח
 חיבורי~

 הקדושים
~~~~ 

 ה~פ~ר~מים
ספר

 הנהר בעש"ט ישראלרבינו
 הו~

 נ~ר וזה הנו"א אחי הוא ~גן זי~ע הרר~ב ת~מודו

יוצ~
 ראשים לארבעה יפ~ד ומשם וכו'

 ~א'~

 מלובלין ה~דוש מרן
 ~ב'~

 הרה~ג
 ~~דו~

 ~ג~מק~זני~
 מרומניב הרר~מ

~'~~ 

 לרב צריכים ואינם זי~ע מ~פ~א הרה~ק
 ~ זול~~

~~~~

 מ~~גדי~ הי~ מתחילה
 ~דר ~~חר לובלין בק~~ק עליו

~~ 
 כל ור~ו ~~ים ז'

 בעירם לבעה~ב אותו שמ~בל~ם כתב אליו ~לחו ש"ע עפ"י ~לוהתנהגות

 ב~ה~~~~~~
 הר~"ק ב~ם ~רח פ' המוצ~ע דבור

 מר~פשיט~
 מעיד ~ז~~ל ~אמר

 אדם אליו בא ~~א~ר מלובלין ~יצ~יל ר' ר' ~לאני
 מחד~

 מיד
 נט~

 ~פ~ו
 מ~ל אותה וני~ה וכיבסהונ~מתו

 טומא~
 ב~~ת לו ניתנה כאשר לו והחזירה וחלאה

 ידיו מניח הי' והוא אצלו שהי' ~דם ~כל אמר זצ~ל ~ליבלין ~הרה~ק וידועהו~ה
 שלא האדם זה יהי' בטוח לברכו ראשועל

 ימו~
 ~כ~פ ~לימה ת~ובה ~י~~ה עד

 ~רן ת~מי~ו ~~ר וידוע מו~ו~י~ם
 ~גה~~

 ~~~ות ~למדתי א~ר זצ"ל ~בעלזא ש~ו' ר'
 אחד אדם של בפתקא ~הראני זי"ע מליבלין מו~ר מהר~~ק ה~דם בני שמותפת~א
 אדם הי' פעמים וכמה מהבל אם מקין א~ באדה"ר נש~תו~ירש

 ז~
 ומה ב~לגול

 וגם בו אחיז מציה ואיזה בו ונהתבך נשתרש ~חטא ואיזה ג~גול בכל וקיל~ל~גם
 לאו אם ידיו במעשי יצליח ואם נולד ו~~לחה מזל באיזההראני

~ 

~~~~
~~ 

 של המעשה ה~~
 הנפי~~

 לו רמז זצלה~ה הררד"ב הגדול וה~~יד הידועה
 אצלו בהיותועוד

 לח~
 ל~ת ת~ליכנו אל מאד להתפלל ~צ~יך באזניו לו

זקנה
 והמתנ~די~

 זצ"ל מלובלין הרה~ק ואמר שנחלה מ~ד שמחו
 כ~ ש~~

 לא מים
 זי"ע זצללה"ה בט~ב נפ' כי הי' וכן פטירתו בעתישתו

~ 

 מראפ~י~הרה~~~~~~
 הי' כנ~ל כי אז פטירתו שעת ~יהי' שידע אמר ז~ל

 הקדו~ הרבי שלדרכו
 כל של המ~ורעות ני~ן ימי בי"ב לכתוב

 וכ~~רוחודש החוד~
 הגי~

 ה' יום
 ב~וד~

 רואה שאינו לו ~מר
 ר~

 חצות עד ~~ב יום
 שאז הבין ומזההיום

 י~תל~
 ב~מת הי' כא~ר

 זי~ע~
~~~~

 הרה"ק לו בחר הזההמ~ום
 מראפ~י~~

 דרבי' בפומי מרגלא ~הי' מפני
 באה"ק הם ~ם ~שוכבים הדור גדולי ה~דושים שכל מלובליןהרה~ק

 נשארהרר~ש ר~
 ש~

 פטירתו קו~ם שציה לובלין אנשי ביד ~בלה וכן העיר על להגין
 עוד ~אינו פטירתו אחר לו יאמרושלא

~ 
 וכן בלובלין

 ברכ~
 שריפה יהי' שלא

 להתפלל ~ברו על הולכים שם שריפה~כשיש
~ 

~~~~
 ~ודש מצ~ת הזאת המצבה "~דה בלובלין הישן בביה"חמצבתו נו~ח זה

 כי יבכו ישראל בית וכל לבינו חמדת עינינו מאור עוזינו גאון רבינוקדושת
חשך



~ ~ ~

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ו~כ~י זי~ע וקדושים גאונים ותלמ~~ים ~מת~ ~דברי זאת~' ~זכרון זכרון"' ~~~תספר 
 א~ב סדר ~~ מהם~צת ונעתי~

 ~גה~~ ~א~
 א~י' ר'

 לייבו~
 ~א~~וט

 אבד~~~
 ק~שינוב

~המ~ח
 ~ה~~

 עה"ת ארי ~בורת
 וחומ~

 אריאל
~~ 

 אהרן ר' הג~"ק
 מש~

 מבראד

 ה~~~~~ג~
 אבי דברים זכרון בע"ס מ~מארנא סענדיר אלכסנדר ר'

 ה~~~~
 רי~א

 ~~למקמארנא
 ~~~~ ~ד~

 הלוי ר~א ה~ה"ק
 ~ורוי~

 ס~ק בעל ~ראד טארני אבד~~ק

נועמ~~
 עה~ת

 ה~ה~~ ~~~
 ר~

 בערי~
 מאושפצין

 ה~~"~ ~ו~
 מלעלוב דוד ר'

~ז~
 ה~~וש הי~ידי בפ~כ ~נק' מ~~ר~י~חא י~חק יעקב ר' ~~~ק

 ~ח~

 ר' ~ג~ק
 אבי מזידיט~וב בעריש~כר

 ~גה~~
 זצ"ל מזידיטשוב מהרי~א

 ~גה~~ ~ט~
 ישעי' ר'

 פשעדבורזאבדק~ק
~~ 

 ~מעון ר' הנקרא מזעלחוב אשכנזי שמעון יע~ב ר' הגה~ק

 ~~~~ ~יא~~ייט~
 ר~

 ~ו~~
 קע~יס

 ~בדק~~
 יאנוב

 ~יב~
 יצ~ק ~~ ~ג~~ק

עזריאל מש~
 בעלזי~ ~~~~~

 ואגפי' ובאחווע
 הגה~~ ~יג~

 מ~אזמור יחזקאל ר'
 ~יד~

ה~ה~~
 אבדק"~ יאלו~ צ~ יעקב ר'

 ועו~ם וחב~י וקה~י ופרד~ז מלה~ר םפר ב~~מ~ח דינוב

~טו~

 ~גה~ק
~ 

 אבד~~ק בעריש ישכר
 ראד~י~

 ו~~~דבירז
 הגה"~ ~~

 לייבוש ר'
א~דק"ק ~~~~

 ~~~מ"~ וישניצ~
 ~~ס על ואדב~ע עיל~י דבי ארי' שו~ת

 ועי"~
~ז~

 מסאמבור ר~מ ה~~ק
 תפל~~ בעס~~~

 זצ~ל מראזלא הרה"ק אבי ~~~ת

 ~~~~ח~

 ר' ה~ה~ק
 ~ש~

 בע~מ"ח ואיהעל שינאווי פרעמסלא אבדק~ק זצ"ל ט~ב
סה"ק

ח~~
 ~מקדושים ~ודש איש ~טיר~ יו~ ~וא אלקינו בית ש~יפת ~יום ~ע~ינו אור
 ~צוי בכל ~מפורסים החסיד ~רב כ~וד מ"ו הדורפאר

 מו~~ אר~
 יצחק י~קב

 ~לוי אלי~זר אברהם מו~הבהרב
 ~ורו~~

 הלכו ורבים מעון ~שיב רבים אשר ז~י~~ל
 דורו בני ו~מחו ר~ולאורו

 ושמ~
 ~יו~ ליגון נ~פך

 ש~ת אב ט~ המר
 לפ"קר'ע'ש'ה אר~

 ~ תקע"~

~~~~

 שמח~ מל~י~ מלובלין ~בינו של שספה"ק אמר ~רי~מ חי' בעל הרה"ק
 ושאינ~~~כנע~

 ~פ~ט לפי מובנים
 והאו~

 דינור שוה י~ראל בו שמבין
 ~כמ"פ במק"א ועשירים במ~~א עניים ד~ת נאמר אלו שבס~~ק ודעזהב
 ~~יצור הוא א~~ ~~יב~פר

 ז~~ ובס~~~
 זכרון

 ~ר~~ באור~
 אמת בדברי דוגמא

 ואראפ'
 ד~~

 שם וכו~ אלקי' וידבר
 ר~

 ובס~~ק ~מאמר חצי
 ז~רון ~א~

~מאמר ת~צ~
 בשלימותו~

 וכן
 ל~יפו~

 מס~ר אין פ~מים
~ 

~~~~
 הי' הוא

 ש~~
 ~בביאו ~ק~ש רבו של

 פ~~
 זצ~ל~ם ~רבי א~ל בלילה ללובלין

 ו~וא ד~תשיא~ר
 ש~~

 להגיד אנכי ~י לפניו ו~תנצל שנית לו אמר ~ביום
 ושאלו ה~נצ~ות ו~וד מו~ר לפ~יתורה

 למ~
 בש~ת וה~יבו אתמול זה ל"א

 ~דפ"ו~
 א~ היינ~ מידי ולא להו ~א קמאיומא

 פחד אתמול כן לאומרו יכול ל~ה דיבור
 הקדוש המגיד תלמוד גם ו~י' לומר יכול ל~ה ~תנצלות ~~ם עד פיולפתוח

מק~ז~~
 מנו~כ ו~ם

~ 

~~~

 חתן ~י' הוא
 ~~ה~~

 ~~מח בעל
 מש~

 בק~ו עמו וכ~נ~תדך
 ~ותנ~

 שלא
 גם ~זי ל~~י י~בלו לא ~ם ש~י~ם שיסעו לו וה~יב ~רבי מחסי~ילהיות
 ~ש~~ ~ו~ ~~~ ~א~וא

 נעש~ ~~י~ שני~ם
 ~ל ~ר~י מח~ידי ~י~~מ גם

~ 

~~
 ~י' ~וא

 ~ע~ת ו~~~ור ~~~י~~ מ~נג~
~~~~ 

 ~ג~~ק
 ~הר~~~ נ~ ה~~~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~"~~~~~~~ ~~~  ועו~ס הש"מ ו~ו~ת יש"מ~ה~ק

 ~יט~

 ר' הגה~ק

~~~~ 

 הלו~ מאיר
 לש~ים אור ס~~קב~ל ~סטאבני~

~~~~ 
 ~כ~

 אבד~"ק דוד מרדכי ר' ~גה"ק
 דאמבראוו~

~כא~
 אבד~~ק נ~מי' ר' ה~~~ק

 ~כב~ יוז~פ~~

 הגה~ק

~~~~ 

 הרב צבי נפתלי ~'

 ~כג~מראפ~י~

 חתן ממא~אווע נתן ר' ~ג~~ק
 הרה~~

 המדורא חייקיל חיי~ ר'
~צ~ל

 ~הגה"~ ~~ד~
 ~זידוט~יב רצ"ה

 ~כה~

 דינוב אבד~~ק אלימ~ך צ~י ר' ~ג~~ק
 אג~~פ בנ~יב~~~"ק

 ועו'~~
 ~כ קדושים

~ 

 ב~ל ~קראקא ~למן ~לונימוס ר' הג~~ק
 מאורסה~ק

 וש~~
 ~~"ת

~~~~ 

 ש~ו' ר' ~ג~~ק

~~~~ 
 רוק~

 ב~ל~א א~ד~"ק

~~ח~  כמה ראה ושםמלובלין
 רוה~~

 בסה"ק כמ"פ ומביאו מחסידיו ונ~שה הרבי אצל
 ובפ' ויראבפ'

 וישל~
 ו~וד

~~~~
 תלמוד גם הי' הוא

 הרה~~
 הרבי בפני מ~פטא ~ר~"ק הילל ופ~א מאפטא

 האוהב א' הוא ותלמודינו מח~ידנו הרבי ואמר ~אפט ~אי~ ר' הרה~קאת
 לומד אני להם ואמר אח~יו וישלחו נ~אלהו פה הוא הר~י א' הוא תלמודיישראל

~~~~

 ~רה"ק
 מ~אפשי~

 ~~' מרבו ב~כה שקיבל הרא~ון הי' שהוא ~צ~ו הש~בח
 הרה"ק ~צל הי' זצ"ל הרבי כי לרבי ב~ולם ~נת~לה טרםמלובלין

מ~לאט~וב הר~"~
 נסע וכאשר הרבי של ב~דלותו וה~גיש עלומיו בימי הרר~נ ~ם הי' וא~

 בין הרבי~ש~
 ~בור~

 אנשים
~~ 

 אבל בדבר מיאן הרבי וגם הרבי מגדולת ~ד~ו לא הם כי לשט'ת ח~בוהוה~בריא ואנשי ברכנו רבינו ואמ~ל ה~~לה אחר הרר~נ
 לייגט ~נא הנוס~י' האנשי' ואמרו יברכהו ~די ליסע ~~~לה את הניח לא~ר~נ
שוין

 ארו~
 האנד דיא

 או~
 לקדוש נתגלה כי ואח~כ אותו וברך מאן" יונג~ן ד~ם

 הראשונה הברכה את מאתו קיבל הוא כי הרר~נ ~צמו משתבחהי'
~ 

~~~~

 דברת בע"ס מסקאהל לוצקער שלמה ר' הרה~ק של תלמוד מ~ודם הי' הוא
 הרד~ב הגדול המגיד של ביתו בןשלמה

 ז~"~
 ומסדר

 סה~~
 דבריו מ~יד

לי~ק~
 החשק ~ש ~שפי בלבו נ~~ו~ר ופ~א~ם ~קדוש ~רבו

 לנ~~~
 ל~רה~ק

 רצה ולא הנ~ל רבו לפני חפצו את ויגל תורה מפיו לקבל ~צל~~ה מלובליןאדמו~ר
 וא~ל לו לה~שות ברבו והפציר מאד ~ד בקרבו נשקה הקדוש ~אש ואולם~הס~ים
 ~גודל והוא אצ~י ~בלת אשר השלימות כל ממך א~ח אז לובלינה ~סע אםרבו
 לאחשקו

 ~"~ השגי~
 שמה לנסוע ~צוני א~פ~כ וא~ל

 ונס~
 הביתה ובשובו ממנו

 אמר אותו ראה וכאשר החלון אצל רבו אז ועמד רבו של ביתו דרך הלךמלובלין
 שלו' ר' תלמודי את וראו בואי הרבניתלאשתו

 אי~
 נגה התו~ה ואור פניו א~ר קרן

 ראשו~ל
 והרה~~

 קריאת ממנו שלמד ל~יל וכ~זכר מובהק רבו נ~שה מלובלין
 אמר ה~ריאה ואחר המ~ילה בקריאת אותו כיבד בלובלין שהי' וב~ת~פת~אות
 יפם בסיפור שמ~תי לא ~וד אבל כמ~פ שמעתי כבר הזה ~מעשה אתהרה"ק
 ~~~~רט לאנג שוין איך האב מ~שה "דיא אמר ובל~א הזה האב~ך סיפרכא~ר
 איך האב זיא ד~רציילט מ~ן יונגער דער א וו שי'ן א~וי~~ר

 ו~וד ~~ה~~~~ ני~~ נא~
 ואכ~מ ~נינים כמהמ~פרים

הר~י ~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 הג~~~~כ~~
 ר'

 שמוא~
 ~קארוב

~~~~ 
 ר' ~ג~"ק

 בונ~ שמ~~
 מ~ארשישחא

~~~ 
 ~ודט~בטרג ~מ~ון ר'הגה~ק

 ~נא~
 בטל דא~רימיל ~בד~~ק ~מ~ון ר' ~גה~ק

 ספ~
נ~ל~

 שמ~ון
 ~לב~

 ר'~ר ~ג~"ק

~~~~ 

 מיערס~וב שמ~ון
 ~~ג~

 ר' ~ג~~ק
 ~~מ~

 ~ייב
מלענט~~א

 ז~~~
 ומ~בד

 ז~
 ~י'

 הנ~יגו ש~א ~דור ג~ולי כמ~
 ~ד~

 ~קדושי' מתלמו~יו
 מלוב~ין ר~ז~מנס מאיר ~~~רכמו

 מקמ~ר~ פ~~נ~~ ו~גר~~~
 ך בר ב~ל ~גאון בן

 ~ל וגוסוט~ם
 ~ג~~~

 ה~~~ק וכן מ~~נז

~~~~ 

 מצאנז
 חו~פו בי~י ז~~

 לק~~
 פ~י

הר~
 הקדוש

 מ~מ~רנ~ מ~רי~~ ו~ג~~~ ~צ~~
 זצ~ל

 ו~גה~~
 י~עי' א~ר ~'

 הגה~קחתן מ~א~~~~
 ז~לה"~ ~ראפ~י~

 הג' וכן

 רש~'~ ~~~~
 ~ולם ז~ר ועוד~ ו~וד ~צ~ל

לברכ~
 ~מן, וטכ"י זי~ע לח~~~~ב

~~~~
 ~צ~ל ~רבי א~ אחי ~י' ~~ר~י א~יו כי ~~ב גה ~י' ~~דוש~רבי
 ויצמח בקדיש יאמר ~לא ~טירתו טרם עליו פ~ד אביו נפטרוכאשר

 ואמנםפורקני'
 אח~~

 ~שלשי' א~ר
 של~

 אביו ~וא שדודו לו ואמר הרבי אחריו
 אמת ~חסידי' שדרך לו שנתודט לו ואמר אצ~ו~י'

 ו~ר~~
 פורקני' ויצמח שיאמר לו

~היום
 ו~~א~

 הסת רבו~~רב~"ק~מלובלין פטירת ואחר
 פ~

 בצל
 ק~~~

 ר' ~ג~~ק מרן
 זי~ע מבע~זאש~ו'

~ 

~~~~

 קודם כי תמיד סיפר מצאנזהג~~ק
 שנטש~

 אצל בלובלין היה שנים י~ג בן
 בחור ל~ל ל~רוא ד~כו הי' ~כן ~יודעלי~ ~קדוש ~~וזה לו ואמר~חו~ה

 ב~ם בעי~יוש~וטב

 ~יודטלי"~
 נ~נ~ אני

 רוא~ שאני מאד
 את~ כי אותך

 ת~י'
 ש~ע כא~ר כי וס~פר ~דורמנהיג

 מ~
 שא"ל

 ~חוז~
 ~ז ~דור מנ~יג שי~י'

 לדטת ~תשוקהבו נ~~ורר~
 מ~

 ~~~ור מ~~יג להיות לעשות ש~ריך
 המון אצלו ~הי' ~פראויןבאמצע ~החוז~ ראיתי והנ~

 ע~
 ופתאום רב

 אמ~
 ויצ~ו ~~לי אי~ כל ~וצי~ו

כל
 בבית ~לך ש~ר~~ק ורא~תי אותי ראו ולא הזוית ב~חד נחבאתי ואנ~י ~אנשי~

 ו~נ~הנ~
 ~ן מ~לי איש כל להוציא צוי~י מ~וע ~יד~ת ויאמר אלי נגש ופתאום

 כאשר מכונו על ~מקדשב~יות
 במשפט שאל לטש~ת מה ל~~ת ישראל אי~ רצ~

 אה לו ~גידו והםהאו~ת
 יל~

 על כי יחדול אם
 האו"~

 הוי' ~~ם מ~יר הי'
ו~יות ב"~

 שב~ו~~
 נו~ל או"ת לנו אין

 לראו~
 ול~עתו ~ראות רוצי' שאנו מה ~ל ב~תורה

 אותיות רבוא ששים ישכי
 לתור~

 ~וי' צרופי וכל
 והנ~ ב~~

 כבר ~פראוין באמ~ע

כל~
 מקודם שלמדתי ~לימוד

 ול"~
 ש~ לי מאיר

 מ~ עו~ יד~תי ולא ~וי'
 להגיד

ומה
 לי~~

 ללמוד אוכל למען מעלי איש כל להו~יא צויתי לכן אלי ~באים לאנשים
 ט~רחא י~~' ~ן בדעתי נתי~בתי א~ן ~~ארה שובולהשיג

 דציבור~
 אנשים ויש

 ללמוד בדע~י עלתה ובכן לבי~ה לנסועשצריכים
 פר~

 לי שי~א כדי מקומן איזהו
 הצ~ור א~ לעכב אצטרך ולא עי~י ל~אירתורה

~ 
~~~ 

 כ~ ללובלין חתונתו אחר שנים איזה וגם בבחרותו נוסע ~י' הוא
 בנו סיפר

 אמ~ מלובלין ורבה~ק ז~'ל ~לו~ער רא~בהג'
 ז~ כי בב~רותו עליו

 ~בחור
 לאורו יל~ו ורבים בי~ראל גדולי~י'

 ~~~~~~ זי"~~~
~~~~~~~ 

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

~~~~~~~~ ~ ~ ~  




